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กลุ่มรายการสาระบันเทิง

Entertainment Programs

FOODWORK

รายการทำาอาหารในแบบ Fusion (fashion) food ที่จะเชิญชวนผู้ชมหันมาสนใจการทำาอาหารอีกทั้ง

ใส่ใจในเรือ่งโภชนาการและเหน็วา่การทำาอาหารในแบบ Fusion (fashion) food เปน็เรือ่งงา่ย ดีไซน์

เมนูโดย บุ๊ค-บุญสมิทธ์ พุกกะณะสุต จะพาผู้ชมออกไปหาไอเดียค้นคว้าหาวัตถุดิบในการทำาอาหาร

ตามที่ต่างๆ ก่อนจะกลับมาทดลองคิดค้นเมนูใหม่ๆที่สามารถตอบโจทย์แขกรับเชิญในรายการ

แต่ละตอน ในแบบฉบับของ “เชฟบุ๊ค” ร่วมเพลิดเพลิน เฮฮาไปกับการทำาอาหาร  แล้วคุณจะรู้ว่า   

“การทำาอาหารนั้นง่าย และสนุกกว่าที่คุณคิด”

Foodwork is a fusion (fashion) food cooking program which invites you to be more 

interested in cooking and nutrition. Chief Book - Boonsamit Phukanasute will show you 

how easy fusion (fashion) food cooking is. To serve his guests with different requests in 

each episode, Chief Book will take you out to find new ideas and materials before returning 

to experiment new menus. Enjoy cooking with Chief Book and you will see that “cooking 

is easier and more fun than you think!”

รางวัล (Awards) :

งานโทรทัศน์ทองคำา ครั้งที่ 28 ประจำาปี 2556

- รางวัลประเภท : รายการครอบครัวดีเด่น

2013Variety 30 mins

Th
ai 

PBS



สารคดี Real Life นำาเสนอชีวิตของเยาวชน หรือบุคคล กลุ่มคนในวัยเริ่มต้น

เป็นผู้ใหญ่ ที่มีความฝันมีศักยภาพและมีอุปสรรคที่แตกต่างกันในชีวิตแต่

พวกเขามส่ิีงท่ีเหมือนกนั คอืความกลา้และความฝนัซ่ึงเปน็แรงขบัในการทำาให้

ชีวิตเกิดแรงบันดาลใจ กล้าคิด กล้าสู้ กล้าทำา เพื่อเอาชนะตนเองและแข่งขัน

กับอุปสรรคในชีวิตที่แตกต่างกันไป

This real-life documentary presents the lives of the youth who dare 

to stand up and fight for their dreams.

รางวัล (Awards) :

งานโทรทัศน์ทองคำา ครั้งที่ 28 ประจำาปี 2556

- รางวัลประเภท : รายการเด็กและเยาวชนดีเด่น

DARE DREAMER2010-2013Real Life 30 mins

MEN ARE FROM MARS, WOMEN FROM VENUS

รายการเกมโชว์ที่จะทำาให้มนุษย์เพศชายและมนุษย์เพศหญิงเข้าใจกันและกันมากขึ้น  ผ่านคำาถามที่

แสดงทัศนคติ ตัวตน ความชอบ ความชังของชายและหญิงเพื่อพิสูจน์ว่า คุณเข้าใจคนจากอีกดาว

มากแค่ไหน

The quiz show bridges the differences between genders, helping the Mars and the Venus 

better understand each other.

รางวัล (Awards) :

งานวันสตรีสากลและประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว

 (โดย สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

- รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย 

 ประเภทรายการโทรทัศน์

คนละดาวเดียวกัน
2010-2013Game Show 60 mins

คนกล้าฝัน
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ความสนุกสนานตั้งแต่ตอนคัดเมล็ดพันธุ ์ รดสี ปั ้นดิน 

จนกอ่ใหเ้กิดตน้ศิลปะทีม่ศิีลปนิ ผลดิอกงอกงามเป็นอนาคต

ของวงการต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินผู้เปรียบเสมือน 

ต้นแบบของวงการศิลปะไทยในปัจจุบันมาร่วมบ่มเพาะ 

ใส่ปุ๋ย แต่งก่ิงต่อไปให้กับว่าท่ี ศิลปินรุ่นใหม่โดยสัมผัสใกล้ชิด 

รับโอวาทและปฏิบัติภารกิจที่แตกต่างกันในแต่ละตอน

A reality show that allows promising seeds in Thai art 

industry to show off  their talent creating inspiring 

pieces of art.

ART TREE

ต้นศิลปะ
2010-2013Real Life 60 mins

REAL

สารคดีเรียลลิตี้สะท้อนชีวิตจริง เมื่อชีวิตต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนผันครั้งใหญ่ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ

ของเหลา่ผูค้นหลากหลายอาชพีชัน้สงัคมสือ่สารดว้ยแนวทางการเลา่เรือ่งหลากหลายอารมณใ์นรปูแบบ

สารคดีเล่าเรื่องเชิงละคร

The program is a reality documentary which presents lives at their major turning points, 

like when facing economic downturns. Emotion-rich stories of people from all walks of life 

are told in a docudrama genre.

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
2010-2013Reality Documentary 60 mins

กลุ่มรายการสาระบันเทิง

Entertainment Programs
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IS AM ARE

นำาเสนอแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยการพาผู้ชมไปดูในส่ิงท่ีเขาเป็น ไปเห็นในส่ิงท่ีเขาอยู่ และไปรู้ว่า

อะไรคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง ที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจเพื่อที่จะได้รู้

และรับแรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีวิตรวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้

กับความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

This program introduces you to people with interesting living inspiration by looking at how 

they live and how they define happiness in life. The inspirations are reflected in their ways 

of thinking, ways of living, and ways of making their homes. Getting to see these inspiring 

examples urges you to pick up some ways of thinking and living to adapt to your own life.

เป็น อยู่ คือ
2010-2013Reality Documentary 30 mins

เรียลลิตี้ทอล์คโชว์หาคำาตอบให้พบว่าการที่ผู้สูงวัยคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งยังคง

มุ่งมั่นทำาสิ่งใดๆต่อไป อะไรคือพลัง แรงผลักดันและความมุ่งหวังที่ทำาให้ชีวิตนี้

ไมม่วีนัหยดุนิง่ดำาเนนิการบอกเลา่ผา่นเหลา่พธีิกรคนรุน่ใหมท่ีร่ว่มดำาเนนิกจิกรรม

ในชีวิตประจำาวันแบบเดียวกับ“เพื่อน”ที่สูงวัยกว่าเหล่านั้นปฏิบัติเพื่อสะท้อน

แนวคิดและวิถีชีวิตที่ไม่เคยโรยไปตามวัย

The reality talk-show reflects the way of thinking and living of elderly 

people whose spirit refuses to grow old with age.

NEVER GROW OLD

ลุยไม่รู้โรย
2010-2013Documentary 30 mins
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รายการท่ีนำาเสนอการเดินทางก่ึงท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการเดินทางกลับบ้านของผู้หญิงสองคน ท่ีตัดสินใจ

ลาออกจากอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เมืองดูไบ และเดินทางกลับบ้านที่ประเทศไทยโดยไม่

โดยสารเครื่องบินเพื่อใช้โอกาส เรียนรู้วิถีชีวิต ความคิด ขนบธรรมเนียมของผู้คนแต่ละท้องถิ่นใน  12 

ประเทศ ที่เดินทางผ่าน  ได้สัมผัสรสชาติการเดินทางอย่างแท้จริง ที่มีทั้งอุปสรรค ความยากลำาบาก 

เสนห่ข์องสถานที ่และผูค้นรวมทัง้วฒันธรรมซ่ึงจะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจและแงค่ดิใหแ้กผู่ช้มนำาเสนอ

ในรูปแบบของสารคดีท่องเที่ยวแบบสมจริง (Reality Travel  Documentary) เล่าเรื่องการเดินทาง

โดยมีผู้ดำาเนินรายการเป็นคนเดินเรื่องและให้ข้อมูลสอดแทรก การเล่าเรื่อง ด้วยงาน Animation 

ในบางช่วงเพื่อเพิ่มสีสัน ความสนุกสนาน  และข้อมูลต่างๆ

What happens when two women decide to quit their air hostess job in Dubai and travel 

back to Thailand without using the plane? Their journey gives them a chance to learn about 

the ways of life, thoughts, and traditions of people in twelve countries which they travel 

through. The authentic experience involves hardship as well as charm of place, people, and 

their cultures, all of which will inspire you and ignite your ideas. This reality travel 

documentary presents the journey by using the two travelers as the presenters, with 

information and animation added to spice it up.

ALONG WAY HOME

สอง / ข้าง / ทาง
2013Reality Travel Documentary 30 mins

กลุ่มรายการสาระบันเทิง
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สารคดีวาไรต้ี ท่ีเรียงร้อยเร่ืองราวบนแผ่นดิน สู่สุนทรียศาสตร์แห่งนาฏดุริยางคศิลป์ 

พร้อมความรู้ที ่ควบคู่กันมากับความหรรษาบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

ท้ังวัฒนธรรมประเพณีอันล้ำาค่า ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเช่ือ ตำานานและ

งานศิลป์ที่จะทำาให้คุณได้รู้จักกับคำาว่า “คุณค่าที่มากกว่าความงาม”

The variety show exhibits the aesthetics of various forms of music and 

dance in the Land of Smiles.

ART SPECTACLE

สำาแดงศิลป์
2011-2013Variety Classic Play 30 mins

LONG KRUNG

สารคดีท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นำาเสนอผ่านหนุ่มต่างชาติตัวแทนจากซีกโลกตะวันตกผู้หลงใหลใน

วิถีชีวิตแบบตะวันออกโดยเฉพาะกรุงเทพฯและเมืองไทยท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์และมนต์ขลังจนทำาให้หนุ่มฝร่ัง

คนนี้ต้องออกเดินทางเพื่อบันทึก เรื่องราว วีถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธาและสัมผัสประสบการณ์

แปลกใหม่แบบที่ฝั่งตะวันตกบ้านตนไม่มีแล้วนำาเอาบันทึกประสบการณ์ความประทับใจนั้นมาเผยแพร่

ให้แก่สายตาผู้คน เพื่อให้เห็นมุมมองใหม่ๆ ในแนวคิดแบบฝรั่งต่อเรื่องนั้นๆ ว่าเขาคิดเห็นเป็นเช่นไร

This travel documentary looks through the eyes of a young Westerner, Daniel, who is 

enchanted by the Eastern way of life. The charm of Bangkok and Thailand have urged Daniel 

to begin his journey to document stories, ways of life, beliefs and faiths, and experience 

things unknown to the Western world. His travel diary presents a fresh perspective from a 

foreigner’s point of view towards Thai culture.

หลงกรุง
2011-2013Travel Documentary 30 mins

กลุ่มรายการสาระบันเทิง
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สารคดี ASEAN BEYOND 2015 สู่อนาคตประเทศอาเซียน พาทุกคนร่วมกันเดินทาง สู่การเปิดประตู

ประชาคมอาเชียน ปี 2558 โดยจะนำามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของ 10 ประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเสนอในรูปแบบเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับอีก 9 

ประเทศสมาชิก เพ่ือให้เห็นถึงความเคล่ือนไหว การเตรียมตัวของแต่ละประเทศถึงความพร้อมในด้านต่างๆ

ไม่ว่าจะในด้านภาษา การศึกษา อาชีพ การเคล่ือนย้ายแรงงานและทุน การเมือง ความม่ันคง หรือ

แม้แต่วัฒนธรรมเพื่อให้คนไทยได้รู้จุดยืน  รู้ปัญหา  อุปสรรคและโอกาสของประเทศไทย

ASEAN BEYOND 2015 takes everyone on a journey towards the integration of ASEAN in 

2015. The integration will bring about a major change to the ten Southeast Asian countries, 

so the documentary provides a comparative approach to how Thailand and other nine 

nations are preparing for the integration in different areas: language, education, occupation, 

labor migration and investment, politics and security, as well as culture. Through this 

exploration, you will see the position, problems, threats, and opportunities of Thailand given 

the upcoming integration of ASEAN.  

