
 
ความเหน็ คณะกรรมการตดัสิน 

ข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ินดีเด่น 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2552 

 
 ขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ดเีด่น ประจ าปี 2552  จดัการประกวด 1 ประเภท คอื 
 
ประเภทข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน 
 มขีา่วส่งเขา้ประกวดทัง้สิน้ 57 เรือ่ง จาก 15 หน่วยงาน ผ่านเขา้รอบจ านวน 10 เรือ่ง ดงันี้ 
  
1. “เดก็หญงิยอดกตญัํทูลูฎกีาขอรกัษาแม่ปว่ยหนกั” ตอน1,2 จาก บรษิทั สาครเคเบลิ จ ากดั 
2. “สถานการณ์ชา้งปา่ในเขตปา่รอยต่อป่า 5 จงัหวดั ภาคตะวนัออก” จาก บรษิทั เคเบลิทวี ี(จนัทบุร)ี จ ากดั 
3. “ไมไ้ผ่ชะลอคลื่น” จาก บรษิทั เอส พ ีเอช เคเบลิทวี ีจ ากดั 
4. “วกิฤตสิายน ้า ตน้ตอทีร่อค าตอบ” จาก บรษิทั เอส พ ีเอช เคเบลิทวี ีจ ากดั 
5. "โรงงานกลางชุมชน" ทางขนานรอวนับรรจบ จาก บรษิทั เอม็เอสเอส เคเบิล้ ทวี ีสาขาฉะเชงิเทรา 
6. “ความรุนแรงต่อเดก็และสตร.ี..ใครจะหยดุ?” จาก บรษิทั เอม็เอสเอส เคเบิล้ ทวี ีสาขาฉะเชงิเทรา 
7. “บา้นหลงัเรยีน” จาก หจก.สกายลายน์เคเบลิทวี ี
8. “พลงัชุมชนตา้นบ่อขยะก่อมลพษิ” จาก บรษิทั เอม็เอสเอส เคเบิล้ ทวี ีสาขาพษิณุโลก 
9. “โรงเรยีนประเภทที ่3” จาก บรษิทั มหาชยั เคเบลิทวี ีจ ากดั 
10. “โลกมดืในความสว่าง” จาก บรษิทั สระบุร ีเคเบลิทวี ีจ ากดั 
 
รางวลัชมเชย ได้แก่ เร่ือง “บ้านหลงัเรียน“ จาก ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สกายลายน์ เคเบิลทีวี 
ผูผ้ลิตผลงาน มีรายช่ือดงัน้ี 1. เชาว ์ เฉยฉิว   2. ชยัชนะ แดงทองค า  3. ชยัยา   ประมวลสขุ   
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 10,000 บาท(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  
 
เร่ืองย่อ 
 ดว้ยเจตนารมณ์อนัแรงกลา้ในการสบืสานอุดมการณ์ของผูเ้ป็นบดิา ดอกเตอรป์ระสพสุข ฤทธิ
เดช หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่า คุณครปู้าต๋อย วยั 53 ปี หน่ึงในบรรดาลกูๆ ทัง้ 6 คน จงึไดร้ว่มกนัก่อตัง้
แหล่งเรยีนรูส้ าหรบัคนในชุมชนบา้นกุดแคน ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคามและหมู่บา้น
ใกลเ้คยีง โดยเฉพาะใหเ้ดก็และเยาวชน มพีืน้ทีเ่รยีนรูอ้ยา่งมเีสรภีาพภายใตค้วามสมัพนัธแ์ละภมูปิญัญา
ของทอ้งถิน่ ท าใหภ้าระของหญงิวยักว่า 50 ปี นอกจากจะอยูใ่นฐานะของครสูอนเดก็ชัน้ประถมศกึษา
แลว้ หลงัเสรจ็จากการสอนหนงัสอื ยงัตอ้งกลบับา้นไปใชเ้วลากบัเดก็และเยาวชนอกีหลายสบิชวีติ ใน
ฐานะผูน้ าของ “บา้นหลงัเรยีน” ตามอุดมการณ์ของตระกูล ฤทธเิดช 
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  ดว้ยเจตนารมณ์อนัแรงกลา้ในการสืบสานอุดมการณ์ของผูเ้ป็นบิดา ดอกเตอร์ประสพสุข ฤทธิเดช หรือท่ีชาวบา้นเรียกกนัวา่ 
คุณครูป้าต๋อยในวยั ๕๓ ปี หน่ึงในบรรดาลูกๆทั้ง ๖ คน จึงไดร่้วมกนัก่อตั้งแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนในชุมชนบา้นกุดแคน ต าบลหนองโน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม และหมู่บา้นใกลเ้คียง โดยเฉพาะใหเ้ด็กและเยาวชน มีพื้นท่ีเรียนรู้อยา่งมีเสรีภาพภายใตค้วามสัมพนัธ์
และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ท าใหภ้าระของหญิงวยักวา่ ๕๐ ปีคนน้ี ท่ีมีต่อเด็กๆในหมู่บา้น ไม่ไดจ้บอยูใ่นร้ัวโรงเรียน ในฐานะครูสอนเด็ก
ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น แต่ทนัทีท่ีเสียงระฆงับอกเวลาเลิกเรียนดงัข้ึน นัน่หมายถึงสัญญาณการใชเ้วลากบัเด็กและเยาวชนหลายสิบชีวติ 
ภายในพื้นท่ีไม่ก่ีตารางเมตร  ซ่ึงคนท่ีน่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บา้นหลงัเรียน” ตามอุดมการณ์ของตระกลู ฤทธิเดช ก็ไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้
เช่นเดียวกนั  

