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พื้นที่การเรียนรู้สำ�หรับทุกคน

สารประธานกรรมการนโยบาย

ปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยประสบความยากลำ�บาก
จากโรคระบาดโควิ ด 19 การเดิ น ทางไปมาหาสู่ ท้ังใน
และระหว่างประเทศถูกจำ�กัด ธุรกิจการค้าการท่องเที่ยว
ต้องปิดตัวลง เกิดการว่างงาน เศรษฐกิจ รายได้คนไทย
ถดถอยน้อยลง การศึกษาในระบบโรงเรียนหยุดชะงัก เด็ก
และเยาวชนต้องหยุดเรียน ส่วนหนึ่งหันมาเรียนรู้ทางไกล
ไทยพีบเี อสได้ท�ำ หน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสาร เพือ่ ให้คนไทย
ดูแลป้องกันตัวและอยูก่ บั โควิด 19 ให้ได้ตามครรลองวิถใี หม่
นอกจากเรื่ อ งสุ ข ภาวะแล้ ว ยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ เกี่ ย วกั บ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก เน้นการกระจายความมั่นคง
ในพื้นที่ภูมิภาคสำ�หรับคนเล็กคนน้อยและคนด้อยโอกาส
ไทยพีบีเอสได้ตอบสนองวิธีการเรียนรู้ใหม่ในภาวะ
ที่ ก ารเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นมี อุป สรรค โดยเพิ่ม สื่อ
โทรทัศน์ช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4 สำ�หรับ
เด็กเยาวชน ครอบครัว และบุคลากรทางการศึกษา เริ่ม
ออกอากาศครั้ ง แรกเดื อ นกรกฎาคม รวมทั้ ง เผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้งบประมาณขององค์การเท่าเดิม
นอกจากวิ ก ฤติ อั น เกิ ด จากโรคระบาดใหม่ แ ล้ ว ปี
พ.ศ. 2563 ยังเป็นปีที่เกิดความขัดแย้งแบ่งแยกความคิด
ทางการเมือง เยาวชนคนรุ่นใหม่เคลื่อนไหวแสดงออกทาง
การเมืองในมิติท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไทยพีบีเอสในฐานะ
สื่อสาธารณะได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนและ
พยายามหาทางออก ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ทุกความคิดเห็น
แตกต่าง แต่ทงั้ นีด้ ว้ ยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการยัว่ ยุและ
ขยายความเกลียดชัง
ปี พ.ศ. 2563 อีกเช่นกัน เกิดวิกฤติเหตุการณ์ทหาร
กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จำ�นวนมาก สาเหตุมาจากความคับแค้นของทหารชั้นผู้น้อย
นำ � ไปสู่ ป ระเด็ น ผลั ก ดั น ของสั ง คมเพื่ อ ปฏิ รู ป กองทั พ
ยิ่งกว่านั้นยังเกิดหมอกควันฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงการเกิดไฟป่าใน
หลายพื้นที่ ซึ่งไทยพีบีเอสได้ติดตามนำ�เสนออย่างต่อเนื่อง
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รวมทั้งร่วมมือกับสถาบันวิชาการทำ�การวิจัยและเผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อร่วมกันหาทางออกวิกฤติด้านต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ไทยพีบีเอสได้ทำ�หน้าที่เป็นแหล่งข้อมูล
ที่ประชาชนเชื่อถือ เสมือนประภาคารที่ส่องสว่างและช่วย
กำ�หนดทิศทางของเรือเดินสมุทร
นอกจากนั้น ปี พ.ศ. 2563 ไทยพีบีเอสยังได้ท�ำ หน้าที่
สะท้อนปัญหาสิทธิของชุมชนและการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เช่น กรณีอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และที่อื่น ๆ อันนำ�มาซึ่งการร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีขึ้น
ไทยพีบีเอสมิได้นำ�เสนอข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน
เท่านั้น แต่ยังได้น�ำ เสนอสารคดีเชิงข่าวและละครคุณภาพที่
ให้สาระแก่สงั คมอีกด้วย เช่น ละครเรือ่ งปลายจวัก ทีส่ ะท้อน
ความเป็นไทยและอาหารไทย ตลอดวิถีชีวิตอย่างไทยได้
อย่างงดงามลงตัว เป็นละครที่สร้างสรรค์ ทั้งสนุกและให้
ความสุขแก่ผู้ชม ควบคู่กับความภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และคนไทย ทั้ ง หมดนี้ ไ ทยพี บี เ อสนำ � เสนอผ่ า นทั้ ง ทาง
หน้าจอโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ และการ
ทำ�กิจกรรมในระดับชุมชนท้องถิ่นทั่วทุกภาคของประเทศ
ก่อนที่ผมจะได้เข้าร่วมเป็นประธานกรรมการนโยบาย
ของไทยพีบีเอสในไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563 ผม
ในฐานะนั ก วิ ช าการด้ า นเศรษฐศาสตร์ ที่ มี ป ระสบการณ์
ในด้านสือ่ มวลชนมานานกว่าสามทศวรรษ ได้ตดิ ตามผลงาน
ขององค์การแห่งนีม้ าตัง้ แต่แรกก่อตัง้ ผมได้ประเมินและรูส้ กึ
ชืน่ ชมในผลงานและความก้าวหน้าขององค์การทีต่ อบสนอง
ประโยชน์ของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนเล็กคนน้อยในสังคม
ทำ�ให้เห็นความสำ�คัญขององค์การแห่งนี้และคิดต่อด้วยว่า
หากไม่มีองค์การแห่งนี้ สังคมไทยของเราจะขาดประโยชน์
และสูญเสียอะไรไปบ้าง ในขณะที่การปฏิบัติงานย่อมมี
ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้บริโภคสุราและยาสูบเป็นผู้รับภาระโดยจ่าย
ภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ของราคาผลิตภัณฑ์
แต่ไม่เกินปีละ 2 พันล้านบาท

เมือ่ ผมมีโอกาสได้เข้ามารับตำ�แหน่งประธานกรรมการ
นโยบายก็ได้พบความจริงว่า หากจะเปรียบเทียบกับ BBC
ซึ่งเป็นองค์การสื่อสาธารณะของสหราชอาณาจักร และ
NHK ซึ่งเป็นองค์การสื่อสาธารณะของประเทศญี่ปุ่น ต่างใช้
งบประมาณปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท แต่ไทยพีบเี อส
ซึ่งเป็นองค์การสื่อสาธารณะของไทยใช้งบประมาณปีละ
ประมาณ 2,000 ล้านบาท (เทียบเท่าคนไทยแต่ละคนจ่าย
คนละ 0.08 บาทต่อคนต่อวัน) ไทยพีบีเอสได้ด�ำ เนินกิจการ
อันเป็นประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม ไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรก
ของไทย แห่งแรกใน ASEAN และแห่งแรกในภูมิภาคนี้
ยังจะต้องพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบให้เป็นที่ต้องตาต้องใจ
ถูกรสนิยมคนไทยมากขึน้ จะต้องพัฒนา “โรงเรียนของสังคม”
แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยที่ประชาชน
จะได้ข้อมูลข่าวสารทีถ่ ูกต้องรวดเร็วและรอบด้านมากยิ่งขึ้น
ไทยพี บี เ อสมี ภ ารกิ จ อี ก มากมายรออยู่ เ บื้ อ งหน้ า
ไม่ ว่ า จะเป็นการกระจายอำ�นาจการบริหารจัดการไปยัง
ศู น ย์ ภูมิภ าคต่ า งๆ โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอ
ข่าวสาร เนื้อหารายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ ซึ่งมีความ
แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ทุกช่องทางสื่อ ทั้งไทยพีบีเอส
(ช่อง 3 HD) ทีวเี รียนสนุก ALTV (4 SD) สือ่ ใหม่ออนไลน์และ
อีกหลายผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัย รวมถึง
กิจกรรมที่ลงไปร่วมมือกับชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ อีกทั้ง
ความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาองค์การไทยพีบเี อสให้เป็นสือ่ สาธารณะ
ในระดับภูมิภาคและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง)
ประธานกรรมการนโยบาย
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สารผู้ อำ � นวยการ ส.ส.ท.

รายงานประจำ�ปี 2563 ฉบับนี้ สะท้อนการทำ�งานของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นแทบตลอดทั้งปี
คือการระบาดของโควิด 19 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของ
ประชาชน ส่งผลกระทบและความสูญเสียทั้งด้านชีวิต สุขภาพ
สั ง คม และเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่ า งมหาศาล นั บ เป็ น
มหาวิกฤติครั้งใหญ่ของประเทศไทย
ในวิกฤติโควิด 19 นี้ ส.ส.ท. ได้แสดงบทบาทและพันธกิจ
ของสื่ อ สาธารณะในการเป็ น ที่ พึ่ ง ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
อยู่เคียงข้างประชาชนได้อย่างชัดเจนที่สุดมากกว่าวิกฤติต่าง ๆ
ที่เคยมีมาแล้ว ทันทีที่เกิดการระบาดตั้งแต่ต้นปี 2563 ส.ส.ท.
ได้ปรับผังรายการเพิม่ เนือ้ หาเกีย่ วกับโควิด 19 ขึน้ เรือ่ ย ๆ จนเป็น
ร้อยละ 90 ของผัง ให้ความรู้ความเข้าใจ เชื่อมเครือข่าย
ความช่วยเหลือ นับเป็นสือ่ แรกทีเ่ ปิดประเด็นเรือ่ งฉากทัศน์ของ
การระบาด ภายใต้การทำ�งานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุข
และยังคงนำ�เสนอต่อเนื่องมาถึงผลกระทบด้านปากท้องของ
ประชาชน ยกระดับเป็นรายงานพิเศษแบบเจาะลึกพื้นที่และ
การทำ�เวทีสาธารณะเพื่อร่วมหาทางออก รวมทั้งการเสนอ
ตัวอย่างของชุมชนทีฟ่ นื้ ตัวเองได้ดว้ ยแนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
บทที่ 1 ของรายงานฉบับนี้ ได้นำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน
ในสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 การปรับตัวอย่างรวดเร็วของ
ทีมงาน ส.ส.ท. ให้สอดคล้องกับมาตรการ Work from Home
และเสียงสะท้อนของผู้ชมสื่อในทุกช่องทางของ ส.ส.ท. โดยมี
ผลประเมินความพึงพอใจต่อบทบาทของ ส.ส.ท. ที่ 8.43 จาก
คะแนนเต็ม 10 โดยภาคนโยบายเป็นกลุ่มที่ให้คะแนนสูงสุด
ด้วยผลกระทบและสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ที่ยัง
รุนแรงต่อเนื่อง ส.ส.ท. จึงได้วางบทบาท ทุ่มเททรัพยากร
ทั้งกำ�ลังคน เวลา องค์ความรู้ เพื่อบูรณาการพลังทุกภาคส่วน
ในการนำ � เสนอสาระเพื่ อ เยี ย วยาและฟื้ น ฟู สั ง คมไทยให้ ไ ด้
ส.ส.ท. ได้แสดงจุดยืนให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พร้อมจะอยู่
เคียงข้างประชาชนทุกคนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มคนเปราะบาง
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบรุ น แรงกว่ า เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมั่ น ใจได้ ว่ า
จะได้รับบริการข่าวสารสาระที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นที่พึ่ง
ในยามที่สังคมเผชิญวิกฤติ
4

ไทยพีบีเอส 2563

นอกจากวิกฤติโรคระบาดแล้ว ปี พ.ศ. 2563 ยังเกิด
เหตุการณ์ชมุ นุมทางการเมือง ทีม่ เี รือ่ งของช่องว่างทางความคิด
ความเชื่อระหว่างวัยและความเหลื่อมลํ้าทางโครงสร้างสังคม
เกีย่ วพันอยูด่ ว้ ย ส.ส.ท. ได้ยดึ มัน่ การรายงานและการวิเคราะห์
จากทุกแง่มมุ เน้นบทบาทการเป็นพืน้ ทีก่ ลางเพือ่ มุง่ หาทางออก
ทีท่ กุ ฝ่ายมีสว่ นร่วม ดังผลการวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ งมือ Monitoring
& Feedback ที่ ส.ส.ท. พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ข้อมูลทางวิชาการ
และเป็นวิทยาศาสตร์มาสะท้อนการทำ�งานและปรับปรุงได้
อย่างทันเวลา รายงานผลสรุปว่า ส.ส.ท. ได้ให้สัดส่วนที่สมดุล
กับแหล่งที่มาของข่าว คือแหล่งข่าวที่เป็นกลางร้อยละ 38
ไม่สนับสนุนการชุมนุมร้อยละ 20 และสนับสนุนการชุมนุม
ร้อยละ 42 ในด้านเสียงสะท้อนจากผู้ชมร้อยละ 56 ชื่นชม
โดยให้เหตุผลว่านำ�เสนอได้ทันสถานการณ์ ตรงไปตรงมา
เป็ น กลาง ไม่ ชี้ นำ � ไม่ เร้ า อารมณ์ และมุ่ ง เสนอทางออก
ในขณะที่ร้อยละ 44 เป็นความเห็นวิจารณ์เรื่องนํ้าหนักการ
นำ�เสนอที่ผู้ชมประเมินจากมุมมองที่ต่างกันคือ มีท้ังเห็นว่า
เสนอผู้ชุมนุมมากไป และเสนอฝ่ายเจ้าหน้าที่มากไป
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ติ ด ตามสะท้ อ นกลั บ ดั ง กล่ า วนี้ คื อ
กลไกที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานสื่อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่า การรายงานเหตุการณ์ทางการเมืองของ ส.ส.ท.
ดำ�รงอยู่บนหลักการของสื่อสาธารณะที่ปราศจากอคติและ
การแบ่งฝักฝ่าย
การสร้างบริการใหม่ของ ส.ส.ท. เพื่อช่วยทดแทนความ
สูญเสียโอกาสทางการเรียนของเด็กไทยในช่วงปิดประเทศ
จากการระบาดของโควิด 19 ระลอกแรกที่เด็ก ๆ ไม่ได้ไป
โรงเรียนร่วม 4 เดือน ส.ส.ท. ได้ตัดสินใจทำ�โทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลช่องใหม่ คือ ALTV (Active Learning TV) หมายเลข 4
ด้วยใบอนุญาตทดลองจาก กสทช. และยังคงดำ�เนินการ
มาต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหามุ่งสนองตอบการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กั บ หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะตามนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา
แต่นำ�เสนอด้วยรูปแบบที่สนุกสนานและกระตุ้นให้เด็กและ
ครูมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมแบบ Transmedia บนช่องทาง
ออนไลน์ไปพร้อมกับการรับชมทางหน้าจอโทรทัศน์

การเปิดบริการ ALTV นับเป็นการตัดสินใจครั้งสำ�คัญ
บนฐานคิดของการเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งการเรียนรูท้ ที่ กุ คนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวิต โดยหวังลดช่องว่าง
และความเหลือ่ มลาํ้ ทางการศึกษา ทีก่ ารระบาดของโควิด 19
อันยาวนานนี้ ได้ท�ำ ให้เด็ก ๆ และครอบครัวจำ�นวนนับล้านคน
กลายเป็นคนเสีย่ งจนทีจ่ ะเป็นภาระของประเทศ หากพวกเขา
เหล่านี้ถูกทำ�ให้สูญเสียโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ ส.ส.ท. มุ่งผลิตและขยายงาน
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารสาธารณะอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพนั้ น ส.ส.ท.
ตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่อง
ทัง้ การพลิกผันทางเทคโนโลยีและสถานการณ์วกิ ฤติตา่ ง ๆ นี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อสถานะและความยั่งยืนของ ส.ส.ท.
ดังนั้น ส.ส.ท. จึงพยายามอย่างหนักในการปรับเปลี่ยนกลไก
และกระบวนการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
มี ศั ก ยภาพพร้ อ มในการผลิ ต งานคุ ณ ภาพด้ ว ยที ม งาน
ที่คล่องตัวและบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในตัวชี้วัดหลักที่ ส.ส.ท. ได้รับการประเมินในระดับดี
ในนามของคณะผู้บริหาร ส.ส.ท. ขอขอบคุณพนักงาน
ผู้ผลิตอิสระ และภาคีเครือข่ายของ ส.ส.ท. ทุกคน ที่ได้
ปรับตัว พร้อมเรียนรู้และปฏิบัติด้วยวิถีใหม่ ๆ ที่ไม่ว่าจะมี
อุปสรรคท้าทายใด แต่การดำ�รงรักษาพันธกิจของการเป็นสือ่
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะทีม่ ปี ระชาชนเป็นเจ้าของ และยึดโยง
อยูบ่ นเป้าหมายสังคมคุณภาพ คุณธรรม ยังคงเป็นเป้าหมาย
อันหนักแน่นของ ส.ส.ท. ทั้งในวันนี้และอนาคต

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี พิพิธกุล)
ผู้อำ�นวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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สารประธานสภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ

ก้ า วสู่ ปี ที่ 14 ในการดำ � เนิ น งานของไทยพี บี เ อส
สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา
การดำ � เนิ น งานได้ ทำ � หน้ า ที่ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง และเข้ ม ข้ น
ในการผลิ ต รายการ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ นำ � ไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่เชื่อมโยงสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
สูก่ ารกำ�หนดทิศทางและการผลักดันนโยบายสาธารณะของ
ประเทศ รวมถึงเสริมสร้างพลังทางความรู้ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย และร่วมกำ�กับดูแลสังคมให้ประชาชน
สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤติในแต่ละสถานการณ์ของประเทศ
ได้อย่างมีสติ ด้วยสันติวิธี โดยมีการทำ�งานเชื่อมโยงกับ
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่เป็นกลไกการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตลอดมา
ขอขอบคุณคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการ
บริ ห าร มู ล นิ ธิ ไ ทยพี บี เ อส รวมทั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ไทยพี บี เ อสทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ เ กี ย รติ ใ นการทำ � งานร่ ว มกั บ
สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา
จนทำ�ให้ไทยพีบีเอสมิได้เป็นเพียงสื่อสาธารณะแห่งแรก
ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ
ที่ เ ป็ น ความหวั ง เป็ น พลั ง ของประชาชน สร้ า งความรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติทั้งทางด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และโรคระบาดโควิ ด 19
สื่อสาธารณะไทยพีบีเอสยังคงเป็นองค์กรสื่อที่สำ�คัญที่ได้
ทำ�หน้าที่นำ�สังคมไทยผ่านวิกฤติประเทศไปได้ในอนาคต
ต่อไป

(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

ปี พ.ศ.2563 เป็นปีที่ประเทศไทยประสบวิกฤติหนัก
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 ไฟป่า
ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อเนื่องในหลายพื้นที่ การระบาดของ
โควิด 19 ล้วนแต่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของคนไทย
ท่ามกลางสภาวะวิกฤติ “ไทยพีบีเอส” นอกจากจะทำ�
หน้าทีร่ ายงานข่าวสาร นำ�เสนอข้อมูล ความรู้ ให้คนไทยดูแล
ป้องกันตัวให้รอดปลอดภัย ยังได้ติดตามรายงานผลกระทบ
และปัญหาการรับมือกับสถานการณ์ของพี่น้องประชาชน
ในทุกภูมิภาคให้สังคมได้รับรู้ ทำ�ให้เห็นถึงความยากลำ�บาก
ในการดำ�เนินชีวิต ความขาดแคลน และอุปสรรคในการ
จัดการกับปัญหาของแต่ละชุมชน ท้องถิ่น
มูลนิธไิ ทยพีบเี อส จึงได้รว่ มกับไทยพีบเี อสทัง้ ในส่วนกลาง
และศูนย์ขา่ วภูมภิ าค จัดทำ�โครงการให้ความช่วยเหลือชุมชน
ท้องถิ่นในชนบทห่างไกลที่ประสบปัญหา โดยการสนับสนุน
จากผู้ชมไทยพีบีเอสและภาคีเครือข่าย ทำ�ให้สามารถแก้ไข
ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นและช่ ว ยคลี่ ค ลายสถานการณ์ ไ ด้
ในหลายพื้นที่
อีกประการหนึ่ง ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่มูลนิธิองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือ
มูลนิธิไทยพีบีเอสครบรอบ 9 ปีของการก่อตั้ง ตลอดเวลา
ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยพีบีเอสได้ทำ�งานช่วยเหลือสังคมอย่าง
เต็มที่ และยังคงพร้อมทีจ่ ะก้าวเคียงข้างไปกับ “ไทยพีบเี อส”
สือ่ สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย เพือ่ สร้างสรรค์กจิ กรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนให้ไทยพีบีเอสเป็น
สื่อที่ประชาชนไว้วางใจได้ทั้งในยามปกติและในยามวิกฤติ

(รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ)
ประธานมูลนิธิไทยพีบีเอส
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

220

126
5 รายการเด่นช่อง ALTV

129

198

5 คลิปเด่นออนไลน์

แผนบริหารกิจการและแผนงบประมาณ
ประจำ�ปี 2564

130

201

5 คลิปเด่นสื่อพลเมือง

แผนจัดทำ�รายการประจำ�ปี 2564

213

ผังรายการไทยพีบีเอส ปี พ.ศ. 2563

226
การนำ�เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. 2562 ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา
9
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Highlight Thai PBS

ไทยพีบีเอส: สื่อสาธารณะมุ่งมั่นสร้างสรรค์
“พื้นที่การเรียนรู้ส�ำหรับทุกคน” Learning Space for All
ไทยพี บี เ อส เป็นองค์กรสื่อสาธารณะ

ที่ ด�ำเนิ น กิ จ การด้ า นสื่ อ ในหลากหลายช่ อ งทาง
โดยมีแนวทางการผลิต สร้างสรรค์เนือ้ หาคุณภาพ
ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สนองตอบประโยชน์
สาธารณะ ค�ำนึงถึงการเข้าถึง การใช้ประโยชน์อย่าง
ทัว่ ถึงและเป็นธรรมของประชาชน มุง่ สร้างพลเมือง
คุณภาพของประเทศ เป็นผู้น�ำการสื่อสารความรู้
ในทางวิทยาการต่าง ๆ แก่ประชาชนให้กา้ วหน้าทัน
การเปลีย่ นแปลงของโลก รวมทัง้ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนและประเทศ สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติทสี่ ง่ เสริม
ให้คนในชาติมคี วามเป็นนาํ้ หนึง่ ใจเดียวกัน และเกิด
ความรักชาติ ภูมใิ จในภาษา วัฒนธรรม และท้องถิน่
ของตนเอง สร้างความยัง่ ยืนให้แก่ความเป็นพลเมือง
10
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และสังคมส่วนรวม และกระตุ้น ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์การผลิตรายการของผูผ้ ลิตรายการอิสระ
ผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อนื่
ทัง้ ช่องทางการออกอากาศทางโทรทัศน์ (On Air)
สือ่ ออนไลน์ (Online) และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
(On Ground)
ไทยพีบีเอสได้รับงบประมาณที่เก็บเพิ่มจาก
ภาษีสุราและยาสูบร้อยละ 1.5 หรือปีละไม่เกิน
2,000 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจการสร้างสรรค์สื่อ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติ ส.ส.ท.
และร่วมสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม โดยปี พ.ศ.
2563 ได้ก�ำหนดจุดเน้นให้เป็น “พืน้ ทีก่ ารเรียนรู้
ส�ำหรับทุกคน”

เปิดพืน
้ ทีเ่ รียนรูผ
้ า่ นทางโทรทัศน์ (On Air)
ช่องหมายเลข 3 HD

7,665 ชั่วโมง

จ�ำนวนชัว่ โมงการออกอากาศ
ทางช่องหมายเลข 3 HD ไทยพีบเี อสผลิตรายการ
โดยมีสดั ส่วนข่าวสารกว่าร้อยละ 50 สารประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาและสาระบันเทิงรวมกว่าร้อยละ 40
เผยแพร่ดว้ ยระบบความคมชัดสูง (High Definition)

10.16

			
% ไทยพีบเี อสมีผชู้ มเพิม่ ขึน้
เฉลีย่ + 6,000 คน/นาที หรืออัตรา + 10.16% สูงกว่า
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ทม่ี แี นวโน้มผูช้ มลดลง -3.05%
โดยมีผชู้ มเฉลีย่ /นาที สูงสุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
จำ�นวน 88,000 คน จากสถานการณ์โควิด 19 สะท้อน
ความน่าเชือ่ ถือและความแตกต่างจากทีวดี จิ ทิ ลั อืน่ ๆ

72

		 %

ปริมาณการรับชมไทยพีบเี อสทีน่ �ำ เสนอ
ข่าวสถานการณ์สงู ทีส่ ดุ

Peak 716,000 คน

อันดับ 1 สถานการณ์ชมุ นุมทางการเมือง
“เยาวชนปลดแอก” เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ในรายการ “ข่าวคา่ํ มิตใิ หม่ทว่ั ไทย”

Peak 640,000 คน

อันดับ 2 สถานการณ์โควิด 19
เมือ่ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ในรายการ “ข่าวคํา่ มิตใิ หม่ทว่ั ไทย”

จากการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ผูช้ มจ�ำนวน 2,358 ตัวอย่าง โดยศูนย์บริการวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าผู้ชมร้อยละ 72
เลือกรับชมการรายงานสถานการณ์การระบาดของ
โควิด 19 จากไทยพีบเี อสเป็นล�ำดับที่ 1 และร้อยละ 31
มีความเชือ่ ถือการรายงานสถานการณ์ของไทยพีบเี อส
เป็นล�ำดับที่ 1

2,422

				 ชัว่ โมง ไทยพีบีเอส
จัดให้มบี ริการทีเ่ ข้าถึงผูพ้ กิ าร ได้แก่ ภาษามือ อักษร
บรรยายภาพ และคำ�บรรยายแทนเสียง ในสัดส่วน
ร้อยละ 32.51 ของเนือ้ หาในผังรายการ คิดเป็น 6.37
ชัว่ โมงต่อวัน หรือ 2,422.15 ชัว่ โมงต่อปี รวมถึงการ
ขยายบริการบนออนไลน์ดว้ ยการจัดทำ�ภาษามือขนาด
ใหญ่พเิ ศษ (Big Sign) ทางเว็บไซต์ไทยพีบเี อส รวมเวลา
นำ�เสนอเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 400 (400%) จากปี พ.ศ. 2562
11
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ช่องหมายเลข 4 ALTV ทีวเี รียนสนุก

5,602 นาที

การทดลองออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ ALTV (Active Learning TV) หมายเลข 4
มีสดั ส่วนรายการร้อยละ 59.75 ของรายการเด็กและเยาวชน
ทัง้ หมดในอุตสาหกรรมทีวดี จิ ทิ ลั และการจัดท�ำ ALTV
ช่วยเพิม่ สัดส่วนรายการเด็กเยาวชนส�ำหรับโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิ ลั จาก 2,255 นาที/สัปดาห์* เพิม่ ขึน้ เป็น 5,602 นาที/
สัปดาห์ ส่งผลให้ยอดรวมรายการเด็กเยาวชนเพิม่ ขึน้ เป็น
ร้อยละ 21.05 ของเวลาออกอากาศทัง้ หมด
*ข้อมูลค�ำนวณจาก AGB Nielsen (ก.ค. - ก.ย. 2563)

100

			 % จากการสำ�รวจของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
พบว่า ALTV สามารถนำ�เสนอสารประโยชน์ด้านการเรียนรู้
ของผูช้ มทุกระดับ โดยเฉพาะเด็ก ครอบครัว และผูช้ มจำ�นวน
ร้อยละ 100 (100%) ยอมรับว่า เนือ้ หาในช่อง ALTV สามารถ
สร้างประโยชน์ให้ครู เด็กเยาวชน และครอบครัว และมีผลความ
พึงพอใจจากผูช้ มอยูใ่ นระดับ “มากทีส่ ดุ ” จากทุกกลุม่ รายการ

35

		

% ALTV สนับสนุนผูผ้ ลิตอิสระ ทัง้ ทีมทีเ่ ชีย่ วชาญ

การสร้างสรรค์รายการส�ำหรับเด็กเยาวชน และผูผ้ ลิตหน้าใหม่
รวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 35 ของรายการทีอ่ อกอากาศทัง้ หมด
ALTV สนับสนุนเนื้อหารายการให้กับสถานี/แพลตฟอร์มอื่น
โดยไม่คดิ มูลค่า อาทิ ช่อง DLTV สถานีโทรทัศน์รฐั สภา AIS Play,
True ID และ TOT iptv เป็นต้น
12
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เปิดพืน
้ ทีเ่ รียนรูผ
้ า่ นทางสือ
่ ใหม่ (Online)

1,670,452,394 views

มีผรู้ บั ชมและติดตามสือ่ ออนไลน์ไทยพีบเี อส
ทัง้ ทางเว็บไซต์ ยูทบู เฟซบุก๊ และทวิตเตอร์
ตลอดปี พ.ศ. 2563 รวมกันเป็นจ�ำนวน
1,670,452,394 views เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6
เมือ่ เทียบจากปี พ.ศ. 2562

3 อันดับรายการภาคพลเมืองทางออนไลน์ทม่ี ยี อดชมสูงทีส่ ดุ

138,000 views

อันดับ 1
รายการพิเศษ โควิด 19 สูไ้ ปด้วยกัน
ตอน สถานการณ์คมุ โควิด 19 ที่ 3 ชายแดน
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

135,000 views

อันดับ 2
รายการ Backpack Journalist
ตอน ถุงดำ� (ไม่) จำ�เป็น
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

111,000 views

อันดับ 3
รายการกลางเมือง
ตอน ปิดฉากป้อม
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
13
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เปิดพืน
้ ทีเ่ รียนรูผ
้ า่ นการจัดกิจกรรม (On Ground)

664

เครือข่าย

สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายใน 3 รูปแบบ ได้แก่
(1) ร่วมพัฒนาศักยภาพการสือ่ สาร
(2) ร่วมพัฒนาเนือ้ หาและช่องทางการสร้างสรรค์ผลงาน
และ (3) ร่วมสร้างพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ รวมทัง้ สิน้ 664 เครือข่าย
มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 17,758 คน

ทุก ๆ 1 บาท ได้ผลตอบแทน 3.60 บาท

ไทยพีบเี อสร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) จัดโครงการอบรมครู
“ชวนครูวทิ ย์ - คณิต มาคิดให้วา้ ว ปี 4” ต่อยอดจาก
รายการ Kid Rangers น�ำแนวคิดเรือ่ ง STEM ศึกษา
มาเป็นเนือ้ หาหลักในการจัดกิจกรรม โดยใช้งบประมาณ
จัดอบรมจ�ำนวน 1,535,940 บาท มีครูเข้าร่วมอบรม
ผ่านระบบออนไลน์ทงั้ สิน้ 1,000 คน
ผลจากการด�ำเนินงาน จัดให้ครูประกวดความรูท้ ไี่ ด้
จากการอบรม “ผลิตคลิปต่อยอดความรูส้ หู่ อ้ งเรียน”
ซึง่ ถือเป็นสือ่ การเรียนการสอนทีค่ รูสามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ตอ่ ได้ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถประหยัด
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูได้จ�ำนวน 3,500,000 บาท
และประหยัดมูลค่าการจัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอนได้
จ�ำนวน 2,030,000 บาท รวมเป็น 5,530,000 บาท
เมือ่ ประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
โดยศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบว่า ต้นทุนทุก ๆ 1 บาทของการด�ำเนินโครงการนี้
ก่อให้เกิดผลตอบแทนทีค่ ดิ เป็นตัวเลขได้ 3.60 บาท
ซึง่ แสดงถึงความคุม้ ค่าของการลงทุน
14
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“สถานการณ์โควิด 19”

ตัง้ “ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีบเี อสสูโ้ ควิด 19”

การระบาดของโควิด 19 ในปลายปี พ.ศ. 2563
ต่อเนือ่ งถึงต้นปี พ.ศ. 2564 ทีม่ จี �ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้
ในระดับพันคนต่อวัน ท�ำให้ไทยพีบเี อสตัดสินใจตัง้
“ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีบเี อส สูโ้ ควิด 19” เพือ่ รับ
เรือ่ งราวความเดือดร้อนของประชาชน ส่งต่อและประสาน
ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
การติดตามผล และร่วมกับมูลนิธไิ ทยพีบเี อส เพิม่ กลไก
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัด “โครงการ
ชุมชนเมืองต้องรอด ปากท้องต้องอิม่ ” รับบริจาคสิง่ ของ
และเงิน เพือ่ น�ำไปจัดหาสิง่ ของแจกจ่ายไปยังชุมชนต่าง ๆ
ช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดในครัง้ นี้ รวมถึงการเปิดพืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงานใหญ่
ไทยพีบเี อสให้เป็น “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน
โควิด 19” โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย
และธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊ เพือ่ สนับสนุนให้คนไทย
ได้ฉดี วัคซีน

284

ชัว
่ โมง

ไทยพีบเี อสมีการออกอากาศเนือ้ หาเกีย่ วกับโควิด 19
เป็นจ�ำนวนกว่า 284 ชัว่ โมง และปรับผังรายการ
ให้นํ้าหนักกับการน�ำเสนอข่าวสถานการณ์
การระบาดของโควิด 19 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80
ทัง้ ในรูปแบบข่าวภาคหลัก รายการพิเศษ รายการเดิม
ทีเ่ พิม่ เติมเนือ้ หาสถานการณ์โควิด 19 จ�ำนวน 7 รายการ
รายการใหม่จ�ำนวน 8 รายการ และละคร 1 เรือ่ ง
เพือ่ สือ่ สารเรือ่ งโควิด 19 โดยเฉพาะ

7M

Pageviews

เปิดเว็บไซต์พเิ ศษ Covid19.thaipbs.or.th เป็นแหล่ง
รวมข้อมูลทัง้ หมดของโควิด 19 ทัง้ คลิปข่าว อินโฟกราฟิก
แถลงสถานการณ์ ไทยพีบเี อสถือเป็นหนึง่ ในสือ่ ชัน้ น�ำ
ทีเ่ สนอข้อมูลข่าวโควิด 19 ในทุกมิติ สถิตจิ ากการอ่านข่าว
โควิด 19 มากกว่า 7 ล้าน Pageviews
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ไทยพีบเี อสร่วมมือกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ เป็น
ตัวแทน 12 หน่วยงานด้านสุขภาพและสถาบันทางสังคม
อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) เป็นต้น ร่วมกันใช้เครือ่ งมือสือ่ สาร
ทางสังคมผ่านแอปพลิเคชัน C-Site เพือ่ ขยายโอกาส
เชือ่ มต่อการรับรู้ สือ่ สาร กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
ความร่วมมือครัง้ นีย้ งั น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในเชิงนโยบาย
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับเครือข่ายพลเมืองในการตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการรับมือกับโควิด 19 ผ่านบทบาทของ
อสม. และภาคประชาสังคมในแต่ละพืน้ ที่ โดยร่วมกัน
จัดการฝึกอบรมสือ่ และเชือ่ มร้อยเครือข่ายชุมชนสูโ้ ควิด
ทัว่ ประเทศ 4 ครัง้ ผูร้ ว่ มอบรมรวมประมาณ 200 คน

164,960

ครัง
้

ผูเ้ ข้าชมแอปพลิเคชัน C-Site ในเดือนเมษายนทัง้ หมด
164,960 ครัง้ ส่วนใหญ่รบั ชมเรือ่ งแบ่งปันหน้ากากอนามัย
และมีขอ้ มูลเข้าชมเฉพาะหมวดหมูช่ มุ ชนสูโ้ ควิด
ระหว่างวันที่ 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 1,328 ครัง้
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ศูนย์สอื่ สารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ
จัดเวทีสาธารณะออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage:
The Active ในรูปแบบ Virtual Policy Forum ทัง้ หมด
19 ครัง้ เวทีสว่ นใหญ่มเี นือ้ หาเกีย่ วกับสถานการณ์โควิด 19
เช่น “วิกฤติโรคระบาด ไม่วกิ ฤติอาหาร” “โจทย์ทท่ี า้ ทาย
ในสถานการณ์โควิด 19 ณ ชายแดนใต้” เป็นต้น และมี
การน�ำข้อมูลจากเวทีเกีย่ วกับแนวโน้ม ผลกระทบ
การเตรียมรับมือ รวมทัง้ ข้อเสนอวัคซีน-ยา
ความหวัง-วิกฤติ-โอกาส มาสือ่ สารต่อในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย มีการบันทึกจดหมายเหตุและระบบฐานข้อมูล
ของวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 และผลิตสารคดีชดุ :
“กองทัพมดงาน ต้านภัยโควิด 19” จ�ำนวน 2 ตอน
15
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ส่ ว นที่ 1 : ทางออกประเทศไทย

“

1

การที่ไทยพีบีเอสเปิด “ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีบีเอสสู้โควิด 19”
เป็นเสมือนด่านหน้าให้ประชาชนมีช่องทางสื่อสาร
และน�ำข้อมูลต่าง ๆ มาให้ทางราชการ
สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ เป็นการบูรณาการทรัพยากรของหน่วยงาน
ในกรุงเทพมหานคร ในการส่งต่อความช่วยเหลือครั้งนี้ออกไป
ขอขอบคุณไทยพีบีเอสที่ริเริ่มโครงการนี้

”

และชักชวนทุกภาคส่วนมาเชื่อมต่อกับกรมการแพทย์
ท�ำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนด้วย

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
รองอธิบดีกรมการแพทย์

ส่วนที่ 1

ทางออกประเทศไทย

Exit for Thailand
การดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ
ประจำ�ปี 2563
ทางออกประเทศไทย
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ส่ ว นที่ 1 : ทางออกประเทศไทย

การด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์
การจัดตั้งองค์การ ประจ�ำปี 2563
องค์การ กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบเี อส ด�ำเนินการ
ด้านสื่อเพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมในหลากหลายช่องทาง จึงได้บูรณาการ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวให้เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ 4 ปี
ในการเป็น “พืน้ ทีก่ ารเรียนรูส้ ำ� หรับทุกคน” Learning
Space for All ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึง่ ในปี พ.ศ. 2563
ได้ขบั เคลือ่ นเนือ้ หา ข่าวสารต่าง ๆ เพือ่ สร้างพลเมือง
คุณภาพผ่าน 4 กิจการหลัก ได้แก่
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1. กิจการวิทยุโทรทัศน์ ดำ�เนินการด้วยการ
ส่ ง สั ญ ญาณในระบบดิ จิ ทั ล ภาคพื้ น ดิ น ผ่ า นทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 จำ�นวน
21 ชั่วโมงต่อวัน รวม 7,665 ชั่วโมงต่อปี มีสัดส่วน
ข่าวสารกว่าร้อยละ 50 สารประโยชน์ทางด้านการ
ศึกษาและสาระบันเทิงรวมกว่าร้อยละ 40 เผยแพร่
ด้วยระบบความคมชัดสูง (High Definition) โดยปรับ
เพิ่มการปฏิบัติงานด้านเนื้อหาที่สร้างความแตกต่าง
โดดเด่นมากขึ้นทั้งเนื้อหาและช่องทาง ในรูปการ
บริหารแบบศูนย์สร้างสรรค์เนื้อหาพิเศษ 4 ศูนย์
ได้ แ ก่ ศู น ย์ สื่ อ สารวาระทางสั ง คมและนโยบาย
สาธารณะ ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว
ศู น ย์ พั ฒ นาการสื่ อ สารด้ า นภั ย พิ บั ติ และศู น ย์
Thai PBS World

2. บริการส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านการทดลอง
ออกอากาศทางสถานี โ ทรทั ศ น์ ALTV (Active
Learning TV) หมายเลข 4 จำ�นวน 15 ชั่วโมงต่อวัน
รวม 185 ชัว่ โมงต่อปี การจัดทำ� ALTV ช่วยเพิม่ สัดส่วน
เนื้อหาสำ�หรับเด็กและครอบครัวสำ�หรับโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลจาก 255 นาที/สัปดาห์ เป็น 5,602
นาที/สัปดาห์ ส่งผลให้ยอดรวมรายการเด็ก เยาวชน
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 21.05 ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด ทั้งนี้ ALTV มีสัดส่วนรายการร้อยละ 59.75
ของรายการเด็กและเยาวชนทั้งหมดในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ดิจิทัล
3. ด้านวิทยุกระจายเสียง เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารบนช่องทางวิทยุออนไลน์ ด้วยแนวคิด See
The World via The Voice จำ�นวน 6,205 ชั่วโมง
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ต่อปี และเริ่มดำ�เนินการผลิตสื่อเสียงในรูปแบบ
พอดคาสต์ นำ�สาระความรูท้ ตี่ อบสนองการรับฟัง
ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา โดยต่อยอดเนือ้ หาจากสือ่ โทรทัศน์
และผลิตขึ้นใหม่กว่า 10 รายการ
4. ช่องทางบนสือ่ ออนไลน์ในทุกรูปแบบ
ปี พ.ศ. 2563 เกิดบริการใหม่ คือ เว็บไซต์เด็กและ
ครอบครัว Thai PBS Kids เว็บไซต์ The Active
สื่อสารข้อมูลและมุมมองต่อนโยบายสาธารณะ
ที่ส่งผลต่อสังคม และเว็บไซต์ Decode พื้นที่
สื่อสารของพลเมืองรุ่นใหม่ เพื่อรับประกันการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ของประชาชน
ในสังคม
ข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่ทุกช่องทาง
ยึ ด หลั ก ความเที่ ย งตรง การตรวจสอบข้ อ มู ล
อย่างรอบด้าน สมดุล และซือ่ ตรงต่อจรรยาบรรณ
โดยมี ก ารออกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรมของ
ผู้บริหาร พนักงาน และการผลิตและเผยแพร่
รายการ และมีกลไกการรับฟังความเห็นจากผูช้ ม
ทั่ ว ไป กลไกการรั บ ฟั ง จากสภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง
รายการ และคณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรือ่ งร้องเรียนฯ เพือ่ กำ�กับติดตามคุณภาพเนือ้ หา
อย่างสมํ่าเสมอ ควบคู่กับการอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้ า้ นจริยธรรมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
20
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การดำ�เนินการยึดถือประโยชน์สาธารณะ
ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์ โดยมีการกำ�หนดให้เป็นเป้าหมาย
ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่สื่อสาธารณะ
ขององค์ ก รประจำ�ปี 2563 พบว่ า ประชาชน
กว่า 12,000 คน ให้ความพึงพอใจในการทำ�หน้าที่
สื่อสาธารณะอยู่ในเกณฑ์ดี 4.28 และอ้างอิง
การศึกษาการรายงานสถานการณ์ชุมนุมในช่วง
เดือนกันยายนและตุลาคม ประมาณ 10 รายการ
ทางออนแอร์ แ ละออนไลน์ พ บว่ า มุ่ ง รายงาน
สถานการณ์เป็นหลัก โดยเน้นให้ข้อมูล (Fact)
ไม่ปรากฏว่ามีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของ
นักข่าวภาคสนามหรือผู้ประกาศ โดยร้อยละ 66
เป็นรายงานสถานการณ์ และร้อยละ 34 เป็นการ
สัมภาษณ์บุคคล นำ�เสนอความเห็นที่เป็นกลาง
ให้หลักการร้อยละ 44.9 (309 ชิ้นงาน) นำ�เสนอ
ฝ่ายสนับสนุนการชุมนุมร้อยละ 36.1 (249 ชิน้ งาน)
และนำ�เสนอกลุม่ ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมร้อยละ
19 (131 ชิน้ งาน) จากผลการแสดงความเห็นของ
ผู้ชม (Feedback) พบว่ามีผู้แสดงความเห็นต่อ
เนื้อหาการชุมนุม 1,741 คน พบว่า มีความเห็น
ชื่นชมร้อยละ 50 และความเห็นติหรือไม่พอใจ
ร้อยละ 44 และเสนอแนะร้อยละ 6

ตารางแสดงผลการศึกษาการรายงานสถานการณ์
การชุมนุมทางการเมืองช่วงตุลาคม พ.ศ. 2563
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สถานีโทรทัศน์ ALTV ช่อง 4 นำ�เสนอ
สารประโยชน์ ด้ า นการเรี ย นรู้ ข องผู้ ช มทุ ก
ระดับ โดยเฉพาะเด็ก ครอบครัว ร้อยละ 100
ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า สามารถสร้ า งประโยชน์
ให้ครู เด็กเยาวชน และครอบครัว (จากการ
สำ�รวจของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง) จากผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง
รวม 507 คน พบว่า กลุ่มรายการที่ผู้ชมได้รับ
ประโยชน์สูงสุด อันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มรายการที่
ส่งเสริมการสอนของครู (4.56 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5) นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนรูใ้ นห้องเรียนมากทีส่ ดุ อันดับ 2 กลุม่ รายการ
ทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูท้ างวิชาการและการเรียนรูใ้ น
ห้องเรียน (4.42 คะแนน) อันดับ 3 กลุม่ รายการที่
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ส่งเสริมความสามารถตามความถนัดและแนะแนว
อาชีพ (4.40 คะแนน) และอันดับ 4 กลุ่มรายการ
ที่ส่งเสริมความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์
ในครอบครัว (4.39 คะแนน) สรุปผลของทุกกลุ่ม
รายการอยู่ในระดับมากที่สุด
ไทยพีบีเอสได้กำ�หนดวาระหลักประจำ�ปี
อย่างคำ�นึงถึงสภาวการณ์สำ�คัญของสังคม โดย
เฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ที่สังคมโดยรวมได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ โ ควิ ด 19 โดยให้
ความสำ�คั ญ กั บ การขั บ เคลื่ อ นวาระการแก้ ไข
ปัญหาปากท้องของประชาชน การลดและจัดการ
ขยะพลาสติก ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
ท้องถิน่ ในปี พ.ศ. 2563 โดยนำ�เสนอการเลือกตัง้
ท้องถิน่ ในรอบ 7 ปี ภายใต้แนวคิด “เลือกตัง้ อบจ.

