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บทนา
เพื่อให้ผผู้ ลิตรายการใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานการผลิตรายการตามที่ไทยพีบีเอสกาหนด และเพื่อให้
ได้รายการที่มีคุณภาพสมบูรณ์ท้ งั ด้านเนื้อหา คุณภาพการผลิต เป็ นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ไทยพีบีเอส
กาหนดไว้ สานักรายการจึงจัดทา “ คู่มือผลิตรายการสื่ อสาธารณะ ” ไว้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานด้าน
รายการ “ คู่มือผลิตรายการสื่ อสาธารณะ ” ฉบับนี้เป็ นฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2562
ประกอบด้วยส่ วนต่างๆดังนี้
 หลักการสาคัญของสื่ อเพื่อสาธารณะ
 การปฏิบตั ิงานด้านการผลิตรายการ
 ข้อกาหนดการปฏิบตั ิงานด้านจริ ยธรรมสาหรับผูผ้ ลิตรายการสื่ อสาธารณะ
 ข้อกาหนดและมาตราฐานด้านเทคนิคการผลิตรายการสื่ อสาธารณะ
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หลักการสาคัญของสื่ อเพือ่ สาธารณะ
1) ความทัว่ ถึง (Universality)
สื่ อสาธารณะต้องดาเนิ นการ เพื่อประชาชนทั้งประเทศ ต้องพยายามเข้าถึงทุกคน หรื อ สื่ อสาธาณะต้อง
“ถูกใช้” โดยคนจานวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อความเสมอภาค ความเป็ นประชาธิ ปไตยที่พลเมือง
ทุกคนอยูบ่ นฐานข้อมูลข่าวสารเดียวกัน อย่างไม่แบ่งแยกสถานะทางสังคม หรื อรายได้

2) ความหลากหลาย (Diversity)
สื่ อสาธารณะต้องมีความหลากหลาย อย่างน้อยที่สุดในด้านประเภทของรายการ ผูช้ มผูฟ้ ั งกลุ่มเป้ าหมาย
และเนื้ อหา รวมทั้งประเด็นถกเถียง ทั้งหมายรวมถึงกลุ่มผูผ้ ลิ ตอิสระที่หลากหลาย ไม่ผูกขาดกับกลุ่มหนึ่ ง
แต่เปิ ดโอกาสอย่างกว้างขวางในการเข้าถึง เข้าร่ วมงาน เข้าร่ วมเรี ยนรู ้ ร่ วมพัฒนารายการ สื่ อสาธารณะต้อง
ตอบสนองความสนใจของสาธารณะที่หลากหลาย โดยนาเสนอรายการหลากประเภท ที่แต่ละรายการอาจ
ตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่มที่มีความคาดหวังความต้องการ และลักษณะ การรับสื่ อที่ต่างกัน

3) ความเป็ นอิสระ (Independence)
องค์การเพื่อสื่ อสาธารณะ ต้องมีความเป็ นอิสระมีที่มาของรายได้ที่ประกันความเป็ นอิสระจากรัฐ และ
ทุ นธุ รกิ จ และต้องสร้ า ง หรื อ พัฒนาความยัง่ ยืนของความเป็ นอิ ส ระ ด้วยการได้รับการสนับสนุ นจาก
สาธารณะหรื อประชาชน ผูผ้ ลิตสื่ อสาธารณะต้องมี เสรี ภาพ และความเป็ นอิสระด้วยจริ ยธรรมวิชาชี พ และ
ความรั บ ผิดชอบต่อสั ง คม สื่ อสาธารณะต้องเป็ นกลาง ส าหรั บการแสดงความคิ ดเห็ นที่ เ ป็ นอิ ส ระ เป็ น
ช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ที่แตกต่างกัน และต้องสร้างกลไกการไหลเวียน
ของข้อมูลข่าวสารที่เสรี อันเป็ นหลักการสาคัญของการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนของสังคมประชาธิ ปไตย
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4) การปกป้องสิ ทธิส่วนบุคคลและสิ ทธิมนุษยชน (Human Right Protection) :
สื่ อสาธารณะ ต้องเคารพศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ไม่ล่วงละเมิ ดส่ วนบุคคลและครอบครัว เว้นเสี ยแต่
ความจาเป็ นเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของมหาชนส่ วนใหญ่ ต้องคานึ กถึงและถื อปฏิ บตั ิในหลักการสิ ทธิ
มนุษยชนในทุกขั้นตอนการทางาน และในการผลิตรายการต่าง ๆ

5) ความแตกต่ างเฉพาะตัว (Distinctiveness)
สื่ อสาธารณะต้องมีความแตกต่างที่โดดเด่นด้วยคุณลักษณะของรายการที่มีมาตรฐานและรสนิยม เนื้อหา
รายการต้องแตกต่างจากสื่ ออื่น จนทาให้ผชู ้ มผูฟ้ ั งสามารถแยกแยะได้ในความแตกต่างของคุณภาพ คุณค่า
จุดยืน และลักษณะเฉพาะของสื่ อสาธารณะ โจทย์ของสื่ อสาธารณะจึงมิใช่ แค่การผลิ ตรายการที่สื่ออื่นไม่
สนใจผลิต แต่ควรมีท้ งั ยุทธศาสตร์ และจุดมุ่งหมายเพื่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ที่สร้าง
ความแตกต่าง ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการนาเสนอมีมาตรฐานตามหลักการแห่ งวิชาชี พมีรสนิ ยม มีความสุ ภาพ
ที่ เหมาะสมสอดคล้อง กับ ธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติ บรรทัดฐานและค่ า นิ ย มของชุ ม ชนสั ง คมนั้น ๆ ผูผ้ ลิ ตสื่ อ
สาธารณะ ต้องเป็ นผูน้ าในการพัฒนารายการต้นแบบ

6) ความมีส่วนร่ วม (Participation)
เป็ นคุณลักษณะสาคัญของสื่ อ ที่ยึดค่านิ ยมประชาธิ ปไตยทั้งในกระบวนการ และเป้ าหมายการทางาน
การมี ส่ ว นร่ วมในระดับ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน คื อ วัฒนธรรมการท างานด้านรายการที่ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ ระดม
ความคิด ร่ วมกันพัฒนาและประเมินคุณภาพ คุณค่า ที่คานึงถึงความคุม้ ค่าใช้จ่ายในการทางานเพื่อประโยชน์
สาธารณะเป็ นสาคัญ ส่ วนการมีส่วนร่ วมกับสังคม คือ การเปิ ดโอกาสให้สังคม อันหมายถึ งผูร้ ับสื่ อที่เป็ น
ปั จเจก และกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ได้มีช่องทางในการแสดงความคิ ดเห็ น ความต้องการข้อเสนอแนะ ไป
จนถึงการร้องเรี ยนเมื่อเห็นว่าองค์การปฏิบตั ิงานไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นไปตามพันธกิจและจริ ยธรรม รวมทั้งการ
เปิ ดโอกาสให้แก่ผผู ้ ลิตรายการอิสระภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการผลิตและเผยแพร่ รายการด้วย

7) การพัฒนา (Development)
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การผลิตรายการ การจัดหา และการเผยแพร่ สื่อเพื่อบริ การสาธารณะทั้งเป้ าหมายในการพัฒนาสังคม ที่มี
คุณภาพส่ งเสริ มค่านิ ยมประชาธิ ปไตย สิ ทธิ เสรี ภาพ และการมีส่วนร่ วมของประชาชน ส่ งเสริ มการยอมรับ
ซึ่ งกันและกันในความเป็ นพหุ สังคม เปิ ดพื้นที่ ให้ผูด้ ้อยสิ ท ธิ ไร้ เสี ยงของสังคม ส่ งเสริ มความเข้าใจและ
เกื้ อกูลกันของสมาชิ กในสั งคม สื่ อสาธารณะต้องพัฒนาคุ ณภาพ และมาตรฐานการทางานของบุ คลากร
องค์กร และผูร้ ่ วมผลิตรายการอย่างต่อเนื่ อง อันจะทาให้รายการหรื อผลผลิตขององค์การ ได้รับการยอมรับ
และเชื่อถือจากสังคม ทั้งในระดับประเทศ และนานาประเทศ

8) ความเชื่อถือและไว้ วางใจได้ (Creditability)
สื่ อสาธารณะต้องสร้ างความน่ าเชื่ อถื อ ความไว้วางใจจากสังคม ซึ่ งเป็ นผลจากการทางานที่ ยึดหลัก
จริ ยธรรมวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม การรายงานข่าวและการนาเสนอรายการอย่างคานึงถึงความ
ถูกต้องเที่ยงตรงตามข้อเท็จจริ ง ให้ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายไม่ฝักใฝ่ ถื อข้าง ไม่ลาเอียงไม่มีอคติ เนื้ อหา
รายการที่นาเสนอ ต้องมีท้ งั ความกว้างหรื อรอบด้านและความลุ่มลึก ไม่รายงานหรื อนาเสนอรายการอย่าง
ตื้น ๆ ง่าย ๆ หรื อรวบรัดเกินไป ต้องให้ผชู ้ มผูฟ้ ังได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอกับความเข้าใจที่ถูกต้อง
ชัดเจน รายการต้องสะท้อนสภาพความเป็ นจริ งของสังคมระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่ น โดย
รักษาสมดุลให้เหมาะสม
นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อถือ และไว้วางใจได้ จากการทางานด้วยคุณภาพ มีทกั ษะ จรรยาบรรณ
วิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว สื่ อสาธารณะยังต้องมีการกาหนดกลไกหรื อวิธีการให้ผชู ้ มผูฟ้ ั งมี
โอกาสให้ความคิดเห็น ข้อแนะนา ต่อการให้บริ การ และการนาเสนอรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ที่
สาคัญต้องมีการรวบรวมเสี ยงสะท้อนของผูช้ มผูฟ้ ั งแล้วนาเสนอสู่ สาธารณะ ทั้งนามาพิจารณาปรับปรุ งการ
ทางาน การผลิต การจัดหา และการเผยแพร่ รายการ

9) ปราศจากผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน (Conflict of Interest)
ผูท้ างานสื่ อสาธารณะต้องไม่ทาให้เกิ ดความเคลื อบแคลงว่าปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยแอบแฝงผลประโยชน์
เฉพาะตน ครอบครัวหรื อพวกพ้อง ประโยชน์ดงั กล่ าวนี้ มิได้หมายถึ งเฉพาะรายได้หรื อทรัพย์สิ นเงินทอง
เท่านั้น แต่หมายรวมถึงการรายงานหรื อการนาเสนอรายการที่สนับสนุ นการได้เปรี ยบของกลุ่มผลประโยชน์
กลุ่มกดดัน กลุ่มการเมือง รวมไปถึงการรับของขวัญ ของแถม ส่ วนลดบริ การ การให้กยู้ ืม อภินนั ทนาการ ที่
เกิ นขอบเขตของไมตรี จิตจากบุคคล องค์กร รวมทั้ง ธุ รกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงาน เพราะการกระทา
คู่มือผลิตรายการสื่อสาธารณะ | 7

ของบุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจย่อมส่ งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยง ความเชื่ อถื อและความ
ไว้วางใจ ของสังคมต่อองค์กร
สื่ อสาธารณะ ต้องสร้างวัฒนธรรมความเป็ นองค์การที่มีคุณธรรม และความซื่ อสัตย์ (Integrity) มี
กลไกการติ ดตามตรวจสอบ เพื่อมิ ให้รายการและบุคลากรองค์การรวมทั้งผูผ้ ลิ ตอิ สระเข้าไปเกี่ ยวข้องทั้ง
ทางตรงและแอบแฝงในการนาเสนอสิ นค้าและบริ การเพื่อประโยชน์ทางธุ รกิ จ และ/หรื อทางการเมือง เช่ น
การนาเสนอ หรื อส่ งเสริ มสิ นค้า และ/หรื อ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรากฎตัว
เพื่อเป็ นพิธีกรในกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายการให้ใช้ชื่อสนับสนุ นสิ นค้า ฯลฯ หรื อการกระทาใดที่ ส่งผล
เสี ยหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์การ
เพื่อความโปร่ งใสในเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อน องค์การต้องให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทุกคน โดยเฉพาะผูท้ ี่
ทางานเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่ รายการ เช่น ผูส้ ื่ อข่าว ผูน้ าเสนอรายการ ผูผ้ ลิตรายการ
ทั้งที่ เป็ นบุ คลากรองค์การและผูท้ างานอิ สระต้องแจ้งข้อมูล ผลประโยชน์ข องส่ วนตัว และของ
สมาชิกในครอบครัวที่อาจส่ งผลต่อการทาหน้าที่ในองค์การสื่ อสาธารณะ หรื อ ส.ส.ท.
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การปฏิบัติงานด้ านการผลิตรายการ
ความถูกต้ องของเนือ้ หา (Accuracy)
การนาเสนอเนื้อหารายการด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริ ง หลักการสาคัญ ที่ผผู้ ลิตรายการควร
ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ได้แก่
 การนาข้อมูล ใด ๆ ใช้ใ นการผลิ ตรายการ ควรใช้ขอ้ มูลที่ ได้มาจากการวิจยั สื บค้น ค้นคว้า จาก
แหล่งข้อมูลต้นทาง (First Hand Sources) ให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็ นไปได้
 ก่อนการนาข้อมูลข้อเท็จจริ งมาใช้ในการผลิ ตรายการควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม (Check and Cross Check)
 การใช้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งใด ๆ ในการผลิตรายการ ควรมีหลักฐานที่สามารถยืนยันข้อมูล (Evidence)
ข้อเท็จจริ งที่นามาใช้ในการผลิต และสามารถอ้างอิงถึงที่มาของแหล่งข้อมูล ข้อเท็จจริ งที่นามาใช้
ได้
ผูผ้ ลิตรายการต้องหลีกเลี่ยงการนาข้อมูล ข้อเท็จจริ งใดๆมาใช้ในรู ปแบบหรื อวิธีใด ๆ ที่อาจทาให้
ผูช้ มได้รับข้อมูลที่สับสนคลุมเครื อ ไม่ชดั เจนหรื ออาจทาให้เกิดความเข้าใจผิด โดยอาจมีสาเหตุมาจากการ
เสนอข้อมูลที่ขาดความสมบูรณ์ครบถ้วน หรื ออาจนาเสนอเพียงบางส่ วน กรณี ที่มีขอ้ ผิดพลาดใด ๆ ในการ
นาเสนอ ผูผ้ ลิตต้องดาเนินการชี้แจงให้ผชู ้ มรับทราบทันที

การไม่ เอนเอียงเข้ าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด (Impartiality)
การไม่ เ อนเอี ย งเข้า ข้า งฝ่ ายหนึ่ ง ฝ่ ายใด เป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ เ ด่ น ชัด มากที่ สุ ด อย่ า งหนึ่ ง ของสื่ อ
สาธารณะ การแสดงถึ งคุ ณสมบัติการไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด ไม่ไ ด้ปรากฏให้เห็ นแต่ เฉพาะ
รายงานข่ า ว หรื อรายการที่ เกี่ ย วกับ ข่ า วเท่ า นั้น แต่ ก ารเอนเอี ย งไม่ เข้า ข้า งฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดจะปรากฏต่ อ
สาธารณะ ในทุกประเภทรายการ ทุกสื่ อของไทยพีบีเอสในทุกมิติ
การไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด มิได้หมายถึ งเฉพาะการนาเสนอเนื้ อหาเพียงสิ่ งเดียว หลาย
ครั้งที่พบว่าการรักษาดุ ลยภาพของปริ มาณการนาเสนออย่างทัว่ ถึ งก็เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิที่มีส่วนสาคัญ ใน
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การรักษาไว้ซ่ ึงคุณสมบัติของการไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด ในฐานะที่เป็ นสื่ อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
ไม่แสดงความคิดเห็น หรื อแสดงออกถึงทัศนะทางการเมือง การวิพากย์วิจารณ์ โดยเฉพาะประเด็นขัดแย้งที่
เป็ นประเด็นสาธารณะ รวมทั้งนโยบายสาธารณะซึ่ งขัดกับจุดยืนของการเป็ นสื่ อสาธารณะ

รักษาดุลยภาพในการนาเสนอทั้งเนือ้ หาและปริมาณ
ผูผ้ ลิตรายการควรคานึ งถึงเสมอว่าการนาเสนอรายการที่อาจมีประเด็นที่สร้างความขัดแย้งหรื ออาจ
นาไปสู่ ความคิ ดเห็ นที่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ มต่าง ๆ ในสังคมเป็ นเรื่ องที่สะท้อนถึ งบทบาทสาคัญของ
ความเป็ นสื่ อสาธารณะ ผูผ้ ลิ ตรายการควรบริ หารจัดการประเด็น และเนื้ อหาการนาเสนอ ตลอดจนวิธีการ
และท่าทีในการนาเสนอ เพื่อให้ผชู ้ มได้รับรู ้ เท่าทันความจริ ง ดังนั้น นอกจากการนาเสนอเนื้ อหารายการที่
ต้องไม่เป็ นไปเพื่อสนับสนุ นหรื อรั บรองความคิดเห็ นหรื อ ทัศนะของกลุ่ มใดฝ่ ายใดโดยเฉพาะแล้ว การ
นาเสนอ เนื้อหารายการยังต้องนาเสนออย่างครอบคลุม ทัว่ ถึง และเท่าเทียมกันอีกด้วย
กรณี ที่รายการนาเสนอเนื้ อหาที่ มีประเด็น หรื อความคิ ดเห็ นที่ แตกต่างกัน ผูผ้ ลิ ตรายการควรให้
น้ าหนักในการนาเสนอทัศนะ หรื อ ความคิดเห็ นอื่น ๆ ที่แตกต่างอย่างเหมาะสม และเท่าเทียม ด้วยวิธีการ
นาเสนอที่เหมาะสม เช่น เปิ ดโอกาสในมีการโต้แย้งในรายการ อย่างเท่าเทียมกัน หากนาเสนอรายการด้วยวิธี
อื่นใดที่ไม่ใช่การแสดงทัศนะในรู ปแบบการถกเถียง หรื อการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่มีความเห็นสาธารณะที่แตกต่างมี
จานวนมากกว่าหนึ่ งตอน ผูผ้ ลิ ตรายการต้องรักษาดุลยภาพของความไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดใน
เชิงภาพรวม

