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การดําเนินงาน
ของ
คณะอนุกรรมการรั บและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน
ประจําปี พ.ศ. 2555
เรื่ องที่ 1 ร้ องเรี ยนรายการ “สถานีประชาชน” แพร่ภาพออกอากาศ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ว่ากระทํา
การขัดต่อข้ อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยจริ ยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552 ข้ อ. 5 จริ ยธรรมด้ านความสมดุล เป็ นธรรม
ข้ อร้ องเรี ยน กรรมการกลุม่ สหภาพแรงงาน อ้ อมน้ อย – อ้ อมใหญ่ มีหนังสือร้ องเรี ยนกรณีรายการสถานี
ประชาชน ออกอากาศประเด็นการพูดคุยสนทนาปั ญหาเรื่ องที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับแรงงานโดย ” ป้าแจ๋ว” จาก
โรงงาน “ไดนามิค” กรรมการกลุ่มผู้ร้อง ซึ่งมีความเดือดร้ อนเกี่ยวกับปั ญหาแรงงาน โดยออกอากาศ
ร่วมกับรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ผู้ร้องได้ ร้องเรี ยน เกี่ยวกับการ
ให้ เวลาไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ร่วมรายการที่มีตําแหน่งทางราชการกับผู้ร้องและผู้ร่วมรายการคนอื่นๆ
รวมถึงการจัดที่นงั่ เวทีไม่เหมาะสม มีความเหลื่อมลํ ้าและไม่เป็ นธรรมในพื ้นที่สื่อซึง่ ผิดหลักจริ ยธรรมด้ าน
ความสมดุล เป็ นธรรม
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชนได้ ตรวจสอบเทปรายการ
และพิ จารณาจากคําชี แ้ จงของเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับผิดชอบผลิ ตรายการ โดยที่ ประชุม ได้ ตัง้ คํ าถามเกี่ ยวกับ
การร้ องเรี ยนรายการสถานี ป ระชาชนว่ า ให้ นํ า้ หนั ก ของเวลาและการจั ด เวที ที่ นั่ ง ไม่ เ ป็ นธรรม
คณะอนุกรรมการฯ ได้ พิจารณา 2 ประเด็น คือ
1.) ฝ่ ายแรงงานไม่ได้ รับความเป็ นธรรมในการให้ ข้อมูลและการชีแ้ จง เพราะเวลาส่วน
ใหญ่เป็ นการชี ้แจงให้ ข้อมูลจากรัฐมนตรี และอธิบดี และเมื่อรวมเวลาชี ้แจงของฝ่ ายแรงงานแล้ วไม่ถึง
5 นาที ในรายการที่มีความยาวเกือบครึ่งชัว่ โมง โดยเฉพาะป้าแจ๋วได้ เวลาพูดประมาณ 1 นาทีเท่านั ้น
2.) การจัดเวทีของรายการสถานีประชาชน เห็นว่าฝ่ ายร้ องเรี ยนถูกกําหนดให้ นั่งแถว
หลังเจ้ าหน้ าที่กระทรวงแรงงานและผู้ติดตามรัฐมนตรี ซึ่งเป็ นการจัดเวทีที่สร้ างความเหลื่อมลํ ้าและไม่เป็ น
ธรรมบนพื ้นที่สื่อ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ ตรวจสอบเทปรายการแล้ วพบว่า ผู้ดําเนินรายการได้ ให้ เวลา
บางส่วนในการให้ ข่าวของรั ฐมนตรี ซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นแรงงาน ขณะที่ ฝ่ายกลุ่มสหภาพแรงงาน
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อ้ อมน้ อย – อ้ อมใหญ่ ได้ เวลาแสดงความคิดเห็นน้ อยกว่าเวลาที่ให้ กบั รัฐมนตรี จนดูเหมือนไม่มีความ
เสมอภาคกัน
มติท่ ีประชุม เสนอให้ ผ้ ูผลิตรายการนําเทปมาตรวจดูซํา้ เพื่อชีใ้ ห้ เห็นแนวการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องเรื่ องการจัดเวทีและการจัดเวลา แม้ วา่ จะมีข้อจํากัดระหว่างการผลิตแต่ก็ควรปรับปรุ ง เพราะ
ผู้ชมไม่ทราบข้ อจํากัด จึงให้ ตกั เตือนผู้ผลิตรายการในการทํารายการสด ระมัดระวังการเชิญแขกเข้ า
ร่วมรายการ ส่วนพิธีกรจําเป็ นต้ องมีความเชี่ยวชาญและทักษะที่สามารถแก้ ไขสถานการณ์ในภาวะคับขัน
และควบคุมรายการเพื่อให้ ข้อมูลได้ รอบด้ านมากขึ ้น