กระจายอำ�นาจ - ลดความขัดแย้ง” นำ�เสนอกลไก
กระบวนการเลือกตั้งผ่านสกู๊ป “เรียนรู้ข้อมูล
เลือกตั้ง” การวิเคราะห์นโยบายของผู้สมัครจาก
ผู้ เชี่ ย วชาญนโยบายรั ฐ และเปิ ด พื้ น ที่ ก ารมี
ส่วนร่วม ด้วยการจัดเวทีเสวนาส่งเสียงประชาชน
ไปให้ไกลกว่าการเลือกตัง้ ท้องถิน่ สะท้อนมุมมอง
และความต้องการทีแ่ ท้จริงของท้องถิน่ ดำ�เนินการ
โดยคำ�นึงถึงความหลากหลายของเนื้อหาตาม
หลักการ Diversity จากหลายแหล่งที่มาและ
มุมมอง ให้ความสำ�คัญกับการใช้ฐานข้อมูล หรือ
งานวิ จั ย เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นประเด็ น ต่ า ง ๆ มี
กระบวนการประเมินคุณภาพเนื้อหา (Quality
Rating) เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปิดพื้นที่
ให้มีผู้ผลิตรายการอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

ไทยพี บี เ อสตระหนั ก ถึ ง ภารกิ จ ในการ
ส่งเสริมประชาชนให้กา้ วหน้าทันการเปลีย่ นแปลง
ระดั บ โลกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ คนไทยในระดั บ
ชาติแ ละท้องถิ่น จึงจัดให้มีเนื้อหาในรู ป แบบ
ภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Thai PBS World
ผ่ า นช่ อ งทางออนแอร์ และจั ด เวที วิ เ คราะห์
สถานการณ์สำ�คัญ ได้แก่ การเสวนาเรือ่ ง “What
can Thailand and ASEAN expect from a
Joe Biden presidency?” สหรัฐฯ ภายใต้การนำ�
ของโจ ไบเดน ผลต่ออาเซียนและไทย สารคดี
เชิ ง ข่ า ว ติ ม อร์ เ ลสเตจากฝั น ร้ า ยสู่ ชี วิ ต ใหม่
รายการพิ เ ศษเกาะติ ด สถานการณ์ โ ควิ ด 19
รายงานพิเศษการชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น

23

ไทยพีบีเอส 2563

ในหลายวิกฤติได้พิสูจน์ว่าสื่อสาธารณะ
ได้รบั การยอมรับว่าเป็นแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือ พึง่ ได้
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โลกพลิกผันและ
วิกฤติการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ดำ�เนินการ
ผ่านการรายงานข่าวสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีร่ อบด้าน
โดยเน้นประเด็นการเยียวยาแก้ไขปัญหาปากท้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ บูรณาการเนื้อหา
ทุกช่องทาง อาทิ จัดเวที Virtual Policy Forum
“เตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบที่สอง
ของโควิด 19” เปิดพืน้ ทีร่ บั ฟังข้อเสนอภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น อาทิ ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิต
โควิ ด 19 รายการพื้ น ที่ ชี วิ ต ชุ ด วิ ถี อ นาคต
คาดการณ์แนวโน้มเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อ
เตรียมการปรับตัวกับชีวติ วิถใี หม่ (New Normal)
รายงาน DXC Online สดทางออนไลน์เสนอ
ความคืบหน้ารายวัน มีการจัดทำ�เนื้อหารูปแบบ
Data Visualization ชุด “โควิด 19 ทำ�ให้เห็น
อะไรในระบบสุขภาพไทย” บนเว็บไซต์ The Active
ทำ�ให้มีผู้ใช้ใหม่มากถึง 138,444 Users การ
ปรับผังรายการให้สอดรับกับสถานการณ์อย่าง
รวดเร็ว การเปิดโลกทัศน์ใหม่ผ่านสารคดีฝีมือ
คนไทยและสารคดีชั้นเยี่ยมระดับโลก และการ
เป็นพื้นที่สื่อสารของภาคพลเมืองและเครือข่าย
ต่าง ๆ ทางสังคม เพื่อมุมมองที่รอบด้าน โดย
คำ�นึงถึงผู้พิการ จัดให้มีบริการที่เข้าถึงผู้พิการ
ได้แก่ ภาษามือ อักษรบรรยายภาพ และเสียง
บรรยายภาพ ในสัดส่วนร้อยละ 32.51 ของ
เนื้อหาในผังรายการ คิดเป็น 6.37 ชั่วโมงต่อวัน
หรือ 2,422.15 ชัว่ โมงต่อปี รวมถึงการขยายบริการ
บนออนไลน์ด้วยการจัดทำ�ภาษามือขนาดใหญ่
พิเศษ (Big Sign) ทางเว็บไซต์ไทยพีบีเอส ซึ่ง
นำ�เสนอสถานการณ์ แ ละเนื้อหาที่ไ ด้รับ ความ
สนใจ 4 รายการ รวมแล้วเพิ่มจำ�นวนตอนขึ้นถึง
ร้อยละ 188 และรวมเวลานำ�เสนอเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
400 จากปี พ.ศ. 2562
ภารกิจสำ�คัญอีกด้านหนึง่ คือการสนับสนุน
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ในการกำ�หนด
ทิศทางการให้บริการขององค์การเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ไทยพีบเี อสจึงได้ดำ�เนินการกลไกความ
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ร่วมมือในหลายด้าน ได้แก่ การร่วมพัฒนาเนือ้ หา
ร่วมผลิต ขับเคลื่อนพื้นที่สื่อสาธารณะของภาค
พลเมืองและเครือข่ายต่าง ๆ ผ่านช่องทางการมี
ส่วนร่วมด้วยแอปพลิเคชัน C-Site เชือ่ มโยงหน้าจอ
และช่องทางออนไลน์ ในช่ว งรายการวันใหม่
ไทยพีบีเอส ปีละกว่า 40 ชั่วโมง และมีช่วงเวลา
สำ�หรับเนื้อหาภาคพลเมืองไม่ตํ่ากว่าสัปดาห์ละ
3 ชัว่ โมง การพัฒนาศักยภาพนักสือ่ สารสาธารณะ
ซึง่ ปี พ.ศ. 2563 มีผเู้ ข้าร่วมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.14
มี ผ ลงาน 147 ชิ้ น และการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
นักสื่อสารด้านภัยพิบัติลุ่มนํ้าภาคกลางจำ�นวน
140 คน เกิดเวทีสาธารณะเพือ่ ระดมข้อมูลในงาน
ข่าวและรายการ อาทิ ประเด็น “พืน้ ทีส่ าธารณะ”
ในเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่นมากกว่า 3,000 คน/
ตารางกิโลเมตร ถ่ายทอดสดเวทีเสวนา “เปลี่ยน
ทัศนคติ ไม่ตรวจ HIV ก่อนเข้าทำ�งาน” เนื่องใน
วันเอดส์โลก และเสวนา “สานคน สานวัย สืบสาน
ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” ในเทศกาลข้าวใหม่
มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รนานาชาติ ใ นการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการปฏิบัติงานด้าน
สื่อ และการร่วมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในกิจกรรม
เชื่อมโยงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ในส่วนของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มี
เวทีรับฟังความคิดเห็น/กิจกรรม จำ�นวน 7 เวที/
กิจกรรม มีจำ�นวนเนื้อหา ซึ่งพัฒนาจากข้อเสนอ
เผยแพร่ทางโทรทัศน์และออนไลน์รวม 42 ชิน้ งาน
มีจำ�นวนประเด็นที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นเรี ย นรู้ แ ละแก้ ไขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนจำ�นวน 5 ประเด็น ได้แก่
1. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุม่ นาํ้ ยม (ภาคเหนือ
ตอนล่าง) 2. แนวทางการจัดการศึกษาทางไกล
เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ผ่ า นที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3. การแก้ไขปัญหา
ทางระบายนํ้ า เพื่ อ แก้ ปั ญ หาภั ย แล้ ง อั น เป็ น
ผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟรางคู่ที่จังหวัด
นครสวรรค์ 4. แนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุก
อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5. แนวทาง
แก้ไขการทำ�ประมงผิดกฎหมายพื้นที่อ่าวพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากนัน้ ไทยพีบเี อสยังได้ตอ่ ยอดเนือ้ หา
เชือ่ มโยงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
อื่น ๆ โดยบูรณาการผ่านช่องทางและเนื้อหา
อาทิ การอบรมกลุม่ ครูวชิ าชีพสาขาวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ การใช้พื้นที่สื่อสาธารณะเพื่อการ
ระดมทุนทางสังคม เช่น การระดมทุนเพื่อดับ
ไฟป่า กิจกรรมจัดทำ�หน้ากากผ้าเพื่อส่งมอบให้

ชุมชน กิจกรรม Hand to Hand: Music for
Social Movements กิจกรรม “เรียนทางทีวี
ทีไ่ หนก็ได้กบั ไทยพีบเี อส” มอบเครือ่ งรับโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน แนะนำ�
วิธีการปรับจูนเครื่องรับสัญญาณ เพื่อเพิ่มโอกาส
และช่องทางด้านการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่
ห่างไกลในระหว่างที่มีการเลื่อนเปิดเทอม สถานี
ประชาชนสัญจร จังหวัดอุดรธานี เปิดพื้นที่ให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส สอดแทรกเรื่องปัญหา
ปากท้อง “Thai PBS Kids Explorer พาน้อง
สำ�รวจดาวอังคาร” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
Nature Connect ห้ อ งเรี ย นธรรมชาติ เ พื่ อ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning)
กิจกรรมวาระพิเศษ วัน (ของ) พ่อ แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ทั ก ษะสำ�หรั บ พ่ อ แม่ การนำ�เนื้ อ หามา
จัดทำ�เป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และชุดเรียนรู้
เพื่อส่งมอบให้โรงเรียน กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ�
เป็นต้น ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำ�เนินกิจการ
ด้านเนื้อหากิจกรรม จากการสอบถามผู้เข้าร่วม
ประมาณ 12,845 คน พบว่ า มี ร ะดั บ ความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ได้แก่ ความพึงพอใจ
ในกระบวนการเรียนรู้ อยู่ที่ระดับ 4.64 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 5) ระดับการนำ�ไปใช้ประโยชน์
อยู่ที่ระดับ 4.21 คะแนน
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ส่ ว นที่ 1 : ทางออกประเทศไทย

ทางออกประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ส�ำคัญถึง 4 เรื่อง ได้แก่ โรคระบาดโควิด 19 สถานการณ์
ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง ปั ญ หาความเหลื่ อ มลํ้ า ทางสั ง คม
และสถานการณ์ภัยพิบัติ ทั้ง 4 เรื่องต่างเกิดขึ้นต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี น�ำพาให้สังคมทุกภาคส่วน
ต้องดิ้นรนหาทางแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ไทยพีบีเอส
จึงเสนอจุดยืนความเป็นสื่อสาธารณะในการน�ำพาสังคมหา
“ทางออกประเทศไทย” ผ่านการน�ำเสนอข่าวและรายการ
จากสถานการณ์วิกฤติทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้
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ประเด็นที่ 1

โรคระบาดโควิด 19

ปรับผังรายการสื่อสารโรคระบาดโควิด 19 กับ
“วิกฤติปากท้องและการศึกษา”
การระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบโดยตรง
ที่ ทำ�ให้ เ กิ ด ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ตกตํ่ า ครั้ ง ใหญ่ ใ น
ประวัติศาสตร์ กระทบถึงรายได้หลักที่มาจากการ
ท่องเที่ยว กระทบกับผู้ประกอบการหาเช้ากินคํ่า ไป
จนถึงผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กเยาวชน เพือ่ ให้
สังคมเข้าใจวิกฤติครั้งนี้ และปรับตัวให้ผ่านพ้นไปได้
ไทยพีบีเอสได้ทำ�การปรับเปลี่ยนผังรายการครั้งใหญ่
ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายนถึงร้อยละ 80 ด้วย
การเสริมทัพรายการใหม่เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ

ให้ กั บ ประชาชนเกี่ ย วกั บ อั น ตรายของโควิ ด 19
การปฏิบตั ติ นในช่วงไวรัสระบาด มาตรการการรักษา
ระยะห่าง (Social Distancing) รวมถึงการรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
ตัวอย่างรายการใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือ
ร่วมใจกันของทั้งองค์กร อาทิ รายการ COVID-19
สู้ไปด้วยกัน รายการที่ปลุกพลังชุมชนให้ลุกขึ้นสู้
กับโรคร้าย รายการ Safe House ระยะปลอดภัย
รายการที่นำ�เสนอเรื่องราวแห่งความหวัง เพื่อสร้าง
ระยะปลอดภัยให้เกิดขึ้น รายการ Big Story เปิด
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เรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 ตรวจสอบปัญหาและ
อุปสรรคของการป้องกันโควิด 19 ที่ซุกซ่อนในสังคม
โดยเฉพาะผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง รายการ
See U @ Home สู้..อยู่..บ้าน รายการที่แบ่งปัน
เรื่ อ งราวดี ๆ เสริ ม พลั ง ในภาวะวิ ก ฤติ รายการ
บ้าน-พลัง-ใจ ชวนปรับวิธีคิดด้วยการสร้างพลังบวก
ในครอบครั ว รายการ รู้ สู้ ภั ย ไทยสู้ โ ควิ ด -19
รวมพลั ง จิ ต อาสาฝ่ า วิ ก ฤตการณ์ รวมไปถึ ง การ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายการที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และความต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
โควิด 19 ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น รายการ ลุยไม่รู้โรย
สู ง วั ย สู้ ภั ย โควิ ด -19 คนสู้ โรค และ ตอบโจทย์
COVID-19 เป็นต้น
นอกจากนี้เพื่อช่วยหาทางออกให้กับคนไทย
ทีต่ อ้ งตกงานเนือ่ งจากสถานการณ์โควิด 19 ไทยพีบเี อส
ยังได้นำ�เสนอรายการใหม่ ยอดคนมหางาน รายการ
ที่ เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ค นหางานกับ งานที่หาคนมาเจอกัน
และช่วยแก้ไขปัญหา เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ
และธุรกิจ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจดี ๆ จากบุคคล
ในแขนงต่าง ๆ เพื่อต่อยอดสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืน
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กับวิถีชีวิตใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
ซึง่ รายการได้รบั ผลตอบรับจากผูช้ มเป็นอย่างดี รวมถึง
ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ใหม่ ๆ ให้กับผู้ชมเพื่อที่จะฟันฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้
ไปด้วยกัน
สถานการณ์ โ ควิ ด 19 ยั ง ส่ ง ผลกระทบ
อย่างกว้างขวางรุนแรงในด้านการศึกษา รัฐออกประกาศ
ให้โรงเรียนเลือ่ นเปิดเทอมจากเดือนพฤษภาคมไปเป็น
เดือนกรกฎาคม มีการวิเคราะห์กันว่า เมื่อเปิดเทอม
แล้วเด็กจะไปโรงเรียนสลับกับเรียนจากที่บ้าน หรือ
แม้แต่การสลับชั้นเรียน และอาจมีเด็กจำ�นวนไม่น้อย
ทีเ่ สีย่ งต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา ไม่สามารถ
เข้าถึงการเรียนระบบใหม่อย่างการเรียนออนไลน์ได้
ไทยพีบเี อสจึงมุง่ หวังแสดงบทบาทในการเป็นส่วนหนึง่
ของโรงเรี ย นให้ กั บ เด็ ก คื อ การเป็ น “TV NonClassroom ทีวีเรียนสนุก” ช่วงระหว่างเด็กรอเปิด
ภาคเรียน ใช้สโลแกนว่า พฤษภาคมนี้ ไทยพีบีเอส
เปิดเทอมก่อนใคร มีการปรับผังกลุ่มรายการเด็ก
วันจันทร์ - ศุกร์ ใน 2 ช่วงเวลาของ Thai PBS Kids คือ

รวมทั้งเพิ่มเนื้อหาวิธีป้องกันโควิด 19 ตั้งแต่
การสวมหน้ากาก วิธลี า้ งมือ การมีระยะห่างทางสังคม
ไปในทุกรายการเด็ก
ด้านข่าว ไทยพีบีเอสถือเป็นสื่อแรกที่นำ�เสนอ
ประเด็นเรื่อง “ฉากทัศน์การระบาดของโควิด 19”
โดยได้รับข้อมูลและการทำ�งานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบาดวิทยาของสาธารณสุข ซึ่งมี 3 รูปแบบ
ว่าถ้าประเทศไทยควบคุมโรคไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น
ข้ อ มู ล นั้ น เองเป็ น สั ญ ญาณเตื อ นภั ย สำ�คั ญ ที่ ทำ�ให้
ไทยพีบีเอสตัดสินใจตั้งกองบรรณาธิการบูรณาการ
“ศูนย์สื่อสารเนื้อหาโควิด 19” เพื่อดูแลออกแบบ
เนื้อหาที่นำ�เสนอให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม
มีฝา่ ยตรวจสอบความถูกต้องและข่าวลวง (Fake News)
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรู้เท่าทัน

ช่วงเช้า “วันใหม่ Thai PBS KIDS” ตั้งแต่
เวลา 06.30 - 07.30 น. ปรับเนื้อหาเตรียมพร้อมให้
กับเด็กปฐมวัย 3 - 6 ขวบ เสริมสร้างพัฒนาการ
เตรียมพร้อมทักษะปรับตัวเองให้อยู่รอด เป็นการ
เรียนรู้จากการเล่น สังเกต จำ� เช่น ปรับทักษะในการ
เรียนรู้ตนเองในเรื่องสุขภาวะ ศิลปะ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แม้แต่เรื่องโภชนาการและ
การปลูกผักกินเองตามวิถีที่ทำ�ได้
ช่วงเย็น “สนุกเรียน” ตั้งแต่เวลา 16.30 17.25 น. บูรณาการการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
นำ�เสนอเนื้อหาการเรียนรู้สำ�หรับเด็กประถมศึกษา
ประกอบด้วยเนือ้ หาของสาระวิชา เช่น วิชาสังคมศึกษา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ซึ่งนำ�เสนอในรูปแบบสนุกสนานวาไรตี้เชิงวิชาการ
ช่วงที่ 2 ไทยพีบีเอสร่วมมือกับคณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการ
ออกแบบรายการร่วมกัน ภายใต้โจทย์ที่ไม่ใช้วิชา
เป็นตัวตัง้ แต่จะเน้นทักษะให้เด็กมีประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้ ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำ�มาปรับใช้
กับลูกหลานได้

ทิศทางข่าวเพื่อนำ�พาสังคมไปสู่ทางออก
ข่าวในปัจจุบนั ไม่อาจทำ�หน้าทีเ่ พียงการบอกเล่า
ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารว่ า ใคร ทำ�อะไร เมื่ อ ใด ที่ ไ หน
เพราะอะไร อย่างไร หรือ 5W 1H อีกต่อไป เพราะ
สังคมมีความซับซ้อน เร่งเร้า และรวดเร็วขึ้นจาก
พั ฒ นาการของเทคโนโลยี ร อบตั ว ทำ�ให้ เ กิ ด การ
ล้ น ทะลั ก ของข้ อ มู ล ข่ า วสาร ทั้ ง ยั ง มี ปั ญ หาเรื่ อ ง
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทำ�ให้ผู้รับข้อมูลข่าวสาร
นำ�ไปคิดใคร่ครวญเพื่อปรับตัวหรือหาทางออกด้วย
ตัวเองได้ยากลำ�บากมากขึ้น
ไทยพีบีเอสในฐานะเป็นกลไกหนึ่งของสังคม
ตระหนักถึงผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำ�คัญในการเยียวยาปัญหานี้
โดยกำ�หนดเป้าหมายของการนำ�เสนอข่าวให้ไปไกล
กว่าเพียงนำ�เสนอสถานการณ์ นั่นคือนำ�เสนอข้อมูล
ข่ า วสารเพื่ อ ให้ สั ง คมมองเห็ น ทางออกของแต่ ล ะ
ปัญหาด้วยทางเลือกที่หลากหลายจากข้อมูลและ
ความเห็นรอบด้านทีผ่ า่ นการกลัน่ กรองมาอย่างเข้มข้น
โดยมุง่ มัน่ ดำ�เนินการภายใต้แนวคิดนีต้ ลอดปีทผี่ า่ นมา
ภายใต้สถานการณ์สำ�คัญของประเทศอย่าง
การระบาดของโรคโควิด 19 ไทยพีบีเอสเริ่มรายงาน
ข่าวตั้งแต่เดือนมกราคมที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคปอด
เฉี ย บพลั น ผิ ด ปกติ ใ นต่ า งประเทศจนเชื้ อ ระบาด
เข้ามาประเทศไทย จึงได้จัดตั้งศูนย์สื่อสารเนื้อหา
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โควิด 19 (War Room) ติดตามสถานการณ์และสือ่ สาร
ให้ประชาชน “ตระหนักแต่ไม่ตระหนก” ซึง่ นอกจาก
อธิ บ ายปรากฏการณ์ แ ละสาเหตุ ข องโรคแล้ ว
ยังวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศ และให้พื้นที่
กั บ การแถลงข่ า วของภาครั ฐ เต็ ม เวลา ต่ อ เนื่ อ ง
ทุกระลอกของการระบาดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
ข้อมูลอย่างถ่องแท้ที่จะนำ�ไปสู่การป้องกันตนเอง
อย่างถูกต้อง และดำ�เนินชีวิตด้วยวิถีใหม่ให้สามารถ
ยับยั้งการระบาดอย่างได้ผล โดยดำ�เนินการภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ในการป้ อ งกั น โรค เช่ น
จั ด แบ่ ง ที ม บางส่ ว นทำ�งานที่ บ้ า น (Work from
Home) จัดตั้งสตูดิโอสำ�รองในการออกอากาศจาก
ภายนอกสถานที่เพื่อลดความแออัดและการสัมผัส
ในที่ทำ�งาน จนสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ต่อมา
ในเดือนธันวาคม สถานการณ์โควิด 19 กลับมา
ระบาดระลอกใหม่ ก็ได้นำ�รูปแบบการทำ�งานดังกล่าว
กลับมาใช้อย่างเข้มข้นอีกครั้ง
ในช่วงกลางปีที่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
ฉายชัดมากขึ้น ไทยพีบีเอสให้ความสำ�คัญกับการ
นำ�เสนอผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในระดับบุคคลและชุมชน
แรงงานในภาคต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
การเกษตร และการค้าปลีก โดยมุง่ เน้นการให้ทางออก
ติ ดตามการแก้ ปั ญ หา การเยียวยาช่วยเหลือจาก
ภาครัฐให้กระจายตัวถึงผู้ได้รับผลกระทบไปพร้อม ๆ
กับการจับตาการทุจริตงบประมาณทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
ติ ด ตามมาตรการผ่ อ นคลายระยะต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผล
ให้ประชาชนสามารถกลับมาเริ่มประกอบอาชีพได้
แต่เนื่องจากมีหลายจังหวัดที่วิกฤติ ไทยพีบีเอสจึง
ได้จัดทำ�โครงการกองบรรณาธิการสัญจรไปลงพื้นที่
รายงานสดจากพื้นที่ พร้อมจัดเวทีเสวนา สะท้อน
เสี ย งประชาชนจากพื้นที่นั้น ๆ เพื่อร่วมกันเสนอ
ทางออกต่อรัฐบาล และรายงานตัวอย่างของการแก้ไข
ปัญหาให้ผู้ชมสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้
เช่น การสัญจรทีจ่ งั หวัดระยองภายใต้ชอื่ #Saveระยอง
สัญจรภาคใต้หลายจังหวัดภายใต้ชื่อ “ฟื้นภูเก็ต”
“ฟื้นสงขลา” และ “ฟื้นกระบี่” ซึ่งได้รับความสนใจ
และเสียงเรียกร้องจากประชาชนอีกหลายจังหวัด
ให้มาสัญจรในพื้นที่ของตนด้วย
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นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พูดถึงและชื่นชมการ
รายงานข่าวของไทยพีบีเอสในการแถลงสถานการณ์
โควิด 19 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ภารกิจงานเครือข่ายกับการสร้างชุมชนสู้โควิด
สถานการณ์โควิด 19 เป็นโอกาสในวิกฤติ
ที่ ทำ�ให้ หุ้ น ส่ ว นทางสั ง คมหลายด้ า นมาร่ ว มผนึ ก
กำ�ลังกัน ไทยพีบีเอสวางกลไกการทำ�งานร่วมกับ
เครือข่ายและกลุ่มพลังประชาชนที่ลุกขึ้นมารับมือ
และหาทางออกจากสถานการณ์โควิด 19 เช่น จัด
“ฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนสูโ้ ควิดทัว่ ประเทศ” และใช้
เครือ่ งมือ C-Site ระดมความช่วยเหลือหลายลักษณะ
เป้าหมายสำ�คัญคือเป็นพื้นที่สื่อสารเสียงจากภาค
ประชาชนเพื่อส่งต่อถึงสังคมและระดับนโยบาย
ไทยพีบีเอสมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. เครือข่ายมหาวิทยาลัย สือ่ สารเนือ้ หามุง่ เน้น
ด้านการปฏิบตั ติ วั การป้องกันตนเอง การเป็นศูนย์กลาง

ในการผลิ ต หน้ า กากอนามั ย ป้ อ งกั น ฝุ่ น และไวรั ส
จึ ง ขยายผลให้ เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาชนนำ�ไปผลิ ต
ต่ อ ยอด พร้ อ มกั บ รณรงค์ ผ่ า น C-Site ประเด็ น
“จุดแบ่งปันหน้ากากอนามัย” เพื่อเสริมพลังและ
กระตุ้นให้ประชาชนป้องกันตนเอง พื้นที่ที่มีการผลิต
หน้ากากหรือเจลล้างมือเพือ่ แจกจ่ายหรือสอนต่อยอด
และขยายผลการประชาสัมพันธ์ในช่วงรายการกินอยู่
รู้รอบ และรายการของกลุ่มข่าวพลเมือง
2. หน่วยงานด้านสุขภาพและสถาบันทางสังคม
12 หน่วยงาน ในนามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตกลง
ร่วมกันใช้ระบบปฏิบัติการ C-Site ของไทยพีบีเอส
ในการแสดงข้อมูลข่าวสารและคลิปสั้นต่าง ๆ ใน
การรายงานสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ รวมไปถึง
การนำ�เสนอพื้ น ที่ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ที่ ส ามารถรั บ มื อ
กับโรคระบาดครั้งนี้ได้ โดยเปิดหมวดหมู่ “ชุมชน
สูโ้ ควิด” ให้พลเมืองของเครือข่ายมาปักหมุดเล่าเรือ่ ง
ปฏิบัติการของชุมชน และนำ�ชุมชนตัวอย่างเหล่านี้
ไปสื่อสารต่อในช่วงรายการต่าง ๆ
ผลการดำ�เนินงาน ผู้เข้าชม C-Site ในเดือน
เมษายนทั้งหมด 164,960 ครั้ง ส่วนใหญ่รับชมเรื่อง

แบ่งปันหน้ากากอนามัย ข้อมูลเข้าชมเฉพาะหมวดหมู่
ชุมชนสู้โควิดตั้งแต่วันที่ 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2563
จำ�นวน 1,328 ครั้ง
ความร่วมมือชุมชนสูโ้ ควิดกับเครือข่ายสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ยังนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิง
นโยบายที่ ใ ห้ ค วามสำ�คั ญ กั บ เครื อ ข่ า ยพลเมื อ ง
ในการตระหนักถึงความสำ�คัญของการรับมือกับโควิด
ด้วยบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น
(อสม.) บทบาทของภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่
โดยร่วมกันจัดฝึกอบรมสื่อและเชื่อมร้อยเครือข่าย
ชุ ม ชนสู้ โ ควิ ด ทั่ ว ประเทศ มี ผู้ ร่ ว มอบรมประมาณ
200 คน ทำ�ให้เกิดนักสื่อสารนำ�ประเด็นจากพื้นที่
ร่วมเผยแพร่ เน้นไปสู่การสร้างความตระหนัก สร้าง
แง่มุมเนื้อหาที่หลากหลาย พึ่งพาตัวเอง สร้างฐาน
อาหารปลอดภัยถึงประตูบ้าน ใช้ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนออนไลน์ เช่น กลุม่ ไลน์ “คนชะอวดไม่ทอดทิง้ กัน”
และบทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณ สร้างห้องเรียน
ชุมชนคนใต้สู้ภัยโควิด เป็นพื้นที่กลางเชื่อมต่อชุมชน
กั บ ผู้ บ ริ โ ภคเพื่ อ สร้ า งระบบเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน
ฐานราก เป็นต้น
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การประเมินผลการด�ำเนินงานของไทยพีบีเอส
ในสถานการณ์การระบาดโควิด 19

สถาบั น วิ ช าการสื่ อ สาธารณะได้ ถ อดบทเรี ย นการ
ดำ�เนินงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส เพื่อสะท้อน
บทบาทการทำ�หน้าที่สี่อสาธารณะและการสร้างความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
เชิงลึกในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีตัวแทน
ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำ�นวน 113 คน เป็นตัวแทนจากองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในหลากหลายมิติ
ทัง้ ในระดับนโยบาย การสือ่ สารความรู้ การขับเคลือ่ นเชิงพืน้ ที่
และกลุม่ ผูช้ มผูฟ้ งั จากการถอดบทเรียนพบว่า การดำ�เนินงาน
ของไทยพีบีเอสช่วยสร้างผลกระทบต่อสังคม ดังนี้
ผลกระทบระดับบุคคล
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของไทยพีบีเอสมีส่วนช่วย
สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ รั บ ชม โดยเฉพาะ
การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี การลดการกักตุน
สิ น ค้ า และอาหาร การเลื อ กใช้ ห น้ า กากอนามั ย แบบผ้ า
การลดการเดินทางไปโรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลป้องกัน
ตนเองในยามที่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการแพร่ระบาดของ
โรคยังคงเป็นเรื่องใหม่สำ�หรับสังคมไทย
ผลกระทบระดับชุมชนและสังคม
1) จากการจัดเวทีสาธารณะของไทยพีบีเอสได้สะท้อน
ต้นแบบการจัดการปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขและ
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ป้องกันโรคของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ชัยภูมิ สามารถเป็นแนวทางให้ชุมชนในพื้นที่อื่น ๆ นำ�ไป
ดำ�เนินการปรับใช้ได้
2) การเผยแพร่ ค วามรู้ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ
ชุมชนด้วยการนำ�เสนอรายงานข่าวชุดการรับผู้ป่วยโควิด 19
ที่รักษาหายแล้วเข้าสู่ชุมชน ส่งผลให้เกิดการยอมรับผู้ที่เคย
ผ่านการติดเชื้อโควิด 19 กลับไปใช้ชีวิตในชุมชน
3) การนำ�เสนอข่าวสารประเด็นคนจนเมือง กลุ่มคน
เปราะบาง อาทิ กลุ่มคนไร้สัญชาติที่ได้รับผลกระทบในช่วง
การแพร่ระบาดของโรค ช่วยให้ประชาชนและสังคมรับรู้ถึง
ปัญหา และกลุม่ คนเปราะบางได้รบั ความช่วยเหลือเพิม่ มากขึน้
4) การเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างกระแส
ความสนใจของสังคมในเรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
โรคในสถานที่ต่าง ๆ
ผลกระทบระดับนโยบายและมาตรการรัฐ
จากการนำ�เสนอประเด็นผลกระทบภาระการชำ�ระ
ค่าไฟฟ้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในช่วงทีป่ ระชาชนให้ความร่วมมือทำ�งาน
ที่บ้าน ตัวแทนภาคีเครือข่ายเห็นว่า มีส่วนช่วยผลักดันให้มี
การปรับลดค่าไฟฟ้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ออก
มาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน โดยปรับลดค่าไฟฟ้า 3
เดือนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

การเข้าถึงข้อมูลความรู้ของผู้พิการทางการได้ยิน
ในสถานการณ์การระบาดโควิด 19
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ไทยพีบีเอสเผยแพร่รายการที่มีบริการเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน
จำ�นวน 20 รายการ ครอบคลุมทั้งรายการข่าว การติดตามการแถลงสถานการณ์โควิด 19 สารคดี รายการอาหาร
และสุขภาพ การ์ตูน ซีรีส์ และสาระบันเทิงต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งการให้บริการคำ�บรรยายแทนเสียง (Closed
Caption) คำ�บรรยายแทนเสียงแบบสด (Live Caption) ล่ามภาษามือ (Sign Language Interpreter) และ
บริการทางออนไลน์ ภาษามือเต็มจอ (Big Sign) ทั้งนี้ จากการสำ�รวจความคิดเห็นของผู้พิการทางการได้ยินจำ�นวน
828 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ควบคู่กับการสนทนากลุ่ม ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า
บริการที่ผู้พิการทางการได้ยินเปิดรับชมมากที่สุดคือ บริการล่ามภาษามือ (Sign Language Interpreter)
และภาษามือเต็มจอ (Big sign) ดังรายละเอียดในแผนภูมทิ ี่ 1 ทัง้ นี้ จากการสนทนากลุม่ พบว่า ผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
สามารถรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากภาษามื อ ได้ อ ย่ า งชั ด เจนและสร้ า งความเข้ า ใจได้ ม ากกว่ า การอ่ า นข้ อ ความ
จากคำ�บรรยายแทนเสียง
ร้อยละประเภทของบริการเพื่อคนพิการจากไทยพีบีเอส
ที่ผู้พิการทางการได้ยินเปิดรับชม

แผนภูมิที่ 1 การแสดงร้อยละประเภทของบริการเพื่อคนพิการจากไทยพีบีเอสที่ผู้พิการทางการได้ยินเปิดรับชม

รายการที่ผู้พิการทางการได้ยินเปิดรับชมมากที่สุดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 (COVID-19)
คือ รายการไทยสู้โควิด-19 รายการรู้สู้ภัย Don’t Panic และรายการจับตาสถานการณ์ เนื่องจากเป็นรายการ
ที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถติดตามข้อมูลได้ทันสถานการณ์ ทั้งในด้านการป้องกันตนเอง การรักษาโรค การดูแล
ด้านจิตใจ รวมไปถึงสิทธิการเยียวยาและช่องทางการขอรับความช่วยเหลือของผู้พิการทางการได้ยิน ดังปรากฎ
ในแผนภูมิที่ 2
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ค่าเฉลี่ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้พิการทางการได้ยินเกี่ยวกับการระบาดของโควิด 19
ผ่านบริการเพื่อคนพิการจากไทยพีบีเอส

แผนภูมิที่ 2 การแสดงค่าเฉลี่ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้พิการทางการได้ยิน
เกี่ยวกับการระบาดของโควิด 19 ผ่านบริการเพื่อคนพิการจากไทยพีบีเอส

ทัง้ นี้ จากการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นประโยชน์ สามารถนำ�มาปรับใช้
ในการดูแลตัวเองในชีวติ ประจำ�วันได้ สามารถแนะนำ�ผูอ้ นื่ และมีความมัน่ ใจในการใช้ชวี ติ ตลอดจนช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียดและความวิตกกังวลได้อีกด้วย ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 3
ค่าเฉลี่ย การน�ำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโควิด 19 ไปใช้ประโยชน์

แผนภูมิที่ 3 การแสดงค่าเฉลี่ย การน�ำข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการระบาดของโควิด 19 ไปใช้ประโยชน์
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ประเด็นที่ 2

สถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง และการเลือกตั้งท้องถิ่น

ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีทก่ี ารเมืองไทยร้อนแรงมาก
ทัง้ ระดับชาติและการเมืองท้องถิน่ การชุมนุมของกลุม่
นักศึกษาและประชาชนทีพ่ ฒ
ั นามาจาก “กลุม่ เยาวชน
ปลดแอก” และกระจายตัวไปในหลายพืน้ ที่ รวมไปถึง
ช่วงปลายปีก็มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรก
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ไทยพีบเี อสแบ่งการ
รายงานสถานการณ์การเมืองในระดับภาพรวมประเทศ
ให้สำ�นักข่าวเป็นผู้รับผิดชอบ และให้สำ�นักเครือข่าย
สื่อสาธารณะติดตามความเคลื่อนไหวและท่าทีของ
เครือข่ายภาคประชาสังคม
รายงานข่าวด้วยแนวคิด “เฝ้าระวังความ
รุนแรง เปิดพื้นที่เสนอความเห็นจากทุกภาคส่วน”
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่ ริม่ ขึน้
ตัง้ แต่กลางปี พ.ศ. 2563 ไทยพีบเี อสวางแผนออกแบบ
การรายงานข่าวด้วยความระมัดระวัง ส่งทีมข่าว

ประจำ�ทุกจุดสำ�คัญ รายงานสดสถานการณ์อย่าง
ตรงไปตรงมา ต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดการรายงานข่าว
เพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ ไม่เติมเชื้อไฟแห่ง
ความเกลียดชัง และทำ�หน้าที่เฝ้าระวังความรุนแรง
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไม่วา่ จากฝ่ายใด ได้ปรับพืน้ ทีข่ า่ วหลัก
ประจำ�วันรวมถึงรายการวิเคราะห์ข่าว เช่น รายการ
ตอบโจทย์และนิวส์รมู ให้เป็นพืน้ ทีเ่ สนอความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วน ทั้งคู่ขัดแย้ง นักการเมืองต่างขั้ว
ภาคพลเมืองต่างสี ภาควิชาการและนักสันติวธิ ี โดยมี
เป้าหมายในการหาทางออกของความขัดแย้งครั้งนี้
อย่างสันติ รวมทั้งพยายามคลี่คลายข้อเท็จจริงของ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ซับซ้อนและสับสนออกมาเพื่อให้
สั ง คมคิ ด และตั ด สิ น ใจบนข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน
รอบด้ า น เท่ า ทั น และเหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
สังคมไทย
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ในช่ ว งเดื อ นธั น วาคมที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึง่ เป็นการเลือกตัง้
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ครั้ ง แรกหลั ง การเปลี่ ย นแปลงทาง
การเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอสวางแนวคิด
การรายงานให้เชือ่ มต่อกับการเลือกตัง้ ใหญ่เมือ่ ปี พ.ศ.
2562 คือ “ให้เสียงประชาชนไปไกลกว่าการเลือกตัง้ ”
มุ่งเน้นสื่อสารความสำ�คัญของการกระจายอำ�นาจ
เพื่ อ จั ด การตนเอง ในฐานะเป็ น อี ก ทางออกจาก
ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งและการร่ ว มนำ�เสนอ
นโยบายจากพื้นที่
ทางออก - ทางเลือกต่อการเมืองไทย
ไทยพีบีเอสนำ�เสนอข่าวประเด็น “เกาะติด
สถานการณ์ ท างการเมื อ งและสั ง คม” โดยการ
รายงานข่าวทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว รอบด้าน ในทุกมิติของ
เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง และการรายงาน
การหาทางออกของรัฐสภา เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
เท่ า ทั น เหตุ ก ารณ์ จนได้ รั บ คำ�ชื่ น ชมบนสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ ในการเป็นพื้นที่สื่อสารความแตกต่างทาง
ความคิดเพื่อหาทางออกให้กับสังคม
ด้านการรายงานข่าว เริม่ จากเกาะติดสถานการณ์
เรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญ การชุมนุมทางการเมือง
โดยการวิเคราะห์เนือ้ หาข่าวในคอลัมน์ “พลิกปมข่าว”
และนำ�ประเด็นข่าวในอีกหลายแง่มุม เช่น การเมือง
ถ่ ว งเศรษฐกิ จ การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งที่ผ่า นมา
ส่งผลกระทบต่อ GDP ของประเทศ สร้างความเข้าใจ
ในครอบครั ว ความเห็ น ต่ า งทางการเมื อ ง เข้ า ใจ
คนรุน่ ใหม่ ทำ�ไมตื่นตัวทางการเมืองและสังคม
การสั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญและนั ก วิ ช าการ
ในข้อเสนอแนะ ข้อคิดในมุมของกลุ่มผู้ชุมนุมและ
รัฐบาล เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการชุมนุม
ทางการเมืองในอดีตและปัจจุบัน ทำ�ให้การนำ�เสนอ
ข่าวการชุมนุม “เยาวชนปลดแอก” ของไทยพีบีเอส
ได้รบั คำ�ชืน่ ชมจากผูช้ มจำ�นวนมากในสังคมสือ่ ออนไลน์
รายการตอบโจทย์ ไ ด้ รั บ เสี ย งชื่ น ชมอย่ า งมาก
กับการสัมภาษณ์นักวิชาการที่แสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นกลาง
บนเว็บไซต์ The Active มุ่งแสวงหาทางออก
ด้วยสันติวิธี อาทิ จัดการความเห็นต่างทางการเมือง
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และย้อนอดีต เข้าใจปัจจุบัน ร่วมแก้เพื่ออนาคต :
ขบวนการนักศึกษา
เว็บไซต์ Decode สะท้อนถึงแนวความคิด
ของคนรุ่นใหม่ในปรากฏการณ์ความขัดแย้ง วิธีคิด
และวิธีรวมตัวของคนรุ่นใหม่ รวมถึงความคิดเห็น
ต่อการทำ�งานของสื่อมวลชน ซึ่งได้รับความสนใจ
และแชร์เนื้อหาจากกลุ่มผู้อ่านที่มีชื่อเสียงและเพจ
ทางความคิดทีส่ ำ�คัญ ทัง้ ยังเฝ้าติดตามความเคลือ่ นไหว
ของเหตุการณ์ และท่าทีของเครือข่ายภาคประชาสังคม
โดยพยายามสือ่ สารเพือ่ “สร้างความเข้าใจ หาทางออก”
เป็นสำ�คัญ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารทำ�งานเชื่ อ มโยงกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ในช่ ว งการเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น จั ด วง
คุยแลกเปลี่ยนให้ประเด็นจากพลเมืองสื่อสารไปสู่
นโยบายของผู้ ส มั ค ร และเสี ย งของคนรุ่ น ใหม่ ต่ อ
การเลือกตั้งท้องถิ่นในหลายเวที

ประเด็นที่ 3

ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม

ปัญหาความเหลื่อมลํา้ ทางสังคมถือเป็นสาเหตุ
สำ�คัญของปัญหาอื่น ๆ ตั้งแต่ปัญหาระดับโครงสร้าง
ของสังคม เศรษฐกิจ อาชญากรรม เสถียรภาพทาง
สังคม การเมือง ไปจนถึงระดับโครงสร้างรากฐาน
ประชาธิปไตย ซึง่ หลักการของความเป็นสือ่ สาธารณะ
คือ การสร้างพืน้ ทีเ่ ท่าเทียมทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึงและ
ก้าวเข้ามามีสว่ นร่วมได้อย่างเสมอภาค เจตจำ�นงนีไ้ ด้
ถูกถ่ายทอดผ่านเนือ้ หารายการต่าง ๆ มาตลอดระยะ
เวลากว่า 13 ปี
ในปี พ.ศ. 2563 ไทยพีบเี อสยืนหยัดเปิดพืน้ ที่
สาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ช่วยให้คน
ตัวเล็ก ๆ ได้มพี น้ื ที่ ได้แสดงความคิดเห็น พร้อมตีแผ่

และถ่ า ยทอดปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ทางสั ง คม
ผ่านช่องทางรายการต่าง ๆ ได้แก่
รายการ คนชายขอบ ที่นำ�เสนอปัญหาของ
กลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลจากสังคมความเจริญ ไม่ได้รับ
การบริการหรือความคุ้มครองจากภาครัฐเหมือนกับ
คนทัว่ ไป
รายการ Big story เรือ่ งใหญ่ไทยพีบเี อส ทีต่ แี ผ่
ความเหลื่อมลํ้า ความไม่เป็นธรรมในสังคม เจาะลึก
เรือ่ งใหญ่ใกล้ตวั ไปกับนักข่าวรุน่ ใหญ่ เพือ่ ให้ผชู้ มเข้าใจ
สถานการณ์ปญ
ั หาของสังคมได้รลู้ กึ รอบด้านมากขึน้
สารคดี “ซีรสี ว์ ถิ คี น” ทีน่ ำ�เสนอเรือ่ งราว วิถกี าร
ดำ�เนินชีวติ ทีแ่ ตกต่างหลากหลายในแต่ละพืน้ ที่ รวมถึง
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ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และการปรับตัวให้เป็นไปตามสภาพการณ์ในปัจจุบนั
รายการ Backpack Journalist เสนอชุดเนือ้ หา
ทีส่ ำ�คัญ 2 ชุด คือ ประเด็นเศรษฐกิจติดเชือ้ ค้นหาข้อมูล
เชิงลึกและกรณีศึกษารูปธรรมเพื่อนำ�เสนอโครงสร้าง
หนีข้ องคนแต่ละรุน่ ทีก่ ำ�ลัง “จนลง” และขยายประเด็น
ไปสู่มิติของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจผ่าน
รูปธรรม และโอกาสในการขยายตัวของเศรษฐกิจ
สีเขียว (Go Green) จากแนวโน้มสถานการณ์ของโลก
ทีป่ รับทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางนัน้ คูข่ นานไป
กับการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร-เอสเอ็มอีไทย
นวัตกรรมการตลาด เทคโนโลยี ห่วงโซ่การผลิตทีม่ งุ่ สู่
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เต็มขัน้
เนื้อ หาชุ ด ที่ 2 คื อ ผลกระทบของ Mega
Project และการพั ฒ นา โดยเกาะติ ด สั ญ ญาณ
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การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขต EEC และการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้รอบทิศ ทั้งนิคม ท่าเรือ
นํ้าลึก คลองไทย เขื่อน เหมืองตะกั่ว ความขัดแย้ง
ระหว่างทุนจีดพี กี บั ทุนท้องถิน่
นอกจากนี้อีกหนึ่งเครื่องมือสำ�คัญที่ช่วยลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือ
“การเรียนรู”้ ซึง่ ในปี พ.ศ. 2563 ไทยพีบเี อสได้เปิดตัว
ALTV (Active Learning TV) สถานีโทรทัศน์แห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิตภายใต้แนวคิด Active
Learning ทีจ่ ะเปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูบ้ นแนวคิดเพิม่ ฐาน
สมรรถนะผ่านรายการต่าง ๆ ทัง้ ทางหน้าจอโทรทัศน์
และการขยายช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหารายการ
ผ่านกระบวนการผลิตและนำ�เสนอแบบ Transmedia
เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงการเรียนรูไ้ ด้โดยไม่ทง้ิ ใคร
ไว้ขา้ งหลัง

ประเด็นที่ 4

สถานการณ์ภัยพิบัติ

ไทยพีบีเอสรายงานภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยเน้น
การเฝ้ า ระวั ง และเตื อ นผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ
ประชาชนในวงกว้าง เช่น รายงานภัยแล้งที่ยาวนาน
ถึง 7 เดือน โดยเน้นที่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากนํ้าเค็มรุก ติดตามการจัดสรรนํ้าทั้งใน
ระดับโครงสร้างและทางปฏิบัติ รวมไปจนถึงการ
นำ�เสนอตัวอย่างทางออกในการจัดการตนเองเพือ่ ให้
ผ่านวิกฤติภัยแล้งด้วยการปรับตัวรูปแบบต่าง ๆ เช่น
โคกหนองนา เป็นต้น
ขณะทีป่ ญ
ั หาฝุน่ PM2.5 ทีเ่ กิดขึน้ จนเป็นฤดูกาล
ข่ า วไทยพี บี เ อสจั ด ทำ�คอลั ม น์ พิ เ ศษ “ฝ่ า ฤดู ฝุ่ น ”
นำ�เสนอให้เห็นถึงต้นตอของปัญหาของแต่ละพื้นที่
เช่น การขนส่ง การก่อสร้าง การเผาอ้อย การเผาป่า
และนาไร่ เกาะติดการจัดการปัญหาของภาครัฐ การ
ดำ�เนินการของภาคประชาชนที่เป็นตัวอย่างในการ
ป้องกันปัญหา แนะนำ�การทำ�หน้ากากและวิธีการ
ป้ อ งกั น ตนเองโดยเฉพาะกลุ่ ม เสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนจบฤดูกาล
ไทยพีบีเอสจัดแบ่งพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ให้
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ด้วยการจัดให้มีพื้นที่แสดง

ข้อมูลที่หลากหลายได้ในเวลาเดียวกันและเชื่อมโยง
กับแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถ
เติมเต็มข้อมูลได้มากขึ้น
ปี พ.ศ.2563 ไทยพีบเี อสได้จดั ตัง้ “ศูนย์พฒ
ั นาการ
สือ่ สารด้านภัยพิบตั ”ิ สือ่ สารเนือ้ หาภัยพิบตั ทิ กุ รูปแบบ
และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายนักสือ่ สารภัยพิบตั ิ
ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ผ่านช่องทางรายการรู้สู้ภัยและ
ช่องทางออนไลน์บนเพจรูส้ ภู้ ยั ทำ�งานขับเคลือ่ นการรู้
เท่าทันภัยพิบตั ริ ว่ มกับหน่วยงานราชการและเครือข่าย
ภาคประชาชนหลายพืน้ ที่ เช่น รูส้ ภู้ ยั ตอน “สืบชะตา
สายนํ้ายม เผชิญภัยแล้ง” ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่าย
ของศูนย์และหน่วยงานราชการภาคประชาชนในพืน้ ที่
จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหิดล และ
กลุ่ ม นั ก วิ จั ย PM2.5 จั ด ทำ�เนื้ อ หาตอน คนสู้ ฝุ่ น
เป็นต้น
จากสถานการณ์วิกฤติทั้ง 4 ประเด็น ปี พ.ศ.
2563 จึ ง เป็ น ปี ที่ ไ ทยพี บี เ อสนำ�เสนอจุ ด ยื น ของ
สือ่ สาธารณะในการทำ�หน้าทีส่ อ่ื สารเนือ้ หาเพือ่ ร่วมหา
“ทางออกประเทศไทย” ไปพร้อมกับสังคม
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ส่ ว นที่ 2 : พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ สำ � หรั บ ทุ ก คน

“

2

ชื่นชอบข่าวไทยพีบีเอส
ชื่นชมการปรับผังรายการเพื่อสื่อสารเรื่องโควิด 19
มีช่องทาง การผลิต วิธีการสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ

”

และให้ความร่วมมือยับยั้งการแพร่เชื้อ

คุณบุษบา สุภา
ผู้ชมไทยพีบีเอส

ส่วนที่ 2

พื้นที่การเรียนรู้ส�ำ หรับทุกคน

Learning Space for All
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“พื้นที่สื่อ” สำ�หรับทุกคน
Thai PBS News: สะท้อนเนื้อหา “ภูมิภาค”
การนำ�เสนอข่าวในรูปแบบ Data Journalism
Thai PBS World: We bring Thailand to the World
The Active: พื้นที่สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ
Decode: Crack & Craft for Future Generation
รู้สู้ภัย...ศูนย์รวมองค์ความรู้ขา่ วสารด้านภัยพิบัติ
ช่อง 4 ALTV ทีวีเรียนสนุก
Thai PBS Kids สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ สู่อนาคต
Sunday Inspiration Sport: รายการกีฬาเยาวชน
รายการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ละคร..สร้างอนาคตของสังคม
Thai PBS New Media 2563
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ส่ ว นที่ 2 : พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ สำ � หรั บ ทุ ก คน

“พื้นที่สื่อ” ส�ำหรับทุกคน
ไทยพีบีเอสค�ำนึงถึงความสนใจ ความต้องการ
รับรู้ข่าวสารและเนื้อหาที่หลากหลายของผู้ชม ในปี
พ.ศ. 2563 จึงมีการปรับโครงสร้างการท�ำงานเพือ่ จัดสรร
ทีมงานผลิตเนื้อหาเฉพาะให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพัฒนามาจากจุดแข็งของเนื้อหา
ไทยพีบเี อสทีน่ ำ� เสนอตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา พร้อมกับ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวผ่านทั้งรูปแบบ
ออกอากาศทางโทรทัศน์และทางออนไลน์ เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้ชมในแต่ละ
กลุ่ม
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ท�ำความรู้จักกับบริการ (Service)
ของไทยพีบีเอส

ไทยพีบเี อสมีบริการหลักสำ�หรับผูช้ มได้ตดิ ตาม
ข่าวและรายการที่เน้นไปตามความสนใจของกลุ่ม
เป้าหมายได้หลากหลาย โดยแบ่งประเภทเนื้อหา
ออกเป็น 2 แบบ คือ
1. เนือ้ หาทีส่ ร้างความตระหนักรูข้ องสังคม (Social
Concern) ซึง่ มีกลุม่ เป้าหมายคือ พลเมืองผูต้ นื่ รู้ ทัง้ ที่
เป็นคนรุน่ ใหม่และกลุม่ อืน่ ๆ ทีใ่ ส่ใจสังคม รูปแบบการ
สือ่ สารมีทงั้ ในรูปแบบข่าว สารคดี สารประโยชน์ และ
สือ่ สารทัง้ ทางโทรทัศน์และทางแพลตฟอร์มออนไลน์
ต่าง ๆ โดยนำ�เสนอเนือ้ หาทีแ่ ยกย่อยไปตามความสนใจ
ของผูช้ มในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้
ข่ า วไทยพี บี เ อส (Thai PBS News)
ออกอากาศหลักทางช่อง 3 HD และทางเว็บไซต์

Thai PBS นำ�เสนอประเด็นสถานการณ์ทางสังคม
ที่สำ�คัญ ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของโควิด 19
เกาะติดสถานการณ์ทางการเมืองและสังคม และ
เนื้อหาที่ ส ร้ า งการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ทั้ ง ใน
ประเด็นการทุจริตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในปี
พ.ศ. 2563 ข่าวไทยพีบีเอสมีการพัฒนาเนื้อหาให้อิง
กับความเป็น “ภูมภิ าค” มากขึน้ โดยนำ�เสนอประเด็น
ทั้งในมิติการตรวจสอบ การกระจายอำ�นาจ และการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่
Thai PBS World นำ�เสนอข่าวสารภาค
ภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอเรื่องราวของประเทศไทย
สู่สายตาชาวโลก และเสนอเรื่องราวของต่างประเทศ
ให้ผชู้ มคนไทยได้รบั รู้ โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์
เป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติได้รับทราบ และมี
กลุ่ ม ผู้ ช มไทยสนใจติ ด ตามข่ า วภาคภาษาอั ง กฤษ
เพิ่มขึ้น ตลอดจนได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต
ประเทศต่าง ๆ ตลอดจนแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงและ
มีความเชี่ยวชาญมาร่วมรายการเป็นประจำ�
The Active เพจที่เน้นเสนอเนื้อหาวาระ
ทางสังคมและนโยบายสาธารณะ โดยผลิตเนื้อหาที่
สะท้อนแง่มมุ ทางสังคมและผลจากนโยบายสาธารณะ
มีการจัดทำ�ฐานข้อมูลและการจัดเวทีสาธารณะทาง
ออนไลน์เพื่อบันทึกเนื้อหาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายสาธารณะหลายประเด็น
Decode เป็นเว็บไซต์เพื่อตอบสนองกลุ่ม
เป้าหมายคนรุ่นใหม่ เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม เป็น
พืน้ ทีส่ ะท้อนถึงแนวคิดของคนรุน่ ใหม่ในปรากฏการณ์
ช่องว่างระหว่างกลุ่มวัย เพื่อสร้างโอกาสรับฟังและ
ทำ�ความเข้าใจ
รู้สู้ภัย Don’t Panic เพจที่สื่อสารเนื้อหา
ด้ า นภั ย พิ บั ติ ทุ ก รู ป แบบ และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ให้เครือข่ายนักสื่อสารภัยพิบัติในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ
จัดทำ�ข้อมูลกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่าง ๆ
2. เนื้อหาที่สร้างพัฒนาการเรียนรู้ (Learning &
Development) เน้นกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน
ครู และครอบครัว รูปแบบการสื่อสารเน้นรายการ
ที่สร้างแรงบันดาลใจ ทักษะชีวิต สาระบันเทิง กีฬา
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
43