ASEAN BEYOND 2015
2013Documentary 55 mins

กลุ่มรายการสารคดี

Documentary Programs
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เรียนรู้วิถีทัศน์เพ่ือนบ้านชาวอาเซียนติดตามการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตเมืองใหญ่ 

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์อันเชี่ยวกราก มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง? และมีอะไรที่

ส่งผลกระทบต่อบริบททางวัฒนธรรม ค่านิยมของชาวอาเซียนรุ่นใหม่ พร้อม

คัดสรรประเด็นที่น่าสนใจมาให้ติดตามชม

The reality documentary introduces audiences to the lifestyle and 

culture of ASEAN neighbors, and attitudes of their new generation.

ASEAN FOCUS
2011-2013Variety 30 mins
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สารคดีท่องเที่ยว...ที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชีย

เชื่อมโยง ประเพณ ีวฒันธรรม มรดกล้ำาคา่ของแผ่นดนิ เพือ่คน้หา “วถิีเอเชีย

ที่คุณไม่เคยรู้”

A travel documentary that brings you an in-depth picture of the 

Asian’s lifestyles, cultures and their precious heritages. You will 

discover Asia “like you have never known”. 

วิถีเอเชีย
2010-2013Travel Documentary 30 mins SPIRIT OF ASIA

กลุ่มรายการสารคดี

Documentary Programs
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การออกเดินทางตามรอยเส้นทางสายประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์สำาคัญ 

ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟันรวมถึงรังสรรค์บันดาลให้เกิดสิ่งที่

มีคุณค่าขึ้นด้วยมุมมองของการพินิจพิเคราะห์ถึงอดีตเส้นทางของเหตุการณ์

นั้นเกิดขึ้นอย่างไร ส่งผลอะไรกับคนในรุ่นปัจจุบันและเราควรจะใช้ประโยชน์

ที่ได้รับจากเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไรต่อไปในอนาคต

The program traces the path of Thai history through an analytical 

view and looks toward the future of Thai society.

พินิจนคร
2010-2011Documentary 50 mins

2010-2013Documentary 30 mins

นำาเสนอเร่ืองราวความหลากหลายอันงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆท่ัวผืนแผ่นดินไทย

และอุษาคเนย์ที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัยวิชาการและการสำารวจ

ข้อมูลจากชุมชน เน้นเนื้อหา ถอดเชื่อมโยงความรู้จากนักวิชาการและชุมชมเพื่อสร้างความเข้าใจ 

นำาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Based on detailed research and on-site studies, A Thousand Shades of Rainbow presents 

the charming diversity of different ethnic groups in Thailand and South East Asia, who live 

harmoniously with nature and those of different cultures. Combining academic knowledge 

with folk wisdom, the show aims to foster understanding between those minority people 

and the rest of the society.

พันแสงรุ้ง
A THOUSAND SHADES OF RAINBOW
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ความสงสัยใคร่รู ้ ในเรื ่องชีวิต นี ่คือบทเริ ่มต้นของการ “สำารวจศรัทธา“ 

บันทึกการเดินทางของนักสำารวจ ผู้ไม่ยอมมอบศรัทธากับสิ่งใดอย่างง่ายๆ 

โดยไม่ได้ท้าทาย-สำารวจจนพอใจเสียก่อน

Their curiosity about life leads the young presenters to begin an 

exploration of faith.

พื้นที่ชีวิต
2011-2013Travel Documentary 60 mins LIFE EXPLORER

SIAM AGENDA

รายการสารคดเีชงิวเิคราะหท์ีอ่ธบิายปรากฏการณข์องสงัคมไทยในบรบิทโลก 

ที่จะหยิบยกประเด็นทางสังคมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

วัฒนธรรมนำาเสนออยา่งเปน็ระบบ รอบดา้น ลกึซึง้และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 

ของสังคมต่อประเด็นต่างๆ โดยใช้ข้อมูลท่ีมีฐานงานวิจัยสนับสนุนเป็นเคร่ืองมือหลัก 

โดย 4 พิธีกร ที่นำาความรู้ความถนัดของแต่ละคนมาถ่ายทอดในบริบทที่

แตกต่างกัน ทำาให้เรื่องราวที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

The news documentary presents in-depth and comprehensive analysis 

of Thailand’s social phenomenon in the global context.

สยามวาระ
2011-2012Talk Show 50 mins

กลุ่มรายการสารคดี

Documentary Programs
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กลุ่มรายการสารคดี

Documentary Programs

การเดินทางเพ่ือเรียนรู้ความเป็นไปจากชีวิตคนริมน้ำาในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็น 

แม่น้ ำาเจ้าพระยาในประเทศไทย โตนเลสาบในกัมพูชา ดินแดนสามเหลี่ยม 

ปากแม่น้ำาโขงในเวียดนามและปากแม่น้ำาอิระวดีในพม่า ภาพของการอยู่ร่วมกัน

กับน้ำาของคนที่มีชีวิตอยู่ในที่ราบลุ่ม การพัฒนาเมืองทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง

จากธรรมชาติของน้ำา วิถีชีวิตของคน และการปรับตัวในการเผชิญหน้ากับวิกฤตน้ำา

ในลักษณะต่างๆ เช่น น้ำาแล้ง น้ำาท่วม มลพิษน้ำา พวกเขาจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง 

จะรับมือกับวิกฤตนี้อย่างไร และมีแนวทางในการฟื้นฟูอย่างไรต่อไปในอนาคต

The documentary by Thai producers makes a journey through the history 

of the ASEAN main rivers and explores the lives of people nurtured by 

them.

สายน้ำาเดียวกัน
2012Documentary 50 minsTHE RIVERS OF LIFE

รายการสารคดีการเดินทางสู่เทศกาลหนังทั่วโลกในรูปแบบที่นำาเสนอการเดินทางของผู้กำากับหนังส้ัน

สองคนออกเดินทางสู่เทศกาลหนังในประเทศต่างๆ ในลักษณะกึ่ง Reality ที่ให้ความบันเทิง ดูสนุก 

กระตุกต่อมคิดและเต็มไปด้วยข้อสังเกตรายทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมกล้าฝันและทำามันให้

สำาเรจ็เหมอืนกบัหนังส้ันตน้ทนุเพยีงเลก็นอ้ย ทีก่ลายเปน็ประตบูานใหญพ่าคนสองคนออกไปเผชญิชวีติ

เรียนรู้โลก ผ่านระยะทางกว่า 33,422 ไมล์

Through this travel documentary, you will travel to film festival worldwide with two young 

short-film directors who decide to visit film festivals in many countries. This reality 

documentary is both entertaining and insightful as it is filled with thoughts and observations 

along the way. It also inspires you with an example of people who dare to dream and make 

their dream come true. A small budget short-film has opened a big door for the two directors 

to learn about life and the world on their 33,422 miles journey.  

หนังพาไป
2010-2012Travel Documentary 30 mins MOVIE PA-PAITh
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กลุ่มรายการสารประโยชน์

Education Programs

รายการวาไรตี้อาหาร บอกเล่าเรื่องราวชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรม 

การสบืสานประเพณแีละอาหารของชมุชนพืน้ถิน่ทีแ่ตกตา่งเพราะอาหารเพยีง

จานเดียวสามารถสะท้อนโลกกว้างได้ทั้งใบและจะทำาอาหารสร้างสรรค์โลก

ได้อย่างไร อาหารแต่ละจานล้วนบอกเล่าที่มาที่ไปของโลกได้แตกต่างกัน

This variety program depicts the lives and culture of local people 

through their creative cuisine

กิน อยู่ คือ
2010-2013Variety 30 minsEAT AM ARE

รายการที่นำาเสนอเก่ียวกับเคล็ดลับง่ายๆที่นำามาใช้ในชีวิตประจำาวันได้หรือ

แนะนำาเคลด็ลบัซ่ึงเราสามารถนำาคำาแนะนำาเหลา่นัน้มาเปน็ขอ้ปฏบิตัเิพ่ือแกไ้ข

ปัญหาหรือใช้ในชีวิตประจำาวันได้

The program presents easy tips which are useful for our daily life, and 

suggestions which can easily be applied to solve our daily problems.

1000TIPS บานเย็น
2012-2013Variety 45 mins 1000TIPS BAN-YEN
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หนึ่งในรายการหลักของสถานีไทยพีบีเอสที่ดำาเนินการผลิตขึ้นเองเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่

แนวทางรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขวิถีแบบไทยในการเอาชนะ โรควิถีชีวิต ทั้งโรคทางกายและ

โรคทางจิต ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีจะป้องกันโรคและดูแลสุขภาพตนเองอันจะนำาไปสู่ “การมี

สุขภาพดีตามวิถีชีวิตไทย” โดยสร้างแรงบันดาลใจจากผู้คนที่ใส่ใจสุขภาพ (ไม่สายเกินไป)ให้เกิดการ 

สรา้งสมดุลสขุภาพกายใจ ทัง้กนิ นอน พักผอ่น ออกกำาลงักายและการทำางาน โดยเริม่จากชกัชวนผูค้น

มาร่วมเรียนรู้การออกกำาลังกายท่ีสถานีไทยพีบีเอส จากน้ันจะเป็นการตรวจประเมินสุขภาพในโรคเร้ือรัง

ไม่ติดต่อ ที่คุกคามคุณภาพชีวิตคนไทย ซึ่งจะเน้นกล่าวถึงสาเหตุที่มาที่ไป การป้องกันความเจ็บป่วย

หรือโรคที่เกิดจากการทำาร้ายตนเองในการดำาเนินชีวิตที่ผิดเพี้ยน และโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในกระแส

ความสนใจของผู้คน

One of Thai PBS produced program, it serves as a channel to make people understand 

illnesses and Thai traditional knowledge to overcome physical and mental illnesses. The 

program encourages people learn to prevent illnesses and take good care of themselves in 

order to “be healthy living the Thai way”. It points to people who do not wait until it is too 

late to take care of their health, create a balance in their life by eating healthy food, 

sleeping and resting enough, exercising and working appropriately; the program also invites 

people to Thai PBS to learn how to exercise. The later part of the program then discuss 

about non-contagious chronic illnesses which are widespread or are of a great interest in 

Thai society, by focusing on the causes and preventions; some of these illnesses actually 

develop from us ourselves living an unhealthy lifestyle.

คนสู้โรค
2011Talk Show 30 mins

นำาเสนอครอบครัวทุกระดับชั้น โดยเป็นครอบครัวที่มีหลักในการเลี้ยงดูลูก 

หรือมีแนวคิด มีแง่มุมที่น่าสนใจ ในรูปแบบ Talk Show ชี้ให้เห็นถึงแนวคิด 

และแง่มุมการดำาเนินชีวิตของแต่ละครอบครัว

The program invites all kinds of families which have interesting 

frameworks and ideas about how to raise their children. The talk show 

reveals each family’s way of thinking and living.

