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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
Thai Public Broadcasting Service

สารประธานกรรมการนโยบาย

ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่กระผมเข้ามารับตำ�แหน่งกรรมการ

และประธานกรรมการนโยบาย และนั บ เป็ น ปี แ ห่ ง การ
เปลี่ ย นแปลงขององค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรื อ ไทยพี บี เ อส
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสามารถสรุปให้เห็นได้ดังนี้
1. การให้ความสำ�คัญและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามพระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2551 มาตรา 45 กำ�หนดให้มีสภาผู้ชมฯ เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของ ส.ส.ท. ที่ทำ�งานร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
(กบห.) และคณะกรรมการนโยบาย (กนย.) ในปี นี้
ทั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารได้ให้
ความสำ�คัญกับบทบาทของสภาผู้ชมฯ กระชับความร่วมมือ
กับสภาผู้ชมฯ ที่ได้แสดงบทบาทเสริมสร้างความมั่นคงของ
ส.ส.ท. กระตุน้ ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของ ส.ส.ท.
ผ่านพื้นที่สื่อของ ส.ส.ท. และสร้างจิตสำ�นึกสาธารณะ
ให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ส.ส.ท.
2. เกิดกระบวนการยํ้าเตือนให้ตระหนักรู้ว่า ส.ส.ท.
มีฝ่ายนำ�การขับเคลื่อนอยู่ 3 ส่วน มีภารกิจหลัก 6 ประการ
และมี เ ป้ า หมายร่ ว ม 1 เป้ า หมาย ฝ่ า ยนำ � 3 ส่ ว นคื อ
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และสภาผูช้ มฯ
6 ภาระ คือ การมีภาระต้องดำ�เนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
6 ข้อ ตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. มาตรา 7 และ 8 ส่วน 1 เป้าหมาย
ก็คือ การที่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร
สภาผู้ชมฯ และทุกภาคส่วนของ ส.ส.ท. ได้มีฉันทามติ
ร่วมกันว่า เราจะเป็นสือ่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง นีค่ อื เป้าหมาย
ร่วมของ ส.ส.ท.

2 ไทยพีบีเอส 2558

แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมมนุ ษ ย์ ก็ ต้ อ งนั บ
หนึ่งที่ความคิด ซึ่งตามหลักของอริยมรรคของพุทธศาสนา
ก็ คื อ สั ม มาทิ ฐิ หรื อ ความคิ ด ความเห็ น ที่ ถู ก ต้ อ งดี ง าม
มีเหตุมีผล มีประโยชน์ การนำ�เสนอความคิดหรือพัฒนา
ความคิดผ่านสือ่ สาธารณะก็ตอ้ งอาศัยข่าวสาร รายการ ข้อมูล
สาระและบันเทิง ที่สร้างสรรค์และจัดการโดยบุคลากรของ
ส.ส.ท. ทุกภาคส่วน การที่จะระดมคนและทรัพยากรต่างๆ
ของ ส.ส.ท. ให้ปฏิบตั ภิ ารกิจทีป่ ระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ก็ตอ้ งอาศัยการบริหารจัดการทีถ่ กู ต้อง
มีประสิทธิภาพ ประหยัด และได้ประโยชน์ตามเป้าหมาย
และนั่นเป็นที่มาของการ “ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง”
การบริ ห ารจั ด การของ ส.ส.ท. โดยการปรั บ เปลี่ ย น
คณะกรรมการบริหารชุดเก่าเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
และเริ่มกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
เสร็จสิ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ
บริหารชุดใหม่ได้วางแผนจัดกำ�ลังคนให้ถูกต้องเหมาะสม
ปรับยุทธวิธกี ารบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้บรรลุ
ภารกิจตามเป้าหมาย
ในรอบ 1 ปีของการที่กระผมเป็นประธานกรรมการ
นโยบาย (กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558 - กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.
2559) กระผมได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจาก ส.ส.ท.
กระผมได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการที่เคยเป็น
ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบภารกิจที่กำ�หนดไว้ใน พ.ร.บ.
ส.ส.ท. และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนด จนกระทั่ง
เปลี่ยนแปลงไปได้ในก้าวย่างที่สำ�คัญ คือ การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ ส.ส.ท. และจะพยายาม
ผลักดันต่อไปตามระยะเวลาทีม่ อี ยูจ่ นถึงสิงหาคม พ.ศ. 2559
เพราะกระผมไม่ได้เข้ามาตามวาระ แต่เป็นการเข้ามาแทน
กรรมการท่านหนึ่งที่ลาออกไป

ในสถานการณ์รณรงค์การปฏิรูปประเทศและสังคม
ส.ส.ท. ถู ก คาดหวั ง ให้ เ ป็ น กลไกสำ � คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูป ขณะเดียวกันการที่เราจะเป็นกลไกขับเคลื่อน
การปฏิ รู ป ได้ นั้ น ส.ส.ท. ก็ ต้ อ งมี ก ารปฏิ รู ป ตั ว เอง
ทัง้ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร สภาผูช้ มฯ
และบุคลากรทุกระดับของ ส.ส.ท. เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจให้บรรลุ
เป้าหมาย ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ 6 ประการ ซึ่งสรุปได้
เป็ น 3 ประการหลั ก คื อ การสร้ า งสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ
และคุณธรรม ให้ประชาชนมีความรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง
ของโลก และสุดท้ายให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในสือ่ สาธารณะ
แห่งนี้อย่างเสมอหน้ากัน
สุดท้ายผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการ
นโยบาย คณะกรรมการบริหาร สภาผู้ชมฯ และบุคลากร
ในทุกภาคส่วนของ ส.ส.ท. ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้
ส.ส.ท. ก้าวย่างไปข้างหน้าในรอบปี พ.ศ. 2558 อีกก้าวหนึ่ง
ขอบคุ ณ รั ฐ บาลที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ส.ส.ท. เป็ น อย่ า งดี
ตลอดมา ขอบคุณประชาชนที่มีส่วนร่วมและทำ�ให้ ส.ส.ท.
คงอยู่และพัฒนามาได้จนถึงวันนี้
He who does not go forward stays behind.
คนผู้ซึ่งไม่เดินไปข้างหน้า ก็ย่อมจะหยุดอยู่ข้างหลัง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ)
ประธานคณะกรรมการนโยบาย
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สารผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.

พ.ศ. 2558 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ในอุ ต สาหกรรมสื่ อ โทรทั ศ น์ อั น เป็ น ผลมาจากการ
ดำ�เนินการตามแผนการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ของ
ประเทศไทย จากระบบแอนะล็ อ กไปสู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล
ภาคพื้นดินที่เริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ซึ่ง
ไทยพีบีเอสมีส่วนสำ�คัญในการสนับสนุนการดำ�เนินการ
ตามแผนดังกล่าว ในฐานะผูใ้ ห้บริการหลักด้านสิง่ อำ�นวย
ความสะดวกและโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เริ่มปรากฏผลชัดเจนขึ้นเมื่อ
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ประเภทธุรกิจ
ได้เปิดดำ�เนินการสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ครบทุกช่อง ทำ�ให้
มีฟรีทีวีในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินรวมทั้งสิ้น 24 ช่อง
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียง 6 ช่อง ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
แย่งชิงผู้ชมผู้ฟังรายการกันอย่างรุนแรง ประกอบกับ
พฤติกรรมการรับชมของผูช้ มผูฟ้ งั รายการได้เปลีย่ นแปลง
ไปอย่างมากเช่นกัน โดยหันไปรับชมจากช่องทางสื่อใหม่
ผ่านอุปกรณ์สอื่ สารอัจฉริยะ (Smart Devices) สมัยใหม่
แทนการรับชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์มากขึ้น จึงส่งผลให้
ยอดผู้ชมผู้ฟังรายการทางหน้าจอโทรทัศน์โดยรวมของ
ทัง้ อุตสาหกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว อันมีนยั สำ�คัญอย่างยิง่
สำ�หรับช่องพาณิชย์ เพราะหมายถึงระดับความนิยม
(Rating) และรายได้จากค่าโฆษณาที่ลดลงด้วย
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แม้ไทยพีบีเอสจะไม่มีความจำ�เป็นในการแข่งขัน
แย่ ง ชิ ง ความนิ ย มในแง่ ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ รายได้ ข องสถานี
แต่ก็มีความจำ�เป็นที่จะต้องคำ�นึงถึงการขยายฐานผู้ชม
ให้ มี จำ � นวนมากพอที่ จ ะสะท้ อ นความคุ้ ม ค่ า ของการ
มีอยู่ของสถานี ทั้งในแง่ความคุ้มค่าด้านการเงินที่วัดจาก
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการเฉลี่ยต่อหัวของผู้ชม และ
ความคุ้มค่าในแง่โอกาสที่จะได้กระจายข้อมูลข่าวสาร
รายการดี ๆ มีประโยชน์ ให้ถึงผู้ชมให้มากเพียงพอที่จะ
นำ�ไปสูก่ ารสร้างสังคมคุณภาพคุณธรรม อันเป็นเป้าหมาย
ของสถานี
นอกจากการแข่ ง ขั น เพื่ อ ขยายฐานผู้ ช มแล้ ว
ยั ง มี ก ารแข่ ง ขั น เรื่ อ งการรั ก ษาบุ ค ลากรผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญในกิจการโทรทัศน์ด้านต่าง ๆ ด้วย ซึ่ง
ไทยพีบีเอสได้สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพจำ�นวนหนึ่ง
ให้กับสถานีอื่นเช่นกัน จากสภาพการแข่งขันดังกล่าว
ส่ ง ผลให้ ไ ทยพี บี เ อสต้ อ งสู ญ เสี ย รายได้ จ ากค่ า เช่ า
โครงข่ า ยโทรทั ศ น์ อั น เนื่ อ งจากสถานี โ ทรทั ศ น์ ที่ เช่ า
โครงข่ายโทรทัศน์ของไทยพีบีเอสต้องปิดสถานีลงถึง
2 สถานี จึงกล่าวได้ว่าไทยพีบีเอสอยู่ในฐานะที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์นี้อย่างมาก

นอกจากนี้ ภายในองค์การยังมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก นั่นคือการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามวาระอย่างกะทันหันในช่วงปลายปี และมีการ
แต่งตั้งคณะผู้บริหารรักษาการที่ประกอบด้วยพนักงาน
ประจำ� ในตำ�แหน่งผู้อำ� นวยการสำ�นักจำ �นวนหนึ่ ง มา
ทำ � หน้ า ที่ บ ริ ห ารองค์ ก ารแทนในช่ ว งหั ว เลี้ ย วหั ว ต่ อ
ของการเชื่ อ มต่ อ งานระหว่ า งปี เ ก่ า และปี ใ หม่ ซึ่ ง มี
กิ จ กรรมการบริ ห ารที่ สำ � คั ญ หลายประการที่ จ ะต้ อ ง
ดำ � เนิ น การ หากไม่ ดำ � เนิ น การด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
และรอบคอบรัดกุมแล้ว อาจจะเกิดภาวะชะงักงันในการ
บริหารองค์การได้
อย่างไรก็ตาม แม้ไทยพีบีเอสจะต้องเผชิญความ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง จากปั จ จั ย ภายนอกและภายใน แต่
ด้วยความรู้ ความสามารถ และความร่วมมือร่วมใจ
ของพนักงานทุกระดับ ฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหาร
ต่างช่วยกันผลักดันการดำ�เนินงานในการนำ�พาภารกิจ
ของสื่ อ สาธารณะจนสามารถฝ่ า ไปในกระแสความ
ผันผวนทีเ่ กิดขึน้ ได้ดว้ ยความราบรืน่ เรียบร้อยทุกประการ
อันเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม
ของพนักงานไทยพีบีเอสทุกคน

(นางพวงรัตน์ สองเมือง)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักรายการ
รักษาการผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.
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สารประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

ก้าวสู่ปีที่ 8 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส
สื่อสาธารณะ “ทีวีเพื่อการเปลี่ยนแปลง” สภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการเกิดขึ้นมาพร้อมกับ ส.ส.ท. ตามพระราช
บัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ. ส.ส.ท.) มาตรา 45
ที่ว่าด้วยเรื่องของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ซึ่งทำ�หน้าที่
รับฟังความคิดเห็นจากกลุม่ ผูช้ มผูฟ้ งั ทีห่ ลากหลาย รับฟัง
ทั้งหน้าจอและหลังจอ เพื่อนำ�มาเสนอเป็นแนวนโยบาย
ในการพัฒนารายการ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง 50 คน
ซึ่งมีที่มาหลากหลาย ตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. ก็มีพัฒนาการ
ในการทำ�งานให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ กลไกการประชุมหารือ
ร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบาย คณะ
กรรมการบริหาร สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่เรียกว่า
“หม้อสามขาที่ทรงพลัง” สามารถนำ�ไปสู่การทำ�งาน
ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากต่างฝ่ายมีภารกิจที่ต่างกัน
แต่สนับสนุนซึ่งกันและกัน หลักคิดที่ใช้ในการทำ�งาน
คือ “ร่วมคิด แยกทำ� เป้าหมายเดียวกัน” มีการประชุม
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แลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา
สื่อสาธารณะของเรา ที่บอกต่อสังคมตลอดว่า “ทุกคน
ร่วมเป็นเจ้าของสือ่ สาธารณะ” ให้เป็นจริงและมีรปู ธรรม
ที่จับต้องได้
ปี พ.ศ. 2558 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีภารกิจ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการขยายฐานผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ไทยพีบเี อส
เป็นสื่อสาธารณะที่ปลอดการโฆษณา ปลอดจากการ
แทรกแซงทุกอย่าง มีอิสระในการนำ�เสนอ แต่ต้องยึด
กรอบจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จากการที่ลงรับฟัง
ความคิดเห็นกับกลุ่มคนทั่วไป ถือเป็นการขยายฐานผู้ชม
ให้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
ในโอกาสที่ ส.ส.ท. เข้าสู่ปีที่ 9 และเหลือเวลาอีก
ปีกว่า ๆ ที่จะต้องมีการทบทวนพระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 หลายฝ่ายกังวลว่าเมื่อถึงเวลานั้น ส.ส.ท.
หรื อ ไทยพี บี เ อสยั ง จำ � เป็ น ต้ อ งอยู่ กั บ สั ง คมไทยต่ อ
อีกหรือไม่ สำ�หรับผู้ชมคนหนึ่งคิดว่า จำ�เป็นต้องคงอยู่

แต่เราต้องเสริมพลังร่วมกัน รับฟังกัน เพือ่ พัฒนาเนือ้ หา
นำ�เสนอผ่านหน้าจอและช่องทางอื่น ๆ แล้วนำ�ไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมให้เกิดประโยชน์ เป็นที่พึ่งของ
คนเล็กคนน้อยในสังคมได้จริงและจับต้องได้ ถึงเวลานั้น
ประชาชนจะเป็น “ผนังทองแดงกำ�แพงเหล็ก” ให้อย่าง
เต็มใจ

(นายอานนท์ มีศรี)
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
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ส่วนที่ 1 : มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ

1

มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ
เพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

ส่ ว น ที่ 1

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

• วัตถุประสงค์ นโยบาย ผังโครงสร้างองค์กร
• คณะกรรมการนโยบาย
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน
• คณะกรรมการประเมินผล
• คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
• ผู้ประกาศและผู้ดำ�เนินรายการ
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วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ
และคุณธรรม
พันธกิจ
ผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การ
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงโดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะ
และความคุ้มค่าเป็นส�ำคัญ
ค่านิยมหลักขององค์กร
เป็นอิสระ ยึดจริยธรรม ท�ำงานเป็นทีม
หัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วน
เปิดกว้างสร้างสรรค์ กล้าหาญ นวัตกรรม
เพื่อสังคมประชาธิปไตยและความเป็นธรรม
มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม 11

วัตถุประสงค์
ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ
ส.ส.ท. ดังนี้
1) ด�ำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบ
ด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา และสาระบันเทิง ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งด�ำเนินการ
อย่างปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ
3) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกเพื่ อ ประโยชน์ ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
ท้องถิ่น ผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
4) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร เพื่อสร้างสังคม
ประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ในการก�ำหนดทิศทางการให้บริการขององค์การ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
การด�ำเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้ค�ำนึงถึง
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมของ
ประชาชน

นโยบาย
นโยบายด้านการมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของ และการ
เข้าถึงสือ่ สาธารณะ : เปิดพืน้ ทีส่ อื่ สาธารณะให้ประชาชนทุกกลุม่
รวมถึงบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เข้าถึงพื้นที่สื่อ
สาธารณะอย่างเสมอภาค ขยายฐานผู้ชมผู้ฟังด้วยการเชื่อมสื่อ
ให้ครบทุกช่องทาง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างทัว่ ถึง เพือ่ น�ำสังคมไทยไปสูส่ งั คมทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรม
นโยบายด้านข่าวและรายการ : เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพ
และการน�ำเสนอข่าวเชิงลึก ด้วยความฉับไว ทันเหตุการณ์
ถูกต้อง เที่ยงตรง รอบด้าน และแตกต่าง น�ำเสนอรายการที่มี
เนื้อหาสาระหลากหลาย สร้างภูมิปัญญา และแสดงอัตลักษณ์
ความเป็นสื่อสาธารณะ สร้างกิจกรรมสาธารณะควบคู่ไปกับ
การเสนอข่าวและรายการ
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นโยบายเชื่อมโยงสื่อสาธารณะทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ : ส่งเสริมการเป็นสื่อสาธารณะต้นแบบภายใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการเสนอข่าวสาร
วิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ
พันธมิตรสื่อทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค และประชาคมโลก
นโยบายด้านสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม : ผลิต
รายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้พื้นที่ในการน�ำเสนอ
เรื่องราวที่ดีงาม สร้างสรรค์สังคม สร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพพลเมือง พัฒนาความคิด จิตสาธารณะ เคารพสิทธิ
มนุษยชน และพัฒนาประชาธิปไตย
นโยบายด้ า นธรรมาภิ บ าล : มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ตามพั น ธกิ จ มี ค วาม
เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงสนับสนุน
การท�ำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
นโยบายด้านบุคลากร : คัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรูค้ วามสามารถ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ มีความภูมิใจในวิชาชีพ ความเป็นสื่อสาธารณะ รวมทั้ง
มีระบบการประเมินผลที่เป็นธรรม สามารถดึงดูดบุคลากรที่มี
คุณภาพเข้ามาร่วมงาน ยืนหยัดความเป็นอิสระ และสนับสนุน
ให้เกิดการท�ำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
องค์การ
นโยบายด้านจริยธรรม : ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
ตระหนักและยึดมั่นในคุณค่าแห่งจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ มี ส� ำ นึ ก เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สิ่ ง แวดล้ อ ม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
มีความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นองค์การ
สื่อสาธารณะ
นโยบายด้านฐานข้อมูล : สร้างระบบฐานข้อมูลส�ำหรับ
เป็นแหล่งอ้างอิงทีท่ นั สมัยในการผลิตข่าวและรายการ เพือ่ ความ
คุ้มค่าและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ทุกระดับ
นโยบายด้านเทคโนโลยี : เป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การกระจายเสียงและแพร่ภาพทุกช่องทาง ให้บริการ
กระจายเสียงและแพร่ภาพโดยมีมาตรฐานทางวิศวกรรมขั้นสูง
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
นโยบายการสร้ า งความมั่ น คงยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร :
พัฒนาการบริหารจัดการและกลยุทธ์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม
ที่ท�ำให้องค์การมีความมั่นคงในระยะยาว
นโยบายเร่งด่วน : ปรับปรุงข่าวและรายการที่มีคุณภาพ
ทั้งเนื้อหาและรูปแบบให้ได้รับความนิยม มีผลกระทบต่อสังคม
ที่ดีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งขยายฐานผู้ชมและผู้ฟัง

โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2558

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน

คณะกรรมการนโยบาย

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สำ�นักงานเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สำ�นักตรวจสอบภายใน

ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.

รองผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.
รับมอบหมายงานจากผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท. ตาม พ.ร.บ. มาตรา 34, 35
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
1) ด้านอำ�นวยการ
- งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- งานกิจการรายได้องค์การ - งานกฎหมายและระเบียบคำ�สั่ง
2) ด้านยุทธศาสตร์
- งานแผนบริหารกิจการ ยุทธศาสตร์ ติดตาม และประเมินผล
- งานแผนพัฒนาองค์การ - งานบริหารความเสี่ยง
3) ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ
- งานวางแผนยุทธศาสตร์ข่าวและรายการ
- งานรับฟังและประเมินผลข่าวและรายการ
- สำ�นักงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
4) งานสื่อสารองค์การ
5) ศูนย์พัฒนาบริการเนื้อหาข่าวและรายการ

สำ�นัก
ข่าว

สำ�นัก
รายการ

ศูนย์
พัฒนา
สื่อใหม่

สำ�นัก
วิศวกรรม

สำ�นัก
โทรทัศน์
และวิทยุ

สำ�นัก
บริหาร
กิจการ

สำ�นัก
ทรัพยากร
มนุษย์

สำ�นัก
เครือข่าย
สื่อสาธารณะ

สถาบัน
วิชาการ
สื่อสาธารณะ

13

คณะกรรมการนโยบาย

รศ. ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร

รศ. ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร

นางสมศรี หาญอนันทสุข

ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

14 ไทยพีบีเอส 2558

คณะกรรมการนโยบาย
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
นางสมศรี หาญอนันทสุข
ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร

รศ. ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

นายพงศ์อดุล กฤษณะราช

นายบัณฑิต ศรีอมร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
นายบัณฑิต ศรีอมร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ร า ย น า ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 15

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

นายสมชัย สุวรรณบรรณ

นายมงคล ลีลาธรรม

นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

นายสุพจ จริงจิตร

นางสมถวิล จรรยาวงษ์

นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง

16 ไทยพีบีเอส 2558

นายพุทธิสัตย์ นามเดช

คณะกรรมการบริหาร (ดำ�รงตำ�แหน่ง 1 มกราคม - 9 ตุลาคม 2558)
นายสมชัย สุวรรณบรรณ
ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
นายมงคล ลีลาธรรม
รองผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
รองผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.
นายสุพจ จริงจิตร
รองผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.
นางสมถวิล จรรยาวงษ์
กรรมการบริหารอื่น
นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
กรรมการบริหารอื่น
นายพุทธิสัตย์ นามเดช
กรรมการบริหารอื่น

นายกันตชัย ศรีสุคนธ์

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

นางพวงรัตน์ สองเมือง

นายโยธิน สิทธิบดีกุล

คณะกรรมการบริหาร ชุดรักษาการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 9 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558)
นางพวงรัตน์ สองเมือง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักรายการ
นายกันตชัย ศรีสุคนธ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิศวกรรม
นายโยธิน สิทธิบดีกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าว
ร า ย น า ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 17

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ

นายโกศล สงเนียม

นางสาวผรัณดา ปานแก้ว

นางสาวสุมนา สุวรรณอำ�ภา

นางสาวอารีย์ สิงห์โต

18 ไทยพีบีเอส 2558

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
ประธานกรรมการ
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
กรรมการ
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
กรรมการ
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
กรรมการ
นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
กรรมการ
นายโกศล สงเนียม
กรรมการ
นางสาวผรัณดา ปานแก้ว
กรรมการ
นางสาวสุมนา สุวรรณอำ�ภา
กรรมการ
นางสาวอารีย์ สิงห์โต
เลขานุการ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

ศ. ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี

รศ. ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

รศ. ดร. เนาวรัตน์ พลายน้อย

คณะกรรมการประเมินผล
ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี
รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์ พลายน้อย
รองศาสตราจารย์ ดร. รสชงพร โกมลเสวิน
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรภิมล ตั้งชัยสิน
นายธนา ทั่วประโคน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รศ. ดร. รสชงพร โกมลเสวิน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

ผศ. ดร. พรภิมล ตั้งชัยสิน

นายธนา ทั่วประโคน

ร า ย น า ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 19

คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.

นางพวงรัตน์ สองเมือง

นายกันตชัย ศรีสุคนธ์

นายโยธิน สิทธิบดีกุล

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

นายสมเกียรติ จันทรสีมา

นายบัณฑิต ศรีอมร

นายอโณทัย อุดมศิลป

นางสาวสุมนา สุวรรณอำ�ภา

นายธนา ทั่วประโคน

20 ไทยพีบีเอส 2558

คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
นางพวงรัตน์ สองเมือง
นายกันตชัย ศรีสุคนธ์
นายโยธิน สิทธิบดีกุล
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
นายสมเกียรติ จันทรสีมา
นายบัณฑิต ศรีอมร
นายอโณทัย อุดมศิลป
นางสาวสุมนา สุวรรณอำ�ภา
				
นายธนา ทั่วประโคน
				
				

ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักรายการ
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักวิศวกรรม
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักข่าว
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำ นวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
ผู้อ�ำ นวยการประจำ�สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ
ผู้อ�ำ นวยการประจำ�สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
และงานกิจการรายได้องค์การ

ผู้ประกาศและผู้ดำ�เนินรายการ

ณัฏฐา
โกมลวาทิน

จตุรงค์ แสงโชติกุล

ธนวรรณ มิลินทสูต

ธีรเดช งามเหลือ

วราวิทย์ ฉิมมณี

พรวดี ลาทนาดี
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ผู้ประกาศและผู้ด�ำ เนินรายการ

อรอุมา เกษตรพืชผล

ปิยะฉัตร กรุณานนท์

อรนิศวร์ เพ็ชร์วงศ์ศิริ

ดาริน คล่องอักขระ

วีริศ หุ่นเจริญ

เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล

อินทัช เพชรประสมกูล

มณีนาถ อ่อนพรรณา

อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์

อธิป กลิ่นวิชิต

กริษฐา ดีมี

เวณิกา วิชัยวัฒนา
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จีรชาตา เอี่ยมรัศมี

วันวิสาข์ ทินวัฒน์

ผึ้งนภา คล่องพยาบาล

พรชนก ฉลาดแย้ม

กานดา แย้มบุญเรือง

ศิปปชัย กุลนุวงศ์

วาทินี นวฤทธิศวิน

วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศตคุณ ดำ�เกลี้ยง

อัญชลี โปสุวรรณ

วิลาศิณีย์ ศุภรส

อรุชิตา อุตมะโภคิน

วิริยะ ตันนุกูลกิจ

ชินดนัย มีชัย

เฌอศานต์ ศรีสัจจัง

ดวงดาว อิสสุริยะ

อนุชา ขำ�ดวง

สรัญธร แก้วเวียงชัย

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

ภัทรภัทร โตอินทร์
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ส่วนที่ 2 : เปลี่ยนผ่านสู่อนาคต เป็นสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

2

เปลี่ยนผ่านสู่อนาคต
เป็นสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ส่ ว น ที่ 2

• สื่อสาธารณะกับภารกิจการสร้างสังคมคุณภาพคุณธรรม
• บทบาท ส.ส.ท. ในการเปลี่ยนผ่านรองรับ
สู่ความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
• การรณรงค์ทางสังคม Save the Water
และ No Plastic Bags

24 ไทยพีบีเอส 2558

“

...ไทยพีบีเอส

ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร
สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง
ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง
เน้นความหลากหลายในมิติต่างๆ
โดยมุ่งด�ำเนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมือง
และผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ”
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ส่วนที่ 2 : เปลี่ยนผ่านสู่อนาคต เป็นสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

สื่อสาธารณะ

กับภารกิจการสร้างสังคมคุณภาพคุณธรรม
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

องค์การทั้งหมด 6 ประการ คือ
1. ด�ำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
2. ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่างๆ โดยมุ่งด�ำเนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ
3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
4. ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการก�ำหนดทิศทางการให้บริการขององค์การ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
6. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น

ปี พ.ศ. 2558 ส.ส.ท. มีการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์
ทั้ง 6 ประการ โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การด�ำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
1.1 ด้านสถานีโทรทัศน์
ส.ส.ท. ได้จดั ให้มสี ถานีโทรทัศน์ 1 สถานี ใช้ชอื่ ว่า สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศระหว่าง 05.00 - 02.00 น.
วันละ 21 ชั่วโมง ปีละ 7,644 ชั่วโมง ออกอากาศในระบบ
แอนะล็อก ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 98
ของประชากรทั่วประเทศ และในระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน
ถึงสิ้นปี พ.ศ. 2558 ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด 18,766,953
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.39 ของครัวเรือนทั่วประเทศ
1.2 ด้านสถานีวิทยุกระจายเสียง
เนือ่ งจาก ส.ส.ท. ยังไม่ได้รบั การจัดสรรคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงยังไม่มีสถานีวิทยุ
เป็นของตนเอง ในปัจจุบนั จึงได้ดำ� เนินการให้บริการสถานีวทิ ยุ
สาธารณะบนออนไลน์เป็นหลัก ซึง่ ผูฟ้ งั สามารถรับฟังเสียงผ่าน

เว็บไซต์ www.thaipbsonline.net หรือทางแอปพลิเคชัน
Thai PBS รวมทั้งให้บริการผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่เชื่อม
สัญญาณออกอากาศกับสถานีวิทยุไทยพีบีเอส ซึ่งมีประมาณ
10 แห่ง เช่น สถานีวิทยุคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ
สายด่วนข่าวสารความรู้ 1414 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นต้น และทาง ส.ส.ท. ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งประเทศไทย ซึ่งมี
เครือข่ายวิทยุชุมชนเป็นสมาชิก 50 สถานี เพื่อขยายการ
ออกอากาศให้ครอบคลุมมากขึ้น
1.3 ด้านสื่อใหม่ (New Media)
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ชมผู้ฟังสามารถเข้า
มาใช้บริการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี พ.ศ. 2558 ได้แก่
3.1 เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th
3.2 ทวิตเตอร์ www.twitter.com/ThaiPBS
3.3 เฟซบุ๊ก www.facebook.com/ThaiPBSFan
3.4 ยูทูป www.youtube.com/ThaiPBS
3.5 Mobile Version http://m.thaipbs.or.th
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1.4 ส.ส.ท. ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
สังคมไทยเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการเป็น
องค์กรหลักและเป็นก�ำลังส�ำคัญทีห่ นุนเสริมแผนงาน
ของ กสทช. ในการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยให้ ก ้ า วเข้ า สู ่ สั ง คมโทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล
ที่สมบูรณ์ โดยเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพืน้ ดินระบบดิจทิ ลั 1 โครงข่าย และเป็นผูบ้ ริการ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกจ�ำนวน 35 สถานีหลักจาก 39
สถานี และ 8 สถานีเสริมจาก 16 สถานี
2. การด�ำเนินการผลิตรายการทางด้านข่าวสาร
สารประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสาระบันเทิง
ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้น
ความหลากหลายในมิตติ า่ งๆ โดยมุง่ ด�ำเนินการอย่าง
ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ
2.1 การผลิ ต ข่ า ว รายการข่ า ว รายการ
สารประโยชน์ และสาระบันเทิง
ไทยพี บี เ อสผลิ ต ข่ า วสารและรายการ
ออกอากาศตลอดปี พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 7,644 ชัว่ โมง
ประกอบด้วย ข่าวและรายการข่าว จ�ำนวน 3,948
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 51.66 ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด รายการสารประโยชน์ทางด้านการศึกษา
และสาระบันเทิง จ�ำนวน 3,696 ชัว่ โมง คิดเป็นร้อยละ
48.34 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด โดยรายการข่าว
รายการสารประโยชน์และสาระบันเทิง ได้มกี ารจัดท�ำ
รายการส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ รายการ
เด็กและครอบครัว รายการส�ำหรับกลุ่มเปราะบาง
กลุ ่ ม คนชายขอบ และรายการประเภทกี ฬ าและ
นันทนาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน
และครอบครัว
2.2 การสนั บ สนุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพและ
การสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิตอิสระ
ส.ส.ท. มีแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ
รายย่อย ผู้ผลิตอิสระเฉพาะปี พ.ศ. 2558 ประมาณ
80 คน เมือ่ รวมจ�ำนวนทีเ่ คยสนับสนุนมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2552 รวมแล้วประมาณ 5,000 คน พร้อมทัง้ ให้โอกาส
แก่ผลงานของผู้ผลิตอิสระดังกล่าวฉายออกอากาศ
ทางหน้าจอโทรทัศน์สถานีไทยพีบีเอสประมาณ 180
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ชั่วโมงหรือร้อยละ 2.3 แต่ในปี พ.ศ. 2558 ได้ขยาย
พื้ น ที่ อ อกอากาศผลงานของผู ้ ผ ลิ ต อิ ส ระเพิ่ ม เป็ น
ร้อยละ 5.26
2.3 ตัวอย่างการน�ำเสนอข่าวทีม่ งุ่ ผลประโยชน์
สาธารณะ กรณี “ผลกระทบเหมืองแร่ทองค�ำ”
ในช่วงรายการข่าวระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2558
ทีมข่าวไทยพีบีเอสได้เสนอข่าวความเดือดร้อนจาก
ฝุ่นควันและเสียงที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
เหมืองแร่ทองค�ำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ�ำกัด
(มหาชน) ครอบคลุมพืน้ ที่ 3 จังหวัด ประมาณ 1 หมืน่ ไร่
ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และพิจิตร
จนประชาชนโดยรอบพื้นที่ด�ำเนินการบางส่วนต้อง
ย้ายออกจากพื้นที่ วัด โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะ
ในหมู ่ บ ้ า นที่ อ ยู ่ ใ กล้ เ คี ย งกลายเป็ น พื้ น ที่ ร ้ า งผู ้ ค น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเหมืองแร่
ทองค�ำประสบภาวะล้มป่วยและเสียชีวติ โดยไม่ทราบ
สาเหตุ จนเกิดการรวมตัวของประชาชนยื่นฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครองพิษณุโลก เพื่อให้ระงับการประกอบ
กิจการเหมืองแร่ทองค�ำ เพราะเกรงว่าบ่อเก็บกาก
สารเคมี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการประกอบกิ จ การของ
เหมืองแร่อาจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้คนล้มป่วย
การน�ำเสนอข่าวของไทยพีบีเอสในประเด็น
ดังกล่าว น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
(1) กระตุ ้ น ให้ ส าธารณชนตระหนั ก ถึ ง การ
ถูกละเมิดสิทธิ และร่วมกันปกป้องสิทธิของตนเอง
และคนในชุมชน ด้วยการรวบรวมรายชือ่ ของประชาชน
โดยรอบเหมื อ ง และประชาชนนอกพื้ น ที่ เช่ น
ประชาชนในกรุ ง เทพฯ ที่ ค� ำ นึ ง และตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีการขยายพื้นที่
ให้ส�ำรวจแร่ทองค�ำ และประทานบัตรในพื้นที่ 12
จังหวัดได้กว่า 27,000 รายชื่อ ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
(2) นายกรัฐมนตรีมคี ำ� สัง่ ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
กลับไปทบทวนนโยบายเหมืองแร่ทองค�ำ และทบทวน
การท�ำเหมืองแร่ทองค�ำของผูป้ ระกอบกิจการทีไ่ ด้รบั
ใบอนุญาตในปัจจุบัน โดยหากพบว่าเกิดปัญหากับ
ชุมชนก็ให้แก้ไข

(3) สามารถยั บ ยั้ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในการขยายพื้นที่การเปิดสัมปทานเหมืองแร่ทองค�ำ
ในอีก 12 จังหวัด และยับยั้งการท�ำลายทรัพยากร
ธรรมชาติ แร่ทอง และแร่อื่น ๆ ลดลงด้วย
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นคณะผู้ประเมินภายนอกประจ�ำปี 2558 ของ
ส.ส.ท. ได้ประเมินมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคม กรณี
ศึกษาการน�ำเสนอข่าว “ผลกระทบเหมืองแร่ทองค�ำ”
ของไทยพีบีเอส ดังนี้
(1) ผลประโยชน์ทางตรง ซึ่ งอยู่ ใ นรู ป ของ
ผลประโยชน์ ที่ จั บ ต้ อ งได้ เ ป็ น ตั ว เงิ น เนื่ อ งจาก
ไทยพี บี เ อสเป็ น ที วี ส าธารณะที่ ไ ม่ มี ก ารเก็ บ ค่ า
รับชมรายการ พร้อมทั้งน�ำเสนอรายการโดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ ท างตั ว เงิ น และผลก� ำ ไร ส่ ง ผลให้
ผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นมีมูลค่า 0 บาท
(2) ผลประโยชน์ทางอ้อมทีเ่ กิดขึน้ ได้ 2 รูปแบบ
(2.1) ผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจระดับบุคคล/
ชุมชน ได้แก่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการน�ำเสนอข่าวที่ส่งผลให้เกิดการ
ระงับการให้ประทานบัตรเหมืองทองในพื้นที่ 12
จังหวัดเพิ่มเติม ในปี พ.ศ. 2558 ท�ำให้ประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายการให้ประทานบัตร 12 จังหวัด
ยังไม่ได้รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการ
ประหยั ด รายการต้ น ทุ น ความเจ็ บ ป่ ว ยที่ เ กิ ด จาก
ผลกระทบทางสุขภาพจากเหมืองแร่ทองค�ำ และ
ต้นทุนในการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย ซึ่งเป็นต้นทุน
ส่วนเพิม่ ทีเ่ กิดจากการหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดโรคจากการ
อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ�ำวัน ประกอบด้วย
ต้นทุนด้านนํา้ ดืม่ ในครัวเรือน ต้นทุนนํา้ ใช้ในครัวเรือน
และต้นทุนด้านอาหารที่กล่าวข้างต้นได้ รวมมูลค่า
ในปี พ.ศ. 2558 ทั้ ง สิ้ น 1,167.893 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย
(ก) ความประหยั ด ต้ น ทุ น ความเจ็ บ ป่ ว ย
มูลค่า 12.532 ล้านบาท ที่เกิดจากผลกระทบทาง
สุขภาพจากเหมืองแร่ทองค�ำ จากการส�ำรวจพบว่า
ต้นทุนการเจ็บป่วยของประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้าน
ในพื้นที่ด�ำเนินการส�ำรวจ ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.
2554 - 2556) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.133 ล้านบาท
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หรือเมือ่ พิจารณาในภาพรวมเฉลีย่ ปีละ 1.044 ล้านบาท
หากมีการด�ำเนินการเหมืองแร่ทองค�ำใน 12 จังหวัด
จะก่อให้เกิดเป็นต้นทุนความเจ็บป่วยมูลค่า 12.532
ล้านบาท ดังนั้น มูลค่า 12.53 ล้านบาท จึงเป็นมูลค่า
ความประหยัดต้นทุนความเจ็บป่วยจากการไม่เกิด
เหมืองแร่ทองค�ำ 12 จังหวัด
(ข) ความประหยั ด ต้ น ทุ น ในการหลี ก เลี่ ย ง
ความเจ็บป่วย มูลค่า 1,155.36 ล้านบาท จากการ
ส�ำรวจพบว่าในพืน้ ทีศ่ กึ ษา 6 หมูบ่ า้ น 1,047 ครัวเรือน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 - 2556 คิดเป็นมูลค่าสะสม 577.68
ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 96.28 ล้านบาท หากมีการ
ด�ำเนินการเหมืองแร่ทองค�ำใน 12 จังหวัด จะก่อให้
เกิดเป็นต้นทุนในการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย ทั้งสิ้น
1,155.36 ล้านบาท ดังนัน้ มูลค่า 1,155.36 ล้านบาท
จึงเป็นมูลค่าความประหยัดต้นทุนในการหลีกเลี่ยง
ความเจ็บป่วยจากการไม่เกิดเหมืองแร่ทองค�ำใน 12
จังหวัด
(2.2) ผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจระดับประเทศ
ได้แก่ การประเมินมูลค่าป่าไม้ เมื่อมีนโยบายระงับ
การให้ประทานบัตรในพื้นที่ 12 จังหวัด ส่งผลให้
ป่าไม้ไม่ถกู ท�ำลายเพือ่ ด�ำเนินการท�ำเหมืองแร่ทองค�ำ
ซึ่งสามารถประเมินเป็นมูลค่าป่าไม้ที่สามารถรักษา
ไว้ได้จ�ำนวน 8,000 ไร่ คูณด้วยมูลค่าป่าไม้ในปี พ.ศ.
2558 คือ 6,300.00 บาท/ไร่ = 50.400 ล้านบาท
สรุปผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ จ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 1,218.29 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ผลประโยชน์ทางตรงทีเ่ กิดขึน้ จ�ำนวน 0.00 บาท
- ผลประโยชน์ ด ้ า นเศรษฐกิ จ ระดั บ บุ ค คล/
ชุมชน จ�ำนวน 1,167.89 ล้านบาท
- ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ
ได้แก่ ผลก�ำไรสุทธิเพิม่ อันเกิดจากการป้องกันรักษาป่า
การประเมินมูลค่าป่าไม้มูลค่า 50.40 ล้านบาท
มูลค่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตข่าวและ
รายการข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ทองค�ำ ในปี
พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 4.079 ล้านบาท
ค�ำนวณ Economic Benefit - Cost Ratio
จากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของกรณี
ศึกษาการน�ำเสนอข่าว “ผลกระทบเหมืองแร่ทองค�ำ”
ได้ = 298.67 (1,218.29 4.079)
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หมายความว่า ทุก 1 บาทของการผลิตข่าว
และรายการข่ า วที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เหมื อ งแร่ ท องค� ำ
ในปี พ.ศ. 2558 ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
เท่ากับ 298.67 บาท
3. การส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ป ระชาชนให้
ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน์
ทัง้ ระดับชาติและระดับท้องถิน่ ผ่านทางการให้บริการ
ข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
3.1 รายการของไทยพี บี เ อสช่ ว ยส่ ง เสริ ม
คุณภาพชีวิต เยียวยาผู้ป่วยและผู้ประสบภัย
ไทยพี บี เ อสมี ร ายการให้ ค วามรู ้ ที่ เ ป็ น
ทางเลื อ กในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพที่ ห ลากหลาย
ผู้ชมสามารถน�ำความรู้ไปใช้ดูแลสุขภาพและรักษา
ตัวเอง เช่น รายการ ข.ขยับ ชักชวนและแนะน�ำ
วิธีการออกก�ำลังกาย รายการคนสู้โรค ให้ความรู้
แก่ผู้ชมโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เช่น แพทย์
นักโภชนาการมาออกรายการ เป็นต้น
ในส่ ว นการช่ ว ยผู ้ ป ระสบภั ย ไทยพี บี เ อส
จัดช่วงเวลาพิเศษรายงานสถานการณ์เพือ่ สือ่ สารและ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องจริงจังในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
3.2 รายการของไทยพีบเี อสสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แนวทางด�ำรงชีวิต เปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ให้
ความรู้ เปิดโลกทัศน์ และมุมมองใหม่ ๆ ทีห่ ลากหลาย
มีประโยชน์
ผู ้ ช มสามารถน� ำ สาระที่ ไ ด้ จ ากรายการของ
ไทยพี บี เ อสไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง วิ ถี ชี วิ ต
การด�ำเนินงาน การประกอบอาชีพ เช่น รายการ
ดูให้รู้ เป็นรายการเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ของประเทศญีป่ นุ่ เช่น ระบบการศึกษา การประกอบ
อาชีพ รายการท่องโลกกว้าง เป็นชุดสารคดีที่ให้
ความรู้รอบตัวในทุกด้าน เช่น ด้านธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ชีวติ สัตว์โลก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาราศาสตร์ ซึ่งหาดูได้ยากจากช่องอื่น เป็นเนื้อหา
เหมาะกับการรับชมกันภายในครอบครัว สร้างส�ำนึก
ให้รสู้ กึ รักสิง่ แวดล้อมและธรรมชาติ รายการชีวิตจริง
ยิ่งกว่าละคร เป็นรายการที่ให้ก�ำลังใจผู้ชมได้เป็น
อย่างดี สะท้อนถึงการกตัญญูต่อบุพการี และการ

