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สารบัญ
หลักการสำคัญของสื่อเพื่อสาธารณะ

6

การปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการ
ความถูกต้องของเนื้อหา ( Accuracy )

10

การไม่เอนเอียงเข้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

10

รักษาดุลยภาพในการนำเสนอทั้งเนื้อหาและปริมาณ

11

สร้างความไว้วางใจโดยนำเสนอข้อมูลทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนครอบคลุม

11

การนำเสนอรายการที่สะท้อนความเป็นจริงที่อาจทำให้รู้สึกลำเอียง

11

การปกป้องภัยอันตรายและและความรุนแรงของเนื้อหา ( Harm & Offence )

11

ลิขสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์รายการของไทยพีบีเอส

12

รายการผลิตโดยหน่วยงานอื่น,รายการที่มีข้อตกลงความร่วมมือผลิตระหว่าง
ไทยพีบีเอสกับหน่วยงานอื่น

12

ลิขสิทธิ์รายการร่วมผลิต

13

การแสดงตัวอักษรหรืออัตลักษณ์ ( Logo ) ของผู้ร่วมสนับสนุนรายการ หรือร่วมผลิตรายการ

13

การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการร่วมผลิต

14

กำหนดเวลาในการนำรายการแพร่ภาพออกอากาศ

14

การอำนวยการผลิต การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิต

14

การพัฒนารายการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อผลิตและเผยแพร่ทางไทยพีบีเอส

15

การผลิตรายการตามรูปแบบที่กำหนดและการเปลี่ยนแปลง

15

การผลิตรายการเพื่อทดสอบแนวความคิด ( Program Demo / Program Pilot )

16

การควบคุมรายการ : การวางแผนการผลิตรายการ

16

การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขั้นตอนเตรียมการผลิต

18

การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขั้นตอนการผลิต

18

การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิตขั้นตอนหลังการผลิต

19

การส่งมอบรายการ

19
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สารบัญ (ต่อ)
การตรวจรับรายการ

21

การส่งมอบรายการล่าช้า

22

การตรวจพิจารณาเนื้อหารายการ

22

การประเมินคุณภาพผลิตรายการ

23

การใช้ไตเติ้ล ( Title ) และ เอ็นเครดิต ( End Credit ) รายการ

25

การใช้ตราสัญลักษณ์ ไทยพีบีเอส

26

การแสดงบทบรรยายภาษาไทยเพื่อผู้พิการในการได้ยิน

27

การใช้ข้อความเพื่อแสดงการสื่อสารอื่นๆ

27

ลิขสิทธิ์

29

กระบวนการได้มาซึ่งรายการและกระบวนการผลิตรายการ

30

การผลิตสปอตประชาสัมพันธ์รายการสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

37

ข้อกำหนดการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมสำหรับผู้ผลิตรายการสื่อสาธารณะ

44

ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านเทคนิคการผลิตรายการสื่อสาธารณะ

48

ภาคผนวก

55
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บทนำ
เพื่อให้ผู้ผลิตรายการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตรายการตามที่ไทยพีบีเอสกำหนด และ
เพื่อให้ได้รายการที่มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหา คุณภาพการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ไทยพีบี
เอสกำหนดไว้ สำนักสร้างสรรค์เนื้อหาจัดทำ “ คู่มือผลิตรายการสื่อสาธารณะ ” ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้ า นรายการ “ คู ่ ม ื อ ผลิ ต รายการสื ่ อ สาธารณะ ” ฉบั บ นี ้ เ ป็ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั ้ ง ที ่ 4 พุ ท ธศั ก ราช 2564
ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
•
•
•
•

