ความเห็น คณะกรรมการตัดสิน
ข่าวโทรทัศน์ ท้องถิ่นดีเด่น
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาปี 2552
ข่าวโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ ดีเด่น ประจาปี 2552 จัดการประกวด 1 ประเภท คือ

ประเภทข่าว-สารคดีเชิ งข่าวโทรทัศน์ ท้องถิ่ น
มีขา่ วส่งเข้าประกวดทัง้ สิน้ 57 เรือ่ ง จาก 15 หน่วยงาน ผ่านเข้ารอบจานวน 10 เรือ่ ง ดังนี้
1. “เด็กหญิงยอดกตัญํูทลู ฎีกาขอรักษาแม่ปว่ ยหนัก” ตอน1,2 จาก บริษทั สาครเคเบิล จากัด
2. “สถานการณ์ชา้ งปา่ ในเขตปา่ รอยต่อป่า 5 จังหวัด ภาคตะวันออก” จาก บริษทั เคเบิลทีวี (จันทบุร)ี จากัด
3. “ไม้ไผ่ชะลอคลื่น” จาก บริษทั เอส พี เอช เคเบิลทีว ี จากัด
4. “วิกฤติสายน้า ต้นตอทีร่ อคาตอบ” จาก บริษทั เอส พี เอช เคเบิลทีว ี จากัด
5. "โรงงานกลางชุมชน" ทางขนานรอวันบรรจบ จาก บริษทั เอ็มเอสเอส เคเบิล้ ทีว ี สาขาฉะเชิงเทรา
6. “ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี...ใครจะหยุด?” จาก บริษทั เอ็มเอสเอส เคเบิล้ ทีว ี สาขาฉะเชิงเทรา
7. “บ้านหลังเรียน” จาก หจก.สกายลายน์เคเบิลทีว ี
8. “พลังชุมชนต้านบ่อขยะก่อมลพิษ” จาก บริษทั เอ็มเอสเอส เคเบิล้ ทีว ี สาขาพิษณุโลก
9. “โรงเรียนประเภทที่ 3” จาก บริษทั มหาชัย เคเบิลทีว ี จากัด
10. “โลกมืดในความสว่าง” จาก บริษทั สระบุร ี เคเบิลทีว ี จากัด
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “บ้านหลังเรียน“ จาก ห้างหุ้นส่วนจากัด สกายลายน์ เคเบิ ลทีวี
ผูผ้ ลิ ตผลงาน มีรายชื่อดังนี้ 1. เชาว์ เฉยฉิ ว 2. ชัยชนะ แดงทองคา 3. ชัยยา ประมวลสุข
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 10,000 บาท(หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน)
เรื่องย่อ
ด้วยเจตนารมณ์อนั แรงกล้าในการสืบสานอุดมการณ์ของผูเ้ ป็นบิดา ดอกเตอร์ประสพสุข ฤทธิ
เดช หรือทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า คุณครูป้าต๋อย วัย 53 ปี หนึ่งในบรรดาลูกๆ ทัง้ 6 คน จึงได้รว่ มกันก่อตัง้
แหล่งเรียนรูส้ าหรับคนในชุมชนบ้านกุดแคน ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามและหมู่บา้ น
ใกล้เคียง โดยเฉพาะให้เด็กและเยาวชน มีพน้ื ทีเ่ รียนรูอ้ ย่างมีเสรีภาพภายใต้ความสัมพันธ์และภูมปิ ญั ญา
ของท้องถิน่ ทาให้ภาระของหญิงวัยกว่า 50 ปี นอกจากจะอยูใ่ นฐานะของครูสอนเด็กชัน้ ประถมศึกษา
แล้ว หลังเสร็จจากการสอนหนังสือ ยังต้องกลับบ้านไปใช้เวลากับเด็กและเยาวชนอีกหลายสิบชีวติ ใน
ฐานะผูน้ าของ “บ้านหลังเรียน” ตามอุดมการณ์ของตระกูล ฤทธิเดช
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ด้วยเจตนารมณ์อนั แรงกล้าในการสื บสานอุดมการณ์ของผูเ้ ป็ นบิดา ดอกเตอร์ ประสพสุ ข ฤทธิ เดช หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกกันว่า
คุณครู ป้าต๋ อยในวัย ๕๓ ปี หนึ่งในบรรดาลูกๆทั้ง ๖ คน จึงได้ร่วมกันก่อตั้งแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับคนในชุมชนบ้านกุดแคน ตาบลหนอง
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และหมู่บา้ นใกล้เคียง โดยเฉพาะให้เด็กและเยาวชน มีพ้ืนที่เรี ยนรู ้อย่างมีเสรี ภาพภายใต้ความสัมพันธ
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ทาให้ภาระของหญิงวัยกว่า ๕๐ ปี คนนี้ ที่มีต่อเด็กๆในหมู่บา้ น ไม่ได้จบอยูใ่ นรั้วโรงเรี ยน ในฐานะครู สอน
ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น แต่ทนั ทีที่เสี ยงระฆังบอกเวลาเลิกเรี ยนดังขึ้น นัน่ หมายถึงสัญญาณการใช้เวลากับเด็กและเยาวชนหลายสิ บชีว
ภายในพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตร ซึ่ งคนที่นี่รู้จกั กันดีในชื่อ “บ้านหลังเรี ยน” ตามอุดมการณ์ของตระกูล ฤทธิ เดช ก็ได้เริ่ มขึ้นแล้ว
เช่นเดียวกัน
กว่า 1 ปี แล้ว ที่ดอกเตอร์ ประสพสุ ข เดินทางกลับบ้านพร้อมกับหน้าที่ ในฐานะผูน้ าคนหนึ่ง ของแหล่งเรี ยนรู ้บา้ นหลังเรี ยน
หลังจากเสร็ จสิ้ นหน้าที่การสอนหนังสื อภายในโรงเรี ยนซึ่ งอยูใ่ นหมู่บา้ นใกล้เคียง เช่นเดียวกับเด็กๆหลายคนที่มุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อช
พ่อแม่ทางาน ก่อนที่จะไปรวมกันที่บา้ นหลังเรี ยน เพื่อแสวงหาความรู ้ตามความต้องการของตนเอง
แหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน ปู่ ทวดครู สิงห์ หรื อบ้านหลังเรี ยน ก่อตั้งขึ้นตามอุดมการณ์ของปู่ ทวดครู สิงห์ ฤทธิเดช ผูเ้ ป็ นบิดา อด
โรงเรี ยนบ้านกุดแคน ที่ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2551 แต่ได้ฝากความหวังการสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ของชุ มชนไว้กบั ลูกๆ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพ้นื ที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยน และพัฒนาการที่ดีของชีวิต พื้นที่ในบ้าน และสวนเล็กๆหลังบ้า
ของดอกเตอร์ ประสพสุ ข จึงถูกปรับให้เป็ นศูนย์กลางคืนความรู ้สู่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมและความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมีครู ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เข้ามาอาสาถ่ายทอดความรู ้ตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสม
....สั มภาษณ์ ดร.ประสพสุ ข ฤทธิเดช ผู้ร่วมก่ อตั้ง บ้ านหลังเรียน ....
ด้วยความตั้งใจของดอกเตอร์ ประสพสุ ข ที่ตอ้ งการให้ทุกคนมาที่นี่ดว้ ยความสุ ข จึงไม่กาหนดแบบแผนอย่างเคร่ งครัด เวลาเป
และปิ ดของบ้านหลังเรี ยน จึงเป็ นไปตามความสะดวกของเด็กๆ และคนในชุมชน ซึ่ งเด็กส่ วนใหญ่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ช่วงเย็นหลัก
เรี ยน และช่วยพ่อแม่ทางานบ้านเสร็ จแล้ว เว้นแต่เฉพาะในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ที่มีการกาหนดเวลาสอนหนังสื อวิชาต่างๆ ตามระดับช
ตั้งแต่เช้าไปจนถึงตอนพักเที่ยง เนื้อหาก็ไม่ได้เน้นตามแบบในโรงเรี ยน แต่นาข้อสงสัยจากการเรี ยนมาเป็ นโจทย์ที่ทุกคนต้องช่วยกัน
คาตอบและเรี ยนรู ้ร่วมกัน หรื อตั้งคาถาม นาไปสู่ การหาคาตอบที่อยูใ่ นชุมชน เพื่อเข้าใจความเป็ นท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
ในช่วงบ่าย พื้นที่ใต้ถุน และสวนเล็กๆหลังบ้านของดอกเตอร์ ประสพสุ ข ซึ่ งเป็ นที่เรี ยนในช่วงเช้า ก็กลายเป็ นพื้นที่เปิ ด สาหร
การเรี ยนรู ้และเล่นอย่างมีเสรี ภาพ ท่ามกลางแหล่งข้อมูลจากหนังสื อนับร้อยเล่ม ที่ส่วนหนึ่งได้รับบริ จาคมา บางมุมเสี ยงดนตรี พ้นื บ้า
ของภาคอีสานก็ถูกบรรเลงขึ้นเพื่อฝึ กซ้อมให้เกิดความชานาญ เพื่อเตรี ยมออกไปแสดงตามงานที่ได้รับว่าจ้างมา หรื อแม้แต่ในสวนหล
บ้าน ที่คนในตระกูลฤทธิเดชและเด็กๆช่วยกันเติมแต่งให้เป็ นธรรมชาติ ก็ไม่เว้นว่างจากการเล่น ด้วยเสี ยงหัวเราะที่สนุกสนานของเด็ก
หมู่บา้ นและจากชุมชนใกล้เคียง
แม้การดาเนินกิจกรรมในระยะแรก จะไม่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนเท่าที่ควร แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชัดเจนห
ด้าน หลังจากเด็กเข้ามาคลุกคลีอยูก่ บั บ้านหลังเรี ยน ทาให้เสี ยงตอบรับและการสนับสนุ นจากคนในชุมชนและจากสังคมภายนอกเพิ่ม
เรื่ อยๆ

