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 การปกป้องภยัอนัตรายและความรุนแรงของเนือ้หา (Harm & Offense) 
 
ส่วนที่ 3:กระบวนการได้มาซึ่งรายการและกระบวนการผลิตรายการ     13 

 กลยทุธ์เนือ้หาตามวาระหลกัของสถานี (Core Value) 

 กระบวนการได้มาซึง่รายการ 

 1. รายการท่ีผลติเอง 

 2. รายการจ้างผลติ 

 3. รายการร่วมผลติ 

 4. การเปิดรับข้อเสนอรายการ (Commissioning) 

 5. รายการซือ้ลขิสทิธ์ิตา่งประเทศ 
 
 



คู่มือปฏิบัติงาน ส านักรายการ | 3 

 

ส่วนที่ 4:การปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการ       31 

 กระบวนการพฒันารายการ 

 กระบวนการผลติรายการ (Production) 

 กระบวนการหลงัการผลติรายการ (Post-Production) 

 กระบวนการจดัการเนือ้หารายการในประเทศ (Archive) 

 การควบคมุรายการ และการควบคมุคณุภาพการผลติรายการร่วมผลติ 

 ก าหนดเวลาในการน ารายการแพร่ภาพออกอากาศ 

 การอ านวยการผลติ การควบคมุรายการ และการควบคมคณุภาพการผลติ 

 การผลติรายการตามรูปแบบท่ีก าหนด และการเปลีย่นแปลง 

 การผลติรายการเพื่อทดสอบแนวความคิด (Program Pilot/Program Demo)  

 การควบคมุรายการ: การวางแผนการผลติรายการ 

 การควบคมุรายการ: การควบคมุการผลติและคณุภาพการผลติ ขัน้ตอนเตรียมการผลติ 

 การควบคมุรายการ: การควบคมุการผลติและคณุภาพการผลติ ขัน้ตอนการผลติ 

 สาระส าคญัที่ผู้ควบคมุรายการ ด าเนินการเพื่อควบคมุคณุภาพการผลติในขัน้ตอนการผลติ 

 การควบคมุรายการ: การควบคมุการผลติและคณุภาพการผลติขัน้ตอนหลงัการผลติ 

 การประเมินคณุภาพการผลติรายการ 

 
ส่วนที่ 5:การส่งมอบรายการและการควบคุมคุณภาพรายการ     42 

 กระบวนการ Ingest และตรวจคณุภาพรายการทางเทคนิค-เนือ้หาด้านจริยธรรม 

 การสง่มอบรายการ 

 การตรวจรับมอบรายการ 

 การสง่มอบรายการลา่ช้า 

 การตรวจพิจารณาเนือ้หารายการ 

 สาระส าคญัในการตรวจพิจารณารายการ 

 เนือ้หารายการท่ีอาจขดัตอ่กฎหมายและจริยธรรมที่ผู้ผลติรายการ 

 การโฆษณา และโฆษณาแฝง 

 มาตรฐานการปฏิบตัิงานด้านจริยธรรมส าหรับผู้ผลติรายการ 
 
ส่วนที่ 6:ข้อก าหนดและมาตรฐานทางเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์    50 

 การแสดงแหลง่ที่มาของรายการ 

 การใช้ไตเติล้ (Title) และเอ็นเครดิต (End Credit) รายการ  

 ข้อความขอบคณุผู้สนบัสนนุรายการหรือเอือ้เฟือ้ในการผลติ 

 อตัลกัษณ์รายการ การใช้ข้อความสือ่สารอ่ืน และการแสดงข้อมลูการใช้ลขิสทิธ์ิ 



คู่มือปฏิบัติงาน ส านักรายการ | 4 

 

 การใช้ตราสญัลกัษณ์ไทยพีบีเอส 

 การใช้ข้อความเพื่อแสดงการสือ่สารอื่นๆ 

 มีการใช้ลขิสทิธ์ิได้รับอนญุาตถกูต้องตามกฎหมาย 

 มาตรฐานและข้อก าหนดด้านเทคนิคการผลติรายการ 

 
ส่วนที่ 7:บริการล่ามภาษามือ         62 
 การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง(Closed Captions) 
 การจัดท าเสียงบรรยายภาพส าหรับการให้บริการโทรทัศน์(Audio Description) 

 บริการลา่มภาษามือ 

 ค าบรรยายแทนเสยีงเพื่อคนพิการทางการได้ยิน 

 กระบวนการผลติค าบรรยายแทนเสยีง (Closed Captions) 

 เสยีงบรรยายภาพ (Audio Description) 

 ขัน้ตอนการผลติสือ่เสยีงบรรยายภาพ 

 กระบวนการผลติสือ่เสยีงบรรยายภาพ (Audio Description) 

 การคดัเลอืกรายการเพื่อผลติเสยีงบรรยายภาพ (Audio Description) 

 หลกัการเลอืกสารในการผลติสือ่เสยีงบรรยายภาพเพื่อคนพิการทางการมองเห็น 

 แนวทางด้านภาษาในการผลติสือ่เสยีงบรรยายภาพเพื่อผู้พิการทางการมองเห็น 

 แนวทางที่เก่ียวข้องกบัเสยีงในการผลติสือ่เสยีงบรรยายภาพเพื่อคนพิการทางการมองเห็น 

 การผลติสือ่เสยีงบรรยายภาพเพื่อคนพิการทางการมองเห็น  

 ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการผลติสือ่เสยีงบรรยายภาพ 

 การจดัท าบทสือ่เสยีงบรรยายภาพ 

 การจดัท าบทเสยีงบรรยายภาพให้เหมาะสมกบัรูปแบบ เนือ้หารายการและวิธีการน าเสนอ 

 การบนัทกึและตดัตอ่เสยีง 

 
ส่วนที่ 8: การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์On Air, Online, On Ground   75 

 ความหมายของ On Air, Online, On Ground 

 รูปแบบและกระบวนการสือ่สารการตลาด On Air 

 การผลติและจดัท า Spot Promote รายการและวสัดเุพื่อประชาสมัพนัธ์รายการ 

 รูปแบบและกระบวนการสือ่สารการตลาด Online 

 รูปแบบและกระบวนการสือ่สารการตลาด On Ground 

 การเช่ือมโยงการสือ่สารการตลาด On Air, Online, On Ground 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงาน ส านักรายการ | 5 

 

ส่วนที่ 9: การผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางออนไลน์ (OTT)    81 

 เป้าหมายของ VIPA Channel  

 คณุลกัษณะส าคญัของ VIPA Channel 

 กลุม่เป้าหมายของ VIPA Channel  

 เนือ้หาของ VIPA Channel 

 ประเภทของเนือ้หา  

 ความพิเศษของเนือ้หารายการใน VIPA Channel 

 กระบวนการผลติรายการ OTT 

 
ส่วนที่ 10: การจัดเตรียมรายการเพื่อเผยแพร่ต่างประเทศ      85 

 แนวทางการผลติรายการเพื่อเผยแพร่ตา่งประเทศ 

 รายการท่ีมีศกัยภาพในตลาดตา่งประเทศ 
 
ภาคผนวก           86 

 - ข้อควรระวงัที่ต้องใสใ่จ  

 - ข้อบงัคบัวา่ด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลติและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 - ข้อบงัคบัวา่ด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลติและการเผยแพร่รายการ(ฉบบัแก้ไข) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 - ค าสัง่องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทยที่ ๖๔/๒๕๕๓ เร่ือง การละเมิดทรัพย์สนิ 

ทางปัญญา 

 - หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิงานส านกัรายการวา่ด้วยการปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้ผลติรายการ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 - หลกัเกณฑ์สนบัสนนุการเผยแพร่ข้อมลูของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- Q&A ( ค าถามที่พบบอ่ย ) 
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ค าน า 
 

 ส านกัรายการได้จัดท า “คู่มือผู้ผลิตรายการ” เพื่อให้ผู้ผลิตรายการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิต

รายการให้ได้มาตรฐานตามที่ไทยพีบีเอสก าหนด เป็นรายการที่มีคุณภาพทัง้ด้านเนือ้หา คุณภาพการผลิต เป็นไปตาม

มาตรฐานทางเทคนิคที่ไทยพีบีเอสก าหนดไว้ คู่มือนีย้ังมีเนือ้หาครอบคลุมการท างานในฐานะผู้ ผลิตรายการที่ต้องมี

บทบาทอื่นๆ ด้วย อาทิ จดัท าบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงรายการโทรทศัน์ของสถานี การสื่อสารการตลาดและ

การประชาสมัพนัธ์รายการผา่นช่องทางตา่งๆ และการผลติรายการเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 ทัง้นีส้ านกัรายการคาดหวงัวา่คูม่ือเลม่นีจ้ะเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ช่วยให้ผู้ผลติรายการตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่

ของการผลิตรายการของสื่อสาธารณะผู้มีภาระหน้าที่ในการสร้างสรรค์รายการให้เข้าถึงผู้ชมกลุม่เป้าหมายได้มากยิ่งขึน้ 

ผา่นการท างานในระบบที่รองรับให้ผู้ผลติรายการสามารถพฒันาศกัยภาพการผลิตได้อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมเป็นพลงัในการ

น าเสนอเนือ้หาสาระที่เป็นประโยชน์สูส่าธารณชนตามภารกิจหลกัอนัส าคญัยิ่งของสือ่สาธารณะ 
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ส่วนที่ 1 : 
หลักการส าคัญของส่ือเพื่อสาธารณะ 
 

 
หลักการส าคัญของส่ือเพื่อสาธารณะ 

 
1) ความทั่วถงึ (Universality) 
 สือ่สาธารณะต้องด าเนินการเพื่อประชาชนทัง้ประเทศ ต้องพยายามเข้าถึงทกุคน หรือสื่อสาธารณะต้อง “ถกูใช้” 

โดยคนจ านวนมากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ เพื่อความเสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตยที่พลเมืองทกุคนอยู่บนฐานข้อมลู

ขา่วสารเดียวกนัอยา่งไมแ่บง่แยกสถานะทางสงัคมหรือรายได้ 

 

2) ความหลากหลาย (Diversity) 
 สื่อสาธารณะต้องมีความหลากหลาย อย่างน้อยที่สดุในด้านประเภทของรายการ ผู้ชมผู้ ฟังกลุม่เป้าหมาย และ

เนือ้หา รวมทัง้ประเด็นถกเถียง ทัง้หมายรวมถึงกลุม่ผู้ผลิตอิสระที่หลากหลาย ไม่ผกูขาดกบักลุม่หนึ่ง  แต่เปิดโอกาสอย่าง

กว้างขวางในการเข้าถึง เข้าร่วมงาน เข้าร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนารายการ สื่อสาธารณะต้องตอบสนองความสนใจของ

สาธารณะที่หลากหลาย โดยน าเสนอรายการหลายประเภทที่แต่ละรายการอาจตอบสนองกลุม่เป้าหมายแต่ละกลุม่ ที่มี

ความคาดหวงัความต้องการ และลกัษณะการรับสือ่ที่ตา่งกนั 

 

3) ความเป็นอิสระ (Independence) 
 องค์การเพื่อสื่อสาธารณะ ต้องมีความเป็นอิสระมีที่มาของรายได้ที่ประกนัความเป็นอิสระจากรัฐ  และทนุธุรกิจ 

และต้องสร้างหรือพฒันาความยัง่ยืนของความเป็นอิสระ ด้วยการได้รับการสนบัสนนุจากสาธารณะหรือประชาชน ผู้ผลิต

สือ่สาธารณะต้องมีเสรีภาพ และความเป็นอิสระด้วยจริยธรรมวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม สือ่สาธารณะต้องเป็น

กลางส าหรับการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมลู ขา่วสารความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ที่แตกต่าง

กนั และต้องสร้างกลไกการไหลเวียนของข้อมลูขา่วสารท่ีเสรี อนัเป็นหลกัการส าคญัของการเคารพสทิธิมนษุยชนของสงัคม

ประชาธิปไตย 

 

4) การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน (Human Right Protection) 
 สือ่สาธารณะต้องเคารพศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ไมล่ว่งละเมิดสว่นบคุคล และครอบครัวเว้นเสียแต่ความจ าเป็น

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของมหาชนส่วนใหญ่ต้องค านึงถึง และถือปฏิบัติในหลกัการสิทธิมนุษยชนในทุกขัน้ตอนการ

ท างาน และในการผลติรายการตา่งๆ 
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5) ความแตกต่างเฉพาะตัว (Distinctiveness) 
 สื่อสาธารณะต้องมีความแตกต่างที่โดดเด่นด้วยคุณลักษณะของรายการที่มีมาตรฐานและรสนิยม เนือ้หา

รายการต้องแตกต่างจากสื่ออื่น จนท าให้ผู้ชมผู้ ฟังสามารถแยกแยะได้ในความแตกต่างของคณุภาพ คุณค่า จุดยืน และ

ลกัษณะเฉพาะของสื่อสาธารณะ โจทย์ของสื่อสาธารณะจึงมิใช่แค่การผลิตรายการที่สื่ออื่นไม่สนใจผลิต แต่ควรมีทัง้

ยทุธศาสตร์ และจุดมุ่งหมายเพื่อสงัคม มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ที่สร้างความแตกต่าง ทัง้ด้านเนือ้หาและ

วิธีการน าเสนอมีมาตรฐานตามหลกัการแห่งวิชาชีพมีรสนิยม มีความสภุาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบตัิ 

บรรทดัฐานและคา่นิยมของชมุชนสงัคมนัน้ๆ ผู้ผลติสือ่สาธารณะต้องเป็นผู้น าในการพฒันารายการต้นแบบ 

 

6) ความมีส่วนร่วม (Participation) 
 เป็นคณุลกัษณะส าคญัของสือ่ที่ยดึคา่นิยมประชาธิปไตยทัง้ในกระบวนการ และเป้าหมายการท างาน การมีสว่น

ร่วมในระดบัผู้ปฏิบตัิงาน คือวฒันธรรมการท างานด้านรายการที่มีการปรึกษาหารือ ระดมความคิดร่วมกันพฒันาและ

ประเมินคณุภาพ คณุคา่ ที่ค านงึถึงความคุ้มคา่ของการใช้จ่ายในการท างานเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ สว่นการมี

สว่นร่วมกบัสงัคมคือการเปิดโอกาสให้สงัคม อนัหมายถึงผู้ รับสือ่ที่เป็นปัจเจก และกลุม่ทางสงัคมตา่งๆ ได้มีช่องทางในการ

แสดงความคิดเห็น ความต้องการข้อเสนอแนะ ไปจนถึงการร้องเรียนเมื่อเห็นว่าองค์การปฏิบตัิงานไมถ่กูต้องไมเ่ป็นไปตาม

พนัธกิจและจริยธรรม รวมทัง้การเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิตรายการอิสระภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในการผลิตและ

เผยแพร่รายการด้วย 

 

7) การพัฒนา (Development) 
 การผลิตรายการจัดหาและการเผยแพร่สื่อเพื่อบริการสาธารณะทัง้เป้าหมายในการพฒันาสงัคมที่มีคุณภาพ

สง่เสริมคา่นิยมประชาธิปไตย สทิธิเสรีภาพ และการมีสว่นร่วมของประชาชน สง่เสริมการยอมรับซึง่กนัและกนัในความเป็น

พหสุงัคม เปิดพืน้ที่ให้ผู้ ด้อยสิทธิไร้เสียงของสงัคม สง่เสริมความเข้าใจและเกือ้กูลกันของสมาชิกในสงัคม สื่อสาธารณะ

ต้องพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการท างานของบุคลากรในองค์กร และผู้ ร่วมผลิตรายการอย่างต่อเนื่อง อนัจะท าให้

รายการหรือผลผลติขององค์การได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากสงัคม ทัง้ในระดบัประเทศ และนานาประเทศ 

 

8) ความเช่ือถือและไว้วางใจได้ (Creditability) 
 สื่อสาธารณะต้องสร้างความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจจากสงัคม ซึ่งเป็นผลจากการท างานที่ยึดหลกัจริยธรรม

วิชาชีพ และความรับผิดชอบตอ่สงัคมการรายงานข่าว และการน าเสนอรายการอย่างค านึงถึงความถกูต้องเที่ยงตรงตาม

ข้อเท็จจริง ให้ความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายไมฝั่กใฝ่ถือข้าง ไมล่ าเอียงไมม่ีอคติ เนือ้หารายการที่น าเสนอต้องมีทัง้ความกว้าง

หรือรอบด้านและความลุม่ลึก ไม่รายงานหรือน าเสนอรายการอย่างตืน้ๆ ง่ายๆ หรือรวบรัดเกินไป ต้องให้ผู้ ชมผู้ ฟังได้รับ

ข้อมลูขา่วสารอยา่งเพียงพอกบัความเข้าใจที่ถกูต้องชดัเจน รายการต้องสะท้อนสภาพความเป็นจริงของสงัคมระดบัชาติ 

ระดบัภมูิภาค และระดบัท้องถ่ิน โดยรักษาสมดลุให้เหมาะสม 

 นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือถือ และไว้วางใจได้จากการท างานด้วยคณุภาพ มีทกัษะ จรรยาบรรณวิชาชีพ

และความรับผิดชอบตอ่สงัคมแล้ว สือ่สาธารณะยงัต้องมีการก าหนดกลไกหรือวิธีการให้ผู้ชมผู้ ฟังมีโอกาสให้ความคิดเห็น 
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ข้อแนะน า ต่อการให้บริการ และการน าเสนอรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ ที่ส าคัญต้องมีการรวบรวมเสียง

สะท้อนของผู้ชมผู้ ฟังแล้วน าเสนอสูส่าธารณะ ทัง้น ามาพิจารณาปรับปรุงการท างาน การผลิต การจดัหา และการเผยแพร่

รายการ 

 

9) ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
 ผู้ท างานสื่อสาธารณะต้องไม่ท าให้เกิดความเคลือบแคลงว่าปฏิบตัิหน้าที่โดยแอบแฝงผลประโยชน์เฉพาะตน 

ครอบครัวหรือพวกพ้อง ประโยชน์ดงักลา่วนีม้ิได้หมายถึงเฉพาะรายได้หรือทรัพย์สินเงินทองเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงการ

รายงานหรือการน าเสนอรายการท่ีสนบัสนนุการได้เปรียบของกลุม่ผลประโยชน์ กลุม่กดดัน กลุม่การเมือง รวมไปถึงการรับ

ของขวญั ของแถม สว่นลดบริการ การให้กู้ยืม อภินนัทนาการที่เกินขอบเขตของไมตรีจิตจากบคุคล องค์กร รวมทัง้ธุรกิจ ที่

เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน เพราะการกระท าของบุคลากรทุกระดบัไม่ว่าจะโดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจย่อมส่งผลกระทบต่อ

ช่ือเสยีง ความเช่ือถือและความไว้วางใจของสงัคมตอ่องค์กร 

สื่อสาธารณะต้องสร้างวัฒนธรรมความเป็นองค์การที่มีคุณธรรม และความซื่อสตัย์ (Integrity) มีกลไกการ

ติดตามตรวจสอบ เพื่อมิให้รายการและบคุลากรองค์การรวมทัง้ผู้ผลติอิสระเข้าไปเก่ียวข้องทัง้ทางตรงและแอบแฝงในการ

น าเสนอสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือทางการเมือง เช่น การน าเสนอ หรือส่งเสริมสินค้า และ/หรือ 

ผลิตภณัฑ์ การโฆษณาการประชาสมัพนัธ์ รวมทัง้การปรากฎตวัเพื่อเป็นพิธีกรในกิจกรรมส่งเสริมการขายการให้ใช้ช่ือ

สนบัสนนุสนิค้า ฯลฯ หรือการกระท าใดที่สง่ผลเสียหายตอ่ภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือขององค์การ 

เพื่อความโปร่งใสในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน องค์การต้องให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุคน โดยเฉพาะผู้ที่ท างานเก่ียวกบั

การผลติ การจดัหา และการเผยแพร่รายการ เช่น ผู้สือ่ขา่ว ผู้น าเสนอรายการ ผู้ผลติรายการ ทัง้ที่เป็นบคุลากรองค์การและ

ผู้ท างานอิสระต้องแจ้งข้อมลู ผลประโยชน์ของสว่นตวั และของสมาชิกในครอบครัวที่อาจสง่ผลตอ่การท าหน้าที่ในองค์การ

สือ่สาธารณะ หรือ องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 
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ส่วนที่ 2 : 
หลักการและจริยธรรมในการผลิตรายการ 

 

 
หลักการและจริยธรรมในการผลิตรายการ 

 
ความถูกต้องของเนือ้หา (Accuracy) 

การน าเสนอเนือ้หารายการด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง หลกัการส าคญั ที่ผู้ผลิตรายการควรใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบตัิ ได้แก่ 

 การน าข้อมลูใดๆ ใช้ในการผลิตรายการ ควรใช้ข้อมลูที่ได้มาจากการวิจยั สบืค้น ค้นคว้า จากแหลง่ข้อมลูต้นทาง 

(First Hand Sources) ให้มากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ 

 ก่อนการน าข้อมูลข้อเท็จจริงมาใช้ในการผลิตรายการควรตรวจสอบความถกูต้องก่อนทุกครัง้ ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม (Check and Cross Check) 

 การใช้ข้อมลูข้อเท็จจริงใดๆ ในการผลิตรายการ ควรมีหลกัฐานที่สามารถยืนยนัข้อมลู (Evidence) ข้อเท็จจริงที่

น ามาใช้ในการผลติ และสามารถอ้างอิงถึงที่มาของแหลง่ข้อมลู ข้อเท็จจริงที่น ามาใช้ได้ 

 ผู้ผลติรายการต้องหลกีเลีย่งการน าข้อมลู ข้อเท็จจริงใดๆมาใช้ในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ที่อาจท าให้ผู้ชมได้รับข้อมลู

ที่สบัสนคลมุเครือไมช่ดัเจนหรืออาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด โดยอาจมีสาเหตมุาจากการเสนอข้อมลูที่ขาดความสมบรูณ์

ครบถ้วน หรืออาจน าเสนอเพียงบางส่วน กรณีที่มีข้อผิดพลาดใดๆ ในการน าเสนอ ผู้ ผลิตต้องด าเนินการชีแ้จงให้ผู้ชม

รับทราบทนัที 

 

การไม่เอนเอียงเข้าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด (Impartiality) 
 การไมเ่อนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด เป็นคณุลกัษณะที่เดน่ชดัมากที่สดุอยา่งหนึง่ของสือ่สาธารณะ การแสดง

ถึงคณุสมบตัิการไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ได้ปรากฎให้เห็นแต่เฉพาะในงานข่าว หรือรายการที่เก่ียวกบัข่าว

เทา่นัน้ แตก่ารเอนเอียงไมเ่ข้าข้างฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจะปรากฎต่อสาธารณะในทกุประเภทรายการ ทกุสื่อของไทยพีบีเอสใน

ทกุมิติ 

 การไมเ่อนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มิได้หมายถึงเฉพาะการน าเสนอเนือ้หาเพียงสิ่งเดียว หลายครัง้ที่พบว่า

การรักษาดุลยภาพของปริมาณการน าเสนออย่างทัว่ถึงก็เป็นแนวทางปฏิบตัิที่มีสว่นส าคญั ในการรักษาไว้ซึ่งคณุสมบตัิ

ของการไมเ่อนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสไม่แสดงความคิดเห็น หรือแสดงออก

ถึงทศันะทางการเมอืง การวิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะประเด็นขดัแย้งที่เป็นประเด็นสาธารณะ รวมทัง้นโยบายสาธารณะซึง่

ขดักบัจดุยืนของการเป็นสือ่สาธารณะ 
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รักษาดุลยภาพในการน าเสนอทัง้เนือ้หาและปริมาณ 
 ผู้ผลติรายการควรค านงึถึงเสมอวา่การน าเสนอรายการท่ีอาจมีประเด็นท่ีสร้างความขดัแย้งหรืออาจน าไปสูค่วาม

คิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสงัคมเป็นเร่ืองที่สะท้อนถึงบทบาทส าคญัของความเป็นสื่อสาธารณะ ผู้ผลิต

รายการควรบริหารจดัการประเด็น และเนือ้หาการน าเสนอ ตลอดจนวิธีการและทา่ทีในการน าเสนอ เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้เท่า

ทนัความจริง ดงันัน้นอกจากการน าเสนอเนือ้หารายการที่ต้องไม่เป็นไปเพื่อสนับสนนุหรือรับรองความคิดเห็นหรือทศันะ

ของกลุม่ใดฝ่ายใดโดยเฉพาะแล้ว การน าเสนอเนือ้หารายการยงัต้องน าเสนออย่างครอบคลมุ ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนัอีก

ด้วย 

 กรณีที่รายการน าเสนอเนือ้หาที่มีประเด็น หรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตรายการควรให้น า้หนกัในการ

น าเสนอทศันะ หรือความคิดเห็นอื่นๆที่แตกต่างอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม ด้วยวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม เช่น เปิด

โอกาสให้มีการโต้แย้งในรายการอยา่งเทา่เทียมกนั หากน าเสนอรายการด้วยวิธีอื่นใดที่ไมใ่ช่การแสดงทศันะในรูปแบบการ

ถกเถียง หรือการสมัภาษณ์ ผู้ที่มีความเห็นสาธารณะที่แตกต่างมีจ านวนมากกว่าหนึ่งตอน ผู้ผลิตรายการต้องรักษาดุลย

ภาพของความไมเ่อนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดในเชิงภาพรวม 

 

สร้างความไว้วางใจโดยน าเสนอข้อมูลทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนครอบคลุม 
 ผู้ผลติรายการควรน าเสนอรายการด้วยทา่ทีท่ีแสดงออกอยูเ่สมอวา่ รายการท่ีเผยแพร่ทางไทยพีบีเอสเป็นรายการ

ที่ไมม่ีอคติ ไมล่ าเอียง ให้ความสมดลุเสมอกนั ในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นขดัแย้งที่อือ้ฉาวซบัซ้อน หรือประเด็น

เก่ียวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ ผู้ผลิตรายการต้องแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัในการ

น าเสนอวา่ได้ผา่นการไตร่ตรองแล้วอยา่งรอบคอบวา่การน าเสนอได้รวบรวมความเห็นหรือทศันะที่ส าคญัจากทกุหมู่ เหลา่

อยา่งกว้างขวาง หลากหลายและครอบคลมุ โดยผา่นการชัง่น า้หนกัความเห็นและทศันะตา่งๆ เหลา่นัน้แล้ว การน าเสนอมี

สดัสว่นเหมาะสมไมเ่ลอืกฝ่าย ไมเ่กือ้กลูตอ่กลุม่หนึง่กลุม่ใด และผู้ผลติรายการต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นของรายการ

หรือผู้น าเสนอรายการ 

 

การน าเสนอรายการท่ีสะท้อนความเป็นจริงท่ีอาจท าให้รู้สึกล าเอียง 
 รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการบางประเภท เช่น รายการละครที่มีเนือ้หาสะท้อนเหตกุารณ์ปัจจุบนั หรือเพื่อ

ตีแผ่ปัญหาสงัคม ที่อาจมีการสะท้อนภาพที่แม้ตรงตามความเป็นจริง แต่อาจดเูสมือนว่ามีความล าเอียง ผู้ผลิตรายการ

ต้องประเมินโดยใช้เหตผุลอย่างรอบคอบเหมาะสมก่อนการผลิตหรือน าเสนอ และหากการน าเสนอนัน้น ามาซึ่งข้อโต้แย้ง

ถกเถียงใดๆติดตามมา ไทยพีบีเอสและผู้ผลิตรายการต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่คดัค้านได้น าเสนอข้อมูลโต้ตอบผ่านใน

รายการนัน้ ด้วยวิธีการและข้อแนะน าของไทยพีบีเอสตามความเหมาะสม 

 

การปกป้องภัยอันตรายและความรุนแรงของเนือ้หา (Harm & Offense) 
 ผู้ผลติรายการควรตระหนกัวา่ การสร้างความสมดลุในการน าเสนอระหว่างความคิดสร้างสรรค์ กบัการน าเสนอ

เนือ้หาในสภาวะความเป็นไปตามความเป็นจริงอนัเป็นบริบทของสงัคม (ในสภาพการณ์ปัจจุบนัที่อาจมีความเสี่ยงสงูใน

การเสนอเนือ้หาหรือรูปแบบบางประการที่อาจเป็นการก่อให้เกิดอนัตรายหรือการกระตุ้นความรุนแรง รวมทัง้การกระท า
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ความผิดในรูปแบบและวิธีการต่างๆ) เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้ผลิตต้องสร้างความสมดลุในการน าเสนอผ่านภาพหรือเสียงโดย

ป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบตอ่สงัคมและผู้ชม โดยเฉพาะผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน 

 เนือ้หารายการที่น าเสนอต้องไม่เป็นการท าลาย หรือลดคุณค่าของการด ารงไว้ซึ่งการมีสุขภาวะที่ดี ทัง้ทาง

ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรมแก่ผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการน าเสนอเนือ้หา เพื่อปกป้องผู้ชมที่

เป็นเด็กและเยาวชนจากเนือ้หาที่ไมเ่หมาะสม บนความสมดลุที่เหมาะสมระหว่างคณุค่าของเนือ้หากบัสิทธิในการได้รับรู้

ขา่วสารข้อมลู ผู้ผลติต้องแน่ใจว่าเนือ้หาที่น าเสนอได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีข้อมลูข่าวสารที่มีความเหมาะสมส าหรับ

เด็กและเยาวชน 

 การสร้างความสมดลุที่เหมาะสมระหวา่งความคิดสร้างสรรค์กบัความลอ่แหลม เช่น การน าเสนอภาพหรือเสียงที่

เป็นสญัลกัษณ์ หรือความสมดลุระหวา่งความต้องการ ผลลพัธ์ที่เป็นประโยชน์ในการน าเสนอกบัการเสีย่งตอ่การกระตุ้นให้

เกิดความรุนแรง เช่น การน าเสนอข้อเท็จจริงของเหตกุารณ์ หรือสถานการณ์ ทัง้ที่เป็นจริงหรือภาพเหตุการณ์จ าลอง ซึ่ง

แสดงถึงความรุนแรง อาชญากรรมหรือการกระท าผิดกฎหมายทัง้ที่อาจมุ่งหมายน าเสนอเพื่อเป็นการตกัเตือน ผู้ผลิตต้อง

ด าเนินการโดยค านงึถึงความระมดัระวงั และต้องไมใ่ห้เนือ้หาที่ต้องการสือ่เพื่อตกัเตือนหรือเป็นอทุาหรณ์กลายเป็นสาเหตุ

ในการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง อาชญากรรม หรือการกระท าผิดกฎหมายเสยีเอง 
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ส่วนที่ 3: 
กระบวนการได้มาซึ่งรายการและกระบวนการผลิตรายการ 
 

 
กระบวนการได้มาซึ่งรายการและกระบวนการผลิตรายการ 

 



คู่มือปฏิบัติงาน ส านักรายการ | 14 

 

กระบวนการผลติรายการของส านกัรายการ เป็นไปเพื่อตอบสนองวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์การกระจายเสยีงและแพร่

ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย ในการขบัเคลือ่นการเรียนรู้สูก่ารเปลีย่นแปลง เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานตามภารกิจ

สร้างสรรค์สงัคมคณุภาพ คณุธรรม ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ(Life-long Learning) ค านงึถึงการมีสว่นร่วมของภาคี

หุ้นสว่นและเป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้ทีข่บัเคลือ่นวาระหลกัผา่นเนือ้หาทีห่ลากหลายบนช่องทางสือ่ตา่งๆ ตามความสนใจของ

กลุม่เป้าหมาย โดยมีเป้าประสงค์และกลยทุธ์ในการผลติแตกตา่งไปในแตล่ะปี ตามประเด็นและวาระหลกัที่ต้องการจะ

ขบัเคลือ่นในปีนัน้ๆ 

วิสัยทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

ไทยพีบีเอส มุง่มัน่เป็นสถาบนัส่ือสาธารณะท่ีสร้างสรรค์สงัคมคณุภาพและคณุธรรม 

พันธกิจขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

ด าเนินการผลติรายการ ให้บริการขา่วสารความรู้สาระบนัเทิง ที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ตามข้อบงัคบัด้านจริยธรรมของ
องค์การ เพื่อเผยแพร่ผา่นสือ่ทกุแขนง โดยยดึถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มคา่เป็นส าคญั* 

*ที่มา: แผนบริหารกิจการปี 2561 องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

