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ขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการตดัสนิ 

สารคดเีชงิขา่ววทิยุกระจายเสยีง 
 

 ปีการศกึษา ๒๕๕๖สมาคมนักขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทยแบ่งประเภทรางวลัสายฟ้าน้อยดา้น

วทิยุกระจายเสยีง๑ ประเภท ได้แก่ ประเภทสารคดีเชงิข่าววิทยุกระจายเสยีง โดยมผีลงานส่งเขา้

ประกวดทัง้หมด ๒๗ เรื่อง จากทัง้หมด ๑๐ สถาบนัมากกว่าผลงานทีส่่งเขา้ประกวดในปีการศกึษา 

๒๕๕๕ซึง่มผีลงานประเภทสารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีงเขา้ประกวด ๒๔ เรือ่ง จาก ๙ สถาบนั โดย

ปีนี้มสีารคดเีชงิขา่วเขา้รอบ ๔ เรือ่ง  

 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า แมม้ผีลงานฝึกปฏบิตัขิองนิสตินักศกึษาทีส่มควรได้รบัรางวลั

เป็นขอ้เทจ็จรงิ แต่รางวลัดงักล่าว ยงัมเีงือ่นไขต่อทา้ยเป็นหมายเหตุ เพื่อแสดงใหท้ราบว่าผลงานนัน้ 

ๆ ยงัมขีอ้บกพร่อง หรอืขอ้อนัควรแกไ้ข และหากมกีารนําผลงานทีไ่ด้รบัรางวลัไปอา้งองิ หรอืใชเ้ป็น

กรณีศกึษา กจ็ะไดนํ้าขอ้สงัเกตต่อทา้ยรางวลัไปประกอบดว้ย  

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดปี ๒๕๕๖ 

ลาํดบั ชือ่สารคดเีชงิขา่ววทิย ุ มหาวทิยาลยั 

๑ มมุสว่างของงานกลางคนื รามคาํแหง 

 ๒ กระแสแมว่งก ์

๓ สงัคมกม้หน้า ราชภฏัสวนสนุนัทา 

๔ สงครามศกัดิศ์ร ี สยาม 

๕ เขือ่นปญัหาหรอืทางออก เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

 

๖ ใบกระทอ่มพชืสมนุไพรหรอืยาเสพตดิ 

๗ เครือ่งสาํอาง...อนัตรายใกลต้วัคณุ 

๘ วกิฤตยิางพารา 

วลยัลกัษณ์ 

๙ ตา้นโรงไฟฟ้าถ่านหนิหยดุทาํลายระบบนิเวศฯ 

๑๐ ผนืปา่ทีห่ายไป 

๑๑ กนิแมลงทอดเสีย่งถงึตาย 

๑๒ กลุ่มอนุรกัษ์ชา้งปา่ 

๑๓ รูเ้ทา่ทนัยาลดความอว้น 

นเรศวร 

๑๔ ฤๅนาฏศลิป์จะถงึกาลอสัดง 

๑๕ เรยีนกจิกรรมอะไรสาํคญักว่า 

๑๖ รูเ้ทา่ใหถ้งึการณ์วกิฤตการณ์คณุแมว่ยัใส 

๑๗ อาชพีราํแกบ้นศรทัธาหรอืงมงาย 

๑๘ นาทเีป็น...นาทตีาย 
เชยีงใหม ่

๑๙ การเมอืงกบั "พลงั" ทีห่ายไป 

๒๐ เดมิพนัชวีติอยากเป็นปลาสวยงามไมอ่ยากเป็นปลานกัสู ้ ราชภฏันครราชสมีา 



   
 

๘ 

   

 

ลาํดบั ชือ่สารคดเีชงิขา่ววทิย ุ มหาวทิยาลยั 

๒๑ วกิฤตสายน้ําแหง่บางตะบนู กรงุเทพ 

๒๒ ทีน่าผนืสดุทา้ยของเกาะภเูกต็ 

๒๓ คํ่าคนืนกัซิง่ 

๒๔ แฮงชองเราคอืชาวชองชนเผา่ทีโ่ลกลมื 

๒๕ หมอบนู..ศรทัธาแหง่บา้นโคกสลุง 

๒๖ เหมอืงทองคาํชะตากรรมเมอืงเลย  

มหาสารคาม ๒๗ ‘หมอกระเป๋า’ ศลัยกรรมเดลเิวอร ี

ผลงานท่ีเข้ารอบ 

สารคดีเชิงข่าวเร่ือง มหาวิทยาลยั 

๑ นาทเีป็นนาทตีาย เชยีงใหม ่

๒ วกิฤตสายน้ําแหง่บางตะบนู กรงุเทพ 

๓ ทีน่าผนืสดุทา้ยของเกาะภเูกต็ กรงุเทพ 

๔ แฮงชอง เราคอืชาวชอง ชนเผา่ทีโ่ลกลมื กรงุเทพ 

ผลงานท่ีได้รบัรางวลั 

๑. สารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจาย ‘ดเีด่น’ รางวลัสายฟ้าน้อย  

 ‘นาทีเป็นนาทีตาย’มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

๒. สารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีง ‘ชมเชย’ รางวลัสายฟ้าน้อย ๓ รางวลั   

 ๒.๑ ‘วิกฤตสายน้ําแห่งบางตะบนู’มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

 ๒.๒ ‘ท่ีนาผืนสดุท้ายของเกาะภเูกต็’มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

 ๒.๓ ‘แฮงชอง เราคือชาวชอง ชนเผ่าท่ีโลกลืม’มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง ‘ดีเด่น’ 

‘นาทีเป็นนาทีตาย’มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

SFX ไซเรนรถพยาบาลฉุกเฉินในเหตุการณ์รถตดิ (๑๕ วนิาท)ี 

ขจรศริ ิมสุจิรลั จําไดว้่าเชา้วนันัน้ กาํลงัเตรยีมอาหารประมาณเจ็ดโมงเชา้ รูส้กึบา้นหมุน ก็

รบีไปนอน แล้วก็รู้สกึชาไปทัง้ตวั ก็รบีบอกให้ญาติเรยีกรถฉุกเฉิน ๑๖๖๙ 

แล้วป้าก็วูบไป รู้สึกตัวอีกครัง้ เมื่อได้ยินเจ้าหน้าที่พยาบาลในรถคงจะ

รายงานเขา้ศนูย์ฯ ว่า รถตดิมาก อยู่ทีศ่าลเด็ก คนป่วยปากเขยีวหน้าเขยีว

หมดแลว้ ป้ากว็บู ไมรู่ส้กึตวัไปอกีครัง้หนึ่ง 

ผูบ้รรยาย คุณป้าขจร มุสิจรัล วัย ๖๒ ปี เป็นผู้ป่วยอีกรายหนึ่งที่ต้องใช้บริการ



   
 

