
หลกัเกณฑ ์
การประกวดสารคดีเชิงข่าว ‘รางวลัสายฟ้าน้อย’ ครัง้ท่ี ๔  

ประจ าปี ๒๕๕๑ 
 
 สมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย จดัให้มกีารประกวดสารคดเีชงิข่าวฝึกปฏบิตัิของ
นิสตินักศกึษาหลกัสูตรนิเทศศาสตร ์สาขาวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ ประจําปี ๒๕๕๑  
โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 ๑. เพื่อส่งเสรมิและพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ในการผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงและ
วทิยโุทรทศัน์ทีม่คีุณภาพ   
 ๒. เพื่อเตรยีมความพรอ้มของนิสตินกัศกึษาก่อนเขา้สู่วชิาชพี 
 ๓. เพื่อประสานความร่วมมอือย่างใกลช้ดิ ระหว่างสมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย 
กบัสถาบนัอุดมศกึษา และหน่วยงานเอกชนผูส้นบัสนุนโครงการฯ 
 

ประเภทรางวลั  
  

๑. สารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีง 
     ๑.๑ รางวลัดเีด่น เงนิรางวลั ๒๕,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ ๑ รางวลั  
     ๑.๒ รางวลัชมเชย เงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ ๓ รางวลั 

 ๒. สารคดเีชงิขา่ววทิยโุทรทศัน์ 
     ๒.๑ รางวลัดเีด่น เงนิรางวลั ๓๕,๐๐๐บาท พรอ้มโล่เกยีตยิศ ๑ รางวลั 
     ๒.๒ รางวลัชมเชย โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐  บาท ๓ รางวลั 
 

หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 
  

๑. คุณภาพ (Quality) 
    กระบวนการผลิตมกีารค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจรงิ  แหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้ 

ประเดน็และแง่มุมมคีวามสมดุลรอบดา้น  เปิดโอกาสใหฝ้่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้สดงความเหน็
หรอืให้ขอ้มลูอย่างทดัเทยีมกนั เนื้อหาเป็นเรื่องใกล้ตวั ใหม่ ทนัสมยั และสมบูรณ์ในเชงิข่าว (๕
Ws ๑H)  

๒. คุณค่า (Value) 
    นําเสนอเนื้ อหาที่เ ป็นประโยชน์  ส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อ

ความหมายชี้ให้เห็นผลกระทบเชงิเศรษฐกจิหรอืเชงิสงัคมโดยส่วนรวม มศีกัยภาพนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์หรอือาจนําไปสู่การแก้ไขหรอืป้องกนัมใิห้เกิดปญัหาดงักล่าวใน
อนาคต  



๒ 

 ๓. ผลงาน (Performance)  
    ๓.๑ เดนิเน้ือหาไดก้ระชบั ชดัเจน  
    ๓.๒ ใชภ้าษาถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัเทคนิคการกระจายเสยีงและแพรภ่าพ 
    ๓.๓ ใชศ้าสตรแ์ละศลิป์ของวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 ๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
    ๔.๑ เป็นตน้ฉบบัของผูส้่งเขา้ประกวด ไมไ่ดล้อกเลยีนแบบผูอ้ื่น  
    ๔.๒ มสีาํนึกในจรยิธรรมและสะทอ้นความรบัผดิชอบในการนําเสนอ 

 

 ความเหน็คณะกรรมการตดัสนิ ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
 

ผู้สนับสนุนการประกวด 
  

บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

การส่งผลงานเข้าประกวด 
  

๑. ผูส้่งผลงานเขา้ประกวดตอ้งเป็นนิสติ/นกัศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย 
๒. สามารถผลติงานในนามบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ถ้าเป็นกลุ่มบุคคล ต้องไม่เกนิกลุ่มละ 

๕ คน และใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาไดก้ลุ่มละ ๑ คน   
๓. สามารถส่งไดก้ลุ่มละ ๑ ชิน้  
๔. ผลงานแต่ละชิน้มคีวามยาวไมเ่กนิ ๕ นาท ี(๓ – ๕ นาท)ี 

 

หลกัฐานการส่งผลงาน 
 

๑. ผลงานวทิยุกระจายเสยีง ให้สําเนาลงแผ่นบนัทกึขอ้มลู (compact disc: CD) ดว้ย
สกุลไฟล ์.wav จาํนวน ๖ แผ่น ต่อหนึ่งผลงานทีส่่งประกวด  

๒. ผลงานวทิยุโทรทศัน์ ให้สําเนาลงแผ่นบนัทกึขอ้มูลภาพ (video compact Disc: 
DVD) ดว้ยสกุลไฟล ์.vob จาํนวน ๖ แผ่น ต่อหนึ่งผลงานทีส่่งประกวด    
 ๓. ใหเ้สนอรายละเอยีดของผลงาน ดงันี้ 
     ๓.๑ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จดัทําหรอืคณะผูจ้ดัทํา หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อได ้ชื่อ
อาจารยผ์ูร้บัรอง และชื่อสถาบนัการศกึษาทีส่งักดั 
     ๓.๒ บทคดัย่อสรุปเรื่องราว พร้อมเหตุผลประกอบในการนําเสนอผลงานดงักล่าว 
ความยาวไมเ่กนิ ๑ – ๒ หน้า โดยอธบิายในประเดน็ดงันี้ 
      (๑) วตัถุประสงคใ์นการเสนอผลงาน 

(๒) ความเด่น ลกัษณะเฉพาะหรอืความพเิศษของผลงาน 
      (๓) คุณค่าของผลงาน 



๓ 

     ๓.๓ บทวทิยกุระจายเสยีงหรอืบทวทิยโุทรทศัน์ที่สมบรูณ์ (script) ของผลงาน 

๔. ส่งผลงานมายงัสมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย เลขที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙  
หมดเขตรบัผลงานวนัที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๑ นักศกึษาต่างจงัหวดั ใชว้นัทีป่ระทบัตราไปรษณีย์
เป็นสาํคญั 
 

การตดัสินและประกาศผล 
 

๑. คณะกรรมการตดัสนิประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒจิากวงการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทศัน์ และนกัวชิาการสาขาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ จาํนวน  ๕   คน 

๒. ประกาศผลการตดัสนิและมอบรางวลัในวนัเสารท์ี ่๒๗ กนัยายน ๒๕๕๑  
 

คณะกรรมการตดัสินสารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง 
 

๑. บรรยงค ์สุวรรณผ่อง ประธานอนุ กก. วชิาการ สภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต ิ ประธาน 
๒. อรนุช อนุศกัดิเ์สถยีร อดตีเจา้หน้าทีอ่าวุโส วทิยกุระจายเสยีง BBC ลอนดอน กรรมการ 
๓. พชัราภรณ์ ชมกลิน่ สถานีวทิย ุอสมท. (FM ๙๖.๕) กรรมการ 
๔. เพญ็สนิ สงเนียม ผูป้ระกาศ สถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรรมการ 
๕. อภริด ีพรเลศิ รองเลขาธกิาร สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย กรรมการ 

 

คณะกรรมการตดัสินสารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ 
 

๑. สุรยินต ์จองลพีนัธ ์ บรษิทั ปา่ใหญ่ ครเีอชัน่ จาํกดั   ประธาน 
๒. ปฏวิตั ิวสกิชาต ิ  สถานีโทรทศัน์ทร ูวชิัน่ส ์   กรรมการ 
๓. ประสาน องิคนนัท ์ บรษิทั ทวีบีรูพา จาํกดั กรรมการ 
๔. วทิยา  วทิยป์ฐมวงศ์ ผูเ้ชีย่วชาญสายงานสื่อสารองคก์ร กลุ่มบ.ทร ู กรรมการ 
๕. ธนานุช สงวนศกัดิ ์ กรรมการบรหิาร สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย กรรมการ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 
 
 
 
 



๔ 

ผลการตดัสิน 
การประกวดสารคดีเชิงข่าว ‘รางวลัสายฟ้าน้อย’ ครัง้ท่ี ๔ 

ประจ าปี ๒๕๕๑ 
 

สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง 
  

รางวลัดีเด่น   
      เรือ่ง ‘พ่อแม่เล้ียงเด่ียว การเปล่ียนแปลงของครอบครวัไทย’ 

    โดย ทมีพริาบขาวเชงิดอย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
    เงนิรางวลั ๒๕,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
 

รางวลัชมเชย 
๑. เรือ่ง ‘ถนนสายชีวิต...ลิเกโคราช’ 
    โดย ทมี CommArts NRRU มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา 
    เงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  

 

๒. เรือ่ง ‘หมู่บ้านน้ี...ไม่มีเมา’ 
    โดย ทมี BUCA 51 มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
    เงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  

 

๓. เรือ่ง ‘เดก็ขายพวงมาลยั’ 
    โดย ทมี PRBUCA 36 มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
    เงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  

 

สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์  
 

รางวลัดีเด่น   
    เรือ่ง ‘ปลกูแผน่ดิน’ 
    โดย ทมี Brave Do มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
    เงนิรางวลั ๓๕,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
 