สร้ างความไว้ วางใจโดยนาเสนอข้ อมูลทุกฝ่ ายอย่ างครบถ้ วนครอบคลุม
ผูผ้ ลิตรายการควรนาเสนอรายการด้วยท่าทีที่แสดงออกอยูเ่ สมอว่า รายการที่เผยแพร่ ทางไทยพีบีเอส
เป็ นรายการที่ไม่มีอคติ ไม่ลาเอียง ให้ความสมดุ ลเสมอกัน ในการแสดงความคิดเห็ นในประเด็นขัดแย้งที่
อื้อฉาว ซับซ้อน หรื อประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ที่มีผลกระทบต่อคนส่ วนใหญ่ ผูผ้ ลิตรายการต้อง
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญในการนาเสนอว่าได้ผา่ นการไตร่ ตรองแล้วอย่างรอบคอบ ว่าการนาเสนอ
ได้รวบรวมความเห็นหรื อทัศนะที่สาคัญจากทุกหมูเ่ หล่าอย่างกว้างขวาง หลากหลายและครอบคลุม โดยผ่าน
การชั่งน้ าหนัก ความเห็ นและทัศนะต่าง ๆ เหล่านั้นแล้ว การนาเสนอมีสัดส่ วนเหมาะสมไม่เลื อกฝ่ าย ไม่
เกื้ อกูลต่อกลุ่ มหนึ่ งกลุ่ มใด และผูผ้ ลิ ตรายการต้องไม่สอดแทรกความคิ ดเห็ นของรายการหรื อผูน้ าเสนอ
รายการ
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การนาเสนอรายการทีส่ ะท้ อนความเป็ นจริงทีอ่ าจทาให้ รู้ สึกลาเอียง
รู ปแบบและวิธีการนาเสนอรายการบางประเภท เช่ น รายการละคร ที่ มีเนื้ อหาสะท้อน เหตุการณ์
ปั จจุบนั หรื อเพื่อตีแผ่ปัญหาสังคม ที่อาจมีการสะท้อนภาพที่แม้ตรงตามความเป็ นจริ ง แต่อาจดูเสมือนว่ามี
ความลาเอียง ผูผ้ ลิตรายการต้องประเมินโดยใช้เหตุผลอย่างรอบคอบเหมาะสมก่อนการผลิ ตหรื อนาเสนอ
และหากการนาเสนอนั้น นามาซึ่ งข้อโต้แย้งถกเถี ยงใด ๆติดตามมา ไทยพีบีเอสและผูผ้ ลิตรายการต้องเปิ ด
โอกาสให้ ฝ่ ายที่ ค ัด ค้า น ได้น าเสนอข้อ มู ล โต้ต อบผ่า นในรายการนั้น ด้ว ยวิ ธี ก ารและข้อ แนะน าของ
ไทยพีบีเอส ตามความเหมาะสม

การปกป้ องภัยอันตรายและความรุนแรงของเนือ้ หา (Harm & Offence)
ผูผ้ ลิตรายการควรตระหนักว่า การสร้ างความสมดุ ลในการนาเสนอระหว่างความคิดสร้ างสรรค์
กับการนาเสนอเนื้ อหาในสภาวะความเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง อันเป็ นบริ บทของสังคม (ในสภาพการณ์
ปั จจุบนั ที่อาจมีความเสี่ ยงสู งในการเสนอเนื้ อหาหรื อ รู ปแบบบางประการที่อาจเป็ นการก่อให้เกิ ดอันตราย
หรื อการกระตุน้ ความรุ นแรง รวมทั้งการกระทาความผิดในรู ปแบบและวิธีการต่าง ๆ) เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ผผู ้ ลิต
ต้องสร้ าง ความสมดุ ลในการนาเสนอผ่านภาพหรื อเสี ยงโดยป้ องกันมิให้เกิ ดผลกระทบต่อสังคมและผูช้ ม
โดยเฉพาะผูช้ มที่เป็ นเด็กและเยาวชน
เนื้อหารายการที่นาเสนอ ต้องไม่เป็ นการทาลาย หรื อลดคุณค่าของการดารงไว้ซ่ ึ งการมีสุขภาวะที่ดี
ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และศีลธรรม แก่ผชู ้ มที่เป็ นเด็กและเยาวชน ผูผ้ ลิตต้องรับผิดชอบในการนาเสนอเนื้ อหา
เพื่อปกป้ องผูช้ มที่เป็ นเด็กและเยาวชนจากเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสม บนความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างคุณค่า
ของเนื้ อหากับสิ ทธิ ในการได้รับรู ้ ข่าวสารข้อมูล ผูผ้ ลิ ตต้องแน่ ใจว่า เนื้ อหาที่นาเสนอได้ผ่านการพิจารณา
แล้วว่ามีขอ้ มูลข่าวสารที่มีความเหมาะสมสาหรับเด็กและเยาวชน
การสร้างความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความคิดสร้างสรรค์ กับความล่อแหลม เช่น การนาเสนอ
ภาพหรื อเสี ย งที่ เ ป็ นสั ญลัก ษณ์ หรื อ ความสมดุ ล ระหว่ง ความต้อ งการ ผลลัพ ธ์ ที่ เป็ นประโยชน์ ใ นการ
นาเสนอกับการเสี่ ยงต่อการกระตุ น้ ให้เกิ ดความรุ นแรง เช่ น การนาเสนอข้อเท็จจริ งของเหตุ การณ์ หรื อ
สถานการณ์ ทั้งที่เป็ นจริ งหรื อภาพเหตุการณ์จาลอง ซึ่ งแสดงถึงความรุ นแรง อาชญากรรมหรื อการกระทาผิด
กฎหมาย ทั้งที่อาจมุ่งหมายนาเสนอเพื่อเป็ นการตักเตือน ผูผ้ ลิตต้องดาเนินการ โดยคานึงถึงความระมัดระวัง
และต้องไม่ให้เนื้ อหาที่ตอ้ งการสื่ อเพื่อตักเตือนหรื อเป็ นอุทาหรณ์ กลายเป็ นสาเหตุในการสร้างแรงกระตุน้
ให้เกิดความรุ นแรง อาชญากรรม หรื อการกระทาผิดกฎหมายเสี ยเอง
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ลิขสิ ทธิ์ และการใช้ ประโยชน์ รายการของไทยพีบีเอส
รายการที่ ไ ทยพี บี เ อสจ้า งผลิ ต , จ้า งดาเนิ ก ารผลิ ต, ซื้ อลิ ข สิ ท ธิ์ ในระยะเวลาที่ ก าหนด, โดยใช้
งบประมาณของไทยพีบีเอสเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ของไทยพีบีเอส รายการที่ได้รับมอบลิ ขสิ ทธิ์ ให้เผยแพร่ , รายการ
ร่ วมผลิ ตกับองค์กรหรื อหน่ วยงานใด ๆ โดยที่อาจได้รับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการผลิ ตบางส่ วน หรื อ
ทั้งหมด การใช้ลิขสิ ทธิ์ ให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขและข้อตกลงระหว่างไทยพีบีเอสกับหน่วยงาน หรื อ องค์กร
ร่ วมผลิต
รายการที่ไทยพีบีเอสเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ผูผ้ ลิ ตรายการต้องผลิตและส่ งมอบรายการให้แก่ไทยพีบี
เอส ตามเงื่ อนไขและคุ ณภาพ ตามข้อกาหนดและสัญญาจ้างผลิ ต ผูผ้ ลิ ตต้องไม่นารายการบางส่ วน หรื อ
ทั้งหมดไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด เช่ น นาไปใช้ขอรั บการสนับสนุ น, แสวงหาผูอ้ ุปการคุ ณ,
สปอนเซอร์ บางส่ วนหรื อทั้งหมด, การรับการบริ จาค, ร่ วมสมทบทุ นการผลิ ตจากองค์กร หน่ วยงานใด ๆ
หรื อวิธีการหรื อช่ องทางอื่นใด รวมทั้งไม่นารายการบางส่ วน หรื อทั้งหมด ไปใช้เผยแพร่ ในรู ปแบบหรื อ
ช่องทางสื่ อ ชนิดหรื อระบบอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากไทยพีบีเอส
หากผูผ้ ลิตรายการ ที่ประสงค์จะดาเนิ นการใด ๆ เพื่อเผยแพร่ รายการโดยเป็ นประโยชน์ สาธารณะ
หรื อเพื่อการประชาสัมพันธ์ รายการ ที่ ผลิ ตในช่ องทางหรื อระบบแพร่ ภาพอื่ นที่ ไม่ใช่ สื่อของไทยพีบีเอส
ผูผ้ ลิ ตรายการต้องปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดโดยต้องเสนอแผนงาน ให้ไทยพีบีเอสพิจารณาให้ความเห็ นชอบ
ก่อนดาเนินการ

รายการผลิตโดยหน่ วยงานอื่น, รายการที่มีข้อตกลงความร่ วมมือผลิตระหว่ าง ไทยพีบีเอสกับ
หน่ วยงานอืน่
ไทยพีบีเอส อาจรับการสนับสนุ นการผลิ ตรายการ จากหน่ วยงาน องค์กร อื่นใด บนหลักการของ
การไม่เอื้ อต่อประโยชน์ หรื อ ผลตอบแทนในเชิ งพาณิ ชย์ โดยมีรูปแบบในการดาเนิ นการผลิตรายการใน
รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งซึ่ งอยูภ่ ายใต้กรอบและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
 รายการร่ วมผลิต สอดคล้องกับแผนการผลิตรายการประจาปี ของไทยพีบีเอส
 รายการร่ วมผลิต มีจุดมุ่งหมายรายการ (Program Purpose) ตามที่นโยบาย ส.ส.ท. กาหนด
 รายการร่ วมผลิต ต้องไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (Corporate Image)
ประชาสัมพันธ์ นโยบายของหน่ วยงาน หรื อเพื่อมุ่งหมายในการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ของผูบ้ ริ หาร
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องค์กร (Personal Branding) ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องหรื อเป็ นไปตามแผนรณรงค์เพื่อการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร ที่กาลังดาเนินการอยูใ่ นช่วงเวลานั้น
 การร่ วมทุนผลิ ตรายการระหว่างไทยพีบีเอส กับ องค์กร หรื อหน่ วยงาน ที่ตกลงให้การสนับสนุ น
การผลิตต้องมีขอ้ ตกลงในเรื่ อ งลิ ขสิ ทธิ์ เช่น ข้อตกลงในการถื อการใช้ลิขสิ ทธิ์ ร่ วมกัน โดยมุ่งเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ

ลิขสิ ทธิ์รายการร่ วมผลิต
ลิขสิ ทธิ์ และการใช้ประโยชน์จากลิขสิ ทธิ์ รายการที่ผลิตโดยองค์กรอื่น หรื อผลิตและเผยแพร่ รายการ
ตามข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างไทยพีบีเอสกับองค์กรอื่นให้เป็ นไปตามเงื่ อนไข และข้อตกลงระหว่าง
ไทยพีบีเอสกับองค์กรผูผ้ ลิตรายการ หรื อร่ วมผลิ ตรายการ หรื อ เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ รายการองค์กรอื่นอาจผลิ ต
รายการเพื่อนาออกเผยแพร่ ทางไทยพีบีเอสและอาจมีค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ หรื อการเผยแพร่ ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ ไ ทยพี บี เอสก าหนด หรื อ ข้อตกลงร่ ว มกัน ระหว่า งไทยพี บี เ อส และองค์ก ร หรื อ
หน่วยงาน ร่ วมผลิตรายการ

การแสดงตัวอักษรหรืออัตลักษณ์ (Logo) ของผู้ร่วมสนับสนุนรายการ หรือร่ วมผลิตรายการ
ไทยพี บี เ อส อาจรั บ การสนับ สนุ น และความช่ ว ยเหลื อ ในการผลิ ต รายการ ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ
สาธารณะ บนหลักการของการไม่เอื้อต่อประโยชน์หรื อผลตอบแทนในเชิ งพาณิ ชย์ ดังนั้นผูผ้ ลิตรายการที่
ได้รับคัดเลื อกให้ผลิตรายการต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของไทยพีบีเอส ที่กาหนดไว้ในส่ วนของการจัดทา
ตัวอักษรหรื อสัญลักษณ์อื่นใดในเนื้อหารายการ ดังนี้
- การแสดงข้อความระหว่างการนาเสนอเนื้ อหารายการต้องไม่มีโลโก้ สัญลักษณ์รายการอื่นใด
นอกจากโลโก้ของรายการเท่านั้น สามารถแสดงชื่ อ ตาแหน่งและหน่วยงาน ของผูร้ ่ วมรายการ
ได้ โดยต้องมีความถี่ ที่เหมาะสมและต้องไม่เข้าข่ายเป็ นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของผู ้
ร่ วมรายการ
- ในกรณี ที่จะมี การแสดงข้อความประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ ติดต่อกรณี เพื่อ
ประโยชน์ต่อสาธารณะชน ให้ทาหนังสื อขออนุญาตไทยพีบีเอสล่วงหน้าเป็ นกรณี ไป ในกรณี ที่
มีการประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างรายการตอนต่อไป ไม่ตอ้ งระบุวนั เวลาออกอากาศในเนื้ อหา
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รายการหรื อซ้อนอักษรในรายการ (ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการที่ไทยพีบีเอส จะนารายการไปใช้
ในกรณี อื่น ๆ ต่อไป)
ขณะถ่ า ยท ารายการให้หลี ก เลี่ ย งภาพตราสัญลัก ษณ์ สิ นค้า และบริ ก ารที่ สื่ อหรื อแฝงไปในทาง
โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้า และบริ การนั้น ห้ามมีภาพป้ ายโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ โดย
เด็ดขาด การขึ้นข้อความใด ๆ ในรายการต้องไม่เป็ นการรบกวนผูช้ ม

การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการร่ วมผลิต
รายการไทยพี บี เอสร่ วมผลิ ตกับ หน่ วยงานหรื อองค์ก รอื่ น ใช้หลัก เกณฑ์ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านในการ
ควบคุมรายการ และควบคุมคุณภาพการผลิตรายการเช่นเดียวกับรายการของไทยพีบีเอส โดยหน่วยงานหรื อ
องค์กรที่ร่วมผลิ ตอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ของหน่ วยงาน หรื อองค์กร ร่ วมผลิ ตให้ทาหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ควบคุมรายการของไทยพีบีเอสได้ แต่ตอ้ งถือเอามาตรฐานการปฏิบตั ิงานการผลิ ตรายการของไทยพีบีเอส
เป็ นกรอบแนวทางในการปฏิ บตั ิงานผลิ ต ผูผ้ ลิ ตรายการร่ วมผลิ ต พึงรั บฟั งและปฏิ บตั ิตามข้อแนะนาของ
เจ้าหน้าที่ผคู้ วบคุมรายการที่ไทยพีบีเอสแต่งตั้งขึ้น เช่นเดียวกับผูผ้ ลิตรายการของไทยพีบีเอส

กาหนดเวลาในการนารายการแพร่ ภาพออกอากาศ
กรรมการบริ หาร ส.ส.ท.มีหน้าที่อนุ มตั ิผงั และรายการที่แพร่ ภาพออกอากาศทางไทยพีบีเอส และ
จะประกาศผัง และรายการ ต่ อสาธารณะก่ อนถึ ง เวลาออกอากาศในแต่ ล ะไตรมาส การก าหนดวันเวลา
ออกอากาศ หรื อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผังรายการ รวมทั้งการเปลี่ ยนแปลงรายการตามผังเวลาออกอากาศ
เฉพาะกิจเป็ นไปตามความเหมาะสม การงดออกอากาศหรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ
ผูช้ ม และต่อการปฏิบตั ิงานของผูผ้ ลิต ไทยพีบีเอสจะมีหนังสื อแจ้งให้ผผู้ ลิตทราบล่วงหน้าตามสมควร
กรณี รายการที่ เกิ ดจากความร่ วมมื อผลิ ตหรื อสนับสนุ นงบประมาณการผลิ ตโดยหน่ วยงานอื่ นที่
ไม่ใช่ หน่ วยงานของ ส.ส.ท. ไม่สามารถเลื อกเวลาออกอากาศ หรื อกาหนดเวลาเริ่ มและสิ้ นสุ ด ในการนา
รายการเพื่อออกอากาศได้ เนื่องจากเป็ นอานาจและการพิจารณา ของกรรมการบริ หาร ส.ส.ท. การสนับสนุน
การผลิต ร่ วมผลิต หรื อสนับสนุนงบประมาณการผลิตของหน่วยงานอื่นไม่มีผลทาให้อานาจในการพิจารณา
ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
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การอานวยการผลิต การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิต
ไทยพีบีเอส มีสถานะเป็ นผูอ้ านวยการผลิตรายการต่าง ๆ ที่เผยแพร่ ทางสื่ อโทรทัศน์ การอานวยการ
ผลิตรวมถึงการควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการดาเนินงานโดยสานักรายการ
ไทยพีบีเอส
การควบคุ มรายการ หมายถึ ง การกากับควบคุ มให้การผลิ ตรายการเป็ นไปตามแผนจัดทารายการ,
จุดมุ่งหมายรายการ (Program Purpose) และแผนการผลิ ตรายการ ส่ วนการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการ
มีความมุ่งหมายให้การผลิ ตรายการโดยผูผ้ ลิ ตหรื อหน่วยงานร่ วมผลิ ต มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานและ
ข้อกาหนดของไทยพีบีเอส
กลไกการควบคุ มคุ ณภาพรายการเป็ นการทางานร่ วมกันด้วยความร่ วมมือระหว่างผูผ้ ลิ ตรายการ
และเจ้าหน้า ที่ ควบคุ ม รายการ ที่ แต่ งตั้ง จากเจ้าหน้าที่ สานักรายการ ไทยพี บี เอส ให้มี ภารกิ จรั บ ผิดชอบ
ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการต่าง ๆ ที่ผลิตและแพร่ ภาพทางไทยพีบีเอส ผูผ้ ลิต
รายการควรให้ความร่ วมมื อในการควบคุ มคุ ณภาพการผลิ ตรายการ โดยการปฏิ บตั ิ ตามข้อก าหนดของ
เจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมรายการอย่างเคร่ งครัด สม่าเสมอ ตลอดระยะเวลาการผลิตรายการตามสัญญาจ้าง
เจ้า หน้า ที่ “ควบคุ มรายการ” มี หน้า ที่ ในการ ก ากับ ดู แล ควบคุ ม ตรวจพิ จารณาเนื้ อหารายการ
ควบคุ มคุ ณภาพ ในขั้นตอนกระบวนการก่อนการผลิ ต ขั้นตอนการผลิ ต และขั้นตอนหลังการผลิตรายการ
เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งครบถ้วนสมบู รณ์ ข องเนื้ อหารายการ ประเมิ นคุ ณภาพตามมาตรฐาน และ
ข้อกาหนดด้านเทคนิ ค ให้ความเห็ นข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขรายการ ในฐานะที่ปรึ กษาหรื อช่วย
อานวยการอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานผลิต หรื อหน้าที่อื่นตามที่ไทยพีบี เอสกาหนด และแจ้งให้
ผูผ้ ลิตรายการทราบอย่างเป็ นทางการเพื่อดาเนินการตามข้อแนะนาของไทยพีบีเอส
เจ้าหน้าที่ผูค้ วบคุ มรายการเป็ นตัวแทนของไทยพีบีเอส เพื่ อทางานร่ วมกับผูผ้ ลิ ตรายการ เพื่อให้
กระบวนการผลิ ตรายการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย ผูผ้ ลิ ตรายการควรให้ค วามร่ วมมื ออย่างเต็มใจ เพื่ อ
ดาเนิ นการตามข้อแนะนาของผูค้ วบคุ มรายการ รวมทั้งปฏิ บตั ิตามข้อแนะนาของเจ้าหน้าที่ อื่นที่ ผคู ้ วบคุ ม
รายการมอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานกับผูผ้ ลิตรายการ
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การพัฒนารายการทีผ่ ่ านการคัดเลือกเพือ่ ผลิตและเผยแพร่ ทางไทยพีบีเอส
ผูผ้ ลิตรายการที่ได้รับการคัดเลือก โดยผ่านกระบวนการคัดสรรและคัดเลือกตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่า
ด้วยการจัดหา จัดจ้างเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์และรายการที่ไทยพีบีเอสร่ วมผลิตรายการกับหน่วยงานหรื อ
องค์กรอื่นใดทุกรายการ ต้องเข้าสู่ กระบวนการพัฒนารายการ (Program Development) เพื่อพัฒนาให้มี
คุณสมบัติความเป็ นสื่ อสาธารณะ การพัฒนารายการที่ผา่ นการคัดสรร และคัดเลือก จะใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนาแนวคิด รู ปแบบรายการ และการนาเสนอรายการ แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั รายละเอียดชนิ ด ประเภทของ
แต่ละรายการ ตั้งแต่ 60 ถึ ง 180 วัน ก่อนเข้าสู่ กระบวนการผลิ ตรายการ โดยระหว่างนั้นไทยพีบีเอส อาจ
ขอให้ผผู้ ลิตรายการ ทดลองผลิตรายการบางส่ วน หรื อทั้งหมดเพื่อเป็ นการทดสอบแนวคิดและการนาเสนอ
ก่อนการผลิตจริ งก็ได้
แผนการพัฒนารายการ เจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุ มรายการ จะหารื อร่ วมกับผูผ้ ลิตรายการ เพื่อกาหนดแผน
และประเมินการพัฒนารายการ โดยมีความเห็ นชอบร่ วมกัน ไทยพีบีเอส อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากส่ วนงาน
อื่นให้เข้าร่ วมเป็ น คณะทางานเพื่อการพัฒนารายการได้ตามความจาเป็ น ผูผ้ ลิตรายการควรให้ความร่ วมมือ
ในการเข้าร่ วมและปฏิบตั ิตามแผนงานการพัฒนารายการ รวมทั้งให้ความใส่ ใจ ในข้อแนะนาของผูค้ วบคุ ม
รายการ หรื อคณะทางานเพื่อพัฒนารายการ หากรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนามีความก้าวหน้า
น้อยกว่าที่กาหนดไว้ตามแผนงาน ผูค้ วบคุมรายการอาจขยายระยะเวลาในการพัฒนารายการต่อไป จนกว่า
ผูผ้ ลิตจะมีความพร้อมเข้า สู่ กระบวนการผลิต

