รายงานการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ในปี 2553

เรือ่ งที่ 1 ร้องเรียนรายการ “เทีย่ วเมืองไทยใน
1 นาที” ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การน�ำเสนอ
รายการมีรูปแบบเข้าข่ายเป็นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวเอกชน “รอยัล
ภูเก็ต มารีน่า” ซึ่งขัดต่อข้อบังคับฯ จริยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่รายการ
พ.ศ. 2552 ข้อ 6.6 “ผู้บริหารด้านข่าวและด้าน
รายการ พนักงาน และผูป้ ฏิบตั งิ านต้องไม่นำ� เสนอ
ข่าว รายงาน หรือจัดหาและผลิตรายการ เพือ่
เอือ้ ประโยชน์อย่างเปิดเผย หรืออย่างแอบแฝงหรือ
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจหรือทาง
การเมือง แก่บุคคล กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานใด
ในปี 2553 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข่าว รายงาน หรือรายการของ
ร้องเรียนจากประชาชนทั้งหมด 7 เรื่อง และเรื่อง องค์การ เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ตนและ
ที่คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตเสนอต่อผู้บริหาร พวกพ้อง”
ส.ส.ท. เพื่อพิจารณาอีก 1 เรื่อง ดังต่อไปนี้
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน เป็นอนุกรรมการตามกฎหมาย
ของคณะกรรมการนโยบาย ประกอบด้วยผู้แทน
กรรมการนโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ผู้แทนสมาคมวิชาชีพสื่อ ผู้แทนองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภค และผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
มีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนจากประชาชน
ที่เห็นว่ารายการที่เผยแพร่โดย ส.ส.ท. มีลักษณะ
ขัดหรือละเมิดต่อจริยธรรมของสือ่ ทัง้ นี้ โดยอาศัย
ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยจริยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ
พ.ศ. 2552 เป็นมาตรฐานในการพิจารณา
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เรือ่ งที่ 3 ร้องเรียนรายการ “เปิดปม” ออกอากาศ
เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2552
ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าได้รับหนังสือร้องเรียน
จากพราหมณ์ร่างทรง มีภูมิล�ำเนาในจังหวัด
นครราชสีมา ใจความสรุปว่า ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากไทยพีบีเอสที่ได้ไปถ่ายท�ำ
รายการ “เปิดปม” ในประเด็น “พระอินทร์
เรือ่ งที่ 2 ร้องเรียนรายการ “สถานีประชาชนสัญจร ฉกทอง” ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2552
ครัง้ ที่ 10 จังหวัดปราจีนบุร”ี ออกอากาศเมือ่ วันที่ โดยอ้างว่ารายการที่ออกอากาศไปคลาดเคลื่อน
28 สิงหาคม 2552
จากความจริง
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนได้รับหนังสือร้องเรียนจากญาติสนิท คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ของผู้ที่เห็นว่าพวกตนได้รับความเสียหายกรณี
จากประชาชน ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการ
เสนอรายการ “สถานีประชาชนสัญจร ครั้งที่ 1
ร้องเรียนที่เกินระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแพร่
จังหวัดปราจีนบุรี” ออกอากาศเมื่อวันที่ 28
ภาพออกอากาศ ทั้งยังเป็นเรื่องโต้เถียงทาง
สิงหาคม 2552 ว่าเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรม ไสยศาสตร์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้
และอาจจะเป็นการหมิ่นประมาทบุคคล
และเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่มีความเห็น
หลากหลาย จึงเห็นควรให้ยกค�ำร้อง
ในรายการดังกล่าวเป็นการติดตามความคืบหน้า
กรณีที่ชาวบ้านเคยร้องเรียนเรื่องฟาร์มเลี้ยงสุกร เรือ่ งที่ 4 ร้องเรียนรายการ “ความรูค้ อื ประทีป
ในชุมชนส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งเคยเสนอในรายการ
สูท่ ศวรรษใหม่” ตอน “ขยะรีไซเคิล” ออกอากาศ
สถานีประชาชนมาก่อนหน้านั้นแล้ว
เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2553
ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสได้รับการร้องเรียนจากผู้ชม
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน รายการ เกี่ยวกับการน�ำเสนอเนื้อหารายการ
จากประชาชนเห็นว่า การร้องเรียนกรณีนี้ไม่เป็น “ความรู้คือประทีป สู่ทศวรรษใหม่” ตอน “ขยะ
ไปตามระเบียบการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน รีไซเคิล” ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ว่ามี
จากประชาชน พ.ศ. 2551 เนื่องจากเป็นการ
การน�ำเสนอที่เข้าข่ายโฆษณาแฝง
ร้องเรียนเกินระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแพร่ภาพ
ออกอากาศ แต่เป็นกรณีที่ยังควรรับพิจารณา
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติให้แจ้งผลการ
จากประชาชน ได้พิจารณาโดยยึดหลักการตาม
พิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน และเสนอผู้บริหาร
ข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ
ส.ส.ท. ให้แจ้งต่อยังผู้ผลิตรายการเพื่อน�ำไปใช้
เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ
เป็นบทเรียนในการผลิตรายการต่อไป
พ.ศ. 2552 ข้อ 6.7 ความว่า “ผู้ปฏิบัติงานต้อง
อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการเชื่อว่าการ
ออกอากาศรายการดังกล่าวมิได้เป็นความตั้งใจ
ของผูบ้ ริหารหรือเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. ทีจ่ ะแสวง
ผลประโยชน์ใดๆ แต่เกิดจากความผิดพลาดใน
ระบบการพิจารณารับและการตรวจสอบรายการ
จึงได้เสนอมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความผิดพลาดเช่นนี้อีกต่อไป
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หลีกเลี่ยงและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบใน
การน�ำเสนอภาพ ข้อความ หรือสัญลักษณ์ของ
สินค้า บริการ เพื่อธุรกิจการค้า การส่งเสริม
การขาย การน�ำเสนอชื่อหรือสัญลักษณ์ของ
สินค้า บริการเพื่อธุรกิจการค้า อาจกระท�ำได้
เมื่อมีความจ�ำเป็นเพื่องานข่าวหรือรายการ แต่
ต้องปิดบัง ชื่อ ตราสินค้า สัญลักษณ์ เว้นแต่
สินค้าหรือบริการนั้นเป็นข่าว หรือภาพ ชื่อ
ตราสินค้าสัญลักษณ์ เป็นพื้นหลังที่ไม่โดดเด่น
ชัดแจ้ง และไม่ส่อว่าเป็นการเจตนา หรือการ
หลีกเลี่ยงเป็นเหตุสุดวิสัย”