๙ 

รถพยาบาลฉุกเฉินเมื่อเรว็ ๆ นี้ เสยีงสุดทา้ยทีเ่ธอได้ยนิก่อนจะหมดสตไิป

อกีครัง้คอืรถตดิ ปากเขยีวแลว้ ทาํใหเ้ธอคดิว่าคงจะไมร่อดแน่ ๆ 

จากข้อมูลของศูนย์กู้ชีพนเรนทร ระบุว่า ในปีนี้  มีผู้เรียกใช้รถพยาบาล

ฉุกเฉินของจงัหวดัเชยีงใหมแ่ลว้ถงึสองหมื่นสองพนัราย สอดคลอ้งกบัขอ้มลู

ของนายแพทย์ธรณี กาย ีหวัหน้าสํานักระบบบรกิารแพทย์ฉุกเฉิน จงัหวดั

เชียงใหม่ ที่กล่าวว่า ในแต่ละเดือน มีผู้ป่วยเรียกใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน

ประมาณสองพนัราย และนบัวนัจะยิง่เพิม่มากขึน้ ผนวกกบัจํานวนรถยนต์ที่

เพิม่ขึน้มากกว่าหนึ่งแสนคนั ทาํใหเ้กดิปญัหาการจราจรเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 

นพ. ธรณี กาย ี ของเราโดยทัว่ไป ก็อยู่ที่เดือนละประมาณสองพัน ทัว่ไปก็จะเป็นกลุ่ม

อุบตัเิหตุทางทอ้งถนนประมาณสกัหกสบิเปอร์เซ็นต์ การแบ่งการช่วยเหลอื

คนไขแ้บ่งเป็นระดบัตามความรุนแรง ซึง่คนไขส้่วนใหญ่กจ็ะถูกแยกออกไป

ว่าคนไขท้ีอ่าการหนกั พวกนี้ตอ้งการความช่วยเหลอือย่างเร่งด่วน ส่วนใหญ่ 

กเ็ช่น ทางเดนิหายใจมปีญัหา เลอืดออกผดิปกตมิาก คนไขไ้ม่รูส้กึตวั ชอ็ค 

บา้นเรา บางครัง้เหน็รถ ambulance รถการแพทยฉุ์กเฉิน กข็อว่าถา้เป็นไป

ได้ก็พยายามหลีกให้รถเหล่านี้ได้ไป เพราะว่าจะมีผู้บาดเจ็บที่อยู่บนรถ 

บางครัง้ทีร่ถมนัตดิมาก มนัไมย่อมขยบั โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน ตอนเยน็ ๆ 

กฝ็ากว่าเวลาเหน็รถทีม่สีญัลกัษณ์ของการแพทย์ฉุกเฉินเปิดสญัญาณไฟขอ

ทาง กข็อใหช้ว่ยเปิดทางใหเ้ขา ชะลอรถกอ่นนะครบั 

ผูบ้รรยาย ดา้นพนกังานขบัรถพยาบาลฉุกเฉิอน คุณทวิลปิ มหาวงค ์ประธานชมรมคน

กูภ้ยั จงัหวดัเชยีงใหม่ ไดเ้ล่าใหฟ้งัว่า ในชัว่โมงเร่งด่วน หากผูใ้ชร้ถใชถ้นน

ไมเ่ปิดทางใหร้ถฉุกเฉิน กท็าํใหผู้ป้ว่ยเสยีชวีติได ้

ทวิลปิ มหาวงค ์ ทกุวนันี้กม็ปีระชาชนใชร้ถใชถ้นนกนัเป็นจาํนวนมาก กอ็ยากจะขอความเหน็

ใจ ขอให้หลีกทางให้รถพยาบาลซึ่งเป็นรถฉุกเฉิน เพราะว่าเราใช้กรณี

ฉุกเฉินจรงิ ๆ เราไมได้เปิดไฟไซเรนหรอืสญัญาณเสยีงเพื่อเล่นหรอืฝ่าไฟ

แดง อะไรต่อมอิะไร เราทาํเพื่อชวีติคนจรงิ ๆ เคยมอียู่กรณีหนึ่งครบัทีพ่วก

ผมนําผูป้ว่ยซึง่เป็นโรคหวัใจ จะนําไปส่งโรงพยาบาล แต่ไดม้รีถคนัหนึ่งคอย

ขวางเราไวไ้ม่ใหเ้ราไป ซึง่ก่อนถงึโรงพยาบาล ๕๐๐ เมตร เราไดเ้ชค็ผูป้่วย

แล้ว แต่เขาเสยีชวีิตแล้ว พวกเรากไ็ด้แต่ทําใจ เพราะว่าเราทําถงึทีสุ่ดแล้ว 

อย่างไรก็อยากฝากให้ทุกคนคอยใหท้างกบัรถพยาบาลด้วย เพราะเขารบี

เพือ่ชวีติคนจรงิ ๆ ครบั 

ผูบ้รรยาย นัน่หมายความว่า ในปจัจุบนั บนท้องถนนอาจมบีางชวีิตที่กําลงัตกอยู่ใน

ความเป็นและความตาย โดยผูท้ีก่าํลงัใชเ้สน้ทางเดยีวกนั อาจจะไม่คาดคดิ

ว่า ถา้เพยีงแต่ตนเองใหท้างแก่รถพยาบาลฉุกเฉินกอ็าจช่วยลดความรุนแรง

ของอาการหรอือาจทําใหผู้ป้่วยรอดชวีติได ้พนัตํารวจเอก สทิธชิยั ทนันชยั 

ผูบ้ญัชาการตํารวจจราจรเชยีงใหม่ กล่าวว่า การไม่ใหท้างแก่รถฉุกเฉินนัน้ 

เป็นการทาํผดิกฎหมาย 

พ.ต.อ. สิทธิชัย ทนัน ใน พ.ร.บ. จราจรทางบกของประเทศเรานะครบั กม็บีทกาํหนดไวน้ะครบัว่า 



   
 

๑๐ 

ชยั เมือ่รถคนัใดขบัขีอ่ยู่ แลว้กพ็บกบัรถทีม่สีญัญาณฉุกเฉิน สญัญาณไฟวาบ ๆ 

นะครบั ผูข้บัขีทุ่กคนัต้องหยุดใหร้ถคนันัน้ หรอืว่าจอดชดิขา้งทางใหร้ถคนั

นัน้ไปก่อน หากใครไม่ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. จราจรทางบก มอีตัราโทษในการ

เปรยีบเทยีบปรบัไว้ไม่เกนิหนึ่งพนับาท ผู้ขบัขีทุ่กคนในเมอืงไทย รวมทัง้

เชียงใหม่ด้วย ก่อนที่ทุกท่านจะได้รบัใบอนุญาตขบัขี่ ก็จะมีการทดสอบ

ความรู ้กค็งจะตอ้งเป็นสว่นทีเ่ป็นของเจา้หน้าทีท่ีพ่อจะทาํได ้กค็งจะตอ้งเพิม่

มาตรการในกาประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบทัว่ถงึกนั ส่วนอกีมาตรการหนึ่ง ส่วน

