
 ๘ 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติ  
รางวัลสายฟานอย ประจําป ๒๕๕๗ 

 ปการศึกษา ๒๕๕๗ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย แบง
ประเภทรางวัลสายฟานอยดานวิทยุกระจายเสียง ๑ ประเภท ไดแก 
ประเภทสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง โดยมีผลงานสงเขาประกวด
ท้ังหมด ๑๑ เรื่อง จาก ๔ สถาบัน ผลงานลดลงจากปการศึกษา ๒๕๕๖ 
เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษามีการเปล่ียนแปลงภาคการศึกษาใหตรงกับ
ปการศึกษาอาเซียน  
 คณะกรรมการมีความเห็นวา แมมีผลงานฝกปฏิบัติของนิสิต
นักศึกษาท่ีสมควรไดรับรางวัลเปนขอเท็จจริง แตรางวัลดังกลาว ยังมี
เงื่อนไขตอทายเปนหมายเหตุ เพื่อแสดงใหทราบวาผลงานน้ัน ๆ ยังมี
ขอบกพรอง หรือขออันควรแกไข และหากมีการนําผลงานท่ีไดรับ
รางวัลไปอางอิง หรือใชเปนกรณีศึกษา ก็จะไดนําขอสังเกตตอทาย
รางวัลไปประกอบดวย  

ผลงานที่สงเขาประกวดป ๒๕๕๗ 
ลําดั
บ 

ชื่อสารคดีเชิงขาววทิยุ มหาวิทยาลัย 

๑ ฝายไมเล้ียงชีวิต 
นเรศวร 

 
๒ เรือนแพ เอกลักษณเมืองสองแควท่ีเลือน

ราง 
๓ ทรงเจาเขาผี งมงายหรือศรัทธา 
๔ โรคอวน ภัยรายจากขนมสูเด็ก ราชภัฏสวนสุนันทา ๕ สวยเมียนมารในมหาชัย 
๖ แนวก้ันสุดทาย เพื่อกูแผนดิน 

กรุงเทพ 
๗ วิกฤตนํ้าเสียคลองภาษีเจริญ 
๘ คนหลังกําแพง 
๙ เจาะลึกบอขยะแพรกษา 

๑๐ พลิกฟนชีวิตชุมชนลุมแมนํ้าประแสร 
๑๑ ปราชญชุมชนสูความพอเพียง พะเยา 

ผลงานที่เขารอบ  
สารคดเีชงิขาวเรือ่ง มหาวทิยาลยั 



   
 

๑ เรือนแพ เอกลักษณเมืองสองแควท่ี
เลือนราง 

นเรศวร 

๒ สวยเมียนมารในมหาชัย ราชภัฏสวนสุนันทา 
๓ วิกฤตนํ้าเสียคลองภาษีเจริญ กรุงเทพ 
๔ เจาะลึกบอขยะแพรกษา กรุงเทพ 

 

ผลงานที่ไดรับรางวัล 

๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจาย ‘ดีเดน’ รางวัลสายฟานอย  
        ไมมีผูใดไดรับรางวัล  

๒. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟานอย 
๔ รางวัล (กรรมการปน้ี มีมติใหมี ‘ชมเชย’ เพิ่มขึ้นอีก ๑ รางวัล รวม
เปน ๔ รางวัล) ไดแก 
         ๒.๑ ‘เ รื อนแพ เอกลักษณ เมื องสองแควที่ เ ลื อนราง ’ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         ๒.๒ ‘สวยเมียนมารในมหาชัย’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 
         ๒.๓ ‘วิกฤตน้ําเสียคลองภาษีเจริญ’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
     ๒.๔ ‘เจาะลึกบอขยะแพรกษา’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ 
‘เรือนแพ เอกลักษณเมืองสองแควที่เลอืนราง’ มหาวิทยาลัย
นเรศวร  

Fade in SFX เสียงนํ้าและเรือ (๕ วินาที) 

ผูบรรยาย เสียงเรือหาปลาแลนผานลํานํ้านานในชวงยํ่าค่ํา ทํา
ใหระลอกคล่ืนนํ้ากระทบกับบานเรือนแพของลออ 
ช่ืนจันทรเกิด ซ่ึงสะทอนถึงวิถีชีวิตของชาวแพท่ี
อาศัยอยูในลํานํ้านาน เมืองสองแควมากกวา ๖๐ ป 
(๑๕ วินาที) 

๙ 



   
 

ลออ ชื่นจันทร
เกิด 

ก็อยูท่ีแพหลังน้ี ๖๒ ป เทาอายุเลย ปลายป ๕๐ นายก
ฯ เขาอยากใหเปนระเบียบ เขาสรางเขื่อนสรางอะไร 
มันทําใหเจริญขึ้น ทางการเขาจะปรับทิวทัศนของ
เขาใหม ความเจริญของบานเมืองเราก็ตองตาม
นโยบายเขา .... เขาใหคาโยกยายหลังละหาพัน มี
เรือโยงมาสง เราอยากจอดตรงไหนก็บอกเขา แลว
เขาก็ทําทางให (๔๕ วินาที) 

