สารประธานกรรมการนโยบาย

“

สิ่งที่ท้าทายไทยพีบีเอสในปีต่อๆ ไป คือ
การแข่งขันคุณภาพข่าวและรายการขั้นสูงที่ต้องมีเนื้อหา
และรูปแบบที่สามารถดึงดูดจำ�นวนผู้ชมผู้ฟังให้มากขึ้น
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของประชาชน

”

ให้เรียนรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้
รวมทั้งสร้างผลกระทบทางสังคมที่ดีงาม
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นโยบายสือ่ สาธารณะเป็นสิง่ สำ�คัญทีใ่ ช้ก�ำ หนดทิศทางและกำ�กับดูแลองค์การให้ท�ำ งานอย่างมีคณุ ภาพ

เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมไทย และสนองความต้องการของผู้ชมและผู้ฟัง ตามพระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบเี อส ในรอบปี พ.ศ. 2557 ทีผ่ า่ นมา
คณะกรรมการนโยบายได้ก�ำ หนดนโยบายทีม่ าจากการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ
ฝ่ายบริหารและบุคลากรในองค์การ โดยมีการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นผลงานสำ�คัญๆ ดังต่อไปนี้
นโยบายด้านการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของสื่อสาธารณะโดยช่องทางที่หลากหลาย ดังเช่น การให้ความคิดเห็นผ่านเวทีต่างๆ ของสภาผู้ชม
และผู้ฟังทั่วประเทศ และสื่อสารโดยตรงมาทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ จดหมาย ไปรษณียบัตรและ
ตัวบุคคลมาที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
นโยบายการสร้างคุณภาพข่าวและรายการเชิงลึกทีท่ นั สถานการณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว สมดุลและเป็นธรรม
มีการเสนอเรื่องที่สร้างสรรค์ความดีงามแก่สังคม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างการเรียนรู้และการทำ�
ความดีแก่ผู้ชมผู้ฟัง เป็นความพยายามของสื่อสาธารณะแบบไทยพีบีเอส จะเห็นว่าในรอบปี พ.ศ. 2557
ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลจำ�นวนมากจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังปรากฏในรายงานประจำ�ปี
ฉบับนี้แล้ว
นโยบายด้ า นการบริ ห ารแบบธรรมาภิ บ าล ด้ ว ยการใช้ จ่ า ยงบประมาณในการบริ ห ารบุ ค ลากร
การผลิตข่าวและรายการต่างๆ ให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายประจำ�ปี ด้านการตรวจสอบภายใน มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีก่ �ำ กับดูแลการทำ�งานของสำ�นักตรวจสอบภายในเพือ่ ลดความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ขององค์การ
การสร้างระบบโครงข่ายดิจทิ ลั ทัว่ ประเทศทีผ่ า่ นการประมูลและจัดซือ้ จัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีความคุ้มค่า ทำ�งานด้วยความรับผิดชอบ สามารถขยายโครงข่ายดิจิทัลได้ตามเป้าหมายของ กสทช.
และได้รับความชมเชยเป็นอย่างดี
ไทยพีบีเอสจึงเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกระจายเสียงและแพร่ภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
มีมาตรฐานทางวิศวกรรม สิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนาต่อไปคือการเป็นผูน้ �ำ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การสร้างมาตรฐานวิศวกรรม
ขั้นสูงในการแพร่ภาพและกระจายเสียงทุกช่องทาง
สิ่งที่ท้าทายไทยพีบีเอสในปีต่อๆ ไป คือ การแข่งขันคุณภาพข่าวและรายการขั้นสูงที่ต้องมีเนื้อหาและ
รูปแบบที่สามารถดึงดูดจำ�นวนผู้ชมผู้ฟังให้มากขึ้น สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของประชาชน
ให้เรียนรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ รวมทั้งสร้างผลกระทบทางสังคมที่ดีงาม
การทำ�งานร่วมกันของกรรมการนโยบาย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรในไทยพีบีเอส จะมุ่งมั่นฝ่าฟัน
อุปสรรคท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านและการแข่งขันสู่ยุคดิจิทัล โดยยึดหลักการเรียนรู้ ทำ�งานเป็นทีม มุ่งสู่
ความเป็นผู้นำ�สื่อสาธารณะ มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบาย รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคีเครือข่าย
อย่างสมํ่าเสมอ และเป็นองค์กรแห่งความสุขในการทำ�งานสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีร่วมกัน

		
		

(นายศิริชัย สาครรัตนกุล)
ประธานคณะกรรมการนโยบาย
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“

ไทยพีบีเอส มีความเป็นอิสระ
ในการผลิตรายการที่ตอบสนองผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ
...หนุนเสริมการปฏิรูปที่มีแนวทางเพิ่มอำ�นาจ
ให้ภาคพลเมืองเฝ้าระวังรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติ ด้วยการเป็นปากเสียง
ของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อตรวจสอบผู้มีอ�ำ นาจ

”

เปิดโปงทุจริตคอร์รัปชัน...

พ.ศ. 2557 เป็นปีที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ

ไทยพีบเี อส ได้ปรับทิศทางการบริหารให้มบี ทบาทสำ�คัญในการขับเคลือ่ น สนับสนุนการเปลีย่ นผ่านสังคมไทย
เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่หนุนเสริมแผนงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่สังคม
โทรทัศน์ดิจิทัลที่สมบูรณ์ ตามข้อตกลงที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพันกับองค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี้
ไทยพีบีเอสยังได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดบริการเพื่อให้ผู้พิการทุกกลุ่มได้เข้าถึงรายการ ทั้งข่าวสารและ
รายการสาระบันเทิงและสารประโยชน์อย่างสะดวก ตามภารกิจของสื่อสาธารณะ ในสัดส่วนที่มากกว่าสถานี
โทรทัศน์อื่นๆ
การดำ�เนินตามแผนงานของไทยพีบีเอสในการจัดสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวกและโครงข่ายทีวีดิจิทัล
บรรลุตามเป้าหมาย และมีหลายแผนงานทีด่ �ำ เนินการติดตัง้ ได้แล้วเสร็จรวดเร็วก่อนกำ�หนดทีว่ างไว้ จึงสามารถ
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของประเทศ พร้อมกับใช้เทคโนโลยีทนั สมัยเปิดช่องทางหลากหลายให้
แก่คนพิการ โดยเห็นผลเป็นรูปธรรม อาทิ การทดลองผลิตรายการที่ให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต
รวม 4 รายการ ภาษามือรวม 8.20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ คำ�บรรยายใต้ภาพ 6.07 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ขณะเดียวกัน
ไทยพีบเี อสเป็นผูบ้ กุ เบิกการทดลองใช้เทคโนโลยีเพือ่ ให้บริการบรรยายเสียง audio description และบรรยาย
ภาพ closed caption โดยคาดหมายว่าจะเริ่มให้บริการแก่คนพิการได้ในปี พ.ศ. 2558
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การบริหารจัดการของไทยพีบีเอสในรอบปี พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ขยายงานและลดค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการได้ร้อยละ 10 และกำ�หนดให้ลดค่าใช้จ่ายลงตามลำ�ดับทุกปี
อีกทัง้ สามารถลดต้นทุนการผลิตและจัดหารายการลงได้รอ้ ยละ 14 นับเป็นมาตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการบริหาร ให้คุ้มค่ากับเงินอุดหนุนจากภาคสาธารณะที่ประชาชนทั้งประเทศเป็นเจ้าของ เพื่อนำ�เงินที่
ประหยัดได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายในการผลิตรายการต่อไป
ขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนผลตอบแทนพนักงานให้เกิดความสมดุล
ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติงาน อีกทั้งปรับโอนลูกจ้างสัญญาจ้างชั่วคราวเพื่อเข้า
บรรจุเป็นพนักงานประจำ� เพือ่ เพิม่ ความมัน่ คงในวิชาชีพ จัดเพิม่ สวัสดิการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมบุคคล
ในครอบครัวพนักงานเพื่อเพิ่มขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน และยังมีการจัดโครงการฝึกอบรมหลายโครงการ
เพิ่มเติมทักษะให้พนักงานสามารถทำ�งานได้หลากหลายมากขึ้น และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ในรอบปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสให้นํ้าหนักการผลิตข่าวและรายการด้านข่าว (News
and Current Affairs) และรายการสำ�หรับเด็กและครอบครัวมากขึ้นตามลำ�ดับ รายการเด็ก เยาวชนของ
ไทยพีบีเอสมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ ในประเทศไทย มากกว่าร้อยละ 35 ต่อปี
โดยรายการต่างๆ ของไทยพีบีเอสมีการกำ�หนดเนื้อหาให้ตรงตามเป้าหมาย และมีมาตรฐานสูงตามกรอบ
ค่านิยมและกรอบจริยธรรมของสื่อสาธารณะที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติก่อตั้ง
รางวัลเกียรติยศสำ�คัญทีไ่ ทยพีบเี อสได้รบั ต่อเนือ่ งมาหลายปีคอื รางวัลโทรทัศน์ทองคำ� ประเภทสถานี
ส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น และรางวัลสถานีโทรทัศน์ที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น จาก
ราชบัณฑิตยสถาน และรางวัลที่ภาคภูมิใจคือ ไทยพีบีเอสได้รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภทสารคดีข่าว
ถึงสองรางวัล สำ�หรับงานข่าวทางด้านปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ไทยพีบีเอสเปิดประเด็นข่าวทุจริต
ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับสื่อโทรทัศน์ด้วยกัน ซึ่งโดยภาพรวมแล้วข่าวและสารคดีข่าวด้านปราบปราม
ทุจริตของไทยพีบีเอสมีผลในการกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความระแวดระวัง ช่วยสนับสนุนให้หน่วยงาน
ปราบปรามทุจริตภาครัฐดำ�เนินมาตรการลงโทษผู้กระทำ�ผิด และทำ�ให้ประเทศชาติประหยัดเงินแผ่นดิน
ได้ปีละหลายพันล้านบาท
ภายใต้หลักการสากล ค่านิยม และจริยธรรมสื่อสาธารณะ ทำ�ให้ไทยพีบีเอสมีความเป็นอิสระในการ
ผลิตรายการที่ตอบสนองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเข้าสู่สังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล เปิดให้บริการใหม่ๆ ให้ทั่วถึงสำ�หรับคนพิการ หนุนเสริมการปฏิรูปที่มีแนวทางเพิ่มอำ�นาจ
ให้ภาคพลเมืองเฝ้าระวังรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยการเป็นปากเสียงของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อตรวจสอบผู้มีอำ�นาจ เปิดโปงทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างเสริมผู้ผลิตข่าวและผู้ผลิตอิสระรายย่อยจาก
ภาคชุมชนและประชาชน
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ และคุณธรรม

(นายสมชัย สุวรรณบรรณ)
ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
05

สารประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

“

ความคาดหวังจากสื่อสาธารณะไทยพีบีเอสที่มีอยู่ตลอดเวลา
คือการดำ�รงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของความเป็นสื่อสาธารณะ
สร้างสรรค์สังคม และนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นเชิงบวกในสังคม

”

โดยประชาชนนั้นเป็นทั้งผู้รับสื่อและได้มีโอกาสสื่อสาร
เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยตนเอง...

06 ไทยพีบีเอส

สวัสดีครับ ย่างเข้าปีที่ 8 ที่สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส (Thai PBS) อยู่บนเส้นทางของการสื่อสาร

แต่สิ่งที่สื่อสาธารณะแตกต่างจากสื่ออื่นๆ “ไทยพีบีเอส คือสื่อสาธารณะที่ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ได้ใช้
ประโยชน์จากองค์กรแห่งนี้ ทั้งการรับสื่อและสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่สู่สาธารณะ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และ
นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้น” ที่ผ่านมานั้น ไทยพีบีเอสอยู่ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมือง
มาตลอด มรสุมลูกแล้วลูกเล่าที่ถาโถมเข้ามา แต่เจตนารมณ์ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไป
ในฐานะทีเ่ ป็นตัวแทนผูช้ มผูฟ้ งั ทัง้ ประเทศ สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ส.ส.ท. มีตวั แทนจากกลุม่ ประเด็น
และตัวแทนผู้ชมจำ�นวน 50 คนทั่วประเทศทุกภูมิภาค ที่มาตาม พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 45 ภารกิจของสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการคือ รับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อมากำ�หนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับกรรมการนโยบาย เพื่อการกำ�หนด
นโยบายในการปฏิบัติต่อไป กระบวนการรับฟังที่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้ไปจัดทำ �เวทีมานั้น
มีความคิดเห็นที่หลากหลาย ความต้องการที่หลากหลาย ต้องพบเจอกับผู้ชมหลากหลายรูปแบบ ทั้งพอใจ
ไม่พอใจ แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ผู้ชมและผู้ฟังทั่วไปได้ตระหนักและเข้าใจคือ ความหมายของสื่อสาธารณะ
ความเป็นสาธารณะ ที่บอกว่าทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของและจะใช้ประโยชน์กับองค์กรสื่อสาธารณะแห่งนี้
อย่ า งไร เรื่ อ งจริ ง นั้ น ต้ อ งมาจากพื้ น ที่ และจะทำ � งานร่ ว มกั น อย่ า งไรระหว่ า งองค์ ก รกั บ กลุ่ ม ผู้ ช มหรื อ
ผู้ใช้ประโยชน์ ข้อท้าทายหลายๆ เรื่องที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้พบเจอในเวทีรับฟังความคิดเห็น
การทำ�ตามภารกิจคือสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าทำ�นอกเหนือภารกิจแต่ส่งผลดีต่อองค์กร ก็น่าจะเป็นสิ่งดีต่อองค์กร
ถ้าทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันรักษา ปกป้องสื่อสาธารณะแห่งนี้ “ภารกิจคือ บทบาทของแต่ละฝ่าย แต่ถ้าเราเข้าใจ
ว่าภารกิจและ ‘หน้าที่’ ที่เราจะต้องช่วยกันทำ� น่าจะเกิดผลดีมากกว่าทำ�แค่ภารกิจ”
ย่างเข้าสูป่ ีที่ 8 นี้ การสื่อสารในยุคดิจิทลั ซึ่งไทยพีบเี อสเองก็พยายามสุดกำ�ลังทีจ่ ะก้าวสูค่ วามทันสมัย
และดึงดูดผู้ชมและมุ่งเน้นผลิตรายการที่น่าสนใจ เกิดประโยชน์ต่อผู้ชม โดยการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล
ในระบบภาคพื้นดิน การผลิตรายการหรือการพัฒนารายการนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากข้อเสนอจากสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายเพื่อนำ�สู่การปฏิบัติ
ความคาดหวังจากสื่อสาธารณะไทยพีบีเอสที่มีอยู่ตลอดเวลา คือการดำ�รงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของ
ความเป็นสือ่ สาธารณะ สร้างสรรค์สงั คม และนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นเชิงบวกในสังคม โดยประชาชนนัน้
เป็นทั้งผู้รับสื่อและได้มีโอกาสสื่อสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยตนเอง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ก็มุ่งมั่นและตั้งใจในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ทุกกลุ่มทุกวัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะนำ�ข้อเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อ
กรรมการนโยบายเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไป และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าสือ่ สาธารณะแห่งนีจ้ ะเป็นทีพ่ งึ่ เพือ่ การ
สื่อสารสาธารณะของประชาชนตลอดไป

(นายอานนท์ มีศรี)
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
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section 1

1

มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ
เพื่อสร้างสรรค์สังคม
คุณภาพ และคุณธรรม

ส่ ว น ที่

1

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
• วัตถุประสงค์ นโยบาย ผังโครงสร้างองค์กร
• คณะกรรมการนโยบาย
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
• ผู้ประกาศข่าว

10 ไทยพีบีเอส

รายนามคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 11

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร

ไทยพีบีเอส

สื่อสาธารณะ...ที่คุณวางใจ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ และคุณธรรม

พันธกิจ
ผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การ
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงโดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะ
และความคุ้มค่าเป็นส�ำคัญ

ค่านิยมหลักขององค์กร
เป็นอิสระ ยึดจริยธรรม ท�ำงานเป็นทีม
หัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วน
เปิดกว้างสร้างสรรค์ กล้าหาญ นวัตกรรม
เพื่อสังคมประชาธิปไตยและความเป็นธรรม
12 ไทยพีบีเอส

วัตถุประสงค์
ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ก�ำหนดวัตถุประสงค์
ของ ส.ส.ท. ดังนี้
1) ด� ำ เนิ น การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ที่ จ ะ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสาร
ที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
2) ผลิ ต รายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา และสาระบันเทิง ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสม
และมี คุ ณ ภาพสู ง เน้ น ความหลากหลายในมิ ติ ต ่ า งๆ
โดยมุ่งด�ำเนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมืองและ
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะ
เป็นส�ำคัญ
3) ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ป ระชาชนให้ ก ้ า วหน้ า ทั น การ
เปลี่ ย นแปลงของโลกเพื่ อ ประโยชน์ ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละ
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผ่ า นทางการให้ บ ริ ก ารข่ า วสารและ
สารประโยชน์อื่น
4) ส่ ง เสริ ม เสรี ภ าพในการรั บ รู ้ ข ่ า วสาร เพื่ อ สร้ า งสั ง คม
ประชาธิปไตย ทีป่ ระชาชนได้รบั ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในการก�ำหนดทิศทางการให้บริการขององค์การ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
การด�ำเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้ค�ำนึงถึงการ
เข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมของ
ประชาชน

นโยบาย
1) นโยบายด้านการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ :
สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะ
จากประชาชนทุกกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เครือข่ายสือ่
สมัชชา ชุมชน ชนชัน้ กลาง เยาวชน นักธุรกิจ กลุม่ ประเด็น
ต่างๆ

2) นโยบายด้านข่าวและรายการ : เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพ
และการน�ำเสนอข่าวเชิงลึก ด้วยความฉับไว ทันการณ์
ถูกต้อง เทีย่ งตรง รอบด้าน น�ำเสนอรายการทีม่ เี นือ้ หาสาระ
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างภูมิปัญญาให้แก่ผู้ชม พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างหลากหลายและ
ทัว่ ถึง เพือ่ น�ำสังคมไทยไปสูส่ งั คมทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรม
3) นโยบายด้านสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม : เป็น
สื่อสาธารณะที่ผลิตรายการเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ให้พื้นที่ในการน�ำเสนอเรื่องราวที่ดีงาม และสร้างสรรค์
ต่อสังคม
4) นโยบายด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลองค์กรฯ
4.1 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามพันธกิจขององค์กรฯ และมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
4.2 เป็นองค์กรฯ ทีม่ สี ำ� นึกต่อสิง่ แวดล้อมและสิทธิมนุษยชน
มีระบบการบริหารงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ ตระหนัก
ถึงคุณค่าแห่งจริยธรรมวิชาชีพ จริยธรรมองค์กรฯ จิตส�ำนึก
สาธารณะ ตลอดจนความภูมิใจในความเป็นองค์กรสื่อ
สาธารณะ
5) นโยบายด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของคนทุกกลุ่ม
: เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความส�ำคัญและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงพืน้ ทีส่ อื่ สาธารณะ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารใช้พนื้ ทีส่ อื่ ให้
เป็นประโยชน์ตอ่ คนทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้มี
การใช้เครื่องมือสื่อสาร และการสื่อภาษาให้ทุกกลุ่มเข้าถึง
เนือ้ หารายการ เช่น การใช้ลา่ มภาษามือ ค�ำบรรยายใต้ภาพ
ข้อความประกอบการบรรยาย ฯลฯ
6) นโยบายด้านฐานข้อมูล : สร้างระบบฐานข้อมูลส�ำหรับเป็น
แหล่งอ้างอิงที่ทันสมัยในการรายงานข่าว สร้างฐานข้อมูล
รายการเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลรายการ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของสังคม
7) นโยบายด้านเทคโนโลยี : เป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การกระจายเสียงและแพร่ภาพในทุกช่องทาง
(Platform) สอดคล้องกับการเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรก
ในภูมิภาคอาเซียนในบริบทของตัวอย่างสื่อมวลชนที่ดี
มีคุณภาพ
8) นโยบายการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ขององค์กรฯ :
ให้ความส�ำคัญต่อการแสวงหากลยุทธ์การสร้างรายได้เพื่อ
ความมั่นคงขององค์กร

โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2557
(แนบท้ายประกาศโครงสร้าง ส.ส.ท. และโครงสร้างส�ำนัก ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557)
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

คณะกรรมการนโยบาย

สำ�นักงานเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สำ�นักตรวจสอบภายใน

ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.

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

สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
1) ด้านอำ�นวยการ
- งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (BOM)
- งานกิจการรายได้องค์การ - งานกฎหมายและระเบียบคำ�สั่ง
2) ด้านยุทธศาสตร์
- งานแผนบริหารกิจการ ยุทธศาสตร์ ติดตาม และประเมินผล
- งานแผนพัฒนาองค์การ - งานบริหารความเสี่ยง
3) ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ
- งานวางแผนยุทธศาสตร์ข่าวและรายการ
- งานรับฟังและประเมินผลข่าวและรายการ
- สำ�นักงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
4) งานสื่อสารองค์การ

สำ�นัก
ข่าว

สำ�นัก
รายการ

ศูนย์
พัฒนา
สื่อใหม่

สำ�นัก
วิศวกรรม

สำ�นัก
โทรทัศน์
และวิทยุ

สำ�นัก
บริหาร
กิจการ

สำ�นัก
ทรัพยากร
มนุษย์

สำ�นัก
เครือข่าย
สื่อสาธารณะ

สถาบัน
วิชาการ
สื่อสาธารณะ

คณะกรรมการนโยบาย

คณะกรรมการนโยบาย
1

9
7

2
3

5
8

6
4

ดำ�รงตำ�แหน่ง 1 มกราคม - 29 พฤศจิกายน 2557
		1 นายศิริชัย สาครรัตนกุล
		2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน
		3 รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์
		4 นางสุวรรณา จิตประภัสสร์
ดำ�รงตำ�แหน่ง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557
		5 ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก
		6 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
		7 นางสมศรี หาญอนันทสุข
		8 ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
		9 ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ *

ประธานกรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย

* ลาออกก่อนครบวาระ เมื่อตุลาคม 2557
รายนามคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 15

คณะกรรมการนโยบาย

1

2
7

16 ไทยพีบีเอส

3
8

4

5
9

6

คณะกรรมการนโยบาย
		1 รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
		2 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
		3 นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
		4 ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก
		5 นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
		6 นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
		7 นางสมศรี หาญอนันทสุข
		8 ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
		9 นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ

ประธานกรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
		1 นายสมชัย สุวรรณบรรณ
		2 นายมงคล ลีลาธรรม
		3 นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
		4 นายสุพจ จริงจิตร
		5 นางสมถวิล จรรยาวงษ์
		6 นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
		7 นายพุทธิสัตย์ นามเดช

ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

6

5
7

4
1

3
2

รายนามคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 17

คณะกรรมการตรวจสอบ

3
2

18 ไทยพีบีเอส

4

5
1

คณะกรรมการตรวจสอบ
		1 ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
		2 รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
		3 นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
		4 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
5 นายบัณฑิต ศรีอมร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.

คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
		1 นายกันตชัย ศรีสุคนธ์
2 นางพวงรัตน์ สองเมือง
		3 นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
		4 นายสมเกียรติ จันทรสีมา
		5 นายบัณฑิต ศรีอมร
		6 นายอโณทัย อุดมศิลป
		7 นายโยธิน สิทธิบดีกุล
		8 นางสาวสุมนา สุวรรณอำ�ภา
				
		9 นายธนา ทั่วประโคน
				
10 นางกรกมล นันทสุคนธ์
		
		11 นางสาววิภา เหลืองมณี

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิศวกรรม
1
2 3 4
ผู้อำ�นวยการสำ�นักรายการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าว
10
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ
ผู้อำ�นวยการประจำ�สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ
ผู้อำ�นวยการประจำ�สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารและงานกิจการรายได้องค์การ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกิจการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทรัพยากรมนุษย์

5

6

7

8

9

11
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ผู้ประกาศและผู้ดำ�เนินรายการ

1. จตุรงค์ แสงโชติกุล
2. ณัฏฐา โกมลวาทิน
3. พรวดี ลาทนาดี
4. ธีรเดช งามเหลือ
5. ธนวรรณ มิลินทสูต
6. วราวิทย์ ฉิมมณี
7. อรอุมา เกษตรพืชผล
8. ปิยะฉัตร กรุณานนท์
9. จีรชาตา เอี่ยมรัศมี
10. ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
11. อรนิศวร์ เพ็ชร์วงศ์ศิริ
12. ดาริน คล่องอักขระ
13. วันวิสาข์ ทินวัฒน์

20 ไทยพีบีเอส

14. พรชนก ฉลาดแย้ม
15. วีริศ หุ่นเจริญ
16. เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล
17. อินทัช เพชรประสมกูล
18. มณีนาถ อ่อนพรรณา
19. อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์
20. อธิป กลิ่นวิชิต
21. กริษฐา ดีมี
22. เวณิกา วิชัยวัฒนา
23. กานดา แย้มบุญเรือง
24. ศิลปปชัย กุลนุวงศ์
25. วาทินี นวฤทธิศวิน
26. วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

27. ศตคุณ ดำ�เกลี้ยง
28. อัญชลี โปสุวรรณ
29. วิลาศิณีย์ ศุภรส
30. อรุชิตา อุตมะโภคิน
31. ดวงดาว อิสสุริยะ
32. วิริยะ ตันนุกูลกิจ
33. ชินดนัย มีชัย
34. เฌอศานต์ ศรีสัจจัง
35. อนุชา ขำ�ดวง
36. สรัญธร แก้วเวียงชัย
37. บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล
38. ภัทรภัทร โตอินทร์

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
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7 ปี ไทยพีบีเอส:
สื่อสาธารณะที่พันธกิจ
กว้างไกลกว่าสถานีโทรทัศน์

ส่ ว น ที่

2

• ไทยพีบีเอส : เป็นอิสระ ยึดจริยธรรม
ทำางานเป็นทีม
• ไทยพีบีเอส : หัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วน
• ไทยพีบีเอส : สังคมเป็นธรรม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ
• ไทยพีบีเอสกับการยอมรับในระดับสากล
• ไทยพีบีเอสกับการเติบโตในยุคโทรทัศน์ดิจิทัล

22 ไทยพีบีเอส
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7 ปี ไทยพีบีเอส

7 ปี ไทยพีบีเอส:
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24 ไทยพีบีเอส

2
“สื่อสาธารณะ” เป็นค�าที่เริ่มพูดกันแพร่หลายในสังคมไทย หลังพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2551 บางคนถือว่าสื่อสาธารณะเป็นเพียงสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
แต่หลายกลุ่มในสังคมกลับขยายขอบเขตบทบาทหน้าทีข่ องสื่อสาธารณะให้เป็น “สถาบันทางสังคม” ทีใ่ ช้คลื่นและเครื่องมือ
สื่อสารหลายรูปแบบของตนเอง เพื่อด�าเนินภารกิจเสริมสร้างมาตรฐานการด�าเนินชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่
พลเมืองและความไพบูลย์ของสังคม ด้วยการท�าภารกิจตามคตินิยมและมาตรฐานของความเป็นสื่อเพื่อสาธารณะ ท�าหน้าที่สื่อ
ที่มีบทบาทให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ ให้ความบันเทิง ไปเสริมสร้างค่านิยมสาธารณะ 4 ประการหลักให้แก่สังคมไทย ได้แก่

1. เสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยที่รู้เท่าทัน ด้วย
การปรับความคิดของประชาชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพ ให้
ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ โดยท�าภารกิจให้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ที่รอบด้าน หลากหลาย ลุ่มลึก เชื่อมโยง และสมดุล
2. เสริมสร้างค่านิยมสังคมอุดมปัญญาและการเรียนรู้
ด้ ว ยการให้ บ ริ ก ารทีห่ ลากหลายทุก รู ป แบบ ทางด้ า นให้
ความรู้ และทักษะ ทั้งในระบบ นอกระบบ และทุกระดับอายุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ชายขอบ ผู้ขาดโอกาส
3. เสริม สร้ า งค่ า นิย มทางวัฒ นธรรมและพลั ง
สร้างสรรค์ ด้วยการสนับสนุนคนท�างานศิลปะที่หลากหลาย
รูปแบบ ให้สร้างสรรค์สงิ่ แปลกใหม่ ยกระดับสุนทรียะและ
ความรู ้ ส ึก ดี ๆ ให้ แ ก่ ผ ู้ ช ม ผู้ ฟ ั ง และผู้ ใช้ สื่ อ หลากหลาย
สือ่ สาธารณะต้องมีความกล้าหาญกล้าเสีย่ งทีจ่ ะสร้างสรรค์
รายการที่แหวกแนว แปลกใหม่ มีความเป็นคนต้นแบบ สร้าง
ความแตกต่าง เป็นโรงบ่มจินตนาการและเป็นบ่อเพาะเลี้ยง
ศิลปินรุ่นใหม่ๆ
4. เสริมสร้างค่านิยมสังคมชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ ด้วยการท�าหน้าทีส่ ื่อสาร สร้าง
ความเข้าใจ สร้างการมีสว่ นร่วมในหมูค่ นกลุม่ ต่างๆ ของสังคม
ที่อาจจะมีทั้งจุดร่วมและความแตกต่างหลากหลาย
จะเห็นได้วา่ ภารกิจในการเสริมสร้างค่านิยมสาธารณะ
หลักทั้ง 4 ประการข้างต้นนั้นนับเป็นโจทย์ใหญ่ทีเดียว ล�าพัง
สถานีโทรทัศน์ชอ่ งหนึ่งคงไม่สามารถด�าเนินการให้สา� เร็จลุลว่ ง
ได้โดยง่าย ด้วยเหตุน้เี อง “สื่อสาธารณะจึงเป็นมากกว่าสถานี
โทรทัศน์”
ในสังคมประชาธิปไตยในบริบทสังคมแห่งความรู้ เรา
จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญต่อการแบ่งปันความรูแ้ ละการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การสื่อสารสื่อสาธารณะอย่าง
Public Service Broadcasting (PSB) จึงเป็นเครื่องมือที่สา� คัญ
มอแกนส์ ชมิดท์ (Mogens Schmidt) ผู้ช่วยรอง
ผู้อ�านวยการใหญ่ยูเนสโก ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ
ซึ่งมีประสบการณ์ในการเข้าไปร่วมจัดตั้งสื่อสาธารณะใน

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้กล่าวไว้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นานาชาติเรื่อง “ประสบการณ์และบทเรียนโทรทัศน์สาธารณะ
ท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.
2550 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่า
““สื่อสาธารณะ” นั้น หมายถึงการที่ประชาชน
ต้องเข้าไปจัดการควบคุมเอง จะต้องไม่ใช่เป็นเชิง
พาณิชย์ หรือถูกควบคุมโดยรัฐ ต้องอิสระจากการ
แทรกแซงของรัฐ และจ�าเป็นจะต้องเป็นองค์กร
เผยแพร่ความรู้ทไี่ ม่น่าเบื่อ โดยดึงดูดให้ประชาชน
สนใจ กล่าวคือ เป็นทัง้ สื่อการศึกษาและสื่อบันเทิง
ในเวลาเดียวกัน มีความหลากหลายในการน�าเสนอ
รายการ รวมทั้งในทางจริยธรรม ขณะเดียวกันที่มา
ของเงินทุนสนับสนุนก็ต้องตรวจสอบได้ มีความ
โปร่งใส”
“ที่ผ่านมา รูปแบบโทรทัศน์ทมี่ ีอยู่ในขณะนี้
รัฐก็ดี ตลาดก็ดี โดยล�าพังเองนั้น ไม่สามารถที่จะ
ตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนได้
โทรทัศน์สาธารณะจึงเป็นการออกแบบสือ่ โทรทัศน์
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนบทบาท
ของภาครัฐและการเผยแพร่ของสื่อเชิงพาณิชย์”
มอแกนส์ ชมิดท์ เสนอว่า หัวใจของการให้บริการ
โทรทัศน์สาธารณะ มีอยู่ 3 ประเด็นด้วยกัน
1. ต้องมีโครงสร้างคณะกรรมการก�ากับทีเ่ ป็นอิสระ
และปลอดจากเงื่อนไขเชิงพาณิชย์
2. ต้องมีหลักประกันว่าจะมีเงินทุนสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ ขณะเดียวกันต้องรักษาความเป็นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบัน ซึง่ มีสือ่ สมัยใหม่
และสื่อเชิงพาณิชย์เป็นทางเลือกอยูค่ อ่ นข้างมาก สื่อสาธารณะ
ต้องปรับตัวเองให้ทันและแข่งขันให้ได้ ฉะนั้นสื่อสาธารณะ
ในประเทศก�าลังพัฒนาจ�าเป็นต้องหารายได้ในการด�าเนินงาน
เพื่อแข่งขันกับภาคเอกชนให้ได้
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3. ต้องผลิตรายการซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
เขากล่าวว่า “การตั้งโทรทัศน์สาธารณะเหมือนกับการ
ท�าสัญญาประชาคมกับประชาชนโดยทัว่ ไป สัญญานั้นก็จะ
ต้องมีรายละเอียดก�าหนดกรอบอย่างชัดเจนว่าจะมีรายการ
ต่างๆ อย่างไร รวมถึงการเสนอรายงานทางด้านบัญชี ด้านการ
เงิน เพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการมี
ภารกิจและศักยภาพในการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างคนต่าง
จังหวัดกับคนในเมืองให้ใกล้ชดิ กันยิง่ ขึ้น และช่วยให้ประชาชน
ที่ยากจนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนเปิด
โอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มโี อกาสใช้สอื่ มากกว่าที่
จะเน้นกลุ่มผู้บริโภคในเชิงพาณิชย์
“ในแง่นี้ สื่อสาธารณะทีเ่ ป็นอิสระจากรัฐและเงื่อนไข
ทางธุรกิจจะเป็นเครื่องมือในการสร้างสันติภาพ ท�าให้เกิด
ความเข้ า ใจซึ ่ง กัน และกันมากขึ้น สือ่ สาธารณะจึง จ�า เป็น
อย่างยิง่ ต่อประเทศทีก่ �าลังก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย
หรือประเทศที่ก�าลังมีปัญหาขัดแย้งภายใน
“สือ่ สาธารณะจะต้องท�าหน้าทีส่ ร้างความเข้าใจของ
ประชาชนกับโลกภายนอกให้มากขึ้น ซึ่งนับเป็นงานที่ใหญ่มาก
เราต้องเข้าไปช่วยให้การศึกษาแก่ประชาชนในแง่ตา่ งๆ ซึ่งตรงนี้
จะเอาก�าไรมาเป็นตัวก�ากับไม่ได้ สื่อสาธารณะต้องเป็นเครื่องมือ
สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้พัฒนาตัวเอง พัฒนาจิตใจ
ให้มีจินตนาการที่สร้างสรรค์ ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ”

หน่วยงานกลุม่ ที่ 3 ท� าหน้าที่สนับสนุนระบบออกอากาศ
ทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อน�าเนื้อหาจากกลุ่มที่ 2 มาสื่อสาร
ไปยังผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมายของสังคม ปัจจุบันไทยพีบีเอส
มีระบบการเผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุออนไลน์ และ New
Media ทุกประเภท รวมทั้งเป็นผู้น�าในการวางโครงข่ายระบบ
ออกอากาศโทรทัศน์ดิจิทัลของประเทศ
หน่ ว ยงานกลุ ่ ม ที ่ 4 ท� า หน้ า ทีเ่ สริ ม สร้ า งค่ า นิ ย ม
สังคมอุดมปัญญาและการเรียนรู้ สนับสนุนคนท�างานศิลปะที่
หลากหลายรูปแบบ ให้สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้แก่ผู้ชมผู้ฟัง
ด้วยการอบรมผู้ผลิตอิสระ เครือข่ายภาคสังคม เครือข่าย
นั ก วิ ช าการ ครู นั ก เรี ย น ประชาชนทีส่ นใจความรู ้ เรื ่อ ง
สื่อสาธารณะ และการผลิตสื่อแบบสื่อสาธารณะ พร้อมทัง้
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมผู้ฟัง และขยายความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศในการร่วม
ผลิตรายการ การจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หน่ ว ยงานกลุ ่ ม ที ่ 5 เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การ
ด�าเนินงานขององค์การในด้านการบริหารองค์กร การวาง
ยุทธศาสตร์องค์กร การเงิน กฎหมาย และการพัฒนาบุคลากร
ของไทยพีบีเอส

บุคลากรในหน่วยงานทัง้ 5 หน่วย เป็นเสมือนผู้แทน
ของสังคมไทยที่จับมือร่วมกันท�าให้สื่อสาธารณะเดินหน้า โดย
บุคลากรของไทยพีบีเอสทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญา
ขององค์กร หลักจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานในการ
ไทยพีบีเอส : เป็นอิสระ ยึดจริยธรรม ท�ำงำนเป็นทีม
ปฏิบัติงาน ในการผลิต การน�าเสนอเนื้อหาข่าวและรายการ
ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ ไทยพี บี เ อสได้ ม ีก ารจั ด อบรมให้ พ นั ก งานในหลายรู ป แบบ
แห่งแรกของสังคมไทย ได้พยายามออกแบบโครงสร้างองค์กร อาทิ หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พวกเขาได้
เพื่อสร้างกลไกภายในหน่วยงานให้ท�าหน้าที่ตอบภารกิจและ เรียนรู้ทุกส่วนงานภายในองค์กร หลักสูตรการอบรมความรู้
พันธกิจของ “ความเป็นสื่อสาธารณะ” ให้มากที่สดุ โดยจัดวาง เรื่องจริยธรรมและการสร้างทีม หลักสูตรการสร้างภาวะผู้น�า
ให้มีหน่วยงานแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส�าหรับผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่อาวุโส รวมไปถึงหลักสูตรการคิด
หน่ ว ยงานกลุ ่ ม ที ่ 1 กรรมการนโยบายท�า หน้ า ที ่ สร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจทิ ลั และอีกหลายหลักสูตร
ออกนโยบาย โดยยึดถือเรื่องการมีส่วนร่วม กรรมการบริหาร อีกทั้งยังมีการจัดท�าคูม่ ือในการท�าข่าว ผลิตรายการ คูม่ อื การใช้
ท�าหน้าที่น�าแนวนโยบายมาวางทิศทางการบริหารองค์กรเพื่อ สื่อออนไลน์ ส�าหรับให้พนักงานยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ให้สมกับความเป็นสื่อสาธารณะ ทัง้ หมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้
ควบคู่ไปกับการมีธรรมาภิบาล
พนั ก งานของสื ่อ สาธารณะได้ เ สริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของตน
หน่วยงานกลุ่มที่ 2 ท�าหน้าทีผ่ ลิตเนือ้ หา ข่าวสาร ในการร่ ว มสร้ า งและพั ฒ นาสื ่อ สาธารณะของประเทศให้
รายการต่างๆ ที่เสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยทีร่ ู้เท่าทัน เดินหน้าต่อไป
ค่านิยมทางวัฒนธรรม ค่านิยมสังคมชุมชน ทัง้ ระดับท้องถิ่น
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ภายใต้ ก รอบจริ ย ธรรมของสื ่อ
สาธารณะ
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ไทยพีบีเอส : หัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วน
ไทยพีบเี อสไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่ แต่เป็นของทุกคน
ในสังคมไทย พนักงานไทยพีบีเอสทุกคนรู้ดีว่า เวลาจะพัฒนา
รายการสักรายการ จะน�ำเสนอข่าวสักชิ้น ค�ำถามส�ำคัญคือ
สังคมได้ประโยชน์อะไรจากงานชิ้นนี  ้ ไทยพีบีเอสแบ่งสัดส่วน
การน�ำเสนอรายการเป็นข่าว ร้อยละ 50 รายการสารประโยชน์
และรายการสาระบันเทิงรวมกันร้อยละ 50 (ตามมติคณะ
กรรมการนโยบาย วันที่ 17 มกราคม 2558 และ 21 มีนาคม
2558) และมีแผนการจัดท�ำรายการประจ�ำปีเป็นตัวก�ำกับ
ทิศทางการผลิตรายการ
ในการคัดเลือกรายการ สิ่งที่ไทยพีบีเอสท�ำหน้าที่ของ
ตัวเองคือ การเปิด  “โอกาส” และ “พืน้ ที”่ ให้กบั กลุม่ ต่างๆ ที่
มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ การส่งเสริมศักยภาพ
ของภาคพลเมืองเพือ่ ให้เป็น “ผูผ้ ลิตอิสระ” ไปจนถึงสร้างการมี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายทางสังคมและหน่วยงานต่างๆ ทีม่ เี นือ้ หา
ทีด่ เี ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ และสามารถร่วมผลิตรายการกับ
ไทยพีบเี อสได้  โดยเห็นได้จากทีม่ าของรายการทางไทยพีบเี อส
จะมีหลากหลายรูปแบบ  ทัง้ จากการคิดคอนเซ็ปต์รายการเอง
จากส�ำนักรายการ รายการจากภาคพลเมืองทีพ่ ฒ
ั นาโดยส�ำนัก
เครือข่ายสือ่ สาธารณะ  รายการร่วมผลิตจากหน่วยงานภายนอก
การพั ฒ นารายการโดยมี เ นื้ อ หาพั ฒ นาร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย
ทางสังคม และรายการที่ผู้ผลิตอิสระน�ำเสนอเข้ามา
ไทยพีบเี อสเปิดโอกาสให้ผผู้ ลิตรายการอิสระน�ำเสนอ
รายการผ่านกระบวนการว่าจ้างผู้ผลิตอิสระจากภายนอก
(commissioning) เพื่อจะได้มีรายการที่หลากหลายแนวคิด
จากผู้ผลิตงานศิลปะ “รายการหนังพาไป” ถือเป็นตัวอย่าง
รายการจากผู้ผลิตอิสระ ที่กลายเป็นต้นแบบรายการเชิง
ท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ต่อมาอีกหลายรายการ เช่นเดียวกับ

“รายการพื้ น ที่ ชี วิ ต ” เป็ น รายการร่ ว มผลิ ต กั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอกที่อยากน�ำเสนอมุมมองเรื่องศาสนาในรูปแบบใหม่
ในสไตล์ที่แตกต่างจากรายการที่เคยมีในช่องอื่น อีกทั้งยังเป็น
รายการทีเ่ ชิญชวนคนรุน่ ใหม่เข้ามาชมรายการของไทยพีบเี อส
อย่างมากทีเดียว
“นั ก ข่ า วพลเมื อ ง” ของไทยพี บี เ อส ถื อ เป็ น อี ก
นวัตกรรมใหม่แบบหนึ่งที่สื่อสาธารณะได้ท�ำหน้าที่ของตัวเอง
อย่างเต็มภาคภูมิในเรื่อง “การสร้างการมีส่วนร่วม” ของภาค
พลเมือง ให้มีเสียง และการเล่าเรื่องจากมุมมองของพวกเขา
แทนมุมมองจากนักข่าว เป็นการเล่าจากคนในที่ก�ำลังเผชิญ
ปัญหาอยู่ โดยคนที่จะมาเป็นนักข่าวพลเมืองจะต้องผ่านการ
อบรมวิธีการท�ำข่าว การคัดเลือกประเด็นที่จะน�ำเสนอ การ
ตัดต่อ เพื่อให้พวกเขามั่นใจในการผลิตงานข่าวพลเมืองที่มี
คุณภาพ และในอีกด้าน นักข่าวพลเมืองถือเป็นเครือข่าย
สื่อภาคพลเมือง ที่เป็น “ทุนทางสังคม” ที่ส�ำคัญส�ำหรับสื่อ
สาธารณะเช่นเดียวกับ “สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ” ซึ่งเป็นผู้แทน
จากภาคประชาชน 9 ภูมิภาค และ 24 ประเด็นของสังคมไทย
ที่ผ่านการสมัครและถูกคัดเลือกให้มาเป็นสมาชิกสภาผู้ชม
ผู้ฟังรายการจ�ำนวน 50 คน ท�ำหน้าที่ให้ความคิดเห็นต่อข่าว
และรายการของสือ่ สาธารณะ เป็นเสมือนกระจกทีค่ อยสะท้อน
และตรวจสอบการน�ำเสนอข่าวและรายการไปจนถึงทิศทาง
เนื้อหารายการของไทยพีบีเอส   นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง
“ศูนย์เพือ่ นไทยพีบเี อส” เพือ่ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนต่อข่าวและรายการจากผู้ชมทั่วไปแบบ real
time  รวมทั้งผู้ชมยังสามารถสะท้อนความคิดเห็น เสนอแนะ
ติชมข่าวและรายการของไทยพีบีเอสผ่านช่องทางของ New
Media ทุกประเภทของไทยพีบีเอสด้วย โดยความคิดเห็นของ
ผู้ชมทุกช่องทางดังกล่าวจะมีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
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ในการประชุมกรรมการบริหารทุกสัปดาห์ เพือ่ น�าข้อเสนอแนะ
เหล่านัน้ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายการและการบริการ
ต่อไป
ตั้งแต่จัดตั้งองค์กรสื่อสาธารณะ ภารกิจทีช่ ัดเจนและ
ได้รบั การสานต่อมาอย่างต่อเนื่องคือ การให้บริการล่ามภาษามือ
และค�าบรรยายใต้ภาพ เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินได้เข้าถึง
สือ่ สาธารณะให้มากทีส่ ุด โดยปัจจุบันไทยพีบีเอสมีการจัดท�า
ล่ามภาษามือจ�านวนทัง้ สิน้ 12 ชั่วโมง 25 นาทีต่อสัปดาห์
มีการใช้ลา่ มภาษามือในช่วงข่าว 12.00 น. ข่าว 17.00 น. และ
รายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส คิดเป็นร้อยละ 8.44 ส�าหรับ
ค�าบรรยายใต้ภาพจะมีในรายการภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
ต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอสมีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
จัดท�าค�าบรรยายเสียงแทนภาพ (Audio Description) เพื่อ
ให้ ผ ู้ พิ ก ารทางสายตาได้ ม ีโ อกาสรั บ ชมและเข้ า ถึ ง สื ่อ ของ
ไทยพีบีเอสในอีกรูปแบบหนึง่ โดยเลือกรายการกินอยู่คือ
เป็นรายการน�าร่องในการจัดท�าค�าบรรยายเสียงแทนภาพ และ
มีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุธรรมศาสตร์และวิทยุ
ออนไลน์ไทยพีบีเอสด้วย ปัจจุบันไทยพีบีเอสได้เตรียมพร้อม
เรื่องเทคโนโลยี เพื่อรองรับระบบการจัดท�าค�าบรรยายเสียง
แทนภาพ และค�าบรรยายภาพแทนเสียง (Closed Caption)
ส�าหรับให้บริการแก่ผมู้ าใช้บริการโครงข่ายของไทยพีบเี อส และ
ผูช้ มคนตาบอดและคนหูหนวกทั้งสองกลุม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ หลายชิ้นข่าวและหลายรายการยังเปิด
โอกาสและพื้นที่ให้มีเรื่องราวของผูด้ อ้ ยโอกาสและคนชายขอบ
ของสังคม โดยมีการติดตามท�าข่าวทีเ่ ป็นนโยบายสาธารณะ
และน�าเสนอในรายการเวทีสาธารณะ เสียงประชาชนเปลี่ยน
ประเทศไทย วาระประเทศไทย เพื่อให้ “พื้นที”่ ประชาชน
ในการสะท้อนความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ มีการจัดท�า
รายการสารคดี รายการสารประโยชน์อกี หลายรายการ ที่
ให้ข้อมูลและเสนอเนือ้ หาเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชนกลุม่ น้อย อย่างรายการพันแสงรุง้ รายการด้านหลักประกัน
สุขภาพ อย่างซิทคอม 37.5 The Stories บ้านเลขที่ 1330
รายการชีวิตของผู้พิการ เช่น One World โลกใบเดียวกัน
รายการใจเท่ากัน และรายการ Blind Date รายการที่สร้าง
พลังใจให้กับผู้สูงวัยแบบรายการลุยไม่รู้โรย รวมถึงรายการ
ทีใ่ ห้ความรู้เพื่อการเตรียมพร้อมของสังคมในการเข้าสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียน อาทิ รายการอาเซียน 2015 รายการ
Spirit of Asia รายการ ASEAN Focus โดยเฉพาะเรื่องราว
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ของสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไทยพี บี เ อสได้ น� า เสนอ
ปมปัญหาและแง่มมุ ชีวิตของคนทีน่ ั่น ทัง้ ในรูปแบบข่าวและ
สารคดี และส�าคัญสุดคือไทยพีบีเอสถือเป็นทีวีช่องแรกๆ ที่ให้
ความส�าคัญกับรายการเด็ก โดยมีรายการเกี่ยวกับเด็กตั้งแต่
อายุ 2 ขวบจนถึง 14 ปี เป็นจ�านวนมากถึงร้อยละ 10 ของ
ผังรายการ และเป็นรายการทีม่ ีเนื้อหาช่วยพัฒนาการตามวัย
ของเด็ก ช่วยสร้างสรรค์จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ไม่มีเนื้อหาความรุนแรง โดยรายการต่างๆ เป็นไปตามกรอบ
จริ ย ธรรมของสื ่อ สาธารณะ ตามสโลแกนของสถานี ท วี ่ ่ า
“ไทยพีบีเอส ทีวีที่คุณวางใจ”
ทัง้ หมดคือรูปธรรมทีไ่ ทยพีบีเอสพยายามตอบโจทย์
ความเป็นสื่อสาธารณะ ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อ สร้างความ
เข้าใจของคนปกติให้เข้าใจโลกของคนพิการ สร้างความเข้าใจ
ของหน่วยงานรัฐให้ฟังเสียงประชาชน สร้างความเข้าใจของ
คนเมืองให้เข้าใจคนต่างจังหวัด สร้างความเข้าใจของคนต่าง
จังหวัดให้เข้าใจคนเมือง สร้างความเข้าใจของคนหนุม่ สาวและ
เด็กให้เข้าใจโลกของผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจของพ่อแม่ให้
เข้าใจโลกของเด็ก สร้างความเข้าใจของคนในสังคมไทยให้เข้าใจ
ความคิด ชีวิต ปัญหาของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สร้างความเข้าใจของคนไทยเพื่อให้เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน
ในประชาคมอาเซียน และสร้างความเข้าใจของคนไทยทั้งหมด
เพื่อให้เข้าใจคนในสังคมไทยด้วยกันเองในมิติต่างๆ ทัง้ หมดนี้
ถูกสะท้อนส่งผ่านข่าวและรายการต่างๆ ของไทยพีบเี อสในทุก
ช่องทางการสื่อสารตลอด 7 ปีที่ผ่านมา
เกิดวิกฤต คิดถึงไทยพีบีเอส
ผู้ชมจะเห็นบทบาทของไทยพีบีเอสได้เด่นชัดสุดเมือ่
สังคมไทยเกิดวิกฤตทัง้ จากปัญหาภัยธรรมชาติและการเมือง
จนมีคนกล่าวว่า “เกิดวิกฤต คิดถึงไทยพีบีเอส” ในช่วงเวลา
ดังกล่าว เรตติ้งของข่าวและจ�านวนผู้ติดตามเว็บไซต์ของ
ไทยพีบเี อส รวมถึงยอดทวีตข่าวไทยพีบเี อสจะมีจา� นวนสูงมาก
มีเหตุผลภาพรวมจากผู้ชมที่เลือกติดตามการน�าเสนอข่าวของ
ไทยพีบเี อสในสถานการณ์วกิ ฤตคือ น�าเสนอข่าวอย่างรอบด้าน
มีการวิเคราะห์เจาะลึก มีเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วน ไม่น�าเสนอข่าวแบบมีคู่ขัดแย้ง
พ.ศ. 2551 - 2552 โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อ
สุขภาวะของสังคม (Media Monitor) ได้จดั ท�ารายงานผลการ
ศึกษาเรื่อง “ฟรีทีวกี บั การรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมือง
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551” และยังมีผลการ
ศึกษาต่อมาในสถานการณ์ความขัดแย้งและการเผชิญหน้าทาง