กลยุทธ์เนือ้หาตามวาระหลักของสถานี (Core Value) 
ตามแผนบริหารกิจการ 2562 ระบุกลยุทธ์เพื่อขบัเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานเพื่อตอบสนองภารกิจสร้างสรรค์สงัคมคุณภาพ คณุธรรม ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Life-long Learning) 

ค านงึถึงการมีสว่นร่วมของภาคีหุ้นสว่นและเป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้ที่ขบัเคลื่อนวาระหลกัผ่านเนือ้หาที่หลากหลายบนช่องทาง

สือ่ตา่งๆ ตามความสนใจของกลุม่เป้าหมายและเพื่อให้บรรลเุป้าประสงค์: สงัคมวางใจให้ไทยพีบีเอสเป็นผู้สร้างสรรค์การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีหลกัส าคญัในการคดัเลอืกรายการ โดยมีการวางแผนการผลติ วางผงัรายการ และคดัเลอืกรายการท่ี

มีแนวคิดและเนือ้หาของรายการตอบโจทย์ 6 คณุค่าหลกัของไทยพีบีเอส(ThaiPBS 6 Core Value) ซึ่งเป็นเนือ้หาสาระ

หลกัที่สถานีต้องการน าเสนอในช่วงเวลานี ้ได้แก่  

 6 คณุคา่หลกัของไทยพีบเีอส (ThaiPBS 6 Core Value) 

คุณค่าหลักของไทยพีบเีอส 6’s ThaiPBS Core Value 
ให้ข้อมลู ขา่วสารท่ีถกูต้อง เที่ยงตรง เป็นกลาง Provide accurate, Impartial news and information 
สร้างผลงานท่ีมคีณุภาพสงู โดดเดน่และแตกตา่ง Create high quality and distinctive output  
สะท้อนถึงคณุคา่และวฒันธรรมไทยออกสูน่านาชาติ ReflectThai culture values and experience to the World 
ให้ความส าคญักบัภาคีหุ้นสว่นและท้องถ่ิน Value partnership and localities 
สนบัสนนุเร่ืองการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Contribute to education and life-long learning 
เป็นแหลง่ข้อมลูหลกัที่เช่ือถือได้ในภาวะวกิฤติของประเทศ Be major reliablesource of information in time of national crisis  
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กระบวนการได้มาซึ่งรายการ 
 ในการได้มาซึง่รายการนัน้มีกระบวนการได้มา 5 วิธีการ ได้แก่ 

 1. รายการท่ีผลติเอง 

 2. รายการจ้างผลติ 

 3. รายการร่วมผลติ 

 4. การเปิดรับข้อเสนอรายการ (Commissionning) 

 5. รายการซือ้ลขิสทิธ์ิตา่งประเทศ 

 

 

1.รายการที่ผลิตเอง 
 รายการท่ีไทยพีบีเอสผลติเองอยา่งเต็มรูปแบบ รายการประเภทนีม้ีรูปแบบรายการ แนวคิดของรายการท่ีเกิดจาก

การคิดของทีมงานภายในไทยพีบีเอส และด าเนินการผลิตโดยส านกัรายการตัง้แต่ต้นจนออกอากาศ ใช้ทีมงานภายใน

ส านกัรายการในกระบวนการผลติทัง้หมด รายการท่ีผลติเองเหลา่นีม้กัเป็นรายการที่ทางสถานีมีความเช่ียวชาญ และเป็น

รายการท่ีทางสถานีสามารถควบคมุทิศทางของเนือ้หารายการได้อยา่งใกล้ชิดมากที่สดุ 

 

 

2. รายการจ้างผลิต 
 รายการจ้างผลติเป็นรายการท่ีมีรูปแบบรายการ และแนวคิดของรายการท่ีมาจากไทยพีบีเอส โดยเมื่อได้แผนการ

จดัท ารายการแล้วจึงได้คดัสรรและจดัจ้างผู้ผลิตภายนอกมาด าเนินการผลิตรายการ โดยส านกัรายการคดัเลือกผู้ผลิตที่มี

ศกัยภาพและมีความเหมาะสมในการผลติรายการนัน้ๆ 
 

กระบวนการก่อนการจ้างผลิตรายการ (Pre-Production) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

 

1 

  

 

- ผอ.ส านกัรายการ 
- ฝ่ า ยยุท ธศ าสต ร์ 
ส านกัรายการ 

แผนจดัท ารายการ

ประจ าไตรมาส/ปี ที่

ได้รับอนมุตัิแล้ว 

 

 

 

2 

    

 

 

 

แผนจัดท า
รายการ 

เลือกผู้ผลิต 
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3 

  - ผอ.ส.ส.ท.อนมุตัิ 
- ผู้จดัการฝ่ายผลิต 

 

สญัญาต้นฉบบั 2ชดุ 

(ผู้ผลิต/ฝ่ายกฎหมาย

องค์การ) 

 

 

4 

 เพ่ือให้การผลิตรายการ

เป็นไปตามแผนการ

ผลิตรายการประจ าปี 

และเพ่ือเป็นการสร้าง

หลกัประกนัวา่รายการที่

ผ่านการควบคมุ

คณุภาพก่อนการผลติ

แล้ว จะสามารถผลติ

รายการเสร็จสิน้ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ จัดการ ฝ่ายผลิต /

โปรดิวเซอร์ 

 

แผนการผลิตรายการ

ฉบบัสมบรูณ์ 

 

 

5 

  ผู้ จัดการ ฝ่ายผลิต /

ทีมงาน 

แผนการผลิตรายการ 

 

 

 

6 

  ผู้จดัการฝ่ายผลิต/

โปรดิวเซอร์ /จนท.

ตรวจคณุภาพรายการ 

- คูมื่อผลิต
รายการ 

- Consent Form 

 

 

 

 

 ในกระบวนการผลิตผู้ผลิตที่ได้รับการคดัเลือกให้มาด าเนินการผลิตรายการจะด าเนินการพฒันารายการ และ

ผลิตรายการภายใต้การควบคมุของส านกัรายการ และโปรดิวเซอร์ผู้ ได้รับมอบหมายให้ร่วมพฒันารายการไปกบัผู้ผลิต 

และดแูลกระบวนการผลติร่วมกบัผู้ผลติรายการอยา่งใกล้ชิด 

 

3. รายการร่วมผลิต 
 รายการผลิตโดยหน่วยงานอื่น รายการที่มีข้อตกลงความร่วมมือผลิตระหว่างไทยพีบีเอสกับหน่วยงาน
อื่น 

 ไทยพีบีเอสอาจรับการสนบัสนุนการผลิตรายการ จากหน่วยงาน องค์กรอื่นใด บนหลกัการของการไม่เอือ้ต่อ

ประโยชน์ หรือผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์ โดยมีรูปแบบในการด าเนินการผลิตรายการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งอยู่

ภายใต้กรอบและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 รายการร่วมผลติ สอดคล้องกบัแผนการผลติรายการของไทยพีบีเอส 

 รายการร่วมผลิต มีจุดมุ่งหมายรายการ (Program Purpose)  ตามที่นโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่

ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย ก าหนด 

ท าสัญญา 

เขียนแผนการ
ผลิต 

ประชุม

ทีมงาน 

ให้ข้อมูล
ผู้ผลิต 
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 รายการร่วมผลิต ต้องไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (Corporate Image)  

ประชาสัมพันธ์ นโยบายของหน่วยงาน หรือเพื่อมุ่งหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ บริหารองค์กร 

(Personal Branding) ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์องค์กรที่ก าลงัด าเนินการอยูใ่นช่วงเวลานัน้ 

 การร่วมทุนผลิตรายการระหว่างไทยพีบีเอส กบัองค์กร หรือหน่วยงาน ที่ตกลงให้การสนบัสนนุการผลิตต้องมี

ข้อตกลงในเร่ืองลขิสทิธ์ิ เช่น ข้อตกลงในการถือ การใช้ลขิสทิธ์ิร่วมกนั โดยมุง่เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั 

 
ลิขสิทธ์ิรายการร่วมผลิต 

 ลขิสทิธ์ิและการใช้ประโยชน์จากลขิสทิธ์ิรายการท่ีผลติโดยองค์กรอื่น หรือผลิตและเผยแพร่รายการตามข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างไทยพีบีเอสกับองค์กรอื่นให้เป็นไปตามเง่ือนไข และข้อตกลงระหว่างไทยพีบีเอสกับองค์กรผู้ผลิต

รายการ หรือร่วมผลติรายการ หรือเจ้าของลิขสิทธ์ิรายการองค์กรอ่ืนอาจผลิตรายการเพ่ือน าออกเผยแพร่ทางไทยพีบีเอส

และอาจมีคา่ใช้จ่ายในการให้บริการ หรือการเผยแพร่ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ไทยพีบีเอสก าหนด หรือข้อตกลงร่วมกนั

ระหวา่งไทยพีบีเอส และองค์กร หรือหนว่ยงาน ร่วมผลติรายการ 

 
การแสดงตัวอักษรหรืออัตลักษณ์ (Logo) ของผู้ร่วมสนับสนุนรายการ หรือร่วมผลิตรายการ 

 ไทยพีบีเอสอาจรับการสนบัสนนุ และความช่วยเหลอืในการผลติรายการ ที่มีประโยชน์ตอ่สาธารณะ บนหลกัการ

ของการไมเ่อือ้ตอ่ประโยชน์หรือผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์ ดงันัน้ผู้ผลติรายการท่ีได้รับคดัเลือกให้ผลิตรายการต้องปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ของไทยพีบีเอส ท่ีก าหนดไว้ในสว่นของการจดัท าตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์อื่นใดในเนือ้หารายการ ดงันี ้

 การแสดงข้อความระหวา่งการน าเสนอเนือ้หารายการต้องไมม่ีโลโก้ สญัลกัษณ์รายการอื่นใด นอกจากโลโก้ของ

รายการเทา่นัน้ สามารถแสดงช่ือ ต าแหนง่และหนว่ยงานของผู้ ร่วมรายการได้ โดยต้องมีความถ่ีที่เหมาะสมและต้องไม่เข้า

ขา่ยเป็นการประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ของผู้ ร่วมรายการ 

 ในกรณีที่จะมีการแสดงข้อความประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ติดต่อกรณีเพื่อประโยชน์ต่อ

สาธารณะชน ให้ท าหนงัสอืขออนญุาตไทยพีบีเอสลว่งหน้าเป็นกรณีไป ในกรณีที่มีการประชาสมัพนัธ์ภาพตวัอยา่งรายการ

ตอนตอ่ไป ไมต้่องระบวุนัเวลาออกอากาศในเนือ้หารายการหรือซ้อนอกัษรในรายการ (ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ในการที่ไทยพีบี

เอส จะน ารายการไปใช้ในกรณีอื่นๆ ตอ่ไป) 

 ขณะถ่ายท ารายการให้หลีกเลี่ยงภาพตราสญัลกัษณ์สินค้า และบริการที่สื่อหรือแฝงไปในทางโฆษณา และ

ประชาสมัพนัธ์สินค้า และบริการนัน้ห้ามมีภาพป้ายโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บหุร่ีโดยเด็ดขาด การขึน้ข้อความใดๆ 

ในรายการต้องไมเ่ป็นการรบกวนผู้ชม 
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4. การเปิดรับข้อเสนอรายการ Commissioning 

 กระบวนการเปิดรับข้อเสนอรายการ หรือกระบวนการ Commissionเป็นการเปิดรับแนวคิดและรูปแบบรายการ

จากผู้ผลิตอิสระ เพื่อคดัเลือกรายการที่มีแนวคิดและรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการออกอากาศ ทัง้นีถื้อเป็นภารกิจหนึ่ง

ของไทยพีบีเอสในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ ผลิตอิสระ รวมถึงเปิดกว้างเพื่อคัดสรรรายการที่มีความคิด

สร้างสรรค์ แปลกใหม ่และนา่สนใจ 

 

กระบวนการCommissioning 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างองิ 

 

1 

 - ช่ือโครงการ 
- หลกัการและเหตผุล 

- วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
- ผลสัมฤท ธ์ิของ งาน ท่ี
คาดหวงั(Results) 
- วิธีการวัดผลสมัฤทธ์ิของ
โครงการ 
- กลุม่เป้าหมาย 

- ระยะเวลาด าเนินการ 
- วิธีด าเนินการ 
- รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

ผู้จดัการฝ่ายผลติ

รายการ 

 แบบฟอร์ม

โครงการ 

 

2 

  

 

 

ผู้อ านวยการ ส.ส.ท.   

 

3 

 -จดัท าเอกสาร สือ่

ประชาสมัพนัธ์ 

-ชีแ้จงรายละเอียดการเปิด 

Commissioning เชิญชวน

ผู้ผลติและผู้ที่สนใจเข้ารับ

ฟัง 

ผู้จดัการฝ่ายผลติ

รายการ 

  

เขียน
โครงการ 

อนุมตั ิ

เตรียมงาน 
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4   

 

 

   

5  ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้

ยื่นข้อเสนอรายการ  

 

 

 

 

 

  

6  คดัสรรจากเอกสาร 

 

 

คณะกรรมการคดัสรร

รอบแรก 
  

7  น าเสนอตอ่หน้า

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการคดัสรร 

รอบสอง 

 

 

 

 

 

 

8  ประกาศผลการคดัเลือกใน

ช่องทางตา่งๆ  

 

 

 

 

  

 

หลักในการคัดเลือกข้อเสนอรายการ Commissioning 

 คณะกรรมการคดัสรรรายการ พิจารณาคดัเลอืกรายการโดยมีหลกัการเลอืกสรรดงันี ้

 1.รายการน าเสนอมีแนวคิดและเนือ้หาของรายการตอบโจทย์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อของ 5 Keys Issues 

Baseซึง่เป็นเนือ้หาสาระหลกัของสถานีในช่วงเวลานัน้ 

 2. เนือ้หามีคณุคา่ มีประโยชน์ตอ่สงัคมไมข่ดักบักรอบจริยธรรมขององค์กร 

 3. ความคิดสร้างสรรค์ ความทนัสมยั ความแตกต่าง ทัง้แนวคิดของรายการ รูปแบบของรายการ และวิธีการ

น าเสนอ 

 4. มีคณุภาพในการผลติ คณุภาพของการถ่ายท า การตดัตอ่ และการด าเนินเร่ือง 

 

เปิดรับ
เอกสาร 

ประชาสมัพนัธ์ 

 

คัดสรรรอบ
แรก 

คัดสรรรอบ
สอง 

ประกาศผล 
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ภาพกระบวนการเปิดรับข้อเสนอรายการ Commissioning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลิขสิทธ์ิรายการที่ได้มาจากกระบวนการ Commissioning 

 1. ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในรายการที่ออกอากาศในแต่ละตอน เนื่องจากเป็นผู้ ให้เงินลงทนุในการผลิต 

และร่วมพฒันารายการกบัผู้ผลติ 

 2. เนื่องจากแนวคิดและรูปแบบรายการมาจากผู้ผลติแตต้่น ดงันัน้เมื่อสิน้สดุตามเง่ือนไขสญัญา รูปแบบรายการ 

แนวคิดรายการ รวมถึงวตัถดุิบที่ใช้ผลติรายการ เช่น ภาพถ่าย(Footage) โลโก้รายการ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ในรายการที่

เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ การลงทุนลงแรง และความพยายามอย่างสงูในการได้มาของผู้ผลิต อาจพิจารณาให้เป็น

ลขิสทิธ์ิของผู้ผลติสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ไป ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามเง่ือนไขสญัญาด้วย 
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ภาพตวัอย่างรายการจ้างผลิต รายการร่วมผลิต และรายการจากกระบวนการ Commissioning 
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5. รายการซือ้ลิขสิทธ์ิต่างประเทศ 
 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรายการตา่งประเทศ มีหน้าท่ีสรรหารายการต่างประเทศเพ่ือซือ้ลิขสิทธ์ิน ามาออกอากาศในสถานี 

โดยมีหลกัในการคดัเลอืกรายการดงันี ้

 1. เนือ้หาและคณุค่ารายการสอดคล้องกบั พระราชบญัญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย 

 2. สอดคล้องตอ่จริยธรรมวิชาชีพ การผลติและการเผยแพร่รายการ 
 3. สอดคล้องแนวนโยบายคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) ประจ าปี 

 4. สอดคล้องยทุธศาสตร์เนือ้หาขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

 5. สอดคล้องแผนงบประมาณประจ าปีตาม Slot รายการท่ีจดัท าไว้ในแผนผลติรายการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



คู่มือปฏิบัติงาน ส านักรายการ | 23 

 

กระบวนการจัดหารายการต่างประเทศ 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

 

1 

 - จดัหาจาก Distributor 

(ตวัแทนผู้จดัจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิ
ตา่งประเทศ) 
- เสนอคดัสรรตามผงัรายการ
ที่ก าหนด 
 

จนท.ฝ่าย

รายการ

ตา่งประเทศ 

  

 

2 

  

 

 

 

 

จนท.ฝ่าย

รายการ

ตา่งประเทศ 

 

  

 

3 

 แปลและเรียบเรียงเอกสาร

ตา่งประเทศ จดัท าข้อมลู

ประกอบการพิจารณา 

 

 

 

จนท.ฝ่าย

รายการ

ตา่งประเทศ 

 

คณะกรรมการพิจารณา

ตามระเบียบของ สสท. 

 

 

 

4 

 - ตอ่รองราคา 

- ตอ่รองเง่ือนไขตา่งๆ ด้าน
ลขิสทิธ์ิ 

 

 

จนท.ฝ่าย

รายการ

ตา่งประเทศ 

 

 

 

5  จดัท าบนัทกึเสนออนมุตัิ

งบประมาณ และขออนมุตัิ

จดัหารายการให้สอดคล้องกบั 

พรบ.การจดัซือ้จดัจ้างและ

การบริหารพสัดภุาครัฐปี พ.ศ.

จนท.ฝ่าย

รายการ

ตา่งประเทศ 

 

เสนอตอ่ ผอ.ส.ส.ท. โดย

ผา่น 1. ผจก.ฝ่ายพสัดุ

และจดัหารายการ ส านกั

บริหารกิจการ 2. ผา่น ผช.

ผอ.ส.ส.ท.ด้านผลติและ

 

 

 

 

จัดหา 

ติดต่อเจรจา  

ขอตวัอย่าง และ
รายละเอียด

รายการ 

เจรจา
เงื่อนไข

ด้านลขิสทิธ์ิ  

น าเสนอ
คณะกรรมการ
จัดหารายการ
ต่างประเทศ 

เสนอขออนุมตัิ
จาผู้อ านวยการ 

ส.ส.ท. 
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2560 และตามระเบยีบจดัหา

รายการของ ส.ส.ท. โดยมี

กรรมการจดัหารายการลง

นามในบนัทกึเกินกวา่กึ่งหนึง่  

จดัหารายการ 3. ผา่น ผอ.

ส านกับริหารกิจการ 5. 

ผา่น รองผอ.ส.ส.ท.ด้าน

เนือ้หาสือ่สาธารณะ (ทัง้นี ้

มีการตรวจสอบ

งบประมาณและการ

จดัหาจากผู้ตรวจสอบ

งบประมาณส านกัรายการ 

และผู้ตรวจสอบ

งบประมาณฝ่าย 

 

6  - ด าเนินการด้านสญัญา
ตา่งประเทศ ฝ่ายรายการ
ตา่งประเทศตรวจสอบ
รายละเอียดสญัญาตาม
ข้อตกลง 
- งานกฎหมายตรวจสอบร่าง
สญัญา 

- ยืนยนัข้อตกลงตามร่าง
สญัญาเพื่อด าเนินการด้าน
สญัญาฉบบัจริง  
- งานกฎหมายตรวจสอบ
สญัญาฉบบัจริงก่อนลงนาม 

- ผู้อ านวยการ ส.ส.ท. หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายตามการมอบ
อ านาจด้านการเงินและการ
พสัด ุลงนาม 

- จดัสง่หรือรับ “สญัญาฉบบั

จริง” ที่ท าการลงนามไปยงั

คูส่ญัญา 

- จนท.ฝ่าย

รายการ

ตา่งประเทศ 

- งานกฎหมาย 

  

7  - ตวัแทนลขิสทิธ์ิจดัสง่ 
Invoice / ฝ่ายรายการ ตปท.
ตรวจสอบให้ตรงเง่ือนไข
สญัญา 

- จดัท าเอกสารเบิกจ่าย EOS 

- จนท.ฝ่าย

รายการ

ตา่งประเทศ 

- ส านกับริหาร

  

ยนืยนัการ
จัดซือ้ลขิสทิธ์ิ

กับ
ต่างประเทศ 

ช าระค่าลิขสทิธ์ิ
ต่อคู่สัญญา 



คู่มือปฏิบัติงาน ส านักรายการ | 25 

 

(แนบสญัญาลงนาม 2 ฝ่าย/
กรรมการตรวจรับท่ีได้รับ
แตง่ตัง้ /  Invoiceจาก
ตา่งประเทศ สว่นงานท่ี
เก่ียวข้องด าเนินการในระบบ 
ERP เพื่อออกเอกสาร PO 

และ PR ประกอบการ 
- ผู้มีอ านาจลงนามเบิกจ่าย 

- ส านักบริหารกิจการ(บัญชี) 
ตรวจสอบ 

- ส านกับริหารกิจการ
(การเงิน) ตรวจสอบ และโอน
เงินตา่งประเทศ 

- ยืนยนัการช าระเงิน
คา่ลขิสทิธ์ิตอ่คูส่ญัญา / 
ด าเนินการด้านหลกัฐาน 
Withholding Tax ส าหรับ
บคุคลนอกราชอาณาจกัร 

กิจการ 
(การเงิน) 

8  1. คูส่ญัญาจดัสง่วสัดรุายการ
และอื่นๆ ตามเง่ือนไข 

2. ฝ่ายรายการ ตปท.ช าระ
ภาษีน าเข้าสนิค้าตา่งประเทศ 
/ คา่ขนสง่ 
3. น าสง่วสัดรุายการให้กบั
หนว่ยงานภายในเพื่อการ
Conversion & Sound 
Editing ให้สอดคล้องกบั
ระบบของสถานี / การ Post 
Productionจากหนว่ยงานผู้
ให้บริการภายนอก 

4. น าสง่รายการต้นฉบบัไปยงั
ฝ่ายตรวจคณุภาพและจดัการ
เนือ้หารายการ เพื่อ
ลงทะเบียนและตรวจสอบ
คณุภาพ 

- จนท.ฝ่าย

รายการ

ตา่งประเทศ 

  

วัสดุรายการ
ต่างประเทศ – 

ขาเข้า 
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5. แจ้งวสัดนุ าเข้าไปยงัสว่น
งานท่ีเก่ียวข้อง 
6. ตรวจสอบ / จดัสง่ Scripts 
รายการตา่งประเทศและ
เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

9  คณะกรรมการตรวจรับ
รายการตา่งประเทศ ตรวจรับ
วสัดรุายการท่ีผา่นการ
ตรวจสอบคณุภาพ (QC) แล้ว
จากฝ่ายตรวจคณุภาพและ
จดัการเนือ้หารายการ และ
ด าเนินการด้านเอกสารตรวจ
รับตามระเบียบวา่ด้วยการ
จดัหารายการ 
 

  แบบฟอร์มในการ

ตรวจคณุภาพ

ทางด้านเทคนิค

รายการ

ตา่งประเทศ 

(QualityControl) 

10   เมื่อสิน้สุดสัญญาให้ส่งกลับ
หรือท าลายวสัดตุามที่สญัญา
ก าหนด 

วัสดุรายการต่างประเทศ - 
การท าลาย  
1. คูส่ญัญาหรือฝ่ายรายการ 
ตปท. แจ้งท าลาย Materials
ตามเง่ือนไข (ท าลาย
สญัญาณภาพ) / ท าลายไฟล์
รายการ) 
2. เสนออนมุตัิแจ้งท าลาย 
ผา่น ผช.ผอ.ด้านรายการ, 
ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ และ
จดัการเนือ้หารายการ และ
ฝ่ายระบบ MAM & Video 
Sever 
3. จดัท าและจดัสง่เอกสาร
ยืนยนัการท าลายตอ่คูส่ญัญา 
 

วัสดุรายการต่างประเทศ – 
ขาออก 

  -แบบฟอร์ม

เอกสารแจ้งสง่คืน 

-แบบฟอร์ม

เอกสารแจ้ง

ท าลาย 

ตรวจรับวัสดุ
รายการ 

สิน้สุดสัญญา 

ส่งกลับหรือ
ท าลายวัสดุ 
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1. ขออนมุตัิน าวสัดรุายการ
ต้นฉบบัคืน เพื่อสง่กลบั 

2. น าสง่ Materialsกลบัตาม
เง่ือนไข 

 
 
ข้อควรระวังก่อนท าลายวัสดุรายการ 

 เพ่ือควบคมุลขิสทิธ์ิตัง้แต ่Materialsเข้า การน าไปใช้ การสง่คืน และกระบวนการท าลาย 

 1. การสง่คืน ก่อนที่จะสง่คืน และมีการเช็คกบัรายงานการออกอากาศควบคู่ไปกบัระบบ ออกอากาศของ BMS 

และจะท าการแจ้งสว่นงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการRestoreรายการออกมาจากระบบเพื่อดคูวามสมบรูณ์ของภาพและ

เสยีง เพื่อลดคา่ใช้จ่ายขององค์กร และลดความเสีย่งในกรณี ไฟล์รายการมีปัญหาจากระบบจดัเก็บ (ซึง่เป็นด้านเทคนิค) 

 2. การท าลาย ก่อนที่จะท าการแจ้งท าลาย เช็คในระบบ Inventory และสญัญา ในกรณีที่คู่สญัญาให้แจ้งให้

ทราบก่อนท่ีจะท าลาย Materials และหากท าการแจ้งเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการในสว่นของเอกสารแจ้งท าลาย ซึ่งมีสว่น

เพิ่มเติมมาจากการปรับเปลีย่นระบบออกอากาศจากเดิมมาใช้ระบบ BMS เพื่อให้สอดคล้องกนัดงันี ้

  2.1 Audio (Thai Dubed)จะท าลายได้ตอ่เมื่อรายการสิน้สดุลขิสทิธ์ิเผยแพร่ 

  2.2 ในสว่นของรายการที่ Expired แล้ว แต่มีการ Re-Licenceจะไม่มีการแจ้งท าลาย แต่จะมีการแจ้ง

ให้ฝ่ายที่จดัเก็บไฟล์ทราบเพื่อที่จะท าการ  Restoreรายการนัน้ๆ ออกมาก่อน เพื่อประหยดัคา่ใช้จ่ายในสว่นของ Materials

ในสว่นท่ีจะน าเข้ามา ค่าขนสง่ ค่าภาษี เพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายขององค์กร และจะด าเนินการสร้าง IDใหม่ให้รายการเพื่อ

ไม่ให้ซ า้กับของเดิม เนื่องจากมีข้อจ ากดัในกระบวนการนบัจ านวน Run(ครัง้) ในการออกอากาศทัง้นีห้ากรายการใดไม่

จ ากดัจ านวนครัง้ในการออกอากาศ ก็จะมีการสร้าง ID ใหม ่ 

 
ลิขสิทธ์ิรายการต่างประเทศ 

 เป็นไปตามเง่ือนไขสญัญา โดยสว่นใหญ่มีเง่ือนไขดงันี ้

 1. ไทยพีบีเอสได้รับสทิธิน ารายการท่ีซือ้ลขิสทิธ์ิออกอากาศตามเง่ือนไขสญัญาก าหนด 

 2. บทบรรยายภาษาไทย และเสียงพากย์ ซึ่งทางไทยพีบีเอสจดัท าการแปลและการพากย์เสียงขึน้ใหม่ ไทยพีบี

เอสเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิ โดยไทยพีบีเอสจะน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ได้หรือไมอ่ยา่งไร ให้เป็นไปตามเง่ือนไขสญัญาและลิขสิทธ์ิ

ทางปัญญา 

 
ลิขสิทธ์ิ และการใช้ประโยชน์รายการของไทยพีบีเอส 

 รายการที่ไทยพีบีเอสจ้างผลิต, จ้างด าเนินการผลิต, ซือ้ลิขสิทธ์ิในระยะเวลาท่ีก าหนด, โดยใช้งบประมาณของ

ไทยพีบีเอสเป็นลขิสทิธ์ิของไทยพีบีเอส รายการท่ีได้รับมอบลิขสิทธ์ิให้เผยแพร่, รายการร่วมผลิตกบัองค์กรหรือหน่วยงาน

ใดๆ โดยท่ีอาจได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบางส่วน หรือทัง้หมด การใช้ลิขสิทธ์ิให้เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ข้อตกลงระหวา่งไทยพีบีเอสกบัหนว่ยงาน หรือองค์กรร่วมผลติ 
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 รายการที่ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ ผู้ ผลิตรายการต้องผลิตและส่งมอบรายการให้แก่ไทยพีบีเอส ตาม

เง่ือนไขและคณุภาพ ตามข้อก าหนดและสญัญาจ้างผลิต ผู้ผลิตต้องไม่น ารายการบางสว่น หรือทัง้หมดไปใช้เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์อื่นใด เช่น น าไปใช้ขอรับการสนบัสนนุ, แสวงหาผู้อปุการคณุ, สปอนเซอร์บางสว่นหรือทัง้หมด, การรับการ

บริจาค, ร่วมสมทบทนุการผลติจากองค์กร หนว่ยงานใดๆหรือวิธีการหรือช่องทางอื่นใด รวมทัง้ไม่น ารายการบางสว่น หรือ

ทัง้หมดไปใช้เผยแพร่ในรูปแบบหรือช่องทางสือ่ ชนิดหรือระบบอื่นใด โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากไทยพีบีเอส 

 หากผู้ผลิตรายการที่ประสงค์จะด าเนินการใดๆ เพื่อเผยแพร่รายการโดยเป็นประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการ

ประชาสมัพนัธ์รายการ ที่ผลิตในช่องทางหรือระบบแพร่ภาพอื่นที่ไม่ใช่สื่อของไทยพีบีเอส ผู้ผลิตรายการต้องปฏิบตัิตาม

ข้อก าหนดโดยต้องเสนอแผนงาน ให้ไทยพีบีเอสพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
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ส่วนที่ 4: 
การปฏิบัตงิานด้านการผลิตรายการ 
 

 
การปฏิบัตงิานด้านการผลิตรายการ 

 

กระบวนการพัฒนารายการ 

 รายการท่ีผลติเองรายการจ้างผลติรายการร่วมผลิตและรายการจากการเปิดรับข้อเสนอรายการ (Commission) 

เมื่อได้รับการพิจารณาอนมุตัิให้ผลติรายการตามขัน้ตอนแล้ว ต้องเข้าสูก่ระบวนการพฒันารายการ และกระบวนการผลิต

รายการเพื่อให้ได้รายการท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐาน 

 ผู้ผลิตรายการที่ได้รับการคดัเลือก โดยผ่านกระบวนการคดัสรรและคดัเลือกตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการ

จดัหา จดัจ้างเพื่อผลติรายการโทรทศัน์และรายการท่ีไทยพีบีเอสร่วมผลติรายการกบัหนว่ยงานหรือองค์กรอื่นใดทกุรายการ 

ต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนารายการ (Program Development)เพื่อพฒันาให้มีคุณสมบตัิความเป็นสื่อสาธารณะ การ

พฒันารายการที่ผ่านการคดัสรร และคดัเลือก จะใช้ระยะเวลาในการพฒันาแนวคิด รูปแบบรายการ และการน าเสนอ

รายการ แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัรายละเอียดชนิด ประเภทของแต่ละรายการ ตัง้แต่ 60 ถึง 180 วนั ก่อนเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตรายการ โดยระหว่างนัน้ไทยพีบีเอสอาจขอให้ผู้ ผลิตรายการ ทดลองผลิตรายการบางสว่น หรือทัง้หมดเพื่อเป็นการ

ทดสอบแนวคิดและการน าเสนอก่อนการผลติจริงก็ได้ 

 แผนการพฒันารายการ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุรายการ จะหารือร่วมกบัผู้ผลติรายการ เพื่อก าหนดแผนและประเมิน

การพัฒนารายการ โดยมีความเห็นชอบร่วมกัน ไทยพีบีเอสอาจแต่งตัง้เจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นให้เข้าร่วมเป็น 

คณะท างานเพื่อการพฒันารายการได้ตามความจ าเป็น ผู้ผลิตรายการควรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมและปฏิบตัิตาม

แผนงานการพฒันารายการ รวมทัง้ให้ความใสใ่จ ในข้อแนะน าของผู้ควบคมุรายการ หรือคณะท างานเพื่อพฒันารายการ 

หากรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการพฒันามีความก้าวหน้าน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามแผนงาน ผู้ควบคุมรายการอาจ