...สั มภาษณ์ 1.อ่ อนสี เหมือนมาต ชาวบ้ านกุดแคน
2. ดวงเดือน ธงศรี ชาวบ้ านกุดแคน
บทเรี ยนภาคปฏิบตั ิที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ดอกเตอร์ ประสพสุ ขกาหนดไว้เป็ นประจาทุกสัปดาห์ คือการนาคุณค่าที่ได้จากการ
รวมกลุ่มมาสร้างประโยชน์คืนสู่ ชุมชน
ทุกเช้าวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ ก่อนเริ่ มการเรี ยนการสอน เด็กกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึง ช่วยกันหยิบจับอุปกรณ์ทาความสะอาด
ออกเดินไปตามถนนภายในหมู่บา้ น พร้อมกับเก็บกวาดเศษใบไม้ และขยะตลอดเส้นทาง จากกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คน ในเวลาไม่นานน
เด็กอีกส่ วนหนึ่งที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็เข้ามาสมทบและช่วยกันเก็บกวาดสิ่ งสกปรกบนพื้นถนน เสมือนเป็ นหน้าที่สาคัญของตนเอง เพื่อ
หมู่บา้ นของพวกเขากลับคืนสู่ ความสะอาดอีกครั้ง
เหตุผลที่ดอกเตอร์ ประสพสุ ข ให้เด็กที่เป็ นสมาชิกของบ้านหลังเรี ยน ทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน เพราะเชื่ อว่า เด็ก
ได้รับการยอมรับ จากคุณค่าที่พวกเขาสร้างขึ้น แต่สิ่งสาคัญนอกเหนื อจากนั้น คือการปลูกฝังเด็กให้มีจิตอาสาเสี ยสละต่อชุมชน รู ้จกั ต
แทนบุญคุณท้องถิ่นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง
...สั มภาษณ์ ดร.ประสพสุ ข ฤทธิเดช ผู้ร่วมก่ อตั้ง บ้ านหลังเรียน ....
สาหรับการเรี ยนรู ้ของเด็กๆที่บา้ นหลังเรี ยน ไม่ได้ถูกจากัดให้อยูภ่ ายในกรอบพื้นที่เพียงไม่กี่ร้อยตารางเมตรเท่านั้น แต่ดอกเต
ประสพสุ ขได้กาหนดกิจกรรม นาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนในหมู่บา้ น มาเชื่ อมโยงกับการสอนเด็กๆด้วย
ด.ญ.รสสุ คนธ์ เหมือนมาต อายุ 12 ปี และ ด.ช.ณัฐพงศ์ ธงศรี อายุ 10 ปี นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านกุดแคน หนึ่งในสมาชิกบ้านห
เรี ยนตั้งแต่ช่วงเริ่ มก่อตั้ง ซึ่ งได้รับการสนับสนุ นจากผูป้ กครองให้ร่วมกิจกรรมต่างๆของบ้านหลังเรี ยน เช่นเดียวกับในวันนี้ ที่อยูใ่ นช
ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากนาข้าว ด.ญ.รสสุ คนธ์ และด.ช.ณัฐพงษ์พร้อมเด็กกลุ่มหนึ่งที่วา่ งเว้นจากการช่วยผูป้ กครองทางาน ได้มาช่ว
คนในหมู่บา้ นเกี่ยวข้าว และทางานสี ขา้ วเปลือก ซึ่ งเป็ นหนึ่งในกิจกรรมที่ดอกเตอร์ ประสพสุ ข มักจะพาเด็กของบ้านหลังเรี ยน มาสัมผ
ชีวติ แบบพึ่งพาอาศัยกัน จากสถานการณ์จริ ง ตามโอกาสที่เหมาะสม
ด้วยการทางานแบบภาคเอกชน ไม่มีทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ครู จิตอาสาในชุมชน จึงมีความสาคัญ ในฐานะผูถ้ ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นไปสู่ เด็กกลุ่มนี้
นางละมัย ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่ดา้ นการเกษตร ซึ่ งอาสามาเป็ นครู ของบ้านหลังเรี ยนด้วย อาศัยช่วงเวลาว่างจากหน้าที่ พาเด็กเด
ชมธรรมชาติและเรี ยนรู ้การทาการเกษตรทษฎีใหม่ นางละมัย บอกว่า ความพยายามในการถ่ายทดความรู ้ เกิดจากแรงบันดาลใจ ที่
ต้องการสอนให้เด็กผูกพันใกล้ชิดกับท้องถิ่นของตนเอง ด้วยความเชื่อที่วา่ หากคนรุ่ นใหม่ในหมู่บา้ นรู ้จกั คุณค่าของสิ่ งที่มีอยูใ่ นชุมช
มากเท่าไหร่ ความคิดที่ตอ้ งการออกไปให้ห่างจากชุมชนของตนเองก็ยงิ่ น้อยลงเท่านั้น การใช้ชีวติ แบบเป็ นครอบครัว และความสุ ขขอ
สังคมแบบชนบท ก็จะคงอยูต่ ่อไป
...สั มภาษณ์ ละมัย ฤทธิเดช ครู จิตอาสา ...
เด็กของบ้านหลังเรี ยน บอกว่า สาหรับที่บา้ นหลังเรี ยน มันคือสิ่ งที่เข้ามาเติมเต็มชีวติ ของเด็กชนบทให้มีความสุ ข แม้วา่
ความรู ้สึกนี้จะหาได้จากสังคมในเมือง แต่ความเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาสัมผัสได้ จากกิจกรรม และการอบรมสัง่ สอนของบ้านหลังเรี ยน
นั้น แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง
....สั มภาษณ์ 1.ด.ญ.รสสุ คนธ์ เหมือนมาต สมาชิ กบ้ านหลังเรียน...
2. ด.ช.ณัฐพงศ์ ธงศรี
สมาชิกบ้ านหลังเรียน
สาหรับคนในหมู่บา้ น บ้านหลังเรี ยน คือความพิเศษที่ทาให้ชุมชนที่นี่แตกต่างจากที่อื่น ความหวังของรุ่ นพ่อแม่ ที่อยากเห็น