ผูบรรยาย วิถีชีวิตท่ีกลายเปนเอกลักษณของชาวพิษณุโลกมา
แตชานาน ถูกบอกเลาผานความรูสึกของ ลออ ชื่อ
จันทรเกิด แตดวยเน่ืองจาก ทางหนวยงานในจังหวัด
พิษณุโลก ไดจัดใหมีการปรับภูมิทัศนและจัดระเบียบ
ชาวแพโดยใหเหตุผลวาเพื่อแกไขปญหานํ้าเสีย ซ่ึง
จะสงผลดีตอภาพลักษณของจังหวัดพิษณุโลกใน
ระยะยาว โดยจากการลงพื้นท่ีพูดคุยกับ คุณ นิรันดร 
สนิทวงศ ปลัดอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดให
ขอมูลวา (๓๐ วินาที) 

นิ รั น ด ร  ส นิ ท
วงศ ฯ 
ปลัดอําเภอเมือง 

โดยความรวมมือของสวนราชการ มีเทศบาลนคร
พิษณุโลก องคการบริหารสวนจังหวัด เพราะวาดวย
หลายอยาง เชน มลภาวะ คุณภาพชีวิต ถาสองฝงยัง
มีเรือนแพ ชองนํ้าก็จะมีนอยลง และสิ่งปฏิกูลท่ีท้ิงลง
ไปจากเรือนแพเมื่อนํ้ามันน่ิงอะไรจะเกิดขึ้น เพราะ
สมัยกอนท่ีเรือนแพนาดู เพราะนํ้าเกือบเต็มแมนํ้า 
(๕๑ วินาที) 

ผูบรรยาย นอกจากน้ีในดานของมิติการทองเท่ียวของจังหวัด
พิษณุโลก ท่ีวิถีชีวิตชาวแพไดเปนเอกลักษณท่ีสําคัญ
ของจังหวัด โดย คุณกฤษฎา มีพยุง นักพัฒนาการ
ทอง เ ท่ียวจังหวัดพิษณุโลก ไดพูดถึงดานการ
ทองเท่ียววา (๑๔ วินาที) 

กฤษฎา มีพยุง แพอาหารไมใชวิถีชีวิต แพโฮมสเตยก็ไมใชวิถีชีวิต 
เขาตองการมาดูวาคนแพมีวิถีชีวิตอยางไร ตกปลา
อยางไร หาปลาอยางไร เขาอยากดูอยางน้ี เขาไมได
อยากไปดูรานอาหารสวยงาม รานกวยเตี๋ยวหอยขา
ในนํ้า ซ่ึงท้ังหมดเปนความคิดของระบบทุน (๒๘ 
วินาที) 



   
 

ผูบรรยาย หน่ึงในแกนนําออกมาเรียกรองและไมเห็นดวยเรื่อง
การจัดระเบียบชาวแพเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ อยางคุณ
นงลักษณ เอี่ยมสงคราม ก็ไดใหความคิดเห็นกับ
ประเด็นน้ีวา (๑๑ วินาที) 

นงลักษณ เอี่ยม
สงคราม 

เขาใหหลังละหาพันก็มากันเปนแถวหมด พอเขามา
เราก็ตองมา จะไปอยูอยางไร ไปคัดคานไปสูกับเขา
ตั้งนาน สูเขาไมไดหรอก เหมือนกับแพ เปนสิ่งท่ีคู
เมืองพิษณุโลก ถาเขาจะใหหายไป ก็ไมรูเขาสิก็ตอง
หาย (๒๘ วินาที) 

ลออ ชื่นจันทร
เกิด  

ตอนน้ันเขาตอตานกัน แตวาไมซีก ก็สูไมซุงไมได 
แตเพื่อความเจริญของเขาดวย ตอนน้ีก็ไมรูสิเจริญ
ไปถึงไหนแลว (๑๕ วินาที) 

ผูบรรยาย คําขวัญของพิษณุโลก ทอนหน่ึงความวา “สองฝง
นานลวนเรือนแพ” ท่ีสะทอนถึงเอกลักษณ วิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวจังหวัดพิษณุโลกท่ีมีมาแตชา
นาน ซ่ึงคงนาเสียดายถาภาพเหลาน้ี อาจกําลังจะ
กลายเปนอดีต ท่ีคนรุนหลังไมมีโอกาสเห็นวิถีชีวิต
ชาวแพของจังหวัดพิษณุโลกอีกตอไป (๒๒ วินาที) 

 

ผูจัดทํา: ทีม ‘คล่ืนลูกใหม’   
๑. นางสาวชนิกานต ยงแจม 
๒. นางสาวธัญญาพร ไกรเทพ 
๓. นางสาวก่ิงกาญจน กังซุย 
๔. นายวงศกร นุสิทธ 
๕. นายวราชัย ชูสิงห 