ขยายระยะเวลาในการพฒันารายการตอ่ไป จนกวา่ผู้ผลติจะมีความพร้อมเข้า สูก่ระบวนการผลติ 

 

กระบวนการพัฒนารายการท่ีผ่านการคัดเลือกเพื่อผลิต และเผยแพร่ทางไทยพีบีเอส 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

 

1 

 จนท.ผู้ควบคมุรายการ

หารือร่วมกบัผู้ผลติรายการ

เพื่อก าหนดแผนและ

ประเมินการพฒันา 

 

โปรดิวเซอร์

รายการ 

ก าหนดวนั

พฒันา 60 วนั ถึง 

180 วนั 

 

ผู้ผลิตพัฒนา
รายการ 
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2 

 ตวัอยา่งรายการ เพื่อ

ทดสอบแนวคิด และการ

น าเสนอก่อนการผลติจริง 

 

โปรดิวเซอร์

รายการ 

 

ระเบียบปฏิบตั ิ  

 

3 

 ให้ข้อแนะน าผู้ผลติรายการ 

หากรายการท่ีอยูร่ะหวา่ง

กระบวนการพฒันามี

ความก้าวหน้าน้อยกวา่ที่

ก าหนดไว้ตามแผนงาน ผู้

ควบคมุรายการอาจขยาย

ระยะเวลาในการพฒันา

รายการตอ่ไป จนกวา่

ผู้ผลติจะมีความพร้อมเข้า

สูก่ระบวนการผลติ 

คณะท างานเพื่อ

ก า ร พั ฒ น า

รายการ 

 

หนังสือแต่งตัง้

(อาจจะมาจาก

ส่วนงานอื่นให้

เข้าร่วม 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

 เอกสารบนัทกึตวั

จริงให้ผู้ผลติ 

ส าเนาเก็บไว้ใน

ประวตัิการผลติ

รายการ 

 

 

กระบวนการผลิตรายการ (Production) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างองิ 

 

1 

 มีความมุง่หมายให้การผลติ

รายการโดยผู้ผลติหรือ

หนว่ยงานร่วมผลติมีคณุภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานและ

ข้อก าหนดของไทยพีบีเอส 

ผอ.ส านกัรายการ 

 

  

Demo Program 
/ Pilot Program 

ประเมินผลหลัง
กระบวนการพัฒ
นารายการ ส่ง
มอบให้ผู้ผลิต 

คณะท างานเพื่อ
การพัฒนา
รายการ 

อ านวยการ
ผลิต 
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2 

 ควบคมุกระบวนการผลติ 

ควบคมุคณุภาพการผลติ

รายการตา่งๆ โดยให้ข้อแนะน า

ผู้ผลติปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด

สม ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาการ

ผลติรายการตามสญัญาจ้าง 

ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

 

  

 

3 

 ก ากบัดแูล ควบคมุตรวจ

พิจารณาเนือ้หารายการ 

ควบคมุคณุภาพในขัน้ตอน

กระบวนการก่อนผลติ ขัน้ตอน

การผลติ และขัน้ตอนหลงัการ

ผลติรายการเพื่อตรวจสอบ

ความถกูต้องครบถ้วนสมบรูณ์

ของเนือ้หารายการ ประเมิน

คณุภาพตามมาตรฐาน และ

ข้อก าหนดทางเทคนิค ให้

ความเห็นข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไขรายการ ในฐานะ

ที่ปรึกษาหรือชว่ยอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบตังิานผลติ

และแจ้งให้ผู้ผลติรายการทราบ

อยา่งเป็นทางการเพื่อ

ด าเนินการตามข้อแนะน าของ

ไทยพีบีเอส 

โปรดิวเซอร์

รายการ 

 

รายงานผลและ

ประเมิน

กระบวนการ

ควบคมุรายการ 

เพื่อเป็นบนัทกึ

รายงานสภาพ

ความพร้อมใน

การผลติของ

ผู้ผลติในระบบ

ฐานข้อมลุ

รายการ 

 

 

 
กระบวนการหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

 

1 

  

 

 

คณะกรรมการตรวจ

รับ ที่ได้รับการ

แตง่ตัง้ 

  

ควบคุม
คุณภาพการ
ผลิตรายการ 

ควบคุม
คุณภาพ
รายการ 

คณะกรรมการ
ตรวจรับ
รายการ 
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2  

 

ป้อนข้อมลูรายการเพื่อสร้างID

รายการใช้ส าหรับออกอากาศ

ในระบบออกอากาศอตัโนมตัิ

(BMS) 

จนท.บริหารงานผงั

รายการ 

- BMS  

 

3 

 บนัทกึไฟล์รายการเข้าระบบ 

ตาม ID ที่ก าหนดไว้พร้อม

ตรวจคณุสมบตัิของไฟล์เพื่อให้

ได้มาตรฐานการออกอากาศ

ไทยพีบีเอส 

จนท.จดัการเนือ้หา

รายการในประเทศ 

- ผงัออกอากาศ

ประจ าวนั 

- ฐานข้อมลู TV 

PG 

 

 

4 

 ตรวจไฟล์รายการท่ีได้รับแจ้ง

จากสว่นงาน Ingest และตาม

ผงัออกอากาศประจ าวนั (โดย

ตรวจลว่งหน้า) เน้นการตรวจ

ด้านจริยธรรม,เทคนิค 

จนท.ตรวจคณุภาพ

รายการ 

 

รายงานการตรวจ

คณุภาพรายการ 

(ฝ่ายตรวจฯ) 

 

 

 

4 

 จดัเรียงล าดบัผงัออกอากาศ

รายวนัตาม ID รายการ,

ปรับแก้ไขล าดบัรายการ กรณี

มีการเปลีย่นแปลงรายการ 

จนท.บริหารงานผงั

รายการ 

ผงัออกอากาศ

ประจ าวนั 

 

 

5 

  

 

จนท.ออกอากาศ ผงัออกอากาศ

ประจ าวนั 

 

 

 

การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการร่วมผลิต 

 รายการไทยพีบีเอสร่วมผลติกบัหนว่ยงานหรือองค์กรอื่น ใช้หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงานในการควบคมุรายการ และ

ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการเช่นเดียวกับรายการของไทยพีบีเอสโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ร่วมผลิตอาจแต่งตัง้

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือองค์กร ร่วมผลิตให้ท าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมรายการของไทยพีบีเอสได้ แต่ต้อง

ถือเอามาตรฐานการปฏิบตัิงานการผลิตรายการของไทยพีบีเอสเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตัิงานผลิต ผู้ผลิตรายการ

ร่วมผลิต พึงรับฟังและปฏิบตัิตามข้อแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการที่ไทยพีบีเอสแต่งตัง้ขึน้ เช่นเดียวกบัผู้ผ ลิต

รายการของไทยพีบีเอส 

 

บันทกึรายการ
เข้าระบบ 
(Ingest) 

เจ้าหน้าที่
ตรวจคุณภาณ

รายการ  

 ( Censor ) 

ON AIR 

BMS 

BMS 



คู่มือปฏิบัติงาน ส านักรายการ | 33 

 

ก าหนดเวลาในการน ารายการแพร่ภาพออกอากาศ 

 กรรมการบริหาร องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีหน้าที่อนมุตัิผงั และรายการที่

แพร่ภาพออกอากาศทางไทยพีบีเอส และจะประกาศผงัและรายการตอ่สาธารณะก่อนถึงเวลาออกอากาศในแตล่ะไตรมาส 

การก าหนดวันเวลาออกอากาศ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผังรายการ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงรายการตามผังเวลา

ออกอากาศเฉพาะกิจเป็นไปตามความเหมาะสม การงดออกอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ

ผู้ชม และตอ่การปฏิบตัิงานของผู้ผลติ ไทยพีบีเอสจะมีหนงัสอืแจ้งให้ผู้ผลติทราบลว่งหน้าตามสมควร 

 กรณีรายการที่เกิดจากความร่วมมือผลิตหรือสนบัสนนุงบประมาณการผลิตโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงาน

ของ องค์การกระจ่ายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย ไมส่ามารถเลอืกเวลาออกอากาศ หรือก าหนดเวลาเร่ิม

และสิน้สดุ ในการน ารายการเพื่อออกอากาศได้ เนื่องจากเป็นอ านาจและการพิจารณาของกรรมการบริหาร องค์การกระ

จ่ายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย การสนบัสนนุการผลติ ร่วมผลติ หรือสนบัสนนุงบประมาณการผลิตของ

หนว่ยงานอื่นไมม่ีผลท าให้อ านาจในการพิจารณาดงักลา่วเปลีย่นแปลงไป 

การอ านวยการผลิต การควบคุมรายการ และการควบคมคุณภาพการผลิต 

 ไทยพีบีเอสมีสถานะเป็นผู้อ านวยการผลิตรายการต่างๆ ที่เผยแพร่ทางสื่อโทรทศัน์ การอ านวยการผลิต รวมถึง

การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการด าเนินงานโดยส านกัรายการไทยพีบีเอส การควบคุม

รายการ หมายถึง การก ากับควบคุมให้การผลิตรายการเป็นไปตามแผนจัดท ารายการ จุดมุ่งหมายรายการ (Program 

Purpose)และแผนการผลิตรายการ ส่วนการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการ มีความมุ่งหมายให้การผลิตรายการโดย

ผู้ผลติหรือหนว่ยงานร่วมผลติ มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดของไทยพีบีเอส 

 กลไกการควบคมุคณุภาพรายการเป็นการท างานร่วมกนัด้วยความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตรายการ และเจ้าหน้าที่

ควบคมุรายการ ที่แตง่ตัง้จากเจ้าหน้าที่ส านกัรายการไทยพีบีเอส ให้มีภารกิจรับผิดชอบควบคมุกระบวนการผลิต ควบคมุ

คุณภาพการผลิตรายการต่างๆ ที่ผลิตและแพร่ภาพทางไทยพีบีเอส ผู้ ผลิตรายการควรให้ความร่วมือในการควบคุม

คณุภาพการผลิตรายการ โดยการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุรายการอย่างเคร่งครัด สม ่าเสมอ ตลอด

ระยะเวลาการผลติรายการตามสญัญาจ้าง 

 เจ้าหน้าที่ “ควบคมุรายการ” มีหน้าที่ในการก ากบั ดแูล ควบคมุ ตรวจพิจารณาเนือ้หารายการ ควบคมุคณุภาพ 

ในขัน้ตอนกระบวนการก่อนการผลิต ขัน้ตอนการผลิต และขัน้ตอนหลงัการผลิตรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนสมบรูณ์ของเนือ้หารายการ ประเมินคณุภาพตามมาตรฐาน และข้อก าหนดด้านเทคนิค ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแก้ไขรายการ ในฐานะท่ีปรึกษาหรือช่วยอ านวยการอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานผลิต หรือหน้าที่

อื่นตามที่ไทยพีบีเอสก าหนด และแจ้งให้ผู้ผลิตรายการทราบอย่างเป็นทางการเพื่อด าเนินการตามข้อแนะน าของไทยพีบี

เอส 

 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุรายการเป็นตวัแทนของไทยพีบีเอส เพื่อท างานร่วมกบัผู้ผลติรายการ เพื่อให้กระบวนการผลติ

รายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ผลิตรายการควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ เพื่อด าเนินการตามข้อแนะน าของผู้

ควบคมุรายการ รวมทัง้ปฏิบตัิตามข้อแนะน าของเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้ควบคมุรายการมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกบัผู้ผลติ

รายการ 
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การผลิตรายการตามรูปแบบท่ีก าหนด และการเปล่ียนแปลง 
 ผู้ผลิตรายการได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ผลิตรายการ โดยผ่านกระบวนการคดัสรรและคดัเลือกตามระเบียบ 

ส.ส.ท. วา่ด้วยการจดัหาจดัจ้างเพื่อผลติรายการโทรทศัน์ ผู้ผลติรายการต้องด าเนินการผลติรายการให้เป็นไปตามข้อเสนอ

รายการ ทัง้แนวคิดหลกั (Concept)ความคิดสร้างสรรค์ (Creative & Ideas)ขอบเขตเนือ้หา (Content)จุดมุ่งหมายของ

รายการ (Program Purpose)รูปแบบรายการ (Format) งานศิลปกรรม งานด้านเทคนิคการผลติ รวมทัง้องค์ประกอบที่ถือ

เป็นสาระส าคญัในการผลติรายการ เช่น รูปแบบฉาก ผู้ด าเนินรายการหลกั ผู้แสดงหลกั หรือรายละเอียดอื่นๆ ในการผลิต

ให้เป็นตามเง่ือนไขข้อเสนอที่ได้รับการคดัสรรและคดัเลอืก 

 ในขัน้ตอนการพฒันารายการ ผู้ผลิตรายการต้องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระส าคญัของรายการใดๆ โดยพลการ

หรือไมผ่า่นการพิจารณาร่วมกนัระหวา่งไทยพีบีเอสกบัผู้ผลติรายการ ส าหรับกรณีที่ไทยพีบีเอสพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้

มีการปรับปรุงหรือเปลีย่นแปลง แก้ไขสว่นประกอบใดๆในรายการ ทัง้ที่เป็นสาระส าคญัหรือไม่ก็ตาม ผู้ผลิตรายการพึงให้

ความร่วมมือในการร่วมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสมตามข้อแนะน าของไทยพีบีเอส การเปลีย่นแปลงใดๆจาก

ข้อเสนอรายการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของไทยพีบีเอส และไม่ท าให้ผู้ ผลิตได้รับผลกระทบ รวมทัง้ไม่เป็นการเอือ้

ประโยชน์ให้ผู้ผลิตรายการ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องมุ่งหมายเพื่อให้รายการมีคุณภาพดีขึน้ ผู้ควบคุมรายการต้องท า

บนัทกึ ประเมินผลหลงักระบวนการพฒันารายการสง่มอบให้ผู้ผลิต และเก็บบนัทกึส าเนาไว้ในประวตัิการผลติรายการ 

 

การผลิตรายการเพื่อทดสอบแนวความคิด (Program Pilot/Program Demo) 
 ในกระบวนการก่อนเตรียมการผลิตซึ่งเป็นขัน้ตอนในการพฒันารายการ (Production Development) และ

พฒันาสว่นท่ีเป็นรายละเอียดการผลติ ส านกัรายการอาจก าหนดไว้ตัง้แต่ต้นหรือก าหนดภายหลงัให้การผลิตรายการบาง

รายการ ต้องท าการผลิตรายการเพื่อทดสอบแนวคิด (Demo Program/Pilot Program) โดยอาจก าหนดความต้องการ

ความยาวรายการ คุณภาพหรือองค์ประกอบส าคญัที่ต้องการทดสอบ หรือแม้แต่ผลิตรายการทดสอบเสมือนการผลิต

รายการจริง ทัง้นีใ้ห้งบประมาณการผลติรายการทดสอบเป็นงบประมาณที่ส านกัรายการก าหนดไว้ 

 การด าเนินการในขัน้ตอนการพฒันารายการ การพิจารณา หรือการตกลงเง่ือนไขการผลิตรายการอาจมีการ

ปรับปรุงเปลีย่นแปลงไปตามที่ส านกัรายการพิจารณาผู้ผลิตรายการควรด าเนินการผลติตามข้อตกลงร่วมกนัที่จะได้ท าการ

บนัทกึรายละเอียดไว้ในทกุขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และผู้ผลิตรายการรับรู้และลงนามรับทราบข้อตกลงและเง่ือนไขในการ

ผลติรายการหรือการปรับปรุงรายการใดๆ ก่อนเข้าสูข่ัน้ตอนเตรียมการผลติรายการ 

 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงรายการใดๆ เป็นความเห็นพ้องและยินยอมร่วมกัน ระหว่างผู้ผลิตรายการและ

ไทยพีบีเอส โดยส านักรายการ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ต้องไม่ขดักับข้อตกลงในสญัญาจ้างผลิตรายการ และ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของไทยพีบีเอส การเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่เป็นไปเพื่อเอือ้ประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิตรายการ และต้องไม่ท า

ให้เกิดความเสยีหาย ทัง้ตอ่ไทยพีบีเอสและผู้ผลติรายการ 
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การควบคุมรายการ:  การวางแผนการผลิตรายการ 
 การควบคมุคณุภาพก่อนเตรียมการผลติคือ ขัน้ตอนการวางแผนการผลิตรายการ (Production Plan) ขัน้ตอนนี ้

เร่ิมต้นขึน้หลงัจากได้รับอนมุตัิให้เร่ิมต้นผลติรายการ หรือหลงัจากลงนามในสญัญาจ้างผลติ 

 จุดมุ่งหมายของกระบวนการควบคมุคุณภาพก่อนการเตรียมการผลิตรายการ มีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อให้การ

ผลติรายการเป็นไปตามแผนการผลติรายการประจ าปีของส านกัรายการและเพื่อเป็นการสร้างหลกัประกนัวา่รายการท่ีผา่น

การควบคมุคณุภาพก่อนการผลิตแล้วจะสามารถผลิตรายการเสร็จสิน้ตามเป้าหมายในแผนการผลิตภายในระยะเวลาที่

ก าหนด รายการที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขของสญัญา การปฏิบตัิ งานระหว่าง

กระบวนการการผลติ และหลงัการผลติรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ผู้ผลติรายการ สามารถผลติรายการให้ตรงตามความมุง่หวงั รายการสามารถสะท้อนเนือ้หาตรงความมุง่หมาย 

รายการ (Program Propose)และมีคณุภาพตามทีก่ าหนดทัง้ในสว่นท่ีเป็นเนือ้หา (Editorial Quality)ความคดิสร้างสรรค์ 

(Creativity Quality)และด้านการผลติ (Production Quality)รวมทัง้เพื่อควบคมุคา่ใช้จ่ายในการผลติรายการให้อยูภ่ายใต้

งบประมาณการผลติที่คุ้มคา่และเหมาะสม 

 ผู้ผลติรายการ เสนอรายละเอียดแผนการผลติรายการ ที่ส านกัรายการไทยพีบีเอส ภายหลงัลงนามในสญัญา

หรือได้รับการอนมุตัใิห้เร่ิมผลติรายการ เพื่อพิจารณาแนวทางในการพฒันาและก าหนดทิศทางรายการร่วมกนัก่อนเข้าสู่

กระบวนการผลติ โดยแผนการผลติรายการประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั ได้แก่ 

 โครงรายการหรือเร่ืองคดัยอ่ (Treatment) ตามจ านวนตอนที่ระบใุนสญัญาจ้างหรือตามจ านวนท่ีเจ้าหน้าที่ผู้

ควบคมุรายการก าหนดให้เสนอ 

 แนวคิดรายการ (Concept) แนวความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas)  

 วิธีและรูปแบบการน าเสนอ (Program Format)บทโทรทศัน์ บทละคร ตามที่ผู้ควบคมุรายการให้ค าแนะน า 

 รูปแบบและองค์ประกอบงานด้านศิลปกรรม เช่น แบบฉากรายการ ฉากการแสดง สถานที่ถ่ายท า อปุกรณ์

ประกอบ การแสดง อปุกรณ์ประกอบฉาก รูปแบบเสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย 

 ข้อเสนอรายช่ือ ผู้ด าเนินรายการ รายช่ือผู้แสดงหลกั และผู้แสดงสมทบ กรณีที่ เป็นรายการละคร ให้ผู้ผลิต

รายการน าเสนอแผนงานคดัเลอืกผู้แสดง (Casting) หรือภาพถ่ายนกัแสดง 

 แผนงานผลติงานเพลงและดนตรีประกอบรายการ งาน Jingle งานผลติไตเติล้รายการ 

 รายละเอียดการใช้เทคนิค อปุกรณ์เคร่ืองมือ ระบบการบนัทึกรายการ ระบบการถ่ายท า เทคนิคการตดัต่อ 

ระบบ และเทคนิคในการบนัทึกเสียง การใช้เทคนิคพิเศษและข้อเสนอด้านเทคนิคที่ต้องระบุระบบและ

อปุกรณ์ที่ใช้ในการผลติ รายช่ือสตดูิโอ หรือผู้ด าเนินงานหลงัการผลิต เช่น ห้องตดัต่อ บนัทึกเสียง เพื่องาน

ผลติที่มาตรฐานตามที่ไทยพีบีเอสก าหนด 

 เทคนิคอื่นที่ใช้ในการผลิตรายการ ฯลฯ แผนงานผลิตรายการที่มีรายละเอียด ระบุลกัษณะงานที่มีแผน

ด าเนินการ ก าหนดวนัเร่ิมต้นและเสร็จสิน้ ระบุสถานที่ถ่ายท าหรือบนัทึกรายการ รวมทัง้แผนงานส ารอง

กรณีมีการเปลีย่นแปลง 
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 รายละเอียดด้านลขิสทิธ์ิ 

 ทีมที่ปรึกษารายการทีมวิจยัข้อมลู (หากมี) รายงานการค้นคว้าวิจยั ฯลฯ 

 รายละเอียดงานด้าน Graphic Design เช่น รูปแบบการใช้องค์ประกอบด้าน Computer Graphic 

 แผนงานประชาสมัพนัธ์รายการ 

 อื่นๆ ตามที่ผู้ควบคมุรายการขอให้ ผู้ผลติด าเนินการ 

 

 ในขัน้ตอนการวางแผนการผลติ ผู้ผลติรายการและผู้ควบคมุรายการร่วมกนัพฒันารายการ (Production 

Development) ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนการผลติหรือตามความเหมาะสม ผู้ผลติรายการควรให้ความร่วมมือใน

การน าเสนอข้อมลูการปฏิบตังิานในทกุขัน้ตอนอยา่งละเอียดตามแผนงานหรือตามที่เจ้าหน้าที่ส านกัรายการร้องขอ ให้

ผู้ผลติรายการด าเนินการรวมทัง้ปรับปรุงข้อแก้ไขในสว่นตา่งๆ ที่ได้รับค าแนะน าจากส านักรายการ หรือตามที่ผู้ผลติ

รายการพิจารณาร่วมกบัส านกัรายการและน าสง่รายละเอียดการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อพิจารณาจนกวา่จะได้ข้อสรุปร่วมกนั

ตอ่ไป ผู้ผลติรายการจะสามารถด าเนินการในขัน้ตอนใดๆ ตอ่ไปได้นัน้ต้องผา่นการเห็นชอบจากส านกัรายการก่อน การ

ด าเนินการใดๆ ของผู้ผลติรายการท่ียงัไมผ่า่นความเห็นชอบจากส านกัรายการ หากมีความเสยีหายเกิดขึน้ผู้ผลติรายการ

ต้องรับผิดชอบผลจากการด าเนินการนัน้ 

 

การควบคุมรายการ: การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขัน้ตอนเตรียมการผลิต 

 ความมุ่งหมายในการควบคุมคุณภาพกระบวนการเตรียมการผลิตรายการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเนือ้หา 

(EditorialQC)รายการ เพื่อให้แนใ่จวา่การผลติรายการจะเป็นไปตามแผนการผลติรายการท่ีผา่นการพฒันาเนือ้หา รูปแบบ 

และแนวคิดการน าเสนอ 

 การควบคมุคณุภาพในกระบวนการเตรียมการผลติ พิจารณาสาระส าคญัด้านเนือ้หา และแนวคิดสร้างสรรค์ เป็น

องค์ประกอบหลกั ผู้ผลิตรายการต้องน าเสนอประเด็นน าเสนอและสาระส าคญัด้านแนวคิด ที่จะน าเสนอในรายการทุก

ตอน (Line up) หรือตามที่ผู้ควบคมุรายการก าหนด โดยรายละเอียดแตล่ะตอนประกอบด้วย แนวคิด และประเด็นน าเสนอ

หลกั ส าหรับรายการละครให้เสนอโครงเร่ืองย่อ (Treatment) ทัง้เร่ือง หรือเร่ืองย่อ (Synopsis)เป็นรายตอน รายละเอียด

แผนเตรียมการผลิต เช่น สถานที่ถ่ายท า แนวทางในการน าเสนอ รูปแบบและวิธีการน าเสนอ ผู้ ร่วมรายการองค์ประกอบ

ด้านศิลปกรรม หรืออื่นๆที่จ าเป็นในการผลิตแต่ละตอน ผู้ผลิตรายการอาจน า เสนอแผนเตรียมการผลิตครัง้เดียว โดยมี

รายละเอียดครบถ้วนทกุตอน หรือก าหนดสง่เป็นงวด ตามที่ตกลงกบัเจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุรายการ 

 หากในกระบวนการผลติจริงมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ ที่ไมใ่ช่สาระส าคญั ผู้ผลติรายการประเมินแล้ววา่มผีลกระทบ

รายการเพียงเล็กน้อย ผู้ผลิตรายการอาจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุรายการทราบ ในระหว่างปฏิบตัิงานผลิตรายการได้ 

หากเป็นกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงใดๆ ที่อาจมีผลกระทบหรือมีผลท าให้ประเด็นน าเสนอเนือ้หา แนวคิด หรือองค์ประกอบ

อื่นใด ที่เป็นสาระส าคญั ของรายการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตรายการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคมุการผลิตทราบโดยเร็ว 

ส านักรายการจะประเมินผลกระทบและพิจารณา เพื่อให้ผู้ ผลิตรายการด าเนินการต่อไป ผู้ ผลิตรายการต้องเป็น

ผู้ รับผิดชอบผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงนัน้ 
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การควบคุมรายการ: การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขัน้ตอนการผลิต 
 การควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพื่อควบคมุคณุภาพในระหว่างที่มี

การปฏิบตัิงานผลติ ซึง่ โดยปกติแล้วในระหวา่งการผลติ ไทยพีบีเอสอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคมุรายการเข้าร่วมใน

กระบวนการผลติรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ผลิตรายการทราบลว่งหน้า ผู้ผลิตรายการควร

แจ้งตารางบการปฏิบตัิงานผลติรายการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุรายการทราบทกุครัง้เมื่อมีคิวการปฏิบตัิงานผลติรายการ 

 การควบคมุคณุภาพการผลติในขัน้ตอนการผลติ มุง่หมายให้การผลิตเป็นไปตามที่แผนการผลิต การด าเนินการ

ใดๆ ในขัน้ตอน การผลิตของผู้ผลิตรายการควรอยู่ในการติดตามควบคุมของไทยพีบีเอส โดยผู้ควบคมุรายการจะจดัท า

รายงานผล และประเมินกระบวนการควบคมุรายการในขัน้ตอนการผลิตเพื่อเป็นบนัทึกรายงานสภาพความพร้อมในการ

ผลิตของผู้ ผลิตในระบบข้อมูลรายการ ผู้ควบคมุรายการจะท าการติดตามตรวจสอบปัญหาในการผลิต รวมทัง้รับทราบ

ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของผู้ผลิต รวมทัง้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ผลิตรายการเพื่อให้การด าเนินงานผลิตมีความเรียบร้อย

ราบร่ืน สามารถขจดัปัญหาและอปุสรรคที่อาจท าให้กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามแผนการผลิตก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึน้ 

เพื่อลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการผลติรายการ 

 

สาระส าคัญท่ีผู้ควบคุมรายการ ด าเนินการเพ่ือควบคุมคุณภาพการผลิตในขัน้ตอนการผลิต 

 การผลติตามก าหนดไว้ในแผนการผลติ 

 การผลติด าเนินไปตามมาตรฐานด้านเทคนิคในการผลติ เช่น คุณสมบตัิ จ านวน ประสิทธิภาพของอปุกรณ์ และ

เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลติ 

 คณุภาพการบริหารจดัการกองงานถ่ายท า 

 คณุภาพด้านงานศิลปกรรม สถานท่ี ฉาก อปุกรณ์ประกอบฉาก เคร่ืองแตง่กาย 

 คณุภาพการก ากบัภาพ แสง และเสยีง เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการผลติ 

 คณุภาพการก ากบัผู้แสดง นกัแสดง ผู้ด าเนินรายการ ผู้ ร่วมรายการ 

 ปัญหา อปุสรรค และการแก้ไขในขณะปฏิบตัิงานการผลติ 

 

การควบคุมรายการ: การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิตขัน้ตอนหลังการผลิต 

 การควบคมุคณุภาพกระบวนการหลงัการผลติรายการ หมายถึง กระบวนการควบคมุคณุภาพในขัน้ตอน การแก้

สภีาพ การตดัตอ่ ล าดบัภาพ งานพากย์เสยีง งานกราฟิก งาน Computer Graphicงานดนตรีประกอบการลงเสยีงบรรยาย 

และการผสมเสียง (Mixed down) การแปลงสญัญาณภาพ ฯลฯ จนกระทัง่กระบวนการผลิตรายการแล้วเสร็จ รวมไปถึง

ขัน้ตอนการสง่มอบรายการ ขัน้ตอนการตรวจพิจารณารายการ ขัน้ตอนการตรวจคณุภาพ ด้านเทคนิคและการน ารายการ

เข้าสูร่ะบบออกอากาศของไทยพีบีเอส พร้อมแพร่ภาพออกอากาศให้เป็นไปตามข้อปฏิบตัิด้านเทคนิคและข้อแนะน าของ

ฝ่ายตรวจพิจารณารายการ 
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สาระส าคัญท่ีผู้ควบคุมรายการ ด าเนินการเพ่ือควบคุมคุณภาพการผลิตในขัน้ตอนหลังการผลิต 

 การควบคมุคณุภาพด้านเนือ้หา 

 การตดัตอ่ล าดบัภาพ ให้มีคณุภาพด้านเนือ้หาตรงตามแผนการผลติ บทโทรทศัน์ และข้อมลูรายการ 

 คณุภาพการผลติงานเทคนิคภาพ เสยีง การใช้ Graphic Computer 

 คณุภาพด้านเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคนิคการแพร่ภาพออกอากาศของไทยพีบีเอส 

 

การประเมินคุณภาพการผลิตรายการ 
 แม้ว่ารายการที่ผู้ ผลิตส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับมอบรายการพิจารณาแล้วเห็นควรผ่านการตรวจ

พิจารณาและรับมอบรายการ ตามสญัญาหรือการรับมอบรายการอยา่งมีเง่ือนไข เช่น อาจมีการสัง่ให้ด าเนินการแก้ไขใดๆ 

หรือส านกัรายการด าเนินการ แก้ไขใดๆ โดยไมส่ง่รายการกลบัให้ผู้ผลติด าเนินการแก้ไขเนื่องจากไม่ทนัการน าออกอากาศ 

จะมีการบนัทกึประวตัิการตรวจรับมอบ ทกุขัน้ตอน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงการผลติ โดยบนัทกึรายละเอียดการ

สง่มอบรายการทกุตอน โดยผู้ควบคมุรายการจะจดัท าบนัทกึประวตัิการปฏิบตังานด้านรายการเพื่อประเมินผลการผลิตใน

ทกุขัน้ตอนการผลติ ดงันี ้

 
การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตก่อนขัน้ตอนก่อนการผลิต (Before Action Review) 

 ประเมินกระบวนการบริหารจดัการรายการ การประสานงานการผลติ เปรียบเทียบกบัแผนการผลติรายการ 

 ประเมินกระบวนการก าหนดรายละเอียดการผลิต ความพร้อมในการผลิต ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ

องค์ประกอบ ด้านการผลติ เช่น ความสมบรูณ์ของโครงเร่ือง โครงรายการ ล าดบัการด าเนินรายการ ความพร้อม

และความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการผลิต อปุกรณ์การผลิต บคุลากรการผลิต ข้อมลูส าหรับใช้ในรายการ ผู้

ร่วมรายการ ความพร้อมขององค์ประกอบด้านศิลปกรรม ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก ความพร้อมด้านการ

ออกแบบ Computer Graphic การปฏิบตัิงานตามคิวและก าหนดที่ระบใุนแผนการผลติ 

 
การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตก่อนขัน้ตอนการผลิต (Action Review) 

 ผู้บริหารไทยพีบีเอส ผู้ควบคมุรายการ อาจนดัหมายตรวจการผลิตในระหว่างด าเนินการผลิตได้ โดยอาจแจ้ง

หรือไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้าก็ได้ 

 ผู้ควบคมุรายการของไทยพีบีเอส เมื่อท าการประเมินคณุภาพการผลิตรายการแล้วหากมีข้อสงสยั ก็อาจขอให้

ผู้ผลติรายการจดัท ารายงานกรณีที่อาจมีข้อสงสยัในกระบวนการผลติได้ 

 การประเมินคณุภาพในระหวา่งการผลติ จะท าการประเมินคณุภาพของบทโทรทศัน์ คณุภาพการก ากบัการแสดง 

การก ากบัรายการ การประเมินด้านเทคนคิและคณุภาพและเสยีง 

 
  



คู่มือปฏิบัติงาน ส านักรายการ | 39 

 

การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตเมื่อสิน้สุดการผลิต (After Action Review)  

 เป้าหมายของการประเมินคณุภาพและการปฏิบตัิงานรายการเมื่อสิน้สดุการผลิต เพื่อประเมินภาพรวมผลการ

ปฏิบตัิงานรายการ และคณุภาพรายการ เป็นรายรายการ 

 การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานรายการเมื่อสิน้สุดการผลิต เป็นการประมวลประวตัิการปฏิบัติงาน

รายการ จากบนัทกึผลการตรวจรับมอบรายการท่ีผา่นมา 

 การประเมินคุณภาพและปฏิบตัิงานรายการเมื่อสิน้สดุการผลิต มุ่งหมายเพื่อการเก็บบนัทึกองค์ความรู้ในการ

ผลติอยา่งเป็นระบบ 

 การประเมินคุณภาพการผลิตและคุณภาพรายการ อาจท าการประเมินเมื่อผู้ ผลิตรายการส่งมอบรายการ

ครบถ้วนตามสญัญาหรืออาจท าการประเมินเป็นรายไตรมาสก็ได้ โดยผู้ผลิตรายการ และผู้ควบคมุรายการของ

ไทยพีบีเอส ท าการประเมินร่วมกนัและท าการบนัทกึไว้เป็นข้อมลูประกอบประวตัิรายการ 
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ส่วนที่ 5: 

การส่งมอบรายการการควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการไฟล์รายการ 
 

 
การส่งมอบรายการ การควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการไฟล์รายการ 

การส่งมอบรายการ 
เพื่อให้การด าเนินการตรวจรับมอบรายการ การตรวจพิจารณารายการ การตรวจคณุภาพด้านเทคนิคและการ

เตรียมการเข้าสูก่ระบวนการเตรียมออกอากาศของไทยพีบีเอสเป็นไปตามแผนปฏิบตัิงาน และป้องกนัความเสียหายที่อาจ

เกิดขึน้จากการสง่มอบรายการไมเ่ป็นไปตามก าหนด ผู้ผลติรายการต้องถือปฏิบตัิก าหนดวนัสง่มอบรายการอยา่งเคร่งครัด 

โดยมีข้อปฏิบตัิดงันี ้

-  วนั เวลา สถานที่ ส่งมอบรายการ : รายการที่ผู้ ผลิตส่งมอบ ต้องเป็นรายการที่ผลิตเสร็จสิน้ และมีความ

ครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้ด้านเนือ้หา และเทคนิค ผู้ผลิตสง่มอบรายการด้วยวสัดสุื่อที่ก าหนด ที่ส านกัรายการ ชัน้ 3 อาคาร A 

อาคารส านกังานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง

ตลาด บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ ระหวา่งเวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.  