เลือกที่จะสร้างคุณค่าให้กับชีวิตตนเอง เห็นการต่อสู้
กับปัญหาและอุปสรรคของผู้ด�ำเนินเรื่อง ได้เห็น
แง่ คิ ด ของคนที่ ใ ช้ ชี วิ ต ล� ำ บากกว่ า ตั ว ว่ า สามารถ
“ท�ำตัวให้มีความสุขได้ทุกวัน” ท�ำให้ผู้ชมมีก�ำลังใจ
ในการใช้ ชี วิ ต และมองเห็ น ปั ญ หาของตั ว เองเล็ ก
ลงไปทันที
3.3 รายการของไทยพีบีเอสให้ความรู้ สร้าง
จินตนาการ แรงบันดาลใจ โอกาส และการฝึกฝน
เด็กและเยาวชน
ไทยพี บี เ อสให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการคั ด เลื อ ก
รายการเด็กที่ช่วยต่อเติมจินตนาการ สร้างโอกาส
ในการแสดงออกและการฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่น
รายการสภาเสียงไร้เดียงสา สอนให้เด็กรูจ้ กั แยกแยะ
ถูกผิด สอนว่าการคิดต่างเป็นเรือ่ งของสิทธิสว่ นบุคคล

ที่ ใ ครก็ ต ามสามารถจะกระท� ำ ได้ แต่ ต ้ อ งเคารพ
กฎหมายและกติกาของสังคมด้วย ซึ่งเป็นประเด็น
ส�ำคัญส�ำหรับสังคมประชาธิปไตยอย่างมาก รายการ
สอนศิ ล ป์ เป็ น รายการที่ มี เ นื้ อ หาเหมาะกั บ เด็ ก
เพราะสิ่งที่รายการเลือกน�ำมาสอนสามารถน�ำไป
ท�ำตามได้อย่างง่ายๆ รายการ Good morning เป็น
รายการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ รายการได้ดึงธรรมชาติและความ
สามารถของเด็ก ๆ ออกมาได้เป็นอย่างดี เห็นความ
เป็นธรรมชาติ ร่าเริง ที่ดูเหมือนไม่ใช่การแข่งขัน
รายการหม้อข้าวหม้อแกง เปิดโอกาสให้เด็กได้มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้วิถีการด�ำรงชีวิตของไทยผ่าน
วัฒนธรรมการกินอาหาร ท�ำให้รู้จักและเข้าใจถึง
คุณค่าอาหาร แหล่งที่มา การปรุงอาหาร เป็นต้น
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3.4 รายการของไทยพี บี เ อส ให้ ค วามรู ้
เปิดโลกทัศน์ให้ผู้ใหญ่
ไทยพีบีเอสมีจุดเด่นในการผลิตรายการข่าว
และรายการสารประโยชน์ที่กระตุ้นความคิดกับผู้ชม
ที่เป็นผู้ใหญ่ เช่น รายการคิดยกก�ำลังสอง  รายการ
ตอบโจทย์   รายการเถียงให้รู้เรื่อง   รายการเปิดปม
รายการท่องโลกกว้าง  รายการชัว่ โมงท�ำกิน  สกูป๊ ข่าว  
รายการวันใหม่ไทยพีบีเอส   ข่าวพยากรณ์อากาศ  
รายการโลกหลากมิติ   รายการมิติโลกหลังเที่ยงคืน  
รายการโลกเปลีย่ นต้องเปลีย่ นโลก  รายการเมืองดลใจ
รายการต่าง ๆ เหล่านี้เปิดมิติความคิดให้กับผู้ชม
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมการอยู่ร่วมกัน
ข้อมูลพืน้ ฐานต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ทปี่ ระชาชนควรรู้
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิและหน้าที่ เกร็ดความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นอาหารสมอง เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น
ท�ำให้เกิดความเท่าเทียม รูเ้ ท่าทัน ท�ำให้คนมีทางเลือก
และเนื้อหามีความหลากหลายประเด็น หลากหลาย
กลุ่มในสังคม ให้ความรู้ทั้งด้านชีวิต ภาษาอังกฤษ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของโลก
4. การส่งเสริมเสรีภาพในการรับรูข้ า่ วสารเพือ่
สร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมกัน
รายการของไทยพี บี เ อสเป็ น รายการที่ เ ปิ ด
โอกาสให้ ผู ้ ที่ มี ค วามคิ ด ทางการเมื อ งแตกต่ า งกั น
มาพูดคุยกันด้วยการใช้เหตุผล ด้วยความเป็นกลาง
ตามสถานการณ์จริงและหาทางออกร่วมกัน โดย
แต่ ล ะฝ่ า ยยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งจาก
ทั ศ นะของตั ว เองได้ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ทุ ก เสี ย ง
ไม่วา่ จะเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงส่วนน้อยอืน่ ๆ เช่น
รายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย รายการ
ฝ่าวิกฤตประเทศไทย รายการเถียงให้รู้เรื่อง เป็นต้น
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังได้พัฒนารายการทีวี
ภูมิภาค 3 รายการ เพื่อเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของ
ภาคพลเมืองในระดับภูมิภาค ภายใต้แนวคิดชุมชน
ในกระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีการขับเคลื่อนวาระผ่าน
กลไกการท�ำงานร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอสกับภาค
ประชาสั ง คมและเครือข่ายผู้ผ ลิตภาคพลเมืองใน
แต่ละภาค โดยมีกระบวนการท�ำงาน ดังนี้
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การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริมศักยภาพ
นักข่าวพลเมือง โครงการ 1 Clip For Change การ
อบรมการสื่อสารภาคพลเมืองโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายเป็นคลิปข่าว โครงการพัฒนาผูผ้ ลิตสือ่ แอนิเมชัน
ระดับเยาวชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย พัฒนา
และริเริ่มกิจกรรม Backpack Journalist ส�ำหรับ
เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป พัฒนาผู้ผลิตอิสระ
ระดับชุมชน (ผู้ผลิตภาคพลเมือง) ให้กลุ่มต่าง ๆ ได้
เข้าถึงพื้นที่สื่อที่หลากหลายของไทยพีบีเอส ทั้งช่วง
ข่าวพลเมือง รายการบ้านฉันวันนี้ Gen C Reporter
ข่าวเทีย่ ง ช่วงข่าวพลเมืองในข่าวคํา่ รายการพลเมือง
ข่าว รายการทีวีชุมชน รายการที่นี่บ้านเรา รายการ
กลางเมือง ภายใต้ประเด็นวาระทางสังคม ตลอดจน
ความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ มากกว่า 500 คน คิดเป็น
จ� ำ นวนชั่ ว โมงออกอากาศมากกว่ า 100 ชั่ ว โมง
(เฉพาะการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส)
และทางเว็บไซต์นักข่าวพลเมือง (www.Citizen
Thaipbs.net)
มีการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เด็กและเยาวชนในวัยเรียน
โดยทัว่ ไปตัง้ แต่ชนั้ ประถมถึงมัธยม มีเวทีในการแสดง
ความสามารถต่อไปนีค้ อื การบินด้วยเครือ่ งบังคับวิทยุ
รูปแบบต่าง ๆ โดยมีการแข่งขันเพือ่ ให้เกิดแรงบันดาลใจ
ที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในทุกๆ ปีที่ผ่านมา
โดยมีครู โรงเรียน และครอบครัวเป็นแรงสนับสนุน
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภท Down Hill
และ BMX Racing ที่เป็นแรงผลักดันให้เยาวชน
ที่ มี ค วามสามารถเข้ า สู ่ ก ารแข่ ง ขั น ในระดั บ ชาติ
ต่อไปได้
ส่งเสริมและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น ในการถ่ายทอดสดแข่งเรือยาวปลอดเหล้า
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
กิจกรรมเหล่านี้จะมีผลต่อสังคมคุณภาพ คือ
เมือ่ มุมมองทีห่ ลากหลายของสังคมได้รบั การเผยแพร่
ก่อเกิดการรับรู้ ความเข้าใจร่วมของสังคม การแก้ไข
ปัญหา หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก็จะสามารถ
ท�ำได้รอบคอบ ครอบคลุมมิติต่างๆ และตอบสนอง
กลุ่มคนได้มากขึ้น

การสร้ า ง “นั ก ข่ า วพลเมื อ ง” จึ ง ถื อ เป็ น
“นวัตกรรม” ที่สะท้อนว่าสื่อสาธารณะท�ำหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มภาคภูมิในการสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคพลเมืองให้มเี สียง และเล่าเรือ่ งจากทุกมุมมอง
ของประชาชน
จากการประเมินผลการด�ำเนินงานของ ส.ส.ท.
ประจ� ำ ปี 2558 โดยศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ประเมินภายนอก
โดยประเมิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นด้ า นต่ า งๆ
จากมุมมองของผู้รับชม พบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร

เพื่ อ สร้ า งสั ง คมประชาธิ ป ไตยที่ ป ระชาชนได้ รั บ
ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันนี้ มี 3 ประเด็น คือ
(1) การส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วม
อย่ า งเท่ า เที ย มของประชาชนในการสร้ า งสั ง คม
ประชาธิปไตยที่เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการ
รายงานข่ า วสาร และเสนอประเด็ น โต้ แ ย้ ง โดย
ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ระดับมาก คือ 3.81 จาก 5 คะแนน
(2) การสะท้อนความหลากหลายของสังคม
เปิดพืน้ ทีใ่ ห้แก่กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสและกลุม่ เฉพาะต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมเพือ่ การมีสว่ นร่วมในระดับชุมชนและ
สื่อสาธารณะกับภารกิจการสร้างสังคมคุณภาพคุณธรรม 33

ระดับชาติ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ระดับดีมาก
คือ 4.20 จาก 5 คะแนน
(3) การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างชุมชน ประชาชน และประชาคมโลก สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ระดับปานกลางคือ 3.42 จาก 5
คะแนน
5 สนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มในการก� ำ หนดทิ ศ ทาง
การให้บริการขององค์การเพื่อประโยชน์สาธารณะ
5.1 ส.ส.ท.มีการจัดตั้งสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มทาง
สังคม เช่น กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนพิการ เป็นต้น จ�ำนวน 50 คน
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กระจายอยู ่ ใ นทุ ก ภู มิ ภ าค ท� ำ หน้ า ที่ ติ ด ตามเฝ้ า ดู
การด�ำเนินงานของ ส.ส.ท. และสะท้อนความเห็นเพือ่
ก�ำหนดทิศทางและการปรับปรุงแนวทางการท�ำงาน
ของ ส.ส.ท. ด้วยการประชุมสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
ในฐานะผู้ชม จัดท�ำเป็นรายงานเสนอ ส.ส.ท. อย่าง
เป็นทางการทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดท�ำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุงการด�ำเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.2 มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน
ทุกระดับ ในทุกช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ จดหมาย
อีเมล เฟซบุ๊ก ฯลฯ ที่มีต่อกระบวนการผลิต เผยแพร่
และการให้บริการ การประเมินรายการ โดย ส.ส.ท.
จะประมวลความเห็นและค�ำแนะน�ำที่ได้รับจากผู้ชม
และผู้ฟังรายการผ่านช่องทางต่าง ๆ มาใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการจัดท�ำแผนจัดท�ำรายการประจ�ำปีของ
ไทยพีบีเอส รวมถึงการปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของ
ส.ส.ท. ที่มีผู้ชมเสนอแนะเข้ามา
6. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
ส.ส.ท. ได้ จั ด ให้ มี ร ายการที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
สาธารณประโยชน์โดยตรง ได้แก่ รายการสถานี
ประชาชน และรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ส�ำหรับ
เป็ น กลไกการช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คม โดย
ท�ำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางให้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ที่เป็นคู่กรณี หน่วยงาน
รั ฐ ที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลในเรื่ อ งนั้ น ๆ
ได้พบปะพูดคุยและหาทางออกของปัญหาร่วมกัน
รวมถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในปี พ.ศ. 2558 มี
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมในกระบวนการ
แก้ไขปัญหาจ�ำนวนหลายหน่วยงาน เช่น กรมป่าไม้
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กรมทรั พ ยากรธรณี
ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมชลประทาน เป็นต้น
ศู น ย์ ค นหายไทยพี บี เ อส นั บ เป็ น บริ ก าร
ที่ โ ดดเด่ น ของรายการสถานี ป ระชาชน ในฐานะ
สื่อสาธารณะ มีเครื่องมือซึ่งสามารถช่วยเหลือญาติ
ในการติ ด ตามหาคนหายได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยการ
ด�ำเนินงานร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในการติดตามหาคนหายในหลากหลาย
ช่องทาง ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติคนหายปี พ.ศ. 2558
พบว่ารับแจ้งความคนหายรวม 353 คน จ�ำแนกเป็น
เพศชาย 158 คน และเพศหญิง 195 คน เป็นกลุ่ม
ที่มีอายุระหว่าง 31 - 50 ปีมากที่สุด สามารถติดตาม
กลับมาได้จ�ำนวน 190 คน และยังไม่พบอีก 153 คน
เสียชีวิต 10 คน
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในฐานะคณะผู้ประเมินภายนอกของ
ส.ส.ท. ได้ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากการด�ำเนิน
รายการสถานีประชาชน ในส่วนของการให้บริการ
ติดตามคนหาย โดยพิจารณาจาก

(1) การประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการตามหา
ผู้สูญหายต่อบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
คิดเป็นมูลค่า 3,177,000 บาท ค�ำนวณจากจ�ำนวน
วันเฉลี่ยในการติดตามผู้สูญหาย รายละ 30 วัน
คิดค่าแรงขั้นตํ่าที่ครอบครัวต้องจ่าย 300 บาทต่อวัน
รวม 353 ราย คิดเป็นเงินที่ครอบครัวประหยัดได้
โดยรวม 3,177,000 บาท
(2) ผลประโยชน์ที่เกิดจากความสามารถใน
การสร้างรายได้ของผู้สูญหายต่อตนเอง ครอบครัว
หรือประเทศชาติ คิดเป็นมูลค่า 414.463 ล้านบาท
โดยประเมินจากผูท้ ตี่ ดิ ตามกลับมาได้ จ�ำนวน 190 ราย
มีอายุเฉลีย่ 40 ปี สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวจนถึงอายุ 60 ปี ทั้งนี้โดยก�ำหนดให้
ร้อยละ 50 ของผู้ที่ติดตามกลับมาได้ สามารถสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว และสามารถสร้างรายได้
ณ ปี แ รกที่ พ บ คิ ด เป็ น 15,000 บาทต่ อ เดื อ น
(รายได้ขั้นตํ่าของผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี) จะ
ได้ ว ่ า จากการค� ำ นวณผู ้ สู ญ หายที่ พ บจะมี ร ายได้
ตลอดชีวิตเท่ากับ 7.958 ล้านบาท/คน คิดเป็น
มูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ด้วยอัตราคิดลด
(Discount Rate) ร้อยละ 8.00 จากอัตราดอกเบี้ย
ลูกค้าชั้นดีรายย่อย เฉลี่ยรายเดือน ณ ปี พ.ศ. 2558
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) จะได้มลู ค่าปัจจุบนั
รายละ 4.362 ล้านบาท ดังนั้น ผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากมูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ทเี่ กิดจาก
ความสามารถในการสร้างรายได้ของผูส้ ญ
ู หายทีพ่ บ
คิดเป็นมูลค่า 414.463 ล้านบาท
กล่าวโดยสรุป ตลอดปี พ.ศ. 2558 ส.ส.ท. ได้
ด�ำเนินการตามพันธกิจจนเกิดผลส�ำเร็จและสร้าง
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีนัยส�ำคัญ
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ปี พ.ศ. 2558 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบเี อส

ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิทัศน์สื่อสาร (Media Landscape)
ที่ส่งผลให้รูปแบบการด�ำเนินงานขององค์กรสื่อในประเทศและทั่วโลก ต้องรับมือกับเทคโนโลยีสื่อใหม่และ
สื่อสังคมที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมผู้ชมผู้รับสารแบบหลายหน้าจอ
จะแย่งชิงความสนใจจากหน้าจอทีวีไปสู่หน้าจออื่น ๆ การก�ำเนิดและเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์แอนะล็อก
สู่ระบบดิจิทัลที่เพิ่มทางเลือกและคู่แข่งขันในตลาดโทรทัศน์ให้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ได้ศึกษา
เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อสาร
มวลชนกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล”
เพื่อหารูปแบบ กระบวนการบริหารจัดการองค์กร
สื่ อ สารมวลชนกั บ การแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมยุ ค
ดิจิทัล โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะสื่อสาธารณะ
ต้ น แบบทั่ ว โลก ประกอบด้ ว ย The British
Broadcasting Corporation (BBC) ประเทศ
อังกฤษ Channel Four Television Corporation
(Channel 4) ประเทศอังกฤษ สื่อสาธารณะในยุโรป
Japan Broadcasting Corporation (NHK) ประเทศ
ญี่ปุ่น และKorean Broadcasting System (KBS)
ประเทศเกาหลีใต้ และการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญผูท้ รงคุณวุฒใิ นอุตสาหกรรมทีวดี จิ ทิ ลั
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์พบว่าปัญหาร่วม
ในการปรั บ ตั ว ของสื่ อ สาธารณะในยุ ค ดิ จิ ทั ล และ
กลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหามีดังนี้
1. คุณค่าสื่อสาธารณะ (Public Service
Values) ปั ญ หาคื อ คนในสั ง คมเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
สื่อสาธารณะลดลง ไม่สนใจสื่อสาธารณะและเห็นว่า
สื่อสาธารณะไม่สามารถท�ำงานได้ตามความคาดหวัง
ในขณะทีค่ นในองค์กรมีความเข้าใจคุณค่าสือ่ สาธารณะ
ทีต่ า่ งกัน และมีทศิ ทางในการปฏิบตั ติ อ่ คุณค่าต่างกัน
กลยุทธ์ในการปรับตัวคือการกลับมาทบทวนวัฒนธรรม
องค์กร เพือ่ ตอกยาํ้ พัฒนาคุณค่าความเป็นสือ่ สาธารณะ

ขององค์กรใหม่ แนวทางทีป่ ระสบความส�ำเร็จได้ดคี อื
ของบีบีซี ที่ใช้การมีส่วนร่วมจากคนระดับปฏิบัติงาน
สะท้อนและปรับคุณค่าของการเป็นสื่อสาธารณะที่
ก�ำหนดใหม่และใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการท�ำงาน
ขององค์กร นอกจากนั้น การท�ำให้คนภายนอกเห็น
ความส�ำคัญและเชื่อมั่นต่อบทบาทของสื่อสาธารณะ
ในสังคม สื่อต่างประเทศมีการท�ำให้คุณค่าของสื่อ
สาธารณะชัดเจนขึ้นผ่านการพัฒนาเนื้อหารายการ
ที่ตอบสนองการท�ำหน้าที่ตามบทบาทสื่อสาธารณะ
ที่สังคมคาดหวัง
2. การแบ่งตลาดย่อย มีช่องทางของโทรทัศน์
ที่เพิ่มมากขึ้น มีช่องทางสื่อออนไลน์และดิจิทัลเป็น
ฐานรับชม (Platform) ที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์ใช้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ สิ่งที่
สื่อสาธารณะในต่างประเทศท�ำในการปรับตัวคือ
- หากลุ ่ ม ผู ้ ช มเฉพาะเจาะจงในตลาดและ
ภูมิทัศน์การแข่งขัน
- ใช้ ก ารสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมรายการและ
นวัตกรรมการรับชมที่ตอบสนอง “การมีส่วนร่วม”
ของผู้ชม
- สร้างการบริการที่ท�ำให้ผู้ชมรู้สึกเป็นส่วนตัว
(Personalise) เลือกตามความต้องการ ทั้งเนื้อหา
รูปแบบการรับชม และเวลาที่ผู้ชมสะดวกรับชม
- สร้างภาพลักษณ์ (Brand) ทีม่ จี ดุ ยืนทีช่ ดั เจน
แตกต่างและมีนโยบายเชิงปฏิบัติที่สอดคล้องกัน
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3. แหล่งที่มาของรายได้ ส.ส.ท. ยังคงได้รับ
ความไว้วางใจจากรัฐสภาต่อการด�ำเนินงานด้วยการ
ได้รับงบประมาณภาษีของประชาชนจ�ำนวน 2,000
ล้านบาทอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ทว่าปัญหาที่ส�ำคัญ
ของสื่ อสาธารณะหลายแห่ง ทั่วโลก คือ “รายได้
จากภาษี” ไม่เพียงพอต่อการน�ำมาพัฒนาเชิงธุรกิจ
หรือ รายได้จากโฆษณา (บางช่องสถานี) ที่ลดลง
เพราะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าและคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น
สิ่งที่ต้องท�ำเพื่อให้อยู่รอดคือการหากิจกรรม
เชิงพาณิชย์เพื่อน�ำเงินมาสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ส่วนอื่น ๆ ของสื่อสาธารณะ โดยมีการพัฒนากรอบ
การท� ำ กิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ ห ารายได้ ใ ห้ ชั ด เจน
ในเรือ่ งการไม่ทำ� ให้บทบาทของสือ่ สาธารณะลดลงหรือ
ถูกครอบง�ำความอิสระจากการหารายได้ โดยกิจกรรม
เชิงพาณิชย์ส่วนมากเป็นเรื่องของการขายรายการ
การขยายสู่บริการออนไลน์ การขยายการให้บริการ
ไปเข้าถึงกลุม่ คนดูในประเทศอืน่ ๆ รวมถึงการร่วมทุน
กับผู้ให้บริการโทรทัศน์เชิงพาณิชย์รายอื่นในการ
พัฒนาช่องรายการเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก
ด้วยภาวะดังกล่าว ส.ส.ท. จึงมีแผนการจัดหา
รายได้เข้าสมทบการบริหารจัดการองค์กร เนือ่ งจาก
ไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณาเชิงพาณิชย์ได้
ปีทผี่ า่ นมา ส.ส.ท. จึงพิจารณาทางออกทีก่ ารหารายได้
จากการขายลิขสิทธิ์รายการซึ่งเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญา และก�ำลังด�ำเนินการออกแบบวิธีการหา
รายได้ ส นั บ สนุ น การร่ ว มผลิ ต รายการในโมเดล
การประกอบการเพื่อสังคม เพื่อบริการสาธารณะ
และผลประโยชน์สาธารณะ
4. ปั ญ หาด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก รและการ
บริหารจัดการองค์กร พบว่า โครงสร้างการด�ำเนินงาน
ของสื่อสาธารณะส่วนมาก ตั้งแต่ก่อตั้งดั้งเดิมเป็น
แบบราชการหรือคล้ายคลึงหน่วยงานรัฐขนาดใหญ่
ที่ไม่ยืดหยุ่น การบริหารจัดการคนและทรัพยากร
ไม่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมการบริการ
วัฒนธรรมองค์กรไม่ขับเคลื่อนการพัฒนา คนท�ำงาน
ไม่กระตือรือร้น ไม่เข้าใจความเป็นสื่อสาธารณะ
ซึ่งสะท้อนนโยบายกับภาคปฏิบัติที่ขาดความเข้าใจ
ในจุดร่วมของความเป็นสื่อสาธารณะและการน�ำ
แนวนโยบายไปใช้จริง
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การปรั บ ตั ว ที่ ส.ส.ท. และสถานี โ ทรทั ศ น์
ไทยพีบีเอสด�ำเนินการเริ่มเปลี่ยนแปลงคือ มีการ
ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีลักษณะแบนลง เพื่อลด
ขั้นตอนในการท�ำงาน ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งท�ำมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ยงั ปรับปรุง
การท� ำ งานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภายนอกภายใน
ที่ท�ำงานเรื่องเดียวกัน เพื่อให้บริหารทรัพยากรได้
มีประสิทธิภาพและเกิดงานที่ไม่ซํ้าซ้อน มีการตั้ง
หน่วยงานที่มีความช�ำนาญในเรื่องของสื่อดิจิทัลและ
ออนไลน์ ให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานหน่วยงาน
ฝ่ายผลิตสามารถผลิตงานได้มีคุณภาพ สร้างสรรค์
และน� ำ เสนอได้ ผ ่ า นหลากแพลตฟอร์ ม การปรั บ
โครงสร้างของหน่วยงานในส่วนการผลิต เน้นการ
ให้ความสามารถในการท� ำ งานได้ เ องตั้ ง แต่ ต ้ น นํ้ า
จนปลายนํ้าของกระบวนการผลิต เพื่อให้คล่องตัว
และบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานศึกษาดังกล่าว ยังได้ข้อมูลบ่งชี้ที่ส�ำคัญ
จากผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญหลายท่าน วิเคราะห์
ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ หลังการเกิด
โทรทัศน์ดิจิทัลที่ ส.ส.ท. เผชิญอยู่ คือ
(1) จุดแข็ง การมีสอื่ ดิจทิ ลั และการท�ำโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลคือ จ�ำนวนช่องที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจเป็น
โอกาสให้กับทั้งผู้ผลิตที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรม
และเป็นโอกาสของผู้ชมโทรทัศน์ที่จะมีตัวเลือกของ
ช่องทางในการรับชมที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากผู้ผลิต
สามารถพัฒนาเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ชมได้ และในเรื่องความสามารถของเทคโนโลยี
ที่ท�ำให้ผู้ให้บริการสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
ให้บริการเสริมที่เพิ่มเติมจากเนื้อหาของรายการได้
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ต้องใช้โอกาสจากเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับชมให้ชมกับ
ความต้องการเฉพาะ การมีสว่ นร่วม และการเล่าเรือ่ ง
ที่แตกต่างหลากแพลตฟอร์ม
(2) จุดอ่อน ของระบบอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ในตอนนี้ คื อ เมื่ อ ความต้ อ งการที่ เ ฉพาะมากขึ้ น

การออกอากาศและการให้บริการที่มีลักษณะเป็น
การเข้าถึงวงกว้าง อาจต้องมีการปรับตัวให้บริการ
เฉพาะกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มเป้าหมาย จุดยืนของช่อง
และเป้าหมายในการสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ของ
ตัวเองให้ชัดเจน
(3) อุ ป สรรค จ� ำ นวนช่ อ งทางเพิ่ ม มากขึ้ น
อย่างก้าวกระโดด จ�ำนวนผูใ้ ห้บริการทีม่ าก ผูช้ มจ�ำนวน
เท่าเดิม เม็ดเงินโฆษณาที่เป็นรายได้หลักของสื่อ
เชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นไทยไม่ ไ ด้ มี จ� ำ นวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ก้าวกระโดดตามจ�ำนวนช่องที่เพิ่มขึ้น ภูมิทัศน์ส่ือนี้
ผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่สูง และความกังวลต่อ
สัดส่วนผู้ชมท�ำให้ผู้ผลิตสะท้อนว่าต้องท�ำงานตาม
ความต้องการของการเพิม่ เรตติง้ เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หรือท�ำรายการทีแ่ ปลกใหม่
ไทยพีบีเอสแม้ไม่ต้องใช้เรตติ้งในการหารายได้ แต่
การเข้าถึงผู้ชมเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องให้กรอบและ
หามาตรวัดความส�ำเร็จในการน�ำเนื้อหาและบริการ
ไปเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม

ส.ส.ท. ได้ใช้ผลการศึกษาดังกล่าวไปสู่การ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบบริหารจัดการองค์กรสือ่ สาธารณะ
เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัลได้
โดย ส.ส.ท. ค�ำนึงถึงปัจจัยส�ำคัญคือ การพยายาม
รักษาฐานผู้ชม และการเพิ่มคนดูในกลุ่มใหม่ การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี การรักษามาตรฐานการ
เป็ น สื่ อ สาธารณะและสามารถแข่ ง ขั น กั บ สื่ อ เชิ ง
พาณิชย์ได้ โดยมีการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้
(ก) การบริหารจัดการคน เน้นการเปิดโอกาส
ให้คิด สร้างสรรค์ เพิ่มทักษะดิจิทัล จัดระบบงาน
ให้เหมาะกับคน พัฒนาคน เช่น ในปี พ.ศ. 2558 มี
โครงการอบรมฝึกปฏิบตั พิ ฒ
ั นาบุคลากรสายงานผลิต
เกีย่ วกับการผลิตรายการและการใช้สอื่ ใหม่ สือ่ สังคม
ในการผนวกรวมเข้ากับกิจกรรมการเผยแพร่และ
การตลาดเชิงเนื้อหา
(ข) การปรับโครงสร้างองค์กร และสร้าง
รูปแบบการบริหารใหม่ที่ยืดหยุ่น ล�ำดับชั้นลดลง
ท�ำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายได้งา่ ยขึน้ ระดมทรัพยากรบทบาท ส.ส.ท. ในการเปลี่ยนผ่านรองรับสู่ความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 39

ส.ส.ท. ได้น�ำเอา “ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์”
ของรายงานดังกล่าวมาปฏิบตั แิ ละสร้างวิธกี ารปรับตัว
ของไทยพีบีเอส ดังนี้
1. การปรับกลยุทธ์กำ� หนดจุดยืนความเป็นสือ่
สาธารณะ (Public Service Values) ทีม่ อี ตั ลักษณ์
ของช่องที่เฉพาะและชัดเจน สามารถสื่อสารกับ
สังคมได้
คือการปฏิบัติงานในทุกกระบวนต้องสามารถ
น�ำไปสู่การตอกยํ้าอัตลักษณ์ (Identity) ที่ชัดเจน
ของการเป็นสื่อสาธารณะ และจุดแข็งที่ไทยพีบีเอสมี
สามารถท�ำให้แตกต่างจากสื่อโทรทัศน์รายอื่นที่ต้อง
เผชิญแรงกดดันจากตลาดจนเป็นอุปสรรคในการ
ท�ำงานเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ทั้งนี้อัตลักษณ์
ที่จะดึงขึ้นมาให้โดดเด่นคือเรื่องของพลเมืองที่ตื่นรู้
(Active Citizenship) การท�ำให้พลเมืองในสังคม
ร่วมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในสังคมภายใต้
แนวคิด

ThaiPBS:
The Public Space for Active Citizenship

ก�ำลัง มีความเฉพาะเจาะจงในงานที่ท�ำ การท�ำงาน
ร่ ว มกั น แบบข้ า มสื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รให้ โ ปร่ ง ใส
น่าเชือ่ ถือ เข้าถึงได้ และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรใหม่
ที่เหมาะกับการท�ำงานยุคดิจิทัล
(ค) พัฒนาห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของสือ่ (Media Value
Chain) คือ การคิดรูปแบบใหม่ของเนื้อหา การท�ำ
ข้ามสื่อ หลากช่องทาง พัฒนาเนื้อหาและบริการ
ดิจทิ ลั โดยเฉพาะ online และ on-demand service
(ง) แหล่งทีม่ ารายได้และรูปแบบธุรกิจดิจทิ ลั
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ เป็นผูใ้ ห้บริการเนือ้ หา (content
provider) และมีหุ้นส่วนธุรกิจ การส่งออกรายการ
ไปนานาชาติ
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โดยกลุ ่ ม เนื้ อ หาที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ ง
กับความจ�ำเป็นของบริบทสังคมในประเทศไทย ได้แก่
เรื่ อ งวั ฒ นธรรมไทยและการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
คนไทย (Culture & Identity) ประเด็นปัญหาใน
สังคมและทางแก้ไข (Social Problem & Solution)
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู ่ ข องคนในสั ง คม
(Quality of life & well-beings) การเมืองและ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับคนในสังคม (People politics
and economy) สิทธิในการสื่อสารของคนในสังคม
(Rights to communicate) การศึกษาและการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ (Education & Life-long learning)
กรอบก� ำ หนดการแบ่ ง กลุ ่ ม ของรู ป แบบเนื้ อ หา
กิจกรรม และกลุม่ งานทีส่ อดคล้องกับประเด็นเหล่านี้
โดยใช้การบริหารจัดการแบบ Genre based คือ
การแบ่งส่วนงานการผลิตตามประเภทกลุ่มเนื้อหา

โดยมติคณะกรรมการนโยบายร่วมกับคณะ
กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สังเคราะห์ออกมาเป็นกรอบยุทธศาสตร์เนื้อหา “สื่อ
เพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม” ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายหลัก :
พลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen)
กลุ่มเป้าหมายรอง :
ประชาชนทัว่ ไป ประชาชนทีต่ อ้ งการร่วมสร้าง
การเปลี่ยนแปลงสังคม
ประเด็นหลักในการน�ำเสนอ (Thematic
Programs) จัดตามล�ำดับความส�ำคัญดังนี้
(1) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
(2) การบริหารจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
(3) ลดความเหลื่อมลํ้า การดูแลคนเสียเปรียบ
			 ในสังคม
(4) สังคมผูส้ งู อายุ/สังคมแม่วยั ใส (การตัง้ ครรภ์
			 ไม่พร้อมในวัยรุ่น)
(5) การศึกษา ทักษะ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

(6) กระจายอ�ำนาจ เพิ่มอ�ำนาจพลเมือง
(7) การจัดการและเตรียมความพร้อมเพือ่ รับมือ
			 ภัยพิบัติ
(8) สันติภาพชายแดนใต้
2. ก�ำหนดเนื้อหาเชิงกลยุทธ์และบูรณาการ
ตั้งแต่ก่อนการผลิตเนื้อหา
8 เรื่ อ งที่ จ ะน� ำ มาเป็ น กรอบในการบริ ห าร
จัดการองค์กรและเนือ้ หาทีจ่ ะผลิตนัน้ ส.ส.ท. จะท�ำใน
รูปแบบของกลยุทธ์ภาพรวมทีน่ ำ� ไปใช้กบั ทุกภาคส่วน
ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีเป้าหมายที่เข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน
โดย 8 เรือ่ งข้างต้น จะผ่านกระบวนการในการ
ระดมสมองระดมความคิดของคนในภาคปฏิบตั ริ ว่ มกัน
ก่อนเข้าสู่การผลิตจริง สะท้อนสิ่งที่ท�ำได้ ควรท�ำ
และต้องการท�ำ เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดกรอบที่เป็น
ทีย่ อมรับร่วมกัน และกรอบนัน้ เมือ่ มีการปฏิบตั ริ ว่ มกัน
อย่างจริงจังต่อเนื่อง จะพัฒนากลายเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรและเป็นคุณค่าที่นิยามสื่อสาธารณะใน
แบบฉบับเฉพาะของไทยพีบีเอสที่ชัดเจนมากขึ้นได้
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3. การก�ำหนดฐานประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ
เรื่องกลุ่มผู้รับสาร
ส.ส.ท. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การผลิ ต รายการ
โทรทัศน์ได้โดยไม่ต้องแข่งขันหรือวัดความส�ำเร็จที่
เรตติ้งเช่นช่องโทรทัศน์เชิงพาณิชย์มากนัก แต่ต้อง
เพียงพอที่จ�ำนวนผู้ชมนั้นแสดงความคุ้มทุนคุ้มค่า
การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเพิ่ ม จ� ำนวนผู ้ ช ม
เป็นเป้าหมายของการท�ำให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร
นั้นไปถึงยังกลุ่มคนเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น
ท�ำอย่างไรให้อายุของการรับชม (Life Cycle) ของ
เนื้อหามีระยะเวลาที่มากกว่า ณ เวลาออกอากาศสด
ที่หน้าจอโทรทัศน์ และท�ำอย่างไรให้เกิดเนื้อหาที่
น�ำเสนอกระตุ้นให้เกิดผลกระทบบางอย่างต่อสังคม
เป้าหมายการเพิม่ กลุม่ คนดูลกั ษณะนีจ้ ะท�ำให้กลยุทธ์
ในการสื่อสาร รูปแบบ และลักษณะของเนื้อหาของ
ไทยพีบีเอสมีจุดยืนที่แตกต่างและฉีกตัวออกจากสื่อ
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โทรทัศน์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ และนั่นคือการสร้างความ
สามารถในการแข่งขันตามรูปแบบของสื่อสาธารณะ
ในยุคดิจิทัล หัวใจอย่างหนึ่งของการสร้างผู้ชมคือ
“ความคิดสร้างสรรค์”
4. กลยุทธ์การผลิตเนือ้ หาสือ่ แบบการเล่าเรือ่ ง
หลากหลายสื่ อ และข้ า มสื่ อ (Cross-media/
Transmedia)
ภูมทิ ศั น์สอื่ หลอมรวมท�ำให้ผชู้ มสามารถเข้าถึง
เนือ้ หาสือ่ เดียวกันนัน้ ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย และ
แต่ละช่องทางก็สามารถแปลงเนือ้ หาสาระให้เหมาะสม
กับช่องทางรับสารต่าง ๆ ฉะนัน้ ในปี พ.ศ. 2558 ส.ส.ท.
จึงใช้การเล่าเรื่องการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์
เป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาการให้บริการเนื้อหา
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและคนในสังคม Crossmedia Production คือการน�ำเสนอเรือ่ งราว 1 เรือ่ ง