ท่ีปรึกษา: ผศ. กาญจนา เชี่ยววิทยการ  

๑. จุดเดน 
    (๑) มีประเด็นความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับชาว

แพ     

๒. จุดที่ควรมีการแกไข 

๑๐ 



   
 

     (๑) สารคดีเชิงขาว ยังมีความเปนปจจุบันของประเด็นขัดแยง
ท่ีเกิดข้ึน ขาวไมชัดเจนวาเกิดขึ้นป ๒๕๔๙ หรือกําลังเกิดขึ้นใน
ปจจุบัน อันทําใหเขาใจวาเปนเรื่องท่ีผานมาแลว 

    (๒) ประเด็นเสนอวาเปนวิถีชีวิต แตก็ไมสามารถทราบวา มี
เรือนแพริมฝงแมนํ้าจํานวนเทาใด รวมท้ังจํานวนแพรานอาหาร และ
แพ homestay เพราะไมมีการใหขอมูล หรือการสํารวจพื้นท่ี 

    (๓) ขาดความเห็นของชาวบานตอเหตุผลของทางราชการท่ี
ตองมีการยายเรือนแพ  

    (๔) เปนการนําเสนอท่ีฟนธงแลววาวิถีชีวิตท่ีหายไป การยาย
เรือนแพเปนขอผิดพลาดขององคกรสวนทองถ่ิน 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’   
‘สวยเมยีนมารในมหาชยั’ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  
เสียงประกอบ รถไฟวิ่งผานรานคาชาวเมียนมาร 
พอคาเมียนมาร เสียงสัมภาษณภาษาไทยท่ีพูดไมชัด 
ผูบรรยาย คําบอกเลาเจาของกิจการชาวเมียนมารรายหน่ึงจาก

นับพันรายในตําบลมหาชัย ท่ีพูดถึงการจายสวย
ใหกับเจาหนาท่ีรัฐ เน่ืองจากชาวเมียนมารเหลาน้ี
เปนเจาของกิจการรานคา ซ่ึงถือวาเปนการกระทําท่ี
ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการทํางานของคน
ตางดาว ป ๒๕๕๑ ซ่ึงระบุไวชัดเจนวา หามไมใหคน
ตางดาวทํางานท่ีนอกเหนือจากงาน ๒ ประเภท คือ
งานกรรมกรและงานบริการ  
 
ตําบลมหาชัย กลายเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของชาว
เมียนมารท่ีหล่ังไหลเขามาเปนแรงงานในประเทศ
ไทย รวมถึงมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมาใช
ชีวิตอยูตางแดน สินคาบานเกิดจึงเปนสิ่งท่ีชาวเมียน
มารจานวนไมนอยโหยหา กอใหเกิดการนาสินคา
จากประเทศบานเกิดมาขายเปดเปนเจาของกิจการ
เอง ซ่ึงนายสมพงศ สระแกว ผูอานวยการมูลนิธิ
เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เลาถึงการ



   
 

ปรับเปล่ียนสถานะจากแรงงานท่ีเขามาเปนลูกจาง 
กลายเปนเจาของกิจการ 

ส ม พ ง ษ 
สระแกว 

มันมีหลายรูปแบบ หน่ึงคือนอมินี สองเปนนอมินีกับ
เปนหุนสวน เพราะวานอมินีบางท่ีคุณจะตองมีคา
บํารุงรายเดือน แตท่ีผานมาเห็นวาผูทํากิจการตรงน้ี
เปนรายยอย ขายของชา ขายขนมจีน ขายเสื้อ ทา
นาคา โลชั่น รายยอยพวกน้ีถูกคุกคามโดยเจาหนาท่ี
ตํารวจท่ีใชกฎหมายเอาเปนตัวบีบ 

ผูบรรยาย ปญหาน้ีสะทอนใหเห็นถึงการคอรัปชั่นระดับทองถ่ิน 
เพราะเมื่อชาวเมียนมารทําผิดกฎหมาย แตตํารวจใน
พื้น ท่ีไมดํา เ นินคดี  กลับรู เห็นเปนใจ เข าร วม
กระบวนการดวยการรับสวย และละเลยการปฏิบัติ
หนาท่ี แมวาพันตํารวจโท พงษศักดิ์ เครือวณิชธรรม 
หัวหนาสถานีตํารวจภูธรยอยบางนํ้าจืด จังหวัด
สมุทรสาคร เลาวา ไมเคยจับกุมเจาหนาท่ีตํารวจท่ี
กระทําความผิดได แตก็ไมมีอะไรยืนยันวาตํารวจไม
เคยรับสวยจากชาวเมียนมาร 

พ . ต . ท .  พ ง ษ
ศักดิ์ เครือวณิช
ธรรม 

ปจจุบัน ท่ีจับได  เ รา ยังจับไม ได ถึ งขนาดเปน
ขาราชการตํารวจ แตสวนมากจะมีการแอบอางตน
วาเปนเจาพนักงาน อางเปนหนวยน้ันหนวยน้ี แตยัง
ไมมีหลักฐานยืนยันวาคนท่ีมาอางน้ันใชขาราชการ
ตํารวจจริงหรือไม ในสวนท่ีเคยจับกุมไดสวนมากจะ
เปนชาวบานแอบอางกันเองมากกวา 