กวา่ 1 ปีแลว้ ท่ีดอกเตอร์ประสพสุข เดินทางกลบับา้นพร้อมกบัหนา้ท่ี ในฐานะผูน้ าคนหน่ึง ของแหล่งเรียนรู้บา้นหลงัเรียน 
หลงัจากเสร็จส้ินหนา้ท่ีการสอนหนงัสือภายในโรงเรียนซ่ึงอยูใ่นหมู่บา้นใกลเ้คียง เช่นเดียวกบัเด็กๆหลายคนท่ีมุ่งหนา้กลบับา้นเพื่อช่วย
พอ่แม่ท างาน ก่อนท่ีจะไปรวมกนัท่ีบา้นหลงัเรียน เพื่อแสวงหาความรู้ตามความตอ้งการของตนเอง 

แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ปู่ ทวดครูสิงห์  หรือบา้นหลงัเรียน ก่อตั้งข้ึนตามอุดมการณ์ของปู่ ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช ผูเ้ป็นบิดา อดีตครู
โรงเรียนบา้นกุดแคน ท่ีล่วงลบัไปแลว้ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2551 แต่ไดฝ้ากความหวงัการสร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชนไวก้บัลูกๆ 
เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีพื้นท่ีใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียน และพฒันาการท่ีดีของชีวิต พื้นท่ีในบา้น และสวนเล็กๆหลงับา้น
ของดอกเตอร์ประสพสุข  จึงถูกปรับใหเ้ป็นศูนยก์ลางคืนความรู้สู่ชุมชน ภายใตกิ้จกรรมและความสัมพนัธ์ร่วมกนั โดยมีครูภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เขา้มาอาสาถ่ายทอดความรู้ตามโอกาสและเวลาท่ีเหมาะสม 

....สัมภาษณ์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้ร่วมก่อตั้ง บ้านหลังเรียน .... 
ดว้ยความตั้งใจของดอกเตอร์ประสพสุข ท่ีตอ้งการใหทุ้กคนมาท่ีน่ีดว้ยความสุข จึงไม่ก าหนดแบบแผนอยา่งเคร่งครัด เวลาเปิด

และปิดของบา้นหลงัเรียน จึงเป็นไปตามความสะดวกของเด็กๆ และคนในชุมชน ซ่ึงเด็กส่วนใหญ่จะเขา้มาใชป้ระโยชน์ช่วงเยน็หลกัเลิก
เรียน และช่วยพอ่แม่ท างานบา้นเสร็จแลว้  เวน้แต่เฉพาะในช่วงวนัเสาร์ อาทิตย ์ท่ีมีการก าหนดเวลาสอนหนงัสือวิชาต่างๆ ตามระดบัชั้น
ตั้งแต่เชา้ไปจนถึงตอนพกัเท่ียง เน้ือหาก็ไม่ไดเ้นน้ตามแบบในโรงเรียน  แต่น าขอ้สงสัยจากการเรียนมาเป็นโจทยท่ี์ทุกคนตอ้งช่วยกนัหา
ค าตอบและเรียนรู้ร่วมกนั หรือตั้งค  าถาม น าไปสู่การหาค าตอบท่ีอยูใ่นชุมชน เพื่อเขา้ใจความเป็นทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน   

ในช่วงบ่าย พื้นท่ีใตถุ้น และสวนเล็กๆหลงับา้นของดอกเตอร์ประสพสุข ซ่ึงเป็นท่ีเรียนในช่วงเชา้ ก็กลายเป็นพื้นท่ีเปิด ส าหรับ
การเรียนรู้และเล่นอยา่งมีเสรีภาพ ท่ามกลางแหล่งขอ้มูลจากหนงัสือนบัร้อยเล่ม ท่ีส่วนหน่ึงไดรั้บบริจาคมา  บางมุมเสียงดนตรีพื้นบา้น
ของภาคอีสานก็ถูกบรรเลงข้ึนเพื่อฝึกซอ้มให้เกิดความช านาญ เพื่อเตรียมออกไปแสดงตามงานท่ีไดรั้บวา่จา้งมา หรือแมแ้ต่ในสวนหลงั
บา้น ท่ีคนในตระกลูฤทธิเดชและเด็กๆช่วยกนัเติมแต่งใหเ้ป็นธรรมชาติ ก็ไม่เวน้วา่งจากการเล่น ดว้ยเสียงหวัเราะท่ีสนุกสนานของเด็กใน
หมู่บา้นและจากชุมชนใกลเ้คียง  

