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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพระราชกระแสทรงชมเชยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี
สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญ
พระราชกระแสทรงชมเชยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มอบให้ผบู้ ริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ได้นำ�เสนอ
รายการและข่ า วเกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละเยาวชน ที่ ส ร้ า ง
แรงบั น ดาลใจและให้ กำ � ลั ง ใจในการดำ � เนิ น ชี วิ ต แก่ ผู้ ช ม

โดยรองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำ�ดี ประธานกรรมการ
นโยบายองค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นผู้รับมอบพระราชกระแส
ทรงชมเชยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร
สำ�นักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
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สารประธานกรรมการนโยบาย

สารประธานกรรมการนโยบาย
การทำ�หน้าที่สื่อสาธารณะท่ามกลางกระแสที่มีผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัล
(Technology Disruption) ทำ�ให้สื่อต้องปรับตัวอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำ�หน้าที่
สือ่ ตามหลักการ เป็นสือ่ สาธารณะทีค่ �ำ นึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นทีต่ งั้ ขณะเดียวกัน
ก็ต้องต่อสู้กับข่าวสารที่มีทั้งจริงและปลอม การตรวจสอบข้อมูลและเข้าถึงแหล่งต้นตอ
ของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าข่าวสารนั้นมาจากใคร ระดับใด ที่ไหน จะไม่มี
การละเว้นการตรวจสอบแหล่งที่มา บางครั้งการตรวจต้องถูกกระทำ�ซํ้า จนกว่าจะมั่นใจ
ว่าเป็นจริงแน่นอน จึงจะดำ�เนินการเผยแพร่ออกไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระบวนการบริหารสือ่ ในยุคนีจ้ งึ มีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะการรูเ้ ท่าทันสือ่ ในหลากหลายช่องทาง ทัง้ โทรทัศน์ (On Air) ออนไลน์ (Online)
และการจัดกิจกรรม (On Ground) การแบ่งสื่อตามชนิดของสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์
และนิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์ ภาพนิ่งและภาพยนตร์ ในบางตำ�ราอาจเป็นสิ่งที่ล้าสมัย
เนือ่ งจากช่องทางการสือ่ สารมีมากมาย องค์กรสือ่ เดิมทีเ่ คยบริหารอยูเ่ พียงสือ่ เดียวก็จ�ำ เป็น
ต้องปรับให้มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้น มีสื่อที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น สื่อบางชนิดไม่เป็นที่นิยม
ก็ต้องยุติไป อย่างไรก็ดี การกระจายข่าวสารผ่านสื่อในหลายช่องทางยังไม่สำ�คัญเท่ากับ
เนื้อหาที่ส่งออกไป เพราะประชาชนแต่ละกลุ่มจะมีความสนใจเนื้อหาที่แตกต่างกันด้วย
ไทยพีบีเอสได้มีการปรับปรุงคุณภาพทั้งเนื้อหาและการผลิตรายการให้เข้มข้นขึ้น
ทั้งด้านข่าว สารคดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
และทวีปเอเชีย ตลอดจนสารคดีที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมาตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน และเรียนรู้ถึงรากเหง้าของคนไทยว่าเป็นมาอย่างไร โดยทีมงานที่ประกอบ
ไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายรายการ
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ไทยพี บี เ อสในฐานะสื่ อ สาธารณะ จึ ง ต้ อ งใช้ ทั ก ษะหลายด้ า น ทั้ ง ด้ า นเนื้ อ หา
ด้านช่องทางสื่อที่หลากหลาย และด้านเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจนทักษะการบริหาร
องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (transform or change management)
ซึ่งมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในทุก ๆ ด้านอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งคน งบประมาณ และ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกว่าประชาชนกลุ่มใด
อย่างไรก็ตาม ไทยพีบีเอสยังยึดมั่นหลักและนโยบายในการทำ�หน้าที่สื่อสาธารณะ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อาทิ เรื่องความทั่วถึงทั้งด้านเทคนิค ความหลากหลายด้านเนื้อหา
ที่ต้องผลิตอย่างมีคุณภาพสำ�หรับประชาชนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
ภาษาและวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ ยึดมั่นความเป็นอิสระของการนำ�เสนอข่าวสาร
ด้วยความรับผิดชอบทีม่ จี ริยธรรมสือ่ เป็นตัวกำ�กับในการทำ�งาน รวมทัง้ เนือ้ หาทีเ่ สริมสร้าง
สติปัญญาและความรู้ การผลิตรายการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคำ�นึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ประชาชนทั้ ง ด้ า นบวกและลบ เป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ ป ระชาชนได้ เข้ า ถึ ง สื่ อ และศึ ก ษาเรี ย นรู้
ได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดี สิ่งที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นในหลักการทำ�งานคือ ความรวดเร็ว
ความถู ก ต้ อ ง ไม่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของข่ า วสารที่ บิ ด เบื อ นความจริ ง ซึ่ ง ขณะนี้ เ กิ ด ขึ้ น
อย่างมากมายและกระจายออกไปสู่สาธารณะด้วยความเร็วอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นภายใต้
หลักและนโยบายดังกล่าว ไทยพีบีเอสจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด

(รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำ�ดี)
ประธานกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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สารผู้ อำ � นวยการ ส.ส.ท.

สารผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.
ปี พ.ศ. 2562 นี้ เป็นปีแห่งการปรับตัวและสร้างสรรค์ มีหลายเรือ่ งทีไ่ ทยพีบเี อสทำ�ได้
อย่างโดดเด่น เช่น การรุกเข้าสู่สื่อแบบ Multi-platform และรูปแบบของการนำ�เสนอ
เนื้อหาข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ทำ�ให้วาระขับเคลื่อนหลายเรื่องที่ไทยพีบีเอส
จับมือกับเครือข่ายได้ขยายสู่ช่องทางและกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้น เพิ่มโอกาสรับรู้
และการมีส่วนร่วมจากสังคมได้มากขึ้น
ดังกรณีการเสนอให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ไทยพีบีเอสเกาะติด
นำ�เสนออย่างครอบคลุม สะท้อนให้เห็นผลกระทบที่หลากหลาย นำ�เสียงของทุกฝ่าย
ขึ้นบนพื้นที่เจรจา และมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีบริโภคของสังคมไปพร้อมกัน เช่นเดียวกับ
ประเด็นและวาระทางสังคมอืน่ ๆ อีกหลายเรือ่ งทีไ่ ทยพีบเี อสทำ�งานในรูปแบบและหลักการ
เดียวกันนี้ ไม่ว่าจะเป็น วาระเลือกตั้ง ประเด็นฝุ่น PM2.5 ภัยพิบัติ การจัดการขยะ
ทุจริตอาหารโรงเรียน ปัญหาหนี้สิน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและความเหลื่อมลํ้า
ทางนโยบาย เป็นต้น อันเป็นการยืนยันภารกิจของไทยพีบีเอสที่มิได้ทำ�แค่การผลิตข่าว
และรายการ แต่มุ่งใช้จุดแข็งด้านการสื่อสารร่วมสร้างทางออกให้แก่สังคมบนฐานของ
การมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังได้สร้างการจดจำ�ในฐานะสื่อสร้างการเรียนรู้ของสังคม
ผ่านการผลิตงานสารคดีฝีมือคนไทยที่มีทั้งสาระและคุณภาพการผลิต รวมถึงละคร
ที่มีเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจและคุณค่าทางสังคม เช่น ละครปลายจวัก ซึ่งปี พ.ศ.
2562 นี้ได้สร้างกระแสเชิงบวกทางสังคมอย่างมากและสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย
ผ่านวัฒนธรรมอาหาร
ไทยพีบีเอสได้มีการปรับตัวหลายด้านตลอดปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้สามารถก้าวข้าม
ภาวะการพลิกผันของสื่อ เช่น การผลิตงานให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้สื่อที่มีลักษณะแยกย่อย
การสร้างความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วน การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ค่าใช้จ่าย การปรับระบบงานสนับสนุนและฐานข้อมูล การเพิ่มกลไกเพื่อสร้างความมั่นใจ
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ในธรรมาภิบาล การนำ�ร่องจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เนื้อหา 4 ด้านสำ�คัญเพื่อให้
ไทยพีบีเอสสนองตอบความต้องการของสาธารณะมากขึ้นไปอีก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการ
สื่อสารด้านภัยพิบัติ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ศูนย์สื่อสาธารณะ
เพื่อเด็กและครอบครัว และศูนย์ Thai PBS World
การเตรียมพร้อมและปรับตัวที่ทำ�มาในปี พ.ศ. 2562 ได้ทำ�ให้ไทยพีบีเอสสามารถ
เคลื่ อ นงานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และเป็ น สถาบั น สื่ อ แถวหน้ า ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ เชื่ อ ถื อ
จากประชาชนวงกว้าง เมื่อประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติใหญ่ ๆ นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563
เป็นต้นมา โดยเฉพาะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ในทุกมิติ ไทยพีบีเอสได้ปรับผังรายการเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และมุ่งนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่ครอบคลุมทั้งสถานการณ์ ความรู้ความเข้าใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรการ
ทางสาธารณสุขที่จำ�เป็นต้องได้รับความร่วมมือ การนำ�เสนอทิศทางเพื่อร่วมนำ�ประเทศ
พ้นจากวิกฤติระยะยาวนี้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ที่กระทบคนส่วนใหญ่
ของประเทศและกลุ่มคนเปราะบาง รวมถึงการประคับประคองคนในสังคมให้พร้อมเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม่หลังสถานการณ์โควิด - 19
ปี พ.ศ. 2563 จึงจะเป็นอีกปีหนึง่ ทีไ่ ทยพีบเี อสมุง่ มัน่ ทุม่ เท ทำ�หน้าทีข่ องสือ่ สาธารณะ
อย่างไม่มีวันถอย เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนตามพันธกิจของสื่อสาธารณะ และเพื่อ
ร่วมกันนำ�พาประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล)
ผู้อำ�นวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

9

ไทยพีบีเอส 2562

63-01-101_001-013_4c TPBS_J-Uncoated dic2019.indd 9

6/16/20 9:13 PM

ส า ร ป ร ะ ธ า น ส ภ า ผู้ ช ม แ ล ะ ผู้ ฟั ง ร า ย ก า ร

สารประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ในระยะเวลาการดำ�เนินงาน 12 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะแห่งแรก
ของประเทศไทยแห่ ง นี้ ได้ ทำ � หน้ า ที่ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง และเข้ ม ข้ น ในการผลิ ต รายการ
สนับสนุนการเรียนรูท้ นี่ �ำ ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคม
อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่เชื่อมโยงสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การกำ�หนดทิศทางและการผลักดันนโยบายสาธารณะของ
ประเทศ รวมถึงเสริมสร้างพลังทางความรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย
และร่วมกำ�กับดูแลสังคมให้ประชาชนสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤติในแต่ละสถานการณ์
ของประเทศได้อย่างมีสติ ด้วยสันติวิธี โดยมีการทำ�งานเชื่อมโยงกับสมาชิกสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการที่เป็นกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตลอดมา
ขอขอบคุณคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิไทยพีบีเอส
รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ไทยพีบีเอสทุกท่านที่ให้เกียรติในการทำ�งานร่วมกับสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนทำ�ให้ไทยพีบีเอสมิได้เป็นเพียงสื่อสาธารณะ
แห่งแรกของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่เป็นความหวัง เป็น
พลังของประชาชน สร้างความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ
คุณธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

(นางสาวธนพร วิจันทร์)
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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ส า ร ป ร ะ ธ า น มู ล นิ ธิ ไ ท ย พี บี เ อ ส

สารประธานมูลนิธิไทยพีบีเอส
ไทยพีบีเอสไม่ได้เพียงแค่ทำ�หน้าที่สื่อสาธารณะ ผลิตรายการ รายงานเหตุการณ์
แต่เป็นสื่อที่พร้อมร่วมทุกข์ ร่วมสุข เป็นที่พึ่งและวางใจได้ของประชาชนในยามต้องเผชิญ
สถานการณ์วิกฤติ
กว่า 10 ปีแล้ว ที่มูลนิธิไทยพีบีเอสเป็นกลไกขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์
ร่วมกับภาคีเครือข่ายของไทยพีบีเอส ในฐานะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จึงสามารถ
จัดหารายได้จากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและเปิดรับการบริจาคเงิน
เพื่อช่วยเหลือสังคมในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย ภัยหนาว ภัยจาก
ฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐาน เป็นต้น
ในปีที่ผ่านมา นอกจากโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนยามประสบ
ภัยพิบัติ มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการทำ�หน้าที่สื่อ ขับเคลื่อนการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมของไทยพีบีเอส จึงได้ทำ�งานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ภายใต้
พันธกิจนี้ ได้แก่ โครงการเปิดพื้นที่เพื่อการเรียนรู้สำ�หรับทุกคน (Learning Space for
All) โครงการ Thai PBS Creative Learning Space@ศูนย์ภูมิภาค โครงการขับเคลื่อน
วาระทางสั ง คม โครงการพั ฒ นาภาคี เ ครื อ ข่ า ย และโครงการผลิ ต รายการกี ฬ าและ
นันทนาการ การทำ�งานที่เข้มแข็งร่วมกันมาตลอด 10 ปี มูลนิธิฯ ได้สัมผัสถึงความเชื่อมั่น
ศรัทธาของภาคีเครือข่ายและประชาชนที่มีต่อไทยพีบีเอส เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า
สือ่ สาธารณะมีคณ
ุ ค่า มีความหมายต่อสังคมไทย มูลนิธฯิ พร้อมทีจ่ ะสนับสนุนการทำ�หน้าที่
สื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่าง
เข้มแข็งต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ)
ประธานมูลนิธิไทยพีบีเอส
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ไทยพีบีเอสมุ่งสร้างสรรค์สังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านสื่อทุกช่องทางของไทยพีบีเอส
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ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
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1

มุ่ ง มั่ น เป็ น สถาบั น สื่ อ สาธารณะ

มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ
เพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

ส่ ว น ที่ 1

• สื่อสาธารณะ...ต้นกระแสธารปฏิรูปสื่อ
• ภาพรวมการดำ�เนินงานประจำ�ปี พ.ศ. 2562
• ผลงานเด่นแห่งปี พ.ศ. 2562
• เกียรติคุณและรางวัล ปี พ.ศ. 2562
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มุ่ ง มั่ น เป็ น สถาบั น สื่ อ สาธารณะ

สื่อต้สาธารณะ...
นกระแสธารปฏิรูปสื่อ
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องค์การสื่อสาธารณะ ที่เรียกกันว่า ไทยพีบีเอส อยู่คู่สังคมไทยมา 11 ปีแล้ว

ด้วยความคิดเห็น ทัศนคติ และความเข้าใจที่หลากหลาย ทั้งนี้ พระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ก�ำหนดให้
ไทยพีบีเอสท�ำหน้าที่เป็นองค์กรสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
รวมทั้งเผยแพร่รายการในระบบอื่นหรือเทคโนโลยีทันสมัยอื่น
การเป็นองค์กรสื่อสาธารณะ ไม่เพียงการดำ�เนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ รวมทั้งเผยแพร่รายการผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นเท่านั้น หากวัตถุประสงค์
ทีก่ ำ�หนดไว้ในกฎหมายจัดตัง้ ยังครอบคลุมบทบาทของไทยพีบเี อสในด้านต่าง ๆ ทีม่ งุ่ ยึดถือ
ผลประโยชน์สาธารณะด้วย
สถานะความเป็นสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส จึงเป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์
ที่แตกต่างจากองค์กรสื่อเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่มีผลประกอบการ หรือมีการประเมินค่า
ความนิยม หรือเรตติง (Rating) เป็นดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จ แต่ไทยพีบเี อสเป็นสถาบันสือ่
ทีต่ อ้ งผลิตเนือ้ หาคุณภาพทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สนองตอบประโยชน์ของสาธารณะ
ค�ำนึงถึงการเข้าถึงการใช้ประโยชน์อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรมของประชาชน มุง่ สร้างพลเมือง
ของประเทศ
หนึ่งในภารกิจส�ำคัญอันเป็นวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์การ คือการส่งเสริม
ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อประโยชน์ทั้งระดับ
ชาติและระดับท้องถิ่นผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น ทั้งช่องทาง
การออกอากาศทางโทรทัศน์ (On Air) ออนไลน์ (Online) และการจัดกิจกรรม (On
Ground)
17

สื่อสาธารณะ...ต้นกระแสธารปฎิรูปสื่อ
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เมื่ อ ก้ า วสู ่ ท ศวรรษที่ ส อง ไทยพี บี เ อสได้ มุ ่ ง แสดงบทบาทนี้ ใ ห้ โ ดดเด่ น ขึ้ น
ด้ ว ยการประกาศเป็ น ทิ ศ ทางหลั ก ในการเป็ น สื่ อ ที่ ขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นรู ้ ไ ปสู ่ ก าร
เปลี่ยนแปลงด้วย เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ “ความแตกต่าง
บนความยั่งยืน”
ด้วยการเกาะติดสถานการณ์ทงั้ ในรูปแบบการเสนอข่าว รายงาน ผ่านทุกช่องทาง
อย่างต่อเนื่อง น�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง เช่น นโยบายด้านการศึกษา
มาตรการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และ
คลอร์ไพริฟอส
ภารกิจส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือการผลิตรายการทางด้านข่าวสาร ที่กฎหมาย
จัดตั้ง ให้เน้นความหลากหลายในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งด�ำเนินการอย่างปราศจากอคติ
ทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ
18
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ซึ่งสะท้อนผ่านการก�ำหนดนโยบายในการน�ำเสนอข่าว ที่มุ่งเน้นน�ำเสนอทางออก
ให้สังคม นอกเหนือจากการรายงานปรากฏการณ์
ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสได้ท�ำหน้าที่ความเป็นสื่อสาธารณะ
ในการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนที่หลากหลายจากทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับองค์กรภาคี
ท� ำ หน้ า ที่ ร วบรวมเสี ย งสะท้ อ นและข้ อ เสนอที่ ม าจากประชาชนไปสู ่ ตั ว แทน
พรรคการเมือง ตามวาระ “ให้เสียงประชาชนไปไกลกว่าการเลือกตั้ง” เป็นการยํ้าถึง
ความส�ำคัญของนโยบายพรรคการเมืองที่เป็นผลระยะยาว และกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนได้ร่วมติดตามนโยบายเหล่านั้น
ในสังคมโดยรวม สิง่ ทีป่ ระชาชนผูบ้ ริโภคข่าวสารเรียกร้องอยูเ่ สมอคือ การรายงาน
ข่าวทีเ่ ทีย่ งตรง สมดุล รอบด้าน มีความรับผิดชอบทัง้ ด้านกฎหมายและจริยธรรม ซึง่ เป็น
ปัญหาที่สื่อมวลชนเกือบทั้งระบบเผชิญอยู่ระหว่างการแข่งขันและอุดมการณ์
ส�ำหรับไทยพีบีเอส ความรับผิดชอบต่อสังคมในการน�ำเสนอเนื้อหาข่าวสาร
เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง กฎหมายจัดตั้งให้คณะกรรมการนโยบายก�ำหนดข้อบังคับ
ด้านจริยธรรมของกรรมการบริหาร ผู้อำ� นวยการ ผู้บริหารขององค์การ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การ รวมทั้งมีบทลงโทษด้วย ตามมาตรา 28 (7)
นอกจากนั้นยังได้ก�ำหนดให้มีข้อบังคับด้านจริยธรรมของไทยพีบีเอสและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อธ�ำรงจริยธรรมแห่งวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่รายการ
ครอบคลุมการท�ำงานของสือ่ มวลชนในทุกเรือ่ ง ทุกประเด็น นับเป็นสถาบันสือ่ ทีป่ รากฏ
ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมอย่างครบถ้วน ซึ่งก�ำหนดไว้ในมาตรา 47
ของกฎหมายจัดตั้ง
ประการส�ำคัญ คือ กฎเกณฑ์ดา้ นจริยธรรมทัง้ สองส่วนนัน้ มี “สภาพบังคับ” จริงจัง
ในยุคที่ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป สังคมมีสื่อที่หลากหลายมากขึ้น เทคโนโลยี
การสื่อสารเปิดพื้นที่ให้มีสื่อในรูปแบบใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะสื่อ สั ง คมออนไลน์
แต่ยิ่งสื่อมีการเติบโตขยายตัวมากขึ้นเท่าใด ปัญหาความรับผิดชอบของสื่อก็มากขึ้น
นับเท่าทวีคูณ
สังคมต่างเรียกร้องให้มกี ารปฏิรปู สือ่ ให้สอื่ มวลชนใช้เสรีภาพด้วยความรับผิดชอบ
แต่ภายใต้สถานการณ์แห่งการแข่งขัน บทบาทของทุนที่มีอิทธิพลต่อการผลิตเนื้อหา
ท�ำให้การธ�ำรงรักษาความเป็นสถาบันสื่อที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ เป็นเรื่องที่
ยากยิ่ง
ในสังคมทีม่ สี ภาพเช่นนี้ หากสือ่ ขาดความเป็นอิสระ ขาดการก�ำกับด้านจริยธรรม
ที่มี “สภาพบังคับ” อีกทั้งขาดจิตส�ำนึกที่มุ่งต่อประโยชน์สาธารณะ การปฏิรูปสื่อ
ในความเป็นจริงก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้
แต่ด้วยสถานะที่ปลอดจากสิ่งเหล่านี้ ไทยพีบีเอสจึงเป็นสถาบันสื่อที่อาจเรียก
ได้ว่า เป็นต้นแบบหรือต้นกระแสธาร ที่ทำ� ให้เห็นภาพของการปฏิรูปสื่อชัดเจนมากขึ้น

19

สื่อสาธารณะ...ต้นกระแสธารปฎิรูปสื่อ

63-01-101_014-020,025-049_4c TPBS_J-Uncoatedc dic2019.indd 19

6/16/20 10:22 PM

มุ่ ง มั่ น เป็ น สถาบั น สื่ อ สาธารณะ

ภาพรวมการดำ�เนินงานประจำ�ปี

2562

20

ไทยพีบีเอส 2562

63-01-101_014-020,025-049_4c TPBS_J-Uncoatedc dic2019.indd 20

6/16/20 10:22 PM

ตามเจตนารมณ์การก่อตั้งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบเี อส มุง่ หวังให้ “สือ่ สาธารณะ”
คือความหวังของกลไกการสร้างงานคุณภาพ สร้างสรรค์สังคมและการเรียนรู้
ที่ดี โดยไม่ถูกบีบรัดและแทรกแซงจากเงื่อนไขการอยู่รอดทางเศรษฐกิจ
และการครอบงำ�จากรัฐ ด้วยเหตุนี้ ไทยพีบีเอสจึงเป็นมากกว่าสื่อ แต่เป็น
“สถาบัน” ทีเ่ ป็นทีพ่ ง่ึ ของสังคมในการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สร้างพลเมืองคุณภาพของสังคม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เป็นวิถีของ
การนำ�ไปสู่ความยั่งยืน
ในขณะทีส่ อื่ ได้รบั ผลกระทบจากนวัตกรรมดิจทิ ลั (Media Disruption)
ทำ�ให้พฤติกรรมการบริโภคสื่อเปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้น เพื่อให้เข้าถึงผู้รับสาร
ได้อย่างทั่วถึง จำ�เป็นต้องเลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร (Platform) ที่แตกต่าง
กันไปตามความสนใจของแต่ละกลุม่ ไทยพีบเี อสจึงวางตำ�แหน่งตัวเองในฐานะ
สือ่ สาธารณะให้เป็น “Learning Space For All : พืน้ ทีเ่ รียนรูส้ �ำ หรับทุกคน”
อันหมายถึงพืน้ ทีซ่ ง่ึ สามารถก้าวข้ามข้อจำ�กัดว่าเป็นเฉพาะสือ่ บนแพลตฟอร์มใด
ณ ปัจจุบัน แต่สามารถเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ได้ทั้งทางโทรทัศน์ สื่อใหม่
และการจัดกิจกรรม นั่นหมายถึงว่า จากความเป็น Broadcasting หรือสถานี
โทรทัศน์ ไทยพีบเี อสจะก้าวสูค่ วามเป็น Total Learning Space โดยครอบคลุม
การสร้างการเรียนรูแ้ ละการสือ่ สารผ่านทัง้ ทาง On Air, Online, On Ground
และเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม

ด้ ว ยเหตุ นี้ การเป็ น พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ สำ � หรั บ ทุ ก คนของไทยพี บี เ อส
จะช่วยเน้นความสำ�คัญของบทบาทสือ่ สาธารณะทีม่ งุ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงสังคม
ด้ว ยการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ แปลงไปสู่ ภู มิปั ญ ญา
ให้ ป ระชาชนในสั ง คมได้ ต ระหนั ก และมี ศั ก ยภาพในการเปลี่ ย นแปลง
โดยไทยพี บี เ อสมี บ ทบาทเป็ น ผู้ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งการเรี ย นรู้ จุ ด ประกาย
สร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนร่วมผลักดันทิศทางการขับเคลื่อน
ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสได้กำ�หนดเป้าประสงค์ขององค์การ ภายใต้
กรอบวัตถุประสงค์พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบาย และสะท้อนบทบาทของไทยพีบีเอส ภายใต้บริบท
และสภาพแวดล้อม ว่า
“สังคมวางใจให้ไทยพีบเี อสเป็นผูร้ ว่ มสร้างสรรค์การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ”
อันเป็นเป้าประสงค์ที่ช่วยเน้นให้เห็นถึง “คุณค่าของสื่อสาธารณะ
ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ”
21
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วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์

ค่านิยมองค์กร
ส สื่อเพื่อสาธารณะ
ส มุ่งสร้าง สังคมเป็นธรรม
ท เที่ยงตรง โปร่งใส

วัตถุประสงค์
ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
กำ�หนดวัตถุประสงค์ของ ส.ส.ท. ดังนี้
(1) ด�ำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ทีจ่ ะสนับสนุนการพัฒนาสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
คุณธรรมบนพืน้ ฐานของความเป็นไทย โดยผ่าน
ทางบริการข่าวสารทีเ่ ทีย่ งตรง รอบด้าน สมดุล
และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
(2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์
ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิงทีม่ สี ดั ส่วน
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้นความ
หลากหลายในมิตติ า่ ง ๆ โดยมุง่ ด�ำเนินการอย่าง
ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะ
เป็นส�ำคัญ
(3) ส่งเสริมให้ค วามรู้แ ก่ประชาชนให้ก ้ า วหน้ า
ทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกเพื่ อ ประโยชน์
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผ่านทางการ
ให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
(4) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร เพื่อสร้าง
สังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมกัน
(5) สนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมในการก�ำหนดทิศทาง
การให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารเพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะ
(6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
การดำ�เนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้คำ�นึง
ถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมของประชาชน
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โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2562
(แนบท้ายประกาศโครงสร้าง ส.ส.ท. และโครงสร้างส�ำนัก มีผลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562)
คณะอนุกรรมการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน

คณะกรรมการนโยบาย

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
รับมอบหมายงานจาก ผอ. ส.ส.ท. ตาม พ.ร.บ. มาตรา 34, 35

สำ�นักข่าว

สำ�นัก
รายการ

สำ�นัก
เครือข่าย
สื่อสาธารณะ

สำ�นัก
สื่อใหม่

สำ�นัก
โทรทัศน์
และวิทยุ

สถาบัน
สำ�นัก
สำ�นัก
วิชาการ สื่อสารและ
วิศวกรรม สื่อสาธารณะ ภาคีสัมพันธ์

สำ�นัก
บริหาร

สำ�นักงาน
สำ�นัก
ทรัพยากร ผู้อำ�นวยการ
ส.ส.ท.
มนุษย์

สำ�นัก
ตรวจสอบ
ภายใน

ศูนย์การเงิน
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ทิศทางและยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ไทยพีบเี อสกำ�หนดคุณค่าหลักและทิศทางการดำ�เนินงาน
ที่เรียกว่า “ทิศทาง 6+2” ตามยุทธศาสตร์ “ความแตกต่าง
บนความยั่งยืน” มีแผนรองรับ 3 แผน คือ (1) แผนเนื้อหา
ช่องทางและบริการ (2) แผนภาคีหนุ้ ส่วน (3) แผนด้านทุนมนุษย์
และทุนองค์การ และขับเคลือ่ นด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
1. การเข้าถึงผู้รับสาร ผู้ร่วมสื่อสารที่หลากหลาย ทั่วถึง
ด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง
มุ่ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ เนื้ อ หาและช่ อ งทางออนไลน์
มากขึน้ โดยมีเป้าหมายในการมุง่ ไปสูก่ ารเป็นสือ่ ดิจทิ ลั มากขึน้
(More Digital) กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยวิเคราะห์
จากข้อมูลพฤติกรรมการรับชมของกลุ่มเป้าหมายและทิศทาง
ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ คือ กลุม่ เป้าหมายทาง On Air หรือ
ทางโทรทัศน์ ได้แก่ กลุม่ อายุ 40 ปีขนึ้ ไป และกลุม่ เด็กเยาวชน
และครอบครัว ส่วนกลุ่มที่มีพฤติกรรมการรับชมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ได้ มี ก ารผลิ ต เนื้ อ หาที่ เข้ า ถึ ง กลุ่ ม ตามประเด็ น
ความสนใจในช่อง OTT (Over-The-Top) ซึ่งเป็นบริการ
สื่อสารและแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ “VIPA
Channel” รวมถึงได้สนับสนุนการทำ�สื่อเพื่อเข้าถึงผู้พิการ
ตามนโยบาย กสทช. ในการทำ� Audio Description (AD) หรือ
การบรรยายเสียงด้วยภาพ และการทำ� Closed Caption (CC)
หรือการจัดทำ�คำ�บรรยายตัวอักษร และภาษามือ
2. การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ออกแบบสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งการเรี ย นรู้
ด้ ว ยรู ป แบบและวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ จำ � กั ด เฉพาะการสื่ อ สารผ่ า น
หน้าจอโทรทัศน์หรือช่องทางสื่อใหม่ แต่เปิดพื้นที่การเรียนรู้
ทำ�กิจกรรมต่าง ๆ (On Ground) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ
ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง สามารถร่วมลงมือปฏิบัติและ
นำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม
มุง่ ขยายภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน พัฒนา
ความร่วมมือในการผลิตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นสาธารณะ
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงยกระดับความสัมพันธ์ของภาคี
เครือข่ายให้เป็นหุน้ ส่วนทางสังคม โดยมีกลยุทธ์ส�ำ คัญ 3 ประการ
คือ (1) การสร้างการยอมรับ (Endorsed) เน้นขยายฐานผู้ชม
ให้กว้างขวาง (2) การสร้างการมีสว่ นร่วม (Engagement) พัฒนา

กลไกการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
(3) การสร้างภาคีหนุ้ ส่วน (Empowerment) พัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่าย และร่วมผลิตผลงานเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
4. พัฒนา ส.ส.ท. ให้เป็น “Trusted Brand” ในใจประชาชน
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมการขับเคลือ่ นองค์กรด้วยข้อมูล
เป็นสือ่ ทีเ่ ชือ่ ถือได้ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นทีต่ งั้ ดำ�เนินการ
ด้วยระบบคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ทิศทางหลักของการผลิตเนื้อหา
ไทยพีบเี อสได้ก�ำ หนดวาระหลัก (Core Agenda) เป็น
ทิศทางหลักของการเผยแพร่เนื้อหาในด้านต่าง ๆ มีเป้าหมาย
เชิงประเด็นทางสังคม 3 ด้านหลัก คือ (1) สังคมเสมอภาค
ลดความเหลื่อมลํ้า (2) การศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
(3) คุณค่าความเป็นไทย และการยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
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ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ความเชือ่ มโยงของวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ส.ส.ท.
ไทยพีบีเอสได้รับความไว้วางใจจากเครือข่ายต่างๆ กับการด�ำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์
ทั้งเครือข่ายในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ในการร่วมสื่อสาร และแผนงานต่าง ๆ ในระดับชาติ

ประเด็นเนื้อหา แบ่งออกเป็นเครือข่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. เครือข่ายวาระพิเศษ เช่น การทำ�วาระเลือกตัง้ 2562
ไทยพีบีเอสมีความร่วมมือกับ 9 องค์กร เพื่อจัดกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นและเป็นหลักประกันของการมีส่วนร่วม
จากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และภูมิภาค
2. เครือข่ายด้านประชาสังคม มีสถานะเป็นทัง้ เครือข่าย
เชิงพืน้ ทีใ่ นการมีสว่ นร่วมและเครือข่ายเชิงประเด็นรับฟังข้อมูล
ความคิดเห็นเพือ่ พัฒนาเป็นเนือ้ หาในการสือ่ สาร และมีบางส่วน
ที่สามารถพัฒนาทักษะในการร่วมผลิตเนื้อหาจากมุมมองของ
ท้องถิ่น จำ�นวน 6 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายระดับชุมชนที่ได้
รับผลกระทบจากนโยบายหรือการพัฒนาของรัฐ เอกชน (การ
ลงทุนและอุตสาหกรรม) เครือข่ายแรงงานทัง้ ในและนอกระบบ
เครือข่ายการศึกษา อาทิ เครือข่ายครู นักเรียนบริเวณลุ่มนํ้า
เจ้าพระยา เครือข่ายฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
เช่น เครือข่ายอากาศสะอาด (สื่อท้องถิ่น วิชาการ แพทย์และ
สาธารณสุข ชุมชน) กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาลุ่มนํ้าโขง เป็นต้น
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน การรณรงค์ประเด็นทางสังคม
เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ เครือข่าย
นักธุรกิจ กลุม่ Young Smart Farmer และกลุม่ นักธุรกิจรุน่ ใหม่
เป็นต้น
3. เครือข่ายสถาบันและองค์กรด้านวิชาการ - วิชาชีพ
มีความร่วมมือทัง้ ในการร่วมผลิตรายการ การจัดอบรม การจัด
ประชุมระดับนานาชาติ และการสนับสนุนเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาข่าวและรายการ แบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านสุขภาพ ด้านการเรียนรู้ ด้านส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน ด้านประเด็นการขับเคลือ่ นในมิตติ า่ ง ๆ ด้านสือ่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำ�นวนมากกว่า 30 องค์กร
เช่น สำ�นักงานสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
สำ�นักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน มหาวิทยาลัยรังสิต กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย สถาบัน
เกอเธ่ ประเทศไทย องค์กร INPUT, The International Union
for Conservation of Nature (IUCN), Korea Education
Broadcasting System (EBS) และ Japan Broadcasting
Corporation (NHK) เป็นต้น