ไทยพีบีเอส 2563

ALTV ช่อง 4 ทีวเี รียนสนุก เป็นช่องโทรทัศน์
เพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่เน้นบทบาทของเด็ก
ผู้ ป กครอง และครู ไปพร้ อ มกั น เป็ น การเรี ย นที่
สนองตอบด้ า นสมรรถนะใหม่ ใ นการเรี ย นรู้ แ ห่ ง
ศตวรรษที่ 21
Thai PBS Kids เว็บไซต์ และช่วงเวลา
รายการเด็ ก ที่ นำ�เสนอเนื้ อ หาส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
สำ�หรับเด็กและครอบครัว โดยให้ความสำ�คัญกับ
การบูรณาการเนื้อหาและวิธีการนำ�เสนอในแนวทาง
Transmedia สำ�หรับเด็กสองช่วงวัย คือ เด็กปฐมวัย
และเด็กประถมศึกษา
Sunday Inspiration Sport รายการกีฬา
สำ�หรับเยาวชน เป็นการถ่ายทอดสดกีฬาเยาวชนที่
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ตอบสนองการรับชมบนหลายแพลตฟอร์ม ทั้งช่อง 3
HD และช่องทางออนไลน์ของไทยพีบีเอส
VIPA ช่องทาง OTT - Over on The Top
เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รองรับทั้งวิดีโอและ
สือ่ เสียง นำ�เสนอเนือ้ หาทีเ่ ปิดให้รบั ชมเฉพาะบนช่อง
VIPA และเนื้อหาที่คัดเลือกมาจากช่อง 3 HD เน้น
เนื้อหากระตุ้นและสนองตอบความอยากเรียนรู้ของ
คนรุ่นใหม่
Thai PBS New Media บริการจากสือ่ ใหม่
สื่อสารเนื้อหาที่ชมสดคู่ขนานกับช่อง 3 HD รวมทั้ง
เนื้อหาที่จัดทำ�ขึ้นมาเฉพาะผู้ชมที่สนใจรับชมทาง
ออนไลน์

ส่ ว นที่ 2 : พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ สำ � หรั บ ทุ ก คน

Thai PBS News: สะท้อนเนื้อหา “ภูมิภาค”
เอกลักษณ์ข่าวของไทยพีบีเอส นอกเหนือจาก

การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน รอบด้าน
เป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และหาทางออก เสนอ
การแก้ปญ
ั หา (Solution Journalism) แล้ว เนือ้ หาข่าว
ยังอิงกับความเป็น “ภูมภิ าค” ด้วย เนือ้ หาข่าวทัง้ หมดที่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส (ช่อง 3 HD)
คิดเป็นสัดส่วนข่าวร้อยละ 50 จากผังรายการ พบว่า
ในร้อยละ 50 ของสัดส่วนข่าวนั้น เป็นสัดส่วนของข่าว
ที่ผลิตมาจากศูนย์ข่าวภูมิภาคและภาคกลางร้อยละ
60 - 70
ศูนย์ข่าวภูมิภาคมีการผลิตเนื้อหาออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ในทุกช่วงข่าวของไทยพีบีเอส ตั้งแต่ใน
รายการข่าวเช้าวันใหม่ (05:00 - 08:00) วันใหม่วาไรตี้

(08:00 - 09:00) ข่าวภาคเที่ยง จับตาสถานการณ์
(10:30 - 13:00) ทันข่าวต้นชั่วโมง รายการทุกทิศ
ทัว่ ไทย (15:30 - 16:00) ข่าวคาํ่ มิตใิ หม่ (18:50 - 20:30)
และที่นี่ไทยพีบีเอส (22:00 - 22:55)
ศู น ย์ ข่ า วภู มิ ภ าคไทยพี บี เ อส ประกอบด้ ว ย
ศูนย์ข่าวภูมิภาค 3 ศูนย์ กระจายไปในภูมิภาคต่าง ๆ
ของประเทศไทย ได้แก่
ศูนย์ขา่ วภาคเหนือ ตัง้ อยูท่ ่ี หมู่ 4 ตำ�บลสันนาเม็ง
อำ�เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำ�บลโคกสี
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ข่าวภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ ถนนปุณณกันต์ ตำ�บล
คอหงส์ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ศูนย์ข่าวภูมิภาค มีภารกิจหลักในการนำ�เสนอ
ข่าวสาร ปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ทางสังคม ตรวจสอบการ
ทำ�งานของหน่วยงานท้องถิน่ ในภูมิภาคนั้น ๆ ส่งเสริม
และสนับสนุนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่
สื บ ทอดและส่ ง ต่ อ ภู มิ ปั ญ ญาของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ส่งเสริมกระบวนการทางประชาธิปไตย นำ�เสนอ
เนื้ อ หาเพื่ อ ทำ�ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมทางสั ง คม
ลดความเหลือ่ มลํา้ และนำ�เสนอเนือ้ หาด้านเศรษฐกิจ
ปากท้อง ตรวจสอบการทำ�งานของหน่วยงานภาครัฐ
เปิดพืน้ ทีก่ ารนำ�เสนอข่าวสารและสร้างการมีสว่ นร่วม
ของคนกลุ่มต่าง ๆ และที่สำ�คัญคือ การปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ ส าธารณะ ซึ่ ง การนำ�เสนอข่ า วสาร
ของศูนย์ข่าวภูมิภาค มีการนำ�เสนอทั้งในช่องทาง
สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ดังนี้
1. เสนอปรากฏการณ์ ท างสั ง คม ศู น ย์ ข่ า ว
ภู มิ ภ าคมี ห น้ า ที่ ใ นการนำ�เสนอข่ า วสารในทุ ก มิ ติ
ให้ ค วามรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากปรากฏการณ์ ข่ า ว
ทั่ ว ไปอย่ า งรอบด้ า น รวมถึ ง เนื้ อ หาข่ า วสารและ
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดน
ในแต่ละภูมิภาค และความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน หรือ CLMV
เช่น ศูนย์ข่าวภาคใต้ จะดูแลเนื้อหาข่าวจากประเทศ
มาเลเซียทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชายแดนไทย เป็นต้น
2. เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา
มุง่ สูก่ ารจัดการชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง และร่วมหาทางออก
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้อพิพาทและความขัดแย้ง เช่น
การจั ด การพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาใน
แม่นํ้าโขง การจัดการพื้นที่การศึกษาแบบสอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ห่ า งไกลทาง
ภาคเหนือ ส่งเสริมกระบวนการทางประชาธิปไตย
การนำ�เสนอปัญหาโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐที่อาจ
เกิดข้อพิพาทและความขัดแย้ง โดยนำ�เสนอข้อมูล
อย่างรอบด้าน สมดุล และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อ
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ลดข้อพิพาท และมี
ทางออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นไปตามกฎหมายและ
สันติวิธี เป็นต้น
3. การจัดเวทีสาธารณะ ฟังเสียงประชาชน
ให้ ไ ปไกลกว่า การเลื อ กตั้ ง เพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ มี การ
นำ�เสนอนโยบายของพรรคการเมื อ งในช่ ว งการ
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หาเสียงเลือกตั้ง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นข้อเสนอไปยัง
พรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อรับเป็นนโยบายต่อไป
4. ตรวจสอบการใช้งบประมาณและนโยบาย
ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับชุมชน ด้วยการ
นำ�เสนอเนื้อหาสิทธิของชุมชนที่จะได้รับผลกระทบ
จากการลงทุน และนโยบายภาครัฐ นำ�เสนอเนื้อหา
อย่างรอบด้าน เพื่อนำ�ไปสู่การแก้ไขและหาทางออก
ของภาครัฐ และติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ
เพือ่ ลดความเหลือ่ มลา้ํ และป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
5. สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนต่าง ๆ เพื่อ
สืบทอดและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้านของท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของ
การพัฒนาเยาวชนในด้านต่าง ๆ ด้วยการรายงาน
เป็นสกู๊ปข่าวและการร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่

ผลงานเด่นของศูนย์ข่าวภูมิภาค
1. การติดตามสถานการณ์คนไทยในมาเลเซีย
ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดโควิ ด 19
นอกจากรายงานปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ยังได้ประสาน
ความช่วยเหลือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย
เพื่อหาทางติดต่อช่วยเหลือ
2. การจัดการทรัพยากรและความมั่นคงทาง
อาหารทะเล เพือ่ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียม
นำ�เสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มประมงพื้นบ้าน อำ�เภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจและลดความขัดแย้งกันในพื้นที่เพื่อเปิดให้
มีกระบวนการหาทางออกร่วมกัน
3. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รวมถึงภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และปราชญ์ความรูช้ าวบ้าน
อันควรค่ายิง่ แก่การอนุรกั ษ์ไว้ เพือ่ การสืบสานส่งมอบ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไปยังคนรุ่นต่อ ๆ ไป
4. การตรวจสอบการใช้ ง บประมาณภาครั ฐ
เพือ่ ให้การใช้งบประมาณได้ประโยชน์สงู สุดต่อชุมชน
ท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตรวจสอบการจัดสรร
งบกลางของรั ฐ บาลกว่ า 8 พั น ล้ า นบาท ผ่ า น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาภัยแล้ง
อย่างเร่งด่วน

5. ฟังเสียงข้อเสนอของคนจากกลุม่ ต่าง ๆ เพือ่
เรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคม สร้างเสรีภาพ
ด้านสิทธิชุมชน ทั้งนี้การนำ�เสนอข้อเรียกร้องไปยัง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งก็ เ พื่ อ ลดปั ญ หาและร่ ว มหา
ทางออกอย่างเป็นธรรม กรณีการใช้นโยบายทวงคืน
ผืนป่า เวทีเสียงประชาชน “การจัดการทรัพยากร
ลุ่มแม่นํ้ายม” ที่วัดคลองกระจง อำ�เภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย ชาวบ้านร้องเรียนได้รบั ความเดือดร้อน
เกีย่ วกับปัญหาฝุน่ ละอองมลพิษในพืน้ ทีอ่ ำ�เภอพิมาย
ที่เกิดจากการเผากากอ้อย ปัญหารถอ้อยวิ่งเข้าออก
โรงงาน
ศู น ย์ ข่ า วภู มิ ภ าค สนั บ สนุ น การทำ�งานเชิ ง
นโยบายเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทิ ศ ทางพั น ธกิ จ
ของไทยพีบีเอส ที่ให้ความสำ�คัญต่อกระบวนการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีโอกาสนำ�เสนอ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายเพื่อการพัฒนา
ตนเอง สอดคล้องกับหลักคิดการกระจายอำ�นาจสู่
ท้องถิ่น ฟังเสียงประชาชน
เพิม่ พืน้ ทีเ่ ผยแพร่เนือ้ หาภูมภิ าคผ่านช่องทางออนไลน์
นอกจากการนำ�เสนอในช่ อ งทางสื่ อ หลั ก
ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ทุกศูนย์ข่าวภูมิภาคยังเพิ่มพื้นที่ช่องทางการนำ�เสนอ
ข่าวสารด้านต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook
Page และ YouTube ของแต่ละศูนย์ขา่ วภูมภิ าค ดังนี้
ศูนย์ข่าวภาคเหนือ:
https://www.facebook.com/tpbsnorth/
ศูนย์ข่าวภาคอีสาน:
https://www.facebook.com/ThaiPBSEsan/
https://www.youtube.com/
watch?v=ANvEqHUCgDM
ศูนย์ข่าวภาคใต้:
https://www.facebook.com/SouthernThaiPBS/ , https://www.youtube.com/channel/UC7dkIErU0rya_vqWIE5NlJw
ศูนย์ข่าวภาคกลาง-ภาคตะวันออก:
https://www.facebook.com/Locthaipbs/
รายการภูมิภาค ทุกทิศทั่วไทย:
https://www.facebook.com/Tpbslocal/
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การน�ำเสนอข่าวในรูปแบบ Data Journalism
Data Journalism คือการรายงานข้อเท็จจริงที่ใช้ข้อมูล

เป็นแกนหลักในการเล่าเรื่อง โดยลักษณะของข้อมูลมาจากหลาย
รูปแบบ ตั้งแต่แบบตัวเลข ภาพถ่าย ข้อความ ไปจนถึงคลิปวิดีโอ
แต่จะมีการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เหล่านัน้ มาประมวลน�ำเสนอในรูปแบบสถิติ
จึงวิเคราะห์รายงานผลออกมาให้เห็นเป็นข้อมูลเชิงลึก
Data Journalism มีความเกี่ยวข้องกับการท�ำข่าวเชิงสืบสวน
ทั้งในแง่ของพัฒนาการและกระบวนการท�ำงาน โดยมุ่งเปิดโปงความ
ไม่ชอบมาพากลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะที่ต้องใช้การสืบค้น
รวบรวมข้อมูลที่ถูกปกปิดซ่อนเร้น และมักจะต้องอาศัยเทคนิคขั้นสูง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน
ไทยพีบีเอสจึงใช้กระบวนการ Data Journalism ส�ำหรับการ
รายงานข่าวเชิงสืบสวนข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง เป็นที่ประจักษ์
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การตรวจสอบความผิดปกติในการถือสัญชาติ
ของชายคนหนึ่ง จนค้นพบขบวนการคนต่างชาติ
สวมสิทธิสัญชาติไทย โดยมีอดีตข้าราชการท้องถิ่น
ให้ ค วามร่ ว มมื อ นำ�ไปสู่ เ ครื อ ข่ า ยอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิ จ ขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
นายทหาร - นักการเมืองระดับประเทศ สร้างความ
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมหาศาล จากนัน้ นำ�เสนอ
ข่าวสารและข้อมูลในทุกช่องทาง (แพลตฟอร์ม)
https://news.thaipbs.or.th/content/295234
นำ�เสนอชุดข้อมูล เงินลงทุนของสหกรณ์
ออมทรัพย์ ซึง่ นับเป็นแหล่งเงินขนาดใหญ่ทไ่ี หลเวียน
สู่ ห ลั ก ทรั พ ย์ เ อกชนเพี ย งไม่ กี่ แ ห่ ง อย่ า งสมํ่ า เสมอ
จากแบบแผนการลงทุ น ที่ แ ทบจะเหมื อ นกั น ซํ้ า
ลงทุ น ไขว้ ทำ�ให้ เ มื่ อ เผชิ ญ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่ไปลงทุน เช่น โควิด 19 ก็อาจประสบ
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ปั ญ หาสภาพคล่ อ งจนกระทบเป็ น ลู ก โซ่ จากนั้ น
ขยายผลเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ของ บมจ.การบิ น ไทย
นั บ เป็ น หนึ่ ง ในหลั ก ทรั พ ย์ ย อดนิ ย มของนั ก ลงทุ น
หุ้นกู้การบินไทยถูกจัดอันดับเครดิตเรตติงในระดับ A
มีรฐั บาลเป็นประกัน หุน้ กูก้ ารบินไทยมีมลู ค่า 71,600
ล้ า นบาท ผู้ ล งทุ น รายใหญ่ คื อ สหกรณ์ แ ละชุ ม นุ ม
สหกรณ์ 84 แห่งที่ลงทุนรวม 45,160 ล้านบาท
หรือร้อยละ 42 ของมูลค่าหุ้นกู้การบินไทยทั้งหมด
และยั ง มี ก ารสื บ สวนข้ อ มู ล มู ล ค่ า การลงทุ น สู ง
12,286 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 ของเงินที่ 84
สหกรณ์ ล งทุ น หุ้ น กู้ ก ารบิ น ไทยมากกว่ า สหกรณ์
ออมทรัพย์ประเภทอื่นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้จากการ
รวบรวมข้ อ มู ล การลงทุ น ของ สอ.มหาวิ ท ยาลั ย
พบรายงาน 10 แห่ง รวมเงินลงทุน 11,357 ล้านบาท
https://news.thaipbs.or.th/content/294255
สำ�รวจโรงพยาบาลแม่ ข่ า ย - ลู ก ข่ า ย
กรุงเทพมหานคร หลังพบคลินิกบัตรทองทุจริต พบ
เบิกจ่ายผิดปกติเกือบทุกเครือข่าย กระจายทุกเขต
หากพบผิ ด จริ ง ยกเลิ ก สั ญ ญา ประชาชนต้ อ งย้ า ย

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) นับเป็น
ประเด็ น ที่ ผู้ ใช้ สิ ท ธิ์ บั ต รทองจะต้ อ งติ ด ตาม ไม่ว่า
จะอยู่ในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ เมื่อสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบความผิดปกติ
เบิกงบประมาณของคลินิกในกรุงเทพฯ หลายแห่ง
หลั ง มี ก ารตรวจสอบเอกสารเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม ตุลาคม พ.ศ. 2562 พบว่าได้ทำ�เอกสารหลักฐานเท็จ
เพื่อเบิกเงินค่า บริการส่งเสริมสุขภาพป้ อ งกั น โรค
ในกลุ่มของโรคเมตาบอลิก จนนำ�มาสู่การดำ�เนินคดี
กับคลินกิ ชุมชนอบอุน่ 18 แห่งในกรุงเทพฯ ต่อมาพบ
คลินกิ ทันตกรรมอีก 2 แห่งทุจริต โดยมีหอ้ งปฏิบตั กิ าร
(แล็บ) ให้ความร่วมมือในการปลอมแปลงเอกสาร
ล่ า สุ ด การขยายผลเพิ่ ม เติ ม ทำ�ให้ พ บเบิ ก จ่ า ยเท็ จ
รวม 86 แห่งทัว่ ประเทศ เสียหายต่อประชาชนโดยตรง
เพราะถูกอ้างชือ่ สวมรอยใส่ขอ้ มูลทางการแพทย์ปลอม
กระทบการรักษาพยาบาลในอนาคต
https://news.thaipbs.or.th/content/296288
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Thai PBS World :
We bring Thailand to the World
Thai PBS World เป็นบริการภาคภาษาอังกฤษ
ของไทยพีบีเอส ที่น�ำข้อมูลข่าวสารภาษาไทยมาผลิต
และน�ำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยมีสโลแกน
“We bring Thailand to the World” (น�ำไทยสู่
โลก) ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์เนื้อหาที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ ซึ่งสะท้อนพันธกิจ
ของไทยพีบีเอส ในการยกระดับเป็นผู้น�ำสื่อสาธารณะ
ในภูมิภาคอาเซียน
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สัมภาษณ์คุณสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Thai PBS World

น�ำเสนอเนื้อหาเชื่อมไทยสู่สากล

Thai PBS World มีเป้าหมายต้องการสื่อสาร
ข่าวสาร สาระความรู้สู่ผู้รับสารนานาประเทศ มีการ
ผลิตรายการเด่น ๆ ดังนี้
รายการ Thai PBS World Tonight
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 19.00 - 19.45 น. เป็นการ
รายงานและวิเคราะห์สถานการณ์ภาคภาษาอังกฤษ
ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการใช้ชีวิต
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเน้นนำ�ข่าวสารสาระใน
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเด็นในแต่ละวันมาสรุปให้
เข้าใจง่ายและสอดแทรกด้วยสกู๊ปข่าวที่จะช่วยให้
น่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น
รายการทันโลกกับ Thai PBS World
นำ�เสนอทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 20.00 - 20.45 น.
ทางออนไลน์ เป็นรายการภาษาไทย เน้นวิเคราะห์
ข่ า วสารของต่ า งประเทศจากทุ ก มุ ม โลก ทั้ ง มุ ม
การเมือง เศรษฐกิจ และคลิปเหตุการณ์สำ�คัญ โดย
เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
เนื้อหาข่าวมาชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น

ดำ�เนินรายการโดยพิธีกรที่มากด้วยประสบการณ์
(คุณเทพชัย หย่องและคุณณัฏฐา โกมลวาทิน) และ
นำ�มาออกทางหน้าจอโทรทัศน์ (On Air) อีกครั้ง
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 07.50 น.
รายการ News Beeps by Thai PBS World
รายการสารประโยชน์ที่ออกอากาศทางช่อง Active
Learning TV (ALTV) ทีวีเรียนสนุก เป็นรายการสอน
ภาษาอังกฤษจากข่าว เน้นกลุม่ เป้าหมายเยาวชนอายุ
ระหว่าง 16 - 18 ปี เพือ่ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านข่าวโดยเน้นคำ�ศัพท์ที่อยู่ในข่าว สอดแทรกหลัก
ไวยากรณ์อังกฤษแบบเข้าใจง่าย สร้างนิสัยในการ
เกาะติดสถานการณ์ข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ
ตลอดจนสามารถใช้ เ ป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนใน
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนได้
Thai PBS World มีการนำ�เสนอเนือ้ หาทีส่ ำ�คัญ
ของสังคมไทยและสถานการณ์สำ�คัญของสังคมโลก
ด้วยการเสนอเนื้อหาทั้งในแบบบันทึกปรากฏการณ์
และมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ ดังนี้
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เกาะติดสถานการณ์โควิด 19 กับ Thai PBS
World เป็นรายการพิเศษภาษาเมียนมา - อังกฤษ
ซึง่ จัดขึน้ มาโดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือชาวเมียนมา
ที่อยู่ในไทยและที่ประเทศเมียนมาจากสถานการณ์
โควิด 19 ทำ�ให้ขาดการติดต่อสื่อสาร ได้มีช่องทาง
การติดต่อประสานงาน ตลอดจนขอความช่วยเหลือ
หรือรับทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ
ทางศูนย์ Thai PBS World ได้ดำ�เนินรายการระหว่าง
วันที่ 28 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 - 18.00 น.
มีผู้ดำ�เนินรายการเป็นชาวไทยและชาวเมียนมา
การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ
Thai PBS World ให้ความสำ�คัญกับทุกกลุม่ ซึง่ ถือได้วา่
เป็นการเคลือ่ นไหวทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประเทศและ
ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ จึงมีการรายงาน
สถานการณ์สด ตลอดจนดำ�เนินรายการพิเศษและ
ได้เผยแพร่ทางออนไลน์ของศูนย์ Thai PBS World
(เว็บเพจ www.thaipbsworld.com, facebook,
Twitter, YouTube และ Instagram )
การเกาะติ ด ดี เ บตครั้ ง สำ � คั ญ ของอดี ต
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับ นายโจ ไบเดน
ในรายการ “ศึกชิงผู้นำ�สหรัฐ 2020” โดยได้เชิญ
ผศ.ดร.วิ บู ล พงศ์ พู น ประสิ ท ธิ์ ที่ ป รึ ก ษาสมาคม
อเมริกาศึกษาในประเทศไทยมาร่วมให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการ และต่อยอด
เนื้อหาด้วยการจัดกิจกรรม Thai PBS World Talk
ในหัวข้อ “What can Thailand and ASEAN
expect from a Joe Biden presidency ?” สหรัฐฯ
ภายใต้การนำ�ของ “โจ ไบเดน” ผลต่ออาเซียนและไทย
ที่ไทยพีบีเอส เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2563 หลังจากนายโจเซฟ โรบิเนตต์ ไบเดิน จูเนียร์
หรือ โจ ไบเดน ได้รับเลือกตั้ง โดยมีการประกาศผล
อย่างไม่เป็นทางการทำ�ให้เกิดกระแสต่าง ๆ มากมาย
ทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งหลายคนต่างสนใจว่าภายใต้
การนำ�ของ “โจ ไบเดน” จะมีผลกระทบอย่างไรต่อไทย
สถิตขิ องผูต้ ดิ ตามเนือ้ หาของ Thai PBS World
ทางช่องทางออนไลน์ เมื่อปลายปี พบว่า มีผู้ติดตาม
ทาง Facebook จำ�นวน 58,206 คน เพิ่มขึ้น 1,766
คนจากไตรมาส 3 Twitter มีผตู้ ดิ ตามจำ�นวน 44,700
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คน เพิม่ ขึน้ 27,000 คน Instagram มีผตู้ ดิ ตามจำ�นวน
3,512 คน เพิ่มขึ้น 181 คน และ YouTube ผู้ติดตาม
จำ�นวน 4,710 คน เพิ่มขึ้น 740 คน
ความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ

ศูนย์ Thai PBS World สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมผลิต
สารคดีและเนื้อหาที่ผสมผสานแนวคิดของไทยกับ
สากล และส่งผ่านความคิดเหล่านี้สู่สายตานานาชาติ
ได้แก่
สารคดีเชิงข่าว ติมอร์ - เลสเตจากฝันร้าย
สู่ชีวิตใหม่
ไทยพี บี เ อสได้ ล งนามกั บ Conselho de
Imprensa de Timor-Leste (CITL) of Democratic
Republic of Timor-Leste เมื่อวันที่ 23 กันยายน
พ.ศ. 2562 มีประเด็นความร่วมมือในการสนับสนุน
การถ่ า ยทำ�และแลกเปลี่ ย นความเชี่ ย วชาญและ
เนื้อหาข่าว (ระหว่างไทยพีบีเอสกับสื่อสาธารณะ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต) ซึ่งศูนย์
Thai PBS World ได้รับมอบหมายให้ประสานความ
ร่วมมือกับสือ่ สาธารณะของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติ ม อร์ ฯ เพื่ อ ผลิ ต สารคดี เ นื่ อ งในโอกาสครบรอบ
20 ปี การทำ�ประชามติเพื่อเป็นเอกราช โดยติมอร์ฯ
ได้ ผ่ า นเหตุ ก ารณ์ ค วามวุ่ น วายและการนองเลื อ ด
ภายในประเทศ อันถือเป็นฝันร้ายของประชาชนชาว

ติมอร์ฯ แต่ด้วยการปรองดองและให้อภัยซึ่งกันและ
กัน ทำ�ให้ชาวติมอร์ฯ สามารถก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์
ดังกล่าวจนกลายเป็นประวัติศาสตร์ของชาติ ทีมงาน
ศูนย์ Thai PBS World ได้เดินทางไปถ่ายทำ�สารคดี
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ฯ และเน้นประเด็น
การน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มีการนำ�สารคดี
ชุดนี้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนชาวติมอร์ฯ ด้วย
สารคดีมีจำ�นวน 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 : จากอดีต สู่วันนี้ที่ติมอร์
ตอนที่ 2 : บทบาททหารไทยในติมอร์เลสเต
ตอนที่ 3 : แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่คนติมอร์เลสเต
ตอนที่ 4 : จากความรุนแรงและสูญเสียสู่การ
ให้อภัยและปรองดอง
สารคดีชุดนี้ออกอากาศทางทีวีหมายเลข 3
ระหว่างวันอังคารที่ 8, 15, 22, 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 17.30 น. และช่วงรายการทันโลกกับ Thai PBS
World เวลา 07.30 น. วันที่ 4 - 7 มกราคม พ.ศ. 2564
ช่องวิภา (VIPA Channel) และทุกช่องทางด้านสือ่ ใหม่
(Online) ของไทยพีบีเอส
ผลิตสกูป๊ เชิงวิชาการในการประชุมนานาชาติ
รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
ศูนย์ Thai PBS World ร่วมกับ สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผลิตสกู๊ป
เชิ ง วิ ช าการเพื่ อ จะนำ�ไปเผยแพร่ ใ นเวที ร างวั ล
เจ้าฟ้ามหิดล ประเด็นการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) กับการรับมือ
โควิ ด 19 โดยมี ก ารถ่ า ยทำ�ที่ จั ง หวั ด สงขลาและ
จังหวัดน่าน สกู๊ปดังกล่าวได้นำ�ไปเผยแพร่ในการ
ประชุมนานาชาติรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2564
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
Thai PBS World มี จุ ด ยื น ในการเป็ น
แพลตฟอร์ ม ที่ เ ปิ ด โลกเมื อ งไทยสู่ ส ายตาชาวโลก
และเป็นหน้าต่างที่ช่วยเปิดเรื่องราวรอบโลกมาสู่
สายตาชาวไทย
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ส่ ว นที่ 2 : พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ สำ � หรั บ ทุ ก คน

The Active :

พื้นที่สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ
ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ เป็นกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ (Content - Based

Unit) ตามนโยบายของ ส.ส.ท. มีภารกิจในการบรรณาธิการ ผลิตเนือ้ หารายการข่าวและสารคดีทเี่ กีย่ วข้องกับ
ประเด็นนโยบายสาธารณะต่าง ๆ เผยแพร่ในทุกแพลตฟอร์ม รวมทั้งบริหารจดหมายเหตุ ระบบฐานข้อมูล
ด้ า นเนื้ อ หานโยบายสาธารณะ พั ฒ นาทั ก ษะและนวั ต กรรมในการถ่ า ยทอดเรื่ อ งราว รณรงค์ ผ ่ า นสื่ อ
หลากหลายรูปแบบ หรือ Transmedia โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้พัฒนาพื้นที่ทั้งทางโทรทัศน์ (On Air) ในรายการ
บ่ายโมงตรงประเด็นและพลิกปมข่าว ช่องทางออนไลน์ (Online) บนแพลตฟอร์มดิจทิ ลั The Active และการ
จัดกิจกรรม (On Ground) ในรูปแบบเวทีสาธารณะให้มคี วามน่าติดตาม สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อผลักดัน
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงประชามติและนโยบายสาธารณะ ภายใต้แบรนด์ The Active ซึ่งมีผลผลิตของเนื้อหา
โดยสรุปได้ดังนี้
จาก...รู้ รับมือ โควิด 19 ถึงการระบาดใหม่

รายการบ่ายโมงตรงประเด็น เริ่มปรับเนื้อหา
ในรายการทั้งหมดเป็นเนื้อหาโควิด 19 ตั้งแต่วันที่
3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งทางโทรทัศน์และออนไลน์
จากนัน้ จัดรายการพิเศษ รู้ - รับมือ ‘โควิด 19’ เปิดภาพ
อนาคตสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ในประเทศไทย...
จะเดินสู่ฉากอนาคตไหน คนไทยยังมีโอกาสเลือก
ถามตรง ตอบชัดทุกข้อสงสัย กับ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

ภาพอนาคตสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ในประเทศไทย
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รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และ นพ.โสภณ
เอี่ ย มศิ ริ ถ าวร ผู้ อำ�นวยการกองโรคติ ด ต่ อ ทั่ ว ไป
กรมควบคุมโรค และได้จัดวงคุยระดมความคิดเห็น
ต่อ 3 ฉากอนาคตการระบาด ด้วยการประชุมออนไลน์
ผ่าน ZOOM ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเป็น
ครัง้ แรก และให้ขอ้ มูลกับผูช้ ม หรือ Informed Citizen
ในรูปแบบ Info-graphic ผ่านเว็บไซต์
https://theactive.net/type/infographic/page/3/

ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ฝุ่น PM2.5

นอกจากนีย้ งั ได้นำ�เสนอประเด็นวิกฤติเด็กเล็ก
ที่สถานการณ์ของโควิด 19 ส่งผลต่อปากท้อง ชีวิต
และการศึกษา ภายหลังจากสถานศึกษาปิดทำ�การ
แต่เด็กเล็กกลับขาดอาหารและนมที่ได้รับสนับสนุน
จากโรงเรียน และปัญหาจากการเรียนออนไลน์
ความมั่นคงทางอาหารและศาสตร์พระราชา

ความมั่นคงทางอาหารและศาสตร์พระราชา
เป็นประเด็นทีท่ มี งานของศูนย์ฯ ได้ดำ�เนินการสือ่ สาร
อย่างต่อเนื่อง จนมีผู้ติดตามจำ�นวนมาก นอกจาก
จะทำ�ให้เห็นถึงสถานการณ์หรือความเคลื่อนไหว
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลง
ที่ ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ เข้ า ร่ ว มกระบวนการสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงและเกิดแรงบันดาลใจในการขยายผล
ตามมา เช่น ประเด็นเรื่องศาสตร์พระราชาของกลุ่ม
ชาวนามหานคร ศาสตร์พระราชาในกลุ่มผู้ต้องขังใน
เรือนจำ� ศาสตร์พระราชาในภาวะวิกฤติโรคระบาด ฯลฯ
เช่ น เดี ย วกั บ ประเด็ น เรื่ อ งความมั่ น คงทางอาหาร
ที่มีการเสนอรูปแบบของการจัดการการเกษตรและ
ระบบอาหารทีม่ คี วามยัง่ ยืน ทัว่ ถึง ปลอดภัย เข้าถึงได้

จากการติดตามรายงานข่าวสถานการณ์ฝุ่น
และไฟป่าตามฤดูกาลต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี ในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์สื่อสารวาระทาง
สั ง คมและนโยบายสาธารณะได้ กำ�หนดปั ญ หานี้
เป็นประเด็นหลักในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าทางภาคเหนือ โดยผลิตสารคดี
“ไฟป่าลามถึงเมือง” สื่อสารให้เห็นถึงความยาก
ความเสี่ยงในการจัดการไฟป่า ของเจ้าหน้า ที่ แ ละ
อาสาสมัค รซึ่งขาดแคลนทรัพยากรสนับ สนุ น การ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยศูนย์ฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิไทยพีบีเอส
เปิดรับบริจาคเงิน โดยได้ยอดเงินบริจาค ณ วันที่
30 เมษายน พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 1,415,308.87
บาท เพื่ อ นำ�ไปจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ สนั บ สนุ น ภารกิ จ
ป้องกันและดับไฟป่า รวมทั้งสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานที่บาดเจ็บ
นอกจากนี้ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิจัยผลกระทบสุขภาพของเจ้าหน้าที่ไฟป่า เพื่อเป็น
ข้ อ มู ล สำ�คั ญ สำ�หรั บ เสนอแนวทางการจั ด การเชิ ง
นโยบายต่อไป โดยทีมงานได้กำ�หนดแผนการสื่อสาร
ประเด็นดังกล่าวต่อเนื่องในคอลัมน์ “365 วัน เรา
อยู่กับฝุ่น” ซึ่งได้ผลิตข้อมูลสำ�คัญและสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหาและกระตุ้นให้เกิด
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
เวทีสาธารณะ บนเพจ The Active

ศู น ย์ สื่ อ สารวาระทางสั ง คมและนโยบาย
สาธารณะ จัดเวทีสาธารณะออนไลน์ ผ่าน Facebook
Fanpage: The Active ในรูปแบบ Virtual Policy
Forum ทั้งหมด 19 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน
พ.ศ. 2563 เวทีสว่ นใหญ่มเี นือ้ หาเกีย่ วกับสถานการณ์
โควิด 19 เช่น “วิกฤติโรคระบาด ไม่วิกฤติอาหาร”
“โจทย์ทท่ี า้ ทายในสถานการณ์โควิด 19 ณ ชายแดนใต้”
“มองสังคมหลังโควิด 19: ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
ในสถานการณ์วกิ ฤติโควิด 19" “เตรียมพร้อมอย่างไร
กั บ การระบาดรอบที่ ส องของโควิด 19” เป็นต้น
55

ไทยพีบีเอส 2563

และมีการนำ�ข้อมูลจากเวทีเกีย่ วกับแนวโน้ม ผลกระทบ
การเตรียมรับมือ รวมทัง้ ข้อเสนอวัคซีน - ยา ความหวัง
- วิกฤติ - โอกาส มาสือ่ สารต่อในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
บั น ทึ ก จดหมายเหตุ แ ละระบบฐานข้ อ มู ล ของ
วิกฤติโควิด 19

สำ�หรับการบันทึกจดหมายเหตุและระบบฐาน
ข้อมูลของวิกฤติโควิด 19 ศูนย์ฯ ได้ผลิตสารคดีชุด:
“กองทัพมดงาน ต้านภัยโควิด 19” จำ�นวน 2 ตอน
ออกอากาศ: ศุกร์ที่ 22 และ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ในรูปแบบของสารคดีโทรทัศน์
ทีมงานของศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและ
นโยบายสาธารณะ ได้รวบรวมข้อมูลโดยเริ่มต้นจาก
คำ�ถามทีว่ า่ ระบบสุขภาพไทยจะรับมือกับโรคอุบตั ใิ หม่
ในอนาคตได้หรือไม่ ? ทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่มากกว่า 20 คน นอกจากนี้ยังได้กรองข้อมูล
ทางสถิตสิ ำ�คัญ เอกสารวิชาการและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมระยะเวลามากกว่า 3 เดือน เพือ่ เป็นต้นทุนในการ
จัดทำ� Data Visualization: ชุด โควิด 19 ทำ�ให้เห็น
อะไรในระบบสุขภาพไทย? ซึ่งมีผลตอบรับจากผู้ใช้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม พ.ศ.
2563 ที่สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เกิด
การแพร่ระบาดใหม่ ทำ�ให้มีผู้ใช้เดิมเข้าใช้มากถึง
139,259 Users และผูใ้ ช้ใหม่มากถึง 138,444 Users
สามารถรับชม Data Visualization: ชุด โควิด 19
ทำ�ให้เห็นอะไรในระบบสุขภาพไทย? ได้ที่
https://theactive.net/dataviz/covid19/
ถํ้าที่โปร่งแสง: ใครยังติดอยู่ในนั้น?

จากสารคดีถาํ้ หลวง “สูญ - หา - เจอ - รอด - ฟืน้ ”
ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ
ได้กลับไปสถานที่เดิมด้วยคำ�ถามใหม่ ๆ พร้อมกับ
การคิดใคร่ครวญถึงคำ�ตอบร่วมของสังคมไทย ผ่าน
ภาพยนตร์สารคดี 4 เรื่อง ผ่านสายตาผู้กำ�กับ 5 คน
ในโครงการภาพยนตร์สารคดี “ติดถํา้ ” (The Caved
Life) ซึง่ มีเนือ้ หาสะท้อนภาวะติดถาํ้ ของปัญหาสำ�คัญ
ในสังคมไทย คือ การศึกษา เด็กไร้สัญชาติและกีฬา
ของเด็กชายขอบ เกษตรกรรม และพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยพิบตั ิ
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โดยศูนย์ฯ ได้ทำ�การสือ่ สารแบบ Transmedia ต่อยอด
จากภาพยนตร์สารคดี “ติดถํ้า” ด้วยการจัดวงเสวนา
เวทีสาธารณะ (On Ground) เพื่อถอดบทเรียนการ
ทำ�งานผู้ กำ�กั บ ภาพยนตร์ แ ละคณะทำ�งานผลิ ต
ภาพยนตร์ “ติดถํ้า” รวมทั้งร่วมหาทิศทางและการ
ยกระดับการผลิตภาพยนตร์สารคดีในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
จากนั้นจึงเปิดตัวภาพยนตร์สารคดี “ติดถํ้า”
(The Caved Life) ณ โรงภาพยนตร์ House Samyan
ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
วงเสวนา Doc Talk (1) : “ถํ้าที่โปร่งแสง”: ใครยังติด
อยูใ่ นนัน้ ? และ Doc Talk (2) : กูภ้ ยั ถํา้ ครัง้ ที่ 2 (ติดตาม
ได้ที่ https://theactive.net/news/20201204-2/)
ในการจัดฉายภาพยนตร์รอบสุดท้ายและจัด
เสวนา แก้ไขปัญหา พาคนออกจากถาํ้ โดย ‘ตาล ปัน’
คนต้นเรื่องจาก “นักฟุตบอลหมายเลข 0” ผู้ถือบัตร
ประจำ�ตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบัตร
ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ซึ่งเป็นอุปสรรค ไม่สามารถเป็น

นักฟุตบอลอาชีพได้ 'ตาล ปัน' และครอบครัวได้
เดินทางมาร่วมชมภาพยนตร์สารคดีและร่วมเสวนา
"ความฝัน ความหวัง ของเด็กไร้สัญชาติ: นักฟุตบอล
หมายเลขศูนย์ จะออกจากถํ้าโปร่งแสงได้อย่างไร?"
The Active ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ
YouTube โดยมีตัวแทนนักวิชาการและเจ้าหน้าที่
จากกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมสนทนา จนเกิดการ
แก้ไขปัญหา เด็กไร้สัญชาติในภาพยนตร์ได้รับบัตร
ประชาชนไทยพร้อมการเร่งดำ�เนินการขึ้นทะเบียน
สัญชาติไทยให้กับเด็กที่มีปัญหาเดียวกันอีกจำ�นวน
มาก (ติดตามเนื้อหาทั้งหมดที่ https://theactive.
net/news/20201223-2/)
การทำ�งานนี้ ได้จัดการความรู้ (Knowledge
Management) เรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือ “กว่า
จะเป็นภาพยนตร์สารคดีตดิ ถา้ํ ” (https://theactive.
net/knowledge/thecavedlife-ebook/#page=1)
มีเนื้อหาที่สถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และ
สาขาอื่น ๆ นำ�ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนพัฒนา

การทำ�งานสือ่ สารแบบ Transmedia ต่อไป นอกจากนี้
ศู น ย์ ฯ ได้ เรี ย นรู้ โ มเดลการจั ด จำ�หน่ า ยในธุ ร กิ จ
ภาพยนตร์ จากการจัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้
คอนเน็คท์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานครั้งต่อไปมากขึ้น
นอกจากผลงานเชิงประเด็นในปี พ.ศ. 2563
แล้ว ยังเกิดสิ่งที่มีคุณค่าเชิงกระบวนการที่น่าสนใจ
เช่ น กระบวนการเรี ย นรู้ การพั ฒ นาบุ ค ลากรสู่
Transmedia และการพัฒนาความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสื่อสารและขับเคลื่อนวาระทางสังคม
เช่น จักรวาลความจน การอยู่ร่วมกับความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี พ.ร.บ. ชาติพันธุ์ และการจัดการพื้นที่
เจ้าพระยาเดลต้า
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ส่ ว นที่ 2 : พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ สำ � หรั บ ทุ ก คน

Decode:
Crack & Craft for Future Generation
Decode สื่อออนไลน์ของพลเมืองแห่งอนาคตที่
อยากเห็นการเปลีย่ นแปลง เป็นส่วนหนึง่ ของการหา
ทางออกของสังคมด้วยการคัดเลือกประเด็นอย่าง
พิถพี ถิ นั ใส่ใจในบทสนทนา ความจริงและตัง้ คําถาม
ที่ ท ้ า ทาย เพื่ อ ส่ ง ต่ อ แรงบั น ดาลใจสู ่ ก ารลงมื อ
ออกแบบและสร้างสังคมไปด้วยกัน
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“decode.plus” เป็นเว็บไซต์ของสำ�นักเครือข่าย
สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ที่ความตั้งใจแรกเริ่มคือต้องการ
เป็นสื่อที่จะถอดโจทย์อนาคต - Future Journalism for
Future Citizen เป็นสื่อออนไลน์ที่มุ่งสร้างสรรค์ข่าวสาร
ที่มองผู้รับสารในฐานะพลเมืองไม่ใช่ผู้บริโภค และมุ่งให้
decode.plus เป็นพื้นที่ของการสร้างนักข่าวแห่งอนาคต
(Future Journalist) ทีต่ อบโจทย์สงั คมท่ามกลางบริบทที่
สื่อแนวเดิมเริ่มสูญเสียการเชื่อมต่อกับพลเมือง ขณะที่สื่อ
ใหม่นนั้ เชือ่ มต่อได้เร็ว แต่กม็ ปี ญ
ั หาเรือ่ งคุณภาพ จริยธรรม
ขาดความลุ่มลึก การตรวจสอบ และขาดการหาทางออก
ให้กับสังคม

Decode
กลุม่ เป้าหมายของ Decode คือกลุม่ คนรุน่ ใหม่

ที่ เ ป็ น พลเมื อ งแห่ ง อนาคต พยายามสร้ า งทั ก ษะ
ของความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมี
ส่วนร่วมออกแบบสังคมอย่างเท่าทัน
เนือ้ หาของเว็บไซต์ให้นา้ํ หนักตามกลุม่ เป้าหมาย
และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของสังคมและประเด็น
แห่งอนาคต
ทิศทางของ Decode ตั้งอยู่บนความเชื่อว่า
Future Journalism is collaboration เมือ่ โลกหลัง
การเกิดขึ้นของโควิด 19 แสดงให้เห็นถึงความจำ�เป็น
ในการร่วมมือกัน Decode จึงร่วมกับเครือข่ายทาง
สังคมในการร่วมสือ่ สารและขับเคลือ่ นประเด็นสังคม
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ สาธารณะในการจัดเวทีเสวนาต่างๆ

ทั้ ง ในประเด็ น แรงงาน พลเมื อ งประชาธิ ป ไตย
สิ่งแวดล้อม และสังคมสูงวัย เป็นต้น
Decode เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ กั บ คอลั ม นิ ส ต์ แ ละ
นักเขียนอิสระที่ทำ�งานแบบ Journalist ทิศทาง
เนื้อหาหลักจึงนำ�เสนอเป็นบทความเชิงวิเคราะห์
และคอลัมน์รีวิวหนังสือ เกี่ยวกับประเด็นแรงงาน
รัฐสวัสดิการ ความคิดของคนรุ่นใหม่ มุมมองต่อ
ปรากฏการณ์รอบตัว การทำ�ความเข้าใจความคิดของ
คนในสังคม และประเด็นผูป้ ระกอบการทางสังคมเพือ่
เศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืนของชุมชน เพือ่ หาโมเดลการจัดการ
องค์ ก รเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น ของชุ ม ชน
ทั้งชุมชนเมืองและชนบท
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รู้ สู้ ภั ย . . .
ศูนย์รวมองค์ความรู้ขา่ วสารด้านภัยพิบัติ
ศูนย์พฒั นาการสือ่ สารด้านภัยพิบตั ิ (Disaster Communication
Development Center) เริม่ ต้นจากโต๊ะข่าวภัยพิบตั ปิ ระจ�ำสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับความส�ำเร็จจากการลงพื้นที่รายงาน
ข่าวอุทกภัยครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554
น� ำ มาสู ่ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสื่ อ สารมวลชนด้ า นการรายงาน
ข่าวภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2560 พัฒนาสู่
การเป็น ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ มุ่งเน้นรวบรวม
องค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญ เนือ่ งจากบทบาทของสือ่ มวลชนในการรับมือ
ภัยพิบตั ิ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อประชาชนในการเตรียมตัวและ
เฝ้าระวัง ลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต เพื่อประโยชน์
สูงสุดของสังคมไทย
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ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการ
“พั ฒ นาคน พั ฒ นางาน พั ฒ นาการ
สื่อสารด้านภัยพิบัติ”
กับพันธกิจหลัก 4 ข้อ
1. เป็ น ศู น ย์ ร วมองค์ ค วามรู้ ข่ า วสาร
ด้านภัยพิบัติ
2. ดึงภาคประชาชนให้มสี ว่ นร่วมในการ
รับและส่งสารด้านภัยพิบัติ
3. พัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นทีมสื่อสาร
ด้านภัยพิบัติที่ดีที่สุดในประชาคมอาเซียน
4. นำ�เสนอข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ศูนย์รวมองค์ความรู้ขา่ วสารด้านภัยพิบัติ

ในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้าน
ภัยพิบตั ยิ งั คงมุง่ มัน่ นำ�เสนอประเด็นข่าวสารเพือ่ สร้าง
การตระหนักรู้ด้านภัยพิบัติ พัฒนาเนื้อหาด้านหน้า
จอโทรทัศน์ (On Air) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ผ่านรายการ “รูส้ ภู้ ยั ” ซึง่ สถานการณ์โควิด 19 ทีผ่ า่ นมา
ทำ�ให้เกิดรายการพิเศษ “รู้สู้ภัย ไทยสู้โควิด 19”
สร้างการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น ทวิตเตอร์
เฟซบุ๊ก และแอปพลิเคชันไลน์ ผ่านการรายงานสด
มีล่ามแปลภาษาเพื่อสื่อสารกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงแรกของสถานการณ์ ทำ�ให้
การระบาดของโควิด 19 ในรอบแรก มีช่องทาง
ในการรับมือได้ดี

การลงพืน้ ทีท่ ำ�งานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์
จนเกิด “หมอตงโมเดล” อัศวินเสื้อกาวน์แห่งขุนเขา
อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้น ที่ ร่ว มกั บ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.) นำ�เสนอ
ให้สังคมเข้าถึงการทำ�งานเชิงรุกของ อสม. โดดเด่น
จนเป็นทีย่ อมรับจากนานาประเทศ ได้รบั การประกาศ
เชิดชูเกียรติจากองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) ร่ ว มสร้ า งสรรค์ MV
“ไม่มีภูเขาสูงเกินปีนป่าย” ร่วมกับคุณพงศ์พรหม
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินรางวัลศิลปาธร ประจำ�ปี
2560 สาขาคีตศิลป์ ส่งเสริมและให้กำ�ลังใจการทำ�งาน
ของแพทย์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข และ อสม.
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เพือ่ เป็นวัฒนธรรมความร่วมมือด้านการรับมือป้องกัน
โควิด 19 ทำ�ให้ไทยพีบีเอสมีความโดดเด่นในเรื่อง
การสร้าง Marketing Campaign
ทั้ ง ยั ง พั ฒ นาการสื่ อ สารช่ อ งทางออนไลน์
มุ่งเน้นการทำ�งานแบบ Online First ผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ รู้สู้ภัย
The CAMP ค่ายหรรษา และ เพจ 2 องศา ซึ่งเป็น
รายการผลผลิตของศูนย์ฯ สร้างการเข้าถึงผู้ชมคลิป
วิดโี อรวมกว่า 1,000,000 ครัง้ และยอดเข้าถึงรวมราว
7,500,000 คน นำ�ไปสู่การขยายกลุ่มผู้รับสารผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย ได้แก่ YouTube
Twitter และ Instagram ควบคูก่ บั การพัฒนาเว็บไซต์
http://dxc.thaipbs.or.th รวบรวมรายการต่าง ๆ
ของศูนย์ฯ ข่าว รวมถึงบทความงานวิชาการจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ
นอกจากนีย้ งั มีการผลิตรายการออนไลน์ ได้แก่
DXC TV ทุกวันจันทร ์- ศุกร์ จับประเด็นสถานการณ์
ภัยพิบตั ริ ายวันมาวิเคราะห์เจาะลึกและร่วมหาคำ�ตอบ
ผ่านมุมมองนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง
ขณะที่รายการ DXC On The Road เป็นรายการ
ท่องเทีย่ วเพือ่ เรียนรูก้ ารรับมือภัยพิบตั ใิ นชุมชนต่าง ๆ
ออกอากาศทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่องทางออนไลน์
สร้างเครือข่ายนักสื่อสารภัยพิบัติ

