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สารบัญ

คานา
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ส่ วนที่ 1:หลักการสาคัญของสื่อเพื่อสาธารณะ
ความทัว่ ถึง (Universality)
ความหลากหลาย (Diversity)
ความเป็ นอิสระ (Independence)
การปกป้องสิทธิสว่ นบุคคลและสิทธิมนุษยชน (Human Right Protection)
ความแตกต่างเฉพาะตัว (Distinctiveness)
ความมีสว่ นร่วม (Participation)
การพัฒนา (Development)
ความเชื่อถือและไว้ วางใจได้ (Creditability)
ปราศจากผลประโยชน์ทบั ซ้ อน (Conflict of Interest)
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ส่ วนที่ 2:หลักการและจริยธรรมในการผลิตรายการ
ความถูกต้ องของเนื ้อหา (Accuracy)
การไม่เอนเอียงเข้ าฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใด (Impartiality)
รักษาดุลยภาพในการนาเสนอทังเนื
้ ้อหาและปริ มาณ
สร้ างความไว้ วางใจโดยนาเสนอข้ อมูลทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วนครอบคลุม
การนาเสนอรายการที่สะท้ อนความเป็ นจริ งที่อาจทาให้ ร้ ูสกึ ลาเอียง
การปกป้องภัยอันตรายและความรุนแรงของเนื ้อหา (Harm & Offense)
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ส่ วนที่ 3:กระบวนการได้ มาซึ่งรายการและกระบวนการผลิตรายการ
กลยุทธ์เนื ้อหาตามวาระหลักของสถานี (Core Value)
กระบวนการได้ มาซึง่ รายการ
1. รายการที่ผลิตเอง
2. รายการจ้ างผลิต
3. รายการร่วมผลิต
4. การเปิ ดรับข้ อเสนอรายการ (Commissioning)
5. รายการซื ้อลิขสิทธิ์ตา่ งประเทศ
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ส่ วนที่ 4:การปฏิบัติงานด้ านการผลิตรายการ
กระบวนการพัฒนารายการ
กระบวนการผลิตรายการ (Production)
กระบวนการหลังการผลิตรายการ (Post-Production)
กระบวนการจัดการเนื ้อหารายการในประเทศ (Archive)
การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการร่วมผลิต
กาหนดเวลาในการนารายการแพร่ภาพออกอากาศ
การอานวยการผลิต การควบคุมรายการ และการควบคมคุณภาพการผลิต
การผลิตรายการตามรูปแบบที่กาหนด และการเปลีย่ นแปลง
การผลิตรายการเพื่อทดสอบแนวความคิด (Program Pilot/Program Demo)
การควบคุมรายการ: การวางแผนการผลิตรายการ
การควบคุมรายการ: การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขันตอนเตรี
้
ยมการผลิต
การควบคุมรายการ: การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขันตอนการผลิ
้
ต
สาระสาคัญที่ผ้ คู วบคุมรายการ ดาเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตในขันตอนการผลิ
้
ต
การควบคุมรายการ: การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิตขันตอนหลั
้
งการผลิต
การประเมินคุณภาพการผลิตรายการ

31

ส่ วนที่ 5:การส่ งมอบรายการและการควบคุมคุณภาพรายการ
กระบวนการ Ingest และตรวจคุณภาพรายการทางเทคนิค-เนื ้อหาด้ านจริ ยธรรม
การส่งมอบรายการ
การตรวจรับมอบรายการ
การส่งมอบรายการล่าช้ า
การตรวจพิจารณาเนื ้อหารายการ
สาระสาคัญในการตรวจพิจารณารายการ
เนื ้อหารายการที่อาจขัดต่อกฎหมายและจริ ยธรรมที่ผ้ ผู ลิตรายการ
การโฆษณา และโฆษณาแฝง
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้ านจริ ยธรรมสาหรับผู้ผลิตรายการ

42

ส่ วนที่ 6:ข้ อกาหนดและมาตรฐานทางเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์
การแสดงแหล่งที่มาของรายการ
การใช้ ไตเติ ้ล (Title) และเอ็นเครดิต (End Credit) รายการ
ข้ อความขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหรื อเอื ้อเฟื อ้ ในการผลิต
อัตลักษณ์รายการ การใช้ ข้อความสือ่ สารอื่น และการแสดงข้ อมูลการใช้ ลขิ สิทธิ์

50
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การใช้ ตราสัญลักษณ์ไทยพีบีเอส
การใช้ ข้อความเพื่อแสดงการสือ่ สารอื่นๆ
มีการใช้ ลขิ สิทธิ์ได้ รับอนุญาตถูกต้ องตามกฎหมาย
มาตรฐานและข้ อกาหนดด้ านเทคนิคการผลิตรายการ
ส่ วนที่ 7:บริการล่ ามภาษามือ
การจัดทาคาบรรยายแทนเสียง(Closed Captions)
การจัดทาเสียงบรรยายภาพสาหรับการให้ บริการโทรทัศน์ (Audio Description)
บริ การล่ามภาษามือ
คาบรรยายแทนเสียงเพื่อคนพิการทางการได้ ยิน
กระบวนการผลิตคาบรรยายแทนเสียง (Closed Captions)
เสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
ขันตอนการผลิ
้
ตสือ่ เสียงบรรยายภาพ
กระบวนการผลิตสือ่ เสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
การคัดเลือกรายการเพื่อผลิตเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
หลักการเลือกสารในการผลิตสือ่ เสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการทางการมองเห็น
แนวทางด้ านภาษาในการผลิตสือ่ เสียงบรรยายภาพเพื่อผู้พิการทางการมองเห็น
แนวทางที่เกี่ยวข้ องกับเสียงในการผลิตสือ่ เสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการทางการมองเห็น
การผลิตสือ่ เสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการทางการมองเห็น
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการผลิตสือ่ เสียงบรรยายภาพ
การจัดทาบทสือ่ เสียงบรรยายภาพ
การจัดทาบทเสียงบรรยายภาพให้ เหมาะสมกับรูปแบบ เนื ้อหารายการและวิธีการนาเสนอ
การบันทึกและตัดต่อเสียง

62

ส่ วนที่ 8: การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ On Air, Online, On Ground
ความหมายของ On Air, Online, On Ground
รูปแบบและกระบวนการสือ่ สารการตลาด On Air
การผลิตและจัดทา Spot Promote รายการและวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์รายการ
รูปแบบและกระบวนการสือ่ สารการตลาด Online
รูปแบบและกระบวนการสือ่ สารการตลาด On Ground
การเชื่อมโยงการสือ่ สารการตลาด On Air, Online, On Ground
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ส่ วนที่ 9: การผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางออนไลน์ (OTT)
เป้าหมายของ VIPA Channel
คุณลักษณะสาคัญของ VIPA Channel
กลุม่ เป้าหมายของ VIPA Channel
เนื ้อหาของ VIPA Channel
ประเภทของเนื ้อหา
ความพิเศษของเนื ้อหารายการใน VIPA Channel
กระบวนการผลิตรายการ OTT

81

ส่ วนที่ 10: การจัดเตรียมรายการเพื่อเผยแพร่ ต่างประเทศ
แนวทางการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ตา่ งประเทศ
รายการที่มีศกั ยภาพในตลาดต่างประเทศ
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ภาคผนวก
86
- ข้ อควรระวังที่ต้องใส่ใจ
- ข้ อบังคับว่าด้ วยจริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้ อบังคับว่าด้ วยจริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ(ฉบับแก้ ไข) พ.ศ. ๒๕๕๘
- คาสัง่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ ๖๔/๒๕๕๓ เรื่ อง การละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา
- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิงานสานักรายการว่าด้ วยการปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้ผลิตรายการ พ.ศ.๒๕๕๕
- หลักเกณฑ์สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙
- Q&A ( คาถามที่พบบ่อย )
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คานา
สานักรายการได้ จัดทา “คู่มือผู้ผลิตรายการ” เพื่อให้ ผ้ ผู ลิตรายการใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิต
รายการให้ ได้ มาตรฐานตามที่ไทยพีบีเอสกาหนด เป็ นรายการที่มีคุณภาพทังด้
้ านเนื ้อหา คุณภาพการผลิต เป็ นไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิคที่ไทยพีบีเอสกาหนดไว้ คู่มือนีย้ ัง มีเนือ้ หาครอบคลุมการทางานในฐานะผู้ผลิตรายการที่ต้องมี
บทบาทอื่นๆ ด้ วย อาทิ จัดทาบริ การเพื่อให้ คนพิการสามารถเข้ าถึงรายการโทรทัศน์ของสถานี การสื่อสารการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์รายการผ่านช่องทางต่างๆ และการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้สานักรายการคาดหวังว่าคูม่ ือเล่มนี ้จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยให้ ผ้ ผู ลิตรายการตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่
ของการผลิตรายการของสื่อสาธารณะผู้มีภาระหน้ าที่ในการสร้ างสรรค์รายการให้ เข้ าถึงผู้ชมกลุม่ เป้าหมายได้ มากยิ่งขึ ้น
ผ่านการทางานในระบบที่รองรับให้ ผ้ ผู ลิตรายการสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตได้ อย่างเต็มที่ เพื่อร่ วมเป็ นพลังในการ
นาเสนอเนื ้อหาสาระที่เป็ นประโยชน์สสู่ าธารณชนตามภารกิจหลักอันสาคัญยิ่งของสือ่ สาธารณะ
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ส่ วนที่ 1 :
หลักการสาคัญของสื่อเพื่อสาธารณะ

หลักการสาคัญของสื่อเพื่อสาธารณะ
1) ความทั่วถึง (Universality)
สือ่ สาธารณะต้ องดาเนินการเพื่อประชาชนทังประเทศ
้
ต้ องพยายามเข้ าถึงทุกคน หรื อสื่อสาธารณะต้ อง “ถูกใช้ ”
โดยคนจานวนมากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อความเสมอภาค ความเป็ นประชาธิปไตยที่พลเมืองทุกคนอยู่บนฐานข้ อมูล
ข่าวสารเดียวกันอย่างไม่แบ่งแยกสถานะทางสังคมหรื อรายได้

2) ความหลากหลาย (Diversity)
สื่อสาธารณะต้ องมีความหลากหลาย อย่างน้ อยที่สดุ ในด้ านประเภทของรายการ ผู้ชมผู้ฟังกลุม่ เป้าหมาย และ
เนื ้อหา รวมทังประเด็
้
นถกเถียง ทังหมายรวมถึ
้
งกลุม่ ผู้ผลิตอิสระที่หลากหลาย ไม่ผกู ขาดกับกลุม่ หนึ่ง แต่เปิ ดโอกาสอย่าง
กว้ างขวางในการเข้ าถึง เข้ าร่ วมงาน เข้ าร่ วมเรี ยนรู้ ร่ วมพัฒนารายการ สื่อสาธารณะต้ องตอบสนองความสนใจของ
สาธารณะที่หลากหลาย โดยนาเสนอรายการหลายประเภทที่แต่ละรายการอาจตอบสนองกลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่ ที่มี
ความคาดหวังความต้ องการ และลักษณะการรับสือ่ ที่ตา่ งกัน

3) ความเป็ นอิสระ (Independence)
องค์การเพื่อสื่อสาธารณะ ต้ องมีความเป็ นอิสระมีที่มาของรายได้ ที่ประกันความเป็ นอิสระจากรัฐ และทุนธุรกิจ
และต้ องสร้ างหรื อพัฒนาความยัง่ ยืนของความเป็ นอิสระ ด้ วยการได้ รับการสนับสนุนจากสาธารณะหรื อประชาชน ผู้ผลิต
สือ่ สาธารณะต้ องมีเสรี ภาพ และความเป็ นอิสระด้ วยจริ ยธรรมวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม สือ่ สาธารณะต้ องเป็ น
กลางสาหรับการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นอิสระ เป็ นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความคิดเห็น และข้ อวิจารณ์ที่แตกต่าง
กัน และต้ องสร้ างกลไกการไหลเวียนของข้ อมูลข่าวสารที่เสรี อันเป็ นหลักการสาคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนของสังคม
ประชาธิปไตย

4) การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน (Human Right Protection)
สือ่ สาธารณะต้ องเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ไม่ลว่ งละเมิดส่วนบุคคล และครอบครัวเว้ นเสียแต่ความจาเป็ น
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของมหาชนส่วนใหญ่ต้องคานึ งถึง และถือปฏิบัติในหลักการสิทธิ มนุษยชนในทุกขัน้ ตอนการ
ทางาน และในการผลิตรายการต่างๆ
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5) ความแตกต่ างเฉพาะตัว (Distinctiveness)
สื่อสาธารณะต้ องมีความแตกต่างที่โดดเด่นด้ วยคุณ ลักษณะของรายการที่มีมาตรฐานและรสนิยม เนือ้ หา
รายการต้ องแตกต่างจากสื่ออื่น จนทาให้ ผ้ ชู มผู้ฟังสามารถแยกแยะได้ ในความแตกต่างของคุณภาพ คุณค่า จุดยืน และ
ลักษณะเฉพาะของสื่อสาธารณะ โจทย์ ของสื่อสาธารณะจึงมิใช่แค่การผลิตรายการที่สื่ออื่นไม่สนใจผลิต แต่ควรมีทงั ้
ยุทธศาสตร์ และจุดมุ่งหมายเพื่อสังคม มีความคิดสร้ างสรรค์ และจินตนาการ ที่สร้ างความแตกต่าง ทังด้
้ านเนื ้อหาและ
วิธีการนาเสนอมีมาตรฐานตามหลักการแห่งวิชาชีพมีรสนิยม มี ความสุภาพที่เหมาะสมสอดคล้ องกับธรรมเนียมปฏิบตั ิ
บรรทัดฐานและค่านิยมของชุมชนสังคมนันๆ
้ ผู้ผลิตสือ่ สาธารณะต้ องเป็ นผู้นาในการพัฒนารายการต้ นแบบ

6) ความมีส่วนร่ วม (Participation)
เป็ นคุณลักษณะสาคัญของสือ่ ที่ยดึ ค่านิยมประชาธิปไตยทังในกระบวนการ
้
และเป้าหมายการทางาน การมีสว่ น
ร่ วมในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน คือวัฒนธรรมการทางานด้ านรายการที่มีการปรึ กษาหารื อ ระดมความคิดร่ วมกันพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพ คุณค่า ที่คานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ จ่ายในการทางานเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ ส่วนการมี
ส่วนร่วมกับสังคมคือการเปิ ดโอกาสให้ สงั คม อันหมายถึงผู้รับสือ่ ที่เป็ นปั จเจก และกลุม่ ทางสังคมต่างๆ ได้ มีช่องทางในการ
แสดงความคิดเห็น ความต้ องการข้ อเสนอแนะ ไปจนถึงการร้ องเรี ยนเมื่อเห็นว่าองค์การปฏิบตั ิงานไม่ถกู ต้ องไม่เป็ นไปตาม
พันธกิจและจริ ยธรรม รวมทังการเปิ
้
ดโอกาสให้ แก่ผ้ ผู ลิตรายการอิสระภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการผลิตและ
เผยแพร่รายการด้ วย

7) การพัฒนา (Development)
การผลิตรายการจัดหาและการเผยแพร่ สื่อเพื่อบริ การสาธารณะทังเป
้ ้ าหมายในการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
ส่งเสริ มค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิเสรี ภาพ และการมีสว่ นร่วมของประชาชน ส่งเสริ มการยอมรับซึง่ กันและกันในความเป็ น
พหุสงั คม เปิ ดพื ้นที่ให้ ผ้ ดู ้ อยสิทธิไร้ เสียงของสังคม ส่งเสริ มความเข้ าใจและเกื ้อกูลกันของสมาชิกในสังคม สื่อสาธารณะ
ต้ องพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการทางานของบุคลากรในองค์กร และผู้ร่วมผลิตรายการอย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้
รายการหรื อผลผลิตขององค์การได้ รับการยอมรับและเชื่อถือจากสังคม ทังในระดั
้
บประเทศ และนานาประเทศ

8) ความเชื่อถือและไว้ วางใจได้ (Creditability)
สื่อสาธารณะต้ องสร้ างความน่าเชื่อถือ ความไว้ วางใจจากสังคม ซึ่งเป็ นผลจากการทางานที่ยึดหลักจริ ยธรรม
วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคมการรายงานข่าว และการนาเสนอรายการอย่ างคานึงถึงความถูกต้ องเที่ยงตรงตาม
ข้ อเท็จจริ ง ให้ ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายไม่ฝักใฝ่ ถือข้ าง ไม่ลาเอียงไม่มีอคติ เนื ้อหารายการที่นาเสนอต้ องมีทงความกว้
ั้
าง
หรื อรอบด้ านและความลุม่ ลึก ไม่รายงานหรื อนาเสนอรายการอย่างตื ้นๆ ง่ ายๆ หรื อรวบรัดเกินไป ต้ องให้ ผ้ ูชมผู้ฟังได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอกับความเข้ าใจที่ถกู ต้ องชัดเจน รายการต้ องสะท้ อนสภาพความเป็ นจริ งของสังคมระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับท้ องถิ่น โดยรักษาสมดุลให้ เหมาะสม
นอกเหนือจากการสร้ างความเชื่อถือ และไว้ วางใจได้ จากการทางานด้ วยคุณภาพ มีทกั ษะ จรรยาบรรณวิชาชีพ
และความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ ว สือ่ สาธารณะยังต้ องมีการกาหนดกลไกหรื อวิธีการให้ ผ้ ชู มผู้ฟัง มีโอกาสให้ ความคิดเห็น
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ข้ อแนะนา ต่อการให้ บริ การ และการนาเสนอรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่อ งสม่าเสมอ ที่สาคัญต้ องมีการรวบรวมเสียง
สะท้ อนของผู้ชมผู้ฟังแล้ วนาเสนอสูส่ าธารณะ ทังน
้ ามาพิจารณาปรับปรุงการทางาน การผลิต การจัดหา และการเผยแพร่
รายการ

9) ปราศจากผลประโยชน์ ทับซ้ อน (Conflict of Interest)
ผู้ทางานสื่อสาธารณะต้ องไม่ทาให้ เกิด ความเคลือบแคลงว่าปฏิบตั ิหน้ าที่โดยแอบแฝงผลประโยชน์เฉพาะตน
ครอบครัวหรื อพวกพ้ อง ประโยชน์ดงั กล่าวนี ้มิได้ หมายถึง เฉพาะรายได้ หรื อทรัพย์สินเงินทองเท่านัน้ แต่หมายรวมถึง การ
รายงานหรื อการนาเสนอรายการที่สนับสนุนการได้ เปรี ยบของกลุม่ ผลประโยชน์ กลุม่ กดดัน กลุม่ การเมือง รวมไปถึงการรับ
ของขวัญ ของแถม ส่วนลดบริ การ การให้ ก้ ยู ืม อภินนั ทนาการที่เกินขอบเขตของไมตรี จิตจากบุคคล องค์กร รวมทังธุ
้ รกิจ ที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน เพราะการกระทาของบุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะโดยตังใจหรื
้
อไม่ตงใจย่
ั ้ อมส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง ความเชื่อถือและความไว้ วางใจของสังคมต่อองค์กร
สื่อสาธารณะต้ องสร้ างวัฒนธรรมความเป็ นองค์การที่มีคุณธรรม และความซื่อสัตย์ (Integrity) มีกลไกการ
ติดตามตรวจสอบ เพื่อมิให้ รายการและบุคลากรองค์การรวมทังผู
้ ้ ผลิตอิสระเข้ าไปเกี่ยวข้ องทังทางตรงและแอบแฝงในการ
้
นาเสนอสินค้ าและบริ การเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรื อทางการเมือง เช่น การนาเสนอ หรื อส่งเสริ มสินค้ า และ/หรื อ
ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ รวมทังการปรากฎตั
้
วเพื่อเป็ นพิธีกรในกิจกรรมส่งเสริ มการขายการให้ ใช้ ชื่อ
สนับสนุนสินค้ า ฯลฯ หรื อการกระทาใดที่สง่ ผลเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์การ
เพื่อความโปร่งใสในเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้ อน องค์การต้ องให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ทางานเกี่ยวกับ
การผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ เช่น ผู้สอื่ ข่าว ผู้นาเสนอรายการ ผู้ผลิตรายการ ทังที
้ ่เป็ นบุคลากรองค์การและ
ผู้ทางานอิสระต้ องแจ้ งข้ อมูล ผลประโยชน์ของส่วนตัว และของสมาชิกในครอบครัวที่อาจส่งผลต่อการทาหน้ าที่ ในองค์การ
สือ่ สาธารณะ หรื อ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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ส่ วนที่ 2 :
หลักการและจริยธรรมในการผลิตรายการ
หลักการและจริยธรรมในการผลิตรายการ
ความถูกต้ องของเนือ้ หา (Accuracy)
การนาเสนอเนื ้อหารายการด้ วยความถูกต้ องตรงตามข้ อเท็จจริ ง หลักการสาคัญ ที่ผ้ ผู ลิตรายการควรใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิ ได้ แก่
 การนาข้ อมูลใดๆ ใช้ ในการผลิตรายการ ควรใช้ ข้อมูลที่ได้ มาจากการวิจยั สืบค้ น ค้ นคว้ า จากแหล่งข้ อมูลต้ นทาง
(First Hand Sources) ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
 ก่อนการนาข้ อมูลข้ อเท็จจริ งมาใช้ ในการผลิตรายการควรตรวจสอบความถูกต้ องก่อนทุกครัง้ ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม (Check and Cross Check)
 การใช้ ข้อมูลข้ อเท็จจริ งใดๆ ในการผลิตรายการ ควรมีหลักฐานที่สามารถยืนยันข้ อมูล (Evidence) ข้ อเท็จจริ งที่
นามาใช้ ในการผลิต และสามารถอ้ างอิงถึงที่มาของแหล่งข้ อมูล ข้ อเท็จจริ งที่นามาใช้ ได้
ผู้ผลิตรายการต้ องหลีกเลีย่ งการนาข้ อมูล ข้ อเท็จจริ งใดๆมาใช้ ในรูปแบบหรื อวิธีใดๆ ที่อาจทาให้ ผ้ ชู มได้ รับข้ อมูล
ที่สบั สนคลุมเครื อไม่ชดั เจนหรื ออาจทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด โดยอาจมีสาเหตุมาจากการเสนอข้ อมูลที่ขาดความสมบูรณ์
ครบถ้ วน หรื ออาจนาเสนอเพียงบางส่วน กรณีที่มีข้อผิดพลาดใดๆ ในการนาเสนอ ผู้ผลิตต้ องดาเนินการชี แ้ จงให้ ผ้ ชู ม
รับทราบทันที

การไม่ เอนเอียงเข้ าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด (Impartiality)
การไม่เอนเอียงเข้ าข้ างฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใด เป็ นคุณลักษณะที่เด่นชัดมากที่สดุ อย่างหนึง่ ของสือ่ สาธารณะ การแสดง
ถึงคุณสมบัติการไม่เอนเอียงเข้ าข้ างฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด ไม่ได้ ปรากฎให้ เห็นแต่เฉพาะในงานข่าว หรื อรายการที่เกี่ยวกับข่าว
เท่านัน้ แต่การเอนเอียงไม่เข้ าข้ างฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดจะปรากฎต่อสาธารณะในทุกประเภทรายการ ทุกสื่อของไทยพีบีเอสใน
ทุกมิติ
การไม่เอนเอียงเข้ าข้ างฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด มิได้ หมายถึงเฉพาะการนาเสนอเนื ้อหาเพียงสิ่งเดียว หลายครัง้ ที่พบว่า
การรักษาดุลยภาพของปริ มาณการนาเสนออย่างทัว่ ถึงก็ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่มีสว่ นสาคัญ ในการรักษาไว้ ซึ่งคุณสมบัติ
ของการไม่เอนเอียงเข้ าข้ างฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด ในฐานะที่เป็ นสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสไม่แสดงความคิดเห็น หรื อแสดงออก
ถึงทัศนะทางการเมือง การวิพากษ์ วิจารณ์ โดยเฉพาะประเด็นขัดแย้ งที่เป็ นประเด็นสาธารณะ รวมทังนโยบายสาธารณะซึ
้
ง่
ขัดกับจุดยืนของการเป็ นสือ่ สาธารณะ
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รักษาดุลยภาพในการนาเสนอทัง้ เนือ้ หาและปริมาณ
ผู้ผลิตรายการควรคานึงถึงเสมอว่าการนาเสนอรายการที่อาจมีประเด็นที่สร้ างความขัดแย้ งหรื ออาจนาไปสูค่ วาม
คิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคมเป็ นเรื่ องที่สะท้ อนถึงบทบาทสาคัญของความเป็ นสื่อสาธารณะ ผู้ผลิต
รายการควรบริ หารจัดการประเด็น และเนื ้อหาการนาเสนอ ตลอดจนวิธีการและท่าทีในการนาเสนอ เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ รับรู้ เท่า
ทันความจริ ง ดังนันนอกจากการน
้
าเสนอเนื ้อหารายการที่ต้องไม่เป็ นไปเพื่อสนับสนุนหรื อรับรองความคิดเห็นหรื อทัศนะ
ของกลุม่ ใดฝ่ ายใดโดยเฉพาะแล้ ว การนาเสนอเนื ้อหารายการยังต้ องนาเสนออย่างครอบคลุม ทัว่ ถึง และเท่าเทียมกันอีก
ด้ วย
กรณีที่รายการนาเสนอเนื ้อหาที่มีประเด็น หรื อความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตรายการควรให้ น ้าหนักในการ
นาเสนอทัศนะ หรื อความคิดเห็นอื่นๆที่แตกต่างอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม ด้ วยวิธีการนาเสนอที่เหมาะสม เช่น เปิ ด
โอกาสให้ มีการโต้ แย้ งในรายการอย่างเท่าเทียมกัน หากนาเสนอรายการด้ วยวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่การแสดงทัศนะในรูปแบบการ
ถกเถียง หรื อการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีความเห็นสาธารณะที่แตกต่างมีจานวนมากกว่าหนึ่งตอน ผู้ผลิตรายการต้ องรักษาดุลย
ภาพของความไม่เอนเอียงเข้ าข้ างฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดในเชิงภาพรวม

สร้ างความไว้ วางใจโดยนาเสนอข้ อมูลทุกฝ่ ายอย่ างครบถ้ วนครอบคลุม
ผู้ผลิตรายการควรนาเสนอรายการด้ วยท่าทีที่แสดงออกอยูเ่ สมอว่า รายการที่เผยแพร่ทางไทยพีบีเอสเป็ นรายการ
ที่ไม่มีอคติ ไม่ลาเอียง ให้ ความสมดุลเสมอกัน ในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นขัดแย้ งที่อื ้อฉาวซับซ้ อน หรื อประเด็น
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ ผู้ผลิตรายการต้ องแสดงให้ เห็นถึงการให้ ความสาคัญในการ
นาเสนอว่าได้ ผา่ นการไตร่ตรองแล้ วอย่างรอบคอบว่าการนาเสนอได้ รวบรวมความเห็นหรื อทัศนะที่สาคัญจากทุกหมู่ เหล่า
อย่างกว้ างขวาง หลากหลายและครอบคลุม โดยผ่านการชัง่ น ้าหนักความเห็นและทัศนะต่างๆ เหล่านันแล้
้ ว การนาเสนอมี
สัดส่วนเหมาะสมไม่เลือกฝ่ าย ไม่เกื ้อกูลต่อกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใด และผู้ผลิตรายการต้ องไม่สอดแทรกความคิดเห็นของรายการ
หรื อผู้นาเสนอรายการ

การนาเสนอรายการที่สะท้ อนความเป็ นจริงที่อาจทาให้ ร้ ู สึกลาเอียง
รูปแบบและวิธีการนาเสนอรายการบางประเภท เช่น รายการละครที่มีเนื ้อหาสะท้ อนเหตุการณ์ปัจจุบนั หรื อเพื่อ
ตีแผ่ปัญหาสังคม ที่อาจมีก ารสะท้ อนภาพที่แม้ ตรงตามความเป็ นจริ ง แต่อาจดูเสมือนว่ามีความลาเอียง ผู้ผลิตรายการ
ต้ องประเมินโดยใช้ เหตุผลอย่างรอบคอบเหมาะสมก่อนการผลิ ตหรื อนาเสนอ และหากการนาเสนอนันน
้ ามาซึ่งข้ อโต้ แย้ ง
ถกเถียงใดๆติดตามมา ไทยพีบีเอสและผู้ผลิตรายการต้ องเปิ ดโอกาสให้ ฝ่ายที่คดั ค้ านได้ นาเสนอข้ อมูลโต้ ตอบผ่านใน
รายการนัน้ ด้ วยวิธีการและข้ อแนะนาของไทยพีบีเอสตามความเหมาะสม

การปกป้องภัยอันตรายและความรุนแรงของเนือ้ หา (Harm & Offense)
ผู้ผลิตรายการควรตระหนักว่า การสร้ างความสมดุลในการนาเสนอระหว่างความคิดสร้ างสรรค์ กับการนาเสนอ
เนื ้อหาในสภาวะความเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง อันเป็ นบริ บทของสังคม (ในสภาพการณ์ปัจจุบนั ที่ อาจมีความเสี่ยงสูงใน
การเสนอเนื ้อหาหรื อรู ปแบบบางประการที่อาจเป็ นการก่อให้ เกิดอันตรายหรื อการกระตุ้นความรุ นแรง รวมทังการกระท
้
า
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ความผิดในรู ปแบบและวิธีการต่างๆ) เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ผ้ ผู ลิตต้ องสร้ างความสมดุลในการนาเสนอผ่านภาพหรื อเสียงโดย
ป้องกันมิให้ เกิดผลกระทบต่อสังคมและผู้ชม โดยเฉพาะผู้ชมที่เป็ นเด็กและเยาวชน
เนือ้ หารายการที่นาเสนอต้ องไม่เป็ นการทาลาย หรื อลดคุณค่าของการดารงไว้ ซึ่งการมีสุขภาวะที่ดี ทัง้ ทาง
ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรมแก่ผ้ ชู มที่เป็ นเด็กและเยาวชน ผู้ผลิตต้ องรับผิดชอบในการนาเสนอเนื ้อหา เพื่อปกป้องผู้ชมที่
เป็ นเด็กและเยาวชนจากเนื ้อหาที่ไม่เหมาะสม บนความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างคุณค่าของเนื ้อหากับสิทธิ ในการได้ รับรู้
ข่าวสารข้ อมูล ผู้ผลิตต้ องแน่ใจว่า เนื ้อหาที่นาเสนอได้ ผ่านการพิจารณาแล้ วว่ามีข้ อมูลข่าวสารที่มีความเหมาะสมสาหรับ
เด็กและเยาวชน
การสร้ างความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความคิดสร้ างสรรค์กบั ความล่อแหลม เช่น การนาเสนอภาพหรื อเสียงที่
เป็ นสัญลักษณ์ หรื อความสมดุลระหว่างความต้ องการ ผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์ในการนาเสนอกับการเสีย่ งต่อการกระตุ้นให้
เกิดความรุ นแรง เช่น การนาเสนอข้ อเท็จจริ งของเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ทังที
้ ่เป็ นจริ งหรื อภาพเหตุการณ์จาลอง ซึ่ง
แสดงถึงความรุ นแรง อาชญากรรมหรื อการกระทาผิดกฎหมายทังที
้ ่อาจมุ่งหมายนาเสนอเพื่อเป็ นการตักเตือน ผู้ผลิตต้ อง
ดาเนินการโดยคานึงถึงความระมัดระวัง และต้ องไม่ให้ เนือ้ หาที่ต้องการสือ่ เพื่อตักเตือนหรื อเป็ นอุทาหรณ์กลายเป็ นสาเหตุ
ในการสร้ างแรงกระตุ้นให้ เกิดความรุ นแรง อาชญากรรม หรื อการกระทาผิดกฎหมายเสียเอง

คู่มือปฏิบัติงาน สานักรายการ | 12

ส่ วนที่ 3:
กระบวนการได้ มาซึ่งรายการและกระบวนการผลิตรายการ
กระบวนการได้ มาซึ่งรายการและกระบวนการผลิตรายการ
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กระบวนการผลิตรายการของสานักรายการ เป็ นไปเพื่อตอบสนองวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในการขับเคลือ่ นการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลีย่ นแปลง เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
สร้ างสรรค์สงั คมคุณภาพ คุณธรรม ให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ (Life-long Learning) คานึงถึงการมีสว่ นร่วมของภาคี
หุ้นส่วนและเป็ นพื ้นที่การเรี ยนรู้ทขี่ บั เคลือ่ นวาระหลักผ่านเนื ้อหาทีห่ ลากหลายบนช่องทางสือ่ ต่างๆ ตามความสนใจของ
กลุม่ เป้าหมาย โดยมีเป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการผลิตแตกต่างไปในแต่ละปี ตามประเด็นและวาระหลักที่ต้องการจะ
ขับเคลือ่ นในปี นันๆ
้