หลักการสำคัญของสื่อเพื่อสาธารณะ
การปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการ
ข้อกำหนดการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมสำหรับผู้ผลิตรายการสื่อสาธารณะ
ข้อกำหนดและมาตราฐานด้านเทคนิคการผลิตรายการสื่อสาธารณะ
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หลักการสำคัญของสื่อเพื่อสาธารณะ
1) ความทั่วถึง (Universality)
สื่อสาธารณะต้องดำเนินการ เพื่อประชาชนทั้งประเทศ ต้องพยายามเข้าถึงทุกคน หรือ สื่อสาธารณะต้อง “ถูก
ใช้” โดยคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อความเสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตยที่พลเมืองทุกคนอยู่บน
ฐานข้อมูลข่าวสารเดียวกัน อย่างไม่แบ่งแยกสถานะทางสังคม หรือรายได้
2) ความหลากหลาย (Diversity)
สื่อสาธารณะต้องมีความหลากหลาย อย่างน้อยที่สุดในด้านประเภทของรายการ ผู้ชมผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย และ
เนื้อหา รวมทั้งประเด็นถกเถียง ทั้งหมายรวมถึงกลุ่มผู้ผลิตอิสระที่หลากหลาย ไม่ผูกขาดกับกลุ่มหนึ่ง แต่เปิด
โอกาสอย่างกว้างขวางในการเข้าถึง เข้าร่วมงาน เข้าร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนารายการ สื่อสาธารณะต้องตอบสนอง
ความสนใจของสาธารณะที่หลากหลาย โดยนำเสนอรายการหลากประเภท ที่แต่ล ะรายการอาจตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีความคาดหวังความต้องการ และลักษณะ การรับสื่อที่ต่างกัน
3) ความเป็นอิสระ (Independence)
องค์การเพื่อสื่อสาธารณะ ต้องมีความเป็นอิสระมีที่มาของรายได้ที่ประกันความเป็นอิสระจากรัฐ และทุน
ธุรกิจ และต้องสร้าง หรือ พัฒนาความยั่งยืนของความเป็นอิสระ ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะหรือ
ประชาชน ผู้ผลิตสื่อสาธารณะต้องมี เสรีภาพ และความเป็นอิสระด้วยจริยธรรมวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม สื่อสาธารณะต้องเป็นกลาง สำหรับการแสดงความคิดเห็นที่เ ป็นอิสระ เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมู ล ข่าวสาร
ความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ที่แตกต่างกัน และต้องสร้างกลไกการไหลเวีย น ของข้อมูลข่าวสารที่เสรี อันเป็น
หลักการสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนของสังคมประชาธิปไตย
4) การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน (Human Right Protection) :
สื่อสาธารณะ ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ล่วงละเมิ ดส่วนบุคคลและครอบครัว เว้นเสียแต่ความ
จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของมหาชนส่วนใหญ่ ต้องคำนึกถึงและถือปฏิบัติในหลักการสิทธิมนุษยชนในทุก
ขัน้ ตอนการทำงาน และในการผลิตรายการต่าง ๆ
5) ความแตกต่างเฉพาะตัว (Distinctiveness)
สื่อสาธารณะต้องมีความแตกต่างที่โดดเด่นด้วยคุณลักษณะของรายการที่มีมาตรฐานและรสนิยม เนื้อหา
รายการต้องแตกต่างจากสื่ออื่น จนทำให้ผู้ชมผู้ฟังสามารถแยกแยะได้ในความแตกต่างของคุณภาพ คุณค่า จุดยืน
และลักษณะเฉพาะของสื่อสาธารณะ โจทย์ของสื่อสาธารณะจึงมิใช่แค่การผลิตรายการที่สื่ออื่นไม่สนใจผลิต แต่
ควรมีทั้งยุทธศาสตร์ และจุดมุ่งหมายเพื่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ที่สร้างความแตกต่าง ทั้ง
ด้านเนื้อหาและวิธีการนำเสนอมีมาตรฐานตามหลักการแห่งวิชาชีพมีรสนิยม มี ความสุภาพที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับธรรมเนียมปฏิบัติ บรรทัดฐานและค่านิยมของชุมชนสังคมนั้น ๆ ผู้ผลิตสื่อสาธารณะ ต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา
รายการต้นแบบ
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6) ความมีส่วนร่วม (Participation)
เป็นคุณลักษณะสำคัญของสื่อ ที่ยึดค่านิยมประชาธิปไตยทั้งในกระบวนการ และเป้าหมายการทำงาน การมี
ส่วนร่วมในระดับผู้ปฏิบัติงาน คือวัฒนธรรมการทำงานด้านรายการที่มีการปรึกษาหารือ ระดมความคิด ร่วมกัน
พัฒนาและประเมินคุณภาพ คุณค่า ที่คำนึงถึงความคุ้มค่าใช้จ่ายในการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ
ส่วนการมีส่วนร่วมกับสังคม คือ การเปิดโอกาสให้สังคม อันหมายถึงผู้รับสื่อที่เป็นปัจเจก และกลุ่มทางสังคมต่าง
ๆ ได้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการข้อเสนอแนะ ไปจนถึงการร้องเรียนเมื่อเห็นว่าองค์การ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่เป็น ไปตามพัน ธกิจ และจริยธรรม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แก่ผ ู้ผ ลิตรายการอิส ระ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการผลิตและเผยแพร่รายการด้วย
7) การพัฒนา (Development)
การผลิตรายการ การจัดหา และการเผยแพร่สื่อเพื่อบริการสาธารณะทั้งเป้าหมายในการพัฒนาสังคม ที่มี
คุณภาพส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการยอมรับซึ่งกัน
และกันในความเป็นพหุสังคม เปิดพื้นที่ให้ผู้ด้อยสิทธิไร้เสียงของสังคม ส่งเสริมความเข้าใจและเกื้ อกูลกันของ
สมาชิกในสังคม สื่อสาธารณะต้องพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานของบุคลากรองค์กร และผู้ร่วมผลิต
รายการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้รายการหรือผลผลิตขององค์การ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสังคม ทั้งใน
ระดับประเทศ และนานาประเทศ
8) ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Creditability)
สื่อสาธารณะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจจากสังคม ซึ่งเป็นผลจากการทำงานที่ยึดหลักจริยธรรม
วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม การรายงานข่าวและการนำเสนอรายการอย่ างคำนึงถึงความถูกต้ อง
เที่ยงตรงตามข้อเท็จจริง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ฝักใฝ่ถือข้าง ไม่ลำเอียงไม่มีอคติ เนื้อหารายการที่นำเสนอ
ต้องมีทั้งความกว้างหรือรอบด้านและความลุ่มลึก ไม่รายงานหรือนำเสนอรายการอย่างตื้น ๆ ง่าย ๆ หรือรวบรัด
เกินไป ต้องให้ผู้ ชมผู้ฟังได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอกับความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน รายการต้องสะท้อน
สภาพความเป็นจริงของสังคมระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยรักษาสมดุลให้เหมาะสม
นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อถือ และไว้วางใจได้ จากการทำงานด้วยคุณภาพ มีทักษะ จรรยาบรรณ
วิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว สื่อสาธารณะยังต้องมีการกำหนดกลไกหรือวิธีการให้ผู้ชมผู้ฟัง มีโอกาส
ให้ความคิดเห็น ข้อแนะนำ ต่อการให้บริการ และการนำเสนอรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ที่สำคัญต้องมี
การรวบรวมเสียงสะท้อนของผู้ชมผู้ฟังแล้วนำเสนอสู่สาธารณะ ทั้งนำมาพิจารณาปรับปรุงการทำงาน การผลิต
การจัดหา และการเผยแพร่รายการ
9) ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
ผู้ทำงานสื่อสาธารณะต้องไม่ทำให้เกิดความเคลือบแคลงว่าปฏิบัติหน้าที่โ ดยแอบแฝงผลประโยชน์เฉพาะตน
ครอบครัวหรือพวกพ้อง ประโยชน์ดังกล่าวนี้มิได้ หมายถึงเฉพาะรายได้หรือทรัพย์สิ นเงินทองเท่านั้น แต่หมาย
รวมถึงการรายงานหรือการนำเสนอรายการที่สนับสนุนการได้เปรียบของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดัน กลุ่ม
การเมือง รวมไปถึงการรับของขวัญ ของแถม ส่วนลดบริการ การให้กู้ยืม อภินันทนาการ ที่เกินขอบเขตของไมตรี
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จิตจากบุคคล องค์กร รวมทั้ง ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพราะการกระทำของบุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะ
โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ของสังคมต่อองค์กร
สื่อสาธารณะ ต้องสร้างวัฒนธรรมความเป็น องค์การที่มีคุณธรรม และความซื่อสัตย์ (Integrity) มีกลไก
การติดตามตรวจสอบ เพื่อมิให้รายการและบุคลากรองค์การรวมทั้งผู้ผลิตอิสระเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
แอบแฝงในการนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือทางการเมือง เช่น การนำเสนอ หรือ
ส่งเสริมสินค้า และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรากฎตัวเพื่อเป็นพิธีกรในกิจกรรม
ส่งเสริมการขายการให้ใช้ชื่อสนับสนุนสินค้า ฯลฯ หรือการกระทำใดที่ส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์และความ
น่าเชื่อถือขององค์การ
เพื่อความโปร่งใสในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การต้องให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงาน
เกี่ยวกับการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้นำเสนอรายการ ผู้ผลิตรายการ
ทั้งที่เป็นบุคลากรองค์การและผู้ทำงานอิสระต้องแจ้งข้อมูล ผลประโยชน์ของส่วนตัว และของสมาชิกใน
ครอบครัวที่อาจส่งผลต่อการทำหน้าที่ในองค์การสื่อสาธารณะ หรือ ส.ส.ท.
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การปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการ
ความถูกต้องของเนื้อหา (Accuracy)
การนำเสนอเนื้อหารายการด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง หลักการสำคัญ ที่ผู้ผลิตรายการควรใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่
• การนำข้อมูลใด ๆ ใช้ในการผลิตรายการ ควรใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัย สืบค้น ค้นคว้า จากแหล่งข้อมูล
ต้นทาง (First Hand Sources) ให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้
• ก่อนการนำข้อมูลข้อเท็จจริงมาใช้ในการผลิตรายการควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง ทั้งทางตรง
และทางอ้อม (Check and Cross Check)
• การใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงใด ๆ ในการผลิตรายการ ควรมีหลักฐานที่สามารถยืนยันข้อมูล (Evidence)
ข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ในการผลิต และสามารถอ้างอิงถึงที่มาของแหล่งข้อมูล ข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ได้
ผู้ผลิตรายการต้องหลีกเลี่ยงการนำข้อมูล ข้อเท็จจริงใด ๆ มาใช้ในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้ชม
ได้รับข้อมูลที่สับสนคลุมเครือ ไม่ชัดเจนหรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยอาจมีสาเหตุมาจากการเสนอข้อมูลที่
ขาดความสมบูรณ์ครบถ้วน หรืออาจนำเสนอเพียงบางส่วน กรณีที่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในการนำเสนอ ผู้ผลิตต้อง
ดำเนินการชี้แจงให้ผู้ชมรับทราบทันที
การไม่เอนเอียงเข้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด (Impartiality)
การไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เป็นคุณลักษณะที่เด่นชัดมากที่สุดอย่างหนึ่งของสื่อสาธา รณะ
การแสดงถึงคุณสมบัติการไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใด ไม่ได้ปรากฏให้เห็นแต่เฉพาะรายงานข่าว หรือ
รายการที่เกี่ยวกับข่าวเท่านั้น แต่การเอนเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะปรากฏต่อสาธารณะ ในทุกประเภท
รายการ ทุกสื่อของไทยพีบีเอสในทุกมิติ
การไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มิได้หมายถึงเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาเพียงสิ่งเดียว หลายครั้งที่
พบว่าการรักษาดุลยภาพของปริมาณการนำเสนออย่างทั่วถึงก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีส่วนสำคัญ ในการรักษาไว้ซึ่ง
คุณสมบัติของการไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสไม่แสดงความคิดเห็น
หรือแสดงออกถึงทัศนะทางการเมือง การวิพากย์วิจารณ์ โดยเฉพาะประเด็นขัดแย้งที่เป็นประเด็นสาธารณะ
รวมทั้งนโยบายสาธารณะซึ่งขัดกับจุดยืนของการเป็นสื่อสาธารณะ
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รักษาดุลยภาพในการนำเสนอทั้งเนื้อหาและปริมาณ
ผู้ผลิตรายการควรคำนึงถึงเสมอว่าการนำเสนอรายการที่อาจมีประเด็นที่สร้างความขัดแย้งหรืออาจ
นำไปสู่ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ระหว่ างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของความเป็น
สื่อสาธารณะ ผู้ผลิตรายการควรบริหารจัดการประเด็น และเนื้อหาการนำเสนอ ตลอดจนวิธีการและท่าทีในการ
นำเสนอ เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้เท่าทันความจริง ดังนั้น นอกจากการนำเสนอเนื้อหารายการที่ต้องไม่เป็นไปเพื่อ
สนับสนุนหรือรับรองความคิดเห็นหรือ ทัศนะของกลุ่มใดฝ่ายใดโดยเฉพาะแล้ว
การนำเสนอ เนื้อหา
รายการยังต้องนำเสนออย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียมกันอีกด้วย
กรณีที่รายการนำเสนอเนื้อหาที่มีประเด็น หรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตรายการควรให้น้ำหนักใน
การนำเสนอทัศนะ หรือ ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่แตกต่างอย่างเหมาะสม และเท่าเทียม ด้วยวิธีการนำเสนอที่
เหมาะสม เช่น เปิดโอกาสในมีการโต้แย้งในรายการ อย่างเท่าเทียมกัน หากนำเสนอรายการด้วยวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่
การแสดงทัศนะในรูปแบบการถกเถียง หรือการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีความเห็นสาธารณะที่แตกต่างมีจำนวนมากกว่า
หนึ่งตอน ผู้ผลิตรายการต้องรักษาดุลยภาพของความไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในเชิงภาพรวม
สร้างความไว้วางใจโดยนำเสนอข้อมูลทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนครอบคลุม
ผู้ผลิตรายการควรนำเสนอรายการด้วยท่าทีที่แสดงออกอยู่เสมอว่า รายการที่เผยแพร่ทางไทยพีบีเอสเป็น
รายการที่ไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง ให้ความสมดุลเสมอกัน ในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นขัดแย้งที่อื้อฉาว
ซับซ้อน หรือประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ ผู้ผลิตรายการต้องแสดงให้เห็นถึง
การให้ความสำคัญในการนำเสนอว่าได้ผ่านการไตร่ตรองแล้ว อย่างรอบคอบ ว่าการนำเสนอได้รวบรวมความเห็น
หรือทัศนะที่สำคัญจากทุกหมู่เหล่าอย่างกว้างขวาง หลากหลายและครอบคลุม โดยผ่านการชั่งน้ำหนัก ความเห็น
และทัศนะต่าง ๆ เหล่านั้นแล้ว การนำเสนอมีสัดส่วนเหมาะสมไม่เลือกฝ่าย ไม่เกื้อกูลต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด และ
ผู้ผลิตรายการต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นของรายการหรือผู้นำเสนอรายการ
การนำเสนอรายการที่สะท้อนความเป็นจริงที่อาจทำให้รู้สึกลำเอียง
รูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการบางประเภท เช่น รายการละคร ที่มีเนื้อหาสะท้อน เหตุการณ์ปัจจุบัน
หรือเพื่อตีแผ่ปัญหาสังคม ที่อาจมีการสะท้อนภาพที่แม้ตรงตามความเป็นจริง แต่อาจดูเสมือนว่ามีความลำเอียง
ผู้ผลิตรายการต้องประเมินโดยใช้เหตุผลอย่างรอบคอบเหมาะสมก่อนการผลิตหรือนำเสนอ และหากการนำเสนอ
นั้น นำมาซึ่งข้อโต้แย้งถกเถียงใด ๆติดตามมา ไทยพีบีเอสและผู้ผลิตรายการต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่คัดค้าน ได้
นำเสนอข้อมูลโต้ตอบผ่านในรายการนั้น ด้วยวิธีการและข้อแนะนำของไทยพีบีเอส ตามความเหมาะสม
การปกป้องภัยอันตรายและความรุนแรงของเนื้อหา (Harm & Offence)
ผู้ผลิตรายการควรตระหนักว่า การสร้างความสมดุล ในการนำเสนอระหว่างความคิดสร้างสรรค์ กับ
การนำเสนอเนื้อหาในสภาวะความเป็นไปตามความเป็นจริง อันเป็นบริบทของสังคม (ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่อาจ
มีความเสี่ ยงสูงในการเสนอเนื้อหาหรือ รูปแบบบางประการที่อาจเป็นการก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระตุ้น
ความรุนแรง รวมทั้งการกระทำความผิดในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ) เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ผลิตต้องสร้าง ความสมดุล
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ในการนำเสนอผ่านภาพหรือเสียงโดยป้องกันมิให้เกิด ผลกระทบต่อสังคมและผู้ชม โดยเฉพาะผู้ชมที่เป็นเด็กและ
เยาวชน
เนื้อหารายการที่นำเสนอ ต้องไม่เป็นการทำลาย หรือลดคุณค่าของการดำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาวะที่ดี ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม แก่ผู้ชมที่เป็นเด็ กและเยาวชน ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการนำเสนอเนื้อหา เพื่อ
ปกป้องผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม บนความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างคุณค่าของเนื้อหา
กับสิทธิ ในการได้รับรู้ข่าวสารข้อมูล ผู้ ผลิตต้องแน่ใจว่า เนื้อหาที่นำเสนอได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีข้อมูล
ข่าวสารที่มีความเหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
การสร้างความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความคิดสร้างสรรค์ กับความล่อแหลม เช่น การนำเสนอภาพ
หรือเสียงที่เป็นสัญลักษณ์ หรือความสมดุล ระหว่างความต้องการ ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอกับการ
เสี่ยงต่อการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง เช่น การนำเสนอข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ทั้งที่เป็นจริง
หรือภาพเหตุการณ์จำลอง ซึ่งแสดงถึงความรุ นแรง อาชญากรรมหรือการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งที่อาจมุ่งหมาย
นำเสนอเพื่อเป็นการตักเตือน ผู้ผลิตต้องดำเนินการ โดยคำนึงถึงความระมัดระวัง และต้องไม่ให้เนื้อหาที่ต้องการ
สื่อเพื่อตักเตือนหรือเป็นอุทาหรณ์ กลายเป็นสาเหตุในการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความรุ นแรง อาชญากรรม หรือ
การกระทำผิดกฎหมายเสียเอง
ลิขสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์รายการของไทยพีบีเอส
รายการที่ไทยพีบีเอสจ้างผลิต , จ้างดำเนิการผลิต, ซื้อลิขสิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนด, โดยใช้งบประมาณ
ของไทยพีบีเอสเป็นลิขสิทธิ์ของไทยพีบีเอส รายการที่ได้รับมอบลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่, รายการร่วมผลิตกับองค์กร
หรือหน่วยงานใด ๆ โดยที่อาจได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบางส่วน หรือทั้งหมด การใช้ลิขสิทธิ์ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างไทยพีบีเอสกับหน่วยงาน หรือ องค์กรร่วมผลิต
รายการที่ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตรายการต้องผลิตและส่งมอบรายการให้แก่ ไทยพีบีเอส
ตามเงื่อนไขและคุณภาพ ตามข้อกำหนดและสัญญาจ้างผลิต ผู้ผลิตต้องไม่นำรายการบางส่วน หรือทั้งหมดไปใช้
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด เช่น นำไปใช้ขอรับการสนับสนุน, แสวงหาผู้อุปการะคุณ, สปอนเซอร์บางส่วนหรือ
ทั้งหมด, การรับการบริจาค, ร่วมสมทบทุนการผลิตจากองค์ก ร หน่วยงานใด ๆ หรือวิธีการหรือช่องทางอื่นใด
รวมทั้งไม่นำรายการบางส่วน หรือทั้งหมด ไปใช้เผยแพร่ในรูปแบบหรือช่องทางสื่อ ชนิดหรือระบบอื่นใด โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากไทยพีบีเอส
หากผู้ผลิตรายการ ที่ประสงค์จะดำเนินการใด ๆ เพื่อเผยแพร่รายการโดยเป็นประโยชน์ สาธารณะหรื อ
เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการ ที่ผลิตในช่องทางหรือระบบแพร่ภาพอื่นที่ไม่ใช่สื่อของไทยพีบีเอส ผู้ผลิตรายการ
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยต้องเสนอแผนงาน ให้ไทยพีบีเอสพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
รายการผลิตโดยหน่วยงานอื่น, รายการที่มีข้อตกลงความร่วมมือผลิตระหว่าง ไทยพีบีเอสกับหน่วยงานอื่น
ไทยพีบีเอส อาจรับการสนับสนุนการผลิตรายการ จากหน่วยงาน องค์กร อื่นใด บนหลักการของการไม่
เอื้อต่อประโยชน์ หรือ ผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์ โดยมีรูปแบบในการดำเนินการผลิตรายการในรูป แบบใด
รูปแบบหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้กรอบและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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• รายการร่วมผลิต สอดคล้องกับแผนการผลิตรายการประจำปีของไทยพีบีเอส
• รายการร่วมผลิต มีจุดมุ่งหมายรายการ (Program Purpose) ตามที่นโยบาย ส.ส.ท. กำหนด
• รายการร่วมผลิต ต้องไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (Corporate Image)
ประชาสัมพันธ์นโยบายของหน่วยงาน หรือเพื่อมุ่งหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้บริหารองค์กร
(Personal Branding) ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส อดคล้องหรือเป็นไปตามแผนรณรงค์ เพื่ อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กร ที่กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงเวลานั้น
• การร่วมทุนผลิตรายการระหว่างไทยพีบีเอส กับ องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ตกลงให้การสนับสนุนการผลิต
ต้องมีข้อตกลงในเรื่อ งลิขสิทธิ์ เช่น ข้อตกลงในการถือ การใช้ลิขสิทธิ์ร่ว มกัน โดยมุ่งเพื่อประโยชน์
สาธารณะเป็นสำคัญ
ลิขสิทธิ์รายการร่วมผลิต
ลิขสิทธิ์และการใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์รายการที่ผลิตโดยองค์กรอื่น หรือผลิตและเผยแพร่รายการตาม
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างไทยพีบีเอสกับองค์กรอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงระหว่างไทยพีบีเอสกับ
องค์กรผู้ผลิตรายการ หรือร่วมผลิตรายการ หรือ เจ้ าของลิขสิทธิ์รายการองค์กรอื่นอาจผลิตรายการเพื่อนำออก
เผยแพร่ทางไทยพีบีเอสและอาจมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ หรือการเผยแพร่ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ไทยพีบี
เอสกำหนด หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอส และองค์กร หรือหน่วยงาน ร่วมผลิตรายการ
การแสดงตัวอักษรหรืออัตลักษณ์ (Logo) ของผู้ร่วมสนับสนุนรายการ หรือร่วมผลิตรายการ
ไทยพีบีเอส อาจรับการสนับสนุน และความช่วยเหลือในการผลิตรายการ ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ
บนหลักการของการไม่เอื้อต่อประโยชน์หรือผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นผู้ผลิตรายการที่ได้รับคัดเลือกให้
ผลิตรายการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของไทยพีบีเอส ที่กำหนดไว้ในส่วนของการจัดทำตัวอักษรหรือสัญลั กษณ์
อื่นใดในเนื้อหารายการ ดังนี้
- การแสดงข้อความระหว่างการนำเสนอเนื้อหารายการต้องไม่มีโ ลโก้ สัญลักษณ์รายการอื่นใด
นอกจากโลโก้ของรายการเท่านั้น สามารถแสดงชื่อ ตำแหน่งและหน่วยงาน ของผู้ร่วมรายการได้
โดยต้องมีความถี่ที่เหมาะสมและต้องไม่เข้าข่ายเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผู้ร่วมรายการ
- ในกรณีที่จะมีการแสดงข้อความประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ติดต่อกรณีเพื่อประโยชน์
ต่ อ สาธารณะชน ให้ ท ำหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตไทยพี บ ี เ อสล่ ว งหน้ า เป็ น กรณี ไ ป ในกรณี ท ี ่ ม ี ก าร
ประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างรายการตอนต่อไป ไม่ต้องระบุวันเวลาออกอากาศในเนื้อหารายการหรือ
ซ้อนอักษรในรายการ (ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการที่ไทยพีบีเอส จะนำรายการไปใช้ในกรณีอื่น ๆ
ต่อไป)
ขณะถ่ายทำรายการให้หลีกเลี่ยงภาพตราสัญลักษณ์สินค้า และบริการที่สื่อหรือแฝงไปในทางโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการนั้น ห้ามมีภาพป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่โดยเด็ดขาด การขึ้น
ข้อความใด ๆ ในรายการต้องไม่เป็นการรบกวนผู้ชม
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การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการร่วมผลิต
รายการไทยพีบีเอสร่วมผลิตกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการควบคุม
รายการ และควบคุมคุณภาพการผลิตรายการเช่นเดียวกับรายการของไทยพีบีเอส โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ร่วม
ผลิตอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือองค์กร ร่วมผลิตให้ทำหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมรายการของ
ไทยพีบีเอสได้ แต่ต้องถือเอามาตรฐานการปฏิบัติงานการผลิตรายการของไทยพีบีเอส เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานผลิต ผู้ผลิตรายการร่วมผลิต พึงรับฟังและปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการที่ไทยพี
บีเอสแต่งตั้งขึ้น เช่นเดียวกับผู้ผลิตรายการของไทยพีบีเอส
