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ไมเหมาะสําหรับวันพักผอนท่ีตองเตรียมพรอมสําหรับการทํางานในวันรุงข้ึน  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

โครงการพัฒนาตางๆ ของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หลายโครงการมักมีเสียงคัดคานจาก

ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใหเหตุผลวารัฐบาลควรตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมตัดสินใจและ

หาทางแกไขปญหาหรือพัฒนารวมกัน มากกวาการจัดการของภาครัฐหรือภาคเอกชนเพียงฝายเดียว 

โดยเสียงคัดคานมักเก่ียวของกับพ้ืนท่ีทํากิน เชน กรณีโครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกปากบารา จ.สตูล 

อาจสงผลกระทบตอระบบหวงโซอาหารบริเวณชายฝง ถาหากน้ํามันรั่วหรือมีมลพิษไหลลงทะเล ซ่ึง

สงผลโดยตรงตอวิถีชีวิตของชาวประมงท่ีนี่ เปนตน (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 2557) หรือโครงการท่ีอาจ

ทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กรณีของโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก จ.นครสวรรค ท่ีจะสูญเสีย

พ้ืนท่ีปาในเขตอุทยานแหงชาติแมวงก 12,300 ไร หรือประมาณ 2.2% ของพ้ืนท่ีในอุทยานฯท้ังหมด 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรมชลประทาน 2555) แมเปนสัดสวนท่ีนอย แตมีความสําคัญเพราะ

เปนพ้ืนท่ีราบต่ําริมน้ําเพียงไมก่ีแหงของประเทศ และกระทบสัตวปาประมาณ 549 ชนิด ปลา 56 

จาก 64 ชนิดไมสามารถวางไขในน้ํานิ่งเหนือเข่ือนได อีกท้ังยังสูญเสียพ้ืนท่ีปาเพ่ือดูดซับคารบอน

ประมาณ 10,400 ตันคารบอน เปนตน (นณณ ผานิตวงศ 2555) 

ดวยความไมไวใจและไมม่ันใจวาการดําเนินการของภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้น จะตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของความจริงใจท่ีจะไมใชผลประโยชนจากชุมชนมากเกินไป ไมสรางผลกระทบใหเกิดข้ึนกับ

ชีวิตประจําวัน และกระทบตอประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินของคนในชุมชน แตละชุมชนจึงเลือกท่ี

จะลุกข้ึนมาตอสูเรียกรองในรูปแบบท่ีตนเองถนัด นอกจากการชุมนุมคัดคานเพียงอยางเดียว การ

ปรับตัวโดยใชอัตลักษณของชุมชนหรือทองถ่ินกระตุนเตือนภาครัฐใหตระหนักถึงสิทธิชุมชน การให

ชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจ เพ่ือใหการดําเนินโครงการตางๆ ของภาครัฐนั้น เกิดประโยชนแกรัฐและ

ชุมชนอยางเต็มท่ี โดยในเวลาเดียวกันก็สามารถปกปองอัตลักษณ วิถีชีวิตความเปนอยู รวมถึง

ทรัพยากรของชุมชนไมใหไดรับผลกระทบมากเกินไป  
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“ชุมชน” หมายถึง คณะบุคคลหรือกลุมของบุคคลท่ีอาศัยอยูในทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งดวย

ระยะเวลาพอสมควรในจํานวนท่ีมากพอจะดําเนินชีวิตรวมกันและพ่ึงพาตนเองไดอยางมีเอกลักษณ

ทางสังคมหรือวัฒนธรรมแยกจากชุมชนอ่ืนได มีความผูกผัน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ความสนใจ

หรือผลประโยชนรวมกันเปนสายสัมพันธในการอยูรวมกัน (ขรรคเพชร ชายทวีป 2552: 26) 

ความขัดแยงของการจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เปนผลมา

จากความลมเหลวของแนวนโยบายและการผูกขาดจากภาครัฐในอดีต รวมท้ัง การยอมรับแนวทาง

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมอยางกวางขวาง นําไปสูการผลักดันใหเกิดการรับรอง “สิทธิชุมชน” ใน

รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 เปนครั้งแรก และแกไขใหมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมในรัฐธรรมนูญ 

พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 66 (พงศเสวก อเนกจํานงพร และ นวพร ศิริบันเทิงศิลป 2556: 184) ท่ี

รับรองสิทธิ์ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ รวมท้ังขยายเนื้อหาใหครอบคลุมถึง

การมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชน จากความหลากหลายทางชีวภาพ (ขรรค

เพชร ชายทวีป 2552: 101)  

สวนมาตรา 67 เพ่ิมเติมสิทธิของบุคคลในการมีสวนรวมในการอนุรักษ บํารุงรักษา และไดรับ

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ (ฟาดาว คงนคร 2555: 35) รวมถึงการศึกษาและประเมินผล

กระทบของโครงการตอสุขภาพของประชาชน ท้ังกําหนดใหมีตัวแทนขององคกรอิสระดานสุขภาพ

และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสุขภาพ รวมใหความเห็นประกอบนอกเหนือจาก

การศึกษาและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังจัดใหมีกระบวนการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียดวย (ขรรคเพชร ชายทวีป 2552: 101) 

แมรัฐธรรมนูญไดกําหนดสิทธิชุมชนไวเพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีรวมกันเปนชุมชน รวมท้ัง

สิทธิของบุคคล ท่ีจะมีส วนร วม กับรัฐและชุมชนในการบํารุ งรักษาและไดประโยชนจาก 

ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกับการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินหรือคุมครองวิถีการดําเนินชีวิตของ

มนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสมดุลและยั่งยืน (ฟาดาว คงนคร 

2555: 39) แตผลการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศ ระหวางป 2553-2554 ดานสิทธิ

ชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ (2555: 105) พบวา หลายกรณีเปนการดําเนินการโดยเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทําใหเกิดการ

ละเมิดสิทธิชุมชน มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนผลมาจากการอางสิทธิ์ของรัฐเหนือทรัพยากร
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ท้ังหมด สงผลใหชุมชนถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชนและเขาถึงทรัพยากร ชุมชนจึงมีบทบาทและ

อํานาจการตัดสินใจลดลง (พงศเสวก อเนกจํานงพร และ นวพร ศิริบันเทิงศิลป 2556: 184) 

เม่ือภาครัฐหรือเอกชนไดละเมิดสิทธิของชุมชน ประชาชนสามารถลุกข้ึนมาตอสู ชุมนุมเรียกรอง

ปกปองชุมชนตนเองตามสิทธิท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ หลายกรณีประสบความสําเร็จทําใหภาครัฐยุติ

หรือปรับเปลี่ยนโครงการและดําเนินการสอบถามความเห็นอยางจริงจังมากข้ึน แตบางครั้งก็ไม

ประสบความสําเร็จ ภาครัฐหรือเอกชนยังคงยืนกรานเดินหนาตอไปตามเอกสารหลักฐานขอมูลท่ีมีใน

มิติดานการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ ดานการลงทุน ใหกับประเทศมากกวาชุมชน ขาดการคํานึงถึงมิติ

ดานสังคม วัฒนธรรม ฯลฯ  

ในขณะท่ีการดําเนินการฟองรองภาครัฐหรือภาคเอกชน หลายกรณีไมสามารถใชกระบวนการ

ทางกฎหมายแกไขปญหาดานการละเมิดสิทธิของชุมชนได (แววตา สาเลศ, 2555) นอกจากนี้ยังมีอีก

หนึ่งชองทางในการแสดงพลังเพ่ือใหผูอ่ืนรับรูเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ดวยการใชรูปแบบการตอรอง

ตออํานาจภายนอกดวยการนําอัตลักษณของชุมชนท่ีมีอยูหรือสรางข้ึนใหม เพ่ือใหเกิดการยอมรับจาก

รัฐวาชุมชนมีอํานาจและพลังในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง (อุทัย ปริญญา

สุทธินันท, สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี, เทพรัตน จันทพันธ และอภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ, 2555: 5) ผานการใช

กลไกของชุมชน เชน การศึกษา การจัดการวัฒนธรรมชุมชน หรือการสงเสริมการเรียนรูของบุคคล

ภายในชุมชนโดยอาศัยภูมิปญญาหรือการเรียนรูภายใตเง่ือนไข บริบทของสังคม วัฒนธรรม และประวิ

ติศาสตรเฉพาะถ่ินนั้นๆ (พงศเสวก อเนกจํานงพร และ นวพร ศิริบันเทิงศิลป 2556: 188)  

ดังนั้น รูปแบบกระบวนการเรียกรองท่ีแตละชุมชนใช เพ่ือแสดงพลังของความเปนหนึ่งเดียวกัน

ของคนในชุมชน จึงนาสนใจท่ีจะเรียนรูแนวความคิดท้ังเรื่องบทบาทการตอสูและองคความรูท่ีแตละ

ชุมชนมี ไมวาจะเปนวัฒนธรรม ภูมิปญญา ประเพณี ฯลฯ ท่ีสั่งสมกันมารุนสูรุน เผยแพรใหผูคนใน

สังคมและทุกภาคสวนรับรู อีกท้ังเปนเครื่องยืนยันการดํารงอยูของชุมชนและคนในชุมชน เพ่ือใหทุก

ฝายไดใหความสําคัญในเรื่องสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอยางจริงจัง

ตอไป รวมถึงเปนตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนๆท่ีมีปญหาแบบเดียวกันนําไปปรับใชในกระบวนการตอสู

เรียกรองของชุมชนตนเอง 

ดวยการนําเสนอดวยเนื้อหาและรูปแบบการผลิตเปนสารคดีเชิงขาว (News Feature) ท่ีให

ความสําคัญกับสาระขอมูล และรูปแบบการนําเสนอท่ีเนนขอมูลท่ีถูกตอง รอบดาน ท้ังเชิงวิชาการ 
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และความรูสึก ตลอดจนเหตุผลหรือขอวินิจฉัยตางๆ มากกวาเนนการผลิตรายการท่ีตองนําเสนออยาง

รวดเร็วรายวัน (พรศักดิ์ ธนพัฒนพงษ, 2548:158-159) ผูศึกษาจึงอยากนําเสนอเรื่องราวการตอสูของ

ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศ ดวยรูปแบบรายการสารคดีเชิงขาวท่ีมีขอมูล 

ขอเท็จจริงจากหลายฝายและสามารถสรางสรรควิธีการนําเสนอได  ซ่ึงสามารถทําใหคนในสังคมเห็น

ความสําคัญของเสียงคนเล็กคนนอยในฐานะเสียงจากภาคประชาชนมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตรายการสารคดีเชิงขาวใหผูชมตระหนักถึงความสําคัญของการเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง  

2. เพ่ือนําเสนอกลไกของชุมชนตอการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากนโยบายการพัฒนา

ประเทศ 

3. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การสรางสรรคงานชิ้นนี้จะใชรูปแบบรายการสารคดีเชิงขาว นําเสนอกลไกของชุมชนเพ่ือเสนอ

ความเห็นไปถึงรัฐบาล และคาดหวังวาจะสามารถนําไปหาทางออกรวมกัน โดยเจาะลึกชุมชนใดชุมชน

หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พรอมบอกเลาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนกระบวนการทํางานในสวน

ของภาคประชาชนท่ีประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรม ซ่ึงสารคดีเชิงขาวชิ้นนี้ เปนรายการท่ีมีความยาว 

30 นาที โดยมีกลุมเปาหมายหลัก เปนบุคคลอายุ 18–35 ป รวมถึงผูท่ีสนใจขาวสารและปญหาของ

ชุมชนท่ัวไป  

 

ข้ันตอนการศึกษา 

1. กําหนดปญหาและหัวขอโครงการจุลนิพนธ ท่ีมาและความสําคัญ วัตถุประสงค ขอบเขตของ

โครงการ  

2. ทบทวนรายการท่ีเคยมีการผลิตมากอนหนานี้และรายการท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังศึกษาคนควา

หาขอมูลเชิงลึกกอนทําการผลิตรายการ 

3. นําเสนอแผนโครงการผลิตรายการ 

4. จัดทําเครื่องมือวิจัย 
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5. เตรียมการกอนการถายทํา (Pre - Production)  

6. ข้ันตอนการถายทํา (Production)  

7. กระบวนการผลิตหลังการถายทํา (Post – Production)  

8. ประเมินผลและเสนอแนะ 

 

แผนการดําเนนิการ 

ตารางท่ี 1-1 อธิบายรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน ( เดือน ) 

2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาและเสนอ 

หัวขอจุลนิพนธ 

 
                 

ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

ท่ีเก่ียวของ 
  

 
               

สัมภาษณและรวบรวมขอมูล                   

Pre-Production                   

Production                   

Post-Production                   

ประเมินผลและเสนอแนะ                   

จัดทําเอกสาร                   
 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูชมมีความตระหนักถึงความเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง 

2. ผูชมเรียนรูกลไกการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากนโยบายการพัฒนาประเทศ 

3. ผูชมท่ีเปนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจรายการชุมชนไวลาย 
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นิยามศัพท   

1. สารคดีเชิงขาว รูปแบบเนื้อหาและการผลิตขาวท่ีใหความสําคัญกับสาระขอมูล และรูปแบบ

การนําเสนอท่ีเขาถึงอารมณ ความรูสึก ตลอดจนเหตุผลหรือขอวินิจฉัยตางๆ มากกวาความทันตอ

เวลาหรือความสดใหม  

2. นโยบายการพัฒนาประเทศ กรอบแนวคิดดานการพัฒนาประเทศท้ังจากภาครัฐหรือเอกชน 

ท่ีมีผลกระทบตอวิ ถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน และนําไปสูความขัดแยงทําใหชุมชนตองมี

กระบวนการตอสูเพ่ือเรียกรองความเปนธรรม 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาจุลนิพนธเรื่อง “การสรางสรรครายการสารคดีเชิงขาวเก่ียวกับการปกปองผลประโยชน

ของคนในชุมชนจากนโยบายการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐ-เอกชน)” ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี 

ตลอดจนผลงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎี 

- แนวคิดสิทธิชุมชน 

- แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 

- แนวคิดการผลิตสารคดีเชิงขาว 

2. ผลงานท่ีเก่ียวของ 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดสิทธิชุมชน 

 1.1 ความหมายของ “สิทธิชุมชน” 

  “สิทธิ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายวา 

“อํานาจอันชอบธรรม” คําวา “อํานาจ” ในทางสังคมวิทยา หมายถึง ความเปนไปได ท่ีบุคคลหนึ่ง

สามารถกําหนดใหอีกบุคคลหนึ่งกระทําตามความ ตองการของตน โดยไมคํานึงวาอีกฝายหนึ่งตองการ

กระทําหรือไม หรือรูสึกอยางไร (สุริยา สมุทรคุปต 2536, อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร, สํานักประชาสัมพันธ 2555: 11) ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ให

ความหมาย “อํานาจ” คือ อิทธิพลท่ีจะบังคับใหผูอ่ืนตองยอมทําตามไมวาจะดวยความสมัครใจ

หรือไม หรือความท่ีสามารถบันดาลใหเปนไปตามความประสงค 
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“สิทธิ” จึงไมใชอํานาจหรือความมีอํานาจเพียงเทานั้น แต “สิทธิ” ตองเปนอํานาจท่ี

ถูกกํากับดวย “ความชอบธรรม” อันหมายถึง อํานาจท่ีถูกตองตามหลักธรรม ตามหลักของ คุณงาม

ความดี ความถูกตอง ความยุติธรรม เชน หลักศาสนา หลักกฎหมาย หรือกฎเกณฑประเพณีและ

เกณฑคุณคาท่ีคนใน สังคมหนึ่ง ๆ ยึดถือรวมกัน ในภาษาอังกฤษ “สิทธิ” จึงตรงกับ คําวา “right” 

ซ่ึงแปลวาความถูกตอง ในบางตําราอาจใชคําวา “สิทธิอํานาจ” ในความหมายเดียวกัน  

 “สิทธิ” หมายถึง สิ่งนั้นเปนสิ่งท่ีคนผูนั้นพึงมีพึงไดอยางถูกตอง คนอ่ืนตองยอมรับ จะ

ขัดขวางหรือลิดรอนไมได (วีระ สมบูรณ 2545, อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 

สํานักประชาสัมพันธ 2555: 11) ในอดีตคําวา “สิทธิ” ไมมีในภาษาไทยมากอน แตในบริบทสังคมจะ

มีคําวา ฮีต หรือ จารีต ซ่ึงเปนคําเดียวกัน และมีปฏิบัติกันมานานแลวโดยชุมชนจะเขาใจความหมาย

และยอมรับกฎเกณฑของชุมชนกันอยางเครงครัด (อุทัย ปริญญาสุทธินันท และคนอ่ืนๆ 2555: 6) 

 “ชุมชน” หมายถึง หมูชน กลุมคนท่ีอยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณา

บริเวณเดียวกันและมีผลประโยชนรวมกัน (ราชบัณฑิตสถาน 2542) แตในความหมายท่ีกวางขวาง

ออกไปในสังคมสมัยใหมปรากฏเครือขายความสัมพันธทางสังคมในรูปแบบใหมๆ ข้ึนมากมาย ท่ี

สมาชิกอาจมิไดอาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกันแตมีความผูกพัน มีผลประโยชนเดียวกัน มีชะตา

กรรมรวมกัน สมาชิกแตละคนนิยามตนเองวาเปนหนึ่งในวงสัมพันธนั้นและสังคมท่ีรับรูวาเขาเปนสวน

หนึ่งของชุมชนนั้น เชน ชุมชนผูไดรับผลกระทบผูเดือดรอนจากการพัฒนา คนพิการ ฯลฯ ดังนั้น 

“ชุมชน” จึงหมายถึงวงสัมพันธในลักษณะท่ีกวางขวางออกไปดวย (สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร, สํานักประชาสัมพันธ 2555: 12)  

 กาญจนา  แกวเทพ (2538, อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, สํานัก

ประชาสัมพันธ 2555: 13) ไดใหคํานิยามของ “ชุมชน” หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูในอาณาเขต

บริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มีฐานะและอาชีพท่ีคลายคลึงกัน มีลักษณะการใชชีวิตรวมกัน 

มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแตระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติจนถึงระดับหมูบานและใหญ

กวาระดับหมูบาน และผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนมีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการ

ดํารงรักษาคุณคาและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย 

 ประเวศ  วะสี (2541, อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, สํานัก

ประชาสัมพันธ 2555: 13)  ใหความหมาย “ชุมชน” หมายถึง การท่ีคนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงค

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

 

 

   

รวมกัน มีความเอ้ืออาทรกัน มีความพยายามทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา รวมถึง

การติดตอสื่อสารกัน 

 ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543, อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, สํานัก

ประชาสัมพันธ 2555: 14) กลาวถึงความสําคัญของความเปนชุมชนวา การท่ีกลุมคนไดสรางสรรคบาง

สิ่งบางอยางข้ึนดวยตนเอง เชน ความสัมพันธระหวางกัน คุณลักษณะหรืออัตลักษณและการทํางาน

รวมกัน ความเปนชุมชนไมใชสิ่งคงท่ีอยูตลอดเวลา อาจเกิดข้ึนและสลายไปได บางขณะก็มีความ

เขมแข็ง เพ่ือเผชิญสถานการณท่ียุงยาก บางขณะอาจจะไมมีพลังและสูญสลายไปหรืออาจฟนตัวข้ึนมา

ใหมอีกก็ได มีการปรับเปลี่ยนไปตามเง่ือนไขและสภาวะแวดลอมตาง ๆ  

 ขรรคเพชร ชายทวีป (2552: 26) เห็นวา “ชุมชน” คือ คณะบุคคลหรือกลุมของ

บุคคลท่ีอาศัยอยูในทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งดวยระยะเวลาพอสมควรในจํานวนท่ีมากพอจะดําเนินชีวิต

รวมกันและพ่ึงพาตนเองไดอยางมีเอกลักษณทางสังคมหรือวัฒนธรรมแยกจากชุมชนอ่ืนได มีความผูก

ผัน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ความสนใจหรือผลประโยชนรวมกันเปนสายสัมพันธในการอยู

รวมกัน  

 จากความหมายคําวา “สิทธิ” และ“ชุมชน” อาจกลาวไดวา “สิทธิชุมชน” มี

ความหมายดังนี้ 

 เสนห จามริก (อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, สํานัก

ประชาสัมพันธ 2555: 14-15) ใหความหมาย “สิทธิชุมชน” คือ การใหชุมชนชาวบานมีสิทธิในการ

เลือกอนาคตของตัวเอง เปนตัวของตัวเอง เปนอิสระโดยตัวเอง ในสถานการณปจจุบันชาวบานจําเปน

จะตองเรียนรูชุมชนท่ีเขาอยู ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาเหลานี้เปนสิ่งท่ีโลก

กําลังจองอยู หนึ่ง เขาตองเรียนรูท่ีจะเชื่อมสิ่งท่ีเขามีอยูกับความตองการ ความคาดหวังจากโลก

ภายนอก เทาทันท่ีจะปกปองสิทธิของเขา ในขณะเดียวกันก็ใชสิทธิท่ีจะพิสูจนใหโลกเห็นวาเขา

สามารถทําประโยชนใหกับโลกได อยางนอยท่ีสุดปกปกรักษาทรัพยากรของโลก สอง อาจจะบอกวา

เขาก็สนใจอยากจะไดเรียนรูเพ่ิมเติมท่ีจะทําวิจัย เขายินดีท่ีจะรวมมือ ทําอะไรตอมิอะไรท่ีจะใช

ทรัพยากรเหลานี้อยางเปนประโยชนยั่งยืน ในเวลานี้เราตอสูเรื่องสิทธิชุมชนแคเรื่องสิทธิทํากินวาตอง

ใหอยูตรงนี้ ถาเปนแคนี้ไมพอ มีอะไรหลายอยางท่ีเราตองคิด วิจัย ศึกษา 
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 ยศ สันตสมบัติ (อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, สํานัก

ประชาสัมพันธ 2555: 15) ใหความหมาย “สิทธิชุมชน” หมายถึง สิทธิรวมเหนือทรัพยสินของชุมชน

สมาชิกของชุมชนซ่ึงทําหนาท่ีดูแลรักษาปาเทานั้น จึงจะมีสิทธิใชและไดประโยชนจากปา โดยนัยนี้

สิทธิชุมชนใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากทรัพยากรเพ่ือสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

ดังนั้นแมวาโดยทฤษฎีแลวสมาชิกของชุมชนท้ังหมดจะมีสิทธิตามธรรมชาติในการใชทรัพยากรรวม แต

ชุมชนก็สามารถใชอํานาจออกกฎเกณฑโดยคํานึงถึงความเปนธรรมในสังคมเปนสําคัญ 

 อานันท กาญจนพันธ (2542, อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 

สํานักประชาสัมพันธ 2555: 16) กลาววา สิทธิชุมชน ไมใชสิทธิในการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในพ้ืนท่ี

นั้น พ้ืนท่ีเหลานั้นก็ยังเปนของรัฐ แตอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาเปนของชุมชน ชุมชนสามารถท่ีจะ

ออกกฎเกณฑและระเบียบตางๆ เพ่ือพิทักษสิทธิและพ้ืนท่ีเหลานั้นใหคงอยู สิทธิชุมชนจะเก่ียวของกับ

สิทธิอ่ืนๆ ตามคติท่ีมีอยูในเชิงคุณคา เชิงศีลธรรมของสังคม สิทธิชุมชน จะซอนอยูในเรื่องสิทธิตางๆ 

เชน “สิทธิหนาหมู” คือ สิทธิของคนท่ีจะไดใชประโยชนรวมกันในปา ในท่ีดินอะไรตางๆ หรือวาสิทธิ

ในเรื่องของ “สิทธิการใช” สิทธิเหลานี้เกิดข้ึนตามหลักท่ีวาทุกคนควรมีสิทธิในการยังชีพ มีสิทธิในการ

ท่ีจะมีชีวิตเปนระบบคุณคาทางศีลธรรมและสิทธิชุมชนยังขยายตัวออกไปเก่ียวของกับสิทธิอ่ืนๆ ตาม

ความสัมพันธท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน สิทธิในความเปนมนุษย หรือศักดิ์ศรีของความเปนคน สิทธิชุมชน

จะเอ้ือตอการพัฒนาท่ีเปนธรรมและยั่งยืน 

เสกสรรค ประเสริฐกุล กลาวใน “ปาฐกถา 30 ป 14 ตุลา” ถึงมุมมองสิทธิท่ีประชาชน

ตองการวา คนยากจนตองการเพียงสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในการพิทักษ

รักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสิทธิอ่ืนๆ อันเก่ียวของกับการมีชีวิตอยูโดยไมถูกละเมิดและ

สามารถพ่ึงพาตัวเองได (อางถึงใน พงศเสวก อเนกจํานงพร และ นวพร ศิริบันเทิงศิลป 2555: 185) 

เลิศชาย ศิริชัย (อางถึงใน พงศเสวก อเนกจํานงพร และ นวพร ศิริบันเทิงศิลป 2555: 

185) ใหความเห็นถึงผลของการไมมีสิทธิชุมชน ในรวมบทความวิชาการ “เปดศักราชสิทธิชุมชน” วา 

การไมรับรองสิทธิชุมชนดังกลาวของรัฐ ไมเพียงทําใหชุมชนเดือดรอนในแงของแหลงทํากินและแหลง

ท่ีอยูอาศัยเทานั้น แตยังรวมถึงการทําลายสิ่งสําคัญท่ีรัฐไมเคยนึกถึง คือวิญญาณของชุมชนท่ีผนึก

ชุมชนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันปรากฏใหเห็นชัดเปนอัตลักษณของชุมชน เพราะเม่ือชุมชนไมสามารถ

ใชอํานาจของตัวเองจัดการดูแลเรื่องทรัพยากรใหเปนฐานในการเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนไดอยาง

เพียงพอชุมชนก็คลอนแคลน ระบบความคิดความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดตอกันมาเริ่มถูก
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ฝาฝนหรือทาทายเพ่ือการดิ้นรนใหมีชีวิตรอด กรณีการไลท่ีหรือยึดท่ีของชุมชนก็ยิ่งชัดเจนมาก เปน

การไลคนออกมาจากวิญญาณของชุมชน แตกกระจัดพลัดพรายไปอยูในท่ีคนไมไดผูกพันกับวิญญาณ

ของบรรพชนและประวัติศาสตรของชุมชน 

อาจกลาวสรุปไดวา “สิทธิชุมชน หรือ Community Rights” หมายถึง หมูชน กลุม

คนท่ีมีวัตถุประสงครวมกัน มีท่ีอยูรวมกัน เปนสังคม มีขอบเขตเปนชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือหลาย

ชุมชน หรือ หลายกลุมชาติพันธุโดยไมจํากัดเฉพาะกลุมคนในชนบทเทานั้น แตจะรวมถึงกลุมคนใน

เมืองดวย กลุมคนเหลานี้ จะมีความสัมพันธ ทางสังคม มีวัฒนธรรมรวมกัน มีการจัดสรร การใช

ทรัพยากร และมีผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงกลุมคนนั้น มีอํานาจอันชอบธรรมถูกตอง ตามกฎเกณฑ 

ประเพณี หรือขอตกลงท่ีบุคคลในสังคมยึดถือรวมกัน (ฟาดาว คงนคร 2555: 17) 

ท้ังนี้ จรัญ โฆษณานันท (อางถึงใน ขรรคเพชร ชายทวีป 2552: 29) ตั้งขอสังเกตวา มี

การพัฒนาความหมายของ “สิทธิชุมชน” อยางตอเนื่อง จาก “สิทธิชุมชนทองถ่ิน” ในความหมายของ

สิทธิตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑในการจัดการปาชุมชนท่ีจํากัดอยูใน

อํานาจของการจัดการทรัพยากรปาหรือปาชุมชน แตตอมาไดพัฒนาความหมายสูการมีอํานาจในการ

จัดการของชุมชนเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถ่ินกวางขวางมากข้ึนหรือมีการให

ความหมายเชิงนามธรรมท่ีไมจํากัดอยูเฉพาะเรื่องปาหรือทรัพยากรเพียงอยางเดียว  

1.2 หลักการสําคัญของสิทธิชุมชน (ฟาดาว คงนคร 2555: 20-24)   

1.2.1 สิทธิชุมชน คือ ขอตกลงกฎเกณฑทางสังคมท่ีพัฒนาใหกลุมคนรวมกันจัดการ

ทรัพยากร การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและอ่ืนๆ โดยกลุมคนดังกลาวมีความสัมพันธทางสังคม

รวมกัน มีวัฒนธรรมรวมกันจําเปนท่ีตองจัดการรวมกัน โดยชุมชนไดสรางขอตกลงหรือกติกาในการ

จัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม ขอตกลงอาจเปนลายลักษณอักษรหรือกฎจารีตประเพณี ซ่ึง

ขอตกลงเปนเรื่องของการเรียนรู การตอสูตอรองท้ังภายในระหวางชุมชนหรือภายนอกชุมชน 

ขอตกลงรวมจึงมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม สิทธิชุมชนจึงมี

ขอบเขตท่ีกวาง ยืดหยุน ปรับเปลี่ยนได 

1.2.2 สิทธิชุมชนเปนรูปแบบเชิงซอน หมายถึง ภายใตขอตกลงจัดการรวมกันของ

ชุมชนจะมีสิทธิหลายประเภทแตสัมพันธกัน เชน สิทธิการครอบครอง สิทธิการใช สิทธิการจัดการ ซ่ึง

สิทธิแตละประเภทมีการปรับสรางใหมอยูเสมอและการซอนของสิทธิมีหลายระดับท้ังรูปแบบสิทธิและ
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เจาของสิทธิ เชน บางเง่ือนไขสิทธิความเปนเจาของทรัพยากรบางประเภทอาจเปนของรัฐหรือของ

บุคคลในชุมชนแตชุมชนมีสิทธิในการใชและสิทธิจัดการ 

1.2.3 สิทธิชุมชนมีลักษณะเนนการมีสวนรวม หมายถึง การใหภายนอกเขามารวม

สนับสนุนตั้งแตระดับทองถ่ิน สาธารณะและรัฐ สิทธิชุมชนไมใชสิทธิความเปนเจาของแบบเบ็ดเสร็จ 

เชน สิทธิรัฐท่ีเปนเจาของใชสิทธิตนเองกีดกันภายนอกเขามาเก่ียวของอยางสิ้นเชิง เห็นไดจาก

กิจกรรมการจัดการปาชุมชน กลุมออมทรัพย เศรษฐกิจชุมชน หรือการฟนฟูอัตลักษณของทองถ่ิน 

ลวนเปนกิจกรรมท่ีตองการการสนับสนุนจากชุมชนทองถ่ิน ประชาสังคมและรัฐ ซ่ึงชุมชนก็ไดสราง

เง่ือนไขกติกาท่ีมีการควบคุมจาก ภายนอกเพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิชุมชน กลาวไดวา สิทธิชุมชนให

ความสําคัญกับผูท่ีอยูกินดูแลทรัพยากรเพ่ือความอยูรอดของชุมชนเปนอันดับแรก คนภายนอกจะมา

อางสิทธิเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนเมือง มาอยูเหนือการมีชีวิตรอดของชุมชนไมได ทําใหการมี

สวนรวมลดหลั่นกันไปตามความจําเปนพ้ืนฐานของชีวิตและสังคม อยางไรก็ตามโดยท่ัวไปสิทธิชุมชน

มักมีลักษณะการมีสวนรวมจากภายนอกมากกวาการกีดกัน โดยหลักการสําคัญของ “การมีสวนรวม” 

ก็คือ เปาหมายของสิทธิชุมชนมิใชเพ่ือประโยชนเฉพาะสวนของชุมชนเทานั้น แตตองเปนไปเพ่ือ

ประโยชนของสังคมดวย 

1.2.4 อุดมการณของสิทธิชุมชนวางอยูบนหลักพ้ืนฐานวาดวยความย่ังยืนและให

ความเปนธรรม เห็นไดจากการจัดการปา การจัดการนํ้า ตองการใหสมาชิกมีสวนรวมเขาถึงทรัพยากร

และไดรับการแบงปนทรัพยากรอยางเปนธรรม การท่ีชุมชนจะอยูรอดไดก็ตองอยูบนฐานทรัพยากรท่ี

ยั่งยืน การบริโภคใหหมดไปเปนการทําลายทุนชีวิตของชุมชนโดยตรง ซ่ึงอุดมการณสิทธิชุมชนจะมุง

ประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชทรัพยากร 

1.2.5 สิทธิชุมชนบนเนื้อหาท่ีหลากหลาย ชุมชนจํานวนมากไดอาศัยทุนทางสังคม

ของตนสรางระบบในการจัดการตนเอง เพ่ือปรับสัมพันธภาพทางอํานาจในหลายรูปแบบ เชน สิทธิ

การจัดการทรัพยากร สิทธิในท่ีอยูอาศัย สิทธิสตรี เศรษฐกิจชุมชน เปนตน 

1.2.6 สิทธิชุมชนเปนขบวนการเคล่ือนไหวประชาธิปไตยรากหญา สิทธิชุมชนเปน

การตอสู โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือไปสูความเปนพหุลักษณประชาธิปไตยหรือสังคมท่ีเคารพความ

หลากหลาย หรือมีนโยบายใหแตละทองถ่ินตลอดจนกลุมตางๆ ในสังคมใหไดมีเสรีภาพของตนเองใน

การกําหนดกติกาของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ทรัพยากรตามภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน ท้ังนี้อยูบนพ้ืนฐาน
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ความรับผิดชอบรวมกันของสังคมดวย รัฐตองมีนโยบายสนับสนุนชุมชนใหมีเสรีภาพในการกําหนดกฎ 

กติกา ระบบสิทธิ การจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนเองและมีกลไกสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน 

1.3 ลักษณะของสิทธิชุมชน (ฟาดาว คงนคร 2555: 25) 

1.3.1 อุดมการณของสิทธิชุมชน เปนอุดมการณเพ่ือความอยูรอดของชุมชน  

1.3.2 กระบวนการในการเกิดข้ึนของสิทธิชุมชนในแตละประเภท (ตามท่ีเกิดความ

ขัดแยงข้ึน) ไมไดเกิดจากความสัมพันธในเชิงพันธะสัญญา แตเปนผลท่ีเกิดจากกระบวนการภายใน

ของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีท่ีทดลองเรียนรู สั่งสมข้ึนมาเปนสวนหนึ่งของโครงสรางสังคมในระดับชุมชน

และในหลายกรณีท่ีมีการเลียนประสบการณและทําใหเกิดข้ึนซํ้าๆ ในทางความคิด 

1.3.3 ตั้งอยูบนสํานึกและความรับรูรวมกันของชุมชนเปนหลัก ดังนั้น จึงมักจะไม

ปรากฏในรูปของบันทึกท่ีเปนลายลักษณอักษร  

1.3.4 กลไกในการบังคับเปนไปโดยอาศัยวิธีการของแตละชุมชน ผานทางระบบ

ความสัมพันธในดานตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชน  

1.3.5 สิทธิชุมชนเปนความพยายามของชุมชนท่ีจะจัดความสัมพันธระหวางสมาชิก

ของชุมชนใหสอดคลองกับการกระทําท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดและมีทางเลือก  

1.3.6 สิทธิชุมชนเปนสิทธิท่ีมีเง่ือนไข ไมใชสิทธิเด็ดขาด ตองข้ึนอยูกับปจจัยท้ังหมดท่ี

มีอยูในชุมชน  

1.3.7 สิทธิชุมชนมักจะมีกลไกภายในชุมชนท่ีเกลี่ยทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ 

และใหโอกาสกับสมาชิกของชุมชน 

1.4 การเคล่ือนไหวของชุมชน 

  ไพสิฐ พาณิชยกุล (2547, อางถึงใน จตุพร หลาใจ 2550: 13-14) ใหทัศนะเรื่องของ

ยุทธศาสตรการเคลื่อนไหวสิทธิชุมชน วามี 4 ระดับ คือ  

1.4.1 ระดับวาทกรรม สรางความหมาย ความรู ความชอบธรรมใหแกแนวคิด

สิทธิชุมชน โดยท้ังนี้จะตองสรางวาทกรรมสิทธิชุมชนในความหมายกวางและหลากหลาย เพ่ือใหรัฐ

และสังคมยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรม อัตลักษณของทองถ่ิน ระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและ

เชื่อมโยงใหเห็นวาไมใชเรื่องเฉพาะชุมชนชายขอบ หรือมีแตเรื่องปาชุมชน แตเปนการสรางสถาบัน
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ทางสังคมของประชาชนท้ังเมืองและชนบทในการจัดการตนเอง และผลท่ีไดก็มิใชแคชุมชนของตน แต

เปนผลประโยชนรวมของสังคมดวย 

1.4.2 ระดับโครงสราง ผลักดันใหเกิดกลไก สถาบัน ในการจัดการทรัพยากรเพ่ือ

มาสนับสนุนการจัดการของชุมชนใหเปนรูปธรรม เพ่ือถายโอนทรัพยากรและผลประโยชนจากผู

ควบคุมทรัพยากรมากมาสูคนท่ีเขาถึงทรัพยากรไดนอย พัฒนาระบบยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพโดย

สังคมรวมตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายท่ีใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง และขับเคลื่อน

เพ่ือใหไดนโยบายและกฎหมายของรัฐท่ีจะสนับสนุนสิทธิชุมชนและยอมรับใหกลไกของชุมชนทองถ่ิน 

อันเปนกลไกทางสังคมไดดําเนินการอยางเปนอิสระและมีฐานะเปนกฎหมาย การไดมาซ่ึงโครงสราง

หลัก และมาตรการสนับสนุนกลไกของทองถ่ินพรอมกับพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน และ

สังคมใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

1.4.3 การเคล่ือนไหวระดับทองถิ่น ท้ังในดานวัฒนธรรม ฟนฟูสํานึก/อัตลักษณ

ทองถ่ิน โดยสนใจมิติของอํานาจศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) เชื่อมโยงกับอํานาจทางมิติทางเศรษฐกิจ 

การเมือง (Profane) การพัฒนาเครือขายตามภูมินิเวศ กลุมวัฒนธรรม กลุมอาชีพ สนับสนุนการ

เคลื่อนไหวภาคประชาชนในการตอสูกับการละเมิดสิทธิ และสนับสนุนชุมชนพัฒนาองคความรู

รูปแบบสถาบัน ระบบการจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคมของตนเอง เพ่ือเปนแบบอยางการ

ดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีเปนอิสระโดยมีองคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการสนับสนุน

ทางวิชาการและการผลักดัน 

1.4.4 ระดับความเช่ือมโยงกับกระแสภายนอก ภายใตสถานการณทุนนิยมเสรี

ในปจจุบันท่ีรัฐรวมกับทุนตางชาติเขาแยงชิงทรัพยากรในทองถ่ิน การเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิชุมชน

จะตองวิเคราะหเชื่อมโยงใหเทาทันสถานการณปจจุบัน และพัฒนารูปแบบการเคลื่อนไหวการสราง

กลไก สถาบันในการตอสูท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน ใหแนวคิดสิทธิชุมชนสามารถขยายพ้ืนท่ีทาง

สังคมไดมากข้ึน เพ่ือใหมีสถาบันทางสังคมหลายรูปแบบสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิชุมชน ท้ัง

พลังทางความคิดและการปฏิบัติการ ก็จะมีพลังในการปรับเปลี่ยนความสัมพันธทางอํานาจใหรัฐและ

ทุนออนตัว   

  อยางไรก็ตาม สิทธิชุมชนไมใชเรื่องของการไปคัดคานหรือวาขัดขวางการพัฒนา แต

คือพ้ืนฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ิมการมีสวนรวมและมีการแบงปนในสังคมท่ีเปนธรรมมากข้ึน 

มากกวาใหการพัฒนาคือการเพ่ิมตัวเลขทางเศรษฐกิจ (พรไทย ศิริสาธิตกิจ 2549: 36) 
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   อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (2547: 27-29) กลาวไววาการเคลื่อนไหวของประชาชนใน

อดีตไดมีการจัดรูปแบบไววา เปนการกอม็อบท่ีใชความรุนแรงและการกระทําอยางไมมีเหตุผล เชน 

การเดินขบวนตอตานรัฐบาล ตามการใหความหมายจากมุมมองของฝายรัฐ ความหมายอีกแบบหนึ่งท่ี

แตกตางจากแบบแรกคือ การมองวาการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนเกิดจากกลุมท่ีถูกเอารัด

เอาเปรียบในสังคม เชน ผูใชแรงงาน เกษตรกร เปนตน การรวมตัวและการแสดงออกในการประทวง

แบบสไตรค (Strike) ของสหภาพแรงงาน การยึดท่ีทําการของราชการหรือสํานักงาน (Occupation) 

การเดินขบวน (Demonstration) การทํางานแบบเตะถวง (Slow Down) หรือการยึดถนนขัดขวาง

การจราจร (Traffic Blocking) เปนการกระทําท่ีมีการวางแผนเพ่ือท่ีจะสรางอํานาจการตอรองใหรัฐ

จัดสรรทรัพยากรหรือแกไขปญหาความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงถือเปนมุมมองการใหความหมายของ

ฝายประชาชนท่ีเสียเปรียบในสังคม 

  ขณะท่ีมุมมองการเคลื่อนไหวของประชาชนจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 

มองวา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม (New Social Movements-NSM) เนนการสราง

บรรยากาศและเง่ือนไขแบบประชาธิปไตย เพ่ือสรางประชาสังคม (Civil Society) ท่ีเขมแข็ง ตื่นตัว ท่ี

ทีลักษณะการตอตานรัฐและระบบราชการ และตองการผลักดันใหประชาชนธรรมดามีบทบาทในพ้ืนท่ี

การเมืองมากข้ึน 

  Charles Tilly (1974, อางถึงใน อานันท กาญจนพันธุ 2544: 124-125) ไดเสนอวา

ความเปนชุมชนเกิดข้ึนในเมืองได ไมจําเปนตองอยูกับพ้ืนท่ีชนบท โดยข้ึนอยูกับเง่ือนไขหลายประการ 

ท่ีสําคัญคือ การมีสวนรวมกันในการควบคุมและจัดการทรัพยากร เม่ือตองเผชิญกับความขัดแยง

ภายนอก เชน การเคลื่อนไหวเพ่ือพิทักษสิ่งแวดลอมในเมืองของสังคมลานนา (Shin’ichi Shigetomi 

1992, อางถึงใน อานันท กาญจนพันธุ 2544: 124) การตอสูเพ่ือรักษาปาหนาหมูของหมูบาน ในนาม 

“ปาชุมชน” (ฉลาดชาย และคนอ่ืนๆ 2536, อางถึงใน อานันท กาญจนพันธุ 2544: 124) 

  การเคลื่อนไหวเหลานี้แสดงใหเห็นวา ความเปนชุมชนเปนศักยภาพในความสัมพันธ

ทางสังคมท่ีผลิตข้ึนใหมได ภายใตเง่ือนไขสําคัญ คือ ความขัดแยงในทรัพยากร เพราะความเปนชุมชน

วางอยูบนหลักการเก่ียวกับอํานาจในการจัดการทรัพยากรหรือการมีสวนรวม เม่ือถูกปฏิเสธ ชุมชนก็

จะรวมตัวกันเรียกรองสิทธิดังกลาว ซ่ึงอาจถือไดวาสิทธิชุมชนเปนสิทธิพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย

ท่ีตองการใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจใชทรัพยากร (อานันท กาญจนพันธุ 2544: 124-125) 
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  อีกท้ัง ยังบงบอกถึงความพยายามสรางคุณคาและจริยธรรมบางอยางข้ึนใน

สังคมไทย ใหวางอยูบนพ้ืนฐานของอุดมการณสําคัญ 2 ประการ ท่ีเชื่อมโยงกัน คือ ประการแรก 

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ท่ีแสดงออกผานความคิดเรื่องสิทธิ และ ประการท่ีสอง การแสดงความเปน

ตัวตน (Identity) ซ่ึงเปนอํานาจของกลุมท่ีไมยอมใหถูกกีดกันสิทธิ อุดมการณท้ังสองมีนัยเดียวกันกับ

ความคิดเรื่องสิทธิชุมชน เพ่ือสรางหลักประกันไมใหถูกกีดกันสิทธิและอํานาจท่ีพึงมีพึงไดของทุกกลุม

ใหมีสวนรวมในการกําหนดสถานภาพของตนเอง แทนท่ีจะใหผูอ่ืนกําหนดให (อานันท กาญจนพันธุ 

2544: 157-158) 

  อานันท  กาญจนพันธุ (2544: 246-250) สิทธิชุมชนจึงไมไดมีแตมิติดานคุณคาและ

ทุนทางสังคมเทานั้น แตตองมีความชอบธรรมดวย ซ่ึงตองสรางข้ึนมาจากความสัมพันธเชิงอํานาจ ท่ีมี

ลักษณะขัดแยงกันอยูตลอดเวลาเพราะเม่ือบริบททางสังคมเปลี่ยนไปก็ผลักดันใหตองปรับกฎเกณฑ

ใหมเพ่ือความสอดคลอง แมสังคมชนบทจะมีกฎเกณฑท่ีใชจัดการทรัพยากรอยูแลว แตก็ตองปรับตัว

อยูตลอดเวลาในลักษณะของ “การผลิตใหม” คือมีการนําออกมาปรับใชในลักษณะใหมหรือใน

ความหมายใหม เชน พิธีบวชปา ท่ีแตเดิมคือการกําหนดเปนเขตอภัยทานแตปจจุบันมีความหมาย

รวมถึงการพยายามสรางจิตสํานึกใหมใหกับคนในชุมชน พรอมกับการสรางวาทกรรมกับคนภายนอก

เพ่ือแสวงหาความชอบธรรมใหกับการจัดการใหมๆของชุมชน 

  สิทธิชุมชนตามความเชื่อในมิติของคุณคา จึงไมไดมีความหมายแคเพียงความเชื่อ

ดั้งเดิมเทานั้น แตหมายถึง คุณคาท่ีมีการเปลี่ยนผาน ผานกระบวนการผลิตความเชื่อเดิมมาใชใน

สถานการณใหม เพ่ือปรับตัวกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญ ในการปรับตัวนี้ชุมชนจะใหความสําคัญกับ

การมองสิทธิชุมชนในมิติของอํานาจมากข้ึน เพราะการท่ีจะรูวาชุมชนมีสิทธิอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับ

ความชอบธรรมของชุมชน ซ่ึงก็คือความพยายามท่ีจะบอกใหสังคมรับรูวาชุมชนนั้นเปนใคร พวกเขามี

ตัวตนอยางไรในสังคม ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการแสดง “อัตลักษณ” ของชุมชนและเปนความ

พยายามท่ีจะกําหนดความสัมพันธของชุมชนกับกลุมชนอ่ืนๆในสังคม อีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา อัต

ลักษณ ก็คือ พลังในการจัดการความสัมพันธทางสังคม อยางไรก็ตาม ชุมชน ไมไดจํากัดอยูแค 

ชาวบาน  หมูบาน แตยังรวมไปถึงหนวยทางสังคมอ่ืนๆ เชน กลุมผูติดเชื้อ HIV ในสลัม เปนตน ซ่ึงแต

กลุมก็พยายามสรางอัตลักษณของชุมชนรวมกัน เพราะอัตลักษณนั้นยังหมายถึง ความพยายามท่ีจะ

สรางความชอบธรรมใหสิทธิชุมชน บนพ้ืนฐานของความเปนมนุษย ท่ีชวยบงบอกถึงการดํารงอยูอยาง

มีตัวตนเปนหมูคณะ  
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  ฐานคิดในการแสดงอัตลักษณและตัวตนของกลุมชนตางๆในสังคม นั้นประกอบข้ัน

มาจากมิติท่ีหลากหลาย มีความซับซอนและมีพลวัต มีศักยภาพท่ีจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ัง

สิทธิชุมชนในมิติของคุณคารวมกันของชุมชนหรือทุนทางสังคมของทองถ่ิน โยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ิน

และจารีตกฎเกณฑไมไดหยุดนิ่ง เพราะระบบคุณคาท่ีถือเปนมาตรฐานทางศีลธรรมจะปรับเปลี่ยนไป

ตามบริบทของสังคมอยูเสมอ ผานการขัดแยงทางความคิดและวาทกรรม ดวยการเคลื่อนไหวตอสูขอก

ลุมชนตางๆในสังคม ซ่ึงจะผลักดันใหเกิดการผลิตระบบคุณคาและศีลธรรมข้ึนมาใหม 

ดังนั้น สิทธิชุมชนจึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจอัตลักษณ และหลังจากนั้นข้ึนอยู

กับความสามารถในการจัดการทรัพยากรของชุมชนท่ีตองอาศัยพลังของภูมิปญญา เพราะหากไมมี

ความรูท่ีจะใชทรัพยากร ก็จะทําใหชุมชนนั้นขาดความชอบธรรม จึงตองแสดงใหเห็นคนภายนอกเห็น

พลังทางปญญาทองถ่ินของชุมชน 

  ปยชาติ สึงตี (2556) มองวาสิทธิชุมชนยังเปนเพียงกฎหมาย มีปญหาในการนํามา

ตอสูเรียกรอง หนทางเดียวของการตอสูของชุมชนคือ การสรางความสัมพันธใหคนในชุมชนเปนหนึ่ง

เดียวกัน เพราะชุมชนเกิดพลังไดจากการรวมกันของชุมชนดวยความคิดและสํานึกเดียวกัน ประการ

ตอมาคือ ชุมชนตองมีความรู เพราะความรูเปนสวนสําคัญสําหรับการตอสูเรียกรองใหไดมาซ่ึงสิทธิ

ชุมชน ซ่ึงความรูสวนหนึ่งมาจากการทบทวนความรูท่ีมีอยูในชุมชน ฟนฟูจารีตประเพณีท่ีเคยมีอยูใน

ชุมชน จารีตการจัดการท่ีเคยใชในอดีต อาจตองใชเวลาในการตอสูเพ่ือใหเกิดสิทธิชุมชน 

1.5 สิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

1.5.1 ชวงกอนหนาและระหวางการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2540  

นับแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เม่ือป พ.ศ.2475 นั้น ไดมีการกําหนดใหรัฐเปนผูจัดการ

ทรัพยากรและใชประโยชนจากทรัพยากร (กนกวรรณ วงศกวี 2550, อางถึงใน พงศเสวก อเนกจํานง

พร และ นวพร ศิริบันเทิงศิลป 2555: 184) รวมถึงการกําหนดแผนการพัฒนาประเทศนั้นเริ่มตั้งแต

สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในป พ.ศ. 2493 ซ่ึงมีการจัดตั้ง สภาเศรษฐกิจแหงชาติ และตอมาไดมี

การปรับเปลี่ยนชื่อหนวยงานจนปจจุบันคือ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

โดยทําหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

 

 

   

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) (อุทัย ปริญญาสุทธินันท และคนอ่ืนๆ 2555: 9) ท่ี

มุงเนนการผลิตของชุมชน โดยใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผลิตเปนวัตถุดิบ จากเดิมท่ีผลิต

เพ่ือการยังชีพ เปนการผลิตเพ่ือการสงออกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังให

ความสําคัญกับการลงทุนดานอุตสาหกรรมมากกวาภาคการเกษตรและชนบท ภาครัฐจึงตองเตรียม

โครงสรางสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน แหลงน้ํา ระบบพลังงานสํารอง เปนตน จึงเปนชวงเวลาท่ี

กอใหเกิดการทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอมภายใตการจัดการทุกอยางโดยรัฐซ่ึงถืออํานาจเหนือ

ชุมชน ซ่ึงเปนความเชื่อของภาครัฐวาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย

หนวยงานของรัฐสวนกลางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เห็นไดจากการออกกฎหมายใหอํานาจกับรัฐ

จัดการมากข้ึนเรื่อยๆ เปนผลทําใหชุมชนไมสามารถใชฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได

เหมือนเดิม และกลายเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายท่ีรัฐตองเขาไปจับกุมหรือหามปราบ แตก็ไม

สามารถสกัดก้ันหรือหวงหามได เพราะคนในชุมชนยังคงอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญสําหรับดําเนินชีวิตตามประเพณีและความจําเปนเชนเดิม ดวย

สภาพการณดังกลาวกอใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐและชุมชนมากข้ึนในเรื่องของการจัดการ การ

บํารุงรักษาและการใชประโยชน 

และเม่ือกาวสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-

2544) จึงเริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาโดยเนนคนเปนศูนยกลางและใหความสําคัญกับการมีสวน

รวมของประชาชนมากข้ึน (อุทัย ปริญญาสุทธินันท และคนอ่ืนๆ 2555: 9, อางจาก

Termpittayapaisit, A. and Pha-em, T. 2009) และเริ่มมีแนวคิดใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในทองถ่ิน

นั้นๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ เพราะคนกลุมนี้มีความใกลชิดในฐานะผูอยูอาศัย ผูใช

ประโยชน ผูทําลาย และผูผูอนุรักษรักษา โดยอาศัยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีถายทอดจากรุนสูรุน ทําให

ชุมชนสามารถอนุรักษ คุมครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดดีกวาภาครัฐ (พงศเสวก อเนกจํานง-

พร และ นวพร ศิริบันเทิงศิลป 2555: 184) ประกอบกับเริ่มมีการพูดถึง “สิทธิชุมชน” เปนวาทกรรม

ท่ีถูกสรางข้ึนมาใหมเพ่ือให นิยามความหมายท่ีแสดงถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของชุมชนจากกรณีความ

ขัดแยงในการ จัดการปาชุมชนทางภาคเหนือ ซ่ึงเกิดการตอสูเรียกรองของชุมชนจนเปนผลสําเร็จ 

สุดทายแนวคิดนี้จึงไดรับการรับรองโดยการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ท้ังหมด 2 มาตรา คือ 

มาตรา 46 และมาตรา 56 (ขรรคเพชร ชายทวีป 2552, 93-94) 
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มาตรา 46 วาดวย 

   “บุคคลซ่ึงรวมตัวกันเปนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ 

การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

สวนมาตรา 56 ระบุวา 

  “สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการ

ไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมท่ีจะไม

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง 

ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังไดใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม และผูแทน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว 

ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

  สิทธิของบุคคลท่ีจะฟองหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน 

หรือองคกรอ่ืนของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีบัญญัติในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ยอม

ไดรับความคุมครอง” 

ขรรคเพชร ชายทวีป (2552: 94) ระบุวารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ท้ังสองมาตราได

รับรองสิทธิของ “ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม” ไว 2 ลักษณะ คือ (1) สิทธิในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีต

ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และ (2) สิทธิท่ีจะมีสวนรวม

ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลและยั่งยืน 

แตดวยขอความรั้งทายท่ีวา “ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด” ทําให รัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ยังมีปญหาในการนํามาบังคับใชเพ่ือแกปญหาขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน ดังท่ี Kanchanapan, A. 