-  การสง่มอบรายการ :  เพื่อให้การตรวจสอบ และการเตรียมกระบวนการทางเทคนิคในการแพร่ภาพออกอากาศ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ผลิตต้องส่งมอบรายการที่มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ไทยพีบีเอสก าหนด 

รายการที่สง่มอบมีความพร้อมน าออกอากาศ ( Final/ ON Air Release)รวมทัง้ผู้ผลิตต้องน าสง่ไฟล์บทโทรทศัน์รายการ 

หรือ เอกสาร อื่นที่ก าหนด พร้อมไฟล์ MP4ส าเนารายการจ านวน 1 ชุด  โดยผู้ผลิตต้องส่งมอบรายการ ก่อนก าหนดวัน

ออกอากาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ กรณีผู้ผลิตสง่มอบรายการลา่ช้า เป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย ผู้ผลิตต้อง

รับผิดชอบความเสยีหายที่เกิดขึน้ตามเง่ือนไขสญัญา และการผิดนดัสง่มอบจะถกูบนัทกึไว้เป็นฐานข้อมลูและแจ้งให้ผู้ผลติ

รับทราบ และการปฏิบตัิงานผลิตของผู้ผลิต เนื่องจากถือว่าผู้ผลิตไม่มีความพร้อมขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

และอาจก่อให้เกิดความเสีย่งตอ่ระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส 

ผู้ผลติรายการ สง่มอบรายการตามจ านวน รูปแบบ และก าหนดตามแผนการผลิต การสง่มอบรายการตามงวด

งาน ถือเป็นการสง่มอบงานตามสญัญาวา่จ้าง งานรายการท่ีผู้ผลติสง่มอบ ต้องเป็นการผลติที่มีความสมบรูณ์ครบถ้วน ซึ่ง

ความสมบูรณ์ครบถ้วน หมายถึง รายการมีเนือ้หาถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในแผนการผลิตรายการ รูปแบบ เนือ้หา 

สว่นประกอบตา่งๆ ในรายการข้อก าหนด ตามมาตรฐานทางเทคนิคการแพร่ภาพ รวมทัง้ความยาวรายการตามที่ก าหนดไว้ 

และรายการท่ีสง่มอบนี ้นอกจากเป็นการตรวจรับ ความถกูต้องตรงตามสญัญาจ้างแล้ว รายการที่สง่มอบต้องเป็นไปตาม

ก าหนดเวลาการสง่มอบ และรายการมีคุณสมบตัิพร้อมน าเข้าสูร่ะบบการออกอากาศได้ทนัที เมื่อผู้ผลิตรายการส่งมอบ

รายการแล้วจะไมส่ามารถขอรายการคืนได้จนกวา่จะผา่นการตรวจพิจารณา ตามกระบวนการจากผู้ควบคมุรายการ และ

คณะกรรมการตรวจรับมอบรายการ เว้นแตก่รรมการตรวจรับมอบรายการ หรือ ผู้ควบคมุรายการจะขอให้ผู้ผลิตด าเนินการ
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แก้ไขรายการตามข้อแนะน าที่อาจเป็นการประสานด้วยวาจา และมีบันทึกข้อความเพื่อแจ้งให้ผู้ผลิตรับทราบอย่างเป็น

ทางการในภายหลงั 

 

การตรวจรับมอบรายการ 
ไทยพีบีเอส ในฐานะผู้วา่จ้างและอ านวยการผลติ ควบคมุรายการ และควบคมุคณุภาพการผลติทกุขัน้ตอน โดยไทยพี

บีเอส แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับมอบรายการ ให้มีหน้าที่ตรวจรับมอบรายการ โดยมีแนวทางการตรวจรับมอบดงันี  ้
 

- การตรวจคุณภาพด้านเนือ้หาและคุณภาพด้านการผลิต 

 หมายถึง การตรวจพิจารณาด้านเนือ้หาและคณุภาพการผลติรายการให้ตรงและเป็นไปตามเป้าประสงค์รายการ

(Program Purpose) แผนการผลติรายการ โดยมีประเด็นท่ีต้องตรวจพิจารณาส าคญัๆ ได้แก่               

 คณุภาพด้านแนวความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการน าเสนอที่สอดคล้องกบัแนวความคิดสร้างสรรค์ 

 เนือ้หาที่น าเสนอมีความถกูต้องตรงตามข้อเท็จจริง รวมทัง้อยูภ่ายใต้กรอบจริธรรมของสือ่สาธารณะ 

 คณุภาพด้านการผลิต เช่น คณุภาพของผู้ด าเนินรายการ คณุภาพของเทคนิคการน าเสนอ คณุภาพของการใช้

ศิลปะการถ่ายท า ศิลปะด้านการเลือกภาพที่สมัพนัธ์กบัเนือ้หา ศิลปะการตดัต่อล าดบัภาพ การใช้เสียง การใช้

ดนตรีประกอบ การออกแบบฉาก และเซ็ต การเลือกสถานที่ถ่ายท า การออกแบบ Computer  Graphic การใช้

ลขิสทิธ์ิภาพและเสยีง และอ่ืนๆ  
 

- การตรวจพิจารณารายการ 

หมายถึงการตรวจรายละเอียดด้านเนือ้หาการเสนอ ให้เป็นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบญัญัติสรุาและ

ยาสบู รวมทัง้การน าเสนอภาพและเนือ้หาที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบนัส าคญัทางสงัคม การน าเสนอที่อาจก่อให้เกิ ด

ผลกระทบทางสงัคม เช่น การกระตุ้นความรุนแรง ฯลฯ (ดรูายละเอียด การตรวจพิจารณารายการ) 
- การตรวจคุณภาพทางเทคนิค 

หมายถึง การตรวจรายละเอียดทางเทคนิคให้เป็นไปตามาตรฐานการแพร่ภาพออกอากาศของไทยพีบีเอส (ดู

รายละเอียดมาตรฐานทางเทคนิคการแพร่ภาพออกอากาศไทยพีบีเอส) 
 

การส่งมอบรายการล่าช้า 
กรณีที่ผู้ผลิตรายการสง่มอบรายการล่าช้าเกินกว่าก าหนด  หรือไม่เป็นไปตามแผนการผลิตซึ่งสง่ผลกระทบต่อ

การด าเนินงานด้านการบริหารจดัการระบบแพร่ภาพออกอากาศ หากการสง่มอบรายการลา่ช้าเกินกวา่ก าหนด เป็นเหตใุห้

เกิดปัญหาในกระบวนการตรวจรับมอบรายการ เช่น กรณีที่พบข้อผิดพลาดที่ต้องด านเนินการแก้ไขซึ่งอาจต้องใช้เวลาใน

การด าเนินการแก้ไขและอาจส่งผลกระทบ ท าให้ไม่สามารถออกอากาศรายการตอนนัน้ได้ทนัตามที่ผงัรายการก าหนด 

กรณีเช่นนี ้ไทยพีบีเอสถือวา่ผู้ผลติรายการ ไม่ได้สง่มอบรายการที่มีความสมบรูณ์พร้อมน าออกอากาศตอนดงักล่าว และ

ถือวา่เป็นการผิดสญัญา ไทยพีบีเอสได้รับความเสียหาย ซึ่งนอกจากผู้ผลิตรายการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้

จากการน ารายการอื่น มาแพร่ภาพออกอากาศแทนแล้ว ยงัอาจถือเป็นเหตใุนการยกเลกิสญัญาได้ 
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การตรวจพจิารณาเนือ้หารายการ 
การตรวจพิจารณารายการเป็นขัน้ตอนการด าเนินงานโดยมีจดุมุง่หมายเพื่อควบคมุ และตรวจสอบคณุภาพ ด้าน

เนือ้หา ด้านเทคนิค และการตรวจสอบเนือ้หา การน าเสนอรายการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสื่อสาธารณะส านกั

รายการมีหน้าที่ ในการตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเนื อ้หารายการเพื่อให้รายการที่ผลิตเป็นไปตาม “ 

พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2551 “ มาตรา 7  

(วัตถุประสงค์ องค์การฯ)  , มาตรา 43 (เนือ้หาและคุณค่ารายการ) นอกจากนัน้เพื่อให้เนือ้หารายการสอดคล้องกับ

เป้าหมายและคณุค่าตามหลกัการสื่อสาธารณะ ผู้ผลิตรายการต้องปฏิบตัิตาม “ข้อบงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่

ภาพสาธารณะ ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2522” (ดูภาคผนวก) และ

แนวทางปฏิบตัิเพื่อธ ารงไว้ซึง่จริยธรรมวิชาชีพการผลติ การจดัหา และการเผยแพร่รายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่

ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

 

สาระส าคัญในการตรวจพจิารณารายการ 
การใช้ภาษา การแสดงออกด้านภาษา การแตง่กาย การแสดงอากปักิริยา 

ผู้ด าเนินรายการ นักแสดง ผู้ ร่วมรายการ ต้องระมดัระวงัการใช้ภาษา ให้ถกูต้องตรงตามหลกัการใช้ภาษาด้วย

ภาษาสภุาพ ค านึงถึงการสื่อสารอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม กรณีที่มีการใช้ภาษาอื่น ที่ยากต่อการท าความเข้าใจ 

ผู้ผลติรายการต้องจดัให้มีการแปล และถ่ายทอดความหมายอยา่งถกูต้องตามหลกัภาษานัน้คงไว้ซึง่คณุคา่และศิลปะ การ

น าเสนอตามเนือ้หาของรายการ ด้วยวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการใช้ภาษาถ่ินให้พิจารณาการใช้ให้ถกูต้อง

สอดคล้องกบับริบทของวฒันธรรมท้องถ่ิน แตต้่องค านงึถึงคณุภาพของการสือ่สารตามความเหมาะสม 

การสื่อสาร และแสดงออกด้วยค าพดูของผู้ด าเนินราการ และผู้ ร่วมรายการให้ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

จากการใช้ถ้อยค า และภาษา ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ทัง้โดยเจตนาและไม่เจตนา เช่น การพูดด้วยอาการและ 

ความหมายที่อาจแสดงถึงการดถูกู ดหูมิ่น เหยียดหยาม ล้อเลยีน บคุคลหรือสถาบนั ชาติพนัธุ์ รูปลกัษณ์ของบคุคล ความ

แตกต่างกันด้วยสถานภาพทางสงัคม ความแตกต่างแนวทางความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม โดยผู้ที่สมควรได้รับการ

ระมัดระวังในการสื่อสารได้แก่ เด็กและเยาวชน นอกจากนัน้ ผู้ ผลิตรายการต้องค านึงถึงการใช้ภาษาพูด ที่แสดงถึง

ความหมายในเชิงเกีย้วพาราส ีการใช้ภาษาที่อาจตีความผิดไปจาก ความหมายได้ง่าย เช่น ภาษาก ากวม คลมุเครือ ที่อาจ

ก่อให้เกิดความ เข้าใจที่ผิดพลาดเคลือ่นไปจากวตัถปุระสงค์ และ ความหมายที่ถกูต้อง 

การแต่งกาย และการแสดงอากัปกริยาของผู้ด าเนินรายการ ผู้ แสดง หรือผู้ ร่วมรายการ ผู้ ผลิตรายการพึง

ระมดัระวงัการแสดงอาการ หรือกริยาที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงใจที่จะดถูกูเหยียดหยาม ดหูมิ่น สอ่เสียด ล้อเลียน 

ภาษาพดูหรือกริยาอาการท่ีเป็นความแตกต่างของชาติพนัธุ์ ความแตกต่างด้านภาษา ประเพณีทางวฒันธรรม ความเช่ือ

และศาสนา การแตง่กาย การแสดงอาการ และการแตง่กายที่เป็นการล้อเลยีน ดหูมิ่น พระภิกษุ นกับวช  
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เนือ้หารายการท่ีอาจขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมท่ีผู้ผลิตรายการ 
พึงให้ความระมัดระวัง 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเนือ้หาโดยเจตนาที่จะก่อให้เกิดการดหูมิ่นเหยียดหยามประเทศชาติ และสถาบนัส าคญั 

ของชาติและ สงัคม 

 การน าเสนอรายการที่มีเนือ้หา ที่มีเจตนาแสดงออกถึงการลบหลู่ เหยียดหยาม หรือน าความเสื่อมเสียมาสู่

ศาสนาใด หรือการแสดงให้เห็นหรือเข้าใจว่าไม่เคารพบุคคล ปูชนียบุคคล หรือปูชนียวตัถุ ตามหลกัการของ

ศาสนา หรือความเช่ือใดๆ 

 การน าเสนอรายการที่มีเนือ้หารขดัต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจก่อให้ เกิดการแตกแยกความ

สามคัคีระหวา่งคนในชาติ หรือเป็นการกระทบกระเทือนตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเนือ้หาขดัตอ่หลกัศีลธรรม คณุคา่ และคา่นิยมทางสงัคม การน าเสนอต้องค านงึถึง ความ

แตกตา่งหลากหลายของสงัคม เคารพในบริบททางสงัคมที่แตกตา่งกนั 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเนือ้หาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของอาชญากร หรือการก่ออาชญากรรม หรือผู้กระท า

ความผิด ซึง่ผิดปกติธรรมดา ให้ค านงึถึงการป้องกนัการเลยีนแบบ และการแสดงถึงความรุนแรง 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเนือ้หาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและความจงใจที่จะกระท าผิด การจงใจฝ่าฝืนระเบียบ 

ข้อบงัคบัและกฎหมาย ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเนือ้หาที่แสดงให้เห็นถึงการจงใจยัว่ยทุางกามารมณ์ หรือการแสดงออกที่เป็นการลามก

อนาจาร ทัง้เนือ้หาภาพ ภาษาและการแสดงออกถึงอาการกริยาของผู้มีอาการวิปริตทางเพศ 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเนือ้หาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ ด้วยการแตง่กายของผู้ด าเนินรายการ ผู้

ร่วมรายการผู้แสดง ผู้ ร่วมแสดง ที่เป็นอาการเปลือย หรือการแต่งกายที่ลอ่แหลม ทัง้นีไ้ม่เก่ียวข้องกบัการแสดง 

หรือการแตง่กายที่มีเนือ้หาทางวฒันธรรมเฉพาะของชาติพนัธุ์บางกลุม่ ซึ่งไมเ่ป็นการจงใจแสดงออกหรือน าเสนอ

เพื่อมุง่เน้นให้เกิดการยัว่ยทุางกามารมณ์ การแสดงหรือการน าเสนอการแสดง ที่มีการเล้าโลม การจบู หรือฉากที่

แสดงอาการ หรือการแสดงออกของความรัก ที่มีลกัษณะเป็นการยัว่ยวน ชวนเชิญ หรือกริยาอาการที่เป็นการ

แสดงออกเพื่อจงใจให้เกิดการดึงดูดทางเพศ หรือการแสดงออกเชิงสญัญะที่มีความหมายในเชิงเพศ ที่มี 

ลกัษณะเกินเลยกวา่ความจ าเป็นในการสือ่สารความหมายของเนือ้หาที่มุง่หมาย 

 การน าเสนอรายการที่มีเนือ้หาที่แสดงให้เห็นถึงความทารุณโหดร้าย การขาดมนุษยธรรม ความป่าเถ่ือน หรือ

ลกัษณะอจุาด 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเนือ้หาที่จงใจแสดงให้เห็นถึงความไร้สาระ อนัเป็นการหลอกลวง หรือชกัจูงให้ประชาชน

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกิดความหลงเช่ืออยา่งงมงาย เช่น การน าเสนอเนือ้หาทางไสยศาสตร์ ที่ไม่เก่ียวข้อง

กบัวฒันธรรม และความเช่ือทางศาสนา 

 ภาพและเสยีงที่อาจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง โดยไม่มีเหตผุลสมควร (เช่น การน าเสนอเพื่อการศึกษา 

การน าเสนอความรู้ การน าเสนอปัญหาสงัคม) ภาพ และเสียง ที่ผู้ผลิตรายการ พึงระมดัระวงั ได้แก่ ภาพการใช้

อาวธุปืนจ่อศีรษะ การใช้ปากอมอาวธุปืน การจ่อยิงซ า้หลายๆครัง้ ภาพการใช้ของมีคมท าร้ายร่างกายโดยการ

กรีด หรือเสยีบเข้ากบัสว่นหนึง่ สว่นใดของร่างกายด้วยความจงใจแสดงถึงความโหดร้ายทารุณด้วยอาการรุนแรง  
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ภาพการเกิดอบุตัิเหต ุความรุนแรงโดยขาดการอธิบายรายละเอียด ภาพการแสดงวิธีการสงัหารด้วยวิธีอนัรุนแรง 

เช่น การแขวนคอ การทรมานด้วยวิธีต่างๆ ภาพการแสดงการถูกคุกคามทางเพศ การใช้ก าลงับงัคบั ด้วยการ

กระท าอนัรุนแรง การข่มขืนใจ ภาพใกล้และไกลที่เป็นการแสดงให้เห็นสภาพศพ อนัเป็นการแสดงถึงความไม่

เคารพในสทิธิของผู้ เสยีชีวิต ภาพและเสยีงที่แสดงถงึการท าร้ายตนเอง การท าร้ายเด็ก สตรี ภาพแสดงการเสพสิง่

เสพติดชนิดตา่งๆ  ด้วยวิธีตา่งๆ ท่ีอาจเป็นการชีน้ าแก่เด็กและเยาวชน ภาพสถานเริงรมณ์ แหลง่อบายมขุ มัว่สมุ 

ภาพชายหญิงในอาการที่แสดงถึงความสมัพนัธ์เชิงชู้สาวที่เกินเลยกว่าที่ควร ภาพการแสดงออกต่อบพุการีอนั

เป็นการแสดงถึงความไมเ่คารพโดยขาดบริบทและเหตผุลของการน าเสนอ รวมทัง้ภาพที่แสดงให้เห็นถึงการเลน่

การพนนัในรูปแบบตา่งๆ 

 

การแพร่ภาพที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 การแพร่ภาพพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานวุงค์ ห้ามซ้อนสญัลกัษณ์ หรือภาพอื่นใด ในเฟรม

ภาพเดียวกัน หากมีการซ้อนข้อความใดๆ ลงในเฟรมภาพที่น าเสนอ ภาพพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระ

บรมวงศานวุงษ์ ให้ซ้อนข้อความใต้ภาพเทา่นัน้  

 การน าภาพถ่าย ภาพเคลือ่นไหว มาใช้ประกอบในรายการ ต้องแสดงหนงัสืออนญุาต จากส านกั พระราชวงั จึง

จะน ามาใช้ออกอากาศได้  

 การมอบพระบรมฉายาลกัษณ์ หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์ ในรายการระหว่างบคุคล ทัว่ไปกบับคุคลทัว่ไป ถือว่า

ไม่เป็นการสมควร การมอบดังกล่าวต้องเป็น พระบรมฉายาลกัษณ์ หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์พระราชทาน

เทา่นัน้ 

 เนือ้หารายการต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือน หรือดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องไม่เป็นการ

กระทบกระเทือน หรือดหูมิ่นประมขุของรัฐอื่นด้วย 

 

การโฆษณา และโฆษณาแฝง 
ผู้ผลติรายการ ต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดเร่ืองการห้ามการโฆษณา และการโฆษณาแฝง ที่ระบไุว้ใน “ข้อบงัคบั

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่า ด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและการ

เผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552” และแนวทางปฏิบตัิเพื่อธ ารง จริยธรรมวิชาชีพการผลิตการจดัหาและการเผยแพร่รายการ

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทสไทย (ดภูาคผนวก) 

โฆษณาแฝงหมายถึง การโฆษณาผลติภณัฑ์ สนิค้า บริการ ภาพลกัษณ์องค์กร บคุคล หรือ อื่นใดโดยความตัง้ใจ

ของผู้โฆษณา และผู้ผลติรายการด้วยวิธีการสร้างสถานการณ์ ให้ปรากฎในเนือ้หารายการด้วยวิธีการต่างๆ ให้สอดคล้อง

กบัการน าเสนอ เนือ้หารายการ เช่น อปุกรณ์ประกอบรายการ สถานที่บนัทึกภาพรายการ การแต่งกายของผู้ ร่วมรายการ 

ยานพาหนะที่ใช้ในรายการ ฉากหลงั บทพดูบทบรรยาย บทโทรทศัน์ที่อ้างถึง หรือการน าค าโฆษณา หรือวลี หรือ สโลแกน 

ที่สามารถอ้างถึงผลิตภัณฑ์ หรือตราผลิตภณัฑ์ ที่เป็นการจงใจ หรือการสร้างบรรยากาศในรายการ รวมทัง้การกล่าว

อ้างอิงถึงและวิธีอื่นๆ โดยมีการตกลงรับผลประโยชน์ตอบแทนในการผลติ หรือการน าเสนอนัน้ 
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โฆษณาแฝงวตัถ ุเช่น การปรากฎให้เห็น ภาพตราสญัลกัษณ์สินค้า ผลิตภณัฑ์ บริการ องค์กร บคุคล ที่ปรากฎ

อยู่ในส่วนหนึ่ง ส่วนใด ในอุปกรณ์ประกอบรายการ เช่น ข้อความบนเสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกาย ภาชนะ เคร่ืองใช้ต่างๆ 

ยานพาหนะ เคร่ืองปรุงอาหาร อปุกรณ์ประกอบสถานท่ี เช่น โรงพยาบาล สถานประกอบการ 

โฆษณาแฝงบคุคล เช่น การปรากฎให้เห็น ภาพตราสญัลกัษณ์สนิค้า ผลติภณัฑ์ บริการ องค์กร บคุคล ที่ปรากฎ

อยูใ่นสว่นหนึง่ สว่นใด ของเคร่ืองแต่งกาย การใช้เคร่ืองแบบแสดงอตัลกัษณ์ของสินค้าและ ผลิตภณัฑ์ อปุกรณ์ประกอบ

ร่างกายเช่น รองเท้า รวมทัง้อปุกรณ์อื่นท่ีผู้แสดงหรือผู้น าเสนอรายการ หยิบ จบั สวมใส ่หรือใช้งาน  

โฆษณาแฝงมาในเนือ้หารายการและการน าเสนอ เช่น การแฝงข้อความโฆษณามาในบทรายการหรือเหตกุารณ์

ในรายการท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ สินค้า บริการองค์กร สถานบริการ อย่างมีนยั เช่น การก าหนด ให้ผู้น าเสนอและร่วม

รายการ ใช้บริการหรือสถานบริการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์อยา่งมีนยัยะ โดยการแฝงการโฆษณาไว้ในโครง

เร่ืองทัง้หมดหรือสว่นใดสว่นหนึง่ในรายการ หรือ Theme เร่ืองในบางตอน 

รายการท่ีแพร่ภาพทางไทยพีบีเอส ห้ามการโฆษณาทกุประเภท ทกุวิธีไมว่า่เป็นการโฆษณาโดยทางตรง โฆษณา

โดยทางอ้อม หรือโฆษณาแฝง ห้ามการโฆษณาด้วยวิธีการใช้ภาพและเสียง การใช้เทคนิคภาพและเสียง การใ ช้เพลง

ประกอบรายการ เนือ้หาเพลงประกอบรายการ ฉากหรือสว่นหนึ่งสว่นใดในภาพที่ใช้ประกอบรายการเพื่อการโฆษณาทัง้

ทางตรงและทางอ้อมห้ามใช้ผลิตภณัฑ์ใดๆในรายการประกอบเนือ้หารายการ เช่น ใช้ส าหรับเป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก

รายการผู้ผลติรายการต้องให้ความระมดัระวงัในการน าเสนอโดยต้องไม่แสดงภาพหรือเสียงที่ปรากฎให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์

และบริการอยา่งเป็นการจงใจ เช่น บรรจภุณัฑ์ที่เป็นการโฆษณาแฝง (Product Placement) การใช้สถานท่ีถ่ายท ารายการ 

ผู้ผลติต้องไมเ่ป็นการจงใจเพื่อให้ได้ผลในเชิงโฆษณา 

 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานด้านจริยธรรมส าหรับผู้ผลิตรายการ 
“จริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิตและการผยแพร่รายการ” หมายความว่า หลกัเกณฑ์หรือ กฎที่ใช้ในการ

พิจารณาตดัสนิการกระท าของน าวิชาชีพด้านการผลิต การจดัหาและการเผยแพร่รายการขององค์การ ทัง้ที่เป็นพนกังาน

เต็มเวลา และบางเวลาขององค์การ หรือผู้ผลติอิสระที่เป็นกลุม่บคุคล หรือหนว่ยงาน หรือสถาบนั ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสงัคม ว่าการกระท าใด เป็นสิ่งที่ถกูต้อง ดีงาม ควรปฏิบตัิ และการกระท าใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบตัิ ทัง้ต่อตนเอง 

และผู้อื่น 

เพื่อให้รายการทัง้ที่ผลิตโดย ไทยพีบีเอส และรายการที่ผลิตและด าเนินการผลิต โดยผู้ผลิตอิ สระ ด ารงไว้ซึ่ง

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ตามหลกัจริยธรรมวิชาชีพเก่ียวกับการผลิต และการเผยแพร่รายการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ผู้ผลิตอิสระที่ผลิต และด าเนินการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่รายการทางไทยพีบีเอส ต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัองค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและการเผยแพร่

รายการ พ.ศ. 2552 (ดภูาคผนวก) 
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การบริหารจัดการไฟล์รายการ 

 การบริหารจดัการเนือ้หารายการ ด าเนินการตัง้แต ่การจดัระเบียบ ลงทะเบียนการบนัทกึไฟล์เข้าระบบ (Ingest ) 

การตรวจคณุภาพทางเทคนิค การบริหารพืน้ที่ Online Storage การ Archive และการเรียกใช้ ( Restore ) เพื่อสนบัสนนุ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถเข้าถึง และท างานกับเนือ้หารายการได้ตามภาระหน้าที่ และความต้องการอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามกระบวนการบริหารจดัการไฟล์ การตรวจคุณภาพ และการจัดเก็บ ท าลาย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

กระบวนการบริหารไฟล์รายการในประเทศ และกระบวนการบริหารจดัการไฟล์ตา่งประเทศ 

กระบวนการบริหารจัดการไฟล์รายการในประเทศ 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

 

1 

  -ผู้ประสานงานรายการ

กรอกข้อมลูรายการใน 

TV Program จากนัน้สง่

ไฟล์ให้ จนท.Ingest  

 

ผู้ประสานงาน

รายการ/ฝ่ายผลติ

รายการ 

-ข้อมลูรายการ

บนัทกึลงระบบ TV 

Program 

-Hard Disk 

รายการ 

 

 

2 

 -จนท.สว่นงาน Ingest 

ตรวจสอบข้อมลูใน TV 

Program ให้ตรงกบัตอน

ที่สง่เข้ามา 

-บนัทกึ Ingest เข้าระบบ 

-ตรวจความถูกต้องของ

ไฟล์บนัทกึภาพ 

-บันทึกข้อมูลรายการใน 

Descriptของโปรแกรม 

Ingest เพื่อการค้นหา

ข้อมลูภายหลงั 

-สง่ใบบนัทกึรับรายการ 

Ingest ให้สว่นงานตรวจ

คณุภาพรายการทาง

เทคนิคเนือ้หาด้าน

จริยธรรม 

จนท.จดัการเนือ้หา

รายการในประเทศ 

(สว่นงาน Ingest) 

 

-ข้อมลูรายการใน 

TV Program 

(กรอกครบถ้วนจาก

ฝ่ายผลติ) 

-ใบบนัทกึรับ

รายการ Ingest  

-Hard Disk บนัทกึ

ไฟล์รายการ 

-ผงัออกอากาศ

ประจ าวนั 

 

 

TV Program 

Ingest 
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- พิมพ์รายงานการบนัทึก 

Ingest รายการเข้าระบบ

ประจ าวนั 

- บนัทกึข้อมลูรายการลง

ในระบบ TV Program 

หลงัจากตรวจคณุภาพ

ทางเทคนิค-เนือ้หาด้าน

จริยธรรมเสร็จเรียบร้อย

แล้ว 

 

 

 

 

 

3 

 

 

No 

 

 

Yes 

 

 

 

 

 

- จนท.ตรวจคณุภาพ

รายการ ตรวจไฟล์

รายการตามล าดบัการ 

Ingest เข้าระบบ และ

ล าดบัการออกอากาศ

ก่อนหลงั 

- ตรวจไมผ่า่นโดยมี

เง่ือนไขข้อแก้ไข แจ้งผู้

ประสานงานรายการ

แก้ไข   

- ตรวจผา่นแล้ว เปลีย่น

สถานะ ID ไฟล์เป็น AIR 

- บนัทกึข้อมลูลงใน TV 

Program 

- บนัทกึสรุปตรวจ

คณุภาพรายการทาง

เทคนิคและเนือ้หา

ประจ าวนั 

จนท.ตรวจคณุภาพ

รายการ 

-ผงัออกอากาศ

ประจ าวนั 

-ใบบนัทกึรับ

รายการ Ingest   

-ใบแจ้งแก้ไข

รายการ 

-บนัทกึสรุปตรวจ

คณุภาพรายการ

ทางเทคนิคและ

เนือ้หาประจ าวนั 

-ใบตรวจรับรายการ

จ้างผลติ/ด าเนินการ

ผลติ  

 

 

 

    4 

  

 

 

   

ตรวจ
พิจารณา
รายการ 

แจ้ง 

แก้ไข 

BMS 
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5  จดัเก็บไฟล์ที่ผา่นการ 

AIRแล้ว ไว้ที่ Nearline 

จากนัน้ระบบจะ Copy 

เข้า LTOโดยอตัโนมตั 

 

   

6  ตรวจสอบไฟล์ที่ Archive 

วา่ถกู Copy ไปเก็บไว้ใน 

LTO อยา่งสมบรูณ์

ครบถ้วนแล้ว 

   