การผลิตรายการตามรู ปแบบทีก่ าหนด และการเปลีย่ นแปลง
ผูผ้ ลิตรายการได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตรายการ โดยผ่านกระบวนการคัดสรรและคัดเลือกตาม
ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการจัดหา จัดจ้างเพื่อผลิตรายการสื่ อสาธารณะ ผูผ้ ลิตรายการต้องดาเนิ นการผลิ ต
รายการให้เป็ นไปตามข้อเสนอรายการ ทั้งแนวคิดหลัก (Concept) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative & Ideas).
ขอบเขตเนื้ อหา (Content) , จุดมุ่งหมายของรายการ (Program Purpose) รู ปแบบรายการ (Format), งาน
ศิ ลปกรรม, งานด้า นเทคนิ คการผลิ ต รวมทั้ง องค์ประกอบที่ ถื อเป็ นสาระสาคัญในการผลิ ตรายการ เช่ น
รู ป แบบฉาก ผูด้ าเนิ นรายการหลัก ผูแ้ สดงหลัก หรื อรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ในการผลิ ตให้เป็ นตามเงื่ อนไข
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดสรรและคัดเลือก
ในขั้นตอนการพัฒนารายการ ผูผ้ ลิตรายการต้องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระสาคัญของรายการใด ๆ
โดยพลการหรื อไม่ผา่ นการพิจารณาร่ วมกันระหว่างไทยพีบีเอสกับผูผ้ ลิตรายการ สาหรับกรณี ที่ไทยพีบีเอส
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พิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้มีการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง แก้ไขส่ วนประกอบใด ๆในรายการ ทั้งที่เป็ น
สาระส าคัญหรื อไม่ ก็ตาม ผูผ้ ลิ ตรายการพึ งให้ค วามร่ วมมื อในการร่ วมพิ จารณาแนวทางการปรั บปรุ งที่
เหมาะสมตามข้อแนะน าของไทยพี บี เ อส การเปลี่ ย นแปลงใด ๆจากข้อ เสนอรายการต้อ งเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์ของไทยพีบีเอส และไม่ทาให้ผผู ้ ลิ ตได้รับผลกระทบ รวมทั้งไม่เป็ นการเอื้อประโยชน์ให้ผผู้ ลิต
รายการ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องมุ่งหมาย เพื่อให้รายการมีคุณภาพดีข้ ึน ผูค้ วบคุ มรายการต้องทาบันทึก
ประเมินผลหลังกระบวนการพัฒนารายการส่ งมอบให้ผผู ้ ลิ ต และเก็บบันทึกสาเนา ไว้ในประวัติการผลิ ต
รายการ

การผลิตรายการเพือ่ ทดสอบแนวความคิด ( Program Demo /Program Pilot )
ในกระบวนการก่ อ นเตรี ยมการผลิ ต ซึ่ งเป็ นขั้ นตอนในการพั ฒ นารายการ (Production
Development) และพัฒนาส่ วนที่เป็ นรายละเอียดการผลิต สานักรายการอาจกาหนดไว้ต้ งั แต่ตน้ หรื อกาหนด
ภายหลังให้การผลิตรายการบางรายการ ต้องทาการผลิตรายการเพื่อทดสอบแนวคิด ( Program Demo /
Program Pilot ) โดยอาจกาหนดความต้องการ ความยาวรายการ คุณภาพหรื อองค์ประกอบสาคัญที่ตอ้ งการ
ทดสอบ หรื อแม้แต่ผลิ ตรายการทดสอบเสมือนการผลิ ตรายการจริ ง ทั้งนี้ ให้งบประมาณการผลิ ตรายการ
ทดสอบเป็ นงบประมาณที่สานักรายการกาหนดไว้
การดาเนิ นการในขั้นตอนการพัฒนารายการ การพิจารณา หรื อการตกลงเงื่อนไขการผลิตรายการ
อาจมีการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลง ไปตามที่ส านักรายการพิ จารณา ผูผ้ ลิ ตรายการควรดาเนิ นการผลิ ตตาม
ข้อตกลงร่ วมกัน ที่จะได้ทาการบันทึกรายละเอียดไว้ในทุกขั้นตอนของการปฏิ บตั ิงาน และผูผ้ ลิ ตรายการ
รับรู้และลงนามรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขในการผลิตรายการหรื อการปรับปรุ งรายการใด ๆ ก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนเตรี ยมการผลิตรายการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุ งรายการใด ๆ เป็ นความเห็นพ้องและยินยอมร่ วมกัน ระหว่างผูผ้ ลิ ต
รายการและไทยพีบีเอส โดยสานักรายการ และเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ต้องไม่ขดั กับข้อตกลงในสัญญาจ้าง
ผลิตรายการ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของไทยพีบีเอส การเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ไม่เป็ นไปเพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผผู ้ ลิตรายการ และต้องไม่ทาให้เกิดความเสี ยหาย ทั้งต่อไทยพีบีเอสและผูผ้ ลิตรายการ
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การควบคุมรายการ : การวางแผนการผลิตรายการ
การควบคุมคุณภาพก่อนเตรี ยมการผลิต คือ ขั้นตอนการวางแผนการผลิตรายการ (Production Plan)
ขั้นตอนนี้เริ่ มต้นขึ้น หลังจากได้รับอนุมตั ิให้เริ่ มต้นผลิตรายการ หรื อหลังจากลงนามในสัญญาจ้างผลิต
จุดมุ่งหมายของกระบวนการควบคุ มคุ ณภาพก่อนการเตรี ยมการผลิ ตรายการ มีจุดมุ่งหมายสาคัญ
เพื่อให้การผลิตรายการเป็ นไปตามแผนการผลิตรายการประจาปี ของสานักรายการและเพื่อเป็ นการสร้าง
หลักประกันว่ารายการที่ ผ่านการควบคุ มคุ ณภาพก่ อนการผลิ ตแล้ว จะสามารถผลิ ตรายการเสร็ จสิ้ นตาม
เป้ าหมายในแผนการผลิ ตภายในระยะเวลาที่ กาหนด รายการที่ ผลิ ตมี คุณภาพมาตรฐาน และเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด และเงื่อนไขของสัญญา การปฏิบตั ิงานระหว่างกระบวนการการผลิต และ หลังการผลิตรายการ
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ผูผ้ ลิ ตรายการ สามารถผลิ ตรายการ ให้ตรงตามความมุ่งหวัง รายการสามารถสะท้อนเนื้ อหาตรง
ความมุ่งหมาย รายการ (Program Propose) และมีคุณภาพตามที่กาหนดทั้งในส่ วนที่เป็ นเนื้ อหา (Editorial
Quality) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Quality) และ ด้านการผลิต (Production Quality) รวมทั้งเพื่อ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณการผลิตที่คุม้ ค่า และเหมาะสม
ผูผ้ ลิตรายการ เสนอรายละเอียดแผนการผลิตรายการ ที่สานักรายการ ไทยพีบีเอส ภายหลังลงนาม
ในสัญญาหรื อ ได้รับการอนุ มตั ิ ให้เริ่ มผลิตรายการ เพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและกาหนดทิศทาง
รายการร่ วมกันก่อนเข้าสู่ กระบวนการผลิต โดยแผนการผลิตรายการประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
 โครงรายการหรื อเรื่ องคัดย่อ (Treatment) ตามจานวนตอนที่ระบุในสัญญาจ้างหรื อตามจานวน
ที่เจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมรายการกาหนดให้เสนอ
 แนวคิดรายการ (Concept) แนวความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas)
 วิธีและรู ปแบบการนาเสนอ (Program Format), บทโทรทัศน์ บทละคร ตามที่ผคู้ วบคุมรายการ
ให้คาแนะนา
 รู ปแบบและองค์ประกอบงานด้านศิลปกรรม เช่น แบบฉากรายการ ฉากการแสดง สถานที่ถ่าย
ทา อุปกรณ์ประกอบ การแสดง อุปกรณ์ประกอบฉาก รู ปแบบเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย
 ข้อเสนอรายชื่ อ ผูด้ าเนิ นรายการ รายชื่ อผูแ้ สดงหลัก และผูแ้ สดงสมทบ กรณี ที่เป็ นรายการ
ละคร ให้ผผู้ ลิตรายการ นาเสนอแผนงาน คัดเลือกผูแ้ สดง (Casting) หรื อภาพถ่ายนักแสดง
 แผนงานผลิตงานเพลงและดนตรี ประกอบรายการ งาน Jingle งานผลิต ไตเติล้ รายการ
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 รายละเอียดการใช้เทคนิ ค อุปกรณ์เครื่ องมือ ระบบการบันทึกรายการ ระบบการถ่ายทา เทคนิ ค
การตัดต่อ ระบบ และเทคนิ คในการบันทึกเสี ยง การใช้เทคนิคพิเศษและข้อเสนอด้านเทคนิคที่
ต้องระบุระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รายชื่อสตูดิโอ หรื อผูด้ าเนิ นงานหลังการผลิต เช่ น
ห้องตัดต่อ บันทึกเสี ยง เพื่องานผลิตที่มาตรฐาน ตามที่ไทยพีบีเอสกาหนด เทคนิ คอื่นที่ใช้ใน
การผลิตรายการ ฯลฯ แผนงานผลิตรายการที่มีรายละเอียด ระบุลกั ษณะงานที่มีแผนดาเนินการ
กาหนดวันเริ่ มต้นและเสร็ จสิ้ น ระบุสถานที่ถ่ายทาหรื อบันทึกรายการ รวมทั้งแผน งานสารอง
กรณี มีการเปลี่ยนแปลง
 รายละเอียดด้านลิขสิ ทธิ์
 ทีมที่ปรึ กษารายการ, ทีมวิจยั ข้อมูล (หากมี), รายงานการค้นคว้าวิจยั ฯลฯ
 รายละเอียดงานด้าน Graphic Design เช่น รู ปแบบการใช้องค์ประกอบด้าน Computer Graphic
 แผนงานประชาสัมพันธ์รายการ
 อื่นๆ ตามที่ผคู้ วบคุมรายการขอให้ ผูผ้ ลิตดาเนินการเพิ่มเติมที่ทาให้ดาเนิ นการผลิตเป็ นไปด้วย
ความถูกต้องครบถ้วน
ในขั้น ตอนการวางแผนการผลิ ต ผู ้ผ ลิ ต รายการและผู ้ค วบคุ ม รายการร่ ว มกัน พัฒ นารายการ
(Production Development) ภายในเวลา ที่กาหนดไว้ตามแผนการผลิตหรื อตามความเหมาะสม ผูผ้ ลิตรายการ
ควรให้ความร่ วมมือในการนาเสนอข้อมูลการปฏิบตั ิงานในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดตามแผนงาน หรื อตามที่
เจ้าหน้าที่สานักรายการร้องขอให้ผผู้ ลิตรายการดาเนินการ รวมทั้งปรับปรุ งข้อแก้ไขในส่ วนต่างๆ ที่ได้รับ
คาแนะนาจากสานักรายการ หรื อตามที่ผูผ้ ลิ ตรายการพิจารณาร่ วมกับสานักรายการและนาส่ งรายละเอียด
การแก้ไข ปรับปรุ งเพื่อพิจารณาจนกว่าจะได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันต่อไป ผูผ้ ลิ ตรายการจะสามารถดาเนิ นการใน
ขั้นตอนใดๆ ต่อไปได้น้ ัน ต้องผ่า นการเห็ นชอบจากสานักรายการก่ อน การดาเนิ นการใด ๆ ของผูผ้ ลิ ต
รายการที่ยงั ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากสานักรายการ หากมีความเสี ยหายเกิดขึ้น ผูผ้ ลิตรายการต้องรับผิดชอบ
ผลจากการดาเนินการนั้น

การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขั้นตอนเตรียมการผลิต
ความมุ่งหมายในการควบคุ มคุ ณภาพกระบวนการเตรี ยมการผลิ ตรายการ เพื่อตรวจสอบคุ ณภาพ
เนื้อหา (Editorial QC) รายการ เพื่อให้แน่ใจว่า การผลิตรายการจะเป็ นไปตามแผนการผลิตรายการที่ผา่ นการ
พัฒนาเนื้อหา รู ปแบบ และแนวคิดการนาเสนอ
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การควบคุ มคุ ณภาพในกระบวนการเตรี ยมการผลิ ต พิจารณาสาระสาคัญด้านเนื้ อหา และแนวคิ ด
สร้างสรรค์ เป็ นองค์ประกอบหลัก ผูผ้ ลิตรายการต้องนาเสนอประเด็นนาเสนอและสาระสาคัญด้านแนวคิด
ที่จะนาเสนอในรายการทุกตอน (Line up) หรื อตามที่ผคู ้ วบคุมรายการกาหนด โดยรายละเอียดแต่ละตอน
ประกอบด้วย แนวคิด และประเด็นนาเสนอหลัก สาหรับรายการละครให้เสนอโครงเรื่ องย่อ (Treatment) ทั้ง
เรื่ อง หรื อเรื่ องย่อ (Synopsis)เป็ นรายตอน รายละเอียดแผนเตรี ยมการผลิ ต เช่ น สถานที่ถ่ายทา แนวทางใน
การนาเสนอ รู ปแบบและวิธีการนาเสนอ ผูร้ ่ วมรายการ องค์ประกอบด้านศิลปกรรม หรื ออื่นๆที่จาเป็ นใน
การผลิ ตแต่ละตอน ผูผ้ ลิ ตรายการอาจนาเสนอแผนเตรี ยมการผลิ ตครั้งเดี ยว โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุก
ตอน หรื อกาหนดส่ งเป็ นงวด ตามที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมรายการ
หากในกระบวนการผลิตจริ งมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ผูผ้ ลิตรายการประเมินแล้ว
ว่ามีผลกระทบรายการเพียงเล็กน้อย ผูผ้ ลิตรายการอาจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุ มรายการทราบ ในระหว่าง
ปฏิบตั ิงานผลิตรายการได้ หากเป็ นกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบหรื อมีผลทาให้ประเด็น
นาเสนอเนื้ อหา แนวคิ ด หรื อองค์ป ระกอบอื่นใด ที่ เป็ นสาระสาคัญ ของรายการเปลี่ ย นแปลงไป ผูผ้ ลิ ต
รายการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตทราบโดยเร็ ว สานักรายการจะประเมินผลกระทบและพิจารณา
เพื่อให้ผผู ้ ลิ ตรายการดาเนิ นการต่อไป ผูผ้ ลิ ตรายการต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้แจ้งหารื อ

การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขั้นตอนการผลิต
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการดาเนินงานเพื่อควบคุมคุณภาพใน
ระหว่างที่มีการปฏิบตั ิงานผลิต ซึ่ง โดยปกติแล้วในระหว่างการผลิต ไทยพีบีเอส อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมรายการเข้าร่ วมในกระบวนการผลิตรายการ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผผู ้ ลิ ต
รายการทราบล่วงหน้า ผูผ้ ลิตรายการควรแจ้งตารางการปฏิบตั ิงานผลิตรายการ ให้เจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมรายการ
ทราบทุกครั้ง เมื่อมีคิวการปฏิบตั ิงานผลิตรายการ
การควบคุ มคุณภาพการผลิตในขั้นตอนการผลิต มุ่งหมายให้การผลิตเป็ นไปตามแผนการผลิต การ
ดาเนิ นการใด ๆ ในขั้นตอนการผลิ ตของผูผ้ ลิตรายการควรอยู่ในการติดตามควบคุ มของไทยพีบีเอส โดยผู ้
ควบคุมรายการจะจัดทารายงานผล และประเมินกระบวนการควบคุมรายการในขั้นตอนการผลิ ต เพื่อเป็ น
บันทึกรายงานสภาพความพร้อมในการผลิตของผูผ้ ลิ ตในระบบข้อมูลรายการ ผูค้ วบคุมรายการจะทาการ
ติ ดตามตรวจสอบปั ญหาในการผลิ ต รวมทั้ง รั บ ทราบปั ญหาและวิธี ก ารแก้ปั ญหาของผูผ้ ลิ ต รวมทั้ง ให้
คาปรึ กษาแก่ ผูผ้ ลิ ตรายการเพื่ อให้ก ารดาเนิ น งานผลิ ตมี ความเรี ย บร้ อยราบรื่ น สามารถขจัดปั ญหาและ
คู่มือผลิตรายการสื่อสาธารณะ | 21

อุปสรรคที่อาจทาให้กระบวนการผลิตไม่เป็ นไปตามแผนการผลิตก่อน ที่ปัญหาจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

สาระสาคัญทีผ่ ้คู วบคุมรายการ ดาเนินการเพือ่ ควบคุมคุณภาพการผลิตในขั้นตอนการผลิต
 การผลิตตามกาหนดไว้ในแผนการผลิต
 การผลิตดาเนิ นไปตามมาตรฐานด้านเทคนิ คในการผลิต เช่น คุณสมบัติ จานวน ประสิ ทธิ ภาพของ
อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการผลิต
 คุณภาพการบริ หารจัดการกองงานถ่ายทา
 คุณภาพด้านงานศิลปกรรม สถานที่ ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่ องแต่งกาย
 คุณภาพการกากับภาพ แสง และเสี ยง เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนการผลิต
 คุณภาพการกากับผูแ้ สดง นักแสดง ผูด้ าเนินรายการ ผูร้ ่ วมรายการ
 ปั ญหา อุปสรรค และการแก้ไขในขณะปฏิบตั ิงานการผลิต

การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิตขั้นตอนหลังการผลิต
การควบคุ มคุ ณภาพกระบวนการหลังการผลิ ตรายการ หมายถึ ง กระบวนการควบคุมคุณภาพใน
ขั้นตอน การแก้สีภาพ การตัดต่อ ลาดับภาพ งานพากย์เสี ยง งานกราฟิ ก งาน Computer Graphic งานดนตรี
ประกอบการลงเสี ยงบรรยาย และการผสมเสี ยง (Mixed down) การแปลงสัญญาณภาพ ฯลฯ จนกระทัง่
กระบวนการผลิตรายการแล้วเสร็ จ รวมไปถึงขั้นตอนการส่ งมอบรายการ ขั้นตอนการตรวจพิจารณารายการ
ขั้นตอนการตรวจคุณภาพ ด้านเทคนิ คและการนารายการเข้าสู่ ระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส พร้อมแพร่
ภาพออกอากาศให้เป็ นไปตามข้อปฏิบตั ิดา้ นเทคนิคและข้อแนะนาของฝ่ ายตรวจพิจารณารายการ