เรื่ องที่ 2
ร้ องเรี ยนรายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 ว่า
กระทําการขัดต่อข้ อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยจริ ยธรรม
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552 ข้ อ 7 จริ ยธรรมด้ านการเคารพศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์ ความเป็ นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิสว่ นบุคคล
ข้ อร้ องเรี ยน สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีหนังสือร้ องเรี ยนกรณี รายการที่นี่ไทยพีบีเอส โดย
บรรณาธิการข่าวและผู้สื่อข่าวเสนอสกู๊ปข่าว “ ห่วงพระสงฆ์กบั พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ “ ซึ่งมีเนื ้อหา
เกี่ยวกับความเสื่อมเสียในพระพุทธศาสนา เสนอภาพของพระ เณร ที่มีลกั ษณะกริ ยาท่าทางแสดง
ถึงอัตลักษณ์ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้สื่อข่าวได้ ใช้ ถ้อยคําและนํ ้าเสียงที่แสดงออกถึง
การละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ โดยใช้ คําว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” รวมถึงบทสัมภาษณ์รองอธิบดีสงฆ์
ท่านหนึง่ ที่เรี ยกบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศว่าเป็ น “พวกแอบจิต”
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชนได้ ตรวจสอบเทปรายการ
และพิจารณาคําชี ้แจงของบรรณาธิการข่าวและผู้สื่อข่าว โดยที่ประชุมได้ ตงั ้ คําถามเกี่ยวกับผู้สื่อข่าวใน
รายการว่าได้ ใช้ ถ้อยคํ า ภาษา และนํ า้ เสียง ที่ ให้ ความรู้ สึกละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์หรื อไม่
คณะอนุกรรมการ ฯ ได้ พจิ ารณา 4 ประเด็น คือ
1.) ภาษาที่ใช้ ในการรายงานข่าว โดยเฉพาะภาษาที่มีความอ่อนไหวด้ านศาสนาและ
วัฒนธรรม ทีมงานมีการทบทวนตรวจสอบก่อนออกอากาศหรื อไม่ ภาษาและถ้ อยคําเหมาะสมหรื อไม่
เหมาะสมประการใด
2.) ทีมงานมีความเข้ าใจ ในประเด็นที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมด้ านการเคารพศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์อย่างไร
3.) ทีมงานได้ เปิ ดโอกาสให้ ตวั แทนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้ แสดงทัศนะ
ความคิดเห็นบ้ างหรื อไม่
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4.) ภาพที่ นํามาจากสื่อออนไลน์ บางช่วงบางตอน ได้ รับการทบทวนพิจารณา
คัดเลือกก่อนนํามาออกอากาศหรื อไม่
คณะอนุกรรมการ ฯ ได้ พจิ ารณาเห็นว่า ทีมงานมีความกล้ าหาญที่นําประเด็นปั ญหาใน
วงการพระสงฆ์มาเสนอข่าว และแสดงถึงความรู้ และการแสวงหาข้ อมูลของทีมงานได้ มากพอสมควร
แต่ประเด็ น ที่ ถูกร้ องเรี ยนนัน้ ไม่ไช่ ประเด็ น การนํ าเสนอข่าว แต่ เป็ นปั ญ หาเรื่ อ งการใช้ คํ าสรรพนาม
ทังหลาย
้
ซึ่งเป็ นคําพูดของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ทีมงานจึงควรทําความเข้ าใจกับผู้ร้องเรี ยนว่าประเด็นหลัก
ของรายการคืออะไร และสิ่งที่มีการร้ องเรี ยนมานันจะได้
้
นําไปปรับปรุงต่อไป
มติท่ ีประชุม เห็นว่าคําชี ้แจงของผู้ดําเนินรายการที่นี่ไทยพีบีเอสมีความชัดเจน แต่
ให้ ระมัดระวังการใช้ ถ้อยคําภาษาไม่ให้ กระทบความรู้ สกึ ของบุคคลทัว่ ไป โดยต้ องรักษามาตรฐานการใช้
ภาษาให้ ถกู ต้ องและเหมาะสมเสมอ
้ อสังเกตกรณี สถานีไทยพีบีเอส ได้ ออกสปอตโฆษณา
เรื่ องที่ 3
