แผนจัดทำรายการประจำป 2565
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
1. แนวคิดหลักของแผนจัดทำรายการประจำป 2565
กรอบแนวคิดหลัก
คุณคาที่ยึดโยงกับประชาชน
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส มีหลักคิดในการ
ดำเนินภารกิจคือ การมุงมั่นเปนสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สรางสรรคสังคมคุณภาพคุณธรรม แผนจัดทำรายการป
2565 ดำเนินการภายใตแนวคิดของแผนบริหารกิจการและแผนยุทธศาสตรขององคการ ซึ่งมีจุดยืนสำคัญคื อ
“การสรางคุณคาที่ยึดโยงกับประชาชน” ที่มีองคประกอบของกลยุทธ 3 ดานหลักตามทิศทางของแผนบริหาร
กิจการ ดังนี้
1.สรางความแตกตาง ดวยการเสนอเนื้อหาที่เปนเอกลักษณของสื่อสาธารณะ โดยคำนึงถึงพฤติกรรม
และรสนิยมผูรับสาร ครอบคลุมทุกชองทาง มีกลยุทธสรางความไดเปรียบในการแขงขัน พัฒนารายการใหแตกตาง
สัญลักษณและอัตลักษณชัดเจนเปนเอกภาพ
2.สร า งความคุ  มค า จากการเปน “โรงเรี ย นของสังคม” และสรางพื้น ที่เรียนรูในระดับ ตาง ๆ เพื่อ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติ พฤติกรรม ไปจนถึงระดับนโยบาย มีความคิดในการสรางสรรคนวัตกรรม
นำเสนอเนื้อหาแบบ Transmedia ในการขับเคลื่อนประเด็น รณรงคเชื่อมโยงเนื้อหาในทุกชองทาง มีการจัดการ
การสื ่ อสารในภาวะวิ กฤติ และพั ฒ นาศั กยภาพการสื่ อสารของคนในสั งคม สรางชุมชนการเรีย นรูส ำหรั บ
กลุมเปาหมายเฉพาะ หรือกลุมที่เขาไมถึงระบบการเรียนรูปกติ
3. สรางความยั่งยืนจากพลังเครือขายและคนไทยพีบีเอส เพื่อเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน ผลักดัน
ใหเปนองคกรสื่อสาธารณะระดับภูมิภาคโดยการขยายความรวมมือกับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ
และเปนองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล (Data Driven Organization) เพื่อพัฒนาใหทันกับสถานการณความ
ปนปวนของสื่อ (Media disruption) และคนไทยพีบีเอสมีทักษะรอบดาน พรอมตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึก
ของสื่อสาธารณะ
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ตอบโจทยการสรางสังคมที่เปนธรรม ลดความเหลือ่ มล้ำ
บทบาทสำคัญของไทยพีบีเอสคือ การนำพาสังคมออกจากวิกฤติที่กำลังเผชิญกับสถานการณทาทายใหม
จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ปญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และปญหาสังคมในทุกมิติ ซึ่งสะทอนให
เห็นภาพความเหลื่อมล้ำของสังคมอยางชัดเจน หัวใจการทำงานของสื่อสาธารณะตองตอบโจทยการสรางสังคม
เปนธรรม ลดปญหาความเหลื่อมล้ำ เพราะความเหลื่อมล้ำซอนอยูในทุกเรื่อง ไทยพีบีเอสจะตองทำใหประชาชน
เขาใจและตระหนักวาความเหลื่อมล้ำเปนเรื่องใกลตัวที่มีผลกระทบหลายมิติไมใชเฉพาะปญหาเชิงโครงสราง
เท า นั ้ น เพื ่ อ ให ป ระชาชนเตรี ย มรั บ มื อ กั บ วิ ก ฤติ ป  จ จุ บ ั น และเตรี ย มความพร อ มสำหรั บ วิ ก ฤติ ใ นอนาคต
ขณะเดียวกันตองสรางโอกาสใหกลุมเปราะบาง กลุมคนเล็กคนนอยในสังคมไดประโยชนจากบริการสาธารณะเพื่อ
สรางสมดุลในสังคม

