บันทึกผลการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
เลขที่ กน.อพร.RC 001/2555: วันที่ 29 กันยายน 2555
ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับและพิ จารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน พ.ศ.2553
โดยคณะอนุกรรมการรับและพิ จารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

เรื่องร้องเรียน 1.รายการ “สถานี ประชาชน” ออกอากาศเมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2555
ร้องเรียนกรณีผจู้ ดั รายการให้เวลาการออกอากาศไม่เท่าเทียมกัน
การจัดทีน่ งเวที
ั ่ ไม่เหมาะสมมีความเหลื่อมลํ้าไม่เป็ นธรรมในพืน้ ทีส่ อ่ื
เรื่องที่ 1.ผูช้ มได้ร้องเรียนรายการ “สถานี ประชาชน” ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ว่าผูด้ าํ เนิน
รายการได้ให้เวลาไม่เท่าเทียมกันระหว่างผูร้ ่วมรายการทีม่ ตี ําแหน่ งทางราชการกับผูร้ อ้ งและผูร้ ่วมรายการ
อื่นๆ การจัดทีน่ งเวที
ั ่ ไม่เหมาะสม มีความเหลื่อมลํ้าและไม่เป็ นธรรมในพืน้ ทีส่ อ่ื
คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา:
การประชุมคณะอนุ กรรมการฯ ครัง้ ที่ 3/2554 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555
คณะอนุกรรมการฯ พิ 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 พิจารณาในประเด็นว่าการนํ าเสนอ
รายการในลัก ษณะดังกล่าว เข้าข่า ยเป็ นการไม่ใ ห้ค วามเป็ นธรรมเรื่องเวลาและการจัดพื้นที่ส่อื ขัดต่ อ
ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.2552 ข้อ 5 จริยธรรม
ด้านความสมดุลเป็ นธรรม ในข้อ 5.2 หรือไม่
- ข้อ 5.2 เรื่อง “ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องเคารพสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการให้สมั ภาษณ์หรือการร่วมรายการ
และต้องใช้วจิ ารณญาณในการแจ้งการปฏิเสธในรายการ ซึง่ การปฏิเสธดังกล่าวต้องไม่เป็ นเหตุให้ยบั ยัง้ การ
เชิญบุคคลอื่นหรือคู่กรณีทม่ี ปี ระเด็นขัดแย้งกันมาออกอากาศ หรือมาแสดงทัศนะ ในกรณีเช่นนี้ผสู้ มั ภาษณ์
ต้องทําหน้ าที่อย่างเป็ นธรรม”

คณะอนุ กรรมการฯพิจารณาจากหนังสือร้องเรียน หนังสือชี้แจงของเจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบผลิต
รายการ และคําชี้แ จงเพิ่มเติม จากผู้บ ริห ารผู้ค วบคุมดูแ ลงานด้า นรายการแล้ว ได้พิจ ารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. ผูร้ อ้ งเรียน (ฝา่ ยแรงงาน) ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในการให้ขอ้ มูลและชีแ้ จง เพราะเวลาส่วนใหญ่
เป็ นการชีแ้ จงให้ขอ้ มูลทางด้านรัฐมนตรีและอธิบดี เมื่อรวมเวลาของผูร้ อ้ งเรียนแล้วไม่ถงึ 5 นาที ในรายการ
ทีม่ คี วามยาวเกือบครึง่ ชัวโมง
่
โดยเฉพาะผูร้ อ้ งเรียนได้เวลาพูดประมาณ 1 นาที ซึง่ ผิดหลักจริยธรรมเรื่อง
ความสมดุลและเป็ นธรรมหรือไม่
2. ในการจัดเวทีของรายการสถานีประชาชน ทีฝ่ า่ ยผูร้ อ้ งเรียนถูกจัดไปไว้ดา้ นหลังๆ โดยเจ้าหน้าที่
กระทรวงแรงงานผูต้ ดิ ตามรัฐมนตรีนงแถวหน้
ั่
าๆ เป็ นการจัดเวทีทเ่ี หมาะสมหรือไม่ เป็ นการสร้างบรรยากาศ
ทีท่ าํ ให้เกิดความรูส้ กึ ไม่เท่าเทียมและถูกกดทับจากผูม้ อี าํ นาจหรือไม่
3. ในช่วงเวลาการให้ขอ้ มูลของรัฐมนตรี ทีก่ ล่าวกับตัวแทนสหภาพแรงงานทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงทีว่ ่า “ผมรู้
ว่าบ้านคุณอยู่ท่ไี หน” เป็ นคําพูดที่สะกิดใจผูด้ ําเนินรายการหรือไม่ ในประเด็นการให้ความรูส้ กึ ว่าเป็ นการ
แฝงการขมขูห่ รือไม่
ทีป่ ระชุมเห็นว่าผูด้ ําเนินรายการควรนําเทปรายการมาดูซ้ําเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ทัง้ ในการจัดเวที
และการจัดสรรเวลาให้กบั ผูร้ ่วมรายการทุกฝา่ ย แม้ว่าการจัดเวทีจะมีขอ้ จํากัดเรื่องสถานทีท่ ค่ี ่อนข้างมีพน้ื ที่
จํากัด แต่ผูจ้ ดั สามารถแก้ไขด้วยการจัดที่นัง่ ให้ผูเ้ ข้าร่วมรายการมีความรูส้ กึ เท่าเทียมกันได้ เช่น ให้ผูน้ ํ า
แรงงานนัง่ คู่กบั รัฐมนตรี แทนที่จะให้ผนู้ ํ าแรงงานนัง่ ด้านหลังข้าราชการและผูต้ ดิ ตามรัฐมนตรี เพราะผูช้ ม
ทางบ้านไม่ทราบข้อจํากัด และผูจ้ ดั ไม่สามารถชีแ้ จงกับผูเ้ ข้าร่วมรายการทุกคนได้ เช่นเดียวกับประเด็นเรื่อง
เวลา ทีใ่ ห้ทางฝา่ ยผูน้ ําแรงงานน้อยกว่ารัฐมนตรีและคนของภาครัฐ
ในส่วนของพิธกี รจะต้องสามารถแก้ไขสถานการณ์ในภาวะคับขัน โดยเฉพาะในกรณีท่เี ชิญแขกที่
เป็ นคูก่ รณีความขัดแย้งกันอยู่ และควรมีความรอบรูแ้ ละมีขอ้ มูลรอบด้านเพือ่ ให้การทําหน้าทีค่ วบคุมประเด็น
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผูด้ าํ เนินรายการควรให้เวลากับผูร้ ว่ มรายการอย่างเท่าเทียมกัน
คณะอนุ กรรมการฯ จึงมีมติให้ตกั เตือน และต่อไปให้ปฏิบตั ติ ่อแขกรับเชิญเข้าร่วมรายการอย่างเท่า
เทียมกัน
ผลการพิ จารณา (มติ รบั รองโดยคณะกรรมการนโยบาย)
คณะกรรมการนโยบายรับรองรายงานของอนุกรรมการรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน
นางสลิลโรจน์ โชติลภัส

เลขานุการอนุกรรมการ ผูบ้ นั ทึก

รศ. มาลี บุญศิรพิ นั ธ์

ประธานอนุกรรมการฯ ผูต้ รวจสอบ

