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บทน า 

เพื่อใหผู้ผ้ลิตรายการใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานการผลิตรายการตามท่ีไทยพีบีเอสก าหนด และเพื่อให้

ไดร้ายการท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งดา้นเน้ือหา คุณภาพการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีไทยพีบีเอส

ก าหนดไว ้  ส านกัรายการจึงจดัท า  “ คู่มือผลิตรายการส่ือสาธารณะ ” ไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานดา้น

รายการ “ คู่มือผลิตรายการส่ือสาธารณะ ” ฉบบัน้ีเป็นฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3  พุทธศกัราช 2562 

ประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี 

 หลกัการส าคญัของส่ือเพื่อสาธารณะ 

 การปฏิบติังานดา้นการผลิตรายการ 

 ขอ้ก าหนดการปฏิบติังานดา้นจริยธรรมส าหรับผูผ้ลิตรายการส่ือสาธารณะ 

 ขอ้ก าหนดและมาตราฐานดา้นเทคนิคการผลิตรายการส่ือสาธารณะ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คู่มือผลิตรายการสื่อสาธารณะ | 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คู่มือผลิตรายการสื่อสาธารณะ | 5  

 

 

                         หลักการส าคญัของส่ือเพือ่สาธารณะ 

 

1) ความทัว่ถึง (Universality) 

ส่ือสาธารณะตอ้งด าเนินการ เพื่อประชาชนทั้งประเทศ ตอ้งพยายามเขา้ถึงทุกคน หรือ ส่ือสาธาณะตอ้ง 

“ถูกใช้” โดยคนจ านวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อความเสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตยท่ีพลเมือง

ทุกคนอยูบ่นฐานขอ้มูลข่าวสารเดียวกนั อยา่งไม่แบ่งแยกสถานะทางสังคม หรือรายได ้

 

2) ความหลากหลาย (Diversity) 

ส่ือสาธารณะตอ้งมีความหลากหลาย อยา่งนอ้ยท่ีสุดในดา้นประเภทของรายการ ผูช้มผูฟั้งกลุ่มเป้าหมาย 

และเน้ือหา รวมทั้งประเด็นถกเถียง ทั้งหมายรวมถึงกลุ่มผูผ้ลิตอิสระท่ีหลากหลาย ไม่ผูกขาดกบักลุ่มหน่ึง 

แต่เปิดโอกาสอยา่งกวา้งขวางในการเขา้ถึง เขา้ร่วมงาน เขา้ร่วมเรียนรู้ ร่วมพฒันารายการ ส่ือสาธารณะตอ้ง

ตอบสนองความสนใจของสาธารณะท่ีหลากหลาย โดยน าเสนอรายการหลากประเภท ท่ีแต่ละรายการอาจ

ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มท่ีมีความคาดหวงัความตอ้งการ และลกัษณะ การรับส่ือท่ีต่างกนั 

 

3) ความเป็นอสิระ (Independence) 

องค์การเพื่อส่ือสาธารณะ ตอ้งมีความเป็นอิสระมีท่ีมาของรายไดท่ี้ประกนัความเป็นอิสระจากรัฐ และ

ทุนธุรกิจ และต้องสร้าง หรือ พฒันาความย ัง่ยืนของความเป็นอิสระ ด้วยการได้รับการสนับสนุนจาก

สาธารณะหรือประชาชน ผูผ้ลิตส่ือสาธารณะตอ้งมีเสรีภาพ และความเป็นอิสระดว้ยจริยธรรมวิชาชีพ และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ือสาธารณะต้องเป็นกลาง ส าหรับการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ เป็น

ช่องทางเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารความคิดเห็น และขอ้วิจารณ์ท่ีแตกต่างกนั และตอ้งสร้างกลไกการไหลเวียน 

ของขอ้มูลข่าวสารท่ีเสรี อนัเป็นหลกัการส าคญัของการเคารพสิทธิมนุษยชนของสังคมประชาธิปไตย 
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4) การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน (Human Right Protection) : 

ส่ือสาธารณะ ตอ้งเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่ล่วงละเมิดส่วนบุคคลและครอบครัว เวน้เสียแต่

ความจ าเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของมหาชนส่วนใหญ่ ตอ้งค านึกถึงและถือปฏิบติัในหลกัการสิทธิ

มนุษยชนในทุกขั้นตอนการท างาน และในการผลิตรายการต่าง ๆ 

 

5) ความแตกต่างเฉพาะตัว (Distinctiveness) 

ส่ือสาธารณะตอ้งมีความแตกต่างท่ีโดดเด่นดว้ยคุณลกัษณะของรายการท่ีมีมาตรฐานและรสนิยม เน้ือหา 

รายการตอ้งแตกต่างจากส่ืออ่ืน จนท าให้ผูช้มผูฟั้งสามารถแยกแยะไดใ้นความแตกต่างของคุณภาพ คุณค่า 

จุดยืน และลกัษณะเฉพาะของส่ือสาธารณะ โจทยข์องส่ือสาธารณะจึงมิใช่แค่การผลิตรายการท่ีส่ืออ่ืนไม่

สนใจผลิต แต่ควรมีทั้งยทุธศาสตร์ และจุดมุ่งหมายเพื่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ ท่ีสร้าง

ความแตกต่าง ทั้งดา้นเน้ือหาและวธีิการน าเสนอมีมาตรฐานตามหลกัการแห่งวิชาชีพมีรสนิยม มีความสุภาพ

ท่ีเหมาะสมสอดคล้อง กับธรรมเนียมปฏิบัติ บรรทดัฐานและค่านิยมของชุมชนสังคมนั้น ๆ ผูผ้ลิตส่ือ

สาธารณะ ตอ้งเป็นผูน้ าในการพฒันารายการตน้แบบ 

 

6) ความมส่ีวนร่วม (Participation) 

เป็นคุณลกัษณะส าคญัของส่ือ ท่ียึดค่านิยมประชาธิปไตยทั้งในกระบวนการ และเป้าหมายการท างาน 

การมีส่วนร่วมในระดับผูป้ฏิบติังาน คือวฒันธรรมการท างานด้านรายการท่ีมีการปรึกษาหารือ ระดม

ความคิด ร่วมกนัพฒันาและประเมินคุณภาพ คุณค่า ท่ีค  านึงถึงความคุม้ค่าใชจ่้ายในการท างานเพื่อประโยชน์

สาธารณะเป็นส าคญั ส่วนการมีส่วนร่วมกบัสังคม คือ การเปิดโอกาสให้สังคม อนัหมายถึงผูรั้บส่ือท่ีเป็น

ปัจเจก และกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ได้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการขอ้เสนอแนะ ไป

จนถึงการร้องเรียนเม่ือเห็นวา่องคก์ารปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นไปตามพนัธกิจและจริยธรรม รวมทั้งการ

เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายการอิสระภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการผลิตและเผยแพร่รายการดว้ย 

 

7) การพฒันา (Development) 
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การผลิตรายการ การจดัหา และการเผยแพร่ส่ือเพื่อบริการสาธารณะทั้งเป้าหมายในการพฒันาสังคม ท่ีมี

คุณภาพส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการยอมรับ

ซ่ึงกนัและกนัในความเป็นพหุสังคม เปิดพื้นท่ีให้ผูด้้อยสิทธิไร้เสียงของสังคม ส่งเสริมความเขา้ใจและ

เก้ือกูลกนัของสมาชิกในสังคม ส่ือสาธารณะตอ้งพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการท างานของบุคลากร

องคก์ร และผูร่้วมผลิตรายการอยา่งต่อเน่ือง อนัจะท าให้รายการหรือผลผลิตขององค์การ ไดรั้บการยอมรับ

และเช่ือถือจากสังคม ทั้งในระดบัประเทศ และนานาประเทศ 

 

8) ความเช่ือถือและไว้วางใจได้ (Creditability) 

ส่ือสาธารณะตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจจากสังคม ซ่ึงเป็นผลจากการท างานท่ียึดหลกั

จริยธรรมวชิาชีพ และความรับผดิชอบต่อสังคม การรายงานข่าวและการน าเสนอรายการอยา่งค านึงถึงความ

ถูกตอ้งเท่ียงตรงตามขอ้เท็จจริง ให้ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายไม่ฝักใฝ่ถือขา้ง ไม่ล าเอียงไม่มีอคติ เน้ือหา

รายการท่ีน าเสนอ ตอ้งมีทั้งความกวา้งหรือรอบดา้นและความลุ่มลึก  ไม่รายงานหรือน าเสนอรายการอยา่ง

ต้ืน ๆ ง่าย ๆ หรือรวบรัดเกินไป ตอ้งให้ผูช้มผูฟั้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอย่างเพียงพอกบัความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

ชดัเจน รายการตอ้งสะทอ้นสภาพความเป็นจริงของสังคมระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และระดบัทอ้งถ่ิน โดย

รักษาสมดุลใหเ้หมาะสม 

นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือถือและไวว้างใจได ้จากการท างานดว้ยคุณภาพ มีทกัษะ จรรยาบรรณ

วชิาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมแลว้ ส่ือสาธารณะยงัตอ้งมีการก าหนดกลไกหรือวิธีการให้ผูช้มผูฟั้งมี

โอกาสใหค้วามคิดเห็น ขอ้แนะน า ต่อการใหบ้ริการ และการน าเสนอรายการต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ท่ี

ส าคญัตอ้งมีการรวบรวมเสียงสะทอ้นของผูช้มผูฟั้งแลว้น าเสนอสู่สาธารณะ ทั้งน ามาพิจารณาปรับปรุงการ

ท างาน การผลิต การจดัหา และการเผยแพร่รายการ 

 

9) ปราศจากผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) 

ผูท้  างานส่ือสาธารณะตอ้งไม่ท าให้เกิดความเคลือบแคลงว่าปฏิบติัหน้าท่ีโดยแอบแฝงผลประโยชน์

เฉพาะตน ครอบครัวหรือพวกพอ้ง ประโยชน์ดงักล่าวน้ีมิไดห้มายถึงเฉพาะรายไดห้รือทรัพยสิ์นเงินทอง

เท่านั้น แต่หมายรวมถึงการรายงานหรือการน าเสนอรายการท่ีสนบัสนุนการไดเ้ปรียบของกลุ่มผลประโยชน์ 

กลุ่มกดดนั กลุ่มการเมือง รวมไปถึงการรับของขวญั ของแถม ส่วนลดบริการ การให้กูย้ืม อภินนัทนาการ ท่ี

เกินขอบเขตของไมตรีจิตจากบุคคล องค์กร รวมทั้ง ธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เพราะการกระท า
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ของบุคลากรทุกระดบัไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจย่อมส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ความเช่ือถือและความ

ไวว้างใจ ของสังคมต่อองคก์ร 

ส่ือสาธารณะ ตอ้งสร้างวฒันธรรมความเป็นองคก์ารท่ีมีคุณธรรม และความซ่ือสัตย ์ (Integrity) มี

กลไกการติดตามตรวจสอบ เพื่อมิให้รายการและบุคลากรองค์การรวมทั้งผูผ้ลิตอิสระเขา้ไปเก่ียวขอ้งทั้ง

ทางตรงและแอบแฝงในการน าเสนอสินคา้และบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือทางการเมือง เช่น 

การน าเสนอ หรือส่งเสริมสินคา้ และ/หรือ ผลิตภณัฑ์ การโฆษณาการประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งการปรากฎตวั

เพื่อเป็นพิธีกรในกิจกรรมส่งเสริมการขายการให้ใช้ช่ือสนับสนุนสินคา้ ฯลฯ หรือการกระท าใดท่ีส่งผล

เสียหายต่อภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือขององคก์าร 

เพื่อความโปร่งใสในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน องคก์ารตอ้งให้ผูป้ฏิบติังานทุกคน โดยเฉพาะผูท่ี้

ท  างานเก่ียวกบัการผลิต การจดัหา และการเผยแพร่รายการ เช่น ผูส่ื้อข่าว ผูน้ าเสนอรายการ ผูผ้ลิตรายการ  

ทั้งท่ีเป็นบุคลากรองค์การและผูท้  างานอิสระตอ้งแจง้ขอ้มูล ผลประโยชน์ของส่วนตวั และของ

สมาชิกในครอบครัวท่ีอาจส่งผลต่อการท าหนา้ท่ีในองคก์ารส่ือสาธารณะ หรือ ส.ส.ท.  
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    การปฏิบัติงานด้านการผลติรายการ 
 

ความถูกต้องของเนือ้หา (Accuracy) 

การน าเสนอเน้ือหารายการดว้ยความถูกตอ้งตรงตามขอ้เท็จจริง หลกัการส าคญั ท่ีผูผ้ลิตรายการควร

ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั ไดแ้ก่ 

 การน าข้อมูลใด ๆ ใช้ในการผลิตรายการ ควรใช้ขอ้มูลท่ีได้มาจากการวิจยั สืบค้น คน้ควา้ จาก

แหล่งขอ้มูลตน้ทาง (First Hand Sources) ใหม้ากท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 ก่อนการน าขอ้มูลขอ้เท็จจริงมาใช้ในการผลิตรายการควรตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนทุกคร้ัง ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม (Check and Cross Check) 

 การใชข้อ้มูลขอ้เท็จจริงใด ๆ ในการผลิตรายการ ควรมีหลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัขอ้มูล (Evidence) 

ขอ้เท็จจริงท่ีน ามาใช้ในการผลิต และสามารถอา้งอิงถึงท่ีมาของแหล่งขอ้มูล ขอ้เท็จจริงท่ีน ามาใช้

ได ้

ผูผ้ลิตรายการตอ้งหลีกเล่ียงการน าขอ้มูล ขอ้เท็จจริงใดๆมาใชใ้นรูปแบบหรือวิธีใด  ๆ ท่ีอาจท าให้

ผูช้มไดรั้บขอ้มูลท่ีสับสนคลุมเครือ ไม่ชดัเจนหรืออาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิด โดยอาจมีสาเหตุมาจากการ

เสนอขอ้มูลท่ีขาดความสมบูรณ์ครบถว้น หรืออาจน าเสนอเพียงบางส่วน กรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาดใด ๆ ในการ

น าเสนอ ผูผ้ลิตตอ้งด าเนินการช้ีแจงใหผู้ช้มรับทราบทนัที 

 

การไม่เอนเอยีงเข้าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด (Impartiality) 

 การไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด เป็นคุณลักษณะท่ีเด่นชัดมากท่ีสุดอย่างหน่ึงของส่ือ

สาธารณะ การแสดงถึงคุณสมบติัการไม่เอนเอียงเขา้ข้างฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ไม่ได้ปรากฏให้เห็นแต่เฉพาะ

รายงานข่าว หรือรายการท่ีเก่ียวกับข่าวเท่านั้น แต่การเอนเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะปรากฏต่อ

สาธารณะ ในทุกประเภทรายการ ทุกส่ือของไทยพีบีเอสในทุกมิติ 

 การไม่เอนเอียงเขา้ขา้งฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด มิไดห้มายถึงเฉพาะการน าเสนอเน้ือหาเพียงส่ิงเดียว หลาย

คร้ังท่ีพบว่าการรักษาดุลยภาพของปริมาณการน าเสนออย่างทัว่ถึงก็เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีมีส่วนส าคญั ใน
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การรักษาไวซ่ึ้งคุณสมบติัของการไม่เอนเอียงเขา้ขา้งฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ในฐานะท่ีเป็นส่ือสาธารณะ ไทยพีบีเอส

ไม่แสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกถึงทศันะทางการเมือง การวิพากยว์ิจารณ์ โดยเฉพาะประเด็นขดัแยง้ท่ี

เป็นประเด็นสาธารณะ รวมทั้งนโยบายสาธารณะซ่ึงขดักบัจุดยนืของการเป็นส่ือสาธารณะ 

 

รักษาดุลยภาพในการน าเสนอทั้งเนือ้หาและปริมาณ 

 ผูผ้ลิตรายการควรค านึงถึงเสมอวา่การน าเสนอรายการท่ีอาจมีประเด็นท่ีสร้างความขดัแยง้หรืออาจ

น าไปสู่ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมเป็นเร่ืองท่ีสะทอ้นถึงบทบาทส าคญัของ

ความเป็นส่ือสาธารณะ ผูผ้ลิตรายการควรบริหารจดัการประเด็น และเน้ือหาการน าเสนอ ตลอดจนวิธีการ

และท่าทีในการน าเสนอ เพื่อให้ผูช้มไดรั้บรู้เท่าทนัความจริง ดงันั้น นอกจากการน าเสนอเน้ือหารายการท่ี

ตอ้งไม่เป็นไปเพื่อสนับสนุนหรือรับรองความคิดเห็นหรือ ทศันะของกลุ่มใดฝ่ายใดโดยเฉพาะแล้ว การ

น าเสนอ เน้ือหารายการยงัตอ้งน าเสนออยา่งครอบคลุม ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนัอีกดว้ย 

 กรณีท่ีรายการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีประเด็น หรือความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ผูผ้ลิตรายการควรให้

น ้ าหนกัในการน าเสนอทศันะ หรือ ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างอยา่งเหมาะสม และเท่าเทียม ดว้ยวิธีการ

น าเสนอท่ีเหมาะสม เช่น เปิดโอกาสในมีการโตแ้ยง้ในรายการ อยา่งเท่าเทียมกนั หากน าเสนอรายการดว้ยวิธี

อ่ืนใดท่ีไม่ใช่การแสดงทศันะในรูปแบบการถกเถียง หรือการสัมภาษณ์ ผูท่ี้มีความเห็นสาธารณะท่ีแตกต่างมี

จ านวนมากกวา่หน่ึงตอน ผูผ้ลิตรายการตอ้งรักษาดุลยภาพของความไม่เอนเอียงเขา้ขา้งฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดใน

เชิงภาพรวม 

 

สร้างความไว้วางใจโดยน าเสนอข้อมูลทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนครอบคลมุ 

 ผูผ้ลิตรายการควรน าเสนอรายการดว้ยท่าทีท่ีแสดงออกอยูเ่สมอวา่ รายการท่ีเผยแพร่ทางไทยพีบีเอส

เป็นรายการท่ีไม่มีอคติ ไม่ล าเอียง ให้ความสมดุลเสมอกนั ในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นขดัแยง้ท่ี

อ้ือฉาว ซับซ้อน หรือประเด็นเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ ท่ีมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ ผูผ้ลิตรายการตอ้ง

แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญัในการน าเสนอวา่ไดผ้า่นการไตร่ตรองแลว้อยา่งรอบคอบ วา่การน าเสนอ

ไดร้วบรวมความเห็นหรือทศันะท่ีส าคญัจากทุกหมู่เหล่าอยา่งกวา้งขวาง หลากหลายและครอบคลุม โดยผา่น

การชั่งน ้ าหนกั ความเห็นและทศันะต่าง ๆ เหล่านั้นแล้ว การน าเสนอมีสัดส่วนเหมาะสมไม่เลือกฝ่าย ไม่

เก้ือกูลต่อกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด และผูผ้ลิตรายการตอ้งไม่สอดแทรกความคิดเห็นของรายการหรือผูน้ าเสนอ

รายการ 
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การน าเสนอรายการทีส่ะท้อนความเป็นจริงทีอ่าจท าให้รู้สึกล าเอยีง 

 รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการบางประเภท เช่น รายการละคร ท่ีมีเน้ือหาสะทอ้น เหตุการณ์

ปัจจุบนั หรือเพื่อตีแผ่ปัญหาสังคม ท่ีอาจมีการสะทอ้นภาพท่ีแมต้รงตามความเป็นจริง แต่อาจดูเสมือนวา่มี

ความล าเอียง ผูผ้ลิตรายการตอ้งประเมินโดยใช้เหตุผลอย่างรอบคอบเหมาะสมก่อนการผลิตหรือน าเสนอ 

และหากการน าเสนอนั้น น ามาซ่ึงขอ้โตแ้ยง้ถกเถียงใด ๆติดตามมา ไทยพีบีเอสและผูผ้ลิตรายการตอ้งเปิด

โอกาสให้ฝ่ายท่ีคัดค้าน ได้น าเสนอข้อมูลโต้ตอบผ่านในรายการนั้น ด้วยวิธีการและข้อแนะน าของ           

ไทยพีบีเอส ตามความเหมาะสม 

 

การปกป้องภัยอนัตรายและความรุนแรงของเนือ้หา (Harm & Offence) 

ผูผ้ลิตรายการควรตระหนกัว่า การสร้างความสมดุลในการน าเสนอระหว่างความคิดสร้างสรรค ์   

กบัการน าเสนอเน้ือหาในสภาวะความเป็นไปตามความเป็นจริง อนัเป็นบริบทของสังคม (ในสภาพการณ์

ปัจจุบนัท่ีอาจมีความเส่ียงสูงในการเสนอเน้ือหาหรือ รูปแบบบางประการท่ีอาจเป็นการก่อให้เกิดอนัตราย

หรือการกระตุน้ความรุนแรง รวมทั้งการกระท าความผิดในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ) เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูผ้ลิต

ตอ้งสร้าง ความสมดุลในการน าเสนอผ่านภาพหรือเสียงโดยป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและผูช้ม 

โดยเฉพาะผูช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชน 

 เน้ือหารายการท่ีน าเสนอ ตอ้งไม่เป็นการท าลาย หรือลดคุณค่าของการด ารงไวซ่ึ้งการมีสุขภาวะท่ีดี 

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม แก่ผูช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ผูผ้ลิตตอ้งรับผดิชอบในการน าเสนอเน้ือหา 

เพื่อปกป้องผูช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม บนความสมดุลท่ีเหมาะสมระหว่างคุณค่า

ของเน้ือหากบัสิทธิในการไดรั้บรู้ข่าวสารขอ้มูล ผูผ้ลิตตอ้งแน่ใจว่า เน้ือหาท่ีน าเสนอไดผ้่านการพิจารณา

แลว้วา่มีขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความเหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน 

 การสร้างความสมดุลท่ีเหมาะสมระหว่างความคิดสร้างสรรค ์กบัความล่อแหลม เช่น การน าเสนอ

ภาพหรือเสียงท่ีเป็นสัญลักษณ์ หรือความสมดุลระหว่งความต้องการ ผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการ

น าเสนอกบัการเส่ียงต่อการกระตุน้ให้เกิดความรุนแรง เช่น การน าเสนอขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ หรือ

สถานการณ์ ทั้งท่ีเป็นจริงหรือภาพเหตุการณ์จ าลอง ซ่ึงแสดงถึงความรุนแรง อาชญากรรมหรือการกระท าผิด

กฎหมาย ทั้งท่ีอาจมุ่งหมายน าเสนอเพื่อเป็นการตกัเตือน ผูผ้ลิตตอ้งด าเนินการ โดยค านึงถึงความระมดัระวงั 

และตอ้งไม่ให้เน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือเพื่อตกัเตือนหรือเป็นอุทาหรณ์ กลายเป็นสาเหตุในการสร้างแรงกระตุน้

ใหเ้กิดความรุนแรง อาชญากรรม หรือการกระท าผดิกฎหมายเสียเอง 
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ลขิสิทธ์ิ และการใช้ประโยชน์รายการของไทยพบีีเอส 

 รายการท่ีไทยพีบีเอสจ้างผลิต , จ้างด าเนิการผลิต, ซ้ือลิขสิทธ์ิในระยะเวลาท่ีก าหนด, โดยใช้

งบประมาณของไทยพีบีเอสเป็นลิขสิทธ์ิของไทยพีบีเอส รายการท่ีไดรั้บมอบลิขสิทธ์ิให้เผยแพร่, รายการ

ร่วมผลิตกบัองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ โดยท่ีอาจไดรั้บการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบางส่วน หรือ

ทั้งหมด การใช้ลิขสิทธ์ิให้เป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงระหวา่งไทยพีบีเอสกบัหน่วยงาน หรือ องค์กร

ร่วมผลิต 

 รายการท่ีไทยพีบีเอสเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ผูผ้ลิตรายการตอ้งผลิตและส่งมอบรายการให้แก่ไทยพีบี

เอส ตามเง่ือนไขและคุณภาพ ตามขอ้ก าหนดและสัญญาจา้งผลิต ผูผ้ลิตตอ้งไม่น ารายการบางส่วน หรือ

ทั้งหมดไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อ่ืนใด เช่น น าไปใช้ขอรับการสนบัสนุน, แสวงหาผูอุ้ปการคุณ, 

สปอนเซอร์บางส่วนหรือทั้งหมด, การรับการบริจาค, ร่วมสมทบทุนการผลิตจากองค์กร หน่วยงานใด ๆ 

หรือวิธีการหรือช่องทางอ่ืนใด รวมทั้งไม่น ารายการบางส่วน หรือทั้งหมด ไปใช้เผยแพร่ในรูปแบบหรือ

ช่องทางส่ือ ชนิดหรือระบบอ่ืนใด โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากไทยพีบีเอส 

 หากผูผ้ลิตรายการ ท่ีประสงคจ์ะด าเนินการใด ๆ เพื่อเผยแพร่รายการโดยเป็นประโยชน์ สาธารณะ

หรือเพื่อการประชาสัมพนัธ์รายการ ท่ีผลิตในช่องทางหรือระบบแพร่ภาพอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่ือของไทยพีบีเอส 

ผูผ้ลิตรายการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดโดยตอ้งเสนอแผนงาน ให้ไทยพีบีเอสพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อนด าเนินการ 

 

รายการผลิตโดยหน่วยงานอื่น, รายการที่มีข้อตกลงความร่วมมือผลิตระหว่าง ไทยพีบีเอสกับ

หน่วยงานอืน่ 

 ไทยพีบีเอส อาจรับการสนบัสนุนการผลิตรายการ จากหน่วยงาน องค์กร อ่ืนใด บนหลกัการของ

การไม่เอ้ือต่อประโยชน์ หรือ ผลตอบแทนในเชิงพาณิชย ์โดยมีรูปแบบในการด าเนินการผลิตรายการใน

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 รายการร่วมผลิต สอดคลอ้งกบัแผนการผลิตรายการประจ าปีของไทยพีบีเอส 

 รายการร่วมผลิต มีจุดมุ่งหมายรายการ (Program Purpose)  ตามท่ีนโยบาย ส.ส.ท. ก าหนด 

 รายการร่วมผลิต ตอ้งไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน (Corporate Image)  

ประชาสัมพนัธ์ นโยบายของหน่วยงาน หรือเพื่อมุ่งหมายในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร
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องคก์ร (Personal Branding) ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคลอ้งหรือเป็นไปตามแผนรณรงคเ์พื่อการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์องคก์ร ท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่นช่วงเวลานั้น 

 การร่วมทุนผลิตรายการระหวา่งไทยพีบีเอส กบั องค์กร หรือหน่วยงาน ท่ีตกลงให้การสนบัสนุน

การผลิตตอ้งมีขอ้ตกลงในเร่ืองลิขสิทธ์ิ เช่น ขอ้ตกลงในการถือการใช้ลิขสิทธ์ิร่วมกนั โดยมุ่งเพื่อ

ประโยชนส์าธารณะเป็นส าคญั 

 

 ลขิสิทธ์ิรายการร่วมผลติ 

 ลิขสิทธ์ิและการใชป้ระโยชน์จากลิขสิทธ์ิรายการท่ีผลิตโดยองคก์รอ่ืน หรือผลิตและเผยแพร่รายการ

ตามขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างไทยพีบีเอสกบัองค์กรอ่ืนให้เป็นไปตามเง่ือนไข และขอ้ตกลงระหว่าง

ไทยพีบีเอสกบัองค์กรผูผ้ลิตรายการ หรือร่วมผลิตรายการ หรือ เจา้ของลิขสิทธ์ิรายการองคก์รอ่ืนอาจผลิต

รายการเพื่อน าออกเผยแพร่ทางไทยพีบีเอสและอาจมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ หรือการเผยแพร่ ทั้งน้ีให้

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไทยพีบีเอสก าหนด หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอส และองค์กร หรือ

หน่วยงาน ร่วมผลิตรายการ 

 

การแสดงตัวอกัษรหรืออตัลกัษณ์ (Logo) ของผู้ร่วมสนับสนุนรายการ หรือร่วมผลติรายการ 

 ไทยพีบีเอส อาจรับการสนับสนุน และความช่วยเหลือในการผลิตรายการ ท่ีมีประโยชน์ต่อ

สาธารณะ บนหลกัการของการไม่เอ้ือต่อประโยชน์หรือผลตอบแทนในเชิงพาณิชย ์ดงันั้นผูผ้ลิตรายการท่ี

ไดรั้บคดัเลือกให้ผลิตรายการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของไทยพีบีเอส ท่ีก าหนดไวใ้นส่วนของการจดัท า

ตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์อ่ืนใดในเน้ือหารายการ ดงัน้ี 

- การแสดงขอ้ความระหวา่งการน าเสนอเน้ือหารายการตอ้งไม่มีโลโก ้สัญลกัษณ์รายการอ่ืนใด 

นอกจากโลโกข้องรายการเท่านั้น สามารถแสดงช่ือ ต าแหน่งและหน่วยงาน ของผูร่้วมรายการ

ได ้โดยตอ้งมีความถ่ีท่ีเหมาะสมและตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของผู ้

ร่วมรายการ 

- ในกรณีท่ีจะมีการแสดงขอ้ความประชาสัมพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท์ สถานท่ีติดต่อกรณีเพื่อ

ประโยชน์ต่อสาธารณะชน ใหท้  าหนงัสือขออนุญาตไทยพีบีเอสล่วงหนา้เป็นกรณีไป ในกรณีท่ี

มีการประชาสัมพนัธ์ภาพตวัอยา่งรายการตอนต่อไป ไม่ตอ้งระบุวนัเวลาออกอากาศในเน้ือหา
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รายการหรือซอ้นอกัษรในรายการ (ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการท่ีไทยพีบีเอส จะน ารายการไปใช้

ในกรณีอ่ืน ๆ ต่อไป)  

 ขณะถ่ายท ารายการให้หลีกเล่ียงภาพตราสัญลักษณ์สินค้า และบริการท่ีส่ือหรือแฝงไปในทาง

โฆษณา และประชาสัมพนัธ์สินคา้ และบริการนั้น ห้ามมีภาพป้ายโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บุหร่ีโดย

เด็ดขาด การข้ึนขอ้ความใด ๆ ในรายการตอ้งไม่เป็นการรบกวนผูช้ม 

 

การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลติรายการร่วมผลติ 

 รายการไทยพีบีเอสร่วมผลิตกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ใช้หลักเกณฑ์การปฏิบติังานในการ

ควบคุมรายการ และควบคุมคุณภาพการผลิตรายการเช่นเดียวกบัรายการของไทยพีบีเอส โดยหน่วยงานหรือ

องค์กรท่ีร่วมผลิตอาจแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน หรือองค์กร ร่วมผลิตให้ท าหน้าท่ีร่วมกบัเจา้หน้าท่ี

ควบคุมรายการของไทยพีบีเอสได ้แต่ตอ้งถือเอามาตรฐานการปฏิบติังานการผลิตรายการของไทยพีบีเอส 

เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติังานผลิต ผูผ้ลิตรายการร่วมผลิต พึงรับฟังและปฏิบติัตามขอ้แนะน าของ

เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการท่ีไทยพีบีเอสแต่งตั้งข้ึน เช่นเดียวกบัผูผ้ลิตรายการของไทยพีบีเอส 

 

ก าหนดเวลาในการน ารายการแพร่ภาพออกอากาศ 

 กรรมการบริหาร ส.ส.ท.มีหนา้ท่ีอนุมติัผงั และรายการท่ีแพร่ภาพออกอากาศทางไทยพีบีเอส และ

จะประกาศผงัและรายการ ต่อสาธารณะก่อนถึงเวลาออกอากาศในแต่ละไตรมาส การก าหนดวนัเวลา

ออกอากาศ หรือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขผงัรายการ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงรายการตามผงัเวลาออกอากาศ

เฉพาะกิจเป็นไปตามความเหมาะสม การงดออกอากาศหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ

ผูช้ม และต่อการปฏิบติังานของผูผ้ลิต ไทยพีบีเอสจะมีหนงัสือแจง้ให้ผูผ้ลิตทราบล่วงหนา้ตามสมควร 

 กรณีรายการท่ีเกิดจากความร่วมมือผลิตหรือสนับสนุนงบประมาณการผลิตโดยหน่วยงานอ่ืนท่ี

ไม่ใช่หน่วยงานของ ส.ส.ท. ไม่สามารถเลือกเวลาออกอากาศ หรือก าหนดเวลาเร่ิมและส้ินสุด ในการน า

รายการเพื่อออกอากาศได ้เน่ืองจากเป็นอ านาจและการพิจารณา ของกรรมการบริหาร ส.ส.ท. การสนบัสนุน

การผลิต ร่วมผลิต หรือสนบัสนุนงบประมาณการผลิตของหน่วยงานอ่ืนไม่มีผลท าให้อ านาจในการพิจารณา

ดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป 
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การอ านวยการผลติ การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลติ 

 ไทยพีบีเอส มีสถานะเป็นผูอ้  านวยการผลิตรายการต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่ทางส่ือโทรทศัน์ การอ านวยการ

ผลิตรวมถึงการควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการด าเนินงานโดยส านกัรายการ 

ไทยพีบีเอส 

การควบคุมรายการ หมายถึง การก ากบัควบคุมให้การผลิตรายการเป็นไปตามแผนจดัท ารายการ, 

จุดมุ่งหมายรายการ (Program Purpose) และแผนการผลิตรายการ ส่วนการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการ 

มีความมุ่งหมายให้การผลิตรายการโดยผูผ้ลิตหรือหน่วยงานร่วมผลิต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและ

ขอ้ก าหนดของไทยพีบีเอส 

 กลไกการควบคุมคุณภาพรายการเป็นการท างานร่วมกนัด้วยความร่วมมือระหว่างผูผ้ลิตรายการ 

และเจ้าหน้าท่ีควบคุมรายการ ท่ีแต่งตั้ งจากเจ้าหน้าท่ีส านักรายการ ไทยพีบีเอส ให้มีภารกิจรับผิดชอบ

ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการต่าง ๆ ท่ีผลิตและแพร่ภาพทางไทยพีบีเอส ผูผ้ลิต

รายการควรให้ความร่วมมือในการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการ โดยการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ

เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการอยา่งเคร่งครัด สม ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาการผลิตรายการตามสัญญาจา้ง 

 เจ้าหน้าท่ี “ควบคุมรายการ” มีหน้าท่ีในการ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจพิจารณาเน้ือหารายการ 

ควบคุมคุณภาพ ในขั้นตอนกระบวนการก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลงัการผลิตรายการ 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเน้ือหารายการ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน และ

ขอ้ก าหนดดา้นเทคนิค ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขรายการ ในฐานะท่ีปรึกษาหรือช่วย

อ านวยการอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานผลิต หรือหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไทยพีบี เอสก าหนด และแจง้ให้

ผูผ้ลิตรายการทราบอยา่งเป็นทางการเพื่อด าเนินการตามขอ้แนะน าของไทยพีบีเอส 

 เจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมรายการเป็นตวัแทนของไทยพีบีเอส เพื่อท างานร่วมกบัผูผ้ลิตรายการ เพื่อให้

กระบวนการผลิตรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผูผ้ลิตรายการควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ เพื่อ

ด าเนินการตามขอ้แนะน าของผูค้วบคุมรายการ รวมทั้งปฏิบติัตามขอ้แนะน าของเจา้หน้าท่ีอ่ืนท่ีผูค้วบคุม

รายการมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานกบัผูผ้ลิตรายการ 
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การพฒันารายการทีผ่่านการคดัเลอืกเพือ่ผลติและเผยแพร่ทางไทยพบีีเอส 

 ผูผ้ลิตรายการท่ีไดรั้บการคดัเลือก โดยผา่นกระบวนการคดัสรรและคดัเลือกตามระเบียบ ส.ส.ท. วา่

ดว้ยการจดัหา จดัจา้งเพื่อผลิตรายการโทรทศัน์และรายการท่ีไทยพีบีเอสร่วมผลิตรายการกบัหน่วยงานหรือ

องค์กรอ่ืนใดทุกรายการ ตอ้งเขา้สู่กระบวนการพฒันารายการ (Program Development) เพื่อพฒันาให้มี

คุณสมบติัความเป็นส่ือสาธารณะ การพฒันารายการท่ีผา่นการคดัสรร และคดัเลือก จะใช้ระยะเวลาในการ

พฒันาแนวคิด รูปแบบรายการ และการน าเสนอรายการ แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัรายละเอียดชนิด ประเภทของ

แต่ละรายการ ตั้งแต่ 60 ถึง 180 วนั ก่อนเขา้สู่กระบวนการผลิตรายการ โดยระหวา่งนั้นไทยพีบีเอส อาจ

ขอใหผู้ผ้ลิตรายการ ทดลองผลิตรายการบางส่วน หรือทั้งหมดเพื่อเป็นการทดสอบแนวคิดและการน าเสนอ

ก่อนการผลิตจริงก็ได ้

 แผนการพฒันารายการ เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการ จะหารือร่วมกบัผูผ้ลิตรายการ เพื่อก าหนดแผน

และประเมินการพฒันารายการ โดยมีความเห็นชอบร่วมกนั ไทยพีบีเอส อาจแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีจากส่วนงาน

อ่ืนให้เขา้ร่วมเป็น คณะท างานเพื่อการพฒันารายการไดต้ามความจ าเป็น ผูผ้ลิตรายการควรให้ความร่วมมือ

ในการเขา้ร่วมและปฏิบติัตามแผนงานการพฒันารายการ รวมทั้งให้ความใส่ใจ ในขอ้แนะน าของผูค้วบคุม

รายการ หรือคณะท างานเพื่อพฒันารายการ หากรายการท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการพฒันามีความก้าวหน้า 

นอ้ยกว่าท่ีก าหนดไวต้ามแผนงาน ผูค้วบคุมรายการอาจขยายระยะเวลาในการพฒันารายการต่อไป จนกว่า

ผูผ้ลิตจะมีความพร้อมเขา้ สู่กระบวนการผลิต 

 

การผลติรายการตามรูปแบบทีก่ าหนด และการเปลีย่นแปลง 

 ผูผ้ลิตรายการไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตรายการ โดยผา่นกระบวนการคดัสรรและคดัเลือกตาม 

ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าดว้ยการจดัหา จดัจา้งเพื่อผลิตรายการส่ือสาธารณะ ผูผ้ลิตรายการตอ้งด าเนินการผลิต

รายการให้เป็นไปตามขอ้เสนอรายการ ทั้งแนวคิดหลกั (Concept) ความคิดสร้างสรรค ์(Creative & Ideas). 

