รายงานการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการรั บและพิจารณาเรื่ องร้ องเรียนจากประชาชน
องค์ การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจาปี ๒๕๕๖ (ตัง้ แต่ เดือนมกราคม- ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
---------------------------ตามที่ คณะกรรมการนโยบาย ได้ มี ป ระกาศแต่งตัง้ คณะอนุก รรมการรับ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้ องเรี ยนจากประชาชน ตามประกาศที่แนบ ซึ่งในช่วงดังกล่าวมีเรื่ องร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อบังคับด้ าน
จริยธรรมของวิชาชีพของ ส.ส.ท. ที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ ดาเนินการพิจารณาเรี ยบร้ อยแล้ ว มีดงั นี ้
เรื่องที่ ๑: ร้องเรียนการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ (การ
นาเสนอข่าว รายการข่าว (รายการทางออกประเทศไทย รายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย รายการ
เปลี่ยนประเทศไทย))
ข้อร้องเรียน ร้องเรียนการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๖ แบ่งข้อร้องเรียนได้ ๓ กลุ่ม กล่าวคือ
กลุ่มที่ ๑ เรื่องบทบาทสื่อสาธารณะ (เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะที่นาเสนอข่าวที่มี
ความขัดแย้ง)
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง ความสมดุล เป็นธรรม รวมเรื่องวิทยากรที่เชิญมาร่วมรายการด้วย
กลุ่มที่ ๓ เรื่องการนาเสนอข้อเท็จจริง หรืออคติ (ข้อร้องเรียนที่เห็นว่าเป็นการนาเสนอที่ไม่
ครบถ้วนและไม่รอบด้าน)
การวินิจฉัย ๑.ข้อร้องเรียนระหว่างวันที่ ๑-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีลักษณะที่เป็นข้อร้องเรียนและ
การเสนอความเห็นรวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน และจะเป็น การร้องเรียนที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นรายการใด
รายการหนึ่ง แต่เป็นการร้องเรียนในภาพรวมของการนาเสนอรายการ ว่ามีเนื้อหาที่อาจไม่เป็นกลาง หรือไม่
สมดุล รวมทั้งการเชิญวิทยากรมาร่วมในรายการต่างๆ
๒. ข้อร้องเรียนทั้งหมดสามารถแบ่งได้ ๓ กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มที่ ๑ เรื่องบทบาทสื่ อ
สาธารณะ (เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะที่นาเสนอข่าวที่มีความขัดแย้ง) กลุ่มที่ ๒ เรื่อง ความสมดุล
เป็นธรรม รวมเรื่องวิทยากรที่เชิญมาร่วมรายการด้วย กลุ่มที่ ๓ เรื่องการนาเสนอข้อเท็จจริง หรืออคติ (ข้อ
ร้องเรียนที่เห็นว่าเป็นการนาเสนอที่ไม่ครบถ้วนและไม่รอบด้าน)
ทั้งนี้ ในการตรวจสอบเนื้อหารายการปรากฏว่า เรื่องการนาเสนอข่าวรายงานพิเศษ
เรื่อง สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยและเรื่องวิทยากรที่เชิญมาร่วมรายการ (ชื่อนายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล)

๒

เห็ น ว่ า ไม่ ขั ด กั บ ข้ อ บั งคั บ ด้ า นจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ ส.ส.ท. และไม่ ได้ น าเสนอเนื้ อ หาที่ บิ ด เบื อ นไปจาก
ข้อเท็ จ จริงในช่ว งเวลาขณะนั้ น โดยเฉพาะการน าเสนอรายงานพิ เศษ เรื่อ งสมั ช ชาปกป้ องประชาธิป ไตย
นาเสนอความเห็ นของกลุ่มบุคคลในประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย ที่เป็นประเด็นส าคัญ ในเดือนธันวาคม
๒๕๕๖ โดยสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ก็ได้นาเสนอประเด็นนี้เช่นกัน
๔. สาหรับข้อร้องเรียนกลุ่มที่ ๓ เรื่องการนาเสนอข้อเท็จจริง หรืออคติ (ข้อร้องเรียนที่
เห็น ว่าเป็ นการนาเสนอที่ไม่ครบถ้วนและไม่รอบด้าน) เมื่อผู้ร้องเรียนมิได้ระบุวันและเวลาที่ออกอากาศ ให้
ชัด เจน การที่ จ ะให้ ผู้ ถูก ร้ อ งเรี ย นหรื อ ผู้ เกี่ ยวข้ อ งมาชี้ แจงก็อ าจจะให้ ความเห็ น ได้ ย าก จึ งเห็ น ควรให้ แ จ้ ง