รางวัล (Awards) :

งาน Parent of the Year 2012 (โดย นิตยสาร Real Parenting)  

- รางวัล Best Corporate for Parenting สุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่อง

 เด็กและครอบครัว

ครอบครัวเดียวกัน
2010-2013Talk Show 60 mins BIG FAMILY
Th
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กลุ่มรายการสารประโยชน์

Education Programs

รายการที่นำาเสนอเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้ เพราะไม่มีให้เห็นเมื่อคุณไปเที่ยว 

ญี่ปุ่นหรืออาจจะรู้แต่ไม่ลึก มาดูให้รู้กับเรา “ดูให้เห็นเป็นความรู้ ดูให้รู้เป็นไอเดีย” ผ่านมุมมองของ 

“ฟูจิ ฟูจิซากิ” นำาเสนอเนื้อหาเป็นซีรีย์ ในประเด็นต่อเนื่อง ประกอบด้วย

- ชุด “สร้างคน สร้างชาติ”

- ชุด “คุณภาพชีวิต เพื่อคุณภาพคน” 

- ชุด “วิถีธรรมชาติ วิถีแห่งความอยู่รอด”      

- ชุด “พลังงานสะอาด ความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลก” 

- ชุด “สื่อมวลชน สื่อเพื่อสังคม”         

นี่คือการหาคำาตอบ เพื่อการเรียนรู้ไปด้วยกัน ...

This program takes you to Japan, one of the most popular destinations in Asia, but it will 

show you the aspects of Japan that you never know about even though you might have 

traveled to the country. Watch and learn with us...“watch to see the knowledge, watch to 

gain the ideas” through the perspective of “Fuji Fujisaki”. The series consist of the followings:

- “Develop the people, build the nation” series

- “Quality of life for quality of people” series

- “Way of nature, way of survival” series

- “Clean energy, change for the world” series

- “Mass media, media for society” series

This is a quest for answers, to learn together....

ดูให้รู้
2011-2013Variety 30 mins

Series กึ่ง Reality สำาหรับพ่อแม่มือใหม่หรือพ่อแม่ทุกคู่ทุกคนได้เตรียมความพร้อม ทั้งร่างกายและ

จิตใจ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ ที่กำาลังจะลืมตาดูโลกใบใหญ่

ใบนี้ ผ่านวิธีการนำาเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น experiment reality จากปัญหาจริงของ 

ครอบครัวนั ้นๆพร้อมวิธ ีการแก้ไขหรือคำาแนะนำาจากคุณหมอผู ้เช ี ่ยวชาญในสาขานั ้นๆ จาก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผสมผสานกับข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ทุกครอบครัวไม่เคยรู้

ในรูปแบบ infographic ท่ีจะทำาให้เร่ืองยากๆเข้าใจได้ง่ายข้ึนในบรรยากาศสบายๆกับสองพิธีกรอารมณ์ดี  

มาร์-อุมาพร ตันติยาทร คุณแม่มือใหม่ท่ีกำาลังสนุกกับการเล้ียงลูกน้อยวัย 2 ขวบ น.สพ.สมศักด์ิ สมจิตร 

อดีตสัตวแพทย์จุฬา ที่นำาสาระทางวิทยาศาสตร์มาผสานกับความฮาได้อย่างกลมกลืน

“How to be a parent” is an ideal reality series for parents, both young and old, to prepare 

themselves physically and mentally, equip themselves with knowledge and understanding 

of how to care for the new family members. A variety of presentation techniques is used: 

experiment reality reflecting real problems in the family and the solutions or suggestions 

from experts from Faculty of Medicine Siriraj Hospital, infographic which make difficult 

information and facts easy to understand, and relaxing talk with friendly presenters like  

Mar – Umaporn Tantiyatorn, a mother of a two-year-old, and Dr.Somsak Somchit, an ex-

veterinarian at Chulalongkorn’s Faculty of Veterinary Science who has the perfect recipe 

to mix science and laughter. 

เป็นพ่อ...เป็นแม่
2013Talk Show 30 mins HOW TO BE A PARENT

DOHIRU
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กลุ่มรายการสารประโยชน์

Education Programs

รายการสารคดีที่จะนำาท่านผู้ชมสำารวจ ตั้งข้อสังเกต ตั้งคำาถามต่อปรากฎการณ์ และวัฒนธรรม

ร่วมสมัยของสังคมไทยในรูปแบบที ่ดูสนุกน่าสนใจมีพลวัตชวนให้ติดตามกระตุกความคิดผู ้ชม

ด้วยประเด็นที่เราอาจไม่เคยตั้งคำาถามมาก่อนเจาะลึกลงไปยังปรากฎการณ์และพฤติกรรมต่างๆ

ที่สะท้อนวัฒนธรรมร่วมสมัยในหลากหลายมิติ ล้วงค้นเข้าไปในแต่ละเรื่องราวว่ายังมีอะไรลึกไปกว่า

สิ่งที่เห็นเบื้องหลังของมันคืออะไรและมันส่งผลอะไรกับพวกเราในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคมบ้าง

เปิดโลกให้ผู้ชมเห็นมุมมองใหม่ๆกลายเป็นนักตั้งคำาถามตัวยงเห็นส่ิงต่างๆรอบตัวได้ชัดเจนและลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้น ไม่ปล่อยผ่านไปเหมือนก่อน

The documentary takes you to survey, observe, and question contemporary cultural and 

social phenomenon in Thai society. In a fun and dynamic way, the program makes you 

think about things that you usually take for granted and explore deeper into phenomenon 

and behavior which reflect contemporary cultures. What is hiding beneath the surface? 

What is the root and background of what we see? What are the impacts on us, as members 

of the society? The program will broaden your horizon with new perspectives and transform 

you into someone more critical than to just take things for granted as you used to.

รางวัล (Awards) :

งานโทรทัศน์ทองคำา ครั้งที่ 28 ประจำาปี 2556  

- รางวัลประเภท : รายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด
2013Documentary 60 minsDEEP FRIED CULTURE

เปลีย่นวธิกีารสอนวทิยาศาสตรท์ีน่่าเบือ่แบบเดิมๆ ใหส้นุกตืน่ตาตืน่ใจเพ่ือใหเ้กดิความสนใจและใหเ้ดก็ๆ 

และผู้ชมได้ความรู้แบบไม่ยัดเยียด รายการ iSci ความฉลาดแบบยกกำาลังสองจะทำาให้คุณพบกับ

ความมหัศจรรย์ และเรื่องราวความรู้น่าทึ่งของวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวเราในแบบที่คุณจะสนุกตื่นเต้น...

เหมือนได้ดูมายากล

Let’s change the way science is taught! Let’s make the old boring science more fun and 

exciting for children and everyone. This program will show you the astonishing science 

around us...make you excited as if you are watching a magic show.

ไอซายน์ ฉลาดยกกำาลังสอง
2010-2013Variety 5 mins iSCI
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กลุ่มรายการเด็กและเยาวชน

Family and Youth Programs

การให้ความรูไ้ปพรอ้มกบัความบนัเทงิ โดยพธีิกร 2 หนุม่ เพือ่นตา่งวยัแต่ใจตรงกนั ซึง่มคีวามเชีย่วชาญ

ด้านภาษาอังกฤษ และมีบุคลิกสนุกสนาน สนใจใคร่รู้ จะนำาผู้ชมไปรู้จักท้ังคำาศัพท์ต่างๆ ,ท่ีมาของคำาๆ น้ัน, 

สำานวนที่ใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจำาวัน, การออกเสียงที่ถูกต้องและไวยากรณ์ที่ควรจดจำา  

English Breakfast will educate as well as entertain you. The two young presenters might be 

different in age but they are of the same heart; the two English language experts who are 

always curious and fun will introduce you to new vocabularies and their origins, commonly 

used phrases, correct pronunciations, and basic grammars.   

ENGLISH BREAKFAST
2008-2013Variety 30 mins
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HEY DUDE! SIT DOWN PLZ.
2013Reality 30 mins

รายการ Reality ที่จะทำาให้เด็กไทยทั่วประเทศกล้าพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน

ชาวต่างชาติ  ฝึกทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเมื่อต้องมาจับคู่ทำาภารกิจกับ

เพื ่อนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม จะสื ่อสารกันอย่างไรให้ภารกิจ

ท่ีได้รับมอบหมายสำาเร็จ พร้อมเรียนรู้การใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา “อดัม แบรดชอว์” 

ติดตามจุดเริ่มต้นของความกล้า มิตรภาพและความสนุกเหล่านี้ได้ที่ Hey Dude! 

Sit Down Please 

This is a reality program which makes children all around Thailand dare 

to speak English with foreign friends. When they are paired up with 

friends of different nationality, language, and culture in order to complete 

a mission, how will they communicate to succeed their assigned task? 

Learn the language from a native speaker like Adam Bradshaw and see 

the rise of courage and friendship in Hey Dude! Sit Down Please.

สะกิดให้ผู้ชมสนใจหันมองสิ่งรอบกายแล้วกระตุ้นให้สงสัย ใฝ่เรียนรู้ คิดแบบวิทยาศาสตร์ เด็กๆจะได้

รู้จักต้ังสมมติฐาน ทดลอง  และหาเหตุผลกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตัวอีกท้ังยังรู้จักใช้จินตนาการในระดับสูงข้ึน

อีกขั้นหนึ่ง ที่จะนำาไปสู่การคิดค้น ทดลองและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆได้ในอนาคต

The program helps children develop their sense of curiosity and imagination – keys to new 

inventions in the future.

World Why? วิทย์
2010-2012Quiz / Game 30 mins World Why? Science
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ขนมไทยอะไรเอ่ย  
2010-2013Documentary 30 mins

กล่องนักคิด
2010-2012Variety / Talk Show 30 mins

รายการวาไรต้ีทอล์คโชว์ ท่ีเน้นส่งเสริมความคิดสำาหรับเด็กเป็นหลัก กลุ่มเป้าหมาย

คือ เด็กอายุ 6-12 ปี มุ่งหวังที่จะปลูกฝังกระบวนการคิด ฝึกให้เด็กๆกล้าที่จะคิด

ให้มากขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนมีกล่องความคิดเป็นของตัวเองและ

ต้องการที่จะช่วยกันเปิดกล่องความคิดของเด็กๆขึ้นมา

The show instills in young kids the courage to think and express themselves 

with confidence.

เรียนรู ้ว ิถ ีช ีว ิตด้านขนมและอาหารไทยในสังคม ชุมชน ท้องถิ ่นต่างๆ เช่นการไปจ่ายตลาด 

การท่องเที่ยวในชุมชน การไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ งานบุญงานประเพณี โดยตั้งข้อสังเกตในสิ่งรอบๆตัว

Learn about a variety of Thai dishes and desserts in local communities with two young 

hosts.

BOX BOX CLUB

HOW WELL DO YOU KNOW THAI DESSERTS?

กลุ่มรายการเด็กและเยาวชน

Family and Youth Programs
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เวทีเล็กๆ ที ่เด็กๆ ได้แสดงออกอย่างมีความสุข และสนุกสนานกับการเรียนรู ้ภาษาผ่านเพลง 

เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผู้ปกครองวางใจสนับสนุนให้เด็กๆดูและเข้ามามีส่วนร่วมกับทางรายการ

A small platform for children to happily express themselves and learn about language through 

music.

ขบวนการฟันน้ำานม 
2011-2013Perform Show 90 mins FUN KID CLUB

KID SCI

คิดวิทย์
2011-2013Variety / Game 30 mins

เปน็การประลองความคดิการใชห้ลกัเหตแุละผลซึง่เปน็หลกัการทางวทิยาศาสตร ์

ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ที ่มี

มาประกอบกันเพื่อให้ได้คำาตอบของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวโดยมิใช่เป็นเพียง

การถามคำาถามเพ่ือแข่งขันตอบเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกเรื่องของการรู้จัก

วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และรู้จักเลือกแหล่งความรู้เพื ่อมาพิจารณา

ในการหาคำาตอบซึ่งเป็นแนวทางในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งและ

สนุกสนาน

It is a battle of logic and rational thinking which combines scientific 
principles and creativity. To explain things around us, we need both 
scientific knowledge and imagination. The program is not only about 
answering the quizzes but it is packed with exercises for analytical skills, 
evaluating situations, selecting reliable resources for finding answers. It 
is a way to learn in-depth science and have fun all at once!

