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

4. รายการ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 กรณีผดู้ ําเนินรายการนํ าเสนอ
เนื้อหาในลักษณะส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เป็ นการโฆษณาแฝงสนับสนุนองค์กรทีม่ คี วามขัดแย้งกับชุมชน
เรื่องที่ 4.ผู้ชมได้ร้องเรียนรายการ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ว่า ผู้
ดําเนินรายการนํ าเสนอเนื้อหาในลักษณะส่งเสริมภาพลักษณ์โรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยผูด้ าํ เนินรายการกล่าวถึงบรรยากาศรอบๆ โรงไฟฟ้าและ
เหมืองถ่านหิน “อากาศสะอาดสดชื่น” เท่ากับรับรองว่าอากาศในบริเวณดังกล่าวปราศจากมลพิษ ขณะที่
โรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินดังกล่าว ยังมีขอ้ ขัดแย้งเรื่องการปล่อยมลพิษสู่อากาศ ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ใกล้เคียง นอกจากนี้ยงั ได้นําเสนอสกู๊ปที่มเี นื้อหาประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีก
หลายนาที ซึง่ เข้าข่ายโฆษณาแฝง
สําหรับรายการนี้เป็ นรายการทีส่ ถานีวา่ จ้างผูผ้ ลิตภายนอกเป็ นผูผ้ ลิต พิธกี รเป็ นบุคคลภายนอก โดย
มีโปรดิวเซอร์ของสถานีเป็ นผูค้ วบคุมรายการ ทางผูบ้ ริหารสถานีได้แจ้งผูผ้ ลิตรายการแล้วว่า การกระทํา
ดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.2552
คณะอนุกรรมการฯรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา:
การประชุมคณะอนุ กรรมการฯ ครัง้ ที่ 5/2555 เมือ่ วันที่ 22 มิถุนายน 2555
คณะอนุกรรมการฯพิ จารณาเรื่องร้องเรียน:
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 6/2555 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
คณะกรรมการนโยบายรับรองการพิ จารณาของคณะอนุกรรมการฯ:
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครัง้ ที่ 8/2555 เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2555
ข้อพิ จารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุ กรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้พจิ ารณาในประเด็นการดําเนิน
รายการ โดยใช้สถานทีข่ องการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย และการแนะนําโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหิน
ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยมีลกั ษณะประชาสัมพันธ์สถานที่ เข้าข่ายเป็ นการ

โฆษณาแฝง และผูผ้ ลิตรายการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับ
การผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.2552 หรือไม่
-ข้อ 6.จริย ธรรมด้า นความเป็ น อิส ระของวิช าชีพ ความรับ ผิด ชอบต่ อ สาธารณะและการไม่ มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
-ข้อ 6.7 ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องหลีกเลีย่ งหรือใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบในการนํ าเสนอภาพ ข้อความ
หรือสัญลักษณ์ของสินค้า บริการเพือ่ ธุรกิจการค้า การส่งเสริมการขาย
การนํ าเสนอชื่อหรือสัญลักษณ์ ของสินค้าและบริการเพื่อธุ รกิจการค้า อาจกระทําได้เมื่อมีความ
จําเป็ น เพื่องานข่าวหรือรายการ แต่ต้องปิ ดบังชื่อ ตราสินค้า สัญลักษณ์ เว้นแต่สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ ตก
เป็ นข่าว แต่การนํ าเสนอภาพ ชื่อ ตราสินค้า สัญลักษณ์ทางการค้า ต้องเป็ นพื้นหลังที่ไม่โดดเด่น ชัดแจ้ง
และไม่สอ่ เจตนาโฆษณาแฝง หรือเป็ นเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
คณะอนุกรรมการฯได้พจิ ารณา ใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้
1.ผูผ้ ลิตรายการ มีหลักเกณฑ์ในการเลือกพืน้ ทีส่ าํ หรับทํากิจกรรมอย่างไร
2.พืน้ ทีท่ จ่ี ดั รายการมีความขัดแย้งกับชุมชนหรือไม่ ผูผ้ ลิตได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงความขัดแย้งและ
สภาพอากาศหรือไม่ ถ้ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเป็ นอย่างไร
จากคําชีแ้ จงของผูค้ วบคุมรายการและผูบ้ ริหารสถานีพบว่า
1.การเลือกสถานที่จดั กิจกรรมใช้เกณท์ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัยในการ
รับรองผูร้ ว่ มกิจกรรมจํานวนมากเป็ นหลัก มิได้เลือกจากผลประโยชน์และการให้การสนับสนุน
2.การเลือกพืน้ ทีท่ าํ กิจกรรม จะต้องทราบล่วงหน้า 2 สัปดาห์
3.กรณีการใช้สถานที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มี
ตัวแทนจากจังหวัดโดยรองผูว้ ่าราชการจังหวัด ตัวแทนชุมชน เช่น ผูใ้ หญ่บ้านและแกนนํ าชาวบ้านเข้า
ร่วมงาน จึงมีความเชื่อโดยบริสทุ ธิ ์ใจว่าความขัดแย้งในพืน้ ทีล่ ดลง ก่อนการผลิตและหลังการผลิตรายการไม่
พบว่ามีปฏิกริ ยิ าต่อต้านจากชุมชนแต่อย่างใด
4.ทีมงานรับทราบถึงปญั หาความขัดแย้งระหว่างการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยกับประชาชน
มาก่อน แต่ไม่ทราบรายละเอียด เมื่อรับฟงั การชีแ้ จงจากผูอ้ ํานวยการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ยนื ยันถึงความ
พยายามในการขจัดปญั หาความขัดแย้ง โดยทีมงานมิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงเชื่อโดยบริสุทธิ ์ใจว่าความ
ขัดแย้งในพืน้ ทีล่ ดลงแล้ว
5.การกล่าวถึงสภาพอากาศ และสภาพอากาศในสนามแข่ง เป็ นคํากล่าวเปิ ดปกติทุกสนาม สําหรับ
ครัง้ นี้การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย มิได้ขอร้องหรือแทรกแซง หรือแสดงอาการใดทีแ่ สดงว่าต้องการ
ให้นําเสนอรายละเอียดอันเป็ นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือขอให้
กล่าวถึงในแง่บวก ในเชิงต่างตอบแทนเป็ นกรณีพเิ ศษแต่อย่างใด ทีมงานพูดถึงสภาพอากาศเนื่องจาก
ต้องการสนับสนุ นความพยายามของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตในการลดปญั หาข้อขัดแย้งกับชุมชน โดยทีมงานขาด
การตรวจสอบอย่างถีถ่ ว้ นรอบด้าน