ขอบเขตเน้ือหา (Content) , จุดมุ่งหมายของรายการ (Program Purpose)  รูปแบบรายการ (Format), งาน

ศิลปกรรม, งานด้านเทคนิคการผลิต รวมทั้งองค์ประกอบท่ีถือเป็นสาระส าคญัในการผลิตรายการ เช่น 

รูปแบบฉาก ผูด้  าเนินรายการหลัก ผูแ้สดงหลัก หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ในการผลิตให้เป็นตามเง่ือนไข

ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัสรรและคดัเลือก 

 ในขั้นตอนการพฒันารายการ ผูผ้ลิตรายการตอ้งไม่เปล่ียนแปลงแกไ้ขสาระส าคญัของรายการใด ๆ 

โดยพลการหรือไม่ผา่นการพิจารณาร่วมกนัระหวา่งไทยพีบีเอสกบัผูผ้ลิตรายการ ส าหรับกรณีท่ีไทยพีบีเอส
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พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง แกไ้ขส่วนประกอบใด ๆในรายการ ทั้งท่ีเป็น

สาระส าคญัหรือไม่ก็ตาม ผูผ้ลิตรายการพึงให้ความร่วมมือในการร่วมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงท่ี

เหมาะสมตามข้อแนะน าของไทยพีบีเอส การเปล่ียนแปลงใด  ๆจากข้อเสนอรายการต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของไทยพีบีเอส และไม่ท าให้ผูผ้ลิตไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้ผูผ้ลิต

รายการ การเปล่ียนแปลงใด ๆ ตอ้งมุ่งหมาย เพื่อให้รายการมีคุณภาพดีข้ึน ผูค้วบคุมรายการตอ้งท าบนัทึก 

ประเมินผลหลงักระบวนการพฒันารายการส่งมอบให้ผูผ้ลิต และเก็บบนัทึกส าเนา ไวใ้นประวติัการผลิต

รายการ 

 

การผลติรายการเพือ่ทดสอบแนวความคดิ ( Program Demo /Program Pilot )  

 ในกระบวนการก่อนเตรียมการผลิตซ่ึ ง เ ป็นขั้ นตอนในการพัฒนารายการ (Production 

Development) และพฒันาส่วนท่ีเป็นรายละเอียดการผลิต ส านกัรายการอาจก าหนดไวต้ั้งแต่ตน้หรือก าหนด

ภายหลงัให้การผลิตรายการบางรายการ ตอ้งท าการผลิตรายการเพื่อทดสอบแนวคิด ( Program Demo / 

Program Pilot ) โดยอาจก าหนดความตอ้งการ ความยาวรายการ คุณภาพหรือองคป์ระกอบส าคญัท่ีตอ้งการ

ทดสอบ หรือแมแ้ต่ผลิตรายการทดสอบเสมือนการผลิตรายการจริง ทั้งน้ีให้งบประมาณการผลิตรายการ

ทดสอบเป็นงบประมาณท่ีส านกัรายการก าหนดไว ้

 การด าเนินการในขั้นตอนการพฒันารายการ การพิจารณา หรือการตกลงเง่ือนไขการผลิตรายการ

อาจมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ไปตามท่ีส านักรายการพิจารณา ผูผ้ลิตรายการควรด าเนินการผลิตตาม

ขอ้ตกลงร่วมกนั ท่ีจะไดท้  าการบนัทึกรายละเอียดไวใ้นทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน และผูผ้ลิตรายการ

รับรู้และลงนามรับทราบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการผลิตรายการหรือการปรับปรุงรายการใด ๆ ก่อนเขา้สู่

ขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

 การเปล่ียนแปลงแกไ้ขปรับปรุงรายการใด ๆ เป็นความเห็นพอ้งและยินยอมร่วมกนั ระหวา่งผูผ้ลิต

รายการและไทยพีบีเอส โดยส านกัรายการ และเปล่ียนแปลงแกไ้ขใด ๆ ตอ้งไม่ขดักบัขอ้ตกลงในสัญญาจา้ง

ผลิตรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของไทยพีบีเอส การเปล่ียนแปลงใด ๆ ไม่เป็นไปเพื่อเอ้ือประโยชน์

ใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายการ และตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความเสียหาย ทั้งต่อไทยพีบีเอสและผูผ้ลิตรายการ 
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การควบคุมรายการ :  การวางแผนการผลติรายการ 

 การควบคุมคุณภาพก่อนเตรียมการผลิต คือ ขั้นตอนการวางแผนการผลิตรายการ (Production Plan) 

ขั้นตอนน้ีเร่ิมตน้ข้ึน หลงัจากไดรั้บอนุมติัใหเ้ร่ิมตน้ผลิตรายการ หรือหลงัจากลงนามในสัญญาจา้งผลิต 

 จุดมุ่งหมายของกระบวนการควบคุมคุณภาพก่อนการเตรียมการผลิตรายการ มีจุดมุ่งหมายส าคญั 

เพื่อให้การผลิตรายการเป็นไปตามแผนการผลิตรายการประจ าปีของส านักรายการและเพื่อเ ป็นการสร้าง

หลกัประกนัว่ารายการท่ีผ่านการควบคุมคุณภาพก่อนการผลิตแล้ว จะสามารถผลิตรายการเสร็จส้ินตาม

เป้าหมายในแผนการผลิตภายในระยะเวลาท่ีก าหนด รายการท่ีผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด และเง่ือนไขของสัญญา การปฏิบติังานระหวา่งกระบวนการการผลิต และ หลงัการผลิตรายการ

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 ผูผ้ลิตรายการ สามารถผลิตรายการ ให้ตรงตามความมุ่งหวงั รายการสามารถสะทอ้นเน้ือหาตรง

ความมุ่งหมาย รายการ (Program Propose) และมีคุณภาพตามท่ีก าหนดทั้งในส่วนท่ีเป็นเน้ือหา (Editorial 

Quality) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Quality) และ ดา้นการผลิต (Production Quality) รวมทั้งเพื่อ

ควบคุมค่าใชจ่้ายในการผลิตรายการใหอ้ยูภ่ายใตง้บประมาณการผลิตท่ีคุม้ค่า และเหมาะสม 

 ผูผ้ลิตรายการ เสนอรายละเอียดแผนการผลิตรายการ ท่ีส านกัรายการ ไทยพีบีเอส ภายหลงัลงนาม

ในสัญญาหรือ ไดรั้บการอนุมติั ให้เร่ิมผลิตรายการ เพื่อพิจารณาแนวทางในการพฒันาและก าหนดทิศทาง

รายการร่วมกนัก่อนเขา้สู่กระบวนการผลิต โดยแผนการผลิตรายการประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 

 โครงรายการหรือเร่ืองคดัยอ่ (Treatment) ตามจ านวนตอนท่ีระบุในสัญญาจา้งหรือตามจ านวน

ท่ีเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการก าหนดใหเ้สนอ 

 แนวคิดรายการ (Concept) แนวความคิดสร้างสรรค ์(Creative Ideas)  

 วิธีและรูปแบบการน าเสนอ (Program Format), บทโทรทศัน์ บทละคร ตามท่ีผูค้วบคุมรายการ

ใหค้  าแนะน า 

 รูปแบบและองคป์ระกอบงานดา้นศิลปกรรม เช่น แบบฉากรายการ ฉากการแสดง สถานท่ีถ่าย

ท า อุปกรณ์ประกอบ การแสดง อุปกรณ์ประกอบฉาก รูปแบบเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย 

 ขอ้เสนอรายช่ือ ผูด้  าเนินรายการ รายช่ือผูแ้สดงหลัก และผูแ้สดงสมทบ กรณีท่ีเป็นรายการ

ละคร ใหผู้ผ้ลิตรายการ น าเสนอแผนงาน คดัเลือกผูแ้สดง (Casting) หรือภาพถ่ายนกัแสดง 

 แผนงานผลิตงานเพลงและดนตรีประกอบรายการ งาน Jingle งานผลิต ไตเต้ิลรายการ 
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 รายละเอียดการใชเ้ทคนิค อุปกรณ์เคร่ืองมือ ระบบการบนัทึกรายการ ระบบการถ่ายท า เทคนิค

การตดัต่อ ระบบ และเทคนิคในการบนัทึกเสียง การใชเ้ทคนิคพิเศษและขอ้เสนอดา้นเทคนิคท่ี

ตอ้งระบุระบบและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต รายช่ือสตูดิโอ หรือผูด้  า เนินงานหลงัการผลิต เช่น 

ห้องตดัต่อ บนัทึกเสียง เพื่องานผลิตท่ีมาตรฐาน ตามท่ีไทยพีบีเอสก าหนด เทคนิคอ่ืนท่ีใชใ้น

การผลิตรายการ ฯลฯ แผนงานผลิตรายการท่ีมีรายละเอียด ระบุลกัษณะงานท่ีมีแผนด าเนินการ 

ก าหนดวนัเร่ิมตน้และเสร็จส้ิน ระบุสถานท่ีถ่ายท าหรือบนัทึกรายการ รวมทั้งแผน งานส ารอง

กรณีมีการเปล่ียนแปลง 

 รายละเอียดดา้นลิขสิทธ์ิ 

 ทีมท่ีปรึกษารายการ, ทีมวจิยัขอ้มูล (หากมี), รายงานการคน้ควา้วจิยั ฯลฯ 

 รายละเอียดงานดา้น Graphic Design เช่น รูปแบบการใชอ้งคป์ระกอบดา้น Computer Graphic 

 แผนงานประชาสัมพนัธ์รายการ 

 อ่ืนๆ ตามท่ีผูค้วบคุมรายการขอให้ ผูผ้ลิตด าเนินการเพิ่มเติมท่ีท าให้ด าเนินการผลิตเป็นไปดว้ย

ความถูกตอ้งครบถว้น 

ในขั้นตอนการวางแผนการผลิต ผู ้ผลิตรายการและผู ้ควบคุมรายการร่วมกันพัฒนารายการ 

(Production Development) ภายในเวลา ท่ีก าหนดไวต้ามแผนการผลิตหรือตามความเหมาะสม ผูผ้ลิตรายการ

ควรใหค้วามร่วมมือในการน าเสนอขอ้มูลการปฏิบติังานในทุกขั้นตอนอยา่งละเอียดตามแผนงาน หรือตามท่ี

เจา้หน้าท่ีส านกัรายการร้องขอให้ผูผ้ลิตรายการด าเนินการ รวมทั้งปรับปรุงขอ้แกไ้ขในส่วนต่างๆ ท่ีไดรั้บ

ค าแนะน าจากส านักรายการ หรือตามท่ีผูผ้ลิตรายการพิจารณาร่วมกบัส านกัรายการและน าส่งรายละเอียด

การแกไ้ข ปรับปรุงเพื่อพิจารณาจนกว่าจะไดข้อ้สรุปร่วมกนัต่อไป ผูผ้ลิตรายการจะสามารถด าเนินการใน

ขั้นตอนใดๆ ต่อไปได้นั้น ตอ้งผ่านการเห็นชอบจากส านักรายการก่อน การด าเนินการใด ๆ ของผูผ้ลิต

รายการท่ียงัไม่ผา่นความเห็นชอบจากส านกัรายการ หากมีความเสียหายเกิดข้ึน ผูผ้ลิตรายการตอ้งรับผิดชอบ

ผลจากการด าเนินการนั้น 

 

การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลติและคุณภาพการผลติ ขั้นตอนเตรียมการผลติ 

 ความมุ่งหมายในการควบคุมคุณภาพกระบวนการเตรียมการผลิตรายการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

เน้ือหา (Editorial QC) รายการ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ การผลิตรายการจะเป็นไปตามแผนการผลิตรายการท่ีผา่นการ

พฒันาเน้ือหา รูปแบบ และแนวคิดการน าเสนอ 
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 การควบคุมคุณภาพในกระบวนการเตรียมการผลิต พิจารณาสาระส าคญัด้านเน้ือหา และแนวคิด

สร้างสรรค ์เป็นองคป์ระกอบหลกั ผูผ้ลิตรายการตอ้งน าเสนอประเด็นน าเสนอและสาระส าคญัดา้นแนวคิด 

ท่ีจะน าเสนอในรายการทุกตอน (Line up) หรือตามท่ีผูค้วบคุมรายการก าหนด โดยรายละเอียดแต่ละตอน

ประกอบดว้ย แนวคิด และประเด็นน าเสนอหลกั ส าหรับรายการละครให้เสนอโครงเร่ืองยอ่ (Treatment) ทั้ง

เร่ือง หรือเร่ืองย่อ (Synopsis)เป็นรายตอน รายละเอียดแผนเตรียมการผลิต เช่น สถานท่ีถ่ายท า แนวทางใน

การน าเสนอ รูปแบบและวิธีการน าเสนอ ผูร่้วมรายการ องคป์ระกอบดา้นศิลปกรรม หรืออ่ืนๆท่ีจ าเป็นใน

การผลิตแต่ละตอน ผูผ้ลิตรายการอาจน าเสนอแผนเตรียมการผลิตคร้ังเดียว โดยมีรายละเอียดครบถว้นทุก

ตอน หรือก าหนดส่งเป็นงวด ตามท่ีตกลงกบัเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการ 

 หากในกระบวนการผลิตจริงมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีไม่ใช่สาระส าคญั ผูผ้ลิตรายการประเมินแลว้

วา่มีผลกระทบรายการเพียงเล็กนอ้ย ผูผ้ลิตรายการอาจแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการทราบ ในระหว่าง

ปฏิบติังานผลิตรายการได ้หากเป็นกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบหรือมีผลท าให้ประเด็น

น าเสนอเน้ือหา แนวคิด หรือองค์ประกอบอ่ืนใด ท่ีเป็นสาระส าคญัของรายการเปล่ียนแปลงไป ผูผ้ลิต

รายการตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมการผลิตทราบโดยเร็ว ส านกัรายการจะประเมินผลกระทบและพิจารณา 

เพื่อให้ผูผ้ลิตรายการด าเนินการต่อไป ผูผ้ลิตรายการตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดแ้จง้หารือ 

 

การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลติและคุณภาพการผลติ ขั้นตอนการผลติ 

 การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพื่อควบคุมคุณภาพใน

ระหวา่งท่ีมีการปฏิบติังานผลิต ซ่ึง โดยปกติแลว้ในระหวา่งการผลิต ไทยพีบีเอส อาจมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ี

ควบคุมรายการเขา้ร่วมในกระบวนการผลิตรายการ ไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ให้ผูผ้ลิต

รายการทราบล่วงหนา้ ผูผ้ลิตรายการควรแจง้ตารางการปฏิบติังานผลิตรายการ ให้เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการ

ทราบทุกคร้ัง เม่ือมีคิวการปฏิบติังานผลิตรายการ 

 การควบคุมคุณภาพการผลิตในขั้นตอนการผลิต มุ่งหมายให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต การ

ด าเนินการใด ๆ ในขั้นตอนการผลิตของผูผ้ลิตรายการควรอยู่ในการติดตามควบคุมของไทยพีบีเอส โดยผู ้

ควบคุมรายการจะจดัท ารายงานผล และประเมินกระบวนการควบคุมรายการในขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็น

บนัทึกรายงานสภาพความพร้อมในการผลิตของผูผ้ลิตในระบบขอ้มูลรายการ ผูค้วบคุมรายการจะท าการ

ติดตามตรวจสอบปัญหาในการผลิต รวมทั้งรับทราบปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของผูผ้ลิต รวมทั้งให้

ค  าปรึกษาแก่ผูผ้ลิตรายการเพื่อให้การด าเนินงานผลิตมีความเรียบร้อยราบร่ืน สามารถขจดัปัญหาและ
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อุปสรรคท่ีอาจท าใหก้ระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามแผนการผลิตก่อน ท่ีปัญหาจะเกิดข้ึน เพื่อลดความเส่ียง

ท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตรายการ 

 

สาระส าคัญทีผู้่ควบคุมรายการ ด าเนินการเพือ่ควบคุมคุณภาพการผลติในข้ันตอนการผลติ      

 การผลิตตามก าหนดไวใ้นแผนการผลิต 

 การผลิตด าเนินไปตามมาตรฐานดา้นเทคนิคในการผลิต เช่น คุณสมบติั จ  านวน ประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต 

 คุณภาพการบริหารจดัการกองงานถ่ายท า 

 คุณภาพดา้นงานศิลปกรรม สถานท่ี ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เคร่ืองแต่งกาย 

 คุณภาพการก ากบัภาพ แสง และเสียง เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการผลิต 

 คุณภาพการก ากบัผูแ้สดง นกัแสดง ผูด้  าเนินรายการ ผูร่้วมรายการ 

 ปัญหา อุปสรรค และการแกไ้ขในขณะปฏิบติังานการผลิต 

 

การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลติและคุณภาพการผลติขั้นตอนหลงัการผลติ 

 การควบคุมคุณภาพกระบวนการหลงัการผลิตรายการ หมายถึง กระบวนการควบคุมคุณภาพใน

ขั้นตอน การแกสี้ภาพ การตดัต่อ ล าดบัภาพ งานพากยเ์สียง งานกราฟิก งาน Computer Graphic งานดนตรี

ประกอบการลงเสียงบรรยาย และการผสมเสียง (Mixed down)  การแปลงสัญญาณภาพ ฯลฯ จนกระทัง่

กระบวนการผลิตรายการแลว้เสร็จ รวมไปถึงขั้นตอนการส่งมอบรายการ ขั้นตอนการตรวจพิจารณารายการ 

ขั้นตอนการตรวจคุณภาพ ดา้นเทคนิคและการน ารายการเขา้สู่ระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส พร้อมแพร่

ภาพออกอากาศใหเ้ป็นไปตามขอ้ปฏิบติัดา้นเทคนิคและขอ้แนะน าของฝ่ายตรวจพิจารณารายการ 

 

สาระส าคัญทีผู้่ควบคุมรายการ ด าเนินการเพือ่ควบคุมคุณภาพการผลติในขั้นตอนหลงัการผลติ 

 การควบคุมคุณภาพดา้นเน้ือหา 

 การตดัต่อล าดบัภาพ ใหมี้คุณภาพดา้นเน้ือหาตรงตามแผนการผลิต บทโทรทศัน์ และขอ้มูลรายการ 

 คุณภาพการผลิตงานเทคนิคภาพ เสียง การใช ้Graphic Computer 

 คุณภาพดา้นเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานดา้นเทคนิคการแพร่ภาพออกอากาศของไทยพีบีเอส 
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การส่งมอบรายการ 

เพื่อให้การด าเนินการตรวจรับมอบรายการ, การตรวจพิจารณารายการ, การตรวจคุณภาพด้าน

เทคนิคและการเตรียมการเขา้สู่กระบวนการเตรียมออกอากาศของไทยพีบีเอสเป็นไปตามแผนปฏิบติังาน 

และป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการส่งมอบรายการไม่เป็นไปตามก าหนด ผูผ้ลิตรายการตอ้งถือ

ปฏิบติัก าหนดวนัส่งมอบรายการอยา่งเคร่งครัด โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

-  วนั เวลา สถานท่ี ส่งมอบรายการ : รายการท่ีผูผ้ลิตส่งมอบ ตอ้งเป็นรายการท่ีผลิตเสร็จส้ิน และมี

ความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านเน้ือหา และเทคนิค ผูผ้ลิตส่งมอบรายการด้วยวสัดุส่ือท่ีก าหนด ท่ีส านัก

รายการ ชั้น 3 อาคาร A อาคารส านกังานใหญ่ องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

เลขท่ี 145 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงตลาด บางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ระหวา่ง

เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.  