ผู้ร้องเรียนส่งข้อมูลเพิ่มเติม และหากผู้ร้องเรียนไม่จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม เห็นควรให้ยุติเรื่องร้องเรียนในประเด็น
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ผลวิ นิ จ ฉั ย คณะอนุ ก รรมการฯพิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ให้ ยุ ติ เรื่ อ งร้อ งเรีย นในกลุ่ ม ที่ ๓ เรื่ อ งความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ เนื่องจากการที่ผู้ร้องเรียนไม่จัดส่งข้อมูลการร้องเรียนเพิ่มเติม ถือได้ว่าผู้ร้องเรียนไม่
ประสงค์จะร้องเรียนประเด็นดังกล่าวต่อไปอีกแล้ว
เรื่องที่ ๒: การนาเสนอข่าวกีฬามีโฆษณาแฝง
ข้อร้องเรียน การเสนอข่าวกีฬาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ปรากฏแผ่นป้าย
“สัญลักษณ์ของโตโยต้า”
การวินิจฉัย การเสนอข่าวกีฬาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ปรากฏแผ่นป้าย
“สัญลักษณ์ของโตโยต้า” ตั้งอยู่ข้างผู้ประกาศข่าวในห้องส่งของสถานีฯ นั้น อาจเข้าข่ายการโฆษณาแฝง จึงรับ
เป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา ซึ่งผู้เกี่ยวข้องชี้แจงว่า ปัญหาการเสนอข่าวกีฬาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
เกิดขึ้นจากนาเสนอข่าวการเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยฤดูกาลใหม่ รายการ “โตโยต้า ไทย
พรีเมียร์ลีก” ที่โปรดิวเซอร์ข่าวสั่งคัตเพลตจากกราฟฟิกเซ็ นเตอร์ต้องการเฉพาะโลโก้ของรายการที่เห็นภาพ
ด้านหนึ่งของลูกฟุตบอลและอักษรย่อ “TPL” แต่เจ้าหน้าที่กราฟฟิกจัดวางทั้งหมดลงไปจนมีผู้ท้วงติง ทั้งนี้
ทีมงานรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริง จากการทางานร่วมกันหลายฝ่ายและได้วางแผนจัดการแก้ไข ทาความ
เข้าใจกับทีมงานทุกภาคส่วน เพื่อไม่ให้ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
ผลวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีมติเห็นว่ การเสนอข่าวกีฬา เมื่อวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นการกระทาที่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพของ ส.ส.ท.ข้อ ๖ (๖.๗)
มีข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายบริหารดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและ
ลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทาความผิดกรณีนี้
เรื่องที่ ๓: กรณีรายการทุกทิศทั่วไทย นาภาพบุคคลมาออกอากาศและและตัดลายน้าออก

๓

ข้อร้องเรียน ร้องเรียนว่า “Thai PBS นารูปภาพผลไม้ “เคพกูสเบอรี่” ที่ตนเองเป็นเจ้าของรูปภาพ
ดังกล่าวและนาไปลงไว้ในเว็บไซต์พันทิปมาเผยแพร่โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือให้ข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพ
ดังกล่าวและตัดลายน้าออก”
การวินิจฉัย จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ข้อร้องเรียนน่าจะเป็นความจริง เนื่องจากมีผู้ชมรายการ
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้แสดงความเห็นในเพจของไทยพีบีเอสว่า ไปนารูปภาพของผู้ร้องเรียนมาใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาตและตัดลายน้าของผู้ร้องเรียนออกโดยรูปภาพผลไม้ดังกล่าวมาจากรายการทุกทิศทั่วไทยซึ่ง
การกระทาดังกล่าวจะขัดต่อข้อบังคับ ด้านจริยธรรมของวิชาชีพและระเบียบ ส.ส.ท.ว่าด้วยการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ด้วย แต่เมื่อทีมงานผลิตรายการได้ขึ้นข้อความผ่านหน้าเฟชบุ๊กรายการเพื่อขออภัยเจ้าของรูปภาพ
และเจ้าของรูปภาพตอบกลับว่า “ขอบคุณ ” แสดงว่าเจ้าของรูปภาพไม่ติดใจเอาความ แต่การทางานของ
พนักงานในการใช้ภ าพจากสังคมออนไลน์ ต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพนักงาน
ส.ส.ท.