(2008, อางถึงใน อุทัย ปริญญาสุทธินันท และคนอ่ืนๆ 2555: 7) ย้ําวา สิทธิชุมชนจะไมเกิดข้ึน ถา
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ชุมชนไดรับความเดือดรอนแลวไมสามารถฟองรองหรือรองเรียนปญหาได (อุทัย ปริญญาสุทธินันท 

และคนอ่ืนๆ 2555: 7) กลาวคือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 46 ศาลตีความคําวา “ท้ังนี้ ตามท่ี

กฎหมายกําหนด” ไปในทิศทางท่ีวา ยังไมมีกฎหมายใดมารับรอง “ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม” ตามท่ี

รัฐธรรมนูญระบุไว จึงทําใหชวงหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไมสามารถบังคับใชไดจริง 

(ในความเปนจริงคําดังกลาวระบุไวเพียงการตั้งขอสงวนเพ่ือกําหนดรายละเอียดหรือกําหนดขอบเขต

แหงการคุมครองในภายหลัง)  

1.5.2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ฉบับปจจุบัน) 

มาตราท่ีเก่ียวของกับสิทธิชุมชน ไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะในหมวดท่ี 3 สวนท่ี 

12 มาตรา 66 และมาตรา 67 ดังนี้ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 2556) 

มาตรา 66 วาดวย 

  “บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ยอมมี

สิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ 

และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังความหลากหลาย ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน” 

มาตรา 67 วาดวย 

  “สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษบํารุงรักษา 

และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครอง 

สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะ

ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง

ตามความเหมาะสม  

  การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผล กระทบตอชุมชนอยาง

รุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทํามิได เวนแตจะได

ศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคกรอิสระซ่ึง

ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการ
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การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการ

ดําเนินการดังกลาว  

  สิทธิของชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัตินี้ ยอม

ไดรับความ คุมครอง” 

ขรรคเพชร ชายทวีป (2552: 101-103) กลาววา บทบัญญัติดานสิทธิชุมชนของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ท่ีแตกตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2540 คือ 

1.  มาตรา 66 ไดขยายตัวผูทรงสิทธิจาก “ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม” ให

ครอบคลุมไปถึง “ชุมชน” และ “ชุมชนทองถ่ิน”  

2.  มาตรา 66 ไดจํากัดเนื้อหาของสิทธิในการอนุรักษหรือฟนฟู “ศิลปะหรือ

วัฒนธรรม” ใหแคบลงเปนสิทธิในการอนุรักษหรือฟนฟู “ศิลปวัฒนธรรม” อันดีของทองถ่ินและของ

ชาติ (รับรองสิทธิเฉพาะศิลปะท่ีเปนวัฒนธรรมเทานั้น) 

3. มาตรา 66 เพ่ิมเนื้อหาของสิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการ การ

บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนให

ครอบคลุมถึงการมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก “ความ

หลากหลายทางชีวภาพ”  

4. มาตรา 66 และมาตรา 67 วรรคแรกและวรรคสองไดตัดถอยคํา “ท้ังนี้ 

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” เพ่ือลดปญหาการใชและการตีความเรื่องสิทธิชุมชน และยังสามารถท่ีจะใช

สิทธิข้ันพ้ืนฐานตามท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรองและคุมครองไวไดทันที 

5. มาตรา 67 วรรคแรกตอนตน ไดเพ่ิมเนื้อหาของ สิทธิของบุคคลท่ีจะมี

สวนรวมกับรัฐและชุมชนใน “การบํารุงรักษา และการไดประโยชน” จากทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพแลว ยังรวมถึงการใหสิทธิ “การอนุรักษ” ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพดวย 
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6. มาตรา 67 วรรคแรกตอนทาย ไดบัญญัติใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนดวย

การคุมครองสิทธิของบุคคล ตองเปนการคุมครองท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง “ตามความเหมาะสม” 

7. มาตรา 67 วรรคสองไดขยายเนื้อหาการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ี

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทางดาน“ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ” จะตอง

ดําเนินการเชนเดียวกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง

ทางดาน “คุณภาพสิ่งแวดลอม” คือ  

(ก) มีการประเมินผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน  

(ข) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

(ค) มีผูแทนองคกรอิสระดานสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัด

การศึกษาดานสุขภาพเพ่ิมเติมข้ึนในองคกรอิสระซ่ึงเปนใหความเห็นประกอบในการดําเนินโครงการ

หรือกิจกรรม จากเดิมท่ีมีเพียงผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ี

จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 

8. มาตรา 66 วรรคทายไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเก่ียวกับ 

(ก) การรับรองสิทธิของ “ชุมชน” ท่ีจะฟองหนวยงานราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐอ่ืนเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี

รัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิของชุมชนเอาไว จากเดิมท่ีรับรองเพียงสิทธิของ “บุคคล” ท่ีเปนปจเจก

บุคคล  

(ข) จํากัดการรับรองสิทธิในการฟองไวเฉพาะการฟองหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐเฉพาะท่ีเปน “นิติบุคคล”

เทานั้น จากเดิมท่ีรับรองสิทธิในการฟองไวโดยไมจํากัดเฉพาะหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือ องคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปน “นิติบุคคล” เทานั้น 

หากพิจารณาบทบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ อาจกลาวไดวา สิทธิ

ชุมชนบัญญัติข้ึนมาเพ่ือคุมครองสิทธิของ บุคคลท่ีรวมกันเปนชุมชน รวมท้ังสิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวน

รวม กับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและไดประโยชนจาก ทรัพยากรธรรมชาติ การรับรองสิทธิ
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ดังกลาวเปนการคุมครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมๆ ไปกับการคุมครองภูมิปญญา

ทองถ่ินหรือคุมครองวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติใหสามารถดํารงชีวิตอยูได

อยางสมดุลและยั่งยืนตามธรรมชาติตลอดไป (ฟาดาว คงนคร 2555: 39) 

ผูศึกษาเห็นวาแนวคิดสิทธิชุมชน เปนแนวคิดท่ีใหประชาชนในแตละชุมชนมีสิทธิเขามารวม

จัดการ ดูแลปกปอง หรือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมของแตละชุมชน ซ่ึงเกิดจากการไดรับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา

ท่ีอาจสงผลใหชุมชนลมสลาย สมาชิกในชุมชนอยูอยางกระจัดกระจาย สูญเสียจิตวิญญาณท่ีมีรวมกัน 

ความผูกพันจางหายไป รวมท้ังเรื่องราว องคความรู ภูมิปญญาท่ีสืบทอดมาจากรุนสูรุนอาจสูญหายได

เชนกัน รายการท่ีผูศึกษาจะผลิตสะทอนใหเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวท่ีมีความหลากหลายของ

ชุมชน ตั้งแตการสรางวาทกรรมเพ่ือสรางความชอบธรรมใหภาครัฐและสังคมรับรู นําไปสูการสราง

แนวรวม แสวงหาความรวมมือ พัฒนาใหสิทธิชุมชนมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพมากข้ึน จนถึง

ระดับของการใชอัตลักษณแตละทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของตนเอง หรือการใชชองทาง

การเผยแพรขอมูลขาวสารของชุมชนผานทางสื่อสังคมออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ และเสนอ

การดําเนินงานและผลท่ีไดจากการใชสิทธิชุมชนตามกฎหมาย เพ่ือใหทุคนรูจักและเขาใจสิทธิชุมชน 

สรางความเขมแข็งใหกับภาคชุมชนตอไป 

 

2. แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 

2.1 ความหมาย 

ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและ

การเมือง ในอดีตการมีสวนรวมของประชาชนมักหมายหมายถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

ในทางการเมือง โดยใหความสําคัญกับการไปใชสิทธิ เลือกตั้ง ซ่ึงเปนไปตามหลักการของ 

“ประชาธิปไตยแบบตัวแทน” ท่ีประชาชนเปนผูเลือกผูแทนหรือตัวแทนเปนผูตัดสินใจและแกปญหา

ของตน แตปจจุบันสังคมมีความสลับซับซอน ความคิดเห็นและความตองการของประชาชนมีความ

หลากหลาย ทําใหการมีสวนรวมโดยผานตัวแทนมีขอจําหักและไมมีหลักประกันวาการตัดสินใจของ

ตัวแทนจะตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน สังคมจึงเริ่มใหความสําคัญกับระบบ 

“ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” ซ่ึงเปนระบบท่ีประชาชนสามารถเลือกตัวตัวแทนเขาไปปกครองและ
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บริหาร ยังมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลท่ีจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน ดังท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ท่ีทําใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน

กวางข้ึนและครอบคลุมไปถึงการรวมรับรู รวมใหความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจของหนวยงาน

ภาครัฐและรวมสนับสนุนติดตามการทํางานของภาครัฐ เพ่ือทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึนและไดรับ

การสนับสนุนจากประชาชน (อรทัย กกผล 2549: 8) 

ปทมา สูบกําปง นักวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา ไดรวบรวม

ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไวในเอกสาร “การมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยใน

รอบทศวรรษท่ีผานมา สภาพปญหาและความทาทายในอนาคต” วาการมีสวนรวมของประชาชน 

(Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการ

บริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมท้ัง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะ

สงผลกระทบตอ วิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ให

คําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติรวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน (คนึงนิจ 

ศรีบัวเอ่ียม และคณะ 2545, อางถึงใน ปทมา สูบกําปง 2552: 5) 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551, อางถึงใน ปทมา สูบกําปง 2552: 5) ใหความหมาย

วาการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดง

ทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมท้ังมีการนา

ความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548, อางถึงใน ปทมา สูบกําปง 2552: 5) 

กลาวถึงการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมวาเปนการเปดโอกาสใหประชาชนได

แสดงทัศนะ และมีสวนในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ท่ีจะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเอง 

นอกจากจะชวยใหการตัดสินใจของผูเสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกับปญหา

และความตองการของประชาชนมากยิ่งข้ึนแลว ยังเปนการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลใหมี

ความโปรงใส (transparency) ตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน 

(responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคําถามของประชาชนได 

(accountability) อีกดวย ซ่ึงเทากับเปนการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณ

มากยิ่งข้ึนอีกดวย 
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เจมส แอล. เครยตัน (James L. Creighton 2005, อางถึงใน วันชัย วัฒนศัพท และ

คนอ่ืนๆ 2551: 3) อธิบายความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไววา เปนการรวบรวมขอกังวล 

ความตองการและคานิยมของประชาชนอยูในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลหรือเอกชน เปนการ

ปฏิสัมพันธของท้ังสองฝายเพ่ือการตัดสินใจท่ีดีและไดรับการสนับสนุนจากประชาชน  

ชินรัตน สมสืบ (2539: 49) มองวาการมีสวนรวมนั้นไมควรใชการบังคับหรือกอตั้งโดย

รัฐ แตตองเกิดจากการตระหนักและตัดสินใจของชาวบานเอง รัฐเปนเพียงผูสนับสนุนและสรางปจจัย

ตางๆท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดการมีสวนรวม รวมถึงสื่อเผยแพรท่ีสรางความเขาใจใหแกประชาชน การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตองเปนไปตามแนวทางท่ีวัฒนธรรมชุมชนตองการ  

นอกจากนี้ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551, อางถึงใน ปทมา สูบกําปง 2552) ได

นําเสนอเง่ือนไขของการมีสวนรวมของประชาชน วาตองมีอิสรภาพ โดยท่ีตองเขารวมโดยสมัครใจ มี

ความเสมอภาคในการเขารวมกิจรรม และผูเขารวมตองมีความสามารถคือมีความเขาใจในเรื่องนั้นๆ 

ซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชนจะมีประสิทธิผลไดตองประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้  

1. ขอมูลจากประชาชนสงผานไปยังผูเสนอนโยบาย หรือโครงการ เพ่ือใหผูท่ีจะ

กําหนดนโยบายหรือผูท่ีจะเสนอโครงการนั้นๆ ไดทราบถึงธรรมชาติและแนวคิดของสังคม  

2. ขอมูลทางเทคนิคเก่ียวกับเรื่องท่ีเปนประเด็นสนใจจากผูเสนอโครงการสงผาน

ไปยังประชาชน  

3. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความเชื่อระหวางประชาชนกับผูกําหนด

นโยบาย หรือผูเสนอโครงการหรือระหวางประชาชนดวยกันเอง  

4. ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนผูสนใจจะตองไดรับการนําเขาสู

กระบวนการตัดสินใจ 

2.2 ระดับของการมีสวนรวม 

เจมส แอล. เครยตัน (James L. Creighton 2005, อางถึงใน วันชัย วัฒนศัพท และ

คนอ่ืนๆ 2551: 3) อธิบายไววาการมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีมีความตอเนื่อง จึงมีประเภทของการ

มีสวนรวมไมจํากัด แตมี 4 ประเภทสําคัญ คือ  
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2.2.1 ใหขอมูลแกประชาชน เปนองคประกอบสําคัญของการมีสวนรวมของ

ประชาชนท่ีมีประสิทธิผล ถาประชาชนไดรับขอมูลท่ีสมบูรณ เปนขอเท็จจริง เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการ

ตัดสินใจ 

2.2.2 รับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยผานกลไกของการทําประชา

พิจารณ ท่ีประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ กับ การเพ่ิมการเขาถึงขอมูล

ขาวสาร เชนรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เปนตน ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ

ตัดสินใจ กรณีท่ีขาดการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบอ่ืนๆ 

2.2.3 มีสวนรวมในการแกปญหา เปนความพยายามท่ีจะสรางระดับของการ

ยอมรับระหวางรัฐและประชาชนท่ีประชาชนจะเขามาชวยพิจารณาทางเลือกประเมินเกณฑตางๆ เพ่ือ

ใชประกอบการตัดสินใจ  

2.2.4 พัฒนาหาขอตกลงรวมกัน (ลอเรนซ ซัสคิณ 1999: 6, อางถึงใน วันชัย 

วัฒนศัพท และคนอ่ืนๆ 2551: 3) เปนกระบวนการแสวงหาฉันทามติท่ีทุกฝายยอมรับได โดยเฉพาะผู

มีสวนไดสวนเสียท้ังหมดเทาท่ีจะมากได 

2.3 ประโยชนของการมีสวนรวม 

เจมส แอล. เครยตัน (James L. Creighton 2005, อางถึงใน วันชัย วัฒนศัพท และ

คนอ่ืนๆ 2551: 3) ใหทัศนะเก่ียวกับประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชนจากประสบการณของ

ตนเองวา  

2.3.1 ชวยใหคุณภาพของการตัดสินใจดีข้ึน ประชาชนเขาใจวัตถุประสงคและ

ความตองการของโครงการ อีกท้ังสรางทางเลือกใหมๆใหกับโครงการ เพราะประชาชนมีขอมูลสําคัญ

เก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีหรือความเปนอยู 

2.3.2 ใชตนทุนและลดความลาชาลง การตัดสินใจฝายเดียวของรัฐมีความ

รวดเร็วแตอาจเพ่ิมปญหา ความขัดแยง เชน การฟองรอง การตอตาน เปนตน ยิ่งทําใหรัฐเสียเวลา

และคาใชจายเพ่ิมข้ึน กลับกันถารัฐใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตน ซ่ึงประชาชนอาจใช

เวลาตัดสินใจเพ่ิมข้ึน แตจะชวยใหการดําเนินการของรัฐหลังจากนี้รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย 

2.3.3 การสรางฉันทามติ เปนขอตกลงรวมกันระยะยาวจากท้ังกลุมประชาชนท่ี

มีความเห็นตางกัน และยังชวยสรางความชอบธรรมตอการตัดสินใจของรัฐบาล 
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2.3.4 การนําไปปฏิบัติงายข้ึน เม่ือประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจแลว ประชาชน

จะสนับสนุนอยางเต็มท่ี 

2.3.5 การหลีกเล่ียงการเผชิญหนาท่ีเลวรายท่ีสุด การมีสวนรวมจะชวยใหฝาย

ท่ีมีความเห็นแตกตางกัน เชามารวมพูดคุย เสนอความตองการของกลุม ซ่ึงชวยลดการเผชิญหนาหรือ

ความขัดแยงลงได 

2.3.6 การคงไวซ่ึงความนาเช่ือถือและความชอบธรรม การมีสวนรวมทําให

ประชาชนรับรูถึงเหตุผลของการตัดสินใจ วามีความโปรงใสนาเชื่อถือหรือไม 

2.3.7 การพัฒนาภาคประชาสังคม นอกจากประชาชนจะรับรูกระบวนการ

ตัดสินใจของภาครัฐแลว ยังเปนการบมเพาะการเรียนรูท่ีจะสรางอํานาจการตอรองกับผูอ่ืน และ

เรียนรูการทํางานการแกปญหารวมกันระหวางกลุมตัวแทนตางๆ 

2.3.8 การคาดการณความกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เปนผลมาจาก

การทํางานของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตระหนักตอมุมมองของประชาชนจากการเขามาใกลชิดหรือทํางาน

รวมกับประชาชน อาจมีผลตอการตัดสินใจหนวยงานรัฐ 

ผูศึกษาเห็นวา แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน เปนแนวคิดท่ีใหภาครัฐหรือภาคเอกชน

ตองใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย ตามระดับของการมีสวนรวม ท้ังนี้จะชวยใหภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนมีกระบวนการตัดสินใจท่ีดีข้ึน เกิดประโยชนสูงสุดกับท้ังสองฝายและชวยลดความขัดแยงท่ี

อาจจะเกิดข้ึน ดังนั้นแนวคิดนี้จะชวยใหมองภาพระดับของการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเกิดข้ึนจริง

ในแตละชุมชนชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมถึงปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากสาเหตุใด 

 

3. แนวคิดการผลิตสารคดีเชิงขาว 

3.1 แนวคิดเรื่องขาว 

3.1.1 ความหมายของขาว สุภา ศิริมานนท (อางถึงใน สรชัย กมลลิ้มสกุล 2546: 

28) กลาววา 

1) ขาว คือ เรื่องราวอะไรอยางหนึ่ง ซ่ึงประชาชนจะตองพูดถึง ถายิ่งเปน

เรื่องราวท่ีชวนใหผูคนอยากจะแสดงความเห็นมากเทาไร ก็แปลวามันยิ่งมีคุณคามากข้ึนเทานั้น 
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2) ขาว คือ เหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนใหมๆสดๆ ถูกถวนและใหภูมิปญญา นารู

เห็น หรืออาจจะไดแกการคนพบตางๆ อาจจะเก่ียวกับทรรศนะตางๆ และอาจจะไดแกเรื่องราวชนิด

ตางๆซ่ึงกระทบกับประชาชนคนอาน 

3) ขาว คือ ขอเท็จจริง สาระสําคัญเก่ียวกับการเกิดข้ึนของเหตุการณบางอยาง 

หรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเก่ียวกับการคิด ซ่ึงทําใหผูคนสนใจ เนื่องจากมีผลกระทบ หรือมีอิทธิพลตอ

ชีวิตของผูคน หรือมีอิทธิพลตอความอยูเย็นเปนสุขของผูคน 

ดังนั้น ขาวจึงหมายถึง รายงานเหตุการณหรือเรื่องราวท่ีนาสนใจ มิใชเพียงเหตุการณ

หนึ่งเหตุการณใดเทานั้น แตขาวจะเปนเรื่องราว มีคนรายงานใหเราทราบสาระสําคัญของขาว ตอง

เปนรายงานของเหตุการณปจจุบันท่ีผูสื่อขาวและบรรณาธิการเห็นพองตองกันวา ประชาชนควร

รับทราบเหตุการณหรือเรื่องราวนั้นๆ (มาลี บุญศิริพันธ 2537: 65, อางจาก ปภาวรินทร สังฆพรหม 

2553: 19)  

แตในปจจุบัน คําจํากัดความของ “ขาว” รวมความไปถึงเรื่องราวและสถานการณท่ี

กําลังเปนอยู สถานการณเหลานั้นอาจจะยังไมไดเกิดเปนเหตุการณอยางชัดแจง แตก็มีผลกระทบตอ

ความรูสึกนึกคิดและทัศนคติของประชาชน ขาวจึงหมายรวมถึงการทําหนาท่ีบอกกลาวเตือน

ประชาชนใหระวังและเขาใจในสิ่งท่ีปรากฏอยู ซ่ึงอาจเกิดเปนเหตุการณตอไป  

3.1.2 ความหมายของขาวโทรทัศน  

ดวงทิพย วรพันธุ (2525: 1, อางถึงใน ทรงยศ จิตตวิริยานุกูล 2553: 24) ไดให

ความหมายของขาวโทรทัศนวา ขาวสารท่ีเกิดข้ึนจริงใหมนาสนใจ และมีผลกระทบตอสาธารณชน 

โดยรายการขาวโทรทัศนจะประกอบดวย ขาวท่ีมีเนื้อหาโดยรวม สรุปเหตุการณท่ีเกิดข้ึนนั้นวาเปน

เหตุการณอะไร เกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือไร อยางไร และทําไมเหตุการณจึงเกิดข้ึน ซ่ึงเจาหนาท่ีฝายขาวของ

สถานีโทรทัศนตองสามารถสื่อขาว รายงานขาว ถายภาพและภาพยนตร บันทึกภาพไดเพ่ือจัดทํา

รายการขาวในประเทศ ขาวตางประเทศ ขาวกีฬา และการวิเคราะหขาว ซ่ึงออกอากาศในรูป

ภาพยนตร ภาพ การอานขาว และการอานขาวประกอบภาพยนตรหรือภาพ 

สรรพสิริ วิริยศิริ (อางถึงใน ทรงยศ จิตตวิริยานุกูล 2553: 24) กลาววาเปนการ

รายงานดวยภาพและเสียงท่ีผานการเรียบเรียง ตัดตอ ไวแลว เพ่ือใหผูชมวิเคราะหตัดสินใจขอมูลท่ี

ไดรับหรือนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
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3.1.3 องคประกอบของขาวโทรทัศน (Television News Elements) การ

พิจารณาคัดเลือกขาวนั้น มีองคประกอบหลายอยาง เชนเดียวกับองคประกอบของขาวหนังสือพิมพ 

แตโดยท่ัวไปขาวโทรทัศนมักจะใหความสําคัญกับองคประกอบใดประกอบหนึ่งใน 3I + V คือ Impact 

Interest information และ Visual (ปภาวรินทร สังฆพรหม 2553: 22-23, อางจาก นาฎยา ตนา

นนท 2546) 

Impact หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ท่ีมีตอชีวิตความเปนอยูของ

ผูชมไมวาจะเปนเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือตอคนจํานวนมาก เชน ราคาสินคาเกษตร การข้ึนราคา

น้ํามันเชื้อเพลิง การทุจริตการเลือกตั้ง ส.ว. เปนตน ซ่ึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอาจจะมีผลกระทบทางตรง

หรือทางออมก็ได และยิ่งปริมาณถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีจํานวนมาก ก็ยิ่งจะทําใหขาวนั้นไดรับความ

สนใจมากข้ึน 

Interest หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวทําใหคนสนใจ กลายเปนประเด็น

พูดคุยสนทนา โดยท่ัวไปมักจะเปนเหตุการณท่ีทําใหผูชมลืมนึกถึงปญหาตัวเอง หรือสิ่งท่ีเก่ียวของกับ

ตนเองในชีวิต ประจําวัน เชน พระเอกละครในโทรทัศนประสบอุบัติเหตุแลวรอดชีวิต นักกีฬาวิ่ง

ทางไกลเพ่ือแกบน ผูหญิงท่ีอางวามีความสัมพันธกับนายกรัฐมนตรีบุกทําเนียบ เปนตน ซ่ึงเหตุการณ

เหลานี้ไมมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนโดยท่ัวไป แตบางเหตุการณก็มีท้ังความ

นาสนใจ และมีผลกระทบในเรื่องเดียวกัน เชน ผูหญิงไดรับเลือกเปนกํานัน เปนผูวาราชการจังหวัด

หรือนายกรัฐมนตรี ขาวนี้ก็จะไดรับความนาสนใจมากกวาขาวท่ีผูชายไดรับการคัดเลือก เพราะโดย

ปกติผูชายมีโอกาสไดรับเลือกเปนในตําแหนงเหลานี้อยูจํานวนมาก แตการท่ีผูหญิงไดรับการเลือกให

ทํางานในตําแหนงเดียวกับผูชาย ก็สะทอนถึงความเสมอภาค ความสามารถท่ีผูหญิงไดรับการยอมรับ

จากสังคมมากข้ึน 

Information หมายถึง รายการขาวโทรทัศน สามารถนําเสนอขอมูลท่ีผูชม

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดดีกวาสื่อประเภทอ่ืน เพราะสามารถนําเอาภาพของเหตุการณจริง

มานําเสนอได เชน วิธีการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปในซุปเปอรมาเก็ต ซ่ึงมาตรการสอบวาไมสะอาดมี

สารปนเปอน วิธีการประหยัดน้ํามันในภาวะท่ีน้ํามันมีราคาแพง วิธีปองกันโรคไขเลือดออกท่ีระบาดใน

ฤดูฝน เปนตน 

Visual หมายถึง ภาพขาวโทรทัศนท่ีดีสามารถทําใหผูชมเห็นและเขาใจ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาอันสั้น เพราะภาพท่ีดีเพียงภาพเดียว สามารถสื่อความหมายแก

ผูชมไดดีกวาคําพูดท่ียืดยาว 
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3.1.4 ข้ันตอนในการผลิตขาวโทรทัศน Bruce Garrison (อางถึงใน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร 2553: 16) กลาววา แมโดยพ้ืนฐานการทําขาวในทุกๆ สื่อจะมี

ข้ันตอนโดยรวมท่ีคลายกัน แตดวยธรรมชาติของสื่อท่ีมีความแตกตางกัน ทําใหการทํางานของนักขาว

ในแตละสื่อจะตองมีทักษะบางอยางท่ีแตกตางกันดวย ขาวโทรทัศนจึงเปนขาวท่ีนําเสนอดวยภาพและ

เสียง ท้ังสองอยางนี้เปนองคประกอบสําคัญท่ีนักขาวจะตองคํานึงถึงอยูเสมอในการทําขาวในแตละ

ข้ันตอน เพราะหากสามารถผลิตขาวโดยมีภาพและเสียงท่ีเหมาะสมกับเนื้อขาวแลว ก็จะทําใหขาวมี

ความสมบูรณยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ข้ันตอนการทําขาวโทรทัศนนั้น David Keith Cohler (1985, อางถึงใน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร 2553: 16) ไดกําหนดไวดังนี้  

3.1.4.1 ข้ันวางแผน หลังจากไดประเด็นขาวแลว ตองกําหนดสิ่งตางๆ ตอไปนี้  

- กําหนดเสนตายของการหาขอมูล เพ่ือใหทันกับชวงเวลาท่ีตองออกอากาศ 

- กําหนดแหลงท่ีมาของขอมูล ท้ังเอกสาร สื่ออ่ืนๆ หรือจากบุคคล   

- ขอมูลท่ีพบบอกขอเท็จจริงหรือความเห็น (5Ws+1H)  

- ใชภาพประกอบขาวใดบางและหาไดจากท่ีใด 

3.1.4.2 ข้ันตอนการเสาะหาและรวบรวมขอมูล จากเอกสารหรือจากฐานขอมูล

ตางๆ รวมท้ังการสังเกตการณดวยเทคนิคตางๆ และมีลักษณะการหาขาวท่ีแตกตางจากสื่ออ่ืนๆ 

Cohler (อางถึงใน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร 2553: 17) ระบุวามี 2 ประการ คือ  

1) การสัมภาษณผานจอโทรทัศน ท่ีถือวาเปนหัวใจของการทําขาว เพราะ

การใหสัมภาษณของแหลงขาวผานจอโทรทัศนเปนเหมือนการพูดคุยกับประชาชนโดยตรง ผูชม

คาดหวังวาจะไดเห็นและไดยินแหลงขาวพูดในสิ่งท่ีตนไมไดเห็น และหลายครั้งการสัมภาษณทาง

โทรทัศนเปนการแสดงใหเห็นความคิด บุคลิกทาทาง อารมณของแหลงขาว ใหประชาชนตัดสินใจได

วาสิ่งท่ีแหลงขาวพูดนั้นนาเชื่อถือหรือควรสนับสนุน Creamer Keirstead และ Yoakum (1996) 

เสนอสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการสัมภาษณแตละครั้งได ดังนี้ 

- เตรียมกลอง ไมโครโฟน อุปกรณดานแสง เพ่ือคุณภาพงานท่ีดี  

- มุมกลองในการสัมภาษณ เพ่ือใหการสัมภาษณนาติดตาม เชน 

ตําแหนงของแหลงขาวควรอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมของจอ (Framing) โดยท่ัวไปจะวางตําแหนง

แหลงขาวไว 2 ใน 3 จากทางซายหรือขวาของจอ เพ่ือใหความรูสึกวาแหลงขาวสนทนากับเราอยู 
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ขนาดภาพท่ีเหมาะสม การตัดภาพแบบ Cutaway ได สลับภาพผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณหรือท้ัง

สองฝาย  ระวังไมใหขามแกนของภาพ (Angle or Point of View) ซ่ึงจะทําใหฝนความรูสึกของผูชม 

และควบคุมความตอเนื่องของภาพ (Continuity)  

2) การแสดงกิริยาทาทางในการสัมภาษณของผูสัมภาษณเองตองเหมาะสม 

การแสดงทาทางท่ีจริงจังข้ึนในบางคําถาม จะทําใหผูใหสัมภาษณและผูชมทราบวาเปนคําถามสําคัญ 

หรือตองการคําตอบท่ีชัดเจนข้ึน ทาทางท่ีนาเชื่อของนักขาวจะสนับสนุนการสัมภาษณใหสมบูรณ

ยิ่งข้ึน  

3.1.4.3 ข้ันแปลงขอมูลใหเปนขาว คือการเขียนบทสําหรับขาวโทรทัศน โดย

เขียนเพ่ือใหผูชมทราบเนื้อหาของขาวและชมภาพท่ีเรานํามาใชประกอบ ภายใตระยะเวลาไมมาก มี

กําหนดแนนอน เม่ือนําเสนอออกไปนั้นผูชมจึงหวังขาวท่ีสั้น กระชับ เขาใจไดงายและเร็ว ชัดเจนท้ัง

ประเด็นและการใชภาษา เพราะขาวโทรทัศนไมเหมือนกับขาวหนังสือพิมพท่ีจะเปดโอกาสใหผูอาน

ยอนกลับมาอานใหมได ขาวท่ีเขียนออกมาตองสะดวกและงายสําหรับผูประกาศท่ีจะนําไปอาน นําไป

ลงเสียง หรือฝายผลิตนําไปใชเปนหลักในการตัดตอ 

 สวนรูปแบบของการเขียนขาวโทรทัศน Bruce Garrison (อางถึงใน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร 2553: 19) กลาววา บทท่ีนิยมใชคือ “บทแบบก่ึงสมบูรณ (Semi-

Complete Script)” ซ่ึงเปนบทท่ีไมไดบอกรายละเอียดของภาพ อยางเชน มุมกลองหรือขนาดของ

ภาพ แตจะบอกเพียงวาเปนภาพอะไรบาง ในสวนของคําบรรยาย หากเปนขาวท่ีตองอานโดยผู

ประกาศขาวท้ังหมด จะมีคําบรรยายท้ังหมด หากมีเสียงสัมภาษณใหเขียนเฉพาะประโยคเริ่ม และ

ประโยคทายของคําสัมภาษณ พรอมระบุเวลาเริ่มและจบเสียงสัมภาษณดวย  

 การเขียนบทสําหรับขาวโทรทัศน จะแบงหนากระดาษออกเปน 3 คอลัมนหลักๆ 

คือ ภาพ เสียง และเวลา ซ่ึงท้ัง 3 สวนนี้จะมีความสัมพันธกัน ภาพขาว และเสียง หรือคําบรรยายตอง

สอดคลองกัน ขณะเดียวกันตองใหภาพและเสียงปรากฏพรอมกันในแตละชวงเวลาอยางถูกตอง หากมี

การปลอยเสียงสัมภาษณ ในเนื้อขาวตองระบุชื่อ ตําแหนงของแหลงขาวไวดวย ตองบอกรายละเอียด

ของการปลอยเสียงสัมภาษณวา ปลอยท่ีเวลาใดของเทป เริ่มท่ีประโยคใด ปลอยเสียงสัมภาษณนาน

เทาไร ถาแหลงขาวใหสัมภาษณโดยใชภาษาชัดเจน ไมกํากวม เขาใจงาย ใหใชการปลอยเสียง แตถา

สิ่งท่ีแหลงขาวกลาวไมชัดเจน แตนักขาวมีความเขาใจ สามารถใชวิธีถายทอดแทน (Paraphrasing) 

โดยไมตองปลอยเสียงแหลงขาวได แตตองระบุท่ีมาของแหลงขาวดวย ท้ังนี้ขาวโทรทัศนเปนการเอา
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ภาพท่ีถายแยกกันมารอยเรียงใหเปนเรื่องราว การตีความภาพท่ีเรียงกันไวนั้นยอมข้ึนอยูกับวิธีการ

และบริบทของภาพ สิ่งท่ีสําคัญคือตองยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณ และไมบิดเบือนความจริง  

3.1.4.4 ข้ันตอนการผลิตออกมาเปนขาว นําเนื้อหาท่ีรวบรวมมาเขียนเปนบท

โทรทัศนและรอยเรียงภาพใหสอดคลองกับเนื้อหา หลังจากนั้นจึงนําไปลงเสียงและตัดตอดวยตนเอง 

หรือชางภาพ หรือฝายผลิตเปนคนดําเนินการ ซ่ึงนักขาวตองติดตามการผลิตขาวของตนอยางใกลชิด 

ท้ังชวงท่ีตัดตอและตัดตอเสร็จเรียบรอยแลวใหพรอมมากท่ีสุดกอนออกอากาศ เพ่ือใหเห็นสิ่งท่ี

ตองการนําเสนอตอประชาชนจริงๆ   

3.1.5 ภาพในรายการขาวโทรทัศน 

โทรทัศนมีขอไดเปรียบกวาสื่อมวลชนประเภทอ่ืน เพราะสามารถนําเสนอท้ังภาพ

และเสียงไดในเวลาเดียวกัน ภาพในรายการขาวโทรทัศนประกอบดวย (ปภาวรินทร สังฆพรหม 2553: 

23-24, อางจาก นาฎยา ตนานนท 2546) 

3.1.5.1. ผูอานขาว (News Caster) ปจจุบันผูท่ีทําหนาอานขาวตอง

สามารถทําหนาท่ีของผูสื่อขาวไดดวย คือ สามารถรายงานเหตุการณถายทอดสดไดทันที คุณสมบัติ

ของผูอานขาวโทรทัศนจึงมีขอบเขตท่ีกวางข้ึน คือ 

- Authority ซักถามแหลงขาวและเชื่อมโยงขาวแตละขาวใหนาสนใจ 

- Credibility มีความนาเชื่อถือของสื่อมวลชนและรอบรูเรื่องขาว 

- Personality มีบุคลิกภาพดึงดูดความสนใจ มีชีวิตชีวา 

- Good voice มีคุณภาพเสียงท่ีชัดเจน 

- Good look มีหนาตาดี ยิ่งดึงดูดความสนใจของผูชม 

3.1.5.2. การถายทอดเหตุการณท่ีเปนขาว โทรทัศนมีขอไดเปรียบท่ี

สามารถถายทอดใหผูชมไดเห็นความเคลื่อนไหวตางๆ ในขณะท่ีเกิดเหตุการณนั้นข้ึน ผานการใชรถ

ถายทอดเคลื่อนท่ี (Outside Broadcasting- O.B.) ออกไปถายภาพยังท่ีเกิดเหตุ และสงสัญญาณกลับ

เขามายังสถานีดวยเครื่องไมโครเวฟ หรือดาวเทียม (Satellite)  
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3.1.5.3. การใชเทปโทรทัศน เม่ือมีกลองถายวิดีโอและบันทึกเทป การ

ถายภาพยนตรขาวจึงรวดเร็วข้ึน เพราะข้ันตอนการตัดตอในเครื่องตัดตออิเล็กทรอนิกสสามารถทําได

อยางรวดเร็ว และภาพมีความคมชัด 

3.1.5.4. ภาพนิ่ง ปกติภาพนิ่งยอมไมดึงดูดความสนใจของผูชมไดเทากับ

ภาพเคลื่อนไหวแตบางครั้งก็จําเปนตองใชภาพนิ่งในการรายงานขาว เนื่องจากไมไดเคยบันทึกไว เปน

ภาพในหนังสือ เปนตน  

3.1.5.5. ภาพกราฟก เชน แผนท่ี แผนภูมิ ตัวอักษร จะใชเม่ือตองการ

อธิบาย เรื่องราวซับซอนยากแกการเขาใจ เพ่ือใหผูชมเห็นภาพไดชัดเจน และเขาใจเหตุการณไดงาย

ข้ึน 

3.1.6 การพิจารณาการถายภาพยนตรประกอบขาว สุรสทิธิ์ วิทยารัฐ (2544: 112) 

ระบุวา สิ่งท่ีเจาหนาท่ีขาวจะตองพิจารณาวาเหตุการณนั้นมีคาเปนขาวท่ีมีภาพยนตรประกอบหรือไม 

โดยมีหลักอยู 3 ประการคือ 

- ขอเท็จจริงของขาวนั้นเปนอยางไร 

- ขอเท็จจริงเหลานั้นนาสนใจหรือมีความสําคัญสําหรับผูชมหรือไม 

- ลักษณะของจาวนั้นเหมาะสมท่ีจะใชภาพยนตรประกอบหรือไม 

เม่ือพิจารณาแลว สิ่งท่ีตองพิจารณาตอไป คือ 

- ภาพยนตรท่ีถายมานั้นจะสามารถบรรยายเรื่องราวของขาวไดหรือไม 

- การดําเนินเรื่อง มีตอนตน ตอนกลาง และตอนทาย 

- ตองตองบันทึกบทบาทของผู คนเข า ไปเ ก่ียวของ ให เห็นการกระทํา             

การแสดงออก สีหนาทาทาง ฯลฯ พรอมบันทึกชื่อบุคคล สถานท่ี และสิ่งของท่ีปรากฏในภาพ 

3.2 ความหมายของสารคดี 

ธัญญา สังขพันธานนท (2553: 14-19) ระบุวา การนิยามความหมายและการกําหนด

ขอบขายของสารคดี มีความแตกตางกันอยางนอย 3 แนวคิด คือ 
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1) มุมมองของนักวรรณกรรม ท่ีมองวางานเขียนสารคดีเปนงานเขียนท่ีเก่ียวกับ

เรื่องจริงหรือเรื่องไมสมมติ (Non-Fiction) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสาระความรูแกผูอานเปนประเด็น

หลัก และใหความเพลิดเพลินเปนประเด็นรอง และนําเสนออยางมีศิลปะ ซ่ึงมองไดวาเปนความหมาย

ท่ีกวางจนไมสามารถกําหนดแนวทางแกการทํางานประเภทนี้ เพราะมีคุณสมบัติคลายขาวหรือ

บทความ  

2) มุมมองของนักส่ือสารมวลชน ไดกําหนดคําศัพทของคําวาสารคดีไววา 

Feature หมายถึงขอเขียนท่ีเปนเรื่องจริงมาจากเหตุการณท่ีกระทบมาเปนขาว (มาลี บุญศิริพันธุ 

2535: 12, อางถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท 2553: 16) ไดใหความหมายไววา เปนขอเขียนท่ีเนน

องคประกอบความสนใจของมนุษย (Human Interest) มากกวาความสดของเหตุการณ เรื่องท่ีนํามา

เขียนนั้นเก่ียวของกับบุคคล สถานท่ี สิ่งประดิษฐหรือการถายทอดความคิดบางอยาง มีความสนใจเปน

วัตถุประสงคในการเขียนมากกวาความรีบเรงใหทันเวลากําหนด ดังนั้นจึงเห็นไดวา ความหมายของ

สารคดี (Feature) ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชนนั้นไดตีความใหแคบเฉพาะเขามา แตก็เปนสวน

หนึ่งของความหมายในสารคดีท่ัวไป (Non-Fiction) โดยมีจุดเนนมากกวาสารคดีท่ัวไป มีความเดน

ดึงดูดใจผูอานมากกวา และยังเนนความแปลก ความเบาสมองและความคิดเชิงสรางสรรคของผูเขียน

เปนสําคัญ 

3) มุมมองตามแนวทัศนะใหม มองวา สารคดี คืองานเขียนท่ีเปนรอยตอของ

วิชาการและวรรณกรรม กลาวคือ เปนรูปแบบการเขียนและรสชาติการอานอยูก่ึงกลางระหวางสาระ

ความรูทางวิชาการ สุนทรีย รสทางอารมณแบบวรรณกรรม (กองบรรณาธิการสารคดี 2531: 120, 

อางถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท 2553: 18)   ซ่ึงตองอาศัยขอมูลจริงจากการศึกษาคนควา เก็บ

รวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดรายละเอียดท่ีถูกตองมาเปนวัตถุดิบ บางครั้งอาจตองเขาไปเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี

ท่ีเปนแหลงขอมูล ขอมูลท่ีรวบรวมมาไดท้ังหมดนั้นมีจุดหมายเพ่ือนําเสนอสาระความรูและขอเท็จจริง

ท่ีถูกตองกับผูอาน ซ่ึงไมจากไปจากงานเขียนทางวิชาการ สวนลักษณะทางวรรณกรรมนั้นเกิดจากการ

พยายามหาวิธีการเขียนเพ่ือทําใหเนื้อหาทางวิชาการชวนอาน สรางความเพลิดเพลิน มีชีวิตชีวามีสีสัน 

มีการปรุงแตงจินตนาการ (ภิญโญ กองทอง 2535: 42, อางถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท 2553: 18) 

จึงไดหยิบยืมวิธีการเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นมาใช เชน การกําหนดโครงเรื่อง แกนเรื่อง ตัวละครให

มีชีวิตชีวาโลดแลนอยูในงานสารคดี นาติดตาม ประกอบกับการบรรยายและพรรณนาท่ีกอใหเกิด

อารมณและจินตนาการแกผูอาน เหมือนกับผูอานไดไปพบเห็นมารวมกับคนเขียน การผสมผสานกัน
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ระหวางงานวิชาการกับวรรณกรรมทําใหสารคดีแนวใหมเปนงานเขียนท่ีอานไดท้ัง “อานเอาเรื่องและ

อานเอารส”  

แนวทางการเขียนสารคดีแนวใหมนั้น ยังสามารถนําเสนอแบบ สารนิยาย (Non-

Fiction Novel) ได เลียวนารด วิตต (1991: 5, อางถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท 2553: 21) ระบุวา

การเขียนสารคดีแบบสารนิยายจะแตกตางจากการเขียนสารคดีแนวขาว ท่ีนําเสนอแบบขอเท็จจริง 

รายละเอียดของเหตุการณมากกวาการนําเสนอแบบสารนิยาย ผูเขียนจะตองมีลักษณะของความเปน

นักเขียนท่ีดี มีอารมณสะเทือนใจและนําเสนออยางสรางสรรค อาจใชบุคคลเปนตัวนําเดินเรื่องเพ่ือ

เพ่ิมความนาสนใจ แตท้ังหมดนั้นตองเก็บขอมูลอยางรอบดาน เปนขอเท็จจริงท่ีไดมาจากการรายงาน

ขาว การสัมภาษณ เอกสารบันทึกของเจาหนาท่ี เปนตน แตควรระมัดระวังเรื่องของเสนแบงท่ีชัดเจน

ของการผสมผสานระหวางสาระทางวิชาการกับรสชาติทางวรรณกรรม เพ่ือปองกันผูอานสับสน ดังนั้น

ควรมีกลวิธีบางอยางในการทําใหผูอานสามารถแยกแยะไดระหวางขอเท็จจริงกับจินตนาการ 

ธีรภาพ โลหิตกุล (2544: 152) ไดเสนอไววา สารคดีมิอาจปนแตงเรื่องราวหรือตัว

ละครข้ึนเองตามจินตนาการของผู เขียน เชน บทละคร นวนิยายหรือเรื่องสั้น แตสารคดีก็ไม

จําเปนตองนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผนตรงไปตรงมา ครบถวนทุกกระบวนการ สารคดีเปนสื่อ

หนึ่งของความบันเทิงท่ีสอดแทรกสาระความรูควบคูกันไป ผูเขียนสารคดีจึงควรตระหนักวาจะ

สรางสรรควิธีการนําเสนอหรือจะเรียงรอยขอมูลความรูนั้นอยางไร ใหผูอาน ผูฟง ผูชม ไดรับความ

เพลิดเพลินจากการเสพผลงานสารคดีของเรา 

3.2.1 ประเภทของสารคดีแนวใหม ธัญญา สังขพันธานนท (2553: 23-27) ไดจัด

ประเภทยอยของสารคดีท่ีปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ ดังนี้  

3.2.1.1 สารคดีรายงานเหตุการณ 

3.2.1.2 สารคดีชีวิตบุคคล 

3.2.1.3 สารคดีเด็ก 

3.2.1.4 สารคดีทองเท่ียว 

3.2.1.5 สารคดีเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.2.1.6 สารคดีวิถีชีวิต 

3.2.1.7 สารคดีเก่ียวกับสตรี 
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3.2.1.8 สารคดีหรือรายงานพิเศษ 

3.2.1.9 สารคดีเชิงวิจารณ 

3.2.2 โครงสรางของสารคดี ธัญญา สังขพันธานนท (2553: 27-30) ระบุวา สารคดี

ประกอบไปดวยโครงสราง 4 สวน คือ 

1) ความนํา (Lead/Intro) เปนสวนเนื้อความตอนตนของเรื่อง มีความสําคัญ

มากเพราะชวยเราความสนใจของผูชมใหติดตามเรื่องราวท้ังหมด ความนําจึงเปรียบเสมือนหนาตา

ของสารคดีบทนั้น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลีลาการเขียนของแตละบุคคลหรือประเภทสารคดี 

2) ความเช่ือม (Neck/Bridge) เปนสวนท่ีโยงความสนใจจากความนําไปสูเนื้อ

เรื่อง (มาลี บุญศิริพันธุ, 2535: 54) เปนขอความท่ีนอยกวาความนํา อาจมีตั้งแตประโยคจนถึงหนึ่งยอ

หนา อยูระหวางประโยคสุดทายของความนํากับประโยคแรกของเนื้อเรื่อง เพ่ือบอกลวงหนาใหผูอาน

ไดทราบความนําท่ีเขียนนั้นจะเนนเก่ียวกับเรื่องใดหรือจะหยุดลงจุดใด 

3) เนื้อเรื่อง (Body) เปนสวนสําคัญท่ีสุดของสารคดีเพราะรวบรวมประเด็น

ท้ังหมดไว มีรายละเอียดมากแตรวมขอมูล สาระ สีสัน บรรยากาศในสารคดีท่ีถายทอดมาเปนคํา

บรรยาย พรรณนา หรือแทรกคําพูดของบุคคล ซ่ึงตองวางโครงเรื่องเปนประเด็นใหญ ประเด็นยอย ให

สอดคลองกันอยางมีเอกภาพ สัมพันธภาพและสารัตภาพ 

4)  ความจบ (Ending) สวนสุดทายท่ีเนนการเสริมใหเกิดความประทับใจ

หลังจากอานเนื้อเรื่องมาท้ังหมดแลว มากกวาการสรุปเรื่องอยางท่ีหลายคนเขาใจ การเขียนความจบ

ทําไดหลายลักษณะ เชน การจบโดยการสรุปความจบแบบคาดไมถึง จบแบบท้ิงทายใหคิด เปนตน 

จากโครงสรางของสารคดี จะเห็นไดวาเปนงานเขียนท่ีมีแบบแผนเชนเดียวกับขาวหรือ

บทความ แตสารคดีมีความยืดหยุนและเปดโอกาสใหผูเขียนไดใชความคิดสรางสรรคท่ีจะสรรหา

วิธีการนําเสนอ และวิธีเลาเรื่องไดมากกวา  

ท้ังนี้ มาลี บุญศิริพันธุ (2535: 38, อางถึงใน ธัญญา สังข-พันธานนท 2553: 31) ได

เสนอแผนภูมิเปรียบเทียบโครงสรางของการเขียนขาวกับสารคดี ดังนี้  
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ภาพท่ี 2-1 เปรียบเทียบโครงสรางระหวางการเขียนขาวกับการเขียนสารคดี 

ท่ีมา: ธัญญา สังขพันธานนท. การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: อินทนิล, 2553: 

31. 