รางวัล (Awards) :
งานมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 4 : Family Awards 2012 
(โดย เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ) 
- รางวัลประเภท ป3+

- รางวัลประเภท ด6+
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นำาเสนอเหตุผลและเบื้องหลังการผลิตสื่อของเครือข่ายชุมชนและเยาวชนในท้องถ่ิน นำาเสนอมุมมอง

ของเยาวชนต่อเรื่องราวรอบตัวภายใต้บริบทสังคมที่แตกต่างกับไปในแต่ละท้องถิ่น  ทุกท่านสามารถ

สัมผัสได้ถึงพลังของคนตัวเล็กๆ  กลุ่มเด็กที่มีเรื่องเล่า แสนสนุกเฮฮา

This collection of stories of the youth tells the role and power they have in different social 

contexts.

เด็กมีเรื่อง
2012-2013Documentary 30 mins KID’S STORY

TOUR BY STUDENT

ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
2013Reality 30 mins

“Good morning, how are u....” จ๊ะ!? ประโยคง่ายๆ ที่อาจทำาให้ใครหลายคนเกิดอาการขาสั่น 

มือเย็น เหง่ือท่วมตัวได้เม่ือถูกชาวต่างชาติเข้ามาทักทายในจังหวะ ประชิดตัว รายการ “ทัวร์ไม่กลัวฝร่ัง” 

ขออาสาปลุกท้าความกล้ากำาจัดความกลัวด้วยทีมตัวแทนเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง 4 ภาค 

มารับหน้าที่เป็นไกด์นำาลูกทัวร์ฯท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยโดยทีมไกด์เด็ก

จะตอ้งใช้ภาษาองักฤษเทา่นัน้ในการสนทนากบัลกูทวัรช์าวตา่งชาตแิละจะตอ้งพบกบัลกูทวัรห์ลากหลาย

สญัชาตติามทรปิโจทยภ์ารกจิที่ไดร้บัมอบหมาย จากณฐัธรี ์โกศลพศิษิฐ ์(พีบ่อ๊บ) และสวุคนธ ์อนิปอ้ง 

(ครูพ่ีเก๋)สองหัวหน้าทัวร์ท่ีคอยหาภารกิจทัวร์และช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับทีมไกด์เด็ก

ด้วยรูปแบบรายการก่ึงRealityท่ีมาพร้อมกับบรรยากาศความสนุกสนานแบบฉบับเฉพาะตัวของทีมไกด์เด็ก

และลูกทัวร์ฯในทุกทริปการเดินทาง

“Good morning, how are you...?!” When a foreigner walks to you, such simple question can 

make many people so nervous, shaky and sweaty. This program dares young people to 

overcome the fear. Youth representatives selected from the four regions of Thailand are 

assigned to take foreign tour members to famous destinations of Thailand. The youth guides 

are required to use only English to communicate with their group members who are of many 

different nationalities. Two group leaders, Nattee Kosolpisit (Bob) and Suwakon Inpong 

(Kae), also keeps on coming up with tour missions which challenge and foster English 

language ability of the youth guides. Enjoy this fun reality show with unique characters of 

the youth guides and the tour members in every trip. 

กลุ่มรายการเด็กและเยาวชน

Family and Youth Programs
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LITTLE VOICE

สภาเสียงไร้เดียงสา
2013Talk Show 45 mins

รายการที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยและสิทธิของเด็กเสียงใสๆไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระ จากเด็กอายุ 

6-12 ป ีจากทัว่ประเทศมาแลกเปลีย่นความคดิเหน็แบบเปดิใจ โดยม ีนอ้งเดยีว พัทธดนย ์เกลีย้งจนัทร ์

ทำาหนา้ทีเ่ปน็ประธานสภา และ พีต่อ้ย ธงชยั คะใจ พธิกีรอารมณด์ ีเปน็โฆษกประจำาสภา ดว้ยรปูแบบ 

ตั้งสภาเปิดวาระหลากหลายทั้งใกล้ตัวและตามกระแสสังคม  

This program will open the world of democracy and a platform for voices of children who 

might be innocent but not nonsensical. Six to twelve year-old children from all around the 

country gather to exchange their ideas openly. Deaw Pattadon Kleangchan acts as the head 

of the council and Toi Thongchai Kajai supports the youth as the council’s spokesman. The 

agendas and issues discussed are various but relevant and up to date with what goes on 

in the society.  

รายการเกมสนุกสนานที่มาพร้อมกับการอ่าน แต่ละสัปดาห์จะมีน้องๆประถมต้นหรือ

ประถมปลายจำานวน 30 คนมารวมพลังช่วยกันตอบคำาถามที่ได้รับคำาท้าให้อ่าน เพราะ 

การอ่านไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือเพราะคนเราจะรู้รอบด้านถ้าอ่านรอบตัว

This is a fun game show which challenges kids to read. Every week, thirty primary 

school students join hands to answer questions from their reading. Reading does 

not only mean reading books; we can become more knowledgeable and all 

rounded if we read things around us.  

รางวัล (Awards) :

งานมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 4 : Family Awards 2012

(โดย เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ) 

 - รางวัลประเภท ป3+

 - รางวัลประเภท ด6+

ท้าให้อ่าน
2011-2013Quiz / Game 30 mins READ THAI

กลุ่มรายการเด็กและเยาวชน
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กลุ่มละคร

Drama and Series

ผีเสื้อและดอกไม้
BUTTERFLY AND FLOWER

 Huyan, a Muslim boy living in the Southern Thailand, is struggling 

for his family’s survival. When his father tells him that their income 

has dropped and that he must think about his brother’s future first, 

thirteen-year-old Huyan decides to quit his study although he always 

wins the first place in his class. Huyan starts selling ice cream to 

share the family’s burden but the low income during school break 

forces him to find an alternative. Huyan becomes engaged in rice 

smuggling which entails secretly transporting rice by train to border 

areas. This new job gives him a good income and many adventurous 

lessons outside classroom. But Huyan starts to rethink when his friend 

dies from falling off the train. At last, he turns to flower farming which 

he does not need to risk his life, break the law, or face cruel adventure. 

Follow Huyan’s journey to save his family and find his own path in 

this series...

รางวัล (Awards) :

คม ชัด ลึก อวอร์ด  (ประจำาปี 2553)

 - รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม , รางวัลผู้กำากับยอดเยี่ยม

กรมสุขภาพจิต (ประจำาปี 2553)

 - รางวัลผู้ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ผลงานในด้านสุขภาพจิต

ประเภท (Genre) : ดราม่า (Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 12 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2553 (2010)

ดารานำา (Starring) : 

 จิรายุ ละอองมณี (เก้า) / Jirayu Laongmanee (Kao)

 บัณฑิตา ศรีนวลนัด (พลอย) / Banthita Srinuannat (Ploy)

 สถาพร นาควิไลโรจน์  /  Sathapon Nakwilairoj

 ฮูยัน เด็กชายมุสลิมในแดนใต้ ชีวิตของเขาต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด

ของครอบครวั วันหน่ึงเมือ่พอ่ของเขาบอกวา่รายได้ของเรานอ้ยลง ฮยูนัตอ้ง

คิดถึงอนาคตของน้องและครอบครัวก่อน ด้วยวัยเพียง 13 ปี ฮูยันจึง 

ตัดสินใจไม่เรียนต่อ ทั้งที่เขาได้ที่ 1 มาตลอดไปเป็นพ่อค้าไอศกรีมเพื่อ 

แบ่งเบาภาระจากพ่อและให้น้องได้เข้าเรียนหนังสือบ้าง  เม่ือโรงเรียนปิดเทอม

การค้าของเขาเริ ่มซบเซา ทำาให้ต้องเริ ่มมองหาช่องทางใหม่ นั ่นก็คือ

การขนข้าวสารที่หนีภาษีไปขายตามชายแดนโดยการซ่อนไปกับขบวนรถไฟ

ซึ่งจะทำาให้ได้เงินมากกว่าการขายไอศกรีมหลายเท่าพร้อมกันนั้นเขาก็ได้

เรียนรู้ชีวิตนอกตำาราเรียนไปพร้อมกัน แต่เมื่อเพื่อนที่ทำาด้วยกันเสียชีวิต

เน่ืองจากพลาดตกลงจากรถไฟ ทำาให้ฮูยันคิดท่ีจะเลิกขนข้าวสารและไปปลูกดอกไม้

ขายแทน ซึง่ไม่ตอ้งเส่ียงชวิีตไมผ่ดิกฏหมาย และไมม่กีารผจญภยัอนัโหดรา้ย 

.. แต่มันจะมีแต่สิ่งที่สวยงาม ตลอดไป ...
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พระอาทิตย์คืนแรม

 The series gives a powerful inspiration for us who live in a highly 

competitive world. No matter how many times you lose or break 

down, the most important thing is your inner eyes, your perception 

of the world.

 The series beautifully and insightfully conveys the thoughts and 

feelings of the blinds, which make the non-blinds realize the value 

of our “inner eyes”. 

 Kan is a young man who is disappointed and unsuccessfully 

tries to commit suicide...for him, the consequence is worse than 

death. The bullet which he shoots himself with cut through the optic 

nerves...making him blind. He almost commits suicide again if not 

because of the tremendous support from his family and friend like 

“Muenjai”. Muenjai introduces him to Mr.P, a blind man who works 

for a foundation for the blind and suggests Kan to train to live the 

life of the blind there. Mr.P has a great influence on Kan, pushing 

him through countless obstacles until Kan gets pass the darkness 

with his internal sunshine.

รางวัล (Awards) :

รางวัลเมขลา ประจำาปี 2554

1.รางวัลละครเมขลามหานิยมแห่งปี

2.รางวัลนักแสดงนำาหญิงเมขลามหานิยมแห่งปี

3.รางวัลนักแสดงนำาชายเมขลามหานิยมแห่งปี

ประเภท (Genre) : ดราม่า (Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 16 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2553 (2010)

ดารานำา (Starring) : 

 ศิรชัช เจียรถาวร (ไมเคิล) / Sirachat Jiarathaworn (Michael)

 โฟกัส จีระกุล / Focus Jirakul

 เรื่องราวของ “พระอาทิตย์คืนแรม” เป็นแรงพลังที่สะท้อนสู่การสร้าง

กำาลังใจในการดำาเนินชีวิตท่ามกลางสังคมที่แข่งขัน แม้ว่าคุณจะล้ม พ่ายแพ้ 

สิ้นหวังเพียงใด สิ่งสำาคัญก็คือ ดวงตาภายใน แห่งการรับรู้โลกของคุณ...

 ละครเรื่องนี้ได้บอกเล่า ถ่ายทอดจิตใจและห้วงอารมณ์ของคนตาบอด 

ได้อย่างลึกซ้ึง กินใจ ทำาให้คน ‘ตาดี’ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเห็น ”ภายใน” 

ของมนุษย์

 กรรณ เด็กหนุ่มผู้ผิดหวังในชีวิตและพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ตาย.... 