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ วมีมติรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ พิจารณา แต่ให้ยุติเรื่อง
ร้องเรียนกรณีนี้ เพราะจากคาชี ้แจงของทีมงานผู้ผลิตแสดงว่าเจ้าของรูปภาพไม่ติดใจเอาความ
ข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายบริหารกาชับทีมผลิตรายการดังกล่าวว่า การนาภาพจากสื่อสังคมออนไลน์
มาใช้ในการทางานนั้นต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน รอบด้าน และควรอ้างอิงแหล่งที่มาเมื่อนาเสนอ เพื่อให้
การทางานเป็นไปตามแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพนักงาน ส.ส.ท.
เรื่องที่ ๔: ร้องเรียนพิธีกรรายการ เถียงให้รู้เรื่อง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
ข้อร้องเรียน แจ้งร้องเรียนว่า “รายการเถียงให้รู้เรื่องออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
พิธีกร ไม่มีความเป็นกลาง สนับสนุนฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจน โดยผู้ร้องเรียนขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนการ
กระทาของพิธีกรในเรื่อง จรรยาบรรณ”
การวินิจ ฉัย รูป แบบรายการในลักษณะนี้ ถ้าจะให้ มีสี สัน น่าสนใจ พิธีกรต้องโต้ตอบด้วย ซึ่งใน
ภาพรวมของรายการแล้วเป็นธรรมดาที่พิธีกรต้องมีการซักถามหรือการขัดจังหวะ ก็เพื่อกระตุ้นให้มีการแสดง
ความคิดเห็นมากๆ และในการทาหน้าที่พิธีกรนั้นเป็นเรื่องยากที่จะให้ตรงใจของผู้รับชมทั้งสองฝ่ายที่มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าการ
ทาหน้ าที่ของพิธีกรไม่ขดั ต่อข้ อบังคับด้ านจริ ยธรรมของวิชาชีพ ข้ อ ๕ จริยธรรมด้ านความสมดุล เป็ นธรรม”
เรื่องที่ ๕: กรณีนารูปภาพเด็กวันสงกรานต์มาใช้โดยไม่ขออนุญาต

๔

ข้อร้องเรียน แจ้งร้องเรียนว่า เมื่อวันพุธที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ หลังจากจบ
รายการข่าว ได้มีรูป “เด็กชายและเด็กหญิงใส่เสื้อลายดอกไม้ถือปืนฉีดน้้า ใบหน้าปะแป้ง ”ที่บริษัท ภูเก็ตอินส์ไปร์ จ้ากัด เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ ปรากฏอยู่ในรายการของไทยพีบีเอส โดยทางบริษัทฯ มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ไทยพีบีเอสไม่เคยมาขออนุญาตหรือ
ติดต่อกับบริษัทฯ มาก่อน”

การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา เพราะกรณี
ดังกล่าวเป็ น การกระทาที่อาจเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิช าชีพ ข้อ ๔ จริยธรรมด้านความ
ถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งตามข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการตาม
ข้อ ๔
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. เป็ น การกระท าที่ ขัด ต่อข้อ บังคับ ด้านจริยธรรมของวิช าชีพ ข้ อ ๔ จริยธรรมด้ านความ
ถูกต้อง เที่ยงตรง และแนวทางปฏิบั ติเพื่อธารงจริยธรรมของวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่
รายการ ส.ส.ท. (ข้อ ๔ แนวทางปฏิบัติเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง) แต่เนื่องจากพนักงานที่เกี่ยวข้องกับรายการ
โปรโมทวันสงกรานต์ชุดนี้ ได้กระทาโดยไม่มีเจตนาและเป็นความผิดเป็นครั้งแรก จึงให้ตักเตือนด้วยวาจา
๒. มาตรการเยียวยา ให้ ส.ส.ท. มีหนังสือแจ้งขอโทษอย่างเป็นทางการ และจัดทารายการ
ออกอากาศในรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอสเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในลักษณะที่เป็นการขอโทษต่อผู้ร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ฝ่ายบริหารกาหนดกระบวนการสร้างความเข้าใจให้พนักงานได้รับรู้
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท.