3.2.3 ภาพประกอบสารคดี ธีรภาพ โลหิตกุล (2552: 41) ไดใหแนวคิดการใช

ภาพประกอบงานสารคดีไววา สามสิ่งท่ีสําคัญในการสรางสรรคงานสารคดี คือ การคิดเปนภาพ การ

สรางอารมณใหเกิดข้ึนเม่ือไดดู ฟงหรืออาน และกลวิธีการอุปมาอุปไมยท่ีตรงใจหรือตรงกับกลุมเปา- 

หมาย เม่ือนําเสนอผานโทรทัศนจะชวยใหผูชมเกิดอรรถรสจากการดูภาพท่ีเคลื่อนไหวและไดยินเสียง

สารพัด ท้ังเสียงบรรยาย (Narration) เสียงดนตรี (Sound Track) เสียงธรรมชาติ (Sound Effect) 

นอกจากนี้ ธีรภาพ โลหิตกุล ยังแนะนําเพ่ิมเติม (โดยสรุป) ไววา 

1) การใช ขอเท็จจริง (Fact) นําเสนอเชิงละคร ใชภาพอธิบายเนื้อความใหเห็น

เปนรูปธรรม เชน อาการหูตั้งชันของสุนัข แทนปฏิกิริยาตอบสนองท่ีรวดเร็วของสุนัขตอเหตุการณ

อันตรายเบื้องหนา เปนตน 

2) การใชภาพเกา ภาพนิ่ง ในสารคดีโทรทัศนโดยเฉพาะประเภทประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรมนั้น ไมควรอยูติดกันเกินไป ควรใชประเด็นท่ีมีภาพเคลื่อนไหวมาตั้งเปนหลัก แลวนํา

เรื่องราวในอดีตมาแทรกไวตรงกลางแลวใชภาพนิ่งประกอบ สวนเนื้อหาก็ตองกระชับ ไดสาระสําคัญท่ี

จําเปนตองใหผูชมรูจริงๆ หลังจากนั้นจึงนําเสนอเรื่องราวท่ีใชภาพเคลื่อนไหวตามปกติ 

ความนํา 

ความจบ 

ความเช่ือม 

เนือ้เร่ือง 

โครงสร้างการเขียนสารคดี โครงสร้างการเขียนข่าว 

ความนํา 

ความเช่ือม 

เนือ้เร่ือง 
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3) การคิดเปนภาพ เพ่ือรับใชความคิด เนื้อหาของเรื่อง เบื้องตนผูเขียนบทตองมี

ภาพอยูในใจ มีแกนเรื่องหรือโครงเรื่องคราว มาตั้งเปนประเด็นไว ซ่ึงใหผายชางภาพ ผูกํากับ ฯลฯ 

ชวยสรางสรรคการนําเสนอเปนภาพเพ่ิมเติมใหดูดีข้ึน เหมาะสมข้ึน กระบวนการแบบนี้จะชวยใหสาร

คดีมีชีวิตชีวา มีมิติ มีความลึก ดึงดูดผูชมใหติดตามดูจนจบ ไดท้ังความรูและความเพลิดเพลิน 

4) การกําหนดใหมีตัวละครเปนสวนหนึ่งของการดําเนินเรื่อง ท่ีตองเกิดจากการ

เสาะหา เลือกเฟนขอมูล โดยหยิบยกใหสอดรับกับแกนเรื่องท่ีกําหนด สวนการถายทําบางครั้งอาจตอง

มีการทําซํ้า (Re-act) เหมือนเดิมในสถานท่ีเดิมแตไมใชการแสดงซํ้า เพ่ือใหไดภาพท่ีมีมุมหลากหลาย 

และสรางอารมณเชิงละคร ท้ังนี้จําเปนตองมีการศึกษาขอมูล วางแผนเปนอยางดี และยังตองคํานึงถึง

ขอเท็จจริงท่ีนําเสนอ ท่ีเปนเสนแบงระหวางการนําเสนอสารคดีกับละคร     

3.3 ความหมายของสารคดีเชิงขาว 

วีรศักดิ์ จันทรสงแสง (2553, อางจาก อภิชาติ โสภาพงศ 2556) กลาววา สารคดีเชิง

ขาว คือ การนําเสนอขาวในรูปแบบสารคดี ควรเลาเรื่องในรูปแบบวรรณศิลป หัวใจสําคัญของการเลา

เรื่องแบบสารคดี คือ เนื้อหาสามารถดึงดูดใหติดตามจนจบได ถายทอดเรื่องราวดวยขอเท็จจริง ไมใช

จากจินตนาการ ผานการเลาเรื่องโดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย ชัดเจน เปนรูปธรรม แตมีชีวิตชีวา และเพ่ิม

ลูกเลนใหชวนติดตาม  

มานิดา ผลานุสนธิ (2539: 8-9) กลาววา สารคดีเชิงขาวมีความเดนใน 2 ลักษณะ คือ 

1) จุดเดนในเนื้อเรื่อง หมายถึงการนําจุดเดนในเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง 

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพียงจุดเดียวมานําเสนอ โดยไมมีการแตกประเด็นไปถึงเรื่องอ่ืน เนนโฟกัส 

(Focus) เรื่องท่ีตองการนําเสนอใหชัด 

2) ความเดนของตัวเรื่อง หมายถึงการนําเอาเรื่องท่ีกําลังเปนขาวคราวหรือ

ประเด็นท่ีสังคมกําลังโจษจัน รวมท้ังอาจกระทบตอประชาชนหมูมากอยูแลวมานําเสนอ 

3.4  จริยธรรมการนําเสนอขาว  

3.4.1 ความหมายของส่ือมวลชน สมควร กวียะ (อางถึงใน สมคิด บางโม 2551: 10) 

ใหความหมายไววา เปนสื่อกลางท่ีนําเสนอขาวสาร สารและเนื้อหาสาระทุกประเภทไปสูประชาชน 

เชน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน 
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ชารล ไรท (อางถึงใน สมคิด บางโม 2551: 10) ใหความหมาย สื่อมวลชน (Mass 

Media) วา เปนสื่อท่ีจะสามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสารท่ีประกอบไปดวยคนจํานวนมากได

อยางรวดเร็วภายในระยะเวลาเดียวกันหรือระยะเวลาใกลเคียงกัน 

3.4.2 ลักษณะสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชน สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน เปน

เสรีภาพจากการท่ีไมถูกบีบบังคับท้ังปวงและสิทธิท่ีจะไดขอมูลขาวสารอยางถูกตอง ไมถูกขัดขวางใดๆ 

ไมวาจากอํานาจท่ีไมชอบธรรมของรัฐหรือเงินทุนสนับสนุนการโฆษณา เพ่ือทําใหเสรีภาพออนลง 

(พิศิษฐ ชวาลาธวัช 2549: 441 อางถึงใน สมคิด บางโม 2551: 11) แตบอยครั้งท่ีสื่อมวลชนมักจะ

นําเสนอเนื้อหาท่ีเปนการละเมิดผูท่ีตกเปนขาว โดยยกสิทธิในการรับรูของประชาชนเปนขออาง และ

ในขณะเดียวกันผูท่ีตกเปนขาวก็มักอางสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิในความเปนอยูสวนบุคคลเปนขอตอสู 

(ชยพล สุทธิโยธิน 2549: 5-14 อางถึงใน สมคิด บางโม 2551: 11)  เนื่องจากสื่อมวลชนเปนผูท่ีทํา

หนาท่ีแสวงหาขาวและเสนอขาวสารตางๆ แกประชาชน จึงมีอิทธิพลตอความคิดเห็นและการตัดสินใจ

ของประชาชนในเรื่องตางๆ ดังนั้น สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจึงเปนสิ่งผูกพันใกลชิดกับสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน 

3.4.3 ประเด็นทางจริยธรรมของส่ือมวลชน สื่อมวลชนมีสถานะเปนสถาบันทาง

สังคม มีหนาท่ีหลักในการใหขอมูลขาวสาร ความรูแกประชาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญไดเนนย้ํา

ความสําคัญของบทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชนดวยการบัญญัติใหสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการเขาถึง

ขอมูลขอเท็จจริง แตหากสื่อมวลชนใชสิทธิเสราภพของตนอยางขาดสํานึกความรับผิดชอบ ก็อาจ

นําไปสูการกระทําผิดตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีประเด็นท่ีควรทําความเขาใจ ดังนี้ 

1) ความจริงและความถูกตองครบถวน การนําเสนอขอเท็จจริงท้ังหมดท่ี

เก่ียวกับเหตุการณตองไมถูกบิดเบือน สื่อจะตองสามารถวินิจฉัยขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของมานําเสนออยาง

ระมัดระวัง  

2) ความสมดุลและเท่ียงธรรม การนําเสนอขอมูลรอบดาน จากมุมมองและ

ขอเท็จจริงของทุกฝายท่ีเก่ียวของอยางเทาเทียมท้ังในแงของความหลากหลายของแหลงขาว ความ

เทาเทียมในเนื้อหาและเวลาท่ีนําเสนอ 

3) ความเปนสวนตัว คือสิทธิของบุคคลท่ีจะไมถูกรบกวนในการดําเนินชีวิตท่ีถือ

เปนเรื่องสวนตัวท้ังเชิงกายภาพ การสื่อสาร ขอมูลขาวสาร เปนสิทธิของบุคคลท่ีจะอยูโดยลําพัง 

บอยครั้งท่ีสื่อมวลชนมักใหความสําคัญตอ “สิทธิท่ีประชาชนควรรู” มากกวา “สิทธิสวนบุคคล” ท้ังท่ี
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ทุกคนไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ท้ังนี้สื่อมวลชนสามารถละเมิดสิทธิสวนบุคคลในบางกรณีเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ 

4) การเคารพสิทธิมนุษยชน ถือวาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต

อยางมีศักดิ์ศรีของมนุษย สื่อมวลชนควรใหความเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยของผูตกเปนขาว ไมควรซํ้าเติมผูเสียหาย หรือแมแตการใชภาษาท่ีแฝงไปดวยอคติตอวัย เพศ 

เชื้อชาติ ฐานะความเปนอยู การเปดเผยภาพถายและภูมิหลังของผูถูกกระทํา ฯลฯ 

5) อคติลําเอียง การนําเสนอขาวท่ีขาดความสมดุลเทาเทียม เกิดมาจาก ความ

เชื่อ ความรูสึก การเพ่ิมความคิดเห็นของตนเอง ภาพขาวท่ีนําเสนอ ภาษาท่ีใช ฯลฯ สื่อมวลชนจึงควร

นําเสนอโดยปราศจากอคติ 

6) การมีผลประโยชนทับซอน ท้ังในทางธุรกิจ การเปนหุนสวน ความเกรงใจ

สปอนเซอรโฆษณา การเปนพรีเซ็นเตอรของผูประกาศขาว จึงอาจทําใหเลี่ยงท่ีจะนําเสนอขาวท่ี

กระทบตอธุรกิจนั้นๆ ท้ังสื่อควรมองการทํางานของตนเองในแงของการรับใชสังคม แมวาธุรกิจจะชวย

ใหอยูรอด 

7) การช้ีชองอาชญากรรม การรายงานขาวท่ีเกิดข้ึนในโลกของความเปนจริง

อาจเปนการชี้ชองอาชญากรรมใหกับประชาชนไดถาไมระมัดระวัง เชน การฆาตัวตาย ข้ันตอนการกอ

อาชญากรรม ฯลฯ 

8) การแตงเรื่อง สื่อมวลชนนําขาวสารในบางประเด็นมาประกอบสรางใหเปน

เรื่องราวลักษณะคลายละคร (Dramatize News) หรือเรื่องท่ีแตงข้ึน  

9) การพาดหัวขาวเกินจริง งานวิจัยหลายชิ้นระบุตรงกันวาประชาชนมักอาน

แตพาดหัวขาว ไมอานเนื้อเรื่อง ดังนั้นสื่อจึงไมควรพาดหัวบิดเบือน ดึงดูดความสนใจหรือเพ่ิมยอด

จําหนาย และไมทําใหพ้ืนท่ีพาดหัวขาวกลายเปนพ้ืนท่ีนําเสนอความคิดเห็นในรูปแบบของขอเท็จจริง 

ผูศึกษาเห็นวา แนวคิดสารคดีเชิงขาว เปนการดึงจุดเดนของท้ัง "สารคดี" และ "ขาว" มาใช

ประโยชน คือการเขามาชวยเติมเต็มใหเนื้อหาของขาวท่ีเกิดข้ึนไปแลวนั้นละเอียดครอบคลุมมากข้ึน

ดวยการนําเสนออยางสารคดี ท่ีสามารถสรางสรรคการเลาเรื่องไดหลากหลายตามขอเท็จจริง มี

ชีวิตชีวาสรางอรรถรสในการรับชมมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ยังคงตองคํานึงถึงความถูกตองและไมละเมิดหรือผิด

ขอบังคับของจริยธรรมวิชาชีพ 
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ผลงานท่ีเกี่ยวของ  

1. รายการสยามวาระ (ThaiPBS) 

ขอเดนของรายการ คือ ภาษาท่ีพิธีกรใชมีความสละสลวยฟงแลวรื่นหู เขาใจไดงาย ซ่ึงนาจะเกิด

จากการคนควาหาขอมูล และวิเคราะหประเด็นไดเฉียบคม สวนการถายทํานั้น มีมุมภาพสวย กลาท่ี

จะนําเสนอมุมภาพท่ีแปลกใหมในรายการท่ีมีเนื้อหาสาระระดับสูง ดานพิธีกรแตละคนนั้นมีบุคลิกท่ี

นาเชื่อถือและอาจจะเปนตัวแทนของแตละกลุมเปาและแตละเรื่อง ขณะท่ีการตัดตอชวยเสริมใหท้ัง

รายการนาสนใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงชวงหลังของการออกอากาศมีการใชเทคนิคดานการตัดตอเพ่ิมมากข้ึน

รวมถึงการปรับสีของภาพดวย  

ขอดอยของรายการ คือ บางตอนมีเนื้อหาสาระลึกและขอมูลมาก อาจจะทําใหผูชมตามเนื้อหา

ไมทัน อยางไรก็ตาม ขอมูลตางๆ นาจะไดคัดกรองสวนท่ีสําคัญๆ มาในระดับหนึ่งแลว 

ภาพท่ี 2-2 ตัวอยางรายการ สยามวาระ ไทยพีบีเอส 

ท่ีมา: คลิปรายการยอนหลัง  

ตอน จํานําขาว-เดิมพันประเทศไทย (21 พฤศจิกายน 2555) http://clip.thaipbs.or.th/file-3569  

ตอน 1%+99% ประเด็นหนังสือ (29 สิงหาคม 2555) http://clip.thaipbs.or.th/file-2371 

ตอน เชียงใหมจัดการตนเอง (10 ตุลาคม 2555) http://clip.thaipbs.or.th/file-2935 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://clip.thaipbs.or.th/file-3569%20%0bตอน
http://clip.thaipbs.or.th/file-3569%20%0bตอน
http://clip.thaipbs.or.th/file-2371


42 

 

 

   

2. รายการเสียงประชาชนเปล่ียนประเทศไทย (ThaiPBS) 

ขอเดนของรายการ คือ มีเนื้อหาท่ีสะทอนปญหา มุมมอง ความตองการ เสียงของ

ประชาชน หรือแมแตการเปนตัวชวยในการรวมแสวงหาทางออกใหกับชุมชน สวนการใชภาพ VTR 

หรือการใชภาพ Insert ประกอบรายการนั้นมีความนาสนใจ ขณะท่ีผูดําเนินรายการมีความนาเชื่อถือ

สูง  

ขอดอยของรายการ คือ เนื้อหาในรายการบางตอนมากและแนน จนบางครั้งถาไมตั้งใจฟง

จะตามไมทัน เทคนิคการถายทํายังไมหวือหวาแตก็มีความพยายามในการสรางสรรคมุมกลองให

นาสนใจ 

ภาพท่ี 2-3 ตัวอยางรายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ไทยพีบีเอส 

ท่ีมา: คลิปรายการยอนหลัง  

ตอน รัตนโกสินทรในฝน (23 ธันวาคม 2555) http://clip.thaipbs.or.th/file -4025 

ตอน ภาพฝนบนกระแสความเปลี่ยนแปลง (17 มีนาคม 2556) http://clip.thaipbs.or.th/file-

5186 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://clip.thaipbs.or.th/file%20-4025


43 

 

 

   

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. วิทยานิพนธ เรื่อง สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน: จากจารีตปฏิบัติสูการปฏิรูปการเมืองไทย 

สุภาวดี แกวประดับ (2546) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงเหตุผลท่ีแนวคิดสิทธิชุมชนในการ

จัดการทรัพยากรชุมชนไมมีผลในทางปฏิบัติ ท้ังท่ีรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2540) ไดบัญญัติรับรองสิทธิชุมชน

ไวแลว โดยตั้งสมมติฐานไววา อิทธิพลของเรื่องแนวคิดการใชอํานาจรัฐในการจัดการทรัพยากร และ

อิทธิพลของการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรีเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีทําใหแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไมมีผลตอการนําไปปฏิบัติ ในการวิเคราะหไดอาศัยกรอบแนวคิด

เก่ียวกับสิทธิ แนวคิดการเพ่ิมอํานาจและแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง ประกอบกับขอมูลทางวิชาการ 

ผลการศึกษาพบวา สิทธิชุมชนถูกใชในท้ังสองระดับ คือ สิทธิชุมชนในระดับเขมขน เปน

สิทธิท่ีอางถึงการจัดการทรัพยากรท่ียึดโยงอยูกับหนวยพ้ืนท่ี ทรัพยากรธรรมชาติและจารีตประเพณี 

และสิทธิชุมชนในระดับกวาง เปนสิทธิท่ีใชอางถึงในการเคลื่อนไหวตอรองกับอํานาจรัฐและทุน โดยไม

ยึดติดกับหนวยพ้ืนท่ี ทรัพยากรธรรมชาติหรือจารีตประเพณี แตเปนอํานาจในการมีสวนรวมกําหนด

ทิศทางการพัฒนา ท้ังนี้การใชสิทธิชุมชนท้ังสองระดับ ยังตองเผชิญกับอุปสรรคท้ังเชิงแนวคิดและการ

นํานโยบายไปปฏิบัต ิจากการใชอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีการแขงขันสูง เชน พ้ืนท่ีปา 

เปนตน การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีในโครงการขนาดใหญ นอกจากนี้ ยังพบวาเง่ือนไข

ในการปฏิบัติสิทธิชุมชนข้ึนอยูกับความชัดเจนในการกระจายอํานาจ การเขาถึงขอมูลขาวสารและการ

มีสวนรวมของชุมชในกระบวนการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. รายงานการศึกษา เรื่อง การผลิตซ้ําโครงการขนาดใหญของรัฐและความบอบช้ําของ

ชุมชน: กรณีโครงการทาเรือนํ้าลึกสงขลาแหงท่ี 2 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และโครงการ

ทาเรือนํ้าลึกปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล  

อุทัย ปริญญาสุทธินันท และคนอ่ืนๆ (2555) ไดรวบรวมเหตุการณท่ีเกิดข้ึนระหวางป พ.ศ. 

2525-2554 จากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพหลากหลาย เพ่ือตรวจสอบและได

ขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือ ตลอดจนการสัมภาษณจากผูไดรับผลกระทบ ผานการวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูล เพ่ือใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางนโยบายรัฐ สิทธิและความขัดแยงผานความ

เคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือปกปองทรัพยากรและสิ่งแวดลอมและวิถีชุมชน  
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ผลการศึกษาพบประเด็นสําคัญ คือ (1) โครงการขนาดใหญของรัฐจํานวนมากละเมิดตอ

สิทธิของชุมชน กระบวนการประเมินผลกระทบ ตามมาตรา 67 ดําเนินการไมสมบูรณและขาดความ

โปรงใส (2) ความไมเปนธรรมใน การแบงปนและเขาถึงทรัพยากร เนื่องจากหลายชุมชนไดรับ

ผลกระทบดานสุขภาพ สิ่งแวดลอมอยางรุนแรง สูญเสียทรัพยากรสําคัญและกระทบตอวิถีการ

ดํารงชีวิตของชุมชน (3) การละเมิดตอสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ขาด

ความชัดเจนและไมครอบคลุมทุกมิติของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน (4) การเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมยังไมท่ัวถึงและลาชา (5) โครงการขนาดใหญของรัฐยังคงเกิดข้ึนเพ่ือผลิตซ้ํา

ความบอบชํ้าของชุมชน  

การถอดบทเรียนและสรางองคความรูจากความทรงจํารวมในอดีต เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ี

นําไปสูการปรับตัวไปในทิศทางเชิงบวกได โดยภาครัฐตองยอมรับชุดความรูและเขาใจในความ

แตกตางและซับซอนของความเปนชุมชน ตลอดจนควรทบทวนและปรับนโยบายใหสอดคลองกับ

บริบทและเง่ือนไขของชุมชน ใหลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและการดํารงอยูของแหลงทรัพยากร

และวิถีชุมชน พรอมท้ังใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแกปญหา 

ตลอดจนรวมตัดสินใจในกระบวนการตางๆ ของโครงการ ท่ีจะสงผลกระทบตอชุมชนบนฐานความรูท่ี

เปนความจริง สุดทาย คือ การยอมรับในสิทธิความเทาเทียมซ่ึงจะนําไปสูการสรางหลักความยุติธรรม

ท่ีเปนจริงในทางปฏิบัติ 

ขณะท่ี ชุมชนควรเรียนรูถึงการปกปองสิทธิของตนเอง ท้ังในดานทรัพยากรและการ

ตระหนักในสิทธิของตน เรียนรูบทเรียนแหงความบอบชํ้าของชุมชนอ่ืนในอดีตเพ่ือสรางสํานึกความ

เปนชุมชนให เกิดข้ึนอยางแนนแฟน ตลอดจนการเรียนรูกระแสโลก และท่ีสุดแลวความรูจะเปน

อํานาจ ของชุมชน สรางความเขมแข็งและเพ่ิมอํานาจการตอรองกับอํานาจภายนอกใหกับชุมชน 
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บทที่ 3 

การเก็บขอมูล 

 

การสรางสรรครายการสารคดีเชิงขาวเก่ียวกับการปกปองผลประโยชนของคนในชุมชนจาก

นโยบายการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐ-เอกชน) นี้ผูศึกษาไดวางระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการ

ผลิตชิ้นงานใหมีความนาสนใจ และสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล จาก

หนังสือ งานวิจัย รายการโทรทัศน และการสัมภาษณ (Interview) เพ่ือใชวิเคราะหและวางแผนใน

การผลิตชิ้นงานตอไป 

 

รูปแบบการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและวางแผนการผลิตสารคดีเชิงขาว ในหัวขอ “การสรางสรรครายการสารคดีเชิงขาว

เก่ียวกับการปกปองผลประโยชนของคนในชุมชนจากนโยบายการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐ-เอกชน)” ผู

ศึกษาไดนําวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมุงเนนการทําความเขาใจเหตุการณท่ี

เกิด โดยใชการสัมภาษณ (Interview) สัมภาษณนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวดานสิทธิชุมชน รวมถึง

สัมภาษณทีมผูผลิตรายการสารคดีเชิงขาวมืออาชีพ เพ่ือนําผลการวิจัยมาวิเคราะหวางแผนการผลิต

รายการสารคดีเชิงขาวตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว นอกจากนี้ผูศึกษาจะทําการประเมินผลรายการสารคดี

เชิงขาวท่ีผลิตข้ึนดวยวิธีการสัมภาษณ (Interview) เพ่ือเปนแนวทางการสรุปผลการศึกษาและความ

พึงพอใจของกลุมเปาหมาย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร (Population) ผูศึกษาไดแบงออกเปน 3 กลุมคือ 

1.1 ประชากรในกลุมนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวดานสิทธิชุมชน 

1.2 ประชากรในกลุมผูผลิตรายการสารคดีเชิงขาว ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน 

1.3 ประชากรท่ีเปนผูชมกลุมเปาหมายของรายการ  
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2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ผูศึกษาใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ในการสัมภาษณ (Interview) เพ่ือรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

2.1 กลุมตัวอยางนักวิชาการดานสิทธิชุมชน 

- ศาสตราจารยเสนห จามริก นักวิชาการดานสิทธิมนุษยชน 

- คุณสุนีย ไชยรส รองคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  

2.2 กลุมตัวอยางนักเคล่ือนไหวดานสิทธิชุมชน 

- คุณจินตนา แกวขาว แกนนําของกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบอนอก- หินกรูด  

- คุณปรเมษฐ ภูโต แกนนําชุมชนบานครัว 

- คุณธวัชชัย วรมหาคุณ ประธานชุมชนปอมมหากาฬ 

2.3 กลุมตัวอยางจากผูผลิตรายการสารคดีเชิงขาว 

- คุณธนพล เลิศธนาผล  

โปรดิวเซอรรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ไทยพีบีเอส 

- คุณประสาน อิงคนันท บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด  

2.4 กลุมตัวอยางจากผูชมท่ีเปนกลุมเปาหมายของรายการ คือ ผูชมอายุ 18-35 ป ท้ัง

เพศหญิงและชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงออกเปนกลุมผูชมท่ีกําลังศึกษา และกลุมผูชมท่ีอยู

ในวัยทํางาน เพ่ือประเมินการผลิตรายการสารคดีเชิงขาว 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

1.1 แบบสัมภาษณ (Interview) สําหรับทําความเขาใจแนวความคิดดานสิทธิชุมชนกับ

การตอสูของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ โดยใชแนวคําถามดังตอไปนี้ 

1.1.1 ความสําคัญของสิทธิชุมชน 

1.1.2 กระบวนการตอสูของชุมชน 

1.1.3 ขอเสนอแนะดานการนําเสนอเนื้อหาดานสิทธิชุมชนและการตอสูของชุมชน 
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1.2 แบบสัมภาษณ (Interview) สําหรับทําความเขาใจเหตุผลและมุมมองกระบวนการ

ตอสูของชุมชน โดยใชแนวคําถามดังตอไปนี้  

1.2.1 เหตุผลของการออกมาเคลื่อนไหวตอสูของชุมชน 

1.2.2 มุมมองและวิธีการท่ีเลือกใชในกระบวนการตอสูของชุมชน 

1.2.3 ขอเสนอแนะดานการนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการตอสูของชุมชน 

1.3 แบบสัมภาษณ (Interview) สัมภาษณผูผลิตรายการถึงแนวคิดการผลิตสารคดีเชิง

ขาว โดยใชแนวคําถามดังตอไปนี ้

1.3.1 คําถามดานรูปแบบของรายการ 

1.3.2 คําถามดานเนื้อหาของรายการ 

1.3.3 คําถามดานวิธีการนําเสนอ 

1.3.4 คําถามดานความพึงพอใจของผูชมรายการ 

2. เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลหลังการผลิตรายการ    

2.1 แบบสัมภาษณ (Interview) ประเมินผลกับกลุมผูชมเปาหมายของรายการสารคดีเชิง

ขาวชิ้นนี้ เพ่ือนําความคิดเห็นมาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

2.1.1 ดานรูปแบบของรายการ 

- ความพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการ  

- ความนาสนใจของรายการ 

2.1.2 ดานเนื้อหาของรายการ   

- ความพึงพอใจตอเนื้อหาของรายการในแตละประเด็น  

- ความนาเชื่อถือของเนื้อหารายการ  

- ประโยชนท่ีไดรับจากเนื้อหารายการท่ีไดรับชม 

2.1.3 ดานวิธีการนําเสนอ    

- ความพึงพอใจตอบุคลิก และวิธีการสื่อสารในฐานะผูดําเนินรายการ 

- ความตอเนื่องของรายการในแตละชวง 
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2.1.4 ความพึงพอใจในภาพรวมและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

การทดสอบเครื่องมือ 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใชเครื่องมือการวิจัยท้ัง การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของและการ

สัมภาษณ (Interview) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลและประเมินผลการผลิตรายการ ดังนั้นการ

ทดสอบเครื่องมือจึงตองใหความสนใจกับประเด็นคําถามท่ีจะใชสัมภาษณ  

ผูศึกษาไดทดสอบเครื่องมือโดยนําคําถามไปปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือนําขอเสนอแนะ

เก่ียวกับประเด็นคําถาม ความเหมาะสมของเนื้อหา และภาษาท่ีใช นํามาปรับปรุงแกไขคําถามกอน

การสัมภาษณ 

 

ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

1.1 ข้ันตอนการศึกษา รวบรวมขอมูลงานวิจัย หนังสือท่ีเกี่ยวของเนื้อหาการผลิต

รายการ การนําเสนอจากงานวิจัย เพ่ือศึกษาแนวทางการตั้งประเด็นการสัมภาษณผูผลิตรายการ 

นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวดานสิทธิชุมชน ดังนี้ 

1.1.1 วิทยานิพนธ เรื่อง สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน: จากจารีตปฏิบัติสูการปฏิรูปการเมืองไทย 

1.1.2 รายงานการศึกษา เรื่อง การผลิตซ้ําโครงการขนาดใหญของรัฐและความบอบชํ้า

ของชุมชน: กรณีโครงการทาเรือนํ้าลึกสงขลาแหงท่ี 2 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และโครงการ

ทาเรือนํ้าลึกปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

1.2 ข้ันตอนรวบรวมขอมูลจากรายการโทรทัศนท่ีเกี่ยวของ โดยรับชมยอนหลังผานทาง

อินเตอรเน็ต เพ่ือศึกษารูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอรายการ และเปนแนวทางการตั้งประเด็น

การสัมภาษณผูผลิตรายการและวางแผนผลิตรายการดวย โดยมีรายการดังนี้ 
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1.2.1 รายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

1.2.2 รายการสยามวาระ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

1.3 ข้ันตอนรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาใชในการสัมภาษณ โดยนําการศึกษาจากงานวิจัย 

รายการสารคดีเชิงขาวและรายการท่ีเก่ียวของ มาสรุปประเด็นในดานรูปแบบรายการ เนื้อหารายการ 

วิธีการนําเสนอและความพึงพอใจของผูชมรายการ จากนั้นนําขอมูลท้ังหมดตั้งประเด็นคําถามท่ีจะใช

สัมภาษณผูผลิตรายการ นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวดานสิทธิชุมชน หลังจากนั้นใหอาจารยท่ี

ปรึกษาตรวจสอบและแนะนําการตั้งคําถามกอนใชสัมภาษณจริง 

1.4 ข้ันตอนการสัมภาษณ (Interview) ดวยการสัมภาษณผูผลิตรายการเพ่ือขอมูลความ

คิดเห็นสําหรับแนวคิดและการวางแผนการผลิตรายการใหนาสนใจและมีคุณคา รวมถึงนักวิชาการ

และนักเคลื่อนไหวดานสิทธิชุมชนเพ่ือใหเห็นแนวคิดกระบวนการตอสูของชุมชนภายใตแนวความคิด

ดานสิทธิชุมชน โดยใชคําถามท่ีไดจากการศึกษารวบรวมขอมูลและผานการตรวจจากอาจารยท่ี

ปรึกษาแลว กอนนํามาศึกษาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางการผลิตรายการตอไป 

1.5 ข้ันตอนการเตรียมการกอนการผลิตรายการ นําขอมูลท่ีไดมาท้ังหมด มาจัดทํา

โครงสรางและโครงรางรูปแบบรายการ (Proposal) หาขอมูลเพ่ือเขียนบทรายการ (Script) และการ

วางแผนการผลิตรายการท้ังหมด 

2. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลหลังการผลิตรายการ 

ผูศึกษาไดใชการสัมภาษณ (Interview) กับผูชมกลุมเปาหมายเพ่ือประเมินผลรายการท่ี

ผลิตข้ึน ท้ังดานรูปแบบ เนื้อหา วิธีการนําเสนอ ภาพรวมของรายการ รวมถึงขอเสนอแนะ แลวนํามา

ปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหสอดคลองกับความตองการและพึงพอใจของผูชมกลุมเปาหมาย  

 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละ

สวน ดังตอไปนี้  
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1. ผูศึกษาศึกษางานวิจัย หนังสือ และบทความท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาวิเคราะหเปนขอมูล

ในการคิดประเด็นคําถามของการสัมภาษณ และในการวางแผนข้ันตอนการผลิต ตั้งแตเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม  

2. ผูศึกษาศึกษารายการโทรทัศนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาวิเคราะหเปนขอมูลในการคิด

ประเด็นคําถามของการสัมภาษณ และในการวางแผนข้ันตอนการผลิต ภายในเดือนสิงหาคม 

3. ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการสารคดีเชิง

ขาว และรายการท่ีเก่ียวของ รวมถึงนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวดานสิทธิชุมชน ภายในเดือน

กันยายน 

4. ผูศึกษาไดทําการเตรียมการผลิตรายการ ตั้งแตการวิเคราะหขอมูล จัดทําโครงสรางและ

โครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ หาขอมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ ระหวาง

กลางเดือนกันยายนถึงตนเดือนตุลาคม 

5. ผูศึกษาดําเนินการถายทําและตัดตอ ระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนเดือนธันวาคม 

6. ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสัมภาษณ (Interview) กับ

กลุมเปาหมาย ภายในเดือนมกราคม 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาการผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจาการรวบรวมขอมูลท้ัง

งานหนังสือ เอกสารตางๆ งานวิจัย และรายการโทรทัศน รวมถึงการสัมภาษณ เพ่ือนําไปใชในการ

วางแผนผลิตรายการ โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของ

ขอมูล โดยผลท่ีไดจะสรุปบรรยายคุณลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ซ่ึงจะแบงการวิเคราะหขอมูล

ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

1.1 ข้ันตอนวิเคราะหขอมูลจากรายการโทรทัศนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจําแนกรูปแบบ 

เนื้อหา และวิธีการนําเสนอ โดยเขียนเปนบทบรรยายเชิงพรรณนา รวมถึงการใชตั้งประเด็นการ

สัมภาษณผูผลิตรายการและใชวางแผนผลิตรายการในข้ันตอนตอไป 
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1.2 ข้ันตอนวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ (Interview) โดยวิเคราะหจากคําตอบ

ของผูผลิตรายการโทรทัศน เพ่ือศึกษาถึงการวางรูปแบบรายการ การคักเลือกเนื้อหา องคประกอบ

ตางๆ ในกระบวนการผลิต วิธีการนําเสนอ การวัดผลความพึงพอใจของรายการ แลวนํามาสรุปตาม

ประเด็นท่ีตั้งไว เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป นอกจากนี้ยังวิเคราะหขอมูลจากตัวแทน

ชุมชนและคูขัดแยง เพ่ือเรียงลําดับเนื้อหาแนวคิดและกระบวนการของแตละฝาย สําหรับนํามาใชวาง

แผนการผลิตรายการเชนกัน 

2. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลหลังการผลิตรายการ โดยการสัมภาษณ (Interview)  กับ

ผูชมกลุมเปาหมาย เพ่ือนําขอมูล ความคิดเห็น ความพึงพอใจของผูชม มาวิเคราะหประเมินผล

รายการและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจ

ของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

 

การนําเสนอขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานท่ีไดจากการ

วิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้  

1. การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ  

ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางใน

การผลิตรายการ ดังตอไปนี้  

สวนท่ี 1 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) กับ

กลุมตัวอยางจากนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวดานสิทธิชุมชน ตามประเด็นคําถามท่ีกําหนดไว เพ่ือให

ทราบถึงความคิดเห็น แนวคิดและกระบวนการตอสูของชุมชนท่ีสําคัญ สําหรับวางแผนการนําเสนอ

เนื้อหาของรายการ 

สวนท่ี 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) กับ

กลุมตัวอยางผูผลิตรายการโทรทัศนท่ีเก่ียวของ ตามประเด็นคําถามท่ีกําหนดไว เพ่ือใหทราบถึง

ความเห็นเก่ียวกับรูปแบบรายการ การคัดเลือกเนื้อหา กระบวนการผลิต วิธีการนําเสนอ รวมไปถึง

การวัดระดับความพึงพอใจของผูชมท่ีผูผลิตรายการเลือกใช เพ่ือนํามาใชในข้ันตอนของการผลิต

รายการตอไป 
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2. การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ  

ขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพ่ือนํามาใชในการวาง

แผนการผลิตรายการ ดังตอไปนี้  

สวนท่ี 1 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซ่ึงจะ

ประกอบดวยองคประกอบทุกสวนของรายการ ตั้งแตหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ

ท่ีจะทําการผลิตข้ึนในแตละตอน  

สวนท่ี 2 นําเสนอบทรายการ (Script) ความยาว 30 นาที ประกอบดวยขนาด

ภาพ ลักษณะภาพ เนื้อหารายการและบทพูดของผูดําเนินรายการ  

สวนท่ี 3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) 

เพ่ือใหทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล ไปจนถึงการ

ประเมินผลรายการ  

3. การนําเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ  

นําเสนอรายการสารคดีเชิงขาวเก่ียวกับการปกปองผลประโยชนของคนในชุมชนจาก

นโยบายการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐ-เอกชน)ความยาว 30 นาที จํานวน 1 ตอน  

4. การนําเสนอผลการประเมินรายการ  

นําเสนอผลการประเมินรายการท่ีไดจากกลุมผูชมรายการ ดวยการสัมภาษณ 

(Interview)  เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจท่ีมีตอรายการของผูชมกลุมเปาหมาย ใน

ดานของรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การสรางสรรครายการสารคดีเชิงขาวเก่ียวกับการปกปองผลประโยชนของคนในชุมชนจาก

นโยบายการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐ-เอกชน) นี้ ผูศึกษาไดใชการการสัมภาษณ (Interview) กับ

นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวดานสิทธิชุมชน รวมถึงสัมภาษณทีมผูผลิตรายการสารคดีเชิงขาวมือ

อาชีพ เพ่ือนําผลมาวิเคราะหสําหรับวางแผนการผลิตรายการสารคดีเชิงขาว ดังนี้ 

1. ผลการรวบรวมขอมูลจากรายการโทรทัศนท่ีเก่ียวของ 

2. ผลการสัมภาษณ (Interview) 

3. โครงรางรูปแบบรายการ (Proposal)  

4. ตัวอยางรายการ 

1. ผลการรวบรวมขอมูลจากรายการโทรทัศนท่ีเกี่ยวของ  

โดยรับชมยอนหลังผานทางอินเตอรเน็ต เพ่ือศึกษารูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอรายการ 

และเปนแนวทางการตั้งประเด็นการสัมภาษณผูผลิตรายการและวางแผนผลิตรายการดวย โดยมี

รายการดังนี้ 

1.1 รายการเสียงประชาชนเปล่ียนประเทศไทย สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส จํานวน 4 

ตอน คือ  

ตอนเมืองเกาในอนาคต  

ตอนตามหาการมีสวนรวมอาวทองคํา  

ตอนฟงเสียงคนสตูลภาพฝนท่ีปลายอันดามัน  

ตอนฟงเสียงเกาะสมุย 

ดานเนื้อหาของรายการ นําเสนอประเด็นท่ีขยายจากขาวสถานการณประจําวัน เนน

การบอกเลาเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน ท้ังภาพความเปนชุมชน วิถีชีวิต และสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน เชน การใหสัมปทานพ้ืนท่ีขุดเจาะน้ํามัน โครงการทา-เรือน้ําลึก
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ปากบารา เปนตน พรอมความคิดเห็นท่ีเรียกวาเปนเสียงของชุมชนคนพ้ืนท่ีและผูคนท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ชวยบอกเลาใหขอมูลมีน้ําหนัก รวมถึงแนวทางท่ีชุมชนรวมกันหาทางแกไขปญหาแสดงเจตนารมณ 

แสดงใหเห็นถึงความรวมมือกันของคนในชุมชนซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีขาดไมได เปรียบเสมือนผูชมกําลัง

รับฟงเสียงคนในชุมชนดวยตัวเอง 

ดานรูปแบบของรายการ รายการเสียงประชาชนฯ แบงออกเปน 2 ชวง ในชวงแรก

จะเริ่มดึงดูดความสนใจดวยภาพความสวยงามของพ้ืนท่ีหรือประเด็นท่ีจะบอกเลาประมาณ 1 นาที 

กอนเขาสูผูดําเนินรายการบอกเลาและพาผูชมไปทําความรูจักกับชุมชนดวยสกูปท่ีนาสนใจ บอกเลา

วิถีชีวิต ความเปนชุมชน ความสวยงาม ฯลฯ โดยยังไมบอกถึงสภาพปญหาหรือบอกเพียงเล็กนอยแต

ยังไมขยายปญหา ท้ังหมดอยูในชวงประมาณ 3-4 นาที กอนจะกลับมาท่ีผูดําเนินรายการเริ่มพาผูชม

เขาสูประเด็นปญหาท่ีมีผลกระทบกับชุมชน ผานการบอกเลาดวยความคิดเห็นท่ีเปนเสียงของคนใน

ชุมชน ผูเก่ียวของหรือนักวิชาการ ท่ีมีท้ังความรูสึก ขอเสนอแนะของชาวบาน ควบคูไปกับเสียง

บรรยายของนักขาวหรือผูดําเนินรายการ แลวจบดวยประเด็นท่ีเปนจุดเริ่มตนในชวงตอไป 

ชวงท่ีสอง ขยายกระบวนการแกปญหา หาทางออกหรือเสนอแนะรวมกันของชวยบาน

ใหลงลึกมากข้ึน และยังคงนําเสนอเสียงสะทอนคนในชุมชนในทุกประเด็นท่ีนําเสนอ 

ดานวิธีการนําเสนอ ชวงเปดรายการในทุกตอนชวนใหติดตามรับชมตอเปนผลมาจาก

การใชภาพท่ีสวยงาม เหมาะสม ดนตรีประกอบเราความรูสึก สวนในการบอกเลาเรื่องราวนั้น คอยๆ 

ขยายขอมูลเพ่ิมข้ึน ในบางตอนอาจจะไมไดแบงแยกเนื้อหาเปนชวงๆอยางชัดเจน สวนการใชภาษาก็มี