ของเจา้หน้าที ่กค็งจะตอ้งประชาสมัพนัธ์ใหเ้ขม้ขน้ จากนัน้ จะนํามาตาการ

ใชก้ฎหมายมาดาํเนินการ 

ผูบ้รรยาย ปญัหาเชน่นี้ ไมไ่ดเ้กดิขึน้เฉพาะในเมอืงเชยีงใหม ่แต่เกดิขึน้ไดก้บัเมอืงใหญ่ 

ๆ ทีม่ปีระชากรอยูห่นาแน่น จงึจาํเป็นตอ้งมกีารรณรงคใ์หผู้ข้บัขีย่วดยานบน

ทอ้งถนนให้ทางแก่รถพยาบาลฉุกเฉินทุกครัง้ที่ได้ยนิเสยีงสญัญาณไซเรน 

เพราะนัน่คอืนาทเีป็นนาทตีายของคนบางคน หรอืของใครหลาย ๆ คน 

Fade-in เพลงงบรรเลง ๒๕ วนิาท ี

 

ผูจ้ดัทาํ:ทมี‘พริาบขาวเชงิดอย’ 

๑. นายจกัรนิ เกา้พฒันสกลุ 

๒. นางสาวกมลวรรณ โกวทิวงศา 

๓. นางสาวกรรตัน์ วงศเ์วชสวสัดิ ์

ทีป่รกึษา:ผศ.นาฏยา ตนานนท ์

๑. จดุเด่น 

    (๑) เป็นเรือ่งใกลต้วัทีถ่กูมองขา้ม สามารถหยบิยกมาทาํใหเ้ป็นเรือ่งทีน่่าสนใจได ้

    (๒) มมีมุมองแตกต่างจากกลุ่มอืน่เนื้อเรือ่งรอบดา้นครอบคลุม  

    (๓) มกีารสมัภาษณ์แหล่งขา่วผูท้ีป่ระสบเหตุจรงิทาํใหเ้รือ่งชดัเจนมากขึน้ 

    (๔) มเีทคนิคการนําเสนอทีน่่าสนใจ 

    (๕) เรือ่งราวทีนํ่าเสนอมคีวามสอดคลอ้งกบัประเดน็ 

    (๖) เนื้อเรือ่งใหค้วามรูด้า้นกฎหมายกบับุคคลทัว่ไปได ้

    (๗) เนื้อหาครบมขีอ้เทจ็จรงิและมมีมุมองทีด่ ี

๒. จดุท่ีควรมีการแก้ไข 

     (๑) เสยีงผูป้ระกาศน่าจะกระชบักว่านี้ ดเูรยีบไปบา้ง 

    (๒) บทไม่ควรคดิไปก่อน แมเ้ป็นสารคดเีชงิข่าว แต่กย็งัต้องตัง้อยู่บนพื้นฐานของความ

เป็นขา่ว 

    (๓) ตําแหน่งที่ถูกต้องของ พ.ต.อ. สิทธิชัย ทนันไชย คือ ผู้กํากับกลุ่มงานจราจร 

ตาํรวจภธูรจงัหวดัเชยีงใหม ่ไมใ่ชผู่บ้ญัชาการตํารวจจราจรเชยีงใหม่ ตํารวจระดบั ‘ผูบ้ญัชาการ’ มยีศ

ตัง้แต่พลตาํรวจโทขึน้ไป ควรมกีารตรวจสอบชือ่ นามสกลุ และตาํแหน่งทีถ่กูตอ้งของแหล่งขา่วเสมอ 



   
 

๑๑ 

สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง ‘ชมเชย’ 

‘วิกฤตสายน้ําแห่งบางตะบนู’มหาวิทยาลยักรงุเทพ  

VoxPoP - ตอนนี้ทะเลก็ไม่ค่อยดหีรอกนะ เพราะว่าน้ําจดืมนัลงมาผสมน้ําเค็มของ

ทะเลกห็ายากพดูงา่ย ๆ ว่าตายลา้งทะเล 

-เมือ่กอ่นบางตะบนูนี่มปีา่โกงกางหา้หมีน่กว่าไรเ่ดีย๋วนี้เหลอืสกัหนึ่งหมืน่ได ้

-อดตีนี่มแีบบว่า ปูมา้นี่ออกไปวนัเป็นรอ้ย สมยันี้เป็นสบิโล ไม่ถงึสบิโล มนั

ใกลแ้ลว้แหละ มนัจะหมดละ 

ผูบ้รรยาย 

เพลงประกอบ 

เสยีงสะท้อนของชาวบ้าน ที่ระบุถึงปญัหาการทําประมงพื้นบ้าน บรเิวณ

ปากอา่วบางตะบูน อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ีตอ้งประสบวกิฤตน้ํา

เสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงช่วงเวลาที่น้ําจืด ปะทะ น้ําเค็ม เป็น

ปรากฏการณ์ซึ่งชาวบ้านเรยีกว่า ภาวะน้ําเบยีด ส่งผลให้ออกซเิจนในน้ํา

ตํ่าลง ทําใหส้ตัว์ทะเลและหอยแครงซึง่เป็นสตัว์เศรษฐกจิตายเกลื่อนในปีที่

ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ นายยุทธหอพสิุทธิสาร อายุ ๔๙ ปี ผู้ทําฟาร์ม

หอยแครงตอ้งประสบความเสยีหายอยา่งหนกั 

ยทุธหอพสิทุธสิาร ปีทีแ่ล้วรูส้กึว่ารอ้ยเปอร์เซ็นต์ เรารูแ้ลว้ว่าตายแน่ ๆ แต่เราไม่สามารถเอา

ขึน้มาไดม้นัจงึตอ้งนบัหนึ่งใหม ่ เพราะหอยแครงเลีย้งกว่าจะขายได ้มนัสอง

ปี รฐับาลเขาก็ชดเชยให้หนึ่งคนก็ให้แค่ห้าไร่ แปลงจะมสีกัร้อยไร่ เขาก็

ชดใชใ้หห้า้ไร ่

ผูบ้รรยาย วิกฤตคุณภาพของน้ําทะเลที่ลดลง  ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

ชาวประมงพืน้บา้น ในตําบลบางตะบูน ทาํใหจ้บัสตัว์ทะเลไดน้้อยลง จนทาํ

ใหน้ายเจน เภาทอง วยั ๖๙ ปี อดตีชาวประมง อยากใหบ้างตะบูนยอ้นไป

ในอดตีดงัเดมิ ทีเ่คยเป็นแหล่งอดุมสมบรูณ์ทัง้ชวีติและสายน้ํา 

เจน เภาทอง ถา้เลอืกตอ้งเลอืกอดตี อยา่ลมือดตีตัง้แต่เดก็ยนัคนแกม่งีานทาํทกุคน 

ผูบ้รรยาย ปญัหาสิง่แวดล้อมและการใชท้รพัยากรทางทะเลทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี ทําใหน้าย