2

การเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2552 พบว่า สถานี
โทรทัศน์ทีวีไทย (ชื่อแรกก่อนเปลี่ยนมาเป็นชื่อไทยพีบีเอส
ในปี พ.ศ. 2553) มีความโดดเด่นที่สุดในด้านการรายงานข่าว
ด้วยความสมดุลและความเป็นธรรม ในด้านความสมดุล ทีวไี ทย
เป็นช่องที่เสนอความเห็นของแหล่งข่าวฝ่ายที่สาม คือ นัก
วิชาการและนักเคลื่อนไหวที่เป็นกลางมากที่สุด ในขณะที่ใน
ด้านความเป็นธรรม ทีวไี ทยเป็นช่องทีเ่ สนอเสียงของแหล่งข่าว
กลุ่มต่างๆ ในระดับที่เสมอกันมากที่สุด
พ.ศ. 2553 - 2554 เป็น 2 ปีที่สังคมไทยต้องเผชิญกับ
วิกฤตทั้งภัยธรรมชาติที่รุนแรง สร้างความเสียหายในวงกว้าง
และความขัดแย้งทางการเมืองที่จบลงด้วยการนองเลือดและ
ความแตกแยกอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน สื่อสาธารณะ
ไม่เพียงท�ำหน้าที่รายงานเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมาอย่าง
รอบด้านและทันต่อสถานการณ์เท่านั้น หากยังต้องท�ำหน้าที่
เป็นเวทีของการแสดงความคิดเห็นให้กับฝ่ายต่างๆ เพื่อน�ำ
ความช่วยเหลือไปสูป่ ระชาชน ซึง่ ไทยพีบเี อสได้รบั ความชืน่ ชม
อย่างกว้างขวางทีไ่ ด้ทำ� หน้าทีส่ อื่ สาธารณะในภาวะทีข่ า่ วสารมี
ความหมายต่อสังคมมากที่สุด
เหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ตอนปลายปี พ.ศ. 2554 เป็น
อีกหนึ่งวิกฤตที่ไทยพีบีเอสต้องท�ำหน้าที่มากกว่าการรายงาน

เหตุการณ์ แต่ได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงสาเหตุ
ของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่งเสริมความพร้อมให้กับชุมชนใน
การรับมือ เป็นช่องทางระดมความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชน
องค์กร และกลุ่มต่างๆ ในการฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน และ
ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัย วิกฤตครั้งนั้นยังท�ำให้
เห็นถึงบทบาทที่ส�ำคัญมากขึ้นทุกขณะของสื่อในโลกออนไลน์
ซึ่งไทยพีบีเอสได้ใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นช่องทางในการสื่อสาร
ข้อมูลและประสานงาน เป็นผลให้ในปี พ.ศ. 2554 ท�ำให้การ
เข้าชมเว็บไซต์ไทยพีบีเอสมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
143.8 หากพิจารณาเฉพาะช่วงวิกฤตน�้ำท่วม ผู้ชมเว็บไซต์
ไทยพีบีเอสเพิ่มถึงร้อยละ 358.9 ในเดือนตุลาคม และร้อยละ
430.5 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จน www.thaipbs.
or.th ขึ้นอันดับ 1 ในประเภทสถานีโทรทัศน์ (Free TV) มี
49,435 UIP, 150,601 Page views ซึง่ ถือว่าเป็นก้าวกระโดด
ที่เด่นชัดที่สุดของไทยพีบีเอส ในการใช้สื่อใหม่ขยายบริการ
ทางด้านข่าวสารและรายการ
พ.ศ. 2556 สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
ร่วมกับศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทย
7 ปี ไทยพีบีเอส: สื่อสาธารณะที่พันธกิจกว้างไกลกว่าสถานีโทรทัศน์ 29

พีบีเอส ในสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง กรณีร่างพระราช
บัญญัตินิรโทษกรรม ปี พ.ศ. 2556 โดยได้รวบรวมความเห็น
จากกลุ่มตัวอย่างพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจ�านวน 1,224
ตัวอย่าง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั ชมข่าวสถานการณ์
การชุมนุมทางการเมืองดังกล่าวผ่านไทยพีบีเอส เนื่องจาก
ต้องการเกาะติดสถานการณ์ โดยกว่าร้อยละ 93.6 พึงพอใจ
ต่อข่าวสารทีไ่ ด้รับจากไทยพีบีเอส และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
89.1 เห็นว่าไทยพีบเี อสได้ท�าหน้าที่ส่อื สาธารณะได้อย่างคุม้ ค่า
เงินภาษีประชาชน โดยให้เหตุผลว่ารวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
เกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่องตลอดเวลา น�าเสนอข่าวได้ดี
ละเอียดชัดเจน ได้ความรูน้ า่ สนใจ เป็นข่าวสารที่มีความจริงสูง
เที่ยงตรง และตรงไปตรงมา นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ยังเห็นว่าไทยพีบีเอสเป็นสถานีโทรทัศน์ทกี่ ลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
มีความน่าเชื่อถือมาเป็นอันดับหนึ่ง
พ.ศ. 2556 - 2557 สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทย
พีบีเอส ร่วมกับ ศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
ส�ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนต่อการท�า
หน้าทีข่ องไทยพีบีเอส ในเหตุการณ์ชุมนุมปิดกรุงเทพ (Shut
down Bangkok) เดือนพฤศจิกายน 2556 - มกราคม 2557
โดยให้เหตุผลว่า ไทยพีบีเอสมีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
เกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่องและเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
นอกจากนี้ การน�าเสนอข่าวและรายการในช่องทาง
New Media พบว่า สือ่ ใหม่ทุกประเภทของไทยพีบีเอสได้มี
จ�านวนผูต้ ดิ ตามในทวิตเตอร์สูงเป็นอันดับ 1 ในกลุม่ องค์กรสื่อ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์
วิกฤตทางการเมืองและภัยพิบตั ิ จะมีผตู้ ดิ ตามมากขึ้นเป็นพิเศษ
ล่าสุดเหตุการณ์เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ไทยพีบีเอส
ได้มีการใช้ WEB TV ในการถ่ายทอดสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้น
หลังจากหน้าจอโทรทัศน์ทุกช่องได้ดับลงแล้ว นั่นหมายถึงสื่อ
สาธารณะพยายามท�าหน้าทีข่ องตัวเองในทุกรูปแบบเพื่อให้
ประชาชนรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองจนถึงวินาทีสุดท้ายที่มีโอกาส
จะท�าหน้าที่ของสื่อได้
ไทยพีบีเอส : สังคมเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
ในการตอบโจทย์ความคุ้มค่าให้กับสังคม ที่ถือเป็น
ผู้ ส นับ สนุน หลัก ของสื่ อ สาธารณะ ไทยพี บ ีเ อสได้ จั ด ท�า
Thematic Program ก�าหนดประเด็นเรื่องการตรวจสอบ
การทุจริต โดยมีการจัดท�ารายการและข่าว เพื่อคอยตรวจสอบ
ประเด็นการทุจริตผลประโยชน์ของสาธารณะ และมีหลายเรื่อง
ที่ไทยพีบีเอสน�าเสนอนั้น ได้รบั การแก้ไขปัญหาจนถึงที่สดุ เช่น
30 ไทยพีบีเอส

ข่าวสอบผู้อ�านวยการโรงพยาบาลคดีทจุ ริตยาซูโดอีเฟรดีน
ส่งผลให้ได้รับยาเม็ดคืน 18 ล้านเม็ด และยาน�้า 11 ล้านซีซี
เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2555 ไทยพีบีเอสน�าเสนอข่าวทุจริตจ�านวน
140 เรื่อง และน�าเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จ�านวน 145 เรื่อง หากไม่มีการติดตามน�าเสนอข่าวและถูก
ตรวจสอบจากสังคม สังคมจะได้รับความเสียหายเป็นจ�านวน
เงินประมาณสองแสนกว่าล้านบาท อาทิ ข่าวตรวจสอบทุจริต
การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มีมลู ค่าความเสียหาย 502.6 ล้านบาท
ข่าวโครงการแทรกแซงราคาหอมแดงส่อเค้าทุจริต มูลค่า
ความเสียหายคิดเป็นจ�านวน 431.98 ล้านบาท ข่าวพบทุจริต
หอมแดง รัฐเสียหาย 241 ล้าน ข่าวทุจริตจ�าน�าข้าว มูลค่าความ
เสียหายกว่า 200,000 ล้านบาท เป็นต้น
ไทยพีบีเอสกับกำรยอมรับในระดับสำกล
หลังการก่อตัง้ องค์กรสือ่ สาธารณะแห่งนีไ้ ด้เพียง 5 ปี
ไทยพีบีเอสก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน “การประชุม
สุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย” หรือ Asia Media
Summit (AMS) ปี 2012 ภายใต้แนวคิดหลัก การสร้าง
ผลกระทบ : สื่อกับสังคมปัจจุบัน (Creating Impact: Media
in Today’s Society) ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2555
กรุงเทพฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่ง
เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Institute for Broadcasting
Development : AIBD) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 120 องค์กร จาก 30
ประเทศทั่วภูมภิ าค การประชุมในปีนส้ี า� เร็จลุลว่ งเป็นที่เรียบร้อย
มีผเู้ ข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยไทยพีบีเอสมีส่วนร่วมในการก�าหนดหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การพัฒนางานด้านสื่อสาธารณะ เช่น การทบทวนปฏิญญา
กรุงเทพฯ ว่าด้วยการพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย-แปซิฟกิ
(Bangkok Declaration 2003) เป็นต้น การประชุมดังกล่าว
ถือเป็นโอกาสส�าคัญทีไ่ ทยพีบีเอสได้สร้างการรู้จักและแสดง
ศักยภาพในฐานะสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558 ไทยพีบีเอสได้รับมอบหมายจากสหภาพ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียและแปซิฟิก
(Asia-Pacific Broadcasting Union - ABU) ให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการการประชุม Media Summit on Climate Change,
ICTs and Disaster Risk Reduction
นอกจากนี้ ไทยพีบเี อสยังเป็นสถานที่ได้ตอ้ นรับการมา
เยี่ยมเยือนดูงานทัง้ จากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
มากกว่า 50 หน่วยงานต่อปี รวมทัง้ ได้มีโอกาสต้อนรับการ
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ดูงานจากสือ่ ต่างประเทศในแถบเอเชียด้วยกัน อาทิ Maldives
Broadcasting Corporation ประเทศมัลดีฟท์, Television
Republik Indonesia (TVRI) ประเทศอินโดนีเซีย, ส�ำนักข่าว
ซินหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน, Myanmar TV Channel
(MRTV) สหภาพเมียนมา และ Bhutan Broadcasting Service
(BBS) ประเทศภูฏาน โดยหน่วยงานส่วนใหญ่สนใจมาเรียนรู้
ถึงประสบการณ์การท�ำงานของไทยพีบีเอส ในฐานะองค์กร
สือ่ สาธารณะต้นแบบแห่งภูมภิ าค การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ การออกอากาศในระบบดิจิทัล นโยบายและ
ความท้าทายของการเป็นสื่อสาธารณะในยุคดิจิทัล เป็นต้น
ไทยพีบีเอสกับการเติบโตในยุคโทรทัศน์ดิจิทัล
ไทยพีบีเอสมีการเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนผ่านเข้า
สู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล โดยเริ่มวางแผนเรื่องระบบออกอากาศ
ในระบบ HD พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อ
รองรับระบบดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร มีการวางแผน
ออกแบบอาคารส�ำนักงานใหม่ บนถนนวิภาวดีรังสิต โดย
การน�ำระบบการออกอากาศแบบ HD มาติดตั้งตั้งแต่เริ่มต้น
พร้อมกับมีการอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้ผลิตเพื่อเตรียมพร้อม
ส�ำหรับการผลิตและการส่งเทปรายการจากเทปเบต้า เป็นไฟล์
HD คู่ขนานไปกับการผลิตรายการแบบ HD
ในส่ ว นการเปลี่ ย นผ่ า นระบบการรั บ ส่ ง สั ญ ญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ทางส�ำนักวิศวกรรมมีการ
เตรียมพร้อมพัฒนาการวางระบบโครงข่ายการออกอากาศ
ส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานภายในของ ส.ส.ท. ด้วยการจัด
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีให้ทันการ
เปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ในครั้งนี้ มีการจัดตั้งคณะท�ำงาน

ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ของ ส.ส.ท. เพือ่ ก�ำหนดนโยบายทิศทางการท�ำงาน การปฏิบตั ิ
งานให้กบั หน่วยงานทีเ่ ป็นแกนหลัก และติดตามการด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องจากส�ำนักงาน กสทช. และหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อก�ำหนด ประกาศ และระเบียบต่างๆ
ที่จะน�ำมาบังคับใช้ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในครั้งนี้ ท�ำให้ ส.ส.ท. สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ
ผลักดันการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ส.ส.ท. ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผูใ้ ห้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บอร์ดกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ของคณะกรรมการ กสทช. (กสท.) ได้มีมติเห็น
ชอบออกใบอนุญาตการให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้าน
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ให้แก่ ส.ส.ท. เป็นระยะเวลา 15 ปี
และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ไทยพีบีเอสได้ด�ำเนินการ
ขยายโครงข่ า ยกระจายเสี ย งเป็ น จ� ำ นวน 34 สถานี ห ลั ก
3 สถานีเสริม ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการ 70 จังหวัดทัว่ ประเทศ
ท่ามกลางการเติบโตของสื่อเชิงพาณิชย์ในยุคโทรทัศน์
ดิจิทัล ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อด้วยตัวเองได้อย่างไร้ขีด
จ�ำกัดบนโลกอินเทอร์เน็ต การมีอยู่ของสื่อสาธารณะจึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็นที่จะช่วยบ่มเพาะให้สังคมได้หันมาช่วยกันใช้สื่อใน
ทางสร้างสรรค์ และผลักดันให้ประเทศของเราก้าวไปสู่ความ
มีวุฒิภาวะ ไทยพีบีเอสในวันที่มีอายุครบรอบ 7 ปี จึงเสมือน
เดินทางบนโอกาสและอุปสรรคที่น่าท้าทายอย่างยิ่ง

7 ปี ไทยพีบีเอส: สื่อสาธารณะที่พันธกิจกว้างไกลกว่าสถานีโทรทัศน์ 31

section 3
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การเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล
(Digital TV)

ส่ ว น ที่

3

• ผู้นำ�ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ Digital TV
• การรายงานข่าวในสถานการณ์พิเศษ
• Thai PBS Kids
ห้องเรียนจอกว้างของเด็กไทย
• รายการสารประโยชน์ และสาระบันเทิง
แบบไทยพีบีเอส
• การเติบโตของ “สื่อใหม่ ไทยพีบีเอส”
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ผู้นำ�ในก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ระบบ Digital TV

ผู้นำ�ในก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ระบบ

DigiTal TV

ปี พ.ศ. 2557 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้รับอนุญาตให้เป็น
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ทใี่ ช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ระดับชาติ (Digital Terrestrial Television Network) โดย
มีก�าหนดระยะเวลาในการให้บริการ 15 ปี ในการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ ผู้ที่ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์จะต้องท�า
หน้าที่น�าภาพ เสียง และข้อมูล ซึ่งใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร
หรือรายการโทรทัศน์จากผู้ให้บริการช่องรายการ (Service
Provider) ส่งผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ไปยังเครื่องรับ ซึ่งผู้
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์เปรียบเสมือนผู้ท�าหน้าที่สร้าง
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3
รางรถไฟ จัดเตรียมหัวรถจักรและโบกี้รถไฟให้
พร้อมส�าหรับใช้ขนส่งสินค้าไปยังปลายทางได้
โดยสะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนัน่ เอง
ดังนั้นโครงข่ายโทรทัศน์ที่ ส.ส.ท. น�ามาให้บริการนั้น
จึงถูกออกแบบด้วยหลักวิศวกรรม โดยค�านึงถึง
ประสิทธิภาพของโครงข่ายและความสมเหตุสมผล
ของการใช้ บ ริ ก าร รวมทัง้ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ข้ อ ก� า หนดในการให้ บ ริ ก ารตามทีส่ � า นั ก งาน
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(ส�านักงาน กสทช.) อนุญาตให้ด�าเนินการเป็น
หลัก

การด�าเนินการขยายโครงข่าย
การด�าเนินการขยายโครงข่ายต่อเนื่อง
จากแผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจทิ ลั ที่ ส.ส.ท. ได้วางแผนเอาไว้ในปี พ.ศ.
2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการจัดเตรียมบุคลากรให้
มีความพร้อมในการด�าเนินการขยายโครงข่ายไว้
แล้ว รวมทั้งได้มกี ารปรับปรุงแผนการด�าเนินการ
บางส่ ว นเพื ่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการขยาย
โครงข่ายตามที่ส�านักงาน กสทช. ก�าหนด ดังนั้น
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินการปรับเปลี่ยนระบบ
การรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัลของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น ส.ส.ท. จึง
เร่งด�าเนินการขยายโครงข่ายโทรทัศน์เพื่อให้
ครอบคลุมจ�านวนครัวเรือนของประชากรให้ได้
มากที่สดุ โดยในปี พ.ศ. 2557 จะมีสถานีให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทัง้ สิ้นรวม
24 สถานีหลัก และอีก 1 สถานีเสริม ซึ่ง ส.ส.ท.
สามารถให้บริการได้ตามแผนที่สา� นักงาน กสทช.
ก�าหนดไว้

รูปที่ 1 สถ�ปัตยกรรมโครงข่�ยโทรทัศน์ภ�คพื้นดินในระบบดิจิทัลของ ส.ส.ท.
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ภาพบน กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียงและกิจก�รโทรทัศน์ และคณะฯ ตรวจสอบก�รดำ�เนินก�รขย�ยโครงข่�ยของ ส.ส.ท.
ภาพล่าง เจ้�หน้�ที่ ส.ส.ท. ดำ�เนินก�รขย�ยโครงข่�ย

แผนการขยายโครงข่ายในปี พ.ศ. 2557
ล�าดับ

สถานี

1
2
3
4

กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
เชียงใหม่
สงขลา

5
6
7

อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
ระยอง

8
9
10
11

สิงห์บุรี
สุโขทัย
ขอนแก่น
อุดรธานี

ก�าหนดการให้บริการ

ล�าดับ

สถานี

ก�าหนดการให้บริการ

1 เม.ย. 2557

12
13
14
15

ร้อยเอ็ด
เชียงราย
สระแก้ว
นครสวรรค์

1 ส.ค. 2557

1 พ.ค. 2557

16
17
18

นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ตรัง

1 มิ.ย. 2557

19
20
21
22

สุรินทร์
สกลนคร
ล�าปาง
น่าน

23
24

เพชรบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์

ตารางที่ 1 แผนก�รขย�ยโครงข่�ยในปี พ.ศ. 2557
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1 ธ.ค. 2557
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รูปที่ 2 ประม�ณก�รจำ�นวนครัวเรือนที่ส�ม�รถรับบริก�รได้

เนือ่ งด้วย ส.ส.ท. ต้องเป็นผู้ให้บริการ
สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์จา� นวน 35 สถานีหลัก (ส�านักงาน กสทช.
ก�าหนดไว้ให้มจี า� นวนทั้งสิน้ 39 สถานีหลัก) รวมทั้ง
เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ไปพร้อมๆ กัน
นั้น การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกฯ ถือเป็น
สิง่ ส�าคัญในการขยายโครงข่ายโทรทัศน์เป็นอย่าง
มาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การให้บริการ
ทัง้ หมด ส.ส.ท. จึงให้เจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. เป็นผู้
ด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในการให้บริการทั้งหมด
เอง ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และเกิดความ
เชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ านไปพร้อมๆ กัน รวมทั้ง
สามารถประหยัดงบประมาณในการด�าเนินการ
ลงได้ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
เป็นต้นมา สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิทัลของ ส.ส.ท. ทีอ่ าคารใบหยก 2
ก็ได้เริ่มออกอากาศเป็นแห่งแรก ตามด้วยสถานี
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถานีจังหวัด
นครราชสีมา และสถานีจงั หวัดเชียงใหม่ ตามล�าดับ
และในปีเดียวกันนี้ ส.ส.ท. สามารถด�าเนินการ
ขยายโครงข่ายโทรทัศน์ได้ทัง้ สิ้น 24 สถานีและ
อีก 1 สถานีเสริม ซึ่งเป็นไปตามแผนการให้บริการ
ของส�านักงาน กสทช. ก�าหนดดังตารางที่ 1
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ก�รร�ยง�นข่�วในสถ�นก�รณ์พิเศษ

ก�รร�ยง�นข่�ว

ในสถ�นก�รณ์พิเศษ
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ไทยพีบีเอสตระหนักตัวเองอยู่เสมอในความเป็นสือ่ สาธารณะ ซึง่ หมายถึงความตระหนักในภารกิจ

หน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมในการต้องใช้ทุกช่องทางสื่อที่มี รายงานข่าวสารที่มีคุณภาพ
ก�ากับด้วยจริยธรรม และทีส่ �าคัญคือความกล้าหาญในการรายงานข่าวในทุกสถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบ
ต่อประชาชนและสังคมไทยในทุกมิติ แม้จะมีความยากล�าบากในการรายงานข่าวในระหว่างสถานการณ์ต่างๆ
ก็ตาม ด้วยเหตุน้ี ไทยพีบีเอสจึงสามารถครองความเป็นสถานีขา่ วที่นา่ เชื่อที่สดุ โดยเฉพาะยามเมื่อเกิดวิกฤตการณ์
บางประการที่อาจส่งผลให้สื่อทั่วไปไม่อาจน�าเสนอข่าวสารได้อย่างเต็มที่
ปี พ.ศ. 2557 เป็นอีกปีหนึ่งที่ไทยพีบีเอสได้พิสูจน์ความยึดมั่นในหลักการของสื่อสาธารณะในการ
รายงานข่าวภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติ คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จงั หวัดเชียงราย อันเต็มไปด้วยความสับสน
โกลาหลของสถานการณ์ และเหตุการณ์รัฐประหาร อันเต็มไปด้วยความตระหนก สับสน และความกดดัน
ทางการเมืองและสังคม

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แผ่นดินไหวเชียงราย
เมือ่ เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3
ทีจ่ ังหวัดเชียงราย ซึ่งรุนแรงทีส่ ุดในรอบ 100 ปี
หลังเกิดเหตุแล้วถึง 30 นาที จึงมี SMS แจ้งเหตุ
แผ่นดินไหวมาถึงสื่อมวลชน เพราะเกิดเหตุขึ้นใน
ช่วงเย็นของวันหยุด ทีมข่าวไทยพีบีเอสออกเดินทาง
ไปยัง พื ้น ที่เ กิ ด เหตุ ท ัน ทีแ ละปั ก หลั ก รายงานสด
ในทุกช่วงข่าว แม้ว่าการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
ทีร่ ับผิดชอบจะเต็มไปด้วยความยากล�าบาก รวมทัง้
เหตุการณ์ครั้งนีเ้ ป็นภัยพิบัติรุนแรงทีป่ ระเทศไทย
ไม่เคยประสบมาก่อน ท�าให้แนวทางการเฝ้าระวังเหตุ
และการปฏิบัตติ วั ของประชาชนหลังเกิดเหตุแผ่นดิน
ไหว จึงยังไม่มีความชัดเจน ขณะทีอ่ าฟเตอร์ช็อกที่
เกิดขึ้นตามมายังคงส่งผลกระทบกับประชาชนเป็น

วงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่อา� เภอพาน แม่ลาว และ
แม่สรวย ในจังหวัดเชียงราย บ้าน วัด อาคารต่างๆ
และถนน นับหมืน่ แห่ง ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ผู้ประสบภัยจ�านวนมากกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
ทีมข่าวไทยพีบีเอสวางแนวทางการรายงาน
ข่าวทั้งความเดือดร้อน ความช่วยเหลือ การเยียวยา
รวมทัง้ วิเคราะห์สาเหตุและพยายามหาพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบต่อเนื่อง ขณะที่การระดมความช่วยเหลือ
เข้าไปในพืน้ ที่ ซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากล�าบาก ล่าช้า
เพราะถนนหนทางการขนส่ง การบริหารจัดการปัญหา
ของทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องมีความสับสน และที่
ส�าคัญมีผู้ประสบภัยเป็นจ�านวนมากทีต่ ้องการความ
ช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน เพื่อให้สามารถกลับ
เข้าไปอยู่ในบ้านได้อีกครั้ง
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ไทยพีบีเอสจึงได้รว่ มมือกับเครือข่ายภาคประชาชน
ในพื้นที่ รวมทัง้ กลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ฟื้นฟูอาคารวิบตั ิ รวบรวมเงินบริจาคจากประชาชนเพือ่
ช่ ว ยเหลือ ผู้ ป ระสบภั ย ให้ ส ามารถซ่ อ มแซมบ้ า นและ
โรงเรี ย น ในนาม “เครือข่ายเพื่อนไทยพีบีเ อสกู้วิก ฤต
แผ่นดินไหว” ท�าให้สามารถประสานงานความช่วยเหลือ
ให้กับผู้ประสบภัยได้ตรงกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง
โดยด�าเนินงานตัง้ แต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวจนสิน้ ปี พ.ศ.
2557 นอกจากการระดมเงินทุนและสิง่ ของเพื่อช่วยเหลือ
แล้ว ยังช่วยให้ผู้ประสบภัยมีความรู้เรื่องการซ่อมแซมบ้าน
ให้สามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้มากขึ้น รวมทัง้ มีความรู้
ความเข้าใจในการรับมือกับแผ่นดินไหวใหญ่ทอี่ าจจะเกิดขึ้น
อีกได้
เงินบริจาคและการประสานความร่วมมือช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ ท�าให้ภายในสิน้ ปี พ.ศ. 2557 มีผู้
ประสบภัยทีม่ ีฐานะยากจนได้รับความช่วยเหลือในการ
ซ่อมแซมบ้านกว่า 1,000 ครอบครัว วัด 21 แห่ง อาคาร
สาธารณะของชุมชน 12 แห่ง และโรงเรียน 20 โรง
สถานีโ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บ ีเ อสเป็ น โทรทัศ น์ เ พี ย ง
ช่องเดียวทีย่ ังติดตามท�าข่าว จนกระทัง่ ผู้ประสบภัยได้รับ
การเยียวยาจนสถานการณ์คลีค่ ลาย และยังคงรายงานข่าว
ต่อเนือ่ งในประเด็นการให้ความรู้ในการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
แผ่นดินไหว และช่วยประสานงานความช่วยเหลือให้กับ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเชียงรายอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2557 และจะยังคงเดินหน้าสื่อสารเพื่อลด
ความเสีย่ งจากภัยพิบัติให้กับชุมชนต่อไป โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้เพื่อการรับมือภัยพิบัติให้กับประชาชน
รวมทัง้ การผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของภาครัฐ ในการแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ
เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้อาคารต่างๆ สามารถ
ต้านแรงแผ่นดินไหวได้ดียิ่งขึ้น
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22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คืนวันรัฐประหาร
ก่อนหน้าวันรัฐประหาร 2 คืน คือวันที่ 20 พฤษภาคม
ั ชาการทหารบก
พ.ศ. 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ ญ
ได้ ล งนามประกาศกฎอั ย การศึ ก ครอบคลุ ม ทุก พื ้น ที ่ทั ่ว
ประเทศ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 03.00 น. โดยอ้างว่า
เป็ น การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของเหตุ ก ารณ์ ชุ ม นุ ม
ต่ อ ต้ า นและสนั บ สนุ น รั ฐ บาลนางสาวยิ ่ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร
ไทยพีบีเอสทีเ่ กาะติดรายงานข่าวการชุมนุมมาตั้งแต่เริ่มมี
สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง และการชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
ในหลายปี ท ผี ่ ่ า นมา ได้ จั บ ตากระแสข่ า วการประกาศ
กฎอัยการศึกดังกล่าวโดยใช้ทุกช่องทางการรายงานข่าว
ทั้งโทรทัศน์ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ ของไทยพีบีเอส

3

รายงานข่าวอย่างเกาะติดและต่อเนือ่ ง ทัง้ ความคืบหน้า
ของสถานการณ์ ท่าทีของฝ่ายต่างๆ อุณหภูมิสังคม รวมถึง
การวิเคราะห์สัญญาณต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลถึงท่อนต่อๆ ไป
ของสถานการณ์
ก่อนหน้านัน้ ราว 1 เดือน ทหารมาประจ�าการที่
ไทยพีบีเอส โดยไม่ติดอาวุธด้วยเหตุผลการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับสือ่ มวลชน แต่เมือ่ มาช่วงใกล้ยดึ อ�านาจ
จึงค่อยๆ เพิ่มจ�านวนมากขึ้น
จุดที่ส�าคัญทีท่ หารมาประจ�าการราว 2 วันก่อน
หน้าการยึดอ�านาจก็คอื บริเวณห้องควบคุมการออกอากาศ
มีเจ้าหน้าที่ทหารหลายนายมาประจ�าบริเวณนั้น พนักงาน
ไทยพีบีเอสส่วนหนึ่งและส�านักข่าวตระหนักแล้วว่าอีกไม่

นานจะเกิดอะไรขึ้น สัญญาณเช่นนี้ทา� ให้ทกุ ส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการรายงานข่าวตื่นตัวและวางแผนเตรียมพร้อมส�าหรับ
การรายงานข่าวในสถานการณ์ยึดอ�านาจการปกครอง
เวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 จึงมีการประกาศยึดอ�านาจรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร อันเป็นการกระท�ารัฐประหารอย่างเป็นทางการ
หน้าจอโทรทัศน์ทุกสถานีถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่สง่ ไปประจ�าการ
ในห้องควบคุมการออกอากาศและจุดส�าคัญต่างๆ ของ
สถานี โดยให้ยุติการออกอากาศรายการปกติ ให้มีเพียง
การถ่ายทอดสดการออกประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทุกฉบับเท่านั้น
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ก่อนหน้านั้นทุกทีมข่าวได้รับมอบหมายให้คิดและ
ผลิตข่าวในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนถึงแง่มมุ
ต่างๆ ของสถานการณ์ทงั้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเสนอ
ความคิดเห็นของประชาชนภาคส่วนต่างๆ ทีมข่าวทุกทีม
ยังคงเดินหน้าท�าข่าวอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการปรับเปลีย่ น
ประเด็นตามสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าจะยังไม่
สามารถออกอากาศทางโทรทัศน์ได้ เนื่องจากถูกควบคุม
การออกอากาศ
ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีลอ่ แหลมและสุม่ เสี่ยงต่อการ
เกิดเหตุปะทะกันอย่างบานปลาย จากการยั่วยุของกระแส
โซเชียลมีเดีย และเกิดภาวะสุญญากาศทีส่ ื่อมวลชนถูก
ระงับการท�าหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่รี นุ แรง
มากขึ้น ทางผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. และกองบรรณาธิการจึง
ตัดสินใจว่าในเวลานั้นเว็บไซต์ข่าวและโซเชียลมีเดียข่าว
ของไทยพีบีเอสควรท�าหน้าที่รับช่วงต่อจากจอโทรทัศน์
โดยอัตโนมัติ ทัง้ รับข้อมูล ประเด็นข่าวทีน่ ักข่าวในสนาม
น�าเสนอมาอย่างต่อเนื่อง โดยปรับให้เป็นการน�าเสนอข่าว
ในรูปแบบสื่อทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียแทนรูปแบบ
สื่อทางโทรทัศน์
ขณะทีท่ ีมผู้บริหารส�านักข่าวพยายามหาช่องทาง
การสือ่ สารข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ และ
พบว่ามีช่องทางถ่ายทอดสดทาง Web TV ผ่าน Youtube
ซึ่งไทยพีบีเอสมีการด�าเนินงานอยู่เป็นปกติ จึงประสาน
ฝ่ายเทคนิคทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ ให้จัดตั้งระบบถ่ายทอดสด
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เชื่อมโยงกับสตูดโิ อที่ใช้ออกอากาศทางโทรทัศน์ จัดรายการ
พิเศษ “ฝ่าวิกฤตการเมืองไทย” ณัฏฐา โกมลวาทิน และ
วราวิทย์ ฉิมมณี ถูกเรียกตัวมาด�าเนินรายการด่วน ทั้งข่าว
สถานการณ์ ความเห็นภาคส่วนต่างๆ จากนักข่าวในสนาม
ต่างหลั่งไหลเข้ามา แม้จะเป็นการรายงานอย่างฉุกละหุก
แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพ และทีส่ �าคัญ ด้วยหัวใจความ
เป็นสื่อสาธารณะของเจ้าหน้าทีไ่ ทยพีบีเอสทุกคน ท�าให้
รายการสด Web TV ผ่าน Youtube ราบรื่น เต็มไปด้วย
สาระอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย ท่ามกลางสื่อ
แทบทุกสือ่ ทีถ่ ูกปิดตาย กับข่าวลือทีส่ ะพัดปะปนกันทัง้
เรื่องจริงและไม่จริง
ไทยพีบเี อสท�าหน้าที่กลั่นกรองทุกข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
และน�าเสนออย่างฉับพลันทันทีควบคู่กันทัง้ รายการพิเศษ
“ฝ่าวิกฤตการเมืองไทย” สดทาง Web TV ผ่าน Youtube
ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น. และมีรายงานข่าวต่างๆ
ทางหน้าเว็บไซต์ข่าว - โซเชียลมีเดียข่าวตลอดเวลา ข่าว
การรายงานสดผ่ า นสื ่อ สั ง คมออนไลน์ ข องไทยพี บี เ อส
แพร่สะพัดไปในหมู่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว จนท�าให้
มียอด Views พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นเวลาที่
หลายคนพ้นจากเวลาท�างานแล้ว และเป็นเวลาใกล้กา� หนด
เคอร์ฟวิ ที่หา้ มออกนอกเคหสถาน ทีมข่าวทุกทีม เจ้าหน้าที่
ทุกส่วนทีเ่ กี่ยวข้องยังคงท�าหน้าทีต่ ่อเนื่อง ไม่หวั่นไหว
หรือห่วงพะวงกับเวลาทีอ่ าจจะท�าให้เป็นอุปสรรคกับการ
กลับบ้าน เพื่อให้สามารถส่งสารอันเป็นสาระส�าคัญต่างๆ
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ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่อ ง เพราะทุก คนรู ้ ดี ว ่ า ประเทศก� า ลั ง อยู่
ภายใต้สถานการณ์ทอี่ าจมีผลกระทบต่อชีวิตประจ� าวัน
ของประชาชน
ระหว่างการรายงานสดมีการกดดันเรียกร้องให้
หยุด ออกอากาศอย่ า งต่ อ เนื ่อ ง ซึ ่ง นายสุ พ จ จริ ง จิ ต ร
รองผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. ด้านข่าว และนายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. ด้านรายการและ
พัฒนาสื่อสาธารณะ ต่างยืนยันการรายงานสดต่อเนื่อง
เนื่องจากค�าสั่ง คสช. ให้ยุติการเผยแพร่ทางโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงเท่านั้น จนเวลาประมาณ 21.00 น. จึง
มีเจ้าหน้าทีท่ หารนายหนึ่งเข้ามาทีส่ ตูดิโอ ซึ่งก�าลังมีการ
จัดรายการสด และขอให้ยุติการรายงานสดดังกล่าว นาย
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ได้เจรจากับนายทหารท่านนั้น
โดยบอกว่า “เราขอให้เข้าใจว่า นี่คือการทีเ่ ราท�าหน้าที่
ของเรา เหมือนกับท่านก็ทา� หน้าทีข่ องท่าน หากจะให้
สื่อสาธารณะหยุดรายงานสดทาง Web TV ผ่าน Youtube
ก็ให้มคี า� สั่งอย่างเป็นทางการจาก คสช. มาอีกครั้ง” จากนั้น
จึงมีการประสานให้มีค�าสั่งจาก “ผู้ใหญ่ใน คสช.” แจ้งทาง
โทรศัพท์ว่าขอให้ไทยพีบีเอสหยุดรายงานสด รายการ
“ฝ่าวิกฤตการเมืองไทย” ทาง Web TV ผ่าน Youtube
รวมเวลารายงานสดได้ประมาณ 2 ชั่วโมง มีผู้ติดตามชม
กว่า 150,000 คน สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้นายวันชัย
ตันติวิทยาพิทักษ์ ถูกเจ้าหน้าทีท่ หารเชิญตัวไปในคืนนั้น
เพื่อไป “ปรับทัศนคติ” แต่ก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจาก
นั้นไม่กี่ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ข่าวและโซเชียลมีเดียข่าว
ยังคงเดินหน้ารายงานข่าวต่างๆ ต่อไป จากข้อมูลที่นักข่าว
ในสนามทยอยส่งมาให้ตลอดช่วงสถานการณ์ ทันทีที่ คสช.
อนุญาตให้โทรทัศน์ทุกช่องออกอากาศได้ ข่าวไทยพีบีเอส
ก็น�าเสนอข่าวสถานการณ์ วิถีชีวิตตามพื้นทีต่ ่างๆ รวมทัง้
ความคิดเห็นทัว่ ประเทศ แม้จะมีความยากล�าบากในการ
คัดเลือกเนื้อหา ประเด็น และบุคคล จากการถูกควบคุม
อย่างเข้มงวดของ คสช. ก็ตาม
การรายงานข่าวท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ไม่
เพียงต้องกล้าหาญในการยืนหยัดต่ออ�านาจที่ปกคลุมอยูใ่ น
ขณะนั้นเท่านั้น แต่ยังต้องยืนยันหลักการของสื่อสาธารณะ
ให้บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงของสื่อสาธารณะจากภายใน
ด้วย
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ต�มแผนจัดท�ารายการไทยพีบีเอสระบุว่า “กลุ่ม

รายการเด็ ก และเยาวชน” มี เ ป้ า หมายเพื ่อ สร้ า งความ
เป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและเยาวชนทีก่ �าลังจะ
เติบโตไปเป็นพลังบวก เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต
รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันส�าหรับ
ครอบครัว (เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง) ทีไ่ ม่เพียงเฉพาะใน
ห้องเรียน แต่เป็นการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
รอบตัว ตลอดจนจากคนรุ่นก่อน ผ่านรูปแบบรายการที่น่า
สนใจ ดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนปลดปล่อย
ความกระหายใคร่รู้จากธรรมชาติรอบๆ ตัว
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ปี พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอสจึงยังคงวางต�าแหน่ง
กลุ่มรายการเด็ก ให้เป็นรายการธงของสถานี (Flagship
Program) โดยน�าเสนอใน 3 ช่วงหลักๆ คือ Thai PBS
Kids Morning ส�าหรับเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) Thai PBS
Kids Afternoon ส�าหรับเด็กวัย 4 - 12 ปี ในช่วงวันจันทร์
ถึงศุกร์ และ Thai PBS Kids Weekend ในช่วงเช้าของวัน
เสาร์ - อาทิตย์ ส�าหรับเด็กวัย 4 - 10 ปี โดยมีการแบ่งช่วง
รายการตามกลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ รายการเด็กเล็ก จะเน้นรายการสนุกสนานและ
เสริมสร้างจินตนาการ ได้แก่ รายการขบวนการฟันน�า้ นม
รายการตาต้าตีตี้โตโต้ กลุ่มรายการ Thai PBS Kids
Morning และ Thai PBS Kids Afternoon

ร้อยละ 11.53 ของเวลาการน�าเสนอ มีผเู้ คยเข้าชมรายการ
เด็กของ Thai PBS มากเป็นพิเศษ 42 ล้านคน หรือร้อยละ
64 ของประชากรไทย ช่วงเวลาที่เป็นจุดแข็งของไทยพีบเี อส
คือ เวลา 16.00 - 18.00 น. ซึ่งเป็นรายการเด็กที่มศี กั ยภาพ
แข่งขันสูงสุดในอุตสาหกรรมฟรีทีวี โดยมีจา� นวนผูช้ มทั่วไป
(อายุ 4 ปีข้นึ ไป) ต่อนาที คือ 204,000 คน เป็นอันดับที่ 4
ของ 6 สถานี หรือร้อยละ 6.97 กลุม่ ผูช้ มอายุ 4 - 14 ปี
ต่อนาที คือ 97,000 คน เป็นอันดับที่ 4 ของ 6 สถานี หรือ
ร้อยละ 16.32 กลุม่ รายการเด็กของไทยพีบเี อสยังสามารถ
ขึ้นเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มผู้ชมทั่วไปในช่วงเวลา 06.00 07.30 ของวันเสาร์ - อาทิตย์ ร้อยละ 12.44 และสามารถ
ขึ้นเป็นอันดับ 2 ในกลุม่ เด็กอายุ 4 - 14 ปี ช่วงเวลา 06.00 06.30 ของวันเสาร์ - อาทิตย์ ร้อยละ 41.55
Thai PBS Kids Club ห้องเรียนกิจกรรมเด็ก
นอกเหนือจากการผลิตรายการแล้ว ไทยพีบีเอส
ยังวางแผนขยายฐานผู้ชมเด็ก เพื่อสร้าง Thai PBS Kids
Club ด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อพาตัวการ์ตูน
และรายการเด็กต่างๆ เดินทางเข้าถึงผู้ชมรายการเด็กของ
สถานี เริ่มจากต้นปีจนถึงปลายปี

กลุ่มรายการเด็กโต เป็นรายการส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาและการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็กท�ากิจกรรม
เรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ผ่าน
การลงมือจริง และเป็นการสร้างการเรียนรู้ ปลูกจิตส�านึก
ของเด็กให้รักและเห็นคุณค่ากับสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้ กับรายการ
ท้าให้อ่าน รายการ Good Morning รายการคิดวิทย์
รายการหม้อข้าว หม้อแกง รายการสภาเสียงไร้เดียงสา
รายการ Thai PBS Kids Weekend
ข้อมูลจาก AGB NEILSEN ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2557
Thai PBS มีปริมาณการน�าเสนอรายการเด็กมากทีส่ ุด
ใน 6 สถานีฟรีทีวี เป็นจ�านวน 641 ช.ม. 59 นาที หรือ

1. ด.เด็ก คิดดี Thai PBS Kids DAY ปี 3 ขับเคลื่อน
จิ น ตนาการ ให้ เ ด็ ก ไทยพร้ อ มก้ า วไกลสู ่ อ าเซี ย น เป็ น
กิจกรรมงานวันเด็ก เมือ่ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557
ภายในงานมีคนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 13,247 คน ไทย
พีบีเอสจัดรายการเด็กทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ กลุ่มรายการ
เด็กเล็ก อาทิ รายการขบวนการฟันน�้านม รายการ Thai
PBS Kids Morning และกลุ่มรายการเด็กโต เช่น รายการ
ท้าให้อ่าน รายการ Good Morning รายการคิดวิทย์
รายการหม้อข้าว หม้อแกง รายการสภาเสียงไร้เดียงสา
รายการสอนศิลป์ รายการ Thai PBS Kids Weekend
2. กิจกรรม Road Show สนุกสุขสร้างสรรค์ ปี 2
ภายใต้ Theme Gift to Give เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้
น้องๆ ผู้ชมรายการเด็กของสถานีฯ ได้มีโอกาสร่วม Workshop แบบทีน่ ้องๆ ได้เห็นในรายการด้วยตัวเอง พร้อม
ร่วมบริจาคหนังสือคนละ 1 เล่ม เพื่อน�าไปมอบให้เพื่อนที่
ด้อยโอกาส โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกลไกหนึ่งของการ
มีส่วนร่วมระหว่างผู้ชมและรายการ รวมถึงเป็นช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์กลุ่มรายการเด็กและขยายฐานผู้ชม
กลุ่มรายการเด็กของสถานีฯ ให้มากขึ้น ระยะเวลาจัด
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กิจกรรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2557 มีเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,500 คน จัดทั้งหมด 6 ครั้ง โดยแบ่ง
เป็นเด็กเล็ก อายุระหว่าง 5 - 7 ขวบ จ�านวน 2 ครั้ง และ
เด็กโต อายุระหว่าง 8 - 14 ขวบ จ�านวน 4 ครั้ง โดยแบ่ง
กลุ่มกิจกรรม 3 กลุ่มดังนี้
1. ทีม A เด็กเล็ก ประกอบด้วยรายการขบวนการฟันน�้านม
รายการ Thai PBS Kids Morning รายการตาต้าตีต้โี ตโต้
- จัดวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลสามเสน
จ�านวน 240 คน
- จัดวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนมาแตร์เดอี จ�านวน
200 คน
2. ทีม B เด็กโต ประกอบด้วย รายการ Good Morning
รายการ Thai PBS Kids Weekend รายการสอนศิลป์
- จัดวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คลองสามวา จ�านวน 300 คน
- จัดวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสามเสนนอก
จ�านวน 300 คน
3. ทีม C เด็กโต ประกอบด้วย รายการท้าให้อ่าน รายการ
คิดวิทย์ รายการหม้อข้าวหม้อแกง
- จัดวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนงามมานะ
(แผน-ทับอุทิศ) เขตประเวศ จ�านวน 300 คน
- จัดวันที่ 6 สิงหาคม 2557 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
เขตคลองสามวา จ�านวน 300 คน
3. กิจกรรมรายการหม้อข้าวหม้อแกง Cooking Class
เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2557 ไทยพีบเี อสเปิดรับผูช้ มรายการ
ร่วมเวิร์คชอปท�าอาหารฟรี ที่ศูนย์การเรียนรู้ดงมูลเหล็ก
โดยเด็กๆ จะได้ลงมือท�าอาหารและท�าขนมด้วยตัวเอง
4. กิจกรรม “Thai PBS Kids Camp” เป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากการน�ากลุม่ รายการเด็ก คือ กลุม่ เด็กเล็กปฐมวัย
ได้แก่ รายการขบวนการฟันน�้านม Thai PBS Kids Morning
และกลุ่มเด็กประถมศึกษา ได้แก่ รายการสอนศิลป์ Good
Morning ท้าให้อ่าน หม้อข้าวหม้อแกง จัดกิจกรรม
เวิร์คชอปเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เสริมทักษะด้าน
วิชาการต่างๆ ให้แก่น้องๆ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้
จากรายการ Thai PBS Kids น้องๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้
นอกห้องเรียนและพบปะกับพิธกี รรายการ เล่นเกม และท�า
เวิร์คชอปแบบที่น้องๆ ได้เห็นในรายการด้วยตัวเอง พร้อม
เปิดรับสมัครสมาชิกไทยพีบีเอสคิดส์คลับ โดยกิจกรรม
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ดังกล่าวถือเป็นกลไกหนึ่งของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชม
และรายการ รวมถึงเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กลุม่
รายการเด็ก และขยายฐานผูช้ มกลุม่ รายการเด็กของสถานีฯ
ให้มากขึ้นอีก โดยจัดทั้งหมด 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมสนุก
Cook สนุก kids กับรายการหม้อข้าวหม้อแกง จ�านวน
1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 100 คน (เก็บค่าสมัครคนละ 700 บาท)
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ครัง้ ที่ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรม
English creative kids กับรายการ Good Morning
จ�านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 100 คน (เก็บค่าสมัครคนละ
700 บาท)
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรม
สอนศิลป์สอนประดิษฐ์กบั รายการสอนศิลป์ จ�านวน 1 ครัง้
ผู้เข้าร่วม 80 คน (เก็บค่าสมัครคนละ 700 บาท)

