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รายงานการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2561

คณะอนกุรรมการรบัและพจิารณาเรือ่งร้องเรยีนจาก

ประชาชน เป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบาย 

แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ 

กระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 

มีหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีที่ 

องค์การ ผู้ผลิตรายการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์การ

กระท�าการหรอืผลติรายการทีข่ดัต่อข้อบงัคบัองค์การกระจาย

เสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจรยิธรรม

ของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตรายการและการเผยแพร่รายการ 

พ.ศ. 2552 และข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยว

กับการผลิตรายการและการเผยแพร่รายการ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2558 โดยในปี พ.ศ. 2561 มคีณะอนกุรรมการทัง้สิน้  11 

คน ประกอบด้วย กรรมการนโยบาย 3 คน ผูแ้ทนผูอ้�านวยการ 

ส.ส.ท. 1 คน ผู ้แทนสภาผู ้ชมและผู ้ฟ ังรายการ 1 คน 

ผู้แทนองค์กรสื่อสารมวลชน 3 คน ผู้แทนสภาทนายความ 

1 คน ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1 คน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน

ของไทยพีบีเอส และบุคคลภายนอกที่ท�างานด้านการผลิต

รายการให้กับองค์การ พึงกระท�าในสิ่งที่ควรปฏิบัติตาม

มาตรฐานสื่อสาธารณะ
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จ�านวนเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรม ปี พ.ศ. 2561

• โฆษณาแฝง ร้อยละ 29.4 

• สมดุล เป็นธรรม ร้อยละ 22.2 

• คุม้ครองเดก็และเยาวชนจากความรนุแรง ร้อยละ 9.3

• ละเมิดลิขสิทธิ์ ร้อยละ 9.3

• ความถูกต้องเที่ยงตรง ร้อยละ 9.3

• ปกป้อง ปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อแหล่งข่าว ร้อยละ 7.4

• ความอิสระของวิชาชีพไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละ 5.6

• วินัยพนักงาน ร้อยละ 5.6

• เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ร้อยละ 1.9
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เมื่อเปรียบเทียบจ�านวนเรื่องร้องเรียนด้าน

จริยธรรม ปี พ.ศ. 2554 - 2561 พบว่า มีจ�านวนเรื่องร้อง

เรียนสูงสุด 10 กรณี ในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 

และต�่าสุด 4 กรณี ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558 เมื่อ

จ�าแนกตามจรยิธรรมวชิาชพีเกีย่วกบัการผลติและเผยแพร่

รายการ แบ่งเป็น 9 เรื่อง ดังนี้ 



89ส่วนที่ 3 รายงานผลการด�าเนินงานของสื่อสาธารณะไทยพีบี เอส

เรื่องที่ 1 : ร้องเรียนรายการนารีกระจ่าง กรณีมีโฆษณาแฝง  

ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการ “นารีกระจ่าง” ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ช่วงน�าเสนอสาธิตการท�าอาหาร แขกรับเชิญได้น�าอาหารสูตรดอกไม้ทอดซอสมะขาม มาเป็นตัวอย่าง

แนะน�าในรายการ ในช่วงที่แขกรับเชิญสาธิตการทอดดอกไม้ ได้พูดชื่อรีสอร์ตส่วนตัว และยังน�าคลิป

รายการช่วงดังกล่าวไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่รายการออกอากาศไปแล้ว

ประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง

ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นว่าการกระท�าดังกล่าว ขัดต่อข้อบังคับองค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและ

การเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และ

การไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน ตามข้อ 6 (6.3, 6.7) เนือ่งจากแขกรบัเชญิได้แนะน�าชือ่รสีอร์ตตามข้อร้องเรยีน

จรงิ เกิดจากทีมงานขาดความเข้มงวดกับผู้ร่วมรายการ และเป็นรายการสดจึงควบคุมผู้ร่วมรายการได้

ค่อนข้างยาก จึงให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการในกรณีผู้ติดตามผู้ร่วมรายการ ถ่ายคลิปวิดีโอระหว่าง

การออกอากาศในห้องส่ง และน�าเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะ : จ�านวน 5 ข้อ ได้แก่ 