จากการประเมินผลการดำ�เนินงาน ส.ส.ท. ประจำ�ปี
พ.ศ. 2562 โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ได้วิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ส.ส.ท. กับการ
ดำ�เนินงานผ่านยุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ ในระดับชาติ
ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งจัดทำ�
บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้อง
กับนโยบาย Thailand 4.0 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
มุ่ ง สร้ า งสั ง คมประชาธิ ป ไตย เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกำ�หนดบทบาทและทิศทางของประเทศ
ผ่านช่องทางสื่ออย่างเท่าเทียม ให้สะท้อนความคิดเห็นใน
ประเด็นที่สำ�คัญของประเทศหรือนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงของประเทศชาติ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มุ่ ง ผลิ ต รายการด้ า นข่ า วสาร สารประโยชน์ และ
สาระบันเทิง ที่มีสัดส่วนเหมาะสม มีคุณภาพสูง และมีความ
หลากหลาย เพื่ อ ตอบโจทย์ ผู้ ช มไทยพี บี เ อสและเพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับสือ่ ทัว่ ไปทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสื่อสาธารณะในปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
มุ่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการใช้สื่อสาธารณะที่มีประโยชน์ เพื่อชี้น�ำ ประเด็น
ทางสังคมที่มีคุณค่า ส่งเสริมให้สื่อปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อย่างเคร่งครัด ให้ความสำ�คัญโดยจัดเวลาและพืน้ ทีอ่ อกอากาศ
ให้แก่สื่อที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด กำ�หนด
เนื้อหาด้านปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิต
และอาชีพ โดยจัดกิจกรรม โครงการที่ไม่ได้จำ�กัดพื้นที่การ
เรียนรู้ทางหน้าจอโทรทัศน์ แต่ยังเปิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ หรือช่องทาง On Ground เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติ นำ�ไปใช้ได้จริง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
มุ่งเสริมสร้างพลังทางสังคม สร้างโอกาส และส่งเสริม
ค่านิยมความเสมอภาคในสังคม ให้โอกาสแก่กลุม่ คนด้อยโอกาส
ในการเข้าถึงสื่อเพื่อให้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ เช่น
สนับสนุนการทำ�สือ่ เพือ่ เข้าถึงผูพ้ กิ ารตามนโยบายของ กสทช.
กับโครงการ Audio Description (AD) การบรรยายด้วยเสียง
แทนภาพ และ Closed Captions (CC) การจัดทำ�คำ�บรรยาย
ตัวอักษรเพื่อให้ผู้ที่มีข้อจำ�กัดด้านการได้ยินและการมองเห็น
สามารถเข้าถึงข่าวสารได้ การส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรม
คุณธรรม รวมทัง้ ให้สอ่ื สารมวลชนทุกช่องทางใช้เป็นเครือ่ งมือ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ ลดความขัดแย้ง ร่วมใจกันพัฒนาสังคม
เช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายนักสือ่ สารสาธารณะ การจัดให้มี
พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้ง
สร้างการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
การนำ�เสนอรายการสารคดีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ช่วยต่อยอดความคิดและแรงบันดาลใจ เป็นต้น
รวมถึงมุง่ พัฒนาช่องทางสือ่ ทีต่ อบสนองความหลากหลาย
ของผู้ ช มที่ต้องการข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน เช่น การ
ให้บริการข่าว รายการภาคพลเมือง รายการสารประโยชน์
สาระบันเทิงที่นำ�เสนอผ่านทุกช่องทางสื่อสำ�หรับผู้ชมทั่วไป
(Mass Product) การให้บริการผลิตภัณฑ์แบบ On Demand
สำ�หรับกลุม่ ทีส่ นใจเฉพาะเรือ่ ง (Personalized Product) ทีผ่ ชู้ ม
สามารถเลือกรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)
ซึ่งจะอยู่บนช่องทางออนไลน์เป็นหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
มุ่ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
เห็นได้จากการมีแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะสอดรับกับการปฏิบตั งิ านในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการองค์กร ทำ�ให้องค์กรมีประสิทธิภาพ การ
ติ ด ตามประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งาน การสำ � รวจความพึ ง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการ
ดำ�เนินงาน การทบทวนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทในปั จ จุ บั น การจั ด ทำ � แผน
บริ ห ารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

เมื่ อ วิ เ คราะห์ จ ากนโยบาย Thailand 4.0 พบว่ า
ไทยพีบีเอสทำ�หน้าที่เป็นสื่อสาธารณะที่มุ่งสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม ขับเคลือ่ นการออกแบบ
และความคิดสร้างสรรค์ด้วยการขยายภาคีเครือข่าย ทั้งกลุ่ม
ผู้ผลิตอิสระ สื่อท้องถิ่น สื่อวิชาชีพ สนับสนุนการขับเคลื่อน
ของคนรุ่นใหม่ ทำ�งานร่วมกันแบบหุ้นส่วนทางสังคม ร่วมผลิต
ผลงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ในด้านการสร้างความยั่งยืนผ่านกลไกการพัฒนาที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไทยพีบีเอสมีส่วนสร้างความตระหนัก
ให้สังคมเห็นความสำ�คัญในประเด็นสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ
ประเทศและระดับโลก ทำ�งานด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็น
สื่ อ ที่ ใ ห้ ค วามรู้ ชี้ แ นะถึ ง ความจำ � เป็ น ที่ สั ง คมต้ อ งอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการขับเคลื่อนให้
เกิดเป็นวาระประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านรายการ ข่าว
สารคดี และการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการพัฒนาที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำ�ไปสู่การสร้างความยั่งยืน Green
Growth Engine

การประเมินความพึงพอใจของผูช้ มผูฟ
้ งั รายการ
และการประเมินบทบาทของไทยพีบเี อส
ปี พ.ศ. 2562
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ จากบริ ษั ท มาร์ เ ก็ ต
ซับพอร์ท จำ�กัด สำ�รวจประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 3,200 คน
ที่ รั บ ชมไทยพี บี เ อสเป็ น ประจำ � โดยสำ � รวจในช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - มกราคม พ.ศ. 2563 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98 มีความเห็นว่าไทยพีบีเอสทำ�หน้าที่
เป็นสื่อสาธารณะได้ดีแล้ว ผลสำ�รวจยังพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 86 รับชมข่าวและรายการข่าวมากที่สุด รองลงมา
ร้อยละ 61 รับชมสารคดี และร้อยละ 41 รับชมรายการ
ประเภทปกิณกะ และประเด็นความพึงพอใจสำ�หรับแต่ละ
ประเภทรายการพบว่า กลุ่มข่าว รายการข่าว กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ ช มพอใจมากที่ สุ ด เรื่ อ งความรวดเร็ ว ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์
กลุ่มรายการสารคดี พึงพอใจที่สุดในแง่มุมการเปิดโลกทัศน์
ได้ความรู้ใหม่ กลุ่มรายการเด็กและเยาวชน พึงพอใจมาก
ที่สุดว่ารายการนำ�ไปสู่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
กลุ่มรายการกีฬา ผู้ชมพอใจในเรื่องความสนุก เพลิดเพลิน
และความบันเทิงในการรับชม กลุ่มละครซีรีส์ พึงพอใจความ
น่าสนใจของละคร และกลุ่มรายการภาคพลเมือง พึงพอใจ
มากที่สุดในเนื้อหารายการเป็นข้อเท็จจริง มีความถูกต้อง
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งบค่าใช้จา่ ยแยกตามลักษณะงาน ปี พ.ศ. 2562
งบค่าใช้จ่ายตามลักษณะงานเป็นการนำ�ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินมาจำ�แนกตามลักษณะงาน
ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ดำ�เนินการ ปี พ.ศ. 2562
ไทยพี บี เ อสมี ค่ า ใช้ จ่ า ยตามงบการเงิ น จำ � นวน 2,321,081,556.96 บาท จำ � แนกเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามลักษณะงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
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มุ่ ง มั่ น เป็ น สถาบั น สื่ อ สาธารณะ

ผลงานเด่นแห่งปี

2562
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ไทยพีบีเอสเกาะติดประเด็นส�ำคัญของสังคมในปี พ.ศ. 2562

ด้ ว ยการเปิ ด ตั ว แคมเปญ “ส่ ง เสี ย งประชาชน...ให้ เ สี ย งประชาชน
ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง” ในเดือนมีนาคมเพื่อต้อนรับวาระการเลือกตั้ง
ของสังคมไทย โดยไม่ได้น�ำเสนอแค่ผลการเลือกตั้งหรือการจัดเวทีดีเบต
ของพรรคการเมืองเท่านั้น แต่ยังจัดเวทีรับฟังเสียงของประชาชนมากกว่า
30 เวทีจากทุกภูมิภาค เพื่อส่งเสียงของประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง
พร้อมกับติดตามเรือ่ งราวของ “สารเคมีเกษตร” ทีส่ งั คมไทยก�ำลังจับตามอง
ว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนอย่างไรบ้าง โดยหวังให้การสื่อสาร
ข้ อ มู ล ของเรื่ อ งนี้ น�ำไปสู ่ ก ารสร้ า งสั ง คมเกษตรปลอดภั ย และส่ ง ท้ า ย
ปลายปีด้วยความภูมิใจเสนอละครคุณภาพที่สะท้อนวัฒนธรรมอาหาร
และวิถีชีวิตในสมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านเรื่องราวและภูมิปัญญาของคนไทย
ใน “ละครปลายจวัก”
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ส่งเสียงประชาชนให้ ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสได้ประกาศ
เจตนารมณ์ต่อการเลือกตั้งใหญ่ที่ส�ำคัญยิ่งในครั้งนี้ว่า จะท�ำ
หน้าที่ “ส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง” โดย
จับมือร่วมกับภาคีเครือข่าย มุง่ หวังผลทีส่ �ำคัญ 3 ประการ คือ
1. สะท้อนความต้องการของประชาชนไปสู่พรรค
การเมื อ งในการก�ำหนดเป็ น นโยบายของพรรคและของ
รัฐบาล
2. สร้ า งการเรี ย นรู ้ แ ก่ ป ระชาชน ทั้ ง ด้ า นเท่ า ทั น
นโยบายพรรคการเมื อ งและด้ า นกลไกการเลื อ กตั้ ง ตาม
กฎหมายใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้ประชาชนได้มี
ข้อมูลและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ
3. จับตาการเลือกตั้งครั้งส�ำคัญนี้สู่การจัดตั้งรัฐบาล
และจับตาการจัดท�ำนโยบายว่าจะตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างไร
ไทยพีบีเอสเตรียมการส�ำหรับพันธกิจดังกล่าวโดย
เปิด “ศูนย์อ�ำนวยการวาระเลือกตั้ง 2562” ขึ้นเมื่อวันที่
12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร่วมกับ 9 องค์กรพันธมิตร ได้แก่
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-Net)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย
ในด้านการหวังผลที่จะสะท้อนเสียงของประชาชน
ไปสู่พรรคการเมืองในการก�ำหนดนโยบาย ศูนย์อ�ำนวยการ
วาระเลือกตั้ง 2562 ท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อรวบรวมและ
ขยายเสียงของประชาชนส่งต่อไปให้ถึงพรรคการเมืองที่อยู่
ระหว่างจัดท�ำนโยบายและหาเสียง โดยสร้างกระบวนการ
รวบรวมสิ่งที่ประชาชนต้องการเพื่อส่งต่อให้พรรคการเมือง
และรัฐบาลในอนาคต ด้วยการเปิดพื้นที่ฟังเสียงประชาชน
ผ่านการจัดเวทีในภูมิภาค 12 เวที เวทีที่จัดร่วมกับ 9 องค์กร
พันธมิตร 11 เวที เวทีถกแถลงเชิงวิชาการ 7 เวที และ
รายการเลือกตั้ง 62 ส่งเสียงประชาชนทางออนไลน์ เวลา
18.00 - 18.40 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อให้เป็น “พื้นที่”
ส�ำหรับประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ได้ส่งเสียงความต้องการ
ไปถึงพรรคการเมืองตลอด 2 เดือน
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จากประเด็นทีไ่ ด้มาด้วยกระบวนการดังกล่าว ศูนย์อ�ำ นวยการวาระเลือกตัง้ 2562 ได้ตงั้ ทีมเพือ่ ค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในเชิงสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ที่สนับสนุนและขยายความประเด็นเหล่านั้น สกัดออกมาเป็น
5 เรื่องหลัก 15 ประเด็นย่อย คือ
1. เศรษฐกิจ ประเด็นย่อยคือ ความเหลื่อมลํ้า การลงทุนภาครัฐและการจัดสรรทรัพยากร ปัญหา
การเกษตร
2. การเมือง ประเด็นย่อยคือ ปฏิรูประบบราชการและการปกครองส่วนท้องถิ่น คอร์รัปชัน และ
ความมั่นคงใหม่
3. การศึกษา ประเด็นย่อยคือ การจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษา บุคลากร
4. สังคมสวัสดิการ ประเด็นย่อยคือ ระบบสวัสดิการ บริการสุขภาพและประกันสังคม ความยากจน
5. สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง ประเด็นย่อยคือ ภัยพิบัติ มลพิษ การพัฒนาเมือง
ศูนย์อ�ำนวยการวาระเลือกตั้ง 2562 ได้วางกลไกเพื่อส่งต่อประเด็นเหล่านี้ไปสู่พรรคการเมือง
ด้วยการเปิดเวทีใหญ่ “วาระประชาชน ก�ำหนดอนาคตประเทศไทย” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
ขณะทีเ่ วลานัน้ สือ่ ต่าง ๆ ทัง้ โทรทัศน์และสือ่ ออนไลน์ตา่ งโหมสร้างเวทีดเี บตนโยบายของพรรคการเมือง
ทีม่ ลี กั ษณะเปิดพืน้ ทีใ่ ห้พรรคการเมืองน�ำเสนอนโยบายทีม่ งุ่ หวังจะด�ำเนินการเมือ่ ได้เป็นรัฐบาล และมีลกั ษณะ
เป็นการโต้ประเด็นระหว่างกัน แต่เวที “วาระประชาชน ก�ำหนดอนาคตประเทศไทย” มีความแตกต่างออกไป
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คือ ให้ตัวแทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นหลักได้คั้นทุกประเด็นย่อยให้ออกมาเป็น 1 ค�ำถาม
โดยคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชนกลุ่มประเด็นนั้นเป็นผู้ขึ้นมาตั้งค�ำถามบนเวที และให้พรรคการเมือง
ตอบว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าว กับทั้งให้มีตัวแทนนักวิชาการสาขาต่าง ๆ
ตั้งค�ำถามที่เกี่ยวข้องเสริมภาคประชาชนด้วย
เวที “วาระประชาชน ก�ำหนดอนาคตประเทศไทย” มีผู้แทนพรรคการเมืองจ�ำนวน 7 พรรค เข้าร่วม
ตอบค�ำถาม 5 ค�ำถาม ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.00 น. โดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และออนไลน์
ตลอด 3.30 ชั่วโมง ซึ่งเวทีนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากพรรคการเมือง ภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน
และผู้รับชมในทางชื่นชมว่า เป็นเวทีดีเบตที่แตกต่าง แสดงถึงความตั้งใจในการให้นํ้าหนักต่อเนื้อหาของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และพรรคการเมืองที่เข้าร่วมเวทีให้การยอมรับว่า เป็นเวทีที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา
และยากต่อการตอบค�ำถามที่ไม่เหมือนเวทีดีเบตอื่น ๆ
ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่ให้ทุกพรรคการเมือง จึงได้จัดเวทีดีเบตย่อยให้แก่พรรคการเมืองหน้าใหม่
ได้น�ำเสนอแนวคิดและนโยบายภายใต้วิธีคิดเดียวกัน คือให้ตอบค�ำถามหรือเสนอนโยบายต่อสิ่งที่เป็น
เสี ย งสะท้ อนหรือค�ำถามของประชาชนที่ไ ทยพีบีเอสสกัดออกมาจากพื้นที่และกลไกที่สร้างขึ้น ทั้งใน
“รายการ 10 วัน 1,000 นาที” ที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.30 - 22.10 น. ตั้งแต่วันที่
28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ “รายการเลือกตั้ง 62 ส่งเสียงประชาชน” อีกด้วย
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ในด้านการหวังผลสร้างการเรียนรูแ้ ก่ประชาชน
เพือ่ ให้ประชาชนได้มขี อ้ มูลและออกไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
อย่างมีคุณภาพ ศูนย์อ�ำนวยการวาระเลือกตั้ง 2562
มีทีมศึกษาข้อมูลที่ได้จากเวทีต่าง ๆ น�ำมาค้นคว้า
หาข้ อ มู ล สนั บ สนุ น รวมทั้ ง จ�ำแนกแยกแยะและ
วิเคราะห์นโยบายของพรรคการเมือง น�ำเสนอผ่าน
รายการข่าวภาคหลักต่าง ๆ และเป็นข้อมูลบนเว็บไซต์
ของไทยพีบเี อสทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ และยัง
ใช้เป็นข้อมูลน�ำเสนอบนจอหลักของเวที “วาระ
ประชาชน ก�ำหนดอนาคตประเทศไทย” เพื่อให้
ผู้รับชมได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการรับชมด้วย
ในด้ า นการท� ำ หน้ า ที่ จั บ ตาการเลื อ กตั้ ง
ครั้งส�ำคัญนี้สู่การจัดตั้งรัฐบาลและจัดท�ำนโยบาย
ไทยพีบีเอสได้ยกพื้นที่ห น้าจอโทรทั ศ น์ แ ละพื้ น ที่
สื่อออนไลน์ทั้งหมดให้กับการรายงานข่าวเลือกตั้ง
ถ่ายทอดสดตั้งแต่ก่อนเปิดหีบจนถึงนับคะแนนเสร็จ
ทั้งการรายงานสด 4 G จากพื้นที่ทั่วประเทศมากกว่า
20 จุด การวิเคราะห์การเมืองโดยนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองในสถานี และรายงานผล
การนั บ คะแนนแบบ real time ควบคู ่ ไ ปกั บ
การวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ของการจับขั้วของ
พรรคการเมือง
หลังเลือกตัง้ ศูนย์อ�ำนวยการวาระเลือกตัง้ 62
ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดเสวนา
“หยุดแบ่งขัว้ ! ฟังเสียงประชาชน ก่อนจัดตัง้ รัฐบาล”
เผยแพร่ผ่าน Facebook Live ของไทยพีบีเอส
ไทยพีบีเอสยังเกาะติดการจัดตั้งรัฐบาลและ
การจัดท�ำนโยบายอย่างต่อเนื่อง และให้นํ้าหนักกับ
สถานการณ์การเมืองที่ส�ำคัญโดยการถ่ายทอดสด
เหตุการณ์ส�ำคัญ เช่น ถ่ายทอดสดรายการ “ชี้ชะตา
ไทยรักษาชาติ” “ศึกชิงประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร”
และ “ศึกชิงนายกรัฐมนตรี” “อภิปรายพระราชบัญญัติ
งบประมาณ 2563” แม้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลและ
ประกาศนโยบายแล้ว รายการข่าวของไทยพีบีเอส
ยั ง คงให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ ประเด็ น เสถี ย รภาพทาง
การเมื อ งเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเท่ า ทั น สถานการณ์ ที่
อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และได้จัด
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นักข่าวเกาะติดการประชุมของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ
เพือ่ น�ำผลมารายงานและวิเคราะห์ให้ประชาชนได้รบั รู้
และเกิดความสนใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนกลไก
การท�ำงานของสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนด้วย
ในขณะเดี ย วกั น ไทยพี บี เ อสไม่ ไ ด้ เ สนอ
ประเด็นเลือกตัง้ แค่ในรูปแบบข่าว แต่ยงั ขยายเนือ้ หา
ดังกล่าวไปยังรูปแบบรายการจากภาคพลเมืองอย่าง
Backpack Journalist ได้น�ำเสนอเนื้อหาเลือกตั้ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ การเมืองเรือ่ งคนจน การเมือง
นอกสภา และ My First Time Voter รวมทั้งขยาย
จากออนแอร์สู่ออนไลน์ ผ่าน Facebook-Twitter/
BackpackJournalist เพิ่มเนื้อหาพิเ ศษส�ำหรับ
ออนไลน์โดยเฉพาะ เพื่อสร้าง Engagement กับ
กลุ่ม Young Voters ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้
ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ที่แบ่งแยกกันระหว่าง
ชนบท VS เมือง แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนว่า
จะมีแรงปะทะกันระหว่าง “Gen” ดังนั้น ทุกเนื้อหา
ที่จะถูกโพสต์ใน FB-Twitter/BackpackJournalist
จะเน้นการตั้งค�ำถามเชิงวิพากษ์ของคนรุ่นใหม่กับ
คนรุ่นเก่าแต่ความคิดใหม่ ประกอบกับเน้นการมอง
ประเด็นเชื่อมโยงจากคนตัวเล็ก ๆ สู่ภาพใหญ่หรือ
ปัญหาโครงสร้างและระบบสังคม
นอกเหนือจากรายการแล้ว ส�ำนักเครือข่าย
สื่อสาธารณะได้ใช้ช่องทางออนไลน์ผ่านเพจ THE
NORTH องศาเหนือ เพจอยู่ดีมีแฮง และเพจแลต๊ะ
แลใต้ เป็นช่องทางท�ำงานร่วมกับภาคประชาสังคม
ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ สือ่ สารเรือ่ งราว
จากท้องถิ่นสู่สาธารณะ และได้น�ำเสนอเนื้อหาเรื่อง
เลือกตั้งด้วย
เพจองศาเหนือ จัดเวทีสื่อสารร่วมกับวาระ
ของไทยพี บี เ อส “ส่ ง เสี ย งประชาชนให้ ไ ปไกล
กว่าการเลือกตั้ง” ผ่านกองบรรณาธิการในพื้นที่
และเชื่อมการสื่อสารผ่านพื้นที่ออนไลน์ที่ www.
citizenthaipbs.net และรายการหน้าจอน�ำเสนอ
ประเด็นจากพื้นที่ 5 เรื่อง ได้แก่ (1) นโยบายรับมือ
อนาคตจากประชาชน 4 ภาค (2) นโยบายที่ดินและ
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กลไกสร้างเศรษฐกิจฐานราก (3) ชายแดนกับโลกของประชาชน สิ่งที่รัฐบาลใหม่ต้องเข้าใจ (4) มองการศึกษา
ให้เข้าใจ ก่อนคิดจะปฏิรปู อย่างไร (5) รัฐสวัสดิการ สิทธิพลเมืองไม่ใช่สงั คมสงเคราะห์ ผลจากเวทีพดู คุย ท�ำให้
คนในพืน้ ทีไ่ ด้มานัง่ หารือกัน ไม่เพียงแค่การได้คยุ กันเฉพาะประเด็นของตัวเอง แต่ยงั ช่วยท�ำให้เกิดการเรียนรู้
ประเด็นจากต่างพื้นที่ และเรียนรู้แนวคิดในระดับนโยบายที่จะมีผลต่อการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่อีกด้วย
เพจอยู่ดีมีแฮง ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคอีสาน เป็นกองบรรณาธิการร่วม
สื่อสารและคอยจับตาสถานการณ์ไปพร้อมกัน โดยใช้ชื่อโปรเจ็กต์ครั้งนี้ว่า NexC Report มีมหาวิทยาลัย
คอยสือ่ สารอย่างน้อย 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงทีมผลิตภาคพลเมืองอยูด่ มี แี ฮงก็รว่ มสือ่ สารในแต่ละจังหวัด และ Facebook
Live จับตาตามแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
เพจแลต๊ะแลใต้ เกาะติดการเลือกตั้งผ่านเครือข่ายเชิงประเด็นในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเป็นการเกาะติด
การเลือกตั้งของคนต่างจังหวัดและกลุ่มที่ได้รับสิทธิในการเลือกตั้งครั้งแรก กลุ่มจิตอาสาที่ช่วยจัดการ
การเลือกตั้ง และรายงานเหตุการณ์สดในพื้นที่ต่าง ๆ มีการน�ำเสนอประเด็นการพัฒนาจากภาครัฐ เช่น
คลองวังหีบ ประตูกั้นนํ้าเค็มปากประ เขาโต๊ะกรัง ท่าเรือนํ้าลึกจะนะ และประเด็นการลดขยะ เช่น
หลอดราโพ ตลาดลดขยะ กาบหมากรักษ์โลก หลอดไม้ไผ่ กระดาษจากฟางข้าว เป็นต้น
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สารเคมีเกษตรและพาราควอต
ไทยพีบีเอสได้น�ำเสนอประเด็นข่าว “สารเคมีเกษตร”
ทั้ง 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.
2562 นัน้ น�ำเสนอมติทปี่ ระชุมผูต้ รวจการแผ่นดิน ทีม่ อบหมาย
ให้ ก รมวิ ช าการเกษตรต้ อ งจั ด ท�ำและส่ ง มอบแผนยกเลิ ก
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 3 ชนิดภายใน
เดือนมกราคม แต่ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากอ้างว่ายังไม่มี
สารทดแทน และน�ำเสนอความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน
วิชาการ เช่น ภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดหนองบัวล�ำภู ประชุม
เพื่อหาแนวทางเดินหน้าแก้ไขปัญหาสารเคมีเกษตรตกค้าง
ในระหว่างการน�ำเสนอข่าวการเลือกตัง้ ทัว่ ไป พ.ศ. 2562
ได้น�ำเสนอข่าวภาคประชาชน เปิดเกมรุกให้พรรคการเมือง
แต่ละพรรคประกาศจุดยืนและนโยบายการแบน - ไม่แบน
สารเคมีเกษตรให้ชัดเจนร่วมไปกับข่าวการเมือง การหาเสียง
และนโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และยังคง
ตามเกาะติดรายงานเรือ่ งนีไ้ ปจนถึงการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ของนายกรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตลอดทั้ ง ปี พ.ศ. 2562 ประเด็ น สารเคมี เ กษตร
ถูกเล่นอยู่บนฉากของการเมือง ความขัดแย้งในการยกเลิก
ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ เกษตรกรที่ จ ะต้ อ งหาซื้ อ สารเคมี อื่ น
หรือวิธีการอื่นที่ท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การได้และเสีย
ผลประโยชน์ของบางกลุ่มจากการหายไปของสารเคมีเดิมและ
การเข้ามาทดแทนของสารเคมีตัวใหม่ แม้จะมีความพยายาม
ของหลายฝ่ายในการเสนอมาตรการในการรองรับก่อนการ
แบนจริง แต่ดูเหมือนการขับเคลื่อนก็เต็มไปด้วยอุปสรรค
กระทัง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายชุดใหม่มกี ารเลือ่ น
การแบนสารเคมีออกไป 2 ชนิด และจ�ำกัดการใช้ 1 ชนิด
ขณะที่ ส ถานการณ์ ข ่ า วสารเคมี เ กษตรเริ่ ม เป็ น การ
โต้กันไปมารายวันในสื่ออื่น ๆ แต่ไทยพีบีเอสยังคงมุ่งน�ำเสนอ
ทางออกจากปั ญ หาการใช้ ส ารเคมี โดยน�ำเสนองานวิ จั ย
งานวิชาการ ตัวอย่างการปรับตัวของเกษตรกร รวมไปจนถึง
ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารปลอดภัย เพื่อให้
สังคมและเกษตรกรมองเห็นทางออกของเรื่องนี้และสามารถ
ลงมือท�ำได้ทันที โดยไม่ต้องรอรัฐและนักการเมือง รวมถึง
ให้พื้นที่รับฟังเสียงจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้งเกษตรกร
ผู้ขาย และกลุ่มธุรกิจ โดยมีศูนย์กลางของการน�ำเสนออยู่ที่
ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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การประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการขับเคลื่อนประเด็น “สารเคมีการเกษตร” ของไทยพีบีเอส
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบนั การเผยแพร่ขา่ ว รายการ และการลงพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งของทีมงานไทยพีบเี อส
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางสังคม (Social Impact) จากการขับเคลื่อนประเด็น “สารเคมีการเกษตร”
อย่างชัดเจน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล�ำภู โดยศูนย์วิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์พบว่า เกษตรกรมีการใช้สารเคมีการเกษตรลดลง ขณะที่ปริมาณพื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น คู่ขนาน
ไปกับยอดผู้ป่วยเนื้อเน่าอันเป็นผลมาจากสารเคมีการเกษตรมีจ�ำนวนลดลงจนกลายเป็นศูนย์
การเผยแพร่ข่าว รายการ และการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของทีมงานไทยพีบีเอสยังได้สร้างผลกระทบในวงกว้าง
โดยกลุ่มผู้บริโภคมีความตื่นตัวและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมี 3 สารในพืชผักเพิ่มมากขึ้น จนน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบายเเละการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผลกระทบจากสารเคมีทั้ง 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส
และไกลโฟเซต) อย่างจริงจัง และได้มีการออกมาตรการจ�ำกัดการใช้ 3 สารดังกล่าวจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน

“

การลดใช้สารเคมี มีผลเป็นรูปธรรม ผลการใช้สารเคมีลดลง โดยมีการสุ่มตรวจใน 5 อำ�เภอ
(ในจังหวัดหนองบัวลำ�ภู) พบว่า ปี พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ยการใช้สารเคมี 1.3 ลิตรต่อไร่
ปี พ.ศ. 2562 ค่าเฉลี่ยการใช้สารเคมี 0.8 ลิตรต่อไร่ ส่วนในพื้นที่ ต.บุญทัน พบว่า
ในปี พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ยการใช้สารเคมี 1.4 ลิตรต่อไร่ แต่ปี พ.ศ. 2562 พบเพียง 0.5 ลิตรต่อไร่เท่านั้น
ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล�ำภู

“

”

เมื่อก่อนไม่เคยมีคำ�พูดว่า “ความปลอดภัยของอาหาร” แต่จากการนำ�เสนอข่าวนี้ของไทยพีบีเอส
คนไทยเริ่มตระหนักกับคำ�คำ�นี้ หลังจากนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร ให้ไปช่วยทำ�วิจัยตรวจสารเคมี
ซึ่งไทยพีบีเอสตามไปช่วยรายงานข่าวทุกที่ จนเกิดคำ�ว่า Green Market สร้างระบบระวัง
รศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล นักวิจัย สกว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“

”

การนำ�เสนอผลกระทบจากการใช้สารเคมี เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีหลักฐานชัดเจน
ก่อให้เกิดมาตรการจำ�กัดการใช้ 3 สารจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ทำ�ให้ทุกคนตระหนักหมดทั้งผู้นำ�เข้า ผู้ขาย 3 สารเคมี ทั้งผู้ใช้สารเคมี และผู้บริโภค
จนนำ�ไปสู่ชาวบ้านเลิกใช้สารเคมี หันมาใช้เกษตรอินทรีย์
นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวล�ำพู

”
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ละครปลายจวัก
ละครปลายจวัก เป็นละครโทรทัศน์เชิงประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดคุณค่าวัฒนธรรมอาหารไทยได้อย่าง
ละเมียดละไม เนื้อหาที่เชื่อมโยงเอกลักษณ์ของอาหารไทย ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ความเป็นสยามประเทศ
เล่าเรือ่ งผ่านชีวติ ของข้าราชบริพารในห้องเครือ่ งหลวงภายในพระบรมมหาราชวังช่วงแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5
เนื้อหาละครท�ำหน้าที่เชื่อมโยงแนวคิดความมั่นคงทางอาหารของไทยที่อยู่ในวิถีชีวิตของเรามาช้านาน
ละครปลายจวัก ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของละครโทรทัศน์ไทยด้วยเนื้อหาและงานผลิตที่ให้
ความส�ำคัญกับการศึกษาความถูกต้องและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ความพิถีพิถัน และเรียกคืน
ความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในปรัชญาและคุณค่าของอาหารไทย ท�ำให้ “ปลายจวัก” เป็นละครแห่งปีของไทยพีบเี อส
ที่งดงามที่สุด
ละครปลายจวัก ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมอย่างมาก โดยเฉพาะการมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า
เป็นละครที่ท�ำให้เห็นขั้นตอนการท�ำอาหารไทยในสมัยก่อน มีการถ่ายท�ำที่สวยงาม จนสัมผัสได้ถึงรสและ
กลิ่นของอาหาร และยังท�ำให้ได้รู้จักอาหารไทยทั้งต�ำรับชาววัง ชาวบ้าน และอาหารพื้นถิ่นอีกหลายรายการ
รวมทั้งยังเป็นละครที่สะท้อนเหตุการณ์บ้านเมืองยุคสมัยที่ไทยก�ำลังถูกรุกรานจากต่างชาติ นักแสดงมีเสน่ห์
ทุกตัวละคร บทละครดีมคี วามขัดแย้งให้ได้ลนุ้ มีค�ำพูดเปรียบเปรยให้ได้คดิ และเพลงประกอบมีความไพเราะ
อย่างมาก ท�ำให้ละครเรื่องนี้มีความละมุนละไมยิ่งนัก
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ความคิดเห็นของผู้ชมต่อละคร

ป ล า ย จ วั ก

“

ชอบที่ไม่มีเรื่องของความอิจฉาอะไรมากมาย
และบรรยากาศของเรื่องที่ท�ำ ให้รู้สึกอิ่มเอมมาก
มีกลิ่นอายความอบอุ่น
อภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ

“

”

ชอบละครเรื่องนี้ตรงที่ไม่มีบทแบบละครนํ้าเน่า
ถ้าเป็นเรื่องอื่น แม่อ่อนต้องเจอแม่เลี้ยงใจร้าย พี่สาวแย่งสามีหรือไม่ก็แม่ผัวไม่ชอบลูกสะใภ้ไปแล้ว
แต่บทก็ไม่ได้อ่อนขนาดโลกสวย ยังมีมุมที่ท�ำ ให้ซีเรียสและลุ้นตามอยู่
ชอบเพลงประกอบละคร ส่วนตัวยกให้เป็นละครที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลย
Kan Nim

“

”

ละครเรื่องนี้ดีมาก ๆ ดูได้ตั้งแต่รุ่นเด็กจนถึงรุ่นอายุเกษียณ
แถมไม่มีคำ�หยาบคายและไม่มีตบตีกัน เป็นละครที่เป็นตัวอย่างที่ดีของละครและสังคม
อยากให้มีละครแนวนี้ออกมาอีกจัง ดูละครเรื่องนี้แล้วสบายหูสบายตา
แถมมีเกร็ดน่ารู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำ�ให้เราหิวและอยากกินทุกครั้งที่ชมละคร
ทำ�ให้เราอยากทำ�อาหารหลากหลายมากขึ้น

”

อาหารต้นตำ�รับไทยมีเสน่ห์มาก ๆ สามารถดัดแปลงได้ รักอาหารไทยสุดๆ
สมใจ ปรารถนา
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มุ่ ง มั่ น เป็ น สถาบั น สื่ อ สาธารณะ

เกียรติคุณและรางวัล

2562
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ด้านองค์กร
ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลด้านองค์กร จำ�นวน 4 รางวัล
1. YouTube Day 2019
รางวัล Gold Button ในฐานะที่มีผู้ติดตาม
ครบ 1 ล้าน
2. โครงการจิตสำ�นึกรักเมืองไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
ไทยพีบีเอสรับมอบโล่รางวัลเป็นที่ระลึก
จากสำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3. รางวัลเลิศรัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
รางวัลเลิศรัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน
4. รางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ 3 ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
รางวัลสื่อสร้างสรรค์ ประเภทสื่อสารมวลชน
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ด้านข่าวและรายการ
ไทยพีบเี อสได้รบั รางวัลด้านข่าวและรายการ จ�ำนวน 30 รางวัล
1. การประกวด the 4th ABU Awards on Climate
Action and Disaster Preparedness
รางวัล The Best Human Story ได้แก่ รายการรู้สู้ภัย
ตอน พลังงานทางเลือก ลดโลกร้อน
2. Asia Media Summit Awards Ceremony
รางวัลรองชนะเลิศ World TV Awards 2019 ได้แก่
รายการสะเทือนไทย ตอนทะเลจร #ธุรกิจพิชิตขยะ
3. รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครัง้ ที่ 22 ประจำ�ปี พ.ศ. 2561*
ประเภทรางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวน
รางวัลชมเชย ประเภทข่าวสืบสวน จากรายการเปิดปม
ตอน นํ้ามันทอดซํ้า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ประเภทรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
รางวัลยอดเยีย่ ม สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทรายการ
จากรายการเปิดปม ตอน ชีวิตหนี้มลาบรี
รางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทรายการ
จากรายการเปิดปม ตอน ผู้ลี้ภัยในเงา
รางวัลยอดเยีย่ ม สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสกูป๊ ข่าว
จากรายการบ่ายโมง ตรงประเด็น ตอน ขยะพิษ
		 ภาคตะวันออก
รางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสกู๊ปข่าว
จากผลงานข่าว “ทุจริตอาหารกลางวันเด็ก จังหวัดพิจติ ร”
ประเภทรางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์
รางวัลชมเชย ข่าวเหตุการณ์ ประเภทข่าวรายงานสด
จากผลงาน “เหตุการณ์วนอุทยานถา้ํ หลวง - ขุนนา้ํ นางนอน”
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4. รางวัลจากพิธมี อบรางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี
พ.ศ. 2561*
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สาขาโทรทัศน์ ประเภทข่าว
สืบสวนสอบสวน จากผลงานข่าว มูลนิธิแอบอ้างเบื้องสูง
โดยคุณธิดารัตน์ อนันตรกิตติ ผู้สื่อข่าวรายการสถานี
ประชาชน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 สาขาโทรทัศน์ ประเภทข่าว
ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม จากผลงานข่ า ว หลอกเช่ า รถ โดย
คุ ณ อภิ ก ขณา บุ ร าณฤทธิ์ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายการสถานี
ประชาชน
รางวั ล เสื้ อ สามารถ จากผลงานข่ า ว ทุ จ ริ ต สมาคม
ฌาปนกิจ โดยคุณประภาส เลิศวิไล ผู้สื่อข่าวรายการ
สถานีประชาชน
รางวั ล เสื้ อ สามารถ จากผลงานข่ า ว พิ ษ ศั ล ยกรรม
โดยคุณวรรณิษา ศรีรนื่ ผูส้ อื่ ข่าวรายการสถานีประชาชน
5. รางวัลจากการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
รางวัลชนะเลิศจากผลงานเรือ่ ง ขอเป็นคนไทย โดยทีมข่าว
ศูนย์ข่าวภาคใต้

