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ไทยพี บี เ อส

รู้จัก

“ไทยพีบีเอส”
สือ่ สาธารณะของไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
หรือไทยพีบีเอส (Thai PBS - Thai Public Broadcasting Service) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงหา
ผลก�าไรแห่งแรกของประเทศไทย เพือ่ ด�าเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รวมทั้งสื่อในระบบอื่น หรือเทคโนโลยีทันสมัยอื่นที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มี
คุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่
เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ และจริยธรรมสื่อสาธารณะ
ไทยพีบเี อสมีรายได้จากภาษีสรรพสามิตทีเ่ ก็บจากสุราและยาสูบ โดยมีรายได้
สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารมา
จากการสรรหา มีฐานะเป็นองค์กรของรัฐ ที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไทยพีบีเอสเป็นสื่อเพื่อสังคมส่วนรวม เน้นประโยชน์เพื่อสาธารณะ โดยมีประชาชน
เป็นเจ้าของ และมีความเป็นอิสระในการด�าเนินงาน คุณลักษณะส�าคัญนี้ ต่างจากสือ่ รัฐ
ทีม่ รี ฐั บาลหรือหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ หรือสือ่ พาณิชย์ทมี่ ภี าคธุรกิจเป็นเจ้าของ ซึง่
มุ่งเน้นเป้าหมาย ผลประโยชน์และการด�าเนินกิจการที่แตกต่างกันไป
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วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ
ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

พันธกิจ
ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การ เพื่อ
เผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงโดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะ
และความคุ้มค่าเป็นส�าคัญ

ค่านิยมองค์กร

ส
ส
ท

สืส่อื เพื่อสาธารณะ
มุ่งสร้าง สัสงั คมเป็นธรรม
เเทีที่ยงตรง โปร่งใส

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ก�าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) ด�าเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสาร
ที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
(2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทาง
ด้านการศึกษา และสาระบันเทิง ทีม่ สี ดั ส่วนอย่างเหมาะสม
และมี คุ ณ ภาพสู ง เน้ น ความหลากหลายในมิ ติ ต ่ า งๆ
โดยมุ่งด�าเนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมืองและ
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะ
เป็นส�าคัญ
(3) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้า
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ผ่านทางการให้บริการข่าวสารและ
สารประโยชน์อื่น
(4) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรูข้ า่ วสาร เพือ่ สร้างสังคม
ประชาธิปไตยทีป่ ระชาชนได้รบั ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
(5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ในการก�าหนดทิศทางการให้บริการ
ขององค์การ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
(6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
การด�าเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้คา� นึงถึง
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ของประชาชน
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สารประธาน
กรรมการนโยบาย
ท่ามกลางกระแสความผันผวนของธุรกิจสือ่ และธุรกิจโทรคมนาคมยุคใหม่
ในปีทผี่ า่ นมา ท�าให้การท�างานของสือ่ แบบดัง้ เดิมได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรง ไม่วา่
จะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แม้แต่ภาพยนตร์ที่ฉาย
ในโรงภาพยนตร์ก็ตาม ธุรกิจโทรคมนาคมก�าลังเข้ามาครอบง�าธุรกิจสื่อ ในหลาย
ประเทศต้องปิดกิจการไป หรือปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีการสือ่ สารแบบใหม่ทเี่ ข้าถึง
ผู้รับสารได้ง่ายและรวดเร็วกว่า ประชาชนในยุคนี้ สนใจข่าวสารที่มาจากสื่อกระแส
หลักลดลง แต่กลับไปสนใจข่าวสารทีม่ าจากสือ่ ออนไลน์มากขึน้ ยิง่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ก้าวหน้ามากเท่าไร พฤติกรรมของมนุษย์ในการสื่อสาร การรับข่าวสาร จะเปลี่ยน
จากหน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารในอดีต
ผลการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ท�าให้สอื่ มวลชนต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว
รวมทัง้ คนท�าหน้าทีส่ อื่ เองด้วย หลายคนต้องผันตัวเองไปท�าอาชีพอืน่ หรือต้องพัฒนา
ความรูใ้ หม่ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจการใช้สอื่ ใหม่ สะท้อนให้เห็นว่า การท�างานของคน
อาชีพสือ่ ถ้าไม่ปรับตัวเองอย่างรวดเร็ว ก็จะไม่สามารถประกอบอาชีพสือ่ ได้อกี ต่อไป
ดังนั้นการพัฒนาบุคคลากรด้านสื่อจึงเป็นสิ่งส�าคัญว่า ท�าอย่างไรเราจะ
เปลี่ยนตัวเองให้มีความรู้และมีความเข้าใจในสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มีความเป็น
อัจฉริยะมากขึ้น เทคโนโลยีทางสายอาจจะถูกปรับไปใช้ดาวเทียมสื่อสารแทนมาก
ยิง่ ขึน้ ท�าอย่างไรจะท�าตนให้เป็นสือ่ ทีม่ คี ณุ ภาพยิง่ กว่าการรายงานข่าวตามปกติ แต่
ต้องรายงานเนื้อหาข่าวสาร ที่เพิ่มสติปัญญาให้แก่ผู้รับข่าวสาร ท�าอย่างไรจะสร้าง
ความน่าเชื่อถือในข่าวสารที่อ้างอิงได้ มีหลักฐานชัดเจน น�าไปใช้เป็นความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ และท�าให้เชื่อมั่นได้มากกว่าการสื่อสารของคนปกติโดยทั่วไป เปรียบ
เสมือนสื่อท�าหน้าที่เป็นโรงเรียนของสังคม
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โดยนโยบายของไทยพีบีเอสในฐานะเป็นสื่อสาธารณะ ที่มุ่งเน้นให้เป็น
พื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และพยายามท�า
หน้าที่สื่อสารให้ครอบคลุมคนทุกกลุม่ สังคม ไม่วา่ คนเหล่านั้นจะอยูส่ ว่ นไหนของ
ประเทศไทย หลายครัง้ เมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ ไทยพีบเี อสก็ได้ทา� หน้าทีส่ ื่อสาธารณะอย่าง
เข้มข้น และรับผิดชอบด้วยจริยธรรมต่อการเสนอข่าวสารที่น�าเสนออย่างครบถ้วน
รอบด้าน เช่น กรณีพายุปาบึก และกรณีทีมฟุตบอลหมูป่าและโค้ชติดถ�้าหลวง
เป็นต้น เราได้ใช้เสรีภาพการแสวงหาข่าวสารในทุกมิติด้วยความระมัดระวังและ
รับผิดชอบต่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ไทยพีบีเอสยึดมั่นในอุดมการณ์ของ
สื่อสาธารณะ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีจิตวิญญาณของการเป็นสื่อที่รับผิดชอบ
ตามหลักจริยธรรม และรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมรับใช้
สังคมอย่างไม่ย่อท้อต่อไป

(รองศาสตราจารย์จุมพล รอดค�าดี)
ประธานกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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สารผู้อ�านวยการ
ปี พ.ศ. 2561 นับเป็นปีสา� คัญทีไ่ ทยพีบเี อสได้แสดงผลงานและคุณค่าของ
สื่อสาธารณะให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ผ่านการน�าเสนอประเด็นเหตุการณ์ส�าคัญ
ของประเทศ อาทิ ภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีติดถ�้าหลวง ภารกิจรับมือ
พายุปาบึก ฯลฯ ซึ่งไทยพีบีเอสได้รับเสียงสะท้อนการท�าหน้าที่ผ่านกระแสผู้ชมใน
สือ่ สังคมออนไลน์และในคอลัมน์สอื่ ต่างๆ ว่าเป็นสือ่ ทีม่ คี วามโดดเด่นเรือ่ งจริยธรรม
ความถูกต้องของข้อมูล และความน่าเชื่อถือมากที่สุดในการรายงานวิกฤตเหล่านี้
ความยอมรับจากสังคมยังสะท้อนผ่านรางวัลในปี พ.ศ. 2561 ทีไ่ ทยพีบเี อส
ได้รบั จากองค์กรต่างๆ รวมกว่า 53 รางวัล และระดับความนิยมทีข่ ยับขึน้ เป็นล�าดับ
ที่ 5 ในช่วงภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูป่า
ทัง้ หมดนี้ ล้วนมาจากการวางแผนจัดทีมข่าวเพือ่ รายงานเหตุการณ์วกิ ฤต
ต่างๆ ของประเทศให้ทนั เวลาและน่าเชือ่ ถือทีส่ ดุ บวกกับประสบการณ์ ความทุม่ เท
และการยึดมัน่ ในกรอบจริยธรรมของคนข่าวไทยพีบเี อสทีส่ งั่ สมและพัฒนามาอย่าง
ต่อเนือ่ ง
นอกจากการปรับทีมข่าวแล้ว ในปี พ.ศ. 2561 นี้ ไทยพีบเี อสยังได้ปรับตัว
ครัง้ ใหญ่สชู่ อ่ งทางสือ่ ใหม่เพือ่ รองรับความต้องการและเพือ่ ให้สามารถขยายเข้าถึงคน
กลุม่ ต่างๆ ทีอ่ ยูบ่ นโลกออนไลน์ได้มากขึน้ เช่น การน�าแอปพลิเคชัน C-Site มาใช้
เป็นเครือ่ งมือของการระดมข่าวสารทีม่ าจากนักข่าวพลเมืองทัว่ ประเทศ ท�าให้พนื้ ที่
สือ่ สาธารณะเปิดกว้างขึน้ อีกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 รวมถึงการสร้างช่องทางสือ่ ใหม่
ทุกช่องทางให้มที งั้ เนือ้ หาและรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับผูช้ มแต่ละกลุม่ จนสามารถท�า
ให้เพจเฟซบุก๊ ของไทยพีบเี อส (Facebook Thai PBS) อยูใ่ นล�าดับที่ 6 ของกลุม่ ข่าว
ในด้านของการจัดการองค์กร ไทยพีบีเอสได้น�าระบบบริหารงบประมาณ
และทรั พ ยากร (Budget and Resource Management - BRM) เพื่ อ เป็ น
หลักประกันว่า การบริหารจัดการองค์การ จะอยู่บนความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความคุ้มค่าในด้านของคุณภาพงานสื่อ
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ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสได้เตรียมจัดก�าลังและแผนการ
น�าเสนอเนื้อหาแบบบูรณาการทั้งองค์การ เพื่อให้พร้อมท�าหน้าที่สื่อสารเหตุการณ์
ส�าคัญของประเทศที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในช่วงเดือนมหามงคลของชาวไทย วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และการ
เลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งไทยพีบีเอสได้จัดตั้งศูนย์อ�านวยการ
วาระเลือกตั้งขึ้น จับมือกับ 8 องค์กรพันธมิตรภาควิชาการและองค์กรวิชาชีพสื่อ
ร่วมกันประกาศจุดยืนว่า จะท�าหน้าที่ส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง
มีการจัดเวทีรับฟังเสียงของประชาชนจากทั่วประเทศเพื่อให้ได้ข้อเสนอนโยบายต่อ
พรรคการเมือง รวมทั้งได้ประกาศจะติดตามให้ข้อเสนอเหล่านี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายและทิศทางของรัฐบาลใหม่ด้วย อันถือเป็นการท�าหน้าที่สื่อสาธารณะที่มิใช่
เพียงแค่การรายงานเหตุการณ์ แต่เป็นพืน้ ทีก่ ลางของการสร้างปัญญาและร่วมกันหา
ทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย
ไทยพีบเี อสตระหนักดีวา่ ท่ามกลางการพลิกผันในอุตสาหกรรมสือ่ และการ
เปลี่ยนผ่านในสังคมไทย สื่อสาธารณะจะยิ่งต้องยึดมั่นในหน้าที่ของการเป็นแหล่ง
ข่าวสารที่ประชาชนเชื่อถือได้ ควบคู่กับการเป็นแหล่งผลิตงานสร้างสรรค์และสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคม และไม่หยุดที่จะปรับปรุงตัวเองให้เป็นสื่อที่
ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างคุ้มค่า

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี พิพิธกุล)
ผู้อ�านวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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สารประธานสภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ตลอดระยะเวลา 11 ปี ในการด�าเนินงานของไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะ
แห่งแรกของคนไทยทัง้ ประเทศ สือ่ แห่งนีไ้ ด้ทา� หน้าทีอ่ ย่างเข้มแข็งในการสนับสนุน
การเรียนรูท้ นี่ า� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคม เป็น
สะพานเชือ่ มโยงสือ่ สารสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพือ่ ขับเคลือ่ น
การพัฒนาสูก่ ารก�าหนดทิศทาง และการผลักดันนโยบายสาธารณะของประเทศ รวม
ถึงเสริมสร้างพลังทางปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย และร่วม
ก�ากับดูแลสังคมให้ประชาชนสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตในแต่ละสถานการณ์ของ
ประเทศได้อย่างมีสติ ด้วยสันติวิธี โดยมีการท�างานเชื่อมโยงกับสมาชิกสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ ซึ่งเป็นกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ตลอดมา
ขอขอบคุณคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และมูลนิธิ
ไทยพีบีเอสที่ให้เกียรติในการท�างานร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตลอดระยะ
เวลา 11 ปีที่ผ่านมา จนท�าให้ไทยพีบีเอสมิได้เป็นเพียงสื่อสาธารณะแห่งแรกของ
ประเทศไทย แต่ยงั เป็นสถาบันสือ่ สาธารณะทีเ่ ป็นความหวัง เป็นพลังของประชาชน
สร้างความรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง และพัฒนาสังคมไทยสูค่ วามยัง่ ยืนทัง้ ปัจจุบนั และใน
อนาคตสืบไป

(นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์)
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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สารประธาน
มูลนิธิไทยพีบีเอส
มูลนิธอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ
มูลนิธิไทยพีบีเอส เป็นองค์กรคู่ขนาน ท�างานสนับสนุน “สื่อสาธารณะ” ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยมากว่า 7 ปี
ในปีที่ผ่านมา นอกจากมูลนิธิไทยพีบีเอสจะด�าเนินงานสาธารณกุศลตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแล้ว ยังได้ร่วมสนับสนุนพันธกิจของสื่อสาธารณะในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม ไม่เพียงท�าหน้าที่ผลิต
สื่ออย่างเดียว แต่ยังเป็นที่พึ่งของประชาชน ร่วมกันจัดท�าโครงการช่วยเหลือสังคม
ในยามประสบภัยพิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยในภาวะ
ประสบภัยให้พ้นวิกฤต เป็นการท�างานประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
ไม่เพียงความร่วมมือระดับองค์กรและภาคีเครือข่าย ยังส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ท�ากิจกรรมเพือ่ สังคมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ คนพิการ และชุมชน
ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของไทยพีบีเอส คือการเสริมสร้างปัญญา และสุขภาวะแก่
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกระดับอายุ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ
มูลนิธิไทยพีบีเอส ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น
ในปีหน้ามูลนิธิจะร่วมเป็น “โรงเรียนของสังคม” ท�างานวิชาการ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกิจการเพื่อสังคม ส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น และ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกัน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อ มูลนิธิไทยพีบีเอสจะยัง
คงส่งเสริมสนับสนุนให้การด�าเนินงานของสื่อสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สังคมไทยต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ)
ประธานมูลนิธิไทยพีบีเอส
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สารบัญ
2
4
6
8
9
12

รูจ้ กั “ไทยพีบเี อส” สือ่ สาธารณะของไทย
สารประธานกรรมการนโยบาย
สารผู้อ�านวยการ ส.ส.ท.
สารประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สารประธานมูลนิธิไทยพีบีเอส
บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1

แตกต่าง บนความยั่งยืน

20 เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ปี พ.ศ. 2561
24 แผนบริหารกิจการปี พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2

ผลงานเด่นปี พ.ศ. 2561
บีเอส : ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การ
30 ไทยพี
เปลี่ยนแปลง ผลงานตามยุทธศาสตร์

38 9 ผลงานเด่นปี พ.ศ. 2561
68 เกียรติคุณและรางวัลปี พ.ศ. 2561

ไทยพี บี เ อส
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ส่วนที่ 3

รายงานผลการด�าเนินงานของสื่อสาธารณะ
ดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาผู้ชม
80 ความคิ
และผู้ฟงั รายการ
าเนินงานของคณะอนุกรรมการรับและ
88 รายงานการด�
พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
97 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี พ.ศ. 2561
นผลการด�าเนินงาน
99 รายงานการประเมิ
โดยคณะกรรมการประเมินผล

105
108
114
131
135
150

รายงานของผู้สอบบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
แผนบริหารกิจการประจ�าปี พ.ศ. 2562
แผนการจัดท�ารายการประจ�าปี พ.ศ. 2562
แผนงบประมาณและโครงการประจ�าปี พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

154
156
158
159
160
162
164

คณะกรรมการ
คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการบริหาร
คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
รายนามสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
รายนามผู้ผลิตอิสระปี พ.ศ. 2561
ผังรายการปี พ.ศ. 2561
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บทสรุป

ผูบ้ ริหาร
ปัจจุบนั สือ่ สารมวลชนเผชิญความเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีการสือ่ สาร
อันมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคสือ่ องค์กรสือ่ ต่างพยายามทีจ่ ะปรับตัวเพือ่ ปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นการสือ่ ข้อมูลข่าวสารท่ามกลางความท้าทายของบริบททางเศรษฐกิจ ธุรกิจ
สังคม การเมือง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กว่า 10 ปี นับจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ไทยพีบเี อสมุ่งมั่นสร้างสรรค์
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนซึ่งมีความแตกต่าง ทั้งนี้ โดยเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ในการก่อตั้งสื่อสาธารณะของไทยแห่งนี้ให้มีอิสระจากอิทธิพลทางการ
เมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการเป็นองค์กรสื่อที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
วาระครบรอบปีที่ 10 ในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสด�าเนินงานในกรอบ
ความคิดแผนบริหารกิจการ ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้ไทยพีบีเอส
เป็น “พื้นที่การเรียนรู้สา� หรับทุกคน” (Learning Space for All) ภายในช่วงระยะ
เวลาสิ้นสุดของแผน และในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสก�าหนดเป้าหมายในการเป็น
“สื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ผ่านการท�างานภายใต้ยุทธศาสตร์
“แตกต่าง” บนความ “ยั่งยืน” ตาม 3 แผนหลัก ซึ่งสอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และแนวนโยบาย 8 ประการทีก่ า� หนดโดยคณะกรรมการนโยบาย
ไทยพีบีเอส เมื่อถึงระยะเวลาสิ้นสุดแผนบริหารกิจการปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอส
สามารถด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างครบถ้วน โดยสรุปได้ดังนี้
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แผน 1 เนื้อหา ช่องทาง และบริการ
มุ่งตอบสนอง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าถึงผู้รับสารและผู้สื่อสารหลากหลาย ทั่วถึง ด้วย
สารประโยชน์ที่แตกต่าง และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประกอบด้วยนโยบาย 3 ข้อหลัก ได้แก่
นโยบายเนื้อหาและการน�าเสนอ การพัฒนาเนื้อหาที่แตกต่างบนฐานขององค์ความรู้และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการการน�าเสนอทุกช่องทางการสือ่ สาร โดยให้ความส�าคัญกับสือ่ ออนไลน์
นโยบายการเปลีย่ นแปลง ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงสังคมทีม่ คี ณุ ภาพและคุณธรรม เพือ่ เสริมสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการสื่อสารสันติภาพ
นโยบายฐานข้อมูล สร้างระบบฐานข้อมูล เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การน�าเสนอข่าวสาร
รายการที่เจาะลึกในทุกมิติอย่างรอบด้าน และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้
แนวคิดและแนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ประกอบด้วย
• ครัวกลาง หรือคณะกรรมการพัฒนาเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร์ แหล่งรวมวิธีคิดและวิธีการของ
สื่อและส�านักต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน
• ห้องทดลองสื่อ (Media Lab) การพัฒนาห้องทดลอง เพื่อพัฒนาข่าวและรายงานของ
ไทยพีบีเอส รวมทั้งเข้าใจผู้รับสื่อของไทยพีบีเอสให้มากที่สุด
• ท้องถิ่น - สากลภิวัตน์ (Glocalized Content) สร้างช่องทางเชื่อมประสานเนื้อหาระหว่าง
ชุมชนท้องถิ่นและสากล
• งานสือ่ สารทางออก (Solutions Journalism) ไม่เพียงน�าเสนอเหตุการณ์ แต่เน้นให้สังคม
เห็นทางออกที่เป็นไปได้
• โทรทัศน์สา� หรับทุกคน (Television for All) พัฒนาเทคโนโลยีสา� หรับคนทุกกลุม่ เพือ่ ลดช่องว่าง
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

“ผลการรับชม” เพิ่มขึ้นทุกช่องทางสื่อสาร
การรายงานข่าวและรายการข่าวทีม่ คี วามโดดเด่นในปีนี้ ได้แก่ ปฏิบตั กิ ารช่วยชีวติ 13 หมูปา่ และ
ข่าววิกฤตเขื่อนเซเปียนแตก พัฒนาสู่การก�าหนด “คุณค่าหลัก” (Core Values) ในการเป็นแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ในภาวะวิกฤต ตลอดจนการจัดท�ารายการสารคดีที่น่าสนใจและให้สารประโยชน์ อาทิ Thailand
Live ฟังเสียงประเทศไทย ด�าเนินรายการโดย สุทธิชัย หยุ่น รายการข่าวภาษาอังกฤษ Thai PBS World
รวมทั้งการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ทุกเนื้อหามีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับช่องทางสื่อออนไลน์
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ด้วยการด�าเนินงานดังกล่าว ผลการรับชมของไทยพีบีเอสจึงเพิ่มสูงขึ้นในทุกช่องทางสื่อ ทั้งหน้าจอโทรทัศน์
ออนไลน์ และวิทยุออนไลน์ โดยเฉพาะโทรทัศน์ ยอดผู้ชมเพิ่มจาก 55,000 คนต่อนาทีในปีที่ผ่านมาเป็น 60,000 คนต่อนาที
ในปีนี้ ขณะที่ในภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ผู้ชมลดลง ติดลบร้อยละ 5.77 ซึ่งถือเป็นตัวเลขต�่าที่สุดในรอบ 5 ปี ส่วน
www.youtube.com/ThaiPBS เป็นช่องทางที่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากที่สุด รวมกว่า 900,000 คน

โรงเรียนของสังคม คนไทยเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ไทยพีบีเอสมีการสร้างพื้นที่เรียนรู้ในหลากหลายช่องทางที่เรียกว่า On Air, Online, On Ground
โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Creative Learning Space @ThaiPBS และ Creative Learning
Space @ศูนย์ภูมิภาค 21 ครั้ง เป็นการเปิดพื้นที่ของไทยพีบีเอสทั้งกรุงเทพฯ และศูนย์ภูมิภาคให้เป็น
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ และรับรู้เรื่องราวของชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้และเรียนรู้ของชุมชน ตลอดจน
ปมปัญหาที่ท้องถิ่นต้องเผชิญ โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 8,500 คน
ได้มีการขยายประโยชน์โดยน�าความรู้จากเนื้อหารายการมาจัดท�าเป็นชุดความรู้ Thai PBS
Learning Shelf เพื่อเผยแพร่สู่โรงเรียนและชุมชน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่าแสนคน น�าเนื้อหาของรายการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ให้กบั ครูระดับมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ รวมทัง้ การ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะในรูปแบบของ Living Museum สื่อสารความรู้ผ่านรูปแบบนิทรรศการและ
กิจกรรม Thai PBS Academy เพื่อบริการวิชาการด้านการสื่อสารสาธารณะ
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แผน 2 ภาคีหุ้นส่วน
มุ่งตอบสนอง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม
นโยบายการมีส่วนร่วม ด�าเนินการให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภาคีเครือข่าย และประชาชน
มีส่วนในการก�าหนดนโยบายการเสนอข่าว ผลิตรายการ การติดตามการด�าเนินงาน และขยายฐานผู้ชม
นโยบายความสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน
บนพื้นฐานประโยชน์สาธารณะและการด�าเนินการที่เป็นอิสระของสื่อสาธารณะ
แนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ประกอบด้วย
• สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ มีการจัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นตามแผนงาน 67 เวที มีผเู้ ข้าร่วม
3,595 คน มีการรวบรวมประเด็นจัดท�าข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนาคุณภาพรายการ ข้อเสนอเชิง
ประเด็น และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไทยพีบีเอส
• สร้างพลังพลเมือง การสนับสนุนให้ประชาชนผลิตเนื้อหาของตนเอง โดยการพัฒนา
แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ C-Site ระบบการรายงานข่าวรูปแบบใหม่ ที่เป็นช่องทางการ
เผยแพร่และรับข่าวสารโดยเชื่อมการสื่อสารระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารเข้าด้วยกัน
• Co - Creation & Shared - Value Model กระบวนการสร้างสรรค์เนือ้ หาร่วมกับภาคีเครือข่าย
โดยในปีนี้ ไทยพีบีเอสเปิดรับข้อเสนอผลิตรายการ (Program Commissioning) มีผู้ผลิตให้
ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเงือ่ นไข 205 ราย และมีรายการทีผ่ า่ นการคัดเลือกให้ผลิตมากกว่า
50 รายการจากผูผ้ ลิตอิสระทีย่ นื่ ข้อเสนอรายการ จ�านวน 186 ราย ซึง่ จะเริม่ ผลิตและเผยแพร่
ในปี พ.ศ. 2562
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แผน 3 ทุนมนุษย์และทุนองค์กร
มุ่งตอบสนอง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาไทยพีบีเอสให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
นโยบายโครงสร้าง ปรับโครงสร้าง กลไก และกระบวนการท�างานให้กระชับ คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนทัศน์ ทักษะ ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อ
นโยบายการประเมินผล พัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพและความคุ้มค่าที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสื่อสาธารณะ และเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกเหนือจากความคุ้มค่า
ทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสีย่ ง มีแผนบริหารและจัดการความเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
แนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญ อาทิ
• การปรับโครงสร้างส�านัก ปัจจุบนั ประกอบด้วย 9 ส�านัก โดยล่าสุดเพิม่ ส�านักสือ่ ใหม่ โดยการ
ควบรวมศูนย์พฒั นาสือ่ ใหม่ และศูนย์พฒั นาสือ่ เสียงและสถานีวทิ ยุกระจายเสียง เข้าด้วยกัน
• การจัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพและเส้นทาง
ความก้าวหน้า เพือ่ ให้พนักงานไทยพีบเี อสได้เติบโตและมีความตัง้ ใจ มุง่ มัน่ ตามเป้าหมาย
ของสื่อสาธารณะ
• การประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน 2 เรือ่ ง ได้แก่ ความพึงพอใจต่อข่าว รายการ
กิจกรรม และความน่าเชือ่ ถือของไทยพีบเี อส และความพึงพอใจของผูช้ มทีม่ ตี อ่ การน�าเสนอ
ข่าว “13 ชีวิตติดถ�้า” ของไทยพีบีเอสโดยกรุงเทพโพลล์
• การประเมินผลการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 จากหน่วยงานภายนอก โดยจัดจ้างสถาบันวิจยั
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะกรรมการประเมินผล
• การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี จ�านวน 9 ส�านัก คือ ส�านักงานผูอ้ า� นวยการ
ส.ส.ท. ศูนย์การเงิน ส�านักทรัพยากรมนุษย์ ส�านักบริหาร ส�านักเครือข่ายสือ่ สาธารณะ ส�านัก
สื่อสารและภาคีสัมพันธ์ ส�านักข่าว ส�านักวิศวกรรม ส�านักโทรทัศน์และวิทยุ เป็นไปตามที่
ได้วางแผนไว้
ในวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการถือก�าเนิดของไทยพีบเี อสจึงถือเป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามส�าคัญ เพราะ
เป็นจุดพลิกผันของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทยด้วยผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ไทยพีบีเอสมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจด้วยบทบาทของสื่อสาธารณะ
ไม่เพียงการผลิตสื่อที่มีสารประโยชน์ แต่ยังให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการเปิดพื้นที่ส�าหรับทุกภาคส่วนได้
ร่วมกันแสวงหาแนวทางสร้างสรรค์สอื่ เพือ่ ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงสูส่ งั คมทีม่ คี ณุ ภาพและคุณธรรมต่อไป
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ส่วนที่ 1

แตกต่าง บนความยั่งยืน

ไทยพี บี เ อส

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 1 แตกต่ า ง บนความยั่ ง ยื น 2561

“

มุ ่ ง สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คม
ด้ ว ยการสื่ อ สารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ แ ละแปลงไปสู ่ ภู มิ ป ั ญ ญา
ให้ ป ระชาชนในสั ง คมได้ ต ระหนั ก
และมี ศั ก ยภาพในการเปลี่ ย นแปลง

1.1

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ปี พ.ศ. 2561

1.2

แผนบริหารกิจการ
ปี พ.ศ. 2561

”
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เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์
นโยบาย ปี พ.ศ. 2561
“พื้นที่การเรียนรู้
ส�าหรับทุกคน”

สื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง

(Learning Space for All)

การเป็น “พืน้ ทีก่ ารเรียนรูส้ า� หรับทุกคน” (Learning
Space for All) คือเป้าประสงค์ (Purpose) ของไทยพีบีเอส
ภายใต้กรอบแนวคิด ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของแผนหลัก
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
โดยในปี พ.ศ. 2561 เป้าประสงค์ได้รบั การก�าหนด
อย่างสอดคล้องกับแผนหลัก ได้แก่ การด�าเนินงานเพือ่ ให้บรรลุ
การเป็น “สือ่ ขับเคลือ่ นการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง”

เป้าหมาย
ปี 2561

เน้นบทบาทการเป็นสื่อสาธารณะ ที่มุ่งสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ที่ก่อให้เกิดความรู้และแปลงไปสู่ภูมิปัญญา ให้ประชาชน
ในสังคมได้ตระหนัก และมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง
โดยไทยพีบีเอสมีบทบาทเป็นผู้สื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้
จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนทิศทางการ
ขับเคลื่อน

ด้าน
Branding

1. ไทยพีบเี อสได้รบั การยอมรับว่าเป็นสถาบัน
สือ่ สาธารณะแห่งการเรียนรูข้ องประชาชนทุกภาคส่วน

ด้าน
Corporate
Agenda

2. ไทยพีบีเอสมุ่งขับเคลื่อนการ “ปฏิรูปประเทศ” ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ความเป็นพลเมือง
และสังคมส่วนรวม

ด้าน
Content

3. เป็นผู้น�าในการผลิตและสร้างสรรค์รายการข่าวที่มีคุณภาพสูง
ด้วยความแตกต่าง โดดเด่น น่าเชื่อถือ มุ่งสนองตอบประโยชน์
สาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ด้าน
Platform

4. ไทยพีบีเอสเข้าถึงผู้ชมผู้ใช้บริการหลากหลายกลุ่มเพิ่มขึ้น
ผ่านทุกช่องทางสื่อ และกิจกรรม

ไทยพี บี เ อส
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เพือ่ ไปสูเ่ ป้าประสงค์ดงั กล่าว ไทยพีบเี อส
มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy)
“แตกต่างบนความยั่งยืน” ด้วยแนว
นโยบาย (Policy) 8 ประการ ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.

นโยบายเนื้อหาและการน�าเสนอ
นโยบายโครงสร้าง
นโยบายการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการมีส่วนร่วม

5.
6.
7.
8.

นโยบายความสัมพันธ์
นโยบายฐานข้อมูล
นโยบายประเมินผล
นโยบายบริหารความเสี่ยง

แนวทางการน�านโยบาย ส.ส.ท.
ไปสู่การก�าหนดยุทธศาสตร์องค์กร

ยุทธศาสตร์
แตกต่าง บนความ ยั่งยืน
1. นโยบายเนื้อหาและการน�าเสนอ
สร้างความแตกต่างด้วยการพัฒนาเนื้อหา
ให้แตกต่างบนฐานขององค์ความรู้และ
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน

3. นโยบายการเปลีย่ นแปลง
สร้างความแตกต่างในเชิงเป้าหมายและ
วิธีการท�างานจากสื่อทั่วไปอย่างชัดเจน
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มี
คุณภาพและคุณธรรม

6. นโยบายฐานข้อมูล
สร้างความแตกต่างขององค์กร
ด้วยการพัฒนาข่าวสารที่มีคุณภาพ
ส�าหรับเผยแพร่และให้บริการ
ประชาชน

4. นโยบายการมีส่วนร่วม
สร้างความแตกต่างและยั่งยืนของ
องค์กร โดยผู้ชมผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม
ในการก�าหนดนโยบายและติดตาม
ตรวจสอบ

2. นโยบายโครงสร้าง
น�าไปสู่ความยั่งยืนให้กับองค์กรด้วย
การปรับโครงสร้าง จัดกลไกและ
กระบวนการท�างานให้เหมาะสม

7. นโยบายประเมินผล
น�าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรโดยมี
การประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยก�ากับทิศทางและ
ปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

8. นโยบายบริหารความเสี่ยง
น�าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร
โดยให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์
และป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับ
องค์กรอย่างเป็นระบบ

5. นโยบายความสัมพันธ์
สร้างความแตกต่างและยั่งยืนของ
องค์กร ในการขับเคลื่อนประโยชน์
สาธารณะร่วมกันในประเด็นเนื้อหา
ที่หลากหลาย
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ยุทธศาสตร์
สร้างความแตกต่าง
• การเป็นสือ่ สาธารณะ น�าเสนอข่าวสารทีเ่ ชือ่ ถือได้ และ
ให้ข้อมูลเบื้องหลังสถานการณ์ บนพื้นฐานของหลัก
จรรยาบรรณ
• เน้นการลงทุนในรายการคุณภาพและส่งเสริมนวัตกรรม
ทีร่ องรับด้วยการทดสอบจาก “ห้องทดลองสือ่ ” (Media
Lab) พร้อมกับเปิดโอกาสส�าหรับกิจกรรมสร้างสรรค์
บนแพลตฟอร์มใหม่ๆ
• ให้ความส�าคัญกับกลุ่มรายการที่สื่อพาณิชย์ละเลย
ได้แก่ รายการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและประชาชน รายการ
เด็ก ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม และมุ่งสร้างให้เด็กเป็น
พลเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ
• มุ่งตอบสนองผู้ชมเฉพาะกลุ่มโดยแยกเนื้อหาและช่อง
ทางตามความสนใจและพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม
(Personalize Products)
• มีรายการที่น�าเสนอค่านิยมร่วมของสังคม (Social
Shared - value Products)
• ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
ใช้ทุกช่องทางสื่อและพื้นที่ทางกายภาพ

ไทยพี บี เ อส

ยุทธศาสตร์
สร้างความยั่งยืน
• การพัฒนาไทยพีบีเอสให้ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน (Trusted Brand) ทัง้ ด้านการน�าเสนอเนือ้ หา
การท�าหน้าทีส่ อื่ สาธารณะ ความมีประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส และธรรมาภิบาล
• สร้างคนไทยพีบีเอสให้มีจิตส�านึกสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีทกั ษะการท�างานหลากหลาย ข้าม
สายงานได้ และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
• ยกระดับความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ
ภาคประชาสังคม เอกชน องค์กรสื่อ ฯลฯ ให้เป็น
หุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partners) ทีเ่ ป็นเจ้าของ
สื่อสาธารณะร่วมกัน
• สร้างการรับรู้และจดจ�า โดยมีแผนการสร้างแบรนด์
(Branding) และการรณรงค์ทางสังคม (Social
Marketing) โดยเน้นบูรณาการทุกช่องทางการสื่อสาร
รวมทั้งการใช้ข้อมูลและงานวิชาการเพื่อวางแผน
ประเมิน และแสดงให้เห็นความคุ้มค่าในมิติต่างๆ

ไทยพี บี เ อส
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โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2561
(แนบท้ายประกาศโครงสร้าง ส.ส.ท. และโครงสร้างส�านัก มีผลวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

คณะอนุกรรมการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน

คณะกรรมการนโยบาย

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้อ�านวยการ ส.ส.ท.

รองผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. รับมอบหมายงานจาก ผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. ตาม พ.ร.บ. มาตรา 34, 35

ส�านัก
ข่าว

ส�านัก
ส�านัก โทรทั
ส�านัก
รายการ วิศวกรรม และวิทศยุน์

ส�านัก ส�านักงาน
สื่อสาร ผูอ้ �านวย
และภาคี
การ
สัมพันธ์ ส.ส.ท.

น
นัก เครืส�าอนัข่กาย วิสถาบั
ส�านัก ทรัส�พายากร
ชาการ
บริหาร มนุษย์
สื่อ
สือ่
สาธารณะ สาธารณะ

ศูนย์พัฒนา
สื่อใหม่

ศูนย์พัฒนา
สื่อเสียงและ
สถานีวิทยุ
กระจายเสียง

ศูนย์
การเงิน

ส�านัก
ตรวจ
สอบ
ภายใน
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แผนบริหารกิจการ
ปี พ.ศ. 2561
Corporate Strategy Plan
สถานการณ์
(Input)
เป้าประสงค์
(Purpose)

Media
Disruption

ปี 2561

Social/Economic
Change

สือ่ ขับเคลือ่ นการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง

นโยบาย
(Policy)

เนื้อหาและ
การ
การน�าเสนอ เปลี่ยนแปลง ฐานข้อมูล

ยุทธศาสตร์
(Strategy)

แตกต่าง

แผน
(Plan)

เนื้อหา ช่องทาง
และบริการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(Strategic Issue)

ทบทวน 10 ปี
พ.ร.บ.
ส.ส.ท.

การมีส่วนร่วม
โครงสร้าง
ความสัมพันธ์

บริหาร
ประเมินผล ความเสี
่ยง

ยั่งยืน

ภาคีหุ้นส่วน

1. เข้าถึงผู้รับและผู้ใช้สื่อ
2. สร้างสังคมแห่ง
ที่หลากหลายทั่วถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยสารประโยชน์ที่
แตกต่าง

3. สร้างคุณค่าและ
ความยั่งยืนด้วย
หุ้นส่วนทางสังคม

ทุนมนุษย์ และ
ทุนองค์กร

4. พัฒนาไทยพีบีเอสให้
ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชน
(Trusted Brand)

ด้วยเป้าประสงค์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ดังที่กล่าวไปก่อนหน้า ไทยพีบีเอสจึงได้มีการจัดท�าแผนบริหารกิจการ
ซึ่งประกอบด้วย 3 แผน (Plans) และ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) รวมทั้งกลยุทธ์ (Operational Tactics)

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 1 แตกต่ า ง บนความยั่ ง ยื น 2561

Operational Plan
แผน
(Plan)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(Strategic Issue)

เนื้อหา ช่องทาง
และบริการ

1. เข้าถึงผู้รับและผู้ใช้สื่อ
2. สร้างสังคมแห่ง
ที่หลากหลายทั่วถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยสารประโยชน์ที่
แตกต่าง

หลากหลาย

กลยุทธ์
(Operational
Tactics)

ภาคีหุ้นส่วน

ทุนมนุษย์ และ
ทุนองค์กร

3. สร้างคุณค่าและ
ความยั่งยืนด้วยหุ้น
ส่วนทางสังคม

• การรายงานข่าวแบบเจาะ • ขยายและพัฒนา
ลึก เน้น How และ Why
เครือข่ายความร่วมมือ
• ยกระดับเนื้อหารายการ
ความสัมพันธ์ และ
• วางระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล
บางกลุ่มให้สามารถเป็น
การท�างานร่วมกับ
เพือ่ การเข้าถึงกลุม่
ประโยชน์หรือสนับสนุนต่อ
ภาคีหุ้นส่วน
เป้าหมายทีห่ ลากหลาย
การเรียนรู้ทั้งในและนอก
- พัฒนากลไกรับฟัง
• สร้างสรรค์สอื่ และ
ระบบ
ความคิดเห็น
กิจกรรมตาม Core
• เนื้อหาสาระเน้นทักษะที่
- ต่อยอดประเด็นใน
Agenda สอดคล้องกับ
จ�าเป็นต่อทศวรรษหน้า
รายการ ข่าว และ
กลุม่ เป้าหมาย
6Cs Critical Thinking,
เวทีสาธารณะ
• วางระบบการรับฟัง
Communication
- สร้างสรรค์ผลงานร่วม
Feedback ประเด็นที่
Creativity, Computer
กันในลักษณะ Co หลากหลายที่ส่งผลต่อ
Literacy, Collaboration,
Creation
ผู้รับสารหลากหลายผ่าน
Career & Learning
- เปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูเ้ พือ่
ช่องทางที่หลากหลาย
Shelf Reliance
สร้างสังคมแห่งการ
• ให้ความส�าคัญกับ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ • สร้างพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ สร้าง
ปัญญาให้กับสังคมผ่าน • ทบทวนบทบาท
ความพิเศษในการรับชม
ช่องทางต่างๆ ทั้ง
ภาระหน้าทีข่ อง
• เผยแพร่และขยาย Thai PBS
On Air, Online,
สือ่ สาธารณะในวาระ
Product ไปยังกลุม่ ใหม่
On Ground
ครบรอบ 10 ปี
ทั่วถึง
• พั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ
องค์กรระหว่างประเทศทัง้
• ขยายพืน้ ทีบ่ ริการโครงข่าย
วิชาการ วิชาชีพ
ที่ครอบคลุม
• สร้างการรับรูเ้ รือ่ ง Analog
Switch off
• พัฒนาคุณภาพการผลิต
อย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาแพลตฟอร์มให้เข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมาย

แตกต่าง
• วางระบบการสร้างเนื้อหา
แบบบูรณาการ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์คณุ ภาพ
(เสนอ Super Content และ
พัฒนา Factual Content)
• มีระบบสนับสนุนการผลิต
งานคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูล
• มีการบูรณาการแบบข้าม
แพลตฟอร์ม

4. พัฒนาไทยพีบีเอสให้
ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชน
(Trusted Brand)
• สร้างระบบงานทีด่ ี รวดเร็ว
ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส
• พัฒนาบุลากร ส.ส.ท. ให้
มีคุณภาพ และเท่าทัน
สถานการณ์สื่อ พนักงาน
ท�างานเต็มประสิทธิภาพ
อย่างมีความสุข
• สร้างชือ่ เสียงให้กบั องค์กร
- สร้างการยอมรับใน
ฐานะองกรณ์ที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพและ
คุณธรรม
- ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลงานให้เป็นทีร่ จู้ กั
อย่างแพร่หลาย
• มีการสื่อสารอย่าง
สม�่าเสมอทั้งภายใน
และภายนอก
- มี ร ะบบการสื่ อ สาร
ภายในทีด่ ี
- วางระบบการเยี่ยมชม
เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ในเชิงรุก
• มีแผนบริหารความเสี่ยง
จากภายในและภายนอก
องค์กร
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ไทยพี บี เ อส

แผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ มีดังนี้
1. แผนด้านเนื้อหา ช่องทาง และบริการ
(Content, Platform and Service Strategic Plan)
มุ่งผลิตและน�าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย ผ่าน
ช่องทางทีเ่ หมาะสม เพือ่ สร้างให้เกิดการเรียนรูท้ จี่ ะน�าไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสังคม ตามประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues) 2 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เข้าถึงผู้รับและผู้ใช้สื่อที่หลากหลาย ทั่วถึง ด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง
มีการแบ่งสัดส่วนเนือ้ หาตามประเภท (Genre - Based) และตามวาระหลัก (Key Issues - Based)
รวมทั้งตามรูปแบบ 3 - E (Engagement Model + Endorsement Model + Empowerment Model) เพื่อ
ให้เกิดผลผลิตแบบ Personalized Content, Shared - value Content, และ Co - creation Content ที่
สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน และภาคีหุ้นส่วนในทุกระดับ
แสดงสัดส่วนแผนงานตามวาระหลัก (Key Issues-Based)
การพัฒนา
วิถีชีวิตความเป็นอยู่
15-20%
คุณค่า ค่านิยม
วัฒนธรรม
ความเป็นไทย
10-15%
การเปลี่ยนแปลง
ของโลก
20-25%

การปฏิรูป
30-35%

แสดงสัดส่วนเนื้อหาตามประเภท (Genre-Based)
ศิลปวัฒนธรรม
10%

แรงบันดาลใจ
15%
Genre-Based

Key Issues-Based

การเรียนรู้
20-25%

ข่าว
50%

ความรู้
25%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• การรายงานข่าวแบบเจาะลึก เน้น HOW และ WHY นอกเหนือจาก WHO WHAT WHEN
WHERE ผ่านการผลิตข่าวและรายการข่าว โครงการพัฒนาการผลิตข่าวและรายการข่าวที่
เป็นเอกลักษณ์ โครงการผลิตเนื้อหา Signature Program : Branding UGC Program from
Citizen Media Network โครงการผลิตและพัฒนาเนื้อหาในสื่อออนไลน์ และกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 1 แตกต่ า ง บนความยั่ ง ยื น 2561

• ยกระดับเนือ้ หารายการบางกลุม่ ให้เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนการเรียนรู้ ทัง้ ในและนอกระบบ
• มีเนื้อหาสาระที่เน้นทักษะ 6 C’s ที่จ�าเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ได้แก่ Critical Thinking and
Doing, Creativity, Collaboration, Communication, Computer Literacy และ Career
and Learning Shelf - Reliance ในการผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาข่าวและรายการ เพื่อ
เผยแพร่ในทุกช่องทางสื่อ
• สร้างพืน้ ทีก่ ารเรียนรูแ้ ละสร้างปัญญาให้กบั สังคมผ่านช่องทางทัง้ On Air, Online, On Ground
รวมถึงโครงการในแผนภาคีหนุ้ ส่วน
2. แผนยุทธศาสตร์ภาคีหุ้นส่วน
(Partnership Strategic Plan)
มุง่ ขยายภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน พัฒนาความร่วมมือกันในการผลิตเนือ้ หาทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นสาธารณะที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน
รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายให้เป็นหุ้นส่วนทางสังคม โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
• ขยาย พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ และการท�างานร่วมกับภาคีหุ้นส่วน
• ทบทวนบทบาท ภาระหน้าที่ ของสื่อสาธารณะในวาระครบรอบ 10 ปี โดยโครงการสื่อสาร
ข้อมูล 10 ปีไทยพีบีเอส เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการด�าเนินงานสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3. แผนด้านทุนมนุษย์และทุนองค์กร
(Human & Organization Capital Strategic Plan)
มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวมทั้งการสื่อสารองค์กรให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาไทยพีบีเอสให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
• พัฒนา ปรับปรุง และสร้างระบบงานที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส
• พัฒนาบุคลากรไทยพีบีเอสให้มีคุณภาพ และเท่าทันสถานการณ์สื่อ พนักงานท�างานเต็ม
ประสิทธิภาพอย่างมีความสุข
• ใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ในการสื่อสารชื่อเสียงที่ดี และสร้างความไว้วางใจ
ในองค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการจดจ�า เข้าใจ และสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของ
สื่อสาธารณะ รวมถึงเพื่อขยายฐานผู้ชมและผู้ใช้บริการไทยพีบีเอส
• สื่อสารอย่างสม�่าเสมอ ทั้งภายในและภายนอก มีระบบการสื่อสารภายในที่ดี วางระบบการ
เยี่ยมชม เพื่อให้สามารถสื่อสารเชิงรุกผ่านโครงการต่างๆ
• มีแผนจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยด�าเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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ส่วนที่ 2

ผลงานเด่นปี พ.ศ. 2561

ไทยพี บี เ อส

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 2 ผลงานเด่ น ปี 2561

“

มุ ่ ง ผลิ ต รายการด้ า นข่ า วสาร
สารประโยชน์ ด ้ า นการศึ ก ษา
และสาระบั น เทิ ง ด้ ว ยสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม
และมี คุ ณ ภาพสู ง เน้ น ความหลากหลาย
โดยปราศจากอคติ ท างการเมื อ ง
และผลประโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์

2.1

ผลงานตามยุทธศาสตร์
นโยบาย และแผน

2.2

9 ผลงานเด่น
ปี พ.ศ. 2561

2.3

เกียรติคุณและรางวัล
ปี พ.ศ. 2561

”
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ไทยพี บี เ อส

ผลงานตามยุทธศาสตร์
นโยบาย และแผน
การก�าหนดทิศทางและเป้าประสงค์ ของไทยพีบีเอสในปี พ.ศ. 2564 ไปสู่การเป็น “พื้นที่การเรียนรู้ส�าหรับทุกคน
(Learning Space for All)” โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2561 - 2562 ทีว่ างเป้าประสงค์ในการ “ขับเคลือ่ นการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง”
ซึง่ เน้นย�า้ ความส�าคัญของบทบาทการเป็นสือ่ สาธารณะ ด้วยการสือ่ สารข้อมูลข่าวสารทีก่ อ่ ให้เกิดความรูแ้ ละแปลงไปสูภ่ มู ปิ ญั ญา
ให้กบั ประชาชน โดยไทยพีบเี อสมีบทบาทเป็นผูส้ อื่ สารเพือ่ สร้างการเรียนรู้ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนทิศทาง
การขับเคลือ่ นด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์การตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัตอิ งค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ทีก่ า� หนดไว้ 6 ประการ ดังนี้

ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์กับทิศทางและแผนยุทธศาสตร์
ด้านกิจการวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่
1 มีคุณภาพและคุณธรรม โดย
ผ่านทางบริการข่าวสารที่
เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล
วัตถุประสงค์
และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
องค์กร
ส่งเสริมเสรีภาพในการรับ
4 รูข้ า่ วสาร เพือ่ สร้างสังคม
ประชาธิปไตย ทีป่ ระชาชนได้
รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

หลากหลาย
ทั่วถึง แตกต่าง

ผลิตรายการทางด้าน
ข่าวสาร สารประโยชน์
สนับสนุนการมีสว่ นร่วม
ทางด้านการศึกษาและ
ของประชาชนทัง้ ทาง
สาระบั
น
เทิ
ง
ที
ม
่
ส
ี
ด
ั
ส่
ว
น
2
ตรงและทางอ้อม ใน
อย่างเหมาะสม และมี 5 การก�าหนดทิศทางการ
คุณภาพสูง หลากหลาย
ให้บริการขององค์กร
ในมิตติ า่ งๆ
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
ส่งเสริมการให้ความ
รู้แก่ประชาชน ให้
3 ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

สร้างสรรค์สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนกิจกรรม
6 สาธารณะประโยชน์
อืน่ ๆ

สร้างคุณค่าและความยั่งยืน
ด้วยหุ้นส่วนทางสังคม

พัฒนา ส.ส.ท. ให้เป็น
Trusted Brand
แผนทุนมนุษย์และ
ทุนองค์กร

แผน

แผนด้านเนื้อหา ช่องทาง และบริการ

แผนภาคีหุ้นส่วน

ตัวชี้วัด

3. เนื้อหามีความโดดเด่น แตกต่าง น่าเชื่อถือและมุ่งสนอง
ตอบประโยชน์สาธารณะ
4. เข้าถึงผู้ชมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ผ่านช่องทางสื่อ

2. มุ่งขับเคลื่อนวาระการ
ปฏิรูปประเทศร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย

1. ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในการท�า
หน้าที่สื่อสาธารณะ

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 2 ผลงานเด่ น ปี 2561

เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ ไทยพีบีเอสจึงได้วาง กลไกการท�างาน ดังนี้
1. กลไกพัฒนาการผลิตและน�าเสนอเนื้อหาคุณภาพ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
• มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนื้อหาสื่อสาธารณะ ก�าหนดยุทธศาสตร์เนื้อหาระยะยาว แนวคิด ทิศทางใน
การสร้างสรรค์และน�าเสนอเนือ้ หา ในแต่ละแพลตฟอร์ม รวมทัง้ ก�าหนดผังและรูปแบบรายการให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย
• คณะกรรมการพัฒนาเนือ้ หาเชิงยุทธศาสตร์ หรือ กลไกครัวกลาง (Central Kitchen) เป็นระบบการท�างาน
ร่วมกันในการสร้างเนื้อหาแบบบูรณาการหลอมรวมวิธีคิดของสื่อและส�านักต่างๆ โดยมี “ครัวย่อย” ท�า
หน้าที่ออกแบบและผลิตเนื้อหาในวาระปฏิรูป 4 ด้านขององค์การ
• กลไกการท�างาน Bridged Team หลอมรวมการท�างานร่วมกันของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการ
ผลักดันกิจกรรม โครงการ และผลผลิตของงานทีต่ อ้ งการจะหลอมรวมระหว่างสือ่ โทรทัศน์และสือ่ ใหม่ ซึง่
เริ่มทดลองด�าเนินงานในศูนย์อ�านวยการวาระเลือกตั้ง 62
• การใช้ข้อมูลในการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการ โดยจัดท�า “ห้องทดลองสื่อ” (Media Lab) และ
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สอื่ และกระแสความสนใจของคนกลุม่ วัยต่างๆ เชิงลึก เพือ่ น�าผลทีไ่ ด้มาใช้พฒั นา
เนื้อหาและรูปแบบรายการ รวมถึงสร้างสรรค์รายการใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. กลไกด้านความรับผิดชอบ (Accountability)
มีคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในกรณีที่องค์การ ผู้ผลิต หรือพนักงาน กระท�าการ
หรือผลิตรายการที่ขัดต่อข้อบังคับจริยธรรมของวิชาชีพ เพื่อด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และมี กลไกติดตามและสะท้อน
สื่อไทยพีบีเอส รวบรวมความคิดเห็นประเด็นความผิดพลาดหน้าจอและความเสี่ยงด้านจริยธรรม น�าไปปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา
ให้ถูกต้องหรือพัฒนารายการให้ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนากลไกเพื่อท�างานข่าวบนฐานจริยธรรมและหลักสื่อสาธารณะ โดยร่วมกับ
ผู้บริหารส�านักข่าว ออกแบบโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพสื่อสาธารณะ โดยใช้กรณีศึกษาและสื่อสังคมออนไลน์
ในกระบวนการเรียนรู้
3. กลไกสร้างการมีส่วนร่วม
เพือ่ ขยายภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน และร่วมมือผลิตเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ และขับเคลือ่ น
ประเด็นสาธารณะทีเ่ ป็นเป้าหมายร่วมกัน โดยมีสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการเป็นกลไกรับฟังความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการ
ของผู้ชมผู้ฟังรายการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม มีกลไก Monitoring & Feedback รับฟังและรวบรวมความคิดเห็น
จากผูช้ มและผูฟ้ ังทางออนไลน์ แอปพลิเคชัน C-Site เป็นเครือ่ งมือเชือ่ มต่อทีเ่ รียกว่า Crowdsourcing เชื่อมข้อมูลจากท้องถิน่
มาสู่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มของไทยพีบีเอส การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตหน้าใหม่ และสนับสนุนผู้ผลิตรายการและบุคคลทั่วไป
ให้สร้างสรรค์รายการร่วมกับไทยพีบีเอส
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4. กลไกด้านการบริหารจัดการงานสนับสนุน
มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจัดท�าก�าหนดขั้นตอนการท�างาน (Workflow) เพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบที่มีความซ�้าซ้อน นอกจากนี้ ยัง
มีคณะกรรมการและคณะท�างานด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ�าส�านัก คณะท�างานปฏิรปู กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสัง่ และประกาศของไทยพีบเี อส คณะกรรมการยุทธศาสตร์ดา้ นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และการรายงานผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานในส�านักทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาแผนบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับทิศทางแผนยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารเงิน เพื่อวางแผนและจัดท�ากรอบแนวทาง
ข้อก�าหนดวิธีการบริหารเงินของไทยพีบีเอสให้มีความสอดคล้องกับระเบียบทางการเงิน เป็นต้น

ผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2561
จ�าแนกตามวัตถุประสงค์องค์การ ดังนี้

1

ด�าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพคุณธรรม บน
พื้นฐานความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรงรอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
รวมทั้ง ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร
• ไทยพีบีเอสมีบริการข่าวสาร ในสัดส่วนร้อยละ 51.29 ของผังรายการ ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ
• สถานีโทรทัศน์ ช่องหมายเลข 3 ออกอากาศเวลา 05.00 - 02.00 น. มีจ�านวน
ผู้ชมเฉลี่ย 60,000 คนต่อนาที เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จากปี พ.ศ. 2560
• ช่องทางสื่อใหม่ ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน และการถ่ายทอดสดบน
ออนไลน์ มีจ�านวนยอดชมออนไลน์ 885 ล้านวิว เพิ่มขึ้นร้อยละ 47 จาก
ปี พ.ศ. 2560 และมีการพัฒนาบริการแพร่ภาพและกระจายเสียงผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (Over-The-Top - OTT) โดยใช้ชื่อว่า VIPA Channel
• สถานีวิทยุออนไลน์ ทั้งบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสื่อสังคมออนไลน์ โดยมี
สถิติการรับฟังรวมทุกแพลตฟอร์ม สะสมรวมทั้งสิ้น 33.94 ล้านวิว เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2560 จ�านวน 3.82 ล้านวิว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.66
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

10.9%

จากปี พ.ศ. 2560

47%

12.66%
จากปี พ.ศ. 2560

จากปี พ.ศ. 2560

สถานีโทรทัศน์

สื่อใหม่

สถานีวิทยุออนไลน์
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• ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ในการให้บริการเครือข่ายสัญญาณออกอากาศ
จ�านวน 168 สถานี โดย Service Level Agreement เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.98 ตามข้อตกลงกับ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
นอกจากนี้ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรมประชาสัมพันธ์
และ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ในการจัดตั้ง “ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล” เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และความร่วมมือด้านเทคนิคในการ
พัฒนาโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพ

4 หน่วยงานลงนามความร่วมมือจัดตั้งชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

• การผลิตและน�าเสนอเนื้อหาที่ได้รับการชื่นชมจากสังคมในด้านคุณภาพ ความถูกต้อง และ
จริยธรรม ได้แก่ “ภารกิจช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่าติดถ�้า” ที่ส่งผลให้ระดับเรตติ้งขึ้นสูงถึงอันดับที่
5 จ�านวนผู้ชม 487,000 คน ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระดับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ อันดับที่ 10
จ�านวนผูช้ มเฉลีย่ 255,733 คน รวมทัง้ กระแสความชืน่ ชมด้านจริยธรรมในการน�าเสนอ บนสังคม
ออนไลน์ที่มีการแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง หรือ ในกรณีข่าวนักร้องวง BNK48 ที่สังคมออนไลน์ได้
ตั้งกระทู้ชื่นชมการน�าเสนอข่าวของไทยพีบีเอส ว่าน�าเสนออย่างมีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์ ไม่
บิดเบือน รวมถึงชื่นชมการผลิตรายการข่าวและสารคดีว่ามีคุณภาพ
• เนื้อหาและรายการข่าวของไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ถึง 22 รางวัล เช่น
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน รางวัลดีเด่น รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อ
โทรทัศน์ จากผลงาน “โรฮิงญากลางฤดูอพยพ” และประเภทรายการข่าว จากผลงาน “ชีวิต
หนี้มลาบรี” รายการเปิดปม และรางวัล RAiNMaker Awards 2018 สาขา The Best Of Ethic
Reporter จากชุมชนผู้ผลิตเนื้อหาในประเทศไทย มอบให้ไทยพีบีเอสเนื่องจาก “ท�าให้หลายคน
เชื่อใจมากกว่าช่องข่าวอื่นๆ ตั้งแต่เนื้อหาที่คัดกรองมาเป็นอย่างดี แต่มีความฉับไว ไม่เสนอ
เนื้อหาข่าวที่ท�าให้ผู้ชมเข้าใจผิด ไม่ดึงดรามา และนักข่าวมีความจริงใจ”
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• ยึดหลักการให้บริการแก่คนทั้งมวล โดยผลิตค�าบรรยายแทนเสียง เสียงบรรยายภาพ และล่าม
ภาษามือ เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง 42 นาที เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 41 นาทีต่อวัน มากกว่าเกณฑ์
ขั้นต�่าที่ กสทช. ก�าหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน) และฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็น
วิทยากรการผลิตเสียงบรรยายภาพ รวมทัง้ ผลิตคูม่ อื การผลิตเสียงบรรยายภาพ ฉบับสือ่ สาธารณะ
เผยแพร่ให้กบั บุคลากรในไทยพีบเี อส ผูผ้ ลิตรายการ และสถานีโทรทัศน์ น�าไปใช้ประโยชน์ และ
อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Live Caption ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อน�ามาใช้งานจริง
• พัฒนาการท�างานข่าวบนฐานจริยธรรมและหลักสื่อสาธารณะ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
สร้างสรรค์รายการอย่างไรให้สอดคล้องกับจริยธรรมสือ่ สาธารณะ วงสนทนาเรือ่ งจริยธรรมวิชาชีพ
ตามโครงการชุมชนแห่งเรียนรู้วิชาชีพสื่อสาธารณะ : การพัฒนากลไกเพื่อท�างานข่าวบนฐาน
จริยธรรมและสื่อสาธารณะ กรณีลักลอบล่าเสือด�าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม เรื่องการพาดหัวข่าวและการน�าเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง
ท�าให้เกิดการทบทวนกระบวนการท�างาน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และหลักการพิจารณาวิธี
รับมือการแสดงความคิดเห็นของผู้ชม

2

ผลิตรายการด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสม
และมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่างๆ โดยมุ่งด�าเนินการอย่างปราศจากอคติ ทางการเมือง
และผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ
• การออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ตลอดปี พ.ศ. 2561 มีจา� นวนชัว่ โมงรวม 7,665 ชัว่ โมง
แบ่งเป็น รายการข่าว สารคดีเชิงข่าว และรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าว ในสัดส่วนร้อยละ 51.29
รายการสารคดีและสารประโยชน์ ร้อยละ 39.91 และสาระบันเทิง ร้อยละ 8.8
สาระบันเทิง
8.8%

7,665 ชั่วโมง

รายการข่าว สารคดีเชิงข่าว
และรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าว
51.29%

รายการสารคดีและสารประโยชน์
39.91%
สัดส่วนการน�าเสนอในแต่ละประเภทรายการ

• ผลิตเนือ้ หาตามช่วงวัยของกลุม่ ผูร้ บั ในปี พ.ศ. 2561 มีการผลิตและน�าเสนอเป็นรายการส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน เด็กและเยาวชน ในสัดส่วน ร้อยละ 34.01 (เฉพาะ
รายการเด็ก ร้อยละ 6.4) และรายการส�าหรับกลุ่มผู้ชมทั่วไป ร้อยละ 65.99 ของจ�านวนชั่วโมง
ออกอากาศทั้งหมด
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• ผลิตเนื้อหาตามวาระหลักขององค์กร (Key Issues - Based) ดังนี้ การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ
พัฒนาวิถีชีวิต ในสัดส่วนร้อยละ 33 ทิศทางปฏิรูปตามแนวนโยบายรัฐและประชาชน ร้อยละ 21
การเรียนรูแ้ ละการศึกษาในทุกมิติ ร้อยละ 29 คุณค่า ค่านิยม วัฒนธรรมความเป็นไทย ร้อยละ 9
และผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจและการเมืองโลก ร้อยละ 8 ตามแผนทีก่ า� หนด
• เนื้อหาและรายการของไทยพีบีเอสได้รับรางวัลที่สะท้อนถึงความหลากหลายกว่า 10 รางวัล เช่น
ละครชุดแม่ผสู้ ร้าง สายใยรักแห่งแผ่นดิน ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณุ ละครสร้างสรรค์แห่งปี 2561
ละครเด็ก เรื่อง RUN AON RUN ที่ได้รับรางวัล Prix Jeunesse Video Festival for Children
ด้านการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สารคดีโยเดียที่คิด(ไม่)ถึง ได้รับรางวัล
โทรทัศน์ทองค�า ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น และรางวัลที่แสดงถึงคุณภาพอื่นๆ
เช่น รางวัลสถานีโทรทัศน์ทางด้านผลิตสารคดียอดเยี่ยม จากงาน Daradaily Awards เป็นต้น

3

ส่งเสริมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนให้กา้ วหน้าทันการเปลีย่ นแปลงของโลกเพือ่ ประโยชน์ทงั้ ระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
• ผลิตเนือ้ หาในวาระปฏิรปู 4 ด้านหลัก เพือ่ ให้ประชาชนเข้าใจทิศทางการปฏิรปู และเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมปฏิรูปอย่างมีคุณภาพ เผยแพร่ออกอากาศ 6 รายการ ดังนี้ ปฏิรูปการ
ศึกษาในเรียลิตี้ ฉันจะเป็นครู ปฏิรปู วิถชี วี ติ ในรายการสะเทือนไทย และ We Before Me ปฏิรปู
การเมือง ในเรียลิตี้ Change Thailand มุมมองตะวันตก ใน East View และรายการ ชวนเปลีย่ น
Let’s Change ที่รวมเนื้อหาในวาระปฏิรูปหลายด้านไว้ด้วยกัน

รายการ We Before Me

รายการ East View

รายการ
ชวนเปลี่ยน
Let’s Change
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• ขับเคลือ่ นประเด็นเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น ประเด็นข่าวเจาะลึกและ
เกาะติดสารเคมีเกษตร และการผลักดันการเลิกใช้สารเคมี โครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความ
ยั่งยืน (รายการสะอาดบุรี เมืองนี้ปลอดขยะ) และรายการแพะเดอะซีรีส์ กรณีสัญญาขายฝาก
โฉนดที่ดิน ที่สามารถทวงคืนโฉนดที่ดินของชาวบ้านคืนจากเจ้าหนี้นอกระบบ
• ผลิตเนือ้ หาทีส่ ร้างการเรียนรูน้ อกห้องเรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลีย่ นแปลง เช่น
มินิซีรีส์ฝันให้สุด สารคดีหอมกลิ่นสยาม สารคดีเรื่องเล่ารัตนโกสินทร์ และรายการดูให้รู้
• จัดกิจกรรมเปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ ทีส่ า� นักงานวิภาวดีรงั สิต จ�านวน 8 ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมงาน 4,148 คน
ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมงานได้รบั แง่มมุ ของการเรียนรูแ้ ละสามารถน�าไปต่อยอดการใช้ชวี ติ ประจ�าวันได้
และกิจกรรมเปิดพืน้ ทีเ่ รียนรูศ้ นู ย์ภมู ภิ าค จ�านวน 13 ครัง้ ทีม่ ผี เู้ ข้าร่วม 4,429 คน โดยผลลัพธ์
ที่ได้จากกิจกรรม คือ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสื่อสาธารณะ และการสื่อสารเรื่องดีๆ ของชุมชน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น เช่น ชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าว ตอน Strong ด้วย STEM ปี 2 มี
คุณครูเข้าร่วมกิจกรรมรวม 600 คน 296 โรงเรียน ซึง่ สามารถส่งต่อความรูใ้ ห้กบั เด็กได้มากกว่า
30,000 คน และกิจกรรม Learning Shelf ที่ส่งมอบชุดความรู้ให้กับชุมชนและโรงเรียน จ�านวน
500 ชุด เป็นต้น
• ร่วมผลิตหนังสือเสียง ในโครงการ “ยิ่งให้…ยิ่งได้ แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน” ที่ด�าเนินการ
ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทย มาอย่างต่อเนื่องจนเข้าถึงปีที่ 7 ซึ่งมีจิตอาสาเข้าร่วมผลิตหนังสือ
เสียงกว่า 1,000 คน มีหนังสือเสียงจ�านวน 195 เล่มและบทความกว่า 3,000 บทความ ทีส่ ามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็น เฉลี่ยถึง 300,000 ครั้งต่อเดือน

• จัดเวทีสาธารณะระดับนานาชาติ ในงาน Thai PBS Public Media Conference and Mini INPUT 2018 ซึ่งสื่อมวลชนวิชาชีพ ผู้ผลิตรายการ นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศให้ความ
สนใจเข้าร่วมงานจ�านวน 488 คน
• ฝึกอบรมให้ความรู้กับหน่วยงาน และบุคคลที่สนใจ จ�านวน 12 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรม
430 คน