มนตร ีดํารงสตัยาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลบางตะบูน ออกมาเรยีกร้องให้

ชาวบา้นและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มมอืกนัแกไ้ขปญัหาอยา่งเป็นธรรม 

มนตรี   ดํ า รงสัตยา

ภรณ์ 

จรงิ ๆ แล้วเขาน้อยใจหน่วยงานราชการนะ ที่ลงมาดูแลตรงนี้มบี้างแต่ว่า

เป็นสว่นน้อย 

ผูบ้รรยาย ขณะทีท่รพัยากรในทะเลเริม่สญูหาย พรอ้มกบัการถกูรุกลํ้าพืน้ทีป่่าชายเลน  

เพื่อทํานากุง้ซึ่งมรีายได้ดกีว่า อกีทัง้การครอบครองเอกสารสทิธิท์ีด่นิของ

ชาวบ้าน ทําให้นักอนุรกัษ์ไม่สามารถเขา้ไปดูแลได้ โดยนางสาวชมพูนุช  

ประเสรฐิจติร ์หวัหน้าศนูยอ์นุรกัษ์และรกัษาระบบป่าชายเลนโรงเรยีนบาง

ตะบูนวทิยา ได้อธบิายถงึแนวทางการแกป้ญัหา โดยการสรา้งจติสาํนึกใน

การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้กบัเยาวชนกอ่น 



   
 

๑๒ 

ชมพนุูช ประเสรฐิจติร ์ ปา่ชายเลนถกูทาํลายถา้เป็นเขตอนุรกัษ์หรอือะไรต่าง ๆ มนัไม่ม ีแต่บรเิวณ

ทีเ่ขาตดัต้นไม ้มนัคอืทีข่องเขาทีม่โีฉนดทีด่นิแต่มนักถ็อืว่าเป็นการทําลาย

สิง่แวดล้อม ปญัหาของชุมชนทีน่ี่อาชพีประมงออกทะเลไม่เป็นเวลา ฉะนัน้

การเรยีกประชุมช่วงเวลาทีเ่ขาต้องออกทํามาหากนิมนัน่าจะมปีญัหาตรงนี้

มากกกว่าการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนบางตะบูนมันควบคู่ไปกับ

โรงเรยีนกบัชุมชน กอ็ยากใหค้นในชุมชน กอ็ยากใหค้นในชุมชนได้หนัมา

ดแูลปา่เพราะว่าอนัเป็นถา้หาเป็นอูข่า้วอูน้ํ่าของคนทีน่ี่เลย 

Vox Pop  

เสยีงเรอื 

น่าตื่นเตน้นะคะ เพราะว่าปลามนัใหญ่มาก พีไ่ม่คดิว่ามนัจะใหญ่ขนาดนี้คะ 

เจอสองถงึสามตวัคะ่ 

ผูบ้รรยาย จากคาํบอกเล่าของนกัทอ่งเทีย่วสะทอ้นใหเ้หน็ว่าอ่าวไทยตอนบนถอืว่ายงัมี

ความสมบูรณ์อยู่ เนื่องจากยงัพบเหน็วาฬบรูด้า ทีม่คีวามสวยงามนัน้ ถูก

เผยแพร่โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทําให้เจ้าหน้าที่

ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงชายฝ ัง่สมุทรสาคร ต้องออกตรวจสอบความ

เป็นอยูข่องวาฬบรดูา้อยูเ่ป็นประจาํ 

สรุศกัดิ ์ทองสกุด ี

 

วาฬบรูด้านะครบัแล้วกโ็ลมา ทีพ่บในประเทศไทยโดยมากแล้วจะเป็นสตัว์

คุม้ครองนะครบั มนัตอ้งไปดูใน พ.ร.บ. ของเรื่องสงวนในเรื่องคุม้ครองสตัว์

ป่าปี 2535 อกีท ีถ้าคุณภาพน้ํายงัดอียู่ สตัว์น้ํากส็ามารถอาศยัอยู่ได ้แต่ถ้า

เกดิน้ําเน่าเสยีหรอืปรมิาณออกซเิจนน้อย สตัว์น้ําพวกนี้กจ็ะหนีออกไปจาก

บรเิวณนัน้ๆ โลมาและวาฬกจ็ะตอ้งอพยพตามแหล่งอาหารออกไป 

ผูบ้รรยาย การแก้ไขปญัหาน้ําเสียและป่าชายเลนที่ลดลงสามารถทําได้ หากคนใน

ชุมชนให้ความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับนางสาวจีรนาฎ สงวนทรัพย ์

ผูอ้ํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมเทศบาลบางตะบูนที่ชี้แจงว่า 

ชุมชนบางตะบูนมกีารบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม โดยการกําหนดแผนและ

ขัน้ตอน เพือ่ดแูลทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน 

จรีนาฎ สงวนทรพัย ์  ในสว่นของเทศบาลตําบลบางตะบูน เราไม่มนีักวชิาการสิง่แวดลอ้มโดยตรง  

ก็อยู่ในส่วนสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องดูแลระบบในส่วนของ

สิง่แวดลอ้มทัง้หมด ปจัจุบนักค็อืเรือ่งของการพฒันาภูมทิศัน์สิง่แวดลอ้มและ

กแ็หล่งน้ําต่าง ๆ จะพฒันาในเรือ่งอตัลกัษณ์ของเมอืง 

ผูบ้รรยาย 

เสยีงเพลงประกอบ 

การทําประมงชายฝ ัง่ ความมัง่คัง่ของป่าชายเลนและวาฬบรูด้า สญัลกัษณ์

แหง่ความสมบรูณ์ในอา่วไทย สิง่เหล่านี้บอกเล่าเรือ่งราวของตาํบลบางตะบนู

ได้ดัง่มชีวีติ  หากทุกท่านมจีติสํานึกในการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ร่วมกนั

อยา่งรูค้ณุคา่  
 

ผูจ้ดัทาํ: ทมี‘Inspire Raisom’ 

๑. นางสาวณิชาภทัร อนิทรกล่อม 

๒. นางสาวปรยีานุช มนิย ี

๓. นางสาวศภุกานต ์พรศรนีนัท ์



   
 