กำหนดเวลาในการนำรายการแพร่ภาพออกอากาศ
กรรมการบริหาร ส.ส.ท.มีหน้าที่อนุมัติผัง และรายการที่แพร่ภาพออกอากาศทางไทยพีบีเอส และจะ
ประกาศผังและรายการ ต่อสาธารณะก่อนถึงเวลาออกอากาศในแต่ละไตรมาส การกำหนดวันเวลาออกอากาศ
หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผังรายการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรายการตามผังเวลาออกอากาศเฉพาะกิจเป็นไป
ตามความเหมาะสม การงดออกอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ชม และต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ผลิต ไทยพีบีเอสจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ผลิตทราบล่วงหน้าตามสมควร
กรณีรายการที่เกิดจากความร่วมมือผลิตหรือสนับสนุนงบประมาณการผลิตโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
หน่วยงานของ ส.ส.ท. ไม่สามารถเลือกเวลาออกอากาศ หรือกำหนดเวลาเริ่มและสิ้นสุด ในการนำรายการเพื่อ
ออกอากาศได้ เนื่องจากเป็น อำนาจและการพิจารณา ของกรรมการบริหาร ส.ส.ท. การสนับสนุนการผลิต
ร่วมผลิต หรือสนับสนุนงบประมาณการผลิตของหน่วยงานอื่นไม่มีผลทำให้อำนาจในการพิจารณาดังก ล่ าว
เปลี่ยนแปลงไป
การอำนวยการผลิต การควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิต
ไทยพีบีเอส มีสถานะเป็นผู้อำนวยการผลิตรายการต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ การอำนวยการผลิต
รวมถึงการควบคุมรายการ และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการดำเนินงานโดยสำนัก สร้างสรรค์เนื้อหา
ไทยพีบเี อส
การควบคุมรายการ หมายถึง การกำกับควบคุมให้การผลิตรายการเป็นไปตามแผนจัดทำรายการ,
จุดมุ่งหมายรายการ (Program Purpose) และแผนการผลิตรายการ ส่วนการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการ
มีความมุ่งหมายให้การผลิตรายการโดยผู้ผ ลิตหรือหน่ ว ยงานร่วมผลิต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อกำหนดของไทยพีบีเอส
กลไกการควบคุม คุ ณภาพรายการเป็ น การทำงานร่ว มกั นด้ว ยความร่ว มมื อระหว่า งผู้ผ ลิตรายการ
และเจ้าหน้าที่ควบคุมรายการ ที่แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ สำนักสร้างสรรค์เนื้อหาไทยพีบีเอส ให้มีภารกิจรับผิดชอบ
ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการต่าง ๆ ที่ผลิตและแพร่ภาพทางไทยพีบีเอส ผู้ผลิต
รายการควรให้ความร่ว มมือในการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการ โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมรายการอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาการผลิตรายการตามสัญญาจ้าง
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เจ้าหน้าที่ “ควบคุมรายการ” มีหน้าที่ในการ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจพิจารณาเนื้อหารายการ ควบคุม
คุณภาพ ในขั้นตอนกระบวนการก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิตรายการ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนสมบูร ณ์ของเนื้อหารายการ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน และข้อกำหนดด้านเทคนิค ให้
ความเห็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขรายการ ในฐานะที่ปรึกษาหรือช่วยอำนวยการอำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานผลิต หรือหน้าที่อื่นตามที่ไทยพีบีเอสกำหนด และแจ้งให้ผู้ผลิตรายการทราบอย่างเป็นทางการเพื่อ
ดำเนินการตามข้อแนะนำของไทยพีบีเอส
เจ้าหน้าที่ผ ู้ควบคุมรายการเป็น ตัว แทนของไทยพีบีเอส เพื่ อทำงานร่ว มกับผู้ผ ลิตรายการ เพื่อให้
กระบวนการผลิ ต รายการเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ผู ้ ผ ลิ ต รายการควรให้ ค วามร่ ว มมื อ อย่ า งเต็ ม ใจ
เพื่อดำเนินการตามข้อแนะนำของผู้ควบคุมรายการ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้ควบคุม
รายการมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับผู้ผลิตรายการ
การพัฒนารายการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อผลิตและเผยแพร่ทางไทยพีบีเอส
ผู้ผลิตรายการที่ได้รับการคัดเลือก โดยผ่านกระบวนการคัดสรรและคัดเลือกตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วย
การจัดหา จัดจ้างเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์และรายการที่ไทยพีบีเอสร่วมผลิตรายการกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
ใดทุกรายการ ต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนารายการ (Program Development) เพื่อพัฒนาให้มีคุณสมบัติความ
เป็นสื่อสาธารณะ การพัฒนารายการที่ผ่านการคัดสรร และคัดเลือก จะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาแนวคิด รูปแบบ
รายการ และการนำเสนอรายการ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายละเอียดชนิด ประเภทของแต่ละรายการ ตั้งแต่ 60 ถึง
180 วัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตรายการ โดยระหว่ างนั้นไทยพีบีเอส อาจขอให้ผู้ ผลิตรายการ ทดลองผลิต
รายการบางส่วน หรือทั้งหมดเพื่อเป็นการทดสอบแนวคิดและการนำเสนอก่อนการผลิตจริงก็ได้
แผนการพัฒนารายการ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการ จะหารือร่วมกับผู้ผลิตรายการ เพื่อกำหนดแผนและ
ประเมินการพัฒนารายการ โดยมีความเห็นชอบร่วมกัน ไทยพีบีเอส อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นให้เข้า
ร่วมเป็น คณะทำงานเพื่อการพัฒนารายการได้ตามความจำเป็น ผู้ผลิตรายการควรให้ความร่ วมมือในการเข้าร่วม
และปฏิบ ัติตามแผนงานการพัฒ นารายการ รวมทั้งให้ความใส่ใจ ในข้อแนะนำของผู้ควบคุมรายการ หรือ
คณะทำงานเพื่อพัฒนารายการ หากรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนามีความก้าวหน้า น้อยกว่าที่กำหนดไว้
ตามแผนงาน ผู้ควบคุมรายการอาจขยายระยะเวลาในการพัฒนารายการต่อไป จนกว่าผู้ผลิตจะมีความพร้อมเข้า
สู่กระบวนการผลิต
การผลิตรายการตามรูปแบบที่กำหนด และการเปลี่ยนแปลง
ผู้ผลิตรายการได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตรายการ โดยผ่านกระบวนการคัดสรรและคัดเลือกตาม
ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการจัดหา จัดจ้างเพื่อผลิตรายการสื่อสาธารณะ ผู้ผลิตรายการต้องดำเนินการผลิตรายการ
ให้เป็นไปตามข้อเสนอรายการ ทั้งแนวคิดหลัก (Concept) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative & Ideas),ขอบเขต
เนื้อหา (Content) , จุดมุ่งหมายของรายการ (Program Purpose), รูปแบบรายการ (Format), งานศิลปกรรม,
งานด้านเทคนิคการผลิต รวมทั้งองค์ประกอบที่ถือเป็นสาระสำคัญในการผลิตรายการ เช่น รูปแบบฉาก ผู้ดำเนิน
รายการหลัก ผู้แสดงหลัก หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในการผลิตให้เป็นตามเงื่อนไขข้อเสนอที่ได้รับการคัดสรรและ
คัดเลือก
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ในขั้นตอนการพัฒนารายการ ผู้ผลิตรายการต้องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระสำคัญของรายการใด ๆ โดย
พลการหรือไม่ผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอสกับผู้ผลิตรายการ สำหรับกรณีที่ไทยพีบีเอสพิจารณา
แล้วเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไขส่วนประกอบใด ๆในรายการ ทั้งที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่
ก็ตาม ผู้ผลิตรายการพึงให้ความร่วมมือในการร่วมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสมตามข้อแนะนำของ
ไทยพีบีเอส การเปลี่ยนแปลงใด ๆจากข้อเสนอรายการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของไทยพีบีเอส และไม่ทำให้
ผู้ผลิตได้รับผลกระทบ รวมทั้งไม่เป็น การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ผลิตรายการ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องมุ่งหมาย
เพื่อให้รายการมีคุณภาพดีขึ้น ผู้ควบคุมรายการต้องทำบันทึก ประเมินผลหลังกระบวนการพัฒนารายการส่งมอบ
ให้ผู้ผลิต และเก็บบันทึกสำเนา ไว้ในประวัติการผลิตรายการ
การผลิตรายการเพื่อทดสอบแนวความคิด ( Program Demo /Program Pilot )
ในกระบวนการก่อนเตรียมการผลิตซึ่งเป็นขั้นตอนในการพัฒนารายการ (Production Development)
และพัฒนาส่วนที่เป็นรายละเอียดการผลิต สำนักรายการอาจกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นหรือกำหนดภายหลังให้การผลิต
รายการบางรายการ ต้องทำการผลิตรายการเพื่อทดสอบแนวคิด ( Program Demo / Program Pilot ) โดยอาจ
กำหนดความต้องการ ความยาวรายการ คุณภาพหรือองค์ประกอบสำคัญที่ต้องการทดสอบ หรือแม้แต่ผลิต
รายการทดสอบเสมือนการผลิตรายการจริง ทั้งนี้ให้งบประมาณการผลิตรายการทดสอบเป็นงบประมาณที่สำนัก
สร้างสรรค์เนื้อหากำหนดไว้
การดำเนินการในขั้นตอนการพัฒนารายการ การพิจารณา หรือการตกลงเงื่อนไขการผลิตรายการอาจมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไปตามที่สำนัก สร้างสรรค์เนื้อหาพิจารณา ผู้ผลิตรายการควรดำเนินการผลิตตาม
ข้อตกลงร่วมกัน ที่จะได้ทำการบันทึกรายละเอียดไว้ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และผู้ผลิตรายการรับรู้และ
ลงนามรับ ทราบข้อตกลงและเงื่อนไขในการผลิตรายการหรือการปรับปรุงรายการใด ๆ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอน
เตรียมการผลิตรายการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับ ปรุงรายการใด ๆ เป็นความเห็นพ้องและยินยอมร่วมกัน ระหว่างผู้ผลิ ต
รายการและไทยพีบีเอส โดยสำนัก สร้างสรรค์เนื้อหา และเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ต้องไม่ขัดกับข้อตกลงในสัญญา
จ้างผลิตรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของไทยพีบีเอส การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผู้ผลิตรายการ และต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อไทยพีบีเอสและผู้ผลิตรายการ
การควบคุมรายการ : การวางแผนการผลิตรายการ
การควบคุมคุณภาพก่อนเตรียมการผลิต คือ ขั้นตอนการวางแผนการผลิตรายการ (Production Plan)
ขั้นตอนนี้เริ่มต้นขึ้น หลังจากได้รับอนุมัติให้เริ่มต้นผลิตรายการ หรือหลังจากลงนามในสัญญาจ้างผลิต
จุดมุ่งหมายของกระบวนการควบคุมคุณภาพก่อนการเตรียมการผลิตรายการ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อให้
การผลิตรายการเป็นไปตามแผนการผลิตรายการประจำปีของสำนักสร้างสรรค์เนื้อหาและเพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันว่ารายการที่ผ่านการควบคุมคุณภาพก่อนการผลิตแล้ว จะสามารถผลิตรายการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย
ในแผนการผลิตภายในระยะเวลาที่กำหนด รายการที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามข้อกำหนด และ
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เงื ่ อ นไขของสั ญ ญา การปฏิ บ ั ต ิ ง านระหว่ า งกระบวนการการผลิ ต และ หลั ง การผลิ ต รายการเป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย
ผู้ผลิตรายการ สามารถผลิตรายการ ให้ตรงตามความมุ่งหวัง รายการสามารถสะท้อนเนื้อหาตรงความมุ่ง
หมาย รายการ (Program Propose) และมีคุณภาพตามที่กำหนดทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหา (Editorial Quality)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Quality) และ ด้านการผลิต (Production Quality) รวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการผลิตรายการให้อยู่ภายใต้งบประมาณการผลิตที่คุ้มค่า และเหมาะสม
ผู้ผลิตรายการ เสนอรายละเอียดแผนการผลิตรายการ ที่สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ไทยพีบีเอส ภายหลังลง
นามในสัญญาหรือ ได้รับการอนุมัติ ให้เริ่มผลิตรายการ เพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและกำหนดทิศทาง
รายการร่วมกันก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยแผนการผลิตรายการประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่
• โครงรายการหรือ เรื่องคัดย่อ (Treatment) ตามจำนวนตอนที่ระบุในสัญญาจ้างหรือตามจำนวน
ที่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการกำหนดให้เสนอ
• แนวคิดรายการ (Concept) แนวความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas)
• วิธีและรูปแบบการนำเสนอ (Program Format), บทโทรทัศน์ บทละคร ตามที่ผู้ควบคุมรายการให้
คำแนะนำ
• รูปแบบและองค์ประกอบงานด้านศิลปกรรม เช่น แบบฉากรายการ ฉากการแสดง สถานที่ถ่ายทำ
อุปกรณ์ประกอบ การแสดง อุปกรณ์ประกอบฉาก รูปแบบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
• ข้อเสนอรายชื่อ ผู้ดำเนินรายการ รายชื่อผู้แสดงหลัก และผู้แสดงสมทบ กรณีที่เป็นรายการละคร
ให้ผู้ผลิตรายการ นำเสนอแผนงาน คัดเลือกผู้แสดง (Casting) หรือภาพถ่ายนักแสดง
• แผนงานผลิตงานเพลงและดนตรีประกอบรายการ งาน Jingle งานผลิต ไตเติ้ลรายการ
• รายละเอียดการใช้เทคนิค อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบการบันทึกรายการ ระบบการถ่ายทำ เทคนิค
การตัดต่อ ระบบ และเทคนิคในการบันทึกเสียง การใช้เทคนิคพิเศษและข้อเสนอด้านเทคนิคที่ ต้อง
ระบุระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รายชื่อสตูดิโอ หรือผู้ดำเนินงานหลังการผลิต เช่น ห้องตัดต่อ
บันทึกเสียง เพื่องานผลิตที่มาตรฐาน ตามที่ไทยพีบีเอสกำหนด เทคนิคอื่นที่ใช้ในการผลิตรายการ
ฯลฯ แผนงานผลิตรายการที่มีรายละเอียด ระบุลักษณะงานที่มีแผนดำเนินการ กำหนดวันเริ่มต้น
และเสร็จสิ้น ระบุสถานที่ถ่ายทำหรือบันทึกรายการ รวมทั้งแผน งานสำรองกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
• รายละเอียดด้านลิขสิทธิ์
• ทีมที่ปรึกษารายการ, ทีมวิจัยข้อมูล (หากมี), รายงานการค้นคว้าวิจัย ฯลฯ
• รายละเอียดงานด้าน Graphic Design เช่น รูปแบบการใช้องค์ประกอบด้าน Computer Graphic
• แผนงานประชาสัมพันธ์รายการ
• อื่นๆ ตามที่ผู้ควบคุมรายการขอให้ ผู้ผลิตดำเนินการเพิ่มเติมที่ทำให้ดำเนินการผลิตเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องครบถ้วน
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ในขั้นตอนการวางแผนการผลิต ผู้ผลิตรายการและผู้ควบคุมรายการร่วมกันพัฒนารายการ (Production
Development) ภายในเวลา ที่กำหนดไว้ตามแผนการผลิตหรื อตามความเหมาะสม ผู้ผ ลิตรายการควรให้
ความร่วมมือในการนำเสนอข้ อมูลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดตามแผนงาน หรือตามที่เจ้าหน้าที่
สำนักสร้างสรรค์เนื้อหาร้องขอให้ผู้ผลิตรายการดำเนินการ รวมทั้งปรับปรุงข้อแก้ไขในส่วนต่างๆ ที่ได้รับคำแนะนำ
จากสำนัก สร้างสรรค์เนื้ อหา หรือตามที่ผู้ ผ ลิตรายการพิจ ารณาร่ว มกับ สำนั ก สร้ างสรรค์เนื ้อ หาและนำส่ ง
รายละเอีย ดการแก้ไข ปรับ ปรุงเพื่อพิจ ารณาจนกว่าจะได้ข้ อสรุปร่ว มกันต่อ ไป ผู้ผ ลิตรายการจะสามารถ
ดำเนินการในขั้นตอนใดๆ ต่อไปได้นั้น ต้องผ่านการเห็นชอบจากสำนักสร้างสรรค์เนื้อหาก่อน การดำเนินการใด ๆ
ของผู้ผลิตรายการที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักสร้างสรรค์เนื้อหาหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ผลิตรายการ
ต้องรับผิดชอบผลจากการดำเนินการนั้น
การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขั้นตอนเตรียมการผลิต
ความมุ่งหมายในการควบคุมคุณภาพกระบวนการเตรียมการผลิตรายการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเนื้อหา
(Editorial QC) รายการ เพื่อให้แน่ใจว่า การผลิตรายการจะเป็นไปตามแผนการผลิตรายการที่ผ่านการพัฒนา
เนื้อหา รูปแบบ และแนวคิดการนำเสนอ
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการเตรียมการผลิต พิจ ารณาสาระสำคัญด้านเนื้อหา และแนวคิด
สร้างสรรค์ เป็นองค์ประกอบหลัก ผู้ผลิตรายการต้องนำเสนอประเด็นนำเสนอและสาระสำคัญด้านแนวคิด ที่จะ
นำเสนอในรายการทุ ก ตอน (Line up) หรื อ ตามที ่ ผ ู ้ ค วบคุ ม รายการกำหนด โดยรายละเอี ย ดแต่ ล ะตอน
ประกอบด้วย แนวคิด และประเด็นนำเสนอหลัก สำหรับรายการละครให้เสนอโครงเรื่องย่อ (Treatment) ทั้งเรื่อง
หรือเรื่องย่อ (Synopsis)เป็นรายตอน รายละเอียดแผนเตรียมการผลิต เช่น สถานที่ถ่ายทำ แนวทางในการ
นำเสนอ รูปแบบและวิธีการนำเสนอ ผู้ร่วมรายการ องค์ประกอบด้านศิลปกรรม หรืออื่นๆที่จำเป็นในการผลิตแต่
ละตอน ผู้ผลิตรายการอาจนำเสนอแผนเตรียมการผลิตครั้งเดียว โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกตอน หรือกำหนด
ส่งเป็นงวด ตามที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการ
หากในกระบวนการผลิตจริงมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ผู้ผลิตรายการประเมินแล้วว่ามี
ผลกระทบรายการเพียงเล็กน้อย ผู้ผลิตรายการอาจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการทราบ ในระหว่างปฏิบัติงาน
ผลิตรายการได้ หากเป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบหรือมีผลทำให้ประเด็นนำเสนอเนื้อหา
แนวคิด หรือองค์ประกอบอื่นใด ที่เป็นสาระสำคัญของรายการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตรายการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมการผลิตทราบโดยเร็ว สำนัก สร้างสรรค์เนื้อหาจะประเมินผลกระทบและพิจารณา เพื่อให้ผู้ผลิตรายการ
ดำเนินการต่อไป ผู้ผลิตรายการต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้แจ้งหารือ
การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต ขั้นตอนการผลิต
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเพื่อควบคุมคุณภาพในระหว่ าง
ที่มีการปฏิบัติงานผลิต ซึ่ง โดยปกติแล้วในระหว่างการผลิ ต ไทยพีบีเอส อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุม
รายการเข้าร่วมในกระบวนการผลิตรายการ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ผลิตรายการทราบ
ล่วงหน้า ผู้ผลิตรายการควรแจ้งตารางการปฏิบัติงานผลิตรายการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการทราบทุกครั้ง เมื่อ
มีคิวการปฏิบัติงานผลิตรายการ
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การควบคุมคุณภาพการผลิตในขั้นตอนการผลิ ต มุ่งหมายให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต การ
ดำเนินการใด ๆ ในขั้นตอนการผลิตของผู้ผลิตรายการควรอยู่ในการติดตามควบคุมของไทยพีบีเอส โดยผู้ควบคุม
รายการจะจัดทำรายงานผล และประเมินกระบวนการควบคุมรายการในขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นบันทึกรายงาน
สภาพความพร้อมในการผลิตของผู้ผลิตในระบบข้อมูลรายการ ผู้ควบคุมรายการจะทำการติดตามตรวจสอบปัญหา
ในการผลิต รวมทั้งรับทราบปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของผู้ผลิต รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ผลิตรายการเพื่อให้การ
ดำเนินงานผลิตมีความเรียบร้อยราบรื่น สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคที่อาจทำให้กระบวนการผลิตไม่เป็นไป
ตามแผนการผลิตก่อน ที่ปัญหาจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
สาระสำคัญที่ผู้ควบคุมรายการ ดำเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตในขั้นตอนการผลิต
• การผลิตตามกำหนดไว้ในแผนการผลิต
• การผลิตดำเนินไปตามมาตรฐานด้านเทคนิคในการผลิต เช่น คุณสมบัติ จำนวน ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
• คุณภาพการบริหารจัดการกองงานถ่ายทำ
• คุณภาพด้านงานศิลปกรรม สถานที่ ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย
• คุณภาพการกำกับภาพ แสง และเสียง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการผลิต
• คุณภาพการกำกับผู้แสดง นักแสดง ผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ
• ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขในขณะปฏิบัติงานการผลิต
การควบคุมรายการ : การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิตขั้นตอนหลังการผลิต
การควบคุมคุณภาพกระบวนการหลังการผลิตรายการ หมายถึง กระบวนการควบคุมคุณภาพในขั้นตอน
การแก้ ส ี ภ าพ การตั ด ต่ อ ลำดั บ ภาพ งานพากย์ เ สี ย ง งานกราฟิ ก งาน Computer Graphic งานดนตรี
ประกอบการลงเสีย งบรรยาย และการผสมเสียง (Mixed down) การแปลงสัญญาณภาพ ฯลฯ จนกระทั่ ง
กระบวนการผลิตรายการแล้วเสร็จ รวมไปถึงขั้นตอนการส่งมอบรายการ ขั้นตอนการนำรายการเข้าระบบขั้นตอน
การตรวจคุณภาพด้านเทคนิค,จริยธรรมและการนำรายการเข้าสู่ระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส พร้อมแพร่ภาพ
ออกอากาศให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติด้านเทคนิคและข้อแนะนำของฝ่ายตรวจตรวจคุณภาพและจัดการเนื้อหา
สาระสำคัญที่ผู้ควบคุมรายการ ดำเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตในขั้นตอนหลังการผลิต
• การควบคุมคุณภาพด้านเนื้อหา
• การตัดต่อลำดับภาพ ให้มีคุณภาพด้านเนื้อหาตรงตามแผนการผลิต บทโทรทัศน์ และข้อมูลรายการ
• คุณภาพการผลิตงานเทคนิคภาพ เสียง การใช้ Graphic Computer
• คุณภาพด้านเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคนิคการแพร่ภาพออกอากาศของไทยพีบีเอส
การส่งมอบรายการ
เพื่อให้การดำเนินการตรวจรับมอบรายการ, การตรวจพิจารณารายการ, การตรวจคุณภาพด้านเทคนิค
และการเตรียมการเข้าสู่กระบวนการเตรียมออกอากาศของไทยพีบีเอสเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และป้องกัน
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ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งมอบรายการไม่เป็นไปตามกำหนด ผู้ผลิตรายการต้องถือปฏิบัติกำหนดวันส่ง
มอบรายการอย่างเคร่งครัด โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
- รายการที่ผู้ผลิตส่งมอบ ต้องเป็นรายการที่ผลิตเสร็จสิ้น และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านเนื้อหา
และเทคนิค ไทยพีบีเอสเปิดลิงค์สำหรับส่งไฟล์รายการ ผู้ผลิตสามารถคลิกที่ลิงค์และใส่พาสเวิร์ดตามที่ระบุให้ทาง
อีเมล
- เพื่อให้การตรวจสอบ และการเตรียมกระบวนการทางเทคนิคในการแพร่ภาพออกอากาศ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ผู้ผลิตต้องส่งมอบรายการที่มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ไทยพีบีเอสกำหนด รายการ
ที่ส่งมอบมีความพร้อมนำออกอากาศ ( Final/ ON Air Release) รวมทัง้ ผู้ผลิตต้องนำส่งไฟล์บทโทรทัศน์รายการ
(พิจารณาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา) เรื่องย่อรายการ (Description) คำค้น หรือแท็ก (Tag) ภาพนิ่ง หรือ
เอกสาร อื่นที่กำหนด โดยรายละเอียดของรายการ และใบกำกับวัสดุรายการ (เอกสารนำส่งพร้อมรายการเพื่อแจ้ง
ข้อมูลรายการ) ใบกำกับรายการต้องแสดงรายละเอียดรายการ ได้แก่ ชื่อรายการ ชื่อเรื่อง ชื่อตอน วันเวลา
ออกอากาศ ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ปรากฏใน Slate รายการ โดยผู้ผลิตต้องส่งมอบรายการ ก่อนกำหนดวันออกอากาศ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ หรือตามกำหนดส่งมอบแนบท้ายสัญญานั้น ๆ กรณีผู้ผลิตส่งมอบรายการล่าช้า
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขสัญญา และการผิดนัดส่ง
มอบจะถูกบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูลและแจ้งให้ผู้ผลิตรับทราบ ถึงการปฏิบัติงานผลิตของผู้ผลิตเนื่องจากถือว่าผู้ผลิต
ไม่มีความพร้อมขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบออกอากาศของไทย
พีบีเอส
ผู้ผลิตรายการ ส่งมอบรายการตามจำนวน รูปแบบ และกำหนดตามแผนการผลิต การส่งมอบรายการ
ตามงวดงาน ถือเป็นการส่งมอบงานตามสัญญาว่าจ้าง งานรายการที่ผู้ผลิตส่งมอบ ต้องเป็นการผลิตที่มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่ งความสมบูรณ์ครบถ้วน หมายถึง รายการมีเนื้อหาถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในแผนการผลิต
รายการ รูปแบบ เนื้อหา ส่วนประกอบต่าง ๆ ในรายการข้อกำหนด ตามมาตรฐานทางเทคนิคการแพร่ภ าพ
รวมทั้งความยาวรายการตามที่กำหนดไว้ และรายการที่ส่งมอบนี้ นอกจากเป็นการตรวจรับ ความถูกต้องตรงตาม
สัญญาจ้างแล้ว รายการที่ส่งมอบต้องเป็นไปตามกำหนดเวลาการส่งมอบ และรายการมีคุณสมบัติพร้อมนำเข้าสู่
ระบบการออกอากาศได้ทันที เมื่อผู้ผลิตรายการส่งมอบรายการแล้วจะไม่สามารถขอรายการคืนได้จนกว่าจะผ่าน
การตรวจพิจารณา ตามกระบวนการจากผู้ควบคุมรายการ และคณะกรรมการตรวจรับมอบรายการ เว้นแต่
กรรมการตรวจรับมอบรายการ หรือ ผู้ควบคุมรายการจะขอให้ผู้ผลิตดำเนินการแก้ไขรายการตามข้อแนะนำที่อาจ
เป็นการประสานด้วยวาจา และมีบันทึกข้อความเพื่อแจ้งให้ผู้ผลิตรับทราบอย่างเป็นทางการในภายหลัง
1. การส่งมอบวัสดุรายการหรือเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
1.1