สาระสาคัญทีผ่ ้ คู วบคุมรายการ ดาเนินการเพือ่ ควบคุมคุณภาพการผลิตในขั้นตอนหลังการผลิต
 การควบคุมคุณภาพด้านเนื้อหา
 การตัดต่อลาดับภาพ ให้มีคุณภาพด้านเนื้อหาตรงตามแผนการผลิต บทโทรทัศน์ และข้อมูลรายการ
 คุณภาพการผลิตงานเทคนิคภาพ เสี ยง การใช้ Graphic Computer
 คุณภาพด้านเทคนิคเป็ นไปตามมาตรฐานด้านเทคนิคการแพร่ ภาพออกอากาศของไทยพีบีเอส
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การส่ งมอบรายการ
เพื่ อให้ก ารดาเนิ นการตรวจรั บมอบรายการ, การตรวจพิ จารณารายการ, การตรวจคุ ณภาพด้าน
เทคนิ คและการเตรี ยมการเข้าสู่ กระบวนการเตรี ยมออกอากาศของไทยพีบีเอสเป็ นไปตามแผนปฏิ บตั ิงาน
และป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการส่ งมอบรายการไม่เป็ นไปตามกาหนด ผูผ้ ลิ ตรายการต้องถื อ
ปฏิบตั ิกาหนดวันส่ งมอบรายการอย่างเคร่ งครัด โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
- วัน เวลา สถานที่ ส่ งมอบรายการ : รายการที่ผผู ้ ลิตส่ งมอบ ต้องเป็ นรายการที่ผลิตเสร็ จสิ้ น และมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง ด้านเนื้ อหา และเทคนิ ค ผูผ้ ลิ ตส่ งมอบรายการด้วยวัสดุ สื่อที่ กาหนด ที่ สานัก
รายการ ชั้น 3 อาคาร A อาคารสานักงานใหญ่ องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 วันจันทร์ ถึ ง วันศุกร์ ระหว่าง
เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.
- การส่ งมอบรายการ : เพื่อให้การตรวจสอบ และการเตรี ยมกระบวนการทางเทคนิ คในการแพร่
ภาพออกอากาศ เป็ นไปด้วยความเรี ย บร้ อย ผูผ้ ลิ ตต้องส่ ง มอบรายการที่ มี ค วามสมบู รณ์ มี คุ ณภาพตาม
มาตรฐานที่ไทยพีบีเอสกาหนด รายการที่ส่งมอบมีความพร้อมนาออกอากาศ ( Final/ ON Air Release)
รวมทั้งผูผ้ ลิ ตต้องนาส่ งไฟล์บทโทรทัศน์รายการ หรื อ เอกสาร อื่นที่ กาหนด โดยรายละเอียดของรายการ
และใบกากับวัสดุ รายการ (เอกสารนาส่ งพร้ อมรายการเพื่อแจ้งข้อมูลรายการ) ใบกากับรายการต้องแสดง
รายละเอียดรายการ ได้แก่ ชื่อรายการ ชื่อเรื่ อง ชื่อตอน วันเวลาออกอากาศ ซึ่ งตรงกับข้อมูลที่ปรากฏใน Slate
รายการ พร้อม DVD สาเนารายการจานวน 1 ชุด โดยผูผ้ ลิตต้องส่ งมอบรายการ ก่อนกาหนดวันออกอากาศ
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ กรณี ผผู ้ ลิตส่ งมอบรายการล่าช้า เป็ นเหตุให้เกิ ดความเสี ยหาย ผูผ้ ลิตต้อง
รับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นตามเงื่ อนไขสัญญา และการผิดนัดส่ งมอบจะถูกบันทึกไว้เป็ นฐานข้อมูล
และแจ้ง ให้ผูผ้ ลิ ตรับ ทราบ ถึ งการปฏิ บ ตั ิ งานผลิ ตของผูผ้ ลิ ต เนื่ องจากถื อว่า ผูผ้ ลิ ตไม่ มี ค วามพร้ อมขาด
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส
ผูผ้ ลิ ตรายการ ส่ ง มอบรายการตามจานวน รู ป แบบ และก าหนดตามแผนการผลิ ต การส่ ง มอบ
รายการตามงวดงาน ถือเป็ นการส่ งมอบงานตามสัญญาว่าจ้าง งานรายการที่ผผู ้ ลิตส่ งมอบ ต้องเป็ นการผลิตที่
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่ งความสมบูรณ์ ครบถ้วน หมายถึ ง รายการมีเนื้ อหาถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ใน
แผนการผลิ ตรายการ รู ปแบบ เนื้ อหา ส่ วนประกอบต่าง ๆ ในรายการข้อกาหนด ตามมาตรฐานทางเทคนิ ค
การแพร่ ภาพ รวมทั้งความยาวรายการตามที่กาหนดไว้ และรายการที่ ส่งมอบนี้ นอกจากเป็ นการตรวจรั บ
ความถูกต้องตรงตามสัญญาจ้างแล้ว รายการที่ส่งมอบต้องเป็ นไปตามกาหนดเวลาการส่ งมอบ และรายการมี
คุณสมบัติพร้อมนาเข้าสู่ ระบบการออกอากาศได้ทนั ที เมื่อผูผ้ ลิ ตรายการส่ งมอบรายการแล้วจะไม่สามารถ
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ขอรายการคืนได้จนกว่าจะผ่านการตรวจพิจารณา ตามกระบวนการจากผูค้ วบคุมรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจรับมอบรายการ เว้นแต่กรรมการตรวจรับมอบรายการ หรื อ ผูค้ วบคุมรายการจะขอให้ผผู ้ ลิตดาเนิ นการ
แก้ไขรายการตามข้อแนะนาที่อาจเป็ นการประสานด้วยวาจา และมีบนั ทึกข้อความเพื่อแจ้งให้ผผู้ ลิตรับทราบ
อย่างเป็ นทางการในภายหลัง

การตรวจรับมอบรายการ
ไทยพีบีเอส ในฐานะผูว้ ่าจ้างและอานวยการผลิต ควบคุ มรายการ และควบคุมคุณภาพการผลิ ตทุก
ขั้นตอน โดยไทยพีบีเอส แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบรายการ ให้มีหน้าที่ตรวจรับมอบรายการ โดยมี
แนวทางการตรวจรับมอบดังนี้
-

การตรวจคุณภาพด้ านเนื้อหาและคุณภาพด้ านการผลิต

หมายถึ ง การตรวจพิ จ ารณาด้า นเนื้ อ หาและคุ ณ ภาพการผลิ ต รายการให้ ต รงและเป็ นไปตาม
เป้ าประสงค์รายการ (Program Purpose) แผนการผลิตรายการ โดยมีประเด็นที่ตอ้ งตรวจพิจารณาสาคัญ ๆ
ได้แก่
 คุณภาพด้านแนวความคิดสร้างสรรค์ รู ปแบบการนาเสนอที่สอดคล้องกับแนวความคิดสร้างสรรค์
 เนื้ อ หาที่ น าเสนอมี ค วามถู ก ต้อ งตรงตามข้อ เท็ จ จริ ง รวมทั้ง อยู่ภ ายใต้ก รอบจริ ธ รรมของสื่ อ
สาธารณะ
 คุ ณภาพด้านการผลิ ต เช่ น คุ ณภาพของผูด้ าเนิ นรายการ คุณภาพของเทคนิ คการนาเสนอ คุณภาพ
ของการใช้ศิลปะการถ่ ายทา ศิลปะด้านการเลื อกภาพที่ สัมพันธ์ กบั เนื้ อหา ศิลปะการตัดต่อลาดับ
ภาพ การใช้เสี ยง การใช้ดนตรี ประกอบ การออกแบบฉาก และเซ็ ต การเลื อกสถานที่ถ่ายทา การ
ออกแบบ Computer Graphic การใช้ลิขสิ ทธิ์ ภาพและเสี ยง และอื่น ๆ
-

การตรวจพิจารณารายการ

หมายถึงการตรวจรายละเอียดด้านเนื้อหาการเสนอ ให้เป็ นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
สุ ราและยาสู บ รวมทั้ง การนาเสนอภาพและเนื้ อหาที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อสถาบันส าคัญ ทางสั ง คม การ
นาเสนอที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม เช่น การกระตุน้ ความรุ นแรง ฯลฯ (ดูรายละเอียด การตรวจ
พิจารณารายการ)
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-

การตรวจคุณภาพทางเทคนิค

หมายถึง การตรวจรายละเอียดทางเทคนิคให้เป็ นไปตามาตรฐานการแพร่ ภาพออกอากาศของไทยพี
บีเอส (ดูรายละเอียดมาตรฐานทางเทคนิคการแพร่ ภาพออกอากาศไทยพีบีเอส)

การส่ งมอบรายการล่าช้ า
กรณี ที่ผผู ้ ลิตรายการส่ งมอบรายการล่าช้าเกินกว่ากาหนด หรื อไม่เป็ นไปตามแผนการผลิตซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อการดาเนินงานด้านการบริ หารจัดการระบบแพร่ ภาพออกอากาศ หากการส่ งมอบรายการล่าช้าเกิน
กว่ากาหนด เป็ นเหตุให้เกิ ดปั ญหาในกระบวนการตรวจรับมอบรายการ เช่ น กรณี ที่พบข้อผิดพลาดที่ตอ้ ง
ด าเนิ น การแก้ไ ขซึ่ งอาจต้อ งใช้ เ วลาในการด าเนิ น การแก้ไ ขและอาจส่ ง ผลกระทบ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
ออกอากาศรายการตอนนั้นได้ทนั ตามที่ผงั รายการกาหนด กรณี เช่นนี้ ไทยพีบีเอสถือว่าผูผ้ ลิตรายการ ไม่ได้
ส่ งมอบรายการที่มีความสมบูรณ์พร้อมนาออกอากาศตอนดังกล่าว และถือว่าเป็ นการผิดสัญญา ไทยพีบีเอส
ได้รับความเสี ยหาย ซึ่งนอกจากผูผ้ ลิตรายการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการนารายการอื่น มา
แพร่ ภาพออกอากาศแทนแล้ว ยังอาจถือเป็ นเหตุในการยกเลิกสัญญาได้

การตรวจพิจารณาเนือ้ หารายการ
การตรวจพิจารณารายการเป็ นขั้นตอนการดาเนิ นงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุ ม และตรวจสอบ
คุณภาพ ด้านเนื้ อหา ด้านเทคนิ ค และการตรวจสอบเนื้ อหา การนาเสนอรายการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของสื่ อสาธารณะ สานักรายการมีหน้าที่ ในการตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเนื้ อหารายการเพื่อให้
รายการที่ผลิตเป็ นไปตาม “ พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
พุทธศักราช 2551 “ มาตรา 7 (วัตถุประสงค์ องค์การฯ) , มาตรา 43 (เนื้ อหาและคุณค่ารายการ) นอกจากนั้น
เพื่อให้เนื้ อหารายการสอดคล้องกับเป้ าหมายและคุณค่าตามหลักการสื่ อสาธารณะ ผูผ้ ลิตรายการต้องปฏิบตั ิ
ตาม “ข้อบังคับองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะ ว่าด้วยจริ ยธรรมของวิชาชี พเกี่ยวกับการผลิ ต
และการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2522” (ดูภาคผนวก) และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อธารงไว้ซ่ ึ งจริ ยธรรมวิชาชีพการ
ผลิต การจัดหา และการเผยแพร่ รายการ องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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สาระสาคัญในการตรวจพิจารณารายการ
การใช้ ภาษา การแสดงออกด้านภาษา การแต่งกาย การแสดงอากัปกิริยา
ผู้ดาเนินรายการ นักแสดง ผูร้ ่ วมรายการ ต้องระมัดระวังการใช้ภาษา ให้ถูกต้องตรงตามหลักการใช้
ภาษาด้วยภาษาสุ ภาพ คานึงถึงการสื่ อสารอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม กรณี ที่มีการใช้ภาษาอื่น ที่ยากต่อการ
ทาความเข้าใจ ผูผ้ ลิ ตรายการต้องจัดให้มีการแปล และถ่ายทอดความหมายอย่างถูกต้องตามหลักภาษานั้น
คงไว้ซ่ ึ งคุ ณค่าและศิลปะ การนาเสนอตามเนื้ อหาของรายการ ด้วยวิธีการนาเสนอที่เหมาะสม ในกรณี ที่มี
การใช้ภาษาถิ่ นให้พิจารณาการใช้ให้ถูกต้องสอดคล้องกับบริ บทของวัฒนธรรมท้องถิ่ น แต่ตอ้ งคานึ งถึ ง
คุณภาพของการสื่ อสารตามความเหมาะสม
การสื่ อสาร และแสดงออกด้วยคาพูดของผูด้ าเนินรายการ และผูร้ ่ วมรายการให้คานึ งถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการใช้ถอ้ ยคา และภาษา ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เช่น การพูด
ด้วยอาการและ ความหมายที่อาจแสดงถึ งการดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม ล้อเลี ยน บุคคลหรื อสถาบัน ชาติ
พันธุ์ รู ป ลัก ษณ์ ข องบุ ค คลความแตกต่ า งกันด้วยสถานภาพทางสั ง คม ความแตกต่ า งแนวทางความเชื่ อ
ศาสนา วัฒนธรรม โดยผูท้ ี่สมควรได้รับการระมัดระวังในการสื่ อสารได้แก่ เด็กและเยาวชน นอกจากนั้น
ผูผ้ ลิตรายการต้องคานึงถึงการใช้ภาษาพูด ที่แสดงถึงความหมายในเชิงเกี้ยวพาราสี การใช้ภาษาที่อาจตีความ
ผิดไปจาก ความหมายได้ง่าย เช่ น ภาษากากวม คลุมเครื อ ที่อาจก่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ผิดพลาดเคลื่อนไป
จากวัตถุประสงค์ และ ความหมายที่ถูกต้อง
การแต่ งกาย และการแสดงอากัปกริ ยาของผูด้ าเนินรายการ ผูแ้ สดง หรื อผูร้ ่ วมรายการ ผูผ้ ลิตรายการ
พึงระมัดระวังการแสดงอาการ หรื อกริ ยาที่เป็ นการแสดงให้เห็นถึ งความจงใจที่จะดูถูกเหยียดหยาม ดูหมิ่น
ส่ อเสี ย ด ล้อเลี ย น ภาษาพูดหรื อกริ ยาอาการที่ เป็ นความแตกต่า งของชาติ พ นั ธุ์ ความแตกต่ างด้า นภาษา
ประเพณี ทางวัฒนธรรม ความเชื่ อและศาสนา การแต่งกาย การแสดงอาการ และการแต่ง กายที่ เป็ นการ
ล้อเลียน ดูหมิ่น พระภิกษุ นักบวช

การประเมินคุณภาพการผลิตรายการ
แม้วา่ รายการที่ผผู ้ ลิตส่ งมอบและคณะกรรมการตรวจรับมอบรายการพิจารณาแล้วเห็นควรผ่านการ
ตรวจพิจารณาและรับมอบรายการตามสัญญาหรื อการรับมอบรายการอย่างมีเงื่ อนไข เช่ น อาจมีการสั่งให้
ดาเนิ นการแก้ไขใด ๆ หรื อสานักรายการดาเนิ นการแก้ไขใด ๆ โดยไม่ส่งรายการกลับให้ผผู ้ ลิ ตดาเนิ นการ
แก้ไขเนื่องจากไม่ทนั การนาออกอากาศ จะมีการบันทึกประวัติการตรวจรับมอบ ทุกขั้นตอน เพื่อประโยชน์
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ในการแก้ไขปรับปรุ งการผลิต โดยบันทึกรายละเอียดการส่ งมอบรายการทุกตอน โดยผูค้ วบคุมรายการจะจด
ทาบันทึกประวัติการปฏิบตั งานด้านรายการเพื่อประเมินผลการผลิตในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้

การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตในขั้นตอนก่อนการผลิต (Before Action Review)
 ประเมินกระบวนการบริ หารจัดการรายการ การประสานงานการผลิต เปรี ยบเที่ยบกับแผนการผลิต
รายการ
 ประเมินกระบวนการกาหนดรายละเอียดการผลิต ความพร้อมในการผลิต ความครบถ้วนสมบูรณ์
ขององค์ประกอบ ด้านการผลิ ต เช่ น ความสมบูรณ์ ของโครงเรื่ อง โครงรายการ ลาดับการดาเนิ น
รายการ ความพร้อมและความเหมาะสมในการใช้เทคนิ คการผลิต อุปกรณ์การผลิต บุคลากรการ
ผลิ ต ข้อมูลสาหรับใช้ในรายการ ผูร้ ่ วมรายการ ความพร้อมขององค์ประกอบด้านศิลปกรรม ฉาก
อุปกรณ์ประกอบฉาก ความพร้อมด้านการออกแบบ Computer Graphic การปฏิบตั ิงานตามคิวและ
กาหนดที่ระบุในแผนการผลิต
การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตในขั้นตอนการผลิต (Action Review)
 ผูบ้ ริ หารไทยพีบีเอส ผูค้ วบคุ มรายการ อาจนัดหมายตรวจการผลิ ตในระหว่างดาเนิ นการผลิ ตได้
โดยอาจแจ้งหรื อไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
 ผูค้ วบคุมรายการของไทยพีบีเอส เมื่อทาการประเมินคุณภาพการผลิตรายการแล้วหากมีขอ้ สงสัย ก็
อาจขอให้ผผู้ ลิตรายการจัดทารายงานกรณี ที่อาจมีขอ้ สงสัยในกระบวนการผลิตได้
 การประเมินคุ ณภาพในระหว่างการผลิต จะทาการประเมินคุ ณภาพของบทโทรทัศน์ คุ ณภาพการ
ก ากับ การแสดง การก ากับ รายการ การประเมิ น ด้า นเทคนิ ค และคุ ณ ภาพด้า นภาพและเสี ย ง
การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตเมื่อสิ้นสุ ดการผลิต (After Action Review)
 เป้ าหมายของการประเมินคุณภาพ และการปฏิ บตั ิ งานรายการเมื่ อสิ้ นสุ ดการผลิ ต เพื่อประเมิ น
ภาพรวมผลการปฏิบตั ิงานรายการ และคุณภาพรายการ เป็ นรายรายการ
 การประเมิ นคุ ณภาพและการปฏิ บตั ิ งานรายการเมื่ อสิ้ นสุ ดการผลิ ต เป็ นการประมวลประวัติการ
ปฏิบตั ิงานรายการ จากบันทึกผลการตรวจรับมอบรายการที่ผา่ นมา
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 การประเมิ นคุ ณภาพและปฏิ บตั ิ ง านรายการเมื่ อสิ้ นสุ ดการผลิ ต มุ่งหมายเพื่อการเก็บบันทึ กองค์
ความรู ้ในการผลิตอย่างเป็ นระบบ
 การประเมิ นคุ ณภาพการผลิ ตและคุ ณภาพรายการ อาจทาการประเมิ นเมื่ อผูผ้ ลิ ตรายการส่ งมอบ
รายการครบถ้วนตามสัญญาหรื ออาจทาการประเมินเป็ นรายไตรมาสก็ได้ โดยผูผ้ ลิตรายการ และผู้
ควบคุ มรายการของไทยพีบีเอส ทาการประเมิ นร่ วมกันและทาการบันทึ กไว้เป็ นข้อมูลประกอบ
ประวัติรายการ