หากผลแหง่การกระทำาน้ัน ซ้ำาร้ายกวา่ตายทัง้เปน็สำาหรบัเขาเพราะกระสนุปนื 

ทีเ่ขาใชย้งิเขา้ศรีษะตวัเองนัน้แลน่ตดัผา่นประสาทตาทัง้สองขา้ง...เขาตาบอด 

ในขณะที่กำาลังอยู่ในวัยรุ่น เขาเกือบจะฆ่าตัวตายซ้ำาสอง หากไม่ได้กำาลังใจ

อันล้นเหลือจากครอบครัวและเพ่ือนท่ีแสนดีอย่าง ”เหมือนใจ” เหมือนใจพาเขา

ไปรู้จักกับคุณพีร์ – คนตาบอด ที่ทำางานในมูลนิธิพัฒนาคนตาบอด และ

แนะนำาให้กรรณเข้ารับการฝึกการใช้ชีวิตอย่างคนตาบอดที่นั่น คุณพีร์มีส่วน

อย่างมากที่เป็นแรงผลักดันให้กรรณต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนานาจนสามารถ

ผ่านความมืดนั้นด้วยแสงสว่างแห่งอาทิตย์ภายใน  
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สวัสดีบางกอก
SAWASDEE BANGKOK

ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้กำากับชั้นนำาของไทย ดารา นักแสดงและทีมงาน 

มอือาชพีเพือ่สร้างผลงานมาตรฐานระดบัสากลสำาหรบัผูช้มท่ัวโลกทา่มกลาง

ความเจริญทางวัตถุ มลภาวะทางจิตใจ ความเครียดจะเป็นส่ือสร้างแรงบันดาลใจ

ใหม่ๆ  ใหผู้ม้าเยอืนนัน้รูส้กึผกูพนักบัเมอืงหลวงประวตัศิาสตร ์ด้วยการใช้สือ่

ภาพยนตรจ์ดหมายเหตรุว่มสมยัเพือ่สะทอ้นสภาพสงัคมไทยยคุปจัจบุนัใหเ้ปน็

อนุสรณ์ต่อคนรุ่นหลังสืบต่อไป

 As a metropolitan of Southeast Asia, Bangkok is packed with 

diverse cultures which make the city so lively and colorful. Bangkok 

never sleeps as people take turn in painting lives in the city. Aiming 

at domestic as well as international audience, Sawasdee Bangkok 

is a unique creative project of international quality, which result 

from the collective effort of Thailand’s leading directors, actors, and 

professional production teams. Nine episodes are produced by nine 

outstanding directors; each seeks to present different faces of 

Bangkok. Some shows us the dark side of material growth which has 

taken over the city, while others shows us why visitors are inspired 

by this place. This documentary serves as a historical record which 

reflects the contemporary Thai society.

ประเภท (Genre) : สารคดี (Documentary)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 9 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2553 (2010)

ผู้กำากับ (Director) : 

 บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / Bandit Rittakol

 ปรัชญา ปิ่นแก้ว / Prachya Pinkaew

 วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง / Wisit Sasanatieng

 เป็นเอก รัตนเรือง / Pen-ek Ratanaruang

 คงเดช จาตุรันต์รัศมี / Kongdej Jaturanrasamee

 ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ / Ruethaiwan Wongsirasawasdi

 อาทิตย์ อัสสรัตน์ / Aditya Assarat

 ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล / Chukiat Sakveerakul

 สันติ แต้พานิช / Santi Taepanich

 กรุงเทพมหานครเป็นมหานคร แห่งโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้คนที่อาศัยและสัญจรเต็มไปด้วยสีสัน 

กรุงเทพไม่เคยหลับหากแต่มีผู ้คนที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างชีวิต

ให้มหานครแห่งนี้ “สวัสดีบางกอก” จึงเป็นภาพยนตร์อิสระเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มละคร

Drama and Series

ม. 6/2 ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44
THE FRIENDSHIP

 After five twelve-grade girls finish their high school, each must 

walk separate ways to realize their dreams. But they make a promise 

to one another that they will keep their love and friendship 

unchanged. Journeys of the five girls are not smooth as they dream; 

each has to face different kinds of obstacles. However, their problems 

share the same root, status of women in Thai society which remains 

inferior to men. What will happen to the friendship, dreams, and 

ideal world of the five girls? How will they overcome their obstacles? 

Will they fight or accept what is imposed upon them? Follow how 

the girls seek their answers...

รางวัล (Awards) :

ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ประจำาปี 2554

 - รางวัลผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น

ประเภท (Genre) : ดราม่า (Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 16 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2553 (2010)

ดารานำา (Starring) : 

 สุจิรา อรุณพิพัฒน์ (นุ้ย) / Sujira Arunpiphat (Nui)

 ชาลิสา บุญครองทรัพย์ (หมิง) /Chalisa Bunklongsub (Ming)

 พิมลรัตน์ พิศลยบุตร (กบ) / Pimolrat Pisonyabud (Kob)

 ปวีณา ตันฑ์ศรีสุโรจน์ (ปอย) / Paveena Tansrisuroj (Poy)

 นิกัลยา ดุลยา (ยา) / Nikanlaya Dulya (Ya)

 หลังจากท่ีเด็กสาวช้ัน ม.6/2 รุ่น44 เรียนจบช้ันมัธยมปลายท่ีโรงเรียนสตรี 

ส.อ.ว.เพื ่อนรัก ทั้ง 5 คน ต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปตามความฝัน และ

เส้นทางชีว ิตของตัวเอง แต่ทั ้งหมดก็สัญญาว่าจะรักกันและสานต่อ

ความผูกพันกันไปอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง การเดินทางของชีวิตหญิงสาว

ทั้ง 5 คน ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่มีอะไรเหมือนกับที่ฝัน ทุกคนต่างพบเจอปัญหา

ในรูปแบบต่างๆกัน แต่มาจากประเด็นเดียวกันคือ สถานะของสตรีเพศ

ในสังคมไทย ท่ียังถูกเอาเปรียบและกดไว้ให้ด้อยกว่าเพศชาย มิตรภาพ ความฝัน 

และโลกในอุดมคติของหญิงสาวท้ัง 5 คน จะลงเอยไปในทิศทางไหน พวกเธอ

จะหลุดพ้นจากวังวนปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างไร เธอจะลุกขึ้นสู้หรือยอมรับ

สิ่งที่เกิดขึ้น นั่นคือสิ่งที่พวกเธอกำาลังหาคำาตอบ
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หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา
DR.NGUAN…A LIGHT OF HOPE

 This series is based on the true story of doctor Sa-nguan 

Nittayarumpong. Sa-nguan was the president of Mahidol University’s 

medical student association as well as a member of the Student 

Union of Thailand. Amidst the fear of Communism in that period, 

Sa-nguan and many members of the union were accused of being 

a communist. The police pressured him to admit the guilt; only then, 

he would be allowed to attend the graduation ceremony. But Sa-nguan 

refused and let go one of the most important ceremonies in his life. 

He only brought the graduation certificate to his beloved mother as 

a symbol of pride that an ordinary Chinese son could achieve such 

prestigious degree. Then, he travelled off to serve as a doctor in the 

countryside at Rasisalai Hospital in the Northeastern region.

 This is a story of a man who never abandons his ideals and 

dreams to help people in isolated areas to get good healthcare 

services enjoyed by those living in the cities.  Sa-nguan struggled 

for the national health security for all Thais, something which 

everyone in his time believed to be impossible...but he made it come 

true.

รางวัล (Awards) :

 งานโทรทัศน์ทองคำา ครั้งที่ 25 ประจำาปี 2553

 - รางวัลประเภท : ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น

ประเภท (Genre) : ดราม่า (Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 10 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2553 (2010)

ดารานำา (Starring) : 

 จิรายุส วรรธนะสิน (โจ)  / Jirayus Wattanasin (Jo)

 อินทิรา เจริญปุระ (ทราย) /  Inthira Charoenpura (Sai)

 ตระการ พันธุมเลิศรุจี (ต้น) /Trakarn Pantumalertrujee (Ton)

 ละครนี้สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของนพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เร่ิมจากที่

คุณหมอเป็นนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์มหิดล และถูกกล่าวหาว่าเป็น

คอมมิวนิสต์ ในฐานะที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

ตำารวจได้รับคำาส่ังมากดดันคุณหมอให้เซ็นต์ยอมรับความผิด (เท่ากับกล่าวหา

ว่าเป็นคอมมิวนิสต์) เพื ่อจะได้เข้าเรียนตามปกติ และสามารถเข้าพิธี

รับพระราชทานปริญญาบัตร แต่คุณหมอเลือกที่จะไม่เซ็นต์รับข้อกล่าวหา 

ยอมที่จะไม่ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร พิธีที่สำาคัญที่สุดครั้งหนึ่ง

ในชีวติ แตคุ่ณหมอขอใบปรญิญาจากมหาวทิยาลยัมาใหอ้ามา๊ คณุแมท่ีห่มอ

รักมากท่ีสุดเป็นท่ีระลึก เป็นเกียรติว่าลูกชายท่ีมาจากครอบครัวธรรมดาชาวจีน

สำาเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ก่อนจะไปใช้ชีว ิต เป็นแพทย์ชนบทที ่

โรงพยาบาลราษีไศลท่ีจังหวัดศรีสะเกษ เร่ืองราวของคนท่ีมีอุดมการณ์ท่ีไม่เคย

ทิ้งความฝันที่จะช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญให้ได้รับบริการ

ทางสาธารณสุขเท่าเทียมกับคนในเมือง คุณหมอต่อสู้และผลักดันอย่างมาก

เพื่อทำาในสิ่งท่ีทุกคนไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ คือการที่คนไทยทุกคนสามารถ

รักษาพยาบาลได้ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นจริงขึ้นมา 
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หัวใจอุ่นรัก
THE HAPPY HOME

ประเภท (Genre) : ครอบครัว, ตลก (Family, Comedy)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 14 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2553 (2010)

ดารานำา (Starring) : 

 สโรชา ตันจรารักษ์ (บัว) / Sarocha Tanjararak (Bua)

 เจสัน ยัง / Jason Young

 อรัญญา นามวงศ์ / Aranya Namwong

 ละครแนวคอมเมดี้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่ต้องใช้ชีวิตบั้นปลายรวมกัน

ในบ้านพักคนชรา เรื่องราววุ่นๆฮาๆจึงเกิดขึ้นนอกจากความสนุกแล้วยังสอดแทรก

ข้อคิดที่ผู้ชมจะต้องหันกลับมามองและเอาใจใส่ผู้สูงอายุที่บ้านมากขึ้นอย่างแน่นอน

 This comedy series depicts the lives of people who spend their 

elderly age commuting in a nursing home. Their entertaining stories will 

get us to look back at ourselves and think about taking a better care of

the elderly in our own home.

กลุ่มละคร

Drama and Series

แฟนผมเป็นกาลกิณี

 Lak believes that she is destined with a misfortune as she sees 

every man she involves with ends up facing great sufferings. 

Eventually, she isolates herself and spends her days alone in the 

corner of her father’s internet cafe. One day, she meets Wit, a young 

stubborn man who believe only in science. His childhood event urges 

Wit to denouce all superstitious beliefs and he now wants to prove 

that Lak’s belief in her misfortune is only created by Lak herself. Wit 

plans to prove his point using many theories.

 How will this story end? Will science or superstitious belief 

triumph? You have to follow in this series.