1. ต้องเข้มงวดในการแนะน�าผูร่้วมรายการ ให้ปฏบิตัติามกรอบจรยิธรรมขององค์การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อาทิ ท�าแนวปฏิบัติที่สั้นกระชับ ชัดเจน หรือ

ระบุในแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ร่วมรายการลงชื่อรับทราบแนวปฏิบัติ ก่อนออกรายการ

2. ควรก�าหนดข้อปฏิบัติขณะอยู่ในห้องส่ง เช่น การปฏิบัติตัวของผู้ติดตามของผู้ร่วมรายการ 

การปิดโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาที่อยู่ในห้องส่ง ห้ามถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ก่อนได้รับอนุญาต

3. ควรให้ความรูเ้รือ่งกฎหมายลขิสทิธิ ์มมีาตรการป้องกนัและระงบัยบัยัง้กรณผีูร่้วมรายการน�า

คลิปรายการไปเผยแพร่เพราะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของไทยพีบีเอส

4. ควรให้ความรู้เรื่องโฆษณาแฝงแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ

5. เน้นย�า้ให้ผูป้ฏบิตังิานและผูท้ีเ่กีย่วข้องปฏบิตัติามข้อบงัคบัด้านจรยิธรรมวชิาชพีของ ส.ส.ท. 

โดยเคร่งครัด

เรื่องที่ 2 : ร้องเรียนการน�าเสนอรายการข่าวกีฬาและบันเทิง กรณีมีโฆษณาแฝง

2.1 ข้อร้องเรียน : ร้องเรยีนรายการข่าวกฬีา ออกอากาศวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2561 น�าเสนอ
ภาพพริตตี้กับป้ายรายการที่ได้รับความสนใจในสื่อโซเชียล ด้วยแนวคิดว่า “กล้าท้าถอด ยิงเข้าถอดทีละ

ชิ้น” ภาพที่น�าเสนอสุ่มเสี่ยงเป็นการโฆษณาแฝง โดยไม่เซ็นเซอร์ตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ปี พ.ศ. 2561 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 12 กรณี คณะอนุกรรมการรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา 

จ�านวน 7 กรณี โดยฝ่ายบริหารได้รับไปด�าเนินการแก้ไขและวางแนวทางป้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



90 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าป ี 2561 ไทยพีบี เอส

ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าการผลิต

ชิ้นงานดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย จรยิธรรมของวชิาชพีเกีย่วกบัการผลติและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ด้านความเป็นอสิระ

ของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ 6 (6.7) 

ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงว่า มิได้มีเจตนากระท�าการขัดกับกรอบจริยธรรมของวิชาชีพ แต่ต้องเร่ง

รีบผลิตชิ้นงานดังกล่าวเพื่อให้ทันออกอากาศ ท�าให้ขาดความรอบคอบ อีกทั้งโต๊ะข่าวมีคลังภาพไม่เพียง

พอ ส่วนภาพพริตตี้ที่น�ามาใช้ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต โดยไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของภาพดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบภาพดังกล่าว เห็นว่าให้ความส�าคัญกับส่วนใบหน้าและร่างกายของพริตตี้

ที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดจริยธรรม จึงมีการเบลอภาพใบหน้าและร่างกายของพริตตี้ แต่ไม่ได้มีเจตนาเผยแพร่

ภาพตราสัญลักษณ์สินค้า 

คณะอนุกรรมการเห็นว่าค�าชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียนไม่สามารถรับฟังได้ ประกอบกับชิ้นงาน

ที่น�าเสนอปรากฏตราสัญลักษณ์สินค้าชัดเจน รวมทั้งการน�าภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในชิ้นงานแล้วไม่

อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ อาจเสี่ยงต่อความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกรณีน�าภาพของบุคคลอื่นมาใช้

โดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ของภาพ อาจถูกฟ้องด�าเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทได้  

นอกจากนั้น ยังเป็นการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์สินค้าดังกล่าว ซึ่งยังอยู่ในช่วงเวลาที่ห้ามโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการแสดงเครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 