การใช้ ไตเติล้ (Title) และเอ็นเครดิต (End Credit) รายการ
ข้อความ :
ผูผ้ ลิตรายการ ควรแสดงข้อมูลการผลิตในไตเติ้ลรายการ (Title) และเอ็นเครดิต (End Credit) ท้าย
ของรายการ ตามความเหมาะสม ข้อ มู ล ในส่ ว นไตเติ้ ล รายการที่ ค วรแสดง ได้แก่ ชื่ อรายการ ชื่ อตอน
สัญลักษณ์รายการ (Program Logo) รายชื่อผูด้ าเนินรายการหลัก , รายชื่ อผูแ้ สดงหลัก , รายชื่ อผูร้ ่ วมรายการ ,
รายชื่อผูร้ ่ วมแสดง , รายชื่อผูป้ ระพันธ์ , รายชื่อเจ้าของลิขสิ ทธิ์ บทประพันธ์ , รายชื่ อผูก้ ากับรายการ , รายชื่ อ
ผูก้ ากับการแสดง , รายชื่ อผูเ้ ขียนบทโทรทัศน์ , รวมทั้งรายชื่ อบุคลากรด้านเทคนิ คหรื อบุคลากรการผลิตอื่น
ตามความจาเป็ น ข้อมูลที่ปรากฏในไตเติ้ลรายการแล้ว ไม่จาเป็ นต้องแสดงซ้ าในเอ็นเครดิ ตท้ายรายการอีก
การแสดงรายละเอี ย ดการผลิ ต และการแสดงรายชื่ อบุ ค ลากรการผลิ ต ผูผ้ ลิ ตรายการอาจใช้ร่วมกับ ตรา
สัญลักษณ์องค์กรผูผ้ ลิ ต โดยมีขนาด และรู ปแบบ เป็ นไปตามข้อแนะนาของเจ้าหน้าที่ผคู้ วบคุมรายการ ให้
ผูผ้ ลิตแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ “ผูค้ วบคุมรายการ” และหน่วยงานฝ่ ายที่ควบคุมรายการในลาดับสุ ดท้ายในเอ็น
เครดิต
ความยาวของไตเติล้ รายการ
ความยาวของไตเติ้ ล รายการนับ รวมกับ ความยาวรายการ ความยาวไตเติ้ ล รายการที่ เหมาะสม
สาหรับรายการความยาว 30 ถึง 60 นาที ความยาวของไตเติ้ลรายการ ไม่เกิน 30 วินาที ความยาวของไตเติ้ล
รายการ ที่ เหมาะสม สาหรับรายการ น้อยกว่า 15 นาที ความยาว ไตเติ้ลรายการ ไม่ เกิ น 15 วินาที และ
รายการที่มีความยาวรายการน้อยกว่า 15 นาที ไม่จาเป็ น ต้องมีไตเติ้ลรายการ หรื อ หากจาเป็ นต้องมีไตเติ้ล
รายการไม่ควรมีความยาวเกินกว่า 10 วินาที เพื่อแสดงข้อมูลสาคัญที่เป็ นประโยชน์ต่อผูช้ ม
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ข้ อความขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหรือเอือ้ เฟื้ อในการผลิต
ผูผ้ ลิ ต รายการอาจแสดงข้อ ความเพื่ อ เป็ นการขอบคุ ณ บุ ค คล องค์ ก ร หน่ ว ยงาน ที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์สนับสนุน หรื ออานวยความสะดวกในการผลิต ผูผ้ ลิตรายการต้องเสนอรู ปแบบ ข้อความ วิธีการ
แสดงข้อความดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ ผคู ้ วบคุ มรายการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบก่ อนดาเนิ นการผลิ ต
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามข้อแนะนาของผูค้ วบคุมรายการ
การรั บ ความเอื้ อ เฟื้ อจากบุ ค คล หน่ ว ยงาน องค์ก ร สถานประกอบการ ฯลฯ ต้อ งเป็ นไปเพื่ อ
สนับสนุ น อนุ เคราะห์หรื ออานวยความสะดวกในการปฏิ บตั ิงานผลิต โดยไม่นาเอาความอนุ เคราะห์น้ นั มา
คิดเทียบเป็ นราคา มูลค่า หรื ออัตราการให้การสนับสนุ น และ การใช้ขอ้ ความแสดงความขอบคุ ณ ต้องไม่
เป็ นช่ องทางในการแสวงหารายได้ หรื อประโยชน์อื่นของผูผ้ ลิตรายการ หรื อประโยชน์ในทางการค้าที่ขดั
ต่อกฎหมายหรื อระเบียบของไทยพีบีเอส
บุคคล สถานประกอบกิจการ หน่วงงาน หรื อองค์กรที่ผผู ้ ลิตขอรับความเอื้อเฟื้ อ ในการผลิตต้องไม่
เป็ นบุ คคล สถานประกอบกิ จการ หน่ วยงาน หรื อองค์กร ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับกิ จการอันเป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ สุ ขภาวะ ทั้งต่อบุคคลและสังคม
การใช้ ข ้อ ความขอบคุ ณ ในรายการ ผู ้ผ ลิ ต ต้อ งไม่ ใ ช้ ข ้อ ความ ที่ อ าจเป็ นการโฆษณาแฝงการ
ประชาสัมพันธ์ ตัวบุคคล ผลิตภัณฑ์ หน่วยงาน กลุ่มทางการเมือง โดยต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของไทยพี
บีเอสและผ่านการตรวจพิจารณาและยินยอมโดยเจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมรายการ
ให้ผผู้ ลิตใช้ขอ้ ความแสดงความขอบคุณผูส้ นับสนุนการผลิต โดยใช้ขอ้ ความดังนี้
“...ขอขอบคุณ...(บุคคล/หน่ วยงาน/องค์ กร)...สนับสนุน/เอื้อเฟื้ อ...(สถานทีถ่ ่ ายทา/ข้ อมูล)...”

อัตลักษณ์ รายการ การใช้ ข้อความสื่ อสารอืน่ และการแสดงข้ อมูลการใช้ ลขิ สิ ทธิ์
การแสดงข้อความ หรื อเครื่ องหมายอื่นใด ในพื้นที่หน้าจอ ต้องคานึ งถึงข้อกาหนดทางเทคนิ ค และ
การใช้พ้ืนที่ Safe Area การใช้สัดส่ วนการแสดงผลตามลักษณะรายการที่ผลิตแบบ HD (High Definition) ที่
มีสัดส่ วน 16:9 และต้องพิจารณาถึ งการรักษาอัตลักษณ์ ของ ไทยพีบีเอส (Channel Identity) เพื่อสร้าง
รู ปแบบการนาเสนอรายการ ให้เกิดความโดดเด่นน่าสนใจ เหมาะสมกับรู ปแบบรายการที่แตกต่างกันแต่ละ
ประเภท

คู่มือผลิตรายการสื่อสาธารณะ | 29

การใช้ ตราสั ญลักษณ์ ไทยพีบีเอส
กรณี ที่ผผู ้ ลิตรายการนาตราสัญลักษณ์ ไทยพีบีเอสมาใช้ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของไทยพีบีเอส
โดยต้องไม่ทาการดัดแปลง หรื อ ผลิตซ้ าในรู ปแบบอื่นใดที่แตกต่าง หรื อ นาไปใช้ประกอบ กับภาพอื่นใด
หรื อใช้ร่วมกับข้อความอื่นใด ที่แตกต่างไปจากข้อกาหนดของไทยพีบีเอส
กรณี ที่ผผู ้ ลิตรายการมีความประสงค์ในการนาตราสัญลักษณ์ไทยพีบีเอสไปใช้เป็ นส่ วนประกอบใน
กิจกรรมรายการหรื อเผยแพร่ ในสื่ ออื่นใด เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ ผูผ้ ลิตรายการอาจกระทาได้โดยเสนอ
ให้เจ้าหน้าที่ผคู้ วบคุมรายการพิจารณา
ไทยพีบีเอสกาหนดให้ตราสัญลักษณ์ของไทยพีบีเอสปรากฏอยูใ่ นจอบริ เวณ มุมขวา-บน (ในพื้นที่
Safe Area) ตลอดการออกอากาศ ผูผ้ ลิตรายการออกแบบภาพรายการ โดยคานึ งถึงการเตรี ยมพื้นหลังไว้
สาหรับ สัญลักษณ์ไทยพีบีเอสไม่ควรนาภาพข้อความ หรื อสัญลักษณ์ใด ที่อาจเป็ นการรบกวนสายตาไปจัด
วางในตาแหน่งดังกล่าว ยกเว้นกรณี มีตราสัญลักษณ์ ของสถาบันเบื้องสู งที่กาหนดให้อยูม่ ุมบน-ขวาจึงต้อง
นาตราสัญลักษณ์ของไทยพีบีเอสให้ปรากฏอยูใ่ นจอบริ เวณมุมล่าง-ขวา
ข้อความหรื อภาพกราฟิ ก (Graphic Image) อัตลักษณ์รายการ (Program Logo) ชื่อรายการให้ใช้
พื้นที่จอภาพมุมล่าง-ซ้ายในกรอบพื้นที่ Safe Area โดยการแสดง ข้อความอื่นประกอบตราสัญลักษณ์หรื อชื่อ
รายการ เช่น สถานที่ติดต่อ Domain Name ของ Website E-mail Address หรื อ Social Network ให้ผผู้ ลิต
เสนอรู ป แบบ ต่ อเจ้า หน้า ที่ ผูค้ วบคุ ม รายการก่ อ นการผลิ ตตราสั ญลัก ษณ์ รายการ หรื อชื่ อรายการ หรื อ
ข้อความอันเป็ นส่ วนประกอบอื่น ควรแสดงด้วยข้อความภาษาไทย (หรื อภาษาอื่น) ที่สุภาพ, อ่านง่ายชัดเจน,
สื่ อความหมายได้อย่างชัดเจน ขนาดและสี เหมาะสม รู ปแบบตัวอักษรเหมาะสมกับเนื้ อที่ และเหมาะสมกับ
วิธีการนาเสนอ และรู ปแบบรายการ

การแสดงบทบรรยายภาษาไทยเพือ่ ผู้พกิ ารในการได้ ยนิ
ไทยพี บีเอสก าหนดให้แต่ ละรายการจัดทาบทบรรยายเพื่ อผูพ้ ิก ารได้ยินตามความเหมาะสมกับ
รู ปแบบ เนื้อหารายการและวิธีการนาเสนอ การจัดทาบทบรรยายในรายการมุ่งหมายให้ผพู ้ ิการทางการได้ยิน
สามารถเข้าถึงเนื้ อหารายการได้ดว้ ยวิธีการอ่านบทบรรยายพร้อมกับการรับชมภาพรายการ การใช้ภาษาใน
บทบรรยายจึงต้องเป็ นการจัดทาเพื่อมุ่งเป้ าหมาย เพื่อคุ ณภาพในการสื่ อสารและความเข้าใจในสาระสาคัญ
ของการสื่ อสาร
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บทบรรยายด้วยตัวอักษร CC ( Closed Captions ) สาหรับผูพ้ ิการการได้ยิน ควรแสดงด้วยรู ปแบบ
อักษรภาษาไทยที่มีรูปแบบและลักษณะที่อ่านง่าย ชัดเจน สามารถอ่านสื่ อความหมายเข้าใจได้อย่างรวดเร็ ว
ขนาดตัวอักษร ช่องไฟ รู ปแบบ ลักษณะตัวอักษร สี ของตัวอักษรเหมาะสมกับสี หรื อภาพของภาพพื้นหลัง
ความยาวในแต่ ละประโยคไม่ค วรเกิ นกว่าหนึ่ ง บรรทัด การค้างไว้ในภาพให้มีระยะเวลานานตามความ
เหมาะสมกับการเรี ยงลาดับความที่สัมพันธ์กบั จังหวะความเร็ วในการลาดับภาพ และอยูภ่ ายในกรอบพื้นที่
หน้าจอภาพที่กาหนด (Safe Area) ภาษาที่นามาใช้ในการจัดทาบทบรรยายเพื่อผูพ้ ิการการได้ยิน จึงไม่ควร
เป็ นการถอดมาจาก รายละเอียดตามบทโทรทัศน์หรื อบทพากย์ ผูผ้ ลิตรายการควรใช้ภาษาโดยวิธียอ่ ความ ที่
สั้นกระชับ จับใจความง่ าย และอ่ านเข้าใจ ได้ใ นเวลาอันรวดเร็ ว และถู กต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย
นอกจากนั้นในบทบรรยายควรบรรยายถึ ง สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นและไม่ ใ ช่ ภาษาพูด เช่ น เสี ย งที่ เกิ ดขึ้ น
ธรรมชาติ หรื อสภาพแวดล้อม (Ambience) เช่น เสี ยงสัตว์ เสี ยงลม เสี ยงพายุ เสี ยงที่เกิดจากวัตถุกระทบเกิด
เป็ นเสี ยง ฯลฯ เพื่อให้ผพู ้ ิการได้ยนิ รับรู ้ถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในรายการ
การจัดวางคาบรรยายด้วยตัวอักษร CC ( Closed Captions ) สาหรับผูพ้ ิการการได้ยิน ให้คานึงถึงข้อ
ควรพิจารณา ตาแหน่ งการวางภาพ ให้อยู่ในสัดส่ วนภาพแบบ 16:9 ในพื้นที่ Safe Area ระบบ High
Definition (HD) สามารถรับชมข้อความคาบรรยาย (Sub Title) ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

การใช้ ข้อความเพือ่ แสดงการสื่ อสารอืน่ ๆ
ข้อความแสดงข้อมูลที่ จาเป็ นในรายการเพื่ อแสดงข้อมูล สาคัญแก่ ผูช้ ม เช่ น ชื่ อบุ ค คล ตาแหน่ ง
บทบาทหน้าที่ สถานภาพการแสดงสถานที่ที่ปรากฏในภาพรายการ สถานะของข้อมูลแสดงลิขสิ ทธิ์ รวมทั้ง
รายละเอียดอื่น ๆเพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผชู ้ มเท่าที่จาเป็ นต้องคานึงภึงความถูกต้องเป็ นไปตามหลักไวยกรณ์อย่าง
เคร่ งครัด ได้แก่
การแสดงข้ อความ ข้ อมูล เกีย่ วกับบุคคล
ผูผ้ ลิ ตรายการ ควรให้ขอ้ มูลสาคัญของบุ คคลที่ ร่วมรายการ ประกอบด้วย ชื่ อ-สกุล บุคคล คณะ
บุคคล ตาแหน่ง ยศ หรื อสถานภาพ ทางวิชาการ , สถานภาพทางสังคม ฯลฯ ที่ถูกต้อง และมีความเกี่ยวข้อง
กับประเด็นนาเสนอในรายการ ด้วยข้อความภาษาไทย ที่เข้าใจความหมายชัดเจน ตัวอักษรที่มีขนาด รู ปแบบ
และสี ที่อ่านง่าย ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทย หรื อตรงตามข้อมูล บุคคล คานึงถึงความเข้าใจของผูช้ ม
การแสดงข้อความ ควรมีความถี่เหมาะสมกับเนื้ อหา โดยมีเป้ าหมายสาคัญ เพื่อสร้างการรับรู้ และ
ความเข้าใจในการรับชม (เช่น ทุกครั้งที่มีการตัดภาพไปยังผูร้ ่ วมรายการ เพื่อสัมภาษณ์ หรื อสอบถามความ
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คิดเห็น ควรแสดงรายชื่ อ และสถานภาพของบุคคลทุกครั้ง เพื่อให้ผชู ้ มรับรู ้วา่ บุคคลในรายการขณะนั้นเป็ น
ใคร มีความสาคัญอย่างไร หรื อเป็ นตัวแทนแสดงความคิดเห็นของกลุ่มใด เป็ นต้น)
การแสดงข้ อความ ข้ อมูล เกีย่ วกับเนื้อหารายการ
ผูผ้ ลิตต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเนื้ อหารายการอย่างเพียงพอ และด้วยวิธีที่มีความเหมาะสมกับรู ปแบบ
และแนวทางในการนาเสนอ เช่ น การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ที่นาเสนอในรายการ การให้ขอ้ มูลแสดง
ส่ วนผสมในขั้นตอนการทาอาหาร ฯลฯ
การแสดงข้ อความ ข้ อมูล ซึ่งเป็ นการเตือน
ผูผ้ ลิตรายการ ควรให้ขอ้ มูลสาคัญในรายการ เพื่อเป็ นการเตือนให้ผชู้ มทราบถึงข้อพึงระวังและการ
ป้ องกันอันตราย โดยเฉพาะการเตือนผูช้ ม ที่เป็ นเด็ก และเยาวชน เช่น รายการที่มีการนาเสนอภาพที่มีการใช้
เครื่ องมือหรื อ อุปกรณ์ไฟฟ้ า, อุปกรณ์หรื อวัสดุที่มีคม, การแสดงผาดโผน หรื อมีความเสี่ ยงต่ออันตราย ภาพ
และเนื้ อหา แม้เป็ นภาพจากเหตุ การณ์ จริ งแต่อาจเป็ นความรุ นแรง โดยข้อความที่ ใ ช้ แสดงการเตื อนอยู่
ภายใต้ขอ้ แนะนาของเจ้าหน้าที่ผคู้ วบคุมรายการ หรื อเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณารายการ ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
การเตือนนอกจากจะเป็ นการใช้ขอ้ ความเตือนในภาพรายการแล้ว อาจใช้ร่วมกับวิธีอื่น ๆร่ วมด้วย
เช่น การเตือนโดยผูด้ าเนินรายการเตือนในขณะดาเนินรายการ หรื อ การเตือนด้วยเสี ยงผูพ้ ากย์บรรยาย
การใช้ ข้อความแสดงสถานะของเนื้อหา ภาพ และเสียง
เพื่อให้ผชู ้ มรู ้เท่าทันข้อเท็จจริ งในการนาเสนอรายการ ผูผ้ ลิตรายการต้องแสดงให้เห็น ว่ารายการที่
ผูช้ มได้ช มอยู่น้ ัน มี สถานภาพรายการอย่ า งไร เช่ น เป็ นรายการที่ ท าการบัน ทึ ก ไว้ก่ อ น หรื อ รายการ
ถ่ายทอดสด เป็ นต้น หากมีการนาเสนอภาพ เสี ยงเหตุการณ์ ที่สร้ างสมมติข้ ึนหรื อจาลองขึ้น ผูผ้ ลิ ตรายการ
ควรมีขอ้ ความแสดงสถานะภาพ และเสี ยงในรายการ เช่น การแสดงข้อความ ว่าภาพในรายการ (ขณะที่ได้
รับชมอยู่ในขณะนี้ ) มีลกั ษณะและที่มาอย่างไรเช่น ภาพจาลองเหตุการณ์ (Dramatization) ภาพแสดงการ
สาธิ ต (Demonstration) ภาพแสดงการทดลอง (Experiment) หรื อภาพจากแฟ้ มภาพ (File) โดยอยู่ภายใต้
ข้อแนะนาของ เจ้าหน้าที่ผคู้ วบคุมรายการ
การใช้ ข้อความแสดงข้ อมูลการอนุญาตให้ ใช้ ลิขสิ ทธิ์
การนาลิขสิ ทธิ์ ใด ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตรายการ ผูผ้ ลิตรายการ ต้องได้รับอนุ ญาต ให้ใช้โดย
ถู กต้องตามกฎหมายก่ อน จึ งนาลิ ข สิ ทธิ์ ที่ ตอ้ งการมาใช้ในกระบวนการผลิ ตรายการได้ การแสดงข้อมู ล
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ลิขสิ ทธิ์ นอกจากเป็ นการแสดงถึงการได้รับอนุ ญาตให้นาลิขสิ ทธิ์ มาใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วยัง
เป็ นการให้ขอ้ มูลแก่ ผชู ้ ม อี กทั้งยังเป็ นการแสดงความขอบคุ ณที่ ได้รับความเอื้อเฟื้ อในการอนุ ญาตให้ใช้
ลิขสิ ทธิ์
การแสดงข้อมูล การใช้ลิขสิ ทธิ์ หรื อข้อมูลเฉพาะของลิ ขสิ ทธิ์ และการแสดงความขอบคุ ณที่ รับ
อนุ ญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ อาจมีการนาเสนอได้ในหลายวิธีเช่น การกล่าวขอบคุณโดยตรงโดยผูน้ าเสนอรายการ
การแจ้งข้อความแสดงรายละเอียดในส่ วนต้นของรายการ (ไตเติล้ รายการ) หรื อในส่ วนท้ายของรายการ (เอ็น
เครดิตรายการ) หรื อ การแสดงข้อความในขณะนาเสนอภาพ และเสี ยง ที่เป็ นการใช้ลิขสิ ทธิ์ ที่ได้รับอนุ ญาต
(เช่น การใช้เพลงและดนตรี ในบางช่วงหรื อทั้งหมดในรายการ, การนาภาพ หรื อเสี ยงเป็ นลิขสิ ทธิ์ มาใช้ การ
นาข้อมูล ผลงาน หรื อบุคคล ฯลฯ มาใช้ในรายการ) โดยข้อความหรื อการกล่าวถึง การใช้ลิขสิ ทธิ์ ใดๆ ผูผ้ ลิต
รายการ ควรพิจารณาเลือกใช้ ด้วยข้อความหรื อวิธีนาเสนออย่างเหมาะสมสอดคล้องกับรู ปแบบรายการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ของรายการ การใช้ขอ้ ความหรื อวิธีการใด ในการนาเสนอต้องได้รับการยินยอมจากผู้
อนุญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ และเจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมรายการก่อนการผลิต และเผยแพร่ รายการ