6. รางวัลผูผ้ ลิตสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ TMF AWARDS
ระดับภาคกลาง รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย 2562
“ผนึกกำ�ลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี”
รางวัลชมเชย ผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF
Awards) ประเภทสื่อสร้างสรรค์ภาษาถิ่น จากรายการ
ขบวนการ Fun นํ้านม
7. รางวัลช่อสะอาด พ.ศ. 2562
รางวั ล โล่ เ กี ย รติ ย ศ ผลงานข่ า วหรื อ สารคดี เชิ ง ข่ า ว
ยอดเยี่ยม ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงานข่าว ทุจริต
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตอนที่ 1 - 5
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
ชมเชย ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงานข่าว งาบงบ
500 ล้ า น 32 โครงการชลประทานผิ ด สเปค สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส
8. รางวัลจากโครงการประกวดรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 (Digital News Excellence
Awards 2019)
รางวัลข่าวยอดเยีย่ ม จากผลงานคลิปวิดโี อข่าว ครูอจั ฉริยะ
ในโลกมืด
รางวัลชมเชย รายงานพิเศษ วิบากกรรมพระราม 2
รางวัลชมเชย รายงานพิเศษ ยานยนต์รักษ์โลก
รางวัลชมเชย ข่าวประเภทอินโฟกราฟิก

* หมายเหตุ
รางวัลประจำ�ปี พ.ศ. 2561
เป็นการประกาศผล
และรับรางวัลในปี พ.ศ. 2562
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9. รางวัลจากงาน Japan Prize 2019
รางวัล Special Jury Prize จากรายการสารคดีถํ้าหลวง
ตอนที่ 4
10. รางวัลจากโครงการค่ายรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 21
รางวัลสื่อสร้างสรรค์สำ�หรับเด็กเยาวชนและครอบครัว
ทุง่ ควายกินอวอร์ด จากรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
11. รางวัลสือ่ มวลชนเพือ่ สิทธิมนุษยชน (Media Award 2019)
		ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์
		(ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
รางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “สืบสิทธิ์สุสานมอแกน”
โดยคุณวิลาศิณีย์ ศุภรส
		ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์
		(ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)
รางวัลชนะเลิศ จากผลงานเรื่อง “ดีเอ็นเอ - ซิมการ์ด
ปฏิบัติการสองแพร่ง” รายการเปิดปม โดยคุณจิราภรณ์
ศรีแจ่ม
รางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “ติดคุกเพราะบุกรุกป่า”
รายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส
48

รางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “ผู้ลี้ภัยในเงา” รายการ
เปิดปม โดยคุณอาทิตย์ โชติสัจจานันท์
12. รางวัลดุ๊ก จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23
ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม ประกาศนียบัตรชมเชย
เรื่อง สะพานปลา กำ�กับโดย สุวพร วรสิทธิ์ และศุภิสรา
กิตติคุณารักษ์ จากรายการ ก(ล)างเมือง
13. รางวัล Grand Prize (เป็นรางวัลใหญ่ทสี่ ดุ ของเทศกาล
		Doclisboa เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส)
ภาพยนตร์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของการแข่งขันในระดับนานาชาติ ได้แก่
ภาพยนตร์เรือ่ ง สันติครี ี โซนาตา โดยธัญสก พันสิทธิวรกุล
ซึง่ ฟุตเทจของหนังเรือ่ งนีส้ ว่ นหนึง่ มาจากรายการ ก(ล)างเมือง
ตอน โรงเรียนบนดอย : ก(ล)างเมือง
14. การประกวด Visual Documentary Projects 2019 จัดโดย
ิ ปี่ นุ่
		สถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต และมูลนิธญ
		โตเกียว
หนึ่งในผู้ชนะ 5 เรื่อง จากประเทศไทย เวียดนาม พม่า
อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์ ผลงานเรือ่ ง แพะ Screaming
Goats ฟุตเทจของภาพยนตร์เรือ่ งนีส้ ว่ นหนึง่ มาจากตอน
ห้องเรียนเพศวิถี
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15. รางวัลเกียรติยศ “ตาชัง่ ทอง” ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 ครัง้ ที่ 8
รางวัลบุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี สาขาให้ความรู้
ความเข้าใจต่อประชาชน ได้แก่ รายการ “ทันข่าว” สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ด้านบุคคล
ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลด้านบุคคล จำ�นวน 10 รางวัล
1. รางวัลจากพิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ เนือ่ งในวันสตรีสากล
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รางวัลสตรีดเี ด่นด้านสือ่ มวลชน และสือ่ สารมวลชนดีเด่น
ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ คุณกานดา
จำ�ปาทิพย์
รางวัลสตรีดเี ด่นด้านสือ่ มวลชน และสือ่ สารมวลชนดีเด่น
ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่ า งเพศ ประเภทสื่ อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ได้ แ ก่
คุณสุภาวดี อินทะวงษ์

2. รางวั ล จากโครงการยกย่ อ งสร้ า งสรรค์ คนดี ต้ น แบบ
ของสังคมไทย “กินรีทอง” ครั้งที่ 5 ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
โดยชมรมปันนํ้าใจอุ่นไอรัก
โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ รางวัลคุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง”
ประเภทสื่อสารมวลชน ได้แก่ คุณนิตยา กีรติเสริมสิน
3. รางวัล World Asean Awards ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี พ.ศ.
2562 โดยสมาพันธ์สอ่ื มวลชนและช่างภาพเพือ่ ประเทศชาติ
รางวั ล และประกาศเกี ย รติ คุ ณ เชิ ด ชู เ กี ย รติ WORLD
ASEAN AWARDS สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 1
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ คุณปาณิศา เขื่อนแก้วภากูล
รางวั ล และประกาศเกี ย รติ คุ ณ เชิ ด ชู เ กี ย รติ WORLD
ASEAN AWARDS สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 1
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ คุณประภาส เลิศวิไล
รางวั ล และประกาศเกี ย รติ คุ ณ เชิ ด ชู เ กี ย รติ WORLD
ASEAN AWARDS สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 1
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ คุณธิดารัตน์ อนันตรกิตติ
4. รางวัลจากการประกาศเกียรติคณ
ุ เชิดชูเกียรติ โดยสมาคม
ผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
รางวัลผู้สื่อข่าวภาคสนามดีเด่น ได้แก่ คุณเบญจพจน์
ทิพย์กมลแส
5. รางวัล TV GOLD AWARDS วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยร้อย
ใจคนทีวี ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
รางวัลผู้บรรยายกีฬาดีเด่น ได้แก่ คุณวิภาพร วัฒนวิทย์
6. รางวัล “งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำ�ปี
พ.ศ. 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จัดโดยกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รางวัลประเภทสือ่ ส่งเสริมครอบครัวและสังคมดีเด่น ได้แก่
คุณคำ�ปิ่น อักษร (ผู้ผลิตอิสระ /นักข่าวพลเมือง)
7. รางวัล “งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย 2562
“ผนึกกำ�ลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” จัดโดย
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รางวัลสื่อสร้างสรรค์สำ�หรับเด็กและเยาวชนดีเด่น ได้แก่
คุณสร้อยแก้ว คำ�มาลา (ผู้ผลิตอิสระ /นักข่าวพลเมือง)
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...ไทยพีบีเอส
น�ำเสนอรายการที่แตกต่าง
ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบการน�ำเสนอ
เผยแพร่ในทุกช่องทางสื่อของไทยพีบีเอส
โดยมีจุดมุ่งหมายรายการเพื่อสร้างคุณค่า
และความหวังของการมีสังคมที่ดีงามร่วมกัน
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2

คุ ณ ค่ า ของสื่ อ สาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ

คุณค่าของสื่อสาธารณะ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ส่ ว น ที่ 2

• Solution Journalism : เอกลักษณ์ขา่ วไทยพีบีเอส
• จากความคิดสร้างสรรค์สู่เนื้อหารายการคุณภาพสูง
• เปิดพื้นที่ภาคพลเมือง
ยกระดับฐานข้อมูลพลเมืองสู่ข้อมูลความรู้สาธารณะ

• ไทยพีบีเอส : สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• Thai PBS New Media : Product & Service
บริการด้านสื่อใหม่ไทยพีบีเอส

• ไทยพีบีเอส : องค์กรแห่งการเรียนรู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม และยึดมั่นในความเที่ยงตรง
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คุ ณ ค่ า ของสื่ อ สาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ

Solution Journalism :

เอกลักษณ์ข่าวไทยพีบีเอส
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ข่าวที่ครบถ้วน เป็นธรรม รอบด้าน เชื่อถือได้ มองเห็นทางออก
ข่าวของไทยพีบีเอสในปี พ.ศ. 2562 มีความชัดเจนในการสร้างคุณค่า
การสื่อสารให้แตกต่างจากสำ�นักข่าวอื่นอย่างน้อย 3 ลักษณะ คือ
1. เป็นข่าวที่ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ผู้ชมเท่าทันกระแสความเป็นไปหรือให้
เท่าทัน ตระหนักรู้ในเงื่อนปม ต้นตอของปัญหาเท่านั้น แต่มีเป้าหมายอยู่ที่การ
แสวงหาและนำ�เสนอทางออกให้กับปัญหาของสังคม (Solution Journalism)
อย่างเป็นรูปธรรม นำ�ไปใช้ได้จริง โดยยึดมั่นการตอบสนองประโยชน์สาธารณะ
2. นอกจากเสนอข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นแล้ว ข่าวของ
ไทยพีบีเอสยังเน้นการนำ�เสนอข่าวเรื่องราวนั้น ๆ ด้วยข้อมูลจากหลากหลาย
แหล่ง รอบด้าน ที่ได้รับการตรวจสอบมาอย่างถูกต้อง นำ�มาวิเคราะห์เพื่อ
ประกอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ให้เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลและแง่มุมหรือ
มิติต่าง ๆ และบริบทของข่าวนั้น ๆ ด้วย
3. ข่าวของไทยพีบีเอสนำ�เสนออยูภ่ ายใต้หลักจริยธรรมของสือ่ สาธารณะ
ไม่วา่ จะเป็นการเล่าเรือ่ ง การใช้ภาพ การพาดหัวข่าว การผลิตกราฟิก รวมไปถึง
บุคลิกลักษณะของผู้ประกาศและการใช้คำ�พูดที่เน้นยํ้าความถูกต้องเป็นเรื่อง
สำ�คัญ ซึ่งข่าวไทยพีบีเอสจะไม่ไหลตามกระแสออนไลน์ จะไม่น�ำ ข่าวหรือภาพ
จากกระแส social media มาเผยแพร่โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อเท็จจริง รวมทัง้ ไม่ใช้ขอ้ มูลและภาพทีส่ ะเทือนอารมณ์ น่าสยดสยอง ปลุกเร้า
ไปในทางใดทางหนึ่ง หรือสร้างอคติเหยียดหยามความเป็นมนุษย์ เป็นต้น
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สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้ขา่ วของไทยพีบเี อสแตกต่างจากสำ�นักข่าวอืน่ ๆ อย่างเด่นชัด จนได้รบั การยอมรับ
ว่าน่าเชื่อถือ มีจริยธรรมทั้งจากผลสำ�รวจต่าง ๆ และจากความคิดเห็นที่สะท้อนผ่านกระแสสื่อสังคม
ออนไลน์เมื่อพูดถึงข่าวไทยพีบีเอส
ในแง่การนำ�เสนอเนือ้ หา ไทยพีบเี อสมองถึงทางออกจากผลกระทบต่อประชาชนและสาธารณะ
เป็นสำ�คัญ เช่น การนำ�เสนอข่าวภัยพิบตั แิ ละข่าวทีส่ ง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ประชาชนโดยตรง กรณีพายุ
ปาบึก นาํ้ ท่วม ฝุน่ PM 2.5 ไฟไหม้ปา่ พรุทางภาคใต้ การก่อสร้างถนนพระรามที่ 2 ทีล่ า่ ช้า ข่าวโรงเรียน
บ้านขุนสมุทรจีนซึง่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะถูกยุบและส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก ข่าวสาร
เคมีเกษตร เป็นต้น ไทยพีบีเอสจะไม่นำ�เสนอเพียงแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะติดตาม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำ�เสนอเมื่อมีสัญญาณที่ประชาชนควรทราบเพื่อการเตรียมตัวและป้องกัน
ล่วงหน้า เช่น นำ�เสนอข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์ฝน นํ้าท่วม สภาวะอากาศที่เกี่ยวข้องกับ
ภัยพิบตั ิ รายงานสถานการณ์ภยั พิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ทัว่ ทุกพืน้ ที่ โดยปรับพืน้ ทีเ่ วลาออกอากาศทางโทรทัศน์
และพื้นที่ข่าวออนไลน์ให้ตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและไม่จำ�กัดเวลา และติดตามจนกระทั่ง
สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หรือประชาชนได้รับการดูแลเยียวยาจนสามารถดำ�รงชีวิตต่อไปได้
หรื อ ติ ด ตามจนกระทั่ ง เกิ ด ความเคลื่ อ นไหวในการแก้ ไขปั ญ หาของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นี่ คื อ
ความโดดเด่นและแตกต่างจากข่าวอื่นที่สำ�คัญ
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การตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ไทยพีบีเอสมีการนำ�เสนอข่าวตรวจสอบการทุจริตและ
หลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงปัญหาสิง่ แวดล้อมและ
ความเหลื่อมลํ้าประมาณปีละ 627 เรื่อง เช่น นำ�เสนอขบวนการ
ทุ จ ริ ต บั ต รคนพิ ก าร ทุ จ ริ ต อาหารกลางวั น เด็ ก ข่ า วการใช้
งบประมาณที่อาจไม่โปร่งใสในการก่อสร้างระบบชลประทาน
ทางภาคใต้ ภัยแล้งวิกฤติแม่นํ้าโขง การนำ�เข้าและลักลอบ
ทิ้งขยะพิษ ผลกระทบของการรุกจากทุนจีน เป็นต้น
สื่อกลางในการช่วยเหลือประชาชน
นอกจากนำ�เสนอข่าวแล้ว รายการข่าวของไทยพีบีเอส
ยังทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวกลางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กบั ประชาชน
ด้วย เช่น รายการสถานีประชาชน เสนอประเด็นออกอากาศ
ทั้งหมด 722 เรื่อง เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและขบวนการ
ยุติธรรมถึงร้อยละ 50 รายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ เสนอเรื่องราว
ร้องทุกข์ทั้งหมด 1,051 เรื่อง เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่
คุณภาพชีวิตร้อยละ 46 และศูนย์คนหายที่ดำ�เนินการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2562
มีสถิติคนหาย 307 คน พบแล้ว 174 คน เสียชีวิต 30 คน
และยังไม่พบอีก 103 คน
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Multi-Platform : On Air สู่ Online
ในด้านของช่องทางการนำ�เสนอ ข่าวไทยพีบเี อสให้บริการประชาชนทัง้ ทางโทรทัศน์และออนไลน์
โดยเลือกสรรเนื้อหาข่าวและวิธีการนำ�เสนอให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่นิยมเข้าถึงแพลตฟอร์ม
(Platform) ที่ต่างกัน โดยการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ มีทั้งข่าวภาคหลัก คือ วันใหม่ไทยพีบีเอส
(ข่าวภาคเช้า) จับตาสถานการณ์ (ข่าวภาคเที่ยง) ข่าวคํ่ามิติใหม่ทั่วไทย ที่นี่ไทยพีบีเอส และข่าวดึก
รวมถึงกลุ่มรายการข่าวที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มเติมบริบทให้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น เช่น รายการ
เปิดปม รายการความจริงไม่ตาย รายการบ่ายโมงตรงประเด็น และรายการที่ให้ความรู้ ให้ความ
สุนทรีย์และสร้างแรงบันดาลใจ เช่น รายการความจริงยิ่งกว่าละคร รายการศิลป์สโมสร รายการ
สารพันลั่นทุ่ง (บางเขน) เป็นต้น
ส่วนข่าวที่เผยแพร่ทางออนไลน์ ไทยพีบีเอสยังคงเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เชื่อถือ
และอ้างอิงได้ จึงให้ความสำ�คัญทีเ่ ว็บไซต์เป็นหลัก (http://news.thaipbs.or.th/news) ทีม่ หี ลากหลาย
รูปแบบการนำ�เสนอ ทั้งข่าวทุกหมวดเนื้อหาและบทความเพื่อการอ่าน คลิปข่าว อินโฟกราฟิก
แกลเลอรี่ ส่วนโซเชียลมีเดียอย่าง เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม (ThaiPBSNews) เป็นเครือ่ งมือ
ช่วยขยายการสื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการย่อยข้อมูลข่าวให้เป็นรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งข่าวสั้น คลิปภาพ เสียง ภาพโปสเตอร์ข้อมูลข่าว โพลแสดงความคิดเห็น
ในบางเรื่อง เป็นต้น
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นอกจากนีย้ งั ผลิตรายการข่าวเฉพาะช่องทาง
ออนไลน์ เช่น รายการข่าวจัดเต็ม (ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 15.00 น.)
เพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสถานการณ์ต่าง ๆ เบรกละ
ครึ่ ง ชั่ ว โมง และพร้ อ มขยายพื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ส ามารถรายงานข่ า วได้
ครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา ประกอบ
ด้วยรายการข่าวทางออนไลน์อื่น ๆ อีก 8 รายการ
ได้แก่ รายการล้อมวงข่าว (จันทร์ - ศุกร์ 08.00 09.00 น.) รายการก่อนบ่ายโมงตรงประเด็น (ศุกร์
12.30 - 13.00 น.) รายการเรื่องเล่าจากแดนใต้
(เสาร์ 13.00 - 14.00 น.) รายการเจาะสนามข่าว
อี ส าน (อาทิ ต ย์ 13.00 - 14.00 น.) รายการ
ภาคเหนือสุดสัปดาห์ (เสาร์ 15.00 - 16.00 น.)
รายการ Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคกลางและภาค
ตะวันออก (ศุกร์ 17.00 - 18.00 น.) รายการ
The Exit (ศุกร์ 16.00 - 17.00 น. ) และรายการ
Sport Online (พุธ 16.00 - 16.30 น.)
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คุ ณ ค่ า ของสื่ อ สาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ

จากความคิดสร้างสรรค์

สู่เนื้อหารายการคุณภาพสูง
จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น
ก า ร เ รี ย น รู้ สู่ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
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การ จั ด ทำ � รายการของไทยพี บี เ อส ดำ � เนิ น งานตามแผน

ยุทธศาสตร์ในการจัดทำ�เนื้อหารายการต่าง ๆ ตามวาระหลัก (Core
Agenda) ทีเ่ ป็นเสมือนทิศทางหลักของการเผยแพร่เนือ้ หาทีม่ คี ณ
ุ ค่า
สือ่ สาธารณะ โดยมีเป้าหมายเชิงประเด็น 3 ด้านหลักคือ (1) การสร้าง
สังคมเสมอภาค (Social Equality) (2) การจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และ (3) คุณค่าความเป็นไทยและการยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้ประเด็นสำ�คัญเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ในทุกช่องทาง
สื่อของไทยพีบีเอส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำ�รายการให้มีคุณค่า
เนื้อหาตอบสนองภารกิจหลักของสื่อสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2551 มาตรา 43 ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสดำ�เนินการผลิตและ
เผยแพร่เนือ้ หารายการในช่องทางสือ่ โทรทัศน์รวมเป็นจำ�นวน 7,329
ชั่วโมงตลอดปี โดยแบ่งเป็นประเภทคุณค่าเนื้อหาดังนี้
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ในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ไทยพีบีเอส
ได้ ด� ำ เนิ น การผลิ ต และจั ด หารายการโดยมี แ นวคิ ด หลั ก ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด เป็ น ผลผลิ ต รายการ
ตลอดปี ต่อไปนี้
ส่งเสริมคุณค่าความหวังและความงดงามของสังคม
ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์สู่รายการที่แตกต่าง
ไทยพีบีเอสน�ำเสนอรายการที่แตกต่างทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบการน�ำเสนอ เผยแพร่
ในทุกช่องทางสื่อของไทยพีบีเอส โดยมีจุดมุ่งหมายรายการเพื่อสร้างคุณค่าและความหวังของการมี
สังคมที่ดีงามร่วมกัน ซึ่งมีรายการที่โดดเด่นดังนี้
กลุ่มละครไทยพีบีเอส
ละคร ปลายจวัก ละครที่น�ำเสนอวัฒนธรรมอาหารไทยที่มีอัตลักษณ์อันวิจิตร กลมกล่อม
ด้วยเรื่องเล่าอาหารโบราณ และเกร็ดประวัติศาสตร์ สะท้อนวิถีชีวิตในยุคสมัยตามประวัติศาสตร์
สอดแทรกความสนุกที่เล่าผ่านชะตาชีวิตของตัวละครและบริบทสังคมในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือเป็น
ละครยิ่งใหญ่แห่งปีและงดงามที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยพีบีเอส
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ละคร ลูกเหล็กเด็กชอบยก ละครสะท้อนชีวิต
และความต้ อ งการของคนหนุ ่ ม สาวในยุ ค สมั ย ใหม่
ความฝันของเด็กวัยรุ่นที่เป็นอนาคตของชีวิต รวมถึง
แรงบั น ดาลใจของคนหนุ ่ ม สาวที่ ผู ้ ใ หญ่ ค วรให้ ก าร
สนั บ สนุ น ละครเสนอแนวคิ ด ดั ง กล่ า วผ่ า นเนื้ อ เรื่ อ ง
ความมุง่ มัน่ ต่อการเป็นนักกีฬายกนาํ้ หนักของเด็กหนุม่ สาว
กลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ ละครลูกเหล็กเด็กชอบยกเป็นส่วนส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้ไทยพีบเี อสเป็นสือ่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในกลุม่ ผูช้ ม
คนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นของปี พ.ศ. 2562

ละครซี รี ส ์ ชุ ด แฮชแท็ ก ว่ า รั ก พ่ อ ละครชุ ด
พิ เ ศษ จ� ำ นวน 4 เรื่ อ ง ออกอากาศในช่ ว งวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดท�ำขึ้น
เพือ่ ส่งต่อวิธคี ดิ ในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวติ ทีค่ นไทย
ได้รับแบบอย่างมาจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านเนื้อหา
ละครที่เล่าเรื่องพ่อที่เป็นคนธรรมดา 4 สถานะ ประกอบ
ด้วยพ่อที่พิการ พ่อที่ไม่มีเงินทอง พ่อที่ไม่เอาไหน และ
พ่อที่ยอมสกปรกเพื่อลูก
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กลุ่มรายการสารคดี สารประโยชน์
รายการ ยินดีที่ได้รู้จัก เนื้อหารายการ
มีสาระส�ำคัญคือ“ความหวัง...ที่ขับเคลื่อนชีวิต”
จึ ง น� ำ เสนอเรื่ องราวและมุมมองของคนเล็ก ๆ
จากพื้นที่ เป็นเสียงเล็ก ๆ ที่ไม่เคยได้ยิน แต่เป็น
เสียงที่เชื่อมโยงสายใยสังคมสู่ความเปลี่ยนแปลง
และการปรั บ ตั ว ในภาวะใหม่ ข องสั ง คมที่ ถู ก
Disruption จากเทคโนโลยี แ ละพลวั ต ของ
โลกสมัยใหม่
รายการ Big Story เรือ่ งใหญ่ไทยพีบเี อส
สารคดีเชิงข่าวแนวสืบสวน ลึก รอบด้าน ด้วยการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เชื่ อ มโยงปั ญ หา ความสู ญ เสี ย
และโอกาส เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในสังคม น�ำเสนอประเด็นปัญหาทีเ่ ป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ของสังคมทีต่ อ้ งการการแก้ไข รายการ Big Story
เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส ด�ำเนินรายการโดยทีมงาน
นักข่าว และนักผลิตรายการเชิงสืบสวนสอบสวน
มืออาชีพที่เจนสนามข่าวมากว่า 30 ปี
สารคดี ต ามรอยพระพุ ท ธเจ้ า 2 ไตรปิฎกค�ำสอนมีชีวิต รายการสารคดีเดินทาง
ไปใน 12 ประเทศสู่การค้นหาแก่นค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า เพื่อให้ได้ค�ำตอบว่า“ศาสนาพุทธ
ที่แท้คืออะไร” เนื้อหาเป็นการน�ำเสนอเรื่องราว
ของวิถชี าวพุทธทีไ่ ด้รบั อิทธิพลในการด�ำเนินชีวติ
จากแนวคิดและค�ำสอนทีบ่ นั ทึกไว้ในพระไตรปิฎก
ถึ ง แม้ วิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ และการปฏิ บั ติ จ ะ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่สิ่งที่ยังคง
เหมือนกันคือ แก่นธรรมของพระพุทธเจ้า
สารคดีชดุ สัตว์ปว่ นเมือง สารคดีชวี ติ สัตว์
และธรรมชาติ จ�ำนวน 13 ตอน น�ำเสนอรากเหง้า
ของปัญหาสัตว์ป่วนเมือง เพื่อให้ผู้ชมตระหนัก
และเกิดความเข้าใจธรรมชาติสัตว์ประเภทต่าง ๆ
ทีถ่ กู ท�ำให้เป็นตัวปัญหาของการรุกลํา้ และรบกวน
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ จุดมุ่งหมายของสารคดี
น� ำ ไปสู ่ ก ารปรั บ ทั ศ นคติ ข องการอยู ่ ร ่ ว มกั น
ระหว่างสัตว์กับมนุษย์ แปรเปลี่ยนวิกฤติปัญหา
ให้เป็นโอกาส
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สารคดีชุด เธอ-เขา-เรา-ใคร ส�ำรวจคนไทยในแผ่นดิน รายการสารคดีที่จะตอบค�ำถามว่า
คนไทยเป็นใคร มาจากที่ไหน ด้วยการรวบรวมทฤษฎีความรู้ที่จะตอบค�ำถามดังกล่าว แล้วท�ำการ
สืบค้นหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา มนุษยศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยี
การตรวจสอบ DNA จุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนหัวใจส�ำคัญของการค้นพบว่าที่แท้ความเป็นไทยนั้น
ไปไกลเกินกว่าพรมแดนทางกายภาพ
สารคดีพิเศษชุด 366 วัน พายเรือเพื่อเจ้าพระยา สารคดีเรียลลิตี้ที่ถ่ายทอดทุกขั้นตอน
ของกิจกรรมพายเรือเก็บขยะจากปากนํา้ โพ จังหวัดนครสวรรค์ถงึ จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทาง
349.5 กิโลเมตร สารคดีสะท้อนความมุ่งมั่นของอาสาสมัครพายเรือเพื่อเก็บขยะในแม่นํ้าเจ้าพระยา
ตลอดระยะทาง และความร่วมมือร่วมใจของชุมชนริมฝั่งนํ้าในแต่ละจังหวัด เพื่อให้ภารกิจการจัดการ
ขยะพลาสติกส�ำเร็จลุล่วง ภายใต้แนวคิด “คุณภาพสิ่งแวดล้อม คือคุณภาพชีวิต”
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คุณภาพเฉพาะตัวที่แตกต่างสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับวาระการขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูปการศึกษา โดยมี
เป้าหมายรณรงค์ให้สังคมไทยมีระบบการศึกษาที่รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของเด็ก ลดความเหลื่อมลํ้า
ในการเข้าถึงระบบการศึกษา การศึกษาไทยควรตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะใน
อนาคต โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
และเป็นพืน้ ฐานของแนวคิดเรือ่ งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยมีรายการทีเ่ ป็นเรือธงของแผนงานรณรงค์ ดังนี้
กลุ ่ ม รายการเด็ ก เนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการสมวัย และส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในกลุ่มปฐมวัย 3 - 6 ปี เนื้อหารายการให้ความส�ำคัญกับพัฒนาการทางร่างกาย
กล้ามเนื้อ อารมณ์ ความสัมพันธ์ และการเตรียมความพร้อมเมื่อถึงวัยเข้าเรียน ส่วนกลุ่มประถม
วัย 7 - 10 ปี เนื้อหาให้ความส�ำคัญกับการเติบโตด้านจิตใจและอารมณ์ ทักษะการใช้ชีวิต การเรียนรู้
สหวิชาการ และการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสจัดท�ำรายการส�ำหรับเด็กกว่า 11 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9 ของจ�ำนวนรายการในผังออกอากาศทางหน้าจอโทรทัศน์ โดยจัดวางรายการส�ำหรับเด็ก ดังนี้
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 ชั่วโมงในทุกวันหยุด
นักขัตฤกษ์
ในช่องทางสื่อใหม่ ไทยพีบีเอสผลิตและเผยแพร่รายการส�ำหรับเด็กในช่องทางสื่อออนไลน์
ผ่าน VIPA Channel และจัดกิจกรรมส�ำหรับเด็กและครอบครัวในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ (Kids
Camp) และพัฒนาฐานข้อมูลของกลุ่มสมาชิก Thai PBS Kids Club เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
การเรียนรู้และทักษะจ�ำเป็นของเด็ก
รายการ ฉันจะเป็นครู เจาะลึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนจริง ๆ อย่างเข้มข้น
ก่อนที่จะก้าวไปสู่การเป็นครูอย่างเต็มตัวในอนาคต นอกจากนี้ยังน�ำเสนอการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับการพัฒนาเด็กในยุคใหม่ ผ่านการท�ำภารกิจในรูปแบบรายการเรียลลิตี้
รายการสารคดีพิเศษ ฝากไว้ในผืนดิน สารคดีพิเศษออกอากาศในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื้อหาสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวของชาวบ้านตัวเล็ก ๆ ที่ท�ำสิ่งยิ่งใหญ่ไว้ให้ลูกหลาน
สานต่อ โดยเล่าผ่านการท�ำงานของผู้น�ำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรชาวบ้าน อ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ท�ำการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 น�ำมาปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง
เพื่อลดการปลูกข้าวโพดที่ทำ� ลายหน้าดินและป่าสมบูรณ์ การใช้สารเคมีต่าง ๆ ที่มีผลกับความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านและเป็นอันตรายกับพื้นที่ต้นนํ้า พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในรูปแบบเกษตรพอเพียงสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีของชาวบ้าน และต่อยอดให้กับชาวบ้านใกล้เคียงที่เห็นแบบอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว  
สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม
รายการนโยบาย by ประชาชน เปิดโอกาสให้คนในทุกภาคส่วนสังคมได้มีช่องทางในการ
แสดงทัศนะและทางออกของปัญหาที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง
โดยในปี พ.ศ. 2562 ประเด็นที่ถูกน�ำเสนอในรายการบางประเด็นถูกขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
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ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ประเด็นเรียกร้องความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในรายการ
จนน�ำไปสู่การที่กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศทุกมิติ
แก้ไขเพิ่มเติมในแบบเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ชั้น ป. 1 จนถึง ม. 6 ทั้งหมด 12 ชั้นเรียน
พร้อมใช้ในเทอมการศึกษาปี พ.ศ. 2562 หรือบางประเด็นในรายการก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเด็นเรียกร้องการชดใช้และเยียวยา
ความเสียหายจากความผิดพลาดของแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย พร้อมกับการผลักดันพระราชบัญญัติ
ความคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข เป็นต้น
รายการสะอาดบุรี รายการสารคดีในรูปเเบบเรียลลิตี้กับภารกิจครั้งส�ำคัญที่เป็นความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน” ด้วยรูปแบบชุมชนพี่
สอนชุมชนน้องใหม่ในเรื่องของการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ เเละสร้างความเเข็งเเรงให้กับชุมชน
ของตนเองได้อย่างยั่งยืน
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ชุมชนบ้านหนองขาย่าง จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านหนองขาย่าง เป็นชุมชนในต�ำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ
ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยพีบีเอสและกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จากการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคม โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า โครงการสะอาดบุรีให้ความส�ำคัญ
กับการท�ำงานร่วมกันระหว่างคู่ชุมชนพี่เลี้ยงและชุมชนน้องใหม่ กิจกรรมที่ส�ำคัญภายใต้โครงการสะอาดบุรี ได้แก่
การทอผ้าเพื่อใช้ทดแทนถุงพลาสติก การจัดทั้งกองทุนคัดแยกขยะ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
และการน�ำขยะอินทรีย์มาท�ำนํ้าหมักชีวภาพ ฯลฯ
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ผสานความโดดเด่นของภาคีหุ้นส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อจัดท�ำรายการคุณภาพระดับ
สากลและสะท้อนวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ไทยพีบีเอสได้ท�ำความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการร่วมผลิต
รายการ (Co-Production) แลกเปลี่ยนรายการ ร่วมลงทุน (Joint Venture) และร่วมปฏิบัติงาน
กับองค์กรสื่อหรือภาคีองค์กรสื่อระหว่างประเทศ ดังนี้
ความร่วมมือกับ Korea Educational Broadcasting System (EBS TV) ประเทศเกาหลีใต้
เพื่อร่วมผลิต (Co-Production) รายการสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Human & Wildlife สะท้อนคุณค่า
ของการจัดการสภาวะแวดล้อมและรักษาสมดุลระบบนิเวศ โดยน�ำเสนอปัญหาการสูญพันธุ์ของสัตว์
ตามธรรมชาติ (The Sixth Mass Extinction) มีก�ำหนดเผยแพร่พร้อมกันทั้งในประเทศไทยและเกาหลีใต้
ในปี พ.ศ. 2563 และจะถูกน�ำไปเผยแพร่ในตลาดและเวทีสื่อระดับนานาชาติต่อไป
ร่วมผลิตรายการสารคดีเชิงประเด็นทางสังคมกับ Taiwan Public Television Service (PTS)
ประเทศไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนเผยแพร่รายการในสื่อของทั้งสองประเทศ โดยมีเนื้อหารายการเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองประเทศ จ�ำนวน 12 ตอน เพื่อออกอากาศในปี พ.ศ. 2563
ร่วมผลิตละครเด็กเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการส�ำหรับเด็ก และการแลกเปลี่ยนรายการ
ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) และในระดับนานาชาติ (EBU)
รวม 20 ประเทศ จากประเทศสมาชิก ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮ่องกง บรูไน มาเลเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย
ศรีลังกา บังกลาเทศ และไทย
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เป็นสือ่ สาธารณะส�ำหรับทุกผูค้ นด้วยการให้บริการผูพ
้ กิ ารเพือ่ เข้าถึงเนือ้ หาได้อย่างเท่าเทียม
ตลอดปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสน�ำเสนอเนื้อหารายการที่มีบริการเพื่อการเข้าถึงของคนพิการ
ด้วยการจัดท�ำเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ค�ำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) และ
ภาษามือ (Sign Language) ในจ�ำนวนชั่วโมงออกอากาศ เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง 8 นาที หรือร้อยละ 15.66
ของจ�ำนวนชั่วโมงออกอากาศ ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ก�ำหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถึง 3 เท่า อีกทัง้ ในปีนไี้ ทยพีบเี อสยังได้เสนอนวัตกรรม
การน�ำเสนอที่เป็นบริการแก่ผู้พิการทางการได้ยิน ด้วยการท�ำงานแบบบูรณาการกับสมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทย จัดท�ำช่วงเวลาของรายการข่าวภาษามือเต็มจอ ในรายการ วันใหม่ไทยพีบีเอส
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
เลือกตัง้ ใหญ่ทวั่ ประเทศ โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 5 นาทีในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการสามารถเข้าถึงเนื้อหารายการของไทยพีบีเอส
ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ถ่ายทอดสดการประกวด Miss & Mister Deaf Thailand 2019 เวทีแห่งโอกาสของคนหูหนวกไทย
ทีจ่ ะเข้าร่วมการประกวดเวทีการประกวดระดับโลก เป็นความร่วมมือกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ
ไทยพีบีเอสด�ำเนินงานถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์พร้อมนวัตกรรมใหม่ ๆ ของการให้บริการการเข้าถึง
เนื้อหาสื่อของคนพิการทางการได้ยิน
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สร้างสรรค์เนื้อหาข้ามสื่ออย่างกลมกลืนและตอบสนองทุกความประสงค์
(Media for all purpose)
ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการเนื้อหารายการข้ามแพลตฟอร์มสื่อเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและพฤติกรรมการรับสือ่ ทีห่ ลากหลายขึน้ รวมถึงมีสถิตจิ ำ� นวนผูช้ มผ่านสือ่ ออนไลน์ทมี่ ากขึน้
อาทิ รายการ ข.ขยับ คลิปสั้นเพื่อสนับสนุนให้คนไทยออกก�ำลังกายได้ในทุกสถานที่ทุกเวลา  รายการ
ละคร ลูกเหล็กเด็กชอบยก ที่เผยแพร่ครั้งแรกในช่องทาง OTT หรือ VIPA Channel และได้รับการ
ตอบรับอย่างดี ฯลฯ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2562 มีเนื้อหารายการรวมถึงคลิปย่อยที่มีผู้เข้ามาชมทั้งการ
เผยแพร่สด และชมย้อนหลังที่มีสถิติสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รายการคนสู้โรค รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
รายการดูให้รู้ รายการ Food Work ฯลฯ
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมรายการ
นอกเหนือจากการน�ำเสนอรายการที่มีคุณค่าแล้ว ไทยพีบีเอสยังสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
รายการ เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจประเด็นเนื้อหารายการอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
กิจกรรมตรวจดีเอ็นเอคนไทยมาจากไหน กิจกรรมจากสารคดีชุด เธอ-เขา-เรา-ใคร ส�ำรวจ
คนไทยในแผ่นดิน เชิญชวนประชาชนสมัครร่วมตรวจสอบดีเอ็นเอของตนเอง เพื่อค้นหาว่ารากเหง้า
ของแต่ละคนนั้นมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ใด เป็นคนไทยแท้แค่ไหน โดยภาพบรรยากาศ ขั้นตอน และผลการ
ตรวจสอบดีเอ็นเอดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในรายการสารคดีด้วย
นอกจากนี้ สารคดีชุด เธอ-เขา-เรา-ใคร ส�ำรวจคนไทยในแผ่นดิน ยังจัดกิจกรรมพาผู้ชมรายการ
ร่วมกิจกรรม “เธอ เขา เรา ใคร เยือนยวน” เป็นการไปร่วมศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชน
ไทยวน ที่จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมเสวนาสาธารณะประเด็น “สัตว์ปว่ นเมือง” ไทยพีบเี อสร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัด
ลพบุรี จัดงานเสวนา “สัตว์(ลิง)ป่วนเมือง” เป็นการเสวนาแลกเปลีย่ นสะท้อนผลกระทบทัง้ ทางบวกและ
ทางลบ กรณีลงิ รุกลาํ้ พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชาชนในจังหวัดลพบุรี ต่อยอดรายการสารคดี “สัตว์ปว่ นเมือง”
เวทีที่เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้สะท้อนสถานการณ์ ทวงถามนโยบาย และท�ำความเข้าใจกับปัญหา 
เพื่อหาทางออกในการใช้พื้นที่อยู่อาศัยร่วมกันระหว่างคนและลิง มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา
มากกว่า 250 คน
กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ไทยพีบีเอสร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีท่ี 4 (Short Science Film #4)
ภายใต้หวั ข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุน่ ใหม่ได้สร้างสรรค์
เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเล่าเรื่องภาพศิลปะภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมการเรียนรู้โรคจิตเวช โดยไทยพีบีเอสร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเรียนรู้ท�ำความเข้าใจต่อสภาพปัญหาของผู้ป่วยทางจิตเวช การดูแลรักษาทาง
การแพทย์ โดยให้ความส�ำคัญกับแนวทางการร่วมกันดูแลโดยสังคมและคนรอบข้างของผู้ป่วย อีกทั้ง
เป็นการเปิดตัวรายการภาพยนตร์สารคดีชุด วงแหวนใต้ส�ำนึก จ�ำนวน 6 เรื่อง ที่สร้างจากประสบการณ์
จริงของผู้ป่วยโรคจิตเวช และมีก�ำหนดออกอากาศในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563
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คุ ณ ค่ า ของสื่ อ สาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ

เปิ ด พื้ น ที่ ภ าคพลเมื อ ง

ย ก ร ะ ดั บ ฐ า น ข้ อ มู ล พ ล เ มื อ ง
สู่ ข้ อ มู ล ค ว า ม รู้ ส า ธ า ร ณ ะ
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“เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ”
เป็ น แนวคิ ด ที่ ไ ทยพี บี เ อสใช้ ใ นการทำ � งานร่ ว มกั บ ภาคพลเมื อ ง
ภายใต้การสร้าง “นักข่าวพลเมือง” “ผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่” (New Content
Creator) และ “ผูผ้ ลิตอิสระ” โดยมีส�ำ นักเครือข่ายสือ่ สาธารณะเป็นกลไก
ออกแบบพื้นที่สื่อสารและวิธีการทำ�งานกับประชาชน เพื่อส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่ขอ้ มูลและผลิตเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ผ่านการฝึก
อบรมทักษะการผลิตสือ่ ให้นา่ สนใจ และผลิตเนือ้ หาให้ค�ำ นึงถึงสถานการณ์
สังคมที่ต้องร่วมกันเผยแพร่
ตลอดปี พ.ศ. 2562 มีผลงานรายการจากฝีมือการผลิตของภาค
พลเมืองที่ได้ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอสรวมทั้งสิ้น 10 รายการ คิด
เป็นเวลาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 585 นาที หรือประมาณร้อยละ 7 ของเวลาออก
อากาศทัง้ หมด และมีพน้ื ทีท่ างสือ่ ใหม่ (Online) ในรูปแบบแฟนเพจ เฟซบุก๊
(Fanpage Facebook) อีก 3 แพลตฟอร์มหลัก ทีท่ �ำ งานเสนอสถานการณ์
ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ได้แก่ เพจ THE NORTH องศา
เหนือ เพจอยู่ดีมีแฮงและเพจแลต๊ะแลใต้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทางสำ �นักเครือข่ายสื่อสาธารณะยั ง ได้ มี ก ารจั ด ทำ�
แอปพลิเคชันชื่อ C-Site ซึ่งเป็นนวัตกรรมการสื่อสารใหม่ ภายใต้แนวคิด
“ปักหมุด จุดประเด็น” เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือร่วมสื่อสาร
ประเด็นต่าง ๆ ในพื้นที่สู่สาธารณะได้มากขึ้น
73

เ ปิ ด พื้ น ที่ ภ า ค พ ล เ มื อ ง

63-01-101_050-081 TPBS_J-Uncoated dic2019.indd 73

6/16/20 11:24 PM

Content สร้างการเรียนรู้จากท้องถิ่นสู่สังคม
กลุ่มรายการจากภาคพลเมืองแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
1. กลุ่มข่าว มาจากการผลิตชิ้นงานของ “นักข่าวพลเมือง” และการปักหมุดร่วมรายงานข่าวจาก
C-Site ซึง่ เผยแพร่ผา่ นช่วงเวลาของนักข่าวพลเมืองในช่วงข่าวเช้า ข่าวเทีย่ ง และข่าวคํา่ รวมทัง้ สิน้ 2,154 ชิน้
โดยเนื้อหาของชิ้นข่าวเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เป็นการเสนอสถานการณ์สำ�คัญของพื้นที่ในภูมิภาค เช่น พายุ
ปาบึก นํ้าท่วมรัฐมอญ วิถีพื้นถิ่น สถานการณ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ทางด้านออนไลน์พบว่า เพจนักข่าวพลเมืองมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คลิปที่มีผู้ชมสูงสุดคือ
เรื่ อ งเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาโบราณ จั ง หวั ด ปั ต ตานี ยอด Views ที่ ช มคลิ ป 10 วิ น าที = 93,109 วิ ว
Engagement 9,954
2. กลุ่มรายการจากผู้ผลิตหน้าใหม่ร่วมสร้างสรรค์เนื้อหา
		รายการ “ทีน่ บ่ี า้ นเรา” สารคดีเรือ่ งเล่าความยาว 30 นาที จากผลงานของผูผ้ ลิตหน้าใหม่หลาย ๆ คน
ซึ่งเคยผลิตชิ้นข่าวในช่วงนักข่าวพลเมืองจนฝีมือพัฒนา ได้ต่อยอดขยายแง่มุมและประเด็นในพื้นที่มาเป็น
รายการนี้ เนื้อหาที่ได้รับความสนใจจากประชาชน มีการนำ�มาแลกเปลี่ยนหลังจากรายการถูกเผยแพร่
ออกไป ได้แก่ ประเด็น “เกษตร” “ป่า” “กลุม่ ชาติพนั ธุ”์ และ “กลุม่ คนไร้สญ
ั ชาติ” ซึง่ เนือ้ หาเหล่านีช้ ว่ ยสร้าง
การเรียนรูเ้ นือ้ หาจากท้องถิน่ เชือ่ มโยงมาถึงปัญหาของสังคม เช่น ตอนข้าวเหนียวแพง นอกจากคนเมืองกรุง
ที่ตกใจและต้องปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ชาวนาผู้ปลูกก็ปรับตัวเช่นกัน ในตอนนี้จึงพาไปค้นหาสาเหตุและ
การปรับตัวเพื่อหาทางออกไปพร้อมกัน มีผู้คนกลับมาชมย้อนหลังรายการหลังจากออกอากาศไปแล้วถึง
40,000 คน โดยยอดการเข้าถึงคลิปนี้กว่า 120,000 คน หรือตอนกวยเซรียนเตี๊ยะ มอแกนเกาะพยาม
มอแกนเกาะเหลา ซึ่งส่งผลต่อความเข้าใจและช่วยเหลือของคนในสังคม เช่น ในช่วงที่บ้านมอแกนไฟไหม้
ได้มีความช่วยเหลือเข้าไปสมทบอย่างมากมาย ส่วนในออนไลน์นั้น คลิปตอน “เด็กมอแกน เกาะพยาม
ต้องข้ามคลองไปโรงเรียน” ได้รับการถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางและมียอดเข้าชมถึง 310,000 วิว
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		รายการ “กลางเมื อ ง” พื้น ที่ รายการหนั ง
สารคดี น อกกระแสของรายการก(ล)างเมื อ ง สะท้ อ น
เรือ่ งราวเชิงโครงสร้างปัญหาของเมือง ผ่านผูค้ นเล็ก ๆ ไม่วา่
จะเป็นเรื่องความเหลื่อมลํ้าทางด้านต่าง ๆ การศึกษา
ความหลากหลายทางเพศ คนจนเมือง หรือสังคมผู้สูงอายุ
ในปี พ.ศ. 2562 เปิดพื้นที่ให้กับผู้ผลิตอิสระภาคพลเมือง
กว่า 40 คน นำ�เสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
กว่า 46 เรื่อง
3. กลุ่มรายการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม
		รายการ Localist ชีวิตนอกกรุง รายการ 60
นาทีที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภูมิภาค เหนือ
อีสาน ใต้ ผ่านการสื่อสารของผู้ผลิตจากพื้นที่ มุ่งหวัง
ให้เป็นคู่มือชีวิตคนต่างจังหวัดในศตวรรษที่ 21 เพราะ
สถานการณ์ โ ลกเปลี่ ย นแปลงประชิ ด คนและสั ง คม
นอกเมืองหลวงมากมาย ความเปลีย่ นแปลงสำ�คัญที่ “ชีวติ
นอกกรุง” เสนอทางออกทางรอดแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่
			ชุด“ชีวติ ในวิถเี กษตร” เนือ่ งจากเป็นฐานใหญ่
ของคนในต่างจังหวัด แต่จะต้องปรับตัวรับสถานการณ์ทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการใช้สารเคมี
หาทางออกของการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยวิถีอินทรีย์
เป็นต้น
		ชุด“การจัดการเมือง” นำ�เสนอเรือ่ งการจัดการ
เมืองในพื้นที่ของตนเอง ไม่รอให้นโยบายจากส่วนกลาง
กำ�กับหรือจำ�นนกับอุปสรรคของระบบทีร่ วมศูนย์ แต่สร้าง
ความร่วมมือในชุมชน ให้คนในพื้นที่จัดการกันเองได้ เช่น
ตอน เมืองเปิดที่เคยปิด ในคลิป “เมืองเบตง” มีอะไรดี?
สร้างความสนใจมีคนเข้ารับชม 180,000 ครั้ง ภายใน
3 สัปดาห์ ยอดแชร์กว่า 2,700 แชร์ และมีการแลกเปลี่ยน
กว่า 155 คอมเม้นท์
			ชุด “รากชีวิตต่อยอดอนาคต” นำ�เสนอให้
เห็นความสวยงามในภูมิปัญญาด้านศิลปะดนตรี ใ ห้ ถู ก
พูดถึงอย่างกว้างขวาง รวมถึงสือ่ สารเรือ่ งราวของคนรุน่ ใหม่
ทีพ่ ยายามต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาให้เข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั
เช่น ตอน เดอะ สตาร์บ้านนา ในพื้นที่ออนไลน์ คลิป
“จากดอย สู่ดาว ซูฮา เปอร์คี” มียอดรับชมกว่า 2 แสนวิว
ภายในเวลา 2 เดือน มียอดแชร์ถึง 1,300 แชร์ และมี
ความคิดเห็น 291 ครั้งไปในทางที่ชื่นชมคนต้นเรื่องอย่าง
ซูฮา ที่ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นในสไตล์ของตนเอง
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		รายการ Backpack Journalist รายการที่มีแนวคิดว่า “คิดเชื่อมโลก : คิดต่าง - เชื่อม
เรื่องราว - เปิดโลกทัศน์ใหม่” ผลิตโดยนักข่าวที่ได้รับการฝึกฝนทักษะการทำ�ข่าวแบบ“Backpack
Journalist” คือทักษะการทำ�ข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง ลงพื้นที่แสวงหาคำ�ตอบและข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดมุมมอง วิธีคิด และตั้งคำ�ถามใหม่เพื่อให้สังคมไทย สังคมโลกได้รู้
ทุกแง่มุมที่แตกต่างและน่าค้นหา
จุดเด่นของรายการ Backpack Journalist ในปี พ.ศ. 2562 คือประเด็นทางสังคมที่เชื่อมโยงกับ
Disruption เพราะโลกเข้าสู่ภาวะผกผันหรือที่เรียกว่า Disruption ซึ่งนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และรุนแรง เมือ่ รูต้ วั อีกทีประเทศไทยก็เข้าสูโ่ หมดรือ้ โครงสร้างขนานใหญ่ โดยเฉพาะมิตเิ ศรษฐกิจ แรงงาน
และการศึกษา การเปลี่ยนผ่านแรงงานที่ “เป็นธรรม”ก่อนชีวิตจะถูก Disrupt เป็นประเด็นปลายเปิดที่
รายการ Backpack Journalist นำ�เสนอสู่สาธารณะเพื่อนำ�ไปสู่ข้อถกเถียงทางสังคมและมองหาทางออก
ที่เป็นไปได้
จากชีวิต Disruption สู่เนื้อหา “ค้นหาทักษะใหม่ของอาชีพ” “ความจำ�เป็นของอนาคต” “งาน
ของวันพรุ่งนี้มีใครที่จะไปถึง” หรือ “โอกาสจะเป็นของคนที่มองเห็นเท่านั้น” และ “เชื่อไหมว่า คนไทย
เป็นหนี้เร็วขึ้น - นานขึ้น และมากขึ้น” “ค้นหาปริศนาหนี้” “ครู - ชาวนา - เจนวาย” “3 กลุ่ม 3 ความ
เสี่ยงเป็นหนี้” “‘จนวาระสุดท้าย’ ของชีวิต” และ “จากความป่วยไข้ของระบบเศรษฐกิจ สู่ ความป่วยไข้
ของปัจเจก” สะท้อนผ่านโรคซึมเศร้า ไม่ใช่เรือ่ ง “ส่วนตัว” อีกต่อไป ผลกระทบจาก Disruption เกีย่ วพันกับ
ความเป็นไปของทุนนิยมและสัมพันธ์กับความเร็วบนโลกเสมือน และมีส่วนกำ�หนดคุณค่าของชีวิตคน
ตลอดจนวิธีคิดของสังคม จึงเป็นภารกิจของสื่อสาธารณะที่มีพื้นที่ให้เสียงเล็ก ๆ ของนักข่าวพลเมือง
เหล่านี้ได้ร่วมตั้งประเด็นค้นหาทางออก
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C-Site แอปพลิเคชัน สร้างเครือ่ งมือสือ่ สาร เพือ่ ระดม
ปัญญารวมหมู่
C-Site แอปพลิเคชัน เริ่มต้นเวอร์ชัน 1.0 เมื่อต้นปี พ.ศ.
2562 ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารเรื่องราว
แบบทันสถานการณ์ ผ่านการปักหมุดแสดงพิกัดที่เกิดเหตุโดย
พลเมืองทีม่ คี วามกระตือรือร้นในการสือ่ สารสาธารณะ ตลอดปี
C-Site ได้ท�ำ หน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากพลเมืองสู่พื้นที่
สื่อสังคมออนไลน์และทุกช่องทางของสื่อสาธารณะอย่างมี
นัยสำ�คัญ จากพลเมืองกว่า 1.4 หมืน่ คนทีร่ ว่ มขับเคลือ่ นเรือ่ งราว
และวาระทางสังคมผ่าน C-Site ปรากฏเป็นผลงานเพื่อการ
สื่อสารกว่า 7,000 เรื่อง บางส่วนถูกนำ�ไปออกอากาศในช่วง
รายงานข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากภาคพลเมืองทาง
ไทยพีบีเอส ทั้งนี้ มีการรับข้อมูลข่าวสารตรงจากเว็บไซต์และ
C-Site แอปพลิเคชัน กว่า 1 แสนคน
แม้ภารกิจของ C-Site จะเน้นทีก่ าร “ปักหมุด จุดประเด็น
สร้างความเชือ่ มโยง”ของตัวผูใ้ ช้ เพือ่ ให้สามารถนำ�เนือ้ หาไปใช้
ประโยชน์ ใ นการรายงานข่ า วและขยายผลต่ อ ในช่ อ งทาง
การสื่อสารอื่น ๆ ได้ แต่เมื่อถึงสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน
โดยเฉพาะเหตุ ภัยพิบัติ C-Site มัก จะเป็นตัวเลือกเพื่อใช้
รายงานสถานการณ์ที่ต้องการเห็นภาพรวมโดยภาคพลเมือง
ในพื้นที่ อย่างเช่น กรณีเครือข่ายสื่อพลเมืองจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และบางจังหวัดของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ใช้ C-site เพื่อ
การสื่อสารเฝ้าระวังภัยพิบัติ รวมถึงเตือนภัยพายุ “ปาบึก”
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2562
เครือข่ายภาคพลเมืองยังใช้ C-Site ไปในแง่ของการ
สร้างความร่วมมือทางปัญญา (Crowd sources) ทั้งในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น อย่างเช่น กรณี “สายตรวจยางนา” ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ - ลำ�พูน และกรณีหน้ากากอุน่ ไอรักชายแดนใต้
สูเ่ ครือข่ายห้องปลอดฝุน่ และโครงการ “เขียวสูฝ้ นุ่ ” เพือ่ แก้ไข
ปัญหาฝุ่นควันโดยประชาชนมีส่วนร่วมสื่อสารข้อมูลจากพื้นที่
ใช้ C-site ในการทำ�ระบบฐานข้อมูล เป็นแพลตฟอร์มแสดงผล
ความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประชาชน ผ่านการปักหมุด
ต้ น ไม้ ใ นแผนที่ ดิ จิ ทั ล ของ C-Site ที่ แ สดงผลจำ� นวนและ
location แบบ real time และเป็นฐานข้อมูลที่วัดผลได้
ในอนาคต รวมทัง้ เสริมพลังความร่วมมือให้ตอ่ เนือ่ ง จนยกระดับ
เป็นฐานความรู้ภาคพลเมืองเพื่อบริการสาธารณะสู่การเป็น
Open Data Platform จากการร่วมกันสื่อสารของเครือข่าย
นักสื่อสารภาคพลเมือง ซึ่งจะสามารถนำ�ไปใช้ในการสื่อสาร
สาธารณะหรือวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมได้
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Fanpage Facebook 3 ภาค : ปฏิบัติการร่วมสื่อสารจากภูมิภาค
สำ�นักเครือข่ายสือ่ สาธารณะได้ใช้ Fanpage Facebook เป็นเครือ่ งมือให้ประชาชนเจ้าของประเด็น
จาก 3 ภูมิภาค ร่วมกันสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดย 3 เพจนั้นประกอบด้วย
Fanpage THE NORTH องศาเหนือ : ปฏิบตั กิ ารสือ่ สารของคนเหนือ เพือ่ เชือ่ มกับโลกไร้พรมแดน
เพจที่เป็นปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือ ค้นหา “Local Solution” แสวงหาทิศทางและทางออกที่
เหมาะสมกับความต้องการของคนพืน้ ที่ (คนเหนือ) โดยสร้างสรรค์สอื่ และพืน้ ทีเ่ เลกเปลีย่ น เพือ่ เกิดมุมมอง
ที่หลากหลายและฐานข้อมูลของพื้นที่
Fanpage แลต๊ะแลใต้ : พื้นที่สื่อสารจากคนใต้ เพื่อให้ได้ “รู้ รัก ปกป้อง” เกิดขึ้นจากการทำ�งาน
ร่วมกับเครือข่ายกองบรรณาธิการภาคประชาสังคมในภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น�ำ เสนอเรื่องราวและ
ความเป็นไปของภาคใต้ ภายใต้ชื่อ “แลต๊ะแลใต้” มาจากภาษาใต้ หมายถึง ชวนให้มอง รู้จัก หรือหันกลับ
มาทบทวนบ้านเกิดของเราทีเ่ ชือ่ มโยงกับกระแสท้องถิน่ สากลภิวตั น์ เพือ่ หวังสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อ
ชุดความรู้ให้คนรุ่นใหม่ สะท้อนผ่าน 4 แง่มุมของพื้นที่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้คน วัฒนธรรม และ
สถานการณ์ที่เป็นไป
Fanpage อยู่ดีมีแฮง : เล่าเรื่องคนอีสาน เพื่อคนอีสานและขยายมุมมองของอีสานสู่สากล
การสื่อสารประเด็นตามสถานการณ์ทางสังคม เช่น นํ้าท่วมภาคอีสานและจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อช่วง
เดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา ทีมงานในภูมภิ าคอีสานจึงประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทีวชี มุ ชนอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักข่าวพลเมืองในภาคอีสาน ประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วน
โดยทำ�งานในพื้นที่ ณ สำ�นักงานมูลนิธิสื่อสร้างสุข และสื่อสารผ่านแฟนเพจอยู่ดีมีแฮง
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สื่อพลเมืองกับเครือข่ายนักสื่อสารสาธารณะ
การเปิดพืน้ ทีแ่ ละสร้างแนวทางทำ�งานร่วมกันให้ประชาชนในสังคมสามารถเข้าถึงสือ่ สาธารณะ
และเป็นหุ้นส่วนหนึ่งที่ผลิตเนื้อหาถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำ�ให้สังคมไทยมีข้อมูล ความรู้ มุมมองที่
หลากหลาย อันเป็นเจตนารมณ์ของการก่อตั้งไทยพีบีเอส สำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะจึงดำ�เนินการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารกับเครือข่ายภาคพลเมืองหลายรูปแบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างภาคี
หุ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการสื่อสาร การร่วมสร้างฐานข้อมูลผ่านระบบ C-Site ทำ�งานกับ
เครือข่ายเยาวชนและมหาวิทยาลัยเพื่อเคลื่อนประเด็นสำ�คัญในปี พ.ศ. 2562 ไปพร้อม ๆ กัน
ผลการดำ�เนินงาน มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมร่วมกันทั้งสิ้น 49 ครั้ง จำ�นวนผู้เข้าร่วมอบรม
รวม 1,893 คน ทั้งประเภทการปักหมุด C-site เพื่อร่วมรายงานข่าว การเล่าเรื่องเป็นคลิปงาน
ข่าวพลเมือง การฝึกทักษะการผลิตสารคดีและคลิปออนไลน์ โดยชิ้นงานจากการฝึกอบรมแต่ละครั้ง
สามารถเผยแพร่ผา่ นช่องทางต่าง ๆ ของไทยพีบเี อส เช่น ช่วงข่าวเช้า C-site ข่าวพลเมืองในรายการทีน่ ี่
ไทยพีบเี อส ช่วง Gen C Report รายการทีน่ บ่ี า้ นเรา และช่องทางออนไลน์เพจ The North องศาเหนือ
อยู่ดีมีแฮง แลต๊ะแลใต้ และเครือข่ายยังต่อยอดสื่อสารร่วมกับไทยพีบีเอสในสถานการณ์สำ�คัญ เช่น
เหตุการณ์นํ้าท่วมที่อุบลราชธานี เหตุการณ์พายุปาบึก นอกจากนั้นยังร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย
สร้างนักสื่อสารเพื่อชุมชน ให้สามารถนำ�เสนอมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์การเลือกตั้ง
กับทีม NexC Report และขยายผลเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายในสังคมไทยกับโครงการ
“โอบกอดความต่าง”
นับได้ว่า ในปี พ.ศ. 2562 การทำ�งานของไทยพีบีเอสในการเปิดพื้นที่ภาคพลเมืองสามารถ
ขยายผลการสื่อสารได้กว้างขวางขึ้น จากการนำ� C-Site แอปพลิเคชันมาใช้ในการสื่อสารและการ
มุ่งเสนอเนื้อหาไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ จนสามารถยกระดับฐานข้อมูลของพลเมืองไปสู่ข้อมูล
ความรู้สาธารณะ โดยไทยพีบีเอสมีบทบาทสำ�คัญในการสนับสนุน อบรม ส่งเสริมทักษะ และช่องทาง
ในการสื่อสารของภาคพลเมืองให้มีพลังมากขึ้น
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ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลกปัจจุบันที่มีพลวัตสูง ความรู้

จะช่วยพัฒนาให้คนก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ของสังคม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ทำ�ให้ก้าวไปสู่สังคมคุณภาพคุณธรรมได้ ไทยพีบีเอสจึงมุ่งสร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยเปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูส้ �ำ หรับทุกคน (Learning
Space for All) ผ่านสื่อทุกช่องทางของไทยพีบีเอส และเปิดพื้นที่ทางกายภาพที่
สำ�นักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต และศูนย์ข่าวในภูมิภาค 3 ภาค รวมทั้งสนับสนุน
การเปิดพืน้ ทีเ่ รียนรูใ้ นชุมชนทีไ่ ทยพีบเี อสไปร่วมทำ�งานขับเคลือ่ นด้วย และเชือ่ มโยง
การเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการอบรม งานวิจัย งานสัมมนาต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบที่
ไทยพีบเี อสดำ�เนินการเองและทีเ่ ป็นความร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพและวิชาการต่าง ๆ
ตลอดไปจนถึงการขยายภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทัง้ ภาคประชาสังคม
ภาครัฐ เอกชน องค์กรสื่อ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับ
ความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partners)
ที่จะขับเคลื่อนสังคมไปร่วมกันบนพื้นฐานความเป็นอิสระและยึดผลประโยชน์
ของสังคมเป็นที่ตั้ง
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กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ในเดือนมกราคมของทุกปี ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่สำ�นักงานใหญ่ต้อนรับงานวันเด็กในกิจกรรม
“ด.เด็กคิดดี Thai PBS Kids Day” ที่มีเด็กและครอบครัวเข้าร่วมจำ�นวนกว่า 13,000 คน ปี พ.ศ.
2562 เป็นการจัดงานครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “อาชีพในฝัน” เปิดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับอาชีพที่
หลากหลายให้กบั เด็ก เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจต่อการเลือกการศึกษา อันนำ�ไปสูอ่ าชีพในฝันเพือ่ อนาคต
ของเด็ก ๆ ต่อไป ในการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประเมินการเข้าร่วมงานว่ามีประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมทำ�ให้ได้รู้จักรายการของไทยพีบีเอส
มากยิ่งขึ้น และทำ�ให้เด็ก ๆ มีพื้นที่แสดงออก ซึ่งสนับสนุนให้กล้าคิด กล้าทำ� ใช้ความคิดสร้างสรรค์
และเด็ก ๆ ได้แรงบันดาลใจในการเลือกสถานที่ศึกษาหรืออาชีพที่สนใจ
ไทยพีบเี อสยังมีการยกทัพรายการเด็กสัญจรออกไปนอกสถานที่ เพือ่ จัดกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน
ไทยพีบเี อส” ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลำ�ปาง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ มาเป็นครัง้ ที่ 6 เป้าหมาย
สำ�คัญคือ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมและเสริมสร้างการเรียนรู้
ภายใต้แนวคิด Creative Learning Space รวมถึงได้พบปะกับพิธีกรรายการและเครือข่ายเรียนรู้
นอกห้องเรียนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และทำ�กิจกรรม Workshop เรียนรู้สร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเกิดการพัฒนาตนเองต่อไป มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ถนนเด็กเดินรวมกันทั้งสองจังหวัดเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 8,460 คน แบ่งเป็นจังหวัดนครสวรรค์ จำ�นวน
3,250 คน และจังหวัดลำ�ปาง จำ�นวน 5,210 คน สรุปผลความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมทัง้ สองจังหวัดทีม่ ี
ต่อการจัดงานอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ ในเรือ่ งความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ บูธกิจกรรม การบริหารจัดการ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีทิศทางเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองว่า “เป็นกิจกรรม
ที่ดี ลูก ๆ ชอบมาก สนุกสนาน ขอบคุณสำ�หรับการจัดกิจกรรมแบบนี้”
ต่อยอดรายการสู่การเรียนรู้ ให้ โรงเรียน ชุมชน และสังคม
ไทยพีบีเอสจัดทำ�โครงการ Thai PBS Learning Shelf เป็นโครงการที่ท�ำ ต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมบทบาทสื่อสาธารณะที่จะขยายพื้นที่การเรียนรู้ไปยังชุมชน โรงเรียน
สถาบันการศึกษาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนสื่อและชุดความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับสือ่ สาธารณะแก่สงั คม อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ มูลค่า ต่อยอดรายการของไทยพีบเี อส
ให้กว้างกว่าการออกอากาศรับชมผ่านทางหน้าจอ โดยผ่านกลุม่ ผูน้ �ำ ทางความคิด (Opinion Leader)
เช่น ครู หรือผู้นำ�ชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงเนื้อหาของรายการมากยิ่งขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ไทยพีบีเอสได้ดำ�เนินการจัดโครงการมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ให้กับ
โรงเรียนและชุมชน แบ่งเป็น ชุดการเรียนรู้สำ�หรับเด็กประถม จำ�นวน 500 ชุด และชุดสุขภาพ
จำ�นวน 300 ชุด โดยหน่วยงานที่ได้รับมีความพึงพอใจมากที่สุด เพราะสามารถนำ�ไปใช้ทั้งเพื่อความ
บันเทิงและเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีสื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังพัฒนากิจกรรมชวนครูวิทย์ - คณิต มาคิดให้ว้าว!!! โดยจัดต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 3 เพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ จาก “รายการ Kid Rangers”
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ตอน “UNPLUGGED วิทยาการคำ�นวณ” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้าน STEM
สำ�หรับครูในระดับประถมศึกษา เพื่อนำ�เทคนิคการสอนไปเป็นแนวทางให้เด็กได้แนวคิดเชิงคำ�นวณ
และเข้าใจเนือ้ หา STEM มากกว่าการเรียนแต่ละวิชาแยกจากกัน เด็ก ๆ จะได้ลองนำ�ไปแก้ปญ
ั หาจริง ๆ
ในชีวิตกับการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ไทยพีบีเอสจัดอบรมครูจำ�นวน 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค คือ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดลำ�ปาง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำ�นวนครูที่เข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น 600 คน จาก 337 โรงเรียน ไทยพีบีเอสยังเปิดโอกาสให้คุณครูส่งผลงานเป็นคลิปวิดีโอ
ที่ได้องค์ความรู้จากการอบรมมาบูรณาการใช้ในการสอนจริง สามารถถ่ายทอดความรู้แก่เด็กนักเรียน
ในชั้นเรียนของตนเข้ามาประกวด โรงเรียนที่ชนะการประกวดจากทั่วประเทศจำ�นวน 5 โรงเรียน
ได้ไปศึกษาดูงานและดูตัวอย่างกิจกรรม STEM ที่ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย
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Creative Learning Space : ขับเคลื่อนการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง
โครงการ Thai PBS Creative Learning Space
@ ภูมิภาค มีทิศทางการดำ�เนินงานที่ให้ฝ่ายเครือข่ายและ
ชุมชนสัมพันธ์ทำ�งานร่วมกับศูนย์ภูมิภาคทั้ง 3 แห่งของ
องค์กร ประกอบด้วย ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน
จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จัดกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับ
ภูมภิ าค และเป็นช่องทางให้ประชาชนตามต่างจังหวัดได้เข้าถึง
บริการของสื่อสาธารณะ เพื่อเน้นยํ้าว่า “สื่อสาธารณะ คือ
สื่อที่เข้าถึงง่าย เป็นที่พึ่งของประชาชน และใช้ประโยชน์
ได้จริง”
แนวทางการดำ � เนิ น งานของโครงการจะยึ ด ความ
ต้องการของพื้นที่เป็นสำ�คัญ โดยเฉพาะการทำ�งานร่วมกับ
เครือข่ายในพืน้ ที่ ทีต่ อ้ งการสร้างสรรค์ประเด็นการเรียนรูจ้ าก
ท้องถิน่ สูส่ งั คม ไทยพีบเี อสได้เข้าไปมีบทบาทในการประสาน
ให้เกิดการจัดกิจกรรม (On Ground) และศูนย์ข่าวภูมิภาค
ทำ�หน้าที่สื่อสารเรื่องราวปัญหาของท้องถิ่นให้สาธารณะได้
รับรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นได้สะท้อนถึงการใส่ใจ ให้ความสำ�คัญกับ
ปัญหา และเรื่องราวของคนในภูมิภาค ทำ�ให้ทุกกิจกรรมได้
รับเสียงตอบรับจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เป็น
อย่างดี สร้างการยอมรับในความเป็นสื่อสาธารณะว่าเป็น
ที่พึ่งของประชาชนในภูมิภาค
ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ สั ง คม จากการดำ � เนิ น งาน
โครงการ พบว่า
ชุมชน หน่วยงาน สถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง
ศูนย์ภูมิภาค เข้ามาใช้บริการสื่อสาธารณะเพิ่มมากขึ้น อาทิ
การเข้ามาเรียนรูด้ งู าน การจัดประชุมหารือการทำ�งานร่วมกัน
ระหว่างศูนย์กับชุมชน หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำ�ให้แต่ละศูนย์ภูมิภาคได้รับ
การยอมรับให้เป็นสถาบัน/องค์กร ที่พึ่งแห่งหนึ่งของชุมชน
และภูมิภาค
เกิดการจัดกิจกรรมทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาและส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคม โดยมีทีมงานของศูนย์ภูมิภาคซึ่งรู้จักพื้นที่
อย่างดี เป็นผูแ้ นะนำ�ให้ฝา่ ยเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์เข้าไป
จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทั้งในเชิงส่งเสริมและแก้ปัญหา
ของชุมชน อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการ
ทำ�ผ้าไหมอินทรีย์ ที่อำ�เภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ทำ�ให้
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ชาวบ้านตื่นตัวและตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี
จนก่อให้เกิดการเปลีย่ นมาใช้สยี อ้ มไหมจากธรรมชาติ
ทีข่ ายได้ราคาสูงกว่าสีจากสารเคมี การจัดเวทีภยั แล้ง
นา้ํ ท่วม และฝุน่ ควัน ส่งผลให้ประชาชน นักการเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในพืน้ ทีเ่ กิดการตืน่ ตัว และผสานพลังเพือ่ หาทางออก
ของปัญหา รวมทัง้ ได้ขอ้ เสนอแนะจากเวทีสอื่ สารไปสู่
ระดับนโยบาย การจัดเวทีในพื้นที่ และการนำ�เสนอ
ข่าวของอำ�เภอนาแห้ว จังหวัดเลย เกี่ยวกับประเด็น
ที่ดินและป่าไม้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้เกิด “นาแห้ว
โมเดล” ที่ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ การจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส
ทำ � ให้ เ ยาวชนและประชาชนได้ รู้ จั ก และเข้ า ถึ ง
สื่อสาธารณะในภูมิภาค เป็นต้น
โครงการ Learning Space@วิภาวดี มี
เป้าหมายสำ�คัญคือ การทำ�ให้ไทยพีบีเอสเป็นพื้นที่
การเรียนรู้สำ�หรับทุกคน ภายใต้แนวคิด “เติมเต็ม
การเรี ย นรู้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ” มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
ทุก 2 เดือน ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำ�
องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์มาต่อยอดในการพัฒนา
ตนเอง ซึง่ เป็นการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้กบั
ประชาชน
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กิจกรรมภายใน Learning Space@วิภาวดี ประกอบ
ด้วย workshop 4 ด้าน ได้แก่ (1) ครอบครัว เช่น การจัด
ทำ�สบู่แฟนซี การผลิตที่นอนสัตว์เลี้ยงแสนรัก (2) การพัฒนา
ตนเอง เช่น เคล็ดลับการขายของผ่านเฟซบุ๊ก การทำ�อาหาร
ฟิวชั่น จากรายการ Foodwork (3) งานฝีมือ เช่น งานปักผ้า
แบบญี่ปุ่น การทำ�ผ้าบาติก การผลิตบายศรีปากชาม (4) จิต
อาสา เช่น การผลิตตุ๊กตา Happy Doll ให้เด็กผู้ป่วยเรื้อรัง
ร้ อ ยสายแว่ น ตา การผลิ ต หนั ง สื อ นิ ท านทำ � มื อ การทำ � สื่ อ
การเรียนศิลปะให้ผู้พิการทางสายตา เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมออกบูธ
และจัดนิทรรศการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภายในงาน
อาทิ สถาบันปัญญาไท ร่วมออกบูธกิจกรรมตรวจสุขภาพ และ
ให้ความรู้ วิถไี ทย สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมจัดกิจกรรม Workshop สอน
ระบบการปลูกพืชไร้ดนิ และจัดนิทรรศการให้ความรูต้ า่ ง ๆ และ

สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร ออกบูธให้บริการประชาชน
ตรวจสุขภาพฟรีกับรถตรวจสุขภาพ 4 โปรแกรม เป็นต้น
กิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” จัดขึน้ เพือ่ เปิดพืน้ ที่
ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาใน
แต่ละพืน้ ที่ และสามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน
ของรัฐได้สะดวก พร้อมทั้งนำ�เสนอปัญหาและหาทางออก
ของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ มีบริการสาธารณะต่าง ๆ อาทิ ตรวจ
สุขภาพ บริการตัดผม ผ่าตัดต้อกระจก เป็นต้น โดยสถานี
ไทยพีบีเอสเป็นสื่อกลางในการนำ�เสนอปัญหาในแต่ละพื้นที่
พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาและหาทางออกอย่าง
สร้างสรรค์ต่อไป ในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสจัดกิจกรรม
“สถานีประชาชนสัญจร” รวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ในจังหวัดเชียงใหม่
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ และอุบลราชธานี มีผเู้ ข้าร่วมงาน
ประมาณ 2,460 คน มีเครือข่ายเข้าร่วมออกบูธกิจกรรม
แต่ละครั้งประมาณ 15 - 18 เครือข่าย
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Thai PBS Academy : พื้นที่เรียนรู้ความเป็นสื่อสาธารณะ
ไทยพีบีเอสไม่เพียงแต่เป็นสื่อกลางนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารแก่สังคมเท่านั้น แต่ยังให้ความสำ�คัญ
ในการเป็น “สถาบันสื่อสาธารณะ” ที่ต้องการสร้างมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและสร้างนักสื่อสาร
รุ่นใหม่ที่เข้าใจความเป็นไปของสังคม รู้เท่าทันสื่อ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะจึงจัดทำ�โครงการ
Thai PBS Academy ให้เป็นห้องเรียนสาธารณะที่บ่มเพาะความรู้ทางวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน
สือ่ สาธารณะให้แก่ผสู้ นใจและหน่วยงานภายนอก มีการจัดอบรม Professional Training โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพสื่อ
และเนื้อหาที่ส�ำ คัญร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2562 Thai PBS Academy จัดทำ�หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อจำ�นวน
ทั้งหมด 10 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรผู้ประกาศ หลักสูตรการอบรมการใช้โดรนเบื้องต้น หลักสูตร
การผลิตสื่อขั้นพื้นฐานแก่ผู้นำ�คนหูหนวก หลักสูตรการผลิตรายการเด็ก และหลักสูตร Citizen
Mobile Journalist Workshop เป็นต้น โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นทัง้ ผูส้ นใจทัว่ ไปและหน่วยงาน ได้แก่
องค์กร IUCN สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย องค์กร Asia Pacific Broadcasting Union (ABU)
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 903 คน โดยแต่ละหลักสูตรได้รวบรวมความรู้ด้านสื่อจากวิทยากรภายใน
ไทยพีบเี อส และวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละประเด็นจากภายนอก อีกทัง้ ยังมีการต่อยอดให้ผเู้ ข้าอบรม
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ด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมสอนเนื้ อ หา ติ ว สอบบั ต ร
ผูป้ ระกาศทางออนไลน์ผา่ นเพจ Thai PBS Academy
ไปจนถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมาร่วมฝึก
การเป็นผู้ประกาศในรายการล้อมวงข่าว ซึ่งเป็น
รายการออนไลน์ของไทยพีบีเอส ในช่วงเช้าทุกวัน
จันทร์ถงึ ศุกร์ ร่วมกับผูป้ ระกาศมืออาชีพ ด้วยเหตุน้ี
โครงการ Thai PBS Academy จึงไม่ใช่แค่เป็นเพียง
การจัดอบรมหลักสูตรเท่านั้น แต่ไทยพีบีเอสยัง
ออกแบบการอบรมให้เป็นพื้นที่เข้าสู่การทดลอง
สนามจริง สร้างความเป็น Community เพื่อให้
ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ
แห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Thai PBS Academy ได้สร้างสรรค์ รายการ
ตะลอนสือ่ ผ่านเพจ Thai PBS Academy นำ�เสนอ
ทุกวันพุธ เวลา 17.00 น. ในรูปแบบ Facebook
Live เพือ่ สือ่ สารเรือ่ งราวความรูเ้ กีย่ วกับสือ่ สาธารณะ
การรู้เท่าทันสื่อ และความรู้แนวโน้มด้านสื่อในยุค
ดิจิทัล รวมถึงประเด็นหรือกิจกรรมสำ�คัญ เพื่อให้
เป็นห้องเรียนสาธารณะผ่านทางออนไลน์ทใี่ คร ๆ ก็
สามารถเข้าถึงได้ผา่ น Mobile Platform เป็นพืน้ ที่
เรียนรู้ความเป็นสื่อสาธารณะได้โดยแท้จริง
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สร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม
ในฐานะสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสให้ความสำ�คัญกับการสร้างความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วน
ทางสังคมในทุกมิติ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายและพันธกิจร่วมกันในการ
ผลักดันประเด็นหรือเนื้อหาที่เห็นพ้องต้องกันว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสังคม โดยจะ
ทำ�งานร่วมกันแบบ Partnership ระหว่างองค์กร ซึง่ ไม่เพียงแต่เป็นภาคีในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ขยาย
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศด้วย
ดังนี้

ตลอดปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบสำ�คัญ 4 รูปแบบ
1. Co-creation ความร่วมมือในการผลิตรายการด้วยกัน ดังนี้

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริม
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับด้านวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม On ground-Short Science Film ปีท่ี 4 ตามแนวคิด
Science around us วิทยาศาสตร์รอบตัว
มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมผลิตเผยแพร่รายการ “ใต้หลังคา ฟ้ามีดาว” เพื่อการพัฒนาของ
เด็กปฐมวัย
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Deutsche Welle สื่ อ สาธารณะจาก
ประเทศเยอรมนี ทำ�ความร่วมมือเพือ่ การแลกเปลีย่ น
เนื้อหารายการ
สถานีโทรทัศน์ NHK จากประเทศญี่ปุ่น
ร่วมผลิตภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับบทกวีของประเทศ
ญี่ปุ่น
2. การจัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งในรูปแบบงาน
สัมมนา การอบรม เช่น งาน INPUT 2019 ซึง่ เป็นงาน
ฉายภาพยนตร์ รายการจากผู้ผลิตที่ผลิตรายการให้
สื่อสาธารณะทั่วโลก ร่วมกับองค์กร INPUT สถาบัน
เกอเธ่ ประเทศไทย การจัดอบรมเรื่อง ABU Media
Lab Day การจัดอบรม ABU Kids ร่วมกับองค์กร ABU
สัมมนายุทธศาสตร์เพือ่ อนาคตวารสารศาสตร์ ร่วมกับ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ
การจัด Mobile Journalist Conference เป็นต้น
3. ความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดทำ�
เนือ้ หา เช่น การจัดทำ�ข้อมูลในช่วงการเลือกตัง้ ร่วมกับ
สถาบันพระปกเกล้า สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
กองทัพบก (คสช.) ร่วมผลิตและเผยแพร่
รายการ “เดินหน้าประเทศไทย”
Korea Educational Broadcasting
System (EBS) ร่วมผลิตสารคดี ภายใต้แนวคิด
Anthropocene ชุด The Sixth Mass Extinction
มูลนิธสิ หวิทยาการเพือ่ การวิจยั และพัฒนา
ร่ ว มผลิ ต และสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ในการผลิ ต รายการ
“พลาสติกวิทยา” เป็นรายการให้ความรู้เกี่ยวกับ
พลาสติกกับการใช้ชีวิตประจำ�วัน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ร่วมผลิต
เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร

4. การเข้าร่วมสัมมนาองค์กรระหว่างประเทศ
และส่ ง ผู้ แ ทนไทยพี บี เ อสเข้ า ร่ ว มประชุ ม ระดั บ
นานาชาติ
ไทยพี บี เ อสเป็ น ที่ รู้ จั ก และยอมรั บ ในเวที
ต่างประเทศมากขึ้น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เป็น
กรรมการประกวด และเป็นคณะทำ�งานในองค์กร
สื่อระหว่างประเทศ อาทิ Public Broadcasting
International (PBI) 2019, ABU General Assembly
2019 เป็นต้น
การทำ�งานด้านความร่วมมือและการสร้างพืน้ ที่
เรียนรู้ตลอดปี พ.ศ. 2562 ทำ�ให้ไทยพีบีเอสสามารถ
ขยายการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายและเป็นทีร่ จู้ กั
มากขึ้นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

สภาวิชาชีพสื่อ Timor – Leste Press
Council จัดทำ� MOU เพือ่ สนับสนุนการผลิตรายการ
ร่วมกับไทยพีบีเอส
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คุ ณ ค่ า ของสื่ อ สาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ

Thai PBS New Media : Product & Service
บริการด้านสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส
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สื่อใหม่ (New Media) หรือดิจิทัลมีเดียของไทยพีบีเอส

เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ไทยพีบีเอสมุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล
และนำ�มาผนวกกับเนือ้ หาและบริการต่าง ๆ สร้างเป็นนวัตกรรมใหม่เผยแพร่
ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม (platform) และบริการ
ข่าว เนื้อหาในสถานการณ์สำ� คัญบนกระแสออนไลน์

นอกจากการนำ�เสนอข่าวและเนื้อหาอย่างเข้มข้นทางสื่อหน้าจอ
ไทยพีบเี อสแล้ว บนช่องทางออนไลน์หรือดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม (Digital Platform)
ถือเป็นอีกช่องทางสือ่ สารแลกเปลีย่ นกับผูช้ มทีไ่ ร้ขอ้ จำ�กัดและแตกต่างจาก
สื่อทีวี ทั้งเรื่องช่วงเวลาการรับข้อมูล ปริมาณการเผยแพร่เนื้อหา รูปแบบที่
นำ�เสนอ รวมถึงช่องทางหรืออุปกรณ์ที่หลากหลายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ของไทยพีบีเอสสามารถสร้างสรรค์และต่อยอดเนื้อหาในสถานการณ์ ข่าว
เหตุการณ์ และบริบทสำ�คัญของสังคมได้หลายรูปแบบการนำ�เสนอ เพื่อนำ�
ข้อมูลส่งถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง สะดวกรวดเร็วที่สุด
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ตลอดปี พ.ศ. 2562 สื่อใหม่ไทยพีบีเอสได้ทำ�หน้าที่ถ่ายทอดและบันทึก
เหตุการณ์สำ�คัญไว้หลายเหตุการณ์ด้วยกัน ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ไทยพีบีเอสได้รวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลไว้มากมาย เช่น หมายกำ�หนดการ
ข้อควรปฏิบัติ ข้อมูลพระราชพิธี คลิปงานพระราชพิธี อัลบั้มภาพ เป็นต้น สามารถ
ย้อนชมได้ที่ www.thaipbs.or.th/Coronation อีกหนึ่งเหตุการณ์สำ�คัญทาง
การเมืองคือ การเลือกตัง้ 2562 ไทยพีบเี อสเปิดพืน้ ทีห่ น้าจอและออนไลน์ นำ�เสนอ
เนื้อหาจากทุกภาคส่วนรอบด้าน เพื่อส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง
ติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ที่ www.thaipbs.or.th/Election62 สถานการณ์ฝุ่น
PM2.5 เป็นอีกหนึง่ เหตุการณ์ส�ำ คัญและยังคงส่งผลกระทบในวงกว้างกับประชาชน
การให้ความรู้ สถิติ การป้องกันและดูแลตัวเอง ถูกนำ�เสนอผ่านทุกช่องทางสือ่ ของ
ไทยพีบเี อส และถือเป็นหนึง่ ในวาระข่าวสำ�คัญทีน่ �ำ เสนอบนสือ่ ออนไลน์ดว้ ยเช่นกัน
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VIPA Chatbot บริ ก ารถาม-ตอบและให้ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารอัตโนมัติ
จากแนวโน้ ม ของพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคสื่ อ ออนไลน์
ที่นิยมการปฏิสัมพันธ์หรือรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะบุคคล
เฉพาะความสนใจทีร่ วดเร็วขึน้ ทำ�ให้การสือ่ สารทางข้อความ
หรือ Messaging ตอบโจทย์และได้รับความนิยม เทคโนโลยี
หนึ่งที่ได้ถูกนำ�มาใช้คือ Chatbot ไทยพีบีเอสนำ�เทคโนโลยี
AI นี้ มาผนวกกับแพลตฟอร์มทีค่ นไทยนิยมใช้ เพือ่ ให้บริการ
ส่งข่าวและให้ข้อมูลถามตอบอัตโนมัติ (Bot) กับผู้ชมผู้ฟัง
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แบบรวดเร็ว ฉับไว และเพิ่มศักยภาพ
ในการรองรับบริการข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มเป้าหมายของ
ไทยพีบีเอสได้อย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถรับข่าวทัน
สถานการณ์และถามตอบอัตโนมัติผ่าน VIPA Chatbot ได้ที่
Facebook @ThaiPBSFan และ LINE Official @ThaiPBS

บริการใหม่ทสี่ ร้างสรรค์ขนึ้ สำ�หรับคนพิการทางการ
ได้ยิน เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ทัง้ สารประโยชน์และสาระบันเทิงของไทยพีบเี อสได้อย่าง
ครบถ้วน โดยบริการ Thai PBS Big Sign ภาษามือใหญ่
เต็มจอ มีเนือ้ หาสาระทีค่ รอบคลุมทุกช่วงวัยใน 4 ประเภท
รายการ ทั้งข่าวและสถานการณ์ ละคร วาไรตี้ ไลฟ์สไตล์

และรายการเด็ก รวมถึงสถานการณ์ส�ำ คัญ เปิดให้บริการ
เฉพาะบนช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกในรายการพิเศษ
“เวทีดีเบต 10 วัน 1,000 นาที” นำ�เสนอเนื้อหาในช่วง
การเลือกตั้ง 2562 และได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ
ในวันภาษามือโลก เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยได้รว่ มมือ
กับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
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YouTube Thai PBS Channel กับรางวัล Gold
Button Awards ก้าวสู่ 1,000,000 Subscribers
ไทยพี บี เ อสเปิ ด ให้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม วิ ดี โ อยอดนิ ย ม
เป็นวิดโี อคอนเทนต์ในชือ่ Thai PBS YouTube Channel
www.youtube.com/ThaiPBS นำ�เสนอทั้งเนื้อหาจาก
ช่องไทยพีบเี อส หมายเลข 3 และคลิปวิดโี อสร้างสรรค์ใหม่
ในแบบฉบับออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับมอบรางวัล
YouTube Gold Play Button Award ซึ่งมีสมาชิกถึง
1 ล้านบัญชีเมื่อปี พ.ศ. 2561 และเข้าสู่ 2 ล้านบัญชี
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

IDOF 2019 : Digital Move on
เวทีแชร์ไอเดียดิจิทัลแห่งปีจากไทยพีบีเอส
ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการครบรอบ 10 ปีของ
สื่อสังคมออนไลน์ 3 ช่องทางหลักของไทยพีบีเอส คือ เฟซบุ๊ก,
ทวิตเตอร์ และยูทูป ปีนี้บริการสื่อใหม่ไทยพีบีเอสจึงยกระดับ
การเป็นสื่อกลางให้กับบุคคลต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนทักษะด้าน
สื่อดิจิทัลให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจในยุคทีส่ งั คมดิจทิ ลั มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
โดยจัดเวทีแชร์ไอเดียแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในงาน Ideas
on Friday 2019 : Digital Move on ที่รวมกูรูในวงการ
สื่อออนไลน์ของประเทศที่มากด้วยประสบการณ์ มาร่วมแชร์
มุมมอง แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ อาทิ คุณสายใย
สระกวี Google Thailand, คุณกล้า ตั้งสุวรรณ WiseSight,
รศ.พิจติ รา ศุภสวัสดิก์ ลุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณภูมชิ าย
บุญสินสุข THE STANDARD Podcast, คุณเอก ปัญญาสีห์
LINE Thailand และ คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา Nasket
Thailand โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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เวที Ideas on Friday 2019 : Digital Move on
นับเป็นอีกหนึง่ Digital Communities ทีแ่ สดงศักยภาพ
ด้านสื่อดิจิทัลของไทยพีบีเอสที่ได้รับการตอบรับจาก
ผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ได้รับไอเดียกลับไป
สร้างสรรค์ผลงานให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป ซึง่ ไทยพีบเี อส
พร้อมที่จะเป็นพื้นที่และให้การสนับสนุน เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาสังคมดิจิทัลของไทยให้ดียิ่งขึ้น สามารถ
รับชมภาพและเนือ้ หางานในครัง้ นี้ ได้ที่ www.thaipbs.
or.th/IDOF2019
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Thai PBS Podcast สื่อเสียงในยุคการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมแบบ On Demand
นอกจากสื่อวิดีโอที่พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้ชม
ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการชมผ่านช่องทางออนไลน์เป็นแบบ
On Demand หรือเลือกตามความสะดวก ในช่องทาง ช่วงเวลา
และเนื้อหาเฉพาะที่ต้องการแล้ว ในสื่อเสียง หรือ Audio ก็มี
การปรับพฤติกรรมเช่นกัน พอดคาสต์ (Podcast) จึงกลายเป็น
ความนิยมใหม่ของการบริโภคสือ่ เสียงของผูช้ มผูฟ้ งั ในยุคดิจทิ ลั
ไทยพีบีเอสได้ให้บริการสถานีวิทยุออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้ว
และในปี พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มการผลิตภายใต้แบรนด์ Thai PBS
Podcast เติ ม เต็ ม สาระที่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี คุ ณ ค่ า ในแบบ
สื่อสาธารณะ สร้างสรรค์สื่อเสียงเพื่อผู้ฟังทุกกลุ่มในสังคม

ติดตามเนื้อหาสื่อเสียงจากไทยพีบีเอส ที่นำ�เสนอผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและทั่วถึงได้ที่

บริการสื่อเสียงไทยพีบีเอส ปี พ.ศ. 2562 เน้นสัดส่วน
รายการในกลุ่มเด็กและครอบครัวประมาณร้อยละ 30 จาก
เดิมที่มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ด้วยเล็งเห็นว่าการปิดตัว
ลงของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 7 ช่อง ทำ�ให้มีสัดส่วนรายการ
สำ�หรับเด็กน้อยมาก โดยเฉพาะสื่อเสียงซึ่งเป็นสื่อที่กระตุ้น
จินตนาการและการเรียนรูท้ เี่ หมาะกับเด็กเล็ก ด้วยเหตุนี้ วิทยุ
ไทยพีบเี อสจึงชูจดุ ยืนในการนำ�เสนอสารประโยชน์ทผี่ ลิตอย่าง
มีคณ
ุ ภาพ พิถพี ถิ นั และแตกต่าง โดยให้ความสำ�คัญต่อการผลิต
สื่อเสียงเพื่อเด็กและครอบครัวในสัดส่วนเพิ่มขึ้น เช่น รายการ
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง ตะลุยโลกนิทาน (Kids Hour) เด็กรู้สู้ภัย
Mom & Mouth เป็นต้น โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผู้ผลิต
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษา
และผู้ผลิตอิสระ
นอกจากนี้ วิทยุไทยพีบเี อสได้เป็นหนึง่ ใน 11 สถานีวทิ ยุ
ที่ร่วมทดลองออกอากาศวิทยุดิจิทัลระบบ DAB+ กับ กสทช.
เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ปัจจุบัน
มีเครือข่ายสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาและสถานีวิทยุท้องถิ่น
จำ�นวน 156 สถานีทั่วประเทศที่รับสัญญาณการออกอากาศ
จากวิทยุไทยพีบีเอสและนำ�สื่อเสียง (พอดคาสต์) ไปเผยแพร่
เช่ น เครื อ ข่ า ยสถานี วิ ท ยุ เ พื่ อ การศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ
(R-Radio Network) 142 สถานีของสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และวิ ท ยุ ไ ทยพี บี เ อส
ยังได้ดำ�เนินกิจกรรมขยายภาคีเครือข่ายสถานีวิทยุท้องถิ่น
ทั่วประเทศที่นำ�สื่อเสียงของวิทยุไทยพีบีเอสไปออกอากาศ
เพิ่มขึ้นเป็น 224 สถานี เพื่อขยายจำ�นวนผู้ฟังให้ครอบคลุม
พื้นที่ต่าง ๆ ในทุกภาคของประเทศด้วย
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VIPA
ด้วยเพราะแนวโน้ม On-demand Video มีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกตามพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ
VIPA.me ย่อมาจาก Vision & Passion เป็นหนึ่งในบริการ
ที่เรียกว่า OTT (Over - The - Top) บริการให้รับชมเนื้อหา
ออนไลน์ทง้ั ภาพและเสียง (Audio/Video Streaming) ได้ทกุ ที่
ทุกเวลา เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้สะดวก ง่าย และมีประสิทธิภาพ
ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต

สารคดี และซีรีส์คุณภาพจากต่างประเทศ เปิดช่องทางให้
ผู้ ช มสามารถรั บ ชมได้ โ ดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยและไม่ มี โ ฆษณา
ตอบโจทย์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่บนสื่อออนไลน์
ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง เนื้ อ หาคุ ณ ภาพจากไทยพี บี เ อสมากขึ้ น
ในอนาคต นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีและพัฒนาฟังก์ชันแบบ
เฉพาะบุคคล (Personalized) เพื่อคัดสรรการแสดงเนื้อหา
ให้แตกต่าง ตรงตามความชอบและความสนใจของผูช้ มรายคน

สำ�หรับจุดเด่นของ VIPA.me คือการเป็นศูนย์รวมของ
เนือ้ หาคุณภาพจากไทยพีบเี อส หุน้ ส่วนร่วมผลิต และผูบ้ ริโภค
ที่ผลิตเนื้อหาเอง (User Generate Content - UGC) ที่มี
ลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ ทั้งรายการ ละคร การ์ตูน

ในปี พ.ศ 2562 ผู้ชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่
ทุกเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ VIPA.me ได้จาก www.VIPA.
me หรือดาวน์โหลด VIPA Mobile Application ได้ ทั้งใน
ระบบ IOS และ Android
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คุ ณ ค่ า ของสื่ อ สาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ

ไ ท ย พี บี เ อ ส

อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และ
ยึ ด มั่ น ใ น ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง
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การด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ
Thai PBS (ไทยพีบเี อส) ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินภารกิจบนพืน้ ฐานของความเทีย่ งตรง
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนดไว้ ตลอดจนจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนสำ�คัญระดับชาติ หลักการ และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
กับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของไทยพีบีเอสให้มีประสิทธิภาพ
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ และพัฒนาไปสูค่ วามยัง่ ยืนขององค์การฯ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ทำ�หน้าที่กำ�หนดกรอบและ
กำ�กับการดำ�เนินงานด้านธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามนโยบาย
โดยมีฝา่ ยพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสีย่ ง รับผิดชอบการจัดทำ�แผนธรรมาภิบาล
และประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในองค์การฯ ให้มีการดำ�เนินงานตามแผน
ดังกล่าว
ไทยพีบเี อสให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง (COSO ERM) โดยมีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบ ตั้งแต่
การระบุความเสีย่ ง การกำ�หนดความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายใน การประเมิน
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภท การติดตามผล รวมถึงดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risk Indicator : KRI) อย่างต่อเนื่อง และเน้นให้ความสำ�คัญ
กับการเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งทีด่ ี (Risk Culture) ทัว่ ทัง้ องค์การฯ
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ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำ�เนินงานบนพื้นฐานของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในปี
พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสจึงได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อยู่ในระดับ A ที่ 85.74 คะแนน ซึ่งเป็นปีแรก
ที่ไทยพีบีเอสเข้ารับการประเมิน
ทั้ ง นี้ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำ � เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
โดยสำ�นักงาน ป.ป.ช. เป็นเครือ่ งมือการประเมินหน่วยงานภาครัฐในมิตดิ า้ นคุณธรรมและความโปร่งใส
ที่ประเมินจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานบนฐานของความสุจริต
เปิดเผย และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
การที่ไทยพีบีเอสได้รับผลการประเมินในระดับดังกล่าว ถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้
เห็นถึงการดำ�เนินงานทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ เป็นหลักการดำ�เนินงานสำ�คัญของไทยพีบเี อส ทีม่ งุ่ เน้น
ความเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและ
ความคุ้มค่าเป็นสำ�คัญ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น ทุกองค์กรในอุตสาหกรรมสื่อได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง หรือที่เรียกว่า “Disruptive Technology” จึงเป็น
สิ่งท้าทายไทยพีบีเอสอย่างยิ่งที่จะนำ�พาองค์กรแห่งนี้ฝ่าคลื่นลมของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ครั้งนี้ไปได้ ด้วยภารกิจที่ต้องให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะผ่านการให้บริการ
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ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทันสมัย จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มศักยภาพการให้บริการ และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันให้องค์กรแห่งนี้อย่างยั่งยืน
ไทยพีบีเอสจึงมีนโยบายส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2562
สำ�นักวิศวกรรมได้จัดทำ�โครงการวิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3 โครงการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ช่วยประหยัดงบประมาณ
และเพื่อทดแทนการนำ�เข้าจากต่างประเทศ ดังนี้
1. โครงการจัดทำ�ระบบ Monitor and Control
สำ�นักวิศวกรรมได้รเิ ริม่ โครงการจัดทำ�ระบบ Monitor and Control เพือ่ ลดการพึง่ พาการดูแล
ระบบจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยระบบ Monitor and Control
ใช้ในการตรวจสอบการทำ�งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ เช่น ตรวจสอบ
การทำ�งานของเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ระบบ Monitor and Control ที่จัดซื้อ
จากต่ า งประเทศมี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง 835,987 บาท/ชุ ด แต่ ไ ทยพี บี เ อสสามารถผลิ ต เองได้ ใ นราคา
23,758 บาท/ชุด ซึง่ ต้องใช้ทงั้ หมด 142 ชุด ทำ�ให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ถงึ 115,336,518 บาท
ในปัจจุบันสามารถผลิตและติดตั้งใช้งานจริงไปแล้ว จำ�นวน 22 สถานี กำ�ลังดำ�เนินการผลิตเพิ่มอีก
120 ชุด
2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ Satellite Redundant Switch
โครงการนี้เกิดขึ้นจากความพยายามแก้ไขปัญหาการทำ�งานที่พบว่า เมื่อเกิดความเสียหายกับ
อุปกรณ์ Satellite Redundant Switch เดิมที่ใช้งานอยู่ต้องส่งตัวแทนจำ�หน่ายซ่อมแซม ซึ่งใช้เวลา
นานและมีราคาแพง ทั้ง ๆ ที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่หาซื้อได้ภายในประเทศ ราคาถูก ซึ่งระบบ Satellite
Redundant Switch ทีจ่ ดั ซือ้ จากต่างประเทศมีมลู ค่าสูงถึง 535,000 บาท/ชุด แต่ไทยพีบเี อสสามารถ
ผลิตเองได้ในราคา 40,000 บาท/ชุด ต้องใช้ทั้งหมด 35 ชุด ทำ�ให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง
17,325,000 บาท ปัจจุบันสามารถผลิตและติดตั้งใช้งานจริงไปครบแล้ว 35 สถานี
3. โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ RF Power Probe
การพัฒนาอุปกรณ์ RF Power Probe เพือ่ ใช้ในการวัดสัญญาณดาวเทียม และเพือ่ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจากการรอส่งซ่อมไปยังบริษัทตัวแทนจำ�หน่ายต่างประเทศ
โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ในประเทศเป็นหลักและมีราคาถูกกว่า เพราะอุปกรณ์ RF Probe
ที่จัดซื้อจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงถึง 34,882 บาท/ตัว ไทยพีบีเอสสามารถผลิตเองได้ในราคา
1,500 บาท/ตัว ซึง่ ต้องใช้ทงั้ หมด 306 ตัว ทำ�ให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ถงึ 10,214,892 บาท
ปัจจุบันสามารถผลิตและติดตั้งใช้งานจริงไปแล้ว จำ�นวน 186 ตัว กำ�ลังดำ�เนินการผลิตอีก 120 ตัว
การจัดทำ�นวัตกรรมทัง้ สามโครงการได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของพนักงาน
ของสำ�นักวิศวกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้ระดมความคิดและร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา
นวัตกรรมขึน้ จนเป็นผลสำ�เร็จ อันจะนำ�มาซึง่ ความสามารถในการพัฒนาการให้บริการและการแข่งขัน
ในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินระบบดิจทิ ลั รวมทัง้ การให้บริการสิง่ อำ�นวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี
105

ไทยพีบีเอส องค์กรแห่งการเรียนรู้

63-01-101_094-109 TPBS_J-Uncoatedc dic2019.indd 105

6/17/20 1:08 AM

การพัฒนาคนไทยพีบีเอสสู่ Digital DNA
เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุค Digital Disruption ไทยพีบีเอสได้ยกระดับความ
สามารถของบุคลากร และหล่อหลอมทัศนคติเพื่อสร้าง Digital DNA ผสมผสานไปกับการปรับวิธี
การทำ�งานใหม่ที่เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีให้เหมาะกับโลกการทำ�งานในยุคดิจิทัล การพัฒนา
บุคลากรจึงมุ่งเน้น 4 เรื่องสำ�คัญ ดังนี้
1. การพัฒนาเรื่อง Data & Consumer Insight
เพื่อมุ่งเน้นการทำ�ความเข้าใจธรรมชาติความต้องการของผู้ชม และหาวิธีการออกแบบ
การนำ�เสนอให้เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายมากขึ้น จึงจัดการอบรมเรื่อง Digital Marketing & Consumer
Insight และหลักสูตร Think out of the box เพื่อเรียนรู้วิธีเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อนำ�มาออกแบบวิธีการสื่อสารในช่องออนไลน์ของไทยพีบีเอสให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ฝ่ายฐานข้อมูลขององค์การ เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานนำ�กระบวนการวารสารศาสตร์ข้อมูล (Data Journalism) มาใช้ โดยพัฒนาทักษะด้าน
การค้นหา จัดทำ� และนำ�เสนอด้วยข้อมูลเชิงลึก
2. การพัฒนาเรื่อง Media Professional โดยเสริมทักษะใหม่ (Upskills)
มีการเสริมทักษะใหม่ (Upskills) ในด้านวิชาชีพให้บุคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อรับมือ
กับการเปลีย่ นแปลงในยุคดิจทิ ลั เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การเขียนข่าวออนไลน์อย่างไร
ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและจริยธรรม” ให้กับผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ โปรดิวเซอร์ จัดอบรมเรื่อง
“Transmedia” ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกทักษะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อประเภท
ต่าง ๆ การออกแบบปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมด้วยการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร และการสร้าง
ความผูกพัน (engagement) กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
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3. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ เพือ่ เตรียมรองรับการออกอากาศระบบ
4 K และการใช้งานเทคโนโลยี 5 G
มุ่งเน้นให้บุคลากรเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าในงาน มีการอบรมหลักสูตร
เทคโนโลยีโครงข่ายระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารอนาคต (Digital Network Technology
and Communication Technology on the Future) และการฝึกอบรมในงาน (On The Job
Training) เรือ่ ง การถ่ายทอดสดและผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นระบบสือ่ สารข้อมูลทางไกล (Streaming
& Remote Live Production)
4. การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม ผ่านโครงการ Thai PBS’s Innovation
ไทยพี บี เ อสบ่ ม เพาะบุ ค ลากร โดยจุ ด ประกายความคิ ด ให้ ก ล้ า คิ ด กล้ า ทำ � และได้ มี
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านโครงการ Thai PBS’s Innovation ปี 2 ซึ่งเปิดพื้นที่ให้บุคลากรทุกคน
ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำ�เสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำ�คัญของ
องค์การฯ ในปี พ.ศ. 2562 รวม 3 ด้าน ได้แก่
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จัดกระบวนการแบบ Design Thinking ฝึกคิดและลงมือพัฒนาต้นแบบ (Prototype) โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นพี่เลี้ยง และจัดนำ�เสนอนวัตกรรมในรูปแบบ Market Place เปิดโอกาส
ให้พนักงานทั้งองค์กรได้เข้ามาร่วมชมและเชียร์ และสนับสนุนให้พนักงานนำ�ผลงานนวัตกรรมไป
ปฏิบัติจริง รวมทั้งได้จัดตั้งกลุ่ม “ชุมชนคนสร้างนวัตกรรม” หรือ Community of Innovator ขึ้น
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรของไทยพี บี เ อสในปี พ.ศ. 2562 มี จุ ด เปลี่ ย นที่ สำ � คั ญ คื อ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน หลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ (Formal Learning)
ได้แก่ Training Workshop และการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Learning) เช่น การจัด
วงแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสอนงาน โดยมีการสร้างระบบทีส่ ง่ เสริมการลงมือปฏิบตั แิ ละการนำ�ไปใช้งาน
(Reinforcement) นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้แบบใหม่ จึงเริ่มมีการปรับ
ช่องทางการเรียนรู้ให้เข้ากับวิถีการดำ�เนินชีวิตของบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำ�ให้เข้าถึงการเรียนรู้
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น การเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือในหลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งได้จัดทำ�แหล่งรวมความรู้ไว้ในระบบ KM ขององค์กร
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แม้ว่าบุคลากรในยุคดิจิทัลจะต้องมี Digital DNA หรือมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
(Technology Capabilities) และมีความสามารถทีส่ ง่ เสริมให้การทำ�งานบรรลุเป้าหมาย แต่ไทยพีบเี อส
ยังคงยึดมั่นและส่งเสริมให้คนมี “จิตสำ�นึกแห่งสื่อสาธารณะ” ไม่น้อยไปกว่ากัน การพัฒนาคน
ไทยพีบีเอสจึงมุ่งเน้นให้สามารถใช้ทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีในการทำ�งาน เพื่อสร้างคุณค่า
ให้งานและองค์การ ซึ่งมีเป้าหมายสำ�คัญในการสร้างการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคม
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การเปิดพื้นที่และสร้างแนวทางการท�ำงานร่วมกัน
ให้ประชาชนในสังคมสามารถเข้าถึงสื่อสาธารณะ
และเป็นหุ้นส่วนหนึ่งที่ผลิตเนื้อหา
ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ท�ำให้สังคมไทย
มีข้อมูล ความรู้ ที่หลากหลาย
อันเป็นเจตนารมณ์ของการก่อตั้งไทยพีบีเอส
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3