แมก้ารด าเนินกิจกรรมในระยะแรก จะไม่ไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชนเท่าท่ีควร แต่ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนชดัเจนหลาย
ดา้น หลงัจากเด็กเขา้มาคลุกคลีอยูก่บับา้นหลงัเรียน ท าให้เสียงตอบรับและการสนบัสนุนจากคนในชุมชนและจากสังคมภายนอกเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ  



...สัมภาษณ์  1.อ่อนสี  เหมือนมาต  ชาวบ้านกุดแคน 

                    2. ดวงเดือน  ธงศรี     ชาวบ้านกุดแคน 
บทเรียนภาคปฏิบติัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีดอกเตอร์ประสพสุขก าหนดไวเ้ป็นประจ าทุกสัปดาห์ คือการน าคุณค่าท่ีไดจ้ากการ

รวมกลุ่มมาสร้างประโยชน์คืนสู่ชุมชน  
ทุกเชา้วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์ก่อนเร่ิมการเรียนการสอน เด็กกลุ่มแรกท่ีเดินทางมาถึง ช่วยกนัหยบิจบัอุปกรณ์ท าความสะอาดพื้น 

ออกเดินไปตามถนนภายในหมู่บา้น พร้อมกบัเก็บกวาดเศษใบไม ้และขยะตลอดเส้นทาง  จากกลุ่มเล็กๆเพียงไม่ก่ีคน ในเวลาไม่นานนกั 
เด็กอีกส่วนหน่ึงท่ีเพิ่งเดินทางมาถึงก็เขา้มาสมทบและช่วยกนัเก็บกวาดส่ิงสกปรกบนพื้นถนน เสมือนเป็นหนา้ท่ีส าคญัของตนเอง เพื่อให้
หมู่บา้นของพวกเขากลบัคืนสู่ความสะอาดอีกคร้ัง  

เหตุผลท่ีดอกเตอร์ประสพสุข ใหเ้ด็กท่ีเป็นสมาชิกของบา้นหลงัเรียน ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพราะเช่ือวา่ เด็กจะ
ไดรั้บการยอมรับ จากคุณค่าท่ีพวกเขาสร้างข้ึน แต่ส่ิงส าคญันอกเหนือจากนั้น คือการปลูกฝังเด็กใหมี้จิตอาสาเสียสละต่อชุมชน รู้จกัตอบ
แทนบุญคุณทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง 

...สัมภาษณ์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช  ผู้ร่วมก่อตั้ง บ้านหลังเรียน .... 
ส าหรับการเรียนรู้ของเด็กๆท่ีบา้นหลงัเรียน ไม่ไดถู้กจ ากดัใหอ้ยูภ่ายในกรอบพื้นท่ีเพียงไม่ก่ีร้อยตารางเมตรเท่านั้น แต่ดอกเตอร์

ประสพสุขไดก้ าหนดกิจกรรม น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากคนในหมู่บา้น มาเช่ือมโยงกบัการสอนเด็กๆดว้ย  
ด.ญ.รสสุคนธ์  เหมือนมาต อาย ุ12 ปี และ ด.ช.ณฐัพงศ ์ ธงศรี อาย ุ10 ปี นกัเรียนโรงเรียนบา้นกุดแคน หน่ึงในสมาชิกบา้นหลงั

เรียนตั้งแต่ช่วงเร่ิมก่อตั้ง ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองให้ร่วมกิจกรรมต่างๆของบา้นหลงัเรียน เช่นเดียวกบัในวนัน้ี  ท่ีอยูใ่นช่วง
ฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตจากนาขา้ว ด.ญ.รสสุคนธ์ และด.ช.ณฐัพงษพ์ร้อมเด็กกลุ่มหน่ึงท่ีวา่งเวน้จากการช่วยผูป้กครองท างาน ไดม้าช่วย
คนในหมู่บา้นเก่ียวขา้ว และท างานสีขา้วเปลือก ซ่ึงเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีดอกเตอร์ประสพสุข มกัจะพาเด็กของบา้นหลงัเรียน มาสัมผสั
ชีวติแบบพึ่งพาอาศยักนั จากสถานการณ์จริง ตามโอกาสท่ีเหมาะสม  

ดว้ยการท างานแบบภาคเอกชน ไม่มีทุนสนบัสนุนจากภาครัฐ ครูจิตอาสาในชุมชน จึงมีความส าคญั ในฐานะผูถ่้ายทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินไปสู่เด็กกลุ่มน้ี 