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติมีโครงการ
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยนั ก สื่ อ สารภั ย พิ บั ติ ผ่ า นกิ จ กรรม
ต่าง ๆ ดังนี้
นักสื่อสารภัยพิบัติลุ่มนํ้าภาคกลาง สร้าง
เครือข่ายนักสื่อสารภัยพิบัติจำ�นวน 400 คน จาก
4 จังหวัดลุม่ นาํ้ ท่าจีน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี
นครปฐม และสมุทรสาคร
เครื อ ข่ า ยสื่ อ มวลชนด้ า นภั ย พิ บั ติ โดย
สถาปนารางวัล “สือ่ มวลชนด้านภัยพิบตั :ิ Outstanding
Award On Disaster News Coverage” ในงาน
วันพัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ (D-Day: Disaster
Communication Development Day) ตรงกับ
วันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี
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เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยร่วมกับ
องค์กรระหว่างประเทศและศิลปิน ได้แก่ UNDP
สถานทูตอังกฤษ สถานทูตแคนาดา Heinrich Böll
Stiftung, Goethe-Institut Thailand ศิลปิน ฮิวโก้
จุลจักร จักรพงษ์ และ ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
ศิลปินชาวปาเกอะญอ จัดโครงการเทศกาลหนังสั้น
“โลกป่วยเราต้องเปลีย่ น 2020: Changing Climate,
Changing Lives (CCCL) Film Festival 2020”
สร้ า งเครื อ ข่ า ยเยาวชนคนรุ่ น ใหม่ ใ นการผลิ ต สื่ อ
หนังสั้นเพื่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการตระหนักรู้
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก
เครื อ ข่ า ย Save Ubon ร่ ว มกั บ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างโมเดล
ความร่วมมือกับองค์กรการศึกษาในและนอกพื้นที่
ร่วมส่งเสริมให้เยาวชนในพืน้ ทีส่ ามารถรับมือในภาวะ
วิกฤตินํ้าท่วม
เครือข่ายลุ่มนํ้ายม จัดกิจกรรม Forum
“แม่ยม: สายธารแห่งการต่อสู้” จำ�นวน 3 เวที 3
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ สุโขทัย และพิษณุโลก
เพื่อถอดบทเรียนการจัดการและแก้ปัญหา ฟังเสียง
สะท้อนของผูค้ นในพืน้ ทีต่ น้ นาํ้ กลางนํา้ และปลายนํา้
สู่ ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพการสื่ อ สารเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเชิ ง
นโยบายการจัดการภัยพิบัติต่อภาครัฐในอนาคต
เครือข่ายผูป้ กครองและเยาวชน ทีต่ ระหนักรู้
ด้านความปลอดภัยการรับมือด้านภัยพิบัติ ผ่านการ
จัดกิจกรรมในรายการ “The CAMP ค่ายหรรษา”

และได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
ในส่ ว นกลางและท้ อ งถิ่ น อาทิ หน่ ว ยบั ญ ชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ชมรมจักรยานอุทัยธานี ชุมชน
บ้านขุนสมุทรจีน การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น
เครือข่าย influencer ที่ทำ�งานรณรงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมมาร่วมรายการ “2 องศา นวัตวิถี
นอกห้ อ งเรี ย น” เป็ น รายการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
นอกห้องเรียนของเยาวชน เพื่อสร้างการตระหนักรู้
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และการเปลี่ ย นแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศโลก
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ช่อง 4 ALTV ทีวีเรียนสนุก
ALTV (Active Learning TV) ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก
“พืน้ ทีก่ ารเรียนรูว้ ถิ ใี หม่สำ� หรับทุกคนในศตวรรษที่ 21”
คือบริการใหม่ทไี่ ทยพีบเี อสเปิดตัวเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 เริ่มเป็นโครงการทดลองออกอากาศเพื่อ
เป็นก�ำลังเสริมสร้างการเรียนรู้วิถีใหม่ต่อเด็ก ครู และ
ผู้ปกครองที่ก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของ
โควิด 19 ประเทศไทยได้เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ ส่งผลให้
รูปแบบการจัดการศึกษาของไทยต้องมีความหลากหลาย
มากขึน้ ครูและผูเ้ รียนมีความจ�ำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทัน
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A Lไทยพี
T Vบีเอส ออกแบบเนื้อหาสาระของ ALTV

ให้รับชมแบบมัลติมีเดียและเรียนรู้แบบทรานส์มีเดีย
เชือ่ มโยงเนือ้ หาทัง้ สือ่ โทรทัศน์ สือ่ ดิจทิ ลั และสือ่ สิง่ พิมพ์
ผูเ้ รียน ผูส้ อน ผูช้ ม สามารถออกแบบตารางการเรียนรู้
เรื่องราวที่สนใจได้ด้วยตนเอง ปรับระบบนิเวศการ
เรียนรู้ใหม่ จาก “ห้องเรียน” ไปสู่ “พื้นที่การเรียนรู้”
ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ นำ�ไปสูก่ ารเกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เพื่อให้เกิด
การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยจัดรูปแบบรายการ
ให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ชม ได้เลือกการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ
พื้นฐาน เสริมทักษะเฉพาะทาง สามารถทบทวน
ความรู้ เ ดิ ม เสริ ม ทั ก ษะใหม่ ใ ห้ ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย
สามารถออกแบบจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ALTV
จึงถือเป็นช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่
ที่ช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ไทยพีบีเอสมีการทำ�งานร่วมมือกับกลุ่ม
พันธมิตรด้านการเรียนรูห้ ลายภาคส่วนทีม่ อี ดุ มการณ์
และเจตนารมณ์ ร่ ว มกั น ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษา
ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ และลดภาวะ
ขาดโอกาสการเรียนรู้ให้กับทุกกลุ่ม อาทิ สำ�นักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กองทุน
พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาผู้ชม
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และผู้ฟังไทยพีบีเอส และเครือข่ายผู้ผลิตรายการเด็ก
ที่มาร่วมออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหา ALTV ให้เป็น
โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เนื้อหาสาระบนช่อง ALTV แบ่งกลุ่มรายการ
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ALTV Learning News (ข่าวสารการเรียนรู้)
นำ�เสนอข่าวสารการเรียนรู้เพื่อครอบครัวและชุมชน
มีให้ดูที่นี่เท่านั้น
2. Homeroom Home Run (แนะแนวชีวติ และ
การศึกษา) เสมือนยกวิชาโฮมรูมจากโรงเรียนมาไว้
ที่ ค รอบครั ว เพื่ อ แนะแนวทางชี วิ ต และการศึ ก ษา
ที่คุณเลือกได้เอง
3. Smart Classroom (ห้องเรียนอัจฉริยะ)
ออกแบบรายการให้เสมือนเป็นห้องเรียนอัจฉริยะอย่าง
แท้จริง ผสมรูปแบบในการนำ�เสนอแบบมัลติแพลตฟอร์ม
เน้นการสือ่ สารแบบ Interactive เพือ่ ให้ผเู้ รียนรูส้ ามารถ
เข้าถึงทักษะการเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว “มาทำ�ห้องเรียน
ให้เต็มไปด้วยอัจฉริยะ ที่เด็กทุกคนก็เป็นได้”

4. Farm รู้ (เรี ย นรู้ โ ลกกว้ า งผ่ า นกิ จ กรรม)
สอนให้เห็นชีวิตที่แตกต่างจากโลกแห่งการท่องตำ�รา
กลุ่มรายการที่จะเป็นชุมชนของการเรียนรู้ ร่วมสร้าง
กิจกรรมด้วยหลักการ “บ้าน + โรงเรียน + ชุมชน”
“จับมือกันเรียนรู้โลกใหม่ ที่ไม่ทิ้งใครไว้ขา้ งหลัง”
5. Tutor Hub (นวั ต กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู้ )
เป็นพื้นที่ทดลองการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กบั กลุม่ ผูเ้ รียนทุกกลุม่ เพือ่ ปูวชิ าพืน้ ฐานและทบทวน
ความรู้ เ ดิ ม (Re-skill) รวมไปถึ ง การใช้ น วั ต กรรม
เพื่อการเรียนการสอน กระตุ้นความอยากรับชมเพื่อ
สร้ า งการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง “แหล่ ง รวมครู อ าสา
มาประชันกันด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้”
6. Knowledge Pool (คลังแห่งความรู้และ
ประสบการณ์ ชี วิ ต ) เชื่ อ มโยงทุ ก เครื่ อ งมื อ และสื่ อ
การเรียนรู้ เป็นพื้นที่เพื่อแสดงทักษะความเป็นเลิศ
ประยุกต์ใช้ประสบการณ์และทดลองปฏิบัติไปด้วยกัน
เชิงชุมชน สังคม “เชิญแหวกว่ายในคลังแห่งความรู้
ที่ไม่มีสิ้นสุด”

สังคมได้รบ
ั ประโยชน์จาก ALTV อย่างไร
จากการสำ�รวจความคิดเห็นของผูช้ ม ALTV ทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ จำ�นวน 507 คน พบว่า กลุม่ ครูได้ใช้ประโยชน์
จากเนื้อหารายการมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน และผู้ปกครอง ตามลำ�ดับ
คุณค่ารายการและการนำ�ไปใช้ประโยชน์สำ�หรับกลุ่มครู
สร้างความรู้หรือนวัตกรรมที่นำ�มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้แนวทางพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพครู
สำ�หรับนักเรียน รายการของ ALTV ช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ได้ความรู้ใหม่มากกว่าการเรียนในห้อง
ช่วยกระตุ้นความสนใจเรียนรู้ต่อด้วยตนเอง รวมทั้งช่วยให้ค้นหาและรู้จักความสามารถหรือความถนัดของตนเอง
ขณะที่ผู้ปกครองเห็นประโยชน์ที่ช่วยให้ครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้น ได้แนวทางการสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว การสนับสนุนบุตรหลานให้ได้เรียนรู้ตามความถนัด การสนับสนุนการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ชมผ่านช่องทางออนไลน์ (Social Listening) ช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม
พ.ศ. 2563 พบว่า ชื่นชม ร้อยละ 87 เสนอแนะ ร้อยละ 9 ติ / ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 4
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ALTV มีเนือ้ หาทีแ่ ตกต่างจากรายการในหมวด
Children Program ของช่องอื่น กล่าวคือ ALTV
มุ่งส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิต และ
ทักษะทางสังคมของนักเรียน ทักษะการสอนของครู
การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ตัวอย่างรายการที่โดดเด่นสำ�หรับผู้ชมอายุ
4-14 ปี ได้แก่ รายการวันละนิด อิงลิช, ดิ อัลฟาเบท
เซอร์คัส, ชวนคิดกับนักวิทย์น้อย เกมท้าภาษาไทย
ขณะที่ ร ายการยอดนิ ย มสำ�หรั บ ผู้ ช มที่ เ ป็ น กลุ่ ม
ครอบครัว ได้แก่ วันละนิด อิงลิช ซีรีส์วิถีคน ชวนคิด
กับนักวิทย์น้อย สวัสดีชาวโซเชียล โดยในบรรดา
รายการที่โดดเด่น พบว่า รายการภาษาอังกฤษเป็น
รายการที่ทั้งเด็กและครอบครัวสนใจรับชมมากที่สุด
แผนในอนาคตของ ALTV ไทยพีบีเอสมุ่งหวัง
ที่จะได้รับความร่วมมือจาก กสทช. ในการร่วมสร้าง
นวัตกรรมการศึกษาผ่านคลื่นทีวีสาธารณะที่นำ�ไปสู่
นิเวศการเรียนรู้ใหม่ เพื่อยกระดับให้ประเทศไทย
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพของ
คนในชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การจัดท�ำ ALTV (Active Learning TV)
ทีวเี รียนสนุก ส่งผลดีตอ
่ อุตสาหกรรมสือ
่ โดยรวม

การจัดทำ� ALTV ช่วยเพิม่ สัดส่วนรายการเด็กเยาวชน
สำ�หรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จาก 2,255 นาที/สัปดาห์*
เพิ่มขึ้นเป็น 5,602 นาที/สัปดาห์ ส่งผลให้ยอดรวมรายการ
เด็กเยาวชนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.05 ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด ทั้งนี้ ALTV มีสัดส่วนรายการอยู่ถึงร้อยละ 59.75
ของรายการเด็กเยาวชนทั้งหมดในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล
ALTV สนับสนุนผู้ผลิตอิสระ ทั้งทีมที่เชี่ยวชาญการ
สร้างสรรค์รายการสำ�หรับเด็กเยาวชน และผู้ผลิตหน้าใหม่
รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายการที่ออกอากาศทั้งหมด
ALTV สนั บ สนุ น เนื้ อ หารายการให้ กั บ สถานี /
แพลตฟอร์มอืน่ โดยไม่คดิ มูลค่า อาทิ ช่อง DLTV สถานีโทรทัศน์
รัฐสภา AIS Play, True ID และ TOT iptv เป็นต้น
* ข้อมูลคำ�นวณจาก
AGB Nielsen (ก.ค. - ก.ย. 2563)
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ส่ ว นที่ 2 : พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ สำ � หรั บ ทุ ก คน

Thai PBS Kids

สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ สู่อนาคต
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าหมาย

เรือ่ งการพัฒนาการเรียนรูไ้ ว้วา่ คนไทยต้องได้รบั การศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จ�ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น หนึ่งในเครื่องมือที่หลาย
ประเทศใช้ในการสร้างการเรียนรูค้ อื การใช้ “สือ่ สร้างสรรค์”
มีประกาศของ กสทช. ให้สถานีโทรทัศน์ฟรีทวี รี ะบบดิจทิ ลั
ทุกช่องต้องมีรายการเด็กและครอบครัวทุกวัน อย่างน้อย
วันละ 60 นาที เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ยังเป็นสื่อที่เข้าถึง
ประชาชนไทยได้เป็นอันดับหนึ่ง เป็นสื่อที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และสามารถสร้างเป็นกิจกรรมร่วมใน
ครอบครัวได้ หลายประเทศให้ความส�ำคัญกับการลงทุน
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พัฒนาช่องเด็กและครอบครัว เพราะถือเป็นการลงทุน
เพื่อพัฒนาสังคมที่เกิดผลอย่างแท้จริง ไทยพีบีเอสจึง
จัดตั้ง ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว เป็นกลุ่ม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ (Content-based Unit)
มีภารกิจหลักในการสร้างสรรค์เนื้อหา กิจกรรมให้เป็น
พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู ้ สร้ า งประสบการณ์ ใ หม่ ที่ ต อบสนอง
ทักษะชีวิตส�ำหรับเด็กและครอบครัว ผ่านการให้บริการ
ในช่องทางที่หลากหลาย ทั่วถึง ทั้งด้านหน้าจอโทรทัศน์
(On Air) ด้านสื่อใหม่ (Online) ด้านการท�ำงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย (On Ground) โดยมุง่ หวังจะบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรปี พ.ศ. 2564 ในการเป็น
พื้นที่เรียนรู้ส�ำหรับทุกคน (Learning Space for All)

Thai PBS Kids

เปิดเทอมก่อนใครทางหน้าจอโทรทัศน์

วิกฤติชว่ งสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19
การเลือ่ นเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
ส่งผลกระทบให้เด็ก ๆ ถูกจำ�กัดพื้นที่อยู่ภายในบ้าน
ทางศูนย์ฯ จึงเร่งปรับเปลี่ยนรายการที่ออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 06.30 - 07.30 และ
16.30 - 17.25 น. ให้เป็นเนื้อหารายการส่งเสริม
การเรียนรู้ การศึกษา เพือ่ เตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ
ก่อนการเปิดภาคเรียน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไทยพีบเี อสดำ�เนิน
การพัฒนาช่องทีวีเพื่อการเรียนรู้ Active Learning

TV (ALTV) ช่องหมายเลข 4 โดยศูนย์ฯ ร่วมผลิต
และจั ด หารายการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการการเรี ย นรู้
การศึกษาสำ�หรับเด็กช่วงวัย 3 - 12 ปี ทุกวันจันทร์
ถึ ง วั น ศุ ก ร์ เวลา 06.00 - 07.30 น. และเวลา
18.00 - 19.00 น.
ในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็ก
และครอบครัวดำ�เนินแผนงานผลิตและจัดหาเนื้อหา
และรายการ ออกอากาศด้านหน้าจอโทรทัศน์ (On Air)
ทั้งทางช่อง 3 HD และทางช่อง 4 ALTV รวมทั้งสิ้น
46 รายการ จำ�นวน 890 ชั่วโมง
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การเชื่อมโยงเนื้อหาในรูปแบบ Transmedia

ศู น ย์ สื่ อ สาธารณะเพื่ อ เด็ ก และครอบครั ว
ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การบู ร ณาการเนื้ อ หาและ
การนำ�เสนอในรู ป แบบ Transmedia เชื่ อ มโยง
ด้านหน้าจอโทรทัศน์ (On Air) ด้านสื่อใหม่ (Online)
และสื่อกิจกรรม (On Ground) อาทิ
รายการสนุก สะกด นำ�เนือ้ หานิทานอ่านเพลิน
จัดทำ�เป็นหนังสือนิทานชุด 12 เล่มเพื่อใช้เป็นสื่อ
การเรียนรู้ภาษาไทย
รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย นำ�เนือ้ หา
ช่ ว งการทดลองวิ ท ยาศาสตร์ จั ด ทำ�หนั ง สื อ บ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย (Activity Book) และกล่อง
อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ (Activity Box) เพื่อใช้
เป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย
รายการเกมท้าภาษาไทย รายการ Vocab
King รายการคิดคณิต เล่นเกม ทำ�แบบฝึกหัดทาง
ออนไลน์
นอกจากนี้ ยั ง ออกแบบการพั ฒ นาเนื้ อ หา
เชื่อมโยงแบบ Multiplatform ในรายการเพื่อนหนู
อยู่ป่า ด้วยกิจกรรมตอบคำ�ถามขณะรับชมรายการ
ผ่านช่องทาง Line พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการ
เฉลยคำ�ตอบ
Thai PBS Kids บนโลกออนไลน์

ศู น ย์ สื่ อ สาธารณะเพื่ อ เด็ ก และครอบครั ว
เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยจัดทำ�
เว็บไซต์ไทยพีบีเอสคิดส์ (www.thaipbskids.com)
เพิม่ พืน้ ทีน่ ำ�เสนอเนือ้ หาด้วยบทความจากผูม้ ชี อื่ เสียง
ทางด้านเด็กและครอบครัว คลิปความรู้ด้านต่าง ๆ
อาทิ ภาษาต่างประเทศ การออม ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว เป็นต้น จัดทำ�เกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้สำ�หรับเด็กวัย 4 - 6 ปี และ 7 - 12 ปี
รวมทั้ ง จั ด ให้ มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย อาทิ ภาพ
ระบายสี การเขียนเรียงความ การแสดงความสามารถ
ของเด็กในด้านต่าง ๆ
ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เฟซบุ๊ก
ไทยพี บี เ อสคิ ด ส์ (Facebook ThaiPBSKids)
เป็ น พื้ น ที่ ก ลางในการสื่ อ สารเนื้ อ หาและกิ จ กรรม
จากรายการสำ�หรับเด็ก
70

ไทยพีบีเอส 2563

แต่ละเดือนจะมีการถ่ายทอดสด (Facebook
Live) รายการสนทนาที่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว
Thai PBS Kids สร้างพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้

ศู น ย์ สื่ อ สาธารณะเพื่ อ เด็ ก และครอบครั ว
มุ่งสร้างพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้ร่วม
เรียนรู้ผา่ นกิจกรรมในพื้นที่ตา่ ง ๆ อาทิ
Thai PBS Kids & Family Happy Day
วันสุขสันต์ครอบครัวหรรษา จำ�นวน 5 ครั้ง
รายการตาต้ า ตี ตี้ โ ตโต้ ไดโนมหั ศ จรรย์
กิจกรรม “School Visit” จัดทำ�หนังสือนิทานความรู้
ด้ า นสุ ข ภาวะเพื่ อ ใช้ เ ป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนใน
โรงเรียนอนุบาล 10 แห่ง
รายการขบวนการ FUN นํ้านม กิจกรรม
“สะอาดจังกับ FUN นํ้านม” จัดทำ�ชุดสุขอนามัย
อุปกรณ์แปรงฟัน ล้างมือ พร้อมให้ความรู้ในโรงเรียน
อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20 แห่ง
รายการบ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย Live
Streaming “ไทยพี บี เ อส ชวนเล่ น เรี ย นรู้ กั บ

ครูปฐมวัย” สร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) มอบหนังสือคูม่ อื การทดลอง
วิทยาศาสตร์ (Activity Book) และกล่องอุปกรณ์การ
ทดลอง (Activity Box) ให้กับครูปฐมวัยทั่วประเทศ
จำ�นวน 530 โรงเรียน (จำ�นวนครูทรี่ บั ชม Facebook
Live สูงสุด 1,740 คน และจัดทำ�คลิปการทดลอง
ส่งกลับมา 812 คน)
“ALTV QUIZ CHALLENG” จัดทำ�เครือ่ งมือ
ออนไลน์ (Application)ให้ครูและนักเรียนทัว่ ประเทศ
ทดลองเล่นเกมและจัดให้เป็นการแข่งขันตอบคำ�ถาม
จากเนื้อหารายการ 5 กลุ่มสาระวิชา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

รายการคิดคลับส์ อบรมเทคนิคการเป็น
ผู้ดำ�เนินรายการ
“คิดคลิป” Kid’s Clip Workshop อบรม
ทักษะผลิตสื่อออนไลน์ สำ�หรับเด็กมัธยมศึกษา
รายการ คิดทันข่าว One Day Activity
อบรมความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้สื่อข่าว ผู้ผลิตข่าว
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ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัวมีแผนงาน
ในการพัฒนาบุคลากรและเนื้อหา จากการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างประเทศ เป็นการร่วมผลิต
และแลกเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อนำ�ไปเผยแพร่ร่วมกัน รวมทั้ง
การส่งรายการสำ�หรับเด็กเข้าประกวดในเวทีระดับนานาชาติ
อาทิ
ABU Children’s Drama Co-Production ผลิต
ละครสำ�หรับเด็กเพื่อแลกเปลี่ยนและนำ�ไปเผยแพร่ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกที่ร่วมโครงการ
PRIX JEUNESSE 2020 (VIRTURE) ร่วมงานประชุม
สัมมนา งานตัดสินการประกวดรายการสำ�หรับเด็ก
JAPAN PRIZE 2020 ร่ ว มงานประชุ ม สั ม มนา
งานตัดสินการประกวดรายการสำ�หรับเด็ก
การส่งรายการเข้าประกวด
MAGNOLIA AWARD ส่ง 2 รายการ ได้แก่ รายการ
Little Monster และรายการ The Fork Lifter
PRIX JEUNESS 2020 ส่ง 1 รายการ ได้แก่ รายการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (เข้ารอบ Finalist)
ABU PRIZES 2020 ส่ง 1 รายการ ได้แก่ รายการ
ท้าให้อ่าน The Reading Hero
JAPAN PRIZE 2020 ส่ง 2 รายการ ได้แก่ รายการ
The Alphabet Circus และรายการสนุกเรียน

“

ไทยพีบีเอสมีการสั่งสมประสบการณ์
องค์ความรู้ในการผลิตรายการเด็ก

และมีการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิต

รายการเด็กมาตลอด 13 ปี จนเป็นที่ยอมรับ
และได้รับการชื่นชมมาอย่างสมํ่าเสมอว่า
รายการเด็กของไทยพีบีเอสคือ

”

รายการที่ผู้ปกครองวางใจ
ให้บุตรหลานรับชม
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ส่ ว นที่ 2 : พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ สำ � หรั บ ทุ ก คน

Sunday Inspiration Sport:
รายการกีฬาเยาวชน

รายการในกลุ่มกีฬา เป็นรายการที่สามารถ

เข้าถึงกลุม่ คนรุน่ ใหม่ได้ดพี อสมควร สามารถออกแบบ
ให้มีสารประโยชน์และสาระบันเทิงได้อย่างลงตัว
ไทยพีบเี อสได้ออกแบบรายการกีฬาให้เป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งเพื่อเข้าถึงกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ โดยมี
ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. สร้างแนวคิดที่แตกต่าง สังคมไทยมักให้
ความสำ�คัญกับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติ
หรือระดับอาชีพ ซึง่ เป็นลักษณะยอดพีระมิด ในขณะที่
ฐานพีระมิดอันเป็นกีฬาเยาวชน ซึ่งเป็นฐานในการ
พัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งแก่กีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ กลับได้รับความสนใจน้อยมาก ไทยพีบีเอส

เห็นความสำ�คัญของเยาวชนทีเ่ ป็นฐานความสำ�เร็จให้
แก่ประเทศ และการพัฒนาเยาวชนในการสร้างวินัย
การเคารพกฎระเบียบ สร้างทักษะทางการใช้ชีวิต
พยายามฝึกฝน ศึกษายุทธวิธีเพื่อแสวงหาชัยชนะ
และรู้จักยอมรับการพ่ายแพ้ ปรับปรุงหาจุดบกพร่อง
แก้ไข เพื่อหาโอกาสกลับมาใหม่ ทักษะเหล่านี้สำ�คัญ
กับเยาวชนในปัจจุบันอย่างยิ่ง ไทยพีบีเอสจึงได้สร้าง
รายการกีฬาเยาวชนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศทางการกีฬา ด้วยการสร้างพื้นที่การแข่งขัน
ให้เยาวชนได้มีการพัฒนาฝีมือ ที่ผ่านมาการจัดการ
แข่งขันของไทยพีบีเอสได้สร้างนักกีฬาเยาวชนเข้าสู่
ทีมชาติ และอาชีพจำ�นวนมากสร้างแรงบันดาลใจ
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แก่เยาวชน ด้วยการผลิตรายการที่ออกแบบการจัด
การแข่งขันเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะ
2. ออกแบบรายการและจัดการแข่งขันขึน้ เอง
โดยมิ ไ ด้ ไ ปอิ ง กั บ การจั ด การแข่ ง ขั น ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
เพื่ อ ความสะดวกในการจั ด การ เช่ น ระยะเวลา
และหลักจริยธรรมองค์การฯ ดังนี้
2.1 การจัดการแข่งขันแบบชมหรือติดตาม
ต่อเนื่อง (Series) ปกติการจัดการแข่งขันกีฬาจะ
จัดแบบแข่งต่อเนือ่ งทุกวันจนจบการแข่งขัน (Event /
Tournament) ลักษณะ 5 - 7 วัน ซึ่งจะสามารถ
ถ่ายทอดสดได้เพียงไม่กว่ี นั หรือเฉพาะในวันชิงชนะเลิศ
เท่านั้น ไทยพีบีเอสจึงได้ออกแบบการจัดการแข่งขัน
ให้มีสัปดาห์ละ 1 วัน เริ่มตั้งแต่รอบแรกหรือรอบ
แบ่งกลุ่ม 3 สัปดาห์ รอบรองชนะเลิศ 1 สัปดาห์
และรอบชิงชนะเลิศอีก 1 สัปดาห์ (Series) สามารถ
สร้างการติดตามแก่ผู้ชมได้มากกว่า เพื่อผลในการ
สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ได้แก่
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- รายการ Thai PBS Youth Sepak Takraw
Girls Series การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
- รายการ Thai PBS Youth Sepak Takraw
Men Series การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนชาย
รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
- รายการ Thai PBS Girls Volleyball Super
Series การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
2.2 การผลิตรายการด้วยมาตรฐานระดับสากล
เพื่อผลทางจิตวิทยาในการสร้างแรงบันดาลใจแก่
เยาวชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย นอกจากนี้
ยังได้ผลิตคลิปสั้นที่สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน
ในรูปแบบต่าง ๆ จำ�นวนมากเพื่อกระตุ้นความสนใจ
ต่อรายการ
2.3 ช่องทางการเผยแพร่ ได้วางแผนเผยแพร่
หลากหลายช่องทางให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ทัง้ การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์
โดยเริม่ ถ่ายทอดสดรายการแข่งขันตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557
อาจเรียกได้วา่ ไทยพีบเี อสเป็นสือ่ แห่งแรกของประเทศ
ทีเ่ ริม่ บุกเบิกการถ่ายทอดสดกีฬาออนไลน์ ด้วยการใช้
ช่องทางที่นิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น Facebook,
YouTube หรือ เว็บไซต์ของไทยพีบีเอส
จากการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนไทยพีบเี อส
รอบชิงชนะเลิศ 3 รายการ ถ่ายทอดสดผ่าน VIPA,
Facebook, YouTube ได้แก่
(1) Thai PBS Youth Sepak Takraw Girls
Series 2020 มียอดชมทาง Facebook 2.8 แสนครั้ง
ผู้ชมพร้อมกัน (Peak View) สูงสุด 9,800 Views
(2) Thai PBS Youth Sepak Takraw Men
Series 2020 ผู้ชมบน Facebook 2.1 แสนครั้ง
(3) Thai PBS Girls Volleyball Super
Series 2020 การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ปัจจุบันรายการกีฬาได้สร้างแฟนเพจและมี
ผู้ติดตามมากมาย เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ทั้งกลุ่ม
เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้สนใจกีฬา
3. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดย
แสวงหาจุดหมายหรือเป้าหมายร่วม เพื่อใช้ศักยภาพ
ร่วมกันผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
3.1 รายการกีฬาเยาวชนทีร่ ว่ มมือกับภาคี มีดงั นี้
- รายการ SDN Futsal No L Inspired by
Thai PBS การแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต ซอลเยาวชนชาย
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
3.2 มีการแสวงหาภาคีรว่ ม ดังนี้ กรมพลศึกษา
สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา
วอลเลย์ บ อลแห่ง ประเทศไทย สำ�นัก งานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำ�นักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และมูลนิธิหยุดพนัน
ไทยพีบีเอสเล็งเห็นว่า การพัฒนากลุ่มรายการ
กีฬาเยาวชนและการถ่ายทอดกีฬาที่ตอบสนองการ
รับชมบนหลายแพลตฟอร์มนี้ ถือเป็นทัง้ การขยายฐาน
ผู้ชมรุ่นใหม่ให้ไทยพีบีเอสและเป็นการสร้างโอกาส
ให้เยาวชนที่สนใจด้านกีฬาได้มีเวทีพัฒนาศักยภาพ
อีกทางหนึ่งด้วย
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รายการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตลอด ระยะเวลาที่ ผ่ า นมา

ไทยพี บี เ อสให้ ค วาม
สำ�คั ญ กั บ รายการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต มาโดยตลอด
เมื่อประเทศไทยกำ�ลังก้าวสู่สังคมสูงวัย กระแสสังคม
ที่หันมาสนใจการดูแลสุขภาพไปพร้อมกับการเติบโต
ของเทคโนโลยีทเี่ ข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจำ�วันมากขึน้
โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2563 วิกฤตการณ์โควิด 19
ได้ ส ร้ า งความตื่ น ตั ว ทางด้ า นสุ ข ภาพให้ กั บ คนไทย
ทั่ ว ประเทศที่ จ ะต้ อ งใช้ ชี วิ ต ในยุ ค ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (New
Normal) เรื่องสุขภาพและการรักษาร่างกายให้แข็งแรง
มี ภู มิ ต้ า นทาน กลายเป็ น โจทย์ ใ หม่ ที่ ค นไทยจะต้ อ ง
ปรับตัวเพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้
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ไทยพีบีเอสจึงมีการปรับเนื้อหาของกลุ่มรายการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ เพือ่ เน้นการให้ขอ้ มูลทีน่ ำ�ไปปรับใช้
ในชีวติ ประจำ�วัน เท่าทันสถานการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ
ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของคนไทยให้ดขี นึ้ และเข้มแข็ง
แบบ 360 องศา ซึง่ จะเป็นส่วนสำ�คัญทีท่ ำ�ให้ประเทศไทย
ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ที่ยากลำ�บากนี้ไปด้วยกันด้วยความ
มั่นคงและยั่งยืน โดยมี 3 รายการหลักที่ผู้ชมไทยพีบีเอส
รับชมมาอย่างต่อเนือ่ งในหลายปีทผี่ า่ นมา ได้แก่ รายการ
วันใหม่วาไรตี้ คนสู้โรค และลุยไม่รู้โรย

รายการวันใหม่วาไรตี้

ออกอากาศ (สด) ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 10.00 น.
นำ�เสนอข่ า วสารที่ กำ�ลั ง เป็ น กระแสหรื อ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคม เพื่อให้ผู้ชมได้เกิด
ความตระหนักรับรู้ถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เป็นพื้นที่
ในการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวที่ประชาชนควรรับรู้
ไม่วา่ จะเป็นสิทธิ หน้าทีแ่ ละข้อพึงระวัง การเปิดพืน้ ที่
ให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาต่าง ๆ เพือ่ ให้หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ รู้ แ ละดำ�เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงการนำ�เสนอเรื่องราวที่สร้าง
แรงบั น ดาลใจให้ แ ก่ ผู้ ช ม เช่ น การสร้ า งงานและ
อาชีพต่าง ๆ การท่องเทีย่ ว วิถชี วี ติ วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์
และกิจกรรมชุมชน โดยมีการแบ่งเนื้อหารายการ
ออกเป็นคอลัมน์หลัก ๆ คือ

ความเคลื่ อ นไหวทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
เรื่ อ งราวที่ เ ป็ น สถานการณ์ ร ายวั น กระแสสั ง คม
และได้รับความสนใจ
ชัวร์หรือมัว่ : ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ข้อมูลหรือข่าวสารที่มีการส่งต่อในสื่อโซเชียล
รู้เท่ารู้ทัน: พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวง
ต่าง ๆ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และภูมิคุ้มกันทาง
สังคม รู้เท่าทันข่าวจริง ข่าวปลอม กลลวงมิจฉาชีพ
กฎหมาย รวมถึงนวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิต
ร้ อ งทุ ก ข์ ล งป้ า ยนี้ : รายงานสถานการณ์
ความเดือดร้อน ทุกข์ชาวบ้านทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรม
หรือการแก้ไข โดยเป็นพืน้ ทีต่ วั แทนเสียงจากชาวบ้าน
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ที่ประสบปัญหา รวมถึงการติดตามการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ แทนประชาชน
ประเด็นสังคม: พูดคุยและแบ่งปันเรือ่ งราวดี ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม โดยกลุม่ จิตอาสาหรือโครงการต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคม สร้างแรงกระเพื่อม
ให้สงั คมเกิดความเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม
สีสันวาไรตี้: พูดคุยและบอกเล่าเรื่องราว
วิถชี วี ติ ศิลปวัฒนธรรม เช่น อาหาร อาชีพ วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ แหล่ง
ท่องเทีย่ ว ความสวยงามทางธรรมชาติ และความน่ารัก
ของสัตว์ตา่ ง ๆ
ตลาดนั ด วั น ใหม่ : พื้ น ที่ ที่ ใ ห้ ป ระชาชน
พ่อค้าแม่ค้า และวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ นำ�สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์มาเสนอขายใน “ช่วงตลาดนัดวันใหม่”
ตลาดทีจ่ ะช่วยสร้างรายได้ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจาก
โควิด 19
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คนสู้โรค

ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 15.05 - 15.30 น.
สดใหม่ทุกเรื่องสุขภาพกับไทยพีบีเอส สถานี
รักสุขภาพ ด้วยแนวคิด “ส่งเสริมการเรียนรู้ สู้โรค
พึ่งพาตัวเองให้มีสุขภาพดี” นั่นคือความแข็งแรง
หายป่วย ชะลอความเสือ่ ม และอายุยนื อย่างมีคณ
ุ ภาพ
โดยเสนอเนือ้ หาของรายการเป็นเสมือน หมอประจำ�บ้าน
ของผูช้ ม ต้องการสร้างคนใส่ใจสุขภาพให้เป็น Active
Citizen พลเมืองทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม มีจติ สาธารณะ
ด้ า นสุ ข ภาพ ทั้ ง ต่ อ ตั ว เองและคนอื่ น (Health
literacy) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ แล้วส่งต่อความรู้
เรื่องสุขภาพที่ถูกต้องให้กับเพื่อนในวงกว้าง เป็นการ
ต้านข่าวลวง (Fake News) ทีแ่ พร่หลายในสือ่ โซเชียล
นำ�เรื่องสุขภาพใกล้ตัว มาผสานให้ทันต่อพฤติกรรม
ของการรับชมที่เปลี่ยนไป

ในการป้ อ งกั น โรคภั ย ไข้ เจ็ บ อาทิ โภชนบำ�บั ด
แนวทางปรับพฤติกรรมเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการป่วย
สาธิตวิธีออกกำ�ลังกายที่ได้มากกว่าความแข็งแรง
ลุยไม่รู้โรย Super Active

โดยเฉพาะการปรั บ วิ ถี ชี วิ ต ในแบบ New
Normal จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19
ทีเ่ ริม่ มาตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบนั
ทำ�ให้ความเจ็บป่วยที่ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องหนัก
ให้เป็นเรือ่ งน่าติดตามและเรียนรู้ สามารถนำ�ไปปฏิบตั ิ
ตามได้จริง ซึ่งเน้นนำ�เสนอชุดการเรียนรู้สำ�หรับผู้ชม
อายุ 40 ปีขึ้นไปจนถึงกลุ่มผู้สูงวัยตามเขตเทศบาล
และพร้อมรับกับ พ.ศ. 2564 ปีที่ประเทศไทยได้เข้าสู่
การเป็นสังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์แบบ เพราะคนไทย
กว่าร้อยละ 40 กำ�ลังจะเข้าสู่วัยเกษียณ
ทุ ก วั น นี้ ผู้ สู ง วั ย รั บ สื่ อ มากมาย ทั้ ง จาก
หนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ แผ่ น ป้ า ยโฆษณา
รวมถึงในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะข่าวสารเรือ่ งสุขภาพ
ที่พวกเขามีความสนใจมากที่สุด ทำ�ให้วัยเก๋าทันต่อ
เหตุการณ์ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์
และสาธารณสุขต่าง ๆ เพือ่ เสนอองค์ความรูท้ น่ี า่ สนใจ

ออกอากาศทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 08.00 - 08.30 น.
รายการที่เสริมสร้างพลังกาย พลังใจให้กับ
ผู้สูงวัยและผู้ใกล้ชิดที่ต้องดูแลผู้สูงวัยในบ้านหรือ
ในชุมชน เสริมพลังการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายให้
มองเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เพื่อก้าวออกมาใช้
ชีวติ ในฐานะพลเมืองอาวุโสของสังคมได้อย่างสง่างาม
พึง่ พาผูอ้ นื่ ให้นอ้ ยทีส่ ดุ ทัง้ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ
และด้านการเงิน สร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนทุกวัย
เพือ่ ให้สงั คมตระหนักถึงคุณค่าของผูส้ งู วัย และเรียนรู้
ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น อย่า งมี ค วามสุ ข โดยแบ่ ง รายการ
ออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงสูงวัยไอดอล พิธีกรหนุ่มออกตามหา
ผู้สูงวัยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้สูงวัยที่มากด้วย
ประสบการณ์ โดยครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ อาชีพ
และการเรี ย นรู้ ป รั บ ตั ว เพื่ อ ให้ สั ง คมได้ ม องเห็ น
ศักยภาพของผู้สูงวัย นอกจากนี้ เรื่องราวต่าง ๆ ของ
ผู้สูงวัยยังเป็นแบบอย่างให้กับผู้สูงอายุท่านอื่น ๆ ได้
เรียนรู้วิธีคิด หลักการใช้ชีวิตให้มีความสุขและเป็น
ชีวิตในช่วงบั้นปลายที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า
ช่วงสูงวัยไปด้วยกัน นำ�เสนอกลุม่ คน ชุมชน
หรือหน่วยงานทีล่ กุ ขึน้ มาทำ�งานเพือ่ ตอบโจทย์สงั คม
สูงวัยในด้านต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่พัฒนาความ
เป็นอยูข่ องผูส้ งู วัย เทคโนโลยีทด่ี แู ลสุขภาพของผูส้ งู วัย
และชุมชนที่ส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงวัย
ไทยพีบเี อสจัดวางกลุม่ รายการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตทั้ง 3 รายการให้เป็นรายการเรือธง (Flagship
Program) อีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อทำ�หน้าที่ของ “เพื่อน”
ที่บอกเล่า ส่งต่อข้อมูลให้กับ “เพื่อน” เพื่อให้เรา
ก้าวเดินอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน
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ละคร...

สร้างอนาคตของสังคม

ไทยพีบีเอสมีความมุ่งมั่นผลิตละครสะท้อนสังคม

เพื่อส่งความบันเทิงให้ผู้ชมพร้อมไปกับการบันทึก
ภาพเหตุการณ์ของสังคมในแต่ละมิติ รวมทั้งสื่อสาร
แง่คิด การใช้ชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม
และสร้างอนาคตของสังคม ละครทุกเรือ่ งออกอากาศ
ทางช่อง 3 HD และทางช่อง VIPA.me
ปี พ.ศ. 2563 ไทยพี บี เ อสนำ�เสนอละคร
ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. ละครที่สะท้อนการปรับวิถีชีวิตช่วงวิกฤติ
โควิด 19 เรือ่ ง “14 วัน ฉัน (ไม่) เปลีย่ น My Quarantine
Days” เป็ น ละครไทยที่ ผ ลิ ต ในช่ ว งสถานการณ์
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โควิด 19 ซึ่งรัฐบาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์
ประเทศ ห้ามเดินทาง และห้ามกองถ่ายภาพยนตร์
และละครถ่ายทำ�เกิน 10 คน แต่ไทยพีบเี อสตัดสินใจ
ผลิตละครเกีย่ วกับเรื่องราวของสถานการณ์โควิด 19
ด้วยรูปแบบการทำ�งานในวิถี New Normal เพราะ
อยากบันทึกภาพเหตุการณ์ สถานการณ์เรื่องราว
ความนึกคิด วิถีชีวิตของผู้คน และสภาพสังคมช่วง
เวลานี้ไว้ในรูปแบบละคร โดยเล่าผ่านสองครอบครัว
บ้ า นใกล้ เรื อ นเคี ย ง ในช่ ว งกั ก บริ เวณที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
14 วัน แต่ละวันชะตาชีวิตของพวกเขาจะถูกเล่าผ่าน
ปรากฏการณ์โควิด 19 ไม่ว่าร้ายหรือดี ในท้ายที่สุด

เราจะเห็นความงามของการเริ่มต้นใหม่ การกลับมา
มองคนข้ า ง ๆ อย่ า งใกล้ ชิ ด รู้ จั ก กั น ใหม่ อี ก ครั้ ง
เรียนรู้และเติบโตจากวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
2. ละครที่ปลูกฝังคุณค่าและสายใยรักของ
ครอบครัว เรื่อง “Stunt MOM ไม่ใช่มัม ทำ�แทน
ไม่ได้” ละครในวาระวันแม่แห่งชาติ และเรือ่ ง “พ่อ...
เป็นแล้วไม่หาย” ละครในวาระวันพ่อแห่งชาติ
ไทยพีบีเอสตั้งใจผลิตละครทั้งสองเรื่องเพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
(รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะ
พ่อและแม่แห่งแผ่นดิน โดยนำ�คำ�สอนของทั้งสอง
พระองค์มาสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาละครที่เล่าผ่าน
ชีวิตความเป็นแม่และพ่อที่เป็นคนธรรมดา แต่รับรู้
ถึงภาระหน้าที่ของตนในการดูแลลูก ไม่ว่าจะต้อง
เผชิญกับอะไร แต่สิ่งสำ�คัญคือความรักของพ่อแม่
เหนือกว่าสิ่งอื่นใดในโลกที่ไม่มีใครทำ�แทนได้
ไทยพีบีเอสให้ความสำ�คัญกับการสร้างความ
สัมพันธ์ในครอบครัว เพราะเชื่อว่าถ้าหน่วยเล็กอย่าง
ครอบครัวแข็งแรง หน่วยใหญ่อย่างสังคมก็จะแข็งแรง
ไปด้วย
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3. ละครสร้ า งแรงบั น ดาลใจ ให้ แ ง่ คิ ด เพื่ อ
อยูร่ อดท่ามกลางปัญหาปากท้อง เรือ่ ง “อวสานมนุษย์
เงินเดือน” และละครซิทคอม (Situation Comedy)
เรื่อง “มันนี่ที่รัก”
“อวสานมนุษย์เงินเดือน” เป็นละครที่อยู่ใน
โครงการละครชุด “อย่า อยู่ อย่าง อยาก The Series”
ซึ่งต้องการสะท้อนสถานการณ์วาระปากท้อง วิกฤติ
ตลาดแรงงาน เมื่ อ คนวั ย 50 ปี ต้ อ งตกงานจาก
สถานการณ์โควิด 19 และความเปลี่ยนแปลงไปของ
ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล ทุกคนไม่ได้เตรียมตัวรับ
ความเสีย่ งจากการตกงานมาก่อน ตัวละครต้องปรับตัว
หาทางเอาตัวรอดให้ทนั ในยุคดิจทิ ลั เรียนรูท้ กั ษะใหม่
ในชีวิตที่ไม่เคยทำ�มาก่อน สิ่งที่ละครต้องการสะท้อน
คือ เราสามารถปรับตัวสร้างอาชีพใหม่ได้ไม่ว่าเราจะ
เป็นใคร เพียงแค่เราต้องเริ่มต้นเรียนรู้
ส่วนละครซิทคอมสุดสนุกเรื่อง “มันนี่ที่รัก”
ไทยพีบีเอสต้องการหยิบยกประเด็นปัญหาปากท้อง
มาเล่าผ่านเรือ่ งราวชีวติ ของคนในชุมชนตลาดแห่งหนึง่
ที่ ต้ อ งดิ้ น รนทำ�มาหากิ น ชี วิ ต ของผู้ ค นในตลาดมี
ความฝันแตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีร่วมกัน
คือ ปัญหาทางด้านการเงิน แต่ด้วยมิตรภาพและ
ความผูกพัน ทุกคนถึงต้องคอยช่วยเหลือกันและกัน
เพื่อให้ชีวิตฝ่าปัญหาที่เกิดขึ้นและดำ�เนินต่อไปได้
เอกลักษณ์เด่นของละครไทยพีบีเอสคือ การ
พยายามสื่อสารและสร้างแนวคิดการใช้ชีวิต ทั้งด้าน
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม มุมมองสังคมที่หลากหลาย
ให้กับผู้ชม ซึ่งแนวคิดที่ต้องการสื่อสารจะสอดคล้อง
ไปกับนโยบายวาระหลักขององค์กร และสิ่งสำ�คัญ
ที่สุดคือ ไทยพีบีเอสเชื่อว่า ละครไม่ใช่เพียงแค่การ
สะท้อนสังคม แม้ว่าต้นเรื่องจะเริ่มจากการเล่าเรื่อง
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมก็ตาม แต่ละครแบบ
ไทยพีบีเอสคือ ละครที่ช่วยสร้าง “อนาคต” ให้กับ
สังคม เมื่อเราต้องการขับเคลื่อนสังคมไปทางไหน
เราก็จะผลิตละครเพื่อ “นำ�ทางอนาคต” ปลูกฝัง
ค่านิยมให้กับสังคมไปในทิศทางนั้น เพราะละครคือ
แหล่งบันเทิงที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีเยี่ยม
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ส่ ว นที่ 2 : พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ สำ � หรั บ ทุ ก คน

Thai PBS
New Media 2563
ในปี พ.ศ. 2563 สือ่ ใหม่หรือสือ่ ดิจทิ ลั ของไทยพีบเี อส

พัฒนาช่องทางการเข้าถึงในกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย
ปรับรูปแบบการนำ�เสนอเนื้อหาบนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้
สอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคสือ่ ของ Digital Audience
และด้วยสถานการณ์ขา่ ว เหตุการณ์สำ�คัญตลอดทัง้ ปี ไม่วา่
จะเป็นข่าวกราดยิงทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา การชุมนุม 2563
โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงเป็น
ปี ที่ ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ทุ ก ช่ อ งทาง มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
การใช้ชีวิตของผู้คน และจากผลสำ�รวจของ Hootsuite
สะท้อนสถิติให้เห็นว่าโควิด 19 ทำ�ให้คนใช้ Social Media
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 43 และกลายเป็นช่องทางการอัปเดต
ข่าวสารของคนทุกช่วงวัยไปแล้ว
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นอกจากนี้ สถานการณ์นี้ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้
คนทั่วโลกต้องพึ่งพาโลกดิจิทัลมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
พฤติกรรมและกิจกรรมในชีวติ ประจำ�วันทีเ่ ปลีย่ นไปเพือ่ ให้
สอดรับกับนโยบายและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 เช่น การซือ้ ของทางออนไลน์ การสัง่ อาหาร สินค้า
อุปโภคบริโภคทางออนไลน์ การทำ�ธุรกรรม การชำ�ระเงิน
แบบไร้การสัมผัส และอีกมากมายกิจกรรม สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นปัจจัยให้ประชาชนเกิดความคุ้นชินในการก้าวเข้าสู่
โลกดิจทิ ลั และเชีย่ วชาญมากขึน้ มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์
การเชื่อมต่อเพื่อการเข้าถึงมากขึ้น เราคงไม่อาจปฏิเสธ
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารและเนือ้ หารวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ
จากผูช้ มผูฟ้ งั ในทุกกลุม่ อายุ ทุกช่วงวัยในช่องทางออนไลน์
ได้อีกต่อไป

ทำ�ให้ตลอดปี พ.ศ. 2563 บริการสือ่ ดิจทิ ลั ของไทยพีบเี อส
ได้ปรับแผนการนำ�เสนอเนื้อหา พัฒนาช่องทาง นวัตกรรม
ด้ ว ยฟั ง ก์ ชัน พิ เ ศษ เพื่อ ให้ ร องรั บ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ในทุกสถานการณ์สำ�คัญของสังคม อาทิ เว็บไซต์ COVID-19
https://covid19.thaipbs.or.th พร้อมบริการ Chatbot
ตรวจสอบข้อมูล แบบสำ�รวจความเสีย่ ง และบริการ Big Sign
ภาษามื อ ใหญ่ เ ต็ ม จอ เพื่อ ผู้พิก ารทางการได้ ยิน เกาะติ ด
สถานการณ์ชุมนุมในทุกพื้นที่สำ�คัญผ่านเว็บไซต์เกาะติดชุมนุม
2563 http://ThaiProtest.thaipbs.or.th ตรวจสอบระดับค่าฝุน่
PM2.5 แบบเรียลไทม์ กับเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/
CheckPM25 โดยผลิตเนือ้ หาให้ครอบคลุมทุกรูปแบบมัลติเดีย
ทัง้ บทความ ภาพ อินโฟกราฟิก
วิดโี อ พอดคาสต์ เป็นต้น
เว็บไซต์พิเศษเหล่านี้เป็นการรวบรวมข่าวและเนื้อหาพิเศษเพื่อ
สถานการณ์เฉพาะกิจที่นับเป็นแหล่งข้อมูลที่สำ�คัญในการให้
บริการประชาชนได้อย่างทัว่ ถึงและหลากหลายความต้องการ
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สำ�หรั บ แพลตฟอร์ ม โซเชี ย ลมี เ ดี ย นั บ เป็ น ช่ อ งทาง
สำ�คัญที่ยังคงมีผู้เสพสื่อเลือกใช้เป็นอันดับแรก ๆ Facebook,
Twitter, YouTube, LINE และ Instagram ยั ง คงเป็ น
แพลตฟอร์มหลักที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำ�วัน แต่ในปี พ.ศ.
2563 นี้ก็ยังมีแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ใหม่ ๆ ที่ได้รับ
กระแสความนิยมโดยเฉพาะสำ�หรับคนรุ่นใหม่ คือ TikTok
โซเชียลมีเดียสัญชาติจีนสำ�หรับคนนิยมการทำ�คลิปสั้นและ
Blockdit แหล่งเนื้อหาความรู้ แนวบทความสำ�หรับนักเขียน
และนั ก อ่ า น ซึ่ ง ไทยพี บี เ อสเล็ ง เห็ น ถึ ง โอกาสในการเข้ า ถึ ง
กลุ่มผู้บริโภคสื่อกลุ่มใหม่ ๆ ในไตรมาส 4 จึงได้เปิดให้บริการ
ข่ า วสาร เนื้ อ หาในแพลตฟอร์ ม นี้ โดยเห็ น ถึ ง โอกาสที่ จ ะ
เข้าถึงและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่อาจไม่ได้อยู่ใน
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีอยู่เดิม โดยได้รับการตอบรับ
เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 35 ในช่วง 7 เดือน
ตามสถิติของไทยพีบีเอสบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ช่องทาง
ทีม่ อี ตั ราการเติบโตของผูต้ ดิ ตามใหม่หรือ New Member สูงสุด
คือ YouTube เพราะเป็นช่องทางออนไลน์ที่มีความนิยมสูง
ในประเทศไทยในกลุ่ม Video Content ส่วนกลุ่มอายุของ
สมาชิกที่ใช้งาน Social Media มากที่สุด คือ วัยทำ�งาน
ในช่วงอายุ 25 - 34 ปี ในเพศชายและหญิงยังคงมีอัตราเฉลี่ย
ใกล้ เ คี ย งกั น และยั ง คงเป็ น กลุ่ ม ผู้ อ าศั ย ในกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล ตามสัดส่วนการเติบโตของ Internet Users ของ
ประเทศไทย
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บริการใหม่ Thai PBS New Media