วิสัยทัศน์ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ไทยพีบีเอส มุง่ มัน่ เป็ นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้ างสรรค์สงั คมคุณภาพและคุณธรรม
พันธกิจขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ดาเนินการผลิตรายการ ให้ บริ การข่าวสารความรู้สาระบันเทิง ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามข้ อบังคับด้ านจริ ยธรรมของ
องค์การ เพื่อเผยแพร่ผา่ นสือ่ ทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็ นสาคัญ *
*ที่มา: แผนบริ หารกิจการปี 2561 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

กลยุทธ์ เนือ้ หาตามวาระหลักของสถานี (Core Value)
ตามแผนบริ หารกิจการ 2562 ระบุกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองภารกิจสร้ างสรรค์สงั คมคุณภาพ คุณธรรม ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (Life-long Learning)
คานึงถึงการมีสว่ นร่วมของภาคีห้ นุ ส่วนและเป็ นพื ้นที่การเรี ยนรู้ที่ขบั เคลื่อนวาระหลักผ่านเนื ้อหาที่หลากหลายบนช่องทาง
สือ่ ต่างๆ ตามความสนใจของกลุม่ เป้าหมายและเพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์: สังคมวางใจให้ ไทยพีบีเอสเป็ นผู้สร้ างสรรค์การ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต จึงมีหลักสาคัญในการคัดเลือกรายการ โดยมีการวางแผนการผลิต วางผังรายการ และคัดเลือกรายการที่
มีแนวคิดและเนื ้อหาของรายการตอบโจทย์ 6 คุณค่าหลักของไทยพีบีเอส(ThaiPBS 6 Core Value) ซึ่งเป็ นเนื ้อหาสาระ
หลักที่สถานีต้องการนาเสนอในช่วงเวลานี ้ ได้ แก่
6 คุณค่าหลักของไทยพีบเี อส (ThaiPBS 6 Core Value)
คุณค่ าหลักของไทยพีบเี อส
ให้ ข้อมูล ข่าวสารที่ถกู ต้ อง เที่ยงตรง เป็ นกลาง
สร้ างผลงานที่มคี ณ
ุ ภาพสูง โดดเด่นและแตกต่าง
สะท้ อนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมไทยออกสูน่ านาชาติ
ให้ ความสาคัญกับภาคีห้ นุ ส่วนและท้ องถิ่น
สนับสนุนเรื่ องการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
เป็ นแหล่งข้ อมูลหลักที่เชื่อถือได้ ในภาวะวิกฤติของประเทศ

6’s ThaiPBS Core Value
Provide accurate, Impartial news and information
Create high quality and distinctive output
ReflectThai culture values and experience to the World
Value partnership and localities
Contribute to education and life-long learning
Be major reliablesource of information in time of national crisis
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กระบวนการได้ มาซึ่งรายการ
ในการได้ มาซึง่ รายการนันมี
้ กระบวนการได้ มา 5 วิธีการ ได้ แก่
1. รายการที่ผลิตเอง
2. รายการจ้ างผลิต
3. รายการร่วมผลิต
4. การเปิ ดรับข้ อเสนอรายการ (Commissionning)
5. รายการซื ้อลิขสิทธิ์ตา่ งประเทศ

1.รายการที่ผลิตเอง
รายการที่ไทยพีบีเอสผลิตเองอย่างเต็มรูปแบบ รายการประเภทนี ้มีรูปแบบรายการ แนวคิดของรายการที่เกิดจาก
การคิดของทีมงานภายในไทยพีบีเอส และดาเนินการผลิตโดยสานักรายการตังแต่
้ ต้นจนออกอากาศ ใช้ ทีมงานภายใน
สานักรายการในกระบวนการผลิตทังหมด
้
รายการที่ผลิตเองเหล่านี ้มักเป็ นรายการที่ทางสถานีมีความเชี่ยวชาญ และเป็ น
รายการที่ทางสถานีสามารถควบคุมทิศทางของเนื ้อหารายการได้ อย่างใกล้ ชิดมากที่สดุ

2. รายการจ้ างผลิต
รายการจ้ างผลิตเป็ นรายการที่มีรูปแบบรายการ และแนวคิดของรายการที่มาจากไทยพีบีเอส โดยเมื่อได้ แผนการ
จัดทารายการแล้ วจึงได้ คดั สรรและจัดจ้ างผู้ผลิตภายนอกมาดาเนินการผลิตรายการ โดยสานักรายการคัดเลือกผู้ผลิตที่มี
ศักยภาพและมีความเหมาะสมในการผลิตรายการนันๆ
้

กระบวนการก่ อนการจ้ างผลิตรายการ (Pre-Production)
ลาดับที่

1

2

ผังกระบวนการ
แผนจัดทา
รายการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้ างอิง

- ผอ.สานักรายการ
แผนจัดทารายการ
- ฝ่ า ย ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ประจาไตรมาส/ปี ที่
สานักรายการ
ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว

เลือกผู้ผลิต
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- ผอ.ส.ส.ท.อนุมตั ิ
- ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

ทาสัญญา

3

4
เขียนแผนการ
ผลิต

สัญญาต้ นฉบับ 2ชุด
(ผู้ผลิต/ฝ่ ายกฎหมาย
องค์การ)

เพื่อให้ การผลิตรายการ ผู้ จั ด การฝ่ ายผลิ ต / แผนการผลิตรายการ
เป็ นไปตามแผนการ
โปรดิวเซอร์
ฉบับสมบูรณ์
ผลิตรายการประจาปี
และเพื่อเป็ นการสร้ าง
หลักประกันว่ารายการที่
ผ่านการควบคุม
คุณภาพก่อนการผลิต
แล้ ว จะสามารถผลิต
รายการเสร็จสิ ้นตาม
เป้าหมาย

ประชุม
ทีมงาน

5

6

ให้ ข้อมูล
ผู้ผลิต

ผู้ จั ด การฝ่ ายผลิ ต / แผนการผลิตรายการ
ทีมงาน
ผู้จดั การฝ่ ายผลิต/
โปรดิวเซอร์ /จนท.
ตรวจคุณภาพรายการ

-

คูม่ ือผลิต
รายการ
Consent Form

ในกระบวนการผลิตผู้ผลิตที่ได้ รับการคัดเลือกให้ มาดาเนินการผลิตรายการจะดาเนินการพัฒนารายการ และ
ผลิตรายการภายใต้ การควบคุมของสานักรายการ และโปรดิวเซอร์ ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายให้ ร่วมพัฒนารายการไปกับผู้ผลิต
และดูแลกระบวนการผลิตร่วมกับผู้ผลิตรายการอย่างใกล้ ชิด

3. รายการร่ วมผลิต
รายการผลิตโดยหน่ วยงานอื่น รายการที่มีข้อตกลงความร่ วมมือผลิตระหว่ างไทยพีบีเอสกับหน่ วยงาน
อื่น
ไทยพีบีเอสอาจรับการสนับสนุนการผลิตรายการ จากหน่วยงาน องค์กรอื่นใด บนหลักการของการไม่เอื ้อต่อ
ประโยชน์ หรื อผลตอบแทนในเชิงพาณิ ชย์ โดยมีรูปแบบในการดาเนินการผลิตรายการในรู ป แบบใดรู ปแบบหนึ่งซึ่งอยู่
ภายใต้ กรอบและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
 รายการร่วมผลิต สอดคล้ องกับแผนการผลิตรายการของไทยพีบีเอส
 รายการร่ วมผลิต มีจุดมุ่งหมายรายการ (Program Purpose) ตามที่นโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กาหนด
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 รายการร่ ว มผลิต ต้ อ งไม่มี จุ ด มุ่ง หมายเพื่ อ การโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ห น่ ว ยงาน (Corporate Image)
ประชาสัม พัน ธ์ นโยบายของหน่ว ยงาน หรื อ เพื่ อ มุ่ง หมายในการส่ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข องผู้บ ริ ห ารองค์ ก ร
(Personal Branding) ไม่มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งหรื อ เป็ นไปตามแผนรณรงค์ เ พื่ อ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กรที่กาลังดาเนินการอยูใ่ นช่วงเวลานัน้
 การร่ วมทุนผลิตรายการระหว่างไทยพีบีเอส กับ องค์กร หรื อหน่วยงาน ที่ตกลงให้ การสนับสนุนการผลิตต้ องมี
ข้ อตกลงในเรื่ องลิขสิทธิ์ เช่น ข้ อตกลงในการถือ การใช้ ลขิ สิทธิ์ร่วมกัน โดยมุง่ เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ
ลิขสิทธิ์รายการร่ วมผลิต
ลิขสิทธิ์และการใช้ ประโยชน์จากลิขสิทธิ์รายการที่ผลิตโดยองค์กรอื่น หรื อผลิตและเผยแพร่ รายการตามข้ อตกลง
ความร่ วมมือระหว่างไทยพีบีเอสกับองค์กรอื่นให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข และข้ อตกลงระหว่ างไทยพีบีเอสกับองค์กรผู้ผลิต
รายการ หรื อร่วมผลิตรายการ หรื อเจ้ าของลิขสิทธิ์รายการองค์กรอื่นอาจผลิตรายการเพื่อนาออกเผยแพร่ ทางไทยพีบีเอส
และอาจมีคา่ ใช้ จ่ายในการให้ บริ การ หรื อการเผยแพร่ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ไทยพีบีเอสกาหนด หรื อข้ อตกลงร่ วมกัน
ระหว่างไทยพีบีเอส และองค์กร หรื อหน่วยงาน ร่วมผลิตรายการ
การแสดงตัวอักษรหรืออัตลักษณ์ (Logo) ของผู้ร่วมสนับสนุนรายการ หรือร่ วมผลิตรายการ
ไทยพีบีเอสอาจรับการสนับสนุน และความช่วยเหลือในการผลิตรายการ ที่มีประโยชน์ตอ่ สาธารณะ บนหลักการ
ของการไม่เอื ้อต่อประโยชน์หรื อผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์ ดังนันผู
้ ้ ผลิตรายการที่ได้ รับคัดเลือกให้ ผลิตรายการต้ องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของไทยพีบีเอส ที่กาหนดไว้ ในส่วนของการจัดทาตัวอักษรหรื อสัญลักษณ์อื่นใดในเนื ้อหารายการ ดังนี ้
การแสดงข้ อความระหว่างการนาเสนอเนื ้อหารายการต้ องไม่มีโลโก้ สัญลักษณ์รายการอื่นใด นอกจากโลโก้ ของ
รายการเท่านัน้ สามารถแสดงชื่อ ตาแหน่งและหน่วยงานของผู้ร่วมรายการได้ โดยต้ องมีความถี่ที่เหมาะสมและต้ องไม่เข้ า
ข่ายเป็ นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผู้ร่วมรายการ
ในกรณี ที่ จ ะมี ก ารแสดงข้ อ ความประชาสัม พัน ธ์ หมายเลขโทรศัพ ท์ สถานที่ ติ ด ต่อ กรณี เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะชน ให้ ทาหนังสือขออนุญาตไทยพีบีเอสล่วงหน้ าเป็ นกรณีไป ในกรณีที่มีการประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างรายการ
ตอนต่อไป ไม่ต้องระบุวนั เวลาออกอากาศในเนื ้อหารายการหรื อซ้ อ นอักษรในรายการ (ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ในการที่ไทยพีบี
เอส จะนารายการไปใช้ ในกรณีอื่นๆ ต่อไป)
ขณะถ่ายทารายการให้ หลีกเลี่ยงภาพตราสัญลักษณ์ สินค้ า และบริ การที่สื่อหรื อแฝงไปในทางโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์ สินค้ า และบริ การนันห้
้ ามมีภาพป้ายโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ โดยเด็ดขาด การขึ ้นข้ อความใดๆ
ในรายการต้ องไม่เป็ นการรบกวนผู้ชม
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4. การเปิ ดรับข้ อเสนอรายการ Commissioning
กระบวนการเปิ ดรับข้ อเสนอรายการ หรื อกระบวนการ Commissionเป็ นการเปิ ดรับแนวคิดและรู ปแบบรายการ
จากผู้ผลิตอิสระ เพื่อคัดเลือกรายการที่มีแนวคิดและรู ปแบบที่เหมาะสมสาหรับการออกอากาศ ทังนี
้ ้ถือเป็ นภารกิจหนึ่ง
ของไทยพี บี เ อสในการสนับ สนุน และพัฒ นาศัก ยภาพผู้ผลิตอิ สระ รวมถึ ง เปิ ดกว้ า งเพื่ อ คัดสรรรายการที่ มีค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ

กระบวนการCommissioning
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

1

เขียน
โครงการ

2

อนุมตั ิ

3

เตรียมงาน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

- ชื่อโครงการ
ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
- หลักการและเหตุผล
รายการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- ผลสั ม ฤ ท ธิ์ ข อง งา น ที่
คาดหวัง(Results)
- วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ ของ
โครงการ
- กลุม่ เป้าหมาย
- ระยะเวลาดาเนินการ
- วิธีดาเนินการ
- รายละเอียดการใช้
งบประมาณ
ผู้อานวยการ ส.ส.ท.

-จัดทาเอกสาร สือ่
ประชาสัมพันธ์

บันทึก

เอกสารอ้ างอิง
แบบฟอร์ ม
โครงการ

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
รายการ

-ชี ้แจงรายละเอียดการเปิ ด
Commissioning เชิญชวน
ผู้ผลิตและผู้ที่สนใจเข้ ารับ
ฟั ง
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4

ประชาสัมพันธ์

5
เปิ ดรับ
เอกสาร

6

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ยื่นข้ อเสนอรายการ

คัดสรรจากเอกสาร

คณะกรรมการคัดสรร
รอบแรก

นาเสนอต่อหน้ า
คณะกรรมการ

คณะกรรมการคัดสรร
รอบสอง

คัดสรรรอบ
แรก
7

คัดสรรรอบ
สอง

8

ประกาศผลการคัดเลือกใน
ช่องทางต่างๆ
ประกาศผล

หลักในการคัดเลือกข้ อเสนอรายการ Commissioning
คณะกรรมการคัดสรรรายการ พิจารณาคัดเลือกรายการโดยมีหลักการเลือกสรรดังนี ้
1.รายการนาเสนอมีแนวคิดและเนื ้อหาของรายการตอบโจทย์ข้อใดข้ อหนึ่งหรื อหลายข้ อของ 5 Keys Issues
Baseซึง่ เป็ นเนื ้อหาสาระหลักของสถานีในช่วงเวลานัน้
2. เนื ้อหามีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์ตอ่ สังคมไม่ขดั กับกรอบจริ ยธรรมขององค์กร
3. ความคิดสร้ างสรรค์ ความทันสมัย ความแตกต่าง ทังแนวคิ
้
ดของรายการ รู ปแบบของรายการ และวิธีการ
นาเสนอ
4. มีคณ
ุ ภาพในการผลิต คุณภาพของการถ่ายทา การตัดต่อ และการดาเนินเรื่ อง
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ภาพกระบวนการเปิ ดรับข้ อเสนอรายการ Commissioning

ลิขสิทธิ์รายการที่ได้ มาจากกระบวนการ Commissioning
1. ไทยพีบีเอสเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ในรายการที่ออกอากาศในแต่ละตอน เนื่องจากเป็ นผู้ให้ เงินลงทุนในการผลิต
และร่วมพัฒนารายการกับผู้ผลิต
2. เนื่องจากแนวคิดและรูปแบบรายการมาจากผู้ผลิตแต่ต้น ดังนันเมื
้ ่อสิ ้นสุดตามเงื่อนไขสัญญา รูปแบบรายการ
แนวคิดรายการ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ ผลิตรายการ เช่น ภาพถ่าย(Footage) โลโก้ รายการ หรื อองค์ประกอบอื่นๆ ในรายการที่
เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ การลงทุนลงแรง และความพยายามอย่างสูงในการได้ มาของผู้ผลิต อาจพิจารณาให้ เป็ น
ลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ตอ่ ไป ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาด้ วย
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ภาพตัวอย่ างรายการจ้ างผลิต รายการร่ วมผลิต และรายการจากกระบวนการ Commissioning
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5. รายการซือ้ ลิขสิทธิ์ต่างประเทศ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายรายการต่างประเทศ มีหน้ าที่สรรหารายการต่างประเทศเพื่อซื ้อลิขสิทธิ์นามาออกอากาศในสถานี
โดยมีหลักในการคัดเลือกรายการดังนี ้
1. เนื ้อหาและคุณค่ารายการสอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย
2. สอดคล้ องต่อจริ ยธรรมวิชาชีพ การผลิตและการเผยแพร่รายการ
3. สอดคล้ องแนวนโยบายคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) ประจาปี
4. สอดคล้ องยุทธศาสตร์ เนื ้อหาขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
5. สอดคล้ องแผนงบประมาณประจาปี ตาม Slot รายการที่จดั ทาไว้ ในแผนผลิตรายการ
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กระบวนการจัดหารายการต่ างประเทศ
ลาดับที่ ผังกระบวนการ

1

2

จัดหา

รายละเอียดงาน

จนท.ฝ่ าย
รายการ
ต่างประเทศ

ติดต่ อเจรจา

4

5

นาเสนอ
คณะกรรมการ
จัดหารายการ
ต่ างประเทศ

เจรจา
เงื่อนไข
ด้ านลิขสิทธิ์

เสนอขออนุมตั ิ
จาผู้อานวยการ
ส.ส.ท.

บันทึก

- จัดหาจาก Distributor
จนท.ฝ่ าย
(ตัวแทนผู้จดั จาหน่ายลิขสิทธิ์ รายการ
ต่างประเทศ)
ต่างประเทศ
- เสนอคัดสรรตามผังรายการ
ที่กาหนด

ขอตัวอย่ าง และ
รายละเอียด
รายการ

3

ผู้รับผิดชอบ

แปลและเรี ยบเรี ยงเอกสาร
ต่างประเทศ จัดทาข้ อมูล
ประกอบการพิจารณา

จนท.ฝ่ าย
รายการ
ต่างประเทศ

- ต่อรองราคา
- ต่อรองเงื่อนไขต่างๆ ด้ าน
ลิขสิทธิ์

จนท.ฝ่ าย
รายการ
ต่างประเทศ

จัดทาบันทึกเสนออนุมตั ิ
จนท.ฝ่ าย
งบประมาณ และขออนุมตั ิ
รายการ
จัดหารายการให้ สอดคล้ องกับ ต่างประเทศ
พรบ.การจัดซื ้อจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐปี พ.ศ.

คณะกรรมการพิ จ ารณา
ตามระเบียบของ สสท.

เสนอต่อ ผอ.ส.ส.ท. โดย
ผ่าน 1. ผจก.ฝ่ ายพัสดุ
และจัดหารายการ สานัก
บริ หารกิจการ 2. ผ่าน ผช.
ผอ.ส.ส.ท.ด้ านผลิตและ
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เอกสารอ้ างอิง

2560 และตามระเบียบจัดหา
รายการของ ส.ส.ท. โดยมี
กรรมการจัดหารายการลง
นามในบันทึกเกินกว่ากึ่งหนึง่

6

ยืนยันการ
จัดซือ้ ลิขสิทธิ์
กับ
ต่ างประเทศ

7

ชาระค่ าลิขสิทธิ์
ต่ อคู่สัญญา

จัดหารายการ 3. ผ่าน ผอ.
สานักบริ หารกิจการ 5.
ผ่าน รองผอ.ส.ส.ท.ด้ าน
เนื ้อหาสือ่ สาธารณะ (ทังนี
้ ้
มีการตรวจสอบ
งบประมาณและการ
จัดหาจากผู้ตรวจสอบ
งบประมาณสานักรายการ
และผู้ตรวจสอบ
งบประมาณฝ่ าย

- ดาเนินการด้ านสัญญา
ต่างประเทศ ฝ่ ายรายการ
ต่างประเทศตรวจสอบ
รายละเอียดสัญญาตาม
ข้ อตกลง
- งานกฎหมายตรวจสอบร่ าง
สัญญา
- ยืนยันข้ อตกลงตามร่าง
สัญญาเพื่อดาเนินการด้ าน
สัญญาฉบับจริ ง
- งานกฎหมายตรวจสอบ
สัญญาฉบับจริ งก่อนลงนาม
- ผู้อานวยการ ส.ส.ท. หรื อผู้ที่
ได้ รับมอบหมายตามการมอบ
อานาจด้ านการเงินและการ
พัสดุ ลงนาม
- จัดส่งหรื อรับ “สัญญาฉบับ
จริ ง” ที่ทาการลงนามไปยัง
คูส่ ญ
ั ญา

- จนท.ฝ่ าย
รายการ
ต่างประเทศ

- ตัวแทนลิขสิทธิ์จดั ส่ง
Invoice / ฝ่ ายรายการ ตปท.
ตรวจสอบให้ ตรงเงื่อนไข
สัญญา
- จัดทาเอกสารเบิกจ่าย EOS

- จนท.ฝ่ าย
รายการ
ต่างประเทศ

- งานกฎหมาย

- สานักบริ หาร
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8

วัสดุรายการ
ต่ างประเทศ –
ขาเข้ า

(แนบสัญญาลงนาม 2 ฝ่ าย/
กรรมการตรวจรับที่ได้ รับ
แต่งตัง้ / Invoiceจาก
ต่างประเทศ ส่วนงานที่
เกี่ยวข้ องดาเนินการในระบบ
ERP เพื่อออกเอกสาร PO
และ PR ประกอบการ
- ผู้มีอานาจลงนามเบิกจ่าย
- สานักบริ หารกิ จการ(บัญชี )
ตรวจสอบ
- สานักบริ หารกิจการ
(การเงิน) ตรวจสอบ และโอน
เงินต่างประเทศ
- ยืนยันการชาระเงิน
ค่าลิขสิทธิ์ตอ่ คูส่ ญ
ั ญา /
ดาเนินการด้ านหลักฐาน
Withholding Tax สาหรับ
บุคคลนอกราชอาณาจักร
1. คูส่ ญ
ั ญาจัดส่งวัสดุรายการ
และอื่นๆ ตามเงื่อนไข
2. ฝ่ ายรายการ ตปท.ชาระ
ภาษี นาเข้ าสินค้ าต่างประเทศ
/ ค่าขนส่ง
3. นาส่งวัสดุรายการให้ กบั
หน่วยงานภายในเพื่อการ
Conversion & Sound
Editing ให้ สอดคล้ องกับ
ระบบของสถานี / การ Post
Productionจากหน่วยงานผู้
ให้ บริ การภายนอก
4. นาส่งรายการต้ นฉบับไปยัง
ฝ่ ายตรวจคุณภาพและจัดการ
เนื ้อหารายการ เพื่อ
ลงทะเบียนและตรวจสอบ
คุณภาพ

กิจการ
(การเงิน)

- จนท.ฝ่ าย
รายการ
ต่างประเทศ
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5. แจ้ งวัสดุนาเข้ าไปยังส่วน
งานที่เกี่ยวข้ อง
6. ตรวจสอบ / จัดส่ง Scripts
รายการต่างประเทศและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
9

ตรวจรับวัสดุ
รายการ

10

สิน้ สุดสัญญา
ส่ งกลับหรือ
ทาลายวัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับ
รายการต่างประเทศ ตรวจรับ
วัสดุรายการที่ผา่ นการ
ตรวจสอบคุณภาพ (QC) แล้ ว
จากฝ่ ายตรวจคุณภาพและ
จัดการเนื ้อหารายการ และ
ดาเนินการด้ านเอกสารตรวจ
รับตามระเบียบว่าด้ วยการ
จัดหารายการ

แบบฟอร์ มในการ
ตรวจคุณภาพ
ทางด้ านเทคนิค
รายการ
ต่างประเทศ

เมื่ อ สิ น้ สุด สัญ ญาให้ ส่ง กลับ
หรื อทาลายวัสดุตามที่สญ
ั ญา
กาหนด
วัสดุรายการต่ างประเทศ การทาลาย
1. คูส่ ญ
ั ญาหรื อฝ่ ายรายการ
ตปท. แจ้ งทาลาย Materials
ตามเงื่อนไข (ทาลาย
สัญญาณภาพ) / ทาลายไฟล์
รายการ)
2. เสนออนุมตั ิแจ้ งทาลาย
ผ่าน ผช.ผอ.ด้ านรายการ,
ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ และ
จัดการเนื ้อหารายการ และ
ฝ่ ายระบบ MAM & Video
Sever
3. จัดทาและจัดส่งเอกสาร
ยืนยันการทาลายต่อคูส่ ญ
ั ญา

-แบบฟอร์ ม
เอกสารแจ้ งส่งคืน

(QualityControl)

-แบบฟอร์ ม
เอกสารแจ้ ง
ทาลาย

วัสดุรายการต่ างประเทศ –
ขาออก
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1. ขออนุมตั ินาวัสดุรายการ
ต้ นฉบับคืน เพื่อส่งกลับ
2. นาส่ง Materialsกลับตาม
เงื่อนไข

ข้ อควรระวังก่ อนทาลายวัสดุรายการ
เพื่อควบคุมลิขสิทธิ์ตงแต่
ั ้ Materialsเข้ า การนาไปใช้ การส่งคืน และกระบวนการทาลาย
1. การส่งคืน ก่อนที่จะส่งคืน และมีการเช็คกับรายงานการออกอากาศควบคู่ไปกับระบบ ออกอากาศของ BMS
และจะทาการแจ้ งส่วนงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการRestoreรายการออกมาจากระบบเพื่อดูความสมบูรณ์ของภาพและ
เสียง เพื่อลดค่าใช้ จ่ายขององค์กร และลดความเสีย่ งในกรณี ไฟล์รายการมีปัญหาจากระบบจัดเก็บ (ซึง่ เป็ นด้ านเทคนิค)
2. การทาลาย ก่อนที่จะทาการแจ้ งทาลาย เช็คในระบบ Inventory และสัญญา ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาให้ แจ้ งให้
ทราบก่อนที่จะทาลาย Materials และหากทาการแจ้ งเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงดาเนินการในส่วนของเอกสารแจ้ งทาลาย ซึ่งมีสว่ น
เพิ่มเติมมาจากการปรับเปลีย่ นระบบออกอากาศจากเดิมมาใช้ ระบบ BMS เพื่อให้ สอดคล้ องกันดังนี ้
2.1 Audio (Thai Dubed)จะทาลายได้ ตอ่ เมื่อรายการสิ ้นสุดลิขสิทธิ์เผยแพร่
2.2 ในส่วนของรายการที่ Expired แล้ ว แต่มีการ Re-Licenceจะไม่มีการแจ้ งทาลาย แต่จะมีการแจ้ ง
ให้ ฝ่ายที่จดั เก็บไฟล์ทราบเพื่อที่จะทาการ Restoreรายการนันๆ
้ ออกมาก่อน เพื่อประหยัดค่าใช้ จ่ายในส่วนของ Materials
ในส่วนที่จะนาเข้ ามา ค่าขนส่ง ค่าภาษี เพื่อประหยัดค่าใช้ จ่ายขององค์กร และจะดาเนินการสร้ าง IDใหม่ให้ รายการเพื่อ
ไม่ให้ ซ ้ากับของเดิม เนื่องจากมีข้อจากัดในกระบวนการนับจานวน Run(ครัง้ ) ในการออกอากาศทังนี
้ ้หากรายการใดไม่
จากัดจานวนครัง้ ในการออกอากาศ ก็จะมีการสร้ าง ID ใหม่
ลิขสิทธิ์รายการต่ างประเทศ
เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญา โดยส่วนใหญ่มีเงื่อนไขดังนี ้
1. ไทยพีบีเอสได้ รับสิทธินารายการที่ซื ้อลิขสิทธิ์ออกอากาศตามเงื่อนไขสัญญากาหนด
2. บทบรรยายภาษาไทย และเสียงพากย์ ซึ่งทางไทยพีบีเอสจัดทาการแปลและการพากย์เสียงขึ ้นใหม่ ไทยพีบี
เอสเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ โดยไทยพีบีเอสจะนาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ได้ หรื อไม่อย่างไร ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาและลิขสิทธิ์
ทางปั ญญา
ลิขสิทธิ์ และการใช้ ประโยชน์ รายการของไทยพีบีเอส
รายการที่ไทยพีบีเอสจ้ างผลิต , จ้ างดาเนินการผลิต, ซื ้อลิขสิทธิ์ ในระยะเวลาที่กาหนด, โดยใช้ งบประมาณของ
ไทยพีบีเอสเป็ นลิขสิทธิ์ของไทยพีบีเอส รายการที่ได้ รับมอบลิขสิทธิ์ให้ เผยแพร่ , รายการร่ วมผลิตกับองค์กรหรื อหน่ว ยงาน
ใดๆ โดยที่อาจได้ รับการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการผลิตบางส่วน หรื อทังหมด
้
การใช้ ลิขสิทธิ์ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและ
ข้ อตกลงระหว่างไทยพีบีเอสกับหน่วยงาน หรื อองค์กรร่วมผลิต
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รายการที่ไทยพีบีเอสเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตรายการต้ องผลิตและส่งมอบรายการให้ แก่ไทยพีบีเอส ตาม
เงื่อนไขและคุณภาพ ตามข้ อกาหนดและสัญญาจ้ างผลิต ผู้ผลิตต้ องไม่นารายการบางส่วน หรื อทัง้ หมดไปใช้ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์อื่นใด เช่น นาไปใช้ ขอรับการสนับสนุน, แสวงหาผู้อปุ การคุณ, สปอนเซอร์ บางส่วนหรื อทังหมด,
้
การรับการ
บริ จาค, ร่วมสมทบทุนการผลิตจากองค์กร หน่วยงานใดๆหรื อวิธีการหรื อช่องทางอื่นใด รวมทัง้ ไม่นารายการบางส่วน หรื อ
ทังหมดไปใช้
้
เผยแพร่ในรูปแบบหรื อช่องทางสือ่ ชนิดหรื อระบบอื่นใด โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากไทยพีบีเอส
หากผู้ผลิตรายการที่ประสงค์จะดาเนินการใดๆ เพื่ อเผยแพร่ รายการโดยเป็ นประโยชน์ สาธารณะหรื อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ รายการ ที่ผลิตในช่องทางหรื อระบบแพร่ ภาพอื่นที่ไม่ใช่สื่อของไทยพีบีเอส ผู้ผลิตรายการต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดโดยต้ องเสนอแผนงาน ให้ ไทยพีบีเอสพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนดาเนินการ
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ส่ วนที่ 4:
การปฏิบัตงิ านด้ านการผลิตรายการ
การปฏิบัตงิ านด้ านการผลิตรายการ
กระบวนการพัฒนารายการ
รายการที่ผลิตเองรายการจ้ างผลิตรายการร่ วมผลิตและรายการจากการเปิ ดรับข้ อเสนอรายการ (Commission)
เมื่อได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิให้ ผลิตรายการตามขันตอนแล้
้
ว ต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการพัฒนารายการ และกระบวนการผลิต
รายการเพื่อให้ ได้ รายการที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน
ผู้ผลิตรายการที่ได้ รับการคัดเลือก โดยผ่านกระบวนการคัดสรรและคัดเลือกตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้ วยการ
จัดหา จัดจ้ างเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์และรายการที่ไทยพีบีเอสร่วมผลิตรายการกับหน่วยงานหรื อองค์กรอื่นใดทุกรายการ
ต้ องเข้ าสู่กระบวนการพัฒนารายการ (Program Development)เพื่อพัฒนาให้ มีคุณสมบัติความเป็ นสื่อสาธารณะ การ
พัฒนารายการที่ผ่านการคัดสรร และคัดเลือก จะใช้ ระยะเวลาในการพัฒนาแนวคิด รู ปแบบรายการ และการนาเสนอ
รายการ แตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั รายละเอียดชนิด ประเภทของแต่ละรายการ ตังแต่
้ 60 ถึง 180 วัน ก่อนเข้ าสู่กระบวนการ
ผลิตรายการ โดยระหว่างนันไทยพี
้
บีเอสอาจขอให้ ผ้ ูผลิตรายการ ทดลองผลิตรายการบางส่วน หรื อทังหมดเพื
้
่ อเป็ นการ
ทดสอบแนวคิดและการนาเสนอก่อนการผลิตจริ งก็ได้
แผนการพัฒนารายการ เจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมรายการ จะหารื อร่วมกับผู้ผลิตรายการ เพื่อกาหนดแผนและประเมิน
การพัฒ นารายการ โดยมี ค วามเห็ น ชอบร่ ว มกัน ไทยพี บี เ อสอาจแต่ง ตัง้ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากส่ว นงานอื่ น ให้ เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะทางานเพื่อการพัฒนารายการได้ ตามความจาเป็ น ผู้ผลิตรายการควรให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมและปฏิบตั ิตาม
แผนงานการพัฒนารายการ รวมทังให้
้ ความใส่ใจ ในข้ อแนะนาของผู้ควบคุมรายการ หรื อคณะทางานเพื่อพัฒนารายการ
หากรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนามีความก้ าวหน้ าน้ อยกว่าที่กาหนดไว้ ตามแผนงาน ผู้ควบคุมรายการอาจ
ขยายระยะเวลาในการพัฒนารายการต่อไป จนกว่าผู้ผลิตจะมีความพร้ อมเข้ า สูก่ ระบวนการผลิต

กระบวนการพัฒนารายการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อผลิต และเผยแพร่ ทางไทยพีบีเอส
ลาดับที่

1

ผังกระบวนการ
ผู้ผลิตพัฒนา
รายการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

จนท.ผู้ควบคุมรายการ
โปรดิวเซอร์
หารื อร่วมกับผู้ผลิตรายการ รายการ
เพื่อกาหนดแผนและ
ประเมินการพัฒนา

บันทึก

เอกสารอ้ างอิง

กาหนดวัน
พัฒนา 60 วัน ถึง
180 วัน
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2

Demo Program
/ Pilot Program

3

คณะทางานเพื่อ
การพัฒนา
รายการ

4

ตัวอย่างรายการ เพื่อ
ทดสอบแนวคิด และการ
นาเสนอก่อนการผลิตจริ ง

โปรดิวเซอร์
รายการ

ระเบียบปฏิบตั ิ

ให้ ข้อแนะนาผู้ผลิตรายการ คณะทางานเพื่อ
หากรายการที่อยูร่ ะหว่าง ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการพัฒนามี
รายการ
ความก้ าวหน้ าน้ อยกว่าที่
กาหนดไว้ ตามแผนงาน ผู้
ควบคุมรายการอาจขยาย
ระยะเวลาในการพัฒนา
รายการต่อไป จนกว่า
ผู้ผลิตจะมีความพร้ อมเข้ า
สูก่ ระบวนการผลิต

หนั ง สื อ แต่ ง ตั ง้
(อาจจะมาจาก
ส่ ว นงานอื่ น ให้
เข้ าร่วม

เอกสารบันทึกตัว
จริ งให้ ผ้ ผู ลิต
สาเนาเก็บไว้ ใน
ประวัติการผลิต
รายการ

ประเมินผลหลัง
กระบวนการพัฒ
นารายการ ส่ ง
มอบให้ ผ้ ผู ลิต

กระบวนการผลิตรายการ (Production)
ลาดับที่

1

ผังกระบวนการ
อานวยการ
ผลิต

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

มีความมุง่ หมายให้ การผลิต
รายการโดยผู้ผลิตหรื อ
หน่วยงานร่วมผลิตมีคณ
ุ ภาพ
เป็ นไปตามมาตรฐานและ
ข้ อกาหนดของไทยพีบีเอส

ผอ.สานักรายการ

บันทึก

เอกสารอ้ างอิง
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2
ควบคุม
คุณภาพการ
ผลิตรายการ

3

ควบคุม
คุณภาพ
รายการ

ควบคุมกระบวนการผลิต
ควบคุมคุณภาพการผลิต
รายการต่างๆ โดยให้ ข้อแนะนา
ผู้ผลิตปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
สม่าเสมอ ตลอดระยะเวลาการ
ผลิตรายการตามสัญญาจ้ าง

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

กากับดูแล ควบคุมตรวจ
พิจารณาเนื ้อหารายการ
ควบคุมคุณภาพในขันตอน
้
กระบวนการก่อนผลิต ขันตอน
้
การผลิต และขันตอนหลั
้
งการ
ผลิตรายการเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์
ของเนื ้อหารายการ ประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน และ
ข้ อกาหนดทางเทคนิค ให้
ความเห็นข้ อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ ไขรายการ ในฐานะ
ที่ปรึกษาหรื อช่วยอานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั งิ านผลิต
และแจ้ งให้ ผ้ ผู ลิตรายการทราบ
อย่างเป็ นทางการเพื่อ
ดาเนินการตามข้ อแนะนาของ
ไทยพีบีเอส

โปรดิวเซอร์
รายการ

รายงานผลและ
ประเมิน
กระบวนการ
ควบคุมรายการ
เพื่อเป็ นบันทึก
รายงานสภาพ
ความพร้ อมใน
การผลิตของ
ผู้ผลิตในระบบ
ฐานข้ อมุล
รายการ

กระบวนการหลังการผลิตรายการ (Post-Production)
ลาดับที่

1

ผังกระบวนการ
คณะกรรมการ
ตรวจรับ
รายการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้ างอิง

คณะกรรมการตรวจ
รับ ที่ได้ รับการ
แต่งตัง้
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2
BMS

3

4

บันทึกรายการ
เข้ าระบบ
(Ingest)

เจ้ าหน้ าที่
ตรวจคุณภาณ
รายการ
( Censor )

4

5

BMS

ป้อนข้ อมูลรายการเพื่อสร้ างID จนท.บริ หารงานผัง
รายการใช้ สาหรับออกอากาศ รายการ
ในระบบออกอากาศอัตโนมัติ
(BMS)

- BMS

บันทึกไฟล์รายการเข้ าระบบ
จนท.จัดการเนื ้อหา
ตาม ID ที่กาหนดไว้ พร้ อม
รายการในประเทศ
ตรวจคุณสมบัติของไฟล์เพื่อให้
ได้ มาตรฐานการออกอากาศ
ไทยพีบีเอส

- ผังออกอากาศ
ประจาวัน

ตรวจไฟล์รายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากส่วนงาน Ingest และตาม
ผังออกอากาศประจาวัน (โดย
ตรวจล่วงหน้ า) เน้ นการตรวจ
ด้ านจริ ยธรรม,เทคนิค

จนท.ตรวจคุณภาพ
รายการ

รายงานการตรวจ
คุณภาพรายการ
(ฝ่ ายตรวจฯ)

จัดเรี ยงลาดับผังออกอากาศ
รายวันตาม ID รายการ,
ปรับแก้ ไขลาดับรายการ กรณี
มีการเปลีย่ นแปลงรายการ

จนท.บริ หารงานผัง
รายการ

ผังออกอากาศ
ประจาวัน

จนท.ออกอากาศ

ผังออกอากาศ
ประจาวัน

ON AIR

- ฐานข้ อมูล TV
PG

การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการร่ วมผลิต
รายการไทยพีบีเอสร่วมผลิตกับหน่วยงานหรื อองค์กรอื่น ใช้ หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานในการควบคุมรายการ และ
ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการเช่นเดียวกับรายการของไทยพีบีเอสโดยหน่วยงานหรื อองค์กรที่ร่วมผลิตอาจแต่งตัง้
เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงาน หรื อองค์ กร ร่ วมผลิตให้ ทาหน้ าที่ร่วมกับ เจ้ าหน้ าที่ควบคุมรายการของไทยพีบีเอสได้ แต่ต้อง
ถือเอามาตรฐานการปฏิบตั ิงานการผลิตรายการของไทยพีบีเอสเป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิงานผลิต ผู้ผลิตรายการ
ร่ วมผลิต พึงรับฟั งและปฏิบตั ิตามข้ อแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมรายการที่ไทยพีบีเอสแต่งตังขึ
้ ้น เช่นเดียวกับผู้ผ ลิต
รายการของไทยพีบีเอส
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กาหนดเวลาในการนารายการแพร่ ภาพออกอากาศ
กรรมการบริ หาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีหน้ าที่อนุมตั ิผงั และรายการที่
แพร่ภาพออกอากาศทางไทยพีบีเอส และจะประกาศผังและรายการต่อสาธารณะก่อนถึงเวลาออกอากาศในแต่ละไตรมาส
การกาหนดวันเวลาออกอากาศ หรื อการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขผังรายการ รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงรายการตามผังเวลา
ออกอากาศเฉพาะกิจเป็ นไปตามความเหมาะสม การงดออกอากาศหรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อมิให้ เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ชม และต่อการปฏิบตั ิงานของผู้ผลิต ไทยพีบีเอสจะมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ผู ลิตทราบล่วงหน้ าตามสมควร
กรณีรายการที่เกิดจากความร่ วมมือผลิตหรื อสนับสนุนงบประมาณการผลิตโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงาน
ของ องค์การกระจ่ายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเลือกเวลาออกอากาศ หรื อกาหนดเวลาเริ่ ม
และสิ ้นสุด ในการนารายการเพื่อออกอากาศได้ เนื่องจากเป็ นอานาจและการพิจารณาของกรรมการบริ หาร องค์การกระ
จ่ายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย การสนับสนุนการผลิต ร่วมผลิต หรื อสนับสนุนงบประมาณการผลิตของ
หน่วยงานอื่นไม่มีผลทาให้ อานาจในการพิจารณาดังกล่าวเปลีย่ นแปลงไป

การอานวยการผลิต การควบคุมรายการ และการควบคมคุณภาพการผลิต
ไทยพีบีเอสมีสถานะเป็ นผู้อานวยการผลิตรายการต่างๆ ที่เผยแพร่ ทางสื่อโทรทัศน์ การอานวยการผลิต รวมถึง
การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการดาเนินงานโดยสานักรายการไทยพีบีเอส การควบคุม
รายการ หมายถึง การกากับควบคุมให้ การผลิตรายการเป็ นไปตามแผนจัดทารายการ จุดมุ่งหมายรายการ (Program
Purpose)และแผนการผลิตรายการ ส่วนการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการ มีความมุ่งหมายให้ การผลิตรายการโดย
ผู้ผลิตหรื อหน่วยงานร่วมผลิต มีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานและข้ อกาหนดของไทยพีบีเอส
กลไกการควบคุมคุณภาพรายการเป็ นการทางานร่วมกันด้ วยความร่ วมมือระหว่างผู้ผลิตรายการ และเจ้ าหน้ าที่
ควบคุมรายการ ที่แต่งตังจากเจ้
้
าหน้ าที่สานักรายการไทยพีบีเอส ให้ มีภารกิจรับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุม
คุณภาพการผลิตรายการต่างๆ ที่ผลิตและแพร่ ภาพทางไทยพีบีเอส ผู้ผลิตรายการควรให้ ความร่ วมือในการควบคุม
คุณภาพการผลิตรายการ โดยการปฏิบตั ิ ตามข้ อกาหนดของเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมรายการอย่ างเคร่ งครัด สม่าเสมอ ตลอด
ระยะเวลาการผลิตรายการตามสัญญาจ้ าง
เจ้ าหน้ าที่ “ควบคุมรายการ” มีหน้ าที่ในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจพิจารณาเนื ้อหารายการ ควบคุมคุณภาพ
ในขัน้ ตอนกระบวนการก่อนการผลิต ขันตอนการผลิ
้
ต และขัน้ ตอนหลังการผลิตรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนสมบูรณ์ของเนื ้อหารายการ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน และข้ อกาหนดด้ านเทคนิค ให้ ความเห็นข้ อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ ไขรายการ ในฐานะที่ปรึกษาหรื อช่วยอานวยการอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานผลิต หรื อหน้ าที่
อื่นตามที่ไทยพีบีเอสกาหนด และแจ้ งให้ ผ้ ผู ลิตรายการทราบอย่างเป็ นทางการเพื่อดาเนินการตามข้ อแนะนาของไทยพีบี
เอส
เจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมรายการเป็ นตัวแทนของไทยพีบีเอส เพื่อทางานร่วมกับผู้ผลิตรายการ เพื่อให้ กระบวนการผลิต
รายการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ผู้ผลิตรายการควรให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มใจ เพื่อดาเนินการตามข้ อแนะนาของผู้
ควบคุมรายการ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามข้ อแนะนาของเจ้ าหน้ าที่อื่นที่ผ้ คู วบคุมรายการมอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานกับผู้ผลิต
รายการ
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การผลิตรายการตามรู ปแบบที่กาหนด และการเปลี่ยนแปลง
ผู้ผลิตรายการได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ผลิตรายการ โดยผ่านกระบวนการคัดสรรและคัดเลือกตามระเบียบ
ส.ส.ท. ว่าด้ วยการจัดหาจัดจ้ างเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการต้ องดาเนินการผลิตรายการให้ เป็ นไปตามข้ อเสนอ
รายการ ทังแนวคิ
้
ดหลัก (Concept)ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative & Ideas)ขอบเขตเนื ้อหา (Content)จุดมุ่งหมายของ
รายการ (Program Purpose)รูปแบบรายการ (Format) งานศิลปกรรม งานด้ านเทคนิคการผลิต รวมทังองค์
้ ประกอบที่ถือ
เป็ นสาระสาคัญในการผลิตรายการ เช่น รูปแบบฉาก ผู้ดาเนินรายการหลัก ผู้แสดงหลัก หรื อรายละเอียดอื่นๆ ในการผลิต
ให้ เป็ นตามเงื่อนไขข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดสรรและคัดเลือก
ในขันตอนการพั
้
ฒนารายการ ผู้ผลิตรายการต้ องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ ไขสาระสาคัญของรายการใดๆ โดยพลการ
หรื อไม่ผา่ นการพิจารณาร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอสกับผู้ผลิตรายการ สาหรับกรณีที่ไทยพีบีเอสพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้
มีการปรับปรุงหรื อเปลีย่ นแปลง แก้ ไขส่วนประกอบใดๆในรายการ ทังที
้ ่เป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ก็ตาม ผู้ผลิตรายการพึงให้
ความร่วมมือในการร่วมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสมตามข้ อแนะนาของไทยพีบีเอส การเปลีย่ นแปลงใดๆจาก
ข้ อเสนอรายการต้ อ งเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ของไทยพีบีเอส และไม่ทาให้ ผ้ ูผลิต ได้ รับผลกระทบ รวมทัง้ ไม่เป็ นการเอื อ้
ประโยชน์ให้ ผ้ ผู ลิตรายการ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้ องมุ่งหมายเพื่อให้ รายการมีคุณภาพดีขึ ้น ผู้ควบคุมรายการต้ องทา
บันทึก ประเมินผลหลังกระบวนการพัฒนารายการส่งมอบให้ ผ้ ผู ลิต และเก็บบันทึกสาเนาไว้ ในประวัติการผลิตรายการ

การผลิตรายการเพื่อทดสอบแนวความคิด (Program Pilot/Program Demo)
ในกระบวนการก่อนเตรี ยมการผลิตซึ่งเป็ นขันตอนในการพั
้
ฒนารายการ (Production Development) และ
พัฒนาส่วนที่เป็ นรายละเอียดการผลิต สานักรายการอาจกาหนดไว้ ตงแต่
ั ้ ต้นหรื อกาหนดภายหลังให้ การผลิตรายการบาง
รายการ ต้ องทาการผลิตรายการเพื่อทดสอบแนวคิด (Demo Program/Pilot Program) โดยอาจกาหนดความต้ องการ
ความยาวรายการ คุณภาพหรื อองค์ประกอบสาคัญที่ต้องการทดสอบ หรื อแม้ แต่ผลิตรายการทดสอบเสมือนการผลิต
รายการจริ ง ทังนี
้ ้ให้ งบประมาณการผลิตรายการทดสอบเป็ นงบประมาณที่สานักรายการกาหนดไว้
การดาเนินการในขันตอนการพั
้
ฒนารายการ การพิจารณา หรื อการตกลงเงื่อนไขการผลิตรายการอาจมีการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปตามที่สานักรายการพิจารณาผู้ผลิตรายการควรดาเนินการผลิตตามข้ อตกลงร่วมกันที่จะได้ ทาการ
บันทึกรายละเอียดไว้ ในทุกขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน และผู้ผลิตรายการรับรู้ และลงนามรับทราบข้ อตกลงและเงื่อนไขในการ
ผลิตรายการหรื อการปรับปรุงรายการใดๆ ก่อนเข้ าสูข่ นตอนเตรี
ั้
ยมการผลิตรายการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขปรับ ปรุ งรายการใดๆ เป็ นความเห็นพ้ องและยินยอมร่ วมกัน ระหว่างผู้ผลิตรายการและ
ไทยพีบีเอส โดยสานักรายการ และการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขใดๆ ต้ องไม่ขดั กับข้ อตกลงในสัญญาจ้ างผลิตรายการ และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของไทยพีบีเอส การเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่เป็ นไปเพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ แก่ผ้ ผู ลิ ตรายการ และต้ องไม่ทา
ให้ เกิดความเสียหาย ทังต่
้ อไทยพีบีเอสและผู้ผลิตรายการ
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การควบคุมรายการ: การวางแผนการผลิตรายการ
การควบคุมคุณภาพก่อนเตรี ยมการผลิตคือ ขันตอนการวางแผนการผลิ
้
ตรายการ (Production Plan) ขันตอนนี
้
้
เริ่ มต้ นขึ ้นหลังจากได้ รับอนุมตั ิให้ เริ่ มต้ นผลิตรายการ หรื อหลังจากลงนามในสัญญาจ้ างผลิต
จุดมุ่งหมายของกระบวนการควบคุมคุณภาพก่อนการเตรี ยมการผลิตรายการ มีจุดมุ่งหมายสาคัญ เพื่อให้ การ
ผลิตรายการเป็ นไปตามแผนการผลิตรายการประจาปี ของสานักรายการและเพื่อเป็ นการสร้ างหลักประกันว่ารายการที่ผา่ น
การควบคุมคุณภาพก่อนการผลิตแล้ ว จะสามารถผลิตรายการเสร็ จสิ ้นตามเป้าหมายในแผนการผลิตภายในระยะเวลาที่
กาหนด รายการที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน และเป็ นไปตามข้ อกาหนด และเงื่อนไขของสัญญา การปฏิบตั ิ งานระหว่าง
กระบวนการการผลิต และหลังการผลิตรายการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
ผู้ผลิตรายการ สามารถผลิตรายการให้ ตรงตามความมุง่ หวัง รายการสามารถสะท้ อนเนื ้อหาตรงความมุง่ หมาย
รายการ (Program Propose)และมีคณ
ุ ภาพตามทีก่ าหนดทังในส่
้ วนที่เป็ นเนื ้อหา (Editorial Quality)ความคิดสร้ างสรรค์
(Creativity Quality)และด้ านการผลิต (Production Quality)รวมทังเพื
้ ่อควบคุมค่าใช้ จ่ายในการผลิตรายการให้ อยูภ่ ายใต้
งบประมาณการผลิตที่ค้ มุ ค่าและเหมาะสม
ผู้ผลิตรายการ เสนอรายละเอียดแผนการผลิตรายการ ที่สานักรายการไทยพีบีเอส ภายหลังลงนามในสัญญา
หรื อได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ เริ่ มผลิตรายการ เพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและกาหนดทิศทางรายการร่วมกันก่อนเข้ าสู่
กระบวนการผลิต โดยแผนการผลิตรายการประกอบด้ วยองค์ประกอบสาคัญ ได้ แก่
 โครงรายการหรื อเรื่ องคัดย่อ (Treatment) ตามจานวนตอนที่ระบุในสัญญาจ้ างหรื อตามจานวนที่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ควบคุมรายการกาหนดให้ เสนอ
 แนวคิดรายการ (Concept) แนวความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Ideas)
 วิธีและรูปแบบการนาเสนอ (Program Format)บทโทรทัศน์ บทละคร ตามที่ผ้ คู วบคุมรายการให้ คาแนะนา
 รูปแบบและองค์ประกอบงานด้ านศิลปกรรม เช่น แบบฉากรายการ ฉากการแสดง สถานที่ถ่ายทา อุปกรณ์
ประกอบ การแสดง อุปกรณ์ประกอบฉาก รูปแบบเสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งกาย
 ข้ อเสนอรายชื่อ ผู้ดาเนินรายการ รายชื่อผู้แสดงหลัก และผู้แสดงสมทบ กรณีที่ เป็ นรายการละคร ให้ ผ้ ผู ลิต
รายการนาเสนอแผนงานคัดเลือกผู้แสดง (Casting) หรื อภาพถ่ายนักแสดง
 แผนงานผลิตงานเพลงและดนตรี ประกอบรายการ งาน Jingle งานผลิตไตเติ ้ลรายการ
 รายละเอียดการใช้ เทคนิค อุปกรณ์เครื่ องมือ ระบบการบันทึกรายการ ระบบการถ่ายทา เทคนิคการตัดต่อ
ระบบ และเทคนิคในการบันทึกเสียง การใช้ เทคนิคพิเศษและข้ อเสนอด้ านเทคนิคที่ ต้องระบุระบบและ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิต รายชื่อสตูดิโอ หรื อผู้ดาเนินงานหลังการผลิต เช่น ห้ องตัดต่อ บัน ทึกเสียง เพื่องาน
ผลิตที่มาตรฐานตามที่ไทยพีบีเอสกาหนด
 เทคนิคอื่นที่ใช้ ในการผลิตรายการ ฯลฯ แผนงานผลิตรายการที่มีรายละเอียด ระบุลกั ษณะงานที่มีแผน
ดาเนินการ กาหนดวันเริ่ มต้ นและเสร็ จสิ ้น ระบุสถานที่ถ่ ายทาหรื อบันทึกรายการ รวมทังแผนงานส
้
ารอง
กรณีมีการเปลีย่ นแปลง
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 รายละเอียดด้ านลิขสิทธิ์
 ทีมที่ปรึกษารายการทีมวิจยั ข้ อมูล (หากมี) รายงานการค้ นคว้ าวิจยั ฯลฯ
 รายละเอียดงานด้ าน Graphic Design เช่น รูปแบบการใช้ องค์ประกอบด้ าน Computer Graphic
 แผนงานประชาสัมพันธ์รายการ
 อื่นๆ ตามที่ผ้ คู วบคุมรายการขอให้ ผู้ผลิตดาเนินการ
ในขันตอนการวางแผนการผลิ
้
ต ผู้ผลิตรายการและผู้ควบคุมรายการร่วมกันพัฒนารายการ (Production
Development) ภายในเวลาที่กาหนดไว้ ตามแผนการผลิตหรื อตามความเหมาะสม ผู้ผลิตรายการควรให้ ความร่วมมือใน
การนาเสนอข้ อมูลการปฏิบตั งิ านในทุกขันตอนอย่
้
างละเอียดตามแผนงานหรื อตามที่เจ้ าหน้ าที่สานักรายการร้ องขอ ให้
ผู้ผลิตรายการดาเนินการรวมทังปรั
้ บปรุงข้ อแก้ ไขในส่วนต่างๆ ที่ได้ รับคาแนะนาจากสานักรายการ หรื อตามที่ผ้ ผู ลิต
รายการพิจารณาร่วมกับสานักรายการและนาส่งรายละเอียดการแก้ ไข ปรับปรุงเพื่อพิจารณาจนกว่าจะได้ ข้อสรุปร่วมกัน
ต่อไป ผู้ผลิตรายการจะสามารถดาเนินการในขันตอนใดๆ
้
ต่อไปได้ นนต้
ั ้ องผ่านการเห็นชอบจากสานักรายการก่อน การ
ดาเนินการใดๆ ของผู้ผลิตรายการที่ยงั ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากสานัก รายการ หากมีความเสียหายเกิดขึ ้นผู้ผลิตรายการ
ต้ องรับผิดชอบผลจากการดาเนินการนัน้

การควบคุมรายการ: การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขัน้ ตอนเตรี ยมการผลิต
ความมุ่งหมายในการควบคุมคุณ ภาพกระบวนการเตรี ย มการผลิต รายการ เพื่อ ตรวจสอบคุณ ภาพเนื อ้ หา
(EditorialQC)รายการ เพื่อให้ แน่ใจว่าการผลิตรายการจะเป็ นไปตามแผนการผลิตรายการที่ผา่ นการพัฒนาเนื ้อหา รูปแบบ
และแนวคิดการนาเสนอ
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการเตรี ยมการผลิต พิจารณาสาระสาคัญด้ านเนื ้อหา และแนวคิดสร้ างสรรค์ เป็ น
องค์ประกอบหลัก ผู้ผลิตรายการต้ องนาเสนอประเด็นนาเสนอและสาระสาคัญด้ านแนวคิด ที่จะนาเสนอในรายการทุก
ตอน (Line up) หรื อตามที่ผ้ คู วบคุมรายการกาหนด โดยรายละเอียดแต่ละตอนประกอบด้ วย แนวคิด และประเด็นนาเสนอ
หลัก สาหรับรายการละครให้ เสนอโครงเรื่ องย่อ (Treatment) ทังเรื
้ ่ อง หรื อเรื่ องย่อ (Synopsis)เป็ นรายตอน รายละเอียด
แผนเตรี ยมการผลิต เช่น สถานที่ถ่ายทา แนวทางในการนาเสนอ รู ปแบบและวิธีการนาเสนอ ผู้ร่วมรายการองค์ประกอบ
ด้ านศิลปกรรม หรื ออื่นๆที่จาเป็ นในการผลิตแต่ละตอน ผู้ผลิตรายการอาจนาเสนอแผนเตรี ยมการผลิตครัง้ เดียว โดยมี
รายละเอียดครบถ้ วนทุกตอน หรื อกาหนดส่งเป็ นงวด ตามที่ตกลงกับเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมรายการ
หากในกระบวนการผลิตจริ งมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ผู้ผลิตรายการประเมินแล้ วว่ามีผลกระทบ
รายการเพียงเล็กน้ อย ผู้ผลิตรายการอาจแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมรายการทราบ ในระหว่างปฏิบตั ิงานผลิตรายการได้
หากเป็ นกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่อาจมีผลกระทบหรื อมีผลทาให้ ประเด็นนาเสนอเนื ้อหา แนวคิด หรื อองค์ประกอบ
อื่นใด ที่เป็ นสาระสาคัญ ของรายการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตรายการต้ องแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ควบคุมการผลิตทราบโดยเร็ ว
สานัก รายการจะประเมิ น ผลกระทบและพิ จ ารณา เพื่ อ ให้ ผู้ผลิ ต รายการด าเนิ น การต่ อ ไป ผู้ผลิ ต รายการต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงนัน้
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การควบคุมรายการ: การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขัน้ ตอนการผลิต
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการดาเนินงานเพื่อควบคุมคุณภาพในระหว่ างที่มี
การปฏิบตั ิงานผลิต ซึง่ โดยปกติแล้ วในระหว่างการผลิต ไทยพีบีเอสอาจมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ควบคุมรายการเข้ าร่ วมใน
กระบวนการผลิตรายการได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ผู ลิตรายการทราบล่วงหน้ า ผู้ผลิตรายการควร
แจ้ งตารางบการปฏิบตั ิงานผลิตรายการ ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมรายการทราบทุกครัง้ เมื่อมีคิวการปฏิบตั ิงานผลิตรายการ
การควบคุมคุณภาพการผลิตในขันตอนการผลิ
้
ต มุง่ หมายให้ การผลิตเป็ นไปตามที่แผนการผลิต การดาเนินการ
ใดๆ ในขันตอน
้
การผลิตของผู้ผลิตรายการควรอยู่ในการติดตามควบคุมของไทยพีบีเอส โดยผู้ควบคุมรายการจะจัดทา
รายงานผล และประเมินกระบวนการควบคุมรายการในขันตอนการผลิ
้
ตเพื่อเป็ นบันทึกรายงานสภาพความพร้ อมในการ
ผลิตของผู้ผลิตในระบบข้ อมูลรายการ ผู้ควบคุมรายการจะทาการติดตามตรวจสอบปั ญหาในการผลิต รวมทังรั
้ บทราบ
ปั ญหาและวิธีการแก้ ปัญหาของผู้ผลิต รวมทังให้
้ คาปรึ กษาแก่ผ้ ผู ลิตรายการเพื่อให้ การดาเนิน งานผลิตมีความเรี ยบร้ อย
ราบรื่ น สามารถขจัดปั ญหาและอุปสรรคที่อาจทาให้ กระบวนการผลิตไม่ เป็ นไปตามแผนการผลิตก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ ้น
เพื่อลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นในกระบวนการผลิตรายการ

สาระสาคัญที่ผ้ ูควบคุมรายการ ดาเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตในขัน้ ตอนการผลิต
 การผลิตตามกาหนดไว้ ในแผนการผลิต
 การผลิตดาเนินไปตามมาตรฐานด้ านเทคนิคในการผลิต เช่น คุณสมบัติ จานวน ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการผลิต
 คุณภาพการบริ หารจัดการกองงานถ่ายทา
 คุณภาพด้ านงานศิลปกรรม สถานที่ ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่ องแต่งกาย
 คุณภาพการกากับภาพ แสง และเสียง เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในแผนการผลิต
 คุณภาพการกากับผู้แสดง นักแสดง ผู้ดาเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ
 ปั ญหา อุปสรรค และการแก้ ไขในขณะปฏิบตั ิงานการผลิต

การควบคุมรายการ: การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิตขัน้ ตอนหลังการผลิต
การควบคุมคุณภาพกระบวนการหลังการผลิตรายการ หมายถึง กระบวนการควบคุมคุณภาพในขันตอน
้
การแก้
สีภาพ การตัดต่อ ลาดับภาพ งานพากย์เสียง งานกราฟิ ก งาน Computer Graphicงานดนตรี ประกอบการลงเสียงบรรยาย
และการผสมเสียง (Mixed down) การแปลงสัญญาณภาพ ฯลฯ จนกระทัง่ กระบวนการผลิตรายการแล้ วเสร็ จ รวมไปถึง
ขันตอนการส่
้
งมอบรายการ ขันตอนการตรวจพิ
้
จารณารายการ ขันตอนการตรวจคุ
้
ณภาพ ด้ านเทคนิคและการนารายการ
เข้ าสูร่ ะบบออกอากาศของไทยพีบีเอส พร้ อมแพร่ ภาพออกอากาศให้ เป็ นไปตามข้ อปฏิบตั ิด้านเทคนิคและข้ อแนะนาของ
ฝ่ ายตรวจพิจารณารายการ
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สาระสาคัญที่ผ้ ูควบคุมรายการ ดาเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตในขัน้ ตอนหลังการผลิต
 การควบคุมคุณภาพด้ านเนื ้อหา
 การตัดต่อลาดับภาพ ให้ มีคณ
ุ ภาพด้ านเนื ้อหาตรงตามแผนการผลิต บทโทรทัศน์ และข้ อมูลรายการ
 คุณภาพการผลิตงานเทคนิคภาพ เสียง การใช้ Graphic Computer
 คุณภาพด้ านเทคนิคเป็ นไปตามมาตรฐานด้ านเทคนิคการแพร่ภาพออกอากาศของไทยพีบีเอส