รางวลัชมเชย 
๑. เรือ่ง ‘โรงสีข้าวชุมชน...ความหวงัใหม่ของชาวนาไทย’ 
    โดย ทมี Raisom 51 มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
    เงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
 



๕ 

๒. เรือ่ง ‘โลกหมนุได้ด้วยมือฉัน’ 
    โดย ทมีแคฝรัง่ ๑ มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
    เงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
 

๓. เรือ่ง ‘นายฮ้อยน้อย’ 
    โดย ทมีตะกาย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
    เงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการตดัสิน 
สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียงฝึกปฏิบติั 

 
 ปี ๒๕๕๑ มผีลงานสารคดเีชงิข่าววทิยุกระจายเสยีงฝึกปฏบิตัสิ่งเขา้ประกวด ๓๔ เรื่อง 
มากกว่าปี ๒๕๕๐ ซึง่มผีลงานเขา้ประกวด ๑๘ เรือ่ง   
 กล่าวเฉพาะปีนี้ มผีลงานเขา้รอบสุดทา้ย ๗ เรื่อง แต่ละเรื่องมขีอ้เด่นขอ้ดอ้ยทัง้ทีเ่หมอืน
และแตกต่างกนัไป  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมคีวามเห็นตรงกนัว่ามผีลงานฝึกปฏตัิที่ควรได้รบัรางวลั
ดเีด่น แต่กม็เีงือ่นไขต่อทา้ยไวเ้ป็นหมายเหตุ จะไดใ้ชเ้ป็นกรณศีกึษา เช่นเดยีวกนักบัเรื่องทีไ่ดร้บั
รางวลัชมเชย ซึง่คณะกรรมการไดต้ัง้ขอ้สงัเกตของแต่ละเรือ่งไว ้ดงันี้ 
 

‘พ่อแม่เล้ียงเด่ียว การเปล่ียนแปลงของครอบครวัไทย’ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สารคดีเชิงข่าวรางวลัดีเด่น 
 

เทคนิค  เพลงบรรเลง ๕ วนิาท ี

ผูป้ระกาศ คําว่า พ่อแม่เลีย้งเดี่ยว อาจจะฟงัดูไม่ค่อยคุ้นหูสําหรบัคนทัว่ไป แต่ในแวดวง
วชิาการและสื่อมวลชนเริม่นํามาใชม้ากขึน้ในความหมาย ครอบครวัทีม่แีต่พ่อหรอื
แมเ่ลีย้งลูกโดยลําพงั ซึง่ส่วนใหญ่มสีาเหตุมาจากการหย่ารา้ง จากการสํารวจของ
กระทรวงสาธารณสุขพบว่า การหย่ารา้งในรอบสบิปีทีผ่่านมา สูงขึน้เป็นสองเท่า 
ทุก ๆ หนึ่งชัว่โมง มผีูจ้ดทะเบยีนหย่าถงึสบิคู่ ส่งผลใหค้รอบครวัไทยมพี่อหรอืแม่
เลี้ยงลูกฝ่ายเดยีวถึงหน่ึงล้านสามแสนครอบครวั สาเหตุ การหย่าร้างนัน้ก็มี
เหตุผลแตกต่างกนัไป เช่น ในกรณีของคุณอุไร สูงสุวรรณ วยั ๔๔ ปี ซึง่เลีย้งลูก 
๒ คน ตามลาํพงัมาเป็นเวลากว่า ๘ ปี เล่าว่า 

เทคนิค  เสยีงสมัภาษณ์ คุณอุไร สูงสุวรรณ (๘ วนิาท)ี ‚เลกิกนัตัง้แต่ประมาณปีสีส่าม สีส่ ี ่
นะคะ แลว้กม็ปีญัหาเขา้กนัไมไ่ด ้คดิคนละอยา่ง‛ 

ผูป้ระกาศ เมื่อชวีติคู่ไม่เป็นไปอย่างทีห่วงัไว้ การเป็นพ่อแม่เลีย้งเดีย่วจงึเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่ง
ไมไ่ด ้คุณอุไร สงูสุวรรณ เล่าถงึชวีติการเลีย้งลกูว่า 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์คุณอุไร สูงสุวรรณ (๕๕ วนิาท)ี‚ทน้ีีจะมปีญัหาทีว่่า การทํางาน
ของแม ่การไปรบัไปส่งลกู และเรือ่งค่าใชจ้่ายต่างๆ ต้องสรา้งกําลงัใจใหต้วัเราเอง
ก่อน วนัทีเ่ราอาจจะเหนื่อย ทอ้แท ้กค็ดิว่ามนัไม่ไดเ้ป็นอย่างนี้ตลอด วนัหนึ่งถ้า
เขาโตขึน้ เขาแขง็แรงขึน้อยู่ในสงัคมได้ กค็งเป็นสิง่ทีพ่่อแม่ทุกคนกห็วงัใหลู้กเป็น



๗ 

อย่างนัน้ กพ็ยายามใหเ้ขาช่วยตวัเองไดเ้ยอะ ปญัหาทีต่้องเจอ ต้องแก้ปญัหากบั
ตวัเอง ค่อยๆ คดิ ค่อยๆ ทํา บางทเีนี่ยเราต้องมเีวลาใหเ้ขาเยอะๆ บางสิง่
บางอย่างเขาอยากไดเ้วลา ไดค้วามรกั ไดก้ารดูแล บางทเีนี่ย เขาเรยีกรอ้งสิง่นัน้
สิง่นี้ เรากต็้องดู ถ้าเกดิเราใกลช้ดิกบัเขาเนี่ย เราจะรูเ้ลยว่าสิง่ทีเ่ขาเรยีกรอ้งเนี่ย
เพราะอะไร จรงิๆ แลว้เนี่ย มนักเ็หมอืนกบัเราทําดไีดด้ี มนักเ็ป็นเรื่องจรงิ เพราะ
สิง่ทีแ่ม่ทํา ไม่ว่าจะเป็นความอดทน พอมนัผ่านมาถงึวนันี้ มนักค็ุม้นะ ถงึแมว้่า
อาจจะไมไ่ดเ้ตม็รอ้ย กถ็อืว่าค่อนขา้งสงูสาํหรบัผูห้ญงิคนหนึ่ง‛ 

ผูป้ระกาศ ในขณะทีคุ่ณวทิูร สนิศริเิชวง ซึง่แยกทางกบัภรรยาในขณะทีลู่กสาวอายุไดเ้พยีง 
๕ ขวบ จงึตอ้งเลีย้งลกูตามลาํพงั เล่าใหฟ้งัดว้ยความสะเทอืนใจว่า 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์คุณวทิูร สนิศริเิชวง (๖๐ วนิาท)ี ‚ตอนนัน้กค็อืว่าทีคุ่ณแม่เขาจาก
ครอบครวัไปตอนลกูเขาอยูช่ ัน้อนุบาลสาม และเผอญิว่าลกูคนน้ีเนี่ยอยู่อนุบาลสาม 
เผอญิว่าลูกคนนี้เป็นลูกสาว เพราะฉะนัน้ในเรื่องของการเลี้ยงดูเนี่ยค่อนขา้งจะ
เป็นเรือ่งใหญ่ตอนช่วงทีเ่ขายงัช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ อย่างเช่นเป็นต้นว่า ถ้าจะไป
ประชุมที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องซือ้ตัว๋เครื่องบนิให้กบัเขาไปด้วย พอไปประชุมเสรจ็ 
เขาไปนัง่ที่ประชุมไม่ได้ ต้องตดิต่อกบัน้องที่กรุงเทพฯ ว่ามโีรงเรยีนอนุบาลที่
ไหนมัย้ ที่เขาจะรบัเป็นรายวนัอย่างเนี้ย เสร็จแล้วโรงเรียนก็อยู่ไกลอีก 
เพราะฉะนัน้กต็อ้งขออนุญาตคา้งคนืกบัน้องผูห้ญงิ ซึง่เขามคีรอบครวัแลว้นะ แลว้
กใ็หอ้ยูก่บัลกูๆ ของเขา ในเรื่องของการสอนลูก กค็อืว่า เราเป็นผูช้าย ผมคดิว่าก็
เป็นขอ้ด ี กค็อืว่าเขาจะเป็นเดก็ผูห้ญงิทีก่ลา้และกล็ุย มบีุคลกิเหมอืนกบัผูช้ายอยู่ 
แต่ในขณะเดยีวกนักร็กัสวยรกังาม ยงัมอีะไรกุ๊กกิก๊แบบผูห้ญงิอยู่นะครบั จุดหลกั
ใหญ่ในการดูแลเขาตอนที่เขาเลือกคบเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกัน 
อย่างเช่นกลุ่มเพื่อนทีอ่ยู่ในครสิตจกัรอย่างนี้ ผมคดิว่าปลอดภยั เพราะผมคดิว่า
ใครกต็ามทีใ่ฝ่หาศาสนาเน่ีย เขาจะมจีติสํานึกความสํานึกผดิชอบชัว่ดอียู่ในระดบั
หนึ่ง กค็งไม่เหลวไหล ผมกพ็ยายามที่จะใหเ้ขามคีวามเชื่อ ศรทัธาอยู่ในองค์
พระพุทธเจา้ ถา้คดิว่าถงึแมว้่าจะมปีญัหาเขา้มาในชวีติ แต่ปญัหาเหล่าน้ีกจ็ะทําให้
เราแกรง่ขึน้ และทา้ยทีสุ่ดมนัจะหล่อหลอมบุคลกิภาพของเรา‛ 