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่
เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรม
ของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่
รายการ พ.ศ. 2552 แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ศ. 2551 จึงเห็นควร
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารน�ำไปพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และด�ำเนินการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการสอบสวนฯ เห็นว่า การที่นักข่าว
ไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำหรือร้องขอของผู้ร้องเรียน
โดยได้สัมภาษณ์แหล่งข่าวอื่นที่ไม่ใช่แกนน�ำของ
กลุ่มผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นการท�ำหน้าที่ตามปกติ
แต่อาจไม่ได้ระมัดระวังเพียงพอเรื่องการใช้ค�ำพูด
หรือน�ำ้ เสียง จึงอาจมีทา่ ทีไม่สภุ าพ ซึง่ คณะกรรมการ
ได้ตกั เตือนและก�ำชับกับนักข่าวซึง่ เป็นผูถ้ กู ร้องเรียน
ให้ระมัดระวังการใช้วาจา และท่าทีในการสื่อสาร
กับแหล่งข่าวหรือบุคคลภายนอก

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากเทปรายการ
หนังสือชี้แจงจากผู้ผลิตรายการ (บริษัท ป่าใหญ่
ครีเอชั่น จ�ำกัด) รวมทั้งค�ำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ผลิตไม่มีเจตนา
โฆษณาแฝง คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า
ผู้ผลิตรายการควรเพิ่มความระมัดระวังในการ
น�ำเสนอ จึงได้มีมติให้แจ้งผลการพิจารณาแก่
เรือ่ งที่ 6 ร้องเรียนรายการ “เวทีสาธารณะสัญจร”
ผู้บริหาร ส.ส.ท. เพื่อแจ้งให้ผู้ผลิตรายการทราบ ออกอากาศ เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2553
และน�ำไปใช้เป็นบทเรียนในการผลิตรายการต่อไป ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส ได้รับอีเมลจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จ�ำกัด ร้องเรียน
เรือ่ งที่ 5 ร้องเรียนกรณีนกั ข่าวแสดงกิรยิ าไม่สภุ าพ ว่า รายการ “เวทีสาธารณะสัญจร” ของไทยพีบเี อส
ต่อประชาชนทีม่ าร้องทุกข์
ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 มี
ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อ
เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พะยูนในจังหวัดตรังได้
วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ว่านักข่าวไทยพีบีเอส ละเมิดลิขสิทธิภ์ าพและเสียงสารคดีชดุ “Sea Series”
ภาคสนามได้ใช้กิริยาที่ไม่สุภาพต่อประชาชนที่มา ของ บจ.พาโนราม่าเวิลด์ไวด์
ร้องทุกข์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
เวลาประมาณ 13.00 น. บริเวณอาคารใบหยก 2 ผู้ผลิตรายการ “เวทีสาธารณะสัญจร” ได้ชี้แจง
ประตูน�้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ว่า ไม่ได้เป็นรายการที่หวังผลทางการค้าจึงเป็น
ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง
การกระท�ำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเข้าใจว่า ได้ขึ้น
เครดิตท้ายรายการบอกที่มาของภาพแล้ว ทีมงาน
ได้ยอมรับผิดต่อการกระท�ำดังกล่าวโดยผูร้ บั ผิดชอบ
ได้ตดิ ต่อกรรมการผูจ้ ดั การ บจ. พาโนราม่า เวิลดไวด์
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ซึ่งให้โอกาสเข้าพบเพื่อขอโทษและขอค�ำแนะน�ำ
โดยทาง บจ.พาโนราม่าฯ ไม่ติดใจเอาความ และ
ขอให้ทีมงานท�ำงานด้วยความระมัดระวัง เข้าใจ
ในกฎหมายลิขสิทธิ์ในการปฏิบัติงานต่อไป
คณะอนุกรรมการฯ ได้พจิ ารณาเห็นว่า การน�ำภาพ
และเสียงของผูอ้ นื่ มาใช้ในรายการโดยไม่ขออนุญาต
นอกจากเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นแล้ว ยังผิด
จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
กระท�ำผิดกฎหมายพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ ในฐานะ
สือ่ สาธารณะ ส.ส.ท. ควรก�ำหนดมาตรฐานเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานใหม่ มิให้เกิดการ
กระท�ำผิดซ�้ำอีก