ขยายจุดแข็งความนาเชื่อถือ
ป 2565 ไทยพีบีเอสยังยึดมั่นในการเปนสื่อตนแบบดวยเนื้อหาที่ถูกตอง เที่ยงตรง เปนธรรม และลงทุน
กับสิ่งที่สื่ออื่นไมทำ เพื่อออกแบบใหผลิตภัณฑและบริการของไทยพีบีเอส ชวยลดความเหลื่อมล้ำนำไปสูการ
แกปญหาอยางยั่งยืนใน 8 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ปญหาเชิงโครงสราง เนื้อหาของไทยพีบีเอสจะสะทอนจากรากของปญหา และขยายใหเห็นใน
ระดับเชิงโครงสราง ทำใหเห็นถึงผลกระทบและรวมหาทางแกไข
มิติที่ 2 เนื้อหาเชิงสืบสวนสอบสวน เจาะลึกและติดตามปญหาการทุจริตคอรัปชัน ที่สงผลกระทบตอ
ประชาชนและระบบสังคม
มิติที่ 3 การศึกษาที่สอดคลองกับเรื่อง Lifelong Learning ไทยพีบีเอสตองการเปน “โรงเรียนของ
สังคม” ผานรูปแบบการสื่อสารใหคนทุกวัยในสังคมไดเรียนรูโลกกวางจากสื่อตาง ๆ ของไทยพีบีเอส เนนเนื้อหาที่
เพิ่มทักษะ ความรูใหเหมาะสมกับการเรียนรูในโลกสมัยใหมที่ไมหลงลืมรากเหงาของความเปนมา
มิติที่ 4 กลุมเปราะบาง กลุมเด็ก มีการผลิตเนื้อหาและการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
กลุมเด็ก เยาวชน และกลุมเปราะบางตาง ๆ เพื่อสรางทักษะการเรียนรูใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
สะทอนใหเห็นสภาพชีวิตความเปนอยู และการแกไขปญหาของกลุมเปราะบางตาง ๆ
มิติที่ 5 จริยธรรม ความเปนกลาง ความถูกตอง ไทยพีบีเอสยึดหลักการนำเสนอเนื้อหาและการวางแนว
ทางการดำเนินงานขององคกร เพื่อใหเปนตนแบบของสื่อที่ยึดมั่นในจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพสื่ออยาง
เครงครัด มีแนวปฏิบัติดานจริยธรรมสำหรับผูบริหาร และผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน
มิติที่ 6 การเปนสื่อในภาวะวิกฤติ เปนสื่อที่สรางความเขาใจและความตระหนักรูใหกับประชาชนใน
ภาวะวิกฤติดวยการสื่อสารขอมูลที่นาเชื่อถือ รอบดาน เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณตาง ๆ และสามารถ
นำพาสังคมออกจากวิกฤติไดอยางรูเทาทัน
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มิติที่ 7 กระบวนการเสริมศักยภาพของภาคพลเมืองในการผลิตเนื้อหาในนามนักขาวพลเมือง นัก
สื่อสารสาธารณะ และผูผลิตรายการอิสระ เพื่อใหมีพื้นที่ในการสื่อสารประเด็นของสาธารณะแบบทางตรง และ
เปนพื้นที่ในการบมเพาะความคิดสรางสรรคของกลุม Content Creator ตาง ๆ ใหเกิดระบบนิเวศของสื่อที่
หลากหลายจากมือสมัครเลนสูความเปนมืออาชีพ
มิติที่ 8 ขยายบริการ เพิ่มการเขาถึง ทำใหการบริการเขาถึงคนทุกกลุมใหมากที่สุดดวยการวางโครงขาย
การรับชมทางโทรทัศนครอบคลุมทั่วประเทศ มีบริการสื่อใหมที่หลากหลายทุกแพลตฟอรมสำหรับพฤติกรรมการ
เสพสื่อทางออนไลนของผูชมในปจจุบัน และเพื่อสรางความเทาเทียมในการเขาถึงขอมูลขาวสารของกลุมผูพิการ
ไทยพีบีเอสจัดใหมีบริการลามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และอักษรบรรยายภาพสำหรับผูพิการทางการไดยิน
และทางสายตา รวมถึงนวัตกรรมการผลิตเนื้อหาในรูปแบบละคร Drama For All ที่ผูชมปกติ ผูพิการทางการได
ยินและทางสายตาสามารถรับชมไปพรอมกันได รวมถึงการเปดบริการชองทางเฉพาะกลุม ไดแก ชอง ALTV
สำหรับเนื้อหาของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และครู ชอง VIPA ( OTT) สำหรับผูชมรุนใหม ชอง Podcast สำหรับ
ผูสนใจรับขาวสาร และเนื้อหาตาง ๆ ในรูปแบบสื่อเสียง เว็บไซด Thai PBS World สำหรับชาวตางชาติและชาว
ไทยที่ตองการรับขาวสารในรูปแบบภาษาอังกฤษ บริการทั้งหมดนี้ไทยพีบีเอสสรรคสรางขึ้นมาดวยเจตนารมณ
สำคัญคือ สื่อสาธารณะจะไมละเลยตอผูรับสารกลุมใด

กรอบแผนยุท ธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2565 – 2568
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Civic Engagement/ Empowerment



ขยายบริการ เพิ่ มการเข้าถึง

Ethic + Impartiality + Accuracy
สื่อในภาวะวิกฤติ

และต้องแสดงผลทําให้สังคมประจักษ์ได้ด้วย

| ไทยพีบีเอส แผนจัดทำรายการประจำป 2565

หลอหลอมคุณคาทางสังคม บน 7 ฉากทัศนอนาคตในป 2564-2565
ทำใหเนื้อหาสื่อสาธารณะเปนกลไกหลอหลอมคุณคาทางสังคม เนนคุณคาที่ยึดโยงกับประชาชนดวย
แนวคิด User Friendliness บทบาทของสื่อสาธารณะในฐานะเปนโรงเรียนของสังคมบน 7 ฉากทัศนอนาคตเพื่อ
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณทาทายใหม ๆ คือ
• สถานการณโรคระบาดโควิด 19 และผลกระทบ
• การเลือกตั้งทองถิ่น การกระจายอำนาจ
• การแกไขรัฐธรรมนูญ
• ความเหลื่อมล้ำ
• สังคมสูงวัย
• ภัยพิบัติกับภาวะโลกรอน
• คุมครองผูบริโภคและรูเทาทันสื่อ
ทำใหเนื้อหาบอกอนาคตของสังคม ดวยการรายงานสถานการณปจจุบันอยางรอบดาน ประวัติศาสตร
การเกิดขึ้นของประเด็นทางสังคมใหเขาใจงาย สรางความเขาใจที่ถูกตอง บอกทิศทางอนาคต เปนเข็มทิศ นำทาง
สูอนาคต และแนะนำเตรียมการปรับตัวในอนาคต

กลยุทธหลักของแผนจัดทำรายการ
จำแนกกลุมผูชมและบูรณาการงานเนื้อหาและกลไกตาง ๆ
ไทยพีบีเอสออกแบบกลไกการพัฒนาทิศทางเนื้อหาเพื่อสรางคุณคาที่ยึดโยงกับประชาชน โดยมีกลยุทธ
ดังนี้
1. กำหนดแผนงานที ่ จ ะไปสร า งปฏิ ส ั ม พั น ธ (Engagement) ใน 3 กลุ  ม เป า หมาย โดยจำแนก
กลุมเปาหมายตามพฤติกรรมการใชชีวิตและการใชประโยชนจากสื่อ ดังนี้
• ผูชมกลุมตามวัย (Generation) ไดแก กลุม Baby Boomer (อายุ 55 ป ขึ้นไป) กลุม
Generation X (อายุ 40-54 ป) กลุม Generation Y (อายุ 23-39 ป) และกลุม Generation Z
(อายุ 10 – 22 ป)
• ผูชมกลุมฐานจากทองถิ่น (Local-Base Audience)
• กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสื ่อสาธารณะ (Stakeholder) ไดแก ผูกำหนดนโยบาย (Policy
Maker) กลุมพลเมืองผูตื่นรู (Active Group) กลุมเครือขายทางสังคม
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2. บูรณาการงานเนื้อหาและจัดกลไกหลอมรวมการทำงานและการสื่อสาร (Media Convergence)
จากกลุมงานผลิตเนื้อหาและวิจัย กลุมงานเทคโนโลยี กลุมงานการมีสวนรวม และกลุมงานสนับสนุน
ตางๆ ในการพัฒนาเนื้อหาจะใชฐานขอมูลดานพฤติกรรมความสนใจของผูชม การวิเคราะหสถานการณ
มาเปนเครื่องมือออกแบบเนื้อหาเพื่อใหตรงกับความสนใจของกลุมผูชมเปาหมายใหมากที่สุด
3. จัดกลไกสนับสนุนผูผลิตอิสระ การทำงานรวมกับองคกรเครือขาย และใหความสำคัญกับวาระจาก
ทองถิ่น (Local-Based Issues)