นางละมยั  ฤทธิเดช เจา้หนา้ท่ีดา้นการเกษตร  ซ่ึงอาสามาเป็นครูของบา้นหลงัเรียนดว้ย อาศยัช่วงเวลาวา่งจากหนา้ท่ี พาเด็กเดิน
ชมธรรมชาติและเรียนรู้การท าการเกษตรทษฎีใหม่ นางละมยั บอกวา่ ความพยายามในการถ่ายทดความรู้ เกิดจากแรงบนัดาลใจ ท่ี
ตอ้งการสอนใหเ้ด็กผกูพนัใกลชิ้ดกบัทอ้งถ่ินของตนเอง ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ หากคนรุ่นใหม่ในหมู่บา้นรู้จกัคุณค่าของส่ิงท่ีมีอยูใ่นชุมชน
มากเท่าไหร่ ความคิดท่ีตอ้งการออกไปใหห่้างจากชุมชนของตนเองก็ยิง่นอ้ยลงเท่านั้น การใชชี้วติแบบเป็นครอบครัว และความสุขของ
สังคมแบบชนบท ก็จะคงอยูต่่อไป 

...สัมภาษณ์ ละมัย  ฤทธิเดช  ครูจิตอาสา  ... 
เด็กของบา้นหลงัเรียน บอกวา่  ส าหรับท่ีบา้นหลงัเรียน มนัคือส่ิงท่ีเขา้มาเติมเตม็ชีวติของเด็กชนบทใหมี้ความสุข แมว้า่

ความรู้สึกน้ีจะหาไดจ้ากสังคมในเมือง แต่ความเปล่ียนแปลงท่ีพวกเขาสัมผสัได ้จากกิจกรรม และการอบรมสั่งสอนของบา้นหลงัเรียน
นั้น แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง 

....สัมภาษณ์ 1.ด.ญ.รสสุคนธ์  เหมือนมาต  สมาชิกบ้านหลังเรียน... 
                     2. ด.ช.ณฐัพงศ์  ธงศรี         สมาชิกบ้านหลงัเรียน 

 ส าหรับคนในหมู่บา้น บา้นหลงัเรียน คือความพิเศษท่ีท าใหชุ้มชนท่ีน่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน ความหวงัของรุ่นพ่อแม่ ท่ีอยากเห็น



  
จดุเด่น 

- สามารถยกตวัอยา่งของคนในทอ้งถิน่ ทีม่อีตัลกัษณ์ทีช่ดัเจนได้ 
- เลอืกประเดน็เรือ่งการศกึษา ซึง่เป็นเรือ่งส าคญั โดยเฉพาะความรว่มมอืและความเขม้แขง็ใน

ชุมชน 
 

ขอ้สงัเกต 
- เสยีงผูบ้รรยายและบทบรรยายมากเกนิไป  
- ภาพสวยแต่ยงัไมส่ามารถสื่อเนื้อหาและอารมณ์ไดด้พีอ 

 
 
รางวลัดีเด่น ได้แก่เร่ือง “โรงงานกลางชุมชน ทางขนานรอวนับรรจบ”  
ผูผ้ลิตผลงานมีรายช่ือดงัน้ี 1. น ้าอ้อย แจ่มจิตต ์2. หาดแก้ว เปรมศรี 3.บญุเสริม ตนัวฒันะ 
4.วิธ ู เจียรสถิต 5. คนองศกัด์ิ องัศิริ  6. เชิงชาญ  ทองสขุ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
เรือ่งยอ่ 
 เสยีงเรยีกรอ้งของชาวบา้นอนัเกดิจากปญัหาฝุน่ควนัคละคลุง้ทัว่บรเิวณหมู่บา้นนฤมติร 1 ซึง่
เป็นผลกระทบจากโรงงานชยัพรการประปา หนึ่งในผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมหล่อท่อเหลก็ในต าบลวงั
ตะเคยีน อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา รนุแรงขึน้ หลงัชาวบา้นพากนัรอ้งเรยีน เพราะทนความเดอืดรอ้นไม่
ไหว ทัง้ปญัหามลพษิทางอากาศและปญัหาการเจบ็ปว่ยผดิปกต ิซึง่คาดว่าเป็นผลมาจากสารโลหะหนกัที่
เกดิจากกระบวนการผลติทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน และส่อเคา้ว่าจะทบทวขีึน้เรือ่ยๆ และเนื่องจากทีผ่่านมา
ชาวบา้นเคยแจง้ผ่านหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมาหลายครัง้ แต่กลบัถูกเพกิเฉย กระทัง่เกดิการรวมตวักนั
ประทว้งถามผูป้ระกอบการ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการเพื่อหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั 
จนท าใหเ้กดิการลงพืน้ทีต่รวจสอบอยา่งจรงิจงัและกลายเป็นกรณตีวัอยา่งของโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ ัง้
ในเขตชุมชนแต่ไม่มมีาตรฐานหรอืระบบการผลติทีด่แีมจ้ะมใีบอนุญาตของส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั
ฉะเชงิเทราแลว้กต็าม 