การประเมินคุณภาพการผลิตรายการ
แม้ ว่ารายการที่ผ้ ูผลิตส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรั บมอบรายการพิจารณาแล้ วเห็น ควรผ่านการตรวจ
พิจารณาและรับมอบรายการ ตามสัญญาหรื อการรับมอบรายการอย่างมีเงื่อนไข เช่น อาจมีการสัง่ ให้ ดาเนินการแก้ ไขใดๆ
หรื อสานักรายการดาเนินการ แก้ ไขใดๆ โดยไม่สง่ รายการกลับให้ ผ้ ผู ลิตดาเนินการแก้ ไขเนื่องจากไม่ทนั การนาออกอากาศ
จะมีการบันทึกประวัติการตรวจรับมอบ ทุกขันตอน
้
เพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขปรับปรุงการผลิต โดยบันทึกรายละเอียดการ
ส่งมอบรายการทุกตอน โดยผู้ควบคุมรายการจะจัดทาบันทึกประวัติการปฏิบตั งานด้ านรายการเพื่อประเมินผลการผลิตใน
ทุกขันตอนการผลิ
้
ต ดังนี ้
การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตก่ อนขัน้ ตอนก่ อนการผลิต (Before Action Review)
 ประเมินกระบวนการบริ หารจัดการรายการ การประสานงานการผลิต เปรี ยบเทียบกับแผนการผลิตรายการ
 ประเมิ น กระบวนการก าหนดรายละเอี ย ดการผลิ ต ความพร้ อมในการผลิ ต ความครบถ้ วนสมบูร ณ์ ข อง
องค์ประกอบ ด้ านการผลิต เช่น ความสมบูรณ์ของโครงเรื่ อง โครงรายการ ลาดับการดาเนินรายการ ความพร้ อม
และความเหมาะสมในการใช้ เทคนิคการผลิต อุปกรณ์การผลิต บุคลากรการผลิต ข้ อมูลสาหรับใช้ ในรายการ ผู้
ร่ วมรายการ ความพร้ อมขององค์ ประกอบด้ านศิลปกรรม ฉาก อุปกรณ์ ประกอบฉาก ความพร้ อมด้ านการ
ออกแบบ Computer Graphic การปฏิบตั ิงานตามคิวและกาหนดที่ระบุในแผนการผลิต
การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตก่ อนขัน้ ตอนการผลิต (Action Review)
 ผู้บริ หารไทยพีบีเอส ผู้ควบคุมรายการ อาจนัดหมายตรวจการผลิตในระหว่างดาเนินการผลิตได้ โดยอาจแจ้ ง
หรื อไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าก็ได้
 ผู้ควบคุมรายการของไทยพีบีเอส เมื่อ ทาการประเมินคุณภาพการผลิตรายการแล้ วหากมีข้อสงสัย ก็อาจขอให้
ผู้ผลิตรายการจัดทารายงานกรณีที่อาจมีข้อสงสัยในกระบวนการผลิตได้
 การประเมินคุณภาพในระหว่างการผลิต จะทาการประเมินคุณภาพของบทโทรทัศน์ คุณภาพการกากับการแสดง
การกากับรายการ การประเมินด้ านเทคนิคและคุณภาพและเสียง
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การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตเมื่อสิน้ สุดการผลิต (After Action Review)
 เป้าหมายของการประเมินคุณภาพและการปฏิบตั ิงานรายการเมื่อสิ ้นสุดการผลิต เพื่อประเมินภาพรวมผลการ
ปฏิบตั ิงานรายการ และคุณภาพรายการ เป็ นรายรายการ
 การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานรายการเมื่อสิ ้นสุดการผลิต เป็ นการประมวลประวัติการปฏิบัติงาน
รายการ จากบันทึกผลการตรวจรับมอบรายการที่ผา่ นมา
 การประเมินคุณภาพและปฏิบตั ิงานรายการเมื่อสิ ้นสุดการผลิต มุ่งหมายเพื่อการเก็บบันทึกองค์ความรู้ ในการ
ผลิตอย่างเป็ นระบบ
 การประเมิน คุณ ภาพการผลิต และคุณภาพรายการ อาจท าการประเมิน เมื่ อผู้ผลิต รายการส่ง มอบรายการ
ครบถ้ วนตามสัญญาหรื ออาจทาการประเมินเป็ นรายไตรมาสก็ได้ โดยผู้ผลิตรายการ และผู้ควบคุมรายการของ
ไทยพีบีเอส ทาการประเมินร่วมกันและทาการบันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลประกอบประวัติรายการ
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ส่ วนที่ 5:
การส่ งมอบรายการการควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการไฟล์ รายการ
การส่ งมอบรายการ การควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการไฟล์ รายการ
การส่ งมอบรายการ
เพื่อให้ การดาเนินการตรวจรับมอบรายการ การตรวจพิจารณารายการ การตรวจคุณภาพด้ านเทคนิคและการ
เตรี ยมการเข้ าสูก่ ระบวนการเตรี ยมออกอากาศของไทยพีบีเอสเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิงาน และป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการส่งมอบรายการไม่เป็ นไปตามกาหนด ผู้ผลิตรายการต้ องถือปฏิบตั ิกาหนดวันส่งมอบรายการอย่างเคร่งครัด
โดยมีข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
- วัน เวลา สถานที่ ส่งมอบรายการ : รายการที่ผ้ ูผลิตส่งมอบ ต้ องเป็ นรายการที่ผลิตเสร็ จสิ ้น และมีความ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังด้
้ านเนื ้อหา และเทคนิค ผู้ผลิตส่งมอบรายการด้ วยวัสดุสื่อที่กาหนด ที่สานักรายการ ชัน้ 3 อาคาร A
อาคารสานักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.
- การส่งมอบรายการ : เพื่อให้ การตรวจสอบ และการเตรี ยมกระบวนการทางเทคนิคในการแพร่ภาพออกอากาศ
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ผู้ผลิตต้ องส่งมอบรายการที่มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ไทยพีบีเอสกาหนด
รายการที่สง่ มอบมีความพร้ อมนาออกอากาศ ( Final/ ON Air Release)รวมทังผู
้ ้ ผลิตต้ องนาส่งไฟล์บทโทรทัศน์รายการ
หรื อ เอกสาร อื่นที่กาหนด พร้ อมไฟล์ MP4สาเนารายการจานวน 1 ชุด โดยผู้ผลิตต้ องส่งมอบรายการ ก่อนกาหนดวัน
ออกอากาศเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ กรณีผ้ ผู ลิตส่งมอบรายการล่าช้ า เป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหาย ผู้ผลิตต้ อง
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามเงื่อนไขสัญญา และการผิดนัดส่งมอบจะถูกบันทึกไว้ เป็ นฐานข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ผู ลิต
รับทราบ และการปฏิบตั ิงานผลิตของผู้ผลิต เนื่องจากถือว่าผู้ผลิตไม่มีความพร้ อมขาดประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ
และอาจก่อให้ เกิดความเสีย่ งต่อระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส
ผู้ผลิตรายการ ส่งมอบรายการตามจานวน รู ปแบบ และกาหนดตามแผนการผลิต การส่งมอบรายการตามงวด
งาน ถือเป็ นการส่งมอบงานตามสัญญาว่าจ้ าง งานรายการที่ผ้ ผู ลิตส่งมอบ ต้ องเป็ นการผลิตที่มีความสมบูรณ์ครบถ้ วน ซึ่ง
ความสมบูรณ์ ค รบถ้ ว น หมายถึง รายการมี เนือ้ หาถูก ต้ องตรงตามที่ ระบุไว้ ในแผนการผลิตรายการ รู ปแบบ เนือ้ หา
ส่วนประกอบต่างๆ ในรายการข้ อกาหนด ตามมาตรฐานทางเทคนิคการแพร่ภาพ รวมทังความยาวรายการตามที
้
่กาหนดไว้
และรายการที่สง่ มอบนี ้ นอกจากเป็ นการตรวจรับ ความถูกต้ องตรงตามสัญญาจ้ างแล้ ว รายการที่สง่ มอบต้ องเป็ นไปตาม
กาหนดเวลาการส่งมอบ และรายการมีคุณสมบัติพร้ อมนาเข้ า สูร่ ะบบการออกอากาศได้ ทนั ที เมื่อผู้ผลิตรายการส่งมอบ
รายการแล้ วจะไม่สามารถขอรายการคืนได้ จนกว่าจะผ่านการตรวจพิจารณา ตามกระบวนการจากผู้ควบคุมรายการ และ
คณะกรรมการตรวจรับมอบรายการ เว้ นแต่กรรมการตรวจรับมอบรายการ หรื อ ผู้ควบคุมรายการจะขอให้ ผ้ ผู ลิตดาเนินการ
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แก้ ไขรายการตามข้ อแนะนาที่อาจเป็ นการประสานด้ วยวาจา และมีบั นทึกข้ อความเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ผู ลิต รับทราบอย่างเป็ น
ทางการในภายหลัง

การตรวจรับมอบรายการ
ไทยพีบีเอส ในฐานะผู้วา่ จ้ างและอานวยการผลิต ควบคุมรายการ และควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขันตอน
้
โดยไทยพี
บีเอส แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บมอบรายการ ให้ มีหน้ าที่ตรวจรับมอบรายการ โดยมีแนวทางการตรวจรับมอบดังนี ้
-

การตรวจคุณภาพด้ านเนือ้ หาและคุณภาพด้ านการผลิต
หมายถึง การตรวจพิจารณาด้ านเนื ้อหาและคุณภาพการผลิตรายการให้ ตรงและเป็ นไปตามเป้าประสงค์รายการ
(Program Purpose) แผนการผลิตรายการ โดยมีประเด็นที่ต้องตรวจพิจารณาสาคัญๆ ได้ แก่
 คุณภาพด้ านแนวความคิดสร้ างสรรค์ รู ปแบบการนาเสนอที่สอดคล้ องกับแนวความคิดสร้ างสรรค์
 เนื ้อหาที่นาเสนอมีความถูกต้ องตรงตามข้ อเท็จจริ ง รวมทังอยู
้ ภ่ ายใต้ กรอบจริ ธรรมของสือ่ สาธารณะ
 คุณภาพด้ านการผลิต เช่น คุณภาพของผู้ดาเนินรายการ คุณภาพของเทคนิคการนาเสนอ คุณภาพของการใช้
ศิลปะการถ่ายทา ศิลปะด้ านการเลือกภาพที่สมั พันธ์ กบั เนื ้อหา ศิลปะการตัดต่อลาดับภาพ การใช้ เสียง การใช้
ดนตรี ประกอบ การออกแบบฉาก และเซ็ต การเลือกสถานที่ถ่ายทา การออกแบบ Computer Graphic การใช้
ลิขสิทธิ์ภาพและเสียง และอื่นๆ
- การตรวจพิจารณารายการ
หมายถึงการตรวจรายละเอียดด้ านเนื ้อหาการเสนอ ให้ เป็ นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น พระราชบัญญัติสรุ าและ
ยาสูบ รวมทังการน
้
าเสนอภาพและเนื ้อหาที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบันสาคัญทางสังคม การนาเสนอที่อาจก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบทางสังคม เช่น การกระตุ้นความรุนแรง ฯลฯ (ดูรายละเอียด การตรวจพิจารณารายการ)
- การตรวจคุณภาพทางเทคนิค
หมายถึ ง การตรวจรายละเอี ยดทางเทคนิ คให้ เ ป็ นไปตามาตรฐานการแพร่ ภาพออกอากาศของไทยพี บีเ อส (ดู
รายละเอียดมาตรฐานทางเทคนิคการแพร่ภาพออกอากาศไทยพีบีเอส)

การส่ งมอบรายการล่ าช้ า
กรณีที่ผ้ ผู ลิตรายการส่งมอบรายการล่าช้ าเกินกว่ากาหนด หรื อไม่เป็ นไปตามแผนการผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงานด้ านการบริ หารจัดการระบบแพร่ภาพออกอากาศ หากการส่งมอบรายการล่าช้ าเกินกว่ากาหนด เป็ นเหตุให้
เกิดปั ญหาในกระบวนการตรวจรับมอบรายการ เช่น กรณีที่พบข้ อผิดพลาดที่ต้องดานเนินการแก้ ไขซึ่งอาจต้ องใช้ เวลาใน
การดาเนินการแก้ ไขและอาจส่งผลกระทบ ทาให้ ไม่สามารถออกอากาศรายการตอนนันได้
้ ทนั ตามที่ผงั รายการกาหนด
กรณีเช่นนี ้ ไทยพีบีเอสถือว่าผู้ผลิตรายการ ไม่ได้ สง่ มอบรายการที่มีความสมบูรณ์พร้ อมนาออกอากาศตอนดังกล่ าว และ
ถือว่าเป็ นการผิดสัญญา ไทยพีบีเอสได้ รับความเสียหาย ซึ่งนอกจากผู้ผลิตรายการต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้น
จากการนารายการอื่น มาแพร่ภาพออกอากาศแทนแล้ ว ยังอาจถือเป็ นเหตุในการยกเลิกสัญญาได้
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การตรวจพิจารณาเนือ้ หารายการ
การตรวจพิจารณารายการเป็ นขันตอนการด
้
าเนินงานโดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ ด้ าน
เนื ้อหา ด้ านเทคนิค และการตรวจสอบเนื ้อหา การนาเสนอรายการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสื่อสาธารณะสานัก
รายการมี ห น้ าที่ ใ นการตรวจพิ จ ารณาความเหมาะสมของเนื อ้ หารายการเพื่ อ ให้ รายการที่ ผ ลิ ต เป็ นไปตาม “
พระราชบัญ ญั ติ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย พุท ธศัก ราช 2551 “ มาตรา 7
(วัตถุประสงค์ องค์การฯ) , มาตรา 43 (เนื ้อหาและคุณค่ารายการ) นอกจากนัน้ เพื่อให้ เนือ้ หารายการสอดคล้ องกับ
เป้าหมายและคุณค่าตามหลักการสื่อสาธารณะ ผู้ผลิตรายการต้ องปฏิบตั ิตาม “ข้ อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะ ว่าด้ วยจริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2522” (ดูภาคผนวก) และ
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อธารงไว้ ซงึ่ จริ ยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สาระสาคัญในการตรวจพิจารณารายการ
การใช้ ภาษา การแสดงออกด้ านภาษา การแต่งกาย การแสดงอากัปกิริยา
ผู้ดาเนินรายการ นักแสดง ผู้ร่วมรายการ ต้ องระมัดระวังการใช้ ภาษา ให้ ถกู ต้ องตรงตามหลักการใช้ ภาษาด้ วย
ภาษาสุภาพ คานึงถึงการสื่อสารอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม กรณี ที่มีการใช้ ภาษาอื่น ที่ยากต่อการทาความเข้ าใจ
ผู้ผลิตรายการต้ องจัดให้ มีการแปล และถ่ายทอดความหมายอย่างถูกต้ องตามหลักภาษานันคงไว้
้
ซงึ่ คุณค่าและศิลปะ การ
นาเสนอตามเนื ้อหาของรายการ ด้ วยวิธีการนาเสนอที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการใช้ ภาษาถิ่นให้ พิจารณาการใช้ ให้ ถกู ต้ อง
สอดคล้ องกับบริ บทของวัฒนธรรมท้ องถิ่น แต่ต้องคานึงถึงคุณภาพของการสือ่ สารตามความเหมาะสม
การสื่อสาร และแสดงออกด้ วยคาพูดของผู้ดาเนินราการ และผู้ร่วมรายการให้ คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
จากการใช้ ถ้อยคา และภาษา ทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม ทัง้ โดยเจตนาและไม่เจตนา เช่น การพูดด้ วยอาการและ
ความหมายที่อาจแสดงถึงการดูถกู ดูหมิ่น เหยียดหยาม ล้ อเลียน บุคคลหรื อสถาบัน ชาติพนั ธุ์ รูปลักษณ์ของบุคคล ความ
แตกต่างกันด้ วยสถานภาพทางสังคม ความแตกต่างแนวทางความเชื่ อ ศาสนา วัฒนธรรม โดยผู้ที่สมควรได้ รับการ
ระมัดระวังในการสื่อสารได้ แก่ เด็กและเยาวชน นอกจากนัน้ ผู้ผลิตรายการต้ องคานึงถึงการใช้ ภาษาพูด ที่แสดงถึง
ความหมายในเชิงเกี ้ยวพาราสี การใช้ ภาษาที่อาจตีความผิดไปจาก ความหมายได้ ง่าย เช่น ภาษากากวม คลุมเครื อ ที่อาจ
ก่อให้ เกิดความ เข้ าใจที่ผิดพลาดเคลือ่ นไปจากวัตถุประสงค์ และ ความหมายที่ถกู ต้ อง
การแต่ งกาย และการแสดงอากัปกริ ยาของผู้ดาเนินรายการ ผู้แสดง หรื อผู้ร่วมรายการ ผู้ผลิตรายการพึง
ระมัดระวังการแสดงอาการ หรื อกริ ยาที่เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความจงใจที่จะดูถกู เหยียดหยาม ดูหมิ่น ส่อเสียด ล้ อเลียน
ภาษาพูดหรื อกริ ยาอาการที่เป็ นความแตกต่างของชาติพนั ธุ์ ความแตกต่างด้ านภาษา ประเพณีทางวัฒนธรรม ความเชื่อ
และศาสนา การแต่งกาย การแสดงอาการ และการแต่งกายที่เป็ นการล้ อเลียน ดูหมิ่น พระภิกษุ นักบวช
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เนือ้ หารายการที่อาจขัดต่ อกฎหมายและจริยธรรมที่ผ้ ูผลิตรายการ






















พึงให้ ความระมัดระวัง
การนาเสนอรายการที่มีเนื ้อหาโดยเจตนาที่จะก่อให้ เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศชาติ และสถาบันสาคัญ
ของชาติและ สังคม
การนาเสนอรายการที่มีเนือ้ หา ที่มีเจตนาแสดงออกถึงการลบหลู่ เหยียดหยาม หรื อนาความเสื่อมเสียมาสู่
ศาสนาใด หรื อการแสดงให้ เห็นหรื อเข้ าใจว่าไม่เคารพบุคคล ปูชนียบุคคล หรื อปูชนียวัตถุ ตามหลักการของ
ศาสนา หรื อความเชื่อใดๆ
การนาเสนอรายการที่มีเนื ้อหารขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน หรื ออาจก่อให้ เกิดการแตกแยกความ
สามัคคีระหว่างคนในชาติ หรื อเป็ นการกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การนาเสนอรายการที่มีเนื ้อหาขัดต่อหลักศีลธรรม คุณค่า และค่านิยมทางสังคม การนาเสนอต้ องคานึงถึง ความ
แตกต่างหลากหลายของสังคม เคารพในบริ บททางสังคมที่แตกต่างกัน
การนาเสนอรายการที่มีเนื ้อหาที่แสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมของอาชญากร หรื อการก่ออาชญากรรม หรื อผู้กระทา
ความผิด ซึง่ ผิดปกติธรรมดา ให้ คานึงถึงการป้องกันการเลียนแบบ และการแสดงถึงความรุนแรง
การนาเสนอรายการที่มีเนื ้อหาที่แสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมและความจงใจที่จะกระทาผิด การจงใจฝ่ าฝื นระเบียบ
ข้ อบังคับและกฎหมาย ทังภายในและต่
้
างประเทศ
การนาเสนอรายการที่มีเนื ้อหาที่แสดงให้ เห็นถึงการจงใจยัว่ ยุทางกามารมณ์ หรื อการแสดงออกที่เป็ นการลามก
อนาจาร ทังเนื
้ ้อหาภาพ ภาษาและการแสดงออกถึงอาการกริ ยาของผู้มีอาการวิปริ ตทางเพศ
การนาเสนอรายการที่มีเนื ้อหาที่แสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ ด้ วยการแต่งกายของผู้ดาเนินรายการ ผู้
ร่วมรายการผู้แสดง ผู้ร่วมแสดง ที่เป็ นอาการเปลือย หรื อการแต่ง กายที่ลอ่ แหลม ทังนี
้ ้ไม่เกี่ยวข้ องกับการแสดง
หรื อการแต่งกายที่มีเนื ้อหาทางวัฒนธรรมเฉพาะของชาติพนั ธุ์บางกลุม่ ซึ่งไม่เป็ นการจงใจแสดงออกหรื อนาเสนอ
เพื่อมุง่ เน้ นให้ เกิดการยัว่ ยุทางกามารมณ์ การแสดงหรื อการนาเสนอการแสดง ที่มีการเล้ าโลม การจูบ หรื อฉากที่
แสดงอาการ หรื อการแสดงออกของความรัก ที่มีลกั ษณะเป็ นการยัว่ ยวน ชวนเชิญ หรื อกริ ยาอาการที่เป็ นการ
แสดงออกเพื่อ จงใจให้ เ กิ ด การดึ งดูดทางเพศ หรื อ การแสดงออกเชิ ง สัญ ญะที่มี ความหมายในเชิ ง เพศ ที่ มี
ลักษณะเกินเลยกว่าความจาเป็ นในการสือ่ สารความหมายของเนื ้อหาที่มงุ่ หมาย
การนาเสนอรายการที่มีเนื ้อหาที่แสดงให้ เห็นถึงความทารุ ณโหดร้ าย การขาดมนุษยธรรม ความป่ าเถื่อน หรื อ
ลักษณะอุจาด
การนาเสนอรายการที่มีเนื ้อหาที่จงใจแสดงให้ เห็นถึงความไร้ สาระ อันเป็ นการหลอกลวง หรื อชักจูงให้ ประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกิดความหลงเชื่ออย่างงมงาย เช่น การนาเสนอเนื ้อหาทางไสยศาสตร์ ที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กับวัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา
ภาพและเสียงที่อาจเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดความรุ นแรง โดยไม่มีเหตุผลสมควร (เช่น การนาเสนอเพื่อการศึกษา
การนาเสนอความรู้ การนาเสนอปั ญหาสังคม) ภาพ และเสียง ที่ผ้ ผู ลิตรายการ พึงระมัดระวัง ได้ แก่ ภาพการใช้
อาวุธปื นจ่อศีรษะ การใช้ ปากอมอาวุธปื น การจ่อยิงซ ้าหลายๆครัง้ ภาพการใช้ ของมีคมทาร้ ายร่ างกายโดยการ
กรี ด หรื อเสียบเข้ ากับส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายด้ วยความจงใจแสดงถึงความโหดร้ ายทารุณด้ วยอาการรุนแรง
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ภาพการเกิดอุบตั ิเหตุ ความรุนแรงโดยขาดการอธิบายรายละเอียด ภาพการแสดงวิธีการสังหารด้ วยวิธีอนั รุ นแรง
เช่น การแขวนคอ การทรมานด้ วยวิธีต่างๆ ภาพการแสดงการถูกคุกคามทางเพศ การใช้ กาลังบังคับ ด้ วยการ
กระทาอันรุ นแรง การข่มขืนใจ ภาพใกล้ และไกลที่เป็ นการแสดงให้ เห็นสภาพศพ อันเป็ นการแสดงถึงความไม่
เคารพในสิทธิของผู้เสียชีวิต ภาพและเสียงที่แสดงถึงการทาร้ ายตนเอง การทาร้ ายเด็ก สตรี ภาพแสดงการเสพสิง่
เสพติดชนิดต่างๆ ด้ วยวิธีตา่ งๆ ที่อาจเป็ นการชี ้นาแก่เด็กและเยาวชน ภาพสถานเริ งรมณ์ แหล่งอบายมุข มัว่ สุม
ภาพชายหญิ งในอาการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ เชิงชู้สาวที่เกินเลยกว่าที่ควร ภาพการแสดงออกต่อบุพการี อนั
เป็ นการแสดงถึงความไม่เคารพโดยขาดบริ บทและเหตุผลของการนาเสนอ รวมทังภาพที
้
่แสดงให้ เห็นถึงการเล่น
การพนันในรูปแบบต่างๆ









การแพร่ ภาพที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
การแพร่ ภาพพระมหากษัตริ ย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงค์ ห้ ามซ้ อนสัญลักษณ์ หรื อภาพอื่นใด ในเฟรม
ภาพเดียวกัน หากมีการซ้ อนข้ อความใดๆ ลงในเฟรมภาพที่นาเสนอ ภาพพระมหากษัตริ ย์ พระราชินี และพระ
บรมวงศานุวงษ์ ให้ ซ้อนข้ อความใต้ ภาพเท่านัน้
การนาภาพถ่าย ภาพเคลือ่ นไหว มาใช้ ประกอบในรายการ ต้ องแสดงหนังสืออนุญาต จากสานัก พระราชวัง จึง
จะนามาใช้ ออกอากาศได้
การมอบพระบรมฉายาลักษณ์ หรื อพระบรมสาทิสลักษณ์ ในรายการระหว่างบุคคล ทัว่ ไปกับบุคคลทัว่ ไป ถือว่า
ไม่เป็ นการสมควร การมอบดังกล่าวต้ องเป็ น พระบรมฉายาลักษณ์ หรื อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระราชทาน
เท่านัน้
เนือ้ หารายการต้ องไม่เป็ นการกระทบกระเทือน หรื อดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษั ตริ ย์ และต้ องไม่เป็ นการ
กระทบกระเทือน หรื อดูหมิ่นประมุขของรัฐอื่นด้ วย

การโฆษณา และโฆษณาแฝง
ผู้ผลิตรายการ ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเรื่ องการห้ ามการโฆษณา และการโฆษณาแฝง ที่ระบุไว้ ใน “ข้ อบังคับ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่า ด้ วยจริ ยธรรมของวิชาชี พเกี่ ยวกับการผลิตและการ
เผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552” และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อธารง จริ ยธรรมวิชาชีพการผลิตการจัดหาและการเผยแพร่ รายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทสไทย (ดูภาคผนวก)
โฆษณาแฝงหมายถึง การโฆษณาผลิตภัณฑ์ สินค้ า บริ การ ภาพลักษณ์องค์กร บุคคล หรื อ อื่นใดโดยความตังใจ
้
ของผู้โฆษณา และผู้ผลิตรายการด้ วยวิธีการสร้ างสถานการณ์ ให้ ปรากฎในเนื ้อหารายการด้ วยวิธีการต่างๆ ให้ สอดคล้ อง
กับการนาเสนอ เนื ้อหารายการ เช่น อุปกรณ์ประกอบรายการ สถานที่บนั ทึกภาพรายการ การแต่งกายของผู้ร่วมรายการ
ยานพาหนะที่ใช้ ในรายการ ฉากหลัง บทพูดบทบรรยาย บทโทรทัศน์ที่อ้างถึง หรื อการนาคาโฆษณา หรื อวลี หรื อ สโลแกน
ที่สามารถอ้ างถึงผลิตภัณฑ์ หรื อตราผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นการจงใจ หรื อการสร้ างบรรยากาศในรายการ รวมทังการกล่
้
าว
อ้ างอิงถึงและวิธีอื่นๆ โดยมีการตกลงรับผลประโยชน์ตอบแทนในการผลิต หรื อการนาเสนอนัน้
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โฆษณาแฝงวัตถุ เช่น การปรากฎให้ เห็น ภาพตราสัญลักษณ์สินค้ า ผลิตภัณฑ์ บริ การ องค์กร บุคคล ที่ปรากฎ
อยู่ในส่วนหนึ่ง ส่วนใด ในอุปกรณ์ ป ระกอบรายการ เช่น ข้ อความบนเสื ้อผ้ า เครื่ อ งแต่งกาย ภาชนะ เครื่ องใช้ ต่างๆ
ยานพาหนะ เครื่ องปรุงอาหาร อุปกรณ์ประกอบสถานที่ เช่น โรงพยาบาล สถานประกอบการ
โฆษณาแฝงบุคคล เช่น การปรากฎให้ เห็น ภาพตราสัญลักษณ์สนิ ค้ า ผลิตภัณฑ์ บริ การ องค์ก ร บุคคล ที่ปรากฎ
อยูใ่ นส่วนหนึง่ ส่วนใด ของเครื่ องแต่งกาย การใช้ เครื่ องแบบแสดงอัตลักษณ์ของสินค้ าและ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ
ร่างกายเช่น รองเท้ า รวมทังอุ
้ ปกรณ์อื่นที่ผ้ แู สดงหรื อผู้นาเสนอรายการ หยิบ จับ สวมใส่ หรื อใช้ งาน
โฆษณาแฝงมาในเนื ้อหารายการและการนาเสนอ เช่น การแฝงข้ อความโฆษณามาในบทรายการหรื อเหตุการณ์
ในรายการที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ สินค้ า บริ ก ารองค์กร สถานบริ การ อย่างมีนยั เช่น การกาหนด ให้ ผ้ นู าเสนอและร่ วม
รายการ ใช้ บริ การหรื อสถานบริ การ หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์อย่างมีนยั ยะ โดยการแฝงการโฆษณาไว้ ในโครง
เรื่ องทังหมดหรื
้
อส่วนใดส่วนหนึง่ ในรายการ หรื อ Theme เรื่ องในบางตอน
รายการที่แพร่ภาพทางไทยพีบีเอส ห้ ามการโฆษณาทุกประเภท ทุกวิธีไม่วา่ เป็ นการโฆษณาโดยทางตรง โฆษณา
โดยทางอ้ อม หรื อโฆษณาแฝง ห้ ามการโฆษณาด้ วยวิธีการใช้ ภาพและเสียง การใช้ เทคนิคภาพและเสียง การใ ช้ เพลง
ประกอบรายการ เนื ้อหาเพลงประกอบรายการ ฉากหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดในภาพที่ใช้ ประกอบรายการเพื่อการโฆษณาทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการประกอบเนื ้อหารายการ เช่น ใช้ สาหรับเป็ นอุปกรณ์ ประกอบฉาก
รายการผู้ผลิตรายการต้ องให้ ความระมัดระวังในการนาเสนอโดยต้ องไม่แสดงภาพหรื อเสียงที่ปรากฎให้ เห็นถึงผลิตภัณฑ์
และบริ การอย่างเป็ นการจงใจ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นการโฆษณาแฝง (Product Placement) การใช้ สถานที่ถ่ายทารายการ
ผู้ผลิตต้ องไม่เป็ นการจงใจเพื่อให้ ได้ ผลในเชิงโฆษณา

มาตรฐานการปฏิบัตงิ านด้ านจริยธรรมสาหรั บผู้ผลิตรายการ
“จริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการผยแพร่ รายการ” หมายความว่า หลักเกณฑ์หรื อ กฎที่ใช้ ในการ
พิจารณาตัดสินการกระทาของนาวิชาชีพด้ านการผลิต การจัดหาและการเผยแพร่ รายการขององค์การ ทังที
้ ่เป็ นพนักงาน
เต็มเวลา และบางเวลาขององค์การ หรื อผู้ผลิตอิสระที่เป็ นกลุม่ บุคคล หรื อหน่วยงาน หรื อสถาบัน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ว่าการกระทาใด เป็ นสิ่งที่ถกู ต้ อง ดีงาม ควรปฏิบตั ิ และการกระทาใดเป็ นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ ทังต่
้ อตนเอง
และผู้อื่น
เพื่อให้ รายการทังที
้ ่ผลิตโดย ไทยพีบีเอส และรายการที่ผลิตและดาเนินการผลิต โดยผู้ผลิตอิ สระ ดารงไว้ ซึ่ง
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ตามหลักจริ ยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่ รายการเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ผู้ผลิตอิสระที่ผลิต และดาเนินการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ รายการทางไทยพีบีเอส ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับองค์ การ
กระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยจริ ยธรรมของวิชาชี พเกี่ ยวกับการผลิตและการเผยแพร่
รายการ พ.ศ. 2552 (ดูภาคผนวก)
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การบริหารจัดการไฟล์ รายการ
การบริ หารจัดการเนื ้อหารายการ ดาเนินการตังแต่
้ การจัดระเบียบ ลงทะเบียนการบันทึกไฟล์เข้ าระบบ (Ingest )
การตรวจคุณภาพทางเทคนิค การบริ หารพื ้นที่ Online Storage การ Archive และการเรี ยกใช้ ( Restore ) เพื่อสนับสนุน
หน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง สามารถเข้ า ถึ ง และท างานกับ เนื อ้ หารายการได้ ต ามภาระหน้ า ที่ และความต้ องการอย่า งมี
ประสิทธิ ภาพ ตามกระบวนการบริ หารจัดการไฟล์ การตรวจคุ ณภาพ และการจัดเก็บ ทาลาย แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
กระบวนการบริ หารไฟล์รายการในประเทศ และกระบวนการบริ หารจัดการไฟล์ตา่ งประเทศ
กระบวนการบริหารจัดการไฟล์ รายการในประเทศ
ลาดับที่ ผังกระบวนการ

1

2

TV Program

Ingest

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

-ผู้ประสานงานรายการ
กรอกข้ อมูลรายการใน
TV Program จากนันส่
้ ง
ไฟล์ให้ จนท.Ingest

ผู้ประสานงาน
รายการ/ฝ่ ายผลิต
รายการ

-ข้ อมูลรายการ
บันทึกลงระบบ TV
Program

-จนท.ส่วนงาน Ingest
ตรวจสอบข้ อมูลใน TV
Program ให้ ตรงกับตอน
ที่สง่ เข้ ามา

จนท.จัดการเนื ้อหา
รายการในประเทศ
(ส่วนงาน Ingest)

-บันทึก Ingest เข้ าระบบ
-ตรวจความถูก ต้ อ งของ
ไฟล์บนั ทึกภาพ
-บัน ทึกข้ อ มูลรายการใน
Descriptของโปรแกรม
Ingest เพื่ อ การค้ น หา
ข้ อมูลภายหลัง

เอกสารอ้ างอิง

-Hard Disk
รายการ
-ข้ อมูลรายการใน
TV Program
(กรอกครบถ้ วนจาก
ฝ่ ายผลิต)
-ใบบันทึกรับ
รายการ Ingest
-Hard Disk บันทึก
ไฟล์รายการ
-ผังออกอากาศ
ประจาวัน

-ส่งใบบันทึกรับรายการ
Ingest ให้ สว่ นงานตรวจ
คุณภาพรายการทาง
เทคนิคเนื ้อหาด้ าน
จริ ยธรรม
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- พิมพ์รายงานการบันทึก
Ingest รายการเข้ าระบบ
ประจาวัน
- บันทึกข้ อมูลรายการลง
ในระบบ TV Program
หลังจากตรวจคุณภาพ
ทางเทคนิค-เนื ้อหาด้ าน
จริ ยธรรมเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว

แจ้Noง
แก้ ไข

ตรวจ
พิจารณา
รายการ

Yes

3

- จนท.ตรวจคุณภาพ
รายการ ตรวจไฟล์
รายการตามลาดับการ
Ingest เข้ าระบบ และ
ลาดับการออกอากาศ
ก่อนหลัง
- ตรวจไม่ผา่ นโดยมี
เงื่อนไขข้ อแก้ ไข แจ้ งผู้
ประสานงานรายการ
แก้ ไข
- ตรวจผ่านแล้ ว เปลีย่ น
สถานะ ID ไฟล์เป็ น AIR
- บันทึกข้ อมูลลงใน TV
Program

จนท.ตรวจคุณภาพ
รายการ

-ผังออกอากาศ
ประจาวัน
-ใบบันทึกรับ
รายการ Ingest
-ใบแจ้ งแก้ ไข
รายการ
-บันทึกสรุปตรวจ
คุณภาพรายการ
ทางเทคนิคและ
เนื ้อหาประจาวัน
-ใบตรวจรับรายการ
จ้ างผลิต/ดาเนินการ
ผลิต

- บันทึกสรุปตรวจ
คุณภาพรายการทาง
เทคนิคและเนื ้อหา
ประจาวัน

4

BMS
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5

จัดเก็บไฟล์ที่ผา่ นการ
AIRแล้ ว ไว้ ที่ Nearline
จากนันระบบจะ
้
Copy
เข้ า LTOโดยอัตโนมัต