บนแพลตฟอร์มสื่อมากกว่า 1 ช่องทาง โดยไม่ใช้
เพียงการน�ำชิ้นงานเดียวกันไปไว้บนทุกแพลตฟอร์ม
แต่ พ ยายามปรั บ ปรุ ง การสร้ า งสรรค์ ร ายการ คิ ด
นวัตกรรมในการสื่อสารที่เหมาะสมกับการสื่อสาร
บนแต่ละแพลตฟอร์ม ให้สามารถ (1) เข้าถึงผูร้ บั สาร
กลุ่มที่อยู่บนแพลตฟอร์มนั้นได้จริง (2) อธิบายเรื่อง
ให้ข้อมูล และเชื่อมโยงกับข้อมูลบนแพลตฟอร์ม
อื่น ๆ ได้ (3) เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ ดึงดูดคนดู
การมีส่วนร่วม และสร้าง Active Citizen
5. การก�ำหนดกลุ่มผู้คนหลัก-รอง ในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทยพีบีเอสจะเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์
2 ฐานหลั ก คื อ ฐานประชาชนไทยทั่ ว ไปที่ ช อบดู
รายการข่าวสารสาระ ซึ่งเป็นฐานคนดูที่ไทยพีบีเอส
เพ่งพิจารณามาโดยตลอด อีกกลุ่มคือ กลุ่มผู้ชม
เป้าหมายเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม
คือ “พลเมืองที่กระตือรือร้น” “พลเมืองที่เป็นผู้ร่วม
รังสรรค์ผลิตเนื้อหา” และ “พลเมืองที่เป็นนักข่าว
พลเมือง” ซึง่ จะเป็นการท�ำงานเพือ่ เชือ่ มโยงเครือข่าย
ของผูช้ มทีม่ สี ว่ นในการตัดสินใจกับเนือ้ หา มีสว่ นร่วม
ในเนือ้ หา ร่วมผลิตเนือ้ หา และมีสว่ นในการน�ำสิง่ ทีไ่ ด้
จากเนื้อหาไปผลักดันขับเคลื่อนสังคมได้จริง
6. การเพิ่มช่องทางออกอากาศมากกว่าแค่
ช่องหลัก
ปี พ.ศ. 2558 ไทยพีบีเอสมีการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการออกอากาศช่องที่ 2 ซึง่ ผลการศึกษา
สามารถชี้ให้เห็นช่องทางที่ 2 เหมาะสมที่ไทยพีบีเอส
จะด�ำเนินการ ซึ่งการเพิ่มช่องจะท�ำให้ไทยพีบีเอส
เข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลายได้มากขึ้น
ช่องเดิมที่ออกอากาศอยู่แล้วเป็นช่องหลัก มี
กลุ่มเป้าหมายคือ ‘Matured Audience’ หรือผู้ชม
ที่มีวุฒิภาวะ กลุ่มคนนี้มีจ�ำนวนมากในสังคม และ
เป็ น กลุ ่ ม คนที่ ต ้ อ งการและพร้ อ มรั บ เนื้ อ หาที่ มี
สารประโยชน์ แต่ต้องให้มุมมองที่เข้าถึง ส่วนอีกช่อง
เป็นช่องเยาวชนและครอบครัว ซึ่งผู้บริหารมีมติว่า
เห็นควรด�ำเนินการช่องทีส่ อง แต่อาจค�ำนึงถึงรูปแบบ
ของเทคโนโลยี แ ละระยะเวลาที่ เ หมาะสมในการ
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จะเริ่มด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2560 โดยทั้งสองช่อง
ต้ อ งใช้ ทิ ศ ทางประเด็ น เดี ย วกั น เป็ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก
เพียงแต่พัฒนารูปแบบรายการที่แตกต่างกันตาม
ลักษณะของผู้ชมที่ต่างกัน
7. การปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับการ
แข่งขันในยุคดิจิทัล
- การท�ำโครงสร้างให้แบนลง มีความยืดหยุ่น
ในโครงสร้ า งที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นการท� ำ งานได้ ต าม
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมและตามพฤติกรรม
การรับสื่อ
- ส่วนของการผลิต มีลกั ษณะของการกระจาย
อ�ำนาจให้ฝา่ ยผลิตมีความเป็นอิสระในการด�ำเนินการ
ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นนํ้าและปลายนํ้าให้มี
ความคล่องตัว
- เปลีย่ นจากเดิมทีท่ ำ� งานแบบระบบ “สายพาน
การผลิต” (Assembly Line) ทีแ่ ต่ละคนท�ำแต่หน้าที่
ตัวเอง ไม่มีการร่วมมือข้ามหน้าที่หรือข้ามฝ่ายกัน
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มาเป็นระบบ “เวิร์คช็อป” (Workshop) เพื่อให้คน
ท�ำงานในสายผลิตท�ำงานต้นนาํ้ ถึงปลายนาํ้ อยูภ่ ายใน
กลุม่ งานเดียวกันเสร็จสิน้ ภายในหน่วยงาน ลักษณะนี้
ท�ำให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับการท�ำงาน
- การบริหารจัดการ ก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน
โดยใช้หลักการเป็นผู้น�ำที่ดีน�ำ กระจายอ�ำนาจของ
การบริหารออกไปในส่วนที่สามารถบริหารจัดการ
และตั ด สิ น ใจเองได้ และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
สร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจากภายใน
องค์กรและสร้างเครือข่ายกับแหล่งผลิตภายนอก
- โครงสร้างที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ของ
ส.ส.ท. อาจอยู ่ ใ นรู ป แบบของการแบ่ ง หน่ ว ยงาน
ตามแบบ Content based หรือ Genre based คือ
จาก 6 ประเด็นของคุณค่าข้างต้น จับกลุ่มการผลิต
แบ่งเป็นตามลักษณะของกลุ่มเนื้อหา ภายในกลุ่ม
เนื้อหามีทีมผลิตของตัวเองที่สามารถผลิตสื่อได้ทุก
แพลตฟอร์ม เพือ่ ให้การพัฒนาเนือ้ หามีความช�ำนาญ
เฉพาะและสามารถท�ำให้เนื้อหา 1 เรื่องต่อยอด

อย่างเชื่อมโยงได้ในทุกช่องทางสื่อ ขณะเดียวกัน
การเปิดรับเนือ้ หาจากผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะเป็น Prosumer
(Producer + Consumer)
โดยภาพรวม ภาวะของอุ ต สาหกรรมสื่ อ
โทรทัศน์ที่ยังอยู่ในช่วงการปรับตัวสู่ดิจิทัล ดังนั้น
ส.ส.ท. จึ ง เริ่ ม สร้ า งความเปลี่ ย นแปลงภายใน
โดยเฉพาะในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับ
ภาวะการแข่งขันในยุคดิจิทัล และยังคงยึดมั่น 4
ประเด็นแก่นสาระส�ำคัญ ดังนี้
(1) บทบาทของสื่ อ สาธารณะอย่ า งสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน
วางเป้ า หมายของการสื่ อ สารว่ า จะเป็ น ช่ อ งเพื่ อ
ประโยชน์สขุ และต้องตามให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลง
ของยุคสมัย รวมถึงเน้นเรื่องตัวตน อัตลักษณ์ชาติ
(2) กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง เนื้ อ หาของสถานี โ ทรทั ศ น์
ไทยพี บี เ อสมี ก ารน� ำ เสนอประเด็ น ท้ า ทายสั ง คม
มากขึ้น มีจุดเด่นในการน�ำเสนอข่าวภาคใต้ ข่าว
ศิลปวัฒนธรรมหรือข่าวบันเทิง นอกจากนั้นสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสยังมีรายการความรู้และยังเปิด
พื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชน แต่ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่า
คุณภาพ เนื้อหาข่าว (News Content) ของสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอสลดลง การน�ำเสนอไม่น่าสนใจ
ไม่ ทั น สถานการณ์ ไม่ แ ตกต่ า งจากข่ า วในสถานี
โทรทัศน์ชอ่ งอืน่ ๆ กล้าเสีย่ งในการท�ำในสิง่ ทีเ่ จาะลึก
แตกต่าง รอบด้าน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
น�ำเสนอ
(3) ระบบการท� ำ งานของสถานี โ ทรทั ศ น์
ไทยพี บี เ อส ควรปรั บ ปรุ ง จั ด ระบบการท� ำ งานที่
เน้นคุณภาพของเนื้อหา ทั้งข่าวและรายการต่าง ๆ
จั ด กระบวนการท� ำ งานให้ มี ก ารวางแผนให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกันก็มีแผนการจัดเก็บ
และให้คุณค่ากับคลังข้อมูล
(4) การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ข้ อ เด่ น ของสถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อสคื อ ความ
เป็นอิสระจากนายทุน เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ชัด
แล้วน�ำเสนอเนื้อหารายการ (Content) ที่มีคุณภาพ
และสร้างสรรค์ ตอบโจทย์กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่มี
ความหลากหลาย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ใช้
สื่อใหม่ประเภทต่าง ๆ สร้างเครือข่ายสาธารณะกับ
กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมให้มากขึ้น
กล่าวได้ว่า ปี พ.ศ. 2558 คือ ปีที่ ส.ส.ท.
ผ่านกระบวนการปรับตัวโครงสร้างองค์กร เปลีย่ นแปลง
ยุทธศาสตร์การผลิตรายการ และปรับปรุงขั้นตอน
กระบวนการท� ำ งานให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว เพื่ อ เพิ่ ม
โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันในยุคดิจิทัล เพื่อ
การต่อสู้และด�ำรงอยู่ของสื่อสาธารณะให้คู่กับสังคม
ไทยและตอบสนองพันธกิจการเป็นสื่อสาธารณะที่
ยังคงจ�ำเป็นและจะเป็นสื่อที่สร้างความแตกต่างใน
ตลาดอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทย เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนคนไทยต่อไป
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ส่วนที่ 2 : เปลี่ยนผ่านสู่อนาคต เป็นสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การรณรงค์ทางสังคม

Save the Water
และ
			No Plastic Bags
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Save the Water ...เพราะ...นํ้าคือชีวิต

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้สภาวะวิกฤตภัยแล้ง
ที่กำ�ลังส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ ไทยพีบีเอสจึงให้
ความสำ�คัญต่อเหตุการณ์นี้ โดยจัดโครงการรณรงค์สื่อสารให้ประชาชน
และองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันใช้นํ้าอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อย
ที่สุด เพราะวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี
ไทยพีบีเอสจัดทำ�แผนรณรงค์ “Save the Water ...เพราะ...นํ้าคือ
ชีวิต” ประกอบด้วย
1. กำ�หนดให้ผู้ประกาศและพิธีกรรายการใส่เสื้อโครงการรณรงค์
แนะนำ�การใช้นํ้าอย่างประหยัด
2. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ช มส่ ง คลิ ป ประหยั ด นํ้ า ในแนวทาง
ของตนเองมาเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
3. จัดทำ�สปอตส่งเสริมรายการ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหา
ภัยแล้ง
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ข้อความรณรงค์ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ในแต่ละช่วง

“

เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดภัยแล้งขึ้นทั่วประเทศ
ส่งผลกระทบให้ประชาชนขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใช้
ไทยพีบีเอสขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมรณรงค์ให้คนไทยทุกคนช่วยกันอนุรักษ์นํ้า
โดยช่วยกันใช้นํ้าอย่างประหยัดที่สุด เท่าที่จำ�เป็น
เพื่อให้มีนํ้าใช้เพียงพอสำ�หรับวันต่อๆ ไป”

“
“

สภาวะวิกฤตภัยแล้ง ที่นับได้ว่าแล้งที่สุดในรอบ 20 ปี
ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ทั่วประเทศ
อยากให้ทุกคนช่วยกันใช้นํ้ากันอย่างประหยัดที่สุด”

เพราะ...นํ้าคือชีวิต”...
วิกฤตภัยแล้งที่กำ�ลังเกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้
เป็นสัญญาณเตือนให้คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันใช้นํ้าอย่างประหยัดที่สุด
ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีนํ้าใช้”
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No Plastic Bags

เดือนกันยายน 2558 ไทยพีบเี อสร่วมรณรงค์การลดใช้ถงุ พลาสติก มีเป้าหมาย
ให้เห็นผลกระทบจากการใช้ถงุ พลาสติกทีย่ อ่ ยสลายยาก และกระตุน้ ให้เกิด
การลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก โดยมีแผนงานรณรงค์ ดังนี้
1. จัดทำ�สปอตโปรโมทรายการ เพื่อสร้างการเข้าใจถึงปัญหาของ
การใช้ถุงพลาสติก
2. จัดทำ�เสียงสัมภาษณ์สนั้ ๆ (vox pop) ดารา ศิลปินนักร้องรุน่ ใหม่
เพือ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถิตกิ ารใช้ถงุ พลาสติก ปัญหาและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
3. จั ด ทำ�สปอตยํ้ า การไม่ ใช้ ถุ ง พลาสติ ก เมื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า ในห้ า ง
สรรพสินค้าทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
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ส่วนที่ 3 : ไทยพีบีเอส พร้อมอยู่ข้างเคียงสังคม

3

ไทยพีบีเอส

พร้อมอยู่ข้างเคียงสังคม

ส่ ว น ที่ 3

• ข่าวไทยพีบีเอส บนความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ
• ปรับโฉมวิทยุไทยพีบีเอส
• การเติบโตสื่อใหม่ไทยพีบีเอสภายใต้ภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิทัล
• การยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแห่งแรกของประเทศไทย
• สื่อสารเหตุการณ์สำ�คัญ ส่งต่อกิจกรรมดี ๆ สู่สังคม
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“

...ท่ามกลางการแข่งขันอย่างสูงของวงการสื่อ

ที่ต่างให้นํ้าหนักในความหวือหวาของเรื่องและถ้อยค�ำ
ข่าวออนไลน์ของไทยพีบีเอสก็ยังคงอัตลักษณ์

ไว้อย่างชัดเจน คือ แม้จะใช้กลยุทธ์การดึงดูดใจ
แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งจริยธรรมของการน�ำเสนอข่าว
ในกรอบของสื่อสาธารณะ เช่น ไม่น�ำเสนอความรุนแรง
ไม่ใช้ถ้อยค�ำหรือภาพที่เป็นการตัดสิน
หรือละเมิดสิทธิบุคคล เป็นต้น”
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ส่วนที่ 3 : ไทยพีบีเอสพร้อมอยู่ข้างเคียงสังคม

ข่บนความเปลี
าวไทยพี่ยนแปลงของภู
บีเอส
มิทัศน์สื่อ
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ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงของภูมทิ ศั น์สอ่ื ทีก่ �ำ ลังก้าวกระโดดจากสือ่ สิง่ พิมพ์ (printing media)

สื่อกระจายเสียง (broadcast media) ไปสู่สื่อบนโลกอินเทอร์เน็ต (online media) อย่างรวดเร็ว
และรุนแรง ข่าวของไทยพีบีเอสเตรียมปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้มาระยะหนึ่งแล้ว นอกจาก
จะพัฒนาข่าวทางหน้าจอโทรทัศน์ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีดา้ นการนำ�เสนอต่าง ๆ เช่น โดรน หรือ อากาศยาน
ไร้คนขับที่ควบคุมจากระยะไกล (drone) ภาพกราฟิกแบบจำ�ลองสถานการณ์เสมือนจริง (immersive)
กราฟิก แอนิเมชันต่าง ๆ (graphic & animation) เข้ามานำ�เสนอเพื่อช่วยย่อยข้อมูล และสร้างความ
น่าสนใจ ดึงดูดใจบนสื่อโทรทัศน์ที่เป็นสื่อออกอากาศแล้ว สิ่งสำ�คัญก็คือ ส.ส.ท. มีการพัฒนาทีมข่าว
เพื่อผลิตสื่อออนไลน์ขึ้น โดยในระยะแรกเป็นการนำ�เนื้อหาข่าวจากทั่วทุกมุมประเทศที่นักข่าวภาคสนาม
ผลิตและออกอากาศทางโทรทัศน์แล้วมาอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ข่าวไทยพีบีเอสตามประเภทข่าวต่าง ๆ เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติ เป็นต้น โดยเผยแพร่ในรูปแบบทั้งที่เป็นข่าวอ่าน และวิดีโอสั้น
โดย 2 ปีท่ีผ่านมา สำ�นักข่าวได้มีการวางแนวทางยุทธศาสตร์ให้กับงานข่าวออนไลน์อย่างชัดเจน
และปรับปรุง พัฒนา เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและการบริโภคสือ่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยตลอดมาจนถึง
ปัจจุบนั ดังนี้
1. กำ � หนดกลุ่ม เป้ า หมาย กลุ่ม คนทำ � งาน
และคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการสาระ แสวงหาความรู้
อันเป็นสาระในสังคม
2. กำ � หนดเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ คื อ การ
สร้างอัตลักษณ์ความเด่นชัดของข่าวออนไลน์ของ
ไทยพีบเี อส คือ
2.1 โดดเด่นด้วยข่าวกระแสสำ�คัญ รวดเร็ว
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตอบสนองความต้องการรับรู้
ข่าวสารตลอดเวลา

2.2 โดดเด่ น ด้ ว ยรายงานพิ เ ศษ เรื่ อ ง
เจาะลึกพิเศษ และข่าวสืบสวนที่เป็นเรื่องใกล้ตัว
กลุม่ เป้าหมาย
2.3 โดดเด่นด้วยข่าวต่างประเทศทีน่ า่ สนใจ
หาอ่านหรือหาดูไม่ได้ในสื่อไทย
3. กำ � หนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ ด้วยแนวทางดังนี้
3.1 เกาะติดข่าวสำ�คัญจากนักข่าวในสนาม
และมอนิเตอร์ข่าวกระแสสำ�คัญ
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3.2 นำ � ข่ า วที่ อ อกอากาศทางโทรทั ศ น์ ม า
พัฒนาและเผยแพร่ทั้งเนื้อหาและ clip โดยเลือก
เรื่องที่สอดคล้องกับกระแสสำ�คัญของแต่ละวัน
3.3 ผลิตข่าว รายงานพิเศษ เรือ่ งเจาะลึกพิเศษ
และข่ า วสื บ สวนที่เ ป็ น เรื่อ งใกล้ ตัว กลุ่ม เป้ า หมาย
เรื่องราวในโลก cyber ใช้วิธีสืบค้นบนโลก cyber
ร่วมกับในสนามข่าว
3.4 สร้างคลังภาพและคลังวิดีโอ เพื่อให้มี
ศั ก ยภาพในการเลื อ กใช้ และป้ อ งกั น การละเมิ ด
ลิขสิทธิ์
3.5 สร้ า งคู่ มื อ แนวทางการรายงานข่ า ว
(style book) ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น
การใช้ ภ าษาที่ ดึ ง ดู ด และเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย
โดยไม่ผิดจริยธรรมองค์กร
3.6 ปรับปรุง พัฒนาหน้าเว็บไซต์ข่าวและ
ระบบเทคนิคต่าง ๆ ให้ดึงดูดใจ และสะดวกต่อการ
เข้าถึง
3.7 ปรับโครงสร้างการบริหารภายใน สรรหา
และพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ มี ศั ก ยภาพ สามารถ
ดำ�เนินการตามแนวทางกลยุทธ์เพือ่ บรรลุเป้าหมายได้
4. กำ�หนดวิธีการวัดผลเพื่อให้ท้าทาย และเป็น
แรงจูงใจนักข่าวผู้ผลิตสื่อเหล่านั้น
5. ติดตามศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ในการ
ปรับตัวและพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ข่าวของไทยพีบีเอส
เข้าถึงคนให้ได้มากที่สุด
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุง
พัฒนาสื่อออนไลน์ของข่าวอย่างเข้มข้นโดยยึดตาม
แนวทางกลยุทธ์ดังกล่าว รวมทั้งมีการเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
Facebook และ Twitter ได้รบั ความนิยม มีผตู้ ดิ ตาม
ชมเพิ่มมากขึ้นโดยลำ�ดับ
จากการติ ด ตามวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการ
บริโภคสื่อ ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง
สมํ่าเสมอ พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อจะมีความ
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เปลี่ ย นแปลงไป คื อ หั น ไปบริ โ ภคข่ า วผ่ า นระบบ
สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ข่าวไทยพีบีเอสจึงมีการ
พั ฒ นาเนื้ อ หาที่ เ หมาะสมและดึ ง ดู ด ใจสำ � หรั บ สื่ อ
สังคมออนไลน์ อย่าง Facebook และ Twitter
โดยการพั ฒ นาเนื้อ หาให้ ดึง ดู ด ใจ คั ด เลื อ กภาพที่
สวยงาม และผลิตกราฟิกเพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าว
ให้สามารถทำ�ความเข้าใจต่อเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่าย
มากขึ้น และแม้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะให้นํ้าหนัก
การเข้ า ถึ ง ข่ า วผ่ า นหน้ า เพจเว็ บ ไซต์ น้ อ ยลง แต่
ไทยพี บี เ อสยั ง คงให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ หน้ า เว็ บ ไซต์
โดยออกแบบใหม่อย่างสวยงาม สะดวกสำ�หรับการ
รับชมข่าวที่เป็นวิดีโอสั้น หรืออ่านข้อมูลข่าว พร้อม
ภาพประกอบที่สวยงามสื่อสารถึงข้อมูลได้ เพื่อให้
ทำ�หน้าที่เป็นฐานข้อมูลที่สามารถอ้างอิงในสังคมได้
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเนื้อหาที่ต้องสร้าง
แรงดึงดูดใจท่ามกลางการแข่งขันอย่างสูงของวงการ
สื่อ ที่ต่างให้นํ้าหนักในความหวือหวาของเรื่องและ
ถ้อยคำ� ข่าวออนไลน์ของไทยพีบเี อสก็ยงั คงอัตลักษณ์
ไว้อย่างชัดเจน คือ แม้จะใช้กลยุทธ์การดึงดูดใจ แต่
ก็ยังคงไว้ซึ่งจริยธรรมของการนำ�เสนอข่าวในกรอบ
ของสื่อสาธารณะ เช่น ไม่นำ�เสนอความรุนแรง ไม่ใช้
ถ้ อ ยคำ � หรื อ ภาพที่ เ ป็ น การตั ด สิ น หรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ
บุคคล เป็นต้น
แม้ว่าจะมีการพัฒนาสื่อออนไลน์ แต่ก็มีความ
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับข่าวทางหน้าจอโทรทัศน์
ด้ ว ยการนำ � เสนอข่ า วที่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ตลอดทั้งวัน ทั้งการนำ�เสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์
ให้ติดตามข่าวทางโทรทัศน์ การขยายบริบทของข่าว
ให้มากขึ้น และการนำ�วิดีโอสั้น ข่าวสำ�คัญของวัน
มาเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ เพื่อตอบสนองผู้ชมให้
สามารถติดตามข่าวสารความเป็นไปได้ตลอดเวลา
และการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ส ร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ช ม
ในแง่มุมต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำ�ให้สังคมมองเห็น
กระแสของวันและช่วงเวลาสำ�คัญต่างๆ ในทุกสื่อ
ของไทยพีบีเอส

ข่าวสำ�คัญของไทยพีบีเอส ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2558
ตีแผ่เส้นทาง “โรฮิงญา สินค้ามนุษย์”
สู่การระงับคอร์รัปชัน
ตั้ ง แต่ พ บหลุ ม ฝั ง ศพชาวโรฮิ ง ญาบนภู เขา
ในตำ�บลปาดังเบซาร์ อำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2558 ไทยพีบีเอสให้
ความสำ�คัญกับการติดตามข่าวการค้ามนุษย์ และได้
มีการรายงานข่าวอย่างเกาะติดต่อเนื่องนานเกือบ
1 เดือน จนกระทั่ง เมื่อไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ใน
กลุ่มเทียร์ 3 หรือประเทศที่มีการค้ามนุษย์ในระดับ
เลวร้าย ทีมข่าวไทยพีบีเอสจึงเล็งเห็นความสำ�คัญ
ในการติดตามปัญหาการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ต้นนํ้าถึง
ปลายนํ้า กองบรรณาธิการจึงส่งทีมข่าวจากศูนย์ข่าว
ไทยพีบีเ อสภาคใต้ที่ติดตามข่าวค้ามนุษย์ในพื้นที่
แฝงตั ว ไปเสาะหาข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศปลายทางในการผลักดัน
ชาวโรฮิงญาของเครือข่ายค้ามนุษย์ และเดินทางไป
รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา และบังกลาเทศ ซึ่งเป็น
ที่ อ าศั ย ของชาวโรฮิ ง ญา โดยนำ �เสนอในรู ป แบบ
รายงานพิเศษ “โรฮิงญา สินค้ามนุษย์” ซึ่งตีแผ่
เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงญา ทั้งในประเด็นของ
เส้นทางการค้าชาวโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ ผ่านทาง
เรือโดยนายหน้าชาวไทยและเมียนมาถึงประเทศ

ปลายทางอย่างมาเลเซีย และรายงานพิเศษยังสะท้อน
ชีวิตของชาวโรฮิงญาในพื้นที่การสู้รบที่เมืองมองตอ
ในค่ายผู้ลี้ภัย และรอยร้าวจากความขัดแย้งระหว่าง
ชาวรั ฐ ยะไข่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ และชาวโรฮิ ง ญา
ซึ่งเป็นชนวนเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ชาวโรฮิงญาต้องหนี
ออกนอกประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์การจัดการ
กั บ ปั ญ หามนุ ษ ย์ เ รื อ ของรั ฐ บาลเมี ย นมา ไทย
และมาเลเซี ย ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ จ ากการ
ลงพื้นที่จริงของทีมข่าวไทยพีบีเอส ทำ�ให้เอกสาร
ปากคำ�ของผู้เสียหายชาวโรฮิงญา พยาน และกลุ่ม
เครือข่ายนายหน้าทีย่ อมให้ขอ้ มูล ถูกใช้เป็นส่วนหนึง่
ในการประกอบคดีเอาผิดกับเครือข่ายค้ามนุษย์ และ
ทำ�ให้เกิดการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
เข้าไปเรียกรับผลประโยชน์ในขบวนการค้ามนุษย์
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ผลกระทบเหมืองแร่ทองคำ� จากคำ�ร้องเรียนจนถึง
ปิดเหมือง
ที ม ข่ า วไทยพี บี เ อสได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจาก
ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ว่า
ได้รับความเดือดร้อน ทั้งจากฝุ่นควันและเสียงที่เกิดขึ้น
จากการประกอบกิ จ การเหมื อ งแร่ ท องคำ � ของบริ ษั ท
อัครา รีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน) ทีมข่าวจึงลงพื้นที่
ตรวจสอบก็พบว่า ชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อนตามการ
ร้องเรียนจริงหรือไม่
จากการลงพื้นที่พบว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกับเหมืองแร่ทองคำ�แห่งนี้ล้มป่วยและเสียชีวิต
อย่างไม่ทราบสาเหตุ ทำ�ให้ชาวบ้านจำ�นวนหนึ่งลุกขึ้น
มารวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรวมตัว
กันยื่นฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลกเพื่อให้ระงับการ
ประกอบกิจการ เพราะเกรงว่าบ่อเก็บกักกากแร่ทเี่ กิดขึน้
จากการประกอบกิจการของเหมืองแร่อาจเป็นสาเหตุ
ที่ท�ำ ให้ผู้คนล้มป่วย
ภายหลังการยึดอำ�นาจโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. ชาวบ้านได้รวมตัวกันยื่นหนังสือ
เพื่ อขอให้ เ ยี ย วยาความเดือดร้อนที่เ กิดขึ้นและขอให้
ตรวจสอบสาเหตุ ข องผลกระทบจนนำ � ไปสู่ ก ารตั้ ง
คณะทำ � งานขึ้ น มาศึ ก ษาข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ นำ � ไปสู่ ก าร
แก้ไขปัญหา
การลงพื้ น ที่ ข องที ม นั ก วิ ช าการและที ม แพทย์
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพบสารโลหะในเลือด
ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเหมืองแร่ทองคำ� พบ
สารโลหะหนัก อาทิ แมงกานีส สารหนูเกินค่ามาตรฐาน
กว่า 400 คนจากผูท้ เี่ ข้ารับตรวจเลือด 731 คน นอกจากนี้
ยังพบอีกว่ามีสารโลหะหนักปนเปือ้ นในสิง่ แวดล้อม ทำ�ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศห้ามให้ชาวบ้านบริโภค
พืช ผัก และสิ่งมีชีวิตในพื้นที่
หลั ง การรายงานข่ า วอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของที ม ข่ า ว
ไทยพีบีเอสนำ�มาสู่การปิดเหมืองแร่ทองคำ�เพื่อพิสูจน์
หาสาเหตุ ส ารโลหะหนั ก ปนเปื้ อ นในสิ่ ง แวดล้ อ มของ
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ (กพร.)
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเวลา 44 วัน และรวบรวม
รายชือ่ ประชาชนยืน่ ต่อนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนนโยบาย
การเปิดสัมปทานเหมืองแร่ในอีก 12 จังหวัดเมื่อเดือน
กันยายน 2558
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“ทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำ�ลังกาย” รื้อจนถึงตัวการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำ�ลังกาย
ของกรมพลศึกษา และกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาถูกตรวจสอบโดยสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พร้อมด้วยสำ�นักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
โดยหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบพบความผิดปกติ คือ
ราคาครุภณ
ั ฑ์เครือ่ งออกกำ�ลังกายทีจ่ ดั สรรให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) และสถานศึ ก ษา
ทั่วประเทศมีราคาสูงเกินกว่าราคาตามท้องตลาด
เกือบ 10 เท่า โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรไม่ได้
ร้องขอหรือมีความต้องการทีจ่ ะใช้ประโยชน์ พร้อมทัง้
พบกรณีการจัดทำ� TOR ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ให้กบั เอกชน
รายใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทที่ได้รับดำ�เนินการเรื่องนี้

ทีมข่าวไทยพีบีเอสจึงตรวจสอบกรณีนี้ร่วมกับ
ป.ป.ท. และดีเอสไอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ นครปฐม
กำ � แพงเพชร นครสวรรค์ ซึ่ ง พบการดำ � เนิ น การ
ตามที่ถูกตั้งข้อสังเกต โดยส่วนใหญ่ประเด็นที่พบคือ
ราคาของครุภัณฑ์ที่ปรากฏใน TOR เมื่อตรวจสอบ
กั บ บริ ษั ท ที่ นำ � เข้ า จากประเทศจี น และเกาหลี ใ ต้
กลับมีราคาสูงเกินจริง เช่น เครื่องเล่นป้อมปืนใหญ่
สไลเดอร์ ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 90,000 บาท แต่
ถูกตั้งราคากลางที่ระบุในข้อกำ�หนด (TOR) สูงเกือบ
1,000,000 บาท สำ�หรับราคาที่สูงเกินจริง เมื่อ
เทียบกับการใช้ประโยชน์ก็ยังพบประเด็นน่าสนใจ
โดยหน่วยงานทีไ่ ด้รบั จัดสรรคือ อปท. และสถานศึกษา
หลายแห่งยืนยันตรงกันว่า ไม่เคยร้องขอหรือแสดง
ความต้องการในครุภัณฑ์เหล่านี้ และไม่ทราบที่มา
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ที่ไปของโครงการ ขณะที่ครุภัณฑ์ทุกชิ้นที่หน่วยงาน
ได้รับ ไม่พบการลงเลขทะเบียน การตรวจสอบยังพบ
ด้วยว่า แม้บางพื้นที่ยอมรับว่าลงนามรับครุภัณฑ์
ตามที่มีการจัดสรรให้อย่างถูกต้อง แต่กลับไม่ได้รับ
ครุภณ
ั ฑ์ และยังพบด้วยว่าหลายพืน้ ทีค่ รุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ด้รบั
ไม่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ บางแห่งถูกนำ�ไปติดตั้งไว้
ในสถานที่ไม่เหมาะสม เช่น ป่าช้าของวัด โรงเรียน
อนุบาล รวมถึงพื้นที่รกร้าง ไม่มีผู้เข้าไปใช้งาน
ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ดีเอสไอ จึงยกเป็นคดีพเิ ศษ
และ ป.ป.ท. ร่วมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ภายใต้ศูนย์อำ�นวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
(ศอตช.) จากนั้นมีการเชิญทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าให้
ข้อมูล ประกอบด้วยข้าราชการท้องถิน่ คณะกรรมการ
จั ดทำ � ข้ อกำ � หนดของกรมพลศึก ษา และกรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง
บริษัทที่ชนะการประมูล
ผลการตรวจสอบทำ�ให้เชื่อได้ว่า มีการทุจริต
การจัดซื้อ ส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียงบประมาณกว่า
2,000 ล้านบาท ข้อเท็จจริงที่พบยังเชื่อมโยงไปถึง
ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา จนนำ�ไปสู่การรวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เรื่ อ งนี้ ใ ห้ กั บ คณะกรรมการติ ด ตามและใช้ จ่ า ย
งบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อเสนอไปยังพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณา จนมีค�ำ สั่ง คสช.
ให้นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดี
กรมการท่องเทีย่ ว และนายพัฒนชาติ กฤติบวร อธิบดี
กรมพลศึกษา หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เพื่อนำ�ไป
สู่การตรวจสอบและล่าสุดมีคำ�สั่งย้ายนายสุวัตรไป
ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาพิเศษสำ�นักปลัดสำ�นักนายก
รัฐมนตรี นอกจากนีส้ �ำ นักงาน ป.ป.ท. ได้ท�ำ หนังสือถึง
อธิบดีกรมสรรพากรให้ตรวจสอบการเสียภาษีนำ�เข้า
ของบริษัทเอกชนที่ได้รับงานจากกรมพลศึกษาและ
กรมการท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากมี ข้ อ สงสั ย ว่ า บริ ษั ท
เอกชนจะแจ้งราคานำ�เข้าอันเป็นเท็จส่งผลให้เสียภาษี
นำ�เข้าในอัตราตํ่า
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เกาะติดคดีแอบอ้างสถาบันฯ หาผลประโยชน์
และทุจริตอุทยานราชภักดิ์
การดำ�เนินคดี พลตำ�รวจโท พงศ์พฒ
ั น์ ฉายาพันธุ์
ผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจสอบสวนกลาง (ตำ�แหน่งในขณะนัน้ )
พร้ อ มลู ก น้ อ งอี ก จำ � นวนหนึ่ ง ในข้ อ หาแอบอ้ า ง
สถาบั น เบื้ อ งสู ง หรื อ คดี อ าญาตามมาตรา 112
เรียกรับผลประโยชน์ และคดีอื่น ๆ อีกหลายคดี
เป็นคดีที่สั่นสะเทือนวงการสีกากีเป็นอย่างยิ่ง
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กิจกรรมสำ�คัญระดับ
ชาติ “ปั่นเพื่อแม่” บุคคลที่เป็นแกนนำ�ในการจัดงาน
ก็ ถู ก ตรวจสอบและพบแอบอ้ า งสถาบั น เบื้ อ งสู ง
เรียกรับผลประโยชน์อีกครั้ง โดยมีผู้ต้องหาคนสำ�คัญ
คือ “นายสุริยัน สุจริตพลวงศ์” หรือ “หมอหยอง”
และ “พันตำ�รวจตรี ปรากรม วารุณประภา” ตำ�รวจ
ที่เป็นชุดจับกุมพลตำ�รวจโท พงศ์พัฒน์ และยักยอก
ทรัพย์ของกลางไว้เป็นของตัวเอง ในคดีนี้ยังเชื่อมโยง
ไปถึงการเรียกรับผลประโยชน์การก่อสร้างพระบรม
ราชานุสาวรีย์ 7 รัชกาล ในโครงการอุทยานราชภักดิ์
แม้ภายหลังผลตรวจสอบออกมาไม่ปรากฏบุคคล
ที่ มี ค วามผิ ด เรี ย กรั บ ผลประโยชน์ แต่ ก็ มี ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบทั้งทหาร ตำ�รวจ และพลเรือน รวมทั้ง
ผู้ ต้ อ งหาคนสำ � คั ญ ทั้ ง นายสุ ริ ยั น พั น ตำ � รวจตรี
ปรากรม ซึ่งเสียชีวิตขณะควบคุมตัว

คดีแอบอ้างสถาบันฯ

ระเบิดแยกราชประสงค์

รายงานต่อเนื่อง “ระเบิดแยกราชประสงค์”
จนประชาชนคลายกังวล
สถานการณ์ส�ำ คัญในประเทศและส่งผลกระทบ
ต่อชือ่ เสียงและความมัน่ คง หลังการเข้ามาบริหารงาน
ของ คสช. คื อ เหตุ ก ารณ์ ร ะเบิ ด ที่ บ ริ เวณ “ศาล
ท้าวมหาพรหม” แยกราชประสงค์ และต่อเนื่อง
ท่าเรือสาทร ไทยพีบเี อสเกาะติดรายงานสถานการณ์
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ โดยระดมทีมข่าว ตรวจสอบ
ติดตามที่เกิดเหตุ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ไปจนถึง
การสื บ สวนติ ด ตามกลุ่ ม ผู้ ก่ อ เหตุ จนพบความ
เชื่อมโยงกลุ่มเสียผลประโยชน์ ขบวนการค้ามนุษย์

ไปประเทศที่สาม ซึ่งก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ทหาร จับขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญา และส่งกลับ
ผู้ต้องหาบางส่วนกลับจีน จึงเป็นการตั้งข้อสังเกต
หนึ่ ง ในมู ล เหตุ จู ง ใจ การขยายผลพบผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
อีกจำ�นวนหนึ่งที่หลบหนีออกนอกประเทศ ส่วนหนึ่ง
เป็นบุคคลที่มีสัญชาติจีนชาวอุยเกอร์
หลังเหตุการณ์ระเบิด ไทยพีบีเอสยังเกาะติด
การตรวจสอบรายงานสถานการณ์ต่อเนื่องไปถึงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียกความมั่นใจกลับคืนจาก
นักท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการสร้างความมั่นใจใน
ความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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การเมืองกับการติดตามข่าว
การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นับตั้งแต่มีโครงสร้างพิเศษ ภายใต้การกำ�กับ
ดู แ ลของ คสช. ที ม ข่ า วไทยพี บี เ อสก็ ติ ด ตามและ
ตรวจสอบการทำ � งานของฝ่ า ยบริ ห ารคื อ รั ฐ บาล
และฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งในส่วนของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ หรือ สนช. รวมถึงสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ
สปช. มาโดยตลอด และนอกจากการเกาะติดการ
บริหารราชการแผ่นดิน การแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อน
ของประชาชน รวมถึ ง การวางพื้ น ฐานการปฏิ รู ป
ประเทศแล้ว นับแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
ยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กมธ. ชุ ด นายบวรศั ก ดิ์
อุ ว รรณโณ เป็ น ประธาน ก็ ติ ด ตามการยกร่ า ง
รั ฐ ธรรมนู ญ และนำ � เสนอเนื้ อ หาทั้ ง ที่ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป
และเป็นไปตามกระแส รวมถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์
จากฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนการเปิดเวทีรับฟังความเห็น
ของภาคประชาชน โดยนำ�เสนอทุกช่วงข่าว มีการ
นำ � เสนอทั้ ง รายละเอี ย ดและข้ อ สรุ ป พร้ อ มการ
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คาดการณ์ถงึ ผลการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบทีจ่ ะ
เกิดขึ้น ในภาพรวมของประเทศ สังคม หรือชุมชน
และยังรวบรวมนำ�เสนอผ่านรายการหน้าที่พลเมือง
เมื่อร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกแล้วเสร็จ ก็จัดทำ�
คอลัมน์ “เปิดร่างรัฐธรรมนูญ” ออกอากาศในข่าวคํา่
ทุกวันเพื่อนำ�เสนอรายละเอียดในรายมาตรา และ
แทบทุกเหตุการณ์ตามโรดแมปการยกร่างรัฐธรรมนูญ
จะถู ก นำ � มาสรุ ป และนำ � เสนอผ่ า นรายการพิ เ ศษ
โดยเฉพาะรายการพิเศษ “นัดลงมติรับหรือไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญของ สปช.” เป็นการจัดทำ�รายงานพิเศษ
เพื่อนำ�เสนอในรายประเด็น ก่อนถ่ายทอดสดการ
ลงมติของ สปช. และหลังการลงมติไม่รับร่างของ
สปช. แล้ว นอกจากนี้ยังมีช่วงวิเคราะห์สด เพื่อให้
รับรูถ้ งึ เบือ้ งหน้าเบือ้ งหลังของการลงมติครัง้ สำ�คัญนัน้
ตลอดจนถึงนำ�เสนอข่าวการเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับของ กรธ. หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ชุดนายมีชัย ฤชุพันธุ์

