
   ๑ 

 

 
 

หลกัเกณฑ ์
การประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าว ‘รางวลัสายฟ้าน้อย’ ครัง้ท่ี ๕ 
โดย สมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยได้จดัใหม้กีารประกวดผลงานสารคดเีชงิข่าว ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 ๑. เพื่อส่งเสรมิและพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ ในการผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทศัน์ที่มคีุณภาพของนิสตินักศกึษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทศัน์   
 ๒. เพือ่เตรยีมความพรอ้มของนิสตินกัศกึษากอ่นเขา้สูว่ชิาชพี 
 ๓. เพื่อประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย 
สถาบนัอดุมศกึษา และหน่วยงานเอกชนทีส่นบัสนุนโครงการฯ 
 

ประเภทรางวลั  
 

 ๑. สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง 
     ๑.๑ รางวลัดเีด่น โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๒๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวลั  
     ๑.๒ รางวลัชมเชย โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท ๓ รางวลั 
 

 ๒. สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ 
     ๒.๑  รางวลัดเีด่น โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๓๐,๐๐๐บาท ๑ รางวลั 
     ๒.๒  รางวลัชมเชย โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐  บาท ๓ รางวลั 
 

หลกัเกณฑก์ารตดัสนิ 
 

 คณะกรรมการ จะพจิารณาจากหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณุภาพ (Quality) 
กระบวนการผลติมกีารคน้ควา้ขอ้มูลทีถู่กต้อง เป็นจรงิ แหล่งอา้งองิเชื่อถอืได้ ประเดน็และ

แงม่มุมคีวามสมดุลรอบดา้น  เปิดโอกาสใหฝ้า่ยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้สดงความเหน็หรอืใหข้อ้มลูอย่าง
ทดัเทยีมกนั เนื้อหาเป็นเรือ่งใกลต้วั ใหม่ ทนัสมยัและสมบรูณ์ในเชงิขา่ว (5Ws+H) 
  

๒. คณุค่า (Value) 
นําเสนอเนื้อหาทีเ่ป็นประโยชน์ สง่เสรมิใหเ้กดิสิง่ดงีามในสงัคมไทยหรอืสือ่ความหมายชีใ้หเ้หน็

ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิหรอืเชงิสงัคมโดยสว่นรวม มศีกัยภาพนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในทางสรา้งสรรค์
หรอือาจนําไปสูก่ารแกไ้ขหรอืป้องกนัมใิหเ้กดิปญัหาดงักล่าวในอนาคต  



   ๒ 

 

 ๓. ผลงาน (Performance)  
การเดนิเนื้อหากระชบั ชดัเจน นําเสนอโดยใชศ้าสตร์และเสน่หข์องวทิยุและโทรทศัน์ไดอ้ย่าง

น่าสนใจ 
 

  ๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
   เป็นตน้ฉบบัของผูส้่งเขา้ประกวด ไม่ไดล้อกเลยีนแบบผูอ้ื่น มสีาํนึกในจรยิธรรมและสะทอ้น
ความรบัผดิชอบในการนําเสนอ 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการตดัสิน ให้ถือเป็นท่ีสดุ 
 

ผูส้นบัสนุนการประกวด 
 

 บรษิทัทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

การสง่ผลงานเขา้ประกวด 
 

 ๑. ผูส้ง่ผลงานเขา้ประกวดตอ้งเป็นนิสติ/นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาต่างๆ  
๒. สามารถผลิตงานในนามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกลุ่มละ ๕ คน โดย

สามารถมอีาจารยท์ีป่รกึษาไดก้ลุ่มละ ๑ คน   
๓. สามารถสง่ผลงานกลุ่มละ ๑ เรือ่ง  
๔. ผลงานแต่ละชิน้ควรมคีวามยาวระหว่าง ๓ - ๕ นาท ีผลงานทีเ่กนิ ๕ นาท ีจะมผีลต่อการ

พจิารณาตดัสนิ 
 

หลกัฐานการสง่ผลงาน 
 

๑. วิทยกุระจายเสียง  
     ใหบ้นัทกึลงแผ่นบนัทกึขอ้มลู (Compact Disc: CD) จํานวน ๖ แผ่น ต่อหนึ่งผลงานทีส่่ง

ประกวด ขอใหบ้นัทกึลง file ดว้ยสกลุ .wav 
 

๒. วิทยโุทรทศัน์  
     บนัทกึลงแผ่นบนัทกึขอ้มลูภาพ (Video Compact Disc: DVD)   จํานวน ๖ แผ่น ต่อหนึ่ง

ผลงานทีส่ง่ประกวด ขอใหบ้นัทกึลง file ดว้ยสกลุ .VOB  
 

๓. รายละเอียดของผลงาน  
    ประกอบดว้ย 

     ๓.๑ ชื่อเรื่อง ชื่อผูจ้ดัทํา โทรศพัท์ตดิต่อ ชื่ออาจารย์ผูร้บัรอง และชื่อสถาบนัการศกึษาที่
สงักดั 
     ๓.๒ บทคดัยอ่สรปุเรือ่งราว พรอ้มเหตุผลประกอบในการนําเสนอผลงานดงักล่าว ความยาว
ไมเ่กนิ ๑ – ๒ หน้า โดยอธบิายในประเดน็ดงันี้ 
  (๑) วตัถุประสงคใ์นการเสนอผลงาน 



   ๓ 

(๒) ความเด่น ลกัษณะเฉพาะหรอืความพเิศษของผลงาน 
      (๓) คณุคา่ของผลงาน 
 

     ๓.๓ บทสมบรูณ์ (Script) ของผลงาน 
 

 ๔. การส่งผลงาน 
     ๔.๑ สถานทีส่่ง: สมาคมนักขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศพัท ์๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙  
    ๔.๒ กาํหนดส่ง: ภายในวนัที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๒ กรณีนักศกึษาอยู่ต่างจงัหวดั ถอืเอา

วนัทีป่ระทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั 
 

การตดัสนิและประกาศผล 
 

๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ และนกัวชิาการสาขาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ จาํนวน  ๕   คน 

๒. ประกาศผลการตดัสนิและมอบรางวลัในวนัเสาร์ที ่๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ หอ้งบอลรูม ๑ 
ชัน้ ๓ โรงแรมดเิอมเมอรลัด ์ถนนรชัดาภเิษก  
 

คณะกรรมการตดัสนิวทิยกุระจายเสยีง ประจาํปี ๒๕๕๒ 
  

๑. นายบรรยงค ์สวุรรณผอ่ง ผูท้รงคณุวุฒ ิ ประธาน 
๒. นางสาวอรนุช อนุศกัดิเ์สถยีร อดตีเจา้หน้าทีอ่าวุโส BBC, London กรรมการ 
๓. นางสาวพชัราภรณ์ ชมกลิน่ สถานีวทิย ุอสมท FM ๙๖.๕ กรรมการ 
๔. นางเพญ็สนิ สงเนียม สถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย กรรมการ 
๕. นางสาวอภริด ีพรเลศิ รองเลขาธกิาร สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย กรรมการ 

 
คณะกรรมการตดัสนิวทิยุโทรทศัน์ ประจาํปี ๒๕๕๒ 

 

๑. นายสรุยินต ์จองลพีนัธ์ บรษิทั ปา่ใหญ่ ครเีอชัน่ จาํกดั   ประธาน 
๒. นายปฏวิตั ิวสกิชาต ิ  สถานีโทรทศัน์ทร ูวชิ ัน่ส ์   กรรมการ 
๓. นายประสาน องิคนนัท ์ บรษิทั ทวีบีรูพา จาํกดั กรรมการ 
๔. นายวทิยา  วทิยป์ฐมวงศ ์ ผูเ้ชีย่วชาญสายงานสือ่สารองคก์ร กลุ่มบ.ทร ู กรรมการ 
๕. นางสาวธนานุช สงวนศกัดิ ์ กรรมการบรหิาร สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย กรรมการ 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑ มถุินายน ๒๕๕๒ 
 
 



   ๔ 

ผลการตดัสิน 
การประกวดสารคดีเชิงข่าว ‘รางวลัสายฟ้าน้อย’ ครัง้ท่ี ๕ 

ประจ าปี ๒๕๕๒ 
 

สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง 
 รางวลัดีเด่น 
 เรือ่ง "กฎหมายกบัความเป็นธรรม...แผ่นดินน้ีใครครอง" 

โดยทมี พิราบน้อยเชิงเขา จาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๒๕,๐๐๐ บาท  
 

 รางวลัชมเชย 
 ๑. เรือ่ง "ยาแก้ปวด...ตวัช่วยทีมี่ทางเลือก" 

โดยทมี เดก็ช่างคยุ จาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์ 
   วิทยาเขตวงัไกลกงัวล 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 ๒.เรือ่ง "วิกฤตศาสนทายาท จดุเปลีย่นของสงัคมไทย" 
โดยทมี ลูกช้างเชิงดอย จาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 ๓.เรือ่ง "นักเรียนอารมณ์" 
โดยทมี WAV จาก มหาวิทยาลยักรงุเทพ 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 

สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์  
 รางวลัดีเด่น 
 เรือ่ง "สงัฆทานคือ…?" 

โดยทมี FRIENDSHIP จาก มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

 รางวลัชมเชย 
 ๑. เรือ่ง "ต่างเช้ือชาติ ไม่ต่างการศึกษา" 

โดยทมี มองผ่านกล้อง จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐  บาท 
 
 



   ๕ 

 ๒. เรือ่ง "เหมืองแร่ทองค ากบัการด ารงชีวิตของชาวบา้น" 
โดยทมี เลนส ์ซูม จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐  บาท 
 

 ๓. เรือ่ง "เดก็เป่าแคนขอทาน" 
โดยทมี ส่ือมวลชนอีสาน จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๖ 

 

ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการตดัสิน 
สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียงฝึกปฏิบติั 

 
 ปี ๒๕๕๒ มผีลงานสารคดเีชงิขา่ววทิยุกระจายเสยีงฝึกปฏบิตัสิ่งเข้าประกวด ๘๖ เรื่อง จาก 
๑๓ สถาบนั มากกว่าปี ๒๕๕๑ ซึง่มผีลงานเขา้ประกวด ๓๔ เรือ่ง จาก ๘ สถาบนั  
 กล่าวเฉพาะปีนี้ มผีลงานเขา้รอบสดุทา้ย ๑๖ เรื่อง แต่ละเรื่องมขีอ้เด่นขอ้ดอ้ยทัง้ทีเ่หมอืนและ
แตกต่างกนัไป  

อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการมคีวามเหน็ตรงกนัว่ามผีลงานฝึกปฏตัทิีค่วรไดร้บัรางวลัดเีด่น แต่
กม็เีงือ่นไขต่อทา้ยไวเ้ป็นหมายเหตุ จะได้ใชเ้ป็นกรณีศกึษา เช่นเดยีวกนักบัเรื่องทีไ่ดร้บัรางวลัชมเชย 
ซึง่คณะกรรมการไดต้ัง้ขอ้สงัเกตของแต่ละเรือ่งไว ้ดงันี้ 
 

สารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีงทีเ่ขา้รอบ  
 

สารคดีเชิงข่าว เร่ือง มหาวิทยาลยั 

๑. ยาแกป้วด ตวัชว่ยทีม่ทีางเลอืก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
๒. กฎหมายกบัความเป็นธรรม แผน่ดนินี้ใครครอง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
๓. วกิฤตศาสนทายาท จุดเปลีย่นของสงัคมไทย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
๔. มสิเตอรม์มั บทบาทใหมข่องชายไทย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
๕. นกัเรยีนอารมณ์  มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
๖ หนงัเกา่ทีเ่ราลมื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
๗ วสิยัทศัน์กวา้งไกลในความมดื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
๘ ทหารเกณฑ.์..หวัใจของกองทพั มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
๙ ชอ็คบาํบดั มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
๑๐ ทีพ่ึง่ของจติใจ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
๑๑ หยดุเอดส.์..กลุ่มชายรกัชาย มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
๑๒ ตัง้ครรภก์อ่นวยัอนัควร มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
๑๓ แทก็ซี.่...เลอืกรบั มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
๑๔ ตา้นวกิฤต.ิ..ดว้ยพลงังานชุมชน มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
๑๕ ไขมนัทรานส ์อนัตรายใกลต้วัคุณ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
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   ๗ 

 

กฎหมายกบัความเป็นธรรม แผน่ดนิน้ีใครครอง 
สารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีงดเีดน่ รางวลัสายฟ้าน้อย 
 

 ๑. บทวิทยกุระจายเสียง 
๕ นาท ี

SFX: ๑๕ วนิาท ี เสยีงตเีกราะเรยีกประชมุชาวบา้น  
ผูป้ระกาศ นี่คือเสียงตีเกราะที่ชาวบ้านชุมชนบ้านโป่ง อําเภอสันทราย จังหวัด

เชยีงใหม่ ใชเ้ป็นสญัญาณในการระดมพลหากมกีาํลงัของเจ้าหน้าทีต่ํารวจ
บุกเขา้มาจบักมุหรอืเจา้ของทีด่นิเขา้มาขบัไล่ 
 

ความขดัแย้งที่ดินของชาวบ้านกลุ่มนี้ ยดืเยื้อมานานกว่าเจ็ดปี นับตัง้แต่
ชาวบา้นบา้นโป่งจํานวนหนึ่งรอ้ยกว่าครอบครวั ไดเ้ขา้ยดึครองทีด่นิ ทีอ่า้ง
ว่าเป็นทีร่กรา้ง ของนายทุนสามราย จํานวนกว่า หา้รอ้ยไร่ นายดเิรก กอง
เงนิ แกนนําเพื่อการปฏริูปทีด่นิบ้านโป่ง อา้งว่ามคีวามชอบธรรมในการใช้
ประโยชน์ทีด่นิดงักล่าวเพราะเป็นความไมย่ตุธิรรมทีค่นเพยีงหยบิมอืเดยีวมี
ทีด่นิครอบครองเป็นจาํนวนมาก ในขณะทีช่าวบา้นกว่ารอ้ยหลงัคาเรอืนไม่มี
แมแ้ต่ทีอ่ยูอ่าศยั 

ดเิรก กองเงนิ 
แกนนําการปฏริปูทีด่นิ 

มนัไม่ยุตธิรรม ทีด่นิมนัเป็นต้นทุนทางสงัคม มนัเป็นแหล่งผลติอาหาร มนั
เป็นทีอ่ยู่อาศยัสตัว์โลกทุกอย่างทีม่ชีวีิตก็ต้องอาศยัต้นไม ้มนักต็้องอาศยั
พื้นดนิ เพราะว่าดนิมนัต้องมกีารกระจายทีด่นิกนัด้วยความเป็นธรรม แต่
ทีด่นิทีเ่ขา้ไปจดัการ ทีด่นิมนัถูกจํากดัโดยตวับุคคล มนัไม่ได้จกัสรรอย่าง
เป็นธรรม ที่ดินประมาณ ห้าร้อยไร่เนียะ หรอืว่าประมาณเต็มที่ สี่ร้อยไร ่
ครอบครองเพยีงสาม คน โดยอ้างสทิธิว์่า ซื้อไว้เพื่อเป็นโครงการบ้าน
จัดสรรหรือว่าซื้อที่ดินกักตุนไว้เพื่อเก็งกําไร แต่ผลสุดท้ายไม่ได้ทํา
ประโยชน์อะไร สามคนทีม่ทีีด่นิประมาณสีร่อ้ยไร่ แลว้คนประมาณสามรอ้ย 
ครอบครัวเนียะไม่มี ที่ดินประมาณหนึ่งร้อยครอบครัวรวมกันแล้วก็มี
ประมาณหา้รอ้ย ชวีติหา้รอ้ยคนไม่มทีีด่นิ กบัคนสามคนมีท่ีด่นิอยู่สีร่อ้ยไร ่
ไมไ่ดท้าํประโยชน์ อนัไหนมนัชอบธรรมกว่ากนั 