-  การส่งมอบรายการ :  เพื่อให้การตรวจสอบ และการเตรียมกระบวนการทางเทคนิคในการแพร่

ภาพออกอากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผูผ้ลิตต้องส่งมอบรายการท่ีมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีไทยพีบีเอสก าหนด รายการท่ีส่งมอบมีความพร้อมน าออกอากาศ ( Final/ ON Air Release) 

รวมทั้งผูผ้ลิตตอ้งน าส่งไฟล์บทโทรทศัน์รายการ หรือ เอกสาร อ่ืนท่ีก าหนด โดยรายละเอียดของรายการ 

และใบก ากบัวสัดุรายการ (เอกสารน าส่งพร้อมรายการเพื่อแจง้ขอ้มูลรายการ) ใบก ากบัรายการตอ้งแสดง

รายละเอียดรายการ ไดแ้ก่ ช่ือรายการ ช่ือเร่ือง ช่ือตอน วนัเวลาออกอากาศ ซ่ึงตรงกบัขอ้มูลท่ีปรากฏใน Slate 

รายการ พร้อม DVD ส าเนารายการจ านวน 1 ชุด  โดยผูผ้ลิตตอ้งส่งมอบรายการ ก่อนก าหนดวนัออกอากาศ

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ กรณีผูผ้ลิตส่งมอบรายการล่าช้า เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ผูผ้ลิตตอ้ง

รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามเง่ือนไขสัญญา และการผิดนดัส่งมอบจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นฐานขอ้มูล

และแจง้ให้ผูผ้ลิตรับทราบ ถึงการปฏิบติังานผลิตของผูผ้ลิต เน่ืองจากถือว่าผูผ้ลิตไม่มีความพร้อมขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส  

ผูผ้ลิตรายการ ส่งมอบรายการตามจ านวน รูปแบบ และก าหนดตามแผนการผลิต การส่งมอบ

รายการตามงวดงาน ถือเป็นการส่งมอบงานตามสัญญาวา่จา้ง งานรายการท่ีผูผ้ลิตส่งมอบ ตอ้งเป็นการผลิตท่ี

มีความสมบูรณ์ครบถว้น ซ่ึงความสมบูรณ์ครบถว้น หมายถึง รายการมีเน้ือหาถูกตอ้งตรงตามท่ีระบุไวใ้น

แผนการผลิตรายการ รูปแบบ เน้ือหา ส่วนประกอบต่าง ๆ ในรายการขอ้ก าหนด ตามมาตรฐานทางเทคนิค

การแพร่ภาพ รวมทั้งความยาวรายการตามท่ีก าหนดไว ้และรายการท่ีส่งมอบน้ี นอกจากเป็นการตรวจรับ 

ความถูกตอ้งตรงตามสัญญาจา้งแลว้ รายการท่ีส่งมอบตอ้งเป็นไปตามก าหนดเวลาการส่งมอบ และรายการมี

คุณสมบติัพร้อมน าเขา้สู่ระบบการออกอากาศไดท้นัที เม่ือผูผ้ลิตรายการส่งมอบรายการแลว้จะไม่สามารถ
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ขอรายการคืนไดจ้นกวา่จะผา่นการตรวจพิจารณา ตามกระบวนการจากผูค้วบคุมรายการ และคณะกรรมการ

ตรวจรับมอบรายการ เวน้แต่กรรมการตรวจรับมอบรายการ หรือ ผูค้วบคุมรายการจะขอให้ผูผ้ลิตด าเนินการ

แกไ้ขรายการตามขอ้แนะน าท่ีอาจเป็นการประสานดว้ยวาจา และมีบนัทึกขอ้ความเพื่อแจง้ให้ผูผ้ลิตรับทราบ

อยา่งเป็นทางการในภายหลงั 

 

การตรวจรับมอบรายการ 

ไทยพีบีเอส ในฐานะผูว้่าจา้งและอ านวยการผลิต ควบคุมรายการ และควบคุมคุณภาพการผลิตทุก

ขั้นตอน โดยไทยพีบีเอส แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบรายการ ให้มีหนา้ท่ีตรวจรับมอบรายการ โดยมี

แนวทางการตรวจรับมอบดงัน้ี 

- การตรวจคุณภาพด้านเน้ือหาและคุณภาพด้านการผลิต  

  หมายถึง การตรวจพิจารณาด้านเน้ือหาและคุณภาพการผลิตรายการให้ตรงและเป็นไปตาม

เป้าประสงคร์ายการ    (Program Purpose) แผนการผลิตรายการ โดยมีประเด็นท่ีตอ้งตรวจพิจารณาส าคญั ๆ 

ไดแ้ก่               

 คุณภาพดา้นแนวความคิดสร้างสรรค ์รูปแบบการน าเสนอท่ีสอดคลอ้งกบัแนวความคิดสร้างสรรค ์

 เน้ือหาท่ีน าเสนอมีความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง รวมทั้ งอยู่ภายใต้กรอบจริธรรมของส่ือ

สาธารณะ 

 คุณภาพดา้นการผลิต เช่น คุณภาพของผูด้  าเนินรายการ คุณภาพของเทคนิคการน าเสนอ คุณภาพ

ของการใช้ศิลปะการถ่ายท า ศิลปะด้านการเลือกภาพท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหา ศิลปะการตดัต่อล าดบั

ภาพ การใช้เสียง การใช้ดนตรีประกอบ การออกแบบฉาก และเซ็ต การเลือกสถานท่ีถ่ายท า การ

ออกแบบ Computer  Graphic การใชลิ้ขสิทธ์ิภาพและเสียง และอ่ืน ๆ  

 

- การตรวจพจิารณารายการ   

หมายถึงการตรวจรายละเอียดดา้นเน้ือหาการเสนอ ให้เป็นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติั

สุราและยาสูบ รวมทั้งการน าเสนอภาพและเน้ือหาท่ีอาจมีผลกระทบต่อสถาบนัส าคญัทางสังคม การ

น าเสนอท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม เช่น การกระตุน้ความรุนแรง ฯลฯ   (ดูรายละเอียด การตรวจ

พิจารณารายการ) 
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- การตรวจคุณภาพทางเทคนิค  

หมายถึง การตรวจรายละเอียดทางเทคนิคให้เป็นไปตามาตรฐานการแพร่ภาพออกอากาศของไทยพี

บีเอส (ดูรายละเอียดมาตรฐานทางเทคนิคการแพร่ภาพออกอากาศไทยพีบีเอส) 

 

การส่งมอบรายการล่าช้า 

กรณีท่ีผูผ้ลิตรายการส่งมอบรายการล่าชา้เกินกวา่ก าหนด  หรือไม่เป็นไปตามแผนการผลิตซ่ึงส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการระบบแพร่ภาพออกอากาศ หากการส่งมอบรายการล่าชา้เกิน

กว่าก าหนด เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในกระบวนการตรวจรับมอบรายการ เช่น กรณีท่ีพบขอ้ผิดพลาดท่ีตอ้ง

ด าเนินการแก้ไขซ่ึงอาจต้องใช้เวลาในการด าเนินการแก้ไขและอาจส่งผลกระทบ ท าให้ไม่สามารถ

ออกอากาศรายการตอนนั้นไดท้นัตามท่ีผงัรายการก าหนด กรณีเช่นน้ี ไทยพีบีเอสถือวา่ผูผ้ลิตรายการ ไม่ได้

ส่งมอบรายการท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมน าออกอากาศตอนดงักล่าว และถือวา่เป็นการผิดสัญญา ไทยพีบีเอส

ไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงนอกจากผูผ้ลิตรายการตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน ารายการอ่ืน มา

แพร่ภาพออกอากาศแทนแลว้ ยงัอาจถือเป็นเหตุในการยกเลิกสัญญาได ้ 

 

การตรวจพจิารณาเนือ้หารายการ 

การตรวจพิจารณารายการเป็นขั้นตอนการด าเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุม และตรวจสอบ

คุณภาพ ดา้นเน้ือหา ดา้นเทคนิค และการตรวจสอบเน้ือหา การน าเสนอรายการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของส่ือสาธารณะ  ส านักรายการมีหน้าท่ีในการตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหารายการเพื่อให้

รายการท่ีผลิตเป็นไปตาม “ พระราชบญัญติั องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

พุทธศกัราช 2551 “ มาตรา 7  (วตัถุประสงค ์องคก์ารฯ)  , มาตรา 43 (เน้ือหาและคุณค่ารายการ) นอกจากนั้น

เพื่อให้เน้ือหารายการสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและคุณค่าตามหลกัการส่ือสาธารณะ ผูผ้ลิตรายการตอ้งปฏิบติั

ตาม “ขอ้บงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ ว่าดว้ยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิต

และการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2522” (ดูภาคผนวก) และแนวทางปฏิบติัเพื่อธ ารงไวซ่ึ้งจริยธรรมวิชาชีพการ

ผลิต การจดัหา และการเผยแพร่รายการ องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
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สาระส าคัญในการตรวจพจิารณารายการ 

การใช้ภาษา การแสดงออกดา้นภาษา การแต่งกาย การแสดงอากปักิริยา  

ผู้ด าเนินรายการ นักแสดง ผูร่้วมรายการ ตอ้งระมดัระวงัการใชภ้าษา ให้ถูกตอ้งตรงตามหลกัการใช้

ภาษาดว้ยภาษาสุภาพ ค านึงถึงการส่ือสารอยา่งมีคุณภาพและเหมาะสม กรณีท่ีมีการใชภ้าษาอ่ืน ท่ียากต่อการ

ท าความเขา้ใจ ผูผ้ลิตรายการตอ้งจดัให้มีการแปล และถ่ายทอดความหมายอย่างถูกตอ้งตามหลกัภาษานั้น

คงไวซ่ึ้งคุณค่าและศิลปะ การน าเสนอตามเน้ือหาของรายการ ดว้ยวิธีการน าเสนอท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีมี

การใช้ภาษาถ่ินให้พิจารณาการใช้ให้ถูกตอ้งสอดคล้องกบับริบทของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน แต่ตอ้งค านึงถึง

คุณภาพของการส่ือสารตามความเหมาะสม 

การส่ือสาร และแสดงออกดว้ยค าพดูของผูด้  าเนินรายการ และผูร่้วมรายการให้ค  านึงถึงผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการใชถ้อ้ยค า และภาษา ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เช่น การพูด

ดว้ยอาการและ ความหมายท่ีอาจแสดงถึงการดูถูก ดูหม่ิน เหยียดหยาม ล้อเลียน บุคคลหรือสถาบนั ชาติ

พนัธ์ุ รูปลักษณ์ของบุคคลความแตกต่างกันด้วยสถานภาพทางสังคม ความแตกต่างแนวทางความเช่ือ 

ศาสนา วฒันธรรม โดยผูท่ี้สมควรไดรั้บการระมดัระวงัในการส่ือสารไดแ้ก่ เด็กและเยาวชน นอกจากนั้น 

ผูผ้ลิตรายการตอ้งค านึงถึงการใชภ้าษาพดู ท่ีแสดงถึงความหมายในเชิงเก้ียวพาราสี การใชภ้าษาท่ีอาจตีความ

ผิดไปจาก ความหมายไดง่้าย เช่น ภาษาก ากวม คลุมเครือ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีผิดพลาดเคล่ือนไป

จากวตัถุประสงค ์และ ความหมายท่ีถูกตอ้ง 

การแต่งกาย และการแสดงอากปักริยาของผูด้  าเนินรายการ ผูแ้สดง หรือผูร่้วมรายการ ผูผ้ลิตรายการ

พึงระมดัระวงัการแสดงอาการ หรือกริยาท่ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงใจท่ีจะดูถูกเหยียดหยาม ดูหม่ิน 

ส่อเสียด ล้อเลียน ภาษาพูดหรือกริยาอาการท่ีเป็นความแตกต่างของชาติพนัธ์ุ ความแตกต่างด้านภาษา 

ประเพณีทางวฒันธรรม ความเช่ือและศาสนา การแต่งกาย การแสดงอาการ และการแต่งกายท่ีเป็นการ

ลอ้เลียน ดูหม่ิน พระภิกษุ นกับวช  

 

การประเมนิคุณภาพการผลติรายการ 

 แมว้า่รายการท่ีผูผ้ลิตส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับมอบรายการพิจารณาแลว้เห็นควรผา่นการ

ตรวจพิจารณาและรับมอบรายการตามสัญญาหรือการรับมอบรายการอย่างมีเง่ือนไข เช่น อาจมีการสั่งให้

ด าเนินการแกไ้ขใด ๆ หรือส านกัรายการด าเนินการแกไ้ขใด ๆ โดยไม่ส่งรายการกลบัให้ผูผ้ลิตด าเนินการ

แกไ้ขเน่ืองจากไม่ทนัการน าออกอากาศ จะมีการบนัทึกประวติัการตรวจรับมอบ ทุกขั้นตอน เพื่อประโยชน์
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ในการแกไ้ขปรับปรุงการผลิต โดยบนัทึกรายละเอียดการส่งมอบรายการทุกตอน โดยผูค้วบคุมรายการจะจด

ท าบนัทึกประวติัการปฏิบตังานดา้นรายการเพื่อประเมินผลการผลิตในทุกขั้นตอนการผลิต ดงัน้ี 

 

การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลติในขั้นตอนก่อนการผลติ (Before Action Review) 

 ประเมินกระบวนการบริหารจดัการรายการ การประสานงานการผลิต เปรียบเท่ียบกบัแผนการผลิต

รายการ 

 ประเมินกระบวนการก าหนดรายละเอียดการผลิต ความพร้อมในการผลิต ความครบถว้นสมบูรณ์

ขององค์ประกอบ ดา้นการผลิต เช่น ความสมบูรณ์ของโครงเร่ือง โครงรายการ ล าดบัการด าเนิน

รายการ ความพร้อมและความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการผลิต อุปกรณ์การผลิต บุคลากรการ

ผลิต ขอ้มูลส าหรับใช้ในรายการ ผูร่้วมรายการ ความพร้อมขององค์ประกอบดา้นศิลปกรรม ฉาก 

อุปกรณ์ประกอบฉาก ความพร้อมดา้นการออกแบบ Computer Graphic การปฏิบติังานตามคิวและ

ก าหนดท่ีระบุในแผนการผลิต 

 

การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลติในขั้นตอนการผลติ (Action Review) 

 ผูบ้ริหารไทยพีบีเอส ผูค้วบคุมรายการ อาจนดัหมายตรวจการผลิตในระหว่างด าเนินการผลิตได ้

โดยอาจแจง้หรือไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก็ได ้

 ผูค้วบคุมรายการของไทยพีบีเอส เม่ือท าการประเมินคุณภาพการผลิตรายการแลว้หากมีขอ้สงสัย ก็

อาจขอใหผู้ผ้ลิตรายการจดัท ารายงานกรณีท่ีอาจมีขอ้สงสัยในกระบวนการผลิตได ้

 การประเมินคุณภาพในระหว่างการผลิต จะท าการประเมินคุณภาพของบทโทรทศัน์ คุณภาพการ

ก ากับการแสดง การก ากับรายการ การประเมินด้านเทคนิคและคุณภาพด้านภาพและเสียง 

 

การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลติเมื่อส้ินสุดการผลติ (After Action Review)  

 เป้าหมายของการประเมินคุณภาพ  และการปฏิบติังานรายการเม่ือส้ินสุดการผลิต เพื่อประเมิน

ภาพรวมผลการปฏิบติังานรายการ และคุณภาพรายการ เป็นรายรายการ 

 การประเมินคุณภาพและการปฏิบติังานรายการเม่ือส้ินสุดการผลิต เป็นการประมวลประวติัการ

ปฏิบติังานรายการ จากบนัทึกผลการตรวจรับมอบรายการท่ีผา่นมา 
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 การประเมินคุณภาพและปฏิบติังานรายการเม่ือส้ินสุดการผลิต มุ่งหมายเพื่อการเก็บบนัทึกองค์

ความรู้ในการผลิตอยา่งเป็นระบบ 

 การประเมินคุณภาพการผลิตและคุณภาพรายการ อาจท าการประเมินเม่ือผูผ้ลิตรายการส่งมอบ

รายการครบถว้นตามสัญญาหรืออาจท าการประเมินเป็นรายไตรมาสก็ได ้โดยผูผ้ลิตรายการ และผู ้

ควบคุมรายการของไทยพีบีเอส ท าการประเมินร่วมกนัและท าการบนัทึกไวเ้ป็นขอ้มูลประกอบ

ประวติัรายการ 

 

การใช้ไตเติล้ (Title) และเอน็เครดิต (End Credit) รายการ  

ขอ้ความ : 

ผูผ้ลิตรายการ ควรแสดงขอ้มูลการผลิตในไตเต้ิลรายการ (Title) และเอ็นเครดิต (End Credit) ทา้ย

ของรายการ ตามความเหมาะสม ข้อมูลในส่วนไตเต้ิลรายการท่ีควรแสดง ได้แก่ ช่ือรายการ ช่ือตอน 

สัญลกัษณ์รายการ (Program Logo) รายช่ือผูด้  าเนินรายการหลกั , รายช่ือผูแ้สดงหลกั , รายช่ือผูร่้วมรายการ , 

รายช่ือผูร่้วมแสดง , รายช่ือผูป้ระพนัธ์ , รายช่ือเจา้ของลิขสิทธ์ิบทประพนัธ์ , รายช่ือผูก้  ากบัรายการ , รายช่ือ

ผูก้  ากบัการแสดง , รายช่ือผูเ้ขียนบทโทรทศัน์ , รวมทั้งรายช่ือบุคลากรดา้นเทคนิคหรือบุคลากรการผลิตอ่ืน 

ตามความจ าเป็น ขอ้มูลท่ีปรากฏในไตเต้ิลรายการแลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงซ ้ าในเอ็นเครดิตทา้ยรายการอีก 

การแสดงรายละเอียดการผลิต และการแสดงรายช่ือบุคลากรการผลิต ผูผ้ลิตรายการอาจใช้ร่วมกบัตรา

สัญลกัษณ์องค์กรผูผ้ลิต โดยมีขนาด และรูปแบบ เป็นไปตามขอ้แนะน าของเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมรายการ ให้