วัสดุส่งมอบครั้งเดียว กำหนดวันส่งมอบตัวอย่างรายการ (Trailer) ความยาว 1-3 นาที

1.2

โลโก้รายการ ขนาด 300x300 Pixel PNG Transparent ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB

1.3

ภาพโลโก้รายการ ขนาด 1000x1000 Pixel ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB
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1.4

Slogan หรือ Tag Line ของรายการ

1.5

เนื้อหาของรายการโดยสรุป ความยาวไม่น้อยกว่า 250 ตัวอักษร (ประมาณ 2 บรรทัด)

1.6

ภาพโปสเตอร์รายการ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB แนวนอน 1 ภาพ และ แนวตั้ง 1 ภาพ

2. วัสดุส่งมอบรายตอนหรือเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
2.1

รายการความยาว 12.30 นาที จำนวน 1 ไฟล์ ไม่มีโลโก้ไทยพีบีเอสท้ายรายการ

2.2

ไฟล์คำบรรยาย หรือ CC (Close Caption) ภาษาไทย (กรณีรายการจัดทำ CC)

2.3

ตัวอย่างรายการ ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 ไฟล์

2.4

คลิปเนื้อหาสำคัญของตอน ความยาว 1-2 นาที จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดภาพ 16:9

2.5

บท ที่มีเนื้อหาตรงตามรายการ

2.6

เนื้อหาของรายการโดยสรุป ความยาวไม่น้อยกว่า 250 ตัวอักษร (ประมาณ 2 บรรทัด)

2.7 คำค้น หรือแท็ก (Tag) เป็นคำหรือกลุ่มคำที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นตัวแทนของเนื้อหาและใจความ
สำคัญของรายการที่สั้น กะทัดรัด และมีความชัดเจน รวมถึงเป็นคำที่รู้จักกันเป็นสากล
2.8

ภาพนิ่งของตอน ขนาด 1920x1080 Pixel ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ภาพ

2.9

ภาพเบื้องหลัง ขนาด 1920x1080 Pixel ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ภาพ

2.10 เอกสารแสดงว่าผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ภาพ เพลง หรือได้นำงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่นมาผลิตเป็นผลงาน (ถ้ามี)
การตรวจรับรายการ
- การตรวจรับมอบรายการ
ไทยพีบีเอส ในฐานะผู้ว่าจ้างและอำนวยการผลิต ควบคุมรายการ และควบคุมคุณภาพการผลิต ทุก
ขั้นตอน โดยไทยพีบีเอส แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบรายการ ให้มีหน้าที่ตรวจรับมอบรายการ โดยมีแนว
ทางการตรวจรับมอบดังนี้
- การตรวจคุณภาพด้านเนื้อหาและคุณภาพด้านการผลิต
หมายถึง การตรวจพิจารณาด้านเนื้อหาและคุณภาพการผลิตรายการให้ตรงและเป็นไปตามเป้าประสงค์
รายการ (Program Purpose) แผนการผลิตรายการ โดยมีประเด็นที่ต้องตรวจพิจารณาสำคัญ ๆ ได้แก่
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• คุ ณ ภาพด้ า นแนวความคิ ด สร้ า งสรรค์ รู ป แบบการนำเสนอที ่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวความคิ ด
สร้างสรรค์
• เนื้อหาที่น ำเสนอมี ความถูก ต้ อ งตรงตามข้ อ เท็จ จริ ง รวมทั้งอยู ่ภ ายใต้ กรอบจริธ รรมของ
สื่อสาธารณะ
• คุณภาพด้านการผลิต เช่น คุณภาพของผู้ดำเนินรายการ คุณภาพของเทคนิคการนำเสนอ
คุณภาพของการใช้ศิลปะการถ่ายทำ ศิลปะด้านการเลือกภาพที่สัมพันธ์กับเนื้อหา ศิลปะการตัดต่อลำดับภาพ
การใช้เสียง การใช้ดนตรีประกอบ การออกแบบฉาก และเซ็ต การเลือกสถานที่ถ่ายทำ การออกแบบ Computer
Graphic การใช้ลิขสิทธิ์ภาพและเสียง และอื่น ๆ
- การตรวจพิจารณารายการ
หมายถึงการตรวจรายละเอียดด้านเนื้อหาการเสนอ ให้เป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
สุราและยาสูบ รวมทั้งการนำเสนอภาพและเนื้อหาที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบันสำคัญทางสังคม การนำเสนอ ที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม เช่น การกระตุ้นความรุนแรง ฯลฯ (ดูรายละเอียด การตรวจพิจารณารายการ)
- การตรวจคุณภาพทางเทคนิค หมายถึง การตรวจรายละเอียดทางเทคนิคให้เป็นไปตามาตรฐาน
การแพร่ ภ าพออกอากาศของไทยพี บ ี เ อส (ดู ร ายละเอี ย ดมาตรฐานทางเทคนิ ค การแพร่ ภ าพออกอากาศ
ไทยพีบีเอส)
การส่งมอบรายการล่าช้า
กรณีที่ผู้ผลิตรายการส่งมอบรายการล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือไม่เป็นไปตามแผนการผลิตซึ่งส่ งผล
กระทบต่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบแพร่ภาพออกอากาศ หากการส่งมอบรายการล่าช้าเกินกว่า
กำหนด เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในกระบวนการตรวจรับมอบรายการ เช่น กรณีที่พบข้อผิดพลาดที่ต้องดำเนินการ
แก้ไขซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการแก้ไขและอาจส่งผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถออกอากาศรายการตอนนั้น
ได้ทันตามที่ผังรายการกำหนด กรณีเช่นนี้ ไทยพีบีเอสถือว่าผู้ผลิตรายการ ไม่ได้ส่งมอบรายการที่มีความสมบูรณ์
พร้อมนำออกอากาศตอนดังกล่าว และถือว่าเป็นการผิดสัญญา ไทยพีบีเอสได้รับความเสียหาย ซึ่งนอกจากผู้ผลิต
รายการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ อาจเกิดขึ้นจากการนำรายการอื่น มาแพร่ภาพออกอากาศแทนแล้ว ยังอาจถือ
เป็นเหตุในการยกเลิกสัญญาได้
การตรวจพิจารณาเนื้อหารายการ
การตรวจพิจารณารายการเป็นขั้น ตอนการดำเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุม และตรว จสอบ
คุณภาพ ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค และการตรวจสอบเนื้อหา การนำเสนอรายการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สื่อสาธารณะ สำนักสร้างสรรค์เนื้อหามีหน้าที่ในการตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการเพื่อให้
รายการที่ผลิตเป็นไปตาม “ พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
พุทธศักราช 2551 “ มาตรา 7 (วัตถุประสงค์ องค์การฯ) , มาตรา 43 (เนื้อหาและคุณค่ารายการ) นอกจากนั้น
เพื่อให้เนื้อหารายการสอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าตามหลักการสื่อสาธารณะ ผู้ผลิตรายการต้องปฏิบัติตาม
“ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการ
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เผยแพร่รายการ พ.ศ. 2563” (ดูภาคผนวก) และแนวทางปฏิบัติเพื่อธำรงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา
และการเผยแพร่รายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สาระสำคัญในการตรวจพิจารณารายการ
การใช้ภาษา การแสดงออกด้านภาษา การแต่งกาย การแสดงอากัปกิริยา
ผู้ดำเนินรายการ นักแสดง ผู้ร่วมรายการ ต้องระมัดระวังการใช้ภาษา ให้ถูกต้ องตรงตามหลักการใช้
ภาษาด้วยภาษาสุภาพ คำนึงถึงการสื่อสารอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม กรณีที่มีการใช้ภาษาอื่น ที่ยากต่อการทำ
ความเข้าใจ ผู้ผลิตรายการต้องจัดให้มีการแปล และถ่ายทอดความหมายอย่างถูกต้องตามหลักภาษานั้นคงไว้ซึ่ง
คุณค่าและศิลปะ การนำเสนอตามเนื้อหาของรายการ ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการใช้ภาษาถิ่น
ให้พิจารณาการใช้ให้ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของการสื่อสารตาม
ความเหมาะสม
การสื่อสาร และแสดงออกด้วยคำพูดของผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วมรายการให้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใช้ถ้อยคำ และภาษา ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เช่น การพูดด้วย
อาการและ ความหมายที่อาจแสดงถึงการดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม ล้อเลียน บุคคลหรือสถาบั น ชาติพันธุ์
รูป ลักษณ์ ข องบุ ค คลความแตกต่ า งกัน ด้ ว ยสถานภาพทางสั ง คม ความแตกต่า งแนวทางความเชื ่ อ ศาสนา
วัฒนธรรม โดยผู้ที่สมควรได้รับการระมัดระวังในการสื่อสารได้แก่ เด็กและเยาวชน นอกจากนั้น ผู้ผลิตรายการ
ต้องคำนึงถึงการใช้ภ าษาพูด ที่แสดงถึงความหมายในเชิงเกี้ยวพาราสี การใช้ภาษาที่อาจตีความผิดไปจาก
ความหมายได้ง่าย เช่น ภาษากำกวม คลุมเครือ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงค์
และ ความหมายที่ถูกต้อง
การแต่งกาย และการแสดงอากัปกริยาของผู้ดำเนินรายการ ผู้แสดง หรือผู้ร่วมรายการ ผู้ผลิตรายการพึง
ระมัดระวังการแสดงอาการ หรือกริยาที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงใจที่จะดูถูกเหยียดหยาม ดูหมิ่น ส่อเสียด
ล้อเลียน ภาษาพูดหรือกริยาอาการที่เป็นความแตกต่างของชาติพันธุ์ ความแตกต่างด้านภาษา ประเพณีทาง
วัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา การแต่งกาย การแสดงอาการ และการแต่งกายที่เป็นการล้อเลียน ดูหมิ่น
พระภิกษุ นักบวช
การประเมินคุณภาพการผลิตรายการ
แม้ว่ารายการที่ผู้ผลิตส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับมอบรายการพิจารณาแล้วเห็นควรผ่านการตรวจ
พิจารณาและรับมอบรายการตามสัญญาหรือการรับมอบรายการอย่างมีเงื่อนไข เช่น อาจมีการสั่งให้ดำเนินการ
แก้ไขใด ๆ หรือสำนักสร้างสรรค์เนื้อหาดำเนินการแก้ไขใด ๆ โดยไม่ส่งรายการกลับให้ผู้ผลิตดำเนินการแก้ไข
เนื่องจากไม่ทันการนำออกอากาศ จะมีการบันทึกประวัติการตรวจรับมอบ ทุกขั้นตอน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข
ปรับปรุงการผลิต โดยบันทึกรายละเอียดการส่งมอบรายการทุกตอน โดยผู้ควบคุมรายการจะจดทำบันทึกประวัติ
การปฏิบัติงานด้านรายการเพื่อประเมินผลการผลิตในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้
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การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตในขั้นตอนก่อนการผลิต (Before Action Review)
• ประเมินกระบวนการบริหารจัดการรายการ การประสานงานการผลิต เปรี ยบเที่ยบกับแผนการผลิต
รายการ
• ประเมินกระบวนการกำหนดรายละเอียดการผลิต ความพร้อมในการผลิต ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
องค์ประกอบ ด้านการผลิต เช่น ความสมบูรณ์ของโครงเรื่อง โครงรายการ ลำดับการดำเนินรายการ
ความพร้อมและความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการผลิต อุปกรณ์การผลิต บุคลากรการผลิต ข้อมูล
สำหรับใช้ในรายการ ผู้ร่วมรายการ ความพร้อมขององค์ประกอบด้านศิลปกรรม ฉาก อุปกรณ์ประกอบ
ฉาก ความพร้อมด้านการออกแบบ Computer Graphic การปฏิบัติงานตามคิวและกำหนดที่ระบุใน
แผนการผลิต
การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตในขั้นตอนการผลิต (Action Review)
• ผู้บริหารไทยพีบีเอส ผู้ควบคุมรายการ อาจนัดหมายตรวจการผลิตในระหว่างดำเนินการผลิตได้ โดยอาจ
แจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
• ผู้ควบคุมรายการของไทยพีบีเอส เมื่อ ทำการประเมินคุณภาพการผลิตรายการแล้วหากมีข้อสงสัย ก็อาจ
ขอให้ผู้ผลิตรายการจัดทำรายงานกรณีที่อาจมีข้อสงสัยในกระบวนการผลิตได้
• การประเมินคุณภาพในระหว่างการผลิต จะทำการประเมินคุณภาพของบทโทรทัศน์ คุณภาพการกำกับ
การแสดง การกำกับรายการ การประเมินด้านเทคนิคและคุณภาพด้านภาพและเสียง
การประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานผลิตเมื่อสิ้นสุดการผลิต (After Action Review)
• เป้าหมายของการประเมินคุณภาพ และการปฏิบัติงานรายการเมื่อสิ้นสุดการผลิต เพื่อประเมินภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานรายการ และคุณภาพรายการ เป็นรายรายการ
• การประเมิน คุณภาพและการปฏิบ ัติ งานรายการเมื ่อสิ้นสุ ดการผลิต เป็นการประมวลประวัต ิ ก าร
ปฏิบัติงานรายการ จากบันทึกผลการตรวจรับมอบรายการที่ผ่านมา
• การประเมินคุณภาพและปฏิบัติงานรายการเมื่อสิ้นสุดการผลิต มุ่งหมายเพื่อการเก็บบันทึกองค์ความรู้ใน
การผลิตอย่างเป็นระบบ
• การประเมินคุณภาพการผลิตและคุณภาพรายการ อาจทำการประเมินเมื่อผู้ผลิตรายการส่งมอบรายการ
ครบถ้วนตามสัญญาหรืออาจทำการประเมินเป็นรายไตรมาสก็ได้ โดยผู้ผลิตรายการ และผู้ควบคุม
รายการของไทยพีบีเอส ทำการประเมินร่วมกันและทำการบันทึกไว้เป็นข้อมูลประกอบประวัติรายการ

