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ทุงตะวัน (Countryside) 
องค 1 

ตําบลทุงตะวัน เปนตําบลท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ ฝงขวาติดกับทะเลสาปนํ้าจืด ฝงซายติดกับภูเขา มี
แมนํ้าไหลผากลาง สวนดานหลังภูเขาเปนท่ีราบคอนขางสูงมีพื้นท่ีกวางใหญ ใชเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกทางการ
เกษตร 

มนตรี วงศวรวิทย ผูสมัคร นายก อบต.ทุงตะวัน ผูเปนคูแขงกับ ประวิทย แสงชนะชัย นายก 
อบต. คนปจจุบัน ซึ่งดํารงตําแหนงติดตอกัน 3 สมัย และกําลังจะหมดวาระลง และลงชิงชัยคร้ังน้ี 
คาดหวังวา มนตรี นาจะเปนฝายชนะ เพราะ มี ส.ส.บุญยิ่ง สนับสนุนท้ังเงินและอิทธิพล 

สมภารแกว เปนเจาอาวาสวัดทุงตะวัน เปนท่ีเคารพเลื่อมใสของคนท้ังตําบล เชนเดียวกับ ครูเพียร 
ผูเปนขาราชการครูเกษียณ อดีตเปนผูบริหารโรงเรียนทุงตะวันมากอน เปนท่ีเคารพนับถือของชาวชุมชน
อยางถวนหนา และไดรับการยกยองใหเปนปราชญชุมชน 

ปวีณา เรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทดานสิทธิมนุษยชนจากอินเดีย เปนนักตอสูเพ่ือสิทธิ
มนุษยชน เธอทํางานในองคกรเอกชนระดับนานาชาติ เปนลูกสาวคนเดียวของ ครูเพียร 

จักรกริช ลูกชายจอมเกเรของ ประวิทย เริ่มสองสุมผูคน เพ่ือสรางอิทธิพลใหกับตนเอง โดยอาศัยบา
รีพอ 

ประวิทย ทําธุรกิจรับเหมากอสราง กอนมาทํางานการเมืองทองถิ่น เขาเปนนายก อบต. มาถึง 3 
สมัย สรางความร่ํารวยใหักับตนเองไมนอย จนมีทรัพยสินมากมายท้ังบานและท่ีดิน เขามีคูแขงคนสําคัญ 
คือ มนตรี ซึ่งเปนหัวคะแนนใหกับ ส.ส.บุญยิ่ง มาหลายสมัย คราวน้ี ส.ส.บุญยิ่ง ไดรับเลือกตั้งอีกคร้ัง 
และมีตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รองรับเขาอยู 

รัฐบาล มีนโยบายจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียร และไดดําเนินโครงการมาจนถึงระยะสุดทาย คือ การ
หาสถานท่ีกอสราง ซึ่งมาตรงกับสมัยท่ี ส.ส.บุญยิ่ง ไดเปนรัฐมนตรีพลังงาน ซึ่งมีสวนเปนผูรับผิดชอบ
โครงการโดยตรง และเขาไดเลือก ต.ทุงตะวัน เปนสถานท่ีกอสราง 

องค 2 
เม่ือนโยบายน้ีเผยแพรออกไป ก็กลายเปนขาวใหญใหประชาชนในพื้นท่ีตองลุกข้ึนมา แสดงประชามติ 

ซึ่งแนนอน องคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมก็เขามาเกี่ยวของดวยเสมอ 
มนตรี ฉวยโอกาส ประกาศนโยบายหาเสียง ดวยการสนับสนุนรัฐบาล ท่ีจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 

ในเขต ต.ทุงตะวัน สวน ประวิทย ก็ฉวยโอกาสใชนโยบายน้ีเชนเดียวกัน ถาประวิทย ยังคงรักษาตําแหนง
เดิมไวได เขาจะไดรับผลประโยชนจากคาเวนคืนท่ีดิน  
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ครูเพียร และ สมภารแกว ไมเห็นดวยกับนโยบายสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ไมวาจะสรางท่ีไหนก็ตาม 
ดวยเหตุผลสําคัญคือ ถาตราบใดที่คนไทยยังขาดจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

และไมมีหลักคํ้าประกันไดวาจะไมมีการทุจริตคอรัปช่ันในรัฐบาล ก็ไมควรจะใหมีการสราง โรงไฟฟา
นิวเคลียร รัฐบาลยังมีหนทางอ่ืนท่ีจะพัฒนาแหลงพลังงานอื่นมาทดแทนนํ้ามันไดอีก 

ปวีณา ไดรวบรวมชาวทุงตะวันจํานวนหน่ึง เดินขบวนคัดคาน ตอมา เธอไดรับคัดเลือกใหเปน 
แกนนําชาวบาน ตอสูในการคัดคานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ในเขตตําบลทุงตะวัน 

ส.ส.บุญยิ่ง รูเขา ก็ตําหนิ มนตรี วาไมสามารถคุมเสียงชาวบานได อาจทําใหเกิดปญหา และ
กลายเปน ขอตอรอง ท่ี ส.ส.บุญยิ่ง อาจหันเหใหการสนับสนุน ประวิทย ใหเปนนายกตอเปนสมัยท่ี 4 
ก็ได ถา มนตรี ไมสามารถสลายกลุมตอตานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรได  