ผูป้ระกาศ ขณะที่นายเลอสนัต์ สุวรรณนิตย์ หนึ่งในเจ้าของที่ดินยนืยนัว่า ตนยงัใช้
ประโยชน์จากทีด่นิผนืนี้อยู่ 

เลอสนัต ์สวุรรณนิตย ์ 
เจา้ของทีด่นิ 

ทีด่นิทีเ่ราซื้อไว้ทัง้หมดประมาณสองรอ้ยกว่าไร่ ในจํานวนสองรอ้ยกว่าไร ่
เรามกีารแบ่งขาย พอแบ่งขายก็โอนให้คนซื้อส่วนหนึ่งแล้ว เพราะฉะนัน้
ตอนนี้มอียู่ประมาณสี่สบิห้าไร่ เราก็ดําเนินการดูแลอยู่มาตัง้แต่สบิปีก่อน
โน้นแล้ว หลงัจากที่เราดูแลอยู่ระยะหนึ่งปรากฏว่ามคีนเขา้ไปบุกรุกที่ดิน
แปลงนี้ ฉะนัน้การบุกรุกทีด่นิแบบนี้เขา้ไปครอบครองกถ็อืว่าครบครองโดย
ปรปกัษ์ เคา้ถอืแบบนัน้ แต่ความจรงิมนัปรปกัษ์ไมไ่ด ้เพราะว่าทีด่นิของเรา



   ๘ 

มกีารครอบครองอยู ่
ผูป้ระกาศ ด้านนายวิพงศ์ ดาวรตันหงษ์ เจ้าพนักงานทีด่ิน อําเภอสนัทราย จงัหวดั

เชยีงใหม ่ชีแ้จงว่า 
วพิงศ ์ดาวรตันหงษ์ 
เจา้พนกังานทีด่นิ 
๒๑ วนิาท ี

เจ้าของทีด่นิปล่อยทีด่นิใหร้กรา้งว่างเปล่า แต่ขณะนี้กย็งัไม่มกีารพสิูจน์ว่า
เขาจะถือครอง ทิ้งรา้งไปสบิปีจรงิหรอืเปล่า ทุกปีกรมทีด่ินจะมหีนังสอืสัง่
การมาเลยว่าให้ทางจังหวัดเนียะ สํารวจว่าที่ดินในหมู่บ้านในความ
รบัผดิชอบไม่ม ีเพราะฉะนัน้มนักย็งัไม่มหีลกัฐานทีจ่ะมาและมาเกดิการบุก
รกุขึน้มา 

ผูป้ระกาศ การต่อสูเ้พื่อทีด่นิระหว่างชาวบา้นและนายทุน ศาสตราจารย ์ดร. อานันท ์
กาญจนพนัธ์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ศึกษาปญัหาการใช้
ทรพัยากรของชมุชนมาโดยตลอด ไดใ้หค้วามเหน็ว่า 

ศ. อานนัท ์กาญจนพนัธ ์
๔๔ วนิาท ี

การที่ชาวบ้านเข้าไปยึดพื้นที่อย่างนี้ ด้านหนึ่งมนัก็ยงัเป็นการไปกดดัน
ภาครฐัใหป้รบัแกก้ฎหมายบางสว่น เพื่อใหม้นัเกดิมกีารใหส้ทิธิใ์นทีด่นิชนิด
อืน่ๆ ทีไ่มใ่ชใ่หก้บัเอกชน ไมใ่ชใ่หก้บับุคคลหรอืถา้เผื่อจะใหก้บับุคคลกต็อ้ง
มกีารออกกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายภาษทีีด่นิอตัราเฉพาะหน้า เพื่อคนจะ
ไมไ่ดท้ิง้ทีด่นิไว ้เพราะว่าตอ้งเสยีภาษเียอะไง แต่ตอนนี้ภาษมีนัถูกคนกท็ิง้
ทีด่นิไวโ้ดยทีไ่มส่นใจทีจ่ะไปใชป้ระโยชน์ กท็าํใหค้นทีต่อ้งการทีด่นิไม่มสีทิธิ ์
เขา้ไปในที่ดนิ มนัก็จะช่วยแกป้ญัหาแบบนี้ไม่ใหเ้กดิที่ดนิรกรา้งว่างเปล่า 
แก้ปญัหากนัไป แต่นี้เป็นเรื่องระยะยาว แต่พูดถึงระยะสัน้เนี่ยะ รฐับาลก็
ตอ้งอนุมตังิบเขา้มา เช่นว่า ซื้อทีด่นิเหล่านี้แล้วกเ็อามาใหก้บัชาวบ้านเช่า
ซื้อในราคาที่ถูก เป็นการเข้ามาปฏิรูปที่ดิน แล้วก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
แกป้ญัหานะครบั 

ผูป้ระกาศ ความขดัแยง้เรือ่งทีด่นิระหว่างชาวบา้นกบันายทุนนัน้ ตอ้งมกีารแกไ้ขอย่าง
เป็นธรรมโดยเรง่ด่วน เพราะไมไ่ดม้พียีงชาวชุมชนบา้นโป่งเท่านัน้  แต่ยงัมี
อกีนบัรอ้ยชมุชนทัว่ประเทศทีเ่ผชญิกบัปญัหานี้อยู ่

เทคนิค: ๓๐ วนิาท ี เพลงพออยูพ่อกนิ/ คาราบาว 
 

ผูจ้ดัทํา: ทมีพริาบน้อยเชงิเขา (อรรมัภา ประเสรฐิสนัต ิกรรณิกา มอรอยอ พมิพ์ชนก สงัฆะ
พนัธ ์อารนิทรท์พิย ์ปนัภมิล) 

อาจารยท์ีป่รกึษา: ผศ. นาฏยา ตนานนท ์
สถาบนั: คณะการสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 
 
 
 
 
 



   ๙ 

 ๒. ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการ 
 

     ๒.๑ จุดเด่น 
    (๑) ปญัหาที่ดินทํากนิเป็นเรื่องใหญ่ ดงักรณีชาวบ้านโป่ง อําเภอสนัทราย จงัหวดั
เชยีงใหม่ ทีบุ่กยดึทีด่นิรกรา้งของนายทุน จนนําไปสู่ความขดัแยง้ ซึง่สามารถย่อยหนึ่งเหตุการณ์มาชู
ใหเ้หน็ของจรงิดว้ยความกลา้ในการนําเสนอ 
  (๒) การเปิดเรื่องด้วยเสยีงเกราะ อารมณ์ของแหล่งข่าว ทําใหเ้หน็ภาพชวีติจรงิและ
ความขดัแยง้ นําผูฟ้งัจากหอ้งสง่ไปยงัหมูบ่า้นทีเ่กดิเหตุการณ์ ใชเ้สยีงอยา่งมปีระสทิธผิล  
    (๓) นําเสนอได้รอบด้าน ชวนให้คิดตามว่ามีปญัหาต้องแก้ไข โดยไม่บอกว่าเป็น
ความผดิของใคร ชาวบา้นหรอืเจา้ของ บอกแต่ว่าเป็นปญัหา มทีางทีจ่ะคลีค่ลายได ้แต่จะไปอย่างไร ทิง้
ไวก้อ่น 
    (๔) ใชภ้าษาทีช่ว่ยใหเ้หน็ภาพ ไดอ้ารมณ์ 
 

     ๒.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 
  (๑) ควรระมดัระวงัในการใชค้าํควบกลํ้า  
    (๒) ควรอธิบายคําว่า ‘ครอบครองโดยปรปกัษ์’ ซึ่งเจ้าของทีด่ินพูด หมายความว่า
อยา่งไร เพราะไมใ่ชว่่าผูฟ้งัโดยทัว่ไปทกุคนจะเขา้ใจ  
   (๓) ควรใหส้าํคญักบัคุณภาพของเสยีง สะทอ้นจากเสยีงใหส้มัภาษณ์ของนักวชิาการ 
ทาํใหเ้ป็นอปุสรรคต่อการรบัฟงั เพราะเสยีงคอืเทคนิคสาํคญัทีส่ดุของสือ่วทิยกุระจายเสยีง 
   (๔) ควรระมดัระวงัในการตดัต่อเสยีง สะทอ้นจากการตดัต่อทีก่ระชัน้เกนิไป ทาํใหต้อ้ง
ตัง้ใจฟงั ซึง่ผูฟ้งัทัว่ไปจะไมม่คีวามพยายามในระดบัเดยีวกบักรรมการ 
 

‘ยาแกป้วด ตวัชว่ยทีม่ทีางเลอืก’ 
สารคดเีชงิขา่ววทิยชุมเชย รางวลัสายฟ้าน้อย 
 

 ๑. บทวิทยกุระจายเสียง 
      

เสยีงการอา่นขา่ว  
๒๑ วนิาท ี

 

ผูด้าํเนินรายการ ยาลดไขบ้รรเทาปวด ชื่อนี้คงอาจจะไดย้นิจนชนิหสูําหรบัคนไทย ไม่ว่าจะเป็น
ชนชัน้ใดก็ตาม เพราะยาแก้ปวดเป็นยาที่หาซื้อได้ง่ายทัง้ที่ผลิตในไทย และ
นําเขา้จากต่างประเทศในปจัจุบนัพบว่าประชาชนนิยมใชย้าชนิดนี้เพื่อบรรเทา
อาการความเจบ็ป่วยเบื้องตน้ในทุก ๆ เรื่อง แต่ยงัมผีูท้ ีใ่ชย้าแกป้วดในดา้นอื่น 
ๆ ทาํใหเ้กดิอนัตรายจนถงึกบัชวีติ จากขอ้มลูของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามี
ผูท้ีเ่สยีชวีติจากการใชย้าอยา่งไมถ่กูตอ้ง มตีวัเลขสงูขึน้ในรอบ ๒ – ๓ ปีทีผ่่าน
มา สาเหตุการใชย้าแกป้วดในทางที่ผิดนัน้มอียู่หลายสาเหตุ ในกรณีของคุณ
มณี ลีลาพนัธ์ วยั ๓๕ ประกอบอาชพีผู้ใช้แรงงานเป็นผู้ที่ใช้ยาแก้ปวดเป็น
ประจาํเล่าว่า 

มณี ลลีาพนัธ ์ ผมก็กินมานานแล้วครบั กินตัง้แต่หนุ่ม ๆ ก็ปจัจุบันนี้  อายุ ๓๕ ปี ก็ยงักิน



   ๑๐ 

เหมอืนเดมิครบั 
ผูด้าํเนินรายการ เมื่อประชาชนยงัขาดโอกาสในการเรยีนรู ้การใชย้าแกป้วดในทางทีผ่ดิกก็ค็งมี

ต่อไป ตามความเขา้ใจบนฉลากยา คุณมณี ลลีาพนัธ์ เล่าถงึปญัหาทีต่อ้งใชย้า
แกป้วดว่า 

มณี ลลีาพนัธ ์ ปญัหาในการใชย้าของผม บางครัง้ทาํงานปวดเมื่อยคลัน่เนื้อคลัน่ตวักซ็ื้อกนินะ 
การทีเ่ราจะไปหาหมอกเ็ป็นเรื่องลําบาก เพราะเราไม่มเีงนิ ตอ้งขาดงานไปหา
หมอดว้ย ซือ้ยากนิทีบ่า้นกห็ายดคีรบั 

ผูด้าํเนินรายการ ไม่ใช้แต่ประชาชนระดบัแรงงานเท่านัน้ที่จะใช้ยาแก้ปวดเป็นประจําแต่ยงัมี
ประชาชนอกีจํานวนมากทีม่เีหตุผลอื่นและใชย้าแกป้วดในทางทีผ่ดิ  เภสชักร
หญงิศริพิร ศุภทัรกจิ เภสชักรประจําโรงพยาบาลเพชรรชัต์ เล่าดว้ยความเต็ม
ใจว่า 

ภญ.ศริพิร ศภุทัรกจิ จากประสบการณ์การทํางานทีผ่่านมา ทัง้ในโรงพยาบาลและกใ็นรา้นยานะค่ะ 
จะพบว่ามผีูป้ว่ยทีม่ารบัยาแกป้วด เป็นกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน แลว้กลุ่มคนในออฟฟิศ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ชอบไปรอรบัการรกัษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาจจะทําให้
ต้องลางาน ขาดงาน เสียเวลา ก็เลยทําให้มีการใช้ยาในร้านยากันอย่าง
แพร่หลาย กนิยามากเกนิขนาด ทาํใหม้ผีลขา้งเคยีง เช่น การคลื่นไส้ อาเจยีน 
หรอืว่าแสบรอ้นกระเพาะอาหารบางคน แลว้ยิง่บางคนมโีรค ประจํ า ตัว เ ป็ น
โรคกระเพาะอยู่แลว้ดว้ย อาจจะทําใหเ้กดิการระคายเคอืงกระเพาะและการใช้
ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานานกจ็ะทาํใหเ้ป็นโรงกระเพราะเรื้อรงัไดค้่ะ ซึง่อาจจะ
เป็นสาเหตุหนึ่งทาํใหเ้กดิโรคมะเรง็กระเพาะอาหาร ซึง่ตรงนี้ควรทีจ่ะระมดัระวงั
ในการใชย้าแกป้วดกนัมากขึน้กว่านี้ 

ผูด้าํเนินรายการ การใชย้าแกป้วดเพือ่บรรเทาอาการเจบ็ปว่ยในแต่ละครัง้นัน้ไม่ใชเ้ป็นการรกัษา
โดยตรงแต่เป็นการรกัษาที่ต้นเหตุ การใช้ยาติดต่อกนัเป็นเวลานานอาจเป็น
อนัตรายได ้นายแพทยด์นยั อดุลยศกัดิ ์กุมารแพทยป์ระจําโรงพยาบาล หวัหนิ 
International ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัเรือ่งนี้ว่า 

นพ. ดนยั อดุลยศกัดิ ์ ครบัในปจัจุบนัเองนี้ ประชาชนมกีารใชย้าแกป้วดเป็นจํานวนมาก ซึง่ส่วนใหญ่
แล้วนี่บางครัง้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ด้วยซํ้าไป ในความเป็นจริงนัน้ถ้าเรา
สามารถออกกาํลงักายไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทาํร่างกายใหแ้ขง็แรง กจ็ะสามารถลด
การใชย้าแกป้วดได้มาก ดงันัน้ จะมขีอ้คดิ ขอ้ควรระวงัว่า ก่อนทีจ่ะกนิยาแก้
ปวดใหน้ึกถงึว่า เอ๊ะ! เราจําเป็นทีจ่ะกนิหรอืเปล่า หลงัจากทีเ่รารบัประทานยา
ไปแลว้อาการไม่ดขี ึน้ หรอืมอีาการเจบ็ปวดทีรุ่นแรง ควรทีจ่ะไปพบแพทยเ์พื่อ
ตรวจรกัษา เพื่อหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของการรกัษาต่อไป ซึง่จะมผีลดตี่อสุขภาพ
รา่งกาย มากกว่าทีจ่ะทานยาต่อเนื่อง โดยทีเ่ราไม่ทราบว่าสาเหตุจรงิ ๆ นัน้เกดิ
จากอะไร 

ผูด้าํเนินรายการ เมือ่ยารกัษาโรค เป็นหนึ่งในปจัจยัสีข่องคนเรา ถา้คนเรารูจ้กัใชย้าอย่างถูกตอ้ง
ยา กเ็ปรยีบเสมอืนเป็นสิง่วเิศษอย่างหนึ่ง แต่ถา้ใชม้นัโดยไม่ยัง้คดิเมื่อไหร่ มนั
กพ็รอ้มทีจ่ะกลายเป็นฆาตกรมาเอาชวีติคณุไดท้กุเมื่อ 



   ๑๑ 

 
 ผูจ้ดัทาํ: ทมีเดก็ชา่งคยุ (ภาสกร ศรสีวุรรณ) 
 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยจ์นัทกานต ์สถาพรจนา 
 สถาบนั: สาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
 