ที่เป็นภาพนิ่ง ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ลงวันที่ 

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

2.2 ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนรายการข่าวกีฬา ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 น�าเสนอ

เนื้อหาข่าวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย ตลอดทั้งข่าว

สามารถเห็นตราสัญลักษณ์สินค้าที่มีชื่อเสียงจ�านวนมาก ควรมีการเซ็นเซอร์หรือเลือกมุมการสัมภาษณ์ที่

ไม่มีป้ายตราสัญลักษณ์สินค้า 

ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าในชิ้นงาน

ดังกล่าวผู้ถูกร้องเรียนไม่เบลอภาพตราสัญลักษณ์สินค้า ซึ่งเป็นการท�างานที่ไม่ให้ความส�าคัญ ไม่ใส่ใจ 

และละเลยต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพตามข้อ 6 (6.7) จึงเป็นการกระท�าที่ขัดต่อ

ข้อบงัคบัด้านจรยิธรรมวชิาชพีขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จรยิธรรม

ของวชิาชพีเกีย่วกบัการผลติ และการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ด้านความเป็นอสิระของวชิาชพี ความรบัผดิชอบ

ต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ 6 (6.7)

2.3 ข้อร้องเรียน :  ร้องเรียนรายการไทยบันเทิง ออกอากาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

น�าเสนอเกี่ยวกับนักแสดงกับวัฒนธรรมจีนใกล้ตัว ช่วงเวลาที่น�าเสนอประมาณ 3.42 นาที จะเห็นป้ายของ

ตราสัญลักษณ์สินค้า และให้เวลากับข่าวนี้มากเกินไป 

ผลการวนิจิฉยั : คณะอนกุรรมการมมีตริบัเป็นเรือ่งร้องเรยีนไว้พจิารณา และเหน็ว่าการผลติชิน้งาน

ดงักล่าวเป็นการขดัต่อข้อบงัคบัด้านจรยิธรรมวชิาชพีขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
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ประเทศไทย จรยิธรรมของวชิาชพีเกีย่วกบัการผลติ และการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ด้านความเป็นอสิระ

ของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ 6 (6.7) ถึงแม้ ผู้ถูก

ร้องเรยีนจะพยายามน�าเสนอประเดน็ข่าวทีด่ ีแต่จากชิน้งานทีป่รากฏกลบักลายเป็นเน้นประชาสมัพนัธ์งาน

เทศกาลที่นักแสดงผู้นั้นไปปรากฏตัว เนื่องจากตลอดทั้งชิ้นงานไม่มีการแทรกภาพอื่นใดที่เกี่ยวกับประเด็น

ข่าวทีผู่ถ้กูร้องเรยีนต้องการน�าเสนอแม้แต่น้อย ซึง่ผูถ้กูร้องเรยีนอ้างวา่ ไม่มภีาพในคลงัภาพของทางสถานี

และหากใช้ภาพจากที่อื่นเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ จึงท�าให้ชิ้นงานปรากฏออกมาในลักษณะดังกล่าว 

นอกจากนี้ การน�าเสนอชิ้นงานมีตราสัญลักษณ์สินค้าจ�านวนมาก และไม่เบลอตราสัญลักษณ์สินค้า 

ข้อเสนอแนะ : จ�านวน 3 ข้อ 

1. กรณข้ีอร้องเรยีนที ่2.1 2.2 และ 2.3 ดงักล่าวข้างต้น เป็นการกระท�าทีข่ดัต่อข้อบงัคบัองค์การ

กระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จรยิธรรมของวชิาชพีเกีย่วกบัการผลติ 

และการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อ

สาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ 6 (6.7) เนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(โฆษณาแฝง) จึงเห็นควรให้มีการลงโทษผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กรณีในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

2. ให้รวบรวมบัญชีรายชื่อผู้ถูกร้องเรียนที่มีการกระท�าขัดต่อข้อบังคับและระเบียบจริยธรรม

วิชาชีพของไทยพีบีเอส ในข้อ 6 (6.7) ทุกครั้งที่พบการกระท�าความผิด หากมีการกระท�า

ผิดซ�้าในเรื่องเดิมอีก ให้เสนอฝ่ายบริหารลงโทษทางวินัยต่อไป เนื่องจากพบว่าความผิดใน