บทบรรยายแปลภาษาไทยทองถ่ินเปนภาษาไทยกลางชวยใหเขาใจเนื้อหา สวนการใชภาพในเนื้อหา

รายการมีลักษณะคลายขาวปกติ 

ท้ังนี้ตอนเมืองเกาในอนาคตกับตอนตามหาการมีสวนรวมอาวทองคํานั้น ผูดําเนิน

รายการเปดหนาท่ีหองควบคุมสตูดิโอเห็นรายละเอียดเต็มหนาจอ จึงไมนาสนใจเทากับตอนฟงเสียง

คนสตูลภาพฝนท่ีปลายอันดามัน ท่ีไมมีรายละเอียดของฉากหลังมากนัก สวนการใชภาษาของพิธีกร

นั้นแสดงความรูสึกรวมและชักชวนคนใหติดตาม แตกตางกับชวงบรรยายท่ีอาจจะไมไดเห็นสีหนา

ทาทาง และภาษาชวงการสรุปและเกริ่นนําแตละชวง เขาใจไดงายและมีการใชภาษาท่ีเชิญชวนใหคน

ติดตามในทุกครั้ง  
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สําหรับรายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ท่ีไดนํามาศึกษาจะพบวา ประเด็น

ปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาตางๆของภาครัฐหรือเอกชนท่ีนํามาเสนอ ไดมุงเนน

ใหเปนเสียงสะทอนจากชุมชนเปนสวนใหญ และมีเสียงสะทอนจากผูรับผิดชอบโครงการในบางตอน 

แตท่ีสําคัญคือการนําเสนอใหเห็นวา ชุมชนตองรวมมือกันในการแกไขปองกันปญหาหรือแสดงพลังให

เห็นวาชุมชนท่ีตนเองและคนอ่ืนๆ อยูรวมกัน มีผลตอการดําเนินชีวิตในอนาคตของตนเองและ

ลูกหลาน เสียงของชุมชนท่ีเริ่มไวในวันนี้จะมีคามากยิ่งข้ึนมาเวลาผานไป สวนการนํามาปรับใชกับ

รายการของผูศึกษานั้น จะเนนใหเนื้อหาเขาถึงไดงาย พยายามนําเสนอภาพใหนาสนใจกวาใชเปน

ลักษณะภาพขาวปกติ มีคนตรีประกอบชวนใหติดตาม 

1.2 รายการแผนดินไท สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส จํานวน 4 ตอน คือ  

ตอนบทเรียนจากระยอง  

ตอนเชื้อไฟแหงความหวัง 

ตอนสิ้นนา คือ สิ้นชาติ  

ตอนชาวนาผูไมยอมสิ้นนา  

ดานเนื้อหาของรายการ เปนรายการสารคดีเก่ียวกับการบอกเลาตนเหตุของปญหา

และทางออกท่ีมี นั่นคือการกลับเปนพ่ึงพาวิธีชีวิตแบบดั้งเดิมดวยองคความรูท่ีเกษตรกรเคยมี เพ่ือลด

ปญหาเกษตรกรพ่ึงพาตนเองไมไดเพราะปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจนเกิดปญหาตามมามากมาย เชน ใน

ตอนวังตะกรอชุมชนเปนสุข ไดบอกเลาปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน พรอมนําเสนอทางออกท่ีเกิดจากคน

ในชุมชนหันกลับไปมองท่ีรากเหงาของตนเอง หรือในตอนบทเรียนจากระยอง นําเสนอปญหาท่ีเรื้อรัง

สงผลตอชีวิตความเปนอยูของชาวบานท่ีทําเกษตรกรรม และยังสงผลสังคมอยางตอเนื่อง เพ่ือเปน

อุทาหรณใหหนวยงานตางๆ ไดกลับไปคิดทบทวนถึงบทเรียนราคาแพงท่ีประชาชนตองเปน

ผูรับผิดชอบผลกระทบ และปรับปรุงการพัฒนาประเทศดวยความสมดุลท้ังประชาชนและ

อุตสาหกรรม ท้ังนี้เนื้อหาท่ีนําเสนอไดสอดรับไปกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

ดานรูปแบบของรายการ เริ่มดวยการผูดําเนินรายการนําเสนอปญหา แลวใชเสียง

สัมภาษณดําเนินเรื่องราวความเปนไปของชุมชนกอนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้นจึงนําเสนอ

สาเหตุของปญหาพรอมความคิดเห็นจากชาวบานและผูเชี่ยวชาญในแตละประเด็น มีพิธีกรภาคสนาม

ลงไปนําสถานการณจริงของชาวบานมานําเสนอใหเห็นวาเปนปญหาและสาเหตุ  
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ดานวิธีการนําเสนอ มีมุมภาพท่ีหลายหลาย เลาเรื่องชวยสนับสนุนเนื้อหา ให

ความรูสึกเปนเรียลลิตี้เนนเรื่องอารมณ ชีวิตจริงๆ ของชาวบานเพ่ือสรางความสะเทือนใจ  เนนใช

เสียงสัมภาษณเลาเรื่อง ผูดําเนินรายการคอยสงและสรุปประเด็น สวนพิธีกรภาคสนามมีหนาท่ีดึง

อารมณความรูสึก ขอเท็จจริงของชาวบานออกมา 

สําหรับรายการแผนดินไท ท่ีไดนํามาศึกษาจะพบวา ขอดีคือการถายภาพท่ีหลากหลาย

มุม รองรับเนื้อหา และการใชเสียงสัมภาษณใหเปนตัวนําเนินเรื่องหลัก เนื้อหาจึงชวนใหติดตามเพราะ

สะทอนปญหามาจากชาวบานจริงๆ  

 

2. ผลการสัมภาษณ (Interview)  

การสัมภาษณผูผลิตรายการเพ่ือขอมูลความคิดเห็นสําหรับแนวคิดและการวางแผนการผลิต

รายการใหนาสนใจและมีคุณคา รวมถึงนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวดานสิทธิชุมชนเพ่ือใหเห็น

แนวคิดกระบวนการตอสูของชุมชน  

2.1 นักวิชาการดานสิทธิชุมชน 

ความหมายของคําวาสิทธิชุมชน  

ความเปนชุมชนไมใชแคการมารวมตัวกัน แตยังอิงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมกันใชทรัพยากรใหเปนระบบมากข้ึนจนเกิดเปนองคความรูตางๆ สิทธิของชุมชนจึงคลายกับระบบ

ลิขสิทธิ์ท่ีชวยใหชุมชนสามารถแสดงสิทธิ ปกปองทรัพยากรหรือภูมิปญญาของตนเองได ดังนั้นชุมชน

จึงตองมีสวนรวมในการตัดสินใจและการจัดการในข้ันตอนแรกตามท่ีกฎหมายคุมครองสิทธิไว ไมใชมี

สวนรวมในการแกปญหาหรือรอใหเกิดปญหาภายใตเง่ือนไขตางๆ ท้ังนี้สิทธิชุมชนในเมืองกับสิทธิ

ชุมชนในชนบทจึงมีบริบทท่ีตางกัน เชนกรณีของชุมชนคลองเตยนั้นเปนชุมชนท่ีไมไดอยู กับ

ทรัพยากรธรรมชาติตางจากชุมชนท่ีอยูตามชนบท ทําใหทรัพยากรดานวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู

ของคนท่ีสัมพันธกับทรัพยากรและภูมิปญญาจึงแตกตางกันไป การสั่งสมองคความรูของแตละทองถ่ิน

จึงมีมากนอยตางกัน 
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ความสําคัญของสิทธิชุมชน 

สิทธิชุมชนเกิดจากปญหาดานการใชทรัพยากรภายหลังการปฏิวัติวงการ

วิทยาศาสตร ประเทศจากตะวันตกเดินทางเขามาฉกฉวยทรัพยากรจาประเทศในเขตรอน ทําใหชุมชน

เริ่มตระนักวาควรปกปองทรัพยากร ภูมิปญญาของตนเอง การมีแนวคิดสิทธิชุมชนจึงเปนเครื่องรับรอง

ใหชุมชนมีสิทธิในการจัดการ สิทธิในการตัดสินใจแตไมใชการบํารุงรักษา และเพ่ือถวงดุลกับอํานาจรัฐ 

ปองกันรัฐตัดสินใจตามใจชอบ กําหนดใหรัฐตองใหขอมูล รับฟงความเห็น ประเมินผลกระทบอยาง

ถูกตอง สวนเอกชนนั้นมีความเก่ียวของกับรัฐเพราะตองไดรับอนุญาตจากรัฐกอน เจาหนาท่ีรัฐจึงตอง

ดําเนินการใหชุมชนมีสวนรวมเชนกันโดยยึดหลักในรัฐธรรมนูญ 

แตปจจุบันยังพบการละเมิดสิทธิชุมชนอยูตลอดเวลา ซ่ึงมีสาเหตุท่ีหลากหลาย 

เชน กฏหมายท่ีลาหลัง ไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญท่ีตองรับฟงความเห็นของชาวบาน การพยายาม

หลีกเลี่ยงการบังคับกฏหมายอยางจริงจัง ปญหาดานผลประโยชนทับซอน การแกปญหาการละเมิด

สิทธิชุมชนท่ีดีท่ีสุด คือ การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ปรับปรุงขอกฏหมายท่ีลาหลัง พูดคุยถกเถียงบน

ขอกฏหมายท่ีเหมือนกัน การยึดผลประโยชนรวมกันท้ังรัฐ เอกชนและชาวบาน รวมท้ังการเห็น

ความสําคัญของชีวิตคน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณีชาวบาน ควบคูไปกับ

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางใหชาวบานมีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิชุมชนมากข้ึน อีก

ท้ังตองกระจายอํานาจใหชุมชนสามารถรวมแสดงความคิดเห็นวางแผนนโยบายตางๆ ท้ังระดับจังหวัด 

ตําบล หรือประเทศตางๆ สุดทายคือตองอาศัยความเขมแข็งของชุมชนและหนวยงานทองถ่ิน  

กระบวนการตอสูของชุมชน 

 กระบวนการตอสูของชุมชนภายใตแนวคิดสิทธิชุมชนนั้น เริ่มตั้งแตชุมชนมีสิทธิ์

รองทุกขตามรัฐธรรมนูญและไดรับการแกปญหาโดยเร็วจาก ผูใหญบาน นายอําเภอ ผูวาราชการ

จังหวัด สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี แตถาเรื่องยังไมคืบหนาหรือรัฐ-เอกชน 

กําลังจะดําเนินโครงการแลว ชาวบานจึงตองออกมาชุมชนประทวงตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพ

การชุมนุมโดยสงบเพ่ือแสดงเจตนารมณของชุมชน นอกจากนี้รัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหรองเรียนกับ

องคกรอิสระ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฟองรองตอศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรมหรือผูตรวจการแผนดิน เปนตน ภายหลังมีสิทธิชุมชน ชาวบานไดตื่นตัวลุกข้ึนมาอางสิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญจํานวนมาก สังเกตไดจากทุกพ้ืนท่ีตอสูกันดวยการอางสิทธิชุมชน ดวยสามัญสํานึกวา
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ตองลุกข้ึนสูโดยไมไดอางอิงรัฐธรรมนูญหรือเขาใจคําวาสิทธิชุมชน ขณะเดียวกันกฏหมายท่ีใชยังมี

ความขัดของและขาดกฎหมายท่ีรองรับปญหารูปแบบใหม 

การใชสื่อทางเลือกเปนอีกเครื่องมือหนึ่งท่ีชาวบานเลือกใชและพยายามหา

ชองทางเรียนรู โดยอาศัยลูกหลานในชุมชนถายภาพเผยแพรหรือถายวิดีโอลงเว็บไซต รวมถึงการเปน

นักขาวพลเมือง หรือการสรางเครือขายของกลุมท่ีมีปยหาแบบเดียวกัน รวมมือกันสงขาวสารจนสื่อให

ความสนใจ หรือการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลของกลุมองคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGO แลวนําออกมา

เปดเผยสูสังคม 

การใชอัตลักษณของชุมชนเพ่ือตอสูเรียกรอง ชาวบานตองรูจักตนเอง มองหาจุด

ขายท่ีเปนอัตลักษณของชุมชนเชื่อมโยงเรื่องราวในชุมชนสูกลุมคนภายนอกและบริบทท่ีหลากหลายใน

สังคม การสงเสริมการศึกษาและสรางองคความรูในชุมชนจึงมีความสําคัญ เชน การชูประเด็น

ภาพเขียนสีในถํ้าท่ีพบเจอในชุมชน ภูมิปญญา ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีผลกับการดํารงชีวิต

และสภาพแวดลอม หรือแมแตการใชความสะเทือนใจท่ีเกิดจากผลกระทบดานการดําเนินงาน เชน 

กรณีสารเคมีท่ีตกคางอยูในหมูบานคลิตี้ ทําใหเด็กเกิดมามีความผิดปกติ เปนตน แตการใหคุณคา

กับอัตลักษณนั้นข้ึนอยูกับการตีความจากรัฐและสังคม ถาสังคมยอมรับก็จะชวยกดดันใหรัฐหรือ

หนวยงานตางๆเห็นคุณคาและยอมรับในสิทธิของชุมชนไดงายข้ึน เม่ือชุมชนอ่ืนๆนําไปปฏิบัติก็จะ

คอยๆขยายองคความรูออกไป สรางเครือขายความรวมรวมมือกับชุมชนอ่ืนๆ และประเทศใกลเคียงได

เพราะมีฐานทรัพยากรใกลเคียงกัน 

การนําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับสิทธิชุมชน 

สื่อเขามามีบทบาทมากข้ึนในกระบวนการตอสูเรียกรองของชุมชน โดยเฉพาะ

สารคดีเชิงขาวท่ีมีท้ังตัวตนและขอเท็จจริง ควรตองวิเคราะหขอมูลแลวอธิบายใหผูชมเขาใจไดงายข้ึน

ไดอยางไรโดยรอยเรียงใหเห็นแงมุมตางๆท่ีเกิดข้ึน เกิดประโยชนกับชุมชน สังคมมากข้ึน ดังนั้นจึงตอง

เริ่มตนท่ีตัวของผูผลิตท่ีตองมีจิตวิญญาณรูวาถึงความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึน ตั้งใจลงไปหาขอมูลเชิงลึก

มากกวาแคปรากฏการณท่ีพบเห็น และกลับมาทําความเขาใจเบื้องหลังของขอมูลเหลานั้น เพ่ือ

ปองกันการนําเสนอผิดประเด็น ความเอนเอียงหรือเพ่ิมความเห็นของผูผลิตลงไปในชิ้นงาน ผูผลิตจึง

ควรเขาใจเรื่องราวท้ังหมดดวยความเท่ียงธรรม มีขอมูลครบถวน จับประเด็นใหชัดเจนและนําเสนอ

ออกมาใหผูชมเขาใจ สวนเรื่องเทคนิคนั้นตองพิจารณาใหเหมาะสมกับเปาหมายของของรายการ  
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สําหรับกรณีของชุมชนเจริญไชย ตองนําเสนอใหเห็นวาอัตลักษณของเจริญไชยท่ี

เปนความเกา ความโบราณ และความเปนชุมชน มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมของตนเอง แมชุมชนจะเปนผู

เชาท่ี นั้นมีเหตุผลเพียงพอใหทุกฝายตองอนุรักษไว ดังนั้นอาจตองหยิบใชมุมสะเทือนใจ เชนคนเฒา

คนแกท่ีอยูมานานผูกพันกับประวัติศาสตรบริเวณนี้มาบอกเลา สวนเรื่องวัฒนธรรมการไหวพระจันทร 

คนท่ัวไปอาจมองวาทําท่ีไหนก็ได  จึงตองพิสูจนใหไดวาถาไมมีชุมชนแลวประเพณีไหวพระจันทร

บริเวณนี้จะสูญเสียคุณคาอะไรไป เชน หากไปจัดท่ีใหมอาจกลายเปนเพียงคุณคาปลอมๆท่ีขาดจิต

วิญญาณ ขาดความผูกพันความสามัคคีของทุกคนในชุมชน เปนตน ซ่ึงผูผลิตสามารถชวยคิดชวย

นําเสนอจุดท่ีเหมาะสมไดเชนกัน ท้ังนี้ควรตรวจสอบเรื่องกฎหมายดวย แมชุมชนจะไมมีเอกสารสิทธิ์

ในท่ีดิน แตอาจมีปญหาทางกฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีถือเปนพ้ืนฐานของสิทธิ

มนุษยชนท่ีมากกวาสิทธิ์ในเอกสาร 

จากการสัมภาษณ ศาสตราจารยเสนห จามริก และคุณสุนี ไชยรส ทําใหผูศึกษาเห็น

มุมมองดานสิทธิชุมชนมากข้ึน เห็นความสําคัญของชุมชนท่ีตองอยูรวมกันกับทรัพยากรและองค

ความรูของตนเอง ทามกลางการพัฒนาท่ีตองใหความสําคัญกับชุมชน ยึดประโยชนของชีวิตตนเปนตัว

ตั้งมากกวาประโยชนทางเศรษฐกิจ สิทธิชุมชนจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีทุกฝายยังตองสงเสริมใหตระหนัก

และนําไปปฏิบัติอยางจริงจังเพ่ือชีวิตคนไทยดวยกันเอง สวนการนํามาประกอบใชกับเนื้อหาใน

รายการนั้น คือ การใหความสําคัญกับขอมูลในชุมชน ขอเท็จจริงทางกฎหมายหรือทางวิชาการ และ

การนําเสนอท่ีใหผูชมเห็นความสําคัญของการดํารงอยูของชุมชนผานการเลือกหาวิธีการนําเสนอท่ี

ผูชมเขาใจไดงาย 

2.2 นักเคล่ือนไหวดานสิทธิชุมชน 

เกิดจากชาวบานไมไดรับความเปนธรรมจากการดําเนินนโยบายของภาครัฐ ท้ัง 3 

กรณี คือ การสรางทางดวนตัดผานชุมชนบานครัว กรุงเทพฯ การเวนคืนพ้ืนท่ีหลังปอมมหากาฬ 

กรุงเทพฯ รวมถึงกอสรางโรงไฟฟาบานกรูด ประจวบคีรีขันธ ท่ีพบวามีเรื่องของผลประโยชนทับซอน

ท่ีเก่ียวของกับอดีตนายกรัฐมนตรีในชวงนั้นและผลการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ หรือ Health 

Impact Assessment (HIA) ไมผานความเห็นชอบท้ังฉบับ แตผลการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

หรือ Environmental Impact Assessment (EIA) ไดผานความเห็นชอบแลว แตยังขาดความชัดเจน

ในอีกหลายเรื่อง ขาดมุมมองทางวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ฯลฯ  
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ท้ังหมดจึงเปนเหตุผลใหชาวบานตองออกมาเรียกรอง ตอตาน ดวยรูปแบบตางๆ 

ตั้งแตการใหขอมูลกับชาวบานคนอ่ืนเพ่ือขยายแนวรวม ดวยการใชใบปลิวเนนการทําสื่อเพ่ือสงขอมูล

ไปตามสื่อมวลชนหรืออัพโหลดข้ึนเว็บไซตยูทูบ สรางเว็บไซต จัดทําหนังสือพิมพเล็กๆ ขายกันเองใน

หมูบาน และรวมมือกับวัด โรงเรียน ตลาด ชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือเติมเต็มขอมูลสําหรับการคัดคาน รวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันการศึกษาตางๆ หรืแมแตการตอสูเชิงสัญลักษณ เชน การสรางบานข้ึนมา

ใหม ปรับปรุงใหดีข้ึน เพ่ือยืนยันกับสังคมชุมชนจะไมยายไปไหน สะทอนความเปนบานไมโบราณท่ี

รวมสมัย เปนตน  

แตกลไกท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ ความเขมแข็งและความรวมมือรวมใจกันแสดงพลังของ

คนในชุมชนไดทุกรูปแบบ ท่ีจะชวยสงเสริมใหกลไกตางๆ ประสบความสําเร็จ คนในสังคมรับรูและ

ชวยเหลือเสนอแนะหรือสงกําลังใจ นอกจากนี้ชุมชนยังไดเรียนรูถึงการใชสิทธิของตนเองตาม

รัฐธรรมนูญ ทําใหชุมชนเรียนรูท่ีจะพ่ึงพาตนเอง รวมกันคิดรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ดวยความเชื่อ

ท่ีวาวิธีการตอสูของชุมชนจะบันทึกอยูบรรทัดแรกในการตอสูของทุกชุมชน  

สําหรับความเห็นดานการนําเสนอเปนสารคดีท่ีเก่ียวกับสิทธิชุมชนนั้น เนื้อหาควรเริ่ม

มองท่ีกระบวนการมีสวนรวม มองมุมการพัฒนาของรัฐวาถูกตองหรือไม การเตรียมพรอมแกไขปญหา

ของภาครัฐเม่ือจําเปนตองพัฒนาเปนอยางไร ชาวบานเตรียมรับมืออยางไร ชาวบานมีสิทธิ์อยางไรท่ี

จะปกปองหวงแหนบานของตัวเอง พรอมกับนําเสนอรากเหงาของชุมชนท่ีตองเปลี่ยนแปลงไปกับการ

พัฒนาเพ่ือดํารงวิถีชีวิตของชุมชนไว  

2.3 ผูผลิตรายการ 

ดานรูปแบบของรายการ 

สารคดีเปรียบเหมือนรมคันใหญท่ีแยกก่ิงกานเปนสารคดีเชิงขาว สารคดี

ทองเท่ียว ฯลฯ สารคดีเชิงขาวอาจยืนอยูบนพ้ืนฐานของขาวรายวันท่ีเกิดข้ึน เชน นําเสนอเรื่อง

ยางพาราในชวงท่ีการประทวงของชาวสวนยางท่ีอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน สาร

คดีเชิงขาวจึงมีประเด็นหลักเพ่ือเจาะลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหมีความรอบดานมากข้ึน มีมิติท่ีหลากหลาย

กวาเดิม โดยคํานึงถึงประเด็นและความจริงท่ีจะปรากฏในชิ้นงานเปนหัวใจหลัก  

สวนจะนําเสนออยางไรใหมีความนาสนใจนั้น จะเกิดภายหลังไดประเด็นท่ีชัดเจน 

ผานการวิเคราะหและวางแผนขอมูล พูดคุยปรึกษากับเจาของเรื่องราว รวมถึงประโยชนท่ีผูชมจะ
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ไดรับหรือเสียงของประชาชนท่ีปรากฏในหนาจอจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขปญหาในเรื่อง

ใดบาง จากนั้นจึงคิดวิธีการนําเสนอใหนาสนใจ เชน การประทวงเรื่องยางพารา ท่ี จ. นครศรีธรรมราช 

ผูประทวงถูกมองวามียาเสพติด เปนนักเลง ขัดขวางการเขาไปในพ้ืนท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ ฯลฯ 

รูปแบบรายการจึงมีลักษณะก่ึงเรียลลิตี้ (Reality) เขาไปคนหาความจริงวาเกิดอะไรข้ึน สะทอน

ออกมาเปนเสียงของประชาชนท่ีเปนผูชุมนุม เปนตน นอกจากนี้กลุมคนดูท่ีมีความหลากหลายทาง

ประชากรศาสตร ยังเปนตัวกําหนดรูปแบบรายการไดเชนกัน บางเรื่องจึงตองพยายามผลิตเนื้อหาให

ทุกกลุมสามารถดูรายการได แตในความเปนจริงเปนไปไมได เพราะรายการประเภทสารคดีเชิงขาวจะ

ถูกจริตกับคนท่ีอายุ 20 ข้ึนไป โดยเฉพาะเม่ืออายุมากข้ึนความสนใจและความตั้งใจจะมีมากกวา  

ดานเนื้อหาของรายการ 

การคัดเลือกประเด็นนําเสนอนั้นจึงข้ึนอยูกับความสนใจของผูผลิตและกรอบ

แนวคิดของรายการ เชน กรณีเข่ือนแมวงก อาจนําเสนอในมุมมองธรรมชาติวิทยา ชีวิตคนท่ีไดรับ

ผลกระทบหรือสัตวสิ่งมีชีวิต เปนตน ถานําเสนอกระบวนการตอสูของชุมชนควรนําเสนอใหชัดเจน

และเขาใจไดวาชาวบานเรียกรองอะไร ผูผลิตจึงตองทําความเขาใจและแมนยําในขอมูลกอนวาการ

เรียกรองนั้นมีเหตุผล มีผลกระทบตอชุมชนชัดเจนหรือไม เชน พ้ืนท่ีนี้เปนแผนดินประวัติศาสตร มี

แหลงโบราณคดี ฯลฯ หรือเปนผลกระทบหนักๆท่ีเกิดข้ึนกับชาวบานในกลุมคนจน จะทําใหความมี

เหตุผล น้ําเสียงในการเรียกรองความยุติธรรมจะชัดเจนมากข้ึน  

หลังจากนั้น แยกเรื่องออกเปนแตละหัวขอเพ่ือตรวจสอบวาเนื้อหาครบถวนตาม

แนวคิดและแกนเรื่องของรายการ ใหคิดแบบเปนเหตุเปนผล ยอนกลับไปดูสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา 

แลวกําหนดวาจะสัมภาษณใคร ประเด็นใดบางตามโครงรางรายการเบื้องตน เพ่ือมาสนับสนุนใหครบ

ทุกมิติ โดยคนท่ีเปนเจาของเรื่องในแตละพ้ืนท่ีจะรูดีท่ีสุดและควรจะมีโอกาสถายทอดเรื่องราวไดดีกวา

คนอ่ืนๆ รวมท้ังมีเสียงจากชาวบานท่ีไดรับผลกระทบและนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือติดตาม

ประเด็นนั้นๆมาอยางตอเนื่อง สามารถอธิบายในประเด็นท่ีเก่ียวของไดดี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความยาว

รายการวานําเสนอประเด็นตางๆ ไดมากนอยขนาดไหน เชน เรื่องยางพารา มีท้ังเกษตรกรและนัก

เศรษฐศาสตรท่ีรูเรื่องยางพารา เปนตน หรือแมกระท่ังคนท่ัวไปเพ่ือนําเสนอในบริบทของสังคม เชน 

เรื่องการปฏิรูปการเมือง เปนตน 

สวนวิธีการเลาเรื่องนั้นทําไดหลายรูปแบบ สามารถเลาผานคนในชุมชนท่ีไดรับ

ผลกระทบ เลาผานสถานท่ีสําคัญในชุมชนท่ีจะถูกรื้อ ฯลฯ เพ่ิมเติมใหงานมีเสนหมากข้ึนดวยการใช
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ภาษาภาพยนตรสําหรับเลาเรื่อง วางเรื่องและลําดับเรื่องอยางมีศิลปะ สวนการเรียบเรียงเนื้อหาอยาง

งายสุดคือเริ่มดวยปญหา พิจารณาวาคนไดรับผลกระทบอยูท่ีไหน ทางออกคืออะไร หรือหยิบยก

ประเด็นท่ีสําคัญและโดดเดนมานําเสนอกอนเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ สวนภาษาท่ีใชเลาเรื่องข้ึนอยูกับ

ผูผลิตและความเหมาะสมของรายการท่ีจะทําใหนาสนใจ เชน อาจใชภาษาบรรยายอยางเดียว หรือ

แทรกเสียงสัมภาษณบาง หรือใชเสียงสัมภาษณอยางเดียว หรือใชแตภาพหรือตัวอักษรอยางเดียว 

เปนตน หลังจากออกไปถายทําครบถวนแลวจึงรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือเขียนบทอีกครั้งแบบสมบูรณ 

แลวนํามาตัดตอและตรวจสอบวานําเสนอออกมาไดตรงกับสิ่งท่ีอยากจะสื่อสารหรือไม หากมีคนตัดตอ

กับชางภาพเปนคนละคนกันควรจะพูดคุยกันอยูเสมอเพ่ือใหเนื้อหาและภาพตรงกับเปาหมายท่ี

ตองการสื่อสารมากท่ีสุด เพราะชางภาพไมไดนําสิ่งท่ีเห็นมาตัดตอ และคนตัดตอก็ไมไดอยูในสถานท่ี

จริง 

ปญหาท่ีมักพบในการผลิตสารคดีเชิงขาว คือ การขอความรวมมือกับคูขัดแยง

อาจเปนเรื่องยากดวยหลากหลายเหตุผล การคัดเลือกชาวบานมาใหความเห็นตองตรวจสอบวาเปนผู

ไดรับผลกระทบจริง ไมมีการแอบอาง บางครั้งตองเขาไปทําความรูจักคนในชุมชนจริงๆ ดูตื้นลึกหนา

บางของแตละคน ดวยการดับเบิ้ลเช็คขอมูลกับคนอ่ืนๆใหไดตัวละครท่ีถูกตองท่ีสุด สุดทายคือเรื่อง

ความปลอดภัยของผูผลิตท่ีอยูในสถานการณความขัดแยงพรอมท่ีจะเผชิญหนาตลอดเวลา นอกจากนี้

ยังตองรักษารักษาความเปนกลางของการนําเสนอเนื้อหาดวยเพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหกับรายการ 

ทีมงานผูผลิตและสถานี ดังนั้นตองเปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดชี้แจง ไมวาจะเปนการใช

รายละเอียดของภาษา การใชภาพเพ่ือใหขอมูลท่ีเปนธรรม บางกรณีไมจําเปนตองใหอีกฝายมาชี้แจง 

แตสามารถบอกเลาดวยภาพ เอกสารขอมูลอ่ืนๆท่ีมีอยู 

ดานวิธีการนําเสนอ 

อารมณของภาพท่ีสรางความนาสนใจใหกับรายการ ข้ึนอยูกับประเด็นและ

รูปแบบการนําเสนอ เนื่องจากรูปแบบการนําเสนอจะเปนตัวกําหนดภาพ และภาพจะเปนตัวกําหนด

สคริปต สารคดีเชิงขาวเปนเรื่องของการนําเสนอขอเท็จจริง ภาษาของภาพท่ีใชประกอบบทบรรยาย

จึงควรเลาเรื่องไดใหเห็นถึงขอเท็จจริงและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใหผูชมสัมผัสไดถึง

ขอเท็จจริงและผลกระทบนั้นๆ ซ่ึงไมตางจากภาพในสารคดีแบบอ่ืนๆ เชน เหตุการณการชุมนุม ภาพ

และเสียงในเหตุการณจริงสามารถเลาเรื่องไดไมจําเปนตองปรุงแตง รวมถึงพิธีกรท่ีเขาไปในพ้ืนท่ี เห็น

ความเดือดรอนตางๆ หรือเปนสภาพแวดลอมท่ัวไปๆ กิจวัตรตามปกติของบุคคลในรายการท่ีมีท้ังสุข
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และทุกข เปนตน การลงพ้ืนท่ีของพิธีกรยังมีขอดีท่ีสามารถนําเหตุการณท่ีพบเจอเฉพาะหนามารอย

เรียงรวมกับเนื้อหาเพ่ือสรางความนาสนใจได ดังนั้นคนถายภาพจึงตองเขาใจเรื่องราวอยางดี 

สวนการลําดับภาพข้ึนอยูกับความตองการของผูผลิตท่ีกําหนดจังหวะของสารคดี

เชิงขาวไวแบบใด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการถายภาพมาดวย เทคนิคท่ีใชในการลําดับภาพควรตั้งอยูบน

พ้ืนฐานความเปนจริง ไมพยายามปรุงแตงอะไรท้ังสิ้น การใชดนตรีประกอบหรือการตัดตอแบบพิเศษ

อาจไมจําเปน ถาภาพและเสียงมาสมบูรณสามารถเลาเรื่องดวยตัวมันเองไดอยูแลว อาจปรุงแตงภาพ 

เสียง เอฟเฟกต เพ่ิมเติมหากตองการพักหรือชวยผอนคลายอารมณของผูชม บางครั้งอาจมีภาพท่ีมี

ความออนไหว มีความหมายแฝงเรน จึงควรใหผูใหญ บรรณาธิการ นักขาวชวยตรวจสอบกลั่นกรอง 

การใชกราฟกนั้นก็ตองคํานึงถึงความเหมาะสมตามเนื้อหาหรือชวยอธิบายแทนภาพท่ีไมสามารถถาย

มาได แมแตการใชเพลงประกอบควรใหเหมาะสมกับเนื้อหาของภาพ 

สําหรับวันท่ีออกอากาศควรเปนวันธรรมดา สวนชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการ

นําเสนอสารคดีเชิงขาวคือ ราวๆ 2-3 ทุม หลังขาวปกติจบ เพ่ือใหผูชมไดติดตามขอมูลขาวสารเชิงลึก 

ความยาวของการนําเสนอข้ึนอยูกับเรื่องราวและระยะเวลาในการผลิต ท่ีสําคัญคือเริ่มตนรายการตอง

นาสนใจ อาจเปดประเด็นท่ีคนไมเคยรูมากอนและชวง 5 นาทีแรกควรมีความคืบหนา ท่ีสําคัญคือ

เนื้อหาตองเขาใจงาย นํามาเทียบเคียงกับชีวิตตนเองหรือสามารถสัมผัสเรื่องราวชีวิตของผูคนในสังคม

ได  

สวนพิธีกรนั้นควรพิจารณาตามความเหมาะสมของบทบาทพิธีกรในรายการ 

เพราะพิธีกรถือเปนตัวแทนผูชมไปพบเจอสิ่งตางๆ การคัดเลือกพิธีกรควรพิจารณาจากบุคลิกภาพ 

น้ําเสียงท่ีเหมาะกับรายการ พิธีกรตองมีทัศนคติ มีใจเปดกวางพรอมรับฟงเรื่องราวตางๆ และควรมี

พ้ืนฐานความเขาใจในประเด็นท่ีจะนําเสนอ ผูผลิตจึงควรพูดคุยดวยหรือทดลองเปดหนาตามบทหรือ

ลองดนสดตามท่ีสนใจ ท้ังนี้ใครก็ตามท่ีปรากฏตัวบนหนาจอรวมถึงแหลงขาวท่ีปรากฏในรายการดวย

ผูผลิตตองรับผิดชอบผลกระทบอ่ืนๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนดวย ถาพิธีกรไมเหมาะสม ไมเก่ียวของกับรายการ

หรือไมไดมีสวนสนับสนุนใหรายการมีน้ําหนัก เนื้อหาสาระท่ีแนนข้ึน ก็ไมควรมีพิธีกร 

ดานความพึงพอใจของผูชมรายการ 

เสียงตอบรับจากผูชมวัดจากเรตติ้งท่ีสถานีบอกมาเปนหลัก ประกอบกับการใชโซเชียล

มีเดียตางๆดวย แมจะไมสามารถอางอิงเปนตัวเลขได เรตติ้งท่ีไดนั้นข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเวลา

ท่ีออกอากาศดวย การทราบเรตติ้งและสปอนเซอรท่ีสนับสนุนจะชวยใหผูชมไดประโยชนเพราะจะ
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ไดรับเนื้อหาท่ีตนเองถูกใจมากข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถวัดไดสังคมตื่นตัวมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลง

หรือแกไขปญหาตามท่ีรายการไดนําเสนอเรื่องราวออกไป 

สวนเรื่องท่ีผูชมอยากรูเก่ียวกับปญหาของชุมชนคือ อยากรูวาทําไมตองมาสู สู

ดวยเหตุผลอะไร ชีวิตไดรับผลกระทบอยางไร ใชวิธีการสูแบบไหน ถาแพผลจะเปนอะไร ปญหานี้มี

ทางออกหรือไม เพ่ิมเติมดวยแงมุมท่ีนาสนใจชวนใหติดตาม บางครั้งผูชมไมไดอยากรูวาชาวบานสูแลว

แพหรือชนะ แตชมเพราะไดเห็นความมือรวมรวมใจกันและเปนวิธีคิดใหกับชุมชนอ่ืนๆ ท่ีจะลุกข้ึนมา

ทวงสิทธิ์ทวงเสียงของตนเองดวยความสามัคคี  

 

3. โครงรางรูปแบบรายการ (Proposal) 

Proposal การผลิตรายการสารคดีเชิงขาวเก่ียวกับการปกปองผลประโยชนของคนในชุมจาก

นโยบายการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐ-เอกชน) 

ช่ือรายการ “ชุมชนไวลาย” 

วัตถุประสงคของรายการ 

1. เพ่ือใหผูชม ภาครัฐ ภาคเอกชนและมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเปน

ชุมชนท่ีเขมแข็ง  

2. เพ่ือนําเสนอกลไกของชุมชนตอการปองกันผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาประเทศ 

รวมถึงสรางความเขาใจระหวางชุมชนกับรัฐหรือภาคเอกชนเพ่ือหาทางออกหรือขอสรุปท่ีดีท่ีสุด

รวมกันของท้ังสองฝาย  

แนวคิด ตระหนักถึงสิทธิ เขาใจชีวิตของชุมชน บนเปาหมายของการพัฒนาประเทศ  

ลักษณะเนื้อหา นําเสนอวิธีการตอสูของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาจากรัฐ

หรือเอกชน ผานการบอกเลาของคนในชุมชนเปนหลัก พรอมเสนอมุมมองนักวิชาการและคูกรณี 

รวมถึงแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนารวมกันโดยมีขอขัดแยงนอยท่ีสุด แตเกิดประโยชนสูงสุด 

กลุมเปาหมาย อายุ 18-35 ป และผูสนใจปญหาของชุมชน 
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ชองทางออกอากาศ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

วันออกอากาศ ทุกวันอาทิตย เวลา 20.20 - 20.50 น. 

รูปแบบรายการ สารคดีเชิงขาวความยาว 30นาที แบงเปน 3 ชวง ดังนี้ 

ชวงท่ี 1 บอกเลาถึงประวัติของชุนชน มีความนาสนใจอยางไร พรอมเกริ่นปญหาท่ีเกิดข้ึน 

ชวงท่ี 2  นําเสนอประเด็นหลักของรายการวานโยบายการพัฒนาอะไรท่ีกระทบตอชุมชน 

ผานผูเก่ียวของท้ังจากชาวบาน นักวิชาการ ผูท่ีเชียวชาญในประเด็นนั้นๆ และนําเสนอวิธีการ วิธีคิด

ของชุมชนเพ่ือรับมือกับความไมเปนธรรมจากการพัฒนาท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 

ชวงท่ี 3 นําเสนอใหเห็นวิธีการตอสูเรียกรองของชุมชนท่ีไดไมไดรับความเปนธรรมจากการ

พัฒนา รวมถึงทางออกหรือความเสนอแนะท่ีนาสนใจท่ีจะสามารถลดความขัดแยง เกิดประโยชนท้ัง

สองฝาย และพิธีกรสรุปประเด็นท้ังหมดโดยท่ีปญหาดังกลาวยังหาขอสรุปสุดทายท่ีดีท่ีสุดไมได 

ตารางลําดับเนื้อหารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

4. ตัวอยางรายการ - ตอนท่ี 1  

ลักษณะเนื้อหา 

รายการสารคดีเชิงขาว ตอนชุมชนเจริญไชย นําเสนอใหเห็นถึงการรับมือและการปรับตัว

ของชุมชนทามกลางการปญหาและความเจริญของพัฒนา ดวยการรวมกันเผยแพรองคความรูของ

ชวงท่ี เนื้อหา 

1 Hightlight รายการ 

-รูจักกับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ 

2 -นโยบายการพัฒนาท่ีกระทบกับชุมชน 

-การปรับตัวของชาวบานพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

3 -เครื่องมือหรือวิธีการตอสูท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีชุมชนเลือกใช 

-ผูดําเนินรายการสรุป 
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ชุมชนและความสําคัญทางวัฒนธรรมกลุมคนจีนยานเยาวราช แมวาชุมชนเจริญไชยจะเปนเพียงผูเชา

ท่ีไมมีสิทธิ์ในท่ีดินแตชุมชนเจริญไชยมีสิทธิท่ีจะบอกใหสังคมรูและตระหนักในคุณคาของความเปน

ชุมชนท่ีไดอยูกันมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ผานการจัดแสดงพิพิธภัณฑ งานไหวพระจันทรและบันทึก

ทางหนากระดาษ เพ่ือหวังใหการพัฒนาหันกลับมามองชีวิตและความเปนชุมชนเกาแกใน

กรุงเทพมหานคร 

การแบงชวงรายการ 

ชวงท่ี 1 Hightlight เนื้อหาท่ีนาสนใจของรายการ บอกเลาเก่ียวกับประวัติของชุมชนเจริญ

ไชยในอดีตและปจจุบัน ผานการบอกเลาของคนในชุมชนและผูเก่ียวของ พรอมบอกปญหาท่ีมี

ผลกระทบกับชุมชนอยาคราวๆ คือ โครงการรถไฟฟาใตดินสวนตอขยายสายสีน้ําเงินและผังเมือง

กรุงเทพฯ 2556 

ชวงท่ี 2 นําเสนอปญหาการกอสรางรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรกมลาวาสและเปนเพียงผู

เชาท่ี รวมถึงปญหาจากผังเมืองกรุงเทพฯ ฉบับลาสุดท่ีเปดโอกาสใหชุมชนตองถูกยกเลิกสัญญาเชา

ท่ีดินไดตลอดเวลา ผานความเห็นของชาวบานและนักวิชาการ พรอมท้ังนําเสนอการใชชีวิตประจําวัน

และการปรับตัวของชาวบานผานบันทึกเจริญไชย บันทึกชีวิตลาสุดบนหนากระดาษ  

ชวงท่ี 3 นําเสนอความเปนชุมชนเกาแกในกรุงเทพฯ ท่ีทําใหชาวบานเรียนรูเรื่องราวของ

ตนเองและสงผานภาพชีวิตของชุมชนไปจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่อง และการยกระดับงาน

ไหวพระจันทรใหเปนเครื่องมือสําคัญท่ีสะทอนความเปนชุมชนชาวจีนและเปนสัญลักษณบางอยาง

ของการตอสูหลังจากนั้นผูดําเนินรายการสรุปใหสังคมชวยกันตระหนัก ผูดําเนินรายการสรุปเนื้อหา 

และเพ่ิมความเห็นของชาวบาน นักวิชาการ ในชวง End Credit 

ตารางลําดับเนื้อหาตอนท่ี 1 

ลําดับ เนื้อหา หมายเหตุ 

1 Title รายการ 7 นาที 

2 Hightlight รายการ/ รูจักชุมชนเจริญไชยผานคําบอกเลาของคนใน

ชุมชนและผูเก่ียวของ ตั้งแตอิทธิพลของศาลเจา เจาของท่ีดินผืนนี้ ถนน

เจริญกรุงท่ีผานชุมชนเจริญไชยเพ่ือเชื่อมประเด็นการคมนาคมขนสง 
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พัก 

ลําดับ เนื้อหา หมายเหตุ 

3 ปญหาการกอสรางรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรกมลาวาส 

- กระบวนการรับฟงความเห็นจากประชาชน 

- ความเห็นชาวบานและเหตุผล รฟม.การทุบทําลายอาคารเกา เพ่ือเปน

ทางข้ึนลง  

10 นาที 

4 ปญหาจากผังเมืองกรุงเทพฯ ฉบับลาสุด 

- การยื่นคัดคาน และการประชุมเพ่ือพิจารณาการเยียวยาชุมชนของ 

กทม. 

- คําชี้แจงกระบวนการตางๆของ กทม.   