ไทยพี บี เ อส
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สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการก�าหนดทิศทางการให้บริการของ
องค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ
• จัดท�าแผนแม่บทเครือข่าย พ.ศ. 2561 - 2563 และประกาศใช้เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายทีห่ ลากหลายเข้ามามีสว่ นร่วมกับไทยพีบเี อสในการพัฒนา
สื่อสาธารณะทั้งด้านการน�าเสนอข่าว รายการ และการสร้างพื้นที่เรียนรู้ ในพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน
ภายใต้ประเด็นวาระทางสังคมที่เป็นผลของการมีส่วนร่วม
• พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่เป็นกลไกตาม พระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยการสนับสนุน
ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และแผนงานของไทยพีบีเอสให้แก่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ น�าไปใช้
วางแผนงานรับฟังความคิดเห็น พัฒนาการรับฟังโดยน�าเครื่องมือห้องทดลองสื่อ (Media
Lab) มาใช้ในการรับฟังความคิดเห็น และพัฒนาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ให้เป็น
ผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) ในการระดมความคิดเห็นจากเวที เชื่อมโยงการ
ท�างานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เข้ากับศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส ส�านักข่าว และส�านัก
รายการ ในการคัดสรรรายการหรือประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น และจัดกิจกรรมในพื้นที่
ร่วมกัน และมีรายงานการตอบกลับความคิดเห็น (Response Report) เพื่อรายงานความ
ก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามข้อเสนอของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
• เชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่มาสู่เนื้อหาในหน้าจอผ่าน แอปพลิเคชัน C-Site ซึ่งมียอดโพสต์และ
คลิปรวม 1,300 โพสต์ ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน C-Site รวม 3,034 ครั้ง และมีเครือข่าย
ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันมากกว่า 5 เครือข่าย
• การท�างานร่วมกับเครือข่าย มีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการวาระเลือกตั้ง 62 ร่วมกับพันธมิตร
8 หน่วยงาน คือ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (PNET) สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมขับเคลื่อนวาระ
เลือกตั้งภายใต้ Campaign “Thai PBS ส่งเสียงประชาชน ให้เสียงประชาชนไปไกลกว่าการ
เลือกตั้ง” และการผลิตสารคดีถ�้าหลวง ที่มีการท�างานร่วมกับเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ท�าให้
เกิดสารคดีคุณภาพสูง ทั้งยังรวบรวมเรียบเรียงเป็นภาพยนตร์สารคดี 5 ตอน ที่มีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในและต่างประเทศ
• จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของไทยพีบีเอส ทั้งในภูมิภาค
และส่วนกลาง เพื่อน�าความเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาทบทวนองค์กรตามมาตรา 51
แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
โดยมีนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นักวิชาชีพและผู้ประกอบการสื่อสารมวลชน สมาชิกสภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน เครือข่าย หน่วย
งานราชการ ประชาชนทั่วไป และพนักงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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9 ผลงานเด่น
ปี พ.ศ. 2561
ไทยพีบเี อสด�าเนินงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “แตกต่างบนความยัง่ ยืน” เป็นความแตกต่างในบทบาททีส่ ะท้อนหลักการและ
คุณค่าของสือ่ สาธารณะ โดยเสนอเนือ้ หาทีเ่ ทีย่ งตรง เป็นธรรม รอบด้าน เชือ่ ถือได้ บนหลักจรรยาบรรณ พร้อมกับการสร้าง “ความ
ยัง่ ยืน” ด้วยการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการการด�าเนินงานร่วม
กับภาคีเครือข่ายให้เป็นหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partners) ทัง้ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน องค์กรสือ่ สือ่ ท้องถิน่ ผูผ้ ลิต
อิสระ สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาสือ่ สาธารณะแห่งนีใ้ ห้มคี ณุ ภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
9 ผลงานเด่นในปี พ.ศ. 2561 ทีค่ ดั เลือกน�าเสนอในรายงานฉบับนีเ้ ป็นตัวอย่างทีส่ ะท้อนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
“แตกต่างบนความยัง่ ยืน” และบทบาทภารกิจของสือ่ สาธารณะแห่งแรกของสังคมไทย

1

แตกต่าง
ด้วยการน�าเสนอเนื้อหาเกาะติดปฏิบัติการถ�้าหลวง

นั บ ตั้ ง แต่ วั น แรกที่ ส มาชิ ก ที ม ฟุ ต บอลเยาวชน
หมูป่าอะคาเดมี 13 คน หายตัวไปจากการเดินทางเข้าใน
ถ�้าหลวง - ขุนน�้านางนอน อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ไทยพีบเี อสได้สง่ ทีมข่าวจาก
ทัง้ ศูนย์ขา่ วภาคเหนือและส่วนกลางเดินทางไปยังพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
มีการรายงานข่าวผ่านช่องทางออกอากาศทางหน้าจอโทรทัศน์
และช่องทางสื่อใหม่ กระทั่งเหตุการณ์ยกระดับเป็นการกู้ภัย
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลาก
หลายสาขา การรายงานข่าวของไทยพีบีเอสให้ความส�าคัญ
กับข้อมูลและความรู้ประกอบการรายงานสถานการณ์ มีการ
ปรับผังรายการ เพิ่มเวลาออกอากาศ รวมทั้งจัดท�ารายการ
ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมต่างชาติที่ให้ความสนใจ
เหตุการณ์กู้ภัยในครั้งนี้
ผลงานของไทยพีบีเอสที่ปรากฏสู่สายตาผู้ชมตลอด
ระยะเวลา 18 วัน เป็นภาพสะท้อนการปฏิบัติงานแบบข้าม

สายงาน (Cross Function) ที่ท�าให้เกิดความคล่องตัวใน
การท�างาน และการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชน
ส่งผลให้งานบรรลุเป้าหมายในการรายงานข่าวที่รวดเร็ว
รอบด้าน สอดแทรกข้อมูลความรู้ใหม่ ทั้งทางวิทยาศาสตร์
และค�าอธิบายปรากฏการณ์ในมิตดิ า้ นสังคมศาสตร์ ชาติพนั ธุ์
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ไทยพี บี เ อส

ส�าหรับผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ เป็นนักวิชาชีพสือ่ สารมวลชน
ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งยวดกับกระบวนการเรียนรู้จากการ
ท�างานภาคสนาม โดยเฉพาะการรายงานข่าวในสถานการณ์
การกู้ภัยที่มีความเป็นความตายของหลายชีวิตเป็นเดิมพัน
บุคลากรไทยพีบีเอสทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็น
อย่างดี เพื่อไม่ให้การรายงานข่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
การกู้ภัย ในเวลาเดียวกันก็สามารถท�าหน้าที่ด้านการสื่อสาร
ได้อย่างมีคณุ ภาพ จนได้รบั การจัดอันดับในสังคมออนไลน์วา่
เป็นสถานีโทรทัศน์ที่รายงานข่าวถ�้าหลวงได้ดีที่สุด
ภายหลังภารกิจการรายงานข่าวเหตุการณ์ผ่านพ้น
ไป ไทยพีบีเอสร่วมกันตั้งค�าถามต่อไปว่า “คนไทยต้องการ
ให้โลกจดจ�าปรากฏการณ์ถ�้าหลวง - ขุนน�้านางนอน แง่มุม
ใดบ้าง?” จึงเป็นที่มาของการผลิตสารคดีถ�้าหลวง โดยเหตุที่
ในช่วงเวลาเกิดเหตุทีมงานจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการ
รายงานสถานการณ์และภารกิจกู้ภัย แต่ยังมีหลายเรื่องราว
ที่มีคุณค่า แต่ไม่ใช่ล�าดับความส�าคัญของข่าวในช่วงเวลานั้น
ข้อมูลจึงน่าที่จะได้ถูกน�ามาสื่อสารภายหลังเหตุการณ์ใน
รูปแบบสารคดี

ส่ ว นที่ 2 ผลงานเด่ น ปี 2561

การติดตามน�าเสนอข่าวในครั้งนี้ ท�าให้มีภาพข่าว
มากกว่า 800 ชัว่ โมง ซึง่ ทีมงานน�ามาคัดเลือกเพือ่ ใช้ประกอบ
การเล่าเรื่องราว รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า
80 คน ท�าให้ได้ขอ้ มูลส�าคัญและรายละเอียดทีย่ งั ไม่เคยมีการ
เปิดเผยมาก่อน น�ามาเรียบเรียงน�าเสนอเป็นสารคดีจ�านวน
5 ตอน ประกอบด้วย “สูญ - หา - เจอ - รอด - ฟื้น” ซึ่ง
ผลิตแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
น�าออกอากาศในเดือนถัดมา ได้รับเสียงสะท้อนเชิงบวกจาก
สังคมสูงมาก ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสารคดีทที่ า� ให้ได้รบั รูข้ อ้ มูล
นอกเหนือจากบริบทของข่าวเหตุการณ์ อาทิ บริบททางสังคม
วัฒนธรรม ความเชื่อของคนท้องถิ่น ซึ่งมีการน�าเสนอผสม
ผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว อีกทั้งท�าให้ได้ฟังเสียงของผู้คนซึ่งยัง
ไม่เคยยินมาก่อนหน้า โดยทีมงานมีความตั้งใจที่จะน�าเสนอ
เนือ้ หาในลักษณะ “Unseen - Unsung - Untold Stories” ที่
ชักชวนผู้ชมให้ใคร่ครวญและคิดต่อกับค�าถามทิ้งท้ายถึงการ
ร่วมแรงร่วมใจและความหวังของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกใน
ช่วงเหตุการณ์ถ�้าหลวง ว่าจะสร้างให้เกิดขึ้นซ�้าเพื่อเป็นพลัง
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีร่วมกันได้อย่างไร
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งานออนไลน์เฉพาะกิจ เกาะติดปฏิบัติการถ�้าหลวง

ในส่วนของการรายงานข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ ไทยพีบเี อสมีการน�าเสนอ
ความคืบหน้าของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง และมียอดชมสดพร้อมกันค่อนข้างสูง

กราฟแสดงกระแสความสนใจและการพูดถึงสถานการณ์ข่าวถ�้าหลวง
จากสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�าเนือ้ หาเพิม่ เติมเพือ่ สนองความต้องการของผูใ้ ช้
สื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้
• ไลฟ์เกาะติดข่าวสถานการณ์ทั้งทางหน้าจอและออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กซึ่งมี
การปรับการไลฟ์เป็น 8 ชั่วโมงตลอด 2 สัปดาห์ รวมถึงการรายงานสด
จากผู้สื่อข่าวในพื้นที่
• จัดรายการข่าวออนไลน์ภาคภาษาอังกฤษ (English News)
• ผลิตข่าวบนช่องทางออนไลน์ www.thaipbs.or.th/CaveFocus และ
สามารถชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThamLuangYouTube
• เปิดช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ทั้งทาง LINE @ThaiPBS
และบริการข่าวสั้น ทวิตเตอร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ท�าให้การ
ปฏิบัติงานในทุกช่องทางสื่อของไทยพีบีเอสได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ชื่นชม
ส่งผลให้ผู้ติดตามในทุกช่องทางสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นจนติด Trending อันดับ 1 ใน
ช่องทางสื่อส�าคัญอย่างเว็บไซต์ YouTube
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แตกต่างอย่างยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ

ไทยพีบเี อสให้ความส�าคัญกับภารกิจด้านการ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ โดยมีการด�าเนินงานในหลายมิติ เริม่ ด�าเนิน
งานร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสา� หรับเอเชียและแปซิฟกิ (UNESCAP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเฉพาะทางในการรายงานข่าว โดยมีการก่อตั้งฝ่ายข่าวอากาศและภัยพิบตั ขิ นึ้ ครัง้ แรกใน
อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ของไทย
จัดตั้งศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
ในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสร่วมกับส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP
(United Nations Development Program) ส�านักงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ
(The United Nations Office for Disaster Risk Reduction - UNDRR) สถานทูตญีป่ นุ่ ประจ�าประเทศไทย
สถานีโทรทัศน์สาธารณะ NHK World ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ” (Disaster Communication Development Center) เพื่อท�าหน้าที่สื่อสาร พร้อมรับมือกับภัยพิบัติและสาธารณภัย อันจะ
เป็นการลดความเสี่ยงและความสูญเสีย รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายการท�างานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชน
ประชาชน เอกชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิด
“ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ”
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ความร่วมมือระดับสากล
ไทยพีบีเอสได้มีการรวบรวมและน�าเสนอความรู้ผ่านการรายงานข่าวและการผลิตรายการ การ
พัฒนาบุคคลากรให้กบั ส�านักข่าวทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมรณรงค์และประสานความ
ร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วน เพือ่ สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญและเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านการจัดการภัยพิบัติ
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ได้มีการลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลมองโกเลีย และศูนย์เตรียม
ความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) ในการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั สือ่ มวลชนและเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานป้องกันภัยของมองโกเลีย เพือ่ ประสานความ
ร่วมมือในการน�าเสนอข่าวภัยพิบัติ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีในเอเชีย
แปซิฟิก เพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติของสหประชาชาติ

สานภาคีเครือข่าย “นานาชาติ” สู่ “ชุมชนท้องถิ่น”
ไทยพีบีเอสร่วมเป็น “ภาคีเพื่อพัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ” กับ ส�านักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program – UNDP) และ กสทช. เตรียมแผน
กิจกรรมส�าหรับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์คลื่นสึนามิพัดถล่มชายฝั่งอันดามัน ในปี
พ.ศ. 2561 นี้ ได้ร่วมกับภาคประชาชน ส่วนราชการ และสื่อมวลชนในท้องถิ่น ทั้งวิทยุโทรทัศน์และสื่อ
ออนไลน์ จัดงานร�าลึกเหตุการณ์สนึ ามิ 14 ปี ประกอบด้วย กิจกรรมวิง่ รณรงค์สร้างจิตส�านึก วิง่ มาราธอน
เพื่ออันดามัน (RUN for Andaman International Marathon 2018) และการจัดการประชุมเพื่อยกร่าง
“ปฏิญญาอันดามัน” (Andaman DECLARATION 2018) จุดมุ่งหมายเพื่อการบรรลุข้อตกลงในการท�า
หน้าทีส่ อื่ มวลชนร่วมกันกรณีเกิดเหตุการณ์คลืน่ สึนามิ โดย “ปฏิญญาอันดามัน” มีสาระส�าคัญด้านความ
ร่วมมือในการน�าเสนอข่าวสาร โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งด้านข้อมูล เทคนิค อุปกรณ์ และบุคลากร
เพื่อให้การน�าเสนอข่าวสารเกิดความรวดเร็วทันสถานการณ์

ไทยพี บี เ อส
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นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และ กสทช. น�าสื่อมวลชนจาก
15 องค์กร ลงพื้นที่ภาคสนามท�ากิจกรรม “พัฒนาศักยภาพสื่อด้านความปลอดภัยทางถนนและยกระดับ
สื่อมวลชนด้านภัยพิบัติ”

กิจกรรมวิ่งรณรงค์สร้างจิตส�านึก วิ่งมาราธอนเพื่ออันดามัน
(RUN for Andaman International Marathon 2018)

รายการใหม่ “รู้สู้ภัย”
ตั้งแต่ช่วงต้นของไตรมาสที่ 1 ไทยพีบีเอสได้น�ารายการ “รู้สู้ภัยพิบัติ” กลับเข้าผังรายการ โดย
ผลิตในรูปแบบรายการใหม่ชื่อรายการ “รู้สู้ภัย” (Don’t Panic) เพื่อสื่อสารเนื้อหาสาระที่กว้างขวางและ
ครอบคลุมภัยหลากหลายประเภทยิง่ ขึน้ โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ รวมทัง้ จัดท�าช่วงรายการพิเศษทีอ่ อก
อากาศสดในกรณีวิกฤต
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นอกจากนี้ ไทยพีบเี อสยังมีการน�าเสนอข่าวภัยพิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในระดับอาเซียนและทุกภูมภิ าคของประเทศไทย
และเมื่อสถานการณ์ในหลายพื้นที่เพิ่มความรุนแรงได้จัดรายการพิเศษ “เกาะติดภัยพิบัติ” อาทิ เหตุการณ์ดินถล่มภูชี้ฟ้าและ
จังหวัดน่าน รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการระบายน�้าเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงการ
เดินทางไปรายงานข่าวเหตุการณ์น�้าท่วมในเมืองมะริด ตะนาวศรี และทวาย ประเทศเมียนมา จากอิ ท ธิ พ ลพายุ เ ซิ น ติ ญ
และเหตุ ก ารณ์ เ ขื่ อ นเซเปี ย น - เซน�้าน้อยแตก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผู้เสียชีวิต 44 คน สูญหาย
100 คน และชาวบ้านต้องอพยพหนีน�้าถึง 4,000 ครอบครัว
กล่าวได้ว่า ไทยพีบีเอสเป็นสื่อสารมวลชนที่มีการน�าเสนอข่าวสารในประเด็นด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง มีบทบาทใน
การเป็นตัวแทนองค์กรสื่อของไทยที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งในเชิงวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
ข่าวทั้งในและต่างประเทศอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

3

แตกต่าง ด้วยการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม

ไทยพีบเี อส ได้กา� หนดแผนมุง่ เน้นการสร้างเนือ้ หาและรูปแบบการน�าเสนอทีโ่ ดดเด่นด้วยความแตกต่างและหลากหลาย
ความแตกต่างทีส่ า� คัญในกระบวนการผลิตรายการของไทยพีบเี อส คือแนวทางความร่วมมือกับภาคีหนุ้ ส่วนทางสังคม รวมถึง
การท�างานร่วมกับชุมชนท้องถิน่ มากกว่า 10 รายการ ที่เกิดจากความร่วมมือกับกว่า 50 องค์กรเครือข่ายภาควิชาการ ภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม อาทิ รายการคนสูโ้ รค รูเ้ ท่ารูท้ นั Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย นโยบาย by ประชาชน นักวิทยาศาสตร์
น้อย รายการสะอาดบุรี ฯลฯ ส่งผลให้เนือ้ หารายการมีความหลากหลาย เชือ่ ถือได้ในทางข้อมูล และตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนท้องถิน่ อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสได้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการอิสระทั่วประเทศ มีชอ่ งทางในการผลิตสือ่ ให้กบั สือ่ สาธารณะ
ด้วยการเปิดรับข้อเสนอผลิตรายการ (Program Commissioning) มีผู้ผลิตให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเงื่อนไข 205 ราย มีผู้ยื่น
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ข้อเสนอรายการจ�านวน 186 ราย และมีรายการที่ผ่านการคัดเลือกให้ผลิตมากกว่า 50 รายการ ซึ่งเริ่มผลิตและเผยแพร่ทั้งช่อง
ทางโทรทัศน์และสื่อใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ไทยพีบเี อสยังสนับสนุนการเข้าถึงเนือ้ หาสาระของผูพ้ กิ าร ทัง้ ด้านการมองเห็นและได้ยนิ โดยการจัดบริการล่ามภาษามือ
ค�าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption - CC) และเสียงบรรยายภาพ (Audio Description - AD) เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์
มากกว่า 220 นาทีต่อวัน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่ กสทช. ก�าหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าวันละ 60 นาที)
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ไทยพีบเี อสได้เข้าร่วมงาน INPUT 2018 ทีเ่ ขตบรุกลิน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นงานรวมตัวกันของสื่อสาธารณะทั่วโลก ในงานดังกล่าวรายการ “ลุยไม่รู้โรย” ตอน ยายหิมแข้งเหล็ก ได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วมฉายรอบ Screening Session : Who the Hell is Interested in Older People เพือ่ ให้นกั วิชาชีพสือ่ สาธารณะทัว่ โลกได้ชม
และให้ความเห็นอีกด้วย

3.1 ขับเคลื่อนวาระทางสังคม
ปีนี้ ไทยพีบีเอสร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผลิตรายการขับเคลื่อนวาระทางสังคม ในประเด็นที่สะท้อนปัญหาและร่วม
หาทางออกที่เน้นความแตกต่างในข้อมูลเชิงลึก เช่นรายการ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย, สารคดีชุดขยะวิทยา 101,
สารคดีสะอาดบุรี และสมการหนี้ 4 ด้าน
Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย
ด�าเนินรายการโดย สุทธิชัย หยุ่น นักสื่อสารมวลชน
ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ เนื้อหาน�าเสนอ
ผ่านการออกเดินทางทัว่ ประเทศเพือ่ ฟังเสียงประชาชนในชุมชน
และถ่ายทอด “เสียงเล็กๆ” ที่สามารถสัน่ สะเทือนสังคม เพราะ
เป็นเสียงที่สะท้อนความไม่เท่าเทียมทั้งโอกาสต่างๆ ความเป็น
นักสื่อสารระดับประเทศ ท�าให้เนื้อหารายการ Thailand Live
ฟังเสียงประเทศไทย เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้สังคมหันมามอง
ความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และได้รับแรงบันดาลใจจาก
ตัวอย่างชุมชนที่พยายามจัดการปัญหาด้วยตัวเอง
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สารคดีชุด “ขยะวิทยา 101” และ “สะอาดบุรี”
จากความส�าเร็จของไทยพีบีเอสในการร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการขยะในโครงการสมุยโมเดล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแรงบันดาลใจสู่การจัดท�ารายการสารคดีชุด ขยะวิทยา จ�านวน 4 ตอน (มกราคม
2561) และรายการ สะอาดบุรี จ�านวน 4 ตอน (มกราคม 2562) ที่มุ่งเน้นการรณรงค์ให้สังคมตื่นตัวกับการ
จัดการขยะ การเปลีย่ นขยะเป็นทรัพยากรทีม่ มี ลู ค่า โดยเริม่ จากตัวเองและความร่วมมือกันของชุมชน ท�าให้
ไทยพีบีเอสเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เอาจริงเอาจังกับการสื่อสารรณรงค์ปัญหาขยะ และการจัดการทรัพยากร

สารคดีชุด สมการหนี้ 4 ด้าน
น�าเสนอความจริงทีเ่ ป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ คือปัญหาการมีหนีส้ นิ มากเกินก�าลัง โดยเฉพาะ
หนี้ส่วนบุคคลและหนี้ภาคครัวเรือน ที่น�าไปสู่ปัญหาสังคมอื่นที่ติดตามมา ทั้งความรุนแรง คุณภาพชีวิต
ความยากจน ฯลฯ โดยรายการสมการหนี้ 4 ด้าน น�าเสนอให้เห็นถึงวงจรหนี้ ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัวจากวิธคี ดิ ของ
คนในสังคม ปัญหาการมีหนี้สินเกินก�าลัง ผลที่เกิดขึ้นจากการมีหนี้สินล้นพ้นตัว วิธีการปลดหนี้ รวมไปถึง
การสร้างจิตสาธารณะให้ผทู้ แี่ ก้ปญั หาหนีส้ นิ ได้สา� เร็จได้เป็น “หมอแก้หนี”้ ให้กบั ผูท้ ปี่ ระสบปัญหาเดียวกัน
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3.2 สะท้อนปัญหาสังคม
ละครซีรีส์ ฤดูกาลแห่งรัก
ละครชุดจ�านวน 4 ตอน (ผลิ, ร้อน, ฝน และหนาว)
สะท้อนชีวิตจริงของวัยรุ่นที่ต้องเผชิญปัญหาท้องไม่พร้อม และ
กลายเป็น “แม่วยั ใส” ปัญหาเด็กทีถ่ กู ล่วงละเมิดทางเพศ เนือ้ หา
เป็นการตัง้ ค�าถามกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับปัญหาดังกล่าว ทัง้ พ่อ
แม่ผู้ปกครอง ครู สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบ เพือ่ ร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหา โดย
ไม่ปล่อยให้เด็กต้องเผชิญปัญหาโดยล�าพัง

3.3 ศิลปวัฒนธรรม
สารคดีชุด โยเดียที่คิด(ไม่)ถึง ชุด พรมแดนฤาสายเลือด
ภาคต่อของสารคดีชดุ โยเดียทีค่ ดิ (ไม่)ถึง มีเป้าหมายเพือ่ สร้างชุดความรูใ้ หม่ให้กบั คนในสังคม และ
ชวนผูช้ มตัง้ ค�าถามต่อมายาคติทมี่ ตี อ่ เหตุการณ์ในประวัตศิ าสตร์ซงึ่ สร้างความรูส้ กึ ไม่เป็นมิตรต่อประเทศเพือ่ น
บ้าน ด้วยการน�าเสนอเนือ้ หาข้อมูล หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และเรือ่ งราวทางวัฒนธรรมทีท่ า� ให้คน
ไทยตืน่ ตัวค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ เพือ่ จะมีมมุ มองใหม่ตอ่ ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นบ้าน
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ละครชุด “แม่ผู้สร้าง” เรื่องสายใยรักแห่งแผ่นดิน
ละครชุดที่ผลิตขึ้นในวาระส�าคัญ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยสะท้อนภาพพระ
ราชกรณียกิจ แม่ของแผ่นดินผู้เป็นต้นแบบ ”แม่ผู้สร้าง” ผ่านตัวละครที่สะท้อนเรื่องราวความรักของแม่
ชาวม้งที่เสียสละท�าทุกอย่างเพื่อลูกและครอบครัว ละครชุดนี้ได้รับรางวัลละครสร้างสรรค์แห่งปี 2561 ใน
โครงการรางวัลสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี 2561 กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเป็นสื่อที่เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสร้างคุณค่าที่ดี
ให้กับสังคม

สารคดีชุด หอมกลิ่นสยาม
สารคดีชุดจ�านวน 5 ตอน ให้ความรู้และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) ใน
รสชาติและศิลปะการปรุงอาหารไทย เนื้อหาสารคดีเป็นการให้ความรู้และสื่อสารภูมิปัญญาของคนไทยที่
สร้างสรรค์อาหารไทยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ฤดูกาล วัตถุดิบพื้นบ้าน สมุนไพร กระทั่งอาหารได้กลาย
เป็นวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติผ่านงานสารคดีที่ได้รับการผลิตอย่างพิถีพิถัน
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3.4 สร้างแรงบันดาลใจ
รายการเรียลิตีชุด “ฉันจะเป็นครู”
สารคดีกึ่งเรียลิตีเล่าเรื่องราวประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 จ�านวน
4 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พวกเขาต้องออกไปฝึกประสบการณ์อย่าง
เข้มข้นในโรงเรียน ก่อนจะก้าวไปสู่การเป็นครูอย่างเต็มตัวในอนาคต นอกจากนี้ ยังน�าเสนอการจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กในยุคใหม่ ผ่านภารกิจตามโจทย์ของรายการในแต่ละสัปดาห์ เชือ่ มโยง
เนื้อหากับกิจกรรมออนไลน์สนทนาท้ายรายการในเฟซบุ๊ก เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อเป็นมุมมองใหม่ต่อระบบการศึกษาไทย

รายการที่น�าเสนอดังกล่าวในข้างต้นเป็นไปตามแผนผลิตรายการที่ตอบสนองต่อคุณค่าหลักของสื่อสาธารณะและ
วาระหลักของปี พ.ศ. 2561 คือวาระปฏิรูป ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากรที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื้อหาเชิง
วัฒนธรรมสะท้อนคุณค่าความเป็นไทย และเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ
นอกจากนี้ไทยพีบีเอสได้มีกระบวนการในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการเพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อ
ความคุม้ ค่าในการด�าเนินงานของสือ่ สาธารณะ โดยการวัดระดับความยอมรับของผูช้ มและผูใ้ ช้บริการกลุม่ เป้าหมาย ต่อคุณภาพ
ของข่าวและรายการทีผ่ ลิตและเผยแพร่ผา่ นสือ่ ทุกช่องทาง ใน 4 ประเด็น คือ ความแตกต่าง น่าเชือ่ ถือ มุง่ ตอบสนองประโยชน์
สาธารณะ และการมีสวนร่วมของประชาชน โดยการส�ารวจความคิดเห็นจากผู้ชมทั่วประเทศ ซึ่งได้ผลประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.56 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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แตกต่างอย่างยั่งยืน
สานพลังเครือข่ายสื่อสาธารณะ ยกระดับการมีส่วนร่วม

หนึง่ ในคุณค่าหลักทีไ่ ทยพีบเี อสยึดมัน่ ได้แก่ การให้ความส�าคัญกับภาคีหนุ้ ส่วนและท้องถิน่ ในสภาวะการเปลีย่ นแปลง
ของโลกยุคดิจทิ ลั ในปี พ.ศ. 2561 ท�าให้เกิดความผันผวนของสือ่ (Media Disruption) ก่อเกิดเป็นผลกระทบกับสือ่ ดัง้ เดิม ขณะ
เดียวกันกลับเป็นโอกาสส�าหรับภาคประชาชนโดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่ในการเข้าถึงการสือ่ สารสมัยใหม่อย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ไทย
พีบีเอสยังคงเดินหน้าในการสานความร่วมมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแก่ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
C-Site พื้นที่ระดมปัญญาประชาชน
แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ C-Site เป็นโปรแกรมทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้บนอุปกรณ์สอื่ สารเคลือ่ นที่
เพือ่ รองรับกิจกรรมและการสือ่ สารของภาคพลเมือง เน้นสร้างการรับรูเ้ หตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ รอบตัว และแสดง
พิกดั ของสถานทีเ่ กิดเหตุ โดยสมาชิกทีล่ งทะเบียนสามารถปักหมุดรายงานข่าวและสถานการณ์ปจั จุบนั รวม
ถึงพัฒนาให้เป็นพืน้ ทีร่ ะดมปัญญา (Crowdsource) และเป็นเครือ่ งมือในการส�ารวจและรวบรวมข้อมูลแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อให้เสียงของประชาชนสามารถสะท้อนได้ตรงและมีพลังที่สุด
ในปีนี้ ไทยพีบีเอสร่วมกับภาคประชาชนในหลายพื้นที่ ใช้ C-Site ระดมปัญญาจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเมือง อาทิ จังหวัดสงขลา กลุ่มพลเมืองสงขลา เครือข่าย Beach
for Live เครือข่ายนักวิชาการด้านชายหาด ใช้ C-Site ส�ารวจและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชายหาด
สมิหลา - ชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เพื่อน�ามาออกแบบการใช้ประโยชน์ชายหาด (Zoning) อย่างยั่งยืนโดย
ภาคประชาชนน�าเสนอต่อหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ ยังมีแผนขยายเครือข่ายร่วมเฝ้าระวังชายหาด
ไปยังพื้นที่อื่นๆ ของอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
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เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�าพูน เครือข่ายภาคประชาชนในเขตอ�าเภอเมือง
อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ระดมอาสาสมัครทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
กว่า 60 คน ร่วมส�ารวจและประเมินสุขภาพต้นยางนาอายุมากกว่า 100 ปี บนถนนสายเชียงใหม่ - ล�าพูน
โดยปักหมุดรายงานบน C-Site และรายงานข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารของไทยพีบีเอสกระตุ้นให้ชุมชนและ
สังคม ตระหนักถึงความส�าคัญและร่วมมือกันรักษาต้นยางนา สัญลักษณ์ของถนนสายส�าคัญเอาไว้
ผู้ใช้งานทุกระบบ

10,672
ผู้ใช้งานผ่านระบบ
Android

ผู้ใช้งานผ่านระบบ
ios

สมาชิกลงทะเบียน

จ�านวนชิ้นงาน

2,057

876

2,091

2,909

ตาราง : แสดงจ�านวนผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน C-Site
ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561

นอกจากนั้น ไทยพีบีเอสยังร่วมมือกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทดสอบแบบส�ารวจออนไลน์บน C-Site ในการ
ส�ารวจความสัมพันธ์ของคนไทยพุทธและมลายูมุสลิมในพื้นที่อ�าเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเบื้องต้น
พบว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแบบสอบถามแบบเดิม สามารถประมวลผลในลักษณะ
ข้อมูลสถิติตามเวลาจริง (Real Time) ซึ่งในปีหน้า ทั้ง 3 หน่วยงาน มีแผนความร่วมมือเพื่อพัฒนา C-Site
ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเฝ้าระวังความสัมพันธ์ของคนในสังคมต่อไป
ไทยพีบีเอสได้ด�าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับเยาวชนภายใต้โปรเจ็กต์แจ่ม (JAM)
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางด้านเด็กและเยาวชน อาทิ สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา แผนงานสื่อสร้าง
สุขภาวะเยาวชน (สสย.) เครือข่ายการศึกษาทางเลือก กองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร (United
Nations Population Fund - UNFPA) ในการเสริมศักยภาพการสื่อสารสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน C-Site
โดยกิจกรรมเด่นของปีนี้คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คูปองเด็ก : Classroom of Storytellers เปิดรับ
ตัวแทนเด็ก เยาวชน คนรุน่ ใหม่จากทัว่ ประเทศเพือ่ เข้าอบรมเป็นบล็อกเกอร์ และท�าหน้าที่ “เปิดพืน้ ทีเ่ รียน
รู้สู่สาธารณะ ผ่านงานสื่อสารในฐานะนักเล่าเรื่อง”
ในปีนี้ ไทยพีบีเอสมีการด�าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสาธารณะ (นักข่าวพลเมือง)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 รวม 39 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,167 คน มีทั้งประชาชนทั่วไป และจากภาคี
เครือข่าย 7 กลุ่ม ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสร้างสรรค์ผลงานและไทยพีบีเอสน�ามาออกอากาศในรายการนักข่าว
พลเมือง C-Site และช่วงนักข่าวพลเมืองมากกว่า 300 ผลงาน นอกจากทักษะการสื่อสารสาธารณะแล้ว
ยังมีการเสริมความรู้ด้าน Big Data การแก้โจทย์ความผันผวนของสื่อ และการใช้ทักษะการตลาดผนวก
กับการสื่อสารของภาคพลเมืองด้วย
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เนื้อหาสะท้อน “ท้องถิ่น - สากลภิวัตน์”
เนือ้ หาทีไ่ ด้รบั การน�าเสนอผ่านรายการสือ่
พลเมืองเน้นไปที่การสะท้อนการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวของชุมชนในกระแสโลกาภิวัตน์ (ท้องถิ่น สากลภิวัตน์ : Globalization) ในหลายหลายมิติ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความตืน่ ตัว เท่าทัน และ
มีทางออกให้กบั คนในสังคม อาทิ ประเด็นเกษตรกร
รุน่ ใหม่ (Young Smart Farmer) เกษตรอินทรีย์ แรงงานในกระแสโลกาภิวตั น์ เป็นต้น นอกจากนัน้ ประเด็น
การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเช่น กรณี การจัดการขยะของเกาะเต่า (เกาะเต่า Zero Waste) ก็ได้รับ
ความนิยมโดยมียอดรับชมแบบ Organic Reach มากกว่า 1 ล้านวิว และมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นมากกว่า 500 คน รวมถึงถูกน�าไปขยายผลในรายการอื่นๆ ของไทยพีบีเอสอีกด้วย
Backpack Journalist
Backpack Journalist เป็นรายการข่าวเพื่อความเปลี่ยนแปลง น�าเสนอประเด็นสาธารณะที่มี
ผลกระทบกับสังคมไทยโดยเผยแพร่เนื้อหาทั้งทางโทรทัศน์และทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และ
ทวิตเตอร์ เน้นกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นคนรุน่ ใหม่และคนทีส่ นใจความเป็นไปของสังคม นอกจากจะมีจดุ เด่นใน
การสร้างนักข่าวแห่งอนาคตทีม่ ที กั ษะรอบด้านในตัวคนเดียวแล้ว ยังจัดว่าเป็นรายการทีม่ สี ว่ นผสมลงตัวใน
การท�างานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตอิสระซึ่งมาจากภาคพลเมือง กับทีมงานของไทยพีบีเอส
ปี พ.ศ. 2561 นี้ เนือ้ หาของ Backpack Journalist มีความเข้มข้นขึ้นสอดคล้องกับปรากฏการณ์
ทางสังคมที่ผ้คู นให้ความสนใจประเด็นส�าคัญ เช่น การขยายตัวของเศรษฐกิจไร้พรมแดนทีส่ ง่ ผลต่อชุมชน
ท้องถิ่น อิทธิพลของจีนมหาอ�านาจต่อประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงประเด็นการเมือง - ประชาธิปไตย
ของไทยและของโลก ถูกน�าเสนอให้ผู้ชมเห็นความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับสากล รวมถึงเรื่องราว
ของคนเล็กคนน้อย เช่น คนไร้บา้ นทีส่ ะท้อนปัญหาความเหลือ่ มล�า้ เชิงโครงสร้างได้รบั ความสนใจจากผูช้ ม
อย่างมาก สะท้อนจากการเติบโตของยอดผู้ติดตามแฟนเพจ Backpack Journalist ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 177
คือ จาก 49,000 คน ในปี พ.ศ. 2560 มาเป็น 136,000 คน ในปี พ.ศ. 2561
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แตกต่าง
ด้วย “กีฬา” ที่ผสานวิถีชีวิตชุมชน