 

อนาคตท่ีดีของลูกๆ เร่ิมกลบัคืนมา โดยไม่ตอ้งออกไปด้ินรนหาส่ิงชดเชยจากสังคมภายนอก และเช่ือวา่บา้นหลงัเรียนคือค าตอบท่ีคนใน
ชุมชนก าลงัเรียกหากนัภายในใจมานานแลว้  

...สัมภาษณ์  1. ดวงเดือน  ธงศรี     ชาวบ้านกุดแคน 
                    2. อ่อนสี  เหมือนมาต  ชาวบ้านกุดแคน    
จากจุดเร่ิมตน้ดว้ยอุดมการณ์ สู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ทุกวนัน้ี ชาวบา้น บา้นกุดแคน และชุมชนใกลเ้คียง ไม่ไดมี้เพียง

บา้นหลงัท่ีหน่ึง คือท่ีอยูอ่าศยั หรือโรงเรียนท่ีเป็นบา้นหลงัท่ีสอง เพื่อประคบัประครอง สร้างทกัษะชีวติในวยัเด็ก ให้เติบโตอยา่งมี
คุณภาพเท่านั้น ไม่วา่ค่านิยมและกระแสความเปล่ียนแปลงจะเขา้มาสู่ชุมชนแห่งน้ีมากเพียงใด ส าหรับท่ีน่ี บา้นหลงัเรียน จะเป็นบา้นหลงั
ท่ีสาม ท่ีคนในหมู่บา้น โดยเฉพาะเด็กๆ จะสามารถพึ่งพา เพื่อผา่นช่วงส าคญัของชีวติไปไดด้ว้ยดี   



ออกอากาศ  24  เมษายน  2552   เวลา  12  นาที 

ภาพ เสียง เวลา 

 ***ปล่อยภาพสับเสียงชาวบ้านทีไ่ด้รับความเดือดร้อนจากพษิ
อุตสาหกรรม ***(30 วนิาท)ี 

 

ผู้ส่ือข่าว  ซ้อนซีจีช่ือ  น า้อ้อย 
แจ่มจิตต์ 

บทพูด/ ความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นปัญหาสะสมมากว่า 10 ปี 
โดยที่ยงัไม่ได้รับทั้งการแก้ไขและช่วยเหลอืจากหน่วยงานใดๆ แม้
ตลอดมาจะเคยท าหนังสือร้องเรียนถึงหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องไป
แล้ว แต่เร่ืองกเ็งียบหายไม่มีความคืบหน้า 

 

-บา้นเรือนในหมู่บา้นนฤมิตร1 
 
-โรงงานขา้งหมู่บา้น 
-ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
 
-รถขนยา้ยของ 
 
 
 
-ภาพฝุ่ นละอองท่ีจบัในครัว 
-ปิดผา้บนภาชนะจานชาม 
-หลงัคาบา้น 
-มือท่ีลูบฝุ่ นบนโตะ๊ 
 
 
 
 
 
 
-ชาวบา้นช้ีจุด 
-แสดงฝุ่ นควนั ปล่อยออกขาก
ปล่อง –ช่ือโรงงาน 
-หนงัสือร้องเรียน 
 
-ชาวบา้นช้ีจุด 

บทบรรยาย....นบั 10 ปี ท่ีหลายคาหลงัคาเรือนในหมู่บา้นนฤมิตร 1 
ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทนทุกขก์บัมลพิษท่ีถูกปล่อย
มาจากโรงงานผลิตขอ้ต่อประปา ซ่ึงตั้งห่างออกไปไม่ไกลนกั ฝุ่ น
ละอองจากโรงงานลอยตามลมสะสมตามท่ีพกัอาศยั ก่อปัญหา
กระทบคุณภาพชีวติของคนในหมู่บา้นและละแวกใกลเ้คียงจน
เจบ็ป่วยเดือดร้อนตามๆ กนั บางบา้นถึงกบัขายบา้นทิ้งยกครอบครัว
หนี 
 
**ปล่อยเสียงสัมภาษณ์  ผู้ได้รับผลกระทบจากมลพษิโรงงาน **(4 

คน) 
 

บทบรรยาย....ฝุ่ นควนัท่ีฟุ้งกระจายทัว่บริเวณ จบัเป็นเขม่าเกาะตาม
พื้นบา้น เส้ือผา้ ภาชนะจานชาม และตามเน้ือตวั กระทัง่น ้าฝนท่ีตกลง
มาก็ไม่สามารถใชด่ื้มกินได ้และแมผ้ลกระทบจะเกิดก่อจนเห็นชดั 
กลบัไม่มีหน่วยงานใดยืน่มือช่วยเหลือ 
**ปล่อยเสียงสัมภาษณ์  ผู้ได้รับผลกระทบจากมลพษิโรงงาน*** 
*** ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายพรพชิิต มหาปาน  ผู้ได้รับผลกระทบ
จากมลพษิโรงงาน*** 
**ปล่อยเสียงสัมภาษณ์  ผู้ได้รับผลกระทบจากมลพษิโรงงาน*** 
 