Archive
to LTO

6

ตรวจสอบไฟล์ที่ Archive
ว่าถูก Copy ไปเก็บไว้ ใน
LTO อย่างสมบูรณ์
ครบถ้ วนแล้ ว

ตรวจสอบ
ไฟล์

7

เมื่อไฟล์ถกู จัดเก็บไว้ ใน
LTO แล้ ว กลับมาลบใน
Online Storage เพื่อ
บริ หารให้ พื ้นที่ มีที่วา่ ง
สาหรับรองรับไฟล์
รายการอื่นๆที่เข้ ามา
ตลอดเวลาทังวั
้ น

ลบไฟล์

กระบวนการบริหารจัดการไฟล์ รายการต่ างประเทศ

-ไฟล์ .MXF เสียง 4 ช่อง
-ไฟล์ .MOV เสียง 2 ช่อง (แยก M&E)
ลาดับที่

1

2

ผังกระบวนการ
ไฟล์
Master

แปลงไฟล์

.MXF

.MOV

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

รับมอบ Material รายการ
ต่างประเทศที่เป็ นไฟล์
รายการบรรจุใน Hard
Disk

จนท.จัดการ
เนื ้อหารายการ
ต่างประเทศ

- Email บันทึก
แจ้ งจากฝ่ าย
ต่างประเทศ

ทางานบนเครื่ อง MAC
ก่อนนาเข้ าระบบ BMS
ดังนี ้

จนท.จัดการ
เนื ้อหารายการ
ต่างประเทศ

ID รายการ

เอกสารอ้ างอิง

-แปลงไฟล์ให้ เป็ น .MXF
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-ตัดต่อไฟล์สกุล .MOV
เพื่อซิงค์เสียง

Edit

-เช็คสัญญาณเสียงสลับขัว้
(Out of Phase)

3

นาไฟล์สกุล .MXF เข้ าสู่
พื ้นที่ Online Storage
ภายในระบบ BMS

Ingest to
Online
Storage

4
QC

แจ้ ง
NOแก้ ไข

Yes

5

Archive
to LTO

จนท.จัดการ
เนื ้อหารายการ
ต่างประเทศ

ID รายการ

ตรวจไฟล์รายการตาม
จนท.ตรวจ
เอกสารแผนงานลงเสียง
คุณภาพรายการ
และตามคิว FTP เข้ าระบบ ต่างประเทศ
ด้ านเทคนิค ถ้ าตรวจไม่
ผ่านโดยมีเงื่อนไข แจ้ ง
กลับไปที่ฝ่ายต่างประเทศ
เพื่อส่งไฟล์กลับเข้ ามาใหม่
แต่ถ้าตรวจผ่านแล้ วพิมพ์
บันทึกการตรวจคุณภาพฯ
ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และเจ้ าหน้ าที่จดั การ
เนื ้อหารายการต่างประเทศ
เพื่อดาเนินการขันตอน
้
ต่อไป

-ใบแผนงานลง

จัดเก็บไฟล์ที่ผา่ นการ QC จนท.จัดการ
แล้ ว ไว้ ที่ Nearline จากนัน้ เนื ้อหารายการ
ระบบจะ Copy เข้ า LTO ต่างประเทศ
โดยอัตโนมัต

-ID รายการ
-ใบบันทึกการ
ตรวจคุณภาพ
รายการ
ต่างประเทศจาก

เสียงพากย์
-ID รายการ

-ใบบันทึกการ
ตรวจคุณภาพ
รายการ
ต่างประเทศจาก
Server (QC)
- แบบฟอร์ มใบ

ตรวจคุณภาพ
ทางด้ านเทคนิค
รายการ
ต่างประเทศ (
Quality Control
)
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Server (QC)
6

ตรวจสอบ
ไฟล์

7

ลบไฟล์

ตรวจสอบไฟล์ที่ Archive
ว่าถูก Copy ไปเก็บไว้ ใน
LTO อย่างสมบูรณ์
ครบถ้ วนแล้ ว

จนท.จัดการ
เนื ้อหารายการ
ต่างประเทศ

เมื่อไฟล์ถกู จัดเก็บไว้ ใน
จนท.จัดการ
LTO แล้ ว กลับมาลบใน เนื ้อหารายการ
Online Storage เพื่อ
ต่างประเทศ
บริ หารให้ พื ้นที่ มีที่วา่ ง
สาหรับรองรับไฟล์รายการ
อื่นๆที่เข้ ามาตลอดเวลาทัง้
วัน

ID รายการ
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ส่ วนที่ 6:
ข้ อกาหนดและมาตรฐานทางเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์
ข้ อกาหนดและมาตรฐานทางเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์
การแสดงแหล่ งที่มาของรายการ
เพื่อแสดงให้ เห็น ถึงที่มาของรายการอันหลากหลาย ผู้ผลิตต้ องแสดงข้ อมูลแหล่งผลิต หรื อที่มาของรายการ ไว้ ใน
ส่วนสุดท้ ายของรายการ ดังนี ้
 รายการที่ผ้ ผู ลิตอิสระได้ รับการคัดสรร และผ่านการอบรมเพื่อผลิตรายการ
 รายการผ่านการคัดสรรรายการ และไทยพีบีเอสจ้ างผลิตรายการ
 รายการที่ผลิตโดยองค์กรอื่น เพื่อแพร่ภาพทางไทยพีบีเอส
 รายการที่เป็ นความร่วมมือผลิตระหว่าง ไทยพีบีเอส กับองค์กรอื่นให้ ใช้ ข้อความ “อานวยการผลิต”
 รายการสร้ างสรรค์และผลิตโดยสานักรายการ
 รายการที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ลขิ สิทธิ์เผยแพร่รายการ

การใช้ ไตเติล้ (Title) และเอ็นเครดิต (End Credit) รายการ
ข้ อความ :
ผู้ผลิตรายการ ควรแสดงข้ อมูลการผลิตในไตเติ ้ลรายการ (Title) และเอ็นเครดิต (End Credit) ท้ ายของรายการ
ตามความเหมาะสม ข้ อมูลในส่วนไตเติ ้ลรายการที่ควรแสดง ได้ แก่ ชื่อรายการ ชื่อตอน สัญลักษณ์ รายการ (Program
Logo) รายชื่อผู้ดาเนินรายการหลัก , รายชื่อผู้แสดงหลัก , รายชื่อผู้ร่วมรายการ , รายชื่อผู้ร่วมแสดง , รายชื่อผู้ประพันธ์ ,
รายชื่อเจ้ าของลิขสิทธิ์บทประพันธ์ , รายชื่อผู้กากับรายการ , รายชื่อผู้กากับการแสดง , รายชื่อผู้เขียนบทโทรทัศน์ , รวมทัง้
รายชื่อบุคลากรด้ านเทคนิคหรื อบุคลากรการผลิตอื่น ตามความจาเป็ น ข้ อมูลที่ปรากฎในไตเติ ้ลรายการแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ อง
แสดงซา้ ในเอ็นเครดิตท้ ายรายการอีก การแสดงรายละเอียดการผลิต และการแสดงรายชื่ อบุคลากรการผลิต ผู้ผลิต
รายการอาจใช้ ร่วมกับตราสัญลักษณ์องค์กรผู้ผลิต โดยมีขนาด และรู ปแบบ เป็ นไปตามข้ อแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุม
รายการ ให้ ผ้ ผู ลิตแสดงรายชื่อเจ้ าหน้ าที่ “ผู้ควบคุมรายการ” และหน่วยงานฝ่ ายที่ควบคุมรายการในลาดับสุดท้ ายในเอ็น
เครดิต

ความยาวของไตเติล้ รายการ
ความยาวของไตเติ ้ลรายการนับรวมกับความยาวรายการ ความยาวไตเติ ้ลรายการที่เหมาะสม สาหรับรายการ
ความยาว 30 ถึง 60 นาที ความยาวของไตเติ ้ลรายการ ไม่เกิน 30 วินาที ความยาวของไตเติ ้ลรายการ ที่เหมาะสม สาหรับ
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รายการ น้ อยกว่า 15 นาที ความยาว ไตเติ ้ลรายการ ไม่เกิน 15 วินาที และรายการที่มีความยาวรายการน้ อยกว่า 15 นาที
ไม่จาเป็ น ต้ องมีไตเติ ้ลรายการ หรื อ หากจาเป็ นต้ องมีไตเติ ้ลรายการไม่ควรมีความยาวเกินกว่า 10 วินาที เพื่อแสดงข้ อมูล
สาคัญที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ชม

ข้ อความขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหรือเอือ้ เฟื ้ อในการผลิต
ผู้ผลิตรายการอาจแสดงข้ อความเพื่อเป็ นการขอบคุณ บุคคล องค์กร หน่วยงาน ที่ให้ ความอนุเคราะห์สนับสนุน
หรื ออานวยความสะดวกในการผลิต ผู้ผลิตรายการต้ องเสนอรูปแบบ ข้ อความ วิธีการแสดงข้ อความดังกล่าว ต่อเจ้ าหน้ าที่
ผู้ควบคุมรายการ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนดาเนินการผลิต ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามข้ อแนะนาของผู้ควบคุมรายการ
การรับความเอื ้อเฟื อ้ จากบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ฯลฯ ต้ องเป็ นไปเพื่อสนับสนุน อนุเคราะห์
หรื ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานผลิต โดยไม่นาเอาความอนุเคราะห์นนมาคิ
ั้
ดเทียบเป็ นราคา มูลค่า หรื ออัตรา
การให้ การสนับสนุน และ การใช้ ข้อความแสดงคามขอบคุณ ต้ องไม่เป็ นช่องทางในการแสวงหารายได้ หรื อ ประโยชน์อื่น
ของผู้ผลิตรายการ หรื อประโยชน์ในทางการค้ าที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อระเบียบของ ไทยพีบีเอส
บุคคล สถานประกอบกิจการ หน่วงงาน หรื อองค์กรที่ผ้ ผู ลิ ตขอรับความเอื ้อเฟื อ้ ในการผลิตต้ องไม่เป็ นบุคคล
สถานประกอบกิจการ หน่วยงาน หรื อองค์กร ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกิจการอันเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ สุขภาวะ ทังต่
้ อบุคคล
และสังคม
การใช้ ข้อความขอบคุณในรายการ ผู้ผลิตต้ องไม่ใช้ ข้อความ ที่อาจเป็ นการโฆษณาแฝงการประชาสัมพันธ์ ตัว
บุคคล ผลิตภัณฑ์ หน่วยงาน กลุม่ ทางการเมือง โดยต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของไทยพีบีเอสและผ่านการตรวจพิจารณา
และยินยอมโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมรายการ
ให้ ผ้ ผู ลิตใช้ ข้อความแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนการผลิต โดยใช้ ข้อความดังนี ้
“...ขอขอบคุ ณ...(บุ คคล/หน่ วยงาน/องค์ กร)...สนั บสนุ น/เอื้อเฟื้ อ...(สถานที่ถ่ายทา/ข้ อมูล/
อุปกรณ์ ประกอบรายการ/เครื่องแต่ งกาย ฯลฯ)...”

อัตลักษณ์ รายการ การใช้ ข้อความสื่อสารอื่น และการแสดงข้ อมูลการใช้ ลิขสิทธิ์
การแสดงข้ อความ หรื อเครื่ องหมายอื่นใด ในพื ้นที่หน้ าจอ ต้ องคานึงถึงข้ อกาหนดทางเทคนิค และการใช้ พื ้นที่
Safe Area การใช้ สดั ส่วนการแสดงผลตามลักษณะรายการที่ผลิตแบบ HD (High Definition) ที่มีสดั ส่วน 16:9 และต้ อง
พิจารณาถึงการักษาอัตลักษณ์ ของ ไทยพีบีเอส (Channel Identity) เพื่อสร้ างรู ปแบบการนาเสนอรายการ ให้ เกิดความ
โดดเด่นน่าสนใจ เหมาะสมกับรูปแบบรายการที่แตกต่างกันแต่ละประเภท

การใช้ ตราสัญลักษณ์ ไทยพีบีเอส
กรณีที่ผ้ ผู ลิตรายการนาตราสัญลักษณ์ ไทยพีบีเอสมาใช้ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ ไทยพีบีเอสโดยต้ องไม่ทา
การดัดแปลง หรื อ ผลิตซ ้าในรูปแบบอื่นใดที่แตกต่าง หรื อ นาไปใช้ ประกอบ กับภาพอื่นใด หรื อใช้ ร่วมกับข้ อความอื่นใด ที่
แตกต่างไปจากข้ อกาหนดของไทยพีบีเอส
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กรณี ที่ผ้ ูผลิตรายการมีความประสงค์ในการนาตราสัญลักษณ์ ไทยพีบีเอสไปใช้ เป็ นส่วนประกอบในกิ จกรรม
รายการหรื อเผยแพร่ ในสือ่ อื่นใด เพื่อประชาสัมพันธ์ รายการ ผู้ผลิตรายการอาจกระทาได้ โดยเสนอให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุม
รายการพิจารณา
ไทยพีบีเอสกาหนดให้ ตราสัญลักษณ์ของไทยพีบีเอสปรากฏอยู่ในจอบริ เวณ มุม บน-ขวา (ในพื ้นที่ Safe Area)
ตลอดการออกอากาศ ผู้ผลิตรายการออกอากาศแบบภาพรายการโดย คานึงถึงการเตรี ยมพื ้นหลังไว้ สาหรับ สัญลักษณ์
ไทยพีบีเอสไม่ควรนาภาพข้ อความ หรื อสัญลักษณ์ใด ที่อาจเป็ นการรบกวนสายตาไปจัดวางในตาแหน่งดังกล่าว
ข้ อความหรื อภาพกราฟิ ก (Graphic Image) อัตลักษณ์รายการ(Program Logo) ชื่อรายการให้ ใช้ พื ้นที่จอภาพ
มุมล่าง-ซ้ ายในกรอบพื ้นที่ Safe Area โดยการแสดง ข้ อความอื่นประกอบตราสัญลักษณ์ หรื อชื่อรายการ เช่น สถานที่
ติดต่อ Domain Name ของ Website E-mail Address หรื อ Social Network ให้ ผ้ ผู ลิตเสนอรู ปแบบ ต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ควบคุมรายการก่อนการผลิตตราสัญลักษณ์รายการ หรื อชื่อรายการ หรื อข้ อความอันเป็ นส่วนประกอบอื่น ควรแสดงด้ วย
ข้ อความภาษาไทย (หรื อภาษาอื่น) ที่สภุ าพ, อ่านง่ายชัดเจน, สือ่ ความหมายได้ อย่างชัดเจน ขนาดและสีเหมาะสม รูปแบบ
ตัวอักษรเหมาะสมกับเนื ้อที่ และเหมาะสมกับวิธีการนาเสนอ และรูปแบบรายการ

การใช้ ข้อความเพื่อแสดงการสื่อสารอื่นๆ
ข้ อความแสดงข้ อมูลที่จาเป็ นในรายการเพื่อแสดงข้ อมูลสาคัญแก่ผ้ ชู ม เช่น ชื่อบุคคล ตาแหน่ง บทบาทหน้ าที่
สถานภาพการแสดงสถานที่ที่ปรากฏในภาพรายการ สถานะของข้ อมูลแสดงลิขสิทธิ์ รวมทังรายละเอี
้
ยดอื่นๆเพื่อให้ ข้อมูล
แก่ผ้ ชู มเท่าที่จาเป็ น ได้ แก่
การแสดงข้ อความ ข้ อมูล เกี่ยวกับบุคคล
ผู้ผลิตรายการ ควรให้ ข้อมูลสาคัญของบุคคลที่ร่วมรายการ ประกอบด้ วย ชื่อ -สกุล บุคคล คณะบุคคล ตาแหน่ง
ยศ หรื อสถานภาพ ทางวิชาการ , สถานภาพทางสังคม ฯลฯ ที่ถกู ต้ อง และมีความเกี่ยวข้ องกับประเด็นนาเสนอในรายการ
ด้ วยข้ อความภาษาไทย ที่เข้ าใจความหมายชัดเจน ตัวอักษรที่มีขนาด รู ปแบบ และสีที่อ่านง่าย ใช้ ภาษาถูกต้ องตามหลัก
ภาษาไทย หรื อตรงตามข้ อมูล บุคคล คานึงถึงความเข้ าใจของผู้ชม
การแสดงข้ อความ ควรมีความถี่เหมาะสมกับเนื ้อหา โดยมีเป้าหมายสาคัญ เพื่อสร้ างการรับรู้ และความเข้ าใจ
ในการรับชม (เช่น ทุกครัง้ ที่มีการตัดภาพไปยังผู้ร่วมรายการ เพื่อสัมภาษณ์ หรื อสอบถามความคิดเห็น ควรแสดงรายชื่อ
และสถานภาพของบุคคลทุกครั ง้ เพื่อให้ ผ้ ชู มรั บรู้ ว่าบุคคลในรายการขณะนันเป็
้ นใคร มีความสาคัญอย่างไร หรื อเป็ น
ตัวแทนแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ใด เป็ นต้ น)
การแสดงข้ อความ ข้ อมูล เกี่ยวกับเนือ้ หารายการ
ผู้ผลิตต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเนื ้อหารายการอย่างเพียงพอ และด้ วยวิธีที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบ และแนวทาง
ในการน าเสนอ เช่น การให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานที่ที่น าเสนอในรายการ การให้ ข้ อมูลแสดง ส่วนผสมในขัน้ ตอนการ
ทาอาหาร ฯลฯ
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การแสดงข้ อความ ข้ อมูล ซึ่งเป็ นการเตือน
ผู้ผลิตรายการ ควรให้ ข้อมูลสาคัญในรายการ เพื่อเป็ นการเตือนให้ ผ้ ูชมทราบถึงข้ อพึงระวังและการป้องกัน
อันตราย จากการรั บชม โดยเฉพาะการเตือนผู้ชม ที่เป็ นเด็ก และเยาวชน เช่น รายการที่มีการนาเสนอภาพที่มีการใช้
เครื่ องมือหรื อ อุปกรณ์ไฟฟ้ า, อุปกรณ์หรื อวัสดุที่มีคม, การแสดงผาดโผน หรื อมีความเสีย่ งต่ออันตราย ภาพและเนื ้อหา แม้
เป็ นภาพจากเหตุการณ์จริ งแต่อาจเป็ นความรุนแรง โดยข้ อความที่ ใช้ แสดงการเตือนอยู่ภายใต้ ข้อแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ควบคุมรายการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ตรวจพิจารณารายการ ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ให้ คาแนะนา
การเตือนนอกจากจะเป็ นการใช้ ข้อความเตือนในภาพรายการแล้ ว อาจใช้ ร่วมกับวิธีอื่นๆร่ วมด้ วย เช่น การเตือน
โดยผู้ดาเนินรายการเตือนในขณะดาเนินรายการ หรื อ การเตือนด้ วยเสียงผู้พากย์บรรยาย
การใช้ ข้อความแสดงสถานะของเนือ้ หา ภาพ และเสียง
เพื่อให้ ผ้ ชู มรู้เท่าทันข้ อเท็จจริ งในการนาเสนอรายกการ ผู้ผลิตรายการต้ องแสดงให้ เห็น ว่ารายการที่ผ้ ชู มได้ ชมอยู่
นัน้ สถานภาพรายการอย่างไร เช่น เป็ นรายการที่ทาการบันทึกไว้ ก่อน หรื อรายการถ่ายทอดสด เป็ นต้ น หากมีการนาเสนอ
ภาพ เสียงเหตุการณ์ ที่สร้ างสมมติขึ ้นหรื อจาลองขึ ้น ผู้ผลิตรายการควรมีข้อความแสดงสถานะภาพ และเสียงในรายการ
เช่น การแสดงข้ อความ ว่าภาพในรายการ (ขณะที่ได้ รับชมอยู่ในขณะนี)้ มีลกั ษณะและที่มาอย่างไรเช่น ภาพจาลอง
เหตุการณ์ (Dramatization) ภาพแสดงการ สาธิต (Demonstration) ภาพแสดงการทดลอง (Experiment) หรื อภาพจาก
แฟ้ มภาพ (File) โดยอยูภ่ ายใต้ ข้อแนะนาของ เจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมรายการ
การใช้ ข้อความแสดงข้ อมูลการอนุญาตให้ ใช้ ลิขสิทธิ์
การนาลิขสิทธิ์ ใดๆ มาใช้ ในกระบวนการผลิตรายการ ผู้ผลิตรายการ ต้ องได้ รับอนุญาต ให้ ใช้ โดยถูกต้ องตาม
กฎหมายก่อน จึงนาลิขสิทธิ์ ที่ต้องการใช้ มาใช้ ในกระบวนการผลิตรายการได้ การแสดงข้ อมูลลิขสิทธิ์ นอกจากเป็ นการ
แสดงถึงการได้ รับอนุญาตให้ นาลิขสิทธิ์มาใช้ ได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมายแล้ วยังเป็ นการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ชู ม อีกทังยั
้ งเป็ น
การแสดงความขอบคุณที่ได้ รับความเอื ้อเฟื อ้ ในการอนุญาตให้ ใช้ ลขิ สิทธิ์
การแสดงข้ อมูลการใช้ ลิขสิทธิ์ หรื อข้ อมูลเฉพาะของลิขสิทธิ์ และการแสดงความขอบคุณที่รับอนุญาตให้ ใช้
ลิขสิทธิ์ อาจมีการนาเสนอได้ ในหลายวิธีเช่น การกล่าวขอบคุณโดยตรงโดยผู้นาเสนอรายการ การแจ้ งข้ อความแสดง
รายละเอียดในส่วนต้ นของรายการ (ไตเติ ้ลรายการ) หรื อในส่วนท้ ายของรายการ (เอ็น เครดิตรายการ) หรื อ การแสดง
ข้ อความในขณะนาเสนอภาพ และเสียง ที่เป็ นการใช้ ลิขสิทธิ์ที่ได้ รับอนุญาต (เช่น การใช้ เพลงและดนตรี ในบางช่วงหรื อ
ทังหมดในรายการ,
้
การนาภาพ หรื อเสียงเป็ นลิขสิทธิ์มาใช้ การนาข้ อมูล ผลงาน หรื อบุคคล ฯลฯ มาใช้ ในรายการ) โดย
ข้ อความหรื อการกล่าวถึง การใช้ ลิขสิทธิ์ ใดๆ ผู้ผลิตรายการ ควรพิจารณาเลือกใช้ ด้ วยข้ อความหรื อวิธีนาเสนออย่าง
เหมาะสมสอดคล้ องกับรูปแบบรายการ และความคิดสร้ างสรรค์ของรายการ การใช้ ข้อความหรื อวิธีการใด ในการนาเสนอ
ต้ องได้ รับการยินยอมจากผู้อนุญาตให้ ใช้ ลขิ สิทธิ์ และเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมรายการก่อนการผลิต และเผยแพร่รายกาย
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มีการใช้ ลิขสิทธิ์ได้ รับอนุญาตถูกต้ องตามกฎหมาย
ผู้ผลิตรายการ อาจผลิตหรื อดาเนินการผลิตรายการขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
หรื ออาจเป็ นการผลิตโดยมีส่วนประกอบ
รายการบางส่วน หรื อ ทังหมดของรายการ
้
ที่ผลิตโดยการนาลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ในรูปแบบต่างๆมาใช้
ในการผลิตรายการ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ข้ อมูล บทประพันธ์ ข้ อเขียน บทความ บทกวี คาร้ อง เนื ้อเพลง
ทานองเพลง ข้ อมูลส่วนบุคคล ตัวบุคคล หรื ออื่นใด เพื่อใช้ ประกอบในเนื ้อหารายการ หรื อการนาลิขสิทธิ์ ทางปั ญญา
รูปแบบอื่นใด มาใช้ เป็ นส่วนหนึง่ หรื อทังหมด
้
ในรายการ
การนาลิขสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในรูปแบบใดๆ ดังกล่าวมาใช้ ในรายการ ผู้ผลิตต้ องดาเนินการบริ หารจัดการ
ลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญาในรู ปแบบอื่นใด ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและหลักจริ ยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ
สาธารณะอย่างเคร่งครัด การละเลยต่อการดาเนินการบริ หารจัดการลิขสิทธิ์ อาจเป็ นเหตุให้ ทงผู
ั ้ ้ ผลิต และไทยพีบีเอส อาจ
ถูกผู้เสียหายดาเนินการตามกฎหมาย
กรณีการนาลิขสิทธิ์ หรื อกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาใดๆ มาใช้ ในรายการ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง
ข้ อมูลงานวิจัย งานเขียน ข้ อเขียน บทประพันธ์ บทความ บทกวี คาร้ อง เนือ้ เพลง ทานองเพลง ข้ อมูลส่วนบุคคล การ
นาเสนอตัวบุคคล ผู้ผลิตต้ องเสนอแผนงานการผลิตที่ระบุความต้ องการใช้ ลิขสิทธิ์หรื อกรรมสิทธิ์ ดังกล่าว ต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ควบคุมรายการและเมือ่ ดาเนินการผลิตผู้ผลิตต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธิ์หรื อกรรมสิทธิ์กอ่ นดาเนินการผลิต เมื่อ
ผู้ผลิตส่งมอบรายการให้ ไทยพีบีเอส ผู้ผลิตต้ องแสดงหนังสือการยินยอมให้ ใช้ ลิขสิทธิ์ จากเจ้ าของลิขสิทธิ์หรื อกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมายต่อเจ้ าหน้ าที่ ผู้ควบคุมรายการ
รายการที่มีการใช้ ลขิ สิทธิ์ แต่ไม่ได้ รับอนุญาตถูกต้ องตามกฎหมาย ไทยพีบีเอสอาจพิจารณาไม่รับมอบรายการ
และไม่เผยแพร่รายการดังกล่าวได้ โดยผู้ผลิตต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น
การเผยแพร่ รายการที่มีการนาภาพและเสียงของบุคคลที่อาจบันทึกไว้ ไม่ว่าจะโดยตังใจ
้ หรื อเป็ นการบันทึกไว้
โดยไม่ได้ บอกกล่าวต่อผู้ถกู บันทึกภาพและเสียงว่าจะนาภาพและเสียงที่บนั ทึกไว้ มาใช้ เผยแพร่ ต้ องได้ รับการอนุญาตหรื อ
ยินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบุคคลนันๆ
้

มาตรฐานและข้ อกาหนดด้ านเทคนิคการผลิตรายการ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยระบบ Digital File Based Workflow ทาให้
ผู้ผลิตรายการมีทางเลือกในการส่งรายการให้ แก่สถานีในรู ปแบบของ Digital Video File ซึ่งบรรจุอยู่ในหน่วยความจา
อิเลคทรอนิคส์ รู ปแบบต่างๆ เช่น ฮาร์ ดดิสก์ แผ่นเมโมรี่ การ์ ด เป็ นต้ น นอกจากนี ้แล้ วระบบการผลิตรายการและการแพร่
ภาพออกอากาศของทางสถานีที่รองรับระบบภาพที่มีความคมชัดสูงหรื อ High Definition (HD) การผลิตรายการด้ านต่างๆ
จึงมีทิศทางสูร่ ะบบ HD ทังหมด
้
ในด้ านของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นนั ้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องดาเนินการผลิตรายการ
ได้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสถานี โดยมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานทางเทคนิคเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงได้ สร้ างข้ อกาหนดและมาตรฐานทางเทคนิคในการผลิตรายการโทรทัศน์ แบบความ
คมชัดสูง High Definition (HD) เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเดียวกัน ซึ่งผู้ผลิตจะต้ องผลิตรายการตามระบบภาพและเสียงที่
เป็ นข้ อตกลงในการผลิตรายการให้ กบั ทางสถานี และจะต้ องควบคุมคุณภาพทังทางด้
้
านภาพและเสียงให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดี
และได้ มาตรฐาน ซึง่ จะมีการระบุไว้ ในสัญญาจ้ างผลิต โดยให้ ถือปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังนี ้
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1). ข้ อกาหนดทางเทคนิคการผลิตรายการในระบบภาพ High Definition (HD)
ความหมายและคาอธิบาย:รายการที่ผลิตในระบบ High Definition (HD) หมายถึงรายการที่ผลิตโดยการถ่ายทาด้ วย
กล้ องวิดีโอที่มีคณ
ุ สมบัติคือ หน่วยรับภาพ Sensor ขนาด 3 CCD หรื อ CMOS Chip โดยที่แต่ละหน่วยของ CCD หรื อ
CMOS มีขนาดไม่ต่ากว่า 2/3 นิ ้ว (ตามแนวทแยงมุม) และมีพื ้นที่ของภาพเต็มในอัตราส่วน 16 : 9(แนวนอน : แนวตัง)้
ขนาด 1920x1080 ใช้ มาตรฐานการบันทึกภาพด้ วยระบบ 1080i25 (50 Fields/second) และมีจานวน Pixel Frame
ขนาดไม่ต่ากว่า 1440 x 1080 Pixel เมื่อนารายการที่บนั ทึกได้ เข้ าสูก่ ระบวนการ Post Production จะต้ องดาเนินการตัด
ต่อภาพด้ วย Profile ไม่ต่ากว่า 4:2:2 ที่ 8 bits โดยผลผลิตของรายการที่ได้ เพื่อนาส่งมอบให้ แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สามารถจัดเก็บในวัสดุบนั ทึกต่อไปนี ้
1. กรณีเป็ นเทปแบบมาตรฐาน คือ HDCAM
2. กรณีเป็ นหน่ วยความจาอิเลคทรอนิคส์ ท่ ีจัดเก็บในรู ปของวิดีโอไฟล์ คือ P2 Card และ External/Portable
Hard disk โดยที่วิดีโอไฟล์ จะต้ องมีคุณสมบัติดังนี ้
ตารางแสดง: Video File Format ที่สามารถบันทึก (Ingest) แบบ FTP สาหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
คุณสมบัติ
Video Format
High Definition (HD)
รูปแบบการบีบอัดภาพ (Video Codec)
XDCAM HD 422
รูปแบบการบีบอัดเสียง (Audio Codec)
PCM (16bit หรื อ 24 bit ที่ 48KHz) 2 หรื อ 4 ช่องเสียง (Channel)
รูปแบบ File Container (สกุลของไฟล์)
*.MXF
ระบบภาพ
1080i25 (5 Frame/Sec หรื อ 50 Field/Sec)
อัตราส่วนภาพ (แนวนอน : แนวตัง)้
16 : 9
รายละเอียด
1440 x 1080,1920 x 1080 Pixel
กระบวนการผลิตรายการ ที่ไม่ถือว่าเป็ นการผลิตรายการโทรทัศน์ระบบภาพ HDและ 4Kได้ แก่
 รายการที่ถ่ายทาและบันทึกภาพด้ วยระบบภาพ SD แล้ วแปลงขึ ้นให้ เป็ นระบบภาพ HD
 บันทึกรายการด้ วยกล้ อง HDV ซึง่ มีอตั ราข้ อมูลของภาพที่ต่ากว่า 35 Mbps
 รายการที่ถ่ายทา และ บันทึกภาพด้ วยระบบ 4K และ นามา Down Convert
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ภาพรายการ HD 16:9
ดังนันผู
้ ้ ผลิตรายการจะต้ องคานึงถึงการจัดวางองค์ประกอบของภาพ กราฟฟิ ก ข้ อความอักษร ให้ อยูภ่ ายในพื ้นที่
Save Area ของระบบภาพ HD ด้ วย
หมายเหตุ ในกรณีที่ผ้ ผู ลิตรายการ ใช้ อปุ กรณ์กล้ องวิดีโอในการถ่ายทาและบันทึกภาพรายการที่แตกต่างจากที่กาหนดไว้
ข้ างต้ น ผู้ผลิตรายการจะต้ องแจ้ งรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ งานจริ ง รวมถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการทางานที่แตกต่าง
จากข้ อกาหนดข้ างต้ นให้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสทราบก่อนที่จะดาเนินการผลิตรายการ เพื่อที่จะได้ พิจารณาความ
เหมาะสมและให้ ความเห็นชอบ
UU

UU

2). ข้ อกาหนดทางเทคนิคทั่วไป
2.1) ข้ อกาหนดทางด้ านภาพ
ภาพของรายการจะต้ องมีความคมชัด มีสีสนั ที่เป็ นธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีผิดของคน (Skin Tone) ที่
จะต้ องมีสีสนั ที่ถกู ต้ อง ในทางเทคนิคแล้ วระดับของสัญญาณภาพจะต้ องมีระดับที่ได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐาน โดยระบบภาพ
HD อ้ างอิงมาตรฐานSMPTE292M/299M
ภาพของรายการจะต้ องไม่มีสว่ นใดที่แสดงให้ เห็นว่ามีความผิดปกติไปจากมาตรฐาน เช่น มีสีที่ผิดเพี ้ยนไปจาก
มาตรฐาน หรื อธรรมชาติ มีระดับความมืดหรื อความสว่างของภาพสูงมากผิดปกติ มีสญ
ั ญาณรบกวนปรากฏอยูใ่ นภาพจน
อาจรบกวนสายตาในการชม ภาพที่มีการเคลือ่ นไหวมีอาการภาพสะดุดไม่มีความต่อเนื่อง เป็ นต้ น
ในระบบ HD อัตราของการแสดงภาพต่อวินาทีหรื อ Frame Rate ที่ใช้ เป็ นมาตรฐานคือ 50 Field/Sec ซึง่ เป็ นการ
สแกนภาพแบบ Interlace ซึง่ เทียบได้ กบั การสแกนภาพแบบ 25 Frame/Sec
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อัตราส่วนภาพ (Aspect Ratio) ของรายการที่ผลิตในแบบ SD (Standard Definition) เท่ากับ 4:3 และ รายการที่
ผลิตในแบบ HD(High Definition)เท่ากับ 16:9ภาพต่อไปนี ้แสดงพื ้นที่ Safe Area ของอัตราส่วนภาพ 4:3 บน 16:9
16:9 frame
4: raster edge
3
fra
m
e
ras
ter
ed
ge