รายการกีฬาของไทยพีบีเอส มุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจากท้องถิน่ ภูมภิ าคต่างๆ รวมไปถึงระดับชาติ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้กบั เด็กและเยาวชน พร้อมสอดแทรกความรู้
ที่ผู้ชมสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ รายการถ่ายทอดสดกีฬาที่ได้รับความสนใจ ได้แก่
ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน�้า ปีที่ 11
ตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษ ไทยพีบเี อสยังคงมุง่ มัน่ สืบสานเอกลักษณ์วฒั นธรรมแห่งสายน�า้
โดยการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณีให้คงอยู่คู่คนไทย สนามที่ท�าการถ่ายทอดสดในปี พ.ศ. 2561
และมีผู้ชมติดตามผ่านทางโทรทัศน์สูงสุด ได้แก่ การถ่ายทอดสดศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน�้า สนามที่ 2
คลองตาข�า จังหวัดสมุทรสาคร จ�านวนผู้ชม 164,000 คนต่อนาที ส่วนทางเฟซบุ๊กไลฟ์มีผู้ติดตามสูงสุด
ได้แก่ การถ่ายทอดสดสนามที่ 4 เทศบาลต�าบลหอค�า จังหวัดบึงกาฬ มียอดผู้ชมสูงสุด 160,000 วิว

Tug of War
สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง การถ่ายทอดสดกีฬาชักเย่อ
(สากล) โดยความร่วมมือระหว่างไทยพีบเี อสกับสมาคมชักกะเย่อ
แห่งประเทศไทย สร้างนักกีฬาให้มที กั ษะตัง้ แต่ระดับเยาวชน ตลอด
ระยะเวลา 2 ปีทจี่ ดั การแข่งขันได้สร้างทีมและนักกีฬาเพิม่ ขึน้ อย่าง
ชัดเจน ในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบเี อสจัดการถ่ายทอดสดรวม 5 สนาม
ในสนามที่ 5 ซึง่ เป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยมียอดการรับชมผ่าน
ทางโทรทัศน์สงู ถึง 118,000 คนต่อนาที นับเป็นรายการกีฬาทีไ่ ด้รบั
การติดตามและรอคอยจากสถานศึกษาทีเ่ ตรียมทีมเข้าแข่งขัน
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ศึกควายเหล็ก Battle
รายการแข่งขันรถไถนา โดยผู้เข้าแข่งขันเป็นเกษตรกรที่มีความช�านาญในการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร น�าเสนอโดยสอดแทรกสาระความรู้ด้านเกษตรกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกร ในปี พ.ศ. 2561 นับเป็นปีที่ 2 ในการถ่ายทอดสดของไทยพีบีเอส มี
การถ่ายทอดสดการแข่งขันรวม 5 สนาม นับเป็นความส�าเสร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
จ�านวนผู้ชม โดยในการถ่ายทอดสดสนามแรกมียอดผู้ชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 385,000 วิว ส่วนทางโทรทัศน์
มีผู้ติดตามรับชมเฉลี่ยต่อตอน 63,600 คนต่อนาที

ปั่นสู่ฝัน คนวัยมันส์
ไทยพีบีเอสร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขัน
และถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยท�าการถ่ายทอดสด BMX
Racing เสือภูเขาประเภทดาวน์ฮิลล์ และประเภทถนน รวม 10 สนาม ในปี พ.ศ. 2561 นับว่าไทยพีบีเอส
มีส่วนส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้สมาคมจักรยานประสบความส�าเร็จสูงสุด โดยในการแข่งขันกีฬาเอเชียน
เกมส์ 2018 ที่ประเทศอินโดนีเซีย นักจักรยานทีมชาติไทยชนะการแข่งขันได้รับรางวัลมากที่สุดนับตั้งแต่
มีการก่อตัง้ สมาคมฯ นอกจากนี้ ยังมีการทดลองถ่ายทอดสดจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand
2018 ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อเนื่องรวม 5 ชั่วโมง จ�านวน 9 สนาม มีผู้เข้าชมเฉลี่ย 160,000 วิวต่อวัน
มีการแชร์ 2,400 ครัง้ และแสดงความคิดเห็น 5,000 ความคิดเห็น โดยยอดผูเ้ ข้าชม 9 วันรวม 1,445,000 วิว
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นอกจากนี้ ไทยพีบเี อสได้ถา่ ยทอดสดรายการกีฬาทีน่ า่ สนใจอีกหลายรายการตลอดทัง้ ปี อาทิ รายการ “ชาวเขาจ้าว
ความเร็ว” รายการ “หนูนอ้ ยเจ้าเวหาไทยพีบเี อส” เทควันโด บาสเก็ตบอลเยาวชนหญิง ตะกร้อเยาวชนหญิง เป็นต้น ถือได้วา่
รายการกีฬาของไทยพีบีเอสมีความแตกต่างจากเนื้อหาด้านกีฬาของสื่อทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด โดยความแตกต่างดังกล่าวอยู่บน
พืน้ ฐานคุณค่าหลักขององค์กร และการท�าหน้าทีส่ อื่ สารธารณะซึง่ เป็นของคนไทยทุกกลุม่ อย่างแท้จริง

6

แตกต่าง ด้วย Multi - platform
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการรับชม

ภูมทิ ศั น์สอื่ และพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อันเป็นผลจากการก้าวสูย่ คุ ดิจทิ ลั ไทยพีบเี อสปรับตัว
ด้วยการพัฒนาเนือ้ หาและรูปแบบการน�าเสนอผ่านช่องทางทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สอื่ ของกลุม่ เป้าหมาย ท�าให้มยี อดผูช้ ม
และผู้ใช้บริการในช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ตลอดปี พ.ศ. 2561 โดยการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านสื่อใหม่ที่ส�าคัญ ดังนี้
ด้านการตลาดเนื้อหา (Content Marketing)
ตลอดปี พ.ศ. 2561 งานออนไลน์ของไทยพีบีเอสมีการผลิตเนื้อหาที่หลากหลาย โดยเป็นการน�า
รายงานข่าวและรายการมาเล่าเรื่องใหม่ (Redesign) รวมทั้งการผสานเทคโนโลยีให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับ
ผูช้ มเพิม่ ขึน้ (Interactive) สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสือ่ ออนไลน์ ส่งผลให้สอื่ ออนไลน์ โดยเฉพาะ
สื่อสังคมออนไลน์ของไทยพีบีเอสมียอดการติดตามและรับชมสูงขึ้นอย่างชัดเจน
ผลงานสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงปี พ.ศ. 2561 อาทิ
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• ThaiPBS 360 สร้างประสบการณ์การรับชมวิดีโอในรูปแบบใหม่ ที่เล่าเรื่องผ่านวิดีโอ 360
องศา เพิม่ อรรถรสในการรับชมทีแ่ ปลกและแตกต่างใน 2 ช่องทาง ได้แก่ Facebook www.
thaipbs.or.th/ThaiPBS360Facebook และ YouTube www.thaipbs.or.th/ThaiPBS
360YouTube

• Hero Content สร้างสรรค์เนือ้ หาโดยใช้หลักวารสารศาสตร์ขอ้ มูล (Data Journalism) เพิม่
ความลึกและรอบด้านผ่านการน�าเสนอออนไลน์หลากหลายรูปแบบ อาทิ คลิปสัน้ แอนิเมชัน
อินโฟกราฟิก เป็นต้น โดยเนื้อหามีทั้งที่ไทยพีบีเอสผลิตขึ้นเอง และผลิตโดยความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
• ThaiPBSPlay คลิปวิดีโอสั้น สื่อสารเนื้อหากระชับ เหมาะส�าหรับการรับชมผ่านทาง
สมาร์ตโฟน อันเป็นการตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ น�าเสนอผ่านทาง www.facebook.com/ThaiPBSPlay

ด้านช่องทางและเทคโนโลยี (Platform & Technology)
ตลอดปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสออนไลน์เปิดให้บริการช่องทางใหม่ เพื่อจัดวางเนื้อหาให้ตรงกับ
กลุ่มผู้ติดตามออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดท�าหน้าเว็บไซต์เฉพาะกิจเพือ่ เผยแพร่เนือ้ หารายการและ
ภารกิจพิเศษ เป็นการสร้างการรับรู้ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความทันสมัยสอดรับกับเทคโนโลยี
และกระแสความนิยม รวมทั้งกิจกรรมของสถานี อาทิ
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เว็บไซต์ Learning Space www.thaipbs.or.th/LearningSpace
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร www.thaipbs.or.th/PublicInfo
เว็บไซต์ Year in Review www.thaipbs.or.th/YearinReview2018
เว็บไซต์วาระเลือกตั้ง 2562 www.thaipbs.or.th/Election62
รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข่าวภาคภาษาอังกฤษ Thai PBS World ที่เว็บไซต์ www.
thaipbsworld.com
จากการพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2561 มีอัตราการ
ก้าวกระโดดของสถิตกิ ารรับชมทีเ่ ติบโตขึน้ พร้อมกับยอดสมาชิกเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะช่องทาง YouTube เป็น
แพลตฟอร์มที่มียอดการเติบโตของผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาติดตามและชมคลิปสูงขึ้น
• เว็บไซต์ไทยพีบีเอส www.thaipbs.or.th (UiP) [799,667 UiP]
• การชมสดผ่านทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live [217,601 UiP]
• YouTube www.youtube.com/ThaiPBS [1,674,643 Subscribers] ซึ่งไทยพีบีเอสมียอด
Subscribe ครบ 1 ล้าน
• Facebook www.fb.com/ThaiPBSFan [4,636,584 Likes]
• Twitter www.twitter.com/ThaiPBS [2,594,156 Followers] ซึ่งได้รับ Verified Badge ให้
เป็น Verified Account จาก Twitter
• Instagram www.instagram.com/ThaiPBS [185,264 Followers]
• LINE @ThaiPBS [4,854,080 Friends]
GROWTH of Thai PBS New Media 2018 :

Social Media
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ด้านการสื่อสารและการตลาดออนไลน์ (Brand Marketing)
ในปี พ.ศ. 2561 มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ชุด Thai PBS Play และ
Thai PBS New Media ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์
และทุกช่องทางสือ่ ออนไลน์ รวมทัง้ มีความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย เพือ่ ร่วม
สร้างสรรค์และเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อใหม่ ได้แก่ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน
(ศคง.) เพือ่ ผลิตเนือ้ หาความรูด้ า้ นการเงินในรูปแบบอินโฟกราฟิกและคลิปวิดโี อสัน้
และ China Media Group (CMG) ร่วมผลิตรายการสอนภาษาจีน “พูดจีนได้งา่ ยจัง”
จ�านวน 60 ตอน เผยแพร่ทางสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Competency)
ด้ ว ยพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
ไทยพี บี เ อสให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การพั ฒ นา
ทักษะ และศักยภาพของบุคลากร เพื่อเสริม
สร้างความพร้อมในการปรับตัวให้สอดรับกับ
ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการจัดฝึก
อบรมเสริมสร้างทักษะความรูด้ า้ นดิจทิ ลั ในชุด
การอบรม “Ideas on Friday” โดยแบ่งเป็น
หัวข้อต่างๆ อาทิ ถอดรหัส! ท�าไม? ใครๆ
ก็ย้ายมา “ทวิตเตอร์”, เปิดหลังบ้านเฟซบุ๊ก
แอดมิน ไม่รู้..ไม่ได้!, Digital World อะไร IN
อะไร OUT ก่อนเข้า 2019 เป็นต้น

ไทยพี บี เ อส
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การให้บริการแก่คนทั้งมวล (AD/CC)
ไทยพีบีเอสยึดหลักการให้บริการแก่คนทั้งมวล โดยมีการผลิตค�าบรรยายแทนเสียง ค�าบรรยาย
แทนภาพ และล่ามภาษามือ เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง 42 นาที มากกว่าระเบียบที่ กสทช. ก�าหนดไว้

สัดส่วนการ
ออกอากาศ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง

ร้อยละ
จากผัง
ปี 2561

ชั่วโมงปี
2561

เกณฑ์
กสทช.

ผลการ
ด�าเนินงาน
เฉลี่ย/วัน

ภาษามือ
(ส�านักข่าว+
เปิดบ้าน
ไทยพีบีเอส)

189: 15: 00 186: 15: 00 187: 15: 00 187: 30: 00 750: 15: 00

9.75%

123 นาที/วัน

เสียงบรรยาย
ภาพ AD และ
ค�าบรรยาย
แทนเสียง CC

53: 35:00 8: 39: 00 0: 00: 00 0: 00: 00 62: 14: 00

0.81%

เสียง
บรรยายภาพ

0: 00: 00 0: 00: 00 0: 00: 00 1: 50: 00 1: 50: 00

0.02%

รวมทุก 10 นาที/วัน
บริการ
60
นาที/ 18 นาที/วัน
วัน

ค�าบรรยาย
แทนเสียง

106: 35: 00 151: 32: 00 137: 40: 00 140: 38: 00 537: 30: 00

6.99%

88 นาที/วัน

รวมทั้งหมด

349: 25: 00 346: 26: 00 324: 55: 00 329: 58: 00 1351:49:00

17.57%

222 นาที/วัน

ออกอากาศ 21 ชั่วโมง/วัน
รวม 365 วัน เป็น 7,665 ชั่วโมง/ปี
รายการที่ตอบสนองต่อการ
รับชมของคนพิการ ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ที่ กสทช.ก�าหนด

เป้าหมาย :
กสทช.ประกาศการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของคน
พิการ ทั้ง 3 บริการ รวมกัน คือ ล่ามภาษามือ, ค�า
บรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ รวมเวลา
ออกอากาศต้องไม่น้อยกว่า 60 นาที/วัน
ผลการด�าเนินงาน :
มากกว่า 222 นาที/ วัน มากกว่าเกณฑ์ถึง 2.7 เท่า
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แตกต่างอย่างยั่งยืน
ด้วยการเป็นที่พึ่งของสังคม
รายการสถานีประชาชน และร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ศูนย์คนหายไทยพีบเี อส
ไทยพีบีเอสเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของแก่ประชาชน โดยการเปิดพื้นที่รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ที่นา� ไปสู่การหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายการบริการ
สังคม ในรายการสถานีประชาชน และร้องทุกข์ลงป้ายนี้
ในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสได้น�าเสนอประเด็นออกอากาศในรายการสถานีประชาชน จ�านวน
825 เรือ่ ง มีประเด็นร้องทุกจ�านวนทัง้ สิน้ 1,299 ประเด็น ซึง่ ได้รบั การแก้ไขแล้ว 1,107 เรือ่ ง และอยูร่ ะหว่าง
ด�าเนินการประสานหน่วยงานแก้ไข 192 เรื่อง

สรุปประเด็นออกอากาศในรายการสถานีประชาชน ปี พ.ศ. 2561
(1 มกราคม ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561) รวม 825 เรื่อง
กิจกรรมของไทยพีบีเอส
4% (37 เรื่อง)
ปัญหาการทุจริต
6% (50 เรื่อง)
ศูนย์ข้อมูลคนหายไทยพีบีเอส
8% (62 เรื่อง)
ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
11% (94 เรื่อง)

ช่วย 13 ชีวิตหมูป่าออกจากถ�้าหลวง
2% (18 เรื่อง)

การจัดการและเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือภัยพิบัติ
1% (3 เรื่อง)
ปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม
68% (561 เรื่อง)

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 2 ผลงานเด่ น ปี 2561

สรุปประเด็นออกอากาศในรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ปี พ.ศ. 2561
(1 มกราคม ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561) รวม 1,299 เรื่อง
ความไม่เป็นธรรมในสังคม
12% (142 เรื่อง)
ปัญหาคุณภาพชีวิต
28% (368 เรื่อง)

ปัญหาสิ่งแวดล้อม
14% (187 เรื่อง)
การจัดการและเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
10% (132 เรื่อง)
ช่วย 13 ชีวิตหมูป่าออกจากถ�้าหลวง
10% (129 เรื่อง)

ปัญหาระบบสาธารณูปโภค
28% (341 เรื่อง)

สรุปจ�านวนเรื่องออกอากาศในรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ปี พ.ศ. 2561
รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 1,299 เรื่อง

อยู่ระหว่างด�าเนินการ
15% (192 เรื่อง)

แก้ไขแล้ว
85% (1,107 เรื่อง)

สรุปประเด็นออกอากาศในรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ปี พ.ศ. 2561
อันดับ
1
2
3
4
5
6

เรื่อง
ปัญหาคุณภาพชีวิต
ปัญหาระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ความไม่เป็นธรรมในสังคม
การจัดการและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ช่วย 13 ชีวิตหมูป่าออกจากถ�้า
รวมทั้งหมด 1,299 เรื่อง

จ�านวน (เรื่อง)
368
341
187
142
132
129
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สรุปสถิติศูนย์ข้อมูลคนหายไทยพีบีเอส ปี พ.ศ. 2561
แรกเกิด – 10 ปี 3 คน
1%

ชาย
210 คน
66%

สรุปการแจ้ง
คนหายผ่านศูนย์
ทั้งหมด
318 คน

เสียชีวิต
13 คน
4%

พบตัวแล้ว
134 คน
42%

แบ่งตามเพศ

ยังไม่พบ
172 คน
54%

หญิง
108 คน
34%

11 - 18 ปี 22 คน
7%

แบ่งตามช่วงอายุ

50 ปีขึ้นไป 94 คน
30%

19 - 30 ปี 69 คน
21%

31 - 50 ปี 130 คน
41%

การด�าเนินภารกิจของไทยพีบเี อสในการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์และน�าผูป้ ระสบปัญหาไปสูก่ ารแก้ไขเป็นรายบุคคล รวม
ทัง้ ยังมีการสือ่ สารเชิงประเด็นเพือ่ ให้ปญั หาสาธารณะได้รบั การแก้ไขในระดับนโยบายหรือมาตรการ โดยผ่านการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จึงเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีซ่ งึ่ มากไปกว่าเพียงการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร แต่ยงั สือ่ สารทางออกให้
กับทั้งบุคคลและสังคมไทยไปพร้อมกัน

8

แตกต่างอย่างยั่งยืน
ด้วยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในฐานะสื่อสาธารณะ ที่มีพันธกิจมากกว่าการเป็นสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอสใช้กลยุทธ์ด้านการท�างานร่วมกับภาคี
เครือข่าย (On Ground) ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อสร้างบทบาทการเป็นสื่อสาธารณะ สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ดังนี้
โครงการ Thai PBS Learning Shelf
ไทยพี บี เ อสมี ก ารน� า เนื้ อ หา
ที่เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆ จาก
รายการ มาผลิตเป็นชุดการเรียนรู้และ
สื่อการเรียนการสอน ส�าหรับ 3 กลุ่มเป้า
หมาย ได้แก่ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และ
ชุมชน อาทิ สมุดวาดภาพระบายสี อุปกรณ์
บริหารร่างกาย หนังสือสูตรอาหาร เป็นต้น

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 2 ผลงานเด่ น ปี 2561

โดยในปี พ.ศ. 2561 มีการผลิตและจัดชุด
การเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนไปยัง
โรงเรียน 420 แห่ง ชุมชน 50 แห่ง และ
11 จังหวัดใน 5 ภูมิภาค จ�านวนผู้รับทั้ง
สิ้น 109,176 คน

โครงการไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์ - คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Strong ด้วย STEM ปี 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้าน STEM (Science - Technology - Engineering Mathematics) ส�าหรับครูในระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการปฏิรูปการศึกษาและต่อยอดความรู้จาก
รายการ Kid Rangers ให้สามารถน�าไปบูรณาการในการเรียนการสอนได้ต่อไป ในปี พ.ศ. 2561 มีการ
จัดการฝึกอบรมทั้งสิ้น 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ
ส�าหรับกิจกรรมการประกวดได้คัดเลือกโรงเรียนที่ชนะการประกวดจากทั่วประเทศ จ�านวน 5
โรงเรียน เพื่อไปศึกษาและดูตัวอย่างกิจกรรม STEM ที่ประเทศไต้หวัน มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 296 แห่ง
และมีคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม 600 คน จาก 43 จังหวัด

โครงการ Creative Learning Space
กิจกรรมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ มุ่งเน้นการน�าเสนอ “ของดีชุมชน” ให้เป็น
ที่รับรู้ การเปิดเผยประเด็นปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญจนน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา รวมทั้งการจัดกิจกรรมฝึก
อบรมและการฝึกอาชีพ โดยใช้สถานทีส่ า� นักงานใหญ่ไทยพีบเี อส ถนนวิภาวดีรงั สิต จัดกิจกรรมรวม 8 ครัง้
และที่ศูนย์ข่าวภูมิภาค จ�านวน 13 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 8,979 คน จากการส�ารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วม
พบว่ามีความพึงพอใจจากการสื่อสารที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานของชุมชน ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข
รวมทั้งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ใหม่ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน
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โครงการ Thai PBS Academy

ในปี พ.ศ. 2561 สถาบันวิชาการสือ่ สาธารณะ จัดการ
อบรมให้กบั บุคคลและหน่วยงานภายนอก ทีส่ นใจเรียนรูว้ ชิ าชีพ
สื่อ รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้ประกาศระดับต้น
กลาง สูง หลักสูตรการอบรมนักพากย์ และหลักสูตรการใช้โดรน
มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน นอกจากนี้ ยังมีการจัดฝึก
อบรมเพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกในเรื่องเทคนิค
การสื่อสารสู่สาธารณะส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการฝึก
อบรมการผลิตเสียงบรรยายภาพส�าหรับคนตาบอด (Audio
Description) ให้กับนักศึกษาจากหลายสถาบัน

ห้องทดลองสื่อ (Media Lab)
เพื่อให้ไทยพีบีเอส เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ในการพัฒนาเนื้อหา รายการ และ
ข่าว ไทยพีบีเอสจึงจัดท�าโครงการ “ห้องทดลองสื่อ” (Media Lab) เพื่อพัฒนาเนื้อหาคุณภาพรายการ
น�าเสนอแนวทางในการพัฒนารายการใหม่ และรายการทีม่ กี ารออกอากาศ โดยน�าเสนอแนวทางการพัฒนา
รายการ สรุปผล Focus Group พร้อมวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์เรตติง้ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
เฟซบุก๊ รวมทัง้ วิเคราะห์เนือ้ หารายการ เปรียบเทียบกับรายการของสถานีอนื่ ในอุตสาหกรรม เพือ่ วิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อน และ Positioning ของรายการ ในปี พ.ศ. 2561 ทาง Media Lab จัดท�าการพัฒนารายการ
เด็ก 10 รายการ รายการเด็กและครอบครัวที่เตรียมออกอากาศ 3 รายการ รายการนักผจญเพลง
โลกป่วน และพื้นที่ชีวิต

ไทยพี บี เ อส
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โครงการ Thai PBS Public Media Conference and Mini - INPUT
ในวาระครบรอบ 10 ปี ของไทยพีบีเอส ในปี พ.ศ. 2561 และการรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน INPUT
2019 (The International Public Television) ร่วมกับองค์กร INPUT และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เพื่อ
การจัดฉายภาพยนตร์ สารคดีจากสือ่ สาธารณะทัว่ โลก ทางไทยพีบเี อสจึงมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
International Public Media Conference and Mini - INPUT ขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี ขององค์กร และถือโอกาสน�าเสนอความรู้ อนาคต และทิศทางด้าน
สื่อสาธารณะทั้งในระดับสากลและของไทยในบริบทสื่อยุคดิจิทัล รวมทั้งน�าเสนอแนวคิด และองค์ความรู้
เกี่ยวกับผลงานสารคดีจากสื่อสาธารณะในระดับสากล ซึ่งคัดเลือกผลงานดังกล่าวมาจากงาน INPUT 2018
โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงานคือ การนิยามใหม่ของสื่อสาธารณะ เป็นการประชุมนานาชาติที่มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องสื่อสาธารณะจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 200 คน จากทั้งภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาสังคม

บทบาทการสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม
ไทยพีบีเอสเน้นย�้าอยู่เสมอว่า การท�างานของสื่อสาธารณะต้องเป็นความร่วมมือกับสาธารณะทุก
ภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2561 ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ 11 องค์กร อาทิ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต
กองทุนสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธเิ พือ่ คนไทย สถาบันเกอเธ่ เป็นต้น และองค์กร
ระหว่างประเทศ 8 องค์กร อาทิ ส�านักข่าวซินหัวของจีน ส�านักข่าวเอบีซี ส�านักข่าวเอพี องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) หน่วยงานเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ
(United States Agency for International Development - USAID) ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เป็นต้น
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นอกจากนี้ ไทยพีบเี อส ยังรับหน้าทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน (Liaison Officer) ให้กบั องค์กรสือ่ ระหว่างประเทศ อาทิ
Asia - Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) และ Asia - Pacific Broadcasting Union (ABU) ประสานงาน
ส่งตัวแทนของไทยพีบเี อสเข้าร่วมกิจกรรมและมีบทบาทในการประชุมขององค์กรสือ่ ระหว่างประเทศ เช่น ABU Golden Ribbon
Short Documentary Co - Production, RT 360 Camera Workshop & Co - Production, PBI Conference, 2018 INPUT
รวมทั้งการรับรองตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศที่มาเยือนไทยพีบีเอส รวมทั้งสิ้นจ�านวน 21 คณะ

ด้วยเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ไทยพีบเี อสมีการด�าเนินงานสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
โดยใช้หลากหลายช่องทางและวิธีการ เพื่อให้องค์ความรู้และข่าวสารได้ถูกสื่อสารอย่างเหมาะสม อันจะเป็นการเสริมสร้างการ
เรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างได้อย่างแท้จริง

9

ยั่งยืน
ด้วยการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล

ไทยพีบีเอสรับผิดชอบการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลระดับชาติ (Network Provider)
โครงข่ายที่ 4 โดยมีสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์รวมทั้งสิ้น 168 สถานี ประกอบด้วยสถานีหลัก 39 สถานี สถานีเสริม 129 สถานี
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการครบทัง้ 77 จังหวัด โดยครอบคลุมร้อยละ 95.1 ของครัวเรือนทัว่ ทัง้ ประเทศ จ�านวน 4 ช่อง ประกอบ
ด้วย ช่อง 3HD ช่อง 3SD ช่อง 3 Family และ ช่อง 8 RS
นอกจากนี้ ยังดูแลรับผิดชอบการให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Facility
Provider) จ�านวน 64 สถานี คิดเป็นร้อยละ 40 ของสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ทั่วประเทศ โดยมีผู้ใช้บริการจ�านวน 4 หน่วย
งาน ประกอบด้วย กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และไทยพีบีเอส

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 2 ผลงานเด่ น ปี 2561

ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท�างาน ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการในการด�าเนินการ
ดูแลโครงข่ายโทรทัศน์ฯ และสิ่งอ�านวยความสะดวกฯ ประกอบด้วย โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ Monitoring ที่พัฒนาโดย
วิศวกรของไทยพีบีเอส ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งและใช้งานแล้วบางส่วนโครงการวิจัยและพัฒนาระบบ Satellite Redundant
Switch ซึ่งใช้ในส�าหรับสลับสัญญาณดาวเทียมหลักและจานรับสัญญาณดาวเทียมส�ารองในกรณีฉุกเฉิน และโครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบ RF Probe ใช้ในการวัดสัญญาณ Output เครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ก่อนเข้าอุปกรณ์คอมไบเนอร์ เพื่อตรวจสอบ
สัญญาณตามที่ กสทช. ก�าหนด โดยท�างานร่วมกับระบบ Monitoring & Control

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่า การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก ไทยพีบีเอส
มีการติดตามน�าเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคมอย่างเกาะติดและต่อเนื่อง ในอีกด้านจึงเป็นการสั่งสมความรู้
และความเชี่ยวชาญส�าหรับบุคลากร ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานจริยธรรมสื่อ ส่งผลให้ในยามวิกฤต
ไทยพีบีเอสสามารถสื่อสารเนื้อหาสาระที่ตอบสนองความต้องการจ�าเป็นของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยัง
ด�าเนินภารกิจทีม่ ากกว่าการสือ่ สาร คือเน้นการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตัง้ แต่ระดับชุมชนท้องถิน่ จนถึงระดับชาติ
และนานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสาธารณะ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพข่าว การผลิตและการสร้างสรรค์เนื้อหา การใช้
เครือ่ งมือสือ่ สารทีส่ อดคล้องกับภูมทิ ศั น์สอื่ ใหม่ รวมถึงพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลสือ่ เชิงคุณภาพ และการท�าโครงการรณรงค์
สือ่ สารเพือ่ การเปลีย่ นแปลงสังคม อันเป็นการน�าสือ่ สาธารณะสูก่ ารเป็นพืน้ ทีเ่ รียนรูแ้ ละมีสว่ นร่วมเพือ่ ขับเคลือ่ นสังคมไทยไปใน
ทิศทางที่สร้างสรรค์
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เกียรติคุณและรางวัล
ปี พ.ศ. 2561
รางวัลและเกียรติคณ
ุ พ.ศ. 2560 - 2561 รวม 53 รางวัล
กลุ่มรางวัลด้านเนื้อหาข่าว
1
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์
ประจ�าปี 2560
2 รางวัล
1. รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวน ข่าว
“รุกอ่าวบ้านดอน ผลประโยชน์หมื่นล้าน”
2. รางวัลสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการ
เรื่อง “มานิ (ซาไก) ไร้รัฐ” รายการเปิดปม
จากมูลนิธแิ สงชัย สุนทรวัฒน์ และสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย

2
รางวัลช่อสะอาด ประจ�าปี 2561
(NACC AWARD 2018)
สาขาข่าวและสารคดีเชิงข่าว

3 รางวัล

1. ผลงานข่าว “สนามฟุตซอลร้าง”
2. ผลงานข่าว “สินน�้าใจ ตม.”
3. รายการเปิดปม ตอน “อุ้มข้ามแดน”
จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ไทยพี บี เ อส
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รางวัลนาคราชทอง
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2561

3

โครงการ “ท�าดีแทนคุณแผ่นดิน”
รายการ “วันใหม่ ไทยพีบีเอส”
จากสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพ
เพื่อประเทศชาติ (สส.ชท.)