 ๒. ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการ 
 

     ๒.๑ จุดเด่น 
     (๑) เขา้ใจหยบิเหตุการณ์ทีอ่ยูใ่นกระแสมาทาํใหเ้กดิความสนใจแก่ผูฟ้งั เขา้ใจนําคลปิ
เสยีงผูร้ายงานขา่วมาดงึความสนใจของคน 
    (๒) นําเสนอเนื้อเรือ่งไดก้ลมกลนื มสีสีนัความเป็นวทิยกุระจายเสยีงไดใ้นระดบัหนึ่ง 
   (๓) สะทอ้นปญัหา สง่ทา้ยดว้ยขอ้เทจ็จรงิ 
 

     ๒.๒ จุดทีค่วรปรบัปรงุ 
   (๑) ไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูฟ้งัว่าแหล่งขา่วใหส้มัภาษณ์ดว้ยความเตม็ใจ 
    (๒) เมือ่ดงึความสนใจดว้ยดาราอยา่ง Michael Jackson แลว้ ตอ้งแม่นทีจ่ะผกูใหเ้ป็น
เรือ่งเดยีวกนัจนจบใหไ้ด ้ไมใ่ช ่‘คนละเรือ่งเดยีวกนั’ ไมเ่ชน่นัน้จะกลายเป็น ‘ผดิฝาผดิตวั’  
   (๓) ผู้ให้สมัภาษณ์ที่เป็นผู้ใช้แรงงานควรเป็นคนให้ความเห็นที่มพีลังและฉะฉาน
มากกว่านี้ เพือ่ชีใ้หเ้หน็อนัตรายจรงิ ๆ   
  (๔) ทางเลอืกในการเปิดเรื่อง ถา้ไม่ใช่ Michael Jackson อาจเสนอปญัหาดว้ยเภสชั
กร 
  (๕) การนําเสนอว่าตวัเลขมากขึน้หรอืสูงขึน้ ไม่เพยีงพอ ยงัไม่เหน็ภาพ จําเป็นต้อง
แสดงใหเ้หน็เป็นรปูธรรมมากกว่านี้ เชน่ เพิม่ขีน้ถงึรอ้ยละ ๒๐ จากปีกอ่นหน้า 
  (๖) ควรปรบัปรุงการเชื่อมบท แทนทีผู่ด้ําเนินรายการจะบอกว่า เล่าว่า แล้วตดัเขา้
เสียงพูด ผู้ดําเนินรายการก็จะเชื่อมให้ก่อน เช่น นายแพทย์ดนัย อดุลยศกัดิ ์กุมารแพทย์ประจํา
โรงพยาบาลหวัหนิอนิเตอร์เนชัน่แนล กล่าวว่า ประชาชนมกีารใชย้าแกป้วดเป็นจํานวนมาก ซึ่งส่วน
ใหญ่แลว้ บางครัง้กไ็มจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งใชด้ว้ยซํ้าไป (แลว้ตดัเขา้เสยีงสมัภาษณ์) “...”  
 

‘วกิฤตศาสนทายาท จุดเปลีย่นของสงัคมไทย’  
สารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีงชมเชย รางวลัสายฟ้าน้อย 
 

 ๑. บทวิทย ุ
  

๕ นาท ี
เทคนิค เสยีงระฆงั (๕ วนิาท)ี 
เทคนิค เสยีงพระสวด (๕ วนิาท)ี 
ผูป้ระกาศ เสยีงสวดมนต์ทําวตัรเชา้เช่นนี้ไดห้่างหายไปจากชาวบ้านย่านวดัช่างทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ มาหลายปี เพราะหลังจากที่เจ้าอาวาสได้มรณะภาพ 



   ๑๒ 

บรรดาพระลูกวดัก็ลาสกิขาบทออกไป จนเหลือพระอยู่ประจําวดัพยีงรูป
เดยีว ซึ่งทําหน้าทีเ่ป็นเจ้าอาวาสปจัจุบนั สถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกดิทีว่ดั
แห่งนี้เพยีงแห่งเดยีว จากขอ้มูลการสํารวจของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหง่ชาต ิเมือ่เดอืนมนีาคมทีผ่า่นมา พบว่า จากจาํนวนวดัทัง้หมด ๓๓,๙๐๒ 
แห่ง ทัว่ประเทศ มวีดัร้างถงึ ๖,๐๐๐ แห่ง ในขณะที่จงัหวดัเชยีงใหม่มวีดั
ทัง้หมด ๑,๒๖๑ แห่ง มวีดัรา้งอยู่ ๔๐ กว่าแห่ง และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ 
เพราะมวีดัทีม่พีระจาํพรรษาอยูเ่พยีงรปูเดยีวกว่า ๓๐๐ แหง่ เกดิอะไรขึน้กบั
สงัคมไทยทีม่พีระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาต ิแต่กลบัมจีาํนวนผูบ้วช
ใหม่ลดน้อยลง นายจรติ กติตศิร ีผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเป็นเพราะนโยบายด้านการศึกษาของชาติที่
เปลีย่นไป 

จรติ กติตศิร ี เดมิเนี่ยชาวชนบททัว่ไปกจ็ะเรยีนกนัแค่ปอสีห่รอืปอหก พอจบปอหกแล้ว
เนี่ยกไ็ด้เรยีนต่อบ้าง ไม่ได้เรยีนต่อบ้าง ตอนหลงัเนี่ยรฐับาลมนีโยบายให้
คนไทยไดเ้รยีนฟร ี๑๕ ปี ตัง้แต่อนุบาลยนัมอสาม อนันี้กเ็ป็นปญัหาทีท่าํให้
พระ เณรลดลงเพราะว่านกัเรยีนทีจ่บประถมศกึษาปีที ่๖ กก็ะเกณฑท์ีจ่ะเขา้
เรยีนต่อชัน้มอหนึ่งต่อมอสามทาํใหเ้ยาวชนทีไ่ปเป็นเดก็วดั ไปบวช ไปอะไร
กม็น้ีอยลง (๓๐ วนิาท)ี 

ผูป้ระกาศ ขณะที่พระประสทิธิ ์ประสทิธิโ์ธ รกัษาการเจ้าอาวาสวดัช่างทอง จงัหวดั
เชยีงใหม ่มคีวามเหน็ว่ามาจากสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

พระประสทิธิ ์ประสทิธิโ์ธ แต่ปจัจุบนันี้อะไรกม็ขี ึน้มา พอเราอายุเยอะแล้ว เป็นหนุ่มแล้ว เคยเขา้ไป
เทีย่วโรงละคร โรงหนงั เคยกนิอยา่งสะดวกสบาย เคยนอนอยู่สุขสบาย เคย
เทีย่วผูห้ญงิเคยเทีย่วในเทค ในบาร ์กนิเหลา้ สบูบุหรี ่พอจะเขา้มาบวชนี่ ก็
ไม่อยู่ล่ะ มนัคุน้เคยกบัแบบนัน้ แต่ก่อนเราเขา้มาอยู่ตัง้แต่เด็ก เราไม่รูเ้ลย 
โลกกว้างมนัเป็นยงัไง เราไม่รู ้พอเขา้มาอยู่นี่ อยู่ได้นาน เพราะฉะนัน้คน
ปจัจุบนักอ็ยูไ่ดไ้มน่าน เพราะมสีิง่ล่อตาล่อใจ‛ (๒๙ วนิาท)ี 

ผูป้ระกาศ สงัคมไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อมวีดัแต่ไม่มพีระอยู่ประจําวดั ป้าถาวร แก้ว
สดุใจ ชาวบา้นในชมุชนยา่นวดัชา่งทองเล่าใหฟ้งัว่า 

ถาวร แกว้สดุใจ ป้ากร็ูส้กึว่าใจหายนะและกจ็ะไปทาํบุญทีว่ดักล็าํบาก เพราะตอ้งไปทาํบุญวดั
ทีม่พีระอยู ่เวลามกีารมงีานกต็อ้งไปนิมนต์พระมา ซึง่บางครัง้เราตอ้งใชค้น
เฒา่คนแกท่าํ (๑๕ วนิาท)ี 

ผูป้ระกาศ ผลทีเ่กดิขึน้กบัสงัคมโดยรวมนัน้ นายจรติ กติตศิร ีผูอ้ํานวยการสาํนักงาน
พระพทุธศาสนาจงัหวดัเชยีงใหมไ่ดก้ล่าวว่า 

จรติ กติตศิร ี ที่น่าเป็นกงัวลก็คอืวดัที่มพีระเณรอยู่อาศยัเพยีงรูปเดียว อนันี้มถีึง ๓๐๐ 
กว่าวดั อนันี้คอืประเด็นทีเ่ราต้องเป็นห่วง ห่วงในเรื่องศาสนทายาท คาํว่า
พระพุทธศาสนาจะประกอบไปดว้ยศาสนธรรมอนัหมายถงึหลกัธรรมคําสัง่
สอนของพระพุทธเจ้า ศาสนวตัถุคอืวดัวาอาราม ศาสนพธิกี็คอืการกราบ
ไหว้บูชา ศาสนทายาทคือพระสงฆ์ สามเณร อนันี้องค์ประกอบทีป่ระกอบ



   ๑๓ 

กนัขึน้เป็นพระพทุธศาสนา (๒๘ วนิาท)ี 
ผูป้ระกาศ แลว้สงัคมไทยจะเป็นอยา่งไร เมือ่จํานวนพระสงฆม์แีนวโน้มทีจ่ะลดลงเรื่อย 

ๆ ดร. พสิทิธิ ์โคตรสโุพธิ ์นกัปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้
ใหค้วามเหน็ว่า  
 

ดร. พสิทิธิ ์โคตรสโุพธิ ์ การแกไ้ขนี่นะครบั ผมว่าน่าจะดูสกัสองระดบั ในระดบัชาวบ้านใชว้ธิแีกไ้ข
โดยพยายามหาคนในทอ้งถิน่ทีค่ดิว่าน่าจะเป็นหลกัใหเ้ขาได ้แล้วกไ็ม่ห่วง
กงัวลเรื่องของการทํามาหากนิประกอบอาชีพ และก็มจีิตใจฝกัใฝ่ในทาง
ศาสนา ชวนใหเ้ขามาบวชทางด้านศาสนาใหก้บัชุมชนนะครบั นี่เป็นวธิแีก้
แบบชาวบา้น ถา้บวชไดอ้ยูไ่ดน้ะวดักจ็ะไม่รา้งต่อ การแกป้ญัหาในระดบัสงู
ขอมอบใหเ้ป็นภาระของคณะสงฆ์ นโยบายทางคณะสงฆ์กค็งจะต้องมกีาร
เกลีย่พระทีอ่ยูใ่นวดัใหญ่ ๆ สง่ออกไปปฏบิตัศิาสนกจิในชมุชน (๓๘ วนิาท)ี 

ผูป้ระกาศ การแก้ปญัหาวดัรางพระนัน้เป็นปญัหาใหญ่ระดบัประเทศ ที่องค์กรสงฆ์
จะตอ้งเขา้มาดแูล แต่สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุสาํหรบัชาวพทุธนัน้ วดัรา้งวดัทางวตัถุ
ไมเ่ป็นไร แต่วดัในใจของทา่นอยา่รา้งกแ็ลว้กนั 

SFX เสยีงระฆงั (๕ วนิาท)ี 
 

 ผูจ้ดัทาํ: ทมี ลูกชา้งเชงิดอย (จกัรกฤษณ์ ยาวลิะ กรองทอง คนเทีย่ง วรรณกนก สุพันธ์ ปิยา
กร จนัทรเ์ทพ สจัจวชัร ดวงเมอืง) 
 อาจารยท์ีป่รกึษา: ผศ. นาฏยา ตนานนท ์
 สถาบนั: คณะการสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 

 ๒. ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการ 
 

     ๒.๑ จุดเด่น 
   (๑) ผลติรายการชวนฟงั นิ่มนวล ไมก่ระตุก 
   (๒) น้ําเสยีงและความเหน็ของพระผูใ้หส้มัภาษณ์ใหค้วามรูส้กึ ทาํใหเ้รือ่งมชีวีติชวีา 
   (๓) บทวทิยฯุ มกีารคน้ควา้ขอ้มลูเรือ่งวดั เรือ่งพระ 
  (๔) ตดัต่อได้ด ีทัง้คลปิเสยีงผูใ้หส้มัภาษณ์และเสยีงผูบ้รรยาย มกีารสรุปก่อนปล่อย
เสยีงสมัภาษณ์  
  (๕) เดนิเรือ่งไดก้ระชบั สรปุของแต่ละคนชีช้ดั  
  (๖) น้ําเสยีงของผูด้าํเนินรายการโดดเด่น น่าฟงั เมือ่เทยีบกับ้ชิน้อืน่ ๆ  
  (๗) มเีทคนิคการตัง้คาํถามใหแ้ต่ละปมเชือ่มโยงกนั 
 

     ๒.๒ จุดทีค่วรปรบัปรงุ 
   (๑) ไมค่วรใชค้าํซํ้าบ่อย ๆ  
          (๒) เสียงให้สมัภาษณ์ของคุณป้า ถ้ายาวอีกสกัหน่อยจะได้น้ําหนักว่า เดือดร้อน
อยา่งไร หรอือกีทางเลอืกหนึ่ง คอืการเพิม่คนใหส้มัภาษณ์ 



   ๑๔ 

   (๓) เสยีงผูอ้าํนวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนา จงัหวดัเชยีงใหม่ สามารถใชเ้นื้อหา
ใสเ่ขา้ไปในบทไดม้ากกว่านี้ เพือ่ใหม้น้ํีาหนกัมากขึน้ 
  (๔) ข้อที่ทําให้เรื่องดูด้อยลงไปความเห็นของผู้ดําเนินรายการในตอนท้าย ที่
เหมอืนกบัไปสอนผูฟ้งั ซึ่งผูผ้ลติรายการอาจคดิว่าเป็นถ้อยคาํโดนใจ แต่ไม่ใช่ในสารคดเีชงิขา่ว ซึง่ไม่
ควรทาํ  
 

‘นกัเรยีนอารมณ์’  
สารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีงชมเชย รางวลัสายฟ้าน้อย 
 

๑. บทวิทย ุ  

๕ นาท ี
SFX เหตุการณ์นกัเรยีนอาชวีะทะเลาะววิาทกนั 
บทบรรยาย การทะเลาะววิาทของนักเรียนอาชวีะ ไม่ใช่เรื่องทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้แรก แต่พฤตกิรรมของนักเรยีนอารมณ์เหล่านี้ กลายเป็นปญัหาเรือ้รงั ทีไ่ด้

สรา้งความเสยีหายแกช่วีติและทรพัยส์นินบัครัง้ไมถ่ว้น 
จากการสาํรวจของศนูยว์ทิยุ ๑๙๑ รบัแจง้เหตุนักเรยีนอาชวีะทุกสงักดั ก่อเหตุทะเลาะววิาทสงูขึน้กว่าเท่าตวั ล่าสุด มกีารรบัแจง้เหตุตกีนัถงึ 
๑,๐๑๐ ครัง้ จนเป็นทีต่ัง้คาํถามว่าเหตุใดปญัหาเหล่านี้ ยงัคงหยัง่รากฝงัลกึอยูใ่นสงัคมไทยมายาวนาน  
ปญัหานักเรยีนตีกนัถูกตอกยํ้าอกีครัง้จากกรณีการบุกยงิอย่างอุกอาจที่ป้ายรถเมล์ เป็นเหตุใหน้ักเรยีนอุเทนถวายต้องเสยีชวีติลง และ
เหตุการณ์ยกพวกตกีนัหน้าหา้งมาบุญครองจนสรา้งความตื่นตระหนกแกผู่ท้ีพ่บเหน็ ซึง่ผูเ้สยีหายทีอ่ยูใ่นเหตุการณ์ดงักล่าวเล่าว่า 

Vox Pop  
ผูเ้สยีหายจาก 
เหตุการณ์  
(ลุงล ีพอ่คา้) 