๑๓ 

 ทีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 

๑.จดุเด่น 

    (๑) เนื้อหาเรือ่งราวครอบคลุมประเดน็เดน่  

    (๒) สามารถสะทอ้นเรือ่งการอนุรกัษ์  ทาํใหป้ระทบัใจกบัเรือ่งนี้มาก 

(๓) การผลติ การตดัต่อ ลื่นไหล ไมส่ะดดุ 

๒.จดุท่ีควรปรบัปรงุ 

     (๑)การลาํดบัเนื้อเรือ่งยงัสลบัไปมา ไมร่าบลื่น  

     (๒)เจาะจงบุคคลเกนิไป ไมเ่ป็นภาพกวา้ง 

     (๓)การใสเ่สยีงเพลงเขา้มาประกอบขา่ว ไมต่อบโจทยว์่าทาํไมตอ้งใส่ หรอืตอ้งการสื่ออะไร

เพลงยงัอาจไปทาํใหเ้กดิความเขา้ใจเป็นรายการสารคด ีทีไ่มใ่ชส่ารคดเีชงิขา่วอกีดว้ย 

สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง ‘ชมเชย’ 

‘ท่ีนาผนืสดุท้ายของเกาะภเูกต็’ มหาวิทยาลยักรงุเทพ  
 

เพลง: มอืเรยีวเกีย่วขา้ว 

Vox Pop๓ คน 

- เวลาเหน็นาแลว้มคีวามสขุ อยากทาํนาต่อไปเรือ่ย ๆ 

- หมดรุน่เราคงไมม่ใีครทาํต่อแลว้ล่ะ 

- มคีนอยากทาํ แต่ไมม่ใีครลงมาทาํ 

ผูบ้รรยาย การลงทะเบียนชาวนาในจังหวัดภูเก็ตระบุว่า มีเกษตรกรลดลงจากปี 

๒๕๕๐ ทีม่จีาํนวน ๘๐ คน เหลอืเกษตรกรทีย่งัปลูกขา้วเพยีง ๑๖ คน โดย

สว่นใหญ่พบปญัหาทีม่าจากการไมม่ผีูส้บืทอดเจตนารมณ์ของคนรุน่พอ่ รุ่น

แม ่ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของนายเนตร เดชากลุอาย ุ๕๓ ปี ชาวนา

บา้นไมข้าวทีม่คีวามกงัวลว่าจะไม่มผีูส้บืทอดเจตนารมณ์การทาํนาเช่นกนั 

เพราะลกูหลานของตนกไ็มค่ดิอยากทาํนาต่อจากตนเอง 

เนตรเดชากลุ 

เกษตรกร บา้นไมข้าว 

หมดรุ่นนี้แล้วก็คงหาคนมาทําต่อยากแล้ว เด็กสมยันี้ไม่ทําหรอกเขาไป

ทาํงานในเมอืงกนัหมด ไปทํางานทีส่บายกว่า ได้เงนิเยอะกว่า  แต่ตอนนี้

เราทําได้ก็ทําไป เพราะเรามคีวามสุขทีจ่ะทํานา มคีวามสุขเวลาเห็นขา้ว

เตม็ทอ้งนา ภูมใิจทีไ่ดก้นิขา้วทีเ่ราปลูก ไม่มสีารเคมปีลอดภยัแลว้กอ็ร่อย

ดว้ย 

ผูบ้รรยาย นาผนืสุดทา้ยกว่า ๑๓๐ ไร่ ของชาวบา้นหมู่ ๔ ตําบลไมข้าว อาํเภอถลาง 

จงัหวดัภูเก็ต ยงัคงมกีารทํานาให้เห็นอยู่ เช่นเดียวกบันายมานิตย์ สาย

ทอง วยั ๖๐ ปี ประธานกลุ่มเกษตรกรบา้นไมข้าว ทีม่คีวามวติกกงัวลว่าที่

นาเชา่อาจถกูขาย และจะไมม่ทีีท่าํกนิ 

มานิตย ์สายทอง 

ประธานกลุ่มเกษตรกร

บา้นไมข้าว 

ทีน่ี่เป็นทีสุ่ดทา้ยแลว้ หมดจากทีน่ี่เรากไ็ม่เหลอืแลว้ เขาขายทีด่นิกนัหมด 

ไดร้าคาด ีขายไปไดเ้งนิ ไม่ต้องมาทําเองใหเ้หนื่อย หลงัสูฟ้้าหน้าสูด้นิ ให้

เหนื่อยเปล่า แต่กม็คีวามสขุนะ ทาํไปกไ็ดเ้รา ดกีว่านัง่ไปวนั ๆ 



   
 

๑๔ 

ผูบ้รรยาย การพฒันาของเมอืงทีลุ่กลํ้าเขา้มา ทําใหน้าที่เหลืออยู่ทัง้สามอําเภอ คอื

อําเภอถลาง อําเภอกระทู้ และอําเภอเมอืง ในจงัหวัดภูเก็ต ถูกขายต่อ

ใหก้บันายทุน เกดิการสรา้งรสีอร์ตและอาคารพาณิชย์จํานวนมาก ขณะที่

ความแน่นอนในการทํานาเช่าที่เหลืออยู่คงเป็นที่น่ากงัวล และมีความ

เป็นไปไดท้ีจ่ะถกูขายใหก้บันายทนุ 

มนตร ีคงนิ่ม 

นายทนุเจา้ของทีด่นิ 

หากมกีารขายซื้อที่ดนิดงักล่าวก็คงรบัพจิารณา เพราะเดีย๋วนี้ที่ดนิราคา

สูงขึ้นพื้นที่ที่ไม้ขาวก็อยากจะให้มีคนเข้ามาพัฒนาต่อไป อาจจะเป็น

โรงแรมรสีอร์ต ใหน้ักท่องเทีย่วกเ็ป็นได้ เพราะภูเก็ตเป็นเมอืงท่องเทีย่ว 

ไมใ่ชเ่มอืงเกษตร 

ผูบ้รรยาย ขณะเดียวกนัภาครฐัมนีโยบายให้การสนับสนุนเกษตรกรทีอ่ยู่ในจงัหวดั

ภูเกต็ รวมทัง้การแนะนําส่งเสรมิใหช้าวนาปลูกขา้วอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ไม่ใหก้ารปลูกขา้วตอ้งหายไปจากผนืนาของจงัหวดัภูเกต็ เป็นเหมอืนการ

ช่วยต่อลมหายใจ ของชาวนา โดยนางนฤด ีรกัเพื่อน เจา้หน้าทีส่าํนักงาน

โยธาธกิารและกรมผงัเมอืงจงัหวดัภูเกต็ มคีวามเหน็ว่าการทาํการเกษตร

เป็นสิง่ทีคู่ก่บัชาวไทยมาโดยตลอด หากไม่มกีารสนับสนุนเกษตรกร กอ็าจ

เหมอืนเป็นการทิง้พวกเขาเหล่านี้ และอาจทาํใหเ้กษตรกรทาํนาต่อไปไมไ่ด้

...   