อนาคตที่ดีของลูกๆ เริ่ มกลับคืนมา โดยไม่ตอ้ งออกไปดิ้นรนหาสิ่ งชดเชยจากสังคมภายนอก และเชื่อว่าบ้านหลังเรี ยนคือคาตอบที่คน
ชุมชนกาลังเรี ยกหากันภายในใจมานานแล้ว
...สั มภาษณ์ 1. ดวงเดือน ธงศรี ชาวบ้ านกุดแคน
2. อ่ อนสี เหมือนมาต ชาวบ้ านกุดแคน
จากจุดเริ่ มต้นด้วยอุดมการณ์ สู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ทุกวันนี้ ชาวบ้าน บ้านกุดแคน และชุมชนใกล้เคียง ไม่ได้มีเพียง
บ้านหลังที่หนึ่ง คือที่อยูอ่ าศัย หรื อโรงเรี ยนที่เป็ นบ้านหลังที่สอง เพื่อประคับประครอง สร้างทักษะชีวติ ในวัยเด็ก ให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพเท่านั้น ไม่วา่ ค่านิยมและกระแสความเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาสู่ ชุมชนแห่งนี้มากเพียงใด สาหรับที่นี่ บ้านหลังเรี ยน จะเป็ นบ้านห
ที่สาม ที่คนในหมู่บา้ น โดยเฉพาะเด็กๆ จะสามารถพึ่งพา เพื่อผ่านช่วงสาคัญของชี วติ ไปได้ดว้ ยดี
จุดเด่น
- สามารถยกตัวอย่างของคนในท้องถิน่ ทีม่ อี ตั ลักษณ์ทช่ี ดั เจนได้
- เลือกประเด็นเรือ่ งการศึกษา ซึง่ เป็นเรือ่ งสาคัญ โดยเฉพาะความร่วมมือและความเข้มแข็งใน
ชุมชน
ข้อสังเกต
- เสียงผูบ้ รรยายและบทบรรยายมากเกินไป
- ภาพสวยแต่ยงั ไม่สามารถสื่อเนื้อหาและอารมณ์ได้ดพี อ

รางวัลดีเด่น ได้แก่เรื่อง “โรงงานกลางชุมชน ทางขนานรอวันบรรจบ”
ผูผ้ ลิ ตผลงานมีรายชื่อดังนี้ 1. น้าอ้อย แจ่มจิ ตต์ 2. หาดแก้ว เปรมศรี 3.บุญเสริ ม ตันวัฒนะ
4.วิ ธู เจียรสถิ ต 5. คนองศักดิ์ อังศิ ริ 6. เชิ งชาญ ทองสุข
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
เรือ่ งย่อ