รายงานแผ่นดินไหวเนปาล
เรียกสายธารนํ้าใจเพื่อช่วยเหลือ
ทีมข่าวไทยพีบเี อสได้เริม่ เดินทางไปรายงานสถานการณ์
เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 ริกเตอร์ที่ประเทศเนปาลเมื่อ
ปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ที่สร้างความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนจำ�นวนมาก รวมทั้งประชาชน
ต้องไร้ที่อยู่หลายหมื่นคน ขณะที่การเดินทางไปช่วยเหลือ
ของหลายประเทศทั่ ว โลกเริ่ ม เข้ า ไปทั น ที ห ลั ง ได้ รั บ รู้ ถึ ง
เหตุการณ์ แม้แต่สนามบินกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาล
ก็ได้รับผลกระทบจำ�เป็นต้องปิดรันเวย์ เพื่อตรวจสอบสภาพ
ความแข็งแรง ขณะเดียวกันสนามบินที่ไม่ใหญ่มาก ทำ�ให้
ต้องจำ�กัดเที่ยวบินที่ล งในพื้นที่ดังกล่าว ส่ งผลให้ ทีม ข่ า ว
ไทยพีบีเอสที่ลงพื้นที่มีความยากลำ�บากพอสมควรในการ
เดินทางเข้าพื้นที่
ทีมข่าวไทยพีบีเอสเริ่มต้นรายงานสภาพความเสียหาย
ตัง้ แต่ในเมืองหลวงจนถึงพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
มากกว่า และการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะ
มีอปุ สรรคทัง้ ในการรับรูข้ อ้ มูลและการเดินทางเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของเนปาลส่วนใหญ่
เป็ น เทื อ กเขาสู ง และถนนยั ง เป็ น ทางลู ก รั ง นอกจากนี้
บ้านชาวเนปาลในพื้นที่ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะสร้างด้วยหิน
และดิน ทำ�ให้เมือ่ เสียหายก็เสียหายทัง้ หลัง ประชาชนต้องทน
กับสภาพอากาศที่แปรปรวน เพราะในเวลากลางวันอากาศ
จะร้อนและแห้งแล้ง แต่เมื่อเวลากลางคืนสภาพอากาศจะ
หนาวเย็น ทำ�ให้หลายครอบครัวต้องมาอยู่รวมกันโดยใช้
ผ้าใบกางเป็นหลังคาเพือ่ กันนา้ํ ค้างจนกว่าจะซ่อมแซมบ้านเสร็จ
สถานการณ์เช่นนั้นทำ�ให้ทีมข่าวต้องใช้ เวลาในการ
เดิ น ทาง และต้ อ งใช้ ผู้ ชำ � นาญทางในการขั บ ขี่ ข้ึ น ไปตาม
สถานที่ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และติดตาม
รายงานสถานการณ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อยู่
ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล รวมทัง้ รายงานความเสียหายทีเ่ ป็นสัญลักษณ์
ทางความเชื่อและศาสนาหรือลัทธิต่าง ๆ
แม้จะมีความยากลำ�บากในการเข้าพื้นที่ต่าง ๆ ชีวิต
ความเป็นอยูข่ องทีมข่าว และความเสีย่ งต่อการเกิดอาฟเตอร์ช็อก ทีมข่าวไทยพีบีเอสก็พยายามนำ�เสนอภาพชีวิตของผู้ได้
รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด ในขณะที่รายการข่าวช่วงอื่น ๆ
เช่น สถานีประชาชน ก็ได้น�ำ เสนอต่อเนื่องเพื่อระดมทุนและ
สิ่งของเพื่อส่งไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ชาวเนปาลได้
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รายงานเลือกตั้งเมียนมา
ความเคลื่อนไหวสำ�คัญในสังคมอาเซียน
การรายงานการเลือกตั้งเมียนมาวันที่ 8
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไทยพีบีเอสส่งทีมข่าว
ไป 2 แห่ง คือที่นครย่างกุ้ง และที่มัณฑะเลย์
เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ เพื่อฟังเสียงสะท้อนของ
คนหลากหลายกลุ่มในเมียนมา ก่อนที่จะถึงวัน
เลือกตั้ง รายงานเน้นการนำ�เสนอบรรยากาศ
การหาเสียงเลือกตั้งทั้ง 2 เมือง นำ�เสนอทั้งการ
แถลงข่าวของออง ซาน ซูจี ที่นครย่างกุ้ง ทั้งการ
สนทนากับนักวิเคราะห์การเมือง และสื่อมวลชน
ของเมียนมา เพือ่ สะท้อนภาพการเลือกตัง้ ทีเ่ รียก
ได้ว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์
แม้การส่งสัญญาณภาพจากย่างกุง้ โดยเฉพาะ
ในวันเลือกตั้งจะเป็นอุปสรรคสำ�คัญในรายงาน
ข่าวโดยรวม แต่ก็สามารถบริหารจัดการให้ผ่าน
ไปได้ด้วยดี แต่จากการประเมินสถานการณ์ที่
ถูกต้องและส่งทีมข่าวไปที่เมืองมัณฑะเลย์ด้วย
ซึ่งมีเหตุชุมนุมในวันเลือกตั้ง ทำ�ให้ได้ภาพข่าว
ที่ดีเพียงสถานีเดียวของประเทศไทย นอกจาก
เป็นไฮไลต์สำ�คัญของการรายงานการเลือกตั้ง
ในครั้งนี้แล้ว ยังทำ�ให้ประชาชนคนไทยเห็นภาพ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของการเลือกตั้งครั้งสำ�คัญของ
เพื่อนบ้านใกล้ชิดอีกด้วย

62 ไทยพีบีเอส 2558

การนำ�เสนอประเด็นชุด “ปฏิรูป”
ความร่วมมือจากสำ�นักข่าว สำ�นักรายการ และสำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
ท่ามกลางบรรยากาศที่คนไทยต้องการความเปลี่ยนแปลงเพื่อนำ�ไปสู่คุณภาพของสังคมที่ดีกว่า
ในปัจจุบนั ประเด็น “ปฏิรปู ประเทศไทย” จึงถูกพูดถึงอย่างมาก และกลายมาเป็นนโยบายของไทยพีบเี อส
ทีต่ อ้ งการนำ�เสนอแนวคิดชุด “ปฏิรปู ” ผ่านช่องทางการสือ่ สารไปในสังคมทัง้ ทางหน้าจอ หลังจอและเว็บไซต์
โดยเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างสำ�นักข่าว สำ�นักรายการ และสำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
ด้านหน้าจอ
ประเด็นชุด “ปฏิรปู ” ได้ถกู นำ�เสนอภายใต้กรอบความคิดของการเป็น “สารคดีเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ประเทศไทย” ผ่านรายการ “โลกเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนโลก” ซึ่งออกอากาศในวันพฤหัสบดี เวลา 22.30 น.
ตั้งแต่เดือนเมษายน - ธันวาคม 2558
รายการ “โลกเปลีย่ น ต้องเปลีย่ นโลก” มุง่ นำ�เสนอ “ความคิดใหม่” “วิสยั ทัศน์ใหม่” หรือ “ทางออกใหม่”
เพื่อให้ “ประเทศไทย” ในศตวรรษที่ 21 สามารถปรับตัว อยู่รอด และก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางบริบทโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ชมจะเห็นการเชื่อมโยงกันในประเด็นสำ�คัญ ๆ ระหว่าง Global
และ Local ในยุคโลกาภิวตั น์ บนความคาดหวังว่าการได้เห็นภาพใหญ่จะช่วยให้เกิดมุมมองต่อปัญหาใหม่
และบทเรียนจากภายนอกประเทศอาจช่วยสร้างการเรียนรูแ้ ละนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง รวมถึงการปรับตัว
ของคนในสังคมได้ในที่สุด
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“

1 ทศวรรษที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนแปลงมหาศาล
ไทยยืนอยู่ตรงไหน
และควรเดินต่อไปอย่างไร
นอกจากการรู้จักรากและปัญหาของตัวเองแล้ว
เราจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้โลก
ว่าโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
เพื่อเราจะปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ภายใน
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”

เนื้อหาที่สำ�คัญของประเด็นชุด “ปฏิรูป”
ถู ก สอดแทรกอยู่ ใ นสารคดี ก ารเดิ น ทางผ่ า น
เมืองใหญ่ที่ผู้ดำ�เนินรายการเดินทางไปถึงในช่วง
เวลา 24 ชัว่ โมง โดยเป็นการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
ปัญหาของโลกสมัยใหม่และมุมมองการปรับตัว
เพื่อรับมือกับอนาคตของแต่ละเมือง เพื่อให้ผู้ชม
เข้าใจรากของปัญหาสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั
และความคิดใหม่ที่จะอยู่รอดในยุคโลกาภิวัตน์
เช่น ตอน “24 HRS IN ROME” ซึง่ เป็นการเดินทาง
ไปเรียนรู้ “โรม” เมืองหลวงของประเทศอิตาลี
เนื้ อ หาในสารคดี จ ะนำ � เสนอความคิ ด ปฏิ รู ป
ใหม่ ๆ อาทิ การปฏิรูปตนเองของวาติกัน การ
จัดการเมืองใหญ่ การปฏิรูปประเทศรอบด้าน
ของนายกรั ฐ มนตรี อิ ต าลี มั ต เตโอ เรนซี
และการปฏิรูปรถไฟ
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ทั้งนี้ การนำ�เสนอในประเด็นปฏิรูปจะถูก
สร้ า งสรรค์ อ อกมาในแนวชวนให้ ผู้ ช มครุ่ น คิ ด
มองปัญหาด้วยมุมมองใหม่และแสวงหาทางเลือก
ใหม่ในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็น
สำ�คัญ ๆ ของประเทศโดยไม่สรุปแทนคนดู และ
ไม่ผูกขาดการตีความ พยายามเน้นไปที่ประเด็น
ของโลกสมั ย ใหม่ เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย งการติ ด กั บ ดั ก
ปัญหาเดิม ๆ ท่ามกลางความขัดแย้งในสังคม
ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั ง เช่ น รายการโทรทั ศ น์ ทั่ ว ไป
ที่น�ำ เสนอในประเด็นปฏิรูปก่อนหน้านี้
ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการปรับใช้แนวคิด
และการเรี ย นรู้ จ ากภายนอกให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ปัญหาสมัยใหม่ทปี่ ระเทศไทยกำ�ลังเผชิญ รายการ
โลกเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนโลก จึงออกแบบรายการ
ให้มกี ารสนทนาแบบฟอรัมเพือ่ เปรียบเทียบกรณี
ศึกษาในต่างประเทศกับประเทศไทย ให้ผู้ชม
เห็นภาพชัดเจนขึน้ และยังเป็นการสร้างเครือข่าย
การมีสว่ นร่วมในการเปิดพืน้ ทีร่ บั ฟังความคิดเห็น
ต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ ดังเช่น วงสนทนา
ในตอน “REIMAGINING BANGKOK จินตนาการ
ใหม่กรุงเทพฯ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อชวนหลากหลาย
นักคิด นักสร้างสรรค์ มาร่วมแลกเปลี่ยนและ
ร่วมกันกำ�หนดอนาคตใหม่ให้กรุงเทพฯ เป็นเมือง
น่าอยู่ในอนาคต
ด้านหลังจอ
การสร้ า งบรรยากาศแห่ ง การพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยน แสดงความเห็นในประเด็นที่สังคม
มองว่ า จำ � เป็ น ต้ อ งปฏิ รู ป คื อ กิ จ กรรมสำ � คั ญ
ที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้น แม้ว่าบรรยากาศทั่ว ไป
ในสังคมจะอยู่ในภาวะอึมครึมเงียบงันก็ตามที
สิ่งที่ After Shake ทำ� นอกจากการสื่อสารผ่าน
รายการโทรทัศน์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมี
การสร้างพื้นที่สื่อสารอื่น คือ เวทีเสวนา เว็บไซต์
และแฟนเพจ เพือ่ ทำ�ให้วาระการปฏิรปู ถูกถกกัน
อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยจะขอกล่าวอธิบาย
รายละเอียดดังนี้

เวทีเสวนา ครั้งที่ 1
“แรงงานหนักมาก ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน”
วันจัดงาน : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วงเสวนาทีเ่ ชิญกลุม่ คนทีส่ นใจเรือ่ งแรงงาน
มาพู ด คุ ย วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สังคมไทยผ่านมุมมองเรื่องแรงงาน ซึ่งถือเป็น
คนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่นอกจากจะมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายยุค
สมัย แต่ในสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป แรงงานได้อะไรจากความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง รวมถึงพูดคุยถึงอนาคตของแรงงาน
ยุคใหม่ทคี่ �ำ ว่า “ฟรีแลนซ์” เริม่ เข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของรูปแบบการทำ�งาน

ผู้ ร่ ว มเสวนาคื อ ศิ โรตม์ คล้ า มไพบู ล ย์
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์   วิชัย นราไพบูลย์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย   ธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาความคิด
สร้ า งสรรค์ ท างธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม
แบ๊ ง ค์ งามอรุ ณ โชติ อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี และปรั ช ญา
สิงห์โต ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) ดำ�เนิน
การเสวนาโดย อรุชิตา อุตมโภคิน ไทยพีบีเอส
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เวทีเสวนา ครั้งที่ 2
“เฟรชชี่ : ห้ามจีบ ห้ามรัก ห้ามว้ากน้อง”
วันจัดงาน : วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ทุกปี ทุกการเปิดเทอมใหม่ หน้าสื่อทั้งหลาย
จะกลับมาอยูใ่ นวงสนทนาเดียวกันนัน่ คือ “การรับน้อง”
ซึง่ บ่อยครัง้ สร้างปัญหา โดยเฉพาะระบบ “SOTUS” ที่
หลายคนบอกว่าถึงเวลาเปลีย่ นแปลง ขณะทีอ่ กี ไม่นอ้ ย
ก็ ม องว่ า มั น จำ � เป็ น สำ � หรั บ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข อง
ผู้มาใหม่
แม้ ก ารพู ด คุ ย จะดู เ หมื อ นหยิ บ ยกประเด็ น
เล็กน้อยทีไ่ ม่มผี ลต่อการขยับเขยือ้ นเปลีย่ นแปลงสังคม
แต่สง่ิ ทีแ่ ฝงอยูใ่ นหัวข้อการรับน้องทีถ่ กู วางเป็นประเด็น
หลักของการเสวนาคือ “สิทธิมนุษยชน” ซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้ น พื้ น ฐานที่ ค วรถู ก พู ด ถึ ง ตั้ ง แต่ อ ยู่ ใ นสถาบั น การ
ศึกษา ซึ่งสัมพันธ์กับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในยุครัฐบาลทหารที่ถูกตั้งคำ�ถามว่าที่เห็นและเป็น
อยู่นั้น คนในสังคมควรมีท่าทีอย่างไร
ผู้ ร่ ว มเสวนาคื อ ปทิ ต ตา มาประเสริ ฐ กลุ่ ม
การศึกษาเพื่อความเป็นไท  ธารินทร์ เมตตา ตัวแทน
นักศึกษาที่อยู่ในระบบ SOTUS  ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์
กลุ่มสมัชชาเสรีภาพแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ดำ�เนินการเสวนา
โดย วิภาพร วัฒนวิทย์ ไทยพีบีเอส
เวทีเสวนา ครั้งที่ 3
“กลัวผีประชานิยม”
วันจัดงาน : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นโยบายประชานิยมถูกมองจาก 2 ฟากความคิด
ทางการเมืองไม่เหมือนกัน หรือจะกล่าวให้ชัดกว่านั้น
ก็คือ ต่างกันโดยสิ้นเชิง อีกฟากมองว่าประชานิยม
คือยาพิษที่ทำ�ลายโครงสร้างความคิดและโครงสร้าง
ทางสังคม ปลูกฝังความเชื่อแบบแบมือรอ อีกทั้งการ
ให้ของฝ่ายการเมืองยังเคลือบแคลงไว้ด้วยวาทกรรม
“ประชาชนซื้อได้”
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แน่นอนอีกฟากที่เห็นต่างย่อมมองมันในแง่
งาม ประชานิยมในอีกมิติหนึ่งคือการทำ�ให้คนจน
คนตั ว เล็ ก ตั ว น้ อ ยที่ อำ � นาจต่ อ รองมี เ พี ย งการ
หย่อนบัตรเลือกตั้งนั้น สามารถเข้าถึงสวัสดิการรัฐ
เข้าถึงทรัพยากรบางอย่างทีน่ าน ๆ ทีนกั การเมืองจะ
ส่งมันไปถึงต้นขั้วของอำ�นาจอธิปไตยแบบตกหล่น
ระหว่างทางน้อยที่สุด
บนความคลุมเครือว่าประชานิยมนั้นถูกมอง
ในระนาบใดกันแน่ เราควรเข้าใจมัน หรือกลัวมัน
ไว้กอ่ น เราเชิญ ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผูอ้ �ำ นวยการ
วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ สถาบัน TDRI   ภัควดี
วีระภาสพงษ์ นักเขียน  พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ
พระนักคิด มาร่วมเสวนา โดยมี จักรชัย โฉมทองดี
จาก OXFAM ดำ�เนินการเสวนา
เวทีเสวนา ครั้งที่ 4
“กลัวเราไม่รักกัน”
วันจัดงาน : วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ ROOT GARDEN (ทองหล่อ)
“ปรองดอง ต้องรักกัน ต้องปรองดอง รักกัน
สามัคคีกัน” ประโยคจากกลุ่มคนไม่น้อยที่อยาก
เห็นคนไทยรักกัน แต่ความรักในมิติทางการเมือง
นั้น จำ�เป็นต้องอธิบายให้ชัดว่า “รักเพื่อเข้าใจ”
ให้รวู้ า่ คนคิดไม่เหมือนกันนัน้ มีฐานความคิดมาจาก
สิ่งใด หรือ “รักเพื่อจัดระเบียบ” อันมีสภาพบังคับ
ให้ทุกคนเป็นเหมือนกัน
ไทยพีบีเอสเชิญนักคิด นักวิชาการ ศิลปิน
มาร่ ว มพู ด คุ ย ในบรรยากาศเป็ น กั น เองกลาง
ทองหล่อ ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า อาจารย์ประจำ�คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มนทกานติ
รังสิพราหมณกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสาร
Madame FIGARO  ศาสวัต บุญศรี ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจำ�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร และตุล
ไวฑูรเกียรติ ศิลปินวงอพาร์ตเมนต์คุณป้า ดำ�เนิน
รายการโดย วิภาพร วัฒนวิทย์ ไทยพีบีเอส

เวทีเสวนา ครั้งที่ 5
“กลัวไม่ได้ปฏิรูป”
วันจัดงาน : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ ไทยพีบีเอส
มากกว่า 1 ปีที่การเคลื่อนไหวทางการเมือง
โดยชูธงปฏิรูปประเทศถูกสานต่อโดยรัฐบาล คสช.
วาทกรรม “ปฏิรูป” ยังคงเป็นวาระหลักที่ฝ่าย
การเมืองให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะ
ในระยะเริ่มต้น แต่ในระยะสุดท้ายปลายปี พ.ศ.
2558 เรื่องการปฏิรูปกลับถูกพูดถึงอย่างแผ่วเบา
ราวกับว่า “การปฏิรูป” เป็นเพียงฝันเล็กน้อยของ
คนหมู่มากเท่านั้น
ไทยพีบีเอสเชิญคนที่มีความคิดอ่านด้านการ
ปฏิรูป บ้างมีส่วนเข้าไปขับเคลื่อนทำ�งานโดยตรง
ต่อการปฏิรูปมาปัจฉิมเสวนาที่ไทยพีบีเอส รสนา
โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.)
หาญณรงค์ เยาวเลิศ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่ง
ชาติ (สปช.) และศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร โดยมี วราวิทย์ ฉิมมณี ไทยพีบีเอส
ดำ�เนินการเสวนา
สื่อออนไลน์
นอกจากการนำ � เสนอเนื้ อ หาผ่ า นรายการ
โทรทัศน์ เวทีเสวนา อีกพื้นที่สำ�หรับการสื่อสาร
ความเห็นที่หลากหลายในประเด็น “ปฏิรูป” สู่
พืน้ ทีส่ าธารณะก็คอื การใช้สอื่ ออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์
และแฟนเพจเฟซบุ๊ก โดย www.Aftershake.net
นั้นมีเนื้อหานำ�เสนอตลอดระยะเวลาในการทำ�งาน
212 เรื่อง ขณะที่ในเฟซบุ๊ก facebook.com/
aftershake.net นั้นมีสมาชิกที่คลิกไลค์ประมาณ
5,700 บัญชี โดยทั้ง 2 แพลตฟอร์มได้รับกระแส
ตอบรับมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เวลา และประเด็นสื่อสาร
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ส่วนที่ 3 : ไทยพีบีเอสพร้อมอยู่ข้างเคียงสังคม

ปรั
บ
โฉม
วิทยุไทยพีบีเอส
ครึ่งหลังปี พ.ศ. 2558 คือช่วงเวลาแห่งการตั้งหลักเพื่อเตรียมปรับปรุงแผนงาน

วิทยุไทยพีบีเอส เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่ออกใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียง
ให้ ส.ส.ท. ดำ�เนินการตามภารกิจทีร่ ะบุไว้ใน พ.ร.บ. ทำ�ให้ ส.ส.ท. ไม่สามารถดำ�เนินการ
ออกอากาศวิทยุในระบบแอนะล็อกได้ ดังนั้น แผนการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ในปี พ.ศ. 2558 จึงยังคงดำ�เนินการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ โดยรับฟังทางเว็บไซต์
www.thaipbsonline.net หรือแอปพลิเคชัน Thaipbs ทุกวันระหว่างเวลา 08.00 22.00 น.
อย่างไรก็ดี ข้อจำ�กัดของช่องทางเผยแพร่ดังกล่าว กลับเป็นโอกาสให้วิทยุ
ไทยพีบีเอสได้ปรับตัวสู่วิทยุบนสื่อใหม่เต็มรูปแบบเช่นเดียวกับอีกหลายสถานีวิทยุ
ทั่วโลก ขณะเดียวกันก็วางบทบาทตนเองเป็นผู้ผลิตหรือสร้างสรรค์เนื้อหาข่าวและ
รายการ (Content Provider) ป้อนให้แก่สถานีวทิ ยุในเครือข่ายทีก่ ระจายเสียงในระบบ
แอนะล็อก ทั้งเครือข่ายวิทยุชุมชนและวิทยุสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในลักษณะ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย กอปรกับข้อเท็จจริงที่ กสทช. กำ�หนดให้
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สถานีวทิ ยุสอื่ สาธารณะทีล่ งทะเบียนกับ กสทช. ต้องมีรายการ
ที่ผลิตเองร้อยละ 60 และร่วมผลิตกับภาคีเครือข่ายร้อยละ
40 ของเวลาออกอากาศ ทำ�ให้โอกาสความร่วมมือดังกล่าว
มีความเป็นไปได้ยิ่งขึ้น
การทำ � งานวิ ท ยุ ใ นปี พ.ศ. 2558 ส่ ว นใหญ่ จึ ง เป็ น
งานปรับปรุงระบบการออกอากาศบนสื่อใหม่ (new media)
ให้เข้าถึงง่าย ใช้รับฟังสดและย้อนหลังได้สะดวก สอดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบัน ซึ่งเมื่อเว็บไซต์ใหม่เสร็จก็จะ
เปลี่ยน URL จากเดิมเป็น www.ThaiPBSRadio.com พร้อม
แอปพลิเคชัน ThaiPBS ใหม่ที่เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กว่าแอปพลิเคชันเดิม
นอกจากงานปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทางการรั บ ฟั ง และการ
เพิ่ ม โอกาสเข้ า ถึ ง สาระของรายการแล้ ว แผนกงานวิ ท ยุ
ยังเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและผังรายการ หวังผลทางการตลาด
เพื่อสร้างภาพลักษณ์สถานีวิทยุไทยพีบีเอสด้วย งานปรับโฉม
ระยะแรก เริ่มจากการปรับและลดรายการเพลงจาก “สโมสร
ดนตรี” และ “Music Intelligence” เป็นรายการ “เริ่มต้น
จากดนตรี ” ที่ เ น้ น การทำ � ความเข้ า ใจโลกทั ศ น์ ข องผู้ ค น
ต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและดนตรีโดยมีคณ
ุ วิรยิ ะ สว่างโชติ
นักวิชาการอิสระด้านวัฒนธรรมศึกษาเป็นผู้จัดรายการ และ
ในปี พ.ศ. 2559 งานวิทยุก็มีแผนต่อเนื่องที่จะจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมกับแฟนรายการนี้ด้วย
จากการปรั บ ลดรายการเพลงลง ทำ � ให้ ส ถานี วิ ท ยุ
มีช่วงเวลาออกอากาศเพิ่มขึ้น ทีมงานจึงจัดสรรผังรายการ
และสร้างสรรค์รายการใหม่ให้ครอบคลุมความสนใจของผู้ฟัง
ทุกช่วงวัยและภูมิหลังอย่างกว้างขวาง ทั้งผู้แสวงหาความสุข
ด้านในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ภาคประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อนอันเนื่องมาจากโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาวารสารศาสตร์และ
สือ่ สารมวลชน ชาวบ้านและเยาวชนทีก่ �ำ ลังแสวงหาเอกลักษณ์
คนรุ่นใหม่ที่ปรารถนาอยากรู้จักโลกรอบตัวในสำ�นวนภาษา
ที่ตนคุ้นเคย รายการใหม่เหล่านี้ได้ทยอยเปิดตัวบนหน้าปัด
ออนไลน์แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
รายการใหม่ อาทิ “ที่นี่...มีลมหายใจ” กระจายเสียง
ทุกวันอาทิตย์ 11.00 - 12.00 น. โดยผู้จัดรายการเสียงสวย
จิตสดใส คุณกรรจริยา สุขรุ่ง นักเขียนอิสระผู้ครํ่าหวอด
ในแวดวงกระบวนการเรียนรูต้ นเองจากด้านใน (contemplative education) รายการ “เสียงคนทำ�ทาง” พืน้ ทีส่ ง่ เสียงของ
ผู้ใช้แรงงาน ออกอากาศเป็นเวลา 30 นาที ทุกเช้าวันอาทิตย์
เวลา 10.30 - 11.00 น. ผู้ด�ำ เนินรายการคือ คุณวาสนา ลำ�ดี

ผู้แทนเครือข่ายแรงงาน รายการ “พิกัดเพศ” ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 11.00 น. รายการนี้เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือกันระหว่างงานวิทยุไทยพีบีเอสกับมูลนิธิสร้าง
ความเข้ า ใจเรื่ อ งสุ ข ภาพหญิ ง (สคส.) ซึ่ ง นำ � เสนอความรู้
ความเข้าใจในเพศสภาพต่าง ๆ และมิติความสัมพันธ์ของผู้คน
ต่างภูมิหลังและโลกทัศน์ทั้งระดับสถาบันครอบครัว ชุมชน
และสังคมวงกว้าง รวมทั้งอีกหลายรายการที่ให้ข้อมูลข่าวสาร
อย่ า งรั ด กุ ม และรอบด้ า น พร้ อ มแง่ มุ ม ใหม่ ๆ อั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพินิจพิจารณาต่อ
รายการใหม่ที่เน้นข่าวนโยบายสาธารณะ เช่น รายการ
“คิดบนรอยต่อ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
และ “ฟังเสียงประเทศไทย” ทุกวันอังคาร เวลา 10.30 - 11.00 น.
และ “ฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์” ทุกวันเสาร์ เวลา
19.00 - 20.00 น. นอกจากนี้ยังมีรายการที่เกี่ยวเนื่องกับ
นโยบายเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมอาเซี ย น เช่ น รายการ
“ใกล้ตาอาเซียน” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
และรายการ “Inside ASEAN” ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 10.30 - 11.00 น. ดำ�เนินรายการโดยคนข่าวอาวุโส
ของสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อสที่ มี ป ระสบการณ์ เ ป็ น
ที่ยอมรับ รวมทั้งรายการเชิงวิเคราะห์ข่าวและการทำ�งานของ
สื่อมวลชนอย่าง “สะกดรอยสื่อ” ซึ่งมีคุณธาม เชื้อสถาปนศิริ
นักวิชาการรุน่ ใหม่ดา้ นสือ่ สารมวลชน ดำ�เนินรายการทุกวันพุธ
เวลา 10.30 - 11.00 น.
แผนการปรับปรุงเมนูรายการวิทยุใหม่ยงั ดำ�เนินต่อเนือ่ ง
ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 พร้อมแผนยุทธศาสตร์เชิงการตลาด
ผ่านกิจกรรมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ฟังแต่ละกลุ่ม ซึ่งเริ่มตระเตรียม
แล้วตัง้ แต่ครึง่ หลังปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา อาทิ โครงการอบรม
อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ไทยพีบีเอสเพื่อผลิตละครวิทยุ โครงการ
ดนตรีอินดี้ในอาเซียน (Indy in ASEAN) เทศกาลเสียงเพลง
จากภายใน (Spiritual Music Festival) โครงการสื่อเสียง
นิทานเด็ก ตลอดจนโครงการสื่อเสียงหนังสืออ่านนอกเวลา
สำ�หรับเด็กและเยาวชน ฯลฯ กิจกรรมการตลาดเหล่านี้จัดขึ้น
เพื่ อ หวั ง ผลต่ อ การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ วิ ท ยุ ส าธารณะ
ไทยพีบีเอส การสร้างภาพลักษณ์ (Brand) ชื่อไทยพีบีเอส
และกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายจากหลากหลายกลุ่ม
ทั่วประเทศ ทั้งเครือข่ายผู้สร้างสรรค์รายการคุณภาพและ
เครือข่ายผู้บริโภคสื่อดีมีสาระ ฐานผู้นิยมสถานีวิทยุออนไลน์
ในโลกดิจิทัล
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ส่วนที่ 3 : ไทยพีบีเอสพร้อมอยู่ข้างเคียงสังคม

การเติบโต

สืภายใต้่อภใหม่
ไทยพีบีเอส
ูมิทัศน์สื่อยุคดิจิทัล
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ในยุคที่ภูมิทัศน์สื่อใหม่มีการเติบโตที่เด่นชัดในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง

เทคโนโลยี พฤติกรรมผูช้ ม จำ�นวนของการผลิตคอนเท้นส์ ไทยพีบเี อสได้เปิดพืน้ ทีใ่ ห้บริการบนสือ่ ใหม่
หรือนิวมีเดียมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 และเติบโตในแต่ละช่องทางมาโดยตลอด ควบคูก่ บั การปรับเปลีย่ น
พัฒนารูปแบบการนำ�เสนอเนื้อหาในสื่อใหม่
สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีแนวโน้มจะใช้เวลาออนไลน์
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี พ.ศ. 2558 อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 42 - 76.9 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
สมาร์ตโฟนได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในทุกช่วงเวลา นั่นแสดงว่า
การบริโภคข้อมูล ข่าวสาร และเนือ้ หาของประชาชนจะสามารถได้รบั ข้อมูลในทุกที่ ทุกเวลา ใกล้ชดิ ขึน้
สะดวกขึ้น และด้วยช่องทางที่ง่ายขึ้น

ข้อมูล :
Thailand Internet
User Profile 2015 ของ
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

การเติบโตสื่อใหม่ไทยพีบีเอสภายใต้ภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิทัล 71

สื่อมวลชนหรือแม้แต่ “สื่อสาธารณะ” จึงต้องเร่งในการปรับตัว ปรับรูปแบบ ปรับกระบวนการ
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์สื่อใหม่ที่มีพัฒนาการอย่างไม่หยุดนิ่ง โดย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558
สื่อสังคมออนไลน์ของไทยพีบีเอสยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้

นอกจากแพลตฟอร์ ม ที่ ห ลากหลายแล้ ว สื่ อ ใหม่ ยั ง พั ฒ นารู ป แบบการนำ � เสนอเนื้ อ หาให้ มี
ความแตกต่างตรงใจกลุม่ เป้าหมายด้วยกลยุทธ์การตลาดด้านเนือ้ หาทีป่ รับปรุงเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
นำ�เสนอด้วยเทคนิคใหม่ ๆ และนี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมในช่องทางต่าง ๆ ในรอบปี พ.ศ. 2558

ข่าวออนไลน์ยอดนิยม
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คลิปย้อนหลังยอดนิยม

รายการย้อนหลังยอดนิยม

ช่องทางที่ได้รับความนิยม และได้รับการ
ตอบรับจากแฟน ๆ ไทยพีบเี อส คือ facebook.com/
ThaiPBSFan สือ่ สังคมออนไลน์ยอดนิยมของคนไทย
และนี่คือโพสต์หรือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ทาง Facebook Page ThaiPBS ตลอดปี 2558

ย่อโลกของเนื้อหาอยู่ในมือคุณ
กับ Mobile Application
ปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ “Mobile First” แต่ก้าวสู่
“Mobile Only” เพราะการสื่อสารหรือเทคโนโลยี
เข้ามาในชีวติ ประจำ�วันมากขึน้ ทำ�ให้ประชาชนทัว่ ไป
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรูไ้ ด้สะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายมากขึน้ โดยเฉพาะการเข้ามาของสมาร์ตโฟน และ
แท็บเลต ทำ�ให้อยูท่ ไี่ หนก็สามารถติดตาม ค้นหาข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ต้องการได้ ไทยพีบีเอสพัฒนาเนื้อหาและ

นำ�ข้อมูลข่าวสารบริการให้ผู้ชมในรูปแบบ Mobile
Application มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 ได้เพิม่ เติมฟังก์ชนั
ปรับดีไซน์ และระบบงานให้ค รอบคลุ มทุ ก ระบบ
ปฏิบัติการเพื่อความสะดวกของผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม
ปัจจุบันแอปพลิเคชันที่มีให้บริการอย่างเป็นทางการ
และสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android
ได้แก่
1. Thai PBS ข่าว รายการ และบริการในการ
ชมสด ชมย้อนหลังบนแอปพลิเคชัน
2. Thai PBS Magazine หนังสือและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
นอกจากนี้ได้เตรียมเปิดบริการแอปพลิเคชัน
ใหม่ Thai PBS Catchup เพือ่ ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่ให้เกาะติดกับการรับชม
รายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่สะดวก เป็นบริการ
ชมย้อนหลังแบบฉับไว แม้พลาดการรับชมทางหน้าจอ
ก็ ส ามารถเกาะติ ด ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น Thai PBS
Catchup ได้ทันที และ Thai PBS Plus สำ�หรับ
ผู้ชมทางหน้าจอที่ต้องการมีส่ว นร่ ว มในรู ป แบบที่
สนุกสนาน ได้สาระกับเนื้อหาของไทยพีบีเอส กับ
2nd Screen Application เพื่อให้ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่ง
กับรายการของไทยพีบีเอส รอติดตามบริการต่าง ๆ
เหล่านี้บนสมาร์ตโฟนในมือคุณได้ในปี พ.ศ. 2559
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ส่วนที่ 3 : ไทยพีบีเอสพร้อมอยู่ข้างเคียงสังคม

การยุติการออกอากาศ

โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก
แห่งแรกของประเทศไทย

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัลอย่างเต็มตัวมาแล้วกว่าสองปี แต่ด้วย

สภาวะทางเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขาลงอย่างหนัก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างช่วยกัน
ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาเติบโตอย่างทีค่ วรจะเป็น เช่นเดียวกับเส้นทางเดิน
ของการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่มีวงเงินการประมูลของ 24 ช่อง
ประเภทธุรกิจ มีมูลค่าสูงถึงห้าหมื่นกว่าล้านบาทที่จะนำ�ไปเป็นรายได้ของแผ่นดินนำ�มาใช้
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป หากสภาพของอุตสาหกรรมนี้ก็ไม่ต่างจากสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่อยู่ในช่วงขาลงเช่นกัน ทุกฝ่ายที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ทีวีดิจิทัลนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการช่องทีวี หรือผู้ประกอบการให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ล้วนกำ�ลังเดินฝ่าวิกฤตทีวีดิจิทัลไปพร้อม ๆ กัน จะเห็นได้จากมีผู้ประกอบกิจการ
บางรายปฏิเสธที่จะชำ�ระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่และเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจ การฯ บ้างแล้ว อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายยังต้องเดินต่อไปเพราะใบอนุ ญาต
“ไม่อนุญาตให้ตาย” เขาว่ากันเช่นนั้น
ในอุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล นั้ น ส.ส.ท. ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบกิ จ การ
3 ใบอนุญาตด้วยกัน ประกอบด้วย ผู้ให้บริการโทรทัศน์ (Service Provider) ผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (Network Provider) และเป็นผู้ให้บริการ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Facility Provider) ส.ส.ท.
จึ ง ถื อ เป็ น ฟั น เฟื อ งชิ้ น สำ � คั ญ หนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล นี้
จะเห็นได้จากใบอนุญาตทั้ง 3 ใบที่ถืออยู่นั้นล้วนมีความสำ�คัญทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินระบบดิจทิ ลั ระดับชาติ ที่ ส.ส.ท. รับหน้าที่
ดำ�เนินการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถ
ดำ�เนินการได้ตามแผนที่สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำ�หนด เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ช่วยส่งเสริม
แผนการเปลีย่ นผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกสูร่ ะบบดิจทิ ลั ของประเทศให้ด�ำ เนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
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การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินระบบดิจทิ ลั
ของ ส.ส.ท. สามารถดำ�เนินการได้ตามแผนที่สำ�นักงาน
กสทช. กำ�หนด ซึ่งปัจจุบันการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลดำ�เนินการเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว โดยได้ติดตั้ง
สถานีหลัก 39 สถานี สถานีเสริม 16 สถานี ครอบคลุม
พื้นที่ให้บริการถึงร้อยละ 82.39 ของจำ�นวนครัวเรือน
ทั้งประเทศ การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากจะช่วยเร่งให้ประชาชนหันมาชม
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินระบบดิจทิ ลั ได้มากขึน้ แล้ว ยังส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง ทำ�ให้ประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนา
ทางการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และเศรษฐกิจ
รวมทัง้ ด้านอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้กล่าวถึง อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน

รูปที่ 1 สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ของ ส.ส.ท.

ตารางที่ 1 แผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในปี พ.ศ. 2557
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สถานี
ก�ำหนดการให้บริการ
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
1 เมษายน 2557
เชียงใหม่		
สงขลา		
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
1 พฤษภาคม 2557
ระยอง
สิงห์บุรี
สุโขทัย
1 มิถุนายน 2557
ขอนแก่น
อุดรธานี

ตารางที่ 2 แผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในปี พ.ศ. 2558
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สถานี
ก�ำหนดการให้บริการ
ร้อยเอ็ด
เชียงราย
1 สิงหาคม 2558
สระแก้ว
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต		
1 ตุลาคม 2558
ตรัง
สุรินทร์
สกลนคร
ล�ำปาง
น่าน
1 ธันวาคม 2558
เพชรบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
กาญจนบุรี
ชุมพร
ตราด
1 กุมภาพันธ์ 2558
มุกดาหาร
ตาก
แม่ฮ่องสอน		
ระนอง
เลย
1 เมษายน 2558
ชัยภูมิ
แพร่
สตูล
อุตรดิตถ์
บึงกาฬ
1 มิถุนายน 2558
ศรีสะเกษ
ยะลา
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รูปที่ 2 แผนยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกที่ส�ำนักงาน กสทช. ก�ำหนด

การยุตกิ ารออกอากาศโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินระบบแอนะล็อก
ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในกลุม่ อาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
มีการประชุมของคณะรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (ASEAN
Ministers Responsible for Information, AMRI) ซึง่ ได้หารือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยได้มี
ข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้มาตรฐาน Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) เป็นมาตรฐานสำ�หรับโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล และต่อมาได้มีความเห็นร่ ว มกั น ที่ จ ะเลื อ กใช้
มาตรฐาน Second Generation Digital Terrestrial
Television Broadcasting System (DVB-T2) ที่มีความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่า DVB-T
ในการประชุม AMRI ครั้งที่ 10 ที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการกำ�หนดกรอบเวลา
สำ�หรับการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก
ร่วมกัน หรือที่เรียกว่า Analogue switch-off (ASO) ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2563 ส.ส.ท. ให้ความสำ�คัญกับการ
ยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกเป็นอย่างมาก
เพราะนอกจากสามารถช่วยเร่งให้ประชาชนหันมาชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลแล้ว อีกมุมหนึ่งหากไม่ดำ�เนินการ
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ด้วยความรอบคอบแล้ว อาจจะทำ�ให้ประชาชนสูญเสียโอกาส
ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ด้ ว ยเช่ น กั น อี ก ทั้ ง การยุ ติ
การออกอากาศโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ระบบแอนะล็ อ กนั้ น
ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้อีกด้วย ดังนั้น
ส.ส.ท. จึงมีการวางแผนดำ�เนินการอย่างรอบคอบและรัดกุม
แผนยุตกิ ารออกอากาศโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินระบบแอนะล็อก
ส.ส.ท. แบ่งการยุตกิ ารออกอากาศโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน
ระบบแอนะล็ อ กออกเป็ น 10 ระยะ โดยจะดำ � เนิ น การ
ในลักษณะป่าล้อมเมือง คือเริ่มดำ�เนินการยุติการออกอากาศ
ในสถานีที่ครอบคลุมจำ�นวนประชากรจากน้อยไปหามาก
จากสถานีทคี่ รอบคลุมในระดับอำ�เภอไปหาสถานีทคี่ รอบคลุม
ในระดับจังหวัด ดำ�เนินการจากสถานีเสริมไปหาสถานีหลัก
และเริ่มดำ�เนินการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบแอนะล็อกเป็นสถานีแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2558 ณ สถานี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ
สถานี อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ดังนี้
ระยะที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จำ�นวน 2 สถานี
ประกอบด้วย สถานี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และสถานี
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

รูปที่ 3 แผนยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกของ ส.ส.ท.