บทบรรยาย...ความเดือดร้อนของชาวบา้น ถูกระบุวา่ มาจากบริษทัชยั
พรการประปา จ ากดั ในพื้นท่ีหมู่ 3 ต.วงัตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
เป็นบริษทัท่ีรับผลิตขอ้ต่อและเหล็กแป๊บท่อน ้าประปา  ดว้ย
กระบวนการผลิตและเคร่ืองจกัรไร้มาตรฐาน  แต่ค าร้องเรียนของ
ชาวบา้นก็ไม่ดงัพอใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบสนใจแกไ้ขปัญหา ท า

 



 
 
 
 
 
 
 
-ส่ือทอ้งถ่ินและช่องใหญ่ท าข่าว 
-ชาวบา้นท่ีร้องเรียน 
-ความทรุดโทรมในโรงงาน 
-อุปกรณ์การประกอบกิจการใน
โรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การลงพื้นท่ีตรวจสอบติดตามผล 
-คนท างานในโรงงาน 

ใหต่้างแคลงใจวา่โรงงานอาจใชอิ้ทธิพล ความสนิทสนมคุน้เคย และ
อ านาจเงินปิดปากภาครัฐและ อบต.เจา้ของพื้นท่ี 
*** ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายพรพชิิต มหาปาน  ผู้ได้รับผลกระทบ
จากมลพษิโรงงาน*** 
**ปล่อยเสียงสัมภาษณ์  ผู้ได้รับผลกระทบจากมลพษิโรงงาน*** 
*** ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายพรพชิิต มหาปาน  ผู้ได้รับผลกระทบ
จากมลพษิโรงงาน*** 
**ปล่อยเสียงสัมภาษณ์  ผู้ได้รับผลกระทบจากมลพษิโรงงาน*** 
 
บทบรรยาย....ภายหลงัเร่ืองราวถูกตีแผผ่า่นส่ือ ท าให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งลงตรวจสอบ พบวา่สภาพภายในของโรงงานค่อนขา้งทรุด
โทรมเน่ืองจากเปิดมากวา่ 15 เคร่ืองจกัรกล เตาเผา เตาหลอมค่อนขา้ง
เก่า  เคร่ืองกรองเขม่าควนัและกรองฝุ่ นละอองไม่สามารถใชง้านได ้
จึงไม่มีระบบป้องกนัฝุ่ นละอองท่ีกระจายออกสู่ภายนอก อีกทั้งยงั
พบวา่ใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง     
*** ปล่อยสัมภาษณ์นายกอบชัย สังสิทธิสวสัดิ์ อุตสาหกรรมจังหวดั
ฉะเชิงเทรา **** 
** ปล่อยสัมภาษณ์นายชโลม ดีสีสุก นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
วงัตะเคียน ** 
*** ปล่อยสัมภาษณ์นายกอบชัย สังสิทธิสวสัดิ์ อุตสาหกรรมจังหวดั
ฉะเชิงเทรา **** 
*** ปล่อยสัมภาษณ์นายกอบชัย สังสิทธิสวสัดิ์ อุตสาหกรรมจังหวดั
ฉะเชิงเทรา **** 
 
บทบรรยาย....เบ้ืองตน้บริษทัชยัพรการประปา รับปากวา่จะแกไ้ขตาม
ก าหนดขอ้ตกลง โดยท่ีหากยงัไม่เสร็จทนัตามก าหนดก็ไม่สามารถ
เปิดด าเนินการได ้และตอ้งเป็นไปจนกวา่จะมีการตรวจสอบจาก
อุตสาหกรรมจงัหวดั ซ่ึงขณะน้ีโรงงานยงัอยูร่ะหวา่งการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ผู้ส่ือข่าว บทพูด/ จากสภาพและความบกพร่องที่เห็นในโรงงานอุตสาหกรรม
กลางชุมชนแห่งนี ้ เป็นทีม่าของข้อสงสัยในการควบคุมจากภาครัฐ
ผู้ดูแล ว่าใบอนุญาตประกอบกจิการก่อนหน้านี ้เกดิขึน้ได้อย่างไร 

 

-เจรจาหลงัตรวจสอบ บทบรรยาย.... แกนน าชาวบา้นท่ีเดือดร้อน พยายามขอค าตอบ ถึงการ  



-ช่วงท่ีโวยวายวายในโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
-ภาพการแสดงงานหลงัปิด
ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โรงงานอุตสาหกรรมกบัปล่อง 
-ชาวบา้นในพื้นท่ี 
 