เสียงเรียกร้องของชาวบ้านอันเกิดจากปญั หาฝุน่ ควันคละคลุง้ ทัวบริ
่ เวณหมู่บา้ นนฤมิตร 1 ซึง่
เป็นผลกระทบจากโรงงานชัยพรการประปา หนึ่งในผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมหล่อท่อเหล็กในตาบลวัง
ตะเคียน อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา รุนแรงขึน้ หลังชาวบ้านพากันร้องเรียน เพราะทนความเดือดร้อนไม่
ไหว ทัง้ ปญั หามลพิษทางอากาศและปญั หาการเจ็บปว่ ยผิดปกติ ซึง่ คาดว่าเป็ นผลมาจากสารโลหะหนักที่
เกิดจากกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน และส่อเค้าว่าจะทบทวีขน้ึ เรือ่ ยๆ และเนื่องจากทีผ่ ่านมา
ชาวบ้านเคยแจ้งผ่านหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมาหลายครัง้ แต่กลับถูกเพิกเฉย กระทังเกิ
่ ดการรวมตัวกัน
ประท้วงถามผูป้ ระกอบการ องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานราชการเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
จนทาให้เกิดการลงพืน้ ทีต่ รวจสอบอย่างจริงจังและกลายเป็นกรณีตวั อย่างของโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ งั ้
ในเขตชุมชนแต่ไม่มมี าตรฐานหรือระบบการผลิตทีด่ แี ม้จะมีใบอนุญาตของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราแล้วก็ตาม

ออกอากาศ 24 เมษายน 2552 เวลา 12 นาที
ภาพ
เสี ยง
เวลา
***ปล่อยภาพสั บเสี ยงชาวบ้ านทีไ่ ด้ รับความเดือดร้ อนจากพิษ
อุตสาหกรรม ***(30 วินาที)
ผู้สื่อข่ าว ซ้ อนซีจีชื่อ นา้ อ้อย
บทพูด/ ความเดือดร้ อนของชาวบ้ านเป็ นปัญหาสะสมมากว่า 10 ปี
แจ่ มจิตต์
โดยที่ยงั ไม่ ได้ รับทั้งการแก้ไขและช่ วยเหลือจากหน่ วยงานใดๆ แม้
ตลอดมาจะเคยทาหนังสื อร้ องเรียนถึงหน่ วยงานต่ างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องไป
แล้ว แต่ เรื่องก็เงียบหายไม่ มีความคืบหน้ า
-บ้านเรื อนในหมู่บา้ นนฤมิตร1
บทบรรยาย....นับ 10 ปี ที่หลายคาหลังคาเรื อนในหมู่บา้ นนฤมิตร 1
ตาบลวังตะเคียน อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทนทุกข์กบั มลพิษที่ถูกปล่อย
-โรงงานข้างหมู่บา้ น
มาจากโรงงานผลิตข้อต่อประปา ซึ่ งตั้งห่างออกไปไม่ไกลนัก ฝุ่ น
-ผูไ้ ด้รับผลกระทบ
ละอองจากโรงงานลอยตามลมสะสมตามที่พกั อาศัย ก่อปั ญหา
กระทบคุณภาพชีวติ ของคนในหมู่บา้ นและละแวกใกล้เคียงจน
-รถขนย้ายของ
เจ็บป่ วยเดือดร้อนตามๆ กัน บางบ้านถึงกับขายบ้านทิ้งยกครอบครัว
หนี

-ภาพฝุ่ นละอองที่จบั ในครัว
-ปิ ดผ้าบนภาชนะจานชาม
-หลังคาบ้าน
-มือที่ลูบฝุ่ นบนโต๊ะ

-ชาวบ้านชี้จุด
-แสดงฝุ่ นควัน ปล่อยออกขาก
ปล่อง –ชื่อโรงงาน
-หนังสื อร้องเรี ยน
-ชาวบ้านชี้จุด