- ขอเสนอแนะของชาวบาน 

5 หนังสือบันทึกเจริญไชยบันทึกชีวิตของชาวชุมชนเจริญไชยในแตละวัน 

- แนวคิดการจัดทําหนังสือ 

- รายละเอียดคราวๆ ใน 

พัก 

ลําดับ เนื้อหา หมายเหตุ 

6 อาคารสมัย ร.5 สะทอนความเปนชุมชนเกาแกในกรุงเทพฯ  

  -บอกเลามุมมองการอนุรักษอาคารเกาผานชาวบาน นักวิชาการ 

  -เชื่อมโยงการใชอาคารเปนบานเกาเลาเรื่อง 

13 นาที 

7 ภาพชีวิตในพิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่อง 

  -มุมมองของชาวบาน นักวิชาการท่ีมีตอบานเกาเลาเรื่อง 

8 การจัดการงานไหวพระจันทรข้ึนในชุมชน 

  -ชาวบานเลาวางานไหวพระจันทร สําคัญกับชุมชนและสังคมอยางไร 

9 ผูดําเนินรายการสรุป 

10 End Credit และความเห็นของชาวบาน นักวิชาการเพ่ิมเติม 

ปดรายการ 
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บทรายการ ชุมชนไวลาย ผูบรรยาย: จิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด 

ความยาว: 30 นาที  

วัน/เวลาออกอากาศ: ทุกวันอาทิตย เวลา 20.20 - 20.50 น. สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

1 Title  - กราฟก ดนตรีประกอบ 00.10 

2 Highlight 

กราฟกแผนท่ี

เสนทางรถไฟฟา 

VO: 19 สถานี ระยะทาง 27 กิโลเมตร 01.50 

VO: รองรับคนจากยานเตาปูน บางโพและถนนจรัญสนิทวงศ 

VO: ยานไชนาทาวน สนามไชย วังบูรพา สูถนนอิสรภาพ และ

ชวงถนนเพชรเกษม 

LS รถวิ่ง VO: ชวยแกปญหารถติดและเพ่ือชีวิตคนเมืองราว 3 แสนคน

ตอวัน 

CU สัมภาษณ VOX.ศิริณ:ี “เราถูกยกเลิกสัญญาเชาตั้งแตป 51 ในเม่ือเราไมมี

สัญญาเชาตรงนี้ มันมีความไมแนนอนสูงในท่ีอยูอาศัย” 

MS เครื่องจักร

กําลังทํางาน 

VO: หลายชุมชนไดรับผลกระทบระหวางการกอสราง แตบาง

ชุมชนอาจเผชิญกับผลกระทบท่ีตอเนื่องและยาวนาน 

MS มุมสูงชุมชน VO: ชุมชนหนึ่งในนั้น คือ ชุมชนเจริญไชย 

CU สัมภาษณ VOX.ศิริณ:ี “ยานนี้เปนยานท่ีคนจีนมาอยูเยอะ” 

MS สัมภาษณ VOX.ชาวบาน: “เอกลักษณท่ีนี่ก็คือวัฒนธรรมจีน กระดาษ

ไหวเจา ของท่ีคนจีนไหวเจา มีหมดเลย” 

LS ชารตผังเมือง

กรุงเทพฯ 

VO: และผังเมืองกรุงเทพมหานคร กําลังเปดโอกาสใหชุมชนถูก

ไลรื้อ 

MS สัมภาษณ VOX อ.ยงธนิศร: “มันไมไดมีหลักประกันวา เม่ือทุบอาคารเกา

ท้ิงแลว อาคารท่ีสรางสูงเนี่ยจะใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาอาคาร

เกาจริงหรือไม” 

MS สัมภาษณ VOX เทียมสูรย: “ถาเม่ือไหรระบบการคานี้มันถูกทําลายดวย

การไลรื้อชุมชนใดชุมชนหนึ่งออกไป มันจะตายท้ังไชนาทาวน 

โดยไมตองสงสัยเลย” 
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

2 

(ตอ) 

- CU สัมภาษณ 

-ปายชุมชนเจริญ

ไชย 

VOX.ศิริณ:ี “จนกระท่ังมาป53 เลยตั้งคําถามวาเราจะทํายังไง

ตอ จึงตั้งกลุมข้ึนมาชื่อวา กลุมอนุรักษและฟนฟูยานเจริญไชย” 

 

VOX.ศิริณ:ี “หาสิ่งท่ีเรามีอยูท้ังหมดออกมา บอกเลาใหคนอ่ืน

รู บอกใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของตัวเอง” 

3 Title กราฟก ดนตรีประกอบ 00.10 

4 เปดรายการ  

-LS ยานเยาวราช 

-ภาพและคลิป

วิดีโอเกาของ

ชุมชน 

-กราฟกตําแหนง

ท่ีตั้งของศาลเจา 

 

 

LS บรรยากาศ

ของศาลเจา 

 

LS รานขาย

กระดาษไหวเจา 

VO. สวัสดีครับ วันนี้เราพาคุณผูชมมาท่ียานไชนาทาวนของ

เมืองไทย ท่ีนี่มีชุมชนชาวจีนหลายแหงแทรกตัวอยูในยานนี้  

หนึ่งในนั้นคือชุมชนเจริญไชย ซ่ึงคาดวา เปนคํารวมระหวางคํา

วา เจริญกรุง กับคําวา พลับพลาไชย แตชาวจีนท่ีนี่รูจักดีในชื่อ 

“ตงเฮงโกย”  

ชุมชนเจริญไชยตั้งอยูทามกลางศาลเจาสําคัญถึง  5 แหง คือ 

วัดเลงเนยยี่ ศาลเจาไตฮงกง ศาลเจากวองสิว ศาลเจาหลี่ตี

เบี้ยว และศาลเจาเลงบวยเอ้ีย ซ่ึงแตละศาลเจาสรางข้ึนตาม

กลุมชนชาติจีน ท่ีอพยพเขามาตั้งรกรากในแผนดินสยาม เปน

ท้ังศูนยรวมจิตใจและศูนยรวมของการชวยเหลือพ่ึงพากัน 

นอกจากการอพยพเขามาอาศัยในแผนดินแปลกถ่ินแลว ชาว

จีนยังขนยายความรูความสามารถของตน มาประกอบอาชีพ

สรางเนื้อสรางตัว จนเกิดเปนยานท่ีขายกระดาษไหวเจาและ

สินคาทางวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงสินคาเพ่ือการดํารงชีวิต

ของชาวจีนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

01.15 

5 MS สัมภาษณ 

 

VOXอาม: “จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รานรวงตางๆ ก็

เพ่ิมมากข้ึนเพราะแรงซ้ืออาจมีเพ่ิมข้ึน ผูคนก็ตองการประกอบ

อาชีพมากข้ึน อะไรท่ีมันใกลอยูในแหลงโอกาสก็จะมีมากกวา”  

00.20 

6 MS สัมภาษณ 

 

VOX เทียมสูรย: “ไมใชเฉพาะวา คนจีนจะรักษารูปแบบ

การคาดั้งเดิมไวเทานั้นนะ แตวาการคารูปแบบใหมในภาค

ธุรกิจหางรานตางๆ ก็มีเจาของเปนคนจีน คนจีนรุนใหมท่ีเกิด 

00.20 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

6 

(ตอ) 

 และเติบโตในเมืองไทย ก็ไดรับการศึกษา กลับมาก็มาพัฒนา

กิจการรูปแบบตางๆ” 

 

7 -กราฟก 

-ภาพตึกเกา 

-คลิปรถรางเห็น

อาคารริมถนน   

 

VO. ในสมัยรัชกาลท่ี 4 /ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอม /ให

สรางตึกแถวชั้นเดียวตลอดสองฟากถนนเจริญกรุงตามแบบ

ตึกแถวในสิงคโปร /และพระราชทานแกพระราชโอรสและพระ

ราชธิดาเพ่ือเก็บผลประโยชนจากคาเชาตึกแถวท่ีเปนรานคา

ของชาวจีนและชาวตางประเทศ  

ตอมาในป 2435 รัชกาลท่ี 5 ทรงพระราชทานท่ีตําบลปาก

ตรอกวัดพลับพลาไชยริมถนนเจริญกรุง ใหเปนกรรมสิทธิ์แก

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระ

นครสวรรควรพินิต ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขา ภายหลังจึง

อยูในกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย ในความดูแลของ

หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร 

00.45 

8 -MS สัมภาษณ 

-แปลนอาคาร 

 

VOX.ศิริณ:ี “ถนนเจริญกรุงนี่คือ ถนนสมัยใหมเสนแรก  

พอ ร.4 ทรงตัดก็เปนถนนคอนกรีตข้ึนมา พอตัดถนนมาก็เริ่มมี

การสรางตึกแถวแบบยุโรป 2ชั้นบาง 3ชั้นบาง ตึกของชุมชนเรา

ก็สรางมาตั้งแตสมัยนั้นท่ีตัดถนน” 

00.15 

9 -MS สัมภาษณ--- 

-แปลนอาคาร 

VOXอาม: “เรามีแบบจากหอจดหมายเหตุ แปลนใกลเคียงกับ

ตัวอาคารดานใน เราก็เลยคิดวา อาคารเราเกิดข้ึนจริงและมี

การเขียนแบบจริง แบบแปลนจริง ตัง้แตสมัย ร5” 

00.20 

10 MS สัมภาษณ VOX.ศิริณ:ี “เราจะมีภาพเกาท่ีมีคนจีนลากรถ ท่ีเรียกวาเจก

ลากรถ และเริ่มมีรถรางข้ึนมาตอนนั้น” 

00.10 

11 -Clip รถราง เพลงรถราง 00.15 

12 -คนจํานวนมาก 

-ใบหนาคนใน

ชุมชน 

VO: ปฏิเสธไมไดวา การตัดถนนเจริญกรุง การสรางตึกแถว 

และ การเกิดข้ึนของรถราง จะสงเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจ

ใหกับชุมชนท่ีอยูรายรอบถนนเจริญกรุง รวมถึงชุมชนเจริญไชย 

00.30 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

12 

(ตอ) 

 แตการเขามาของรถไฟฟา เพ่ือการเดินทางท่ีสะดวกสบายของ

ผูคนในสังคม กําลังทาทายความเขมแข็งของชาวชุมชนเจริญ

ไชย ท่ีมีเดิมพันคือ ความลมสลายของชุมชน รายการในคืนนี้ 

จะคนหาคําตอบวา ชุมชนไดไวลายตอความเปลี่ยนแปลงท่ี

กําลังจะเกิดข้ึนในครั้งนี้อยางไร ไปหาคําตอบรวมกันกับ 

รายการ ชุมชนไวลาย 

 

13 ชวงหนา 

(Next Break) 

VOX อ.ยงธนิศร: “พอมันมีเรื่องรถไฟฟาตรงนี้ มันก็เลยทําให

โอกาสของการรื้อทําลายอาคารเกาไดเยอะข้ึน” 

VOX ชาวบาน: “ท่ีตรงนี้เรียกวาฮวงจุย ถาโดนกระทบแลวมัน

จะแตก มันไมเหมือนเกาแลว” 

00.12 

14 Title  กราฟก ดนตรีประกอบ 00.10 

พัก 

ชวงท่ี 2 

15 Title  กราฟก ดนตรีประกอบ 00.10 

16 -ภาพนิ่งปาย

ประทวง

(pantip/ พ่ีเล็ก) 

-ภาพตึกท่ีถูก

เวนคืน(pantip) 

ใบหนาผูคน 

 

VO:  ชุมชนเจริญไชย” ท่ีตั้งอยูติดกับทางข้ึนลงรถไฟฟา สถานี

วัดมังกรกมลาวาส ซ่ึงมีอาคารเกาแกบางสวนท่ีตั้งอยูริมถนน

เจริญกรุง ถูกเวนคืนไปแลว 9 คูหา เพ่ือกอสรางเปนทางข้ึนลง

ของสถานี ชุมชนจึงตั้งคําถามถึงความเหมาะสมและการ

อนุรักษท่ีถูกตองมากกวาการรื้ออาคารเกาท้ิง การพัฒนาท่ีนํา

ความเจริญมาครั้งนี้ กําลังไลคนและความเปนชุมชนใหออกจาก

พ้ืนท่ีท่ีเคยอยูอาศัยและเปนยานการคาสําคัญมานานนับรอยป

หรือไม และการดําเนินงาน ไดเกิดจากขอสรุปรวมกันของทุก

ฝายแลวหรือยัง 

00.40 

17 -MS สัมภาษณ 

-ภาพตึกที่ถูก

เวนคืนฝงเจริญ

ไชย  

VOXศิริณี: “ทําไมไมมีการลงมาดูวาตึกแตละท่ี แตละจุดท่ีคุณ

จะกอสรางเนี่ย เปนตึกท่ีสําคัญ มีคุณคาทางประวัติศาสตร ใน

แงของยานการคาเกายังไง พอรื้อปุบเทากับทําลายหมดเลย” 

00.15 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

18 -MS สัมภาษณ 

-ภาพการกอสราง

สถาน ี

VOXอาม: “เราเคยขอไปแลว วาอยากใหรักษาตัวอาคารเอาไว 

เพราะวาการกอสรางทางข้ึนลงมันก็ไมนาใชพ้ืนท่ีเยอะขนาดนั้น 

ชาวบานก็สงสัยวา ตัวถนนของเราก็คอนขางจะเล็ก แตทําไมถึง

มีทางข้ึนลง 3 ทาง 2คือมันไมไดแยกไปไหนไกลจากสถานี ซ่ึง

โดยปกติแลว มันควรจะไปข้ึนลงตามสี่แยกตางๆ ซ่ึงมันจะ

กระจายไปไหนก็ได เปน 2 กรณีคราวท่ีชาวบานสงสัยวาจะเกิด

ประโยชนจริงหรือ” 

00.30 

19 -MS สัมภาษณ 

-ภาพปาย

ประทวง 

 

 

 

 

VOXศิริณ:ี “ชุมชนแตละชุมชนเรียกรองกันอยูแลว เพียงแตวา

การเรียกรองเนี่ยจะทํายังไงใหเปนภาพของ ไมใชวาชุมชนเห็น

แกตัว ชุมชนมักจะโดนสังคมผลักไปวาเห็นแกตัว คาขาย ท่ีเคา

จะอยูก็ไมสนใจของโครงการจะมาไมพัฒนา คือทํายังไงเม่ือไหร

ท่ีจะมองวา มันไมใชเห็นแกตัว แตหมายถึงประวัติศาสตร 

รากเหงา การสรางอาชีพ การเปนสวนหนึ่งของสังคม ความ

เจริญท่ีเกิดข้ึนเคามีสวน”    

00.35 

20 -MS สัมภาษณ 

 

VOX ชาวบาน: “ตรงนี้มันเหมือนกับมันแตกไป คนจีนเคาถือ

ท่ีตรงนี้เหมือนเคาเรียกฮวงจุย ถามันแตกแลวมันก็ไมเหมือน

เกา” 

00.15 

21 LS ชารตผังเมือง

กรุงเทพฯ 

VO: คุณผูชมครับ คนในชุมชนเจริญไชยยังมีความกังวลจาก

การประกาศใชผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ป 2556 ท่ียังคง

ระบุวา พ้ืนท่ียานเยาวราช ซ่ึงรวมถึงชุมชนเจริญ  ไชยนั้น เปน

พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม แบบ พ.3 เปนศูนยพาณิชยกรรมของเมือง  

รองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การคา การบริการและ

นันทนาการ ท่ีใหบริการแกประชาชนโดยท่ัวไป ซ่ึงชาวบานมอง

วา เปนการกําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีไมสอดคลองกับสภาพความเปน

จริงในปจจุบัน ทําใหเสี่ยงตอการถูกไลรื้อชุมชนเกาแกแหงนี้ไป

พัฒนาเปนอาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ 

00.42 

   ส
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

22 กราฟก- ใจความ

สําคัญจดหมาย

เปดผนึกถึงผูวาฯ 

กทม. 

VOX. ศิริณ:ี “เพราะวาเคาดูวาในอดีตเปนยานการคา แลวเคา

ก็อางถึงความหนาแนนของประชากร จะเห็นวา การทําประชา

พิจารณ 3 ครั้งเนี่ย มีชุมชนท่ีสงเรื่องคัดคานผังเมือง กรณีท่ี

สามารถสรางอาคารขนาดใหญรอบ สถานีรถไฟฟาเนี่ยเยอะ

มาก ชุมชนเกาๆคัดคานไปเยอะ แตก็ไมมีอะไรเกิดข้ึน ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงในผังเมือง ถามวามันคือการประชาพิจารณท่ี

ถูกตองไหม มันไมถูกตอง มันก็เลยทําใหเกิดการคัดคาน มี

ชาวบานไมเห็นดวย คัดคานตลอดเวลา เพราะมันไมมีการแกไข

ปญหาเรื่องของเมืองเกาจริงๆ 

ท้ังๆท่ียานนี้ควรคิดใหม ใหเปนยานอนุรักษ เพราะมีตึกเกา มี

ชุมชนท่ีทําอาชีพท่ีไมเหมือนท่ีอ่ืน ถาเราไมมีการเปลี่ยนแปลง

ผังเมืองจากพานิชยกรรมเปนยานอนุรักษ มันก็จะเกิดการไลรื้อ

อาคารท้ังบริเวณไชนาทาวนตรงนี้ท้ังหมด” 

00.55 

23 -MS สัมภาษณ 

 

VOX เทียมสูรย: “ถามันมีผลกระทบกับหนึ่งชุมชนเม่ือไหร มัน

จะขยายไปเรื่อยๆ สมมติวามีรานคาอยูหนึ่งราน ขายของ

เก่ียวกับวัฒนธรรม รานนี้ไมขายอยูดวยตัวคนเดียว แตจะมีของ

ท่ีใชเชื่อมโยงอยูกับรานอ่ืนๆ ถารานนี้ขายผาท่ีเราไปใชใน

พิธีกรรมจีน คนท่ีมาซ้ือก็ตองซ้ืออยางอ่ืนๆดวย ซ้ือธูปเทียน ไป

อีกราน หนึ่ง ซ้ือของใชอีกอยางก็ไปอีกรานหนึ่ง ดังนั้นมันจึง

เปนโครงขายท่ีเรามองดวยตาเปลาไมเห็นเพราะถาเม่ือไหร

ระบบการคานี้มันถูกทําลายดวยการไลรื้อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง

ออกไป มันจะตายท้ังไชนาทาวน โดยไมตองสงสัยเลย” 

00.40 

24 CG วงรัศมี

คราวๆ 

VO: นอกจากนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ไดระบุวา พ้ืนท่ี

รอบสถานีรถไฟฟา ในรัศมี 500 เมตร สามารถสรางอาคาร

ขนาดใหญได ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหประชาชนใชบริการระบบ

ขนสงมวลเพ่ิมข้ึนและเขาถึงพ้ืนท่ีไดงายข้ึน แตเรื่องนี้กลับ

กลายเปนอีกหนึ่งความกังวลของชาวชุมชนเจริญไชย  

00.30 

   ส
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

24 

(ตอ) 

 ท่ีเรียกรองใหมีมาตรการยกเวนสถานีท่ีผานยานชุมชนเกาแก 

ออกมาบังคับใชอยางเรงดวน 

 

25 -MS สัมภาษณ 

 

VOX ศิริณี: “อันนี้เปนกฎหมายท่ีออกมานากลัวมาก สําหรับ

ชุมชนท่ีอยูไชนาทาวนท้ังหมด เพราะวาถาลองตีวงรัศมี  500 

เมตร รอบสถานีรถไฟฟาจะกินพ้ืนท่ีกวาครึ่งของไชนาทาวน 

แปลวารัศมี 500 เมตรรอบสถานี สามารถรื้อแลวก็สรางอาคาร

ขนาดใหญมากกวา 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

แลวแตละสถานีหางกันประมาณ 1 กิโลเมตร จากตรงนี้ไป

สถานีวังบูรพา ถารัศมี 500 เมตร ก็คือวา ตลอดแนวสถานี

สามารถไลรื้อไดหมด ไมเหลือ ทําใหใครมีท่ีขนาดใหญเคาก็สา

มารกรื้อสรางอะไรก็ไดหรือใครมีเงินเยอะก็สามารถกวานซ้ือ

ท่ีดินตรงนี้แลวได นี่คือผลกระทบท่ีนากลัวถาเรายังไมมีการ

เปลี่ยนแปลงผังเมืองฉบับตรงนี้” 

00.50 

26 -MS สัมภาษณ 

 

VOX อ.ยงธนิศร: “ถาดูขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินในผัง

เมืองเนี่ยมันมี 2 เรื่อง 1. เรื่องของการกําหนดวาโครงขาย

คมนาคมควรเปนยังไง ซ่ึงผังเมืองรวมปจจุบันไมไดแสดง

เสนทางรถไฟฟา แสดงแตเสนทางรถ ถนน ท่ีตองปรับปรุงเพ่ือ

สงเสริมระบบรถไฟฟา แตอีกเรื่องคือ พอมันมีเรื่องรถไฟฟาตรง

นี้ ทางผังเมืองก็เลยคิดวามันนาจะมีการพัฒนาไดมากข้ึนความ

หนาแนนนาจะมากข้ึน โอกาสของการรื้อทําลายอาคารเกาได

เยอะข้ึน เพราะคนก็จะสรางเปนตึกสูงเพ่ือรองรับรถไฟฟา สวน

ท่ีจะปองกันก็คือ ตองระบุวา ถึงแมจะทําไดเยอะข้ึน แตบาง

พ้ืนท่ีมันมีความสําคัญทางวัฒนธรรม คุณก็ควรจะเก็บพ้ืนท่ีตรง

นั้นไวไมเสียหายไป” 

00.50 

27 

 

-MS สัมภาษณ 

 

VOX ศิริณ:ี  “คือควรกําหนดโซนในผังเมืองวาโซนไหนสรางได

โซนไหนสรางไมได ออกมาเสริมจากผังเมืองใหญอีกที เรามี 

00.10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

27 

(ตอ) 

 อาคารท่ีอายุ 100 กวาปท่ีรื้อแลวสรางใหมคุณคามันก็ไม

เหมือนอาคารท่ีอายุ 100 กวาป” 

 

28 ภาพการประชุม

คณะทํางานฯ 

VO: กรุงเทพมหานคร ไดออกคําสั่งเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 

2556 แตงตั้งคณะทํางานกําหนดแนวทางการอนุรักษและ

พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณตอเนื่องกรุงรัตนโกสินทรเขามาศึกษาเพ่ือ

หามาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีท่ีเปนยาน การคาโดดเดนและมี

แนวโนมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจาก

การพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางราง อาจทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตออาคารท่ีสําคัญทาง-ประวัติศาสตรและวิถีชีวิต

ของชุมชนดั้งเดิมโดยเฉพาะชุมชนท่ีอยูโดยรอบสถานีรถไฟฟา 

00.30 

29 -MS สัมภาษณ 

 

 

 

VOX ปญญภัสทร: “ในแงของผังเมืองเปนผังนโยบายและ

มาตรการควบคุมโดยท่ัวไป การใชประโยชนท่ีดินท่ีสอดคลอง

กับปจจุบันและอนาคต โดยหลักการแลวยานพาณิชยกรรมกับ

ยานอนุรักษ ความหมายคนละเรื่องกัน ยานอนุรักษไมใช

ประเภทของการใชประโยชนท่ีดิน แตเปนการควบคุมการใช

ประโยชนท่ีดินท่ีไมอยากใหมีสิ่งอ่ืนมารบกวน แตยานเยาวราช

เปนยานพาณิชยกรรมอยูแลว ในผังเมืองถึงกําหนดใหเปนยาน

พาณิชยกรรม การอนุรักษบริเวณดังกลาวอาจจะมีกฎหมายอ่ืน

เพ่ิมข้ึนมาได เชน ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ท่ีกําหนดวาหาม

กอสรางอาคารบางชนิดหรือบางประเภท หรือมาตรการดาน

ภาษีท่ีจะมาควบคุมอีกชั้นหนึ่ง เรามองวาสามารถโอเวอรเลย

โดยขอกฎหมายอ่ืนได ในการท่ีจะอนุรักษอาคารท่ีทรงคุณคา

และยานพาณิชยกรรมบริเวณตรงนี้” 

01.00 

30 -CG หนังสือ 

-CG จี. วิลเลียมม 

สกินเนอร 

VO : คุณผูชมครับ สิ่งท่ีชุมชนเจริญไชยกําลังเผชิญอยูนั้น ได

กระตุนใหคนในชุมชนกลาแสดงความคิดเห็นและเรียนรูท่ีจะ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลง ดวยความเชื่อท่ีวา สิ่งท่ีสําคัญ 

00.55 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

30 

(ตอ) 

-บรรยากาศวัน

เปดตัวหนังสือ 

มากกวาการพัฒนาหรือสัญลักษณของความเจริญ นั่นก็คือวิถี

ชีวิตของชุมชนท่ีผานกาลเวลามานานนับรอยป  

หนังสือ “บันทึกเจริญไชย คนจีนสยาม” จึงเปนบันทึกท่ีบอก

เลาชีวิตของชุมชนกับคนท่ีอยู ยอนกลับไปตั้งแตคนจีนอพยพ

เขามาตั้งรกรากในแผนดินไทย จนถึงวิถีชีวิตในแตละชวงของ

สังคม พรอมเนื้อหาจากงานวิจัยเรื่อง Chinese Society in 

Thailand: An analytical history ของ จี. วิลเลียมม สกิน

เนอร ท่ีชวยแสดงใหเห็นภาพชีวิตของชาวจีนในสังคมไทยอยาง

เดนชัด รวมถึงประวัติของแตละครอบครัวท่ีอาศัยและคาขาย

อยูในชุมชน นี่อาจจะเปนหลักฐานชิ้น สุดทายท่ีจะหลงเหลือ

ใหกับคนรุนหลังไดรูจักชุมชนแหงนี้ ถาหากในวันขางหนา 

ชุมชนแหงนี้มีอันตองลมสลายไป 

 

31 CG หนังสือหนา

ประวัติแตละบาน 

 

 

VOX เทียมสูรย:  “ชุมชนตั้งใจทําเปนเหมือนหลักฐาน คือทุก

วันนี้ก็ไมรูวาอนาคตจะเปนยังไง ท่ีทํามาท้ังหมดก็ไมรูวาจะจบ

ตรงไหน แตก็อยากวาจะมีประวัติของตนเอง ของครอบครัว 

เลาเรื่องสิ่งท่ีตัวเองเคยทําอะไรมาบาง ผมวากระบวนการอยาง

นี้ถาคนภายนอกไดเห็นตองรูสึกอะไรบางแหละวา มันไมใช

ชุมชนปกติ  มีนักการเมืองทองถ่ินแลวก็นักวิชาการบางคน 

บอกวาไมมีความเปนชุมชน หนังสือตัวนี้ก็เปนเครื่องพิสูจนได

วา มันเปนชุมชน มีความเหนี่ยวแนน รวมแรงรวมใจกันทําได” 

00.30 

32 CG หนังสือหนา

ตําแหนงรานคา

ตางๆ ในชุมชน 

 

VOX ศิริณ:ี  “คือเราอยูกันมานานแลว อยูมานานแบบท่ีวา 

สรางอาชีพ สรางวัฒนธรรม ประเพณี เปนสวนหนึ่งของไชนา

ทาวน ท่ีสําคัญคือเราเนนตัวคน ท่ีไหนก็แลวแตถาไมมีคนเปน

ตัวขับเคลื่อนในชุมชน แตละชุมชนไมมีทางท่ีจะพัฒนาข้ึนมา

เปนชุมชนเปนยานได มันเกิดจากคนท่ีชวยกัน ทําใหยานๆนั้น

เกิด มีความเจริญข้ึนมา ก็เกิดจากคนท่ีอยูตรงนั้น ดังนั้นการท่ี

เราจะทําอะไรก็แลวแต อยากใหทุกๆหนวยงานคิดถึงคนท่ีอยู  

00.40 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

32 

(ตอ) 

 ไมวาชุมชนไหนก็เหมือนกันท้ังนั้น”  

33 ชวงหนา 

(Next Break) 

VOX ศิริณ:ี “เราคือท่ีท่ีเก็บวัฒนธรรมประเพณีท่ีมันเกือบจะ

หายไปแลวกลับมาใหม เราก็พูดไดเต็มปากวาเราก็เปนท่ีหนึ่งท่ี

เรายังมีตรงนี้อยู” 

VOX เทียมสูรย: “ไมใชวาทุกชุมชนจะรูวาไหวพระจันทรยังไง 

แมแตไชนาทาวน คนท่ีมาซ้ือของยังตองถามเลยวา ตองใช

อะไรบาง อะไรหมายความวายังไง”   

00.20 

34 Title  กราฟก ดนตรีประกอบ 00.10 

พัก 

ชวงท่ี 3 

35 Title  กราฟก ดนตรีประกอบ 00.10 

36 LS ตึกเการิม

ถนนเจริญกรุง 

-ภาพตึกเกาของ

ชุมชน 

VO: สถาปตยกรรมของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงท่ีควรคาแก

การอนุรักษ มีมากกวา 71 เปอรเซ็นตของอาคารท่ียังหลงเหลือ 

อยู ซ่ึงมีอายุกวา 100 ป สวนอาคารในชุมชนเจริญไชย สรางมา

ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยใชวัสดุกอสรางแบบโบราณ สวนใหญ

เปนพอคาชาวจีนมาเชาอยูอาศัย 

00.20 

37 -MS สัมภาษณ 

 

VOXอ.ยงธนิศร: “เปนอาคารชวงแรกๆท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

จากการอยูอาศัยริมน้ํา ใชทางน้ําเปนหลัก เพราะง้ันพอสราง

อาคารก็แตกตางจากท่ีคนไทยเคยชิน เชน เรือนแพหรืออาคาร

ท่ีอยูบนเสา ริมแมน้ํา เปนตึกแถวอยูบนพ้ืนดิน มันจึงเปน

หลักฐานของการเปลี่ยนแปลงการตั้งถ่ินฐานเปนยุคแรกๆเลย 

อาคารกลุมของเจริญไชย เปนตึกแถวในยุคแรก สมัย ร.5 ตอน

นั้นยังไมมีอาคารท่ีเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนผนังหนาๆ แลว

กอสรางดวยปูนขาว เปนปูนโบราณ มีลักษณะท่ีนาจะทําแบบ

มาจากกรมโยธาสมัยนูน แลวกอมีสรางตอๆกันมาโดยชางจีน”  

00.50 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

38 LS ตึกเกาใน

ชุมชน 

CU รายละเอียด

ของตึก 

VO: สถาปตยกรรมแปลกตาของตึกแถวในชุมชนเจริญไชย 

และชุมชนใกลเคียง ท่ีแมภายนอกจะทรุดโทรมแตกลับเปนอดีต

ของความสวยงามท่ียังหลงเหลืออยูมาจนถึงปจจุบัน แตกลับถูก 

ตีราคา ใหคา ต่ํากวาอาคารรูปแบบทันสมัยอ่ืนๆ ท่ีอยูใกลเคียง  

ชาวบานจึงมองวา หนวยงานรัฐยังขาดทิศทางการพัฒนาอาคาร

เกาท่ีชัดเจน นอกเหนือไปจาก วัด วังหรือแหลงโบราณคดี 

00.25 

39 -MS สัมภาษณ 

 

VOXอ.ยงธนิศร: “กรณีของเจริญไชยหรือชุมชนอ่ืนๆใน

เยาวราช มันเปนของกลุมชนชั้นสามัญ หนวยงานท่ีมีหนาท่ี

อนุรักษของสูงๆ เขาก็ไมมีเวลามาดูแล ไมมีหลักการ ไมมีกลไก

มาดูของพวกนี้ เพราะง้ันคนท่ีควรมาดูแล 1. ตองเปนชุมชนเอง 

2.นาจะเปนรัฐบาลทองถ่ินคือกรุงเทพมหานครหรือหรือ

สํานักงานเขต  

ในหลักการของการอนุรักษ เคาจะไมคํานึงถึงใครเปนเจาของ 

แตเคาจะพูดถาวาอาคารนี้มีความสําคัญ แลวหนวยงานของรัฐ

มีการรับรองวาอาคารนี้มีความสําคัญ แลวถาทุกคนรูวาอาคาร

นี้ควรถูกรักษาไวใหดี คนท่ีเปนเจาของจึงมีหนาท่ีดูแลใหมันอยู 

ยั้งยืนยงตลอดไป เพ่ือใหมนุษยชาติเคาเห็นวามีความสําคัญ” 

00.45 

40 -MS สัมภาษณ 

 

VOX ศิริณ ี“ตองถือวาเจาของท่ีมีสิทธิในพ้ืนท่ีก็จริง แตอาคาร

ท่ีเปนประวัติศาสตรนั้นถือเปนสมบัติของชาติแลว ถาเกิด

เจาของท่ีไมสามารถท่ีจะดูแลตรงนี้ได ก็ซ้ือข้ึนมาจากเจาของท่ี 

แลวรัฐบาลมาดูแลอนุรักษเอง หรือลดภาษีใหเจาของท่ี หรือ

สนับสนุนใหเจาของท่ีไปพัฒนาในพ้ืนท่ีอ่ืนไดเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีเนี่ย

เคาจํากัดการพัฒนาเจาของท่ีเพ่ือการอนุรักษ แตเจาของท่ี

สามารถไปพัฒนาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเคามีอยูไดทดแทนกัน” 

00.35 

41 LS บานเกาฯ 

MS บรรยากาศ  

VO: หองเลขท่ี 32 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอาคารเกาแกของชุมชน

เจริญไชย จึงถูกจัดใหเปนพิพิธภัณฑ “บานเกา-เลาเรื่อง” 

00.20 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

41 

(ตอ) 

ในบานเกาฯ 

CU สวนจัดแสดง 

 

จําลองภาพชีวิตของชุมชน เพ่ือสื่อสารกับโลกภายนอกใหรับรู

เรื่องราวของชุมชนและสถานการณท่ีชาวบานกําลังเผชิญอยู

หลังอาณาเขตของการกอสราง 

 

42 -MS สัมภาษณ 

 

VOX ศิริณี: “เผอิญวาหองนี้เดิมปดอยู เจาของคนเดิมท่ีเชาอยู

มีอาชีพเลนง้ิวเกา พอเคาเสียชีวิต ลูกหลานก็ยายออกไปนาน

แลว มันปดไวเฉยๆ บานหลังนี้แปลกตรงท่ีวา ชั้นลางมันเปน

หองเล็ก มีบันไดข้ึนมา ขางบนจะเปนโถงกวาง เราก็เลยขอทาง

มูลนิธิวาขอใชเปนท่ีทํากิจกรรมของคนในชุมชน แตเราก็เอามา

ปรับเปลี่ยนเปนหองนิทรรศการดวย” 

00.25 

43 LS บานเกาฯ 

MS บรรยากาศ

ในบานเกาฯ 

CU สวนจัดแสดง

โตะไหว

พระจันทรกับ

จําลองการ

แตงงาน 

VO: เม่ือกาวเทาเขามาในบานจะพบปายขอบคุณมูลนิธิจุมภฏ-

พันธุทิพย และภาพความประทับใจจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนท่ีนี่ 

เม่ือข้ึนมาชั้นบน จะพบประวัติการรวมตัวตั้งกลุมอนุรักษและ

ฟนฟูยานเจริญไชย รวมถึงมุมจัดแสดงพิธีแตงงานและการ

จําลองโตะไหวพระจันทร สะทอนภาพลักษณของยานคาขาย

กระดาษไหวเจาและสินคาทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีน 

00.30 

44 LS มุมแสดงชีวิต 

CU รูปภาพ 

VOX ศิริณ:ี “สวนตรงท่ีเรานั่งอยูก็จะแสดงประวัติของคนใน

ชุมชน ก็จะมีภาพเกาของคนในชุมชนท่ีเราไปขอมาแลวก็แสกน

แลวมาใสกรอบไว สวนขางบนชั้นลอยจะแสดงจําลองบานคน

เลนง้ิว”  

การท่ีเรามีบานเกาเลาเรื่อง ก็เหมือนกับการท่ีเรามีท่ีท่ีเราจะ

บอกกับคนภายนอกไดวา เราเปนใคร ใหขอมูลเบื้องตน เพราะ

ถาไมมีตรงนี้ก็ไมมีใครรูจักชุมชนเจริญวาคืออะไร เปนอะไรมี

อะไรเกิดข้ึน แตถาพูดถึงวาเปนท่ีรวบท้ังหมดหรือเปลามันก็

ไมใช เพราะวาบานเกาเลาเรื่องไมมีชีวิต มันเปนแคท่ีท่ีเราบอก 

01.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

44 

(ตอ) 

 ขอมูล เปนเหมือนหนาบานจุดแรกท่ีคนมาแลวจะเห็น แตเม่ือ

เคามาดูแลว เคาสามารถเดินลงไปดูเอง ในชุมชนท่ีมีชีวิตเอง 

อันนั้นคือชุมชนของจริง มีชีวิตจริง” 

 

45 LS งานไหว

พระจันทร 

MS บรรยากาศ

ของงาน  

VO : ยุทธศาสตรสําคัญท่ีถูกรื้อฟนข้ึนมา เพ่ือสงเสริม

ภาพลักษณของการเปนยานขายกระดาษไหวเจาแหลงใหญ

ท่ีสุดของประเทศ นั่นก็คือ “ประเพณีไหวพระจันทร” ซ่ึงเปน

เพียงเทศกาลเดียวท่ีทุกบานสามารถออกมาจัดโตะไหวรวมกัน

ได 

00.15 

46 -MS สัมภาษณ 

- MS บรรยากาศ

ของงาน 

- CU ของไหว 

 

VOX ศิริณี: “เพราะสมัยกอนตอนเด็กๆ จําไดวาในซอยมีการ

จัดงานไหวพระจันทร จัดโตะไหวใหญมาก แตหายไปหลายป

แลว เราก็คิดวางานไหวพระจันทรเนี่ยตรงท่ีสุด คือวันไหว

พระจันทร ข้ึน 15 คํ่าเดือน 8 ตามประเพณีจีน  การจัดโตะก็มี

ข้ันตอนตามประเพณีอยูวาอะไรยังไง ตามข้ันประเพณีดั้งเดิม

แตละบานใครอยากเอาของมาไหวรวมกันก็มาจัดรวมกัน”  

00.30 

47 -MS สัมภาษณ 

- MS โตะไหว 

- CU ของไหว 

ชุดแปดเซียน 

ผามาน 

VOX ชาวบาน: “ความหมายกระดาษก็เหมือนกับเงินทอง         

มีชุดแปดเซียน เจาแมมีบริวารเปนแปดเซียน มีผามานของเจา

แม แลวก็มีบานเจาแม คนโบราณเคาถือวาใหบานกับเจาแม 

เราก็จะไดกลับมาเหมือนตรงนี้ แลวก็มีแปงใหเจาแม ของใช 

ขนม เครื่องไหวตางๆ ของท่ีหามมีของคาวทุกชนิด การไหว

พระจันทรก็เหมือนกับการขอสิ่งศักดิ์ท้ังหลาย ถาโบราณก็

เก่ียวกับการสูรบ เดี่ยวนี้ก็ขอพรพระจันทร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ใหอยูดี ลูกหลานดี” 

00.50 

48 Clip บรรยากาศ

งานไหวพระจันทร 

ดนตรีประกอบ 00.30 

49 -MS สัมภาษณ 

 

VOX ศิริณี: “จริงๆงานไหวพระจันทรเปนงานรื่นเริง ดั้งเดิมคือ 

ใหคนในครอบครัวมาเจอกัน เปนการแสดงความสามัคคี ปหนึ่ง 

00.15 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

49 

(ตอ) 

 มาเจอกัน มาไหวกัน มากินขนมไหวพระจันทร”  

50 LS บรรยากาศ

งานไหว

พระจันทร 

VO : การรื้อฟนประเพณีไหวพระจันทรของชุมชนเจริญไชย

นอกจากเปนเครื่องมือเพ่ือบอกเลากับสังคมแลว ยังเปนการ

อนุรักษใหประเพณียังคงอยูกับวิถีชีวิตของชาวจีนตอไป 

00.10 

51 -MS สัมภาษณ 

 

VOX ศิริณี: “พอตอนหลังเรากลับมาไหว ก็เริ่มมีท่ีอ่ืนมาไหว

ดวย อยางเชนท่ีโอเดียน ท่ีเยาวราช ก็เริ่มมาจัดเหมือนกัน  

เราคือท่ีท่ีเก็บวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกือบจะหายไปแลวกลับมา

ใหม เราก็พูดไดเต็มปากวาเราก็เปนท่ีหนึ่งท่ีเรายังมีตรงนี้อยู” 

00.20 

52 -MS สัมภาษณ 

 

VOX เทียมสูรย: “ไมใชวาทุกชุมชนจะรูวาไหวพระจันทรยังไง 

แมแตไชนาทาวนคนท่ีมาซ้ือของยังตองถามเลยวา ตองใช

อะไรบาง อะไรหมายความวายังไง ถาลึกมากไปกวานั้น

นอกจากวาตัวเองเปนใคร ก็จะไดเห็นวาพลังของคนในชุมชน 

เคามีกําลังท่ีมาทําตรงนี้ การเปนชุมชนเกาแกยังมีอยู มี

วัฒนธรรมเฉพาะตัว” 

00.20 

53 รวมภาพ

บรรยากาศ/การ

กอสรางสถานี/

ชาวบาน 

-คลิปขาวนายกฯ 

VO. การไวลายของชุมชนเจริญไชยอาจจะไมใชเพ่ือคนใดคน

หนึ่ง แตชาวบานท่ีนี่ กําลังสรางบรรทัดฐานใหมตอนโยบายการ

พัฒนาท่ีแนนอนวาตองสรางผลกระทบไมมากก็นอยเสมอ  

และบรรทัดฐานนั้นก็คือ สิทธิของการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน

ตนเองและการรับฟงความเห็นของชุมชนอยางจริงใจ 

แมวาการไวลายของชุมชนเจริญไชย จะดําเนินไปทามกลาง

ปญหาตางๆ ท่ียังไมมีขอยุติก็ตาม แตชาวบานเจริญไชยในวันนี้

ก็ไดเห็นภาพชีวิตของตนเองมากข้ึนและตั้งรับกับความ

เปลี่ยนแปลงท่ีใกลจะมาถึงไวแลว 

ติดตามการไวลายของชุมชนตอไป ไดใหมในสัปดาหหนา 

รายการ ชุมชนไวลาย ขอลาไปกอน สวัสดีครับ 

 

00.50 

   ส
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สมุดกลาง
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คิว ภาพ บทบรรยาย/เสียง 
เวลา

(นาที) 

54 กราฟก  

-End-credit

ดนตรีประกอบ 

VOX อาม: “มันทําใหพวกเรารูวา จริงๆแลวเราก็มีสิทธิในการ

ท่ีจะตอสูเรียกรอง วาเรามีสิทธิข้ันพ้ืนฐานอยางไรบาง ซ่ึงพวก

เราไมไดคัดคานแบบหัวชนฝา เราเองก็ไมไดอยากเปนตัว

ปญหา” 

01.00 

VOX ชาวบาน: “เรื่องการมาของรถไฟฟาท่ีทําใหชุมชนเกิด

ความตื่นตัว รวมมือกันไดแลวนะ ไมใชตัวเราของเรา เพ่ือใหเรา

คงอยูตรงนี้ได” 

VOX นักวิชาการ: “ชุมชนตองจัดการเรื่องสิทธิ์ในการอยูกับ

ทางมูลนิธิเจาของท่ีดิน อาจตองแบงพ้ืนท่ีบางสวนท่ียังคงรักษา

ชีวิตความเปนอยู ธุรกิจของโบราณเอาไว อีกสวนก็กันไวเพ่ือ

รองรับการพัฒนาสมัยใหม อาจจะมีการใชงานใหมๆ ท่ีมันคุม

ประโยชนกับการอยูใกลการคมนาคมหลักไดขนาดนี้” 

VOX ชาวบาน: “อนาคตเรากําหนดไมได เพียงแตวา ณ 

ตอนนี้ เราทําปจจุบันใหดีท่ีสุดก็พอ ทําเทาท่ีเราทําได” 

ปดรายการ 

  

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง



 

 

 

   

บทที ่5 

การผลิตช้ินงาน 

 

การผลิตรายการ “ชุมชนไวลาย” จากการสรางสรรครายการสารคดีเชิงขาวเก่ียวกับการปกปอง

ผลประโยชนของคนในชุมชนจากนโยบายการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐ-เอกชน) ไดใชเครื่องประเมินผล

รายการแบบสัมภาษณ (Interview) เพ่ือนําขอมูล ความคิดเห็น ความพึงพอใจของผูชม มาวิเคราะห

ประเมินผลรายการและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการใหสอดคลองกับความตองการและ

ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายตอไป 

เครื่องมือในการประเมิน 

กลุมตัวอยาง ผูชมอายุ 18-30 ป ท้ังเพศหญิงและชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงออกเปน

กลุมผูชมท่ีกําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และกลุมผูชมท่ีอยูในวัยทํางาน จําวน 10 คน  

แนวคําถาม แบงออกเปน 6 สวนดังนี้ 

สวนท่ี1 ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลดานทัศนคติ 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของรายการ  

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ  

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับลีลาการนําเสนอรายการ  

สวนท่ี 5 ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ  

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ผลการประเมิน 

สวนท่ี1 ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลดานทัศนคติ   

ผูศึกษาไดสัมภาษณกับกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 10 คน แบงเปนกลุมนักศึกษาจํานวน 5 

คน และกลุมวัยทํางาน จํานวน 5 คน ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

 

   

1. นายจิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด นักศึกษาชั้นปท่ี 4 เอกวิทยุและโทรทัศน คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อายุ 22 ป 

ขอมูลเพ่ิมเติม: รับชมโทรทัศนชอง 7, MCOT, ThaiPBS จําพวกรายการขาว 

รายการสาระบันเทิงและรายการสารคดี เชน รายการเจาะขาวตื้น รายการเทยเท่ียวไทย รายการเรื่อง

เลาเชานี้ ฯลฯ ติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของกับ “สังคม” เปนประจํา 

ขอมูลทัศนคติดาน “ชุมชน”: มองวาชุมชนเปนตัวเชื่อมระหวางสังคมหนึ่งไปยัง

สังคมหนึ่ง มีปฎิสัมพันธตอกันและสรางเปนประวัติศาสตรวิถีชีวิตของตนเอง เหตุผลท่ียังคงมีการ

ละเมิดสิทธิชุมชนอยางตอเนื่อง เปนเพราะวาภาครัฐตองการความเจริญ โดยไมคํานึงถึงรากเหงาของ

สังคม การแกปญหาจึงควรใหทุกฝายหันหนาเขาหากัน พูดคุยหาขอตกลงรวมกัน 

2. นางสาวปลายฟา ดิษพัฒน นักศึกษาชั้นปท่ี 3 เอกวารสารและหนังสือพิมพ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อายุ 21 ป 

ขอมูลเพ่ิมเติม: รับชมโทรทัศนชอง3, ชอง 7, ThaiPBS จําพวกรายการขาว 

รายการบันเทิงและรายการสารคดี ติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของกับ “สิ่งแวดลอม” เปนประจํา 

ขอมูลทัศนคติดาน “ชุมชน”: มองวาชุมชนมีความสําคัญตอสังคมไทยในแงของ

การเปนจุดกําเนิดและคงไวซ่ึงอารยธรรม  จะเห็นไดวาการดํารงชีวิตหลายๆอยาง แตละชุมชนก็มีแนว

ปฏิบัติและความเชื่อเปนของตนเอง เชนชุมชนจีนก็มีแนวทางการดํารงชีวิตอีกอยาง ชุมชนอินเดียก็

เปนอีกอยาง เปนตน เหตุผลท่ียังคงมีการละเมิดสิทธิชุมชนอยางตอเนื่อง เปนเพราะวายังมีคนท่ีไม

เห็นความสําคัญของหนวยยอยท่ีเรียกวาชุมชน หนึ่งในนั้นอาจมีเรื่องเงินเขามาเก่ียวของ โดยเฉพาะ

นายทุนท่ีเก่ียวของกับภาคการกอสราง ซ่ึงเรามักมองหาแตความเจริญจนลืมอนุรักษรากเหงา ความ

เปนตัวตนเอาไว จนทําใหเกิดการละเมิดสิทธิตามมา การแกปญหาจึงควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง

ภาครัฐและเอกชนหารือกัน และจัดตั้งหนวยงานท่ีดูแลในเรื่องสิทธิของคนในชุมชนข้ึนมาโดยตรง 

3. นางสาวนันทนิชา คําแหวน นักศึกษาชั้นปท่ี 2 เอกวารสารและหนังสือพิมพ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อายุ 21 ป 
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ขอมูลเพ่ิมเติม: รับชมโทรทัศนชอง3, ชอง MCOT, ThaiPBS จําพวกรายการขาว 

รายการบันเทิงและรายการสาระบันเทิง เชน รายการเรื่องเลาเชานี้ รายการเนวิเกเตอร และละคร

หลังขาว ติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของกับ “สังคมท่ัวไป” เปนประจํา 

ขอมูลทัศนคติดาน “ชุมชน”: มองวาชุมชนแสดงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียว 

เปนกลุมเดียวกัน ทําใหมีพลังในการดํารงชีวิตหรือเรียกรองสิ่งตางๆ เหตุผลท่ียังคงมีการละเมิดสิทธิ

ชุมชนอยางตอเนื่อง เปนเพราะวาภาคเอกชนคิดวาตนเองแข็งแกรงกวาชุมชน สวนภาครัฐก็ไมไดให

ความใสใจกับชุมชนมากนัก การแกปญหาจึงควรใหภาครัฐยอมรับฟงความเห็นของคนในชุมชนใหมาก

ข้ึน 

4. นางสาวอรวรรณ ชุมภูทอง นักศึกษาชั้นปท่ี 4  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อายุ 23 ป 

ขอมูลเพ่ิมเติม: รับชมโทรทัศนชอง3, ชอง7 และชอง MCOT จําพวกรายการขาว 

รายการบันเทิงและรายการสาระบันเทิง เชน รายการเรื่องเลาเชานี้ รายการเนวิเกเตอร และละคร

หลังขาว ติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของกับ “สังคม” เปนประจํา 

ขอมูลทัศนคติดาน “ชุมชน”: มองวาชุมชนกอใหเกิดความเปนสัดเปนสวน ชวย

ใหเกิดความปรองดองและเอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน และยังแสดงถึงความเปนเอกลักษณและวิถี

การดําเนินชีวิตในแตละทองถ่ิน ซ่ึงเปนลักษณะของสังคมไทย ท่ีมีคานิยมในการอยูรวมกันมาชานาน 

สวนเหตุผลท่ียังคงมีการละเมิดสิทธิชุมชนอยางตอเนื่อง เปนเพราะวาสังคมไมตระหนักถึงสิทธิของ

ผูอ่ืนและความเปนชุมชนท่ีตองการการพ่ึงพาอาศัยกัน อีกท้ังไมเคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม 

ท่ีพึงปฏิบัติ สวนภาครัฐไมสามารถจัดการไดเด็ดขาด บางทองท่ียังคงมีผูอิทธิพล หรือแมแตชุมชนผู

อาศัยไมมีอํานาจเรียกรอง และเกรงกลัวท่ีจะปกปองสิทธิบางอยางของตนเอง ดังนั้นภาครัฐจึงควร

จริงจังกับการจัดการท่ีเด็ดขาดมากข้ึน และสงเสริมใหประชาชนรูวิธีการปกปองและเรียกรองสิทธิของ

ตนเอง 

5. นายไชยา วิบูลสันติสุข นักศึกษาชั้นปท่ี 3  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะ

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร

พงษภูวนารถ อายุ 21 ป 
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ขอมูลเพ่ิมเติม: รับชมโทรทัศนชอง3, ชอง 7, ThaiPBS จําพวกรายการขาว 

รายการสารคดีและรายการสารคดีเชิงขาว เชน รายการเรื่องเดนเย็นนี้ และรายการท่ีนี่ไทยพีบีเอส 

ติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของกับ “การเมือง” เปนประจํา 

ขอมูลทัศนคติดาน “ชุมชน”: มองวาชุมชนคือสังคมกลุมเล็กๆ ท่ีมีความสําคัญ

มากไมแพสังคมขนาดใหญ หากชุมชนมีปญหายอมกระทบตอภาพรวมของสังคม ท่ีสําคัญวิถีชีวิตของ

ความเปนชุมชนจะเปนตัวเสริมสรางความเขมแข็งภายในชุมชนเพราะเขาใจถึงความตองการและ

ปญหาของตนเองมากท่ีสุด เหตุผลท่ียังคงมีการละเมิดสิทธิชุมชนอยางตอเนื่อง เปนเพราะการอางถึง

อัตราความเจริญดานเศรษฐกิจ โดยไมมองถึงปญหาหรือมองขามปญหาบางอยาง เชน ผลกระทบกับ

ชุมชน เปนตน 

การแกปญหาจึงควร สอบถามความคิดเห็นคนในชุมชนวาเห็นดวยหรือไม        

มีความจําเปนมากนอยขนาดไหน ซ่ึงชุมชนจะเปนผูรูดีท่ีสุดวาควรหรือไมควรดําเนินการ รวมถึงการให

ความสําคัญถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย 

6. นางสาวอรวรรณ ธีรพัฒนไพโรจน ผูสื่อขาว มติชนทีวี อายุ 23 ป 

ขอมูลเพ่ิมเติม: รับชมโทรทัศนชอง3, ชอง 7, ThaiPBS จําพวกรายการขาว 

รายการบันเทิงและรายการสารคดีเชิงขาว เชน รายการเรื่องเลาเชานี้ รายการ Food work และ

รายการ Killer Karaoke ติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของกับ “การเมือง” เปนประจํา 