คู่มือผลิตรายการสื่อสาธารณะ | 24

การใช้ไตเติ้ล (Title) และเอ็นเครดิต (End Credit) รายการ
ข้อความ :
ผู้ผลิตรายการ ควรแสดงข้อมูลการผลิตในไตเติ้ลรายการ (Title) และเอ็นเครดิต (End Credit) ท้ายของ
รายการ ตามความเหมาะสม ข้อมูลในส่วนไตเติ้ล รายการที่ควรแสดง ได้แก่ ชื่อรายการ ชื่อตอน สัญลักษณ์
รายการ (Program Logo) รายชื่อผู้ดำเนินรายการหลัก, รายชื่อผู้แสดงหลัก, รายชื่อผู้ร่วมรายการ, รายชื่อผู้ร่วม
แสดง, รายชื่อผู้ประพันธ์, รายชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์บทประพันธ์, รายชื่อผู้กำกับรายการ, รายชื่อผู้กำกั บการแสดง,
รายชื่อผู้เขียนบทโทรทัศน์, รวมทั้งรายชื่อบุคลากรด้านเทคนิคหรือบุคลากรการผลิตอื่ น ตามความจำเป็น ข้อมูลที่
ปรากฏในไตเติ้ลรายการแล้ว ไม่จำเป็นต้องแสดงซ้ำในเอนเครดิตท้ายรายการอีก การแสดงรายละเอียดการผลิต
และการแสดงรายชื่อบุคลากรการผลิต ผู้ผลิตรายการอาจใช้ร่วมกับตราสัญลักษณ์องค์กรผู้ผลิ ต โดยมีขนาด และ
รูปแบบ เป็นไปตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการ ให้ผู้ผลิตแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ “ผู้ควบคุมรายการ”
และหน่วยงานฝ่ายที่ควบคุมรายการในลำดับสุดท้ายในเอ็นเครดิต
ความยาวของไตเติ้ลรายการ
ความยาวของไตเติ้ลรายการนับรวมกับความยาวรายการ ความยาวไตเติ้ลรายการที่เหมาะสม สำหรับ
รายการความยาว 30 ถึง 60 นาที ความยาวของไตเติ้ลรายการ ไม่เกิน 30 วินาที ความยาวของไตเติ้ลรายการ
ที่เหมาะสม สำหรับรายการ น้อยกว่า 15 นาที ความยาว ไตเติ้ลรายการ ไม่เกิน 15 วินาที และรายการที่มี
ความยาวรายการน้อยกว่า 15 นาที ไม่จำเป็น ต้องมีไตเติ้ลรายการ หรือ หากจำเป็นต้องมีไตเติ้ลรายการไม่ควรมี
ความยาวเกินกว่า 10 วินาที เพื่อแสดงข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
ข้อความขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหรือเอื้อเฟื้อในการผลิต
ผู้ผลิตรายการอาจแสดงข้อความเพื่อเป็นการขอบคุณ บุคคล องค์กร หน่วยงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์
สนับสนุน หรืออำนวยความสะดวกในการผลิต ผู้ผลิตรายการต้องเสนอรูปแบบ ข้อความ วิธีการแสดงข้อความ
ดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมรายการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการผลิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อแนะนำของผู้ควบคุมรายการ
การรับความเอื้อเฟื้อจากบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ฯลฯ ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุน
อนุเคราะห์หรืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานผลิต โดยไม่นำเอาความอนุเคราะห์นั้นมาคิดเทียบเป็นราคา
มูลค่า หรืออัตราการให้การสนับสนุน และ การใช้ข้อความแสดงความขอบคุณ ต้องไม่เป็นช่องทางในการแสวงหา
รายได้ หรือประโยชน์อื่นของผู้ผลิตรายการ หรือประโยชน์ในทางการค้าที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของไทยพีบี
เอส
บุคคล สถานประกอบกิจการ หน่ วงงาน หรือองค์กรที่ผู้ผลิตขอรับความเอื้อเฟื้อ ในการผลิตต้องไม่เป็น
บุคคล สถานประกอบกิจการ หน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สุขภาวะ ทั้งต่อบุคคลและสังคม
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การใช้ข้อความขอบคุณในรายการ ผู้ผลิตต้องไม่ใช้ข้อความ ที่อาจเป็นการโฆษณาแฝงการประชาสัมพันธ์
ตัว บุคคล ผลิตภัณฑ์ หน่ว ยงาน กลุ่มทางการเมือง โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยพีบีเอสและผ่าน
การตรวจพิจารณาและยินยอมโดยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการ
ให้ผู้ผลิตใช้ข้อความแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนการผลิต โดยใช้ข้อความดังนี้
“...ขอขอบคุณ...(บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร)...สนับสนุน/เอื้อเฟื้อ...(สถานที่ถ่ายทำ/ข้อมูล)...”
อัตลักษณ์รายการ การใช้ข้อความสื่อสารอื่น และการแสดงข้อมูลการใช้ลิขสิทธิ์
การแสดงข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใด ในพื้นที่หน้าจอ ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดทางเทคนิค และการใช้
พื้นที่ Safe Area การใช้สัดส่วนการแสดงผลตามลักษณะรายการที่ผลิตแบบ HD (High Definition) ที่มีสัดส่วน
16:9 และต้องพิจารณาถึงการรักษาอัตลักษณ์ของ ไทยพีบีเอส (Channel Identity) เพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอ
รายการ ให้เกิดความโดดเด่นน่าสนใจ เหมาะสมกับรูปแบบรายการที่แตกต่างกันแต่ละประเภท
การใช้ตราสัญลักษณ์ ไทยพีบีเอส
กรณีที่ผู้ผลิตรายการนำตราสัญลักษณ์ ไทยพีบีเอส มาใช้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของไทยพีบีเอส โดย
ต้องไม่ทำการดัดแปลง หรือ ผลิตซ้ำในรูปแบบอื่นใดที่แตกต่าง หรือ นำไปใช้ประกอบ กับภาพอื่นใด หรือใช้
ร่วมกับข้อความอื่นใด ที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดของไทยพีบีเอส
กรณีที่ผู้ผลิตรายการมีความประสงค์ในการนำตราสัญลักษณ์ไทยพีบีเอส ไปใช้เป็นส่วนประกอบใน
กิจกรรมรายการหรือเผยแพร่ ในสื่ออื่นใด เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ ผู้ผลิตรายการอาจกระทำได้โดยเสนอให้
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการพิจารณา
ไทยพีบีเอสกำหนดให้ตราสัญลักษณ์ของไทยพี บีเอส ปรากฏอยู่ในจอบริเวณ มุมขวา-บน (ในพื้นที่ Safe
Area) ตลอดการออกอากาศ ผู้ผลิตรายการออกแบบภาพรายการ โดยคำนึงถึงการเตรียมพื้นหลังไว้ส ำหรับ
สัญลักษณ์ไทยพีบีเอสไม่ควรนำภาพข้อความ หรือสัญลักษณ์ใด ที่อาจเป็นการรบกวนสายตาไปจัดวางในตำแหน่ง
ดังกล่าว ยกเว้นกรณีมีตราสัญลักษณ์ของสถาบันเบื้องสูงที่กำหนดให้อยู่มุมบน-ขวาจึงต้องนำตราสัญลักษณ์ของ
ไทยพีบีเอส ให้ปรากฏอยู่ในจอบริเวณมุมล่าง-ขวา
ข้อความหรือภาพกราฟิก (Graphic Image) อัตลักษณ์รายการ (Program Logo) ชื่อรายการให้ใช้พื้นที่
จอภาพมุมล่าง-ซ้ายในกรอบพื้นที่ Safe Area โดยการแสดง ข้อความอื่นประกอบตราสัญลักษณ์หรือชื่อรายการ
เช่ น สถานที ่ ต ิ ด ต่ อ Domain Name ของ Website E-mail Address หรื อ Social Network ให้ ผ ู ้ ผ ลิ ต เสนอ
รูปแบบ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการก่อนการผลิตตราสัญลักษณ์รายการ หรือชื่อรายการ หรือข้อความอันเป็ น
ส่วนประกอบอื่น ควรแสดงด้วยข้อความภาษาไทย (หรือภาษาอื่น) ที่สุภาพ, อ่านง่ายชัดเจน, สื่อความหมายได้
อย่างชัดเจน ขนาดและสีเหมาะสม รูปแบบตัวอักษรเหมาะสมกับเนื้อที่ และเหมาะสมกับวิธีการนำเสนอ และ
รูปแบบรายการ
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การแสดงบทบรรยายภาษาไทยเพื่อผู้พิการในการได้ยิน
ไทยพีบีเอสกำหนดให้แต่ละรายการจัดทำบทบรรยายเพื่อผู้พิการได้ยินตามความเหมาะสมกับรูปแบบ
เนื้อหารายการและวิธีการนำเสนอ การจัดทำบทบรรยายในรายการมุ่งหมายให้ผู้พิการทางการได้ยิน สามารถ
เข้าถึงเนื้อหารายการได้ด้วยวิธีการอ่านบทบรรยายพร้อมกับการรับชมภาพรายการ การใช้ภ าษาในบทบรรยายจึง
ต้องเป็นการจัดทำเพื่อมุ่งเป้าหมาย เพื่อคุณภาพในการสื่อสารและความเข้าใจในสาระสำคัญของการสื่อสาร
บทบรรยายด้วยตัวอักษร CC ( Closed Captions ) สำหรับผู้พิการการได้ยิน ควรแสดงด้วยรูปแบบ
อักษรภาษาไทยที่มีรูปแบบและลักษณะที่อ่านง่าย ชัดเจน สามารถอ่านสื่อความหมายเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ขนาด
ตัวอักษร ช่องไฟ รูปแบบ ลักษณะตัวอักษร สีของตัวอักษรเหมาะสมกับสีหรือภาพของภาพพื้นหลัง ความยาวใน
แต่ละประโยคไม่ควรเกิน กว่าหนึ่งบรรทัด การค้างไว้ในภาพให้มีระยะเวลานานตามความเหมาะสมกั บ การ
เรียงลำดับความที่สัมพันธ์กับจังหวะความเร็วในการลำดับภาพ และอยู่ภายในกรอบพื้นที่หน้าจอภาพที่กำหนด
(Safe Area) ภาษาที่น ำมาใช้ ในการจัด ทำบทบรรยายเพื่ อผู้ พิ ก ารการได้ย ิน จึงไม่ควรเป็ นการถอดมาจาก
รายละเอียดตามบทโทรทัศน์หรือบทพากย์ ผู้ผลิตรายการควรใช้ภาษาโดยวิธีย่อความ ที่สั้นกระชับ จับใจความง่าย
และอ่านเข้าใจ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย นอกจากนั้นในบทบรรยายควรบรรยาย
ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ใช่ภาษาพูด เช่น เสียงที่เกิดขึ้นธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อม (Ambience) เช่น
เสียงสัตว์ เสียงลม เสียงพายุ เสียงที่เกิดจากวัตถุกระทบเกิดเป็นเสียง ฯลฯ เพื่อให้ผู้พิการได้ยินรับรู้ถึงบรรยากาศ
ที่เกิดขึ้นในรายการ
การจัดวางคำบรรยายด้วยตัวอักษร CC ( Closed Captions ) สำหรับผู้พิการการได้ยิน ให้คำนึ งถึงข้อ
ควรพิจารณา ตำแหน่งการวางภาพ ให้อยู่ในสัดส่วนภาพแบบ 16:9 ในพื้นที่ Safe Area ระบบ High Definition
(HD) สามารถรับชมข้อความคำบรรยาย (Sub Title) ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
การใช้ข้อความเพื่อแสดงการสื่อสารอื่น ๆ
ข้อความแสดงข้อมูลที่จำเป็นในรายการเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญแก่ผู้ชม เช่น ชื่อบุคคล ตำแหน่ง บทบาท
หน้าที่ สถานภาพการแสดงสถานที่ที่ปรากฏในภาพรายการ สถานะของข้อมูลแสดงลิขสิทธิ์ รวมทั้งรายละเอียดอื่น
ๆเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ชมเท่าที่จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นไปตามหลักไวยกรณ์อย่างเคร่งครัด ได้แก่
การแสดงข้อความ ข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล
ผู้ผลิตรายการ ควรให้ข้อมูลสำคัญของบุคคลที่ร่วมรายการ ประกอบด้วย ชื่อ -สกุล บุคคล คณะบุคคล
ตำแหน่ง ยศ หรือสถานภาพ ทางวิชาการ , สถานภาพทางสังคม ฯลฯ ที่ ถูกต้อง และมีความเกี่ยวข้องกับประเด็น
นำเสนอในรายการ ด้วยข้อความภาษาไทย ที่เข้าใจความหมายชัดเจน ตัวอักษรที่มีขนาด รูปแบบ และสีที่อ่านง่าย
ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทย หรือตรงตามข้อมูล บุคคล คำนึงถึงความเข้าใจของผู้ชม
การแสดงข้อความ ควรมีความถี่เหมาะสมกั บเนื้อหา โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างการรับรู้ และความ
เข้าใจในการรับชม (เช่น ทุกครั้งที่มีการตัดภาพไปยังผู้ร่วมรายการ เพื่อสัมภาษณ์ หรือสอบถามความคิดเห็น ควร
แสดงรายชื่อ และสถานภาพของบุคคลทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ชมรับรู้ว่าบุคคลในรายการขณะนั้นเป็นใคร มีความสำคัญ
อย่างไร หรือเป็นตัวแทนแสดงความคิดเห็นของกลุ่มใด เป็นต้น)
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การแสดงข้อความ ข้อมูล เกี่ยวกับเนื้อหารายการ
ผู้ผลิตต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหารายการอย่างเพียงพอ และด้วยวิธีที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบ และ
แนวทางในการนำเสนอ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ นำเสนอในรายการ การให้ข้อมูลแสดงส่วนผสมใน
ขั้นตอนการทำอาหาร ฯลฯ
การแสดงข้อความ ข้อมูล ซึ่งเป็นการเตือน
ผู้ผลิตรายการ ควรให้ข้อมูลสำคัญในรายการ เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ชมทราบถึงข้อพึงระวังและการ
ป้องกันอันตราย โดยเฉพาะการเตือนผู้ชม ที่เป็นเด็ก และเยาวชน เช่น รายการที่มีการนำเสนอภาพที่มีการใช้
เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์หรือวัสดุที่มีคม, การแสดงผาดโผน หรือมีความเสี่ยงต่ออันตราย ภาพและ
เนื้อหา แม้เป็นภาพจากเหตุการณ์จริงแต่อาจเป็นความรุนแรง โดยข้อความที่ใช้ แสดงการเตือนอยู่ภ ายใต้
ข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการ หรือเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณารายการ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้
คำแนะนำ
การเตือนนอกจากจะเป็นการใช้ข้อความเตือนในภาพรายการแล้ว อาจใช้ร่วมกับวิธีอื่น ๆร่วมด้วย เช่น
การเตือนโดยผู้ดำเนินรายการเตือนในขณะดำเนินรายการ หรือ การเตือนด้วยเสียงผู้พากย์บรรยาย
การใช้ข้อความแสดงสถานะของเนื้อหา ภาพ และเสียง
เพื่อให้ผู้ชมรู้เท่าทันข้อเท็จจริงในการนำเสนอรายการ ผู้ผลิตรายการต้องแสดงให้เห็น ว่ารายการที่ผู้ชมได้
ชมอยู่นั้นมี สถานภาพรายการอย่างไร เช่น เป็นรายการที่ทำการบันทึกไว้ก่อน หรือรายการถ่ายทอดสด เป็นต้น
หากมีการนำเสนอภาพ เสียงเหตุการณ์ ที่สร้างสมมติขึ้นหรือจำลองขึ้น ผู้ผลิตรายการควรมีข้อความแสดง
สถานะภาพ และเสียงในรายการ เช่น การแสดงข้อความ ว่าภาพในรายการ (ขณะที่ได้รับชม อยู่ในขณะนี้) มี
ลักษณะและที่มาอย่างไรเช่น ภาพจำลองเหตุการณ์ (Dramatization) ภาพแสดงการ สาธิต (Demonstration)
ภาพแสดงการทดลอง (Experiment) หรือภาพจากแฟ้มภาพ (File) โดยอยู่ภายใต้ข้อแนะนำของ เจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมรายการ
การใช้ข้อความแสดงข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์
การนำลิขสิทธิ์ใด ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตรายการ ผู้ผลิตรายการ ต้องได้รับอนุญาต ให้ใช้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายก่อน จึงนำลิขสิทธิ์ที่ต้องการมาใช้ในกระบวนการผลิตรายการได้ การแสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ นอกจาก
เป็นการแสดงถึงการได้รับอนุญาตให้นำลิขสิทธิ์มาใช้ได้อย่างถูก ต้องตามกฎหมายแล้วยังเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ชม
อีกทั้งยังเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้รับความเอื้อเฟื้อในการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์
การแสดงข้อมูลการใช้ลิขสิทธิ์ หรือข้อมูลเฉพาะของลิขสิทธิ์ และการแสดงความขอบคุณที่รับอนุญาตให้
ใช้ลิขสิทธิ์อาจมีการนำเสนอได้ในหลายวิธีเช่น การกล่าวขอบคุณโดยตรงโดยผู้นำเสนอรายการ การแจ้งข้อความ
แสดงรายละเอียดในส่วนต้นของรายการ (ไตเติ้ลรายการ) หรือในส่วนท้ายของรายการ (เอ็นเครดิตรายการ) หรือ
การแสดงข้อความในขณะนำเสนอภาพ และเสียง ที่เป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต (เช่น การใช้เพลงและดนตรี
ในบางช่วงหรือทั้งหมดในรายการ, การนำภาพ หรือเสียงเป็นลิขสิทธิ์มาใช้ การนำข้อมูล ผลงาน หรือบุคคล ฯลฯ
มาใช้ในรายการ) โดยข้อความหรือการกล่าวถึ ง การใช้ลิขสิทธิ์ใด ๆ ผู้ผลิตรายการ ควรพิจารณาเลือกใช้ ด้วย
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ข้อความหรือวิธีนำเสนออย่างเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบรายการ และความคิดสร้างสรรค์ของรายการ การใช้
ข้อความหรือวิธีการใด ในการนำเสนอต้องได้รับการยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
รายการก่อนการผลิต และเผยแพร่รายการ
ลิขสิทธิ์
ผู ้ ผ ลิ ต รายการ อาจผลิ ต หรื อ ดำเนิ น การผลิต รายการขึ ้ นใหม่ ท ั ้ง หมด หรื อ อาจเป็ นการผลิตโดยมี
ส่วนประกอบรายการบางส่วน หรือ ทั้งหมดของรายการ ที่ผลิตโดยการนำลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการผลิตรายการ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ข้อมูล บทประพันธ์ ข้อเขียน
บทความ บทกวี คำร้อง เนื้อเพลง ทำนองเพลง ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวบุคคล หรืออื่นใด เพื่อใช้ประกอบในเนื้อหา
รายการ หรือการนำลิขสิทธิ์ทางปัญญารูปแบบอื่นใด มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดในรายการ
การนำลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบใด ๆ ดังกล่าวมาใช้ในรายการ ผู้ผลิตต้องดำเนินการบริหาร
จัดการลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นใด ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อสาธารณะอย่างเคร่งครัด การละเลยต่อการดำเนินการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ อาจเป็นเหตุให้ทั้ง
ผู้ผลิต และไทยพีบีเอส อาจถูกผู้เสียหายดำเนินการตามกฎหมาย
กรณีการนำลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ มาใช้ในรายการ เช่น ภาพเคลื่อนไหว
ภาพนิ่ง เสียง ข้อมูลงานวิจัย งานเขียน ข้อเขียน บทประพันธ์ บทความ บทกวี คำร้อง เนื้อเพลง ทำนองเพลง
ข้อมูลส่วนบุคคล การนำเสนอตัวบุคคล ผู้ผลิตต้องเสนอแผนงานการผลิตที่ระบุความต้องการใช้ ลิขสิทธิ์หรือ
กรรมสิทธิ์ ดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรายการและเมื่อดำเนินการผลิตผู้ผลิ ตต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ก่อนดำเนินการผลิต เมื่อผู้ผลิตส่งมอบรายการให้ไทยพีบีเอส ผู้ผลิตต้องแสดงหนังสือการ
ยินยอมให้ใช้ลิขสิทธิ์ จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมรายการ
รายการที่มีการใช้ลิขสิทธิ์ แต่ ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ไทยพีบีเอสอาจพิจารณาไม่รับมอบ
รายการและไม่เผยแพร่รายการดังกล่าวได้ โดยผู้ผลิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
การเผยแพร่รายการที่มีการนำภาพและเสียงของบุคคลที่อาจบันทึกไว้ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ หรือเป็นการ
บันทึกไว้ โดยไม่มิได้บอกกล่าวต่อผู้ถูก บันทึกภาพและเสียงว่าจะนำภาพและเสียงที่บันทึกไว้มาใช้เผยแพร่ ต้อง
ได้รับการอนุญาตหรือยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลนั้น ๆ
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กระบวนการได้มาซึ่งรายการและกระบวนการผลิตรายการ
กระบวนการเปิดรับข้อเสนอรายการ Commissioning
ลำดับที่
1