-การประชุมติดตามของ
ขา้ราชการ/นกัการเมืองทอ้งถ่ิน/
ชาวบา้น/เจา้ของโรงงาน 

ผา่นการอนุญาตของโรงงานแห่งน้ี ทั้งท่ีโรงงานก่อมลพิษและความ
เดือดร้อนใหก้บัชาวบา้นมานาน 
 
****ปล่อยสัมภาษณ์  นายพรพชิิต มหาปาน  แกนน าชาวบ้าน  *** 
 
*** ปล่อยสัมภาษณ์นายกอบชัย สังสิทธิสวสัดิ์ อุตสาหกรรมจังหวดั
ฉะเชิงเทรา *** 
 
บทบรรยาย....แมท้างอุตสาหกรรมจงัหวดัจะยนืยนัวา่ จะไม่มีการต่อ
อายใุบอนุญาตประกอบกิจการใหอ้ยา่งเด็ดขาด และจะสั่งปิด
ด าเนินการทนัที หากโรงงานยงัท าผดิเง่ือนไข  แต่หลงัครบก าหนด
ปรับปรุงตามค าสั่ง ผลก็ยงัไม่เป็นท่ีพอใจ เพราะยงัมีควนับางส่วน
และกล่ินเหมน็ฟุ้งกระจาย 
***ปล่อยสัมภาษณ์  สุขสันต์ วนะภูติ รองผู้ว่าราชการจังหวดั
ฉะเชิงเทรา*** 
***ปล่อยสัมภาษณ์ พรพชิิต มหาปาน ผู้ได้รับผลกระทบจากมลพษิ
โรงงาน*** 
***ปล่อยสัมภาษณ์ ผู้ได้รับผลกระทบจากมลพษิโรงงาน*** 
***ปล่อยสัมภาษณ์  ณัฐพงษ์  อึง่ทอง  เจ้าของโรงงาน*** 
*** ปล่อยสัมภาษณ์นายกอบชัย สังสิทธิสวสัดิ์ อุตสาหกรรมจังหวดั
ฉะเชิงเทรา *** 
***ปล่อยสัมภาษณ์  สุขสันต์ วนะภูติ รองผู้ว่าราชการจังหวดั
ฉะเชิงเทรา*** 
บทบรรยาย....น่ีอาจเป็นเพียงกรณีปัญหาหน่ึงเท่านั้น ส าหรับขอ้
พิพาทระหวา่งชาวบา้นกบัโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานท่ี
ตั้งใจกลางชุมชน เพราะหากไม่มีระบบควบคุมหรือมาตรฐานการ
ผลิตท่ีดี ก็ไม่มีใครรับรองไดว้า่ผลกระทบดา้นความปลอดภยัและ
คุณภาพชีวติของชาวบา้นจะถูกลดใหต้ ่าลงหรือไม่ และตวัแปรส าคญั
ท่ีช่วยควบคุมดูแลขจดัปัญหาเหล่าน้ีได ้มีเพียงหน่วยงานทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ซ่ึงนัน่ตอ้งหมายถึงการไม่เอ้ือประโยชน์เพื่อ
พวกพอ้งหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยตรง 

ผู้ส่ือข่าว  ซ้อนซีจี ช่ือน า้อ้อย แจ่ม
จิตต์  ผู้ส่ือข่าว 

บทพูด/ การเดินหน้าของภาคธุรกจิอุตสาหกรรม มีผลท าให้เกดิความ
เจริญก้าวหน้า และความงอกงามทางเศรษฐกจิ แต่หัวใจส าคัญต้อง

 



เป็นไปควบคู่กบัการก ากบัดูแลไม่ให้อุตสาหกรรมน้ันๆ ส่งผลเสียต่อ
ประชาชนหรือท าลายส่ิงแวดล้อม นิยามของอุตสาหกรรมท า
ประโยชน์กจ็ะเกดิได้มากกว่าอุตสาหกรรมท าพษิ ทั้งหมดนีค้ือสามัญ
ส านึกทีทุ่กฝ่ายต้องใช้ร่วมกัน..... 

 
ขอ้เด่น 

-   มคีวามสมบูรณ์ในเรือ่ง ครบถว้น สมัภาษณ์ครอบคลุม  
-   ชีใ้หเ้หน็ถงึหลกัฐานในชุมชนและมขีอ้สรปุชดัเจน 

 -   สามารถขยายประเดน็ขา่ว ซึง่อาจจะเป็นขา่วสัน้ ไปสู่วธิกีาร การแกไ้ขปญัหาได ้
 -   วธิกีารรอ้ยเรือ่งด ีบทบรรยายน้อยมาก 
 -   ไมส่นบัสนุนความรูส้กึเกลยีดชงัลงไปในผลงาน เปิดโอกาสใหเ้จา้ของโรงงานไดพู้ด 
ขอ้สงัเกต 
 -   เนื้อหายาวเกนิไป บางครัง้ค าสมัภาษณ์ของชาวบา้นกบับทบรรยายซ ้าซอ้นกนั 
 
ข้อสงัเกตในภาพรวมของปีก่อนหน้า (2551) 