ระยะที่ 2 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 สถานี จ.ร้อยเอ็ด
ระยะที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สถานี จ.อุบลราชธานี
ระยะที่ 4 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จำ�นวน 9 สถานี
ประกอบด้ ว ย สถานี อ.ชุ ม พวง จ.นครราชสี ม า สถานี
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สถานี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
สถานี อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานี อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานี อ.เถิน จ.ลำ�ปาง สถานี เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี สถานี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และสถานี อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี
ระยะที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จำ�นวน 2 สถานี
ประกอบด้วย สถานี จ.พะเยา และสถานี อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
ระยะที่ 6 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จำ�นวน 2 สถานี
ประกอบด้วย สถานี จ.สกลนคร และสถานี จ.ระยอง
ระยะที่ 7 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำ�นวน 11 สถานี
ประกอบด้ ว ย สถานี จ.เพชรบุ รี สถานี อ.เวี ย งป่ า เป้ า
จ.เชียงใหม่ สถานี อ.เชียงของ จ.เชียงราย สถานี จ.ตรัง
สถานี จ.บึงกาฬ สถานี จ.อุดรธานี สถานี จ.น่าน สถานี
จ.ตราด สถานี จ.แพร่ สถานี จ.ระนอง และสถานี จ.สตูล

ระยะที่ 8 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จำ�นวน 11 สถานี
ประกอบด้วย สถานี จ.สงขลา สถานี จ.สระแก้ว สถานี
จ.นครสวรรค์ สถานี จ.มุกดาหาร สถานี จ.นครราชสีมา
สถานี จ.สุรินทร์ สถานี จ.นครศรีธรรมราช สถานี จ.ชุมพร
สถานี จ.แม่ฮ่องสอน สถานี จ.ตาก และสถานี จ.เลย
ระยะที่ 9 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำ�นวน 10 สถานี
ประกอบด้วย สถานี จ.สุโขทัย สถานี จ.เพชรบูรณ์ สถานี
จ.ลำ�ปาง สถานี จ.กาญจนบุรี สถานี จ.ชัยภูมิ สถานี
จ.สุราษฎร์ธานี สถานี จ.ยะลา สถานี จ.ขอนแก่น สถานี
จ.สิงห์บุรี และสถานี จ.ภูเก็ต
ระยะที่ 10 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จำ�นวน 3 สถานี
ประกอบด้วย สถานี จ.เชียงราย สถานี จ.เชียงใหม่ และ
สถานีกรุงเทพฯ

การยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแห่งแรกของประเทศไทย 77

สื่อสารเหตุการณ์สำ�คัญ
ส่งต่อกิจกรรมดี ๆ สู่สังคม

ขอขอบคุณสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เอื้อเฟื้อภาพกิจกรรม Bike for Mom และ Bike for Dad

78 ไทยพีบีเอส 2558

สื่อสารเหตุการณ์สำ�คัญ ส่งต่อกิจกรรมดีๆ สู่สังคม 79

สื่อสารเหตุการณ์สำ�คัญ
กิจกรรม Bike for Mom 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558
กิจกรรม Bike for Dad 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
กิจกรรมงานเทียนส่องใจ เนือ่ งในวันเอดส์โลก วันที่
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ส่งต่อกิจกรรมดี ๆ สู่สังคม
กิจกรรม ด.เด็ก คิดดี Thai PBS Kids Day วันที่
3 มกราคม พ.ศ. 2558 มี ผู้ เข้ า ร่ ว มงานทั้ ง สิ้ น
รวม 15,100 คน
มหกรรมเทศนา “มีเทศน์ มีทอล์ค 3” การนำ�เสนอ
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และประสานงานช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ป ระสบภั ย เด็ ก และประชาชนที่ อ ยู่ ห่ า งไกล
ในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร โดยร่ ว มกั บ พระนั ก เทศน์ แ ละ
นักพูดชื่อดังระดับประเทศ จัดงานมีเทศน์มีทอล์ค
ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สัญจร 4 ภาค เพื่อนำ�รายได้
ทั้งหมดมอบแก่สภากาชาดไทยโดยมีผู้เข้าร่วมงาน
ทั้งสิ้นกว่า 15,000 คน
กิจกรรมกรรมการนโยบายสัญจรภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
กิจกรรมกรรมการนโยบายสัญจรภาคอีสาน ภายใต้
ชื่องาน “ตุ้มโฮม” ไทยพีบีเอสพบเพื่อนไทอีสาน
ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น วันที่ 25 กันยายน
พ.ศ. 2558
กิจกรรม “หนึ่งเล่ม..หนึ่งเรื่องดี ๆ ให้น้อง” เป็น
กิจกรรมทีเ่ ชิญชวนให้ผชู้ มส่งแนวคิดการทำ�หนังสือ
ทำ�มือมาคนละ 1 เล่ม เพื่อคัดเลือกเรื่องที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์กับเด็ก นำ�ไปผลิตเป็นรูปเล่ม
ส่ ง ต่ อให้ กับ เด็ก ในชุมชนคลองเตย โดยร่ว มกับ
มูลนิธดิ วงประทีป จัดกิจกรรมในวันส่งมอบหนังสือ
จำ�นวนกว่า 150 เล่ม ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย มีผู้ร่วมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 150 คน
งานมหกรรมรวมไมค์เพือ่ แม่ เนือ่ งในวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมกับ
ผู้ชมรายการสถานีประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 4,000 คน
กิจกรรมThai PBS Kids พาน้องไปปลูกป่าทีอ่ �ำ เภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
80 ไทยพีบีเอส 2558

Bike for Mom 16/08/2558
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Bike for Dad 11/12/2558
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เทียนส่องใจ 27/11/2558

กิจกรรมสัญจรภาคเหนือ 29/05/2558

ตุ้มโฮม กิจกรรมสัญจรภาคอีสาน 25/09/2558
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Thai PBS Kids Day 03/01/2558

หนึ่งเล่ม..หนึ่งเรื่องดี ๆ ให้น้อง 12/09/2558
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ส่วนที่ 4 : ไทยพีบีเอส ทีวีที่คุณวางใจ

4

ไทยพีบีเอส ทีวีที่คุณวางใจ

ส่ ว น ที่ 4

• การคัดสรรรายการดีสู่สังคม
และพื้นที่สร้างสรรค์ของผู้ผลิตอิสระ
• เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและในประเทศ
• เกียรติคุณและรางวัล ปี พ.ศ. 2558
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“

...ไทยพีบีเอส

มุ่งมั่นในการเป็นสถานีโทรทัศน์คุณภาพ
ส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ได้รับการยอมรับว่าสามารถปล่อยให้บุตรหลาน
รับชมรายการส�ำหรับเด็กทางสถานีฯ
ได้ตามล�ำพัง”
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ส่วนที่ 4 : ไทยพีบีเอส ทีวีที่คุณวางใจ

การคัดสรร
รายการดีสู่สังคม

และพื้นที่สร้างสรรค์ของผู้ผลิตอิสระ
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ไทยพี บี เ อส เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอิสระทั้งระดับผู้ประกอบการรายย่อย และระดับชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์รายการดีสู่สังคม โดยมีสำ�นักรายการ และ
สำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะเป็นผู้ท�ำ งานและพัฒนารายการร่วมกับผู้ผลิตอิสระ
สำ�นักรายการกับการคัดสรรรายการดีสสู่ งั คม
ปี พ.ศ. 2558 สำ�นักรายการทำ�หน้าที่ผลิต
และจัดหารายการประเภทรายการเด็ก รายการ
สารประโยชน์ และรายการสาระบันเทิง คิดเป็น
ร้อยละ 45 ของแผนการออกอากาศ มีวิธีจัดหา
รายการทั้ ง ในรู ป แบบผลิ ต รายการเอง ร่ ว มกั บ
หน่วยงานภายนอกผลิตรายการ และเปิดโอกาส
ให้ผู้ผลิตได้เข้ามาช่วยสร้างสรรค์รายการ ดังนี้
กลุ่มรายการเด็กและเยาวชน
ไทยพีบีเอสมุ่งมั่นในการเป็นสถานีโทรทัศน์
คุณภาพสำ�หรับเด็กและเยาวชน ได้รับการยอมรับ
ว่ า สามารถปล่ อ ยให้ บุ ต รหลานรั บ ชมรายการ
สำ�หรับเด็กทางสถานีฯ ได้ตามลำ�พัง แผนจัดทำ�
รายการ ปี พ.ศ. 2558 ยังคงจัดสรรพื้นที่รายการ
สำ�หรับเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาที่เหมาะสม

สอดคล้องกับพฤติกรรมของแต่ละช่วงวัย มีสดั ส่วน
ชั่วโมงการออกอากาศสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง รวม
เป็น 1,040 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น
เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 6 ปี ได้แก่ กลุ่มรายการ
Thai PBS Kids, Thai PBS Kids Morning
และ Thai PBS Kids Afternoon ทุ ก วั น
จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 06.00 น. - 07.00 น.
และ 17.00 น. - 18.00 น. Thai PBS Kids
Weekend ทุ ก วั น เสาร์ แ ละวั น อาทิ ต ย์ เวลา
06.00 น. - 08.00 น. ได้แก่ รายการขบวนการ
FUN นํ้านม ตาต้า ตีตี้ โตโต้ ไดโนจอมป่วน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื้อหารายการเน้น
ความสนุ ก สนานและเสริ ม สร้ า งจิ น ตนาการ
ในลักษณะของการเรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อการ
พัฒนาร่างกายและจิตใจอย่างสมวัย
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เด็กวัยประถม อายุ 7 - 12 ปี เป็นพื้นที่สำ�หรับ
เด็กได้มาแสดงออกทางความคิด กล้าพูด กล้าทำ�
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโต
ด้วยความพร้อมทัง้ กายและใจอย่างเต็มทีใ่ นอนาคต
รายการสำ�หรับเด็กในช่วงวัยนี้ จะส่งเสริมทักษะ
และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ผ่านการลงมือทำ�จริง และเป็นการ
ปลูกจิตสำ�นึกของเด็กให้มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้
เรียนรูแ้ ละนำ�ไปคิดต่อยอดใช้ได้จริงในชีวติ ประจำ�วัน
ได้แก่ รายการท้าให้อา่ น Good Morning, Animals
Speak สอนศิลป์ คิดวิทย์ ไอซายน์ ฉลาด
ยกกำ�ลังสอง หม้อข้าวหม้อแกง สภาเสียงไร้เดียงสา
สนามเด็กเล่น ในด้านการนําเสนอรายการมีการ
ร้ อ ยเชื่ อ มให้ เ ป็ น รายการเดี ย วกั น ต่ อ เนื่ อ งกั น

แต่ละช่วงเวลา เนื้อหาที่มาประกอบกันแต่ละส่วน
ประกอบด้วยรูปแบบทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย
เช่น แอนิเมชัน ศิลปะ ดนตรี เกม วิทยาศาสตร์
และการทดลอง ภาษาและการอ่ า น อาหาร
โภชนาการ ฯลฯ เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ติดตาม
ไปตลอดรายการ
การจัดกิจกรรม Thai PBS Kids Club เพื่อเป็น
พื้นที่ให้เด็ก ๆ และสมาชิกไทยพีบีเอส คิดส์ ได้มี
โอกาสเข้าร่วมสนุกเป็นผู้ร่วมรายการ เพื่อสร้าง
ไทยพี บี เ อส คิ ด ส์ ใ ห้ เ ป็ น สถาบั น และเป็ น ผู้ นํ า
รายการสํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี เ นื้ อ หาที่ มี คุ ณ ค่ า อย่ า ง
แท้จริง สามารถสร้างอัตลักษณ์ (Uniqueness)
มีความเป็นต้นแบบ (Original) เป็นที่อ้างอิงได้ใน
อุตสาหกรรม (Benchmarking)
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การจัดทำ�เว็บไซต์ Thai PBS Kids (www.
thaipbs.or.th/kids) สังคมออนไลน์ที่มุ่งเน้นให้
ผู้ เข้ า ชมเว็ บ ไซต์ ไ ด้ รั บ ชมติ ด ตามรายการและ
กิจกรรมต่างๆ ของสถานีฯ นำ�เสนอข้อมูลความรู้
ที่มีประโยชน์ เพื่อเติมทักษะการเรียนรู้ และ
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ รวมทั้ง
นำ�เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผู้ปกครอง
สำ�หรับกลุม่ รายการสารประโยชน์และสารคดี
สำ�นักรายการได้ออกแบบแนวคิดรายการ และ
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ผ ลิ ต อิ ส ระเข้ า มาร่ ว มสร้ า งสรรค์
รายการ ดังนี้

กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สุขต่างองศา
(ร่วมผลิตกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หนังพาไป ดูให้รู้
กลุม่ รายการสารคดีทสี่ ง่ เสริมการตัง้ คำ�ถาม
ต่อวิถีชีวิต สิทธิ วัฒนธรรม เพื่อสร้างมุมมองใหม่
ได้ แ ก่ รายการพื้ น ที่ ชี วิ ต สามั ญ ชนคนไทย
วัฒนธรรมชุ บ แป้ ง ทอด ทางนำ � ชี วิ ต สารคดี
16 สิงหาคม จากสงครามสู่สันติภาพ สู้เพื่อสิทธิ์
(ร่วมผลิตกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

กลุ่มรายการอาหาร การทำ�อาหาร วัตถุดิบ
ทีส่ มั พันธ์กบั ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นกับอาหาร ได้แก่
รายการ Foodwork ภัตตาคารบ้านทุ่ง กินอยู่คือ
กลุ่มรายการกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ ได้แก่ รายการ ข.ขยับ Human Ride
จักรยานบันดาลใจ Bike Stories
กลุม่ รายการสารคดีเพือ่ การเรียนรูโ้ ลกกว้าง
สร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ รายการ Spirit of Asia
ทั่วถิ่นแดนไทย และเที่ยวไทยไม่ตกยุค (ร่วมผลิต

กลุ่มรายการสารประโยชน์ที่ส่งเสริมการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาการสาขาต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ รายการ
ยาหมอบอก (ร่ ว มผลิ ต กั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล)
The Surveyor และ อัจฉริยะระฟ้า (ร่วมผลิต
กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ
องค์การ Gistda)
กลุ่มรายการดนตรี ได้แก่ รายการดนตรี
กวีศิลป์ ข้างหลังเพลง
กลุม่ รายการเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ได้แก่
รายการ Home room
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สำ�นักเครือข่ายสือ่ สาธารณะกับการพัฒนาศักยภาพผูผ้ ลิตอิสระสูห่ น้าจอไทยพีบเี อส
ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่เกิดสัดส่วนเนื้อหา
รายการจากฝีมือของเครือข่ายผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่
มากขึ้นถึงร้อยละ 5.62 ซึ่งเติบโตจากปี พ.ศ. 2557
ที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.3 เนื่องจากเป็นปีที่
อยู่ในบริบทการเตรียมขยายการออกอากาศเป็น
2 ช่องทีวี และการเตรียมความพร้อมการเกิดขึ้น
ของสือ่ สาธารณะระดับชุมชน หัวใจของการพัฒนา
เครือข่ายสือ่ สาธารณะ คือการหนุนเสริมสร้างเพือ่ น

สือ่ สาร แต่กว้างขวางมากขึน้ โดยมีการปรับโฉมใหม่
และเพิม่ เวลาในทุกช่วงข่าวหลัก (ตอนเช้า เทีย่ ง คํา่
ทุกวัน) และมีรูปแบบใหม่คือ มีพิธีกรร้อยเรียงและ
เติมเต็มบริบทประเด็น นอกจากนั้นยังเปิดพื้นที่
ช่วงเที่ยงให้กลุ่มเยาวชน นักศึกษาที่จะเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญด้านการสื่อสารในอนาคต ได้สื่อสารมุมมอง
ใกล้ตวั และเป็นการทำ�งานร่วมกับเครือข่ายสถาบัน
การศึกษาด้วย

ผู้ผลิตสื่อที่มีเป้าหมายตั้งแต่มาร่วมสื่อสารประเด็น
สาธารณะจากพื้นที่ ไปถึงการพัฒนาตนเองสู่การ
เป็นสื่อสาธารณะระดับชุมชนหรือทีวีชุมชน ตาม
เป้าหมายของการปฏิรูปสื่อ และการเปลี่ยนผ่าน
ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากแอนะล็อคสู่ดิจิทัล
ปี พ.ศ. 2558 จึงปรากฏผลงานจากเครือข่ายผู้ผลิต
สื่อสาธารณะหลายลักษณะ คือ
1. นักข่าวพลเมืองโฉมใหม่ (C-Reporters)
เอกลักษณ์ของงานจากสื่อพลเมืองคือ เน้น
การมีส่วนร่วมของพลเมืองเจ้าของประเด็นมาร่วม

2. รายการ Backpack Journalist นับเป็น
รายการด้านข่าวรายการแรกที่เกิดจากเครือข่าย
ผู้สื่อข่าวอิสระมาร่วมผลิตเนื้อหากับทีมผลิตข่าว
ของสำ � นั ก เครื อ ข่ า ยสื่ อ สาธารณะ ด้ ว ยรู ป แบบ
การนำ�เสนอที่เน้นการเล่าเรื่องให้ใกล้ชิดกับคนดู
ผลิตงานจากพื้นที่ วางวาระร่วมกับเครือข่าย และ
เป็นเครื่องมือพัฒนาผู้ผลิตข่าวอิสระให้ร่วมเป็น
เครือข่ายสื่อสาธารณะ และนำ�เสนอแง่มุมข่าว
จากคนในพื้นที่ให้ลึกและรอบด้านมากขึ้น
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3. กลุ่มรายการเด็กและเยาวชน เน้นขยาย
ฐานผู้ชมกลุ่มครอบครัวและเยาวชนที่จะเป็นพลัง
การเปลี่ยนแปลง เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย
ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ การศึกษา และเป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ผลงานรายการเด็กของผู้ผลิตอิสระ ได้แก่
รายการสายลั บ ธรรมชาติ รายการครั ว เชฟน้ อ ย
รายการจดหมายไขลาน รายการลานการ์ตนู รายการ
แอนิเมชันคลับ
ความพิเศษของกลุ่มรายการเด็กและเยาวชน
คือพยายามพัฒนาทักษะผู้ผลิตให้มีความเข้าใจการ
ผลิตรายการสำ�หรับเด็กมากขึ้น และพัฒนาเนื้อหา
ร่วมกับเจ้าของประเด็นเช่น มูลนิธิโลกสีเขียว และ
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เครื อ ข่ า ยคนทำ � งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ เด็ ก ที่ ใช้
ทักษะนักสืบสายนํ้าในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในรายการสายลับธรรมชาติ ร่วมมือกับโครงการ
กินเปลี่ยนโลกของมูลนิธิชีววิถี ที่พัฒนาไปสู่รายการ
เชฟน้ อ ยกิ น เปลี่ ย นโลก เล่ า เรื่ อ งอาหารการกิ น
ที่ ผู ก โยงกั บ ชุ ม ชนและการเปลี่ ย นแปลงวิ ธี คิ ด
ในการกิน ส่วนรายการจดหมายไขลาน ได้ทำ�งาน
ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ และนักโบราณคดีเพื่อให้
พัฒนาแง่มุมความสนใจของเยาวชนสู่หน้าจอให้มี
ความน่าสนใจ รายการลานการ์ตูน และแอนิเมชัน
คลับ มีการเปิดพื้นที่ให้งานสร้างสรรค์ด้านแอนิเมชัน
ของเยาวชนได้มีพื้นที่สื่อสาร เป็นต้น

4. กลุ่ม รายการสารประโยชน์ เน้นมุมมอง
เรื่องราวเล็ก ๆ ที่เชื่อมโยงประเด็นใหญ่ของสังคม
มีผลงานของผู้ผลิตสื่ออิสระระดับชุมชน ทั้งรูปแบบ
แม็กกาซีนข่าว สารคดี และสารคดีเชิงลึกที่เน้นการ
ปฏิรูปประเทศและสังคม เช่น รายการที่นี่บ้านเรา
รายการกลางเมือง รายการทีวีชุมชน (ที่มีชุดรายการ
ย่อยประกอบด้วย ชุมชนอีสาน - โนว์เฮา ชุมชนคน
หูหนวก ชุมชนช่าง - ช่างคิดช่างฝัน ชุมชนผู้ป่วยชุด
ลมหายใจ) รายการ Talk to Films และสารคดีชุด
กระจายอำ � นาจ เสี ย งร้ อ งจากท้ อ งถิ่ น สารคดี ชุ ด
เมื อ งดลใจ สารคดี ชุ ด โลกเปลี่ ย นต้ อ งเปลี่ ย นโลก
พืน้ ทีร่ ายการเหล่านีเ้ ป็นพืน้ ทีท่ ง้ั บ่มเพาะผูผ้ ลิตหน้าใหม่

และสือ่ สารประเด็นทางสังคมร่วมกับเจ้าของประเด็น
โดยใช้การอบรมทักษะการผลิตระดับสูงขึ้นให้กับ
ผู้ผลิตอิสระ ตลอดจนทำ�งานร่วมกับผู้ผลิตรายการ
มืออาชีพทีพ่ ฒ
ั นาประเด็นให้สอดคล้องกับประเด็นหลัก
(Thematic Program) ขององค์กรได้แก่ ประเด็นเรือ่ ง
การปฏิรูป การกระจายอำ�นาจ เป็นต้น
ผลงานเหล่ า นี้ เ กิ ด การการสะสมและสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยผู้ ผ ลิ ต สื่ อ ที่ มี ห ลั ก คิ ด แบบสื่ อ สาธารณะ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ผ่านกลไกการทำ�งานร่วมใน
ระดับพื้นทีภ่ ูมิภาค เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานทีย่ ่งั ยืน
และเกิดการปรับตัวของการทำ�งานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภูมิทัศน์ส่อื ที่เปลี่ยนแปลง มีการดำ�เนิน
โครงการพัฒนาผู้ผลิตภาคพลเมืองผ่านกิจกรรมย่อย
3 ลักษณะ ตามลักษณะของกลุ่มผู้ผลิตสื่อพลเมือง
ระดับต่าง ๆ คือ
1. การพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์การผลิต
การเล่าเรื่องสารคดีจากพลเมือง ดำ�เนินการอบรม
นั ก ข่ า วพลเมื อ งเพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ เจ้ า ของประเด็ น
สื่อสารเรื่องราวได้ ด้วยทักษะ Multi platform
ผ่านทางไทยพีบีเอสและสื่อใหม่ (งานข่าวพลเมือง
งานออนไลน์ งานถ่ายทอดสด)
2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างสรรค์
การเล่าเรื่องสารคดีระดับเยาวชน ดำ�เนินการอบรม
นักสื่อสารชุมชน สไตล์สารคดีข่าว คือ Backpack
Journalist ทำ�งานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย
พัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้สื่อสารลงพื้นที่กับเจ้าของ
ประเด็นและพัฒนาสู่การสื่อสารรอบด้าน
3. การพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการ อบรม
ทักษะการผลิตรายการเดิมและสร้างสรรค์รายการใหม่
ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2558 มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ทัง้ สิน้ 30 ครัง้ มีเครือข่ายสือ่ รวมทัง้ สิน้ 987 คน และ
มีการประชุมกลไกการทำ�งานร่วมกันในระดับพื้นที่
คือกองบรรณาธิการร่วมภาคประชาสังคม 19 ครั้ง
ที่ สำ � คั ญ คื อ มี ก ารทำ � งานร่ ว มกั บ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทีจ่ ะเตรียมความพร้อม
ร่วมกันก่อเกิดสือ่ สาธารณะระดับชุมชน หรือทีวชี มุ ชน
ในอนาคตด้วย
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ส่วนที่ 4 : ไทยพีบีเอส ทีวีที่คุณวางใจ

เครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ และในประเทศ
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สิ่ ง หนึ่ ง ที่บ่งบอกความเป็นสื่อสาธารณะของส.ส.ท. หรือไทยพีบีเอส คือ การมี “เครือข่าย”

เพื่อเชื่อมโยงให้ไทยพีบีเอสได้ทำ�หน้าที่เป็น “สื่อ” เพื่อ “สาธารณะ” อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการ
นโยบายจึงมีการออกแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทั้งในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วม และนโยบาย
เชื่อมโยงสื่อสาธารณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมจัดวางกลไกให้มีหน่วยงานที่มารับผิดชอบ
ดูแลการทำ�งานกับเครือข่าย และหน่วยงานภายนอกถึง 3 ส่วนงาน ได้แก่
1.สถาบั น วิ ช าการสื่ อ สาธารณะ (สวส.)
หน่วยงานวิชาการของ ส.ส.ท. และดูแลฝ่ายต่างประเทศ
มีแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อสร้างภาคียุทธศาสตร์
ให้ กั บ สั ง คมด้ ว ยการขยายเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ทางวิชาการ ภาคประชาสังคมและต่างประเทศ
2. สำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ หน่วยงานที่
สร้างความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการผลิต
รายการร่วมกัน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่มี
เป้าหมายเดียวกับ ส.ส.ท. และเสริมสร้างพัฒนา
ศั ก ยภาพผู้ ผ ลิ ต อิ ส ระภาคพลเมื อ งให้ เข้ า มาเป็ น
เครือข่ายสือ่ สาธารณะ เพือ่ ร่วมกันผลักดัน ขับเคลือ่ น
สั ง คมให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรมตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
องค์การ
3.งานกิ จ การรายได้ อ งค์ ก าร สำ � นั ก งาน
ผูอ้ �ำ นวยการ ส.ส.ท. มีความรับผิดชอบในการกำ�หนด
ยุทธศาสตร์และแผนงานการระดมทุนและหารายได้

ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารกระจายเสี ย งและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ตามมาตรา 11 โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรั ฐ องค์ ก รเอกชน องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ขององค์การสื่อสาธารณะ
ของต่างประเทศในการผลิตรายการ หรือดำ�เนิน
โครงการอันเป็นการส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ บริหารจัดการ สื่อ รายการโทรทัศน์
ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ขององค์การ
ไปต่ อ ยอดขยายผล สร้ า งรายได้ คื น กลั บ องค์ ก าร
ตลอดจนร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศ
สื่ อ สาธารณะต่ า งประเทศ ในการแลกเปลี่ ย นสื่ อ
รายการ หรือการใช้ประโยชน์ทางทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ขององค์การเพื่อรายได้และประโยชน์สาธารณะ
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยพีบีเอสมีนโยบายสำ�คัญในการเป็นผู้นำ�
ในฐานะสื่อสาธารณะของประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนือ่ งสมาํ่ เสมอ
เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การ
ร่วมผลิตรายการ การสนับสนุนการทำ�งานในประเด็น
เชิงลึกและการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นมืออาชีพ
ปี พ.ศ. 2558 ไทยพีบีเอสยังคงมีบทบาท
ในเวทีระหว่างประเทศ โดยได้รว่ มเป็นสมาชิกองค์กร
สื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาค ได้แก่ สถาบันพัฒนา
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชีย
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แปซิฟิก (Asia-Pacific Institute for Broadcasting
Development-AIBD) สหภาพวิทยุและโทรทัศน์
แห่งภูมิภาค (Asia-Pacific Broadcasting Union)
และผู้ แ ทนองค์ ก รได้ เ ป็ น วิ ท ยากรในเวที ร ะหว่ า ง
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จัก
และยอมรับจากนานาชาติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
เช่น การประชุม International Conference on
Broadcast Training ครั้งที่ 3 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย การประชุมประจำ�ปีครั้งที่ 41 และ
การประชุมใหญ่สามัญและการประชุมภาคสมทบ
ครั้งที่ 14 ของ AIBD ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีครัง้ ที่ 52 ของสหภาพ
วิทยุ-โทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ กรุง
อิสตันบูล ประเทศตุรกี และการประชุมสุดยอดผู้น�ำ
ด้านสือ่ สารมวลชน หรือ Asia Media Summit 2015
ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น
ด้วยความเป็นผู้นำ�ทางด้านเทคโนโลยีการ
ออกอากาศในระบบดิจทิ ลั ไทยพีบเี อสไม่หยุดยัง้ การ
พัฒนาองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางนวัตกรรม

ผู้แทนสำ�นักวิศวกรรมได้เข้าร่วมการประชุมระดับ
นานาชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การประชุม Broadcasting
Symposium 2015 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย จัดโดย ABU Technology ทีเ่ น้นการพัฒนา
ระบบการออกอากาศในอนาคตและการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการออกอากาศ อี ก ทั้ง ได้ เข้ า ร่ ว มการสั ม มนา
เชิงปฏิบตั กิ ารในหัวข้อ Engineering Fundamentals
for Broadcasters เพื่อพัฒนาทักษะแก่บุคลากร
ทางด้านวิศวกรรมการออกอากาศด้วย
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ไทยพี บี เ อสได้ แ สดงศั ก ยภาพในการทำ � งาน
เชิงประเด็นโดยในปี พ.ศ. 2558 ได้รับทุนสนับสนุน
จากองค์ ก ารยู เ นสโกเพื่ อ ดำ � เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม
ความเสมอภาคระหว่ า งเพศในงานสื่ อ สาธารณะ
ตามดัชนีชี้วัด Gender-Sensitive Indicators for
media ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการศึกษา
วิ จั ย สถานะความเสมอภาคระหว่ า งเพศในองค์ ก ร
สื่ อโทรทั ศ น์ ไ ทย การอบรมเชิง ปฏิบัติก ารดัช นีชี้วัด
เพศสภาวะในสื่ อ ไทยให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รและ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นสื่ อ ซึ่ ง ได้ นำ � เสนอผลการศึ ก ษา
ในเวทีระดับชาติและนานาชาติหลายเวที
ในด้ า นการลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น อี ก ประเด็ น ที่ ไ ทยพี บี เ อสให้ ค วาม
สำ�คัญโดยได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยองค์การ
สหประชาชาติ ณ เมืองเซนได ประเทศญีป่ นุ่ การประชุม
Global News Forum โดย ABU ณ ประเทศญี่ปุ่น
และการประชุม The 6th Asia Regional Conservation
Forum ณ ประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสหภาพสากลว่าด้วย
การอนุรกั ษ์ (International Union for Conservation
of Nature - IUCN) โดยผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท. ได้ลงนาม
ความร่ ว มมื อ กั บ IUCN ซึ่ ง ในแต่ ล ะเวที ไ ด้ มี ก าร
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารประชุ ม Media Summit on
Climate Change & Disaster Risk Reduction
ที่ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ด้วย
ในส่วนของการแลกเปลีย่ นรายการกับนานาชาติ
นั้ น ผู้ แ ทนจากสำ � นั ก รายการได้ เข้ า ร่ ว มโครงการ
ร่ ว มผลิ ต ละครสำ � หรั บ เด็ ก ครั้ ง ที่ 12 ของ ABU
(12th ABU Children’s Drama Series 2015) และ
ร่ ว มประชุ ม การแลกเปลี่ ย นและพั ฒ นาการผลิ ต
รายการสำ�หรับเด็ก ABU Children TV Programme
Item Exchange Meeting & Workshop 2015
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และผู้แทน
จากสำ�นักข่าวได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการ
ผลิตรายการสารคดี Big Cities ซึ่งจัดโดย Television
America Latina (TAL) และ European Broadcasting
Union (EBU) และ ABU เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
บุ ค ลากรในการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ
เทียบเท่าสากล
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บุคลากรของไทยพีบีเอสได้รับการคัดเลือก
จากหน่วยงานระหว่างประเทศให้ทำ�หน้าที่สำ�คัญ
ต่าง ๆ เช่น การเป็นประธานกลยุทธ์และผู้สัมภาษณ์
ผู้อำ�นวยการ AIBD การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ของไทยพีบีเอสในประเด็นต่าง ๆ
ที่ไทยพีบีเอสให้ความสำ�คัญ เช่น การประชุมคู่ขนาน
ว่าด้วยสตรีกับสื่อสารมวลชน Women With the
Wave และการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร Best Practices
in Media Accountability and Trust Building:
Key levers for Quality Management ณ ประเทศ
ตุรกี เป็นต้น
การเป็นต้นแบบสือ่ สาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในภูมิภาคทำ�ให้มีผู้แทนจากต่างประเทศมาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการบริหาร

จัดการองค์กรจำ�นวนมาก ได้แก่ คณะเอกอัครราชทูต
ประจำ � สหราชอาณาจั ก ร และประเทศแคนาดา
คณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะ
ผู้บริหารจากสถานีโทรทัศน์ NHK World ประเทศ
ญี่ปุ่น และคณะจากสถานีสาธารณะประเทศภูฏาน
หรื อ Bhutan Broadcasting Service (BBS)
อั น เป็ น ไปตามข้ อ ตกลงร่ ว มระหว่ า งไทยพี บี เ อส
และบีบีเอส ซึ่งได้ดำ�เนินการเมื่อปีที่ผ่านมา โดย
ไทยพีบีเอสยังคงมีแผนการขยายความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ ในอนาคตเพื่อการสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลกและพัฒนาสื่อสาธารณะไทยต่อไป
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ความร่วมมือภายในประเทศ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2558 สถาบั น วิ ช าการสื่ อ สาธารณะ
เดินหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่
1. สถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัย มีการจัดทำ�
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อสารมวลชน และการบริการวิชาการให้ความรู้แก่
นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดย ส.ส.ท. ได้เปิด
ห้องเรียนสื่อสาธารณะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัส
ประสบการณ์ เรียนรู้ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ
กั บ ผู้ท่ีทำ� งานด้ า นสื่อ สารมวลชนมื อ อาชี พ ในสถานที่
ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งบุคลากรของไทยพีบีเอสได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายความรูเ้ รือ่ งสือ่ สาธารณะและประเด็นที่
เกีย่ วข้องให้กบั สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย
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2. ชมรมและสมาคมวิชาชีพ ส.ส.ท. มีความร่วมมือ
กับสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดสือ่ สาธารณะร่วมกับ
ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
จัดการประชุมวิชาการเรือ่ ง “การเคลือ่ นย้ายภาคแรงงาน
อาเซียนกับวิชาชีพบรรณารักษ์” ในการประชุมประจำ�ปี
ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อ
เตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอสได้เข้า
ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ Muse Pass ประจำ�ปี 2558
เล่มเดียวเทีย่ วฟรี 20 พิพธิ ภัณฑ์รว่ มกับสถาบันพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มิวเซียมสยาม เพื่อส่งเสริม
การท่องเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ร่วมกับแหล่งการเรียนรู้จากภาครัฐและเอกชน
3. ภาคประชาสังคม ส.ส.ท.ได้ขยายความร่วมมือ
กับภาคประชาสังคมอย่างกว้างขวาง ประเด็นสำ�คัญ
ที่ ส.ส.ท. ให้ความสำ�คัญอย่างมากคือ ผู้ด้อยโอกาส

โดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสากล
ในเรื่อง Information for All และ Education for All
ผลงานเด่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.1 กิจกรรม ยิ่งให้...ยิ่งได้ แบ่งปันหนังสือเสียง
เพื่อเพื่อน ปีที่ 3
ส.ส.ท. ได้รับความร่วมมือจากสมาคมคนตาบอด
ไทยในการให้ความรู้บุคลากรภายในและอาสาสมัคร
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตหนังสือเสียงที่ถูกต้อง
และเหมาะสมสำ�หรับคนพิการ โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 3 ทีป่ ระสบความสำ�เร็จอย่างมาก
มีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอทุกสัปดาห์
ส.ส.ท. ได้หนังสือเสียงเต็มรูปแบบจำ�นวน 9 เล่มและ
บทความจำ�นวนกว่า 200 เรื่อง ให้บริการออกอากาศ
ผ่านระบบ TAB Radio ผ่านสายด่วน 1414 ของสมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

3.2 กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของคนพิการด้วย Audio Description (AD)
ส.ส.ท. ได้จดั กิจกรรมเพือ่ พัฒนางานเสียงบรรยาย
ภาพ หรือ Audio Description (AD) มาอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ไทยพีบเี อสสามารถสนองความต้องการของกลุม่
คนตาบอดและผู้ มี ปั ญ หาทางการมองเห็ น โดยจั ด
ให้มีการอบรมหัวข้อ “การจัดทำ�เสียงบรรยายภาพ
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ”
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากสมาคมคนตาบอดไทยและคณะวารสารศาสตร์
และการสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
การสัมมนาหัวข้อ “การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของคนพิการ ผ่านการนำ�เสนอรายการที่รองรับการ
จัดทำ� Audio Description เพื่อรองรับความเป็นสื่อ
สาธารณะ” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยได้รับ
ความร่ ว มมื อ จากสำ � นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) และกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
ตอน Audio Description [AD] Media for All…Media
for Change ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยความร่วมมือ
จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพือ่ การวิจยั และพัฒนา
และคณะวารสารศาสตร์ แ ละการสื่ อ สารมวลชน
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง ทุ ก กิ จ กรรมล้ ว นเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งเสี ย ง
บรรยายภาพของไทยพีบีเอสเป็นอย่างยิ่ง
สำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายในประเทศ
ดังนี้
1. กิจกรรม Series Talk มีการจัดเวทีเสวนา
ประเด็นทางสังคม จำ�นวน 5 ครั้ง ในหัวข้อ “พลัง
พลเมือง ร่วมสร้างสรรค์สื่อ : สิทธิ์สุขภาพ...รู้หรือยัง”
“งานภั ย พิ บั ติ ใ นมื อ เยาวชนคนรุ่ น ใหม่ ....ขอให้ ไ ด้
ขอให้โดน” “พลเมือง Gen - Z กับการอนุรักษ์ : อะไร
ทำ�ไม อย่างไร” “เยาวชนและคนบ้านเรา ทำ�อย่างไร
อยู่แบบไหน จึงไม่มีความแตกต่าง” “6°C : Series
Talk To Films: โลกเปลี่ยน คนปรับ และการรับมือ”
โดยเป็นกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกับ สำ�นักงานหลั ก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน (Recoftc)
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2. กิจกรรม 1 Clip 4 Change จัดอบรมการ
ทำ� Clip ให้กับภาคประชาสังคม เพื่อฝึกเป็นเครื่องมือ
ในการสือ่ สารสาธารณะผ่านสือ่ ใหม่ จำ�นวน 3 ครัง้ ให้กบั
เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
กลุ่มงานต้านโลกร้อนภาคเหนือตอนบน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. กิจกรรม สื่อศิลป์ ดิน นํ้า ป่า ปี 3 ตอน
“The Ways of Rice” เป็นกิจกรรมประกวดหนังสั้น
ของเยาวชน เพื่อนำ�สื่อที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
รณรงค์ทางสังคมต่อไป มีหน่วยงานเป็นองค์กรร่วมจัด
5 องค์กร ได้แก่ จิม ทอมป์สัน นิตยสารทางอีศาน
มูลนิธิชีววิถี รีคอฟ และ The NETWORK
4. กิจกรรม “รู้เท่าทันสื่อ(ทีวี)” : การส่งเสริม
สื่อไทยพีบีเอสเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้” มีการจัด
กิจกรรมให้กับเครือข่ายครู ได้แก่ โรงเรียนบ้านนํ้าพร้า
สามัคคี จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนสุเม่น จ.สุโขทัย
5. โครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อแอนิเมชัน เพื่อ
ผลิตรายการโทรทัศน์สำ�หรับเด็ก ร่วมกับเครือข่าย
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด อบรมการผลิ ต แอนิ เ มชั น ให้ กั บ
นักศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน
การสอนด้านแอนิเมชัน 11 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
รังสิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานแอนิเมชัน ความยาว
5 นาที มาออกอากาศในรายการแอนิเมชันคลับ
งานกิจการรายได้ สำ�นักงานผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.
มีการดำ�เนินงานร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์
ในการผลิตรายการ ตลอดปี พ.ศ. 2558 รวมจำ�นวน
12 องค์ ก รที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณร่ ว มผลิ ต
รายการโทรทัศน์ คิดเป็นมูลค่ารวม 41,018,200 บาท
ประกอบด้วย
1. สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) หรือ BEDO ร่วมผลิตรายการเรียลลิตี้
คิดเล็กการใหญ่ ปี 2 จำ�นวน 8 ตอน ออกอากาศ 19
กรกฎาคม - 6 กันยายน พ.ศ. 2558 เนื้อหารายการ
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นำ�เสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า จากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. กระทรวงวั ฒ นธรรมให้ ก ารสนั บ สนุ น และ
ร่วมเผยแพร่เนื้อหาความรู้ ความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์
อาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในการผลิตสารคดีโทรทัศน์
ชุด “ใกล้ตาอาเซียน” ซึ่งมีความยาว 30 นาที จำ�นวน
13 ตอน และสกู๊ปสั้น 4 นาที จำ�นวน 40 ตอน
3. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมผลิต
และสนับสนุนรายการ “ทัว่ ถิน่ แดนไทย” มาอย่างต่อเนือ่ ง
ในปีนี้ส่วนงานการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง ยังให้การ
สนับสนุนข้อมูลและประชาสัมพันธ์เทศกาลการท่องเทีย่ ว
ต่าง ๆ ใน 19 จังหวัดภาคกลาง
4. สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วยงาน
สำ � คั ญ ทางด้ า นนโยบายและการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
ของประเทศ ร่วมผลิตและเผยแพร่ “สารคดี ส่องโลก
นวัตกรรม” สารคดีสั้นจบในตอน จำ�นวน 80 ตอน
ออกอากาศหลังข่าวเที่ยง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
(อพวช.) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นแหล่ง
การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ ประเทศ อพวช.
ร่ว มมือกับ ส.ส.ท. ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งไปที่เด็กและ
เยาวชนเป็นสำ�คัญ รายการที่ร่วมผลิตกับ อพวช. ได้แก่
รายการบ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย รายการ Magic
Number (ตัวเลขมหัศจรรย์) รายการแข่งขันการตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ Thailand Science Challenge
และจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สนั้ ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่ ง ผลงานของ 19 ที ม ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กได้ นำ � มา
เผยแพร่ต่อในรายการ Short Science film
6. สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ร่วมผลิตและเผยแพร่สาระความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2558 มีแนวคิดเรื่อง
หมอครอบครัว (Family Doctor) ซึ่งเป็นแนวคิดสำ�คัญ
ในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของคนไทย จึ ง ผลิ ต รายการ
“หมอข้างบ้าน” จำ�นวน 30 ตอน ออกอากาศระหว่าง
เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2558

7. สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย
(องค์การมหาชน) หรือทีร่ จู้ กั ในนาม TIJ มีความร่วมมือกัน
ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ในต่างประเทศ ผ่านการทำ�ข่าวและรายงานพิเศษจาก
ต่างประเทศ
8. สำ � นั ก งานคณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมาย
(คปก.) ร่วมมือกับ ส.ส.ท.ในการเผยแพร่และติดตาม
สถานการณ์ ด้ า นการปฏิ รู ป กฎหมาย คปก. ให้ ก าร
สนับสนุนทางข้อมูลวิชาการ และร่วมวางแผนการผลิต
รายการ
9. มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) ร่วมมือกับ ส.ส.ท. ในการจัดเวทีพูดคุยและ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ด้ า นการบริ ห ารจั ด การนํ้า ของ
ประเทศไทย โดยนำ�ความรู้จากวงเสวนาเผยแพร่ผ่าน
รายการ “รู้สู้ภัยพิบัติ” และรายการ “เสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย”

10. องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save The Children
ประเทศไทย) ร่วมมือกันจัดทำ�โครงการเผยแพร่ความรู้
เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ที่เด็กและเยาวชน จึงได้ต่อยอดนำ�ตัวการ์ตูนที่เป็น
สัญลักษณ์ด้านการตื่นตัว ระวังภัย มาทำ�เป็นแอนิเมชัน
ชือ่ ว่า “ตุน่ น้อยตืน่ ตัว” โดยผูกโยงเรือ่ งราวเพือ่ เตือนภัย
และให้ความรู้ผ่านรายการ “รู้สู้ภัยพิบัติคิดส์”
11. บริษัท SCG จำ�กัด (มหาชน) ร่วมมือกัน
ถ่ายทอดสดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงชนะเลิศ
12. สมาคมจั ก รยานแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว ม
สนั บ สนุ น การจั ด การแข่ ง ขั น จั ก รยาน “ปั่ น สู่ ฝั น
คนวัยมันส์”
นอกจากนี้ ส.ส.ท. ยังได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท้องถิน่ ในการอนุเคราะห์อ�ำ นวยความสะดวก
ในการถ่ายทอดการแข่งขันศึกเรือยาวชิงจ้าวสายนํ้า
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ส่วนที่ 4 : ไทยพีบีเอส ทีวีที่คุณวางใจ

เกียรติคุณและรางวัล
ปี พ.ศ. 2558

110 ไทยพีบีเอส 2558

เกียรติคุณและรางวัล ปี พ.ศ. 2558
สภากาชาดไทยมอบรางวัล “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น”
แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสในงาน “เทียนส่องใจ”
เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 24
สมาคมนั ก ข่ า วอาชญากรรมฯ มู ล นิ ธิ ค นดี
(ประเทศไทย) และซีพีออลล์ มอบรางวัล “ข่าวที่
อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพสูง” และรางวัล “ภาพข่าว
สร้างสรรค์สังคม” แก่รายการสถานีประชาชน
ในหัวข้อข่าว “รถไฟชนขาขาด” โดยนางสาวอภิกขณา
เขื่อนแก้ว ในงานการประกวดข่าวอาชญากรรม
สร้างสรรค์สังคม ปี พ.ศ. 2558
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มอบ “รางวั ล ประชาบดี ” เชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู้ ทำ �
คุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำ�บาก
และผู้อยู่ในภาวะยากลำ�บากพฤติกรรมดีเด่นแก่
รายการใจเท่ากัน รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร

ละครเด็กชายในเงา และรายการสถานีประชาชน
ในงานประกาศผลรางวัล “ประชาบดี” ประจำ�ปี
พ.ศ. 2558
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มอบ “รางวัล
สิทธิมนุษยชนสากล” เนื่องในวันสิทธิมนุษยชน
สากล ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. รางวัลประเภทบุคคลทัว่ ไปแก่รองศาสตราจารย์
ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ
นโยบาย
2. รางวัลบุคคลภาคสื่อมวลชนแก่นางสาวอรอุมา
เกษตรพืชผล ผู้ดำ�เนินรายการสถานีประชาชน
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
3. องค์ ก รสื่ อ สารมวลชนหรื อ รายการที่ ส่ ง เสริ ม
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแก่ ร ายการสามั ญ ชนคนไทย
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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ศูนย์การเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนน มอบ
“รางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดการผลิตข่าว
และสารคดีเชิงข่าวประเภทโทรทัศน์” แก่นาย
ชาติชาย ถุงเงิน ผู้สื่อข่าวโต๊ะอาชญากรรม จาก
ผลงานเรื่อง “บิ๊กไบท์อุบัติเหตุทางถนน” ในงาน
ประกาศรางวัลการผลิตข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ทางโทรทั ศ น์ แ ละหนั ง สื อ พิ ม พ์ เ พื่ อ พั ฒ นาข่ า ว
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2558
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ มอบ “รางวั ล ช่ อ สะอาด”
ประเภทรางวัลสำ�หรับบุคคล องค์กรที่มีผลงาน
สร้ า งสรรค์ สื่ อ ดี เ ด่ น ด้ า นสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สาขาข่าว
หรือสารคดี ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 แก่สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ดังนี้
1. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในฐานะองค์กรที่มี
ผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่น
2. ละครเรื่อง “ฝัน/เปลี่ยน/โลก”
3. ผลงานเรื่อง “จับโกง ครุภัณฑ์เครื่องออกกำ�ลัง
กาย” จากโต๊ะข่าวสังคม
4. ผลงานเรื่ อ ง “ทุ จ ริ ต งบสร้ า งสนามฟุ ต ซอล
ทัว่ ภาคอีสานและภาคเหนือ” จากรายการสถานี
ประชาชน
5. ผลงานเรื่อง “เปิดปม ปลดล็อกกองสลาก” จาก
รายการเปิดปม
6. ผลงานเรื่ อ ง “เปิ ด ปม สวมรอยสวมบั ต ร
ประชาชน” จากรายการเปิดปม
สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค
มอบ “รางวัลหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำ�แหง
มหาราชทองคำ�” ผลิตรายการเป็นที่ชื่นชอบของ
ประชาชนดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี ประจำ�ปี 2558
แก่ รายการ กิน อยู่ คือ  รายการ Thai PBS Kids
และรายการทุกทิศทัว่ ไทย ในงานประกาศผลรางวัล
“หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราชทองคำ�”

สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค
มอบรางวั ล เกี ย รติ ย ศ “ตาชั่ ง ทอง” (บุ ค คล
สงเคราะห์แห่งปี) ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 สาขาผู้ผลิต
รายการทางด้านการสังคมสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี
แก่รายการสถานีประชาชน ในงานประกาศผลรางวัล
“ตาชั่งทอง” (บุคคลสงเคราะห์แห่งปี) ประจำ�ปี
พ.ศ. 2558
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบ “รางวัล
สื่อมวลชนดีเด่น” ครั้งที่ 33 แก่รายการครอบครัว
เดียวกัน และละครเรื่อง “หมอหงวน” ในงาน
CATHOLIC Media Awards 2015
สถาบั น อิ ศ รา มู ล นิ ธิ พั ฒ นาสื่ อ มวลชนแห่ ง
ประเทศไทย มอบ “รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ส่งเสริมสิทธิเด็ก” ในงานรางวัลข่าวและสารคดี
เชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง จากผลงานข่าว
เรื่อง “เด็กไทยฟันดี” โดยนายสุรพงษ์ เพื่อช่อ
สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์
2. รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น
ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่น จาก
ผลงานข่าวเรื่อง “เด็กขายพวงมาลัยเสี่ยงเกิด
อุบัติเหตุ” โดยนางสาวอรวรรณ สุขโข จาก
โต๊ะข่าว 9 นาฬิกา
3. รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น
ประเภทสื่ อ โทรทั ศ น์ แ ละสื่ อ ออนไลน์ ดี เ ด่ น
จากผลงานข่าวเรื่อง “นักเรียนอาเซียน” โดย
นายอาทิตย์ โชติสัจจานันท์ ทีมงานรายการ
เปิดปม
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ส่วนที่ 5 : รายงานผลการดำ�เนินงานของสื่อสาธารณะ

5

รายงานผลการดำ�เนินงาน
ของสื่อสาธารณะ

ส่ ว น ที่ 5

• ความคิดเห็นที่ได้รับจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
• รายงานการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงาน
• รายงานของผู้สอบบัญชี
• แผนการจัดทำ�รายการประจำ�ปี พ.ศ. 2559
• แผนงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. 2559
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“

...ปี พ.ศ. 2558 คือ

ปีที่ ส.ส.ท. ผ่านกระบวนการปรับตัวโครงสร้างองค์กร
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การผลิตรายการ
และปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการท�ำงาน
ให้มีความคล่องตัวเพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพ
ในการแข่งขันในยุคดิจิทัล เพื่อการต่อสู้และด�ำรงอยู่
ของสื่อสาธารณะให้คู่กับสังคมไทย”
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ความคิ
ด
เห็
น
ที่ได้รับจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ตามมาตรา 45 และจากประชาชนทั่วไป
และการปรับปรุงที่ดำ�เนินการตามความคิดเห็นที่ได้รับ
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ความคิ ด เห็ น ของผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นข้อมูลส�ำคัญที่น�ำไปพัฒนาคุณภาพ

และกระบวนการผลิต เผยแพร่ และการให้บริการของสื่อสาธารณะ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของการมี
ส่วนร่วมจากประชาชน ซึง่ ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย และเกิดเป็นวิถปี ฏิบตั ติ ลอดจนกระบวนการท�ำงาน
ของไทยพีบเี อสตลอดมา พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ. ส.ส.ท.) มาตรา 28 (8) ยังก�ำหนดให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่ก�ำกับดูแล
เพื่อให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค�ำติชม ตลอดจนข้อร้องเรียนของประชาชนต่อองค์การ ได้รับ
การพิจารณาอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว กระบวนการเหล่านีเ้ ป็นกลไกสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสื่อสาธารณะ และเป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนที่ได้รับชมรับฟังรายการ
ตลอดจนสะท้อนความพึงพอใจว่าไทยพีบีเอสได้ก่อให้เกิดผลที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนมากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ได้เสริมสร้างประชาธิปไตยภาคประชาชน และสร้าง
ภาวะรูเ้ ท่าทันสือ่ ให้เกิดขึน้ แก่พลเมือง ซึง่ เป็นได้ทงั้ ผูร้ บั สือ่ ผูผ้ ลิตสือ่ และผูป้ ระเมินคุณภาพมาตรฐาน
ของสื่อ
ในปี พ.ศ. 2558 ไทยพีบีเอสน�ำข้อเสนอและความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนไปด�ำเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ชม
ผูฟ้ งั รายการใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำผังหลักและ
แผนการจัดท�ำรายการประจ�ำปี และสนับสนุนการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางข่าวและรายการ
ที่เผยแพร่ผ่านสื่อทุกช่องทางของไทยพีบีเอส

ให้มมี าตรฐานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ขององค์การ หลักจริยธรรมสื่อสาธารณะ และ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ ช มและผู ้ ฟ ั ง
รายการ โดยให้เกิดระบบการประเมินผลและ
การรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
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กลไกหลักในการรับฟังและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ต่อการผลิต เผยแพร่ และการให้บริการของไทยพีบีเอส
ประกอบด้วย
(1) กลไกเฝ้าระวังและสะท้อนสื่อไทยพีบีเอส
(ThaiPBS Feedbacker และ ThaiPBS Monitor)
เป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่จากภูมิภาคต่าง ๆ และเครือข่าย
คนพิการสะท้อนสื่อ ที่ผ่านกระบวนการท�ำงานร่วมกับ
ไทยพีบีเอสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และมีศักยภาพ มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องสื่อสาธารณะจนสามารถคิด วิเคราะห์
และสะท้อนสื่อไทยพีบีเอสได้อย่างเป็นระบบ ออกแบบ
การสื่อสารข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อให้น�ำความคิดเห็นไปใช้ได้ทันการณ์
(2) ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส ท�ำหน้าที่รับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน และสร้างกิจกรรมร่วมกับผู้ชมผู้ฟัง
รายการทีเ่ รียกว่า “เพือ่ นสือ่ สาธารณะ” ปัจจุบนั มีสมาชิก
เพื่อนสื่อสาธารณะจ�ำนวน 20,677 คนทั่วประเทศ
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(3) เครือข่ายครูไทยพีบีเอส ซึ่งมีทั้งกลุ่มโรงเรียน
ในระบบการศึกษา และเครือข่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
อันเป็นข้อต่อส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มโยงผูช้ มผูฟ้ งั รุน่ ใหม่รว่ มสะท้อน
การด�ำเนินงานของสื่อสาธารณะ และการใช้ประโยชน์
จากเนื้อหาและคุณค่าของรายการจากไทยพีบีเอสเป็น
แรงบันดาลใจ สร้างการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นหลักสูตร
การเรียนการสอนแก่เด็ก เยาวชน
ด้านการสือ่ สารกับผูช้ มผูฟ้ งั ไทยพีบเี อสก�ำหนดให้มี
“รายการเปิดบ้านไทยพีบเี อส” เป็นรายการประจ�ำองค์การ
ทีส่ ร้างพืน้ ทีส่ อื่ สารกับประชาชน เพือ่ กระตุกกระตุน้ ให้เกิด
การตั้งค�ำถาม แลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจ เรียนรู้เรื่อง
สื่อสาธารณะ และจริยธรรมสื่อ ตลอดจนรายงานผลการ
ด�ำเนินงาน และการพัฒนาคุณภาพงาน อันเนื่องมาจาก
ความคิดเห็นของผู้ชมผู้ฟังรายการ ในปี พ.ศ. 2558
รายการเปิดบ้านไทยพีบีเอสออกอากาศทุกวันจันทร์ถึง
ศุกร์ เวลา 16.55 - 17.00 น. ตอนละ 5 นาที รวมจ�ำนวน
ทั้งหมด 224 ตอน

หมวดความคิดเห็นตามหัวข้อหลัก ได้แก่ 1)
ภาพรวมของไทยพีบีเอส 2) เทคนิคการออกอากาศ
3) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารของผู้ประกาศ
ผู้ด�ำเนินรายการ 4) รูปแบบการน�ำเสนอ 5) การวาง
ผังรายการ 6) จริยธรรมสื่อสาธารณะ 7) เนื้อหา
คุณค่าของข้อมูลที่น�ำเสนอ

ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่เ ริ่มเกิดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงในบริบทหลักของประเทศไทย ได้แก่
“การเมือง สังคม และภูมทิ ศั น์สอื่ ” ส่งผลให้พฤติกรรมของ
ผู้ชมผู้ฟังรายการเปลี่ยนไปอย่างมาก ประชาชนสะท้อน
ความคิดเห็นได้รวดเร็วมากขึ้นทางสังคมออนไลน์ อันเป็น
วิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด กลไกการตรวจสอบ
การท� ำ งานของสื่ อ มี ม ากขึ้ น ตามมา ไทยพี บี เ อสได้ ใ ช้
โอกาสนี้เพื่อสร้างการเรียนรู้ระหว่างคนท�ำงานและผู้ชม
ผูฟ้ งั สือ่ สาธารณะอย่างเข้มข้น และเกิดรูปธรรมการยอมรับ
การตรวจสอบของผู้ผลิตสื่อที่พัฒนาขึ้นตามล�ำดับ
ประเด็นความคิดเห็นหลักแบ่งตาม 5 กลุม่ ประเภท
รายการ ได้ แ ก่ 1) ข่ า วและรายการข่ า ว 2) สารคดี
3) สารประโยชน์ 4) สาระบันเทิง 5) เด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ความคิดเห็นเฉพาะส�ำหรับ
กลุ่มรายการจากผู้ผลิตอิสระภาคพลเมือง ซึ่งมีสัดส่วน
การออกอากาศหน้าจอมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ที่ไม่เกิน
ร้อยละ 5 เป็นไม่เกินร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2558

ทั้ ง นี้ ป ระเด็ น ที่ ผู ้ ช มให้ ค วามส� ำ คั ญ และมี
การสะท้อนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเป็นเนื้อหา
การน�ำเสนอข่าว โดยเฉพาะข่าวการเมืองเรือ่ งทิศทาง
การปฏิรูปประเทศ อันสอดคล้องกับประเด็นการ
น�ำเสนอหลักของไทยพีบีเอส รวมทั้งการติดตาม
ความถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หาข้ อ มู ล ข่ า วและรายการ
ตลอดจนจริยธรรมการน�ำเสนอ ซึง่ เป็นความคาดหวัง
ต่อสื่อสาธารณะ พบว่าผู้ชมผู้ฟังให้ความสนใจ และ
แสดงความคิดเห็นมากที่สุดในกลุ่มข่าวและรายการ
ข่าว และติดตามเป็นพิเศษคือ ข่าวคํ่า รายการสถานี
ประชาชน ร้องทุก(ข์)ลงป้ายนี้ และรายการทุกทิศ
ทัว่ ไทย โดยรายการข่าว “ทีน่ ี่ ThaiPBS” เป็นรายการ
ที่ผู้ชมผู้ฟังติดตามรับชมทั้งทางหน้าจอและออนไลน์
มากทีส่ ดุ เพราะต้องการเสพข่าวเชิงวิเคราะห์เจาะลึก
และให้ความรู้ อีกทั้งเป็นรายการสด นอกจากนี้
ยังมีชว่ ง “นักข่าวพลเมือง” ทีม่ คี วามโดดเด่น และได้รบั
ความสนใจมากจากเครือข่ายผูช้ มผูฟ้ งั รวมทัง้ รายการ
จากเครือข่ายผู้ผลิตอิสระที่มีความเป็นธรรมชาติ
เรื่องราวใกล้ตัว และเนื้อหาเข้าถึงผู้ชม ด้านกลุ่ม
รายการซึง่ มีผชู้ มผูฟ้ งั ชืน่ ชอบ และแสดงความคิดเห็น
มากที่สุด เป็นรายการสารคดี ทั้งสารคดีที่ผลิตเอง
และสารคดีตา่ งประเทศ ตามด้วยรายการเด็ก เยาวชน
และซีรีส์ต่างประเทศ
ข้อเสนอจากผู้ชมผู้ฟังที่น�ำไปปรับใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนาระบบการแปลและ
พากย์ที่มีประสิทธิภาพ การปรับผังรายการสารคดี
ท่องโลกกว้างเพื่อน�ำเสนอช่วงหลังข่าวคํ่าในไตรมาส
ที่ 4/2558 การวางแผนผลิตและออกอากาศรายการ
ทีวีภูมิภาคในไตรมาสที่ 1/2559 และทิศทางการ
น�ำเสนอเรื่องการปฏิรูปประเทศอย่างเข้มข้นในข่าว
และรายการ
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ความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากสภาผูช้ มและผูฟ
้ งั รายการ และข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาไทยพีบเี อส
สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการไทยพีบเี อสเป็นกลไก ตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. มาตรา 45 เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วนในการก�ำหนดนโยบาย และพัฒนาการผลิต การให้บริการ ตลอดจนการด�ำเนินงาน
ของสือ่ สาธารณะให้มคี ณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย ในรอบปี พ.ศ. 2558 มีผลงานที่เป็นรูปธรรมในหลายด้าน ทั้งการขยายเพื่อน
สื่อสาธารณะ การพัฒนาเครือข่ายแกนประสานระดับจังหวัด ตลอดจนข้อเสนอในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการท�ำงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และที่ส�ำคัญที่สุด คือข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
ไทยพีบีเอส ซึ่งมีสาระส�ำคัญเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของไทยพีบีเอสในการเป็นสถาบันสื่อสร้างสังคมคุณภาพและ
คุณธรรม ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ไทยพีบีเอสต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
และการจัดการพลังความร่วมมือจากภาคีภายนอก ข้อเสนอที่สำ� คัญจากการรับฟังความคิดเห็น มีดังนี้

กระบวนการรับฟังความคิดเห็น สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี พ.ศ. 2558

ก. ข้อเสนอเพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งทางการแข่งขัน
(Positioning) ของไทยพีบีเอส
สร้างอัตลักษณ์ทชี่ ดั เจนของไทยพีบเี อส เพือ่
สร้างการยอมรับและเพิ่มความนิยมต่อไทยพีบีเอส
และมีความแตกต่างทีช่ ดั เจน นอกจากนี้ ยังจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาก�ำหนดต�ำแหน่งทางการแข่งขัน (Positioning) ซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ที่มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการกันมากขึ้น
ข. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ
1. ให้ความส�ำคัญกับการขยายฐานผู้ชมและผู้ฟัง
อย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ของไทยพีบีเอส
120 ไทยพีบีเอส 2558

3. ฟื้นจอภูมิภาค หนุนเสริมความเข้มแข็ง สร้าง
ความพร้อมพื้นฐาน รองรับการจัดท�ำรายการ
และการขยายงานในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
4. ปรับระบบการพัฒนานักข่าวพลเมืองทั้งในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และเส้นทางความก้าวหน้า
ในการท�ำหน้าที่
5. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สารกั บ เพื่ อ นสื่ อ
สาธารณะและผู้ชมผู้ฟังรายการ
6. ยกระดั บ แนวคิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก
สภาผู้ชมฯ แกนประสานเพื่อนสื่อสาธารณะ
ในการเป็น “หุน้ ส่วนของสือ่ สาธารณะ” มากกว่า

การมีส่วนร่วมในฐานะของประชาชนโดยทั่วไป
จัดท�ำยุทธศาสตร์สู่ “ความเป็นเจ้าของร่วม”
ของประชาชนและภาคีต่างๆ ที่ชัดเจน และ
มีมาตรการในการหนุนเสริมให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
7. ร่ ว มกั บ ภาคี ยุ ท ธศาสตร์ ภ ายนอกในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
8. ด�ำเนินการแพร่ภาพไทยพีบเี อสอีก 1 ช่อง ภายใน
ปี พ.ศ. 2559 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ชมผู้ฟังรายการ
9. พัฒนามูลนิธิไทยพีบีเอสให้มีความเข้มแข็ง และ
ด�ำเนินการจัดตัง้ กองทุนสนับสนุนการด�ำเนินงาน

ทั้งในการผลิตรายการที่ชื่นชอบ การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ หรือกิจการอื่นๆ
ในรูปแบบที่เหมาะสม
10. พั ฒ นารู ป แบบความสั ม พั น ธ์ แ ละระบบการ
ท� ำ งานแบบ 3 ประสาน ระหว่ า งกรรมการ
นโยบาย กรรมการบริหาร และสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการที่สามารถเพิ่มพลังการปฏิรูปสังคม
และเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุข
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ส่วนที่ 5 : รายงานผลการดำ�เนินงานของสื่อสาธารณะ

รายงานการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณา

เรื่องร้องเรียนจากประชาชน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจำ�ปี 2558 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2558)

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เป็นคณะ

อนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. แต่งตัง้ ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีหน้าที่
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในกรณีที่องค์การ ผู้ผลิตรายการ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การกระท�ำการหรือผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ
ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 โดย
อนุกรรมการ 9 คน ประกอบด้วย กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. (2 คน) ผู้แทนผู้อำ� นวยการ
ส.ส.ท. (1 คน) ผูแ้ ทนสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ส.ส.ท. (1 คน) ผูแ้ ทนองค์กรสือ่ สารมวลชน
(2 คน) ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (1 คน) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (2 คน) ส�ำหรับปี พ.ศ.
2558 มีเรื่องร้องเรียนดังนี้

เรื่องที่ 1 ร้องเรียนรายการชั่วโมงท�ำกิน
กรณีผู้สื่อข่าวมีพฤติกรรมที่ไ ม่เหมาะสมต่ อ
แหล่งข่าว

ข้อร้องเรียน แหล่งข่าวแจ้งร้องเรียนผู้สื่อข่าว
จ�ำนวน 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ร้องเรียนการไปสายโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้าในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ถูก
ร้องเรียนติดต่อขอสัมภาษณ์แหล่งข่าวในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น.
122 ไทยพีบีเอส 2558

แต่ในวันดังกล่าวไปถึงสถานที่นัดหมายในเวลา
13.30 น. โดยไม่แจ้งล่วงหน้า และเมือ่ ไปถึงได้ให้
ช่างภาพถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบข่าวโดยไม่ขอ
อนุญาต
ประเด็ น ที่ 2 ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการขาดการ
ประสานงานและสื่อสารที่ชัดเจนกับแหล่งข่าว
และเมื่ อ ผู ้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นไปถึ ง สถานที่ นั ด หมาย
ได้แสดงสีหน้าไม่พอใจ โดยการจ้องมองหน้า
แหล่งข่าว จนแหล่งข่าวต้องสอบถามช่างภาพว่า
“ผู้ถูกร้องเรียนจ้องมองใบหน้าผู้ให้สัมภาษณ์
แบบนี้เป็นปกติหรือไม่”
ประเด็ น ที่ 3 ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการแสดงออก
ซึ่งมีลักษณะเป็นการคุกคามแหล่งข่าว รวมถึง
มารยาทที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งผู้ถูกร้องเรียน
ใช้นาํ้ เสียงทีไ่ ม่เหมาะสมต่อ “แฟน” ของแหล่งข่าว
ด้วย

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ข้อ 6.6
“ผู้สื่อข่าว ผู้รายงาน หรือผู้น�ำเสนอรายการ
ที่เป็นบุคลากรขององค์การ ต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่ า งค� ำ นึ ง ถึ ง ข้ อ บั ง คั บ ด้ า นจริ ย ธรรมของ
กรรมการบริหาร ผูอ้ ำ� นวยการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง ...” ประกอบกับข้อบังคับ ส.ส.ท.
ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 7 (3) “ประพฤติตน
เหมาะสมกับการเป็นพนักงานองค์การ ทั้งด้าน
กิริยา มารยาท การวางตัว และการแต่งกาย
เพื่ อ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ แ ก่ ต นเองและ
องค์การ”
ทั้ ง นี้ ส� ำ นั ก ข่ า วได้ ด� ำ เนิ น การว่ า กล่ า ว
ตักเตือนพนักงานแล้ว พร้อมก�ำชับให้ระมัดระวัง
และควบคุมอารมณ์ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
ซึ่งพนักงานรับทราบและรับไปปฏิบัติ

ผลการวิ นิ จ ฉั ย คณะอนุ ก รรมการฯ มี ม ติ รั บ
เรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาและเห็นว่าการกระท�ำ
ของผู้ถูกร้องเรียนขัดต่อแนวทางปฏิบัติเพื่อธ�ำรง
จริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหาและการ
เผยแพร่ ร ายการ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและ
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เรื่องที่ 2 ร้องเรียนรายการข่าว ช่วงข่าว

เนื้ อ หาอาชญากรรมหรื อ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ภั ย
วั น ใหม่ วั น ที่ 28 มกราคม 2558 กรณี ก าร ต่อสาธารณะ และด้วยเหตุรา้ ยแรงทีม่ ผี ลกระทบ
น�ำเสนอภาพข่าว ภาพประกอบข่าวมีลักษณะ ต่อบุคคลสังคม ข้อ 11 (11.2) ประกอบแนวทาง
อาจเข้าข่ายผิดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของ ปฏิบัติเพื่อธ�ำรงจริยธรรมวิชาชีพ (11.2)
วิชาชีพเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา
ประเด็นที่ 3 เสนอภาพเด็กทีถ่ กู น�ำมานอนขอทาน
ข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียนแจ้งร้องเรียนว่า ในการ ออกอากาศ โดยน�ำมาจากเว็บไซต์ ซึง่ อาจเข้าข่าย
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสนอภาพข่าว ขัดต่อข้อบังคับจริยธรรมด้านวิชาชีพด้านการ
ประกอบเนื้อหาข่าวในวันที่ 28 มกราคม 2558 คุ้มครองเด็กและเยาวชน ข้อ 8 (8.4) ประกอบ
ช่วงข่าววันใหม่ หัวข้อข่าว “หาหลักฐานเพิ่มคดี แนวทางปฏิบัติเพื่อธ�ำรงจริยธรรมวิชาชีพ (8.4)
ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสูงอายุ” วันที่ 1 กุมภาพันธ์
ผลวิ นิ จ ฉั ย คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับเป็น
2558 หัวข้อข่าว “ต�ำรวจตรวจสถานบริการ
เรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการกระท�ำ
ป้องกันค้าประเวณี” วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ดังกล่าวเป็นการขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
รายการคิดนอกจอ และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ของวิชาชีพ ส.ส.ท. ข้อ 8.4 ข้อ 8.5 และข้อ 11.2
“ข่าวลักลอบค้าประเวณี” มีลกั ษณะอาจเข้าข่าย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการเสนอข่าว
ผิดจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี และคนชรา
ดังกล่าวไม่ได้มีเจตนา และเนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งมีประเด็นร้องเรียน 3 ประเด็น ดังนี้
และผู ้ บ ริ ห ารยอมรั บ ในความผิ ด พลาด และ
ประเด็นที่ 1 น�ำใบหน้าหญิงขายบริการออกอากาศ รับจะไปด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิด
ท�ำให้ผหู้ ญิงเหล่านัน้ กลายเป็นเหยือ่ โดนละเมิดซาํ้ การกระท�ำผิดซํา้ อีก เห็นควรให้วา่ กล่าวตักเตือน
ซึ่ ง อาจเข้ า ข่ า ยขั ด ต่ อ ข้ อ บั ง คั บ จริ ย ธรรมด้ า น และยุติการสอบสวนทางวินัย
วิ ช าชี พ ด้ า นการน� ำ เสนอเนื้ อ หาอาชญากรรม
หรื อ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ สาธารณะ และ ข้อเสนอแนะ จ�ำนวน 2 ข้อ
ด้วยเหตุร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อบุคคลสังคม 1. เห็ น ควรให้ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า ง
ข้อ 11 (11.2) ประกอบแนวทางปฏิบัติเพื่อธ�ำรง สมํ่าเสมอในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานข่าว
และรายการ
จริยธรรมวิชาชีพ (11.2)
ประเด็นที่ 2 หญิงชราโดนข่มขืน โดยคนร้าย
อาชญากรต่อเนื่องนับสิบราย มีการออกอากาศ
บ้ า นพั ก ของหญิ ง ชรา ซึ่ ง อาจเข้ า ข่ า ยขั ด ต่ อ
ข้อบังคับจริยธรรมด้านวิชาชีพ ด้านการน�ำเสนอ
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2. จัดพิมพ์เนื้อหากรอบจริยธรรมของวิชาชีพ
สือ่ สาธารณะและแนวทางปฏิบตั วิ า่ ด้วยจริยธรรม
ของวิชาชีพ แยกตามประเด็นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เรือ่ งที่ 3

ร้องเรียนรายการสถานีประชาชน
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 กรณีเสนอสกู๊ปข่าว
ที่มีเนื้อหาไม่รอบด้าน
ข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียนแจ้งร้องเรียนว่า รายการ
สถานีประชาชน วันที่ 22 มิถนุ ายน 2558 ได้เสนอ
สกู ๊ ป ข่ า วเรื่ อ งนายทุ น ถมดิ น ปิ ด ทางเข้ า ออก
เนื้ อ หารายการที่ อ อกอากาศปรากฏชื่ อ และ
รูปภาพของโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ลู ก ค้ า บางส่ ว นของโครงการฯ
ที่เห็นภาพข่าวที่น�ำเสนอเกิดความกังวล และ
เข้าใจผิดว่าโครงการฯ เป็นกลุ่มนายทุนที่บุกรุก
ที่ดินล�ำคลองสาธารณะ ส่งผลกับภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นโดยตรงกับโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรดังกล่าว
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับเรื่อง
ร้องเรียนไว้พิจารณา แต่ต่อมาผู้ร้องเรียนขอยุติ
เรือ่ งร้องเรียน เพราะผูร้ อ้ งเรียนได้ทำ� ความเข้าใจ
กับบรรณาธิการรายการสถานีประชาชน และ
ผู้สื่อข่าวที่ไปลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรับทราบ
และให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ข้ อ เสนอแนะ ภายหลั ง จากที่ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นและ
ผู้ถูกร้องเรียนท�ำความเข้าใจกันแล้วเห็นควรแจ้ง
ต่อสาธารณะทราบด้วย

เรื่ อ งที่ 4

กรณี ป รากฏข่ า วการจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้กับ “เพื่อนชาวสื่อ”
ข้อร้องเรียน กรณีที่ส�ำนักข่าวอิศราเสนอข่าวว่า
ส� ำ นั ก งานวิ จั ย เอแบคโพลล์ จ ่ า ยค่ า ตอบแทน
ให้กับ “เพื่อนชาวสื่อ” ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 20
สิงหาคม 2551 - วันที่ 25 ตุลาคม 2556 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 4,420,500 บาท และในรายละเอียด
ตามเอกสารการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ “เพื่อน
ชาวสื่ อ ” ดั ง กล่ า วมี ชื่ อ ของไทยพี บี เ อส และ
พนักงานของไทยพีบีเอสเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับ
เป็นเรือ่ งร้องเรียนไว้พจิ ารณา และเห็นว่าเป็นเรือ่ ง
เกี่ยวกับการกระท�ำผิดทางวินัยและฝ่ายบริหาร
ได้ด�ำเนินการแล้ว ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ
จึงควรติดตามความคืบหน้าเท่านั้น และฝ่าย
บริหารรายงานว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
พบว่ามีพนักงานของ ส.ส.ท. รับเงินจากส�ำนัก
วิจัยเอแบคโพลล์จริง ซึ่งเป็นการกระท�ำที่มีมูล
กล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินัย แต่เนื่องจากปัจจุบัน
พนักงานคนดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานของ ส.ส.ท. ไปแล้ว ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม
2553 ดังนั้น จึงไม่สามารถด�ำเนินการทางวินัย
ตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยข้อปฏิบัติทางวินัย
และการด�ำเนินการทางวินัยของพนักงานและ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
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ส่วนที่ 5 : รายงานผลการดำ�เนินงานของสื่อสาธารณะ

รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ปี พ.ศ. 2558

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการนโยบายในการกำ�กับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในขององค์การ ในปี พ.ศ. 2558
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. รศ. ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
3. นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
กรรมการ *
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ
5. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการ
6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
* ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2558 (ตามประกาศองค์การฯ วันที่ 24 มีนาคม 2558)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม
10 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย 5 ครั้ง กำ�กับดูแลสำ�นักตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติ
งานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
พ.ศ. 2546 และใช้แนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้
ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงาน
ที่ มี ส าระสำ�คั ญ ตามประกาศขององค์ ก รวิ ช าชี พ และองค์ ก รกำ�กั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สอบทาน
ผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน รวมถึงการสอบทานกระบวนการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
ผลการสอบทานพบว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป
2. การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง ได้สอบทานระบบการบริหารความเสีย่ ง และมีคำ�แนะนำ�
ให้มแี ผนการควบคุมความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง กำ�หนดให้มกี ารประเมินประสิทธิผลของการดำ�เนินการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นระยะ เพื่อให้ม่นั ใจว่าองค์การได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การควบคุมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง
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3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความผิดพลาดอันอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต และสอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบขององค์การ ผลการสอบทานพบว่าระบบการควบคุมภายในมีเพียงพอ
เหมาะสม และพัฒนาตามแนวทางของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำ�หนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ
คณะผู้ตรวจสอบจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อหารือและสอบถามประเด็นต่าง ๆ จาก
ผลการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4. การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้สอบทานการปฏิบัติตามระบบงาน ระเบียบ
และข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรมที่ให้กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตาม ผลการสอบทานพบว่า องค์การมีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ผู้บริหารและพนักงาน
เข้าใจระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนี้องค์การกำ�ลังพัฒนาแผนป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. การกำ�กับดูแลการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำ�ปี และการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบที่มุ่งลดความเสี่ยงขององค์การ สอบทาน
ผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ โดยให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการดำ�เนินการแก้ไข
พิจารณาปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในขององค์การ สอบทานการปฏิบัติงานและ
งบประมาณของสำ�นักตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิผล รวมทั้งมีแผนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ทั้งด้านบุคลากรและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามแนวทางมาตรฐานสากล ผลการสอบทานพบว่าองค์การมีการตรวจสอบภายในเพียงพอ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 8 เมษายน 2559
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ส่วนที่ 5 : รายงานผลการดำ�เนินงานของสื่อสาธารณะ

รายงาน

การประเมินผลการดำ�เนินงาน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ปี พ.ศ. 2558

การประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท. หรือ Thai PBS) โดยบุคคลภายนอก ประจำ�ปี 2558 มีขอบเขตการดำ�เนินงานจำ�แนกเป็น 3 ส่วน
คือ 1) การประเมินตามข้อกำ�หนดในกฎหมาย มาตรา 50 ซึ่งประกอบด้วยการประเมินประสิทธิผล
การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินการพัฒนาองค์การและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
การประเมินการสนับสนุนจากประชาชนและความพึงพอใจของผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ 2) การประเมินเพิม่ เติม
ในประเด็นความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชน ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI)
และการประเมินการดำ�เนินงานภายใต้การเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมของสือ่ ใหม่ และ 3) การประเมินระบบ
การประเมินภายในและการจัดการความรู้
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินผลประกอบด้วย 1) ข้อมูลทุตยิ ภูมทิ ไี่ ด้จากวารสาร เอกสาร และรายงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ชมผู้ฟัง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจำ�นวน 75 คน และการสอบถามผู้ให้บริการ (ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ผลิตรายการอิสระ) และ
ผู้รับบริการ (ผู้ชมผู้ฟัง) รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้รับชมรับฟัง จำ�นวนรวม 3,266 คน ซึ่งกระจายตามโครงสร้างอายุ
เป็น 4 กลุ่ม คือ (1) เด็ก/เยาวชน (2) วัยอุดมศึกษา (3) วัยทำ�งาน และ (4) วัยสูงอายุ และกระจายตาม
ภูมิภาคที่พักอาศัย เป็น 6 ภาค คือ (1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) ภาคเหนือ (3) ภาคกลาง
(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5) ภาคตะวันออก (6) ภาคใต้
อนึ่ง แผนการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ในปี 2558 กำ�หนดเป็น 4 แผนงานย่อย ได้แก่ 1) แผนงาน
ด้านการขยายฐานผู้ชมและการยอมรับของสังคม 2) แผนงานด้านการเงิน 3) แผนงานด้านกระบวนการ
ผลิตและผลผลิต 4) แผนงานด้านการบริหาร การเรียนรู้ และพัฒนา ซึ่งการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ พบว่า แผนงานด้านการเงินและแผนงานด้านการบริหาร การเรียนรู้ และการพัฒนา
มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง ส่วนแผนงานอื่นมีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ การประเมิน
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางในทุกแผนงาน
การประเมินการพัฒนาองค์การพบว่า ประเด็นจุดแข็งที่สำ�คัญ ได้แก่ 1) การมีจริยธรรมวิชาชีพ
สื่อสาธารณะที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ 2) การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในการให้บริการด้านโครงข่ายและการผลิตรายการ 3) การเปิดพื้นที่ให้แก่สาธารณชน
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 4) การได้รับเงินรายได้ที่จัดสรรจากภาษีสุราและยาสูบ ขณะที่ประเด็นจุดอ่อน
ที่สำ�คัญ ได้แก่ 1) การนำ�เสนอรายการยังไม่ดึงดูดใจผู้ชมและผู้ฟังรายการ 2) รูปแบบและวิธีการสื่อสาร
ภายในองค์กรยังไม่ครอบคลุมทุกการรับรู้ 3) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างองค์การและ
สาธารณชนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อย สำ�หรับการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในฐานะ
สื่อสาธารณะพบว่า ประสบความสำ�เร็จในระดับสูงใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การส่งเสริมการรับรู้และการมี
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ส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชนในการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม 2) การเป็นเครื่องมือ
แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญา และสุขภาวะแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกระดับอายุ 3) การสร้าง
แรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 4) การส่งเสริมเอกลักษณ์และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และ 5) การสะท้อนความหลากหลายของสังคม เปิดพืน้ ทีใ่ ห้แก่กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
และกลุ่มเฉพาะด้าน
การสำ�รวจความนิยมในการรับชม (Rating) ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ส.ส.ท. มีจำ�นวนผู้ชมเฉลี่ย
84,000 คน/นาที ในช่วงวันธรรมดา จัดอยู่ในอันดับที่ 10 จากทั้งหมด 27 ช่อง และมีจำ�นวนผู้ชมเฉลี่ย
94,000 คน/นาที ในช่วงสุดสัปดาห์ จัดเป็นอันดับที่ 11
การประเมินความพึงพอใจของผู้ชมและผู้ฟังรายการ จำ�แนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมิน
ความเหมาะสมในการทำ�หน้าที่สื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. ซึ่งพบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนความเหมาะสมในระดับสูง คือ รายการของ ส.ส.ท. มีความเหมาะสม
กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งมีความเป็นอิสระจากภาคการเมืองและการโฆษณาสินค้า ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนความเหมาะสมในระดับตํ่า คือ ผู้ชมและผู้ฟังรายการไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ ส.ส.ท. และไม่ได้ชื่นชอบ
รายการของ Thai PBS มากกว่ารายการของสถานีอื่น ๆ 2) การประเมินความพึงพอใจต่อรายการของ
ส.ส.ท. ซึง่ พบว่า ผลผลิตด้านครอบครัว/เยาวชน ได้รบั คะแนนความพึงพอใจมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ผลผลิต
ด้านสารคดี และด้านข่าว ตามลำ�ดับ ส่วนผลผลิตด้านสาระบันเทิงได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด
การประเมินความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนจำ�แนกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพรายการ
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้านการให้บริการสาธารณะ พบว่า ทุกตัวชี้วัดของการประเมินดังกล่าว
ได้คะแนนในระดับปานกลาง และ 3) ด้านการตรวจสอบได้ทางการเงิน พบว่า ส.ส.ท. ได้รบั การตรวจสอบ
ทางการเงินอย่างเข้มข้น ผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการตรวจสอบ
และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) ในภาพรวมอาศัย
ข้อมูลปฐมภูมทิ ไี่ ด้จากการสอบถามกลุม่ ผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ พบว่า การดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ยังไม่กอ่ ให้
เกิดผลกระทบเชิงประจักษ์ทั้งต่อบุคคล ต่อสาธารณะ และต่อผู้กำ�หนดนโยบาย แต่หากพิจารณาเฉพาะ
รายกรณีศึกษาที่มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนพบว่า การดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. มีความคุ้มค่ายิ่ง
กรณีศึกษา ศูนย์คนหาย Thai PBS รายการสถานีประชาชน โดยการประเมินผลตอบแทนทาง
สังคมผ่านการคำ�นวณค่า Economic Benefit-Cost Ratio (Econ B/C) ประมาณค่า Econ B/C เท่ากับ
11.23 ซึ่งหมายความว่าการลงทุนของ ส.ส.ท. มูลค่า 1 บาท ในการผลิตรายการสถานีประชาชน ก่อให้
เกิดผลประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์มูลค่า 11.23 บาท ซึ่งแสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายิ่ง ขณะที่กรณี
ศึกษาการนำ�เสนอข่าว ผลกระทบเหมืองแร่ทองคำ� ในการประมาณค่า Econ B/C ของกรณีศกึ ษาดังกล่าว
เท่ากับ 298.66 ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ของการนำ�เสนอข่าวผลกระทบ
เหมืองแร่ทองคำ� สูงกว่าค่าใช้จ่ายถึง 298.66 เท่า ซึ่งแสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายิ่งเช่นกัน
การประเมินการดำ�เนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของสื่อใหม่ มุ่งพิจารณาความ
นิยมของผู้ติดตาม ส.ส.ท. ใน 3 ช่องทาง คือ 1) Facebook 2) Twitter 3) YouTube พบว่า ช่องทาง
Facebook มีอัตราการเติบโตของความนิยมต่อวันติดลำ�ดับ 1 ใน 5 ขณะที่ Twitter ของ ส.ส.ท. ได้รับ
ความนิยมสูง และช่องทาง YouTube ของ ส.ส.ท. อยู่ในลำ�ดับที่ 13 สำ�หรับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดำ�เนินงานด้านสื่อใหม่ของ ส.ส.ท. พบว่า อยู่ในระดับสูงมาก
รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงาน 129

การประเมินระบบการประเมินภายใน พบว่า ตัวชี้วัดการประเมินผลที่กำ�หนดและดำ�เนินการ
ในปี พ.ศ. 2558 ยังไม่ครอบคลุมและไม่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 10 ประการ ขณะที่การ
ประเมินการจัดการความรู้ พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ของ ส.ส.ท. มีระบบและมีระเบียบแบบแผน
มีการถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนางานได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม
จากผลการประเมินดังที่ระบุข้างต้น สรุปได้ว่าการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2558 อยู่ใน
ระดับ “ผ่าน” แต่เพื่อให้การพัฒนาองค์การส่งผลในระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์
ในเชิงประจักษ์ที่สูงยิ่งขึ้น คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบุคลากรของ ส.ส.ท. ควรพิจารณาดำ�เนินการ
ตามความเหมาะสมใน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การ
มุ่งเน้นพัฒนาความร่วมมือในระดับต่างๆ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้การกำ�หนดยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท. ที่มี
ความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นการวางแผน การกำ�หนดอัตรากำ�ลัง และการสรรหา
บุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ และตามทิศทางการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะ
วิชาชีพ เพิ่มพูนความรู้ และเปิดโลกทัศน์ ซึ่งนำ�ไปสู่ความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายอาชีพ ควบคู่กับ
การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในองค์การของการเป็นสื่อสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเงิน มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้าน
การเงินของ ส.ส.ท. จากการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นการสร้างรายได้ โดยอาศัยความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี
โครงข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของระบบทีวีดิจิทัล พร้อมทั้งสร้างโอกาสและผลตอบแทนทางการเงิน
จากสินทรัพย์ที่ครอบครองร่วมกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การสร้ า งสื่ อ สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงในรู ป แบบสื่ อ ที่ ห ลากหลาย
(Multimedia) มุง่ เน้นการสร้างสรรค์ขา่ วและรายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามวัฒนธรรมแห่งการเป็นสือ่ สาธารณะ
ที่ดำ�เนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นสำ�คัญ สนับสนุนการเข้าถึงสื่อของประชาชน
ในประเทศ ในช่องทางสื่อที่หลากหลาย ในรูปแบบประเด็นเนื้อหาเดียวหลากหลายช่องทาง (Single
content multi platform) และดำ�เนินการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ข่าว รายการที่มีคุณภาพ และ
ผังรายการที่เหมาะสมเพื่ออยู่ในใจผู้ชมและผู้ฟัง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเครือข่าย มุง่ เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในฐานะสื่อสาธารณะที่สังคมคาดหวังการเป็นที่พึ่ง เป็นช่องทางนำ�เสนอ และช่องทางความช่วยเหลือ
โดยมุ่งประชาสัมพันธ์ ส.ส.ท. เพื่อสร้างฐานผู้ชมผู้ฟังเพิ่มเติม และผลักดันการเป็นสื่อสาธารณะเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
นอกเหนือจากนั้น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท.
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งปรับปรุงตนเองอย่างเร่งด่วนทั้งในเรื่องของรูปแบบ การบูรณาการ และวิธีการ
ดำ�เนินงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ประสบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์และมีผลลัพธ์ที่สามารถ
แข่งขันได้ โดย ส.ส.ท. ยังคงความเป็นสถาบันสื่อสาธารณะเพียงแห่งเดียวของประเทศที่สร้างสรรค์สังคม
คุณภาพและคุณธรรม อีกทั้งเป็นอิสระ ยึดจริยธรรม โดยมีหัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วน
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้อำ�นวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้
สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนด
ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

(นางสาวระพีพร เครือมา)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 20

(นางสาวพวงทิพย์ วัฒนรุ่งเรืองยศ)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		
		
หมายเหตุ
2558
				
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
510,877,779.62
เงินลงทุนชั่วคราว
5
2,535,400,792.23
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
6
55,660,341.78
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
2,195,277.88
รายได้เงินบำ�รุงองค์การค้างรับ
7
333,511,886.22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
8
71,601,081.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
3,509,247,158.73
		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
9
2,640,220,758.11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
10
234,612,285.77
ลูกหนี้กรมสรรพากร
11
142,105,932.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
6,792,997.26
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
3,023,731,973.35
รวมสินทรัพย์		
6,532,979,132.08
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
2557
(ปรับปรุงใหม่)

489,487,740.73
2,112,724,349.80
59,097,004.08
1,693,405.33
289,772,656.76
34,288,110.86
2,987,063,267.56

2,480,099,817.06
217,335,371.34
146,566,489.49
3,077,492.78
2,847,079,170.67
5,834,142,438.23

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		
หน่วย : บาท
2557

		
หมายเหตุ
2558
หนี้สินและส่วนของทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า
52,443,595.50
66,012,871.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
12
191,113,808.03
75,697,543.64
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
13
15,603,962.13
8,992,934.93
รวมหนี้สินหมุนเวียน
259,161,365.66
150,703,349.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน
14
198,518,318.00
111,397,662.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
198,518,318.00
111,397,662.00
รวมหนี้สิน		
457,679,683.66
262,101,011.66
		
ส่วนของทุน		
ทุนประเดิม
15
1,107,360,048.40
1,107,360,048.40
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
4,967,939,400.02
4,464,681,378.17
รวมส่วนของทุน		
6,075,299,448.42 5,572,041,426.57
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		
6,532,979,132.08 5,834,142,438.23
				
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์)
ผู้อำ�นวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(นายโยธิน สิทธิบดีกุล)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ
รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกิจการ
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
		
หน่วย : บาท
2557
(ปรับปรุงใหม่)

		
หมายเหตุ
2558
				
รายได้
รายได้เงินบำ�รุงองค์การ
16
1,991,889,323.07
รายได้โครงการทีวีดิจิทัล
17
452,050,112.14
ดอกเบี้ยรับ
72,600,413.83
รายได้จากเงินสนับสนุน
26,816,602.48
รายได้จากการให้บริการและทรัพย์สินทางปัญญา 18
21,678,898.68
รวมรายได้		
2,565,035,350.20

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

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
19
ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ
20
ต้นทุนเครือข่ายส่งสัญญาณออกอากาศ
21
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
22
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
23
		
รวมค่าใช้จ่าย		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		

529,884,446.80
570,837,529.57
142,507,310.64
270,545,735.04
237,546,054.42
1,751,321,076.47
486,771,799.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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589,806,355.33
576,456,698.00
178,745,360.44
382,391,301.28
285,182,576.05
2,012,582,291.10
552,453,059.10

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ ทุนประเดิม
			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1,107,360,048.40
ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลค้างจ่าย
ปรับปรุงเงินผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือหลังรายการปรับปรุง
1,107,360,048.40
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1,107,360,048.40

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม
4,464,681,378.17
4,203,736.75
(53,398,774.00)
4,415,486,340.92
552,453,059.10
4,967,939,400.02

หน่วย : บาท
รวมส่วนของทุน
5,572,041,426.57
4,203,736.75
(53,398,774.00)
5,522,846,389.32
552,453,059.10
6,075,299,448.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานของผู้สอบบัญชี 135

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
		
			
หมายเหตุ
2558		
						
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามปกติ
552,453,059.10
รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
23
282,141,311.39
ค่าตัดจำ�หน่ายลิขสิทธิ์รายการและต้นทุนการผลิตรายการ
20
357,816,004.89
ค่าตัดจำ�หน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
23
3,041,264.66
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(61,531.26)
กำ�ไรจากการขายทรัพย์สิน
(616,922.58)
รายได้จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน 1,194,773,186.20
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
3,436,662.30
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
(501,872.55)
รายได้เงินบำ�รุงองค์การค้างรับ
(43,739,229.46)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(37,312,970.14)
ลูกหนี้กรมสรรพากร
4,460,557.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(3,715,504.48)
เจ้าหนี้การค้า
(13,507,744.33)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
119,620,001.14
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
6,611,027.20
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
33,721,882.00
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
1,263,845,995.16
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(422,676,442.43)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการและต้นทุนการผลิตรายการ
(374,278,683.98)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(3,855,500.00)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
(442,262,264.44)
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
616,934.58
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		 (1,242,455,956.27)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		
21,390,038.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
489,487,740.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด		
510,877,779.62
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
2557
(ปรับปรุงใหม่)
486,771,799.99
233,966,825.74
383,863,363.70
3,579,228.68
(60,311.27)
(548,593.14)
1,107,572,313.70
(59,097,004.08)
(152,641.80)
(5,620,415.59)
(809,446.74)
211,479,800.35
(84,997.33)
14,130,139.19
6,799,136.54
(807,394,116.33)
23,275,696.00
490,098,463.91
23,847,050.08
(414,294,712.43)
(1,037,900.00)
(374,326,539.72)
548,598.14
(765,263,503.93)
(275,165,040.02)
764,652,780.75
489,487,740.73

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้อมูลทั่วไป
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท.
เป็นนิติบุคคล ท�ำหน้าที่เป็นองค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ด�ำเนินการภายใต้ทุน ทรัพย์สิน และรายได้ขององค์การ
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2551 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
โดยรับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนีส้ นิ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ คลืน่ ความถีข่ องส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และของส�ำนักงานบริการกิจการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ
เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในความดูแลของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทบรรดาที่มีอยู่หรือที่อาจจะมีขึ้นระหว่างส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กับบริษัท
ไอทีวี จ�ำกัด (มหาชน) หรือบุคคลอืน่ ใดอันเนือ่ งจากหรือเพราะเหตุแห่งสัญญาเข้าร่วมงานและด�ำเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ
ยู เอช เอฟ และระหว่างส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีกับบริษัท สยาม อินโฟเทนเมนท์ จ�ำกัด ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2538 ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนินการในชัน้ อนุญาโตตุลาการหรือชัน้ ศาล แต่ให้องค์การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยอันเนือ่ งจากการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ส.ส.ท.เป็นองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก�ำไรแห่งแรกของประเทศไทย ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของ ส.ส.ท. ได้รับการรองรับภายใต้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ผ่านการสรรหา โดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส
เป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย และควบคุมการด�ำเนินงานของผู้อำ� นวยการ และคณะกรรมการบริหารองค์การฯ
พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 12 ให้องค์การมีอ�ำนาจ
จัดเก็บเงินบ�ำรุงองค์การจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้า
ของภาษีทเี่ ก็บจากสุราและยาสูบ และจัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์การ โดยให้มรี ายได้สงู สุดปีงบประมาณละไม่เกินสองพันล้าน
บาท ในการน�ำส่งเงินบ�ำรุงองค์การเพือ่ เป็นรายได้องค์การให้กรมบัญชีกลางเป็นผูน้ ำ� ส่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดเก็บ การน�ำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อนและการขอคืนเงินบ�ำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส�ำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้
กรมบัญชีกลางเริ่มด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 20/2554 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non - Publicly Accountable Entities - NPAEs) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
และ ส.ส.ท. น�ำเสนองบการเงินตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
มาตรา 49 ประกอบด้วย
1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
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4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ก�ำหนดให้กิจการต้องจัดท�ำบางมาตรฐาน แต่ ส.ส.ท. เห็นถึงประโยชน์
โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) 		
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
3.1 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ส.ส.ท. รับรู้รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ทีเ่ กิดรายการก�ำไรและขาดทุนจากผลของการบันทึกรายการและจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
จะแสดงอยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้รวมเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามเงินลงทุนระยะสั้น
อื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
3.3 เงินลงทุน
		 3.3.1 เงินลงทุนชั่วคราว เป็นเงินฝากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน ประเภทเงินฝากประจ�ำตั๋วสัญญาใช้เงิน
จากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน โดยมีธนาคารอาวัล
		 3.3.2 เงินลงทุนระยะยาว วัตถุประสงค์เพื่อหาดอกผล โดยน�ำฝากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน ประเภท
เงินฝากประจ�ำเกิน 12 เดือน ตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันของรัฐหรือเอกชน โดยมีธนาคารอาวัล ตามวงเงินที่คณะกรรมการ
นโยบายก�ำหนด
3.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ หลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ซึ่งประมาณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้า
เปรียบเทียบกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนีก้ ารค้า) หนีส้ ญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูไ้ ว้ในงบรายได้และค่าใช้จา่ ย โดยถือเป็นส่วนหนึง่
ของค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ประกอบด้วย
		 3.4.1 ลูกหนีจ้ ากทุนประเดิม (ตามมาตรา 57) เป็นลูกหนีร้ บั โอนมาตามพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 57 ให้โอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ
คลืน่ ความถี่ และภาระผูกพันของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ
และของส�ำนักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในความดูแล
ของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ โดยแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 3.4.2 ลูกหนี้โครงการทีวีดิจิทัล เป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และลูกหนี้ตามสัญญาให้
บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตให้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
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		 3.4.3 ลูกหนีก้ ารค้าในประเทศและลูกหนีก้ ารค้าต่างประเทศ เป็นลูกหนีต้ ามสัญญาให้ใช้สทิ ธิเผยแพร่สคริปต์ขา่ ว
คลิปภาพข่าว และคลิปภาพข่าวเสียงสัมภาษณ์ทเี่ ป็นลิขสิทธิข์ องผูอ้ นุญาตแบบไม่ผกู ขาด (Non - Exclusive) โดยผูอ้ นุญาตตกลง
จัดส่งสคริปต์ข่าว คลิปภาพข่าว และคลิปภาพข่าวเสียงสัมภาษณ์ให้แก่ผู้รับอนุญาต และอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเผยแพร่
สคริปต์ข่าว คลิปภาพข่าว และคลิปภาพข่าวเสียงสัมภาษณ์
		 3.4.4 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ลูกหนีก้ ารค้าในประเทศและต่างประเทศ จะตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามประมาณการ
ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ จากสถานการณ์ปัจจุบันของลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ได้รับช�ำระหนี้ท่ีมียอดคงค้าง
ช�ำระเกิน 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนด ส่วนลูกหนี้โครงการทีวีดิจิทัล ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาเป็นการ
เฉพาะรายลูกค้าโดยประมาณการจากส่วนที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ส�ำหรับหนี้สูญจะตัดจ�ำหน่ายเมื่อคาดหมายค่อนข้างแน่นอน
ว่าจะไม่ได้รับช�ำระหนี้ และเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร
3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 3.5.1 ลิขสิทธิ์รายการ
		 ส.ส.ท. ซื้อลิขสิทธิ์รายการเพื่อออกอากาศ ส.ส.ท. บันทึกต้นทุนลิขสิทธิ์รายการโดยใช้ราคาทุน ต้นทุนในการซื้อ
ประกอบด้วย ราคาซือ้ และค่าใช้จา่ ยทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ลิขสิทธิน์ นั้ เช่น ค่าภาษีอากรหักด้วยส่วนลด และเงินทีไ่ ด้รบั คืน
จากการซือ้ ลิขสิทธิน์ นั้ ส.ส.ท. จะตัง้ ส�ำรองเผือ่ การด้อยค่าของลิขสิทธิ์ โดยพิจารณาถึงมูลค่าของรายได้ทคี่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคต
		 ส.ส.ท. ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนของลิขสิทธิ์รายการ ตามที่ออกอากาศครั้งแรก
		 ต้นทุนการผลิตรายการ
		 ต้นทุนการผลิตรายการ ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการผลิตรายการ ต้นทุนผลิตรายการข่าว
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนผลิตรายการอื่นบันทึกเป็นต้นทุนผลิตรายการในราคาทุน และพิจารณาถึงมูลค่าของ
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ส.ส.ท. ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนการผลิตรายการทันทีเมื่อมีการออกอากาศ
		 3.5.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์ในเวลา 5 ปี
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เริ่มแรกตามราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และรับรู้รายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย หรือ
ต่อชุด หรือต่อกลุ่ม ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ส�ำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ถึง 30,000 บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภท
อุปกรณ์ส�ำนักงานต�่ำกว่าเกณฑ์ และบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ดังกล่าวในทะเบียนคุมสินทรัพย์ต�่ำกว่าเกณฑ์โดยไม่ต้อง
ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี
ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรง เพือ่ ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จำ� กัด
		 อาคารและสถานีเครือข่าย
20 ปี
		 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและส่วนควบอาคาร
5 - 20 ปี
		 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
5 - 10 ปี
		 อุปกรณ์ถ่ายท�ำ	
5 - 10 ปี
		 ยานพาหนะ
5 - 10 ปี
		 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
5 ปี
		 อุปกรณ์สำ� นักงาน
5 ปี
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รายจ่ายเกีย่ วกับการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาจะรับรูใ้ นงบรายได้และค่าใช้จา่ ยระหว่างงวดบัญชีทเี่ กิดรายการนัน้ ต้นทุน
ของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ส�ำคัญ จะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
การปรับปรุงนั้นจะท�ำให้ ส.ส.ท. ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุง สินทรัพย์ที่ได้มาจาก
การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ส.ส.ท. บันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งโอน
สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ซึ่งอยู่ในความดูแลให้แก่ ส.ส.ท. ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ด้วยราคาตามมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่
รับมอบ (15 มกราคม 2551)
3.7 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
		 ก) รายได้รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
		 ข) ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
		 ค) ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.8 รายได้จากเงินสนับสนุน
เป็นรายได้ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
มาตรา 11(5) หมายถึง เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนองค์การ ซึง่ จะรับรูร้ ายได้เมือ่ ได้รบั เงินตามข้อตกลงระหว่าง
กัน และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ได้กำ� หนดให้น�ำรายได้จากเงินสนับสนุน
มาค�ำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายได้
3.9 ภาระผูกพัน
เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีทมี่ ผี ลผูกพันต่อ ส.ส.ท. ในระยะยาวแต่ไม่สามารถบันทึกรับรู้ เป็นหนีส้ นิ ได้ เนือ่ งจาก
ยังมีความไม่แน่นอนว่า ส.ส.ท. จะต้องสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือ่ น�ำไปช�ำระภาระผูกพันนัน้ หรือไม่ สามารถ
วัดมูลค่าภาระผูกพันนัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือเพียงพอ และ ส.ส.ท.จะเปิดเผยภาระผูกพันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.10 โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ส.ส.ท. จัดให้มโี ครงการผลประโยชน์เพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานตามข้อก�ำหนดของระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยสวัสดิการและการสงเคราะห์พนักงาน พ.ศ. 2553 การประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
ค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
ซึง่ ได้นำ� ข้อมูลทางสถิตมิ าเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะต้องจ่าย
ในอนาคต และค�ำนวณคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีก�ำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ประเมินมูลค่าค�ำนวณระยะเวลาคาดการณ์เฉลี่ยของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
โดยถ่วงน�้ำหนักด้วยรายจ่ายผลประโยชน์คาดการณ์ แสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน นโยบายบัญชีดังกล่าวข้างต้น
เริ่มถือปฏิบัติในปี 2554
3.11 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ส.ส.ท. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นประเภทก�ำหนดจ�ำนวนเงินสมทบที่แน่นอนโดยใช้ชื่อว่า “กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มั่นคง 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแยกจากสินทรัพย์
ของ ส.ส.ท. และได้รับการบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพดังกล่าวได้รบั เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบจาก ส.ส.ท. เงินจ่ายสมทบให้กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพอัตราร้อยละ 5 - 7 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากประจำ�
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
		
รวม

2558
826,401.36
280,000,000.00
230,051,378.26
510,877,779.62

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

เงินฝากประเภทกระแสรายวันเปิดบัญชีคู่อัตโนมัติกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
5. เงินลงทุนชั่วคราว

2,535,400,792.23
2,535,400,792.23

หน่วย : บาท
2557
(ปรับปรุงใหม่)
2,112,724,349.80
2,112,724,349.80

2558
54,355,369.17
1,304,972.61
473,822.43
(473,822.43)
55,660,341.78

หน่วย : บาท
2557
59,097,004.08
473,822.43
(473,822.43)
59,097,004.08

2558

เงินฝากประจำ�เกิน 3 เดือน - 12 เดือน

		

รวม

6. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้โครงการทีวีดิจิทัล
ลูกหนี้การค้าในประเทศและต่างประเทศ
ลูกหนี้จากทุนประเดิม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ลูกหนี้โครงการทีวีดิจิทัล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวนเงิน 54,355,369.17 บาท ในจ�ำนวนนี้เป็นลูกหนี้ค้างช�ำระ
ค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ของ บริษัท ไทยทีวี จ�ำกัด จ�ำนวน 2 สัญญา เป็นจ�ำนวนเงิน 42,933,418.06 บาท ซึ่งมี
หลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค�้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวนเงิน 82,689,600 บาท และมีสิทธิตาม
กฎหมายเรียกให้ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผูค้ ำ�้ ประกันช�ำระเงินค่าธรรมเนียมทีค่ า้ งช�ำระแทนบริษทั ไทยทีวี จ�ำกัด
ลูกหนีจ้ ากทุนประเดิม (ตามมาตรา 57) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีลกู หนีค้ งเหลือ จ�ำนวน 2 ราย จ�ำนวนเงิน 473,822.43
บาท อยู่ระหว่างบังคับคดี และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว
7. รายได้เงินบ�ำรุงองค์การค้างรับ
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
		
รวม

2558
333,511,886.22
333,511,886.22

หน่วย : บาท
2557
250,171,891.87
39,600,764.89
289,772,656.76
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ในปี 2558 ส.ส.ท. บันทึกรับรู้เงินบ�ำรุงองค์การไว้ทั้งสิ้น จ�ำนวนเงิน 1,991,889,323.07 บาท ได้รับเงินแล้ว จ�ำนวนเงิน
1,658,377,436.85 บาท ประกอบด้วย

เงินรับจากกรมสรรพสามิต
เงินรับจากกรมศุลกากร
เงินรับจากกรมบัญชีกลาง
		
รวม

เงินบำ�รุงองค์การ
989,729,322.62
129,920,223.37
872,239,777.08
1,991,889,323.07

ได้รับแล้ว
989,729,322.62
129,920,223.37
538,727,890.86
1,658,377,436.85

หน่วย : บาท
ค้างรับ
333,511,886.22
333,511,886.22

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ในการน�ำส่งเงินบ�ำรุงองค์การเพื่อเป็นรายได้องค์การ ให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้น�ำส่งตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดเก็บ การน�ำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อนและการขอคืนเงินบ�ำรุงองค์การ
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส�ำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 13
พฤศจิกายน 2557
8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2558
3,177,842.06
21,828,053.74
15,945,406.57
26,226,200.66
2,693,169.27
1,730,408.70
71,601,081.00

เงินมัดจำ�ระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

รายได้ค้างรับ

สินค้า-ของที่ระลึก

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

		

รวม

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

รายได้คา้ งรับ จ�ำนวนเงิน 26,226,200.66 บาท เป็นรายได้คา้ งรับจากโครงการทีวดี จิ ทิ ลั จ�ำนวนเงิน 26,197,653.02 บาท
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

รับมอบตามมาตรา 57
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
		 รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
		 รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
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ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2558
48,719,349.00
84,100,851.98
492,625,411.71
625,445,612.69
(53,983,755.13)
(480,738,237.36)
(534,721,992.49)
90,723,620.20

เพิ่ม

(7,742,213.63)
(7,360,352.26)
(15,102,565.89)

ลด

(5,163,802.44)
(5,163,802.44)

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558
48,719,349.00
84,100,851.98
487,461,609.27
620,281,810.25

(61,725,968.76)
5,163,790.44 (482,934,799.18)
5,163,790.44 (544,660,767.94)
75,621,042.31

จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
งานระหว่างทำ�
		 รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
		 รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2558

เพิ่ม

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558

543,293,800.00
798,015,672.16
1,451,471,711.49

152,335.00
93,959,605.12

-

543,293,800.00
798,168,007.16
1,545,431,316.61

302,554,146.85
841,121.50
3,096,176,452.00

343,982,100.03
4,168,224.29
442,262,264.44

-

646,536,246.88
5,009,345.79
3,538,438,716.44

(139,556,440.64) (42,726,701.78)
(556,188,530.53) (169,767,400.81)

-

(182,283,142.42)
(725,955,931.34)

(11,055,283.97) (54,544,642.91)
(706,800,255.14) (267,038,745.50)
2,389,376,196.86

-

(65,599,926.88)
(973,839,000.64)
2,564,599,715.80

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2558
รวมสินทรัพย์ตามมาตรา 57 และที่จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
592,013,149.00
อาคาร
882,116,524.14
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
1,944,097,123.20
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
302,554,146.85
งานระหว่างทำ�
841,121.50
		 รวม
3,721,622,064.69
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

เพิ่ม

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558

152,335.00
93,959,605.12

- 592,013,149.00
- 882,268,859.14
(5,163,802.44) 2,032,892,925.88

343,982,100.03
4,168,224.29
442,262,264.44

- 646,536,246.88
5,009,345.79
(5,163,802.44) 4,158,720,526.69

(193,540,195.77) (50,468,915.41)
(1,036,926,767.89) (177,127,753.07)

- (244,009,111.18)
5,163,790.44 (1,208,890,730.52)

(11,055,283.97) (54,544,642.91)
(1,241,522,247.63) (282,141,311.39)
2,480,099,817.06

- (65,599,926.88)
5,163,790.44 (1,518,499,768.58)
2,640,220,758.11

ที่ดิน ที่ไ ด้รับ ตามมาตรา 57 ซึ่ง เป็นที่ดินตามสัญญาเข้าร่ว มงานที่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐ มนตรี กั บ บริ ษัท
สยาม อินโฟร์เทนเมนท์ จ�ำกัด (บริษัท ไอทีวี จ�ำกัด (มหาชน)) ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 จ�ำนวน 25 แห่ง จ�ำนวนเงิน
48,719,349 บาท มีผลท�ำให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 (หนังสือกรมธนารักษ์ เลขที่ กค 0310/3542 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554)
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
รายการโทรทัศน์และลิขสิทธิ์รายการ ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดหาและผลิตระหว่างงวด
งานระหว่างผลิตรอการออกอากาศ
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย
รายการโทรทัศน์และลิขสิทธิ์รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
207,853,807.32
370,797,338.09
3,481,345.89
(357,816,004.89)
224,316,486.41

หน่วย : บาท
2557
177,422,458.59
410,731,906.04
3,562,806.39
(383,863,363.70)
207,853,807.32

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างงวด
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

9,481,564.02
3,855,500.00
(3,041,264.66)
10,295,799.36
234,612,285.77

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

2558
142,105,932.21
142,105,932.21

หน่วย : บาท
2557
146,566,489.49
146,566,489.49

ลูกหนี้กรมสรรพากรเป็นรายการภาษีซื้อที่ขอคืนจากกรมสรรพากร มีรายละเอียดดังนี้
ปีภาษี
2558
2553
2554
3,662,188.68
2555
3,784,731.98
2556
4,965,481.06
2557
71,546,662.38
2558
58,146,868.11
รวม
142,105,932.21

2557
108,164.16
24,237,479.25
43,910,627.12
6,763,555.87
71,546,662.38
146,566,488.78

11. ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้กรมสรรพากร
		
รวม

12. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2558
ค่าดำ�เนินการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ค่าจัดหารายการ
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียม
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายตามคำ�พิพากษา
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
		
รวม
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157,943.92
19,706,955.51
18,790,312.07
9,782,002.11
95,756,164.37
46,920,430.05
191,113,808.03

หน่วย : บาท
2557
(ปรับปรุงใหม่)
7,270,858.84
9,481,574.12
7,290,815.45
18,200,000.00
33,454,295.23
75,697,543.64

ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียม จ�ำนวนเงิน 18,790,312.07 บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมไทยคม
จ�ำนวนเงิน 5,824,954.79 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีจ่ายให้กับ กสทช. จ�ำนวนเงิน 12,965,357.28 บาท
และการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และการให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ค่าใช้จ่ายตามค�ำพิพากษา จ�ำนวนเงิน 95,756,164.37 บาท ศาลฎีกาพิพากษาตัดสินคดีความให้ ส.ส.ท. แพ้คดี บริษัท
เนกซ์ สเตป จ�ำกัด จากการจัดหารายการสารคดี ประเภทวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี และธรรมชาติ (ปี 2557
ส.ส.ท. รับรู้ค่าใช้จ่ายตามค�ำพิพากษา จ�ำนวนเงิน 18,200,000 บาท เป็นค่าจัดหารายการค้างจ่าย)
13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำ�ส่ง
ภาษีขายรอนำ�ส่ง
ภาษีขายยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เงินค�ำ้ ประกัน
		
รวม

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

2558
206,962.62
5,178,538.69
1,884.10
3,641,310.26
6,575,266.46
15,603,962.13

14. ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
111,397,662.00
53,398,774.00
36,759,509.00
(3,037,627.00)
198,518,318.00

หน่วย : บาท
2557
88,121,966.00
23,275,696.00
111,397,662.00

ในปี 2558 ส.ส.ท. ได้มกี ารเปลีย่ นข้อสมมติฐานในการค�ำนวณประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงานใหม่ เป็นการประเมิน
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามมาตรฐานวิชาชีพโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลจากการปรับปรุงข้อสมมติฐานใหม่ที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ท�ำให้ประมาณการเงิน
ผลประโยชน์พนักงานมียอดเพิ่มขึ้น จ�ำนวนเงิน 53,398,774 บาท ซึ่งเกิดขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยด้วยจ�ำนวนเดียวกัน โดยรับรูใ้ นงบรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม และมียอดเพิม่ ขึน้ จากค่าใช้จา่ ยต้นทุนบริการปัจจุบนั
และต้นทุนดอกเบี้ย จ�ำนวนเงิน 30,666,443 บาท และ 6,093,066 บาท ตามล�ำดับ ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ท�ำให้
ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงานในงวดนี้เพิ่มขึ้นสุทธิ จ�ำนวนเงิน 90,158,283 บาท และจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ที่เกษียณอายุ จ�ำนวนเงิน 3,037,627 บาท
สมมติฐานที่สำ� คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
2558
อัตราคิดลด
ร้อยละ 3.7 ต่อปี
อัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 6.0 ต่อปี

2557
ร้อยละ 4.1 ต่อปี
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
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อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อายุน้อยกว่า 29 ปี
อายุ 30 - 39 ปี
อายุ 40 - 54 ปี
อายุ 55 ปีขึ้นไป
อัตราการทุพพลภาพ
อัตราการเสียชีวิต

อายุเกษียณ

12.0%
5.0%
4.0%
0.0%
ตารางมรณะไทย 2551
ปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต
(เพศชาย - หญิง)
เป็นร้อยละ 3.0 ต่อปี
60 ปี

12.0%
5.0%
4.0%
0.0%
ตารางมรณะไทย 2551
ปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต
(เพศชาย - หญิง)
เป็นร้อยละ 3.0 ต่อปี
60 ปี

15. ทุนประเดิม
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 บทเฉพาะกาล มาตรา 57
ให้โอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ คลื่นความถี่ และภาระผูกพันของส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และของส�ำนักงานบริหารกิจการสถานี
วิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
และกรมประชาสัมพันธ์ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นขององค์การ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บาท
1. สินทรัพย์ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 14 มกราคม 2551 ของส�ำนักงานบริหาร
477,504,816.28
กิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)
2. อุปกรณ์ (สุทธิ) รับจากกรมประชาสัมพันธ์
29,902.38
629,825,329.74
3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) รับจาก สปน.
รวมทรัพย์สินรับโอน ณ วันที่ 15 มกราคม 2551
1,107,360,048.40
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบบัญชีรายชื่อทรัพย์สิน ตามบันทึกข้อความด่วนมาก ที่ นร 0103/973
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การส่งมอบบัญชีรายชื่อทรัพย์สินฯ จ�ำนวน 18,962 รายการ ราคาตามบัญชีเป็นเงินจ�ำนวน
4,143.10 ล้านบาท
ส.ส.ท. ได้ตรวจสอบแล้ว และบันทึกเป็นทุนประเดิม จ�ำนวน 10,042 รายการ ด้วยราคาตามมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่รับมอบ (15 มกราคม 2551) เป็นเงินจ�ำนวน 629.83 ล้านบาท (ในการประเมินราคาพิจารณาอายุการใช้งานคงเหลือ
ของสินทรัพย์เป็นเกณฑ์)
ส.ส.ท. ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อความถูกต้องของทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา 57
สรุปตามรายงานการตรวจของ ส.ส.ท. ปี 2552 - 2553 มีทรัพย์สินที่ตรวจพบจริงจ�ำนวน 11,233 รายการ โดยจ�ำนวนดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากการประชุม 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และ
ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
เนือ่ งจากยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ทีร่ บั มอบตามมาตรา 57 รับรูม้ ลู ค่าราคาตามบัญชีหกั ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ได้รับมอบ
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16. รายได้เงินบ�ำรุงองค์การ
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
		
รวม

2558
989,729,322.62
129,920,223.37
872,239,777.08
1,991,889,323.07

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

เงินบ�ำรุงองค์การ เป็นรายได้ที่ ส.ส.ท. รับรู้จากยอดภาษีหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บโดยกรมสรรพสามิตและ
กรมศุลกากรแล้วตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�ำหนด แต่ไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้าของเงินบ�ำรุงองค์การที่จัดเก็บได้
ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 13
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) ส.ส.ท. รับรู้รายได้เงินบ�ำรุงองค์การไว้เต็มจ�ำนวน
2,000 ล้านบาทแล้ว ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558) ส.ส.ท. รับรู้รายได้เงินบ�ำรุงองค์การ
ไว้ เป็นจ�ำนวนเงิน 810,992,654.19 บาท
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดเก็บ การน�ำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืน
เงินบ�ำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส�ำหรับสุรา และยาสูบ พ.ศ. 2557 ประกาศ
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ให้กรมบัญชีกลางน�ำส่งเงินบ�ำรุงองค์การเพื่อเป็นรายได้องค์การ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
17. รายได้โครงการทีวีดิจิทัล
ส.ส.ท. ได้รบั ใบอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) จ�ำนวน 2 ใบอนุญาต ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และใบอนุญาต
ประกอบกิจการบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
หน่วย : บาท
2558
2557
รายได้ค่าบริการโครงข่าย
339,010,759.01
101,887,298.07
รายได้ค่าบริการสิ่งอำ�นวยความสะดวก
84,953,659.00
16,443,051.00
รายได้ค่าบริการไฟฟ้า
28,085,694.13
7,481,528.70
		
