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

5. รายการ “ข่าวภาคคํา่ ” ออกอากาศระหว่างวันที่ 5–27 กรกฎาคม 2555 กรณีนําเสนอประเด็นข่าวของ
บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ไม่ตรงข้อเท็จจริงทําให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กรและต่อความเชื่อมันของสายการบิ
่
น
เรื่องที่ 5.ได้รบั การร้องเรียนจากผู้เสียหายรายการ “ข่าวภาคคํา่ ” การเผยแพร่ประเด็นข่าวของบริษทั
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ระหว่างวันที่ 5–27 กรกฎาคม
2555 มีบางประเด็นนําเสนอไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทําให้เกิดผลกระทบเชิงภาพลบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ประกอบด้วย
1.ประเด็นทีส่ าํ นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะตรวจสอบเพิม่ เติมเกีย่ วกับการขัดข้องของระบบ
ประมวลผลเรดาห์ ออกอากาศข่าวภาคคํ่า เวลา 19.00 น. วันที่ 5 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
2.ประเด็นที่บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทอท.ไม่จําเป็ นต้องสร้างรันเวย์ท่ี 3 หาก
บวท. มีการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ออกอากาศข่าวภาคคํ่าเวลา 19.00 น. วันที่
12 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
3.ประเด็นที่ สตง. ตัง้ ข้อสังเกตว่าการจัดหาเรดาห์ 6 ชุด สําหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
และติดตัง้ ใช้งานที่ส่วนภูมภิ าคมีความล่าช้า จึงอาจเป็ นเหตุให้เกิดปญั หาการขัดข้องของระบบไฟฟ้าจ่าย
ระบบประมวลผลเรดาห์
คณะอนุกรรมการฯรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา:
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 7/2555 เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2555
คณะอนุกรรมการฯพิ จารณาเรื่องร้องเรียน:
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 8/2555 เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2555
คณะกรรมการนโยบายรับรองการพิ จารณของคณะอนุกรรมการฯ:
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครัง้ ที่ 9/2555 เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2555
ข้อพิ จารณาของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุ กรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาว่าการนําเสนอข่าวดังกล่าว
เข้าข่ายผิดข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยจริยธรรมของ
วิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.2552
ข้อ 4.1/4.2/4.3 ข้อ 5 ข้อ 10.2 ข้อ 4.1/4.2/4.3 เกีย่ วกับจริยธรรมด้านความถูกต้องเทีย่ งตรง ข้อ 5
เกีย่ วกับจริยธรรมด้านความสมดุลเป็ นธรรม
ข้อ 10.2 การเสนอข่าว รายงาน หรือรายการทีม่ กี ารกล่าวหาบุคคล กลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล ต้องระลึก
เสมอว่าผูท้ ถ่ี ูกกล่าวหาต้องได้รบั สิทธิและโอกาสทีจ่ ะโต้ตอบข้อกล่าวหาในข่าว ในรายงาน หรือในรายการ
เดียวกัน ในเวลาทีส่ มควร
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาข้อร้องเรียน ดังต่อไปนี้
ั ่ นออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากรันเวย์ชาํ รุดทําให้มกี ารพูด
1.การปิดซ่อมรันเวย์ฝงตะวั
ถึง การก่ อ สร้า งรัน เวย์ท่ี 3 มูล ค่า 1.3 หมื่น ล้า นบาท ซึ่ง ระหว่า งหาข้อ มูล มีค วามเห็น จากฝ่า ยต่ า งๆ ที่
เกีย่ วข้องถึงความจําเป็ นในการสร้างรันเวย์ท่ี 3 เปรียบเทียบกับสนามบินฮ่องกงและสนามบินคันไซ ญีป่ นุ่ ที่
ยังมีเพียง 2 รันเวย์ สภาพภูมปิ ระเทศยังเป็ นเกาะการขึน้ ลงของเครื่องบินมีความยากลําบากกว่า เมื่อเทียบ
กับสนามบินสุวรรณภูมิ จึงได้นําเสนอความเห็นของกรรมาธิการคมนาคม วุฒสิ ภา (นายประสงค์ ตันมณี
วัฒ นะ) ถึง ความจํา เป็ น ต้อ งมีร นั เวย์ท่ี 3 ว่ า คุ้ม ค่ า กับ เงิน ที่ล งทุ น หรือ ไม่ ขณะเดีย วกัน ได้ร ายงานถึง
ประสิทธิภาพการทํางานของ บวท. โดยเปรียบเทียบกับการจัดการการบินของสนามบินฮ่องกงและญีป่ นุ่
ก่อนออกอากาศในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ผู้ส่อื ข่าวพยายามติดต่อ น.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่บวท. เพือ่ ขอคําชีแ้ จงแต่ได้รบั การปฏิเสธ
2.ระหว่างปิ ดรันเวย์ 1 รันเวย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เกิดปญั หาจอเรดาร์ของบวท. ขัดข้อง
นานนับชัวโมง
่
ทําให้เครื่องบินจํานวนมากต้องบินวน หรือก็ไปลงสนามบินอื่น ซึง่ เป็ นการณ์ทไ่ี ม่ควรเกิดขึน้
ในสนามบินที่เป็ นมาตรฐานสากล กองบรรณาธิการจึงนํ าเสนอรายงานปญั หาการควบคุมการจราจรทาง
อากาศภายใต้การควบคุมของบวท. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยนําเสนอข้อมูลจากรายงานของ บวท.
ที่ช้แี จงไปยังคณะอนุ กรรมาธิการคมนาคมทางอากาศ วุฒสิ ภา พร้อมกับสัมภาษณ์อธิบดีกรมการบินพล
เรือน นายกสมาคมนักบินไทย รักษาการผูว้ ่าการ สตง. และมีการแสดงความคิดเห็นจากผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ถึง
ผลกระทบจากระบบเรดาร์วิท ยุ ก ารบิน ฯ โดยเฉพาะนายกสมาคมนั ก บิน ไทย ที่ร ะบุ ว่ า บวท.ควรมี
ประสิทธิภาพมากกว่านี้ โดยไม่ได้นําข้อมูลจากฝา่ ย บวท. เนื่องจากติดต่อขอสัมภาษณ์หลายครัง้ แต่ได้รบั
การปฏิเสธ
3.วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ช่วงข่าวภาคคํ่า กองบรรณาธิการได้นําเสนอข่าวปญั หาจอเรดาร์ของจอ
เรดาร์ของ บวท.ขัดข้อง โดยนํ าเสนอข่าวคําชีแ้ จงของน.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
บวท. ต่ อ คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต แห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) พร้อ มปล่ อ ยเสีย งคํา ให้
สัมภาษณ์ของน.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ

4.ระหว่างรายงานข่าวประเด็นดังกล่าว ไทยพีบเี อสได้รบั ข้อมูลจากสตง. เกี่ยวกับการจัดซื้อติดตัง้
อุปกรณ์เรดาห์ และการก่อสร้างหอบังคับการบินสนามบินภูมภิ าคของบวท. ไทยพีบเี อสจึงนําเสนอข่าวโดย
อ้างถึงหนังสือของ สตง. พร้อมกับสัมภาษณ์กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บวท. ในประเด็นดังกล่าว โดย
ปล่อยเสียงคําชีแ้ จงของกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่บวท. ถึง 2 ครัง้
คณะอนุ กรรมการฯ ได้แนะนําให้ทางกองบรรณาธิการเปิ ดโอกาสให้บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด ได้ช้แี จงข้อมูลเพื่อให้การนํ าเสนอข่าวมีความสมดุล และให้นําเสนอข่าวด้วยความรอบคอบ
โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็ นการแสดงความคิดเห็นของแหล่งข่าว ควรต้องมีขอ้ มูลอ้างอิงสนับสนุ นเพื่อให้เกิด
ความน่ าเชื่อถือ และเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายทีถ่ ูกกล่าวหาได้มโี อกาสชีแ้ จงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อความเป็ นธรรม
กับทุกฝา่ ย
กรณีน้ีทมี งานและผูเ้ กี่ยวข้องได้เปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริหารบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
ชี้แ จงข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ข่า วที่นํ า เสนอไปก่ อ นหน้ า นี้ โดยนํ า มาออกอากาศในข่า วภาคคํ่า วันที่ 13
กันยายน 2555
ผลการพิ จารณา (มติ รบั รองโดยคณะกรรมการนโยบาย)
คณะกรรมการนโยบายรับ รองรายงานของคณะกรรมการรับ และพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งเรีย นจาก
ประชาชน
นางสลิลโรจน์ โชติลภัส

เลขานุการอนุกรรมการ ผูบ้ นั ทึก

รศ. มาลี บุญศิรพิ นั ธ์

ประธานอนุกรรมการฯ ผูต้ รวจสอบ