กรณีนี้มีสถิติสูงขึ้นเป็นล�าดับ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 

3. ในการจัดการอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพของไทยพบีเีอส ในประเด็นที่ถูก 

ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวจะต้องเข้าร่วมในการอบรมด้วยทุกคน เพราะ

หากไม่เข้มงวดปล่อยให้ปฏบิตัเิช่นนีต่้อไปจะท�าให้ไม่อาจรกัษากรอบจรยิธรรมของไทยพบีเีอสได้ 

และถือเป็นส่วนส�าคัญในการท�าลายความเป็นสื่อสาธารณะขององค์การ

เรื่องที่ 3 : ร้องเรียนกรณีการใช้ข้อความพาดหัวข่าว
    ที่อาจขัดต่อกฎหมาย / ไม่รอบด้าน

3.1 ข้อร้องเรียน : กรณีการพาดหัวข่าวที่มีความเสี่ยงอาจขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมหรือขัด

ต่อกฎหมาย เช่น การพาดหวัข่าวว่า สรรพคณุ “ม้าน�า้” รกัษาโรค แต่เนือ้หาข่าวเกีย่วกบัการประกาศห้าม 

“ประมงม้าน�้า” ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ

ไซเตส ห้ามเพยีงการน�าเข้าและส่งออกม้าน�า้ ซึง่เป็นสตัว์ในบญัช ี2 ของอนสุญัญาไซเตส แต่ในประเทศไทย

ยังไม่มีข้อห้าม

3.2 ข้อร้องเรยีน : กรณพีาดหวัข่าว ว่า “15 สถานที ่วนัเดก็ (เทีย่ว) แห่งชาต”ิ และ “สาว 24 

ตดิคกุฟร ี7 แบงก์ปล่อยแก๊งคอลเซน็เตอร์เปิด 9 บญัช”ี และ “ส�านกัพทุธตรวจสอบแม่ช ีอจัฉราวด ีอวดอตุร”ิ 

และ “แรงงานชาวเมยีนมา จงัหวดัตาก 300 คน ปิดถนนประท้วงขอขึน้ค่าแรงขัน้ต�า่วนัละ 300 บาทเท่ากบั

คนไทย”  
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ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าเมื่อชิ้นงาน

น�าออกอากาศทางหน้าจอโทรทัศน์แล้ว ข่าวส่วนใหญ่จะถูกน�าขึ้นเผยแพร่อีกอย่างน้อย 2 ช่องทาง คือ 

ช่องทางที่ 1 ขึ้นเว็บไซต์ของส�านักข่าว  ช่องทางที่ 2 ขึ้นเว็บไซต์องค์การ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ ที่ศูนย์

พัฒนาสื่อใหม่รับผิดชอบ เนื่องจากการน�าเสนอของแต่ละช่องทางมีอิสระต่อกัน ท�าให้การเลือกเรื่องหรือ

ประเด็นบางครั้งขาดความครบถ้วนได้ หรือแม้มีการน�าเสนอลิงก์ (Link) ครบถ้วน แต่ผู้ใช้บริการเปิดอ่าน

ไม่ครบถ้วน จึงอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ว่าพาดหัวข่าวกับเนื้อหาไม่ตรงกัน เช่น ในกรณีพาดหัวข่าวว่า 

สรรพคุณ “ม้าน�้า” รักษาโรค

ขณะเดียวกัน ทางผู้ถูกร้องเรียนโดยเฉพาะของส�านักข่าวได้ช่วยกันตรวจสอบ และท�าการแก้ไข

ให้เหมาะสม เช่น กรณีการพาดหัวข่าว “15 สถานที่ วันเด็ก (เที่ยว) แห่งชาติ” ที่เปลี่ยนเป็น “วันเด็กเที่ยว

ที่ไหนดี?” แล้ว แต่ยังมีการแคปหน้าจอเดิมไว้และเผยแพร่ จึงเป็นเรื่องที่อาจท�าให้เข้าใจผิดได้ 

จากการรับฟังค�าชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน ทั้งจากส�านักข่าวและศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ ในเรื่องที่