ประเภท (Genre) : ตลกร้าย (Dark Comedy)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 4 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2554 (2011)

ดารานำา (Starring) : 

 กองทุน พงศ์พัฒนะ (วิทย์) / Kongthun Pongpatana  (Wit)

 ภาวิณี สมรรคบุตร (ลักษณ์) / Pavinee Samakbud (Lak)

 ลักษณ์ หญิงสาวที่เชื่อว่าตนเองมี “ดวงกาลกิณี“ ผู้ชายทุกคนเข้ามามี

ความสัมพันธ์กับเธอต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างรุนแรงทุกคน ทำาให้เธอ

ปิดกั้นตัวเอง อยู่ในคอกแคบๆ ของร้านอินเตอร์เน็ตที่มีพ่อของเธอเป็น

เจ้าของร้าน  วันหนึ่งเธอได้พบ วิท ชายหนุ่มหัวรั้นที่มีนิสัยอย่าง 

นักวิทยาศาสตร์อย่างสุดโต่ง ด้วยปมในใจเมื่อยังเด็ก ทำาให้เขารังเกียจ

ความเชือ่งมงาย โดยจะไม่ยอมรับเร่ืองเหนอืธรรมชาตทิี่ไมส่ามารถพิสจูนไ์ด ้

วทิตอ้งการพสิจูนว์า่ดวงกาลกิณขีองลกัษณ ์เปน็แคอ่ปุทานทีเ่ธอสรา้งขึน้มา 

เพือ่ปดิกัน้ตวัเองเทา่นัน้ เขาจงึวางแผนหาทางพสิจูนด้์วยทฤษฎีตา่งๆ บทสรปุ

ในบั้นปลายของครอบครัวในร้านอินเตอร์เน็ตสุดเพี้ยนเหล่านี้จะเป็นอย่างไร 

แต่สุดท้ายวิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์จะเป็นฝ่ายชนะก็ต้องติดตามดู

MY SINISTER GIRLFRIEND
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ดวงใจสีขาว
WHITE HEART

  Deaw, a young man who is imprisoned for unintentional murder, 

tries to reform himself to become a good man once again. He works 

at a hospital in a small community but eventually get involved in a 

corruption in the hospital. Feeling inspired by his father, an honest 

civil servant who died trying to expose corruption, Deaw decides to 

seek for evidences to expose this corruption case. For this heroic 

act, a seemingly-saint-like doctor who is well respected by the whole 

community orders for him to be killed but Deaw luckily survives the 

murder attempt and presses charge against the doctor. Yet, he faces 

widespread hatred from the local people. No one believes that an 

ex-prisoner like Deaw tries to expose the corruption but they believe 

that Deaw must be hired to discredit the doctor. Deaw stands alone 

against prejudice of the society. Even though he wins the court case 

in the end, he still has to isolate himself from the community. Although 

society stigmatizes him as ex-prisoner, Deaw has proven his good 

heart.

รางวัล (Awards) :

รางวัลช่อสะอาด ประจำาปี 2555 

(สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ – 

ป.ป.ช.)

1.  รางวัลสถานีโทรทัศน์ผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่องดวงใจสีขาว  

2. รางวัลผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เรื่องดวงใจสีขาว

3. รางวัลนักแสดงนำาชายและนักแสดงนำาหญิง ได้แก่  เทมส์ สรรพกิจ และ

อริญญา ถานวงค์

ประเภท (Genre) : ครอบครัว, ดราม่า (Family, Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 4 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2554 (2011)

ดารานำา (Starring) : 

 เทมส์ สรรพกิจ (เทมส์) / Thames Sappakij (Thames)

 อริญญา ถานวงค์ (แป้ง) / Arinya Thanwong (Pang)

  

 เรื่องของ “เดียว” ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เคยติดคุกคดีฆ่าคนตายโดยไม่

เจตนา เขาพยายามกลับเน้ือกลับตัวเป็นคนดี  เข้าทำางานในโรงพยาบาล 

ชมุชนเลก็ๆแหง่หนึง่ และไดเ้ขา้ไปพวัพนักับการคอรัปช่ันในโรงพยาบาล เดยีว

ได้แรงบันดาลใจจากการที่มีพ่อเป็นราชการ ใจซ่ือมือสะอาด เมื่ออดีต  

พ่อของเขาเคยถูกฆ่าตายเพราะพยายามเปิดโปงการคอรัปชั่นมาก่อน เดียว

ตดัสนิใจสืบหาหลกัฐานเพือ่จะเปดิโปงขบวนการคอรัปชัน่ในโรงพยาบาล จงึ

ถูกสั่งฆ่าโดยนายแพทย์ท่ีคนทั้งตำาบลเคารพนับถือและมองเห็นเป็นนักบุญ 

แต่เขาก็รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด เมื่อเขาฟ้องศาลเพื่อเอาผิดนายแพทย์

คนทีพ่ยายามจะฆา่ เขากเ็ผชญิกับกระแสเกลยีดชังจากชาวบา้นทัง้ตำาบลไมม่ี

ใครเชือ่วา่เดยีวทีเ่คยเปน็คนขีคุ้กจะคิดดีถึงขนาดเปดิโปงคอรปัช่ันตรงกนัขา้ม

เขานา่จะคอรปัชัน่เสยีเองชาวบา้นตราหนา้ว่าเดียวได้รับเงินค่าจ้างมาจากศตัรู

ของนายแพทย์เพือ่ใหส้รา้งเร่ืองทำาลายช่ือเสยีงนายแพทย ์เดียว ตอ้งตอ่สูก้บั

อคตทิีส่งัคมตราหน้า เขาชนะคดีในศาลแตก็่ตอ้งระหกระเหนิออกจากตำาบล

นั้น แม้ในสังคมภาพลักษณ์ของเขายังคงเป็นคนขี้คุก แต่เดียวก็ได้พิสูจน์ใจ

ตนเองแล้วว่าเขายังคงมีดวงใจที่บริสุทธิ์อยู่  
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กลุ่มละคร

Drama and Series

รุ้ง 13 แวง 101
LATITUDE 13 LONGTITUDE 101

ประเภท (Genre) : ดราม่า (Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 3 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2554 (2011)

ดารานำา (Starring) : 

 มนตรี กตัญญูวรรธนะ / Montri Katanyuwattana

 เพ็ญสุภางค์ ดอนท้วม/ Pensupang Dontuam

 เร่ืองราวของ ดา และแนลเป็นเพ่ือนร่วมโรงเรียนมัธยมเดียวกัน ต่างคน

ต่างความคิด ดารู้จักวิธีที่จะหาสิ่งที่ตนเองต้องการและมักจะมีข้อเสนอที่

ปฏิเสธไม่ได้ให้กับทุกคนและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความไม่ชอบมาพากลใน

โรงเรียน เช่น คัดนักกีฬาโรงเรียน หรือแม้แต่การเลือกตั้งประธานนักเรียน 

พฤติกรรมของดาจึงเป็นสิ่งที่ ไม่ชอบพอนักกับแนล ผู้เป็นบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์โรงเรียนซึ่งแม้แต่ตัวแนลเองยังต้องรับข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้

บางอย่างจากตัวดาเช่นกัน  19 ปีต่อมาดาผันตัวเองเป็นนักการเมืองเต็มตัว  

ผู้มีชัยในสนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แนล เลือกทางเดินตามที่

ตัวเองฝันสู่ผู้ประกาศข่าวหนุ่มเลือดใหม่ไฟแรงที่มีความตั้งใจที่จะเปิดโปง

ขบวนการคอรปัชัน่ ท้ังคูต่า่งต้องโคจรมาเจอกันอกีครัง้ ด้วยสถานการณใ์หม ่

เงื่อนไขเดิมกับภาพ “ความเคยชินกำาลังจะฆ่าเราทุกคน”

Da and Nale are school mates who have very different stands. Da 

always finds the way to get what she wants, always comes up with 

irresistible offers to people and is the one behind suspicious events 

in the school such as the selection of school athletes and the election 

of student president. As an editor of school newspaper, Nale never 

likes Da’s behavior but Nale too has to accept an irresistible offer 

from Da. Nineteen year laters, Da becomes a successful politician 

who wins herself a seat in the House of Representatives. Meanwhile, 

Nale walks his dream to become a dedicated news reporter who 

seeks to expose corruptions. Da and Nale cross path once again in 

a new situation but old conditions...”the familiarity which is killing 

us all”.

รางวัล (Awards) :

 รางวัลช่อสะอาด ประจำาปี 2555 (สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - ป.ป.ช.)

1.  รางวัลสถานีโทรทัศน์ผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่อง รุ้ง13 แวง101

2. รางวัลผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เรื่องรุ้ง13 แวง101

3. รางวลันกัแสดงนำาชายและนกัแสดงนำาหญงิ ไดแ้ก ่มนตร ีกตญัญวูรรธนะ 

และ เพ็ญสุภางค์ ดอนท้วม
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ลูกไม้หล่นไม่ไกลโต๊ะ 

 The series presents the story of a young man who dreams to be 

an Olympic champion to make his father proud. The problem is...

whenever and whichever team his father supports, that team ends 

up losing as if his father brings a bad fortune. The series will make 

you realize that most of us struggle to win because we believe that 

winning will make us more valuable in the eyes of our loved ones. 

Yet, the truth is, real value of life does not lie in winning but in 

knowing that we have someone who love us no matter how we are. 

“Dad is one of those people”, those who can always see that we 

have a special              gift inside us. 

ประเภท (Genre) : ครอบครัว, ดราม่า (Family, Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 6 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2555 (2012)

ดารานำา (Starring) : 

 ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์ (เฟรม) / Chawin Likitcharoenpong

 จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร / Chirawat Wachirasarunphat

 พัชรี ทับทอง (จอย) / Patcharee Tapthong

 นภัสสร เอี่ยมเจริญ (ครีม) / Napatsorn Aimcharoen

 นำาเสนอเรื่องราวของหนุ่มน้อยผู้ใฝ่ฝันจะเป็นนักกีฬาเหรียญทอง

โอลิมปิก เพื่อให้พ่อภาคภูมิใจ แต่ปัญหาคือ...เมื่อไหร่ที่พ่อไปเชียร์ใครหรือ

ทีมอะไรก็ตามคนๆน้ันหรือทีมนั้นๆต้องพ่ายแพ้เสมอเข้าทำานองพ่อผมเป็น

ตวันำาโชค(รา้ย)ละครเรือ่งน้ีจะทำาใหผู้ช้มเหน็วา่คนเราสว่นมากพยายามตอ่สู้

แข่งขันเพ่ือไขว่คว้าชัยชนะ บางคนหวังว่าชนะแล้วจะทำาให้ตัวเองมีคุณค่ามากข้ึน

ในสายตาของคนที่เรารัก แต่ความจริงคุณค่าของชีวิต อาจไม่ใช่ชัยชนะ 

แต่คือการที่ได้รู้ว่ายังมีคนที่รักเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงและเห็นเรามี

ความสามารถที่จะทำาสิ่งที่พิเศษสุดได้เสมอ “พ่อคือคนหนึ่งในนั้น” 

ปู่ณัฐ
GRANNY NAT

ประเภท (Genre) : ครอบครัว, ดราม่า (Family, Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 4 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2555 (2012)

ดารานำา (Starring) : 

 รอง เค้ามูลคดี / Rong Kaomoonkadee

 สาวิตรี สามิภักดิ์ / Savitree Samipak

  

 “ปู่ณัฐ” เป็นละครเนื้อหาน่ารักๆของครอบครัวหนึ่งที่เริ่มมีปัญหา

แตกแยกเมื่อความคิดเห็นระหว่างวัยไม่ตรงกันแต่ปู่ณัฐก็จะเป็นตัวเชื่อมให้

ความรู้สึกดีๆกลับคืนมา พร้อมเติมความรัก ความเข้าใจให้ครอบครัวอบอุ่น

ยิ่งขึ ้น แถมยังสอดแทรกมุขตลก ทำาให้ละครเรื่องนี้ดูง่าย สบายอารมณ ์

แล้วคุณจะรู้เลยว่าความอบอุ่นระหว่างครอบครัว เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด 

 นักแสดงหลัก ทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบไปด้วย.. ปู่ณัฐ ที่รับบทโดย 

รอง เค้ามูลคดี, น้าพลอย รับบทโดย ต่อง สาวิตรี, ภาวิณี รับบทโดย ไก่ 

สุปราณี, สิทธิพร รับบทโดย สุรจิต บุญยานนท์ และ ต๋อง รับบทโดย 

น้องพีช ด.ช.กริชษฎาพณ

 When a family begins to have problem 

because of the clash between different 

generations, Granny Nat steps in to bridge 

the gap, fills it with love and understanding. 