ขอมูลทัศนคติดาน “ชุมชน”: มองวาชุมชนทําใหสังคมไทยเขมแข็งได เพราะเม่ือ

คนในชุมชนสามัคคีกัน สังคมก็จะเกิดความสามัคคีดวย 

7. นายอนุชา ขําดวง ผูสื่อขาวการเมือง ไทยพีบีเอส อายุ 33 ป 

ขอมูลเพ่ิมเติม: รับชมโทรทัศนชอง3, ชอง MCOT, ThaiPBS จําพวกรายการขาว 

รายการสารคดีและรายการสารคดีเชิงขาว เชน ขาวภาคคํ่า ติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของกับ “การเมือง” 

เปนประจํา 

ขอมูลทัศนคติดาน “ชุมชน”: มองวาควรเปดโอกาสใหประชาชนมีพ้ืนท่ีสงเสียง

ของตนเองสูสังคมและภาครัฐควรเขาไปสงเสริมใหภาคประชาชนมีความเขมแข็ง 
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8. นางสาวรังสิมา ผลวิริยะนนท พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 24 ป 

ขอมูลเพ่ิมเติม: รับชมโทรทัศนชอง3, ชอง 7 และชอง MCOT จําพวกรายการ

ขาว รายการสารคดีเชิงขาวและรายการสาระบันเทิง เชน รายการเรื่องเลาเชานี้ ติดตามขอมูลท่ี

เก่ียวของกับ “ขาวประจําวัน” เปนประจํา 

ขอมูลทัศนคติดาน “ชุมชน”: มองวาชุมชนเปนสิ่งท่ีคนในสังคมไทยให

ความสําคัญเปนอยางมาก เพราะคนในอดีตอยูกันแบบเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน คนบานใกลเรือนเคียงมี

ความสนิทสนมกันจนเปรียบเสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน เหตุผลท่ียังคงมีการละเมิดสิทธิชุมชนอยาง

ตอเนื่อง เปนเพราะวาการเปลี่ยนของโครงสรางทางสังคม มีการพัฒนาในดานตางๆ ท่ียังไมสอดคลอง

กับวิถีชีวิตของคนท่ีอาศัยอยู การแกปญหาจึงควรพิจารณาเรื่องตางๆอยางรอบคอบ คํานวณถึงผลดี

และผลเสียท่ีจะตามมาและควรสรางความเขาใจกับคนท่ีเกิดความสูญเสียจากการพัฒนาไปกอนหนานี้ 

9. นายไพศาล วงศมีพันธุ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 22 ป  

ขอมูลเพ่ิมเติม: รับชมโทรทัศนชอง3, ชอง 7, ThaiPBS จําพวกรายการบันเทิง 

รายการสารคดีและรายการขาว ติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของกับ “สังคมท่ัวไป” เปนประจํา 

ขอมูลทัศนคติดาน “ชุมชน”: มองวาชุมชนควรมีสิทธิท่ีจะดูแลชุมชนตนเอง 

เพราะจะชวยใหชุมชนดํารงอยูไดตอไป 

10. นายอริน เจียจันทรพงษ อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อายุ 34 ป 

ขอมูลเพ่ิมเติม: รับชมโทรทัศนชอง3, ชอง MCOT, ThaiPBS จําพวกรายการขาว 

รายการสารคดีและรายการสารคดีเชิงขาว เชน ขาวภาคคํ่า ติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของกับ “การเมือง” 

เปนประจํา 

ขอมูลทัศนคติดาน “ชุมชน”: มองวาชุมชนคือการรวมกลุมเพ่ือตอรองทางอํานาจ 

เหตุผลท่ียังคงมีการละเมิดสิทธิชุมชนอยางตอเนื่อง เปนเพราะวาคนเล็กคนนอยไมมีพ้ืนท่ีสงเสียง การ

แกปญหาจึงควรใชระบอบเสรีประชาธิปไตย 
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สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

กลุมตัวอยางนักศึกษามองวาวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงนั้นเขาใจงาย จัดลําดับ

ประเด็นการนําเสนอเรื่องราวในอดีต จนถึงความเปนชุมชนในปจจุบันไดเปนข้ันเปนตอนอยาง

เหมาะสม ทําใหเขาใจเรื่องราวในพ้ืนท่ี สวนทางกับกลุมตัวอยางของวัยทํางานท่ีบางคนรูสึกเฉยๆ บาง

คนบอกวา อยูในระดับดี มีการดําเนินเรื่องในลักษณะคําถามไปจนถึงบอกขอสรุปและวางโครงเรื่องกับ

คนหาขอมูลภาพไดด ี

สวนความยาวของรายการและการแบงชวงของรายการนั้น ในมุมมองของกลุมนักศึกษา

พบวา มีความเหมาะสมเพียงพอตอการรับชมโดยไมเกิดความเบื่อหนาย เนื้อหากระชับไมยืดเยื้อ ทํา

ใหสามารถนําเสนอเนื้อหาไดหลากหลายมากยิ่งข้ึน แตมีบางจุดของรายการท่ีสามารถแกไขใหเกิด

ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน เชน เกริ่นนํารายการยาวเกินไป ทําใหเขาใจวาเขาเนื้อหารายการแลว เปน

ตน ท้ังนี้กลุมตัวอยางของนักศึกษาบางคนใหความเห็นวา เนื้อหาของรายการเก่ียวของกับความเปน

ชุมชน ดังนั้นกลุมสังคมหอพัก อพารตเมนท อาจจะไมสนใจเพราะมีวิถีชีวิตท่ีแตกตางกัน ดานกลุม

ตัวอยางของวัยทํางานนั้น มีความเห็นวารายการยาวไป ทําใหลดการจดจอของผูชม ซ่ึงมีเนื้อหา

บางสวนท่ีสามารถตัดใหกระชับไดมากกวานี้ บางคนบอกวาเนื้อหามีนอยกวาเวลาท่ีนําเสนอทําใหมี

บางชวงของรายการท่ีรูสึกนาเบื่อ  

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 

เนื้อหาของรายการในแตละชวงนั้นกลุมตัวอยางนักศึกษาบางคนชื่นชอบเพราะเขาใจงาย    

แตละประเด็นมีความนาสนใจ เพราะแตละชวงมีการเลาเรื่องเปนเรื่องๆ มีผูบรรยายเกริ่นนําและผูให

สัมภาษณขยายความ ท้ังนี้ควรมีผูใหสัมภาษณมีความหลากหลายทางอายุมากข้ึน รายการใชภาษาได

เขาใจงาย แตวิธีการนําเสนอยังไมดึงดูดใจ อาจจะเปนเพราะขาดผูดําเนินรายการท่ีลงพ้ืนท่ี สวนกลุม

ตัวอยางวัยทํางานบางคนมองวารายการมีลักษณะเปนรายการแบบเอ็นจีโอ ท่ียังขาดการขอเท็จจริง

จากฝายตางๆ เชน การโตแยงเรื่องการกําหนดทางข้ึนลง หรือมิติดานการเมืองของการวางผังเมือง 

เปนตน ซ่ึงในรายการไดใหน้ําหนักไปท่ีเนื้อหาของการอนุรักษชุมชน จนมิติเรื่องการตอสูแบบตางๆ 

หรือมิติอ่ืนๆ นอยเกินไป ท้ังนี้มีกลุมตัวอยางของวัยทํางานบางคนกลาววา เนื้อหายังไมเก่ียวของกับ

ตัวเองมากนัก แตยังมีขอดีท่ีเลือกชุมชนท่ีมีความนาสนใจ นาติดตาม และคนท่ัวไปรูจักมานําเสนอ 
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ภาพท่ี 5-1 สัมภาษณตัวแทนคณะทํางานกลุมอนุรักษและฟนฟูยานเจริญไชยและตัวแทนชาวบาน 

ท่ีมา: ภาพจากรายการ “ชุมชนไวลาย” ของผูศึกษา 

ดานความนาเชื่อถือของเนื้อหานั้น กลุมตัวอยางนักศึกษาเห็นวามีความนาเชื่อถือในระดับ

หนึ่งเพราะแหลงขาวเปนคนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง มีผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายแหลง 

และกลุมตัวอยางนักศึกษาบางคนเชื่อเพราะมีประสบการณพบเห็นและรับรูเรื่องราวอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียง

กัน แตควรนําเสนอมุมมองจากคูขัดแยงมากกวานี้เพ่ือใหเนื้อหามีความสมดุลครบถวน ในกลุม

ตัวอยางของวัยทํางานเกลาวา เลือกคนท่ีใหสัมภาษณไดไดสนุกและมีความรูเหมาะกับเนื้อหาของ

รายการ บางคนมองวาเนื้อหาสวนใหญยังเปนความเห็น ควรมีการอางอิงแหลงขอมูลและขอเท็จจริง

ใหชัดเจน แลวตามดวยความเห็น และเปดโอกาสใหท้ังสองฝายไดพูดในประเด็นท่ีกลาวหากัน  

ท้ังนี้กลุมตัวอยางนักศึกษาไดรับทราบถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนและได

เรียนรูและเขาใจมุมมองของชาวบานท่ีตองการใหภาครัฐใสใจมากกวานี้ นอกจากนี้ยังไดรับทราบเรื่อง

ประวัติของชุมชน มุมมองการอนุรักษตึกเกามากข้ึนอีกดวย สวนกลุมตัวอยางของวัยทํางานเกลาววา 

ไดรับสาระ เพราะเปนรายการท่ีทําใหเห็นมุมมองของคนท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางทางสังคมท่ีไมเคยรูมากอนและบางคนรูสึกรักชุมชนของตัวเองมากข้ึน  

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

ในกลุมตัวอยางนักศึกษาบอกวา ชื่นชอบในน้ําเสียงของผูบรรยาย ใหความรูสึกวา 

นาเชื่อถือและนาติดตาม เพราะน้ําเสียงท่ีหนักแนน มีจังหวะการบรรยายและเนนประเด็นท่ีตองการ

นําเสนอท่ีชัดเจน แตอยากใหมีความหนักแนนมากกวานี้เพ่ือความสมบูรณ สวนวัยทํางานรูสึกวา 

น้ําเสียงของผูบรรยายอยูในระดับปานกลาง บางคนบอกวาน้ําเสียงนาติดตามและเหมาะสมกับ

รายการ 
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ดานเทคนิคการถายทําและมุมภาพของรายการมีความเหมาะสมกับเปนรูปแบบรายการสาร

คดีเชิงขาว ใชเทคนิคมุมกลองหลายมุมทําใหเห็นภาพท่ีสวยงาม ตางออกไปจากรายการเดิมๆและไม

นาเบื่อ การตัดตอลงตัว มีภาพประกอบข้ันแตละบทสัมภาษณทําใหดูนาสนใจสวนกลุมตัวอยางวัย

ทํางานมองวาอยูในระดับปานกลาง การใชมุมกลองคอนขางซํ้ากันและการตัดภาพข้ึนลงซายขวา

ติดตอกันทําใหรูสึกเวียนหัว บางคนเห็นวาภาพประกอบสามารถเลาเรื่องไดและการตัดสลับกับการ

สัมภาษณทําใหรายการมีชีวิตชีวา 

ภาพท่ี 5-2 รูปแบบกราฟก Super Impose ชื่อบุคคล 

ท่ีมา: ภาพจากรายการ “ชุมชนไวลาย” ของผูศึกษา 

ดานกราฟกของรายการยังขาดไปบาง แตภาพรวมถือวามีความเหมาะสมและมีสไตลท่ีดี        

ดูเปนวัยรุนมากข้ึน เหมาะสมกับตัวรายการ และชวยอธิบายเนื้อหาใหเห็นภาพชัดเจนข้ึน บางสวน

มองวาจังหวะแสดงโลโกรายการนั้นดีแลว เพราะไมเกะกะสายตาแตยังสามารถรับรูไดวาเปนรายการ
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อะไร สวนกลุมตัวอยางวัยทํางานมองวาอยูในระดับปานกลางกราฟกสวยงาม แต Super impose ชื่อ

ผูใหสัมภาษณควรมีขนาดใหญกวานี้เพราะรายการตองการความนาเชื่อถือ ท่ีสําคัญท่ีสุดเปนการให

ความสําคัญกับบุคคลนั้นๆ ดวย สวนโลโกของรายการควรใหญข้ึนอีกสักเล็กนอย ถาออกแบบใหดู

เก่ียวของกับรายการมากกวานี้จะดีมาก ท้ังนี้กราฟกเนื้อหารายการควรปรับปรุงเนื่องจากยังไมสัมพันธ

กับเสียงบรรยาย 

ดานดนตรีและเสียงประกอบในรายการนั้น ดังไปบางชวง แตยังเขากับรายการไดดี และ

ชวยใหผูชมเห็นภาพและเราความรูสึกมากข้ึน กลุมตัวอยางนักศึกษาบางคนชอบเพลงประจํารายการ

เพราะสื่อถึงความสดใสหลังผานเรื่องราวเลวราย ท้ังนี้ยังมีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา เสียงผูบรรยายกับผู

สัมภาษณในชวงตนรายการ มีความดังของเสียงไมเทากัน ทางดานของกลุมตัวอยางวัยทํางานมองวา

ดนตรีและเสียงประกอบมีความเหมาะสมระดับปานกลาง บางคนรูสึกวาเลือกเพลงประกอบไดดี มี

ความนาสนใจ 

 

ภาพท่ี 5-3 รูปแบบกราฟก ประกอบเนื้อหา 

ท่ีมา: ภาพจากรายการ “ชุมชนไวลาย” ของผูศึกษา 

 สวนคุณภาพของเสียงสัมภาษณในรายการสวนใหญนั้นชัดเจน บางชวงฟงเสียงไมชัด เชน 

ชวงสัมภาษณชาวบาน เปนตน ควรแกไขปรับปรุงเพ่ือใหเรื่องราวสมบูรณและนาชมมากยิ่งข้ึน สวน
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กลุมตัวอยางวัยทํางานเห็นวาคุณภาพของเสียงอยูระดับปานกลาง มีเสียงสัมภาษณบางคนเบาไปบาง 

แตโดยรวมถือวาดี 

สวนท่ี 5 ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 ถารายการชุมชนไวลายออกอากาศทางไทยพีบีเอส วันอาทิตย เวลา 20.20-20.50 น. จะ

รับชมหรือไมนั้น กลุมตัวอยางนักศึกษาบอกวา สามารถรับชมได เพราะเปนชวงท่ีออกไปทํากิจกรรม

ขางนอกบานเรียบรอยแลวและอยูในชวงเวลาท่ีไมดึกเกินไปจนไมพรอมรับชม บางสวนบอกวาพรอม

รับชมถาไมติดธุระหรือเปนเรื่องราวท่ีนาสนใจ เพราะเห็นวาเปนรายการท่ีมีประโยชนนําเสนอเรื่องจริง

ท่ีคนในสังคมไทยตองรับรู สามารถเปนตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนๆ ท่ีเจอปญหาเดียวกันได ขณะท่ีกลุม

ตัวอยางวัยทํางานบอกวา ไมรับชมหรืออาจจะรับชม เนื่องจากตองเตรียมตัวไปทํางานในวันรุงข้ึน 

ผูชมท่ีอยูในวัยทํางานอาจจะตองการเรื่องราวท่ีไมหนักจนเกินไป บางคนเห็นวาถาเลือกชุมชนท่ีรูจัก

มานําเสนอ จะติดตามชมรายการและรูสึกมีสวนรวมกับเรื่องราวท่ีนําเสนอมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ท้ัง

สองกลุมบอกวาพึงพอใจรายการชุมชนไวลายในระดับปานกลาง 

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- เนื้อหาของรายการอาจจะไมถูกใจวัยรุน แตเขาถึงไดแคคนบางกลุม เชน กลุมผูใหญอายุ 

40 ปข้ึนไป จึงควรมีวิธีการนําเสนอท่ีดึงดูดความสนใจวัยรุนมากกวานี้  

- ควรเพ่ิมชองวางระหวางเนื้อหาเพ่ือสัมผัสบรรยากาศในชุมชนใหมากข้ึน เชน มีเสียง

บรรยากาศยามเชา เปนตน 

- ควรเพ่ิมมุมมองและความคิดเห็นจากหลายๆ ฝายมากข้ึน เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงแนว

ทางแกไขปญหารวมกันไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

- ควรมีผูดําเนินรายการการลงพ้ืนท่ี เห็นเหตุการณดวยตนเอง โตตอบกับผูใหสัมภาษณ จะ

ทําใหรายการดูตื่นเตนมากกวานี้ 

- ควรเลือกชุมชนท่ีมีความนาสนใจ หรือมีความรูแปลกๆ ท่ีคนสังคมสวนใหญไมรูจัก มา

นําเสนอ เพ่ือใหเกิดเนื้อหาท่ีหลายหลาย 
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บทที ่6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

จากการสรางสรรครายการสารคดีเชิงขาวเก่ียวกับการปกปองผลประโยชนของคนในชุมชนจาก

นโยบายการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐ-เอกชน) มีวัตถุประสงค คือเพ่ือใหผูชม ภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมถึงชุมชน มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง ชวยลดความขัดแยงท่ี

อาจจะเกิดจากความไมเขาใจตอกัน และสุดทายคือเพ่ือศึกษาข้ันตอนการผลิตงานสารคดีเชิงขาว โดย

ใชการสัมภาษณ (Interview) กับกลุมเปาหมายท้ังนักวิชาการ แกนนําชาวบานท่ีไดรับผลกระทบและ

ผูผลิตรายการท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาเตรียมผลิตรายการใหมีความเหมาะสมมากท่ีสุด รวมถึง

การประเมินผลรายการกับกลุมเปาหมายดวยการสัมภาษณ (Interview) ซ่ึงจากการเก็บรวบรวม

ขอมูลและการผลิตรายการ ทําใหสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

หัวขอนี้จะอธิบายสรุปผลถึงผลของการทํางานท้ังหมดตั้งแตข้ันกอนการผลิตรายการ (Pre-

Production) ข้ันผลิตรายการ (Production) และข้ันหลังการผลิตรายการ (Post-Production) ดังนี้ 

1.1 ข้ันกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) 

ข้ันตอนนี้เริ่มตั้งแตการศึกษาหาขอมูลจากหนังสือ อินเทอรเน็ต และสัมภาษณบุคคล

ตางๆ เพ่ือนําขอมูล ความคิดเห็น ขอเสนอแนะมาใชประกอบกับการผลิตรายการ คือ กลุมนักวิชาการ 

เพ่ือเปดมุมมองและทําความเขาใจตอปญหาดานสิทธิชุมชน ท่ีกฎหมายไดเปดโอกาสใหชุมชนได

สามารถปกปองชุมชน ทรัพยากร วัฒนธรรมของตนเองได และยังทําใหเห็นวาชาวบานไดใชสื่อในทุกๆ

ชองทางเพ่ือสงเสียงมาถึงสังคมสวนกลาง และยังไดรับคําแนะนําวาควรหาขอมูลใหมากและลึกเทาท่ี

จะทําไดและนําเสนอเรื่องราวเพ่ือใหสังคมเห็นความสําคัญของแตละชุมชนท่ีนําเสนอ และไปเก็บ

ขอมูลจากคณะทํางานกลุมอนุรักษและฟนฟูยานเจริญไชย ท้ังนี้ ผูศึกษาไดติดตอขอสัมภาษณ

คณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย ท่ีเปนเจาของท่ีแลว แตทางมูลนิธิฯ ไมสะดวกใหขอมูล สําหรับ
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ขอมูลอ่ืนๆ นั้นผูศึกษาไดมีแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนเอกวารสารและหนังสือพิมพ ท่ีทําโครงการจุลนิพนธ

เรื่องใกลเคียงกันดวย 

หลังจากนั้นผูศึกษาจึงนําขอมูลท้ังหมดมาวางแผนการผลิตรายการอีกกครั้ง ดวยการ

เขียนบทรายการคราวๆ วาจะดําเนินเรื่องไปทิศทางใด วางแผนการเก็บภาพประกอบหลักท่ีจะใชใน

รายการ ตั้งเปาไวใหชาวบานเปนผูเลาเรื่องหลัก 1 ทานและมีชาวบานคนอ่ืนแสดงความคิดเห็น ผู

ศึกษาจึงอยากสัมภาษณชาวบานหลายๆ ทานใหไดมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังวางแผนท่ีจะมีผูดําเนิน

รายการแตผูศึกษายังคนหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดไมได แตไดติดตอไวแลว 1 คน เม่ือใกลถึงวันถายทํา

จึงตัดสินใจวาอาจจะไมมีผูดําเนินรายการแลว  

1.2 ข้ันผลิตรายการ (Production) 

ผูศึกษาและทีมงานเริ่มถายทําตั้งแตชวงกลางเดือนกันยายน 2556 ซ่ึงมีเทศกาลไหว

พระจันทรของชุมชนเจริญไชย ในขณะนั้นบทและโครงรางรายการยังไมเสร็จสมบูรณ จึงตองวางแผน

เก็บภาพวันงานใหครบทุกสวน พรอมกับสัมภาษณชาวบานท่ีอยูในงานในประเด็นท่ีคาดวาจะตองใช

ในรายการจริง และผูศึกษาไดเริ่มถายทําอีกครั้งในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน ตั้งแตการสัมภาษณ

ชาวบาน คณะทํางานกลุมอนุรักษและฟนฟูยานเจริญไชย และนักวิชาการ รวมท้ังการเก็บภาพ

สภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีของชุมชนเพ่ือใชในรายการ (และมาเก็บภาพเพ่ิมเติมอีก 2 ครั้งในเดือนถัดมา) 

ในวันถายทําหลัก คณะทํางานฯ ท่ีจะเปนผูเลาเรื่องหลัก ขอเปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ

เพราะวาวันท่ีนัดไวติดการชุมนุมทางการเมืองอยางกะทันหัน ทําใหทีมงานหลักบางคนมาไมได วัน

ถายทําจริงจึงมีความฉุกละหุก ขาดฟุตเทจบางสวนเพราะอุปกรณไมเพียงพอ จึงตองเลือกเก็บภาพ

บางสวนไว และมาเก็บภาพเพ่ิมเติมในวันอ่ืนแทน นอกจากนี้ทําใหผูศึกษาไมสามารถถายทําชวงของ

คณะทํางานฯ พาเดินชมชุมชนและบานเกาเลาเรื่องได เนื่องจากเหตุผล 2 ประการคือ แกนนําติดธุระ

เก่ียวกับการชุมนุมทางการเมืองในชวงบาย แตไดมีการมอบหมายใหคณะทํางานฯ อีกทานท่ีผูศึกษา

จะสัมภาษณในฐานะชาวบานเปนผูพาเดินชมแทน แตผูศึกษาจัดสรรและใชเวลาสําหรับสัมภาษณ

คณะทํางานฯ และชาวบานในวันนั้นไดไมดีพอ ทําใหไมมีเวลาเหลือไปถายทําตามท่ีไดคาดหมายไว  

ในวันเดียวกัน ผูศึกษาไดนัดหมายรุนนองท่ีจะเปนผูดําเนินรายการมาชวยสัมภาษณ

คณะทํางานฯ และชาวบาน (เผื่อผูศึกษาจะเปลี่ยนใหมีผูดําเนินรายการและมาถายทําวันอ่ืนเพ่ิมเติม
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ได) หําใหการทํางานในวันนั้นลดความฉุกละหุกเรื่องทีมงานไปไดบางสวนเพราะผูศึกษาตองควบคุม

กลอง 1 ตัวและตองคอยฟงประเด็นระหวางการสัมภาษณ ปองกันเนื้อหาตกหลนและสามารถ

สอบถามเพ่ิมเติมไดทันที 

1.3 ข้ันหลังผลิตรายการ (Post-Production) 

ในข้ันตอนนี้ผูศึกษาไดลําดับภาพ เสียงและกราฟกในรายการ ลงเสียงบทบรรยาย 

แกไขจุดบกพรองท่ีจากการถายทํา เชน สี แสง เปนตน ซ่ึงผูศึกษาตองเรียนรู ทําความเขาใจไปพรอม

กัน และไมสามารถทําไดตามกําหนดเวลาท่ีตั้งไว  

ผูศึกษาตองเขียนบทแบบสมบูรณในข้ันตอนนี้ เนื่องจากตองถอดเทป เรียบเรียงและ

คัดเลือกขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณท้ังหมด มาจัดวางคําพูดและการเลาเรื่องใหม ภายหลังการ

นําเสนอรายการครั้งแรก ไดรับคําแนะวายังขาดขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนหรือจุดรวมของผูชมกับชุมชน 

เชน วัดในละแวกนั้นท่ีคนท่ัวไปรูจัก เปนตน และขาดชาวบานคนอ่ืนๆในรายการ ผูศึกษาจึงปรับบท

อีกครั้ง โดยยกประเด็นของวัดและศาลเจาท่ีสําคัญละแวกชุมชน เพ่ือใหผูชมนึกออกวาชุมชนเจริญไชย

ต้ังอยูบริเวณใดและใหเห็นความสําคัญของชุมชนนี้ท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับศาลเจา ตามดวยปญหาท่ี

เกิดข้ึนและแนวทางการรับมือของชุมชน ผานการเลาเรื่องท้ังชาวบานตัวหลักและตัวเสริม มุมมอง

ความเห็นนักวิชาการ และภาครัฐ  

นอกจากนี้คณะกรรมการมีความเห็นวา เนื้อหาของรายการยังขาดความหลากหลาย

ของชาวบาน อาจทําใหผูชมไมคลอยตามเนื้อหาของรายการหรืออาจทําใหรายการนาเบื่อ ผูศึกษาจึง

วางแผนไปถายทําสัมภาษณชาวบานอีกครั้ง แตไมสามารถทําไดเพราะทางคณะทํางานฯ ไมอนุญาตให

สัมภาษณชาวบานเพ่ิมเติมแลว เพราะเปนเรื่องละเอียดออนประกอบกับคําถามบางสวนของผูศึกษา

ยากเกินกวาชาวบานจะตอบได ในชวงเดือนธันวาคม ผูศึกษาไดรับการติดตอจากคณะทํางานฯ อีก

ครั้ง วาจะมีทีมงานผูผลิตรายการจากออสเตรเลียมาใชพ้ืนท่ีของบานเกาเลาเรื่องถายทําเนื้อหาท่ี

เก่ียวของกับเยาวราช ผูศึกษาจึงตัดสินใจไปเก็บภาพบรรยากาศเพ่ือมาใชประกอบในรายการและถาย

ซอมสัมภาษณชาวบาน เนื่องจากการครั้งกอนนั้น แบตเตอรี่ของไมคไวเลสหมดโดยท่ีผูศึกษาไมได

สังเกตและตรวจสอบใหถ่ีถวน ทําใหไมไดบันทึกเสียงท้ังหมดไว 

หลังจากนั้น ผูศึกษาจึงเริ่มลําดับภาพตามบทท่ีกําหนดไว โดยพยายามคัดเลือกภาพท่ี

เหมาะสมและสื่อถึงเรื่องราวท่ีกําลังนําเสนอใหมากท่ีสุด ซ่ึงผูศึกษาเห็นวามีฟุตเทจภาพเยอะแต
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นํามาใชจริงและมีความเหมาะสมไดไมมาก อาจเปนผลมาจากการวางแผนเก็บภาพไดไมดีพอและมุม

ภาพยังไมเหมาะสมอยางท่ีตองการ 

ดานกราฟกประกอบรายการ มีท้ังสวนท่ีทําอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมใหเห็นภาพชัดเจน

ข้ึน เชน กราฟกประกอบตําแหนงท่ีต้ังวัดและศาลเจาท่ีรายลอมอยูรอบชุมชนเจริญไชย เปนตน สวน

กราฟกเขารายการ ผูศึกษาไดแนวความคิดมาจากธงหรือธงชาติท่ีตองมีทุกครั้งในยามท่ีมีการชุมนุม

เรียกรองของภาคประชาชน แลวนํามาดัดแปลงจนเปนโลโกและกราฟกเขารายการดังปจจุบัน แตกลุม

ตัวอยางผูชมรายการบางทานเห็นวา ยังสามารถปรับปรุงและพัฒนาใหเขากับรายการไดมากกวานี้ 

สวนเสียงดนตรีท่ีใชประกอบรายการนั้น ผูศึกษาคัดเลือกเพลงท่ีมีดนตรีแนว Pop 

rock รูปแบบออรเครสตา โดดเดนดวยเสียงกลอง ทิมปานีและไวโอลิน ใหความรูสึกถึงความมีพลัง 

เสริมสรางกําลังใจ สัมผัสไดถึงความสําเร็จ ใหกับชุมชนท่ีนํามาเสนอและผูท่ีกําลังชมรายการ ขณะท่ี

การใชดนตรีประกอบในสวนอ่ืนๆ ไดเลือกใชตามเนื้อหาของรายการ เชน ชวงท่ีอยูยานเยาวราชใช

ดนตรีของจีน เปนตน 

 

2. อภิปรายผล 

2.1 อภิปรายผลการศึกษา การผลิตรายการชุมชนไวลาย สอดคลองกับแนวคิดตางๆ ดังนี้ 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 

รายการชุมชนไวลาย ผลิตข้ึนเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของสิทธิชุมชน ท่ีจะ

ชวยปกปองชีวิต ทรัพยากร วัฒนธรรมของชุมชนบนกระแสของการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน            

โดยนําเสนอเรื่องราวของชุมชนเจริญไชยเปนตอนแรก เพราะท่ีนี่ไดรับผลกระทบจากนโยบายการ

พัฒนาระบบขนสงมวลชน คือ การกอสรางรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีน้ําเงินชวงหัวลําโพง-บางแค 

ราวป 2554 ทําใหชุมชนมีโอกาสเสี่ยงตอการถูกรื้อทําลายมากข้ึนเนื่องจากชุมชนเชาท่ีอยูกับมูลนิธิ

จุมภฏ-พันธุทิพย ผูศึกษามองวา เหตุผลหนึ่งท่ีทําใหชุมชนยังคงอยูมาไดจนถึงป 2557 เปนเพราะ 

สิทธิชุมชน ท่ีชวยใหชุมชนยังคงรักษาเอกลักษณ วัฒนธรรม วิถีชีวิต การคาขาย ของยานชุมชนชาว

จีนไวได ดวยวิธีการตอสูเรียกรองอันหลากหลาย เชน การรองเรียกกับหนวยงานท้ังมูลนิธิจุมภฏ-

พันธุทิพย กรุงเทพมหานคร เปนตน การใชทรัพยากรทางวัฒนธรรม เชน แหลงคาขายกระดาษไหว

เจา สินคาทางวัฒนธรรมประเพณี อาคารสมัยรัชกาลท่ี5 การจัดกิจกรรมไหวพระจันทรระดับชุมชน 
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การจัดทําพิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่อง การจัดเสวนาในประเด็นท่ีเก่ียวของกับชุมชน การทําหนังสือ

บันทึกเจริญไชย คนจีนสยาม เปนตน ท้ังหมดนี้เปนเครื่องมือเสริมสรางและขับเนนอัตลักษณความ

เปนคนไทยเชื้อสายจีน สื่อสารกับสังคมภายนอกใหรับรูถึงปญหาและการดํารงอยูของชุมชน อีกท้ัง

ชวยใหชุมชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับหนวยงานรัฐหรือเอกชนถึงแนวทางการพัฒนา การลด

ผลกระทบและการอยูรวมกันในอนาคต นอกจากนี้การศึกษายังพบวาการเคลื่อนไหวเรียกรองของ

ชุมชนไดใชสื่อสังคมออนไลนเขามามีบทบาทสําหรับการสื่อสารเรื่องราว ผลกระทบ ความตองการ

หรือแสดงพลังของชุมชนมากข้ึน นั่นแสดงใหเห็นวา ชุมชนมีชองทางการสื่อสารกับสังคมมากกวา

เม่ือกอน  

ในปจจุบันแนวคิดสิทธิชุมชนจะคอนขางเปนผลดีกับชุมชน เพราะสรางโอกาสใหกับ

ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีประสบปญหาแบบเดียวกัน มารวมมือกันเพ่ือใหเสียงของภาคประชาชนดังมากข้ึน แต

กลายเปนผลเสียตอการดําเนินงานของภาครัฐหรือเอกชน ทําใหมีขาวการละเมิดสิทธิชุมชนอยูเสมอ 

แสดงใหเห็นวาประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนเองมากข้ึน ขณะท่ีหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนยัง

ขาดความกระตือรือรนท่ีจะสงเสริมสิทธิชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด   

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชน คือการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมคิด ตัดสินใจ 

แสดงความเห็นตอเรื่องราวท่ีจะสงผลกระทบกับชีวิตความเปนอยู ทรัพยากร วัฒนธรรม ซ่ึงการผลิต

รายการชุมชนไวลาย ทําใหเห็นวา ชุมชนหลายแหงรวมท้ังชุมชนเจริญไชย ประสบปญหาลักษณะ

คลายกันคือ ภาครัฐหรือเอกชน ขาดความจริงใจรับฟงความเห็นของชุมชน อาจจะดวยความตั้งใจหรือ

เปนผลจากระบบราชการก็ตาม ทําใหชุมชนไดรับผลกระทบถูกละเมิดสิทธิ เชน ดานท่ีอยู อาชีพ การ

ดํารงชีวิต ฯลฯ  

ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนเจริญไชย ชี้ใหเห็นวา หนวยงานเอกชน คือ มูลนิธิจุมภฏ-

พันธุทิพย ยังขาดการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนเจริญไชยพอสมควร สวนภาครัฐ คือ การรถไฟฟา

ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ม.) แมวาจะมีการจัดประชาพิจารณเปดโอกาสใหชุมชนท่ีอยู

บริเวณสถานีวัดมังกรกลาวาสแสดงความคิด แตก็มีเสียงสะทอนจากชุมชนวายังไมท่ัวถึง รวมถึงเรื่อง

การรื้ออาคารเกาอายุ 100 กวาปของชุมชนเพ่ือทําเปนทางข้ึนลงของสถานีนั้น ไมไดเกิดจากขอสรุป

หรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของท้ังสองฝายทําใหชุมชนยังคลางแคลงใจวา ทางข้ึนลงของสถานีใหญเกิน
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ความจําเปนเม่ือเทียบกับทางข้ึนลงของสถานีรถไฟฟาในตางประเทศท่ีอยูในยานท่ีมีตึกเกา แมวา

รถไฟฟาจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับคนในสังคมจํานวนมากและรถไฟฟาสายนี้จะเปดใชในอีก 2 

ปขางหนา แตการลุกข้ึนมาเรียกรองของชุมชนเจริญไชย ก็ชวยสรางวัฒนธรรมการตอรองอํานาจกับ

ภาคสวนอ่ืนๆของสังคม ใหสังคมไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาประเทศดานอ่ืนๆ ในอนาคต 

2.1.3 แนวคิดการผลิตสารคดีเชิงขาว 

รูปแบบของรายการชุมชนไวลาย คือ สารคดีเชิงขาว ท่ีใหความสําคัญกับท้ังขอมูล 

ขอเท็จจริง รวมถึงศิลปะของการถายทอดเรื่องราวดวยภาพและเนื้อหา ซ่ึงการผลิตรายการครั้งนี้ทําให

เห็นวา การหาขอมูลใหรอบดานเปนสิ่งท่ีสําคัญ รวมถึงการคัดเลือกขอมูลท่ีจะนําเสนอในรายการวาจะ

มีประเด็นใดบาง ทําใหผูศึกษาตองถวงน้ําหนักเนื้อหาของแตละเรื่องและพยายามปูเรื่องราวตั้งแต

สภาพชุมชน ปญหาและกระบวนการรับมือของชุมชน เพ่ือใหผูชมเขาใจเรื่องราวท้ังหมดและรูสึกมี

สวนรวมเสมือนกับอยูชุมชนเดียวกัน ซ่ึงถือวาเปนเรื่องสําคัญสําหรับรายการสารคดี แมวาในชิ้นงาน

จะมีความเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีแสดงความเห็นวายังขาดคําชี้แจงจากฝายรัฐหรือเอกชนไปบาง ซ่ึงไม

จําเปนตองเกิดจาการสัมภาษณเพียงอยางเดียวผูศึกษาสามารถนําเสนอขอมูลของอีกฝายแทนได  

นอกจากนี้ยังตองอาศัยการรอยเรียงเรื่องราวท้ังหมดดวยภาษาท่ีเขาใจงาย กระชับ ชัดเจน ซ่ึงผูศึกษา

เห็นวาภาษาท่ีใชยังสามารถปรับเปลี่ยนใหเขาใจไดงายและสละสลวยมากกวานี้  

การผลิตรายการชุมชนไวลาย ดวยรูปแบบรายการสารคดีเชิงขาว ทําใหผูชมตัวอยางท่ี

เปนกลุมเปาหมายของรายการ เห็นความสําคัญของการเปนชุมชนเขมแข็ง เขาใจมุมมองของชาวบาน

ท่ีออกมาตอสูเรียกรองหรือรูสึกรักชุมชนท่ีตนเองอยูอาศัยมากข้ึน นอกจากนี้ผูศึกษามองวา การผลิต

รายการสารคดีเชิงขาวรวมถึงสารคดีประเภทอ่ืนๆ ท่ีนําเสนอเรื่องชุมชน สามารถเปนแนวทางเรียนรู

กระบวนการตอสูใหกับชุมชนอ่ืนๆ นําไปปรับใชได 

2.2 อภิปรายผลการดําเนินงาน 

การสรางสรรครายการสารคดีเชิงขาวเก่ียวกับการปกปองผลประโยชนของคนในชุมชนจาก

นโยบายการพัฒนา (ภาครัฐ-เอกชน) ดวยการผลิตรายการ “ชุมชนไวลาย” และประเมินผลแบบ

สัมภาษณกับกลุมเปาหมายจํานวน 10 คน มีผลสรุปดังนี้ กลุมเปาหมายพึงพอใจในระดับปานกลาง 

แตไดรับสาระ มุมมองใหมๆจากเนื้อหาของรายการ ท้ังนี้ตัวรายการยังคงมีจุดบกพรองดานเนื้อหา
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บางสวน รวมถึงกระบวนการถายทําและกระบวนการตัดตอ ซ่ึงผูศึกษาจะปรับแกอีกครั้งใหสมบูรณ

มากท่ีสุด 

นอกจากนี้ผูศึกษามีความเห็นวา รายการชุมชนไวลาย บรรลุวัตถุประสงคเรื่องการผลิตสาร

คดีเชิงขาว เพราะผูศึกษาไดเรียนรูในทุกข้ันตอน เห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนและพยายามแกไขปญหาใหดี

ท่ีสุด สวนการนําเสนอกลไกการตอสูของชุมชนนั้น ผูศึกษาไดรวบรวมวิธีการของชุมชนท่ีสามารถเปน

ตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนๆ มานําเสนอเพ่ือสรางความเขาใจ ลดความขัดแยงของทุกๆฝาย และเห็น

คุณคาของความเปนชุมชนเขมแข็ง  

 

3. ขอเสนอแนะ 

การผลิตรายการสารคดีเชิงขาว “รายการชุมชนไวลาย” ผูศึกษามีความเห็นวา ดานเนื้อหาควร

เพ่ิมสัดสวนของคูขัดแยงใหมีโอกาสชี้แจง รวมถึงการนําเสนอขอมูลท่ีขอเท็จจริงทางวิชาการข้ึนมา

เปรียบเทียบกับความเห็นของท้ังสองฝาย โดยไมชี้ชัดวาใครถูกหรือผิด เชน เรื่องทางข้ึนลงของสถานี

ในตางประเทศและแบบรางทางข้ึนลง เปนตน  

นอกจากนี้ผูศึกษายังมองวา รายการชุมชนไวลายควรมีผูดําเนินรายการท่ีมีบุคลิกและน้ําเสียง

นาเชื่อถือ กลาลงพ้ืนท่ี โตตอบระหวางสัมภาษณไดตรงประเด็น มีความฉะฉานและมีทัศนคติท่ีเห็น

ความสําคัญของชุมชน เพ่ือชวยใหรายการนาติดตามมากยิ่งข้ึน 

ดานการถายทํา ผูศึกษามองวาควรมีทีมชางภาพหลักท่ีมีมุมมองและเขาใจวารายการตองการ

สื่อสารอะไร แลวใหผูศึกษาวางตัวเองในตําแหนงของผูผลิต (Producer) เพ่ือควบคุมคุณภาพของงาน

ท้ังดานภาพและเนื้อหา  

ผูศึกษายังมีความเห็นอีกวา ควรทํารายการในลักษณะเดียวกันนี้เพ่ือชวยปองกันปญหามากกวาท่ี

จะนําเสนอการแกปญหา จึงควรนําเสนอเรื่องราวของชุมชนท่ีเขมแข็งพรอมรับมือกับสถานการณ

ตางๆ ไมเฉพาะรับมือเรื่องนโยบายการพัฒนาประเทศเทานั้น แตรวมถึงเรื่องท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติ 

ธรรมชาติ ยาเสพติด ฯลฯ ท่ีชุมชนมีองคความรูอยูกับตัวและไดนํามาใชจริง เพ่ือสรางเสริมความ

เขมแข็งใหกับชุมชน ใหทุกๆภาคสวนของสังคมเห็นความสําคัญของการรวมกันเปนชุมชนในทุก

รูปแบบ  
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แนวคําถามสัมภาษณกอนการผลิตรายการ 

1. แนวคําถามกับกลุมตัวอยางจากนักวิชาการดานสิทธิชุมชน 

  ความสําคัญของสิทธิชุมชน 

- ความหมายของคําวาสิทธิชุมชน 

- ความเขาใจตอคําวา “สิทธิชุมชน” ของคนในชุมชนเอง มีมากนอยแคไหน  

- ความเปนชุมชนมีความสําคัญอยางไร 

- วัตถุประสงคของการมีแนวคิดสิทธิชุมชนคืออะไร 

- สิทธิชุมชนมีความสําคัญอยางไรกับชุมชนแตละชุมชน 

- ทําไมยังเกิดกรณีหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนละเมิดสิทธิชุมชนอยูเสมอๆ/ นั่นหมายความวา 

ความเขาใจในเรื่องสิทธิชุมชน ยังไมตรงกันใชหรือไม หรือเพราะสาเหตุอะไร  

- มีวิธีการใดท่ีจะทําใหภาครัฐหรือเอกชนใหความสําคัญกับสิทธิชุมชนมากยิ่งข้ึน/ หรือมีวิธีการ

ใดท่ีจะสรางความเขาใจใหตรงกัน โดยไมสรางความขัดแยงข้ึนภายหลัง  

  กระบวนการตอสูของชุมชน 

- กระบวนการตอสูของชุมชนภายใตแนวคิดสิทธิชุมชนมีก่ีแนวทาง   

- เปาหมายการตอสูของชุมชนควรเปนไปในทิศทางใดหรือมีเปาหมายอยางไรเม่ือตองการจะ

ลุกข้ึนมาตอสูเรียกรองกับภาครัฐหรือเอกชน 

- เครื่องมือหรือกระบวนการใดท่ีชุมชนควรนํามาใชเพ่ือตอสูเรียกรอง 

- -อัตลักษณของชุมชน คืออะไร และเกิดข้ึนไดอยางไร 

- การใชอัตลักษณเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตอสูของชุมชน มีความสําคัญมากนอยเพียงใด 

- มีชุมชนท่ีไรอัตลักษณของตนเองบางหรือไม แลวถาวันหนึ่งไดรับผลกระทบจากนโยบายของ

รัฐหรือเอกชน ชุมชนนั้น จะเลือกใชวิธีการกระบวนการตอสูอยางไร 

  ขอเสนอแนะดานการนําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับสิทธิชุมชนและกระบวนการตอสูของ

ชุมชน 

- เนื้อหาท่ีเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการตอสูของชุมชนท่ีตองนําเสนอคืออะไร 

- มีขอควรระวังใดบาง เม่ือจะนําเสนอสารคดีเชิงขาวท่ีเก่ียวของกับกระบวนการตอสูของชุมชน 
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- การนําเสนอรายการสารคดีเชิงขาวนั้น อะไรคือความสมดุลของเนื้อหาจากคูกรณีของความ

ขัดแยงท้ังสองฝาย 

- ทานคิดวารายการสารคดีเชิงขาวท่ีเก่ียวของกับสิทธิชุมชน ควรจะนําเสนออยางไรใหผูชม

เขาใจ ตระหนักและมีความรูสึกรวมกับเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน แมจะไมใชเรื่องราวของชุมชน

ตนเอง 

- ทานอยากเห็นอะไรจากรายการสารคดีเชิงขาวท่ีเก่ียวของกับสิทธิชุมชนชิ้นนี้ 

2. แนวคําถามกับกลุมตัวอยางจากนักเคล่ือนไหวดานสิทธิชุมชน 

  แนวคิดของการตอสูเรียกรอง 

- ใหอธิบายรายละเอียดของโครงการท่ีมีผลกระทบตอชุมชนของทาน 

- โครงการนี้เริ่มตั้งแตเม่ือไหร หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 

- โครงการนี้มีผลกระทบอยางไรกับชุมชนของทาน 

- อะไรคือสาเหตุท่ีทําใหตัดสินใจออกมาตอสูเรียกรองกับหนวยงานเจาของโครงการ 

- คนในชุมชนเห็นดวยท่ีจะตอสูเรียกรองท้ังหมดหรือไม อยางไร 

- ทานคิดวาเครื่องมือหรือวิธีการตอสูเรียกรองใดสําคัญท่ีสุด 

- ความเปนชุมชนมีความสําคัญอยางไร ในแงของการตอสูเรียกรอง 

  ประสบการณท่ีผานมา 

- แนวคิดหรือเครื่องมือท่ีใชในการตอสูเรียกรองท่ีผานมานั้นมีอะไรบาง เหตุใดถึงเลือกใช 

- แนวคิดหรือเครื่องมือท่ีใชนั้น ประสบความสําเร็จหรือมีปญหาหรือไม อยางไร 

- ภายหลังท่ีเริ่มตอสูเรียกรอง ผลท่ีไดรับจากคนในชุมชนอ่ืน หรือคนในสังคม เปนอยางไร 

- ทานคิดวาชุมชนและตัวทานไดเรียนรูสิ่งใดจากการตอสูเรียกรอง 

  การทํางานในปจุบัน 

- ปจจุบันโครงการดังกลาวยุติไปแลวหรือไม ถาไมยุติ คนในชุมชนมีแนวทางการดําเนินงาน

หรือรับมืออยางไร 

- ปจจุบันทานมีบทบาทอยางไรกับชุมชน  

- ทานคิดวา เหตุใดยังคงมีการละเมิดสิทธิชุมชนอยางตอเนื่อง  
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- ทานคิดวา การตอสูเรียกรองในปจจุบันนั้นตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ รูปแบบไปจากเดิม

หรือไม อะไรบางท่ีควรปรับเปลี่ยนหรือนํามาใช เชน อัตลักษณของชุมชน สื่อสังคม ฯลฯ 

  ขอเสนอแนะ 

- ทานคิดวารายการสารดีเชิงขาวชิ้นนี้ควรนําเสนออยางไรใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

- ทานคิดวาสิ่งสําคัญท่ีตองนําเสนอเก่ียวกับชุมชนหรือสิทธิชุมชนคืออะไร เพราะเหตุใด 

- ทานอยากเห็นอะไรจากรายการสารคดีเชิงขาวชิ้นนี้ 

3. แนวคําถามกับกลุมตัวอยางจากผูผลิตรายการสารคดีเชิงขาว 

  คําถามดานรูปแบบของรายการ 

- อะไรคือหัวใจของของการทํารายการสารคดีเชิงขาว ? ควรจะใหความสําคัญกับอะไรมากท่ีสุด  

เนื้อหา รูปแบบ ขอมูล หรือวิธีการนําเสนอ ฯลฯ 

- แนวคิดในการผลิตรายการสารคดีเชิงขาว ทําอยางไรใหมีความนาสนใจ  

- รูปแบบรายการสารคดีเชิงขาวท่ีเนนเรื่องสิทธิชุมชนนั้น หัวใจของรายการประเภทนี้คืออะไร  

- ขอจํากัดของสารคดีเชิงขาวท่ีเก่ียวของกับชุมชนหรือสิทธิชุมชนมีอะไรบาง  

- รายการสารคดีเชิงขาวกับรายการสารคดี มีความแตกตางกันอยางไร 

- ปญหาหรืออุปสรรคเวลาทําสารคดีเชิงขาวคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไร 

  คําถามดานเนื้อหาของรายการ 

- มีวิธีคัดเลือกหรือกําหนดประเด็นท่ีจะนํามาเสนอในรายการสารคดีเชิงขาวอยางไร 

- มีวิธีการใดท่ีจะทําใหรายการสารคดีเชิงขาวมีเนื้อหาครบถวนและมีความสมดุลและรอบดาน 

- มีวิธีการพิจารณาผูท่ีจะมาใหสัมภาษณท้ังคนในชุมชน, นักวิชาการ อยางไร 

- มีหลักหรือแนวทางการเรียบเรียงเนื้อหาอยางไรใหนาสนใจ 

- บทหรือภาษาท่ีใชในรายการสารคดีเชิงขาวควรมีลักษณะอยางไรถึงจะนาสนใจ 

- สิ่งท่ีตองคํานึงถึงในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีอะไรบาง 