จุดยืนปี 2565

• ในฐานะสื่อ ที่ว างใจได้
• ในฐานะ “พื้ นที่ก ารเรีย นรู
” ้ และการเป็น
“โรงเรีย นของสัง คม
”
• ในฐานะ “สื่อ ที่ส ร้า งการเปลี่ย นแปลง
”

คุณค่า

ระดับของ Engagement
& Participation

ที่ยึดโยงกับ

ประชาชน

•
•
•

ในฐานะ “Public”: Public Goods for Public
ในฐานะ “Audience” : Gen B & Gen X,
Young Audience (GenY & GenZ),
Local Based Audience
ในฐานะ “Stakeholder” : Policy Maker
Active Citizen, Active Group

2. วาระพิเศษของสื่อสาธารณะ
ป 2565 ไทยพีบีเอสกาวสูปที่ 15 ของการเปนองคกรสื่อสาธารณะแหงแรกในประเทศไทย เชนเดียวกับ
ในเชิงประวัติศาสตรของประเทศ ยุครัตนโกสินทรก็จะครบรอบ 240 ป ของการสถาปนา ในวาระพิเศษเชนนี้
ไทยพีบีเอสจึงวางแผนจัดทำเนื้อหาและกิจกรรมวาระพิเศษ ใชเปนโอกาสของการทำหนาที่กำหนดวาระสำคัญ
ทางสังคม ควบคูไปกับการแสดงบทบาทและสื่อสารคุณคาของสื่อสาธารณะใหสังคมไดประจักษ
จากสถานการณของสังคมในชวง 1-2 ป ที่ผานมา สังคมไทยตองเผชิญกับปญหาทั้งดานโรคระบาด
เศรษฐกิจ ความขัดแยงทางการเมืองระหวางรุน และการเขาสูสังคมสูงวัย อันนำไปสูปญหาชองวางระหวางวัย
(Generation Gap) ภายในครอบครัว การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจวิธีคิดของคนแตละรุนจีงเปนหนาที่สำคัญ
ของสื่ออยางหนึ่ง เนื้อหารายการในวาระพิเศษนี้จึงมีแนวคิดสำคัญคือ สะทอนการปรับตัวเขาสูสังคมวิถีใหม เพื่อ
สรางความเขาใจและเคารพคุณคาระหวางรุน
ไทยพีบีเอสจึงวางแผนการดำเนินงานเพื่อวาระพิเศษของสื่อสาธารณะ ประกอบดวย
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1. การผลิตและสรางสรรคเนื้อหาพิเศษตลอดทั้งป ไดแก
• รายการสงเสริมคุณคาความเปนไทย เชื่อมโยงคุณคาความเปนไทย จากรากเหงาประวัติศาสตร
ทั้งทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง ที่เติบโตมาจนถึงปที่ 240 แหงยุครัตนโกสินทร และการ
ปรับตัวเขาสูสังคมวิถีใหมเพื่อความเขาใจ ความสามารถในการพลิกฟนและยืนหยัด ที่เคารพ
คุณคาและรับฟงเสียงระหวางรุน เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ โดยสรางความรวมมือกับหลาย
หน ว ยงาน อาทิ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา (อว.) กระทรวงวั ฒ นธรรม ศูน ยพหุว ั ฒ นธรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร แพทยสภาแหงประเทศไทย ฯลฯ ผลิตละคร
โทรทัศน สารคดี และ ชุดสื่อสารตางๆ เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรม ถายทอดภูมิปญญา เชน
สารคดีชุดรากสุวรรณภูมิ สารคดีชุด Siam Reformation สารคดีชุดจากรากสูเรา ฯลฯ
• รายการสงเสริมสังคมคุณภาพคุณธรรม จัดทำสื่อนำเสนอสถานการณสำคัญของประเทศไทย
ที่คนไทยและสื่อสาธารณะมีสวนรวม ผลิตรายการสารคดีและละครของคนกลุมเปราะบางที่
สะทอนผลพวงอันมาจากปญหาความเหลื่อมล้ำ และการเพิ่มศักยภาพและโอกาสใหกับคนตัว
เล็กตัวนอยไดเติบโตเพื่อสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้น
• รายการสะทอนความหลากหลายในสังคม ทั้งมิติศิลปวัฒนธรรม มิติชาติพันธุ มิติสิ่งแวดลอม
มิติการเรียนรู อาทิ สารคดีเรือยาวจาวสายน้ำ สารคดีเชิงคุณคาทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการ
ผสมผสานหลักการทางวิทยาศาสตร สารคดีชุด Homeland เพื่อความตระหนักในคุณคาของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานมุมมองของคนรุนใหม
2. การขับเคลื่อนประเด็นลดความเหลื่อมล้ำ สรางสังคมเปนธรรม
จากคุณคาหลักของไทยพีบีเอส คือ สังคมที่เปนธรรม (Social Justice) ในปเขาสูการดำเนินงานสื่อ
สาธารณะปที่ 15 นั้น ไทยพีบีเอสตั้งใจจะนำเอาคุณคาสำคัญนี้มาสรางสรรคและออกแบบการขับเคลื่อนเปนวาระ
กลางที่หลายหนวยงานของไทยพีบีเอสจะรวมกันผลิตและดำเนินการ โดยใชประเด็นหลักคือ “ลดความเหลื่อมล้ำ
สรางความเปนธรรมทางสังคม”
ไทยพีบีเอสจะชี้ใหเห็นบริบท และสภาพปญหาของความเหลื่อมล้ำ ดวยการสื่อสารเนื้อหาเรื่องราวของ
คนกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมเปราะบางในสังคม รวมถึงเด็ก เยาวชน ผูสูงวัยและคนพิการ ที่เขาไมถึงสิทธิและ
โอกาสของทรัพยากรและบริการสาธารณะตาง ๆ อันเนื่องมาจากสภาพความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสราง พรอมทั้ง
การวิเคราะหใหเห็นผลกระทบตาง ๆ หากไมมีการดำเนินการใด ๆ เพื่อลดชองวางทางสังคมเหลานี้
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสจะมุงเปนพื้นที่กลางระดมการหาทางออก การเพิ่มปจจัยเชิงบวก และลดอุปสรรค
ปญหา เพื่อรวมผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเพิ่มทักษะหรือสมรรถภาพ
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ใหแกกลุมคนตาง ๆ และชุมชน โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำรงชีวิต หรือสรางคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นกวาเดิม
ในดานผลิต มีแผนนำเสนอ กลุมรายการสงเสริมสังคมคุณภาพคุณธรรม จัดทำสื่อนำเสนอสถานการณ
สำคัญของประเทศไทย ผลิตรายการสารคดีและละครที่สะทอนผลพวงอันมาจากปญหาความเหลื่อมล้ำ และการ
เพิ่มศักยภาพและโอกาสเพื่อสรางความเทาเทียม
3 การสื่อสารภาพลักษณใหเกิดการจดจำ สรางความเขาใจในบทบาทและคุณคาของสื่อสาธารณะ
4 การจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา และเวทีสาธารณะตาง ๆ ที่สอดคลองกับวาระ 15 ปสื่อสาธารณะ
5 การพัฒนาหมุดหมายเพื่อไปสูความรวมมือในอาเซียน (ASEAN Collaboration) ในเรื่องการผลิต
และแลกเปลี่ยนเนื้อหา และองคความรูเกี่ยวกับสื่อในอาเซียน