ตลอดปี พ.ศ. 2563 ไทยพีบเี อสยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ ๆ บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการนำ�เสนอ
ที่หลากหลายรูปแบบ เข้าใจและคัดสรรเนื้อหาตามความ
ต้องการเฉพาะบุคคล และให้ขอ้ มูลส่งถึงประชาชนทุกกลุม่
อย่ า งทั่ว ถึ ง ด้ ว ยการผสมผสานนวั ต กรรมสื่อ (Media
Innovation) ให้ ส อดรั บ กั บ เทคโนโลยี แ ละพฤติ ก รรม
ของผู้ รั บ สารที่ แ ตกต่ า งกั น ในช่ ว งเวลาที่ แ ตกต่ า งและ
หลากหลายวิธีการเข้าถึง
The Visual
		(http://thevisual.thaipbs.or.th)
นำ�เสนอข้อมูลเชิงลึก สะท้อนประเด็น
สังคมใกล้ตวั ผ่านการเล่าเรือ่ งในรูปแบบ Data
Visualization โดยมุ่งหยิบยกประเด็นสำ�คัญ
ใกล้ ตั ว อั น ผู ก โยงกั บ ข้ อ มู ล มหาศาลที่ ใ คร
หลายคนอาจไม่ทันสังเกตหรือมองข้าม มา
บอกเล่าเป็นเรือ่ งราว ถ่ายทอดแบบ Interactive
ที่ เข้ า ใจง่ า ยในรู ป แบบงานวารสารที่ ใ คร
หลายคนอาจคุน้ หูในชือ่ Data Journalism
The Visual นั บ เป็ น บริ ก ารใหม่ ที่
อยากให้เป็นพื้นที่ใหม่ จุดประเด็นให้ Active
Citizen มาร่วมกันออกแบบว่าอยากผลักดันประเด็นอะไร
เพือ่ พัฒนาสังคมไทย โดยชิน้ งานชุดที่ 1 หัวข้อ “คนกรุงเทพฯ
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มีพื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอจริงหรือ?” ได้ขยายประเด็นไปสู่
การจัดเวที The Visual Talk: กรุงเทพสีเขียวอ่อน ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร รุกขกรจากกลุ่ม BIG TREE และ
ผู้ดำ�เนินรายการหนังพาไป มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดและ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์วา่ ด้วยเรือ่ งความสำ�คัญของพืน้ ที่
สีเขียวกับมนุษย์ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง
และสั ม ผั ส พื้ น ที่ สี เขี ย วที่ ใช้ ง านได้ จ ริ ง ด้ ว ยตนเอง และ
รับชมคลิปจำ�ลองแบบ 360 VR พร้อมทั้งหาข้อมูลสถิติ
เชื่อมโยงในเชิงลึกได้ต่อทางเว็บไซต์ The Visual ยังคง
สร้ า งสรรค์ เ นื้ อ หาในประเด็ น สำ�คั ญ ของสั ง คมเพิ่ ม เติ ม
อาทิ รถไฟฟ้า..มหาความเปลี่ยนแปลง ประเด็นความ
เท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)
Thai PBS 360VR
(www.thaipbs.or.th/360VR)
เปิดประสบการณ์มมุ มองการรับชมภาพและ
วิดีโอแบบ 360 องศา และ VR ภาพเสมือนจริง
ให้ ผู้ ช มได้ สั ม ผั ส มิ ติ ก ารเล่ า เรื่ อ งด้ ว ยเทคโนโลยี
ที่เข้าถึงได้ง่าย ๆ บนออนไลน์
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Thai PBS Big Sign
		 (www.thaipbs.or.th/Bigsign)
บริการเนือ้ หาและช่องทางทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้
สำ�หรับคนพิการทางการได้ยิน ให้ชมภาษามือ
ใหญ่ ชัด เต็มจอ สื่อสารได้ง่าย
เข้าถึงสะดวก เลือกชมได้ทั้งข่าว
และเนื้อหาสาระบันเทิง

VIPA BOT
น้องวิภาบอต ที่จะช่วยเสิร์ฟข่าวตามความ
ต้องการผู้ใช้เฉพาะบุคคล และช่วยตอบข้อความ
อั ต โนมั ติ ด้ ว ยเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ หรื อ
Artificial Intelligent (AI) แบบ Real-Time
Text to Speech
การรับสื่อที่ไม่จำ�กัดเฉพาะแค่การอ่านเท่านั้น
เป็ น บริ ก ารถ่ า ยทอดเนื้ อ หาข่ า วสารจากรู ป แบบ
ข้อความเป็นเสียงอ่านอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ฟังได้เลือก
เข้าถึงและรับข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์
และช่วงเวลา
Speech to Text
บริการแปลงเสียงอัตโนมัตจิ ากวิดโี อคอนเทนต์
ให้ เ ป็ น ข้ อความหรือคำ�บรรยาย เพื่อลดข้อจำ�กัด
ในการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบภาพและเสียง และช่วย
กระจายข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงในทุกกลุ่มผู้ชม

“

..ไทยพีบีเอสยังคงทุ่มเทพัฒนาเนื้อหาที่ดี
มีคุณค่า คุณประโยชน์ไปพร้อม ๆ กับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อยุคใหม่
ที่ท�ำให้ผู้รับสารมีความสะดวก เข้าใจง่าย
ได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ
การเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ส�ำหรับทุกคน
ในทุกแพลตฟอร์ม

”
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ส่ ว นที่ 3 : สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ บริ ก ารสาธารณะ

3

Digital Transformation
เมื่อโลกเปลี่ยน..ไทยพีบีเอสต้องปรับ
การพัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรรม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่สู่สาธารณะ

ส่วนที่ 3

สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อบริการสาธารณะ

Innovation for Public Service

“

เราจะพาเด็กทั้งห้องไปญี่ปุ่นได้ไม่ยากเลย เราก็เข้าไปดู
ในรายการดูให้รู้ ได้เห็นข้อค�ำถาม ข้อคิดต่าง ๆ ในรายการ
ที่เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนของเรา
คือรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งใช้รายการนี้
เป็นสื่อการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

”

นักศึกษาสะท้อนว่า รายการท�ำให้เขาพัฒนาภาษาญี่ปุ่น
และสนุกสนานไปกับรายการอย่างมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์
อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ส่ ว นที่ 3 : สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ บริ ก ารสาธารณะ

Digital Transformation
เมื่อโลกเปลี่ยน..ไทยพีบีเอสต้องปรับ

พลั ง ของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ของโลก
ไปอย่างรวดเร็ว Digital Disruption เป็นสภาวการณ์
ที่ทุกองค์กรต้องเผชิญอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง และทำ�ให้
หลายสาขาอาชีพต้องล้มพับสาบสูญไปเพราะปรับตัวไม่ทนั
ต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21
เช่นเดียวกับองค์กรสื่อสาธารณะทั่วโลกที่กำ�ลังเผชิญหน้า
กับห้วงเวลาที่ท้าทายมากที่สุด รวมทั้งสื่อสาธารณะไทย
อย่างไทยพีบีเอสด้วย
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“คน” คือจุดเริม่ ต้นของทุกสิง่ การเปลีย่ นผ่าน
องค์ ก รไปสู่ ยุ ค สมั ย ดิ จิ ทั ล จึ ง ไม่ ใช่ เ พี ย งแค่ ก ารนำ �
เทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเท่านัน้ แต่จะต้องเปลีย่ นแปลง
ทั้งวิธีคิดของคนในองค์กรและกระบวนการทำ�งาน
จึงจะสามารถนำ�เทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการ
ทำ � งานขององค์ ก รเพื่ อ เข้ า ถึ ง ผู้ ช มผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
และตอบสนองต่อ User Experience ได้
สำ�นักทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดทำ�โครงการ
พัฒนากรอบสมรรถนะดิจทิ ลั (Digital Competency)
ของบุคลากรไทยพีบีเอสขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำ�คัญ
ที่ จ ะกำ � หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาวิ ธี คิ ด และทั ก ษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1) กำ�หนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านดิจิทัล
ของไทยพีบีเอส
2) ออกแบบและพั ฒ นากรอบสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลขององค์กร ทั้ง Digital Mindset และ
Digital Skillset
3) ประเมินผลสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital
Competency) ของพนักงานไทยพีบีเอสเพื่อค้นหา
ช่องว่าง (Gap) ในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

ซึ่งได้ดำ�เนินการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ทั้งฝ่ายนโยบาย ฝ่ายบริหารองค์กร และฝ่ายบริหาร
สำ�นัก/ศูนย์ต่าง ๆ

ผลการด�ำเนินงาน
1. ไทยพีบีเอสมีกรอบสมรรถนะด้ า นดิ จิ ทัล
(Digital Competency Framework) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือ
สำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรสูย่ คุ ดิจทิ ลั ประกอบด้วย
5 สมรรถนะหลัก 15 สมรรถนะย่อย ดังนี้

สมรรถนะด้านดิจท
ิ ล
ั
Digital Competency Framework
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โดยแต่ ล ะสำ � นั ก และศู น ย์ ไ ด้ เ ลื อ กกรอบ
สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) ที่มี
ความเหมาะสมกับ Character หรือความสามารถ
หลักของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาบุคลากรให้มีจุดเด่นตามความต้องการ
แสดงออกของพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป
2. บุ ค ลากรไทยพี บี เ อสได้ รั บ การประเมิ น
สมรรถนะด้านดิจิทัลจำ�นวน 800 คน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนยกระดั บ สมรรถนะด้ า น
ดิจทิ ลั ให้สามารถรองรับการทำ�งานทัง้ ในปัจจุบนั และ
อนาคต ผลการประเมินพบว่าสมรรถนะดิจิทัลของ
บุคลากรไทยพีบเี อสทัง้ องค์กรเฉลีย่ เท่ากับ 3.54 หรือ
ร้อยละ 71 ซึ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของตนเองในปั จ จุ บั น และยั ง ต้ อ งพั ฒ นาเพื่ อ ให้
เพียงพอต่อการทำ�งานในอนาคต (แม้จะสูงกว่าระดับ
ความพร้อมดิจิทัลเฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทยอยู่ 0.19 คะแนนหรือร้อยละ 6) ดังภาพ

ผลการวัดระดับในภาพรวมของไทยพีบีเอสเท่ากับร้อยละ 71 อยู่ในระดับ 3 (เริ่มต้น)
ซึ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง อย่างไรก็ตาม ยังมี 4 มิติสมรรถนะด้านดิจิทัลที่ยังอยู่ในระดับ 2
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3. สำ � นั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ด้ จั ด ทำ � แนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากร ปี พ.ศ.
2563 - 2564 สำ�หรับพนักงาน ทั้งผู้บริหารระดับสูง
และกลุ่ม Talent ซึ่งได้เริ่มดำ�เนินการแล้วในปี พ.ศ.
2563 ส่วนพนักงานทั่วไปเป็นแผนดำ�เนินการในปี
พ.ศ. 2564 ดังนี้

“

การเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ยุคสมัยดิจิทัล
จึงไม่ใช่เพียงแค่การน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้งานเท่านั้น แต่จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทั้งวิธีคิดของคนในองค์กรและกระบวนการท�ำงาน
จึงจะสามารถน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุน
กระบวนการท�ำงานขององค์กร
เพื่อเข้าถึงผู้ชมผู้ใช้บริการ
และตอบสนองต่อ User Experience ได้

”
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ส่ ว นที่ 3 : สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ บริ ก ารสาธารณะ

การพัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรรม

นโยบายขององค์กรได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมประสบการณ์
ที่ ส อดคล้ อ งไปกั บ เทคโนโลยี ใ หม่ และร่ ว มกั น สร้ า ง
นวั ต กรรมให้ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ร ส�ำนั ก วิ ศ วกรรมจึ ง ได้
พัฒนาสร้างนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการปฏิบตั งิ านและ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเกิดเป็น
นวัตกรรมขึ้นจ�ำนวน 3 โครงการ ดังนี้
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1. โครงการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ
ตรวจสอบการทำ�งานอุปกรณ์ของสถานีสง่ สัญญาณ
โทรทัศน์ทั่วประเทศ 168 สถานี
สำ�นักวิศวกรรมได้จัดทำ�ฮาร์ดแวร์ของระบบ
Monitor & Control เมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบการทำ�งานอุปกรณ์ของสถานีส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ ในปีนี้จึงได้นำ�โครงการเดิมมาพัฒนาและ
ต่ อ ยอดเพื่ อ นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจั ด เก็ บ ในรู ป แบบ
ฐานข้อมูล (Data Base) เพือ่ นำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์ของสถานีสง่ สัญญาณ
โทรทัศน์ สำ�หรับจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเตือน (Event
Log) และค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อนำ�มาวิเคราะห์และพัฒนา
การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ทำ�ให้องค์กรสามารถ
พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำ�งาน
อุ ป กรณ์ ข องสถานี ส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ขึ้ น เองได้
คาดว่าจะประหยัดงบประมาณได้ถงึ 5,000,000 บาท

กลับมาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหาร
ทรัพย์สนิ ของสำ�นักวิศวกรรม (Asset Management
Software)
สำ�นักวิศวกรรมมีรายการทรัพย์สนิ จำ�นวนมาก
และมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี และต้องติดตามสถานะ
การใช้ ง าน สถานี ที่ ติ ด ตั้ ง ประวั ติ ก ารซ่ อ มบำ � รุ ง
ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาจะติ ด ตามและสื บ ค้ น ได้ ย าก ดั ง นั้ น
สำ�นักวิศวกรรมสุรินทร์จึงได้ออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อบริหาร
จั ด การทรั พ ย์ สิ น องค์ ก รให้ ส ามารถบั น ทึ ก ประวั ติ
การใช้งาน สถานีที่ติดตั้ง การโยกย้ายอุปกรณ์ การ
ซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ต่าง ๆ และสามารถสืบค้นข้อมูล
พร้อมแสดงภาพของอุปกรณ์ได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่ ง ขึ้ น ทำ � ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ์ แ ละ
อะไหล่สำ�รองได้ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้และ
กระจายสู่เพื่อนพนักงานและพัฒนาการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์และสิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
2. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ “รับ
ได้เพ” (Mobile Application “Rab Dai Pay”)
เจ้าหน้าที่สำ�นักวิศวกรรมดำ�เนินการตรวจวัด
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินและมีการจัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบ Microsoft Excel ซึ่งไม่สามารถนำ�ข้อมูล
ไปแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือได้ทันที และเพื่อให้ได้
ข้อมูลทีห่ ลากหลายและแม่นยำ�มากขึน้ จึงเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทีร่ บั ชมโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในแต่ละพืน้ ที่
ของประเทศได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพสัญญาณโทรทัศน์ ดังนัน้ ศูนย์วศิ วกรรมชุมพร
จึงพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือชือ่ ว่า“Rab Dai Pay”
ทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และ
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ซึ่งแอปพลิเคชันนี้
สามารถบันทึกข้อมูลตำ�แหน่งพิกดั ภาพถ่าย รายละเอียด
การรับสัญญาณ สามารถให้คำ�แนะนำ�ในการเลือก
ใช้สายอากาศรับสัญญาณที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
และสามารถแจ้งปัญหาการรับชมได้ เพื่อนำ�ข้อมูล

โครงการทั้งสามนี้เกิดขึ้นจากที่ไทยพีบีเอส
ให้ความสำ�คัญของการพัฒนาบุคลากร สำ�นัก
วิ ศ วกรรมจึ ง ได้ รั บ นโยบายนี้ ม าสนั บ สนุ น ให้
บุคลากรเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จนเกิดเป็น
นวัตกรรมต่าง ๆ ขึน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทำ�งาน แต่ยังคงไว้ซ่งึ การใช้งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรมาอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด
อีกทั้งส่งผลให้ไทยพีบีเอสสามารถขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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ส่ ว นที่ 3 : สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ บริ ก ารสาธารณะ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเผยแพร่สู่สาธารณะ

ไทยพีบีเอส ได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ฐานข้อมูลด้านบริหาร ฐานข้อมูล
ด้านข่าวและรายการ ฐานข้อมูลเพื่อบริการวิชาการและ
วิ ช าชี พ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านและเผยแพร่
สู่สาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านฐานข้อมูลและวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมให้ความรู้
แก่ประชาชน ผ่านการให้บริการข่าวสาร สารประโยชน์ และ
ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร โดยดำ�เนินการพัฒนา
ระบบฯ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยพีบเี อส
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีล�ำ ดับดังนี้
(1) การสำ�รวจและรวบรวมข้อมูล (2) พัฒนากระบวนการ
ทำ�งาน (3) พัฒนาระบบเพือ่ การจัดการและการสนับสนุน และ
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเปิดให้ใช้งานอย่างแพร่หลาย
ทัง้ นีใ้ นปี พ.ศ. 2563 สามารถดำ�เนินงานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ไทยพีบเี อสระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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ภายใต้การพัฒนาฐานข้อมูลทัง้ 3 ด้านทีศ่ นู ย์ขอ้ มูลและ
การเรียนรูด้ �ำ เนินการมีทงั้ หมด 18 โครงการ สามารถดำ�เนินงาน
แล้วเสร็จก่อนและตามแผนทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 72.22 ระหว่างดำ�เนินการ 2 โครงการ และรอดำ�เนินการ
ในปี พ.ศ. 2564 จำ�นวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11
และ 16.67 ตามลำ�ดับ
การพัฒนาฐานข้อมูลของไทยพีบเี อสในปี พ.ศ. 2563 นัน้
จะดำ�เนินงานบนพืน้ ฐานของ Data-Driven Culture มีระบบ
บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน และสร้างนวัตกรรมการ
เปิดเผยข้อมูลสูภ่ ายนอกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลของไทยพีบีเอส และมีส่วนร่วมในการประเมินผล
รายการและให้ข้อเสนอแนะ ตั้งเป้าว่าภายในปี พ.ศ. 2564
ไทยพีบีเอสจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำ�หรับทุกคน (Learning
Space for ALL) โดยสรุปได้ดงั นี้
1. ฐานข้อมูลด้านบริหาร ได้ด�ำ เนินงานพัฒนาและเปิดใช้
งานระบบ CRM องค์กร (Thai PBS CRM) เพือ่ บริหารจัดการ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยพีบเี อสกับเครือข่าย องค์กรภายนอก
และประชาชนที่เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของไทยพี บีเ อส เพื่อ ให้
หน่วยงานภายในสามารถใช้งานข้อมูลร่วมกัน โดยการนำ�ข้อมูล
ไปใช้งานจะต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนีย้ งั สามารถจัดทำ�แผนผังผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย (Stakeholder Mapping) ของงานต่าง ๆ ทีไ่ ทยพีบเี อส
จัดขึน้ เพือ่ ให้เห็นความเชือ่ มโยงและความสัมพันธ์ของเครือข่าย
นอกจากนี้ ไทยพีบเี อสยังได้พฒ
ั นาระบบอืน่ ๆ เพือ่ ช่วย
ในการบริหารจัดการ อาทิ ระบบบริหารจัดการกิจกรรม
(Activities Management) เพื่อให้สามารถดูภาพรวมของ
กิจกรรมและบริหารจัดการกิจกรรมได้แบบเรียลไทม์ และ
ประชาชนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมออนไลน์ได้ ระบบรับเรือ่ ง
ความผิดพลาดหน้าจอ (Feedback & Monitoring) เพือ่ แจ้งเรือ่ ง
ความผิดพลาดหน้าจอโทรทัศน์และออนไลน์ไปยังผูร้ บั ผิดชอบ
ให้สามารถตรวจสอบและสามารถแก้ไขได้ทนั ต่อสถานการณ์
2. ฐานข้อมูลด้านข่าวและรายการ ได้ด�ำ เนินงานพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเชิงเนือ้ หา (Content Database) การจัดทำ�
มาตรฐานการจัดเก็บ Metadata ของข้อมูลข่าวและรายการ
ให้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกันและมีมาตรฐานตามหลักสากล หรือ
PBCore 2.1 เพือ่ ให้สามารถใช้งานและแลกเปลีย่ นข้อมูลกับ
องค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศได้ และเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานของพนักงานไทยพีบีเอสให้สามารถสืบค้น
ภาพข่าวและรายการได้ดว้ ยตนเอง ลดระยะเวลาในการค้นหา
และช่ ว ยลดความผิ ด พลาดในการผลิ ต ข่ า วและรายการ
ผ่านระบบสืบค้นข่าวและรายการ (Media Archive Search)
3. ฐานข้อมูลด้านวิชาการและวิชาชีพ ได้ดำ�เนินงาน
พัฒนาและจัดหาระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านภายในไทยพีบเี อส อาทิ ระบบสืบค้นข่าวออนไลน์
(NewsCenter) ระบบสืบค้นเพลงบรรเลงลิขสิทธิ์ไทยและ
สากล กฤตภาคข่าว เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยพีบเี อสยังได้พฒ
ั นา
เว็บไซต์ส�ำ หรับเปิดเผยข้อมูล (Thai PBS Open Data) บน URL
https://opendata.thaipbs.or.th เพือ่ เผยแพร่ชดุ ข้อมูลของ
ไทยพีบีเอสที่เป็นประโยชน์และผู้ท่สี นใจสามารถนำ�ไปใช้งาน
ต่อได้
ปัจจุบันมีการเผยแพร่ชุดข้อมูลเรียบร้อยแล้วจำ�นวน
8 ชุดข้อมูล ซึ่งชุดข้อมูลทุกชุดจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลเผยแพร่สสู่ าธารณะ (Open Data)
ก่อนการเผยแพร่ เพือ่ กลัน่ กรองและคัดเลือกชุดข้อมูลทีต่ อ้ งการ
เผยแพร่ของหน่วยงานที่มีคุณค่าสูงสุดหรือเป็นที่ต้องการของ
ทุกภาคส่วน

ระบบสืบค้นข่าวและรายการ
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ส่ ว นที่ 4 : สถิ ติ ก ารรั บ ชมและรางวั ล

4

สถิติ Thai PBS Services
เกียรติคุณและรางวัลปี พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 4

สถิติการรับชม
และรางวัล

“

ดิฉันเป็นโรคโจเกรนซินโดรม คือโรคแพ้ภูมิตัวเอง
ซึ่งเป็นโรคที่แทบไม่มีใครรู้จัก เราไม่รู้จะปรึกษาใครแล้ว
เมื่อเปิดมาดูรายการคนสู้โรค ซึ่งน�ำเสนอเนื้อหา
จากหลากหลายศาสตร์ ตั้งแต่แพทย์แผนไทย กรมอนามัย
การออกก�ำลังกาย เราก็เก็บความรู้จากรายการ
มาลองปฏิบัติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคของเรา

”

รายการคนสู้โรคช่วยให้กำ� ลังใจและท�ำให้เราอยู่กับโรคได้
ท�ำให้คนป่วยมีอาการและมีกำ� ลังใจที่ดีขึ้น

ทัศนีย์ บุญเงิน  
ผู้ชมไทยพีบีเอส
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ส่ ว นที่ 4 : สถิ ติ ก ารรั บ ชมและรางวั ล

เกียรติคุณและรางวัล ปี พ.ศ. 2563
ไทยพีบเี อสได้รบั เกียรติคณุ และรางวัลประจำ�ปี
2563 จำ�นวนทั้งสิ้น 28 รางวัล
ด้านองค์กร 8 รางวัล

1. รั บ พระราชทานของที่ ร ะลึ ก มู ล นิ ธิ
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. รับพระราชทานเข็มที่ระลึก มูลนิธิอาสา
เพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
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รับพระราชทานของที่ระลึก มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3. รางวัลอรรธนารีศวร ประเภทองค์กร จาก
สมาคมฟ้าสีรุ้ง
4. โล่เกียรติยศยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4”
วันนักข่าวประจำ�ปี 2563 สาขาองค์กรสือ่ มวลชนดีเด่น
แห่งปี จากสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)
5. โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุณ ผู้ทำ� คุ ณ ประโยชน์
ด้านการสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน จาก
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.)
6. โล่ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ ห น่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น
การขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติ
ทางวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม

7. รางวัลช่อสะอาดปี พ.ศ. 2563 จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ
สาขารายการโทรทัศน์ รางวัลโล่เกียรติยศ
ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ จากผลงานละครคูซ่ า่ คดีปว่ น
สาขารายการโทรทัศน์ รางวัลโล่เกียรติยศ
ผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ จากผลงานละครคู่ซ่า
คดีป่วน
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ด้านข่าวและรายการ 19 รางวัล

1. รางวั ล “สื่ อ มวลชนเพื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ประจำ�ปี 2563” (Media Award 2020) จากแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
รางวัลชมเชย ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
ประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
จากผลงานเรื่อง “เหมืองหินดงมะไฟ”
รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีหรือสารคดี
เชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวม
ไม่เกิน 60 นาที) จากผลงานเรื่อง “ครูฉลบชลัยย์
ชีวิตเพื่อผู้อื่น” รายการความจริงไม่ตาย
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รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีหรือสารคดี
เชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวม
ไม่เกิน 60 นาที) ผลงานสารคดีคนชายขอบ “มอแกน
ลมหายใจสุดท้าย”
รางวัลชมเชยและรางวัลป๊อบปูลาร์โหวต
ผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพการชุมนุม
โดยสงบ...ความงดงามในเสรีภาพการแสดงออก”
ของนายฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ ช่างภาพข่าว สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส

2. รางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
ของสมาคมผูส้ อ่ื ข่าวเศรษฐกิจ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “บทความข่าว
เชิงวิเคราะห์” ประจำ�ปี 2562 ประเภทสื่อโทรทัศน์
จากรายงานพิเศษเรือ่ ง “แจกสะบัด เงิน (ไม่) สะพัด”
3. รางวั ล เกี ย รติ ย ศ “ตาชั่ ง ทอง” บุ ค คล
สงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำ�ปี 2562 (ครั้งที่ 8)
จากสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
แห่ ง ประเทศไทย และสมาคมสถาบั น คุ้ ม ครอง
สิทธิประโยชน์ผู้บริโภค
รายการ “ทันข่าว ไทยพีบเี อส” สาขา ให้ความรู้
ความเข้าใจต่อประชาชน
4. โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ในวันสถาปนาสำ�นักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.)
“รายการสถานีประชาชน” รับโล่ประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ผู้ ทำ � คุ ณ ประโยชน์ ด้ า นการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค

5. รางวัลนาฏราช ครัง้ ที่ 11 ประจำ�ปี 2562
รายการข่าวยอดเยีย่ ม ได้แก่ รายการข่าวคาํ่
มิติใหม่ทั่วไทย
สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ สกู๊ปข่าว “เมือง
เหมือง ชะตาชุมชน ชะตาประเทศไทย”
สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ สารคดีถํ้าหลวง
“สูญ - หา - เจอ - รอด - ฟื้น”
6. รางวัล ITPC AWARD 2020 จากชมรม
นักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รางวั ล ชมเชยจากโครงการประกวดข่ า ว
และบทความ ITPC AWARD 2020 ได้แก่ ผลงาน
ข่าว “ก้าวผ่าน COVID-19 เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องใหม่
ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น” โดยคุณยไมพร คงเรือง ผู้สื่อข่าว
เว็บไซต์ สำ�นักข่าวไทยพีบีเอส
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7. รางวัลข่าวดิจทิ ลั ยอดเยีย่ ม ประจำ�ปี 2563
จากสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
รางวั ล ชมเชย ประเภทข่ า วหรื อ สารคดี
ออนไลน์เชิงข่าวสืบสวนยอดเยี่ยม จากผลงานข่าว
- รายงานพิเศษชุด “ฉวยโอกาส แบน 3 สาร
เอื้อตระกูลการเมือง”
- ถอดโม่ ง ! ใครฉวยจั ง หวะแบน 3 สาร
ดันจุลินทรีย์
- หนีเสือปะจระเข้! พบจุลินทรีย์ฆ่าหญ้ายัดไส้
“พาราควอต”
- “อัฐยายซือ้ ขนมยาย” กำ�จัดสารเคมีพนั ล้าน!
- รางวั ล ชมเชย ประเภทข่ า วออนไลน์ จ าก
ประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม จากผลงาน
รายงานพิเศษชุด “ถึงเวลาเปลี่ยนแบบเรียนไทย”
- โซเชี ย ลกั ง ขา บทเรี ย นตี ต ราให้ “เกี๊ ย ว”
ใจแตก?
- ถึงเวลาเปลีย่ น ไทยทอดทิง้ “แบบเรียน” นาน
เกินไปหรือยัง?
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- “แบบเรียน” พื้นที่ช่วงชิงอำ�นาจสู่โอกาส
ส่งต่ออุดมการณ์
- Last Book in the Universe เปิดแคมเปญ
ร้อง ศธ.ปรับแบบเรียน “เกี๊ยว”
รางวัลชมเชย ประเภทข่าวออนไลน์ทน่ี �ำ เสนอ
ในรู ป แบบอิ น โฟกราฟิ ก ยอดเยี่ ย ม จากผลงาน
“ภาษีที่ดินเริ่มจัดเก็บ 1 ม.ค. ปีหน้า”
8. รางวัลตาชัง่ ทอง ประจำ�ปี 2563 จากสหพันธ์
กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
สมาคมสถาบันผูค้ มุ้ ครองสิทธิประโยชน์ผบู้ ริโภคและ
ภาคีเครือข่าย
รายการคนสูโ้ รค ไทยพีบเี อส เข้ารับโล่รางวัล
“ตาชั่งทอง” ประจำ�ปี 2563
9. รางวัลช่อสะอาด ปี 2563
สาขาข่ า วหรื อ สารคดี เชิ ง ข่ า ว ปี 2563
ประเภทสื่ อ โทรทั ศ น์ รางวั ล ชมเชย จากผลงาน
Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส ตอน สร้างแล้วทิ้ง

10. รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรม ประจำ�ปี
2562 - 2563 จากสมาคมนั ก ข่ า วอาชญากรรม
แห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทสืบสวน
สอบสวน จากผลงานรายการ Big Story เรื่องใหญ่
ไทยพีบีเอส ตอน “หลักฐานความเป็นมนุษย์”
รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ประเภทช่วยเหลือ
สังคม จากผลงาน “ข่าวหลอกขายถุงมือยาง” จาก
รายการสถานีประชาชน
11. รางวัลประชาบดี 2563 จากกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ
รางวั ล ประชาบดี ป ระเภทสื่ อ สร้ า งสรรค์
ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์
- รายการก(ล)างเมือง (รางวัลเกียรติยศ)
- รายการบ่ายโมงตรงประเด็น
- รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่วงร้องทุก (ข์) ลงป้ายนี้

12. โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ เนือ่ งในวันสตรีสากล
ประจำ�ปี 2564 จากกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
รางวัลสือ่ สารมวลชนดีเด่นด้านการคุม้ ครอง
สิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
ประเภทละครโทรทัศน์ ได้แก่ ละครเรื่องปลายจวัก
ด้านบุคคล 1 รางวัล

1. รางวั ล สตรี ดีเ ด่ น ประจำ � ปี 2563 จาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รางวัลสตรีดีเด่น ประจำ�ปี 2563 ได้แก่
รศ. ดร. วิลาสีนิ พิพิธกุล ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
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ส่วนที่ 5 : ผลงานเด่น ปี 2563

5

5 ข่าวเด่นไทยพีบีเอส
5 รายการเด่นไทยพีบีเอส
5 รายการเด่น ALTV
5 คลิปเด่นออนไลน์
5 คลิปเด่นสื่อพลเมือง

ส่วนที่ 5

ผลงานเด่น ปี

2563

“

ไทยพีบีเอสท�ำหน้าที่เตือนภัยในสภาวะวิกฤติ
ไม่ทำ� ให้ตระหนก แต่ทำ� ให้ตระหนัก
และน�ำเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรม
รวมถึงฟื้นฟูจิตใจให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสังคม

”

วิวัฒน์ ศัลยก�ำธร   
อดีต รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
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ส่วนที่ 5 : ผลงานเด่น ปี 2563

5

5 ข่าวเด่น

Thai PBS

1. วิกฤติภยั แล้งและฝุน่ PM2.5

วิ ก ฤติ ภั ย แล้ ง เป็ น ภั ย พิ บั ติ ที่ ไ ทยพี บี เ อสให้
ความสำ�คัญ เนื่องจากทวีขึ้นทั้งความรุนแรงและ
ผลกระทบโดยเฉพาะต่อปากท้องของประชาชน โดย
รายงานข่าวตั้งแต่เริ่มต้นฤดูแล้งก่อนที่จะเกิดวิกฤติ
เน้นที่การเตือนภัย บอกสถานที่ วันเวลาอย่างชัดเจน
เพือ่ ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือก่อนเกิดเหตุ
แนะนำ�วิธกี ารกักเก็บนํา้ เครือ่ งมือช่วยแก้ปญ
ั หา เมือ่
เข้าสูห่ ว้ งเวลาวิกฤติได้เกาะติดทัง้ รายงานสถานการณ์
นำ�เสนอผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อสะท้อนภาพไปสู่
การแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น พื้นที่
เริม่ ขาดแคลนนาํ้ สำ�หรับผลิตนาํ้ ประปา นาํ้ ประปาเค็ม
เพราะขาดนํ้าจืดลงไปผลักดันเมื่อนํ้าทะเลหนุนสูง

116

ไทยพีบีเอส 2563

เกษตรกรหลายร้อยรายต้องยอมปล่อยพืชผลยืนต้น
ตาย เป็ น ต้ น และรายงานไปจนถึ ง สิ้ น ฤดู แ ล้ ง ที่
ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจนผ่านพ้น
วิกฤติไปได้อีกปีหนึ่ง สามารถกล่าวได้ว่า ไทยพีบีเอส
รายงานข่าววิกฤติภัยแล้งที่ยาวนานที่สุด
ผลพวงของภั ย แล้ ง ที่ สื บ เนื่ อ งกั น มาก็ คื อ
วิกฤติฝุ่น PM2.5 ที่ทวีความรุนแรงของผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนเกาะเกีย่ วไปกับความรุนแรง
ของภัยแล้ง ไทยพีบีเอสได้เริ่มรายงานข่าวตั้งแต่ช่วง
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เมื่อฝุ่น
PM2.5 กลับมาเพิม่ สูงขึน้ เกินค่ามาตรฐานหลายพืน้ ที่
และเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล โดยได้จดั ทำ�คอลัมน์ “วิกฤติฝนุ่ คลุมเมือง”
เพื่อรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งทางหน้าจอ
โทรทัศน์และออนไลน์ โดยดึงข้อมูลตรงจากสถานี
วัดทั่วประเทศจากกรมควบคุมมลพิษเผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่องทุกแพลตฟอร์ม เพื่อให้ประชาชนเท่าทัน
สถานการณ์ แ ละป้ อ งกั น ตนเองได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที
นอกจากรายงานสถานการณ์แล้ว ยังให้ความสำ�คัญ
กับการนำ�เสนอสาเหตุของปัญหาของพื้นที่ต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันทั้งกรุงเทพฯ และภูมิภาคอื่น วิเคราะห์
การแก้ไขปัญหาของภาครัฐทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
รวมถึงวิธีการป้องกันตนเองและทางออกอย่างอื่น ๆ
ที่จะสามารถดำ�เนินการได้ด้วยตนเอง และเนื่องจาก
วิกฤติฝุ่น PM2.5 เกิดขึ้นทุกปีเมื่อสิ้นฤดูฝน เมื่อ
สัญญาณเกิดขึน้ อีกครัง้ ในปลายปี พ.ศ. 2563 ก็เกาะติด
ปัญหานี้ภายใต้คอลัมน์ “ฝ่าฤดูฝุ่น” ซึ่งมีการปรับ
รูปแบบการบริหารเนือ้ หาแบบมีหวั หน้าทีมรับผิดชอบ

เฉพาะ มีการบูรณาการเนื้อหาทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยให้นํ้าหนักการวิเคราะห์ฝุ่นข้ ามชาติ
และการป้องกันการเกิดไฟป่าและการเผาพืน้ ทีเ่ กษตร
ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากการรายงานสถานการณ์และ
การเตือนภัย
นอกจากนี้ มี ก ารนำ � แอปพลิ เ คชั น C-Site
มาใช้ในการรายงานพื้นที่เสี่ยงที่มีค่าฝุ่นสูงโดยภาค
ประชาชน การปักหมุดแบ่งปันจุดจำ�หน่ายหน้ากาก
จากสถานการณ์ ฝุ่ น มาจนถึ ง ไวรั ส โควิ ด 19 และ
ร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยที่ ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ แก้ ปั ญ หา
ฝุ่นควันหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ สร้างการเรียนรู้
ในห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ 30 โรงเรียน ทำ�ห้องเรียน
ปลอดฝุ่น ป้องกันการเกิดฝุ่นควันและนำ�เสนอการ
ขับเคลือ่ นเชิงนโยบายร่วมกับเครือข่ายอากาศสะอาด
เพื่อนำ�เสนอร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด
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2. โควิด 19
ไทยพีบีเอสจับสัญญาณโรคระบาดจากไวรัส
ชนิ ด ใหม่ ตั้ ง แต่ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคนี้ ที่ เ มื อ งอู่ ฮั่ น
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัง้ แต่เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562 จนเมื่อเกิดการระบาดมากขึ้น จึงได้จัดตั้ง
“ศูนย์เนือ้ หาโควิด 19” ทีบ่ รู ณาการการทำ�งานร่วมกัน
ของทีมผลิตเนื้อหาและช่องทางสื่อของไทยพีบีเอส
ทั้งหมดไว้ด้วยกัน เพื่อให้การทำ�งานมีทิศทางและ
การนำ�เสนอในประเด็นทีส่ ร้างแรงกระเพือ่ มให้สงั คม
ไทยพี บี เ อสมี ก ารวางประเด็ น ข่ า วตามการ
ยกระดับของสถานการณ์ 7 ประเด็น ได้แก่
1. การเกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเตรียม
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ ภายใต้แนวคิดการสือ่ สาร
เนื้อหา “ตระหนักแต่ไม่ตระหนก” ให้สังคม
2. นำ � เสนอข่ า วในเชิ ง การป้ อ งกั น ตนเอง
เป็นการรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความตระหนักรู้
เท่าทันและป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยไม่สร้าง
ความตระหนกให้สังคม เมื่อสถานการณ์ดูเหมือนจะ
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ดีขึ้น เนื่องจากประเทศไทยรับมือผู้ติดเชื้อได้ดี และ
รักษาผู้ป่วยหายอย่างต่อเนื่อง
3. ยกระดับให้ไทยพีบีเอสเป็นสถานีโควิด 19
โดยให้พื้นที่กับการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข พร้อมปรับผัง
รายการให้นํ้าหนักเนื้อหาในสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด 19 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 80
4. การสือ่ สารให้สงั คมรักษาระยะห่าง (Social
distancing) และประชาชนควรมีการปรับตัวอย่างไร
ในการทำ�งานจากที่บ้าน (Work from Home)
5. นำ�เสนอชุมชนต้นแบบในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 หลังมีการประกาศปิด
สถานทีท่ �ำ งาน สถานประกอบการ จนรัฐบาลประกาศ
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด หากมีความจำ�เป็นต้องมี
การกักตัว 14 วัน ไทยพีบีเอสได้รับรายงานข้อเสนอ
ของผู้เชี่ยวชาญที่แจ้งไปยัง ศบค. ซึ่งเป็นข้อเสนอ

ให้กับประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ
โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กที่ต้อง
เลื่อนเปิดเทอม และอีกหลายคนอาจต้องออกจาก
ระบบการศึกษาเพราะผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวทีเ่ กิดจากการระบาดเดียวกันนี้ ไทยพีบเี อส
ยังตัดสินใจต่อยอดการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็ก ด้วยการปรับ
เนื้อหารายการเด็กในช่วงสนุกเรียน และเปิดช่อง
ALTV (Active Learning TV) เป็นช่องทีวีสนุกเรียน
เพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดเวลา

3. กราดยิงโคราช

ที่มีมาตรการสำ�คัญคือ การสกัดพื้นที่ ดังนั้นวาระ
สำ�คัญของการสื่อสารคือ บทบาทอยู่ที่ชุมชน หรือ
Community Strength ค้นหาชุมชนต้นแบบในการ
ป้องกันการระบาดของโควิด 19 เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้กับชุมชนอื่น ๆ ในการนำ�ไปปฏิบัติตาม พร้อม
ระดมผูเ้ ชีย่ วชาญทำ�งานกับเครือข่ายสุขภาพ ทัง้ ระบบ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในมิตติ า่ ง ๆ ถอดบทเรียนการรับมือโค
วิด 19 ของประเทศต่าง ๆ
6. นำ�เสนอการเข้าสู่ภาวะการใช้ชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การติ ด ตาม
การพัฒนาวัคซีน ทำ�ให้คนเข้าใจและเปิดรับ ปรับ
พฤติกรรม วิธคี ดิ และใจตนเองให้อยูก่ บั สภาวะ New
Normal ได้อย่างไร และทำ�ให้การ์ดไม่ตก จะใช้ชีวิต
ที่ผ่อนคลายอย่างไรภายใต้สถานการณ์ระบาดของ
โควิด 19
7. รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจและการ
ศึกษาที่เกิดขึ้นจากผลพวงของโรคระบาด โดยเน้น
ที่ ก ารสะท้ อ นปั ญ หาไปสู่ ภ าครั ฐ เพื่ อ หาทางออก

เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีนายทหาร
หนึ่งนายก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชา โดยมีมูลเหตุจูงใจ
คือ หนีส้ นิ เรือ่ งนายหน้าค้าทีด่ นิ หลังจากนัน้ ได้บกุ เข้า
ชิงอาวุธสงครามจำ�นวนมากจากค่ายสุรธรรมพิทักษ์
และหลบหนีเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21
จ.นครราชสีมา ใช้ปืนกราดยิงประชาชนภายในห้าง
ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตรวม 30 คน บาดเจ็บ 58 คน และผู้
ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรม ในช่วงเช้าของ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แม้จะเป็นเหตุการณ์
ใหญ่ที่ทุกสำ�นักข่าวต่างต้องทุ่มเทกำ�ลังไปรายงานให้
ได้ข้อเท็จจริงที่เจาะลึก ใกล้ชิดที่สุด แต่ไทยพีบีเอส
สร้างความแตกต่างในการรายงานข่าวเรื่องนี้อย่าง
ชัดเจน โดยใช้จริยธรรมของสื่อสาธารณะเป็นธงนำ�
เช่น รายงานสดเหตุการณ์จากระยะไกล ไม่กีดขวาง
การทำ�งานของเจ้าหน้าที่ ทั้งบริเวณห้างสรรพสินค้า
และโรงพยาบาล ไม่นำ�เสนอภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ อาจเป็นประโยชน์ตอ่ คนร้าย ไม่น�ำ เสนอ
ภาพและเรือ่ งราวทีก่ ระทบหรือสะเทือนอารมณ์ และ
ระมัดระวังการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการวาง
แนวทางปฏิบัติด้วยกรอบจริยธรรมอย่างเข้มแข็งนี้
ทำ � ให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากสื่ อ ด้ ว ยกั น และได้ รั บ
คำ�ชื่นชมจากผู้ชมผ่านทางเฟซบุ๊กอย่างกว้างขวาง
อาทิ “ชืน่ ชมเจ้าหน้าที่ คณะทำ�งาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทีท่ �ำ ให้เหตุการณ์กราดยิงโคราชผ่านได้ดว้ ยความสงบ
และชื่ น ชมสื่ อ นํ้ า ดี ไ ทยพี บี เ อสที่ ช นะเลิ ศ ทุ ก การ
นำ�เสนออย่างมีจรรยาบรรณ” อีกหนึ่งความเห็น
กล่าวว่า “เอาชัวร์ ยึดความปลอดภัย ไม่เกะกะเจ้าหน้าที่
#Thai PBS”
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4. คอกหอยแครง อ่าวบ้านดอน
ความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์พื้นที่เลี้ยง
หอยแครงเกิดขึน้ มาอย่างยาวนาน ระหว่างชาวประมง
พื้ น บ้ า นและผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ อ่ า วบ้ า นดอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะมีเรื่องของผลประโยชน์
มหาศาลเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง โดยทั้ ง สองฝ่ า ยต่ า งยึ ด
เหตุผลคนละด้าน ไทยพีบีเอสเปิดประเด็นเรื่องนี้
ในปี พ.ศ. 2558 ติดตามต่อเนื่องจนได้รับรางวัล
แสงชัย สุนทรวัฒน์ ในปี พ.ศ. 2559 แต่ปัญหายังคง
เรื้อรังต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2563 จากการเกิดกรณี
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินและเกิดการกระทบกระทั่งกัน
ระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ ไทยพีบเี อสได้ลงพืน้ ที่
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เกาะติดเรือ่ งนีอ้ กี ครัง้ โดยตัง้ เป้าหมายให้การรายงาน
ข่าวนีน้ �ำ พาไปสูท่ างออกของปัญหา โดยมอบหมายให้
ศู น ย์ ข่ า วภาคใต้ ว างแผนรายงานข่ า วเรื่ อ งนี้ อ ย่ า ง
รอบด้าน มุ่งสู่ทางออก นอกจากรายงานสถานการณ์
และรือ้ ฟืน้ เรือ่ งราวทีเ่ ป็นปมปัญหาแล้ว ยังขับเคลือ่ น
โดยร่ ว มจั ด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ทุ ก ภาคส่ ว น
ที่ สำ � คั ญ คื อ การนำ � เสนอทางออกที่ ต้ อ งการให้
ส่ ว นกลางเข้ า ไปแก้ ไขปั ญ หา จนศู น ย์ อำ � นวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึง่ เป็น
หน่วยงานใหม่เข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

5. ชุมนุมทางการเมือง
สถานการณ์ ชุ ม นุ ม ที่ เ ริ่ ม จากแฟลชม็ อ บ
นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาไปสู่ ชุ ม นุ ม ใหญ่ ข องกลุ่ ม ราษฎร
แกนหลั ก คื อ เยาวชน และแนวร่ ว มอี ก หลายกลุ่ ม
ที่ ม าแสดงออกเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ พ ร้ อ มกั น ในหลาย
จังหวัด ควบคูไ่ ปกับการรณรงค์ทางสือ่ สังคมออนไลน์
เป็ น การจุ ด ความขั ด แย้ ง ขึ้ น อี ก ครั้ ง ในสั ง คมไทย
ไทยพีบีเอสรายงานสถานการณ์นี้โดยการสะท้อน
ทุกมุมของสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา เพื่อความ
โปร่งใส และเน้นการนำ�เสนอเนื้อหาเพื่อผ่อนเพลา
สถานการณ์ ป้องกันความรุนแรง มีการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิด
ในมุมของกลุ่มผู้ชุมนุมและรัฐบาล
ในด้านแพลตฟอร์มทางออนไลน์ ขยายเวลา
การรายงานข่ า วให้ ป ระชาชนสามารถติ ด ตาม
สถานการณ์ ไ ด้ ต ลอดเวลา โดยปรั บ หน้ า จอให้ มี
L shape ให้ ข้ อ มู ล อั พ เดท ชมภาพสดในช่ ว ง
รายการอื่น แสดง QR Code บนหน้าจอเพื่อให้
ผู้ชมสแกน QR Code เข้าไปอ่านข่าวเพิ่มเติมได้
ในแพลตฟอร์มออนไลน์
นอกจากนี้ ศูนย์ข่าวภาคใต้ ฝ่ายเครือข่ายและ
ชุมชนสัมพันธ์ได้จดั เวทีเสวนา “ปัน้ ฝันสูเ่ ส้นทางสือ่ ”
เปิดพื้นที่สร้างการเรียนรู้ ให้คำ�แนะนำ�การทำ�สื่อที่มี
คุณภาพ “การใช้สอ่ื และรับสารในภาวะความขัดแย้ง”
จากการรายงานข่ า วอย่ า งเกาะติ ด ทำ � ให้
เลขาธิการสภาพัฒน์ทวิตข้อความว่า“นั่งติดตามข่าว
ขอชมนั ก ข่ า วหญิ ง ที่ อ ยู่ ภ าคสนาม รายงานข่ า ว
ตามข้อเท็จจริง ไม่ได้มีอารมณ์หรือความเห็นแฝง
ต้องชื่นชมความเป็นมืออาชีพจริง ๆ” ขณะที่เพจ
Drama-addict ระบุวา่ “ขอบคุณสือ่ มวลชนทีน่ �ำ เสนอ
ข่าวอย่างต่อเนือ่ ง เกาะติดสถานการณ์ตง้ั แต่ตน้ จนจบ
นำ�เสนออย่างตรงไปตรงมา เสนอข้อเท็จจริง ไม่มี
การชี้นำ�ใด ๆ ทั้งสิ้น” ซึ่งมีไทยพีบีเอสเป็น 1 ใน 4 สื่อ
ที่ Drama-addict กล่าวถึง และความเห็นจากผู้ชม
ทางบ้ า นที่ ส ะท้ อ นผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ว่ า “ขอบคุ ณ
ไทยพี บี เ อสที่ ยั ง คงทำ � หน้ า ที่ สื่ อ สาธารณะตาม
เจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถานี แม้จะยากลำ�บาก
ในยุคที่ทราบกันดีว่าสื่อไม่สามารถนำ�เสนอข่าวสาร
ได้มากนัก”
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5