  คําถามดานวิธีการนําเสนอ 

- ในการถายทํา อารมณของภาพควรเปนอยางไร เพ่ือสรางความนาสนใจใหกับรายการ  
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- เทคนิคท่ีใชในการลําดับภาพใหนาสนใจของสารคดีเชิงขาวมีอะไรบาง หรือมีเทคนิคใดบางท่ี

ไมควรนํามาใชกับรายการประเภทนี้ 

- ความเหมาะสมของชวงเวลาการนําเสนอสารคดีเชิงขาวเก่ียวกับสิทธิชุมชนควรอยูชวงเวลาใด 

- ความยาวของรายการท่ีความเหมาะสมในการนําเสนอ ควรใชเวลาประมาณก่ีนาที 

- ถาจําเปนตองมีผูดําเนินรายการ บุคลิกภาพของผูดําเนินรายการควรมีลักษณะอยางไร 

  คําถามดานความพึงพอใจของผูชมรายการ 

- มีวิธีวัดระดับความพึงพอใจของผูชมท่ีมีตอรายการสารคดีเชิงขาวอยางไรบาง   

- ในรายการท่ีทานผลิตออกมานั้น ไดรับเสียงตอบรับจากประชาชนอยางไร 

- โดยสวนมากผูชมตองการรูอะไรจากสารคดีเชิงขาวท่ีเก่ียวกับสิทธิชุมชน 

4. แนวคําถามท่ีใชกับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ 

  ความเปนมาของเหตุการณท่ีทําใหชุมชนไดรับผลกระทบ 

- ใหอธิบายรายละเอียดของโครงการท่ีมีผลกระทบกับชุมชนของทาน 

- โครงการนี้เริ่มตนตั้งดําเนินการตั้งแตเม่ือไหร/ และชุมชนรับรูตั้งแตเม่ือไร  

- ผูรับผิดชอบโครงการนี้คือหนวยงานใด 

- ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวาจะเกิดข้ึนกับชุมชนมีอะไรบาง 

- คนในชุมชนมีความคิดเห็นอยางไรกับโครงการนี้ 

- เจาของโครงการไดเขามารับฟงความคิดเห็นบางหรือไม / อยางไร 

- มีความพยายามทําความเขาใจระหวางชุมชนกับเจาของโครงการอยางไรบาง  

  แนวคิดและกระบวนการท่ีชุมชนเลือกใชเปนเครื่องมือตอสู 

- กระบวนการตอสูของชุมชนนั้น เกิดข้ึนเม่ือไหร มีท่ีมาท่ีไปอยางไร 

- คนในชุมชนมีความเห็นอยางไร เก่ียวกับวิธีการตอสูท่ีเลือกใช 

- วิธีการตอสูท่ีเลือกใช มีขอดีขอเสีย อยางไร  

- ตัวชี้วัดผลสําเร็จของวิธีการตอสูท่ีชุมชนเลือกใช คืออะไร 

- การตอสูของชุมชนนั้น เปนมติเอกฉันทของคนท้ังชุมชนหรือไม ถาไม แลวคนอีกสวนหนึ่งท่ีไม

เห็นดวยนั้นมีความคิดเห็นอยางไร เพราอะไร 
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  สถานการณในปจจุบันและการดําเนินการของชุมชนในอนาคต 

- เม่ือโครงการดังกลาวมาถึง ชุมชนมีวิธีการรับมือหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางหรือไมอยางไร 

- ณ ปจจุบันนี้ คูขัดแยงไดดําเนินการตามขอเรียกรองของชุมชนบางหรือไม อยางไร 

- ผลสําเร็จจากการตอสูของชุมชนท่ีเห็นเปนรูปธรรมคืออะไร และท่ียังไมสําเร็จมีอะไรบาง 

- วิธีการตอสูท่ีชุมชนไดเลือกมาใชมีปญหาหรืออุปสรรคท่ียังตองแกไขหรือไม 

5. แนวคําถามกับกลุมตัวอยางจากคูขัดแยงชองชุมชน 

  มุมมองท่ีมีตอกระบวนการตอสูของชุมชน 

- ใหอธิบายรายละเอียดของโครงการท่ีหนวยงานของทานกําลังดําเนินการอยู 

- โครงการของทานเริ่มดําเนินการตั้งแตเม่ือไหร 

- คนในชุมชนมีความคิดเห็นอยางไรกับโครงการของทาน  

- สิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีของชุมชนคืออะไร 

- ทานคิดวาจะมีผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชนนั้นหรือไม อยางไร 

- แนวคิดสิทธิชุมชนมีความสําคัญอยางไรกับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ 

- ทานคิดวาชุมชนดังกลาวมีความสําคัญตอสังคมอยางไร  

  การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี 

- การชี้แจงขอมูลรายละเอียดกับชุมชนนั้น หนวยงานของทานใชวิธีการใดบาง 

- การเปดเวทีรับฟงความคิดเห็น มีผลตอกระบวนการตัดสินใจขององคกรหรือไม อยางไร 

- ทานมีขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานของทานกับชุมชน ถึงวิธีการดําเนินการโครงการบาง

หรือไม อยางไร 

  การดําเนินของคูขัดแยงกับชุมชนในอนาคต 

- กระบวนการตอสูเรียกรองของชุมชนท่ีเกิดข้ึนนั้น มีวิธีการรับมือหรือแกไขปญหาอยางไร 

- แผนการบรรเทาผลกระทบของโครงการท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชนนั้น มีหรือไม อยางไร 

6. แนวคําถามเพ่ิมเติมสําหรับชุมชนเจริญไชย  

  ความเปนมาของเหตุการณท่ีทําใหชุมชนไดรับผลกระทบ 

- สิทธิของชุมชนนี้ มีอะไรบาง 
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- ชุมชนไดรับผลกระทบอะไรบางจากการโครงการกอสรางรถไฟฟา 

- สถานการณในชุมชนขณะนั้นมีความเห็นอยางไรกับโครงการฯ 

- การเปนเพียงผูเชาท่ีกับมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย มีผลกับการเรียกรองอยางไร 

  แนวคิดและกระบวนการท่ีชุมชนเลือกใชเปนเครื่องมือตอสู 

- ทําไมตองมีบานเกาเลาเรื่อง (กับคนภายในชุมชนและบริเวณรอบๆ และคนในสังคม)  

- มีวิธีการวางแผนจัดการท้ังเนื้อหา รูปแบบของบานเกาเลาเรื่องในแตละสวนอยางไร 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จของบานเกาเลาเรื่องคืออะไร 

- บานเกาเลาเรื่องกําลังบอกอะไรกับสังคมไทย 

- นอกจากบานเกาเลาเรื่องแลว ยังมีเครื่องมืออะไรอีกหรือไมท่ีใชในการตอสู 

- การรื้อฟนประเพณีไหวพระจันทร สะทอนความเปนชุมชนเจริญไชยอยางไร 

- เปาหมายของการตอสู คืออะไร / อะไรท่ีจะทําใหไปถึง หรือไปไมถึงเปาหมายนั้น มีอะไรบาง  

  สถานการณในปจจุบันและการดําเนินการของชุมชนในอนาคต 

- ชุมชนมีกิจกรรมอะไรท่ีทํารวมกัน หรือรวมกับชุมชนบริเวณรอบๆหรือไม 

- ชุมชนวางแผนสรางความรวมมือกับหนวยงานรัฐหรือมูลนิธิฯท่ีเปนเจาของท่ีดินหรือไม

อยางไร 

- เม่ือรถไฟฟาใตดินสรางแลวเสร็จ จะมีผลตอการปรับตัวของชาวชุมชนหรือไม 

- กระบวนการตอสูท่ีนํามาใช มีปญหาหรืออุปสรรคอะไรท่ียังตองแกไข 

- วิธีการตอสูของชุมชนในอนาคตจะเปนอยางไร จะปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมอะไรบางหรือไม 
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1. นักวิชาการดานสิทธิชุมชน 

- ศาสตราจารยเสนห จามริก นักวิชาการดานสิทธิมนุษยชน 

ความหมายของคําวาสิทธิชุมชน  

สิทธิของชุมชนในแหลงทรัพยากรเขตรอนท่ีอุดมไปดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

และภูมิปญญา คลายกับระบบลิขสิทธิ์ ซ่ึงชุมชนตองรวมกันใชทรัพยากรใหเปนระบบมากข้ึน ซ่ึงสิทธิ

ชุมชนเปนท่ียอมรับในสากลแลว เพราะมีกฎบัตรสิทธิชุมชนท่ีรับรองโดยสหประชาชาติ 

ความเปนชุมชนจึงไมใชแคการมารวมตัวกัน แตมันอิงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมี

ท้ัง แผนดิน ตนไม แมน้ํา ท่ีมีท้ังทรัพยากร ภูมิปญญา  จนภายหลังเริ่มมีการรวมตัวมาจัดการ

ทรัพยากรเปนระบบมากข้ึนอยางคอยเปนคอยไป 

สิทธิชุมชนในเมืองกับสิทธิชุมชนในชนบทนั้น มีบริบทตางกันเชน ชุมชนคลองเตยนั้น

เปนชุมชนท่ีไมไดอยูกับทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น สิทธิท่ีมีก็เปนคนละรูปแบบ สวนในชนบทนั้น 

เขมขนมากกวาและอิงอยูกับทรัพยากรและภูมิปญญา ท่ีสามารถใชภูมิปญญามาจัดการกับการใช

ทรัพยากร ท้ังอาหาร เครื่องใชไมสอย ฯลฯ ขณะท่ีทรัพยากรดานวัฒนธรรม นั้นก็มีบริบทท่ีตางกัน มา

จากสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมือนกัน วัฒนธรรมคือการเรียนรูของคนท่ีสัมพันธกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและการรวมกลุม มีการเรียนรูรวมกันพ่ึงพากัน คบคาสมาคม รูจักเรียนรูการใชทรัพยากร 

และวิวัฒนาการไปตามกระแส ทําใหวัฒนธรรมคนในเมืองกับชนบทตางกัน เพราะความสัมพันธกับ

ทรัพยากรธรรมชาติไมเหมือนกัน การเรียนรูรวมถึงองคความรูท่ีมีก็ตางกัน จนเปนระบบของชีวิต เม่ือ

ชนบทและเมืองเริ่มเขามาเชื่อมโยงกัน จากคนเมืองเริ่มไปเรียนรูชนบท มนุษยก็จะเริ่มมีความสัมพันธ

กันมากข้ึน ตัววัฒนธรรมก็มีการพัฒนาเพราะวัฒนธรรมนั้นมีชีวิต เปลี่ยนแปลงได 

สิทธิชุมชนมีความสําคัญอยางไรกับชุมชนแตละชุมชน 

ตองมองวา แตกอนนั้นตะวันตกไดปฏิวัติทางวิทยาศาสตร มีการมองหาแหลง

ทรัพยากรในประเทศเขตรอน ซ่ึงทรัพยากรเขตรอนกับชุมชนนั้นตองอยูคูกันและมีความสัมพันธซ่ึงกัน

และกัน จนเกิดเปนความรู ดานอาหาร ยา สมุนไพร ฯลฯ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสิทธิชุมชน เชน 

การผลิตยา ในประเทศตะวันตก จะจดลิขสิทธิ์ โดยใชความรูของพ้ืนท่ีเขตรอนเปนขอมูล ดังนั้น พอมี

สิทธิชุมชนก็ทําใหเกิดความตระหนักวาเราจําเปนตองแสดงสิทธิ ปกปอง หวงแหนในทรัพยากร              
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ภูมิปญญาของเรา ซ่ึงหมายรวมถึงพ้ืนท่ีในแถบเสนศูนยสูตร เชน แอฟริกา ละตินอเมริกา เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ดังนั้นสิทธิชุมชนตองมีการรวมตัวกัน ซ่ึงหมายรวมถึงการรวมกันในระดับระหวาง

ประเทศ ท่ีฐานทรัพยากรเหมือนๆ กัน 

เหตุผลท่ียังมีการละเมิดสิทธิชุมชนอยูตลอด มีสาเหตุมาจากบริษัทเอกชนนั้นยังตอง

กําไรตลอดเวลาและชุมชนยังไมเขมแข็ง ตางกับปจจุบันท่ีเขาใจในเรื่องสิทธิชุมชนมากข้ึน มีการ

ผลักดันใหชาวบานรูเรื่องการวิจัย เรียนรูในตัวเองมากข้ึน ใหชาวบานเริ่มมีสํานึกในเรื่องวัฒนธรรมท่ี

ตองมองแยกออกจากกฎหมาย ซ่ึงบทบาทของเอ็นจีโอมีสวนสําคัญท่ีชวยเผยแพรสิทธิชุมชน (ลําพัง

ภาครัฐอาจเขาไมถึงชุมชน) ใหชาวบานรูจักใชสิทธิ รูจักตนเอง หวงแหนปกปองทรัพยากร แตตองใช

เวลากวาจะใหคนเรียนรูเขาใจมีสํานึก มองเห็นองคความรูท่ีสั่งสมมาในชุมชน สวนหนึ่งเปนผลมาจาก

ระบบการศึกษาดวย เชน การทําวิจัยเก่ียวกับทรัพยากร วัฒนธรรม เรียนรูตนเองมากข้ึน เปนตน  

กระบวนการตอสูของชุมชน 

แตกอนชนบทพยายามตะเกียกตะกายหาทํามาหากิน สงลูกหลานมาเรียน ลูกหลานก็

ท้ิงบานเกิดไป พอชุมชนเริ่มมีความรู ก็เกิดความคิดวาชุมชนมีความสําคัญ มีทรัพยากรท่ีจะสามารถ

สรางเนื้อสรางตัวข้ึนมาได เอ็นจีโอก็เขาไปสงเสริมใหเห็นชุมชนเห็นความสําคัญของชุมชนตนเอง ให

เรียนรูการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมี และยังเชื่อมโยงไปท่ีระบบการศึกษา จากเดิมท่ีเหมือนไลคน

ออกจากชนบท เปนใหชนบทเรียนรูตนเองมากข้ึน ดังนั้นเม่ือพูดถึงความหลายหลายชีวภาพจึงมอง

เปนองครวมแทนการมองเดี่ยวๆ เชน ตัวนี้ทํายาได ทําอาหารได เปนตน นํามาสูแนวคิดสิทธิชุมชน 

เพ่ือใหคนมองเห็นองครวม และใหชนบทมีสํานึกรูวา ตนเองเปนหนึ่งสวนขององครวมนั้น นั่นคือ อยู

และใชอยางสัมพันธกับธรรมชาติ ซ่ึงปจจัยเรื่องการศึกษาก็มีผลสําคัญตอเรื่องนี้ ท่ีจะชวยเห็นชอง

ทางการพัฒนาตนเอง ไมใชการพัฒนาแบบหนีจากชนบท 

ประเทศโลกท่ีสาม หรือในเอเชีย มีวัฒนธรรมอยางหนึ่งนั่นคือการเคารพธรรมชาติ 

ทรัพยากร ตอเนื่องมาก (ซ่ึงมีผลตอการคิดตัดสินใจ – ถามไปเรื่องบวชปา อ. บอกเก่ียวกับเรื่อง

การเมือง ฯลฯ 32.00)หนาท่ีของ ระบบการศึกษา กสม. มีหนาท่ีตองลงไปปลุกใหเขาเขาใจเรื่องนี้ ใน

สวนของ อ. เชน พานักวิทยาศาสตรหรือคนท่ีเชี่ยวชาญลงไปใหความรู อธิบายวาชีวิตของเขานั้นมี

ทรัพยากรอยูท้ังในตัวรอบตัว และใหรูจักการใหความสําคัญเรื่องหมอกลางบาน เรียนรูตรงนี้  ซ่ึง

ชาวบานมีการพัฒนาตลอดเวลาอยูแลว ชาวบานม่ันใจมากข้ึนวาเขามีทรัพยากรและเปนเจาของ ผาน
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กระบวนการเรียนรู ผานการศึกษาดวยการปลุกใหชุมชนมองตนเองมากข้ึนวาเขามีสมบัติอยูกับตัวท้ัง

เชิงวัตถุและภูมิปญญา ดังนั้นจึงตองปฏิรูปการศึกษา อยางจริงจัง ใหคนเรียนเพ่ือรูจักตนเองมากข้ึน 

รูจักสิ่งแวดลอม ภูมิปญญา มรดกทางภูมิปญญาของตนเอง ท้ังในสวนของเมืองและชนบท 

อัตลักษณของชุมชน คือ การรูจักตนเอง ไมรูจักแบบโดดเดี่ยว แตรูจักตนเองแบบ

สัมพันธกับคนเมืองอยางไร ตองกลับมามองท่ีการศึกษา ท่ีจะทําอยางไรกับการเชื่อมโยงอัตลักษณนี้ใน

ระดับชั้นตางๆ ทําใหคนเห็นความสําคัญ เรียนรูเรื่องอาหาร ยา ภูมิปญญา อยางเขมขน จะชวยให

สังคมภายนอกและสังคมภายในชนบทเชื่อมโยงกัน ไมใชแยกกันแบบทุกวันนี้ ซ่ึงจะชวยใหเกิดความ

สํานึกรูมากข้ึน เม่ือชุมชนนี้ ชุมชนอ่ืนก็เห็นก็คอยๆขยายตัวออกไป เพราะชุมชนมีทรัพยากรเปนฐาน

แบบเดียวกัน ถาชุมชนหนึ่งถูกทําลาย ทรัพยากรเขตรอนก็ถูกทําลายไปดวย เชน มาบตาพุด พอจะมี

โรงงานเขามาตั้งในพ้ืนท่ีก็เริ่มมีการตอตาน เปนตน ดังนั้น คําวา ฐานทรัพยากรเขตรอนท่ีประเทศแถบ

นี้มีรวมกันก็ตองรวมปกปกรักษารวมกัน ซ่ึงเชื่อมโยงกับประเทศตางๆในความรูลักษณะเดียวกัน โดย

ไมมีเสนเขตแดนมาแบงก้ัน และยังชวยใหเกิดความสามัคคีระหวางชาติ 

ถาชุมชนไมมีอัตลักษณของตนเองก็ตองพายแพไป ถาคุณไมรูจักทํา คนอ่ืนก็มาทํา

(ลาย) มาแยงเอาไป แตสัญชาตญาณของมนุษยนั้นคงไมปลอยใหเปนแบบนั้นเพราะมีการเรียนรู

ระหวางกัน มีฐานทรัพยากรเดียวกัน ถาบริเวณหนึ่งถูกทําลาย บริเวณก็จะถูกทําลายไปดวย ตองอยู

เปนปกแผนตอเนื่องกัน ซ่ึงชุมชนตองรวมมือกันเปนเครือขายรวมมือกัน เชน ชุมชนในเขตทรัพยากร

เขตรอน และยังมีผลตอการเขาใจในความเปนชาติมากข้ึน มากกวาเขตแดนดังนั้น ถาเขารูจักตัวเอง มี

การปฏิรูปการศึกษา ไมใหลูกหลานหนี ใหคนอยูกับท่ี แลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปมา ชนบทก็ใหญโต มี

ความรูมากข้ึน มีความม่ังค่ังมากข้ึน อาจผานบทบาทของเอ็นจีโอ ท่ีจะลงไปดูแลเรื่องนี้ มากกวา

รวมกลุมแลวเรียกรอง 

ขอเสนอแนะดานการนําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับสิทธิชุมชนและกระบวนการตอสูของ

ชุมชน 

ระวังมองในแงลบ คือ เรื่องการศึกษา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.)  

ระบบราชการ ตองเรียนรูในเรื่องนี้และตองลงไปรวมกับชาวบานมากข้ึน สารคดีอาจไมชวย เพราะ

ตองไปถึงชาวบานจริงๆ จากการปรับปรุงหลายๆดาน รวมถึงระบบการศึกษาใหคนในชุมชนรูวาชุมชน

เก่ียวของกับฐานทรัพยากร เปนการสรางจิตสํานึกใหม อาจชวยใหคนในเมืองไดรับรูมากข้ึน แตสาร
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คดีอาจไมไดสัมผัสโดยตรง สิ่งท่ีควรทําคือหนวยงานตางๆตองผลักดันสงเสริมความรูความเขาใจใหกับ

ชุมชนอยางตอเนื่อง เพราะลําพังชาวบานอาจทําไดไมมากเพราะตองทํามาหากิน เชน มาบตาพุด เปน

ตน จะรูสึกถึงความหวงแหน 

คําตอบของการยอมรับโครงการนั้นอยูท่ีชาวบานและการสรางกระบวนการดานรับฟง

ความเห็น ไมใชนักวิชาการ กฎหมายถือวาครบครัน แตท่ีสําคัญคือความเขมแข็ง การเรียนรู สํานึกรู

ของชุมชนดวย ชาวบานเรียนรูแบบเชิงลบ คือการตอตานอยางเดียว ควรเรียนรูในเชิงบวกนั่นคือ การ

พัฒนาดวยระบบการศึกษา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) จึงตองลงไปกระตุนให

ตอเนื่อง (ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การรับฟงความเห็น วัฒนธรรม ฯลฯ ยังไมตอเนื่อง) 

- คุณสุนี ไชยรส รองคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

ความสําคัญของสิทธิชุมชน 

สิทธิชุมชน คือ ชุมชนตองมีสวนรวมในการตัดสินใจและการจัดการในข้ันตอนแรก

ตามท่ีกฎหมายคุมครองสิทธิไว ไมใชมีสวนรวมในการแกปญหาหรือรอใหเกิดปญหา ภายใตเง่ือนไข

ตางๆ เชน อยูกันมายาวนานในประวัติศาสตร ความเปนชุมชนจึงไมใชแคการมารวมตัวกัน แตยังตอง

อิงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติท้ัง แผนดิน ตนไม แมน้ํา ภูมิปญญา ฯลฯ จนเริ่มมีการรวมตัวมาจัดการ

ทรัพยากรอยางเปนระบบจนเกิดเปนองคความรูตางๆ สวนทรัพยากรทางวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน

นั้นมีปจจัยท่ีสัมพันธกับธรรมชาติแตกตางกัน ลักษณะของสิทธิชุมชนจึงแตกตางไปดวย ดังนั้นการมี

สิทธิชุมชนจึงเปนเหมือนลิขสิทธิ์ท่ีชวยใหชุมชนสามารถแสดงสิทธิ ปกปองทรัพยากรหรือภูมิปญญา

ของตนเองได  

ภายหลังมีสิทธิชุมชน ชาวบานไดตื่นตัวลุกข้ึนมาอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญจํานวนมาก 

สังเกตไดจากทุกพ้ืนท่ีตอสูกันดวยการอางสิทธิชุมชน ดวยสามัญสํานึกวาตองลุกข้ึนสูโดยไมไดอางอิง

รัฐธรรมนูญหรือเขาใจคําวาสิทธิชุมชน แมปจจุบันยังมีปญหาขัดของท้ังในเรื่องกฎหมายท่ีลาหลังและ

รัฐบาลยังไมประกาศใชเพราะอาจขัดขวางผลประโยชนของนายทุน ทําใหชาวบานตองออกมา

ประทวง สวนเหตุการณท่ีดูเหมือนรุนแรงเปนเพราะรองเรียนไปแลวยังไมไดรับการแกไขปญหา  

วัตถุประสงคของการมีแนวคิดสิทธิชุมชนคือ เพ่ือใหชุมชนมีสิทธิในการจัดการ สิทธิใน

การตัดสินใจแตไมใชการบํารุงรักษา และเพ่ือถวงดุลกับอํานาจรัฐ ปองกันรัฐตัดสินใจตามใจชอบ 

กําหนดใหรัฐตองใหขอมูล รับฟงความเห็น ประเมินผลกระทบอยางถูกตอง สวนเอกชนนั้นมีความ
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เก่ียวของกับรัฐเพราะตองไดรับอนุญาตจากรัฐกอน เจาหนาท่ีรัฐจึงตองดําเนินการใหชุมชนมีสวนรวม

เชนกันโดยยึดหลักในรัฐธรรมนูญ  

ปญหาการละเมิดสิทธิชุมชนท่ีพบในปจจุบันมีสาเหตุจาก การยึดถือกฎหมายท่ีลาหลัง 

การปฏิเสธกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ปญหาผลประโยชน และปญหาดานทัศนคติท่ีมองวาตนเองมี

อํานาจเต็ม มีสิทธิ์จัดการ โดยไมตองฟงชาวบานหรือใหศาลตัดสินตามขอกฎหมายดานสิทธิชุมชน  

การแกปญหาการละเมิดสิทธิชุมชนท่ีดีท่ีสุด คือ การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ตามขอ

กฎหมายเพ่ือใหมีฐานพูดคุยถกเถียงท่ีเหมือนกัน การปรับปรุงกฎหมายท่ีมีปญหาลาหลัง (ควรรับฟง

ความเห็นของประชาชนดวย) การยึดผลประโยชนรวมกันท้ังรัฐ เอกชนและชาวบาน การเห็น

ความสําคัญของชีวิตคน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณีชาวบาน ควบคูไปกับ

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ประการตอมาคือ การวางแผนนโยบายตางๆ ท้ังระดับจังหวัด ตําบล หรือ

ประเทศตางๆ นั้นตองใหทุกคนไดมีสวนรวมแสดงความเห็นเปนระยะๆ แลวนํามาปรับปรุงใหดีข้ึน 

สุดทายคือตองอาศัยความเขมแข็งของชุมชน ความตระหนักรูของชาวบานและความเขมแข็งของ

หนวยงานทองถ่ิน บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนหรือ NGO มีสวนสําคัญในการชวยเผยแพรสิทธิ

ชุมชนใหชาวบานรูจักใชสิทธิ เรียนรูตนเอง หวงแหนปกปองทรัพยากร แตตองใชเวลากวาจะเกิดการ

เรียนรูมีสํานึกมองเห็นองคความรูท่ีสั่งสมมาในชุมชน  

กระบวนการตอสูของชุมชน 

กระบวนการตอสูของชุมชนภายใตแนวคิดสิทธิชุมชนนั้น เริ่มตั้งแตชุมชนมีสิทธิ์รอง

ทุกขตามรัฐธรรมนูญและไดรับการแกปญหาโดยเร็วจาก ผูใหญบาน นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี แตถาเรื่องยังไมคืบหนาหรือรัฐ-เอกชน กําลัง

จะดําเนินโครงการแลว ชาวบานจึงตองออกมาชุมชนประทวงตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพการ

ชุมนุมโดยสงบเพ่ือแสดงเจตนารมณของชุมชน นอกจากนี้รัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหรองเรียนกับ

องคกรอิสระ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฟองรองตอศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรมหรือผูตรวจการแผนดิน เปนตน 

สื่อทางเลือกเปนอีกเครื่องมือหนึ่งท่ีชาวบานเลือกใชและพยายามหาชองทางเรียนรู 

โดยอาศัยลูกหลานในชุมชนถายภาพเผยแพรหรือถายวิดีโอลงเว็บไซต รวมถึงการเปนนักขาวพลเมือง 

หรือมีเครือขายท่ีพบเจอปญหาเดียวกันก็สงขาวหากันจากขาวรูปแบบงายๆ ไปสูขาวท่ีสงใหกับสื่อ
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ทางเลือก จนสื่อใหความสนใจหรือมาเปดประเด็นมากข้ึน หรือมีกลุม NGO องคกรชุมชน ฯลฯ เขาไป

ชวยไปเก็บขอมูลออกมาเผยแพรหรือทําใหเปนขาว เพ่ือใหชาวบานก็รักษาพ้ืนท่ีของตนเองไวได  

ท้ังนี้ชาวบานตองรวมมือกัน พูดคุยกัน ชวยกันวิเคราะหจุดขายท่ีเปนอัตลักษณของ

ชุมชนวาคืออะไร เพ่ือนําเสนอออกสูสังคม บางครั้งชาวบานอาจมองขามอัตลักษณของชุมชนไป ทํา

อยางไรท่ีจะเชื่อมโยงอัตลักษณนี้ไปสูสังคมแตละระดับ จึงตองอาศัยสื่อหรือคนภายนอกชวยวิเคราะห

ออกมา เพราะอัตลักษณมีหลายมิติและมันไมมีขอบเขต เปนไดตั้งแตวัดเกาแกใหญโต ถํ้า ภาพเขียนสี

อายุเกาแก งานวิจัยตางๆ หรือแมแตรายไดท่ีไดจากการขายพืชผักท่ีเก็บจากปา อัตลักษณบางอยาง

จับตองไดรวดเร็ว บางอยางตองคอยๆพัฒนาไป เชน หมูบานคลิตี้ ใชจุดขายในเรื่องความสะเทือนใจท่ี

เด็กเกิดมาแลวหัวบวม หรือมีปายหามกินปลาติดไว 20 ป ผานการบอกเลางายๆใหคนเห็นภาพชัดเจน 

เปนตน แตการใหคุณคากับอัตลักษณนั้นข้ึนอยูกับการตีความจากรัฐและสังคม ถาสังคมยอมรับก็จะ

ชวยกดดันใหรัฐหรือหนวยงานตางๆเห็นคุณคาและยอมรับในสิทธิของชุมชนไดงายข้ึน เม่ือชุมชนอ่ืนๆ

นําไปปฏิบัติก็จะคอยๆขยายองคความรูออกไป สรางเครือขายความรวมรวมมือกับชุมชนอ่ืนๆ ซ่ึงตอ

ยอดไปถึงประเทศใกลเคียงดวย เพราะมีฐานทรัพยากรใกลเคียงกัน 

ขอเสนอแนะดานการนําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับสิทธิชุมชนและการตอสูของชุมชน 

สื่อเขามามีบทบาทมากข้ึนในกระบวนการตอสูเรียกรองของชุมชน โดยเฉพาะสารคดี

เชิงขาวท่ีมีท้ังตัวตนและขอเท็จจริง จะวิเคราะหแลวมาอธิบายใหผูชมเขาใจไดงายข้ึนไดอยางไรหรือ

รอยเรียงใหเห็นวายังมีแงมุมมากมายท่ีนําเสนอแลวเกิดประโยชนกับชุมชน สังคมมากข้ึนและผูชม

เขาใจมากข้ึนกวาขาวปกติ  

การนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวกับสิทธิชุมชนใหผูชมเขาใจ ตระหนักและมีความรูสึกรวมกับ

เรื่องราวท่ีเกิดข้ึน จึงตองเริ่มตนท่ีตัวของผูผลิตกอน ท่ีตองมีจิตวิญญาณรูวามีความไมเปนธรรมเกิดข้ึน 

เขาใจเรื่องราวท้ังหมดดวยความเท่ียงธรรม มีขอมูลครบถวน จับประเด็นใหชัดเจนและนําเสนอ

ออกมาใหผูชมเขาใจ สวนเรื่องเทคนิคนั้นตองพิจารณาใหเหมาะสมกับเปาหมายของของรายการ  

สิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือ การนําเสนอขอมูลของทุกฝายเพราะอยากใหเปนกลาง อาจ

กลายเปนขอเสียเปรียบสําหรับชาวบานท่ีไมมีโอกาสมานําเสนอดานอ่ืนๆ เหมือนกับอีกฝาย ผูผลิตจึง

ควรมีจิตวิญญาณของการอยากเรียนรู มีใจและความตั้งใจลงไปหาขอมูลท่ีจะชวยใหไดขอมูลลึก
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มากกวาแคปรากฏการณท่ีพบเห็น และกลับมาทําความเขาใจเบื้องหลังของขอมูลเหลานั้น เพ่ือ

ปองกันการนําเสนอผิดประเด็นหรือใสความเห็นของตนเองลงไป  

สําหรับกรณีของชุมชนเจริญไชย ตองนําเสนอใหเห็นวาอัตลักษณของเจริญไชยท่ีเปน

ความเกา ความโบราณ และความเปนชุมชน มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมของตนเอง แมชุมชนจะเปนผูเชาท่ี 

นั้นมีเหตุผลเพียงพอใหทุกฝายตองอนุรักษไว ดังนั้นอาจตองหยิบใชมุมสะเทือนใจ เชนคนเฒาคนแกท่ี

อยูมานานผูกพันกับประวัติศาสตรบริเวณนี้มาบอกเลา สวนเรื่องวัฒนธรรมการไหวพระจันทร คน

ท่ัวไปอาจมองวาทําท่ีไหนก็ได  จึงตองพิสูจนใหไดวาถาไมมีชุมชนแลวประเพณีไหวพระจันทรบริเวณนี้

จะสูญเสียคุณคาอะไรไป เชน หากไปจัดท่ีใหมอาจกลายเปนเพียงคุณคาปลอมๆท่ีขาดจิตวิญญาณ 

ขาดความผูกพันความสามัคคีของทุกคนในชุมชน เปนตน ซ่ึงผูผลิตสามารถชวยคิดชวยนําเสนอจุดท่ี

เหมาะสมไดเชนกัน ท้ังนี้ควรตรวจสอบเรื่องกฎหมายดวย แมชุมชนจะไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน แต

อาจมีปญหาทางกฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีถือเปนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนท่ี

มากกวาสิทธิ์ในเอกสาร 

 

2. นักเคล่ือนไหวดานสิทธิชุมชน 

- คุณประเมษฐ ภูโต อดีตแกนนําชุมชนบานครัว  

- คุณธวัชชัย วรมหาคุณ ประธานชุมชนปองมหากาฬ 

แนวคิดของการตอสูเรียกรอง  

ชุมชนปอมมหากาฬตองถูกเวนคืนไลรื้อมาตั้งแตป 2535 ตามท่ีกรุงเทพฯ ไดออกพระ

ราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดิน ชาวบานในเวลานั้นตกลงรับคาสินไหมชดเชยกับการรื้อยาย และมีการบีบ

บังคับดวยการวางเง่ือนไขเขารื้อทําลายบานเรือน เพ่ือใหชาวบานท่ีไมสมัครใจรื้อยาย รับเงินคาเวนคืน

จํานวน 75 % เพ่ือนําเงินไปวางมัดจําท่ีดินท่ีทางกรุงเทพจัดสรรไวให ชื่อวา “ฉลองกรุง” แตปรากฏ

วาผานไปหลายปยังไมมีการพัฒนาสาธารณูปโภครองรับใดๆไว ชาวบานจึงตัดสินกลับเขามาอยูอาศัย

ในชุมชนปอมมหากาฬตามเดิม  

ในป 2548 ชุมชนไดทําบันทึกตกลงรวมกับกรุงเทพมหานคร พรอมเสนอแบบการจัด

ผังชุมชนโดยวิธีการแบงปนท่ีดินเพ่ือขออยูอาศัยจํานวน 1 ไร จากเดิมประมาณ 4 ไร พรอมจัดตั้งกลุม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122 

 

 

   

ออมทรัพยเพ่ือท่ีอยูอาศัย (ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 42 คน เงินหมุนเวียนรวม 1,200,000 บาท และ

เพ่ิมเรื่องการสนับสนุนอาชีพ การศึกษา เจ็บปวยและเสียชีวิต) และมีกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนดาน

สิ่งแวดลอม และไดเสนอโครงการชุมชนบานไมโบราณของชุมชนใหเปนจุดเรียนรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรมของเมือง โดยไดรวมกับสถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนมาโดยตลอด นอกจากนี้ ชุมชน

ไดเสนอตัวจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยและสังเกตคนท่ีเขามาพักผอนท้ังกลางวันและกลางคืน มี

เวรยามกําหนดไวอยางชัดเจน ชุมชนขอเปนผูดูแลความสะอาดสวนสาธารณะ สวนกรุงเทพฯเปน

ผูสนับสนุนอุปกรณ ท้ังนี้ชุมชนจะพัฒนาใหเปนแบบอยางของการอยูอาศัยรวมกับสวนสาธารณะและ

คูคลองในกรุงเทพฯ  รวมถึงพัฒนาใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวดวยการจัดตลาดน้ําคลองโองอาง ราน

จําหนายสินคาฝมือชาวบานและการแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

การตอสูเชิงสัญลักษณท่ีชุมชนเลือกใช คือการสรางบานข้ึนมาใหม ปรับปรุงใหดีข้ึน 

เพ่ือยืนยันกับสังคมชุมชนจะไมยายไปไหน ดานวัฒนธรรมนั้น ชุมชนนําเสนอบานไมเกาแกรวมสมัยท่ี

เปนตัวตนของชุมชนและกลายเปนเสนหท่ีเอ้ือประโยชนตอผูเขามาเยี่ยมเยือน 

ชาวชุมชนปอมมหากาฬรวมมือกันจนมีผูมาศึกษาแลกเปลี่ยนความรูในทุกสวนของ

ชุมชน ท้ังจากสถาบันการศึกษาไทยและตางประเทศ หนวยงานเอกชน ฯลฯ เปนผลสําเร็จจากการ

สรางความเปนตัวตนของชุมชนปอมมหากาฬใหสังคมไดรับรูและสะทอนวาชุมชนไดทําเพ่ือชุมชน

ตนเองใหทุกคนไดอยูรวมกัน และไดแสดงใหกรุงเทพฯ เห็นความเขมแข็งวาชุมชนสามารถทํา

ประโยชนใหกรุงเทพได ทําใหชุมชนเรียนรูท่ีจะพ่ึงพาตนเอง รวมกันคิดรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

ดวยความเชื่อท่ีวาวิธีการตอสูของชุมชนจะบันทึกอยูบรรทัดแรกในการตอสูของทุกชุมชน สวน

อุปสรรคท่ีสําคัญท่ีชุมชนพบคือ ชุมชนขาด “โอกาส” ในสิทธิความเปนพลเมือง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีชุมชน

ตองการมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีเรื่องของฐานคิดท่ีแตกตาง งบประมาณหรือเครื่องมือท่ีคูขัดแยงมี

มากกวา 

เม่ือกรุงเทพมหานครตองการใชพ้ืนท่ีชุมชนปอมมหากาฬจัดทําเปนพ้ืนท่ีสีเขียวหรือ

สวนสาธารณะ เพ่ือการทองเท่ียว ชุมชนปอมมหากาฬยังคงมีความสมบูรณ มีอาคารเกาท่ีเปน

หลักฐานแสดงให เห็นประวัติศาสตรการตั้ ง ถ่ินฐานระหวางวิ ถีชี วิตของผู คนกับเ มือง ท่ี มี

พระบรมมหาราชวังเปนศูนยกลาง จึงจําเปนตองตั้งคําถามวา สังคมตองการใหภาพของเมืองท่ีอยู

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนแบบใด ระหวางปรับพ้ืนท่ีเปนสวนสาธารณะกับปรับปรุงชุมชนปอม
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มหากาฬใหเปนชุมชนบานไมเพ่ือบอกกลาววาเปนประวัติศาสตรท่ีมีชีวิต เปนคําถามท่ีสังคมตอง

รวมกันตอบหากสวนสาธารณะนี้สรางมาเพ่ือทุกคน 

ในวันท่ีสัมภาษณไดทราบเพ่ิมเติมวาทางกรุงเทพฯ ไดสงหนังสือลงวันท่ี 29 สิงหาคม 

2556 แจงผานมายังมัคนายกวัดราชนัดรามใหแจงตอผูเชาบางสวนของชุมชนใหยายออกภายใน 30 

วันต้ังแตไดรับหนังสือ ในวันนี้คุณธวัชชัยจึงไดรับกําลังใจจากผูสนับสนุนท้ังจากในประเทศและ

ตางประเทศ 

สําหรับการนําเสนอสารคดีเชิงขาวในเรื่องสิทธิชุมชนนั้น ควรนําเสนอในเรื่องของ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ท่ีไมถูกกําหนดดวยชนชั้นเดียวกับการลงทุน คนและชุมชนควรเสมอภาคและ

เทาเทียมกัน ซ่ึงอาจจะเริ่มตนดวยขอกฎหมาย 

- คุณจินตนา แกวขาว ประธานกลุมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบานกรูด  

แนวคิดของการตอสูเรียกรอง 

การออกมาตอสู เรียกรองของชาวบานกรูด เริ่มจากชาวบานมองวามีเรื่องของ

ผลประโยชนทับซอน ของนายอานันท ปนยารชุน ภายหลังลงจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ท่ีมีสวน

เก่ียวของกับบริษัทผูชนะการประมูลการกอสรางโรงไฟฟาบานกรูด ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติรวม

ทุน พ.ศ.2535 ท่ีนายอานันทเคยทําไว และชาวบานพบวาการชี้แจงขององคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) วาไดมีการอนุมัติโครงการแลวนั้นเกิดจากการขัดผลประโยชนมากกวาเห็นใจชาวบาน ทําให

ชาวบานเริ่มรวมตัวคัดคานโรงไฟฟาฯ เพราะเห็นปญหาผลกระทบจากโรงไฟฟาแมเมาะและปญหาไร

ความรับผิดชอบท่ีเกิดกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยนําขอมูลปญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

มาบอกกลาวกับคนในชุมชนตามตลาดนัดเพ่ือขยายแนวรวม  

ชาวบานไดยื่นคัดคานกับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคกรตางๆในพ้ืนท่ี 

เพราะเห็นวา ผลการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ หรือ Health Impact Assessment (HIA) ไม

ผานความเห็นชอบท้ังฉบับ แตผลการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ Environmental Impact 

Assessment(EIA) ไดผานความเห็นชอบแลว (สมัยนั้นยังไมมีการการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ หรือ Environmental Health Impact Assessment -EHIA) แตการยื่น

คัดคานก็ไมเปนผลเพราะหนวยงานตางๆ อางวาเปนมติคณะรัฐมนตรี ชาวบานจึงยื่นตอหนวยงาน

สวนกลางท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ให
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ทบทวนการพิจารณาผลการศึกษา EIA โดยเฉพาะแนวปะการังท่ีจะสรางทาเรือ แตปรากฏวา สผ. ไม

รับฟงเสียงชาวบานและเห็นชอบ EIA ฉบับเต็มเม่ือเดือนพฤษภาคม 2541 ซ่ึงในรายงานฉบับเต็ม

ดังกลาวไมไดระบุถึงเครื่องดักแกสซัลเฟอรไดออกไซด (FGD) ไมไดกลาวถึงชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีสราง

ตอมอทาเรือ ไมระบุถึงจุดท้ิงตะกอนทราย ไมบอกวิธีการบําบัดน้ําท่ีรอนใหเปนอุณหภูมิปกติอยางไร

กอนปลอยลงสูน้ําทะเล หรือไมแสดงวิธีการควบคุมการใชสารเคมีในกระบวนการหลอเย็น-หลอรอน 

รวมถึงประเด็นเรื่องคุณคาทางเศรษฐกิจของชาวประมง เก็บขอมูลไมครอบคลุมคนท่ีทําอาชีพประมง 

และยังพบวามีพ้ืนท่ีสาธารณะและท่ีดินของชาวบานอยูในพ้ืนท่ีของโครงการ ซ่ึงขัดแยงกับกฎหมาย

ของ สผ. ท่ีระบุวา ท่ีดินท่ีปรากฏในรายงาน EIA ตองเปนท่ีดินของเอกชนและพรอมเขาสูกระบวนการ

พิจารณา EIA เทานั้น ฯลฯ ปจจัยเหลานี้ทําใหชาวบานคัดคานและเรียกรองใหมีการทบทวนรายงาน 

EIA ฉบับนี้เพ่ิมมากข้ึน  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาบานกรูด ยังทําใหเกิดปญหาทางสังคม วัฒนธรรม สิทธิ

ชุมชนรวมถึงสรางความขัดแยงใหเกิดข้ึนในระดับครอบครัว ชุมชน วัดหรือโรงเรียน และมีกรณีท่ี

โรงไฟฟาจางชาวบานใหกอเรื่องทะเลาะวิวาทจนเปนคดีความ เพราะความเห็นของชาวบานในเวลา

นั้นไดแบงออกเปน 3 กลุม คือกลุมคนท่ีคัดคานอยางออกหนาออกตา กลุมคนท่ีสนับสนุนใหสราง

โรงไฟฟา และกลุมคนท่ีอยูเฉยๆ แตโนมเอียงมาทางกลุมคัดคานสังเกตไดจากการติดธงเขียวไวหนา

บานตนเองเปนสัญลักษณแทนการออกมารวมคัดคาน โดยมีจํานวนผูท่ีคัดคานประมาณ 80%  

ประสบการณท่ีผานมาและการทํางานในปจุบัน 

เม่ือกอนใชใบปลิวเพ่ือขยายพ้ืนท่ีคัดคาน เพราะยังไมมีวิทยุชุมชน ชุมชนจึงเนนการทํา

สื่อเองแลวสงขอมูลไปตามสื่อมวลชนหรืออัพโหลดข้ึนเว็บไซตยูทูบ สรางเว็บไซตกลุมอนุรักษบานกรูด 

จัดทําหนังสือพิมพเล็กๆ ขายกันเองในหมูบาน และรวมมือกับวัด โรงเรียน ตลาด ชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือเติม

เต็มขอมูลสําหรับการคัดคาน ท่ีสําคัญคือการนําเสนอผลกระทบท่ีเห็นไดจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มานําเสนอให

ตัดสินใจไดงายข้ึนวาถาหากเกิดผลกระทบแบบเดียวกันแลวใครจะเปนผูรับผิดชอบ เครื่องมือท้ังหมด

ท่ีใชนี้ถือวาประสบความสําเร็จในระดับ 50-60% แตกลไกท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ ความเขมแข็งและ

ความรวมมือรวมใจกันแสดงพลังของคนในชุมชนไดทุกรูปแบบ ชวยสงเสริมใหกลไกตางๆ เปนท่ีรับรู

ของสาธารณะ ผลตอบรับจากสังคมจึงมีท้ังชื่นชมใหกําลังใจ บางสวนมองในแงลบ เชน รับเงินมาหรือ

เปลา เปนพวกขัดขวางการพัฒนา เปนคนเถ่ือนคนถอย ฯลฯ แตชุมชมกลับมองวาเปนเรื่องปกติท่ีมี

ความขัดแยงจากการพัฒนาขนาดใหญ ยอมถูกมองดวยความอคติ แตสิ่งสําคัญท่ีชุมชนไดเรียนรูจาก
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การตอสู คือเรื่องการใชสิทธิของตนเองไดโดยไมตองอิงรัฐธรรมนูญ เพราะชาวบานสูกันมากอนมี

รัฐธรรมนูญป 2540  

ภายหลังการรวมแรง รวมกําลังและความคิดของชาวบานทําใหโครงการถูกยายไป

สรางท่ีจังหวัดราชบุรี พรอมขยายกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึน และหลังจากท่ีปญหาความขัดแยงไดยุติลง 

คุณจินตนา ไดเขาไปคุยกับทุกกลุมในเขตบานกรูดเพ่ือเขาไปสรางฐานความเขาใจ เปลี่ยนศัตรูคู

ขัดแยงใหกลายเปนเปนมิตรและรวมกันทํางานรวมกันเรื่องสิ่งแวดลอม เยียวยาความรูสึกของกลุมท่ีไม

เก่ียวกับผลประโยชนกลับมาอยูในสภาพเหมือนเดิม ทดแทนการสูญเสียโอกาสจากการตอสูแบบโลด

โผนท่ีความขัดแยงไดเกิดข้ึนไปแลว แมจะมีเง่ือนไขบางประการกับกลุมท่ีเคยลอบทํารายก็ตาม แตผล

ท่ีไดคือท่ีผานมาไมมีการอนุมัติโครงการลงมาในพ้ืนท่ีอีก หรือตองใหผูท่ีขออนุญาตดําเนินโครงการลง

มาพูดคุยกับกลุมคัดคานกอนใหทางหนวยงานทองถ่ินเห็นชอบ ซ่ึงถือเปนการปรับวิธีคิดของคนใน

ชุมชนรวมถึงผูนําชุมชน  

ตลอด 16-17 ปท่ีผานมามีการประชุมกลุมชาวบานกรูดทุกวันจันทร 2ทุม กับกลุมบาง

สะพานทุกวันศุกร 2 ทุม มีตัวแทนจากแตละกลุมเขารวมประชุม เพ่ือขยายการบอกเลาของชุมชน

ใหกับสังคม แสดงจุดยืนวาชุมชนยังคงมีเปาหมายเพ่ือรักษาผลประโยชนของชุมชนอยางไร และเพ่ือ

ขยายกลุมแนวรวม สรางกลุมเครือขายใหมๆ ดวยการรวมกิจกรรมกับกลุมองคกรอิสระหรือชุมชน

อ่ืนๆ ท่ีเขามาแลกเปลี่ยน พรอมท้ังพัฒนาอาชีพ การทําเกษตรอินทรีย รวมถึงขยายแนวรวมวิทยุ