3. กลุมเนื้อหาที่เปนอัตลักษณของสื่อสาธารณะ
กลุมรายการขาว
การผลิตขาวจะพัฒนาจากจุดแข็งนั่นคือ ความถูกตอง เชื่อถือได คัดประเด็นเนื้อหาที่แตกตางจากสื่ออื่น
โดยเนนการใชขอมูลเปนปจจัยหลัก มีเปาประสงคมุงชี้ทางออกใหกับปญหาตามแนวทาง Solution Journalism
และขยายใหเห็นตั้งแตรากของปญหาไปจนถึงระดับเชิงโครงสราง รูปแบบขาวจะมีความหลากหลายในแบบขาว
สืบสวน การสนทนา สกูปขาว และเปนรายการขาว

กลุมรายการสารประโยชนและสาระบันเทิง
ไทยพีบีเอสออกแบบเนื้อหารายการสารประโยชนและสาระบันเทิงใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย 3 กลุม
หลัก ไดแก กลุมวัยผูใหญ (อายุ 40 ป ขึ้นไป) กลุมคนรุนใหม (อายุ 19 – 39 ป) และกลุมผูชมจากพื้นที่ในภูมิภาค
(Local – Base Audience) เนนบริบทเนื้อหา 7 ฉากทัศนอนาคต คือ สถานการณโควิด 19 การกระจายอำนาจ
ความเหลื่อมล้ำ สังคมสูงวัย ภัยพิบัติกับภาวะโลกรอน รัฐธรรมนูญ การคุมครองผูบริโภคและการรูเทาทันสื่อ มา
เปนหลักคิดในการผลิตรายการ ทำใหเนื้อหาเปนการหลอหลอมคุณคาทางสังคม เนนคุณคาที่ยึดโยงกับประชาชน
ดวยแนวคิด User Friendliness สามารถแบงเปนกลุมเนื้อหารายการ ดังนี้
• รายการเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมสูงวัย นำเสนอเนื้อหาการใชชีวิตอยางมีคุณภาพในภาวะสูง
วัย การเตรียมตัวกอนเกษียณ การออม การจัดการรายได การเรียนรูเสริมทักษะสุขภาพและกลุมสังคม รวมถึง
เนื้อหาสำหรับผูที่ตองดูแลผูสูงอายุในครอบครัว การจัดการสภาพแวดลอมและระบบรองรับสูงวัย
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• รายการวัฒนธรรมและความหลากหลาย เพื่อสะทอนถึงความแตกตางทางสังคม วัฒนธรรม
ความเปนอยู ชาติพันธุ วิถีชีวิต เนื้อหารายการจะใหความสำคัญกับการทำความเขาใจ เคารพในความแตกตาง
และการอยูรวมกันอยางเปนธรรม
• รายการเพื่อผูบริโภค ใหความสำคัญกับเนื้อหาขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริโภคเพื่อการซื้อ
สินคา และบริการอยางคุมคา และไดรับความเปนธรรม ตัวอยางอุทธาหรณของการถูกเอาเปรียบจากการซื้อ
สินคาและบริการ รวมถึงขอมูลสิทธิอันชอบธรรมของผูบริโภค
• รายการบันเทิงเพื่อสรางแรงบันดาลใจ และสุนทรีย รายการบันทึกการแสดงดนตรีที่สะทอน
รากวัฒนธรรมของแตละถิ่นผานสุนทรียะของการบรรเลงดนตรี เปนตน