**ปล่อยเสี ยงสั มภาษณ์ ผู้ได้ รับผลกระทบจากมลพิษโรงงาน **(4
คน)
บทบรรยาย....ฝุ่ นควันที่ฟุ้งกระจายทัว่ บริ เวณ จับเป็ นเขม่าเกาะตาม
พื้นบ้าน เสื้ อผ้า ภาชนะจานชาม และตามเนื้อตัว กระทัง่ น้ าฝนที่ตกลง
มาก็ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ และแม้ผลกระทบจะเกิดก่อจนเห็นชัด
กลับไม่มีหน่วยงานใดยืน่ มือช่วยเหลือ
**ปล่อยเสี ยงสั มภาษณ์ ผู้ได้ รับผลกระทบจากมลพิษโรงงาน***
*** ปล่อยเสี ยงสั มภาษณ์ นายพรพิชิต มหาปาน ผู้ได้ รับผลกระทบ
จากมลพิษโรงงาน***
**ปล่อยเสี ยงสั มภาษณ์ ผู้ได้ รับผลกระทบจากมลพิษโรงงาน***
บทบรรยาย...ความเดือดร้อนของชาวบ้าน ถูกระบุวา่ มาจากบริ ษทั ชัย
พรการประปา จากัด ในพื้นที่หมู่ 3 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา
เป็ นบริ ษทั ที่รับผลิตข้อต่อและเหล็กแป๊ บท่อน้ าประปา ด้วย
กระบวนการผลิตและเครื่ องจักรไร้มาตรฐาน แต่คาร้องเรี ยนของ
ชาวบ้านก็ไม่ดงั พอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสนใจแก้ไขปั ญหา ทา

-สื่ อท้องถิ่นและช่องใหญ่ทาข่าว
-ชาวบ้านที่ร้องเรี ยน
-ความทรุ ดโทรมในโรงงาน
-อุปกรณ์การประกอบกิจการใน
โรงงาน

ให้ต่างแคลงใจว่าโรงงานอาจใช้อิทธิ พล ความสนิทสนมคุน้ เคย และ
อานาจเงินปิ ดปากภาครัฐและ อบต.เจ้าของพื้นที่
*** ปล่อยเสี ยงสั มภาษณ์ นายพรพิชิต มหาปาน ผู้ได้ รับผลกระทบ
จากมลพิษโรงงาน***
**ปล่อยเสี ยงสั มภาษณ์ ผู้ได้ รับผลกระทบจากมลพิษโรงงาน***
*** ปล่อยเสี ยงสั มภาษณ์ นายพรพิชิต มหาปาน ผู้ได้ รับผลกระทบ
จากมลพิษโรงงาน***
**ปล่อยเสี ยงสั มภาษณ์ ผู้ได้ รับผลกระทบจากมลพิษโรงงาน***

บทบรรยาย....ภายหลังเรื่ องราวถูกตีแผ่ผา่ นสื่ อ ทาให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องลงตรวจสอบ พบว่าสภาพภายในของโรงงานค่อนข้างทรุ ด
โทรมเนื่องจากเปิ ดมากว่า 15 เครื่ องจักรกล เตาเผา เตาหลอมค่อนข้าง
เก่า เครื่ องกรองเขม่าควันและกรองฝุ่ นละอองไม่สามารถใช้งานได้
จึงไม่มีระบบป้ องกันฝุ่ นละอองที่กระจายออกสู่ ภายนอก อีกทั้งยัง
พบว่าใช้ถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิง
*** ปล่ อยสั มภาษณ์ นายกอบชั ย สั งสิ ทธิสวัสดิ์ อุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ****
** ปล่ อยสั มภาษณ์ นายชโลม ดีสีสุก นายกองค์ การบริหารส่ วนตาบล
วังตะเคียน **
*** ปล่ อยสั มภาษณ์ นายกอบชั ย สั งสิ ทธิสวัสดิ์ อุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ****
*** ปล่ อยสั มภาษณ์ นายกอบชั ย สั งสิ ทธิสวัสดิ์ อุตสาหกรรมจังหวัด
-การลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามผล
ฉะเชิงเทรา ****
-คนทางานในโรงงาน

ผู้สื่อข่ าว

-เจรจาหลังตรวจสอบ

บทบรรยาย....เบื้องต้นบริ ษทั ชัยพรการประปา รับปากว่าจะแก้ไขตาม
กาหนดข้อตกลง โดยที่หากยังไม่เสร็ จทันตามกาหนดก็ไม่สามารถ
เปิ ดดาเนินการได้ และต้องเป็ นไปจนกว่าจะมีการตรวจสอบจาก
อุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่ งขณะนี้โรงงานยังอยูร่ ะหว่างการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
บทพูด/ จากสภาพและความบกพร่ องที่เห็นในโรงงานอุตสาหกรรม
กลางชุ มชนแห่ งนี้ เป็ นทีม่ าของข้ อสงสั ยในการควบคุมจากภาครัฐ
ผู้ดูแล ว่ าใบอนุญาตประกอบกิจการก่ อนหน้ านี้ เกิดขึน้ ได้ อย่ างไร
บทบรรยาย.... แกนนาชาวบ้านที่เดือดร้อน พยายามขอคาตอบ ถึงการ