รบี กลวัของหกกระจดักระจายเลย บางคนกช็่วยเกบ็ ๆ มนักลวั ใครกก็ลวักนัทัง้นัน้แหละ มนัตกีนัไม่กลวัคนอื่นโดนลูกหลงเลย คนแถวนี้ก็
หวาดกลวักนัทัง้นัน้แหละ ขนาดผูห้มวดนี่เคา้หา้มยงัไมฟ่งัเลย เล่นกนัเฉยเลย 

(ประชาชน) คนทีเ่ขาไมรู่เ้รือ่ง มนัจะโดนลกูหลงไปดว้ย ถามว่าเขาตกีนัดว้ยเหตุผลใดเรากไ็มรู่ ้แลว้กพ็อตกีนั คนทีโ่ดนลกูหลงใครจะรบัผดิชอบ ถามว่าคน
ทีเ่จบ็ทีต่ายกเ็ป็นคนทีโ่ดนลกูหลงทัง้นัน้ 

ผูบ้รรยาย ปจัจุบนัปญัหานี้ ยิง่ทวคีวามรุนแรงขึน้ ล่าสุดเด็กหนุ่มเทคโนปทุมวนัถูกยงิเสยีชวีติต่อหน้าแม่ โดยไม่มโีอกาสเอ่ยปากรอ้งขอชวีติแมแ้ต่คํา
เดยีว  ไดแ้ต่ทิง้คราบน้ําตาไวใ้หก้บันางลาํปาง หงษ์สม ผูเ้ป็นแมท่ีย่งัคงจาํภาพเหตุการณ์นัน้ไดอ้ยา่งตดิตา 

ลําปาง หงษ์
สม 

ป้าขายของหา่งจากรา้นประมาณ ๕๐ เมตร ทีน่ี้ ในตอนเชา้ลกูชายเขาจะตอ้งเดนิมาทีร่า้น มาเอาสตางคท์ีแ่มไ่ปโรงเรยีน วนันัน้กป็ระมาณแปด
โมงครึง่นี่แหละ ป้ากก็าํลงัขายของอยู ่เขากม็าหยบิไกก่บัขา้วเหนียวไปกนิ และกน็ัง่อา่นหนงัสอืพมิพ ์กนิไดแ้คค่าํสองคาํ กม็รีถมอเตอรไ์ซด์มา
จอด ป้ากน็ึกว่าเขามาซื้อของ พอหนัไปอกีทเีขากค็วกัปืนมายงิ ปงั ปงั ปงั ใส่ลูกเลย คอืเขากไ็ม่รูต้วัเหมอืนกนั นึกว่ามาซื้อของแม่ ตอนเหน็
เขาชกัปืนออกมา ป้ากถ็ามว่า ทาํอะไรกนั ทีน่ี้เขากไ็มพ่ดู มาไมถ่งึนาทหีรอก ลงจากรถมา มนักย็งิเลย ไมพ่ดู ไมเ่รยีกอะไรเลย กไ็ปเลย และก็
อยู่กนัแค่สองคนวนันัน้ บอยกค็งไม่รูต้วัหรอกว่าเขาจะมายงิ ช่วงเวลาไม่ถงึนาทมีนัเรว็มาก ป้ากต็กใจทาํอะไรไม่ถูก ป้ากว็ิง่ไปดูลูก ไม่ได้ดู
หรอกทะเบยีนรถ กม็องทีลู่ก ความเป็นแม่มนักต็้องห่วงลูกก่อน รบีพาไปหาหมอ คดิว่าเขาจะรอด ความจรงิเขาเสยีชวีติตัง้แต่โดนยงิแล้ว
แหละ กค็นเป็นแม่ ยงัไงกต็้องไปใหถ้งึหมอก่อน ทุกวนันี้แม่กย็งัทําใจไม่ได้เลย แม่มลีูกคนเดยีว ความหวงัอยู่ที่ เขา บอยเป็นเดก็ด ีทุกเชา้
จะตอ้งพาแมไ่ปตลาดซือ้ของ เสารอ์าทติยเ์ขากต็อ้งไปสง่ไก ่KFC ทีโ่ลตสั เป็นเดก็ขยนั เรือ่งผูห้ญงิกไ็มเ่คยพามาบา้นนะ แต่เป็นคนมเีพื่อนฝงู
เยอะ แมก่ไ็มอ่ยากปกัใจเชือ่ว่าเป็นเรือ่งของสถาบนั มนัจะเป็นเรือ่งสว่นตวัหรอืเรือ่งของสถาบนั ถา้จบัคนรา้ยไม่ไดม้นักบ็อกไม่ได ้ทุกวนันี้ยงั
จบัไมไ่ดเ้ลย เหมอืนลกูแมต่ายฟรนีัน่แหละ ภาวนาขอใหจ้บัได ้แม่จะถามเขาว่าทาํทาํไม แคน้อะไรกนันักหนา สัง่สอนเฉย ๆ กไ็ด ้ทาํไมตอ้ง
เอากนัถงึตาย คยุกนัดว้ยเหตุผลกไ็ด ้ทาํไมจะตอ้งตดัสนิกนัดว้ยชวีติ 



   ๑๕ 

ผูบ้รรยาย การปลกูฝงัของรุน่พีท่ีส่ง่ผลมายงัรุน่น้องใหม้อีคตทิีไ่มด่แีกส่ถาบนัคูอ่ร ิเป็นทีพ่ดูถงึกนัอยา่งมากว่า เป็นสาเหตุสาํคญัของปญัหานกัเลงวยัเยาว ์
ซึง่ นกัเรยีนโรงเรยีนอาชวีะกลุ่มหนึ่ง ออกมายอมรบัว่า หลายครัง้ทีถ่กูรุน่พีป่ลกูฝงัใหเ้กลยีดชงัสถาบนัคูอ่ร ิ

Vox Pop 
นร .  ก่ อ เหตุ
คนที ่๑ 

กค็อืถ้าเพื่อนผมโดนตมีาก็ต้องไปเอาคนืใหเ้พื่อน บางทเีราเหน็หน้ากร็ูว้่าใครเป็นใครไม่แน่ใจกด็นิไปเชค็ ความจรงิเรื่องของเรื่องมนัอยู่ที่
ศกัดิศ์ร ีบางทีพ่วกมนัมาหยามถงึหน้าโรงเรยีนผม ใครยอมอะนัน่แหละคอืเหตุผลของผม กร็ุน่พีเ่ขากบ็อกไวก้่อนอยู่แลว้ว่าอะไรเป็นอะไร เดก็
ไหนคอืศตัรทูีไ่หนคอืมติร สว่นใหญ่เรือ่งแบบนี้ไมค่อ่ยมมีติร มแีต่ศตัร ูทกุทีค่อืศตัรขูองเรา 

นร .  ก่ อ เหตุ
คนที ่๒ 

บางทีก่ไ็มเ่ขา้ใจเหมอืนกนัถา้ผมไม่ทาํเคา้ เขากม็าทาํผม พีจ่ะยอมใหค้นอื่นมาทาํก่อนหรอ เป็นเรากต็อ้งเอามนัก่อน  ใครมาทาํเราก่อน เราก็
ไมย่อมหรอก อยูเ่ฉย ๆ กต็ายครบั รุน่พีก่ม็สีว่น แต่ผมไมไ่ดพ้ึง่เขามาก ผมตอ้งโดนกอ่นถงึไปพึง่ถา้ไมโ่ดนกไ็มไ่ป 

นร .  ก่ อ เหตุ
คนที ่๓ 

ความจรงิตวัผมกไ็มม่อีะไรหรอกครบั คอืถา้รุน่พีไ่ป ผมกต็อ้งไป ใจรุน่พีรุ่น่น้องมนัตอ้งถงึกนั 

ผูบ้รรยาย การสลายปมความขดัแยง้ระหว่างสถาบนัเป็นสิง่ทีห่ลายฝา่ยกาํลงัหาทางออก และถงึแมว้่าทีผ่่านมาจะยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได ้แต่พลเอก 
เอกชยั ศรวีลิาศ ผูอ้าํนวยการสาํนกัสนัตวิธิ ีกย็งัคดิว่าปญัหานี้ยงัพอมทีางแกไ้ข 

พล.อ. เอกชยั 
ศรวีลิาศ 

ต้องมองว่าปญัหาตรงนี้มนัเป็นปลายเหตุแล้วไม่ใช่ต้นเหตุ เพราะว่าเนื่องจากเขาถูกปลูกฝงัมา เราจะเหน็ว่าระบบกล่อมเกลาของเขาใน
สถานศกึษาโดยรุน่พี ่จะใหน้ึกถงึแต่ความเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั ตอ้งมคีวามรนุแรงของสถาบนัเขา้มาเกีย่วขอ้ง ในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ 
แลว้เจอทีไ่หนไมรู่จ้กักนักส็ามารถทาํลายลา้งกนัไดน้ี่คอืจุดเสยี แต่ถา้มองกลบักนันกัศกึษาเหล่านี้ เขามจีุดดมีคีุณค่าของเขา ถา้เผื่อเรานําจุดดี
และดงึคณุคา่ของเขามาชว่ยพฒันา เชน่ นกัศกึษามาประกวดสรา้งสิง่ทีส่รา้งสรรค ์เราตอ้งเปลีย่นการมองทีป่ญัหามามองคุณค่าของเขา แลว้
พยายามสรา้งคณุคา่ มนัจะไปลบปญัหาเขาเอง ต่อไปในอนาคตเขาอาจจะแขง่ขนัในแงท่ีว่่าสรา้งสิง่แปลกใหม่ทีน่่าภาคภูมใิจมากกว่าการทีไ่ป
ตใีครกไ็ด ้มนัอาจจะเป็นเพราะว่าคอืในสงัคมไทย เรารบัเรือ่งต่าง ๆ มาจากสื่อไดไ้ดอ้ย่างรวดเรว็มาก มนัเป็นการขยายบาดแผลจากเรื่องเลก็
กลายเป็นเรือ่งใหญ่ ยกตวัอยา่งงา่ย ๆ ทีว่ยัรุน่เอาหนิมาปารถ 
 

สือ่นําเสนอเรือ่งนี้มากจนมาระบาดไปทัว่ กลายเป็นว่าเดก็อยากดงัโดยการสรา้งขา่วรา้ยๆแลว้มนัดงังา่ย ที่ เขาบอกขา่วรา้ยไม่เสยีสตางค ์แต่
ขา่วดกีลบัเสยีสตางค์ แนวทางแกไ้ขต้องแกร้ะยะยาวแกร้ะยะสัน้ไม่ได้ ขณะนี้เราขาดระบบกล่อมเกลาในสงัคม แต่ก่อนพ่อแม่เป็นคนสอน 
โรงเรยีนเป็นคนสอน แต่เดีย๋วนี้โรงเรยีนไมส่อน พอ่แมย่งัไมม่เีวลาสอนอกี แลว้จะใหเ้คา้ไดศ้กึษาจากตรงไหน เพราะฉะนัน้สิง่ตรงนี้สาํคัญมาก 
ว่าเขาจะดูจากสื่อ สื่อกส็อนในสิง่ทีไ่ม่ดใีหแ้ก่เขา เราตอ้งไปสรา้งทีร่ากฐาน กลบัไปสู่พื้นฐานเดมิ ปจัจุบนัการแข่งขมัมนัเยอะ เด็กนักเรยีน
เครยีดตัง้แต่เดก็ๆ เลย แมก่ป็ลกูฝงัอยากใหล้กูชนะคนโน้น คนนี้ เพือ่ใหเ้ขา้มหาวทิยาลยัได ้เดก็ไม่มพีืน้ทีใ่นการระบาย ทาํใหเ้ดก็เครยีดและ
แสดงออกทางความรุนแรง เพราะฉะนัน้เราควรให้เด็กได้ทํากจิกรรม เช่นในต่างประเทศเขาให้เรียนแค่ครึ่งวันที่เหลือให้ทํากิจกรรมที่
สรา้งสรรคใ์นดรงเรยีนนัน่แหละใชเ้วลาตรงนัน้ครึง่วนั ไมใ่ชค่รํ่าเครง่กนัทัง้วนัทัง้คนื กลบัมาแลว้ไม่รูจ้ะระบายยงัไงกต็กีนั ระบบกล่อมเกลาใน
สงัคมไมว่่าจะเป็นพอ่แม ่ครอูาจารยแ์ละสือ่ตอ้งชว่ยกนั 

ผูบ้รรยาย ภาครฐั เป็นอกีหน่วยงานหนึ่งทีพ่ยายามยื่นมอืเขา้มาแกไ้ขปญัหา ซึง่กระทรวงศกึษาธกิารกไ็ด ้ออกนโยบายและมาตรการป้องกนันักเรยีนตี
กนั เพือ่ใหส้ถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งถอืปฏบิตั ิ๑๐ ขอ้ และสง่เสรมิกจิกรรมต่าง ๆ เพือ่ใหเ้ดก็มพีืน้ทีใ่นการแสดงออกทีส่รา้งสรรค ์

บัณฑิตย์ ศรี
พทุธางกรู 
เลขาธกิาร 
คณะกรรมการ
ส่ ง เ ส ริ ม
ก า ร ศึ ก ษ า
เอกชน (กช.) 

เป็นมาตรการณ์เชงินโยบายทีใ่หส้ถานศกึษาและหน่วงานทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ นําไปแกไ้ขปญัหานกัเรยีนทะเลาะววิาทและกป็ญัหาพฤตกิรรมอื่น 
ๆ และเป็นการขอความอนุเคราะหจ์ากเจา้หน้าทีต่าํรวจใหด้าํเนินการดว้ย 
 
ปกตแินวทางในการป้องกนัอืน่ๆ โอเคมนัดอียูแ่ลว้แหละแต่ในเรือ่งของมนัมเีหตุอืน่ หรอืว่าปจัจยัอืน่ทีม่นัเป็นตวัแทรกซอ้นเขา้มาเนี่ยมนัทาํให้
เกดิปญัหา ที่เรากงัวลกนั เมื่อมนัมเีหตุปจัจัยอื่นๆเขา้มา เช่นปญัหาสิง่แวดล้อม เรื่องของรถติดบางครัง้เขาคงไม่ได้ตัง้ใจทะเลาะวิวาท 
เพราะว่าเดก็วยันี้มนัยัว่ยกุนัไดค้อ่นขา้งงา่ยมาก เพราะฉะนัน้วธิกีารกจ็ะใหไ้ปแกต้รงสถานศกึษาเนี่ยจดักจิกรรมในเชงิสรา้งสรรค ์ให้นักเรยีน
ไดม้โีอกาสแสดงออก ปกตกิสถานศกึษาหรอืกรมเจา้สงักดัต่างๆ กพ็ยายามทาํเตม้ทีอ่ยู่แลว้ แต่จะมนีักเรยีนไม่กีแ่ห่งทีจ่ะมเีหตุค่อนขา้งบ่อย 
แลว้ในโรงเรยีนนัน้กจ็ะมหีวัโจกไมเ่กนิสบิเปอรเ์ซนตท์ีก่อ่ปญัหา สว่นอืน่ ๆเขากด็ ีและมาตรการณ์นี้โดยสถติกิพ็บว่าช่วยใหก้ารทะเลาะววิาท



   ๑๖ 

ของเด็กนักเรยีนลดลง อย่างทีเ่รยีกไดว้่าไดผ้ลอย่างน่พอใจ แต่บางครัง้เหตุมนัอาจไม่ไดม้าจากสถาบนัคู่อร ิแต่อาจมาจ ากกลุ่มวยัรุ่นทีส่รา้ง
สถานการณ์ยัว่ยุ ให ้๒ สถาบนัคู่อรติกีนักไ็ด ้เพราะว่าเมื่อเกดิเหตุหลายครัง้กลบัพบว่าผูก้่อเหตุไม่ไดอ้ยู่ในสถาบนันัน้ๆหรอืถูกไล่ออกแต่ยงั
คดิว่าตนเองเป็นนกัเรยีนหรอืศษิยโ์รงเรยีนนัน้อยู่ 
 