รายงานผลการดำ � เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

รายงานผลการดำ�เนินงาน
ของสื่อสาธารณะ

ส่ ว น ที่ 3

• เสียงสะท้อนจากผู้ชมผู้ฟังรายการ
• รายงานการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงาน
• รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
• แผนบริหารกิจการ แผนงบประมาณและโครงการ
ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
• แผนการจัดทำ�รายการประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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เสียงสะท้จากผูอน้ชมผู้ฟังรายการ
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ความคิดเห็นของผูช้ มและผูฟ้ งั รายการเป็นข้อมูลส�ำคัญ เป็นประโยชน์เพือ่ พัฒนา

คุณภาพและกระบวนการผลิตข่าว รายการ และการให้บริการของสือ่ สาธารณะให้มคี ณ
ุ ภาพ
สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสามารถสะท้อนความรู้สึกความต้องการของผู้ชม
และผู้ฟังรายการ อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมของ “เพื่อนสื่อสาธารณะ
หรือ Thai PBS Friends” เสริมสร้างประชาธิปไตยจากภาคประชาชนและสร้างภาวะ
รูเ้ ท่าทันสือ่ ให้เกิดกับพลเมือง ซึง่ เป็นทัง้ ผูร้ บั ผูผ้ ลิต และเป็นผูป้ ระเมินคุณภาพมาตรฐานสือ่
ไทยพีบเี อสได้ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามข้อบังคับ
ด้านจริยธรรมของ ส.ส.ท. เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะ
และความคุ้มค่าเป็นส�ำคัญ โดยมีจ�ำนวนรายการมากกว่า 100 รายการ และแต่ละรายการ
สร้างช่องทางการติดต่อสือ่ สารกับผูช้ มผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทัง้ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ชมเข้าถึงรายการได้ง่าย
ไทยพีบีเอสมีกลไกรับฟังความคิดเห็นจาก 3 ส่วน ได้แก่
1. สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
2. กลไกเฝ้าระวังและสะท้อนสื่อไทยพีบีเอส (Feedback & Monitoring) จาก
ทีมงานคนพิการ
3. เพื่อนสื่อสาธารณะ หรือ Thai PBS Friends ข้อมูลความคิดเห็นสามารถแสดง
ข้อมูลความรู้สึกการตอบรับจากผู้ชมในปัจจุบัน และผลการวิเคราะห์ยังสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับชม ทัศนคติ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการน�ำข่าวและรายการ
ไปใช้ประโยชน์
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นกลไกเชื่อมโยงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ฟังรายการ
ทัว่ ประเทศกับไทยพีบเี อส โดยท�ำหน้าทีร่ บั ฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน
มาน�ำเสนอต่อไทยพีบีเอส เพื่อน�ำไปพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการและแนวทางการด�ำเนินงานของ
องค์การ ซึ่งผลจากการด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ
สรุปได้ดังนี้
1. ข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ
		
1.1 ด้านเนื้อหารายการ เนื้อหารายการของไทยพีบีเอสส่วนใหญ่มีความแตกต่างจากสื่ออื่น ๆ
และเป็นประโยชน์แก่สงั คมอย่างมาก อย่างไรก็ตามบางเนือ้ หาทีเ่ ป็นปัญหาข้อขัดแย้งหรือมีความเปราะบาง
ทางสังคม เช่น กรณีปญ
ั หาชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ หรือประเด็นปัญหาความขัดแย้งในพืน้ ที่ ควรน�ำเสนอ
เนื้อหาให้ครอบคลุมทุกมิติ
		
1.2 ด้านการใช้ประโยชน์ ควรเพิ่มการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากรายการของประชาชน
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยการเพิ่มการบรรยายภาษามือและการใช้เสียง
บรรยายภาพ (Audio Description : AD) ส�ำหรับคนพิการให้ครอบคลุมรายการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
1.3 ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน ควรมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการเป็ น นั ก สื่ อ สาร
ภาคพลเมืองแก่ประชาชนที่สนใจให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่และกลุ่มประเด็นทางสังคม
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		 1.4 ด้านการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
สภาผู้ชมฯ กับฝ่ายผลิตรายการ ควรมีการพัฒนากลไก
ความร่ ว มมื อ การด� ำ เนิ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ระหว่ า ง
สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการกับส่วนงานผลิตรายการ เพือ่ ให้เกิด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วน
การวางแผนงาน การออกแบบกระบวนการรับฟัง/เครื่องมือ
การส่งต่อข้อมูล และการร่วมกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น
2. ข้อเสนอเชิงสถานการณ์และบริบททางสังคม
		 2.1 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ควรให้ความ
ส�ำคัญต่อการน�ำเสนอรายการที่มีเนื้อหาเรื่องรัฐสวัสดิการ
อย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนนโยบายที่รัฐบาลด�ำเนินการอยู่
กั บ แนวทางรั ฐ สวั ส ดิ ก ารสากลที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
นานาประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและเห็นถึง
ความส�ำคัญของรัฐสวัสดิการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ทุ ก คนในสั ง คมให้ ดี ขึ้ น รวมถึ ง การติ ด ตามความคื บ หน้ า
การด�ำเนินงานของพรรคการเมืองที่หาเสียงก่อนการเลือกตั้ง
ด้วยนโยบายรัฐสวัสดิการด้วย
		 2.2 ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ผลิตรายการ
สารคดีเชิงส�ำรวจที่ตอบโจทย์การศึกษาเพื่อการมีงานท�ำ
มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การท� ำ งานที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
และมีคุณค่ากับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเรื่องการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาชุมชน และรายการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2.3 ด้านสือ่ สาธารณะ ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นักสื่อสารพลเมืองในท้องถิ่นให้มากขึ้นและให้ครอบคลุมใน
ทุกระบบสื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อท�ำหน้าที่
เชือ่ มโยงข้อมูลข่าวสารกับไทยพีบเี อส และสือ่ สารข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิน่ ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
สือ่ สาธารณะได้อย่างทัว่ ถึงมากขึน้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ยกระดับนักสือ่ สารพลเมืองสูก่ ารเป็นผูผ้ ลิตอิสระ เพือ่ น�ำเสนอ
ข้อมูลสุนทรียภาพและปัญหาของท้องถิ่นสู่สาธารณะ
		 2.4 ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา น�ำเสนอข้อมูล
สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน เรือ่ งนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยการน�ำเสนอ
ข่าว/รายงานที่เจาะลึก รอบด้าน และติดตามสถานการณ์
อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงเป็นสือ่ กลางระหว่างภาคประชาชนและ
หน่วยงานรัฐในการหาทางออกการพัฒนาร่วมกัน
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		 2.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น�ำเสนอรายการที่มีเนื้อหาส่งเสริมการอนุรักษ์
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน โดยน�ำเสนอต้นแบบตัวอย่าง
ของพืน้ ทีจ่ ริงในมุมมองทัง้ ความส�ำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และวิธกี ารแก้ไขปัญหา มีรายการทีส่ ง่ เสริมจิตส�ำนึก
เด็กและเยาวชนให้รักษาสิ่งแวดล้อม ชุดความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
		 2.6 ด้านพหุวฒ
ั นธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพิม่ รายการทีม่ เี นือ้ หาความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชาติ และรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มประชาชนชาติพันธุ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและลดมายาคติเรื่องชาติพันธุ์
รวมทั้งประเด็นกฎหมายของการได้สัญชาติไทย
3. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงาน
3.1 ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์องค์การ ส่งเสริมการเป็นสือ่ สาธารณะทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ยและได้รบั
ความไว้วางใจจากผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพราะ “หัวใจ” ของสื่อสาธารณะ คือ ประชาชน
		 3.2 ด้านการส่งเสริมการเรียนรูส้ อื่ สาธารณะ สร้างชุดการเรียนรูแ้ ละหลักสูตรการเรียนรูว้ า่ ด้วย
สื่อสาธารณะ และส่งเสริมให้น�ำไปใช้ได้ทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
การเป็นเจ้าของและการใช้ประโยชน์สู่การเป็นนักสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมกับประชาชนแต่ละช่วงวัย
		 3.3 ด้านการเสริมสร้างหุ้นส่วนทางสังคม ร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ด�ำเนินการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส�ำนึก “ด้านสือ่ สาธารณะ” ให้กบั กลุม่ องค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
และประชาชนทั่วไป เพื่อมุ่งยกระดับสู่ “การเป็นเจ้าของ” และ “การใช้ประโยชน์” และขยายฐาน
ผู้ใช้ประโยชน์จากผู้ชมและผู้ฟังรายการให้ครอบคลุมถึงระดับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น
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การด�ำเนินงานของไทยพีบีเอสต่อข้อเสนอแนะของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
1. การพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ ข้อเสนอแนะของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการถือเป็นข้อมูล
ที่ส�ำคัญและมีประโยชน์ ซึ่งทางไทยพีบีเอสได้น�ำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพรายการที่มีอยู่ ตลอดจนเป็น
ข้อมูลในการวางแผนผลิตรายการใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น การปรับปรุง
ผังรายการช่วงเช้าที่ผสมผสานข่าวและรายการ การน�ำเสนอรายการข่าวที่วิเคราะห์เจาะลึกอย่างเข้มข้น
การน�ำข้อเสนอของสภาผู้ชมฯ ไปพัฒนาเนื้อหารายการ เช่น รายการรู้สู้ภัยพิบัติ รายการให้ความรู้ด้าน
สารเคมีการเกษตร รายการเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและชุมชน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายของรัฐ เช่น เรื่องนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและรัฐสวัสดิการ รวมถึงขยายการเข้าถึง
ประโยชน์ของผู้ชมผู้ฟังรายการที่หลากหลาย เช่น มีรายการที่มีค�ำบรรยายใต้ภาพ (Closed Caption :
CC) ล่ามภาษามือ และเสียงบรรยายแทนภาพ (Audio Description : AD) ส�ำหรับคนพิการในจ�ำนวนชั่วโมง
ที่เกินกว่ามาตรฐานที่ กสทช. ก�ำหนด การจัดท�ำทีวีภาษามือทางสื่อออนไลน์ (Big Sign) เพื่อให้ผู้พิการ
ทางการได้ยินสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงและชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการจัดท�ำรายการเผยแพร่
ทางสื่อออนไลน์ของช่อง VIPA Channel เพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ โดยการน�ำเนื้อหารายการไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แก่ครูวิทยาศาสตร์มากกว่า
600 คนทั่วประเทศ และใช้ในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น
2. การพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงาน ไทยพีบีเอสได้นำ� ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการไปใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนบริหารกิจการ
ประจ�ำปีของไทยพีบเี อสอย่างต่อเนือ่ งเสมอมา นอกจากนีย้ งั ใช้เป็นข้อมูลส�ำคัญในการจัดท�ำแผนการผลิต
รายการประจ�ำปี และแผนงานการขับเคลื่อนวาระทางสังคมประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ด้วย
3. การขับเคลือ่ นการเรียนรูแ้ ละวาระทางสังคม ไทยพีบเี อสได้รว่ มมือกับสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ
และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการเรียนรู้และผลักดันวาระทางสังคมในรูปแบบเวทีรับฟังความคิดเห็นและ
เวทีสาธารณะอย่างต่อเนื่องที่สำ� คัญ ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายพรรคการเมือง การจัดการ
ปัญหาภัยพิบัติและขยะโดยชุมชน การจัดการปัญหาสารเคมีการเกษตร การปฏิรูปการศึกษา ผลกระทบ
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และรัฐสวัสดิการ พร้อมกันนี้ได้มีการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายใช้ C-Site
แอปพลิเคชันเป็นเครือ่ งมือการสือ่ สารข้อมูลสถานการณ์ระหว่างกัน ซึง่ ผลการด�ำเนินงานท�ำให้ประชาชน
ในพืน้ ทีม่ ีความรู้และความเข้าใจประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดีขึ้น และเกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายร่วมแก้ไข
ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน
4. การส่งเสริมความรู้การเท่าทันสื่อ ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ
โดยมีการผลิตข่าวและรายการให้ความรู้แก่ประชาชน ตัวอย่างเช่น รายการเปิดบ้าน มีการผลิตคลิปสั้น
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อที่รอบด้านจ�ำนวน 56 ตอน เผยแพร่ทางโทรทัศน์ (On Air) และทางออนไลน์
(Online) คลิปสัน้ ความรูเ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั ทีน่ ำ� เสนอทางสือ่ ออนไลน์ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรม (On Ground)
ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบประชุมสัมมนาวิชาการ เวทีรับฟังความคิดเห็น และการอบรมเยาวชน เป็นต้น
5. การสร้างหุ้นส่วนทางสังคม ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาไทยพีบีเอสร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนา
นักข่าวพลเมืองเพื่อเป็นนักสื่อสารสาธารณะไปแล้วมากกว่า 5,000 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศ และได้
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง สร้างช่องทางให้นักข่าวพลเมืองน�ำเสนอ
เนื้อหารายการทางโทรทัศน์ในรายการ C-Site report และรายการภาคพลเมือง นอกเหนือจากการ
น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารทางช่องทางออนไลน์และพื้นที่กลางผ่าน C-Site แอปพลิเคชันที่มีอยู่
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การด�ำเนินงานของการรับฟังความคิดเห็นผู้ชมและผู้ฟังรายการ
(Feedback & Monitoring)
ปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสมีการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันและลดปัญหาความผิดพลาดหน้าจอ
และพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการให้ความคิดเห็น (Feedback) และเป็น
กระบวนการติดตาม (Monitor) ผ่านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เนือ่ งจากมีความคิดเห็นของผูช้ มรายการ
เป็นจ�ำนวนมากที่สะท้อนถึงรายการต่าง ๆ ของไทยพีบีเอสในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ค�ำชม (Admire)
การแจ้งข้อผิดพลาด (Complaint) ค�ำถาม (Question) ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ (Suggestion) ซึ่งความคิดเห็น
เหล่านี้เป็นประโยชน์ในการน�ำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงรายการให้มีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ของ ส.ส.ท.
มีจำ� นวนความคิดเห็นทัง้ หมด 4,844 ครัง้
โดยมีความคิดเห็นชื่นชม 3,824 ครั้ง เสนอแนะ
838 ครั้ง และความผิดพลาด 182 ครั้ง
ส่ ว นข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาข่ า ว
และรายการแบ่ ง เป็ น 7 หั ว ข้ อ หลั ก ได้ แ ก่
1. ความถูกต้องของภาษาและข้อมูล 2. บุคลิกภาพ
และการสื่อสารของผู้ประกาศ ผู้ด�ำเนินรายการ
3. รู ป แบบการน� ำ เสนอ 4. การพาดหั ว ข่ า ว
อย่างสร้างสรรค์ 5. ผังรายการ 6. จริยธรรม
สื่อสาธารณะ 7. ความพึงพอใจต่อเนื้อหา คุณค่า
และการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ส่วนความไม่ชอบมีความเห็นเป็นส่วนน้อยในเรือ่ งรูปแบบการน�ำเสนอ เช่น ไม่มคี ำ� บรรยายใต้ภาพ
เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ บุคลิกภาพและทักษะการน�ำเสนอของผู้ประกาศ ผู้ชมให้ความ
ส�ำคัญกับความถูกต้องของภาษาในการน�ำเสนอผ่านออนไลน์ เสนอแนะให้ระมัดระวังการพาดหัวข่าว
บนข่าวออนไลน์ที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด ระมัดระวังการให้เครดิตภาพ การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เด็กและเยาวชน การน�ำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางโดยยึดจริยธรรมสื่อสาธารณะ
กลไกเฝ้าระวังและสะท้อนสื่อไทยพีบีเอส (Monitoring & Feedback) แสดงให้เห็นถึงสถิติ
ความผิดพลาดหน้าจอที่ผู้ชมให้ความส�ำคัญและท้วงติงมากที่สุด คือ บทหรือการอ่านของผู้ประกาศ
ความถูกต้องของกราฟิก ภาพไม่ตรงกับเนื้อหา
ปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสรับสัญญาณถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
โดยน� ำ เสนอค� ำ บรรยายแทนเสี ย งและล่ า มภาษามื อ บริ ก ารให้ แ ก่ ป ระชาชนช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม
โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนรูปแบบการน�ำเสนอ การให้ความส�ำคัญของผู้รับสาร
ที่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน ภาพคมชัด การเผยแพร่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ให้ความรู้ทาง
สื่อออนไลน์แก่ประชาชนส�ำหรับข้อสงสัยช่วงพระราชพิธี เช่น เสียงครูพราหมณ์ส�ำหรับพิธีส�ำคัญที่ใช้กับ
พระมหากษัตริย์เท่านั้น เป็นต้น
และได้มีการจัดท�ำรายการ “10 วัน 1,000 นาที ชี้อนาคตประเทศไทย” ปรับผังรายการเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม เพือ่ เตรียมเปิดเวทีรบั ฟังวิสยั ทัศน์ ประชันนโยบายของพรรคการเมือง ในการเลือกตัง้
24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นการติดตามรับชมการน�ำเสนอรูปแบบรายการ
เนื้อหาการจับประเด็นของผู้ประกาศทางสื่อออนไลน์ เปรียบเทียบการน�ำเสนอกับช่องอื่น
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การน�ำข่าวและรายการไปใช้ประโยชน์
ความคิดเห็นสะท้อนให้เห็นการน�ำข่าวและ
รายการไปใช้ประโยชน์ เรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เช่น กรณีรบั ชมข่าวและรายการไทยพีบเี อส
ได้แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อตามบุคคลตัวอย่าง
ได้รบั ความรูจ้ ากรายการเด็กและสารคดีของไทยพีบเี อส
ท�ำให้มพี ฒ
ั นาการทางการศึกษามากขึน้ จากการรับชม
ละครทีน่ ำ� เสนอวัฒนธรรมอาหารไทย เช่น ปลายจวัก
หอมกลิ่ น สยาม น� ำ มาปฏิ บั ติ กั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เรี ย นรู ้ มุ ม มองที่ แ ตกต่ า งและบทบาทหน้ า ที่ ข อง
สื่อสาธารณะ กรณีข่าวชีวิตส่วนตัวของดารา เป็นต้น
นอกจากนี้เป็นความเห็นชื่น ชมไทยพี บี เ อส
ที่สื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โดยกระตุ้น
การท� ำ งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ สะท้ อ นความ
ทุกข์ร้อนของประชาชนและช่วยประสานงานให้เกิด
การแก้ไขปัญหาและหาทางออก เช่น รายการสถานี
ประชาชน รายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้
ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากผู ้ ช ม
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรม การรั บ ชม ทั ศ นคติ
การใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ การรู้เท่าทันสื่อ
และการเรียนรูจ้ ริยธรรมสือ่ สาธารณะ รวมทัง้ รายงาน
ผลการด� ำ เนิ น งานและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพงาน
อันเนื่องมาจากความคิดเห็นผ่านรายการและการ
น�ำข่าวและรายการไปใช้ประโยชน์ผ่าน “รายการ
เปิดบ้านไทยพีบีเอส” จ�ำนวน 49 ตอน ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.45 - 14.00 น. และมีการน�ำเสนอ
รายงานความคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเพื่อป้องกัน
ความผิ ด พลาดทางจริ ย ธรรม อี ก ทั้ ง ยั ง น� ำ ไปใช้
ประกอบพิจารณาการประเมินผลคุณภาพรายการ
และใช้ ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารน� ำ เสนอข่ า วและ
รายการต่อไป
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รายงานการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณา

เรื่องร้องเรียนจากประชาชน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ส.ส.ท. เป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ

นโยบายแต่งตัง้ ขึน้ ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 มีหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีที่องค์การ ผู้ผลิตรายการ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างขององค์การกระท�ำการหรือผลิตรายการที่ขัดต่อข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตรายการและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552
โดยในปี พ.ศ. 2562 มีคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย กรรมการนโยบาย 3 คน ผู้แทนผู้อำ� นวยการ
ส.ส.ท. 1 คน ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 1 คน ผู้แทนองค์กรสื่อสารมวลชน 3 คน ผู้แทนสภาทนายความ 1 คน
ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 1 คน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ 1 คน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การ ผู้บริหาร
พนักงาน ลูกจ้างของ ส.ส.ท. รวมถึงบุคคลภายนอกที่ท�ำงานด้านการผลิตรายการให้กับองค์การกระท�ำในสิ่งที่
ควรปฏิบัติตามมาตรฐานสื่อสาธารณะ
ในปี พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประชุมรวมทัง้ สิน้ 10 ครัง้
มีเรือ่ งร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียนต่าง ๆ จ�ำนวน 21 เรือ่ ง โดยไม่รับเป็นเรื่องร้องเรียนจ�ำนวน 17 เรื่อง
เนื่องจากบางกรณีไม่เข้าข่ายขัดจริยธรรมสื่อสาธารณะ บางกรณีเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ส.ส.ท. และใน
บางกรณีเป็นเพียงความคิดเห็น มิใช่เรื่องผิดจริยธรรมสื่อ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบางเรื่องจะมิได้รับเป็นเรื่องร้องเรียน
แต่คณะอนุกรรมการเล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของความเห็นที่ผู้ร้องเรียนส่งเข้ามา และได้น�ำความเห็นนั้น
ส่งต่อไปให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วย เพื่อน�ำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงานในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น ส่วนกรณีที่รับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาและวินิจฉัยตลอดปี พ.ศ. 2562 มีทั้งหมดจ�ำนวน 4 เรื่อง
ดังนี้

เรื่องที่ 1 : ร้องเรียนรายการ “ความจริงไม่ตาย”

ตอน “หุบเขานรก โศกนาฏกรรม เฮลิคอปเตอร์ตก”
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการ “ความจริงไม่ตาย”
ตอน “หุบเขานรก โศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตก”
ซึ่งออกอากาศวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้เสนอ
เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในป่าแก่งกระจาน มีเนื้อหา
ผิดข้อเท็จจริง อันก่อให้เกิดความเสียหายและความ
เข้ า ใจผิ ด ของสั ง คมต่ อ ชาวกะเหรี่ ย ง แก่ ง กระจาน

ขอให้ ส.ส.ท. ขอโทษชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับผลกระทบ
จากการน� ำ เสนอครั้ ง นี้ ผ ่ า นทุ ก ช่ อ งทาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในรายการดังกล่าว
ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์
ว่า ผู้ถูกร้องเรียนประพฤติผิดจริยธรรมของวิชาชีพ
ตามข้ อ บั ง คั บ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ
เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552
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ข้อ 4. จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง (4.1) การ
น�ำเสนอข่าวหรือข้อมูล ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความ
ถูกต้อง เที่ยงตรง โดยการเลือกแหล่งข่าว แหล่งข้อมูล
การใช้ภาษา การก�ำหนดเนื้อ หา และวิธีการ หรือ
รูปแบบการน�ำเสนอต้องด�ำเนินการด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง มีการตรวจสอบ ตรวจทานเป็นหลักปฏิบัติ
ส�ำคัญ (4.2) การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ ต้องรายงาน
ตามความเป็นจริง ไม่แทรกความคิดเห็น ไม่บิดเบือน
ไม่คาดเดา ไม่ชี้นำ� ไม่สร้างความเข้าใจผิด หรือไม่ทำ� ให้
เกิดการตืน่ กลัวอย่างเกินเหตุ ข้อ 5. จริยธรรมด้านความ
สมดุล เป็นธรรม (5.1) การรายงานข่าวหรือการผลิต
รายการ โดยเฉพาะในประเด็ น ส� ำ คั ญ หรื อ ประเด็ น
ที่มีความขัดแย้งสูง ต้องน�ำเสนอข้อมูล ความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน สมดุล และเป็นธรรม

เรื่องที่ 2 : เรื่องร้องเรียนข่าวคํ่ามิติใหม่ทั่วไทย

เรือ่ ง “การรายงานข่าวเหตุการณ์ประท้วง เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน” การสัมภาษณ์
เฉพาะผู้ประท้วงไม่มีความหลากหลาย
ข้อร้องเรียน : ข่าวคาํ่ มิตใิ หม่ทวั่ ไทย เรือ่ ง การรายงาน
ข่ า วเหตุ ก ารณ์ ป ระท้ ว ง เขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ่ อ งกง
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ซึ่ ง ออกอากาศวั น ที่ 18
สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.11 น. การสัมภาษณ์
เฉพาะผู้ประท้วงไม่มีความหลากหลาย

ข้อเสนอแนะ : กรณีในลักษณะเช่นนี้ให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ในการผลิตรายการ ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาต่อผูเ้ สียหาย
อย่างทันท่วงที และมีระบบตรวจสอบข้อมูลของข่าว
และให้ บั น ทึ ก การกระท� ำ ผิ ด ไว้ หากกระท� ำ ผิ ด ซํ้ า
ในลักษณะเดียวกันอีกให้ด�ำเนินการทางวินัย

ผลการวินิจฉัย : เห็นว่าการรายงานสดเหตุการณ์
ผู้ชุมนุมประท้วงเป็นการรายงานเหตุการณ์ซึ่งหาข้อมูล
โดยใช้แหล่งข่าวจากผูร้ ว่ มชุมนุมทีเ่ ป็นแหล่งข่าวปฐมภูมิ
ในเหตุ ก ารณ์ พู ด ถึ ง เหตุ ผ ลในการชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ ง
เป็ น การน� ำ เสนอตามความเป็ น จริ ง ในขณะนั้ น
ส่วนเหตุที่ไม่ได้สัมภาษณ์ผู้ไม่เห็นด้วยกับการประท้วง
เนื่ อ งจากเป็ น การรายงานสดจากบริ เ วณที่ ชุ ม นุ ม
ในบทสรุปสุดท้ายก่อนจบ ผูป้ ระกาศได้รายงานเพิม่ เติม
เกีย่ วกับท่าทีของนางแคร์รี หลัม่ (Carrie Lam) ผูบ้ ริหาร
สูงสุดของฮ่องกง และเสนอท่าทีล่าสุดของรัฐบาลจีน
ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาจากข้ อ จ� ำ กั ด ของการรายงานสด
ภาคสนามในต่างประเทศในภาวะทีไ่ ม่ปกติ ประกอบกับ
พิจารณาเอกสารสรุปประเด็นและรูปแบบการน�ำเสนอ
ข่าวชุมนุมประท้วงฮ่องกงที่ส�ำนักข่าวส่งมาเป็นพยาน
พบว่าการรายงานเหตุการณ์ประท้วงที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
ยาวนานเป็นล�ำดับแล้วนัน้ ได้นำ� เสนอข้อมูล ความคิดเห็น
จากผูเ้ กีย่ วข้องอย่างรอบด้าน สมดุล และเป็นธรรมแล้ว

การด�ำเนินการ : นอกเหนือจากทีมผู้ผลิตรายการ
ขอโทษชาวกะเหรีย่ ง แก่งกระจานผ่านรายการในสัปดาห์
ถัดไป รวมทั้งเว็บไซต์ของไทยพีบีเอส และเพจเฟซบุ๊ก
รายการ “ความจริงไม่ตาย” แล้ว ผูบ้ ริหาร ส.ส.ท. ยังได้
จัดประชุมหารือกับทีมผูผ้ ลิตรายการ “ความจริงไม่ตาย”
ยาํ้ หลักการน�ำเสนอเนือ้ หาทีไ่ ม่ละเมิดศักดิศ์ รี ตามหลัก
จริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ ถื อ ปฏิ บั ติ ม าโดยตลอด
ส่ ว นเนื้ อ หาที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นนั้ น เป็ น ในส่ ว นของการ
สั ม ภาษณ์ บุ ค คล ซึ่ ง ที ม ผู ้ ผ ลิ ต รายการจ� ำ เป็ น ต้ อ ง
ระมัดระวังให้มากขึ้น

คณะอนุ ก รรมการมี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ว ่ า การ
รายงานข่าวเหตุการณ์ประท้วงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
สาธารณรัฐประชาชนจีนของส�ำนักข่าว มิได้ประพฤติ
ผิดจริยธรรมด้านความสมดุลเป็นธรรมตามข้อบังคับ
องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ
การผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 หรือ
แนวทางปฏิบัติเพื่อธ�ำรงจริยธรรมของวิชาชีพการผลิต
การจัดหา และการเผยแพร่รายการองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

ให้ผอู้ ำ� นวยการ ส.ส.ท. ว่ากล่าวหรือแจ้งตักเตือน
ส� ำ นั ก ข่ า วและโปรดิ ว เซอร์ รวมถึ ง ผู ้ ผ ลิ ต รายการ
“ความจริ ง ไม่ ต าย” เพื่ อ มิ ใ ห้ ก ระท� ำ ผิ ด ซํ้ า อี ก
แต่เนื่องจากส�ำนักข่าวได้แก้ไขเยียวยาด้วยการขออภัย
ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว จึงให้ยกเว้นไม่ต้อง
ด�ำเนินการพิจารณาผูก้ ระท�ำผิดทางวินยั แล้วให้แจ้งผล
การด�ำเนินการกลับมายังคณะอนุกรรมการเพือ่ ทราบ
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ข้อเสนอแนะ : การรายงานข่าวเหตุการณ์ต่อเนื่องส่วนใหญ่
ยังขาดกระบวนการทีจ่ ะท�ำให้ขา่ วครบถ้วนสมบูรณ์ในช่วงเวลา
เดียวกัน เนื่องจากผู้ชมทั่วไปมิได้ติดตามข่าวทุกช่วงตลอด
ทั้งวัน ท�ำให้ไม่สามารถรับรู้การน�ำเสนอข่าวได้ครบถ้วน
จึงแนะน�ำให้ใช้หน้าจอสื่อสารกับผู้ชมเพื่อเชื่อมโยงประเด็น
ของข่าวเดียวกันทีก่ ระจัดกระจายอยูใ่ นรายการข่าวช่วงต่าง ๆ
และเชื่อมโยงทั้งข่าวที่ออกอากาศทางโทรทัศน์และน�ำเสนอ
ทางสื่อใหม่ เพื่อความรอบด้าน สมดุล และเป็นธรรม
การด�ำเนินการ : ไทยพีบีเอสได้ทบทวนแนวปฏิบัติการ
รายงานสดเหตุการณ์การประท้วง และได้น�ำข้อเสนอแนว
ปฏิบัตินี้ไปเป็นตัวอย่างการเรียนรู้และพัฒนาการรายงานสด
ข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

เรื่องที่ 3 : เรื่องร้องเรียนข่าวคํ่ามิติใหม่ทั่วไทย เรื่อง

“ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก หญิ ง วั ย 10 ขวบ น� ำ ศพพ่ อ ออกจาก
โรงพยาบาล” ภาพข่าวไม่เหมาะสม มีการน�ำเสนอตัวเลข
ใต้ฝาโลงศพ
ข้อร้องเรียน : ข่าวคํ่ามิติใหม่ทั่วไทย เรื่อง “ช่วยเหลือ
เด็กหญิงวัย 10 ขวบ น�ำศพพ่อออกจากโรงพยาบาล” ซึ่ง
ออกอากาศวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 19.12 น.
ปรากฏภาพข่าวไม่เหมาะสม มีการน�ำเสนอตัวเลขใต้ฝาโลงศพ
ผลการวินจิ ฉัย : เห็นว่าการเสนอภาพนิว้ มือชีไ้ ปทีต่ วั เลข 263
ใต้ฝาโลงศพ เป็นภาพใหญ่เต็มจอ เป็นการใช้วิจารณญาณ
ในการน�ำเสนอภาพไม่เหมาะสมทีอ่ าจชักจูงผูช้ มผูฟ้ งั โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนให้เห็นผิดเป็นชอบ กระตุ้นพฤติกรรมในการ
เสี่ยงโชค การพนัน อบายมุข
คณะอนุกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้เกี่ยวข้องกับ
การผลิตข่าวคํ่ามิติใหม่ทั่วไทย เรื่อง “ช่วยเหลือเด็กหญิง
วัย 10 ขวบ น�ำศพพ่อออกจากโรงพยาบาล” ประพฤติผิด
จริยธรรมของวิชาชีพตามข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552
ข้อ 8. จริยธรรมด้านการคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจากรายการ
ที่แสดงออกถึงความรุนแรง การกระท�ำอันผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย (8.2) ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต้องใช้วจิ ารณญาณในการน�ำเสนอเนือ้ หา ภาษา ภาพ เสียง

ทีอ่ าจชักจูงผูช้ มผูฟ้ งั ทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชนให้เห็นผิดเป็นชอบ
หรื อ กระตุ ้ น พฤติ ก รรมการลอกเลี ย นแบบ เช่ น รายการ
ที่มีเนื้อหาความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ การใช้ภาษา
หยาบคาย กิจกรรมทีเ่ สีย่ งภัยต่อร่างกาย อบายมุข การกระท�ำ
ที่ผิดกฎหมายที่ขัดต่อศีลธรรม
ข้อเสนอแนะ : พนักงานทุกฝ่ายของส�ำนักข่าว รวมทั้ง
ผู้สื่อข่าวพิเศษควรต้องมีความเข้าใจในจริยธรรมของวิชาชีพ
เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการเป็นอย่างดี และ
หลั ง การออกอากาศแต่ ล ะครั้ ง ควรมี ก ารพู ด คุ ย ระหว่ า ง
ทีมงานว่างานที่ออกอากาศไปมีข้อบกพร่องหรือไม่ บกพร่อง
ด้ ว ยสาเหตุ ใ ด เป็ น การตรวจสอบและแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นระหว่างคนท�ำงาน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ป้องกัน
ความผิดพลาดและพัฒนางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้คณะอนุกรรมการเสนอให้ตกั เตือนผูส้ อื่ ข่าวพิเศษ
ทีส่ ง่ ชิน้ งานทีถ่ กู ร้องเรียน และจัดฝึกอบรมให้ผู้สื่อข่าวพิเศษ
มีความเข้าใจในจริยธรรมสื่อสาธารณะและข้อบังคับว่าด้วย
จริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต และการเผยแพร่
รายการของ ส.ส.ท.
การด�ำเนินการ : ผู้บริหาร ส.ส.ท. ได้ท�ำบันทึกตักเตือน
ตามมติของคณะอนุกรรมการ และให้ส�ำนักข่าวเพิ่มความ
เข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบข่าวก่อนการเผยแพร่