7  เมื่อไฟล์ถกูจดัเก็บไว้ใน 

LTO แล้ว กลบัมาลบใน 

Online Storage เพื่อ

บริหารให้พืน้ท่ี มีที่วา่ง

ส าหรับรองรับไฟล์

รายการอื่นๆที่เข้ามา

ตลอดเวลาทัง้วนั 

   

 
กระบวนการบริหารจัดการไฟล์รายการต่างประเทศ 

-ไฟล์ .MXF เสียง 4 ช่อง 

-ไฟล์ .MOV เสียง 2 ชอ่ง (แยก M&E) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

 

1 

 รับมอบ Material รายการ

ตา่งประเทศที่เป็นไฟล์

รายการบรรจใุน Hard 

Disk  

จนท.จดัการ
เนือ้หารายการ
ตา่งประเทศ 

- Email บนัทกึ

แจ้งจากฝ่าย

ตา่งประเทศ 

 

 

 

2 

 

 

 

.MXF         .MOV 

ท างานบนเคร่ือง MAC 

ก่อนน าเข้าระบบ BMS 

ดงันี ้

-แปลงไฟล์ให้เป็น .MXF  

จนท.จดัการ

เนือ้หารายการ

ตา่งประเทศ 

 

ID รายการ 

 

 

 

ไฟล์ 
Master 

แปลงไฟล์ 

Archive       
to LTO 

ตรวจสอบ
ไฟล์ 

ลบไฟล์ 
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-ตดัตอ่ไฟล์สกลุ .MOV 

เพื่อซิงค์เสยีง 

-เช็คสญัญาณเสียงสลบัขัว้ 

(Out of Phase) 

 

 

 

 

 

 

3 

 น าไฟล์สกลุ .MXF เข้าสู่

พืน้ท่ี Online Storage 

ภายในระบบ BMS 

 

จนท.จดัการ

เนือ้หารายการ

ตา่งประเทศ 

 

ID รายการ 

 

 

4  

NO 

 

                      Yes 

ตรวจไฟล์รายการตาม

เอกสารแผนงานลงเสยีง

และตามคิว FTP เข้าระบบ 

ด้านเทคนิค ถ้าตรวจไม่

ผา่นโดยมีเง่ือนไข แจ้ง

กลบัไปท่ีฝ่ายตา่งประเทศ

เพื่อสง่ไฟล์กลบัเข้ามาใหม ่

แตถ้่าตรวจผา่นแล้วพิมพ์

บนัทกึการตรวจคณุภาพฯ

สง่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และเจ้าหน้าที่จดัการ

เนือ้หารายการตา่งประเทศ

เพื่อด าเนินการขัน้ตอน

ตอ่ไป 

จนท.ตรวจ

คณุภาพรายการ

ตา่งประเทศ 

-ใบแผนงานลง

เสยีงพากย์ 

-ID รายการ 

-ใบบนัทกึการ

ตรวจคณุภาพ

รายการ

ตา่งประเทศจาก 

Server (QC) 

- แบบฟอร์มใบ

ตรวจคณุภาพ

ทางด้านเทคนิค

รายการ

ตา่งประเทศ ( 

Quality Control 

) 

 

5  จดัเก็บไฟล์ที่ผา่นการ QC 

แล้ว ไว้ที่ Nearline จากนัน้

ระบบจะ Copy เข้า LTO

โดยอตัโนมตั 

 

จนท.จดัการ

เนือ้หารายการ

ตา่งประเทศ 

-ID รายการ 

-ใบบนัทกึการ

ตรวจคณุภาพ

รายการ

ตา่งประเทศจาก 

 

Edit 

Ingest to 
Online 
Storage 

Archive       
to LTO 

แจ้ง 

แก้ไข 
QC 
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Server (QC) 

6  ตรวจสอบไฟล์ที่ Archive 

วา่ถกู Copy ไปเก็บไว้ใน 

LTO  อยา่งสมบรูณ์

ครบถ้วนแล้ว 

จนท.จดัการ

เนือ้หารายการ

ตา่งประเทศ 

  

7  เมื่อไฟล์ถกูจดัเก็บไว้ใน 

LTO  แล้ว กลบัมาลบใน 

Online Storage เพื่อ

บริหารให้พืน้ท่ี มีที่วา่ง

ส าหรับรองรับไฟล์รายการ

อื่นๆท่ีเข้ามาตลอดเวลาทัง้

วนั 

จนท.จดัการ

เนือ้หารายการ

ตา่งประเทศ 

ID รายการ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลบไฟล์ 

ตรวจสอบ
ไฟล์ 
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ส่วนที่ 6: 
ข้อก าหนดและมาตรฐานทางเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ 
 

 
ข้อก าหนดและมาตรฐานทางเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ 

 

การแสดงแหล่งท่ีมาของรายการ 
เพื่อแสดงให้เห็น ถึงที่มาของรายการอนัหลากหลาย ผู้ผลติต้องแสดงข้อมลูแหลง่ผลติ หรือที่มาของรายการ ไว้ใน

สว่นสดุท้ายของรายการ ดงันี ้ 

 รายการท่ีผู้ผลติอิสระได้รับการคดัสรร และผา่นการอบรมเพื่อผลติรายการ  

 รายการผา่นการคดัสรรรายการ และไทยพีบีเอสจ้างผลติรายการ 

 รายการท่ีผลติโดยองค์กรอื่น เพื่อแพร่ภาพทางไทยพีบีเอส 

 รายการท่ีเป็นความร่วมมือผลติระหวา่ง ไทยพีบีเอส กบัองค์กรอื่นให้ใช้ข้อความ “อ านวยการผลติ” 

 รายการสร้างสรรค์และผลติโดยส านกัรายการ 

 รายการท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้ลขิสทิธ์ิเผยแพร่รายการ 

 

การใช้ไตเติล้ (Title) และเอ็นเครดติ (End Credit) รายการ  
ข้อความ : 

ผู้ผลติรายการ ควรแสดงข้อมลูการผลิตในไตเติล้รายการ (Title) และเอ็นเครดิต (End Credit) ท้ายของรายการ 

ตามความเหมาะสม ข้อมูลในส่วนไตเติล้รายการที่ควรแสดง ได้แก่ ช่ือรายการ ช่ือตอน สญัลกัษณ์รายการ (Program 

Logo)  รายช่ือผู้ด าเนินรายการหลกั , รายช่ือผู้แสดงหลกั , รายช่ือผู้ ร่วมรายการ , รายช่ือผู้ ร่วมแสดง , รายช่ือผู้ประพนัธ์ , 

รายช่ือเจ้าของลขิสทิธ์ิบทประพนัธ์ , รายช่ือผู้ก ากบัรายการ , รายช่ือผู้ก ากบัการแสดง , รายช่ือผู้ เขียนบทโทรทศัน์ , รวมทัง้

รายช่ือบคุลากรด้านเทคนิคหรือบคุลากรการผลติอื่น ตามความจ าเป็น ข้อมลูที่ปรากฎในไตเติล้รายการแล้ว ไมจ่ าเป็นต้อง

แสดงซ า้ในเอ็นเครดิตท้ายรายการอีก การแสดงรายละเอียดการผลิต และการแสดงรายช่ือบุคลากรการผลิต ผู้ ผลิต

รายการอาจใช้ร่วมกบัตราสญัลกัษณ์องค์กรผู้ผลติ โดยมีขนาด และรูปแบบ เป็นไปตามข้อแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุ

รายการ ให้ผู้ผลติแสดงรายช่ือเจ้าหน้าที่ “ผู้ควบคมุรายการ” และหน่วยงานฝ่ายที่ควบคมุรายการในล าดบัสดุท้ายในเอ็น

เครดิต 

 

ความยาวของไตเติล้รายการ 
ความยาวของไตเติล้รายการนบัรวมกบัความยาวรายการ ความยาวไตเติล้รายการที่เหมาะสม ส าหรับรายการ

ความยาว 30 ถึง 60 นาที  ความยาวของไตเติล้รายการ ไมเ่กิน 30 วินาที ความยาวของไตเติล้รายการ ที่เหมาะสม ส าหรับ
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รายการ น้อยกวา่ 15 นาที ความยาว ไตเติล้รายการ ไมเ่กิน 15 วินาที  และรายการท่ีมีความยาวรายการน้อยกวา่ 15 นาที 

ไมจ่ าเป็น ต้องมีไตเติล้รายการ หรือ หากจ าเป็นต้องมีไตเติล้รายการไมค่วรมีความยาวเกินกว่า 10 วินาที เพื่อแสดงข้อมลู

ส าคญัที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ชม 

 

ข้อความขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหรือเอือ้เฟ้ือในการผลิต 
ผู้ผลติรายการอาจแสดงข้อความเพื่อเป็นการขอบคณุ บคุคล องค์กร หน่วยงาน ที่ให้ความอนเุคราะห์สนบัสนนุ 

หรืออ านวยความสะดวกในการผลติ ผู้ผลติรายการต้องเสนอรูปแบบ ข้อความ วิธีการแสดงข้อความดงักลา่ว ต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ควบคมุรายการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการผลติ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามข้อแนะน าของผู้ควบคมุรายการ 

การรับความเอือ้เฟือ้จากบคุคล หนว่ยงาน องค์กร สถานประกอบการ ฯลฯ ต้องเป็นไปเพื่อสนบัสนนุ อนเุคราะห์

หรืออ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานผลิต โดยไม่น าเอาความอนเุคราะห์นัน้มาคิดเทียบเ ป็นราคา มลูค่า หรืออตัรา

การให้การสนบัสนนุ และ การใช้ข้อความแสดงคามขอบคณุ ต้องไม่เป็นช่องทางในการแสวงหารายได้หรือ ประโยชน์อื่น

ของผู้ผลติรายการ หรือประโยชน์ในทางการค้าที่ขดัตอ่กฎหมายหรือระเบียบของ ไทยพีบีเอส 

บคุคล สถานประกอบกิจการ หน่วงงาน หรือองค์กรที่ผู้ผลิตขอรับความเอือ้เฟือ้ ในการผลิตต้องไม่เป็นบุคคล 

สถานประกอบกิจการ หนว่ยงาน หรือองค์กร ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบักิจการอนัเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ สขุภาวะ ทัง้ต่อบคุคล

และสงัคม 

การใช้ข้อความขอบคุณในรายการ ผู้ผลิตต้องไม่ใช้ข้อความ ที่อาจเป็นการโฆษณาแฝงการประชาสมัพนัธ์  ตวั

บคุคล ผลติภณัฑ์ หนว่ยงาน กลุม่ทางการเมือง โดยต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของไทยพีบีเอสและผ่านการตรวจพิจารณา

และยินยอมโดยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุรายการ 

ให้ผู้ผลติใช้ข้อความแสดงความขอบคณุผู้สนบัสนนุการผลติ โดยใช้ข้อความดงันี ้
“...ขอขอบคุณ...(บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร)...สนับสนุน/เอื้อเฟ้ือ...(สถานที่ถ่ายท า/ข้อมูล/

อุปกรณ์ประกอบรายการ/เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ)...” 

 

อัตลักษณ์รายการ การใช้ข้อความส่ือสารอ่ืน และการแสดงข้อมูลการใช้ลิขสิทธ์ิ 
การแสดงข้อความ หรือเคร่ืองหมายอื่นใด ในพืน้ที่หน้าจอ ต้องค านึงถึงข้อก าหนดทางเทคนิค และการใช้พืน้ที่ 

Safe Area การใช้สดัสว่นการแสดงผลตามลกัษณะรายการที่ผลิตแบบ HD (High Definition) ที่มีสดัสว่น 16:9 และต้อง

พิจารณาถึงการักษาอตัลกัษณ์ของ ไทยพีบีเอส (Channel Identity) เพื่อสร้างรูปแบบการน าเสนอรายการ ให้เกิดความ

โดดเดน่นา่สนใจ เหมาะสมกบัรูปแบบรายการท่ีแตกตา่งกนัแตล่ะประเภท 

 

การใช้ตราสัญลักษณ์ ไทยพีบีเอส 
กรณีที่ผู้ผลติรายการน าตราสญัลกัษณ์ ไทยพีบีเอสมาใช้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ ไทยพีบีเอสโดยต้องไม่ท า

การดดัแปลง หรือ ผลติซ า้ในรูปแบบอื่นใดที่แตกตา่ง หรือ น าไปใช้ประกอบ กบัภาพอื่นใด หรือใช้ร่วมกบัข้อความอื่นใด ที่

แตกตา่งไปจากข้อก าหนดของไทยพีบีเอส  
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กรณีที่ผู้ ผลิตรายการมีความประสงค์ในการน าตราสญัลกัษณ์ไทยพีบีเอสไปใช้เป็นส่วนประกอบในกิจกรรม

รายการหรือเผยแพร่ ในสือ่อื่นใด เพื่อประชาสมัพนัธ์รายการ ผู้ผลิตรายการอาจกระท าได้โดยเสนอให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุ

รายการพิจารณา 

ไทยพีบีเอสก าหนดให้ตราสญัลกัษณ์ของไทยพีบีเอสปรากฏอยู่ในจอบริเวณ มมุบน-ขวา (ในพืน้ที่ Safe Area) 

ตลอดการออกอากาศ ผู้ผลิตรายการออกอากาศแบบภาพรายการโดย ค านึงถึงการเตรียมพืน้หลงัไว้ส าหรับ สญัลกัษณ์ 

ไทยพีบีเอสไมค่วรน าภาพข้อความ หรือสญัลกัษณ์ใด ที่อาจเป็นการรบกวนสายตาไปจดัวางในต าแหนง่ดงักลา่ว 

ข้อความหรือภาพกราฟิก (Graphic Image) อตัลกัษณ์รายการ(Program Logo) ช่ือรายการให้ใช้พืน้ที่จอภาพ

มมุล่าง-ซ้ายในกรอบพืน้ที่ Safe Area โดยการแสดง ข้อความอื่นประกอบตราสญัลกัษณ์หรือช่ือรายการ เช่น สถานที่

ติดต่อ Domain Name ของ Website E-mail Address หรือ Social Network ให้ผู้ผลิตเสนอรูปแบบ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้

ควบคมุรายการก่อนการผลติตราสญัลกัษณ์รายการ หรือช่ือรายการ หรือข้อความอนัเป็นสว่นประกอบอื่น ควรแสดงด้วย

ข้อความภาษาไทย (หรือภาษาอื่น) ที่สภุาพ, อา่นง่ายชดัเจน, สือ่ความหมายได้อยา่งชัดเจน ขนาดและสเีหมาะสม รูปแบบ

ตวัอกัษรเหมาะสมกบัเนือ้ที่ และเหมาะสมกบัวิธีการน าเสนอ และรูปแบบรายการ 

 

การใช้ข้อความเพื่อแสดงการส่ือสารอ่ืนๆ 
ข้อความแสดงข้อมูลที่จ าเป็นในรายการเพื่อแสดงข้อมลูส าคญัแก่ผู้ชม เช่น ช่ือบคุคล ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ 

สถานภาพการแสดงสถานท่ีท่ีปรากฏในภาพรายการ สถานะของข้อมลูแสดงลขิสทิธ์ิ รวมทัง้รายละเอียดอ่ืนๆเพ่ือให้ข้อมลู

แก่ผู้ชมเทา่ที่จ าเป็น ได้แก่ 
 
การแสดงข้อความ ข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล  

ผู้ผลติรายการ ควรให้ข้อมลูส าคญัของบคุคลที่ร่วมรายการ ประกอบด้วย ช่ือ-สกุล บคุคล คณะบคุคล ต าแหน่ง 

ยศ หรือสถานภาพ ทางวิชาการ , สถานภาพทางสงัคม ฯลฯ ท่ีถกูต้อง และมีความเก่ียวข้องกบัประเด็นน าเสนอในรายการ 

ด้วยข้อความภาษาไทย ท่ีเข้าใจความหมายชดัเจน ตวัอกัษรที่มีขนาด รูปแบบ และสีที่อ่านง่าย ใช้ภาษาถกูต้องตามหลกั

ภาษาไทย หรือตรงตามข้อมลู บคุคล ค านงึถึงความเข้าใจของผู้ชม 

การแสดงข้อความ ควรมีความถ่ีเหมาะสมกบัเนือ้หา โดยมีเป้าหมายส าคญั เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ

ในการรับชม (เช่น ทกุครัง้ที่มีการตดัภาพไปยงัผู้ ร่วมรายการ เพื่อสมัภาษณ์ หรือสอบถามความคิดเห็น ควรแสดงรายช่ือ 

และสถานภาพของบุคคลทุกครัง้ เพื่อให้ผู้ชมรับรู้ว่าบุคคลในรายการขณะนัน้เป็นใคร มีความส าคญัอย่างไร หรือเป็น

ตวัแทนแสดงความคิดเห็นของกลุม่ใด เป็นต้น) 

 
การแสดงข้อความ ข้อมูล เกี่ยวกับเนือ้หารายการ 
ผู้ผลติต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบัเนือ้หารายการอยา่งเพียงพอ และด้วยวิธีที่มีความเหมาะสมกบัรูปแบบ และแนวทาง

ในการน าเสนอ เช่น การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ที่น าเสนอในรายการ การให้ข้อมูลแสดง ส่วนผสมในขัน้ตอนการ

ท าอาหาร ฯลฯ 
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การแสดงข้อความ ข้อมูล ซ่ึงเป็นการเตือน 
ผู้ผลิตรายการ ควรให้ข้อมูลส าคัญในรายการ เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ ชมทราบถึงข้อพึงระวังและการป้องกัน

อนัตราย จากการรับชม โดยเฉพาะการเตือนผู้ชม ที่เป็นเด็ก และเยาวชน เช่น รายการที่มีการน าเสนอภาพที่มีการใช้

เคร่ืองมือหรือ อปุกรณ์ไฟฟ้า, อปุกรณ์หรือวสัดทุี่มีคม, การแสดงผาดโผน หรือมีความเสีย่งตอ่อนัตราย ภาพและเนือ้หา แม้

เป็นภาพจากเหตกุารณ์จริงแตอ่าจเป็นความรุนแรง โดยข้อความที่ใช้ แสดงการเตือนอยู่ภายใต้ข้อแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้

ควบคมุรายการ หรือเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณารายการ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้ค าแนะน า 

 การเตือนนอกจากจะเป็นการใช้ข้อความเตือนในภาพรายการแล้ว อาจใช้ร่วมกบัวิธีอื่นๆร่วมด้วย เช่น การเตือน

โดยผู้ด าเนินรายการเตือนในขณะด าเนินรายการ หรือ การเตือนด้วยเสยีงผู้พากย์บรรยาย 

 
 การใช้ข้อความแสดงสถานะของเนือ้หา ภาพ และเสียง 
 เพื่อให้ผู้ชมรู้เทา่ทนัข้อเท็จจริงในการน าเสนอรายกการ ผู้ผลติรายการต้องแสดงให้เห็น วา่รายการท่ีผู้ชมได้ชมอยู่

นัน้ สถานภาพรายการอยา่งไร เช่น เป็นรายการท่ีท าการบนัทกึไว้ก่อน หรือรายการถ่ายทอดสด เป็นต้น หากมีการน าเสนอ

ภาพ เสยีงเหตกุารณ์ ท่ีสร้างสมมติขึน้หรือจ าลองขึน้ ผู้ผลิตรายการควรมีข้อความแสดงสถานะภาพ และเสียงในรายการ 

เช่น การแสดงข้อความ ว่าภาพในรายการ (ขณะที่ได้รับชมอยู่ในขณะนี)้ มีลกัษณะและที่มาอย่างไรเช่น ภาพจ าลอง

เหตกุารณ์ (Dramatization) ภาพแสดงการ สาธิต (Demonstration) ภาพแสดงการทดลอง (Experiment) หรือภาพจาก

แฟ้มภาพ (File) โดยอยูภ่ายใต้ข้อแนะน าของ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุรายการ 

 
 การใช้ข้อความแสดงข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิ 

 การน าลิขสิทธ์ิใดๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตรายการ ผู้ผลิตรายการ ต้องได้รับอนุญาต ให้ใช้โดยถกูต้องตาม

กฎหมายก่อน จึงน าลิขสิทธ์ิท่ีต้องการใช้ มาใช้ในกระบวนการผลิตรายการได้ การแสดงข้อมูลลิขสิทธ์ิ นอกจากเป็นการ

แสดงถึงการได้รับอนญุาตให้น าลิขสิทธ์ิมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วยงัเป็นการให้ข้อมลูแก่ผู้ชม อีกทัง้ยงัเป็น

การแสดงความขอบคณุท่ีได้รับความเอือ้เฟือ้ในการอนญุาตให้ใช้ลขิสทิธ์ิ 

 การแสดงข้อมูลการใช้ลิขสิทธ์ิ หรือข้อมูลเฉพาะของลิขสิทธ์ิ และการแสดงความขอบคุณท่ีรับอนุญาตให้ใช้

ลิขสิทธ์ิอาจมีการน าเสนอได้ในหลายวิธีเช่น การกล่าวขอบคุณโดยตรงโดยผู้น าเสนอรายการ การแจ้งข้อความแสดง

รายละเอียดในส่วนต้นของรายการ (ไตเติล้รายการ) หรือในส่วนท้ายของรายการ (เอ็น เครดิตรายการ) หรือ การแสดง

ข้อความในขณะน าเสนอภาพ และเสียง ท่ีเป็นการใช้ลิขสิทธ์ิท่ีได้รับอนญุาต (เช่น การใช้เพลงและดนตรี ในบางช่วงหรือ

ทัง้หมดในรายการ, การน าภาพ หรือเสียงเป็นลิขสิทธ์ิมาใช้ การน าข้อมลู ผลงาน หรือบคุคล ฯลฯ มาใช้ในรายการ) โดย

ข้อความหรือการกล่าวถึง การใช้ลิขสิทธ์ิใดๆ ผู้ผลิตรายการ ควรพิจารณาเลือกใช้ ด้วยข้อความหรือวิธีน าเสนออย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกบัรูปแบบรายการ และความคิดสร้างสรรค์ของรายการ การใช้ข้อความหรือวิธีการใด ในการน าเสนอ

ต้องได้รับการยินยอมจากผู้อนญุาตให้ใช้ลขิสทิธ์ิ และเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุรายการก่อนการผลติ และเผยแพร่รายกาย 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติงาน ส านักรายการ | 55 

 

มีการใช้ลิขสิทธ์ิได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 
ผู้ผลิตรายการ อาจผลิตหรือด าเนินการผลิตรายการขึน้ใหม่ทัง้หมด หรืออาจเป็นการผลิตโดยมีส่วนประกอบ

รายการบางสว่น หรือ ทัง้หมดของรายการ ท่ีผลติโดยการน าลขิสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ ทรัพย์สนิทางปัญญา ในรูปแบบตา่งๆมาใช้

ในการผลิตรายการ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ข้อมูล บทประพนัธ์ ข้อเขียน บทความ บทกวี ค าร้อง เนือ้เพลง 

ท านองเพลง ข้อมูลส่วนบุคคล ตวับุคคล หรืออ่ืนใด เพ่ือใช้ประกอบในเนือ้หารายการ หรือการน าลิขสิทธ์ิทางปัญญา

รูปแบบอื่นใด มาใช้เป็นสว่นหนึง่ หรือทัง้หมด ในรายการ 

การน าลขิสทิธ์ิ ทรัพย์สนิทางปัญญาในรูปแบบใดๆ ดงักลา่วมาใช้ในรายการ ผู้ผลติต้องด าเนินการบริหารจดัการ

ลขิสทิธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอ่ืนใด ให้ถกูต้องตามกฎหมายและหลกัจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ

สาธารณะอยา่งเคร่งครัด การละเลยตอ่การด าเนินการบริหารจดัการลขิสทิธ์ิ อาจเป็นเหตใุห้ทัง้ผู้ผลติ และไทยพีบีเอส อาจ

ถกูผู้ เสยีหายด าเนินการตามกฎหมาย 

กรณีการน าลขิสทิธ์ิ หรือกรรมสทิธ์ิ ทรัพย์สนิทางปัญญาใดๆ มาใช้ในรายการ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง เสียง 

ข้อมูลงานวิจัย งานเขียน ข้อเขียน บทประพนัธ์ บทความ บทกวี ค าร้อง เนือ้เพลง ท านองเพลง ข้อมูลส่วนบุคคล การ

น าเสนอตวับคุคล ผู้ผลติต้องเสนอแผนงานการผลติท่ีระบคุวามต้องการใช้ ลิขสิทธ์ิหรือกรรมสิทธ์ิ ดงักลา่ว ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้

ควบคมุรายการและเมือ่ด าเนินการผลติผู้ผลติต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธ์ิหรือกรรมสทิธ์ิกอ่นด าเนินการผลติ เมื่อ

ผู้ผลิตสง่มอบรายการให้ไทยพีบีเอส ผู้ผลิตต้องแสดงหนงัสือการยินยอมให้ใช้ลิขสิทธ์ิ จากเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือกรรมสิทธ์ิ

ตามกฎหมายตอ่เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคมุรายการ 

รายการท่ีมีการใช้ลขิสทิธ์ิ แต่ไม่ได้รับอนญุาตถกูต้องตามกฎหมาย ไทยพีบีเอสอาจพิจารณาไม่รับมอบรายการ

และไมเ่ผยแพร่รายการดงักลา่วได้ โดยผู้ผลติต้องเป็นผู้ รับผิดชอบความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ 

การเผยแพร่รายการที่มีการน าภาพและเสียงของบุคคลที่อาจบนัทึกไว้ไม่ว่าจะโดยตัง้ ใจ หรือเป็นการบนัทึกไว้ 

โดยไมไ่ด้บอกกลา่วตอ่ผู้ถกูบนัทกึภาพและเสยีงวา่จะน าภาพและเสยีงที่บนัทกึไว้มาใช้เผยแพร่ ต้องได้รับการอนญุาตหรือ

ยินยอมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบคุคลนัน้ๆ 
 

มาตรฐานและข้อก าหนดด้านเทคนิคการผลิตรายการ 

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส มีกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ด้วยระบบ Digital File Based Workflow ท าให้

ผู้ผลิตรายการมีทางเลือกในการส่งรายการให้แก่สถานีในรูปแบบของ Digital Video File ซึ่งบรรจุอยู่ในหน่วยความจ า

อิเลคทรอนิคส์ รูปแบบต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นเมโมร่ีการ์ด เป็นต้น นอกจากนีแ้ล้วระบบการผลิตรายการและการแพร่

ภาพออกอากาศของทางสถานีท่ีรองรับระบบภาพท่ีมีความคมชดัสงูหรือ High Definition (HD) การผลติรายการด้านตา่งๆ

จึงมีทิศทางสูร่ะบบ HD ทัง้หมด  ในด้านของผู้ผลติรายการโทรทศัน์นัน้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการผลิตรายการ

ได้สอดคล้องกบัความต้องการของสถานี โดยมีคณุภาพและมาตรฐานทางเทคนิคเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส จึงได้สร้างข้อก าหนดและมาตรฐานทางเทคนิคในการผลติรายการโทรทศัน์ แบบความ

คมชดัสงู High Definition (HD) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิเดียวกนั ซึ่งผู้ผลิตจะต้องผลิตรายการตามระบบภาพและเสียงที่

เป็นข้อตกลงในการผลิตรายการให้กบัทางสถานี และจะต้องควบคุมคณุภาพทัง้ทางด้านภาพและเสียงให้มีคณุภาพที่ดี 

และได้มาตรฐาน ซึง่จะมีการระบไุว้ในสญัญาจ้างผลติ โดยให้ถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงันี  ้
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1). ข้อก าหนดทางเทคนิคการผลิตรายการในระบบภาพ High Definition (HD)  
ความหมายและค าอธิบาย:รายการที่ผลิตในระบบ High Definition (HD) หมายถึงรายการที่ผลิตโดยการถ่ายท าด้วย

กล้องวิดีโอที่มีคณุสมบตัิคือ หน่วยรับภาพ Sensor ขนาด 3 CCD หรือ CMOS Chip โดยที่แต่ละหน่วยของ CCD หรือ 

CMOS มีขนาดไม่ต ่ากว่า 2/3 นิว้ (ตามแนวทแยงมมุ) และมีพืน้ที่ของภาพเต็มในอตัราสว่น 16 : 9(แนวนอน : แนวตัง้) 

ขนาด 1920x1080  ใช้มาตรฐานการบนัทึกภาพด้วยระบบ 1080i25 (50 Fields/second) และมีจ านวน Pixel Frame 

ขนาดไม่ต ่ากว่า 1440 x 1080 Pixel เมื่อน ารายการที่บนัทึกได้เข้าสูก่ระบวนการ Post Production จะต้องด าเนินการตดั

ตอ่ภาพด้วย Profile ไมต่ ่ากวา่ 4:2:2 ที่ 8 bits โดยผลผลิตของรายการที่ได้เพื่อน าสง่มอบให้แก่สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

สามารถจดัเก็บในวสัดบุนัทกึตอ่ไปนี ้ 
1.  กรณีเป็นเทปแบบมาตรฐาน คือ  HDCAM 
2.  กรณีเป็นหน่วยความจ าอิเลคทรอนิคส์ที่ จัดเก็บในรูปของวิดีโอไฟล์ คือ P2 Card และ External/Portable 
Hard disk โดยที่วิดีโอไฟล์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

ตารางแสดง: Video File Format ที่สามารถบนัทกึ (Ingest) แบบ FTP ส าหรับสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

คุณสมบัติ Video Format 
 High Definition (HD) 

รูปแบบการบีบอดัภาพ (Video Codec) XDCAM HD 422 
รูปแบบการบีบอดัเสยีง (Audio Codec) PCM (16bit หรือ 24 bit ที่ 48KHz) 2 หรือ 4 ช่องเสยีง (Channel) 
รูปแบบ File Container  (สกลุของไฟล์) *.MXF 
ระบบภาพ 1080i25 (5 Frame/Sec หรือ 50 Field/Sec) 
อตัราสว่นภาพ (แนวนอน : แนวตัง้) 16 : 9 
รายละเอียด 1440 x 1080,1920 x 1080 Pixel 
 

กระบวนการผลติรายการ ที่ไมถื่อวา่เป็นการผลติรายการโทรทศัน์ระบบภาพ HDและ 4Kได้แก่ 

 รายการท่ีถ่ายท าและบนัทกึภาพด้วยระบบภาพ SD แล้วแปลงขึน้ให้เป็นระบบภาพ HD 

 บนัทกึรายการด้วยกล้อง HDV ซึง่มีอตัราข้อมลูของภาพที่ต ่ากวา่ 35 Mbps 

 รายการท่ีถ่ายท า และ บนัทกึภาพด้วยระบบ 4K และ น ามา Down Convert 
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ภาพรายการ HD 16:9 
 

 ดงันัน้ผู้ผลติรายการจะต้องค านงึถงึการจดัวางองค์ประกอบของภาพ กราฟฟิก ข้อความอกัษร ให้อยูภ่ายในพืน้ท่ี 

Save Area ของระบบภาพ HD ด้วย 

UUหมายเหตUุUในกรณีที่ผู้ผลติรายการ ใช้อปุกรณ์กล้องวิดีโอในการถ่ายท าและบนัทึกภาพรายการที่แตกต่างจากที่ก าหนดไว้

ข้างต้น ผู้ผลติรายการจะต้องแจ้งรายละเอียดอปุกรณ์ที่ใช้งานจริง รวมถึงเหตผุลและความจ าเป็นในการท างานที่แตกต่าง

จากข้อก าหนดข้างต้นให้ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสทราบก่อนที่จะด าเนินการผลิตรายการ เพื่อที่จะได้พิจารณาความ

เหมาะสมและให้ความเห็นชอบ 

2). ข้อก าหนดทางเทคนิคทั่วไป 
2.1) ข้อก าหนดทางด้านภาพ 

 ภาพของรายการจะต้องมีความคมชัด มีสีสนัที่เป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีผิดของคน (Skin Tone) ที่

จะต้องมีสีสนัที่ถกูต้อง ในทางเทคนิคแล้วระดบัของสญัญาณภาพจะต้องมีระดบัที่ได้คณุภาพมาตรฐาน โดยระบบภาพ 

HD อ้างอิงมาตรฐานSMPTE292M/299M  

ภาพของรายการจะต้องไมม่ีสว่นใดที่แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติไปจากมาตรฐาน เช่น มีสีที่ผิดเพีย้นไปจาก

มาตรฐาน หรือธรรมชาติ มีระดบัความมืดหรือความสวา่งของภาพสงูมากผิดปกติ มีสญัญาณรบกวนปรากฏอยูใ่นภาพจน

อาจรบกวนสายตาในการชม ภาพท่ีมีการเคลือ่นไหวมีอาการภาพสะดดุไมม่ีความตอ่เนื่อง เป็นต้น 