ลิขสิ ทธิ์
ผูผ้ ลิ ตรายการ อาจผลิ ตหรื อดาเนิ นการผลิ ตรายการขึ้ นใหม่ท้ งั หมด หรื ออาจเป็ นการผลิ ตโดยมี
ส่ วนประกอบรายการบางส่ วน หรื อ ทั้งหมดของรายการ ที่ผลิตโดยการนาลิขสิ ทธิ์ กรรมสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ในรู ปแบบต่าง ๆมาใช้ในการผลิตรายการ เช่ น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ ง เสี ยง ข้อมูล บทประพันธ์
ข้อเขี ยน บทความ บทกวี คาร้ อง เนื้ อเพลง ทานองเพลง ข้อมูลส่ วนบุ คคล ตัวบุ ค คล หรื ออื่ นใด เพื่ อใช้
ประกอบในเนื้อหารายการ หรื อการนาลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญารู ปแบบอื่นใด มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ ง หรื อทั้งหมดใน
รายการ
การนาลิขสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญาในรู ปแบบใด ๆ ดังกล่าวมาใช้ในรายการ ผูผ้ ลิตต้องดาเนิ นการ
บริ หารจัดการลิ ขสิ ทธิ์ กรรมสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญาในรู ปแบบอื่นใด ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลัก
จริ ยธรรมผูป้ ระกอบวิชาชี พสื่ อสาธารณะอย่างเคร่ งครัด การละเลยต่อการดาเนิ นการบริ หารจัดการลิ ขสิ ทธิ์
อาจเป็ นเหตุให้ท้ งั ผูผ้ ลิต และไทยพีบีเอส อาจถูกผูเ้ สี ยหายดาเนินการตามกฎหมาย
กรณี การนาลิขสิ ทธิ์ หรื อกรรมสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญาใด ๆ มาใช้ในรายการ เช่น ภาพเคลื่อนไหว
ภาพนิ่ง เสี ยง ข้อมูลงานวิจยั งานเขียน ข้อเขียน บทประพันธ์ บทความ บทกวี คาร้อง เนื้ อเพลง ทานองเพลง
ข้อมูลส่ วนบุคคล การนาเสนอตัวบุคคล ผูผ้ ลิตต้องเสนอแผนงานการผลิ ตที่ระบุความต้องการใช้ ลิ ขสิ ทธิ์
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หรื อกรรมสิ ทธิ์ ดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุ มรายการและเมื่อดาเนิ นการผลิตผูผ้ ลิ ตต้องได้รับอนุ ญาตจาก
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ หรื อกรรมสิ ทธิ์ ก่อนดาเนินการผลิต เมื่อผูผ้ ลิตส่ งมอบรายการให้ไทยพีบีเอส ผูผ้ ลิตต้องแสดง
หนังสื อการยินยอมให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ จากเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ หรื อกรรมสิ ทธิ์ ตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ ผูค้ วบคุ ม
รายการ
รายการที่มีการใช้ลิขสิ ทธิ์ แต่ไม่ได้รับอนุ ญาตถูกต้องตามกฎหมาย ไทยพีบีเอสอาจพิจารณาไม่รับ
มอบรายการและไม่เผยแพร่ รายการดังกล่าวได้ โดยผูผ้ ลิตต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
การเผยแพร่ รายการที่มีการนาภาพและเสี ยงของบุคคลที่อาจบันทึกไว้ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ หรื อเป็ น
การบันทึ กไว้ โดยไม่มิได้บอกกล่ าวต่อผูถ้ ู ก บันทึ กภาพและเสี ยงว่าจะนาภาพและเสี ยงที่ บนั ทึ กไว้มาใช้
เผยแพร่ ต้องได้รับการอนุญาตหรื อยินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบุคคลนั้น ๆ

กระบวนการได้ มาซึ่งรายการและกระบวนการผลิตรายการ
กระบวนการเปิ ดรับข้ อเสนอรายการ Commissioning
ลาดับที่

1

ผังกระบวนการ

เขียน
โครงการ

รายละเอียดงาน
รากงรคชอ่ืช กหุ่่ืชลหรากกัลห รุกงัคชรออคคงงอรคชอ่ืช ลหอุด า์่ีท ง งออืข์ิก ค ืมกรุ อ -

ผู้รับผิดชอบ
ลูเจมุ ่ืชฝห ืกลหีก
ชืก่ืช

บันทึก

เอกสารอ้ างอิง
ลออฟงชค ดรคชอ่ืช

(Results)
รี่ิ่ืชรุมลหอุดา์่ีทงงอรคชอ่ืช ่หัดห าคเืกดืก ชรกรารหืมดืาขีข่ืช รี่ิมดืาขีข่ืช ชืกหรางิกม่ืชกรเ ออคชรดืร -

ลูเงดืขรก่ืช อ.อ.์.
2

3

อนุมตั ิ

เตรียมงาน

-จุม์ดืาง่อืช อางก
คชรรือุดพุข่ค

ลูเจมุ ่ืชฝห ืกลหีก
ชืก่ืช

-ริ ้ลจอชืกหรางิกม่ืชาคี ม
Commissioning ารีญรรข
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ลูเลหีกลหรลูเ์ิกอขกจางเ ืชุอ
ฟุ อ

4
ประชาสัมพันธ์

5
เปิ ดรับ
เอกสาร

6

กชรจองอคัรอดอุกีงงอลูเ
กากขงเ งาอขงชืก่ืช

คุมอชชจื่าง่อืช

ครร่ชชด่ืชคุมอชช
ชงอลช่

ขดืาอขงกหงกขเ ื
ครร่ชชด่ืช

ครร่ชชด่ืชคุมอชช
ชงอองอ

คัดสรรรอบ
แรก

7
คัดสรรรอบ
สอง

8

คชร่ืศลห่ืชคุมาหาง่กข
รหงอ์ือกห
ประกาศผล
ือๆ
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กระบวนการก่อนการจ้ างผลิตรายการ (Pre-Production)
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

1

แผน
จัดทา

2

เลือกผู้ผลิต

3

เขียนแผนการ
ผลิต

6

ประชุม
์ิดอืข

ให้ ข้อมูล
ผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้ างอิง

อดืขุ่ชืก่ืช.ลง ลลขจุม์ดืชืก่ืช
ฝห ื ก กั ์ ่ ศ ื อ ก ชค - คชรจดืไกชดือ/คิ ์ิก
อดืขุ่ชืก่ืช
ไมเ ชุองขัดกุ ีลหเ ร

งขัดกุ ี.์.อ.อ.ลง ลูเจมุ ่ืชฝห ืกลหีก -

ทาสัญญา

4

5

รายละเอียดงาน

อุญญืกเ ขฉอุอ 2รัม
(ลูเลหีก/ฝห ืก่ฎกดืก
งอคค่ืช)

าพากงกกเ ่ืชลหีกชืก่ืช ลูเ จุ ม ่ืชฝห ืกลหี ก / ลลข่ืชลหีกชืก่ืช
าค็ ขไคกืดลลข่ืช
รคชมีราซงชค
ฉอุออดอูชรค
ลหีกชืก่ืชคชรจดืคิ
ลหราพากงาค็ ข่ืชอชเ ือ
กหุ่คชรุ่ขรหืชืก่ืช์ิก
ลหืข่ืชครอคัด
คัรภืพ่หงข่ืชลหีก
ลหเ ร จรอืดืชงลหีก
ชืก่ืชาอช็จอี ้ขกืด
าคเืกดืก
ลูเ จุ ม ่ืชฝห ืกลหี ก / ลลข่ืชลหีกชืก่ืช
์ิดอืข

ลูเจมุ ่ืชฝห ืกลหีก/
รคชมีราซงชค /จข์.
กชรจคัรภืพชืก่ืช

-

คูดห างลหีก
ชืก่ืช
Consent Form
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กระบวนการพัฒนารายการที่ผ่านการคัดเลือกเพือ่ ผลิต และเผยแพร่ ทางสื่ อสาธารณะ
ลาดับที่

1

2

ผังกระบวนการ

ผู้ผลิต
พัฒนา
รายการ
รายการ

Demo
Program /
Pilot Program

3

คณะทางานเพื่อ
การพัฒนา
รายการ

4

ประเมินผลหลัง
กระบวนการ
พัฒนารายการ ส่ ง
มอบให้ ผ้ ผู ลิต

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

จข์.ลูเครอคัดชืก่ืช
รคชมีราซงชค
กืชา งชหรดุ่อลูเลหีกชืก่ืช ชืก่ืช
าพากง่ดืกขมลลขลหร
คชราดีข่ืชพุฒขื

่ดืกขมรุข
พุฒขื 60 รุข งึอ
180 รุข

กุรงกหือชืก่ืช าพากง
์มองอลขรคีม ลหร่ืช
ขดืาอขง่หงข่ืชลหีกจชี อ

ชราอิกอคฏีอกุ ี

รคชมีราซงชค
ชืก่ืช

กกเ งเงลขรขดืลูเลหีกชืก่ืช ครร์ดือืขาพากง
กื่ชืก่ืช์ิกงกูชห รกรหือ ่ ื ช พุ ฒ ข ื
่ชรอรข่ืชพุฒขืดิ
ชืก่ืช
ครืด่เ ืรกขเ ืขเ งก่รหื์ิก
่ดืกขมไรเ กืดลลขอืข ลูเ
ครอคัดชืก่ืชงืจงกืก
ชรกรารหืกข่ืชพุฒขื
ชืก่ืชกหงไค จข่รหื
ลูเลหีกจรดิครืดพชเ งดางเ ื
อู่ห ชรอรข่ืชลหีก

เอกสารอ้ างอิง

กขุ อ อา ง ลกห อ กุ อ้
(งืจจรดืจื่
อห ร ขอืขงาก ข กกเ
างเ ืชหรด

าง่อืชอุข์ึ่กุร
จชี อกกเ ลเ ลู หีก
อดืาขืา่็อไรเ กข
คชรรุกี่ืชลหีก
ชืก่ืช
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กระบวนการผลิตรายการ (Production)
ลาดับที่

1

ผังกระบวนการ

อานวยการ
ผลิต

2
ควบคุม
คุณภาพการ
ผลิตรายการ

3

ควบคุม
คุณภาพ
รายการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ดิครืดดัอห กดืกกกเ ่ืชลหีก
ชืก่ืชรมกลูเลหีกกชา ง
กขหรกอืขชหรดลหีกดิคร
ั ภืพ
าค็ ขไคกืดดืกชฐืขลหร
งเ ง่ดืกขมงงอไ์กพิอิางอ

ลง.อดืขุ่ชืก่ืช

ครอคัด่ชรอรข่ืชลหีก
ครอคัดคัรภืพ่ืชลหีก
ชืก่ืชกหือๆ รมกกกเ งเงลขรขดื
ลูเลหีกคฏีอกุ ีงกหือาคชหอคชุม
อดดกืาอดง กหงมชรกรารหื่ืช
ลหีกชืก่ืชกืดอุญญืจเ ือ

ลูเจมุ ่ืชฝห ืกลหีก

่ดืุ่อมูลห ครอคัดกชรจ
พีจืชรืาขา ้งกืชืก่ืช
ครอคัดคัรภืพกขงุขกงข
้
่ชรอรข่ืช่หงขลหีก งุขกงข
้
่ืชลหีก ลหรงุขกงขกหุ
้
อ่ืช
ลหีกชืก่ืชาพากงกชรจองอ
ครืดงู่กเ งอคชองเ รขอดอูชรค
งงอาขา ้งกืชืก่ืช คชราดีข
คัรภืพกืดดืกชฐืข ลหร
งเ ง่ดืกขม์ือา์คขีค กกเ
ครืดาก็ขงเ งาอขงลขรกข่ืช
คชุอคชัอล่เ ไงชืก่ืช กขฐืขร
์ิกคชึ่ษืกชา งรหรกงดืขรกครืด
อรมร่กข่ืชคฏีอกุ อี ืขลหีก
ลหรลจเ อกกเ ลเ ลู หีกชืก่ืช์ชือ
งกหือาค็ ข์ือ่ืชาพากง
มดืาขีข่ืชกืดงเ งลขรขดืงงอ
ไ์กพิอิางอ

รคชมีราซงชค
ชืก่ืช

บันทึก

เอกสารอ้ างอิง

ชืกอืขลหลหร
คชราดีข
่ชรอรข่ืช
ครอคัดชืก่ืช
าพากงาค็ ขอุข์ึ่
ชืกอืขอภืพ
ครืดพชเ งดกข
่ืชลหีกงงอ
ลูเลหีกกขชรออ
ฐืขงเ งดัห
ชืก่ืช
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กระบวนการหลังการผลิตรายการ (Post-Production)
ลาดับที่

1

ผังกระบวนการ

4

5

บันทึก

คเงขงเ งดูหชืก่ืชาพากงอชเ ือID จข์.อชี กืชอืขลุอ
ชืก่ืชกรเ อืด กชุองง่งื่ืศ ชืก่ืช
กขชรอองง่งื่ืศงุกรขดุกี
(BMS)

- BMS

อุข์ึ่ไฟหคชืก่ืชางเ ืชรออ
จข์.จุม่ืชาขา ้งกื
กืด ID ์ิก่ดืกขมไรเ พชเ งด
ชืก่ืชกขคชรา์ศ
กชรจคัรอดอุกีงงอไฟหคาพากงกกเ
ไมเ ดืกชฐืข่ืชงง่งื่ืศ
ไ์กพิอิางอ ่หงขงง่งื่ืศ
7 รุข์ดื่ืช

- ลุองง่งื่ืศ
คชรจดืรุข

เจ้ าหน้ าที่
ตรวจคุณภาพ
รายการ
( Censor )

กชรจไฟหคชืก่ืช์ิกไมเ ชุอลจเ อ
จื่อหรขอืข Ingest ลหรกืด
ลุองง่งื่ืศคชรจดืรุข (รมก
กชรจหหรอกขเ ื) าขเ ข่ืชกชรจ
มเ ืขจชี ก่ชชด,า์คขีค

จข์.กชรจคัรภืพ
ชืก่ืช

ชืกอืข่ืชกชรจ
คัรภืพชืก่ืช
(ฝห ืกกชรจฯ)

BMS

จุมาชิ กอหดืมุอลุองง่งื่ืศ
ชืกรุขกืด ID ชืก่ืช,
คชุอล่เ ไงหดืมุอชืก่ืช ่ชริ
ดิ่ืชาคหิกก ขลคหอชืก่ืช

จข์.อชี กืชอืขลุอ
ชืก่ืช

ลุองง่งื่ืศ
คชรจดืรุข

จข์.งง่งื่ืศ

ลุองง่งื่ืศ
คชรจดืรุข

BMS

4

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกรายการ
เข้ าระบบ
(Ingest)

ON AIR

เอกสารอ้ างอิง

ครร่ชชด่ืชกชรจ
ชุอ ์ิกไมเ ชุอ่ืช
ลกหอกุอ้

คณะกรรมการ
ตรวจรับ
รายการ

2

3

รายละเอียดงาน

- ฐืขงเ งดูห TV
PG
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การผลิตสปอตประชาสั มพันธ์ รายการสื่ อสาธารณะไทยพีบีเอส
การผลิตและจัดทา Spot Promote รายการและวัสดุเพือ่ ประชาสั มพันธ์ รายการ
การผลิตสปอตโปรโมทรายการ และการส่ งมอบวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญา
จ้าง ประเภทของสปอตโปรโมทมีดงั นี้
 Teaser Spot คือ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและกระตุน้ ความสนใจรายการ โดยเฉพาะรายการ
ใหม่ที่ออกอากาศเป็ นครั้งแรกในไทยพีบีเอส หรื อรายการเดิมที่เคยออกอากาศมาแล้วและกลับมา
ผลิ ต ใหม่ ใ นฤดู ก าลใหม่ สปอตโปรโมทประเภทนี้ อาจออกแบบผลิ ต เป็ นชุ ด สั้ น ๆ หลายชุ ด
ออกอากาศติดต่อกันในระยะเวลาที่กาหนดตามความเหมาะสมให้ เหมาะสมกับรู ปแบบและกลยุทธ์
ที่เหมาะสมในการกระตุน้ และสร้างจุดสนใจให้แก่รายการโดยให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นแก่ผชู ้ มได้แก่
ผูด้ าเนินรายการ, แนวคิดหลัก, ข้อมูลที่น่าสนใจอื่น ๆ
 สปอตโปรโมทรายการในแต่ละตอน เพื่อนาเสนอแนวคิดโดยย่อ เรื่ องย่อ ประเด็นของการนาเสนอ
รายการในแต่ละตอน จุดที่น่าสนใจชวนให้ติดตามรับชม ฯลฯ
 สปอตโปรโมทกลาง ที่มีเนื้อหาเพื่ออธิ บายลักษณะรายการโดยทัว่ ๆไป
 สปอตแจ้งการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลรายการ เช่น วัน เวลา ออกอากาศ
 สปอตกิจกรรมรายการ แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของรายการ
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รายละเอียดสปอตโปรโมท
ประเภท Spot
Teaser Spot

ยาว/วินาที
15-30

สปอตแจ้งวันเริ่ ม
ออกอากาศ

30-45

สปอตรายการใน
แต่ละตอน
สปอตกลาง

30

สปอตแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง

30

สปอตกิจกรรม
รายการ

30-45

30

การส่ งมอบ
ล่วงหน้า 17 วัน
ก่อนรายการเริ่ ม
ออกอากาศ
ล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนรายการเริ่ ม
ออกอากาศ
ล่วงหน้า 7 วันก่อน
รายการออกอากาศ
ล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนรายการเริ่ ม
ออกอากาศ
ล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนรายการเริ่ ม
ออกอากาศ