4

รางวัลดิจิทัลยอดเยี่ยม
ประจ�าปี 2561
(Digital News Excellence
Award 2018)
9 รางวัล

จาก 4 ประเภท

จากสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
1. ประเภทข่าวหรือสารคดีข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จากรายงานพิเศษชุด “โกงงบฯ อาหารกลางวัน?”
2. ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสือ่ สังคมออนไลน์ยอดเยีย่ ม 1 รางวัล และชมเชย 2 รางวัล จากรายงานพิเศษ
ชุด “เล่ห์ ลวง โลภ แชร์ลูกโซ่”, รายงานพิเศษชุด “นาก” ทูตแห่งพื้นที่ชุ่มน�้า และข่าว “ขอวาฬน�าร่องครีบสั้น”
สัตว์ตัวสุดท้ายสังเวยชีวิต “เหยื่อขยะ”
3. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม 1 รางวัล ชมเชย 1 รางวัล จากข่าว “เกาะลิง” คุกหรือสวรรค์ และ
ข่าว “รถไฟฟ้า BTS เสีย…ได้เงินคืนไหม?”
4. ประเภทออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กดีเด่น 1 รางวัล ชมเชย 2 รางวัล จากข่าว “ตีป้อม ROV แก้ติด ร.”, ข่าว “ครู
นอกกรอบ” เด็กทุกคนเป็นที่ 1 ของผม และข่าว “หรือเพราะแค่ “ไร้สัญชาติ” โอกาสจึงเป็นแค่ความฝัน”
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กลุ่มรางวัลด้านรายการ

1

รางวัลโทรทัศน์ทองค�า
ประจ�าปี 2561

จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ และ
มูลนิธิจ�านง รังสิกุล
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
1. รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น
จากรายการพื้นที่ชีวิต
2. รางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
จากรายการปฏิบัติการเด็กช่างคิด
Kid Rangers
3. รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น
จากรายการศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน�้า
4. รางวัลผู้บรรยายกีฬาดีเด่น แก่
น.ส.วิภาพร วัฒนวิทย์
5. รางวัลรายการปกิณกะดีเด่น
จากรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
5 รางวัล

2

รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 6
(รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ)

2 รางวัล

จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)
1. รายการภูมิภาค 3.0 ช่วง THE NORTH
องศาเหนือ
2. รายการนักผจญเพลง

ไทยพี บี เ อส
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3
รางวัล Prix Jeunesse Video
Festival for Children ครั้งที่ 2
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

“รางวัลชนะเลิศ” จากละครส�าหรับเด็ก
เรื่อง RUN AON RUN จาก
The Southeast Asia Prix Jeunesse Southeast Asia Video Festival 2018

4

รางวัลตาชั่งทอง ครั้งที่ 7
ประจ�าปี 2561

5

รางวัลสื่อสร้างสรรค์ส�าหรับ
เด็กเยาวชนและครอบครัว
ทุ่งควายกิน อวอร์ด ครั้งที่ 9

ประเภทบุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี
สาขาให้ความรู้ความเข้าใจงานสังคมสงเคราะห์ต่อประชาชน
รายการ “แพะ เดอะ ซีรีส์” จากสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ผู้บริโภคและภาคีเครือข่าย

รายการ “สอนศิลป์”
จากกลุ่มรักษ์เขาชะเมา
โครงการค่ายรักษ์
วัฒนธรรม ครั้งที่ 20
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6
รางวัลทีวีสีขาว
2 รางวัล

จากมูลนิธิจ�านง รังสิกุล
1. รางวัลรายการข่าวดีเด่น (จากรายการข่าวค�่า มิติใหม่ทั่วไทย)
2. รางวัลนักแสดงสมทบหญิงดีเด่น (คุณจรรยา ธราสว่างกุล จาก
ละครชุด “แม่ผู้สร้าง สายใยรักแห่งแผ่นดิน”)

7

รางวัลคนดีประเทศไทย 2561
สาขาสื่อมวลชน ข่าวช่วยเหลือ
– สร้างสรรค์สังคมดีเด่น
รายการ “สถานีประชาชน”
จากมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย)
ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด

รางวัลละครโทรทัศน์
สร้างสรรค์แห่งปี ละครชุด
“แม่ผู้สร้าง สายใยรักแห่งแผ่นดิน”

จากโครงการสุดยอดวัฒนธรรม
สร้างสรรค์แห่งปี 2561
กระทรวงวัฒนธรรม

8

ไทยพี บี เ อส
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กลุ่มรางวัลสถานี

1
รางวัลโทรทัศน์ทองค�า
ประจ�าปี 2561

3 รางวัล

1. รางวัลสถานีส่งเสริมรายการข่าวดีเด่น
2. รางวัลสถานีส่งเสริมความรู้
และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
3. รางวัลส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน
และครอบครัวดีเด่น

2

รางวัลเทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่น
“องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย”
จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3

รางวัล Producers Choice Award
“องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย”
จากงานประชุม
ABU Children’s Drama Co - Production
ครั้งที่ 15 ณ ประเทศมาเลเซีย

4

รางวัล “สถานีโทรทัศน์
ทางด้านผลิตสารคดียอดเยี่ยม”
จาก DARA DAILY AWARD

73

74 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ� า ปี 2561

ไทยพี บี เ อส

รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กร

1

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2560
“องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประทศไทย”
จากมูลนิธิ
เจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
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2
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
ร่วมกับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดปี 2561
จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคม
ทุกรูปแบบ ประจ�าปี 2561 จากกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

4

รางวัลหน่วยงานที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรง
ในครอบครัว “องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย”

รางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น
“องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย”

โครงการ “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่อ
งานพ่อสร้าง” จากองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ค.ส.)
ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และมูลนิธิเมเจอร์แคร์

งานเทียนส่องใจ เนื่องใน
วันเอดส์โลก 2561
จากสภากาชาดไทย

รางวัลองค์กรต้นแบบสนับสนุน
สื่อสร้างสรรค์ “องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย”

5

3
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กลุ่มรางวัลเกียรติภูมิบุคคล
รางวัลผู้หญิงเก่งแห่งปี 2561
สาขานักบริหาร
“รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท.”

1

งานสัปดาห์สตรีสากล ปี 2561
จากสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการ
พัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีใน
พระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
รางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน
(ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์)
“น.ส.ติชิลา พุทธสาระพันธ์”
งานสัปดาห์สตรีสากล ปี 2561

2

จากกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

3

รางวัลบุคคลที่มีชื่อเสียงผู้ไม่
นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว
“น.ส.ณัฏฐา โกมลวาทิน”
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลใน
ครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ประจ�า
ปี 2561 จากกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนดีเด่น
Media Award 2018
2 รางวัล
1. น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ และ น.ส.วิลาศิณีย์ ศุภรส
จากผลงานเรื่อง “โรฮิงญากลางฤดูอพยพ”
2. น.ส.จิราภรณ์ ศรีแจ่ม จากรายการเปิดปม จากผลงานเรื่อง
“ชีวิตหนี้มลาบรี” โดย Amnesty International Thailand

4

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 2 ผลงานเด่ น ปี 2561

5

6

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี 2561
“น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ ผู้สื่อข่าวอาวุโส”

รางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่น
“นายธีรเดช งามเหลือ”
โครงการเชิดชูเกียรติ
รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1

77

จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จากสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (สสพช.)

7
รางวัล
พระคเณศทองค�า
จากสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพ
เพื่อประเทศชาติ (สสชท.)
1. นายวีริศ หุ่นเจริญ
2. น.ส.วิภาพร วัฒนวิทย์
3. นายธีรเดช งามเหลือ

8
รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
ดาวรุ่ง “น.ส.ณัฏฐา โกมลวาทิน”
จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
ร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

10
รางวัล Explorer
Award 2018

9
รางวัลเทพทอง
ประเภทนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น
“นายสุผจญ กลิ่นสุวรรณ”
พิธีกรและผู้ผลิตรายการ
Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว
จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“บอล-ทายาท เดชเสถียร และ ยอด-พิศาล แสงจันทร์”
จากนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟิก ฉบับภาษาไทย
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ส่วนที่ 3
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รายงานผลการด� า เนิ น งาน
ของสื่อสาธารณะ

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 3 รายงานผลการด� า เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

3.1

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

3.2

รายงานของคณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน

3.3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3.4

รายงานการประเมินผลการด�าเนินงาน
โดยคณะกรรมการประเมินผล

3.5

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน

3.6

แผนบริหารกิจการประจ�าปี พ.ศ. 2562

3.7

แผนการจัดท�ารายการประจ�าปี พ.ศ. 2562

3.8

แผนงบประมาณและโครงการ
ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้มสี ภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ จ�านวนไม่เกิน 50 คน
เพื่อเป็นกลไกรับฟังความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการของประชาชนในทุก
ภูมิภาคของประเทศและกลุ่มประเด็นที่หลากหลาย ต่อรายการและบริการของไทย
พีบีเอส และเพื่อให้แนวทางการด�าเนินงานขององค์การสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นับแต่ก่อตั้งไทยพีบีเอสมาจนถึง
ปัจจุบัน มีการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมาแล้วจ�านวน 5
รุน่ โดยสมาชิกจะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน มาน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารและกรรมการนโยบาย ซึง่ ในปี พ.ศ. 2561 สมาชิกสภาผูช้ ม
และผู้ฟังรายการ ได้รวบรวมความคิดเห็นจากการจัดเวทีและช่องทางสื่อออนไลน์
โดยสรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 3 รายงานผลการด� า เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

ข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การผลิตรายการ
1

รายการวาไรตี้ ปรับเนื้อหาให้ใช้ประโยชน์ได้จริง
รายการที่มีเนื้อหาทั่วไป อาทิ รายการอาหาร รายการด้านอาชีพ รายการด้านสุขภาพ เพิ่มรายละเอียด
ที่ส�าคัญ เช่น เคล็ดลับความส�าเร็จ เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังน�าเนื้อหาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน ลด
การใช้ค�าศัพท์ทางวิชาการ ขยายขอบเขตเนื้อหาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น เยาวชน
ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น

2

เนื้อหาข่าว น�าเสนอรอบด้าน - เห็นผลกระทบชัดเจน
เนือ้ หาทีม่ คี วามสุม่ เสีย่ งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อประชาชนหรือสังคมในวงกว้าง ควรน�าเสนอข้อมูลอย่าง
รอบด้านให้เห็นทั้งข้อดีข้อด้อย และผลกระทบที่จะติดตามมา โดยเชิญนักวิชาการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาให้ข้อมูล รวมทั้งอาจมีการน�าเสนอตัวอย่างจากต่างประเทศ

3

ปรับเนื้อหา - การน�าเสนอเพื่อตอบสนอง “คนรุ่นใหม่”
เพิม่ เนือ้ หาด้านทักษะชีวติ การศึกษา และการท�างานเพือ่ ตอบสนองกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นเยาวชนคนรุน่ ใหม่
ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการเริ่มต้นชีวิตการเป็นผู้ใหญ่ รวมถึงพัฒนาการน�าเสนอให้กระชับน่าสนใจ ไม่
เคร่งเครียดจนเกินไป

4

ขยายฐานผู้ชมผู้ฟังกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของวัยรุ่น รวมถึงการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รายการในสถานศึกษา และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเยาวชน เพื่อขยาย
ฐานผู้ชมและผู้ฟังรายการควบคู่กันไป

5

สร้างความสัมพันธ์และเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคม
พัฒนาคุณภาพของเนื้อหาสาระให้สามารถสะท้อนความเป็นจริงในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างพื้นที่การ
เรียนรู้ในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

6

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้ผชู้ มผูฟ้ งั กลุม่ ต่างๆ สามารถเข้าถึง ติดตาม เรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากเนือ้ หาสาระทีน่ า� เสนอผ่าน
ช่องทางสื่อของไทยพีบีเอส อันจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพชีวิตและสังคมได้มากขึ้น
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ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้
สร้างการเปลี่ยนแปลง
1

การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม
การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายรัฐ หรือการพัฒนาที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความ
เหลื่อมล�้า ในมุมมองที่รอบด้าน เจาะลึก และเป็นกลาง เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�า้
ในสังคม เช่น นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา การจัดสรรทรัพยากร ข้อจ�ากัดทางกฎหมายที่
ท�าให้ประชาชนเข้าไม่ถึงสิทธิ และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การเกาะติดสถานการณ์
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความรู้ความตระหนักแก่ประชาชน และสร้างแรง
ขับเคลือ่ นเปลีย่ นแปลงนโยบายสาธารณะทีป่ ระชาชนได้มสี ว่ นร่วมก�าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกับภาครัฐ
และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2

การขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย
สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบาย
สาธารณะ และกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน ส่งเสริมกิจกรรมเวทีเสียงประชาชน เพื่อ
ให้กลุม่ คนทีด่ อ้ ยโอกาสและขาดอ�านาจต่อรองในสังคมได้มโี อกาสสือ่ สารปัญหา และสะท้อนความต้องการ
พัฒนาของกลุม่ ตนเองได้ การสร้างพืน้ ทีก่ ารเรียนรูส้ าธารณะ โดยร่วมภาคีเครือข่ายทัง้ ชุมชนท้องถิน่ กลุม่
ประเด็นทางสังคม นักวิชาการ นักสื่อสารพลเมืองในพื้นที่

3

สร้างพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะ
พัฒนาโจทย์ระดับภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยใช้ศูนย์ภูมิภาค
ไทยพีบีเอสเป็นกลไกการขับเคลื่อนให้สามารถตอบสนองต่อบริบท และสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทันท่วงที

4

การขยายและพัฒนาภาคีหุ้นส่วน
ร่วมมือกับสถาบันวิชาการในท้องถิน่ ในการพัฒนาหลักสูตรนักสือ่ สารภาคพลเมือง จัดการอบรมเพือ่ เพิม่ จ�านวน
นักสือ่ สารภาคพลเมืองให้มากขึน้ และครอบคลุมในทุกกลุม่ ประเด็นและทุกระดับพืน้ ทีไ่ ด้ นอกจากนีค้ วร
พัฒนาไทยพีบเี อสให้เป็นพืน้ ทีก่ ารเรียนรูส้ าธารณะทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านการสือ่ สารช่องทาง
ที่หลากหลายทั้ง On Air, Online, On Ground และระบบฐานข้อมูลบริการสาธารณะ

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 3 รายงานผลการด� า เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาแนวทางการด�าเนินงาน
1

การส่งเสริมความรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
จัดให้มชี ดุ ความรูใ้ นรูปแบบ แอปพลิเคชัน E - Library น�าไปติดตัง้ ในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน
หรือเผยแพร่ทางช่องทางสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ เป็นการส่งเสริมความรูส้ ร้างการเปลีย่ นแปลงสังคมทีม่ คี ณุ ภาพ
และคุณธรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน คนพิการ ได้เข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลใช้ในการศึกษา
โดยมีการจัดประเภทเป็นชุดความรูเ้ พือ่ ความสะดวกในการใช้ประโยชน์ เช่น ชุดความรูด้ า้ นภูมปิ ญั ญา ชุด
ความรู้ด้านการเมืองและประชาธิปไตย ชุดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และชุดความรู้ด้านอาชีพ เป็นต้น

2

การร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
สนับสนุนการสร้างกลไกสื่อสารข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้น�าสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ
ติดตามการท�างานตามนโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่และชุมชน รวมถึงการสื่อสารขับเคลื่อน
ข้อมูลความเคลื่อนไหว และสถานการณ์จากระดับพื้นที่สู่ไทยพีบีเอสและสาธารณะในวงกว้าง โดยจัด
ให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงแอปพลิเคชันที่ไทยพีบีเอสจัดให้มีขึ้น และมีผู้ผลิต
รายการหรือผู้ที่ดูแลการผลิตข่าวและรายการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วย

3

การสร้างกลไกขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
สนับสนุนให้ศนู ย์ภมู ภิ าคไทยพีบเี อสทัง้ 3 ศูนย์ ท�าหน้าทีข่ บั เคลือ่ นงานสร้างการเรียนรูร้ ว่ มกับภาคีเครือข่าย
ในภูมิภาค โดยมีกลไกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส�านักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ และส�านักเครือข่าย
สื่อสาธารณะร่วมก�าหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนงานในภูมิภาค เพื่อสร้างให้เกิดการท�างานแบบภาคี
หุ้นส่วนขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกัน

4

การมีส่วนร่วมเพื่อการผลิตและพัฒนาคุณภาพรายการ
สนับสนุนให้ประชาชนในหลายภาคส่วน มีสว่ นร่วมก�าหนดทิศทางการน�าเสนอรายการ รวมถึงติดตามการ
ด�าเนินงานของไทยพีบีเอสผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่กว้างขวางรอบด้านมากขึ้น
รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานด้านการผลิตข่าวและรายการของไทยพีบีเอส ได้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ น�าผู้ผลิตและพิธีกรรายการไปพบปะประชาชน
และรับฟังความคิดเห็นเพือ่ รับทราบข้อเสนอแนะ และสร้างความนิยมการติดตามในแบบ Fan Club ด้วย

5

การพัฒนาการด�าเนินงานและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
บูรณาการการท�างานของสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการกับหน่วยงานภายในไทยพีบเี อส และภาคีเครือข่าย ใน
การขับเคลื่อนการเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อ
สร้างความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์การ
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ไทยพี บี เ อส

การด�าเนินงานของไทยพีบีเอส
ต่อข้อเสนอแนะของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
1

การพัฒนายุทธศาสตร์
และแผนงาน

2

ข้อเสนอแนะของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการสามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพรายการ
ทั้งรายการที่มีอยู่เดิม และการผลิตรายการใหม่ให้
มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ชมผู้ฟัง โดยเฉพาะรายการ
ทีน่ า� เสนอเรือ่ งความเหลือ่ มล�า้ และความไม่เป็นธรรม
ในสังคม เช่น รายการสถานีประชาชน รายการ
แพะเดอะซีรีส์ รายการสามัญชนคนไทย รายการ
จับตาสถานการณ์ และรายการถกแถลงแจงปฏิรูป
(ออนไลน์) จนได้รับความชื่นชมจากผู้ชมและผู้ฟัง
รายการว่าเป็นสือ่ ทีก่ ล้าน�าเสนอข้อเท็จจริงและข้อมูล
น่าเชื่อถือ

ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ถือเป็นข้อมูลส�าคัญที่
ไทยพีบีเอส ได้น�าไปใช้ในการก�าหนดยุทธศาสตร์
และแผนงานบริหารกิจการขององค์การ รวมถึงใช้
สนับสนุนการจัดท�าแผนงานที่ส�าคัญ ได้แก่ แผน
แม่บทพัฒนาเครือข่าย และแผนการผลิตรายการ
ประจ�าปี พ.ศ. 2562

3

การขับเคลื่อนการเรียนรู้สร้าง
การเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนหน่วยงานภายในไทยพีบีเอส ร่วมมือกับ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และภาคีเครือข่ายจัด
กิจกรรมขับเคลื่อนการเรียนรู้ ในรูปแบบการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะและพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีประเด็นการขับเคลื่อน
ทีส่ า� คัญ ได้แก่ การปฏิรปู การศึกษา การสือ่ สารเพือ่
สันติภาพ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ การจัดการท่องเทีย่ ว
ชุมชน สิทธิและการยอมรับกลุม่ หลากหลายทางเพศ
และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการสาธารณะเพือ่
ให้ประชาชนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้ใช้ประโยชน์เพือ่
การศึกษา อ้างอิง และเรียนรู้การพัฒนาด้านต่างๆ

การพัฒนา
คุณภาพรายการ

4

การสร้างหุ้นส่วนทางสังคม

ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างนักสื่อสารสาธารณะ
สนับสนุนการอบรมนักสือ่ สารสาธารณะเพือ่ ท�าหน้าที่
ผลิต กระจายข้อมูลข่าวสารประเด็นสาธารณะสู่
สังคม เพื่อยกระดับทักษะสู่การเป็นนักข่าวพลเมือง
และผู้ผลิตอิสระ พร้อมกันนี้ได้มีการพัฒนาระบบ
สือ่ สารแบบชุมชนผ่านแอปพลิเคชัน C-Site เพือ่ เป็น
ช่องทางการสือ่ สารและส่งต่อข้อมูลระหว่างเครือข่าย
และไทยพีบีเอส
พัฒนากลไกการท�างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ทางสังคม องค์กรวิชาการ เครือข่ายนักสื่อสาร
สาธารณะกับสื่อสาธารณะ ในลักษณะคลังสมอง
(Think Tank) ตัง้ แต่ระดับชาติถงึ ระดับภูมภิ าค เพือ่
สร้างพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรู้

ข้อเสนอแนะดังที่กล่าวมานี้ ถือเป็นข้อมูลส�าคัญที่ไทยพีบีเอสสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากจะช่วยสร้างการ
เรียนรูร้ ว่ มกันในบทบาทของแต่ละภาคส่วนแล้ว ยังถือได้วา่ เป็นการสร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสือ่ สาธารณะ และสังคมอีกด้วย

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 3 รายงานผลการด� า เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

เสียงสะท้อนจากผู้ชมรายการ
ความคิดเห็นของผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นข้อมูล
ส�าคัญ เป็นประโยชน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต
ข่าว รายการ และการให้บริการของสือ่ สาธารณะ ให้มคี ณุ ภาพ
สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสะท้อนความรูส้ กึ ความ
ต้องการของผู้ชมและผู้ฟังรายการ รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่
สร้างการมี ส่วนร่วมของ “เพื่อนสื่อสาธารณะ” เสริมสร้าง
ประชาธิปไตยจากภาคประชาชนและสร้างภาวะรู้เท่าทัน
สื่อให้เกิดกับพลเมือง ซึ่งเป็นทั้งผู้รับ ผู้ผลิต และผู้ประเมิน
คุณภาพมาตรฐานสื่อ โดยไทยพีบีเอสมีกลไกรับความคิดเห็น
จาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) กลไกเฝ้าระวังและสะท้อนสือ่ ไทยพีบเี อส
(Monitoring & Feedback) 2) สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการไทย
พีบีเอส 3) เพื่อนสื่อสาธารณะ “Thai PBS Friends”
ข้อมูลความคิดเห็นสามารถแสดงข้อมูลความรู้สึก
การตอบรับจากผู้ชมในปัจจุบัน และการวิเคราะห์ข้อมูลยัง
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับชม ทัศนคติ
ข้อเสนอแนะและการน�าข่าวและรายการไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2561 มีจ�านวนความคิดเห็นที่น�ามา
วิเคราะห์ข้อมูลรวม 3,510 ความคิดเห็น ส่วนมากเป็นการ
ชืน่ ชม คิดเป็นร้อยละ 65 โดยชืน่ ชมการน�าเสนอมีความถูกต้อง
รอบด้านและตรงประเด็น พึ่งพาได้โดยเฉพาะภาวะวิกฤต
พิธีกรและผู้ประกาศ ตั้งค�าถามได้ดี มีจริยธรรมสื่อสาธารณะ
เป็นที่พึ่งของประชาชน และการน�าเสนอประเด็นสร้างการ
เรียนรู้ ไม่วา่ จะเป็นนโยบายสาธารณะ หรือประเด็นทีป่ ระชาชน
ให้ความสนใจ รองลงมาคือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ร้อยละ 25 เสนอแนะในเรื่องความรอบด้านของข้อมูล การใช้
ภาษาให้ถกู ต้องตามหลักไวยกรณ์ ปรับปรุงรูปแบบการน�าเสนอ
ระมัดระวังการพาดหัวข่าวออนไลน์ เวลาออกอากาศ ฯลฯ
เสนอแนะเพือ่ แก้ไขความผิดพลาดหน้าจอ ร้อยละ 5 พบว่า
ผู้ชมให้ความส�าคัญและทักท้วงมากที่สุด คือ ภาพไม่ตรงกับ
เนือ้ หาหรือไม่ตรงกับค�าบรรยาย รองลงมาคือ เสียง เช่น เสียง
หาย เสียงเบา และค�าบรรยาย เช่น ค�าผิด ค�าตก นอกจากนี้

เป็นความคิดเห็นเสนอประเด็น ร้อยละ 2 จริยธรรมสือ่ ร้อยละ 2
และการน�าข่าวและรายการไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 1
รายการส�าหรับคนสูงวัย เช่น รายการ The Senior
รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจ�ากัด และละครแก๊งค์เก๋าเขย่าครัว ท�าให้
คนรุ่นใหม่เปิดมุมมอง “คนแก่ไม่ใช่คนที่ดูแลยาก” และควร
ปฏิบัติตัวกับคนสูงวัยอย่างไร และน�ามาปรับใช้เชื่อมความ
สัมพันธ์ในครอบครัวและพบว่ามีผชู้ มอายุ 70 ปี เป็นแฟนคลับ
รายการหนังพาไป ซีซัน 4 อีกทั้งมีคู่แม่กับลูกที่ดูรายการ
ร่วมกัน ท�าให้เกิดการพูดคุยมากขึ้น ส่งผลให้ความสัมพันธ์
สนิทแนบแน่นขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ผู้ชมสูงวัยเสนอแนะขอ
ให้ปรับขนาดค�าบรรยายให้มีขนาดใหญ่และมีการแปลเมื่อมี
การใช้ภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับความคิดเห็นส่วนใหญ่
ทีม่ าจากผูช้ มสูงวัยซึง่ ต้องการให้คา� บรรยาย กราฟิกข่าว และ
รายการข่าวมีตวั อักษรขนาดใหญ่ อ่านง่าย และปรากฎทีห่ น้าจอ
นานพอให้อา่ นเข้าใจ ซึง่ ไทยพีบเี อสได้นา� มาปรับปรุงเพิม่ เวลา
ในการแสดงค�าบรรยายหรือกราฟิกข่าวนาน 15 วินาที
จริยธรรมสื่อ
2%
น�าไปใช้ประโยชน์
1%

เสนอประเด็น
2%
ความผิดพลาด
5%

ความคิดเห็น
จ�าแนกตามประเภท

เสนอแนะ
25%

ชื่นชม
65%

ข้อค้นพบทีน่ า่ สนใจ คือ ผูช้ มคนรุน่ ใหม่แสดงความ
คิดเห็นทางออนไลน์ผ่านทวิตเตอร์มากขึ้น ผู้ชมและสังคม
เรียนรู้และเข้าใจเรื่องจริยธรรมสื่อผ่านประเด็นที่ไทยพีบีเอส
น�าเสนอ เช่น ข่าวทีป่ รากฏภาพเด็กในเนือ้ หา การละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล ข่าวการเคลือ่ นย้ายศพคนดัง การน�าเสนอในภาวะ
วิกฤต โดยเฉพาะกรณีการรายงานเหตุการณ์ถ�้าหลวง
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การรายงานเหตุการณ์ถ�้าหลวง
การรายงานเหตุการณ์ถา�้ หลวง : สถิตคิ วามคิดเห็นแสดงถึงการมีสว่ นร่วม
ของผูช้ มสูงมากกว่าปกติ ความเห็นส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลีย่ นเนือ้ หา ผูช้ มมีความ
รูส้ กึ ร่วมกับการติดตาม ชืน่ ชมการน�าเสนอแบบเกาะติดของไทยพีบเี อสซึง่ มีการปรับ
ผังรายการเป็นศูนย์ตดิ ตามมีการรายงานเกาะติดในพืน้ ที่ ผูช้ มเชือ่ มัน่ ในการน�าเสนอ
ว่ามีสาระ ให้ความรู้ น่าเชื่อถือ เป็นตัวอย่างสื่อที่มีจริยธรรม การน�าเสนอให้ความ
รู้สึกมีความหวัง ส่งก�าลังใจ และไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่พึ่งพาได้เหมือนเมื่อครั้งเกิด
เหตุภัยพิบัติน�้าท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554 ในส่วนความคิดเห็นไม่พอใจมีส่วนน้อย ซึ่ง
จะแสดงออกเมื่อภาพและเสียงไม่ชัดเจน

ปี พ.ศ. 2561 รายการที่ผู้ชมนิยมแสดงความคิดเห็นแสดงการติดตาม
อย่างเหนียวแน่น คือ ถ่ายทอดสดกีฬาวันอาทิตย์ ซึ่งผู้ชมจดจ�าวันเวลาออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00 น. จะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่ช่องไทยพีบีเอส โดย
เฉพาะการแข่งขันศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน�้าจะมีจ�านวนความคิดเห็นและการแสดง
ความมีส่วนร่วมจากผู้ชมมากที่สุดในลักษณะการติดตาม ความชอบ ความพอใจ
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 3 รายงานผลการด� า เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

การน�าข่าวและรายการไปใช้ประโยชน์
ความคิดเห็นสะท้อนให้เห็นการน�าข่าวและรายการไปใช้ประโยชน์ เรียนรู้
และเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เช่น การลดขยะจากรายการขยะวิทยา การดูแลสุขภาพ
จากรายการคนสูโ้ รค ครูและผูป้ กครองได้นา� รายการไปใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอนให้
ความรูค้ วบคูค่ วามสนุก เช่น ครูโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลเมืองได้น�ารายการ
“Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด” เป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และปฏิบัติ
จริง เนื่องจากปีที่แล้วหมู่บ้านน�้าท่วมจึงน�าความรู้จากรายการ สร้างฝายชะลอน�้า
เพื่อเป็นการกักเก็บน�้าในหน้าแล้ง และชะลอความแรงของน�้าเพื่อจะไม่สร้างความ
เสียหายให้หมูบ่ า้ นเหมือนปีทผี่ า่ นมา ในส่วนของผูป้ กครองมีการน�าไปใช้ในการอบรม
ดูแลลูก ให้มีความสนใจด้านภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษและไว้วางใจให้ลูกดู
ช่องไทยพีบีเอสเพราะมีรายการเด็กที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และปราศจากความรุนแรง
นอกจากนี้ สิ่งที่ไทยพีบีเอสสื่อสารท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
โดยกระตุ้นการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ สะท้อนความทุกข์ร้อนของประชาชน
และช่วยเชื่อมให้เกิดการแก้ไขหาทางออก เช่น รายการสถานีประชาชน รายการ
ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ และผลจากการพัฒนานักสือ่ สารสาธารณะท�าให้เกิดการเรียนรู้ น�า
การสือ่ สารมาส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรของชุมชน ตัวอย่างเช่น เพจท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรภูคิ้ง บ้านบุ่งสิบสี่ อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ชม สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
การรับชม ทัศนคติ การใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสสื่อสารกับ
ประชาชนเพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เรียนรู้จริยธรรมสื่อสาธารณะ รวมทั้ง
รายงานผลการด�าเนินงานและการพัฒนาคุณภาพงาน อันเนื่องมาจากความคิด
เห็นผ่านรายการ และการน�าข่าวและรายการไปใช้ประโยชน์ผ่าน “รายการเปิดบ้าน
ไทยพีบีเอส” จ�านวน 52 ตอน ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 13.45 - 14.00 น. และ
น�าเสนอรายงานความคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางจริยธรรม อีกทั้งน�าไปใช้ประกอบการ
พิจารณาการประเมินผลคุณภาพข่าวรายการเพื่อต่อสัญญา และรายงานส่วนงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ก�าหนดยุทธศาสตร์การน�าเสนอข่าวและรายการต่อไป
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รายงานการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2561

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจาก
ประชาชน เป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบาย
แต่งตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา 46 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก าร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
มีหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีที่
องค์การ ผู้ผลิตรายการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์การ
กระท�าการหรือผลิตรายการทีข่ ดั ต่อข้อบังคับองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรม
ของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตรายการและการเผยแพร่รายการ
พ.ศ. 2552 และข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยว
กับการผลิตรายการและการเผยแพร่รายการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 โดยในปี พ.ศ. 2561 มีคณะอนุกรรมการทัง้ สิน้ 11
คน ประกอบด้วย กรรมการนโยบาย 3 คน ผูแ้ ทนผูอ้ า� นวยการ
ส.ส.ท. 1 คน ผู ้ แ ทนสภาผู ้ ช มและผู ้ ฟ ั ง รายการ 1 คน
ผู้แทนองค์กรสื่อสารมวลชน 3 คน ผู้แทนสภาทนายความ
1 คน ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1 คน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน
ของไทยพีบีเอส และบุคคลภายนอกที่ท�างานด้านการผลิต
รายการให้กับองค์การ พึงกระท�าในสิ่งที่ควรปฏิบัติตาม
มาตรฐานสื่อสาธารณะ

4

5

10

10

4

8

6

7

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

จ�านวนเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรม ปี พ.ศ. 2561

เมื่อเปรียบเทียบจ�านวนเรื่องร้องเรียนด้าน
จริยธรรม ปี พ.ศ. 2554 - 2561 พบว่า มีจ�านวนเรื่องร้อง
เรียนสูงสุด 10 กรณี ในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557
และต�่าสุด 4 กรณี ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558 เมื่อ
จ�าแนกตามจริยธรรมวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและเผยแพร่
รายการ แบ่งเป็น 9 เรื่อง ดังนี้
วินัยพนักงาน
5.6%
ความอิสระของวิชาชีพ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5.6%

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.9%

ปกป้อง ปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมต่อแหล่งข่าว
7.4%

โฆษณาแฝง
29.4%

ความถูกต้องเที่ยงตรง
9.3%

สมดุล เป็นธรรม
22.2%

ละเมิดลิขสิทธิ์
9.3%

•
•
•
•
•
•
•

คุ้มครองเด็กและเยาวชน
9.3%

โฆษณาแฝง ร้อยละ 29.4
สมดุล เป็นธรรม ร้อยละ 22.2
คุม้ ครองเด็กและเยาวชนจากความรุนแรง ร้อยละ 9.3
ละเมิดลิขสิทธิ์ ร้อยละ 9.3
ความถูกต้องเที่ยงตรง ร้อยละ 9.3
ปกป้อง ปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมต่อแหล่งข่าว ร้อยละ 7.4
ความอิสระของวิชาชีพไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ร้อยละ 5.6
• วินัยพนักงาน ร้อยละ 5.6
• เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ร้อยละ 1.9
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ส่ ว นที่ 3 รายงานผลการด� า เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