เรื่ อ งที่ 4 : เรื่องร้องเรียนข่าวคํ่ามิติใหม่ทั่วไทย

เรื่อง ข้อสงสัยการตาย “พริตตี้ลัลลาเบล” การน�ำเสนอ
ขัดจริยธรรมสื่อ
ข้อร้องเรียน : ข่าวคํ่ามิติใหม่ทั่วไทย เรื่อง ข้อสงสัยการตาย
“พริตตี้ลัลลาเบล” ซึ่งออกอากาศวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.
2562 เวลา 19.25 น. การน�ำเสนอขัดจริยธรรมสื่อ
ผลการวินิจฉัย : เห็นว่าการปล่อยเสียงสัมภาษณ์ของ
ผู้ต้องหามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะเป็นการตัดสิน
ผูเ้ สียชีวติ โดยทีผ่ เู้ สียชีวติ ไม่สามารถโต้แย้งได้ ซึง่ เป็นการละเมิด
สิทธิส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียชีวิต
ที่ประชุมเห็นว่าแม้ผสู้ อื่ ข่าวและส�ำนักข่าวมีความตัง้ ใจ
ในการน�ำเสนอข่าวให้ครบถ้วนและไม่มีเจตนาละเมิดสิทธิ
ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต แต่ จ ากเนื้ อ หาในเสี ย งสั ม ภาษณ์ ข องผู ้ ต ้ อ งหา
กลับเป็นการละเมิดสิทธิของผู้เสียชีวิต และจากค�ำชี้แจง
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ชัดเจนว่าผู้ปฏิบัติงานใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสินใจ
น�ำเสนอเสียงสัมภาษณ์ของผู้ต้องหาคนดังกล่าว
คณะอนุกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ส�ำนักข่าวและ
ผู้ผลิตรายการข่าวคํ่ามิติใหม่ทั่วไทย เรื่อง ข้อสงสัยการตาย
“พริตตีล้ ลั ลาเบล” การน�ำเสนอขัดจริยธรรมสือ่ ตามข้อบังคับ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพร่
รายการ พ.ศ. 2552 ข้อ 11. จริยธรรมในการน�ำเสนอเนื้อหา
อาชญากรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสาธารณะ และเหตุ
ร้ายแรงทีม่ ผี ลกระทบต่อบุคคลและสังคม (11.2) ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต้องค�ำนึงถึงสิทธิส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผูเ้ คราะห์รา้ ยทีต่ กเป็นเหยือ่ อาชญากรรม ด้วยการรายงานข่าว
โดยไม่ท�ำให้อับอาย ไม่ท�ำให้เป็นตัวตลก หรือไม่ท�ำให้รู้สึก
ถูกซํ้าเติม
ข้ อ เสนอแนะ : การปล่ อ ยคลิ ป เผยแพร่ เ สี ย งผู ้ ต ้ อ งหา
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องระมัดระวังและพิจารณาเนื้อหา
ในคลิปนั้น ๆ อย่างถี่ถ้วน ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขัดข้อกฎหมายและกรอบจริยธรรม
ของวิชาชีพหรือไม่ คณะอนุกรรมการเสนอให้ฝ่ายบริหาร
และผู้รับผิดชอบด้านเนื้อหาในทุกระดับ หากระบวนการ
ท�ำงานที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์น�ำเสนอในลักษณะนี้
ซํ้าอีก รวมทั้งเสนอแนะให้ศึกษากระบวนการท�ำงานของ
บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่น (NHK) ซึ่งเมื่อ
เกิดข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญจะมีการหารือในทีมเพื่อพิจารณาถึง
จุดอ่อน จุดแข็ง ประเด็นอ่อนไหว และอื่น ๆ ก่อนน�ำเสนอ
ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการมีข้อเสนอแนะว่า ควร
สร้างกระบวนการท�ำงานข่าวแบบเป็นทีม เนื่องจากจะช่วย
ลดความผิ ด พลาดมากกว่ า การท� ำ งานโดยผู ้ สื่ อ ข่ า วเพี ย ง
คนเดียว หรือหากจ�ำเป็นก็ต้องมีการตรวจสอบข่าวที่รัดกุม
ก่อนเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ ขณะเดียวกันผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ
ต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจในจริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับ
การผลิตและการเผยแพร่รายการรวมถึงสิทธิมนุษยชนด้วย
คณะอนุกรรมการเสนอแนะให้จัดอบรมหรือท�ำงานร่วมกับ
องค์กรสตรี หรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชนมากขึ้น

การด�ำเนินการ : ผู้บริหาร ส.ส.ท. ได้ท�ำบันทึกตักเตือน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ก�ำหนดแนวทางการกลั่นกรองข่าว
ที่มีความอ่อนไหว โดยเพิ่มขั้นตอนของการให้ค�ำปรึกษาจาก
ผู้บริหารข่าวในระดับต่าง ๆ ต่อผู้ปฏิบัติงาน และก�ำหนดให้
กรณีนี้เป็นประเด็นเพื่อการเรียนรู้ส�ำหรับการรายงานข่าว
ต่อไป

ผลงานอื่น ๆ
1) จัดท�ำระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ยการรั บ และพิ จ ารณา
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน พ.ศ. 2563 เพื่อให้การรับและ
พิจารณาเรือ่ งร้องเรียนขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
เรือ่ งร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม สอดคล้อง
กับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป
2) จัดท�ำข้อปฏิบัติภายในห้องออกอากาศและห้อง
ถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์ และจัดท�ำหนังสือให้ค�ำรับรองและ
เข้าร่วมรายการ (Consent Form) เพื่อสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
จริยธรรมร่วมกับส�ำนักทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม ส.ส.ท.
และเพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
ทั้งจากผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้บริหาร โดยร่วมกันตีความ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาจริง อันน�ำไปสู่
การถอดบทเรียนเป็นแนวทางการท�ำงานที่เข้าใจง่ายและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยคณะกรรมการนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่กำ�กับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประธานกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ
5. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 12 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
6 ครั้ง มีการกำ�กับดูแลสำ�นักตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย สาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้สอบทานประเด็นเกีย่ วกับการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
ทีม่ สี าระสำ�คัญตามองค์กรกำ�กับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง สอบทานผลกระทบทีม่ ตี อ่ รายงานทางการเงิน รวมถึงสอบทาน
กระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของ ส.ส.ท.
มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวง
การคลังประกาศใช้
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และมีคำ�แนะนำ�ให้
ส.ส.ท. ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานการประเมินประสิทธิผล
ของการดำ�เนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การได้ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดอันอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหาย การรัว่ ไหล การสิน้ เปลือง หรือการทุจริต และสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบขององค์การ
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ผลการสอบทานพบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และพัฒนาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
4. การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้สอบทานการปฏิบัติตามระบบงาน ระเบียบ และข้อบังคับ
เกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงาน และมีคำ�แนะนำ�ให้พัฒนา
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนแม่บทธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ.
2562 - 2564 และติดตามประเมินผลการดำ�เนินการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำ�เนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน ได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี
และอนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
สอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่กำ�หนดโดยให้ข้อแนะนำ�และติดตามการดำ�เนินการแก้ไข
ในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญตามรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั ปิ รับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในทีเ่ ผยแพร่โดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และอนุมตั แิ ผนการฝึกอบรมประจำ�ปีของสำ�นัก
ตรวจสอบภายใน โดยให้ความสำ�คัญและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีของ
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน นอกจากนีไ้ ด้จดั ให้มกี ารประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผูป้ ระเมิน
อิสระ ซึ่งผลการประเมินภาพรวมของกิจกรรมการตรวจสอบภายในของ ส.ส.ท. สรุปว่า งานตรวจสอบภายใน
ปัจจุบนั สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำ�หรับการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และควรนำ�แนวปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาประยุกต์ใช้ให้ครบถ้วน

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สำ�นักตรวจสอบภายใน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
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รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงาน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
มาตรา 50 ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการนโยบายจัดให้มกี ารประเมินผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีขององค์การ
โดยคณะกรรมการประเมินผลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์การ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการดำ�เนินการ
ขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชน
ในกิจการขององค์การ ตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดำ�เนินงานขององค์การ
โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ในฐานะคณะกรรมการประเมินผล สามารถสรุปการประเมินผล
การดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2562 ได้ ดังนี้
ภารกิจการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร คือ การทำ�หน้าที่สื่อสาธารณะ
ซึ่งรูปแบบการดำ�เนินการส่วนใหญ่เป็นการนำ�เสนอข้อมูล องค์ความรู้ และประเด็นทางสังคมที่มีคุณค่า
เป็นกระบวนการต้นนํา้ ของห่วงโซ่ทม่ี งุ่ เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนเป็นสำ�คัญ เป็นการพัฒนาประชาชน
ในสังคม ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง อันเป็นรากฐานของการพัฒนาต่อยอดไปยังเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์อน่ื ๆ ของประเทศ รวมถึงบทบาทในการเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยการสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมกับภาคประชาชน การส่งเสริมค่านิยมความเสมอภาคระหว่างกลุ่มคนในสังคม การสร้างเสริม
ให้เกิดความเข้าใจในความคิดเห็นและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ตลอดจนการสร้างสังคมทีพ่ ลเมืองมีจติ สำ�นึก
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็นปีทม่ี กี ารจัดการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นครัง้ แรกในรอบ 8 ปี
ส.ส.ท. ได้แสดงความโดดเด่นของความเป็นสือ่ สาธารณะในการเปิดพืน้ ทีอ่ ภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ซึ่งเป็นการแปลงเสียงของประชาชนไปสู่การกำ�หนดเนื้อหา อันเป็นการเพิ่มอำ�นาจแก่เสียงของประชาชน
อย่างแท้จริง เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. เป็นกระบวนการต้นนํ้าที่เชื่อมโยงกับ
แผนหลักและเป้าหมายของประเทศ และสามารถดำ�เนินการได้อย่างครบถ้วน
ผลสำ�รวจความพึงพอใจของผูช้ มต่อการให้บริการข่าวสาร รายการต่าง ๆ ของ ส.ส.ท. อยูใ่ นระดับดี
และผู้ชมเห็นว่า ส.ส.ท. ทำ�หน้าที่สื่อสาธารณะอย่างคุ้มค่าและเป็นที่พึ่งของสังคมได้ โดยคุณค่าที่โดดเด่น
ของ ส.ส.ท. ที่ผู้ชมนึกถึง คือ คุณค่าด้านการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรม
การคำ�นึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนความโดดเด่นในด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมในการนำ�เสนอข่าว เช่น
การนำ�เสนอเฉพาะข้อมูลที่จำ�เป็นหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด การระมัดระวังและคำ�นึงถึง
ความรู้สึกของญาติผู้เสียหาย มิได้มุ่งหวังความรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งข่าวหรือความรวดเร็วในการ
นำ�เสนอข่าวแต่เพียงอย่างเดียว เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก
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ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมข่าว รายการ ผู้ชมส่วนใหญ่เห็นว่าได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องราว/ประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น ผู้ชมสามารถนำ�ข้อมูลมาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ การได้เปิดโลกทัศน์ เปิดรับความรู้และมุมมองใหม่ ๆ นำ�ไปสู่การเกิด
แรงบันดาลใจต่อการลงมือทำ�ของผู้ชม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ก่อให้เกิดผลที่
คาดหวังได้วา่ จะสามารถสร้าง Informed Citizens นำ�ไปสูก่ ารเกิดความตระหนัก ขับเคลือ่ นเปลีย่ นแปลง
ไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าประสงค์สำ�คัญของ ส.ส.ท. ในการเป็นสื่อสาธารณะที่มุ่งสร้างการ
เปลีย่ นแปลงในสังคม อย่างไรก็ตาม หาก ส.ส.ท. สามารถปรับปรุงรูปแบบการนำ�เสนอให้สนุกมากขึน้ หรือ
สร้างสรรค์รายการในลักษณะ Edutainment ที่มีเนื้อหา สาระ ที่มีคุณค่าครบถ้วนดังเดิม แต่สอดแทรก
ความบันเทิงไว้ด้วย จะเป็นจุดสำ�คัญที่สามารถดึงดูดผู้ชมกลุ่มอื่น ๆ ให้รับชมรายการของไทยพีบีเอส
ได้เพิ่มขึ้น
การดำ�เนินงานที่โดดเด่นของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2562 คือ การส่งเสริมการเข้าถึงและการ
ขยายฐานผู้ชมในช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อปรับทิศทางการดำ�เนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผูช้ มในปัจจุบนั โดยในปี พ.ศ. 2562 มีจำ�นวนผูช้ มสะสมในทุกแพลตฟอร์มเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 74
การเปิดให้บริการ VIPA OTT รองรับการชมบนเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผู้ชมสามารถ
เข้าถึงเนือ้ หา (content) ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา การบริหารจัดการเนือ้ หาและการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารร่วมกัน
ในทุกช่องทาง โดยเฉพาะในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ หรือการเกาะติดสถานการณ์สำ�คัญ เช่น
การนำ�เสนอประเด็นการเลือกตั้ง การเกาะติดความคืบหน้าเรื่องสารเคมีเกษตร เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินงานในช่องทางออนไลน์ของ ส.ส.ท. แม้ว่าจะมีการวิเคราะห์ตำ�แหน่ง
ทางการตลาด (Brand Positioning) แล้ว แต่ยังขาดการวางแผนบริหารจัดการเนื้อหาในภาพรวม
ขององค์การ ทำ�ให้รปู แบบการนำ�เสนอ/เนือ้ หารายการมีความคล้ายคลึงหรือซํา้ ซ้อนกับรายการทีเ่ ผยแพร่
ผ่านช่องทางออนแอร์ ซึ่งหาก ส.ส.ท. ได้มีการวิเคราะห์และกำ�หนดตำ�แหน่งทางการตลาดที่ชัดเจนแล้ว
เช่น มีการระบุกลุ่มเป้าหมายหลักของช่องทางออนไลน์ การนำ�ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาพัฒนา
คอนเซ็ปต์และรูปแบบรายการที่ชัดเจน รวมถึงมีการวางแผนบริหารจัดการเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและช่องทางต่าง ๆ จะทำ�ให้สามารถออกแบบเนื้อหา/รูปแบบรายการที่เหมาะสมกับ
ช่องทางและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำ�หรับการจัดกิจกรรม On Ground ของ ส.ส.ท. เป็นเครือ่ งมือในการสร้าง Engagement ทีส่ ำ�คัญ
และมีความโดดเด่นและแตกต่างจากสถานีอื่น เนื่องจากเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ประชาชนเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการทำ�กิจกรรมเสริมสร้างความรูท้ สี่ ามารถนำ�ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตัวเอง ครอบครัว
และสังคม อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากิจกรรมนี้จะมีความโดดเด่นมาก แต่หาก ส.ส.ท. สามารถเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการรับรูใ้ ห้ประชาชนทราบคุณค่าดังกล่าวได้มากขึน้ จะดึงดูดให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม On Ground ได้มากขึ้น อันจะทำ�ให้มีโอกาสขยายกลุ่มผู้ชมรายใหม่ได้มากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ หาก ส.ส.ท. มีการบริหารจัดการเนื้อหาหรือนำ�ประเด็นทางสังคมที่ได้มีการนำ�เสนอ
ในช่องทางออนแอร์และออนไลน์มาต่อยอดในการจัดกิจกรรม On Ground ที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละกลุม่ จะทำ�ให้รปู แบบกิจกรรมมีความเชือ่ มโยงต่อเนือ่ งกันในทุกช่องทาง สามารถขับเคลือ่ น
ประเด็นทางสังคมที่สำ�คัญได้ชัดเจนมากขึ้น และทำ�ให้ ส.ส.ท. สามารถเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้สำ�หรับ
ทุกคน (Learning Space for All) ตามเป้าประสงค์ขององค์การได้อย่างแท้จริง
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สำ�หรับการประเมินคุณค่าทางสังคมที่เกิดจากการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารของ ส.ส.ท. พบว่า
กระบวนการจัดทำ�และเผยแพร่สื่อของ ส.ส.ท. สามารถสร้างและส่งต่อคุณค่าได้ตลอดขั้นตอนการ
ดำ�เนินงานในห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น กระบวนการสร้างประเด็น
ในการกำ�หนดหัวข้อข่าว สร้างคุณค่าทางสังคมในลักษณะของการรับฟังปัญหา เพื่อไปสร้างสรรค์ส่ือ
แทนเสียงของประชาชน สร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้ วิธีการแก้ไข พัฒนาความรู้ ความคิดของประชาชน
ให้ทราบปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางแก้ไข หรือนำ�เสนอประเด็นความคิดของตนเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงได้
และในหลายกรณีพบว่า การนำ�เสนอผ่านสื่อมิได้เพียงให้ความรู้ ความคิดต่อผู้ชมเท่านั้น แต่ยัง
สามารถส่งต่อมาสู่การเกิดปฏิบัติการ (Action) ที่นำ�ไปสู่ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ต่อเนื่องกัน (Impact
chain) ตัวอย่างเช่น การนำ�เสนอเรื่องสารเคมีทางการเกษตร นอกจากจะทำ�ให้ประชาชนได้ความรู้แล้ว
ยังส่งผลต่อปฏิบัติการในการผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐ หรือวิถีการทำ�เกษตรอินทรีย์ การสร้าง
รากฐานความคิดต่อเกษตรกรยุคใหม่ หรือการนำ�ประเด็นที่ได้นำ�เสนอในเรื่องการเลือกตั้ง ไปสร้าง
บทเรียน สร้างแนวคิดใหม่ นำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในการผลิตสือ่ การปรับกระบวนการคิดของประชาชน
ซึ่งอาจเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนต่อไปในอนาคต ดังนั้น ส.ส.ท. จึงควรให้ความสำ�คัญกับการ
ติดตามประเด็นที่เป็นวาระทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำ�ให้เห็นผลที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้น
สำ�หรับผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์การ พบว่า ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำ�คัญ
กับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังเห็นได้จากการกำ�หนดทิศทางยุทธศาสตร์องค์กร ที่ให้ความสำ�คัญ
กั บ การผลั ก ดั น ภารกิ จ การดำ�เนิ น งานของ ส.ส.ท. ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกลไกขั บ เคลื่ อ นสั ง คมไทย
ให้เป็นสังคมคุณธรรม การยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง การเปิดกว้างให้นำ�เสนอเนื้อหาจาก
หลากหลายฝ่าย หลากหลายมุมมอง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ อันนำ�ไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของสังคมร่วมกัน การให้ความสำ�คัญกับระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้าง
บรรยากาศทีส่ ง่ เสริมและบังคับให้มพี ฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีจริยธรรม การสนับสนุนให้มกี าร
สร้างระบบบริหารงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทะเบียนข้อมูลกลาง
แบบรวมศูนย์ (API Management Platform) เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการและเชือ่ มโยงระบบต่าง ๆ ภายใน
องค์กร ทำ�ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการใช้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ฝ่ายบริหารสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้แบบ real time ทำ�ให้การบริหารจัดการและการตัดสินใจต่าง ๆ
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีการจัดเก็บและตรวจสอบได้ เป็นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data
Driven)
อย่างไรก็ตาม จากการสำ�รวจพบว่า ส.ส.ท. ยังขาดการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ ควรมีการปรับปรุงการสือ่ สารภายในองค์กร โดยเฉพาะการสือ่ สารทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์
องค์กร โดยอาจเพิ่มความถี่ในการสื่อสารและเน้นยํ้าให้บุคลากรทราบเป็นรายไตรมาส ผ่านการประชุม
Town Hall และการสื่อสารผ่านอีเมล/intranet ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงพนักงานโดยตรง
รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จะทำ�ให้บุคลากรทราบ
และเข้าใจทิศทางการดำ�เนินงานขององค์การที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สำ�หรับระบบการบริหารความเสี่ยงของ ส.ส.ท. ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และประเมินผล และมีการจัดทำ�แผนบริหาร
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ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2562 มีข้อจำ�กัดด้านอัตรากำ�ลัง
บุคลากรไม่เพียงพอ ทำ�ให้การดำ�เนินการด้านการบริหารและติดตามผลการดำ�เนินงานด้านความเสี่ยง
ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ส.ส.ท. ได้สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
ความเสี่ยงเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ส.ส.ท. ควรพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง
ให้มีทักษะในการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มขึ้น รวมถึงควรเพิ่มการสื่อสารและปลูกฝัง
ให้บุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจและเห็นความสำ�คัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่จะทำ�ให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำ�เร็จ
สำ�หรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลพบว่า ส.ส.ท. ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งเน้นความเป็นสื่อสาธารณะ การเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพ รวมถึง
มีการปรับโครงสร้างและกลไกการทำ�งาน เพื่อให้เกิดความกระชับ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส.ส.ท.
มีการปรับโครงสร้างองค์กรเป็น Content-Based Unit (CBU) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำ�เนินงาน
ของ ส.ส.ท. ที่มุ่งเน้นการผลิตเนื้อหาแบบ content-based มากขึ้น โดยเริ่มนำ�ร่องแล้วบางส่วน
แต่การดำ�เนินงานยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และยังไม่เห็นผลการดำ�เนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ดังนั้น
ส.ส.ท. ควรมีการกำ�กับติดตามการดำ�เนินงานอย่างใกล้ชิด และประเมินผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีแนวทางในการขยายผล
ต่อไป
ในด้านการพัฒนาบุคลากร ส.ส.ท. ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การ
อย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม หาก ส.ส.ท. มีการกำ�หนดเป้าหมายระยะยาวขององค์การในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น
สื่อที่ให้ความสำ�คัญกับช่องทางออนไลน์ที่ชัดเจนมากขึ้น ส.ส.ท. ควรวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางสื่อในแต่ละช่องทาง สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับการนำ�เสนอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน แม้ว่า ส.ส.ท. จะมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
ที่ชัดเจน แต่พบว่าบุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินผล หรือไม่ทราบรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์การประเมินผลที่มากเพียงพอ ดังนั้น ส.ส.ท. ควรเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเข้าใจที่ตรงกัน
นอกจากนี้ ส.ส.ท. อาจพิจารณาการประเมินแบบ 180 องศา หรือ 360 องศา และนำ�ผลการประเมิน
จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการทำ�งานของหัวหน้างาน/ผู้บริหาร แต่ไม่จำ�เป็น
ต้องผูกกับระบบแรงจูงใจ ทั้งนี้ แม้ว่าในอดีต ส.ส.ท. เคยมีการดำ�เนินงานในลักษณะการประเมินแบบ
180 องศามาแล้ว แต่การดำ�เนินงานทีผ่ ่านมายังไม่มีลักษณะเป็นทางการ และหากมีการนำ�ระบบดังกล่าว
มาใช้ ควรปรับให้มีรูปแบบการดำ�เนินงานที่ชัดเจน มีการบันทึก ติดตาม รายงาน และตอบกลับผล
เพื่อทำ�ให้การประเมินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง
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แผนบริหารกิจการ แผนงบประมาณและโครงการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
แผนบริหารกิจการ ปี พ.ศ. 2563 เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ตามกรอบทิศทางแผนระยะสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
วางเป้าประสงค์ในการเป็น “สื่อร่วมสร้าง Informed Citizen (พลเมืองตื่นรู้ พลเมืองประเทืองปัญญา)” โดยมีจุดเน้น
ในการสร้างข่าวสารความรู้ ช่องทาง และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ไปสู่สังคม 6 ด้าน ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2563 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.) ดำ � เนิ น งานภายใต้
ยุทธศาสตร์ “ความแตกต่างบนความยัง่ ยืน” ผ่าน 3 แผนหลัก
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. แผนด้านเนือ้ หา ช่องทาง และบริการ (Content, Platform
& Services) ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เข้าถึงผูร้ บั และผูใ้ ช้สอ่ื ทีห่ ลากหลาย
ทัว่ ถึง ด้วยสารประโยชน์ทแ่ี ตกต่าง มีกลยุทธ์ ดังนี้
จัดการโครงสร้างองค์กรแบบ Content-Based
		
Structure จัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รูปแบบพิเศษ
ทำ�หน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ด้านเนื้อหาและสร้าง
ผลผลิตเนือ้ หาทีโ่ ดดเด่น จำ�นวน 4 ศูนย์ คือ ศูนย์สอ่ื สารวาระ

ทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ศูนย์ส่ือสาธารณะเพื่อเด็ก
และครอบครัว ศูนย์ Thai PBS World และศูนย์พฒ
ั นาการ
สือ่ สารด้านภัยพิบตั ิ
		
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการ
สร้างสรรค์เนือ้ หาให้สามารถแข่งขันได้ (Strategic Support Competitive Advantage) อาทิ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ผู้บริโภค การประเมินผลรายการเชิงคุณภาพ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล ฯลฯ
		
ผลิตเนือ้ หาโดดเด่น แตกต่าง และสร้างสรรค์ และ
เข้าถึงผูช้ มใช้สอ่ื (Content - Informatively and Creatively,
Human Touch) เชื่อมโยงการเล่าเรื่องในทุกช่องทางสื่อ
สร้างสรรค์แนวคิดโดยให้ผู้ชมเป็นศูนย์กลาง (Audience
Centric) มีเป้าหมายเพือ่ สร้าง Informed Citizen ดังนี้
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			 • เนื้อหาตามวาระหลักขององค์กร (Thai PBS
Core Agenda) ได้แก่ การสร้างสังคมเสมอภาค การศึกษา
และการเรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ และคุณค่าความเป็นไทยและการ
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควบคูก่ บั ประเด็นทาง
สังคมอืน่ ๆ อาทิ การจัดการทรัพยากรสิง่ แวดล้อม กระบวนการ
ยุตธิ รรม สุขภาวะทีด่ ตี ลอดช่วงวัย เป็นต้น
			 • กำ�หนดประเด็นหลักเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคม
ใน 3 ประเด็น คือ การจัดการขยะพลาสติก ประชาธิปไตยและ
การกระจายอำ�นาจ และการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน
			 • ผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ คุณภาพสูง อาทิ ละคร
และซีรีส์แห่งปี สารคดีคุณภาพ ฝีมือคนไทย สะท้อนมุมมอง
ชีวติ คุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
			 • ผลิตเนือ้ หาเพือ่ ส่งเสริมความหลากหลาย ภายใต้
โจทย์สังคมและพันธกิจสื่อสาธารณะ ขยายช่องทางบริการ
ผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ และมองเห็น ด้วยบริการล่ามภาษามือ
AD CC ภาษามือแบบเต็มจอ (Big Sign) และการนำ� Text to
Speech มาใช้
		
พัฒนาช่องทางสือ่ สาร (Platform - More Media)
โดยขยายช่องทางสือ่ ใหม่ ได้แก่ VIPA, Podcast และเว็บไซต์
สำ�หรับเนือ้ หาพิเศษ พัฒนา C-Site สูก่ ารสร้าง Citizen Online
Platform และรักษาเสถียรภาพการออกอากาศทางหน้าจอ
ผ่านบริการโครงข่ายทีวดี จิ ทิ ลั และบริการสิง่ อำ�นวยความสะดวก
1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดำ�เนินงานโดยกลยุทธ์ ดังนี้
		
ผลิตเนื้อหาและวาระหลักเพื่อสร้างการเรียนรู้
และขับเคลือ่ นพลังพลเมือง ดังนี้
			 • ข่าวและรายการข่าวทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน เป็นธรรม
ปราศจากอคติ (Impartial) พร้อมสร้างทางออกให้กับสังคม
(Solution Journalism)
			 • เนื้อหาสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นการเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมใน 3 ประเด็นหลัก คือ
การจัดการขยะพลาสติก ประชาธิปไตย และการกระจายอำ�นาจ
และการแก้ปญ
ั หาปากท้องความเป็นอยูข่ องประชาชน
			 • สือ่ สร้างการเรียนรูส้ �ำ หรับทุกวัย ได้แก่ สือ่ เพือ่ เด็ก
เยาวชน และครอบครัว สือ่ เพือ่ เตรียมสังคมสูงวัย และสือ่ เพือ่
ทักษะแห่งการปรับตัวในอนาคต
		
กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ มีการสื่อสารเพื่อสร้าง
การเรียนรูใ้ ห้แก่ประชาชน ได้แก่

			 • การเปิ ด พื้ น ที่ เรี ย นรู้ ค วามเป็ น สื่ อ สาธารณะ
ผ่านบริการพิพธิ ภัณฑ์สอ่ื สาธารณะ
			 • เป็ น พื้น ที่เรี ย นรู้น อกห้ อ งเรี ย นของประชาชน
ผ่านกิจกรรม Workshop สร้างทักษะอาชีพ เวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลวิชาการระดับชาติและสากล
			 • เป็นสถาบันวิชาการเพื่อการเรียนรู้ส่อื สาธารณะ
การอบรมพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชนที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ส่อื
การพัฒนาทักษะและเครือ่ งมือเพือ่ การรูเ้ ท่าทันสือ่ และตรวจสอบ
ข่าวปลอมข่าวลวง
2. แผนด้านภาคีหุ้นส่วน (Partnership Strategic Plan)
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วย
หุ้นส่วนทางสังคม ดำ�เนินการภายใต้แผนแม่บทเครือข่าย
ทางสังคม มีกลยุทธ์ดงั นี้
2.1 สร้างการยอมรับ (Endorsed) โดยการขยายฐาน
ผู้ชมผู้ฟังและเผยแพร่ผลงานของ ส.ส.ท. ให้ได้รบั การยอมรับ
ในฐานะสื่อสาธารณะที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ ผ่านกิจกรรม
Learning Space กิจกรรมวันเด็กและถนนเด็กเดิน และการ
อบรมครู STEM การพัฒนาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการให้
เป็นกลไกในการขยายฐานผู้ชม การร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ในการนำ�เนือ้ หาไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
2.2 สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม (Engagement) เพือ่ ให้
เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายที่สามารถนำ�มาพัฒนาเป็นเนื้อหา
ในช่องทางต่าง ๆ และนำ�เนือ้ หาของไทยพีบเี อสไปใช้ประโยชน์
การทำ�โครงการร่วมกับภาคีหุ้นส่วนด้านการศึกษา ผลักดัน
รายการเด็ ก หรื อ ประเด็ น จากไทยพี บี เ อสเข้ า สู่ ห ลั ก สู ต ร
การเรียนการสอนหรือขยายการใช้ประโยชน์
2.3 ยกระดับไปสูค่ วามเป็นภาคีหนุ้ ส่วน (Empowering)
การทำ�ความร่วมมือในลักษณะ Collaborative Program
การพัฒนาหรือเสริมศักยภาพสื่อพลเมือง การทำ�งานร่วมกับ
ภาคีหุ้นส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมผลิตผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเชื่อมโยงเนื้อหาจากท้องถิ่น
ต่อยอดมาสู่ On Air และ Online ผ่าน C-Site แอปพลิเคชัน
2.4 ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงในประเด็นทีม่ คี ณ
ุ ค่าร่วม
(Shared Value) กับองค์กรต่าง ๆ ผ่านความร่วมมือกับ
สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ และการร่วมจัดกิจกรรมพืน้ ทีเ่ รียนรู้
ศูนย์ภูมิภาค เป็นต้น
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3. แผนด้ า นทุ น มนุ ษ ย์ แ ละทุ น องค์ ก ร (Human &
Organization Capital Strategic Plan) ดำ�เนินงาน
ผ่านยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand
ในใจประชาชน มีกลยุทธ์ดังนี้
3.1 กำ�กับเนื้อหาให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงได้ โดยวางกลไกลดความผิดพลาดในทุก
ช่องทาง ควบคุมคุณภาพและจริยธรรมตามมาตรฐานของสื่อ
สาธารณะ ลด Downtime ของการออกอากาศ
3.2 สร้างความไว้วางใจในการเป็นที่พึ่งของประชาชน
ผ่านบริการสาธารณะ เช่น รายการสถานีประชาชน ร้องทุกข์
ลงป้ายนี้ การติดตามของศูนย์คนหาย ศูนย์พัฒนาการสื่อสาร
ด้านภัยพิบัติ และกิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร ฯลฯ

3.3 สือ่ สารเพือ่ ตอกยาํ้ จุดยืนความเป็นสือ่ สาธารณะเพือ่
สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ขยายกรอบการใช้
ประโยชน์เนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านงานกิจกรรม (On
Ground) สื่อสารเพื่อสะท้อนคุณค่าของรายการและคุณค่า
การทำ�งานของบุคลากรในส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
3.4 บริหารจัดการองค์กรไปสู่ความมั่นคง โปร่งใส และ
ยั่งยืน โดย
		
ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รด้วยระบบฐานข้อมูลเพื่อผลิต
เนือ้ หา เพือ่ การบริหารจัดการ เพือ่ งานเครือข่าย และบริการ
ฐานข้อมูลเปิดเพือ่ ให้บริการแก่สาธารณะ
		
บริหารบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์ คือ (1) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (2) สร้างการมี
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ส่วนร่วมและความผูกพันองค์กร มีเป้าหมาย 3 ด้าน คือ
สนั บ สนุ น การปรั บ โครงสร้ า งและอั ต รากำ � ลั ง ให้ ร องรั บ กั บ
ภูมิทัศน์ส่ือ โครงสร้างที่ยืดหยุ่นปรับตัว (Agile) มุ่งสู่องค์กร
แบบ Content-Based Structure พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการทำ�งานในสภาวะเปลีย่ นแปลงในยุคดิจทิ ลั
สร้างขวัญกำ�ลังใจความผูกพันในองค์กร และสร้างความเข้มแข็ง
ในวัฒนธรรมองค์กร (Core value)
		 สร้ า งความยั่ง ยื น ด้ ว ยการลดค่ า ใช้ จ่า ยและเพิ่ม
รายรับ อาทิ การร่วมผลิตหรือจัดกิจกรรมรณรงค์ทางสังคม
กับภาคีหุ้นส่วนที่มีเป้าหมายร่วมกัน การพัฒนาสินทรัพย์
ทางปัญญา
		 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบงานสนับสนุน
ให้มปี ระสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ

		 พัฒนาระบบประเมินคุณค่าแบบ 360 องศา จากผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียเพือ่ หาความคุม้ ค่า การพัฒนาระบบประเมินผล
เชิงคุณภาพ (Quality Rating) การประเมินผลโดยบุคคล
ภายนอก การประเมินเพื่อพัฒนารายการ
กำ�หนดตัวชี้วัดความสำ�เร็จใน 5 ประเด็นหลัก คือ
(1) ได้ รั บ การยอมรั บ จากประชาชนในการทำ � หน้ า ที่ สื่ อ
สาธารณะ (2) ได้รับการยอมรับในการเป็นสื่อสร้างการเรียนรู้
เพือ่ ขับเคลือ่ น Informed Citizen (3) มีชอ่ งทางเข้าถึงผูร้ บั สาร
อย่างทั่วถึงและเนื้อหามีคุณภาพ หลากหลาย และแตกต่าง
(4) ความสำ�เร็จในการทำ�งานร่วมกับภาคีหุ้นส่วน และ (5)
ความสำ�เร็จของกระบวนการสร้างความเป็น Trusted Brand

แผนงบประมาณและโครงการประจำ�ปี พ.ศ. 2563
ส.ส.ท. จัดสรรงบประมาณโดยสอดคล้องกับภารกิจตามมาตรา 7 และมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551  
สัดส่วนงบประมาณตามภารกิจในปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ภารกิจด้านการผลิตเนื้อหา
และช่องทาง จำ�นวน 1,221.66 ล้านบาท ภารกิจสนับสนุน จำ�นวน 943.69 ล้านบาท
แผนลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายประโยชน์สาธารณะ 357.62 ล้านบาท แผนสำ�รอง
29.76 ล้านบาท และงบบริหารโครงข่ายและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 401.13 ล้านบาท
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แผนจัดทำ�รายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

สือ่ สาธารณะกับการสือ่ สารเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง
โลกในปัจจุบนั กำ�ลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ หลายด้าน
อาทิ ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในระดับโลก
ผ่านการต่อสูท้ างการค้า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตอ่ พฤติกรรม
การใช้ชีวิต ฯลฯ เพื่อร่วมก้าวผ่านสภาพการณ์ที่ยากลำ�บาก
สื่อสาธารณะจึงได้ออกแบบเนื้อหาบนฐานคิดของการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสถานการณ์ ให้ตื่นรู้กับผลกระทบ
จากโลกสู่ระดับบุคคล ชุมชน และสังคม โดยไทยพีบีเอสจะทำ�
หน้าทีใ่ นการสือ่ สาร ข่าวสาร ความรู้ แง่มมุ ต่าง ๆ เพือ่ เสริมสร้าง
ให้ประชาชนไทยมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการตัดสินใจ ตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในทุกระดับ ในฐานะ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเตรียมพร้อมอย่างมีทักษะ
ที่จะอยู่ได้ในยุคเปลี่ยนผ่านของโลกพลิกผันนี้