เรื่องที่ ๖: ร้องเรียนพฤติกรรมโปรดิวเซอร์รายการไม่เหมาะสม
ข้อ ร้ อ งเรี ยน พนัก งานของไทยพี บี เอส ท าหน้ าที่ ผ้ ูค วบคุม การผลิ ต รายการ “ลุยไม่ ร้ ู โรย” มี
พฤติกรรมเกี่ยวกับให้ ข้อเสนอแนะช่องทางการจัดจ้ างผู้ผลิตรายการ โดยไม่ผ่านกระบวนการประกวดและ
คัดเลือกรายการอย่างถูกต้ อง บังคับให้ ผ้ ผู ลิตรายการเลือกระหว่างการไม่ตอ่ สัญญากับให้ หาบริ ษัทฯ อื่นมา
รับผลิ ตรายการแทน แทรกแซงเรื่ องการท างานของบริ ษั ทฯ (ผู้ผลิต รายการ) และงบประมาณการผลิ ต
รายการ โดยอ้ างว่างบประมาณที่เป็ นค่าจัดจ้ างให้ กับผู้ผลิตรายการเป็ นเงินของตน และมุ่งแสวงหารายได้
จากการผลิตรายการ เสนอขอเป็ นหุ้นส่วน ให้ ผ้ ผู ลิตรายการช่วยผลิตงานตัดต่อ พูดจาหยาบคาย และไม่
เหมาะสม และไม่สามารถให้ เหตุผลรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนการผลิตรายการได้ อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้
ผู้ถกู ร้ องเรี ยนมุง่ แสวงหากาไรและรายได้ จากผู้สงู อายุโดยการจัดทัวร์ ทอ่ งเที่ยว
การวินิจฉัย ข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการผลิตรายการที่อาจเข้ าข่ายขั ดต่อข้ อบังคับด้ าน
จริ ยธรรมของวิชาชีพ ข้ อ ๖ (๖.๖) จึงมีมติให้ รับเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ พิจารณาและมีหนังสือ ถึง ผอ.ส.ส.ท.
แจ้ งผู้เกี่ ยวข้ องให้ มาชีแ้ จงตามระเบียบฯ ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดพร้ อมจัดส่งหลักฐานเกี่ยวกับ
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วัต ถุป ระสงค์ ข องรายการ ผัง การผลิ ต รายการ กระบวนการจัด จ้ า งผู้ผ ลิ ต รายการ กระบวนการของ
คณะกรรมการจัดหาและตรวจรับ คณะกรรมการพิจารณารายการ แผนจัดทารายการ กิจกรรมของรายการ
และแผนการจัดทาทัวร์ ของรายการ
ผลการวิ นิ จ ฉั ย คณะอนุ ก รรมการฯ เห็ น ว่ า เห็ น ควรรอผลการสอบสวนของฝ่ ายบริ ห าร
เนื่องจากกรณี นี ้เป็ นการสอบสวนข้ อเท็จจริ งเดียวกันและการสอบสวนด้ านจริ ยธรรมกับการสอบสวนทาง
วิ นัย จะน าไปสู่ก ารลงโทษตามความร้ ายแรงของการกระท าความผิ ด เช่ น เดี ย วกัน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ก าร
ดาเนินการที่ซ ้าซ้ อน
เรื่องที่ ๗: ร้องเรียนพฤติกรรมของนายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์
ข้ อร้ องเรี ยน เรี ยกร้ องให้ กรรมการนโยบาย กรรมการบริ หาร ผู้อานวยการ ส.ส.ท. รอง ผอ.