กลุมรายการสารคดี
เปนผลผลิตงานสรางสรรคเนื้อหาคุณคาความเปนไทยที่สามารถเชื่อมโยงสากลได เนื้อหารายการสารคดี
อยูบนฐานของงานศึกษาวิชาการและความคิดสรางสรรค สะทอนสถานการณและบริบทของสังคม ที่มีผลกระทบ
ตอประชาชน มีเนื้อหาที่เปนสากล โดยมีมิติของเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และความเหลื่อมล้ำ ดังนี้
• สารคดี ที่ ส ะท อ นคุ ณ ค า ความเป น ไทย เชื ่ อ มโยงความสำคั ญ ของประวั ต ิ ศ าสตร ช าติ กั บ
วัฒนธรรมของคนรุนใหม มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม คุณคาของวัฒนธรรมพื้นถิ่น การผสมผสาน
แนวทางสมัยใหมและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
• สารคดีที่ตระหนักในคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผานการดำเนินเรื่องของผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และเปนมุมมองของคนรุนใหม สารคดีชีวิตและธรรมชาติของสัตวปา (Wild Life Documentary)
สะท อนคุ ณค า ปรั ช ญาการดำรงอยู  ของชี ว ิต และการรักษาสมดุล ของนิเวศทางธรรมชาติ สารคดีช ุดความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Bio Diversity)
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กลุมรายการละครและซีรีส
ไทยพีบีเอสวางแผนผลิตรายการละครทั้งหมด 74 ตอน ละครซิทคอมจำนวน 78 ตอน และซีรีสโทรทัศน
ระดับ 4 K จำนวน 2 เรื่อง มีเนื้อหาหลัก 5 เรื่อง ประกอบดวย (1) ประเด็นความเปนอยูปากทอง การปรับตัวใน
ชีวิตวิถีใหม (2) สถานการณชีวติ ความเปนอยู ที่มีผลจากความเหลื่อมล้ำ สะทอนปญหาของคนกลุมเปราะบางใน
สังคม (3) ความสัมพันธและปญหาเชิงสุขภาพจิต เพื่อสรางแนวคิดใหมของการอยูรวมกันดวยทัศนคติเชิงบวก
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน (4) คุณคาความเปนไทย หรือสะทอนประเด็นสำคัญในสังคมไทยเชื่อมโยงสูสากล (5)
Drama For All ละครเพื่อคนพิการและผูชมทั่วไปที่สามารถรับชมไปดวยกัน

กลุมรายการเด็ก เยาชน ครอบครัว และครู
• เด็กปฐมวัย – ประถมศึกษา
ใหความสำคัญในการสงเสริมทักษะชีวิต (life skills) ถายทอดเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการเรียนรูในการ
จัดการชีวิตของตนเอง เริ่มจากเรื่องงาย ๆ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ทำตามกฎเกณฑ รวมไปถึงการสราง
เสริมความสัมพันธอันดีตอบุคคลอื่น การเรียน การทำงานและการอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข
สรางเสริมคุณภาพชีวิต การเรียนรูและพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาทั้งในรูปแบบรายการ
แอนิเมชัน ละครสำหรับเด็ก และสารคดี รวมทั้งมีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับพอ แม ผูปกครอง และผลิต
เนื้อหาออนไลนเพื่อใหเปนพื้นที่เรียนรูอีกรูปแบบหนึ่งผานเว็บไซตและเฟซบุก Thai PBS Kids
• เยาวชน
ให ค วามสำคั ญ กั บ เนื ้ อ หาด า นการศึ ก ษาที ่ ส อดคล อ งกั บ แนวคิ ด การเรี ย นรู  ต ลอดชี ว ิ ต (Lifelong
Learning) ประกอบดวยเนื้อหาที่เปนรายการโทรทัศนในรูปแบบของการตอยอดการเรียนรูนอกหองเรียน การ
เสริมทักษะเพื่ออาชีพในอนาคต และการจัดการเรียนรูแบบ E-Learning ในชองทางสื่อดิจิทัลของ ALTV ดังนี้
- เนื้อหาเพื่อพัฒนาทักษะใหมของผูเรียน เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต การแนะแนวการศึกษา
ตอความรูเรื่องบทบาทหนาที่ของความเปนพลเมือง (Civic Education) รวมถึงการเปดพื้นที่สื่อให
ผูเรียนไดแสดงออก และนำเสนอโครงงานตาง ๆ เพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูจากหองเรียน
- เนื้อหาอิงหลักสูตรในโรงเรียน จัดกลุมเนื้อหาตามหลักสูตรสาระวิชาหลักในโรงเรียนตามระดับชั้น
เรียน เนื้อหารายการจะเปนแหลงขอมูลใหครูนำไปเปนสื่อการสอนในชั้นเรียน เสริมเทคนิคการ
เรียนรู การทำแบบฝกหัด การทดลองทำขอสอบ
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• ครูผูสอน
เสริมทักษะใหมของครูดานการสื่อสารและการสอน การสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน การ
จัดกระบวนการเรียนรู เปนพื้นที่แลกเปลี่ยนทัศนะของครูตอการเรียนการสอนหลักสูตรใหมในระบบการศึกษา
บูรณาการหลักสูตรฐานสมรรถนะ Area-based Learning , Active Learning, Self-directed Learning

กลุมรายการกีฬาและนันทนาการ
เปนรูปแบบรายการกีฬาที่สรางความแตกตางจากสถานีโทรทัศนชองอื่น ๆ ดวยการสงเสริมกีฬาไทยและ
อนุรักษประเพณีการแขงขันกีฬาในทองถิ่นตาง ๆ รวมถึงกีฬาสากลใหม ๆ ที่จะสรางแรงบันดาลใจใหแกเด็กและ
เยาวชนในยุคปจจุบัน และสรางการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายในการจัดการแขงขันเปนรายการถายทอดสดใน
ชวงเวลา Sunday Inspiration Sport ทางโทรทัศน และออกอากาศคูขนานทางออนไลนของไทยพีบีเอสทั้งหมด
40 ครั้งตอป และถายทอดสดกีฬาเฉพาะทางออนไลนประมาณ 26 ครั้ง