ผังกระบวนการ
เขียน
โครงการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ ผู้จัดการฝ่ายผลิต
หลักการและเหตุผล - รายการ
ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ข อ ง โครงการ
ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องงานที่ คาดหวัง(Results)
วิ ธ ี ก ารวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง
แบบฟอร์มโครงการ

ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
2

3

อนุมตั ิ

เตรียมงาน

-จัดทำเอกสาร สื่อ
ประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายผลิต
รายการ

-ชี้แจงรายละเอียดการ
เปิด Commissioning
เชิญชวนผู้ผลิตและผู้ที่
สนใจเข้ารับฟัง
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ลำดับที่
4

ผังกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์

5
เปิ ดรับ
เอกสาร

6

รายละเอียดงาน

คัดสรรรอบ
สอง

8

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

ส ป อ ต โ ป ร โ ม ต ท า ง สำนักสร้างสรรค์
หน้าจอ
เนื้อหา

ตรวจสอบคุณสมบัติของ คณะกรรมการคัด
สรรรอบแรก
ผู้ยื่นข้อเสนอรายการ

คัดสรรจากเอกสาร

คณะกรรมการคั ด
สรรรอบแรก

เอกสารข้ อ เสนอ
ผู้ผลิตยื่นรายการ

นำเสนอต่อหน้า
คณะกรรมการ

คณะกรรมการคั ด
สรร รอบสอง

พรีเซนต์ต่อหน้า
คณะกรรมการคัด
สรร

คัดสรรรอบ
แรก

7

ผู้รับผิดชอบ

ประกาศผลการคัดเลือก คณะกรรมการคั ด
ในช่องทางต่างๆ
สรรรอบสอง

ด ำ เ น ิ น ก า ร ขึ้ น
ประกาศบนเว็บไซต์

ประกาศผล
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กระบวนการก่อนการจ้างผลิตรายการ (Pre-Production)
ลำดับที่
1

2

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

เลือกผู้ผลิต

3

เขียนแผนการ
ผลิต

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

สำนักสร้างสรรค์ แผนจัดทำ
เนื้อหา
รายการประจำ
ไตรมาส/ปี ที่
ได้รับอนุมัติแล้ว

แผน
จัดทา

ทาสัญญา

4

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้การผลิต
รายการเป็นไป
ตามแผนการผลิต
รายการประจำปี
และเพื่อเป็นการ
สร้างหลักประกัน
ว่ารายการที่ผ่าน
การควบคุม
คุณภาพก่อนการ
ผลิตแล้ว จะ
สามารถผลิต
รายการเสร็จสิ้น
ตามเป้าหมาย

คณะกรรมการ
จัดหารายการ

เอกสารอนุมัติ
จัดหาผู้ผลิต
รายการ

ผอ. ส.ส.ท.
อนุมัติ
ผู้จัดการฝ่าย ผลิต

สัญญาต้นฉบับ 2
ชุด

ผู้จัดการฝ่าย
ผลิต/โปรดิว
เซอร์

แผนการผลิต
รายการฉบับ
สมบูรณ์

(ผู้ผลิต/ฝ่าย
กฎหมาย
องค์การ)
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5

6

ผู ้ จ ั ด การฝ่ า ย แผนการผลิต
ผลิต/ทีมงาน
รายการ

ประชุม
ทีมงาน

ผู้จัดการฝ่าย
ผลิต/โปรดิว
เซอร์ /จนท.
ตรวจคุณภาพ
รายการ

ให้ข้อมูล
ผู้ผลิต

- คู่มือผลิต
รายการ
- Consent
Form

กระบวนการพัฒนารายการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อผลิต และเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะ
ลำดับที่
1

2

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

ผู้ผลิต
พัฒนา
รายการ

จนท.ผู้ควบคุมรายการ โปรดิวเซอร์
รายการ
หารือร่วมกับผู้ผลิต
รายการเพื่อกำหนดแผน
และประเมินการพัฒนา

กำหนดวัน
พัฒนา 60 วัน
ถึง 180 วัน

ระเบียบปฏิบัติ

Demo
Program /
Pilot Program

ตัวอย่างรายการ เพื่อ
โปรดิวเซอร์
ทดสอบแนวคิด และการ รายการ
นำเสนอก่อนการผลิต
จริง
ให้ข้อแนะนำผู้ผลิต
คณะทำงาน
รายการ หากรายการที่ เพื่อการพัฒนา
รายการ
อยู่ระหว่าง
กระบวนการพัฒนามี
ความก้าวหน้าน้อยกว่าที่
กำหนดไว้ตามแผนงาน
ผู้ควบคุมรายการอาจ
ขยายระยะเวลาในการ
พัฒนารายการต่อไป

หนังสือแต่งตั้ง
(อาจจะมาจาก
ส่วนงานอื่นให้
เข้าร่วม

3

คณะทางานเพือ่
การพัฒนา
รายการ

เอกสารอ้างอิง
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จนกว่าผู้ผลิตจะมีความ
พร้อมเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต

4

เอกสารบันทึก
ตัวจริงให้ผู้ผลิต
สำเนาเก็บไว้ใน
ประวัติการผลิต
รายการ

ประเมินผลหลัง
กระบวนการ
พัฒนารายการ
ส่งมอบให้ผู้ผลิต

กระบวนการผลิตรายการ (Production)
ลำดับที่
1

2

3

ผังกระบวนการ
อานวยกา
รผลิต

ควบคุม
คุณภาพการ
ผลิตรายการ

ควบคุม
คุณภาพ
รายการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

มีความมุ่งหมายให้การผลิต ผอ.สำนัก
รายการโดยผู้ผลิตหรือ
สร้างสรรค์
หน่วยงานร่วมผลิตมีคุณภาพ เนื้อหา
เป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อกำหนดของไทยพีบีเอส
ควบคุมคุณภาพการผลิต
ผู ้ จ ั ด การฝ่ า ย
ผลิต
รายการต่างๆ โดยให้
ข้อแนะนำผู้ผลิตปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดสม่ำเสมอ ตลอด
ระยะเวลาการผลิตรายการ
ตามสัญญาจ้าง

กำกับดูแล ควบคุมตรวจ
โปรดิวเซอร์
รายการ
พิจารณาเนื้อหารายการ
ควบคุมคุณภาพในขั้นตอน
กระบวนการก่อนผลิต
ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอน
หลังการผลิตรายการเพื่อ

รายงานผล
และประเมิน
กระบวนการ
ควบคุม
รายการ
เพื่อเป็นบันทึก
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ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
รายการ ประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และ
ข้อกำหนดทางเทคนิค ให้
ความเห็นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขรายการ ใน
ฐานะที่ปรึกษาหรือช่วย
อำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานผลิตและแจ้งให้
ผู้ผลิตรายการทราบอย่างเป็น
ทางการเพื่อดำเนินการตาม
ข้อแนะนำของไทยพีบีเอส

รายงานสภาพ
ความพร้อมใน
การผลิตของ
ผู้ผลิตในระบบ
ฐานข้อมูล
รายการ

กระบวนการหลังการผลิตรายการ (Post-Production)
ลำดับที่
1

ผังกระบวนการ
คณะกรร
มการ
ตรวจรับ

2
BMS

3

บันทึก
รายการเข้า
ระบบ
(Ingest)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการ
ตรวจรับ ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
ป้อนข้อมูลรายการเพื่อ
จนท.บริหารงานผัง - BMS
รายการ
สร้าง House ID สำหรับ
ออกอากาศในระบบ
ออกอากาศอัตโนมัติ(BMS)
บันทึกไฟล์รายการเข้า
จนท.จัดการเนื้อหา
ระบบ ตาม House ID ที่ รายการในประเทศ
กำหนดไว้พร้อมตรวจ
คุณสมบัติของไฟล์เพื่อให้ได้
มาตรฐานการออกอากาศ
ไทยพีบีเอส

- ผังออกอากาศ
ประจำวัน
- รายงานการ
บันทึกรายการ
เข้าระบบ
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4

5

ตรวจ
พิจารณา
รายการ

ตรวจพิจารณารายการด้าน จนท.ตรวจคุณภาพ รายงานการ
เทคนิคและจริยธรรม เป็น เนื้อหา
ตรวจคุณภาพ
รายการ
การตรวจสอบรายการ
ขั้นตอนสุดท้ายก่อน
ออกอากาศ

BMS

จัดเรียงลำดับผังออกอากาศ จนท.บริหารงานผัง ผังออกอากาศ
รายการ
ประจำวัน
รายวันตาม ID รายการ,
ปรับแก้ไขลำดับรายการ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
รายการ
จนท.ออกอากาศ

6

ON AIR

ผังออกอากาศ
ประจำวัน
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การผลิตสปอตประชาสัมพันธ์รายการสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
การผลิตและจัดทำ Spot Promote รายการและวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์รายการ
การผลิตสปอตโปรโมตรายการ และการส่งมอบวัสดุเพื่อประชาสั มพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ประเภทของสปอตโปรโมตมีดังนี้
• Teaser Spot คือ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและกระตุ้นความสนใจรายการ โดยเฉพาะรายการใหม่ที่
ออกอากาศเป็นครั้งแรกในไทยพีบีเอส หรือรายการเดิมที่เคยออกอากาศมาแล้วและกลับมาผลิตใหม่ใน
ฤดูกาลใหม่ สปอตโปรโมตประเภทนี้อาจออกแบบผลิตเป็นชุดสั้น ๆ หลายชุด ออกอากาศติดต่อกันใน
ระยะเวลาที่กำหนดตามความเหมาะสมให้ เหมาะสมกับรูปแบบและกลยุทธ์ ที่เหมาะสมในการกระตุ้น
และสร้างจุดสนใจให้แก่รายการโดยให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ชมได้แก่
ผู้ดำเนินรายการ, แนวคิดหลัก, ข้อมูลที่น่าสนใจอื่น ๆ
• สปอตโปรโมตรายการในแต่ละตอน เพื่อนำเสนอแนวคิดโดยย่อ เรื่องย่อ ประเด็นของการนำเสนอรายการ
ในแต่ละตอน จุดที่น่าสนใจชวนให้ติดตามรับชม ฯลฯ
• สปอตโปรโมตกลาง ที่มีเนื้อหาเพื่ออธิบายลักษณะรายการโดยทั่ว ๆไป
• สปอตแจ้งการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลรายการ เช่น วัน เวลา ออกอากาศ
• สปอตกิจกรรมรายการ แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของรายการ
รายละเอียดสปอตโปรโมต
ประเภท Spot
Teaser Spot