นฤด ีรกัเพือ่น 

เ จ้ า ห น้ าที่ สํ า นั ก ง า น

โยธาธิการและผังเมือง 

จงัหวดัภเูกต็ 

ทางภาครฐัใหก้ารสนับสนุนชาวนามาโดยตลอดแมก้ารปลูกขา้วจะน้อยลง

ทุกวนัแต่ภาครฐัไม่ไดน้ิ่งเฉยทีจ่ะช่วยเหลอืจากทางภาครฐั มมีาโดยตลอด

ไม่เคยขาดคือทัง้ปีเราลงมาดูเกษตรกรตลอด ทุกกระบวนการผลิตทุก

ขัน้ตอนเราใสใ่จมาก การทาํนาดาํนาหว่าน เราจะช่วยเขาดูแลผนืนา ใหท้าํ

ต่อไปได ้ลงมามาทุกปีเหน็ปญัหาทุกปี บางปีน้ําน้อย บางปีน้ํามากอย่างปี

ทีแ่ลว้ขา้วเป็นโรคนาผนืนัน้กไ็ม่ไดผ้ลผลติเลยสงสารเขาถา้เขา้ไม่ไดท้าํนา

กไ็ม่รูจ้ะทําอะไรต่อไป เพราะเราเห็นความสําคญัของการเกษตรคนไทย

เคยีงคู่กบัการเกษตร เราช่วยเกษตรกรอย่างสมํ่าเสมอลงมาดูการเตบิโต

อยา่งต่อเนื่องและใหก้ารสนบัสนุนปจัจยัการผลติดว้ย 

ผูบ้รรยาย ปญัหาใหญ่ทีช่าวนาในจงัหวดัภูเกต็ต้องประสบคอืการหาผูส้บืทอดไม่ได ้ 

เนื่องจากลกูหลานไมใ่หค้วามสาํคญักบัการทาํนาสอดคลอ้งกบันางสาวธนา

พน ธนกรวทิย ์อาย ุ๒๒ ปี ลกูสาวชาวนา ทีร่ะบุว่าคนรุ่นใหม่ทีไ่ม่อยากทาํ

นา เพราะไมอ่ยากลาํบาก 

ธนาพร ธนกรวทิย ์

บุตรสาวเกษตรกร 

ถา้เรยีนจบกอ็ยากหางานทาํ อยากทํางานด ีๆ เสยีดายเหมอืนกนันะ เรา

เห็นมาตัง้แต่ยงัเป็นเด็กคอืเหน็มาตัง้แต่เกดิ  เห็นพ่อทํานา เห็นปู่ทํานา 

เวลาดํานากส็นุกตอนเก็บเกีย่วกไ็ด้ความสามคัคชีาวบ้านมาช่วยกนัเก็บ

เกี่ยวตอนเด็ก ๆ คิดว่าอยากเป็นชาวนา แต่ยอมรับว่าพอเข้าเรียน

มหาวทิยาลยัแล้วกค็วามคดิเปลี่ยนไปเลยเหมอืนเรามคีวามรูแ้ล้วกอ็ยาก

ไปใชค้วามรูท้างทีเ่รยีนมาเรยีนด้านภาษาและการท่องเทีย่วอยู่ในจงัหวดั

ภูเก็ต ก็เลยอยากทําด้านการท่องเทีย่ว คดิว่าน่าจะได้เงนิดีกว่าแล้วกไ็ม่
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เหนื่อยด้วยเห็นพ่อแม่ทําแล้วเหนื่อยถึงจะดูมีความสุขก็เถอะอยากทํา

อาชพีอื่นมากกว่า แต่พอพูดแลว้กใ็จหายเหมอืนกนันะ ทอีกีหน่อยจะไม่มี

นาเหลอืใหเ้หน็อกีแลว้ 

ผูบ้รรยาย นโยบายและวิธีการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมชดัเจนจากทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการดูแลและแก้ปญัหา รวมทัง้การกระตุ้นให้คนเห็น

ความสําคญัของชาวนาล้วนมีความสําคญัอย่างยิ่ง มเิช่นนัน้แล้วอาชีพ

ชาวนาอาจไม่มผีู้สบืทอด ซึ่งที่สุดแล้วสงัคมไทยอาจจะไม่ได้ยนิเสยีงลม

หายใจสดุทา้ยของชาวนาในจงัหวดัภเูกต็อกีต่อไป 
 

ผูจ้ดัทาํ: ทมี ‘The last hope’ 

๑. นางสาวเปมกิา ยอแสงรตัน์ 

๒. นางสาวนฤมล มัง่สนิ 

๓. นางสาวภรณิอร นาถวณิชย ์

 ทีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 

๑. จดุเด่น 

     (๑) ประเด็นน่าสนใจสะท้อนปญัหาในเมอืงใหญ่ วิถีชีวิตเก่าของคนในพื้นที่ที่กําลงัจะ

หายไป 

    (๒) เนื้อหาครอบคลุมทกุดา้น 

    (๓) ลาํดบัเรือ่งไดด้ ีสรปุสว่นยอ่ย ทีส่ ือ่สะทอ้นภาพทีเ่ป็นส่วนใหญ่ของผนืนาในจงัหวดัอื่น 

ๆ 

๒. จดุท่ีควรปรบัปรงุ 

    (๑)เพลงประกอบขา่ว ทาํใหค้วามเป็นขา่วดอ้ยลง และยงัทาํใหเ้ขา้ใจว่าเป็นรายการสารคด ี

มากกว่าการเป็นสารคดเีชงิขา่ว   

    (๒) กรณีเสยีงสมัภาษณ์ไมไ่ดร้ะบุว่าเป็นใคร ทาํใหไ้มม่ปีระโยชน์ทีจ่ะใสป่ระกอบ  

    (๓)บททีส่ง่กบัเสยีงจรงิ ไมต่รงกนั 

    (๔)เสยีงเพลงตอนสดุทา้ยไมไ่ดส้ือ่ความหมายใด ๆ จงึกลายเป็นสว่นเกนิของการนําเสนอ 

สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง ‘ชมเชย’ 

‘แฮงชอง เราชาวชอง ชนเผา่ท่ีโลกลืม’ มหาวิทยาลยักรงุเทพ  

เพลงยนัแย ่  

Vox Pop - ภาษาของตวัเองจะอายเขาทาํไม 

- มนัว่าภาษาชองชองกระจอกๆ มนัไมส่นใจเลย 

- เขาฟงัสาํเนียงเราไมอ่อก เขาว่ามนัเหมอืนเขมร 

- อยากจะฟ้ืนฟูแต่กไ็มรู่จ้ะฟ้ืนฟูไหวรเึปล่า 

ผูบ้รรยาย เผา่ชองเป็นชนเผา่โบราณ ในกลุ่มชาตพินัธุ ์ทีม่เีพยีงภาษาพดูของตนเองแต่



   
 