ถูกร้องเรียนดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งกรณีอื่นที่มีการร้องเรียนมาในคราวเดียวกัน ปัญหาส่วนใหญ่เป็น

เรื่องทางเทคนิค ซึ่งเมื่อพิจารณาในด้านเนื้อหาแล้ว เห็นว่าความไม่ถูกต้องหรือเป็นการบิดเบือนเนื้อหาจน

เสียหายนั้นยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการเห็นควรให้มีการปรับปรุงการท�างานเกี่ยวกับการ

เลือกใช้ถ้อยค�า ใช้เทคนิคที่เหมาะสมเข้าช่วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากผู้ชมผู้ฟัง

หรือผู้ใช้บริการทางสื่อใหม่มีความหลากหลาย นอกจากนั้น ในบางกรณีที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนควรมีการ

ตดิตามดคูวามเหน็ท้ายข่าวนัน้ๆ เพราะอาจท�าให้เรือ่งบานปลาย หรอืกลายเป็นคนละเรือ่งกบัวตัถปุระสงค์

ในการน�าเสนอ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเห็นว่าข้อชี้แจงของผู้เกี่ยวข้องรับฟังได้ จึงยังไม่มีการกระท�าที่

ขัดต่อข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ

เกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 จริยธรรมว่าด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง ข้อ 4 (4.1) 

เรื่องที่ 4 : ร้องเรียนการน�าเสนอรายการข่าว 
กรณีน�าเสนอข่าวและบุคคลในข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง

ข้อร้องเรยีน : กรณกีารน�าเสนอข่าว หวัข้อข่าว  “สัง่ชะลอการจ่ายเงนิโครงการพฒันาทุง่ศรเีมอืง 

จ.อดุรธาน”ี วนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รายการทนัข่าว ช่วงเวลา 14.00 น. ข่าวทีน่�าเสนอเกีย่วข้องกับ

ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 และรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

จงัหวดัอดุรธาน ีลงพืน้ทีต่รวจสอบโครงการปรบัปรงุพฒันาทุง่ศรเีมอืง แต่ข่าวทีเ่สนอน�าภาพของผูร้้องเรยีน

ซึง่ได้ลงพืน้ทีต่รวจสอบโครงการพฒันาทุง่ศรเีมอืง เมือ่วนัที ่10 เมษายน พ.ศ. 2561 มาประกอบการน�าเสนอ

ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงเป็นการน�าเสนอข่าวและบุคคลในข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง

ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าจาก

ค�าชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียนว่าการน�าเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้มี

การน�าเสนอจ�านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ออกอากาศ

เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การใช้ภาพข่าวเก่าทีม่กีารออกอากาศไปแล้วมาใช้อกีครัง้จะขึน้ข้อความ

ว่า “แฟ้มภาพ”  แต่การน�าเสนอข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ยอมรับว่าไม่ได้ขึ้นข้อความว่า 
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“แฟ้มภาพ” และผู้ผลิตข่าวชิ้นนี้คือผู้สื่อข่าวพิเศษ หรือที่นิยมเรียกทับศัพท์ว่าสตริงเกอร์ (Stringer) ซึ่งใน

กรณีนี้เป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจ�าจังหวัดอุดรธานี 

ข่าวภูมิภาคส่วนหนึ่งมีกระบวนการผลิตคือ สตริงเกอร์จะส่งข่าวเป็นภาพข่าวและเขียนข่าว

เบื้องต้นให้ศูนย์ข่าวในภูมิภาค ซึ่งในกรณีนี้คือศูนย์ข่าวภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น จากนั้นศูนย์ข่าวจะ

ด�าเนินการตัดต่อ และส่งให้ส�านักข่าวที่กรุงเทพฯ เพื่อด�าเนินการคัดกรองอีกครั้งก่อนออกอากาศ ดังนั้น 

ตามข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพเกี่ยว

กบัการผลติและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ก�าหนดว่า “ผูป้ฏบิตังิาน หมายความว่าผูร้บัผดิชอบ