ส.ส.ท. ในฐานะ “เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ” ดาเนินการในด้ านจริ ยธรรมและทางวินยั แก่พนักงานและลูกจ้ างของ
ส.ส.ท. อย่างเคร่งครัด และโดยสุจริต เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ รู ้ องเรี ยนและครอบครัว
การวินิจฉัย กรณีนี ้ผู้ถกู ร้ องเรี ยนได้ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวนัน้ อยู่ในขอบข่ายอานาจ
คณะอนุกรรมการฯ ที่จะพิจารณารับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ พิจารณาหรื อไม่ และตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้ วยการ
รับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ อ ๖ กาหนดว่า “กรณีปรากฏข้ อความ เสียงหรื อ
ภาพทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทังในระบบอื
้
่นหรื อเทคโนโลยีทนั สมัยอื่น ของ ส.ส.ท. หรื อ
ปรากฏพฤติก รรมของบุคลากรของ ส.ส.ท. ทุก ระดับ หรื อผู้เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ ผู้ผลิ ตรายการของ ส.ส.ท.
กระทาการหรื อผลิตรายการขัดต่อจริ ยธรรมของวิชาชีพ” ซึง่ เรื่ องร้ องเรี ยนนี ้ไม่เป็ นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว
แต่เป็ นเรื่ องส่วนตัวของคูก่ รณีที่ต้องไปดาเนินการเอง
ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ ว มีมติไม่รับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ พิจารณา เนื่องจาก
มิได้ เป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนตามข้ อบังคับด้ านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่รายการ
เรื่องที่ ๘: การรับเรื่ องที่รับฟั งจากภาคประชาชนเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ พิจารณา จานวน ๓ รายการ คือ เรื่อง
รายการโฮมรูม ช่วง โอชาอาชีพ ตอน ขายข้าวขาหมู รายการชั่วโมงทากิน ช่วง รายงาน Set top Box และเรื่องการนา
TPL MANIA ตอน ร้านกาแฟของนักฟุตบอล
ข้อร้องเรียน เนื้อหารายการดังกล่าวแต่ละตอนทั้ง ๓ รายการ เข้าข่ายโฆษณาแฝง
การวินิจฉัย อนุกรรมการฯ เสียงข้างมาก (คะแนนเสียงสองในสามของอนุกรรมการที่เข้าประชุม)
มีมติรับเรื่องที่รับฟังจากภาคประชาชน ทั้ง ๓ รายการไว้เป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา เพราะตรวจสอบคลิป
รายการแล้ วอาจเข้ าข่ายขัดต่อข้ อบังคับด้ านจริยธรรมของวิชาชีพของ ส.ส.ท. ข้ อ ๖ (๖.๗) จริยธรรมการมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
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ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นดังนี ้
๑.การนาเสนอข่าวกีฬา TPL MANIA ตอน ร้านกาแฟนักฟุตบอลนั้นเป็นการขัดต่อข้อบังคับด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพข้อ ๖ จริยธรรมด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน กาหนดไว้ใน ( ๖.๗) ว่า “ผู้ปฏิบัติงานต้องหลีกเลี่ยงหรือใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ
ในการนาเสนอภาพ ข้อความ หรือสัญลักษณ์ของสินค้า บริการเพื่อธุรกิจการค้า การส่งเสริมการขาย” ซึ่งการ
กระทาดังกล่าวเป็นความผิดครั้งแรก จึงเห็นสมควรให้ตักเตือนด้วยวาจา
๒. รายการโฮมรูม ช่วง โอชาอาชีพ ตอน ขายข้าวขาหมู การผลิตรายการนี ้มีเจตนาเป็ นการส่งเสริ ม
อาชีพให้ แก่คนไทย เพื่อหารายได้ ในการเลี ้ยงชีพ มิได้ เป็ นการชี ้นาในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด จึงมีมติวา่ การ