กลุมรายการสรางการรับรูในระดับสากล
ไทยพีบีเอสมีเปาประสงคในการเปนสื่อสาธารณะชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน มีจุดมุงหมายในการสื่อสาร
ความเป น สื ่ อ สาธารณะส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ แ ละวั ฒ นธรรมไทยสู  ก ารรั บ รู  ข องผู  ช มต า งประเทศในรู ป แบบ
ภาษาอังกฤษ และรูปแบบภาษาไทยที่มีเนื้อหาตางประเทศ มีกลุมเปาหมายคือ ผูชมผูฟงกลุมชาวตางชาติทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ กลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา คนไทยที่สนใจขาวและรายการภาษาอังกฤษ และกลุม
ผูชมที่สนใจขาวสารตางประเทศ แผนผลิตเนื้อหาในกลุมรายการนี้ประกอบดวย รายการทันโลกกับที่นี่ไทยพีบีเอส
เปนการสรุปและวิเคราะหขาวสถานการณในประเทศและตางประเทศ รายการคิดยกกำลัง 2 เปนการวิเคราะห
ประเด็นสำคัญของสังคม รายการ ASEAN Connect วิเคราะหขาวภาษาอังกฤษ และ รายการ News Beeps by
Thai PBS World สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีชองทางออกอากาศทางโทรทัศนไทยพีบีเอส ชอง ALTV
และชองทางออนไลน ไดแก www.thaipbsworld.com , Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram โดย
ทางเว็บไซตจะนําเสนอขอมูลขาวสารในประเทศและตางประเทศเปน ขาวใหมทุ กวัน และยังมีบทความ บท
วิเคราะหดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สถานการณเฉพาะกิจตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
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กลุมรายการภาคพลเมือง
เปนการรวมผลิตเนื้อหาและพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อการสื่อสารสาธารณะใน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. เนื้อหา (Contents) จากกลุม UGC (User Generated Content) นักสื่อสารสาธารณะ
(นักขาวพลเมือง)
2. เนื้อหากลุม UGC จากผูผลิตเนื้อหาอิสระหนาใหม (New Content Creators)
3. เนื้อหาที่พัฒนาจากผูผลิตเนื้อหาอิสระ (Content Creators) ทั้งจากที่เปนบุคคล (ทีม) และเครือขาย
สื่อสาธารณะระดับชุมชน (ทองถิ่น)
มีแผนผลิตรายการ ประกอบดวย รายการสื่อพลเมือง รายการชีวิตนอกกรุง รายการฟงเสียงประเทศไทย
และชุดรายการนักขาวพลเมือง ซึ่งมีการจัดทำเนื้อหาใหเหมาะกับออกอากาศทางโทรทัศนและออกทางออนไลน
โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือ
1.กลุมผูผลิตรายการอิสระ
2.กลุ  มผู  ช มอายุ 25 ป ขึ ้ น ไปในกลุ ม รายการสารคดี รายการสื่ อ พลเมื อง เชน รายการ Backpack
Journalist
3.กลุมผูชมอายุ 40 ปขึ้นไปในกลุมรายการขาวพลเมืองและสารคดีจากภูมิภาค
4.กลุมเปาหมายทางออนไลน ไดแกผูชมอายุ 20 – 40 ป
5.กลุมผูชมแยกประเภทตามพื้นที่และความสนใจเจาะคนรุนใหมที่ใสใจสังคมในภาคเหนือ อีสาน ใต
6.กลุมเปาหมายทาง On Ground ไดแก เครือขายเชิงประเด็นเฉพาะที่ตองการทำงานรวม

กลุมเนื้อหาวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ
เปนการผลิตเนื้อหาในรูปแบบ Transmedia เพื่อสรางพื้นที่การเกาะติดสถานการณและนำเสนอขอมูล
ในประเด็นทางสังคมนั้น ๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงการสรางเครือขายในการรวมแลกเปลี่ยนขาวสารและผลักดัน
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงประชามติและนโยบายสาธารณะผานรูปแบบขาว รายการขาว สารคดี และเนื้อหาบนสื่อ
ออนไลนในรูปแบบภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ และ Data Storytelling ที่ทันสมัย เชน Data visualization, Infographic
เพื่อสื่อสารใหเหมาะกับความสนใจของกลุมผูชมเปาหมาย มีเว็บไซตที่นำเสนอขอมูลดานวาระทางสังคมอยาง
ตอเนื่องคือ www.Theactive.net

กลุมเนื้อหาการสื่อสารดานภัยพิบัติ
เปนการพัฒนาเนื้อหาเพื่อรณรงคสราง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ออกแบบและนำเสนอใหเปนการ
รณรงคสาธารณะ เนนการลงพื้นที่สืบคนในรูปแบบสารคดีสิ่งแวดลอม สรางการตระหนักรูเพื่อลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสิน ออกแบบรายการใหเหมาะกับกลุมผูชมผูใหญ วัยเด็กและเยาวชน มีการพัฒนารายการในรูปแบบ
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สถานีออนไลนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อทำเรื่องเตือนภัย เปนสื่อกลางแบงปนองค
ความรูรวมกับเครือขายดานภัยพิบัติ พัฒนาใหเกิดนักสื่อสารดานภัยพิบัติในระดับทองถิ่นและเครือขายสื่อมวลชน
ดานภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสื่อสารเชื่อมโยงขอมูลรวมกัน

กลุมเนื้อหาศิลปวัฒนธรรม
เปนการขับเคลื่อนความรูดานศิลปวัฒนธรรมบันเทิงตอสังคม และสรางอัตลักษณงานศิลปวัฒนธรรมใน
รูปแบบรายการขาวไทยบันเทิงตั้งแตวันจันทร - วันอาทิตย ออกอากาศทั้งหมด 833 ตอนตอป รายการสารพันลั่น
ทุง จำนวน 53 ตอนตอป และสารคดีดานศิลปวัฒนธรรม 2 ชุด รวมทั้งยังเปดพื้นที่ีเรียนรู “บันเทิงเชิงสรางสรรค”
กับกลุมผูชมไทยพีบีเอส ผานรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ทั้งเสวนาสัญจร คอนเสิรต และเวิรคชอป