ยาว/วินาที
15-30

สปอตแจ้งวันเริ่ม
ออกอากาศ

30-45

สปอตรายการใน
แต่ละตอน
สปอตกลาง

30

สปอตแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง

30

สปอตกิจกรรม
รายการ

30-45

30

การส่งมอบ
ล่วงหน้า 17 วัน
ก่อนรายการเริ่ม
ออกอากาศ
ล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนรายการเริ่ม
ออกอากาศ
ล่วงหน้า 7 วันก่อน
รายการออกอากาศ
ล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนรายการเริ่ม
ออกอากาศ
ล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนรายการเริ่ม
ออกอากาศ
ล่วงหน้า 15 วันก่อน
เริ่มกิจกรรม

เนื้อหา
สร้างประเด็น
น่าสนใจ

หมายเหตุ

ภาพรวมหรือ
จุดเด่นของ
รายการ
ภาพที่น่าสนใจใน
แต่ละตอน
ภาพรวมหรือ
เปลี่ยนภาพ
จุดเด่นของ
รายการทุกเดือน
รายการ
ข้อมูลที่
หากเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เวลาออกอากาศ
ต้องแก้ไข
ข้อมูลกิจกรรม
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สปอตโปรโมตรายการมีความสำคัญ การส่งมอบสปอตโปรโมตรายการล่าช้าหรือมีข้อความไม่ครบถ้วน มี
ผลต่อการประชาสัมพันธ์รายการ สปอตโปรโมตรายการทุกประเภท ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งด้านเนื้อหา
คุณภาพด้านเทคนิคอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพรายการปกติทั่วไป โดยรูปแบบและกลยุทธ์
ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมีดังนี้
1. Teaser Spot มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี้
1.1 ชื่อรายการ CG เร็ว ๆ นี้ และโลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น (โลโก้รายการ) เร็ว ๆ นี้ (โลโก้สถานีฯ)
1.2 ลงเสียงชื่อรายการ เร็ว ๆ นี้ และทางไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น ติดตามชม หอมกลิ่นสยาม เร็ว ๆ นี้ ทางไทยพีบีเอส

2. สปอตแจ้งวันเริ่มออกอากาศ มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 ชื่อรายการ CG วัน เวลาที่เริ่มออกอากาศครั้งแรก และโลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น (โลโก้รายการ) ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 น. เริ่ม 2 กุมภาพันธ์นี้ (โลโก้สถานีฯ)
2.2 ลงเสียงชื่อรายการ วัน เวลาที่เริ่มออกอากาศครั้งแรก และทางไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น ติดตามชม เป็นเมือง ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 น. เริ่ม 2 กุมภาพันธ์นี้ ทางไทยพีบีเอส
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3. สปอตรายการในแต่ละตอน มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี้
3.1 ชื่อรายการ CG วัน เวลาที่ออกอากาศ และโลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น (โลโก้รายการ) 2-3 กุมภาพันธ์นี้ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 น. (โลโก้สถานีฯ)
3.2 ลงเสียงชื่อรายการ วัน เวลาที่ออกอากาศ และทางไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น ติดตามชม การ์ตูนแคร์ แบร์ มหัศจรรย์ดินแดนสายรุ้ง 2 และ 3 กุมภาพันธ์นี้ 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 ลงเสียงชื่อรายการ วัน เวลาที่ออกอากาศ และทางไทยพีบีเอส
ตั ว อย่ า งเช่ น ติ ด ตามชม ซี ร ี ส ์ ส ิ ง คโปร์ สู ่ ฝ ั น วั น ยิ ่ ง ใหญ่ ภาค 3 ทุ ก วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ เวลา 22.05 น.
ทางไทยพีบีเอส
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5. สปอตแจ้งการเปลี่ยนแปลง มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี้
5.1 ชื่อรายการ CG วัน เวลาที่ออกอากาศใหม่ และโลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตัวอย่างเช่น (โลโก้รายการ) ปรับเวลาใหม่ ทุกวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 15.05 น. เริ่ม 15 มกราคมนี้ (โลโก้สถานีฯ)
5.2 ลงเสียงชื่อรายการ วัน เวลาที่ออกอากาศใหม่ และทางไทยพีบีเอส
ตัว อย่างเช่น ติดตามชม คนสู้โ รค ปรับ เวลาใหม่ ทุก วัน อั ง คาร-ศุ กร์ เวลา 15.05 น. เริ่ม 15 มกราคมนี้
ทางไทยพีบีเอส

เริ่ม 9 กุมภาพันธ์ นี้
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6. สปอตกิจกรรมรายการ มีรูปแบบและกลยุทธ์ ดังนี้
6.1 แจ้งชื่อ รายละเอียดของกิจกรรมอย่างครบถ้วนและชัดเจน
6.2 ลงเสียงชื่อกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม และทางไทยพีบีเอส
ตัวอย่าง วัน เวลา สถานที่ และช่องทางการติดต่อสอบถาม และใส่โลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
6.3 ผู้ผลิตต้องส่งเอกสารแจ้งรายละเอียดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

หมายเหตุ : สปอตโปรโมตทุกตัวสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวาง CG ได้ตามความเหมาะสม
ข้อบังคับ
ท้ายสปอตโปรโมตทุกตัว ต้องแจ้งการรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ Twitter
Facebook Line และ YouTube ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

หมายเหตุ : ติดต่อขอรับไฟล์โลโก้ช่องทางออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ที่ ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสาร
การตลาด สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา เบอร์โทร 0-2790-2295
นอกจากการประชาสัมพันธ์รายการด้วยสื่อสปอตโปรโมตรายการทางสื่อโทรทัศน์แล้ว ไทยพีบี เอส ยังใช้
สื่ออื่น ๆ ในการประชาสัมพันธ์ร ่วมกับสื่อโทรทัศน์ เช่น สื่อออนไลน์ ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของไทยพีบี เ อส
ที่ www.thaipbs.or.th สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ ผู้ผลิตรายการต้องสนับสนุนข้อมูลรายการ รวมทั้งวัสดุอื่น เช่น
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ข้อมูลเนื้อหารายการย่อรวม (Line Up) เนื้อหารายการในแต่ละตอน ภาพนิ่งที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการนำไปใช้
ในสื่อประเภทต่างๆ ส่งมอบให้ตามวันที่กำหนด
รูปแบบสำหรับการผลิตสปอตโปรโมตรายการ
การใช้ตราสัญลักษณ์ ไทยพีบีเอส สปอตโปรโมตรายการทุกชิ้น ทุกประเภท ต้องปรากฏตามสัญลักษณ์
ไทยพีบีเอส ที่มีรูปแบบ สัดส่วน ความถูกต้อง ครบถ้วน มีความชัดเจน สี การจัดวาง ตามข้อปฏิบัติ และรายการที่
มี Jingle หรือเพลงประจำรายการ สามารถนำมาใช้ประกอบในสปอตโปรโมตได้
การประชาสัมพันธ์รายการโดยช่องทางอื่น
การประชาสัมพันธ์รายการนอกจากใช้ช่องทางสื่อโทรทัศน์ของไทยพีบีเอสในรูปของสปอต
โปรโม
ตรายการแล้ว การประชาสัมพันธ์รายการให้สื่ออื่น ๆ ยังเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ผลิตรายการต้องให้ความร่วมมือกับ
ไทยพีบีเอส เพื่อประชาสัมพันธ์รายการในช่องทางและวิธีการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแถลงข่าว กิจกรรมต่อเนื่องจาก
รายการ และการใช้สื่ออื่น ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
ผู้ผลิตรายการควรให้ความร่วมมือกับไทยพีบีเอสเพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์รายการในสื่อและกิจกรรมต่าง
ๆ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง ที่มีคุณภาพสูงระดับ Hi-Resolution ในระหว่างการถ่ายทำ หรือการผลิตโปสเตอร์
รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำส่งพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ของไทยพีบีเอส รวมทั้งให้คว ามร่วมมือในการจัดทำ
ข้อมูลในการผลิตที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่ในสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่ไทยพีบีเอสจัดทำขึ้น โดย
เป็นไปตามข้อแนะนำของไทยพีบีเอส
นอกจากการประชาสัมพันธ์รายการแล้ว ไทยพีบีเอส ยังมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากแผนการผลิตรายการต่าง
ๆ เช่นแผนการรณรงค์กลุ่มรายการสำหรับเด็ก ครอบครัว และกลุ่มรายการที่นำเสนอประเด็นทางสังคม ผู้ผลิต
รายการควรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆของไทยพีบีเอส ตามแผนงานกิจกรรมที่ไทยพีบีเอสจะได้
แจ้งให้ทราบต่อไป
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สื่อเพื่อสาธารณะ สังคมเป็นธรรม เที่ยงตรง โปร่งใส
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ข้อกำหนดการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม
สำหรับผลิตรายการ สื่อสาธารณะ

เนื้อรายการที่อาจขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมที่ผู้ผลิตรายการ พึงให้ความระมัดระวัง
• การนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาโดยเจตนาที่จะก่อให้เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศชาติ และสถาบัน
สำคัญ ของชาติและสังคม
• การนำเสนอรายการที่มีเนื้อหา ที่มีเจตนาแสดงออกถึงการลบหลู่ เหยียดหยาม หรือนำความเสื่อมเสียมา
สู่ศาสนาใด หรือการแสดงให้เห็นหรือเข้าใจว่าไม่เคารพบุคคล ปูชนียบุคคล หรือปูชนียวัตถุ ตามหลักการ
ของศาสนา หรือความเชื่อใด ๆ
• การนำเสนอรายการที่มีเนื้อหารขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดการแตกแยก
ความสามัคคีระหว่างคนในชาติ หรือเป็นการกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
• การนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาขัดต่อหลักศีลธรรม คุณค่า และค่านิยมทางสังคม การนำเสนอต้องคำนึงถึง
ความแตกต่างหลากหลายของสังคม เคารพในบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน
• การนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของอาชญากร หรือการก่ออาชญากรรม หรือ
ผู้กระทำความผิด ซึ่งผิดปกติธรรมดา ให้คำนึงถึงการป้องกันการเลียนแบบ และการแสดงถึงความรุนแรง
• การนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและความจงใจที่จะกระทำผิด การจงใจฝ่าฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ทั้งภายในและต่างประเทศ
• การนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการจงใจยั่วยุทางกามารมณ์ หรือการแสดงออกที่เป็นการ
ลามกอนาจาร ทั้งเนื้อหาภาพ ภาษาและการแสดงออกถึงอาการกริยาของผู้มีอาการวิปริตทางเพศ
• การนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ ด้วยการแต่งกายของผู้ดำเนิน
รายการ ผู้ร่วมรายการผู้แสดง ผู้ร่วมแสดง ที่เป็นอาการเปลือย หรือการแต่งกายที่ล่อ แหลม ทั้งนี้ไม่
เกี่ยวข้องกับการแสดง หรือการแต่งกายที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมเฉพาะของชาติพันธุ์บางกลุ่ม ซึ่งไม่เป็น
การจงใจแสดงออกหรือนำเสนอเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการยั่วยุทางกามารมณ์ การแสดงหรือการนำเสนอการ
แสดง ที่มีการเล้าโลม การจูบ หรือฉากที่แสดงอาการ หรือการแสดงออกของความรัก ที่มีลักษณะเป็น
การยั่วยวน ชวนเชิญ หรือกริยาอาการที่เป็นการแสดงออกเพื่อจงใจให้เกิดการดึงดูดทางเพศ หรือ
การแสดงออกเชิงสัญญะที่มีความหมายในเชิงเพศ ที่มี ลักษณะเกินเลยกว่าความจำเป็นในการสื่อสาร
ความหมายของเนื้อหาที่มุ่งหมาย
• การนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความทารุณโหดร้าย การขาดมนุษยธรรม ความป่าเถื่อน
หรือลักษณะอุจาด
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• การนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาที่จงใจแสดงให้เห็นถึงความไร้สาระ อันเป็นการหลอกลวง หรือชักจูงให้
ประชาชนโดยเฉพาะเด็ กและเยาวชนเกิ ดความหลงเชื่ ออย่างงมงาย เช่น การนำเสนอเนื้อหาทาง
ไสยศาสตร์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา
• ภาพและเสียงที่อาจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง โดยไม่มีเหตุผลสมควร (เช่น การนำเสนอเพื่อ
การศึกษา การนำเสนอความรู้ การนำเสนอปัญหาสังคม) ภาพ และเสียง ที่ผู้ผลิตรายการ พึงระมัดระวัง
ได้แก่ ภาพการใช้อาวุธปืนจ่อศีรษะ การใช้ปากอมอาวุธปืน การจ่อยิงซ้ำหลาย ๆครั้ง ภาพการใช้ของมีคม
ทำร้ายร่างกายโดยการกรีด หรือเสียบเข้ากับส่ว นหนึ่ง ส่ว นใดของร่างกายด้วยความจงใจแสดงถึง
ความโหดร้ า ยทารุ ณ ด้ ว ยอาการรุ น แรง ภาพการเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ ความรุ น แรงโดยขาดการอธิ บ าย
รายละเอียด ภาพการแสดงวิธีการสังหารด้วยวิธีอันรุนแรง เช่น การแขวนคอ การทรมานด้วยวิธีต่าง ๆ
ภาพการแสดงการถูกคุกคามทางเพศ การใช้กำลังบังคับ ด้วยการกระทำอันรุนแรง การข่มขืนใจ ภาพใกล้
และไกลที่เป็น การแสดงให้เห็น สภาพศพ อันเป็นการแสดงถึงความไม่เคารพในสิทธิของผู้เสียชีวิต
ภาพและเสียงที่แสดงถึงการทำร้ายตนเอง การทำร้ายเด็ก สตรี ภาพแสดงการเสพสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ
ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่อาจเป็นการชี้นำแก่เด็กและเยาวชน ภาพสถานเริงรมณ์ แหล่งอบายมุข มั่วสุม ภาพชาย
หญิงในอาการที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวที่เกินเลยกว่าที่ควร ภาพการแสดงออกต่อบุ พการีอันเป็น
การแสดงถึงความไม่เคารพโดยขาดบริบทและเหตุผลของการนำเสนอ รวมทั้งภาพที่แสดงให้เห็นถึง
การเล่นการพนันในรูปแบบต่างๆ
การแพร่ภาพที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
• การแพร่ภาพพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงค์ ห้ามซ้อนสัญลักษณ์ หรือภาพอื่นใด ใน
เฟรมภาพเดีย วกั น หากมีการซ้อนข้ อความใด ๆ ลงในเฟรมภาพที่น ำเสนอ ภาพพระมหากษั ต ริ ย์
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงษ์ ให้ซ้อนข้อความใต้ภาพเท่านั้น
• การนำภาพถ่ า ย ภาพเคลื ่ อ นไหว มาใช้ ป ระกอบในรายการ ต้ อ งแสดงหนัง สื อ อนุญ าต จากสำนัก
พระราชวัง จึงจะนำมาใช้ออกอากาศได้
• การมอบพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ในรายการระหว่างบุคคลทั่วไปกับบุคคลทั่วไป
ถือว่าไม่เป็นการสมควร การมอบดังกล่าวต้องเป็น พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์
พระราชทานเท่านั้น
• เนื้อหารายการต้องไม่เป็นการกระทบกระเทื อน หรือดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องไม่เป็น
การกระทบกระเทือน หรือดูหมิ่นประมุขของรัฐอื่นด้วย
การโฆษณา และโฆษณาแฝง
ผู้ผลิตรายการ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการห้ามการโฆษณา และการโฆษณาแฝง ที่ระบุไว้ใน
“ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่า ด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการ
ผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552” และแนวทางปฏิบัติเพื่อธำรง จริยธรรมวิชาชีพการผลิตการจัดหาและ
การเผยแพร่รายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทสไทย (ดูภาคผนวก)
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โฆษณาแฝง หมายถึง การโฆษณาผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ ภาพลักษณ์องค์กร บุคคล หรือ อื่นใดโดย
ความตั้งใจของผู้โฆษณา และผู้ผลิตรายการด้วยวิธีการสร้างสถานการณ์ ให้ปรากฏในเนื้อหารายการด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการนำเสนอ เนื้อหารายการ เช่น อุปกรณ์ประกอบรายการ สถานที่บันทึกภาพรายการ
การแต่งกายของผู้ร่วมรายการ ยานพาหนะที่ใช้ในรายการ ฉากหลัง บทพูดบทบรรยาย บทโทรทัศน์ที่อ้างถึง หรือ
การนำคำโฆษณา หรือวลี หรือ สโลแกน ที่สามารถอ้างถึงผลิตภัณฑ์ หรือตราผลิตภัณฑ์ ที่เป็นการจงใจ หรือ
การสร้างบรรยากาศในรายการ รวมทั้งการกล่าวอ้างอิงถึงและวิธีอื่น ๆ โดยมีการตกลงรับผลประโยชน์ตอบแทน
ในการผลิต หรือการนำเสนอนั้น
โฆษณาแฝงวัตถุ เช่น การปรากฎให้เห็น ภาพตราสัญลักษณ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ องค์กร บุคคล
ที่ปรากฏอยู่ในส่วนหนึ่ง ส่วนใด ในอุปกรณ์ประกอบรายการ เช่น ข้อความบนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ภาชนะ
เครื่องใช้ตา่ ง ๆ ยานพาหนะ เครื่องปรุงอาหาร อุปกรณ์ประกอบสถานที่ เช่น โรงพยาบาล สถานประกอบการ
โฆษณาแฝงบุคคล เช่น การปรากฏให้เห็น ภาพตราสัญลักษณ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ องค์กร บุคคล
ที่ปรากฏอยู่ในส่วนหนึ่ง ส่วนใด ของเครื่องแต่งกาย การใช้เครื่องแบบแสดงอัตลักษณ์ของสินค้ าและ ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ประกอบร่างกายเช่น รองเท้า รวมทั้งอุปกรณ์อื่นที่ผู้แสดงหรือผู้นำเสนอรายการ หยิบ จับ สวมใส่ หรือใช้
งาน
โฆษณาแฝงมาในเนื้อหารายการและการนำเสนอ เช่น การแฝงข้อความโฆษณามาในบทรายการหรือ
เหตุการณ์ในรายการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการองค์กร สถานบริการ อย่างมีนัยยะ เช่น การกำหนด
ให้ผู้นำเสนอและร่วมรายการ ใช้บริการหรือสถานบริการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยยะ
โดยการแฝงการโฆษณาไว้ในโครงเรื่องทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในรายการ หรือ Theme เรื่องในบางตอน
รายการที่แพร่ภาพทางไทยพีบีเอส ห้ามการโฆษณาทุกประเภท ทุกวิธีไม่ว่าเป็นการโฆษณาโดยทางตรง
โฆษณาโดยทางอ้อม หรือโฆษณาแฝง ห้ามการโฆษณาด้วยวิธีการใช้ภาพและเสียง การใช้เทคนิคภาพและเสียง
การใช้เพลงประกอบรายการ เนื้อหาเพลงประกอบรายการ ฉากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในภาพที่ใช้ประกอบรายการ
เพื่อการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆในรายการประกอบเนื้อหารายการ เช่น ใช้สำหรับ
เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากรายการ ผู้ผลิตรายการต้องให้ความระมัดระวังในการนำเสนอโดยต้องไม่แสดงภาพหรือ
เสียงที่ปรากฏให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นการจงใจ เช่น บรรจุภัณ ฑ์ที่เป็นการโฆษณาแฝง (Product
Placement) การใช้สถานที่ถ่ายทำรายการ ซึ่งต้องไม่เป็นการจงใจเพื่อให้ได้ผลในเชิงโฆษณา
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมสำหรับผู้ผลิตรายการ
“จริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่รายการ” หมายความว่า หลักเกณฑ์หรือ
กฎที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินการกระทำของนักวิชาชีพด้านการผลิต การจัดหาและการเผยแพร่รายการของ
องค์การ ทั้งที่เป็นพนักงานเต็มเวลา และบางเวลาของ องค์การ หรือผู้ผลิตอิสระที่เป็นกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน
หรือสถาบัน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ว่าการกระทำใด เป็นสิ่งที่ถู กต้อง ดีงาม ควรปฏิบัติ และการ
กระทำใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น
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เพื่อให้รายการทั้งที่ผลิตโดย ไทยพีบีเอส และรายการที่ผลิตและดำเนินการผลิต โดยผู้ผลิตอิสระ ดำรงไว้
ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่รายการเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ผู้ผลิตอิสระที่ผลิต และดำเนินการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่รายการทางไทยพีบีเอส ต้องปฏิบัติตามตาม
ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ ยวกับการ
ผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 (ดูภาคผนวก)
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ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านเทคนิคการผลิตรายการสื่อสาธารณะ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารระแห่งประเทศไทย มีกระบวนการผลิตรายการสื่อสาธารณะ
ด้วยระบบ Digital File Based Workflow ทำให้ผู้ผลิตรายการมีทางเลือกในการส่งรายการให้ สถานีในรูปแบบ
ของ Digital Video File ซึ่งบรรจุอยู่ในหน่วยความจำอิเลคทรอนิคส์ รูปแบบต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นเมโมรี่
การ์ด เป็นต้น นอกจากนี้แล้วระบบการผลิตรายการและการแพร่ภาพออกอากาศของทางสถานีที่รองรับระบบ
ภาพที่มีความคมชัดสูงหรือ High Definition (HD) ในด้านของผู้ผลิตรายการสื่อสาธารณะนั้น จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานี โดยมีคุณภาพและมาตรฐานทางเทคนิค
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารระแห่งประเทศไทย จึงได้สร้างข้อกำหนดและมาตรฐานทาง
เทคนิคในการผลิตรายการสื่อสาธารณะแบบความคมชัดสูง High Definition (HD) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน ซึ่งผู้ผลิตจะต้องผลิตรายการและวัสดุสื่อประชาสัมพันธ์รายการเช่นสปอตโปรโมต ตามระบบภาพและ
เสียงที่เป็นข้อตกลงในการผลิตรายการให้กับทางสถานี และจะต้องควบคุมคุณภาพทั้งทางด้านภาพและเสียงให้มี
คุณภาพที่ดี และได้มาตรฐาน ซึ่งจะมีการระบุไว้ในสัญญาจ้างผลิต โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้
ข้อกำหนดทางเทคนิคการผลิตรายการในระบบภาพ High Definition (HD)
ความหมายและคำอธิบาย : รายการที่ผลิตในระบบ High Definition (HD) หมายถึงรายการที่ผลิตโดยการถ่าย
ทำด้วยกล้องวิดีโอที่มีคุณสมบัติคือ หน่วยรับภาพ Sensor ขนาด 3 CCD หรือ CMOS Chip โดยที่แต่ละหน่วย
ของ CCD หรือ CMOS มีขนาดไม่ต่ำกว่า 2/3 นิ้ว (ตามแนวทแยงมุม) และมีพื้นที่ของภาพเต็มในอัตราส่วน 16:9
(แนวนอน : แนวตั้ง) ขนาด 1920x1080 ใช้มาตรฐานการบันทึกภาพด้วยระบบ 1080i25 (50 Fields/second)
และมีจำนวน Pixel Frame ขนาดไม่ต่ำกว่า 1440 x 1080 Pixel เมื่อนำรายการที่บันทึกได้เข้าสู่กระบวนการ
Post Production จะต้องดำเนินการตัดต่อภาพด้วย Profile ไม่ต่ำกว่า 4:2:2 ที่ 8 bits โดยผลผลิตของรายการที่
ได้เพื่อนำส่งมอบให้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สามารถจัดเก็บในวัสดุบันทึกได้ 2 กรณี
1. กรณีเป็นเทปแบบมาตรฐาน คือ HDCAM
2. กรณีเป็นหน่วยความจำอิเลคทรอนิคส์ที่จัดเก็บในรูปของวิดีโอไฟล์ คือ P2 Card และ External/Portable
Hard disk โดยที่วิดีโอไฟล์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
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ตารางแสดง : Video File Format ที่สามารถบันทึก (Ingest) แบบ FTP สำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
คุณสมบัติ