Apart from bring the warmth back to his 

family, he always adds  hilarious jokes 

which make this series so easy and 

entertaining to watch...and you will 

feel that family love is the most precious 

thing. Five main actors include...

Granny Nat (Rong Kaomoonkadee), 

Auntie Ploy (Tong Savitree), Pavinee 

(Kai Supranee), Sitipon (Surajit Boonyanont), and

Tong (Peach Kritsadaporn). 

รางวัล (Awards) :

ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ประจำาปี 2555

1. รางวัลผู้แสดงนำาชาย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

2. รางวัลผู้แสดงนำาหญิง ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

3. รางวัลผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น
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กลุ่มละคร

Drama and Series

โหมโรง
THE OVERTURE

ประเภท (Genre) : 

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 17 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2555 (2012)

ดารานำา (Starring) : 

 นพพล โกมารชุน / Noppon Gomarachun

 ธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ / Thanawutthi Sriwattana

 ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ / Thaweesak Akarawong

 โหมโรงละครโทรทัศน์แห่งความภาคภูมิใจในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม

ความเป็นไทยอันเป็นรากของแผ่นดิน ความงดงามและความไพเราะจาก

เคร่ืองดนตรีไทยอย่าง “ระนาดเอก” เร่ิมต้นบรรเลงขับขานไปพร้อมกับ เร่ืองราว

อันเข้มข้นของ “ศร” บุรุษผู้ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น “มหาคีตกวี” กับเส้นทางชีวิต

มุ่งหน้าสู่ความเป็น “นักระนาดเอกมือหน่่ึ่ึงของแผ่นดิน”  บรมครูของนักดนตรีไทย

ผูผ้า่นทัง้ยุคทองท่ีรุง่เรอืงอยา่งสงูสดุและยคุตกต่ำาทีส่ดุของวงการดนตรีไทย  

 The historical drama recounts the life story of Thai maestro 

reflecting the beauty of Thai musical and cultural heritage.

รางวัล (Awards) :

 รางวัลเมขลา ประจำาปี 2555

 1.รางวัลผู้กำากับเมขลามหานิยมแห่งปี

 2.รางวัลละครเมขลามหานิยมแห่งปี

 3.รางวัลองค์ประกอบศิลป์เมขลามหานิยมแห่งปี

 4.รางวัลละครดีเด่นยอดนิยม

ละครองิประวัตศิาสตร์ (Historical Drama)
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อำาแดงเหมือนกับนายริด
UMDANGMUEN and NAI RID

When a Siamese woman rises up to fight

For the dignity of women

And write another page of history !!! 

 Umdangmuen and Nai Rid is based on a true story of the 

first Thai woman who stands up against gender inequality and calls 

for law amendments to free women in her age. ‘ Women are buffalo;

Men are human’ This statement reflects severe gender inequality in 

the past. However, amidst laws and traditions of discrimination, one 

woman rises up to seek justice. A history of “love” , “equality” and 

“struggle” begins here....

รางวัล (Awards) :

งานวันสตรีสากลและประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นด้านสตรีและ

ครอบครวั ประจำาป ี2555 (โดย สำานกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั)

- รางวัลส่ือสารมวลชนดีเด่นด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาค

 หญิง-ชาย  ประเภทละครโทรทัศน์

งานไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2013

- รางวัลละครโทรทัศน์แห่งปี

รางวัลเมขลา ประจำาปี 2555

- รางวัลละครดีเด่นยอดนิยม

- รางวัลดารานำาหญิงดีเด่นยอดนิยม คุณสายป่าน-อภิญญา สกุลเจริญสุข

ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ประจำาปี 2556

- รางวัลนักแสดงประกอบหญิง ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น คุณชนานา นุตาคม

ประเภท (Genre) : 

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 19 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2555 (2012)

ดารานำา (Starring) : 

 อภิญญา สกุลเจริญสุข (สายป่าน) / Apinya Sakulcharoensuk

 อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ (อาร์) / Apinya Rungpitakmana

 ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ / Pitisak  Yaowananon

 รอน บรรจงสร้าง / Ron Banjongsang

 ปวีณา ชารีฟสกุล / Paveena Shareefsakul

 ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ / Tatsawan Seneewong

เมื่อหญิงสยามลุกขึ้นต่อสู้

กอบกู้ศักดิ์ศรีสตรีกล้า

ประวัติศาสตร์อีกหน้าต้องจารึก !!! 

 เรื่องจริงของหญิงไทยคนแรกที่ลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ความเท่าเทียมของ 

ผู้หญิง เรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายที่พันธนาการผู้หญิงในยุคนั้นให้มีค่า

ความเป็นคนน้อยกว่าเพศชาย ‘ผู้หญิงเป็นควาย   ผู้ชายเป็นคน’ คำากล่าว

ตอกย้ำาความเหล่ือมล้ำา สถานภาพทางเพศของหญงิไทยในอดตีแตท่า่มกลาง

หมอกควันแห่งกฏหมาย และจารีตแห่งการกดข่ีสตรีนางหน่ึงได้ลุกข้ึนเรียกร้อง

หาความเป็นธรรม ประวัติศาสตร์แห่ง “ความรัก”  “ความเท่าเทียม”  และ  

“การต่อสู้”  จึงได้เริ่มต้นขึ้น......

ละครองิประวัตศิาสตร์ (Historical Drama)
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กลุ่มละคร

Drama and Series

เด็กชายในเงา
BOY IN THE SHADOW

 This is a story of twin brothers, one healthy boy and one 

handicap. Their struggle to find missing dreams becomes an 

inspiration to many people. This heartwarming drama series presents 

a story of love between twin brothers. Waw is the older brother who 

has to live his life under the shadow of Pan, only because he is a 

handicap. Waw grows up with pitiful eyes from people surrounding 

him, so he totally believes that he is inferior to everyone else. Yet, 

the love and support from his younger twin brother and those who 

understand gradually help Waw to step out of the shadow and live 

his own life happily...showing that we must never lose faith in 

ourselves.

ประเภท (Genre) :  ครอบครัว, ดราม่า (Family, Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 14 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2556 (2013)

ดารานำา (Starring) : 

 ปิยธิดา วรมุสิก (ป๊อก) / Piyathida Voramuksik (Pok)

 นภัสกร มิตรเอม (ตั๊ก) / Naphatsakorn Mitaim (Tak)

 เม่ือคู่แฝดหน่ึงปกติ หน่ึงพิการ ด้ินรนตามหาความฝันท่ีหายไปกลายเป็น

การตอ่สูท้ีส่รา้งแรงบนัดาลใจใหใ้ครอกีหลายคน ละครดรามา่ สดใส ซาบซึง้

ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก และความน่าประทับใจ ของพี่น้องฝาแฝด ว่าว 

และ ปา่น ซึง่วา่วแฝดผูพ้ี ่ตอ้งใช้ชีวติภายใตเ้งาของปา่นแฝดนอ้ง เพยีงเพราะ

เขาพกิารเปน็งอ่ย และใชช้วิีตสว่นใหญอ่ยูบ่นรถเขน็เดก็พกิาร เขาเตบิโตมา

กบัสายตาแสดงความเวทนาจากคนรอบขา้ง จนทำาใหเ้ขาเช่ือสนทิใจวา่ตวัเอง

ด้อยกว่าคนทุกคนในโลก และคงมีชีวิตอยู่ในเงาของคนอ่ืนตลอดไป แต่ในท่ีสุด

ด้วยความรักของแฝดผู้น้อง ความเข้าใจและการช่วยเหลือจากคนรอบข้าง 

ได้ช่วยให้เด็กชายน้อยๆท่ีไม่สมบูรณ์แบบ ได้ออกจากเงาของน้องชาย มาใช้ชีวิต

ไดอ้ยา่งมีความสขุ โดยไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า ...เราตอ้งไมเ่สือ่มศรัทธาในตนเอง...  

บางน้ำาใส

 The series reflects the democratic way of life. Although 

members of Bang Namsai community have different political points 

of view, see different realities, and hold onto opposing opinions, 

they come to listen each other more as soon as they open themselves 

up. That is the heart of democratic society.

 Listen...although it is a voice we do not want to hear

 Listen...although that voice does not match our thoughts

 Listen...although we do not agree

ประเภท (Genre) : ดราม่า (Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 11 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2556 (2013)

ดารานำา (Starring) : 

 ภูริ หิรัญพฤกษ์ / Puri Hirunpruk

 สุเชาว์ พงษ์วิไล / Suchao Pongwilai

 ศุภัทรสิริ ปฐมนุพงศ์ / Suphatsiri Pathomnupong

 ละครท่ีมีเน้ือหานำาเสนอวิถีชีวิตประชาธิปไตยในรูปแบบการเมือง ที่

มองคนละมุมเห็นคนละด้านกับความคิดเห็นที่สวนทางในชุมชนบางน้ำาใส

ให้หันมารับฟังกันมากขึ้นเพียงแค่เปิดใจฟังเพราะมันคือหัวใจสำาคัญของ

การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย

 ฟัง...แม้จะเป็นเสียงที่เราไม่อยากได้ยิน

 ฟัง...แม้เสียงนั้นจะไม่ตรงกับความคิดของเรา

 ฟัง...แม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม 

BANG NAMSAI COMMUNITY
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บ้านชนะใจ
BAAN CHANAJAI

 This is a story of a kind-hearted woman who helps to set up a 
futsal team for youngsters in a youth detention center named “Baan 
Chanajai”. It is a place where young people who used to commit 
crime reform themselves, stand back up and start again. “When 
youngsters realize the value of themselves, they will see the value 
of other people easier”, says Auntie Kal, the new director of Baan 
Chanajai. The series will make you realize the value of life,                         
love and friendship, and devotion for the common. It is, indeed, a 

great inspiration for those who is giving up on life.

ประเภท (Genre) : ดราม่า (Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 14 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2556 (2013)

ดารานำา (Starring) : 

 หัทยา วงษ์กระจ่าง / Hattaya Wongkrajang

 ชานนท์ ทิพกนก / Chanont Tipkanok

 เชาวเรศ แสงสว่าง / Chaowaret Sangsawang

 อาชารัณย์ นพลัดดารมย์ / Archarun Nopladdarom

 จักรพงศ์ บุญมาก / Jakkapong Bunmak

  

 รู้จักตัวเอง รู้จักชัยชนะ เร่ืองราวของผู้ใหญ่ใจดีท่ีเข้าไปช่วยต้ังทีมฟุตซอล

ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า “บ้านชนะใจ” ที่เป็น

สนามเรียนรู้ของเหล่าเยาวชนท่ีเคยกระทำาผิดแต่กลับพยายามลุกข้ึนเร่ิมต้นใหม่

และตอ่สูช้วีติตอ่ไป “เม่ือเยาวชนเหน็คุณค่าของชีวติตนเองชัดเจนขึน้กจ็ะเหน็

คุณค่าชีวิตของคนอื่นง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน” ป้ากัลย์ ผู้อำานวยการคนใหม่ของ

บ้านชนะใจ เคยกล่าวไว้คร้ังหน่ึง ละครท่ีทำาให้เรารู้ซ้ึงถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ 

ความรักของเพื่อน ความสามัคคีและการทุ่มเทเพื่อส่วนรวม ละครที่สร้าง

กำาลังใจให้กับผู้ที่กำาลังรู้สึกท้อแท้กับชีวิต

หน้าต่างสีรุ้ง

 This youth drama series is an attempt of the producers to bridge 

the growing gap between the young and the adults, especially when 

this gap has been widened by modern technologies. The two side 

need to realize the importance of one another. Also, the series hopes 

to create space in the world of childhood which exists only for a 

limited time, a space for children to see the ideal world...with 

friendship, nature, learning to adapt in the age when they are 

changing physically and mentally, and learning to deal with problem 

using rational thinking. To serve this goal, the city’s suburb provides 

the perfect setting; this real location exposes children to the sharp 

contrast between urban society and their own family’s choice to be 

self-sufficient.