10%
Close caption
save area

5%
graphics
save area

3.5%
action
save area
1080 Lines

3.3%
action
save area

16:9 Shoot to protect 4:3
and 4:3 Save area

6.7%
graphics
save area

1440 Pixels
1920 Pixels

คาอธิบาย :เมื่อภาพรายการที่ผลิตในแบบ SD ด้ วยสัดส่วนภาพ 4:3 ถูกนาเข้ าสูร่ ะบบภาพ HD ที่มีอตั ราส่วนภาพ 16:9
ภาพจะถูกบรรจุบน Pixel ของแต่ละเส้ นในแนวนอน ดังนี ้
Format
1080i 16:9 (Pillar Box)

Line Pixel
241-1680(1440 Pixel)

Safe Action Area คือพื ้นที่สว่ นสาคัญ ที่ต้องการให้ ภาพส่วนนี ้ปรากฏบนจอโทรทัศน์ ซึ่งจะมีขนาด 93% ของขนาดภาพ
ในแนวนอน และแนวตัง้
Format
1080i

Production Aperture
1920x1080

Safe Action Area
1786x1004

4:3 Protected Safe Action Area
1296x972
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2.2)ข้ อกาหนดทางด้ านเสียง(ออกอากาศทางไทยพีบีเอส)
1. การบันทึกเสียงในการผลิตรายการ จะต้ องใช้ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพดีเพื่อให้ ได้ เสียงที่มีความคมชัด เสียงที่ได้ ต้องดัง
ชัดเจนสม่าเสมอ ไม่แตกพร่ า ไม่มีเสียงจี่หรื อเสียงฮัม ไม่มีเสียงรบกวนจากแหล่งอื่นที่อยู่รอบข้ างจนทาให้ คุณภาพของ
เสียงหลักที่ต้องการมีคณ
ุ ภาพด้ อยลง
2. ระดับเสียงจะต้ องมีระดับคามดังที่สม่าเสมอตลอดทังรายการ
้
3. เสียงพูดกับภาพของคนที่กาลังพูดอยูจ่ ะต้ องตรงกัน (Lip Sync)
4. ให้ ใช้ มาตรฐาน EBU-Digital IEC 60268-18 ในการอ้ างอิงระดับเสียง ซึง่ มีสเกลระดับเสียงเมื่อเทียบกับสเกลมาตรฐาน
อื่นๆ แสดงในภาพต่อไปนี ้

สเกลเสี ยงมาตรฐานต่ างๆ ที่นามาเทียบเคียงกัน
สเกลเสี ยงที่Thai PBS ใช้เป็ นมาตรฐานเทียบคือ EBU Digital
โดยระดับเสี ยงเฉลี่ยของรายการโทรทัศน์จะมีค่าอยูท่ ี่ – 18
dBfs(Test Tone) แต่ระดับเสี ยงสูงสุดสามารถสูงได้ถึง -12
dBfs แบบชัว่ ขณะ ความหมายคือ ระดับเสี ยงดังสุด (Peak)
จะสวิงอยูร่ ะหว่าง -18 ถึง -12 dBfs แต่ในขณะที่รายการมี
เสี ยงเบาจะมีระดับต่าลงมาได้ถึง -40 dBfs
ระดับเสียงสู งสุ ด -12 dBfs
ระดับเสียงเฉลีย่ -18 dBfs
หากผูผ้ ลิตรายการทาระดับเสี ยงสูงสุดมาที่ – 18 dBfs ก็จะ
ทาให้ระดับเสี ยงของรายการต่ากว่ามาตรฐานที่Thai PBS
ต้องการ หรื อหากระดับเสี ยงสูงเกินกว่า
-12 dBfs ก็จะทาให้ระดับเสี ยงของรายการสูงเกินกว่า
มาตรฐาน
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5. ระดับเสียงอ้ างอิง (Test Level) ที่ใช้ ในการบันทึกเสียงรายการ ในทุกช่องสัญญาณเสียง จะต้ องอ้ างอิงที่สญ
ั ญาณเสียง
Tone ความถี่ 1 KHz. ที่ระดับ –18dBfs หรื อ 0 dBu และระดับเสียงที่สงู ที่สดุ ที่ยอมรับได้ (Permitted Maximum Level)
จะต้ องไม่เกิน -12 dBfs หรื อ +6 dBu
6. ช่องสัญญาณเสียง :เสียงช่องที่ 1 และ 2 เป็ นเสียงภาษาไทย ซึง่ เป็ นเสียงหลักที่ใช้ ในการออกอากาศ
 กรณีที่เป็ นระบบเสียง สเตอริ โอ เสียงช่องที่ 1คือเสียงข้ างซ้ าย(L) และเสียงช่องที่ 2 คือเสียงข้ างขวา ( R )
 กรณีที่เป็ นระบบเสียงโมโน ช่องที่ 1 และช่องที่ 2 เป็ นเสียงเดียวกัน ต้ องมีเฟสตรงกัน (in phase)
7. ช่องสัญญาณเสียง :เสียงช่องที่ 3 และ 4 เป็ นเสียงภาษาต่างประเทศที่ใช้ ในการออกอากาศด้ วยระบบ NICAM Stereo
 กรณีเป็ นระบบเสียงสเตอริ โอ ช่องที่ 3 คือเสียงข้ างซ้ าย ( L ) และช่องที่ 4 คือ เสียงข้ างขวา ( R )
 กรณีเป็ นระบบเสียงโมโน ช่องที่ 3 และช่องที่ 4 เป็ นเสียงเดียวกัน ต้ องมีเฟสตรงกัน (in-phase)
 ในกรณีที่รายการ ไม่มีเสียงภาษาต่างประเทศ จะต้ องเป็ นเสียงภาษาไทย ปรากฏในช่องเสียงที่ 3 และช่องเสียงที่
4ด้ วย
8.ช่องเสียงสัญญาณ เสียง : เสียงช่องที่5 และ 6 เป็ นเสียง AD

(Audio Description)ที่ใช้ ในการออกอากาศด้ วย

ระบบ Nicam Stereo
 กรณีที่เป็ นระบบเสียง สเตอริ โอ เสียงช่องที่ 5 คือเสียงข้ างซ้ าย(L) และเสียงช่องที่ 6คือเสียงข้ างขวา ( R )
 กรณีที่เป็ นระบบเสียงโมโน ช่องที่ 5 และช่องที่ 6 เป็ นเสียงเดียวกัน ต้ องมีเฟสตรงกัน (in phase)
 ในกรณีที่รายการ ไม่มีเสียง AD (Audio Description)จะต้ องไม่มีเสียงใดๆ ปรากฎในช่องเสียงที่ 5 และช่องเสียง
ที่ 6

ข้ อกาหนดด้ านเทคนิค รายการที่จะส่ งออกอากาศ
 การนับสัญญาณเวลาในระบบออกอากาศ Open/Tease Format) : กรณีส่งรายการบนวัสดุเทป กาหนดให้
เริ่ มต้ นเฟรมแรก ของรายการไม่เกิน TC 00:03:00:00
ความยาวเนือ้ รายการ (Duration):
ช่ วงเวลาความยาวรายการ/นาที
เนือ้ รายการ/นาที
จานวนเบรค/ครัง้
(Time Slot)
(Duration)
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
 (หมายเหตุ : จานวนเบรก อาจมีข้อกาหนดเฉพาะเป็ นรายการตามที่สานักรายการกาหนด ในช่วงพักเบรก ตาม
จานวนครัง้ ที่กาหนด ให้ ทา Black ความยาว 30 วินาที คัน่ ไว้ ในรายการ กรณีที่รายการนามาใช้ ออกอากาศ 2
เวลาหรื อออกอากาศซ ้า ให้ ยดึ ถือ เอาช่วงเวลาออกอากาศ ที่สนกว่
ั ้ า เป็ นหลักในการคานวนเวลาในผังรายการ)
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 เพื่อลดความผิดพลาด ง่ายต่อการตรวจสอบคุณภาพรายการ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ผลิตต้ องจัดเรี ยงลาดับ
ข้ อมูลในวัสดุสอื่ หรื อไฟล์รายการ รวมถึง Spot Promote รายการ ให้ เป็ นไปตามลาดับที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดนี ้
อย่างเคร่งครัด มีลาดับ ดังนี ้
- Slate บอกข้ อมูลรายละเอียดรายการตาม Template ที่ Thai PBS กาหนด ความยาว 10 วินาที
- Color Bars 5 วินาที
- Countdown จาก 10 ถึง 1
- Black คัน่ (ก่อนเริ่ มเนื ้อรายการ) 5 วินาที
- Title รายการ และเนื ้อหารายการ
- (หากเป็ นรายการที่กาหนดให้ มีเบรก) รายการต้ องมี Interlude ก่อนออกจากเนื ้อหา รายการเพื่อเข้ าเบรก
และมี Interlude ออกจากเบรก ก่อนกลับเข้ าสูเ่ นื ้อหารายการ
- Credit ท้ ายรายการ ความยาวไม่เกิน 1 นาที
- Black ความยาว 10 วินาที
- Color Barsความยาว 5 วินาที
- แผนภูมิแสดงลาดับข้ อมูลรายการ

Template รายการ
ชื่อรายการ : ……………………………………………………………………………………………………………..
ตอนที่ : …………………………ชื่อตอน : ..........................................................................................................
TC IN :.....................................................................,TC OUT :……………………………………………………
เวลารวม : ............................................นาที , เบรค : ………………………………………………………ครัง้
ระบบภาพ : .........................................................................
ช่ องเสียง : ……………………………………………………...
ผู้ผลิต : …………………………………………………………………………………………………………………..
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แผนภูมิแสดงลาดับข้ อมูลรายการ
ต้ นรายการ 01:00:00:00
Black 5 วินาที
Slate ยาว 10 วินาที
Black 5 วินาที
Color Bars ยาว 5 วินาที
Countdown 10ถึง 1
Black 5วินาที
Start : Title
เนือ้ หารายการ
Interlude ออก
Interlude เข้ า
End Credit ไม่ เกิน 1 นาที
Black 5 วินาที
Color Bars ยาว 5 วินาที
รายละเอียดของรายการ และใบกากับวัสดุรายการ (เอกสารนาส่งพร้ อมรายการเพื่อแจ้ งข้ อมูลรายการ) ใบกากับ
รายการต้ องแสดงรายละเอียดรายการ ได้ แก่ ชื่อรายการ ชื่อเรื่ อง ชื่อตอน วันเวลาออกอากาศ ซึ่งตรงกับข้ อมูลที่ปรากฏใน
Slate รายการ
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ส่ วนที่ 7:
บริการล่ ามภาษามือ
การจัดทาคาบรรยายแทนเสียง(Closed Captions)
การจัดทาเสียงบรรยายภาพสาหรั บการให้ บริการโทรทัศน์ (Audio Description)
การให้ บริการล่ ามภาษามือ
จัดทาคาบรรยายแทนเสียง
การจัดทาเสียงบรรยายภาพสาหรับการให้ บริการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง แนว
ทางการจัดทาล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพสาหรับการให้ บริ การโทรทัศน์ ได้ ลงประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา หน้ า 27 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 322 ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 กาหนดแนวทางการจัดทาล่าม
ภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพสาหรับการให้ บริ การโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิของคน
พิการให้ เข้ าถึงหรื อรับรู้ และใช้ ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสมีนโยบายให้ ผลิตรายการที่สามารถให้ บริ การ สิทธิและความเท่าเทียมกันในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
โดยมอบหมายให้ สานักรายการจัดทาบริ การล่ามภาษามือ (Sign Language: SL)จัดทาคาบรรยายแทนเสียง (Closed
Captions: CC) และเสียงบรรยายภาพ (Audio Description: AD) เพื่อบริ การแก่คนพิการทางการได้ ยินอันประกอบด้ วย
คนหูหนวก หูตงึ และคนตาบอด ให้ สามารถเข้ าถึงสิทธิ และใช้ ประโยชน์ได้ เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้ จริ ง

บริการล่ ามภาษามือ
ไทยพีบีเอสกาหนดให้ แต่ละรายการมีลา่ มภาษามือ เพื่อให้ คนพิการทางการได้ ยินสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
โดยประกาศของ กส.ทช.แนะนาว่าคนพิการทางการได้ ยินต้ องการเข้ าถึงรายการทุกประเภท โดยมุ่งจัดทาบริ การใน
รายการที่เป็ นการออกอากาศแจ้ งข่าว หรื อเตือนในกรณีที่มีภยั พิบตั ิหรื อมีเหตุฉกุ เฉิน และรายการที่เป็ นข่าวสารหรื อสาระที่
เป็ นประโยชน์ สาธารณะ อย่างไรก็ ตามคนพิการทางการได้ ยินอาจมีความต้ องการเนือ้ หารายการที่หลากหลายตาม
ความชอบ จึงอาจจัดทาบริ การในรายการที่มีเนื ้อหาอื่นๆ เช่น กฎหมาย สุขภาพ สารคดีทอ่ งเที่ยว ทาอาหาร เป็ นต้ น
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มาตรฐานการให้ บริการล่ ามภาษามือ
1. ขนาดของบริ การล่ามภาษามือมีอตั ราส่วนไม่นอยกว่า 1/12 ของจอโทรทัศน์ โดยต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
รับชม และสามารถมองเห็นภาษามือได้ ชดั เจน
2. ตาแหน่งจอล่ามภาษามือ ให้ คานึงถึงการวางตาแหน่งที่มุมขวาล่างของจอโทรทัศน์เป็ นลาดับแรก แต่อาจ
พิจารณาตามความเหมาะสมอื่นได้ และคานึงถึงตาแหน่งของพื ้นที่ที่แสดงภาพบนจอไม่ให้ เกินขอบมาตรฐานที่เครื่ อง
สามารถแสดงภาพได้ เต็ม
3. ความสูงของล่ามภาษามือ ระดับไม่ต่ากว่าเอวของล่ามภาษามือ
4. สีฉากหลังของบริ การล่ามภาษามือ ควรเป็ นสีเข้ ม เพื่อให้ สามารถมองเห็นภาษามือได้ ชดั เจนที่สดุ ไม่ร้ ู สกึ แสบ
ตาหรื อตาล้ า เช่น สีน ้าเงินเข้ ม สีเทาเข้ ม สีน ้าตาลเข้ ม หรื อสีฟ้าเข้ ม
5. แสงสว่าง ระดับความสว่างเห็นการเคลื่อนไหวนิ ้วมือ และสีหน้ าของล่ามภาษามือชัดเจน แสงไฟเป็ นสีขาว
เป็ นไฟเย็น และไม่มีแสงสะท้ อนเข้ าตาผู้ชม ไม่มีเงาของล่ามภาษามือและการเคลือ่ นไหวของมือ
6. ท่าของล่ามภาษามือ จัดให้ ลา่ มภาษามือนัง่ หรื อยืนตามที่คนหูหนวก และล่ามภาษามือเห็นว่าเหมาะสมที่สดุ
7. การแต่งกายของล่ามภาษามือ ส่วนใหญ่ใช้ สีเรี ยบและเข้ ม แต่สาหรับล่ามภาษามือที่ผิวคล ้ามักใช้ เสื ้อผ้ าสี
อ่อน
8. ใต้ จอภาพล่ามภาษามือ ไม่มีข้อความวิ่ง ตัววิ่ง หรื ออักษรวิ่ง ทังนี
้ ้อาจจัดให้ มีคาบรรยายแทนเสียง (Closed
Captions) พร้ อมกับจอล่ามภาษามือได้ แต่ต้องไม่เป็ นอุปสรรค หรื อทับซ้ อนกับล่ามภาษามือ
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คาบรรยายแทนเสียงเพื่อคนพิการทางการได้ ยนิ
ไทยพีบีเอสได้ จัดทาคาบรรยายแทนเสียงเพื่อคนพิการทางการได้ ยินตามความเหมาะสมกับรู ปแบบ เนือ้ หา
รายการ และวิธีการนาเสนอ เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่ องการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิ ของคนพิการให้ เข้ าถึงหรื อรับรู้ และใช้ ประโยชน์จาก
รายการของกิจการโทรทัศน์ ไทยพีบีเอสจึงได้ ยึดหลักเกณฑ์การจัดคาบรรยายแทนเสียง (Closed Captions) ให้ ได้ ตาม
มาตรฐานการให้ บริ การ มาตรฐานด้ านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริ การดทรทัศน์ตามที่สานักงาน
กสทช.กาหนด

กระบวนการผลิตคาบรรยายแทนเสียง (Closed Captions)
ลาดับที่ ผังกระบวนการ

1

ถอดเสียง
Script
(ต้ นฉบับ)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ บันทึก

เอกสารอ้ างอิง

ถอดเสียงในรายการให้ เป็ นบทคาบรรยายแทน จนท.ฝ่ าย
-Video
เสียงโดยใช้ หลักเกณฑ์ตามข้ อกาหนดของกสทช. พัฒนา
-Script
ผลผลิต
ต้ นฉบับ
รายการ /
ผู้ผลิตรายการ
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2

3

Script (CC)
ตรวจครัง้ ที่ 1

Generate
VITC

4

ตรวจคุณภาพมาตรฐานการให้ บริ การคาบรรยาย
แทนเสียง โดยเน้ นหลักแห่งความถูกต้ องของ
ภาษาเขียน หลักแห่งความรับผิดชอบ หลักของ
ความคงเส้ นคงวาและหลักของความชัดเจน

- ไฟล์ Video ID
- ไฟล์ Script
(CC)

จนท.จัดการ - ไฟล์ Video ID
VITC เป็ นการกาหนดเวลาเริ่ มต้ นของรายการ เนื ้อหา
ใหม่ เมื่อออกอากาศไฟล์รายการกับไฟล์ CC จะ รายการใน
และ
ถูกเรี ยกออกอากาศเป็ นคูข่ นานพร้ อมกัน
ต่างประเทศ /
ฝ่ ายตรวจ
คุณภาพและ
จัดการเนื ้อหา
รายการ
เมื่อมีการตัดต่อไฟล์วิดีโอจะต้ องทาการ Gen

ใส่คาบรรยายแทนเสียงในโปรแกรมจัดทาคา
บรรยายแทนเสียง
Preparing
(CC)

จนท.ตรวจ
คุณภาพงาน
แปล / ฝ่ าย
พัฒนา
ผลผลิต

จทน.พัฒนา -โปรแกรม
ผลผลิต
ทา CC
รายการ /
- ไฟล์
ผู้ผลิตรายการ
สคริ ปต์

ID

ไฟล์ Video

Script (CC)

5

ตรวจครัง้
สุดท้ าย

-

ตรวจคุณภาพมาตรฐานการให้ บริ การคาบรรยาย จนท.ตรวจ
ครัง้ สุดท้ าย เพื่อเช็คภาพและคาบรรยายให้
คุณภาพงาน
ตรงกัน
แปล / ฝ่ าย
พัฒนา
ผลผลิต

- ไฟล์ Video ID
- ไฟล์ Script
(CC)

ThaiPBSใช้ ไฟล์สกุล .PAC ในการออกอากาศสาหรับบริ การคาบรรยายแทนเสียง
ผู้ผลิตต้ องส่งไฟล์. PAC ที่สมบูรณ์ แล้ วมาล่วงหน้ าก่อนวันออกอากาศอย่างน้ อย 7 วัน (นับรวมเสาร์ อาทิตย์)
ผู้ผลิตรายการต้ องส่งสคริ ปต์รายการที่สมบูรณ์ โดยสคริ ปต์และเนื ้อหาในรายการมีบทสนทนาที่ตรงกัน
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คาบรรยายแทนเสียง (Closed Captions)สาหรับคนพิการทางการได้ ยิน ควรแสดงด้ วยรูปแบบอักษรภาษาไทยที่
มีรูปแบบและลักษณะที่อา่ นง่าย ชัดเจน สามารถอ่านสือ่ ความหมายเข้ าใจได้ อย่างรวดเร็ ว ขนาดตัวอักษร ช่องไฟ รู ปแบบ
ลักษณะตัวอักษร สีของตัวอักษรเหมาะสมกับสีหรื อภาพของภาพพื ้นหลัง คาบรรยายแทนเสียงที่ปรากฎบนจอควรมีความ
ยาวไม่เกิน 2 บรรทัดการค้ างไว้ ในภาพให้ มีระยะเวลานานตามความเหมาะสมกับการเรี ยงลาดับความที่สมั พันธ์กบั จังหวะ
ความเร็ วในการลาดับภาพ และอยูภ่ ายในกรอบพื ้นที่หน้ าจอภาพที่กาหนด (Safe Area) ภาษาที่ใช้ ถกู ต้ องตามหลักการใช้
ภาษาไทย นอกจากนันบอกถึ
้
งเสียงสิ่งแวดล้ อม (Environmental Sound) ให้ ทราบด้ วย รวมถึงบอกสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
และไม่ใช่ภาษาพูด เช่น เสียงที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ หรื อสภาพแวดล้ อม (Ambience) เช่น เสียงสัตว์ เสียงลม เสียงพายุ
เสียงที่เกิดจากวัตถุกระทบเกิดเป็ นเสียง ฯลฯ เพื่อให้ ผ้ พู ิการได้ ยินรับรู้ถึงบรรยากาศที่เกิดขึ ้นในรายการ
การจัดวางคาบรรยายแทนเสียง (Closed Captions)สาหรับคนพิการทางการได้ ยิน ให้ คานึงถึงข้ อควรพิจารณา
ตาแหน่งการวางภาพ ให้ อยูใ่ นสัดส่วนภาพแบบ 16:9 ในพื ้นที่ Safe Area ระบบ High Definition (HD) สามารถรับชมคา
บรรยายแทนเสียงได้ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์
ความเหมาะสมของรู ปแบบรายการกับบริ การคาบรรยายแทนเสียงรายการที่เป็ นการออกอากาศแจ้ งข่าวหรื อ
เตือนในกรณีที่มีภยั พิบตั ิหรื อมีเหตุฉกุ เฉิน และรายการที่เป็ นข่าวสารหรื อสาระที่เป็ นประโยชน์สาธารณะ ได้ แก่ 1) รายการ
ข่าวสาร 2) รายการส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจในการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย 3) รายการส่งเสริ มการศึกษา
จริ ยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม 4) รายการให้ ความรู้ความเข้ าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงรายการที่ใช้ เสียงในการสือ่ สารเป็ นหลัก เช่น ทอล์กโชว์ รายการวิเ คราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เป็ นต้ น
มาตรฐานด้ านเทคนิคคาบรรยายแทนเสียง ให้ เป็ นไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้ วยมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับ
เครื่ องรั บสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพืน้ ดินในระบบดิจิทัล และประกาศ กสทช. ว่าด้ วยมาตรฐานทางเทคนิคสาหรั บการ
ให้ บริ การโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจิทลั กาหนดให้ ต้องรองรับระบบคาบรรยายใต้ ภาพ (Subtitles / Closed Caption)
ตามมาตรฐานสากล ETSI EN ๓๐๐ ๗๔๓ V๑.๔.๑ (๒๐๑๑-๑๑): Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling
Systems) และแนวทางปฏิบตั ิการให้ บริ การทางเทคนิคสาหรับให้ บริ การโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจิทลั ในส่ วนที่
เกี่ยวข้ อง
เสียงประกอบหรื อเสียงที่ไม่ใช่เสียงพูดนันมี
้ ความสาคัญเท่าเทียมกับเสียงบทสนทนา และเสียงพูดอื่นๆ เสียง
ประกอบนันส่
้ วนใหญ่ผ้ เู ขียนบทหรื อผู้กากับการแสดงจงใจให้ เกิดขึ ้น เพื่อส่งเสริ มให้ บทสนทนาหรื อเนื ้อเรื่ องมีสีสนั มากขึ ้น
ดังนัน้ ผู้ถอดเสียงและทาบทคาบรรยายจะต้ องนาเสนอด้ วยความซื่อสัตย์ ต่อความมุ่งหมายของบทละครนันๆ
้ เพื่อให้
อรรถรสของรายการคงเดิมให้ มากที่สดุ อย่างไรก็ตามการทาคาบรรยายแทนเสียงต้ องสอดคล้ องกับเวลากับเนื ้อที่ในการ
วางแถบประโยค เช่น ในบทอาจมีเสียงกริ่ งโทรศัพท์ดงั อยูต่ ลอดเวลา และเสียงโทรศัพท์นนที
ั ้ ่เกิดขึ ้นอย่างจงใจเพื่อจะบอก
อะไรอย่างหนึง่ ที่ถ้าตัวละครไม่ได้ รับโทรศัพท์แล้ ว จะส่งผลให้ เกิดปั ญหาหรื อเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา กรณีที่มี
เสียงที่เกิดขึ ้นโดยความไม่ตงใจ
ั ้ เช่น เสียงแทรกอื่นๆ ในกรณีนี ้ผู้ถอดเสียงจะต้ องใช้ วิจารณญาณว่ าสมควรจะถอดเสียง
รบกวนนันออกมาหรื
้
อไม่ อย่างไรก็ตาม การถอดเสียงต้ องคงบทดังเดิ
้ มให้ มากที่สดุ
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เสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
“สือ่ เสียงบรรยายภาพ” (Audio Description) คือ การให้ บริ การเพื่อการเข้ าถึงสือ่ เกี่ยวกับการให้ ข้อมูลด้ านภาพที่
จ าเป็ นและส าคัญ ในสื่ อ โทรทัศ น์ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ สร้ างความเข้ าใจ (Comprehension) และความเพลิ ด เพลิ น
(Enjoyment) แก่กลุม่ คนที่มีปัญหาด้ านการมองเห็นในการรับชมสื่อต่างๆ ทังภาพนิ
้
่งและภาพเคลื่อนไหวได้ เหมือนกับคน
ทัว่ ไป
กระบวนการสร้ างสือ่ เสียงบรรยายภาพ เป็ นกระบวนการที่มีรายละเอียดมาก ทังการเลื
้
อกใช้ คาที่เหมาะสม ระดับ
ภาษา และกรอบภาษาในสือ่ บันเทิงที่เหมาะสมกับกลุม่ ผู้ชม ตลอดจนการวิเคราะห์เรื่ องราวและการเลือกสิ่งจาเป็ นในการ
สือ่ สาร การจัดทาบทบรรยายที่เหมาะสม การสื่อสารทางอารมณ์ของเรื่ องผ่านบทบรรยาย เด็กพิการทางการมองเห็นใน
แต่ละช่วงวัยมีการรั บรู้ ทางสุนทรี ยภาพและการจดจาได้ ที่แตกต่างกัน กลุ่มเด็กอายุ 7 ปี จะจดจาได้ แต่ตัวละครหลัก
ในขณะที่กลุม่ เด็กอายุ 8-9 ปี จะจดจารายละเอียดและเรื่ องราวที่ใช้ จิตนาการได้ มากกว่า
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิ ทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2551 มาตรา 36 ได้ กาหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและ
คนด้ อยโอกาสให้ เข้ าถึงหรื อรับรู้ และใช้ ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ อย่ างเสมอ
ภาคกับบุคคลทัว่ ไป ให้ กาหนดมาตรการพื ้นฐานเพื่อให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตจัดให้ มีการบริ การที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อ
บุคคลดังกล่าว
ในปี พ.ศ.2556 ได้ มีการผลิตสือ่ เสียงบรรยายภาพ หรื อ Audio Description เป็ นครัง้ แรกทางโทรทัศน์ในรายการ
กิ น อยู่ คื อ ทางไทยพี บี เ อส ออกอากาศต่ อ เนื่ อ งทุ ก สัป ดาห์ โดยความร่ ว มมื อ ผลิ ต โดย คณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขัน้ ตอนการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ
ประกอบด้ วยขันตอนการผลิ
้
ตอยู่ 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ การคัดเลือกรายการ การศึกษาต้ นฉบับ การจัดทาบทสื่อเสียง
บรรยายภาพ การบันทึกและตัดต่อเสียง

กระบวนการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
ลาดับที่

1

ผังกระบวนการ

AD Script

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

-วิเคราะห์ต้นฉบับ
(Source Text) เช่นปิ ด
ตาในการรับชม

ผู้เขียนบท

-Video

เอกสารอ้ างอิง

-Scriptต้ นฉบับ

-เขียนบทเสียงบรรยาย
ภาพ (Target Text)ให้
พอเหมาะกับช่วงนันๆ
้
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โดยไม่ทบั เสียงบรรยาย
ต้ นฉบับ

2

3

Rehearse

Record

ซักซ้ อมบทเสียงบรรยาย ผู้ลงเสียง
ภาพโดยผู้ลงเสียง และ
ทาการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสม
บางครัง้ ผู้เขียนบทและผู้
ลงเสียงอาจเป็ นคน
เดียวกันได้

MIX

- AD Script

บันทึกเสียงบรรยาย
จนท.ควบควบคุม
ระดับเสียงต้ นฉบับจะ
การบันทึกเสียง
ถูกลดระดับตา่ กว่าเสียง
บรรยายเล็กน้ อย
ผสมเสียงกับต้ นฉบับ

4

-Video

จนท.ควบควบคุม
การบันทึกเสียง

หมายเหตุ : รายการต้ นฉบับออกอากาศครัง้ แรก ควรบันทึกไฟล์ เข้ าระบบ พร้ อมตรวจคุณภาพด้ านจริ ยธรรม-เทคนิคให้
เสร็ จเรี ยบรอยอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ ก่อนจัดทา AD หรื อส่งรายการที่มีบริ การเสียงบรรยายภาพที่สมบูรณ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ล่วงหน้ าก่อนวันออกอากาศอย่างน้ อย 4 สัปดาห์
- ผู้ผลิตรายการส่งไฟล์MP3เป็ น 2 เวอร์ ชนั คือเวอร์ ชนั On TVและOn OTT