- ควรน าเสนอภาพขา่วทีล่ดภาพของความรนุแรงลง 
- ใหร้างวลักบัข่าวทีส่รา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์กบัสงัคมมากขึน้ 
- กระตุน้ใหน้กัขา่วภมูภิาคน าเสนอขา่วทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของชุมชน 
- ขา่วเหตุการณ์ทีไ่ดม้าควรระบุแหล่งทีม่า เช่น ภาพพายงุวงชา้ง ใครเป็นคนไดภ้าพนี้มา นกัขา่ว 

ช่างภาพ หรอืชาวบา้น  
- อยากใหผู้ส้่งเขา้ประกวด ใหร้ายละเอยีดการท างานเบือ้งหลงั ใหก้รรมการตดัสนิเพื่อ

ประกอบการตดัสนิ 
- ควรใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการส่งภาพข่าว(Citizen Reporter)  ควรรณรงคโ์ดยเปิดโอกาสให้

ถ่ายภาพ ส่งมายงัสถานีไดม้ากขึน้ 
- การแยกประเภทขา่วในการประกวด ควรเพิม่ ประเภท ส่งเสรมิวฒันธรรมทอ้งถิน่ เช่น สารคดี

ส่งเสรมิข่าวทอ้งถิน่ เพื่อส่งเสรมิความหลากหลายในน าเสนอขา่วใหม้มีากขึน้ 
- จากการส่งผลงานเขา้ประกวดมกีารเล่นประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อสาธารณชุมชนมากยิง่ขึน้ 
- ผลงานเขา้ประกวดในปีนี้ มมีาตรฐานในการท าข่าวมากขึน้ มพีฒันาการมากขึน้ ตัง้ประเดน็ด ี

ถ่ายภาพสวยมากขึน้ 
- รปูแบบการน าเสนอ การใชภ้าพ กลา้ที่จะน าเสนอเรือ่งในทอ้งถิน่มากขึน้ 
- บางเรือ่งยงัเกาะกระแสของส่วนกลาง 
- ขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ สะทอ้นเน้ือหาวฒันธรรมทอ้งถิน่น้อยลง 
- ขา่วในเชงิลกึไมม่ ีหรอืสบืสวนสอบสวนไมม่ ี

 
ข้อสงัเกตในภาพรวมปีน้ี(2552) 



- คณะกรรมการตดัสนิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่เหน็ว่า ข่าวหรอืสารคดเีชงิข่าวโทรทศัน์ทอ้งถิน่ ควร
เป็นเรือ่งในทอ้งถิน่ทีส่่งเสรมิวฒันธรรมและตอบโจทยป์ญัหาทีเ่กดิในทอ้งถิน่ได ้ใชภ้าษาถิน่  มี
วธิคีดิ ระบบการบรหิารจดัการและกระบวนการผลติผลงานโดยคนทอ้งถิน่  

- ประเดน็น าเสนอด ีสามารถท าใหน่้าสนใจและมคีวามหลากหลายมากขึน้ 
- ผลงานทีส่่งเขา้มาส่วนใหญ่ เสยีงบรรยายมากเกนิไป ไม่ใหค้วามส าคญักบัเสยีงประกอบ เช่น 

เสยีงธรรมชาต ิคนตรทีอ้งถิน่หรอืเสยีงสมัภาษณ์ และระบบการบนัทกึเสยีงยงัไม่ชดัเจน  
- โดยรวมการรปูแบบการน าเสนอผลงานดขีึน้ เหน็การเป็นมาตรฐานเดยีวกนั แต่คณะกรรมการ

เหน็ว่าผลงานขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ควรมคีวามเป็นตวัตนของตนเองจะดกีว่า เนื่องจากเหน็ว่า
ผลงานทีส่่งเขา้มา มกีารเลยีนแบบการท างานของส่วนกลางมากขึน้ เช่น การท าลลีา หรอื 
น ้าเสยีง 

- ใชภ้าษาทีค่มคายขึน้ อขัระชดัเจน เช่น การพดูเปิดบท 
- เหน็ความพยายามของนกัข่าวทอ้งถิน่ ในการทีจ่ะเขา้ไปท าข่าวมากขึน้ มคีวามกลา้หาญในการ

เปิดโปงข่าวและการต่อกรกบักลุ่มทุน 
- บางเรือ่งใชภ้าพทางทอ้งถิน่ทีส่ามารถสื่ออารมณ์ไดด้ ีแต่ตดัภาพเรว็เกนิไป และผลงานส่วนใหญ่

ยงัมกีารใชภ้าพทีล่ะเมดิสทิธสิ่วนบุคคล ภาพทีน่ าเสนอความรุนแรง เช่น กรณเีดก็ผูห้ญงิถูกขนั
ชะเนาะ 

- มขีา่วเชงิลกึ เชงิสบืสวนสอบสวนมากขึน้ 
 

 
 
 
 