มูลนิธิค้ มุ ครองผู้บริ โภค ตังข้
ทางสถานี ซึง่ มีข้อความขอบคุณผู้สนับสนุนจัดการประชุมในตอนท้ าย และมีลกั ษณะเป็ นการโฆษณา
การกระทําดังกล่าวขัดต่อ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มาตรา
11 วรรค 2 หรื อไม่
มูลนิธิค้ มุ ครองผู้บริ โภคได้ ตั ้งข้ อสังเกตกรณีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดงาน ASIA
MEDIA SUMMIT 2012 ที่โรงแรม เซนทาราแกรนด์ กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม
2555 และได้ ออกอากาศข้ อความขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในท้ ายสปอต ซึง่ เข้ าข่ายโฆษณาหรื อ
โฆษณาแฝงหรื อไม่

ข้ อร้ องเรี ยน

การวินิจฉัย
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชนได้ ตรวจสอบข้ อความ
ในสปอตที่ออกอากาศและพิจารณาคําชี ้แจงของเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบการจัดงานแล้ วได้ พิจารณาใน 3
ประเด็น คือ
1.) ผู้บริ หาร ส.ส.ท. มีความจําเป็ นต้ องขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอย่างไร
2.) หากมีความจําเป็ นต้ องรับเงินสนับสนุนส.ส.ท. มีมาตรการอย่างไรที่จะปกป้อง
ความอิสระในวิชาชีพ หรื อจริ ยธรรมสื่อสาธารณะหรื อไม่
3.) ลัก ษณะการเสนอข้ อ ความขอบคุณ ท้ า ยสปอต ถื อ เป็ นการโฆษณาหรื อ
โฆษณาแฝงหรื อไม่
คณะอนุกรรมการ ฯ ได้ พิจารณาเทปสปอตโฆษณาและการชีแ้ จงของผู้ดําเนินงาน
ได้ ข้อเท็จจริ งว่าการออกสปอตประกาศดังกล่าวเพื่อให้ สาธารณชนมีส่วนร่ วมกับงานดังกล่าว โดยไม่
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เฉพาะเจาะจงผู้ใดผู้หนึง่ ผู้ดําเนินงานได้ ขอการสนับสนุนจากหลายสิบหน่วยงาน แต่ได้ รับการตอบรับ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานเท่าที่ปรากฎในท้ ายสปอต โดยได้ คํานึงถึงประโยชน์ที่สงั คมไทยจะ
ได้ รับในภาพรวม
ที่ ประชุมได้ เสนอว่าหากต้ องการงบประมาณสนับสนุนควรหาวิธีอื่นที่เหมาะสม
ประเด็นปั ญหาอยูท่ ี่การแสดงชื่อผู้สนับสนุนบนหน้ าจอถี่บอ่ ยเกินควรหรื อไม่ และควรพิจารณาหน่วยงาน
สนับสนุนที่ไม่มีผลกระทบต่อสังคม
มติในที่ประชุม ให้ ทําหนังสือตักเตือนผู้จัดการประชุม AMS โดยคํานึงถึงการขอ
สนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร ที่ไม่มีพฤติกรรมการผลิตกระทบต่อชุมชนต่างๆ และให้ ระมัดระวังการ
ขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีความละเอียดอ่อนต่อการสร้ างมีผลกระทบทางลบต่อสังคม และ
เสนอให้ รวบรวมรายชื่ อหน่วยงานที่ มีปัญหาทางสังคม หรื อที่มี ลักษณะขาดความเป็ นกลาง เพื่อ
หลีกเลี่ยง การขอสนับสนุนโดยไม่จําเป็ น
เรื่ องที่ 4
การร้ องเรี ยน “รายการหนูน้อยจ้ าวเวหา” เผยแพร่ ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2555 ว่ากระทําการขัดต่อข้ อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้ วย
จริ ยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552 ข้ อ 6 จริ ยธรรมด้ านความเป็ น
อิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
ข้ อร้ องเรี ยน คณะอนุกรรมการ ฯ ได้ รับ การตัง้ ข้ อสัง เกตจากสมาชิ กสภาผู้ชมผู้ฟัง รายการ กรณี
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกอากาศ “รายการหนูน้อยจ้ าวเวหา” เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2555 เวลา 14.00