ผูป้ระกาศ การเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แมจ้ะเป็นภาระที่หนักหน่วง แต่ก็ไม่ยากที่จะฟนัฝ่า
อุปสรรคไปได้ คุณบุษกร อรรถโกมล นักสงัคมสงเคราะห์ ซึง่ทํางานเกี่ยวกบัเดก็
และเยาวชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัเรือ่งนี้ว่า 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์คุณบุษกร อรรถโกมล (๔๙ วนิาท)ี ‚ครอบครวัใบเลีย้งเดีย่วหลายๆ 
ครอบครวัก็มคีุณภาพในการทีจ่ะดูแลเดก็ใหเ้ตบิโตเป็นผู้ใหญ่ทีด่ใีนสงัคมได้ แต่
คุณตอ้งมเีหตุผลใหก้บัเดก็ เพราะว่า ณ เวลานี้เนี่ยเดก็เขารบัไดน้ะถ้าคุณแยกแยะ 
ในขณะเดยีวกนัคุณกต็้องแบบอย่างเขา สมมตวิ่าคุณ แยกทางกนัแลว้ แต่คุณทํา
ตวัเหลวไหล เดก็เขารบัไม่ไดน้ะไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อหรอืเป็นแม่กต็าม สงัเกตว่า



๘ 

ครอบครวัใบเลีย้งเดีย่วหลายๆ ครอบครวัทีเ่ขาประสบความสําเรจ็เนี่ย เขาใหเ้หตุ
และผล แลว้โดยทีเ่ขาไม่ทะเลาะกนักบัคนเดมิของเขา ทําใหเ้ดก็อยู่รอดได้ แต่ถ้า
เมื่อไหร่ทีคุ่ณแยกออกจากกนั แลว้มนัมคีวามบอบชํ้าเกดิขึน้ เดก็เขารบัไม่ไดค้่ะ
ไมว่่าเดก็เขาจะอยูใ่นสถานการณ์ใดๆ กต็าม‛ 

ผูป้ระกาศ เมือ่สภาพสงัคมเปลีย่นไป เงือ่นไขในชวีติของคนเรากย็อ่มเปลีย่นแปลงไปเป็น 
เรือ่งธรรมดา การยอมรบัและเรยีนรูท้ีจ่ะก้าวเดนิต่อไปอย่างมัน่คง จงึจาํเป็น 

เทคนิค เพลง อยา่ยอมแพ ้ของ ‘ออ้ม’ สุนิสา สุขบุญสงัข ์๕ วนิาท ี
 

๑. จดุเด่น 
     ๑.๑ มคีวามชดัเจน ไมห่ลงประเดน็ตลอดเรือ่ง   
     ๑.๒ เขา้ใจเลอืกเรือ่งมานําเสนอ ซึง่น่าสนใจในแง่ของกระแสสงัคม หยบิยกหวัอกพ่อ
แม่ทีต่้องเลีย้งลูกไปแล้วต้องทํางานไปในเวลาเดยีวกนั ไดค้นทีเ่ป็นทัง้พ่อและแม่ที่ประสบภาวะ
แบบน้ีมารายงาน แมม้แีหล่งข่าวพ่อและแม่เพยีงสองคน แต่กส็ามารถสะทอ้นปญัหาการเลีย้งลูก
ใหเ้หน็ได ้
     ๑.๓ เชื่อมโยงเรือ่งราวไดเ้หมาะสม 
     ๑.๔ เสยีงบรรยายไมแ่สดงอารมณ์มากเกนิไป ช่วยใหไ้ดอ้รรถรสในการฟงั 
     ๑.๕ ไมม่กีารชีนํ้า ไมด่่วนตดัสนิเรือ่งการหยา่รา้งว่าดหีรอืไมด่ ีโดยเน้นไปทีเ่มื่อพ่อแม่
แยกทางแลว้เผชญิกบัปญัหาอะไร 
     ๑.๖ ใชภ้าษาไดก้ระชบั 
 

 ๒. จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
    ๒.๑ น่าจะขาดบุคคลสําคญัไปคนหนึ่งคอืลูก ถ้าได้ลูกมาเสรมิ จะช่วยให้เรื่องแน่น

มาก อยา่งไรกต็าม ไมถ่งึกบัทาํใหอ้รรถรสของเรือ่งเสยีหาย 
     ๒.๒ ควรระมดัระวงัการตดัต่อไมใ่หก้ระโดดไปกระโดดมา โดยเฉพาะเสยีงทีต่่างระดบั  
     ๒.๓ สะดุดเลก็น้อยตรงเพลงอยา่ยอมแพ ้ทีนํ่ามาปิดทา้ยรายการ  
 

‘ถนนสายชีวิต...ลิเกโคราช’ มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 
สารคดีเชิงข่าวรางวลัชมเชย 
 

SFX เสยีงลเิกกําลงัโหมโรงหรอืเสยีงระนาด ๑ ๓ 
วนิาท ี

ผูบ้รรยาย เมือ่ไดย้นิเสยีงน้ีแลว้ คงจะคดิเป็นอยา่งอื่นไม่ได ้นัน่กค็อื การแสดงลเิก ลเิกเป็นการละเล่นพืน้บา้นของคนไทยทีส่บืทอดต่อกนั
มาระหว่างรุน่สู่รุน่ ในอําเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา กเ็ช่นเดยีวกนั มถีนนสายหน่ึง ชื่อถนน มขุมนตร ีหรอืทีช่าวบา้นเรยีกตดิ
ปากกนัว่า ถนนสายลเิก ถนนสายนี้ สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยคณะลเิกหลายคณะรวมกนั ซึง่คณะลเิกเหล่านี้ได้มาตั ้งถิน่ฐาน

๓ ๖ 
วนิาท ี
 



๙ 

อยูใ่นจงัหวดันครราชสมีา จากคาํบอกเล่าของคุณลุงทอดหยด  สบืสุนทร หวัหน้าคณะลเิกทองหยดวรียทุธ 

ทองหยด เฉพาะที่ลุงขึ้นมาราชสมีา ปี ๐๓ แต่เขาก็มกีารตัง้มาก่อนหน้านี้แล้ว ตัง้มาตัง้แต่ พ.ศ. ไหนก็ไม่รู ้ช่วงนัน้มอียู่ไม่กี่คณะลเิก 
เมื่อก่อน ๒๕๐๓ นี่นะ จาก ๐๓ ส่วนมากก็จะมมีาเรื่อย ๆ จนมาถึงยุคปจัจุบนัที่ลุงเป็นหวัหน้าคณะลเิกที่เพิม่ขึน้มาเรื่อยจน
ปจัจบุนัน้ีมสีกั ๓๐ กว่าคณะได ้  

๔ ๐ 
วนิาท ี

ผูบ้รรยาย คณะลเิกเหล่านี้ มคีวามเก่าแก่และดํารงชวีติควบคู่กบัถนนสายนี้มายาวนาน เมื่อเวลาผ่านไปทัง้วฒันธรรมตะวันตก ปจัจยั
เทคโนโลย ีหรอืแม้กระทัง่เศรษฐกจิ ที่ทําให้ราคาของลเิกเพิม่สูงขึ้น ลเิกจงึถูกลดความสําคญัลง และต่างกระจดักระจายกนั
ออกไป 

๒ ๒ 
วนิาท ี

ทองหยด ปจัจบุนัน้ีค่าการแสดงมกัแพงกว่าเมื่อสมยัก่อน สมยัทีลุ่งตัง้ป้ายน้ีมนัคนืละสีพ่นัถงึหา้พนัเท่านัน้เอง ปจัจุบนั คนืหนึ่งสามหมื่น 
สีห่มืน่ ถงึหา้หมืน่ มนัเขา้มาหลายช่วง ตอนลุงขึน้มาแสดง ๐๓ ค่าตวัเจด็สบิบาท ปจัจุบนัเจด็รอ้ยถงึแปดรอ้ย ถงึหน่ึงพนั ค่าตวั
แต่ละคนทุกหน้าทีแ่หละ ราคาจะไล่กนั ทีจ่ะหายจากดา้นหน้าไปบา้ง เขาเขา้ไปอยู่ในซอย เขาสรา้งใหม่อาจจะเซง้ไม่หวาดไหว 
ของเรานี้ยงัอยู่เป็นบ้านเก่า ถ้าเขารื้อเป็นอนัว่าหายเจด็คณะนี้หาย หายก็ไปอยู่บ้านใครบ้านมนั เดีย๋วนี้จะติดต่อกันก็ทาง
โทรศพัทห์รอืรูจ้กับา้น  