รวม
452,050,112.14
125,811,877.77
รายได้ค่าบริการโครงข่าย จ�ำนวนเงิน 339,010,759.01 บาท ในจ�ำนวนดังกล่าวเป็นรายได้ค่าบริการโครงข่าย ประจ�ำปี
2558 ที่ ส.ส.ท. ให้บริการกับบริษัท ไทยทีวี จ�ำกัด ระยะเวลา 10 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558
เป็นจ�ำนวนเงิน 72,332,689.74 บาท ซึ่งบริษัท ไทยทีวี จ�ำกัด มีหนังสือลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 แจ้งบอกเลิกสัญญา
เช่าใช้บริการโครงข่าย ตามสัญญาเลขที่ TPBS - Legal (R) 002/2557 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และสัญญาเลขที่
TPBS - Legal (R) 003/2557 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และแจ้งยุตกิ ารใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภททีใ่ ช้คลืน่ ความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามหนังสือที่ 49/2558 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ท�ำให้การบริการตามสัญญาสิ้นสุดลง โดย ส.ส.ท.
อยู่ระหว่างการเรียกร้องสิทธิตามสัญญา
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18. รายได้จากการให้บริการและทรัพย์สินทางปัญญา
2558
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
รายได้อื่น
		
รวม

6,665,028.83
14,273,986.22
739,883.63
21,678,898.68

หน่วย : บาท
2557
(ปรับปรุงใหม่)
11,243,241.35
12,984,289.14
20,355.11
24,247,885.60

รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
รายได้ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมเผยแพร่สคริปต์ข่าว ส�ำเนาเทปรายการ และสินค้าของที่ระลึก
19. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2558
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
ค่าใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
		
รวม

502,628,585.16
50,418,261.17
36,759,509.00
589,806,355.33

หน่วย : บาท
2557
(ปรับปรุงใหม่)
465,600,436.32
41,008,314.48
23,275,696.00
529,884,446.80

20. ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ
2558
ค่าจัดหารายการตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายพิธีกร
ค่าผู้ประกาศ
ค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญ
ค่าลิขสิทธิ์ข่าว
ค่าอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำ�
ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ต้นทุนเกี่ยวกับข่าวและรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
ค่าพัฒนาเว็บไซต์ข่าว
ค่าประชาสัมพันธ์รายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
		
รวม
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357,816,004.89
28,510,802.94
18,242,500.00
21,288,924.27
18,115,246.74
4,104,233.76
68,172,049.93
12,731,850.30
21,643,131.84
11,543,427.18
3,183,971.99
8,310,030.12
2,794,524.04
576,456,698.00

หน่วย : บาท
2557
(ปรับปรุงใหม่)
383,863,363.70
26,268,884.99
17,179,509.00
20,454,703.84
15,951,143.30
5,569,225.35
49,013,642.48
15,076,393.73
20,896,867.27
6,340,725.27
1,288,859.17
8,934,211.47
570,837,529.57

21. ต้นทุนเครือข่ายส่งสัญญาณออกอากาศ
ต้นทุนค่าบริการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
ต้นทุนค่าบริการเสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์
ต้นทุนค่าบริการพื้นที่
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่าไฟฟ้า
		
รวม

2558
66,470,028.08
19,089,699.43
10,469,561.52
13,695,957.28
69,020,114.13
178,745,360.44

หน่วย : บาท
2557
58,450,212.38
10,756,603.04
7,841,208.95
5,625,194.92
59,834,091.35
142,507,310.64

ปี 2558 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ�ำนวนเงิน 13,695,957.28 บาท ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีประเภท
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ�ำนวนเงิน 12,965,357.28 บาท
22. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
2558
ค่าฝึกอบรมและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายส่วนอาคารสำ�นักงาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าอุปกรณ์ต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าใช้จ่ายงานสารสนเทศ
ค่าดำ�เนินการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระ
ค่าที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายตามคำ�พิพากษา
		
รวม

7,019,624.37
37,509,484.98
25,478,845.89
10,532,177.46
2,516,440.45
24,461,062.31
10,799,501.90
9,011,836.09
13,746,139.50
8,994,164.03
17,942,295.26
7,489,213.87
49,083,274.18
16,356,712.72
2,994,328.39
11,034,954.36
7,243,548.36
4,358,850.06
4,750,185.55
111,068,661.55
382,391,301.28

หน่วย : บาท
2557
(ปรับปรุงใหม่)
8,725,344.82
36,832,875.28
25,988,162.74
9,131,133.70
3,629,973.90
20,705,220.09
12,593,855.42
9,727,815.33
12,473,077.55
12,009,653.86
21,241,500.42
3,741,935.62
36,027,151.19
12,588,415.23
3,444,914.33
11,389,766.99
5,184,876.85
2,084,992.36
7,373,213.19
15,651,856.17
270,545,735.04

ค่าใช้จ่ายส่วนอาคารส�ำนักงาน จ�ำนวนเงิน 37,509,484.98 บาท เป็นค่าจ้างเหมาดูแลงานบริหารจัดการอาคาร ได้แก่
ค่าบริหารจัดการอาคาร ค่าดูแลรักษาความสะอาดส�ำนักงาน และค่ารักษาความปลอดภัย
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ค่าใช้จ่ายงานสารสนเทศ จ�ำนวนเงิน 49,083,274.18 บาท เป็นค่าบริการบ�ำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต
ค่าบริการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายตามค�ำพิพากษา จ�ำนวนเงิน 111,068,661.55 บาท ตามค�ำพิพากษาของศาลฎีกาให้ ส.ส.ท. ช�ำระหนี้ให้แก่
บริษทั กันตนา ออร์กาไนเซอร์ จ�ำกัด จ�ำนวนเงิน 37,437,730.82 บาท และบริษทั เนกซ์ สเตป จ�ำกัด จ�ำนวนเงิน 91,830,930.73
บาท รวมเป็นเงิน 129,268,661.55 บาท ผลต่าง จ�ำนวนเงิน 18,200,000 บาท ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทจัดหารายการ
ในงวดการเงินก่อนแล้ว
23. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคา ม. 57 - อาคาร
ค่าเสื่อมราคา ม. 57 - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - อาคาร
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
ค่าตัดจำ�หน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

2558
7,742,213.63
7,360,352.26
42,726,701.78
169,767,400.81
54,544,642.91
282,141,311.39
3,041,264.66
285,182,576.05

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

24. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ส.ส.ท. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่น
ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับชาติ ได้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับบริษัท ไทยทีวี จ�ำกัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวด
หมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว และช่องรายการสถานีโทรทัศน์ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จ�ำนวน 2 โครงข่าย สัญญาเลขที่
TPBS-Legal(R)002/2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และสัญญาเลขที่ TPBS-Legal(R)003/2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ต่อมาส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหนังสือ
ที่ สทช.4010/2496 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง ส.ส.ท. แจ้งให้ระงับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับบริษัท ไทยทีวี
จ�ำกัด นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป อ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(กสท.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จึงขอให้ ส.ส.ท. ระงับการให้
บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับบริษัท ไทยทีวี จ�ำกัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ มิฉะนัน้ จะถือว่า ส.ส.ท. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
แนบท้ายใบอนุญาต
ทั้งนี้ ส.ส.ท. ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายเรียกให้ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค�้ำประกันช�ำระเงินค่าธรรมเนียม
ที่ค้างช�ำระแทนบริษัท ไทยทีวี จ�ำกัด และได้รวมถึงการเรียกให้ชำ� ระค่าใช้บริการโครงข่ายฯ ในช่วงระยะเวลาพักใช้ใบอนุญาต
ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 35/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ประกอบกับที่ประชุม กสท. ในคราวประชุมนัดพิเศษ
ครัง้ ที่ 4/2558 เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยบริษทั ไทยทีวี จ�ำกัด จะต้องยุตกิ ารออกอากาศช่องรายการสถานีโทรทัศน์ MVTV
และช่องรายการไทยทีวี ตลอดระยะเวลาที่พักใช้ใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็น
จ�ำนวนเงิน 27,800,813.85 บาท
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25. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
ก) ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ายทุน
ส.ส.ท. มีภาระผูกพันที่เกิดจากรายจ่ายฝ่ายทุน จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวที่ไม่สามารถยกเลิก
ได้ มีดังนี้
หน่วย : บาท
2558
2557
งานติดตั้งครุภัณฑ์
181,185,829.25
411,737,444.79
		
รวม
181,185,829.25
411,737,444.79
ข) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินการ
ส.ส.ท. มีภาระผูกพันทีเ่ กิดจากสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาเช่า จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าว
ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้
หน่วย : บาท
2558
2557
ภายใน 1 ปี
119,371,149.52
95,664,215.31
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
351,127,181.57
295,632,797.15
ภายใน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
81,431,348.32
162,862,696.63
		
รวม
551,929,679.41
554,159,709.09
ค) คดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส.ส.ท. มีคดีความที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ดังนี้
1. คดีปกครองพนักงานฟ้องขอค่าชดเชยจ�ำนวนเงินประมาณ 7,525,000 บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
2. คดีแรงงานพนักงานฟ้องเรียกค่าชดเชย ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ ส.ส.ท. จ่ายค่าชดเชย 622,560 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ส.ส.ท. อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
26. การจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดก่อน
รายการบางรายการในงบรายได้และค่าใช้จา่ ยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพือ่ วัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ
ของปี 2558 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน�ำเสนองบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิหรือบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ดังนี้
หน่วย : บาท
ก่อนจัดประเภท
จัดประเภท
หลังจัดประเภท
รายการ
รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินลงทุนชั่วคราว
1,191,426,130.62
921,298,219.18 2,112,724,349.80
เงินลงทุนระยะยาว
921,298,219.18
(921,298,219.18)
		
รวม
2,112,724,349.80
2,112,724,349.80
รายงานของผู้สอบบัญชี 151

หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าจัดหารายการ
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียม
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายตามคำ�พิพากษา
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
		
รวม

ก่อนจัดประเภท
รายการ

จัดประเภท

หน่วย : บาท
หลังจัดประเภท
รายการ

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

(18,200,000.00)
18,200,000.00
-

7,270,858.84
9,481,574.12
7,290,815.45
18,200,000.00
33,454,295.23
75,697,543.64

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

(5,594,472.98)
12,984,289.14
(7,389,816.16)
-

11,243,241.35
12,984,289.14
20,355.11
24,247,885.60

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
ค่าใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
		
รวม

506,641,250.80
506,641,250.80

(41,040,814.48)
41,008,314.48
23,275,696.00
23,243,196.00

465,600,436.32
41,008,314.48
23,275,696.00
529,884,446.80

ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ
ค่าจัดหารายการตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายพิธีกร
ค่าผู้ประกาศ
ค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญ
ค่าลิขสิทธิ์ข่าว
ค่าอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำ�
ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ต้นทุนเกี่ยวกับข่าวและรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
ค่าประชาสัมพันธ์รายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
		
รวม

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

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการให้บริการและทรัพย์สนิ ทางปัญญา
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
รายได้อื่น
		
รวม
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20,896,867.27
6,340,725.27
1,288,859.17
(29,096,828.94)
(570,377.23)

383,863,363.70
26,268,884.99
17,179,509.00
20,454,703.84
15,951,143.30
5,569,225.35
49,013,642.48
15,076,393.73
20,896,867.27
6,340,725.27
1,288,859.17
8,934,211.47
570,837,529.57

ก่อนจัดประเภท
รายการ

หน่วย : บาท
หลังจัดประเภท
รายการ

จัดประเภท

ต้นทุนเครือข่ายส่งสัญญาณออกอากาศ
ต้นทุนเครือข่ายส่งสัญญาณออกอากาศ
ต้นทุนค่าบริการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
ต้นทุนค่าบริการเสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์
ต้นทุนค่าบริการพื้นที่
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่าไฟฟ้า
		
รวม

137,876,960.81
137,876,960.81

(137,876,960.81)
58,450,212.38
10,756,603.04
7,841,208.95
5,625,194.92
59,834,091.35
4,630,349.83

58,450,212.38
10,756,603.04
7,841,208.95
5,625,194.92
59,834,091.35
142,507,310.64

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินการ
ค่าใช้จ่ายส่วนอาคารสำ�นักงาน
ค่าไฟฟ้า
เงินผลประโยชน์พนักงาน
ค่าฝึกอบรมและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าอุปกรณ์ต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าใช้จ่ายงานสารสนเทศ
ค่าดำ�เนินการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระ
ค่าที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายประมวลรัษฎากร
		
รวม
รวมค่าใช้จ่าย

207,994,966.61
35,908,346.04
30,669,894.99
23,275,696.00
297,848,903.64
1,513,775,022.05

(207,994,966.61)
924,529.24
(4,681,732.25)
(23,275,696.00)
8,725,344.82
9,131,133.70
3,629,973.90
20,705,220.09
12,593,855.42
9,727,815.33
12,473,077.55
12,009,653.86
21,241,500.42
3,741,935.62
36,027,151.19
12,588,415.23
3,444,914.33
11,389,766.99
5,184,876.85
2,084,992.36
7,373,213.19
15,651,856.17
(27,303,168.60)
-

36,832,875.28
25,988,162.74
8,725,344.82
9,131,133.70
3,629,973.90
20,705,220.09
12,593,855.42
9,727,815.33
12,473,077.55
12,009,653.86
21,241,500.42
3,741,935.62
36,027,151.19
12,588,415.23
3,444,914.33
11,389,766.99
5,184,876.85
2,084,992.36
7,373,213.19
15,651,856.17
270,545,735.04
1,513,775,022.05
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ส่วนที่ 5 : รายงานผลการดำ�เนินงานของสื่อสาธารณะ

แผนการจัดทำ�รายการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจำ�ปีพุทธศักราช 2559

หลักการและเหตุผล
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีพันธกิจในการผลิตรายการและ
ข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง
ที่ มี สั ด ส่ ว นอย่ า งเหมาะสม มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตาม
ข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ
ทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์ของสาธารณะและความ
คุ้ ม ค่ า เป็ น สำ � คั ญ มี แ นวทางสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำ�หนดทิศทางใน
การให้บริการเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการดำ�เนินการ
ให้บรรลุภารกิจของสื่อสาธารณะตามมาตรา 7 มาตรา 45
และข้อกำ�หนดในการเผยแพร่รายการตามมาตรา 43 แห่ง
พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551
แผนการจัดทำ�รายการประจำ�ปี พ.ศ. 2559 จัดทำ�ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต จัดหารายการ ด้านข่าวสาร
สารประโยชน์ และสาระบันเทิง ที่ให้บริการบนช่องทางสื่อ
ของ ส.ส.ท. ประกอบด้วย โทรทัศน์ รวมถึงสื่อใหม่ต่าง ๆ และ
สื่อออนไลน์ซึ่งครอบคลุมถึงเว็บไซต์ เว็บทีวี วิทยุออนไลน์
รวมทั้งการผลิตรายการวิทยุร่วมกับเครือข่ายด้วย โดยคำ�นึง
ถึงความคุ้มค่าและสอดคล้องกับแผนงบประมาณประจำ�ปี
แผนบริหารกิจการ และแผนยุทธศาสตร์ 5 P 1 R ของ ส.ส.ท.
ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย 10 ประการ
และนโยบายเร่งด่วนในการปรับปรุงคุณภาพข่าวและรายการ
(10 เมษายน พ.ศ. 2558) ประกอบด้วยนโยบายด้านการ
มีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของ และการเข้าถึงสื่อสาธารณะ
นโยบายด้านข่าวและรายการ นโยบายเชือ่ มโยงสือ่ สาธารณะ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นโยบายด้านสร้างสรรค์
ความดีงามให้แก่สังคม นโยบายด้านธรรมาภิบาล นโยบาย
ด้านบุคลากร นโยบายด้านจริยธรรม นโยบายด้านฐานข้อมูล
นโยบายด้านเทคโนโลยี นโยบายการสร้างความมั่นคงยั่งยืน
ขององค์การ
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ส.ส.ท. มี ภ ารกิ จ ในการแพร่ ภ าพออกอากาศทาง
โทรทัศน์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 02.00 น. วันละ
21 ชัว่ โมง หรือ 147 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ รวมปีละ 7,686 ชัว่ โมง
เป็นการออกอากาศสดจำ�นวน 18 ชั่วโมง และออกอากาศ
ย้อนหลังจำ�นวน 3 ชั่วโมงต่อวัน ควบคู่กับการเผยแพร่ผ่าน
สื่อออนไลน์ และสื่อใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี
แผนการทดลองออกอากาศในระบบเว็บทีวี และความร่วมมือ
ในการผลิตรายการวิทยุร่วมกับเครือข่ายและสถาบันการ
ศึกษาด้วย สำ�หรับปี พ.ศ. 2559 ได้วางแนวทางการจัดทำ�
รายการเป็น 2 ระยะคือ ไตรมาสที่ 1 - 2 / 2559 และไตรมาสที่
3 - 4 / 2559 ตามแผนประมาณการการออกอากาศไทยพีบเี อส
2 ช่อง ในระบบทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial
Television) คือ ช่องข่าว และช่องเด็ก เยาวชนและ ครอบครัว
ซึ่งจะออกอากาศเมื่อได้รับใบอนุญาตออกอากาศจาก กสทช.
โดยจะต้องออกอากาศรายการมากถึงวันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่
เวลา 05.00 - 00.00 น.
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาโดยรอบคอบ คำ�นึงถึง
สถานการณ์ภูมิทัศน์สื่อและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ส.ส.ท. โดยคณะกรรมการบริหารได้แต่งตัง้ ให้มคี ณะกรรมการ
ศึกษาความเป็นไปได้ด้านความคุ้มทุน คุ้มค่า และการพัฒนา
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อศึกษาถึงความคุ้มทุน ความ
คุ้มค่าของการดำ�เนินงานสถานีโทรทัศน์ 2 ช่องว่า ภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบันทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ส.ส.ท.
ควรลงทุนให้มีการดำ�เนินงานสถานีโทรทัศน์ช่องที่ 2 หรือไม่
ซึ่งจะได้ผลการศึกษาในปี พ.ศ 2559 เพื่อความรอบคอบ
ในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนต่อไป
คณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. เป็นผู้จัดทำ�แผนการ
จั ด ทำ � รายการประจำ � ปี ฉ บั บ นี้ ขึ้ น ภายใต้ รู ป แบบของ
คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ข่าวและรายการ โดยการ
ระดมความคิดเห็นของหน่วยปฏิบัติงานทุกส่วนใน ส.ส.ท.
และออกแบบให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อมูลกรอบแนวคิด

และแนวทางการปฏิบัติงานกับแผนหลักอื่น ๆ ขององค์การ
อันได้แก่ แผนบริหารกิจการ แผนพัฒนาองค์การ แผนพัฒนา
บุคลากร และแผนการเงิน
แผนการจัดทำ�รายการประจำ�ปี พ.ศ. 2559 คำ�นึง
ถึงความคิดเห็นจากข้อเสนอเชิงนโยบายจากสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ ตัวแทนกลุ่มภาคประชาชน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนผู้ชมผู้ฟังทั่วไปที่สะท้อนความคิดเห็น
เพือ่ พัฒนาการผลิต เผยแพร่ และการให้บริการของไทยพีบเี อส
มีต่อการนำ�เสนอผ่านสื่อทุกรูปแบบของ ส.ส.ท. โดยผ่านการ
วิเคราะห์จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงาน
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของ ส.ส.ท. ปี พ.ศ.2559
ส.ส.ท. กำ�หนดยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานผลิตและ
เผยแพร่รายการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนงานโดยมี
จุดยืนความเป็นสื่อสาธารณะที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและชัดเจน
เป็น “สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ออกแบบการดำ�เนินงานให้
พลเมืองร่วมขับเคลือ่ นเปลีย่ นแปลงเรือ่ งราวในสังคม กำ�หนด
กลุม่ เป้าหมายคือ พลเมืองทีต่ นื่ รู้ (Active Citizen / Aspirant)
ตลอดจนประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ต้องการร่วมสร้าง
การเปลีย่ นแปลงในสังคม โดยนำ�เสนอเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมและ
สอดคล้องกับความจำ�เป็นของบริบทสังคมในประเทศไทย
เป้าหมาย
จากแนวนโยบายและแผนบริหารกิจการของ ส.ส.ท.
จึงได้กำ�หนดเป้าหมายของแผนจัดทำ�รายการประจำ�ปี 2559
ดังนี้
1. เนื้อหาข่าวและรายการที่เผยแพร่สามารถสร้างผลกระทบ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม
2. ส่วนแบ่งการรับชมเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่ม รายการข่าว
และรายการส�ำหรับครอบครัว
3. ข่าวและรายการที่ตอบสนองต่อการรับชมของคนพิการ
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ กสทช. ก�ำหนด
4. ขยายพื้นที่ความร่วมมือท�ำงานกับพันธมิตรวิทยุสาธารณะ
ในเนื้อหาและรูปแบบที่มีความแตกต่าง
5. มีจ�ำนวนผู้ชมผู้ฟังในสื่อออนไลน์ และ social media
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 30
6. เพิ่ ม ความหลากหลายของการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ มี ส ่ ว น

เกี่ยวข้องในการผลิตข่าวและรายการของภาคพลเมือง
และภาคีพันธมิตร โดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
7. มีทิศทางในการจัดท�ำรายการที่หลอมรวมสื่อ
กลยุทธ์
1. สร้างเนื้อหาและกิจกรรมที่หลอมรวมหน้าจอและหลังจอ
ในทุกช่องทางสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
2. ให้ความส�ำคัญกับเนื้อหาของข่าวต้นชั่วโมง ก�ำหนดวาระ
การท�ำข่าวและรายการข่าวประเภทสืบสวน การเปิ ด
ประเด็นใหม่ (ในช่วงข่าวคํา่ ) ประเภทข่าวทีม่ วี ธิ กี ารเล่าเรือ่ ง
ที่ดึงดูดความสนใจ
3. ขยายการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการผลิตข่าวและ
รายการ เพิม่ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานของผูผ้ ลิต
ภาคพลเมือง และสร้างความเป็นเจ้าของ สนับสนุนการ
พัฒนาการผลิตรายการของเครือข่าย เชื่อมโยงและพัฒนา
การผลิตรายการระหว่างพันธมิตร รวมทั้งเปิดช่องทาง
เพื่อสร้างรายการรองรับผู้ชมผู้ฟังในภูมิภาคมากขึ้น
4. ใช้ช่องทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อคนพิการ
5. สร้างช่องทางในการเข้าถึงทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์
6. จัดผังรายการให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ความสนใจของ
กลุ่มผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา รักษาช่วงเวลาการออกอากาศ
ให้มีความต่อเนื่องเพื่อสร้างการติดตามให้ผู้ชมติดตามข่าว
และรายการอย่างต่อเนื่อง
7. ยกระดับความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาประเด็นส�ำคัญ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
การด�ำเนินงาน
1. จัดหา คัดสรร คัดกรอง สร้างสรรค์ ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพของ
ส.ส.ท. ทั้งในด้านเนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์ในการ
น�ำเสนอ โดยยึดถือนโยบายและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม
ของคณะกรรมการนโยบาย และตามระเบียบปฏิบัติและ
หรือข้อก�ำหนดของ ส.ส.ท. ที่ประกาศไว้ต่อสาธารณะ
2. ใช้กลไกการประเมินคุณภาพรายการของคณะกรรมการ
บริหารเป็นแนวทางในการคัดเลือกรายการ
3. จั ด กระบวนการผลิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
ศึกษานวัตกรรมในการผลิตรายการและการน�ำเสนอที่มี
ลักษณะเฉพาะของสื่อสาธารณะ
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รายละเอียดแผนการจัดท�ำรายการประจ�ำปี
แผนการจัดทำ�รายการประจำ�ปีจัดทำ�ขึ้นตามแนวคิด
การเตรียมออกอากาศโทรทัศน์ 2 ช่องคือ ช่องข่าวและช่องเด็ก
เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้
ในไตรมาสที่ 1 และ 2 มีการวางผังข่าวแยกจากผังรายการ
เพื่อเด็กและครอบครัว มุ่งเป้าเพื่อสร้างการรับรู้กับสังคม ให้
ไทยพีบีเอสเป็น “สถานีข่าว” กำ�หนดสัดส่วนการออกอากาศ
เนื้อหาหลักของข่าวและรายการ
หน้าจอ ประกอบด้วยข่าวไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ 55 สัดส่วนรายการ
เนื้อหารายการที่ ส.ส.ท. ถือว่าเป็นประเด็นของการ
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 35 และสัดส่วนรายการสื่อภาคพลเมือง
จัดทำ�ข่าวและรายการ มีดังนี้
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5
1. ฐานทรัพยากร สิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม
สำ�หรับไตรมาสที่ 3 และ 4 อยู่ระหว่างเตรียมการ
2. สังคมทีเ่ ป็นธรรม ประชาธิปไตยชุมชน การเมืองภาคพลเมือง เพื่อออกอากาศโทรทัศน์สำ�หรับ 2 ช่อง
สิทธิผู้บริโภค คอร์รัปชัน
3. ความรู้เท่าทันสื่อ การให้ความรู้และการศึกษาในวิทยาการ
ด้านรูปแบบการนำ�เสนอ แบ่งตามช่องทางการเผยแพร่
สาขาต่าง ๆ
ผ่านสื่อของ ส.ส.ท. อันได้แก่ สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ที่
4. ทักษะชีวิต การด�ำรงชีวิต การประกอบอาชีพ
ประกอบด้วยเว็บไซต์ เว็บทีวี สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุออนไลน์
5. การสร้างความรู้ และความเคารพในความหลากหลาย และการผลิตรายการวิทยุร่วมกับเครือข่าย ประกอบด้วย
ทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เพศสภาพ
แผนการผลิตด้านต่าง ๆ ดังนี้
6. ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ สุนทรียแ์ ละจินตนาการ 1. แผนจัดท�ำข่าว รายการข่าวทางโทรทัศน์ และข่าวทาง
7. การพั ฒ นาพลั ง ทางสั ง คม เพื่ อ ร่ ว มสร้ า งสั ง คมคุ ณ ภาพ
สื่อออนไลน์ รับผิดชอบโดยส�ำนักข่าว
คุณธรรม
2. แผนการจัดท�ำรายการ รับผิดชอบโดยส�ำนักรายการ
8. ให้ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง 3. แผนจัดท�ำข่าวและรายการภาคพลเมือง รับผิดชอบโดย
และวัฒนธรรมของโลกในเชิงลึก
ส�ำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
4. แผนจัดท�ำเนื้อหาทางสื่อออนไลน์ และเว็บทีวี รับผิดชอบ
โดยศูนย์พัฒนาสื่อใหม่
ประเด็นหลักส�ำคัญ (Thematic) ของข่าวและรายการ
ปี พ.ศ. 2559 ส.ส.ท. ได้กำ�หนดประเด็นหลักสำ�คัญ 5. แผนจัดท�ำรายการวิทยุ และวิทยุออนไลน์ รับผิดชอบโดย
ศูนย์พัฒนาบริการเนื้อหาข่าวและรายการ
(Thematic) เพื่อนำ�เสนอและสร้างการตระหนักให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3. ลดความเหลื่อมล�้ำ การดูแลคนเสียเปรียบในสังคม
4. สังคมผู้สูงอายุ
5. การศึกษา ทักษะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. กระจายอ�ำนาจ เพิ่มอ�ำนาจพลเมือง
7. การจัดการและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ
8. ความปลอดภัยบนท้องถนน การลดอุบัติเหตุ
4. เผยแพร่ ร ายการด้ ว ยเทคนิ ค ที่ ทั น สมั ย มี คุ ณ ภาพสู ง
เหมาะสมกับช่องทางสื่อ หรือใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อ
การรายงานข่าวที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
5. จัดผังรายการโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมส�ำหรับผู้ชมผู้ฟัง
และค�ำนึงถึงการเข้าถึงของผู้ชม ผู้ฟังที่หลากหลายและ
จ�ำนวนมาก
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
หน่วย : บาท

งบประมาณ ปี 2559
				
หมวดงบประมาณ
		
แผนงานประจำ� แผนงานตามภารกิจ

รวมงบประมาณ
ปี 2559 ทั้งสิ้น

คิดเป็น
ร้อยละ

หมวดที่ 1 ประเภทงบบุคลากร
เงินเดือนและค่าตอบแทน
สวัสดิการ
ค่าอบรมและพัฒนา

681,258,736
593,727,616
71,750,000
15,781,120

35,000,000
35,000,000
-

716,258,736
628,727,616
71,750,000
15,781,120

26.3%

หมวดที่ 2 ประเภทงบดำ�เนินการ
ต้นทุนระบบเครือข่าย
ค่าใช้จ่ายอาคารสำ�นักงาน
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การ
ค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าธรรมเนียมและภาษี
ค่าโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่นๆ
ค่าซ่อมแซมและเบี้ยประกัน
ค่าที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากร

483,323,694
97,364,464
77,640,843
57,513,037
37,355,529
17,168,000
9,318,028
3,619,700
98,578,068
70,580,525
14,185,500

151,861,639
129,161,639
21,200,000
1,500,000
-

635,185,333
226,526,103
98,840,843
59,013,037
37,355,529
17,168,000
9,318,028
3,619,700
98,578,068
70,580,525
14,185,500

23.3%

หมวดที่ 3 ประเภทงบผลิตและจัดหารายการ
ประเภทรายการข่าว
ประเภทรายการสารประโยชน์และสาระบันเทิง
รายการวิทยุและ New Media
ประเภทรายการภาคสื่อสาธารณะและพลเมือง
ค่าส่งเสริมและประชาสัมพันธ์รายการ

639,633,519
216,795,205
278,590,314
30,808,000
58,940,000
54,500,000

448,445,686
448,445,686
-

1,088,079,205
216,795,205
727,036,000
30,808,000
58,940,000
54,500,000

40.0%

หมวดที่ 4 ประเภทงบลงทุน
อุปกรณ์ระบบผลิตรายการ
อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ
อุปกรณ์ระบบสารสนเทศ
อุปกรณ์อื่นๆ

89,747,550
34,616,000
24,085,000
17,210,000
13,836,550

19,000,000
1,000,000
18,000,000
-

108,747,550
35,616,000
24,085,000
35,210,000
13,836,550

4.0%

หมวดที่ 5 ประเภทงบโครงการ

66,981,000

68,500,000

135,481,000

5.0%

หมวดที่ 6 ประเภทงบอุดหนุน
สนับสนุนสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
สนับสนุนผู้ผลิตอิสระ

28,167,500
21,167,500
7,000,000

-

28,167,500
21,167,500
7,000,000

1.0%

หมวดที่ 7 ประเภทงบสำ�รอง

10,000,000

-

10,000,000

0.4%

2,721,919,325

100.0%

		

รวมทั้งสิ้น

1,999,112,000

-

-

722,807,325
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ภ า ค ผ น ว ก

6

ภาคผนวก

ส่ ว น ที่ 6

• สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
• รายนามผู้ผลิตอิสระและผลงาน ปี พ.ศ. 2558
• ผังรายการไทยพีบีเอส

158 ไทยพีบีเอส 2558

“

...หัวใจของการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ
คือการหนุนเสริมสร้างเพื่อนผู้ผลิตสื่อ

ที่มีเป้าหมายตั้งแต่มาร่วมสื่อสารประเด็นสาธารณะ
จากพื้นที่ ไปถึงการพัฒนาตนเอง
สู่การเป็นสื่อสาธารณะระดับชุมชนหรือทีวีชุมชน
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปสื่อ...”
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สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3
ณ ปี พ.ศ. 2558
สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ จากสมาชิกฯ รุ่นที่ 2 จ�ำนวน 15 คน
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

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

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

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

ชื่อ – สกุล
เสถียร สุขประเสริฐ
อธิศ หวังซื่อกุล
พิชยา แก้วขาว
จ.ส.ต. ณัชภณทร แจ่มศรี
ศิริพล สัจจาพันธุ์

ภูมิภาค
ภาคอีสานตอนล่าง
ภาคเหนือตอนล่าง
ใต้ตอนล่าง
ภาคกลางตะวันออก
ใต้ตอนล่าง

สันติ อิศรพันธุ์
กาญจนา รอดประดิษฐ์
สุนิศา เพี้ยนโอสถ

ภาคกลางตะวันตก
ภาคกทม.และปริมณฑล
ภาคกทม.และปริมณฑล
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องค์กร
ข้าราชการบำ�นาญ
ผู้ประกอบการ
นักพัฒนาเอกชน
ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัทเอกชน
ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ /ผู้อำ�นวยการสถานี
วิทยุชุมชนเพื่อนเกลอ (ท่าข้าม)
ครูชำ�นาญการพิเศษ
ครูวิทยาศาสตร์ (เคมีเชิงฟิสิกส์)
อาจารย์มหาวิทยาลัย

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

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

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

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

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

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

ประเด็น
การศึกษา
คนพิการ
เกษตรกร
ธุรกิจและผู้ประกอบการ
เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี

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

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

องค์กร
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
คนพิการรุนแรงอิสระ
เกษตรกร (ไร่สตรอว์เบอร์รี่)
Csr CLAB ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน
ภาคอีสาน (ศสอ.)
สถานีเด็กใต้จายข่าว
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.เลย
สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
กลุ่มนิสิตเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก
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ไอซายน์ ฉลาดยกกำ�ลังสอง
กินอยูค่ อื
ดูให้รู้ ชุด Cool Kyushu
พืน้ ทีช่ วี ติ
Young@Heart ใจไร้ตวั เลข
Human Ride จักรยานบันดาลใจ
Thai PBS Kids Morning
Good Morning
ตาต้าตีตโ้ี ตโต ไดโนจอมป่วน
Spirit of Asia
Foodwork
สามัญชนคนไทย
ท้าให้อา่ น
ทางนำ�ชีวติ ชุด กาย ใจ จิต
ทางนำ�ชีวติ ชุด ชีวติ คือบททดสอบ
คิดวิทย์
แสงปลายฟ้า
ภัตตาคารบ้านทุง่
สอนศิลป์
สภาเสียงไร้เดียงสา
ขบวนการ FUN นํา้ นม
หม้อข้าวหม้อแกง
สาบควายลายคน
สารคดีประวัติ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
Thai PBS Kids Club ช่วงสนามเด็กเล่น
วัฒนธรรมชุบแป้งทอด
16 สิงหาจากสงครามสูส่ นั ติภาพ
แบบฝึกหัดประเทศไทย
Bink Stories
ช่วงสุขใจ ในรายการ Young@Heart
I got it
Itchy ภาษาอังกฤษติดเทีย่ ว
My Space
สุขาอยูห่ นใด
Young@Heart ความสุขทีบ่ น้ั ปลาย
สนามเด็กเล่น
Infographic ชุด นํา้
Along Way Home

หจก. แฮปปี้ ครีเอทีฟ มีเดีย
บจก. พาราดิซลั มีเดีย
บจก. ไทยแลงเกวจ สเตชัน่
บจก. สไมล์ครีเอทีฟ กรุป๊
บมจ. คิด-ดี ครีเอชัน่
บจก. เดย์ โพเอทส์
บจก. เดย์ โพเอทส์
บจก. ทโมนไทย
บจก. ซาวด์ เกรท
บจก. แทลเลนท์ แมสมีเดีย
บจก. ยานแม่
บจก. ธิงค์ คลับ
บจก. แก๊งค์ซปู เปอร์
บจก. นีโอครีเอชัน่
บจก. ปลูกฝัน
บจก. บี อเมซซิง่ เอ็ดดูเทนเม้นท์
บจก. ดีโอดู มัลติมเี ดีย
บจก. คิดดี มุง่ ทำ�ดี
บจก. อาร์มาดิโล่
บจก. ทโมนไทย
บจก. มิราเคิล มัชรูม
บจก. มายด์มเี ดีย สตูดโิ อ สองศูนย์ศนู ย์หก
บจก.ธีมเมติก
บจก. ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์
บจก.ซูเปอร์จว๋ิ
บจก. ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์
บจก. สไมล์ครีเอทีฟ กรุป๊
บจก. เดอ รอม นาราบาย
บจก. วันนี้ วันดี โปรดักชัน่
บจก. โฟร์ พี. แอดส์ (69)
บจก. บี อเมซซิง่ เอ็ดดูเทนเม้นท์
บจก. เอนเจิล้ โชว์
บจก. เอนเจิล้ โชว์
บจก. แรงฤทธิ์
บจก. บุญมีฤทธิ์ มีเดีย
บจก.ซูเปอร์จว๋ิ
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ บ้านยังฟิลม์
ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด ไฮพาส
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เรือ่ งเล็กเขย่าโลก
หนังพาไป
ชีวติ ไร้พรมแดน
ก(ล)างเมือง
ทีวชี มุ ชน

บจก. บุญมีฤทธิ์ มีเดีย
บจก. ฝอยไห้ ฟิลม์
บจก. ธิงค์ คลับ
บจก. มูฟวีส่ ์ แม็ทเทอร์
มูลนิธสิ อ่ื สร้างสุข
พะเยาทีวชี มุ ชน
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
โครงการสือ่ ไทย
นายอัครินทร์ เรืองเนาวโรจน์
บจก. มินมิ ี สตูดโิ อ
นายยุทธพรหม  สมใจ
บจก. กายาทรี
นายไมตรี  จำ�เริญสุขสกุล
ทีมรักษ์ลาหู่
นายธีระยุทธ วีระคำ� 
ทีมทีละเฟรม
นายอพิเชษฐ์ สุขแก้ว  
ทีมนครมีเดีย
นายกมล หอมกลิน่
ทีมสือ่ สร้างสุข
นายสันติ ศรีมนั ตะ  
ทีมเข้าใจคิด
นายธงชัย ชคัตประสิทธิ์
ทีมต่าโอมู
นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี   ทีมโพควา
นายวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ ทีม WAY
นายศุภรัช จรัสเพ็ชร
ทีมอัญประกาศ
ทีมเอาลองดู
นายชิญวิทย์ สายวัน
นายอับดุลรอแม ตาเละ
ทีม IDio
นายรุง่ โรจน์ เปรมจิราพงศ์
ทีมสตูดโิ อต้นนํา้
นายพงษ์เผ่า อากาศสุภา
ทีมกระจกเงา
นายชัยรัตน์ จิโรจน์มนตร
ทีมคนชายคลอง
น.ส.เสาวนีย์ สังขาระ
ทีมบินสิ
นายขวัญชิต โพธิก์ ระสังข์
ทีมกอนกวย
นายอัครินทร์ เรืองเนาวโรจน์ ทีมลองกล้อง
นายอิทธิพล บารมีเกรียงไกร
น.ส.รวงทอง จันดา
นายวาริช หนูชว่ ย
น.ส.คำ�ปิน่ อักษร
นายสมภพ ยีจ่ อหอ
นายปัญญา คำ�ลาภ
นายวิชยั จันทวาโร
ทีมสือ่ สร้างสรรค์
นายเชวง ไชยวรรณ
ทีมโครงการสือ่ ไทย
นายณัฐธัญ กรุงศรี  
ทีมตะโกนฟิลม์
นายวีระยุทธ จินา
ทีมฮักมีเดีย
นายปฏิญญา ปัญญายศ  
ทีมแบ็คซีน
นายเพาซี ยะซิง
ทีมเฌอบูโด
นายธนินทร์ธร เกตบูรณะ
ทีมสวนสนาน
นายอุฬาร ไชยทิพย์
ทีมพันทาง
นายวิโรจน์ ชูวชิ ยั   
ทีมปันภาพ

จดหมายไขลาน
เซฟน้อยกินเปลีย่ นโลก
เมืองดลใจ
ทีน่ บ่ี า้ นเรา

เนเจอร์สปาย สายลับธรรมชาติ

รายนามผู้ผลิตอิสระและผลงาน ปี พ.ศ. 2558 163

164

165

166

167