ผูผ้ลิตแสดงรายช่ือเจา้หนา้ท่ี “ผูค้วบคุมรายการ” และหน่วยงานฝ่ายท่ีควบคุมรายการในล าดบัสุดทา้ยในเอ็น

เครดิต 

ความยาวของไตเติล้รายการ 

ความยาวของไตเต้ิลรายการนับรวมกับความยาวรายการ ความยาวไตเต้ิลรายการท่ีเหมาะสม 

ส าหรับรายการความยาว 30 ถึง 60 นาที  ความยาวของไตเต้ิลรายการ ไม่เกิน 30 วินาที ความยาวของไตเต้ิล

รายการ ท่ีเหมาะสม ส าหรับรายการ น้อยกว่า 15 นาที ความยาว ไตเต้ิลรายการ ไม่เกิน 15 วินาที  และ

รายการท่ีมีความยาวรายการน้อยกว่า 15 นาที ไม่จ  าเป็น ตอ้งมีไตเต้ิลรายการ หรือ หากจ าเป็นตอ้งมีไตเต้ิล

รายการไม่ควรมีความยาวเกินกวา่ 10 วนิาที เพื่อแสดงขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูช้ม 
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ข้อความขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหรือเอือ้เฟ้ือในการผลติ 

ผูผ้ลิตรายการอาจแสดงข้อความเพื่อเป็นการขอบคุณ บุคคล องค์กร หน่วยงาน ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์สนบัสนุน หรืออ านวยความสะดวกในการผลิต ผูผ้ลิตรายการตอ้งเสนอรูปแบบ ขอ้ความ วิธีการ

แสดงขอ้ความดงักล่าว ต่อเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมรายการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการผลิต 

ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้แนะน าของผูค้วบคุมรายการ 

การรับความเอ้ือเฟ้ือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ฯลฯ ต้องเป็นไปเพื่อ

สนบัสนุน อนุเคราะห์หรืออ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานผลิต โดยไม่น าเอาความอนุเคราะห์นั้นมา

คิดเทียบเป็นราคา มูลค่า หรืออตัราการให้การสนบัสนุน และ การใช้ขอ้ความแสดงความขอบคุณ ตอ้งไม่

เป็นช่องทางในการแสวงหารายได ้หรือประโยชน์อ่ืนของผูผ้ลิตรายการ หรือประโยชน์ในทางการค้าท่ีขดั

ต่อกฎหมายหรือระเบียบของไทยพีบีเอส 

บุคคล สถานประกอบกิจการ หน่วงงาน หรือองคก์รท่ีผูผ้ลิตขอรับความเอ้ือเฟ้ือ ในการผลิตตอ้งไม่

เป็นบุคคล สถานประกอบกิจการ หน่วยงาน หรือองค์กร ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการอนัเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ สุขภาวะ ทั้งต่อบุคคลและสังคม 

การใช้ข้อความขอบคุณในรายการ ผู ้ผลิตต้องไม่ใช้ข้อความ ท่ีอาจเป็นการโฆษณาแฝงการ

ประชาสัมพนัธ์ ตวับุคคล ผลิตภณัฑ์ หน่วยงาน กลุ่มทางการเมือง โดยตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของไทยพี

บีเอสและผา่นการตรวจพิจารณาและยนิยอมโดยเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการ 

ใหผู้ผ้ลิตใชข้อ้ความแสดงความขอบคุณผูส้นบัสนุนการผลิต โดยใชข้อ้ความดงัน้ี 

“...ขอขอบคุณ...(บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร)...สนับสนุน/เอ้ือเฟ้ือ...(สถานทีถ่่ายท า/ข้อมูล)...” 

 

อตัลกัษณ์รายการ การใช้ข้อความส่ือสารอืน่ และการแสดงข้อมูลการใช้ลขิสิทธ์ิ 

การแสดงขอ้ความ หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด ในพื้นท่ีหนา้จอ ตอ้งค านึงถึงขอ้ก าหนดทางเทคนิค และ

การใชพ้ื้นท่ี Safe Area การใชส้ัดส่วนการแสดงผลตามลกัษณะรายการท่ีผลิตแบบ HD (High Definition) ท่ี

มีสัดส่วน 16:9 และตอ้งพิจารณาถึงการรักษาอตัลกัษณ์ของ ไทยพีบีเอส (Channel Identity) เพื่อสร้าง

รูปแบบการน าเสนอรายการ ให้เกิดความโดดเด่นน่าสนใจ เหมาะสมกบัรูปแบบรายการท่ีแตกต่างกนัแต่ละ

ประเภท 
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การใช้ตราสัญลกัษณ์ ไทยพบีีเอส 

กรณีท่ีผูผ้ลิตรายการน าตราสัญลกัษณ์ ไทยพีบีเอสมาใช ้ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของไทยพีบีเอส 

โดยตอ้งไม่ท าการดดัแปลง หรือ ผลิตซ ้ าในรูปแบบอ่ืนใดท่ีแตกต่าง หรือ น าไปใชป้ระกอบ กบัภาพอ่ืนใด 

หรือใชร่้วมกบัขอ้ความอ่ืนใด ท่ีแตกต่างไปจากขอ้ก าหนดของไทยพีบีเอส  

กรณีท่ีผูผ้ลิตรายการมีความประสงคใ์นการน าตราสัญลกัษณ์ไทยพีบีเอสไปใชเ้ป็นส่วนประกอบใน

กิจกรรมรายการหรือเผยแพร่ ในส่ืออ่ืนใด เพื่อประชาสัมพนัธ์รายการ ผูผ้ลิตรายการอาจกระท าไดโ้ดยเสนอ

ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการพิจารณา 

ไทยพีบีเอสก าหนดให้ตราสัญลกัษณ์ของไทยพีบีเอสปรากฏอยูใ่นจอบริเวณ มุมขวา-บน (ในพื้นท่ี 

Safe Area) ตลอดการออกอากาศ ผูผ้ลิตรายการออกแบบภาพรายการ โดยค านึงถึงการเตรียมพื้นหลงัไว้

ส าหรับ สัญลกัษณ์ไทยพีบีเอสไม่ควรน าภาพขอ้ความ หรือสัญลกัษณ์ใด ท่ีอาจเป็นการรบกวนสายตาไปจดั

วางในต าแหน่งดงักล่าว ยกเวน้กรณีมีตราสัญลกัษณ์ของสถาบนัเบ้ืองสูงท่ีก าหนดให้อยูมุ่มบน-ขวาจึงตอ้ง

น าตราสัญลกัษณ์ของไทยพีบีเอสใหป้รากฏอยูใ่นจอบริเวณมุมล่าง-ขวา 

ขอ้ความหรือภาพกราฟิก (Graphic Image) อตัลกัษณ์รายการ (Program Logo) ช่ือรายการให้ใช้

พื้นท่ีจอภาพมุมล่าง-ซา้ยในกรอบพื้นท่ี Safe Area โดยการแสดง ขอ้ความอ่ืนประกอบตราสัญลกัษณ์หรือช่ือ

รายการ เช่น สถานท่ีติดต่อ Domain Name ของ Website E-mail Address หรือ Social Network ให้ผูผ้ลิต

เสนอรูปแบบ ต่อเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมรายการก่อนการผลิตตราสัญลักษณ์รายการ หรือช่ือรายการ หรือ

ขอ้ความอนัเป็นส่วนประกอบอ่ืน ควรแสดงดว้ยขอ้ความภาษาไทย (หรือภาษาอ่ืน) ท่ีสุภาพ, อ่านง่ายชดัเจน, 

ส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน ขนาดและสีเหมาะสม รูปแบบตวัอกัษรเหมาะสมกบัเน้ือท่ี และเหมาะสมกบั

วธีิการน าเสนอ และรูปแบบรายการ 

 

การแสดงบทบรรยายภาษาไทยเพือ่ผู้พกิารในการได้ยนิ 

ไทยพีบีเอสก าหนดให้แต่ละรายการจดัท าบทบรรยายเพื่อผูพ้ิการได้ยินตามความเหมาะสมกับ

รูปแบบ เน้ือหารายการและวธีิการน าเสนอ การจดัท าบทบรรยายในรายการมุ่งหมายให้ผูพ้ิการทางการไดย้ิน 

สามารถเขา้ถึงเน้ือหารายการไดด้ว้ยวิธีการอ่านบทบรรยายพร้อมกบัการรับชมภาพรายการ การใช้ภาษาใน

บทบรรยายจึงตอ้งเป็นการจดัท าเพื่อมุ่งเป้าหมาย เพื่อคุณภาพในการส่ือสารและความเขา้ใจในสาระส าคญั

ของการส่ือสาร 
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บทบรรยายดว้ยตวัอกัษร CC ( Closed Captions ) ส าหรับผูพ้ิการการไดย้ิน ควรแสดงดว้ยรูปแบบ

อกัษรภาษาไทยท่ีมีรูปแบบและลกัษณะท่ีอ่านง่าย ชดัเจน สามารถอ่านส่ือความหมายเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ขนาดตวัอกัษร ช่องไฟ รูปแบบ ลกัษณะตวัอกัษร สีของตวัอกัษรเหมาะสมกบัสีหรือภาพของภาพพื้นหลงั 

ความยาวในแต่ละประโยคไม่ควรเกินกว่าหน่ึงบรรทดั การคา้งไวใ้นภาพให้มีระยะเวลานานตามความ

เหมาะสมกบัการเรียงล าดบัความท่ีสัมพนัธ์กบัจงัหวะความเร็วในการล าดบัภาพ และอยูภ่ายในกรอบพื้นท่ี

หนา้จอภาพท่ีก าหนด (Safe Area) ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการจดัท าบทบรรยายเพื่อผูพ้ิการการไดย้ิน จึงไม่ควร

เป็นการถอดมาจาก รายละเอียดตามบทโทรทศัน์หรือบทพากย ์ผูผ้ลิตรายการควรใชภ้าษาโดยวิธียอ่ความ ท่ี

สั้ นกระชับ จบัใจความง่าย และอ่านเขา้ใจ ได้ในเวลาอนัรวดเร็ว และถูกตอ้งตามหลกัการใช้ภาษาไทย 

นอกจากนั้นในบทบรรยายควรบรรยายถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและไม่ใช่ภาษาพูด เช่น เสียงท่ีเกิดข้ึน

ธรรมชาติ หรือสภาพแวดลอ้ม (Ambience) เช่น เสียงสัตว ์เสียงลม เสียงพายุ เสียงท่ีเกิดจากวตัถุกระทบเกิด

เป็นเสียง ฯลฯ เพื่อใหผู้พ้ิการไดย้นิรับรู้ถึงบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนในรายการ 

  การจดัวางค าบรรยายดว้ยตวัอกัษร CC ( Closed Captions ) ส าหรับผูพ้ิการการไดย้ิน ให้ค  านึงถึงขอ้

ควรพิจารณา ต าแหน่งการวางภาพ ให้อยู่ในสัดส่วนภาพแบบ 16:9  ในพื้นท่ี Safe Area ระบบ High 

Definition (HD) สามารถรับชมขอ้ความค าบรรยาย (Sub Title) ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

 

การใช้ข้อความเพือ่แสดงการส่ือสารอืน่ ๆ 

ขอ้ความแสดงขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในรายการเพื่อแสดงข้อมูลส าคญัแก่ผูช้ม เช่น ช่ือบุคคล ต าแหน่ง 

บทบาทหนา้ท่ี สถานภาพการแสดงสถานท่ีท่ีปรากฏในภาพรายการ สถานะของขอ้มูลแสดงลิขสิทธ์ิ รวมทั้ง

รายละเอียดอ่ืน ๆเพื่อให้ขอ้มูลแก่ผูช้มเท่าท่ีจ  าเป็นตอ้งค านึงภึงความถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัไวยกรณ์อยา่ง

เคร่งครัด ไดแ้ก่ 

การแสดงข้อความ ข้อมูล เกีย่วกบับุคคล  

ผูผ้ลิตรายการ ควรให้ขอ้มูลส าคญัของบุคคลท่ีร่วมรายการ ประกอบด้วย ช่ือ-สกุล บุคคล คณะ

บุคคล ต าแหน่ง ยศ หรือสถานภาพ ทางวิชาการ , สถานภาพทางสังคม ฯลฯ ท่ีถูกตอ้ง และมีความเก่ียวขอ้ง

กบัประเด็นน าเสนอในรายการ ดว้ยขอ้ความภาษาไทย ท่ีเขา้ใจความหมายชดัเจน ตวัอกัษรท่ีมีขนาด รูปแบบ 

และสีท่ีอ่านง่าย ใชภ้าษาถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย หรือตรงตามขอ้มูล บุคคล ค านึงถึงความเขา้ใจของผูช้ม 

การแสดงขอ้ความ ควรมีความถ่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา โดยมีเป้าหมายส าคญั เพื่อสร้างการรับรู้ และ

ความเขา้ใจในการรับชม (เช่น ทุกคร้ังท่ีมีการตดัภาพไปยงัผูร่้วมรายการ เพื่อสัมภาษณ์ หรือสอบถามความ
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คิดเห็น ควรแสดงรายช่ือ และสถานภาพของบุคคลทุกคร้ัง เพื่อให้ผูช้มรับรู้วา่บุคคลในรายการขณะนั้นเป็น

ใคร มีความส าคญัอยา่งไร หรือเป็นตวัแทนแสดงความคิดเห็นของกลุ่มใด เป็นตน้) 

การแสดงข้อความ ข้อมูล เกีย่วกบัเน้ือหารายการ  

ผูผ้ลิตตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหารายการอยา่งเพียงพอ และดว้ยวิธีท่ีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบ 

และแนวทางในการน าเสนอ เช่น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีน าเสนอในรายการ การให้ขอ้มูลแสดง

ส่วนผสมในขั้นตอนการท าอาหาร ฯลฯ 

การแสดงข้อความ ข้อมูล ซ่ึงเป็นการเตือน  

ผูผ้ลิตรายการ ควรใหข้อ้มูลส าคญัในรายการ เพื่อเป็นการเตือนให้ผูช้มทราบถึงขอ้พึงระวงัและการ

ป้องกนัอนัตราย โดยเฉพาะการเตือนผูช้ม ท่ีเป็นเด็ก และเยาวชน เช่น รายการท่ีมีการน าเสนอภาพท่ีมีการใช้

เคร่ืองมือหรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์หรือวสัดุท่ีมีคม, การแสดงผาดโผน หรือมีความเส่ียงต่ออนัตราย ภาพ

และเน้ือหา แมเ้ป็นภาพจากเหตุการณ์จริงแต่อาจเป็นความรุนแรง โดยขอ้ความท่ีใช้ แสดงการเตือนอยู่

ภายใตข้อ้แนะน าของเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการ หรือเจา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณารายการ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้

เป็นผูใ้หค้  าแนะน า 

การเตือนนอกจากจะเป็นการใช้ขอ้ความเตือนในภาพรายการแลว้ อาจใช้ร่วมกบัวิธีอ่ืน ๆร่วมดว้ย 

เช่น การเตือนโดยผูด้  าเนินรายการเตือนในขณะด าเนินรายการ หรือ การเตือนดว้ยเสียงผูพ้ากยบ์รรยาย 

การใช้ข้อความแสดงสถานะของเน้ือหา ภาพ และเสียง  

เพื่อให้ผูช้มรู้เท่าทนัขอ้เท็จจริงในการน าเสนอรายการ ผูผ้ลิตรายการตอ้งแสดงให้เห็น วา่รายการท่ี

ผูช้มได้ชมอยู่นั้ นมี สถานภาพรายการอย่างไร เช่น เป็นรายการท่ีท าการบันทึกไวก่้อน หรือรายการ

ถ่ายทอดสด เป็นตน้ หากมีการน าเสนอภาพ เสียงเหตุการณ์ ท่ีสร้างสมมติข้ึนหรือจ าลองข้ึน ผูผ้ลิตรายการ

ควรมีขอ้ความแสดงสถานะภาพ และเสียงในรายการ เช่น การแสดงขอ้ความ วา่ภาพในรายการ (ขณะท่ีได้

รับชมอยู่ในขณะน้ี) มีลกัษณะและท่ีมาอย่างไรเช่น ภาพจ าลองเหตุการณ์ (Dramatization) ภาพแสดงการ 

สาธิต (Demonstration) ภาพแสดงการทดลอง (Experiment) หรือภาพจากแฟ้มภาพ (File) โดยอยู่ภายใต้

ขอ้แนะน าของ เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการ 

การใช้ข้อความแสดงข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิ 

การน าลิขสิทธ์ิใด ๆ มาใชใ้นกระบวนการผลิตรายการ ผูผ้ลิตรายการ ตอ้งไดรั้บอนุญาต ให้ใชโ้ดย

ถูกตอ้งตามกฎหมายก่อน จึงน าลิขสิทธ์ิท่ีตอ้งการมาใช้ในกระบวนการผลิตรายการได้ การแสดงขอ้มูล
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ลิขสิทธ์ิ นอกจากเป็นการแสดงถึงการไดรั้บอนุญาตให้น าลิขสิทธ์ิมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ยงั

เป็นการให้ขอ้มูลแก่ผูช้ม อีกทั้งยงัเป็นการแสดงความขอบคุณท่ีไดรั้บความเอ้ือเฟ้ือในการอนุญาตให้ใช้

ลิขสิทธ์ิ 

การแสดงขอ้มูลการใช้ลิขสิทธ์ิ หรือขอ้มูลเฉพาะของลิขสิทธ์ิ และการแสดงความขอบคุณท่ีรับ

อนุญาตให้ใชลิ้ขสิทธ์ิอาจมีการน าเสนอไดใ้นหลายวิธีเช่น การกล่าวขอบคุณโดยตรงโดยผูน้ าเสนอรายการ 

การแจง้ขอ้ความแสดงรายละเอียดในส่วนตน้ของรายการ (ไตเต้ิลรายการ) หรือในส่วนทา้ยของรายการ (เอ็น

เครดิตรายการ) หรือ การแสดงขอ้ความในขณะน าเสนอภาพ และเสียง ท่ีเป็นการใชลิ้ขสิทธ์ิท่ีไดรั้บอนุญาต 

(เช่น การใชเ้พลงและดนตรี ในบางช่วงหรือทั้งหมดในรายการ, การน าภาพ หรือเสียงเป็นลิขสิทธ์ิมาใช ้การ

น าขอ้มูล ผลงาน หรือบุคคล ฯลฯ มาใชใ้นรายการ) โดยขอ้ความหรือการกล่าวถึง การใชลิ้ขสิทธ์ิใดๆ ผูผ้ลิต

รายการ ควรพิจารณาเลือกใช ้ดว้ยขอ้ความหรือวธีิน าเสนออยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัรูปแบบรายการ และ

ความคิดสร้างสรรคข์องรายการ การใช้ขอ้ความหรือวิธีการใด ในการน าเสนอตอ้งไดรั้บการยินยอมจากผู ้

อนุญาตใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิ และเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการก่อนการผลิต และเผยแพร่รายการ 

 

ลขิสิทธ์ิ 

ผูผ้ลิตรายการ อาจผลิตหรือด าเนินการผลิตรายการข้ึนใหม่ทั้ งหมด หรืออาจเป็นการผลิตโดยมี