น. โดยผู้ดําเนินรายการนําเสนอเนื ้อหาในลักษณะส่งเสริ มภาพลักษณ์ ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต โรงงาน
ไฟฟ้าถ่านหิ น อํ าเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง กล่าวถึงบรรยากาศรอบๆ โรงไฟฟ้าว่า “มีอากาศ
สะอาดสดชื่น” เท่ากับรับรองการทํางานของไฟฟ้าฝ่ ายผลิตในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม รวมทัง้
นําเสนอสกู๊ปการทํางานของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตเป็ นเวลาหลายนาที
การวินิจฉั ย คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องจากประชาชนได้ ตรวจสอบเทปรายการและได้
พิจารณาจากคําชี ้แจงของผู้ผลิตรายการ คณะอนุกรรมการฯได้ พิจารณาใน 3 ประเด็น คือ
1.) มีหลักเกณฑ์การเลือกพื ้นที่การทํากิจกรรมอย่างไร
2.) พื ้นที่ที่จดั รายการเป็ นพื ้นที่ที่มีความขัดแย้ งหรื อไม่ ได้ ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งหรื อไม่
และได้ ดําเนินการอย่างไร
3.) ผลการตรวจสอบ ข้ อเท็จจริ งเป็ นอย่างไร
คณะอนุกรรมการฯ ได้ ฟังข้ อชีแ้ จงจากผู้ผลิตรายการแล้ วมีความเห็นว่า ผู้บริ หารสํานัก
รายการยอมรับว่าทีมงานขาดความรู้ความเข้ าใจต่อปั ญหามลพิษทางอากาศ ขาดการให้ ข้อมูลที่รอบด้ าน
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วิธีการนําเสนอทําให้ สาธารณชนเข้ าใจว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับรองความปลอดภัยของสถานที่
ดังกล่าว แต่ก็ได้ ตรวจสอบแล้ วไม่พบว่าทีมงานมีเจตนาละเมิดต่อข้ อบังคับด้ านจริ ยธรรมว่าด้ วยวิชาชีพ
สื่อ หรื อมีเจตนาประชาสัมพันธ์สถานที่ ทั ้งนี ้ ผู้บริ หารสถานีไทยพีบีเอสได้ ทําหนังสือตักเตือนทุกฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้ องกรณีการนําเสนอรายงานในลักษณะประชาสัมพันธ์สถานที่เป็ นเวลาหลายนาที ให้ กบั องค์กรที่
เป็ นปั ญหาทางสังคมแล้ ว จึงสัง่ ห้ ามมิให้ กระทําการเช่นนันอี
้ กและได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิสําหรับการจัด
“รายการหนูน้อยจ้ าวเวหา” แล้ ว
มติท่ ี ป ระชุ ม เห็ น เป็ นเอกฉัน ท์ ว่ า รายการดัง กล่ า วมี เ นื อ้ หาสนับ สนุน กิ จ การที่ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างชัดเจน ถือว่าเป็ นการขัดข้ อบังคับองค์การฯว่าด้ วยจริ ยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับ
การผลิตและเผยแพร่ รายการ ผู้ดําเนินรายการควรมีมาตรการให้ ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบโดยใช้ เวที
รายการเปิ ดบ้ านไทยพีบีเอสเป็ นสื่อกลางและเผยแพร่ ความเห็นจากผู้ที่ได้ รับผลกระทบ อันเป็ นการให้
โอกาสผู้ที่ได้ รับผลกระทบมีเวทีแสดงความคิดเห็น และให้ โอกาสการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต อําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง เป็ นฝ่ ายชี ้แจง เพื่อลดความขัดแย้ งทางสังคม
เรื่ องที่ 5
ร้ องเรี ยนเรื่ องการเผยแพร่ ประเด็นข่าวของ บริ ษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
(บวท.) ผ่านสถานีไทยพีบีเอส ระหว่างวันที่ 5 – 27 กรกฎาคม 2555 ซึง่ ในบางประเด็นที่นําเสนอไม่
ตรงกับ ข้ อ เท็ จ จริ ง ทํ า ให้ เกิ ด ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รและต่ อ ความเชื่ อ มั่น ของ
สายการบิน อันเป็ นผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ
ข้ อร้ องเรี ยน บริ ษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) มีหนังสือร้ องเรี ยนกรณีการออกอากาศ
เสนอข่าวภาคคํ่าระหว่างวันที่ 5 – 27 กรกฎาคม 2555 อย่างต่อเนื่อง โดยร้ องเรี ยนถึงการถูกพาดพิงใน
ประเด็นข่าว 3 ประเด็น คือ
1.) ประเด็นที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะตรวจสอบเพิม่ เติมเกี่ยวกับการขัดข้ อง
ของระบบไฟฟ้าจ่ายระบบประมวลผลเรดาร์ ออกอากาศข่าวภาคคํ่า เวลา 19.00 น. วันที่ 5 และ 26
กรกฎาคม 2555
2.) ประเด็น บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทอท. ไม่จําเป็ นต้ องสร้ างรันเวย์
ที่ 3 หาก กบว. มีการบริ หารจัดการจราจรทางอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ ออกอากาศในข่าวภาค
คํ่าเวลา 19.00 น. วันที่ 12 และ 25 กรกฎาคม 2555
3.) ประเด็น สตง. ตัง้ ข้ อสังเกตว่าการจัดหาเรดาร์ 6 ชุด สําหรับใช้ งานที่ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองและติดตัง้ ใช้ งานที่ส่วนภูมิภาคมีความล่าช้ าจึงอาจเป็ นเหตุให้ เกิดปั ญหาการขัดข้ องของ
ระบบไฟฟ้าจ่ายระบบประมวลผลเรดาร์
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การวินิจฉัย
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน ได้ ตรวจสอบเทปรายการ
ข่าวดังกล่าว และได้ พิจารณาคําชี ้แจงของทีมงานกองบรรณาธิการข่าวประเด็นเกี่ยวกับการร้ องเรี ยนของ
บริ ษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ดังนี ้
1.) การปิ ดซ่อมรันเวย์ฝั่งตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากรันเวย์ชํารุด ทําให้
มีการพูดถึงการก่อสร้ างรันเวย์ที่ 3 มูลค่า 1.3 หมื่นล้ านบาท ซึ่งระหว่างหาข้ อมูลมีความเห็นจากฝ่ ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องถึงความจําเป็ นในการสร้ างรันเวย์ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับสนามบินฮ่องกงและสนามบินคันไซญี่ปนุ่ ที่ยงั มีเพียง 2 รันเวย์ สภาพภูมิประเทศยังเป็ นเกาะ การขึ ้นลงของเครื่ องบินมีความยากลําบาก
กว่าเมื่อเที ยบกับสนามบินสุวรรณภูมิ จึงมีการนําเสนอความเห็นของกรรมาธิ การคมนาคม วุฒิสภา
(นายประสงค์ ตัณมณีวฒ
ั น) ถึงความจําเป็ นต้ องมีรันเวย์ที่ 3 คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน ขณะเดียวกันได้
รายงานถึงประสิทธิภาพการทํางานของ บวท. โดยเปรี ยบเทียบกับสนามบินฮ่องกง และญี่ปนุ่ ระหว่าง
นี ผ้ ้ ูสื่ อ ข่ า วพยายามติ ด ต่ อ น.ต.ประจัก ษ์ สัจ จโสภณ กรรมการผู้อํ า นวยการใหญ่ บวท. เพื่ อ ขอ
คําอธิบายหลักการทํางานแต่ได้ รับการปฏิเสธ จึงได้ ออกอากาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
2.) ระหว่างปิ ดรันเวย์ 1 รันเวย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ เกิดปั ญหาจอเรดาร์
ของ บวท. ขัดข้ องนานนับ 1 ชัว่ โมง ทําให้ เครื่ องบินจํานวนมากต้ องบินวน หรื อก็ไปลงสนามบินอื่น เมื่อ
ตรวจสอบข้ อ มูล พบว่ า เป็ นปรากฎการณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ น้ ในสนามบิ น ที่ เ ป็ นมาตรฐานสากล ดัง นั น้
กองบรรณาธิการข่าวจึงนําเสนอรายงานปั ญหาการควบคุมการจารจรทางอากาศภายใต้ การควบคุมของ
กบว. ในวันที่ 25 ก.ค.2555 โดยเสนอรายงานจาก กบว. ที่ส่งชี ้แจงไปให้ คณะอนุกรรมาธิการคมนาคม
ทางอากาศวุฒิสภา พร้ อมสัมภาษณ์ อธิบดีกรมการบินพลเรื อน นายกสมาคมนักบินไทย รักษาการ