ผูบรรยาย ปญหาเหลาน้ีจะดําเนินตอไปแบบไมสิ้นสุด ย่ิงเมื่อ
ประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ปญหาน้ีอาจย่ิงทวีคูณมากขึ้น เพราะแรงงานตาง ๆ 
จะสามารถเขาออกประเทศเพื่อนบานไดอยางเสรี 

   

ผูจัดทํา: ทีม ‘Three in One’  
๑. นางสาวเจนจิรา เจริญผล 
๒. นางสาวสุรียพัช วุฒิยา 
๓. นางสาวหฤทัย เรืองจุย 

 ท่ีปรึกษา: อาจารยเอกพล เธียรถาวร 

๑. จุดเดน 

๑๑ 



   
 

    (๑) ประเด็นเดน ทาทาย นําเสนอในลักษณะเชิงสืบสวน  
    (๒) มีการใชเทคนิคการสัมภาษณทางโทรศัพท 
    (๓) ดําเนินเรื่องไดกระชัย แตเห็นภาพชัดเจน 
    (๔) ลําดับเน้ือเรื่องไดดี 

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 
     (๑) ควรสรุปวาพอคาชาวเมียนมารพูดวาอะไร  

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’   
‘วิกฤตน้ําเสียคลองภาษีเจริญ’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
     

Vox Pop เสียง
สะทอน 
จากชาวบานท่ี
ไดรับผลกระทบ 

๑. มีเขื่อนอยูและแมนํ้ามีอยู ลงงายดวย เปดเลย เปด
นํ้าไหลมา นํ้าตึงไหลมาแลวไลดีดวย น่ีเขาปดหมด
เลย นํ้ามาไดไงละ 
๒. ถานํ้าแหงเมื่อไหรดูไมจืดเลย เพราะวาเราแจง
แลวไง เขาก็ทําไมได 
๓. เพราะใจเราสูแลวตรงน้ี เราก็ไมยายเพราะเราจะ
สูใหถึงท่ีสุดตายเปนตาย คาคลองก็ไมวาถูกไหม 
เพราะวามันเหม็นจริง ๆ 

ผูบรรยาย ชาวบานอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ี
อาศัยอยูริมคลองภาษีเจริญ ตองประสบกับภาวะ
วิกฤตจากการปลอยนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งอยูบริเวณคลองภาษีเจริญท่ีสะสมมานานกวา 
๑๐ ป ไดทวีความรุนแรงขึ้น สอดคลองกับคํายืนยัน
ของนางสมจิต พิลากุล อายุ ๔๕ ป ชาวบานริมคลอง
ภาษีเจริญ ผูไดรับผลกระทบจากนํ้าเนาเสีย ชี้แจงวา 
นํ้าเสียสงกล่ินเนาเหม็น เพราะมีสาเหตุหลักมาจาก
ปลอยสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรม 

สมจิต พิลากุล มีกล่ินเหม็น กล่ินเหม็น  ๆ เนา นํ้าเหม็นเนาขึ้น 

๑
๒ 



   
 

ออกมายืนริม ก็จะไดกล่ินเหม็น เหม็น ๆ นํ้าเนา 
เพราะวามันก็จะมีหลายอยาง โรงงานปลอยมา เขา
ท้ิงเศษอาหาร เศษขยะประมาณน้ี เลยกลายเปนวา
ใชไมได น่ี ๆ เปนคลองภาษีเจริญนะ แตกอนใชนํ้า
ได ตักกินดื่มได ใชอาบนํ้าไดเคยกระโดดเลนมา
ตั้งแตเด็กพอมาตอนหลัง ๆ ก็เลนไมได นํ้าในคลองน่ี
ก็จะดํา ใชอะไรไมไดเลย พอหลัง ๆ ก็จะมีขี้ผงเศษ
ขยะมา ลอยมาเต็มไปหมด 

ผูบรรยาย จากปญหาท่ียากจะแกไข ทําให ๙ ชุมชนในเขต
อําเภอกระทุมแบน รวมมือจัดตั้งสภาองคกรอําเภอ
กระทุมแบน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหานํ้าเนาเสีย 
โดยการลงประชามติ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ถึงความ
เดือดรอนท่ีเกิดจากนํ้าเนาเสียในคลองภาษีเจริญ ซ่ึง
นายณัฐธัญ พลังจุนนท อายุ ๕๑ ป ประธานองคกร
ชุมชน ตําบลตลาดกระทุมแบน ใหความเห็นเก่ียวกับ
การลักลอบปลอยนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมวา
ลําพังหนวยงานเล็ก ๆ หรือภาคประชาชนคงจะ
แกปญหาเหลาน้ีไมได 

ณัฐธัญ พลังจุ
นนท 
ประธานองคกร
ชุมชน 
ต. ตลาดกระทุม
แบน 

เราอยูกับนํ้ามานานตั้งแตเล็ก ทําสวน ทํานา อาบนํ้า 
เดินทาง ก็ใชคลองน้ีเปนทางสัญจรตลอด อาบนํ้า
ตอนเย็นกลับจากโรงเรียนก็อยูปดเทอมก็เลนอยูในน้ี 
เด็กในคลองเมื่อกอนอยูตรงน้ีก็วายนํ้าเปนทุกคนเมื่อ
มีโอกาส จะแกเราก็เนนมาท่ีนํ้ากอน ท้ัง ๆ ท่ีเราเรี่ย
ในพื้นท่ีจริง ๆ เราไมไดทํานํ้าเสียหรอก แตวาเราเปน
จุดปลายนํ้า ท่ีวานํ้าตาง ๆ จะไหลรวมมาอยูตรงเรา 

ผูบรรยาย แมวาจะมีการรวมมือของชาวบานชวยกันรณรงคใน
การแกไขปญหาเบื้องตน โดยการนําจุลินทรียใช
บําบัดนํ้าท้ิงจากภาคครัวเรือน แตหากเปนนํ้าท่ีปลอย
ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมจะไมสามารถใชวิธี
เชนน้ันได ขณะท่ีนางสาวสัจจพร บุญประเสริฐ 
พนักงานพิมพ ส. ๒ เจาหนาท่ีโครงการชลประทาน
ไดใหความเห็นวา นํ้าในคลองภาษีเจริญปนเปอนไป
ดวยมลพิษ สงผลใหชาวบานในชุมชนริมคลองมักจะ
ประสบกับปญหาเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ 



   
 

สั จ จ พ ร  บุ ญ
ประเสริฐ 

ปจจุบัน นํ้าท่ีอยูในคลองเนามาก ผลกระทบมากจาก
โรงงานปลอยนํ้าเสียออกมา ทางหนวยของโครงการ
ก็อยากจะทําใหมันดีท่ีสุด ใชเครื่องสูบ แลวมันก็
อยางวา มันชวยไดนอยมาก เพราะโรงงานปลอยนํ้า
ออกมา เสียมาก มีผลกระทบคือไมสามารถจะใชนํ้า
ในคลองน้ีไดแลว นํ้ามันเนาเสีย เหม็น มีขยะ มีอะไร
เยอะ แลวก็จะมีกล่ินเหม็น จะเจ็บปวดกันบอย แลวก็
สิ่งแวดลอมไมดี สกปรก อยากใหเขาหาทางบําบัด
ทางอื่นท่ีไมตองปลอยนํ้าลง วันน้ีมันแกยากเขาก็ไม
ยอมชวย เหมือนจะทํารายมาก 

ผูบรรยาย การแกไขปญหาท่ียังไมไดรับความรวมมือจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เพราะยังมีโรงงานบางแหงทํา
ผิดกฎหมายโดยไมมีการควบคุมหรือบําบัดตรงตาม
มาตรา ๖๙ พระราชบัญญัติสง เสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมท่ีจะตองถูก
ควบคุมการปลอยนํ้าเสีย ลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ ซ่ึง
ไดรับคํายืนยันจากนายอดิเรก ไมเขียว อายุ ๔๗ ป 
ชาวบานท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีริมคลอง ระบุวายังไมมี
การบังคับใชกฎหมายท่ีจริงจัง 

อดิเรก ไมเขียว ผมเคยมีหนังสือไปถึงสวนราชการเพื่อใหเขามาดูแล
ในเรื่องน้ี เขาก็มาท่ีกรุงเทพเพื่อจะใหดําเนินการใน
เรื่องน้ี แตเขาบอกวาสวนท่ีจะตองเขามาดําเนินการ
ควรเปนองคปกครองสวนทองถ่ิน แลวก็เปนเรื่อง
กฎหมาย ก็คงจะเปนเรื่องของผูวาราชการจังหวัด ท่ี
จะใชกฎหมายอยางจริงจังซ่ึงผมเองมองวา ถา

๑๓ 



   
 

กฎหมายเดินจริงทําจริง ก็ไมไดหมายความวาเรา
จะตองไปทําอะไรเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด ถาเขา
ผิดไมไดบําบัด นํ้าปลอยลงมาก็ขอใหบําบัดซะ 

ผูบรรยาย การกูวิกฤตคลองภาษีเจริญ แมวาจะมีการรวมมือจาก
สภาองคกรชุมชนและภาคประชาชนเพื่อแกไข
ปญหาแลว แตก็ไมสามารถท่ีจะทําใหสายนํ้าแหงน้ีมี
สภาพดั ง เดิมได  หากหนวยงานของภาครัฐ ท่ี
เก่ียวของ ไมสามารถลงมาจัดการเรื่องน้ี ลมหายใจ
สุดทายของสายนํ้าภาษีเจริญคงจะหมดสิ้นลง 

 

ผูจัดทํา: ทีม ‘Give Me 4’  
๑. นายจักรพันธ ไชยพงษ 
๒. นางสาวอรุณี ประกอบแกว 
๓. นางสาวอลิสา สามเสาร 

 ท่ีปรึกษา: อาจารยปณต สุสุวรรณ 

๑. จุดเดน 
     (๑) กระบวนการผลิตดี มีความนาสนใจ   

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 
    (๑)  นําเสนอดานเดียว ขาดแหลงขาวผู กํากับดูแลดาน

สิ่งแวดลอมโดยตรง เจาหนาท่ีโครงการยังไมใช และยังเปนระดับ
ปฏิบัติการท่ีไมสามารถตอบโจทยน้ี เปนเพียงผูตอกยํ้าปญหามากกวา      

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’   
‘เจาะลึกบอขยะแพรกษา’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

Vox Pop ๓ 
คน 

- หลังจากไฟไหม แมลงเยอะท่ีสุดเลย ไมอยากจะ
ขายของขายอะไร แตกอนปาขายสมตํา ขายลูกชิ้น
อะไรอยู แตเดี๋ยวน้ีแมลงวันเยอะ ก็เลยไมอยากขาย 
- มันแสบหูแสบตาหมด หายใจเยอะ ๆ มันก็จะเกิด
อาการคล่ืนไสเลย อาเจียนออกมาขนาดน้ันเลย คน
แพมากก็เปนลมช็อกไปเลย 
- เห็นบอกวาจายบานละสองพัน สองพันทําไรได ก็
เลยขี้เกียจเขาไปเซ็นชื่อ เหม็นควัน แตวาชวงน้ันมี



   
 

พวกเสลดอะไรอยาง น้ี  คือชวง ท่ีไฟไหม  ป วย
ชวงแรกๆท่ีเขาบอกจะใหบานละสองพัน เขาก็ไป
ติดตอนะแตไมได เขาบอกวาบานอยูไกลอยูไกลรัศมี 

ผูบรรยาย จากคําบอกเลาของชาวบานท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลบอ
ขยะแพรกษา  จั งหวัดสมุทรปราการ  ท่ีได รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณไฟไหมบอขยะ เมื่อ ๑๖ 
มีนาคมท่ีผานมา นับเปนอุบัติภัยสิ่งแวดลอมครั้งใหญ 
ท่ีมีสาเหตุจากภาคอุตสาหกรรม 
จ า ก ป ญ ห า ดั ง ก ล า ว  ทํ า ใ ห ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ ด า น
สิ่งแวดลอมไทย อยางนางสาวเพ็ญโฉม แซตั้ ง 
ผูอํานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ระบุวา อํานาจของ
ภาคอุตสาหกรรมอยูเหนือภาครัฐ แมรัฐจะมีกฎหมาย
บังคับใชอยูในมือก็ตาม 

เพ็ญโฉม แซตั้ง  
ผ อ .  มู ล นิ ธิ
บูรณะนิเวศ 

ประเทศเราใหสิทธิพิเศษ ใหอํานาจแกกลุมลงทุน
ขนาดใหญสูงมาก กลุมอุตสาหกรรมมีอํานาจสูงมาก
เหนือกลไกรัฐท่ีมีอยู เมื่อเกิดเหตุแลวหนวยงานรัฐท่ีมี
หนาท่ีตรวจสอบเขาไปไมได เขาไมใหเขา แมวาคุณ
จะถือกฎหมายน้ีอยูในมือ เขาจะจัดการกับเหตุการณ
ท่ีเกิดขึ้นในรั้วโรงงานของเขายังไงก็ได 

ผูบรรยาย นอกจากเรื่องกฎหมาย ยังมีเรื่องการถายโอนอํานาจ
สูภาคทองถ่ิน ในกรณีน้ี ผศ.ดร. พิชญ รัชฎาวงศ 
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดลอม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดอธิบายถึงการถายโอน
อํานาจจากสวนกลางสูสวนทองถ่ิน วาไมใชใหเงิน
เพียงอยางเดียว จะตองใหความรูการจัดการบริหาร
ดวย 

พิ ช ญ  รั ช ฎ า
วงศ 

การถายโอนอํานาจ เอางาย ๆ รัฐบาลสวนกลาง
ทรัพยากรยังไมพอเลยท่ีจะไปจัดการสิ่งแวดลอม 
การถายโอนลงไปใหรัฐบาสวนทองถ่ิน พวก อบต. 
ดูแล ย่ิงกันไปใหญ เพราะพวกน้ีขาดความพรอมใน
เรื่องของคน ตัวท่ีสอง คือเรื่องของเงิน ตัวท่ีสาม คือ
เรื่องการใชอุปกรณอยางถูกตอง ในเรื่องของความรู

๑๔ 



   
 

น่ันแหล ะองคประกอบพวก น้ี  ตั ว ท่ีสี่  คือ เรื่ อ ง 
management พวกน้ีก็ไมคอยรูทางดานเทคนิคท่ีมัน
เจาะจงลงไป เพราะพอลงไป อบต. ทําใหรูวาเขา
ขาดความพรอมมากเลย เพราะฉะน้ัน ในเชิงถาย
โอนอํานาจจึงเปนปญหาอุปสรรคขั้นหน่ึงเหมือนกัน
ในการท่ีทําใหการแกปญหาลาชาและไมถูกจุด 

ผูบรรยาย ถึงแมวาการดูแลรับผิดชอบจากภาครัฐจะถายโอน
อํานาจสูทองถ่ินแลว แตยังมีอีกหลายหนวยงานเขา
มาเก่ียวของ ดวยเหตุน้ี นายอัมรินทร สายจันทร 
ทนายความและเจาหนาท่ีฝายเทคนิค มูลนิธินิติธรรม
สิ่งแวดลอม ไดตั้งขอสังเกตเรื่องการจัดสรรอํานาจ
หนาท่ีของรัฐ ท่ียังแยกสวน เกิดคําถามวาเมื่อชุมชน
มีปญหา จะขอความชวยเหลือไดจากหนวยงานไหน
บาง 

อัมรินทร  สาย
จันทร 

การจัดสรรอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานมันก็ยัง
คอนขางแยกสวน คือ หลาย ๆ case ก็จะพบวามีการ
เก่ียงงานกัน เชนวา พอเกิดปญหาขึ้น ชุมชนควรจะ
วิ่งไปหาใคร มันควรจะอยูในอํานาจหนาท่ีกรม
โรงงานไหม หรือว ากรมโรงงานมีหนา ท่ีออก
ใบอนุญาตอยางเดียว พอเกิดมลพิษไปกรมควบคุม
มลพิษกรมโรงงานไมตองรับผิดชอบอะไรแลวอยาง
น้ันหรือเปลา 

ผูบรรยาย หนวยงานแรกท่ีจะถูกจับตามอง เมื่อเกิดปญหา
สิ่งแวดลอม คือกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงนายอนุกูล สุธา
พันธ ผูอํานวยการฝายฟนฟู กรมควบคุมมลพิษ ได
ช้ีแจงถึงบทบาทหนาท่ีการทํางานของกรมควบคุม
มลพิ ษว า  มี บ ทบา ทเส นอน โยบ าย เ พื่ อ รั กษ า
สิ่งแวดลอมเทาน้ัน 

อนุกูล สุธาพันธ เน่ืองจากกรมควบคุมมลพิษบทบาทหลัก ๆ ของเราก็
จะเปนในเรื่องของการเสนอนโยบายในเรื่องของการ
ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ แ ล ะ ก็ เ พื่ อ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สิ่งแวดลอม ดังน้ัน บทบาทหลัก ๆ เราไมไดมีบทบาท
ในการกํากับดูแลหรือควบคุมแหลงกําเนิด 



   
 

ผูบรรยาย ขณะท่ีความรับผิดชอบกรณีไฟไหมบอขยะแพรกษา 
ยังคงเปนปญหา รวมท้ังการประสานงานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ยังไมชัดเจน ในสวนน้ี นาย
ธารา บัวคําศรี ผูอํานวยการฝายรณรงค กรีนพีซ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการประสานงานวา ท้ังชาวบานกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และกรมบรรเทาสา
ธารณภัยทํางานแบบตางคนตางทํา 

ธารา บัวคําศรี กรณีแพรกษา ชาวบานเขาบอกวามันนาจะมีขยะพิษ
ปนเปอนอยู โรงงานอุตสาหกรรมก็บอกวาไมนาจะมี 
เพราะวาเราไดตรวจสอบแลว กรมควบคุมมลพิษก็ทํา
หนาท่ีไปตรวจวัดมลพิษ แตวาอยางอื่นทําไมได กรม
บรรเทาสาธารณภัยหนวยงานขององคกรสวน
จังหวัด ก็ไปทําหนาท่ีดับเพลิง โดยไมรูวาตัวเองไป
เผชิญกับสารเคมีตัวไหนท่ีเกิดจากการเผา คือตาง
คนตางทําหนาท่ีของตัวเอง แตวาในระดับการ
ประสาน ก็ไมแนใจวาประสานไดขนาดน้ัน 

ผูบรรยาย สั ง ค ม ไ ท ย มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ท่ี จ ะ เ ผ ชิ ญ กั บ ป ญ ห า
สิ่งแวดลอมท่ีจะรุนแรง ภายใตการบังคับใชกฎหมาย 
การจัดสรรงบประมาณ และ การ ทํางานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนความทาทายวา สังคมไทย
จะสามารถรับมือหรือตองปรับตัวครั้งใหม เพื่อรับกับ
สภาพปญหาสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

     

ผูจัดทํา: ทีม ‘Fight BJ 6’  
๑. นางสาวพลอยระวี แปนเจริญ 
๒. นางสาวชญานี ทาดากิ  
๓. นางสาววศินี เกษมเจริญวงศ 