งานการผลติ การจดัหา และการเผยแพร่รายการ ทัง้ทีเ่ป็นพนกังานเตม็เวลาและบางเวลาขององค์การ รวม

ทั้งบุคคลภายนอกที่ท�างานด้านการผลิตรายการองค์การ และจริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง” ข้อ 4 

(4.1) ก�าหนดว่า “การน�าเสนอข่าว หรอืข้อมลู ต้องยดึถอืข้อเทจ็จรงิ ความถกูต้อง เทีย่งตรง โดยการเลอืก

แหล่งข่าว แหล่งข้อมลู การใช้ภาษา การก�าหนดเนือ้หา และวธิกีารหรอืรปูแบบการน�าเสนอต้องด�าเนนิการ

ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการตรวจสอบ ตรวจทานเป็นหลักปฏิบัติส�าคัญ” 

ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นในข้อ 3 จึงถือว่า สตริงเกอร์เป็นผู้ปฏิบัติงาน

ของไทยพีบีเอส ที่ท�างานด้านการผลิตรายการขององค์การและได้รับค่าตอบแทนจากไทยพีบีเอส การที่ 

จะตักเตือนหรือลงโทษนั้นสามารถท�าได้ เพราะในการท�างานสตริงเกอร์ต้องด�าเนินการด้วยความรอบคอบ 

ระมดัระวงั มกีารตรวจสอบและตรวจทานเป็นหลกัปฏบิตัสิ�าคญัตามข้อ 4 (4.1) ของข้อบงัคบัจรยิธรรมด้าน

วชิาชพีดงักล่าวด้วย ดงันัน้ คณะอนกุรรมการจงึเหน็ว่าการด�าเนนิการดงักล่าวขดัต่อข้อบงัคบัจรยิธรรมข้อ 

4.1 ให้ตักเตือนศูนย์ข่าวภาคอีสาน (ขอนแก่น) และสตริงเกอร์ผู้ถูกร้องเรียน ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารสอบสวน 

สตริงเกอร์ และแจ้งผลการสอบสวนมายังคณะอนุกรรมการ 

ข้อเสนอแนะ : จ�านวน 2 ข้อ 

1. เนือ่งจากชิน้งานทีส่ตรงิเกอร์ส่งมาให้นัน้ได้ผ่านการตรวจสอบของศนูย์ข่าวภมูภิาคขอนแก่น

มาแล้ว ก่อนทีจ่ะส่งมายงัส่วนกลาง ดงันัน้ ศนูย์ข่าวภมูภิาคขอนแก่นต้องร่วมรบัผดิชอบด้วย 

ทั้งนี้ ตามระบบโครงสร้างของผู้รับผิดชอบข่าวภูมิภาคในส่วนกลาง ปัจจุบันมีผู้ชี้แจง

เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งยอมรับความผิดพลาดโดยไม่ทราบว่าเป็นการน�าภาพ

ข่าวเก่าที่มีภาพบุคคลไม่ตรงกับเนื้อหามาออกอากาศ รวมทั้งการใช้ภาพเก่าโดยไม่ได้ขึ้น

ค�าว่า “แฟ้มภาพ” ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงเรื่องโครงสร้างการท�างานที่ส่งผลต่อ

กระบวนการผลิตและการตรวจสอบข่าวภูมิภาค ควรมีการทบทวนเรื่องโครงสร้างและหา

ทางป้องกันไม่ให้ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก 

2. คณะอนุกรรมการเสนอให้มีการสอบสวนให้ชัดเจนว่าด้วยสาเหตุใดที่ท�าให้ข่าวชิ้นนี้ถูก

ร้องเรียน เป็นปัญหาบุคคล ระบบ หรือปัจจัยอื่น 
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เรื่องที่ 5 : ร้องเรียนการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใช้ภาพประกอบข่าว
ผิดพลาด การพาดหัวและภาพประกอบข่าวไม่ตรงกับเนื้อหาข่าว 
การน�าเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม

5.1 ข้อร้องเรียน : การใช้ภาพประกอบข่าวผดิพลาด กรณนี�าเสนอข่าวเขือ่นเซเปียน-เซน�้าน้อย

แตก ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วนัที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การน�าเสนอข่าว