-ช่วงที่โวยวายวายในโรงงาน

ผ่านการอนุญาตของโรงงานแห่งนี้ ทั้งที่โรงงานก่อมลพิษและความ
เดือดร้อนให้กบั ชาวบ้านมานาน
****ปล่อยสั มภาษณ์ นายพรพิชิต มหาปาน แกนนาชาวบ้ าน ***
*** ปล่ อยสั มภาษณ์ นายกอบชั ย สั งสิ ทธิสวัสดิ์ อุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ***

-ภาพการแสดงงานหลังปิ ด
ปรับปรุ ง

บทบรรยาย....แม้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดจะยืนยันว่า จะไม่มีการต่อ
อายุใบอนุ ญาตประกอบกิจการให้อย่างเด็ดขาด และจะสั่งปิ ด
ดาเนินการทันที หากโรงงานยังทาผิดเงื่อนไข แต่หลังครบกาหนด
ปรับปรุ งตามคาสั่ง ผลก็ยงั ไม่เป็ นที่พอใจ เพราะยังมีควันบางส่ วน
และกลิ่นเหม็นฟุ้ งกระจาย
***ปล่ อยสั มภาษณ์ สุ ขสั นต์ วนะภูติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา***
***ปล่ อยสั มภาษณ์ พรพิชิต มหาปาน ผู้ได้ รับผลกระทบจากมลพิษ
โรงงาน***
***ปล่ อยสั มภาษณ์ ผู้ได้ รับผลกระทบจากมลพิษโรงงาน***
***ปล่อยสั มภาษณ์ ณัฐพงษ์ อึง่ ทอง เจ้ าของโรงงาน***
*** ปล่ อยสั มภาษณ์ นายกอบชั ย สั งสิ ทธิสวัสดิ์ อุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ***
***ปล่ อยสั มภาษณ์ สุ ขสั นต์ วนะภูติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
-โรงงานอุตสาหกรรมกับปล่อง
ฉะเชิงเทรา***
-ชาวบ้านในพื้นที่
บทบรรยาย....นี่ อาจเป็ นเพียงกรณี ปัญหาหนึ่งเท่านั้น สาหรับข้อ
พิพาทระหว่างชาวบ้านกับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานที่
-การประชุมติดตามของ
ตั้งใจกลางชุมชน เพราะหากไม่มีระบบควบคุมหรื อมาตรฐานการ
ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถิ่น/
ผลิตที่ดี ก็ไม่มีใครรับรองได้วา่ ผลกระทบด้านความปลอดภัยและ
ชาวบ้าน/เจ้าของโรงงาน
คุณภาพชีวติ ของชาวบ้านจะถูกลดให้ต่าลงหรื อไม่ และตัวแปรสาคัญ
ที่ช่วยควบคุมดูแลขจัดปั ญหาเหล่านี้ได้ มีเพียงหน่วยงานท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ซึ่ งนัน่ ต้องหมายถึงการไม่เอื้อประโยชน์เพื่อ
พวกพ้องหรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งโดยตรง
ผู้สื่อข่ าว ซ้ อนซีจี ชื่ อนา้ อ้ อย แจ่ ม บทพูด/ การเดินหน้ าของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม มีผลทาให้ เกิดความ
จิตต์ ผู้สื่อข่ าว
เจริญก้าวหน้ า และความงอกงามทางเศรษฐกิจ แต่ หัวใจสาคัญต้ อง

เป็ นไปควบคู่กบั การกากับดูแลไม่ ให้ อุตสาหกรรมนั้นๆ ส่ งผลเสี ยต่ อ
ประชาชนหรือทาลายสิ่ งแวดล้ อม นิยามของอุตสาหกรรมทา
ประโยชน์ กจ็ ะเกิดได้ มากกว่ าอุตสาหกรรมทาพิษ ทั้งหมดนีค้ ือสามัญ
สานึกทีท่ ุกฝ่ ายต้ องใช้ ร่วมกัน.....
ข้อเด่น
ข้อสังเกต
-

มีความสมบูรณ์ในเรือ่ ง ครบถ้วน สัมภาษณ์ครอบคลุม
ชีใ้ ห้เห็นถึงหลักฐานในชุมชนและมีขอ้ สรุปชัดเจน
สามารถขยายประเด็นข่าว ซึง่ อาจจะเป็ นข่าวสัน้ ไปสู่วธิ กี าร การแก้ไขปญั หาได้
วิธกี ารร้อยเรือ่ งดี บทบรรยายน้อยมาก
ไม่สนับสนุนความรูส้ กึ เกลียดชังลงไปในผลงาน เปิดโอกาสให้เจ้าของโรงงานได้พูด
เนื้อหายาวเกินไป บางครัง้ คาสัมภาษณ์ของชาวบ้านกับบทบรรยายซ้าซ้อนกัน