ส่วนประกอบรายการบางส่วน หรือ ทั้งหมดของรายการ ท่ีผลิตโดยการน าลิขสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา ในรูปแบบต่าง ๆมาใช้ในการผลิตรายการ เช่น ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง เสียง ขอ้มูล บทประพนัธ์ 

ขอ้เขียน บทความ บทกวี ค  าร้อง เน้ือเพลง ท านองเพลง ขอ้มูลส่วนบุคคล ตวับุคคล หรืออ่ืนใด เพื่อใช้

ประกอบในเน้ือหารายการ หรือการน าลิขสิทธ์ิทางปัญญารูปแบบอ่ืนใด มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึง หรือทั้งหมดใน

รายการ 

การน าลิขสิทธ์ิทรัพยสิ์นทางปัญญาในรูปแบบใด ๆ ดงักล่าวมาใชใ้นรายการ ผูผ้ลิตตอ้งด าเนินการ

บริหารจดัการลิขสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ทรัพยสิ์นทางปัญญาในรูปแบบอ่ืนใด ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกั

จริยธรรมผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือสาธารณะอย่างเคร่งครัด การละเลยต่อการด าเนินการบริหารจดัการลิขสิทธ์ิ 

อาจเป็นเหตุใหท้ั้งผูผ้ลิต และไทยพีบีเอส อาจถูกผูเ้สียหายด าเนินการตามกฎหมาย 

กรณีการน าลิขสิทธ์ิ หรือกรรมสิทธ์ิ ทรัพยสิ์นทางปัญญาใด ๆ มาใชใ้นรายการ เช่น ภาพเคล่ือนไหว 

ภาพน่ิง เสียง ขอ้มูลงานวจิยั งานเขียน ขอ้เขียน บทประพนัธ์ บทความ บทกวี ค  าร้อง เน้ือเพลง ท านองเพลง 

ขอ้มูลส่วนบุคคล การน าเสนอตวับุคคล ผูผ้ลิตตอ้งเสนอแผนงานการผลิตท่ีระบุความตอ้งการใช้ ลิขสิทธ์ิ
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หรือกรรมสิทธ์ิ ดงักล่าว ต่อเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมรายการและเม่ือด าเนินการผลิตผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก

เจา้ของลิขสิทธ์ิหรือกรรมสิทธ์ิก่อนด าเนินการผลิต เม่ือผูผ้ลิตส่งมอบรายการใหไ้ทยพีบีเอส ผูผ้ลิตตอ้งแสดง

หนงัสือการยินยอมให้ใช้ลิขสิทธ์ิ จากเจา้ของลิขสิทธ์ิหรือกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายต่อเจา้หน้าท่ี ผูค้วบคุม

รายการ 

รายการท่ีมีการใชลิ้ขสิทธ์ิ แต่ไม่ไดรั้บอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมาย ไทยพีบีเอสอาจพิจารณาไม่รับ

มอบรายการและไม่เผยแพร่รายการดงักล่าวได ้โดยผูผ้ลิตตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

การเผยแพร่รายการท่ีมีการน าภาพและเสียงของบุคคลท่ีอาจบนัทึกไวไ้ม่ว่าจะโดยตั้งใจ หรือเป็น

การบนัทึกไว ้โดยไม่มิได้บอกกล่าวต่อผูถู้กบนัทึกภาพและเสียงว่าจะน าภาพและเสียงท่ีบนัทึกไวม้าใช้

เผยแพร่ ตอ้งไดรั้บการอนุญาตหรือยนิยอมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบุคคลนั้น ๆ 

 

กระบวนการได้มาซ่ึงรายการและกระบวนการผลติรายการ 

กระบวนการเปิดรับข้อเสนอรายการ Commissioning 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทกึ เอกสารอ้างอิง 

 

1 

 - รากงรคชอ่ืช  

- กหุ่ ่ืชลหรากกลัห  
- รกุงคัชรออคคงงอรคชอ่ืช  

-  ลหอุดา์่ีทงงออืข์ิกคืมกรุอ 

(Results) 
- รี่ิ่ืชรมุลหอดุา์่ีทงงอรคชอ่ืช  

- ่หัหดาคเ ืกดืก  
- ชรกรารหืมดืาขีข่ืช  

- รี่ิมดืาขีข่ืช  
- ชืกหรางิกม่ืชกรเออคชรดืร  

ลูเจมุ่ืชฝห ืกลหกี

ชืก่ืช 

 ลออฟงชคดรคชอ่ืช 

 

2 

  

 

 

ลูเงดืขรก่ืช อ.อ.์.   

 

3 

 -จมุ์ดืาง่อืช อากง

คชรรือดุพขุ ค่ 

-ริล้จอชืกหรางิกม่ืชาคีม 

Commissioning ารีญรรข

ลูเจมุ่ืชฝห ืกลหกี

ชืก่ืช 

  

เขียน
โครงการ 

อนุมตั ิ

เตรียมงาน 
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ลูเลหกีลหรลูเ์ิกอขกจางเืชุอ

ฟุอ 

 

 

4   

 

 

 

   

5  กชรจองอคัรอดอกุีงงอลูเ

กากขงเงาอขงชืก่ืช  

 

 

 

 

 

 

  

6  คมุอชชจื่าง่อืช 

 

 

 

ครร่ชชด่ืชคมุอชช

ชงอลช่ 

  

7  ขดืาอขงกหงกขเื

ครร่ชชด่ืช 

ครร่ชชด่ืชคมุอชช 

ชงอองอ 

 

 

 

 

 

 

8  คชร่ืศลห่ืชคมุาหาง่กข

รหงอ์ือกห 

 

ือๆ  

 

 

 

 

  

 

เปิดรับ
เอกสาร 

ประชาสัมพันธ์ 

 

คัดสรรรอบ
แรก 

คัดสรรรอบ
สอง 

ประกาศผล 



 
 

คู่มือผลิตรายการสื่อสาธารณะ | 36  

 

กระบวนการก่อนการจ้างผลิตรายการ (Pre-Production) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทกึ เอกสารอ้างอิง 

 

1 

  

 

- ลง.อดืขุ่ ชืก่ืช  

-  ฝห ื ก กั์ ่ ศ ื อ ก ชค 
อดืขุ่ ชืก่ืช 

ลลขจมุ์ดืชืก่ืช

คชรจดืไกชดือ/คิ ์ิก

ไมเ ชุองขดักุีลหเร 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

3 

  - ลง.อ.อ.์.งขดักุี  

- ลูเจมุ่ืชฝห ืกลหีก  

 

อญุญืกเขฉออุ 2รมั 

(ลูเลหีก/ฝห ืก่ฎกดืก

งอคค่ืช) 

 

 

4 

 าพากงกกเ่ืชลหีกชืก่ืช

าค็ขไคกืดลลข่ืช

ลหีกชืก่ืชคชรจดืคิ 

ลหราพากงาค็ข่ืชอชเ ือ

กหุ่ คชร่ขุรหื ชืก่ืช์ิก

ลหืข่ืชครอคดั

ครัภืพ ห่งข่ืชลหกี

ลหเร จรอืดืชงลหกี

ชืก่ืชาอช็จอีข้กืด

าคเ ืกดืก 

ลูเ จุม่ืชฝห ื กล หีก /

รคชมีราซงชค 

 

ลลข่ืชลหีกชืก่ืช

ฉออุอดอชูรค 
 

 

5 

  

 

 

 

ลูเ จุม่ืชฝห ื กล หีก /

์ิดอืข 

ลลข่ืชลหีกชืก่ืช 

 

 

 

6 

  

 

 

 

ลูเจมุ่ืชฝห ืกลหีก/

รคชมีราซงชค /จข์.

กชรจครัภืพชืก่ืช 

- คูหดางลหีก
ชืก่ืช 

- Consent Form 

 

 

 

แผน
จัดท า

เลือกผู้ผลิต 

ท าสัญญา 

เขียนแผนการ
ผลิต 

ประชุม

์ิดอืข 

 ให้ข้อมูล
ผู้ผลิต 
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กระบวนการพฒันารายการที่ผ่านการคัดเลอืกเพือ่ผลติ และเผยแพร่ทางส่ือสาธารณะ 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทกึ เอกสารอ้างอิง 

 

1 

 จข์.ลูเครอคดัชืก่ืช

กืชางชหรด่อุลูเลหกีชืก่ืช

าพากง ด่ืกขมลลขลหร

คชราดีข่ืชพฒุขื 

 

รคชมีราซงชค

ชืก่ืช 

ด่ืกขมรขุ

พฒุขื 60 รขุ งึอ 

180 รขุ 

 

 

2 

 กรุงกหื อชืก่ืช าพากง

์มองอลขรคีม ลหร่ืช

ขดืาอขง่หงข่ืชลหกีจชีอ 

 

รคชมีราซงชค

ชืก่ืช 

 

ชราอิกอคฏีอกุ ี  

 

3 

 กกเงเงลขรขดืลูเลหกีชืก่ืช 

กื่ชืก่ืช์ิกงกูหชรกรหื อ

่ชรอรข่ืชพฒุขืดิ

ครืด เ่ืรกขเืขเงก่รหื ์ิก

ด่ืกขมไรเกืดลลขอืข ลูเ

ครอคดัชืก่ืชงืจงกืก

ชรกรารหืกข่ืชพฒุขื

ชืก่ืชกหงไค จข่รหื

ลูเลหกีจรดิครืดพชเงดางเื

อูห่ ชรอรข่ืชลหกี 

ครร์ดือืขาพากง

่ ื ช พุ ฒ ข ื

ชืก่ืช 

 

กขุออางลกหอกุอ้

(งืจจรดืจื่

อหรขอืขงากขกกเ

างเืชหรด 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

 าง่อืชอขุ์ึ่ กรุ

จชีอกกเลูเลหกี 

อดื าขืา่็อไรเกข

คชรรกุี่ืชลหกี

ชืก่ืช 

 

 

 

ผู้ผลิต
พัฒนา
รายการ
รายการ 

Demo 
Program / 

Pilot Program 

ประเมินผลหลัง
กระบวนการ 

พัฒนารายการ ส่ง
มอบให้ผู้ผลิต 

คณะท างานเพื่อ
การพัฒนา
รายการ 
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กระบวนการผลติรายการ (Production) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทกึ เอกสารอ้างอิง 

 

1 

 ดิครืดดัหอกดืกกกเ่ืชลหกี

ชืก่ืชรมกลูเลหกีกชาง

กขหรกอืขชหรดลหกีดิครัภืพ

าค็ขไคกืดดืกชฐืขลหร

งเง ด่ืกขมงงอไ์กพิอิางอ 

ลง.อดื ขุ่ ชืก่ืช 

 

  

 

2 

 ครอคดั่ชรอรข่ืชลหกี 

ครอคดัครัภืพ่ืชลหกี

ชืก่ืชกหื อๆ รมกกกเงเงลขรขดื

ลูเลหกีคฏีอกุีงกหื อาคชหอคชุม

อดดกืาอดง กหงมชรกรารหื่ืช

ลหกีชืก่ืชกืดอญุญืจเือ 

ลูเจมุ่ืชฝห ืกลหกี 

 

  

 

3 

 ด่ื่อุมลูห ครอคดักชรจ

พีจืชรืาขาง้กืชืก่ืช 

ครอคดัครัภืพกขงุข้กงข

่ชรอรข่ืช่หงขลหกี งุข้กงข

่ืชลหกี ลหรงุข้กงขกหอุ่ืช

ลหกีชืก่ืชาพากงกชรจองอ

ครืดงู่ กเงอคชองเรขอดอชูรค

งงอาขาง้กืชืก่ืช คชราดีข

ครัภืพกืดดืกชฐืข ลหร

งเง ด่ืกขม์ือา์คขีค กกเ

ครืดาก็ขงเงาอขงลขรกข่ืช

คชุอคชัอล เ่ไงชืก่ืช กขฐืขร

์ิกคชึ่ษืกชางรหรกงดื ขรกครืด

อรมร่กข่ืชคฏีอกุอีืขลหกี

ลหรลจเอกกเลูเลหกีชืก่ืช์ชือ

งกหื อาค็ข์ือ่ืชาพากง

มดืาขีข่ืชกืดงเงลขรขดืงงอ

ไ์กพิอิางอ 

รคชมีราซงชค

ชืก่ืช 

 

ชืกอืขลหลหร

คชราดีข

่ชรอรข่ืช

ครอคดัชืก่ืช 

าพากงาค็ขอขุ์ึ่

ชืกอืขอภืพ

ครืดพชเงดกข

่ืชลหกีงงอ

ลูเลหกีกขชรออ

ฐืขงเงดหั

ชืก่ืช 

 

 

อ านวยการ
ผลิต 

ควบคุม
คุณภาพการ
ผลิตรายการ 

ควบคุม
คุณภาพ
รายการ 
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กระบวนการหลงัการผลติรายการ (Post-Production)  
ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ บันทกึ เอกสารอ้างอิง 

 

1 

  

 

 

ครร่ชชด่ืชกชรจ

ชุอ ์ิกไมเ ชุอ่ืช

ลกหอกุอ้ 

  

2  

 

คเ งขงเงดหูชืก่ืชาพากงอชเ ือID

ชืก่ืชกรเอดื กชุองง่งื่ืศ

กขชรอองง่งื่ืศงกุรขดกุี

(BMS) 

จข์.อชีกืชอืขลอุ

ชืก่ืช 

- BMS  

 

3 

 อขุ์ึ่ ไฟหคชืก่ืชางเืชรออ 

กืด ID ์ิก ด่ืกขมไรเพชเ งด

กชรจครัอดอกุีงงอไฟหคาพากงกกเ

ไมเดืกชฐืข่ืชงง่งื่ืศ

ไ์กพิอิางอ  ่หงขงง่งื่ืศ 

7 รขุ ด์ื่ืช 

จข์.จมุ่ืชาขาง้กื

ชืก่ืชกขคชรา์ศ 

- ลอุงง่งื่ืศ

คชรจดืรขุ 

- ฐืขงเงดหู TV 

PG 

 

 

 

 

 

 

4 

 กชรจไฟหคชืก่ืช์ิกไมเ ชุอลจเอ

จื่อหรขอืข Ingest ลหรกืด

ลอุงง่งื่ืศคชรจดืรขุ (รมก

กชรจหหรอกขเื) าขเข่ืชกชรจ

มเืขจชีก่ชชด,า์คขีค 

จข์.กชรจครัภืพ

ชืก่ืช 

 

ชืกอืข่ืชกชรจ

ครัภืพชืก่ืช 

(ฝห ืกกชรจฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 จมุาชิกอหดื มอุลอุงง่งื่ืศ

ชืกรขุกืด ID ชืก่ืช,

คชุอล เ่ไงหดื มอุชืก่ืช ่ชริ

ดิ่ืชาคหิกกขลคหอชืก่ืช 

จข์.อชีกืชอืขลอุ

ชืก่ืช 

ลอุงง่งื่ืศ

คชรจดืรขุ 

 

 

 

 

5 

  

 

จข์.งง่งื่ืศ ลอุงง่งื่ืศ

คชรจดืรขุ 

 

 

 

คณะกรรมการ
ตรวจรับ
รายการ 

บันทกึรายการ
เข้าระบบ 
(Ingest) 

เจ้าหน้าที่
ตรวจคุณภาพ

รายการ          
( Censor ) 

ON AIR 

BMS 

BMS 
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การผลติสปอตประชาสัมพนัธ์รายการส่ือสาธารณะไทยพบีีเอส 

การผลติและจัดท า Spot Promote รายการและวสัดุเพือ่ประชาสัมพนัธ์รายการ 

 การผลิตสปอตโปรโมทรายการ และการส่งมอบวสัดุเพื่อประชาสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

จา้ง ประเภทของสปอตโปรโมทมีดงัน้ี 

 Teaser Spot คือ การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างและกระตุน้ความสนใจรายการ โดยเฉพาะรายการ

ใหม่ท่ีออกอากาศเป็นคร้ังแรกในไทยพีบีเอส หรือรายการเดิมท่ีเคยออกอากาศมาแลว้และกลบัมา

ผลิตใหม่ในฤดูกาลใหม่ สปอตโปรโมทประเภทน้ีอาจออกแบบผลิตเป็นชุดสั้ น ๆ หลายชุด 

ออกอากาศติดต่อกนัในระยะเวลาท่ีก าหนดตามความเหมาะสมให ้เหมาะสมกบัรูปแบบและกลยุทธ์

ท่ีเหมาะสมในการกระตุน้และสร้างจุดสนใจใหแ้ก่รายการโดยใหข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่ผูช้มไดแ้ก่  

ผูด้  าเนินรายการ, แนวคิดหลกั, ขอ้มูลท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ 

 สปอตโปรโมทรายการในแต่ละตอน เพื่อน าเสนอแนวคิดโดยยอ่ เร่ืองยอ่ ประเด็นของการน าเสนอ

รายการในแต่ละตอน จุดท่ีน่าสนใจชวนใหติ้ดตามรับชม ฯลฯ 

 สปอตโปรโมทกลาง ท่ีมีเน้ือหาเพื่ออธิบายลกัษณะรายการโดยทัว่ ๆไป 

 สปอตแจง้การเปล่ียนแปลง ขอ้มูลรายการ เช่น วนั เวลา ออกอากาศ 

 สปอตกิจกรรมรายการ แจง้ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของรายการ 
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รายละเอยีดสปอตโปรโมท 

ประเภท Spot ยาว/วนิาที การส่งมอบ เน้ือหา หมายเหตุ 
Teaser Spot 15-30 ล่วงหนา้ 17 วนั 

ก่อนรายการเร่ิม
ออกอากาศ 

สร้างประเด็น
น่าสนใจ 

 

สปอตแจง้วนัเร่ิม
ออกอากาศ 

30-45 ล่วงหนา้ 15 วนั 
ก่อนรายการเร่ิม
ออกอากาศ 

ภาพรวมหรือ
จุดเด่นของ
รายการ 

 

สปอตรายการใน
แต่ละตอน 

30 ล่วงหนา้ 7 วนัก่อน
รายการออกอากาศ 

ภาพท่ีน่าสนใจใน
แต่ละตอน 

 

สปอตกลาง 30 ล่วงหนา้ 15 วนั 
ก่อนรายการเร่ิม
ออกอากาศ 

ภาพรวมหรือ
จุดเด่นของ
รายการ 

เปล่ียนภาพ
รายการทุกเดือน 

สปอตแจง้การ 
เปล่ียนแปลง 

30 ล่วงหนา้ 15 วนั 
ก่อนรายการเร่ิม
ออกอากาศ 

ขอ้มูลท่ี
เปล่ียนแปลง 

หาก
เปล่ียนแปลง 

เวลาออกอากาศ
ตอ้งแกไ้ข 

สปอตกิจกรรม
รายการ 

30-45 ล่วงหนา้ 15 วนัก่อน
เร่ิมกิจกรรม 

ขอ้มูลกิจกรรม  

 

สปอตโปรโมทรายการมีความส าคญั การส่งมอบสปอตโปรโมทรายการล่าช้าหรือมีขอ้ความไม่

ครบถว้น มีผลต่อการประชาสัมพนัธ์รายการ สปอตโปรโมทรายการทุกประเภท ตอ้งผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพทั้งดา้นเน้ือหา คุณภาพดา้นเทคนิคอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกบัการตรวจสอบคุณภาพรายการปกติ

ทัว่ไป โดยรูปแบบและกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อใหผู้ช้มไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจนมีดงัน้ี 

1. Teaser Spot มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี ้

1.1 ช่ือรายการ CG เร็ว ๆ น้ี และโลโกส้ถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

ตวัอยา่งเช่น (โลโกร้ายการ) เร็ว ๆ น้ี (โลโกส้ถานีฯ) 

1.2 ลงเสียงช่ือรายการ เร็ว ๆ น้ี และทางไทยพีบีเอส 

ตวัอยา่งเช่น ติดตามชม หอมกล่ินสยาม เร็ว ๆ น้ี ทางไทยพีบีเอส 
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2. สปอตแจ้งวนัเร่ิมออกอากาศ มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี ้

2.1 ช่ือรายการ CG วนั เวลาท่ีเร่ิมออกอากาศคร้ังแรก และโลโกส้ถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

ตวัอยา่งเช่น (โลโกร้ายการ) ทุกวนัเสาร์ เวลา 21.10 น. เร่ิม 2 กุมภาพนัธ์น้ี (โลโกส้ถานีฯ) 

2.2 ลงเสียงช่ือรายการ วนั เวลาท่ีเร่ิมออกอากาศคร้ังแรก และทางไทยพีบีเอส 

ตวัอยา่งเช่น ติดตามชม เป็นเมือง ทุกวนัเสาร์ เวลา 21.10 น. เร่ิม 2 กุมภาพนัธ์น้ี ทางไทยพีบีเอส 
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3. สปอตรายการในแต่ละตอน มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี ้

3.1 ช่ือรายการ CG วนั เวลาท่ีออกอากาศ และโลโกส้ถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

ตวัอยา่งเช่น (โลโกร้ายการ) 2-3 กุมภาพนัธ์น้ี ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 07.00 น. (โลโกส้ถานีฯ) 

3.2 ลงเสียงช่ือรายการ วนั เวลาท่ีออกอากาศ และทางไทยพีบีเอส 

ตวัอย่างเช่น ติดตามชม การ์ตูนแคร์ แบร์ มหัศจรรยดิ์นแดนสายรุ้ง 2 และ 3 กุมภาพนัธ์น้ี เวลา 07.00 น.    