ดังกล่าวได้น�าภาพเขื่อนภูมิพลมาประกอบน�าเสนอ

5.2 ข้อร้องเรียน : การน�าเสนอภาพข่าวฆ่าตัวตาย กรณีรายการข่าวภาคดึก วันที่ 10 สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 น�าเสนอภาพนักเรียนชายกระโดดอาคารเรียนเสียชีวิต และได้น�าคลิปภาพข่าวดังกล่าวมา

เผยแพร่ทางเว็บไซต์

5.3 ข้อร้องเรียน : การพาดหัวข่าวและภาพประกอบข่าวไม่ตรงกับเนื้อหาข่าว กรณีวันที่

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึง่น�าเสนอพาดหวัข่าวว่า “หลงัจากเรือ่งราวของครวูภิาทีต้่องถกูบงัคบัคด ีเพราะ

เซน็ค�า้ประกนัหนี ้กยศ. ให้นกัเรยีนถกูน�าเสนอกม็กีระแสสงัคมจ�านวนหนึง่ทีก่ดดนัอดตีลกูศษิย์ไม่รบัผดิชอบ

หนี”้ พร้อมเผยแพร่ภาพของลกูศษิย์ครวูภิาคนหนึง่ทีช่�าระหนีค้รบถ้วนแล้ว

ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการ มีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และมีมติ ดังนี้

1. ข้อร้องเรียน 5.1 และข้อร้องเรียน 5.2 ข้อร้องเรียนทั้งสองดังกล่าวผู้ถูกร้องเรียนยอมรับ

ความผิดพลาด และเมื่อมีข้อร้องเรียนได้ด�าเนินการแก้ไขข่าวในระยะเวลาอันรวดเร็ว รวม

ทัง้ ได้ตกัเตอืนผูป้ฏบิตังิานแล้ว ไทยพบีเีอสก�าหนดข้อบงัคบัด้านจรยิธรรมวชิาชพี เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตข่าวไว้ครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ปฏิบัติงานไม่เอาใจใส่ 

ต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพ การผลิตชิ้นงานทั้งสองกรณี จึงเป็นการกระท�าที่ขัดต่อ

ข้อบงัคบัองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจรยิธรรมของ
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วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 และแนวทางปฏิบัติเพื่อธ�ารง

จรยิธรรมวชิาชพีการผลติ การจดัหา และการเผยแพร่รายการ องค์การกระจายเสยีงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ข้อ 4 (4.1) จรยิธรรมด้านความถูกต้องเที่ยงตรง 

2. ข้อร้องเรียน 5.3 คณะอนุกรรมการเห็นว่า เป็นการพาดหัวข่าวที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนท�าให้

เกิดความเข้าใจผิด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ตกเป็นข่าว จึงเป็นการกระท�าที่ขัดต่อ

ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรม

ของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552  และแนวทางปฏิบัติเพื่อ

ธ�ารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ องค์การกระจายเสียง

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ข้อ 4 (4.1) จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง 

ข้อเสนอแนะ : จ�านวน 3 ข้อ 

1. ให้ฝ่ายบริหารสร้างระบบตรวจสอบข่าวก่อนออกอากาศ หรือเผยแพร่ในทุกช่องทาง (Con-

tent Monitoring System หรือ Output Editor) อย่างเร่งด่วน

2. สื่อสารระบบตรวจสอบและข้อพึงระวังในการน�าเสนอข่าวให้เป็นที่รับรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และ

มีระบบติดตามการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

3. ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้ภาพเก่าที่ชัดเจน ในกรณีที่ใช้ภาพจากภายนอกต้องขออนุญาต 

ตรวจสอบลิขสิทธิ์ และความถูกต้อง

เรื่องที่ 6 : ร้องเรียนการพาดหัวโปรโมตรายการวิทยุออนไลน์ใช้ภาษาและถ้อยค�า
ที่ไม่เหมาะสม

ข้อร้องเรียน : การพาดหัวข่าวรายการ “แจ้งความ” ทางวิทยุออนไลน์ ใช้ภาษาและถ้อยค�าที่ไม่

