บันทึกผลการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
เลขที่ กน.อพร.RC 001/2555: วันที่ 29 กันยายน 2555
ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับและพิ จารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน พ.ศ.2553
โดยคณะอนุกรรมการรับและพิ จารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
2.รายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 บรรณาธิการและผูส้ ่อื ข่าวเสนอเนื้อหา
เกีย่ วกับความเสื่อมเสียของพุทธศาสนา เสนอภาพพระภิกษุ สามเณร โดยใช้ถอ้ ยคํานํ้าเสียงทีแ่ สดงออกถึง
การละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์
เรื่องที่ 2.ผู้ชมได้ร้องเรียนรายการ “ที่ นี่ไทยพีบีเอส” ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 ว่า
บรรณาธิการข่าวและผูส้ ่อื ข่าวเสนอสกู๊ปข่าว “ห่วงพระสงฆ์กบั พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ” ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความเสื่อมเสียในพุทธศาสนา โดยเสนอภาพของพระภิกษุ สามเณร ที่มีลกั ษณะกิริยาท่าทาง
แสดงออกถึง อัต ลัก ษณ์ ข องบุ ค คลที่มีค วามหลากหลายทางเพศ ซึ่ง ผู้ส่ือ ข่า วได้ใ ช้ถ้อ ยคํ า และนํ้ า เสีย ง
แสดงออกถึงการละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ โดยใช้คําว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” รวมถึงบทสัมภาษณ์
แหล่งข่าวที่เรียกบุคคลที่มคี วามหลากหลายทางเพศว่าเป็ น “พวกแอบจิต” กรณีดงั กล่าวผูร้ อ้ งเรียนขอให้
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของบรรณาธิการข่าวและผูส้ ่อื ข่าว ในการนําเสนอเนื้อหาข่าวด้วยภาพ และถ้อยคํา
ทีส่ ร้างความเสียหายและละเมิดสิทธิมนุ ษยชนของบุคคล ทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศเพื่อรักษามาตรฐาน
การผลิตและแสดงความรับผิดชอบต่อจริยธรรม และจรรยาบรรณของสือ่ สาธารณะ
คณะอนุกรรมการฯรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา:
การประชุมคณะอนุ กรรมการฯ ครัง้ ที่ 3/2555 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555
คณะอนุกรรมการฯพิ จารณาเรื่องร้องเรียน:
การประชุมคณะอนุ กรรมการฯ ครัง้ ที่ 4/2555 เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
คณะกรรมการนโยบายรับรองการพิ จารณาของคณะอนุกรรมการฯ:
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครัง้ ที่ 5 /2555 เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
ข้อพิ จารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุ กรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาในประเด็นว่ากรณีการ
กระทําดังกล่าว ถือเป็ นการขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่
รายการ พ.ศ.2552 ข้อ 7 จริยธรรมด้านการเคารพศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ ความเป็ นส่วนตัว และการ
คุม้ ครองสิทธิสว่ นบุคคล ดังต่อไปนี้หรือไม่

-ข้อ 7.1 เรือ่ ง “การปฏิบตั งิ านในทุกขัน้ ตอน การผลิตรายการในทุกรูปแบบ ต้องเคารพศักดิ ์ศรีความ
เป็ นมนุ ษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่เสียดสีบุคคล กลุ่มบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิน่ กําเนิด เชือ้
ชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดทางการเมืองทีไ่ ม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญ”
-ข้อ 7.2 “การนํ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ต้องดําเนินการอย่างเคารพ
ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ รวมทัง้ สิทธิเสรีภาพในการรับรูข้ องประชาชน แต่ต้องมีเหตุผลและคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับบรรทัดฐานค่านิยมของสังคม และเพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา”
คณะอนุ กรรมการฯพิจารณาจากหนังสือร้องเรียน หนังสือชี้แจง และรับฟงั คําชี้แจงเพิม่ เติมจาก
บรรณาธิการข่าวและผูส้ อ่ื ข่าวแล้ว ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
1.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าว โดยเฉพาะที่มคี วามอ่อนไหวด้านศาสนาและวัฒนธรรม ทีมงานมี
การตรวจทานก่อนออกอากาศหรือไม่ ภาษาและถ้อยคําเช่นใด เหมาะสมหรือไม่ มีการทบทวนประการใด
2.ทีม งานมีค วามเข้า ใจในประเด็น ที่เ กี่ย วกับ จริย ธรรม การเคารพศัก ดิศ์ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ใ น
จริยธรรมข้อ 7 ว่าด้วยภาษา เพศสภาพ เพศวิถอี ย่างไรบ้าง
3.ทีมงานได้เปิ ดโอกาสให้ตวั แทนของผูท้ ม่ี คี วามหลากหลายทางเพศ ได้แสดงทัศนะความคิดเห็น
บ้างหรือไม่
4.ภาพที่ไ ด้จ ากสื่อ ออนไลน์ บ างช่ ว ง บางตอน มีก ารทบทวนพิจ ารณาคัด เลือ กก่ อ นนํ า มาใช้
ออกอากาศหรือไม่
ทีป่ ระชุมเห็นว่า ทีมงานมีความกล้าหาญทีน่ ําประเด็นปญั หาวงการพระสงฆ์มานําเสนอ การแสวงหา
ข้อมูลทําได้ดี สามารถนํ าเสนอได้รอบด้าน ส่วนประเด็นการร้องเรียนเกีย่ วกับการใช้คําสรรพนาม ไม่ได้มา
จากผูส้ อ่ื ข่าวแต่เป็ นคําให้สมั ภาษณ์ของแหล่งข่าว
อนุ กรรมการฯ จึงมีมติให้ยกข้อร้องเรียน แต่ขอให้ทีมงานระมัดระวังการใช้ถ้อยคําภาษา ไม่ให้
กระทบความรู้สกึ ของบุคคลทัวไป
่ และต้องรักษามาตรฐานการใช้ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสม และให้
ทีมงานทําความเข้าใจกับผูร้ อ้ งเรียนว่า ประเด็นหลักทีน่ ําเสนอคืออะไร และจะนําข้อร้องเรียนไปปรับปรุงการ
นํ าเสนอข่าวต่อไป ขณะเดียวกันให้คณะกรรมการบริหารฯ เร่งจัดทําสไตล์บุ๊ค สําหรับนํ ามาใช้ร่วมกันของ
ทางสถานีให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้คาํ นึงถึงความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อทาง
ลัทธิ ศาสนา รสนิยม และชาติพนั ธุ์
ผลการพิ จารณา (มติ รบั รองโดยคณะกรรมการนโยบาย)
คณะกรรมการนโยบายรับรองรายงานของอนุกรรมการรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน
นางสลิลโรจน์ โชติลภัส

เลขานุการอนุกรรมการ ผูบ้ นั ทึก

รศ. มาลี บุญศิรพิ นั ธ์

ประธานอนุกรรมการฯ ผูต้ รวจสอบ