๑:๒๘ 
วนิาท ี

ผูบ้รรยาย สิง่หนึ่งทีท่าํใหค้ณะลเิกเหล่านี้อยูไ่ด ้กค็อืเจา้ภาพงานบุญทีม่าจากต่างอําเภอหรอืต่างจงัหวดั ทีม่คีวามชื่นชอบในการแสดงลเิก
ของเมอืงโคราช โดยเจา้ภาพลเิก กล่าวว่า 

๑ ๔ 
วนิาท ี

เ จ้ าภาพ
ลเิก 

ทีม่าจา้งนี้จะจา้งไปงานบวชพีช่าย แลว้กไ็ดย้นิคนเขา้พูดมาว่าถนนเสน้นี้มคีณะลเิกเยอะ กเ็ลยมุ่งมาตรงมาทีน่ี้เป็นทีแ่รกเลย ก็
น่าเสยีดายนะครบัทีถ่นน เสน้นี้จะมคีณะลเิกน้อยลงไป เพราะจากสมยันี้ดว้ยนะครบั คนดูลเิกก็น้อยลง คณะลเิกเลก็ ๆ ก็จะอยู่
กนัไมค่่อยได ้เพราะว่าไมค่่อยมงีาน 

๑:๑๒ 
วนิาท ี

ผูบ้รรยาย ส่วนใหญ่แลว้ ผูท้ีช่อบดูลเิกจะเป็นบุคคลในช่วงวยักลางคนจนถงึวยัชรา ส่วนวยัรุ่นนัน้ จะใหค้วามสนใจในการแสดงลเิกน้อย
มาก 

๑ ๐ 
วนิาท ี

Vox pop ผมว่ามนัลา้สมยัไปแลว้นะ ตวัผมเองไมช่อบ แต่ว่าคนอื่นอาจจะชอบกไ็ด้ ๕ 
วนิาท ี

Vox pop กเ็คยดคู่ะ ดผู่าน ๆ แถวทีเ่ขามกีารจดัลเิก ดบูางทไีมค่่อยรูเ้ร ือ่ง ๕ 
วนิาท ี

ผูบ้รรยาย แต่ผูส้งูอาย ุยงัใหค้วามชื่นชอบ ในการแสดงลเิกอยู่ ๕ 
วนิาท ี

Vox pop กเ็ขาจา้งมาแสดง อยู่ที่ตามบ้านอะไรอย่างนี้ เป็นงานอย่างนี้ ชอบดูวรต้ออะไรอย่างนี้นะ แล้วก็ที่คณะดงั ๆ กระต่ายขาวแสง
เพชร อะไรไปอยา่งนี้นะ  ที่เขาจ้างมาจากสมยัก่อนน้อ แต่สมยันี้ก็ไม่รู้ว่าคณะไหนจะดี สมยัเก่าโบราณ แม่ก็คนโบราณน้อ 
(หวัเราะ) กต็อ้งดคูนทีเ่ขาจา้งมา ชอบตลก ชอบดเูขาโชว ์วงอะไรอยา่งนี้ รอ้งเพลงอะไรอยา่งนี้นะ 

๑:๐๕ 
วนิาท ี

ผูบ้รรยาย ในอนาคตหากคนรุน่หลงัไมใ่หค้วามสาํคญัและรว่มอนุรกัษ์ลเิกไว ้ถนนสายน้ีคงเหลอืเพยีงความทรงจาํ ทีเ่รยีกว่า ‘ถนนสายลเิก’ ๑ ๒ 
วนิาท ี

ทองหยด รอ้งกลอนลเิก “ไรศ้กึษาขาดทรพัยส์นิ ต้องหากนิกรรมกร ชวีติขา้งคอนยากเขญ็ ขาดคนมองเหน็ห่างเหนิ เราเหมอืนแมว หม ู
หม ีพวกมัง่มมีองเมนิ” 

๒ ๓ 
วนิาท ี

 



๑๐ 

๑. จดุเด่น 
     ๑.๑ สามารถนําเสนอวฒันธรรมทีม่คีุณค่าไดอ้ย่างด ี 

    ๑.๒ แมก้ารเสนอจะฟงัเรยีบงา่ย แต่กน่็าสนใจ 
     ๑.๓ การสมัภาษณ์หวัหน้าวงลเิกเก่า และวอกซพ์อพของคนทีช่มกบัไม่ชมช่วยใหเ้หน็
บรรยากาศทีพ่อจบัตอ้งได ้
     ๑.๔ การคดัเลอืกเสยีงคลปิ และวอกซพ์อพกระชบั 
     ๑.๕ เขา้ใจนําเสยีงลเิกมาปิดทา้ย ไมใ่ชเ้พลงสะเปะสะปะ 
 

 ๒. จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
     ๒.๑ ยงัไม่ได้ภาพการเปลี่ยนแปลงของถนนสายนี้อย่างชดัเจน  แม้มกีลิ่นอาย
บางอยา่งทีรู่ส้กึไดถ้งึการเปลีย่นแปลง เนื่องจากขอ้มลูไม่ครบถ้วน เช่น การเปลีย่นแปลงของลเิก
ยคุทีค่กึคกัเป็นอยา่งไร 
     ๒.๒ น้ําเสยีงของผูด้าํเนินรายการน่ิมไปหน่อย 
     ๒.๓ สามารถใชเ้สยีงลเิกมาประกอบไดม้ากกว่านี้ 
  
 
 
 

‘หมู่บ้านน้ี...ไม่มีเมา’ มหาวิทยาลยักรงุเทพ 
สารคดีเชิงข่าวรางวลัชมเชย 

 

เทคนิค เสยีงโฆษณางดเหลา้เขา้พรรษา 

บรรยาย โฆษณารณรงค ์งดเหลา้เขา้พรรษา ทีพ่บตามสื่อต่าง ๆ เป็นเครือ่งเตอืนสตใิหเ้ลง็เหน็
ถงึโทษ และสะท้อนถงึผลกระทบที่ตามมาของการดื่มสุรา โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อลด
จํานวนนักดื่มน้ําเมาที่เพิ่มมากขึ้นทุกวนั นายธีระ วชัรปราณี ผู้จดัการสํานักงาน
เครอืข่ายองคก์รงดเหล้า เชื่อว่าการทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตใิห ้ ‘วนัเขา้พรรษา’ เป็น ‘วนั
งดดื่มสุราแห่งชาติ’ เป็นนิมติหมายอนัดใีนการเริม่ต้นที่จะลด ละ เลกิอบายมุขอย่าง
จรงิจงัในสงัคมไทย 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์ ธรีะ วชัรปราณี ‚ช่วงเขา้พรรษา คนไทยในอดตีทีผ่่านมากจ็ะเป็นช่วง
ที ่พระสงฆก์จ็ะไม่เดนิทางไปไหน ๓ เดอืน ชาวบา้นทัว่ไปกจ็ะรูส้กึว่าในเมื่อพระสงฆ์
กจ็ะประพฤตปิฏบิตัริกัษาศลีเตม็ทีแ่ลว้ ชาวบ้านกง็ดเหล้าไปด้วย กเ็ลยใช้โอกาสวนั
เขา้พรรษามารณรงคใ์หผู้ค้นงดเหลา้โดยไมต่อ้งเอากฎหมายบงัคบั‛                   

บรรยาย แม้ว่าโครงการรณรงค์ ‘งดเหล้าเข้าพรรษา’ จะมรีะยะเวลาเพยีง ๓ เดอืน แต่ยงัมี
ชาวบา้นกว่า ๖๐๐ ชวีติ ในหมู่บา้นไทรทอง ตําบลดงมลู อําเภอหนองกรุงศร ีจงัหวดั



๑๑ 

กาฬสนิธุ ์ทีใ่ชช้วีติโดยปราศจากเหลา้มากว่าแปดปีแลว้ โดยมหีลวงปู่บุญรอด อธปิุญ
โญ อดตีเจา้อาวาสวดัถํ้าไทรทอง ผูร้เิริม่โครงการเลกิเหลา้ตลอดชวีติขึน้ โดยกระตุ้น
ให้ชาวบ้านเลกิยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ด้วยการตัง้รางวลัโคกระบือ เพื่อให้หนัมา
มุ่งมัน่ประกอบอาชพีทีสุ่จรติ นายเจรญิ วงษ์ไกร ชาวบา้นไทรทองผู้เลกิเหลา้เป็นคน
แรก เล่าอย่างภาคภูมใิจว่า ชวีติของเขาเปลี่ยนไปจากผู้ที่ไม่มใีครคบหา กลายเป็น
ตน้แบบของชาวบา้น   

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์ เจรญิ วงษ์ไกร ‚ผมตดิเหลา้มาตัง้แต่อาย ุ๑๖ ปี ยาเสพตดิเคยลองทุก
อย่างแล้ว ช่วงต่อมามหีลวงปู่เข้ามาแนะนํา เห็นเขาดี เทศน์ดี นําผม หลวงปู่เคย
ช่วยเหลอืผมมา ผมกเ็ลยทดแทนบุญคุณ ตดัสนิใจเลยตลอดชวีติ ช่วงหลงัตัง้หลกัได้
ช่วงหลวงปูน่ี่แหละ เลกิมนัดขีึน้หลายอยา่ง รา่งกายแขง็แรง เงนิทองพอไดใ้ชห้าไดใ้ห้
ครอบครวัใหล้กูใหเ้ตา้ไปโรงเรยีน มนัดขีึน้หลายอยา่งอยู่‛ 