เหมาะสม เช่น พิศวาสสาธารณะ (ปักหมุดจุดอารมณ์เปลี่ยวในห้องน�้ายันกลางสวน), อมเงิน (วิ่งด้วยใจ

มอบให้ รพ.ชลบุรี “จัดเอง...อมเอง”)

ผลการวนิจิฉยั : คณะอนกุรรมการมมีตริบัเป็นเรือ่งร้องเรยีนไว้พจิารณา และเหน็ว่าการกระท�ายงั

ไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพ แต่ควรมีการตักเตือนไม่ให้มีการพาดหัวข่าวที่ไม่ครบถ้วน 

ควรขยายความให้ชัดเจน ไม่หวือหวาและชี้น�าไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะน�ามาซึ่งความเสี่ยงขององค์กร 

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับข้อกฎหมาย

 

เรื่องที่ 7 : ร้องเรียนรายการนารีกระจ่าง ตอน รีเซตชีวิต มีโฆษณาแฝง

ข้อร้องเรียน : รายการนารีกระจ่าง ตอนรีเซตชีวิต ปี 2561 เป็นการประชาสัมพันธ์แชร์ลูกโซ่ 

และคลิปรายการถูกน�าไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ 

ผลการวินิจฉัย : คณะอนุกรรมการมีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และเห็นว่าการผลิต

รายการดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อบังคับ ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ 

พ.ศ. 2552 และแนวทางปฏิบัติเพื่อธ�ารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ข้อ 6 (6.7) จริยธรรมด้านความเป็นอิสระ

ของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการเผยแพร่คลิป

ทางสื่อออนไลน์เป็นการเผยแพร่ตามปกติไม่ได้น�าไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และไม่สามารถพิสูจน์

ได้ว่าเพจที่เผยแพร่คลิปรายการมีความเกี่ยวข้องกับวิทยากรที่ผู้ถูกร้องเรียนเชิญมาร่วมรายการแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มงวดเรื่องระเบียบการใช้ห้องสตูดิโอ และการใช้

คลิปของรายการอันเป็นลิขสิทธิ์ของไทยพีบีเอส

ในปี พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ร่วมกับแกนน�า

จริยธรรม ผู้บริหาร ของ ส.ส.ท. และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความ

เข้าใจด้านการน�าเสนอข่าวสารของสื่อสาธารณะ รายละเอียดดังนี้ 

1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เรื่องจริยธรรมองค์กร 3 ครั้ง จ�านวนผู้เข้าร่วม 20 คน 

2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริยธรรมจ�านวน 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 177 คน ดังนี้ 

(1) เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูคู้จ่รยิธรรมเรือ่ง “สร้างสรรค์รายการอย่างไรให้สอดคล้องกบั

จรยิธรรมสือ่สาธารณะ” วนัที ่24 มกราคม พ.ศ. 2561 จ�านวนผูเ้ข้าร่วม  102 คน 

(2) วงเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านจรยิธรรมสือ่สาธารณะของส�านกัข่าว ครัง้ที ่1 (กรณี

เสือด�า) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จ�านวนผู้เข้าร่วม 24 คน 

(3) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพาดหัวข่าวและการน�าเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ 

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จ�านวนผู้เข้าร่วม 51 คน 

การด�าเนินการอื่น ๆ

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด�าเนินการ

• มีพื้นที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจริยธรรม 

เข้าใจการท�างานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรไปในทิศทางเดียวกันและได้ร่วมกันพัฒนา

แนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพต่อไป

• มีการถอดบทเรียนเพื่อทบทวนการท�างาน โดยเน้นย�้าถึงหลักจริยธรรมและหลักการท�างาน

สื่อสาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ

• เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในบรรยากาศเชิงบวก น�าไปสู่การสร้างกลไกการท�างานที่ช่วย

ส่งเสริมจริยธรรม เช่น การจัดท�าหนังสือยินยอมอนุญาต (Consent Form) การจัดท�าคู่มือ

ปฏิบัติงาน (หลักคิด ข้อพึงระวังสิ่งที่ไทยพีบีเอสควรท�าและไม่ควรท�า) เป็นต้น