ครั้งที่ 4 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เปิดโลก
ภาษาไทยกับรายการท้าให้อ่าน จ�านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 80 คน (เก็บค่าสมัครคนละ 700 บาท)
ครั้งที่ 5 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 Fun Spy
Day กับรายการขบวนการฟันน�า้ นม จ�านวน 2 ครั้ง รอบเช้า
และบ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน (ไม่เก็บค่าสมัคร)
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C Kids รายการเด็กจากผู้ผลิตสื่อพลเมือง
“เรื่องไม่เล็ก ของคนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องทีต่ ้อง
บอก” เป็น “ความเชื่อตั้งต้น” ที่ถูกน�ามาเป็นคอนเซ็ปต์
รายการ และหัวใจหลักในการท�างานของส�านักเครือข่าย
สือ่ สาธารณะเพือ่ เปิดพืน้ ทีก่ ารสือ่ สารให้กับพลเมืองเด็ก
และเยาวชนจากทั่วประเทศได้สามารถสื่อสารเรื่องราวจาก
ชุมชนของพวกเขาสูส่ าธารณะผ่านช่องทางของไทยพีบเี อส
จุดตั้งต้นก่อน เด็กจะมีเรื่อง
การสื่อสารที่ไม่จ�ากัด เพศ วัย อายุ และการศึกษา
เพราะเชื่อว่าใครๆ ก็เป็นนักข่าวพลเมืองได้ เพียงคุณมีเรื่อง
อยากจะเล่า และเรื่องราวเหล่านั้นมีคณ
ุ ค่าเพียงพอต่อสังคม
ท�าให้เวลากว่า 4 ปี หลังการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์การสื่อสาร
ในพื้นที่ตา่ งๆ กับพื้นที่ 3 นาที ไทยพีบีเอสมีนักข่าวพลเมือง
เด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของเมล็ดพันธุ์เหล่านี้
ด้วย และพวกเขาท�าท่าจะงอกงามและเติบโตได้อีกยาวไกล
เวลา 3 นาที ไม่เพียงพอ
เพื่อให้สามารถอธิบายเบื้องหลังความคิดของเด็ก
และเยาวชนนักสื่อสารเหล่านี้ รายการเด็กมีเรื่อง รายการ
เด็กรายการแรกจากส�านักเครือข่ายสือ่ สาธารณะ จึงเป็น
ส่วนหนึ่งในการท�าหน้าทีเ่ หล่านี้ กับเวลา 25 นาที จึงเริ่มขึ้น
แล้วใครจะมาเล่าเรื่อง
ผู้ทมี่ าเป็นคนช่วยเรียบเรียงเรื่องราวในรายการ
เพื ่อ บอกเล่ า สิง่ เหล่ า นั ้น ให้ ชั ด เจนมากขึ ้น คื อ ผู ้ ผ ลิ ต สื ่อ
ภาคพลเมืองที่เข้ามาร่วมในเส้นทางสายนี้ภายใต้ “โครงการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ผ ลิ ต ภาคพลเมือ งเพื ่อ ผลิ ต รายการ
สารประโยชน์เพือ่ ภาคประชาสังคม” โดยการส่งเสริมให้
ผู้ผลิตรายย่อยเหล่านีเ้ ติบโตก็เป็นภารกิจส�าคัญของส�านัก
เครือข่ายสื่อสาธารณะ
เพิ่มโจทย์การท�างาน
ตลอดการเดิ น ทาง 2 ปี ข องรายการเด็ ก มี เรื ่อ ง
นอกจากเรื่องราวนับ 120 เรื่องที่ถกู อธิบายผ่านรายการแล้ว
การเติบโตของผู้ผลิตภาคพลเมืองทีส่ ะสมต้นทุนของการ
ผลิตรายการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาขึ้นเรื่อยๆ จึงเริ่ม
เปิดสนามการเรียนรู้ใหม่ โดยเพิ่มโจทย์รายการให้มากขึ้น
มากกว่า ... หนึ่ง จึงเป็น “สองก�าลังสื่อ”
“รายการสองก� า ลั ง สื่ อ ” จึ ง เป็ น อีก หนึง่ พื ้น ที ่
รายการ ทีพ่ าเราไปพบกับเยาวชนและผู้ใหญ่จากทัว่ ทุก
ภูมิภาค ทีเ่ ห็นความส�าคัญของการสือ่ สารและได้พยายาม
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ผลิตสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราวส�าคัญของชุมชน การสื่อสาร
นั้นสะท้อนให้เห็นถึง “พลัง”ของสิ่งที่มากกว่าหนึ่ง
“สอง” หมายถึงเยาวชนที่ปรากฏในรายการแต่ละ
ตอน อาจมีเป็นคนสองกลุม่ คนสองวัย คนสองพื้นที่ "ก�าลัง"
มี 2 ความหมาย หมายถึงพลัง และหมายถึงก�าลังลงมือท�า
“สื่อ” หมายถึง การสื่อสาร
เบื้องหลังรายการคือการท�างานอย่างหนักหน่วง
ภายใต้ข้อท้าทายทีเ่ พิ่มขึน้ ของทีมผู้ผลิตภาคพลเมืองที่
ต้องพัฒนาการเล่าเรื่องผ่านพิธีกร และใช้บทบรรยายเชื่อม
ร้อยรายการ เพื่ออธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และปรับโฉม

ใหม่ให้เข้าใกล้ผู้ชมมากขึ้น และขยายกลุ่มผู้ผลิตรายการ
ภาคพลเมืองจากเดิม เป็น 10 ทีม จากทั่วทุกภูมิภาค เช่น
เฌอบูโด ทีมงานจากเทือกเขาบูโด จ.ปัตตานี ทีมพันทาง
ทีมแบ็คซีน ทีมตะโกนฟิล์ม จาก จ.เชียงใหม่ ทีร่ ่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารครั้งนี้ เพื่อให้การผลิตรายการ
เพื่อออกอากาศเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพรายการของ
ไทยพีบีเอส โดยไม่มีข้ออ้างเรือ่ งแหล่งทีม่ าของการผลิต
อีกต่อไป
ปี พ.ศ. 2557 - 2558 ภายใต้ความพยายามและ
ภารกิจการสื่อสารของพลเมืองเด็กและเยาวชน ผ่านการ
บอกเล่าของทีมผลิตสื่อพลเมือง ทีมผู้ผลิตสื่อพลเมือง
พัฒนาศักยภาพและขยายจ�านวนทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อ
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ร่วมกันผลิต “ชุดรายการเด็กและเยาวชน” โดยสร้าง
สนามการเรียนรูใ้ หม่ ควบคูไ่ ปกับการเปิดประเด็นทางสังคม
เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส�าคัญ
“Nature Spy สายลับธรรมชาติ” คือรายการ
เด็กและเยาวชนล่าสุด ที่มุ่งน�าเสนอด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
จุ ด ประกายเพื ่อ กระตุ ้ น การเรี ย นรู ้ น อกห้ อ งเรี ย นไปยัง
ห้องเรียนธรรมชาติ เพราะสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่บนโลกใบนี้
ล้วนมีความส�าคัญและเชื่อมโยงกัน เป็นห่วงโซ่ชีวิต ที่หาก
สิง่ หนึ่งสิ่งใดขาดหาย หรือลดน้อยลงไปย่อมส่งผลกระทบ
เป็นองค์รวมต่อทุกสรรพสิ่ง โจทย์ใหม่ของการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ระหว่างผู้ผลิตรายการภาคพลเมืองกับเครือข่ายคนท�างาน
ด้านสิ่งแวดล้อม หวังว่าการถอดรหัสธรรมชาติน่าจะเป็น

อีก เครื่ อ งมื อ ส� า คั ญ ในการส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้
สิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างสร้างสรรค์ ทัง้ ในระดับครอบครัว
ชุมชน และระดับสังคม ให้กลุ่มเยาวชน เกิดความรักใน
ธรรมชาติ สามารถสังเกต เรียนรู้ และใช้ธรรมชาติ อธิบาย
ปรากฏการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
“Nature Spy สายลับธรรมชาติ” พร้อมออกอากาศ
สู่สายตาผู้ชมทุกวันจันทร์ อังคาร และพุธ เวลา 17.05 น.
ทางไทยพีบเี อส เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรูอ้ อกไปสูห่ อ้ งเรียน
ที่ ... กว้างขึ้น
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ายการสารคดี เอกลักษณ์แบบไทยพีบีเอส
ไทยพีบีเอสเปิดพื้นทีใ่ นช่วงเวลาทีด่ ีทสี่ ุดของผังรายการ เพื่อออกอากาศกลุ่มรายการสารคดี ทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์ของไทยพีบเี อสเอง จากผลงานการผลิตของผูผ้ ลิตอิสระ ซึ่งอยูใ่ นการดูแลของส�านักรายการ
และผลงานจากผู้ผลิตสื่อภาคพลเมือง ซึ่งอยู่ในการดูแลของส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

สำ�นักร�ยก�ร วางแผนการผลิตรายการสารคดี
ตลอดปี พ.ศ. 2557 ให้มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
การต่อต้านการทุจริต วิถีชีวิต การศึกษา และ
อาเซียน ผลงานเด่นๆ ได้แก่
Asean Beyond 2015
สู่อนาคตประเทศอาเซียน
สารคดีทพี่ าผู้ช มไปสัมผัส ประเทศอาเซียนทัง้
10 ประเทศ ให้รู้จริง รู้ลึก ถึงความเคลื่อนไหว
ความพร้อมแต่ละประเทศในแง่มุมต่างๆ เป็น
กระจกสะท้อนให้คนไทยมองเห็นตนเองมากยิ่งขึ้น
บนเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเตรียม
ความพร้อม และจุดประกายให้คนไทยตื่นตัว ที่จะ
ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ดูให้รู้
สารคดีการเดินทางเรียนรูเ้ รื่องราวที่นา่ สนใจจาก
ประเทศญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับไทย เรื่องการจัดการ
เรียนรูใ้ นสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
อาหารการกิน การสร้างชาติและระบบสังคมที่
มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ เพื่อผูช้ มเกิดแรงบันดาลใจและ
เห็นแบบอย่างในการขบคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และสร้างความสนุกสนานในการรับชม

Foodwork
รายการท�าอาหารในแบบ Fusion (fashion)
food ทีเ่ ชิญชวนผู้ชมหันมาสนใจการท�าอาหาร
อีกทั้งใส่ใจในเรื่องโภชนาการ และเห็นว่าการท�า
อาหารในแบบ Fusion (fashion) food เป็น
เรื่องง่าย โดยพาผู้ชมออกไปหาไอเดีย ค้นคว้า
หาวัตถุดิบในการท�าอาหารตามทีต่ ่างๆ ก่อนจะ
กลับมาทดลองคิดค้นเมนูใหม่ๆ ในแบบฉบับของ
“เชฟบุ๊ค” บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต
Human Ride จักรยานบันดาลใจ
รายการสารคดีชีวิตบุคคลผสมวาไรตี้ท่องเทีย่ ว
เดินทาง สอดแทรกด้วยศิลปวัฒนธรรม และ
เรื ่อ งราวของคนทีข่ ี ่จั ก รยานด้ ว ยความรั ก ใน
หลากหลายรูปแบบ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผชู้ ม
เริ่มใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน
The Thesis วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน
รายการน�าเสนอเรื่องราวส�าคัญต่างๆ ทีม่ าจาก
งานศึกษา งานวิทยานิพนธ์ ด้วยรูปแบบสารคดี
ทันสมัย เพื่อพลิกความคิดของผูค้ น ไปสูก่ ระบวน
แก้ปัญหา โดยเริ่มจากการเข้าใจความจริง จาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ และหาทางออกของปัญหา
จากสมมติฐานที่มีความเหมาะสม
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กขคง ข้อนี้ไม่มีค�าตอบ
รายการสารคดีเพื่อน�าเสนอสภาพปัญหา และกระตุ้นให้
คนไทยหันมาสนใจและลงมือแก้ไขระบบการศึกษาไทย
จ�านวน 13 ตอน โดยแต่ละตอนมีประเด็นปัญหาที่เกิดจาก
การศึกษาด้านต่างๆ ประกอบด้วยอินโฟกราฟิกอธิบาย
ข้อมูลทีน่ ่าสนใจ ผ่านบริบทชีวิตของคนเดินเรื่อง 4 คน
4 ครอบครัว
กะเทาะเปลือกโกง
หนังสารคดีเล่าเรื่องรูปแบบและความเป็นไปของคอร์รปั ชัน
ระดับบุคคลในสังคมไทย เดินเรื่องผ่านชีวิตของชายหนุ่ม
ธรรมดาคนหนึง่ ซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ มีความคิด
และใช้ชีวิตเหมือนคนส่วนใหญ่ในสังคม ไปพร้อมกับการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคอร์รัปชัน ผ่านการสัมภาษณ์
บุค คลทัว่ ไปหรื อ บุ ค คลทีเ่ กี ่ย วข้ อ ง โดยตั ้ง ค� า ถามและ
ตามรอยค�าตอบ เพือ่ ให้ผู้ชมได้มสี ่วนร่วมในการวิเคราะห์
ประเด็นต่างๆ
สมการโกง
สารคดีสืบสวนสอบสวนที่ตามแกะรอยกระบวนการ “โกง”
และ “ส่อโกง” สมการโกง กับ 2 ตอนพิเศษ ขยะพิษ และ
ส่อโกงโครงการน�้า
สำ�นักเครือข่�ยสือ่ ส�ธ�รณะ สนับสนุนให้ภาคพลเมือง
ทัง้ เจ้าของประเด็นและเครือข่ายทางสังคมได้มีส่วนร่วม
น�าเสนอเนือ้ หาในประเด็นทางสังคมบนพื้นทีส่ อื่ สาธารณะ
เพื่อหวังเป็นส่วนหนึง่ ที่จะสร้างความเข้าใจ เปิดมุมมอง
และทัศนคติใหม่ต่อวาระที่ส�าคัญในแต่ละปีเพื่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงไปพร้อมกับพิสูจน์ศักยภาพของผู้ผลิต
สือ่ อิสระรายย่อยทีม่ ีฝีมือและมุมมองทางสังคมทีไ่ ม่อาจ
จะมองข้าม เช่น การพัฒนานักข่าวพลเมือง ผู้ผลิตสารคดี
และผู้ผลิตรายการ ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา ผู้ผลิตสื่อ
พลเมืองได้มีส่วนร่วมผลิตสารคดีทางสังคมทีท่ รงคุณค่า
สะท้อนวาระทางสังคม และเป็นเอกลักษณ์สา� คัญอย่างหนึ่ง
ของไทยพีบีเอส
ก(ล)างเมือง
ภาพยนตร์สารคดีท่มี งุ่ สร้างความเข้าใจในการอยูร่ ว่ มกันของ
ผู้คนหลากหลาย ผ่านเรื่องราวทีค่ ลี่คลายให้เห็นถึงสายใย
ระหว่างกันของชีวติ เมือง ทรัพยากร และผูค้ นที่อยูร่ ายรอบ
รวมทั ้ง สะท้ อ นปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งทีส่ ั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ค น
อย่างแยกไม่ออก และจนถึงวันนี้ เครือข่ายผู้ผลิตอิสระได้
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ผลิตภาพยนตร์สารคดีออกอากาศในรายการก(ล)างเมือง
จ�านวนกว่า 100 ตอน นอกจากนั้นโครงการ “ก(ล)างเมือง
กางฝัน สร้างสรรค์สารคดี” ยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอิสระ
ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สารคดี
จากผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาประเด็นทางสังคมร่วมกับเครือข่าย
ภาคประชาชน และพัฒนาผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย
หลังจอ : ภาพยนตร์สารคดีก(ล)างเมือง พยายาม
สร้างบทสนทนาสาธารณะ เพือ่ ขยายประเด็นจากภาพยนตร์
สารคดี และสร้างพื้นที่การมีสว่ นร่วมของพลเมืองต่ออนาคต
ของเมืองผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดฉายหนังสารคดี
กลางเมืองและวงสนทนาสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีกลุม่ และ
องค์กรต่างๆ น�างานสารคดีบางตอนไปจัดฉายเพื่อการศึกษา
และเพื่อชวนสนทนาต่อในประเด็นทางสังคมหลากหลาย
หน้าจอ : ได้ขยายฐานกลุ่มคนดูจากกลุ่มคนเมือง
ที่รักการดูหนังนอกกระแสไปสู่คนดูกลุ่มใหม่ๆ และสารคดี
ก(ล)างเมืองจ�านวนหนึ่ง ได้เข้ารอบการประกวดภาพยนตร์
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สารคดีในเวทีต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น สารคดี
“ฝากเลี้ยง” (ภาณุ แสง-ชูโต) ได้รับรางวัลจากเทศกาล
ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 17 สารคดี “เมืองสูงวัย” (ญาณิน
พงศ์สุวรรณ) ได้รับคัดเลือกไปฉายในงาน Southeast
Asian Studies for Sustainable Human Sphere
2013 ทีป่ ระเทศญี่ปุ่น “เด็กชายกัดดาฟี” (ภาณุ อารี
ก้อง ฤทธิ์ดี กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์) ได้รับเลือกให้ไป
ฉายที่ International Documentary Film Festival
Amsterdam 2013 ประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมทัง้ งาน
ภาพยนตร์ “สายน�้าติดเชื้อ” (นนทวัฒน์ น�าเบญจพล) ซึ่ง
พัฒนามาจากงานสารคดีกลางเมือง ตอน “คลิตี้” ได้รับ
รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโลการ์โน่ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ทีผ่ ่านมา
และมาสู่การฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2557
พร้อมกิจกรรมทางสังคมทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่หมูบ่ า้ น
คลิตี้ อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

จากผลงานภาพยนตร์สารคดีก(ล)างเมืองกว่า 100
เรื่อง และการเข้ารอบประกวด หรือการได้รบั รางวัลต่างๆ นัน้
ไม่ได้หมายถึงความส�าเร็จ หากเป็นเครื่องมือชี้วัดตัวหนึ่งว่า
เรื่องราวเล็กๆ ทีส่ ะท้อนประเด็นใหญ่ๆ ซึ่งถูกเล่าผ่านคน
ท�าหนังอิสระนั้นสามารถสื่อสารสาธารณะได้ กระทัง่ ไป
“คุ ย กั บ โลก” ได้ รวมถึ ง พั ฒ นาการของผู ้ ผ ลิ ต อิ ส ระ
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างทาง ท�าให้พวกเขาพัฒนาเป็น
ผู้ผลิตสื่อทีส่ ะท้อนประเด็นทางสังคม ลงไปเชื่อมต่อกับ
ภาคประชาสังคม กระทั่งความพยายามสร้างความหลากหลาย
บนหน้าจอ สร้างวัฒนธรรมการดูรายการทีวีในแบบอื่น
กระจายอ�านาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557 - 2558 ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้น
ท่ามกลางปัญหาทีร่ ุมล้อมและโลกทีก่ � าลังเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอ “การปฏิรปู ประเทศไทย” มีการขับเคลือ่ นในหลาย
ภาคส่วน โดยเฉพาะค�าถามต่อโครงสร้างการบริหารประเทศ
ทีร่ วมศูนย์ และความพยายามจัดสมดุลอ�านาจให้ท้องถิ่น
รายการสารประโยชน์และสาระบันเทิง แบบไทยพีบีเอส 53

สามารถตัดสินใจหรือจัดการตนเองดังขึ้นเรื่อยๆ กระแส
ที่เริ่มก่อตัวขึ้นคือ แนวคิด “กระจายอ�านาจ” ที่เป็นกุญแจ
ส�าคัญไขไปสู่ความเข้มแข็งเพื่อให้ท้องถิ่นได้สามารถจัดการ
บ้านเมืองของตนเองได้ นอกจากนั้น ยังสอดรับกับแนวคิด
Thematic Program ของไทยพีบเี อสที่เห็นว่า “การปฏิรปู ”
ควรเป็นวาระที่ท�าต่อเนื่อง เปิดพื้นที่เพื่อการหาค�าตอบให้
ประเทศอย่างจริงจัง
จึงเกิดเป็นสารคดีชดุ “กระจายอ�านาจ เสียงร้องจาก
ท้องถิ่น” ผลงานจากผู้ผลิตพลเมือง ทั้ง 5 ตอน (ตอนที่ 1
ชีวติ รวมศูนย์ ตอนที่ 2 วิกฤติท่บี า้ นเกิด ตอนที่ 3 ความฝัน
ในวันเสรี ตอนที่ 4 อ�านาจประชาชน และตอนที่ 5 กระจาย
อ�านาจ) ที่ทา� งานร่วมกับเครือข่ายเชิงประเด็นด้านกระจาย
อ�านาจทัว่ ประเทศ โดยสารคดีชุดนี้ไม่ได้เป็นสารคดีเชิง
วิชาการ แต่พยายามเล่าเรื่องผ่านสถานการณ์จริงของคน
ในท้องถิ่นอย่างมีศิลปะ เพื่อถ่ายทอดให้เข้าใจถึงปัญหา
เชิงโครงสร้างที่ประเทศก�าลังเผชิญ รูปแบบการปกครองที่
อาจเคยเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารประเทศทีป่ จั จุบนั
อาจก�าลังกลายเป็นอุปสรรค พร้อมได้เห็นถึงความหวัง
และความพยายามลุกขึ้นมาจัดการบ้านเมืองของตนเอง
เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์โลกได้อย่างทันท่วงที
ของพลเมืองสามัญ
ด้านกระบวนการพัฒนาผู้ผลิตสารคดีของผู้ผลิต
สือ่ พลเมือง ใช้รูปแบบการประกอบสร้างทีมผลิตหลายทีม
เข้าด้วยกันโดยมีโปรดิวเซอร์ทา� หน้าทีเ่ ป็นแกนหลักในการ
ก�าหนดทิศทางของสารคดี ในแต่ละทีมจะรับผิดชอบพื้นที่
ในการถ่ายท�าแตกต่างกันไป เช่น ในการถ่ายท�าที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะมีทีมผลิตภาคพลเมืองจากในพื้นทีเ่ ป็น
ผูร้ ว่ มท�างาน และร่วมพัฒนาทักษะเชิงโปรดักชั่นและเนื้อหา
เชิงประเด็น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการท�างานเชิงความ
ร่วมมือกับเครือข่ายเชิงประเด็นที่เกีย่ วข้อง เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการให้ข้อมูล ออกแบบและผลิตภาพยนตร์สารคดีกับ
ผูผ้ ลิตภาคพลเมืองได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์การมีสว่ นร่วม (Participation) ของ ส.ส.ท.
ที่ต้องการขยายเนื้อหา (Contents) ที่หลากหลาย
สารคดีชุด “กระจายอ�านาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น”
สารคดีทเี่ ราจะได้ติดตามชีวิตพลเมืองสามัญ กับปฏิบัติ
การสู่อ�านาจประชาชน จากภาคเหนือถึงชายแดนใต้ จาก
ชายทะเลตะวันออก ถึงแผ่นดินอีสาน ผลงานจากการพัฒนา
ศักยภาพผูผ้ ลิตสื่อภาคพลเมือง ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 22.30 น. เริ่ม 15 มกราคม 2558 ทางไทยพีบีเอส
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ละครสะท้อนสังคม เอกลักษณ์แบบไทยพีบีเอส
ละครของไทยพี บี เ อสจะเน้ น เรื ่อ งราวที ่ช ่ ว ยสร้ า ง
แรงบั น ดาลใจ กระตุ ้ น จิ น ตนาการความคิ ด สร้ า งสรรค์
เสนอศิลปะการแสดงทีถ่ ่ายทอดจินตนาการและส่งเสริม
คุณค่าของมนุษย์ ปรับทัศนคติ พฤติกรรม และการด�าเนิน
ชีวิตร่วมกันของบุคคลในสังคม รวมทัง้ การเสนอความคิด
สั ง คมที ่เ ป็ น ธรรม ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชน การเมือ งภาค
พลเมือง การคอร์รัปชัน
เด็กชายในเงา
เมื่อคู่แฝดหนึ่งปกติ หนึ่งพิการ ดิ้นรนตามหาความฝันที่
หายไป กลายเป็นการต่อสู้ทสี่ ร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีก
หลายคน ละครดราม่า สดใส ซาบซึ้ง ที่ถ่ายทอดเรื่องราว
ความรักและความน่าประทับใจของพี่น้องฝาแฝด ว่าวและ
ป่าน ซึ่งว่าวแฝดผู้พี่ต้องใช้ชีวิตภายใต้เงาของป่านแฝดน้อง
เพียงเพราะเขาพิการเป็นง่อย และใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บน
รถเข็นเด็กพิการ เขาเติบโตมากับสายตาแสดงความเวทนา
จากคนรอบข้าง จนท�าให้เขาเชือ่ สนิทใจว่าตัวเองด้อยกว่า
คนทุกคนในโลก และคงมีชีวิตอยู่ในเงาของคนอื่นตลอดไป
แต่ในทีส่ ุดด้วยความรักของแฝดผู้น้อง ความเข้าใจและ
การช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ได้ช่วยให้เด็กชายน้อยๆ ที่
ไม่สมบูรณ์แบบ ได้ออกจากเงาของน้องชาย มาใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุข โดยได้แสดงให้เห็นว่า...เราต้องไม่เสื่อม
ศรัทธาในตนเอง…
ฝัน / เปลี่ยน / โลก The Change Company
“เรารู้ดีว่าสังคมมีปัญหา แต่จะมีซักกี่คนกันที่จะกล้าลุกขึ้น
มาเปลี่ยน”
เป็นเรื่องราวชีวิตในปีแรกของการเป็นนักศึกษาของ “ต้น”
ที่เข้ามาและได้พบเพื่อนใหม่จากคณะต่างๆ จนรวมกันเป็น
กลุม่ The Change Company (เรียกสัน้ ๆ ว่า The Change)
โดยมีความมุง่ หมายที่จะเปลี่ยนและแก้ปญ
ั หาสังคมให้ดขี ้นึ
ในช่วงแรกของเรื่องยังคงเป็นปัญหาใกล้ตัวทีเ่ กิดขึ้นในชีวิต
นักศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะสิง่ ที่เด็กปีหนึ่งเข้ามาแล้วต้องเจอ
ไม่ว่าจะเป็นการรับน้อง งานชมรม ออกค่าย แต่ภายหลัง
เมื่อต้องไปเกี่ยวพันกับองค์กรในมหาวิทยาลัยมากขึ้น อย่าง
เช่น องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา คณะอาจารย์ผบู้ ริหารฯ
เรื่องก็จะเข้าสู่เวทีทใี่ หญ่มากขึ้นและเผยเนื้อหาหลักของ
เรื่องก็คอื การที่ The Change Company ได้รถู้ งึ “แผนปฏิรปู
มหาวิทยาลัย” ทีเ่ หล่าผู้บริหารและกลุ่มการเมืองฮั้วกัน
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เพื่อสร้างผลประโยชน์สว่ นตน The Change จึงต้องหาทาง
ขัดขวางแผนการนี้ไม่ให้บรรลุได้ ซึ่งวิธีเดียวที่จะชนะได้นั้น
คือรวมพลังกับองค์กรต่างๆ และปลุกพลังของมวลชนใน
มหาวิทยาลัยให้ได้ ในการพยายามเปลีย่ นแปลงของกลุ่ม
The Change นั้นมีท้งั ประสบความส�าเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง
เปลีย่ นแล้วไม่ได้ผลอย่างที่หวัง และสุดท้ายก็ย้อนกลับมา
ว่า สิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ุดทีไ่ ด้จากการท�าตามความฝันนั้น ก็คือ
การย้อนมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง...เท่านี้โลกก็จะเปลี่ยนไป
ไม้เท้าขาวกับเก้าอี้เข็น
ละครซี รี ่ส ์ เรื ่อ ง ไม้ เ ท้ า ขาวกั บ เก้ า อี้เข็ น เป็ น เรื ่อ งราว
เกี่ยวกับความรักโรแมนติกของหนุ่มสาวทีม่ ีร่างกายพิการ
ทว่ า ทั ้ง คู ่ ไ ด้ ใช้ ค วามรั ก เป็ น สื ่อ ในการน� า ทางชี วิ ต และ
เป็นพลังขับเคลื่อนในการก้าวข้ามผ่านความพิการไป นี่
ไม่ใช่เพียงเรื่องราวความรักระหว่างต้นและฟ้า แต่ยังเป็น
เรื่องราวความมุ่งมัน่ ของคนสองคนทีจ่ ะก้าวข้ามอคติของ

สังคม ชายหนุ่มผู้ถือไม้เท้าขาวและหญิงสาวทีน่ ั่งเก้าอี้เข็น
ทัง้ สองจะเคียงข้างกันเพื่อตามหาคุณค่าทีพ่ วกเขาเคยท�า
หายไป คุณค่าทีไ่ ม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีหรือขาดอะไร
แต่ขึน้ อยู่กับว่าพวกเขาสามารถให้อะไรกับผู้อืน่ ได้มาก
แค่ไหน นี่คือละครทีจ่ ะน�าคุณกลับมาเห็นคุณค่าของคนที่
คุณเคยมองข้ามไป
ซีร่สี เ์ รื่องนี้ เป็นหนึ่งในโครงการประกวดคนเขียนบท
ซีรี่ส์ มีความยาวตอนละ 50 นาที จ�านวน 6 ตอน ซึ่งทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ด�าเนินการจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 2
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตนักเขียนบท
รุ่นใหม่ที่มีเนื้อหาเพื่อจรรโลงสังคม และสามารถน�ามาผลิต
ออกอากาศได้จริง
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ารน�าเสนอข่าว รายการ และความพร้อมของสื่อใหม่ไทยพีบีเอส
การเติบโตของสื่อใหม่ หรือ นิวมีเดีย (New Media) ซึ่งปัจจุบนั ไม่ใช่มเี พียงแค่ส่อื ออนไลน์ แต่ครอบคลุม
หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น SMS รายงานข่าวผ่านโทรศัพท์มือถือ Digital Display ที่น�าเสนอ
ข้อมูลการโฆษณาต่างๆ Social Network อย่าง Facebook, Twitter, Line, Instagram, Youtube ฯลฯ
ซึ่งเติบโตขึ้นมาท้าทายสื่อดั้งเดิมอย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ที่มีมาอย่างยาวนาน

“สื่อใหม่” ท� าให้การน�าเสนอหรือการสื่อสารใน

ไทยพีบีเอสเปิดให้บริการสือ่ ใหม่ในทุกๆ
รูปแบบใหม่พัฒนาขึ้น ท�าให้การเข้าถึงสื่อในยุค รูปแบบมาพร้อมๆ กับการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์
ปัจจุบันง่าย สะดวก รวดเร็ว รวมถึงตรวจสอบ ไทยพีบีเอส ทัง้ เว็บไซต์ (Website) ภายใต้ลิงก์
ได้ดีขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานและบริการที่ www.thaipbs.or.th และถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ไทยพีบีเอสให้ความส�าคัญในการพัฒนาบริการ เรื่อยมา โดยมีเว็บไซต์หลักๆ ของสถานี ได้แก่
รูปแบบ การน�าเสนอ และปรับให้สอดรับกับ เว็บไซต์ขา่ ว www.thaipbs.or.th/News เว็บไซต์
พฤติกรรมหรือเทรนด์ของผู้ชมในช่องทางนี้ แต่ รายการ www.thaipbs.or.th/Program
คงไว้ด้วยพันธกิจและจริยธรรมในการน�าเสนอ เว็บไซต์องค์กร www.thaipbs.or.th/Organiในแบบของสือ่ สาธารณะ โดยจะเห็ น ได้ ว ่ า มี zation เว็บไซต์เด็กและเยาวชน www.thaipbs.
อัต ราการเติ บ โตของผู ้ ช มในช่ อ งทางใหม่ นี ้ท ี ่ or.th/Kids เป็นต้น สื่อสังคมออนไลน์ (Social
Network) เป็นอีกหนึ่งแพลทฟอร์มที่เติบโตและ
ก้าวกระโดดมาโดยตลอด
อยู่ในกระแสความสนใจของผู้ชมไทยพีบีเอสมา
โดยตลอด สอดคล้องกับการเติบโตในอุตสาหกรรม
สื่อออนไลน์

สถิติทวิตเตอร์ สถ�นีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ปี 2553 - 2557

สถิติเฟซบุ๊ก สถ�นีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ปี 2553 - 2557

การเติบโตในการเข้าถึงของผู้ชม
สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียของ
ไทยพีบีเอส เปิดให้บริการมาในยุคแรกๆ ของ
กระแสความสนใจของคนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเนื้อหา การน�าเสนอ
กิจกรรม เพิ่มเติมเรื่อยมา จนปัจจุบันมีบริการ
สือ่ สังคมออนไลน์ท่นี า� เสนอข้อมูลข่าวสาร รายการ
สาระความรู้ บริการอื่นๆ รวมถึงเป็นช่องทางสื่อสาร
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ ม ทั้งการรับข้อเสนอแนะ ค�าถาม
ความคิดเห็นต่างๆ โดยเฉพาะหลายเหตุการณ์
ส�าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงต่างๆ ท�าให้ ณ สิ้นปี พ.ศ.
2557 จ�านวนผู้ติดตาม (Follower) ในทวิตเตอร์
ยังคงสูงเป็นอันดับ 1 ในกลุม่ องค์กรสื่อด้วยตัวเลข
683,432 ผู้ติดตาม เติบโตขึ้นจากปี พ.ศ. 2556
ร้อยละ 93.66 และเฟซบุ๊ก มีจ�านวน 1,521,466
แฟน (Fan) เติบโตขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ
181.88
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ก้าวสู่ความเป็นสื่อสาธารณะระดับสากล
นอกจากนี้ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ส.ส.ท. มีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นสือ่ สาธารณะทีม่ คี วาม
น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ อีกทัง้ ส.ส.ท. ยังมีนโยบายในการก้าวไปสู่ความเป็นสื่อสาธารณะ
ระดับสากล โดยมีนโยบายด้านสือ่ อินเทอร์เน็ต ซึ่งสนับสนุนให้มีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ทีเ่ สนอ
ทั้งเนื้อหาข่าวและข้อมูลส�าคัญเกีย่ วกับ ส.ส.ท. เพือ่ ให้ชาวต่างประเทศมีแหล่งข่าวและบทวิเคราะห์ขา่ ว
เกีย่ วกับประเทศไทยที่เชื่อถือได้ และเพือ่ สร้างความรูจ้ กั และเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการด�าเนินการ
ของ ส.ส.ท. ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะของประเทศไทย
ข่าวภาคภาษาอังกฤษ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลผ่านช่องทางเว็บไซต์
(Website) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ส.ส.ท.
ได้จัดท�าขึ้น เพื่อน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ของประเทศไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ทีเ่ ป็นปัจจุบันและ
เชื่อถือได้ต่อชาวต่างประเทศ และในปี พ.ศ.
2557 ได้เพิ่มช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และ
คอลัมน์ขา่ วให้หลากหลาย พร้อม Infographic
ให้ง่ายต่อการสื่อความข้อมูลมากขึ้น
สามารถติดตามได้ทาง
www.thaipbs.or.th/EnglishNews
www.twitter.com/ThaiPBSEngNews
www.fb.com/ThaiPBSEngNews
www.google.com/+ThaiPBSEnglishNews

อีก ประเภทบริ ก ารทีย่ ัง คงได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า ง
สม�่าเสมอ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรม
การบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน คือการชมทีวีออนไลน์
www.thaipbs.or.th/Live ซึ่งเป็นบริการที่ได้รบั ความนิยม
ด้วยคุณภาพความคมชัดทั้งภาพและเสียง รวมถึงการรับชม
รายการย้อนหลัง www.thaipbs.or.th/Clip ซึ่งรองรับการ
รับชมทั้งทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา โดยการชม
ทีวีออนไลน์ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับความนิยมสูงสุดในวันที่
22 พฤษภาคม 2557 จากเหตุการณ์การประกาศของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมอ�า นาจการ
ปกครอง และรายการทีไ่ ด้รับความนิยมในการชมย้อนหลัง
สูงสุดในปี พ.ศ. 2557 มีดังนี้
58 ไทยพีบีเอส
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ทางเลือกใหม่ในการถ่ายทอดข่าวสาร
เพื่อสาธารณะในสถานการณ์วิกฤต
ในปี พ.ศ. 2557 ภายหลังจากที่คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ประกาศยึดอ�านาจ
การปกครองและได้ระงับการออกอากาศของสถานี
วิทยุโทรทัศน์ทวั่ ประเทศ ไทยพีบีเอสได้จัดรายการ
“ฝ่าวิกฤตการเมืองไทย” โดยเลือกการถ่ายทอดสด
ผ่านเว็บไซต์ Youtube ตัง้ แต่เวลาประมาณ 19.00 น.
- 21.10 น. พร้อมกับเสนอข่าวสารควบคูไ่ ปกับสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานถึงสถานการณ์
ภายหลังการรัฐประหารให้ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูล
และข่ า วสารในฐานะสื ่อ สาธารณะ โดยมีผู ้ ช มใน
60 ไทยพีบีเอส

โลกออนไลน์ให้การติดตามชมทาง www.thaipbs.
or.th/Coup22May2014 นับแสนครัง้ สือ่ ใหม่จึง
เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้การน�าเสนอเนื้อหา โดยเฉพาะ
ในช่ ว งสถานการณ์ ท ีผ่ ู ้ ช มต้ อ งการรั บ และติ ด ตาม
ข่าวสารข้อมูล
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Mobile World ..
เมื่อข้อมูลข่าวสาร จะอยู่ในมือทุกที่ ทุกเวลา
อุปกรณ์พกพา หรือ Mobile Device กลาย
เป็นอุปกรณ์คู่กายของคนยุคใหม่ ทั้ง Smart Phone,
Tablet มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พฤติกรรม
ผู้รับสือ่ จึงเปลี่ยนไปเสพคอนเท้นต์ผ่านอุปกรณ์พกพา
เหล่านี้เพิ่มตามไปด้วย การน�าเสนอข้อมูล ข่าวสารของ
ไทยพีบีเอส จึงเลือกผลิตในรูปแบบต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
และสะดวกในการติ ด ตามบนอุป กรณ์ พ กพาผ่ า น
แอพพลิเคชั่นในชื่อ Thai PBS รองรับในทุกระบบ
ปฏิบัติการ
และในปี พ.ศ. 2557 อีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นที่
เป็นช่องทางเผยแพร่เอกสาร หนังสือ งานวิชาการ
สือ่ สาธารณะ และข้อมูลต่างๆ ทีผ่ ลิตมาในรูปแบบ
สิง่ พิมพ์ จะถูกน�ามาเผยแพร่ให้ชวนติดตามมากขึ้น
ในแบบมัลติมีเดีย ด้วยรูปแบบหนังสือหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์พกพา ในชื่อ Thai PBS
Magazine Application

“

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี บนระบบปฏิบัติการ iOS
และ Android หรือสแกนที่ QR Code นี้

เมื่อ “สื่อดิจิทัล” หรือ “สื่อใหม่”
กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำ�วันของผู้บริโภค
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในก�รเสพคอนเท้นต์สะท้อนให้เห็นถึง
ก�รก้�วเข้�สู่ยุคใหม่ของก�รบริโภคข้อมูล
ที่ต้องผสมผส�นสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ (Media Convergence) เข้�ด้วยกัน
ไทยพีบีเอสยังคงมุ่งมั่นพัฒน�เนื้อห�และบริก�รต่�ง ๆ
ไม่ใช่แค่เพียงผ่�นสื่อโทรทัศน์เท่�นั้น
และนี่คือ..ก�รให้บริก�รส�ธ�รณะและสังคมในรูปแบบ
สื่อใหม่ ไทยพีบีเอส (Thai PBS New Media) www.thaipbs.or.th/NewMedia

”
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ไทยพีบีเอสเปิดพืน้ ที่สร้างสรรค์ “ด.เด็กคิดดี
Thai PBS Kids Day 2014”
วันเด็กปี พ.ศ.2557 ไทยพีบีเอสเอาใจคุณหนูๆ ด้วย
การเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้มาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ในงาน “ด.เด็กคิดดี Thai PBS Kids Day 2014”
โดยธีมงานปีนี้ไทยพีบีเอสมุ่งส่งเสริมการขับเคลื่อน
จินตนาการของเด็กไทยให้พร้อมก้าวไกลสู่ประชาคม
อาเซียน เพราะเราเชื่อว่าเด็กๆ มีพลังแฝงอยูใ่ นตัวกัน
ทุกคนอยู่แล้ว และหวังว่าพวกเขาจะเป็นพลังส�าคัญ
พร้อมที่จะพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้า น�าประเทศไทย
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้ในอนาคต

4
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โครงการ “ผูต้ รวจการแผ่นดิน จังหวัดเคลือ่ นที่
และสถานีประชาชนสัญจร”
สถานีโ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บ ีเ อสและรายการสถานี
ประชาชน ร่ ว มกั บ ส�า นัก งานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
จัดโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดเคลื่อนที่
และสถานีประชาชนสัญจร” ขึน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย
และจั ง หวั ด ชลบุรี โดยน�า หน่ ว ยงานราชการของ
จังหวัดเคลือ่ นที่ ร่วมลงพื้นทีใ่ ห้บริการ บ�าบัดทุกข์
บ�ารุงสุข สร้างรอยยิม้ ให้แก่ประชาชน อาทิ บริการ
ตรวจสุขภาพ ท�าฟันฟรี บริการตัดผมฟรี จ�าหน่าย
สิน ค้ า พื ้น เมือ ง รั บ เรื ่อ งร้ อ งเรี ย น ปรึ ก ษาปั ญ หา
กฎหมาย นอกจากนั้นยังมีกจิ กรรมสนุกสนานจากบูธ
ประชาสัมพันธ์รายการของไทยพีบีเอส และรับสมัคร
ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส ปิดท้ายด้วยการถ่ายทอดสด
รายการสถานีประชาชนติดตามประเด็นปัญหาต่างๆ
ทีไ่ ด้รับร้องเรียนจากชาวบ้านทีไ่ ด้รับความเดือดร้อน
ในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 14.05 - 15.30 น.

4

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ไทยพีบีเอส กับกิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการ “เวทีเสียงประชาชนที่ตอ้ งฟังก่อนปฏิรปู ”
รายการเวทีสาธารณะ และรายการเสียงประชาชนเปลีย่ น
ประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย 12 องค์กร ด�าเนินการ
จัดเวที “เสียงประชาชนทีต่ ้องฟังก่อนปฏิรูป” ทั้งหมด
7 เวที ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เพื่อท�าหน้าทีป่ ระมวลข้อเสนอเชิงกลไกจากประชาชน
ในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ คู่ขนานไปพร้อมกับสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ

วันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ “ปาเต๊ะทีว”ี
ปะเต๊ะทีวี เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาหลากหลาย
สาขา ทัง้ วารสารศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์ วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ที่สนใจด้านการสื่อสารมาออกแบบ “การสื่อสาร”
ในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ โดยใช้ค�าว่า “ปาเต๊ะ
ทีวี” เป็นชื่อสถานีของห้องข่าวสันติภาพชายแดนใต้
ทีก่ ลุ ่ ม เยาวชนได้ เรี ย นรู ้ ออกแบบ และสื ่อ สารด้ ว ย
ตนเองโดยสะท้อนความหวัง อนาคตสันติภาพของสังคม
ชายแดนใต้ โดยออกแบบการท�างานแบบ open news
room เชื่อมโยงทุก platform ของการสื่อสาร และเชื่อมกับ
การถ่ายทอดสดกับหน้าจอหลัก เว็บไซต์ โดยออกแบบ
หน้าจอทั้งข่าวและรายการ รายการสดจากพื้นทีผ่ ่าน
ช่องทาง คือ 1. www.citizenthaipbs.net 2. http://
www.commsci1.pn.psu.ac.th 3. www.webtv.com
4. www.deepsouthwatch.org 5. พื้นทีห่ น้าจอหลัก
ของไทยพีบีเอส ช่วงนักข่าวพลเมือง การสือ่ สารความ
ขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพผ่านช่องทางสถานี
ปาเต๊ะทีวี ห้องข่าวสันติภาพ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการ
น�าเสนอเรื่องราวที่หลากหลายให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
น�าเสนอแง่มุมดีๆ ทีค่ นในพื้นทีช่ ่วยกันออกแบบ และ
เสนอข่าวสารที่แตกต่างจากสื่อกระแสหลักเห็น และเป็น
สิง่ ทีพ่ ยายามสือ่ สารกันมาตลอด นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ส�าคัญในการร่วมสร้างการเรียนรู้สร้างพื้นทีก่ ารสื่อสาร
อีกรูปแบบหนึง่ ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มให้กระบวนการ
สัน ติ ภ าพเดิ น หน้ า อย่ า งมีค วามหมายด้ ว ยพลั ง ของ
เยาวชน
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วันสื่อทางเลือก
ชายแดนใต้

“ปาเต๊ะทีว”ี

ไทยพีบีเอส กับกิจกรรมเพื่อสังคม
ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน�า้ ปี 7
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมกับส�านักงานกองทุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
(สคล.) ถ่ายทอดสด “ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน�้าปี 7”
โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ท�าหน้าที่ถ่ายทอดสด
การแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 และในปีนี้ได้
คัดเลือกสนามทีม่ ีเอกลักษณ์โดดเด่นมาถ่ายทอดสด
ทั้งสิ้น 7 สนาม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.05 - 16.00 น.
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 30
พฤศจิกายน 2557

โครงการ “มอบไออุน่ ให้พน่ี อ้ งจังหวัดหนองคาย
และชาวลาว”
เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สถานีโทรทัศน์
ไทยพี บ ีเ อส ร่วมกับ กองทัพเรือและเครือข่ายจัด
โครงการ “มอบไออุน่ ให้พ่นี อ้ งจังหวัดหนองคายและ
ชาวลาว” เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาวทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
ในถิ่นทุรกันดาร และเป็นเขตประกาศภัยพิบัติหนาว
อีกทัง้ มีสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ อ�านวย และขาดสิ่ง
อ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยไทยพีบีเอส กองทัพ
เรือและเครือข่าย ได้ท�าการส่งมอบผ้าห่มจ�านวน
2,000 ผืน พร้อมเครื่องกันหนาวและสิ่งของต่างๆ ที่
ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กร และที่ได้
รับบริจาคผ่านรายการสถานีประชาชน นอกจากนั้น
ยังมีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่จาก นรข. หนองคายมาให้
บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีพลเรือตรี จุมพล
ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และ
คุณสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
ร่วมเป็นผู้แทนชาวไทยพีบีเอส ส่งมอบผ้าห่มให้แก่
ผูป้ ระสบภัยหนาวชาวอ�าเภอสังคมจ�านวน 1,500 ผืน
ณ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน อ�าเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย และส่งมอบให้แก่ผปู้ ระสบภัยหนาวชาวลาว
จ�านวน 500 ผืน ณ ศูนย์สั่งการกู้ภัยมูลนิธิช่วยเหลือ
คนทุกข์ยาก สปป. ลาว

ศึกเรือยาว
ชิงจ้าวสายน�า้
ปี 7
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และความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
การท�างานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาควิชาการและเครือข่ายทางสังคมทัง้ ในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นนโยบายและกลยุทธ์ส�าคัญที่ก�าหนดไว้ในแผนบริหารกิจการของ ส.ส.ท. โดยมี
หน่วยงานภายใน ส.ส.ท. ทีร่ ับผิดชอบด�าเนินการในส่วนนี้อยู่ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะ ส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ และส�านักงานผู้อ�านวยการ ส.ส.ท.
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ในฐานะหน่วยงาน
หลักด้านวิชาการของ ส.ส.ท. มียุทธศาสตร์สา� คัญ
ในการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ภาคประชาสังคมและต่างประเทศ โดยค�านึง
ถึงการรักษาไว้ซึ่งฐานเครือข่ายเดิมและขยาย
เครือข่ายใหม่
ไทยพี บ ีเ อสได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
เครือข่ายภายในประเทศในรูปแบบการสนับสนุน
ด้านความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และทุนสนับสนุนจัดกิจกรรม ซึ่งท�าให้ไทยพีบเี อส
ได้แสดงศักยภาพในความเป็นสื่อสาธารณะที่
เข้มแข็งทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน
โดยในปี พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอสโดยสถาบัน
วิชาการสือ่ สาธารณะ มีกิจกรรมทีม่ ีส่วนร่วมกับ
เครือข่าย ได้แก่

1. การจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชีย
ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 6
(The 6th Ministerial Conference on Disaster
Risk Reduction)
ไทยพีบีเอส โดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
(สวส.) ร่วมกับ UNISDR และกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชีย
ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถนุ ายน 2557 ณ กรุงเทพมหานคร โดยไทยพีบีเอสได้สนับสนุนกิจกรรม
การประกวดวิดีโอคลิปว่าด้วยการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ส�าหรับสื่อสารมวลชน สื่อพลเมืองและสือ่ เยาวชน
ในประเด็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการสื่อสารเพือ่
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของไทยพีบีเอส และ
การสนับสนุนการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าว
ผ่านเว็บทีวีไทยพีบีเอส เพื่อให้ผู้สนใจทัว่ โลกได้
รับชม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผูน้ า�
ในด้านการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ
ของไทยพีบีเอสได้เป็นอย่างดี
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2. โครงการประกวดแอนิเมชั่นรณรงค์เมาไม่ขบั
“Don’t Drive Drunk”
ไทยพีบีเอสร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการประกวด
แอนิเ มชั ่น ระดั บ อุด มศึ ก ษาเพื ่อ รณรงค์ ก ารเมาไม่ ขั บ
“Don’t Drive Drunk” เพื ่อ สร้ า งความตระหนั ก รู ้
และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปใส่ใจในปัญหา
อุบ ัติ เ หตุ จ ากการเมาแล้ ว ขั บ ตลอดจนการส่ ง เสริ ม
ศักยภาพของเยาวชนไทยในการผลิตแอนิเมชั่น กิจกรรม
ดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครกว่า 123 ทีมทัว่ ประเทศ
โดยผลงานการประกวดแอนิเมชั่น 3 ทีมทีไ่ ด้รับรางวัล
ชนะเลิศ และรองชนะเลิ ศ ได้ อ อกอากาศทางหน้ า จอ
ไทยพีบีเอสด้วย
3. การจัดการประชุมวิชาการจริยธรรมสื่ออาเซียน
(Regional Symposium on ASEAN Media Ethics)
ไทยพี บ ีเ อสร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทัย ธรรมาธิ ร าช
74 ไทยพีบีเอส

ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
จัดการประชุมวิชาการจริยธรรมสื่ออาเซียน เมือ่ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีผปู้ ฏิบตั งิ านด้านสื่อและนักวิชาการ
จากประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุม และหาข้อสรุป
ร่วมเพื่อการพัฒนาจริยธรรมสือ่ ในประเทศภูมภิ าคอาเซียน
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเดียวในอนาคต
4. กิจกรรมยิ่งให้...ยิ่งได้...แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน
ไทยพีบีเอสจัดกิจกรรม “ยิง่ ให้...ยิง่ ได้...แบ่งปันหนังสือ
เสียงเพื่อเพื่อน” ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทย ทีใ่ ห้การ
สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตหนังสือเสียง
ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรไทยพีบีเอสและอาสาสมัคร
บุคคลภายนอกจ�านวนกว่า 231 คน ในการจัดท�าหนังสือ
เสียงในห้องสมุดสื่อสาธารณะเพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิ
คนตาบอดส�าหรับใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

4
5. โครงการ MusePass บัตรเดียวเที่ยว 20 พิพิธภัณฑ์
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สื ่อ สาธารณะ ไทยพี บี เ อสร่ ว มกั บ สถาบั น
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มิวเซียมสยาม และ
พิพิธภัณฑ์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมโครงการ
MusePass บัตรเดียวเทีย่ ว 20 พิพิธภัณฑ์และเทศกาล
พิพิธภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนเทีย่ ว
พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้สื่อ
สาธารณะกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนอย่าง
แท้จริง
นอกจากกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น ไทยพีบีเอสยัง
มีส่วนร่วมในเชิงวิชาการกับเครือข่ายวิชาการอืน่ ๆ เช่น
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทีม่ ีการเรียนการสอน
ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน โดยการบริการ
วิ ช าการ วิ ท ยากรผู ้ เชี ่ย วชาญด้ า นสื ่อ สาธารณะ การ
สนั บ สนุ น สื ่อ ในประเด็ น ทีเ่ กี ่ย วข้ อ ง การต้ อ นรั บ และ
จั ด หลั ก สู ต รเรื อ่ งสื ่อ สาธารณะแก่ ค ณะผู ้ เ ยีย่ มชมจาก
ทั่วประเทศ ตลอดจนการร่วมร่างหลักสูตรการศึกษา
ที่สอดแทรกความรู้สื่อสาธารณะด้วย