ทิศทางแพลตฟอรมและเนื้อหาสือ่ ดิจิทลั ไทยพีบีเอส
ในป 2565 การพัฒนาของสื่อดิจิทัลไทยพีบีเอสยังคงมีแพลตฟอรมที่ใหบริการทั้ง Owned Media เชน
เว็บไซต แอปพลิเคชัน และ Social Media ที่เปนเครือขายสังคมทุกผลิตภัณฑที่คนไทยนิยมใช อาทิ เฟซบุก
ทวิตเตอร ยูทูป ไลน อินสตาแกรม เปนตน เพื่อใหครอบคลุมการเขาถึงกลุมผูรับสารในทุกเพศ ทุกวัย ทุกความ
สนใจและไลฟสไตลของการรับสื่อ โดยไทยพีบีเอสวางแนวทางการพัฒนาทิศทางของแพลตฟอรมและนวัตกรรม
สื่อ รวมถึงการผลิตเนื้อหาไวดังนี้
• แพลตฟอรม / นวัตกรรมสื่อ :
- Owned Media: เว็บไซตและแอปพลิเคชัน ยังคงเปนชองทางหลักและเปนทางการ (Official Platform)
ที่นําเสนอทุกเนื้อหาและบริการตาง ๆ ขององคกร โดยจะมีการพัฒนาฟเจอรหรือฟงกชันที่ตอบโจทยเทรน
ในป 2565 อาทิ
o Personalized Content การคัดกรอง เลือกเนื้อหาที่เฉพาะคน เฉพาะไลฟสไตลของผูชมผูฟง
ในแตละแพลตฟอรม
o Accessibility and Availability ใหความสําคัญกับกลุมเปราะบางที่หลากหลายและทําใหผู
พิการเขาถึงขอมูลบนเว็บไซตและแอปพลิเคชันไดงายขึ้น แพลตฟอรมในอนาคตจึงจําเปนตอง
เนนที่ฟงกชันการเขาถึงและความพรอมใชงาน ตลอดจนการออกแบบที่ครอบคลุม เหมาะ
สําหรับทุกคน
o Single Sign-on (SSO) เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และงายตอการเขาถึง รวมถึงการมีสวนรวม
ของผูชมผูฟง ดวยการพัฒนาความสามารถของระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication)
เพื่อใหผูใชงานยืนยันตัวตนและรหัสผานเขาสูระบบเพียงครั้งเดียว แตสามารถเชื่อมตอกับ
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บริการตาง ๆ บนเว็บไซตและแอปพลิเคชันทั้งหมดของไทยพีบีเอส โดยไมตองกรอกเขาสูระบบ
อีก
- Social Media: สื่อสังคมออนไลนจะยังคงเปนชองทางที่ใชในการปฏิสัมพันธ เนื่องดวยเปนชองทางยอด
นิยมของการใชงานของผูบริโภคสื่อ จึงทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาดานการหลอมรวมแพลตฟอร ม
social media กับสื่อโทรทัศนใหมากขึ้น และดวยการเติบโตของฐานสมาชิกบน social media ของ
ไทยพีบีเอสที่มีจํานวนมากในแตละแพลตฟอรม สามารถใชเปนฐานการหลอมรวมกับเนื้อหาในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน การแสดงความคิดเห็น โหวต ตอบคําถาม หรือการมีขอมูลเพิ่มเติมจากหนาจอ
• เนื้อหาสื่อดิจิทัล : การผลิตเนื้อหาในออนไลน โดยสํานักสื่อดิจิทัลจะเนนการใหขอมูล ความรู ขาวสาร
สําหรับกลุมผูบริโภคสื่อในยุคดิจิทัล การเทาทันสื่อดิจิทัล และรูปแบบการเลาเรื่องบนแพลตฟอรมดิจิทัล อาทิ
- Extended Content ตอยอดประเด็นสําคัญจากเนื้อหาหลัก เลาเรื่องใหมใหเหมาะกับกลุมผูชมผูฟงใน
ดิจิทัล และเหมาะกับแตละแพลตฟอรม โดยเฉพาะเนนในรูปแบบ short form
- Live Streaming Plus รายการสดออนไลนที่ตอยอดจากรายการหนาจอไทยพีบีเอสและ ALTV รวมถึง
รายการขาวออนไลนและเสวนาตามประเด็นสําคัญ ๆ เพิ่มประสบการณการรับชมที่แตกตางดวยเนื้อหาที่
มากขึ้น พรอมการมีสวนรวมแบบ Realtime
- Innovation Content & Services: การพัฒนาคอนเทนตดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ตอบโจทยความ
สนใจของกลุมคนดิจิทัล ในประเด็นที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังใชเทคโนโลยีผสมผสาน ตอยอดกับเนื้อหา
เพื่อใหไดนวัตกรรมสื่อที่เปนบริการใหม ๆ อาทิ
o Text to Speech
บริการอานขาวอัตโนมัติบนเว็บไซตและแอปพลิเคชัน ที่
สามารถเลือกเสียงมาตรฐาน และเสียงอัตลักษณของ
ผูประกาศไทยพีบีเอส
o Speech to Text
บริการ Auto Caption ในงานเสียงและวิดีโอ
o Voice Search
บริการคนหาดวยเสียง
o Data Journalism & Visualization การผลิตงานวารสารศาสตรขอมูลในประเด็นสําคัญตาง ๆ
พรอมนําเสนอแบบ Interactive
o AR/VR
พัฒนาประสบการณการรับชมเนื้อหาที่สรางโลกเสมือนและ
การจําลองภาพเสมือนจริงใหเกิดความเขาใจที่มากกวา
o Thai PBS Vertical
เพิ่มประสบการณการรับชมเนื้อหาใหกับกลุม Mobile-First
ดวยเทคโนโลยี Auto ReZone
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ทิศทางแพลตฟอรมและเนื้อหา VIPA
• แพลตฟอรม : เติมศักยภาพของฟงกชันการรับชมเนื้อหาใหตรงใจมากขึ้น สะดวก และเขาใจประสบการณ
ของผูชมมากขึ้น อาทิ
o 4K Content การใหบริการเนื้อหาความคมชัดสูงในคุณภาพ 4K หรือ Ultra High Definition
(UHD) บน VIPA Platform เพื่อสรางประสบการณการรับชมที่ตื่นตาดวยความงดงามของภาพจาก
ละครและรายการคุณภาพ
o ขยายชองทางการรับชมไปยังอุปกรณแสดงผลเพิ่มเติม ไดแก Apple TV, Smart TV
o มีการ Interactive และการมีสวนรวมของสมาชิก เชน ใหคะแนนเนื้อหา (Content Rating) พูดคุย
แลกเปลี่ยนในรายการสด (Chat on Live)
o แนะนํารายการเฉพาะคุณ (Personalized Program)
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• เนื้อหา VIPA : เนื้อหา VIPA ในแพลตฟอรมเว็บไซตและแอปพลิเคชัน มีการจัดแบงสัดสวนการใหบริการ
แยกเปน 3 กลุมเนื้อหา ดังนี้
1. VIPA Original เนื้อหาที่มีการลงทุนผลิต เพื่อเปดพื้นที่ใหผูผลิตไทยไดสรางสรรคและนําเสนอผลงาน
(รอยละ25)