ในระบบ HD อตัราของการแสดงภาพตอ่วนิาทีหรือ Frame Rate ที่ใช้เป็นมาตรฐานคอื 50 Field/Sec ซึง่เป็นการ

สแกนภาพแบบ Interlace ซึง่เทียบได้กบัการสแกนภาพแบบ 25 Frame/Sec 
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อตัราสว่นภาพ (Aspect Ratio) ของรายการท่ีผลติในแบบ SD (Standard Definition) เทา่กบั 4:3 และ รายการท่ี

ผลติในแบบ HD(High Definition)เทา่กบั 16:9ภาพตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ี Safe Area ของอตัราสว่นภาพ 4:3 บน 16:9 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย :เมื่อภาพรายการที่ผลิตในแบบ SD ด้วยสดัสว่นภาพ 4:3 ถกูน าเข้าสูร่ะบบภาพ HD ที่มีอตัราสว่นภาพ 16:9 

ภาพจะถกูบรรจบุน Pixel ของแตล่ะเส้นในแนวนอน ดงันี ้

Format Line Pixel 
1080i 16:9 (Pillar Box) 241-1680(1440 Pixel) 

 

Safe Action Area คือพืน้ที่สว่นส าคญั ที่ต้องการให้ภาพสว่นนีป้รากฏบนจอโทรทศัน์ ซึ่งจะมีขนาด 93% ของขนาดภาพ

ในแนวนอน และแนวตัง้ 

Format Production Aperture Safe Action Area 4:3 Protected Safe Action Area 
1080i 1920x1080 1786x1004 1296x972 
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2.2)ข้อก าหนดทางด้านเสียง(ออกอากาศทางไทยพีบีเอส) 

1. การบนัทึกเสียงในการผลิตรายการ จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีเพื่อให้ได้เสียงที่มีความคมชัด เสียงที่ได้ต้องดัง

ชดัเจนสม ่าเสมอ ไม่แตกพร่า ไม่มีเสียงจ่ีหรือเสียงฮัม ไม่มีเสียงรบกวนจากแหลง่อื่นที่อยู่รอบข้างจนท าให้คุณภาพของ

เสยีงหลกัที่ต้องการมีคณุภาพด้อยลง 

2. ระดบัเสยีงจะต้องมีระดบัคามดงัที่สม ่าเสมอตลอดทัง้รายการ 

3. เสยีงพดูกบัภาพของคนที่ก าลงัพดูอยูจ่ะต้องตรงกนั (Lip Sync) 

4. ให้ใช้มาตรฐาน EBU-Digital IEC 60268-18 ในการอ้างอิงระดบัเสยีง ซึง่มีสเกลระดบัเสยีงเมื่อเทียบกบัสเกลมาตรฐาน

อื่นๆ แสดงในภาพตอ่ไปนี ้

 

ระดบัเสียงเฉลีย่ -18 dBfs 

สเกลเสียงมาตรฐานต่างๆ ที่น ามาเทยีบเคียงกนั 

ระดบัเสียงสูงสุด -12 dBfs 

สเกลเสียงท่ีThai PBS ใชเ้ป็นมาตรฐานเทียบคือ EBU Digital
โดยระดบัเสียงเฉล่ียของรายการโทรทศันจ์ะมีค่าอยูท่ี่ – 18 
dBfs(Test Tone)  แต่ระดบัเสียงสูงสุดสามารถสูงไดถึ้ง -12 
dBfs แบบชัว่ขณะ   ความหมายคือ ระดบัเสียงดงัสุด (Peak) 
จะสวงิอยูร่ะหวา่ง -18 ถึง -12 dBfs  แต่ในขณะท่ีรายการมี
เสียงเบาจะมีระดบัต ่าลงมาไดถึ้ง -40 dBfs  

หากผูผ้ลิตรายการท าระดบัเสียงสูงสุดมาท่ี – 18 dBfs  ก็จะ
ท าใหร้ะดบัเสียงของรายการต ่ากวา่มาตรฐานท่ีThai PBS 
ตอ้งการ  หรือหากระดบัเสียงสูงเกินกวา่  
-12 dBfs ก็จะท าใหร้ะดบัเสียงของรายการสูงเกินกวา่
มาตรฐาน 
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5. ระดบัเสยีงอ้างอิง (Test Level) ที่ใช้ในการบนัทกึเสยีงรายการ ในทกุช่องสญัญาณเสยีง จะต้องอ้างอิงที่สญัญาณเสียง 

Tone ความถ่ี 1 KHz. ที่ระดบั –18dBfs หรือ 0 dBu และระดบัเสียงที่สงูที่สดุที่ยอมรับได้ (Permitted Maximum Level) 

จะต้องไมเ่กิน -12 dBfs หรือ +6 dBu 

6. ช่องสญัญาณเสยีง :เสยีงช่องที่ 1 และ 2 เป็นเสยีงภาษาไทย ซึง่เป็นเสยีงหลกัที่ใช้ในการออกอากาศ 

 กรณีที่เป็นระบบเสยีง สเตอริโอ เสยีงช่องที่ 1คือเสยีงข้างซ้าย(L) และเสยีงช่องที่ 2 คือเสยีงข้างขวา ( R ) 

 กรณีที่เป็นระบบเสยีงโมโน ช่องที่ 1  และช่องที่ 2 เป็นเสยีงเดียวกนั ต้องมีเฟสตรงกนั (in phase) 

7. ช่องสญัญาณเสยีง :เสยีงช่องที่ 3 และ 4 เป็นเสยีงภาษาตา่งประเทศที่ใช้ในการออกอากาศด้วยระบบ NICAM Stereo  

 กรณีเป็นระบบเสยีงสเตอริโอ ช่องที่ 3 คือเสยีงข้างซ้าย ( L ) และช่องที่ 4 คือ เสยีงข้างขวา ( R ) 

 กรณีเป็นระบบเสยีงโมโน ช่องที่ 3 และช่องที่ 4 เป็นเสยีงเดียวกนั ต้องมีเฟสตรงกนั (in-phase) 

 ในกรณีที่รายการ ไมม่ีเสยีงภาษาตา่งประเทศ จะต้องเป็นเสยีงภาษาไทย ปรากฏในช่องเสยีงที่ 3 และช่องเสยีงที่ 

4ด้วย 

8.ช่องเสียงสญัญาณ เสียง : เสียงช่องที่5 และ 6 เป็นเสียง AD (Audio Description)ที่ใช้ในการออกอากาศด้วย
ระบบ Nicam Stereo 

 กรณีที่เป็นระบบเสยีง สเตอริโอ เสยีงช่องที่ 5 คือเสยีงข้างซ้าย(L)  และเสยีงช่องที่ 6คือเสยีงข้างขวา ( R ) 

 กรณีที่เป็นระบบเสยีงโมโน ช่องที่ 5  และช่องที่ 6 เป็นเสยีงเดียวกนั ต้องมีเฟสตรงกนั (in phase) 

 ในกรณีที่รายการ ไมม่ีเสยีง AD (Audio Description)จะต้องไมม่ีเสยีงใดๆ ปรากฎในช่องเสยีงที่ 5 และช่องเสียง

ที่ 6 

 
ข้อก าหนดด้านเทคนิค รายการท่ีจะส่งออกอากาศ 

 การนบัสญัญาณเวลาในระบบออกอากาศ Open/Tease Format) : กรณีส่งรายการบนวสัดเุทป ก าหนดให้

เร่ิมต้นเฟรมแรก ของรายการไมเ่กิน TC 00:03:00:00 
ความยาวเนือ้รายการ (Duration):  

ช่วงเวลาความยาวรายการ/นาที 
(Time Slot) 

เนือ้รายการ/นาที 
(Duration) 

จ านวนเบรค/ครัง้ 

30 26 - 
50 48 1 
55-60 53 1 
115 (1.55 ช.ม.) 110 (1.50 ช.ม.) 1 
120 (2.00 ช.ม.) 115 (1.55 ช.ม.) 1 
 

 (หมายเหต ุ: จ านวนเบรก อาจมีข้อก าหนดเฉพาะเป็นรายการตามที่ส านกัรายการก าหนด ในช่วงพกัเบรก ตาม

จ านวนครัง้ที่ก าหนด ให้ท า Black ความยาว 30 วินาที คัน่ไว้ในรายการ กรณีที่รายการน ามาใช้ออกอากาศ 2 

เวลาหรือออกอากาศซ า้ ให้ยดึถือ เอาช่วงเวลาออกอากาศ ที่สัน้กวา่ เป็นหลกัในการค านวนเวลาในผงัรายการ) 
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 เพื่อลดความผิดพลาด ง่ายต่อการตรวจสอบคุณภาพรายการ เป็นมาตรฐานเดียวกนั ผู้ผลิตต้องจัดเรียงล าดบั

ข้อมลูในวสัดสุือ่หรือไฟล์รายการ รวมถึง Spot Promote รายการ ให้เป็นไปตามล าดบัท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดนี ้

อยา่งเคร่งครัด มีล าดบั ดงันี ้

- Slate บอกข้อมลูรายละเอียดรายการตาม Template ที่ Thai PBS ก าหนด ความยาว 10  วินาที 

- Color Bars 5 วินาที 

- Countdown จาก 10 ถึง 1 

- Black คัน่ (ก่อนเร่ิมเนือ้รายการ) 5 วินาที 

- Title รายการ และเนือ้หารายการ 

- (หากเป็นรายการที่ก าหนดให้มีเบรก) รายการต้องมี Interlude ก่อนออกจากเนือ้หา รายการเพื่อเข้าเบรก 

และมี Interlude ออกจากเบรก ก่อนกลบัเข้าสูเ่นือ้หารายการ 

- Credit ท้ายรายการ ความยาวไมเ่กิน 1 นาที 

- Black ความยาว 10 วินาที 

- Color Barsความยาว 5 วินาที 

- แผนภมูิแสดงล าดบัข้อมลูรายการ 

 

 
Template รายการ 

ชื่อรายการ : …………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอนที่ : …………………………ชื่อตอน : .......................................................................................................... 
TC IN :.....................................................................,TC OUT :…………………………………………………… 
เวลารวม : ............................................นาท ี,    เบรค : ………………………………………………………ครัง้ 
ระบบภาพ : ......................................................................... 
ช่องเสียง : ……………………………………………………... 
ผู้ผลิต : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนภมิูแสดงล าดับข้อมูลรายการ 

ต้นรายการ 01:00:00:00 
Black 5 วินาที 
Slate ยาว 10 วินาที 
Black 5 วินาที 
Color Bars ยาว 5 วินาที 
Countdown 10ถงึ 1 
Black 5วินาที 
Start : Title 
เนือ้หารายการ 
Interlude ออก 
Interlude เข้า 
End Credit ไม่เกิน 1 นาที 
Black 5 วินาที 
Color Bars ยาว 5 วินาที 

 

รายละเอียดของรายการ และใบก ากบัวสัดรุายการ (เอกสารน าสง่พร้อมรายการเพื่อแจ้งข้อมลูรายการ) ใบก ากบั

รายการต้องแสดงรายละเอียดรายการ ได้แก่ ช่ือรายการ ช่ือเร่ือง ช่ือตอน วนัเวลาออกอากาศ ซึ่งตรงกบัข้อมลูที่ปรากฏใน 

Slate รายการ 
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ส่วนที่ 7: 
บริการล่ามภาษามือ 
การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง(Closed Captions) 
การจัดท าเสียงบรรยายภาพส าหรับการให้บริการโทรทัศน์(Audio Description) 
 

 
การให้บริการล่ามภาษามือ  
จัดท าค าบรรยายแทนเสียง 

การจัดท าเสียงบรรยายภาพส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง แนว

ทางการจดัท าลา่มภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพส าหรับการให้บริการโทรทศัน์ ได้ลงประกาศใน

พระราชกิจจานุเบกษา หน้า 27 เลม่ 134 ตอนพิเศษ 322 ง เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม 2560 ก าหนดแนวทางการจดัท าลา่ม

ภาษามือ ค าบรรยายแทนเสยีง และเสยีงบรรยายภาพส าหรับการให้บริการโทรทศัน์  เพื่อสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิของคน

พิการให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ 

 ไทยพีบีเอสมีนโยบายให้ผลติรายการท่ีสามารถให้บริการ สทิธิและความเทา่เทียมกนัในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 

โดยมอบหมายให้ส านกัรายการจดัท าบริการลา่มภาษามือ (Sign Language: SL)จดัท าค าบรรยายแทนเสียง (Closed 

Captions: CC) และเสียงบรรยายภาพ (Audio Description: AD) เพื่อบริการแก่คนพิการทางการได้ยินอนัประกอบด้วย 

คนหหูนวก หตูงึ และคนตาบอด ให้สามารถเข้าถึงสทิธิ และใช้ประโยชน์ได้ เพื่อเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิตอยา่งแท้จริง  

 

 

 
บริการล่ามภาษามือ 

ไทยพีบีเอสก าหนดให้แต่ละรายการมีลา่มภาษามือ เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 

โดยประกาศของ กส.ทช.แนะน าว่าคนพิการทางการได้ยินต้องการเข้าถึงรายการทุกประเภท โดยมุ่งจัดท าบริการใน

รายการท่ีเป็นการออกอากาศแจ้งขา่ว หรือเตือนในกรณีที่มีภยัพิบตัิหรือมีเหตฉุกุเฉิน และรายการท่ีเป็นขา่วสารหรือสาระท่ี

เป็นประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตามคนพิการทางการได้ยินอาจมีความต้องการเนือ้หารายการที่หลากหลายตาม

ความชอบ จึงอาจจดัท าบริการในรายการท่ีมีเนือ้หาอื่นๆ เช่น กฎหมาย สขุภาพ สารคดีทอ่งเที่ยว ท าอาหาร เป็นต้น 
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มาตรฐานการให้บริการล่ามภาษามือ 

 1. ขนาดของบริการลา่มภาษามือมีอตัราสว่นไม่นอยกว่า 1/12 ของจอโทรทศัน์ โดยต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการ

รับชม และสามารถมองเห็นภาษามือได้ชดัเจน 

 2. ต าแหน่งจอล่ามภาษามือ ให้ค านึงถึงการวางต าแหน่งที่มุมขวาล่างของจอโทรทศัน์เป็นล าดบัแรก แต่อาจ

พิจารณาตามความเหมาะสมอื่นได้ และค านึงถึงต าแหน่งของพืน้ที่ที่แสดงภาพบนจอไม่ให้ เกินขอบมาตรฐานที่เคร่ือง

สามารถแสดงภาพได้เต็ม 

 3. ความสงูของลา่มภาษามือ ระดบัไมต่ ่ากวา่เอวของลา่มภาษามือ 

 4. สฉีากหลงัของบริการลา่มภาษามือ ควรเป็นสเีข้ม เพื่อให้สามารถมองเห็นภาษามือได้ชดัเจนที่สดุ ไม่รู้สกึแสบ

ตาหรือตาล้า เช่น สนี า้เงินเข้ม สเีทาเข้ม สนี า้ตาลเข้ม หรือสฟ้ีาเข้ม 

 5. แสงสว่าง ระดบัความสว่างเห็นการเคลื่อนไหวนิว้มือ และสีหน้าของล่ามภาษามือชัดเจน แสงไฟเป็นสีขาว 

เป็นไฟเย็น และไมม่ีแสงสะท้อนเข้าตาผู้ชม ไมม่ีเงาของลา่มภาษามือและการเคลือ่นไหวของมือ 

 6. ทา่ของลา่มภาษามือ จดัให้ลา่มภาษามือนัง่หรือยืนตามที่คนหหูนวก และลา่มภาษามือเห็นวา่เหมาะสมที่สดุ 

 7. การแต่งกายของล่ามภาษามือ ส่วนใหญ่ใช้สีเรียบและเข้ม แต่ส าหรับล่ามภาษามือที่ผิวคล า้มกัใช้เสือ้ผ้าสี

ออ่น 

 8. ใต้จอภาพลา่มภาษามือ ไม่มีข้อความวิ่ง ตวัวิ่ง หรืออกัษรวิ่ง ทัง้นีอ้าจจดัให้มีค าบรรยายแทนเสียง  (Closed 

Captions) พร้อมกบัจอลา่มภาษามือได้ แตต้่องไมเ่ป็นอปุสรรค หรือทบัซ้อนกบัลา่มภาษามือ 
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ค าบรรยายแทนเสียงเพื่อคนพกิารทางการได้ยนิ 

 ไทยพีบีเอสได้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงเพื่อคนพิการทางการได้ยินตามความเหมาะสมกับรูปแบบ เนือ้หา

รายการ และวิธีการน าเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เร่ืองการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จาก

รายการของกิจการโทรทศัน์  ไทยพีบีเอสจึงได้ยึดหลกัเกณฑ์การจดัค าบรรยายแทนเสียง (Closed Captions) ให้ได้ตาม

มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกบับริการดทรทศัน์ตามที่ส านกังาน

กสทช.ก าหนด  

 

 

 

กระบวนการผลิตค าบรรยายแทนเสียง (Closed Captions) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทกึ เอกสารอ้างอิง 

 

1 

 ถอดเสียงในรายการให้เป็นบทค าบรรยายแทน

เสยีงโดยใช้หลกัเกณฑ์ตามข้อก าหนดของกสทช. 

จนท.ฝ่าย

พฒันา

ผลผลติ

รายการ /  

ผู้ผลติรายการ 

 -Video 

-Script

ต้นฉบบั 

 

 

 

ถอดเสียง

Script 
(ต้นฉบับ) 
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2 

 ตรวจคณุภาพมาตรฐานการให้บริการค าบรรยาย

แทนเสยีง โดยเน้นหลกัแหง่ความถกูต้องของ

ภาษาเขียน หลกัแหง่ความรับผิดชอบ หลกัของ

ความคงเส้นคงวาและหลกัของความชดัเจน 

 

จนท.ตรวจ

คณุภาพงาน

แปล / ฝ่าย

พฒันา

ผลผลติ 

 

- ไฟล์ Video 

- ไฟล์ Script 

(CC) 

ID 

 

3 

 เมื่อมกีารตดัตอ่ไฟล์วิดีโอจะต้องท าการ Gen 

VITC เป็นการก าหนดเวลาเร่ิมต้นของรายการ

ใหม ่เมื่อออกอากาศไฟล์รายการกบัไฟล์ CC จะ

ถกูเรียกออกอากาศเป็นคูข่นานพร้อมกนั    

จนท.จดัการ

เนือ้หา

รายการใน

และ

ตา่งประเทศ /

ฝ่ายตรวจ

คณุภาพและ

จดัการเนือ้หา

รายการ 

- ไฟล์ Video 

 

ID 

4  ใสค่ าบรรยายแทนเสยีงในโปรแกรมจดัท าค า

บรรยายแทนเสยีง 

จทน.พฒันา

ผลผลติ

รายการ /   

ผู้ผลติรายการ 

-โปรแกรม

ท า CC 

- ไฟล์

สคริปต์ 

ไฟล์ Video 

ID 

 

 

5 

 ตรวจคณุภาพมาตรฐานการให้บริการค าบรรยาย

ครัง้สดุท้าย เพื่อเช็คภาพและค าบรรยายให้

ตรงกนั 

 

 

จนท.ตรวจ

คณุภาพงาน

แปล / ฝ่าย

พฒันา

ผลผลติ 

 

- ไฟล์ Video 

- ไฟล์ Script 

(CC) 

ID 

- ThaiPBSใช้ไฟล์สกลุ .PAC ในการออกอากาศส าหรับบริการค าบรรยายแทนเสยีง 

- ผู้ผลิตต้องส่งไฟล์.PAC ที่สมบูรณ์แล้วมาล่วงหน้าก่อนวันออกอากาศอย่างน้อย 7 วนั (นับรวมเสาร์ -

อาทิตย์) 

- ผู้ผลติรายการต้องสง่สคริปต์รายการท่ีสมบรูณ์ โดยสคริปต์และเนือ้หาในรายการมีบทสนทนาที่ตรงกนั 

Script (CC) 

ตรวจครัง้ที่ 1 

Script (CC) 

ตรวจครัง้
สุดท้าย 

Generate 
VITC 

Preparing 
(CC) 
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ค าบรรยายแทนเสยีง (Closed Captions)ส าหรับคนพิการทางการได้ยิน ควรแสดงด้วยรูปแบบอกัษรภาษาไทยที่

มีรูปแบบและลกัษณะที่อา่นง่าย ชดัเจน สามารถอา่นสือ่ความหมายเข้าใจได้อยา่งรวดเร็ว ขนาดตวัอกัษร ช่องไฟ รูปแบบ 

ลกัษณะตวัอกัษร สขีองตวัอกัษรเหมาะสมกบัสหีรือภาพของภาพพืน้หลงั ค าบรรยายแทนเสียงที่ปรากฎบนจอควรมีความ

ยาวไมเ่กิน 2 บรรทดัการค้างไว้ในภาพให้มีระยะเวลานานตามความเหมาะสมกบัการเรียงล าดบัความที่สมัพนัธ์กบัจงัหวะ

ความเร็วในการล าดบัภาพ และอยูภ่ายในกรอบพืน้ท่ีหน้าจอภาพที่ก าหนด (Safe Area) ภาษาที่ใช้ถกูต้องตามหลกัการใช้

ภาษาไทย นอกจากนัน้บอกถึงเสียงสิ่งแวดล้อม (Environmental Sound) ให้ทราบด้วย รวมถึงบอกสถานการณ์ที่เกิดขึน้

และไมใ่ช่ภาษาพดู เช่น เสียงที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อม (Ambience) เช่น เสียงสตัว์ เสียงลม เสียงพาย ุ

เสยีงที่เกิดจากวตัถกุระทบเกิดเป็นเสยีง ฯลฯ เพื่อให้ผู้พิการได้ยินรับรู้ถึงบรรยากาศที่เกิดขึน้ในรายการ 

 การจดัวางค าบรรยายแทนเสยีง (Closed Captions)ส าหรับคนพิการทางการได้ยิน ให้ค านึงถึงข้อควรพิจารณา 

ต าแหนง่การวางภาพ ให้อยูใ่นสดัสว่นภาพแบบ 16:9  ในพืน้ที่ Safe Area ระบบ High Definition (HD) สามารถรับชมค า

บรรยายแทนเสยีงได้อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 

ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกบับริการค าบรรยายแทนเสียงรายการที่เป็นการออกอากาศแจ้งข่าวหรือ

เตือนในกรณีที่มีภยัพิบตัิหรือมีเหตฉุกุเฉิน และรายการท่ีเป็นขา่วสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ 1) รายการ

ข่าวสาร 2) รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 3) รายการส่งเสริมการศึกษา 

จริยธรรม ศิลปะ วฒันธรรม 4) รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม คณุภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงรายการท่ีใช้เสยีงในการสือ่สารเป็นหลกั เช่น ทอล์กโชว์ รายการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั เป็นต้น 

มาตรฐานด้านเทคนิคค าบรรยายแทนเสียง ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับ

เคร่ืองรับสญัญาณโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัล และประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการ

ให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัก าหนดให้ต้องรองรับระบบค าบรรยายใต้ภาพ (Subtitles / Closed Caption) 

ตามมาตรฐานสากล ETSI EN ๓๐๐ ๗๔๓ V๑.๔.๑ (๒๐๑๑-๑๑): Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling 

Systems) และแนวทางปฏิบตัิการให้บริการทางเทคนิคส าหรับให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลั ในส่วนที่

เก่ียวข้อง 

เสียงประกอบหรือเสียงที่ไม่ใช่เสียงพดูนัน้มีความส าคญัเท่าเทียมกบัเสียงบทสนทนา และเสียงพูดอื่นๆ เสียง

ประกอบนัน้สว่นใหญ่ผู้ เขียนบทหรือผู้ก ากบัการแสดงจงใจให้เกิดขึน้ เพื่อสง่เสริมให้บทสนทนาหรือเนือ้เร่ืองมีสีสนัมากขึน้ 

ดงันัน้ ผู้ถอดเสียงและท าบทค าบรรยายจะต้องน าเสนอด้วยความซื่อสตัย์ต่อความมุ่งหมายของบทละครนัน้ๆ เพื่อให้

อรรถรสของรายการคงเดิมให้มากที่สดุ อย่างไรก็ตามการท าค าบรรยายแทนเสียงต้องสอดคล้องกบัเวลากบัเนือ้ที่ในการ

วางแถบประโยค เช่น ในบทอาจมีเสยีงกร่ิงโทรศพัท์ดงัอยูต่ลอดเวลา และเสยีงโทรศพัท์นัน้ที่เกิดขึน้อย่างจงใจเพื่อจะบอก

อะไรอยา่งหนึง่ ท่ีถ้าตวัละครไมไ่ด้รับโทรศพัท์แล้ว จะสง่ผลให้เกิดปัญหาหรือเหตกุารณ์อีกเหตกุารณ์หนึ่งตามมา กรณีที่มี

เสียงที่เกิดขึน้โดยความไม่ตัง้ใจ เช่น เสียงแทรกอื่นๆ ในกรณีนีผู้้ถอดเสียงจะต้องใช้วิจารณญาณว่าสมควรจะถอดเสียง

รบกวนนัน้ออกมาหรือไม ่อยา่งไรก็ตาม การถอดเสยีงต้องคงบทดัง้เดิมให้มากที่สดุ 
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เสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 

“สือ่เสยีงบรรยายภาพ” (Audio Description) คือ การให้บริการเพื่อการเข้าถึงสือ่เก่ียวกบัการให้ข้อมลูด้านภาพที่

จ าเป็นและส าคัญในสื่อโทรทัศน์ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ (Comprehension) และความเพลิดเพลิน 

(Enjoyment) แก่กลุม่คนที่มีปัญหาด้านการมองเห็นในการรับชมสื่อต่างๆ ทัง้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เหมือนกบัคน

ทัว่ไป 

กระบวนการสร้างสือ่เสยีงบรรยายภาพ เป็นกระบวนการท่ีมีรายละเอียดมาก ทัง้การเลอืกใช้ค าที่เหมาะสม ระดบั

ภาษา และกรอบภาษาในสือ่บนัเทิงที่เหมาะสมกบักลุม่ผู้ชม ตลอดจนการวิเคราะห์เร่ืองราวและการเลือกสิ่งจ าเป็นในการ

สือ่สาร  การจดัท าบทบรรยายที่เหมาะสม การสื่อสารทางอารมณ์ของเร่ืองผ่านบทบรรยาย เด็กพิการทางการมองเห็นใน

แต่ละช่วงวัยมีการรับรู้ทางสุนทรียภาพและการจดจ าได้ที่แตกต่างกัน กลุ่มเด็กอายุ 7 ปี จะจดจ าได้แต่ตัวละครหลกั 

ในขณะท่ีกลุม่เด็กอาย ุ8-9 ปี จะจดจ ารายละเอียดและเร่ืองราวที่ใช้จิตนาการได้มากกวา่ 

 พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2551 มาตรา 36 ได้ก าหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและ

คนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ได้อย่ างเสมอ

ภาคกับบุคคลทัว่ไป ให้ก าหนดมาตรการพืน้ฐานเพื่อให้ผู้ รับใบอนุญาตจัดให้มีการบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อ

บคุคลดงักลา่ว           

 ในปี พ.ศ.2556 ได้มีการผลติสือ่เสยีงบรรยายภาพ หรือ Audio Description เป็นครัง้แรกทางโทรทศัน์ในรายการ 

กินอยู่คือ ทางไทยพีบีเอส ออกอากาศต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยความร่วมมือผลิตโดย คณะวารสารศาสตร์และ

สือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ขัน้ตอนการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพ 
 ประกอบด้วยขัน้ตอนการผลติอยู ่4 ขัน้ตอน ได้แก่ การคดัเลอืกรายการ การศกึษาต้นฉบบั การจดัท าบทสื่อเสียง

บรรยายภาพ การบนัทกึและตดัตอ่เสยีง 

 
กระบวนการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทกึ เอกสารอ้างอิง 

 

1 

 -วิเคราะห์ต้นฉบบั 

(Source Text) เช่นปิด

ตาในการรับชม 

-เขียนบทเสยีงบรรยาย

ภาพ (Target Text)ให้

พอเหมาะกบัชว่งนัน้ๆ 

ผู้ เขียนบท 

 

 

 

 

 

-Video 

-Scriptต้นฉบบั 

 

 

 

 

AD Script 
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โดยไมท่บัเสยีงบรรยาย

ต้นฉบบั 

 

2 

 ซกัซ้อมบทเสยีงบรรยาย

ภาพโดยผู้ลงเสยีง และ

ท าการเปลีย่นแปลงตาม

ความเหมาะสม 

บางครัง้ผู้ เขียนบทและผู้

ลงเสยีงอาจเป็นคน

เดียวกนัได้ 

 

ผู้ลงเสยีง 

 

-Video 

- AD Script 

 

 

3 

 บนัทกึเสยีงบรรยาย 

ระดบัเสยีงต้นฉบบัจะ

ถกูลดระดบัต า่กวา่เสยีง

บรรยายเลก็น้อย 

จนท.ควบควบคมุ

การบนัทกึเสยีง 

 

  

 

4 

 ผสมเสยีงกบัต้นฉบบั  

 

จนท.ควบควบคมุ

การบนัทกึเสยีง 

 

  

หมายเหต ุ: รายการต้นฉบบัออกอากาศครัง้แรก ควรบนัทึกไฟล์เข้าระบบ พร้อมตรวจคณุภาพด้านจริยธรรม-เทคนิคให้

เสร็จเรียบรอยอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ก่อนจัดท า AD หรือสง่รายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพที่สมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว

ลว่งหน้าก่อนวนัออกอากาศอยา่งน้อย 4 สปัดาห์ 

- ผู้ผลติรายการสง่ไฟล์MP3เป็น 2 เวอร์ชนัคือเวอร์ชนัOn TVและOn OTT 

 
การคัดเลือกรายการเพื่อผลิตเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 
 การคดัเลอืกรายการผลติเสยีงบรรยายภาพจ าเป็นต้องพิจารณาเง่ือนไขบางประการประกอบด้วย 

 1. ตระกูลของรายการ (Genre) 

 คนตาบอดเปิดรับสือ่อยา่งหลากหลาย และต้องการทางเลอืกในการเปิดรับสือ่เช่นเดียวกบัคนทัว่ไป รสนิยม และ

วิถีชีวิตที่แตกตา่งกนัสง่ผลให้มีความต้องการรายละเอียดในการบรรยายที่ตรงกบัรสนิยม และวิถีชีวิตของตนเอง ดงันัน้คน

ตาบอดเข้าถึงรายการได้ทกุประเภทเช่นเดียวกบัคนทัว่ไป ตระกลูรายการแตล่ะประเภทมีแนวโน้มจะมีความจ าเป็นในการ

ผลติเสยีงบรรยายภาพมากน้อยตา่งกนั ดงันี ้

 - ตระกูลรายการที่ มีความจ าเป็นน้อยในการผลิตเสียงบรรยายภาพ ได้แก่ รายการที่มี “การใช้เสียงสื่อ

ความหมายมากอยูแ่ล้ว” เช่น ตระกลูรายการนัน้มีการใช้ค าบรรยายหรือใช้การสนทนาระหว่างผู้ด าเนินรายการกบัแขกรับ

Rehearse 

MIX 

Record 
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เชิญมากพอ และเนือ้หาในการสนทนานัน้ผู้ ฟังสามารถเช่ือมโยงได้ด้วยตนเอง เช่น รายการข่าว รายการสนทนาถามตอบ 

และรายการที่มีการด าเนินเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว มีบทสนทนา หรือบทบรรยายมาก เช่น รายการเกมโชว์ และรายการ

ถ่ายทอดกีฬาที่มีผู้บรรยายอยูแ่ล้ว 

 - ตระกูลรายการที่มี “การใช้ภาพมาก” เสียงต้นฉบบัไม่สามารถอธิบายภาพนัน้ ฟังแล้วเช่ือมเร่ืองราวได้ยาก 

เป็นรายการท่ีควรท าเสยีงบรรยายภาพ เช่น ตระกูลรายการสารคดี ละคร ภาพยนตร์ทางโทรทศัน์ ที่อาจมีการสื่อสารด้วย

ภาษาทางการถ่ายท า หรือสญัญะด้านภาพ และกลุม่รายการสาธิต รายการเด็ก รายการเพื่อการศึกษา เนื่องจากมีการใช้

สือ่ด้านภาพเพื่อประกอบการให้ความรู้ 

 ทัง้นีค้ าว่า “จ าเป็น” มิใช่ข้อห้ามว่าไม่ควรผลิตเสียงบรรยายภาพ แต่เป็นเพียงการช่วยให้เห็นทิศทางในการ