ส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ โดยฝ่ายเครือข่ายทุนทาง
สังคมมีการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายจ�านวน 7
เครือข่าย ประกอบด้วยหน่วยงานและกลุ่มองค์กรจ�านวน
29 องค์กร ดังนี้
1. กิจกรรมสื่อศิลป์ ดิน น�้า ป่า Special 2014
“การผลิตหนังสั้นว่าด้วยภัยพิบตั ิ 4 เรื่อง” ร่วมกับ สมาคม
ผูก้ า� กับภาพยนตร์ไทย เพื่อผลิตภาพยนตร์ส้นั โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ เพื่อสื่อสารผ่านหน้าจอไทยพีบีเอส
และน�าภาพยนตร์สั้นไปฉายในเวทีสัมมนาทีม่ ีการพูดคุย
เรื่องการรับมือภัยพิบัติในวาระต่างๆ
2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมรายการคนหูหนวก
ฝ่ายเครือข่ายทุนทางสังคมร่วมกับส� านักรายการ เปิด
โอกาสให้เครือข่ายผู้พิการทางการได้ยินได้เข้ามาใช้พื้นที่
ผลิตรายการต้นแบบส�าหรับผู้พิการในการได้ยิน เพื่อให้
เกิดการสร้างสรรค์รายการจากมุมมองของคนเหล่านั้น
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เพื่อให้ได้เนือ้ หาและแง่มุมจากผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
อย่ า งแท้ จ ริ ง โดยใช้ ก ลยุท ธ์ เชื อ่ มร้ อ ยการท� า งานกั บ
หน่วยงานและเครือข่ายผูพ้ กิ ารทางการได้ยิน เพื่อขับเคลื่อน
การสร้างสังคมให้มีส่วนร่วมในการสื่อสารด้วยภาษามือ
และพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ พิ ก ารทางการได้ ย ิน ในการ
พัฒนารายการ โดยมีภาคีเครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 5
หน่วยงาน ได้แก่
(1) สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ผลิตผลงานเรื่อง
รูส้ ิทธิ รูส้ าระ
(2) สมาคมคนหูหนวก กรุงเทพฯ ผลิตผลงานเรือ่ ง สืบค้น
โลกหูหนวก
(3) วิทยาลัยราชสุดา ผลิตผลงานเรือ่ ง เด็ก DEAF
(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลิตผลงานเรื่อง
Economic by sign
(5) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ท�าหน้าที่สนับสนุนการอบรมการผลิตรายการ ร่วมกับ
ทีมงานไทยพีบีเอส
กิจกรรมดังกล่าว ส.ส.ท. ได้ผลงานรายการต้นแบบ
ทีผ่ ลิตโดยคนหูหนวกจ�านวน 4 เรื่อง และมีก�าหนดการ
ออกอากาศในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2558
3. กิจกรรม 1 Clip 4 Change: กลยุทธ์ส่อื จุดกระแส
“1 Clip 4 Change :1 Clip ที่สามารถเปิดประเด็น ให้
เป็นกระแสที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ตั้งแต่ระดับ
บุคคล ชุมชน สังคม และระดับนโยบาย” เป็นกิจกรรม
อบรมร่วมกับ 12 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) องค์กร RECOFTC มูลนิธิรักษ์ไทย คณะ
ท�างานรณรงค์กฎหมาย 4 ฉบับ โรงเรียนบ้านซ�าบ้อ
โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยคอม โรงเรียน
บ้านห้วยสูน เยาวชนจากเทศบาลต�าบลลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ เยาวชนจากเครือข่ายรีคอฟ บ้านแม่ทา อ�าเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เยาวชนจากเครือข่ายรีคอฟ
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง จั ง หวั ด
เชียงราย

27 - 28 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดน่าน มีหน่วยงานร่วม
จัดในครั้งนีจ้ �านวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทย
องค์กร RECOFTC มูลนิธิฮักเมืองน่าน สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน จังหวัดน่าน ศูนย์ประชาคม จังหวัดน่าน
เครือข่ายสื่อในพื้นที่จังหวัดน่าน เช่น วิทยุน่าน กลุ่มงาน
เยาวชนด้านสื่อ (ร่วมถ่ายทอดทางเว็บทีวี) โครงการ
พระราชด�าริ บ้านปางยาง
5. โครงการรูเ้ ท่าทันสื่อ (ทีวี) กับไทยพีบเี อส
ฝ่ายเครือข่ายทุนทางสังคมร่วมกับสถาบันวิชาการสื่อ
สาธารณะ จัดเวทีรู้เท่าทันสื่อทีวีกับไทยพีบีเอสจ�านวน
4 ครั้ง เพื่อจัดอบรมร่วมกับเครือข่ายครู ในการดูสื่อให้รู้
อย่างเท่าทัน และเลือกใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ เพื่อหวังให้
ครูเลือกใช้สื่อต่างๆ ทีม่ อี ยู่รอบตัว ไปเป็นสือ่ การเรียน
การสอนได้ โดยโครงการนี ้ไ ทยพี บี เ อสไปสร้ า งความ
ร่วมมือได้ทั้งหมด 6 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (LEC) กศน.ก�าแพงเพชร
เครือข่ายครูสงั กัด สพฐ. 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีส ะเกษ และเลย) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลศรีส�าโรง อ�าเภอศรีส�าโรง โรงเรียน
บ้านสุเม่น อ�าเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย (สังกัด สพฐ.)
6. การร่วมผลิตรายการกับหน่วยงานต่างๆ
6.1 รายการ 37.5 The Stories ร่วมผลิตกับส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�านวน 13 ตอน ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
6.2 อินโฟกราฟิก “เมื่อตามีเสียที่นา” ร่วมผลิตกับ
องค์กร Local Act ความยาว 3 นาที ออกอากาศเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
6.3 รายการเมืองดลใจ ร่วมพัฒนาประเด็นกับเครือข่าย
ทางสังคม ในเรือ่ งชุมชนจัดการตนเอง และการกระจาย
อ�านาจ ออกอากาศเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

4. โครงการ ThaiPBS Forum
การจัดเวทีเพื่อพัฒนาประเด็นที่ส�าคัญจากเครือข่ายทาง
สังคม โดยในปีนี้ได้เลือก 1 ใน 5 ประเด็นของ Thematic
Program จากแผนพัฒนารายการ คือ เรื่องภัยพิบตั ิ มาจัด
เวทีในชื่อว่า “เวทีไทยพีบเี อสฟอรั่ม: การจัดการทรัพยากร
ดิน น�้า ป่า และภัยพิบัติแบบองค์รวม” ในระหว่างวันที่
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ส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำร ส.ส.ท. โดยฝ่ายกิจการรายได้
ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
ในการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์และสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ของ ส.ส.ท. ดังนี้
1. ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
รายการ “หมอข้างบ้าน” จ�านวน 30 ตอน เริ่มออกอากาศ
2 มิถนุ ายน 2557
ละครซิทคอม “บ้านเลขที่ 1330” จ�านวน 26 ตอน
ออกอากาศ วันที่ 1 - 26 ธันวาคม 2557
สภาพัฒนาการเมือง สนับสนุนรายการ “หน้าที่พลเมือง”
7 นาที จ�านวน 12 ตอน
กระทรวงวัฒนธรรม
สารคดีส้นั “ใกล้ตาอาเซียน” ความยาว 5 นาที จ�านวน
20 ตอน
สารคดี “ใกล้ตาอาเซียน” ความยาว 30 นาที จ�านวน 10
ตอน
องค์การ Save the Children สนับสนุนรายการ “รูส้ ู้
ภัยพิบัต”ิ ช่วงท้ายรายการ จ�านวน 12 ตอน
ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) สนับสนุนรายการ “คิดเล็กการใหญ่”
จ�านวน 6 ตอน
มูลนิธญ
ิ ่ปี นุ่ สนับสนุนรายการ “ดูให้ร”ู้ จ�านวน 50,000
บาท
บริ ษัท นิจิ ค อม ผู้แทนกระทรวงต่างประเทศ ญี่ปุ่น
สนับสนุน รายการ ดูให้รู้ คลูควิ ชิว จ�านวน 6 ตอน
บริษทั เอสซีจี ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดการแข่งขัน
แบดมินตันเยาวชน 2014
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุน
รายการ ปัน่ สูฝ่ นั คนวัยมันส์
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ สสส. ให้การสนับสนุน
การแข่งขันศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน�้า
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนรายการ
สุขต่างองศา
ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) ร่วมผลิตรายการ “กขคง...ข้อนี้ไม่มี
ค�าตอบ”
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2. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมของ ส.ส.ท.
บริษทั โรงงานแม่รวย จ�ากัด และบริษทั แปลน แอสโซสิเอสท์
สนับสนุนการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ By the River
กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการ
จัดประชุมภัยพิบตั อิ าเซียน
โครงการเวที 4 ภาค เสียงประชาชนที่ตอ้ งฟังก่อนการปฏิรปู
ผูส้ นับสนุนได้แก่ ส�านักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
มูลนิธฟิ รีดชิ เนามัน (FNF) เครือข่ายเดินหน้าปฏิรปู ส�านักงาน
ประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) มูลนิธสิ ถาบันวิจยั
ระบบการศึกษา สถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธสิ ยามกัมมาจล
มูลนิธชิ มุ ชนไท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่
สถาบันการจัดการทางสังคม ภาคีขบั เคลื่อนเชียงใหม่จดั การ
ตนเอง สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่ การพัฒนาทีย่ ัง่ ยืน
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เชียงใหม่
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิ ท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เครือข่ายเพือ่ นตะวันออก ขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออก
เครือข่ายประชาสังคมภาคตะวันออก คณะท�างานเครือข่าย
สวัสดิการภาคตะวันออก คณะท�างานเครือข่ายการจัดการ
ทีด่ ินแนวใหม่ภาคตะวันออก คณะท�างานงานเครือข่าย
บ้านมั่นคงภาคตะวันออก คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการ
สภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออก คณะท�างานเครือข่าย
ภาคประชาสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา (คปจ.ฉช.) สงขลา
ฟอรั่ม มูลนิธอิ นั ดามัน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดสงขลา
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ไ

ไทยพีบีเอส
ในฐานะองค์กรสื่อสาธารณะระดับสากล
ไทยพีบีเอสได้ด�ำเนินการตามภารกิจที่ก�ำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติในการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมีเป้าหมายในแผนบริหารกิจการ
3 ปี ของ ส.ส.ท. ระบุถงึ “การเป็นผูน้ ำ� ในการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพสือ่ สาธารณะในประเทศไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร การส่งเสริมงานเชิงประเด็นและการ
พัฒนาบุคลากรสู่ระดับสากล ไทยพีบีเอสมีการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ต่างประเทศที่ชัดเจนและได้
ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรสื่อสารมวลชนในภูมิภาค
มานับตั้งแต่ก่อตั้งองค์การฯ เช่น สหภาพวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียและ

แปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union
-ABU) และสถาบันพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟกิ (Asia-Pacific
Institute for Broadcasting Development
-AIBD) ซึ่งในฐานะสมาชิกองค์กรดังกล่าว ไทย
พีบีเอสได้แสดงศักยภาพในเวทีสื่อสารมวลชน
ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประชุม
สุดยอดด้านสื่อสารมวลชน หรือ Asia Media
Summit 2014 ณ ประเทศซาอุดี อ าระเบี ย
การประชุมสามัญประจ�ำปีของ AIBD ครั้งที่ 40
ณ ประเทศกั ม พู ช า และการประชุ ม สมั ช ชา
ประจ�ำปี ของ ABU ครัง้ ที่ 51 ณ เขตบริหารพิเศษ
มาเก๊า เป็นต้น
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ตลอดปี พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอสมีผลงานระหว่าง
ประเทศเป็นทีป่ ระจักษ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จ
ของการด�าเนินงานสื่อสาธารณะและการเป็นผู้น�าในระดับ
ภูมิภาค อาทิ
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีวา่ ด้วยการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 6 (The 6th Asian
Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction:
The 6th AMCDRR) ร่วมกับ UNISDR กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงมหาดไทย ที่มีรัฐมนตรี
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงกว่า 4,000 คน จาก 50 ประเทศทัว่ โลก
โดยไทยพีบีเอสได้ร่วมจัดกิจกรรมคู่ขนานการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสื่อมวลชน
ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติส�าหรับผู้ส่อื ข่าวจาก
ภูมิภาคอาเซียน นักข่าวพลเมือง และนักข่าวเยาวชน การ
จัดนิทรรศการและการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อลดความ
เสีย่ งจากภัยพิบัติส�าหรับบุคคลทัว่ ไปและนิสิตนักศึกษา
การถ่ายทอด Web TV โดย UNISDR ได้ประกาศกิตติคุณ
และมอบรางวั ล พิ เ ศษสื ่อ มวลชนทีม่ ีผ ลงานดี เ ด่ น ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและการเตือนภัยพิบัติ ด้วย
การจัดการประชุมวิชาการระดับภูมภิ าคว่าด้วยจริยธรรม
สื่ออาเซียน (Regional Symposium on ASEAN Media
Ethics) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง
มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสื่อภาครัฐ เอกชน สื่อสาธารณะ
รวมถึงผู้แทนจากองค์กรสาธารณประโยชน์ระดับภูมิภาค
ร่วมเสนอข้อคิดเห็นส�าคัญต่อการพัฒนาจริยธรรมสื่อและ
แนวทางปฏิบัติงานสื่อสารมวลชนภายในภูมิภาคอาเซียน
การจัดการประชุมผู้บริหารและโปรดิวเซอร์ในโครงการ
ASEAN-Korea “One Vision” ร่วมกับสถานีโทรทัศน์
KBS สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการประชุมเตรียมการ
โครงการความร่วมมือผลิตสารคดีเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
และสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกับสถานีโทรทัศน์อาเซียน 10
ประเทศ ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมการ
ประชุม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยพีบีเอสและสือ่ สาธารณะ
ประเทศพันธมิตรมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยไทยพีบเี อส
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถานีโทรทัศน์สาธารณะ
แห่งประเทศภูฏาน (Bhutan Broadcasting Service - BBS)
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เพื่อแลกเปลี่ยนรายการคุณภาพและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ระหว่างกัน
ไทยพีบีเอสยังให้ความส�าคัญกับความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนรายการและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการกับ
องค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศ โดยได้ส่งบุคลากรจาก
ส�านักต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนรายการ และฝึกอบรมเพื่อ
เปิดประสบการณ์ใหม่และน�าความรู้มาปรับใช้ในการผลิต
รายการของไทยพีบีเอส อาทิ โครงการร่วมผลิตสารคดี
ระหว่างสถานีโทรทัศน์พันธมิตร 4th Series of CARE
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน, การประชุม World Summit
on Media for Children และ ABU Children’s Item
Exchange ประเทศมาเลเซีย และการสัมมนาผูผ้ ลิตรายการ
ในโครงการ One Vision ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เป็นต้น
บุคลากรของไทยพีบเี อสได้รบั ความไว้วางใจจากนานา
ประเทศ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลยุทธ์ของ
AIBD กรรมการตัดสินรางวัลรายการวิทยุและโทรทัศน์ เช่น
ABU Prize และ Japan Prize ตลอดจนการได้รบั เชิญให้เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการด�าเนินกิจการ
สื่อสาธารณะ การพัฒนาสื่อยุคดิจิทัล ในเวทีการประชุม
ต่างๆ ได้แก่ การประชุมนักวิชาการ RIPE 2014 โดยสถานี
โทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปนุ่ , การประชุม 2nd International
Conference on Broadcast Training ประเทศมาเลเซีย,
การประชุม ASEAN Forum for Broadcast Media :
ASEAN on the Move ประเทศอินโดนีเซีย, การประชุม
Saudi Media Forum ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการ
เป็นวิทยากรประเด็นเฉพาะทางที่ไทยพีบีเอสให้ความส�าคัญ
เช่น ประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะภัยพิบัติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการประชุม Media
Summit on Climate Change, ICTs at Disaster Risk
Reduction ประเทศอินโดนีเซีย ประเด็นด้านเพศสภาพ
ในงานสื่อสารมวลชน ในการประชุม Women With the
Wave เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
การเป็นสื่อสาธารณะตามหลักการและมาตรฐาน
สากล ท�าให้ไทยพีบีเอสได้แสดงบทบาทในฐานะต้นแบบ
สื่อสาธารณะให้กับประเทศต่างๆ มาศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการออกอากาศใน
ระบบดิจทิ ัล ได้แก่ คณะผูบ้ ริหารจากสถานีโทรทัศน์ประเทศ
มัลดีฟส์ (Maldives Broadcasting Corporation) ผู้บริหาร
สถานีโทรทัศน์ประเทศอินโดนีเซีย (Televisi Republik
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Indonesia) ผู้บริหารจากสถานีโทรทัศน์ประเทศภูฏาน
(Bhutan Broadcasting Service) และคณะกรรมาธิการ
สภาด้านสื่อจากสาธารณรัฐเมียนมา ซึ่งไทยพีบีเอสยังคงมี
แผนการขยายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศใน
อนาคต เพื่อประโยชน์ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาสื่อ
สาธารณะของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
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ปี พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอสได้รับเกียรติคุณและ
รางวัลต่างๆ รวมทั้งสิ้น 32 รางวัล แบ่งเป็น ประเภท
องค์กรจ�านวน 7 รางวัล ประเภทรายการจ�านวน
19 รางวัล และประเภทบุคคลจ�านวน 6 รางวัล ดังนี้

ประเภทองค์กร
1. ราชบั ณ ฑิต ยสถาน มอบโล่ แ ละประกาศ
เกียรติคุณ ในฐานะ “สถานีผทู้ า� คุณประโยชน์
แก่ราชการของราชบัณฑิตยสถาน” ในวัน
สถาปนาราชบัณฑิตยสถานครบ 80 ปี
2. ราชบัณฑิตยสถานมอบ “รางวัลองค์กรผูใ้ ห้การ
สนับสนุนและเป็นผูเ้ สนอชื่อนักแสดงผูใ้ ช้ภาษา
ไทยดีเด่น” ในงานราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ
82 ไทยพีบีเอส
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3. รับพระราชทานเข็มทีร่ ะลึกจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ “หน่วยงานที่
ให้การสนับสนุนมูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”
ในวาระประชุมกรรมการมูลนิธิ ประจ�าปี 2557
4. นิตยสาร Real Parenting มอบ “รางวัลสุดยอด
องค์กรที่สนับสนุนเรือ่ งเด็กและครอบครัว” เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 10 ปี นิตยสาร Real Parenting

5. ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) มอบรางวัลช่อสะอาด หรือผลงานดีเด่นด้าน
สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจ�าปี
2557 “รางวัลโล่เกียรติยศ ประเภทผูเ้ ผยแพร่สารคดี
เชิงข่าว” ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส จากผลงาน
“เปิดปม : รื้อคดีคลองด่าน” “เปิดปม : โคม่า
จ�าน�าข้าว” และ “เปิดปม : อวสานจ�าน�าข้าว”
6. สภากาชาดไทยมอบโล่ “รางวัลสือ่ สร้างสรรค์ดเี ด่น
ประจ�าปี 2557” ในงานเทียนส่องใจ วันเอดส์โลก
7. ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองค�า) มูลนิธิ
จ�านง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบ
“รางวัลสถานีสง่ เสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และ
ครอบครัวดีเด่น” ในงานโทรทัศน์ทองค�า ครั้งที่ 29
84 ไทยพีบีเอส
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รางวัลที่ได้รบั ประเภทรายการ
1. รางวัลเกียรติบัตร ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ทมี่ ีส่วนร่วม
ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา จากส�านักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รางวัล
ช่อสะอาด ได้แก่
บริษัท ทูแฮนด์ จ�ากัด จากละครโทรทัศน์เรื่อง
บางน�้าใส
บริษัท ฮั้ง มโนก้า จ�ากัด จากละครโทรทัศน์เรื่อง
บุญผ่อง
2. รางวั ล ข่ า วและสารคดี เชิ ง ข่ า วส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ เ ด็ ก
ประจ�าปี 2557 จากสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนา
สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ได้แก่
รางวั ล ชนะเลิศ ประเภทสื ่อ โทรทัศ น์ แ ละสื ่อ

ออนไลน์ จากผลงานข่าวเรื่อง “ภัยเงียบ โฆษณา
กับความเสี่ยงโรคเรื้อรังในเด็ก” โดยนายพงษ์เมธ
ล่องเซ่ง
รางวัลรองชนะเลิศประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อ
ออนไลน์ จากผลงานข่าวเรื่อง “ก้าวแรก นักศึกษา
ประชาชน” โดยทีม รายการเสี ย งประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย
รางวัลชมเชยประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
จากผลงานข่าวเรื่อง “(อ)ยากเป็นคนไทย” โดย
ทีมรายการเปิดปม
รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อวิทยุ
กระจายเสียง ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน
ข่าวเรื่อง “แผนทีส่ มองของนักมวยเด็ก” โดย
นายสุรพงษ์ เพื่อช่อ สถานีวทิ ยุไทยพีบเี อสออนไลน์
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3. รางวั ล ประเภทสือ่ ทีน่ �า เสนอกิ จ กรรมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากล�าบาก และผู้อยู่
ในภาวะยากล�าบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจ�าปี
2557 จากส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้แก่
รายการก(ล)างเมือง
รายการใจเท่ากัน
รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
รายการรู้ทันสิทธิ
รายการลุยไม่รู้โรย
รายการสถานีประชาชน
4. รางวัลองค์กรทีม่ ีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี 2557
จากส�า นัก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ ได้แก่ รายการนักข่าวพลเมือง
5. รางวัลโทรทัศน์ทองค�า ครั้งที่ 29 จากชมรมส่งเสริม
โทรทัศน์ มูลนิธิจ�านง รังสิกุล และกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม มอบรางวัลประเภทรายการ ดังนี้
รางวัลประเภทรายการสตรีดีเด่น รายการ
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
รางวัลประเภทครอบครัวดีเด่น รายการลุย
ไม่รู้โรย
รางวัลประเภทรายการส่งเสริมความรู้ทวั่ ไป
ดีเด่น รายการทั่วถิ่นแดนไทย
รางวัลประเภทละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
ละครเรื่องเด็กชายในเงา
6. รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 18 ประจ�าปี
2557 จัดโดยมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ร่วมกับ
สมาคมนักข่าววิทยุแห่งประเทศไทย มอบรางวัล
ดังนี้
รางวัลชมเชยประเภทรางวัลสารคดีเชิงข่าว
โทรทัศน์ยอดเยีย่ ม ประเภทรายการ ได้แก่
รายการ “เปิดปม” ตอน ปริศนาทองพัทลุง
รางวัลชมเชยประเภทรางวัลสารคดีเชิงข่าว
โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประเภทข่าว ได้แก่ “สารคดี
10 ปี สึนามิ คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง”
86 ไทยพีบีเอส

รางวัลที่ได้รบั ประเภทบุคคล
1. รางวัลประเภทด้านการใช้ภาษาไทยดีเด่น จาก
มูลนิธิจ�านงค์ ทองประเสริฐ ได้แก่ ดร.ณัฏฐา
โกมลวาทิน รายการที่นี่ไทยพีบีเอส
2. รางวัลช่อสะอาด จากส�านักงานป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบรางวัล ดังนี้
รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้ผลิตข่าวและสารคดีเชิง
ข่าว ได้แก่ นายพุทธิฉตั ร จินดาวงศ์ จากผลงาน
“เปิดปม : รื้อคดีคลองด่าน” “เปิดปม : โคม่า
จ�าน�าข้าว” และ “เปิดปม : อวสานจ�าน�าข้าว”
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รางวัลเกียรติบัตร ผู้ผลิตข่าวและสารคดีเชิง
ข่าวทีม่ ีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา
ได้แก่ นายสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา จาก
ผลงาน “เปิดปม : จับตาแผนการจัดการน�้า”
3. รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากราชบัณฑิต มอบ
รางวัล ดังนี้
รางวัลประเภทนักแสดงประกอบหญิง ได้แก่
นางปนัดดา โกมารทัต จากละครเรื่อง หน้าต่าง
สีรุ้ง

รางวัลประเภทนักแสดงน�าหญิง ได้แก่ นาง
นุสบา ปุณณกันต์ จากละครเรื่อง บุญผ่อง
4. รางวั ล โทรทัศ น์ ท องค� า มอบรางวั ล ประเภท
ผู้ด�าเนินรายการชายดีเด่น ได้แก่ นายจรงศักดิ์
รองเดช รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
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section 5

5

รายงานผลการดำาเนินงาน
ของสื่อสาธารณะ

ส่ ว น ที่

5

• เสียงสะท้อนของผู้ชมและผู้ฟังรายการ
กลไกร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะ
• รายงานการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายงานการประเมินผลการดำาเนินงาน
• รายงานของผู้สอบบัญชี
• แผนการจัดทำารายการประจำาปี พ.ศ. 2558
• แผนงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2558

88 ไทยพีบีเอส
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เสียงสะท้อนของผู้ชมและผู้ฟังรายการ

เสียงสะท้อนของผู้ชมและผู้ฟังรายการ

กลไกร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะ

90 ไทยพีบีเอส
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ไ

ทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงของผู้ชมและผู้ฟังรายการ รับฟังเสียง
สะท้อนจากประชาชนทุกระดับ ในทุกช่องทางที่มีต่อกระบวนการผลิต เผยแพร่ และการให้บริการ
และให้ความมั่นใจว่าสื่อสาธารณะ “รับฟัง” เสียงของผู้ชมผู้ฟังเหล่านั้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การท�ำงาน โดยกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ได้กำ� หนดเป็นยุทธศาสตร์ของสื่อสาธารณะที่ต้องวิเคราะห์
ผลการประเมินรายการ จากการประมวลความเห็นและค�ำแนะน�ำที่ได้รับจากผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพข่าวและรายการให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมสื่อสาธารณะ
ตอบสนองต่อความต้องการรับชมรับฟังของผูช้ มทุกภาคส่วนอย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ ใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการจัดท�ำแผนจัดท�ำรายการประจ�ำปีของไทยพีบีเอสอีกด้วย
กลไกหลักในการรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประกอบด้วย (1) กลไกเฝ้าระวัง
และสะท้อนสื่อไทยพีบีเอส (Thai PBS Feedbacker และ Thai PBS Monitor) ที่มีเครือข่าย
คนรุ่นใหม่ทั่วทุกภูมิภาค โดยท�ำงานออนไลน์
ตลอด 24 ชั่วโมงร่วมกับเครือข่ายคนพิการร่วม
สะท้อนสื่อ (2) ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส ที่ท�ำ
หน้าที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และ
สร้างกิจกรรมร่วมกับผู้ชมผู้ฟังรายการที่เรียกว่า
“เพื่อนสื่อสาธารณะ” ปัจจุบันมีสมาชิกเพื่อนสื่อ
สาธารณะจ�ำนวน 15,815 คนทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง พั ฒ นา “เครื อ ข่ า ยครู
ไทยพีบีเอส” ซึ่งมีทั้งกลุ่มโรงเรียนในระบบการ
ศึกษาและเครือข่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ทั่ว
ทุกภูมิภาค ที่ริเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
เพื่อเชื่อมโยงผู้ชมผู้ฟังร่วมสะท้อนการด�ำเนิน
งานของสื่อสาธารณะ และการใช้ประโยชน์จาก
เนื้อหาและคุณค่าของรายการจากไทยพีบีเอส
เป็นแรงบันดาลใจ สร้างการเรียนรู้ และพัฒนา
เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแก่เด็ก เยาวชน

ตลอดปี พ.ศ. 2557 ข้อมูลความคิดเห็น
จากประชาชนเข้ามาทางช่องทางออนไลน์มาก
ทีส่ ดุ หากแบ่งตามประเภทรายการมี 5 กลุม่ ได้แก่
1) ข่าวและรายการข่าว 2) สารคดี 3) สารประโยชน์
4) สาระบั น เทิ ง 5) เด็ ก และเยาวชน ทั้ ง นี้
ความคิดเห็นหลักทีเ่ ข้ามาในปี พ.ศ. 2557 เป็น
ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ข่าวและรายการข่าว โดยผูช้ ม
จะให้ความส�ำคัญเรื่องความระมัดระวังด้าน
เนือ้ หาและความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะ
ข่าวกีฬา และประเด็นจริยธรรมการน�ำเสนอซึง่
เป็นความคาดหวังต่อสื่อสาธารณะที่จะรักษา
จริยธรรม
ส�ำหรับหมวดอื่นๆ อันได้แก่ 1) ภาพรวม
สถานี 2) เทคนิควิศวกรรม 3) บุคลิกภาพและ
ทักษะการสื่อสาร 4) เทคนิคการน�ำเสนอ 5) การ
ติดต่ออื่นๆ พบว่า ประชาชนให้ความสนใจใน
เรือ่ งเทคนิคการรับสัญญาณ เนือ่ งจากเป็นช่วง
เปลีย่ นผ่านไปสูร่ ะบบดิจทิ ลั ภาคพืน้ ดิน จึงมีผชู้ ม
และผู้ฟังติดต่อสอบถามมายังไทยพีบีเอสจ�ำนวน
มาก
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ไทยพีบีเอส ได้ก�ำหนดให้มี “รายการเปิด
บ้านไทยพีบเี อส” เป็นรายการประจ�ำองค์การที่สร้าง
พื้นที่สื่อสารกับประชาชน เพื่อชักชวนกันตั้งค�ำถาม
แลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจ สร้างการเรียนรู้เรื่อง
สื่อสาธารณะและจริยธรรม ตลอดจนรายงานผลการ
ด�ำเนินงานและการพัฒนาคุณภาพงาน อันเนื่องมา
จากความคิดเห็นของผู้ชมผู้ฟังรายการ ในปี พ.ศ.
2557 ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 20.20
- 20.30 น. ทัง้ หมดจ�ำนวน 103 ตอน เริม่ ตัง้ แต่ตอนแรก
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557 และตอนสุดท้ายวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ผลจากการพัฒนากลไกการรับฟังและสะท้อน
สื่อของไทยพีบีเอส ได้เกิดความตื่นรู้ของผู้ชมผู้ฟังใน
การร่วมเฝ้าระวังและสะท้อนสื่อ จากกระบวนการ
ท�ำงานพบว่า นอกจากการน�ำความคิดเห็นไปปรับใช้
ในการพัฒนาการท�ำงาน และก�ำหนดเป็นทิศทาง
การด�ำเนินงานขององค์การแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ระหว่างผู้ชมผู้ฟังรายการและผู้ผลิตสื่อในด้าน
ความเข้าใจสื่อสาธารณะ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพของสื่อสารมวลชนไทย เกิดกลไก
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การตรวจสอบกันเอง และการยอมรับการตรวจสอบ
ของผู้ผลิตสื่ออย่างเป็นรูปธรรม
ความคิดเห็นจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ปี พ.ศ. 2557
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นองค์ประกอบ
หลักของสื่อสาธารณะเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน มีการด�ำเนินงานอย่างอิสระเพื่อให้ได้
มาซึ่ง “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” เป็นแนวทางพัฒนา
บริการและการผลิตรายการ หรือการปรับปรุงแผน
แม่บทการบริหารกิจการและรายการของไทยพีบเี อส
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อีกทัง้
ยังมีบทบาทในการสะท้อนความคิดเห็นอย่างต่อเนือ่ ง
ให้ ไ ทยพี บี เ อสด� ำ เนิ น งานในฐานะสื่ อ สาธารณะที่
ตอบสนองประโยชน์สาธารณะและความต้องการของ
ประชาชนอย่างชัดเจนและเป็นธรรม
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดกระบวนการ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากประชาชนที่ มี ต ่ อ การผลิ ต
เผยแพร่ และการให้บริการของไทยพีบเี อส ในปี พ.ศ.
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2557 โดยวิเคราะห์จากแบบส�ำรวจเพื่อประเมิน
คุณภาพรายการจ�ำนวน 3,003 ชุด และผลการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ประเทศในรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ การรับฟังจากผู้ชมผู้ฟังแบบเข้มข้น การรับฟัง
ผ่านกลุ่มประเด็นเฉพาะ การรับฟังระดับจังหวัด
กลุม่ จังหวัด และภูมภิ าค โดยความคิดเห็นทัง้ หมดจะ
ผ่านกระบวนการสมัชชาเพือ่ นสือ่ สาธารณะระดับชาติ
ประมวลเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
ความเห็นโดยรวมมองว่า “ไทยพีบเี อสเป็นสือ่
ที่ดี มีคุณภาพสูง เป็นสื่อที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสื่อ
ที่มีคุณภาพและมีคุณค่า เป็นทีวีที่ดีมากที่สุด จึงเป็น
สื่อที่เป็นความหวังของสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
ครอบครัว กลุ่มการศึกษา และภาคประชาสังคม
ต่างๆ แต่สงิ่ ทีผ่ เู้ ข้าร่วมเวทีรบั ฟังต้องการคือการสร้าง
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เป็น
สื่อสาธารณะที่ท�ำหน้าที่สื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
ปลุกพลังของความเป็นท้องถิ่น พัฒนาช่องทางใน
การเข้าถึงของประชาชนทีส่ ะดวกขึน้ เช่น ทีวภี มู ภิ าค
ทีวีชุมชน นักข่าวพลเมือง เป็นต้น ผู้ชมและผู้ฟัง
รายการคาดหวังให้ไทยพีบีเอสเป็นสถาบันสื่อเพื่อ
การพัฒนา สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ชุมชน และ
ประเทศไทย”
อย่างไรก็ตาม ไทยพีบีเอสยังได้รับความนิยม
น้อยกว่าฟรีทวี หี ลายช่อง และยังมีจำ� นวนผูต้ ดิ ตามชม
ในสัดส่วนทีต่ าํ่ เมือ่ ค�ำนวณจากฐานประชากรโดยรวม
ของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะ
ต้ อ งด� ำ เนิ น การพั ฒ นารายการให้ น ่ า ติ ด ตามชม
โดยเฉพาะรายการสาระบันเทิง การสร้างแรงจูงใจ
ผู้ชมด้วยกลวิธีต่างๆ การเพิ่มการประชาสัมพันธ์และ
ด�ำเนินกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม การเพิ่มคุณค่า
ของรายการด้วยการมีสว่ นร่วมของภาคีผใู้ ช้ประโยชน์
รายการ ตลอดจนเสริมศักยภาพบุคลากร สมาชิก
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
รายการ รวมทั้งเร่งสานพลังภาคียุทธศาสตร์ต่างๆ
การขยายฐานผู ้ ช มผู ้ ฟ ั ง ผ่ า นเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ทั้ ง
เครือข่ายที่มีอยู่เดิม เครือข่ายผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
และเครือข่ายคนรุน่ ใหม่เพือ่ การขับเคลือ่ นไทยพีบเี อส
สู่การเป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือของสังคมอย่าง
ยั่งยืน

“

...สิ่งที่ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังต้องการคือ
การสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
เป็นสื่อสาธารณะที่ท�ำหน้าที่สื่อเพื่อการ
ขับเคลื่อนสังคม ปลุกพลังของความเป็นท้องถิ่น
พัฒนาช่องทางในการเข้าถึงของประชาชน
ที่สะดวกขึ้น... ผู้ชมและผู้ฟังรายการคาดหวังให้
ไทยพีบีเอสเป็นสถาบันสื่อเพื่อการพัฒนา
สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ชุมชน และประเทศไทย”

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
1. ขยายฐานผูช้ มผูฟ้ งั รายการ ด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
1.1 ขยายจากกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์รายการ เช่น
เครือข่ายครูไทยพีบีเอส โดยที่ผู้ชมกลุ่มนี้เปรียบ
เสมือน “ลูกค้าประจ�ำ” ซึง่ นอกจากสะท้อนคุณค่า
รายการของไทยพีบีเอสแล้ว ยังสามารถเป็นผู้
ขยายจ�ำนวนผูช้ มผูฟ้ งั ได้เป็นอย่างดี เป็นกลุม่ ผูช้ ม
ที่ต้องรักษาไว้ให้ต่อเนื่องโดยจะต้องมีกลยุทธ์
ด้านการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วมวางแผนการใช้
ประโยชน์รายการ การสร้างสรรค์รายการ ตลอดจน
ก�ำหนดเนื้อหาและรูปแบบการผลิตที่เอื้อต่อการ
น�ำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งด�ำเนินการอื่นๆ ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่การศึกษาของชาติ เช่น
1) การผลิตรายการสร้างพลังอ�ำนาจและทางเลือก
ใหม่ในการจัดการศึกษาให้แก่ครู ผูเ้ รียน ชุมชน
2) การเป็นพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาทักษะชีวติ ส�ำหรับเด็กและ
เยาวชนในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ
3) การฝึกอบรม (Training) ครู ผู้เรียน ในการน�ำ
รายการของไทยพีบีเอสไปใช้ประโยชน์
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4) การพัฒนาให้ไทยพีบีเอสเป็นแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ (Resource Center) ส�ำหรับนักเรียน
ครู และผู้ปกครอง
5) เชื่อมโยงกับการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(โครงการในพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ) โดยน� ำ เสนอรายการของ
ไทยพีบีเอสที่เหมาะสมน�ำเสนอหลังจากเวลา
เรียนตามปกติ (หลัง 14.00 น.)
1.2 ขยายผ่านเครือข่ายใหม่ที่มีพลังหรือกลุ่มผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลง (Change Agent) เช่น เครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เครือข่ายอาสา
พัฒนาสังคม (อพม.) เครือข่ายองค์กรชุมชนของ
สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (พอช.) เครือข่าย
ผู้สูงอายุ ฯลฯ
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1.3 ขยายเครือข่ายเยาวชน นิสิต นักศึกษา ผ่าน
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ
2. เพิม่ จ�ำนวนผูช้ มผูฟ้ งั รายการทัว่ ไป โดย
2.1 พัฒนารายการให้ดึงดูดใจยิ่งขึ้น เพิ่มความ
บันเทิง ความสนุกในละคร รายการสาระบันเทิง
ต่างๆ ด้วยการสร้างความแตกต่างและมีจุดเด่น
รวมทั้งท�ำการปรับปรุงทั้งทางด้านเทคนิค เนื้อหา
และรู ป แบบการน� ำ เสนอที่ ไ ม่ ติ ด กรอบของ
จริยธรรมมากเกินไป
2.2 จัดสิ่งเร้า สร้างแรงจูงใจในการติดตามชม
รายการ โดยอาจมีของรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอื่น
ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่ผู้ติดตามชม
3. เพิม่ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางการตลาด ด้วย
รูปแบบ วิธีการ ช่องทางที่หลากหลาย เช่น

5
3.1 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั่วไป และ
ช่องทางอื่นๆ
3.2 ด�ำเนินกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม และเพิ่ม
บทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางสังคม
3.3 ขยายความร่วมมือกับสือ่ วิทยุ สิง่ พิมพ์ เคเบิล้
ท้องถิ่น
3.4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมประชาสัมพันธ์
สื่อท้องถิ่น
4. จัดช่องทางรองรับการแจ้งข่าวจากประชาชน
ให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา เพิม่ พืน้ ทีข่ า่ วภูมภิ าค
และเตรียมความพร้อมในการเพิ่มศักยภาพของ
ศูนย์ภูมิภาค
5. พัฒนารายการให้เจาะลึก ให้ความกระจ่าง
โดยเฉพาะในประเด็น และสถานการณ์ที่สับสน
มีความขัดแย้งด้านข้อมูล ไทยพีบีเอสควรให้
ความชัดเจนทีเ่ พียงพอแก่ประชาชนในการเข้าถึง
ความจริง ให้ผชู้ มผูฟ้ งั มีความเข้าใจ และสามารถ
ตัดสินใจได้โดยง่าย
6. ปี พ.ศ. 2558 ไทยพีบีเอสควรเป็นพื้นที่กลาง
เพื่อ “การปฏิรูป” ให้ความรู้ ความเข้าใจเชิงลึก
เปรี ย บเที ย บผลดี ผลเสี ย ของระบบ วิ ธี ก าร
ทางเลือกในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นฐานที่มากพอในการตัดสินใจ โดยเฉพาะ
หากต้องท�ำการลงประชามติ ในเรื่องต่างๆ
7. ควรจัดท�ำยุทธศาสตร์ จัดโครงสร้างและทีม
รับผิดชอบในการสานพลังภาคีเพื่อสร้างการ
เปลีย่ นแปลงสังคมทีช่ ดั เจน
8. ก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
ของไทยพีบเี อสทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับผลลัพธ์และ
ผลกระทบเพิม่ ขึน้
9. กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร และสภา
ผูช้ มและผูฟ้ งั รายการควรมีการสัมมนาร่วมกัน
เพื่อพิจารณาหาทางออกในประเด็นข้อเสนอที่
ต้องใช้การถกแถลงประกอบการตัดสินใจในการ
สนองตอบ พร้อมการอธิบายในกรณีที่ข้อเสนอ
ไม่สามารถตอบสนองได้
10. ยกระดับการมีส่วนร่วมและสนับสนุนบทบาท
ของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดย

“

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปีที่ผ่านๆ มา
เห็นว่ามีคุณภาพ และส่วนใหญ่ได้นำ� ไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงรายการและพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของไทยพีบีเอส แต่ความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมยังไม่ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
ในระดับที่น่าพอใจ”

เฉพาะสมาชิกกลุ่มประเด็นในการร่วมก�ำหนด
เป้าหมาย สาระ และรูปแบบรายการ ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตและเอื้อประโยชน์
ในการหนุนเสริมงานประจ�ำ
11. ไทยพีบีเอสควรใช้ความได้เปรียบของการมี
เครือข่ายเพือ่ นสือ่ สาธารณะให้เป็นพลังในการ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับสื่ออื่นๆ ในยุคของการเข้าสู่ทีวีดิจิทัล
12. สร้างความชัดเจนด้านแผนปฏิบัติการในการ
ขยายงานใหม่ๆ เช่น การพัฒนาทีวีภูมิภาค
สื่อชุมชน วิทยุ และสื่อใหม่ของไทยพีบีเอสเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการบูรณาการการขับเคลือ่ นงาน
กับภาคีที่เกี่ยวข้อง
13. ไทยพีบเี อสควรจัดท�ำเอกสารรายงานผลการน�ำ
ข้อเสนอทีไ่ ด้นำ� ไปใช้ประโยชน์ และชีแ้ จงเหตุผล
ความจ�ำเป็นในกรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้
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การด�ำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย
ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
เมื่อได้รับข้อเสนอเชิงนโยบายจากสภาผู้ชมฯ
กรรมการบริ ห ารจะมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ องกลั่ น กรองและวิเ คราะห์ข ้อมูล จากนั้น
จะมาพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมกรรมการบริหาร
ว่ า ข้ อ เสนอใดท� ำ ได้ แ ละน� ำ ไปด� ำ เนิ น การอย่ า งไร
ข้อเสนอใดท�ำไม่ได้ เกิดจากสาเหตุใด ก่อนน�ำเสนอ
กรรมการนโยบาย ทัง้ นีผ้ ลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอ
จะมีการจัดท�ำเอกสารและรายงานต่อที่ประชุมสภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการเพื่อทราบ
การด�ำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายจากสภา
ผู้ชมฯ สามารถจ�ำแนกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
ข้อเสนอที่สามารถท�ำได้เลยในทันที
ข้อเสนอทีต่ อ้ งใช้เวลาในการพิจารณา จะรวบรวม
เป็ น ประเด็ น ไปพั ฒ นาการท� ำ งาน ระบบงาน
หรื อ นโยบาย และแผนการด� ำ เนิ น งานต่ า งๆ
ตลอดจนเป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ท� ำ แผนจั ด ท� ำ
รายการประจ�ำปี
เป็นข้อเสนอที่ไทยพีบีเอสด�ำเนินการอยู่แล้ว
ส�ำหรับข้อเสนอเชิงประเด็นทีเ่ ป็นความต้องการ
เฉพาะกลุ่มประเด็นที่หลากหลาย บางข้อเสนอมี
ความชัดเจนมากสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
ในขณะที่บางข้อเสนอยังจ�ำเป็นต้องมีการถกแถลง
เพิ่มเติมให้มีความชัดเจน และศึกษาความเป็นไปได้
ในการด�ำเนินการ
อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอที่ “ไม่ใช่ภารกิจ”
ของไทยพีบีเอส ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการได้ ซึ่ง
อาจด�ำเนินการสื่อสารต่อไปเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา
ให้ประชาชน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าประชาชน
มีความเข้าใจไทยพีบีเอสมากขึ้น และข้อเสนอของ
สภาผู ้ ช มฯ มี พั ฒ นาการไปในทางที่ ชั ด เจนและ
มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น ขณะเดี ย วกั น มี ค วามหวั ง ว่ า
สื่ อ สาธารณะจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ที่ ส ร้ า งการ
เปลี่ ย นแปลงสั ง คม ดั ง ที่ ร ะบุ ใ นรายงานเอกสาร
ประกอบการประชุ ม สมั ช ชาเพื่ อ นสื่ อ สาธารณะ
ระดับชาติ 17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2558 “การรับฟัง
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ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอของสภาผู ้ ช มและผู ้ ฟ ั ง
รายการในปีทผี่ า่ นๆ มาเห็นว่ามีคณ
ุ ภาพ และส่วนใหญ่
ได้น�ำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงรายการและ
พั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานของไทยพี บี เ อส แต่ ค วาม
สามารถในการเปลีย่ นแปลงสังคมยังไม่ปรากฏผลเป็น
รูปธรรมในระดับที่น่าพอใจ”
ปี พ.ศ. 2556 มีข้อเสนอหลักคือเรื่องการ
ขยายฐานผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2557
ยังมีเรื่องนี้เป็นข้อเสนอหลักต่อเนื่อง โดยไทยพีบีเอส
มี แ ผนปรั บ การน� ำ เสนอเพื่ อ ขยายฐานไปสู  ผู  ช มที่
สนใจรับเรื่องราวประเภทวาไรตี้ และกลุมเยาวชน
โดยเตรียมความพร้อมส�ำหรับดําเนินการไทยพีบีเอส
ชองที่ 2 ในป พ.ศ. 2559 เพื่อตอบรับพฤติกรรม
ผูบริโภคที่เปลี่ยนไป สําหรับชองที่ 1 ซึ่งดําเนินการ
อยูแลว จะเนนหนักเปนชองขาวและพัฒนากระบวน
การคิด กระบวนการทํางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
เร่งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อชุมชน เสริม
ศัก ยภาพของเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะในการ
เชื่อมโยงกิจกรรมนอกจอ ตลอดจนกิจกรรมทาง
สังคมอืน่ ๆ เกิดเครือข่ายครูไทยพีบเี อสทีเ่ ฝ้าติดตามชม
และน� ำ สื่ อ ไปใช้ ใ นการเรี ย นการสอน ทั้ ง นี้ มี ก าร
วางแผนร่วมกับสภาผูช มฯ ในการเตรียมพร้อมส�ำหรับ
การออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน มี
การให้ความรู้แก่สมาชิกสภาผู้ชมฯ จนสามารถเป็น
วิทยากรได้ และพัฒนาเนื้อหารายการส�ำหรับเด็ก
และเยาวชนอีกด้วย
ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นอื่นๆ ได้แก่
แก้ปญ
ั หาสัญญาณการรับชม เป็นความพยายาม
ของไทยพีบีเอสที่จะพัฒนาการรับชมให้เข้าถึงได้
ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ซึ่งไทยพีบีเอสมีโครงข่าย
ที่อาจกล่าวได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ ระหวาง
การเปลี่ยนผานไปสูทีวีระบบดิจิทัลภาคพื้นดินอาจ
มีปัญหาบ้าง แต่ผู้ชมจะสามารถรับชมไดสมบูรณ
ประมาณปี พ.ศ. 2560
เพิม่ ความดึงดูดใจในคุณภาพของรายการ มีผงั
รายการเป็นทีจ่ ดจ�ำ พัฒนาฉาก ผูป้ ระกาศให้นา่ สนใจ
มีบุคลิกเฉพาะตัว ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีอัตลักษณ์
ที่ชัดเจน ปัจจุบัน ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 8 (15 มกราคม

2558) ไทยพีบีเอสได้น�ำข้อเสนอมาประกอบการ
ปรับผังรายการและรูปแบบรายการใหม่ให้น่าสนใจ
มากขึ้น พร้อมรับการออกอากาศด้วยภาพคมชัดใน
ระบบดิจิทัล มีเนื้อหาที่วิเคราะห์เจาะลึกชวนติดตาม
ออกแบบช่วงเวลาส�ำหรับผู้ชมเฉพาะกลุ่ม เชื่อมโยง
เว็บไซต์ที่พัฒนาใหม่ เน้นช่องทางการเข้าถึงและ
การรับชมผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยประเด็นการ
น�ำเสนอหลักคือ การเป็นสื่อสาธารณะที่เน้นเรื่อง
“การปฏิรปู ” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศ
และสังคมโลก
พัฒนาศักยภาพสือ่ สาธารณะภูมภิ าค สือ่ พลเมือง
และนักข่าวพลเมือง ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในปี 2558 ไทยพีบีเอสได้เพิ่มเวลาการออกอากาศ
ของสื่อภาคพลเมืองจากร้อยละ 2.6 เป็นร้อยละ
5.0 โดยมีรายการจากเครือข่ายสื่อพลเมืองที่ได้รับ
การพัฒนาร่วมกันกับไทยพีบีเอส มีโอกาสและพื้นที่
น�ำเสนอทั้งหน้าจอและในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น
จากเดิ ม เป็ น เท่ า ตั ว ที่ ส� ำ คั ญ ยั ง มี ก ารสร้ า งพื้ น ที่
พัฒนาและปฏิบัติการสื่อสารกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศน�ำร่องไปแล้วจ�ำนวน 9 แห่ง ซึ่งจะเป็น
แหล่งเรียนรูแ้ ละท�ำงานร่วมของเครือข่ายสือ่ พลเมือง
นักศึกษา และไทยพีบีเอส
จัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อสาธารณะ มีความเป็น
ไปไดในแง่หลักการและกฎหมาย อาจพัฒนาร่วมกับ
รายการให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ โดยเริ่มจากรายการ
ที่มีอยู่แลว จัดกิจกรรมร่วมและเชิญผู้ชมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการผลิตรายการให้รู้สึกเป็นเจ้าของ เป็น
กลุ่มเพื่อนที่เหนียวแน่น โดยยังคงความเป็นอิสระ
ของสื่อไว้ ทั้งนี้ต้องค�ำนึงถึงความต่อเนื่อง ระบบ
ที่เป็นจริง และเห็นผลของการใช้กองทุน
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รายงานฯ เรื่องร้องเรียนจากประชาชน

รายงานการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณา

เรื่องร้องเรียนจากประชาชน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจ�าปี 2557 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - 12 พฤศจิกายน 2557)

ตามที่คณะกรรมการนโยบายได้มีประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ความเห็นรวมอยูใ่ นเรื่องเดียวกัน และจะเป็นการ

รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตามประกาศทีแ่ นบ ซึ่ง
ในช่วงดังกล่าวมีเรื่องร้องเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพของ ส.ส.ท. ที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้

เรื่องที่ 1: ร้องเรียนการออกอากาศทางสถานี
โทรทั ศ น์ ไ ทยพีบี เ อส ระหว่ า งวั น ที ่ 1 - 20
ธันวาคม 2556 (การน�าเสนอข่าว รายการข่าว
(รายการทางออกประเทศไทย รายการเสี ย ง
ประชาชนเปลีย่ นประเทศไทย รายการเปลี่ยน
ประเทศไทย)
ข้อร้องเรียน ร้องเรียนการออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระหว่างวันที่ 1 - 20 ธันวาคม
2556 แบ่งข้อร้องเรียนได้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ
กลุม่ ที่ 1 เรื่องบทบาทสื่อสาธารณะ (เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะทีน่ �าเสนอข่าวทีม่ ี
ความขัดแย้ง)
กลุ่มที่ 2 เรื่องความสมดุล เป็นธรรม รวม
เรื่องวิทยากรที่เชิญมาร่วมรายการด้วย
กลุ่มที่ 3 เรื่องการน�าเสนอข้อเท็จจริงหรือ
อคติ (ข้อร้องเรียนที่เห็นว่าเป็นการน�าเสนอทีไ่ ม่
ครบถ้วนและไม่รอบด้าน)
การวินิจฉัย
1. ข้อร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 - 20 ธันวาคม
2556 มีลักษณะที่เป็นข้อร้องเรียนและการเสนอ
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ร้องเรียนที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นรายการใด
รายการหนึ่ง แต่เป็นการร้องเรียนในภาพรวมของ
การน�าเสนอรายการ ว่ามีเนื้อหาที่อาจไม่เป็นกลาง
หรือไม่สมดุล รวมทั้งการเชิญวิทยากรมาร่วม
ในรายการต่างๆ
2. ข้อร้องเรียนทัง้ หมดสามารถแบ่งได้ 3
กลุม่ กล่าวคือ กลุม่ ที่ 1 เรื่องบทบาทสือ่ สาธารณะ
(เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะที่นา� เสนอ
ข่าวที่มีความขัดแย้ง) กลุ่มที่ 2 เรื่องความสมดุล
เป็นธรรม รวมเรื่องวิทยากรที่เชิญมาร่วมรายการ
ด้วย กลุ่มที่ 3 เรื่องการน�าเสนอข้อเท็จจริงหรือ
อคติ (ข้อร้องเรียนที่เห็นว่าเป็นการน�าเสนอที่ไม่
ครบถ้วนและไม่รอบด้าน)
ทัง้ นี ้ ในการตรวจสอบเนื ้อ หารายการ
ปรากฏว่า เรื่องการน�าเสนอข่าวรายงานพิเศษ
เรื ่อ งสมัช ชาปกป้ อ งประชาธิ ป ไตยและเรื ่อ ง
วิทยากรทีเ่ ชิญมาร่วมรายการ (ชื่อนายเนติวิทย์
โชติภัทรไพศาล) เห็นว่า ไม่ขัดกับข้อบังคับด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. และไม่ได้น�าเสนอ
เนื้อหาที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงในช่วงเวลา
ขณะนั้น โดยเฉพาะการน�าเสนอรายงานพิเศษ
เรื ่อ งสมั ช ชาปกป้ อ งประชาธิ ป ไตย น� า เสนอ
ความเห็นของกลุ่มบุคคลในประเด็นการปฏิรูป
ประเทศไทย ทีเ่ ป็ น ประเด็ น ส� า คั ญ ในเดื อ น
ธันวาคม 2556 โดยสถานีโทรทัศน์ทุกช่องก็ได้
น�าเสนอประเด็นนี้เช่นกัน
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4. ส�า หรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นกลุ ่ ม ที ่ 3 เรื ่อ ง
การน�าเสนอข้อเท็จจริงหรืออคติ (ข้อร้องเรียน
ทีเ่ ห็นว่าเป็นการน�าเสนอทีไ่ ม่ครบถ้วนและไม่
รอบด้าน) เมือ่ ผู้ร้องเรียนมิได้ระบุวันและเวลา
ที่ออกอากาศให้ชดั เจน การที่จะให้ผถู้ กู ร้องเรียน
หรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงก็อาจจะให้ความเห็น
ได้ยาก จึงเห็นควรให้แจ้งผู้ร้องเรียนส่งข้อมูล
เพิ ่ม เติ ม และหากผู ้ ร ้ อ งเรี ย นไม่ จั ด ส่ ง ข้ อ มูล
เพิ่มเติม เห็นควรให้ยุติเรื่องร้องเรียนในประเด็น
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ผลวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว
มีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนในกลุ่มที่ 3 เรื่องความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ เนื่องจากการที่ผรู้ อ้ งเรียน
ไม่จัดส่งข้อมูลการร้องเรียนเพิ่มเติม ถือได้ว่าผู้
ร้องเรียนไม่ประสงค์จะร้องเรียนประเด็นดังกล่าว
ต่อไปอีกแล้ว

“TPL” แต่เจ้าหน้าที่กราฟิกจัดวางทั้งหมดลงไป
จนมีผู้ท้วงติง ทั้งนี้ ทีมงานรับว่ามีความผิดพลาด
เกิดขึ้นจริง จากการท�างานร่วมกันหลายฝ่ายและ
ได้วางแผนจัดการแก้ไข ท�าความเข้าใจกับทีมงาน
ทุกภาคส่วน เพื่อไม่ให้ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
ผลวินจิ ฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นว่า การเสนอข่าวกีฬาเมื่อวันที่ 16 มกราคม
2557 เวลา 19.00 น. เป็นการกระท�าทีข่ ัดต่อ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพของ ส.ส.ท.
ข้อ 6 (6.7)
ข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและลงโทษทาง
วินัยแก่พนักงานที่กระท�าความผิดกรณีนี้
เรื่องที่ 3: กรณีรายการทุกทิศทัว่ ไทย น�าภาพ
ส่วนบุคคลมาออกอากาศและตัดลายน�้าออก

ข้อร้องเรียน การเสนอข่าวกีฬาเมือ่ วันที่ 16
มกราคม 2557 เวลา 19.00 น. ปรากฏแผ่นป้าย
“สัญลักษณ์ของโตโยต้า”

ข้อร้องเรียน ร้องเรียนว่า “ไทยพีบเี อสน�ารูปภาพ
ผลไม้ “เคพกูสเบอรี่” ที่ตนเองเป็นเจ้าของรูปภาพ
ดั ง กล่ า วและน� า ไปลงไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ พั น ทิป มา
เผยแพร่โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือให้ข้อมูลแหล่ง
ที่มาของรูปภาพดังกล่าวและตัดลายน�้าออก”

การวินิ จ ฉัย การเสนอข่ า วกี ฬ าเมือ่ วั น ที ่ 16
มกราคม 2557 เวลา 19.00 น. ปรากฏแผ่นป้าย
“สัญลักษณ์ของโตโยต้า” ตั้งอยู่ข้างผู้ประกาศ
ข่าวในห้องส่งของสถานีฯ นั้น อาจเข้าข่ายการ
โฆษณาแฝง จึงรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องชี้แจงว่าปัญหาการเสนอข่าวกีฬา
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 เกิดขึ้นจากน�าเสนอ
ข่าวการเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของ
ไทยฤดูกาลใหม่ รายการ “โตโยต้า ไทยพรีเมียร์
ลีก” ทีโ่ ปรดิวเซอร์ข่าวสั่งคัตเพลตจากกราฟิก
เซ็ น เตอร์ ต ้ อ งการเฉพาะโลโก้ ข องรายการที ่
เห็นภาพด้านหนึ่งของลูกฟุตบอลและอักษรย่อ

การวินิจฉัย จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ข้อ
ร้องเรียนน่าจะเป็นความจริง เนื่องจากมีผู้ชม
รายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้แสดง
ความเห็นในเพจของไทยพีบเี อสว่า ไปน�ารูปภาพ
ของผู้ร้องเรียนมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตและ
ตัดลายน�้าของผู้ร้องเรียนออก โดยรูปภาพผลไม้
ดังกล่าวมาจากรายการทุกทิศทั่วไทย ซึ่งการ
กระท�าดังกล่าวจะขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพและระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ดว้ ย แต่เมื่อทีมงานผลิตรายการได้
ขึ้นข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กรายการเพื่อขออภัย
เจ้าของรูปภาพ และเจ้าของรูปภาพตอบกลับมา

เรื่องที่ 2: การน�าเสนอข่าวกีฬามีโฆษณาแฝง
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ว่า “ขอบคุณ” แสดงว่าเจ้าของรูปภาพไม่ติดใจเอาความ
แต่ ก ารท�า งานของพนั ก งานในการใช้ ภ าพจากสั ง คม
ออนไลน์ ต ้ อ งเป็ น ไปตามแนวปฏิ บ ตั ิ ก ารใช้ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ของพนักงาน ส.ส.ท.
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ
รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา แต่ให้ยุติเรื่องร้องเรียน
กรณีนี้ เพราะจากค�าชี้แจงของทีมงานผู้ผลิตแสดงว่า
เจ้าของรูปภาพไม่ติดใจเอาความ
ข้ อ เสนอแนะ ให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารก� า ชั บ ที ม ผลิต รายการ
ดังกล่าวว่า การน�าภาพจากสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้ใน
การท�างานนัน้ ต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน รอบด้าน
และควรอ้างอิงแหล่งที่มาเมื่อน�าเสนอ เพื่อให้การท�างาน
เป็ น ไปตามแนวปฏิ บ ัติ ก ารใช้ ส อื ่ สัง คมออนไลน์ ข อง
พนักงาน ส.ส.ท.
เรื ่อ งที ่ 4: ร้ อ งเรี ย นพิ ธี ก รรายการเถี ย งให้ รู ้ เ รื ่อ ง
วันที่ 15 มกราคม 2557
ข้อร้องเรียน แจ้งร้องเรียนว่า “รายการเถียงให้รู้เรื่อง
ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 พิธีกรไม่มีความ
เป็นกลาง สนับสนุนฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจน โดยผู้ร้องเรียน
ขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนการกระท�าของพิธีกรในเรื่อง
จรรยาบรรณ”
การวินิจฉัย รูปแบบรายการในลักษณะนี้ ถ้าจะให้มี
สีสันน่าสนใจ พิธีกรต้องโต้ตอบด้วย ซึ่งในภาพรวมของ
รายการแล้วเป็นธรรมดาทีพ่ ิธีกรต้องมีการซักถามหรือ
มีการขัดจังหวะ เพื่อกระตุ้นให้มีการแสดงความคิดเห็น
มากๆ และในการท�า หน้ า ทีพ่ ิ ธี ก รนัน้ เป็ น เรื ่อ งยากที ่
จะให้ตรงใจของผู้รับชมทัง้ สองฝ่ายทีม่ คี วามคิดเห็นที่
แตกต่างกัน
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ
รับเรื่องร้องเรียนไว้พจิ ารณา และเห็นว่าการท�าหน้าที่ของ
พิธีกรไม่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ข้อ 5
จริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม”
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เรื่องที่ 5: กรณีน�ารูปภาพเด็กวันสงกรานต์มาใช้โดยไม่
ขออนุญาต
ข้อร้องเรียน แจ้งร้องเรียนว่า เมื่อวันพุธที่ 16 เมษายน
2557 เวลาประมาณ 14.00 - 14.15 น. หลังจากจบ
รายการข่ า ว ได้ มี รู ป “เด็ ก ชายและเด็ ก หญิ ง ใส่ เ สื ้อ
ลายดอกไม้ถอื ปืนฉีดน�า้ ใบหน้าประแป้ง” ทีบ่ ริษทั ภูเก็ต
อินส์ไปร์ จ�ากัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ปรากฏอยูใ่ นรายการ
ของไทยพีบีเอส โดยทางบริษัทฯ มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่
ไทยพีบีเอสไม่เคยมาขออนุญาตหรือติดต่อกับบริษัทฯ
มาก่อน”
การวินิ จ ฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ
รับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา เพราะกรณีดังกล่าว
เป็นการกระท�าที่อาจเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพ ข้อ 4 จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง
ซึ ่ง ตามข้ อ บั ง คั บ ด้ า นจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ เกี ่ย วกั บ
การผลิตและการเผยแพร่รายการตามข้อ 4
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
1. เป็นการกระท�าทีข่ ัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพข้อ 4 จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง
และแนวทางปฏิบัติเพื่อธ�ารงจริยธรรมของวิชาชีพการ
ผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ ส.ส.ท. (ข้อ 4
แนวทางปฏิบัติเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง) แต่เนื่องจาก
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับรายการโปรโมทวันสงกรานต์ชดุ นี้
ได้กระท�าโดยไม่มีเจตนาและเป็นความผิดเป็นครั้งแรก
จึงให้ตักเตือนด้วยวาจา
2. มาตรการเยีย วยา ให้ ส.ส.ท. มีห นั ง สื อ แจ้ ง
ขอโทษอย่างเป็นทางการ และจัดท�ารายการออกอากาศ
ในรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงใน
ลักษณะที่เป็นการขอโทษต่อผู้ร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ฝ่ายบริหารก�าหนดกระบวน
การสร้างความเข้าใจให้พนักงานได้รับรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท.
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เรื่องที่ 6: ร้องเรียนพฤติกรรมโปรดิวเซอร์รายการ
ไม่เหมาะสม

เรื ่อ งที ่ 7: ร้ อ งเรี ย นพฤติ ก รรมของนายเสริ ม สุ ข
กษิติประดิษฐ์

ข้อร้องเรียน พนักงานของไทยพีบีเอสท�าหน้าทีค่ วบคุม
การผลิตรายการ “ลุยไม่รู้โรย” มีพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การให้ข้อเสนอแนะช่องทางการจัดจ้างผู้ผลิตรายการ
โดยไม่ผ่านกระบวนการประกวดและคัดเลือกรายการ
อย่างถูกต้อง บังคับให้ผู้ผลิตรายการเลือกระหว่างการ
ไม่ต่อสัญญากับให้หาบริษัทฯ อื่นมารับผลิตรายการแทน
แทรกแซงเรื่องการท�างานของบริษัทฯ (ผู้ผลิตรายการ)
และงบประมาณการผลิตรายการ โดยอ้างว่างบประมาณ
ทีเ่ ป็นค่าจัดจ้างให้กับผู้ผลิตรายการเป็นเงินของตน และ
มุ่งแสวงหารายได้จากการผลิตรายการ เสนอขอเป็น
หุ้นส่วน ให้ผู้ผลิตรายการช่วยผลิตงานตัดต่อ พูดจา
หยาบคาย และไม่เหมาะสม และไม่สามารถให้เหตุผล
รายละเอียดของการปรับเปลี่ยนการผลิตรายการได้อย่าง
ชัดเจน ทัง้ นี้ ผู้ถูกร้องเรียนมุ่งแสวงหาก�าไรและรายได้
จากผู้สูงอายุโดยการจัดทัวร์ท่องเที่ยว

ข้อร้องเรียน เรียกร้องให้กรรมการนโยบาย กรรมการ
บริหาร ผู้อา� นวยการ ส.ส.ท. รอง ผอ. ส.ส.ท. ในฐานะ
“เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” ด�าเนินการในด้านจริยธรรมและ
ทางวินยั แก่พนักงานและลูกจ้างของ ส.ส.ท. อย่างเคร่งครัด
และโดยสุจริต เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน
และครอบครัว

การวินิจฉัย ข้อร้องเรียนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการผลิต
รายการที่อาจเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของ
วิชาชีพ ข้อ 6 (6.6) จึงมีมติให้รับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้
พิจารณาและมีหนังสือถึง ผอ. ส.ส.ท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้
มาชี้แจงตามระเบียบฯ ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
พร้อมจัดส่งหลักฐานเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของรายการ
ผังการผลิตรายการ กระบวนการจัดจ้างผู้ผลิตรายการ
กระบวนการของคณะกรรมการจั ด หาและตรวจรั บ
คณะกรรมการพิ จ ารณารายการ แผนจั ด ท� า รายการ
กิจกรรมของรายการ และแผนการจัดท�าทัวร์ของรายการ

การวินิจฉัย กรณีนี้ผู้ถูกร้องเรียนได้โพสต์ข้อความใน
เฟซบุก๊ ส่วนตัวนั้น อยูใ่ นขอบข่ายอ�านาจคณะอนุกรรมการฯ
ที่จะพิจารณารับเรื่องร้องเรียนไว้พจิ ารณาหรือไม่ และตาม
ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ก�าหนดว่า “กรณีปรากฏ
ข้อความ เสียงหรือภาพทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ รวมทั้งในระบบอืน่ หรือเทคโนโลยีทนั สมัยอื่น
ของ ส.ส.ท. หรือปรากฏพฤติกรรมของบุคลากรของ
ส.ส.ท. ทุกระดับหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ผู้ผลิตรายการ
ของ ส.ส.ท. กระท�าการหรือผลิตรายการขัดต่อจริยธรรม
ของวิชาชีพ” ซึ่งเรื่องร้องเรียนนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
ดังกล่าว แต่เป็นเรื่องส่วนตัวของคู่กรณีทตี่ ้องไปด�าเนิน
การเอง
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ
ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา เนื่องจากมิได้เป็นเรื่อง
ร้องเรียนตามข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับ
การผลิตและการเผยแพร่รายการ

ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า เห็นควรรอ
ผลการสอบสวนของฝ่ายบริหาร เนื่องจากกรณีนี้เป็น
การสอบสวนข้อเท็จจริงเดียวกันและการสอบสวนด้าน
จริยธรรมกับการสอบสวนทางวินัยจะน�าไปสู่การลงโทษ
ตามความร้ายแรงของการกระท�าความผิดเช่นเดียวกัน
เพื่อไม่ให้มีการด�าเนินการที่ซ�้าซ้อน
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เรื่องที่ 8: การรับเรื่องทีร่ ับฟังจากภาคประชาชนเป็น
เรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาจ�านวน 3 รายการ คือ เรื่อง
รายการโฮมรูม ช่วง โอชาอาชีพ ตอน ขายข้าวขาหมู
รายการชั่วโมงท�ากิน ช่วง รายงาน set top box และ
เรื่องการน�า TPL MANIA ตอน ร้านกาแฟของนักฟุตบอล
ข้อร้องเรียน เนือ้ หารายการดังกล่าวแต่ละตอนทัง้ 3
รายการ เข้าข่ายโฆษณาแฝง
การวินิจฉัย อนุกรรมการฯ เสียงข้างมาก (คะแนนเสียง
สองในสามของอนุกรรมการทีเ่ ข้าประชุม) มีมติรับเรื่อง
ทีร่ ับฟังจากภาคประชาชนทั้ง 3 รายการไว้เป็นเรื่อง
ร้องเรียนไว้พิจารณา เพราะตรวจสอบคลิปรายการแล้ว
อาจเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ
ของ ส.ส.ท. ข้อ 6 (6.7) จริยธรรมการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นดังนี้
1. การน�าเสนอข่าวกีฬา TPL MANIA ตอน ร้านกาแฟ
นักฟุตบอลนัน้ เป็นการขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของ
วิชาชีพข้อ 6 จริยธรรมด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน ก�าหนดไว้ใน (6.7) ว่า “ผูป้ ฏิบัตงิ านต้องหลีกเลี่ยง
หรือใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการน�าเสนอภาพ
ข้อความ หรือสัญลักษณ์ของสินค้า บริการเพื่อธุรกิจ
การค้า การส่งเสริมการขาย” ซึ่งการกระท�าดังกล่าวเป็น
ความผิดครั้งแรก จึงเห็นสมควรให้ตักเตือนด้วยวาจา
2. รายการโฮมรูม ช่วง โอชาอาชีพ ตอน ขายข้าว
ขาหมู การผลิตรายการนี้มีเจตนาเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่คนไทย เพื่อหารายได้ในการเลี้ยงชีพ มิได้เป็นการ
ชีน้ า� ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด จึงมีมติวา่ การผลิตรายการ
โฮมรูม ช่วง โอชาอาชีพ ไม่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพ ข้อ 6 (6.7) การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างไรก็ดี เห็นควรมีข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารว่า
ให้มีความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการผลิตรายการใน
ลักษณะนี้ เพราะเป็นรายการที่หมิ่นเหม่ต่อการมีโฆษณา
แฝงในรายการได้อย่างยิ่ง
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ทัง้ นี้ เห็นควรมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารด�าเนิน
การแก้ไขปรับปรุงกระบวนการหรือการวางแผนการท�า
ข่าวกีฬา และเมือ่ รายการใดถูกร้องเรียนต้องห้ามยุบ
รายการ เพราะการยุบรายการหรือไม่ควรเป็นนโยบาย
ของผู้บริหารข่าวกีฬา
3. รายการชั่วโมงท�ากิน ช่วง รายงาน set top box
เห็นว่าการท�าข่าวดังกล่าวทีมงานผู้ถูกร้องเรียนไม่ได้
เจตนาให้ปรากฏป้ายชื่อผู้ผลิตแหล่งข่าวและไม่ได้รับ
ประโยชน์ใดๆ จึงมีมติเห็นว่าไม่ขดั ข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพ ข้อ 6.7 จริยธรรมการไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
ทั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะว่า ให้ฝา่ ยบริหารต้องมีความระมัดระวัง
และตรวจสอบเนื้อหาข่าวให้รอบคอบก่อนน�าออกอากาศ
เพราะเนื้อหาข่าวหมิน่ เหม่ที่จะถูกร้องเรียนและขัดต่อ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ
เรื ่อ งที ่ 9: ร้ อ งเรี ย นการออกอากาศรายการ “ทีน่ ี ่
ไทยพีบีเอส” วันที่ 8 มกราคม 2557
ข้อร้องเรียน การเสนอข่าวไม่สมดุล ไม่เป็นกลาง
การวิ นิ จ ฉัย เรื ่อ งร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ร ะบุ วั น ที ่
ออกอากาศรายการดังกล่าว เพื่อให้ข้อร้องเรียนมีความ
ชัดเจน ต่อมาเมือ่ ขอข้อมูลเพิ่มเติมผู้ร้องเรียนแจ้งว่า
ร้องเรียนรายการวันที่ส่งข้อร้องเรียน คือวันที่ 8 มกราคม
2557 แต่ ร ายการทีน่ ี ไ่ ทยพี บี เ อสวั น ที ่ 8 มกราคม
2557 มีการออกอากาศ 4 ช่วง คือ สรุปข่าวประจ�าวัน
คิดยกก�าลังสอง ตอบโจทย์ และอินไซด์อาเซียน ซึ่ง
ข้อร้องเรียนของผูร้ อ้ งเป็นการร้องเรียนอย่างกว้าง เพื่อให้
ข้อร้องเรียนมีความชัดเจนจึงให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง
ต่อมาผู้ร้องเรียนแจ้งว่า จ�าเนื้อหารายการไม่ได้แล้ว
ต้องขอกลับไปรับชมเทปรายการย้อนหลังก่อน และต่อมา
แจ้งว่าไม่มีเวลาทีจ่ ะรับชมรายการดังกล่าวย้อนหลัง
จึงมิได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ผลการวินิจฉัย คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ
ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ร้องเรียนมิได้
ส่งข้อมูลเพิ่มเติมท�าให้ข้อร้องเรียนไม่ชัดเจนว่ามีความ
ประสงค์จะร้องเรียนเนื้อหารายการที่ออกอากาศในช่วงใด
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เรื ่อ งที ่ 10: แจ้ ง ร้ อ งเรี ย นการออกอากาศรายการ
“ทันข่าว”
ข้อร้องเรียน รายการทันข่าว วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์
2557 ช่วงเวลา 14.00 น. เนื้อหาข่าวไม่ถูกต้อง
การวินิจฉัย ตรวจสอบเทปรายการทันข่าว ตามวันและ
เวลาทีผ่ ู้ร้องเรียนแจ้งและบทสคริปต์ข่าวทีผ่ ู้อ�านวยการ
ส.ส.ท. จัดส่งประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า มิได้มี
เนื้อหาข่าวที่เป็นเรือ่ งและประเด็นเดียวกันกับข้อร้องเรียน
แต่อย่างใด และการที่ผรู้ อ้ งเรียนน�าข้อความในเนื้อหาข่าว
ว่า “ ซึ่งต�ารวจได้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ เท่านั้น” มาเป็น
ประเด็นการร้องเรียนเท่านัน้ อาจเกิดจากความสับสน
ของผู้ร้องเรียนในการรับชมข่าวจ�านวนมากในช่วงที่เกิด
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงและมีการปะทะกันทีบ่ ริเวณ
สะพานผ่านฟ้าลีลาศก็ได้
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ
ไม่รับเป็นเรื่องร้องเรียน เพราะข้อร้องเรียนมิได้เป็นเรื่อง
เดียวกับเนือ้ หาข่าวที่ออกอากาศแต่อย่างใด และให้มี
หนังสือชี้แจงผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
เรื่องที่ 11: แจ้งร้องเรียนการน�าเสนอข่าวการออก
อาชญาบัตรแร่ทองค�า และการประกอบกิจการเหมืองแร่

ต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ข้อ 4 จริยธรรม
ด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง (4.1) (4.2) ข้อ 5 จริยธรรม
ด้านความสมดุล เป็นธรรม (5.1) และข้อ 10 จริยธรรม
ด้านการปกป้องและการปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็น
ธรรม (10.2)
2. การเสนอข่าวการประกอบกิจการเหมืองแร่ตาม
ค�าร้องเรียนลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นั้น ในแต่ละตอน
มีความรอบด้าน สมดุล รับผิดชอบต่อสาธารณะ จึงไม่ขัด
ต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ข้อ 4 จริยธรรม
ด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง (4.1) (4.2) ข้อ 5 จริยธรรม
ด้านความสมดุล เป็นธรรม (5.1) และข้อ 10 จริยธรรมด้าน
การปกป้องและการปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
(10.2)
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ
รับเรื่องร้องเรียนไว้พจิ ารณา และเห็นว่าการเสนอข่าวตาม
ค�าร้องเรียนลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 และตามค�าร้องเรียน
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ไม่ขดั ต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพ ข้อ 4 จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง
(4.1) (4.2) ข้อ 5 จริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม
(5.1) และข้อ 10 จริยธรรมด้านการปกป้องและการปฏิบตั ิ
ต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม (10.2)

ข้อร้องเรียน ทีมงานผลิตข่าวดังกล่าวและผู้เกีย่ วข้อง
มีการกระท�าทีข่ ัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ
ด้านความเที่ยงตรง ถูกต้อง สมดุล เป็นธรรม และการ
ปฏิบัติต่อแหล่งข่าว
การวินิจฉัย ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนภายในเวลาที่ก�าหนด
และกล่าวหาว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นการขัดต่อข้อ
บังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพของความถูกต้อง สมดุล
เป็นธรรมเหมือนกัน จึงให้รวมพิจารณาในคราวเดียวกัน
ซึ่งเมือ่ ตรวจสอบคลิปข่าวทีเ่ กี่ยวข้องประกอบกับข้อมูล
ที่ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงแล้วมีความเห็น ดังนี้
1. การเสนอข่าวการออกอาชญาบัตรแร่ทองค�าตาม
ค�าร้องเรียนลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นั้นเป็นการเสนอ
ข่าวทีถ่ ูกต้อง ไม่ได้บิดเบือน ยึดถือข้อเท็จจริง จึงไม่ขัด
รายงานฯ เรื่องร้องเรียนจากประชาชน 103

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ปี พ.ศ. 2557

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการนโยบายในการปฏิบัติหน้าทีก่ �ากับดูแลการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน ในปี พ.ศ. 2557 ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 17 มกราคม 2557 และประกาศ
ส.ส.ท. วันที่ 31 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
2. รศ. ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
4. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
5. ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 11 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
นโยบาย 4 ครั้ง มีการก�ากับดูแลส�านักตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบตั หิ น้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และใช้แนวทางการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้สอบทานประเด็นเกีย่ วกับการบัญชีและการรายงาน
ทีม่ สี าระส�าคัญ รวมทัง้ ประกาศขององค์กรวิชาชีพและองค์กรก�ากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง และสอบทาน
ผลกระทบที่มีตอ่ รายงานทางการเงิน รวมถึงการสอบทานกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน
ผลการสอบทานรายงานทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีท่รี บั รอง
โดยทั่วไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบขององค์การ ผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในมีเพียงพอ เหมาะสม
และด�าเนินการพัฒนาตามแนวทางของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
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3. การก�ากับดูแลการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�าปี และการปฏิบัติตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตาม
การด�าเนินการแก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มนี ยั ส�าคัญ พิจารณาปรับปรุงระเบียบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในขององค์การ สอบทานการปฏิบัติงานและงบประมาณของส�านัก
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพการตรวจสอบ ทัง้ ในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทาง
มาตรฐานสากล ผลการสอบทานองค์การมีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี ได้สอบทานการปฏิบัติตามระบบงาน หรือกิจกรรม
ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งให้กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตาม
ผลการสอบทานพบว่า องค์การมีการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากนั้น
ยังมีการสื่อสาร ฝึกอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับจริยธรรม และองค์การ
ก�าลังพัฒนากระบวนการให้มีแผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยน�าแนวทางการต่อต้านการทุจริต
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประยุกต์ใช้
5. การบริหารความเสี่ยงขององค์การ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีค�าแนะน�าให้องค์การ
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งต่อมาองค์การได้จ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นทีป่ รึกษา
การบริหารความเสีย่ ง และได้มีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์การมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลต่อไป

(ศ. ดร. ปราณี ทินกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 3 เมษายน 2558

ส�านักตรวจสอบภายใน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
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รายงานการประเมินผลการด�าเนินงาน

รายงาน

การประเมินผลการด�าเนินงาน

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ปี พ.ศ. 2557

โดยคณะผู้ประเมินภายนอก*

พระราชบัญญัติ ส.ส.ท. มาตรา 50 ก�าหนดให้คณะกรรมการนโยบายจัดให้มกี ารประเมินผลการด�าเนิน
งานประจ�าปี โดยคณะกรรมการประเมินผลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์การ คณะกรรมการนโยบายจึง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานของ ส.ส.ท. ประจ�าปี 2557 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ศ. ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี
2. รศ. ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
3. รศ. ดร. เนาวรัตน์ พลายน้อย
4. รศ. ดร. รสชงพร โกมลเสวิน
5. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
6. ผศ. ดร. พรภิมล ตั้งชัยสิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการประเมินผลของ ส.ส.ท. ได้ก�าหนดกรอบการประเมิน พิจารณาสรรหาคณะผู้ประเมิน
ภายนอก รวมถึงก�ากับ ดูแล ทบทวน และตรวจสอบผลการประเมินการด�าเนินงานของ ส.ส.ท. สรุปผล
การด�าเนินงานประจ�าปี 2557 ดังนี้
1. การน�าและกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
คณะผูบ้ ริหารของ ส.ส.ท. มีทัศนคติในการบริหารงานทีด่ ี กล่าวคือ มีเป้าหมายในการบริหารงาน
ทีช่ ัดเจน ยอมรับข้อผิดพลาดและหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น มีความยืดหยุน่ และเปิดกว้างในการบริหารงาน
ยินดีให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานในการแก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ อย่างไร
ก็ตาม จุดอ่อนในการน�าองค์การของคณะผู้บริหาร ส.ส.ท. คือ การไม่ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการใช้
เทคนิควิทยาการใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์การ การไม่วเิ คราะห์จดุ อ่อนและจุดแข็งขององค์การก่อนก�าหนด
แผนงาน และการไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการบริหารงานโดยก�าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ท�าให้ผู้บริหาร ส.ส.ท. ด�าเนินกลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การไว้อย่างหลากหลาย เช่น สร้างทางเลือกในการรับชมข่าวสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เพิ่มเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ข่าวไทยพีบีเอส ปรับโครงสร้างองค์การโดยจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาสือ่ ใหม่เพื่อติดตามความนิยมของกลุ่มเป้าหมายในช่องทางออนไลน์หรือสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้น
นอกจากนีย้ ังเลือกรักษาจุดยืนการผลิตสื่อที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคม เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนทีห่ ลากหลาย มีการจัดท�ารายการทีค่ �านึงถึงกลุ่มเด็กและครอบครัว รับฟังความเห็นผ่านสภา
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการ และร่วมมือกับพันธมิตรผลิตข่าวและรายการทัง้ ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้
ความส�าคัญกับการบริหารงบประมาณ มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณที่เข้มงวดมากขึ้น
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5
คณะผูบ้ ริหารทราบเป็นอย่างดีว่าการด�าเนินการตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้องการนั้น
จ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ของสื่อสาธารณะเป็นอย่างดี และมีความ
สามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ คณะผู้ประเมินพบว่า ส.ส.ท. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ขีดความสามารถของพนักงานเป็นอย่างดี สามารถบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความส�าเร็จของ
การพัฒนาบุคลากรในปีนี้ แม้ว่างบประมาณส�าหรับการพัฒนาบุคลากรในปี 2557 จะมีอยู่จ�ากัด
ทัศนคติและการด�าเนินกลยุทธ์ของคณะผู้บริหารได้ส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาจุดยืนในฐานะสื่อสาธารณะทีน่ �าเสนอเนื้อหาสาระทีเ่ ป็นประโยชน์ เป็นกลาง
และมีความเป็นอิสระภายใต้วิกฤตทางการเมืองทีเ่ กิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2557 ในระดับทีน่ ่าพอใจ และ
ยังสามารถสร้างความนิยมในรายการข่าวภาคค�่า สร้างความนิยมช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงผลิต
รายการทีส่ ่งผลกระทบทางบวกต่อสังคม และมีการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ตาม ผู้บริหารยังไม่สามารถยกระดับความนิยมรายการหรือเรตติ้งในภาพรวมตามเป้าหมายทีต่ ้องการ
อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาบุคลากรลาออกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2556
เมื่อพิจารณาหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร ผลการส�ารวจภายในองค์กรในปี พ.ศ. 2557 พบว่า
ผูบ้ ริหารสามารถด�าเนินการตามหลักคุณธรรมและการมีส่วนร่วมได้ในระดับทีด่ ีมาก และด�าเนินการ
ตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบได้ในระดับดี ซึ่งแสดงว่า ส.ส.ท. สามารถบริหาร
องค์การตามหลักธรรมาภิบาลได้สอดคล้องกับความเป็นสื่อสาธารณะ
2. ประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการเงิน
จากข้อมูลการเงินและการสัมภาษณ์ภายในองค์การพบว่า นับแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ส.ส.ท.
มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2,161 ล้านบาท เป็น 2,238 ล้านบาท จากโครงการทีวีดิจิทัล เงินสนับสนุน และ
การให้บริการ ส่วนดอกเบี้ยรับของ ส.ส.ท. นั้นมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่
หากพิจารณาอัตราการเติบโตในระยะยาวนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึง พ.ศ. 2557 จะเห็นภาพ
อัตราการเติบโตทีอ่ ยูใ่ นระดับต�่า เนือ่ งจากรายได้หลักขององค์การคือเงินบ�ารุงองค์การ หากรายการ
เงินบ�ารุงองค์การถูกคงไว้ที่ระดับเพดานเดิม ส.ส.ท. มีความจ�าเป็นต้องหาแหล่งรายได้อื่นเพื่อมารองรับ
ค่าใช้จา่ ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2557 ส.ส.ท. มีความสามารถในการ
หาแหล่งรายได้อื่นเพิ่มขึ้น จากช่องทางต่างๆ เช่น รายได้จากเงินสนับสนุน รายได้จากการให้บริการ และ
รายได้จากโครงการทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นแหล่งรายได้ใหม่
ในขณะเดียวกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557 ส.ส.ท. สามารถปรับลดรายจ่ายลงได้ประมาณ
ร้อยละ 10 แม้จะมีการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเพราะอัตราเงินเฟ้อ
จากการวิเคราะห์โครงสร้างงบการเงินและการวิเคราะห์แนวโน้มนั้น พบว่าอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่าย
ขององค์การในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 1.6 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากโครงการทีวีดิจิทัล
ซึ่งหากไม่รวมค่าใช้จ่ายจากโครงการทีวีดิจิทัล ค่าใช้จ่ายโดยรวมจะลดลงทั้งสิ้นร้อยละ 0.9
รายการค่าใช้จ่ายที่มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องคือ ต้นทุนในการผลิตและจัดหารายการ ซึ่งลดลง
ร้อยละ 14 ในปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) การปรับปรุงผังรายการที่มีสัดส่วนของข่าวมากกว่า
สัดส่วนของรายการซึ่งต้นทุนส่วนเพิ่มในการท�าข่าวน้อยกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มในการท�ารายการ 2) การ
ตัดจ�าหน่ายค่าจัดหารายการ และ 3) การลดต้นทุนโดยใช้วิธีการร่วมผลิตรายการ (FOC) ในปี พ.ศ. 2557
มีรายการร่วมผลิตทั้งสิ้น 6,799 นาที เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 จ�านวน 592 นาที
รายงานการประเมินผลการดำาเนินงาน 107

อย่างไรก็ตาม แม้จะพบว่าองค์การสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้เกินกว่าเป้าหมายทีก่ �าหนด
โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิม่ รายได้รวมกันทัง้ สิน้ 214 ล้านบาท ซึง่ เกินเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ในปี พ.ศ.
2557 ที่ 160 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 134 ของเป้าหมายประสิทธิผลที่ก�าหนดไว้ ส.ส.ท. สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้ตามแผนยุทธศาสตร์การระดมทุนและการหารายได้
ปี พ.ศ.2557 ภายใต้แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. (2557 - 2559) แต่ในแง่ประสิทธิภาพนั้นพบว่า ส.ส.ท.
สามารถลดต้นทุนในการผลิตรายการได้ แต่เนื่องจากจ�านวนผู้ชมในปี พ.ศ. 2557 มีแนวโน้มลดลงอย่าง
มีนัยส�าคัญ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนการผลิตรายการ จึงเป็นผลท�าให้ต้นทุนต่อผู้ชมต่อนาที
เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557
ในส่วนของเป้าหมายทางการเงินในอนาคต องค์การมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินในปี พ.ศ. 2558 ได้ แต่คา่ ใช้จา่ ยในเรือ่ งค่าตอบแทนบุคลากรทีส่ งู ขึน้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายประสิทธิผลทางการเงินในปี พ.ศ. 2559
3. คุณภาพของข่าวและรายการ
ผลการประเมินความเป็นสื่อสาธารณะคุณภาพ การผลิตข่าวและรายการของไทยพีบีเอสใน 4
ประเด็น ได้แก่ ความทัว่ ถึงด้านเทคโนโลยี ความหลากหลาย ความมีอิสระและความน่าเชื่อถือ และ
ความโดดเด่น มีผลการประเมินดังนี้
ไทยพีบีเอสมีผลการด�าเนินงานในการสร้างความทัว่ ถึงด้านเทคโนโลยีทดี่ ี เห็นได้จากการขยาย
การเผยแพร่สัญญาณการรับชมให้ครอบคลุมครัวเรือนได้กว่าร้อยละ 70 ซึ่งเกินเป้าหมายภายใต้แผน
บริหารกิจการ 3 ปี ของ ส.ส.ท. ซึ่งตั้งไว้ที่ร้อยละ 60 คณะผู้ประเมินพบว่าผู้ชมผู้ฟังให้คะแนนในระดับ
ค่อนข้างพึงพอใจต่อคุณภาพของสัญญาณภาพและเสียง
ไทยพีบเี อสให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอข่าวและรายการทีเ่ กี่ยวกับข่าว เห็นได้จากสัดส่วนของ
ข่าวและรายการข่าวทีม่ ีค่ารวมร้อยละ 51.66 ในขณะทีร่ ายการประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 48.34
อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณารายละเอียดของรายการประเภทอืน่ ๆ จะพบว่าไทยพีบีเอสมีการผลิตรายการ
ทีม่ ีความหลากหลายทัง้ ในแง่กลุม่ ผูช้ มผูฟ้ ังประเภทรายการและประเด็นทีน่ �าเสนอ คณะผู้ประเมิน
มีความเห็นว่า ภาพรวมของรายการทีจ่ ัดท�าขึ้นมีความสอดคล้องกับประเด็นหลักในการท�าข่าวและ
รายการทั้ง 8 ข้อตามที่ปรากฏในแผนการจัดท�ารายการในปี พ.ศ. 2557 และภายใต้ความหลากหลายนั้น
ไทยพีบีเอสจะให้ความส�าคัญกับการจัดท�ารายการประเภทเด็กและครอบครัวเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม
ผูช้ มผูฟ้ ังไทยพีบีเอสส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า ไทยพีบีเอสไม่ค่อยมีความหลากหลายในการจัดท�ารายการ
เท่าที่ควร
คณะผูป้ ระเมินพบว่า ส.ส.ท. สามารถแสดงความเป็นอิสระในการจัดท�าข่าวและรายการจากกลุ่ม
การเมือง อีกทั้งมีความโดดเด่นในการน�าเสนอข่าว คณะผู้ประเมินพบว่าการน�าเสนอข่าวของไทยพีบีเอส
มีความแตกต่างและโดดเด่นจากสถานีโทรทัศน์อน่ื ๆ ในหลายๆ เรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการน�าเสนอข่าวทีเ่ คารพ
สิทธิส่วนบุคคลของผูเ้ กี่ยวข้อง และน�าเสนอข่าวทีไ่ ม่ปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ชมผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิง่
ข่าวอาชญากรรมที่กระทบจิตใจของผู้คนในสังคม นอกจากนี้ยังเน้นการน�าเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
และเจาะลึก โดยท�าข่าวแบบสืบสวนด้วยตนเอง ท�าให้ประเด็นของไทยพีบีเอสมีความลึกมากกว่าข่าว
สถานีอืน่ ๆ และมีการน�าประเด็นย่อยทีเ่ กี่ยวข้องกับข่าวไปรายงานพิเศษ เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังมีความรู้และ
ความเข้าใจต่อเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในข่าว มากกว่าจะน�าเสนอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เพียงอย่างเดียว
การที่ ส.ส.ท. ยืนหยัดเรื่องความเป็นอิสระในการน�าเสนอข่าวแก่สาธารณะ และพยายามเน้นการ
น�าเสนอข้อเท็จจริงทีม่ ีสารประโยชน์แก่ผู้ชมผู้ฟัง ได้ส่งผลให้ผู้ชมผู้ฟังค่อนข้างพึงพอใจต่อความมีอิสระ
และความโดดเด่นในการน�าเสนอข่าวและรายการของไทยพีบีเอส
108 ไทยพีบีเอส
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4. ความพึงพอใจของผู้รับชมที่มีต่อรายการของไทยพีบีเอส
จากข้ อ มูล การส� า รวจความนิ ย มทีม่ ี ต่ อ รายการของไทยพี บี เ อส ในปี พ.ศ. 2557 รวมทัง้ สิ้ น
2,400 ตัวอย่างใน 11 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทยพบว่าความนิยมทางหน้าจอโทรทัศน์
ยังอยู่อันดับ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่องฟรีทีวีเดิมทั้งหมด 6 ช่อง ซึ่งเท่ากับปี พ.ศ. 2556 และความนิยม
ทางสือ่ ออนไลน์ทางเฟซบุ๊กและยูทูปยังไม่ได้มีอันดับที่ดีขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตามรายการข่าวภาคค�่า
ของไทยพีบีเอสได้รบั ความนิยมเป็นอันดับ 4 ส่วนความนิยมทางสื่อออนไลน์ทางทวิตเตอร์ได้รบั ความนิยม
สูงขึ้นมากทั้งสองปี
ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ชมผู้ฟังโทรทัศน์กลุ่มต่างๆ พบว่าอันดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อไทยพีบีเอสค่อนข้างดีกว่าอันดับความนิยมข้างต้น กล่าวคือ ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านต่างๆ
ของไทยพีบีเอสของกลุ่มผู้ชมผู้ฟังเป็นระดับ 3 - 4 เมื่อเปรียบเทียบกับสถานีอื่นๆ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ชม
ผูฟ้ ังทีต่ ิดตามรับชมไทยพีบีเอสมีระดับความพึงพอใจต่อไทยพีบีเอสมากกว่ากลุ่มผู้ชมผู้ฟังทัว่ ไป ผู้ชม
ผูฟ้ ังไทยพีบีเอสทีร่ ับชมเป็นประจ�าพึงพอใจต่อคุณภาพข่าวและรายการของไทยพีบีเอสเป็นอันดับที่ 1
เมือ่ เปรียบเทียบกับสถานีโทรทัศน์อืน่ ๆ ในขณะทีก่ ลุ่มทีไ่ ม่ได้รับชมเป็นประจ�ามีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพข่าวและรายการเป็นอันดับที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับสถานีอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ชมผู้ฟังทั้งที่เป็น
กลุม่ ทั่วไปและกลุม่ ที่รับชมรับฟังไทยพีบีเอสยังไม่ได้ผูกพันหรืออยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับ
ส.ส.ท. อย่างชัดเจนเท่าใดนัก
นอกจากนี้ ผู้ชมผู้ฟังไทยพีบีเอสกว่าครึ่งหนึ่งเห็นว่า ไทยพีบีเอสสามารถผ่านเกณฑ์ความเป็น
สือ่ สาธารณะได้ในเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมทุกเพศทุกวัย
มีภาพลักษณ์ของการผลิตรายการทีเ่ ปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจ มีรายการที่ค่อนข้างแตกต่าง
จากโทรทัศน์ช่องอืน่ ๆ และมีภาพลักษณ์การเป็นทีพ่ ึ่งของประชาชน สามารถน�าเสนอข่าวด้วยความ
เป็นกลาง โดยระดับของความเป็นสื่อสาธารณะในปี พ.ศ. 2557 ถือว่าดีกว่าปีก่อนหน้า
5. ความไว้ใจและความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ชมผู้ฟังไทยพีบีเอส
จากการส�ารวจตามแบบสอบถามที่เก็บจากผู้ชมผู้ฟังไทยพีบีเอสในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับความไว้เนื้อ
เชื่อใจ การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะผู้ประเมินพบว่า กลุ่มผู้ชมทีช่ มเป็นประจ�า
มีความไว้วางใจและต้องการมีส่วนร่วมกับไทยพีบีเอสเป็นอันดับ 1 ด้วยเหตุผล 2 ประการ กล่าวคือ
1) หากจะนึกถึงสถานีท่มี กี ารผลิตข่าวหรือรายการที่มีคณ
ุ ภาพ มักจะนึกถึงไทยพีบเี อสเป็นสถานีแรก และ
2) การยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาให้ไทยพีบีเอสดียงิ่ ขึ้น ในขณะที่ความไว้วางใจ
และอยากมีส่วนร่วมด้านอื่นๆ ได้แก่ ความเป็นไปได้ท่ีจะรับชมไทยพีบเี อสมากกว่าช่องอื่นๆ ความเป็นไปได้
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จดั อย่างสม�า่ เสมอ และความเป็นไปได้ท่จี ะแนะน�าสถานีน้ใี ห้เพื่อนนั้นอยู่ท่อี นั ดับ 2
ทั้งหมด สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชมผู้ฟงั ที่รบั ชมเป็นประจ�ามีความเชื่อใจว่า ไทยพีบเี อสสามารถผลิต
ข่าวและรายการที่มีคุณภาพได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสถานีอื่นๆ และยังมีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของไทยพีบีเอสให้ดีขึ้นด้วย
6. การมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน
ส.ส.ท.บริหารจัดการไทยพีบีเอสด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความชัดเจนเป็นอย่างยิง่ ผ่านทางสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ซึ่งมีหน้าทีโ่ ดยตรงคือเป็นตัวแทน
ผูช้ มและผูฟ้ ังรายการในการเสนอความคิดเห็น รวมถึงมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการผลิตรายการ
ของไทยพีบีเอสและการด�าเนินงานของ ส.ส.ท. เอง เพื่อให้ ส.ส.ท.พัฒนาการให้บริการและผลิตรายการ
ได้สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
รายงานการประเมินผลการดำาเนินงาน 109