ซึง่มาตรการณืนี้กไ็ด้จดักจิกรรมในแต่ละกลุ่ม เช่นกลุ่มจตุจกัร อนุเสาวรยี์ชยัสมรภูม ิจดัอบรมในเรื่องกจิกรรมผูนํ้าเยาวชน คนดศีรอีาชวีะ 
อบรมในเรือ่งของกฬีา อะไรต่างๆเพื่อเป็นหนทางใหเ้ดก็ทาํกจิกรรมในเชสิรา้งสรรคแ์ละไม่มเีวลาจะไปก่อเหตุทะเลาะววิาท แต่กม็เีหมอืนกนั
พวกนักเรยีนทีไ่ม่เอาอะไรเลย จะไม่สนใจกจิกรรม ถงึแมโ้รงเรยีนจะจดัใหก้ต็าม เพราะฉะนัน้ต้องเสรมิในเรื่องคุณธรรมจรยิธรรมต่างๆใน
กจิกรรม บางโรงเรยีนกนํ็ากจิกรรมนอกสถานทีม่าใช ้เชน่การออกไปชว่ยเหลอืสงัคม 
 

สิง่สาํคญันกัเรยีนตอ้งตระหนกัถงึหน้าทีข่องตวัเองทีต่อ้งเรยีนหนงัสอื ตอ้งยบัยัง้ชัง่ใจอยา่ไปทาํเรื่องทีไ่ม่ถูกไม่ควร แต่การตระหนักเชื่อว่าตอ้ง
ไดร้บัการปลกูฝงัจากผูใ้หญ่ทีเ่หน็ความสาํคญัของเดก็และเยาวชนเชน่การทาํตวัเป็นแบบอยา่งทีด่ ี

ผูบ้รรยาย ถงึวนันี้ จะมหีลายหน่วยงานทีเ่ลง็เหน็ความสาํคญั และปญัหา การทะเลาะววิาทของนกัเรยีนอาชวีะ และพยายามหาแนวทางแกไ้ขเพื่อละลาย
พฤตกิรรมทีส่รา้งความเดอืดรอ้นทัง้กบัตวัเอง ครอบครวัและสงัคม แมว้่าวนันี้ แนวทางการแกไ้ขปญัหาจะยงัไมไ่ดผ้ลทีเ่ป็นรปูธรรมนัก แต่เชื่อ
ว่าหากสงัคมยงัคงไมเ่พกิเฉยต่อปญัหานี้ นกัเรยีนอารมณ์ น่าจะหมดไปจากสงัคมไทย 

 

 ผูจ้ดัทาํ: ทมี WAV (รววีรรณ สมรภมู ิขวญัฤทยั วงศเ์รอืน นิชนนัท ์กะการด)ี 
 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 
 สถาบนั: คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 

 ๒. ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการ 
 

     ๒.๑ จุดเด่น 
   (๑) เสยีงประกอบนําเรือ่งตื่นเตน้ เป็นตวัอยา่งทีด่ขีองการเปิดเรือ่งใหน่้าสนใจ 
   (๒) อารมณ์การใหส้มัภาษณ์ของผูเ้ป็นแมส่ามารถถ่ายทอดความรูส้กึไปยงัผูฟ้งัไดด้ ี
  (๓) มน้ํีาหนกัและชวีติชวีาจากการไดต้วัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงมาใหส้มัภาษณ์ 
 
     ๒.๒ จุดทีค่วรปรบัปรงุ 
  (๑) ควรระมดัระวงัการใชภ้าษาไทย โดยเฉพาะคาํควบกลํ้า 
  (๒) ควรตดัคาํพดูทีไ่มส่ภุาพออกไป เพราะไมใ่ชล่ะคอน 
  (๓) ตัดต่อกระโดดถึง ๕ จุด ควรระมดัระวังเรื่องความพิถีพิถัน ทัง้ ๆ ที่วัตถุดิบ
คอ่นขา้งด ีแต่มกีารตดัต่อกระโดดไปกระโดดมา  
   (๔) เพลงคลอเสยีงดงัเกนิไป และไม่จําเป็น แทนทีจ่ะเสรมิคุณค่าของเรื่อง กลบัมา
เป็นอปุสรรคในการฟงัเสยีเอง 
   (๕) การแนะนําผูเ้กีย่วขอ้ง แนะนําแม่ไดด้ ีแต่มาถงึผูรู้้ ไม่ว่าจากศนูยส์นัตวิธิ ีไม่บอก
ว่ามาจากสถาบนัพระปกเกลา้ ไมบ่อกว่าทาํไมตอ้งเป็นคนนี้ ขณะทีอ่กีเสยีงกไ็มไ่ดบ้อกว่าเป็นใคร ทัง้ ๆ 
ทีม่อีาํนาจสงูในการบรหิารจดัอาชวีะทัว่ประเทศ 
  (๖) ใหส้สีนัของ Vox Pop มากกว่าสาระหลกั 

 

ภาพรวมของผลงานสารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีง ปี ๒๕๕๒ 
 



   ๑๗ 

 ๑. การตัง้ชือ่เรือ่ง ยาวเกนิกว่าจะเป็นชือ่เรือ่ง ไมก่ระชบั ฟุม่เฟือย บางเรือ่งไมส่อดคลอ้งกบ้นื้อ
หา เป็นภาษาทืค่อ่นขา้งเป็นนามธรรม ไมส่ือ่ความหมายการใชภ้าษา ไมต่รงกบัความหมาย ใชค้าํซํ้า ๆ  
 ๒. ความสมบรูณ์ในการเป็นสารคดเีชงิขา่ว โดยเฉพาะขอ้มลูไมค่รบถว้น  
 ๓. มบีางเรื่องทีค่น้ควา้ขอ้มูลไดน่้าสนใจ แต่ตปีระเดน็ไม่ออก ยงัไม่ตรงปญัหา การสมัภาษณ์
ไมต่รงตวั เวลาแตกประเดน็ไมเ่กาะอยูใ่นแกน่ของเรือ่ง ไมท่าํใหเ้รือ่งโดดเด่นขึน้มา เป็นการบอกเล่า ไม่
มปีระเดน็อะไรเป็นขอ้สรปุ 
 ๔. บางเรื่อง ยงันําเสนอเนื้อหาวกวน บทไม่กระชบั บทเยิน่เยอ้ สุดทา้ยกลบัมาใหม่ ยอ้นไป
ยอ้นมา   
 ๕. ควรระมดัระวงัการสือ่ความหมาย เชน่ พระราชดาํรสั กลายเป็นพระราชบญัญตั ิหรอืจ่านาย
สบิตาํรวจ กลายเป็นจ่าสบิตาํรวจตร ีหรอืใชค้าํซํ้า ๆ 
 ๖. การเชือ่มคลปิ เปะปะ ไมเ่ชือ่มโยง บางเรือ่งในตวัคลปิและบทขดัแยง้กนัเอง  
 ๗. ควรเขา้ใจธรรมชาตขิองวิทยุกระจายเสยีง ไม่จําเป็นต้องใหผู้้บรรยายบอกว่า นี่คอืเสยีง
ระฆงั หรอืนี่คอืเสยีงสวดมนต ์เพราะเสยีงประกอบทีนํ่าเสนอบอกตวัมนัเองอยูแ่ลว้ 
 ๘. บางเรือ่งนําเสนอไมร่อบดา้น ความไมค่รบถว้น ตก ๆ ไป 
 ๙. ดนตรปีระกอบ มหีลายชิน้ ทีไ่มเ่ขา้กบัเนื้อหาสาระของเรือ่ง   
 ๑๐. เสยีงผูด้ําเนินรายการมคีวามสาํคญัอย่างยิง่สาํหรบัวทิยุกระจายเสยีง มหีลายเรื่องทีเ่สยีง
ของผูด้ําเนินรายการมปีญัหาอย่างมาก เช่น เบา ขาดความมัน่ใจในการนําเสนอ ไม่ชดัถ้อยชดัคาํ ไป
จนถงึการใชภ้าษาอยา่งไมถ่กูตอ้ง โดยเฉพาะคาํควบกลํ้า 
 ๑๑. ความประณีตพถิพีถินัในการผลติ ถา้อาจารย์ทีป่รกึษามตีวัอย่างตัง้แต่ตน้ จะช่วยใหน้ิสติ
นกัศกึษาเขา้ใจ เชน่ ไมป่ล่อยใหเ้ทปว่าง (dead air) นานหลายวนิาท ีรวมทัง้คณุภาพเสยีง 
 ๑๒. การแนะนําบุคคลผูใ้หส้มัภาษณ์ในชิ้นงาน หาตวัอย่างทีด่ไีด้น้อย เหมอืนคุ้นเคยกบับท
วทิยโุทรทศัน์ทีข่ ึน้ดว้ยตวัอกัษร บ่อยครัง้ไม่แนะนําเลยว่าเป็นใคร แลว้คดิว่าคนฟงัเขา้ใจเอาเอง ทาํให้
เขา้ใจไดว้่าเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งนี้อยา่งไร คนทาํรายการตอ้งบอก   
 ๑๓. หนึ่งเสยีง ยงัไมถ่อืว่าเป็นวอกซพ์อ็พ ขณะทีบ่างเรือ่งใหช้ือ่ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นวอกซพ์อ็พ  
 ๑๔. แมม้ปีระเดน็หลากหลาย แต่การแตกและพฒันาประดน็ ยงัเป็นปญัหา 
 ๑๕. แมม้ปีระเดน็ล่อแหลมทางสงัคมมากขึน้ กลา้เล่นมากขึน้ แต่กใ็ชค้วามเหน็ส่วนตวั ซึง่ไม่
ควรใชใ้นการนําเสนอ 
 

ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการตดัสิน 
สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ฝึกปฏิบติั 

 
ในปีนี้มนีกัศกึษาสง่ผลงานสารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ เขา้ประกวดรวมทัง้สิน้ ๗๗ เรื่อง จาก ๑๔ 

สถาบนั  ซึง่ถอืว่า มากกว่าปีทีแ่ลว้ ทีม่จีํานวน ๖๓ เรื่อง.จาก ๑๓ สถาบนั  โดยมเีรื่องทีผ่่านเขา้รอบ
สุดทา้ย จํานวน ๑๑ เรื่อง มปีระเดน็ทีแ่ตกต่างหลากหลายและน่าสนใจ อย่างไรกต็าม ยงัมสี่วนทีต่้อง
ปรบัปรงุดว้ยเชน่เดยีวกนั 



   ๑๘ 

  ดงันัน้ คณะกรรมการตดัสนิ จงึมมีตทิีจ่ะใหม้รีางวลัดเีด่น โดยมเีงื่อนไขเป็นขอ้สงัเกตแนบ
ทา้ยเชน่เดยีวกบัรางวลัชมเชย  เพือ่เป็นกรณีศกึษาและเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุผลงานต่อไป   

 
สารคดเีชงิขา่ววทิยโุทรทศัน์ทีเ่ขา้รอบ  
 

สารคดีเชิงข่าว เร่ือง มหาวิทยาลยั 

๑. ต่างเชือ้ชาต ิไมต่่างการศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
๒. เหมอืงแรท่องคาํกบัการดาํรงชวีติของชาวบา้น มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
๓. กงัหนัแหง่สายน้ํา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
๔. เดก็เปา่แคนขอทาน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
๕. คา่นิยมของแพนดา้ กบั คุณคา่ของชา้งไทย มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
๖ ดนิแดนแหง่ "ศานตสิขุ" ทีช่ายขอบเมอืงหลวง มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
๗ กยศ.กองทุนเพื่อคนยากจน หรอื โอกาสของ

คนอยากจน 
มหาวทิยาลยัรงัสติ 

๘ การพฒันาบนน้ําตาชมุชน(สามยา่น)‛ จุฬาลงการณ์มหาวทิยาลยั 

๙ สงัฆทานคอื…? มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

๑๐ ความหวงัของชา้งไทย มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

๑๑ สารรกั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

 
"สงัฆทานคอื...?" 
สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ดเีดน่ รางวลัสายฟ้าน้อย 

   
เร่ืองย่อ 
 การทาํบุญมหีลายรปูแบบ  หนึ่งในนัน้ คอื การถวายสงัฆทาน  ซึง่พทุธศาสนิกชน ทีม่าทาํบุญ
ทีว่ดัมคีวามเหน็ตรงกนัว่าการถวายสงัฆทานเป็นการนําถงัเหลอืงมาถวายพระทีว่ดั สว่นใหญ่จะทาํเมือ่
ครบรอบวนัสาํคยัต่างๆ เชน่ วนัครบรอบวนัคลา้ยวนัเกดิ อทุศิสว่นกศุลใหก้บัผูล่่วงลบัไปแลว้ คนทีม่า
ทาํบุญทีว่ดัสว่นใหญ่เขา้ใจวา่การถวายสงัฆทานในปจัจบุนัว่าจะตอ้งเป็น ‚ถงัสเีหลอืง‛ ซึง่มาทีม่าจาก
รา้นคา้สงัฆภณัฑแ์ละตามหา้งรา้นต่างๆ จะจดัสนิคา้เป็นถงัไทยธรรมทีบ่รรจุสิง่ของเครือ่งใชนํ้ามาวาง
จาํหน่าย โดยมกีารใชบ้รรจุภณัฑส์เีหลอืงเพือ่ใหเ้ป็นทีต่ดิตาของผูซ้ือ้ และจะเรยีกถงัสเีหลอืงดงักล่าวจน
ตดิปากว่าเป็น ‚ถงัสงัฆทาน‛ ทีส่าํคญัพทุธศาสนิกชน นิยมซือ้ถงัสเีหลอืงดงักล่าวนํามาถวาบพระสงฆ ์
เพราะต่างเขา้ใจว่าเมือ่นึกถงึการถวายสงัฆทานจะตอ้งเป็นถงัสเีหลอืงเทา่นัน้ 
 

 ๑. บทโทรทศัน์ 
 

ภาพ เสียง 
Fade in VOX POP : 8 คน 



   ๑๙ 

-BS คนทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
-LS โบสถว์ดัสทุศัน์ 
-CU โคมแดง 
-LS หลงัคาโบสถม์ี
เมฆลอยผา่น 
-CU หน้า
พระพทุธรปู 
-CU กระดิง่วดั 
-WS ผูห้ญงิปกัธปู 
-CU มอืคนหยอดตู้
บรจิาค 
-LS คนเดนิลงจาก
โบสถ ์
 
-LS ตน้ไทรมี
แสงอาทติยล์อด
ผา่น 
-CU ถานพระพธุรปู 
 

1. ป้าอร: ‚กน็ึกถงึถงัสเีหลอืงไงคะ‛ 
2. แพร: ‚กน็ึกถงึถงัสเีหลอืงอะ่คะ‛ 
3. ป้าเพญ: ‚ถงัสเีหลอืง‛ 
4. พีช่ยั: ‚นึกถงึถงัสเีหลอืงครบั‛ 
5. ยายน้อม: ‚ถงัสเีหลอืงไงคะ่‛ 
6. ป้าแหวน: ‚กถ็งัสหีลอืงไงละคะ่‛ 
7. พีส่:ิ ‚ถงัสเีหลอืงคะ‛ 
8. กอลฟ์: ‚กน็ึกถงึถงัสเีหลอืงอะ่ครบั‛ 

 
บรรยาย 
              การทาํบุญของพทุธศาสนิกชนมหีลากหลายวธิ ี ทีน่ิยมกนัมากในหมู่
ชาวพทุธกค็อื 
               การถวาย ‚สงัฆทาน‛ มกัจะเลอืกทาํใรวนัสาํคยัต่างๆ เชน่ ทาํบุญวนั
คลา้ยวนัเกดิ ทาํบุญอทุศิสว่นกศุลใหก้บัผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้ 
               บา้งกส็ะเดาะเคราะหด์ว้ยความเชือ่วา่จะพน้จากเรือ่งรา้ยใหท้เุลาลง 
 
 
 