คดัเลอืกรายการจากตระกลูรายการหรือประเภทของรายการ 

 
 2. องค์ประกอบของรายการ (Program Composition) 

 - รายการนัน้สร้างความเข้าใจได้มากน้อยเพียงใด  ถ้าพบว่าไม่เข้าใจเนือ้เร่ืองทัง้หมด หรือไม่สามารถ

ปะติดปะตอ่เร่ืองราวได้ รายการนัน้ก็ควรมีเสยีงบรรยายภาพ 

 - รายการนัน้มีช่วงว่างของเสียงมากน้อยเพียงใด รายการที่มีการบรรยายหรือการสนทนาค่อนข้างมาก ไม่

คอ่ยมีช่วงวา่งของเสยีงให้แทรกการบรรยาย เช่น รายการสารคดีที่มีบทบรรยายมาก รายการขา่วที่มีการด าเนินรายการเร็ว 

และเรียบเรียงเนือ้หาที่เอือ้ตอ่การฟังอยูแ่ล้ว รายการกีฬาที่มีผู้บรรยาย รายการเกมโชว์ และรายการสนทนาหรือสมัภาษณ์ 

อาจมีความจ าเป็นน้อยที่จะมีเสยีงบรรยายภาพ 

 โดยรายการกีฬาหรือการถ่ายทอดสดแบบมีผู้บรรยาย การเพิ่มเสียงบรรยายภาพมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความ

สบัสนมากขึน้ อาจต้องพิจารณาให้มีเสียงบรรยายภาพเป็นการเฉพาะ และออกอากาศในช่องทางอื่น เช่น วิทยุ หรือสื่อ

ออนไลน์ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเจตนารมย์ของสื่อเสียงบรรยายภาพที่ต้องการให้ผู้ รับสารที่ตาบอดเข้าถึงได้จาก

ช่องทางเดียวกบัผู้ชมทัว่ไป การให้รับชมจากชอ่งทางอื่นอาจะมข้ีอโต้แย้งได้ แตก่ารใช้ประโยชน์จากสือ่อื่นๆ ที่ช่วยเกือ้หนนุ

ให้เกิดเสยีงบรรยายภาพร่วมกบัโทรทศัน์ เช่น วิทย ุแอพพลเิคชัน่ หรือสือ่อนไลน์ ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้ เก่ียวข้องอาจน ามา

ประกอบพิจารณาในการปฏิบตัิงานได้เช่นกนั เพราะจะท าให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 - รายการนัน้มีการใช้องค์ประกอบด้านภาพ กราฟฟิก และการแสดงของตัวละครมากน้อยเพียงใด  ถ้า

มีองค์ประกอบด้านการถ่ายท า เช่น การตดัต่อ การล าดบัภาพ การถ่ายภาพที่พอ รายการนัน้ๆ ก็ควรมีเสียงบรรยายภาพ 

เนื่องจากการสือ่ความหมายต่างๆ ในองค์ประกอบบนหน้าจอโทรทศัน์มีความส าคญั 

 
 3. เงื่อนไขและระยะเวลาการผลิต (Production Condition) 

 เกณฑ์ด้านเง่ือนไขและระยะเวลาในการผลิตเสียงบรรยายภาพจะช่วยท าให้ประเมินได้ว่า จะผลิตเสียงบรรยาย

ภาพได้ทนัก าหนดเวลาออกอากาศหรือไม่ และควรพิจารณาเกณฑ์การท างานภายในองค์กรประกอบกนัด้วย เนื่องจาก

อาจจะมีขัน้ตอนและระยะเวลาการท างานท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

 การออกอากาศรายการที่ถ่ายท าไปออกอากาศไป อาจมีความกระชัน้ชิดเกินไป และเป็นไปได้ยากในการผลิต

เนื่องด้วยเวลาที่จ ากดั ด้วยเหตนุีแ้ม้วา่เสยีงบรรยายภาพจะมีได้ในรายการทกุประเภท แต่ในขัน้ตอนการผลิตรายการจริง
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นัน้อาจมีข้อจ ากัดหลายประการที่เป็นเง่ือนไขต่อความเป็นไปได้ในการผลิต ต้องอาศัยเวลา ความเข้าใจ และการ

ขบัเคลือ่นจากทกุภาคสว่นในการพฒันาเสยีงบรรยายภาพร่วมกนั 

  
 4. ลิขสิทธ์ิรายการ 

 เน่ืองจากเง่ือนไขลขิสทิธ์ิการออกอากาศของแต่ละรายการมีความแตกต่างกนั เช่น การไม่อนญุาตน าไปผลิตซ า้ 

หรือเผยแพร่ช่องทางอื่นๆ ไมว่า่กรณีใดๆ หรือการอนญุาตแบบมีเง่ือนไข เช่น บางกรณีอาจน าไปผลิตเสียงบรรยายภาพได้ 

แตอ่อกอากาศได้เฉพาะทางโทรทศัน์เทา่นัน้ ไมส่ามารถน าไปออกอากาศซ า้ทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆ ได้ เป็นต้น 

 
หลักการเลือกสารในการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพกิารทางการมองเหน็ 

ข้อมลูทัง้ตา่งประเทศและในประเทศมีความสอดคล้องกนัในด้านการเลอืกสารดงัตาราง ดงันี  ้

 

เนือ้หาสารที่มีความจ าเป็น เ นื ้อ ห าส า รที่ มี ค ว าม
จ าเป็นน้อย 

เนือ้หาสารที่ไม่มีความจ าเป็น 

1. Story ข้อมลูที่มีผลตอ่เร่ืองราวและด าเนินเร่ือง 
2. Space พืน้ที่/สถานที่ (จ าเป็นมาก เมื่อสถานที่
เปลีย่น เช่น ฉากเปลีย่น) 
3. Time เวลา (จ า เ ป็นมาก เมื่อมีการเปลี่ยน
ช่วงเวลา เช่น ย้อนอดีต) 
4. Character ผู้พูดเป็นใคร (โดยเฉพาะในกรณีที่
เร่ิมต้นเร่ือง หรือมีคนพดูหลายคน) 
5. Action อากปักิริยา ทัง้ทางหน้าตาและการแสดง 
6. Code เลือกนยัะที่ส าคญั เลือกจุดแห่งการสนใจ
ของผู้ชม 
7. Logo Typographic and Graphic โลโก้ 
ข้อความตวัอกัษร รายช่ือนกัแสดง การให้เครดิต 
8. Detail. But not too detailed รายละเอียดที่ไม่
มากเกินไป เช่น ขนาดให้ระบแุคโ่ดยประมาณ ระบสุี
ทัว่ไป ไมบ่อกสผีสมที่ซบัซ้อน 

1. ค าศพัท์ยาก หรือซบัซ้อน 
นอกจากว่าภาษานัน้จะมี
ความสอดคล้องกบัเร่ือง 
2. เสียงที่คุ้นเคยกนัอยู่แล้ว 
เช่น เสียงโทรศัพท์ เว้นแต่
ฟัง ไม่ชัด  ห รือคลุมเค รือ 
ตีความได้หลายอยา่ง 
3. ภมูิหลงัทางวฒันธรรม สี
ผิว เชือ้ชาติ ศาสนาของตวั
ละคร เว้นแตส่ าคญักบัเร่ือง 

1. Spoil การบอกสิง่ที่จะเกิดขึน้ 
2. Judgment การบอกเหตผุลจูงใจ
ของเหตกุารณ์ 
3. ข้อผิดพลาดจากต้นฉบับ ให้
ด าเนินตามต้นฉบับ เช่น การออก
เสยีง 
4. ค าศพัท์ด้านการถ่ายท า (Filmic 
expression) เช่น เคลื่อนกล้องไป
ทางซ้ายขวา (Pan right-left) ภาพ
มมุต ่าสงู (Low-high Angle) Fade 
Black Zoom in-out 

 

แนวทางด้านภาษาในการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพเพ่ือผู้พกิารทางการมองเห็น 
ภาษาที่ใช้ของตัวบทบรรยาย การใช้ภาษาที่ควรระมัดระวัง ภาษาภาพในโทรทัศน์ 

- ภาษากึ่งทางการ 
- ภาษาเพื่อการพดู 
- ค ากริยาเฉพาะเจาะจง เช่น ก้าว
ฉบัๆเยือ้งยา่ง 

-ค าว่า เห็น หรือภาพ ควรเลี่ยงใ ช้ค าว่า
ปรากฎ มี หรือค าวา่ภาพ อาจใช้ค าว่าหน้าจอ
เปลีย่นเป็นสดี า 

- หลีกเลี่ยงค าศัพท์ที่ ใ ช้ เฉพาะด้านภาพ

-การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ 
ต้องค านึ งถึ งภาษาภาพในสื่ อ
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ด้วยว่าสื่อ
ค ว า ม หม า ย ว่ า อ ย่ า ง ไ ร แ ล ะ
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- ไวยากรณ์แบบปัจจบุนักาล 
- ค าคุณศัพท์เพื่อแสดงลักษณะ
ของตวัละคร สิง่ของ 
- ค าวิเศษณ์ เลือกให้เหมาะสม มี
จุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ 
อย่าใช้มากเกินไป หรือท าให้เยิ่น
เย้อ 
- สว่นขยาย ค าเช่ือม ใช้ตามความ
จ าเป็น 
- ใช้ระดบัของค าศพัท์ให้เหมาะสม
กบักลุม่เป้าหมาย เช่น รายการเด็ก
ใช้ศพัท์ง่าย 

โดยตรง เช่น เฟดแบลค็ภาพตดัเร็ว 

- หลีกเลี่ยงค าที่แสดงการดูถูก สร้างความ
เสือ่มเสยี 

- หลีกเลี่ยงค าที่บอกถึงสีที่ซบัซ้อน หรือไม่ใช้
โดยทัว่ไป เช่น สฟ้ีาอมเขียว, 

สเีหลอืงขีม้้า,สมีว่งอมน า้ตาล เป็นต้น 

- ห ลี ก เ ลี่ ย ง ค า อุ ปมา อุป ไมยและก า ร
เปรียบเทียบ นอกจากเป็นการอุปมาอุปไมย
และเปรียบเทียบท่ีมีการใช้อยูบ่อ่ยๆ 

- หลีกเลี่ยงค าคลมุเครือ หรือต้องมีการแปล
อีกขัน้หนึง่ ใช้ค าให้ตรงมากที่สดุ 
- หลกีเลีย่งประโยคเง่ือนไข 

- หลีกเลี่ยงภาษาสแลงภาษาพูดที่กันเอง
จนเกินไป 

ถ่ า ยทอดภาษาภาพ เหล่ า นั ้น
ออกมาเป็นค าพดู 

- องค์ประกอบในภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ (mise-en-scene) เช่น 
ฉาก เสือ้ผ้า การแตง่หน้า 

- การถ่ายภาพ 
(cinematography) คณุภาพของ
ภาพ วิธีการถ่ายภาพ ลกัษณะของ
ภาพ 

- การตัดต่อ  (editing)  คื อการ
เช่ือมโยงความหมายของแต่ละ
ภาพ น ามาร้อยเรียงให้เกิดเร่ืองราว 

 
 

แนวทางที่เก่ียวข้องกับเสียงในการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพกิารทางการมองเหน็ 
การให้เสียงบรรยาย การบันทึกเสียงบรรยาย 
- จงัหวะการบรรยายไมค่วรเร็วเกินไป 
- ไมจ่ าเป็นต้องบรรยายในทกุครัง้ที่มีช่วงเสยีงวา่ง 
- ลลีาการบรรยายสอดคล้องกบัต้นฉบบั 
- ผู้บรรยายมีทกัษะการใช้เสยีงที่ดี 
- เนือ้เสียงแสดงความแตกต่างกบัต้นฉบบัเพื่อให้ผู้ ฟังแยก
เสยีงได้ชดัเจน 
- การบรรยายควรมีความสม ่าเสมอ คงที่ 
- ไมค่วรบรรยายเสมือนเป็นการแสดงอีกชิน้หนึ่ง แต่ต้องไม่
จืดชืด ก่อให้เกิดความร าคาญ หรือนา่เบื่อ 
- ถ้าไมจ่ าเป็น ไมค่วรบรรยายทบัเสยีงเพลง 

- ระดับเสียงต้นฉบับจะถูกลดระดับต ่ากว่าเสียงบรรยาย
เลก็น้อยเพื่อท าให้เสยีงบรรยายชดัเจนขึน้ 
- ในกรณีเสยีงบรรยายบางช่วง มีเสียงอื่นๆแทรก เช่น เสียง
ปรบมือ เสียงการจราจร การปรับระดับการบันทึกเสียง
สามารถท าได้ 
- ถ้าการบนัทึกเสียงตรงกบัช่วงเสียงในห้องบนัทึกค่อนข้าง
สมบรูณ์ จะลดทอนเวลาให้การตดัตอ่สยีงลงได้ 

 
การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการทางการมองเห็น  

 สรุปประเด็นเก่ียวกบัการให้เสยีงบรรยาย และการบนัทกึเสยีงบรรยาย ดงันี ้
 
 การให้เสียงบรรยาย 
 - ปัจจัยที่ส าคญัที่ส่งผลต่อคุณภาพของสื่อเสียงบรรยายภาพคือ การใช้เสียง จังหวะช้าเร็ว และเนือ้เสียงของ

ผู้บรรยาย การบรรยายด้วยเสียงที่ดี จังหวะที่ดี อย่าใช้การบรรยายด้วยความเร็วเกินไป และมีความสอดคล้องตรงกับ
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ต้นฉบบั จะช่วยสง่ให้งานเขียนบทดีขึน้ ในขณะเดียวกัน ถ้าการบรรยายได้ไม่ตรงกบัวิถีของต้นฉบบัหรือผู้บรรยายขาด

ทกัษะ ถือเป็นดา่นสดุท้ายของการสือ่สารท่ีสามารถลดคณุภาพของงานสือ่เสยีงบรรยายภาพไปอยา่งนา่เสยีดาย 

 - ลลีาการสือ่สารของต้นฉบบัและเสยีงผู้บรรยายควรจะมีความสอดคล้องกนั การบรรยายเป็นเสียงที่ดีนัน้ไม่ควร

จะก่อให้เกิดความร าคาญ หากแตจ่ะต้องมีน า้เสยีงที่พอดีและจะต้องไมจื่ดชืดหรือเป็นระดบัเดียวกนัจนนา่เบื่อ และควรจะ

เข้ากนัได้ดีกบัธรรมชาติของรายการ อยา่งเช่น ในเร่ืองราวเขย่าขวญัหรือละครที่มีความตึงครียด การบรรยายควรมีความ

สม ่าเสมอ ดนตรีประกอบก าลงับอกถึงบรรยากาศที่อนัตราย เสียงบรรยายก็ควรที่จะสะท้อนถึงความตึงเครียดนัน้ แต่ไม่

ควรมีการแสดงอารมณ์ที่เกินจริง สว่นในภาพยนตร์ตลก การบรรยายก็ควรที่จะมีความสม ่าเสมอเช่นกนั แต่จะแฝงไว้ซึ่ง

รอยยิม้ในค าพดู โดยผู้บรรยายไมค่วรท่ีจะหวัเราะไปด้วย และในบางกรณีก็อาจใช้ผู้บรรยายภาพยนตร์ตลกที่เป็นมืออาชีพ

จริงๆในการบนัทกึเสยีง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพ 
 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องวงในของการผลิต เช่น ผู้ เขียนบท ผู้ ลงเสียง ผู้ ควบคุมการบันทึกเสียง ผู้ ก ากับด้านเสียง       

เจ้าหน้าที่เทคนิคการบันทึกและตัดต่อเสียง ผู้พิการทางการมองเห็น และผู้มีส่วนเก่ียวข้องวงนอกของการผลิต ได้แก่ 

ผู้ ประพันธ์ ผู้ ก ากับรายการ ผู้ ถ่ายภาพ ผู้ ก ากับภาพ ผู้ ก ากับด้านศิลป์ ผู้ เขียนต้นฉบับ เจ้าของลิขสิทธ์ิรายการ 

(สถานีโทรทศัน์เจ้าของรายการ) ผู้พิการทางการมองเห็น 

 

 

 

 
 
 

ตัวอย่าง : การให้เสียงบรรยาย AD 

ตัวอย่าง : ผู้ควบคุมการบันทกึเสียง AD 
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การจัดท าบทส่ือเสียงบรรยายภาพ 
 การจดัท าบทสือ่เสยีงบรรยายภาพประกอบด้วย การเตรียมร่างบท และการตดัตอ่บท 

 1. การเตรียมร่างบท หมายถึง การเขียนในสว่นที่คิดว่าควรเขียนลงไปก่อนหลงัจากนัน้จึงน ามาท าการเรียบ

เรียงแก้ไขก่อนที่จะเป็นบทสื่อเสียงบรรยายภาพ โดยมีเกณฑ์ส าคญัในการพิจารณาประกอบการเขียนบทคือ เขียนอย่าง

กระชบั ชดัเจน เข้าใจง่าย ลองอา่นให้มีความพอดีกบัจงัหวะภาพ และช่องว่างของเสียง มีความถกูต้อง และได้อรรถรสใน

การรับชม 

            2. การจัดท าบทสื่อเสียงบรรยายภาพแบบสมบูรณ์ในการท างานทั่วไปต้นฉบับที่ส่งมาในการท างาน

ประกอบกบัสือ่เสยีงบรรยายภาพจะมีหลายประเภท มีบททัง้แบบสมบรูณ์ กึ่งสมบรูณ์ หรือบทพากย์ (Dubbing) หรือบท

แปลใต้ภาพ (Subtitle) แตส่ าหรับในสว่นของบทสือ่บรรยายภาพต้องเป็นบทแบบสมบรูณ์พร้อมที่จะใช้ลงเสยีงได้ หมายถึง 

บทเสียงบรรยายภาพนัน้ต้องเป็นบทที่มีจ านวนค าพอเหมาะกับเวลา ภาพ ตัวสะกด และวรรคตอนต้องถูกต้องโดย           

ผู้ลงเสยีงไมต้่องไปแก้ไข้เพิ่มเติมภายหลงั ถ้ามีก็เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ การสือ่สารในการท างาน จะใช้ Time code หรือรหสั

ตวัเลขบอกเวลา เพื่อให้ผู้ลงเสยีง ผู้ควบคมุการบนัทกึเสยีง สามารถใช้เป็นจดุสือ่สารในการท างานระหวา่งการบนัทึกเสียง

และตดัต่อเสียงในภายหลงั รูปแบบของตัวบทจะใช้รูปแบบใดก็ได้ตราบเท่าที่สามารถสื่อสารกันในทีมงานได้ ในบาง

หน่วยงานมีการใช้โปรแกรมซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับสื่อเสียงบรรยายภาพในการเขียนบท หรือบางหน่วยงานก็ก าหนด

รูปแบบเอกสารแบบ Manual เพื่อการเขียนบทแบบใช้ระหวา่งกนัเองได้ 

 ขัน้ตอนนีถื้อได้วา่มีความสอดคล้องกบัการท างานการเขียนบทของสื่อด้านวิทยแุละโทรทศัน์ทัว่ไปคือ การต้องมี

บทร่างและน ามาตดัตอ่อยา่งสมบรูณ์เพื่อพร้อมใช้งานได้โดยไมต้่องแก้ไขและเสยีเวลาในการปรับแก้ในการบนัทกึจริง 

 

การจัดท าบทเสียงบรรยายภาพให้เหมาะสมกับรูปแบบ เนือ้หารายการและวิธีการน าเสนอ 

 
 

AD = C + E 

Audio Description = Comperhension + Enjoyment 

 

 

 เสยีงบรรยายภาพช่วยให้คนตาบอดสมารถเห็นภาพในสื่อโทรทศัน์ และเกิดความเข้าใจตรงกบัคนทัว่ไป และท า

ให้คนตาบอดผอ่นคลาย เพลดิเพลนิ ติดตามรายการอยา่งตอ่เนื่อง 

 การสร้างความเข้าใจ (Comperhension) ควรเขียนบทเพื่อให้เข้าใจเนือ้หาหรือภาพท่ีไมเ่ห็น โดยคดัเลอืกสารที่

จ าเป็นและส าคญัที่สดุในภาพนัน้ๆ ไมค่วรใสร่ายละเอียดที่ไมจ่ าเป็นตอ่การท าความเข้าใจเร่ือง หรือเขียนบททกุจงัหวะที่มี

ช่องวา่งเสยีง เพราะจะท าให้คนตาบอดฟังแล้วเกิดความตงึเครียด และเหน่ือยล้าในการรับฟังได้ 

 การสร้างความผ่อนคลานและเพลิดเพลิน (Enjoyment) คือ การรู้สกึอยากรับชมรายการนัน้ตอ่ไปโดยไมรู้่สกึ

อดึอดั เบื่อหนา่ย ข้องใจ หรือเหนื่อยล้าจากการรับฟัง แตก็่ไมไ่ด้หมายความวา่รายการสารคดีจะไมใ่ห้ความเพลิดเพลินแก่
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คนตาบอด หากแตถ้่าสารคดีนัน้ฟังแล้วไม่เข้าใจ อึดอดัจากเนือ้หาสารที่ไม่ครบถ้วน ฟังแล้วล าดบัเร่ืองราวล าบาก หรือมี

บทเสยีงบรรยายภาพที่มากเกินไปจนฟังแล้วเหน่ือยล้า 
 
การบันทกึและตัดต่อเสียง 
              ข้อมลูสว่นใหญ่ชีใ้ห้เห็นกระบวนการท างานด้านการบนัทกึเสยีงไปในทิศทางเดียวกนั ดงันี  ้

 1. การซักซ้อมควรจะมีการซกัซ้อมสคริปต์ให้เหมือนกบัการบรรยายเสียงจริงหลายๆครัง้ เนื่องจากว่าผู้ท าการ

บนัทกึเสยีงจ านวนมากจะอา่นได้ช้ากวา่ในเวลาซ้อมและมีปัญหาในการออกเสยีงบางค า 

             2. การบันทึกเสียง ระดบัเสียงของรายการที่เป็นเสียงแบ็คกราวด์จะต้องถูกลดระดบัลงเพื่อให้การบรรยาย

เสยีงนัน้สามารถได้ยินอยา่งชดัเจน เสยีงแบ็คกราวด์สามารถที่จะมีการปรับแตง่ขึน้ลงได้ในแตล่ะฉาก 

                เสยีงของผู้บรรยายมีความส าคญั เนื่องจากคนพิการทางการมองเห็นมีแนวโน้มที่จะให้ความส าคญักบัเสยีงของ

บคุคลซึง่ถ้าหากพวกเขาไมช่อบเสยีงนัน้พวกเขาก็ไมส่นใจฟัง  

 

อยา่งไรก็ตามคนพิการควรมีสว่นร่วมในการเลอืกรายการท่ีจะน ามาผลิตสื่อ ลา่มภาษามือ,ค าบรรยายแทนเสียง 

และเสยีงบรรยายภาพ เนื่องจากพวกเขาเหลา่นัน้เป็นกลุม่เป้าหมายหลกัในการรับชมการจดัท าบริการดงักลา่ว  
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ส่วนที่ 8:  
การส่ือสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
On Air, Online, On Ground 
 

 
ความหมายของ On Air, Online, On Ground 
 ปัจจุบนัการประชาสมัพนัธ์รายการได้เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบที่เรียกว่าการสื่อสารการตลาด ที่ต้องเป็นการ

สื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์รายการผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเช่ือมโยงกัน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการรับสื่อของ

กลุม่เป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างผลกระทบโดยมีทัง้การท า Spot ประชาสมัพนัธ์รายการออกอากาศทาง On Air 

และการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อช่องทาง Onlineที่ต้องผลิตสื่อประชาสมัพนัธ์ให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมของผู้ที่ติดตาม

ขา่วสารทางออนไลน์ รวมถึงสร้างการรับรู้เก่ียวกบัรายการผา่นการท ากิจกรรมกบักลุม่ผู้ เป้าหมายที่เรียกวา่ On Ground 

 การสื่อสารการตลาดทัง้ 3 รูปแบบสามารถเช่ือมโยงถึงกนัได้ผ่านเนือ้หาและสาระส าคญัที่เป็นหวัใจของแต่ละ

รายการ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ สร้างกระแสให้คนกลบัมาดูรายการที่ก าลงัออกอากาศทางหน้าจอโทรทศัน์ รับรู้

เก่ียวกบัคณุคา่ของรายการนัน้ๆ เกิดการสง่ตอ่พดูถึงอยา่งกว้างขวาง ซึง่สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์และความนิยมของสถานีไทย

พีบีเอสตอ่ไป 

 

รูปแบบและกระบวนการส่ือสารการตลาด On Air 
การผลิตและจัดท า Spot Promote รายการและวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 

 การผลิตสปอตโปรโมทรายการ และการส่งมอบวสัดุเพื่อประชาสมัพนัธ์เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาจ้างรายการ 

สปอตโปรโมทรายการ ประกอบด้วยสปอตประเภทตา่งๆ ดงันี ้

 Teaser Spot คือ การประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างและกระตุ้นความสนใจรายการ โดยเฉพาะรายการใหม่ที่

ออกอากาศเป็นครัง้แรกในไทยพีบีเอส หรือรายการเดิมที่เคยออกอากาศมาแล้วและกลบัมาผลิตใหม่ในฤดกูาล

ใหม่ สปอตโปรโมทประเภทนีอ้าจออกแบบผลิตเป็นชุดสัน้ๆ หลายชุด ออกอากาศติดต่อกันในระยะ เวลาที่

ก าหนดตามความเหมาะสมให้ เหมาะสมกบัรูปแบบและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการกระตุ้นและสร้างจุดสนใจ

ให้แก่รายการโดยให้ข้อมลูที่จ าเป็นแก่ผู้ชมได้แก่ วนั-เวลา ออกอากาศ, ผู้ด าเนินรายการ, แนวคิดหลกั, ข้อมลูที่

นา่สนใจอื่นๆ 

 สปอตโปรโมทรายการในแตล่ะตอน เพื่อน าเสนอแนวคิดโดยย่อ เร่ืองย่อ ประเด็นของการน าเสนอรายการในแต่

ละตอน จดุที่นา่สนใจชวนให้ติดตามรับชม ฯลฯ 

 สปอตโปรโมทกลาง ท่ีมีเนือ้หาเพื่ออธิบายลกัษณะรายการโดยทัว่ๆไป 

 สปอตแจ้งการเปลีย่นแปลง ข้อมลูรายการ เช่น วนั เวลา ออกอากาศ 

 สปอตกิจกรรมรายการ แจ้งประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของรายการ 
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รายละเอียดสปอตโปรโมท 

ประเภท Spot ยาว/วินาที การสง่มอบ เนือ้หา หมายเหต ุ
Teaser Spot 7-15 ไมน้่อยกวา่ 15 วนั สร้างประเด็นนา่สนใจ  
สปอตแจ้งวนัเร่ิม
ออกอากาศ 

30-45 ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อน  
รายการเร่ิม
ออกอากาศ 

ภาพรวม/จดุเดน่/วนั 
เวลา-ออกอากาศ 

 

สปอตรายการในแต่
ละตอน 

30 ไมน้่อยกวา่ 10 วนั เนือ้หาในแตล่ะตอน 
วนัเวลา-ออกอากาศ 

หากเปลีย่นแปลง 
เวลาออก 
อากาศ 

สปอตกลาง 30 ไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
ก่อน 
รายการเร่ิมออก 
อากาศ 
เดือนละ 1 Spot 

ภาพรวม/จดุเดน่ เปลีย่นภาพ
รายการทกุเดือน 

สปอตแจ้งการ 
เปลีย่นแปลง 

30 ไมน้่อยกวา่ 10 วนั ข้อมลูที่เปลีย่นแปลง หากเปลีย่นแปลง 
เวลาออก 
อากาศต้องแก้ไข 

สปอตกิจกรรม
รายการ 

30-45 ไมน้่อยกวา่ 7 วนั ข้อมลูกิจกรรม  

 

 สปอตโปรโมทรายการมีความส าคญั การสง่มอบสปอตโปรโมทรายการลา่ช้าหรือมีข้อความไม่ครบถ้วน มีผลต่อ

การประชาสมัพนัธ์รายการ สปอตโปรโมทรายการทกุประเภท ต้องผา่นการตรวจสอบคณุภาพทัง้ด้านเนือ้หา คณุภาพด้าน

เทคนิคอยา่งเคร่งครัด เช่นเดียวกบัการตรวจสอบคณุภาพรายการปกติทัว่ไป 

 นอกจากการประชาสมัพนัธ์รายการด้วยสือ่สปอตโปรโมทรายการทางสื่อโทรทศัน์แล้ว ไทยพีบีเอส ยงัใช้สื่ออื่นๆ 

ในการประชาสมัพนัธ์ร่วมกบัสือ่โทรทศัน์ เช่น สือ่ออนไลนตา่งๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของ ไทยพีบีเอส ที่ UUwww.thaipbs.or.th UUสื่อ

สิง่พิมพ์และสือ่อื่นๆ ผู้ผลติรายการต้องสนบัสนนุข้อมลูรายการ รวมทัง้วสัดอุื่น เช่น ข้อมลูเนือ้หารายการยอ่รวม (Line Up) 

เนือ้หารายการในแตล่ะตอน ภาพน่ิงที่มีคณุภาพเหมาะสมตอ่การน าไปใช้ในสือ่ประเภทตา่งๆ สง่มอบให้ตามวนัท่ีก าหนด 

 
รูปแบบส าหรับการผลิตสปอตโปรโมทรายการ 

 การใช้ตราสญัลกัษณ์ ไทยพีบีเอส สปอตโปรโมทรายการทกุชิน้ ทกุประเภท ต้องปรากฎตามสญัลกัษณ์ ไทยพีบี

เอส ท่ีมีรูปแบบ สดัสว่น ความถกูต้อง ครบถ้วน มีความชดัเจน ส ีการจดัวาง ตามข้อปฏิบตัิ 
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การใช้ภาพ Graphic Format 

 ไทยพีบีเอส ได้จดัท า Graphic format ที่มีการจดัวางต าแหน่งที่ถกูต้อง เพื่อความสะดวกให้แก่ ผู้ผลิตรายการ

สามารถด าเนินการ ได้โดยง่าย เพียงเลอืกภาพจากรายการท่ีมีเนือ้หาดงึดูดใจ หรือ มีความโดเดน่เหมาะส าหรับการสือ่สาร 

ชวนแก่การติดตามรับชม การใช้ตวัหนงัสือให้ใช้ Font ตามรูปแบบที่ ส านกัรายการก าหนดสปอตโปรโมททุกชิน้ ให้ใช้ 

Plate ส าเร็จรูปแสดงภาพลกัษณ์ ไทยพีบีเอส เป็นภาพสดุท้ายทกุสปอต 

 
การใช้เพลงประกอบสปอตโปรโมทรายการ 

 รายการท่ี Jingle หรือเพลงประจ ารายการ สามารถน ามาใช้ประกอบในสปอตโปรโมทรายการ หากรายการใดไม่

มี Jingle หรือเพลง ประจ ารายการ สามารถขอรับเพลง Station ID. ของไทยพีบีเอสซึ่งขอรับได้ที่  ฝ่ายสง่เสริมรายการ 

ส านกัรายการ ในสว่นหวัและท้ายของสปอตโปรโมทรายการทกุสปอตให้ใช้เสยีง Sound Effect ที่ ไทยพีบีเอสจดัไว้ให้ 

 

รูปแบบและกระบวนการส่ือสารการตลาด Online 
 ปัจจบุนัในสญัญาจ้างมกัมีการก าหนดให้ผู้ผลติสง่มอบวสัดเุพื่อประชาสมัพนัธ์ในชอ่งทาง Online ด้วยในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น ผลิตคลิปสัน้เพื่อประชาสมัพนัธ์ตอนละ 1 คลิป หรือออกแบบภาพเพื่อการประชาสมัพนัธ์รายการตอนละ 1 

ภาพ เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ครีเอทีฟออนไลน์ท าหน้าที่คอยติดตามความเคลื่อนไหว และผลิตเนือ้หาประชาสมัพนัธ์เสริม

จากที่ผู้ผลิตท ามาแล้วด้วยตามความเหมาะสม ซึ่งการประชาสมัพนัธ์รายการผ่านช่องทางออนไลน์แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา

ดงันี ้

 
1. ช่วงก่อนรายการออกอากาศ  

 ลกัษณะการประชาสมัพันธ์และสื่อสารเก่ียวกับรายการมีหลายรูปแบบให้เหมาะกับความสนใจของผู้ รับสื่อ

ออนไลน์ เช่น การน า Spotที่ออกอากาศมาแชร์ในสื่อ Online มีการจดัท า Facebookแฟนเพจของรายการโดยให้ผู้ผลิต