ผู้ว่าการ สตง. และมีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานถึงปั ญหาผลกระทบจาก
ระบบเรดาร์ วิทยุการบินฯ โดยเฉพาะนายกสมาคมนักบิน ไทย ซึ่งกัปตันบริ ษัทการบิน ไทย กล่าวถึง
ประสิทธิภาพของ กบว. ที่ควรมีมากกว่านี ้
3.) วันที่ 26 ก.ค. 2555 สถานีไทยพีบีเอสช่วงข่าวภาคคํ่า ได้ นําเสนอปั ญหาการ
ขัดข้ องของจอเรดาร์ ของ กบว. โดยนําคําชี ้แจงของ น.ต. ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
กบว. ต่อคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. พร้ อมปล่อยเสียงคําให้ สมั ภาษณ์ของ น.ต. ประจักษ์ สัจจโสภณ ซึง่ มี
เนื ้อหาที่ไม่ได้ ระบุวา่ สตง. จะเข้ ามาตรวจสอบเพิม่ เติมการขัดข้ องดังกล่าว
คณะอนุกรรมการฯ ได้ รับฟั งคําชี ้แจงจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ได้ พิจารณาให้ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้ องติดต่อกับฝ่ ายบริ ษัท วิทยุการบินฯ จํากัด เพื่อขอข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําข่าวให้ เที่ยงตรง
มากขึ ้น ในการพิจารณาครัง้ นี ้ทีมงานยอมรับว่ามีประเด็นที่ บริ ษัท วิทยุการบินฯ จํากัด อ้ างถึงความ
สมดุลการเข้ าถึงแหล่งข่าวซึง่ จะมีการปรับปรุ ง โดยทีมข่าวจะติดต่อกับวิทยุการบินเพื่อทําการเข้ าใจและ
ดําเนินการต่อไป
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ที่ ป ระชุม ได้ พิ จ ารณาข้ อ บัง คับ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย ว่าด้ วยจริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ข้ อ 4.1
/ 4.2 / 4.3 เกี่ยวกับจริ ยธรรมด้ านความถูกต้ อง เที่ยงตรง ข้ อ 5 เกี่ยวกับจริ ยธรรมด้ านความสมดุล
เป็ นธรรม และข้ อ 10.2 การเสนอข่าว ร ายงาน หรื อรายการที่มีการกล่าวหาบุคคล กลุม่ บุคคล นิติ
บุคคล ต้ องระลึกเสมอว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาต้ องได้ รับสิทธิและโอกาสที่จะโต้ ตอบข้ อกล่าวหา ในข่าว ใน
รายงานหรื อในรายการเดียวกัน และในเวลาที่สมควร
ดังนั ้น การพิจารณาประเด็นการร้ องเรี ยนนี ้เป็ นเรื่ องการสอบข้ อเท็จจริ งและเป็ นเรื่ อง
ต้ องมีมติอย่างไรแจ้ งให้ ฝ่ายข่าวรับทราบ ซึง่ ข้ อเท็จจริ งพบว่ามีการยอมรับว่ามีความบกพร่องความสมดุล
ในเรื่ องความเที่ยงตรงและในเรื่ องของการปฏิบตั ิเป็ นธรรมในการให้ โอกาสตอบโต้ กบั ผู้ที่ถกู กล่าวหาตาม
ความผิดตามข้ อบังคับฯ ดังกล่าว จึงเห็นควรให้ สิทธิบริ ษัท วิทยุการบินฯ จํากัดมีโอกาสโต้ แย้ งชีแ้ จง
และควรตักเตือนให้ ระมัดระวังการทําข่าวด้ วยความเป็ นธรรมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู สียหายได้ ชี ้แจงให้ ข้อมูลอีก
ด้ านหนึ่ง
มติท่ ปี ระชุม ข้ อเท็จจริ งนี ้ชัดเจนมาก ขอให้ ทีมงานชี ้แจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย และชีแ้ จงให้ ฝ่ายที่ เกี่ ยวข้ องทราบต่อไป พร้ อมทัง้ ให้ ทําหนังสือ
ตัก เตื อ นผู้ร ายงานข่ า วและผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งระมัด ระวัง เรื่ อ งการเสนอข่า วรอบด้ า นมากขึ น้ ให้ ที ม งาน
ประสานงานติดต่อกับผู้ร้องในการดําเนินการแก้ ไขปั ญหาโดยให้ โอกาสและสิทธิที่จะโต้ ตอบชี ้แจงและให้
ฝ่ ายข่าวดําเนินการแก้ ไขปั ญหาและหาข้ อเท็จจริ งต่อไป
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