 
บรรยาย 
               หากพดูถงึการถวายสงัฆทาน พทุธศาสนิกชนมกัจะนึกถงึถงัสเีหลอืง
ทีบ่รรจุสนิคา้สาํเรจ็รปูต่างๆ ทีว่างจาํหน่าย 

ลกัษณะภาพ ค าพดู/ค าบรรยาย 
-ELS พระทติย์
กาํลงัตกดนิ 
-CU เทา้พระสงฆ์
เดนิบณิฑบาตร 
 
 
 
-WS พระอาจารย์
ปิยวฒัน์ 

อยูใ่นรา้นสงัฆภณัธ ์รา้นสะดวกซือ้ หรอืทีรู่จ้กั และเรยีกตดิปากกนัว่าถงั
สงัฆทาน จนทาํใหห้ลายๆคนคดิว่าการถวายสงัฆทานตอ้งเป็นถงัสเีหลอืงเทา่นัน้ 
ปญัหาทีต่ามมากค็อืของบางอยา่วทีบ่รรจุอยูใ่นถงัสเีหลอืง บา้งกเ็สือ่มสภาพไป
แลว้ บา้งกห็มดอาย ุหรอืของบางอยา่งพระสงฆก์ไ็มส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้
จรงิ 
 
พระอาจารยปิ์ยวฒัน์ : 
              ‚ความหมายของสงัฆทาน สงัฆะ แปลว่า หมูพ่ระสงฆ ์ ทาน แปลวา่ 
การให ้สงัฆทานคอืการนํามาใหต้่อหมูส่งฆ ์การใหต้่อหมูส่งฆน์ัน้ หมูส่งฆจ์าํแนก



   ๒๐ 

 
SUPER 

พระอาจารย์
ปิยวฒัน์ ปิยาจาโร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-WS พระอาจารย์
ปิยวฒัน์ 

SUPER 
พระอาจารย์

ปิยวฒัน์ ปิยาจาโร 
ลกัษณะภาพ 

 
-CU ถงัสงัฆทาน 
-LS หน้ารา้น
สงัฆภณัฑ ์
 
 
 
 
-WS เจา้ของรา้น
สงัฆภณัฑ ์
 
 
 

SUPER 
สานิต องิภทัรางกรู

(เอีย๋ว) 

ออกมาเป็นสีอ่ยา่งคอื ภกิษุสงฆ ์ภกิษุณีสงฆ ์อบุาสกสงฆ ์นี่คอืความหมายของ
สงัฆทานทีนํ่ามาใหต้่องพระสงฆต์รงนัน้ แลว้นําไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากทีส่ดุ 
คุม้คา่ทีส่ดุ นี่คอืการถวายสงัฆทาน การใหธ้รรมะเป็นทานกถ็อืว่าเป็นสงัฆทาน
เชน่กนั เชน่ เราเป็นพระสอนธรรมะใหก้บัชนหมูม่าก สอนธรรมะใหก้บัอบุาสก 
อบุาสกิา นัน้ กถ็อืว่าเป็นสงัฆทาน ทานไมใ่ชว่ตัถุเพยีงอยา่งเดยีว‛ 
 
 
บรรยาย : 
              เป้าหมายของการถวายสงัฆทานทีแ่ทจ้รงิ คอืการทาํบุญทีไ่มห่วงัผล 
              แต่ผูถ้วายสงัฆทานกลบัเชือ่ว่าจะไดผ้ลบุญ ทาํใหร้ํ่ารวย โชคด ีพน้
จากสิง่ทีโ่ชครา้ย 
 
พระอาจารยปิ์ยวฒัน์ : 
                ‛อนันี้คอืการถวายสงัฆทานทแีทจ้รงิ ไมไ่ดค้ดิทีจ่ะใหเ้พือ่หวงัผล 
หรอืทาํบุญเพิจ่ะไดร้วย ทาํบญุเพือ่จะไดโ้ชคด ีหรอืทาํบุญเพือ่จะไดฟ้้นสิง่ทีโ่ชค
รา้ยทีม่ารบกวนเรา จติทีค่ดิจะใหก้เ็บาสบาย อนันี้คอืผลทีไ่ดโ้ดยตรงจาก
สงัฆทาน ควรจะ 

ค าพดู/ค าบรรยาย 
ทราบกอ่นว่าทีแ่หง่นัน้เขาตอ้งการอไร เราตอ้งไปถามก่อนว่าเขาตอ้งการอะไร
มากน้อยแคไ่หนอนันัน้เป็นสิค่าํนงสิง่แรก สิง่ของทีม่าในสงัฆทานปจัจบุนั อาจจะ
มสีิง่ทีเ่ราเหน็อยูภ่ายนอก แต่เราไมไ่ดเ้หน็สิง่ทีแ่ทจ้รงิภายใน ทนีี้เราจะเอาใหดู้
กนัว่าสิง่ทีอ่ยูใ่นถงัเนี่ย สามารถใชไ้ดจ้รงิแคไ่หน และไดป้ระโยชน์แคไ่หน‛ 
บรรยาย : 
              ขา่วดา้นลบเกีย่วกบัสนิคา้ทีอ่ยู่ในถงัเหลอืงสรา้งผลกระทบใหก้บั
ผูข้ายอยูไ่มใ่ชน้่อย จาํเป็นตอ้งหาวธิแีกไ้ขปยัหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่เพิม่ความมัน่ใจ
ใหก้บัผูบ้รโิภค 
 
เจ้าของร้านสงัฆภณัฑ ์สานิต อิงภทัรางกรู (เอ๋ียว) 
               ‚สนิคา้ของเราจะลงวนัหมดอายเุรว็ทีส่ดุเป็นตวักาํหนดหน้ากล่อง 
บางครัง้มกีระทรวงพานิชยเ์ขา้มาตรวจมาแกะดสูนิคา้ ถงัสงัฆทานของทางรา้น
เป็นถงัทีส่ ัง่ซือ้มาแบบบรรจุเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และมกีารจรวจสอบจากกระทรวง
พานิชยแ์ละสคบ.อยูแ่ลว้ ลกูคา้ทีเ่ขา้มากจ็ะสงัเกตุตราและฉลากทีเ่ขยีนไว ้และ
ลกูคา้สามารถสัง่จดัสงัฆทานเองไดท้างเรากจ็ะจดัให ้ใครชอบอะไรซือ้มาเรากจ็ะ
หอ่ให ้สนิคา้ของเราไมเ่คยมสีนิคา้ทีเ่หลอืหมดอาย ุเพราะเราสัง่มาทลีะไมม่าก 
และจะขายหมดตลอด คนทีย่ดึตดิในรปูแบบของถงัสเีหลอืงเพราะเป็นสขีองพระ 
เพราะทกุ 
วดัเตม็ไปดว้ยถงัสหีลอืงหมดเลย เมือ่กอ่นถงัสงัฆทานจะบรรจุในถงัทบึแสง 



   ๒๑ 

 
 
 

INSERT 
-LS ชัน้สงัฆทาน
หน้ารา้งสงัฆภณัฑ ์
-CU สงัฆภณัฑส์วน
จติรลดา 
 
-CU ตรา สคป 

ปจัจบุนัทางรา้นเราไดม้กีารจดัรปูแบบใหมเ่พือ่ใหม้กีารตรวจสอบสนิคา้ภายในได้
งา่ยกว่าเดมิโดยทีไ่มต่อ้งแกะออกมา คอืบรรจุภณัฑโ์ปรงแสง‛ 
บรรยาย : 
                นบัเป็นแนวโนมทีด่ทีีผู่ผ้ลติหนัมาใหค้วามสาํคญักบัสนิคา้ทีใ่ช้
สาํหรบับรรจลุงในถงัเหลอืง และสามารถตรวจสอบ 
ไดด้ว้ยการเปลีย่นบรรจุภณัฑท์ีไ่มใ่ชบ่รรจุภณัฑส์ทีบึ 

ลกัษณะภาพ ค าพดู/ค าบรรยาย 
 
-WS ป้าส ุ
 

SUPER 
นางสธุรรม อศิร
เสนา ณ อยธุยา 

 
-LS 2Shot ป้าสุ
ประเคนถงัสงัฆทาน 
-LS ป้าสกุรวดน้ํา 
-MLS ป้าสเุดนิไป
หยอดตูบ้รจิาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-CU เทา้
พระพทุธรปู 

 
สมัภาษณ์ (ป้าส)ุ 
             ‚สงัฆทานคอืการทาํบุญทีไ่มห่วงัผลตอบแทนไมเ่จาะจง คอื เวลาเราจะ
ถวายสงัฆทานเราจะไปวดัไหนกไ็ด ้ถวานกบัพระรปูไหนกไ็ด ้ทาํแลว้เราจะไมเ่อา
กลบั สว่ใหญ่จะจดัเองหอ่เอง แต่ถา้ไมม่เีวลากไ็ปสัง่เขาหอ่ เวลาไปกบ็อกเขาว่า
จะเอาอะไรบา้ง สว่นใหญ่กว็นัเกดิ ปีใหม ่วนัเทศกาลของศาสนา ครบรอบวนัตาย
ของพอ่ของแมข่องญาตพิีน้่อง ประมาณเดอืนละครัง้ ป้าแทบจะไมเ่คยซือ้แบบ
สาํเรจ็รปูเลย ถา้เราซือ้ไปถวานแลว้พระไมใ่ชห้รอืไมม่คีณุภาพกไ็มม่ปีระโยชน์ 
เพราะทาํบุญเราตอ้งการม ีปิต ิคอืเรายนิด ีกเ็กดิบุญมากกว่า แลว้ยิง่ถา้ผูร้บัมปิีติ
ดว้ยเรากจ็ะไดบุ้ญไปดว้ย ปิตกิค็อืความสขุทัง้สองฝา่ย จรงิๆแลว้เวลาเราจะทาํ
เนี่ย เราตอ้งนึกถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิกบัผูท้ีจ่ะใชอ้ยูแ่ลว้ ถา้เราทาํแลว้ผูใ้ชไ้มย่นิดี
ทีจ่ะใชห้รอื รบัแลว้ไมย่นิด ีนัน่กไ็มเ่กดิประโยชน์ทัง้สองฝา่ย การทาํสงัฆทาน
เป็นความเชือ่ว่าเป็นการทาํบญุทีไ่ดอ้านิสงฆม์าก เรากค็วรทาํสิง่ทีด่ทีีส่ดุกอ่นที่
จะทาํเรากต็อ้งนึกถงึว่าประโยชน์ทีจ่ะเกดิกบัผูร้บัมมีากน้อยแคไ่หน ถา้พดูถงึ
ความเชือ่ทีม่ตี่อๆกนัมาเรือ่งถงัสเีหลอืง จรงิๆแลว้คนสมยักอ่น ไมไ่ดม้ถีงั
พลาสตกิแบบนี้ดว้ยซํ้า สมยักอ่นสว่นใหญ่จะจดัของใสต่ระกรา้ หรอืเครือ่งถกั
สานซะมากกว่า แต่เรามาคดิกนัเอาเองว่าจะตอ้งเป็นแบบนี้ ทัง้หมดคอืเรา
กาํหนดกนัเอาเอง ทีเ่ป็นถงัแบบในสมนันี้เนี่ย ยิง่ถวายเยอะ พระใชไ้มถ่งึก็
กลายเป็นของเหลอืทิง้ขวา้งไป และไมคุ่ม้คา่กบัเงนิอกีดว้ย‛ 
 
บรรยาย : 
การละทิง้ความไมรู่จ้กัพอ ละทิง้กเิลศ ลดละความตระหนี่ถีเ่หนี่ยว ฝึกตนเองให้
คดิดทีาํแต่ในสิง่ทีด่ ีนัน่กเ็ป็นบุญทีจ่ะไดร้บัอยา่งแทจ้รงิหรอืหากจะถวาย
สงัฆทานแกพ่ระสงฆ ์สิง่สาํคญัเหนือสิง่อืน่ใดทีพ่ทุธศาสนิกชนควรคาํนึงถงึคอืสิง่
ทีพ่ระสงฆจ์ะไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งแทจ้รงิ มากกว่าทีจ่ะมองเพยีงความสะดวกของ
ผูถ้วาย และเมือ่รูว้า่สงัฆทานไมใ่ชเ้พยีงถงัสเีหลอืงเพยีงอยา่งเดยีว เรากจ็ะ 



   ๒๒ 

-LS ถงัสงัฆภณัฑ ์
ลกัษณะภาพ ค าพดู/ค าบรรยาย 
 -LS พระอาทติยต์ก
ดนิ 

สามารถเลอืกสิง่ทีด่ ีใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิผูใ้หแ้ละผูร้บัมคีวามยนิด ีบุญทีเ่กดิขึน้ก็
จะมมีากขึน้ไปดว้ย ผลทีต่ามมาอกีคอืความสขุของทัง้สองฝา่ย 

 

ผูจ้ดัทํา: ทมี FRIENDSHIP (กจิจา จนัทรเ์วช, จตุพร ปานสุข, ธนบด ียศธสาร, สริลิกัษณ์ พรหมมา, 
 วไิลวรรณ อารญีาต)ิ 
 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยพ์รสรุยี ์วภิาศรนีิมติ 
 สถาบนั: คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

 

 ๒. ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการ 
     ๒.๑ จุดเด่น 
           (๑) เป็นเรือ่งทีต่ ัง้โจทยแ์ละเปิดประเดน็ไดด้ ีมมุมองลกึขึน้ โดยการนําถงัสเีหลอืง
นําไปสูข่อ้เทจ็จรงิและวถิคีวามเชือ่ในปจัจุบนั 
           (๒) ภาพสวยงาม ปราณีต 
           (๓) สมัภาษณ์ครบถว้น รอบดา้น 

 
     ๒.๒ จดุทีค่วรปรบัปรงุ 
          (๑) เรือ่งยดืเยือ้ ยาวเกนิไป 
          (๒) บอกแต่ชือ่พระ ไมร่ะบุแหล่งทีม่าว่าอยูว่ดัไหน ทาํใหค้นดสูงสยัว่าทาํไมตอ้ง
สมัภาษณ์พระรปูนี้ เป็นพระรปูอืน่ไดห้รอืไม ่หรอืทา่นเป็นพระทีอ่ยูว่ดัทีม่คีนมาถวายสงัฆทานมาก 
รวมถงึการสมัภาษณ์ประชาชนทีม่าวดั กบ็อกแต่ชือ่ไมร่ะบุว่าเป็นใครมาจากไหน 

 
"ต่างเชือ้ชาต ิไมต่่างการศกึษา" 
สารคดเีชงิขา่ววทิยโุทรทศัน์ชมเชย รางวลัสายฟ้าน้อย 

 

เร่ืองย่อ 
 สารคดเีชงิขา่วเรือ่ง ‚ต่างเชือ้ชาต ิ ไมต่่างการศกึษา‛ เป็นเรือ่งราวของเดก็ลกูหลานแรงงาน
ต่างชาตทิีเ่ขา้มาเรยีนรว่มกบัเดก็ไทยในโรงเรยีนวดัศรสีทุธารามหรอืโรเรยีนวดักาํพรา้ จงัหวดั
สมทุรสาครและโรงเรยีนวดัดอนแจง จงัหวดัราชบรุ ี ทีเ่ปิดรบัลกูหลานแรงงานต่างชาต ิ ไหม้โีอกาส
ศกึษาเล่าเรยีนเหมอืนเดก็ไทยทัว่ไป โดยไมม่กีารแบ่งแยกว่าเป็นชนชาตใิด 

 

 ๑. บทโทรทศัน์ 

 

ภาพ เสยีง 
- บรรยากาศเดก็ยนืเคารพธงชาตใิน
โรงเรยีน 
 - เดก็เรยีนหนงัสอืในหอ้งเรยีน 

เสยีงเพลงชาต ิบทสวดมนตแ์ละคาํปฏญิาณตนถกูถ่ายทอด
ผา่นน้ําเสยีงของเดก็นกัเรยีนกว่า 700 คน ในทกุๆ เชา้ และ
กว่า140 คนในจาํนวนนี้คอืลกูหลานของแรงงานต่างดา้วใน