ปี พ.ศ. 2561 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 12 กรณี คณะอนุกรรมการรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
จ�านวน 7 กรณี โดยฝ่ายบริหารได้รับไปด�าเนินการแก้ไขและวางแนวทางป้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 : ร้องเรียนรายการนารีกระจ่าง กรณีมีโฆษณาแฝง
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการ “นารีกระจ่าง” ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ช่วงน�าเสนอสาธิตการท�าอาหาร แขกรับเชิญได้น�าอาหารสูตรดอกไม้ทอดซอสมะขาม มาเป็นตัวอย่าง
แนะน�าในรายการ ในช่วงที่แขกรับเชิญสาธิตการทอดดอกไม้ ได้พูดชื่อรีสอร์ตส่วนตัว และยังน�าคลิป
รายการช่วงดังกล่าวไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่รายการออกอากาศไปแล้ว
ประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นว่าการกระท�าดังกล่าว ขัดต่อข้อบังคับองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและ
การเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และ
การไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน ตามข้อ 6 (6.3, 6.7) เนือ่ งจากแขกรับเชิญได้แนะน�าชือ่ รีสอร์ตตามข้อร้องเรียน
จริง เกิดจากทีมงานขาดความเข้มงวดกับผู้ร่วมรายการ และเป็นรายการสดจึงควบคุมผู้ร่วมรายการได้
ค่อนข้างยาก จึงให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการในกรณีผู้ติดตามผู้ร่วมรายการ ถ่ายคลิปวิดีโอระหว่าง
การออกอากาศในห้องส่ง และน�าเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
ข้อเสนอแนะ : จ�านวน 5 ข้อ ได้แก่
1. ต้องเข้มงวดในการแนะน�าผูร้ ว่ มรายการ ให้ปฏิบตั ติ ามกรอบจริยธรรมขององค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อาทิ ท�าแนวปฏิบัติที่สั้นกระชับ ชัดเจน หรือ
ระบุในแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ร่วมรายการลงชื่อรับทราบแนวปฏิบัติ ก่อนออกรายการ
2. ควรก�าหนดข้อปฏิบัติขณะอยู่ในห้องส่ง เช่น การปฏิบัติตัวของผู้ติดตามของผู้ร่วมรายการ
การปิดโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาที่อยู่ในห้องส่ง ห้ามถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ก่อนได้รับอนุญาต
3. ควรให้ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายลิขสิทธิ์ มีมาตรการป้องกันและระงับยับยัง้ กรณีผรู้ ว่ มรายการน�า
คลิปรายการไปเผยแพร่เพราะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของไทยพีบีเอส
4. ควรให้ความรู้เรื่องโฆษณาแฝงแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ
5. เน้นย�า้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูท้ เี่ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพของ ส.ส.ท.
โดยเคร่งครัด
เรื่องที่ 2 : ร้องเรียนการน�าเสนอรายการข่าวกีฬาและบันเทิง กรณีมีโฆษณาแฝง
2.1 ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการข่าวกีฬา ออกอากาศวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 น�าเสนอ
ภาพพริตตี้กับป้ายรายการที่ได้รับความสนใจในสื่อโซเชียล ด้วยแนวคิดว่า “กล้าท้าถอด ยิงเข้าถอดทีละ
ชิ้น” ภาพที่น�าเสนอสุ่มเสี่ยงเป็นการโฆษณาแฝง โดยไม่เซ็นเซอร์ตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าการผลิต
ชิ้นงานดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย จริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ด้านความเป็นอิสระ
ของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ 6 (6.7)
ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงว่า มิได้มีเจตนากระท�าการขัดกับกรอบจริยธรรมของวิชาชีพ แต่ต้องเร่ง
รีบผลิตชิ้นงานดังกล่าวเพื่อให้ทันออกอากาศ ท�าให้ขาดความรอบคอบ อีกทั้งโต๊ะข่าวมีคลังภาพไม่เพียง
พอ ส่วนภาพพริตตี้ที่น�ามาใช้ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต โดยไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของภาพดังกล่าว
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบภาพดังกล่าว เห็นว่าให้ความส�าคัญกับส่วนใบหน้าและร่างกายของพริตตี้
ที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดจริยธรรม จึงมีการเบลอภาพใบหน้าและร่างกายของพริตตี้ แต่ไม่ได้มีเจตนาเผยแพร่
ภาพตราสัญลักษณ์สินค้า
คณะอนุกรรมการเห็นว่าค�าชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียนไม่สามารถรับฟังได้ ประกอบกับชิ้นงาน
ที่น�าเสนอปรากฏตราสัญลักษณ์สินค้าชัดเจน รวมทั้งการน�าภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในชิ้นงานแล้วไม่
อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ อาจเสี่ยงต่อความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกรณีน�าภาพของบุคคลอื่นมาใช้
โดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ของภาพ อาจถูกฟ้องด�าเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทได้
นอกจากนั้น ยังเป็นการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์สินค้าดังกล่าว ซึ่งยังอยู่ในช่วงเวลาที่ห้ามโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการแสดงเครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์
ที่เป็นภาพนิ่ง ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ลงวันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
2.2 ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการข่าวกีฬา ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 น�าเสนอ
เนื้อหาข่าวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย ตลอดทั้งข่าว
สามารถเห็นตราสัญลักษณ์สินค้าที่มีชื่อเสียงจ�านวนมาก ควรมีการเซ็นเซอร์หรือเลือกมุมการสัมภาษณ์ที่
ไม่มีป้ายตราสัญลักษณ์สินค้า
ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าในชิ้นงาน
ดังกล่าวผู้ถูกร้องเรียนไม่เบลอภาพตราสัญลักษณ์สินค้า ซึ่งเป็นการท�างานที่ไม่ให้ความส�าคัญ ไม่ใส่ใจ
และละเลยต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพตามข้อ 6 (6.7) จึงเป็นการกระท�าที่ขัดต่อ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จริยธรรม
ของวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิต และการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ 6 (6.7)
2.3 ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการไทยบันเทิง ออกอากาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
น�าเสนอเกี่ยวกับนักแสดงกับวัฒนธรรมจีนใกล้ตัว ช่วงเวลาที่น�าเสนอประมาณ 3.42 นาที จะเห็นป้ายของ
ตราสัญลักษณ์สินค้า และให้เวลากับข่าวนี้มากเกินไป
ผลการวินจิ ฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรบั เป็นเรือ่ งร้องเรียนไว้พจิ ารณา และเห็นว่าการผลิตชิน้ งาน
ดังกล่าวเป็นการขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
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ส่ ว นที่ 3 รายงานผลการด� า เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

ประเทศไทย จริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิต และการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ด้านความเป็นอิสระ
ของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ 6 (6.7) ถึงแม้ ผู้ถูก
ร้องเรียนจะพยายามน�าเสนอประเด็นข่าวทีด่ ี แต่จากชิน้ งานทีป่ รากฏกลับกลายเป็นเน้นประชาสัมพันธ์งาน
เทศกาลที่นักแสดงผู้นั้นไปปรากฏตัว เนื่องจากตลอดทั้งชิ้นงานไม่มีการแทรกภาพอื่นใดที่เกี่ยวกับประเด็น
ข่าวทีผ่ ถู้ กู ร้องเรียนต้องการน�าเสนอแม้แต่นอ้ ย ซึง่ ผูถ้ กู ร้องเรียนอ้างว่า ไม่มภี าพในคลังภาพของทางสถานี
และหากใช้ภาพจากที่อื่นเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ จึงท�าให้ชิ้นงานปรากฏออกมาในลักษณะดังกล่าว
นอกจากนี้ การน�าเสนอชิ้นงานมีตราสัญลักษณ์สินค้าจ�านวนมาก และไม่เบลอตราสัญลักษณ์สินค้า
ข้อเสนอแนะ : จ�านวน 3 ข้อ
1. กรณีขอ้ ร้องเรียนที่ 2.1 2.2 และ 2.3 ดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระท�าทีข่ ดั ต่อข้อบังคับองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิต
และการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ 6 (6.7) เนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อน
(โฆษณาแฝง) จึงเห็นควรให้มีการลงโทษผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กรณีในระดับที่ใกล้เคียงกัน
2. ให้รวบรวมบัญชีรายชื่อผู้ถูกร้องเรียนที่มีการกระท�าขัดต่อข้อบังคับและระเบียบจริยธรรม
วิชาชีพของไทยพีบีเอส ในข้อ 6 (6.7) ทุกครั้งที่พบการกระท�าความผิด หากมีการกระท�า
ผิดซ�้าในเรื่องเดิมอีก ให้เสนอฝ่ายบริหารลงโทษทางวินัยต่อไป เนื่องจากพบว่าความผิดใน
กรณีนี้มีสถิติสูงขึ้นเป็นล�าดับ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2552
3. ในการจัดการอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพของไทยพีบเี อส ในประเด็นที่ถูก
ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวจะต้องเข้าร่วมในการอบรมด้วยทุกคน เพราะ
หากไม่เข้มงวดปล่อยให้ปฏิบตั เิ ช่นนีต้ อ่ ไปจะท�าให้ไม่อาจรักษากรอบจริยธรรมของไทยพีบเี อสได้
และถือเป็นส่วนส�าคัญในการท�าลายความเป็นสื่อสาธารณะขององค์การ
เรื่องที่ 3 : ร้องเรียนกรณีการใช้ข้อความพาดหัวข่าว
ที่อาจขัดต่อกฎหมาย / ไม่รอบด้าน
3.1 ข้อร้องเรียน : กรณีการพาดหัวข่าวที่มีความเสี่ยงอาจขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมหรือขัด
ต่อกฎหมาย เช่น การพาดหัวข่าวว่า สรรพคุณ “ม้าน�า้ ” รักษาโรค แต่เนือ้ หาข่าวเกีย่ วกับการประกาศห้าม
“ประมงม้าน�้า” ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ
ไซเตส ห้ามเพียงการน�าเข้าและส่งออกม้าน�า้ ซึง่ เป็นสัตว์ในบัญชี 2 ของอนุสญั ญาไซเตส แต่ในประเทศไทย
ยังไม่มีข้อห้าม
3.2 ข้อร้องเรียน : กรณีพาดหัวข่าว ว่า “15 สถานที่ วันเด็ก (เทีย่ ว) แห่งชาติ” และ “สาว 24
ติดคุกฟรี 7 แบงก์ปล่อยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิด 9 บัญชี” และ “ส�านักพุทธตรวจสอบแม่ชี อัจฉราวดี อวดอุตริ”
และ “แรงงานชาวเมียนมา จังหวัดตาก 300 คน ปิดถนนประท้วงขอขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�า่ วันละ 300 บาทเท่ากับ
คนไทย”
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ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าเมื่อชิ้นงาน
น�าออกอากาศทางหน้าจอโทรทัศน์แล้ว ข่าวส่วนใหญ่จะถูกน�าขึ้นเผยแพร่อีกอย่างน้อย 2 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 ขึ้นเว็บไซต์ของส�านักข่าว ช่องทางที่ 2 ขึ้นเว็บไซต์องค์การ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ ที่ศูนย์
พัฒนาสื่อใหม่รับผิดชอบ เนื่องจากการน�าเสนอของแต่ละช่องทางมีอิสระต่อกัน ท�าให้การเลือกเรื่องหรือ
ประเด็นบางครั้งขาดความครบถ้วนได้ หรือแม้มีการน�าเสนอลิงก์ (Link) ครบถ้วน แต่ผู้ใช้บริการเปิดอ่าน
ไม่ครบถ้วน จึงอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ว่าพาดหัวข่าวกับเนื้อหาไม่ตรงกัน เช่น ในกรณีพาดหัวข่าวว่า
สรรพคุณ “ม้าน�้า” รักษาโรค
ขณะเดียวกัน ทางผู้ถูกร้องเรียนโดยเฉพาะของส�านักข่าวได้ช่วยกันตรวจสอบ และท�าการแก้ไข
ให้เหมาะสม เช่น กรณีการพาดหัวข่าว “15 สถานที่ วันเด็ก (เที่ยว) แห่งชาติ” ที่เปลี่ยนเป็น “วันเด็กเที่ยว
ที่ไหนดี?” แล้ว แต่ยังมีการแคปหน้าจอเดิมไว้และเผยแพร่ จึงเป็นเรื่องที่อาจท�าให้เข้าใจผิดได้
จากการรับฟังค�าชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน ทั้งจากส�านักข่าวและศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ ในเรื่องที่
ถูกร้องเรียนดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งกรณีอื่นที่มีการร้องเรียนมาในคราวเดียวกัน ปัญหาส่วนใหญ่เป็น
เรื่องทางเทคนิค ซึ่งเมื่อพิจารณาในด้านเนื้อหาแล้ว เห็นว่าความไม่ถูกต้องหรือเป็นการบิดเบือนเนื้อหาจน
เสียหายนั้นยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการเห็นควรให้มีการปรับปรุงการท�างานเกี่ยวกับการ
เลือกใช้ถ้อยค�า ใช้เทคนิคที่เหมาะสมเข้าช่วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากผู้ชมผู้ฟัง
หรือผู้ใช้บริการทางสื่อใหม่มีความหลากหลาย นอกจากนั้น ในบางกรณีที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนควรมีการ
ติดตามดูความเห็นท้ายข่าวนัน้ ๆ เพราะอาจท�าให้เรือ่ งบานปลาย หรือกลายเป็นคนละเรือ่ งกับวัตถุประสงค์
ในการน�าเสนอ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเห็นว่าข้อชี้แจงของผู้เกี่ยวข้องรับฟังได้ จึงยังไม่มีการกระท�าที่
ขัดต่อข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ
เกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 จริยธรรมว่าด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง ข้อ 4 (4.1)
เรื่องที่ 4 : ร้องเรียนการน�าเสนอรายการข่าว
กรณีน�าเสนอข่าวและบุคคลในข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง
ข้อร้องเรียน : กรณีการน�าเสนอข่าว หัวข้อข่าว “สัง่ ชะลอการจ่ายเงินโครงการพัฒนาทุง่ ศรีเมือง
จ.อุดรธานี” วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รายการทันข่าว ช่วงเวลา 14.00 น. ข่าวทีน่ า� เสนอเกีย่ วข้องกับ
ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 และรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดอุดรธานี ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบโครงการปรับปรุงพัฒนาทุง่ ศรีเมือง แต่ขา่ วทีเ่ สนอน�าภาพของผูร้ อ้ งเรียน
ซึง่ ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบโครงการพัฒนาทุง่ ศรีเมือง เมือ่ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 มาประกอบการน�าเสนอ
ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงเป็นการน�าเสนอข่าวและบุคคลในข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง
ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าจาก
ค�าชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียนว่าการน�าเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้มี
การน�าเสนอจ�านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ออกอากาศ
เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การใช้ภาพข่าวเก่าทีม่ กี ารออกอากาศไปแล้วมาใช้อกี ครัง้ จะขึน้ ข้อความ
ว่า “แฟ้มภาพ” แต่การน�าเสนอข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ยอมรับว่าไม่ได้ขึ้นข้อความว่า
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ส่ ว นที่ 3 รายงานผลการด� า เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

“แฟ้มภาพ” และผู้ผลิตข่าวชิ้นนี้คือผู้สื่อข่าวพิเศษ หรือที่นิยมเรียกทับศัพท์ว่าสตริงเกอร์ (Stringer) ซึ่งใน
กรณีนี้เป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจ�าจังหวัดอุดรธานี
ข่าวภูมิภาคส่วนหนึ่งมีกระบวนการผลิตคือ สตริงเกอร์จะส่งข่าวเป็นภาพข่าวและเขียนข่าว
เบื้องต้นให้ศูนย์ข่าวในภูมิภาค ซึ่งในกรณีนี้คือศูนย์ข่าวภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น จากนั้นศูนย์ข่าวจะ
ด�าเนินการตัดต่อ และส่งให้ส�านักข่าวที่กรุงเทพฯ เพื่อด�าเนินการคัดกรองอีกครั้งก่อนออกอากาศ ดังนั้น
ตามข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพเกี่ยว
กับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ก�าหนดว่า “ผูป้ ฏิบตั งิ าน หมายความว่าผูร้ บั ผิดชอบ
งานการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ ทัง้ ทีเ่ ป็นพนักงานเต็มเวลาและบางเวลาขององค์การ รวม
ทั้งบุคคลภายนอกที่ท�างานด้านการผลิตรายการองค์การ และจริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง” ข้อ 4
(4.1) ก�าหนดว่า “การน�าเสนอข่าว หรือข้อมูล ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้อง เทีย่ งตรง โดยการเลือก
แหล่งข่าว แหล่งข้อมูล การใช้ภาษา การก�าหนดเนือ้ หา และวิธกี ารหรือรูปแบบการน�าเสนอต้องด�าเนินการ
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการตรวจสอบ ตรวจทานเป็นหลักปฏิบัติส�าคัญ”
ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นในข้อ 3 จึงถือว่า สตริงเกอร์เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ของไทยพีบีเอส ที่ท�างานด้านการผลิตรายการขององค์การและได้รับค่าตอบแทนจากไทยพีบีเอส การที่
จะตักเตือนหรือลงโทษนั้นสามารถท�าได้ เพราะในการท�างานสตริงเกอร์ต้องด�าเนินการด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง มีการตรวจสอบและตรวจทานเป็นหลักปฏิบตั สิ า� คัญตามข้อ 4 (4.1) ของข้อบังคับจริยธรรมด้าน
วิชาชีพดังกล่าวด้วย ดังนัน้ คณะอนุกรรมการจึงเห็นว่าการด�าเนินการดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับจริยธรรมข้อ
4.1 ให้ตักเตือนศูนย์ข่าวภาคอีสาน (ขอนแก่น) และสตริงเกอร์ผู้ถูกร้องเรียน ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารสอบสวน
สตริงเกอร์ และแจ้งผลการสอบสวนมายังคณะอนุกรรมการ
ข้อเสนอแนะ : จ�านวน 2 ข้อ
1. เนือ่ งจากชิน้ งานทีส่ ตริงเกอร์สง่ มาให้นนั้ ได้ผา่ นการตรวจสอบของศูนย์ขา่ วภูมภิ าคขอนแก่น
มาแล้ว ก่อนทีจ่ ะส่งมายังส่วนกลาง ดังนัน้ ศูนย์ขา่ วภูมภิ าคขอนแก่นต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
ทั้งนี้ ตามระบบโครงสร้างของผู้รับผิดชอบข่าวภูมิภาคในส่วนกลาง ปัจจุบันมีผู้ชี้แจง
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งยอมรับความผิดพลาดโดยไม่ทราบว่าเป็นการน�าภาพ
ข่าวเก่าที่มีภาพบุคคลไม่ตรงกับเนื้อหามาออกอากาศ รวมทั้งการใช้ภาพเก่าโดยไม่ได้ขึ้น
ค�าว่า “แฟ้มภาพ” ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงเรื่องโครงสร้างการท�างานที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตและการตรวจสอบข่าวภูมิภาค ควรมีการทบทวนเรื่องโครงสร้างและหา
ทางป้องกันไม่ให้ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
2. คณะอนุกรรมการเสนอให้มีการสอบสวนให้ชัดเจนว่าด้วยสาเหตุใดที่ท�าให้ข่าวชิ้นนี้ถูก
ร้องเรียน เป็นปัญหาบุคคล ระบบ หรือปัจจัยอื่น
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เรื่องที่ 5 : ร้องเรียนการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใช้ภาพประกอบข่าว
ผิดพลาด การพาดหัวและภาพประกอบข่าวไม่ตรงกับเนื้อหาข่าว
การน�าเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม
5.1 ข้อร้องเรียน : การใช้ภาพประกอบข่าวผิดพลาด กรณีนา� เสนอข่าวเขือ่ นเซเปียน-เซน�้าน้อย
แตก ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การน�าเสนอข่าว
ดังกล่าวได้น�าภาพเขื่อนภูมิพลมาประกอบน�าเสนอ
5.2 ข้อร้องเรียน : การน�าเสนอภาพข่าวฆ่าตัวตาย กรณีรายการข่าวภาคดึก วันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 น�าเสนอภาพนักเรียนชายกระโดดอาคารเรียนเสียชีวิต และได้น�าคลิปภาพข่าวดังกล่าวมา
เผยแพร่ทางเว็บไซต์
5.3 ข้อร้องเรียน : การพาดหัวข่าวและภาพประกอบข่าวไม่ตรงกับเนื้อหาข่าว กรณีวันที่
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึง่ น�าเสนอพาดหัวข่าวว่า “หลังจากเรือ่ งราวของครูวภิ าทีต่ อ้ งถูกบังคับคดี เพราะ
เซ็นค�า้ ประกันหนี้ กยศ. ให้นกั เรียนถูกน�าเสนอก็มกี ระแสสังคมจ�านวนหนึง่ ทีก่ ดดันอดีตลูกศิษย์ไม่รบั ผิดชอบ
หนี”้ พร้อมเผยแพร่ภาพของลูกศิษย์ครูวภิ าคนหนึง่ ทีช่ า� ระหนีค้ รบถ้วนแล้ว
ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการ มีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และมีมติ ดังนี้
1. ข้อร้องเรียน 5.1 และข้อร้องเรียน 5.2 ข้อร้องเรียนทั้งสองดังกล่าวผู้ถูกร้องเรียนยอมรับ
ความผิดพลาด และเมื่อมีข้อร้องเรียนได้ด�าเนินการแก้ไขข่าวในระยะเวลาอันรวดเร็ว รวม
ทัง้ ได้ตกั เตือนผูป้ ฏิบตั งิ านแล้ว ไทยพีบเี อสก�าหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตข่าวไว้ครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ปฏิบัติงานไม่เอาใจใส่
ต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพ การผลิตชิ้นงานทั้งสองกรณี จึงเป็นการกระท�าที่ขัดต่อ
ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของ
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วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 และแนวทางปฏิบัติเพื่อธ�ารง
จริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ข้อ 4 (4.1) จริยธรรมด้านความถูกต้องเที่ยงตรง
2. ข้อร้องเรียน 5.3 คณะอนุกรรมการเห็นว่า เป็นการพาดหัวข่าวที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนท�าให้
เกิดความเข้าใจผิด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ตกเป็นข่าว จึงเป็นการกระท�าที่ขัดต่อ
ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรม
ของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 และแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ธ�ารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ข้อ 4 (4.1) จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง
ข้อเสนอแนะ : จ�านวน 3 ข้อ
1. ให้ฝ่ายบริหารสร้างระบบตรวจสอบข่าวก่อนออกอากาศ หรือเผยแพร่ในทุกช่องทาง (Content Monitoring System หรือ Output Editor) อย่างเร่งด่วน
2. สื่อสารระบบตรวจสอบและข้อพึงระวังในการน�าเสนอข่าวให้เป็นที่รับรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
มีระบบติดตามการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้ภาพเก่าที่ชัดเจน ในกรณีที่ใช้ภาพจากภายนอกต้องขออนุญาต
ตรวจสอบลิขสิทธิ์ และความถูกต้อง
เรื่องที่ 6 : ร้องเรียนการพาดหัวโปรโมตรายการวิทยุออนไลน์ใช้ภาษาและถ้อยค�า
ที่ไม่เหมาะสม
ข้อร้องเรียน : การพาดหัวข่าวรายการ “แจ้งความ” ทางวิทยุออนไลน์ ใช้ภาษาและถ้อยค�าที่ไม่
เหมาะสม เช่น พิศวาสสาธารณะ (ปักหมุดจุดอารมณ์เปลี่ยวในห้องน�้ายันกลางสวน), อมเงิน (วิ่งด้วยใจ
มอบให้ รพ.ชลบุรี “จัดเอง...อมเอง”)
ผลการวินจิ ฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรบั เป็นเรือ่ งร้องเรียนไว้พจิ ารณา และเห็นว่าการกระท�ายัง
ไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพ แต่ควรมีการตักเตือนไม่ให้มีการพาดหัวข่าวที่ไม่ครบถ้วน
ควรขยายความให้ชัดเจน ไม่หวือหวาและชี้น�าไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะน�ามาซึ่งความเสี่ยงขององค์กร
ข้อเสนอแนะ : เห็นควรให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
เรื่องที่ 7 : ร้องเรียนรายการนารีกระจ่าง ตอน รีเซตชีวิต มีโฆษณาแฝง
ข้อร้องเรียน : รายการนารีกระจ่าง ตอนรีเซตชีวิต ปี 2561 เป็นการประชาสัมพันธ์แชร์ลูกโซ่
และคลิปรายการถูกน�าไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์
ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าการผลิต
รายการดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อบังคับ ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ
พ.ศ. 2552 และแนวทางปฏิบัติเพื่อธ�ารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ข้อ 6 (6.7) จริยธรรมด้านความเป็นอิสระ
ของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการเผยแพร่คลิป
ทางสื่อออนไลน์เป็นการเผยแพร่ตามปกติไม่ได้น�าไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และไม่สามารถพิสูจน์
ได้ว่าเพจที่เผยแพร่คลิปรายการมีความเกี่ยวข้องกับวิทยากรที่ผู้ถูกร้องเรียนเชิญมาร่วมรายการแต่อย่างใด
ข้อเสนอแนะ : เห็นควรให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มงวดเรื่องระเบียบการใช้ห้องสตูดิโอ และการใช้
คลิปของรายการอันเป็นลิขสิทธิ์ของไทยพีบีเอส

การด�าเนินการอื่น ๆ
ในปี พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ร่วมกับแกนน�า
จริยธรรม ผู้บริหาร ของ ส.ส.ท. และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความ
เข้าใจด้านการน�าเสนอข่าวสารของสื่อสาธารณะ รายละเอียดดังนี้
1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เรื่องจริยธรรมองค์กร 3 ครั้ง จ�านวนผู้เข้าร่วม 20 คน
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริยธรรมจ�านวน 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 177 คน ดังนี้
(1) เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ จู่ ริยธรรมเรือ่ ง “สร้างสรรค์รายการอย่างไรให้สอดคล้องกับ
จริยธรรมสือ่ สาธารณะ” วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 จ�านวนผูเ้ ข้าร่วม 102 คน
(2) วงเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นจริยธรรมสือ่ สาธารณะของส�านักข่าว ครัง้ ที่ 1 (กรณี
เสือด�า) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จ�านวนผู้เข้าร่วม 24 คน
(3) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพาดหัวข่าวและการน�าเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จ�านวนผู้เข้าร่วม 51 คน

ผลสัมฤทธิ์ที่ ได้จากการด�าเนินการ
• มีพื้นที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจริยธรรม
เข้าใจการท�างานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรไปในทิศทางเดียวกันและได้ร่วมกันพัฒนา
แนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพต่อไป
• มีการถอดบทเรียนเพื่อทบทวนการท�างาน โดยเน้นย�้าถึงหลักจริยธรรมและหลักการท�างาน
สื่อสาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ
• เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในบรรยากาศเชิงบวก น�าไปสู่การสร้างกลไกการท�างานที่ช่วย
ส่งเสริมจริยธรรม เช่น การจัดท�าหนังสือยินยอมอนุญาต (Consent Form) การจัดท�าคู่มือ
ปฏิบัติงาน (หลักคิด ข้อพึงระวังสิ่งที่ไทยพีบีเอสควรท�าและไม่ควรท�า) เป็นต้น
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี พ.ศ. 2561
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ช่วยคณะกรรมการ
นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ชุดปัจจุบัน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ
5. ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ครบวาระ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
1. นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ
5. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการ
6. ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 11 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ นโยบาย 5 ครั้ง
มีการก�ากับดูแลส�านักตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน ที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
ได้สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีสาระส�าคัญ ตามประกาศขององค์กรวิชาชีพ
และองค์กรก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง สอบทานผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน รวมถึงสอบทานกระบวนการในการจัดท�า
รายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่ารายงานการเงินของไทยพีบีเอสมีความถูกต้องตามที่
ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
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2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และมีค�าแนะน�าให้ไทยพีบีเอสติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติงานการ
บริหารความเสี่ยง และรายงานการประเมินประสิทธิผลของการด�าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาดอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต และสอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบขององค์การ ผลการสอบทานพบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม และพัฒนา
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าไทยพีบีเอสควรเร่งด�าเนินการจัดท�าบัญชีควบคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
ให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามระบบงาน ระเบียบ และข้อบังคับเกีย่ วกับจริยธรรมของกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร
ผู้บริหารและพนักงาน และมีค�าแนะน�าให้จัดท�าแผนด�าเนินการด้านธรรมมาภิบาลของไทยพีบีเอสและติดตามประเมินผลการ
ด�าเนินการด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การด�าเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ได้สอบทานและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี และอนุมตั กิ ารปรับแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป สอบทานผลการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบทีก่ า� หนด โดยให้ขอ้ แนะน�า
และติดตามการด�าเนินการแก้ไขในประเด็นทีม่ นี ยั ส�าคัญตามรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มกี ารควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ การตรวจสอบ
ภายในที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และอนุมัติแผนการฝึกอบรมประจ�าปีของส�านักตรวจสอบ
ภายใน โดยให้ความส�าคัญและสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การแต่งตัง้ และการเลือ่ นต�าแหน่งพนักงานของส�านักตรวจสอบภายใน
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานการตรวจสอบภายในของ
ไทยพีบีเอสมีประสิทธิผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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รายงานการประเมินผลการด�าเนินงาน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2561
โดย คณะกรรมการประเมินผล สถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทยพีบเี อสมีภารกิจในการน�าเสนอรายงานผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกปี โดยจะต้องมีการน�า
เสนอผลการประเมินผลการด�าเนินงานจากคณะกรรมการประเมินผล ซึง่ เป็นคณะผูป้ ระเมินภายนอก ในปี
พ.ศ. 2561 คณะกรรมการประเมินผลมีประเด็นที่จะน�าเสนอรายงานสรุปการประเมินผลการด�าเนินงาน
โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนส�าคัญ ดังนี้ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสได้มีการก�าหนดแผนบริหารกิจการในเชิงยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นที่
“การขับเคลือ่ นการเรียนรูส้ คู่ วามเปลีย่ นแปลง” โดยเป็นก้าวแรกส�าหรับการท�าให้ไทยพีบีเอสเป็น “พืน้ ทีก่ าร
เรียนรู”้ ส�าหรับทุกคน ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยในปี พ.ศ. 2561 จะมียุทธศาสตร์ส�าคัญ 2 ด้านคือ
• การสร้างความแตกต่าง โดย (ก) เน้นเนือ้ หาและช่องทางทีต่ รงตามความสนใจและพฤติกรรม
ของแต่ละคน (ข) ไปพร้อมกับรายการที่น�าเสนอค่านิยมร่วมของสังคม รายการที่มีคุณภาพ
และความคิดสร้างสรรค์ และรายการทีส่ อื่ ทัว่ ไปอาจไม่ได้ให้ความสนใจมากนักเช่น รายการ
เด็ก รายการส�าหรับคนรุน่ ใหม่ รายการส�าหรับคนในยุคมิลเลนเนียม (millennium) และ (ค)
การน�าเสนอเนื้อหาที่เที่ยงตรง เป็นธรรม รอบด้าน เชื่อถือได้
• การสร้างความยัง่ ยืน โดยการตอกย�า้ ถึงคุณค่าของความเป็นสถาบันสือ่ สาธารณะ และทีวที ี่
คุณวางใจ การยกระดับภาคีเครือข่ายทั้งที่มีอยู่เดิมและภาคีใหม่ให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ร่วมกัน รวมถึงการสร้างการรับรู้และจดจ�า พร้อมๆ กันกับการปรับปรุงแนวทางบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2. การขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ความเปลี่ยนแปลง
การก�าหนดแนวทางให้ไทยพีบเี อสเป็นองค์กรที่ “ขับเคลือ่ นการเรียนรูส้ คู่ วามเปลีย่ นแปลง” ท�าให้
แนวทางการน�าเสนอข่าวสารและสาระต่างๆ ของไทยพีบเี อสในปี พ.ศ. 2561 มีจดุ เน้นทีเ่ พิม่ เติมหรือต่อยอด
จากการด�าเนินการที่ผ่านมาขึ้นดังนี้คือ
• การให้ความส�าคัญกับความน่าเชื่อถือของสารและสื่อต่างๆ ในแง่ความถูกต้อง ความเป็น
กลาง ความเป็นอิสระ การเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม และจรรยาบรรณสือ่
• การรายงานแบบเน้นข้อมูลข่าวสารเชิงลึก (Data Journalism) เพื่อการวิเคราะห์ข่าวและ
สถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงถึงสาเหตุที่รอบด้านมากขึ้น
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• การรายงานแบบค้นหาทางเลือกและทางออก (Solutions Journalism) แทนทีจ่ ะรายงานตาม
สถานการณ์ แต่ร่วมขบคิด ค้นหา และเผยแพร่แนวทางออกต่างๆ ให้สังคม
• การเปิดพื้นที่และช่องทางของภาคพลเมือง โดยจะเน้นที่การเปิดช่องทางและรูปแบบใหม่ที่
เชือ่ มต่อกับกระบวนการนโยบายสาธารณะได้อย่างสร้างสรรค์และมีพลังมากขึน้ โดยเฉพาะ
การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในภูมิภาคต่างๆ
• การเปิดพืน้ ทีแ่ ละเสริมพลังของผูป้ ฏิบตั กิ ารรายใหม่ (Policy Actors) หรือ พลเมืองทีท่ า� งาน
ขับเคลื่อนในเชิงรุก รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
• การก�าหนดเป้าหมายและแนวทางในการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
กรณีให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น (ก) การปรับเปลี่ยนในเชิงการรับรู้หรือ
แนวคิด (ข) การปรับเปลี่ยนในเชิงการปฏิบัติการ (ค) การปรับเปลี่ยนในเชิงขบวนการหรือ
กระบวนการท�างาน และ (ง) การปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างและนโยบาย
การด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้มีผลให้ในรอบปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสมีบทบาทส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในหลายกรณี เช่น
• การน�าเสนอเรื่อง “หนี้ที่ไม่เป็นธรรม” ซึ่งสามารถขยายผลจากการน�าเสนอเรื่องร้องเรียน
ในรายการสถานีประชาชน ไปสู่การศึกษาเรื่องสัญญากู้ยืมที่ผิดปกติ และการด�าเนินคดี
ไปจนถึงการแก้ไขระบบและสัญญาการกู้ยืมที่ไม่เป็นธรรม และการให้ความรู้แก่ลูกหนี้และ
ประชาชนทั่วไปในการจัดการสมการหนี้ 4 ด้านในเวที
• การน�าเสนอประเด็นทุจริต เช่น เรือ่ ง “ทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน” และ “ทุจริตคนพิการ”
จนมีการค้นหาข้อมูลเชิงลึกและขยายผลไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ น�าไปสูก่ ารสอบสวนและด�าเนินคดี
กับผูท้ กี่ ระท�าความผิด และการตัดสินใจปรับเปลีย่ นกระบวนการของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เพื่อให้การด�าเนินการนั้นมีความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
• การน�าเสนอเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เช่น การเปลี่ยนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือ
TCAS หรือการสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการน�าเสนออย่าง
ต่อเนื่อง ท�าให้เกิดการเปลี่ยนในเชิงนโยบาย เช่น การยกร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย เป็นต้น
• การน�าเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมในระดับท้องถิน่ เช่น การจัดการ
ขยะในการสร้างนวัตกรรมชุมชนปลอดขยะ โดยด�าเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการอนุรกั ษ์
ต้นไม้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม หรือรุกขมรดก ที่อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
• การส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น สารคดี
โยเดีย 2 ซึ่งน�าไปสู่การสานความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของผู้คนใน 2 ประเทศ และ
น�าไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อการบูรณะศาสนสถานและโบราณสถาน โดยการขับเคลื่อนของ
ภาคประชาชน
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• การเชื่อมโยงเครือข่ายและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการ
เชือ่ มโยงระหว่างรายการโทรทัศน์ เช่น บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย และ Kid Rangers ปฏิบตั ิ
การเด็กช่างคิด มาสู่โครงการชวนครูวิทย์ - คณิตมาคิดให้ว้าว และมีการประกวดผลงาน
ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน และการท�า Thai PBS Learning Shelf ส�าหรับโรงเรียนและ
ชุมชน คาดว่าจะถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ต�่ากว่า 100,000 คน
3. ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ในด้านการให้บริการกระจายเสียงในระบบดิจทิ ลั ปัจจุบนั ไทยพีบเี อสเป็นองค์กรหลักทีใ่ ห้บริการ
ของการกระจายเสียงระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย โดยมีอตั รามาตรฐานการให้บริการทีร่ อ้ ยละ 99.9996 ซึง่ สูง
กว่าข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 99.98 ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมร้อยละ 95 ของครัวเรือน
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในประเทศไทย ระดับความพึงพอใจของลูกค้าอยูใ่ นระดับมาก (4.35
จากคะแนนเต็ม 5) มีรายได้จากการให้บริการ 733.3 ล้านบาท และมีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ จนท�าให้
ลดต้นทุนลงได้ร้อยละ 13
เมื่อพิจารณาจากการเข้าถึงของสื่อในช่องทางต่างๆ ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า ในทางออนไลน์นั้น
อัตราการรับชมเพิ่มขึ้นจาก 0.072 ในปี พ.ศ. 2560 มาเป็น 0.081 ในปี พ.ศ. 2561 หรือเทียบกับจ�านวน
ผู้ชมโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 55,000 คนต่อนาที มาเป็น 60,000 คนต่อนาที หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมี
อัตราการเข้าชมสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่มีอัตราการรับชม 0.191
ในจ�านวนนี้ มีการให้บริการภาษามือโดยเฉลี่ย 123 นาทีต่อวัน และค�าบรรยายภาพและเสียง
บรรยายภาพโดยเฉลี่ย 10 นาทีต่อวัน ซึ่งมากกว่าข้อก�าหนดในการให้บริการที่ 60 นาทีต่อวัน
ส่วนการเข้าถึงในทางออนไลน์มียอดการรับชมรวมทุกช่องทางเพิ่มขึ้นจาก 602.1 ล้านครั้งในปี
พ.ศ. 2560 มาเป็น 885.2 ล้านครั้งในปี พ.ศ. 2561 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 47 โดย Facebook มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 13.3 ต่อปี ตามมาด้วย YouTube มีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.6 ต่อปี Line มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 17.4 ต่อปี Instagram มีอัตราการเติบโตร้อยละ 42 ต่อปี
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4. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ความสอดคล้องในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร ตามที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ดังนี้
(1) ด�าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมบนฐานของความเป็นไทย โดยผ่านบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และ
ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผูช้ มไทยพีบเี อสของกรุงเทพโพลล์ ในแง่พนั ธกิจของสถาบัน
สื่อสาธารณะ พบว่า ผลการประเมินได้ 3.88 คะแนน (จาก 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
โดยด้านการผลิตรายการข่าวสาระบันเทิงทีม่ คี ณุ ภาพและมาตรฐาน ได้ 3.98 (จาก 5 คะแนน)
ด้านการคงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ได้ 3.94 (จาก 5 คะแนน) และด้านการมี
ส่วนส�าคัญต่อการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ 3.86 (จาก 5 คะแนน)
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ ในแง่ความน่าเชื่อถือ
พบว่า ผลการประเมินได้ 3.90 คะแนน (จาก 5 คะแนน) ซึ่งเป็นมิติที่ได้คะแนนมากที่สุด
โดยด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านเป็นที่พึ่งพาแก่สาธารณชน ได้ 3.94 (จาก 5 คะแนน)
และด้านรักษาจรรยาบรรณสื่อ มีจริยธรรมในการน�าเสนอ ได้ 3.90 (จาก 5 คะแนน)
(2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง ทีม่ สี ดั ส่วนอย่าง
เหมาะสมและมีคณุ ภาพสูง เน้นความหลากหลาย โดยมุง่ ด�าเนินการอย่างปราศจากอคติทางการ
เมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผูช้ มไทยพีบเี อสของกรุงเทพโพลล์ พบว่า ในแง่ความโดดเด่น
ผลการประเมินรวมได้ 3.86 คะแนน (จาก 5 คะแนน) โดยด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ
รูปแบบรายการแปลกใหม่ มีแนวคิดสร้างสรรค์ ได้ 3.90 คะแนน (จาก 5 คะแนน) และด้าน
เป็นผู้น�าในด้านคุณภาพของรายการ ได้ 3.88 คะแนน (จาก 5 คะแนน)
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ พบว่า ในแง่ความ
หลากหลาย ผลการประเมินได้ 3.99 คะแนน (จาก 5 คะแนน) โดยด้านที่ได้คะแนน
มากที่สุดคือ ด้านรูปแบบและประเภทการน�าเสนอมีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้ชมใน
แต่ละช่วงวัย ได้ 4.12 คะแนน (จาก 5 คะแนน) ด้านการน�าเสนอเนื้อหาสาระหลากหลาย
มุมมอง เช่น ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต การศึกษา ความเป็นพลเมือง และความเท่าเทียม
ได้ 4.10 คะแนน (จาก 5 คะแนน) และด้านการน�าเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้ 3.96 คะแนน (จาก 5 คะแนน)
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ พบว่า ในด้านเนื้อหา
รายการมีการสื่อสารและการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสม และสามารถรับชมได้ทุกเพศ
ทุกวัย ได้ 4.11 คะแนน (จาก 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผูช้ มไทยพีบเี อสของกรุงเทพโพลล์ พบว่า ในด้านความมีอสิ ระ
ในวิชาชีพ มีความเป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ได้ 3.58 คะแนน (จาก 5 คะแนน) และ
ในแง่ความเป็นอิสระจากอ�านาจธุรกิจและการเมืองได้ 3.47 คะแนน (จาก 5 คะแนน)
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(3) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ พบว่า
ผู้ชมร้อยละ 75.4 ได้รับความรู้ แง่คิด และมีความเข้าใจเรื่องราวและประเด็นต่างๆ
มากขึ้น ในระดับมากจนถึงมากที่สุด
ผู้ชมร้อยละ 56.3 ได้รับความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน และได้แนวคิดใหม่และมุมมองที่
สร้างสรรค์ ในระดับมากจนถึงมากที่สุด
ผู้ชมร้อยละ 41.7 ได้รับความรู้ที่สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจ ในระดับมากจนถึง
มากที่สุด
ผู้ชมร้อยละ 31.6 ได้รับความรู้ที่ได้ไปใช้ชีวิตหรือท�างาน ครอบครัว ชุมชน ในระดับ
มากจนถึงมากที่สุด