ประเภท (Genre) : ครอบครัว, ดราม่า (Family, Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 13 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2556 (2013)

ดารานำา (Starring) : 

 กรุณพล เทียนสุวรรณ (เพชร) / Karoonpon Tiensuwan (Petch)

 อินทิรา เจริญปุระ (ทราย) /  Inthira Charoenpura (Sai)

 ละครเยาวชนส่งเสริมสังคมเรื่อง “หน้าต่างสีรุ้ง” คืออีกหนึ่งแนวทาง

ของส่ือบันเทิงที่ผู้ผลิตตั้งใจจะเป็นตัวเชื่อมโยงโลกของเยาวชนวันนี้กับโลก

ของผู้ใหญ่ที่นับวันจะขยับห่างกันมากขึ้นทุกทีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มา

แทรกกลางอย่างแนบเนียนให้กลับมามองเห็นความสำาคัญของกันและกัน 

และที่จำาเป็นอย่างหนึ่งละครเรื่องนี้อยากสร้างพื้นที่ในโลกของเด็กที่จะมี

ช่วงเวลาจำากัดอยู่เพียงระยะหน่ึงเท่านั้นให้พวกเขาเห็นภาพโลกอย่างที่ควร

จะเป็นได้สมบูรณ์ที่สุดทั้งมิตรภาพ,ธรรมชาติ,การเรียนรู้ที่จะปรับตัวในวัยที่

กำาลงัเปลีย่นแปลงทัง้กายภาพและความคดิรวมถงึการรูจ้กัแกป้ญัหาดว้ยเหตุ

และผลเปน็สำาคญั บรรยากาศชนบทยา่นชานเมืองหลวงจงึเหมาะสมทีจ่ะเปน็

ทีม่าของทอ้งเรือ่ง เพราะยงัมอียูจ่รงิทีเ่ดก็สมัผสัไดซ้ึง่ยงัคงความแตกตา่งกบั

สังคมเมืองหลวงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะครอบครัวพอเพียงที่มีแนวทาง

การดำารงชีวิตแบบที่เลือกแล้ว
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กลุ่มละคร

Drama and Series

บุญผ่อง
BOONPONG

  At the outset of World War II, Thailand became one of the 

battlegrounds in Asia. When the occupying Japanese army brought 

in prisoners of war to build a railway to neighboring Burma, more 

than 100,000 lives ended up being lost to build the infamous Death 

Railway and Bridge over the River Kwai. A noble, kind-hearted man, 

Boonpong Sirivejjapan, decided to risk his life for the sake of 

humanity, earning a page in the history books.

 Boonpong is a drama based on the true story of this 

internationally praised wartime hero. A long-established resident of 

Kanchanaburi who did business trading with the Japanese occupiers, 

his deeply rooted humanity compelled him to also smuggle medicines 

to the Allied prisoners of war whose forced labor in the tropical, 

malarial climate along the Death Railway would cause many to lose 

their lives. But because of Boonpong’s belief in humanity, he took 

action at risk not only to his own life, but also that of his wife Surat, 

his daughter Panee and every other member of his household.

 At the same time, amidst the atrocities of war, friendship 

blossomed between the young Panee and Miyoshi, a Japanese army 

officer. But the warmer this friendship became, the greater the 

danger that Boonpong’s secret acts of humanity would be exposed, 

and the chance that his family might have to pay with their lives. 

The acute drama of Boonpong,  the man whose humanity war could 

not extinguish.

ประเภท (Genre) : ดราม่า (Historical Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 14 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2556 (2013)

ดารานำา (Starring) : 

 เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ / Ruengsak Loychusak

 นุสบา ปุณณกันต์ / Nusba Punnakan

 พลอย ศรนรินทร์ / Ploy Sorn-narin

 ฮิโระ ซาโนะ / Hiro Sano

 ปีเตอร์ ธูนสตระ / Peter Toonstra

 คิริน ไซมอน ยัง / Kirin Simon Young

 ณัฏฐนันท์ เกียรติรดาฐนิต / Nattanan Kiatradathanit

 คาซุกิ ยาโนะ / Kazuki Yano

  

 “หนึ่งไม้หมอนคือหนึ่งชีวิตเชลย” 

 เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดขึ้นประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งใน

สมรภูมิรบอันร้อนระอุของสงครามมหาเอเชียบูรพากองทัพญ่ีปุ่นนำาเชลย

สงครามเดินทัพผ่านประเทศไทย เพ่ือสร้างทางรถไฟตัดเข้าโจมตีพม่าหลายชีวิต

ต้องสังเวยให้กับเส้นทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำาแควบุคคล

หนึ่งผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ทั่วโลกจารึกชื่อเขาไว้คือ ...บุญผ่อง... 

ชายไทยกับวีรกรรมหาญกล้า ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อรักษามนุษยธรรม 

 บุญผ่องละครที่สร้างจากเรื่องจริงของชายไทยผู้ได้รับการยกย่องจาก

นานาชาติว่าเป็น วีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่ 2 นายบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ 

คหบดีในจังหวัดกาญจนบุรีผู้มีจิตใจเปี่ยมมนุษยธรรมแม้จะทำาการค้ากับ

กองทัพญี่ปุ่นแต่กลับเสี่ยงชีวิต ลักลอบส่งหยูกยาอาหารและสิ่งของจำาเป็น

ใหกั้บหมอเวรีแ่ละเหล่าเชลยสมัพนัธมติรในค่ายเชลยสร้างสะพานแมน่้ำาแคว

และทางรถไฟสายมรณะเพียงเพราะเห็นแก่คุณค่าของทุกชีวิตทั้งผู้แพ้และ

ผู้ชนะบุญผ่องไม่เพียงเดิมพันด้วยชีวิตของตนเองแต่ยังมีชีวิตของสุรัติผู้เป็น 

ภรรยา ผณี ลูกสาวและครอบครัวสิริเวชชะพันธ์ทุกคนที่ต้องเสี่ยงภัยไปด้วย

 ทา่มกลางความโหดรา้ยทีม่นุษย์กระทำาตอ่กันระหว่างสงคราม มติรภาพ

ต่างวัย ระหว่างเด็กน้อยผณีและนายทหารญี่ปุ่นมิโยชิกลับเบ่งบานเสมือน

ดอกไมแ้ห่งมติรภาพ แตน่ั่นกห็มายถึงดาบปลายปนืทีจ่ะยอ้นกลบัมาครา่ชวีติ

บุญผ่องและครอบครัวได้ทุกขณะ
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กลุ่มละคร

Drama and Series

ไม้เท้าขาวกับเก้าอี้เข็น

  This series presents a love story of two people whom the society 

condemns as “missing” something. Ton is a blind man with a white 

walking stick, while Fah is a woman on a wheelchair (lower body 

disability). They have to prove to others and themselves that in the 

end, “value of a person does not depend on what we have or do 

not have, but depends on how much we give to others.”

ฝัน / เปลี่ยน / โลก

ผู้บริหาร เรื่องก็จะเข้าสู่เวทีที่ใหญ่มากขึ้นและเผยเนื้อหาหลักก็คือ การที่ 

The Change Company ได้รู้ถึง “แผนปฏิรูปมหาวิทยาลัย” ที่เหล่าผู้บริหาร

และกลุ่มการเมืองฮั้วกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ The Change จึงต้องหาทาง

ขดัขวางแผนนี้ไม่ใหบ้รรลไุด ้ซึง่วธิเีดยีวทีจ่ะชนะไดน้ัน้คอืรวมพลงักบัองคก์ร

ต่างๆและปลุกพลังของมวลชนในมหาวิทยาลัยให้ได้

 “We know that there are problems in our society, but how many 

of us dare to make a change?”

 The Change Company is a story of Ton’s freshman year. He and 

his new friends from various faculties form a group named “The 

Change Company” (in short “The Change”) which aims to change 

and improve social conditions. In the early episodes, problems are 

the ones surrounding university student’s life, especially what 

freshmen have to encounter...welcoming camp, clubs and outings. 

Yet, as they become more involved in organizations in the university 

such as student council and the university executives, The Change 

Company comes to know about the university reform plan drafted 

by the executives and political groups in order to gain personal 

benefits. They have to prevent this reform from being implemented 

and the only way to succeed is to join hands with otherorganizations 

in the university and raise awareness of the students.

ประเภท (Genre) : ดราม่า (Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 14 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2557 (2014)

ดารานำา (Starring) : 

 ชานน ริกุลสุรกาน (นน) / Chanon Rikulsurakarn (Non)

 กรกมล เจริญชัย (กิ๊ก) / Kornkamol Charoenchai (Kik)

 ยศวัศ สิทธิวงศ์ (เอ็ม) / Yosawas Sitthiwong (M)

 ณิชา คูวัธนไพศาล (หวาน)/Nicha Koowattanapaisarn (Whan)

 อิศระ มีสุวรรณ์ (เอิร์ธ) / Isara Meesuwan (Earth)

 “เรารู้ดีว่าสังคมมีปัญหา แต่จะมีสักกี่คนกันที่จะกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยน”

 “ฝัน / เปลี่ยน / โลก”  จะเป็นเรื่องชีวิตในปีแรกของการเป็นนักศึกษา

ของ“ต้น” ที่เข้ามาและได้พบเพื่อนใหม่จากคณะต่างๆจนรวมกันเป็นกลุ่ม 

The Change Company (เรียกสั้นๆว่า The Change) โดยมีความมุ่งหมาย

ที่จะเปล่ียนและแก้ปัญหาสังคมให้ดีข้ึน  ในช่วงแรกของเร่ืองยังคงเป็นปัญหา

ใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตนักศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะสิ่งที่เด็กปีหนึ่งเข้ามาแล้ว

ต้องเจอ อย่างรับน้อง งานชมรม ออกค่าย แต่ภายหลังเมื่อต้องไปเกี่ยวพัน

กับองค์กรในมหาวิยาลัยมากข้ึน อย่างองค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา คณะอาจารย์

THE CHANGE COMPANY

ประเภท (Genre) : ดราม่า (Drama)

ความยาว/จำานวนตอน (Length) : 50 mins x 6 episodes

ปีที่ออกอากาศ (Year) : 2557 (2014)

ดารานำา (Starring) : 

 อภิญญา สกุลเจริญสุข (สายป่าน) / Apinya Sakulcharoensuk

 อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ (อาร์) / Apinya Rungpitakmana  

 ละครเรื่องนี้นำาเสนอเรื่องราวความรักของคนสองคนท่ีสังคมตัดสินว่า

พวกเขา ‘ขาด’ อะไรบางอย่าง  ต้น เป็นชายหนุ่มที่ใช้ไม้เท้าขาว (ตาบอด) 

ส่วน ฟ้า คือหญิงสาวที่นั่งเก้าอี้เข็น  (พิการร่างกายท่อนล่าง) พวกเขาต้อง

พิสูจน์ให้ผู้อื่น รวมทั้งตัวของพวกเขาเองรู้ว่า สุดท้ายแล้ว ‘คุณค่าของคน

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เรามีหรือขาดอะไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราให้อะไรกับผู้อื่น

ได้มากแค่ไหน’ 
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