บรรยาย ไพบูลย์ ศรจีนัทรโคตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านไทรทอง จากอดีตเคยเป็นผู้ต่อต้าน
โครงการงดเหล้าตลอดชวีติของหลวงปู่บุญรอด กลายเป็นผู้สบืสานปณิธานในการ
ช่วยเหลอืผูต้ดิสุราใหม้โีอกาสกลบัใจงดเหลา้ตลอดชวีติ แมว้่าหลวงปู่จะมรณภาพไป
แลว้กต็าม 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์ไพบูลย ์ศรจีนัทรโคตร ผูใ้หญ่บา้นหมู่บา้นไทรทอง ‚ตอนทีผ่มตดิมาก 
ๆ ก็มกีารทะเลาะกนัตลอดกับครอบครวั มีการตบตีกันลงไม้ลงมอืกันกับแฟนจน
ครอบครวัจะแตก อยู่ว ันนึงหลวงปู่ก็เดินลงมาขอบิณฑบาตที่ร้านค้า หลวงปู่ก็มี
ขอ้ตกลงว่าจะให้ควายคนละตวัก็มคีําสาบานนิดนึงว่าจะซื่อสตัยต่์อตนเองอย่างนัน้
อย่างนี้ไป    คดิว่าจะชกัชวนหมู่บ้านใกลเ้คยีงเลกิเหลา้ ถงึแมว้่าจะเลกิไม่ได้มากใน
ชุมชน กเ็อาเป็นบางส่วนของหมูบ่า้นเรา‛ 

บรรยาย จากการเสวนากบัท่านพระครอูรยิานุรกัษ์ ผูส้บืสานโครงการเลกิเหล้าตลอดชวีติ ซึ่ง
เคยเป็นผู้ช่วยในคราวที่หลวงปู่ยงัมีชีวิตอยู่ ก็ทําให้ได้ทราบถึงเหตุผลว่า ทําไม
หมูบ่า้นแห่งนี้จงึกลายเป็นตวัอยา่งของการเลกิเหลา้อย่างถาวร 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์ ท่านพระครูอรยิานุรกัษ์   ‚หลวงปู่ช่วยคนครอบครวัเดยีวได้ มนัคุ้ม
กบัเงนิทีล่งทุนเป็นแสนๆมนัคุม้มาก เพราะชวีติคนความสุขของคน   อยากจะใหค้นมี
สนัติ อยู่กนัอย่างสงบสุข จุดไหนที่พอทําได้ท่านจะเข้าไปทํา ชุมชนเรานะ ถ้าไม่มี
เหลา้มนักค็งจะพูดจากนัรูเ้รื่อง เหลา้มนัเป็นตวัเหตุจรงิ ๆ นะ ท่านจงึตัง้ความหวงัไว้
ว่าจะทาํใหชุ้มชนนี้เป็นชุมชนปลอดเหลา้จรงิ ๆ‛ 

บรรยาย นอกจากนี้ นายแทนคุณ จติต์อิสระ นักจดัรายการวทิยุและพธิกีรรายการโทรทศัน์  
เชื่อมัน่ว่าการงดเหลา้เขา้พรรษาจะเป็นจุดเริม่ต้นทีด่ ีและควรมมีาตรการแก้ปญัหาน้ี
อยา่งจรงิจงั 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์นายแทนคุณ จติตอ์สิระ ‚โดยเฉพาะกฎหมายของเรา ถ้าเป็นไปไดค้วร



๑๒ 

หา้มเดก็และเยาวชนดื่มเหล้าจนถงึ ๒๕ ปี เพราะเดก็ ๆ วยัรุ่น คนรุ่นใหม่ ๆ ไม่ควร
เกีย่วขอ้งกบัเหลา้เลยไมว่่าทางใด เพราะพระพุทธเจา้เหน็ว่าเหลา้ทําใหค้นไม่มีสต ิไม่
ว่าทาํอะไรจะเสยีหายมากกว่าไดร้บัผลประโยชน์‛ 

บรรยาย พระราชธรรมนิเทศ หรอืพระพยอม กลัยาโณ เจา้อาวาสวดัสวนแก้ว หนึ่งในพระ
ผู้สนับสนุนโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเชื่อว่า หากจะทําให้สังคมไทย
ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นัน้เป็นเรื่องยาก โครงการนี้จงึถอืเป็นบนัไดขัน้แรก
ของการเลกิเหลา้  

เทคนิค เสยีงพระพยอม กลัยาโณ ‚ควรจะงดเก้าเดอืน สบิเดอืน สบิสองเดอืน ดกีว่าไปงดแค่
สามเดอืนน้ี แต่ว่าทาํไมไ่ดเ้ลย กข็อใหไ้ดแ้ค่สามเดอืน ถา้ทําไดต้ลอดทัง้ชาตทิัง้ชวีติก็
แน่นอนกก็ลายเป็นคนทีเ่รยีก มทัทนิน มทัทโน เป็นคนสรา่งเมาอยู่ตลอด เมาไม่สร่าง
มนัดตีรงไหน ใหม้นัมวีนัสรา่งเมาซะบา้ง มนัจะเป็นประโยชน์ต่อชวีติทีแ่ทจ้รงิต่อไป‛ 

บรรยาย เสยีงหวัเราะและรอยยิม้ไดก้ลบัคนืสู่หมูบ่า้นไทรทอง แทนทีเ่สยีงทะเลาะเบาะแวง้และ
กําลงัจะขยายวงกวา้งสู่สงัคม หากมกีารรณรงคอ์ย่างต่อเนื่อง และอาศยัความร่วมมอื
ของคนในสงัคมทุกภาคส่วน รวมไปถงึศาสนาทีนํ่าเอาหลกัธรรมคําสอนมาใชก้ระตุ้น
จิตสํานึกของนักดื่มน้ําเมาหรือผู้ที่คิดจะริลอง ให้หันหลังให้กับสุราอย่างถาวร  
เช่นเดยีวกบัหมูบ่า้นไทรทอง หมูบ่า้นปลอดเหลา้ตลอดชวีติ  

เทคนิค เสยีงบรรยากาศของหมูบ่า้น 
 

๑. จดุเด่น 
          ๑.๑ สามารถหาผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมานําเสนอ คนแรกที่เลกิเหล้าได้สําเรจ็ เมื่อ
พระเจา้ของโครงการมรณภาพ กนํ็าลูกศษิยม์าใหส้มัภาษณ์ได้ รวมทัง้ผูก้ลบัเนื้อกลบัตวัทีร่ะดม
กําลงัเพื่อนฝงูใหเ้ขา้รว่มโครงการ 
     ๑.๒ เนื้อเรือ่งน่าสนใจ 

 

๒. จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
     ๒.๑ ควรมกีารอธิบายที่ไปที่มาตัง้แต่ต้นเสียก่อน เช่น เลกิเหล้าได้รางวลัเป็นโค

กระบอื แลว้อยา่งไร 
     ๒.๒ ควรใหค้วามสําคญัต่อคุณภาพเสยีงทัง้ที่เป็นบรรยากาศ เสยีงสมัภาษณ์ เสยีง

ประกอบ และระดบัเสยีงทีบ่นัทกึของแต่ละช่วงตอน 
      ๒.๓ สิ่งที่ขาดไปคนในครอบครัวของผู้เลิกสุรา อาทิ ภริยา และลูก ทุกคนพูด
เหมอืนกนัคอืลูกเมยี การไดลู้กเมยีมาใหส้มัภาษณ์ยงัดกีว่าไดพ้ระพยอมมามาพูด เพราะใกลช้ดิ
กว่า มพีลงัมากกว่  
     ๒.๔ เวลาเชื่อมเขา้บทสมัภาษณ์ (clip) ควรนําประเดน็ใหผู้ฟ้งัตามเรือ่ง 



๑๓ 

     ๒.๕ เสยีงบรรยายทีบ่นัทกึผดิแลว้ขา้ม น่าจะมคีวามละเอยีดในการดูเนื้อหาและการ
ตดัต่อทางเทคนิคใหม้ากกว่านี้ 
     ๒.๖ สุราไม่ไดม้แีค่มติทิางศลีธรรมหรอืคุณธรรมของสงัคม ยงัมมีติทิางเศรษฐกจิ ซึ่ง
เรื่องนี้ไม่ได้นําเสนอ กลายเป็นการให้น้ําหนักในแนวเดยีวกนักบัที่สงัคมเป็นอยู่ จงึอยู่ในกรอบ
เดมิ ๆ  

 