(4) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับข่าวสารอย่าง
เท่าเทียมกัน
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ในแง่ความมีอิสระใน
วิชาชีพ พบว่า ผลการประเมินได้ 3.70 คะแนน (จาก 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดย
ด้านทีไ่ ด้คะแนนมากทีส่ ดุ คือ ด้านมีความกล้าหาญในการรายงานข่าวได้ 3.92 คะแนน (จาก
5 คะแนน) และด้านน�าเสนอเนื้อหาที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง ได้ 3.80 คะแนน (จาก 5 คะแนน)
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ ในแง่พันธกิจของ
สถาบันสื่อสาธารณะ พบว่า ในด้านการมีส่วนส�าคัญต่อการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่
เป็นธรรม ได้ 3.73 คะแนน (จาก 5 คะแนน)
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์

(5) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในการก�าหนดทิศทางการให้บริการ
ขององค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะ
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ ในด้านเป็นที่พึ่งพาแก่
สาธารณชน พบว่า ได้ 3.94 คะแนน (จาก 5 คะแนน)
• ในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสได้พัฒนางาน On Ground ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้
(Learning Space) และกระบวนการสร้างภาคีเชิงยุทธศาสตร์
(6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
• การเปิดพื้นที่และช่องทางของภาคพลเมือง โดยจะเน้นที่การเปิดช่องทางและรูปแบบใหม่ที่
เชื่อมต่อกับกระบวนการนโยบายสาธารณะได้อย่างสร้างสรรค์และมีพลังมากขึ้น เช่น การ
อนุรักษ์รุกขมรดก การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
• การเปิดพืน้ ทีแ่ ละเสริมพลังของผูป้ ฏิบตั กิ ารรายใหม่ (Policy Actors) หรือ พลเมืองทีท่ า� งาน
ขับเคลือ่ นในเชิงรุก ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ตามวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเครือข่ายครูและ
โรงเรียนที่พัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์

การด�าเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้ค�านึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรมของประชาชน
• เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทยแล้วพบว่า
ไทยพีบีเอสในทางการรับชมผ่านโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ มีอัตราการเติบโตมากกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสื่อในภาพรวม และยังรักษาอันดับของความเป็นสื่อยอดนิยมใน
สังคมออนไลน์ไว้ได้ เช่น ทวิตเตอร์ ยังอยู่ในอันดับ 2 และ เฟซบุ๊ก อยู่ในอันดับ 6 เมื่อ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมสื่อประเภทเดียวกัน
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ พบว่า ในแง่ความ
ทั่วถึง ด้านการแพร่ภาพออกอากาศและการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึงทุก
พืน้ ที่ และมีชอ่ งทางหลากหลาย ได้ 4.08 คะแนน (จาก 5 คะแนน) ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี
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แผนการบริหารกิจการ
ประจ�าปี พ.ศ. 2562
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส
แผนบริ ห ารกิ จ การ ปี พ.ศ. 2562 นี้ นั บ เป็ น ปี ที่ 2 ของกรอบทิ ศ ทางแผนระยะสามปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) แผนบริหารกิจการในปีนี้มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อประชาชนให้โดดเด่นยิ่งขึ้น หลัง
จากที่แผนปีที่ผ่านมา เน้นไปที่การจัดการระบบกลไกการบริหารจัดการ และการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อ
รองรับการพลิกผันของภูมิทัศน์สื่อ
จุดเน้นของแผนบริหารกิจการ ปี พ.ศ. 2562 จึงก�าหนดไว้ที่
• มุง่ สูก่ ารพัฒนาเนือ้ หาและช่องทางของสือ่ ดิจทิ ลั (Digital New Media) เพือ่ เข้าถึงประชาชน
ที่หลากหลายกลุ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพลเมืองยุคดิจิทัล
• ทุ่มเทกับการสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหา เพื่อตอบสนองความต้องการข่าวสารที่ถูกต้อง
เที่ยงตรง เชื่อถือได้ โดยเฉพาะเมื่อสังคมไทยเกิดวิกฤต หรืออยู่ในช่วงเวลาส�าคัญ และ
รายการที่ผลิตอย่างมีคุณภาพสูง สร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้เพื่อน�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสังคม อันจะส่งผลถึงการสร้างความยอมรับในภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย
• สร้างกลไกสนับสนุนที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การ
จัดกลไกการท�างานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการสร้างงานที่โดดเด่น และจัดองค์กรที่มี
สมรรถภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
เป้าประสงค์ (Purpose) ภายในปี พ.ศ. 2564 ไทยพีบเี อสมุ่งที่จะเป็น “พื้นที่การเรียนรู้ส�าหรับ
ทุกคน” (Learning Space for All) โดยการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และความรู้ เพื่อที่จะส่งต่อ
ไปสู่สังคม ให้เกิดปรากฏการณ์ที่ “สังคมวางใจให้ไทยพีบีเอสเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ภายในปี พ.ศ. 2562
โดยจะขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์...“แตกต่าง” บนความ “ยั่งยืน” และประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) 4 ประเด็นหลัก คือ

1.
2.
3.
4.

หลากหลาย ทั่วถึง แตกต่าง
สร้างสรรค์สังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต
สร้างคุณค่าและยัง่ ยืนด้วยหุน้ ส่วนทางสังคม
การพัฒนาไทยพีบีเอสให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
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ทั้งนี้ โดยด�าเนินการภายใต้ 3 แผน (Plan) ประกอบด้วย
1. แผนด้านเนื้อหา ช่องทางและบริการ (Content, Platform and Service Strategic Plan)

ด�าเนินงานตาม 2 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลากหลาย ทั่วถึง แตกต่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์สังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
1. การเคลื่อนตัวจากแพลตฟอร์ม Broadcast เดิมไปสู่ Digital Media มากขึ้น
2. การปรับโครงสร้างการท�างานและกลไกการท�างานไปสู่การท�างานร่วมกันตามเนื้อหา
(Content-Based Structure) มากขึ้น โดยมีทั้งส่วนที่เป็นกลไกประจ�าคือ “ครัวกลาง” ซึ่ง
พัฒนาต่อเนื่องจากการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา และ Bridge Team ซึ่งเป็นการหลอมรวม
การท�างานของหน่วยงานที่ท�างานในสื่อดั้งเดิม (โทรทัศน์) และสื่อใหม่ (สื่อออนไลน์) โดย
มีการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการมองเป้าหมายเดียวกัน
3. ผลิตเนือ้ หาทีต่ อบโจทย์ความสนใจความต้องการของผูร้ บั สารเฉพาะกลุม่ มากขึน้ (Customized
Content) ซึง่ เป็นการตอบสนองพฤติกรรมการสื่อสารในปัจจุบันที่จะช่วยในการขยายฐาน
ผู้ชมได้มากขึ้น
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Bridge Team

2.

แผนด้านภาคีหุ้นส่วน (Partnership Strategic Plan)

ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม โดยมีแผน
แม่บทเครือข่ายทางสังคมมารองรับ มุง่ เน้นสร้างการยอมรับเพือ่ ขยายฐานผูช้ มให้กว้างและครอบคลุม สร้าง
การมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนากลไกรับฟังความคิดเห็นและกลไกการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายทางสังคม และสร้าง
ภาคีหุ้นส่วนโดยพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ และร่วมผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
1. การสร้างการยอมรับ (Endorsed) มีเป้าหมายในการขยายฐานผู้ชมผู้ฟังให้กว้างขวางและ
ครอบคลุมมากขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรมเปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ทสี่ ร้างสรรค์ (Learning Space)
การน�าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทข่าวและรายการให้สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยน
(Content Provider) กับภาคีเครือข่าย ทั้งสถานีโทรทัศน์ หน่วยงาน องค์กร องค์กรสื่อ
ทั้งในและต่างประเทศ การจับมือกับเครือข่ายสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดยผ่านการจัดเสวนา
อบรมสร้างการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
2. การสร้างการมีสว่ นร่วม (Engaging & Sharing) มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนากลไกรับฟังความคิด
เห็น และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคม ที่ส�าคัญได้แก่
• การหนุนเสริมการด�าเนินงานของสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ให้เป็นกลไกรับฟังความ
คิดเห็นที่มีประสิทธิผลในการสะท้อนความต้องการของผู้ชมและผู้ฟังรายการ และ
กลไกสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม
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• การพัฒนากลไกติดตามและสะท้อนสือ่ ไทยพีบเี อส (Monitoring & Feedback) โดย
จัดให้มีเครื่องมือการรับฟังและการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ชมผู้ฟังทาง
ออนไลน์ และมีระบบสืบค้น จัดเก็บ และวิเคราะห์ประมวลผล (Feedback Analysis )
• พัฒนากลไกการท�างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายทางสังคม องค์กรวิชาการ เครือข่าย
นักสือ่ สารสาธารณะกับสือ่ สาธารณะ ในลักษณะคลังสมอง (Think Tank) ตัง้ แต่ระดับ
ชาติถึงระดับภูมิภาค
3. การสร้างภาคีหุ้นส่วน (Empowering) เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ และ
ร่วมผลิตผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แนวทางส�าคัญ ได้แก่
• พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภาคพลเมือง
• การผลิตรายการโทรทัศน์ สือ่ ออนไลน์ และกิจกรรมในลักษณะ Co - Creation ร่วม
กับหน่วยงานของรัฐ องค์กร ภาคเอกชน ชุมชน หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือ
สื่อสาธารณะของต่างประเทศ ที่มีเป้าหมายในการผลิตรายการส่งเสริมความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
• การพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะ (Signature) จากกลุ่มผู้ใช้ (UGC User Generated Content) เพือ่ ต่อยอดในการสร้างรูปแบบการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วมใน
หลายลักษณะ (Participatory Journalism)
3. แผนด้านทุนมนุษย์และทุนองค์กร (Human and Organization Capital Strategic Plan)

ด�าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง Thai PBS ให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ
(Trusted Brand )โดยมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ที่น�าเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนากระบวนการท�างานให้ทกุ ขัน้ ตอนให้เกิดประสิทธิภาพ และมุง่ เน้นขับเคลือ่ นองค์กรด้วย
ข้อมูล และแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
โดยมีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ สร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันองค์กร และเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร และเป้าหมาย 3 ด้าน คือ
1. คนไทยพีบีเอสมี SPIRIT Thai PBS และมี Digital DNA
2. คนไทยพีบีเอสมีแรงจูงใจ มีอิสระและมีความยืดหยุ่นในการท�างาน มีความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิตส่วนตัว
3. โครงสร้าง ยืดหยุ่น คล่องตัว เน้น Digital Platform มี Infrastructure ที่ดี และมีกฎ กติกา
ที่ชัดเจน
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แผนการจัดท�ารายการ
ประจ�าปี พ.ศ. 2562
หลักการ และแนวคิด
พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 29 (3) ระบุให้ไทยพีบเี อส
โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จัดท�าแผนบริหารกิจการ และแผนการจัดท�ารายการขององค์การเสนอต่อคณะกรรมการ
นโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบ
แผนการจัดท�ารายการประจ�าปีเป็นกรอบทิศทางของยุทธศาสตร์เนื้อหาและสะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้สังคม กระบวนการจัดท�าใช้กลไกการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการนโยบาย
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และมูลนิธิไทยพีบีเอส ร่วมกันทบทวนสถานการณ์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ได้แก่
สถานการณ์ในประเทศ การเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างสังคมทีเ่ ป็นผลมาจากการรุกล�า้
ของเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล (Digital Disruption) การจัดการทรัพยากร และสิง่ แวดล้อม ด้านสุขภาวะของสังคมและประชากร ตลอด
จนการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อ จึงวางเป้าประสงค์และกลยุทธ์ไว้ในแผนบริหารกิจการประจ�าปี
พ.ศ. 2562 เพื่อให้สังคมวางใจให้ไทยพีบีเอสเป็นผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานของการขับเคลื่อน 6 คุณค่าหลัก
(Core Value) ของไทยพีบีเอสดังนี้

1

ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นกลาง
Provide accurate, impartial news and information

2

สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง โดดเด่นและแตกต่าง
Create high quality and distinctive output

3

สะท้อนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมไทยออกสู่นานาชาติ
Reflect Thai cultural values and experiences to the world

4

ให้ความส�าคัญกับภาคีหุ้นส่วนและท้องถิ่น
Value partnership and localities

5

สนับสนุนเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Contribute to education and life - long learning

6

เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้ในภาวะวิกฤตของประเทศ
Be major reliable source of Information in time of national crisis
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Thai PBS Personality
บุคลิกภาพของสื่อสาธารณะ PITAC - VIPA - VADI
เพื่อให้การสื่อสารด้านเนื้อหาและการเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีความเหมาะสม
ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน แผนบริหารกิจการประจ�าปี พ.ศ. 2562 จึงระบุให้มกี าร
ก�าหนดบุคลิกของการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เป็น 3 ลักษณะ
Vision + Passion

PITAC

People + Integrity +
Trust + Accuracy

Value + Different

PITAC เนื้อหาทางสื่อโทรทัศน์ มีบุคลิกที่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
สาธารณะ สะท้อนคุณธรรม ไว้ใจได้ และถูกต้อง
VIPA เนื้อหาทางสื่อ Online ที่มีวิสัยทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ พลัง
ขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จ
VADI หมายถึงกิจกรรม On Ground ที่แตกต่าง สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่าสาธารณะร่วมกัน
ทัง้ นี้ ไทยพีบเี อสจะจัดการสือ่ สารแบบบูรณาการและเชือ่ มโยงเนือ้ หาทุก
ช่องทาง รวมถึงการประสานภาคีเครือข่ายทางสังคม เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นแนวคิด
สาธารณะให้เป็นวาระหลักของการรณรงค์ทางสังคม (Major Corporate Campaign)
น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของสังคมสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 3 รายงานผลการด� า เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ
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Thai PBS Core Agenda
วาระหลั ก เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสั ง คม
Social Equality - Education - Culture
ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอส
ก�าหนดวาระหลัก (Core Agenda) เป็น
ทิศทางในการเผยแพร่เนือ้ หา 3 ด้านคือ

1) การสร้างสังคมเสมอภาค (Social Equality)
2) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
3) คุณค่าความเป็นไทย และการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โดยก�าหนดเนือ้ หาทีไ่ ทยพีบเี อส
จะให้ความส�าคัญใน 3 ประเด็นหลักคือ

1) ด้านการสร้างการเมืองที่มีคุณภาพและบทบาทหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
2) การปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้ และทักษะที่เหมาะสมกับ
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3) การเรียนรู้ และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีผล
มาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Science & Technology)

วาระหลัก (Core Agenda) ของไทยพีบีเอส
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ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอส
จะยั ง คงน� า เสนอประเด็ น ส� า คั ญ ทาง
สังคมอื่นๆ ประกอบด้วย

1) ประเด็นการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
2) ประเด็นความรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3) คุณภาพชีวติ การด�าเนินชีวติ อย่างมีคณุ ค่า มีสขุ ภาพดี สามารถจัดการชีวติ
ให้มีความสุข มีอาชีพ และจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม

ในการนีไ้ ทยพีบเี อสได้กา� หนด
กลยุทธ์ส�าหรับวางแนวทางการจัดผัง
รายการ การผลิต และเผยแพร่เนื้อหา
เป็น 4 ด้าน ได้แก่

1) การวางผังรายการและงบประมาณ
2) การผลิตและเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นจุดแข็งของสื่อสาธารณะ
3) การขับเคลื่อนวาระหลัก ด้วยคุณค่าของเนื้อหารายการ
4) ให้ความส�าคัญกับการเลือกตั้ง และทิศทางการเมืองในปี พ.ศ. 2562

แนวคิดเชิงกลยุทธ์ : 4’s BOX SCENARIO

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 3 รายงานผลการด� า เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

เนื้ อ หารายการ ตอบสนอง
คุ ณ ค่ า หลั ก [Core Value]
และวาระหลั ก [Core Agenda]
การผลิตและเผยแพร่เนือ้ หาประจ�าปี พ.ศ. 2562 แบ่งเป็นประเภทรายการ
โดยมีช่องทางเผยแพร่ ดังนี้
1. ทางสือ่ โทรทัศน์ มีจา� นวนชัว่ โมงออกอากาศวันละ 20 ชัว่ โมง (05:00 - 01:00 น.)
คิดเป็นสัปดาห์ละ 140 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นปีละ 7,300 ชั่วโมง
สาระบันเทิง
4.16%

สัดส่วนรายการใน
สื่อโทรทัศน์ แยกตาม
ประเภทเนื้อหารายการ

ข่าวและสถานการณ์
50.36%

สารประโยชน์
45.48%

2. ทางสื่อออนไลน์ ได้แก่
ผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบที่สามารถรับชมได้
ทุกที่ ทุกเวลา จากทุกอุปกรณ์ที่รองรับ (Anywhere Anytime and Any
Device) ด้วยการสนับสนุนการเผยแพร่เนื้อหาสื่อโทรทัศน์ และกิจกรรม
ต่างๆ ของไทยพีบีเอส เพื่อขยายฐานการรับสื่อที่กว้างขึ้น
ผ่านช่องทาง Audio and Video on Demand (AVoD) หรือ การบริการ
แพร่ภาพและกระจายเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top - OTT)
3. สื่อเสียงและวิทยุออนไลน์ (Audio Content & Online Radio)
4. รายการและช่องทาง ThaiPBS World
โดยทีเ่ นือ้ หาของสือ่ ทุกช่องทางสามารถส่งต่อ บูรณาการ และปรับเปลีย่ น
รูปแบบเนื้อหารายการ เพื่อให้น�ามาเผยแพร่ได้ในหลากหลายช่องทางสื่อสาร

ONLINE

ON AIR

ONLINE
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ตอบสนองคุ ณ ค่ า หลั ก ขององค์ ก ร
(Thai PBS Core Value) ด้ ว ย
Signature Programs
ยุทธศาสตร์เนือ้ หามุง่ พัฒนาคุณภาพรายการทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของไทยพีบเี อส
(Signature Programs) เป็นรายการทีเ่ ผยแพร่มาอย่างต่อเนือ่ ง มีคณุ ค่าสือ่ สาธารณะ
และได้รับความนิยมจากผู้ชม โดยจะผลิตต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสม
กับแนวทางยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2562 ได้แก่
• ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นกลาง
รายการข่าวหลัก สารคดีเชิงข่าว เช่น รายการที่นี่ไทยพีบีเอส เปิดปม บ่ายโมง
ตรงประเด็น ตอบโจทย์ รายการสถานีประชาชน ฯลฯ
• สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง โดดเด่นและแตกต่าง
กลุม่ รายการสารประโยชน์ และสารคดีจากฝีมอื ผูผ้ ลิตไทย เช่น รายการสารคดี
ไทยพีบีเอส พื้นที่ชีวิต สามัญชนคนไทย ฯลฯ
• สะท้อนคุณค่าและวัฒนธรรมไทยออกสู่นานาชาติ
รายการละครไทย ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง
• ให้ความส�าคัญกับภาคีหุ้นส่วนและท้องถิ่น
รายการสื่อภาคพลเมือง (Civic Media) เช่น รายการ Backpack Journalist
กลางเมือง ภูมิภาค 3.0 รายการทั่วถิ่นแดนไทย ฯลฯ
• สนับสนุนเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลุม่ รายการส�าหรับเด็กและครอบครัว กลุม่ เพือ่ คุณภาพชีวติ สุขภาพ และการ
ออกก�าลังกาย กลุ่มเรียนรู้โลกกว้าง เช่น รายการดูให้รู้ FoodWork Spirit of
Asia หนังพาไป ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ฯลฯ
• เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้ในภาวะวิกฤต
การรายงานพิเศษสถานการณ์ รายการรู้สู้ภัย ฯลฯ
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ตอบสนองวาระหลั ก (Thai PBS Core Agenda)
ด้ ว ยเนื้ อ หาที่ แ ตกต่ า ง
เนื้อหาที่น�าเสนอในรูปแบบ และประเภทรายการต่างๆ จะตอบสนองแนวทางยุทธศาสตร์เนื้อหาปี พ.ศ. 2562 เพื่อ
ขับเคลือ่ นประเด็นทีไ่ ทยพีบเี อสก�าหนดให้เป็นวาระหลัก (Thai PBS Core Agenda) ประกอบด้วย ประเด็นการเมือง การปฏิรปู
การศึกษา และการรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ไทยพีบีเอสจะยังให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นส�าคัญอื่น เช่น การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและคุณภาพชีวิต
ซึ่งสามารถกระจายรูปแบบการน�าเสนอออกได้เป็นกลุ่มเนื้อหาต่างๆ ดังนี้
กลุ่มรายการข่าว และสารคดีเชิงข่าว
จะเน้นการสร้างคุณค่าการสื่อสารเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาของสังคม (Solutions Journalism)
ด้วยหลักการของสือ่ สารมวลชนทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัว่ โลกในปัจจุบนั คือ การสือ่ สารด้วยข้อมูล (Data Journalism) การสืบสวนข้อมูล (Investigative Journalism) และสือ่ สร้างพลเมือง (Civic Journalism) ทีส่ ง่ เสริม
ให้เกิดการเข้าร่วมของประชาชนเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางสังคม และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นสาธารณะ
เพื่อแก้ปัญหา น�าไปสู่ทางออกนั้นๆ จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากส�านักข่าวอื่นๆ อย่างเด่นชัด
ข่าวและรายการข่าวของไทยพีบีเอส เน้นการผลิตเองเป็นหลัก เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพ
และจริยธรรมได้ตามมาตรฐานของสื่อสาธารณะ เนื่องจากเนื้อหาข่าวเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และ
มีความอ่อนไหว โดยผลผลิตของข่าวจะเผยแพร่ทั้งทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
ทั้งนี้เนื้อหาข่าวภาคหลัก และรายการข่าวที่ผลิตเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ จะตอบสนอง
กลุม่ เป้าหมายอายุ 40 ปีขนึ้ ไป เป็นลักษณะ News Package น�าเสนอเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ในหลายมิติ รอบด้าน
เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ ได้อย่างกระจ่างชัดโดยแบ่งเป็น ข่าวภาคเช้า ข่าวภาคเที่ยง ข่าวภาคค�่า
ข่าวภาคดึก และรายการข่าวต่างๆ เช่น ตอบโจทย์ เปิดปม บ่ายโมงตรงประเด็น ฯลฯ
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ข่าวและรายการข่าวยังเปิดพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้บริการช่วยเหลือประชาชน อย่างเป็นรูปธรรมทัง้ การแก้ไข
ปัญหาระดับบุคคล ไปจนถึงการช่วยหาทางออกจากปัญหาในเชิงโครงสร้างและความขัดแย้งทางสังคม เพือ่
ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง เช่น รายการสถานีประชาชน ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ และการด�าเนิน
การศูนย์คนหายไทยพีบีเอส
ผลผลิตของข่าวที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://news.thaipbs.or.th/news
เฟซบุ๊ก ThaiPBSNews และ Twitter thaipbsnews ด้วยการผลิตขึ้นใหม่เป็นประเด็นข่าว และเนื้อหาที่ต่าง
ออกไปจากข่าวโทรทัศน์ แปรรูปมาสู่ Platform Online เพื่อกลุ่มเป้าหมายหลักช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี
และ 35 - 44 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง นอกจากนี้จะมีการเปิดพื้นที่ข่าวเพื่อเข้าหากลุ่มเป้าหมายใหม่ช่วง
อายุ 18 - 24 ปี ต่อไปด้วย

กลุ่มรายการส�าหรับเด็ก และเยาวชน
ไทยพีบีเอสก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 3 - 10 ปี (กลุ่มปฐมวัย 3 - 6 ปี และกลุ่มประถมวัย
7 - 10 ปี) โดยผลิตรายการ และเผยแพร่ในช่องทางที่มีเนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการสมวัย
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning)

อายุ 3 - 10 ปี
7.9%

สัดส่วน
รายการโทรทัศน์
แยกตามกลุ่ม
ผู้ชม

อายุ 20 - 39 ปี
10.5%
อายุ 40 ปี และอื่น ๆ
81.6%
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กลุ่มปฐมวัย (3 - 6 ปี) เนื้อหารายการให้ความส�าคัญกับพัฒนาการทางร่างกาย กล้ามเนื้อ
อารมณ์ ความสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมเมื่อถึงวัยเข้าเรียน
กลุ่มประถมวัย (7 - 10 ปี) เนื้อหาให้ความส�าคัญกับการเติบโตด้านจิตใจและอารมณ์ทักษะการ
ใช้ชีวิต การเรียนรู้สหวิชาการและการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสมีแผนการผลิตและจัดหารายการส�าหรับเด็กมากกว่า 11 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9 ของจ�านวนรายการในผังออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยจัดวางรายการ
ส�าหรับเด็กดังนี้
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ออกอากาศในช่วงเวลา 16.00 - 17.00 น. รวม 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันเสาร์และวันอาทิตย์ ออกอากาศในช่วงเวลา 06.00 - 09.00 น. รวม 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ออกอากาศในช่วงเวลา 06.00 - 09.00 น. รวม 3 ชั่วโมง
ช่องทางสื่อใหม่ ไทยพีบีเอสผลิตและเผยแพร่รายการส�าหรับเด็กในช่องทางสื่อออนไลน์ (VIPA
Channel) และจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กและครอบครัวในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ กิจกรรมถนนเด็กเดิน และ
พัฒนาฐานข้อมูลของกลุ่มสมาชิก Thai PBS Kids Club เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และ
ทักษะจ�าเป็นของเด็ก
ไทยพีบีเอสจะสานต่อความร่วมมือกับภาคีองค์กรสื่อระหว่างประเทศ คือ Asia - Pacific
Broadcasting Union (ABU) และองค์กรสือ่ ส�าหรับเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศอืน่ ๆ เพือ่ ร่วมผลิต และ
แลกเปลี่ยนรายการส�าหรับเด็ก รวมถึงรายการละครเด็กเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 รายการในปี พ.ศ. 2562
กลุ่มรายการสารคดี
ข่าว 50%