สรางแรงกดดันให มนตรี เปนอยางมาก ท่ีเขาจะตองกระทําทุกวิถีทาง เพ่ือสนองสนองนโยบาย 
ส.ส.บุญยิ่งใหสําเร็จ มิฉะน้ัน เขาอาจพลาดและพายแพการเลือกตั้งหนน้ีก็ได 

จักรกริช มองเห็นลูทางท่ีจะทําใหพอของตนชนะเลือกตั้ง แลวจังจะชนะใจ ส.ส.บุญยิ่งไดอีกดวย 
โดยการ รวบรวมชาวบานกลุมหน่ึง ท่ีรักสบาย และโงเขลา ใหรวมกันสนับสนุนการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
เขากรอกหูกลุมชาวบานทุกวัน ใครท่ีไมเช่ือก็ใชวิธีขุมขู วิธีการของเขาไดผล มีชาวบานเชื่อเขา เพ่ิมจํานวน
ขึ้นทุกวัน 

สรางความพึงพอใจใหแก ส.ส.บุญยิ่ง เปนอันมาก ท่ีเขามีแตไดกับได ไมวา มนตรี หรือ ประวิทย 
ไดรับเลือกตั้ง โครงการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของเขาก็ผานไปดวยดี น่ันหมายถึงประโยชนมหาศาล ท่ี
เขาจะไดรับจากคาคอมมิสชั่น และผลประโยชนอ่ืนๆ อีกมากมายตามมา เขาถึงกับแอบชื่นชม การกระทํา
ของ จักรกริช โดยท่ี มนตรี ไมรู 

และก็ไมมีใครรูวา มีคนสมคบคิดชั่วรายเกิดขึ้นแลว ในตําบลทุงตะวัน ซึ่งจะสงผลกระทบเสียหาย 
อยางใหญหลวงตามมา 

กอนเลือกตั้งเพียงวันเดียว บานของครูเพียร ถูกเผาวอดหมดท้ังหลัง มีขอความขมขู วางไวท่ีหนา
ประตูวัด และตอมาอีก 7 วัน ปวีณา ก็หายตัวไปอยางลึกลับ 

องค 3 

ป ถดัมา โรงไฟฟานิวเคลียร ก็ไดถูกกอสรางขึ้น บนบริเวณท่ีติดกับทะเลสาปนํ้าจืด  5 

บนโตะทํางานของ นายก อบต. ปรากฏชื่อ มนตรี วงศวรวิทย 
ในการออกตรวจเยี่ยมงานกอนสราง ของ รมต.บุญยิ่ง มี จักรกริช เปนเลขาคนสนิท เปนผูติดตาม

อยางใกลชิด 
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ประวิทย ขับรถหรูราคา 24 ลาน ไปมีความสุขกับ อีหนูในบารแหงหน่ึง 
ในค่ําของวันหน่ึง มีเด็กลูกชาวบาน 3 คน หลบแอบเขาไปเลนในเขตกอสราง เพ่ือนคนหน่ึง พลัด

ตกลงไปในหลุม กลายเปนขาวใหญ เม่ือพอแมของเด็กไปแจงความ และนักขาวพากันมาทําขาว เรื่องบาน
ปลาย เพราะสถานท่ีท่ีเด็กตกลงไป ปรากฏชัดแจงวามีรอยราว ท่ีเกิดจากการกอสรางผิดสเปค ขาวน้ีได
เผยแพรออกไปจนถึงหูของ นักปกปองสิทธิมนุษยชน นักกฏหมาย องคกรสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังฝายตรงขามกับ รมต.บุญยิ่ง (ฝายคาน ฝายแคน) กลายเปนแรงโหมกระพือ ใหมีการรื้อฟน
ตรวจสเปคของการกอสรางใหมท้ังหมด 

ขาวทีวีออกเผยแพรไปท่ัวโลก มีการทุจริตอยางมโหฬารอีกแลว ในโครงการอภิมหาโปรเจค 
โรงไฟฟานิวเคลียร ประวัติซ้ํารอยเชนเดียกับการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

จบ 
 

ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 100 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

ตราบใดท่ีคนไทย-รัฐบาลไทย ยังมีการเอ้ือและเปดชองทาง การทุจริตคอรัปช่ันอยางเปดเผย การ
สรางโรงไฟฟานิวเคลียร อาจสงผลกระทบเสียหาย ใหแกประเทศและประชาชนมากกวาผลดี 

แนวภาพยนตร (genre) 

การเมือง (politics) 

เรื่องยอ (synopsis)  

ตําบลทุงตะวัน กลายเปนขาวครึกโครม จากเหตุการทุจริตอยางมโหฬาร การโครงการการกอสราง
โรงไฟฟานิวเคลียรท่ีน่ี แมวาจะมี สมภารแกว ครูเพียร ปวีณา รวมกันคัดคาน กอนหนาน้ันก็ตาม 
วาการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร จะกอปญหามากกวาผลดี แตพวกเขาตองพายแพ แกผูมีอิทธิพล 
นับตั้งแต ส.ส.บุญยิ่ง มนตรี และ ประวิทย ผูเปน นายก อบต. ของท่ีน่ี. 
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