Video Format
High Definition (HD)
รูปแบบการบีบอัดภาพ (Video Codec)
XDCAM HD 422
รูปแบบการบีบอัดเสียง (Audio Codec)
PCM (16bit หรือ 24 bit ที่ 48KHz) 2 หรือ 4 ช่องเสียง
(Channel)
รูปแบบ File Container (สกุลของไฟล์)
*.MXF
ระบบภาพ
1080i 25fps (25 Frame/Sec หรือ 50 Field/Sec)
อัตราส่วนภาพ (แนวนอน : แนวตั้ง)
16 : 9
ความละเอียดของภาพ
1440 x 1080,1920 x 1080 Pixel
3.กระบวนการผลิตรายการ ที่ไม่ถือว่าเป็นการผลิตรายการสื่อสาธารณะระบบภาพ HD ได้แก่
3.1 รายการที่ถ่ายทำและบันทึกภาพด้วยระบบภาพ SD แล้วแปลงขึ้นให้เป็นระบบภาพ HD
3.2 บันทึกรายการด้วยกล้อง HDV ซึ่งมีอัตราข้อมูลของภาพที่ต่ำกว่า 35 Mbps
ภาพรายการ HD 16:9

ดังนั้นการผลิตรายการจะต้องคำนึงถึงการจัดวางองค์ประกอบของภาพ กราฟฟิก ข้อความอักษร ให้อยู่ภายใน
พื้นที่ Save Area ของระบบภาพ HD
กรณีทมี่ ีการ ใช้อุปกรณ์กล้องวิดีโอในการถ่ายทำและบันทึกภาพรายการที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ข้างต้น
ผู้ผลิตรายการจะต้องแจ้งรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ งานจริง รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการทำงานที่แตกต่าง
จากข้อกำหนดข้างต้น ให้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสทราบก่อนที่จะดำเนินการผลิตรายการ เพื่อที่จะได้
พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ
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ข้อกำหนดทางเทคนิคภาพและเสียง
1. ข้อกำหนดทางด้านภาพ
ภาพของรายการจะต้องมีความคมชัด มีสีสันที่เป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีผิวของคน (Skin Tone)
ที่จ ะต้องมีส ีส ัน ที่ถูกต้อง ในทางเทคนิคแล้ว ระดับของสัญญาณภาพจะต้ องมีระดับ ที่ไ ด้คุณภาพมาตรฐาน
โดยระบบภาพ HD อ้างอิงมาตรฐาน SMPTE292M/296M/299M
ภาพของรายการจะต้องไม่มีส่วนใดที่แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติไปจากมาตรฐาน เช่น มีสีที่ผิดเพี้ยนไป
จากมาตรฐาน หรือธรรมชาติ มีระดับความมืดหรือความสว่างของภาพสูงมากผิดปกติ มีสัญญาณรบกวนปรากฏ
อยู่ในภาพจนอาจรบกวนสายตาในการชม ภาพที่มีการเคลื่อนไหวมีอาการภาพสะดุดไม่มีความต่อเนื่อง เป็นต้น
ในระบบ HD อัตราของการแสดงภาพต่อวินาทีหรือ Frame Rate ที่ใช้เป็นมาตรฐานคือ 50 Field/Sec
ซึ่งเป็นการสแกนภาพแบบ Interlace ซึ่งเทียบได้กับการสแกนภาพแบบ 25 Frame/Sec
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อัตราส่วนภาพ (Aspect Ratio) ของรายการที่ผลิต ในแบบ HD (High Definition) เท่ากับ 16:9 ภาพ
ต่อไปนี้แสดงพื้นที่ Safe Area ของอัตราส่วนภาพ 16:9

Safe Action Area คือพื้นที่ส่วนสำคัญ ที่ต้องการให้ภาพส่วนนี้ปรากฏบนจอโทรทัศน์ ซึ่งจะมีขนาด
93% ของขนาดภาพในแนวนอน และแนวตั้ง
Format
1080i

Production Aperture
1920x1080

Safe Action Area
1786x1004

2. ข้อกำหนดทางด้านเสียง
2.1 การบันทึกเสียงในการผลิตรายการ จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีเพื่อให้ได้เสียงที่มีความคมชัด เสียงที่ได้ต้อง
ดังชัดเจนสม่ำเสมอ ไม่แตกพร่า ไม่มีเสียงจี่หรือเสียงฮัม ไม่มีเสียงรบกวนจากแหล่งอื่นที่อยู่รอบข้างจนทำให้
คุณภาพของเสียงหลักที่ต้องการมีคุณภาพด้อยลง
2.2 ระดับเสียงจะต้องมีระดับความดังที่สม่ำเสมอตลอดทั้งรายการ
2.3 เสียงพูดกับภาพของคนที่กำลังพูดอยู่จะต้องตรงกัน (Lip Sync)
2.4 ให้ใช้มาตรฐาน EBU-Digital IEC 60268-18 ในการอ้างอิงระดับเสียง ซึ่งมีสเกลระดับเสียงเมื่อเทียบกับสเกล
มาตรฐานอื่นๆ แสดงในภาพต่อไปนี้
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สเกลเสียงมาตรฐานต่าง ๆ ที่นำมาเทียบเคียงกัน
สเกลเสียงที่Thai PBS ใช้เป็นมาตรฐานเทียบคือ dBfs
Digital โดยระดับเสียงเฉลี่ยของรายการโทรทัศน์จะมี
ค่าอยู่ที่ – 18 dBfs (Test Tone) แต่ระดับเสียงสูงสุด
สามารถสูงได้ถึง -12 dBfs แบบชั่วขณะ ความหมาย
คือ ระดับเสียงดังสุด (Peak) จะสวิงอยู่ระหว่าง -23 ถึง
-12 dBfs

หากรายการทำระดับเสียงสูงสุดมาที่ – 23 dBfs
ก็จะทำให้ระดับเสียงของรายการต่ำกว่ามาตรฐาน
ที่Thai PBS ต้องการ หรือหากระดับเสียงสูงเกิน
กว่า -18 dBfs ก็จะทำให้ระดับเสียงของรายการสูง
เกินกว่ามาตรฐาน

2.5 ระดับเสียงอ้างอิง (Test Level) ที่ใช้ในการบันทึกเสียงรายการ ในทุกช่องสัญญาณเสียง จะต้องอ้างอิงที่
สัญญาณเสีย ง Tone ความถี่ 1 KHz. ที่ร ะดับ –18dBfs หรือ 0 dBu และระดับเสียงที่ส ูงที่ส ุดที่ย อมรั บ ได้
(Permitted Maximum Level) จะต้องไม่เกิน -12 dBfs หรือ +6 dBu
2.6 ช่องสัญญาณเสียง : เสียงช่องที่ 1 และ 2 เป็นเสียงภาษาไทย ซึ่งเป็นเสียงหลักที่ใช้ในการออกอากาศ มี 2
กรณี
1) กรณีที่เป็นระบบเสียง สเตอริโอ เสียงช่องที่ 1 คือเสียงข้างซ้าย (L) และเสียงช่องที่ 2 คือเสียงข้าง
ขวา ( R )
2) กรณีที่เป็นระบบเสียงโมโน ช่องที่ 1 และช่องที่ 2 เป็นเสียงเดียวกัน ต้องมีเฟสตรงกัน
(in phase)
2.7 ช่องสัญญาณเสียง : เสียงช่องที่ 3 และ 4 เป็นเสียงภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการออกอากาศด้วยระบบ
NICAM Stereo
1) กรณีเป็นระบบเสียงสเตอริโอ ช่องที่ 3 คือเสียงข้างซ้าย ( L ) และช่องที่ 4 คือ เสียงข้างขวา ( R )
2) กรณีเป็นระบบเสียงโมโน ช่องที่ 3 และช่องที่ 4 เป็นเสียงเดียวกัน ต้องมีเฟสตรงกัน (in-phase)
3) กรณีที่รายการไม่มีเสียงภาษาต่างประเทศ ต้องมีเสียงภาษาไทย ปรากฏในช่องเสียงที่ 3 และ 4
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2.8 ช่องเสียงสัญญาณ เสียง : เสียงช่องที่5 และ 6 เป็นเสียง AD (Audio Description)ที่ใช้ในการออกอากาศ
1) กรณีที่เป็นระบบเสียง สเตอริโอ เสียงช่องที่ 5 คือเสียงข้างซ้าย(L) และเสียงช่องที่ 6 คือเสียงข้าง
ขวา ( R )
2) กรณีที่เป็นระบบเสียงโมโน ช่องที่ 5 และช่องที่ 6 เป็นเสียงเดียวกัน ต้องมีเฟสตรงกัน
(in phase)
3) ในกรณีที่รายการ ไม่มีเสียง AD (Audio Description)จะต้องไม่มีเสียงใดๆ ปรากฎในช่องเสียงที่ 5
และช่องเสียงที่ 6
ข้อกำหนดด้านเทคนิครายการที่จะส่งออกอากาศ
เพื่อลดความผิดพลาดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ผลิตต้องจัดเรียงลำดับข้อมูลในวัสดุสื่อหรือไฟล์
รายการ รวมถึง Sport Promote ให้เป็นไปตามลำดับข้อกำหนดนี้อย่างเคร่งครัดมีลำดับ ดังนี้
ความยาวเนื้อหารายการ (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.)

จำนวนเบรก/ครั้ง
1
1

ข้อมูลรายละเอียดรายการ (Slate) ที่ Thai PBS กำหนด ความยาว 10 วินาที ดังนี้
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แผนภูมิแสดงลาดับข้ อมูลรายการ กรณีไม่ มีเบรก

ต้นรายการ 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
เนื้อหารายการ
End Credit ไม่เกิน 1 นาที
Black 5 วินาที
Color Bars ยาว 5 วินาที

แผนภูมิแสดงลาดับข้ อมูลรายการ กรณีมีเบรก

ต้นรายการ 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
เนื้อหารายการ (ช่วงที่ 1)
INTERLUDE ออกช่วงที่ 1
Black (10 วินาที) (สถานีใส่โปรโมต)
INTERLUDE เข้าช่วงที่2
เนื้อหารายการ (ช่วงที่ 2)
END CREDIT (ไม่เกิน 1 นาที)
Black (5 วินาที)
Color Bars (5 วินาที)
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ภาคผนวก
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