ข้อสังเกตในภาพรวมของปี ก่อนหน้ า (2551)
- ควรนาเสนอภาพข่าวทีล่ ดภาพของความรุนแรงลง
- ให้รางวัลกับข่าวทีส่ ร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กบั สังคมมากขึน้
- กระตุน้ ให้นกั ข่าวภูมภิ าคนาเสนอข่าวทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงของชุมชน
- ข่าวเหตุการณ์ทไ่ี ด้มาควรระบุแหล่งทีม่ า เช่น ภาพพายุงวงช้าง ใครเป็นคนได้ภาพนี้มา นักข่าว
ช่างภาพ หรือชาวบ้าน
- อยากให้ผสู้ ่งเข้าประกวด ให้รายละเอียดการทางานเบือ้ งหลัง ให้กรรมการตัดสินเพื่อ
ประกอบการตัดสิน
- ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งภาพข่าว(Citizen Reporter) ควรรณรงค์โดยเปิดโอกาสให้
ถ่ายภาพ ส่งมายังสถานีได้มากขึน้
- การแยกประเภทข่าวในการประกวด ควรเพิม่ ประเภท ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่ เช่น สารคดี
ส่งเสริมข่าวท้องถิน่ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในนาเสนอข่าวให้มมี ากขึน้
- จากการส่งผลงานเข้าประกวดมีการเล่นประเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อสาธารณชุมชนมากยิง่ ขึน้
- ผลงานเข้าประกวดในปีน้ี มีมาตรฐานในการทาข่าวมากขึน้ มีพฒ
ั นาการมากขึน้ ตัง้ ประเด็นดี
ถ่ายภาพสวยมากขึน้
- รูปแบบการนาเสนอ การใช้ภาพ กล้าที่จะนาเสนอเรือ่ งในท้องถิน่ มากขึน้
- บางเรือ่ งยังเกาะกระแสของส่วนกลาง
- ข่าวโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ สะท้อนเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิน่ น้อยลง
- ข่าวในเชิงลึกไม่ม ี หรือสืบสวนสอบสวนไม่ม ี
ข้อสังเกตในภาพรวมปี นี้ (2552)

- คณะกรรมการตัดสินข่าวโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ เห็นว่า ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ ควร
เป็ นเรือ่ งในท้องถิน่ ทีส่ ่งเสริมวัฒนธรรมและตอบโจทย์ปญั หาทีเ่ กิดในท้องถิน่ ได้ ใช้ภาษาถิน่ มี
วิธคี ดิ ระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตผลงานโดยคนท้องถิน่
- ประเด็นนาเสนอดี สามารถทาให้น่าสนใจและมีความหลากหลายมากขึน้
- ผลงานทีส่ ่งเข้ามาส่วนใหญ่ เสียงบรรยายมากเกินไป ไม่ให้ความสาคัญกับเสียงประกอบ เช่น
เสียงธรรมชาติ คนตรีทอ้ งถิน่ หรือเสียงสัมภาษณ์ และระบบการบันทึกเสียงยังไม่ชดั เจน
- โดยรวมการรูปแบบการนาเสนอผลงานดีขน้ึ เห็นการเป็ นมาตรฐานเดียวกัน แต่คณะกรรมการ
เห็นว่าผลงานข่าวโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ ควรมีความเป็ นตัวตนของตนเองจะดีกว่า เนื่องจากเห็นว่า
ผลงานทีส่ ่งเข้ามา มีการเลียนแบบการทางานของส่วนกลางมากขึน้ เช่น การทาลีลา หรือ
น้าเสียง
- ใช้ภาษาทีค่ มคายขึน้ อัขระชัดเจน เช่น การพูดเปิดบท
- เห็นความพยายามของนักข่าวท้องถิน่ ในการทีจ่ ะเข้าไปทาข่าวมากขึน้ มีความกล้าหาญในการ
เปิดโปงข่าวและการต่อกรกับกลุ่มทุน
- บางเรือ่ งใช้ภาพทางท้องถิน่ ทีส่ ามารถสื่ออารมณ์ได้ดี แต่ตดั ภาพเร็วเกินไป และผลงานส่วนใหญ่
ยังมีการใช้ภาพทีล่ ะเมิดสิทธิส่วนบุคคล ภาพทีน่ าเสนอความรุนแรง เช่น กรณีเด็กผูห้ ญิงถูกขัน
ชะเนาะ
- มีขา่ วเชิงลึก เชิงสืบสวนสอบสวนมากขึน้