5 รายการเด่น

Thai PBS

ไทยพีบเี อสสร้างสรรค์รายการทีส่ ะท้อนการสร้างแรงบันดาลใจ ตอกยํา้ คุณค่าของการเลือก
ดำ�รงชีวติ ด้วยวิถแี ห่งเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในรูปแบบสารคดี และเป็นที่
ชื่นชอบจากผู้ชม
1. รายการ “ยินดีทไี่ ด้รจู้ กั ”

2. สารคดี “ภาคภูมไิ ทย” (Pride of Thailand)

“วั น นี้ คุ ณ ได้ ทำ � ความรู้ จั ก กั บ ใครบ้ า งแล้ ว
หรือยัง” เปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์ จะออกเดินทาง
ไปยังถนน ตรอก ซอก ซอย ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด เพื่อจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวชีวิต
ของผู้คนหลากหลายอาชีพ สุข ทุกข์ของผู้คนที่อาจ
จะเหมือนหรือแตกต่างกัน รายการนี้จะทำ�ให้ผู้ชม
ทำ�ความรู้จักกับผู้คนให้มากขึ้น

ความภาคภูมิของแผ่นดินไทยที่ลือเลื่องไปสู่
สากลมีมานับแต่ครั้งบรรพกาล กระทั่งถึงทุกวันนี้
ก็ยังเป็นที่ชื่นชมและเป็นมรดกแห่งแผ่นดินอันลํ้าค่า
ที่ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศว่า ภูมิปัญญา
ของคนไทยและของดีตา่ ง ๆ ไม่เป็นรองใครในโลกเลย
ผ่ า น วั ด ไทย นวดไทย แมวไทย มวยไทย และ
ทุเรียนไทย
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3. รายการ “Come home บ้านทีก่ ลับมา”
นำ�เสนอแรงบันดาลใจให้คนที่อยากกลับบ้าน
ก็ได้กลับ คนทีอ่ ยูบ่ า้ นอยูแ่ ล้วก็อยูไ่ ด้ดขี นึ้ เพราะบ้าน
คือจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง พัฒนา
ต่อยอด สร้างคุณภาพชีวิต เพื่อตัวเอง ครอบครัว
ส่งต่อไปยังชุมชนคนรอบบ้านให้เติบโตไปด้วยกัน
ใน “บ้านที่กลับมา”

4. รายการ “มหาอ�ำนาจบ้านนา”
รายการเกษตรในรูปแบบ “REALITY SHORT
FILM” ที่มีครบทุกรสชาติ ทั้งสาระ ความสนุกเฮฮา
เเละความบันเทิง ฉีกกฎจากรายการเกษตรเเบบเดิม ๆ
ที่คุณเคยรู้จัก โดยจะพาไปทำ�ความรู้จักกับเหล่า
เกษตรกรกันเเบบลึกซึ้ง พวกเขาเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ดี ๆ ของประเทศ

อยากให้ ค นดู ไ ด้ เรี ย นรู้ เพื่ อ จะได้ มี อ งค์ ค วามรู้
ในการผลิตอาหารเอาไว้กินเอง และถ้าหากวัตถุดิบ
ที่เราสามารถผลิตขึ้นได้เองเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัย
ทัง้ ต่อตัวเองเเละผูค้ นรอบ ๆ ข้างในชุมชนจะดีแค่ไหน

5. รายการ “ซีรสี ว์ ถิ คี น”
สารคดีท่จี ะนำ�เสนอเรื่องราว “วิถีการดำ�เนิน
ชีวิต” ที่ แ ตกต่ า งหลากหลายในแต่ ล ะพื้ น ที่ โ ดย
“คนในพื้ น ที่ ” ที่ มี เ สน่ ห์ ข องความเป็ น วิ ถี ชี วิ ต ใน
แบบของตน และนำ�เสนอให้เห็นปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่ง
ผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
ให้เป็นไปตามสภาพสถานการณ์ในปัจจุบัน
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ส่วนที่ 5 : ผลงานเด่น ปี 2563

5 รายการเด่น
ช่อง ALTV

รายการจากช่อง ALTV มีจุดเด่นด้านเนื้อหาส่งเสริม
การศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม
ของนักเรียน ทักษะการสอนของครู
การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อมุ่งลดช่องว่างทางการศึกษา
โดยขยายไปสู่การสร้าง “พื้นที่การเรียนรู้”
ผ่านทีวีเรียนสนุกแบบ ALTV
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1. รายการในกลุม
่ Mash-Up

เป็นรายการที่เชื่อมโยงความรู้วิชาต่าง ๆ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2
และร้อยเรียงรายการจากช่องไทยพีบีเอสที่มีเนื้อหา
เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายเข้าด้วยกัน โดยมีคุณครู
คอยอธิบายเชื่อมโยงเนื้อรายการต่าง ๆ กับบทเรียน
ตามหลักสูตรอย่างสนุกสนาน ด้วยการเรียนรูแ้ บบใหม่
Active Learning เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมและ
สนุกกับรายการมากขึ้น ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ
ดังนี้
1.1 รายการ “WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่”
นำ�เสนอเนื้อหาความรู้วิชาคณิตศาสตร์

1.2 รายการ “โลกกลม ๆ กับครูสงั คมของหนู”
นำ�เสนอเนือ้ หาความรูว้ ชิ าสังคมศึกษา ประวัตศิ าสตร์
ภูมิศาสตร์ และสุขศึกษา
1.3 รายการ “ภาษาไทยไม่จำ�กัด” นำ�เสนอ
เนื้อหาความรู้วิชาภาษาไทย
1.4 รายการ “LAB ZAA ท้าทดลอง” นำ�เสนอ
เนื้อหาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
1.5 รายการ “English Level Up เติมพลัง
อังกฤษ” นำ�เสนอเนื้อหาความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
1.6 รายการ “Art Café อาร์ตคาเฟ” นำ�เสนอ
เนื้อหาความรู้วิชาศิลปศึกษา
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รายการที่
น�ำเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับวิทยาการค�ำนวณ ทัง้ เรือ่ งของ
แนวคิดเชิงค�ำนวณ Computational Thinking เพื่อ
พัฒนาให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าปัญหานั้น ๆ อาจจะเกิดขึ้น
ในชีวิตประจ�ำวันหรือเป็นการแก้ไขปัญหากับเกม
ที่มีความท้าทาย โดยรายการจะท�ำให้รู้สึกว่า เด็ก ๆ
ก�ำลังเล่นสนุกกับการคิดโจทย์ทที่ า้ ทาย แต่เข้าถึงง่าย
เห็นอยู่ทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน
2. รายการ “KIDS พิ ชิ ต CODE”

เวทีแสดงความสามารถ
ของเด็กและเยาวชนช่วงอายุประมาณ 5 - 15 ปี
ภายใต้แรงบันดาลใจที่มีต้นแบบความส�ำเร็จและมี
ความฝัน โดยใช้เด็กทีม่ คี วามสามารถดังกล่าวเป็นคีย์
ในการเล่าเรื่องถึงความสามารถที่มีอยู่ และห่อหุ้ม
ไปด้วยครอบครัวและคนรอบข้างที่ให้ก�ำลังใจและ
สนับสนุน ผลักดันช่วยสานฝัน พร้อมกับแขกรับเชิญ
ที่เป็นต้นแบบแรงบันดาลใจของน้อง ๆ เข้ามาร่วม
รายการและท�ำกิจกรรมแสดงความสามารถร่วมกัน
3. รายการ “กล้า KIDS”
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เพื่อช่วยเพิ่มพลังแห่งความฝันและความมุ่งมั่นที่จะ
ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง
รายการเรี ย ลิ ตี้ ที่ ใ ห้
เยาวชนคนไทยที่มีความสามารถด้านการคิดและ
ประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ให้เข้ากับชุมชน
โดยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนักสร้างนวัตกรรมรุ่นเยาว์
เห็นทัง้ ไลฟ์สไตล์และวิธคี ดิ ความฝัน เพือ่ แรงบันดาลใจ
ให้ ใ นอนาคตเกิ ด เยาวชนคนชอบสร้ า งนวั ต กรรม
เหล่านี้กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ

4. รายการ “ท่ า ไม้ ต าย”

รายการกึ่ ง
เรียลิตี้ 20 นาทีที่เล่าเรื่องผ่านตัวนักเรียน ผู้ที่เป็น
สิ่งการันตีความเจ๋งของครูอาจารย์ได้ดีที่สุด เพื่อ
เปิดพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจและก�ำลังใจให้
กับคุณครูอาจารย์ทุกคน ในการพัฒนาสร้างสรรค์
แนวทางการสอนให้เป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักเรียน
จนต้องพูดออกมาว่า ‘CoolCru จารย์เจ๋ง’
5. รายการ “CoolCru จารย์เจ๋ง”
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5

5 คลิปเด่น
สื่อพลเมือง
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ส่ ว นที่ 6 : รายงานผลการดำ � เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

6
ส่วนที่ 6

“

ดูรายการตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอส
ตอนสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง ดีมาก
ถือว่าเป็นจุดเยียวยาสภาวะจิตใจอย่างหนึ่ง
กับสภาวะบ้านเมืองตอนนี้
มันคือการเอาทุกฝ่ายมาแลกเปลี่ยน
ได้ฟังหลากหลายมุมมอง
และหาทางแก้ไขปัญหาจริง ๆ

”

Mhaiz
ผู้ชมไทยพีบีเอส

รายงานผลการดำ�เนินงาน
ของสื่อสาธารณะ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายปี พ.ศ. 2563
เสียงสะท้อนจากผู้ชมผู้ฟังรายการ
รายงานการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงาน ส.ส.ท.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
แผนบริหารกิจการและแผนงบประมาณ
ประจำ�ปี 2564
แผนจัดทำ�รายการประจำ�ปี 2564
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ส่ ว นที่ 6 : รายงานผลการดำ � เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย ปี พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคม
คุณภาพและคุณธรรม
พันธกิจ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การ
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงโดยยึดถือผลประโยชน์
สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำ�คัญ
ค่านิยมองค์กร
ส สื่อเพื่อสาธารณะ
ส มุ่งสร้างสังคมเป็นธรรม
ท เที่ยงตรง โปร่งใส
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วัตถุประสงค์

ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
กำ�หนดวัตถุประสงค์ของ ส.ส.ท. ดังนี้
(1) ดำ � เนิ น การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
และคุ ณ ธรรมบนพื้ น ฐานของความเป็ น ไทย โดย
ผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล
และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
(2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์
ทางด้านการศึกษาและสาระบันเทิง ที่มีสัดส่วนอย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลาย
ในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งดำ�เนินการอย่างปราศจากอคติ
ทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือ
ผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำ�คัญ
(3) ส่งเสริมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนให้กา้ วหน้า
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อประโยชน์ทั้งระดับ
ชาติและระดับท้องถิน่ ผ่านทางการให้บริการข่าวสาร
และสารประโยชน์อื่น
(4) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร เพื่อ
สร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมกัน
(5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำ�หนดทิศทางการให้
บริการขององค์การเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
การดำ�เนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้
คำ�นึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทัว่ ถึง
และเป็นธรรมของประชาชน
นโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
ประจำ�ปี 2563

1. นโยบายเนื้อหาและการน�ำเสนอ
พั ฒ นาเนื้ อ หาให้ แ ตกต่ า งบนฐานขององค์ ค วามรู ้
และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน และ
บูรณาการการน�ำเสนอทุกช่องทางการสื่อสาร โดยให้
ความส�ำคัญกับสื่อออนไลน์

2. นโยบายโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร
ปรั บ โครงสร้ า งและกลไกการท� ำ งานให้ ก ระชั บ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มี
กระบวนทัศน์และทักษะที่เหมาะสมกับภาระงานที่
เปลีย่ นแปลงไป และก�ำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
3. นโยบายการเปลี่ยนแปลง
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม โดยเป็นโรงเรียนของสังคม เพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน การพัฒนาที่
ยั่งยืน ตลอดจนการสื่อสารสันติภาพ
4. นโยบายการมีส่วนร่วม
ด�ำเนินการให้สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ภาคีเครือข่าย
และประชาชนทัว่ ไปมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
การเสนอข่าว รายการ การติดตามตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานของ ส.ส.ท. ตลอดจนการขยายฐานผู้ใช้
บริการ
5. นโยบายความสัมพันธ์
ร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล หน่ ว ยงาน ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน
ภาคประชาสังคม และชุมชน บนพื้นฐานประโยชน์
สาธารณะและการด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น อิ ส ระของสื่ อ
สาธารณะ
6. นโยบายฐานข้อมูล
สร้างระบบฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จั ด การ การน� ำ เสนอข่ า วสาร รายการที่ เจาะลึ ก
ในทุกมิติอย่างรอบด้าน และให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงใช้ประโยชน์ได้
7. นโยบายการประเมินผล
พัฒนาเครือ่ งมือประเมินคุณภาพและความคุม้ ค่าทาง
สังคมในการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของสื่อสาธารณะ และเป็นที่รับรู้ของ
สังคมนอกเหนือจากการประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ
8. นโยบายการจัดการความเสี่ยง
มีแผนบริหารและจัดการความเสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ
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ส่ ว นที่ 6 : รายงานผลการดำ � เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

เสียงสะท้อนจากผู้ชมผู้ฟังรายการ
การรับฟังความคิดเห็นผูช
้ มและผูฟ
้ ง
ั รายการ
(Feedback & Monitoring)

ความคิดเห็นของผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็น
ข้อมูลสำ�คัญ เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
กระบวนการผลิตข่าว รายการ และการให้บริการ
ของสือ่ สาธารณะให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับประโยชน์
สาธารณะ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การเปิ ด พื้ น ที่ ส ร้ า งการมี
ส่วนร่วมของ “เพื่อนสื่อสาธารณะ หรือ Thai PBS
Friends” สร้างภาวะรู้เท่าทันสื่อให้เกิดกับพลเมือง
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โดยมีจำ�นวนรายการมากกว่า 100 รายการ และ
แต่ละรายการสร้างช่องทางการติดต่อสือ่ สารกับผูช้ ม
ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
เช่ น เฟซบุ๊ ก ยู ทู บ ทวิ ต เตอร์ และไลน์ เป็ น ต้ น
ซึง่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกให้ผชู้ มเข้าถึงรายการ
ได้ง่าย

ไทยพีบเี อสมีกลไกรับฟังความคิดเห็นจาก 3 ส่วน ได้แก่
1. กลไกเฝ้าระวังและสะท้อนสื่อไทยพีบีเอส (Feedback
& Monitoring) จากทีมงานคนพิการ  2. สภาผูช้ มและผูฟ้ งั
รายการไทยพีบเี อส  3. เพือ่ นสือ่ สาธารณะ หรือ Thai PBS
Friends ข้อมูลความคิดเห็นสามารถแสดงข้อมูลความรูส้ กึ
การตอบรับ จากผู้ช มในปัจ จุบัน และผลการวิเคราะห์
ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับชม ทัศนคติ
ข้ อ เสนอแนะ รวมทั้ ง การนำ � ข่ า วและรายการไปใช้
ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2563 มีจ�ำ นวนความคิดเห็นทีน่ �ำ มาวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งหมด 2,333 ความคิดเห็น โดยมีความคิดเห็น
ชื่ น ชม 1,679 ความคิ ด เห็ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.97
เสนอแนะ 520 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 22.29 และ
ความผิดพลาด 134 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 5.74

ผลการแสดงความคิดเห็นที่ชื่นชม ได้แก่
การรายงานสถานการณ์ข่าวกราดยิงประชาชน
ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลสื่อที่มีจริยธรรมดีที่สุด
แห่งปี (Best Ethic Reporter of the Year) จากเพจ
RAiNMaker มอบรางวั ล ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ง านคอนเทนต์
บนโลกออนไลน์ว่า ได้รับเสียงชื่นชมในการรายงานข่าว
โดยให้ขอ้ มูลทีป่ ระชาชนจำ�เป็นต้องทราบ ไม่มขี อ้ มูลอ่อนไหว
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้กระทำ�ความผิด มีจรรยาบรรณ
ในการนำ�เสนอข่าว
การนำ�เสนอสถานการณ์การระบาดของโควิด 19
(COVID-19) ความคิ ด เห็ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การติ ด ตาม
สถานการณ์ จำ�นวนผู้ติดเชื้อ แนวทางการป้องกันและ
การปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ ระงั บ การระบาดของโรค การพาด
หั ว ข่ า วที่ ไ ม่ ส ร้ า งความเกลี ย ดชั ง และไม่ ใ ห้ ป ระชาชน
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ตื่นตระหนก ได้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ทันกับสถานการณ์โควิดสำ�หรับผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่บ้าน และผู้ที่ต้องทำ�งานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยง
ในการแพร่กระจายของโรค และให้ความสำ�คัญกับ
คนทุกเชื้อชาติ
ไทยพีบีเอสเปิดให้บริการภาษาเมียนมาและ
บริการ Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ สำ�หรับผูพ้ กิ าร
ทางการได้ยิน ในการถ่ายทอดแถลงข่าวสถานการณ์
โควิด 19 ประจำ�วัน ผู้ชมชาวไทยและชาวเมียนมา
เห็นว่าเป็นการแปลความหมายโดยตรงที่ดี สำ�หรับ
ผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สะดวกที่จะ
ทราบกฎว่าสิ่งใดควรทำ�และไม่ควรทำ�  ทำ�ให้มีความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวและหยุดการแพร่เชื้อ
ได้เร็วยิ่งขึ้น
การออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข 4 ทีวี
เรียนสนุก ความคิดเห็นส่วนใหญ่ชื่นชมคณะบริหาร
และที ม งานที่ ร่ วมสร้ า งนวัตกรรมให้กับ วงการทีวี
และการศึกษาไทย มีรายการคุณภาพดีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของคนทุกเพศวัย สะท้อนหลากหลายแง่มุม
การดึงศักยภาพของเด็กเพื่อให้เด็กมีความสุขและ
สนุกกับการเรียนมากขึน้ นำ�เสนอรายการทีส่ ร้างสรรค์
อาทิ วิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ รายการกลุ่มคณิต
วิทยาศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยี การกระตุ้นแนวคิด
ทัศนคติเชิงตรรกะ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาข่าวและรายการ
แบ่งเป็น 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. ความถูกต้องและ
ความรอบด้านของข้อมูล 2. รูปแบบการนำ�เสนอ
3. บุ ค ลิ ก ภาพและการสื่ อ สารของผู้ ป ระกาศ
ผูด้ �ำ เนินรายการ 4. การเผยแพร่ความเป็นไทยสูส่ ากล
5. การพาดหัวข่าวอย่างสร้างสรรค์ 6. จริยธรรม
สื่อสาธารณะ 7. คำ�บรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
การแสดงความไม่ชอบมีความเห็นเป็นส่วนน้อย
ในเรื่องมาตรการป้องกันตัวเองจากการระบาดของ
โควิด 19 (COVID-19) เช่น พิธีกร ผู้ประกาศข่าว
หรือผู้สื่อข่าวภาคสนามไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
ในการปฏิบตั งิ านออกอากาศทางด้านหน้าจอโทรทัศน์
(On Air) และด้านสือ่ ใหม่ (Online) ให้เป็นแบบอย่าง
แก่ประชาชน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
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ของโรค รูปแบบการนำ�เสนอเน้นความกระชับ ไม่เยิน่ เย้อ
และชวนติดตาม ด้านบุคลิกภาพและทักษะการนำ�เสนอ
ของผู้ประกาศ ผู้ชมให้ความสำ�คัญกับความถูกต้องของ
ภาษาในการนำ�เสนอผ่านออนไลน์ เสนอแนะให้ระมัดระวัง
การพาดหัวข่าวบนข่าวออนไลน์ทที่ �ำ ให้เกิดความเข้าใจผิด
ระมัดระวังการนำ�เสนอภาพรุนแรง เศร้าโศก การคุม้ ครอง
สิทธิส่วนบุคคล การนำ�เสนอข่าวอย่างเป็นกลาง รอบด้าน
สมดุล และเป็นธรรม
กลไกเฝ้ า ระวั ง และสะท้ อ นสื่ อ ไทยพี บี เ อส
(Monitoring & Feedback) แสดงให้เห็นถึงสถิติความ
ผิดพลาดหน้าจอทีผ่ ชู้ มให้ความสำ�คัญและท้วงติงมากทีส่ ดุ
คือ ความถูกต้องของกราฟิก ข่าวออนไลน์ และข้อมูล บท
หรือการอ่านของผู้ประกาศ ภาพไม่ตรงกับเนื้อหา เป็นต้น
การนำ�ข่าวและรายการไปใช้ประโยชน์

ความคิดเห็นสะท้อนให้เห็นการนำ�ข่าวและรายการ
ไปใช้ประโยชน์ เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น
กรณี รั บ ชมข่ า วและรายการไทยพี บี เ อสเสมื อ น
เปิดโลกอีกใบ ได้ความรูเ้ รือ่ งชาติพนั ธุ์ โอรังอัสลี แทนคำ�ว่า
เงาะหรือซาไก จากรายการเปิดปม ข่าวไทยพีบเี อสทีค่ รูสอน
สังคมนำ�ไปพูดคุยกับนักเรียนเพือ่ ให้ทนั เหตุการณ์ ได้รบั ชม
รายการพร้อมครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ความสนใจ
ร่วมกัน ละครสอดแทรกเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์
สมัยรัชกาลที่ 5 เช่น ละครปลายจวัก คุณครูได้นำ�ไป
เป็นสื่อการสอนแก่นักเรียนในคาบเรียน การปรุงอาหาร
หลาย ๆ ภาคตามละครที่ออกอากาศ วัฒนธรรม การชิง
ดินแดน สนธิสัญญา เห็นภาพรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น
รายการสอนศิลป์ซึ่งเป็นครูศิลปะคนแรก จุดประกายให้
เป็นนักประดิษฐ์ สร้างประกอบสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญ
ของเล่นเพลิน ๆ
นอกจากนีใ้ นส่วนของภาคพลเมือง ได้เข้าใจและเห็น
ปัญหาของชาวคลิตี้ล่างที่ยังคงต้องสู้กับปัญหาสารตะกั่ว
ในแม่นํ้ามา 20 ปี การนำ�เสนอ พ.ร.บ. การจัดให้มีอากาศ
สะอาดของนักข่าวพลเมืองที่ทางอาจารย์มหาวิทยาลัย
ภาคประชาชน หอการค้า ร่วมกับภาครัฐบางส่วนกำ�ลัง
ผลักดันเป็นกฎหมายเข้าสภาผู้แทนราษฎรที่พยายามจะ
แก้ปัญหาเรื่องหมอกควันอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์
กับคนทุกกลุ่ม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ช มสะท้ อ น
ให้เห็นถึงพฤติกรรม การรับชม ทัศนคติ การใช้ประโยชน์
จากสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสสื่อสารกับประชาชนเพื่อ
สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เรียนรู้จริยธรรมสื่อสาธารณะ
รวมทัง้ รายงานผลการดำ�เนินงานและการพัฒนาคุณภาพงาน
อันเนือ่ งมาจากความคิดเห็นผ่านรายการและการนำ�เสนอ
ข่าวและรายการไปใช้ประโยชน์ผ่าน “รายการเปิดบ้าน
ไทยพีบีเอส” จำ�นวน 50 ตอน ออกอากาศทุกวันเสาร์
เวลา 13.45 - 14.00 น. และมีการนำ�เสนอรายงานความคิดเห็น
ต่ออนุกรรมการรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน
เพื่อป้องกันความผิดพลาดทางจริยธรรม อีกทั้งยังนำ�ไปใช้
ประกอบพิจารณาการประเมินผลคุณภาพข่าวรายการเพือ่
ต่อสัญญา และรายงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้กำ�หนด
ยุทธศาสตร์การนำ�เสนอข่าวและรายการต่อไป
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากสภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง
รายการ

สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ เป็ น กลไกสำ � คั ญ ที่
สนับสนุนนโยบายและแผนบริหารกิจการขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ในการกำ�หนดทิศทางการให้บริการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะสูงสุด ในปี พ.ศ. 2563 สภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแบ่งเป็น
3 ประเภท ได้แก่ (1) เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
คุณภาพการผลิตรายการ 5 ภูมิภาค จำ�นวน 31 เวที
มีผู้เข้าร่วม 1,153 คน (2) เวทีรับฟังความคิดเห็นตาม
สถานการณ์และบริบท 6 กลุ่มประเด็น จำ�นวน 30 เวที
มีผู้เข้าร่วม 1,719 คน (3) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
ผ่านช่องทางออนไลน์จำ�นวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมและ
แสดงความคิดเห็นจำ�นวน 29,821 คน สรุปการรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านกิจกรรมในพื้นที่จำ�นวน 61 เวที และ
กิจกรรมแบบออนไลน์ 10 ครั้ง มีประชาชนผู้ชมผู้ฟัง
รายการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทั้งสิ้น 32,693 คน
นอกจากเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้ว สภาผู้ชมและ
ผูฟ้ งั รายการได้รว่ มจัดกิจกรรมและพัฒนาความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอกจำ�นวน 25 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วม
1,993 คน
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ในปี พ.ศ. 2563 มีข้อเสนอแนะที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1. ข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ
1.1 ด้านเนื้อหารายการ
รายการส่วนใหญ่ของไทยพีบีเอสมีความแตกต่างจาก
สื่อช่องอื่น โดยเฉพาะเมื่อมีช่องทาง ALTV “ช่อง 4 เพื่อการ
เรียนรู้” มีเนื้อหาที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน
ทุกวัย มุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจ นำ�เสนอข้อมูลและความรู้
แก่ผชู้ มผูฟ้ งั อย่างรอบด้าน เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างมาก
ติดตามสถานการณ์และการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม
การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีให้ครอบคลุมและหลากหลาย
มิติ เช่น ประเด็นโรคระบาดโควิด 19 ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ
ประเด็นเรื่องการศึกษาออนไลน์
1.2 ด้านการใช้ประโยชน์
ควรเพิ่ ม เนื้ อ หาและรู ป แบบนำ � เสนอเพื่ อ ดึ ง ดู ด
ความสนใจของกลุ่มคนที่หลากหลาย ในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากรายการให้มากขึ้นในสถานการณ์การระบาด
ของโควิด 19 เช่น การใช้แบบสอบถาม Google form
สนทนากลุ่มย่อย เวทีสาธารณะหรือเสวนาออนไลน์ ฯลฯ
1.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ควรร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสร้างและพัฒนานักสือ่ สาร
พลเมืองครอบคลุมทุกจังหวัดและกลุม่ ประเด็น เป็นพืน้ ทีก่ ลาง
ให้กลุม่ ประเด็นต่าง ๆ ในสังคมได้น�ำ เสนอเรือ่ งราวดี ๆ ทีเ่ ป็น
รูปธรรมความสำ�เร็จ หรือปัญหาผลกระทบที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ รวมถึงการเป็นพื้นที่การเรียนรู้กันทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
1.4 ด้านการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสภาผูช้ มฯ
กับไทยพีบีเอส
เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของศูนย์ข่าวภูมิภาค
ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและกิจกรรมเสริมสร้าง
ภาคีหุ้นส่วน และพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ที่มีประสิทธิภาพและใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อ
2. ข้อเสนอเชิงสถานการณ์และบริบททางสังคม
2.1 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ เพิม่ เนือ้ หาด้านกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ข องประชาชน
ทุกกลุ่มวัยในประเด็นรัฐสวัสดิการอย่างรอบด้าน ในการ
สร้างอาชีพ สร้างแหล่งอาหารในชุมชน ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ
สร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ นำ�ไปสือ่ สารเพือ่ พัฒนา
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควรให้ความสำ�คัญกับ
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เรื่ อ งหลั ก ประกั น รายได้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ห ลั ง เกษี ย ณ เพื่ อ
ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย สื่อสาธารณะควรติดตาม
แนวโน้ม ทิศทางการขับเคลือ่ นกฎหมายรัฐสวัสดิการเกีย่ วกับ
ร่าง พ.ร.บ. บำ�นาญแห่งชาติ และติดตามผลกระทบจากวิกฤติ
สถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง
2.2 ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพิม่ มุมมองการศึกษา
ทางเลือกโดยกระตุ้นการศึกษาเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพือ่ ให้สอดคล้องกับวิถชี มุ ชน นำ�ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ
และรายได้ เปลี่ยนวิชาการให้เป็นวิชากินเพื่อปากท้องของ
ประชาชน
เปิดพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องได้เสนอแนวทางเพือ่ การ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ และเสนอทางเลือกจากหลากหลายมุมมองให้
ผู้ปกครองได้เห็นแนวทางด้านการจัดการศึกษาให้ลูกหลาน
2.3 ด้านสื่อสาธารณะ เปิดพื้นที่นำ�เสนอสื่อพื้นบ้าน
ท้องถิ่น จัดอบรมให้กับผู้ผลิตสื่อในเรื่องความรู้เชิงจริยธรรม
มีจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้ในการผลิต
รายการ เพื่อเพิ่มเนื้อหาคุณภาพรายการให้น่าสนใจและ
ชวนติดตามต่อไป
ส่งเสริมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้บริโภคและผู้ใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อปลอมเหล่านั้น
สือ่ สาธารณะควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
กลุ่ม Gen Z ได้ ด้วยรูปแบบ เนื้อหาที่กระชับ สั้น เข้าใจง่าย
ตรงประเด็น และเป็นศูนย์การเรียนรูข้ องเยาวชน เพือ่ ก้าวไป
เป็นสือ่ พลเมืองยุคดิจทิ ลั ผ่านการสร้างเครือข่ายและหุน้ ส่วน
ในการสร้างสรรค์งานผ่านสื่อสาธารณะร่วมกัน
2.4 ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา จัดทำ�ชุดสื่อข้อมูล
ความรู้ให้แก่ประชาชนในด้านอาชีพที่หลากหลาย นำ�เสนอ
ตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำ�เร็จเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ในการทำ�ธุรกิจและการประกอบอาชีพในช่วงวิกฤติโรคระบาด
จั ด ทำ � รายการเชื่ อ มโยงเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งประเด็ น เศรษฐกิ จ
ที่สะท้อนปัญหาและผลกระทบ รวมถึงมาตรการการแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น แบบรอบด้ า นจาก
นโยบายการพัฒนาของภาครัฐ ติดตามสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างภาคประชาชนและ
ภาครัฐในการหาทางออกเพื่อการพัฒนาร่วมกัน

2.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม นำ�เสนอ
รายการเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ต้นทางจนไปถึงปลายทาง เชื่อมโยงการทำ�งานตั้งแต่
ชุมชนในพื้นที่ขึ้นไป กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
เกีย่ วกับความมัน่ คงทางอาหารในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้ถูกทำ�ลายไป
นำ�เสนอรายการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้มีการตระหนัก
ถึ ง ความเป็ น เจ้ า ของในการดู แ ล รั ก ษา ฟื้ น ฟู พร้ อ มทั้ ง
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ ในการร่วมลงมือเพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนเพื่อ
ให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้คงอยู่
ต่อไป จัดทำ�ชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกฎหมาย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย

2.6 ด้านพหุวฒ
ั นธรรม ศาสนา และส่งเสริมประชาธิปไตย
นำ�เสนอเนื้อหารายการที่ส่งเสริมกระแสการท่องเที่ยวของ
ชุมชนในเชิงวัฒนธรรม นำ�ชุมชนต้นแบบมาเป็นตัวอย่าง
สร้างความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างทางความเชื่อของ
ศาสนาต่าง ๆ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ รวมไปถึงประเด็นของ
กลุ่มคนชายขอบ ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการ
ขับเคลื่อนการทำ�งานปฏิรูปอย่างสันติวิธี ควรมีรายการที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรชาติพันธุ์ เพื่อให้ได้ทราบถึงสิทธิ
ที่พึงมีทั้งในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รายการที่ส่งเสริมแนวคิด
ประชาธิปไตย เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่
ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมต่อการดำ�รงชีวิตในอนาคต
สื่อสาธารณะควรเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนการทำ�งาน
ของทุกภาคส่วนให้เป็นแบบสันติวิธี
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3. ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ พั ฒ นาแนวทางการ
ดำ�เนินงานของไทยพีบีเอส
3.1 ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ไทยพีบีเอส
ต้องรักษาภาพลักษณ์ความเป็นสื่อสาธารณะที่มีจริยธรรม
นำ�เสนอข้อมูลข่าวสารด้วยความเป็นกลาง เชือ่ ถือได้ เป็นทีพ่ ง่ึ
เป็ น กระบอกเสี ย งของประชาชน เป็ น กลไกการสื่ อ สาร
ที่ส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัย ยั่งยืน และ
เป็นธรรม โดยยึดชุมชนท้องถิ่นเป็นสำ�คัญ รวมถึงเพิ่มการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทางใหม่ ๆ ที่ทำ�ให้
ไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทุกกลุ่ม
3.2 ด้านการส่งเสริมการเรียนรูส้ อ่ื สาธารณะ ไทยพีบเี อส
ควรสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ศูนย์ขา่ วภูมภิ าค
สือ่ ท้องถิน่ และองค์กรสาธารณประโยชน์ทส่ี นใจ เพือ่ ร่วมกัน
ผลิต พัฒนาเนื้อหา และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อสาธารณะ
ทั้งในแบบ On Air, Online & On Ground รวมถึงควรมีการ
ผลิตเครือ่ งมือทีเ่ ครือข่ายสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีไ่ ด้
หรือสือ่ เพือ่ การเรียนรูส้ �ำ หรับให้ครูผสู้ อน ผูป้ กครอง นักเรียน
นักศึกษานำ�ไปใช้ได้ การพัฒนาช่องทาง ALTV “ช่อง 4 เป็น
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ช่องเพื่อการเรียนรู้” นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก
ควรมุ่งเน้นเนื้อหาที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการให้ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทุกเพศ ทุกวัย
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่แ ละกลุ่มผู้สูงอายุเพื่ อ
เตรียมรองรับสังคมสูงวัย ทัง้ นีเ้ กีย่ วกับประเด็นการรูเ้ ท่าทันสือ่
ในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ควรติดตาม
ผลความก้าวหน้าของประเด็นที่นำ�เสนออย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ
3.3 ด้านการเสริมสร้างภาคีหุ้นส่วน ควรสนับสนุน
ให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีการพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายใน ส.ส.ท. เพื่อวางแผนและออกแบบการ
ทำ�งานที่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน ในการสร้างความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายภายนอกองค์การ เพื่อกำ�หนดแผนกลยุทธ์
ในการทำ�งานร่วมกัน รวมถึงควรมีการพัฒนาศักยภาพและ
สร้างเครือข่ายนักสือ่ สารสร้างสรรค์ นักข่าวพลเมืองให้ขยาย
ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงประเด็นและเชื่อมการ
ทำ�งานกันอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการดังกล่าว
ไทยพีบเี อสควรนำ�ไปใช้ประโยชน์ทงั้ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตรายการ สร้างสรรค์เนื้อหา เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแผนการดำ�เนินงานขององค์การ การกำ�หนด
วาระขับเคลื่อนทางสังคม การส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อแก่
ประชาชน การขยายภาคีหุ้นส่วนผ่านการสร้างและพัฒนา
นั ก สื่ อ สารภาคพลเมื อ ง รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรมพื้ น ที่
การเรี ย นรู้ท้ัง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิภ าค นอกจากนี้
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังมีความ
ไม่ แ น่ น อน จึ ง ต้ อ งมี แ ผนการดำ � เนิ น งานเพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมรองรับ เช่น การสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการให้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ในการรับฟัง
ความคิดเห็นมากขึน้ และร่วมมือกันขับเคลือ่ นวาระทางสังคม
พัฒนากิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้ขยายหุ้นส่วนทางสังคมอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมถึงการทบทวนปรับปรุงระเบียบและระบบงาน
ขององค์การเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การดำ�เนินงานของไทยพีบีเอสต่อข้อเสนอแนะของ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพรายการ ไทยพีบเี อสจัดให้
มีกลไกการบริหารคุณภาพเนือ้ หา ในรูปแบบของ Executive
Overview Team ดูแลคุณภาพเนือ้ หารายการทัง้ รายการเก่า
และรายการใหม่ โดยรายการข่าวเน้นเกาะติดสถานการณ์
และการวิ เ คราะห์ เชิ ง ลึ ก นำ � เสนอเนื้ อ หาสถานการณ์
โควิด 19 อย่างครบถ้วนรอบด้านโดยเฉพาะในประเด็นทีเ่ ป็น
สถานการณ์หรือปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
ผ่านรายการ News Room และรายการตอบโจทย์ รวมถึง
มีการพัฒนาเนื้อหาข่าวเชิงสืบสวน เจาะลึกรอบด้านเพื่อนำ�
ข้อมูลมาตีแผ่ตอ่ สาธารณชนผ่านรายการเปิดปมและรายการ
The Exit เป็นต้น
รายการเด็กและเยาวชนเปิดช่องทางเลือกใหม่ผ่าน
ทางรายการช่อง 4 ALTV ที่มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กเยาวชน ครู และผู้ปกครอง รายการด้านสุขภาพ ปรับ
เนื้ อ หารายการให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ โรคระบาด
โควิด 19 (COVID-19) รายการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ
มี ภ าพยนตร์ สั้ น เนื้ อ หาเชิ ง จิ ต วิ ท ยา สารคดี ก ารสร้ า ง
ประสบการณ์ชีวิต และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน

2. ด้านการขับเคลื่อนการเรียนรู้และวาระทางสังคม
ไทยพีบเี อสดำ�เนินการและสนับสนุนให้ศนู ย์พฒ
ั นาการสือ่ สาร
ด้ า นภั ย พิ บั ติ ผ ลิ ต รายการที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ แหล่ ง นํ้ า ใน
ประเทศ พัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารภัยพิบัติลุ่มนํ้าทำ�หน้าที่
สือ่ สารข้อมูลภัยพิบตั แิ ก่ประชาชนผ่านทางรายการรูส้ ภู้ ยั พิบตั ิ
เสนอประเด็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ทำ�การเกษตร
จากผลกระทบการสร้างทางรถไฟที่จังหวัดนครสวรรค์ผ่าน
รายการสถานีประชาชนจนสามารถแก้ไขปัญหาได้สำ�เร็จ
นอกจากนี้มีการนำ�เสนอรายการสร้างการเรียนรู้ผ่านช่อง 4
ALTV
3. ด้ า นการสร้ า งหุ้ น ส่ ว นทางสั ง คม ไทยพี บี เ อส
ร่ ว มมื อ กั บ สำ � นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
และภาคีเครือข่ายจัดอบรมนักสื่อสารชุมชนใน 4 ภูมิภาค
ของประเทศ เพื่อทำ�หน้าที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ์ชุมชน
ภายใต้สถานการณ์โควิด ผ่านแอปพลิเคชัน C-Site ซึ่ง
มี ผู้ เข้ า รั บ การอบรม 200 คน มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เนื้อหารายการ สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุทยานการ
เรี ย นรู้ แ ละสถาบั น พิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน
นำ�สื่อของไทยพีบีเอสไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน
และพัฒนาพฤตินิสัยเยาวชน มีการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคี ภ าคพลเมื อ งรายงานสถานการณ์ โ ควิ ด ในพื้ น ที่ ผ่ า น
แอปพลิเคชัน C-Site พัฒนาทักษะการผลิตรายการแก่
เครือข่ายนักข่าวพลเมือง และร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนา
นักสื่อสารชุมชนสู้ภัยโควิดทั่วประเทศ
4. ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงาน ไทยพีบเี อส
ได้นำ�ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไปใช้ในการกำ�หนดยุทธศาสตร์และแผนบริหารกิจการทุกปี
และปีนี้ได้นำ�ความคิดเห็นไปใช้ในการกำ�หนดแผนงานที่จะ
ดำ�เนินการ คือ การร่วมมือพัฒนากลไกและรูปแบบการ
รับฟังความคิดเห็นให้มปี ระสิทธิภาพ ร่วมขับเคลือ่ นวาระทาง
สังคมประเด็นเศรษฐกิจปากท้องและการเรียนรู้ ร่วมพัฒนา
กิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้ และขยายภาคีหุ้นส่วน
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ส่ ว นที่ 6 : รายงานผลการดำ � เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

รายงานการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณา

เรื่องร้องเรียนจากประชาชน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำ�ปี 2563

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน ส.ส.ท. เป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
นโยบายแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา 46 แห่ง พระราชบัญ ญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 มีหน้าทีร่ บั และพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน
กรณีที่องค์การ ผู้ผลิตรายการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง
ขององค์การกระทำ�การหรือผลิตรายการที่ขัดต่อข้อบังคับ
ขององค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต
รายการและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2563
โดยในปี พ.ศ. 2563 มีคณะอนุกรรมการรวมทัง้ สิน้ 11 คน
ประกอบด้วย กรรมการนโยบาย 3 คน ผู้แทนผู้อำ�นวยการ
ส.ส.ท. 1 คน ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 1 คน ผู้แทน
องค์กรสื่อสารมวลชน 3 คน ผู้แทนสภาทนายความ 1 คน
ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 1 คน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริม
ศักยภาพสตรีพิการ 1 คน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การ ผู้บริหาร
พนักงาน ลูกจ้างของ ส.ส.ท. รวมถึงบุคคลภายนอกที่ทำ�งาน
ด้านการผลิตรายการให้กบั องค์การกระทำ�ในสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานสื่อสาธารณะ
ในรอบปี พุ ท ธศั ก ราช 2563 คณะอนุ ก รรมการ
รั บ พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากประชาชน มี ก ารประชุ ม
รวม 11 ครัง้ (มกราคม - ธันวาคม 2563) มีเรือ่ งร้องเรียนเข้าสู่
การพิจารณารวม 53 เรื่อง รับเป็นเรื่องร้องเรียน 15 เรื่อง
ประกอบด้วยเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน
จำ�นวน 40 เรือ่ ง รับเป็นเรือ่ งร้องเรียนเพียง 2 เรือ่ ง เนือ่ งจาก
โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งที่
ไม่เกีย่ วข้องกับ ส.ส.ท. อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการเล็งเห็น
ถึงคุณค่าและประโยชน์ของความเห็นที่ผู้ร้องเรียนส่งเข้ามา
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ผ่านช่องทางนี้ และได้ส่งเรื่องร้องทุกข์และความเห็นต่าง ๆ
ไปยังผู้บริหาร ส.ส.ท. และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ นอกจากนี้
ยังมีเรื่องร้องเรียนที่อนุกรรมการหยิบยกขึ้นพิจารณาเอง
จำ�นวน 3 เรื่อง และหยิบยกจากรายงานความคิดเห็นจาก
ผู้ชมผู้ฟังจำ�นวน 10 เรื่อง คณะอนุกรรมการได้พิจารณา
เรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมดแล้วเสร็จ และมีขอ้ เสนอแนะต่อ ส.ส.ท.
ในประเด็นปัญหาที่พบจากข้อร้องเรียน ดังต่อไปนี้
เรื่ อ งที่ 1 : ร้ อ งเรี ย นรายการ “วั น ใหม่ ไ ทยพี บี เ อส”

น�ำเสนอเรือ่ ง “เกาะติดสถานการณ์นาํ้ ท่วมภาคใต้”
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการ “วันใหม่ไทยพีบเี อส”
นำ�เสนอเรื่อง “เกาะติดสถานการณ์นํ้าท่วมภาคใต้” ซึ่ง
ออกอากาศวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.19 น. ได้น�ำ
มุสลิมข้ามเพศมารายงานข่าวสถานการณ์นํ้าท่วมจังหวัด
นราธิวาสในแง่ตลกขบขัน ซึ่งไม่เหมาะสม เพราะเป็นการ
รายงานข่าวในพื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามจำ�นวนมาก
ผลการวินิจฉัย : คณะอนุ ก รรมการมี ม ติ ว่ า ผู้ ถู ก
ร้องเรียนนำ�เสนอขัดจริยธรรมสื่อข้อ 7 จริยธรรมด้านการ
เคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว การคุม้ ครอง
สิทธิส่วนบุคคล ศาสนา ไสยศาสตร์ และความเชื่อเรื่อง
เหนือธรรมชาติ (7.1) การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน การผลิต
รายการในทุ ก ประเภทและรู ป แบบ ต้ อ งเคารพศั ก ดิ์ ศ รี
ความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียดสีบุคคล กลุ่มบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิด
ทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และ
(7.2) การนำ�เสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ เพศสภาพ เพศวิถี

ต้องดำ�เนินการอย่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้ง
สิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ของประชาชน แต่ต้องมีเหตุผล
และคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับบรรทัดฐานและค่านิยมของ
สังคม และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
เรือ
่ งที่ 2 : ร้องเรียนรายการ “กินอยูร่ รู้ อบ” ในรายการ

“วันใหม่ไทยพีบเี อส” น�ำเสนอเรือ่ ง “เครือ่ งฟอกอากาศ”

ร้ อ งเรี ย นรายการ “กิ น อยู่รู้ร อบ”
ในรายการ “วันใหม่ไทยพีบีเอส” นำ�เสนอเรื่อง “เครื่อง
ฟอกอากาศ” ซึ่งออกอากาศวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
เวลา 07.41 น. นำ � เสนอผลเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพ
เครื่องฟอกอากาศ 10 ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ
นิตยสารฉลาดซือ้ มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค ว่าผลิตภัณฑ์ใดโฆษณา
เกินจริง โดยทางรายการเบลอชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แต่กลับ
ปรากฏว่ามีสัมภาษณ์ตัวแทนเครื่องฟอกอากาศโดยระบุชื่อ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการโฆษณาแฝง
ผลการวิ นิจ ฉั ย : เห็ น ว่ า หน้ า ที่ ข องสื่ อ สาธารณะ
ประการหนึ่งคือ ให้ความรู้และคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
ผลเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งฟอกอากาศของ
ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
สุ่ ม ตั ว อย่ า งเครื่ อ งฟอกอากาศที่ ม าจากท้ อ งตลาดและ
ทางออนไลน์จำ�นวน 10 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีและเครื่องมือ
ที่มีมาตรฐาน นับเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ สำ � หรั บ ผู้ บ ริ โ ภคซึ่ ง เป็ น ผู้ ช มผู้ ฟั ง ของ
สื่ อ สาธารณะ ดั ง นั้ น การจะเบลอแบรนด์ สิ น ค้ า หรื อ ไม่
ต้ อ งพิ จ ารณาจากเนื้ อ หาข่ า วที่ นำ � เสนอและประโยชน์
สาธารณะหรือผูช้ มจะได้รบั ในกรณีนผี้ ปู้ ฏิบตั งิ านไม่มคี วามรู้
ความเข้ า ใจ ประกอบกั บ ไม่ ก ล้ า ใช้ ดุ ล พิ นิ จ เมื่ อ ปรากฏ
แบรนด์สินค้าในชิ้นข่าว จึงทำ�การเบลอเสียทั้งหมด
ส่วนกรณีการสัมภาษณ์ตัวแทนเครื่องฟอกอากาศ
หากผูส้ อ่ื ข่าวได้สมั ภาษณ์บคุ คลภายนอก ในเบือ้ งต้นผูส้ อ่ื ข่าว
ต้องทำ�ความเข้าใจกับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ถงึ ความเป็นสือ่ สาธารณะ
ขององค์การและพยายามควบคุมมิให้ผ้ใู ห้สมั ภาษณ์กล่าวชือ่
หรื อ นำ � เสนอตราสั ญ ลั ก ษณ์ สิ น ค้ า ในการให้ สั ม ภาษณ์
เนื่องจากอาจเข้าข่ายโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย หาก
ไม่สามารถควบคุมได้ ก่อนนำ�ออกอากาศควรต้องดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยหลักจริยธรรมของวิชาชีพ
โดยไม่ทำ�ให้คุณค่าของข่าวลดลง
คณะอนุ ก รรมการมี ม ติ ว่ า ผู้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นนำ � เสนอ
ขัดจริยธรรมสื่อ ข้อ 6 จริยธรรมด้านความเป็นอิสระของ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น :

วิ ช าชี พ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะ และการไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน (6.7) ผู้ปฏิบัติงานต้องหลีกเลี่ยงหรือ
ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการนำ�เสนอภาพ ข้อความ
หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องสิ น ค้ า บริ ก ารเพื่ อ ธุ ร กิ จ การค้ า การ
ส่งเสริมการขาย
เรือ
่ งที่ 3 : รายการ “วันใหม่วาไรตี”้ ในรายการ “วันใหม่

ไทยพีบีเอส” น�ำเสนอเรื่อง “วิธีท�ำเจลล้างมือฆ่าเชื้อด้วย
ตนเอง (DIY)”
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการ “วันใหม่วาไรตี้”
ในรายการ “วันใหม่ไทยพีบีเอส” นำ�เสนอเรื่อง “วิธีทำ�
เจลล้างมือฆ่าเชื้อด้วยตนเอง (DIY)” ซึ่งออกอากาศวันที่ 7
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นำ�เสนอข้อมูลการ
ทำ�เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือที่ไม่ถูกต้อง
ผลการวิ นิจ ฉั ย : เห็ น ว่ า การเผยแพร่ ข้อ มู ล ความ
เข้มข้นของแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อโรคที่ผิดพลาดในภาวะวิกฤติ
ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจผิด เนื่องจากแอลกอฮอลล์ดังกล่าว
ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ทำ�ให้ ส.ส.ท. ขาดความน่าเชื่อถือ
แม้ต่อมาได้มีการลบคลิปและผลิตรายการที่มีเนื้อหาถูกต้อง
แต่ก็ล่าช้าไปเกือบ 1 เดือน
อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการเห็นว่าการนำ�เสนอ
เนื้ อ หาดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยเจตนาที่ ดี ประกอบกั บ เป็ น
ช่วงแรกในการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งยังไม่มีข้อมูล
ที่มากพอ ทำ�ให้เสนอข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน ในสถานการณ์
เช่นการเกิดโรคอุบัติใหม่เช่นนี้ แม้ต้องการเป็นที่พึ่งให้กับ
ประชาชน แต่ไม่ควรรวบรวมข้อมูลเอง หรือใช้ข้อมูลจาก
เว็บไซต์เท่านั้น แม้จะเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ติดตามจำ�นวนมาก
ก็มไิ ด้หมายความว่าจะเสนอข้อมูลทีถ่ กู ต้อง สิง่ ทีส่ อื่ สาธารณะ
ควรกระทำ �  คื อ ควรอ้ า งอิ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ในกรณี นี้ คื อ ผู้ รู้
ทางด้านเภสัชศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักเคมี หรือขอ
ข้ อ มู ล จากองค์ ก รหรื อ สถาบั น ทางด้ า นสาธารณสุ ข จะ
ช่วยป้องกันความผิดพลาดได้ตั้งแต่เริ่มต้น และได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง เที่ยงตรง
คณะอนุ ก รรมการมี ม ติ ว่ า ผู้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นนำ � เสนอ
ขัดจริยธรรมสื่อ ข้อ 4 จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง
(4.1) การนำ�เสนอข่าว หรือข้อมูล ต้องยึดถือข้อเท็จจริง
ความถูกต้อง เที่ยงตรง โดยการเลือกแหล่งข่าว แหล่งข้อมูล
การใช้ภาษา การกำ�หนดเนื้อหา และวิธีการหรือรูปแบบ
การนำ�เสนอ ต้องดำ�เนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
มีการตรวจสอบ ตรวจทานเป็นหลักปฏิบัติสำ�คัญ
145