‘เดก็ขายพวงมาลยั’ มหาวิทยาลยักรงุเทพ 
สารคดีเชิงข่าวรางวลัชมเชย 
 

สมัภาษณ์ พวงมาลยัไหมค่ะ พวงละสบิบาท สามพวงยีส่บิบาทค่ะ 

บรรยาย  
(๒๐ วนิาท)ี 

สีแ่ยกไฟแดงกบัเดก็ขายพวงมาลยั ดจูะกลายเป็นสญัลกัษณ์ของคนกรุงเทพฯไป
เสยีแล้ว จนกลายเป็นภาพที่ชนิตาของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยภาพที่น่าสงสารของ
เด็กที่เดนิเร่ขายพวงมาลยัเหล่านี้ จงึทําให้เกิดความหดหู่แก่ผู้ที่ผ่านไปมาบน
ทอ้งถนน 

เสยีงดนตร ี  

บรรยาย  
(๒๐ วนิาท)ี 

มปีจัจยัหลายอยา่งทีเ่ป็นตวัผลกัดนัใหเ้ดก็ ๆ เหล่าน้ีไม่มทีางเลอืกมากนัก และที่
สําคญัทีสุ่ดคงหนีไม่พน้ ‘ความยากจน’ นี่เป็นเสยีงสะทอ้นเสยีงหนึ่งของเดก็ขาย
พวงมาลยั ยา่นตกึชยั 

สมัภาษณ์ (ถามเดก็ขายพวงมาลยั: ทุก ๆ วนัหนูดําเนินชวีติประจาํวนัอย่างไร อาชพีนี้มี
ความสําคญัอย่างไรต่อชวีติของพวกหนู) “ขายตัง้แต่เจด็โมงเชา้ ยนัหา้โมงเยน็ 
จนกว่ามันจะหมด หมดเมื่อไหร่ก็กลับบ้านเมื่อนัน้ ไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไร 
เพราะส่วนมากเดก็ขายพวงมาลยัจะไมค่่อยมวีุฒกิารศกึษาค่ะ” 

บรรยาย  
(๓๐ วนิาท)ี 

ประชาชนหลายคนมกัจะซื้อพวงมาลยัจากเด็กเหล่านี้เพยีงเพราะความสงสาร 
หรอืบางคนซื้อเพราะตดัความราํคาญ พวกเขาจะต้องรบัสภาพกบัการโดนดูถูก
และมองว่าเป็นเพยีงบุคคลที่ไรค้่าของสงัคมมากน้อยแค่ไหน แต่สิง่ที่ทําใหพ้วก
เขายงัยนือยูไ่ดก้ค็อือาชพีขายพวงมาลยันัน่เอง แต่คนทีผ่่านไปมาในละแวกนัน้ 

สมัภาษณ์ (ถามคนทัว่ไปบนท้องถนน: คนในสงัคมมองและปฏบิตัิอย่างไรต่อเด็กขาย
พวงมาลยัเหล่านี้) “รูส้กึเขาไม่น่าต้องมาทําแบบนี้ น่าจะไปเรยีนหนังสอื ดกีว่าที่
จะมาขายพวงมาลยั” 

บรรยาย  
(๑๕ วนิาท)ี 

ในคํ่าคนืของความวุ่นวาย ผู้คนเร่งรบี  และบางคนอาจกําลงัหลบัใหล  แต่ยงัมี
อกีหลายชวีติอยู่ท่ามกลางถนน  แววตาที่หมองเศรา้รอความหวงัว่า  วนันี้จะมี
ชวีติต่อไปอยา่งไร  และวนัน้ีจะมอีะไรตกถงึทอ้งพวกเขาบา้งหรอืเปล่า 

สมัภาษณ์ (ถามเด็กขายพวงมาลยั : หนูได้เงินใช้จ่ายวนัละกี่บาท/เอาเงินที่ได้มาใช้ทํา



๑๔ 

อะไรบา้ง) “อย่างวนันี้กป็ระมาณหา้รอ้ยถงึหกรอ้ยบาท กส็่งทุนไปแลว้ ส่งทุนไป
ต่างหาก แล้วแต่ว่าเราจะลด วนันึงถ้าขายร้อยกว่าพวง เราได้กําไรพวงละห้า
บาท ถา้เราลดกเ็หลอืสองรอ้ยถงึสามรอ้ยบาท แลว้แต่ว่าวนัไหนเราจะลดมากลด
น้อย 

บรรยาย 
(๓๕ วนิาท)ี 

เศษเงนิทีใ่ครหลาย ๆ คนโยนใหแ้บบเสยีไม่ได ้หรอืเพราะตดัความราํคาญ อาจ
เป็นเงนิจาํนวนเลก็น้อยของคนเหล่านัน้ แต่สาํหรบัเดก็ ๆ เหล่านี้ เงนิทุกบาททุก
สตางค์ที่พวกเขาหามาได้นัน้ ต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและความทุกข์ทรมาน 
เพยีงเพื่อรายได้พอประทงัชวีิตตนเองและครอบครวัไปวนั ๆ ‘เงนิ’ จงึเป็นสิง่ที่
ยิง่ใหญ่และสาํคญัมากกบัชวีติพวกเขา   

เสยีงดนตร ี  

บรรยาย  
(๓๕ วนิาท)ี 

รอยยิม้ เสยีงหวัเราะ และครอบครวัที่ด ีเป็นสิง่ที่เดก็ ๆ เหล่านี้ไม่เคยได้สมัผสั 
พวกเขาถูกปลูกฝงัอยู่เสมอว่า ต้องทํางานเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครวัอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ นอกเหนือจากการดํารงชวีติเพื่อความอยู่รอด
แลว้ ความปลอดภยัในชวีติกย็งัเป็นสิง่ทีเ่ดก็ ๆ เหล่านี้ต้องการเช่นกนั ทุก ๆ วนั
ชวีติของพวกเขาเหมอืนแขวนอยูบ่นเสน้ดา้ยบาง ๆ ทีไ่ม่สามารถรูไ้ดว้่าอุบตัเิหตุ
จะเกดิขึน้กบัพวกเขาเมือ่ไหร่ และหนทางบนถนนชวีติสายนี้จะดําเนินไปอกีนาน
แค่ไหน พนัตํารวจตร ีสทิธชิยั สวนสนัต์ สํานักบรกิารทางวชิาการและทดสอบ
ประเมนิผล สน.พญาไท ใหค้วามเหน็ว่า 

สมัภาษณ์ (ถามตํารวจ: ตํารวจมมีาตรการ หรอืวธิกีารช่วยเหลอืเดก็ขายพวงมาลยัอย่างไร
เวลาที่เกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน) “การขายพวงมาลยัตามท้องถนน ถอืว่าผดิ 
พ.ร.บ. จราจร เราต้องกวดขันจับกุม แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา เราก็ได้
ช่วยเหลอื เป็นการช่วยเหลอืตามปกตทิัว่ไป แต่มาตรการช่วยเหลอือย่างอื่นคง
จะไมม่”ี 

บรรยาย  
(๓๐ วนิาท)ี 

การขายพวงมาลยับนท้องถนนเป็นการลงทุนดา้นตวัเงนิทีต่ํ่า รวมถงึลงทุนดา้น
เวลา  และอาจเรยีกว่าเป็นการลงทุนด้วยชวีติของพวกเขาก็ว่าได้ เพราะเด็ก
เหล่าน้ีตอ้งขาดโอกาสในการศกึษา หรอืทําใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนตกตํ่า จน
บางคนต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน พวกเขาจึงต้องตกอยู่ในสภาพความ
ยากจน อาชพีขายพวงมาลยัจงึเป็นประตูทีปิ่ดตายของพวกเขาไปเสยีแลว้   

สมัภาษณ์ (ถาม เดก็ขายพวงมาลยั: หนูอยากเรยีนต่อสูง ๆ มัย้) “ถ้ามโีอกาสกอ็ยากเรยีน 
เพราะตอนน้ีมภีาระในครอบครวักเ็ลยเรยีนต่อไมไ่ด้” 

บรรยาย  
(๓๕ วนิาท)ี 

เพราะการดาํเนินชวีติทีแ่สนยากลาํบาก เงนิกห็ายากมากขึน้ทุกท ีเป็นคําพูดเลก็ 
ๆ ที่ถูกถ่ายทอดมาจากเสยีง ๆ หนึ่งที่ดูจะบางเบาขึน้เรื่อย ๆ พวกเขาต้องการ
เพยีงให้สงัคมได้รบัรู้ว่ายงัมเียาวชนจํานวนหนึ่งที่รอคอยความช่วยเหลือจาก



๑๕ 

สงัคมรอบขา้ง ทีพ่อจะหยบิยืน่ใหก้บัพวกเขาบา้ง ดจูะเป็นความหวงัเดยีวทีจ่ะทํา
ให้พวกเขาหลุดพ้นจากถนนชวีติสายนี้ การศึกษาจงึเป็นทางเลอืกหนึ่งที่ช่วย
พวกเขาได ้แมว้่าจะดรูบิหรีบ่นหนทางทีต่อ้งดาํเนินต่อไป แต่พวกเขากย็งัคงหวงั
ว่าสกัวนัหน่ึงจะมโีอกาสและชวีติใหม่ที่หยบิยื่นให้กบัพวกเขา คุณสุรนิทร ์โพธิ ์
ทอง นักสงัคมสงเคราะห์ สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์ใหค้วามเหน็ว่า 