ทางไทยพีบีเอส 

 

 

 

 

 

 

4. สปอตกลาง มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี ้

4.1 ช่ือรายการ CG วนั เวลาท่ีออกอากาศ และโลโกส้ถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

ตวัอยา่งเช่น (โลโกร้ายการ) ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 22.05 น. (โลโกส้ถานีฯ) 

4.2 ลงเสียงช่ือรายการ วนั เวลาท่ีออกอากาศ และทางไทยพีบีเอส 

ตัวอย่างเช่น ติดตามชม ซีรีส์สิงคโปร์ สู่ฝันว ันยิ่งใหญ่ ภาค 3 ทุกว ันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.05 น.                     

ทางไทยพีบีเอส 
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5. สปอตแจ้งการเปลีย่นแปลง มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี ้

5.1 ช่ือรายการ CG วนั เวลาท่ีออกอากาศใหม่ และโลโกส้ถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

ตัวอย่างเช่น (โลโก้รายการ) ปรับเวลาใหม่ ทุกว ันอังคาร-ศุกร์ เวลา 15.05 น. เ ร่ิม 15 มกราคมน้ี                       

(โลโกส้ถานีฯ) 

5.2 ลงเสียงช่ือรายการ วนั เวลาท่ีออกอากาศใหม่ และทางไทยพีบีเอส 

ตวัอย่างเช่น ติดตามชม คนสู้โรค ปรับเวลาใหม่ ทุกวนัองัคาร-ศุกร์ เวลา 15.05 น.  เร่ิม 15 มกราคมน้ี          

ทางไทยพีบีเอส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิม 9 กมุภาพนัธ์นี ้
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6. สปอตกจิกรรมรายการ มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี ้

6.1 แจง้ช่ือ รายละเอียดของกิจกรรมอยา่งครบถว้นและชดัเจน  

6.2 ลงเสียงช่ือกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม และทางไทยพีบีเอส 

ตวัอยา่ง วนั เวลา สถานท่ี และช่องทางการติดต่อสอบถาม และใส่โลโกส้ถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

6.3 ผูผ้ลิตตอ้งส่งเอกสารแจง้รายละเอียดกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สปอตโปรโมททุกตัวสามารถปรับเปลีย่นต าแหน่งการวาง CG ได้ตามความเหมาะสม 
 

ข้อบังคับ  

ทา้ยสปอตโปรโมททุกตวัตอ้งแจง้การรับชมรายการผา่นช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์Twitter 

Facebook Line และ YouTube ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส  

 

  

 

 

 

 

หมายเหตุ  : ติดต่อขอรับไฟล์โลโก้ ช่องทางออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี เอสได้ที ่                                       

ฝ่ายบริหารผงัรายการ ส านักรายการ เบอร์โทร 02-7902236-7 
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นอกจากการประชาสัมพนัธ์รายการดว้ยส่ือสปอตโปรโมทรายการทางส่ือโทรทศัน์แลว้ ไทยพีบีเอส 

ยงัใช้ส่ืออ่ืน ๆ ในการประชาสัมพนัธ์ร่วมกับส่ือโทรทศัน์ เช่น ส่ือออนไลนต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของ       

ไทยพีบีเอส ท่ี www.thaipbs.or.th ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออ่ืน ๆ ผูผ้ลิตรายการตอ้งสนับสนุนขอ้มูลรายการ 

รวมทั้งวสัดุอ่ืน เช่น ขอ้มูลเน้ือหารายการยอ่รวม (Line Up) เน้ือหารายการในแต่ละตอน ภาพน่ิงท่ีมีคุณภาพ

เหมาะสมต่อการน าไปใชใ้นส่ือประเภทต่างๆ ส่งมอบใหต้ามวนัท่ีก าหนด 
 

รูปแบบส าหรับการผลติสปอตโปรโมทรายการ 

การใช้ตราสัญลักษณ์ ไทยพีบีเอส สปอตโปรโมทรายการทุกช้ิน ทุกประเภท ต้องปรากฏตาม

สัญลกัษณ์ ไทยพีบีเอส ท่ีมีรูปแบบ สัดส่วน ความถูกตอ้ง ครบถ้วน มีความชัดเจน สี การจดัวาง ตามขอ้

ปฏิบติั และรายการท่ีมี Jingle หรือเพลงประจ ารายการ สามารถน ามาใชป้ระกอบในสปอตโปรโมทได ้
 
 

การประชาสัมพนัธ์รายการโดยช่องทางอืน่ 

การประชาสัมพนัธ์รายการนอกจากใช้ช่องทางส่ือโทรทศัน์ของไทยพีบีเอสในรูปของสปอต         

โปรโมทรายการแลว้ การประชาสัมพนัธ์รายการให้ส่ืออ่ืน ๆ ยงัเป็นช่องทางส าคญัท่ีผูผ้ลิตรายการตอ้งให้

ความร่วมมือกบัไทยพบีีเอส เพื่อประชาสัมพนัธ์รายการในช่องทางและวิธีการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแถลงข่าว 

กิจกรรมต่อเน่ืองจากรายการ และการใชส่ื้ออ่ืน ๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน ์เป็นตน้ 

ผูผ้ลิตรายการควรให้ความร่วมมือกบัไทยพีบีเอสเพื่อร่วมกนัประชาสัมพนัธ์รายการในส่ือและ

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบนัทึกภาพน่ิง ท่ีมีคุณภาพสูงระดบั Hi-Resolution ในระหวา่งการถ่ายท า หรือการ

ผลิตโปสเตอร์รายการ เพื่อใช้ในการจดัท าส่งพิมพเ์ผยแพร่ในส่ือส่ิงพิมพข์องไทยพีบีเอส รวมทั้งให้ความ

ร่วมมือในการจดัท าขอ้มูลในการผลิตท่ีจ าเป็นส าหรับการเผยแพร่ในส่ือเวบ็ไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ท่ี

ไทยพีบีเอสจดัท าข้ึน โดยเป็นไปตามขอ้แนะน าของไทยพีบีเอส 

นอกจากการประชาสัมพนัธ์รายการแล้ว ไทยพีบีเอส ยงัมีกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากแผนการผลิต

รายการต่าง ๆ เช่นแผนการรณรงค์กลุ่มรายการส าหรับเด็ก ครอบครัว และกลุ่มรายการท่ีน าเสนอประเด็น

ทางสังคม ผูผ้ลิตรายการควรให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆของไทยพีบีเอส ตามแผนงาน

กิจกรรมท่ีไทยพีบีเอสจะไดแ้จง้ใหท้ราบต่อไป 
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ส่ือเพือ่สาธารณะ สังคมเป็นธรรม เทีย่งตรง โปร่งใส 
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                        ข้อก าหนดการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม                                  

                             ส าหรับผลติรายการ ส่ือสาธารณะ 
 

เนือ้รายการทีอ่าจขดัต่อกฎหมายและจริยธรรมทีผู้่ผลติรายการ พงึให้ความระมดัระวงั 

 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหาโดยเจตนาท่ีจะก่อให้เกิดการดูหม่ินเหยียดหยามประเทศชาติ และ

สถาบนัส าคญั ของชาติและสังคม 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหา ท่ีมีเจตนาแสดงออกถึงการลบหลู่ เหยียดหยาม หรือน าความเส่ือม

เสียมาสู่ศาสนาใด หรือการแสดงให้เห็นหรือเขา้ใจวา่ไม่เคารพบุคคล ปูชนียบุคคล หรือปูชนียวตัถุ 

ตามหลกัการของศาสนา หรือความเช่ือใด ๆ 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหารขดัต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดการ

แตกแยกความสามคัคีระหว่างคนในชาติ หรือเป็นการกระทบกระเทือนต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหาขดัต่อหลกัศีลธรรม คุณค่า และค่านิยมทางสังคม การน าเสนอตอ้ง

ค านึงถึง ความแตกต่างหลากหลายของสังคม เคารพในบริบททางสังคมท่ีแตกต่างกนั 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของอาชญากร หรือการก่ออาชญากรรม 

หรือผูก้ระท าความผิด ซ่ึงผิดปกติธรรมดา ให้ค  านึงถึงการป้องกนัการเลียนแบบ และการแสดงถึง

ความรุนแรง 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและความจงใจท่ีจะกระท าผิด การจงใจ

ฝ่าฝืนระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมาย ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นถึงการจงใจย ัว่ยุทางกามารมณ์ หรือการแสดงออกท่ี

เป็นการลามกอนาจาร ทั้งเน้ือหาภาพ ภาษาและการแสดงออกถึงอาการกริยาของผูมี้อาการวิปริต

ทางเพศ 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีผิดธรรมชาติ ดว้ยการแต่งกายของผู ้

ด าเนินรายการ ผูร่้วมรายการผูแ้สดง ผูร่้วมแสดง ท่ีเป็นอาการเปลือย หรือการแต่งกายท่ีล่อแหลม 

ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการแสดง หรือการแต่งกายท่ีมีเน้ือหาทางวฒันธรรมเฉพาะของชาติพนัธ์ุบาง

กลุ่ม ซ่ึงไม่เป็นการจงใจแสดงออกหรือน าเสนอเพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดการย ัว่ยุทางกามารมณ์ การแสดง
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หรือการน าเสนอการแสดง ท่ีมีการเลา้โลม การจูบ หรือฉากท่ีแสดงอาการ หรือการแสดงออกของ

ความรัก ท่ีมีลกัษณะเป็นการย ัว่ยวน ชวนเชิญ หรือกริยาอาการท่ีเป็นการแสดงออกเพื่อจงใจให้เกิด

การดึงดูดทางเพศ หรือการแสดงออกเชิงสัญญะท่ีมีความหมายในเชิงเพศ ท่ีมี ลกัษณะเกินเลยกว่า

ความจ าเป็นในการส่ือสารความหมายของเน้ือหาท่ีมุ่งหมาย 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นถึงความทารุณโหดร้าย การขาดมนุษยธรรม ความป่า

เถ่ือน หรือลกัษณะอุจาด 

 การน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหาท่ีจงใจแสดงให้เห็นถึงความไร้สาระ อนัเป็นการหลอกลวง หรือชกั

จูงให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกิดความหลงเช่ืออย่างงมงาย เช่น การน าเสนอเน้ือหา

ทางไสยศาสตร์ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม และความเช่ือทางศาสนา 

 ภาพและเสียงท่ีอาจเป็นการกระตุน้ให้เกิดความรุนแรง โดยไม่มีเหตุผลสมควร (เช่น การน าเสนอ

เพื่อการศึกษา การน าเสนอความรู้ การน าเสนอปัญหาสังคม) ภาพ และเสียง ท่ีผูผ้ลิตรายการ พึง

ระมดัระวงั ไดแ้ก่ ภาพการใช้อาวุธปืนจ่อศีรษะ การใช้ปากอมอาวุธปืน การจ่อยิงซ ้ าหลาย ๆคร้ัง 

ภาพการใช้ของมีคมท าร้ายร่างกายโดยการกรีด หรือเสียบเขา้กบัส่วนหน่ึง ส่วนใดของร่างกายดว้ย

ความจงใจแสดงถึงความโหดร้ายทารุณดว้ยอาการรุนแรง  ภาพการเกิดอุบติัเหตุ ความรุนแรงโดย

ขาดการอธิบายรายละเอียด ภาพการแสดงวิธีการสังหารดว้ยวิธีอนัรุนแรง เช่น การแขวนคอ การ

ทรมานดว้ยวิธีต่าง ๆ ภาพการแสดงการถูกคุกคามทางเพศ การใช้ก าลงับงัคบั ดว้ยการกระท าอนั

รุนแรง การข่มขืนใจ ภาพใกลแ้ละไกลท่ีเป็นการแสดงให้เห็นสภาพศพ อนัเป็นการแสดงถึงความ

ไม่เคารพในสิทธิของผูเ้สียชีวิต ภาพและเสียงท่ีแสดงถึงการท าร้ายตนเอง การท าร้ายเด็ก สตรี ภาพ

แสดงการเสพส่ิงเสพติดชนิดต่าง ๆ  ดว้ยวิธีต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นการช้ีน าแก่เด็กและเยาวชน ภาพสถาน

เริงรมณ์ แหล่งอบายมุข มัว่สุม ภาพชายหญิงในอาการท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์เชิงชูส้าวท่ีเกินเลย

กว่าท่ีควร ภาพการแสดงออกต่อบุพการีอนัเป็นการแสดงถึงความไม่เคารพโดยขาดบริบทและ

เหตุผลของการน าเสนอ รวมทั้งภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเล่นการพนนัในรูปแบบต่างๆ 

 

การแพร่ภาพทีเ่กีย่วกบัสถาบันพระมหากษตัริย์ 

 
 การแพร่ภาพพระมหากษตัริย ์พระราชินี และพระบรมวงศานุวงค ์ห้ามซ้อนสัญลกัษณ์ หรือภาพอ่ืน

ใด ในเฟรมภาพเดียวกัน หากมีการซ้อนข้อความใด ๆ ลงในเฟรมภาพท่ีน า เสนอ ภาพ

พระมหากษตัริย ์พระราชินี และพระบรมวงศานุวงษ ์ใหซ้อ้นขอ้ความใตภ้าพเท่านั้น  
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 การน าภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว มาใช้ประกอบในรายการ ตอ้งแสดงหนังสืออนุญาต จากส านัก 

พระราชวงั จึงจะน ามาใชอ้อกอากาศได ้ 

 การมอบพระบรมฉายาลกัษณ์ หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์ ในรายการระหวา่งบุคคลทัว่ไปกบับุคคล

ทัว่ไป ถือว่าไม่เป็นการสมควร การมอบดังกล่าวต้องเป็น พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรม

สาทิสลกัษณ์พระราชทานเท่านั้น 

 เน้ือหารายการตอ้งไม่เป็นการกระทบกระเทือน หรือดูหม่ินต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์และตอ้งไม่

เป็นการกระทบกระเทือน หรือดูหม่ินประมุขของรัฐอ่ืนดว้ย 

 

การโฆษณา และโฆษณาแฝง 

ผูผ้ลิตรายการ ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเร่ืองการห้ามการโฆษณา และการโฆษณาแฝง ท่ีระบุไวใ้น 

“ข้อบงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่า ด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ

เก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552” และแนวทางปฏิบติัเพื่อธ ารง จริยธรรมวิชาชีพการผลิต

การจัดหาและการเผยแพร่รายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทสไทย (ดู

ภาคผนวก) 

โฆษณาแฝง หมายถึง การโฆษณาผลิตภณัฑ์ สินคา้ บริการ ภาพลกัษณ์องค์กร บุคคล หรือ อ่ืนใด

โดยความตั้งใจของผูโ้ฆษณา และผูผ้ลิตรายการดว้ยวธีิการสร้างสถานการณ์ ใหป้รากฏในเน้ือหารายการดว้ย

วธีิการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอ เน้ือหารายการ เช่น อุปกรณ์ประกอบรายการ สถานท่ีบนัทึกภาพ

รายการ การแต่งกายของผูร่้วมรายการ ยานพาหนะท่ีใชใ้นรายการ ฉากหลงั บทพูดบทบรรยาย บทโทรทศัน์

ท่ีอา้งถึง หรือการน าค าโฆษณา หรือวลี หรือ สโลแกน ท่ีสามารถอา้งถึงผลิตภณัฑ์ หรือตราผลิตภณัฑ์ ท่ีเป็น

การจงใจ หรือการสร้างบรรยากาศในรายการ รวมทั้งการกล่าวอา้งอิงถึงและวิธีอ่ืน ๆ โดยมีการตกลงรับ

ผลประโยชน์ตอบแทนในการผลิต หรือการน าเสนอนั้น 

โฆษณาแฝงวตัถุ เช่น การปรากฎใหเ้ห็น ภาพตราสัญลกัษณ์สินคา้ ผลิตภณัฑ์ บริการ องคก์ร บุคคล 

ท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนหน่ึง ส่วนใด ในอุปกรณ์ประกอบรายการ เช่น ขอ้ความบนเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ภาชนะ 

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ยานพาหนะ เคร่ืองปรุงอาหาร อุปกรณ์ประกอบสถานท่ี เช่น โรงพยาบาล สถาน

ประกอบการ 

โฆษณาแฝงบุคคล เช่น การปรากฏให้เห็น ภาพตราสัญลกัษณ์สินคา้ ผลิตภัณฑ์ บริการ องค์กร 

บุคคล ท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนหน่ึง ส่วนใด ของเคร่ืองแต่งกาย การใชเ้คร่ืองแบบแสดงอตัลกัษณ์ของสินคา้และ 



 
 

คู่มือผลิตรายการสื่อสาธารณะ | 51  

 

ผลิตภณัฑ ์อุปกรณ์ประกอบร่างกายเช่น รองเทา้ รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนท่ีผูแ้สดงหรือผูน้ าเสนอรายการ หยิบ จบั 

สวมใส่ หรือใชง้าน  

โฆษณาแฝงมาในเน้ือหารายการและการน าเสนอ เช่น การแฝงขอ้ความโฆษณามาในบทรายการ

หรือเหตุการณ์ในรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ สินคา้ บริการองคก์ร สถานบริการ อยา่งมีนยัยะ เช่น การ