การคัดเลือกรายการเพื่อผลิตเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
การคัดเลือกรายการผลิตเสียงบรรยายภาพจาเป็ นต้ องพิจารณาเงื่อนไขบางประการประกอบด้ วย
1. ตระกูลของรายการ (Genre)
คนตาบอดเปิ ดรับสือ่ อย่างหลากหลาย และต้ องการทางเลือกในการเปิ ดรับสือ่ เช่นเดียวกับคนทัว่ ไป รสนิยม และ
วิถีชีวิตที่แตกต่างกันส่งผลให้ มีความต้ องการรายละเอียดในการบรรยายที่ตรงกับรสนิยม และวิถีชีวิตของตนเอง ดังนันคน
้
ตาบอดเข้ าถึงรายการได้ ทกุ ประเภทเช่นเดียวกับคนทัว่ ไป ตระกูลรายการแต่ละประเภทมีแนวโน้ มจะมีความจาเป็ นในการ
ผลิตเสียงบรรยายภาพมากน้ อยต่างกัน ดังนี ้
- ตระกูลรายการที่มีความจาเป็ นน้ อยในการผลิตเสียงบรรยายภาพ ได้ แก่ รายการที่มี “การใช้ เสียงสื่อ
ความหมายมากอยูแ่ ล้ ว” เช่น ตระกูลรายการนันมี
้ การใช้ คาบรรยายหรื อใช้ การสนทนาระหว่างผู้ดาเนินรายการกับแขกรับ
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เชิญมากพอ และเนื ้อหาในการสนทนานันผู
้ ้ ฟังสามารถเชื่อมโยงได้ ด้วยตนเอง เช่น รายการข่าว รายการสนทนาถามตอบ
และรายการที่มีการดาเนินเหตุการณ์ อย่างรวดเร็ ว มีบทสนทนา หรื อบทบรรยายมาก เช่น รายการเกมโชว์ และรายการ
ถ่ายทอดกีฬาที่มีผ้ บู รรยายอยูแ่ ล้ ว
- ตระกูลรายการที่มี “การใช้ ภาพมาก” เสียงต้ นฉบับไม่สามารถอธิบายภาพนัน้ ฟั งแล้ วเชื่อมเรื่ องราวได้ ยาก
เป็ นรายการที่ควรทาเสียงบรรยายภาพ เช่น ตระกูลรายการสารคดี ละคร ภาพยนตร์ ทางโทรทัศน์ ที่อาจมีการสื่อสารด้ วย
ภาษาทางการถ่ายทา หรื อสัญญะด้ านภาพ และกลุม่ รายการสาธิต รายการเด็ก รายการเพื่อการศึกษา เนื่องจากมีการใช้
สือ่ ด้ านภาพเพื่อประกอบการให้ ความรู้
ทังนี
้ ค้ าว่า “จาเป็ น” มิใช่ข้อห้ ามว่าไม่ควรผลิตเสียงบรรยายภาพ แต่เป็ นเพียงการช่วยให้ เห็นทิศทางในการ
คัดเลือกรายการจากตระกูลรายการหรื อประเภทของรายการ
2. องค์ ประกอบของรายการ (Program Composition)
- รายการนั น้ สร้ างความเข้ าใจได้ มากน้ อยเพียงใด ถ้ าพบว่าไม่เ ข้ าใจเนือ้ เรื่ องทัง้ หมด หรื อไม่สามารถ
ปะติดปะต่อเรื่ องราวได้ รายการนันก็
้ ควรมีเสียงบรรยายภาพ
- รายการนัน้ มีช่วงว่ างของเสียงมากน้ อยเพียงใด รายการที่มีการบรรยายหรื อการสนทนาค่อนข้ างมาก ไม่
ค่อยมีช่วงว่างของเสียงให้ แทรกการบรรยาย เช่น รายการสารคดีที่มีบทบรรยายมาก รายการข่าวที่มีการดาเนินรายการเร็ ว
และเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาที่เอื ้อต่อการฟั งอยูแ่ ล้ ว รายการกีฬาที่มีผ้ บู รรยาย รายการเกมโชว์ และรายการสนทนาหรื อสัมภาษณ์
อาจมีความจาเป็ นน้ อยที่จะมีเสียงบรรยายภาพ
โดยรายการกีฬาหรื อการถ่ายทอดสดแบบมีผ้ บู รรยาย การเพิ่ม เสียงบรรยายภาพมีแนวโน้ มจะก่อให้ เกิดความ
สับสนมากขึ ้น อาจต้ องพิจารณาให้ มีเสียงบรรยายภาพเป็ นการเฉพาะ และออกอากาศในช่องทางอื่น เช่น วิทยุ หรื อสื่อ
ออนไลน์ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเจตนารมย์ของสื่อเสียงบรรยายภาพที่ต้องการให้ ผ้ รู ับสารที่ตาบอดเข้ าถึงได้ จาก
ช่องทางเดียวกับผู้ชมทัว่ ไป การให้ รับชมจากช่องทางอื่นอาจะมีข้อโต้ แย้ งได้ แต่การใช้ ประโยชน์จากสือ่ อื่นๆ ที่ช่วยเกื ้อหนุน
ให้ เกิดเสียงบรรยายภาพร่วมกับโทรทัศน์ เช่น วิทยุ แอพพลิเคชัน่ หรื อสือ่ อนไลน์ ก็เป็ นแนวทางหนึ่งที่ผ้ เู กี่ยวข้ องอาจนามา
ประกอบพิจารณาในการปฏิบตั ิงานได้ เช่นกัน เพราะจะทาให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- รายการนัน้ มีการใช้ องค์ ประกอบด้ านภาพ กราฟฟิ ก และการแสดงของตัวละครมากน้ อยเพียงใด ถ้ า
มีองค์ประกอบด้ านการถ่ายทา เช่น การตัดต่อ การลาดับภาพ การถ่ายภาพที่พอ รายการนันๆ
้ ก็ควรมีเสียงบรรยายภาพ
เนื่องจากการสือ่ ความหมายต่างๆ ในองค์ประกอบบนหน้ าจอโทรทัศน์มีความสาคัญ
3. เงื่อนไขและระยะเวลาการผลิต (Production Condition)
เกณฑ์ด้านเงื่อนไขและระยะเวลาในการผลิตเสียงบรรยายภาพจะช่วยทาให้ ประเมินได้ ว่า จะผลิตเสียงบรรยาย
ภาพได้ ทนั กาหนดเวลาออกอากาศหรื อไม่ และควรพิจารณาเกณฑ์การทางานภายในองค์กรประกอบกันด้ วย เนื่องจาก
อาจจะมีขนตอนและระยะเวลาการท
ั้
างานที่แตกต่างกันออกไป
การออกอากาศรายการที่ถ่ายทาไปออกอากาศไป อาจมีความกระชันชิ
้ ดเกินไป และเป็ นไปได้ ยากในการผลิต
เนื่องด้ วยเวลาที่จากัด ด้ วยเหตุนี ้แม้ วา่ เสียงบรรยายภาพจะมีได้ ในรายการทุกประเภท แต่ในขันตอนการผลิ
้
ตรายการจริ ง
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นัน้ อาจมีข้ อจ ากัด หลายประการที่ เป็ นเงื่ อนไขต่อความเป็ นไปได้ ใ นการผลิต ต้ อ งอาศัยเวลา ความเข้ า ใจ และการ
ขับเคลือ่ นจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเสียงบรรยายภาพร่วมกัน
4. ลิขสิทธิ์รายการ
เนื่องจากเงื่อนไขลิขสิทธิ์การออกอากาศของแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน เช่น การไม่อนุญาตนาไปผลิตซ ้า
หรื อเผยแพร่ช่องทางอื่นๆ ไม่วา่ กรณีใดๆ หรื อการอนุญาตแบบมีเงื่อนไข เช่น บางกรณีอาจนาไปผลิตเสียงบรรยายภาพได้
แต่ออกอากาศได้ เฉพาะทางโทรทัศน์เท่านัน้ ไม่สามารถนาไปออกอากาศซ ้าทางออนไลน์หรื อช่องทางอื่นๆ ได้ เป็ นต้ น

หลักการเลือกสารในการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการทางการมองเห็น
ข้ อมูลทังต่
้ างประเทศและในประเทศมีความสอดคล้ องกันในด้ านการเลือกสารดังตาราง ดังนี ้
เนือ้ หาสารที่มีความจาเป็ น
1. Story ข้ อมูลที่มีผลต่อเรื่ องราวและดาเนินเรื่ อง
2. Space พืน้ ที่/สถานที่ (จาเป็ นมาก เมื่อสถานที่
เปลีย่ น เช่น ฉากเปลีย่ น)
3. Time เวลา (จ าเป็ นมาก เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย น
ช่วงเวลา เช่น ย้ อนอดีต)
4. Character ผู้พูดเป็ นใคร (โดยเฉพาะในกรณีที่
เริ่ มต้ นเรื่ อง หรื อมีคนพูดหลายคน)
5. Action อากัปกิริยา ทังทางหน้
้
าตาและการแสดง
6. Code เลือกนัยะที่สาคัญ เลือกจุดแห่งการสนใจ
ของผู้ชม
7. Logo Typographic and Graphic โลโก้
ข้ อความตัวอักษร รายชื่อนักแสดง การให้ เครดิต
8. Detail. But not too detailed รายละเอียดที่ไม่
มากเกินไป เช่น ขนาดให้ ระบุแค่โดยประมาณ ระบุสี
ทัว่ ไป ไม่บอกสีผสมที่ซบั ซ้ อน

เ นื ้ อ ห า ส า ร ที่ มี ค ว า ม
จาเป็ นน้ อย
1. คาศัพท์ยาก หรื อซับซ้ อน
นอกจากว่ า ภาษานัน้ จะมี
ความสอดคล้ องกับเรื่ อง
2. เสียงที่ค้ นุ เคยกันอยู่แล้ ว
เช่ น เสีย งโทรศัพ ท์ เว้ น แต่
ฟั งไม่ ชั ด หรื อคลุ ม เครื อ
ตีความได้ หลายอย่าง
3. ภูมิหลังทางวัฒนธรรม สี
ผิว เชื ้อชาติ ศาสนาของตัว
ละคร เว้ นแต่สาคัญกับเรื่ อง

เนือ้ หาสารที่ไม่ มีความจาเป็ น
1. Spoil การบอกสิง่ ที่จะเกิดขึ ้น
2. Judgment การบอกเหตุผลจูงใจ
ของเหตุการณ์
3. ข้ อผิ ด พลาดจากต้ นฉบั บ ให้
ดาเนิ น ตามต้ น ฉบับ เช่น การออก
เสียง
4. คาศัพท์ด้านการถ่ายทา (Filmic
expression) เช่ น เคลื่ อ นกล้ อ งไป
ทางซ้ ายขวา (Pan right-left) ภาพ
มุมต่าสูง (Low-high Angle) Fade
Black Zoom in-out

แนวทางด้ านภาษาในการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อผู้พกิ ารทางการมองเห็น
ภาษาที่ใช้ ของตัวบทบรรยาย
- ภาษากึ่งทางการ
- ภาษาเพื่อการพูด
- คากริ ยาเฉพาะเจาะจง เช่น ก้ าว
ฉับๆเยื ้องย่าง

การใช้ ภาษาที่ควรระมัดระวัง
-ค าว่ า เห็ น หรื อ ภาพ ควรเลี่ ย งใช้ ค าว่ า
ปรากฎ มี หรื อคาว่าภาพ อาจใช้ คาว่าหน้ าจอ
เปลีย่ นเป็ นสีดา
- หลี ก เลี่ ย งค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ เฉพาะด้ านภาพ

ภาษาภาพในโทรทัศน์
-การผลิ ต สื่ อ เสี ย งบรรยายภาพ
ต้ องค านึ ง ถึ ง ภาษาภาพในสื่ อ
ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ด้วยว่าสื่อ
ค ว า ม ห ม า ย ว่ า อ ย่ า ง ไ ร แ ล ะ
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- ไวยากรณ์แบบปั จจุบนั กาล
- ค าคุ ณ ศัพ ท์ เ พื่ อ แสดงลัก ษณะ
ของตัวละคร สิง่ ของ
- คาวิเศษณ์ เลือกให้ เหมาะสม มี
จุดประสงค์ เพื่อสร้ างความเข้ าใจ
อย่า ใช้ มากเกิ นไป หรื อ ทาให้ เยิ่ น
เย้ อ
- ส่วนขยาย คาเชื่อม ใช้ ตามความ
จาเป็ น
- ใช้ ระดับของคาศัพท์ให้ เหมาะสม
กับกลุม่ เป้าหมาย เช่น รายการเด็ก
ใช้ ศพั ท์ง่าย

โดยตรง เช่น เฟดแบล็คภาพตัดเร็ ว
- หลีก เลี่ย งค าที่ แ สดงการดูถูก สร้ างความ
เสือ่ มเสีย
- หลีกเลี่ยงคาที่บอกถึงสีที่ซบั ซ้ อน หรื อไม่ใช้
โดยทัว่ ไป เช่น สีฟ้าอมเขียว,
สีเหลืองขี ้ม้ า,สีมว่ งอมน ้าตาล เป็ นต้ น
- ห ลี ก เ ลี่ ย ง ค า อุ ป ม า อุ ป ไม ย แ ล ะ ก า ร
เปรี ยบเทียบ นอกจากเป็ นการอุปมาอุปไมย
และเปรี ยบเทียบที่มีการใช้ อยูบ่ อ่ ยๆ
- หลีกเลี่ยงคาคลุมเครื อ หรื อต้ องมีการแปล
อีกขันหนึ
้ ง่ ใช้ คาให้ ตรงมากที่สดุ
- หลีกเลีย่ งประโยคเงื่อนไข
- หลี ก เลี่ ย งภาษาสแลงภาษาพูด ที่ กัน เอง
จนเกินไป

ถ่ า ย ทอ ด ภา ษ าภา พเ หล่ า นั ้น
ออกมาเป็ นคาพูด
- องค์ ป ระกอบในภาพยนตร์ แ ละ
โทรทัศ น์ ( mise-en-scene) เช่ น
ฉาก เสื ้อผ้ า การแต่งหน้ า
- การถ่ายภาพ
(cinematography) คุณภาพของ
ภาพ วิธีการถ่ายภาพ ลักษณะของ
ภาพ
- การตั ด ต่ อ ( editing) คื อ การ
เชื่ อ มโยงความหมายของแต่ ล ะ
ภาพ นามาร้ อยเรี ยงให้ เกิดเรื่ องราว

แนวทางที่เกี่ยวข้ องกับเสียงในการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการทางการมองเห็น
การให้ เสียงบรรยาย
- จังหวะการบรรยายไม่ควรเร็ วเกินไป
- ไม่จาเป็ นต้ องบรรยายในทุกครัง้ ที่มีช่วงเสียงว่าง
- ลีลาการบรรยายสอดคล้ องกับต้ นฉบับ
- ผู้บรรยายมีทกั ษะการใช้ เสียงที่ดี
- เนื ้อเสียงแสดงความแตกต่างกับต้ นฉบับเพื่อให้ ผ้ ฟู ั งแยก
เสียงได้ ชดั เจน
- การบรรยายควรมีความสม่าเสมอ คงที่
- ไม่ควรบรรยายเสมือนเป็ นการแสดงอีกชิ ้นหนึ่ง แต่ต้องไม่
จืดชืด ก่อให้ เกิดความราคาญ หรื อน่าเบื่อ
- ถ้ าไม่จาเป็ น ไม่ควรบรรยายทับเสียงเพลง

การบันทึกเสียงบรรยาย
- ระดับเสีย งต้ นฉบับจะถูกลดระดับต่ากว่าเสียงบรรยาย
เล็กน้ อยเพื่อทาให้ เสียงบรรยายชัดเจนขึ ้น
- ในกรณีเสียงบรรยายบางช่วง มีเสียงอื่นๆแทรก เช่น เสียง
ปรบมื อ เสี ย งการจราจร การปรั บ ระดับ การบัน ทึก เสีย ง
สามารถทาได้
- ถ้ าการบันทึกเสียงตรงกับช่วงเสียงในห้ องบันทึกค่อนข้ าง
สมบูรณ์ จะลดทอนเวลาให้ การตัดต่อสียงลงได้

การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการทางการมองเห็น
สรุปประเด็นเกี่ยวกับการให้ เสียงบรรยาย และการบันทึกเสียงบรรยาย ดังนี ้
การให้ เสียงบรรยาย
- ปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของสื่อเสียงบรรยายภาพคื อ การใช้ เสียง จังหวะช้ าเร็ ว และเนื ้อเสียงของ
ผู้บรรยาย การบรรยายด้ วยเสียงที่ดี จังหวะที่ดี อย่าใช้ การบรรยายด้ วยความเร็ วเกินไป และมีความสอดคล้ องตรงกับ
คู่มือปฏิบัติงาน สานักรายการ | 72

ต้ นฉบับ จะช่วยส่งให้ งานเขียนบทดีขึ ้น ในขณะเดียวกัน ถ้ าการบรรยายได้ ไม่ตรงกับวิถีของต้ นฉบับหรื อผู้บรรยายขาด
ทักษะ ถือเป็ นด่านสุดท้ ายของการสือ่ สารที่สามารถลดคุณภาพของงานสือ่ เสียงบรรยายภาพไปอย่างน่าเสียดาย
- ลีลาการสือ่ สารของต้ นฉบับและเสียงผู้บรรยายควรจะมีความสอดคล้ องกัน การบรรยายเป็ นเสียงที่ดีนนไม่
ั ้ ควร
จะก่อให้ เกิดความราคาญ หากแต่จะต้ องมีน ้าเสียงที่พอดีและจะต้ องไม่จืดชืดหรื อเป็ นระดับเดียวกันจนน่าเบื่อ และควรจะ
เข้ ากันได้ ดีกบั ธรรมชาติของรายการ อย่างเช่น ในเรื่ องราวเขย่าขวัญหรื อละครที่มีความตึงครี ยด การบรรยายควรมีความ
สม่าเสมอ ดนตรี ประกอบกาลังบอกถึงบรรยากาศที่อนั ตราย เสียงบรรยายก็ ควรที่จะสะท้ อนถึงความตึงเครี ยดนัน้ แต่ไม่
ควรมีการแสดงอารมณ์ที่เกินจริ ง ส่วนในภาพยนตร์ ตลก การบรรยายก็ควรที่จะมีความสม่าเสมอเช่นกัน แต่จะแฝงไว้ ซึ่ง
รอยยิ ้มในคาพูด โดยผู้บรรยายไม่ควรที่จะหัวเราะไปด้ วย และในบางกรณีก็อาจใช้ ผ้ บู รรยายภาพยนตร์ ตลกที่เป็ นมืออาชีพ
จริ งๆในการบันทึกเสียง
ตัวอย่ าง : การให้ เสียงบรรยาย AD

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ
ผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งวงในของการผลิต เช่ น ผู้เ ขี ยนบท ผู้ลงเสีย ง ผู้ค วบคุม การบัน ทึก เสียง ผู้ก ากับด้ านเสีย ง
เจ้ าหน้ าที่เทคนิคการบันทึกและตัดต่อเสียง ผู้พิการทางการมองเห็น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องวงนอกของการผลิต ได้ แก่
ผู้ป ระพัน ธ์ ผู้ก ากั บ รายการ ผู้ ถ่ า ยภาพ ผู้ ก ากั บ ภาพ ผู้ ก ากับ ด้ านศิ ล ป์ ผู้ เขี ย นต้ น ฉบับ เจ้ าของลิ ข สิ ท ธิ์ ร ายการ
(สถานีโทรทัศน์เจ้ าของรายการ) ผู้พิการทางการมองเห็น
ตัวอย่ าง : ผู้ควบคุมการบันทึกเสียง AD
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การจัดทาบทสื่อเสียงบรรยายภาพ
การจัดทาบทสือ่ เสียงบรรยายภาพประกอบด้ วย การเตรี ยมร่างบท และการตัดต่อบท
1. การเตรี ยมร่ างบท หมายถึง การเขียนในส่วนที่คิดว่าควรเขียนลงไปก่อนหลังจากนันจึ
้ งนามาทาการเรี ยบ
เรี ยงแก้ ไขก่อนที่จะเป็ นบทสื่อเสียงบรรยายภาพ โดยมีเกณฑ์สาคัญในการพิจารณาประกอบการเขียนบทคือ เขียนอย่าง
กระชับ ชัดเจน เข้ าใจง่าย ลองอ่านให้ มีความพอดีกบั จังหวะภาพ และช่องว่างของเสียง มี ความถูกต้ อง และได้ อรรถรสใน
การรับชม
2. การจัด ท าบทสื่อ เสี ยงบรรยายภาพแบบสมบูร ณ์ ในการท างานทั่ว ไปต้ น ฉบับ ที่ ส่ง มาในการทางาน
ประกอบกับสือ่ เสียงบรรยายภาพจะมีหลายประเภท มีบททังแบบสมบู
้
รณ์ กึ่งสมบูรณ์ หรื อบทพากย์ (Dubbing) หรื อบท
แปลใต้ ภาพ (Subtitle) แต่สาหรับในส่วนของบทสือ่ บรรยายภาพต้ องเป็ นบทแบบสมบูรณ์พร้ อมที่จะใช้ ลงเสียงได้ หมายถึง
บทเสียงบรรยายภาพนัน้ ต้ องเป็ นบทที่ มีจานวนค าพอเหมาะกับเวลา ภาพ ตัว สะกด และวรรคตอนต้ องถูกต้ อ งโดย
ผู้ลงเสียงไม่ต้องไปแก้ ไข้ เพิ่มเติมภายหลัง ถ้ ามีก็เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ การสือ่ สารในการทางาน จะใช้ Time code หรื อรหัส
ตัวเลขบอกเวลา เพื่อให้ ผ้ ลู งเสียง ผู้ควบคุมการบันทึกเสียง สามารถใช้ เป็ นจุดสือ่ สารในการทางานระหว่างการบันทึกเสียง
และตัดต่อเสียงในภายหลัง รู ปแบบของตัวบทจะใช้ รูปแบบใดก็ ได้ ตราบเท่าที่สามารถสื่อสารกันในทีมงานได้ ในบาง
หน่วยงานมีการใช้ โปรแกรมซอฟแวร์ สาเร็ จรู ปสาหรับสื่อเสียงบรรยายภาพในการเขียนบท หรื อบางหน่วยงานก็กาหนด
รูปแบบเอกสารแบบ Manual เพื่อการเขียนบทแบบใช้ ระหว่างกันเองได้
ขันตอนนี
้
้ถือได้ วา่ มีความสอดคล้ องกับการทางานการเขียนบทของสื่อด้ านวิทยุและโทรทัศน์ทวั่ ไปคือ การต้ องมี
บทร่างและนามาตัดต่ออย่างสมบูรณ์เพื่อพร้ อมใช้ งานได้ โดยไม่ต้องแก้ ไขและเสียเวลาในการปรับแก้ ในการบันทึกจริ ง

การจัดทาบทเสียงบรรยายภาพให้ เหมาะสมกับรู ปแบบ เนือ้ หารายการและวิธีการนาเสนอ

AD = C + E
Audio Description = Comperhension + Enjoyment

เสียงบรรยายภาพช่วยให้ คนตาบอดสมารถเห็นภาพในสื่อโทรทัศน์ และเกิดความเข้ าใจตรงกับคนทัว่ ไป และทา
ให้ คนตาบอดผ่อนคลาย เพลิดเพลิน ติดตามรายการอย่างต่อเนื่อง
การสร้ างความเข้ าใจ (Comperhension) ควรเขียนบทเพื่อให้ เข้ าใจเนื ้อหาหรื อภาพที่ไม่เห็น โดยคัดเลือกสารที่
จาเป็ นและสาคัญที่สดุ ในภาพนันๆ
้ ไม่ควรใส่รายละเอียดที่ไม่จาเป็ นต่อการทาความเข้ าใจเรื่ อง หรื อเขียนบททุกจังหวะที่มี
ช่องว่างเสียง เพราะจะทาให้ คนตาบอดฟั งแล้ วเกิดความตึงเครี ยด และเหนื่อยล้ าในการรับฟั งได้
การสร้ างความผ่ อนคลานและเพลิดเพลิน (Enjoyment) คือ การรู้สกึ อยากรับชมรายการนันต่
้ อไปโดยไม่ร้ ู สกึ
อึดอัด เบื่อหน่าย ข้ องใจ หรื อเหนื่อยล้ าจากการรับฟั ง แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่ารายการสารคดีจะไม่ให้ ความเพลิดเพลินแก่
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คนตาบอด หากแต่ถ้าสารคดีนนฟั
ั ้ งแล้ วไม่เข้ าใจ อึดอัดจากเนื ้อหาสารที่ไม่ครบถ้ วน ฟั งแล้ วลาดับเรื่ องราวลาบาก หรื อมี
บทเสียงบรรยายภาพที่มากเกินไปจนฟั งแล้ วเหนื่อยล้ า

การบันทึกและตัดต่ อเสียง
ข้ อมูลส่วนใหญ่ชี ้ให้ เห็นกระบวนการทางานด้ านการบันทึกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี ้
1. การซักซ้ อมควรจะมีการซักซ้ อมสคริ ปต์ให้ เหมือนกับการบรรยายเสียงจริ งหลายๆครัง้ เนื่องจากว่าผู้ทาการ
บันทึกเสียงจานวนมากจะอ่านได้ ช้ากว่าในเวลาซ้ อมและมีปัญหาในการออกเสียงบางคา
2. การบันทึกเสียง ระดับเสียงของรายการที่เป็ นเสียงแบ็คกราวด์จะต้ องถูกลดระดับลงเพื่อให้ การบรรยาย
เสียงนันสามารถได้
้
ยินอย่างชัดเจน เสียงแบ็คกราวด์สามารถที่จะมีการปรับแต่งขึ ้นลงได้ ในแต่ละฉาก
เสียงของผู้บรรยายมีความสาคัญ เนื่องจากคนพิการทางการมองเห็นมีแนวโน้ มที่จะให้ ความสาคัญกับเสียงของ
บุคคลซึง่ ถ้ าหากพวกเขาไม่ชอบเสียงนันพวกเขาก็
้
ไม่สนใจฟั ง
อย่างไรก็ตามคนพิการควรมีสว่ นร่วมในการเลือกรายการที่จะนามาผลิตสื่อ ล่ามภาษามือ ,คาบรรยายแทนเสียง
และเสียงบรรยายภาพ เนื่องจากพวกเขาเหล่านันเป็
้ นกลุม่ เป้าหมายหลักในการรับชมการจัดทาบริ การดังกล่าว
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ส่ วนที่ 8:
การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์
On Air, Online, On Ground
ความหมายของ On Air, Online, On Ground
ปั จจุบนั การประชาสัมพันธ์ รายการได้ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบที่เรี ยกว่าการสื่อสารการตลาด ที่ต้องเป็ นการ
สื่อ สารเพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ร ายการผ่ า นช่ อ งทางต่า งๆ อย่า งเชื่ อ มโยงกัน ในรู ป แบบที่ เ หมาะสมกับ การรั บ สื่ อ ของ
กลุม่ เป้าหมายเพื่อสร้ างการรับรู้ และสร้ างผลกระทบโดยมี ทงการท
ั้
า Spot ประชาสัมพันธ์ รายการออกอากาศทาง On Air
และการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อช่องทาง Onlineที่ต้องผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ที่ติดตาม
ข่าวสารทางออนไลน์ รวมถึงสร้ างการรับรู้เกี่ยวกับรายการผ่านการทากิจกรรมกับกลุม่ ผู้เป้าหมายที่เรี ยกว่า On Ground
การสื่อสารการตลาดทัง้ 3 รู ปแบบสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ ผ่านเนื ้อหาและสาระสาคัญที่เป็ นหัวใจของแต่ละ
รายการ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ สร้ างกระแสให้ คนกลับมาดูรายการที่กาลังออกอากาศทางหน้ าจอโทรทัศน์ รับรู้
เกี่ยวกับคุณค่าของรายการนันๆ
้ เกิดการส่งต่อพูดถึงอย่างกว้ างขวาง ซึง่ ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความนิยมของสถานีไทย
พีบีเอสต่อไป

รู ปแบบและกระบวนการสื่อสารการตลาด On Air
การผลิตและจัดทา Spot Promote รายการและวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์ รายการ
การผลิตสปอตโปรโมทรายการ และการส่งมอบวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์ เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้ างรายการ
สปอตโปรโมทรายการ ประกอบด้ วยสปอตประเภทต่างๆ ดังนี ้
 Teaser Spot คือ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างและกระตุ้นความสนใจรายการ โดยเฉพาะรายการใหม่ที่
ออกอากาศเป็ นครัง้ แรกในไทยพีบีเอส หรื อรายการเดิมที่เคยออกอากาศมาแล้ วและกลับมาผลิตใหม่ในฤดูกาล
ใหม่ สปอตโปรโมทประเภทนีอ้ าจออกแบบผลิตเป็ นชุดสันๆ
้ หลายชุด ออกอากาศติดต่อกันในระยะ เวลาที่
กาหนดตามความเหมาะสมให้ เหมาะสมกับรู ปแบบและกลยุทธ์ ที่เหมาะสมในการกระตุ้นและสร้ างจุดสนใจ
ให้ แก่รายการโดยให้ ข้อมูลที่จาเป็ นแก่ผ้ ชู มได้ แก่ วัน -เวลา ออกอากาศ, ผู้ดาเนินรายการ, แนวคิดหลัก, ข้ อมูลที่
น่าสนใจอื่นๆ
 สปอตโปรโมทรายการในแต่ละตอน เพื่อนาเสนอแนวคิดโดยย่อ เรื่ องย่อ ประเด็นของการนาเสนอรายการในแต่
ละตอน จุดที่นา่ สนใจชวนให้ ติดตามรับชม ฯลฯ
 สปอตโปรโมทกลาง ที่มีเนื ้อหาเพื่ออธิบายลักษณะรายการโดยทัว่ ๆไป
 สปอตแจ้ งการเปลีย่ นแปลง ข้ อมูลรายการ เช่น วัน เวลา ออกอากาศ
 สปอตกิจกรรมรายการ แจ้ งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของรายการ
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ประเภท Spot
Teaser Spot
สปอตแจ้ งวันเริ่ ม
ออกอากาศ

ยาว/วินาที
7-15
30-45

สปอตรายการในแต่ 30
ละตอน
สปอตกลาง

30

สปอตแจ้ งการ
เปลีย่ นแปลง
สปอตกิจกรรม
รายการ

รายละเอียดสปอตโปรโมท
การส่งมอบ
เนื ้อหา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
สร้ างประเด็นน่าสนใจ
ไม่ น้ อยกว่ า 15 วั น ภาพรวม/จุดเด่น/วัน
ก่อน
เวลา-ออกอากาศ
รายการเริ่ ม
ออกอากาศ
ไม่น้อยกว่า 10 วัน
เนื ้อหาในแต่ละตอน
วันเวลา-ออกอากาศ
ภาพรวม/จุดเด่น

30

ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อน
รายการเริ่ มออก
อากาศ
เดือนละ 1 Spot
ไม่น้อยกว่า 10 วัน

30-45

ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ข้ อมูลกิจกรรม

หมายเหตุ

หากเปลีย่ นแปลง
เวลาออก
อากาศ
เปลีย่ นภาพ
รายการทุกเดือน

ข้ อมูลที่เปลีย่ นแปลง

หากเปลีย่ นแปลง
เวลาออก
อากาศต้ องแก้ ไข

สปอตโปรโมทรายการมีความสาคัญ การส่งมอบสปอตโปรโมทรายการล่าช้ าหรื อมีข้อความไม่ครบถ้ วน มีผลต่ อ
การประชาสัมพันธ์รายการ สปอตโปรโมทรายการทุกประเภท ต้ องผ่านการตรวจสอบคุณภาพทังด้
้ านเนื ้อหา คุณภาพด้ าน
เทคนิคอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพรายการปกติทวั่ ไป
นอกจากการประชาสัมพันธ์รายการด้ วยสือ่ สปอตโปรโมทรายการทางสื่อโทรทัศน์แล้ ว ไทยพีบีเอส ยังใช้ สื่ออื่น ๆ
ในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสือ่ โทรทัศน์ เช่น สือ่ ออนไลนต่างๆ ได้ แก่ เว็บไซต์ของ ไทยพีบีเอส ที่ www.thaipbs.or.th สื่อ
สิง่ พิมพ์และสือ่ อื่นๆ ผู้ผลิตรายการต้ องสนับสนุนข้ อมูลรายการ รวมทังวั
้ สดุอื่น เช่น ข้ อมูลเนื ้อหารายการย่อรวม (Line Up)
เนื ้อหารายการในแต่ละตอน ภาพนิ่งที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมต่อการนาไปใช้ ในสือ่ ประเภทต่างๆ ส่งมอบให้ ตามวันที่กาหนด
UU

UU

รูปแบบสาหรับการผลิตสปอตโปรโมทรายการ
การใช้ ตราสัญลักษณ์ ไทยพีบีเอส สปอตโปรโมทรายการทุกชิ ้น ทุกประเภท ต้ องปรากฎตามสัญลักษณ์ ไทยพีบี
เอส ที่มีรูปแบบ สัดส่วน ความถูกต้ อง ครบถ้ วน มีความชัดเจน สี การจัดวาง ตามข้ อปฏิบตั ิ
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การใช้ ภาพ Graphic Format
ไทยพีบีเอส ได้ จดั ทา Graphic format ที่มีการจัดวางตาแหน่งที่ถกู ต้ อง เพื่อความสะดวกให้ แก่ ผู้ผลิตรายการ
สามารถดาเนินการ ได้ โดยง่าย เพียงเลือกภาพจากรายการที่มีเนื ้อหาดึงดูดใจ หรื อ มีความโดเด่นเหมาะสาหรับการสือ่ สาร
ชวนแก่การติดตามรับชม การใช้ ตวั หนังสือให้ ใช้ Font ตามรู ปแบบที่ สานักรายการกาหนดสปอตโปรโมททุกชิน้ ให้ ใช้
Plate สาเร็ จรูปแสดงภาพลักษณ์ ไทยพีบีเอส เป็ นภาพสุดท้ ายทุกสปอต
การใช้ เพลงประกอบสปอตโปรโมทรายการ
รายการที่ Jingle หรื อเพลงประจารายการ สามารถนามาใช้ ประกอบในสปอตโปรโมทรายการ หากรายการใดไม่
มี Jingle หรื อเพลง ประจารายการ สามารถขอรับเพลง Station ID. ของไทยพีบีเอสซึ่งขอรับได้ ที่ ฝ่ ายส่งเสริ ม รายการ
สานักรายการ ในส่วนหัวและท้ ายของสปอตโปรโมทรายการทุกสปอตให้ ใช้ เสียง Sound Effect ที่ ไทยพีบีเอสจัดไว้ ให้