ผลิ ต รายการโฮมรู ม ช่วง โอชาอาชี พ ไม่ขัด ต่อ ข้ อ บัง คับ ด้ า นจริ ย ธรรมของวิช าชี พ ข้ อ ๖ (๖.๗) การมี
ผลประโยชน์ทับซ้ อน อย่างไรก็ ดี เห็นควรมี ข้อเสนอแนะไปยังฝ่ ายบริ หารว่า ให้ มีความระมัดระวังและ
หลีกเลี่ยงการผลิตรายการในลักษณะนี ้ เพราะเป็ นรายการที่หมิ่นเหม่ต่อการมีโฆษณาแฝงในรายการได้
อย่างยิ่ง
ทั้งนี้ เห็นควรมีข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายบริหารดาเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการหรือการวาง
แผนการทาข่าวกีฬา และเมื่อรายการใดถูกร้องเรียนต้องห้ามยุบรายการ เพราะการยุบรายการหรือไม่ ควรเป็น
นโยบายของผู้บริหารข่าวกีฬา
๓. รายการชัว่ โมงทากิน ช่วง รายงาน set top box เห็นว่าการทาข่าวดังกล่าวทีมงานผู้ถูก
ร้องเรียนไม่ได้เจตนาให้ปรากฏป้ายชื่อผู้ผลิตแหล่งข่าวและไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จึงมีมติเห็นว่าไม่ขัดข้อบังคับ
ด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ข้อ ๖.๗ จริยธรรมการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ว่า ให้ฝ่าย
บริหารต้องมีความระมัดระวังและตรวจสอบเนื้อหาข่าวให้รอบคอบก่อนนาออกอากาศ เพราะเนื้อหาข่าวหมิ่น
เหม่ที่จะถูกร้องเรียนและขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ
เรื่องที่ ๙: ร้ องเรี ยนการออกอากาศรายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗
ข้อร้องเรียน การเสนอข่าวไม่สมดุล ไม่เป็นกลาง
การวินิจฉัย เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่ได้ระบุวันที่ออกอากาศรายการดังกล่าว เพื่อให้ข้อร้องเรียนมี
ความชัดเจน ต่อมาเมื่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมผู้ร้องเรี ยนแจ้ งว่า ร้ องเรี ยนรายการวันที่ส่งข้ อร้ องเรี ยน คือวันที่ วนั ที่
๘ มกราคม ๒๕๕๗ แต่รายการที่นี่ไทยพีบีเอส วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ มีการออกอากาศ ๔ ช่วง คือ สรุป
ข่าวประจาวัน คิดยกกาลังสอง ตอบโจทย์และอินไซด์อาเซียน ซึ่งข้ อร้ องเรี ยนของผู้ร้องเป็ นการร้ องเรี ยน
อย่างกว้ าง เพื่อให้ ข้อร้ องเรี ยนมาความชัดเจนจึงให้ ขอข้ อมูลเพิ่มเติมอีกครัง้ ต่อมาผู้ร้องเรี ยนแจ้ งว่า จา
เนือ้ หารายการไม่ได้ แล้ ว ต้ องขอกลับไปรับชมเทปรายการย้ อนหลังก่อน และต่อมาแจ้ งว่าไม่มีเวลาที่จะ
รับชมรายการดังกล่าวย้ อนหลัง จึงมิได้ สง่ ข้ อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด
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ผลการวินิจฉั ย คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ วมีม ติ ไม่รับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ พิจารณา เนื่องจาก
ผู้ร้องเรี ยนมิได้ ส่งข้ อมูลเพิ่มเติมทาให้ ข้อร้ องเรี ยนไม่ชดั เจนว่ามีความประสงค์จะร้ องเรี ยนเนื ้อหารายการที่
ออกอากาศในช่วงใด
เรื่องที่ ๑๐: แจ้ งร้ องเรี ยนการออกอากาศรายการ “ทันข่าว”
ข้ อร้ องเรี ยน รายการทันข่าว วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ น. เนื ้อหา
ข่าวไม่ถกู ต้ อง
การวินิจฉัย ตรวจสอบเทปรายการทันข่าว ตามวัน และเวลาที่ผ้ รู ้ องเรี ยนแจ้ ง และบทสคริปข่าวที่
ผู้อ านวยการ ส.ส.ท.จัด ส่ง ประกอบการพิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่า มิ ได้ มี เนื อ้ หาข่าวที่ เป็ นเรื่ องและประเด็น