สภาผูช้ มและผู้ฟังรายการได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นประจ�าปี พ.ศ. 2557 เรื่อง สมัชชาเพื่อน
สือ่ สาธารณะไทยพีบีเอสขึ้น โดยมีตัวแทนของประชาชนในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการชุดต่างๆ ทัง้ อดีตและปัจจุบัน ผูแ้ ทนจังหวัด ผู้แทนกลุ่มประเด็น ตัวแทนจาก ส.ส.ท.
สือ่ มวลชนนักเรียน/นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจ�านวนมาก ทีป่ ระชุมมีข้อเสนอ
เชิงนโยบายทีห่ ลากหลายและน่าสนใจรวม 9 ประการ ได้แก่ การขยายฐานผู้ชมผู้ฟัง เพิ่มจ�านวนผู้ชม
ทัว่ ไป เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มช่องทางการเข้าถึงใหม่ๆ ทีห่ ลากหลาย ก�าหนดยุทธศาสตร์
ข่าวที่เจาะลึก พัฒนาผังรายการเป็นที่น่าสนใจและน่าจดจ�า เป็นพื้นที่กลางเรื่อง “การปฏิรูป” เชื่อมโยง
นโยบายสาธารณะ เปิดพื้นที่ให้พลเมืองมีบทบาทมากขึ้น มีความชัดเจนในการขยายงานใหม่ๆ เช่น พัฒนา
สื่อสาธารณะภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอื่นๆ อีก 4 ข้อ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาสัญญาณ
การรับชม เพิ่มความดึงดูดใจเรื่องคุณภาพของรายการให้มีอตั ลักษณ์ท่ีชดั เจน พัฒนาศักยภาพสื่อสาธารณะ
ภูมิภาค สื่อพลเมือง และนักข่าวพลเมือง และเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อสาธารณะ
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแง่การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
คณะผู้ประเมินได้แบ่งกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างไทยพีบีเอสและประชาชนเป็น 5 ช่องทาง ได้แก่
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส
กลไกพัฒนาเครือข่ายเพื่อระดมทุนทางสังคม และกลไกส่งเสริมให้ภาคประชาชนคิดค้นและพัฒนาสื่อ
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
สภาผูช้ มและผู้ฟังรายการยังคงมีความถนัดในการขยายเครือข่ายและรวบรวมข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนด้วยเวทีรับฟังความคิดเห็น เน้นไปทีก่ ารประชุมกลุ่ม ยังไม่มีนวัตกรรมการระดมความเห็น
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนมากนัก ส�าหรับช่องทางแบบสอบถามระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2556 พบว่า
มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลบ่อยครั้ง ส่งผลให้มีข้อจ�ากัดในการน�าไปใช้ปรับปรุงรายการ
โทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2557 สภาผู้ชมและผู้ฟงั รายการพยายามเน้นส�ารวจความเห็นตามกลุ่มรายการมากขึ้น
แต่การรวบรวมแบบสอบถามยังคงประสบปัญหา เช่น ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนไม่ค่อยได้ชมรายการ
ไทยพีบีเอส และมีปัญหาเรื่องการจ้างผู้จัดเก็บข้อมูลภายนอก เป็นต้น
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ในปี พ.ศ. 2555 2556 พบว่า ส.ส.ท. ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องของความสมดุลเป็นธรรม (มาตรา 5) และข้อสงสัยในเรื่อง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (มาตรา 6) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริบททางเศรษฐกิจการเมืองและมาตรฐานของ
ส.ส.ท. เรื่องความมีอิสระจากแหล่งทุน ส่วนในปี พ.ศ. 2557 ข้อร้องเรียนในเรื่องความสมดุล เป็นธรรม
และผลประโยชน์ทับซ้อนมีแนวโน้มลดลง แต่ข้อร้องเรียนเรื่องความถูกต้อง เทีย่ งตรง (มาตรา 4) กลับ
เพิ่มขึ้น ซึ่ง ส.ส.ท. จะได้น�าไปจัดท�ามาตรการเชิงรุก เพื่อสื่อสารและป้องกันมิให้เกิดข้อร้องเรียนตาม
มาตรา 4 เพิ่มขึ้นในปีถัดไป
ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสและโครงการ Thai PBS Feedbacker เป็นช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมจากเพื่อนไทยพีบีเอส มีผู้น�าเสนอความเห็นผ่าน Thai PBS Feedbacker
ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์กว่าหนึ่งหมืน่ หกพันคน ท�าให้ได้รับข้อคิดเห็นทีท่ ันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากมีการ
ด�าเนินงานตลอดช่วงเวลาการน�าเสนอข่าวสารโดยไม่จ�ากัดเฉพาะเวลาราชการ ผลการน�าเสนอความเห็น
มุง่ ไปทีข่ ่าวและรายการข่าว โดยเฉพาะข่าวกีฬา เรื่องความถูกต้องเทีย่ งตรง และหากพิจารณาถึงหมวด
รายการอื่นๆ ผู้ชมให้ความสนใจเรื่องเทคนิคการรับสัญญาณ เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิทัล
คณะผูป้ ระเมินเสนอว่า ควรระดมความเห็นเพื่อพัฒนารายการให้มีความน่าสนใจยิง่ ขึ้น หรือมีการฉาย
รายการซ�้าทางสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มการรับรู้ข่าวสารดังกล่าว
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กลไกพัฒนาเครือข่ายเพื่อระดมทุนทางสังคมมีทิศทางทีด่ ีขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ฝ่ายเครือข่ายทุน
ทางสังคมและสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีทีผ่ ่านๆ มา โดยอาศัย
โครงการส่งเสริมเครือข่าย (Enrichment programs) รูปแบบต่างๆ มากกว่า 34 โครงการ เป็นตัวขับเคลือ่ น
และเมื่อพิจารณาความร่วมมือกับ “นักวิชาการและสมาคมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน” พบว่ามีการขยาย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 2 แห่ง หน่วยงานด้านสื่อและการสื่อสารภายในประเทศ 3 แห่ง และสถานี
โทรทัศน์ต่างชาติอีกอย่างน้อย 4 แห่ง ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ควรให้ความส�าคัญในระยะใกล้ ได้แก่ การ
สร้างระบบถ่ายทอดงานที่ดี การวางระบบให้เกิดการโอนย้ายของทุนทางสังคม (Social capital transfer)
จากทุนทีต่ ิดอยูก่ ับตัวบุคคลหรือผู้ด�าเนินงานไป “สู่ทุนสถาบัน” ด้วยการวางแผนงานกรณีเกิดปัญหา
ผู้ปฏิบัติงานส�าคัญย้ายงาน เกษียณอายุ หรือเจ็บป่วย ซึ่งจะเป็นเหตุให้การด�าเนินงานชะงักงันได้
กลไกส่งเสริมให้ภาคประชาชนร่วมคิดค้นและพัฒนาสื่อ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง และ
รายการทีเ่ ปิดพื้นทีใ่ ห้แก่ประชาชน เช่น กลุ่มรายการข่าววาระทางสังคมมีพัฒนาการดีขึ้น อาทิ การ
ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น การเพิ่มพื้นทีก่ ารออกอากาศทางโทรทัศน์ การขยายรูปแบบการน�าเสนอไปสู่
สือ่ ใหม่และสือ่ สังคมออนไลน์มากขึ้น และการมีแผนการพัฒนาระยะ 2 - 3 ปีข้างหน้าที่ชัดเจน และ
บางส่วนทีไ่ ด้เริ่มด�าเนินการไปแล้ว อาทิ การวางแผนโทรทัศน์ชุมชน การขยายผู้ร่วมผลิตรายการไปสู่
กลุ่มนิสิตนักศึกษา การพัฒนาก�าลังคนจากภูมิภาคเพื่อน�าไปสู่การผลิตข่าวส�าหรับโทรทัศน์ชุมชน
ด้านกลไกการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมระหว่างไทยพีบเี อสและประชาชนในภาพรวมนั้น คณะผู้ประเมิน
เสนอว่า ควรมีการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมฉบับใหม่ เพื่อให้การประสานงานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมภาคประชาชนระหว่างฝ่ายต่างๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเสนอให้หน่วยงาน
วิจัยภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท�ารายงานประเมินผลกระทบทางสังคม (Social impact
assessment) ที่เกิดขึ้นจากช่องทางการมีส่วนร่วมต่างๆ เพราะผลกระทบเชิงบวกที่ชัดเจนเหล่านี้จะเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับไทยพีบีเอสมากขึ้นในอนาคต
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำรทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสำธำรณะ และรับผิดชอบเกีย่ วกับกำรควบคุมภำยในทีผ่ บู้ ริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของ
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนด
ให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วธิ กี ำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล
ในงบกำรเงิน วิธีตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูล
ทีข่ ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว
ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรขององค์กำร
กระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะ
แห่งประเทศไทย กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีทผี่ ู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีทสี่ �ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะ
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ

(นำงชลำลัย สุขสถิตย์)
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบกำรเงินที่ 20
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 12 พฤษภำคม 2558

(นำงสำวพวงทิพย์ วัฒนรุ่งเรืองยศ)
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้ผู้ใช้บริกำร
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินบ�ำรุงองค์กำรค้ำงรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยำว
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5
6
4.4.2
7
8

9
10
11
12

489,487,740.73
1,191,426,130.62
59,097,004.08
1,693,405.33
289,772,656.76
34,288,110.86
2,065,765,048.38

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

2,480,099,817.06
217,335,371.34
921,298,219.18
146,566,489.49
3,077,492.78
3,768,377,389.85
5,834,142,438.23

2,342,610,108.08
186,575,351.29
485,000,000.00
350,321,602.77
2,992,495.45
3,367,499,557.59
6,102,895,407.04

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมำณกำรเงินผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

66,012,871.09
75,697,543.64
8,992,934.93
150,703,349.66

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

4.11

111,397,662.00
111,397,662.00
262,101,011.66

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

15
3

1,107,360,048.40
4,464,681,378.17
5,572,041,426.57
5,834,142,438.23

1,107,360,048.40
3,970,184,891.11
5,077,544,939.51
6,102,895,407.04

13
14

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(นำยสมชัย สุวรรณบรรณ)
ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย

(นำงกรกมล นันทสุคนธ์)
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกิจกำร
114 ไทยพีบีเอส

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
เงินบ�ำรุงองค์กำร
รำยได้โครงกำรทีวีดิจิทัล
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้จำกเงินสนับสนุน
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและค่ำตอบแทน
ต้นทุนผลิตและจัดหำรำยกำร
ต้นทุนเครือข่ำยส่งสัญญำณออกอำกำศ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

16
17
4.9
18

19
20
21

1,969,316,523.37
125,811,877.77
80,851,530.54
37,865,059.18
24,247,885.60
2,238,092,876.46

2,099,073,931.97
66,851,756.82
13,211,928.96
9,081,978.92
2,188,219,596.67

506,641,250.80
571,407,906.80
137,876,960.81
297,848,903.64
237,546,054.42
1,751,321,076.47
486,771,799.99

442,440,625.75
667,676,209.06
127,720,943.96
247,698,173.77
224,013,110.58
1,709,549,063.12
478,670,533.55

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 (ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม)
ภำษีซอ้ื เกินก�ำหนดขอคืนไม่ได้ ปี 2553 - 2555

3

ทุนประเดิม

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม
(ปรับปรุงใหม่)

หน่วย : บาท
รวมส่วนของทุน
(ปรับปรุงใหม่)

1,107,360,048.40 3,567,526,044.89 4,674,886,093.29
(76,011,687.33) (76,011,687.33)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 (ตำมทีป่ รับปรุงใหม่)
รำยได้สงู กว่ำค่ำใช้จำ่ ยสุทธิ

1,107,360,048.40 3,491,514,357.56 4,598,874,405.96
478,670,533.55 478,670,533.55

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 (ตำมทีป่ รับปรุงใหม่)
ปรับปรุงภำษีซอ้ื ทีข่ อยืน่ เพิม่ เติม
รำยได้สงู กว่ำค่ำใช้จำ่ ยสุทธิ

1,107,360,048.40 3,970,184,891.11 5,077,544,939.51
7,724,687.07
7,724,687.07
486,771,799.99 486,771,799.99

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี้

116 ไทยพีบีเอส

12

1,107,360,048.40 4,464,681,378.17 5,572,041,426.57

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมตำมปกติ
486,771,799.99
รำยกำรปรับกระทบรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ปรับปรุงงำนระหว่ำงท�ำเป็นค่ำใช้จ่ำย
180,000.01
ค่ำเสื่อมรำคำ
21
233,966,825.74
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยลิขสิทธิ์รำยกำรและต้นทุนกำรผลิตรำยกำร 10
383,863,363.70
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
21
3,579,228.68
ก�ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน
(548,593.14)
1,107,812,624.98
กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน
เพิ่มขึ้น ในลูกหนี้ผู้ใช้บริกำร
(59,097,004.08)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในลูกหนี้เงินยืมทดรอง
(152,641.80)
เพิ่มขึ้น ในเงินบ�ำรุงองค์กำรค้ำงรับ
(5,620,415.59)
เพิ่มขึ้น ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(809,446.74)
ลดลง ในลูกหนี้กรมสรรพำกร
211,479,800.35
เพิ่มขึ้น ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(84,997.33)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้ำหนี้กำรค้ำ
14,069,827.92
เพิ่มขึ้น ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
6,799,136.54
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
(807,394,116.33)
เพิ่มขึ้น ในประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
23,275,696.00
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน
490,278,463.92
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วครำว ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนระยะยำว เพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รำยกำรและต้นทุนกำรผลิตรำยกำร
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ออำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยยำนพำหนะและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

5

460,145,269.26
(436,298,219.18)
(414,294,712.43)
(1,037,900.00)
(374,506,539.73)
548,598.14
(765,443,503.94)
(275,165,040.02)
764,652,780.75
489,487,740.73

หน่วย : บาท
2556

(ปรับปรุงใหม่)

478,670,533.55
223,025,622.49
491,006,996.02
987,488.09
(52,996.00)
1,193,637,644.15
2,877,401.72
(37,021,151.79)
(6,173,629.30)
2,247,593.52
(65,934,965.08)
(19,064,028.04)
7,707,714.15
181,441,474.10
21,219,209.00
1,280,937,262.43
(14,542,906.73)
(485,000,000.00)
(529,659,868.34)
(8,609,680.38)
(103,660,792.22)
159,600.00
(1,141,313,647.67)
139,623,614.76
625,029,165.99
764,652,780.75

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
รายงานของผู้สอบบัญชี 117

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ข้อมูลทั่วไป
องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท.
เป็นนิติบุคคล ท�ำหน้ำทีเ่ ป็นองค์กำรสือ่ สำธำรณะด้ำนวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐทีไ่ ม่ใช่
ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ แต่ด�ำเนินกำรภำยใต้ทุน ทรัพย์สิน และรำยได้ขององค์กำร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2551 โดยพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2551 โดยรับโอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภำระผูกพัน เงินงบประมำณ คลื่นควำมถี่ของส�ำนักงำนปลัดส�ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนสถำนีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และของส�ำนักงำนบริกำรกิจกำรสถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพำะกิจ (หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในควำมดูแลของส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
และกรมประชำสัมพันธ์ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อโต้แย้งหรือข้อพิพำทบรรดำทีม่ ีอยู่หรือที่อำจจะมีขึ้นระหว่ำงส�ำนักงำนปลัด
ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี กับบริษัทไอทีวี จ�ำกัด (มหำชน) หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องจำกหรือเพรำะเหตุแห่งสัญญำเข้ำร่วมงำนและ
ด�ำเนินกำรสถำนีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และระหว่ำงส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีกบั บริษทั สยำม อินโฟเทนเมนท์
จ�ำกัด ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2538 ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำเนินกำรในชั้นอนุญำโตตุลำกำรหรือชั้นศำล แต่ให้องค์กำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยอันเนือ่ งจำกกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อโต้แย้งหรือข้อพิพำทดังกล่ำวให้แก่ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ตำม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ส.ส.ท. เป็นองค์กำรสือ่ สำธำรณะทีไ่ ม่แสวงผลก�ำไรแห่งแรกของประเทศไทย ทีส่ นับสนุนกำรพัฒนำสังคม ทีม่ ีคุณภำพ
และคุณธรรมบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย โดยผ่ำนทำงบริกำรข่ำวสำรที่เที่ยงตรง รอบด้ำน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยำบรรณ
ควำมเป็นอิสระและควำมเป็นสำธำรณะของทีวีไทยได้รับกำรรองรับภำยใต้พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและ
แพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมกำรนโยบำยทีผ่ ่ำนกำรสรรหำโดยกระบวนกำรทีเ่ ป็นอิสระและโปร่งใส
เป็นผู้ก�ำหนดนโยบำย และควบคุมกำรด�ำเนินงำนของผู้อ�ำนวยกำรและคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรฯ
ส.ส.ท. มีรำยได้จำกกรมสรรพสำมิตและกรมศุลกำกรทีเ่ ก็บจำกภำษีสุรำและยำสูบ ในอัตรำร้อยละหนึ่งจุดห้ำ โดยให้มี
รำยได้สูงสุดปีงบประมำณละไม่เกินสองพันล้ำนบำท
2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
งบกำรเงินนีจ้ ัดท�ำขึ้นตำมประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ฉบับที่ 20/2554 เรื่องมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับ
กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (Non - Publicly Accountable Entities - NPAEs) ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554 เป็นต้นไป
ส.ส.ท. น�ำเสนองบกำรเงินประกอบด้วย
1. งบแสดงฐำนะกำรเงิน
2. งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
3. งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
4. งบกระแสเงินสด
5. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่ก�ำหนดให้กิจกำรต้องจัดท�ำงบกระแสเงินสด แต่ ส.ส.ท. เห็นถึงประโยชน์ของ
งบกระแสเงินสดจึงสำมำรถจัดท�ำได้ โดยปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแส
เงินสด
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3. การแก้ไขข้อผิดพลาด
ส.ส.ท. ได้มีกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชีจำกงวดก่อน ดังนี้
1. ปรับปรุงยอดยกมา วันที่ 1 มกราคม 2556
จำกกำรยื่นแบบขอคืนภำษีซื้อ ปี 2553 - 2555 เกินก�ำหนดเวลำ เดิมรับรู้ไว้เป็นลูกหนี้กรมสรรพำกร แสดงรำยกำร
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เมื่อปรำกฏว่ำไม่สำมำรถขอคืนภำษีซื้อทีเ่ กินก�ำหนดได้ จ�ำนวนเงิน
76,011,687.33 บำท ส.ส.ท. ได้ท�ำกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชีโดยกำรปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลังกับบัญชีรำยได้สูงกว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยสะสม
2. ปรับปรุงระหว่างงวดปี 2556
ภำษีซื้อเกินก�ำหนดปี 2556 จ�ำนวนเงิน 2,247,593.52 บำท เดิมรับรู้ไว้ในบัญชีลูกหนี้กรมสรรพำกรแสดงรำยกำร
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส.ส.ท. ได้แก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชี โดยกำรปรับปรุงงบกำรเงินระหว่ำง
งวด โดยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรเพิ่มขึ้น
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระสำาคัญของงวดก่อนต่องบการเงิน สรุปได้ดังนี้
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ตามที่เคยรายงานไว้
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม

3,567,526,044.89

หน่วย : บาท
ปรับปรุงเพิม่ (ลด)
จากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
(76,011,687.33)

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตามที่เคยรายงานไว้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม

431,573,379.07
4,048,444,171.96

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ

245,450,580.25
480,918,127.07

3,491,514,357.56
หน่วย : บาท

ปรับปรุงเพิม่ (ลด)
จากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
(78,259,280.85)
(78,259,280.85)

ผลกระทบต่องบรายได้และค่าใช้จ่ายสำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จำานวนเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตามที่เคยรายงานไว้

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หลังปรับปรุง

ปรับปรุง
เพิ่ม (ลด)
จากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
2,247,593.52
(2,247,593.52)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หลังปรับปรุง
353,314,098.22
3,970,184,891.11
หน่วย : บาท
จำานวนเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หลังปรับปรุง
247,698,173.77
478,670,533.55
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4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
4.1 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ส.ส.ท. แปลงค่ำรำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีเกิดรำยกำร
และแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ให้เป็นเงินบำท
โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรก�ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช�ำระ
ทีเ่ ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และทีเ่ กิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์ทีเ่ ป็นตัวเงินและหนี้สินทีเ่ ป็นตัวเงินดังกล่ำวได้บันทึก
ในงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดได้รวมเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมเงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องในกำรเปลี่ยนมือสูง ซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ
4.3 เงินลงทุน
4.3.1 เงินลงทุนชั่วคราว เป็นเงินฝำกสถำบันกำรเงินของรัฐหรือเอกชน ประเภทเงินฝำกประจ�ำ ตั๋วสัญญำ
ใช้เงินจำกสถำบันกำรเงินของรัฐหรือเอกชน โดยมีธนำคำรอำวัล
4.3.2 เงินลงทุนระยะยาว วัตถุประสงค์เพื่อหำดอกผล โดยน�ำฝำกสถำบันกำรเงินของรัฐหรือเอกชน ประเภท
เงินฝำกประจ�ำเกิน 12 เดือน ตั๋วสัญญำใช้เงินจำกสถำบันของรัฐหรือเอกชน โดยมีธนำคำรอำวัล ตำมวงเงินที่คณะกรรมกำร
ก�ำหนด
4.4 ลูกหนี้การค้า
4.4.1 ลูกหนี้การค้าตามมาตรา 57
เป็นลูกหนี้รับโอนมำตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2551 มำตรำ 57 ให้โอนบรรดำกิจกำร อ�ำนำจหน้ำที่ ทรัพย์สิน งบประมำณ หนี้ สิทธิ คลื่นควำมถี่ และภำระผูกพันของ
ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนสถำนีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และของส�ำนักงำน
บริหำรกิจกำรสถำนีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพำะกิจ (หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ) ที่อยูใ่ นควำมดูแลของส�ำนักงำน
ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีและกรมประชำสัมพันธ์แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ หลืออยู่หักด้วย
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมำณจำกยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำ
ตำมบัญชีของลูกหนีก้ ำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั จำกลูกหนี้กำรค้ำ) หนีส้ ญ
ู ที่เกิดขึน้ จะรับรูไ้ ว้ในงบรำยได้
และค่ำใช้จ่ำย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร
4.4.2 ลูกหนี้ผู้ใช้บริการ
เป็นลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ำให้บริกำรโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภททีใ่ ช้คลื่นควำมถี่ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และลูกหนี้ตำมสัญญำให้บริกำรสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ำรอนุญำตให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2555
4.5 วัสดุสำานักงาน
วัสดุส�ำนักงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งจ�ำนวน
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4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4.6.1 ลิขสิทธิ์รายการ
ส.ส.ท. ซื้อลิขสิทธิ์รำยกำรเพื่อออกอำกำศ ส.ส.ท. บันทึกต้นทุนลิขสิทธิ์รำยกำรโดยใช้รำคำทุน ต้นทุนในกำร
ซื้อประกอบด้วย รำคำซื้อและค่ำใช้จำ่ ยทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อลิขสิทธิน์ ้นั เช่น ค่ำภำษีอำกร หักด้วยส่วนลด และ
เงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อลิขสิทธิ์นั้น ส.ส.ท. จะตั้งส�ำรองเผื่อกำรด้อยค่ำของลิขสิทธิ์ โดยพิจำรณำถึงมูลค่ำของรำยได้
ที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคต
ส.ส.ท. ตัดจ�ำหน่ำยต้นทุนของลิขสิทธิ์รำยกำรตำมที่ออกอำกำศครั้งแรก
ต้นทุนการผลิตรายการ
ต้นทุนกำรผลิตรำยกำรประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับกำรผลิตรำยกำร ต้นทุนผลิต
รำยกำรข่ำวบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเมือ่ เกิดขึ้น ต้นทุนผลิตรำยกำรอื่นบันทึกเป็นต้นทุนผลิตรำยกำรในรำคำทุนและ
พิจำรณำถึงมูลค่ำของรำยได้ทคี่ ำดว่ำจะได้รับในอนำคต ส.ส.ท. ตัดจ�ำหน่ำยต้นทุนกำรผลิตรำยกำรทันทีเมื่อมีกำร
ออกอำกำศ
4.6.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจ�ำหน่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ของสินทรัพย์ในเวลำ 5 ปี
4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์รับรู้เริ่มแรกตำมรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม และรับรู้รำยกำรที่มีมูลค่ำ
ต่อหน่วย หรือต่อชุด หรือต่อกลุ่ม ตั้งแต่ 30,000 บำทขึ้นไป ส�ำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำไม่ถึง 30,000 บำท ให้บันทึก
เป็นค่ำใช้จ่ำยประเภทอุปกรณ์ส�ำนักงำนต�่ำกว่ำเกณฑ์ และบันทึกรำยละเอียดของสินทรัพย์ดังกล่ำวในทะเบียนคุม
สินทรัพย์ต�่ำกว่ำเกณฑ์โดยไม่ต้องค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำประจ�ำปี
ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตำมอำยุกำรใช้งำนโดย
ประมำณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่ำประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์มีไม่จ�ำกัด
อำคำรและสถำนีเครือข่ำย
20 ปี
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ
10 ปี
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย
10 ปี
อุปกรณ์ถ่ำยท�ำ
10 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
5 ปี
อุปกรณ์ส�ำนักงำน
5 ปี
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงงวดบัญชีทเี่ กิด
รำยกำรนัน้ ต้นทุนของกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น ทีส่ �ำคัญจะบันทึกรวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ หำกมีควำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ กำรปรับปรุงนั้นจะท�ำให้ ส.ส.ท. ได้ประโยชน์กลับคืนมำมำกกว่ำกำรใช้ประโยชน์โดย
ไม่มีกำรปรับปรุง สินทรัพย์ทไี่ ด้มำจำกกำรปรับปรุงหลักจะตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ทเี่ หลืออยู่
ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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ส.ส.ท. บัน ทึก สิน ทรั พ ย์ ท ไี ่ ด้ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ จ์ ำกส� ำ นั ก งำนปลั ด ส� ำ นั ก นำยกรั ฐ มนตรี และ
กรมประชำสัมพันธ์ ซึ่งโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับสถำนีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ซึ่งอยู่ในควำมดูแลให้แก่ ส.ส.ท.
ตำมมำตรำ 57 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ด้วย
รำคำตำมมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รับมอบ (15 มกรำคม 2551)
4.8 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ก) รำยได้รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
ข) ดอกเบี้ยรับรับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำ โดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
ค) ค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.9 รายได้จากเงินสนับสนุน
เป็นรำยได้ตำมที่ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 มำตรำ 11(5) หมำยถึง เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดทีไ่ ด้รับจำกผู้สนับสนุนองค์กำร ซึ่งจะรับรู้รำยได้เมื่อได้
รับเงินตำมข้อตกลงระหว่ำงกัน และตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เรื่อง ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง หรือกิจกำรโทรทัศน์
พ.ศ. 2555 ได้ก�ำหนดให้น�ำรำยได้จำกเงินสนับสนุนมำค�ำนวณค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยได้
4.10 ภาระผูกพัน
เป็นรำยกำรหรือเหตุกำรณ์ทำงบัญชีที่มีผลผูกพันต่อ ส.ส.ท. ในระยะยำว แต่ไม่สำมำรถบันทึกรับรู้เป็น
หนี้สินได้ เนื่องจำกยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำ ส.ส.ท. จะต้องสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อน�ำไปช�ำระ
ภำระผูกพันนั้นหรือไม่ สำมำรถวัดมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือเพียงพอ และ ส.ส.ท. จะเปิดเผยภำระผูกพัน
ดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
4.11 โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ส.ส.ท. จัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนตำมข้อก�ำหนดของระเบียบองค์กำรกระจำย
เสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย ว่ำด้วยสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์พนักงำน พ.ศ. 2553 กำรประมำณ
กำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนค�ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่งได้น�ำข้อมูลทำงสถิติมำเป็นปัจจัยในกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะต้องจ่ำยในอนำคต และค�ำนวณคิดลดโดยใช้อตั รำผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบำลไทยทีม่ ีก�ำหนดเวลำใกล้เคียงกับระยะเวลำของหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงำน ณ วันทีป่ ระเมินมูลค่ำ ค�ำนวณ
ระยะเวลำคำดกำรณ์เฉลีย่ ของหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงำนโดยถ่วงน�้ำหนักด้วยรำยจ่ำยผลประโยชน์คำดกำรณ์แสดง
เป็นส่วนหนึ่งของประมำณกำรหนี้สิน นโยบำยบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้นเริ่มถือปฏิบัติในปี 2554
4.12 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ส.ส.ท. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นประเภทก�ำหนดจ�ำนวนเงินสมทบที่แน่นอน โดยใช้
ชื่อว่ำ “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ไทยพำณิชย์มั่นคง 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2552 กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ แยกจำกสินทรัพย์ของ ส.ส.ท. และได้รับกำรบริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จ�ำกัด
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำวได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำน และเงินสมทบจำก ส.ส.ท.
เงินจ่ำยสมทบให้กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพอัตรำร้อยละ 5 - 7 บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝำกประจ�ำ
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์
รวม

2557
1,304,035.12
340,000,000.00
148,183,705.61
489,487,740.73

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

เงินฝำกประเภทกระแสรำยวันเปิดบัญชีคู่อัตโนมัติกับบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์
6. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝำกประจ�ำเกิน 3 เดือน - 12 เดือน
รวม

2557
1,191,426,130.62
1,191,426,130.62

หน่วย : บาท
2556
1,651,571,399.88
1,651,571,399.88

2557
250,171,891.87
39,600,764.89
289,772,656.76

หน่วย : บาท
2556
261,535,644.76
22,616,596.41
284,152,241.17

7. เงินบำารุงองค์การค้างรับ
กรมสรรพสำมิต
กรมศุลกำกร
รวม

ในปี 2557 ส.ส.ท. ได้รบั เงินบ�ำรุงองค์กำรทั้งสิน้ จ�ำนวน 1,969,316,523.37 บำท ได้รบั เงินแล้วจ�ำนวน 1,679,543,866.61 บำท
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
เงินบำารุงองค์การ
ได้รับแล้ว
ค้างรับ
เงินรับจำกกรมสรรพสำมิต
1,698,665,011.26
1,448,493,119.39
250,171,891.87
เงินรับจำกกรมศุลกำกร
270,651,512.11
231,050,747.22
39,600,764.89
รวม
1,969,316,523.37 1,679,543,866.61
289,772,656.76
8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจ�ำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรค้ำงรับ
รำยได้ค้ำงรับ
สินค้ำ - ของที่ระลึก
ลูกหนี้กำรค้ำตำมมำตรำ 57
วัสดุส�ำนักงำน
อื่นๆ
รวม

2557
378,300.00
16,416,668.66
7,537,381.61
6,342,345.12
2,979,353.27
634,062.20
34,288,110.86

หน่วย : บาท
2556
335,299.98
8,420,268.70
20,365,878.80
2,986,842.99
685,358.24
56,972.00
628,043.41
33,478,664.12
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ต่อ)
รำยได้ค้ำงรับ จ�ำนวนเงิน 6,342,345.12 บำท ในจ�ำนวนนี้เป็นรำยได้ค้ำงรับจำกโครงกำรทีวีดิจิทัล จ�ำนวนเงิน
5,424,959.22 บำท
ลูกหนีก้ ำรค้ำตำมมำตรำ 57 เป็นลูกหนีร้ ับโอนตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 มำตรำ 57 ศำลชั้นต้นได้พิจำรณำสัญญำประนีประนอมยอมควำมระหว่ำง ส.ส.ท. (โจทก์) กับจ�ำเลย
ในคดีนี้ให้จ�ำเลยช�ำระค่ำจ้ำงบริกำรออกอำกำศโฆษณำสินค้ำและค่ำปรับแก่ ส.ส.ท. เป็นจ�ำนวนเงิน 2,000,000 บำท โดยจ�ำเลย
ตกลงช�ำระเป็นรำยเดือน เดือนละ 66,666.67 บำท เป็นจ�ำนวน 30 งวด เริ่มช�ำระงวดแรกวันที่ 1 มิถุนำยน 2555 และรับช�ำระ
งวดสุดท้ำยครบถ้วนแล้วในเดือนพฤศจิกำยน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ยังมีลูกหนี้คงเหลือจ�ำนวน 2 รำย เป็นเงิน
473,822.43 บำท เป็นลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำซึ่งอยู่ระหว่ำงบังคับคดี ทั้งนี้ ได้มีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว
9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

รับมอบตามมาตรา 57
ราคาทุน
ที่ดิน
อำคำร
ยำนพำหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อำคำร
ยำนพำหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2557

เพิ่ม

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557

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

-

(2,185,778.13)
(2,185,778.13)

48,719,349.00
84,100,851.98
492,625,411.71
625,445,612.69

(46,241,541.50) (7,742,213.63)
(471,406,808.29) (11,517,202.20) (2,185,778.13)
(517,648,349.79) (19,259,415.83) (2,185,778.13)
109,983,041.03

(53,983,755.13)
(480,738,237.36)
(534,721,992.49)
90,723,620.20

ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2557

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557

จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
543,293,800.00
543,293,800.00
อำคำร
789,614,589.76
8,401,082.40
798,015,672.16
ยำนพำหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 1,385,657,316.90 65,814,394.59
1,451,471,711.49
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
302,554,146.85
302,554,146.85
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
6,154,205.62
(5,313,084.12)
841,121.50
รวม
2,724,719,912.28 376,769,623.84 (5,313,084.12) 3,096,176,452.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อำคำร
(97,131,205.65) (42,425,234.99)
(139,556,440.64)
ยำนพำหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (394,961,639.58) (161,226,890.95)
(556,188,530.53)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
(11,055,283.97)
(11,055,283.97)
รวม
(492,092,845.23) (214,707,409.91)
(706,800,255.14)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
2,232,627,067.05
2,389,376,196.86
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2557
รวมสินทรัพย์ตามมาตรา 57 และที่จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
592,013,149.00
อำคำร
873,715,441.74
ยำนพำหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 1,880,468,506.74
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
6,154,205.62
รวม
3,352,351,303.10
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อำคำร
(143,372,747.15)
ยำนพำหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (866,368,447.87)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
รวม
(1,009,741,195.02)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

เพิ่ม

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557

592,013,149.00
8,401,082.40
882,116,524.14
65,814,394.59 (2,185,778.13) 1,944,097,123.20
302,554,146.85
302,554,146.85
(5,313,084.12)
841,121.50
376,769,623.84 (7,498,862.25) 3,721,622,064.69
(50,167,448.62)
(193,540,195.77)
(172,744,093.15) 2,185,773.13 (1,036,926,767.89)
(11,055,283.97)
(11,055,283.97)
(233,966,825.74) 2,185,773.13 (1,241,522,247.63)

2,342,610,108.08

2,480,099,817.06

ที่ดินที่ได้รับมำตำมสัญญำเข้ำร่วมงำนและด�ำเนินกำรสถำนีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎำคม
2538 กับส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีจ�ำนวน 25 แห่ง จ�ำนวนเงิน 48,719,349 บำท ตำมสัญญำเข้ำร่วมงำนฯ มีผล
ท�ำให้ที่ดินดังกล่ำวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงกำรคลัง ตำมมำตรำ 5 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
(หนังสือกรมธนำรักษ์ เลขที่ กค 0310/3542 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2554)
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
2557

หน่วย : บาท
2556

รายการโทรทัศน์และลิขสิทธิ์รายการ
ยอดยกมำ
จัดหำและผลิตระหว่ำงงวด
งำนระหว่ำงผลิต รอกำรออกอำกำศ
หัก ค่ำตัดจ�ำหน่ำย
รวมรายการโทรทัศน์และลิขสิทธิ์รายการ (สุทธิ)

177,422,458.59
410,731,906.04
3,562,806.39
(383,863,363.70)
207,853,807.32

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

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ยอดยกมำ
ซื้อระหว่ำงงวด
หัก ค่ำตัดจ�ำหน่ำย
รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
รวมทั้งสิ้น

9,152,892.70
3,907,900.00
(3,579,228.68)
9,481,564.02
217,335,371.34

1,065,500.40
9,074,880.39
(987,488.09)
9,152,892.70
186,575,351.29
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11. เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝำกประจ�ำเกิน 12 เดือน
รวม

2557
921,298,219.18
921,298,219.18

หน่วย : บาท
2556
485,000,000.00
485,000,000.00

ส.ส.ท. ได้น�ำเงินฝำกสถำบันกำรเงินของเอกชน ประเภทเงินฝำกประจ�ำเกิน 12 เดือน อัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ
3.20 - 3.30 ต่อปี ในระยะเวลำทีเ่ หมำะสมและเป็นไปตำมกรอบกำรบริหำรเงินทีไ่ ด้รับมติจำกคณะกรรมกำรนโยบำย ครั้งที่
10/2557 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2557 รวมถึงกำรพิจำรณำกำรบริหำรเงินของ ส.ส.ท. ที่ไม่ให้เกิดปัญหำในกำรด�ำเนินงำน
12. ลูกหนี้กรมสรรพากร
2557
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
รวม

146,566,489.49
146,566,489.49

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
350,321,602.77
350,321,602.77

ลูกหนี้กรมสรรพำกรเป็นรำยกำรภำษีซื้อที่ขอคืนจำกกรมสรรพำกร มีรำยละเอียดดังนี้
ปีภาษี

2557

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
รวม

108,164.16
24,237,479.25
43,910,627.12
6,763,555.87
71,546,662.38
146,566,488.78

2556
(ปรับปรุงใหม่)
17,218,520.21
41,742,523.99
49,596,723.20
76,836,478.38
99,073,096.80
65,854,260.19
350,321,602.77

ลูกหนี้กรมสรรพำกร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ตำมที่เคยรำยงำนไว้ จ�ำนวนเงิน 431,299,958.07 บำท ประกอบด้วย
(1) รำยกำรภำษีซื้อที่ขอคืนจำกกรมสรรพำกรปี 2553 - 2556 จ�ำนวนเงิน 428,580,883.62 บำท
(2) รำยกำรภำษีซื้อรอใบก�ำกับ จ�ำนวนเงิน 2,719,074.45 บำท
โดยแสดงรำยกำรดั ง กล่ ำ วรวมไว้ ใ นสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นอืน่ ในปี 2557 ส.ส.ท. แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลำดทำงบั ญ ชี
โดยกำรปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลัง เนื่องจำกกำรยื่นแบบขอคืนภำษีซื้อปี 2553 - 2556 เกินก�ำหนดระยะเวลำเป็นจ�ำนวนเงิน
78,259,280.85 บำท (หมำยเหตุที่ 3) และจัดประเภทรำยกำรดังกล่ำวเป็นลูกหนี้กรมสรรพำกร (หมำยเหตุที่ 23)
โดย ส.ส.ท. ยินยอมไม่ขอคืนภำษีซื้อเกินก�ำหนด จ�ำนวนเงิน 78,259,280.85 บำท และค่ำเบี้ยปรับภำษีมูลค่ำเพิ่ม
จ�ำนวนเงิน 15,651,856.17 บำท (หมำยเหตุท่ี 20) ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครั้งที่ 39/2557 วันที่ 8 ตุลำคม 2557
โดยให้ควำมเห็นชอบตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำย ครั้งที่ 32/2557 วันที่ 10 ตุลำคม 2557
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วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 ส.ส.ท. ได้รับหนังสือแจ้งคืนภำษีมูลค่ำเพิ่มจำกกรมสรรพำกร จ�ำนวนเงิน 267,480,928.56
บำท และได้รับเช็คลงวันที่ 4 ธันวำคม 2557 ด้วยจ�ำนวนเงินเดียวกัน ในปี 2558 ได้รับเช็คลงวันที่ 10 มีนำคม 2558 รำยกำร
ภำษีซื้อขอคืนจำกกรมสรรพำกร จ�ำนวนเงิน 62,607,424.68 บำท ปี 2557 ได้ปรับปรุงภำษีซื้อทีข่ อยืน่ เพิ่มเติม จ�ำนวนเงิน
7,724,687.07 บำท ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบเอกสำรของส�ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 9
13. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่ำจัดหำรำยกำร
ค่ำบริกำรช่องสัญญำณดำวเทียม
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น
รวม

2557
25,470,858.84
9,481,574.12
7,290,815.45
33,454,295.23
75,697,543.64

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

ค่ำบริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมจ�ำนวนเงิน 9,481,574.12 บำท ประกอบด้วย ค่ำเช่ำสัญญำณดำวเทียมไทยคม
จ�ำนวนเงิน 5,320,940.44 บำท และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี กสทช. จ�ำนวนเงิน 4,160,633.68 บำท
14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้ำหนี้กระทรวงกำรคลัง
เงินประกันผลงำน
ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยรอน�ำส่ง
ภำษีขำยรอน�ำส่ง
ภำษีขำยยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เงินค�้ำประกัน
รวม

2557
296,962.62
4,641,799.37
64,407.08
3,866,159.16
123,606.70
8,992,934.93

หน่วย : บาท
2556
814,068,781.33
497,343.15
1,491,542.75
190,957.83
138,426.20
816,387,051.26

เจ้ำหนี้กระทรวงกำรคลัง ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
มำตรำ 12 เงินบ�ำรุงองค์กำรส่วนที่เกินกว่ำ 2,000 ล้ำนบำท ให้องค์กำรฯ น�ำส่งคืนกระทรวงกำรคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน โดยใน
ปีงบประมำณ 2557 ส.ส.ท. ได้รบั เงินบ�ำรุงองค์กำรจำกกรมสรรพสำมิตและกรมศุลกำกรเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 3,026,106,673.93
บำท และในปี 2557 ส.ส.ท. ได้น�ำส่งเงินรำยได้ส่วนที่เกินแล้ว จ�ำนวนเงิน 1,026,673.93 บำท
15. ทุนประเดิม
พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 บทเฉพำะกำล มำตรำ 57
ให้โอนบรรดำกิจกำร อ�ำนำจหน้ำที่ ทรัพย์สิน งบประมำณ หนี้ สิทธิ คลื่นควำมถี่ และภำระผูกพันของส�ำนักงำนปลัดส�ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ทีเ่ กี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนสถำนีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และ ของส�ำนักงำนบริหำรกิจกำรสถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพำะกิจ (หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในควำมดูแลของส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
และกรมประชำสัมพันธ์ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นขององค์กำร โดยมีรำยละเอี
ยละเอียดดังนี้
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1. สินทรัพย์ตำมรำยงำนกำรเงิน ณ วันที่ 14 ม.ค. 2551 ของส�ำนักงำนบริหำร
กิจกำรสถำนีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ)
2. อุปกรณ์ (สุทธิ) รับจำกกรมประชำสัมพันธ์
3. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) รับจำก สปน.
รวมทรัพย์สินรับโอน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2551

จ�ำนวนเงิน (บำท)

477,504,816.28
29,902.38
629,825,329.74
1,107,360,048.40

ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบบัญชีรำยชื่อทรัพย์สิน ตำมบันทึกข้อควำม ด่วนมำก ที่ นร 0103/973
ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2551 เรื่อง กำรส่งมอบบัญชีรำยชื่อทรัพย์สินฯ จ�ำนวน 18,962 รำยกำร รำคำตำมบัญชีเป็นเงินจ�ำนวน
4,143.10 ล้ำนบำท
ส.ส.ท. ได้ตรวจสอบแล้ว และบันทึกเป็นทุนประเดิมจ�ำนวน 10,042 รำยกำร ด้วยรำคำตำมมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่รับมอบ (15 มกรำคม 2551) เป็นเงินจ�ำนวน 629.83 ล้ำนบำท (ในกำรประเมินรำคำพิจำรณำอำยุกำรใช้งำนคงเหลือ
ของสินทรัพย์เป็นเกณฑ์)
ส.ส.ท. ได้ตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่ำวเพื่อควำมถูกต้องของทรัพย์สินทีไ่ ด้รับโอนตำมมำตรำ 57
สรุปตำมรำยงำนกำรตรวจของ ส.ส.ท. ปี 2552 - 2553 มีทรัพย์สินที่ตรวจพบจริงจ�ำนวน 11,233 รำยกำร โดยจ�ำนวนดังกล่ำว
ได้รับควำมเห็นชอบร่วมกันจำกกำรประชุม 3 หน่วยงำน ได้แก่ ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพันธ์ และ
ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2555
เนื่องจำกยำนพำหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับมอบตำมมำตรำ 57 ส่วนใหญ่ใช้งำนมำกว่ำ 5 ปี ซึ่งถือว่ำหมดอำยุ
กำรใช้งำนลงแล้ว ดังนั้นในกำรบันทึกมูลค่ำของทรัพย์สินตำมมำตรำ 57 ยังคงบันทึกรับรู้ตำมมูลค่ำเดิม
16. รายได้เงินบำารุงองค์การ
กรมสรรพสำมิต
กรมศุลกำกร
รวม

2557
1,698,665,011.26
270,651,512.11
1,969,316,523.37

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

เงินบ�ำรุงองค์กำร เป็นรำยได้ที่ ส.ส.ท. รับรู้จำกยอดภำษีหลังหักค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บโดยกรมสรรพสำมิต และ
กรมศุลกำกรแล้วตำมทีร่ ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก�ำหนด แต่ไม่เกินร้อยละหนึง่ จุดห้ำของเงินบ�ำรุงองค์กำรทีจ่ ัดเก็บได้
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มำตรำ 13
17. รายได้โครงการทีวีดิจิทัล
ปี 2556 ส.ส.ท. ได้รับใบอนุญำตจำก กสทช. จ�ำนวน 2 ใบอนุญำต คือ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริกำรโครงข่ำยโทรทัศน์ท่ใี ช้คลื่นควำมถี่ภำคพื้นดินในระบบดิจทิ ัล และใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ เริ่มรับรู้รำยได้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2557
เป็นต้นไป
หน่วย : บาท
รำยได้ค่ำบริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
รำยได้ค่ำบริกำรโครงข่ำย
รำยได้ค่ำบริกำรไฟฟ้ำ
รวม
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2557
16,443,051.00
101,887,298.07
7,481,528.70
125,811,877.77

2556
-

18. รายได้อื่น
รายได้จากการให้บริการอื่น
รายได้อื่นๆ
รวม

2557
16,837,714.33
7,410,171.27
24,247,885.60

หน่วย : บาท
2556
1,999,298.32
7,082,680.60
9,081,978.92

รายได้อนื่ ประกอบด้วยรายได้ตามทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 11 (4), (6)
19. ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ
ค่าจัดหารายการตัดจำาหน่าย
ค่าใช้จ่ายพิธีกร
ค่าผู้ประกาศ
ค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญ
ค่าลิขสิทธิ์ข่าว
ค่าอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำา
ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ต้นทุนเกี่ยวกับข่าวและรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

2557
383,863,363.70
26,268,884.99
17,179,509.00
20,454,703.84
15,951,143.30
5,569,225.35
49,013,642.48
15,076,393.73
38,031,040.41
571,407,906.80

20. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
2557
ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ
ค่าใช้จ่ายส่วนอาคารสำานักงาน
ค่าไฟฟ้า
เงินผลประโยชน์พนักงาน
รวม

207,994,966.61
35,908,346.04
30,669,894.99
23,275,696.00
297,848,903.64

หน่วย : บาท
2556
491,006,996.02
19,627,709.59
11,386,972.00
19,166,238.45
14,138,982.20
14,587,726.36
33,624,116.68
23,905,200.45
40,232,267.31
667,676,209.06
หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
162,581,699.75
37,421,681.84
26,475,583.18
21,219,209.00
247,698,173.77

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการในปี 2556 ปรับปรุงเพิม่ ขึน้ จำานวนเงิน 2,247,593.52 บาท เป็นรายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ลูกหนี้กรมสรรพากรจากรายการภาษีซื้อเกินกำาหนดปี 2556 (หมายเหตุที่ 3)
ค่าใช้จ่ายดำาเนินการในปี 2557 จำานวนเงิน 207,994,966.61 บาท ได้รวมค่าเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มจำานวนเงิน
15,651,856.17 บาท (หมายเหตุที่ 12)
ในปี 2557 ส.ส.ท. ได้มีการลงทุนโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ทำาให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการและค่าไฟฟ้ามีสัดส่วนที่สูงขึ้น
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21. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าเสื่อมราคา ม.57 - อาคาร
ค่าเสื่อมราคา ม.57 - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - อาคาร
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
ค่าตัดจำาหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

2557
7,742,213.63
11,517,202.20
42,425,234.99
161,226,890.95
11,055,283.97
233,966,825.74
3,579,228.68
237,546,054.42

หน่วย : บาท
2556
7,742,213.63
16,632,441.15
42,025,566.57
156,625,401.14
223,025,622.49
987,488.09
224,013,110.58

22. สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ก) สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติ “ให้จัดสรรทุนประเดิมให้แก่องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจากงบกลาง เป็นเงินจำานวน 340 ล้านบาท โดยให้สำานักงานปลัดสำานักนายก
รัฐมนตรีประสานในรายละเอียดกับสำานักงบประมาณ”
ปี 2556 ส.ส.ท. ได้รับหนังสือที่ นร 0106/9153 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จากสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
ให้ดำาเนินการปรับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนดำาเนินงานขององค์การฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน เพื่อให้สำานักงาน
ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีดำาเนินการจัดประชุมร่วมระหว่างองค์การฯ กับสำานักงบประมาณ เพื่อพิจารณาก่อนนำาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ส.ส.ท. ได้ดำาเนินการปรับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการดำาเนินการขององค์การฯ ประจำาปี 2558 - 2559 และส่งให้
กับสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีแล้ว อ้างถึงหนังสือที่ ส.ส.ท. 01/129/2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558
ข) ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ายทุน
ส.ส.ท. มีภาระผูกพันที่เกิดจากการก่อสร้างสำานักงานแห่งใหม่ จำานวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวที่
ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้
หน่วย : บาท
2557
2556
ก่อสร้างอาคาร
963,000.00
ที่ปรึกษาโครงการ
736,453.18
งานติดตั้งครุภัณฑ์
411,737,444.79
1,373,435.17
รวม
411,737,444.79
3,072,888.35
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินการ
ส.ส.ท. มีภาระผูกพันทีเ่ กิดจากสัญญาเช่าดำาเนินการ จำานวนเงินทีต่ ้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังกล่าว ที่ไม่
สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้
หน่วย : บาท
2557
2556
ภายใน 1 ปี
95,664,215.31
104,713,046.97
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
295,632,797.15
241,564,988.85
เกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
162,862,696.63
256,590,359.21
รวม
554,159,709.09
602,868,395.03
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4) คดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส.ส.ท. มีคดีความที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ ดังนี้
1. ส.ส.ท. ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีจำานวน 2 คดี ประกอบด้วย
1.1 คดีท่ศี าลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทัง้ สองศาลแทนจำาเลยจำานวนเงิน 24 ล้าน
บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
1.2 คดีทศี่ าลชั้นต้นพิพากษาให้จำาเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องคิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายจำานวนเงิน 65,737,808.19 บาท และศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนตามศาลชัน้ ต้น คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
2. คดีปกครองพนักงานฟ้องขอค่าชดเชยจำานวนเงินประมาณ 7,525,000.00 บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง
3. คดีปกครองอดีตพนักงาน ฟ้องเรียกค่าชดเชยศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ ส.ส.ท. จ่ายค่าชดเชย 622,560.00
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ส.ส.ท. อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
23. การจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดก่อน
รายการบางรายการในงบแสดงฐานการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบรายได้และค่าใช้จ่ายสำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของปี 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การนำาเสนองบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิหรือบัญชี
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
หน่วย : บาท
หลังปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด
ก่อนจัดประเภทรายการ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำาส่ง
ภาษีขายรอนำาส่ง
รวม

353,314,098.22
1,682,500.58
354,996,598.80

จัดประเภท
350,321,602.77
(350,321,602.77)
(1,682,500.58)
1,491,542.75
190,957.83
-

หลังจัดประเภท
350,321,602.77
2,992,495.45
1,491,542.75
190,957.83
354,996,598.80
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจำาปีพุทธศักราช 2558

หลักการและเหตุผล
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีพันธกิจในการผลิตรายการและ
ข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง ที่มสี ดั ส่วนอย่างเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์ของสาธารณะ
และความคุ้มค่าเป็นส�าคัญ มีแนวทางสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในการ
ก�าหนดทิศทางในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการด�าเนินการให้บรรลุภารกิจของสื่อสาธารณะ
ตามมาตรา 7 มาตรา 45 และข้อก�าหนดในการเผยแพร่รายการตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ส�าหรับปี พ.ศ. 2558 ส.ส.ท. มีภารกิจในการแพร่ภาพ
ออกอากาศทางโทรทัศน์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 02.00 น. วันละ 21 ชั่วโมง หรือ 147 ชั่วโมง ต่อ
สัปดาห์ รวมปีละ 7,644 ชั่วโมง เป็นการออกอากาศสดจ�านวน 18 ชั่วโมง และออกอากาศย้อนหลังจ�านวน
3 ชั่วโมงต่อวัน และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กันไป
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานดังกล่าว ส.ส.ท.
ได้จัดท�าแผนการจัดท�ารายการประจ�าปี พ.ศ. 2558
เป็นแนวทางในการผลิต จัดหารายการ ด้านข่าวสาร
สารประโยชน์ และสาระบันเทิง ที่ให้บริการบนช่อง
ทางสื่อของ ส.ส.ท. ประกอบด้วย โทรทัศน์ รวมถึง
สือ่ ใหม่ต่างๆ และสือ่ ออนไลน์ซึ่งครอบคลุมถึงวิทยุ
ออนไลน์ เว็บไซต์ เว็บทีวี โดยค�านึงถึงความคุ้มค่า
และสอดคล้องกับแผนงบประมาณประจ�าปี ภายใต้
กรอบนโยบายด้านสื่อและรายการของคณะกรรมการ
นโยบาย (2 สิงหาคม 2553) นโยบายด้านคุณภาพ
รายการและข้อปฏิบัตดิ า้ นจริยธรรมและนโยบายด้าน
สื่ออินเทอร์เน็ต (10 กันยายน 2552) นโยบายด้านสื่อ
และเทคโนโลยีการผลิต การเผยแพร่รายการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 15 มีนาคม 2553) รวมถึง
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายปี พ.ศ. 2556
ได้แก่ นโยบายด้านข่าวสารและรายการ นโยบายด้าน
สร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม นโยบายด้านการ
มีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ นโยบายด้านการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ของคนทุกกลุ่มและนโยบาย
132 ไทยพีบีเอส

ด้านเทคโนโลยี รวมทั้งแผนบริหารกิจการ และแผน
ยุทธศาสตร์ 5 P 1 R ของ ส.ส.ท.
คณะกรรมการบริ ห าร ส.ส.ท. เป็ น ผู ้ จั ด ท�า แผน
การจัดท�ารายการประจ�าปีฉบับนี้ขึ้น ภายใต้รูปแบบ
ของคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ข่าวและรายการ
โดยการระดมความคิ ด เห็ น ของหน่ ว ยปฏิ บั ติ ง าน
ทุกส่วนใน ส.ส.ท. และออกแบบให้มีความสัมพันธ์
เชื ่อ มโยงข้ อ มูล กรอบแนวคิ ด และแนวทางการ
ปฏิบัติงานกับแผนหลักอื่นๆ ขององค์การ อันได้แก่
แผนบริหารกิจการ แผนพัฒนาองค์การ แผนพัฒนา
บุคลากร และแผนการเงิน
แผนการจั ด ท� า รายการประจ� า ปี พ.ศ. 2558
ยัง ได้ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มูล ความคิ ด เห็ น จากสภาผู ้ ช ม
และผู้ฟังรายการ ตัวแทนกลุ่มภาคประชาชนและ
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆ ตลอดจนผู ้ ช มผู ้ ฟ ั ง ทัว่ ไป
ทีส่ ะท้อนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการผลิต เผยแพร่
และการให้บริการของไทยพีบีเอส โดยสรุปสาระ
ส�าคัญ ดังนี้

เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงและขยายฐานผู้ชม
ผูฟ้ งั ในทุกกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชนและคนรุน่ ใหม่
ส.ส.ท. จึงพัฒนาการใช้สื่อใหม่เชื่อมโยงผู้ชมผู้ฟัง
รายการผ่านช่องทางอันหลากหลาย และมีผงั รายการ
เป็นที่จดจ�า มีการพัฒนาความลึกและความรอบด้าน
ของข่าว ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โดยระมัดระวัง
ในประเด็นทีม่ ีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของสังคม
สร้างความโดดเด่นในประเด็นข่าวยุทธศาสตร์ เจาะลึก
เรื่องคอร์รัปชัน น�าเสนอให้ครอบคลุมประเด็นจาก
พื้นที่ ชุมชน เพิ่มสัดส่วนของเนือ้ หาและช่วงเวลาของ
ข่าวภูมิภาค และนักข่าวจากภาคพลเมือง วิเคราะห์
เชื่อมโยงให้เห็นมุมมองนโยบายสาธารณะ สร้าง
พื ้น ทีใ่ ห้ พ ลเมือ งได้ แ สดงออกถึ ง ความคิ ด ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงสังคมไทย สังคม
ประชาธิปไตย และมุ่งเน้นการสื่อสารเรื่องภัยพิบัติ
ทีร่ อบด้านและต่อเนือ่ ง ด้านรายการสาระบันเทิง
สารคดี และสารประโยชน์ ควรมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ควบคู่ไปกับสาระความรู้ทสี่ อดคล้อง
กับชีวิตประจ�าวัน โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม
ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ เพิ่มละครทีเ่ ป็นอัตลักษณ์
ของไทยพีบีเอส เสริมสร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจ
ระหว่างคนในสังคมทีห่ ลากหลาย มีทิศทางรายการ
ทีเ่ น้นให้ข้อคิด ทักษะชีวิตแก่เยาวชน นอกจากนี้
ยัง เสนอให้ม กี ารพัฒ นาสือ่ สาธารณะภูมภิ าคโดย
เชื่อมโยงกับเครือข่ายในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมาย
จากแนวนโยบายและแผนบริหารกิจการของ ส.ส.ท.
จึงได้กา� หนดเป้าหมายของแผนจัดท�ารายการประจ�า
ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. ความนิยมในกลุม่ รายการข่าวเป็นอันดับ 1 ของทีวี
สาธารณะที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ เป็นที่
ยอมรับจากผู้ชมผู้ฟัง
2. รักษาส่วนแบ่งการรับชมจากปี พ.ศ. 2557 และ
มีจ�านวนผู้ชมผู้ฟังทางสื่อออนไลน์และ Social
Media เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

3. ข่ า วและรายการทีต่ อบสนองผู ้ ช มทุก กลุ ่ ม ทัง้
คนด้อยโอกาสและคนพิการ
4. ข่าวและรายการสื่อพลเมืองสะท้อนการยกระดับ
คุณภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. ผั ง และรายการในวั น เสาร์ - อาทิต ย์ มี เ นื ้อ หา
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและครอบครัว
กลยุทธ์
1. ขยายการมีส ่ ว นร่ ว มของภาคพลเมื อ งในการ
ผลิตข่าวและรายการ เพิ่มความสามารถในการ
สร้างสรรค์งานของผู้ผลิตภาคพลเมือง
2. เปิดพื้นทีส่ ร้างรายการรองรับผู้ชมผู้ฟังในภูมิภาค
มากขึ้น
3. สร้างการติดตามด้วยการก�าหนดผังรายการใน
แต่ ล ะวั น อย่ า งต่ อ เนื ่อ ง และวางผั ง รายการที ่
สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับชมที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามรูปแบบการรับสื่อของผู้ชม ผู้ฟัง และการ
เกิดขึ้นของเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ
4. เข้าถึงกลุม่ ผูช้ ม ผูฟ้ งั ในสื่อทุกช่องทางของ ส.ส.ท.
(Multi Platforms)
5. ยกระดับความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน
ภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาประเด็นส�าคัญเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
6. ให้น�้าหนักการผลิตข่าวและรายการสดมากขึ้น
เชื่อมโยงกิจกรรมหน้าจอและหลังจอ
ผลที่คาดหวัง
1. ข่าวและรายการมีเอกลักษณ์สะท้อนความเป็น
สื่อสาธารณะ
2. ข่าวและรายการได้รบั ความนิยมในวงกว้างมากขึ้น
3. รายการทีผ่ ลิตโดยภาคพลเมืองและผู้ผลิตอิสระ
มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
4. ข่าวและรายการทีน่ �าเสนอผ่านสื่อดิจิทัล มีความ
โดดเด่นและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
5. สามารถเพิ่มรายได้ให้กับ ส.ส.ท.
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การดำาเนินงาน
1. จัดหา คัดสรร คัดกรอง สร้างสรรค์ ตามเกณฑ์คุณภาพของ
ส.ส.ท. ทัง้ ในด้านเนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์ในการ
น�าเสนอ โดยยึดถือนโยบายและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม
ของคณะกรรมการนโยบาย และตามระเบียบปฏิบตั แิ ละหรือ
ข้อก�าหนดของ ส.ส.ท. ที่ประกาศไว้ต่อสาธารณะ
2. ใช้กลไกการประเมินคุณภาพรายการของคณะกรรมการ
บริหารเป็นแนวทางในการคัดเลือกรายการ
3. จัดกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษา
นวัตกรรมในการผลิตรายการและการน�าเสนอทีม่ ีลักษณะ
เฉพาะของสื่อสาธารณะ
4. เผยแพร่รายการด้วยเทคนิคที่ทันสมัย มีคณ
ุ ภาพสูง เหมาะสม
กับช่องทางสือ่ หรือใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อการรายงานข่าว
ที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
5. จัดผังรายการโดยค�านึงถึงความเหมาะสมส�าหรับผู้ชม ผู้ฟัง
และค�านึงถึงการเข้าถึงของผู้ชม ผู้ฟังทีห่ ลากหลายและ
จ�านวนมาก
เนื้อหาหลักของข่าวและรายการ
เนื้อหารายการที่ ส.ส.ท. ถือว่าเป็นประเด็นของการจัดท�าข่าว
และรายการประจ�าปีมีดังนี้
1. ฐานทรัพยากร สิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม
2. สังคมทีเ่ ป็นธรรม ประชาธิปไตยชุมชน การเมืองภาคพลเมือง
สิทธิผู้บริโภค คอร์รัปชัน
3. ความรู้เท่าทันสื่อ การให้ความรู้และการศึกษาในวิทยาการ
สาขาต่างๆ
4. ทักษะชีวิต การด�ารงชีวิต การประกอบอาชีพ
5. การสร้างความรู้และความเคารพในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เพศสภาพ
6. ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ สุนทรียแ์ ละจินตนาการ
7. การพั ฒ นาพลั ง ทางสั ง คม เพื ่อ ร่ ว มสร้ า งสั ง คมคุ ณ ภาพ
คุณธรรม
8. ให้ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมของโลกในเชิงลึก
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ประเด็นหลักสำาคัญ (Thematic) ของข่าวและรายการ
ปี พ.ศ. 2558 ส.ส.ท. ได้กา� หนดประเด็นหลักส�าคัญ (Thematic)
เพื่อน�าเสนอและสร้างการตระหนักให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
สังคม ดังนี้
1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
3. ประชาคมอาเซียน
4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
5. การสร้างสันติภาพภาคใต้
6. ปฏิรูป
รายละเอียดแผนการจัดทำารายการประจำาปี
แผนการจัดท�ารายการประจ�าปีจดั ท�าขึ้นตามแนวคิดการเตรียม
ออกอากาศ 2 ช่อง คือช่องข่าว และช่องเด็ก ครอบครัว ซึ่งจะ
เริ่มภายในปี พ.ศ. 2559
ในปี พ.ศ. 2558 มี ก ารวางผั ง ข่ า วแยกจากผั ง รายการ
เพื่อเด็กและครอบครัว มุ่งเป้าเพื่อสร้างการรับรู้กับสังคม ให้
ไทยพีบีเอสเป็น “สถานีข่าว” ก�าหนดสัดส่วนการออกอากาศ
หน้าจอ ประกอบด้วย ข่าวไม่ตา�่ กว่าร้อยละ 55 สัดส่วนรายการ
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 35 และสัดส่วนรายการสื่อภาคพลเมือง
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5
รูปแบบการน�าเสนอแบ่งตามช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อ
ของ ส.ส.ท. อันได้แก่ สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่ประกอบ
ด้วย เว็บไซต์ เว็บทีวี สื่อสังคมออนไลน์ และวิทยุออนไลน์
จึงประกอบด้วยแผนการผลิตด้านต่างๆ ดังนี้
1. แผนจัดท�าข่าวและรายการข่าว รับผิดชอบโดยส�านักข่าว
2. แผนจัดท�ารายการ รับผิดชอบโดยส�านักรายการ
3. แผนจัดท�าข่าวและรายการภาคพลเมือง รับผิดชอบโดย
ส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
4. แผนจัดท�าข่าวและรายการทางสื่อออนไลน์ วิทยุออนไลน์
และเว็บทีวี รับผิดชอบโดยศูนย์พัฒนาสื่อใหม่
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
จำ�นวนเงิน
(ง�นประจำ�)

จำ�นวนเงิน
(ง�นต�มโครงก�ร)

จำ�นวนเงินรวม
(บ�ท)

หมวดที่ 1 งบบุคล�กร
เงินเดือนและค่าตอบแทน
สวัสดิการ
ค่าอบรมและพัฒนา

658,000,268
576,402,922
64,605,856
16,991,490

93,000,000
78,400,000
4,600,000
10,000,000

751,000,268
654,802,922
69,205,856
26,991,490

หมวดที่ 2 งบดำ�เนินก�ร
ต้นทุนระบบเครือข่าย
ค่าใช้จ่ายอาคารส�านักงาน
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การ
ค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าธรรมเนียม และภาษี
ค่าโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่นๆ
ค่าซ่อมแซมและเบี้ยประกัน
ค่าที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากร
หมวดที่ 3 งบต้นทุนผลิตและจัดห�ร�ยก�ร
รายการประเภทข่าว
รายการประเภทสารประโยชน์
รายการประเภทสาระบันเทิง
รายการวิทยุ และ New Media
รายการภาคเครือข่ายสื่อสาธารณะ
ค่าส่งเสริมประชาสัมพันธ์รายการ
หมวดที่ 4 งบลงทุน
อุปกรณ์ระบบผลิตรายการ
อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ
อุปกรณ์สารสนเทศ
อุปกรณ์อื่นๆ

418,293,544
116,254,005
75,604,092
57,982,052
18,276,998
5,068,000
30,961,036
3,588,600
40,074,040
63,692,721
6,792,000
766,299,000
180,009,000
240,100,000
249,900,000
13,440,000
53,400,000
29,450,000
94,598,500
56,719,000

107,059,762
86,059,762
21,000,000

525,353,306
202,313,767
96,604,092
57,982,052
18,276,998
5,068,000
30,961,036
3,588,600
40,074,040
63,692,721
6,792,000
796,299,000
180,009,000
254,800,000
265,200,000
13,440,000
53,400,000
29,450,000
1,032,454,488
396,719,000
597,855,988
16,450,000
21,429,500

หมวดงบประม�ณ

16,450,000
21,429,500

หมวดที่ 5 งบโครงก�ร

28,805,000

หมวดที่ 6 งบอุดหนุน
สนับสนุนสภาผู้ชมผู้ฟัง
สนับสนุนศักยภาพผู้ผลิตอิสระ
หมวดที่ 7 งบสำ�รอง

21,000,000
16,000,000
5,000,000
13,000,000

รวมงบประม�ณประจำ�ปี

1,999,996,312

30,000,000
14,700,000
15,300,000

937,855,988
340,000,000
597,855,988
76,600,000

105,405,000
21,000,000
16,000,000
5,000,000
13,000,000

1,244,515,750

3,244,512,062
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่ ว น ที่

6

• ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic)
• ด้านสังคม (Society)
• ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
• ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
• ด้านประโยชน์ของผลผลิตต่อผู้ชม
(Product and Service labeling)
• ด้านการจ้างงาน (Labor)

รายงานความรั
บผิดชอบต่บอผิสัดงชอบต่
คม อสังคม
CSR
Report รายงานความรั

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR REPORT

138 ไทยพีบีเอส

6
ถึงแม้ว่าองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ถือก�าเนิดมาเพื่อด�าเนิน

1

กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทจี่ ะสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมคุณภาพและ
คุณธรรม โดยผ่านทางการบริการข่าวสารทีเ่ ทีย่ งตรง รอบด้านสมดุล ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ และยึดถือ
ผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญอยู่แล้วก็ตาม แต่ปีนี้ ส.ส.ท. ได้ริเริ่มให้มีรายงานในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ส.ส.ท. ในแง่มมุ อืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากหน้าจอ โดยน�าเอากรอบการจัดท�า
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมระดับสากล ซึง่ พัฒนาขึน้ โดยองค์การแห่งความริเริม่ ว่าด้วยการรายงานสากล
(Global Reporting Initiative : GRI) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ ส.ส.ท. อันประกอบด้วย
การรายงานด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคม ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านประโยชน์
ต่อผู้ชม และด้านการจ้างงาน

1) ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic)
1.1 เงินที่ได้สนับสนุนจากรัฐ
ส.ส.ท. ได้รบั การสนับสนุนจากรัฐในรูปเงินบ�ารุง
องค์การ ซึ่งเป็นรายได้ทรี่ ับรู้จากยอดภาษีหลังหัก
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บโดยกรมสรรพสามิตและกรม
ศุลกากรแล้ว ตามทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังก�าหนด แต่ไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้าของเงินบ�ารุง
องค์การที่จดั เก็บได้ ตามที่กา� หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 13 โดยให้มีรายได้
สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกินสองพันล้านบาท

1.2 เงินที่ได้นอกเหนือจากรัฐ
เงินได้อื่น ประกอบด้วยรายได้ตามทีร่ ะบุไว้ใน
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 11
(4) - (7) ดังนี้
มาตรา 11 (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง ค่าบริการ หรือ
ค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริการ
มาตรา 11 (5) เงินหรือทรัพย์สินอืน่ ใดที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนองค์การ
มาตรา 11 (6) รายได้ ห รื อ การหาประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การ
มาตรา 11 (7) ดอกผลทีเ่ กิดจากเงินหรือทรัพย์สิน
ขององค์การ

ประมาณการรายได้อื่น ประจ�าปี 2558
รายการ
รายได้จากโครงการทีวีดิจิทัล - มาตรา 11 (4)
รายได้จากการให้บริการ - มาตรา 11 (4)
รายได้จากเงินสนับสนุน - มาตรา 11 (5)
รายได้อื่น - มาตรา 11 (6)
รายได้ดอกเบี้ย - มาตรา 11 (7)
ยอดรวม

จ�านวนเงิน (บาท)
522,516,206
6,600,000
50,000,000
20,000,000
50,000,000
649,116,206
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1.3 การบริหารจัดการรายรับขององค์กร
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี
2558 มุ่งเน้นแยกงบประมาณให้เกิดความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณ และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์การ โดยการจัดสรรงบประมาณในปี 2558 มุ่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่ท�าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการกระจายเสียงและแพร่ภาพแก่ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงเนือ้ หาทีน่ �าเสนอ
เป็นการกระตุ้นการพัฒนาสังคมไทยให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ปีงบประมาณ 2558 ได้มกี ารจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน โดยแบ่งงบประมาณเป็น 4 แผนงบประมาณ ดังนี้
รายการ

จ�านวนเงิน (บาท)

1. แผนและงบประมาณประจ�าปี 2558 (แผนงานประจ�าปี)
2. แผนและงบประมาณโครงการทีวีดิจิทัล (แผนโครงการ)
3. แผนและงบประมาณงบโครงการขยายขอบเขต
การด�าเนินการกระจายเสียงและแพร่ภาพ (แผนโครงการ)
4. แผนและงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (แผนโครงการ)
ยอดรวม

1,999,996,312
608,915,750
559,000,000
76,600,000
3,244,512,062

ซึ่งการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เป็นแบบสมดุลกับรายได้เงินบ�ารุงองค์การที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (พ.ร.บ.) พ.ศ. 2551 มาตรา 13 โดยจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2558 แบ่งตามหมวดงบประมาณ
ดังนี้
หมวดงบประมาณ
1. งบบุคลากร
2. งบด�าเนินการ
3. งบต้นทุนผลิตและการจัดหารายการ
4. งบลงทุน
5. งบโครงการ
6. งบอุดหนุนสภาผู้ชมฯ และผู้ผลิตอิสระ
7. งบส�ารอง ส.ส.ท.
รวมงบประมาณรายจ่าย

ส.ส.ท. มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่
พนักงานตามข้อก�าหนดของระเบียบองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
สวัสดิการและการสงเคราะห์พนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 และได้ มี ก ารประมาณการหนี ้สิ น ผลประโยชน์
พนักงานทางบัญชี (อ้างมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์พนักงาน) ค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกั น ภั ย โดยใช้ วิ ธี ค� า นวณคิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที ่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
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จ�านวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

658,000,268
418,293,544
766,299,000
94,598,500
28,805,000
21,000,000
13,000,000

32.9
20.9
38.3
4.7
1.4
1.1
0.7

1,999,996,312

100.0

ซึ่งได้น�าข้อมูลทางสถิติมาเป็นปัจจัยในการประมาณการ
จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และค�านวณคิดลดโดยใช้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มกี า� หนดเวลา
ใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ณ วั น ทีป่ ระเมิน มู ล ค่ า ค� า นวณระยะเวลาคาดการณ์
เฉลี่ยของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานโดยถ่วงน�า้ หนัก
ด้วยรายจ่ายผลประโยชน์คาดการณ์แสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของประมาณการหนี้สิน
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เพื ่อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท กี ่ � า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญ ญัติ อ งค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ข่าวสารและรายการทีผ่ ลิต
และเผยแพร่ ท างสถานีโ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อส รวมทัง้
กิ จ กรรมขยายผลต่ า งๆ จึ ง มุ่ ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ประเทศไทยให้ เ ป็ น สั ง คมคุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรมอย่ า ง
โดดเด่นเห็นชัดตลอดมา ส�าหรับปี พ.ศ. 2557 สามารถ
สรุปผลการด�าเนินการได้ดังนี้

จนน�าไปสู่การตรวจสอบโดย ป.ป.ช. และ สตง. ถึงความ
โปร่งใสของโครงการดังกล่าว
2) ศู น ย์ ค นหายไทยพีบี เ อส เป็ น ที ่พึ่ ง พาของ
ประชาชน จากการด�าเนินการติดตามคนหาย คนพลัดหลง
ต่างๆ ทีท่ างรายการสถานีประชาชนประกาศตามหามา
โดยตลอด ท�าให้ศูนย์คนหายไทยพีบีเอสได้กลายเป็นที่พึ่ง
ของสังคมเรื่องคนหายมาหลายปี โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้มี
ผูแ้ จ้งคนหาย 171 ราย และติดตามกลับมาได้โดยมีชวี ติ 100
ราย เสียชีวิต 6 ราย โดยสาเหตุการหายตัวไปนั้นแตกต่าง
กันไป ทั้งมีอาการทางสมอง สมัครใจออกจากบ้าน รวมไป
จนถึงถูกท�าร้าย ถูกล่อลวง ไทยพีบีเอสจึงได้สร้างกระแส

2.1 การด�าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสผลักดัน
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม รวมทั้ง
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
1) ตรวจสอบทุจริตสร้างสนามฟุตซอล จากผลงาน
การตีแผ่กระบวนการทุจริตจ�าน�าข้าวที่สร้างความเสียหาย
ให้กับประเทศอย่างร้ายแรงในปี พ.ศ. 2556 ส�าหรับ
ปี พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอสได้ตรวจสอบและเปิดโปงการ
ทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและจัดซื้ออุปกรณ์
ครุภัณฑ์โรงเรียน 17 จังหวัด ทัง้ ในภาคเหนือและอีสาน
รวม 358 โรงเรียน ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) งบประมาณกว่า 700 ล้านบาท
ซึ่ง ป.ป.ท. รายงานว่า พบพิรุธโครงการนี้ และได้ตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในโรงเรียนทั้ง 17 จังหวัด

สังคมไทยในการดูแลปกป้องเด็ก เนื่องจากพบว่าตัวแปร
ในการหายตัวไปของเด็กวัยรุ่นมากขึ้นตอนนี้คือ การใช้
สื่อโซเชียลมีเดีย และการหลงเชื่อบุคคลในโซเชียลมีเดีย
3) กรณีภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
เหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ ที่จังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และปฏิกิริยา
aftershock อย่างต่อเนือ่ งนับพันครั้ง ได้สง่ ผลกระทบสร้าง
ความเสียหายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ทัง้ อาคาร
บ้านเรือน วัดวาอาราม สถานศึกษา กว่า 10,000 แห่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขต 3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอพาน
อ�าเภอแม่ลาว และอ�าเภอแม่สรวย
นอกจากน�าเสนอข่าวสารเหตุการณ์ ปัญหาของ
ผู้ประสบภัย และให้ความรู้สังคมไทยเกี่ยวกับภัยพิบัติ

2) ด้านสังคม (Society )
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อย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายเดือนแล้ว ไทยพีบีเอส
และเครือข่าย 17 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลล้ า นนา สถาบั น อาศรมศิ ล ป์
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จังหวัดเชียงราย
กลุ่ม Design for Disasters กลุ่ม Thai flood กลุ่ม
รู ้ สู ้ flood ส� า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยีอ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (GIsTDa) กลุม่ อาสาสมัครคนพิการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ (Disaster Relief PWD Volunteer)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สมาคมอุตสาหกรรม
ป้องกันภัยพิบัติ ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่มบริษัท ปตท.
มูลนิธิมดชนะภัย มูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัย มูลนิธิไทยพีบีเอส
และ Miyamoto International (Thailand) Co., Ltd.
ยังได้จดั ตั้ง “ศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
แผ่นดินไหว..ไทยพีบเี อสและเครือข่าย” ขึน้ เพื่อระดมความ
ช่วยเหลือและจัดระบบความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีฐานข้อมูลพื้นทีแ่ ละผู้ประสบภัย
ข้อมูลความเสียหาย ความช่วยเหลือทีต่ ้องการ และทีไ่ ด้
ด�าเนินการไปแล้ว รวมทัง้ ข่าวสารและองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ทที่ กุ ฝ่ายทัง้ ในและนอกพืน้ ที่สามารถเข้าถึง
โดยสะดวกและสามารถน�าไปท�างานต่อได้อย่างรวดเร็ว
ทัง้ นี้ได้ระดมความช่วยเหลือทัง้ ในรูปของเงินและสิ่งของ
เพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนทีไ่ ด้รับความเสียหาย
9 แห่ง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 13 แห่ง ซ่อมแซม
วัดและบ้านอยู่อาศัยมากกว่า 100 แห่ง โดยเน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดล�าดับความช่วยเหลือตาม
ความจ�าเป็นเร่งด่วน การเรียนรู้วิธีซ่อมแซมอาคารโดยมี
อาคารทีไ่ ด้รบั ความเสียหายเป็นแบบฝึกหัดและห้องเรียน
รวมไปถึงการมีสว่ นร่วมด้วยช่วยกันในการซ่อมแซมบ้านใน
ชุมชนของตนเองของช่างชุมชนและชาวบ้านใน 4 ต�าบล
ได้แก่ ต�าบลโปร่งแพร่ อ�าเภอแม่ลาว และต�าบลแม่พริก
ป่าแดด และแม่สรวย อ�าเภอแม่สรวย
4) ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชาวบ้านในต�าบลโคกสะอาดส่วนใหญ่มักจะรับเครื่องใช้
ไฟฟ้าเก่าจากพ่อค้าคนกลาง มาคัดแยกชิ้นส่วนเอาโลหะ
มีค่าไปขาย และชิ้นส่วนทีไ่ ม่สามารถขายได้ก็น�าไปทิง้
ในบ่อขยะของ อบต.โคกสะอาด อ�าเภอฆ้องชัย และมี
142 ไทยพีบีเอส
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การลักลอบเผาบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านต�าบล
หนองตอกแป้น อ�าเภอยางตลาด หลังจากทีม่ กี ารน� า
เสนอข่าวนี้ จึงมีเจ้าหน้าทีไ่ ปตรวจสอบพบว่าน�้าและดิน
มีสารโลหะหนักปนเปื้อนในปริมาณสูงเกินค่ามาตรฐาน
ซึ่งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ส่วนกลางและระดับจังหวัด
ได้ร่วมกันจัดการปัญหานี้
5) ปัญหาความปลอดภัยและมาตรฐานรถโดยสาร
สาธารณะ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน หลังเกิดอุบัติเหตุพลิกคว�่า
จนมีผู้เสียชีวิต 5 คน และบาดเจ็บกว่า 60 คน เมื่อวันที่
17 เมษายน พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอสตรวจสอบพบว่ารถ
โดยสารสาย 170 แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ ของบริษัทเปรม
ประชาขนส่ง จ�ากัด ดังกล่าวเสียระหว่างทางบ่อยครั้ง

หลั ง จากน� า เสนอเรื ่อ งนี้ เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2557 ทางผู้อ�านวยการเขตหลักสีเ่ ป็นประธานการ
ไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ โดยมีต�ารวจ สน. ทุ่งสองห้อง ผู้บริหาร
บริษัทอิตาเลียนไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย รวมถึง
ภาคประชาชน มีการแก้ไขเพิม่ ความปลอดภัยมากขึ้น
ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในสั ง คมร่ ว มกั น มากขึ ้น
นอกจากนี้ยังก�าชับการขับขี่รถบรรทุกดิน เรื่องมารยาท
การขับรถ ส่วนครอบครัวทีส่ ูญเสียสมาชิกครอบครัวหรือ
ผู้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุบนถนนดังกล่าว บริษัทอิตาเลียนไทย
จะจ่ายเงินชดเชยให้กรณีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
7) ปัญหาตลาดน�า้ ด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ทีน่ ักท่องเทีย่ วทัง้ ไทยและต่างชาติร้องเรียนว่ามีการเก็บ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงตั้งคณะกรรมการ
4 ฝ่าย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัยและการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6) ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ รังสิต ชาวชุมชนย่านถนนก�าแพงเพชร 6 เขตหลักสี่
และเขตดอนเมือง เดือดร้อนจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
จากถนนที่ช�ารุด แท่งปูนกั้นถนนไม่เป็นระเบียบ กลางคืน
แสงสว่างไม่เพียงพอ และมารยาทการขับขี่ของรถบรรทุก
ดินหรือปูน ซึ่งเคยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบรรทุกดิน
ของบริษัทอิตาเลียนไทยเฉี่ยวชน โดยไม่ได้รับการชดเชย
จากคู่กรณี

ค่าบริการเรือโดยสารทีไ่ ม่เป็นธรรม รวมถึงข้าวของมีราคา
ที่แพงเกินจริง หลังจากน�าเสนอเป็นข่าว ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ราชบุรีได้ห ารือและจัดระเบียบเพื่อเรีย กความเชื ่อ มั ่น
กลับมาอีกครั้ง
8) โครงการผ่าตัดตาให้ชาวภูฏาน เป็นความร่วมมือ
ระหว่ า งสถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อส และโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ทีม่ ีทีมจักษุแพทย์ทมี่ ีความ
ช�านาญและประสบการณ์ออกหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือประเทศ
ภูฏาน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรและมี
ฐานะยากจน มีผู้ป่วยที่ตามัวจากต้อกระจกถึง 5,500 ราย
แต่มีจักษุแพทย์เพียง 7 คน
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2.2 การเข้าร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะ
รายการเวทีสาธารณะ และรายการเสียงประชาชน
เปลีย่ นประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ด�าเนินการ
จัดเวที “เสียงประชาชนทีต่ ้องฟังก่อนปฏิรูป Thai PBs”
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 12 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายเดินหน้า
ปฏิ รู ป มหาวิ ท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ร าช มูล นิธิ ฟ รี ด ริ ช
เนามัน (FNF) มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา มูลนิธิ
สยามกั ม มาจล สถาบัน พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน สถาบั น
อาศรมศิลป์ ส�านักงานกิจการยุติธรรม และศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้ฯ กระทรวงยุตธิ รรม ส�านักงานประสานการพัฒนาสังคม
สุขภาวะ (สปพส.) และสถาบันพระปกเกล้า (หลักสูตรเสริมสร้าง
สังคมสันติสุข รุ่น 5) คู่ขนานไปพร้อมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ทัง้ หมด 7 เวที ทีจ่ ังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่
144 ไทยพีบีเอส

ฉะเชิงเทรา สงขลา นครปฐม และพิษณุโลก ซึง่ สามารถ
ประมวลข้อเสนอในการปฏิรูปจากเครือข่ายและประชาชนที่
เข้าร่วมได้ดังนี้
1) ปฏิรปู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ที่ดนิ ป่าไม้ เหมืองแร่ พลังงาน เขื่อน น�า้ ประมง ชายฝัง่ และ
สิ่งแวดล้อม) โดยฐานส�าคัญของประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ
คื อ การทีป่ ระชาชนไม่ ม ีส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ขณะที ่ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ไม่ ย อมรั บ
การด�าเนินการของชาวบ้าน หัวใจส�าคัญในการแก้ไขปัญหา
จึงต้องให้อา� นาจในการจัดการอยูท่ ่ที อ้ งถิ่นเป็นหลัก สนับสนุน
ให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของทรัพยากรของตนเอง จัดการ
โดยชุมชน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความ

6
เหลือ่ มล�ำ้ ในกำรเข้ ำ ถึ ง กำรจั ด กำร กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
2) ปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำ เป็ น ระบบที ่มี ก ำรผู ก ขำดโดย
กระทรวงศึกษำธิกำรที่มีลักษณะกำรรวมศูนย์ ขำดควำม
ยืดหยุ่นและไม่มีทำงเลือกทีห่ ลำกหลำย ซึ่งไม่ตอบสนองต่อ
ศักยภำพตำมธรรมชำติท่ีแตกต่ำงกันของผูเ้ รียนแต่ละคน หัวใจ
ส�ำคัญของกำรปฏิรปู กำรศึกษำจึงต้องกระจำยอ�ำนำจทำงกำร
ศึกษำให้แก่สงั คม ให้ประชำชนทุกภำคส่วนได้มีสว่ นร่วมในกำร
ออกแบบ ก�ำหนด และจัดกำรศึกษำทีส่ อดคล้องกับบริบทที่
หลำกหลำยของผู้เรียน ชุมชน และสถำนศึกษำ
3) ปฏิรูปเศรษฐกิจ มีข้อเสนอในประเด็นต่ำงๆ เช่น
จั ด ตั ้ง และสนับ สนุน “กองทุน ร่ ว ม” มีศู น ย์ ป ระสำนงำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ให้ทอ้ งถิ่นออกข้อบัญญัตริ ะดับพื้นที่เพื่อ
พิทักษ์ฐำนทรัพยำกรและควบคุมทุนข้ำมชำติทีจ่ ะมำท�ำลำย
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของท้องถิ่น กำรจัดตั้งกองทุนเกษตร
พันธสัญญำในประเทศ สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีแปรรูป
สินค้ำชุมชน ส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งกองทุน เป็นต้น
4) ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม มีข้อเสนอในประเด็น
ต่ำงๆ เช่น มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรช่วยเหลือด้ำนกฎหมำย
จัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” ทีม่ ีประสิทธิภำพระดับชุมชน
ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม เป็นต้น
5) ปฏิ รู ป เกษตรกรรม มีข ้ อ เสนอในประเด็ น ต่ ำ งๆ
เช่น ส่งเสริมกำรขับเคลือ่ นด้ำนเกษตรอินทรีย์ กำรคุ้มครอง
พืชพันธุ์ท้องถิ่น สนับสนุนระบบสหกรณ์ชุมชน กำรจัดโซน
ภำคอุตสำหกรรมไม่ให้มีผลกระทบต่อกำรเกษตร และกำร
บูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ เป็นต้น
6) ปฏิรูประบบสวัสดิกำร (รัฐสวัสดิกำร) ให้ได้มำซึ่ง
กำรดูแลคุณภำพชีวิตตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน และส่งเสริมระบบ
สวัสดิกำรชุมชน
7) ปฏิรูปที่ดิน - ที่อยู่อำศัย มีข้อเสนอในประเด็นต่ำงๆ
เช่น ตรวจสอบและแก้ไขกฎหมำยทีส่ ร้ำงควำมเดือดร้อน
ให้ประชำชน ยกเลิก ทบทวน แผนแม่บททวงคืนผืนป่ำไม้
แห่งชำติ และให้ภำคประชำชนและสังคมมีส่วนร่วมในเรื่อง
ของกฎหมำย แผนแม่บท และกำรจัดกำรที่ดิน ฯลฯ
8) ปฏิรูปแผนพัฒนำ มีข้อเสนอในประเด็นต่ำงๆ คือ มี
กำรทบทวนแผนพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกำสให้
ภำคประชำชนเป็นผู้ร่วมจัดก่อนน�ำเสนอต่อ “สภำปฏิรูป”
และรัฐบำลเพื่อพิจำรณำ นอกจำกนี้ ให้กำรพัฒนำเป็นไป
ด้วยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และให้ประชำชนเป็น
ผู้ก�ำหนดอย่ำงแท้จริง เช่น กำรวำงผังเมือง กำรสร้ำงถนน

ตัดใหม่ หรือนิคมอุตสำหกรรม มีกำรจัดตั้งองค์กรอิสระและ
ไม่แสวงหำก�ำไรในกำรจัดท�ำ EIA อย่ำงเป็นธรรมและเป็นกลำง
รวมทั้งมีกองทุนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีกำรพัฒนำ เป็นต้น
9) ปฏิรูปควำมคิด ควำมเห็นต่ำงทำงกำรเมือง ด้วยกำร
สร้ำงพื้นทีใ่ นกำรพูดคุย ปลุกจิตส�ำนึกร่วมในสังคม และบังคับ
ใช้กฎหมำยในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงจริงจัง
10) ปฏิรูปวิถีชีวิตวัฒนธรรม กลุ่มชำติพันธุ์ - ชนเผ่ำ
พื้นเมือง มีข้อเสนอในประเด็นส�ำคัญๆ คือ ให้มีกำรเยียวยำ
ชนเผ่ำพื้นเมืองทีไ่ ด้รับผลกระทบจำกกำรอพยพออกจำก
ชุมชน และจัดตั้งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงใน
ที่อยู่อำศัยในพื้นที่ท�ำกินและพื้นที่จิตวิญญำณ รัฐต้องยอมรับ
และสนับสนุนให้จัดตั้งสภำชนเผ่ำพื้นเมืองในรูปแบบสภำ
ในระดับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหำของตนเอง
11) ปฏิรูปด้ำนกำรเมือง มีกำรเสนอประเด็นต่ำงๆ เช่น
กำรปฏิรปู โครงสร้ำงทำงกำรเมืองระดับท้องถิ่น กระจำยอ�ำนำจ
ท้องถิ่น กำรตรวจสอบถ่วงดุลกำรใช้อ�ำนำจระดับท้องถิน่
กำรปฏิรูปโครงสร้ำงทำงกำรระดับประเทศ ประชำชนต้อง
ตระหนักรู้ถึงสิทธิทำงกำรเมือง และอ�ำนำจทำงกำรเมือง ให้
ประชำชนรู้หน้ำที่กำรเป็นพลเมือง กำรจัดตั้งสภำประชำชน
หรือสภำพลเมือง เป็นต้น
นอกจำกนีย้ งั มีประเด็นในกำรปฏิรูปด้ำนควำมมั่นคง
ทำงอำหำร กำรจัดกำรภัยพิบัติ ด้ำนผู้บริโภคและสตรี ด้ำน
คุณภำพชีวิตอีกด้วย
ผลกระทบต่อแนวทางการปฏิรูปและการเปลี่ยนผ่าน
สังคมไทย สำมำรถแยกเป็นผลกระทบระยะสั้น ระยะกลำง
และระยะยำว ดังนี้
1. ผลกระทบระยะสั้นเพื่อการปฏิรปู สรุปได้ 8 ประเด็น
คือ
1) เกิดบรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
2) กำรมีพื้นที่ปลอดภัยของคนเห็นต่ำง
3) ประชำชนมีโอกำสในกำรสะท้อนปัญหำ
4) เกิดข้อเสนอเชิงประเด็นเพื่อกำรปฏิรูป
5) เกิดข้อเสนอเชิงกลไกเพื่อกำรปฏิรูป
6) เกิดกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยร่วมเป็นขบวนขับเคลื่อน
กำรปฏิรูป
7) เกิดแนวทำงกำรจัดเวทีสำธำรณะอย่ำงมีส่วนร่วม
8) บทบำทของสื่อมวลชนในเวทีสำธำรณะส่งผลให้เกิด
กำรรับรูข้ อ้ มูลอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรขับเคลือ่ นเพือ่ กำรปฏิรปู
ของเครือข่ำย
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2. ผลกระทบระยะกลางและระยะยาวเพือ่ การ
เปลี่ยนผ่านสังคมไทย แยกเป็น 3 ด้าน คือ
1) ด้ ำ นบรรยำกำศกำรมีส ่ ว นร่ ว มของประชำชน
ประชำชนได้เรียนรู้วิถีประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วมน�ำไปสู่
สังคมสันติสุข
2) พื้นทีส่ ำธำรณะของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ำย มีกำรใช้
กระบวนกำรพูดคุยในรูปแบบต่ำงๆ น�ำไปเป็นเครื่องมือในกำร
แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในทุกระดับ
3) ข้อเสนอเพื่อกำรขับเคลือ่ นของภำคประชำชน
เกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงรัฐ ภำคประชำสังคม และภำค
ประชำชนในกำรพัฒนำประเทศ
2.3 การมีสว่ นร่วมของชุมชนกับการด�าเนินงานของ ส.ส.ท.
“นักข่าวพลเมือง” รำยกำรทีเ่ ปิดพื้นทีห่ น้ำจอของ
ไทยพีบีเอสให้พลเมืองทุกระดับ ได้สำมำรถร่วมรับผิดชอบ
สังคม ด้วยกำรสื่อสำรประเด็นสำธำรณะผ่ำนมุมมองของ
พวกเขำได้ด้วยตนเอง ปรำกฏเป็นแง่มมุ ข่ำวและเรือ่ งเล่ำที่
เผยแพร่ไปทั่วประเทศ กำรลุกขึ้นมำสือ่ สำรโดยมีจติ สำธำรณะ
ไม่มีค่ำตอบแทนของนักข่ำวพลเมืองเป็นกำรสะท้อนถึงกำร
แสดงออกถึงสิทธิพื้นฐำนของกำรสื่อสำรของประชำชนซึ่งถือ
เป็นกำรแสดงถึงประชำธิปไตยทำงกำรสื่อสำรที่เป็นรูปธรรม
ปี พ.ศ. 2557 รำยกำร “นักข่ำวพลเมือง” ได้รับกำร
คัดเลือกรำงวัลดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน จำกคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ประเภทองค์ ก รสือ่ สำรมวลชนหรื อ รำยกำรทีส่ ่ ง เสริ ม
สิท ธิ ม นุษ ยชน เนือ่ งในวั น โอกำสวั น สิท ธิ ม นุษ ยชนสำกล
10 ธันวำคม ประจ�ำปี 2557
ประเด็นทีน่ ักข่ำวพลเมืองเลือกมำน�ำเสนอ ชีใ้ ห้เห็น
ถึงควำมส�ำคัญของกำรต้องเข้ำใจถึงมิติด้ำนสิทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชน และควำมหลำกหลำยในสังคม นอกจำกนั้นทักษะ
ด้ำนกำรสือ่ สำรทีพ่ ลเมืองได้พัฒนำขึ้นมำร่วมกันยังท�ำให้
เข้ำใจแนวคิดของกำรท�ำสื่อที่รบั ผิดชอบต่อสังคมและสำมำรถ
สื่อสำรในช่องทำงอื่นได้อีกหลำกระดับ เช่น
ประเด็นสันติภาพชายแดนใต้ เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
ในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ผ่ำนมำกว่ำ 10 ปี แต่คน
ในพื้นทีย่ ังมีควำมหวังทีจ่ ะแก้ไขปัญหำและสร้ำงควำมเข้ำใจ
โดยเครือข่ำยนักข่ำวพลเมือง พยำยำมสื่อสำรเรื่องรำวจำกพืน้ ที่
อย่ำงต่อเนื่อง ล่ำสุด เครือข่ำยผูห้ ญิงเพือ่ สันติภำพชำยแดนใต้
พยำยำมสือ่ สำรเรือ่ งรำวจำกมุมมองกลุ่มสตรีมสุ ลิมสะท้อน
อีกแง่มุมจำกประเด็นในพื้นที่
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ประเด็นภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหวเชียงราย แผ่นดินไหวใหญ่
ทีจ่ ังหวัดเชียงรำยในเดือนพฤษภำคม ส่งผลให้บ้ำนเรือนของ
ชำวบ้ำนได้รับควำมเสียหำยเป็นจ�ำนวนมำก รวมถึงชำวบ้ำน
ท้ำยเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ที่มีข้อสงสัยและกังวลต่อ
ควำมมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อน มีควำมพยำยำมในกำรสื่อสำร
ในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติถึงควำมต้องกำรของชำวบ้ำนในพื้นที่
อย่ำงต่อเนื่อง
ส�ำนักเครือข่ำยสื่อสำธำรณะ ไทยพีบเี อสมีหน่วยงำนที่ท�ำ
หน้ำที่พฒ
ั นำศักยภำพของพลเมืองให้สำมำรถสื่อสำรและผลิต
สื่อร่วมกับไทยพีบเี อส นอกจำกนั้นยังมีกำรยกระดับกำรพัฒนำ
นักข่ำวพลเมืองสูก่ ำรเป็นผูผ้ ลิตสื่อจำกภำคประชำชนทีม่ คี วำม
เข้ำใจมิติอนั ซับซ้อนของสังคมเพิม่ ขึน้ เข้ำใจหลักของกำรจับ
ประเด็น กำรเล่ำเรื่อง กำรถ่ำยภำพ และหลักจริยธรรมในกำร
สื่อสำร ดังนั้น “นักข่ำวพลเมือง” จึงไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตหน้ำ
จอ แต่ยงั เป็นกระบวนกำรเสริมสร้ำงพลังให้พลเมืองตระหนัก
ถึงกำรสื่อสำรด้วยตนเอง และร่วมรับผิดชอบสังคมด้วยกำร
ตรวจสอบ ดูแล แบ่งปันเรือ่ งรำวอย่ำงมีจิตส�ำนึกสำธำรณะ
ร่วมกัน
“ทีวชี มุ ชน” กำรเปลีย่ นผ่ำนจำกระบบแอนำล็อกสูร่ ะบบ
ดิจิทัลตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้โทรทัศน์ชุมชน
เป็น 1 ใน 3 ประเภท แม้ขณะนี้ยังไม่มีกำรอนุญำตให้ด�ำเนิน
กำร แต่แนวคิดและแนวทำงปฏิบตั ใิ นเรื่องของโทรทัศน์ชมุ ชน
ในหลำยพื้นทีไ่ ด้เกิดขึ้นแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2557 พบว่ำมี
ภำคประชำชนที่เกำะเกี่ยวกันเพื่อกำรเดินหน้ำก่อตั้งทีวชี มุ ชน
ในหลำยพื้นที่ ไทยพีบีเอสจึงมีบทบำทหนุนเสริมกำรเตรียม
ควำมพร้อมเครือข่ำยทีวีชุมชนเพื่อให้เกิดกำรผลิตสื่อด้วย
หลักคิดแบบสื่อสำธำรณะ โดยมีกำรลงนำมควำมร่วมมือ
กับ 9 สถำบันกำรศึกษำทัว่ ประเทศ ทีเ่ ห็นควำมส�ำคัญของ
กำรพัฒนำสื่อสำธำรณะระดับชุมชนและมำร่วมหนุนเสริม
ผลิ ต บุ ค ลำกรและพั ฒ นำศั ก ยภำพคนท� ำ สื ่อ ชุ ม ชนให้ เ กิ ด
ทักษะกำรผลิตสื่อทีม่ ีแนวคิดเพื่อประโยชน์สำธำรณะ เพื่อ
เติบโตสู่กำรเป็นทีวีชุมชนได้ในอนำคต ประกอบด้วย ภำค
อีสำน 3 สถำบันคือ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์ ภำคเหนือ 3
สถำบันคือ มหำวิทยำลัยพะเยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ภำคใต้ 3 สถำบัน
คื อ มหำวิ ท ยำลั ย สงขลำนคริ น ทร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
นครศรีธรรมรำช มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

6
นอกจากนั้น ไทยพีบีเอสยังได้หนุนเสริมเครือข่ายสื่อ
ชุมชนที่มีความพร้อมจ�ำนวน 2 แห่ง คือ
1) พะเยาทีวชี มุ ชน ด�ำเนินการโดยสถาบันปวงผญาพยาว
และมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
2) ทีวีชุมชนอุบลราชธานี ด�ำเนินการโดยมู ลนิ ธิ สื่อ
สร้างสุข และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยให้น�ำร่องทดลองผลิตรายการทีวีชุมชนที่ตอบสนอง
ชุมชน และถอดบทเรียนการด�ำเนินการ เพื่อน�ำการท�ำงาน
ครั้ ง นี้ ม าถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นกั บ เครื อ ข่ า ยสื่ อ ชุ ม ชน
ทั่วประเทศ ในการประชุมใหญ่เครือข่ายสื่อพลเมือง ด้วยการ
“เปิดห้องเรียนทีวีชุมชน เรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้าสู่สื่อ
สาธารณะชุมชน” ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาแนวคิดต่อยอดที่จะ
ร่วมกันสานต่อในปี 2558
2.4 การจัดการกับปัญหาคอร์รัปชัน
คอร์รัปชันเป็น 1 ใน 5 Thematic Program ของ
ไทยพีบีเอสมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกิน
สังคมไทยมายาวนานและสร้างความเสียหายให้กบั ประเทศชาติ
ประชาชนมากมาย และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ท�ำให้ถูกลดอันดับปลอดคอร์รัปชันจากอันดับ 88 เป็น 102
เมื่อปี พ.ศ. 2556 การท�ำหน้าที่เปิดโปงปัญหาคอร์รัปชัน
จ�ำน�ำข้าวอย่างกัดไม่ปล่อยของไทยพีบีเอสในปี พ.ศ. 2556 2557 ท�ำให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวต่อปัญหาในเรื่องนี้
อย่างไม่เคยมีมาก่อน และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ตามมา มีความเอาจริงเอาจังในการปราบปรามคอร์รัปชัน
และท� ำ ให้ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ดี ขึ้ น มาเป็ น อั น ดั บ ที่ 85
ในปี พ.ศ. 2557
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหนึ่งในข้อบังคับจริยธรรมของ
องค์การ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่องค์การก�ำหนด
และประกาศไว้ชัดเจนมาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551
จึ ง มี ก ารออกแบบระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารเพื่ อ
ป้องกันการคอร์รัปชันไว้ อาทิ การแสดงทรัพย์สินต่อคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ของกรรมการนโยบายและกรรมการบริหาร การก�ำหนดให้
พนักงานต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวข้อง ที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์การและการตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตตั้งแต่
เริ่ ม เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง ต้ อ งเข้ า รั บ การปฐมนิ เ ทศเพื่ อ
เรียนรู้เรื่องจริยธรรม ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 มีการจัดปฐมนิเทศ
ฝึกอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรม การรู้
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เท่ำทันผลประโยชน์ทับซ้อนและโฆษณำแฝงจ�ำนวน 199 คน
หรือประมำณร้อยละ 20 ของพนักงำน
ส.ส.ท. มีร ะบบควบคุ ม ภำยในและส�ำ นัก ตรวจสอบ
ภำยใน เพื่อก�ำกับควบคุมหน่วยงำนไม่ให้เกิดกำรคอร์รัปชัน
ได้ โดยเฉพำะในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทีต่ ้องมีกรรมกำรก�ำหนด
คุณลักษณะ กรรมกำรจัดซื้อ กรรมกำรตรวจรับตำมระเบียบ
ทีก่ �ำหนดไว้ รวมทัง้ ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
เพื ่อ ค้ น หำควำมผิ ด ปกติ นอกจำกนัน้ ยัง มีค ณะกรรมกำร
ธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒจิ ำกภำยนอก มำช่วยพัฒนำระบบกำรป้องกัน
ปัญหำคอร์รปั ชัน ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีกำรจัดท�ำคูม่ ือนโยบำย
และแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรปกป้องผูใ้ ห้เบำะแส ข้อมูลกำรทุจริต
และคอร์รปั ชัน หรือ Whistle Blower Policy ขึ้น โดยให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรปกป้องคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล เบำะแส กำรเยียวยำ
ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง และกำรป้องกันกำรกลั่นแกล้งให้ร้ำยกัน
นอกจำกนั้น ส.ส.ท. ยังได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมิน
องค์กำรด้ำนมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน โดยพัฒนำมำจำก
เครื่องมือของสมำคมพัฒนำสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (Thai
Institute of Director: IOD) เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรประเมิน
และวำงแผนกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้จัดท�ำ
แผนงำนด้ำนกำรส่งเสริมและขับเคลือ่ นกำรด�ำเนินงำนด้ำน
ธรรมำภิบำลทั่วทั้งองค์กำรฯ ซึ่งมีเนื้อหำครอบคลุมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยก�ำหนด
ให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรอีกด้วย
ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2557 มีกำรร้องเรียนว่ำพนักงำนเรียกรับ
ผลประโยชน์จำกบุคคลภำยนอก 2 รำย แต่เมื่อสอบสวนแล้ว
ไม่พบหลักฐำนที่จะยืนยันว่ำมีควำมผิดได้ 1 รำย ส่วนอีก 1
รำยลำออก จึงยุติกำรสอบสวนไป
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3) ด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights)