   ๒๓ 

- เดก็ต่างชาตแิละเดก็ไทยเรยีนดว้ยกนั เขตมหาชยั    ชดุนกัเรยีนทีเ่ดก็น้อยสวมใสไ่มอ่าจแยกความ
แตกต่างของเดก็ไทยกบัเดก็ต่างชาตไิด ้แต่นัน้กไ็มส่าํคญั
เทา่กบัสทิธกิารศกึษา โอกาสทีพ่วกเขาไดร้บัโดยไมม่กีาร
แบ่งแยกว่าเป็นชนชาตใิด 

สมัภาษณ์นายสมพงษ์  สระแกว้ ผูอ้าํนวยการ lpn เครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน 
เดก็เรยีนในหอ้ง 
ครสูอนหนงัสอื 
Cu มอืเขยีนหนงัสอื 
 เดก็ตัง้ใจเรยีนและทอ่งตามครปูล่อยภาพ
และเสยีง 

โรงเรยีนวดัศรสีทุธาราม  หรอืโรงเรยีนวดักาํพรา้ เป็นอกี
หนึ่งโรงเรยีนนํารอ่งในจงัหวดัสมทุสาคร ทีใ่หก้ารศกึษากบั
เดก็ต่างชาตโิดยมเีครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน 
(LPN)  เริม่ตัง้แต่การปรบัพืน้ฐานความรูแ้ละภาษไทยกอ่น
จะเริม่ไปเรยีนในชัน้ต่อไป  

สมัภาษณ์ นายพศิาส  นนัทะเส 
ผูอ้าํนวยการวดัศรสีธุาราม  
 

เริม่...ตามธรรมชาตขิองเดก็มนัเรยีนดว้ยกนั 
จบ...แต่ครเูชือ่ว่าอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

 เดก็ทาํกจิกรรมเป็นกลุ่ม 
 

การเขา้มาเรยีนในโรงเรยีนรว่มกบัเดก็ไทยนอกจากจะเป็น
โอกาสทีด่ขีองเดก็ต่างชาตแิลว้ การเรยีนนี้ยงัยงัเป็น
ความหวงัและความฝนัทีพ่วกเขากาํลงัพยายามทาํใหม้นัเป็น
จรงิ เพือ่ชวีติทีด่ขีองตนและครอบครวัในอนาคตอกีดว้ย 

ด.ญ อซู ู
นกัเรยีนต่างชาตโิรงเรยีนวดัศรสีทุธาราม   

 สอนภาษาองักฤษภาษาไทยภาษมอญ 

ด.ญ วาวา 
นกัเรยีนต่างชาตโิรงเรยีนวดัศรสีทุธาราม   

   
ถา้เรยีนจบแลว้หนูจะชว่ยคนทีน่ี่  ชว่ยสอนเดก็ๆ 

ด.ช โซออง 
นกัเรยีนต่างชาตโิรงเรยีนวดัศรสีทุธาราม   

ผมจะบอกใหเ้พือ่นๆ มาเมอืงไทย  เพราะถา้มาเมอืงไทยจะ
ไดอ้ยูโ่รงเรยีนดว้ยกนั 

ด.ช  ประสงค ์
นกัเรยีนต่างชาตโิรงเรยีนวดัศรสีุทธาราม   

แมใ่หม้าเรยีนจะไดค้วามรู ้

ด.ญ ดาว 
นกัเรยีนต่างชาตโิรงเรยีนวดัดอนแจง  

ไมว่่าจะเป็นคนไทยหรอืคนพมา่กเ็ล่นดว้ยกนั 

ด.ช กนก  
นกัเรยีนต่างชาตโิรงเรยีนวดัดอนแจง 

อยากบอกว่ามาเรยีนทีน่ี่มคีวามสขุ 

ด.ญ ประภาดา  บรูพเกยีรติ ์
นกัเรยีนโรงเรยีนวดัดอนแจง 

 จบ...เขาไปเดก็ต่างชาตกิจ็รงิแต่เขามาเรยีนรว่มกบัเราควร
จะเรยีนรว่มกบัเขาดว้ยคะ่ 

-เดก็เรยีนในชัน้เรยีน  และทีโ่รงเรยีนวดัดอนแจง จงัหวดัราชบุรยีงัเป็นโรงเรยีนที่
จดัการศกึษาใหเ้ดก็ต่างชาต ิ ซึง่เดก็ทีเ่ขา้มาเรยีนใน
โรงเรยีนนี่   ทกุคนจะไดเ้ลื่อนชัน้ตามหลกัสตูร  และตาม
เกณฑข์องกระทรวงศกึษาธกิาร 

 เริม่..เป็นเดก็ทีน่่ารกัและตัง้ใจเรยีน 



   ๒๔ 

นทัยา  ตกิลุ 
ครปูระจาํชัน้โรงเรยีนวดัดอนแจง 

จบ...พอเขาไดม้าเรยีนเขากม็คีวามตัง้ใจและความพยามยาม
มาก 

 ในวนันี้ผา้ขาวหลายรอ้ยผนืต่างดนิแดน พรอ้มทีจ่ะเตบิโต
โบยบนิออกไปสูส่งัคมไทยอย่างสวยงาม   ถงึแมว้่าโอกาส
และความฝนัจะมาพรอ้มกบัการศกึษา  แต่นัน่กไ็มใ่ช่
อปุสรรคทีจ่ะทาํใหค้วามฝนัของพวกเขานัน่อยูไ่กลเกนิเอือ้ม  
เพราะกาํแพงสญัชาตทิีแ่บ่งแยกโอกาสใหแ้ตกต่างจาก
เดก็ไทย แต่พลงัแหง่ความบรสิทุธิน์ี้จะยงัคงพฒันาต่อไป ขอ
เพยีงสงัคมหยบิยืน่โอกาสใหพ้วกเขา 

 

ผูจ้ดัทาํ: ทมี มองผา่นกลอ้ง (เจษฎา เกลยีวกมลทตั, วราพร อมัภารตัน์, ไพฑรูย ์ธุระพนัธ,์ 
 จริาพร คาํภาพนัธ์) 
 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยช์าครติ สดุสายเนตร 
   อาจารยม์ทันา เจรญิวงศ ์
 สถาบนั: คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
 
 ๒. ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการ 
       ๒.๑ จุดเด่น 
            (๑) กระบวนการผลติ การตดัต่อด ี
      (๒) ภาพทีนํ่าเสนอชดัเจน สือ่ความหมาย 
            (๓) มกีารวางแผนการทาํงาน ทาํเรือ่งไกลตวั 
           (๔) เป็นสารคดเีชงิขา่วทีส่รา้งสรรค ์เดก็สามารถเรยีนรว่มกนัไดไ้มว่่าเชือ้ชาตใิดกต็าม 
 
   ๒.๒ จดุทีค่วรปรบัปรงุ 
            (๑) การสมัภาษณ์ไมค่รอบคลุม ควรไปสมัภาษณ์พอ่แมข่องเดก็ หรอืคนในชมุชนดว้ย 
            (๒) น่าจะนําเสนอดว้ยว่าเรื่องการศกึษาเป็นเพยีงจุดลก็ๆ ควรนําเสนอแงมุ่มอื่นดว้ย  
เชน่ การรงัเกยีจเดก็ต่างชาต ิ
 

"เหมอืงแรท่องคาํกบัการดาํรงชวีติของชาวบา้น" 
สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ชมเชย รางวลัสายฟ้าน้อย 

   

เร่ืองย่อ 
 เป็นเรือ่งราวของชาวบา้นนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.วงัสะพงุ จ.เลย ทีม่อีาชพีทาํไรท่าํนา อยู่
กบัผนืปา่ ภเูขาน้อยใหญ่ แต่เมือ่มกีารสรา้งเหมอืงขึน้มาในปี พ.ศ.2549 ภเูขทีใ่ชเ้ป็นแหล่งหาอยูห่ากนิ
ถกูขดุเจาะเป็นเหมอืงแรท่องคาํภทูบัฟ้า  



   ๒๕ 

 วถิชีวีติของชาวบา้นกเ็ริม่เปลีย่นแปลงไปหลงัจากทีท่างเหมอืงทาํการไดแ้ค ่ 2 ปี ผลของการ
สกดัสนิแรเ่ริม่ออกฤทธิเ์มือ่มกีารตรวจพบวา่แหล่งน้ําทีอ่ยูร่อบหมูบ่า้นมสีิง่เจอืปน ไมว่่าจะเป็น สารไซ
ยาไนต ์ สารแมงกานีส โครเมีย่ม ทีเ่ป็นอนัตรายต่อชวีติ จงึไมส่ามารถใชด้ื่มกนิไดเ้หมอืนเดมิ จงึทาํให้
ชาวบา้นไมก่ลา้ทีจ่ะกนิน้ําจากแหล่งเดมิ จากการชว่ยเหลอืของทางอาํเภอทีนํ่าน้ํามาใหก้ไ็มเ่พยีงพอ ทาํ
ใหก้ลบัตอ้งซือ้น้ํากนิน้ําใชเ้อง   ดว้ยรายไดเ้พยีงน้อยนิดทีไ่ดจ้ากการ ทาํไรท่าํนาในแตล่ะปี 
 

 ๑. บทโทรทศัน์  
 

ภาพ เสยีง 
ภาพทาํนาแลว้มเีหมอืงอยู่ขา้งหลงั 
- ชาวบา้นทาํนา 
- ใชว้ถิชีวีติตามปกต ิ
- ภาพแหล่งน้ํา บ่อน้ํา  ฝาย  
 
-ชาวบา้นซือ้น้ําจากรถน้ํา 
 
 
 
สมัภาษณ์ชาวบา้น 
 
 
 
-เยาวชนตนรกับา้นเกดิ 
 
 
ภาพธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ มแีหล่งน้ํา ทุง่
นา ปา่เขา 
ภาพรถบรรทกุน้ํา  กาํลงัแจกจ่ายน้ําอยูใ่น
หมูบ่า้น 
ภาพแหล่งน้ํา   
ภาพลาํน้ําทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้นและมภีาพหมอืง
แรด่ว้ย 
 
 
-สมัภาษณ์ ผูจ้ดัการบรษิทัทุง่คาํ จาํกดั 
-นายดเิรก  รตันวชิช ์
ภาพบรรยากาศการทาํงานในเหมอืง 
ภาพหลุมลา้งแรห่รอืหลุมพกัแรท่ีม่สีาร

การทาํไรท่าํนา ของชาวบา้นนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.
วงัสะพงุ จ.เลย  เป็นอาชพีทีช่าวบา้นใชเ้ลีย้งปากทอ้งมาชา้
นาน รวมไปถงึการหาอาหารปา่อยา่ง  หน่อไมแ้ละ  พชืผกั 
เพือ่นํามาทาํกนิ 
     แตว่นันี้ ชาวบา้นกลบัตอ้งใชน้ํ้าจากรถบรรทุกน้ํา แทน
การใชน้ํ้าจากแหล่งธรรมชาตไิมว่่าจะเป็น หว้ย หนอง 
คลอง บงึ เป็นเพราะมสีารพษิปนเป้ือนในแหล่งน้ําทีเ่กดิขึน้
จากการขดุเจาะสนิแรข่องเหมอืงแรท่องคาํภทูบัฟ้า  
   
สมัภาษณ์ชาวบา้น 
“บ่สบายใจทอ่ได.......................................................... 
.....................................หอยปกูะบ่ใหก้นิ” 
“น้ํากะไดซ้ือ้กนิ ถา้เฮาบ่ซือ้กะบ่ม ีน้ําฝนกะบ่กลา้กนิ” 
 
“กะยา้นว่าอีม้สีารปนมากบัผกักบัน้ํา” 
 
กอ่นหน้านี้ไดม้กีารตรวจวดัคณุภาพน้ําทีอ่ยูบ่รเิวณรอบ
หมูบ่า้น  ซึง่อยูใ่กลก้บัเหมอืงแรท่องคาํ เพยีงแค ่2 
กโิลเมตรเทา่นัน้  โดยสาธารณะสขุจงัหวดัเลย  หลงัจากที่
เริม่มกีารขดุเจาะสนิแรม่าแลว้ 2 ปี  พบว่ามธีาตุและวตัถุ
อนัตรายในแหล่งน้ํา เชน่ สารไซยาไนด ์  สารแมงกานีส 
และสารโครเมีย่ม สารจาํพวกนี้ถา้สะสมในรา่งกาย เกนิ 20 
มลิลกิรมั อาจทาํใหห้มดสตแิละเสยีชวีติได ้
 
เสยีงสมัภาษณ์ ผูจ้ดัการบรษิทัทุง่คาํ จาํกดั 
“เรือ่งน้ําเนี่ยนะเรากจ็ะเจาะบอ่สงัเกตการณ์....................... 
................................มนักไ็มม่อีะไรเจอืปน” 
เสยีงสมัภาษณ์ประธานกลุ่มตนรกัษ์บา้นเกดิ 
 



   ๒๖ 

ไซยาไนด ์
 
-สมัภาษณ์ประธานกลุ่มตนรกัษ์บา้นเกดิ 
-นายสรุพนัธ ์ รจุไิชยวฒัน์ 
ภาพชาวบา้นใชน้ํ้าทาํการเกษตร 
 
 
ภาพโดยรวมของแหล่งน้ํา 
ภาพหมูบ่า้นในมมุสงูและมองเหน็เหมอืงแร ่ 
และภาพหมูบ่า้นใกลเ้คยีง 
 
 
 
สมัภาษณ์ชาวบา้น 
 
 
 
 
-สมัภาษณ์ ผูจ้ดัการบรษิทัทุง่คาํ จาํกดั 
-นายดเิรก  รตันวชิช ์
 
สมัภาษณ์นายก อบต.เขาหลวง 
-สพุรรณวด ี คาํสขุ 
 
ภาพพืน้ทีโ่ดยรวมของหมูบ่า้น 
ภาพกาํลงัดาํนา 
ภาพการใชช้วีติโดยรวมของชาวบา้น 
 

“ทีช่ดัเจนนะกค็อืเรือ่งน้ํา.................................................... 
..........ถา้กนิแลว้ตายกอ็ยูไ่มไ่ดแ้ลว้เหมอืง” 
        
        
   ทกุวนันี้จากทีช่าวบา้นรองน้ําฝนไวก้นิไวใ้ช ้ กลบัตอ้ง
อาศยัน้ําทีท่างจงัหวดันํามาให ้ รวมถงึการซือ้น้ําไวใ้ชเ้องใน
ครวัเรอืน   ชาวบา้นสว่นใหญ่กย็งัใชน้ํ้าจากแหล่งเดมิใน
การทาํการเกษตร  ถงึแมจ้ะยงัไมแ่น่ใจในความปลอดภยัที่
จะสง่ผลกระทบในระยะยาวแกช่วีติและความเป็นอยูข่อง
พวกเขา       
สมัภาษณ์ 
“เคา้กะเฮด็ดคีอืกนัตอนนี้................................................... 
................................ต่อไปเฮากะบ่รูค้อืกนัว่าอีเ้กดิอยีงัขึน้” 
“แมบ่่รูเ้พราะว่าแมก่ะเป็นคนในชมุชนธรรมดา................. 
........................กะบ่รูว้า่อเีป็นจงัไดต่อไป” 
 
“ประธานบตัรเนี่ย เราจะทาํได ้25 ปี.................................. 
............................................แลว้เราตอ้งไปหาแหล่งใหม่” 
 
“แลว้สิง่สาํคญัทีส่ดุคอืชาวบา้น เราตอ้งมองเหน็ชาวบา้น
เป็นหลกั และเสยีงของชาวบา้นสว่นใหญ่” 
 