เดี ยวกันกับ ข้ อร้ องเรี ยนแต่อย่างใด และการที่ ผ้ ูร้องเรี ยนน าข้ อความในเนื อ้ หาข่าวว่า “ ซึ่ งตำรวจได้รับ
บำดเจ็ บและเสี ยชี วิตเท่ำนัน้ ” มาเป็ นประเด็นการร้ องเรี ยนเท่านัน้ อาจเกิดจากความสับสนของผู้ร้องเรี ยน
ในการรับชมข่าวจานวนมากในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ชมุ นุมประท้ วงและมี การปะทะกันที่บริ เวณสะพานผ่าน
ฟ้าลีลาศก็ได้
ผลการวิ นิ จ ฉั ย คณะอนุก รรมการฯ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ไม่ รับ เป็ นเรื่ อ งร้ องเรี ย น เพราะข้ อ
ร้ องเรี ยนมิได้ เป็ นเรื่ องเดียวกับเนื ้อหาข่าวที่ออกอากาศแต่อย่างใด และให้ มีหนังสือชี ้แจงผู้ร้องเรี ยนทราบ
ต่อไป
เรื่องที่ ๑๑: แจ้ งร้ องเรี ยนการนาเสนอข่าวการออกอาชญาบัตรแร่ทองคา และการประกิจการเหมืองแร่
ข้อร้องเรียน ทีมงานผลิตข่าวดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องมีการกระทาที่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพ ด้านความเที่ยงตรง ถูกต้อง สมดุล เป็นธรรม และการปฏิบัติต่อแหล่งข่าว
การวินิจฉัย ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนภายในเวลาที่กาหนด และกล่าวหาว่าการกระทาดังกล่าวเป็น
การขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพของความถูกต้อง สมดุล เป็นธรรมเหมือนกัน จึงให้รวมพิจารณาใน
คราวเดียวกัน ซึ่งเมื่อตรวจสอบคลิปข่าวที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อมูลที่ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงแล้วมีความเห็น ดังนี้
๑. การเสนอข่าวการออกอาชญาบัตรแร่ทองคาตามคาร้อเรียนลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น
เป็นการเสนอข่าวที่ถูกต้องไม่ได้บิดเบือนยึดถือข้อเท็จจริง จึง ไม่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ข้อ ๔
จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง (๔.๑) (๔.๒) ข้อ ๕ จริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม(๕.๑) และข้อ
๑๐ จริยธรรมด้านการปกป้องและการปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม(๑๐.๒)”
๒. การเสนอข่าวการประกอบกิจการเหมืองแร่ตามคาร้องเรียนลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น ใน
แต่ละตอนมีความรอบด้าน สมดุล รับผิดชอบต่อสาธารณะจึงไม่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ข้อ ๔
จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง (๔.๑) (๔.๒) ข้อ ๕ จริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม(๕.๑) และข้อ
๑๐ จริยธรรมด้านการปกป้องและการปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม(๑๐.๒)”

๘

ผลการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติรับ เรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าการ
เสนอข่าวตามคาร้อเรียนลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และตามคาร้องเรียนลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ข้อ ๔ จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง (๔.๑) (๔.๒) ข้อ ๕ จริยธรรม
ด้านความสมดุล เป็นธรรม(๕.๑) และข้อ ๑๐ จริยธรรมด้านการปกป้องและการปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็น
ธรรม(๑๐.๒)”