ก าหนด ให้ผูน้  าเสนอและร่วมรายการ ใช้บริการหรือสถานบริการ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์

อยา่งมีนยัยะ โดยการแฝงการโฆษณาไวใ้นโครงเร่ืองทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึงในรายการ หรือ Theme 

เร่ืองในบางตอน 

รายการท่ีแพร่ภาพทางไทยพีบีเอส ห้ามการโฆษณาทุกประเภท ทุกวิธีไม่ว่าเป็นการโฆษณาโดย

ทางตรง โฆษณาโดยทางออ้ม หรือโฆษณาแฝง ห้ามการโฆษณาดว้ยวิธีการใช้ภาพและเสียง การใช้เทคนิค

ภาพและเสียง การใชเ้พลงประกอบรายการ เน้ือหาเพลงประกอบรายการ ฉากหรือส่วนหน่ึงส่วนใดในภาพท่ี

ใช้ประกอบรายการเพื่อการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออ้ม ห้ามใช้ผลิตภณัฑ์ใด ๆในรายการประกอบ

เน้ือหารายการ เช่น ใช้ส าหรับเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากรายการ ผูผ้ลิตรายการตอ้งให้ความระมดัระวงัใน

การน าเสนอโดยตอ้งไม่แสดงภาพหรือเสียงท่ีปรากฏให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์และบริการอยา่งเป็นการจงใจ เช่น 

บรรจุภณัฑท่ี์เป็นการโฆษณาแฝง (Product Placement) การใชส้ถานท่ีถ่ายท ารายการ ซ่ึงตอ้งไม่เป็นการจงใจ

เพื่อใหไ้ดผ้ลในเชิงโฆษณา 

 

มาตรฐานการปฏบัิติงานด้านจริยธรรมส าหรับผู้ผลติรายการ 

 “จริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิต และการเผยแพร่รายการ”  หมายความว่า หลกัเกณฑ์หรือ 

กฎท่ีใชใ้นการพิจารณาตดัสินการกระท าของนกัวิชาชีพดา้นการผลิต การจดัหาและการเผยแพร่รายการของ

องค์การ ทั้งท่ีเป็นพนักงานเต็มเวลา และบางเวลาของ องค์การ หรือผูผ้ลิตอิสระท่ีเป็นกลุ่มบุคคล หรือ

หน่วยงาน หรือสถาบนั ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ว่าการกระท าใด เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง ดีงาม ควร

ปฏิบติั และการกระท าใดเป็นส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั ทั้งต่อตนเอง และผูอ่ื้น 

 เพื่อให้รายการทั้งท่ีผลิตโดย ไทยพีบีเอส และรายการท่ีผลิตและด าเนินการผลิต โดยผูผ้ลิตอิสระ 

ด ารงไวซ่ึ้งมาตรฐานการปฏิบติังาน ตามหลกัจริยธรรมวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิต และการเผยแพร่รายการเป็น

มาตรฐานเดียวกนั ผูผ้ลิตอิสระท่ีผลิต และด าเนินการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่รายการทางไทยพีบีเอส ตอ้ง

ปฏิบติัตามตามขอ้บงัคบัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยจริยธรรมของ

วชิาชีพเก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 (ดูภาคผนวก)  



 
 

คู่มือผลิตรายการสื่อสาธารณะ | 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คู่มือผลิตรายการสื่อสาธารณะ | 53  

 

 ข้อก าหนดและมาตรฐานด้านเทคนิคการผลติรายการส่ือสาธารณะ 

 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารระแห่งประเทศไทย มีกระบวนการผลิตรายการส่ือ

สาธารณะดว้ยระบบ Digital File Based Workflow ท าใหผู้ผ้ลิตรายการมีทางเลือกในการส่งรายการให้สถานี

ในรูปแบบของ Digital Video File ซ่ึงบรรจุอยูใ่นหน่วยความจ าอิเลคทรอนิคส์ รูปแบบต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก ์

แผน่เมโมร่ีการ์ด เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ระบบการผลิตรายการและการแพร่ภาพออกอากาศของทางสถานีท่ี

รองรับระบบภาพท่ีมีความคมชดัสูงหรือ High Definition (HD) ในดา้นของผูผ้ลิตรายการส่ือสาธารณะนั้น 

จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการผลิตรายการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานี โดยมีคุณภาพและ

มาตรฐานทางเทคนิคเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารระแห่งประเทศไทย จึงไดส้ร้างขอ้ก าหนดและมาตรฐาน

ทางเทคนิคในการผลิตรายการส่ือสาธารณะแบบความคมชดัสูง High Definition (HD) เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบติัเดียวกนั ซ่ึงผูผ้ลิตจะตอ้งผลิตรายการและวสัดุส่ือประชาสัมพนัธ์รายการเช่นสปอตโปรโมท ตาม

ระบบภาพและเสียงท่ีเป็นข้อตกลงในการผลิตรายการให้กับทางสถานี และจะตอ้งควบคุมคุณภาพทั้ง

ทางดา้นภาพและเสียงให้มีคุณภาพท่ีดี และได้มาตรฐาน ซ่ึงจะมีการระบุไวใ้นสัญญาจา้งผลิต โดยให้ถือ

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงัน้ี 

 

ข้อก าหนดทางเทคนิคการผลติรายการในระบบภาพ High Definition (HD)  

ความหมายและค าอธิบาย : รายการท่ีผลิตในระบบ High Definition (HD) หมายถึงรายการท่ีผลิตโดยการ

ถ่ายท าดว้ยกลอ้งวิดีโอท่ีมีคุณสมบติัคือ หน่วยรับภาพ Sensor ขนาด 3 CCD หรือ CMOS Chip โดยท่ีแต่ละ

หน่วยของ CCD หรือ CMOS มีขนาดไม่ต ่ากว่า 2/3 น้ิว (ตามแนวทแยงมุม) และมีพื้นท่ีของภาพเต็มใน

อตัราส่วน 16:9 (แนวนอน : แนวตั้ง) ขนาด 1920x1080  ใชม้าตรฐานการบนัทึกภาพดว้ยระบบ 1080i25 (50 

Fields/second) และมีจ านวน Pixel Frame ขนาดไม่ต ่ากวา่ 1440 x 1080 Pixel เม่ือน ารายการท่ีบนัทึกไดเ้ขา้สู่

กระบวนการ Post Production จะตอ้งด าเนินการตดัต่อภาพดว้ย Profile ไม่ต ่ากวา่ 4:2:2 ท่ี 8 bits โดยผลผลิต

ของรายการท่ีไดเ้พื่อน าส่งมอบใหแ้ก่สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส สามารถจดัเก็บในวสัดุบนัทึกได ้2 กรณี 

1.  กรณีเป็นเทปแบบมาตรฐาน คือ  HDCAM 
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2.   กรณีเป็นหน่วยความจ าอิเลคทรอนิคส์ท่ีจดัเก็บในรูปของวิดีโอไฟล์ คือ P2 Card และ External/Portable 

Hard disk โดยท่ีวดีิโอไฟลจ์ะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

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

คุณสมบัติ Video Format 
 High Definition (HD) 

รูปแบบการบีบอดัภาพ (Video Codec) XDCAM HD 422 
รูปแบบการบีบอดัเสียง (Audio Codec) PCM (16bit หรือ 24 bit ท่ี 48KHz) 2 หรือ 4 ช่องเสียง 

(Channel) 
รูปแบบ File Container  (สกุลของไฟล)์ *.MXF 

ระบบภาพ 1080i 25fps (25 Frame/Sec หรือ 50 Field/Sec) 
อตัราส่วนภาพ (แนวนอน : แนวตั้ง) 16 : 9 

ความละเอียดของภาพ 1440 x 1080,1920 x 1080 Pixel 
 

3.กระบวนการผลิตรายการ ท่ีไม่ถือวา่เป็นการผลิตรายการส่ือสาธารณะระบบภาพ HD ไดแ้ก่ 

3.1 รายการท่ีถ่ายท าและบนัทึกภาพดว้ยระบบภาพ SD แลว้แปลงข้ึนใหเ้ป็นระบบภาพ HD 

3.2 บนัทึกรายการดว้ยกลอ้ง HDV ซ่ึงมีอตัราขอ้มูลของภาพท่ีต ่ากวา่ 35 Mbps 

 
ภาพรายการ HD 16:9 
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ดงันั้นการผลิตรายการจะตอ้งค านึงถึงการจดัวางองคป์ระกอบของภาพ กราฟฟิก ขอ้ความอกัษร ให้

อยูภ่ายในพื้นท่ี Save Area ของระบบภาพ HD  

กรณีท่ีมีการ ใชอุ้ปกรณ์กลอ้งวิดีโอในการถ่ายท าและบนัทึกภาพรายการท่ีแตกต่างจากท่ีก าหนดไว้

ขา้งตน้ ผูผ้ลิตรายการจะตอ้งแจง้รายละเอียดอุปกรณ์ท่ีใช้งานจริง รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการ

ท างานท่ีแตกต่างจากขอ้ก าหนดขา้งตน้ให้ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสทราบก่อนท่ีจะด าเนินการผลิต

รายการ เพื่อท่ีจะไดพ้ิจารณาความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบ 

 

ข้อก าหนดทางเทคนิคภาพและเสียง 

1. ขอ้ก าหนดทางดา้นภาพ 

 ภาพของรายการจะตอ้งมีความคมชดั มีสีสันท่ีเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสีผิวของคน (Skin 

Tone) ท่ีจะตอ้งมีสีสันท่ีถูกตอ้ง ในทางเทคนิคแล้วระดบัของสัญญาณภาพจะตอ้งมีระดบัท่ีได้คุณภาพ

มาตรฐาน โดยระบบภาพ HD อา้งอิงมาตรฐาน SMPTE292M/296M/299M  

ภาพของรายการจะตอ้งไม่มีส่วนใดท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติไปจากมาตรฐาน เช่น มีสีท่ี

ผดิเพี้ยนไปจากมาตรฐาน หรือธรรมชาติ มีระดบัความมืดหรือความสวา่งของภาพสูงมากผิดปกติ มีสัญญาณ

รบกวนปรากฏอยู่ในภาพจนอาจรบกวนสายตาในการชม ภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวมีอาการภาพสะดุดไม่มี

ความต่อเน่ือง เป็นตน้ 

ในระบบ HD อตัราของการแสดงภาพต่อวนิาทีหรือ Frame Rate ท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานคือ 50 Field/Sec 

ซ่ึงเป็นการสแกนภาพแบบ Interlace ซ่ึงเทียบไดก้บัการสแกนภาพแบบ 25 Frame/Sec 
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อตัราส่วนภาพ (Aspect Ratio) ของรายการท่ีผลิตในแบบ HD (High Definition) เท่ากบั 16:9 ภาพ

ต่อไปน้ีแสดงพื้นท่ี Safe Area ของอตัราส่วนภาพ 16:9 

 

Safe Action Area คือพื้นท่ีส่วนส าคญั ท่ีตอ้งการใหภ้าพส่วนน้ีปรากฏบนจอโทรทศัน์ ซ่ึงจะมีขนาด 

93% ของขนาดภาพในแนวนอน และแนวตั้ง 

Format Production Aperture Safe Action Area 
1080i 1920x1080 1786x1004 

 

2. ขอ้ก าหนดทางดา้นเสียง 

2.1 การบนัทึกเสียงในการผลิตรายการ จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีคุณภาพดีเพื่อให้ไดเ้สียงท่ีมีความคมชดั เสียงท่ี

ไดต้อ้งดงัชดัเจนสม ่าเสมอ ไม่แตกพร่า ไม่มีเสียงจ่ีหรือเสียงฮมั ไม่มีเสียงรบกวนจากแหล่งอ่ืนท่ีอยูร่อบขา้ง

จนท าใหคุ้ณภาพของเสียงหลกัท่ีตอ้งการมีคุณภาพดอ้ยลง 

2.2 ระดบัเสียงจะตอ้งมีระดบัความดงัท่ีสม ่าเสมอตลอดทั้งรายการ 

2.3 เสียงพดูกบัภาพของคนท่ีก าลงัพดูอยูจ่ะตอ้งตรงกนั (Lip Sync) 
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2.4 ให้ใชม้าตรฐาน EBU-Digital IEC 60268-18 ในการอา้งอิงระดบัเสียง ซ่ึงมีสเกลระดบัเสียงเม่ือเทียบกบั

สเกลมาตรฐานอ่ืนๆ แสดงในภาพต่อไปน้ี 

 

 

  

สเกลเสียงมาตรฐานต่าง ๆ ที่น ามาเทยีบเคียงกนั  
สเกลเสียงท่ีThai PBS ใชเ้ป็นมาตรฐานเทียบคือ  dBfs  
Digital โดยระดบัเสียงเฉล่ียของรายการโทรทศัน์จะมีค่าอยูท่ี่ 
– 18 dBfs (Test Tone)  แต่ระดบัเสียงสูงสุดสามารถสูงไดถึ้ง 
-12 dBfs แบบชั่วขณะ   ความหมายคือ ระดับเสียงดังสุด 
(Peak) จะสวงิอยูร่ะหวา่ง -23 ถึง -12 dBfs   

หากรายการท าระดบัเสียงสูงสุดมาท่ี – 23 dBfs  ก็จะท าให้
ระดับเสียงของรายการต ่ากว่ามาตรฐานท่ีThai PBS 
ตอ้งการ  หรือหากระดบัเสียงสูงเกินกวา่  
-18 dBfs ก็จะท าให้ระดับเสียงของรายการสูงเกินกว่า
มาตรฐาน 
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2.5 ระดบัเสียงอา้งอิง (Test Level) ท่ีใชใ้นการบนัทึกเสียงรายการ ในทุกช่องสัญญาณเสียง จะตอ้งอา้งอิงท่ี

สัญญาณเสียง Tone ความถ่ี 1 KHz. ท่ีระดบั –18dBfs หรือ 0 dBu และระดบัเสียงท่ีสูงท่ีสุดท่ียอมรับได ้

(Permitted Maximum Level) จะตอ้งไม่เกิน -12 dBfs หรือ +6 dBu 

2.6 ช่องสัญญาณเสียง :  เสียงช่องท่ี 1 และ 2 เป็นเสียงภาษาไทย ซ่ึงเป็นเสียงหลกัท่ีใชใ้นการออกอากาศ มี 2 

กรณี 

1) กรณีท่ีเป็นระบบเสียง สเตอริโอ เสียงช่องท่ี 1 คือเสียงขา้งซ้าย (L)  และเสียงช่องท่ี 2 คือเสียง

ขา้งขวา ( R ) 

2) กรณีท่ีเป็นระบบเสียงโมโน ช่องท่ี 1  และช่องท่ี 2 เป็นเสียงเดียวกนั ตอ้งมีเฟสตรงกนั  

 (in phase) 

2.7 ช่องสัญญาณเสียง : เสียงช่องท่ี 3 และ 4 เป็นเสียงภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นการออกอากาศดว้ยระบบ 

NICAM Stereo   

1) กรณีเป็นระบบเสียงสเตอริโอ ช่องท่ี 3 คือเสียงขา้งซา้ย ( L ) และช่องท่ี 4 คือ เสียงขา้งขวา ( R ) 

2) กรณีเป็นระบบเสียงโมโน ช่องท่ี 3 และช่องท่ี 4 เป็นเสียงเดียวกนั ตอ้งมีเฟสตรงกนั (in-phase) 

3) กรณีท่ีรายการไม่มีเสียงภาษาต่างประเทศ ตอ้งมีเสียงภาษาไทย ปรากฏในช่องเสียงท่ี 3 และ 4 

 2.8 ช่องเสียงสัญญาณ เสียง : เสียงช่องท่ี5 และ 6 เป็นเสียง AD (Audio Description)ท่ีใชใ้นการออกอากาศ

ดว้ยระบบ Nicam Stereo 

1) กรณีท่ีเป็นระบบเสียง สเตอริโอ เสียงช่องท่ี 5 คือเสียงขา้งซ้าย(L)  และเสียงช่องท่ี 6 คือเสียง

ขา้งขวา ( R ) 

2) กรณีท่ีเป็นระบบเสียงโมโน ช่องท่ี 5  และช่องท่ี 6 เป็นเสียงเดียวกนั ตอ้งมีเฟสตรงกนั 

  (in phase) 

3) ในกรณีท่ีรายการ ไม่มีเสียง AD (Audio Description)จะตอ้งไม่มีเสียงใดๆ ปรากฎในช่องเสียงท่ี 

5 และช่องเสียงท่ี 6 
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ข้อก าหนดด้านเทคนิครายการทีจ่ะส่งออกอากาศ 

เพื่อลดความผดิพลาดและเป็นมาตรฐานเดียวกนั ผูผ้ลิตตอ้งจดัเรียงล าดบัขอ้มูลในวสัดุส่ือหรือไฟล์

รายการ รวมถึง Sport Promote ใหเ้ป็นไปตามล าดบัขอ้ก าหนดน้ีอยา่งเคร่งครัดมีล าดบั ดงัน้ี 

 

ความยาวเนือ้หารายการ (Duration) 

ช่วงเวลาความยาวรายการ/นาที 
(Time Slot) 

เน้ือรายการ/นาที 
(Duration) 

จ านวนเบรก/คร้ัง 

30 นาที 26 - 

50 นาที 48 - 

55-60 นาที 53 - 

115 นาท ี(1.55 ช.ม.) 110 นาท ี(1.50 ช.ม.) 1 

120 นาท ี(2.00 ช.ม.) 115 นาท ี(1.55 ช.ม.) 1 

 

ข้อมูลรายละเอยีดรายการ (Slate) ที ่Thai PBS ก าหนด ความยาว 10  วนิาท ีดังนี ้
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ต้นรายการ 00:00:00:00 

Black 5 วนิาท ี

Slade ยาว 10 วนิาท ี

Black 5 วนิาท ี

Color Bars ยาว 5 วนิาท ี

Countdown 10 ถึง 1 

Black 5 วนิาท ี

Start : Title 

เนือ้หารายการ 

End Credit ไม่เกนิ 1 นาท ี

Black 5 วนิาท ี

Color Bars ยาว 5 วนิาท ี

ต้นรายการ 00:00:00:00 

Black    (5 วนิาท)ี 

Slade    (10 วนิาท)ี 

Black    (5 วนิาท)ี 

Color Bars  (5 วนิาที) 

Countdown ( 10 ถึง 1 ) 

Black    (5 วนิาท)ี 

START : TITLE 

เนือ้หารายการ (ช่วงที ่1) 

INTERLUDE ออกช่วงที ่1 

Black    (10 วนิาท)ี (สถานีใส่โปรโมท) 

INTERLUDE เข้าช่วงที2่ 

เนือ้หารายการ (ช่วงที ่2) 

END CREDIT  (ไม่เกนิ  1 นาท)ี 

Black    (5 วนิาท)ี 

Color Bars  (5 วนิาที) 

แผนภูมแิสดงล าดบัข้อมูลรายการ กรณีมเีบรก แผนภูมแิสดงล าดบัข้อมูลรายการ กรณีไม่มเีบรก 
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ภาคผนวก 
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