เนื้อหา
สร้างประเด็น
น่าสนใจ

หมายเหตุ

ภาพรวมหรื อ
จุดเด่นของ
รายการ
ภาพที่น่าสนใจใน
แต่ละตอน
ภาพรวมหรื อ
เปลี่ยนภาพ
จุดเด่นของ
รายการทุกเดือน
รายการ
ข้อมูลที่
หาก
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เวลาออกอากาศ
ต้องแก้ไข
ล่วงหน้า 15 วันก่อน ข้อมูลกิจกรรม
เริ่ มกิจกรรม

สปอตโปรโมทรายการมี ความสาคัญ การส่ งมอบสปอตโปรโมทรายการล่ าช้าหรื อมี ขอ้ ความไม่
ครบถ้วน มีผลต่อการประชาสัมพันธ์รายการ สปอตโปรโมทรายการทุ กประเภท ต้องผ่านการตรวจสอบ
คุ ณภาพทั้งด้านเนื้ อหา คุ ณภาพด้านเทคนิ คอย่างเคร่ งครัด เช่ นเดี ยวกับการตรวจสอบคุ ณภาพรายการปกติ
ทัว่ ไป โดยรู ปแบบและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ผชู้ มได้รับข้อมูลที่ชดั เจนมีดงั นี้
1. Teaser Spot มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี้
1.1 ชื่อรายการ CG เร็ ว ๆ นี้ และโลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น (โลโก้รายการ) เร็ ว ๆ นี้ (โลโก้สถานีฯ)
1.2 ลงเสี ยงชื่อรายการ เร็ ว ๆ นี้ และทางไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น ติดตามชม หอมกลิ่นสยาม เร็ ว ๆ นี้ ทางไทยพีบีเอส
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2. สปอตแจ้ งวันเริ่มออกอากาศ มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 ชื่อรายการ CG วัน เวลาที่เริ่ มออกอากาศครั้งแรก และโลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น (โลโก้รายการ) ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 น. เริ่ ม 2 กุมภาพันธ์น้ ี (โลโก้สถานีฯ)
2.2 ลงเสี ยงชื่อรายการ วัน เวลาที่เริ่ มออกอากาศครั้งแรก และทางไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น ติดตามชม เป็ นเมือง ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 น. เริ่ ม 2 กุมภาพันธ์น้ ี ทางไทยพีบีเอส
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3. สปอตรายการในแต่ ละตอน มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี้
3.1 ชื่อรายการ CG วัน เวลาที่ออกอากาศ และโลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น (โลโก้รายการ) 2-3 กุมภาพันธ์น้ ี ทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 07.00 น. (โลโก้สถานีฯ)
3.2 ลงเสี ยงชื่อรายการ วัน เวลาที่ออกอากาศ และทางไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่ น ติ ดตามชม การ์ ตูนแคร์ แบร์ มหัศจรรย์ดินแดนสายรุ ้ ง 2 และ 3 กุมภาพันธ์ น้ ี เวลา 07.00 น.
ทางไทยพีบีเอส

4. สปอตกลาง มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี้
4.1 ชื่อรายการ CG วัน เวลาที่ออกอากาศ และโลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น (โลโก้รายการ) ทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 22.05 น. (โลโก้สถานีฯ)
4.2 ลงเสี ยงชื่อรายการ วัน เวลาที่ออกอากาศ และทางไทยพีบีเอส
ตัว อย่ า งเช่ น ติ ด ตามชม ซี รี ส์ สิ ง คโปร์ สู่ ฝั น วัน ยิ่ ง ใหญ่ ภาค 3 ทุ ก วัน เสาร์ -อาทิ ต ย์ เวลา 22.05 น.
ทางไทยพีบีเอส
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5. สปอตแจ้ งการเปลีย่ นแปลง มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี้
5.1 ชื่อรายการ CG วัน เวลาที่ออกอากาศใหม่ และโลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตัว อย่ า งเช่ น (โลโก้ ร ายการ) ปรั บ เวลาใหม่ ทุ ก วัน อัง คาร-ศุ ก ร์ เวลา 15.05 น. เริ่ ม 15 มกราคมนี้
(โลโก้สถานีฯ)
5.2 ลงเสี ยงชื่อรายการ วัน เวลาที่ออกอากาศใหม่ และทางไทยพีบีเอส
ตัวอย่า งเช่ น ติ ดตามชม คนสู ้ โรค ปรั บ เวลาใหม่ ทุ ก วัน อังคาร-ศุ ก ร์ เวลา 15.05 น. เริ่ ม 15 มกราคมนี้
ทางไทยพีบีเอส

เริ่ม 9 กุมภาพันธ์ นี้
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6. สปอตกิจกรรมรายการ มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี้
6.1 แจ้งชื่อ รายละเอียดของกิจกรรมอย่างครบถ้วนและชัดเจน
6.2 ลงเสี ยงชื่อกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม และทางไทยพีบีเอส
ตัวอย่าง วัน เวลา สถานที่ และช่องทางการติดต่อสอบถาม และใส่ โลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
6.3 ผูผ้ ลิตต้องส่ งเอกสารแจ้งรายละเอียดกิจกรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

หมายเหตุ : สปอตโปรโมททุกตัวสามารถปรับเปลีย่ นตาแหน่ งการวาง CG ได้ ตามความเหมาะสม
ข้ อบังคับ
ท้ายสปอตโปรโมททุกตัวต้องแจ้งการรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ Twitter
Facebook Line และ YouTube ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

หมายเหตุ :
ติ ด ต่ อขอรั บ ไฟล์ โ ลโก้ ช่ องทางออนไลน์ ของสถานี โ ทรทั ศ น์ ไทยพี บี เ อสได้ ที่
ฝ่ ายบริหารผังรายการ สานักรายการ เบอร์ โทร 02-7902236-7
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นอกจากการประชาสัมพันธ์รายการด้วยสื่ อสปอตโปรโมทรายการทางสื่ อโทรทัศน์แล้ว ไทยพีบีเอส
ยัง ใช้สื่ ออื่ น ๆ ในการประชาสั ม พันธ์ ร่วมกับสื่ อโทรทัศ น์ เช่ น สื่ อออนไลนต่ า ง ๆ ได้แก่ เว็บ ไซต์ข อง
ไทยพีบีเอส ที่ www.thaipbs.or.th สื่ อสิ่ ง พิมพ์และสื่ ออื่ น ๆ ผูผ้ ลิ ตรายการต้องสนับสนุ นข้อมูล รายการ
รวมทั้งวัสดุอื่น เช่น ข้อมูลเนื้ อหารายการย่อรวม (Line Up) เนื้ อหารายการในแต่ละตอน ภาพนิ่ งที่มีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการนาไปใช้ในสื่ อประเภทต่างๆ ส่ งมอบให้ตามวันที่กาหนด
รู ปแบบสาหรับการผลิตสปอตโปรโมทรายการ
การใช้ตราสัญลัก ษณ์ ไทยพี บี เอส สปอตโปรโมทรายการทุ ก ชิ้ น ทุ ก ประเภท ต้องปรากฏตาม
สัญลักษณ์ ไทยพีบีเอส ที่ มีรูปแบบ สัดส่ วน ความถูกต้อง ครบถ้วน มีความชัดเจน สี การจัดวาง ตามข้อ
ปฏิบตั ิ และรายการที่มี Jingle หรื อเพลงประจารายการ สามารถนามาใช้ประกอบในสปอตโปรโมทได้
การประชาสั มพันธ์ รายการโดยช่ องทางอืน่
การประชาสัม พันธ์ รายการนอกจากใช้ช่ องทางสื่ อ โทรทัศ น์ ข องไทยพี บี เ อสในรู ปของสปอต
โปรโมทรายการแล้ว การประชาสัมพันธ์รายการให้สื่ออื่น ๆ ยังเป็ นช่องทางสาคัญที่ผผู ้ ลิ ตรายการต้องให้
ความร่ วมมือกับไทยพีบีเอส เพื่อประชาสัมพันธ์รายการในช่องทางและวิธีการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแถลงข่าว
กิจกรรมต่อเนื่องจากรายการ และการใช้สื่ออื่น ๆ เช่น สื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นต้น
ผูผ้ ลิ ตรายการควรให้ความร่ วมมื อกับ ไทยพี บีเอสเพื่อร่ วมกันประชาสัมพันธ์ รายการในสื่ อและ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพนิ่ ง ที่มีคุณภาพสู งระดับ Hi-Resolution ในระหว่างการถ่ายทา หรื อการ
ผลิตโปสเตอร์ รายการ เพื่อใช้ในการจัดทาส่ งพิมพ์เผยแพร่ ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ของไทยพีบีเอส รวมทั้งให้ความ
ร่ วมมือในการจัดทาข้อมูลในการผลิ ตที่จาเป็ นสาหรับการเผยแพร่ ในสื่ อเว็บไซต์และสื่ อสังคมออนไลน์ที่
ไทยพีบีเอสจัดทาขึ้น โดยเป็ นไปตามข้อแนะนาของไทยพีบีเอส
นอกจากการประชาสัม พันธ์ รายการแล้ว ไทยพี บี เอส ยัง มี กิจกรรมที่ ต่อเนื่ องจากแผนการผลิ ต
รายการต่าง ๆ เช่ นแผนการรณรงค์กลุ่มรายการสาหรับเด็ก ครอบครัว และกลุ่มรายการที่นาเสนอประเด็น
ทางสังคม ผูผ้ ลิ ตรายการควรให้ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆของไทยพีบีเอส ตามแผนงาน
กิจกรรมที่ไทยพีบีเอสจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
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สื่ อเพือ่ สาธารณะ สั งคมเป็ นธรรม เทีย่ งตรง โปร่ งใส
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ข้ อกาหนดการปฏิบัติงานด้ านจริยธรรม
สาหรับผลิตรายการ สื่ อสาธารณะ
เนือ้ รายการทีอ่ าจขัดต่ อกฎหมายและจริยธรรมทีผ่ ู้ผลิตรายการ พึงให้ ความระมัดระวัง
 การนาเสนอรายการที่มีเนื้ อหาโดยเจตนาที่ จะก่ อให้เกิ ดการดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศชาติ และ
สถาบันสาคัญ ของชาติและสังคม
 การนาเสนอรายการที่มีเนื้ อหา ที่มีเจตนาแสดงออกถึ งการลบหลู่ เหยียดหยาม หรื อนาความเสื่ อม
เสี ยมาสู่ ศาสนาใด หรื อการแสดงให้เห็นหรื อเข้าใจว่าไม่เคารพบุคคล ปูชนี ยบุคคล หรื อปูชนี ยวัตถุ
ตามหลักการของศาสนา หรื อความเชื่อใด ๆ
 การนาเสนอรายการที่ มีเนื้ อหารขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน หรื ออาจก่ อให้เกิ ดการ
แตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ หรื อเป็ นการกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
 การนาเสนอรายการที่มีเนื้ อหาขัดต่อหลักศีลธรรม คุณค่า และค่านิ ยมทางสังคม การนาเสนอต้อง
คานึงถึง ความแตกต่างหลากหลายของสังคม เคารพในบริ บททางสังคมที่แตกต่างกัน
 การนาเสนอรายการที่มีเนื้ อหาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของอาชญากร หรื อการก่ออาชญากรรม
หรื อผูก้ ระทาความผิด ซึ่ งผิดปกติธรรมดา ให้คานึ งถึ งการป้ องกันการเลี ยนแบบ และการแสดงถึ ง
ความรุ นแรง
 การนาเสนอรายการที่มีเนื้ อหาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและความจงใจที่จะกระทาผิด การจงใจ
ฝ่ าฝื นระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ทั้งภายในและต่างประเทศ
 การนาเสนอรายการที่มีเนื้ อหาที่แสดงให้เห็ นถึ งการจงใจยัว่ ยุทางกามารมณ์ หรื อการแสดงออกที่
เป็ นการลามกอนาจาร ทั้งเนื้ อหาภาพ ภาษาและการแสดงออกถึ งอาการกริ ยาของผูม้ ีอาการวิปริ ต
ทางเพศ
 การนาเสนอรายการที่มีเนื้ อหาที่แสดงให้เห็ นถึ งพฤติกรรมที่ ผิดธรรมชาติ ด้วยการแต่งกายของผู ้
ดาเนิ นรายการ ผูร้ ่ วมรายการผูแ้ สดง ผูร้ ่ วมแสดง ที่เป็ นอาการเปลื อย หรื อการแต่งกายที่ล่อแหลม
ทั้งนี้ ไม่เกี่ ยวข้องกับการแสดง หรื อการแต่งกายที่มีเนื้ อหาทางวัฒนธรรมเฉพาะของชาติพนั ธุ์บาง
กลุ่ม ซึ่ งไม่เป็ นการจงใจแสดงออกหรื อนาเสนอเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการยัว่ ยุทางกามารมณ์ การแสดง
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หรื อการนาเสนอการแสดง ที่มีการเล้าโลม การจูบ หรื อฉากที่แสดงอาการ หรื อการแสดงออกของ
ความรัก ที่มีลกั ษณะเป็ นการยัว่ ยวน ชวนเชิ ญ หรื อกริ ยาอาการที่เป็ นการแสดงออกเพื่อจงใจให้เกิด
การดึงดูดทางเพศ หรื อการแสดงออกเชิ งสัญญะที่ มีความหมายในเชิ งเพศ ที่มี ลักษณะเกิ นเลยกว่า
ความจาเป็ นในการสื่ อสารความหมายของเนื้อหาที่มุ่งหมาย
 การนาเสนอรายการที่มีเนื้ อหาที่แสดงให้เห็นถึงความทารุ ณโหดร้าย การขาดมนุ ษยธรรม ความป่ า
เถื่อน หรื อลักษณะอุจาด
 การนาเสนอรายการที่มีเนื้ อหาที่จงใจแสดงให้เห็ นถึงความไร้ สาระ อันเป็ นการหลอกลวง หรื อชัก
จูงให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกิ ดความหลงเชื่ ออย่างงมงาย เช่ น การนาเสนอเนื้ อหา
ทางไสยศาสตร์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา
 ภาพและเสี ยงที่อาจเป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดความรุ นแรง โดยไม่มีเหตุผลสมควร (เช่ น การนาเสนอ
เพื่อการศึกษา การนาเสนอความรู้ การนาเสนอปั ญหาสังคม) ภาพ และเสี ยง ที่ผูผ้ ลิ ตรายการ พึง
ระมัดระวัง ได้แก่ ภาพการใช้อาวุธปื นจ่อศีรษะ การใช้ปากอมอาวุธปื น การจ่อยิงซ้ าหลาย ๆครั้ ง
ภาพการใช้ของมีคมทาร้ายร่ างกายโดยการกรี ด หรื อเสี ยบเข้ากับส่ วนหนึ่ ง ส่ วนใดของร่ างกายด้วย
ความจงใจแสดงถึงความโหดร้ายทารุ ณด้วยอาการรุ นแรง ภาพการเกิดอุบตั ิเหตุ ความรุ นแรงโดย
ขาดการอธิ บายรายละเอียด ภาพการแสดงวิธีการสังหารด้วยวิธีอนั รุ นแรง เช่ น การแขวนคอ การ
ทรมานด้วยวิธีต่าง ๆ ภาพการแสดงการถูกคุ กคามทางเพศ การใช้กาลังบังคับ ด้วยการกระทาอัน
รุ นแรง การข่มขืนใจ ภาพใกล้และไกลที่เป็ นการแสดงให้เห็นสภาพศพ อันเป็ นการแสดงถึ งความ
ไม่เคารพในสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยชี วิต ภาพและเสี ยงที่แสดงถึงการทาร้ายตนเอง การทาร้ายเด็ก สตรี ภาพ
แสดงการเสพสิ่ งเสพติดชนิ ดต่าง ๆ ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่อาจเป็ นการชี้ นาแก่เด็กและเยาวชน ภาพสถาน
เริ งรมณ์ แหล่งอบายมุข มัว่ สุ ม ภาพชายหญิงในอาการที่แสดงถึ งความสัมพันธ์เชิ งชูส้ าวที่เกินเลย
กว่าที่ ค วร ภาพการแสดงออกต่ อบุ พการี อนั เป็ นการแสดงถึ งความไม่ เคารพโดยขาดบริ บทและ
เหตุผลของการนาเสนอ รวมทั้งภาพที่แสดงให้เห็นถึงการเล่นการพนันในรู ปแบบต่างๆ

การแพร่ ภาพทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 การแพร่ ภาพพระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี และพระบรมวงศานุ วงค์ ห้ามซ้อนสัญลักษณ์ หรื อภาพอื่น
ใด ในเฟรมภาพเดี ย วกั น หากมี ก ารซ้ อ นข้ อ ความใด ๆ ลงในเฟรมภาพที่ น าเสนอ ภาพ
พระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงษ์ ให้ซอ้ นข้อความใต้ภาพเท่านั้น
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 การนาภาพถ่ าย ภาพเคลื่ อนไหว มาใช้ประกอบในรายการ ต้องแสดงหนังสื ออนุ ญาต จากสานัก
พระราชวัง จึงจะนามาใช้ออกอากาศได้
 การมอบพระบรมฉายาลักษณ์ หรื อพระบรมสาทิสลักษณ์ ในรายการระหว่างบุคคลทัว่ ไปกับบุคคล
ทัว่ ไป ถื อว่า ไม่ เป็ นการสมควร การมอบดังกล่ า วต้องเป็ น พระบรมฉายาลักษณ์ หรื อพระบรม
สาทิสลักษณ์พระราชทานเท่านั้น
 เนื้อหารายการต้องไม่เป็ นการกระทบกระเทือน หรื อดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และต้องไม่
เป็ นการกระทบกระเทือน หรื อดูหมิ่นประมุขของรัฐอื่นด้วย