๑๖ 

ไม่มีภาษาเขยีน ปจัจุบันมีชาวชองเพียงหกพนัคน อาศยัอยู่แถบเชิงเขา

รอยต่อของประเทศกมัพชูา เฉพาะบรเิวณตําบลคลองพลู กิง่อาํเภอเขาคชิฌ

กุฏ จังหวัดจันทบุรี มีชาวชองถึง ๗ หมู่บ้าน โดยนายเฉิน ผันผาย 

ประธานสภาวฒันธรรมตาํบลคลองพล ูอายุ ๖๒ ปี เล่าว่าในอดตีนัน้ชาวชอง

จะอาศยัอยูใ่นปา่รวมกนัเป็นกลุ่มประมาณ ๒๐ – ๓๐ ครอบครวั ซึง่ภายหลงั

ผูค้นต่างถิน่ได้เขา้มาลุกลํ้าพื้นทีใ่นกิง่อําเภอเขาคชิฌกุฏ ทําใหว้ถิชีวีติและ

เอกลกัษณ์ดัง้เดมิของชาวชองเปลีย่นแปลงไป 

เฉิน ผนัผาย สายเลือดลูกหลานชองก็ทัง้อําเภอแต่มันไม่พูดภาษาก็เท่านั ้นแหล่ะ 

วฒันธรรมกย็งัใชก้นัอยู ่คนทีส่นใจกอ็าย ุ๓๐ ถงึ ๔๐ กย็งัพดูกนัอยู ่ 

ผูบ้รรยาย ขณะทีอ่ตัลกัษณ์ของชาวชองกาํลงัเขา้สู่ภาวะวกิฤตโดยเฉพาะการใชภ้าษา

ทอ้งถิน่ซึ่งสอดคล้องกบันางเสยีง คล้ายมะล ิชาวชอง อายุ ๖๘ ปี ทีร่ะบุว่า

ปจัจุบนัแทบทุกครวัเรอืนในกิง่อําเภอเขาคชิฌกุฏ รวมถึงจงัหวดัใกล้เคยีง 

ยงัคงใช้ภาษากลางในการสื่อสารเหลือเพยีงไม่กีค่รอบครวัทีใ่ช้ภาษาชอง

พดูคยุกนัและอาจเลอืนหายไปในทีส่ดุ 

เสยีง คลา้ยมะล ิ

ผูส้งูอายชุาวชอง 

มีแต่คนแก่ที่พูดชองกันหมดเลย ตาคนสมยันี้ม ันไม่ค่อยมีแล้ว มีแต่เด็ก

นักเรียนคลองพลูที่พูด กลัวมันจะหายไปเหมือนกันนะ มันไม่ชัดเจน

เหมอืนกบัรุน่ป้าแลว้ แต่คนทีจ่ะพดูไมค่อ่ยมแีลว้ มนัจะมกีม็นีิดๆหน่อยๆ ถา้

มกีไ็ม่ชดัเจน คนรุ่นใหม่มนัมนัไม่อยากศกึษา มนัไม่อยากรูห้รอกลกึๆ เรา

เสยีใจมาก ในครอบครวักไ็มเ่ป็นกนัแลว้ 

ผูบ้รรยาย ท่ามกลางกระแสการพฒันาประเทศอย่างไร้ทิศทางล้วนมบีทบาทต่อการ

เปลี่ยนแปลงของทอ้งถิน่ ทาํใหม้ผีูท้ ีต่้องการอนุรกัษ์ภาษาดัง้เดมิเอาไว้ จงึ

ทาํใหน้ายเฉิน ผนัผาย ประธานสภาวฒันธรรมตําบลคลองพลู อายุ ๖๒ ปี ที่

เป็นชาวชองโดยกาํเนิด จงึไดห้าวธิกีารฟ้ืนฟูภาษาโดยประดษิฐอ์กัษรชองขึน้

ในปี ๒๕๔๖ และทาํการจดลขิสทิธิใ์นปี ๒๕๔๙ โดยมตีวัพยญัชนะทัง้สิน้ ๒๒ 

ตวั และมกีารแบ่งเสยีงออกเป็น ๓ ชนิด คอื เสยีงพยญัชนะ เสยีงสระ และ

ระดบัน้ําเสยีง 

เฉิน ผนัผาย คนชองมเียอะมทีัว่ จงัหวดัตราดกม็ ีแต่เขาไมน่ึกว่าภาษาชองตอ้งทาํยงัไงให้

มนัเป็นเอกลกัษณ์ มตีวัอกัษรเป็นของตวัเอง 

ผูบ้รรยาย เด็กหญิงชุลีพร ธรรมะวิรยิะ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัด

คลองพลู ทีม่คีวามสนใจในภาษาชอง กลบัรูส้กึภาคภูมใิจในเอกลกัษณ์ทาง

ภาษาทีเ่ป็นรากเหงา้ของตน 

ชลุพีร ธรรมะวริยิะ  

เดก็ชาวชอง 

กาํลงัเรยีนภาษาชองอยู่ค่ะ ทีโ่รงเรยีนเขากเ็ริม่สอนมนัไม่ยาก สนุกดคี่ะ จะ

ไดเ้อามาพดูกบัพอ่แมท่ีบ่า้น 

ผูบ้รรยาย เช่นเดียวกับเด็กหญิงกชกร ทวนทอง นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

โรงเรยีนวดัคลองพล ูเดก็รุน่ใหมท่ีย่งัเหน็ความสาํคญัของภาษชองและอยาก

เรยีนรูเ้พือ่รกัษาภาษาใหด้าํรงอยู ่
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กชกร ทวนทอง   

เดก็ชาวชอง 

ชอบเรยีนภาษาชองคะ่ ตอนนี้ทีโ่รงเรยีนกม็กีารสอนอาทติยล์ะคาบ อยากพดู

ภาษาชองได ้เพราะกลวัว่ามนัจะหายไป 

ผูบ้รรยาย ภาษาของกลุ่มชาตพินัธุล์ว้นมคีณุคา่และเป็นมรดกของมนุษยชาต ิเนื่องจาก

เป็นการสื่อสารทีส่รา้งขึน้จากภูมปิญัญาเฉพาะของแต่ละกลุ่มเพื่อใชใ้นการ

ดํารงชีวิต จึงทําให้ ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรตัน์ จากสถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึง

ความสําคญัของภาษาชองทีอ่าจสูญหายโดยได้หาวธิกีารอนุรกัษ์ภาษาชอง

ไวใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตโิดยทาํงานรว่มกบัชมุชน 

ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรี

รตัน์ สถาบนัวจิยัภาษา

และวฒันธรรมเพื่อการ

พฒันาชนบท  

มหาวทิยาลยัมหดิล 

ภาษาชองมนัเป็นภาษาที่อยู่ในภาวะวกิฤติค่อนขา้งรุนแรง ฉะนัน้การทีจ่ะ

อนุรกัษ์ชุมชนจะต้องมกีารสนใจในการอนุรกัษ์ภาษาของตนเอง ซึ่งก็มคีน

กลุ่มหนึ่งทีม่คีวามสนใจและกเ็สยีดายภาษาและเสยีดายภูมปิญัญาทอ้งถิ่น 

ปกตภิาษาชองกจ็ะมแีต่ภาษาพดู เพราะฉะนัน้พอมแีต่ภาษาพดูแลว้ไม่มคีน

พูดภาษาก็จะตายไปพร้อมกับคนที่พูดแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่ งในชุมชน ก็

ค่อนขา้งจะเป็นผูใ้หญ่ ทีม่คีวามสนใจและเสยีดายภาษา เสยีดายภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่กไ็ด้มาร่วมในการอนุรกัษ์ ภาษาชองมแีต่ภาษาพูดไม่มภีาษาเขยีน

เลยต้องสรา้งเครื่องมอืทางภาษาขึน้มา เพราะถา้มแีต่ภาษาพูด ภาษามนัก็

จะตายไปพร้อมกบัคนที่พูด ผู้ใหญ่อายุมากๆ เท่านัน้ และส่วนหนึ่งก็เป็น

เพราะระบบการศกึษาเดก็เขา้โรงเรยีนกถ็กูหา้มพดูเลยภาษาเคา้ ซึง่อนันี้มนั

เป็นสิง่หนึ่งที่ทําให้ภาษามนัตายไปในที่สุด เพราะว่ามนัไม่ได้รบัการดูแล 

ไม่ได้รบัการเชดิชูว่าเป็นของด ีซึ่งภาษาชองมนัมคีวามน่าสนใจเยอะ มนัมี

ความเก่าแก่ มีความงดงามทัง้ทางด้านตัวภาษาเอง ทัง้ด้านวรรณกรรม

ทอ้งถิน่ต่างๆ เหล่านี้ ถา้หากมกีารทาํนุบาํรงุดแูลมนักค็งเป็นประโยชน์ 

ผูบ้รรยาย ภาษาชองเป็นภาษาของกลุ่มชาตพินัธุ์ทีม่คีวามเก่าแก่ ทางด้านภาษา และ

วรรณกรรม ซึ่งปจัจุบนักระทรวงวฒันธรรมได้เล็งเหน็ถงึความสําคญั โดย

จดัตัง้กองทนุสาํหรบัการศกึษาภาษาทอ้งถิน่ เพือ่ทีจ่ะพฒันาหมูบ่า้นของชาว

ชองใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูใ้นรปูแบบนิเวศพพิธิภณัฑ ์โดยมสีมาชกิชมุชนไดเ้ขา้

ร่วมเป็นอาสาสมัครและร่วมก่อตัง้เป็น ‘กลุ่มภัณฑารักษ์ชุมชน ’ และ

สนับสนุนให้ลูกหลานเยาวชนในท้องถิ่นเป็นนักสืบสานวัฒนธรรมชอง 

รวมถงึยกย่องภาษาชองขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรมของ

ชาติ เพื่อไม่ให้เด็กรุ่นหลงัรู้สกึเขนิอาย เมื่อต้องใช้ภาษาถิ่นดํารงชีวิตใน

สงัคมไทย 

เพลงยนัแย ่  
 

ผูจ้ดัทาํ: ทมี ‘Fabulous’ 

๑. นางสาวอสัวานี คาร ี

๒. นางสาวธณฐัดา สวุทิยาพรอนนัต ์

๓. นายปรชัญา คณุสริสินิ 



   
 

๑๘ 

 ทีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 

 ๑. จดุเด่น 

 (๑) เป็นเรือ่งแปลกใหมข่องคนชนเผา่หนึ่ง ทีห่ยบิยกเรือ่งมานําเสนอไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

(๒) มคีวามพยายามในการหาขอ้มลูการเขา้ถงึขอ้มลู มานําเสนอใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย 

(๓) การผลติทาํไดด้ ี

๒. จดุท่ีควรปรบัปรงุ 

     (๑) นําเสนอเรื่องราวของชนเผ่าแฮงชองกบัปญัหาของภาษาที่กําลงัจะหายไป แต่ไม่มี

ภาษาแฮงมานําเสนอใหผู้ฟ้งัทัว่ไปได้ทราบว่าเป็นอย่างไร แมม้เีพลงยนัแย่เปิดหวัและปิดทา้ย แต่ก็

ไมไ่ดส้ือ่ความหมายใด ๆ ว่านี่คอืภาษาแฮงชอง  

(๒) การใสเ่พลงประกอบทาํใหเ้ขา้ใจว่าเป็นสารคด ีทีไ่มใ่ชส่ารคดเีชงิขา่ว 

(๓) การเดนิเรือ่งเรือ่ย ๆ ตอ้งหาอะไรมาเตมิใหเ้ตม็กว่านี้   

๓.หมายเหต ุ

    สารคดเีชงิขา่วเรือ่งนี้ ไดร้บัรางวลัชมเชยดว้ยเสยีงทีไ่มเ่ป็นเอกฉนัท ์ 

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง ปี ๒๕๕๖ 

 ๑)ประเดน็มคีวามหลากหลายมากขึน้เป็นเรือ่งใกลต้วั มคีวามน่าสนใจ  

 ๒)เสยีงดนตรทีีนํ่ามาประกอบ ควรใส่เฉพาะทีม่คีวามสําคญัและเกีย่วเนื่องกบัเรื่องนัน้ๆ เมื่อ

นํามาประกอบ กต็อ้งตอบใหไ้ดว้่าทาํไม  

 ๓)การลงเสยีง ควรเลอืกผูบ้รรยายใหเ้ขา้กบัเรือ่งทีต่อ้งการนําเสนอ 

 ๔) เนื้อเรือ่งสามารถสะทอ้นมมุมอง สะทอ้นการอนุรกัษ์ธรรมชาตวิถิชีวีติ 

 ๕) การสมัภาษณ์แหล่งขา่ว หรอืการดาํเนินเรือ่ง ไมค่วรเจาะจงเพยีงคนใดคนหนึ่งเทา่นัน้  

 ๖) ใหแ้งค่ดิ ใหค้วามรูด้า้นกฎหมาย ซึง่เป็นเรือ่งทีด่ ี

 ๗) สารคดมีขีอ้เทจ็จรงิจากการศกึษาขอ้มลูจากแหล่งขา่ว 

 ๘) แยกความหมายของคาํว่า สารคด ีกบั สารคดเีชงิขา่ว 

 ๙) การใสเ่สยีงบรรยายควรระบุชือ่ หรอืแหล่งทีม่า ทาํใหม้คีวามหมายมากขึน้ 

 