สัดส่วนรายการ
ทางสื่อโทรทัศน์

รายการเด็ก 7.9%
สารคดี 9.5%
อื่นๆ 32.2%

ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสก�าหนดให้มีสัดส่วนรายการสารคดี ทั้งจากผู้ผลิตไทย และรายการ
สารคดีจากต่างประเทศ รวมเป็นร้อยละ 9.5 ของผังออกอากาศ โดยวางขอบเขตคุณค่าเนื้อหาไว้ ดังนี้
เนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อเปิดมุมมองใหม่ต่อสาระส�าคัญทางประวัติศาสตร์
ชาติพันธุ์ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ เพศ และวิถีชีวิตที่แตกต่าง
เนื้อหาเชิงจิตวิทยา และพฤติกรรมของคนในสังคม ท�าความเข้าใจต่อพฤติกรรมที่หลากหลาย
ความเบี่ยงเบนทางพฤติกรรม (Disorder Behavior) และบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ (Gifted & Talent) เพื่อ
การยอมรับความแตกต่าง
เนื้อหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความ
เหลื่อมล�้าในการเข้าถึงทรัพยากร สิทธิชุมชน การสร้างวัฒนธรรมรายรับ การสร้างอาชีพ รวมถึงเนื้อหาที่
สะท้อนสถานะทางสังคมของกลุ่มแรงงานนอกระบบ (Informal Sector)
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การด�ารงชีวติ ในโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง การพัฒนาเมืองเป็นสุข และเสมอภาค (Inclusive Society) ความปลอดภัยทางอาหาร สภาวะแวดล้อมที่สมดุลระหว่างคน สัตว์ ป่า และระบบนิเวศ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
เนื้อหาการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ปัญหาการศึกษา
ไทย และแนวทางการปฏิรปู การพัฒนาคุณภาพครู โรงเรียนนิตบิ คุ คล และโรงเรียนทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วม การ
จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เนือ้ หาเชิงการเมืองการปกครอง ความรูเ้ รือ่ งสิทธิหน้าทีข่ องพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การ
ศึกษาการใช้กลไกประชาธิปไตยในต่างประเทศ
ความรู้ และวิทยาการเพื่อการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
(Science & Technology) และผลกระทบจากการรุกล�้าของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)
กลุ่มรายการสารประโยชน์ (รายการคุณภาพชีวิต และรายการประเด็นทางสังคม)
ไทยพีบีเอสก�าหนดขอบเขตเนื้อหาในกลุ่มรายการคุณภาพชีวิต และรายการประเด็นทางสังคม
เพื่อเป็นองค์ความรู้ของเรื่องราวในสังคมสอดคล้องกับวาระหลัก (Core Agenda) ของปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
การปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไทยทั้งระบบ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและครู นวัตกรรมสือ่ การเรียนสมัยใหม่ กระบวนการ
จัดการศึกษาเพือ่ ทักษะอาชีพอนาคต เปลีย่ นมุมมองความคิดรวมหมู่ (Stereotype) ของสังคมต่อการศึกษา
ในสายอาชีวศึกษา และเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการศึกษาในสายดังกล่าว
การจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม การบริหารทรัพยากรทีค่ า� นึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของชุมชน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และระบบนิเวศโดยรวม การจัดการวิถีชีวิตที่สมดุลระหว่างคน ป่า
สัตว์ และทรัพยากร ธรรมชาติ สิทธิของชุมชนต่อการอยู่อาศัย และการใช้ทรัพยากรตามกฎหมาย ความ
ปลอดภัยทางอาหาร รวมถึงแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์วิกฤตภัยของชาติ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ สุขภาพและการออกก�าลังกาย สังคมสูงวัย (Aging Society) การพัฒนา
ความคิดเชิงบวก จิตอาสา การสร้างวัฒนธรรมรายได้ ทักษะอาชีพในอนาคต การออม และการรู้เท่าทัน
การเงิน
เนื้อหาเชิงวัฒนธรรมสะท้อนคุณค่าความเป็นไทย การยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภาษา เพศสภาพ รสนิยม ความเชื่อ และความแตกต่างทางวิถีชีวิตที่หลากหลาย
เนื้อหาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อ
เป็นตัวอย่างของการพัฒนาชีวิต และสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์
รายการกีฬา เพื่อสร้างแรงจูงใจคนในสังคมให้ความส�าคัญกับการออกก�าลังกาย การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสันทนาการชุมชน และการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชน โดยมีการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์รายการกีฬา เพื่อสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีแผนงานการผลิตรายการ และการเผยแพร่ที่
สามารถบูรณาการช่องทางสื่อและทรัพยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่ ว นที่ 3 รายงานผลการด� า เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

กลุ่มรายการสาระบันเทิงและสุนทรียะ
ปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสมีแผนการผลิต และจัดหารายการที่เป็นสื่อความบันเทิงและสุนทรียะ
โดยที่ยังคงเนื้อหาที่มีคุณค่าสื่อสาธารณะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ไทยพีบีเอส ประกอบด้วย
รายการละครไทย เนื้อหาสะท้อนวัฒนธรรมคุณค่าความเป็นไทย ความสัมพันธ์และการมี
ประวัติศาสตร์รว่ มกันระหว่างไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน รวมถึงละครซีรีส์ที่มเี นือ้ หาร่วมสมัย และสะท้อน
ประเด็นทางสังคม ทัง้ ทีผ่ ลิตโดยไทยพีบเี อส และโครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือภาคี
องค์กรสื่อระหว่างประเทศ
รายการซีรีส์จากต่างประเทศ เนื้อหาสะท้อนคุณค่าเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย แรงบันดาลใจ
ประวัติศาสตร์ การเมือง และวิถีชีวิตที่แตกต่าง
รายการดนตรีที่ให้สุนทรียะ เนื้อหาสะท้อนคุณค่าทางศิลปะดนตรี จินตนาการ และเผยแพร่ใน
ช่องทางสื่อของคนรุ่นใหม่
รายการพิเศษตามวาระส�าคัญของประเทศ
ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสจัดผังรายการให้สอดคล้องกับวันหยุดพิเศษเป็นวาระส�าคัญของชาติ
เช่น วันส�าคัญทางศาสนา วันส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ วันส�าคัญทางประวัตศิ าสตร์ วันทีร่ ะลึกถึง
ความส�าคัญของปรากฏการณ์ทงั้ ในประเทศ และระดับสากล ฯลฯ โดยจะผลิตและเผยแพร่เนือ้ หารายการที่
สอดคล้องกับวาระส�าคัญดังกล่าวในช่องทางสื่อของไทยพีบีเอส รวมถึงการจัดท�าชิ้นงานสื่อสารต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่สอดรับกับวาระที่มีความส�าคัญเป็นพิเศษ
กลุ่มรายการสื่อพลเมือง และ UGC (User-Generated Content)
ปี พ.ศ. 2562 เป็นช่วงเวลาที่ผลของปรากฏการณ์โลกไร้พรมแดน (Globalization) ชัดเจน
ขึ้น ขณะที่ชุมชนท้องถิ่นพยายามจะด�ารงอัตลักษณ์ของตัวเองไว้ในลักษณะท้องถิ่น - สากลภิวัตน์
(Glocalization) ซึ่งท�าให้เนื้อหาลักษณะ Glocal + Local มีความส�าคัญมากขึ้น เพื่อให้สังคมมีข้อมูลที่
สอดรับกับสถานการณ์ รูเ้ ท่าทันและปรับตัว สามารถมีสว่ นร่วมต่อการเปลีย่ นแปลงในฐานะผูร้ บั ผลโดยตรง
ผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เป็นมิตร
รายการสื่อพลเมืองในปี พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นการสร้างความจดจ�าเนื้อหาท้องถิ่น - สากลภิวัตน์
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กระบวนการผลิตเนื้อหาอย่างมีส่วนร่วมกับ
คนในพื้นที่และผู้ผลิตสื่อจากภาคประชาชน
รายการกลุม่ เนือ้ หามาจากผูใ้ ช้และสือ่ พลเมือง พัฒนาร่วมกันระหว่างส�านักเครือข่ายสือ่ สาธารณะ
ภาคประชาชนและเครือข่ายสื่อพลเมือง ในปี พ.ศ. 2562 มีสัดส่วนของข่าวและรายการประมาณร้อยละ 5
ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและผลิตรายการของนักสื่อสารสาธารณะและเครือข่ายผู้ผลิตภาคพลเมืองที่เป็น
ภาคีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของสื่อสาธารณะ ภายใต้หลักคิดว่า ข่าวและรายการในมิติของงานพัฒนา
ด้านสือ่ สาธารณะไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตของการเป็นหุน้ ส่วนของภาคพลเมืองเพือ่ สร้างความรูแ้ ละเข้าใจต่อ
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สังคม หรือเพือ่ ตอบโจทย์การสือ่ สารในระดับพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ แต่ยงั เป็น “สนาม” ปฏิบตั กิ ารของภาคพลเมือง
ในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในกระบวนการสื่อสร้างพลเมือง (Civic Journalism) ทั้งท�าให้เกิด
การขยายเครือข่ายสือ่ สาธารณะทัง้ ภายในและข้ามพรมแดน ซึง่ จะเป็นพันธมิตรในการขยายฐานการเติบโต
ของสื่อสาธารณะในภูมิภาคนี้
แอปพลิเคชัน C-Site เป็นแพลตฟอร์มที่ ส.ส.ท. พัฒนาร่วมกับเครือข่ายผูป้ ระกอบการทางสังคม
(Social Enterprise) ประกอบด้วยเว็บไซต์ต่างๆ แอปพลิเคชันในระบบ iOS และ Android เพื่อรองรับ
กิจกรรมและการสือ่ สารข้อมูลความรูแ้ บบรวมหมู่ (Crowdsourcing) ของภาคพลเมือง โดยเน้นเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ รอบตัวและแสดงพิกัดของที่เกิดเหตุ วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างหุ้นส่วน เป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อน
สังคมด้วยข้อมูลความรู้ กระจายการมีส่วนร่วมและแนวคิดการสร้างประชาธิปไตยทางการสื่อสาร มี
เป้าหมายเพือ่ พัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพือ่ สาธารณะ (Public Data Resource) บนฐานของเครือข่ายทีห่ ลากหลาย
ในอนาคต

Glocalized Content - Based
เป็นเครือ่ งมือส�าคัญในการสร้างปัญญารวมหมูผ่ ่านการสือ่ สารและสร้างการมีสว่ น
ร่วมของกลุ่มรายการสื่อพลเมืองในทุกแพลตฟอร์มของสื่อสาธารณะ
เข้าใจและเรียนรูค้ วามผันผวนและผลกระทบจากโลกไร้พรมแดนต่อภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านสายตาและมุมมองของนักสื่อสารสาธารณะข้ามพรมแดน
ก้าวผ่านการมองแบบเฉพาะส่วน เฉพาะพืน้ ที่ สูก่ ารเห็นและน�าเสนอภาพแบบองค์รวม
กับทีมผูผ้ ลิตอิสระระดับภาค เพือ่ เรียนรูก้ ารเปลีย่ นแปลงของโลกกับภูมภิ าค 4.0
นักสือ่ สารสาธารณะแห่งอนาคต หุน้ ส่วนการสือ่ สารสาธารณะทีน่ า� เสนอเนือ้ หาเชิงคิด
วิเคราะห์มเี หตุมผี ล เพือ่ แยกแยะข้อเท็จจริงในแง่มมุ ต่างๆ อันจะน�าไปสูก่ ารตัดสินใจใน
ทิศทางทีเ่ หมาะสม ภายใต้วธิ กี ารน�าเสนอทีน่ า่ สนใจส�าหรับคนรุน่ ใหม่

รายการเพื่อรองรับภาวะวิกฤตของชาติ
ไทยพีบเี อสได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากสังคมว่าเป็นสือ่ ทีม่ คี วามพร้อมส�าหรับทุกภาวะวิกฤตของชาติ ทัง้
ในเรือ่ งการให้ความรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อม ให้บริการ เยียวยา และสือ่ สารแนวทางป้องกันอันตรายทีเ่ กิดจาก
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ โดยใช้จดุ เด่นของการมีเครือข่ายภาคประชาชน ในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสสานต่อ
ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลภัยพิบตั ไิ ทยพีบเี อส ท�าหน้าทีผ่ ลิตและเผยแพร่เนือ้ หา
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รายการ เช่น รายการรู้สู้ภัย สารคดีลงพื้นที่สืบค้นรายงานข่าว น�าเสนอเรื่องราว สร้างการตระหนักรู้ให้ทุก
ภาคส่วนรณรงค์ “วัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกัน” เปิดพืน้ ทีส่ อื่ กลางสร้างสรรค์ แบ่งปันองค์ความรูเ้ รือ่ ง
ภัยพิบัติสู่ระดับสากล

Media for All “เข้าถึงเนื้อหาอย่างเท่าเทียม เป็นสื่อสาธารณะส�าหรับทุกคน”
ไทยพีบีเอสได้พัฒนานวัตกรรมที่ให้บริการผู้ชมที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าถึงเนื้อหา
รายการได้ทั้งสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยไทยพีบีเอสเป็นผู้น�าในการให้บริการผู้พิการสามารถรับชม
เนือ้ หาทางสือ่ ต่างๆ ของไทยพีบเี อสได้ตามมาตรการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสผลิตรายการที่ให้บริการผู้พิการเป็นเสียงบรรยายภาพ (Audio
Description - AD) ส�าหรับคนตาบอดกว่า 100 ชั่วโมง และผลิตค�าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption
- CC) ส�าหรับคนหูหนวก กว่า 480 ชั่วโมงต่อปี
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ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสจะเพิ่มปริมาณรายการที่มีบริการส�าหรับผู้พิการและพัฒนา
เครื่องมือดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดท�าโครงการสนับสนุนการเข้าถึงสื่อส�าหรับผู้พิการ
โดยผลิตรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description - AD) ได้ไม่น้อยกว่า 190 ชั่วโมงต่อปี
และผลิตรายการที่มีค�าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption - CC) ไม่น้อยกว่า 960 ชั่วโมง รวมถึงการ
พัฒนาสื่อหลากหลายภาษาเพื่อขยายการเข้าถึงเนื้อหาในกลุ่มผู้ชมที่ใช้ภาษาสากลคือภาษาอังกฤษ และ
จะพัฒนาสู่ภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ชมในประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยบริการแพร่ภาพและกระจายเสียงผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top - OTT)
ความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ
การสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ ในรูปแบบของการร่วมผลิต (Co - Production)
การแลกเปลี่ยนรายการ การร่วมลงทุน (Joint Venture) และการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรสื่อ หรือภาคี
องค์กรสื่อระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือในการผลิตและแลกเปลี่ยนรายการส�าหรับเด็กกับ Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) และองค์กรสือ่ ส�าหรับเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ ความร่วมมือ
ในการผลิตและแลกเปลีย่ นรายการสารคดีเนือ้ หาเกีย่ วกับ Human & Wildlife สะท้อนคุณค่าของการจัดการ
สภาวะแวดล้อมและรักษาสมดุลระบบนิเวศน์กับ Korea Educational Broadcasting System (EBS TV)
ประเทศเกาหลีใต้ การร่วมผลิตและแลกเปลี่ยนรายการสารคดีเชิงประเด็นทางสังคมกับ Taiwan Public
Television Service (PTS) ประเทศไต้หวัน เป็นต้น

ซื้อลิขสิทธิ์
14.52%
ผู้ผลิตนอก
17.62%

ร่วมผลิต
5.00%

สัดส่วน
งานผลิตปี พ.ศ. 2562
แยกตามที่มาของ
ผลผลิต
ผลิตเอง
62.82%

ช่องทางสื่อดิจิทัลและเนื้อหาออนไลน์

ส�าหรับช่องทางสื่อดิจิทัลและการน�าเสนอเนื้อหาผ่านออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสมี
แผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้
• การสร้างสรรค์เนือ้ หาแบบข้ามสือ่ (Cross - Media Content Strategy) โดยการเชือ่ มโยง
เนือ้ หาออนไลน์กบั โทรทัศน์ ทัง้ รายงานข่าว รายการ และกิจกรรมของไทยพีบเี อส พัฒนา
ตามหลักการตลาดออนไลน์เพือ่ ให้มรี ปู แบบสอดคล้องกับการรับชม ติดตาม และเผยแพร่
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• การผลิตเนื้อหาในสถานการณ์เร่งด่วน (Realtime Content) โดยการน�าข้อมูลข่าวสาร
ที่เผยแพร่ผ่านทางช่องทางโทรทัศน์มาพัฒนาต่อ อาทิ การจัดท�าข้อมูลเสริมเพื่อให้ความรู้
ในบางประเด็น หรือเพิ่มเติมแง่มุมการน�าเสนอเนื้อหาให้มีความครบถ้วนรอบด้านมากขึ้น
• การขยายช่องทางการรับชมเนื้อหาเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้รับสื่อที่หลากหลาย และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ จึงมีโครงการสร้างบริการแพร่ภาพและกระจายเสียงผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (Over-The-Top - OTT) และการรับชมผ่านระบบการสมัครสมาชิก (Subscription Video on Demand - SVOD) โดยใช้ชื่อ VIPA Channel เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ใน
รูปแบบใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการทั้งสาระความรู้ที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ รวม
ไปถึงรายการบันเทิงที่มีคุณภาพเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทั้งการพัฒนาเนื้อหาที่เคยเผย
แพร่ผ่านทางโทรทัศน์ รวมทั้งการผลิตและจัดหารายการจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ การจัดซื้อ
ลิขสิทธิ์ การผลิตใหม่ การผลิตเนื้อหาโดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
“Thai PBS Digital Radio รายการสถานีวิทยุไทยพีบีเอสดิจิทัลเรดิโอ และสื่อเสียง (On Demand)”

ศูนย์สื่อเสียงและสถานีวิทยุไทยพีบีเอสได้วางเป้าหมายของการใช้สื่อเสียงเพื่อการขับเคลื่อนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. การเผยแพร่ภาพและกระจายเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top - OTT)
2. ให้บริการรายการวิทยุเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ (Audio Content Provider) ของศูนย์สอื่ เสียง
และสถานีวิทยุ
3. ให้บริการรายการวิทยุแก่สถานีวทิ ยุสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น สถานีวทิ ยุมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี และ R Radio เครือข่ายวิทยุของส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ฯลฯ
4. ผลิตรายการเพือ่ เด็กและเยาวชน ในรูปแบบนิทาน วรรณกรรมเยาวชน และรายการเพือ่ การ
ศึกษาด้วยตนเอง เช่น รายการเรียนภาษาจีน รายการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยมีกลุม่ เป้าหมายคือผูฟ้ งั รายการวิทยุ และสือ่ เสียงประเภทคุณภาพ (Quality listener) ทีช่ ื่นชอบ
รายการวิทยุที่ผลิตตามมาตรฐานวารสารศาสตร์ตะวันตก (BBC, NPR) ที่มีวิธีการเล่าเรื่องด้วยเสียง
ที่หลากหลายทั้ง เสียงบรรยากาศ เสียงเอฟเฟ็กต์ แทนวิธีการเล่าเรื่องแบบใช้ผู้ดา� เนินรายการเป็นหลัก
(Monologue) ขณะเดียวกันสือ่ เสียงทีเ่ ผยแพร่บนสือ่ สังคมออนไลน์ ทีเ่ น้นกลุม่ ผูฟ้ งั หนุม่ สาว จะมีผลิตภัณฑ์
ประเภท Short - form Audio Contents
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แผนงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. 2562
งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์
1. งบยุทธศาสตร์
1.1 แผนด้านเนื้อหา ช่องทาง และบริการ
1.2 แผนด้านภาคีหุ้นส่วน
1.3 แผนด้านทุนมนุษย์ทุนองค์กร
2. งบบุคลากร
3. งบประจ�า
4. งบด�าเนินงานโครงการทีวีดิจิทัล
5. งบฉุกเฉิน
รวมงบประมาณปี พ.ศ. 2562
งบส�ารองจ่ายด้านบุคลากร
งบลงทุนแผน ICT และฐานข้อมูล
รวมทั้งสิ้นปี พ.ศ. 2562

จ�านวนโครงการ
74
31
15
28

งบประมาณ (บาท)
1,269,504,000
1,145,962,000
74,855,000
48,687,000
622,900,000
251,002,000
333,853,000
10,000,000
2,487,259,000
30,000,000
138,432,000
2,655,691

ร้อยละ
51.04
46.07
3.01
1.96
25.04
10.09
13.42
0.40
100

สัดส่วนงบประมาณด้านการผลิตเนื้อหาส�าหรับ
ช่องทางต่างๆ (Platform) ในปี พ.ศ. 2562
ส.ส.ท. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายส�าหรับผลิตเนือ้ หาในทุกช่องทาง รวมทัง้ สิน้ 868.881 ล้านบาท1 หรือร้อยละ 68.44
ของงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ แบ่งเป็นการผลิตเนื้อหาเพื่อสื่อสารบนหน้าจอและช่องทางออนไลน์ (Broadcast & Online)
รวมทัง้ สิน้ 650.747 ล้านบาท หรือร้อยละ 75 ของงบประมาณเพือ่
ผลิตเนือ้ หา และเป็นงบประมาณเพือ่ ผลิตเนือ้ หาเฉพาะบนช่องทาง
ออนไลน์และแอปพลิเคชัน (Online & Application First) จ�านวน
198.134 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 และส่วนทีเ่ ป็นเนือ้ หาและความรู้
ที่สื่อสารผ่านทางช่องวิทยุ จ�านวน 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 ราย
ละเอียดดังแสดงในแผนภาพ
หมายเหตุ
จัดสรรจากแหล่งเงินรายได้ที่ ส.ส.ท. จัดท�าแผนงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. เงินบ�ารุงองค์การตาม มาตรา 11 วงเงินงบประมาณ 2,000,000,000 บาท
2. เงินรายได้จากการบริการโครงข่าย มาตรา 11 วงเงินงบประมาณ 470,000,000 บาท
3. เงินรายได้อื่นๆ มาตรา 11 วงเงินงบประมาณ 200,000,000 บาท
1 หมายถึง งบประมาณที่ใช้ในการผลิตเนื้อหา เพื่อเผยแพร่หน้าจอโทรทัศน์ แล้วสามารถน�าไปใช้เพื่อใช้หรือผลิตซ�้า เผยแพร่ทางออนไลน์ด้วย จึงไม่สามารถแยกต้นทุนออก
จากกันได้อย่างชัดเจน
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ไทยพี บี เ อส

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 4 ภาคผนวก

4.1

คณะกรรมการ

4.2

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

4.3

รายนามผู้ผลิตอิสระปี พ.ศ. 2561

4.4

ผังรายการปี พ.ศ. 2561
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ไทยพี บี เ อส

คณะกรรมการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการนโยบาย
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย์จุมพล รอดค�าดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม*
นายพิเชฎฐ พัฒนโชติ

5.
6.
7.
8.
9.

นายไพโรจน์ พลเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์*
นายสุรพงษ์ กองจันทึก*
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม*
นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ*

ประธานกรรมการนโยบาย ด้านบริหารจัดการองค์กร
กรรมการนโยบาย ด้านบริหารจัดการองค์กร
กรรมการนโยบาย ด้านบริหารจัดการองค์กร
กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือ
ท้องถิน่ การเรียนรูแ้ ละการศึกษา การคุม้ ครองและพัฒนาเด็กเยาวชน
และครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ
กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ
กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ
กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน
กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

รายชื่อกรรมการทดแทนต�าแหน่งต�าแหน่งที่ครบวาระ และที่ว่างลง (รายชื่อตามดอกจันด้านบน) ตามประกาศส�านัก
นายกรัฐมนตรี เรือ่ ง แต่งตัง้ กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบาย ด้านการบริหารจัดการองค์กร
2. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน
3. นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน
4. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
กรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยฯ
5. นางเรืองรวี พิชัยกุล
กรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 4 ภาคผนวก

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

รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี พิพิธกุล
ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข
นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
นายพิภพ พานิชภักดิ์
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
นายโยธิน สิทธิบดีกุล
นายเจษฎา อนุจารี
นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ
นายสุธีร์ รัตนนาคินทร์

ผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. (ประธานกรรมการ)
รองผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)
รองผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)
รองผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)
รองผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)
ผู้อ�านวยการส�านักข่าว (กรรมการ)
ผู้อ�านวยการส�านักโทรทัศน์และวิทยุ (กรรมการ)
กรรมการบริหารอื่น
กรรมการบริหารอื่น
กรรมการบริหารอื่น

คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
นางสาวศุลีพร ปฐมนุพงศ์
นายสมเกียรติ จันทรสีมา
นายโยธิน สิทธิบดีกุล
นายกันตชัย ศรีสุคนธ์
นายวีระชล ยศสูงเนิน
นายนราวิทย์ เปาอินทร์

8. นางขนิษฐา หงสประภาส

ผู้อ�านวยการส�านักข่าว
ผู้อ�านวยการส�านักรายการ
ผู้อ�านวยการส�านักเครือข่ายสาธารณะ
ผู้อ�านวยการส�านักโทรทัศน์และวิทยุ
ผู้อ�านวยการส�านักวิศวกรรม
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
นายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อ�านวยการส�านักกิจการ
(พ้นต�าแหน่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
ผู้อ�านวยการส�านักทรัพยากรมนุษย์
(พ้นต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561)
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ไทยพี บี เ อส

คณะกรรมการนโยบาย

รองศาสตราจารย์จุมพล รอดค�าดี
ประธานกรรมการนโยบาย

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม

นายพิเชฎฐ พัฒนโชติ

กรรมการนโยบาย ด้านบริหารจัดการองค์กร

กรรมการนโยบาย ด้านบริหารจัดการองค์กร

ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

นายไพโรจน์ พลเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์
กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก

กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ

กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 4 ภาคผนวก

คณะกรรมการนโยบาย
กรรมการทดแทนต�าแหน่งที่ครบวาระ และที่ว่างลง ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
นโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการนโยบาย ด้านการบริหารจัดการองค์กร

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ

กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ

นางเรืองรวี พิชัยกุล

กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ
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ไทยพี บี เ อส

คณะกรรมการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี พิพิธกุล
ผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. (ประธานกรรมการ)

ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ
จันทราวัฒนากุล

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข

นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์

รองผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)

รองผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)

รองผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)

นายพิภพ พานิชภักดิ์

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

นายโยธิน สิทธิบดีกุล

รองผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)

ผู้อ�านวยการส�านักข่าว (กรรมการ)

ผู้อ�านวยการส�านักโทรทัศน์และวิทยุ (กรรมการ)

นายเจษฎา อนุจารี

นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ

นายสุธีร์ รัตนนาคินทร์

กรรมการบริหารอื่น

กรรมการบริหารอื่น

กรรมการบริหารอื่น

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 4 ภาคผนวก

คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

นางสาวศุลีพร ปฐมนุพงศ์

นายสมเกียรติ จันทรสีมา

ผู้อ�านวยการส�านักข่าว

ผู้อ�านวยการส�านักรายการ

ผู้อ�านวยการส�านักเครือข่ายสาธารณะ

นายโยธิน สิทธิบดีกุล

นายกันตชัย ศรีสุคนธ์

นายวีระชล ยศสูงเนิน

ผู้อ�านวยการส�านักโทรทัศน์และวิทยุ

ผู้อ�านวยการส�านักวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

นายนราวิทย์ เปาอินทร์

นางขนิษฐา หงสประภาส

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกิจการ

ผู้อ�านวยการส�านักทรัพยากรมนุษย์
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ไทยพี บี เ อส

รายนามสมาชิก
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 5 มีจ�านวนทั้งสิ้น 50 คน โดยการคัดสรรจาก 3 กลุ่ม เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่
31 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีวาระ 3 ปี

ตัวแทนภูมิภาค

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

1. นางสาวอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
2. นายเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
3. นายรณชัย ชัยนิวัฒนา
4. นางสาวศิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ

1. นางสาวแสงระวี ดาปะ
2. นางสาวนิชรา บุญตะนัย
3. นายรพินทร์ ยืนยาว
4. นางสมจิตร สุวรรณ

1. นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง
2. นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
3. นางสาววลัยรัถยา พิทธยาพิทกั ษ์
4. นายมงคล จรัสนิรัติศัย

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

ภาคใต้

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

1. นายวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
2. นายมูฮ�าหมัด ดือราแม
3. นายศักดิ์กมล แสงดารา
4. นายอนันต์ เขียวสด

1. นายปรกธณ แสงนิล
2. นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
3. นางสุดศิริ ทากาโน
4. นางธดากรณ์ สุทธิพร

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

ไทยพี บี เ อส

ส่ ว นที่ 4 ภาคผนวก

ตัวแทนกลุ่มประเด็น
กลุม่ สังคมและคุณภาพชีวติ

กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

กลุ่มสื่อสาธารณะ

1. นางสาวธัญชนก หอมขาว
2. นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
3. นางเพ็ญศรี โพธิ์แหน
4. นายธนกร วังฐาน
5. นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ

1. นายสมจิต สุวรรณบุษย์
2. นายวศิน มหัตนิรันดร์กุล
3. นายสุทธิพงษ์ ปิโย
4. นายเกียรติกร อัตรสาร
5. นายบูรณ์เชน สุขคุ้ม

1. นายอภิวัตร กูบกระโทก
2. นางสาวปิยาภรณ์ พุ่มพวง
3. นายฉัตรชัย สุวาทิต
4. นายฮาริส มาศชาย
5. นายปริญญา แทนวงษ์

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มพหุวัฒนธรรม
ศาสนา และส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย

กลุม่ เศรษฐกิจ
และการพัฒนา
ประกอบด้วย

1. นายร่มไทร ทิพยเศวต
2. นางสาวธนพร วิจันทร์
3. นายปนิธิ ศิริเขต
4. นายสถิรพงศ์ สุรินทร์วรางกูร
5. นางสาววรัญญา ท้วมสัมฤทธิ์

ประกอบด้วย

1. ว่าที่ ร.ต.หญิงสกาวรัตน์ ศรีวเิ ชียร
2. นายไพรัช ชะบางบอน
3. นายสุนทร รักษ์รงค์
4. นายพรรณา ราชวงค์
5. นางณิชรัศม์ แลวงค์นิล

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

1. พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร
2. นายเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
3. นายบดินทร์ พลธรส
4. นายไวยิ่ง ทองมือ
5. นายธนากร พรมลิ
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รายนามผู้ผลิตอิสระและผลงาน

ปี พ.ศ. 2561
อันดับ

ชื่อผู้ผลิต/บริษัท

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บริษัท ก�าลังดี ซอย 6 โปรดักชั่น จ�ากัด
บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมนิเคชั่น จ�ากัด
บริษัท คิล เดอะ แค็ท จ�ากัด
บริษัท คิดดี มุ่งท�าดี จ�ากัด
บริษัท ใจอั้น จ�ากัด
บริษัท ซัน เด เทเลวิชั่น จ�ากัด
บริษัท ซาวด์ เกรท จ�ากัด
บริษัท ซี สตูดิโอ จ�ากัด
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จ�ากัด

10
11
12
13
14
15
16
17
18

บริษัท ดอคคิวเมเนีย จ�ากัด
บริษัท ดีโอดู มัลติมีเดีย จ�ากัด
บริษัท แทลเลนส์ แมสมีเดีย จ�ากัด
บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตชั่น จ�ากัด
บริษัท ธัมส์ อัพ มีเดีย จ�ากัด
บริษัท ธาราวิชั่น จ�ากัด
บริษัท ธิงค์ คลับ จ�ากัด
บริษัท ธีมเมติก จ�ากัด
บริษัท บิ๊ก ติ๊งค์ จ�ากัด

ชื่อรายการ

ละคร ปลายจวัก
พื้นที่ชีวิต
เป็นเมือง
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
ละครซิทคอม แก๊งเก๋า เขย่าครัว
สมการหนี้4ด้าน
ตาต้า ตีตี้ โตโต้ ไดโนจอมป่วน
วิษณุกรรมประสิทธิ์
ท้าให้อ่าน
กินอยู่คือ
ศิษย์มีครู
ความรักร้อยล้านปี
Spirit of Asia
ดูให้รู้
Drive 2 คู่หูนักปรุง
สายใยรักแห่งแผ่นดิน
สามัญชนคนไทย
สารคดี หอมกลิ่นสยาม
นักผจญเพลง
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อันดับ

ส่ ว นที่ 4 ภาคผนวก

ชื่อผู้ผลิต/บริษัท

19

บริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ�ากัด

20
21
22

บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จ�ากัด
บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จ�ากัด
บริษัท พาราดิซัล มีเดีย

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

บริษัท มาเจนตา มีเดีย ครีเอชั่น จ�ากัด
บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ�ากัด
บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ�ากัด
บริษัท เมลโล ทรี จ�ากัด
บริษัท ยานแม่ จ�ากัด
บริษัท วันนี้ วันดี โปรดักชั่น จ�ากัด
บริษัท สแนปเปอร์ จ�ากัด
บริษัท สัปประรด โพสท์ จ�ากัด
บริษัท อาร์มาดิโล่ จ�ากัด

ชื่อรายการ

Kid Rangers, ปฎิบัติการเด็กช่างคิด
ชีวิตติด Tech,
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ลุยไม่รู้โรย
สารคดี ชุด เธอเขาเราใคร ส�ารวจคนไทยในแผ่นดิน
แพะเดอะซีรีส์
กินอยู่คือ
สารคดีโยเดียที่คิด(ไม่)ถึง
The Day I Become Strong
ขบวนการ FUN น�้านม
ซีรีส์ละครเด็กนานาชาติ
Foodwork
สะอาดบุรี
สัตว์บ�าบัดโลก
ลูกเล่น
ละครดรีมทีน ฝันให้สุด
สอนศิลป์
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การน�าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานปี 2560 ของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไทยพีบเี อสได้น�าเสนอ
สาระส�าคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ. 2560
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทีป่ ระชุมสนช. ได้สนับสนุน
บทบาทการท�าหน้าทีส่ อื่ สาธารณะในประเด็นต่างๆ อาทิ การน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน การให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอ
เนื้อหาด้านเด็ก เยาวชน และคนพิการ เป็นต้น
ทั้งนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้บริหารได้มีการชี้แจงในที่ประชุม โดย
สรุป ดังนี้
1. ประเด็นความคุม้ ค่าและการบริหารจัดการงบประมาณ
ไทยพีบีเอสด�าเนินงานภายใต้งบประมาณปีละ 2,000
ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งองค์กร
คือ การผลิตและเผยแพร่ขา่ วสารทีถ่ กู ต้อง เทีย่ งตรง
และรายการสาระประโยชน์อื่นๆ นอกจากนี้ ได้
พั ฒ นาการน� า เสนอในช่ อ งทางออนไลน์ เ พื่ อ ให้
สอดรับกับสถานการณ์ด้านสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงการด�าเนินงานในเชิงกิจกรรมและบริการที่

ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ อาทิ งานวิชาการ งานกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยมีการบริหารจัดการงบประมาณตาม
แผนบริหารกิจการ และมีการติดตามตรวจสอบการ
ใช้จา่ ยงบประมาณโดยส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า และ
โปร่งใส
2. ประเด็นการตรวจสอบการน�าเสนอข่าวและรายการ
บางกรณีทอี่ าจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอืน่ ไทยพีบเี อส
รับเอาข้อสังเกตดังกล่าวไปด�าเนินการ โดยมีกลไก
อาทิ คณะกรรมการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนในการตรวจสอบการน�าเสนอข่าวและ
รายการ
3. ประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิไทยพีบีเอส เนื่องด้วย
มูลนิธิไทยพีบีเอส มิใช่หน่วยงานภายใต้ไทยพีบีเอส
แต่มีสถานะการด�าเนินงานเป็นองค์กรภาคี จึงมิได้มี
ข้อมูลปรากฏอยูใ่ นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี

