๗

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
ปี การศึกษา ๒๕๕๖สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยแบ่งประเภทรางวัลสายฟ้าน้อยด้าน
วิทยุกระจายเสียง๑ ประเภท ได้แก่ ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง โดยมีผลงานส่งเข้า
ประกวดทัง้ หมด ๒๗ เรื่อง จากทัง้ หมด ๑๐ สถาบันมากกว่าผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดในปี การศึกษา
๒๕๕๕ซึง่ มีผลงานประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงเข้าประกวด ๒๔ เรือ่ ง จาก ๙ สถาบัน โดย
ปี น้มี สี ารคดีเชิงข่าวเข้ารอบ ๔ เรือ่ ง
คณะกรรมการมีความเห็นว่า แม้มผี ลงานฝึ กปฏิบตั ขิ องนิสติ นักศึกษาทีส่ มควรได้รบั รางวัล
เป็ นข้อเท็จจริง แต่รางวัลดังกล่าว ยังมีเงือ่ นไขต่อท้ายเป็ นหมายเหตุ เพื่อแสดงให้ทราบว่าผลงานนัน้
ๆ ยังมีขอ้ บกพร่อง หรือข้ออันควรแก้ไข และหากมีการนํ าผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลไปอ้างอิง หรือใช้เป็ น
กรณีศกึ ษา ก็จะได้นําข้อสังเกตต่อท้ายรางวัลไปประกอบด้วย

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดปี ๒๕๕๖
ลําดับ
ชือ่ สารคดีเชิงข่าววิทยุ
๑ มุมสว่างของงานกลางคืน
๒ กระแสแม่วงก์
๓ สังคมก้มหน้า
๔ สงครามศักดิ ์ศรี
๕ เขือ่ นปญั หาหรือทางออก
๖ ใบกระท่อมพืชสมุนไพรหรือยาเสพติด
๗ เครือ่ งสําอาง...อันตรายใกล้ตวั คุณ
๘ วิกฤติยางพารา
๙ ต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินหยุดทําลายระบบนิเวศฯ
๑๐ ผืนปา่ ทีห่ ายไป
๑๑ กินแมลงทอดเสีย่ งถึงตาย
๑๒ กลุ่มอนุรกั ษ์ชา้ งปา่
๑๓ รูเ้ ท่าทันยาลดความอ้วน
๑๔ ฤๅนาฏศิลป์จะถึงกาลอัสดง
๑๕ เรียนกิจกรรมอะไรสําคัญกว่า
๑๖ รูเ้ ท่าให้ถงึ การณ์วกิ ฤตการณ์คณ
ุ แม่วยั ใส
๑๗ อาชีพรําแก้บนศรัทธาหรืองมงาย
๑๘ นาทีเป็ น...นาทีตาย
๑๙ การเมืองกับ "พลัง" ทีห่ ายไป
๒๐ เดิมพันชีวติ อยากเป็ นปลาสวยงามไม่อยากเป็ นปลานักสู้

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
สยาม
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล

วลัยลักษณ์

นเรศวร

เชียงใหม่
ราชภัฏนครราชสีมา

๘

ลําดับ
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

ชือ่ สารคดีเชิงข่าววิทยุ
วิกฤตสายนํ้าแห่งบางตะบูน
ทีน่ าผืนสุดท้ายของเกาะภูเก็ต
คํ่าคืนนักซิง่
แฮงชองเราคือชาวชองชนเผ่าทีโ่ ลกลืม
หมอบูน..ศรัทธาแห่งบ้านโคกสลุง
เหมืองทองคําชะตากรรมเมืองเลย
‘หมอกระเป๋า’ ศัลยกรรมเดลิเวอรี

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

มหาสารคาม

ผลงานที่เข้ารอบ
๑
๒
๓
๔

สารคดีเชิ งข่าวเรื่อง
นาทีเป็ นนาทีตาย
วิกฤตสายนํ้าแห่งบางตะบูน
ทีน่ าผืนสุดท้ายของเกาะภูเก็ต
แฮงชอง เราคือชาวชอง ชนเผ่าทีโ่ ลกลืม

มหาวิ ทยาลัย
เชียงใหม่
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ

ผลงานที่ได้รบั รางวัล
๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจาย ‘ดีเด่น’ รางวัลสายฟ้าน้อย
‘นาที เป็ นนาที ตาย’มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟ้าน้อย ๓ รางวัล
๒.๑ ‘วิ กฤตสายนํ้าแห่งบางตะบูน’มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๒.๒ ‘ที่ นาผืนสุดท้ายของเกาะภูเก็ต’มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๒.๓ ‘แฮงชอง เราคือชาวชอง ชนเผ่าที่ โลกลืม’มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุกระจายเสียง ‘ดีเด่น’
‘นาทีเป็ นนาทีตาย’มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
SFX
ขจรศิร ิ มุสจิ รัล

ผูบ้ รรยาย

ไซเรนรถพยาบาลฉุกเฉินในเหตุการณ์รถติด (๑๕ วินาที)
จําได้ว่าเช้าวันนัน้ กําลังเตรียมอาหารประมาณเจ็ดโมงเช้า รูส้ กึ บ้านหมุน ก็
รีบไปนอน แล้วก็รู้สกึ ชาไปทัง้ ตัว ก็รบี บอกให้ญาติเรียกรถฉุ กเฉิน ๑๖๖๙
แล้ว ป้ าก็วู บ ไป รู้ส ึก ตัว อีก ครัง้ เมื่อ ได้ย ิน เจ้า หน้ า ที่พ ยาบาลในรถคงจะ
รายงานเข้าศูนย์ฯ ว่า รถติดมาก อยู่ทศ่ี าลเด็ก คนป่วยปากเขียวหน้าเขียว
หมดแล้ว ป้าก็วบู ไม่รสู้ กึ ตัวไปอีกครัง้ หนึ่ง
คุ ณ ป้ าขจร มุ ส ิจ รัล วัย ๖๒ ปี เป็ น ผู้ ป่ ว ยอีก รายหนึ่ ง ที่ต้ อ งใช้ บ ริก าร

๙
รถพยาบาลฉุ กเฉินเมื่อเร็ว ๆ นี้ เสียงสุดท้ายทีเ่ ธอได้ยนิ ก่อนจะหมดสติไป
อีกครัง้ คือรถติด ปากเขียวแล้ว ทําให้เธอคิดว่าคงจะไม่รอดแน่ ๆ
จากข้อ มูล ของศูน ย์กู้ช ีพ นเรนทร ระบุ ว่ า ในปี น้ี มีผู้เ รีย กใช้ร ถพยาบาล
ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่แล้วถึงสองหมื่นสองพันราย สอดคล้องกับข้อมูล
ของนายแพทย์ธรณี กายี หัวหน้าสํานักระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด
เชีย งใหม่ ที่ก ล่ า วว่ า ในแต่ ล ะเดือ น มีผู้ป่ ว ยเรีย กใช้ร ถพยาบาลฉุ กเฉิ น
ประมาณสองพันราย และนับวันจะยิง่ เพิม่ มากขึน้ ผนวกกับจํานวนรถยนต์ท่ี
เพิม่ ขึน้ มากกว่าหนึ่งแสนคัน ทําให้เกิดปญั หาการจราจรเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
นพ. ธรณี กายี
ของเราโดยทัว่ ไป ก็อ ยู่ท่ีเ ดือ นละประมาณสองพัน ทัว่ ไปก็จ ะเป็ น กลุ่ ม
อุบตั เิ หตุทางท้องถนนประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ การแบ่งการช่วยเหลือ
คนไข้แบ่งเป็ นระดับตามความรุนแรง ซึง่ คนไข้ส่วนใหญ่กจ็ ะถูกแยกออกไป
ว่าคนไข้ทอ่ี าการหนัก พวกนี้ตอ้ งการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ส่วนใหญ่
ก็เช่น ทางเดินหายใจมีปญั หา เลือดออกผิดปกติมาก คนไข้ไม่รสู้ กึ ตัว ช็อค
บ้านเรา บางครัง้ เห็นรถ ambulance รถการแพทย์ฉุกเฉิน ก็ขอว่าถ้าเป็ นไป
ได้ก็พ ยายามหลีก ให้ร ถเหล่ า นี้ ได้ไ ป เพราะว่ า จะมีผู้บ าดเจ็บ ที่อยู่บ นรถ
บางครัง้ ทีร่ ถมันติดมาก มันไม่ยอมขยับ โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน ตอนเย็น ๆ
ก็ฝากว่าเวลาเห็นรถทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ของการแพทย์ฉุกเฉินเปิ ดสัญญาณไฟขอ
ทาง ก็ขอให้ชว่ ยเปิ ดทางให้เขา ชะลอรถก่อนนะครับ
ผูบ้ รรยาย
ด้านพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิอน คุณทิวลิป มหาวงค์ ประธานชมรมคน
กูภ้ ยั จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล่าให้ฟงั ว่า ในชัวโมงเร่
่
งด่วน หากผูใ้ ช้รถใช้ถนน
ไม่เปิ ดทางให้รถฉุกเฉิน ก็ทาํ ให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ได้
ทิวลิป มหาวงค์
ทุกวันนี้กม็ ปี ระชาชนใช้รถใช้ถนนกันเป็ นจํานวนมาก ก็อยากจะขอความเห็น
ใจ ขอให้ห ลีก ทางให้ร ถพยาบาลซึ่ง เป็ น รถฉุ ก เฉิ น เพราะว่ า เราใช้ก รณี
ฉุ กเฉินจริง ๆ เราไมได้เปิ ดไฟไซเรนหรือสัญญาณเสียงเพื่อเล่นหรือฝ่าไฟ
แดง อะไรต่อมิอะไร เราทําเพื่อชีวติ คนจริง ๆ เคยมีอยู่กรณีหนึ่งครับทีพ่ วก
ผมนําผูป้ ว่ ยซึง่ เป็ นโรคหัวใจ จะนําไปส่งโรงพยาบาล แต่ได้มรี ถคันหนึ่งคอย
ขวางเราไว้ไม่ให้เราไป ซึง่ ก่อนถึงโรงพยาบาล ๕๐๐ เมตร เราได้เช็คผูป้ ่วย
แล้ว แต่เขาเสียชีวิตแล้ว พวกเราก็ได้แต่ทําใจ เพราะว่าเราทําถึงทีส่ ุดแล้ว
อย่างไรก็อยากฝากให้ทุกคนคอยให้ทางกับรถพยาบาลด้วย เพราะเขารีบ
เพือ่ ชีวติ คนจริง ๆ ครับ
ผูบ้ รรยาย
นัน่ หมายความว่า ในปจั จุบนั บนท้องถนนอาจมีบางชีวิตที่กําลังตกอยู่ใน
ความเป็ นและความตาย โดยผูท้ ก่ี าํ ลังใช้เส้นทางเดียวกัน อาจจะไม่คาดคิด
ว่า ถ้าเพียงแต่ตนเองให้ทางแก่รถพยาบาลฉุ กเฉินก็อาจช่วยลดความรุนแรง
ของอาการหรืออาจทําให้ผปู้ ่วยรอดชีวติ ได้ พันตํารวจเอก สิทธิชยั ทนันชัย
ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจจราจรเชียงใหม่ กล่าวว่า การไม่ให้ทางแก่รถฉุ กเฉินนัน้
เป็ นการทําผิดกฎหมาย
พ.ต.อ. สิท ธิช ัย ทนั น ใน พ.ร.บ. จราจรทางบกของประเทศเรานะครับ ก็มบี ทกําหนดไว้นะครับว่า

๑๐
ชัย

เมือ่ รถคันใดขับขีอ่ ยู่ แล้วก็พบกับรถทีม่ สี ญ
ั ญาณฉุ กเฉิน สัญญาณไฟวาบ ๆ
นะครับ ผูข้ บั ขีท่ ุกคันต้องหยุดให้รถคันนัน้ หรือว่าจอดชิดข้างทางให้รถคัน
นัน้ ไปก่อน หากใครไม่ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. จราจรทางบก มีอตั ราโทษในการ
เปรียบเทียบปรับไว้ไม่เกินหนึ่งพันบาท ผู้ขบั ขีท่ ุกคนในเมืองไทย รวมทัง้
เชีย งใหม่ด้ว ย ก่อนที่ทุ กท่า นจะได้ร บั ใบอนุ ญ าตขับ ขี่ ก็จ ะมีการทดสอบ
ความรู้ ก็คงจะต้องเป็ นส่วนทีเ่ ป็ นของเจ้าหน้าทีท่ พ่ี อจะทําได้ ก็คงจะต้องเพิม่
มาตรการในกาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทัวถึ
่ งกัน ส่วนอีกมาตรการหนึ่ง ส่วน
ของเจ้าหน้าที่ ก็คงจะต้องประชาสัมพันธ์ให้เข้มข้น จากนัน้ จะนํ ามาตาการ
ใช้กฎหมายมาดําเนินการ
ผูบ้ รรยาย
ปญั หาเช่นนี้ ไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะในเมืองเชียงใหม่ แต่เกิดขึน้ ได้กบั เมืองใหญ่
ๆ ทีม่ ปี ระชากรอยูห่ นาแน่น จึงจําเป็ นต้องมีการรณรงค์ให้ผขู้ บั ขีย่ วดยานบน
ท้องถนนให้ทางแก่รถพยาบาลฉุ กเฉินทุกครัง้ ที่ได้ยนิ เสียงสัญญาณไซเรน
เพราะนันคื
่ อนาทีเป็ นนาทีตายของคนบางคน หรือของใครหลาย ๆ คน
Fade-in เพลงงบรรเลง ๒๕ วินาที
ผูจ้ ดั ทํา:ทีม‘พิราบขาวเชิงดอย’
๑. นายจักริน เก้าพัฒนสกุล
๒. นางสาวกมลวรรณ โกวิทวงศา
๓. นางสาวกรรัตน์ วงศ์เวชสวัสดิ ์
ทีป่ รึกษา:ผศ.นาฏยา ตนานนท์

๑. จุดเด่น
(๑) เป็ นเรือ่ งใกล้ตวั ทีถ่ กู มองข้าม สามารถหยิบยกมาทําให้เป็ นเรือ่ งทีน่ ่าสนใจได้
(๒) มีมมุ มองแตกต่างจากกลุ่มอืน่ เนื้อเรือ่ งรอบด้านครอบคลุม
(๓) มีการสัมภาษณ์แหล่งข่าวผูท้ ป่ี ระสบเหตุจริงทําให้เรือ่ งชัดเจนมากขึน้
(๔) มีเทคนิคการนําเสนอทีน่ ่าสนใจ
(๕) เรือ่ งราวทีน่ ําเสนอมีความสอดคล้องกับประเด็น
(๖) เนื้อเรือ่ งให้ความรูด้ า้ นกฎหมายกับบุคคลทัวไปได้
่
(๗) เนื้อหาครบมีขอ้ เท็จจริงและมีมมุ มองทีด่ ี

๒. จุดที่ควรมีการแก้ไข
(๑) เสียงผูป้ ระกาศน่าจะกระชับกว่านี้ ดูเรียบไปบ้าง
(๒) บทไม่ควรคิดไปก่อน แม้เป็ นสารคดีเชิงข่าว แต่กย็ งั ต้องตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความ
เป็ นข่าว
(๓) ตํ า แหน่ ง ที่ถู ก ต้ อ งของ พ.ต.อ. สิท ธิช ัย ทนั น ไชย คือ ผู้กํ า กับ กลุ่ ม งานจราจร
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ใช่ผบู้ ญ
ั ชาการตํารวจจราจรเชียงใหม่ ตํารวจระดับ ‘ผูบ้ ญ
ั ชาการ’ มียศ
ตัง้ แต่พลตํารวจโทขึน้ ไป ควรมีการตรวจสอบชือ่ นามสกุล และตําแหน่งทีถ่ กู ต้องของแหล่งข่าวเสมอ

๑๑

สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’
‘วิ กฤตสายนํ้าแห่งบางตะบูน’มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ
VoxPoP

- ตอนนี้ทะเลก็ไม่ค่อยดีหรอกนะ เพราะว่านํ้ าจืดมันลงมาผสมนํ้ าเค็มของ
ทะเลก็หายากพูดง่าย ๆ ว่าตายล้างทะเล
-เมือ่ ก่อนบางตะบูนนี่มปี า่ โกงกางห้าหมีน่ กว่าไร่เดีย๋ วนี้เหลือสักหนึ่งหมืน่ ได้
-อดีตนี่มแี บบว่า ปูมา้ นี่ออกไปวันเป็ นร้อย สมัยนี้เป็ นสิบโล ไม่ถงึ สิบโล มัน
ใกล้แล้วแหละ มันจะหมดละ
ผูบ้ รรยาย
เสียงสะท้อนของชาวบ้าน ที่ร ะบุถึงปญั หาการทําประมงพื้นบ้าน บริเวณ
เพลงประกอบ
ปากอ่าวบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี ต้องประสบวิกฤตนํ้า
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงช่วงเวลาที่น้ํ าจืด ปะทะ นํ้ าเค็ม เป็ น
ปรากฏการณ์ ซ่งึ ชาวบ้านเรียกว่า ภาวะนํ้ าเบียด ส่งผลให้ออกซิเจนในนํ้ า
ตํ่าลง ทําให้สตั ว์ทะเลและหอยแครงซึง่ เป็ นสัตว์เศรษฐกิจตายเกลื่อนในปี ท่ี
ผ่า นมา ส่งผลกระทบต่ อ นายยุทธหอพิสุทธิส าร อายุ ๔๙ ปี ผู้ทํา ฟาร์ม
หอยแครงต้องประสบความเสียหายอย่างหนัก
ยุทธหอพิสทุ ธิสาร
ปี ทแ่ี ล้วรูส้ กึ ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ เรารูแ้ ล้วว่าตายแน่ ๆ แต่เราไม่สามารถเอา
ขึน้ มาได้มนั จึงต้องนับหนึ่งใหม่ เพราะหอยแครงเลีย้ งกว่าจะขายได้ มันสอง
ปี รัฐ บาลเขาก็ชดเชยให้หนึ่งคนก็ให้แค่ห้า ไร่ แปลงจะมีส กั ร้อยไร่ เขาก็
ชดใช้ให้หา้ ไร่
ผูบ้ รรยาย
วิก ฤตคุ ณ ภาพของนํ้ า ทะเลที่ล ดลง ได้ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ
ชาวประมงพืน้ บ้าน ในตําบลบางตะบูน ทําให้จบั สัตว์ทะเลได้น้อยลง จนทํา
ให้นายเจน เภาทอง วัย ๖๙ ปี อดีตชาวประมง อยากให้บางตะบูนย้อนไป
ในอดีตดังเดิม ทีเ่ คยเป็ นแหล่งอุดมสมบูรณ์ทงั ้ ชีวติ และสายนํ้า
เจน เภาทอง
ถ้าเลือกต้องเลือกอดีต อย่าลืมอดีตตัง้ แต่เด็กยันคนแก่มงี านทําทุกคน
ผูบ้ รรยาย
ปญั หาสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรทางทะเลทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี ทําให้นาย
มนตรี ดํารงสัตยาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลบางตะบูน ออกมาเรียกร้องให้
ชาวบ้านและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมมือกันแก้ไขปญั หาอย่างเป็ นธรรม
มนตรี ดํ า รงสั ต ยา จริง ๆ แล้วเขาน้อยใจหน่ วยงานราชการนะ ที่ลงมาดูแลตรงนี้มบี ้างแต่ว่า
ภรณ์
เป็ นส่วนน้อย
ผูบ้ รรยาย
ขณะทีท่ รัพยากรในทะเลเริม่ สูญหาย พร้อมกับการถูกรุกลํ้าพืน้ ทีป่ ่าชายเลน
เพื่อทํานากุง้ ซึ่งมีรายได้ดกี ว่า อีกทัง้ การครอบครองเอกสารสิทธิ ์ทีด่ นิ ของ
ชาวบ้าน ทําให้นักอนุ รกั ษ์ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ โดยนางสาวชมพูนุช
ประเสริฐจิตร์ หัวหน้าศูนย์อนุ รกั ษ์และรักษาระบบป่าชายเลนโรงเรียนบาง
ตะบูนวิทยา ได้อธิบายถึงแนวทางการแก้ปญั หา โดยการสร้างจิตสํานึกใน
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ กับเยาวชนก่อน

๑๒
ชมพูนุช ประเสริฐจิตร์ ปา่ ชายเลนถูกทําลายถ้าเป็ นเขตอนุรกั ษ์หรืออะไรต่าง ๆ มันไม่ม ี แต่บริเวณ
ทีเ่ ขาตัดต้นไม้ มันคือทีข่ องเขาทีม่ โี ฉนดทีด่ นิ แต่มนั ก็ถอื ว่าเป็ นการทําลาย
สิง่ แวดล้อม ปญั หาของชุมชนทีน่ ่ีอาชีพประมงออกทะเลไม่เป็ นเวลา ฉะนัน้
การเรียกประชุมช่วงเวลาทีเ่ ขาต้องออกทํามาหากินมันน่ าจะมีปญั หาตรงนี้
มากกกว่ า การอนุ ร ัก ษ์ ป่ า ชายเลนของชุ ม ชนบางตะบู น มัน ควบคู่ไ ปกับ
โรงเรียนกับชุมชน ก็อยากให้คนในชุมชน ก็อยากให้คนในชุมชนได้หนั มา
ดูแลปา่ เพราะว่าอันเป็ นถ้าหาเป็ นอูข่ า้ วอูน่ ้ําของคนทีน่ ่เี ลย
Vox Pop
น่ าตื่นเต้นนะคะ เพราะว่าปลามันใหญ่มาก พีไ่ ม่คดิ ว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้คะ
เสียงเรือ
เจอสองถึงสามตัวค่ะ
ผูบ้ รรยาย
จากคําบอกเล่าของนักท่องเทีย่ วสะท้อนให้เห็นว่าอ่าวไทยตอนบนถือว่ายังมี
ความสมบูรณ์ อยู่ เนื่องจากยังพบเห็นวาฬบรูด้า ทีม่ คี วามสวยงามนัน้ ถูก
เผยแพร่ โ ดยกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ย วผ่ า นสื่อ สัง คมออนไลน์ ทํ า ให้เ จ้ า หน้ า ที่
ั ่ ทรสาคร ต้องออกตรวจสอบความ
ศูน ย์วิจยั และพัฒ นาประมงชายฝ งสมุ
เป็ นอยูข่ องวาฬบรูดา้ อยูเ่ ป็ นประจํา
สุรศักดิ ์ ทองสุกดี
วาฬบรูด้านะครับแล้วก็โลมา ทีพ่ บในประเทศไทยโดยมากแล้วจะเป็ นสัตว์
คุม้ ครองนะครับ มันต้องไปดูใน พ.ร.บ. ของเรื่องสงวนในเรื่องคุม้ ครองสัตว์
ป่าปี 2535 อีกที ถ้าคุณภาพนํ้ ายังดีอยู่ สัตว์น้ํ าก็สามารถอาศัยอยู่ได้ แต่ถ้า
เกิดนํ้ าเน่ าเสียหรือปริมาณออกซิเจนน้อย สัตว์น้ํ าพวกนี้กจ็ ะหนีออกไปจาก
บริเวณนัน้ ๆ โลมาและวาฬก็จะต้องอพยพตามแหล่งอาหารออกไป
ผูบ้ รรยาย
การแก้ไขป ญั หานํ้ า เสีย และป่า ชายเลนที่ล ดลงสามารถทํา ได้ หากคนใน
ชุ ม ชนให้ ค วามร่ ว มมือ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ นางสาวจี ร นาฎ สงวนทรัพ ย์
ผูอ้ ํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมเทศบาลบางตะบูนที่ช้แี จงว่า
ชุมชนบางตะบูนมีการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม โดยการกําหนดแผนและ
ขัน้ ตอน เพือ่ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
จีรนาฎ สงวนทรัพย์
ในส่วนของเทศบาลตําบลบางตะบูน เราไม่มนี ักวิชาการสิง่ แวดล้อมโดยตรง
ก็อยู่ใ นส่ว นสาธารณะสุข และสิ่งแวดล้อมที่จ ะต้องดูแ ลระบบในส่ ว นของ
สิง่ แวดล้อมทัง้ หมด ปจั จุบนั ก็คอื เรือ่ งของการพัฒนาภูมทิ ศั น์สงิ่ แวดล้อมและ
ก็แหล่งนํ้าต่าง ๆ จะพัฒนาในเรือ่ งอัตลักษณ์ของเมือง
่าชายเลนและวาฬบรูด้า สัญลักษณ์
ผูบ้ รรยาย
การทําประมงชายฝงั ่ ความมังคั
่ งของป
่
เสียงเพลงประกอบ
แห่งความสมบูรณ์ในอ่าวไทย สิง่ เหล่านี้บอกเล่าเรือ่ งราวของตําบลบางตะบูน
ได้ดงมี
ั ่ ชวี ติ หากทุกท่านมีจติ สํานึกในการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ ร่วมกัน
อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
ผูจ้ ดั ทํา: ทีม‘Inspire Raisom’
๑. นางสาวณิชาภัทร อินทรกล่อม
๒. นางสาวปรียานุช มินยี
๓. นางสาวศุภกานต์ พรศรีนนั ท์

๑๓
ทีป่ รึกษา: อาจารย์ปณต สุสวุ รรณ

๑.จุดเด่น
(๑) เนื้อหาเรือ่ งราวครอบคลุมประเด็นเด่น

(๒) สามารถสะท้อนเรือ่ งการอนุรกั ษ์ ทําให้ประทับใจกับเรือ่ งนี้มาก
(๓) การผลิต การตัดต่อ ลื่นไหล ไม่สะดุด

๒.จุดที่ควรปรับปรุง
(๑)การลําดับเนื้อเรือ่ งยังสลับไปมา ไม่ราบลื่น
(๒)เจาะจงบุคคลเกินไป ไม่เป็ นภาพกว้าง
(๓)การใส่เสียงเพลงเข้ามาประกอบข่าว ไม่ตอบโจทย์ว่าทําไมต้องใส่ หรือต้องการสื่ออะไร
เพลงยังอาจไปทําให้เกิดความเข้าใจเป็ นรายการสารคดี ทีไ่ ม่ใช่สารคดีเชิงข่าวอีกด้วย

สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’
‘ที่นาผืนสุดท้ายของเกาะภูเก็ต’ มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ
เพลง: มือเรียวเกีย่ วข้าว - เวลาเห็นนาแล้วมีความสุข อยากทํานาต่อไปเรือ่ ย ๆ
Vox Pop๓ คน
- หมดรุน่ เราคงไม่มใี ครทําต่อแล้วล่ะ
- มีคนอยากทํา แต่ไม่มใี ครลงมาทํา
ผูบ้ รรยาย
การลงทะเบีย นชาวนาในจัง หวัด ภู เ ก็ต ระบุ ว่ า มีเ กษตรกรลดลงจากปี
๒๕๕๐ ทีม่ จี าํ นวน ๘๐ คน เหลือเกษตรกรทีย่ งั ปลูกข้าวเพียง ๑๖ คน โดย
ส่วนใหญ่พบปญั หาทีม่ าจากการไม่มผี สู้ บื ทอดเจตนารมณ์ของคนรุน่ พ่อ รุ่น
แม่ ซึง่ สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายเนตร เดชากุลอายุ ๕๓ ปี ชาวนา
บ้านไม้ขาวทีม่ คี วามกังวลว่าจะไม่มผี สู้ บื ทอดเจตนารมณ์การทํานาเช่นกัน
เพราะลูกหลานของตนก็ไม่คดิ อยากทํานาต่อจากตนเอง
เนตรเดชากุล
หมดรุ่น นี้แล้ว ก็คงหาคนมาทําต่อยากแล้ว เด็กสมัย นี้ไม่ทํา หรอกเขาไป
เกษตรกร บ้านไม้ขาว
ทํางานในเมืองกันหมด ไปทํางานทีส่ บายกว่า ได้เงินเยอะกว่า แต่ตอนนี้
เราทําได้ก็ทําไป เพราะเรามีความสุขทีจ่ ะทํานา มีความสุขเวลาเห็นข้าว
เต็มท้องนา ภูมใิ จทีไ่ ด้กนิ ข้าวทีเ่ ราปลูก ไม่มสี ารเคมีปลอดภัยแล้วก็อร่อย
ด้วย
ผูบ้ รรยาย
นาผืนสุดท้ายกว่า ๑๓๐ ไร่ ของชาวบ้านหมู่ ๔ ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ยังคงมีการทํานาให้เห็นอยู่ เช่นเดียวกับนายมานิตย์ สาย
ทอง วัย ๖๐ ปี ประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านไม้ขาว ทีม่ คี วามวิตกกังวลว่าที่
นาเช่าอาจถูกขาย และจะไม่มที ท่ี าํ กิน
มานิตย์ สายทอง
ทีน่ ่ีเป็ นทีส่ ุดท้ายแล้ว หมดจากทีน่ ่ีเราก็ไม่เหลือแล้ว เขาขายทีด่ นิ กันหมด
ประธานกลุ่ ม เกษตรกร ได้ราคาดี ขายไปได้เงิน ไม่ต้องมาทําเองให้เหนื่อย หลังสูฟ้ ้ าหน้าสูด้ นิ ให้
บ้านไม้ขาว
เหนื่อยเปล่า แต่กม็ คี วามสุขนะ ทําไปก็ได้เรา ดีกว่านังไปวั
่ นๆ

๑๔
ผูบ้ รรยาย

การพัฒนาของเมืองทีล่ ุกลํ้าเข้ามา ทําให้นาที่เหลืออยู่ทงั ้ สามอําเภอ คือ
อําเภอถลาง อําเภอกระทู้ และอํา เภอเมือง ในจังหวัดภูเก็ต ถูกขายต่ อ
ให้กบั นายทุน เกิดการสร้างรีสอร์ตและอาคารพาณิชย์จํานวนมาก ขณะที่
ความแน่ น อนในการทํา นาเช่า ที่เ หลืออยู่คงเป็ น ที่น่ า กังวล และมีความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะถูกขายให้กบั นายทุน
มนตรี คงนิ่ม
หากมีการขายซื้อที่ดนิ ดังกล่าวก็คงรับพิจารณา เพราะเดีย๋ วนี้ท่ดี นิ ราคา
นายทุนเจ้าของทีด่ นิ
สูง ขึ้น พื้น ที่ท่ีไ ม้ข าวก็อ ยากจะให้ม ีค นเข้า มาพัฒ นาต่ อ ไป อาจจะเป็ น
โรงแรมรีสอร์ต ให้นักท่องเทีย่ วก็เป็ นได้ เพราะภูเก็ตเป็ นเมืองท่องเทีย่ ว
ไม่ใช่เมืองเกษตร
ผูบ้ รรยาย
ขณะเดียวกันภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุ นเกษตรกรทีอ่ ยู่ในจังหวัด
ภูเก็ต รวมทัง้ การแนะนํ าส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ให้การปลูกข้าวต้องหายไปจากผืนนาของจังหวัดภูเก็ต เป็ นเหมือนการ
ช่วยต่อลมหายใจ ของชาวนา โดยนางนฤดี รักเพื่อน เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงาน
โยธาธิการและกรมผังเมืองจังหวัดภูเก็ต มีความเห็นว่าการทําการเกษตร
เป็ นสิง่ ทีค่ กู่ บั ชาวไทยมาโดยตลอด หากไม่มกี ารสนับสนุ นเกษตรกร ก็อาจ
เหมือนเป็ นการทิง้ พวกเขาเหล่านี้ และอาจทําให้เกษตรกรทํานาต่อไปไม่ได้
...
นฤดี รักเพือ่ น
ทางภาครัฐให้การสนับสนุ นชาวนามาโดยตลอดแม้การปลูกข้าวจะน้อยลง
เ จ้ า ห น้ า ที่ สํ า นั ก ง า น ทุกวันแต่ภาครัฐไม่ได้นิ่งเฉยทีจ่ ะช่วยเหลือจากทางภาครัฐ มีมาโดยตลอด
โยธาธิก ารและผัง เมือ ง ไม่เ คยขาดคือ ทัง้ ปี เ ราลงมาดูเ กษตรกรตลอด ทุกกระบวนการผลิต ทุ ก
จังหวัดภูเก็ต
ขัน้ ตอนเราใส่ใจมาก การทํานาดํานาหว่าน เราจะช่วยเขาดูแลผืนนา ให้ทาํ
ต่อไปได้ ลงมามาทุกปี เห็นปญั หาทุกปี บางปี น้ําน้อย บางปี น้ํามากอย่างปี
ทีแ่ ล้วข้าวเป็ นโรคนาผืนนัน้ ก็ไม่ได้ผลผลิตเลยสงสารเขาถ้าเข้าไม่ได้ทาํ นา
ก็ไม่รูจ้ ะทําอะไรต่อไป เพราะเราเห็นความสําคัญของการเกษตรคนไทย
เคียงคู่กบั การเกษตร เราช่วยเกษตรกรอย่างสมํ่าเสมอลงมาดูการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนปจั จัยการผลิตด้วย
ผูบ้ รรยาย
ปญั หาใหญ่ทช่ี าวนาในจังหวัดภูเก็ตต้องประสบคือการหาผูส้ บื ทอดไม่ได้
เนื่องจากลูกหลานไม่ให้ความสําคัญกับการทํานาสอดคล้องกับนางสาวธนา
พน ธนกรวิทย์ อายุ ๒๒ ปี ลูกสาวชาวนา ทีร่ ะบุว่าคนรุ่นใหม่ทไ่ี ม่อยากทํา
นา เพราะไม่อยากลําบาก
ธนาพร ธนกรวิทย์
ถ้าเรียนจบก็อยากหางานทํา อยากทํางานดี ๆ เสียดายเหมือนกันนะ เรา
บุตรสาวเกษตรกร
เห็นมาตัง้ แต่ยงั เป็ นเด็กคือเห็นมาตัง้ แต่เกิด เห็นพ่อทํานา เห็นปู่ทํานา
เวลาดํานาก็สนุ กตอนเก็บเกีย่ วก็ได้ความสามัคคีชาวบ้านมาช่วยกันเก็บ
เกี่ย วตอนเด็ ก ๆ คิด ว่ า อยากเป็ น ชาวนา แต่ ย อมรับ ว่ า พอเข้า เรีย น
มหาวิทยาลัยแล้วก็ความคิดเปลี่ยนไปเลยเหมือนเรามีความรูแ้ ล้วก็อยาก
ไปใช้ความรูท้ างทีเ่ รียนมาเรียนด้านภาษาและการท่องเทีย่ วอยู่ในจังหวัด
ภูเก็ต ก็เลยอยากทําด้านการท่องเทีย่ ว คิดว่าน่ าจะได้เงินดีกว่าแล้วก็ไม่

๑๕
เหนื่ อ ยด้ว ยเห็น พ่อแม่ทํา แล้ว เหนื่ อ ยถึง จะดูม ีความสุข ก็เ ถอะอยากทํา
อาชีพอื่นมากกว่า แต่พอพูดแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะ ทีอกี หน่ อยจะไม่ม ี
นาเหลือให้เห็นอีกแล้ว
นโยบายและวิธีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูป ธรรมชัดเจนจากทุกหน่ วยงานที่
ั หา รวมทั ง้ การกระตุ้ น ให้ ค นเห็ น
เกี่ ย วข้ อ งในการดู แ ลและแก้ ป ญ
ความสําคัญของชาวนาล้วนมีความสํา คัญอย่า งยิ่ง มิเ ช่น นัน้ แล้ว อาชีพ
ชาวนาอาจไม่มผี ู้สบื ทอด ซึ่งที่สุดแล้วสังคมไทยอาจจะไม่ได้ยนิ เสียงลม
หายใจสุดท้ายของชาวนาในจังหวัดภูเก็ตอีกต่อไป

ผูบ้ รรยาย

ผูจ้ ดั ทํา: ทีม ‘The last hope’
๑. นางสาวเปมิกา ยอแสงรัตน์
๒. นางสาวนฤมล มังสิ
่ น
๓. นางสาวภริณอร นาถวณิชย์
ทีป่ รึกษา: อาจารย์ปณต สุสวุ รรณ

๑. จุดเด่น
(๑) ประเด็น น่ าสนใจสะท้อนป ญั หาในเมืองใหญ่ วิถีช ีวิตเก่าของคนในพื้น ที่ท่กี ํา ลังจะ

หายไป

(๒) เนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน
(๓) ลําดับเรือ่ งได้ดี สรุปส่วนย่อย ทีส่ อ่ื สะท้อนภาพทีเ่ ป็ นส่วนใหญ่ของผืนนาในจังหวัดอื่น

ๆ

๒. จุดที่ควรปรับปรุง
(๑)เพลงประกอบข่าว ทําให้ความเป็ นข่าวด้อยลง และยังทําให้เข้าใจว่าเป็ นรายการสารคดี
มากกว่าการเป็ นสารคดีเชิงข่าว
(๒) กรณีเสียงสัมภาษณ์ไม่ได้ระบุว่าเป็ นใคร ทําให้ไม่มปี ระโยชน์ทจ่ี ะใส่ประกอบ
(๓)บททีส่ ง่ กับเสียงจริง ไม่ตรงกัน
(๔)เสียงเพลงตอนสุดท้ายไม่ได้สอ่ื ความหมายใด ๆ จึงกลายเป็ นส่วนเกินของการนําเสนอ

สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’
‘แฮงชอง เราชาวชอง ชนเผ่าที่โลกลืม’ มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ
เพลงยันแย่
Vox Pop

ผูบ้ รรยาย

- ภาษาของตัวเองจะอายเขาทําไม
- มันว่าภาษาชองชองกระจอกๆ มันไม่สนใจเลย
- เขาฟงั สําเนียงเราไม่ออก เขาว่ามันเหมือนเขมร
- อยากจะฟื้นฟูแต่กไ็ ม่รจู้ ะฟื้นฟูไหวรึเปล่า
เผ่าชองเป็ นชนเผ่าโบราณ ในกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทีม่ เี พียงภาษาพูดของตนเองแต่

๑๖

เฉิน ผันผาย
ผูบ้ รรยาย

เสียง คล้ายมะลิ
ผูส้ งู อายุชาวชอง

ผูบ้ รรยาย

เฉิน ผันผาย
ผูบ้ รรยาย

ชุลพี ร ธรรมะวิรยิ ะ
เด็กชาวชอง
ผูบ้ รรยาย

ไม่ม ีภ าษาเขีย น ป จั จุ บ ันมีช าวชองเพีย งหกพัน คน อาศัย อยู่แ ถบเชิงเขา
รอยต่อของประเทศกัมพูชา เฉพาะบริเวณตําบลคลองพลู กิง่ อําเภอเขาคิชฌ
กุ ฏ จั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี มี ช าวชองถึ ง ๗ หมู่ บ้ า น โดยนายเฉิ น ผัน ผาย
ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลคลองพลู อายุ ๖๒ ปี เล่าว่าในอดีตนัน้ ชาวชอง
จะอาศัยอยูใ่ นปา่ รวมกันเป็ นกลุ่มประมาณ ๒๐ – ๓๐ ครอบครัว ซึง่ ภายหลัง
ผูค้ นต่างถิน่ ได้เข้ามาลุกลํ้าพื้นทีใ่ นกิง่ อําเภอเขาคิชฌกุฏ ทําให้วถิ ชี วี ติ และ
เอกลักษณ์ดงั ้ เดิมของชาวชองเปลีย่ นแปลงไป
สายเลื อ ดลู ก หลานชองก็ ท ัง้ อํ า เภอแต่ ม ัน ไม่ พู ด ภาษาก็ เ ท่ า นั ้น แหล่ ะ
วัฒนธรรมก็ยงั ใช้กนั อยู่ คนทีส่ นใจก็อายุ ๓๐ ถึง ๔๐ ก็ยงั พูดกันอยู่
ขณะทีอ่ ตั ลักษณ์ ของชาวชองกําลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยเฉพาะการใช้ภาษา
ท้องถิน่ ซึ่งสอดคล้องกับนางเสียง คล้ายมะลิ ชาวชอง อายุ ๖๘ ปี ทีร่ ะบุว่า
ปจั จุบนั แทบทุกครัวเรือนในกิง่ อําเภอเขาคิชฌกุฏ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
ยังคงใช้ภาษากลางในการสื่อสารเหลือเพียงไม่กค่ี รอบครัวทีใ่ ช้ภาษาชอง
พูดคุยกันและอาจเลือนหายไปในทีส่ ดุ
มีแ ต่ ค นแก่ ท่พี ูด ชองกัน หมดเลย ตาคนสมัย นี้ ม ัน ไม่ ค่อยมีแ ล้ว มีแ ต่ เ ด็ก
นั ก เรีย นคลองพลู ท่ีพู ด กลัว มัน จะหายไปเหมือ นกัน นะ มัน ไม่ ช ัด เจน
เหมือนกับรุน่ ป้าแล้ว แต่คนทีจ่ ะพูดไม่คอ่ ยมีแล้ว มันจะมีกม็ นี ิดๆหน่ อยๆ ถ้า
มีกไ็ ม่ชดั เจน คนรุ่นใหม่มนั มันไม่อยากศึกษา มันไม่อยากรูห้ รอกลึกๆ เรา
เสียใจมาก ในครอบครัวก็ไม่เป็ นกันแล้ว
ท่ามกลางกระแสการพัฒนาประเทศอย่า งไร้ทิศทางล้วนมีบทบาทต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของท้องถิน่ ทําให้มผี ทู้ ต่ี ้องการอนุ รกั ษ์ภาษาดัง้ เดิมเอาไว้ จึง
ทําให้นายเฉิน ผันผาย ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลคลองพลู อายุ ๖๒ ปี ที่
เป็ นชาวชองโดยกําเนิด จึงได้หาวิธกี ารฟื้นฟูภาษาโดยประดิษฐ์อกั ษรชองขึน้
ในปี ๒๕๔๖ และทําการจดลิขสิทธิ ์ในปี ๒๕๔๙ โดยมีตวั พยัญชนะทัง้ สิน้ ๒๒
ตัว และมีการแบ่งเสียงออกเป็ น ๓ ชนิด คือ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และ
ระดับนํ้าเสียง
คนชองมีเยอะมีทวั ่ จังหวัดตราดก็ม ี แต่เขาไม่นึกว่าภาษาชองต้องทํายังไงให้
มันเป็ นเอกลักษณ์ มีตวั อักษรเป็ นของตัวเอง
เด็กหญิงชุลีพร ธรรมะวิรยิ ะ นักเรีย นชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ โรงเรียนวัด
คลองพลู ทีม่ คี วามสนใจในภาษาชอง กลับรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในเอกลักษณ์ ทาง
ภาษาทีเ่ ป็ นรากเหง้าของตน
กําลังเรียนภาษาชองอยู่ค่ะ ทีโ่ รงเรียนเขาก็เริม่ สอนมันไม่ยาก สนุ กดีค่ะ จะ
ได้เอามาพูดกับพ่อแม่ทบ่ี า้ น
เช่ น เดีย วกับ เด็ ก หญิง กชกร ทวนทอง นั ก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี ๔
โรงเรียนวัดคลองพลู เด็กรุน่ ใหม่ทย่ี งั เห็นความสําคัญของภาษชองและอยาก
เรียนรูเ้ พือ่ รักษาภาษาให้ดาํ รงอยู่

๑๗
กชกร ทวนทอง
เด็กชาวชอง
ผูบ้ รรยาย

ชอบเรียนภาษาชองค่ะ ตอนนี้ทโ่ี รงเรียนก็มกี ารสอนอาทิตย์ละคาบ อยากพูด
ภาษาชองได้ เพราะกลัวว่ามันจะหายไป
ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุล์ ว้ นมีคณ
ุ ค่าและเป็ นมรดกของมนุ ษยชาติ เนื่องจาก
เป็ นการสื่อสารทีส่ ร้างขึน้ จากภูมปิ ญั ญาเฉพาะของแต่ละกลุ่มเพื่อใช้ในการ
ดํา รงชีวิต จึงทํา ให้ ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีร ตั น์ จากสถาบันวิจ ัยภาษาและ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นาชนบท มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของภาษาชองทีอ่ าจสูญหายโดยได้หาวิธกี ารอนุ รกั ษ์ภาษาชอง
ไว้ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโดยทํางานร่วมกับชุมชน
ศ.ดร.สุ วิ ไ ล เปรมศรี ภาษาชองมันเป็ นภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤติค่อนข้างรุนแรง ฉะนัน้ การทีจ่ ะ
รัตน์ สถาบันวิจยั ภาษา อนุ รกั ษ์ชุมชนจะต้องมีการสนใจในการอนุ รกั ษ์ภาษาของตนเอง ซึ่งก็มคี น
และวัฒนธรรมเพื่อการ กลุ่มหนึ่งทีม่ คี วามสนใจและก็เสียดายภาษาและเสียดายภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น
พัฒนาชนบท
ปกติภาษาชองก็จะมีแต่ภาษาพูด เพราะฉะนัน้ พอมีแต่ภาษาพูดแล้วไม่มคี น
มหาวิทยาลัยมหิดล
พู ด ภาษาก็จ ะตายไปพร้ อ มกับ คนที่พู ด แต่ ก็ม ีค นกลุ่ ม หนึ่ ง ในชุ ม ชน ก็
ค่อนข้างจะเป็ นผูใ้ หญ่ ทีม่ คี วามสนใจและเสียดายภาษา เสียดายภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ก็ได้มาร่วมในการอนุ รกั ษ์ ภาษาชองมีแต่ภาษาพูดไม่มภี าษาเขียน
เลยต้องสร้างเครื่องมือทางภาษาขึน้ มา เพราะถ้ามีแต่ภาษาพูด ภาษามันก็
จะตายไปพร้อมกับคนที่พูด ผู้ใหญ่อายุมากๆ เท่านัน้ และส่วนหนึ่งก็เป็ น
เพราะระบบการศึกษาเด็กเข้าโรงเรียนก็ถกู ห้ามพูดเลยภาษาเค้า ซึง่ อันนี้มนั
เป็ นสิง่ หนึ่งที่ทําให้ภาษามันตายไปในที่สุด เพราะว่ามันไม่ได้รบั การดูแล
ไม่ได้รบั การเชิดชูว่าเป็ นของดี ซึ่งภาษาชองมันมีความน่ าสนใจเยอะ มันมี
ความเก่า แก่ มีความงดงามทัง้ ทางด้า นตัว ภาษาเอง ทัง้ ด้า นวรรณกรรม
ท้องถิน่ ต่างๆ เหล่านี้ ถ้าหากมีการทํานุบาํ รุงดูแลมันก็คงเป็ นประโยชน์
ผูบ้ รรยาย
ภาษาชองเป็ นภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ทม่ี คี วามเก่าแก่ ทางด้านภาษา และ
วรรณกรรม ซึ่งปจั จุบนั กระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ โดย
จัดตัง้ กองทุนสําหรับการศึกษาภาษาท้องถิน่ เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาหมูบ่ า้ นของชาว
ชองให้เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ นรูปแบบนิเวศพิพธิ ภัณฑ์ โดยมีสมาชิกชุมชนได้เข้า
ร่ ว มเป็ น อาสาสมัค รและร่ ว มก่ อ ตัง้ เป็ น ‘กลุ่ ม ภัณ ฑารัก ษ์ ชุ ม ชน’ และ
สนั บ สนุ น ให้ลู ก หลานเยาวชนในท้อ งถิ่น เป็ น นั ก สืบ สานวัฒ นธรรมชอง
รวมถึงยกย่องภาษาชองขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกภูมปิ ญั ญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ เพื่อไม่ใ ห้เ ด็กรุ่นหลังรู้สกึ เขิน อาย เมื่อต้องใช้ภ าษาถิ่น ดํา รงชีวิต ใน
สังคมไทย
เพลงยันแย่
ผูจ้ ดั ทํา: ทีม ‘Fabulous’
๑. นางสาวอัสวานี คารี
๒. นางสาวธณัฐดา สุวทิ ยาพรอนันต์
๓. นายปรัชญา คุณสิรสิ นิ

๑๘
ทีป่ รึกษา: อาจารย์ปณต สุสวุ รรณ

๑. จุดเด่น

(๑) เป็ นเรือ่ งแปลกใหม่ของคนชนเผ่าหนึ่ง ทีห่ ยิบยกเรือ่ งมานําเสนอได้อย่างน่าสนใจ
(๒) มีความพยายามในการหาข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล มานําเสนอให้เข้าใจได้งา่ ย
(๓) การผลิตทําได้ดี

๒. จุดที่ควรปรับปรุง
(๑) นํ าเสนอเรื่องราวของชนเผ่าแฮงชองกับปญั หาของภาษาที่กําลังจะหายไป แต่ไม่ม ี
ภาษาแฮงมานํ าเสนอให้ผฟู้ งั ทัวไปได้
่
ทราบว่าเป็ นอย่างไร แม้มเี พลงยันแย่เปิ ดหัวและปิ ดท้าย แต่ก็
ไม่ได้สอ่ื ความหมายใด ๆ ว่านี่คอื ภาษาแฮงชอง
(๒) การใส่เพลงประกอบทําให้เข้าใจว่าเป็ นสารคดี ทีไ่ ม่ใช่สารคดีเชิงข่าว
(๓) การเดินเรือ่ งเรือ่ ย ๆ ต้องหาอะไรมาเติมให้เต็มกว่านี้

๓.หมายเหตุ
สารคดีเชิงข่าวเรือ่ งนี้ ได้รบั รางวัลชมเชยด้วยเสียงทีไ่ ม่เป็ นเอกฉันท์

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิ งข่าววิ ทยุกระจายเสียง ปี ๒๕๕๖
๑)ประเด็นมีความหลากหลายมากขึน้ เป็ นเรือ่ งใกล้ตวั มีความน่าสนใจ
๒)เสียงดนตรีทน่ี ํามาประกอบ ควรใส่เฉพาะทีม่ คี วามสําคัญและเกีย่ วเนื่องกับเรื่องนัน้ ๆ เมื่อ
นํามาประกอบ ก็ตอ้ งตอบให้ได้ว่าทําไม
๓)การลงเสียง ควรเลือกผูบ้ รรยายให้เข้ากับเรือ่ งทีต่ อ้ งการนําเสนอ
๔) เนื้อเรือ่ งสามารถสะท้อนมุมมอง สะท้อนการอนุรกั ษ์ธรรมชาติวถิ ชี วี ติ
๕) การสัมภาษณ์แหล่งข่าว หรือการดําเนินเรือ่ ง ไม่ควรเจาะจงเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านัน้
๖) ให้แง่คดิ ให้ความรูด้ า้ นกฎหมาย ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีด่ ี
๗) สารคดีมขี อ้ เท็จจริงจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข่าว
๘) แยกความหมายของคําว่า สารคดี กับ สารคดีเชิงข่าว
๙) การใส่เสียงบรรยายควรระบุชอ่ื หรือแหล่งทีม่ า ทําให้มคี วามหมายมากขึน้