 ท่ีปรึกษา: อาจารยปณต สุสุวรรณ 
 ๑. จุดเดน 
     (๑) กระบวนการผลิตดี 

    (๒) มีประเด็นปญหาใหม นอกเหนือจากประเด็นการทุจริต
ของคนในองคกรสวนทองถ่ิน  

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 

๑๕ 



   
 

     (๑) ปญหาหลักของแพรกษาคือทุจริต จึงสงผลกระทบสูงตอ
ภาวะมลพิษและสิ่งแวดลอม การนําเสนอประเด็นใหม ไมควบคุมให
ชัดเจน เพราะแหลงขาวแตกประเด็นใหมออกไป ทําใหประเด็นใหมไม
แหลมคม  อํานาจของเอกชนท่ีวาเหนือกวาน้ัน เปนอยางไร การถาย
โอนอํานาจไปสูทองถ่ิน คืออํานาจอะไร      

    (๒) ขาดแหลงขาวท่ีเปนตนเรื่องของการถายโอนอํานาจ คือ 
องคกรสวนทองถ่ิน จึงไมไดขอเท็จจริง            

 

ภาพรวมของผลงานสารคดเีชิงขาววิทยุกระจายเสียง 
 ๑. ภาพรวมป ๒๕๕๖  

    ๑) ประเด็นมีความหลากหลายมากขึ้น เปนเรื่องใกลตัว มี
ความนาสนใจ   
     ๒) เสียงดนตรีท่ีนํามาประกอบ ควรใสเฉพาะท่ีมีความสําคัญ
และเก่ียวเน่ืองกับเรื่องน้ัน ๆ เมื่อนํามาประกอบ ก็ตองตอบใหไดวา
ทําไม  
     ๓) การลงเสียง ควรเลือกผูบรรยายใหเขากับเรื่องท่ีตองการ
นําเสนอ 
     ๔) เน้ือเรื่องสามารถสะทอนมุมมอง สะทอนการอนุรักษ
ธรรมชาติวิถีชีวิต 
     ๕) การสัมภาษณแหลงขาว หรือการดําเนินเรื่อง ไมควร
เจาะจงเพียงคนใดคนหน่ึงเทาน้ัน  
     ๖) ใหแงคิด ใหความรูดานกฎหมาย ซ่ึงเปนเรื่องท่ีดี 
     ๗) สารคดีมีขอเท็จจริงจากการศึกษาขอมูลจากแหลงขาว 
     ๘) แยกความหมายของคําวา สารคดี กับ สารคดีเชิงขาว 
     ๙) การใสเสียงบรรยายควรระบุชื่อ หรือแหลงท่ีมา ทําใหมี
ความหมายมากขึ้น 

 ๒. ภาพรวมป ๒๕๕๗ 
     ๑) ในจํานวน ๑๑ เรื่อง ของปน้ี มีถึง ๔ เรื่อง ท่ีกรรมการไมรับ
พิจารณา เน่ืองจากไมใชสารคดีเชิงขาว อันสะทอนความเขาใจใน
ความเหมือนและแตกตางระหวาง ‘ขาว’ กับ ‘สารคดีเชิงขาว’ ซ่ึงเปน
ปญหาเดียวกันกับป ๒๕๕๖  

๑๖ 



   
 

     ๒) แมบางเรื่องท่ีนําเสนอในรูปแบบของสารคดีเชิงขาว แตก็
ยังมีความเห็นในตอนทายของผูนําเสนอ จึงควรระมัดระวังระหวางการ 
‘สรุปประเด็น’ กับ ‘ความเห็น’ ซ่ึงแตกตางกัน 
     ๓) เมื่อเปนสารคดีเชิงขาว การใสเสียงประกอบตาง ๆ 
โดยเฉพาะ ‘ดนตรี’ เขาไปในขาว ตองตอบใหไดวา ทําไมจึงตองใส
เขาไป เชน เปนขาวท่ีเก่ียวของกับดนตรีหรือเพลง เปนตน การใส
ดนตรีเขาไปลอย ๆ โดยไมเก่ียวของกับขาว เทากับกําลังใชอารมณ
ของดนตรีเขามาชวยสรางบรรยากาศหรือดึงอารมณของผูฟง จึงผิด
หลักการนําเสนอขอเท็จจริง 
     ๔) การอานภาษาไทยบางคํา ยังไมถูกตอง เชน ปรากฏการณ 
อานวา ปรา-กด-ตะ-กาน ไมใช ปรา-กด-กาน ควรระมัดระวังหรือ
ตรวจสอบวิธีการอานใหถูกตอง  
     ๕) ประเด็นขาวทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงผูรับสารไดยิน
เสียงเพียงอยางเดียวน้ัน ควรมีเพียงประเด็นเดียว และควรควบคุมการ
ผลิต โดยเฉพาะขอมูลจากแหลงขาวท่ีสามารถตอบโจทยของประเด็น
น้ัน ๆ ไมใชกระจายออกไปจนฟุง หาขอยุติของขาวไมได 

# # # 