ดแูล การน าเนือ้หาแวดล้อมที่เก่ียวกบัรายการมาท าเป็น Spot, Trailer, Taeserคลปิสัน้ๆ หรือท าภาพ Infographicท าภาพ

โควตค าพดู หรือท าอลับัม้ภาพเลา่เร่ืองใน Facebook 

 การสื่อสารก่อนรายการออกอากาศ เป็นการสร้างพืน้ที่ของเนือ้หาในรายการให้เกิดขึน้ในสื่อออนไลน์ หรือเป็น

การสร้างเสยีงอือ้องึให้คนพดูถึงเก่ียวกบัเร่ืองราวนัน้ๆที่เรียกวา่ Buzzเช่น ก่อนออกอกาศสารคดีเร่ืองสมการหนี ้อาจจะท า

สื่อเร่ือง 10 อันดบัหนีท้ี่คนไทยเป็นมากที่สดุออกมาเพื่อสร้างกระแสให้คนเกิดการพูดถึง หรือสร้างกระแสเร่ืองสารคดี

โยเดียที่คิด(ไม)่ถึงด้วยประเด็นให้ฉกุคิดวา่คนไทยกบัคนพมา่เป็นพ่ีน้องกนั 

 

2. เมื่อรายการก าลังออกอากาศ 

 น าประเด็นที่เป็นเนือ้หาหลกัมาในรายการแต่ละตอนมาย่อยเป็นคลิปสัน้ๆ อาจเป็นคลิปสมัภาษณ์จากรายการ 

หรือคลิปสรุป นอกจากนัน้อาจท าภาพ Infographic ภาพโควตค าพดู หรืออมับัม้ภาพเลา่เร่ืองใน Facebookเพื่อให้เกิด

การสง่ตอ่ แล้วเข้าใจบริบทของรายการแตล่ะตอน 
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ตัวอย่างภาพเพื่อการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่ออนไลน์ 
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3. เมื่อรายการออกอากาศจบแล้ว 

 มีการรวบรวมคณุคา่ของรายการผลติเป็นสือ่รูปแบบตา่งๆ เช่นอาจไปท า Vox Pop สมัภาษณ์ความคิดเห็นผู้คน

ในสงัคมเก่ียวกับประเด็นเนือ้หารายการ หรือท าคลิปรวมสรุปประเด็นส าคญั สรุปความส าเร็จของแต่ละรายการที่ได้

ออกอากาศไปแล้ว 

 

  
รูปแบบของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดออนไลน์ อาท ิ

 - Spot , Trailer, Taeser รายการ หรือคลปิสัน้ๆ เพื่อสร้างกระแสสง่ตอ่และการบอกตอ่ปากตอ่ปาก 

 - ภาพ Infographic ที่นา่สนใจ 

 - ภาพโควตค าพดูที่โดนใจจากรายการ 

 - สร้างอมับัม้ภาพใน Facebook โดยท าภาพหลายภาพ เพื่อเลา่เร่ืองราวตอ่เนื่องกนั 
 

รูปแบบและกระบวนการส่ือสารการตลาด On Ground 

 นอกจากการสื่อสารและประชาสมัพนัธ์ผ่านรูปแบบ On Air และ Online แล้วรายการไทยพีบีเอสยงัมีการจดั

กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากแผนการผลิตรายการต่างๆ เช่นแผนการรณรงค์กลุ่มรายการส าหรับเด็ก ครอบครัว ที่มีการจัด

กิจกรรมให้เด็กและครอบครัวเข้ามาท ากิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ต่างๆ ในช่วงปิดเทอม กลุม่รายการที่น าเสนอประเด็น

ทางสงัคมจัดกิจกรรมเสวนา หรือกิจกรรมที่ให้ความรู้เก่ียวกับเนือ้หาในรายการเพื่อสร้างคุณค่าต่อเนื่องสู่สงัคม หลาย

รายการมีการก าหนดในสญัญาจ้างให้ผู้ผลติจดักิจกรรมอยา่งน้อย 1 ครัง้เพื่อการประชาสมัพนัธ์และสร้างคณุคา่เพิ่มให้กบั

รายการ 
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การเช่ือมโยงการส่ือสารการตลาด On Air, Online, On Ground 
 การสื่อสารการตลาดทัง้ 3 รูปแบบหากมีการเช่ือมโยงเข้าด้วยกนัจะท าให้เกิดผลกระทบที่มากขึน้ เช่น น าสิ่งที่

ออนแอร์มาปรับใหมเ่พื่อสือ่สารในออนไลน์ หรือเมื่อจดักิจกรรม On Ground มีการท า Live แชร์ใน Facebook หรือมีการ

ถ่ายท าและตดัตอ่ท าคลปิกิจกรรมเพื่อน าไปแชร์ในสือ่ออนไลน์ หรือออกอากาศในหน้าจอรายการก็ได้  

 ทัง้นีห้วัใจส าคญัของการสือ่สารการตลาดคือ การสือ่สารประเด็นส าคญัที่นา่สนใจเข้าสูก่ารรับรู้ของสาธารณะ ซึง่

จดุมุง่หมายส าคญันอกเหนือจากการสร้างกระแส ยงัต้องค านงึถึงเป้าหมายที่สถานีโทรทศัน์ยงัคงต้องการอยู่เสมอ นัน่คือ

ท าอยา่งไรให้ผู้ชมหนัมาติดตามดรูายการนัน้ๆ ผา่นหน้าจอโทรทศัน์ให้เพิ่มมากขึน้ด้วย 
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ส่วนที่ 9:  
การผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางออนไลน์(OTT) 
 

 
การผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางออนไลน์ 
 ไทยพีบีเอสมีนโยบายขยายช่องทางการรับชมเนือ้หาเพื่อเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคและรองรับกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ภมูิทศัน์สื่อ จึงมีโครงการสร้างOTT Platform (Over-The-Top TV)หรือ SVOD ของไทยพีบีเอสช่ือ*VIPA Channel โดย

มุ่งหวงัเป็นพืน้ที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ลา่สดุในรูปแบบ OTT ที่ตอบสนองทกุความกระหายใคร่รู้ทัง้สาระความรู้ที่น่าเช่ือถือ

และตรวจสอบได้ รวมไปถึงรายการบนัเทิงที่มีคณุภาพและเหมาะสมกบัทกุเพศทกุวยั  

 โดยช่องทางการสือ่สารใหม่ลา่สดุจากไทยพีบีเอส ในรูปแบบ SVOD หรือ Subscription-Video On Demand ที่

ตอบสนองความต้องการของผู้ชมทัง้ภาพและเสียง รวมถึงการสร้างพืน้ที่ในการเข้าถึงแก่ผู้คนทกุเพศทกุวยั โดยจะมีการ

ผลติและจดัหารายการจากแหลง่ตา่งๆ ได้แก่ การซือ้ลิขสิทธ์ิ การจ้างผลิตใหม่ รายการความร่วมมือกบัเครือข่ายและการ

บริหารจดัการรายการเดิมที่เคยออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 

*VIPA = VISION+PASSION 
 

 

ตัวอย่าง : การแบ่งสัดส่วนของรายการ 
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เป้าหมายของ VIPA Channel 

 เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการรับสื่อของคนรุ่นใหม่ที่ รับสื่อทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ การเกิดขึน้ของ

สถานีโทรทศัน์ออกอากาศทางออนไลน์VIPA Channel จึงเป็นสถานีโทรทศัน์แห่งอนาคตที่ไทยพีบีเอสตัง้ใจจดัท าขึน้เพื่อ

สนองความต้องการและเข้าถึงผู้ชมกลุม่เป้าหมายได้มากยิ่งขึน้ 
คุณลักษณะส าคัญของ VIPA Channel 

 1. น่าเชื่อถือ ใช้อ้างอิงได้ข่าวสารหรือความรู้ มีความน่าเช่ือถือ ข้อมูลถกูต้อง ทนัสมยั สามารถใช้เป็นแหล่ง

อ้างอิงข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าได้  

 2. วางใจได้ VIPA เป็นบริการ SVOD ที่ถกูออกแบบให้เข้าถึงได้ส าหรับทกุเพศทกุวยั เนือ้หามีความปลอดภยั 

เป็นสือ่ที่สามารถแนะน าให้คนในครอบครัวรับชมได้อยา่งสบายใจในฐานะสือ่ของครอบครัว 

 3.ไม่มีค่าบริการ เป็นบริการ SVOD ที่แตกต่างจาก VOD รายอื่นตรงที่ VIPA ไม่มีการเก็บค่าบริการในทกุกรณี 

และยงัไมม่ีโฆษณารบกวนด้วย  

 4. รองรับบริการคนพิการด้วยระบบ AD และ CCส าหรับรองรับการรับชมของคนพิการทางการได้ยินและคน

พิการทางสายตา ซึง่ถือเป็น VOD เจ้าแรกและเจ้าเดียวในเอเซียอาคเนย์ที่รองรับการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารของคนพิการ  
กลุ่มเป้าหมายของ VIPA Channel 
 1. แบ่งตามช่วงอายุ ตอบสนองความอยากรู้ของทกุกลุม่ช่วงวยั ซึง่สามารถแบง่เป็นกลุม่ใหญ่ๆได้ดงันี  ้

 •Kids2-11 Yวัยเด็ก คือวยัแหง่การเรียนรู้ เพื่อสร้างพฒันาการท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กแตล่ะช่วงวยั  

 •Teens 12-19 Yวัยทีน วยัแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมพร้อมพฒันาการสูผู่้ ใหญ่ เป็นวยัที่เข้าถึงสื่อได้ง่าย 

เรียนรู้ความเปลีย่นแปลงได้อยา่งรวดเร็ว และกระหายเร่ืองราวใหม่ๆ   

 •YOUNG ADULTS 20-30 Y เป็นวยัที่เข้าถึงสื่อได้ง่าย เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และกระหาย

เร่ืองราวใหม่ๆ  ท่ีนา่สนใจและมีเสนห์่ดงึดดูมากพอส าหรับพวกเขา  

 •ADULTS 30-50 Y กลุม่คนวยั Gen X และ Y ที่เติบโตในยคุเปลี่ยนผ่านระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่ สนใจ

รายการสารคดี ความรู้ที่เก่ียวกบัวิชาชีพ ความบนัเทิงที่มีคณุภาพ และการเข้าถึงที่รวดเร็วและสะดวก  

 •MIDDLE AGE 50-60 Y กลุม่ Baby Boomer ที่มีประสบการณ์ชีวิต ต้องการเสพสาระบนัเทิงที่มีคณุภาพ ตอบ

โจทย์ความต้องการทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ในการท่ีจะเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้คนมากมายที่

เช่ือมตอ่บนเครือขา่ยคณุภาพร่วมกนั  

 •SENIOR CITIZENS 60+Y รองรับความต้องการของผู้สงูวยั ด้วยคอนเทนต์ที่มีประโยชน์และสร้างภมูิคุ้มกนั

ทางความคิดส าหรับผู้ชมที่สามารถเลอืกติดตามชมได้ตลอดทัง้วนั 

 2. แบ่งตามรสนิยม ความสนใจหรือความช่ืนชอบ ซึง่ในแตล่ะช่วงอายก็ุจะมีความสนใจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บั

ประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล แบง่ได้ดงันี ้

 •Trendy กลุม่คนท่ีทนัสมยั ตามกระแสความเคลือ่นไหวของโลก Update ทกุกิจกรรม 

 •Thoughtful กลุม่นกัคิด ช่ืนชอบเนือ้หาที่ให้สาระความรู้ 

 •Nostalgia เป็นค าที่ใช้ในความหมายแทนการคิดค านึงถึงอดีต ถึงช่วงเวลาที่ผ่านไป แทนกลุม่คนที่มกัผกูพนั

และคิดถึงอดีต มีความสขุกบัเร่ืองราวเก่าๆ โดยมองวา่ความทรงจ าที่ผา่นมาในอดีตนัน้ยงัมีชีวิต และคงอยูไ่ปตลอด  
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 •Social Concern กลุม่ที่เป็นหว่งความเป็นไปของสงัคม หวงัจะให้เกิดการเปลีย่นแปลงในสงัคมไปในทางที่ดีขึน้ 

 •Delightful กลุม่ผู้ที่ชอบความร่ืนรมย์สนกุสนาน ชอบเนือ้หาเพื่อความบนัเทิงผอ่นคลาย 
เนือ้หาของ VIPA Channel แบ่งได้ดังนี ้ 

 1. VIPA Live รายการสดที่แปลกใหมแ่ละสร้างสรรค์ รองรับผู้ชมที่แตกตา่งกนั 

 2. VIPA Archive รายการเก่าที่มีคณุคา่บนฐานข้อมลูของไทยพีบีเอสน ามารวบรวมและจดัการเรียบเรียงเพื่อให้

ทกุคนสามารถเข้าถึง 

 3. VIPA Original รายการใหมท่ี่รับชมได้เฉพาะทาง VIPA ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกบัความต้องการท่ีแตกตา่ง

กนัของผู้ชมในแตล่ะช่วงวยั และการไมม่ีโฆษณา  

 4.VIPA User Generated พืน้ที่สาธารณะแห่งโลกออนไลน์ที่ให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์รายการของตนและ

น าเสนอออกสูส่าธารณะภายใต้การสนบัสนนุของทีมงานมืออาชีพจากไทยพีบีเอส 
ประเภทของเนือ้หา  

 สามารถแบง่ได้ตามประเภทของเนือ้หา (Genres) และแบง่ตามความสนใจ(Categories) 

 

 1. Genresชนิดของเนือ้หา ได้แก่ 

 • Documentary กลุม่รายการสารคดีที่มีคุณภาพ ทัง้ไทยและต่างประเทศ รวมถึงสารคดีจากผู้ผลิตอิสระ มี

เนือ้หาที่หลากหลาย และมีคณุคา่ในแบบสือ่สาธารณะเพื่อตอบสนองผู้ชมทกุเพศทกุวยั 

 • Variety, Reality รายการปกิณกะที่มีการน าเสนอที่น่าสนใจ แปลกใหม่ มีเนือ้หาที่มีประโยชน์และมีคณุค่า

สอดคล้องกบันโยบายขององค์กร  

 • Series, Film รายการบนัเทิงทัง้ในรูปแบบภาพยนตร์และทีวีซีร่ีส์ที่มีคณุภาพและมีคณุคา่มากกวา่ความบนัเทิง

อยา่งเดียว มีเนือ้หาที่เหมาะสมกบัทกุคนในครอบครัว 

 • News & Factual รายการขา่วและสาระประโยชน์เพื่อรู้เท่าทนัสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้รอบตวั 

เพื่อให้เราสามารถเผชิญหน้ากบัการ Disturbing ที่ก าลงัเกิดขึน้ได้  

 • Kids & Family รายการเด็กเพื่อสง่เสริมพฒันาการส าหรับเยาวชน ทัง้ในรูปแบบการ์ตนู แอนิเมชัน่ ไปจนถึง

รายการเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ส าหรับลกูน้อยไปจนถึงเด็กโต เพื่อให้เด็กๆ เติบโตขึน้อยา่งสมวยั 

 

2. แบ่งตามความสนใจของผู้ชม ได้แก่ 

 • Inspire รายการเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ  

 • Art & Culture รายการศิลปวฒันธรรม 

 • Knowledge & Education รายการเพื่อการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 • Food รายการอาหารเพื่อคณุภาพชีวิต 

 • Travel & Adventure รายการทอ่งเที่ยว ผจญภยั 

 • Lifestyle รายการวิถีชีวิต 

 • Health & Medical รายการเพื่อสขุภาพและการแพทย์ 
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 • Music รายการดนตรีและสนุทรีย์ 

 • News & Factual รายการขา่วและสถานการณ์ 

 • Kids & Family รายการเด็กและครอบครัว 

 • Sport รายการกีฬา 

 • Tech & Science รายการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 • Political รายการการเมือง 

 • Media Literacy รายการรู้เทา่ทนัสือ่ 

 • Drama & Sit Com รายการละครและสขุนาฏกรรม 

 • Wellness รายการเพื่อคณุภาพชีวิต 

 • Philosophy & Religion รายการปรัชญาและศาสนา 

 • Agriculture รายการเพื่อการเกษตร 

 • Environment รายการเพื่อสิง่แวดล้อม 

 โดยประเภทของเนือ้หายงัสามารถแบง่เป็นกลุม่ยอ่ยได้อีกตามความสนใจเฉพาะของกลุม่เป้าหมายที่แตกตา่งกนั

ไป และยงัสามารถจดัเรียงได้ตามความชอบ ความต้องการของผู้ชมได้อีกด้วย 

  
ความพิเศษของเนือ้หารายการใน VIPA Channel 

 1. มีพืน้ที่ส าหรับรายการเพื่อกลุม่เป้าหมายที่หลากหลายมากขึน้ เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาออกอากาศ

เช่นช่องสถานีโทรทศัน์ 

 2. สามารถผลิตรายการที่มีเนือ้หาที่ลึกขึน้ หรือน าเสนอประเด็นที่อ่อนไหวบางอย่างได้เพิ่มขึน้ เพราะไม่มี

ข้อจ ากดัด้านการเซ็นเซอร์เหมือนรายการท่ีออกอากาศทางช่องสถานีโทรทศัน์ 

 3. รายการใน VIPA Channel เป็นรายการท่ีสามารถผลิตรายการที่ให้บริการลา่มภาษามือค าบรรยายแทนเสียง 

(Closed Captions)และเสยีงบรรยายภาพ (Audio Description) ส าหรับคนพิการทางการได้ยินและคนตาบอดได้มากขึน้

กวา่รายการท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ เนื่องจากมีความยืดหยุน่ในเร่ืองเวลาส าหรับขัน้ตอนการผลติมากขึน้ 

 2. อาจมีการน ารายการที่ออกอากาศทางช่องหน้าจอโทรทศัน์ไปแล้วมาตดัต่อใหม่เพื่อให้เหมาะสมและแปลก

ใหม่ส าหรับกลุม่ผู้ชมทางVIPA Channel เช่น อาจเป็นรายการเวอร์ชัน่ Director Cut หรือรายการเวอร์ชัน่ตดัต่อใหม่ที่น า

เนือ้หาบางสว่นท่ีจ าเป็นต้องตดัออกเพื่อให้ออกอากาศทางโทรทศัน์ได้มาใสไ่ว้ในเวอร์ชัน่ VIPA Channel ที่มีข้อจ ากดัด้าน

การเซน็เซอร์น้อยกวา่ เป็นต้น 

 

กระบวนการผลิตรายการ OTT 

 รายการที่ผลิตเพื่อออกอากาศในช่องOTT ใช้ระเบียบในการจดัซือ้จดัจ้าง กระบวนการผลิตรายการ มาตรฐาน

และข้อก าหนดด้านเทคนิคการผลิตรายการการสง่มอบและการตรวจรับรายการเหมือนกบัรายการที่ออกอากาศทางช่อง

สถานโีทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
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ส่วนที่ 10:  
การจัดเตรียมรายการเพื่อเผยแพร่ต่างประเทศ 
 

 
แนวทางการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ต่างประเทศ 
 แนวคิดในการผลิตรายการเพื่อน าไปเสนอเผยแพร่ลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับสถานี เป็น

แนวคิดที่ไทยพีบีเอสเร่ิมด าเนินการมาระยะหนึง่แล้ว โดยมีแนวทางในการด าเนินการดงันี ้

 1. เลอืกรายการท่ีมีศกัยภาพในการเผยแพร่ตา่งประเทศ ด าเนินการผลติทัง้แนวคิด เนือ้หาและรูปแบบให้มีความ

เป็นสากล มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความน่าสนใจส าหรับตลาดต่างประเทศ เช่น รายการสารคดีเก่ียวกับ

ศิลปวฒันธรรมไทย อาหารไทย สถานท่ีทอ่งเที่ยวไทย เป็นต้น 

 2. ร่วมมือกบัผู้ผลติอิสระที่มีศกัยภาพในการน าเสนอรายการออกสูต่ลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิตอิสระที่มี

ช่ือเสยีงในตา่งประเทศ ผู้ก ากบัอิสระ หรือบริษัทผู้ผลติสารคดีที่ได้รับรางวลัระดบันานาชาติ 

 3. แสวงหาความร่วมมือกบัองค์กรตา่งประเทศเพื่อร่วมผลติรายการออกอากาศในระดบัสากล โดยเฉพาะองค์กร

สือ่สาธารณะเช่นเดียวกนั เช่น KBS ของเกาหลใีต้ เป็นต้น 

 
รายการท่ีมีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ 
 1. รายการสารคดี 
 สารคดีที่น าเสนอเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวของไทย โดยน าเสนอด้วยแนวคิดที่แปลกใหม่

น่าสนใจ มีความเป็นสากล รวมถึงมีคณุภาพในกระบวนการผลิต เป็นประเภทของรายการที่มีศกัยภาพในการขายมาก

ที่สดุในขณะนี ้รวมถึงยงัเป็นรายการในแนวทางที่ไทยพีบีเอสมีความเช่ียวชาญในการผลติ 
 

 2. รายการละคร ซีรีส์ 
 ละครไทยทีแ่นวคิดสากลมีศกัยภาพในการเผยแพร่ออกสูต่่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยอาจ

เลอืกผลติละครท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตและศิลปวฒันธรรมของคนในภมูิภาค หรือละครที่สามารถสร้างแรงบนัดาล

ใจให้กบัผู้คนได้แบบไมเ่ลอืกเชือ้ชาติศาสนา เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
 ข้อควรระวังท่ีต้องใส่ใจ  

 การละเมิดสิทธิ 

 มีข้อควรระวงัเก่ียวกบัการน าเสนอภาพและเร่ืองราวของบคุคลในรายการ เช่น การไม่ถ่ายภาพหรือน าเสนอภาพ

ของเหยื่ออาชญากรรม ผู้ ต้องสงสยัว่ากระท าความผิด การไม่ถ่ายภาพของคนที่ไม่ยินยอม การไม่เปิดเผยข้อมูลสว่นตวั

ด้านตา่งๆ ของประชาชนในรายการ เป็นต้น 

 

 การเคารพความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม  

 ไม่ควรมีเนือ้หาที่ส่อไปในทางเหยียดคนกลุม่คนต่างๆ ที่หลากหลายในสงัคม เช่น เหยียดเพศสภาพ ชาติพนัธุ์ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น 

 

 การน าเสนอประเด็นที่อ่อนไหวหรือยงัเป็นที่ถกเถยีง (Sensitive or Controversial Topics) 

 การน าเสนอประเด็นทางสงัคมที่ยงัเป็นท่ีถกเถียงในรายการต้องเปิดพืน้ที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทกุฝ่าย ทัง้

ฝ่ายที่เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย เพื่อให้เกิดข้อสรุปหรือทางออกที่สร้างสรรค์ส าหรับทกุฝ่าย 

 
ข้อบังคับว่าการผลิตและจัดหารายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ข้อบงัคบัวา่จริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการพ.ศ 2552 

- ข้อบงัคบัวา่จริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการ( ฉบบัท่ี 2 ) 

พ.ศ 2552 

- ค าสั่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ท่ี64/2553 เร่ืองการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

- หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิงานส านกัรายการว่าด้วยการปฏิบตัิงานร่วมกับผู้ผลิตรายการ 

พ.ศ 2555 

- หลักเกณฑ์สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ พ.ศ 

2559 
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Q&A (ค าถามที่พบบ่อย) 
 

ค าถาม: รายการของไทยพีบีเอสมาจากที่ใดบ้าง 

มีรายการที่ไทยพีบีเอสผลิตเอง ร่วมผลิตกบัผู้ผลิตอิสระ จดัซือ้จากต่างประเทศ และไทยพีบีเอสร่วมมือผลิตกบั

หนว่ยงานภายนอก 

 
ค าถาม: ผู้ผลิตที่สนใจจะเป็นผู้ผลิตรายการให้ไทยพีบีเอสต้องท าอย่างไร 

 ผู้ผลิตรายการควรเร่ิมจากศึกษาแผนการจัดท ารายการประจ าปีของไทยพีบีเอส ท าความเข้าใจนโยบายสื่อ

สาธารณะของทางสถานี ซึ่งในการผลิตรายการตามชนิดและประเภทรายการให้ครบถ้วนเป็นไปตามแผนจดัท ารายการ

ประจ าปีก าหนดไว้ ทางไทยพีบีเอสอาจมีการประกาศให้ผู้ผลิตรายการยื่นข้อเสนอรายการ โดยส านกัรายการจะประกาศ

สาธารณะเชิญผู้ผลติรายการยื่นความจ านงค์และข้อเสนอรายการตาม TOR (Term of Reference) ที่ไทยพีบีเอสก าหนด

เป็นคราวๆ ไป ผู้ผลิตสามารถดปูระกาศแจ้งได้ทางหน้าจอไทยพีบีเอส ทางเว็บไซต์ของไทยพีบีเอส สามารถขอรับ TOR 

และยื่นข้อเสนอรายการตามเง่ือนไขที่ก าหนดได้ วิธีนีเ้ป็นการยื่นข้อเสนอเพื่อรับจ้างด าเนินการผลิตรายการที่ทาง         

ไทยพีบีเอสได้วางแนวคิดและรูปแบบรายการไว้แล้วในเบือ้งต้น 

 
ค าถาม: ไทยพีบีเอสมีกระบวนการเปิดรับรายการอย่างไร 

 แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้

 (1) ผู้ที่สนใจยื่นใบสมคัรพร้อมทัง้ตวัอย่างรายการและเอกสารประกอบการสมคัรตามที่แจ้งไว้ในใบสมคัร โดย

ไทยพีบีเอสเปิดรับรายการตลอดทัง้ปี สามารถรับใบสมคัรโยตรงที่ส านกังานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแหง่ประเทศไทย หรือดาวน์โหลดจาก www.thaipbs.or.th/Commissioning 

 (2) คณะกรรมการพิจารณาคดัเลอืกรายการ ตามหลกัเกณฑ์ของไทยพีบีเอส 

 (3) ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกทาง www.thaipbs.or.th/Commissioning โดยใช้กระบวนการพิจารณา

ทัง้หมดไมเ่กินกวา่ 180 วนั 

 
ค าถาม: ผู้ผลิตที่ต้องการยื่นข้อเสนอรายการ (Commissioning) ต้องท าอย่างไร 

 ผู้ผลิตรายการต้องเสนอรายการตามขัน้ตอนที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ก าหนด โดยต้องน าเสนอสิง่ตา่งๆ ดงันี ้

 - ประวตัิและผลงานของผู้ผลติรายการ ซึง่ประกอบด้วย 

 ประวตัิทัว่ไปของผู้ผลติรายการ ผลงานท่ีผา่นมา(ถ้ามี) รายช่ือ และประวตัิการท างานของทีมงาน 

 - ข้อเสนอในการผลติรายการ โดยระบขุ้อมลูโดยละเอียดดงันี ้

 แนวคิดรายการ วตัถปุระสงค์ของรายการ รูปแบบรายการหรือประเภทของรายการ เช่น เกมโชว์ สารคดี รายการ

เด็กและเยาวชน ภาพยนตร์อิงประวตัิศาสตร์ เป็นต้น ความยาวของรายการ ความถ่ีในการออกกากาศ กลุม่เป้าหมาย 

โครงสร้างรายการ และ/หรือล าดบัการน าเสนอเนือ้หารายการ รายช่ือพิธีกร ผู้ เข้าร่วมรายการ ประมาณการงบประมาณ
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การจดัท า ตวัอย่างรายการ(Demo) บทรายการโดยละเอียด อย่างน้อย 1-2 ตอน แผนงานการผลิตรายการตามจ านวน

ตอนที่เสนอ กรอบระยะเวลาในการผลิตรายการ และอื่นๆ ที่คณะอนกุรรมการคดัสรรรายการต้องการเพื่อประกอบการ

พิจารณา 

 ทัง้นีก้ารเปิดรับข้อเสนอรายการไทยพีบีเอสให้ความส าคญักบัแนวคิด รูปแบบท่ีสร้างสรรค์ รวมถึงเนือ้หารายการ

ที่ตอบโจทย์ประเด็นส าคญัที่ไทยพีบีเอสต้องการน าเสนอ ดงันัน้ผู้ผลติที่น าเสนอรายการควรศกึษาประเด็นส าคญัหรือKeys 

Issues Baseซึ่งเป็นเนือ้หาสาระหลกัที่สถานีต้องการน าเสนอในช่วงเวลานัน้ เพื่อคิดรูปแบบและเนือ้หารายการให้

ตอบสนอง Keys Issues Base ก็จะช่วยให้มีโอกาสให้ได้รับการคดัเลอืกมากขึน้ 

 
ค าถาม: ไทยพีบีเอสมีหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคัดเลือกรายการอย่างไร 

 ไทยพีบีเอสมีการจดัตัง้คณะท างานพิจารณาคดัเลอืกรายการ ซึง่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส านกัรายการไทยพี

บีเอส และผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก เพื่อความเป็นกลางและโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาคดัเลือก โดยใช้หลกัเกณฑ์

การคัดเลือกจากประโยชน์ของเนือ้หา คุณภาพของการผลิต วัตถุประสงค์ของรายการที่สอดคล้องกับนโยบายของ         

ไทยพีบีเอส 

 
ค าถาม: ลิขสิทธ์ิในการผลิตรายการเป็นของใคร 

 ในการจ้างผลิตรายการให้ไทยพีบีเอสทกุประเภท ลิขสิทธ์ิและกรรมสิทธ์ิในรายการต้องเป็นตามสญัญาเง่ือนไข

หรือข้อตกลงของทัง้สองฝ่าย  

 
ค าถาม: ไทยพีบีเอสมีนโยบายจัดซือ้ลิขสิทธ์ิรายการที่ผลิตไว้แล้วอย่างไร 

 ไทยพีบีเอสมีนโยบายจดัหารายการที่มีการผลิตไว้แล้ว โดยพิจารณาเนือ้หาสาระและรูปแบบรายการที่มีคณุค่า

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสอดคล้องกบัมาตรา 43 แห่ง พรบ.องค์การฯ และนโยบายด้านรายการของไทยพีบีเอส ซึ่งมี

แนวทางในการจดัหารายการดงันี ้

 - มีเนือ้หาและรูปแบบรายการสอดคล้องตอ่แนวนโยบายด้านรายการของสถานี 

 - มีความคุ้มคา่ด้านราคาลขิสิทธ์ิ ข้อตกลง ในสญัญาซือ้ขายลขิสทิธ์ิมีความเหมาะสม 

 
ค าถาม: ท าไมไทยพีบีเอสจึงไม่มีโฆษณาเชิงพาณิชย์ 

 ไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะที่ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั ดงันัน้ พรบ.องค์การฯ มาตรา 8 ( 1 )จึง

ก าหนดให้ไทยพีบีเอส ไมเ่ก็บคา่สมาชิกและไมห่ารายได้จากการโฆษณาทัง้ทางตรงและแอบแฝง เพื่อให้ไทยพีบีเอสไม่ถกู

แทรกแซงจากกลุม่ทนุทางธุรกิจ 

 
ค าถาม: ไทยพีบีเอสใช้วิธีการใดในการประเมินผลรายการ 

 ไทยพีบีเอสได้ด าเนินการจดัท าเคร่ืองมือวดัคณุภาพและคณุคา่รายการ โดยใช้เคร่ืองเมือ Media Lab ความนิยม

ควบคูก่บัการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชม และมีคณะกรรมการประเมินคณุภาพรายการ  
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ค าถาม: ท าไมการจัดผังรายการของไทยพีบีเอส จึงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ 

 ไทยพีบีเอสมีการปรับเปลีย่นผงัรายการในทกุไตรมาส   เพื่อให้รายการของสถานีมีความหลากหลายจากผู้ผลิต

อิสระตา่งๆ และเปิดโอกาสให้ได้มีช่วงเวลาพฒันาความคิดสร้างสรรค์รายการอยา่งมีคณุภาพ ผู้ชมสามารถดาวน์โหลดผงั

รายการลา่สดุของไทยพีบีเอสได้ที่ program.thaipbs.or.th/schedules/monthly 

 

ค าถาม: ไทยพีบีเอสมีการควบคุมเนือ้หาที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในด้านใดบ้าง 

 ไทยพีบีเอสมีนโยบายข้อบงัคบัในการไมน่ าเสนอรายการท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง เช่น การตอ่สู้ที่แสดงออกถงึ

ความโหดเหีย้ม การทารุณกรรม รายการท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือศีลธรรม เช่น การยัว่ยวนทางเพศ อบายมขุ และ

การใช้ถ้อยค าหยาบคาย 
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