2. VIPA Exclusive เนื้อหาที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อรองรับผูชมคนไทยโดยเฉพาะ (รอยละ25)

3. VIPA Selected Program รายการคุณภาพที่ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ชองหมายเลข 3 (รอยละ
50)
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กลุมเนื้อหาสื่อเสียงไทยพีบีเอส
แบงประเภทการจัดกลุมรายการ 4 กลุมหลัก ตามสัดสวนรายการดังนี้
• กลุมรายการเด็กและครอบครัว

รอยละ 30

• กลุมรายการสาระความรู

รอยละ 25

• กลุมรายการสาระบันเทิง

รอยละ 25

• กลุมรายการขาวและสถานการณปจจุบัน รอยละ 20
เปาหมายของงานสื่อเสียงป 2565 มีดังนี้
1. ขยายฐานกลุมผูฟงเปาหมายใหมเพิ่มเติม โดยมีรายการใหมที่ผูจัดรายการเปน influencer
รวมถึงรวมกับเครือขายเพื่อขยายฐานกลุมผูฟงในกลุมคนตาบอด มีผูจัดคนตาบอดรวมจัดกับคนตาดี
และเครือขายสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศใหนักศึกษาฝกทําพอดคาสตมาเผยแพร
ทางไทยพีบีเอสพอดคาสต
2. เผยแพรรายการที่ใช “เสนห” ของเสียงเลาเรื่องที่ไดจากการสรรหาผานกระบวนการ
commissioning มีเสียงประกอบนอกเหนือจากรายการสนทนา ประกอบดวย รายการเด็ก 1
รายการ เศรษฐกิจ 2 รายการ และสารคดีประกอบเสียง 7 รายการ
3. ประชาสัมพันธรายการพอดคาสต ผานชองทางตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อกระตุนยอดการเขาถึง
และการรับฟงของผูฟงหลากหลายกลุม ขณะนี้งานสื่อเสียงมี 2 ชองทางหลักคือ
www.thapbspodcast.com และ App: Thaipbspodcast สําหรับชองทางฟงพอดคาสตอื่น ๆ คือ
Spotify / Sound Cloud /Apple และ Google Podcast /You Tube และ Pod Bean
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4. สัดสวนเนื้อหารายการ
ไทยพีบีเอสเผยแพรเนื้อหาผานชองทาง (Platform) และบริการ (Service) ที่หลากหลายทั้งประเภทสื่อ
โทรทัศนดิจิตอล และสื่อออนไลน ประกอบดวย 3 ชองทางหลัก คือ
1.ชองสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ชองหมายเลข 3
2.ชองสถานีโทรทัศน ALTV ที่มีเปาหมายเปนโทรทัศนเพื่อการเรียนรู
3.ช อ งโทรทั ศ น ร ะบบ Video Streaming ประเภทบอกรั บ สมาชิ ก (Sub-Scriber) ที ่ ใ ห บ ริ ก ารผ าน
เว็บไซต www.VIPA.me
นอกจากนี้ ยังมีชองทางเว็บไซด เพื่ อสื่อสารเนื้อหาที่เหมาะกับ กลุ มเปาหมายที่น ิยมรับชมผานทาง
ออนไลน และสนใจเนื ้ อ หาเฉพาะอย า งเช น เว็ บ ไซต ไ ทยพี บ ี เ อส www.thaipbs.or.th เว็ บ ไซต
www.thaipbsworld.com เว็บไซต www.Thai PBSkids.com และชอง Podcast www.thapbspodcast.com
เปนตน

สัดสวนเนื้อหารายการชองไทยพีบีเอส (ชอง 3 HD)
มีจำนวนออกอากาศทั้งหมด 7,410 ชั่วโมง ตอป ออกอากาศตั้งแตเวลา 04.30 – 01.00 น รวม 20.30
ชั่วโมงตอวัน มีรายละเอียด ดังนี้
รายการสารประโยชน ความรู ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
จํานวน 1469:00 ชั่วโมง
รายการคุณภาพชีวิต สุขภาวะ สังคมสูงวัย
จํานวน 633:32 ชั่วโมง
รายการพัฒนาการเด็กและครอบครัว
จํานวน 416:00 ชั่วโมง
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รายการคุมครองผูบริโภค
จํานวน 541:40 ชั่วโมง
รายการบันเทิง กีฬา สรางแรงบันดาลใจ
จํานวน 520:00 ชั่วโมง
รายการขาว จํานวน 3678:08 ชั่วโมง
รายการ Factual Programs
จํานวน 151:40 ชั่วโมง

สัดสวนเนื้อหารายการชอง ALTV
มีจำนวนออกอากาศทั้งหมด 4944:20 ชั่วโมง ตอป ออกอากาศตั้งแตเวลา 06.00 – 21.00 น รวม 15
ชั่วโมงตอวัน มีรายละเอียด ดังนี้
กลุมสาระตามฐานสมรรถนะ จำนวน 1001:00 ชั่วโมง
กลุมรายการเด็กเล็ก จำนวน 1100:40 ชั่วโมง
ทักษะใหมสำหรับครู จำนวน 260:00 ชั่วโมง
ทักษะอนาคต แนะแนวการศึกษา พื้นที่แสดงออก จำนวน 1360:40 ชั่วโมง
ความรูทั่วไป รูเทาทัน จำนวน 749:40 ชั่วโมง
ครอบครัว สังคมสูงวัย การเรียนรูตลอดชีวิต จำนวน 472:20 ชั่วโมง
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