ส.ส.ท. เป็ น สื ่อ สำธำรณะทีย่ ึ ด มั ่น ในหลั ก กำรส� ำ คั ญ ของ
สื่อสำธำรณะ 9 ประกำร ซึ่ง 1 ใน 9 หลักกำรส�ำคัญคือ กำร
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Protection)

เพือ่ ให้กำรน�ำเสนอประเด็นอ่อนไหวทำงสิทธิมนุษยชน
เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน
สถำบันวิชำกำรสือ่ สำธำรณะ ในฐำนะหน่วยงำนทำงวิชำกำร
ของ ส.ส.ท. ได้พัฒนำ ทบทวน และปรับปรุงข้อบังคับทำง
จริยธรรมวิชำชีพในกำรผลิตและกำรเผยแพร่รำยกำรใน 3
ประเด็น ได้แก่ ชำติพันธุ์ (race) ศำสนำ (religion) และ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ (royal family) และได้จดั กำรสัมมนำ
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเพื ่อ รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น อย่ ำ งรอบด้ ำ นจำก
คณะท�ำงำนของคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของ ส.ส.ท. จ�ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
กำรสัมมนำเชิงปฏิบตั กิ ำรจริยธรรมวิชำชีพในกำรน�ำเสนอข่ำว
และรำยกำรประเด็นศำสนำ ควำมเชื่อและชำติพันธุ์ เมื่อวันที่
8 สิงหำคม พ.ศ. 2557 และประเด็นสถำบันพระมหำกษัตริย์
เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2557 มีผู้เข้ำร่วม 58 คน ท�ำให้ได้
เอกสำรจริยธรรมวิชำชีพและแนวทำงปฏิบัติในกำรน�ำเสนอ
ข่ำวและรำยกำร ซึ่งมีหลักกำรและสำระส�ำคัญ ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติการน�าเสนอข่าวและรายการประเด็น
ชาติพันธุ์
ส.ส.ท. ให้ ค วำมเคำรพต่ อ หลั ก กำรพื ้น ฐำนของ
สิทธิมนุษยชน ควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติ ชำติพันธุ์ สีผิว
โดยกำรน�ำเสนอต้องไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวัย เชื้อชำติ
ชนชั้น หรือละเมิดศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และจะต้องน�ำเสนอ
ด้วยควำมเคำรพในสิทธิ ขณะทีก่ ำรน�ำเสนอต้องระมัดระวัง
ด้ำนภำษำ ชื่อกลุ่มชำติพันธุ์ เชื้อชำติ ถิ่นทีอ่ ยู่ ภูมิล�ำเนำ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศำสนำ ควำมคิด ภำษำ
เครือ่ งแต่งกำย สัญลักษณ์ ควำมเชือ่ ที่เกีย่ วข้องในทำงชำติพนั ธุ์
จะต้องน�ำเสนออย่ำงถูกต้อง เท็จจริง ครบถ้วน ไม่บิดเบือน
หรือน�ำเสนอในลักษณะสร้ำงควำมขัดแย้ง และไม่น�ำเสนอใน
ลักษณะดูหมิน่ หรือสร้ำงตรำประทับเชิงลบ อคติ เหมำรวม
ทำงชำติพันธุ์ หรือท�ำให้เป็นเรื่องตลกหรือด้อยค่ำ
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2. แนวทางปฏิบัติการน�าเสนอข่าวและรายการประเด็น
ศาสนา ไสยศาสตร์ และความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ
ส.ส.ท. ให้ความเคารพในความคิด ความเชือ่ ยึดถือปฏิบตั ิ
ตามแนวทางศาสนาใดๆ ก็ตาม โดยความเชื่อและวิถปี ฏิบตั ขิ อง
ศาสนา หรือนิกายในศาสนาต่างๆ ต้องอธิบาย น�าเสนออย่าง
ถูกต้อง ไม่นา� เสนออย่างบิดเบือนเป็นเท็จ หรือเพื่อใช้ประโยชน์
ในทางพาณิชย์หรือความเชื่องมงายไร้สาระ
แง่มุมทางศาสนาหรือความเชื่อต่างๆ ทีเ่ ป็นส่วนบุคคล
หรือนิกายในศาสนาต่างๆ จะต้องไม่ถกู น�าเสนออย่างผิดเพี้ยน
คลาดเคลือ่ น หรือถูกน�าเสนอในแง่มุมทีข่ ัดแย้งหรือคัดค้าน
กับการรับรูข้ องประชาชนโดยทั่วไป ต้องไม่กระท�าเพื่อฉกฉวย
หรือแสวงหาความเชื่อความศรัทธาจากประชาชน ตลอดจน
ต้องไม่น�าเสนอในลักษณะเชิญชวนเพื่อเข้าสูก่ ารนับถือ เลื่อมใส
ศรัทธา เป็นศาสนิกชนต่อศาสนานั้นๆ และสื่อสาธารณะต้อง
ปกป้องประโยชน์สาธารณะ และประชาชนหรือผู้อ่อนแอ
ทีอ่ าจตกเป็นเหยือ่ โดยขบวนการมิจฉาชีพทีใ่ ช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือ

3. แนวทางปฏิบัติการน�าเสนอข่าวและรายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ส.ส.ท. ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการมี
แนวทางและมาตรฐานในการน�าเสนอข่าวและรายการทีม่ ี
เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยยึดมัน่ บนหลักการ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข และสถาบันพระมหากษัตริยอ์ ยูใ่ นสถานะ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ โดยการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารควรค�านึงถึงความถูกต้อง เที่ยงตรง สมดุล รอบด้าน
เป็นธรรม มุ่งน�าเสนอเพื่อประโยชน์สาธารณะและค�านึงถึง
ผลกระทบต่อกลุ่มความคิดเห็นต่างๆ ในสังคมอย่างถี่ถ้วน
การน�าเสนอรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิรูป เปลี่ยนแปลง
ปกป้อง พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในรายการหรือ
ข่าว พึงกระท�าด้วยหลักการมาตรฐานวิชาชีพสื่อ ด้วยความ
ถูกต้อง เทีย่ งตรงและค�านึงถึงขอบเขตเสรีภาพของการพูด
ที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
CSR Report รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 149
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4) ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

ไทยพีบีเอสมีนโยบายการสร้างส�านักงานสีเขียว (GREEN
OFFICE) โดยจัดตั้งคณะท�างาน GREEN OFFICE เพื่อออกแบบ
จัดกลไก วางแผนงาน และรณรงค์ให้ชาวไทยพีบีเอสร่วมมือ
ร่วมใจกันช่วยสร้างความเป็นส�านักงานสีเขียวให้บรรลุผลส�าเร็จ
โครงการนี้ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 มีการด�าเนินการระยะ
เริ่มต้น แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ศึกษา ดูแลด้านโครงสร้างทีจ่ ะช่วยประหยัด
พลังงานในทุกด้าน ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ และบริษทั นันทวัน
ที่เป็นบริษัทรับบริหารจัดการให้ไทยพีบีเอส
ส่วนที่ 2 ดูแลเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คน
ไทยพีบีเอสมาร่วมด้วยช่วยกันประหยัดพลังงาน
ส่วนที่ 3 ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลต่างๆ
แก่พนักงาน

ในปี พ.ศ. 2557 โครงการ GREEN OFFICE มีผลการ
ด�าเนินงานที่ชว่ ยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า : เป้าหมายลด 5% ของปี
พ.ศ. 2556
ปริมาณไฟฟ้าลดลง 378,000 หน่วย (5.35%)
ค่าไฟฟ้าลดลง 415,542.51 บาท (1.46%)
(ข้อมูลเปรียบเทียบ ปี 2557 กับ 2556)
โดยใช้วิธีการ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ บริหารการเปิด-ปิด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทใี่ ช้ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เช่น มีการปิดแอร์
ก่อนเลิกงานประมาณ 15 นาที ติดตามตรวจสอบโดยแม่บ้าน
พนักงานรักษาความปลอดภัย และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานทุกคนช่วยกันดูแลปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
ทุกครั้งก่อนกลับบ้าน
2. การลดปริมาณการใช้น�้าประปา : เป้าหมายลด 5% ของ
ปี 2556
ปริมาณน�้าลดลง 2,383 ลิตร (4.70%)
ค่าน�้าประปาลดลง 40,762.54 บาท (4.69%)
สาเหตุทยี่ ังลดปริมาณได้ไม่ถึง 5% ตามเป้าหมาย เป็น
เพราะช่วงต้นปีนา�้ ประปามีความเค็ม ต้องเปลี่ยนน�้า
ในระบบชิลเลอร์บ่อย
มีการรณรงค์ ตรวจสอบการรั่วไหล มีการเปลี่ยนระบบ
น�้าพุเพื่อลดการใช้นา�้ โดยปรับระบบร่องน�า้ พุให้เป็น
ระบบธรรมชาติท้งั หมดเพื่อลดการใช้น้า� ในการล้างระบบ
150 ไทยพีบีเอส

และเติมน�้าใหม่ปีละ 4 ครั้ง (64 ลบ.ม./ปี) คลอรีน 24
ก.ก./ปี พร้อมกับติดตั้งระบบน�้าพุพลังงานโซลาร์เซลล์
ทดแทนน�้าพุจากไฟฟ้าในบางจุด
(ข้อมูลเปรียบเทียบ ปี 2557 กับ 2556)
3. การลดปริมาณการใช้กระดาษ : เป้าหมายลด 5% ของ
พ.ศ. 2556
ในการลดปริมาณการใช้กระดาษ ไม่สามารถด�าเนินการ
ได้ตามเป้าหมายมากนัก แต่กลับพบว่า
มีการใช้ปริมาณกระดาษเพิ่มขึ้น 93 รีม (1.49%)
ค่ากระดาษเพิ่มขึ้น 44,084 บาท (8.96%)
ราคากระดาษขาวแพงขึ้น
ปัจจุบันไทยพีบีเอสมีการเลือกใช้กระดาษรีไซเคิลจาก
กล่องนมบางส่วน
มีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้าเพิ่มขึ้น พร้อมกับลด
การพิมพ์งานที่ไม่จ�าเป็นลงไป
4. การจัดกิจกรรม มี 2 กิจกรรม ได้แก่
4.1 การจัดการขยะ มีวิธีด�าเนินการ ดังนี้
ปรับวิธีการส่งเสริมการแยกทิ้งขยะให้ง่ายขึ้น คือ ขยะ
รีไซเคิล ขยะทิ้ง กทม. ขยะอันตราย
รณรงค์ให้น�าภาชนะมาใส่น�้า - อาหาร แทนการใช้
ภาชนะสิ้นเปลือง/TOR ร้านกาแฟ แก้วใช้ซ�้า
หยุด การใช้ ก ล่ อ งโฟมภายใน 6 เดื อ น/ติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ที่โรงอาหาร
4.2 กิจกรรม 5 ส. มีวิธีการด�าเนินการ ดังนี้
ศึกษาระบบการจัดการ 5 ส. จากบริษัทนันทวัน
ตั้งคณะกรรมการประเมิน 5 ส. และเรียนรู้ระบบ
จัดงาน Big Cleaning Day เพื่อเปิดกิจกรรม 5 ส.
การด�าเนินการต่อ มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และช่วงเวลา
ประเมิน มีกรรมการประเมิน On the job training
โดย บริษัทนันทวันเป็นพี่เลี้ยง
5. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ : แคมเปญ 9 พฤติกรรม ที่
ชาวไทยพีบีเอสช่วยกันประหยัดพลังงาน ประกอบด้วย
ลดใช้กล่องโฟม
ทิ้งขยะให้ถูกถัง
ลดใช้แก้วน�้าพลาสติก
ปิดไฟตอนเที่ยง 1 ชั่วโมง
ลดใช้กระดาษทิชชู กระดาษส�านักงาน
ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ได้ท�างาน
ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอุปกรณ์ก่อนกลับบ้าน
ลดการใช้ลิฟต์ เดินขึ้นบันได 1 ชั้น
กิจกรรม 5 ส
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5) ด้านประโยชน์ของผลผลิตต่อผูช้ ม
(Product and Service Labeling)

5.1 การด�าเนินการทีเ่ กี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ผู้ชม รวมทั้งผลการส�ารวจความพึงพอใจ
ไทยพีบีเอสมีกลไกหลักในการรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประกอบด้วย
(1) กลไกเฝ้าระวังและสะท้อนสื่อไทยพีบีเอส (Thai
PBS Feedbacker และ Thai PBS Monitor) ที่มเี ครือข่าย
คนรุ่นใหม่ทวั่ ทุกภูมิภาค โดยท�างานออนไลน์ตลอด 24
ชั่วโมงร่วมกับเครือข่ายคนพิการร่วมสะท้อนสื่อ
(2) ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสทีท่ า� หน้าทีร่ ับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน และสร้างกิจกรรมร่วมกับผู้ชมผู้ฟัง
รายการที่เรียกว่า “เพื่อนสื่อสาธารณะ” ปัจจุบันมีสมาชิก
เพื่อนสื่อสาธารณะจ�านวน 15,815 คนทั่วประเทศ
ตลอดปี พ.ศ. 2557 มีผู้ชมส่งความคิดเห็นผ่าน
ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสจ�านวน 2,431 ราย โดยเข้ามาทาง
ช่องทางออนไลน์มากทีส่ ุด ประเด็นทีผ่ ู้ชมให้ความชื่นชม
ไทยพีบีเอส และฝากค�าขอบคุณมาให้ทีมงานมากมาย
สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
1) รายการของไทยพี บี เ อสสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติและค่านิยม เช่น รายการดูให้รู้,
พื้นที่ชวี ติ , Change My Life, พ่อแม่สสู้ ,ู้ ครอบครัวเดียวกัน,
ลุยไม่รู้โรย, วัฒนธรรมชุบแป้งทอด, หนังพาไป, องค์กร
ซ่อนอ้วน, ใจเท่ากัน, ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร, ฯลฯ รวมทั้ง
ซีรี่ส์ต่างประเทศทีน่ �ามาออกอากาศ ก็ได้รับค�าชื่นชมว่า
เป็นซีรีส์ที่ดีที่สุด
2) รายการของไทยพีบเี อสให้ความรู้ สร้างจินตนาการ
แรงบันดาลใจ โอกาสและการฝึกฝนเด็กและเยาวชน เช่น
รายการสอนศิลป์, สภาเสียงไร้เดียงสา, ฉลาดยกก�าลัง 2,
คิดวิทย์, Good Morning, English Breakfast, หม้อข้าว
หม้อแกง, หนูน้อยจ้าวเวหา, ฟุตบอล สพฐ., ละครฝัน/
เปลี่ยน/โลก, เด็กชายในเงา, ฯลฯ
3) รายการของไทยพีบเี อสให้ความรูแ้ ละเปิดโลกทัศน์
ให้ผู้ใหญ่ เช่น ท่องโลกกว้าง, โลกหลากมิติ, มิติโลก
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หลังเที่ยงคืน, Spirit of Asia, ทันโลก, Asian Beyond,
คิดยกก�าลัง 2, ตอบโจทย์, หน้าที่พลเมือง, ชั่วโมงท�ากิน,
เถียงให้รู้เรื่อง, ข่าวและสกู๊ปข่าวต่างๆ ฯลฯ โดยผู้ชม
บอกว่ารายการของไทยพีบีเอส คือ “อาหารสมอง”
4) รายการของไทยพีบเี อสให้แนวทางการด�าเนินชีวติ
ประจ�าวัน หรือแม้แต่รักษาความเจ็บป่วย อาทิ รายการ
คนสู้โรค, สารคดี ดร. ออซ, รายการโฮมรูม, กิน อยู่ คือ,
ภัตตาคารบ้านทุ่ง, ฟู้ดเวิร์ค, ฯลฯ

6

5) ข่า วและรายการข่าวของไทยพีบีเ อสปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะและประชาชน อาทิ ข่าวและสกู๊ป
ข่าวต่างๆ, รายการเปิดปม, รายการสถานีประชาชนและ
ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส, เวทีสาธารณะ, เสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย, นักข่าวพลเมือง, รูส้ ภู้ ยั พิบตั ,ิ รายการ
บ้านเธอก็บ้านฉัน, สองก�าลังสื่อ ฯลฯ
6) ข่าวและรายการของไทยพีบีเอส ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและประชาธิปไตย เช่น รายการเสียงประชาชน

เปลี ่ย นประเทศไทย เวทีส าธารณะ รายการทางออก
ประเทศไทย ฝ่าวิกฤตประเทศไทย เถียงให้รู้เรือ่ ง ข่าว
และสกู๊ปข่าวต่างๆ เป็นต้น
7) ข่าวและรายการของไทยพีบีเอสช่วยรักษามรดก
ทางวั ฒ นธรรมของชาติ เช่ น รายการทุ ก ทิศ ทั่ ว ไทย,
หม้อข้าวหม้อแกง, ภัตตาคารบ้านทุ่ง, พินิจนคร, บ้านเธอ
ก็ บ ้ า นฉั น , ข่ า วศิ ล ปวั ฒ นธรรมบั น เทิ ง , ทีวี ภู มิ ภ าค,
เมืองดลใจ เป็นต้น
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8) ข่าวและรายการของไทยพีบีเอส สนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เช่น สารคดีใกล้ตาอาเซียน, ASEAN Beyond, Human
Ride และรายการไทยบันเทิง ที่ท�าให้ผู้ชมเข้าใจวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านในอาเซียน
9) ข่าวและรายการของไทยพีบเี อส สามารถน�าไป
ต่ อ ยอดการเรี ย นรู ้ ข องบุค คล โรงเรี ย น และสถาบั น
การศึกษา เช่น รายการท่องโลกกว้าง, สารคดีชีวิตสัตว์,
สอนศิลป์, English Breakfast เป็นต้น
10) ข่าวของไทยพีบเี อสน่าเชื่อถือและน�าไปอ้างอิงได้
ผู้ ช มชื ่น ชมความกล้ า ที ่จ ะน�า เสนอข้ อ มูล จากทุก ฝ่ า ย
อย่างตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ เนื้อหาเจาะลึก ครบถ้วน
มีข ้ อ มูล /หลัก ฐานปฐมภู ม ิม าก โดยลงพื ้น ทีไ่ ปค้ น หา
และสัมภาษณ์เอง มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นกลาง
ผูป้ ระกาศข่าวไม่ใส่ความรูส้ ึกหรือความเห็นส่วนตัวในข่าว
นอกจากชื่นชมเนื้อหาข่าวและรายการแล้ว ผู้ชม
ยังชื่นชมทีไ่ ทยพีบีเอสพยายามช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงรายการ
ของสถานีได้อย่างทั่วถึง ผ่านล่ามภาษามือ และค�าบรรยาย
ใต้ภาพ (Sub-title) รวมทัง้ ความสวยงามของกราฟิก
การน�าเสนอข้อมูลเป็นภาพที่เข้าใจง่ายอีกด้วย
ผลจากการพัฒนากลไกการรับฟังและสะท้อนสื่อ
ของไทยพีบีเอส ได้เกิดความตื่นรู้ของผู้ชมผู้ฟังในการร่วม
เฝ้าระวังและสะท้อนสือ่ จากกระบวนการท�างานพบว่า
นอกจากการน�าความคิดเห็นไปปรับใช้ในการพัฒนาการ
ท�างาน และก�าหนดเป็นทิศทางการด�าเนินงานขององค์การ
แล้ว ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้ชมผู้ฟังรายการ
และผู้ผลิตสือ่ ในด้านความเข้าใจสื่อสาธารณะ และร่วม
เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาคุณภาพของสื่อสารมวลชนไทย
เกิดกลไกการตรวจสอบกันเอง และการยอมรับการตรวจสอบ
ของผู้ผลิตสื่ออย่างเป็นรูปธรรม
5.2 การปฏิบัติตาม หรือการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด รวมทั้ง
การโฆษณา โปรโมชั่น และการให้สปอนเซอร์
ส.ส.ท. เป็นสื่อสาธารณะทีใ่ ห้ความส�าคัญในเรื่อง
การผลิตและให้บริการข่าวสารความรู้สาระบันเทิงทีม่ ี
คุณภาพตามข้อบังคับทางจริยธรรมวิชาชีพสื่อและแนวทาง
ปฏิบัติในการเผยแพร่และผลิตรายการ โดยผู้บริหารและ
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ผู้ปฏิบัติงานได้ด�าเนินงานตามข้อบังคับทางจริ ย ธรรม
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลข่าวสารทีส่ นอง
ประโยชน์สาธารณะ ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพได้
มาตรฐาน โดยมีคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชน เป็นกลไกส�าคัญในการควบคุม
ก�ากับการผลิตและเผยแพร่รายการให้เป็นไปตามข้อบังคับ
จริยธรรม
ในปี พ.ศ. 2557 มีข้อร้องเรียนเรื่องละเมิดมาตรฐาน
จริยธรรม ไม่เป็นกลาง เนื้อหาข่าวไม่ถูกต้อง รวมทั้งการ
โฆษณาแฝงจ�านวน 11 กรณี คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
แล้วมีมติรับไว้พิจารณา 8 กรณี ซึ่งพบว่ามีการละเมิดจริง
4 กรณี (โฆษณาแฝง, น�าภาพของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ขอ
อนุญาต แต่ส่วนใหญ่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีการตักเตือนและให้ความรู้เพิ่มเติม)
ไม่ละเมิด 3 กรณี รอผลการสอบสวน 1 กรณี ส่วนที่ไม่รับ
ไว้พิจารณา 3 กรณี เนื่องจากมิได้เป็นเรื่องร้องเรียนตาม
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและ
การเผยแพร่รายการ และข้อร้องเรียนมิได้เป็นเรื่องเดียว
กับเนื้อหาข่าวที่ออกอากาศ

6

6) ด้านการจ้างงาน (Labor)

ไม่เพียงแต่การผลิตและเผยแพร่รายการที่ไทยพีบเี อส
จะต้องอยู่ภายใต้หลักการส�าคัญคือการเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์แ ละสิทธิมนุษยชน แต่ในการบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ภ ายในองค์ ก าร ก็ ย ึด มั่น ในหลั ก การ
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน แม้จะมีพนักงานชายมากกว่า แต่ก็
เป็นไปตามลักษณะงานและตลาดแรงงานเท่านัน้ นอกจาก
นั้นไทยพีบีเอสยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีทผี่ ่านมา ให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาพนักงานระดับจัดการและหัวหน้างานมากกว่ากลุม่
อื่น เนื่องจากเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ทีวีดิจิทัล
ดังข้อมูลที่แสดงไว้ต่อไปนี้

6
6.1 จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทสัญญา ภูมิภาค และเพศ
เพศ

พื้นที่ปฏิบัติงาน
ส�านักงานกรุงเทพฯ
ศูนย์เชียงใหม่
ศูนย์ขอนแก่น
ศูนย์สงขลา
ศูนย์สระแก้ว
ศูนย์สุโขทัย
ศูนย์สุราษฎร์ธานี
ศูนย์อุบลราชธานี

ชาย
632
23
22
25
5
6
7
6

หญิง
361
4
6
4
0
0
1
0

รวม

726

376

รวม

สัดส่วน

รวม

993
27
28
29
5
6
8
6

ชาย
64%
85%
79%
86%
100%
100%
88%
100%

หญิง
36%
15%
21%
14%
0%
0%
13%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1,102

66%

34%

100%

6.2 จ�านวนพนักงานแยกตามสัญญา
ประเภทสัญญา

จ�านวน

สัดส่วน

1. พนักงานประจ�า
2. พนักงานสัญญาจ้าง
3. ลูกจ้าง
4. ผู้บริหารตามวาระและพนักงานสนับสนุน, ที่ปรึกษา

895
112
68
27

81%
10%
6%
2%

รวม

1,102

100%

6.3 จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยในการอบรมแยกตามประเภทพนักงาน
จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยแต่ละระดับต่อคน/ปี
ระดับผู้อ�านวยการ 27.80 ชั่วโมง
ระดับผู้จัดการ
58.90 ชั่วโมง
ระดับหัวหน้างาน
36.35 ชั่วโมง
ระดับปฏิบัติการ
10.01 ชั่วโมง

ระดับผู้อ�านวยการ
27.80 ชั่วโมง

ระดับผู้จัดการ
58.90 ชั่วโมง

ระดับหัวหน้างาน
36.35 ชั่วโมง
ระดับปฏิบัติการ
10.01 ชั่วโมง
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section 7

7

ภาคผนวก

ส่ ว น ที่

7

• สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
• รายนามรายการและผู้ผลิตอิสระ
• สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
• ผังรายการไทยพีบีเอส
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สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

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

ชื่อ – สกุล
กรวรรณ พนาวงค์
ทัศนา นาเวศน์
วีระพงษ์ กังวานนวกุล
ฉิ้น บัวบาน
เชษฐา มั่นคง
วาสนา ลําดี
จรรยา กวางแก้ว
แสงนภา สุทธิภาค
ธนพร วิจันทร์
ชิดชนก ฌานคุปตรัตน์
ปนัทดา ทัศศิริ
ผรัณดา ปานแก้ว
ธภัทร มณีรัตน์
กรณ์เอก แผงสุข
นาดา ไชยจิตต์

ภ�ค/ประเด็น
ประเด็นสื่อพื้นบ้าน
ผู้ชมเข้มข้นภาคใต้ตอนบน
ประเด็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี
ผู้ชมเข้มข้นภาคใต้ตอนล่าง
ประเด็นเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
ประเด็นแรงงานข้ามชาติ
ภูมิภาคเหนือตอนล่าง
ภูมิภาคใต้ตอนบน
ประเด็นแรงงานในระบบ
ประเด็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเด็นคนจนเมือง
ประเด็นสิทธิมนุษยชน
ประเด็นชาติพันธุ์
ภูมิภาคกลาง-ตะวันตก
ประเด็นหลากหลายทางเพศ

องค์กร
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย จ.เชียงใหม่
ค้าขาย
กลุ่มคนเฒ่าคนแก่
ข้าราชการบํานาญ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ Voice Labour
โรงเรียนพ่อแม่ลูก / มูลนิธิสืบศักดิ์สินฯ /นครสวรรค์ฟอรั่ม
เครือข่ายเยาวชนงดเหล้า จ.ชุมพร
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
กลุ่มอาสาดุสิต
มูลนิธิชุมชนไท
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.ราชบุรี
กลุ่มสร้างสื่อเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิหญิงรักหญิง

สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ สรรหาจากผู้ชมเข้มข้นเชิงประจักษ์ จ�านวน 8 คน
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

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

158 ไทยพีบีเอส

อ�ชีพ
ข้าราชการบํานาญ
ผู้ประกอบการ
นักพัฒนาเอกชน
นักแปล/ล่ามการประชุม
ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ /ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนเพื่อนเกลอ (ท่าข้าม)
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูวิทยาศาสตร์ (เคมีเชิงฟิสิกส์)
อาจารย์มหาวิทยาลัย

7
สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ สรรหาจากภูมิภาค 9 ภูมิภาค จ�านวน 9 คน
ลำ�ดับ
ชื่อ – สกุล
1 พรภิมล ตั้งชัยสิน
2 บุญยืน วงศ์สงวน
3
4
5
6
7
8
9

จิตติ กิจพงษ์ประพันธ์
เกศินี เกิดจันทรา
จันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง
สมนึก จงมีวศิน
พงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์
เอกนัฐ บุญยัง
อัสรา รัฐการัณย์

ภูมิภ�ค
ภูมิภาคเหนือตอนบน
ภูมิภาคเหนือตอนล่าง
ภูมิภาคอีสานตอนบน
ภูมิภาคอีสานตอนล่าง
ภูมิภาค กทม. และปริมณฑล
ภูมิภาคภาคกลาง-ตะวันออก
ภูมิภาคกลาง-ตะวันตก
ภูมิภาคใต้ตอนบน
ภูมิภาคใต้ตอนล่าง

องค์กร
สมาคมพลเมืองเหนือเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน
โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จ.พิจิตร /
มูลนิธิส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์กรชุมชน จ.นครราชสีมา
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
นักวิชาการอิสระ/เครือข่ายเพื่อนตะวันออก
เครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก
สภาองค์กรชุมชน/ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส จ.กระบี่
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ สรรหาจากกลุ่มประเด็น 18 กลุ่มประเด็น จ�านวน 18 คน
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ – สกุล
ไตรภพ โคตรวงษา
รัตนชัย นับพุทธชาติ
วลัยพร ภูมิรัตน์
สุกิจ อุทินทุ
อัมพร วาภพ

ประเด็น
การศึกษา
คนพิการ
เกษตรกร
ธุรกิจและผู้ประกอบการ
เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี

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

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

องค์กร
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
คนพิการรุนแรงอิสระ
เกษตรกร (ไร่สตรอเบอร์รี่)
Csr CLAB ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน
ภาคอีสาน (ศสอ.)
สถานีเด็กใต้จายข่าว
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.เลย
สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
กลุ่มนิสิตเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 159

รายนามผู้ผลิตอิสระและผลงาน ปี พ.ศ. 2557

ร�ยก�ร

บริษัท

หนังพาไป

บจก. ฝอยไห้ ฟิล์ม

Foodwork

บจก. ยานแม่

ดูให้รู้

บจก. ไทยแลงเกวจ สเตชั่น

ไอซายน์ฉลาดยกกําลังสอง

หจก. แฮปปี้ ครีเอทีฟ มีเดีย

Spirit of Asia

บจก. แทลเลนท์ แมสมีเดีย

ลุยไม่รู้โรย

บจก. นครสวรรค์ โปรดักชั่น

Human Ride จักรยานบันดาลใจ บจก. เดย์ โพเอทส์
วัฒนธรรมชุบแป้งทอด

บจก. ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์

ASEAN Beyond 2015

บจก. ธิงค์ คลับ

ตาต้าตีตี้โตโต ไดโนจอมป่วน

บจก. ซาวด์ เกรท

ท้าให้อ่าน

บจก. ซูเปอร์จิ๋ว

Good Morning

บจก. ทโมนไทย

English Breakfast

บจก. ครีเอทีฟ เอกซ์เชนจ์

นักเดินทางลุ่มนํ้าโขง

หจก. พ่อพึ่งพลอย

ปั่นรัก(ษ์)พิทักษ์โลก

บจก. เดอะ โชเฟอร์ ทีม

ละคร ไม้เท้าขาวกับเก้าอี้เข็น

บจก. เอกนาโถ

ละคร ฝันเปลี่ยนโลก

บจก. นอร์ทสตาร์ ดราม่า

ละคร เด็กชายในเงา

บจก. เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย

กะเทาะเปลือกโกง

บจก. พาโนราม่า เวิลด์ไวด์

กินอยู่คือ

บจก. พาราดิซัน มีเดีย

เปิดแดนชีวิต

บจก. ออคโตพลัส พรีเซนต์

พื้นที่ชีวิต

บจก. สไมล์ครีเอทีฟ กรุ๊ป

สมการโกง

บจก. สาระดี

ภัตตาคารบ้านทุ่ง

บจก. คิดดี มุ่งทําดี

The Thesis วิทยานิพนธ์
พลิกแผ่นดิน

บจก. พาโนราม่า เวิลด์ไวด์

ทางนําชีวิต ชุด อิสลาม ศาสนา
แห่งสันติภาพ

บจก. ปลูกฝัน

ทางนําชีวิต ชุด กาย ใจ จิต

บจก. นีโอ ครีเอชั่น

สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ไ
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ทยพีบีเอสมีสถานีสง่ สัญญาณภาคพืน้ ดิน (ระบบแอนาล็อก) จ�านวน 52 สถานี ครอบคลุมประชากรที่สามารถรับสัญญาณ
ได้ประมาณร้อยละ 98 ของประชากรทั้งประเทศ แบ่งเป็นภาคเหนือ 16 สถานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 สถานี
ภาคใต้ 12 สถานี ภาคกลางและภาคตะวันออก 11 สถานี
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลของ
ประเทศ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้
ก�าหนดแผนการขยายโครงข่ายระยะที่ 1 ประกอบด้วย 11 สถานีหลักในจังหวัดกรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา
อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ระยอง สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น และอุดรธานี โดยมีก�าหนดให้บริการได้ภายใน 1 มิถุนายน
2557 และแผนการขยายโครงข่ายระยะที่ 2 สามารถให้บริการเพิ่มอีก 13 สถานีหลักภายใน 1 ธันวาคม 2557
ปี พ.ศ.2257 ไทยพีบเี อสจึงเร่งด�าเนินการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัล รวมทั้งมีการปรับปรุง
แผนการด�าเนินการบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขยายโครงข่ายตามที่ กสทช. ก�าหนด ผลปรากฏว่า ไทยพีบเี อส
สามารถด�าเนินการจัดให้มีสถานีให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทั้งสิ้นรวม 24 สถานีหลัก และอีก 1 สถานี
เสริม ตามแผนที่ส�านักงาน กสทช. ได้ก�าหนดไว้ ดังนี้
แผนการขยายโครงข่ายระบบดิจิทัลในปี พ.ศ. 2557

แผนการขยายโครงข่ายระบบดิจิทัลในปี พ.ศ. 2558

ล�ำดับ

สถำนี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
เชียงใหม่
สงขลา
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
ระยอง
สิงห์บุรี
สุโขทัย
ขอนแก่น
อุดรธานี
ร้อยเอ็ด
เชียงราย
สระแก้ว
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ตรัง
สุรินทร์

20
21
22
23
24

สกลนคร
ล�าปาง
น่าน
เพชรบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ก�ำหนดกำรให้บริกำร
1 เม.ย. 2557

1 พ.ค. 2557

1 มิ.ย. 2557

1 ส.ค. 2557

1 ต.ค. 2557

1 - 2557

สถำนี
ร้อยเอ็ด
เชียงราย
สระแก้ว
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ตรัง
สุรินทร์
สกลนคร
ล�าปาง
น่าน
เพชรบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
กาญจนบุรี
ชุมพร
ตราด
มุกดาหาร
ตาก
แม่ฮ่องสอน
ระนอง
เลย
ชัยภูมิ
แพร่
สตูล
อุตรดิตถ์
บึงกาฬ
ศรีสะเกษ
ยะลา

ก�ำหนดกำรให้บริกำร
1 ส.ค. 2558

1 ต.ค. 2558

1 ธ.ค. 2558

1 ก.พ. 2558

1 เม.ย. 2558

1 มิ.ย. 2558

ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ 1/2557 (มกราคม - มีนาคม)
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ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ 2/2557 (เมษายน - มิถุนายน)
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ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ 3/2557 (กรกฎาคม - กันยายน)
อ ักษรสีแดง : รายการจบรอพิจารณารายการใหม่

ผ ังรายการไทยพีบเี อส (ThaiPBS)

Update 16 มิ.ย 57

ไตรมาส 3/2557 (กรกฏาคม - ก ันยายน)
จ ันทร์

เวลา
05:00

พุธ

อ ังคาร

เสาร์

ศุกร์

พฤห ัสบดี

05.00 - 05.30 ทางนาชีวต
ิ ชุด อิสลาม ศาสนาแห่งสันติภาพ
เริม
่ เช ้าวันจันทร์ท ี่ 30 มิ.ย. 57 - เช ้าพุธ 30 ก.ค 57 (23 ตอน)
05.00 - 05.30 น.
ใจเท่ากัน®จบ 25 ส.ค.
(13 ตอน) /กขคง ข ้อนี้ ไม่ม ี
คาตอบ ®1 ก.ย.-24 พ.ย. 57
(13 ตอน)

05.00 - 05.30 น.ชีวต
ิ /
ลิขต
ิ /โรค®จบ 5 ส.ค./
ซิทคอม 37.5 The
Stories ® 12 ส.ค.-4
พ.ย.57 (13 ตอน)

005.00 - 05.30 น.
เปิ ดโลกเปิ ดเล่ม ®
เริ่ม 6 ส.ค.57
เป็ นต ้นไป

05.00 - 05.30 น.
กินอยู่คอ
ื ®
31 ก.ค-2 ต.ค.57
(10 ตอน)

05.00 - 05.30 น.

ลุยไม่รู ้โรย

เวลา

พัน แสงรุ ้ง ®
เริ่ม 1ส.ค. 57

05.00 - 05.30 น. ทางนาชีวต
ิ ชุด กาย ใจ จิต (ศาสนาพุทธ)
เริม
่ เสาร์ 12 ก.ค. - 5 ต.ค. 57 (26 ตอน)

ลุยไม่รู ้โรย ®

05.30 - 05.58 น.คนสู ้โรค ® เริม
่ เสาร์ 12 ก.ค. - 5 ต.ค. 57

05:30

คนสู ้โรค

อาทิตย์

05.00 - 05.58 น. สารคดีไทยพีบเี อส ® ชุด Asean Beyond 2015
จบอาทิตย์ 6 ก.ค. 57 (11 ตอน)

ประโยชน์สข
ุ ของแผ่นดิน ®

Thai PBS Kids Morning

06:00

วันใหม่ ThaiPBS

ท ้าให ้อ่าน

08:00

หม ้อข ้าวหม ้อแกง

(เลือ
่ นออกอากาศจากเวลา 10.00 - 10.30 น.
และเพิม
่ เวลาออกอากาศเป็ น 1 ชัว่ โมง เริม
่ จันทร์ท่ี 30 มิ.ย. 57)

Good Morning

ข่าว 09.00 น.

DeScince วิทย์สนิทศิลป์ จบ 5 ก.ค.57 (26 ตอน) /
่ สิ ! หนูก็เก่งนะ
Let's get inventing เชือ
12 ก.ค.- 15 พ.ย. 57
(19 ตอน Sr.4 =9 ตอน + Sr.5=10 ตอน )

Animals Speak จบ 6 ก.ค 57 (13 ตอน)
Andy's Wild Adventures : Sr.1 + Sr.2
13 ก.ค. -23 พ.ย. 57 (20 ตอน)

09:00

ข่าวศิลปะบันเทิง
ทั่วถิน
่ แดนไทย ® (ย ้ายจาก
เวลา 08.00 - 08.30 น.)

Spirit of Asia ®
(ย ้ายจากวันจันทร์
เวลา 08.30 - 09.00 น.)

กินอยู่คอ
ื ®จบ 2 ก.ค. /
ดูให ้รู ้ ® เริ่ม 9 ก.ค.57

Food Work ® (ย ้ายจากวันพุธ
เวลา 08.30 - 08.00 น.)

09:05

ไอซายน์ ฉลาดยกกาล ังสอง 5'

หน ้าที่พลเมือง ®
11:58

ชีวต
ิ จริง
ยิง่ กว่าละคร
®

เปิ ดปม ®

เสียงประชาชน
เปลีย
่ นประเทศไทย
®

พืน
้ ทีช
่ วิ ต
ิ ®
จบ 8 ส.ค 57/
The Firm องค์กรซ่อน
อ ้วน ®
15 ส.ค.- 7 พ.ย.57

เรียนรู ้เรือ
่ งลงทุน 2' จบ 22 ก.ค. 57 (30 ตอน)

ก(ล)างเมือง

บ ้านเธอบ ้านฉั น

พลเมืองข่าว

13:00

ทีวภ
ี ม
ู ภ
ิ าค จอเหนือ

11:05

แมวเหมียวเล่าเรือ
่ งไทย 2' จบ 9 ส.ค. 57 (170 ตอน)

13:00

ก(ล)างเมือง

บ ้านเธอก็บ ้านฉั น ®

14:00

14:00

ทันข่าว 14.00 น.

14:05

สถานีประชาชน (ช่วง 1)
15:00
15:05

ทุกทิศทัว่ ไทย

15:58

ข่าวบริการเพือ
่ สาธารณะ 2'

14.30 -15.00
น.ถทส. Badminton
LIVE CU Open 2014
(ต่อ) เสาร์ 20 และ
วันอาทิตย์ 21 ก.ย 57

ถ่ายทอดสดกีฬา
และนั นทนาการ /
ภาพยนตร์ตา่ งประเทศ ®

่ ั นคนกีฬา จบ 5 ก.ค.
สูฝ
/Beach Volleyball
12 ก.ค.- 9 ส.ค./Street
Basketball 16 ส.ค. -13
ก.ย.57

ถทส. Badminton LIVE
CU Open 2014 (ต่อ)
เสาร์ 20 และวันอาทิตย์
21 ก.ย 57

ถ่ายทอดสดกีฬา
และนั นทนาการ /
ภาพยนตร์ตา่ งประเทศ ® (ต่อ)

ทันข่าว 16.00 น.

16:00
16:05

กินอยู่คอ
ื

ซิทคอม 37.5 The Stories จบ 23 ส.ค. /ซิทคอม
ครอบครัวตัวละคร 30 ส.ค.-22 พ.ย 57 (13 ตอน)

Spirit of Asia
ทันข่าว 17.00 น. (5 นาที)

ทันข่าว 17.00 น. (10 นาที)

17:10

Green + Science & Tech /

รู ้สู ้ภัยพิบัต ิ

Home Room

ท่องโลกกว ้าง (Wonderful Planet)

Food Work

การ์ตน
ู หนูน ้อยเอมิล ี่ Emilie จบเสาร์ 2 ส.ค. /การ์ตน
ู Trip and Troop 3 ส.ค. 57-31 ม.ค. 58 (52 ตอน)

ข่าวคา่

20:20

เปิ ดปม

ชีวต
ิ จริง
ยิง่ กว่าละคร

พื้นทีข
่ วี ต
ิ จบ 24 ก.ค. 57

เสียงประชาชน
เปลีย
่ นประเทศไทย

The Firm
องค์กรซ่อนอ ้วน
31 ก.ค.- 23 ต.ค. 57
(13 ตอน)

สารคดีไทยพีบเี อส แรงงาน
เพือ
่ นบ ้าน ® จบ 18 ก.ค.
สมการโกง 25 ก.ค.,1 ส.ค.
(2 ตอน) / ก ้าวทีเ่ ปลีย
่ นประเทศ
ไทย 8 ส.ค -31 ต.ค. 57 (13
ตอน)

สารคดี Dr.Oz

Thai เธียเตอร์
(1.55 ชม.)

23:30

ข่าวดึก
สารคดี มิตโิ ลกหลังเทีย
่ งคืน
สานศิลป์ ในป่ าสวย ®

ดีสลาตัน ณ แดนใต ้ ®

01:30
02:00
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ทีวภ
ี ม
ู ภ
ิ าค จอเหนือ ®

ทีวภ
ี ม
ู ภ
ิ าค จออีสาน ®

Human Ride จักรยานบันดาลใจ ®
จบ 28 ส.ค57 / เปิ ดแดนชีวต
ิ ®
เริ่ม 4 ก.ย. - 27 พ.ย. 57

19:00
20:16
20:20
20:30

22.05 - 23.00 น.
ละคร ฝั นเปลีย
่ นโลก
จบ 6 ก.ค.57
23.00 - 23.30 น.
นั กเดินทางลุม
่ น้ าโขง
จบ 13 ก.ค. 57 (4 ตอน)

22.05 22.30 น.
Human Ride จักรยานบันดาลใจ
13 ก.ค. -5 ต.ค.57 (13 ตอน)

22.30 - 23.30 น.
20 ก.ค.57 ดนตรี (ต่างประเทศ) ROBBIE WILLIAMA
ONE NIGHT THE PALLADIUM /
27 ก.ค. 57 /ดนตรี กวี ศิลป์ (Rerun)
รายการเพลง 3 ส.ค.57 เป็ นต ้นไป

สารคดี มิตโิ ลกหลังเทีย
่ งคืน

เถียงให ้รู ้เรือ
่ ง®
รักษ์นก รักป่ า รักษาโลก 3'

ศิลป์ โมสร ®
ปิ ดสถานี 02:00 น.

ทันโลก ®

22:00
22:05

22:30
23:00

23:30

00:00

ข่าวดึก
ซิทคอมยมบาลเรียกพี่ ®
เริ่ม 4 เม.ย .-3 ต.ค.57

18:55

ใกล ้ตาอาเซียน 4' 2 ส.ค. - 5 ต.ค. 57 (20 ตอน)
เปิ ดบ ้านไทยพีบเี อส

วิทยานิพนธ์พลิกแผ่นดิน จบ 6 ก.ค57./ดนตรีเดินทาง Music Voyager Colombia ®
13 ก.ค.-17 ส.ค.(6 ตอน)The Art of Space 24 ส.ค. - 5 ต.ค 57 (7 ตอน)

00:57

18:30

ข่าวคา่

ทันข่าว 22.00 น.

00:00

17:30

21:00

ทีน
่ ่ไี ทยพีบเี อส
เถียงให ้รู ้เรือ
่ ง

17:00
17:05

์ ปุ่ี่ น คุณหมอหน ้าใส...หัวใจนั กสู ้
ซีรส
ี ญ
Doctor Ume จบ 8 พ.ย. 57 (39 ตอน)

22:30

โลกหลากมิต ิ

16:30

ทันโลก

21:15

สุดยอดสารคดีโลก

16:05

18:00

ครอบครัวเดียวกัน

ดูให ้รู ้ (13 ตอน)
5 ก.ค.- 27 ก.ย 57

การ์ตน
ู หนูน ้อยคิโอกะ Kioka (จบ 4 ส.ค 57 - 78 ตอน) / การ์ตน
ู โพโคโย่ Series 2 Learning Through Laughter (เริ่ม 5 ส.ค. - 15 ต.ค. 57- 52 ตอน )

19:00

15:00
15:05

ใกล ้ตาอาเซียน 3 ส.ค. - 5 ต.ค. 57 (10 ตอน)

17.30 - 18.30 น.Asean Beyond ®
5 ก.ค.- 27 ก.ย. (13 ตอน)

18:00

14:30

16:00

ภัตตาคารบ ้านทุง่

Thai PBS Kids Afternoon
17:00

14:05

ก.ข.ค.ง ข ้อนีไ
้ ม่มค
ี าตอบ
จบ 19 ก.ค.57 (13 ตอน)
/ข้าวกลางเมือง(13 ตอน)
เริ่ม 26 ก.ค. - 27 ก.ย. 57
ใจเท่ากัน จบ 19 ก.ค.
(13 ตอน)
รอยเท ้าความฝั นผู ้คนดนตรี
® 26 ก.ค.-13 ก.ย. 57
(8 ตอน)

ทันข่าว 15.00 น.

สถานีประชาชน (ช่วง 2)

15:30

01:00

11:58
12:00

หน ้าที่พลเมือง

เวทีสาธารณะ

ทีวภ
ี ม
ู ภ
ิ าค จออีสาน

10:00
10:05

11:00

ศิลป์ สโมสร
ดีสลาตัน ณ แดนใต ้

09:30
09:35

ซีรส
ี ์ Boss 2 ทีมล่าทรชน ® จบอาทิตย์ 6 ก.ค. 57 /ซีรส
ี ์ 99 ปี สงคราม...ความทรงจา 99 Years of Love ®
เริม
่ เสาร์ 12 ก.ค. -อาทิตย์ 10 ส.ค. 57 (10 ตอน)/ซีรส
ี ์ คุณแม่เหรียญทอง Gold ®
เริม
่ เสาร์ 16 ส.ค. - เสาร์ 20 ก.ย. 57 (11 ตอน)

หมอข ้างบ ้าน 3 ' จบ 11 ก.ค. 57 (จันทร์ - ศุกร์)

12:57

18:53

่
สองกาลังสือ

ข่าวเทีย
่ ง

12:00

13:30

เปิ ดโลกเปิ ดเล่ม

ทันข่าว 11.00 น.

11:05

08:30

10:30

ภัตตาคารบ ้านทุง่ ®

สารคดี จริยธรรมคาพ่อสอน 1' (เลือ
่ นเวลาออกอากาศจาก 08.59 - 09.00 น.)

10:59
11:00

08:00

English Breakfast

ทันข่าว 10.00 น.

(เลือ
่ นออกอากาศจากเวลา 10.30 - 11.00 น. เรืม
่ วันจันทร์ท ่ี 30 มิ.ย. 57)

07:30

09:00

ทันข่าว 09.00 น.

ทั่วถิน
่ แดนไทย

10:30

05:58
06:00

การ์ตน
ู ซูเปอร์วาย Super Why Ep.66-80 จบเสาร์ 2 ส.ค 57/ การ์ตน
ู Dora The Explorer
Ep.81-122 ดอร่า...นักสารวจน ้อย เริม
่ อาทิตย์ 3 ส.ค. 57 - เสาร์ 2 พ.ค 58 (78 ตอน)

ชัว่ โมงทากิน

10:00

05:30

Thai PBS Kids Weekend

06:30

08:30

05:00

00:30

01:27
01:30
02:00

ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ 4/2557 (ตุลาคม - ธันวาคม)
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