           ถงึแมว้า่ยงัไมม่ชีาวบา้นคนใดลม้ตายจากสาร
ดงักล่าว แต่กน่็าเป็นหว่งว่าในอนาคตถา้เหมอืงแรไ่ดร้บั
สมัปทานต่อ ความเป็นอยูข่องชาวบา้นกว่า  6 หมูบ่า้นและ
ทรพัยากรธรรมชาตจิะเป็นเชน่ไร  วถิชีวีติการเกษตร
เหล่านี้จะยงัคงอยูต่่อไป  หากไมม่สีิง่ใดมาลุกลานบนพืน้
แผน่ดนิเกดิ 

 

ผูจ้ดัทาํ: ทมี เลนส ์ซูม (กนกร จุลศร,ี เจษฎา เกลยีวกมลทตั, วราพร อมัภารตัน์, เพญ็นภา ฤทธวิชิยั, 
 อรวรรณ เบา้หล่อทอง) 
 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยช์าครติ สดุสายเนตร 
   อาจารยม์ทันา เจรญิวงศ ์
 สถาบนั: คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

 ๒. ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการ 

 

     ๒.๑ จดุเด่น 



   ๒๗ 

           (๑) ประเดน็นําเสนอด ี
           (๒) กลา้ทีจ่ะนําเสนอเรือ่งทีเ่ป็นประเดน็ขดัแยง้ ซึง่วนัหนึ่งอาจกลายเป็นปญัหาใหญ่ได ้
 
    ๒.๒ จุดทีค่วรปรบัปรงุ 
          (๑) ไมท่ราบว่าปญัหาจรงิๆ คอือะไร ไมส่ามารถทาํใหเ้หน็ว่าเป็นปญัหาใหญ่ได ้ควรทาํ
ใหเ้หน็ถงึอนัตราย 
 

"เดก็เปา่แคนขอทาน" 
สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ชมเชย รางวลัสายฟ้าน้อย 

   
เรือ่งย่อ 

 นําเสนอเรือ่งราวของเดก็กลุ่มหนึ่งทีจ่งัหวดัสรุนิทร ์ โดยใชศ้ลิปวฒันธรรมพืน้บา้นอสีานมาเปา่
แคนขอทานหารายไดร้ะหว่างเรยีนเพือ่มาจุนเจอืครอบครวั 
 
 
 
 

 ๑. บทโทรทศัน์ 
 

ภาพ เสียง 
VOX.POP สมัภาษณ์ผู้ปกครองเดก็เป่าแคน ท าไมถึงให้ลูกไปเป่าแคนทีก่รงุเทพ แล้วแคร์

ไหมว่าคนจะมองลูกเราว่าเป็นขอทาน? 
อยากเหน็อนาคตลูกตวัเองเป็นอย่างไร? 

LS    เดก็เปา่แคนทีโ่รงเรยีน 
MS  เดก็เปา่แคนทาํกจิกรรม 
CU  เดก็เปา่แคนอยูก่บัเพือ่นๆ 

นี่คอืเสยีงของผูเ้ป็นแมท่ีบ่อกเล่าดว้ยความรูส้กึ ที่
อดเป็นหว่งอนาคตของลกูตนเองทีต่อ้งดิน้รนทาํ
มาหากนิเพือ่ครอบครวัตัง้แต่ยงัเดก็ 
ปล่อยเสียงแคน……… 

LS  รถวิง่เตม็ถนน 
MS เดก็เปา่แคนบนสะพานลอย 
Cu    คนใหเ้งนิบนสะพาน 
LS    เดก็เปา่แคนในสวนจตุจกัร 
CU  ปากเดก็เปา่แคนบนสะพานลอย 
LS   ลลีาทา่เตน้เดก็เปา่แคนในสวนจตุจกัร 

เสยีงแคนทีด่งัแว่วอยูต่ามแถวสะพานลอยและ
บรเิวณสวนจตจุกัร  ในกรงุเทพมหานคร คงเป็น
ภาพชนิตาของผูค้นทีผ่า่นไปมาไดพ้บเหน็ 
ทัง้เดก็ชายและเดก็หญงิทีย่นืประจาํอยูท่ีจุ่ดต่างๆ 
ซึง่จะยนืโชวแ์สดงความสามารถไมว่่าจะเป็น เปา่
แคน รอ้ง เตน้ ราํ เพือ่เป็นจุดดงึดดูและเรยีกความ
สนใจใหแ้กผู่พ้บเหน็   โดยสิง่ทีส่าํคญักว่านัน้คอื
การโชวเ์พือ่แลกกบัเงนิ 



   ๒๘ 

VOX.POP สมัภาษณ์ เดก็เป่าแคน หนูไปท าอะไรทีก่รงุเทพแล้วไปวนัไหนบา้ง? 

LS เดก็เปา่แคนบนสะพานลอย 
CU เทา้เดก็เปา่แคนบนสะพานลอย/มอื/ปาก 
MS คนใหเ้งนิบนสะพาย 
LS  เดก็เปา่แคนทีส่วนจตุจกัร 
MS คนใหเ้งนิเดก็ทีส่วนจตุจกัร 
LS ลลีาทา่เตน้ 
 
 
 
 
 

และในทกุๆ วนัหยดุเสาร ์อาทติย ์ สิน้สดุสปัดาห์
ของการเรยีนหนงัสอื ของเดก็ชายและเดก็หญงิ
เมอืงชา้ง ในจงัหวดัสรุนิทรซ์ึง่ เหมอืนอยา่งวนันี้ที ่
พวกเขาไมไ่ดว้ิง่เล่นตามทอ้งไรท่อ้งนาเหมอืนเดก็
คนอืน่ๆทัว่ไป  แต่เดก็ กลุ่มนี้ กลบัตอ้งเดนิ
ทางเขา้กรงุเทพมหานคร เพือ่หารายไดพ้เิศษ
ในชว่งวนัหยดุเสารอ์าทติย ์โดยใชศ้ลิปวฒันธรรม
พืน้บา้นอสีาน  
 
มาวาดลวดลายแสดงใหค้นไทยและชาวต่างชาติ
ไดช้ืน่ชม 

 
VOX.POP สมัภาษณ์ ชาวต่างชาติ/คนไทย 
MS ผูห้ญงิเสือ้ฟ้าผกูผา้ใหเ้ดก็เปา่แคน 
LS ชาวต่างชาตใิหเ้งนิ 
CU  เดก็เปา่แคน 
 

 
เมือ่คณุเหน็เดก็เป่าแคนทีเ่มืองไทย คณุมีรู้สึก
อย่างไร? 
ท าไมถึงเลือกทีจ่ะให้เดก็เป่าแคน? 
 
 

PAN  ภาพบนสะพานลอย 
Ms   เดก็เปา่แคนในสวนจตุจกัร 
Cu    ปาก/นิ้ว/เทา้ 
MS    กระป๋องเงนิ 
 

ซึง่นี่คอือกีหนึ่งความสามารถ ทีล่งทนุน้อย  ใช้
เวลาสัน้ และไมต่อ้งใชท้กัษะมาก แต่ได้
ผลตอบแทนสงู เพือ่ทีจ่ะนํารายไดท้ัง้หมดมาจุน
เจอืครอบครวั ซือ้ขา้วสารอาหารแหง้ เพือ่เลีย้ง
ปากเลีย้งทอ้งของตวัเอง และครอบครวั ตลอดจน
เป็นทนุการศกึษา 

VOX.POP สมัภาษณ์ เดก็เป่าแคน 
LS เดก็เปา่แคน   
MS เดก็เปา่แคนบนสะพานลอย แนน 
CU เดก็เปา่แคน แจค็ 
LS   เดก็เปา่แคนทีส่วนจตุจกัร 

เงินทีห่ามาได้หนูเอาไปท าอะไรบา้ง? 
ช่วงเวลาไหนทีห่นูเหนือ่ยทีส่ดุ? 



   ๒๙ 

 
Ls  นกัเรยีน 
Ms  เดก็กล่าวคาํปฎญิาณตน 

เดก็เหล่านี้บอกกบัเราว่า ถงึแมแ้ดดจะรอ้นจดั  แต่
กไ็มไ่ดส้รา้งความสะทกสะทา้นใหพ้วกเขาหยดุพกั
แต่อยา่งใด ตรงกนัขา้ม กลบักลายเป็นตวัชีว้ดั
ความมอดทน และความมุง่มัน่ของเดก็เปา่แคนแต่
ละคน ทาํใหน้กัเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ 
ชืน่ชมถงึความอดทนและไมร่รีอทีจ่ะควกักระเป๋า
มอบสนิน้ําใจใหแ้กเ่ดก็เหล่านี้ 

LS เดก็เปา่แคนทาํกจิกรรมทีโ่รงเรยีน 
MS เดก็เล่นกบัเพือ่นๆ 
CU  เดก็เปา่แคนทีส่วนจตุจกัร 

วนันี้อาชพีทีไ่มค่วรเลอืกทาํ กลบัถกูเลอืกเพราะ
ความจาํเป็น กลายเป็นความรบัผดิชอบทีย่ิง่ใหญ่
ทาํใหเ้ดก็เหล่านี้ตอ้งเขา้มาเมอืงกรงุทกุสปัดาห ์
ซึง่ นาง ณฐัสรุยี ์อนุศาสนนั หวัหน้ากลุ่มพฒันา
สงัคม จงัหวดัสรุนิทร ์ผูว้จิยั เรือ่ง กระบวนการ
ขอทาน ใหเ้หตุผลว่า สว่นใหญ่ทีเ่ดก็เขา้ไปขอทาน
ในกรงุเทพเพราะว่าผูป้กครองปลกูฝงัหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบใหต้ัง้แต่ยงัเดก็ 

VOX.POP สมัภาษณ์ นักวิจยั 
 

จากการวิจยัพบว่าเหตผุลส่วนใหญ่ทีเ่ดก็ต้อง
เข้าไปกรงุเทพทุกสปัดาหเ์พราะอะไร? 
 

LS  เดก็เปา่แคนเขา้แถวหน้าเสาธง 
CU เดก็วิง่เล่นกบัเพือ่นๆ 
Ms เดก็กล่าวคาํปฎญิาณตน 

ดว้ยภาระและหน้าที ่ซึง่ตอ้งทาํควบคูก่นัไปทาํให้
พวกเขาตอ้งเหนื่อยขึน้เป็นสองเทา่ ทีไ่มม่ใีครรูว้่า
สิง่ทีเ่ดก็เหล่านี้ทาํจะสิน้สดุทีต่รงไหน…การกระทาํ
ของพวกเขาถงึแมจ้ะไมใ่ชส่ิง่ทีถ่กูตอ้ง แต่วนันี้ 
เหตุผลของการเลอืกอาชพี อาจเกดิขึน้เพราะ
ความจาํเป็น…ในภายภาคหน้าเหล่าบรรดาผา้ขาว
ผนืบาง คงจะถกูแต่งแตม้สสีนัดว้ยความถกูตอ้ง
ของความฝนั ทีพ่วกเขาตอ้งเลอืกเอง…แทนที่
จะตอ้งมตีราประทบัทีส่งัคมกล่าวขานกนัว่า…
ขอทาน 

 

ผูจ้ดัทาํ: ทมี สือ่มวลชนอสีาน (จริาพร คาํภาพนัธ,์ นารรีตัน์ ดวงศร,ี สพุตัรา เรอืงคม, 
 ธนวฒัน์ โคตรวชิยั) 
 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยช์าครติ สดุสายเนตร 
 สถาบนั: คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

 ๒. ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการ 
 



   ๓๐ 

      ๒.๑ จุดเดน่ 
           (๑) นําเรือ่งทีน่่าสนใจในทอ้งถิน่มานําเสนอ 
           (๒) ภาพบางภาพสามารถถ่ายทอดความรูส้กึไดด้ ี

 
 

     ๒.๒ จุดทีค่วรปรบัปรงุ 
  (๑) ควรเพิม่การวเิคราะหด์ว้ยว่า ความเป็นมาเป็นอยา่งไร 
           (๒) การเล่าเรือ่งดเูหมอืนขดัแยง้กนัเอง 
           (๓) ขอ้สรปุทีจ่ะนําไปสูเ่ป้าหมายไมช่ดัเจน 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพรวมของผลงานสารคดเีชงิขา่ววทิยุโทรทศัน์ ปี ๒๕๕๒ 
 

๑. ผลงานสารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ทีส่ง่เขา้ประกวดปีนี้ หลายเรือ่งเป็นประเดน็ทีด่ ี หลากหลาย 

น่าสนใจและอยูใ่นกระแสสถานการณ์ปจัจบุนั บางเรือ่งเป็นเรือ่งในทอ้งถิน่เกีย่วขอ้งกบัชมุชนและ

สิง่แวดลอ้ม 

๒. ประเดน็นําเสนอดแีต่เมือ่ผลติผลงานออกมาแลว้ ยงัขาดความชดัเจนในเชงิความคดิว่าตอ้งการ

นําเสนออะไร บางเรือ่งเหมอืนเป็นการสอนมากเกนิไปไมใ่หค้นดไูดค้ดิเอง 

๓. วธิกีารคดิและนําเสนอเรือ่ง  เหมอืนผูผ้ลติมขีอ้สรปุอยูใ่นใจแลว้ เชน่ เรือ่งศาสนา  บางเรือ่ง

วางพลอ็ตเรือ่งไวแ้ลว้ แต่ไมไ่ดม้กีารพฒันาเรือ่งจากขอ้มลูใหม่ๆ  ทีไ่ดไ้ปคน้หรอืแหล่งขา่วใหข้อ้มลูมา

เพิม่เตมิ  

๔. การเปิดเรือ่งเยิน่เยอ้ ตอีอ้มมากเกนิไป เหมอืนเขยีนรายงานมากกว่าการนําเสนอทางโทรทศัน์ 

ทาํใหไ้มน่่าสนใจ ไมช่วนใหต้ดิตามดตู่อจนจบ 

๕. พธิกีรหรอืผูด้าํเนินรายการทาํหน้าทีเ่หมอืนหุน่ยนต ์ ไม่กระชบักระเชง คาํควบกลํ้าไมช่ดัเจน 

ทาํใหล้ดทอนความน่าสนใจของเนื้อหา อกีทัง้บางชว่งบางตอนไมจ่าํเป็นตอ้งมพีธิกีรมาพดูเพราะภาพ

สามารถเล่าเรือ่งได ้ 

๖. ภาพทีนํ่าเสนอมหีลายภาพทีม่ปีญัหา เชน่ ภาพทีล่่อแหลม เชน่ ภาพคนสมัภาษณ์นัง่สบูบุหรี ่

แทนทีจ่ะสือ่ถงึเนื้อหาอาจเป็นการบอกวธิกีารสบูบุหรีไ่ปดว้ย ภาพทีล่ะเมดิสทิธเิดก็หรอืการนําคนทีด่อ้ย



   ๓๑ 

โอกาสมานําเสนอ เชน่ คนกวาดถนนทีอ่นุเสาวรยี ์ แมจ้ะเป็นขอ้เทจ็จรงิแต่ควรระมดัระวงัการนําเสนอ

อยา่งมาก 

๗. เมือ่ไปนําภาพจากทีใ่ดมา ควรระบแุหล่งทีม่าของภาพ เพือ่เป็นการใหเ้กยีรตแิละจะทาํใหเ้รือ่ง

มคีวามน่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้ 

๘. ปีนี้ มกีารใชภ้าพแอบถ่ายน้อยลงเมือ่เทยีบกบัผลงานทีเ่ขา้ประกวดปีทีผ่า่นมา 

๙. กระบวนการผลติด ีใชก้ลอ้งทีม่คีณุภาพมากขึน้ 

๑๐. การใสช่ดุนกัศกึษา ดมูคีวามสภุาพและเรยีบรอ้ยมากขึน้ 

 

      คณะกรรมการตดัสนิ หวงัว่า ความเหน็ขา้งตน้ จะเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษาเพื่อใช้ปรบัปรงุ

การผลติผลงาน และหวงัว่าจะสนใจส่งสารคดเีชงิขา่วมาประกวดเพิม่มากขึน้ โดยมอีาจารยท์ี่

ปรกึษาช่วยกลัน่กรองงานก่อนส่งเขา้ประกวดในปีต่อไป 

 