ไทยพีบีเอส 2563

เรือ
่ งที่ 4 : ร้องเรียนผูผ้ ลิตข่าวออนไลน์ เรือ่ ง “ผูป้ กครองโวย

จ่ายค่าอาหารแพงแต่คณ
ุ ภาพอาหารกลางวันตํา่ ” น�ำเสนอ
ทางเว็บไซต์ ส.ส.ท.
ข้อร้องเรียน : ร้ อ งเรี ย นผู้ ผ ลิ ต ข่ า วออนไลน์ เรื่ อ ง
“ผูป้ กครองโวยจ่ายค่าอาหารแพงแต่คณ
ุ ภาพอาหารกลางวันตํา่ ”
นำ�เสนอทางเว็บไซต์ ส.ส.ท. ขาดความเที่ยงตรง เป็นกลาง
และความเป็นธรรม เนื่องจากนำ�เสนอข่าวโดยที่ยังมิได้
สอบถามข้อมูลจากทางโรงเรียนที่ถูกพาดพิง
ผลการวินิจฉัย : เห็นว่าการนำ�เสนอข่าวไม่จำ�เป็น
ต้องนำ�เสนอทุกข่าวที่ได้รับมา แต่ควรมีกระบวนการทาง
บรรณาธิการในการประเมินเนื้อหาของข่าวก่อนนำ�เสนอ
หากมิใช่ข่าวที่มีความสำ�คัญและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ยิง่ ต้องควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนการนำ�เสนอข่าวทุกครัง้
รวมถึงควรวางแผนการแก้ไขในกรณีที่หากนำ�เสนอไปแล้ว
เกิดปัญหาภายหลัง นอกจากนี้ การทำ�ข่าวออนไลน์ที่ไม่ใช่
ข่ า วเร่ ง ด่ ว นที่ ก ระทบต่ อ คนส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ไม่ มี ข้ อ จำ � กั ด
ในเรื่องของเวลาการนำ�เสนอ ทีมงานสามารถรวบรวมให้
เนื้อข่าวสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนจึงค่อยเผยแพร่ การนำ�เสนอ
ข่าวโดยเน้นความเร็วแต่ไม่รอบด้าน ไม่ครบถ้วน แม้สามารถ
เพิ่มจำ�นวนผู้ชมทางออนไลน์ได้ในขณะนั้น แต่ก็อาจส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถือของ ส.ส.ท. และขัดต่อจริยธรรมได้
นอกจากนัน้ คณะอนุกรรมการเห็นว่าการพาดหัวข่าว
ด้วยคำ�เพียงไม่กค่ี � 
ำ อาจไม่ครอบคลุมทุกประเด็นข่าว จึงควร
ปรับพาดหัวข่าวให้เป็นไปตามหลักการการนำ�เสนอข่าว คือ
ต้องครบถ้วนและรอบด้าน
คณะอนุ ก รรมการมี ม ติ ว่ า ผู้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นนำ � เสนอ
ขัดจริยธรรมสื่อ ข้อ 5 จริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม
(5.1) การรายงานข่าวหรือการผลิตรายการ โดยเฉพาะ
ในประเด็ น สำ � คั ญ หรื อ ประเด็ น ที่ มี ค วามขั ด แย้ ง สู ง ต้ อ ง
นำ�เสนอข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
สมดุลและเป็นธรรม และข้อ 10 จริยธรรมด้านการปกป้องและ
การปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม (10.2) การเสนอ
ข่าว รายงาน หรือรายการที่มีการกล่าวหาบุคคล กลุ่มบุคคล
นิติบุคคล ต้องระลึกเสมอว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องได้รับสิทธิ
และโอกาสที่จะโต้ตอบข้อกล่าวหาในข่าว ในรายงาน หรือ
ในรายการเดียวกันและในเวลาที่สมควร
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เรือ
่ งที่ 5 : ร้องเรียนรายการ “วันใหม่ไทยพีบเี อส” เรือ่ ง

“เยาวชนหญิงกระโดดสะพานข้ามแม่นาํ้ กก”
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการ “วันใหม่ไทยพีบเี อส”
เรื่ อ ง “เยาวชนหญิ ง กระโดดสะพานข้ า มแม่ นํ้ า กก” ซึ่ ง
ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 05.06 น.
นำ�เสนอภาพคนกระโดดจากสะพาน เกรงว่าจะทำ�ให้เกิด
การฆ่าตัวตายเลียนแบบจากการนำ�เสนอข่าว
ผลการวินจิ ฉัย : เห็นว่าการนำ�เสนอภาพเคลื่อนไหว
ในข่าวลักษณะนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากภาพ
เคลือ่ นไหวทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ เร้า แม้จะเป็นการนำ�เสนอข่าว
ทางโทรทัศน์ก็สามารถใช้ภาพนิ่งได้ หากใช้ภาพนิ่งแทนและ
ปิดบังอัตลักษณ์เยาวชนด้วย อาจจะทำ�ให้ลดความสุ่มเสี่ยง
การนำ�เสนอที่ขัดจริยธรรมลงได้
คณะอนุ ก รรมการมี ม ติ ว่ า ผู้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นนำ � เสนอ
ขัดจริยธรรมสื่อ ข้อ 8 จริยธรรมด้านการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง การกระทำ�
อันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย
(8.2) ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้วิจารณญาณในการนำ�เสนอเนื้อหา
ภาษา ภาพ เสียง ทีอ่ าจชักจูงผูช้ มผูฟ้ งั ทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชน
ให้เห็นผิดเป็นชอบ หรือกระตุน้ พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
เช่น รายการที่มีเนื้อหาความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ
การใช้ภาษาหยาบคาย กิจกรรมทีเ่ สีย่ งภัยต่อร่างกาย อบายมุข
การกระทำ�ทีผ่ ดิ กฎหมายทีข่ ดั ต่อศีลธรรม (8.4) ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต้องหลีกเลี่ยงการนำ�เสนอภาพเด็ก เยาวชน ที่ถูกทำ�ร้าย
ถู ก กระทำ � ทารุ ณ ถู ก คุ ก คามทางเพศ ตกเป็ น ผู้ ต้ อ งหา
ผู้ต้องสงสัย ทั้งนี้ หมายความรวมถึงการไม่นำ�เสนอภาพ
ข้อมูล ข้อความ และสัญลักษณ์ใดที่สามารถเชื่อมโยงไปถึง
เด็ก เยาวชน ที่ตกเป็นข่าว ที่ถูกกระทำ�  ที่เป็นผู้ต้องหา
ผู้ต้องสงสัย เว้นแต่กระทำ�ไปเพื่อประโยชน์ของเด็กหรือ
เยาวชนนั้นเอง (8.5) การรายงานข่าวหรือการนำ�เสนอ
รายการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ต้องดำ�เนินการ
อย่ า งคำ � นึ ง ถึ ง การปกป้ อ งศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ แ ละ
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน (8.6) ข้อบังคับด้านจริยธรรม
เพื่ อ การคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนที่ กำ � หนดในข้ อ 8 นี้
ให้ครอบคลุมถึงสื่อทุกประเภทขององค์การ

เรื่องที่ 6 : ร้องเรียนรายการ “The Exit” ในรายการ

“ข่าวคํ่ามิติใหม่ทั่วไทย” เรื่อง “อบต. คลองตันจัดซื้อ
เครือ่ งวัดอุณหภูมริ าคาสูง”
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการ “The Exit” ในรายการ
“ข่าวคํ่ามิติใหม่ทั่วไทย” เรื่อง “อบต. คลองตันจัดซื้อเครื่อง
วัดอุณหภูมิราคาสูง” ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 เวลา 18.52 น. เนื่องจากนักข่าวมิได้ขออนุญาต
ก่อนการสัมภาษณ์
ผลการวินจิ ฉัย : เห็นว่าการทำ�ข่าวประเด็นอ่อนไหว
เช่น ข่าวการทุจริตคอร์รปั ชัน ควรประเมินคุณค่าของแหล่งข่าว
อย่างถี่ถ้วน 3 ประการ คือ
(1) ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว
(2) ความเกี่ยวข้องของแหล่งข่าว
(3) สวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล่งข่าว
บุคคลทั่วไปมักไม่ทราบถึงผลกระทบจากการไปเป็น
พยานหรือมีส่วนรู้เห็นในข้อมูลบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง
การทุจริต ผู้สื่อข่าวหรือผู้สัมภาษณ์ต้องตระหนักในเรื่องนี้
และแจ้งแหล่งข่าวหรือผู้ให้สัมภาษณ์ทราบถึงผลกระทบ
ต่าง ๆ ถึงแม้วา่ แหล่งข่าวจะยินยอมให้ขอ้ มูลหรือให้สมั ภาษณ์
ทั้ ง ด้ ว ยวาจาหรื อ ด้ ว ยลายลั ก ษณ์ อั ก ษร แต่ นั ก ข่ า วและ
กองบรรณาธิการยังจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน
และรับผิดชอบต่อแหล่งข่าว โดยคำ�นึงถึงผลกระทบทีต่ ามมา
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของแหล่งข่าว การทำ�ให้แหล่งข่าวรู้สึกปลอดภัย
คณะอนุกรรมการมีมติว่าผู้ถูกร้องเรียนมิได้ประพฤติ
ผิ ด จริ ย ธรรมตามข้ อ บั ง คั บ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของ
วิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552
หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อธำ�รงจริยธรรมของวิชาชีพการผลิต
การจัดหา และการเผยแพร่รายการองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด เนื่องจาก
เนื้อหาข่าวเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ประกอบกับการ
ปล่อยเสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าว เป็นการปล่อยเสียงเฉพาะ
เรื่องการทำ�งานของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิเท่านั้น มิได้
เกี่ ย วข้ องกั บ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุจ ริตแต่อย่างใด
อีกทั้งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โดยไม่ได้ปิดบังทั้งอัตลักษณ์บุคคล
และใช้รถยนต์และอุปกรณ์ขององค์การโดยเปิดเผย อีกทั้ง
มีเสียงผู้สื่อข่าวแจ้งขอสัมภาษณ์ชัดเจน

เรือ
่ งที่ 7 : ร้องเรียนผูส้ อื่ ข่าวกรณีเปิดรับความช่วยเหลือ

ให้แก่แหล่งข่าวผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น : ร้ อ งเรี ย นผู้ สื่ อ ข่ า วกรณี เ ปิ ด รั บ
ความช่ ว ยเหลื อ ให้ แ ก่ แ หล่ ง ข่ า วผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์
เนื่องจากคณะอนุกรรมการได้รับเสียงสะท้อนจากกรณีที่
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบ ทั้ ง จากประชาชนทั่ ว ไป
สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ และในแวดวงสื่อมวลชน การเปิด
รับความช่วยเหลือให้แก่แหล่งข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ลั ก ษณะนี้ นั บ เป็ น เรื่ อ งใหม่ แ ละอาจยั ง ไม่ มี บ รรทั ด ฐาน
ที่ชัดเจนสำ�หรับ ส.ส.ท. คณะอนุกรรมการจึงเห็นสมควรรับ
เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งร้องเรียน เพือ่ ใช้โอกาสนีเ้ ชิญผูส้ อ่ื ข่าวดังกล่าว
มาชี้แจง แลกเปลี่ยน และเก็บรับบทเรียนครั้งนี้ให้ครบถ้วน
ทั้งในเรื่องจริยธรรมของวิชาชีพและการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมในฐานะสื่อสาธารณะ
ผลการวินจิ ฉัย : เห็นว่ากรณีนี้แม้จะมีความพยายาม
ระมั ด ระวั ง และอยู่ ใ นการรั บ รู้ ข องผู้ บ ริ ห ารสำ � นั ก ข่ า ว
มาตั้งแต่แรก แต่เป็นสถานการณ์ท่ีเหนือความคาดหมาย
โดยเฉพาะการได้รบั เงินบริจาคกว่า 8 ล้านบาทในเวลาชัว่ ข้ามคืน
ทำ�ให้ได้รับการพู ด ถึ ง อย่ า งกว้ า งขวาง เมื่ อ ผนวกกั บ การ
มีเรื่องอื้อฉาวตามมา แม้ว่าจะคลี่คลายไปในที่สุด แต่กรณีนี้
ควรเป็นกรณีศึกษาเพื่อกำ�หนดแนวทางของ ส.ส.ท. ในการ
ทำ � ข่ า วเกี่ ย วกั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลหรื อ ชุ ม ชน
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด เรื่ อ งทำ � นองนี้อีก ซึ่ง อาจกระทบต่ อ ความ
น่าเชือ่ ถือและภาพลักษณ์ของ ส.ส.ท. ได้
คณะอนุกรรมการมีมติวา่ การทีผ่ ถู้ กู ร้องเรียนใช้เฟซบุก๊
ส่วนตัวให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือแก่แหล่งข่าว
มิได้ประพฤติผดิ จริยธรรมตามข้อบังคับองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของ
วิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552
หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อธำ�รงจริยธรรมของวิชาชีพการผลิต
การจัดหา และการเผยแพร่รายการองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวปฏิบัติ
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ในกิจการของ
ส.ส.ท. แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการกระทำ�ไปโดยสุจริต
และเมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ ที่ เ หนื อ ความคาดหมายก็ ไ ด้
ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี
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เรื่องที่ 8 : ร้องเรียนส�ำนักข่าวและผูผ้ ลิตรายการข่าวคํา่

มิตใิ หม่ทวั่ ไทย เรือ่ ง “ผลกระทบเลือ่ นจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ”
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนสำ�นักข่าวและผู้ผลิตรายการ
ข่าวคํ่ามิติใหม่ทั่วไทย ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.
2563 เวลา 19.32 น เรื่อง “ผลกระทบเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ” เป็นการนำ�เสนอข่าวโดยไม่รับฟังความรอบด้าน
ผลการวินิจฉัย : เห็ น ว่ า กรณี นี้ เ ป็ น ปั ญ หาในเรื่ อ ง
ของการปฏิบัติงาน แม้ผู้ปฏิบัติงานได้ติดตามนำ�เสนอข่าว
ให้มีความรอบด้านและต่อเนื่อง แต่เป็นการนำ�เสนอข่าว
ที่กระจายตามรายการข่าวหลายช่วงเวลา ซึ่งการนำ�เสนอ
ข่าวหนึ่งชิ้นควรนำ�เสนอให้รอบด้านมากที่สุดในแต่ละช่วง
หรือมีวิธีการสื่อสารที่ทำ�ให้ผู้ชมผู้ฟังรับรู้ว่ากรณีดังกล่าว
มี ก ารนำ � เสนออย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หากสนใจสามารถติ ด ตาม
รายละเอียดหรือรับชมรับฟังเพิม่ เติมหรือย้อนหลังได้อย่างไร
และช่องทางใดบ้าง
คณะอนุกรรมการจึงมีมติว่ารายการข่าวคํ่ามิติใหม่
ทัว่ ไทย ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19.32 น.
เรือ่ ง “ผลกระทบเลือ่ นจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ” มิได้ประพฤติผดิ
จริยธรรมตามข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ
เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อธำ�รงจริยธรรมของ
วิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการองค์การ
กระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย
แต่ อ ย่ า งใด เนื่ อ งจากเป็ น ปั ญ หาในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
เรือ
่ งที่ 9 : ร้องเรียนส�ำนักข่าวและผูผ้ ลิตรายการข่าวคํา่

มิติใหม่ทั่วไทย กรณีไม่น�ำเสนอข่าวตามที่ผู้ประกาศแจ้งไว้
ในรายการ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนสำ�นักข่าวและผู้ผลิตรายการ
ข่าวคาํ่ มิตใิ หม่ทวั่ ไทย ออกอากาศวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 18.31 น. กรณีการไม่น�ำ เสนอข่าวตามทีผ่ ปู้ ระกาศแจ้งไว้
ในรายการ ซึง่ การกระทำ�และพฤติกรรมของกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการรายการ ผูด้ �ำ เนินรายการ พนักงาน รวมถึง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ชมรายการ
ในวันและเวลาดังกล่าว ทำ�ให้ผู้ชมเคลือบแคลงสงสัยต่อ
องค์กร เกิดการตัง้ คำ�ถามว่าอาจถูกการครอบงำ�หรือแทรกแซง
หรือไม่ และอาจขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพตามข้อบังคับองค์การ
กระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย
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ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพร่
รายการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผลการวินจิ ฉัย : เห็นว่าการบริหารจัดการด้านเนือ
้ หา
อันเป็นกลไกปกติของกองบรรณาธิการสามารถกระทำ�ได้
ตามข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ
การผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 (“ข้อบังคับฯ”)
ข้อ 6 จริยธรรมด้านความเป็นอิส ระของวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(6.2) กองบรรณาธิ ก ารหรื อ คณะผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ผลิตรายการต้องมีความเป็นอิสระในการคัดเลือกประเด็น
การกำ � หนดเนื้ อ หาและวิ ธี ก ารหรื อ รู ป แบบการนำ � เสนอ
โดยสามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจอย่างสอดคล้องกับ
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบขององค์การต่อสาธารณะ
คณะอนุกรรมการเห็นว่ากรณีนี้เป็นปัญหาเรื่องการ
สื่อสาร เมื่อผู้ชมคาดหวังแล้วผิดหวังจึงเกิดความสงสัยว่า
มีการแทรกแซงเกิดขึน้ หรือไม่ ผูบ้ ริหารสำ�นักข่าวจึงต้องเข้าใจ
เรื่องการบริหารจัดการความคาดหวังของผู้ชมผู้ฟัง และต้อง
ตระหนักว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำ�คัญ ทั้งการสื่อสารภายใน
ระหว่างทีมงานและต่อผู้ชมผู้ฟังในทุกช่องทาง
คณะอนุกรรมการมีมติว่าการที่ผู้ผลิตรายการข่าวคํ่า
มิ ติ ใ หม่ ทั่ ว ไทยไม่ เ สนอรายการตามที่ ผู้ ป ระกาศแจ้ ง ไว้
เนื่ อ งจากงดรายการพิ เ ศษตามที่ เ ตรี ย มการไว้ เ ดิ ม นั้ น
มิได้เป็นการประพฤติผิดจริยธรรมตามข้อบังคับองค์การ
กระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย
ว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต และการ
เผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม หรือแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อธำ�รงจริยธรรมของวิชาชีพการผลิต การจัดหา
และการเผยแพร่รายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด เนือ่ งจากสถานการณ์
ได้เปลี่ยนแปลง
เรือ
่ งร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าวจัดเต็ม”

จ�ำนวน 6 กรณี (เรื่องที่ 10 - 15)

เรือ
่ งที่ 10 : ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าวจัดเต็ม”

เรือ่ ง “ท�ำร้ายเยาวชนชายในร้านเกมส์”
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าว
จัดเต็ม” เรือ่ ง “ทำ�ร้ายเยาวชนชายในร้านเกมส์” ซึง่ ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นำ�เสนอ

ภาพเด็กถูกทำ�ร้ายรุนแรงเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก รวมถึง
การนำ�เสนอภาพข่าวที่เห็นหน้าญาติของเด็กที่ถูกทำ�ร้าย
อาจทำ�ให้โยงถึงตัวเด็ก อาจทำ�ให้กระทบต่อสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของเด็กได้

ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าว
จัดเต็ม” เรือ่ ง “ตำ�รวจจับชายก่อเหตุยงิ 2 คดี” ซึง่ ออกอากาศ
เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นำ�เสนอ
ภาพชายก่อเหตุถอื ปืนวิง่ ไล่ยงิ คูอ่ ริ สุม่ เสีย่ งการลอกเลียนแบบ

เรือ
่ งที่ 11 : ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าวจัดเต็ม”

ผลการวินจิ ฉัยทัง
้ 6 เรือ
่ ง : เห็นว่า ส.ส.ท. ควรเสนอ

เรือ่ ง “พลทหารฆ่าหลานสาวตนเอง”
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าว
จัดเต็ม” เรือ่ ง “พลทหารฆ่าหลานสาวตนเอง” ซึง่ ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นำ�เสนอภาพ
ไม่เหมาะสมของมารดาผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ในภาวะเศร้าโศก
และภาพสัมภาษณ์ยายผู้เสียชีวิตขณะร้องไห้ เป็นการฝ่าฝืน
จริยธรรมด้านการปฏิบัติต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย และผู้ที่อยู่
ในภาวะเศร้าโศก
เรือ
่ งที่ 12 : ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าวจัดเต็ม”

เรือ่ ง “สอบทหารรุมท�ำร้ายชาวบ้าน”
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าว
จัดเต็ม” เรือ่ ง “สอบทหารรุมทำ�ร้ายชาวบ้าน” ซึง่ ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นำ�เสนอ
ภาพชาวบ้ า นที่ ถู ก ทำ � ร้ า ยและอยู่ ร ะหว่ า งการรั ก ษาตั ว ที่
โรงพยาบาล
เรือ
่ งที่ 13 : ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าวจัดเต็ม”

เรือ่ ง “สอบผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนอนาจารนักเรียนหญิง”
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าว
จัดเต็ม” เรือ่ ง “สอบผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนอนาจารนักเรียนหญิง”
ซึง่ ออกอากาศเมือ่ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
นำ�เสนอภาพเคลือ่ นไหวให้เห็นถึงการกระทำ�ทีเ่ กิดขึน้ กับเด็ก
ออกอากาศอยู่หลายรอบ

ข้อร้องเรียน :

ข่าวอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะของสื่อสาธารณะ ซึ่ง
แตกต่างจากสื่อพาณิชย์ทั่วไป โดยคำ�นึงถึงคุณค่าของข่าว
และกรอบจริยธรรมสื่อสาธารณะ การเสนอข่าวทุกชิ้นและ
ในทุกช่องทางของ ส.ส.ท. ควรคำ�นึงเสมอว่าผู้ชมผู้ฟังได้
ประโยชน์อะไรจากข่าวที่นำ�เสนอนั้น
คณะอนุ ก รรมการมี ม ติ ว่ า ผู้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นนำ � เสนอ
ขัดจริยธรรมสื่อทั้ง 6 กรณี
ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของ ส.ส.ท. ได้แจ้งผลการวินิจฉัย
ข้อร้องเรียนทั้งหมดและเตือนผู้เกี่ยวข้องด้วยวาจาให้เพิ่ม
ความรอบคอบในแนวทางการปฏิบัติงานและเข้มงวดในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมของ ส.ส.ท. และ
นำ�ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการไปดำ�เนินการ อีกทั้ง
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้ น คณะกรรมการนโยบายได้ จั ด ให้ มี
คณะทำ�งานปรับปรุงระเบียบองค์การกระจายเสี ย งและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พ.ศ. 2563 และ
ประกาศใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม พ.ศ. 2563 เพื่ อ ให้
การรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และเป็นธรรม สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง

เรือ
่ งที่ 14 : ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าวจัดเต็ม”

เรือ่ ง “พีย่ งิ น้องเสียชีวติ เหตุขดั แย้งทีด่ นิ ”
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าว
จัดเต็ม” เรือ่ ง “พีย่ งิ น้องเสียชีวติ เหตุขดั แย้งทีด่ นิ ” ซึง่ ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นำ�เสนอ
ภาพญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ในสภาพจิตใจไม่ปกติ

เรือ
่ งที่ 15 : ร้องเรียนรายการข่าวออนไลน์ “ข่าวจัดเต็ม”

เรือ่ ง “ต�ำรวจจับชายก่อเหตุยงิ 2 คดี”
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ส่ ว นที่ 6 : รายงานผลการดำ � เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจำ�ปี 2563

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยคณะกรรมการนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ก�ำ กับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ชุดเดิม (หมดวาระ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ
5. ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ชุดปัจจุบัน (ปฏิบัติหน้าที่
15 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563)  และวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2563)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการ
3. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ
6. ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 10 ครั้ง เป็นการประชุมโดยกรรมการชุดเดิม
7 ครั้ง และกรรมการชุดปัจจุบัน 3 ครั้ง ทั้งนี้รายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย 5 ครั้ง และกำ�กับดูแล
สำ�นักตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พการตรวจสอบภายใน ที่เ ผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้สอบทานประเด็นเกีย่ วกับการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
ที่มีสาระสำ�คัญ ตามประกาศขององค์กรวิชาชีพและองค์กรกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง สอบทานผลกระทบที่มีต่อ
รายงานทางการเงิน รวมถึงสอบทานกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีมคี วามเห็นว่า
รายงานทางการเงินของ ส.ส.ท. มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังกำ�หนด
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2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและมีคำ�แนะนำ�ให้
ส.ส.ท. ติดตามและรายงานความคืบหน้าผลดำ�เนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่าการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และบรรลุวตั ถุประสงค์การดำ�เนินงานของ ส.ส.ท.
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงาน
การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขององค์การ
ผลการสอบทานพบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม และพัฒนาตามหลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
คำ�แนะนำ�ให้ ส.ส.ท. พัฒนาการควบคุมและกำ�กับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ให้ความสำ�คัญต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามระบบงาน ระเบียบ และข้อบังคับ
เกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงาน และมีคำ�แนะนำ�ให้ ส.ส.ท.
เร่งดำ�เนินการจัดทำ�มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติงานด้านการป้องปรามการทุจริตของ ส.ส.ท. ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตามแนวการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
5. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน ได้สอบทานและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจำ�ปี รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั
ผลการปฏิบตั งิ านของสำ�นักตรวจสอบภายใน สอบทานผลการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบทีก่ �ำ หนด โดยให้
ข้อแนะนำ�และติดตามการดำ�เนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญตามรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ ได้ประเมินความเพียงพอทรัพยากรของสำ�นักตรวจสอบภายใน พิจารณา
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และสนับสนุนให้บุคลากรของสำ�นักตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน นอกจากนีจ้ ดั ให้มกี ารประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบภายในสำ�หรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561
6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการนโยบายทุกไตรมาส โดยให้ขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ส.ส.ท.
ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำ�เนินงาน
รวมทัง้ ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง โดยผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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ส่ ว นที่ 6 : รายงานผลการดำ � เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงาน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำ�ปี 2563
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 50 ได้ก�ำ หนด
ให้คณะกรรมการนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีขององค์การ โดยคณะกรรมการประเมินผล
ซึง่ เป็นบุคคลภายนอกองค์การ เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมการดำ�เนินการขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการขององค์การ ตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้าและ
การตรวจสอบการดำ�เนินงานขององค์การ ในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะ
คณะกรรมการประเมินผล (ผู้ประเมินภายนอก) ได้ดำ�เนินการโดยอาศัยข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูล
ปฐมภูมิท่ีได้จากการสัมภาษณ์ การสอบถาม และการจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของ ส.ส.ท. ทั้งคณะกรรมการนโยบาย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ชม/ผู้ฟังรายการ สภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และนำ�ข้อมูลที่ได้เข้าสู่กระบวนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งสามารถสรุปและรายงานผลการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้
ภาพรวมผลการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2563
ตามแผนงานและยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2563 มีการดำ�เนินงานภายใต้เป้าประสงค์ขององค์การ
“สื่อร่วมสร้างสังคมแห่ง Informed Citizen (พลเมืองตื่นรู้ พลเมืองประเทืองปัญญา)” เป้าหมายยุทธศาสตร์ “แตกต่าง
อย่างยัง่ ยืน” ซึง่ ดำ�เนินการด้วย 3 แผนหลัก ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีผลงานทีส่ �ำ คัญ ประกอบด้วย แผนด้านเนือ้ หา
ช่องทาง และบริการ (Content, Platforms and Services) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผู้รับสาร/ผู้สื่อสารหลากหลาย
ทั่วถึง ด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง มีการจัดตั้งศูนย์เนื้อหาพิเศษ 4 ศูนย์ (ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบาย
สาธารณะ ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ และศูนย์ Thai PBS World)
การกำ�หนดวาระในการขับเคลื่อนเนื้อหาที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3 วาระ (การลดและจัดการขยะ
ประชาธิปไตยและการกระจายอำ�นาจ และการแก้ปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน) การให้ความสำ�คัญ
ต่อสถานการณ์และประเด็นทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำ�เสนอข่าวและรายการต่าง ๆ เช่น กรณีการเกิดวิกฤติ
โรคระบาดโควิด 19 การพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ ALTV#4, The Active, Decode, Citizen plus, C-Site Nexus
และยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์สงั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เกิดผลงานด้านเนือ้ หาเพือ่ รับมือกับสถานการณ์โควิด 19
เนื้อหากลุ่มสนุกเรียน/การเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่ และการสร้างเป็น Brand ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก
ในขณะทีแ่ ผนด้านภาคีหนุ้ ส่วน (Partnership Strategic Plan) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าและความยัง่ ยืน
ด้วยหุ้นส่วนทางสังคม ก่อให้เกิดผลงานความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วนวาระพิเศษ “สู้ภัย COVID-19” จำ�นวน 8 องค์กร
การขับเคลื่อนประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน จำ�นวน 15 เครือข่ายท้องถิ่น และพันธมิตร ALTV 11 องค์กร
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ส่วนแผนด้านทุนมนุษย์และทุนองค์กร (Human & Organization Capital Strategic Plan) ในยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็นที่วางใจ หรือ Trusted Brand ในใจประชาชน มีการดำ�เนินการปรับโครงสร้างสำ�นักข่าว สำ�นัก
สร้างสรรค์เนือ้ หา และการบริหารอัตรากำ�ลัง พร้อมทัง้ การจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของทัง้ องค์การ การพัฒนา
Digital Competency การจัดเวที Tomorrow’s Thai PBS เพื่อออกแบบองค์กรในอนาคต การพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อองค์การและประชาชน เช่น Feedback & Monitoring, Big Data และ Open Data  และปรับรูปแบบการทำ�งาน
ขององค์การตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้กระทบกับการดำ�เนินงานน้อยที่สุด
การประเมินด้านประสิทธิผลของการดำ�เนินงานตามแผนงาน ประจำ�ปี 2563
การวัดประสิทธิผลของการดำ�เนินงานซึง่ พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินวัตถุประสงค์ ทีว่ ดั ผลการประเมิน
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการ (ผู้บริหารและบุคลากรของ ส.ส.ท.) และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจำ�แนกตาม
แผนงานและยุทธศาสตร์ และการประเมินผลผลิต โดยประเมินผลจากข้อมูล 2 มิติ คือข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จาก KPI
ของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2563 และการประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิตของผู้บริหารและบุคลากรของ ส.ส.ท.
เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ ซึ่งผลการประเมิน
ประสิทธิผลของการดำ�เนินงาน ส.ส.ท. ปี พ.ศ. 2563 มีประสิทธิผลการดำ�เนินงานอยู่ในระดับมาก (3.79 คะแนน)
ในขณะที่การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานที่นำ�เสนอในทุกช่องทาง ทั้ง On Air, Online และ On Ground
ผลที่ได้จากการสำ�รวจข้อมูลปฐมภูมิทั้งจากกลุ่มบุคลากรและผู้ชม/ผู้ฟังรายการ พบว่า ช่องทางทั้งหมดของ ส.ส.ท.
มีระดับประสิทธิผลเท่ากับความคาดหวัง โดยช่องทางที่ได้รับคะแนนความคาดหวังมากที่สุด 4 ลำ�ดับแรก ได้แก่
โทรทัศน์ดิจิทัลช่องหมายเลข 3, YouTube, Facebook  และ Twitter
ในขณะที่ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามเป้าประสงค์ Expected Outcome หรือจุดเน้นประจำ�ปี 2563
ของ ส.ส.ท. ในฐานะสื่อสาธารณะ โดยสำ�รวจข้อมูลปฐมภูมิจาก 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ชม/ผู้ฟัง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้รับบริการโครงข่าย ผู้ผลิตอิสระภายนอก หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานกำ�กับการ
ดำ�เนินงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.) ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า ในทุกเป้าประสงค์
ที่พิจารณามีระดับความสำ�เร็จในระดับมากทั้งสิ้น โดยเฉพาะเป้าประสงค์ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและช่องทางที่เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผู้รับสารเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองต่อประสบการณ์ของพลเมืองทุกกลุ่ม รวมทั้งมีบริการสำ�หรับ
ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็นให้มีความหลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขณะที่ข่าวเจาะลึกหรือ
ข่าวสืบสวนสอบสวนมีความถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรม เข้าใจง่าย ให้ทางออกกับสังคม และสร้างประสบการณ์
ที่แตกต่าง เป็นมิติที่ได้รับคะแนนในระดับมากที่ระดับใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้รับชม/รับฟังรายการสามารถ
เข้าถึง ส.ส.ท. หรือไทยพีบีเอสได้ด้วยช่องทางที่หลากหลาย และตระหนักว่าข่าวสารที่ได้รับนั้นมีจุดแข็งที่แตกต่าง
จากสื่ออื่น ๆ
การประเมินด้านประสิทธิภาพของการดำ�เนินงานตามแผนงาน ประจำ�ปี 2563
การประเมินภาพรวมประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน กระบวนการ และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินปัจจัยนำ�เข้าและความพึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อทั้งผลผลิตและกระบวนการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. จำ�แนกรายแผนงานและยุทธศาสตร์ ซึ่งผล
การประเมินภาพรวมประสิทธิภาพของการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2563 มีประสิทธิภาพสูง (3.53 คะแนน)
และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบการประเมินผลพบว่า ในมิติปัจจัยนำ�เข้าด้านวัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมมากที่สุด
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รองลงมาคือด้านงบประมาณเพือ่ การดำ�เนินงาน ในขณะทีด่ า้ นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอำ�นวยต่อการดำ�เนินงาน
มีความเหมาะสมในระดับปานกลางและควรต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อเอื้อต่อการแข่งขันในสภาวะภูมิทัศน์สื่อที่มี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ส่วนมิตดิ า้ นความพึงพอใจต่อกระบวนการดำ�เนินงาน ผลการประเมินปรากฏว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผูร้ บั และผูใ้ ช้สอื่ ทีห่ ลากหลาย ทัว่ ถึง ด้วยสารประโยชน์ทแี่ ตกต่าง ได้รบั ความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ดำ�เนินงานมากที่สุด โดยเฉพาะด้านการรายงานข่าวที่ปฏิบัติอย่างเคารพต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่อยู่ในภาวะ
โศกเศร้า และความพึงพอใจต่อผลผลิต ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
คุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคมได้รับความพึงพอใจต่อผลผลิตมากที่สุด โดยเฉพาะในผลผลิตด้านการ
ขยายฐานผู้ชมผู้ฟัง และเผยแพร่ผลงานของ ส.ส.ท. ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยสร้างการยอมรับในฐานะสื่อสาธารณะ
ที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าหรือคุณค่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการหรือการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2563 ดำ�เนินการ
ประเมินผลโดยการคัดเลือกโครงการที่มีลักษณะเด่นทั้งในด้านการใช้งบประมาณ ความต่อเนื่องของการดำ�เนิน
โครงการ และมีมิติผลกระทบในวงกว้างเพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างของการประเมินความคุ้มค่าหรือคุณค่าที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการดำ�เนินงาน โดยผลการคัดเลือกพบว่า แผนและยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างคุณค่าแก่สังคมในวงกว้าง
และเห็นผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์มากที่สุดคือ แผนด้านภาคีหุ้นส่วนในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าและความยั่งยืน
ด้วยหุ้นส่วนทางสังคม โดยโครงการที่สามารถแสดงศักยภาพของแผนงานและเป็นโครงการที่มีผลต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในเชิงประจักษ์ คือ โครงการอบรมครู “ชวนครูวิทย์ - คณิต มาคิดให้ว้าว ปี 4” ซึ่งผลจากการประเมินความคุ้มค่า
พบว่าการดำ�เนินโครงการก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมและการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ กล่าวคือ ในระดับ
ผลผลิตก่อให้เกิดการสร้างครูทผี่ า่ นการอบรมมากถึง 1,000 คน เกิดสือ่ การสอนในรูปแบบคลิปต่อยอดความรูส้ หู่ อ้ งเรียน
และการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของครูในต่างประเทศ ในด้านผลลัพธ์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีได้รับการพัฒนา
และถ่ายทอดสู่นักเรียนประมาณ 180,000 คน การส่งต่อความรู้ในรูปแบบคลิปในช่องทางของสำ�นักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปยังโรงเรียนในเครือ สพฐ. 29,000 โรงเรียนทั่วประเทศ และการต่อยอดในโครงการ
“ไทยพีบีเอสรวมพลังครู ตอน Code ได้ Code ดี” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง Coding ดังนั้น ในภาพรวมจากการ
ประเมินก่อให้เกิดความคุม้ ค่าจากการคำ�นวณค่า Economic Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 3.60 หมายความว่า ต้นทุนทุก ๆ
1 บาทของการดำ�เนินโครงการ ก่อให้เกิดผลตอบแทนทีค่ ดิ เป็นตัวเลขได้ 3.60 บาท ซึง่ แสดงถึงความคุม้ ค่าของการลงทุน
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาผลผลิตเด่นที่เกิดจากการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2563 ที่มีหน่วยงานภายในของ ส.ส.ท.
ร่วมดำ�เนินการมากที่สุด คือ การรายงานสถานการณ์โควิด 19 ผ่านช่องทางที่ครอบคลุมและก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม
ในวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ กล่าวคือ ในระดับผลผลิตการดำ�เนินงานก่อให้เกิด
การปรับผังรายการเพื่อเปิดพื้นที่ให้การรายงานสถานการณ์โควิด 19 อย่างต่อเนื่อง มีการขึ้นรายการใหม่ที่เกี่ยวข้อง
8 รายการ และละคร 1 เรื่อง มีการสร้างช่อง ALTV (Active Learning TV) ช่องหมายเลข 4 และเว็บไซต์เฉพาะกิจ
Covid-19
ในขณะที่มิติผลลัพธ์ตามแนวคิดห่วงโซ่ผลกระทบ (Impact Value Chain) ก่อให้เกิดการกระจายข้อมูลและ
ความรู้ที่เกี่ยวกับโควิด 19 ไปครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มได้ในวงกว้าง ทั้งการสื่อสารภาษามือ (Big Sign) และการ
จัดทำ�คำ�บรรยายแทนเสียงแบบปิด หรือ Closed Caption (CC) สำ�หรับผู้พิการ และสื่อสารทุกช่องทาง การสร้าง
ความตระหนักจากข้อมูลทีถ่ กู ต้อง เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุข พร้อมทัง้ การขยายเครือข่าย
ที่ครอบคลุมทุกมิติของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด 19 โดยมี ส.ส.ท. เป็นตัวกลางในการผสาน
ความร่วมมือ รวมถึงในมิติมหภาคที่ส่งผลต่อการกำ�หนดนโยบายภาครัฐ เช่น เรื่องระบบการกักตัว และการขยายโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ได้ แต่ยังมีข้อจำ�กัดด้านการประเมิน
ผลผลิตและผลลัพธ์ต่อกรณีการนำ�เสนอเนื้อหาโควิด 19 ในเชิงมูลค่าเป็นตัวเลข
การประเมินด้านการพัฒนาองค์การ
ประเมินภายใต้บริบทภูมทิ ศั น์สอ่ื ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง มีกระบวนการพัฒนาองค์การในฐานะสือ่ สาธารณะตามกรอบ
การประเมิน 5 มิติ ประกอบด้วย ด้านเป้าหมาย นโยบาย และผูบ้ ริหารองค์กร  ด้านระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน  ด้านกระบวนการทำ�งานและวัฒนธรรมองค์กร  ด้านทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสื่อสารภายในองค์กร
พบว่าภาพรวมของการพัฒนาองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากมิติที่พิจารณาส่วนใหญ่ได้คะแนน
การประเมินผลในระดับปานกลางทั้งสิ้น ยกเว้นมิติด้านเป้าหมาย นโยบาย และผู้บริหารองค์กรเท่านั้นที่ได้รับคะแนน
ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรรมการบริหารมีความสอดคล้องกับบริบทการเป็น
สื่อสาธารณะและบริบทภูมิทัศน์สื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในขณะที่ด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นมิติที่ได้รับคะแนนการประเมินในระดับปานกลางที่มีค่าคะแนนได้น้อยที่สุด
โดยเฉพาะประเด็นที่ได้คะแนนน้อย ได้แก่ ด้านโครงสร้างบุคลากรมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการบริหารจัดการที่ต้อง
ปรับเพื่อความคล่องตัว ด้านการวางแผนความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับบุคลากรอย่างเป็นระบบ และ ส.ส.ท. มีการให้
รางวัล/ยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์กรอย่างเหมาะสม ซึ่งแต่ละประเด็นที่ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย
เป็นประเด็นที่ ส.ส.ท. ต้องพิจารณาปรับปรุงเป็นลำ�ดับแรก เพื่อสร้างความชัดเจนในแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลที่สามารถเข้าใจได้ และนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรว่าการดำ�เนินงาน
จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในวิชาชีพได้ และสามารถเติบโตในสายงานได้อย่างเป็นธรรมและมั่นคง
นอกจากนั้น ด้านการสื่อสารภายในองค์กรยังคงปรากฏประเด็นย่อยที่มีผลการประเมินในระดับน้อยเช่นกัน
คือ ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงพบบุคลากรอย่างเพียงพอ ซึ่งสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าบุคลากรในระดับ
ปฏิบตั งิ านมีความต้องการได้รบั การสือ่ สารโดยตรงจากผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ สร้างความเข้าใจในวาระและประเด็นต่าง ๆ
มากกว่าการสือ่ สารเป็นลำ�ดับขัน้ ทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั และในประเด็นด้านกระบวนการทำ�งานและวัฒนธรรม พบประเด็น
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ผลการประเมินที่น่าสนใจในมิติด้านวัฒนธรรมองค์กรยังขาดความเหมาะสมกับเป้าหมายของ ส.ส.ท. ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากรที่สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่า
ส.ส.ท. ยังขาดวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน กล่าวคือ บุคลากรภายในหน่วยงานมีลักษณะของความเป็นปัจเจกค่อนข้างสูง
เนือ่ งจากมีทมี่ าทีห่ ลากหลาย ประกอบกับการเป็นองค์กรสือ่ แม้ ส.ส.ท. จะมีการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างการอยูร่ ว่ มกัน
และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หากแต่ยังไม่สามารถผลักดันผลที่เกิดจากกิจกรรมไปสู่เป้าหมายการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ชัดเจนได้ ดังนั้น ส.ส.ท. ควรพิจารณาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบการประสานความหลากหลาย
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
การประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ชมและการสนับสนุนจากประชาชน
จากการสำ�รวจประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้รับชม/รับฟังรายการของ ส.ส.ท. หรือไทยพีบีเอสทั้งสิ้น 2,360 ตัวอย่าง
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ในภาพรวมการประเมินผลพบว่าช่องทางที่มีผู้รับชมมากที่สุด 4 ลำ�ดับแรก คือ
โทรทัศน์ดิจิทัลช่องหมายเลข 3 Thai PBS (ร้อยละ 29.93) YouTube (ร้อยละ 10.42) โทรทัศน์ดิจิทัลช่องหมายเลข 4
ALTV (ร้อยละ 9.66) และ Facebook (ร้อยละ 9.23) โดยกลุ่มรายการที่ผู้ชม/ผู้ฟังรู้จักมากที่สุด 3 ลำ�ดับแรก คือ
กลุ่มรายการข่าว (ร้อยละ 90.98) กลุ่มรายการสารคดี (ร้อยละ 65.65) และกลุ่มรายการวาไรตี้ (ร้อยละ 50.93)
หากพิจารณาในมิติด้านความพึงพอใจพบว่า ในภาพรวมของทุกกลุ่มรายการได้คะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดย 3 ลำ�ดับแรก คือ กลุ่มรายการข่าว กลุ่มรายการสารคดี และกลุ่มรายการเด็กและเยาวชน และเมื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการรับชม/รับฟังรายการต่อผลผลิตในแต่ละกลุม่ รายการทีน่ �ำ เสนอ ปรากฏว่าทุกผลผลิต
ได้รับความพึงพอใจในระดับมากทั้งสิ้น กล่าวคือ ผลผลิตด้านข่าวได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่ระดับคะแนน
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตด้านอื่น (3.63 คะแนน) โดยเฉพาะประโยชน์ด้านการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ และการสร้างความตระหนัก ตื่นตัว
และให้ความสำ�คัญกับปัญหา/สถานการณ์/เรื่องราวในการดำ�เนินชีวิต/สังคม/โลก ในขณะที่ผลผลิตด้านสารคดีได้รับ
ความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน (3.61 คะแนน) โดยเฉพาะประโยชน์ด้านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต หรือ
การทำ�งาน ครอบครัว และสังคม และการเกิดความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และการสร้างมุมมองที่สร้างสรรค์ ส่วนผลผลิต
ด้านเด็กและเยาวชน ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (3.61 คะแนน) โดยด้านเสริมสร้างจินตนาการ การแสดงออก
ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ด้านส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญาได้รับคะแนนสูง
ที่สุด ผลผลิตด้านกีฬา/นันทนาการได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (3.53 คะแนน) โดยด้านสร้างความสนใจและ
อยากมีส่วนร่วม/ติดตามการแข่งขันกีฬาได้คะแนนมากที่สุด ผลผลิตด้านละครซีรีส์ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก
(3.50 คะแนน) โดยด้านเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน/ผ่อนคลาย และให้แง่คิด การสร้างความเข้าใจในสังคม วัฒนธรรม
ที่หลากหลายได้คะแนนมากที่สุด ผลผลิตด้านรายการวาไรตี้ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (3.47 คะแนน) โดย
ด้านเกิดความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และการสร้างมุมมองที่สร้างสรรค์ได้คะแนนมากที่สุด และผลผลิตด้านรายการ
ภาคพลเมืองได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (3.48 คะแนน) โดยด้านการสร้างให้เกิดความมั่นใจในการแสดงออก
ซึ่งคุณค่าของวิถีท้องถิ่นได้คะแนนมากที่สุด
นอกจากนัน้ เมือ่ พิจารณาถึงการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2563 ของ ส.ส.ท. มีภารกิจทีม่ งุ่ เน้นการนำ�เสนอสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
ในวงกว้าง ซึ่งผลการดำ�เนินงานมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานในสถานการณ์พิเศษดังกล่าว
ผลการประเมินสะท้อนประสิทธิภาพอย่างชัดเจนของการดำ�เนินงาน กล่าวคือ หากพิจารณาการเลือกรับชมและ
เชื่อถือการรายงานสถานการณ์โควิด 19 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเลือกรับชมและเชื่อถือการรายงานสถานการณ์
จากช่อง 3 (ไทยพีบีเอส) เป็นลำ�ดับที่ 1 ลำ�ดับที่ 2 ช่อง 33 (3 HD) ลำ�ดับที่ 3 ช่อง 32 (ไทยรัฐทีวี) ลำ�ดับที่ 4
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ช่อง 34 (อมรินทร์ทีวี) และลำ�ดับที่ 5 ช่อง 35 (7 HD) ส่วนในด้านความพึงพอใจต่อการรายงานสถานการณ์ในภาพรวม
ผู้ชมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นด้านความรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ และต่อเนื่อง และ
เนื้อหา/ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงมีความถูกต้องและเชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลภาครัฐ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อสถานการณ์
ด้านการสนับสนุนจากประชาชน เนือ่ งจากการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ในปัจจุบนั พึง่ พารายได้จากภาษีบหุ รีแ่ ละสุรา
และหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาษีดังกล่าว ส.ส.ท. จะไม่สามารถดำ�เนินการได้ ดังนั้น จากการสำ�รวจความยินดี
ที่จะจ่ายเพื่อรักษาให้ ส.ส.ท. สามารถดำ�เนินการได้ต่อไปในฐานะผู้รับชมรายการ ผลการสำ�รวจพบว่าประชาชน
ร้อยละ 11.65 มีความยินดีที่จะจ่ายเพื่อสนับสนุน ส.ส.ท. เฉลี่ยเดือนละประมาณ 150 บาท
ข้อเสนอแนะต่อการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท.
1. ส.ส.ท. มีจุดแข็งในด้านการได้รับการยอมรับว่าการนำ�เสนอเนื้อหามีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ในด้านการนำ�เสนอคุณค่าที่ดีต่อสังคม ซึ่งเอื้อให้สามารถแสดงบทบาทผู้นำ�และการเป็นแหล่งตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ในสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะวิกฤติ และสามารถมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดความตระหนักและเกิดการ
ขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมที่สำ�คัญ ดังนั้น ส.ส.ท. จึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาด้านข่าวและสารคดีที่มีความลึกซึ้ง
ทั้งด้านเนื้อหา และมีนวัตกรรมการนำ�เสนอเนื้อหาที่ทันสมัย ชวนให้ติดตาม เหมาะสมกับพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหา
แต่ละแพลตฟอร์ม และใช้เนื้อหาด้านข่าวและสารคดีที่มีคุณภาพสูงเป็นผลผลิตนำ�ในการสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของ
องค์กร ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่โดดเด่นและสร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ชม
2. ส.ส.ท. ควรพิจารณาหาจุดสมดุลระหว่างการนำ�เสนอเนื้อหาที่สะท้อนบุคลิกองค์การในการเป็นสื่อสาธารณะ
ที่เน้นการให้ข้อมูล ความรู้ที่ค่อนข้างจริงจังแก่สังคม กับการนำ�เสนอเนื้อหาที่ให้ความบันเทิง มีประเด็นที่คนในสังคม
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับตน มีข้อมูลที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ และมีวิธีการ
นำ�เสนอในรูปแบบที่ดึงดูดใจ สอดคล้องกับรสนิยมของผู้ชมในปัจจุบัน พร้อมทั้งควรผลักดันและขยายการสร้างสรรค์
เนื้อหาแบบบูรณาการและข้ามสื่อไปสู่เนื้อหาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จนเป็นแนวทางการดำ�เนินการสร้างสรรค์เนื้อหา
หลักของ ส.ส.ท. ในที่สุด
3. ส.ส.ท. ควรต้องพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กร หรือการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เอือ้ ต่อการสร้างสรรค์
เนื้อหาแบบบูรณาการ รวมถึงการใช้ Media Lab พัฒนาเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมสำ�หรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ในขณะเดียวกัน การปรับโครงสร้างองค์กรแบบ Content-Based Structure โดยการสร้างศูนย์เนื้อหาพิเศษ หรือ
ที่เรียกภายในองค์การว่า BU (Business Unit) เป็นทิศทางที่เหมาะสมในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถ
นำ�ไปสู่การพึ่งพาตนเองทางด้านรายได้ พร้อมทั้งควรสร้างกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เอื้อให้หน่วยงานด้านเนื้อหา
ภายในองค์การสามารถเป็นภาคีกันในการแบ่งปันเนื้อหา หรือสร้างโครงการแบบบูรณาการในอนาคต และเพื่อพัฒนา
ความแข็งแกร่งของการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. การพัฒนาการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลมีความจำ�เป็นทีต่ อ้ งเร่งดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ ผลักดัน
การดำ�เนินงานตามแผนงาน รวมถึงด้านการติดตามการประเมินผลการดำ�เนินงานในระยะต่าง ๆ ซึ่งการดำ�เนินการ
ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงกับบุคลากรในทุกส่วนงาน ทั้งในมิติด้านความเข้าใจในระบบการประเมินผลรายบุคคล
มิติด้านการดำ�เนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการประเมินผลได้ พร้อมทั้งการพัฒนาการวางแผนความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพที่สามารถเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนได้
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ส่ ว นที่ 6 : รายงานผลการดำ � เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