ฝา่ ยบริหารมีความเห็นว่า ทีมงานขาดความรูค้ วามเข้าใจต่อปญั หาทีโ่ รงไฟฟ้าแม่เมาะมีส่วนทําให้
เกิดปญั หามลพิษทางอากาศตลอดหลายปี ท่ผี ่านมา ขาดความตระหนักต่อความอ่อนไหวของสถานการณ์
และไม่ มีค วามพยายามศึก ษาข้อ มู ล และนํ า เสนอข้อ มู ล ให้ร อบด้ า น วิธีก ารนํ า เสนอดัง กล่ า ว ทํ า ให้
สาธารณชนเข้าใจว่าสถานีไทยพีบเี อส รับรองความบริสุทธิ ์ของอากาศให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศ
ไทย แต่ จ ากตรวจสอบข้อเท็จ จริง ไม่พบว่า ทีม งานมีเ จตนากระทํา การเข้า ข่า ยละเมิดข้อบังคับ ว่า ด้ว ย
จริยธรรมสื่อฯ หรือมีเจตนาโฆษณาแฝง กรณีน้ีฝา่ ยบริหารจึงได้ตกั เตือนทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องมิให้กระทําการ
เช่นนี้อกี พร้อมกับกําหนดแนวปฏิบตั สิ าํ หรับการจัดการแข่งขัน “หนูน้อยจ้าวเวหา” ในโอกาสต่อไปดังนี้
1.ก่อนการปฏิบตั งิ านภาคสนามตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการเลือกพืน้ ที่ ควรตรวจสอบสภาพทางกายภาพและ
สิง่ แวดล้อม และศึกษาประเด็นความขัดแย้งของชุมชนด้วย
2.ข้อมูลในพืน้ ทีท่ ุกชนิดจากทุกๆ ฝา่ ย ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างถีถ่ ว้ นก่อนปฏิบตั งิ าน
3.หากเป็ นไปได้จะพยายามหลีกเลีย่ งการขอใช้พน้ื ทีท่ ม่ี ปี ญั หาความขัดแย้งในพืน้ ทีอ่ ย่างรุนแรง
คณะอนุ กรรมการฯ มีมติเป็ นเอกฉันท์ว่า รายการดังกล่าวมีเนื้อหาขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
ของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ ให้ผูด้ ําเนินรายการบรรเทาความเสียหาย โดยใช้
รายการเปิ ดบ้านไทยพีบเี อสนํ าเสนอสถานการณ์ในพืน้ ที่ล่าสุด และสถานการณ์ท่ผี ูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบจาก
มลพิษทีเ่ กิดจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเปิ ดโอกาสให้การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยได้ชแ้ี จงตามความ
เหมาะสม
ผลการพิ จารณา (มติ รบั รองโดยคณะกรรมการนโยบาย)
คณะกรรมการนโยบายรับ รองรายงานของคณะกรรมการรับ และพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งเรีย นจาก
ประชาชน
นางสลิลโรจน์ โชติลภัส
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