ชุมชน เปนการปรับเปาหมายของคุณจินตนาและของกลุมเพ่ือลดการตอสูดวยมวลชนทุกรูปแบบ

เพราะไมมีสถานการณท่ีตองทําแบบนั้นแลว ทุกกลุมตองรวมกันมองไปขางหนาเพ่ือเตรียมรับมือหาก

มีโครงการมาลงในพ้ืนท่ี พูดคุยเสนอแนะกันในวันท่ีมีโอกาสใหคุยไดอยางไรความขัดแยง  

ปจจุบันชาวบานยังมีความกังวลเก่ียวกับท่ีดินท่ีเอกชนซ้ือไปแลวนั้นจะนําไปทําอะไร 

ขอกังวลตอมาคือภาครัฐยังไมยกเลิกโครงการขนาดใหญ คือนิคมอุตสาหกรรมเหล็กท่ีอําเภอบาง

สะพาน (อําเภอเดียวกันกับตําบลบานกรูด) ตามมติคณะรัฐมนตรีป 2548 ใหมีการพัฒนาเปนพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร แลวโรงไฟฟาท่ีปอนพลังงานสนับสนุนการผลิตของนิคมอุตสาหกรรม

เหล็กนี้จะไปสรางอยูท่ีใด ชาวบานจึงไดมีการจัดตั้งเครือขายอนุรักษบางสะพานสูโรงถลุงเหล็กและ

นิคมอุตสาหกรรม (ตอนนี้นิคมอุตสาหกรรมถูกยกเลิกไปแลว คงเหลือเพียงโรงถลุงเหล็ก) และขอ

กังวลสุดทายคือ ปญหาเรื่องกรมท่ีดินเพิกถอนการเอกสิทธิ์ในท่ีดินสาธารณะจํานวน 3,000 ไร ทําให

ชาวบานตองสูดวยขอกฎหมายควบคูไปกับการใชมวลชน 
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ขอเสนอแนะ 

สําหรับความเห็นดานการนําเสนอเปนสารคดีท่ีเก่ียวกับสิทธิชุมชนนั้น คุณจินตนามอง

วาเปนเรื่องท่ีดี เพราะชุมชนตองการสื่อท่ีมาชวยบอกเลาอยูแลว สวนเนื้อหาควรเริ่มมองท่ี

กระบวนการมีสวนรวม มองมุมการพัฒนาของรัฐวาถูกตองหรือไม การเตรียมพรอมแกไขปญหาของ

ภาครัฐเม่ือจําเปนตองพัฒนาเปนอยางไร ชาวบานเตรียมรับมืออยางไร ชาวบานมีสิทธิ์อยางไรท่ีจะ

ปกปองหวงแหนบานของตัวเอง พรอมกับนําเสนอรากเหงาของชุมชนท่ีตองเปลี่ยนแปลงไปกับการ

พัฒนาเพ่ือดํารงวิถีชีวิตของชุมชนไว  

 

3. ผูผลิตรายการ 

- คุณธนพล เลิศธนาผล ผูผลิตรายการเสียงประชาชน เปล่ียนประเทศไทย  

คําถามดานรูปแบบของรายการ 

หัวใจของของการทํารายการสารคดีเชิงขาว คือ ประเด็นและความจริงท่ีนํามาเสนอใน

สารคดีเชิงขาว ท้ังนี้สารคดีเชิงขาวยังอิงอยูกับสถานการณ เชน นําเสนอเรื่องยางพาราในชวงท่ีการ

ประทวงของชาวสวนยางท่ีอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน ดังนั้นสารคดีท้ังสอง

ประเภทคือการนําเสนอความจริงเหมือนกัน สวนรูปแบบการนําเสนออาจจะตางกันนิดหนอย เชน 

การประทวงเรื่องยางพารา ไดนําเสนอในรูปแบบก่ึงเรียลลิตี้ เขาไปหาความจริงเลยวาเกิดอะไรข้ึน ผู

ประทวงถูกมองวามียาเสพติด เปนนักเลง ขัดขวางการเขาไปในพ้ืนท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ ฯลฯ นํา

เรื่องขางในมานําเสนอเปนเสียงประชาชน 

สวนรูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจหรือนําเสนอออกมาแนวไหนนั้น หลังจากท่ีนํา

ประเด็นท่ีชัดเจนแลวจึงนํามาวิเคราะหและวางแผนการนําเสนอในรูปแบบไหน เพราะเรื่องบางเรื่องท่ี

เราทํา เปนเรื่องท่ีไกลตัวคนเมือง หรือคนท่ัวไปท่ีจะจับตองได เชน เรื่องท่ีดิน ประเด็นท่ีชัดคือ มีการ

ปรึกษากับเจาของปญหาท่ีเปนคนในพ้ืนท่ีหรือนักวิชาการท่ีดูแลเรื่องนั้นๆ โทรสอบถามขอมูลกัน

ตลอดกอนวางแผนใหชัดถึงจะไดประเด็นท่ีคม และเริ่มลงมือถายทํา ท้ังนี้ประเด็นท่ีชัดจึงข้ึนอยูกับ

เปาหมายของเราท่ีตองการจะนําเสนอ คนดูจะไดอะไร และเสียงของประชาชนท่ีปรากฏในหนาจอจะ

นําไปสูอะไรไดบาง นั่นคือนําไปสูการตีแผความจริงและนําไปสูการออกแบบวิธีการแกไขปญหา 
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นอกจากนี้กลุมคนดูยังมีความหลากหลาย บางคนอาจจะสนใจเรื่องสิ่งแวดลอม 

การเมือง เยาวชน หรือแมแตเรื่องเกษตร และยังข้ึนอยูกับอายุคนดูดวย เชน รสนิยมการดูของคนแก

และวัยรุนอาจแตกตางกัน กลุมเด็กอาจจะไมดูเลยก็ได ดังนั้นทีมงานจึงพยายามทําเนื้อหาใหทุกกลุมดู

รายการไดหมด แตในความเปนจริงเปนไปไมได เพราะรายการประเภทนี้จะถูกจริตกับคนท่ีอายุ 20 

ข้ึนไป โดยเฉพาะอายุเยอะหนอยจะมีเวลาและมีสมาธิท่ีจะดูรายการและมีความสนใจมากกวา 

ในปจจุบันรายการไดนําเสนอประเด็นท่ีเก่ียวของกับเยาวชน กลุมวัยรุนมากข้ึน ซ่ึง

ทีมงานพยายามท่ีจะนําประเด็นจากกลุมเหลานี้ออกมานําเสนอ ทําใหรูปแบบการนําเสนอจึงมีความ

แตกตางจากปกติอยูบาง เพราะเสียงประชาชนและพลังของกลุมวัยรุนมีความสําคัญ ขณะท่ีกลุมคนดู

ท่ีมีอายุหรือกลุมคนดูตางจังหวัดท่ีอยูกับประเด็นปญหาของเขา ทีมงานก็นําเสนอเปนปกติ 

สวนขอควรระวังหลักๆ ท่ีเปนพ้ืนฐานของการทําขาวประเภทนี้คือ การรักษาความเปน

กลาง แตดวยรูปแบบรายการเปนเสียงประชาชน ในบางประเด็นประชาชนตอสูกับรัฐ นายทุนหรือ

โครงการขนาดใหญ การรักษาความเปนกลางจึงตองทําใหได เพราะฟงเสียงประชาชนแลว เราก็ตอง

ฟงเสียงสวนอ่ืนๆดวย แลวนําขอมูลความจริงออกมาเปดเผย บางทีการฟงเสียงประชาชนมากๆก็

ตีความไดวา รายการนี้เขาขางประชาชน ซ่ึงจะสงผลระยะยาวตอความหลากหลายของรายการ ผูผลิต  

และสถานี ดังนั้นจึงไมมีสูตรสําเร็จของการรักษาความเปนกลาง แตตองอาศัยรายละเอียดของการใช

ภาษา การใชภาพเพ่ือใหขอมูลท่ีเปนธรรม บางสถานการณจึงไมจําเปนตองใหอีกฝายมาชี้แจง แต

สามารถบอกเลาดวยภาพ เอกสารขอมูล เพ่ือใหเนื้อหามีความเปนกลางมากท่ีสุด  

ท้ังนี้ความนาเชื่อถือของรายการเกิดจากรักษาความเปนกลางของเนื้อหาและการสราง

ความไววางใจกับแหลงขาว วาจะไมทําใหเดือดรอนหรือนําขอมูลไปบอกกับฝายตรงขาม 

คําถามดานเนื้อหาของรายการ 

ทีมงานท่ีมีท้ัง บรรณาธิการ นักขาว โปรดิวเซอร ชางภาพ ทีมตัดตอ จะชวยเสนอ

ประเด็นออกมากอน เพราะบางประเด็นไดติดตามมาตอเนื่อง และมีความคืบหนารวมถึงเรื่องใหมๆมา

พูดคุยกัน เชน ภาพนักศึกษาท่ีคุกเขาเพ่ือประทวงการรับฟงความคิดเห็นของโครงการเหมืองแร ทาง

เฟสบุค ทําใหทีมงานตางคนตางไปคิดมาวาใครเปนอะไรแบบไหน ตรวจสอบขอมูลแวดลอมทุกอยาง 

แลวนํามาประชุมรวมกัน วาจะนําเสนอเรื่องนี้แบบไหน แลวทําไมตองนํามาเสนอทางหนาจอทีวี แลว

ตกผลึกกันวาจะนําเสนอชวงเดือนตุลาคมหมดเลยเพราะเปนเดือนท่ีจะถูกถามถึงพลังของนักศึกษา 
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คนรุนใหม วาหายไปไหนหมด ทําไมไมเหมือนเม่ือกอนท่ีเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ออกมายืนอยูแถว

หนาของประชาชน แตปรากฏวาภาพขาวนี้ทําใหเห็นวา นักศึกษายังคงมีการรวมตัวกันอยู ทํางานกัน

อยูเงียบๆ ตามชนบทท่ีหางไกล ใหคําปรึกษาเรื่องกฎหมายกับชาวบาน เราจึงมีเปาหมายท่ีจะนําเสนอ

เรื่องเหลานี้ใหคนท่ัวไปไดเห็น หลังจากจึงคอยลงในรายละเอียดถึงตัวบุคคล บริบทแวดลอม ฯลฯ  

เรื่องแรกคือนําเสนอเรื่องของกลุมดาวดิน ท่ีแสดงใหเห็นวาพลังของคนรุนใหมไมได

หายไป เรื่องท่ีสองคือ กลับไปดูท่ีระบบการศึกษาในระดับมัธยม รวมถึงลูกหลานเกษตรกร วามีโอกาส 

มีชองทางใหพวกเขาไดออกมาแสดงพลัง มาทําประโยชนเพ่ือสังคมหรือไม เพราะระบบการศึกษามี

สวนทําใหกระบวนการคิดของเด็กสนใจท่ีจะออกนอกหองเรียนและมาสัมผัสปญหาของชุมชน ท้ังหมด

นํามาประกอบเปนหนึ่งเทปเพ่ืออธิบายวาพวกเขาไมไดหายไปไหน พวกเขายังทํางานอยู และคนท่ีถาม

ถึงพลังของนักศึกษามากๆ นั้น ไดสรางบรรยากาศและโอกาสท่ีเก้ือหนุนใหพวกเขาไดออกมาแสดง

พลังหรือไม หลังจากนั้นจึงลงรายละเอียด การถายทํา กระจายความรับผิดชอบใหนักขาว ชางภาพไป

ดําเนินการ โดยมีบรรณาธิการคอยควบคุมประเด็นไมใหหลุดไปจากท่ีตั้งเปาไวเม่ือลงพ้ืนท่ี โปรดิว

เซอรดูภาพรวมเนนหนักไปทางหนาจอ 

สําหรับการคัดเลือกผูใหสัมภาษณนั้น ถาตั้งประเด็นไวท่ีเรื่องของใคร คนท่ีเปนเจาของ

เรื่องจะรูดีท่ีสุด และควรจะมีโอกาสถายทอดเรื่องราวไดดีกวาคนอ่ืนๆ สวนเสียงแวดลอมอาจจะมา

จากนักวิชาการ ผูท่ีเชี่ยวชาญหรือติดตามประเด็นนั้นๆมาอยางตอเนื่อง เชน เรื่องยางพารา มีท้ัง

เกษตรกรและนักเศรษฐศาสตรท่ีรูเรื่องยางพารา เปนตน หรือแมกระท่ังคนท่ัวไปเพ่ือนําเสนอในบริบท

ของสังคม เชน เรื่องการปฏิรูปการเมือง เปนตน  

การเรียบเรียงเนื้อหานั้น ตามปกติจะมาประชุมกําหนดเนื้อหา บุคคลท่ีเก่ียวของกอน 

ประชุมครั้งท่ีสองกําหนดแผนถายทําวาจะนําเสนอรูปแบบไหน และออกไปถายทํา หลังจากนั้นจึงมา

นั่งทําสคริปต รวมกับขอมูลท่ีมีอยู แลวนํามาตัดตอ และตรวจสอบวานําเสนอออกมาไดตรงกับท่ี

นักขาวตองการจะสื่อสารหรือไม เพราะชางภาพไมไดเปนคนตัดตอ และคนตัดตอไมไดเปนชางภาพ 

จนกวาเนื้อหาและภาพตรงกับเปาหมายเรา  

สวนบทนั้นชวงตนอาจจะกําหนดไดเปนโครงรางคราวๆ วาจะไปพบใคร ประเด็นไหน 

บทเต็มๆ จึงเกิดข้ึนภาพหลังจากไปถายทําและไดขอมูลกลับมาแลว ดังนั้นจึงไมสามารถเขียนบทท้ัง

หมดแลวไปถายทําตามท่ีวางไวได เพราะบางเรื่องราวเม่ือเราลงไปในพ้ืนท่ีแลวอาจจะไมเปนอยางท่ีเรา

เขาใจหรือตามท่ีเขียนบทไวแลวก็ได ท้ังนี้ยังข้ึนอยูกับรูปแบบการนําเสนอ เชน รูปแบบเรียลลิตี้ ใช
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ภาษาเลาเพ่ือบรรยายเหตุการณท่ีอยูตรงหนาและพาผูชมเขาไปติดตาม แตถาเปนรูปแบบขาว ภาษาท่ี

ใชจะทางการมากข้ึน เปนตน 

คําถามดานวิธีการนําเสนอ 

อารมณของภาพท่ีสรางความนาสนใจใหกับรายการ ข้ึนอยูกับประเด็นและรูปแบบการ

นําเสนอ เนื่องจากรูปแบบการนําเสนอจะเปนตัวกําหนดภาพ และภาพจะเปนตัวกําหนดสคริปต 

ทีมงานพยายามใชภาพเพ่ือเลาเรื่อง และพยายามใชเสียงบรรยายใหนอยท่ีสุด ภาพท่ีดีจะเลาเรื่องดวย

ตัวมันเอง เชน เหตุการณการชุมนุม ภาพและเสียงในเหตุการณนั้นๆ ก็เลาเรื่องดวยตัวมันเองได เปน

ภาพจริงของพ้ืนท่ีโดยไมมีการปรุงแตง รวมถึงคนเดินเรื่องท่ีเขาไปในพ้ืนท่ี เห็นความเดือดรอนตางๆ 

หรือเปนสภาพแวดลอมท่ัวไปๆ กิจวัตรตามปกติของบุคคลในรายการท่ีมีท้ังสุขและทุกข เปนตน ท้ังนี้

มีขอเสนอแนะวาควรใชการเดินพูดคุยกับเจาของเรื่องขณะลงพ้ืนท่ี แทนการใชภาพสัมภาษณแบบนั่ง

คุยเพียงอยางเดียว เพราะสถานการณบางอยางนํามารอยเรียงในรายการใหคนดูติดตามได 

เทคนิคท่ีใชในการลําดับภาพควรตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริง ไมพยายามปรุงแตง

อะไรท้ังสิ้น การใชดนตรีประกอบหรือการตัดตอแบบพิเศษอาจไมจําเปน ถาภาพและเสียงมาสมบูรณ

สามารถเลาเรื่องดวยตัวมันเองไดอยูแลว อาจปรุงแตงภาพ เสียง เอฟเฟกต เพ่ิมเติมหากตองการพัก

หรือชวยผอนคลายอารมณของผูชม บางครั้งอาจมีภาพท่ีมีความออนไหว มีความหมายแฝงเรน จึง

ควรใหผูใหญ บรรณาธิการ นักขาวชวยตรวจสอบกลั่นกรอง 

สวนชวงเวลาการนําเสนอสารคดีเชิงขาวสําหรับรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศ

ไทยในชวงเวลา 3 ทุม วันอาทิตย ถือวาเหมาะสมในระดับหนึ่ง อาจเปนทางเลือกใหกับผูชมท่ีตองการ

เนื้อหาลักษณะนี้ ขณะท่ีชองอ่ืนๆนําเสนอรายการบันเทิงในชวงเวลาเดียวกัน 

สวนความยาวของรายการในการนําเสนอนั้นไมสามารถตอบแทนคนดูไดวาระยะเวลา

ท่ีเหมาะสมกับรายการประเภทนี้ควรอยูท่ีก่ีนาที แตเปนหนาท่ีของผูผลิตท่ีจะนําเสนอออกมาแลวผูชม

ไมหลับ ไมเบื่อ ไมเปลี่ยนชอง สวนจะทําไดดีขนาดไหนนั้นผูชมจะแสดงความเห็นกลับมาเอง 

สวนผูดําเนินรายการ ข้ึนอยูกับเนื้อหาและวิธีการนําเสนอ เชน รูปแบบเรียลลิตี้

จําเปนตองมีผูดําเนินรายการ เพราะเม่ือลงพ้ืนท่ีไปแลวไมสามารถคาดเดาไดวาจะเกิดอะไรข้ึน เปนตน 

บางรูปแบบไมจําเปนตองมีผูดําเนินรายการ เชน กรณีการติดตามชีวิตของอดีตผูตองหาคดีปลนปนท่ี

จังหวัดนราธิวาส เปนตน ท้ังนี้ใครก็ตามท่ีปรากฏตัวบนหนาจอผูผลิตตองรับผิดชอบเขาดวย ถาเขาดู
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ไมดี ดูไมเก่ียวของกับรายการ ไมไดมีสวนสนับสนุนใหรายการมีน้ําหนัก เนื้อหาสาระท่ีแนนข้ึน ก็ไม

ควรมีผูดําเนินรายการ รวมถึงแหลงขาวดวย ถาเขาพูดไดไมดี หรือพูดโดยรูเทาไมถึงการณเราตองดูแล

รับผิดชอบเขาดวย เพราะเปนท้ังหนาตาของรายการ เสียงตอบรับ และผลกระทบท่ีจะตามมา 

คําถามดานความพึงพอใจของผูชมรายการ 

การวัดระดับความพึงพอใจของผูชม วัดผลจากเรตติ้งท่ีรายงานทุกสัปดาห อีกชองทาง

คือ ชองทางการติดตอท่ีข้ึนหลังจบรายการ จะมีผูชมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะติชมรายการสงเขา

มา ซ่ึงมีประโยชนมาก อยางท่ีสามคือ กลุมคนท่ีรายการไปทํางานดวย เชน คนท่ีติดตามเรื่องนี้อยู 

เปนตนทุนของคนในทีมท่ีติดตอพูดคุยกับแหลงขาวอยูเสมอ 

ผลตอบรับของรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยนั้น ดีไมดีข้ึนอยูกับผูชม ใน

หลายๆ เรื่องมีคนใหความสําคัญ เชน ซีรี่ยเรื่องความยุติธรรม เม่ือ 2 ปท่ีแลว เริ่มตนจากจุดเล็กๆ มีท่ี

ปรึกษาคอยแนะนํา พอมีคนดูมากข้ึนก็เริ่มใหคําแนะนํา ทํางานรวมกัน แบงปนประสบการณรวมกัน 

ตอมาซึรี่ยชุดนี้ไดนําไปทําเปนพ็อกเก็ตบุค ใหกับหนวยงานดานความยุติธรรม ในกลุมผูพิพากษา ฯลฯ 

หรือในตอนลาสุดเปนซีรี่ยเก่ียวกับเยาวชนนั้นกราฟเรตติ้งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด 

- คุณประสาน อิงคนันท ผูผลิตรายการบริษัท ทีวีบูรพา จํากัด 

คําถามดานรูปแบบของรายการ 

สารคดีเปรียบเหมือนรมคันใหญท่ีแยกก่ิงกานเปนสารคดีเชิงขาว สารคดีทองเท่ียว 

ฯลฯ สารคดีเชิงขาวอาจยืนอยูบนพ้ืนฐานของขาวรายวันท่ีเกิดข้ึน นํามาเจาะลึกขอมูลใหมีความรอบ

ดานมากข้ึน มีมิติท่ีหลากหลายกวาเดิม ควรกําหนดวาประเด็นใดเปนประเด็นหลัก เพ่ือเจาะลึกเรื่อง

นั้นๆ มากกวากระจายในทุกเรื่อง  

คําถามดานเนื้อหาของรายการ 

การคัดเลือกประเด็นนําเสนอนั้นจึงข้ึนอยูกับความสนใจของผูผลิตและกรอบแนวคิด

ของรายการ เชน เข่ือนแมวงก อาจนําเสนอในมุมมองธรรมชาติวิทยา ชีวิตคนท่ีไดรับผลกระทบ สัตว

สิ่งมีชีวิต เปนตน ถานําเสนอกระบวนการตอสูของชุมชนควรนําเสนอใหชัดเจนและเขาใจไดวา

ชาวบานเรียกรองอะไร ผูผลิตจึงตองตองทําความเขาใจและแมนยําในขอมูลกอนวาการเรียกรองนั้นมี

เหตุผล มีผลกระทบตอชุมชนชัดเจนหรือไม เชน พ้ืนท่ีนี้เปนแผนดินประวัติศาสตร มีแหลงโบราณคดี 
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ฯลฯ หรือเปนผลกระทบหนักๆท่ีเกิดข้ึนกับชาวบานในกลุมคนจน จะทําใหความมีเหตุผล น้ําเสียงใน

การเรียกรองความยุติธรรมจะชัดเจนมากข้ึน  

หลังจากนั้น แยกเรื่องออกเปนแตละหัวขอเพ่ือตรวจสอบวาเนื้อหาครบถวนตาม

แนวคิดและแกนเรื่องของรายการ ใหคิดแบบเปนเหตุเปนผล ยอนกลับไปดูสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา 

แลวกําหนดวาจะสัมภาษณใคร ประเด็นใดบาง เพ่ือมาสนับสนุนใหครบทุกมิติ ท้ังชาวบานท่ีไดรับ

ผลกระทบและนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญอธิบายในประเด็นท่ีเก่ียวของไดดี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความ

ยาวรายการวานําเสนอประเด็นตางๆ ไดมากนอยขนาดไหน 

สวนวิธีการเลาเรื่องนั้นทําไดหลายรูปแบบ สามารถเลาผานคนในชุมชนท่ีไดรับ

ผลกระทบ เลาผานสถานท่ีสําคัญในชุมชนท่ีจะถูกรื้อ ฯลฯ เพ่ิมเติมใหงานมีเสนหมากข้ึนดวยการใช

ภาษาภาพยนตรสําหรับเลาเรื่อง วางเรื่องและลําดับเรื่องอยางมีศิลปะ สวนการเรียบเรียงเนื้อหาอยาง

งายสุดคือเริ่มดวยปญหา พิจารณาวาคนไดรับผลกระทบอยูท่ีไหน ทางออกคืออะไร หรือหยิบยก

ประเด็นท่ีสําคัญและโดดเดนมานําเสนอกอนเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ สวนภาษาท่ีใชเลาเรื่องข้ึนอยูกับ

ผูผลิตและความเหมาะสมของรายการท่ีจะทําใหนาสนใจ เชน อาจใชภาษาบรรยายอยางเดียว หรือ

แทรกเสียงสัมภาษณบาง หรือใชเสียงสัมภาษณอยาเดียว หรือใชแตภาพหรือตัวอักษรอยางเดียว เปน

ตน 

ปญหาท่ีมักพบในการผลิตสารคดีเชิงขาว คือ การขอความรวมมือกับคูขัดแยงอาจเปน

เรื่องยากดวยหลากหลายเหตุผล การคัดเลือกชาวบานมาใหความเห็นตองตรวจสอบวาเปนผูไดรับ

ผลกระทบจริง ไมมีการแอบอาง ปองกันแหลงขาวหลอก บางครั้งตองเขาไปทําความรูจักคนในชุมชน

จริงๆ ดูตื้นลึกหนาบางของแตละคน ดวยการดับเบิ้ลเช็คขอมูลกับคนอ่ืนๆใหไดตัวละครท่ีถูกตองท่ีสุด 

สุดทายคือเรื่องความปลอดภัยของผูผลิตท่ีอยูในสถานการณความขัดแยงพรอมท่ีจะเผชิญหนา

ตลอดเวลา 

คําถามดานวิธีการนําเสนอ 

ข้ันตอนของการถายทําสารคดีเชิงขาวเปนเรื่องของการนําเสนอขอเท็จจริง ภาษาของ

ภาพท่ีใชประกอบบทบรรยายจึงควรเลาเรื่องได เห็นถึงขอเท็จจริงและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

เพ่ือใหผูชมสัมผัสไดถึงขอเท็จจริงและผลกระทบนั้นๆ ซ่ึงไมตางจากภาพในสารคดีแบบอ่ืนๆ ดังนั้นคน

ถายภาพจึงตองเขาใจเรื่องราวอยางดี สวนการลําดับภาพข้ึนอยูกับความตองการของผูผลิตท่ีกําหนด
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จังหวะของสารคดีเชิงขาวไวแบบใด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการถายภาพมาดวย การใชกราฟกนั้นก็ตองคํานึงถึง

ความเหมาะสมตามเนื้อหาหรือชวยอธิบายแทนภาพท่ีไมสามารถถายมาได แมแตการใชเพลงประกอบ

ควรใหเหมาะสมกับเนื้อหาของภาพ 

สําหรับวันท่ีออกอากาศควรเปนวันธรรมดา สวนชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการ

นําเสนอสารคดีเชิงขาวคือ ราวๆ 2-3 ทุม หลังขาวปกติจบ เพ่ือใหผูชมไดติดตามขอมูลขาวสารเชิงลึก 

ความยาวของการนําเสนอข้ึนอยูกับเรื่องราวและระยะเวลาในการผลิต ท่ีสําคัญคือเริ่มตนรายการตอง

นาสนใจ อาจเปดประเด็นท่ีคนไมเคยรูมากอนและชวง 5 นาทีแรกควรมีความคืบหนา ท่ีสําคัญคือ

เนื้อหาตองเขาใจงาย นํามาเทียบเคียงกับชีวิตตนเองหรือสามารถสัมผัสเรื่องราวชีวิตของผูคนในสังคม

ได  

สวนพิธีกรนั้นควรพิจารณาตามความเหมาะสมของบทบาทพิธีกรในรายการ เพราะ

พิธีกรถือเปนตัวแทนผูชมไปพบเจอสิ่งตางๆ การคัดเลือกพิธีกรควรพิจารณาจากบุคลิกภาพ น้ําเสียงท่ี

เหมาะกับรายการ พิธีกรตองมีทัศนคติท่ีเชื่อในสิ่งท่ีทําแมไมเชื่อในสิ่งท่ีพบเห็นหรือไดยิน แตมีใจเปด

กวางพรอมรับฟงได และพิธีกรควรมีพ้ืนฐานความเขาใจในประเด็นท่ีจะนําเสนอ ดวยการใหผูผลิต

พูดคุยดวยหรือทดลองเปดหนาตามบทหรือลองดนสดตามท่ีสนใจ 

คําถามดานความพึงพอใจของผูชมรายการ 

  เสียงตอบรับจากผูชมวัดจากเรตติ้งท่ีสถานีบอกมาเปนหลัก ประกอบกับการใช

โซเชียลมีเดียตางๆดวย แมจะไมสามารถอางอิงเปนตัวเลขได เรตติ้งท่ีไดนั้นข้ึนอยูกับความเหมาะสม

ของเวลาท่ีออกอากาศดวย การทราบเรตติ้งและสปอนเซอรท่ีสนับสนุนจะชวยใหผูชมไดประโยชน

เพราะจะไดรับเนื้อหาท่ีตนเองถูกใจมากข้ึน 

  สวนเรื่องท่ีผูชมอยากรูเก่ียวกับปญหาของชุมชนคือ อยากรูวาทําไมตองมาสู สูดวย

เหตุผลอะไร ชีวิตไดรับผลกระทบอยางไร ใชวิธีการสูแบบไหน ถาแพผลจะเปนอะไร ปญหานี้มี

ทางออกหรือไม เพ่ิมเติมดวยแงมุมท่ีนาสนใจชวนใหติดตาม บางครั้งผูชมไมไดอยากรูวาชาวบานสูแลว

แพหรือชนะ แตชมเพราะไดเห็นความมือรวมรวมใจกันและเปนวิธีคิดใหกับชุมชนอ่ืนๆ ท่ีจะลุกข้ึนมา

ทวงสิทธิ์ทวงเสียงของตนเองดวยความสามัคคี  
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แนวคําถามสัมภาษณประกอบรายการชุมชนไวลาย 

1. อ.เทียมสูรย สิริศรีศักดิ์ นกัวิชาการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

  คําถามเกี่ยวกับเจริญไชย 

- ทําไมท่ีนี่ถึงเปนชุมชนชาวจีนท่ีใหญแหงหนึ่งของประเทศ 

- ทําไมชุมชนถึงลุกข้ึนสู ตั้งแตแรกจนถึงปจจุบัน 

- อัตลักษณของชุมชนเจริญไชย มีท่ีมาอยางไร 

- วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนมีความเปนมาอยางไร สําคัญอยางไร และประสบปญหา

อะไรบางหรือไม  

- สิทธิทางวัฒนธรรม คืออะไร สําคัญกับชุมชนเจริญไชยอยางไร 

- สิทธิชุมชนมีบทบาทมากนอยแคไหนกับการปกปองชุมชนเจริญไชย 

- บานเกาเลาเรื่องแสดงใหคนในสังคมรับรูอะไร สิ่งท่ีชาวบานสื่อสารออกไปเพียงพอหรือไม 

ควรเพ่ิมตรงไหนอีก 

- มุมมองของนักมนุษยวิทยา นั้น ความเปนชุมชน/ ชุมชนเจริญไชยสําคัญอยางไร 

  คําถามเกี่ยวกับหนาท่ีบรรณาธิการหนังสือบันทึกเจริญไชย คนจีนสยาม 

- อ. เขามามีบทบาทตั้งแตเม่ือไหร /เหตุผลท่ี อ. ตัดสินใจเขามารวมคืออะไร 

- ชวงแรกท่ีเขามา อ. พบเจอปญหา อุปสรรค อะไรบาง/ แลวชุมชนแกปญหาอยางไร 

- อ. มีสวนเก่ียวของกับหนังสือบันทึกเจริญไชยฯ อยางไรและทําอะไรบาง /มีวิธีการทํางาน

อยางไร 

- เนื้อหาของหนังสือมีอะไรบาง 

- หนังสือบันทึกเจริญไชยฯ กําลังบอกอะไรกับสังคม 

- ทําไมตองทําหนังสือบันทึกเจริญไชยฯ  /หนังสือเปนเครื่องมือในการตอสูไดอยางไร 

- งานไหวพระจันทร สะทอนความเปนชุมชนเจริญไชยอยางไร 

  คําถามในมุมมองนักวิชาการและผูท่ีทํางานใกลชิด 

- ปญหาผังเมืองกรุงเทพฯและปญหาของผูเชาท่ี จะมีผลกระทบอยางไรกับชุมชน/ อ. มีมุมมอง

หรือแนวทางแกปญหาท่ีชุมชนกําลังเผชิญอยูอยางไร 

- ถาชุมชนตองหายไป จะเกิดอะไรข้ึนกับชาวบานท่ีนี่และสังคมโดยรวม 
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- ชุมชนเรียนรูอะไรจากการตอสูครั้งนี้ 

- สิ่งท่ีชุมชนควรทําตอไปคืออะไร 

- ชุมชนควรจะอยูรวมกับการพัฒนาอยางไร หรือ การพัฒนาควรจะใหความสําคัญกับชุมชน

อยางไร 

- แนวทางท่ี อ. คิดวาดีท่ีสุด ท่ีหนวยงานรัฐเอกชนควรปฏิบัติตอชุมชนเจริญไชยคืออะไร 

- ชุมชนควรปรับตัวอยางไรภายหลังการเปดใชบริการรถไฟฟาใตดินสายนี้ 

- มุมมองในฐานะคนภายนอกนั้น อ.เห็นอะไรในความเปนชุมชนเจริญไชย (คน สังคม การใช

ชีวิต) มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในทิศทางใดบาง 

 

2. อ.ชูวิทย สุจฉายา นักวิชาการสถาบันอาศรมศิลป (ไมไดใชในรายการ) 

- การอนุรักษเมืองคืออะไร ขอบเขตกวางขวางแคไหน 

- ทําไมตองอนุรักษเมือง หัวใจสําคัญคืออะไร 

- ปญหาและอุปสรรคของการอนุรักษเมืองคืออะไร 

- ข้ันตอนการเตรียมอนุรักษเมืองคืออะไร 

- การอนุรักษเมืองจะนํามาใชกับชุมชนเจริญไชยและชุมชนโดยรอบ ไดอยางไร 

- ทําไมตองนุรักษชุมชนเจริญไชย / 

- อิมเมจออฟซิตี้ของชุมชนเจริญไชยคืออะไร/ หากจะอนุรักษควรระวังหรือคิดถึงสิ่งใด 

- ความเปนพลวัต สําคัญอยางไร 

- มีปญหาอะไรท่ีอาจจะทําใหชุมชนไมไดรับการอนุรักษเมือง 

- ความไมไวเนื้อเชื่อใจจะมีผลตอแนวทางการอนุรักษหรือไม 

- การอนุรักษเมืองกับการพัฒนาเมืองใหมีตึกสูงไปดวยกันไดหรือไม 

- ภาครัฐ เอกชน เจาของท่ีควรมีบทบาทอยางไรกับอนุรักษชุมชนเจริญไยตามแนวคิดการ

อนุรักษเมือง 

- ชาวบานควรอยูอยางไรกับการอนุรักษเมือง 

- ชาวบานควรอยูอยางไรกับการพัฒนาเมือง 

- ชุมชนเจริญไชยมีความเห็นเรื่องการอนุรักษอยางไร 

- แนวทางการอนุรักษเมืองแบบท่ีไมทําลายชุมชนเจริญไชยควรเปนแบบใด 

- การอนุรักษชุมชนเพ่ือคนท่ีมากับรถไฟฟา คุมคาหรือไม  
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- อ. เห็นอะไรท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการเปดใชสถานีวัดมังกร 

3. อ. ยงธนิศร พิมลเสถียร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- อาคารเกาบนถนนเจริญกรุงมีประวัติความเปนมาอยางไร  

- สวนของเจริญไชยเปนอยางไร มีความสําคัญอยางไรกับท่ีนี่ 

- คน ชุมชน ถนน อาคาร มีความสัมพันธกันอยางไรในอดีต ปจจุบันแตกตางหรือไม 

- พัฒนาการของสถาปตยกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร/ เจริญไชยอยูยุคไหน บงบอกอะไรไดบาง 

- ปญหาท่ี อ. พบกับอาคารเกาเหลานี้คืออะไร 

- อะไรคือเกณฑท่ีจะบอกวาอาคารนี้ควรอนุรักษไว 

- อาคารเกามีความสําคัญ/มีคุณคากับสังคมอยางไร 

- การอนุรักษอาคารเกาใครควรจะรับผิดชอบ 

- การประกาศใหอาคารเกามีความสําคัญกับระดับทองถ่ินหรือการข้ึนบัญชีเปนอาคารอนุรักษ

ระดับทอง ผลท่ีไดจะเปนอยางไร มีขอเสียหรือไม 

- การอนุรักษอาคารของชุมชนเจริญไชย/เจริญกรุง มีขอจํากัดหรือไม 

- พ้ืนท่ีเจริญไชยก็โดนเวนคืนไปสวนหนึ่ง เปนพ้ืนท่ีซอนทับกับอาคารท่ีควรอนุรักษหรือเปลา /

ทาง รฟม อางวาพ้ืนท่ีสวนนี้ไมเปนสวนหนึ่งของชุมชน เพราะเปน 7-11 ฯลฯ อ. มีความเห็น

หรือมุมมองอยางไร/ สุดทายแลวทําไม รฟม ยังคงยืนยันท่ีจะใชพ้ืนท่ีมาก เวนคืน รื้อหมด 

สรางใหม 

- ความเหมาะสมของการใชท่ีดินในปจจุบันของพ้ืนท่ีนี้ 

- แนวทาง/ขอเสนอแนะ การอนุรักษอาคารเกาท่ีนี่ เปนอยางไร /ในอนาคต 

- มุมมองและขอเรียกรองของชุมชนคืออะไร 

- การใชอาคารเปนหองพิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่อง ผูท่ีเขาไปดูควรทําความเขาใจกับ

สถาปตยกรรมท่ีเห็นอยางไร 

- รัฐ เอกชน หรือชุมชน ควรอนุรักษอาคารเหลานี้อยางไร เม่ือมีรถไฟฟา ทิศทางการพัฒนา

ควรเปนแบบใด 

- เจาของท่ี มีความคิดเห็น/ตองการอยางไรกับการอนุรักษอาคารเกาในชุมชนเจริญไชย 

- ภายหลังการเปดใหบริการรถไฟฟา อ. คิดวาชุมชนเจริญไชยควรปรับตัวอยางไร /อ. คิดวา 

คนภายนอกท่ีคาดวาจะมาท่ีนี่มากข้ึนจะใหความสําคัญกับอาคารเกาเหลานี้มากนอย ขนาด

ไหน อะไรเปนปจจัยท่ีเอ้ือใหคนท่ีมาหรือคนในสังคมเห็นคุณคาแบบเดียวกับท่ีชุมชนคิด 
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- ชุมชน สังคมเรียนรูอะไรจากอาคารเกาเหลานี้ 

- อ. มองเห็นอะไรจากอาคารเกาเหลานี้ 

- ผังเมืองรวมจะมีผลอยางไรกับอาคารเกาเหลานี้ 

4. พ่ีเล็ก ศิริณี อุรุณานนท คณะทํางานกลุมอนุรักษและฟนฟูยานเจริญไชย 

  ขอมูลและรายละเอียดพ้ืนฐาน 

- ชุมชนรับรูตั้งแตเม่ือไร วาจะมีโครงการนี้ 

- ผูรับผิดชอบโครงการนี้คือหนวยงานใด 

- คนในชุมชนมีความคิดเห็นอยางไรกับโครงการนี้ 

- ชุมชนไดรับผลกระทบอะไรบางจากการโครงการกอสรางรถไฟฟา 

- ปญหาอะไรบางท่ีเกิดข้ึนภายหลังการมาถึงของรถไฟฟา 

- กระบวนการรับฟงความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร มีปญหาหรือไม 

- เจาของโครงการ หรือเจาของท่ีดิน ไดเขามารับฟงความคิดเห็นบางหรือไม / อยางไร 

- การเวนคืนอาคารเกาเปนทางข้ึนลงนั้นคุมคาหรือไม/ ชุมชนเสนอแนวทางแกปญหาอยางไร 

  ขอมูลประวัตชุิมชน 

- ถนนเจริญกรุงในอดีตกับปจจุบันแตกตางกันหรือไม ท้ังกายภาพ สภาพชีวิต  

- ตึกแถว อาคารเกาของชุมชนเจริญไชยมีประวัติความเปนอยางไร 

- ทําไมตองอนุรักษอาคารเกาในชุมชนไว 

- คนจีนท่ีอพยพเขามาอยูท่ีนี่ เปนใคร มาทําอะไร และถายทอดอะไรไวบาง 

- ทําไมการคาขายถึงกลายมาเปนสวนหนึ่งของชุมชนเจริญไชย 

- ทําไมท่ีนี่ถึงเปนแหลงคาขายกระดาษไหว หรือสินคาทางประเพณี 

- กระดาษไหวเจา สินคาทางประเพณี มีความแตกตางจากอดีตบางหรือไม 

- ในอดีต รถรางท่ีเคยผานชุมชนนั้นเปนอยางไร /มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางหรือไม 

- มีความคิดอยางไร กับการคมนาคมบนถนนเจริญกรุงท่ีเปลี่ยนแปลงจากรถลากสูรถไฟฟา 

  ปญหาผังเมือง 

- ทําไมผังเมืองรวมถึงมีปญหา 

- ทําไมจึงไมควรประกาศเปนพ้ืนท่ีพานิชยกรรม แบบ พ.3 
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- ถายังคงเนื้อหาผังเมืองไวเหมือนเดิม จะมีผลกระทบกับชุมชนอยางไร 

- ชุมชนดําเนินการเรื่องนี้อยางบาง มีขอเสนออะไรบาง/ ผลเปนอยางไรรองเรียนสําเร็จหรือไม 

- คณะกรรมท่ีตั้งข้ึน ในตอนนี้ไปถึงไหนแลว มีมาตรการอะไรบางหรือไม 

- ชุมชนคาดหวังวามาตรการควรเปนแบบใด /แลวทางคณะฯ นาจะมีมาตรการแบบใด 

- จําเปนตองรีบออกมาตรการหรือไม 

  การตอสูเรียกรอง 

- กระบวนการตอสูของชุมชนนั้น เกิดข้ึนเม่ือไหร มีท่ีมาท่ีไปอยางไร 

- ตอนนั้นมีความคิดหรือความเชื่ออะไร 

- ชวงแรกชุมชนรูสึกอยางไรท่ีจะตองลุกข้ึนสูเพ่ือสิทธิของตัวเองและชุมชน 

- คนในชุมชนมีความเห็นอยางไรเก่ียวกับวิธีการตอสูท่ีเลือกใช /มีใครท่ีไมเห็นดวยหรือไม 

- การเปนเพียงผูเชาท่ีกับมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย มีผลกับการเรียกรองอยางไร 

- ทําไมถึงตองกังวลการลดเวลาสัญญาเชาของเจาของท่ี 

- บานเกาเลาเรื่องเกิดข้ึนมาไดอยางไร  

- จัดรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาอยางไร 

- ชวยอธิบายทีละสวนของการจัดแสดง   

- บานเกาเลาเรื่องสําคัญกับคนในชุมชน และคนในสังคมอยางไร 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จของบานเกาเลาเรื่องคืออะไร 

- ประเพณีไหวพระจันทรคืออะไร 

- การไหวพระจันทรมีข้ันตอนอยางไร(แบบปกติท่ัวไป กับ แบบการไหวเปนชุมชน 

- บนโตะไหวพระจันทรมีอะไรบาง  

- กระดาษไหวมีรูปแบบเปนอยางไร มีความหมายหรือไม 

- การไหวพระจันทรของชุมชนเจริญไชย มีความแตกตางจากท่ีอ่ืนหรือไม 

- การรื้อฟนประเพณีไหวพระจันทร สะทอนความเปนชุมชนเจริญไชยอยางไร 

- แนวคิดการจัดทําหนังสือบันทึกเจริญไชยฯ 

- หนังสือเปนหนึ่งในเครื่องมือการตอสูไดอยางไร 

- ข้ันตอนการทําหนังสือเลมนี้เปนอยางไร 

- เนื้อหาของหนังสือมีอะไรบาง 
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- หนังสือเลมนี้ กําลังบอกอะไรกับสังคมไทย 

- การทําหนังสือเลมนี้ทําใหชุมชนเรียนรูอะไรบาง 

- วิธีการตอสูท่ีเลือกใช มีขอดี /ขอเสีย อยางไร  

- ตัวชี้วัดผลสําเร็จของวิธีการตอสูท่ีชุมชนเลือกใช คืออะไร  

- ผลของการลุกข้ึนสูเปนอยางไร 

  การปรับตัวท่ีผานมาและอนาคต 

- ชุมชนมีวิธีการรับมือหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางหรือไมอยางไร   

- ชุมชนควรปรับตัวอยางไรภายหลังการเปดใชสถานีวัดมังกร 

- วิธีการตอสูของชุมชนในอนาคตจะเปนอยางไร จะปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมอะไรบางหรือไม 

- ปจจุบัน คูขัดแยงไดดําเนินการตามขอเรียกรองของชุมชนบางหรือไม อยางไร 

- เปาหมายเรงดวนท่ีตองทําใหสําเร็จคืออะไร 

- สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญใชไดกับชุมชนเจริญไชยหรือไม 

- สังคมไทย ควรเรียนรูอะไรกับการเรียกรองสิทธิของแตละชุมชน 

5. แนวคําถามสัมภาษณสําหรับชาวบานเจริญไชย 

- ลักษณะพิเศษของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีน คืออะไร 

- อะไรคือสิ่งท่ีบรรพบุรุษท้ิงไวใหลูกหลนชุมชนเจริญไชย 

- ถนนเจริญกรุงเม่ือกอนนี้ มีอะไรท่ียังคงเดิมและอะไรท่ีเปลี่ยนแปลงไปได 

- ทานรูสึกอยางไรกับการใชบริการรถรางไฟฟา 

- ทานคิดวา เหตุใด ชุมชนเจริญไชย จึงยังคงอยูไดเปนรอยป 

- ภาพของชุมชนเจริญไชยคืออะไร  

- คิดวาคนภายนอกรูสึกอยางไรกับการตอสูของชุมชน 

- คิดวาการเวนคืนท่ีดินแลวทุบทําลายอาคารเกาเพ่ือการพัฒนา คุมคาหรือไม 

- ผังเมืองรวมมีผลกระทบขนาดไหนกับเจริญไชย 

- ทิศทางการพัฒนาอาคารเกาของชาวบานเปนแบบไหน 

- ทานคาดหวังวาปญหาเหลานี้ จะเปนอยางไรในอนาคต 

- คิดวา หนังสือบันทึกฯสําคัญอยางไรกับคนรุนหลัง 

- บานเกาเลาเรื่อง บอกอะไรกับตนเองและสังคม 
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- ความสําคัญของการไหวพระจันทร สําคัญกับชุมชนและสังคมอยางไร 

- การลุกตอสูครั้งนี้ทานคาดหวังอะไร  

- ทานและชุมชนไดเรียนรู เขาใจ เห็นภาพ อะไรจากการตอสูครั้งนี้ 

- ภายหลังตอสู ทานเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนเจริญไชยอยางไรบาง 

- สิ่งท่ีชุมชนและสังคม(คนไทย รัฐ เอกชน)ควรเรียนรูรวมกันคืออะไร 
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แนวคําถามสัมภาษณหลังการผลิตรายการ 

  สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  

- ทานรูสึกอยางไรกับวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวง  

- ทานคิดวาความยาวของรายการและการแบงชวงของรายการมีความเหมาะสม

หรือไม เพราะเหตุใด 

- ทานคิดวารายการมีความนาสนใจหรือไม เพราะเหตุใด 

  สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  

- ทานรูสึกชื่นชอบเนื้อหาของรายการในแตละชวงหรือไม เพราะเหตุใด  

- ทานเขาใจเนื้อหาของรายการในแตละประเด็นหรือไม อยางไร 

- ทานคิดวารายการชุมชนไวลาย มีความนาเชื่อถือของเนื้อหามากนอยเพียงใด เพราะ

เหตุใด 

- ทานไดรับประโยชนจากการรับชมรายการหรือไม อยางไร 

  สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  

- ทานชื่นชอบน้ําเสียงของผูบรรยายหรือไม เพราะเหตุใด  

- ทานคิดวาเทคนิคการถายทํา มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม เพราะ

เหตุใด 

- ทานคิดวากราฟกรายการ มีความเหมาะสมกับรายการหรือไม เพราะเหตุใด 

- ทานรูสึกชื่นชอบการใชดนตรีประกอบในรายการหรือไม เพราะเหตุใด 

- ทานพึงพอใจตอคุณภาพของเสียงหรือไม เพราะเหตุใด 

  สวนท่ี 4 ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ (Overview)  

- ถารายการชุมชนไวลายออกอากาศทางไทยพีบีเอส วันอาทิตย เวลา 20.20-20.50 

น. ทานจะรับชมหรือไม เพราะเหตุใด 

- ทานพึงพอใจตอรายการชุมชนไวลายหรือไม เพราะเหตุใด 

  สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

- ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือขอควรปรับปรุงตอรายการ “ชุมชนไวลาย” 

อยางไร 
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