รู ปแบบและกระบวนการสื่อสารการตลาด Online
ปั จจุบนั ในสัญญาจ้ างมักมีการกาหนดให้ ผ้ ผู ลิตส่งมอบวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์ ในช่องทาง Online ด้ วยในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ผลิตคลิปสันเพื
้ ่อประชาสัมพันธ์ ตอนละ 1 คลิป หรื อออกแบบภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ รายการตอนละ 1
ภาพ เป็ นต้ น โดยมีเจ้ าหน้ าที่ครี เอทีฟออนไลน์ทาหน้ าที่คอยติดตามความเคลื่อนไหว และผลิตเนื ้อหาประชาสัมพันธ์ เสริ ม
จากที่ผ้ ผู ลิตทามาแล้ วด้ วยตามความเหมาะสม ซึ่งการประชาสัมพันธ์ รายการผ่านช่องทางออนไลน์แบ่งเป็ น 3 ช่วงเวลา
ดังนี ้
1. ช่ วงก่ อนรายการออกอากาศ
ลักษณะการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารเกี่ ยวกับรายการมีหลายรู ปแบบให้ เหมาะกับความสนใจของผู้รับสื่อ
ออนไลน์ เช่น การนา Spotที่ออกอากาศมาแชร์ ในสื่อ Online มีการจัดทา Facebookแฟนเพจของรายการโดยให้ ผ้ ผู ลิต
ดูแล การนาเนื ้อหาแวดล้ อมที่เกี่ยวกับรายการมาทาเป็ น Spot, Trailer, Taeserคลิปสันๆ
้ หรื อทาภาพ Infographicทาภาพ
โควตคาพูด หรื อทาอัลบัมภาพเล่
้
าเรื่ องใน Facebook
การสื่อสารก่อนรายการออกอากาศ เป็ นการสร้ างพื ้นที่ของเนื ้อหาในรายการให้ เกิ ดขึ ้นในสื่อออนไลน์ หรื อเป็ น
การสร้ างเสียงอื ้ออึงให้ คนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่ องราวนันๆที
้ ่เรี ยกว่า Buzzเช่น ก่อนออกอกาศสารคดีเรื่ องสมการหนี ้ อาจจะทา
สื่อเรื่ อง 10 อันดับหนีท้ ี่คนไทยเป็ นมากที่สดุ ออกมาเพื่อสร้ างกระแสให้ คนเกิดการพูดถึง หรื อสร้ างกระแสเรื่ องสารคดี
โยเดียที่คิด(ไม่)ถึงด้ วยประเด็นให้ ฉกุ คิดว่าคนไทยกับคนพม่าเป็ นพี่น้องกัน
2. เมื่อรายการกาลังออกอากาศ
นาประเด็นที่เป็ นเนื ้อหาหลักมาในรายการแต่ละตอนมาย่อยเป็ นคลิปสันๆ
้ อาจเป็ นคลิปสัมภาษณ์จากรายการ
หรื อคลิปสรุ ป นอกจากนันอาจท
้
าภาพ Infographic ภาพโควตคาพูด หรื ออัมบัมภาพเล่
้
าเรื่ องใน Facebookเพื่อให้ เกิด
การส่งต่อ แล้ วเข้ าใจบริ บทของรายการแต่ละตอน
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ตัวอย่ างภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ออนไลน์
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3. เมื่อรายการออกอากาศจบแล้ ว
มีการรวบรวมคุณค่าของรายการผลิตเป็ นสือ่ รูปแบบต่างๆ เช่นอาจไปทา Vox Pop สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้คน
ในสังคมเกี่ยวกับประเด็นเนือ้ หารายการ หรื อทาคลิปรวมสรุ ปประเด็นสาคัญ สรุ ปความสาเร็ จของแต่ ละรายการที่ได้
ออกอากาศไปแล้ ว

รูปแบบของสื่อที่ใช้ ในการสื่อสารการตลาดออนไลน์ อาทิ
- Spot , Trailer, Taeser รายการ หรื อคลิปสันๆ
้ เพื่อสร้ างกระแสส่งต่อและการบอกต่อปากต่อปาก
- ภาพ Infographic ที่นา่ สนใจ
- ภาพโควตคาพูดที่โดนใจจากรายการ
- สร้ างอัมบัมภาพใน
้
Facebook โดยทาภาพหลายภาพ เพื่อเล่าเรื่ องราวต่อเนื่องกัน

รู ปแบบและกระบวนการสื่อสารการตลาด On Ground
นอกจากการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ผ่านรู ปแบบ On Air และ Online แล้ วรายการไทยพีบีเอสยังมีการจัด
กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากแผนการผลิตรายการต่างๆ เช่นแผนการรณรงค์กลุ่มรายการสาหรับเด็ก ครอบครัว ที่มีการจัด
กิจกรรมให้ เด็กและครอบครัวเข้ ามาทากิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ต่างๆ ในช่วงปิ ดเทอม กลุม่ รายการที่นาเสนอประเด็น
ทางสังคมจัดกิจกรรมเสวนา หรื อกิจกรรมที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับเนื ้อหาในรายการเพื่อสร้ างคุณค่าต่อเนื่องสู่สงั คม หลาย
รายการมีการกาหนดในสัญญาจ้ างให้ ผ้ ผู ลิตจัดกิจกรรมอย่างน้ อย 1 ครัง้ เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้ างคุณค่าเพิ่มให้ กบั
รายการ
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การเชื่อมโยงการสื่อสารการตลาด On Air, Online, On Ground
การสื่อสารการตลาดทัง้ 3 รู ปแบบหากมีการเชื่อมโยงเข้ าด้ วยกันจะทาให้ เกิดผลกระทบที่มากขึ ้น เช่น นาสิ่งที่
ออนแอร์ มาปรับใหม่เพื่อสือ่ สารในออนไลน์ หรื อเมื่อจัดกิจกรรม On Ground มีการทา Live แชร์ ใน Facebook หรื อมีการ
ถ่ายทาและตัดต่อทาคลิปกิจกรรมเพื่อนาไปแชร์ ในสือ่ ออนไลน์ หรื อออกอากาศในหน้ าจอรายการก็ได้
ทังนี
้ ้หัวใจสาคัญของการสือ่ สารการตลาดคือ การสือ่ สารประเด็นสาคัญที่นา่ สนใจเข้ าสูก่ ารรับรู้ของสาธารณะ ซึง่
จุดมุง่ หมายสาคัญนอกเหนือจากการสร้ างกระแส ยังต้ องคานึงถึงเป้าหมายที่สถานีโทรทัศน์ ยงั คงต้ องการอยู่เสมอ นัน่ คือ
ทาอย่างไรให้ ผ้ ชู มหันมาติดตามดูรายการนันๆ
้ ผ่านหน้ าจอโทรทัศน์ให้ เพิ่มมากขึ ้นด้ วย
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ส่ วนที่ 9:
การผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางออนไลน์ (OTT)
การผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางออนไลน์
ไทยพีบีเอสมีนโยบายขยายช่องทางการรับชมเนื ้อหาเพื่อเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคและรองรับกับ การเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิทศั น์สื่อ จึงมีโครงการสร้ างOTT Platform (Over-The-Top TV)หรื อ SVOD ของไทยพีบีเอสชื่อ*VIPA Channel โดย
มุ่งหวังเป็ นพื ้นที่แห่งการเรี ยนรู้ ใหม่ลา่ สุดในรู ปแบบ OTT ที่ตอบสนองทุกความกระหายใคร่ ร้ ู ทงสาระความรู
ั้
้ ที่น่าเชื่อถือ
และตรวจสอบได้ รวมไปถึงรายการบันเทิงที่มีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย
โดยช่องทางการสือ่ สารใหม่ลา่ สุดจากไทยพีบีเอส ในรู ปแบบ SVOD หรื อ Subscription-Video On Demand ที่
ตอบสนองความต้ องการของผู้ชมทังภาพและเสี
้
ยง รวมถึงการสร้ างพื ้นที่ในการเข้ าถึงแก่ผ้ คู นทุกเพศทุกวัย โดยจะมีการ
ผลิตและจัดหารายการจากแหล่งต่างๆ ได้ แก่ การซื ้อลิขสิทธิ์ การจ้ างผลิตใหม่ รายการความร่ วมมือกับเครื อข่ายและการ
บริ หารจัดการรายการเดิมที่เคยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
*VIPA = VISION+PASSION

ตัวอย่ าง : การแบ่ งสัดส่ วนของรายการ
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เป้าหมายของ VIPA Channel
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการรั บสื่อของคนรุ่ นใหม่ที่ รับสื่อทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ การเกิ ดขึน้ ของ
สถานีโทรทัศน์ออกอากาศทางออนไลน์ VIPA Channel จึงเป็ นสถานีโทรทัศน์แห่งอนาคตที่ ไทยพีบีเอสตังใจจั
้ ดทาขึ ้นเพื่อ
สนองความต้ องการและเข้ าถึงผู้ชมกลุม่ เป้าหมายได้ มากยิ่งขึ ้น
คุณลักษณะสาคัญของ VIPA Channel
1. น่ าเชื่อถือ ใช้ อ้างอิงได้ ข่าวสารหรื อความรู้ มีความน่าเชื่อถือ ข้ อมูลถูกต้ อง ทันสมัย สามารถใช้ เป็ นแหล่ง
อ้ างอิงข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ าได้
2. วางใจได้ VIPA เป็ นบริ การ SVOD ที่ถกู ออกแบบให้ เข้ าถึงได้ สาหรับทุกเพศทุกวัย เนื ้อหามีความปลอดภัย
เป็ นสือ่ ที่สามารถแนะนาให้ คนในครอบครัวรับชมได้ อย่างสบายใจในฐานะสือ่ ของครอบครัว
3.ไม่ มีค่าบริการ เป็ นบริ การ SVOD ที่แตกต่างจาก VOD รายอื่นตรงที่ VIPA ไม่มีการเก็บค่าบริ การในทุกกรณี
และยังไม่มีโฆษณารบกวนด้ วย
4. รองรับบริการคนพิการด้ วยระบบ AD และ CCสาหรับรองรับการรับชมของคนพิการทางการได้ ยินและคน
พิการทางสายตา ซึง่ ถือเป็ น VOD เจ้ าแรกและเจ้ าเดียวในเอเซียอาคเนย์ที่รองรับการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของคนพิการ
กลุ่มเป้าหมายของ VIPA Channel
1. แบ่ งตามช่ วงอายุ ตอบสนองความอยากรู้ของทุกกลุม่ ช่วงวัย ซึง่ สามารถแบ่งเป็ นกลุม่ ใหญ่ๆได้ ดงั นี ้
•Kids2-11 Yวัยเด็ก คือวัยแห่งการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างพัฒนาการที่เหมาะสมสาหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
•Teens 12-19 Yวัยทีน วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรี ยมพร้ อมพัฒนาการสูผ่ ้ ใู หญ่ เป็ นวัยที่เข้ าถึงสื่อได้ ง่าย
เรี ยนรู้ความเปลีย่ นแปลงได้ อย่างรวดเร็ ว และกระหายเรื่ องราวใหม่ๆ
•YOUNG ADULTS 20-30 Y เป็ นวัยที่เข้ าถึงสื่อได้ ง่าย เรี ยนรู้ ความเปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็ ว และกระหาย
เรื่ องราวใหม่ๆ ที่นา่ สนใจและมีเสน่ห์ดงึ ดูดมากพอสาหรับพวกเขา
•ADULTS 30-50 Y กลุม่ คนวัย Gen X และ Y ที่เติบโตในยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่ สนใจ
รายการสารคดี ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ความบันเทิงที่มีคณ
ุ ภาพ และการเข้ าถึงที่รวดเร็ วและสะดวก
•MIDDLE AGE 50-60 Y กลุม่ Baby Boomer ที่มีประสบการณ์ชีวิต ต้ องการเสพสาระบันเทิงที่มีคณ
ุ ภาพ ตอบ
โจทย์ความต้ องการทังทางร่
้
างกายและจิตใจ ในการที่จะเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ พร้ อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนมากมายที่
เชื่อมต่อบนเครื อข่ายคุณภาพร่วมกัน
•SENIOR CITIZENS 60+Y รองรับความต้ องการของผู้สงู วัย ด้ วยคอนเทนต์ที่มีประโยชน์และสร้ างภูมิค้ มุ กัน
ทางความคิดสาหรับผู้ชมที่สามารถเลือกติดตามชมได้ ตลอดทังวั
้ น
2. แบ่ งตามรสนิยม ความสนใจหรื อความชื่นชอบ ซึง่ ในแต่ละช่วงอายุก็จะมีความสนใจแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แบ่งได้ ดงั นี ้
•Trendy กลุม่ คนที่ทนั สมัย ตามกระแสความเคลือ่ นไหวของโลก Update ทุกกิจกรรม
•Thoughtful กลุม่ นักคิด ชื่นชอบเนื ้อหาที่ให้ สาระความรู้
•Nostalgia เป็ นคาที่ใช้ ในความหมายแทนการคิดคานึงถึงอดีต ถึงช่วงเวลาที่ผ่านไป แทนกลุม่ คนที่มกั ผูกพัน
และคิดถึงอดีต มีความสุขกับเรื่ องราวเก่าๆ โดยมองว่าความทรงจาที่ผา่ นมาในอดีตนันยั
้ งมีชีวิต และคงอยูไ่ ปตลอด
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•Social Concern กลุม่ ที่เป็ นห่วงความเป็ นไปของสังคม หวังจะให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในสังคมไปในทางที่ดีขึ ้น
•Delightful กลุม่ ผู้ที่ชอบความรื่ นรมย์สนุกสนาน ชอบเนื ้อหาเพื่อความบันเทิงผ่อนคลาย
เนือ้ หาของ VIPA Channel แบ่ งได้ ดังนี ้
1. VIPA Live รายการสดที่แปลกใหม่และสร้ างสรรค์ รองรับผู้ชมที่แตกต่างกัน
2. VIPA Archive รายการเก่าที่มีคณ
ุ ค่าบนฐานข้ อมูลของไทยพีบีเอสนามารวบรวมและจัดการเรี ยบเรี ยงเพื่อให้
ทุกคนสามารถเข้ าถึง
3. VIPA Original รายการใหม่ที่รับชมได้ เฉพาะทาง VIPA ออกแบบเพื่อให้ เหมาะสมกับความต้ องการที่แตกต่าง
กันของผู้ชมในแต่ละช่วงวัย และการไม่มีโฆษณา
4.VIPA User Generated พื ้นที่สาธารณะแห่งโลกออนไลน์ที่ให้ ทุกคนสามารถสร้ างสรรค์รายการของตนและ
นาเสนอออกสูส่ าธารณะภายใต้ การสนับสนุนของทีมงานมืออาชีพจากไทยพีบีเอส
ประเภทของเนือ้ หา
สามารถแบ่งได้ ตามประเภทของเนื ้อหา (Genres) และแบ่งตามความสนใจ(Categories)
1. Genresชนิดของเนือ้ หา ได้ แก่
• Documentary กลุม่ รายการสารคดีที่มีคุณภาพ ทังไทยและต่
้
างประเทศ รวมถึงสารคดีจากผู้ผลิตอิสระ มี
เนื ้อหาที่หลากหลาย และมีคณ
ุ ค่าในแบบสือ่ สาธารณะเพื่อตอบสนองผู้ชมทุกเพศทุกวัย
• Variety, Reality รายการปกิณกะที่มีการนาเสนอที่น่าสนใจ แปลกใหม่ มีเนื ้อหาที่มีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า
สอดคล้ องกับนโยบายขององค์กร
• Series, Film รายการบันเทิงทังในรู
้ ปแบบภาพยนตร์ และทีวีซีรี่ส์ที่มีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ค่ามากกว่าความบันเทิง
อย่างเดียว มีเนื ้อหาที่เหมาะสมกับทุกคนในครอบครัว
• News & Factual รายการข่าวและสาระประโยชน์เพื่อรู้ เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นรอบตัว
เพื่อให้ เราสามารถเผชิญหน้ ากับการ Disturbing ที่กาลังเกิดขึ ้นได้
• Kids & Family รายการเด็กเพื่อส่งเสริ มพัฒนาการสาหรับเยาวชน ทังในรู
้ ปแบบการ์ ตนู แอนิเมชัน่ ไปจนถึง
รายการเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้สาหรับลูกน้ อยไปจนถึงเด็กโต เพื่อให้ เด็กๆ เติบโตขึ ้นอย่างสมวัย
2. แบ่ งตามความสนใจของผู้ชม ได้ แก่
• Inspire รายการเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ
• Art & Culture รายการศิลปวัฒนธรรม
• Knowledge & Education รายการเพื่อการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
• Food รายการอาหารเพื่อคุณภาพชีวิต
• Travel & Adventure รายการท่องเที่ยว ผจญภัย
• Lifestyle รายการวิถีชีวิต
• Health & Medical รายการเพื่อสุขภาพและการแพทย์
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• Music รายการดนตรี และสุนทรี ย์
• News & Factual รายการข่าวและสถานการณ์
• Kids & Family รายการเด็กและครอบครัว
• Sport รายการกีฬา
• Tech & Science รายการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
• Political รายการการเมือง
• Media Literacy รายการรู้เท่าทันสือ่
• Drama & Sit Com รายการละครและสุขนาฏกรรม
• Wellness รายการเพื่อคุณภาพชีวิต
• Philosophy & Religion รายการปรัชญาและศาสนา
• Agriculture รายการเพื่อการเกษตร
• Environment รายการเพื่อสิง่ แวดล้ อม
โดยประเภทของเนื ้อหายังสามารถแบ่งเป็ นกลุม่ ย่อยได้ อีกตามความสนใจเฉพาะของกลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกัน
ไป และยังสามารถจัดเรี ยงได้ ตามความชอบ ความต้ องการของผู้ชมได้ อีกด้ วย
ความพิเศษของเนือ้ หารายการใน VIPA Channel
1. มีพื ้นที่สาหรับรายการเพื่อกลุม่ เป้าหมายที่หลากหลายมากขึ ้น เนื่องจากไม่มีข้อจากัดด้ านเวลาออกอากาศ
เช่นช่องสถานีโทรทัศน์
2. สามารถผลิต รายการที่มี เนือ้ หาที่ลึก ขึน้ หรื อนาเสนอประเด็น ที่อ่อ นไหวบางอย่า งได้ เพิ่มขึน้ เพราะไม่มี
ข้ อจากัดด้ านการเซ็นเซอร์ เหมือนรายการที่ออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์
3. รายการใน VIPA Channel เป็ นรายการที่สามารถผลิตรายการที่ให้ บริ การล่ามภาษามือคาบรรยายแทนเสียง
(Closed Captions)และเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) สาหรับคนพิการทางการได้ ยินและคนตาบอดได้ มากขึ ้น
กว่ารายการที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เนื่องจากมีความยืดหยุน่ ในเรื่ องเวลาสาหรับขันตอนการผลิ
้
ตมากขึ ้น
2. อาจมีการนารายการที่ออกอากาศทางช่องหน้ าจอโทรทัศน์ไปแล้ วมาตัดต่อใหม่เพื่ อให้ เหมาะสมและแปลก
ใหม่สาหรับกลุม่ ผู้ชมทางVIPA Channel เช่น อาจเป็ นรายการเวอร์ ชนั่ Director Cut หรื อรายการเวอร์ ชนั่ ตัดต่อใหม่ที่นา
เนื ้อหาบางส่วนที่จาเป็ นต้ องตัดออกเพื่อให้ ออกอากาศทางโทรทัศน์ได้ มาใส่ไว้ ในเวอร์ ชนั่ VIPA Channel ที่มีข้อจากัดด้ าน
การเซ็นเซอร์ น้อยกว่า เป็ นต้ น

กระบวนการผลิตรายการ OTT
รายการที่ผลิตเพื่อออกอากาศในช่องOTT ใช้ ระเบียบในการจัดซื ้อจัดจ้ าง กระบวนการผลิตรายการ มาตรฐาน
และข้ อกาหนดด้ านเทคนิคการผลิตรายการการส่งมอบและการตรวจรับรายการเหมือนกับรายการที่ออกอากาศทางช่อง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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ส่ วนที่ 10:
การจัดเตรี ยมรายการเพื่อเผยแพร่ ต่างประเทศ
แนวทางการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ ต่างประเทศ
แนวคิดในการผลิตรายการเพื่อนาไปเสนอเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ ในต่างประเทศ เพื่อสร้ างรายได้ ให้ กับสถานี เป็ น
แนวคิดที่ไทยพีบีเอสเริ่ มดาเนินการมาระยะหนึง่ แล้ ว โดยมีแนวทางในการดาเนินการดังนี ้
1. เลือกรายการที่มีศกั ยภาพในการเผยแพร่ตา่ งประเทศ ดาเนินการผลิตทังแนวคิ
้
ด เนื ้อหาและรูปแบบให้ มีความ
เป็ นสากล มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ และมี ค วามน่ า สนใจส าหรั บ ตลาดต่ า งประเทศ เช่ น รายการสารคดี เ กี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรมไทย อาหารไทย สถานที่ทอ่ งเที่ยวไทย เป็ นต้ น
2. ร่วมมือกับผู้ผลิตอิสระที่มีศกั ยภาพในการนาเสนอรายการออกสูต่ ลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิตอิสระที่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศ ผู้กากับอิสระ หรื อบริ ษัทผู้ผลิตสารคดีที่ได้ รับรางวัลระดับนานาชาติ
3. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศเพื่อร่วมผลิตรายการออกอากาศในระดับสากล โดยเฉพาะองค์กร
สือ่ สาธารณะเช่นเดียวกัน เช่น KBS ของเกาหลีใต้ เป็ นต้ น

รายการที่มีศักยภาพในตลาดต่ างประเทศ
1. รายการสารคดี
สารคดี ที่น าเสนอเกี่ ยวกับ ศิลปวัฒ นธรรม สถานที่ ท่อ งเที่ ยวของไทย โดยน าเสนอด้ ว ยแนวคิดที่ แปลกใหม่
น่าสนใจ มีความเป็ นสากล รวมถึงมีคณ
ุ ภาพในกระบวนการผลิต เป็ นประเภทของรายการที่มีศกั ยภาพในการขายมาก
ที่สดุ ในขณะนี ้ รวมถึงยังเป็ นรายการในแนวทางที่ไทยพีบีเอสมีความเชี่ยวชาญในการผลิต

2. รายการละคร ซีรีส์
ละครไทยทีแ่ นวคิดสากลมีศกั ยภาพในการเผยแพร่ ออกสูต่ ่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้ านได้ โดยอาจ
เลือกผลิตละครที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคนในภูมิภาค หรื อละครที่สามารถสร้ างแรงบันดาล
ใจให้ กบั ผู้คนได้ แบบไม่เลือกเชื ้อชาติศาสนา เป็ นต้ น
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ภาคผนวก
ข้ อควรระวังที่ต้องใส่ ใจ
 การละเมิดสิทธิ
มีข้อควรระวังเกี่ยวกับการนาเสนอภาพและเรื่ องราวของบุคคลในรายการ เช่น การไม่ถ่ายภาพหรื อนาเสนอภาพ
ของเหยื่ออาชญากรรม ผู้ต้องสงสัยว่ากระทาความผิด การไม่ถ่ายภาพของคนที่ไม่ยินยอม การไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัว
ด้ านต่างๆ ของประชาชนในรายการ เป็ นต้ น
 การเคารพความแตกต่ างหลากหลายของคนในสังคม
ไม่ควรมีเนื ้อหาที่ส่อไปในทางเหยียดคนกลุม่ คนต่างๆ ที่หลากหลายในสังคม เช่น เหยียดเพศสภาพ ชาติพนั ธุ์
ฐานะทางเศรษฐกิจ ความคิดเห็นทางการเมือง เป็ นต้ น
 การนาเสนอประเด็นที่อ่อนไหวหรือยังเป็ นที่ถกเถียง (Sensitive or Controversial Topics)
การนาเสนอประเด็นทางสังคมที่ยงั เป็ นที่ถกเถียงในรายการต้ องเปิ ดพื ้นที่เพื่อรับฟั งความคิดเห็นของทุกฝ่ าย ทัง้
ฝ่ ายที่เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย เพื่อให้ เกิดข้ อสรุปหรื อทางออกที่สร้ างสรรค์สาหรับทุกฝ่ าย

ข้ อบังคับว่ าการผลิตและจัดหารายการ องค์ การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้ อบังคับว่าจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการพ.ศ 2552
- ข้ อบังคับว่าจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ 2552
- คาสั่ง องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 64/2553 เรื่ องการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิงานสานักรายการว่าด้ วยการปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้ผลิตรายการ
พ.ศ 2555
- หลักเกณฑ์ส นับสนุนเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ พ.ศ
2559
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Q&A (คาถามที่พบบ่ อย)
คาถาม: รายการของไทยพีบีเอสมาจากที่ใดบ้ าง
มีรายการที่ไทยพีบีเอสผลิตเอง ร่ วมผลิตกับผู้ผลิตอิสระ จัดซื ้อจากต่างประเทศ และไทยพีบีเอสร่ วมมือผลิตกับ
หน่วยงานภายนอก
คาถาม: ผู้ผลิตที่สนใจจะเป็ นผู้ผลิตรายการให้ ไทยพีบีเอสต้ องทาอย่ างไร
ผู้ผลิตรายการควรเริ่ มจากศึกษาแผนการจัดทารายการประจาปี ของไทยพีบีเอส ทาความเข้ าใจนโยบายสื่อ
สาธารณะของทางสถานี ซึ่งในการผลิตรายการตามชนิดและประเภทรายการให้ ครบถ้ วนเป็ นไปตามแผนจัดทารายการ
ประจาปี กาหนดไว้ ทางไทยพีบีเอสอาจมีการประกาศให้ ผ้ ผู ลิตรายการยื่นข้ อเสนอรายการ โดยสานักรายการจะประกาศ
สาธารณะเชิญผู้ผลิตรายการยื่นความจานงค์และข้ อเสนอรายการตาม TOR (Term of Reference) ที่ไทยพีบีเอสกาหนด
เป็ นคราวๆ ไป ผู้ผลิตสามารถดูประกาศแจ้ งได้ ทางหน้ าจอไทยพีบีเอส ทางเว็บไซต์ของไทยพีบีเอส สามารถขอรับ TOR
และยื่น ข้ อเสนอรายการตามเงื่ อนไขที่ ก าหนดได้ วิธี นี เ้ ป็ นการยื่น ข้ อ เสนอเพื่ อรั บ จ้ า งดาเนิ นการผลิตรายการที่ ท าง
ไทยพีบีเอสได้ วางแนวคิดและรูปแบบรายการไว้ แล้ วในเบื ้องต้ น
คาถาม: ไทยพีบีเอสมีกระบวนการเปิ ดรับรายการอย่ างไร
แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
(1) ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครพร้ อมทังตั
้ วอย่างรายการและเอกสารประกอบการสมัครตามที่แจ้ งไว้ ในใบสมัคร โดย
ไทยพีบีเอสเปิ ดรับรายการตลอดทังปี
้ สามารถรับใบสมัครโยตรงที่สานักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย หรื อดาวน์โหลดจาก www.thaipbs.or.th/Commissioning
(2) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรายการ ตามหลักเกณฑ์ของไทยพีบีเอส
(3) ประกาศผลพิ จ ารณาคัด เลือ กทาง www.thaipbs.or.th/Commissioning โดยใช้ ก ระบวนการพิ จ ารณา
ทังหมดไม่
้
เกินกว่า 180 วัน
คาถาม: ผู้ผลิตที่ต้องการยื่นข้ อเสนอรายการ (Commissioning) ต้ องทาอย่ างไร
ผู้ผลิตรายการต้ องเสนอรายการตามขันตอนที
้
่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
กาหนด โดยต้ องนาเสนอสิง่ ต่างๆ ดังนี ้
- ประวัติและผลงานของผู้ผลิตรายการ ซึง่ ประกอบด้ วย
ประวัติทวั่ ไปของผู้ผลิตรายการ ผลงานที่ผา่ นมา(ถ้ ามี) รายชื่อ และประวัติการทางานของทีมงาน
- ข้ อเสนอในการผลิตรายการ โดยระบุข้อมูลโดยละเอียดดังนี ้
แนวคิดรายการ วัตถุประสงค์ของรายการ รูปแบบรายการหรื อประเภทของรายการ เช่น เกมโชว์ สารคดี รายการ
เด็กและเยาวชน ภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น ความยาวของรายการ ความถี่ในการออกกากาศ กลุม่ เป้าหมาย
โครงสร้ างรายการ และ/หรื อลาดับการนาเสนอเนื ้อหารายการ รายชื่อพิธีกร ผู้เข้ าร่ วมรายการ ประมาณการงบประมาณ
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การจัดทา ตัวอย่างรายการ(Demo) บทรายการโดยละเอียด อย่างน้ อย 1-2 ตอน แผนงานการผลิตรายการตามจานวน
ตอนที่เสนอ กรอบระยะเวลาในการผลิตรายการ และอื่นๆ ที่คณะอนุกรรมการคัดสรรรายการต้ องการเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ทังนี
้ ้การเปิ ดรับข้ อเสนอรายการไทยพีบีเอสให้ ความสาคัญกับแนวคิด รูปแบบที่สร้ างสรรค์ รวมถึงเนื ้อหารายการ
ที่ตอบโจทย์ประเด็นสาคัญที่ไทยพีบีเอสต้ องการนาเสนอ ดังนันผู
้ ้ ผลิตที่นาเสนอรายการควรศึกษาประเด็นสาคัญหรื อ Keys
Issues Baseซึ่งเป็ นเนือ้ หาสาระหลักที่สถานีต้องการนาเสนอในช่วงเวลานัน้ เพื่อคิดรู ปแบบและเนื ้อหารายการให้
ตอบสนอง Keys Issues Base ก็จะช่วยให้ มีโอกาสให้ ได้ รับการคัดเลือกมากขึ ้น
คาถาม: ไทยพีบีเอสมีหลักเกณฑ์ ท่ ใี ช้ พิจารณาคัดเลือกรายการอย่ างไร
ไทยพีบีเอสมีการจัดตังคณะท
้
างานพิจารณาคัดเลือกรายการ ซึง่ ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่จากสานักรายการไทยพี
บีเอส และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อความเป็ นกลางและโปร่ งใสในกระบวนการพิจารณาคัดเลือก โดยใช้ หลักเกณฑ์
การคัด เลือกจากประโยชน์ ของเนื อ้ หา คุณภาพของการผลิต วัต ถุป ระสงค์ ของรายการที่สอดคล้ อ งกับนโยบายของ
ไทยพีบีเอส
คาถาม: ลิขสิทธิ์ในการผลิตรายการเป็ นของใคร
ในการจ้ างผลิตรายการให้ ไทยพีบีเอสทุกประเภท ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในรายการต้ องเป็ นตามสัญญาเงื่อนไข
หรื อข้ อตกลงของทังสองฝ่
้
าย
คาถาม: ไทยพีบีเอสมีนโยบายจัดซือ้ ลิขสิทธิ์รายการที่ผลิตไว้ แล้ วอย่ างไร
ไทยพีบีเอสมีนโยบายจัดหารายการที่มีการผลิตไว้ แล้ ว โดยพิจารณาเนื อ้ หาสาระและรู ปแบบรายการที่มีคณ
ุ ค่า
เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะสอดคล้ องกับมาตรา 43 แห่ง พรบ.องค์การฯ และนโยบายด้ านรายการของไทยพีบีเอส ซึ่งมี
แนวทางในการจัดหารายการดังนี ้
- มีเนื ้อหาและรูปแบบรายการสอดคล้ องต่อแนวนโยบายด้ านรายการของสถานี
- มีความคุ้มค่าด้ านราคาลิขสิทธิ์ ข้ อตกลง ในสัญญาซื ้อขายลิขสิทธิ์มีความเหมาะสม
คาถาม: ทาไมไทยพีบีเอสจึงไม่ มีโฆษณาเชิงพาณิชย์
ไทยพีบีเอสเป็ นสื่อสาธารณะที่ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็ นหลัก ดังนัน้ พรบ.องค์การฯ มาตรา 8 ( 1 )จึง
กาหนดให้ ไทยพีบีเอส ไม่เก็บค่าสมาชิกและไม่หารายได้ จากการโฆษณาทังทางตรงและแอบแฝง
้
เพื่อให้ ไทยพีบีเอสไม่ถกู
แทรกแซงจากกลุม่ ทุนทางธุรกิจ
คาถาม: ไทยพีบีเอสใช้ วิธีการใดในการประเมินผลรายการ
ไทยพีบีเอสได้ ดาเนินการจัดทาเครื่ องมือวัดคุณภาพและคุณค่ารายการ โดยใช้ เครื่ องเมือ Media Lab ความนิยม
ควบคูก่ บั การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชม และมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพรายการ
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คาถาม: ทาไมการจัดผังรายการของไทยพีบีเอส จึงมีการเปลี่ยนแปลงบ่ อยๆ
ไทยพีบีเอสมีการปรับเปลีย่ นผังรายการในทุกไตรมาส เพื่อให้ รายการของสถานีมีความหลากหลายจากผู้ผลิต
อิสระต่างๆ และเปิ ดโอกาสให้ ได้ มีช่วงเวลาพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์รายการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ผู้ชมสามารถดาวน์โหลดผัง
รายการล่าสุดของไทยพีบีเอสได้ ที่ program.thaipbs.or.th/schedules/monthly
คาถาม: ไทยพีบีเอสมีการควบคุมเนือ้ หาที่อาจส่ งผลกระทบต่ อเด็กและเยาวชนในด้ านใดบ้ าง
ไทยพีบีเอสมีนโยบายข้ อบังคับในการไม่นาเสนอรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง เช่น การต่อสู้ที่แสดงออกถึง
ความโหดเหี ้ยม การทารุณกรรม รายการที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อศีลธรรม เช่น การยัว่ ยวนทางเพศ อบายมุข และ
การใช้ ถ้อยคาหยาบคาย
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