แผนบริหารกิจการและแผนงบประมาณประจำ�ปี 2564
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

แผนบริหารกิจการประจำ�ปี 2564 ดำ�เนินการภายใต้วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. ส.ส.ท. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวนโยบาย เพื่อสะท้อนบทบาทของ ส.ส.ท. ภายใต้กรอบทิศทางของแผนบริหารกิจการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในการ
เป็น “พื้นที่เรียนรู้สำ�หรับทุกคน (Learning Space for All)”
จุดเน้นตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2564 ของ ส.ส.ท.
(Keys Focus Areas)
ปี พ.ศ. 2564 ส.ส.ท. กำ � หนดกลยุ ท ธ์ ห ลั ก ได้ แ ก่
“5 จุดเน้น 2 วาระขับเคลือ่ น” คือ (1) ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ชมเป็นหลัก หรือ“Audience First” (2) จัดระบบและ
พัฒนา Thai PBS Porfolio เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บข้อมูลผู้รับสารเพื่อนำ�มา
ใช้วิเคราะห์ออกแบบพัฒนาเนื้อหา บริการ และช่องทางที่
ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ (3) สร้างฐานข้อมูลภาคี
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เครือข่ายเพื่อขยายฐานการทำ�งานร่วมกัน และยกระดับไปสู่
การเป็นเจ้าของร่วม (4) พัฒนาคน ส.ส.ท. ให้มีทักษะดิจิทัล
และ (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ
2 วาระขับเคลื่อน ได้แก่ ประเด็น “ปากท้องและการ
เรียนรู้” เพื่อบรรเทาปัญหาปากท้องของประชาชนจากการ
ขาดรายได้ จากการตกงานในภาวะวิกฤติของสังคม เป็นเวที
ร่วมกันแสวงหาทางออกที่จะผลักดันการทำ�งานเชิงนโยบาย
และเรียนรู้จากตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี

แผนบริหารกิจการปี พ.ศ. 2564 ดำ�เนินการภายใต้
เป้าหมายยุทธศาสตร์ “แตกต่างบนความยั่งยืน” โดยมีแผน
รองรับ 3 แผน และประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น มีสาระ
สำ�คัญ ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผู้รับและผู้ใช้สื่อที่
หลากหลาย ทัว่ ถึง ด้วยสารประโยชน์ทแี่ ตกต่าง ให้ความสำ�คัญ
กับผูร้ บั สารเป็นหัวใจสำ�คัญ (Audience First) กำ�หนดกลยุทธ์
เข้าถึงความต้องการของผู้รับสารด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1. นำ�เสนอเนื้อหา ข้อมูลที่เข้าถึงความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน (Customized Content
Contributed to Customized Target) ด้วยการพัฒนา
กระบวนการเล่าเรื่องแบบข้ามสารพันสื่อ (Transmedia)
สร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้ชมผู้ฟัง ผ่านการนำ�เสนอข้อมูล
ตามภารกิจสื่อสาธารณะ
1.2. พัฒนาช่องทางให้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์
การใช้สอ่ื ทีแ่ ตกต่างกันของกลุม่ ผูร้ บั สาร (From Customized
Targets to Customized Platforms) ตามเป้ า หมาย
Anywhere - Anytime - Any Device โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และจัดระบบการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้ง่าย ออกแบบ
จัดกลุ่มเนื้อหาที่ให้บริการอย่างเป็นระบบ
1.3. จัดทำ�แผนแม่บท Technology & Platform
Plan เพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการเทคโนโลยี
และการลงทุนในอนาคต
1.4. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล และการประเมิ น ผล
เพื่อให้การนำ�เสนอเนื้อหาและช่องทางบรรลุเป้าหมาย โดย
(1) วางระบบ Data-Driven Operation สำ�หรับการพัฒนา
เนือ้ หาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูร้ บั สาร (2) ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของเนื้ อ หาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพเนื้ อ หา และ
(3) บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการ
นำ�เสนอข่าวสาร การแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2. ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งสรรค์ ก ารเรี ย นรู้
ตลอดชีวิต วางกลยุทธ์การดำ�เนินงาน ดังนี้
2.1. ออกแบบกลไกการทำ�งาน การบูรณาการเนือ้ หา
และช่องทางร่วมแสวงหาทางออกให้กบั สังคมในการขับเคลือ่ น
วาระหลัก (Major Campaign) “ปากท้อง-การเรียนรู้” เพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพิ่ ม ทั ก ษะการทำ � งานและการพึ่ ง พา
ตนเอง นำ�ไปสู่ทางออก และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบริการ
ALTV ทีวเี รียนสนุก สร้าง “ระบบนิเวศการเรียนรูใ้ หม่” สำ�หรับ
ประชาชนในทุกช่วงวัยเพื่อการเป็นพลเมืองคุณภาพ

2.2. ผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหา สร้างการเรียนรู้
มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยการสื่อสารเนื้อหาที่
ก่อให้เกิดความรู้แปลงไปสู่ภูมิปัญญา ให้ประชาชนได้รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง เห็นทางออกของปัญหา เป็นคลังความรู้
ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งอ้างอิงของสังคม
2.3. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ยั่ ง ยื น
สำ�หรับประชาชน โดยเน้น (1) จัดทำ�ชุดเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์
กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (2) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อยอดจากเนือ้ หา เป็นพืน้ ทีก่ ลางสร้างการเรียนรู้
ช่วยแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง (3) ต่อยอดเนื้อหาไปสู่การจัด
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะและความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
และ (4) ปรับเนือ้ หาเพือ่ การเรียนรูจ้ ากรายการต่าง ๆ ในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่าย บริโภคง่าย เพื่อส่งเสริมการเป็นพื้นที่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่าและความยัง่ ยืน
ด้ ว ยหุ้ น ส่ ว นทางสั ง คม ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก ารขยายฐานผู้ ช ม
(Endorse) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
(Engage) และการขยายภาคีเครือข่ายใหม่ ยกระดับความเป็น
หุ้นส่วน (Empower) อย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้น ดังนี้
3.1. ขยายฐานผูช้ มผูใ้ ช้บริการอย่างทัว่ ถึงครอบคลุม
ต่อยอดกิจกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มีพื้นที่การเรียนรู้เพื่อ
เชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่ผู้ชมผู้ใช้บริการ
3.2. ออกแบบวิเคราะห์ภาคียทุ ธศาสตร์ให้ครอบคลุม
ทุกมิติ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายให้สมบูรณ์
และพร้อมใช้งาน เพือ่ เป็นฐานสำ�หรับการทำ�งานร่วมกับเครือข่าย
3.3. ยกระดับความสำ�คัญของภาคีเครือข่ายสู่การ
เป็นเจ้าของร่วม เน้นการทำ�งานกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบ
การพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละการทำ�งานร่วมกันแบบ Crowdsourcing
และ Citizen Platform, การร่วมผลิตและร่วมทุน
3.4. ทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทภาคีเครือข่ายให้
ทั น สมั ย ตามทิ ศ ทางของสั ง คมในยุ ค โควิ ด ภิ วั ต น์ และ
ดำ�เนินงานตามภารกิจขับเคลื่อนแผนแม่บทเครือข่ายฯ
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กระบวนการสร้าง ส.ส.ท. ให้
เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน ดำ�เนินการตามกลยุทธ์
4 ด้าน คือ (1) กระบวนการทำ�งานที่มีคุณภาพ (2) การ
ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รด้ ว ยฐานข้ อ มู ล (3) การเพิ่ ม รายได้ ล ด
รายจ่าย และการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และ (4) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีจุดเน้น
ที่สำ�คัญ ดังนี้
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4.1. กระบวนการทำ�งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐาน
ทั้งกระบวนการลดความผิดพลาดของเนื้อหาและการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ปรับปรุงระบบประเมินคุณค่าแบบ 360 องศาจากผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและงานสนับสนุนที่คล่องตัว บนฐานความโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล มีกลไกบริหารจัดการงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ ทบทวนปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาแผนสื่อสารภายในองค์การเพื่อเป็น
เครื่องมือในการผลักดันเป้าหมายได้อย่างเต็มศักยภาพ
4.2. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล พัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการผลิตเนื้อหาและบริการที่ให้ความสำ�คัญ
กับตอบสนองความสนใจของผู้ชมผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม มี
ฐานข้อมูลเพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพ และฐานข้อมูล
ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างการเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
4.3. สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์การ ด้วย
การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ชมผู้ใช้บริการ (Brand
Engagement) ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์เนื้อหา และจัดทำ�
แผนการหารายได้และแผนการตลาดระยะยาว
4.4. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะด้ า น Digital
Competency และ Agility พัฒนากระบวนทัศน์ พัฒนา
ทั ก ษะใหม่ และทั กษะที่หลากหลายด้านดิจิทัลที่จ ะทำ�ให้
ตอบโจทย์และเข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ผลักดันการทำ�งาน
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แบบ Cross Function และสร้างความรู้สึกผูกพันกับองค์กร
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
กำ�หนดตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จใน 5 ประเด็นหลัก คือ (1) ได้รบั
การยอมรับจากประชาชนในการทำ�หน้าที่สื่อสาธารณะ (2)
มีช่องทางเข้าถึงผู้รับสารอย่างทั่วถึง และมีเนื้อหาที่มีคุณภาพ
เป็นทีย่ อมรับ (3) ความสำ�เร็จในกระบวนการสร้างการเรียนรูแ้ ละ
ประโยชน์จากเนื้อหาและกิจกรรมของไทยพีบีเอส (4) ความ
สำ�เร็จในการทำ�งานร่วมกับภาคีหุ้นส่วน และ (5) ความสำ�เร็จ
ของกระบวนการสร้างความเป็น Trusted Brand
แผนงบประมาณและโครงการประจำ�ปี พ.ศ. 2564
ส.ส.ท. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดยสอดคล้องกับ
ภารกิจตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 โดยมีสัดส่วนงบประมาณตามภารกิจในปี พ.ศ.
2564 ประกอบด้วย ภารกิจผลิตเนื้อหา ช่องทาง และบริการ
(Services Spend) จำ�นวน 1,669 ล้านบาท ภารกิจสนับสนุน
259 ล้านบาท บุคลากรและสวัสดิการ 636 ล้านบาท งาน
บริการโครงข่ายและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 306 ล้านบาท
แผนลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายประโยชน์สาธารณะ
123 ล้านบาท และแผนสำ�รอง 15 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
3,008.94 ล้านบาท ดังนี้

ส่ ว นที่ 6 : รายงานผลการดำ � เนิ น งานของสื่ อ สาธารณะ

แผนจัดทำ�รายการประจำ�ปี 2564
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

Thai PBS Goals: Learning Space for All

เป้าหมายของเนื้อหารายการในปี พ.ศ. 2564 จะให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้
การหาทางออก (Solution) จากปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ความเป็นอยู่ ปัญหาคุณภาพชีวิต สุขภาพจิตและความสัมพันธ์
ที่เป็นผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ
การนำ�เสนอเนื้อหาต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ไทยพีบเี อสแสดงจุดยืนในการเป็นพืน้ ทีก่ ลางทีร่ กั ษา
สมดุลและความถูกต้องของเนื้อหา และมุ่งหาทางออกร่วมกัน
จากทุกฝ่าย ไม่สนับสนุนความรุนแรง โดยจะเสนอแนวทาง
สู่สังคมที่เปลี่ยนผ่านด้วยสันติวิธี เป้าประสงค์คือการสร้าง
ความไว้วางใจต่อการทำ�หน้าที่ของสื่อสาธารณะ (Thai PBS
Trusted Brand) ในฐานะองค์กรสื่อที่จะเป็นพื้นที่แห่งการ
เรียนรู้สำ�หรับทุกคน ดังนี้
1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน เที่ยงตรง
Provide accurate, impartial news and Information
2. สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง โดดเด่น แตกต่าง
Create high quality and distinctive output
3. สะท้อนคุณค่าและวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ
Reflect Thai cultural values and experiences
to the World
4. ให้ความสำ�คัญกับภาคีหุ้นส่วนและท้องถิ่น
Value partnership and localities
5. สนับสนุนเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Contribute to education and life-long learning
6. เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้ในภาวะวิกฤติ
Be major reliable source of Information in
time of national crisis

กลยุทธ์หลักของแผนการจัดทำ�รายการปี พ.ศ. 2564

การออกแบบกลไกการทำ�งานที่สนับสนุนให้มีการ
เผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการและเป็นทางออก
ของปัญหาสำ�หรับสังคมส่วนใหญ่ (Customized Content)
นำ�ไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ (Realized)
การออกแบบวิธีนำ�เสนอจะให้ความสำ�คัญกับความ
สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหา (Contents) กับวิธีการเล่าเรื่อง
(Story Telling) โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มเป้าหมายผู้ชมที่
แตกต่าง
การสร้างพลเมืองตื่นรู้ (Informed Citizens) สร้าง
ผูช้ มทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ตอ่ เนือ้ หารายการของไทยพีบเี อส (Engaged
Citizens) ให้มากขึ้น
การออกแบบช่องทางการเผยแพร่สอ่ื สารให้เหมาะสม
กั บ เนื้ อ หาและกลุ่ ม ผู้ รั บ สื่ อ (Customized Platform)
ด้วยการบูรณาการสือ่ ให้มคี วามคล่องตัว ยืดหยุน่ (Flexibility)
สามารถเชื่อมโยงกันได้ (Collaborative) ให้ความสำ�คัญกับ
การต่อยอดเนื้อหาแบบ Transmedia
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�ด้วยการ
สนับสนุนจากการจัดการระบบฐานข้อมูล (Data & Insight)
เพิ่ ม ศั ก ยภาพการสื่ อ สารด้ ว ยการพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูล (Data & Insight) ช่องทางการสื่อสาร และ
New Media Applications
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พัฒนาศักยภาพของช่องทางสือ่ ใหม่ และ Application
ที่เป็นบริการใหม่ของไทยพีบีเอส โดยจัดให้มีระบบเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตอิ อนไลน์ในมิตติ า่ ง ๆ ของทุกเว็บไซต์ ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งานทีเ่ ข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
และนำ�มาประมวลผลวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการของ
ผู้ใช้งาน จัดทำ�กระบวนการ Data & Insight ด้วยการนำ�
ฐานข้อมูลมาเผยแพร่เป็นชิ้นงานวารสารศาสตร์ข้อมูล (Data
Journalism) เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระหลัก
ขององค์กรให้มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถต่อยอด
ขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนงานขับเคลือ
่ นวาระหลักประจำ�ปี 2564

วาระปากท้องและการเรียนรู:้ ความยัง่ ยืนแห่งอนาคต
(Future Sustainability)
แผนงานขับเคลือ่ นวาระหลัก - ปากท้องและการเรียนรู้
จะเป็นการบูรณาการเนื้อหาและช่องทางการสื่อสาร และ
บริการต่าง ๆ ของไทยพีบเี อส นำ�เสนอประเด็นปัญหาปากท้อง
ความยากจน ความเหลื่อมลํ้า การเรียนรู้และทักษะใหม่เพื่อ
การประกอบอาชีพ การจัดการรายได้และหนี้สิน รวมถึงการ
วางแผนดำ�เนินชีวิตภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life)
การพัฒนาอาชีพทีม่ งุ่ สูอ่ นาคตทีย่ ง่ั ยืน (Future Sustainability)
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แผนงานกิจกรรมเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ ขับเคลือ่ นวาระหลัก ให้
ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานเชิงพืน้ ที่ (Area Base Strategy)
โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทัง้ ภาครัฐและภาคประชาสังคม
ทั่วประเทศ เช่น กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร กิจกรรม
เสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับชุมชนหน้าใหม่ โครงการ
พื้นที่อาหาร - พื้นฐานอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการ
ดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลุ่มเป้าหมายสำ�คัญในการขับเคลื่อนวาระหลักปากท้องและการเรียนรู้ คือ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ระบาดโควิด 19 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำ�งาน
หรือกลุ่มอายุ 20 - 40 ปี โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ
(Self - Employees) กลุ่มอาชีพบริการและแรงงานในภาค
อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทำ � ให้ ถู ก เลิ ก จ้ า งเนื่ อ งจาก
การเลิ ก กิ จ การหรื อ ย้ า ยฐานการผลิ ต และกลายเป็ น กลุ่ ม
“คนเสี่ยงจน” จากวิกฤติโควิด 19
กลุม่ รายการที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยพีบีเอส ได้แก่
1. กลุ่มรายการข่าว: ข่าวครบถ้วน เป็นธรรม เป็นพื้นที่
ที่หาทางออกร่วมของสังคม
2. กลุม่ รายการเด็กและครอบครัว: สร้างสรรค์การเรียนรู้
สู่อนาคต

ทิศทางการดำ�เนินงาน ส.ส.ท.
ประจำ�ปี 2564

3. กลุ่มรายการสารคดี: สารคดีคุณภาพสูง เพื่อความรู้
ใหม่ ด้วยข้อเท็จจริงที่สร้างสรรค์
4. กลุ่มรายการละครและซีรีส์: ความบันเทิงบนคุณค่า
ที่แตกต่าง
5. กลุม่ รายการสร้างการรับรูใ้ นระดับสากล : We bring
Thailand to the World
6. กลุ่มเนื้อหาสื่อเสียงไทยพีบีเอส: View the World
via the Voice
7. กลุ่มเนื้อหาวาระทางสังคมและงานขับเคลื่อนด้วย
เครือข่ายสื่อสาธารณะ:
- The Active: See the Differences
- Decode: สื่อออนไลน์เพื่อพลเมืองแห่งอนาคต
- C-Site Reporter ร่วมปักหมุด จุดประเด็น
8. กลุ่ ม เนื้ อ หาการสื่ อ สารด้ า นภั ย พิ บั ติ : พั ฒ นาคน
พัฒนางาน พัฒนาการสื่อสารภัยพิบัติ
กลไกสนับสนุนรายการ

จัดทำ�กลไกการสนับสนุนการดาํ เนินงานด้านเนือ้ หา เพือ่
ทำ�ให้เกิดกระบวนการรับฟัง ดูแลความถูกต้องเหมาะสม กลไก
การพัฒนาคุณภาพของเนื้อหารายการ และวิธีการนำ�เสนอ

ในทุกช่องทางการสื่อสาร รวมถึงการเป็นพื้นที่ต่อยอดจาก
เนื้อหาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
- งานจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานฐาน
ข้อมูล (Database) เพือ่ สนับสนุนให้งานผลิตและจัดหาเนือ้ หา
รายการตามแนวทางที่จะให้ความสำ�คัญกับผู้ชม (Audience
First) เป็นหลัก ด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง แม่นยำ� รวดเร็ว
- การประเมินคุณภาพรายการเพือ่ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยกระบวนการ Media Lab ดำ�เนินงานร่วมกับสถาบัน
การศึกษาและงานวิชาการ เพือ่ ศึกษาความนิยมรายการต่าง ๆ
ของไทยพีบีเอส จากกลุ่มผู้ชมทุกภูมิภาคทั่วประเทศและ
การประเมินคุณภาพรายการแบบ Quality Rating ในมิติของ
หลักการสื่อสาธารณะ
- กระบวนการเปิดพื้นที่รับฟัง (Feedback) ผ่าน
กลไกของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
- กิจกรรมเปิดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)
ต่อยอดจากเนือ้ หารายการสูก่ จิ กรรมทีจ่ ดั ขึน้ อย่างเป็นประจำ�
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น เป้ า หมายของการผลิ ต รายการให้
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
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ส่ ว น ที่ 7 : ภ า ค ผ น ว ก

7

คณะกรรมการ
รายนามสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
รายนามผู้ผลิตอิสระและผลงาน ปี พ.ศ. 2563
ผังรายการไทยพีบีเอส ปี พ.ศ. 2563
การนำ�เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2562
ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ส่วนที่ 7

ภาคผนวก

“

เราชอบดูทีวีมาตั้งแต่เด็ก เลยเกิดแรงบันดาลใจว่า
สักวันเราต้องมาอยู่บนหน้าจอทีวี
ต่อมามีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาที่ไทยพีบีเอส
มีการแนะน�ำส่วนงานพัฒนานักข่าวพลเมือง วิทยากรบอกว่า
ใคร ๆ ก็เป็นนักข่าวได้ ขอแค่มีโทรศัพท์มือถือทุกคนก็สื่อสารได้
ความสนใจเราก็เกิดขึ้นทันที การที่เราน�ำเสนอเรื่องราวของชุมชน
ที่พวกเขาอยากน�ำเสนอให้คนรู้จัก แต่ถ่ายทอดไม่เป็น
เราจึงเป็นเสมือนกระบอกเสียงของชุมชน ที่น�ำเรื่องราวของชุมชน
ใส่แฟลชไดร์ฟ แล้วไปเสียบกับเครื่องขยายเสียง

”

คือการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ ในนาม “นักข่าวพลเมือง”

ณัฐชยานันท์ ทองนิ่ม    
ครูประจ�ำวิทยาลัยการอาชีพเถิน
จังหวัดล�ำปาง
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ส่ ว น ที่ 7 : ภ า ค ผ น ว ก

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 2563

คณะกรรมการนโยบาย (วันที่ 1 มกราคม - 28 กันยายน พ.ศ. 2563)

1. รองศาสตราจารย์จมุ พล รอดคำ�ดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
4. นายจักร์กฤษ เพิม่ พูล
5. นางสาวรุง่ มณี เมฆโสภณ
6. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
7. นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ
8. นายไพโรจน์ พลเพชร
9. นางเรืองรวี พิชยั กุล

รศ. จุมพล รอดคำ�ดี
ประธานกรรมการ
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ประธานกรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย

รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ

รศ.ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการ

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
กรรมการ

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
กรรมการ

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
กรรมการ

นายไพโรจน์ พลเพชร
กรรมการ

นางเรืองรวี พิชัยกุล
กรรมการ

นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ
กรรมการ

ยืนจากซ้าย ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ  นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
รศ.ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร  นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
นั่งจากซ้าย นายบุญเลิศ คชายุทธเดช  รศ. ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง  นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง

รศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการ

คณะกรรมการนโยบาย (วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบนั )

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมศักดิ์ ปิน่ ทอง
2. ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ
5. นายจักร์กฤษ เพิม่ พูล
6. นางสาวรุง่ มณี เมฆโสภณ
7. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
8. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
9. นางสาวอุษาสินี ริว้ ทอง

ประธานกรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
207

ไทยพีบีเอส 2563

ยืนจากซ้าย นายสุธีร์ รัตนนาคินทร์  นายโยธิน สิทธิบดีกุล  นายเจษฎา อนุจารี  นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ  นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
นั่งจากซ้าย นายพิภพ พานิชภักดิ  ์ ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล  รศ. ดร. วิลาสินี พิพิธกุล
นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข  นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์

คณะกรรมการบริหาร

1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี พิพธิ กุล
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
208

ไทยพีบีเอส 2563

ผูอ้ �ำ 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
กรรมการบริหารอืน่

คณะกรรมการตรวจสอบ (หมดวาระวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

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

คณะกรรมการตรวจสอบ (เริ่มวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ
3. ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
4. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
5. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
6. นายวีระชล ยศสูงเนิน

รศ. ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
ประธานกรรมการ

รศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ

ศ. ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการ

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ

นายวีระชล ยศสูงเนิน
เลขานุการ

ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ

ศ. ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการ

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ

นายวีระชล ยศสูงเนิน
เลขานุการ

209

ไทยพีบีเอส 2563

ยืนจากซ้าย นายนิรันดร์ เยาวภาว์  นายทัศไนย ไชยแขวง  นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน  ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง  นายฉัตรชัย สุวาทิต  นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
นั่งจากซ้าย นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ  นายชัยรัตน์ แสงอรุณ  นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

1. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
2. นายจักร์กฤษ เพิม่ พูล
3. นางสาวรุง่ มณี เมฆโสภณ
4. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
5. นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน
6. นายฉัตรชัย สุวาทิต
7. นายทัศไนย ไชยแขวง
8. นายนิรนั ดร์ เยาวภาว์
9. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสทุ ธิ์
10. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
11. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

บนจากซ้าย นายวีระชล ยศสูงเนิน  นายกันตชัย ศรีสุคนธ์  นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  นางสาววิไลภรณ์ จงกลวัฒนา
นายสุรชัย ปานน้อย  นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล  นายสมเกียรติ จันทรสีมา  นายอดุลย์ พรชุมพล
ล่างจากซ้าย นายโยธิน สิทธิบดีกุล  นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์  นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล
นางสาวมณนิตา โกมลวาทิน  นายวราวุธ ศรีสุรา

ผู้อ�ำ นวยการสำ�นัก/ศูนย์

1. นางสาวกนกพร ประสิทธิผ์ ล
2. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
3. นายกันตชัย ศรีสคุ นธ์
4. นายโยธิน สิทธิบดีกลุ
5. นายวีระชล ยศสูงเนิน
6. นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล
7. นายสมเกียรติ จันทรสีมา
8. นายอดุลย์ พรชุมพล
9. นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์
10. นางสาวมณนิตา โกมลวาทิน
11. นางสาววิไลภรณ์ จงกลวัฒนา
12. นายสุรชัย ปานน้อย
13. นายวราวุธ ศรีสรุ า

สำ�นักสือ่ ใหม่
สำ�นักข่าว
สำ�นักวิศวกรรม
สำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ
สำ�นักตรวจสอบภายใน
สำ�นักสร้างสรรค์เนือ้ หา
สำ�นักเครือข่ายสือ่ สาธารณะ
สำ�นักบริหาร
ศูนย์สอ่ื สารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ
ศูนย์ Thai PBS World
ศูนย์สอ่ื สาธารณะเพือ่ เด็กและครอบครัว
ศูนย์พฒั นาการสือ่ สารด้านภัยพิบตั ิ
ศูนย์การเงิน
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ส่ ว น ที่ 7 : ภ า ค ผ น ว ก

รายนามสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 5 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 50 คน โดยการคัดสรรจาก 2 กลุ่ม
เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีวาระ 3 ปี
ตัวแทนภูมิภาค

ตัวแทนประเด็น

ภูมิภาคเหนือ
1. นายรณชัย ชัยนิวัฒนา
2. นางสาวสิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ
3. นายวิรัตน์ พรมสอน
4. นายวิทย์ พึ่งสุจริต

กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต
1. นางเพ็ญศรี โพธิ์แหน
2. นางสาวฐาปนี โปร่งรัศมี
3. นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ
4. นายกวินเทพ หมื่นเพชร
5. นางชรีพร ยอดฟ้า

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

กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้
1. นายบูรณ์เชน สุขคุ้ม
2. นายเกียรติกร อัตรสาร
3. นายสุทธิพงษ์ ปิโย
4. นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท
5. นายสืบศักดิ์ สืบภักดี

กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา
และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
1. พระบัณฑิต อังสุเมธางกูร
2. นายเทียนชัย ติยพงศ์พัฒนา
3. นายบดินทร์ พลธรส
4. นายไวยิ่ง ทองบือ
5. นายธนากร พรมลิ

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นายรพินทร์ ยืนยาว
2. นางสาวสมจิตร ศรีลาโพธิ์
3. นางเกศินี เกิดจันทรา
4. นางสาวสุพรรษา อินทรวิศิษฎ์
ภูมิภาคกลาง
1. นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง
2. นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
3. นางสาววลัยรัถยา พิทธยาพิทักษ์
4. นายมงคล จรัสนิรัติศัย
ภูมิภาคใต้
1. นายมูฮ�ำ หมัด ดือราแม
2. นายศักดิ์กมล แสงดารา
3. นายอนันต์ เขียวสด
4. นางสาวกรรณิการ์ แพแก้ว
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1. นายปรกธณ แสงนิล
2. นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
3. นางสุดศิริ บุนนาค ทากาโน
4. นางธดากรณ์ สุทธิพร
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กลุ่มสื่อสาธารณะ
1. นายสุนันท์ คำ�ลุน
2. นางสาวปียาภรณ์ พุ่มพวง
3. นายฉัตรชัย สุวาทิต
4. นายฮาริส มาศชาย
5. นายปริญญา แทนวงษ์
กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา
1. นางสาวธนพร วิจันทร์
2. นายปนิธิ ศิริเขต
3. นางสาววรัญญา ท้วมสัมฤทธิ์
4. นายชำ�นัญ ศิริรักษ์
5. นางจงดี สุขประเสริฐ

รายนามผู้ผลิตอิสระและผลงาน ปี พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 3 กำ�หนดนิยามของ “ผู้ผลิต
รายการอิสระ” หมายความว่า ผู้ผลิตรายการที่มิได้สังกัดหรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์หรือบริษัท
ในเครือของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์แห่งใดหรือองค์การสื่อสาธารณะใด และให้หมายความรวมถึงผู้ผลิตรายการอิสระที่ดำ�เนิน
กิจการในลักษณะธุรกิจขนาดย่อมและผู้ผลิตรายการระดับชุมชนด้วย
ปี พ.ศ. 2563 มีผู้ผลิตรายการอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลผลิตด้านรายการจำ�นวน 57 ราย ดังนี้
ชื่ิอผู้ผลิต / บริษัท

ชื่อรายการ

บริษัท เป้ อารักษ์ จำ�กัด
บริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด
บริษัท เอกนาโถ จำ�กัด
บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำ�กัด
บริษัท รันเนอร์ เจ จำ�กัด
บริษัท ยานแม่ จำ�กัด
บริษัท วิวิด ดิวิชั่น จำ�กัด
บริษัท อะแดฟ ครีเอชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท ภาคิณ มีเดีย จำ�กัด
บริษัท ดูอะไรดี จำ�กัด
บริษัท แบล็คดอท จำ�กัด
บริษัท แสกกลาง อาร์ตแอนด์ฟิล์ม จำ�กัด
บริษัท เดอซัน จำ�กัด
บริษัท ฮิตเว่อร์ จำ�กัด
บริษัท ซี สตูดิโอ จำ�กัด
บริษัท สมายไรเดอร์ส จำ�กัด
บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จำ�กัด
บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จำ�กัด
บริษัท คิล เดอะ แค็ท จำ�กัด
บริษัท อีเลิร์น จำ�กัด
บริษัท ดีโอดู มัลติมีเดีย จำ�กัด
บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตชั่น จำ�กัด
บริษัท อเวคเคนนิ่ง ครีเอทีฟ จำ�กัด
บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด

เกษตร Easy
สัตว์ป่วนเมือง
นายดาวเศร้ากับสาวดาวสุข
วิทยานิพนธ์สุดโต่ง, เ(ก)รียนไหนดี
ชีวิตออกวิ่ง Run Me to The World
มหาอำ�นาจบ้านนา, ไทยศิลป์, FOODWORK
Chris Jobs
วงแหวนใต้สำ�นึก
Wild Survival
ไม่ตายหรอกเธอ
ยินดีที่ได้รู้จัก
Art (จะ) Work
ซีรีส์วิถีคน
ส่องสัตว์
คู่ซ่าคดีป่วน
เพราะใจบันดาลแรง The Unlimited Lives
2 องศา วิกฤตอากาศเปลี่ยน
Come Home บ้านที่กลับมา
เป็นเมือง
Big Story (เรื่องใหญ่ ThaiPBS)
ลูกเหล็ก เด็กชอบยก
ดูให้รู้
วิชาภายใน
พื้นที่ชีวิต
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ชื่ิอผู้ผลิต / บริษัท

ชื่อรายการ

บริษัท แทลเลนท์แมสมีเดีย จำ�กัด
บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำ�กัด
บริษัท สุขบุญสร้าง จำ�กัด
บริษัท ธิงค์ คลับ จำ�กัด
บริษัท คิดดี มุ่งทำ�ดี จำ�กัด
บริษัท กำ�ลังดี ซอย 6 โปรดักชั่น จำ�กัด
บริษัท เมลโล่ ทรี จำ�กัด

Spirit of Asia
สะเทือนไทย, ลุยไม่รู้โรย
Wheel Packer
สามัญชนคนไทย
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
ปลายจวัก
คิดสนุก, FIT in 5 โตไปทุกวัน, The Alphabet Circus,
เช้านี้กินอะไรดีนะ
ตาต้าตีตี้โตโต้ ไดโนมหัศจรรย์
ขบวนการ Fun นํ้านม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด,
คิดสิ...ต้องรอด, เช้าชวนคิด กับนักวิทย์น้อย, คิดวิทย์
สอนศิลป์, ART BOX กล่องนี้มีอะไร
การ์ตูน Little Moonsters, การ์ตูน Fork Lifters
ละคร ฮีโร่พันธุ์เล็ก เด็กทันสื่อ
ละคร วัยซนยกกำ�ลัง 10
หม้อข้าวหม้อแกง
ท้าให้อ่าน (The Reading Hero), เกมท้า ภาษาไทย
สถานีหุ่นหรรษา
คิดทันข่าว
สภาเสียงเดียงสา, Vocab King, คิดคณิต
สารคดี เพื่อนหนูอยู่ป่า
เด็กจอมพลัง
นิทานตื่นนอน ครูชีวัน, นิทานตื่นนอน น้าเมฆ กับ พี่แทน,
นิทานตื่นนอน หนูน้อยนักเล่านิทาน, สนุก สะกด
นิทานตื่นนอน ครูนกเล็ก
นิทานตื่นนอน แกรนด์มา กับ จำ�ไม
สังคม สนุกคิด
สนุกเรียน
คลิป วันละนิด English
คลิป จีนจ๊ะจ๋า
คลิป ข่าวรอบลูก
คลิป คิดออม
คลิป เพื่อนกัน ฉันกับลูก
คลิป ALL ABOARD
คลิป KIDS ทันสื่อ

บริษัท ซาวด์ เกรท จำ�กัด
บริษัท มิราเคิล มัชรูม จำ�กัด
บริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดูเทนเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท อาร์มารดิโล่ จำ�กัด
บริษัท พีค อะ บู แอนนิเมชัน สตูดิโอ จำ�กัด
บริษัท โค้ช คิน จำ�กัด
บริษัท ดูอินดี้ จำ�กัด
บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สองศูนย์ศูนย์หก จำ�กัด
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำ�กัด
มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม
บจก.เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแอนด์สตราทีจิค โซลูชั่น
บริษัท ทโมนไทย จำ�กัด
บริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด
นางสาวรสสุคนธ์ ซันจวน
บริษัท มิราเคิล มัชรูม จำ�กัด
บริษัท ครูนกเล็ก จำ�กัด
นายสุเมธ อบอุ่น
บริษัท พั๊น อัพ จำ�กัด
บริษัท มีฤทธิ์ 65 จำ�กัด
บริษัท เน็กซ์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำ�กัด
หจก.กวนจีน
บริษัท ทำ� มะ อะ ทำ� จำ�กัด
บริษัท บิสทอล์ค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
นางสาวปิยะฉัตร กรุณานนท์
บริษัท เอนเจิ้ล โชว์ จำ�กัด
บริษัท แรปเตอร์ โปรดักชั่น จำ�กัด
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รายนามผู้ผลิตภาคพลเมือง
สำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตจากภาคพลเมืองรายย่อย ระดับบุคคลและระดับชุมชนให้ร่วมสื่อสาร
บนพื้นที่สื่อสาธารณะ และกำ�หนดนิยามผู้ที่ด�ำ เนินงานร่วมกัน ดังนี้ี
ผู้ผลิตรายการภาคพลเมือง
เป็นภาคพลเมืองที่เป็นเจ้าของประเด็นหรือข้อมูลเชิงลึกในประเด็นสาธารณะและพัฒนาการสื่อสาร เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่
สู่สาธารณะ เป็นผู้ผลิตรายการอิสระในชุมชนที่ผ่านการอบรมทักษะการผลิตข่าว สารคดี รายการกับไทยพีบีเอส และมีผลงาน
ปรากฏ และเป็นเครือข่ายสื่อสาธารณะชุมชน
ปี พ.ศ. 2563 มีผผู้ ลิตรายการภาคพลเมืองเข้ามาร่วมผลิตรายการกับสำ�นักเครือข่ายสือ่ สาธารณะไทยพีบเี อส จำ�นวนทัง้ สิน้
119 ราย ดังนี้
รายการ
กลางเมือง
ผู้ร่วมผลิตรายการจำ�นวน 54 ราย

Backpack Journalist
ผู้ร่วมผลิตรายการจำ�นวน 11 ราย

ที่นี่บ้านเรา
ผู้ร่วมผลิตรายการจำ�นวน 21 ราย

Localist ชีวิตนอกกรุง
ผู้ร่วมผลิตรายการจำ�นวน 7 ราย

The North องศาเหนือ
ผู้ร่วมผลิตรายการจำ�นวน 7 ราย

แลต๊ะแลใต้ออนไลน์
ผู้ร่วมผลิตรายการจำ�นวน 6 ราย

อยู่ดีมีแฮง
ผู้ร่วมผลิตรายการจำ�นวน 6 ราย

ดูงานบ้านเพื่อน

ผู้ผลิตภาคพลเมือง
ศุภชัย กิตโิ ยดม, สุทธิพงศ์ หงส์เจริญกุล, โอฬาร โปสุวรรณ, กฤตชัย อาทยไชยยง, จักรพันธุ์ วัฒนพงษ์,
สุวพร วรสิทธิ,์ ทิฆมั พร ภูพนั นา, กฤษณ์ ศรีวชิ า, ธีรยุทธ วีระคำ�, รพีพมิ ล ไชยเสนะ, ศุภสิ รา พานิชเกษม,
ธัญวรรณ เหมพนม, ธันธวัช ธัญญโชติไพบูลย์, วิภาวี โสภณพานิชยศิลป์, มงคล ขำ�ท้วม, เสฏฐวุฒิ ธีรพันธ์ภกู จิ ,
ณัฐพล ไกลพาล, กฤตชย อาทยไชยยง, ณัฏฐพล นาคารชินทรณัฎฐ์, ชลยธร จินดารักษณ์, ขวัญแก้ว เกตุผล,
จิตตรันต์ จินตศิรกิ ลุ , อาร์ม ปรัชญา, ก่อเกียรติ ตรีพฒ
ั นาสุวรรณ, ธารา แซ่ลม้ิ , ธันวา สีทบั ทิม,
นนทวัฒน์ นำ�เบญจพล, อรดี อินทร์คง, จาย จันทร์ตะ๊ , จิรกานต์ สกุณ,ี อนันต์ธนา มงคลศิร,ิ ธัญสก พันสิทธิวรกุล,
ธนกร โชคหิรญ
ั กาญจน์, พิณ ภูพาน, ทิฆมั พร ภูพนั นา, กฤษณ์ ศรีวชิ า, ขวัญตา พงษ์นราวรรณ,
พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์, ฉันท์ธนิน สุพฒ
ั น์, จามร ศรเพชรนรินทร์, จักรพันธุ์ วัฒนพงษ์, สุวพร วรสิทธิ,
เจตน์ ประจินต์, วชร กัณหา, รฤก กัณหา, เกียรติพงษ์ ลงเย, ยิง่ ยง วงค์ตาขี,่ ณัฐพงษ์ ภาโสมสวัสดิ,์
พุฒพิ งศ์ ธัญญพันธุ,์ อนันตา ฐิตานัตต์, อภิชน รัตนาภายน, พิสทุ ธิ์ ศรีหมอก, สรศักดิ์ ศิรลิ กั ษณ์ปกรณ์
ชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์, นราธิป ทองถนอม, อนนท์ธวัส บุตรอินทร์, อรวรรณ จิตตรัมย์, รุง่ โรจน์ เปรมจิราพงศ์,
สายสุนยี ์ ผิวอ่อนดี, สายชล วัชนุชา, ณัฐพงษ์ บุณยรัตน์เสวี, เอกพล สมาลาวงศ์, วิรดา แซ่ลม่ิ , รัฐโรจน์ จิตรพนา
กุลทิต สุวาทิต, องอาจ หาญชนะ, ศุภสิ รา กิตติคณ
ุ ารักษ์, โสภา เทีย่ งเดช, สิรธิ ารณ์ เลาวกุล, วรวุฒิ ชูชยั ,
อนุสรณ์ แสงศร, สราวุฒิ เกษา, สร้อยแก้ว คำ�มาลา, กำ�ธร แสนพงษ์, ขวัญชัย ศุภกฤตธนากุล,
อนันต์ธนา มงคลศิร,ิ รัฐธิติ เจนวิรยิ ะกุล, ไท ประดิษฐเกษร, ขวัญชิต โพธิก์ ระสังข์, ชาญวิทย์ สายวัน,
มะตามีซี สาแม, วรเชษฐ์ ดวงมาเกิด, อิศรินทร์ วรรัตน์, ปัญญา คำ�ลาภ, ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี
กมล หอมกลิน่ , ลายสือ กงประโคน, กีรติ โชติรตั น์, กฤษฎา กุลขัว, ปริญญา ปัญญายศ, วิโรจน์ ชูวชิ ยั ,
พลวัฒน์ ดวงเข็ม
อธิตยิ า ศิรวิ ฒ
ั น์, ภาณุภทั ร กาญจนระพีพงษ์, เจริญชัย ตรีธนะกิตติ, ทินภัทร ภัทรเกียรติทวี,
สรวิชญ์ หงษ์พาเวียน, กิตติกร มาฟู, อนุชา ตาดี
มุสลีมนี อาลีมามะ, พรชัย เอีย่ มโสภณ, เชีย่ ววิทย์ พัฒนสุขพันธ์, ศักดิช์ ยั แสงดี,
คัมภีร์ สุขเปรม, ธนิตา แซ่ซี
มิ่งขวัญ ถือเหมาะ, ประวิทย์ ตอพล, เฉลิมชัย จันทร์ตา, สันติ ศรีมันตะ,
จักรพันธ์ จันทร์ปัญญา, นพพล ช่วยตั้ว
กนกภรณ์ ทิพโกมุท, ยุทธพรหม สมใจ, เพาซี ยะซิง

ผู้ร่วมผลิตรายการจำ�นวน 3 ราย

สายลับธรรมชาติ
ผู้ร่วมผลิตรายการจำ�นวน 4 ราย
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วิชัย จันทะวาโร, เชวง ไชยวรรณ, จตุพล ชุมพงศ์, ณัฐวุฒิ ทองยม
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ส่ ว น ที่ 7 : ภ า ค ผ น ว ก

การนำ�เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2562
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 15 กรกฎาคม และ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี 2562 ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒสิ ภา ตามลำ�ดับ มีประเด็นอภิปรายทัง้ ในด้านการสนับสนุนบทบาทและผลงาน และด้านให้ค�ำ แนะนำ�
เพื่อให้มีการปรับปรุงหรือขยายผลเพิ่มเติม ได้แก่ 1) เป็นพื้นที่หาทางออกอย่างสันติวิธี 2) เพิ่มเนื้อหาด้าน
วัฒนธรรมท้องถิน่ และขยายเนือ้ หาการมีสว่ นร่วมกับชุมชนท้องถิน่ ให้มากขึน้ 3) ส่งเสริมเนือ้ หาทีต่ อกยํา้ คุณค่า
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำ�ริ 4) มุ่งเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และสู้กับ
สื่อออนไลน์ ในด้านการอภิปรายสนับสนุนบทบาท อาทิ การดำ�เนินการทดลองเผยแพร่ของสถานีโทรทัศน์
ALTV เพื่อเป็นโรงเรียนของสังคม การเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า
และในการนี้วุฒิสภาได้มีการสำ�รวจความเห็นของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง 2 ชุด คือ คณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา ต่อรายงานผลงานประจำ�ปี 2562 สรุปประเด็นหลักคือ ส.ส.ท.
ดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์มาตรา 7 ครบถ้วน เป็นตัวอย่างที่ดีให้สื่อมวลชน และมีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ
ได้ถึงร้อยละ 97
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ในการนี้มีประเด็นที่ผู้บริหาร ส.ส.ท. ได้ตอบ
เพิ่มเติมภายหลังการรับฟังการอภิปรายสรุปได้ ดังนี้
ด้านเนื้อหา ไทยพีบีเอสได้น้อมนำ�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสือ่ สารหลักเพือ่ ให้
คนไทยมีแรงบันดาลใจในการฟื้นตัวท่ามกลางวิกฤติ
ภาวะโลกป่วนและไวรัสโควิด 19 ได้ขับเคลื่อนวาระ

ภาคภูมิไทย จังหวะแห่งศรัทธา เพื่อนำ�เสนอความ
ภูมิใจของไทยที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงการผลิตละคร
อิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ส มั ย ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ สะท้ อ น
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยที่รักษา
ชาติในภาวะกดดันของการล่าอาณานิคม การให้
ความสำ�คัญกับสังคมสูงวัยซึ่งทำ�มาอย่างต่อเนื่อง

ปากท้องของประชาชนที่ร่วมกับทุกภาคส่วน ขยาย
การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านช่องทาง ALTV สำ�หรับ
คนทุกวัยเพือ่ ลดความเหลือ่ มลา้ํ ทางการศึกษา ในช่วง
สถานการณ์การชุมนุมมีรายงานวิเคราะห์เนื้อหาที่
สถาบันวิชาการสือ่ สาธารณะจัดทำ�ขึน้ ว่า ไทยพีบเี อส
ได้เปิดพื้นที่ร่วมหาทางออกในเชิงสันติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ในประเด็นการมีสว่ นร่วมและการกระจาย
อำ�นาจได้สร้างนักสื่อสารสาธารณะในชุมชนท้องถิ่น
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำ�เสนอประเด็นสื่อสารการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ในด้านสื่อสารวัฒนธรรมซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของไทยพีบีเอสได้ทำ�งานบน
ฐานข้อมูล งานวิจัย และเตรียมเผยแพร่สารคดีชุด

การดำ�เนินการให้ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยการ
ใช้เครื่องมือ Data Insight และงานวิจัยผู้บริโภค
เพื่อออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ ในด้าน
ความนิยมรับชม (Rating) เฉลี่ยอยู่ที่ 75,000 คน
ต่อนาที โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด 19 และ
รายการวิเคราะห์เรื่องศึกชิงประธานสภาผู้แทนฯ
ที่มีผู้ชม 648,000 คนต่อนาที
ด้ า นงบประชาสั ม พั น ธ์ จากข้ อ สั ง เกต
งบประชาสัมพันธ์ 25 ล้านบาท ไม่ใช่เป็นงบประมาณ
เพือ่ การซือ้ สือ่ โฆษณา แต่เป็นงบทีใ่ ช้ด�ำ เนินกิจกรรม
ต่อยอดจากเนื้อหา เพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์
ตรงของงานสื่อสาธารณะมากขึ้น เช่น การจัดเวที
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สาธารณะเพือ่ ขับเคลือ่ นเนือ้ หากับเครือข่ายในภูมภิ าค
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำ�หรับเด็กตามโรงเรียน
และสถานพินิจฯ เป็นต้น
ด้านรายได้ กรณีตวั เลขงบประมาณในรายงาน
จำ�นวน 2,140 ล้านบาท จำ�นวนทีเ่ กิน 140 ล้านบาท
เกิดจากการแสดงงบประมาณตามปีปฏิทนิ 1 มกราคม
- 31 ธันวาคม แต่การส่งรายได้ของกรมสรรพสามิต
เป็นปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน
จึงเป็นการเหลือ่ มเวลาของการสรุปยอดงบประมาณ
ด้านความเป็นกลาง มีผลสำ�รวจที่อ้างอิงได้
นอกจากผลสำ�รวจของผูป้ ระเมินภายนอก ซึง่ มีผตู้ อบ
แบบสอบถาม 3,200 คน ดั ง ที่ไ ด้ ป รากฏในเล่ ม
รายงานนี้ แ ล้ ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
จัดลำ�ดับคุณภาพเนื้อหา (Quality Rating) จาก
ผู้ประเมิน 5,900 คน รวมถึงการทำ�วิจัย Consumer
Insight ตลอดทั้งปี ซึ่งยืนยันค่าคะแนน เรื่องของ
ความเป็ น อิ ส ระและความเป็นกลางในระดับ มาก
ที่ 4.02 และมีกลไกของคณะอนุกรรมการรับและ
พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากประชาชนและกลไก
รับฟังจากภาคประชาชนที่จะเป็นตัวสะท้อนความ
เป็นกลางได้

150CM

ด้ า นบุ ค ลากร งบบุ ค ลากรปี พ.ศ. 2562
ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 จำ�นวน 51 ล้านบาท โดย
มี ม าตรการและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรให้สามารถทำ�งานได้มากและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากขึ้น การเพิ่มช่อง
ALTV หรือ ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุกเป็นบริการใหม่
เพื่ อ ตอบโจทย์ เรื่ อ งการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ของคน
ทุ ก กลุ่ ม อยู่ บ นฐานคิ ด ของความเป็ น สื่ อ ใหม่ ที่ ใช้
แนวคิด Transmedia ไม่ได้เป็นทีวีอย่างเดียว แต่
ผลิตขึ้นให้เหมาะสมกับการรับชมผ่านทุกช่องทาง
ของสื่อ ทำ�ให้ไม่ได้เพิ่มจำ�นวนบุคลากรและใช้วิธี
บริหารจัดการภายใต้งบประมาณที่มีเท่าเดิม โดย
ผลิตเองร้อยละ 40 รายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ
ร้อยละ 10 จ้างผลิตร้อยละ 45
และประเด็นซักถามอื่นๆ เช่น กรณีมูลนิธิ
ไทยพีบีเอส ซึ่งไม่มีการรายงานผลการดำ�เนินงาน
เนื่องจากมูลนิธิเป็นนิติบุคคลอิสระ เป็นภาคีของ
สื่อสาธารณะ จึงไม่ได้สรุปผลการดำ�เนินการกิจการ
ของมูลนิธิไว้ในเล่มรายงาน