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนเห็นว่า การน�ำเสนอข่าวในกรณี
ดังกล่าว เป็นการน�ำเสนอและอ้างอิงตามข้อมูล
จากกระทรวงสาธารณสุข แต่มีข้อผิดพลาดเรื่อง
การใช้ภาพประกอบ ซึ่งเมื่อพบข้อผิดพลาดก็ได้
แก้ไขข่าวให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว

เรือ่ งที่ 8 คณะอนุกรรมการ เสนอให้ผบู้ ริหาร
ส.ส.ท. พิจารณา – รายการ “ชัว่ โมงท�ำกิน”
ออกอากาศเมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2553
อนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ได้น�ำเสนอประเด็นข้อสงสัยต่อที่ประชุมว่ารายการ
“ชั่วโมงท�ำกิน” ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน
2553 ในประเด็นการน�ำเสนอเรื่อง “แหนมเนือง
เรือ่ งที่ 7 ร้องเรียนรายการ “ทีน่ ไี่ ทยพีบเี อส”
หนองคาย” มีเนื้อหาที่สงสัยว่าขัดต่อข้อบังคับ
ออกอากาศเมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2553
ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการ
ศูนย์เพือ่ นไทยพีบเี อสได้รบั อีเมลร้องเรียนจากบริษัท ผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 หรือไม่
อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด กรณีการน�ำ
เสนอรายงานข่าวของไทยพีบีเอส ในรายการ “ที่นี่ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาจากเทปรายการ
ไทยพีบีเอส” ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน
แล้วเห็นว่า การน�ำเสนอมีลกั ษณะคล้ายการโฆษณา
2553 เรื่องการระบาดของไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้น ประชาสัมพันธ์ให้กบั ร้านอาหาร ซึง่ หากวัตถุประสงค์
ในปีนี้ มีการน�ำเสนอข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข การน�ำเสนอรายการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ว่า การระบาดที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปัญหาการใช้
“แหนมเนือง” ที่เป็นอาหารพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น
ทรายอเบทที่ไม่มีคุณภาพในการก�ำจัดลูกน�้ำ
ก็ควรเสนอให้เห็นการผลิตของชาวบ้านทั่วไป
แต่รายการได้เสนอภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐน�ำถัง
แต่ในรายการดังกล่าวได้น�ำเสนอผลผลิตจาก
บรรจุผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ลาวีโต้ ขึ้นตั้งบนโต๊ะ ปรากฏ ร้านอาหารเพียงแห่งเดียว
ชื่อยี่ห้ออย่างชัดเจน แต่ในภาพข่าวเห็นเจ้าหน้าที่
หยิบซองทรายประเภททีมีฟอส (Temephos)
แต่เนือ่ งจากไม่มีบุคคลภายนอกร้องเรียนประเด็น
ก�ำจัดลูกน�้ำซึ่งเป็นคนละยี่ห้อกับลาวีโต้ และ
ดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการฯ และเป็นข้อสังเกต
ผู้ผลิตต่างบริษัทกัน การน�ำเสนอภาพดังกล่าว
ของอนุกรรมการเอง คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ส่ง
อาจท�ำให้ผู้ชมเข้าใจผิด และอาจเกิดความเสียหาย เรือ่ งให้ฝา่ ยบริหาร ส.ส.ท. ด�ำเนินการพิจารณาต่อไป
แก่ผลิตภัณฑ์และชือ่ เสียงของบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สอบสวนผู้เกี่ยวข้อง และ
สรุปรายงานน�ำเสนอต่อผู้อ�ำนวยการ ส.ส.ท.
เห็นว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากการประมาท
เลินเล่อ ขาดความรอบคอบและระมัดระวังในการผลิต
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