การโฆษณา และโฆษณาแฝง
ผูผ้ ลิตรายการ ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเรื่ องการห้ามการโฆษณา และการโฆษณาแฝง ที่ระบุไว้ใน
“ข้อบัง คับ องค์การกระจายเสี ย งและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทยว่า ด้วยจริ ย ธรรมของวิช าชี พ
เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552” และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อธารง จริ ยธรรมวิชาชีพการผลิต
การจัด หาและการเผยแพร่ ร ายการองค์ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทสไทย (ดู
ภาคผนวก)
โฆษณาแฝง หมายถึง การโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิ นค้า บริ การ ภาพลักษณ์องค์กร บุคคล หรื อ อื่นใด
โดยความตั้งใจของผูโ้ ฆษณา และผูผ้ ลิตรายการด้วยวิธีการสร้างสถานการณ์ ให้ปรากฏในเนื้อหารายการด้วย
วิธีการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการนาเสนอ เนื้อหารายการ เช่น อุปกรณ์ประกอบรายการ สถานที่บนั ทึกภาพ
รายการ การแต่งกายของผูร้ ่ วมรายการ ยานพาหนะที่ใช้ในรายการ ฉากหลัง บทพูดบทบรรยาย บทโทรทัศน์
ที่อา้ งถึง หรื อการนาคาโฆษณา หรื อวลี หรื อ สโลแกน ที่สามารถอ้างถึงผลิตภัณฑ์ หรื อตราผลิตภัณฑ์ ที่เป็ น
การจงใจ หรื อการสร้ างบรรยากาศในรายการ รวมทั้งการกล่าวอ้างอิงถึ งและวิธีอื่น ๆ โดยมีการตกลงรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในการผลิต หรื อการนาเสนอนั้น
โฆษณาแฝงวัตถุ เช่น การปรากฎให้เห็น ภาพตราสัญลักษณ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริ การ องค์กร บุคคล
ที่ปรากฏอยูใ่ นส่ วนหนึ่ง ส่ วนใด ในอุปกรณ์ประกอบรายการ เช่น ข้อความบนเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย ภาชนะ
เครื่ องใช้ ต่ า ง ๆ ยานพาหนะ เครื่ องปรุ งอาหาร อุ ป กรณ์ ป ระกอบสถานที่ เช่ น โรงพยาบาล สถาน
ประกอบการ
โฆษณาแฝงบุ ค คล เช่ น การปรากฏให้เห็ น ภาพตราสัญลักษณ์ สินค้า ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ องค์ก ร
บุคคล ที่ปรากฏอยูใ่ นส่ วนหนึ่ง ส่ วนใด ของเครื่ องแต่งกาย การใช้เครื่ องแบบแสดงอัตลักษณ์ของสิ นค้าและ
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ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบร่ างกายเช่น รองเท้า รวมทั้งอุปกรณ์อื่นที่ผแู ้ สดงหรื อผูน้ าเสนอรายการ หยิบ จับ
สวมใส่ หรื อใช้งาน
โฆษณาแฝงมาในเนื้ อหารายการและการนาเสนอ เช่ น การแฝงข้อความโฆษณามาในบทรายการ
หรื อเหตุการณ์ในรายการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิ นค้า บริ การองค์กร สถานบริ การ อย่างมีนยั ยะ เช่น การ
กาหนด ให้ผูน้ าเสนอและร่ วมรายการ ใช้บริ การหรื อสถานบริ การ หรื อกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์
อย่างมีนยั ยะ โดยการแฝงการโฆษณาไว้ในโครงเรื่ องทั้งหมดหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งในรายการ หรื อ Theme
เรื่ องในบางตอน
รายการที่ แพร่ ภาพทางไทยพีบีเอส ห้ามการโฆษณาทุ กประเภท ทุกวิธีไม่ว่าเป็ นการโฆษณาโดย
ทางตรง โฆษณาโดยทางอ้อม หรื อโฆษณาแฝง ห้ามการโฆษณาด้วยวิธีการใช้ภาพและเสี ยง การใช้เทคนิ ค
ภาพและเสี ยง การใช้เพลงประกอบรายการ เนื้อหาเพลงประกอบรายการ ฉากหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดในภาพที่
ใช้ประกอบรายการเพื่อการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม ห้ามใช้ผลิ ตภัณฑ์ใด ๆในรายการประกอบ
เนื้ อหารายการ เช่น ใช้สาหรับเป็ นอุปกรณ์ ประกอบฉากรายการ ผูผ้ ลิ ตรายการต้องให้ความระมัดระวังใน
การนาเสนอโดยต้องไม่แสดงภาพหรื อเสี ยงที่ปรากฏให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างเป็ นการจงใจ เช่น
บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นการโฆษณาแฝง (Product Placement) การใช้สถานที่ถ่ายทารายการ ซึ่ งต้องไม่เป็ นการจงใจ
เพื่อให้ได้ผลในเชิงโฆษณา

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้ านจริยธรรมสาหรับผู้ผลิตรายการ
“จริ ยธรรมของวิชาชี พเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่ รายการ” หมายความว่า หลักเกณฑ์หรื อ
กฎที่ใช้ในการพิจารณาตัดสิ นการกระทาของนักวิชาชี พด้านการผลิต การจัดหาและการเผยแพร่ รายการของ
องค์ก าร ทั้งที่ เป็ นพนักงานเต็มเวลา และบางเวลาของ องค์ก าร หรื อผูผ้ ลิ ตอิ ส ระที่ เป็ นกลุ่ ม บุ ค คล หรื อ
หน่ วยงาน หรื อสถาบัน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ว่าการกระทาใด เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง ดีงาม ควร
ปฏิบตั ิ และการกระทาใดเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ ทั้งต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
เพื่อให้รายการทั้งที่ผลิ ตโดย ไทยพีบีเอส และรายการที่ ผลิ ตและดาเนิ นการผลิ ต โดยผูผ้ ลิ ตอิสระ
ดารงไว้ซ่ ึ งมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ตามหลักจริ ยธรรมวิชาชี พเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่ รายการเป็ น
มาตรฐานเดี ยวกัน ผูผ้ ลิ ตอิสระที่ผลิ ต และดาเนิ นการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ รายการทางไทยพีบีเอส ต้อง
ปฏิบตั ิตามตามข้อบังคับองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยจริ ยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552 (ดูภาคผนวก)
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ข้ อกาหนดและมาตรฐานด้ านเทคนิคการผลิตรายการสื่ อสาธารณะ
องค์ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภาพสาธารระแห่ ง ประเทศไทย มี ก ระบวนการผลิ ตรายการสื่ อ
สาธารณะด้วยระบบ Digital File Based Workflow ทาให้ผผู้ ลิตรายการมีทางเลือกในการส่ งรายการให้สถานี
ในรู ปแบบของ Digital Video File ซึ่งบรรจุอยูใ่ นหน่วยความจาอิเลคทรอนิคส์ รู ปแบบต่าง ๆ เช่น ฮาร์ ดดิสก์
แผ่นเมโมรี่ การ์ ด เป็ นต้น นอกจากนี้แล้วระบบการผลิตรายการและการแพร่ ภาพออกอากาศของทางสถานี ที่
รองรับระบบภาพที่มีความคมชัดสู งหรื อ High Definition (HD) ในด้านของผูผ้ ลิตรายการสื่ อสาธารณะนั้น
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานี โดยมีคุณภาพและ
มาตรฐานทางเทคนิคเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารระแห่ งประเทศไทย จึงได้สร้างข้อกาหนดและมาตรฐาน
ทางเทคนิคในการผลิตรายการสื่ อสาธารณะแบบความคมชัดสู ง High Definition (HD) เพื่อเป็ นแนวทาง
ปฏิ บตั ิเดี ยวกัน ซึ่ งผูผ้ ลิ ตจะต้องผลิ ตรายการและวัสดุ สื่อประชาสัมพันธ์ รายการเช่ นสปอตโปรโมท ตาม
ระบบภาพและเสี ย งที่ เป็ นข้อตกลงในการผลิ ตรายการให้ก ับทางสถานี และจะต้องควบคุ ม คุ ณภาพทั้ง
ทางด้านภาพและเสี ยงให้มีคุณภาพที่ดี และได้มาตรฐาน ซึ่ งจะมีการระบุไว้ในสัญญาจ้างผลิ ต โดยให้ถือ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังนี้

ข้ อกาหนดทางเทคนิคการผลิตรายการในระบบภาพ High Definition (HD)
ความหมายและคาอธิบาย : รายการที่ผลิตในระบบ High Definition (HD) หมายถึงรายการที่ผลิตโดยการ
ถ่ายทาด้วยกล้องวิดีโอที่มีคุณสมบัติคือ หน่วยรับภาพ Sensor ขนาด 3 CCD หรื อ CMOS Chip โดยที่แต่ละ
หน่ วยของ CCD หรื อ CMOS มี ขนาดไม่ต่ ากว่า 2/3 นิ้ ว (ตามแนวทแยงมุม) และมีพ้ืนที่ของภาพเต็มใน
อัตราส่ วน 16:9 (แนวนอน : แนวตั้ง) ขนาด 1920x1080 ใช้มาตรฐานการบันทึกภาพด้วยระบบ 1080i25 (50
Fields/second) และมีจานวน Pixel Frame ขนาดไม่ต่ากว่า 1440 x 1080 Pixel เมื่อนารายการที่บนั ทึกได้เข้าสู่
กระบวนการ Post Production จะต้องดาเนิ นการตัดต่อภาพด้วย Profile ไม่ต่ากว่า 4:2:2 ที่ 8 bits โดยผลผลิต
ของรายการที่ได้เพื่อนาส่ งมอบให้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สามารถจัดเก็บในวัสดุบนั ทึกได้ 2 กรณี
1. กรณี เป็ นเทปแบบมาตรฐาน คือ HDCAM
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2. กรณี เป็ นหน่วยความจาอิเลคทรอนิ คส์ ที่จดั เก็บในรู ปของวิดีโอไฟล์ คือ P2 Card และ External/Portable
Hard disk โดยที่วดิ ีโอไฟล์จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
ตารางแสดง : Video File Format ที่สามารถบันทึก (Ingest) แบบ FTP สาหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
คุณสมบัติ
รู ปแบบการบีบอัดภาพ (Video Codec)
รู ปแบบการบีบอัดเสี ยง (Audio Codec)
รู ปแบบ File Container (สกุลของไฟล์)
ระบบภาพ
อัตราส่ วนภาพ (แนวนอน : แนวตั้ง)
ความละเอียดของภาพ

Video Format
High Definition (HD)
XDCAM HD 422
PCM (16bit หรื อ 24 bit ที่ 48KHz) 2 หรื อ 4 ช่องเสี ยง
(Channel)
*.MXF
1080i 25fps (25 Frame/Sec หรื อ 50 Field/Sec)
16 : 9
1440 x 1080,1920 x 1080 Pixel

3.กระบวนการผลิตรายการ ที่ไม่ถือว่าเป็ นการผลิตรายการสื่ อสาธารณะระบบภาพ HD ได้แก่
3.1 รายการที่ถ่ายทาและบันทึกภาพด้วยระบบภาพ SD แล้วแปลงขึ้นให้เป็ นระบบภาพ HD
3.2 บันทึกรายการด้วยกล้อง HDV ซึ่ งมีอตั ราข้อมูลของภาพที่ต่ากว่า 35 Mbps

ภาพรายการ HD 16:9
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ดังนั้นการผลิตรายการจะต้องคานึงถึงการจัดวางองค์ประกอบของภาพ กราฟฟิ ก ข้อความอักษร ให้
อยูภ่ ายในพื้นที่ Save Area ของระบบภาพ HD
กรณี ที่มีการ ใช้อุปกรณ์กล้องวิดีโอในการถ่ายทาและบันทึกภาพรายการที่แตกต่างจากที่กาหนดไว้
ข้างต้น ผูผ้ ลิตรายการจะต้องแจ้งรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ งานจริ ง รวมถึ งเหตุผลและความจาเป็ นในการ
ทางานที่ แตกต่างจากข้อกาหนดข้างต้นให้ทางสถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอสทราบก่อนที่ จะดาเนิ นการผลิ ต
รายการ เพื่อที่จะได้พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ

ข้ อกาหนดทางเทคนิคภาพและเสี ยง
1. ข้อกาหนดทางด้านภาพ
ภาพของรายการจะต้องมีความคมชัด มีสีสันที่เป็ นธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสี ผิวของคน (Skin
Tone) ที่จะต้องมีสีสันที่ถูกต้อง ในทางเทคนิ คแล้วระดับของสัญญาณภาพจะต้องมีระดับที่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน โดยระบบภาพ HD อ้างอิงมาตรฐาน SMPTE292M/296M/299M
ภาพของรายการจะต้องไม่มีส่วนใดที่ แสดงให้เห็ นว่ามี ความผิดปกติไปจากมาตรฐาน เช่ น มี สีที่
ผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐาน หรื อธรรมชาติ มีระดับความมืดหรื อความสว่างของภาพสู งมากผิดปกติ มีสัญญาณ
รบกวนปรากฏอยู่ในภาพจนอาจรบกวนสายตาในการชม ภาพที่มีการเคลื่ อนไหวมี อาการภาพสะดุ ดไม่มี
ความต่อเนื่อง เป็ นต้น
ในระบบ HD อัตราของการแสดงภาพต่อวินาทีหรื อ Frame Rate ที่ใช้เป็ นมาตรฐานคือ 50 Field/Sec
ซึ่งเป็ นการสแกนภาพแบบ Interlace ซึ่ งเทียบได้กบั การสแกนภาพแบบ 25 Frame/Sec
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อัตราส่ วนภาพ (Aspect Ratio) ของรายการที่ผลิตในแบบ HD (High Definition) เท่ากับ 16:9 ภาพ
ต่อไปนี้แสดงพื้นที่ Safe Area ของอัตราส่ วนภาพ 16:9

Safe Action Area คือพื้นที่ส่วนสาคัญ ที่ตอ้ งการให้ภาพส่ วนนี้ ปรากฏบนจอโทรทัศน์ ซึ่ งจะมีขนาด
93% ของขนาดภาพในแนวนอน และแนวตั้ง
Format
1080i

Production Aperture
1920x1080

Safe Action Area
1786x1004

2. ข้อกาหนดทางด้านเสี ยง
2.1 การบันทึกเสี ยงในการผลิตรายการ จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีเพื่อให้ได้เสี ยงที่มีความคมชัด เสี ยงที่
ได้ตอ้ งดังชัดเจนสม่าเสมอ ไม่แตกพร่ า ไม่มีเสี ยงจี่หรื อเสี ยงฮัม ไม่มีเสี ยงรบกวนจากแหล่งอื่นที่อยูร่ อบข้าง
จนทาให้คุณภาพของเสี ยงหลักที่ตอ้ งการมีคุณภาพด้อยลง
2.2 ระดับเสี ยงจะต้องมีระดับความดังที่สม่าเสมอตลอดทั้งรายการ
2.3 เสี ยงพูดกับภาพของคนที่กาลังพูดอยูจ่ ะต้องตรงกัน (Lip Sync)
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2.4 ให้ใช้มาตรฐาน EBU-Digital IEC 60268-18 ในการอ้างอิงระดับเสี ยง ซึ่ งมีสเกลระดับเสี ยงเมื่อเทียบกับ
สเกลมาตรฐานอื่นๆ แสดงในภาพต่อไปนี้
สเกลเสี ยงมาตรฐานต่ าง ๆ ที่นามาเทียบเคียงกัน
สเกลเสี ยงที่ Thai PBS ใช้เป็ นมาตรฐานเที ยบคื อ dBfs
Digital โดยระดับเสี ยงเฉลี่ยของรายการโทรทัศน์จะมีค่าอยูท่ ี่
– 18 dBfs (Test Tone) แต่ระดับเสี ยงสู งสุ ดสามารถสู งได้ถึง
-12 dBfs แบบชั่ว ขณะ ความหมายคื อ ระดับ เสี ย งดัง สุ ด
(Peak) จะสวิงอยูร่ ะหว่าง -23 ถึง -12 dBfs

หากรายการทาระดับเสี ยงสูงสุดมาที่ – 23 dBfs ก็จะทาให้
ระดับ เสี ย งของรายการต่ า กว่า มาตรฐานที่ Thai PBS
ต้องการ หรื อหากระดับเสี ยงสูงเกินกว่า
-18 dBfs ก็จะทาให้ระดับเสี ยงของรายการสู งเกิ นกว่า
มาตรฐาน
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2.5 ระดับเสี ยงอ้างอิง (Test Level) ที่ใช้ในการบันทึกเสี ยงรายการ ในทุกช่องสัญญาณเสี ยง จะต้องอ้างอิงที่
สัญญาณเสี ยง Tone ความถี่ 1 KHz. ที่ระดับ –18dBfs หรื อ 0 dBu และระดับเสี ยงที่สูงที่สุดที่ยอมรับได้
(Permitted Maximum Level) จะต้องไม่เกิน -12 dBfs หรื อ +6 dBu
2.6 ช่องสัญญาณเสี ยง : เสี ยงช่องที่ 1 และ 2 เป็ นเสี ยงภาษาไทย ซึ่งเป็ นเสี ยงหลักที่ใช้ในการออกอากาศ มี 2
กรณี
1) กรณี ที่เป็ นระบบเสี ยง สเตอริ โอ เสี ยงช่องที่ 1 คือเสี ยงข้างซ้าย (L) และเสี ยงช่องที่ 2 คือเสี ยง
ข้างขวา ( R )
2) กรณี ที่เป็ นระบบเสี ยงโมโน ช่องที่ 1 และช่องที่ 2 เป็ นเสี ยงเดียวกัน ต้องมีเฟสตรงกัน
(in phase)
2.7 ช่องสัญญาณเสี ยง : เสี ยงช่องที่ 3 และ 4 เป็ นเสี ยงภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการออกอากาศด้วยระบบ
NICAM Stereo
1) กรณี เป็ นระบบเสี ยงสเตอริ โอ ช่องที่ 3 คือเสี ยงข้างซ้าย ( L ) และช่องที่ 4 คือ เสี ยงข้างขวา ( R )
2) กรณี เป็ นระบบเสี ยงโมโน ช่องที่ 3 และช่องที่ 4 เป็ นเสี ยงเดียวกัน ต้องมีเฟสตรงกัน (in-phase)
3) กรณี ที่รายการไม่มีเสี ยงภาษาต่างประเทศ ต้องมีเสี ยงภาษาไทย ปรากฏในช่องเสี ยงที่ 3 และ 4
2.8 ช่องเสี ยงสัญญาณ เสี ยง : เสี ยงช่องที่5 และ 6 เป็ นเสี ยง AD (Audio Description)ที่ใช้ในการออกอากาศ
ด้วยระบบ Nicam Stereo
1) กรณี ที่เป็ นระบบเสี ยง สเตอริ โอ เสี ยงช่ องที่ 5 คือเสี ยงข้างซ้าย(L) และเสี ยงช่องที่ 6 คือเสี ยง
ข้างขวา ( R )
2) กรณี ที่เป็ นระบบเสี ยงโมโน ช่องที่ 5 และช่องที่ 6 เป็ นเสี ยงเดียวกัน ต้องมีเฟสตรงกัน
(in phase)
3) ในกรณี ที่รายการ ไม่มีเสี ยง AD (Audio Description)จะต้องไม่มีเสี ยงใดๆ ปรากฎในช่องเสี ยงที่
5 และช่องเสี ยงที่ 6
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ข้ อกาหนดด้ านเทคนิครายการทีจ่ ะส่ งออกอากาศ
เพื่อลดความผิดพลาดและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ผูผ้ ลิตต้องจัดเรี ยงลาดับข้อมูลในวัสดุสื่อหรื อไฟล์
รายการ รวมถึง Sport Promote ให้เป็ นไปตามลาดับข้อกาหนดนี้อย่างเคร่ งครัดมีลาดับ ดังนี้

ความยาวเนือ้ หารายการ (Duration)
ช่วงเวลาความยาวรายการ/นาที
(Time Slot)
30 นาที
50 นาที
55-60 นาที
115 นาที (1.55 ช.ม.)
120 นาที (2.00 ช.ม.)

เนื้อรายการ/นาที
(Duration)
26
48
53
110 นาที (1.50 ช.ม.)
115 นาที (1.55 ช.ม.)

จานวนเบรก/ครั้ง
1
1

ข้ อมูลรายละเอียดรายการ (Slate) ที่ Thai PBS กาหนด ความยาว 10 วินาที ดังนี้
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แผนภูมแิ สดงลาดับข้ อมูลรายการ กรณีไม่ มเี บรก

ต้ นรายการ 00:00:00:00
Black 5 วินาที
Slade ยาว 10 วินาที
Black 5 วินาที
Color Bars ยาว 5 วินาที
Countdown 10 ถึง 1
Black 5 วินาที
Start : Title
เนือ้ หารายการ
End Credit ไม่ เกิน 1 นาที
Black 5 วินาที
Color Bars ยาว 5 วินาที

แผนภูมแิ สดงลาดับข้ อมูลรายการ กรณีมเี บรก

ต้ นรายการ 00:00:00:00
Black (5 วินาที)
Slade (10 วินาที)
Black (5 วินาที)
Color Bars (5 วินาที)
Countdown ( 10 ถึง 1 )
Black (5 วินาที)
START : TITLE
เนือ้ หารายการ (ช่ วงที่ 1)
INTERLUDE ออกช่ วงที่ 1
Black (10 วินาที) (สถานีใส่ โปรโมท)
INTERLUDE เข้ าช่ วงที2่
เนือ้ หารายการ (ช่ วงที่ 2)
END CREDIT (ไม่ เกิน 1 นาที)
Black (5 วินาที)
Color Bars (5 วินาที)
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