วาระการแก้ ไขปั ญ หาปากท้ อ ง ตรวจสอบกลไก
นโยบายทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหา ผลกระทบต่อเรือ่ งปากท้อง
ของประชาชน นำ�เสนอต้นแบบทีน่ �ำ ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา
ปากท้องอย่างยั่งยืน
วาระการลดขยะพลาสติก กระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วม
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่และ
การร่วมปฏิบัติการ นำ�เสนอรูปธรรมของต้นแบบ
ข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายนโยบาย
วาระประชาธิปไตย การเมืองและการกระจายอำ�นาจ
สะท้อนมุมมอง ความเข้าใจหรือทัศนคติของประชาชน
ต่อกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น เปิดพื้น ที่ สื่อ สาร
ข้อมูลจากเครือข่ายท้องถิน่ เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะสำ�คัญของภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์เนื้อหาปี พ.ศ. 2563
ไทยพี บี เ อสได้ กำ � หนดกรอบแนวคิ ด ของยุ ท ธศาสตร์
เนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นสำ�คัญของประเทศและของโลก
ได้แก่ ประเด็นการสร้างสังคมเสมอภาค (Social Equality)
การจัดการศึกษา การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และการส่งเสริม
คุณค่าความเป็นไทย และการยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
นอกจากนี้ไทยพีบีเอสได้ออกแบบวาระรณรงค์ประจำ�
ปี พ.ศ. 2563 ที่มุ่งเน้นสร้างความตระหนักในสังคมเพื่อนำ�
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม และการสร้างความรู้
ความเข้าใจรวมถึงค่านิยมใหม่ในสังคม ได้แก่

การสร้างสรรค์เนื้อหาตามแนวทางดังกล่าวสามารถ
จัดเป็นกลุม่ เนือ้ หาทีเ่ ป็นจุดเด่นของสือ่ สาธารณะและช่องทาง
การนำ�เสนอได้ ดังนี้
1. ข่าว รายการข่าวที่ครบถ้วน เป็นธรรม เชื่อถือได้ เพื่อให้
ความเข้าใจในเรื่องราวอย่างชัดเจน และสร้างคุณค่าการ
สือ่ สารเพือ่ หาทางออกให้กบั สังคม (Solution Journalism)
2. เนื้อหาการเรียนรู้สำ�หรับเด็ก ครอบครัว สร้างสรรค์เนื้อหา
สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเด็กและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม
และการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เป็ น พลเมื อ งของโลก
ในศตวรรษที่ 21
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ประเด็นหลักของสื่อสาธารณะ

3. ละครแห่งปี เป็นสุนทรียะที่สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม
การเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของสังคม
4. สารคดีคณ
ุ ภาพสูงฝีมอื คนไทย ให้ขอ้ มูลบนฐานองค์ความรู้
เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว ท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว
5. รายการที่เป็นพื้นที่สื่อพลเมืองและการมีส่วนร่วม พื้นที่
การสือ่ สารของพลเมืองบนฐานการสร้างสังคมประชาธิปไตย
และตามหลักการสื่อสาธารณะ
6. รายการจากความร่วมมือในการผลิต (Co-Productions)
กับสถาบันทางสังคมหรือหน่วยงาน ภาคีสื่อที่มีเป้าหมาย
ในการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม
7. รายการพิเศษ รายการวันหยุดตามวาระสำ�คัญของประเทศ
โดยมีเนือ้ หาหรือการสือ่ สารทีส่ อดคล้องกับวาระสำ�คัญนัน้ ๆ

8. ช่องทางเพื่อทุกการเข้าถึง
8.1 ช่องทางออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
หมายเลข 3 จำ�นวน 7,300 ชัว่ โมง/ปี แบ่งออกเป็นข่าวสาร
ร้อยละ 54 รายการสารประโยชน์และสาระบันเทิงประเภท
ต่าง ๆ ร้อยละ 33 รายการสำ�หรับเด็กและครอบครัวร้อยละ 11
และรายการจากเครือข่ายสื่อพลเมืองร้อยละ 2 โดยมีการ
สนับสนุนการเข้าถึงเนื้อหาของคนพิการไม่น้อยกว่าเกณฑ์
ที่ กสทช. กำ�หนด
8.2 ช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย
		 8.2.1 ช่องทางออนไลน์ท่ีไทยพีบีเอสเป็นเจ้าของ
(Own Media) อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
		 8.2.2 ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
อาทิ เฟซบุก๊ ยูทปู อินสตาแกรม ฯลฯ
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โดยทัง้ 2 ช่องทางทำ�หน้าทีใ่ นการสือ่ สารเนือ้ หา กิจกรรม
ของสือ่ สาธารณะ ดังนี้
- เชือ่ มโยงเนือ้ หาหน้าจอสูอ่ อนไลน์เพือ่ การรับชมย้อนหลัง
(Archive Content) บนเว็บไซต์หลัก www.thaipbs.
or.th
- ถ่ายทอดรายการสด (Live) ตรงจากหน้าจอไทยพีบเี อส
เพือ่ เพิม่ ช่องทางการเข้าถึง
- การผลิตเนือ้ หาต่อยอดจากเนือ้ หารายการหน้าจอด้วย
รูปแบบทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสือ่ ออนไลน์
(Extended Content)
- การส่งเสริมเนือ้ หา กิจกรรม องค์ความรูด้ า้ นองค์กรสือ่
สาธารณะ (Public Broadcasting and Technology
Contents)
- การผลิตเนื้อหาใหม่ (Original Content) ผ่านการ
เล่าเรื่องที่มีสไตล์แปลกใหม่ เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์
แบรนด์ให้มคี วามทันสมัยและครบถ้วนในผูช้ มทุกวัย
- พื้น ที่ท ดลองเรี ย นรู้แ ละชุ ม ชนของการผลิ ต สื่อ ของ
ภาคพลเมือง กลุ่มคนรุ่นใหม่ (User Generated
Content)
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- ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง เนื้อ หาทางสื่อ ออนไลน์ สำ� หรั บ
ผู้พิการ ได้แก่ Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ ทาง
www.thaipbs.or.th/BigSign และบริการ VIPA.me,
Speech to Text บริการแสดงคำ�บรรยาย (Subtitle)
อัตโนมัติ และ Text to Speech เลือกรับฟังเสียงอ่าน
อัตโนมัติจากเนื้อหาข่าวและรายการ รวมถึงข้อมูล
บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยพีบเี อส
8.3 สื่อเสียง (Audio Content) มีชอ่ งทางการนำ�เสนอ
ใน 2 รูปแบบ
8.3.1 วิทยุออนไลน์ รับฟังแบบ Live Streaming
เชือ่ มโยงเนือ้ หาจากหน้าจอ การผลิตรายการใหม่ และการผลิต
เนือ้ หากับเครือข่ายวิทยุไทย
8.3.2 พอดคาสต์ (Podcast) เป็นการรับฟังแบบ
Audio on Demand ให้ความสะดวกในการเข้าถึง มีการผลิต
และปรับรูปแบบการนำ�เสนอทีท่ นั สมัย
8.4 ช่อง VIPA (OTT Platform) - VIPA.me พืน้ ที่
นำ�เสนอเนือ้ หาสร้างการเรียนรู้ แรงบันดาลใจ ในรูปแบบของ
Video Streaming ทีไ่ ม่เรียกเก็บค่าสมาชิก ใช้เทคโนโลยีคดั เลือก

เนือ้ หาตามความสนใจรายบุคคล (Personalized Contents)
สนับสนุนการรับชมอย่างต่อเนือ่ ง แม้จะต่างช่วงเวลา ต่างอุปกรณ์
การรับชม จัดหมวดหมูใ่ นการรับชมใน 2 ลักษณะหลัก ได้แก่
เนื้อหาตามประเภทรายการ และการจัดแบ่งตามความสนใจ
เฉพาะของผูช้ ม อาทิ ประเภทรายการสำ�หรับเด็ก รายการละคร
หรือเนือ้ หาส่งเสริมอาชีพ ทักษะพ่อแม่ เป็นต้น
8.5 โครงการทีวเี รียนสนุก (Active Learning TV หรือ
ALTV) เพื่อขยายฐานการเข้าถึงการเรียนรู้ของประชาชน
ทุกระดับตามภารกิจของสื่อสาธารณะ ตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวต่อวิถีชีวิตใหม่ ผ่านช่องทาง
ทั้งทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ด้วยการนำ�เสนอในรูปแบบ
การเชือ่ มโยงสือ่ หลายมิติ
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เป้าประสงค์ของไทยพีบีเอส คือ การเป็น
“สื่อสร้างการเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่การเป็น
พลเมืองตื่นรู้ (Informed Citizen)”
ด้วยการเสนอเนื้อหาที่ส่งเสริมศักยภาพของพลเมือง
และเกิดแรงบันดาลใจในการน�ำข้อมูล
ไปปรับใช้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น
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4

รายงานผลการดำ � เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

ภาคผนวก

ส่ ว น ที่ 4

• คณะกรรมการ
• รายนามสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
• รายนามผู้ผลิตอิสระและผลงาน
• ผังรายการประจำ�ปี พ.ศ. 2562
• การนำ�เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2561
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คณะกรรมการนโยบาย

รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ

รศ. จุมพล รอดคำ�ดี
ประธานกรรมการ

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
กรรมการ

นายไพโรจน์ พลเพชร
กรรมการ

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
กรรมการ

นางเรืองรวี พิชัยกุล
กรรมการ

รศ.ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการ

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
กรรมการ

นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ
กรรมการ
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

รศ. ดร. วิลาสินี พิพิธกุล
ประธานกรรมการ

ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
กรรมการ

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข
กรรมการ

นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
กรรมการ

นายพิภพ พานิชภักดิ์
กรรมการ

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
กรรมการ

นายโยธิน สิทธิบดีกุล
กรรมการ

นายเจษฎา อนุจารี
กรรมการ

นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ
กรรมการ

นายสุธีร์ รัตนนาคินทร์
กรรมการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

รศ. ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
ประธานกรรมการ

รศ. ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการ

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ

นายวีระชล ยศสูงเนิน
เลขานุการ
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ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร รั บ แ ล ะ พิ จ า ร ณ า เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น จ า ก ป ร ะ ช า ช น

นั่งจากซ้าย
นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
นายชัยรัตน์ แสงอรุณ (ประธาน)
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย

ยืนจากซ้าย
นายทัศไนย ไชยแขวง
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
นายจักรพันธุ์ วงศ์สลับสี
นายฉัตรชัย สุวาทิต
นายอิทธิพันธ์ บัวทอง
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ผู้ อำ � น ว ย ก า ร สำ � นั ก

นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อใหม่

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าว

นายกันตชัย ศรีสุคนธ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิศวกรรม

นางสาวจิรวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์

นายโยธิน สิทธิบดีกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ

นายวีระชล ยศสูงเนิน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน

นางสาวศุลีพร ปฐมนุพงศ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักรายการ

นายสมเกียรติ จันทรสีมา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

นายอดุลย์ พรชุมพล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหาร
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ร า ย น า ม ผู้ บ ริ ห า ร

ร า ย น า ม ผู้ บ ริ ห า ร
องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำ � ปี พ.ศ. 2562

กรรมการนโยบาย
1. รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดคำ�ดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร  สงวนกชกร
4. นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล
5. นางสาวรุ่งมณี  เมฆโสภณ
6. นายชัยรัตน์  แสงอรุณ
7. นายพิเชฏฐ  พัฒนโชติ
8. นายไพโรจน์  พลเพชร
9. นางเรืองรวี  พิชัยกุล

ประธานกรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย ด้านการบริหารจัดการองค์กร
กรรมการนโยบาย ด้านการบริหารจัดการองค์กร
กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน
กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน
กรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิน่ ฯ
กรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิน่ ฯ
กรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิน่ ฯ
กรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิน่ ฯ

กรรมการบริหาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาสิน  ี พิพิธกุล
2. ดร.สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
3. นางสาวสุวรรณา  สมบัตริ กั ษาสุข
4. นายอนุพงษ์  ไชยฤทธิ์
5. นายพิภพ  พานิชภักดิ์
6. นายก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์
7. นายโยธิน  สิทธิบดีกลุ
8. นายเจษฎา  อนุจารี
9. นายพูลประโยชน์  ชัยเกียรติ
10. นายสุธรี   ์ รัตนนาคินทร์

ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท. (ประธานกรรมการ)
รองผูอ้ �ำ นวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)
รองผูอ้ �ำ นวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)
รองผูอ้ �ำ นวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)
รองผูอ้ �ำ นวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักข่าว (กรรมการ)
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ (กรรมการ)
กรรมการบริหารอืน่
กรรมการบริหารอืน่
กรรมการบริหารอื่น

กรรมการตรวจสอบ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร  สงวนกชกร
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ
3. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี  ทินกร
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์
5. นายวีระชล  ยศสูงเนิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ร า ย น า ม ผู้ บ ริ ห า ร

ร า ย น า ม ผู้ บ ริ ห า ร
องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำ � ปี พ.ศ. 2562

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
1. นายชัยรัตน์  แสงอรุณ
2. นางสาวรุ่งมณี  เมฆโสภณ
3. นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล
4. ดร.สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
5. นายจักรพันธุ  ์ กมุทโยธิน
6. นายฉัตรชัย  สุวาทิต
7. นายทัศไนย  ไชยแขวง
8. นายนิรันดร์  เยาวภาว์
9. นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์
10. นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง
11. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองก๊วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
1. นางสาวกนกพร  ประสิทธิผ์ ล
2. นายก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์
3. นายกันตชัย  ศรีสคุ นธ์
4. นางสาวจิรวรรณ  วงศ์สดุ าลักษณ์
5. นายโยธิน  สิทธิบดีกลุ
6. นายวีระชล  ยศสูงเนิน
7. นางสาวศุลพี ร  ปฐมนุพงศ์
8. นายสมเกียรติ  จันทรสีมา
9. นายอดุลย์  พรชุมพล

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักสือ่ ใหม่
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักข่าว
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิศวกรรม
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักสือ่ สารและภาคีสมั พันธ์
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักรายการ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักเครือข่ายสือ่ สาธารณะ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหาร
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ร า ย น า ม ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ ช ม แ ล ะ ผู้ ฟั ง ร า ย ก า ร

ร า ย น า ม ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ ช ม แ ล ะ ผู้ ฟั ง ร า ย ก า ร
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 5 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 50 คน โดยการคัดสรรจาก 2 กลุ่ม
เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีวาระ 3 ปี

ตัวแทนภูมิภาค

ตัวแทนประเด็น

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

กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต
1. นางสาวธัญชนก  หอมขาว
2. นางจารุนันท์  อึ้งภากรณ์
3. นางเพ็ญศรี  โพธิ์แหน
4. นางสาวฐาปนี  โปร่งรัศมี  
5. นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
2. นายอดิเรก  สังข์นุช
3. นายสมพร  แผนสมบูรณ์
4. นายพรรณา  ราชิวงค์
5. นางณิชรัศม์  แลวงค์นิล

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

กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา
และส่งเสริมประชาธิปไตย
1. พระอธิการดุษฎี  อังสุเมธางกูร
2. นายเธียรศักดิ์  ปิยธรรมสิริ
3. นายบดินทร์  พลธรส
4. นายไวยิ่ง  ทองบือ
5. นายธนากร  พรมลิ

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นางสาวแสงระวี  ดาปะ
2. นางสาวนิชรา  บุญตะนัย
3. นายรพินทร์  ยืนยาว
4. นางสาวสมจิตร  ศรีลาโพธิ์
ภูมิภาคกลาง
1. นางสาวอุบลวรรณ  คงสว่าง
2. นางสาววิชดา  นฤวรพัฒน์
3. นางสาววลัยรัถยา  พิทธยาพิทักษ์
4. นายมงคล  จรัสนิรัติศัย
ภูมิภาคใต้
1. นายวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
2. นายมูฮำ�หมัด  ดือราแม
3. นายศักดิ์กมล  แสงดารา
4. นายอนันต์  เขียวสด
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1. นายปรกธณ  แสงนิล
2. นายพชรพรรษ์  ประจวบลาภ
3. นางสุดศิริ  บุนนาค  ทากาโน
4. นางธดากรณ์  สุทธิพร

กลุ่มสื่อสาธารณะ
1. นายอภิวัตร  กูบกระโทก
2. นางสาวปียาภรณ์  พุ่มพวง
3. นายฉัตรชัย  สุวาทิต
4. นายฮาริส  มาศชาย
5. นายปริญญา  แทนวงษ์
กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา
1. นายร่มไทร  ทิพยเศวต
2. นางสาวธนพร  วิจันทร์
3. นายปนิธิ  ศิริเขต
4. นายสถิรพงศ์  สุรินทร์วรางกูร
5. นางสาววรัญญา  ท้วมสัมฤทธิ์
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ร า ย น า ม ผู้ ผ ลิ ต อิ ส ร ะ แ ล ะ ผ ล ง า น

รายนามผู้ผลิตอิสระและผลงาน ปี พ.ศ. 2562
อ้างอิงตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551  นิยามของ
“ผู้ผลิตรายการอิสระ” หมายความว่า ผู้ผลิตรายการที่มิได้สังกัดหรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์
หรือบริษัทในเครือของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์แห่งใดหรือองค์การสื่อสาธารณะใด และให้หมายความรวมถึงผู้ผลิต
รายการอิสระที่ด�ำ เนินกิจการในลักษณะธุรกิจขนาดย่อมและผู้ผลิตรายการระดับชุมชนด้วย
รายการที่ผลิตเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่เผยแพร่ท้ังทางโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ของไทยพีบีเอส และมีจำ�นวน
ประมาณ 15 รายการที่ผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่ทางออนไลน์อย่างเดียว

รายนามผู้ผลิตอิสระในรูปแบบบริษัทที่ผลิตรายการร่วมกับสำ�นักรายการ
ชื่ิอผู้ผลิต / บริษัท
บริษัท ยานแม่ จำ�กัด
บริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท โค้ช คิน จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท เมลโล่ ทรี จำ�กัด
บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำ�กัด
บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำ�กัด
บริษัท เพลบลูดอท จำ�กัด
บริษัท วิวิด ดิวิชั่น จำ�กัด
บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จำ�กัด
บริษัท กูเซน จำ�กัด
บริษัท ภาคิณ มีเดีย จำ�กัด
บริษัท เดอซัน จำ�กัด
บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตชั่น จำ�กัด
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำ�กัด
บริษัท อเวคเคนนิ่ง ครีเอทีฟ จำ�กัด
มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม
บริษัท สมายไรเดอร์ส จำ�กัด
บริษัท บิ๊ก ติ๊งค์ จำ�กัด
บรัษัท พาราดิซัล มีเดีย จำ�กัด
บริษัท กาแฟดำ� จำ�กัด
บริษัท ซาวด์ เกรท จำ�กัด
บริษัท แบล็คดอท จำ�กัด
บริษัท ธาราวิชั่น จำ�กัด
บริษัท อาร์มาดิโล่ จำ�กัด

ชื่อรายการ
FOODWORK, มหาอำ�นาจบ้านนา
Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด, บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
กระจิดริดสนามเด็กคิด
คิดส์สนุก
สารคดี ชุดชาติพันธุ์ไทย
แอนิเมชัน ชิมาจิโร่
คนชายขอบ
Chris Jobs
Come Home บ้านที่กลับมา
Olympic focus 2020
Wild Survival
ซีรีส์วิถีคน
ดูให้รู้
ท้าให้อ่าน
วิชาภายใน
สถานีหุ่นหรรษา
เพราะใจบันดาลแรง
เพลงประจำ�เมือง นักผจญเพลง
กินอยู่คือ
Thailand live ตั้งวงคุย กับสุทธิชัย หยุ่น
ตาต้าตีตี้โตโต้ ไดโนจอมป่วน
ยินดีที่ได้รู้จัก
ละครพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2562
สอนศิลป์
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บริษัท เอกนาโถ จำ�กัด
บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด
บริษัท วันวันทู สตูดิโอ จำ�กัด
บริษัท ทูลมอโร จำ�กัด
บริษัท พีค อะ บู แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำ�กัด
บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สองศูนย์ศูนย์หก จำ�กัด
บริษัท มิราเคิล มัชรูม จำ�กัด
บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำ�กัด
บริษัท ทีจีไอเอ จำ�กัด
บริษัท แทลเลนท์แมสมีเดีย จำ�กัด
บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำ�กัด
บริษัท รันเนอร์ เจ จำ�กัด
บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำ�กัด
บริษัท ฝอยไห้ ฟิล์ม จำ�กัด
บริษัท ดูอะไรดี จำ�กัด
บริษัท สุขบุญสร้าง จำ�กัด
บริษัท ใจอั้น จำ�กัด
บริษัท ธัมส์ อัพ มีเดีย จำ�กัด
บริษัท บลู แพลนเน็ท จำ�กัด
บริษัท แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม จำ�กัด
บริษัท ดรีม ฮันเตอร์ จำ�กัด
บริษัท อี เลิร์น จำ�กัด
บริษัท ทำ�มาปัน จำ�กัด
บริษัท ธีมเมติก จำ�กัด
บริษัท ปลูกฝัน จำ�กัด
บริษัท ธิงค์ คลับ จำ�กัด
บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จำ�กัด
บริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด
บริษัท คิดดี มุ่งทำ�ดี จำ�กัด
บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท จำ�กัด
บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ชั่น จำ�กัด
บริษัท กำ�ลังดี ซอย 6 โปรดักชั่น จำ�กัด
บริษัท อะแดป ครีเอชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำ�กัด
บริษัท ซี สตูดิโอ จำ�กัด
บริษัท ดีโอดู มัลติมีเดีย จำ�กัด
บริษัท เป้ อารักษ์ จำ�กัด

ละครสุดขั้ว...นายซึมเศร้ากับสาวไบโพลาร์
พื้นที่ชีวิต
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทามราย
Little Monsters The Fork Lifter
หม้อข้าวหม้อแกง
ขบวนการ FUN นํ้านม
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า 2 ไตรปิฎก คำ�สอนมีชีวิต
PORORO THE LITTLE PENGUIN SEASON 6
Spirit of Asia
สะเทือนไทย ลุยไม่รู้โรย
ชีวิตออกวิ่ง
เ(ก)รียนไหนดี สะอาดบุรี
หนังพาไป
ไม่ตายหรอกเธอ
Wheel Packer
แมวเก็บ โลกนี้ไม่มีขยะ
Drive 2 คู่หูนักปรุง
เมล็ดข้าวเล่าเรื่อง ชุด ข้าวแห่งอุษาคเนย์
วิชาเรียนแบบใหม่
10 อาชีพใหม่ในอนาคต
Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS
วิทยุดิจิทัลและรายการวิทยุไทยพีบีเอส สำ�หรับเด็กและครอบครัว
ละครพิเศษวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562
Cinema ASEAN
สามัญชนคนไทย
ความจริงไม่ตาย
สัตว์ป่วนเมือง
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
คิดส์ทันข่าว
ห้องข่าวไทยพีบีเอส ข่าวเจาะย่อโลก
ปลายจวัก
วงแหวนใต้สำ�นึก
ศิลป์สะท้อน
คู่ซ่าคดีป่วน
ลูกเหล็ก เด็กชอบยก
เกษตร Easy
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รายนามผู้ผลิตภาคพลเมืองที่ร่วมผลิตรายการผ่านสำ�นัก
เครือข่ายสื่อสาธารณะ
เมือ่ เริม่ ก่อตัง้ ไทยพีบเี อส ปี พ.ศ. 2551 ยังไม่มกี ารผลิต
ข่าวหรือรายการจากภาคพลเมือง แต่เริม่ มีการพัฒนาเครือข่าย
สื่อพลเมืองมาตามลำ�ดับ กระทั่งปี พ.ศ. 2554 ไทยพีบีเอส
มีแนวนโยบายให้ดำ�เนินการตามเจตนารมณ์ขององค์การฯ
ในการเปิดพื้นที่ให้มีผู้ผลิตจากภาคพลเมือง สำ�นักเครือข่าย
สื่อสาธารณะจึงกำ�หนดนิยามผู้ที่ด�ำ เนินงานร่วมกัน ดังนี้
1. ผู้ผลิตภาคพลเมือง ประกอบด้วย
- ภาคพลเมืองทีเ่ ป็นเจ้าของประเด็นหรือข้อมูลเชิงลึก
ในประเด็นสาธารณะ และผ่านการเสริมศักยภาพการสื่อสาร
สาธารณะ
- ผู้ผลิตรายการอิสระระดับชุมชนที่ผ่านการอบรม
ทักษะการผลิตข่าว สารคดี รายการกับ ส.ส.ท. และมีผลงาน
ปรากฏ
- เครือข่ายสื่อสาธารณะชุมชน
2. ความแตกต่างระหว่างผูผ้ ลิตภาคพลเมืองกับผูผ้ ลิต
สื่อที่ดำ�เนินกิจการในลักษณะธุรกิจ มีลักษณะที่สำ�คัญ 2
ประการคือ
- มีจิตอาสา ไม่คิดแสวงหาผลกำ�ไรจากชิ้นงานที่ผลิต
แต่มีความต้องการสร้างการสื่อสารสาธารณะในประเด็นวาระ
ของชุมชนเพื่อยังประโยชน์ต่อสังคม

- เป็นผู้ผลิตสื่อพลเมืองที่ทำ�งานร่วมกันกับเจ้าของ
ประเด็น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการสื่อสารสาธารณะ
ยกระดับความรู้ชุมชนสู่ปัญญาสาธารณะ
ซึ่ ง ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ พลเมื อ งทำ � งานร่ ว มกั บ ไทยพี บี เ อส
ในลักษณะความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการผลิต
สื่ อ หลายระดั บ และมี ค วามเข้ า ใจในหลั ก จริ ย ธรรมและ
การสื่อสารแบบสื่อสาธารณะ
3. ลักษณะการทำ�งานร่วม
- มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสือ่ ทีห่ ลากหลาย
- มีทั้งการพัฒนางานร่วมกันโดยไม่แสวงหาผลกำ�ไร
และมีการหนุนเสริมค่าใช้จา่ ยในการผลิตเพือ่ ให้สามารถสือ่ สาร
ประเด็นต่าง ๆ ออกมาได้
- มีงบประมาณสนับสนุนการผลิตเชิงรายการทีเ่ หมาะสม
โดยออกแบบระบบการทำ�งานประสานใกล้ชิดกับไทยพีบีเอส
- มี ก ารจั ด ทำ � บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการดำ � เนิ น งานผลิ ต
ระหว่างกันในระหว่างการฝึกอบรมหรือจัดทำ�สัญญาระหว่าง
การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่
4. การจัดหารายการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 ข้อ 2 (ข) ใช้วธิ เี ฉพาะเจาะจง
โดยเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ
ร่วมกับสำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
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ปี พ.ศ. 2562 มีจำ�นวนผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี้
รายการ
ที่นี่บ้านเรา

ผู้ผลิตภาคพลเมือง
ปัญญา คำ�ลาภ, ประวิทย์ ตอพล, สงัด องอาจ, ไท ประดิษฐ์เกษร, กมล หอมกลิ่น, ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี,
มะตามีซี สาแม, ขวัญชัย ศุภกฤตธนากุล, วรเชษฐ์ ดวงมาเกิด, อนันต์ธนา มงคลศิริ, อณิษฐา รินทรสุนทร,
ธีรยุทธ์ วีระคำ�, สร้อยแก้ว คำ�มาลา, สิทธานต์ ฉลองธรรม, ชาญวิทย์ สายวัน, มิ่งขวัญ ถือเหมาะ,
กำ�ธร แสนพงษ์, ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์, รัฐธิติ เจนวิริยะกุล, กูยิ อิแต, สราวุฒิ เกษา, กนกภรณ์ ทิพโกมุท

Localist ชีวิตนอกกรุง

กมล หอมกลิ่น, พลรวัฒน์ ดวงเข็ม, ลายสือ กงประโคน, กฤษฎา กุลขัว, สันติ ศรีมันตะ,
พลอยไพลิน เวฬุวะนารักษ์, วิโรจน์ ชูวิชัย, พงศ์เผ่า อากาศสุภา, ปฏิญญา ปัญญายศ, เชวง ไชยวรรณ,
กีรติ โชติรัตน์, ณัฐธัญ กรุงศรี, จามร ศรเพชรนรินทร์, จักรพันธ์ จันทร์ปัญญา, สิทธานต์ ฉลองธรรม,

กลางเมือง

บริษัท มูฟวี่แม็ทเทอร์ เป็นผู้ดูแลการพัฒนาเครือข่ายและผลิต ที่ขยายผลสร้างผู้ผลิตสารคดีหน้าใหม่ 39 ราย
ธีรยุทธ์ วีระคำ�, รุ่งฤดี พิพัฒนกิจ, ปัทม อำ�นาจธนประเสริฐ, ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี, กฤษณ์ ศรีวิชา,
อนุพงษ์ เจริญมิตร, ศุภร ชูทรงเดช, ทวีวิทย์ กิจธนสุทร, พิมพ์มาดา วิทยวีรศักดิ์, วรฉัตร แซ่ไช่,
นีรนรา อนุศิลป์, นุชนาฏ แม้นทิม, เกียรติพงษ์ ลงเย, อนันต์ธนา มงคลศิริ, พัฐจักร ประพฤติธรรม,
สุกัญญา เศษขุนทด,จักรพันธุ์ วัฒนพงษ์, อัครินทร์ เรืองเนาวโรจน์, พณ หะรารักษ์สลีป, ออฟรีซึ่น ฟิล์ม,
บุรุษพัฒน์ เชาวลิต, ศุภิสรา กิตติคุณารักษ์, สุวพร วรสิทธิ์, ขวัญตา พงษ์นราวรรณ, พัศรวินทร์ กุลสมบูรณ์,
เกียรติพงษ์ ลงเย, ธัญสก พันสิทธิวรกุล, รพีพิมล ไชยเสนะ, ขวัญแก้ว เกตุผล, กฤตชย อาทยไชยยง,
วินัย ดิษฐจร, อภิชน รัตนาภายน, โสภณ ฉิมจินดา, วชร กัณหา, ธัญสก พันสิทธิวรกุล, อนุวัชร์ อำ�นาจเกษม,
บัณฑิต สินธรภารดี, อรรณพ นูเด็น, ณฐกรณ์ พลอยเจริญ
ปรีชา ศรีสุวรรณ, วิรดา แซ่ลิ่ม, อนนท์ธวัส บุตรอินทร์, อนุชา ตาดี, รัฐโรจน์ จิตรพนา, ชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์,
นราธิป ทองถนอม, อติรุจ เจิดดีสกุล, พรวษา ภักตร์ดวงจันทร์,อรวรรณ จิตตรัมย์,
รุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์, สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี,

Backpack Journalist
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การนำ�เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2561
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.
2562 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) หรือไทยพีบเี อส เข้ารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจำ�ปี พ.ศ.
2561 ต่อสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา ตามลำ�ดับ
ประเด็นทีผ่ บู้ ริหาร ส.ส.ท. ได้ตอบภายหลังรับฟังการอภิปราย สรุปได้
ดังนี้
1. ด้านความคุม้ ค่า ต้นทุนในการผลิตรายการของไทยพีบเี อส
อยูท่ ่ี 3.70 บาทต่อนาที หากทว่าไทยพีบเี อสมิได้ด�ำ เนินงานเพียงแค่
การรายงานข่าวหรือผลิตแค่รายการทางโทรทัศน์ แต่น�ำ เสนอเนือ้ หา
ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มทุกช่องทาง โดยมีผเู้ ข้าถึงช่องทางออนไลน์
เพิม่ ขึน้ แบบก้าวกระโดดจากปี พ.ศ. 2560 และยังเข้าถึงกลุม่ คนทีม่ ี
โอกาสเข้าถึงสือ่ ได้นอ้ ย เช่น คนพิการ คนเปราะบางต่าง ๆ มากกว่า
สื่อหลักทั่วไป รวมทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่
การจัดกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมขับเคลื่อน
นโยบายและประเด็นสาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หลายเรื่อง ซึ่งนับเป็นความคุ้มค่ามากกว่าการใช้เพียงเรตติงทีวี
มาวัดเท่านัน้ เนือ่ งจากเรตติงทีวี ใช้เป็นเครือ่ งมือของการหารายได้จาก
โฆษณา แต่ไทยพีบเี อสในฐานะสือ่ สาธารณะทีม่ พี นั ธกิจตามมาตรา 7
ของพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ได้ให้ความสำ�คัญกับเครื่องมือวัด
เชิงคุณภาพ เช่น การใช้ Quality Rating ในการประเมินรายการ
ซึ่งนำ�เอาหลักการของสื่อสาธารณะสากลมาพัฒนาเพื่อวัดคุณภาพ
เนือ้ หา การประเมินผลกระทบทางสังคม เป็นต้น และยังคงนำ�เรตติง
ทีวีเชิงปริมาณมาใช้อ้างอิงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้เป็นสื่อ
ทีน่ �ำ เสนอสาระ และได้รบั ความนิยมจากผูช้ มไปพร้อมกันด้วย ดังนัน้
การประเมินความคุม้ ค่าจึงต้องพิจารณาให้ครอบคลุมไปถึงภารกิจของ
สื่อสาธารณะที่มีมากกว่าการผลิตรายการทางโทรทัศน์เพื่อแข่งขัน
สร้างยอดผูช้ มเท่านัน้
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2. ด้านเนื้อหา ในประเด็นการอภิปรายเรื่องบทบาทการ
ตรวจสอบทุจริตและภัยแล้ง ไทยพีบีเอสให้ความสำ�คัญกับการทำ�
ข่าวสืบสวนสอบสวนการทุจริตและโครงการต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบ
กั บ ประชาชนมาโดยตลอด โดยมี ร างวั ล ข่ า วสื บ สวนสอบสวน
ยอดนิยมต่าง ๆ เป็นหลักประกัน และยังนำ�ข้อมูลการตรวจสอบทุจริต
เหล่านีข้ น้ึ บนเว็บไซต์ของไทยพีบเี อส เพือ่ ย้อนให้เห็นว่าได้ท�ำ เรือ่ งนี้
มาอย่างไรบ้าง สำ�หรับประเด็นภัยแล้งเป็นวาระสำ�คัญทีไ่ ทยพีบเี อส
นำ�เสนออย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ได้น�ำ เสนอ
ไปแล้วไม่ตา่ํ กว่า 150 ชิน้ และยังมีสารคดีทภ่ี าคภูมใิ จนำ�เสนอคือ
สารคดีเดินทวนนา้ํ ซึง่ นำ�แนวพระราชดำ�ริของในหลวงรัชกาลที่ 9
เรือ่ งการแก้ปญ
ั หานํา้ ในทุกรูปแบบมาเป็นแกนหลักของเนือ้ หา
3. ด้ า นการเพิ่ม จำ � นวนผู้ช ม ไทยพี บีเ อสวางตำ � แหน่ ง
(Positioning) ของสถานีใว้ชัดเจนว่าเป็นสื่อร่วมสร้าง Informed
Citizen เพื่อสร้างฐานผู้ชมในกลุ่มนี้ และใช้งานสร้างสรรค์ทำ�ให้
สาระต่างๆ เข้าถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ได้มากขึ้น มีการขยายฐาน
ผู้ชมในสื่อใหม่ ด้วยการเปิดช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ OTT
(Over - The - Top) เพือ่ ให้เป็นช่องทางเข้าถึงกลุม่ คนรุน่ ใหม่ และ
ตัง้ เป้าหมายมุง่ สู่ Mobile First ในปี พ.ศ. 2564
4. ด้านข้อสังเกตทางรายงานการเงิน : ไทยพีบเี อสมีเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว และเงินลงทุนระยะยาวรวม 3,000 กว่าล้านบาท
ในจำ�นวนนีม้ ภี าระผูกพันทีต่ อ้ งจ่าย รอจ่าย และเป็นแผนการลงทุน
ในอนาคตจำ�นวน 2,500 กว่าล้านบาท คงเหลือเงินหมุนเวียน
ประมาณ 800 ล้านบาทเท่านัน้
5. ด้านการทบทวนพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2561
มีการจัดเวทีทง้ั สิน้ 8 ครัง้ โดยเชิญผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องร่วมให้ความเห็น
และมีทมี นักวิชาการจัดทำ�รายงานศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ
ได้รวบรวมข้อเสนอทัง้ หมดจัดทำ�เป็นรายงาน ซึง่ จะนำ�กลับไปหารือ
ในทีป่ ระชุมกรรมการนโยบาย หากจะต้องจัดทำ�กระบวนการเพิม่ เติม
ตามทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาให้ค�ำ แนะนำ�
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