สมัภาษณ์ (ถามนักสงัคมสงเคราะห์: นักสงัคมสงเคราะห์มวีธิป้ีองกนัการเพิม่จํานวนเดก็
ขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดงต่าง ๆ อย่างไร และแก้ไขปญัหาเด็กขาย
พวงมาลยัที่เร่ร่อนบนทอ้งถนนดว้ยวธิใีด) “สภาสงเคราะห์ได้ใหก้ารช่วยเหลอื 
โดยที่ให้เขา้สถานสงเคราะห์เพื่อจําได้ศึกษาเล่าเรียน แต่ในขณะเดยีวกนัสภา
สงัคมสงเคราะหก์ไ็ดช้่วยในส่วนของเงนิสงเคราะหค์รอบครวั” 

บรรยาย  
(๓๐ วนิาท)ี 

ปญัหาความยากจนเป็นสาเหตุหลกัที่ทําให้เดก็ ๆ เหล่าน้ีต้องยอมรบักบัชะตา
กรรมของตนเองอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ อกีทัง้ยงัมปีญัหาเรื่องความปลอดภยับน
ทอ้งถนนทีผู่ป้กครองเป็นต้นเหตุโดยไม่คํานึงถงึความปลอดภยัของเดก็ ซํ้าแล้ว
ซํ้าเล่าทีเ่ดก็ ๆ เหล่าน้ีถูกสงัเวยชวีติบนทอ้งถนน ซึง่ปญัหาเหล่าน้ีกไ็ม่เคยไดร้บั
การแกไ้ขอยา่งจรงิจงั 

 
๑. จดุเด่น 
    ๑.๑ เขา้ใจเลอืกเรือ่งมานําเสนอ  
 

๒. จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
     ๒.๑ บทบรรยายมากไป  
     ๒.๒ เกบ็บรรยากาศไมด่ ีทัง้ๆ ทีเ่ป็นฉากสาํคญั  
     ๒.๓ Vox pop เกบ็มาเสยีงเดยีว ไมถ่อืว่าเป็น vox pop อาจเป็นความไมเ่ขา้ใจ 
     ๒.๔ เพลงประกอบไมเ่ขา้กบัเรือ่ง โดยเฉพาะจงัหวะ 
     ๒.๕ เสยีงของสภาสงัคมสงเคราะหไ์มช่ดัเจน   
     ๒.๖ ขอ้มูลของเดก็ที่ว่ามภีาระ แต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องรบัผดิชอบครอบครวัอย่างไร 
จงึต้องมาวนเวยีนขายพวงมาลยั การตแีผ่ขอ้มูล ไม่ได้บอกว่าจะใหส้งัคมทําอะไร น้ําหนักจงึไม่
มากพอ 
     ๒.๗ การตดัต่อเหมอืนเสยีงเดก็ทีไ่ปเก็บมาหนเดยีว แลว้แยกใชส้องครัง้ ไม่ไดเ้ชื่อม
ใหเ้หน็ช่วงสุดทา้ยว่าจาํเป็นอยา่งไร  
 

‘สนัุขกบัตลาด: วิถีชีวิตชุมชนเมือง’ มหาวิทยาลยัรงัสิต 
สารคดีเชิงข่าวเข้ารอบสดุท้าย 



๑๖ 

 

เสยีงประกอบ เสยีงสุนขั+บรรยากาศภายในตลาด (๑๐ วนิาท)ี 

เสยีงบรรยาย เสยีงพ่อค้า แม่ค้า คนที่มาจบัจ่ายใช้สอย และสุนัข กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ตลาดในชุมชนเมอืงปจัจุบนั ทัง้วยัรุ่น คนขายของ และครอบครวัที่รกัสุนัข 
มกันิยมนําสตัวเ์ลีย้งของตนมาเดนิซือ้อาหารดว้ย 

Vox pop เพราะว่าอยู่แถวนี้ก็เลยเอามา มนัน่ารกัแล้วก็ตวัเลก็ ๆ เอง เอามนัมาคงไม่
เป็นไรหรอกมงัคะ 

เสยีงบรรยาย แต่พฤติกรรมของคนรกัสุนัขเหล่านี้ ถูกมองจากคนเดินตลาดทัว่ไปว่าไม่
เหมาะสม เนื่องจากตลาดไมใ่ช่สถานทีท่ีเ่ลีย้งสุนขั 

Vox pop คนที ่๑: ‚สกปรก ไม่น่าจะเอาสุนขัมาเลย เพราะว่าทีอ่ย่างนี้มนัเป็นทีค่ําว่า
สาธารณะ ไมใ่ช่คาํว่าส่วนตวั แต่คนเรามกัจะไมม่วีนิัยในตวัเอง ในการทาํ
อะไรกม็กัจะเอาแต่ตวัเอง‛ (๑๒ วนิาท)ี 
คนที ่๒: ‚น่าจะเอาไวท้ีบ่า้นนะ ไม่ควรจะเอามา บางทเีขาเอื้อมเขาอุ้ม เขาไม่
รูว้่ามนัไปอยูใ่นอาหารแลว้ รว่งไมร่ว่งมนัดลูกัษณะไมง่ามแลว้‛ (๙ วนิาท)ี 

เสยีงบรรยาย ส่วนพ่อค้า แม่ค้า ทัว่ไป ก็เหน็ผลกระทบจากการนําสุนัขมาเดนิตลาด โดย
กล่าวว่า สตัวเ์ลีย้งจะนําเชือ้โรคมาสู่อาหาร 

Vox pop คนที่ ๑: ‚ลูกคา้ทีอุ่้มสุนัขเขา้มาในตลาดเนี่ยนะ แม่คา้ไม่ชอบเพราะขนปลวิ
เข้าอาหารด้วย แล้วก็ดูไม่ดีด้วย หมาจรจดัก็เยอะอยู่แล้ว ไม่ควรจะนํามา
ดว้ย‛ (๑๒ วนิาท)ี 
คนที ่๒: ‚ไม่เหน็ดว้ยตรงทีว่่า เขาผูซ้ือ้หาจบัจ่ายกบัขา้วแล้วอุ้มหมามา มนั
เป็นสตัว์บางครัง้ พวกขนหรอืว่าน้ํามูกน้ําลายเนี่ย มนัจะกระเด็นใส่ของ ที่
ตอ้งบรโิภคเขา้ไปอะ‛ (๒๒ วนิาท)ี 

เสยีงบรรยาย ขณะเดียวกัน มุมคิดของคนรกัสุนัข เช่น คุณสถิรชัย อิ่มที่สุด พนักงาน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง กลับมองว่า การนําสุนัขมาจ่ายตลาด ไม่น่าสร้าง
ปญัหาใหก้บัใคร 

เสยีงสมัภาษณ์ เราคงไม่เห็นหรอกว่าขนหมามันจะร่วงลงไปแค่ไหนอะไรยังไง เพราะ
ส่วนมากคนที่เอาหมามาตลาดมกัจะเป็นตวัเล็ก ๆ คงไม่มใีครเอาบูลด็อกซ ์
หรอืหมาตัวใหญ่ ๆ เข้ามาหรอก แล้วส่วนมากเราอุ้มมาแล้วจะเก็บกบัตัว
มากกว่าคงไมป่ล่อยใหม้นัสลดัขนอะไรมัว่ซัว่ (๒๐ วนิาท)ี 

เสยีงบรรยาย นายสตัวแพทยเ์มธา ทรรศนากรกุล สตัวแ์พทยป์ระจาํ โรงพยาบาลสตัวอ์รรถ
พงศ์ ไดใ้หค้วามรูว้่า อาหารทีป่นเป้ือนขนสุนัข อาจส่งผลกระทบต่อการเกดิ
โรคทางเดนิอาหาร 

เสยีงสมัภาษณ์ ในขนสุนัขหรอืตวัสุนัขเนี่ยจะมโีอกาสปนเป้ือนพวกแบคทเีรยีหรอืไวรสัหรอื



๑๗ 

ฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่อยู่ในตวัของสุนัขไดค้รบั ซึง่เมื่อขนสุนัขหรอืฝุ่นละอองลง
ไปโดนกบัอาหารเราไปบรโิภคอาหารนัน้ต่อ กจ็ะทาํใหเ้กดิอาการทอ้งเสยีหรอื
อาหารเป็นพษิไดค้รบั (๒๑ วนิาท)ี 

เสยีงบรรยาย คุณเสถยีร ทรพัยม์หาศาล ผูดู้แลตลาดนัดเมอืงเอกพลาซ่า ซึง่มหีน้าทีใ่นการ
จดัระเบยีบตลาดนดัเลก็ ๆ มองปญัหาน้ีว่า เป็นเรือ่งส่วนบุคคลแกไ้ขไดว้่า 

เสยีงสมัภาษณ์ ผูท้ีม่าใชต้ลาดเราไม่สามารถที่จะควบคุมได ้เรากเ็คยคุยกนัเหมอืนกนัแต่ไม่
เคยออกเป็นระเบยีบ ไม่รูจ้ะหา้มยงัไง คนทีเ่ขาอุ้มมาเขากอ็้างว่า อยากจะทํา
อะไรกไ็ดต้ามอสิระ (๑๕ วนิาท)ี 

เสยีงบรรยาย ในทางตรงกันข้าม คุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ กรรมการผู้จ ัดการ
ศูนยก์ารค้าตลาดรงัสติ กลบัเหน็ว่า ทางแก้ปญัหาอยู่ที่จติสํานึกของเจา้ของ
สตัวเ์ลีย้ง และเจา้ของตลาด 

เสยีงสมัภาษณ์ เราเป็นตลาดเปิด ค่อนขา้งยากนึดนึงอย่างหา้งสรรพสนิคา้ เขาควบคุมได ้ถ้า
เราไปบอกโอ้ยไม่ได้ ไม่ได้ เขาก็ไม่มาตลาดเรา เราก็เสียหายคงจะทําอะไร
ไม่ได้ จะทําอย่างไรใหเ้ขาหนึ่งไม่เอาสุนัขมาแต่เขายงัอยากมาซื้อของตลาด
เรา กค็งต้องเป็นหน้าที่ เพราะเราเป็นธุรกจิ จติสํานึกตรงนี้เป็นสิง่สําคญั ที่นี่
เรากําลงัทําป้ายเรื่องสุนัขประจวบเหมาะพอด ีแล้วที่น้ีตลาดใหญ่เขาทํากนั
แล้วนะคะ ป้ายก็เป็นป้าย บางที่เขาเอามาแล้ว คราวต่อไปเขาคงไม่เอามา 
(๓๖ วนิาท)ี 

เสยีงบรรยาย ปญัหาอาหารปนเป้ือนขนสุนัข เป็นสิง่ที่หลายคนยงัละเลยไม่เอาใจใส่ ด้วย
คาดไม่ถงึ ถงึผลกระทบต่อสุขอนามยัที่ตามมา จงึเป็นหน้าที่ร่วมกนัของคน
ดูแลจดัระเบียบในตลาด และจิตสํานึกของเจ้าของสัตว์ ที่ควรเพิ่มความ
ระมดัระวงัในการนําสตัวม์ขีนเหล่านี้ไปจ่ายตลาด 

เสยีงประกอบ เสยีงสุนขัเห่า 
 

 ๑. จดุเด่น 
     ๑.๑ มคีวามพยายามในการนําเสนอความเหน็ทีห่ลากหลาย 
 

 ๒. จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
     ๒.๑ โจทย์ด่วนสรุปไปหน่อย เมื่อไม่มกีฎเกณฑ์ จะว่าคนที่นําสุนัขมาตลาด ผดิได้
อย่างไร เป็นเพยีงความรูส้กึ การใช้ความรูส้กึมาตดัสนิ ถอืว่าไม่มน้ํีาหนักเพยีงพอ ผูนํ้าสุนัขมา
อาจมสีาํนึกอยา่งอื่นกไ็ด ้ 
     ๒.๒ แมม้เีสยีงให้สมัภาษณ์หลากหลาย แต่ไม่ได้เชื่อมโยงให้เห็นภาพใหญ่ การนํา
สุนขัมาตลาดเป็นเรือ่งเลก็ ๆ ทีส่ะทอ้นภาพใหญ่ไดอ้ยา่งไร ผูท้าํรายการจงึสรปุเองทัง้เรือ่ง 



๑๘ 

     ๒.๓ การผสมเสยีงไม่นุ่มนวล เสยีงบรรยากาศในตลาดเป็นหวัใจของเรื่อง แต่ขาด
เสน่ห ์ไมช่ดัเจน ไมรู่ส้กึว่าพเิศษ  
     ๒.๔ เมื่อโจทยท์ี่ตัง้สรุปไม่ตรงกนั แต่ละชิน้ที่ว่าดจีงึไม่สามารถประกอบกนัใหเ้นียน
นุ่มน่าสนใจ 
 

‘ประตรูะบายน ้า ทางแก้ท่ีไม่มีทางออก’ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สารคดีเชิงข่าวเข้ารอบสดุท้าย 
 

เทคนิค Sound Effect น้ําท่วม 

ผูป้ระกาศ เหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในจงัหวดัเชยีงใหม ่และจงัหวดัใกลเ้คยีงเมือ่สีปี่ทีแ่ลว้ ยงัคง
หลอกหลอนความรู้สึกของประชาชนที่ได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงในครัง้นัน้ 
เพราะจนถงึปจัจุบนันี้ หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง ยงัไม่สามารถดําเนินการตาม
มาตรการป้องกนัทีก่ําหนดไวไ้ด ้เพราะยงัมคีวามขดัแยง้กบัชาวบา้นในพืน้ทีอ่ยู่ 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์  
“ผมว่าถ้าสร้างประตูระบายน้ํานี่ก็น่าจะสร้างได้ครบั แต่คดิว่าไม่มคีวามจําเป็น
จะตอ้งไปรือ้ฝายโบราณ ฝายอนัของชาวบา้นของเราออกไปครบั” 
“กเ็หน็ดว้ยทีจ่ะรือ้ฝาย เพราะว่า เมือ่ก่อนนี้ฝายนี่เขาใชส้ําหรบัเกบ็น้ําไว ้แลว้กใ็ช้
ในเรื่องสวนไร่นาแถวๆนัน้นะคะ แต่ตอนนี้แถวนัน้มนัสวนมนัแทบจะไม่มแีล้ว 
ส่วนมากจะเป็นหมูบ่า้นจดัสรร ทาํใหเ้มือ่มฝีายแลว้ แลว้น้ํามนัจะลน้เขา้เอ่อท่วม” 

ผูป้ระกาศ ทางดา้นหน่วยงานรฐัทีร่บัผดิชอบ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผูอ้ํานวยการสํานักงาน
ชลประทานที ่๑ ไดช้ีแ้จงถงึเรือ่งนี้ว่า 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์   
“การทีจ่ะก่อสรา้งประตูระบายน้ําในลําน้ําปิงนะครบั ทา้ยฝายท่าวงัตาลนะครบั ซึง่
จะช่วยระบายน้ําทีจ่ะผ่านตวัเมอืงเชยีงใหม่ไดน้ะครบั อนัน้ีกย็งัรอฟงัความคดิเหน็
จากประชาชนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอยูน่ะครบั ผมคดิว่าในส่วนของฝายท่าวงัตาลเนี่ย 
คงไม่น่ามปีญัหาอะไร เพราะจะอยู่ใกล้กบัประตูระบายน้ําในลําน้ําปิงเป็นจุดแรก
เลย และฝายท่าศาลานะครบั หรอืฝายพญาคําเหล่านัน้ คอืถ้าประชาชนทีใ่ชน้ํ้าทัง้ 
๒ ฝายนี้ไม่มัน่ใจนะครบั เรายนืยนัไดเ้ลย กรมชลประทานยนืยนัได้เลยว่า เราไม่
รือ้ฝาย ๒ ตวันี่ก่อนแน่นอน จนกว่าประชาชนที่ใช้ประโยชน์ทัง้ ๒ ฝาย มคีวาม
มัน่ใจในสิง่ก่อสรา้งทีก่รมชลประทานจะสรา้งใหจ้รงิ ๆ” 

ผูป้ระกาศ ขณะทีเ่สยีงของชาวบา้นอย่างคุณสมบูรณ์ บุญชู รองประธานฝายพญาคํา มองว่า
การสรา้งประตูระบายน้ํา คอืผลกระทบครัง้ใหญ่ของวถิชีวีติในชุมชน 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์  



๑๙ 

“ถ้ารฐัเขา้มาดูแลเรื่องของน้ําเนี่ย เราก็สามารถที่จะไดแ้บ่งน้ํากนัได้ คอืว่าแบ่งน้ํา
จะต้องแบ่งเป็นรอบเวร ถ้าตามภูมปิญัญาชาวบา้นเน่ีย จะใชน้ํ้าไดต้ลอดวนัตลอด
คนื ทุกชุมชนทุกเกษตรกร ที่เราไม่เหน็ด้วยเรื่องประตูน้ําเนี่ย เพราะว่ามนัมกีาร
ขดัแยง้กนัใต้น้ํา ตัง้แต่ฝายแม่ปิงเก่าจนถงึฝายบางป่าน ก็จะไดม้กีารแตกแยกกนั 
จะตอ้งมาแยง่น้ํากนั และทีฝ่ายวงัตาลนัน่จะมวีดัรา้ง วดัป่าตนันัน่จะอยู่กลางน้ําปิง 
นี่กเ็ป็นโบราณสถาน มแีดนประหารอยู่ทีน่ัน่ ฝายหนองผึง้กม็วีงัฝงัเอก ทีช่าวบา้น
หวงภูมปิญัญาของเขา เขาสรา้งแลว้สรา้งประตูน้ํา สรา้งฝายเรยีบรอ้ยแลว้ เขาถงึ
มกีารเซ่นไหว ้ว่าถา้รือ้ฝายจะมคีวามเดอืนรอ้น มคีวามแตกแยก ความเดอืดรอ้นก็
จะเยอะขึน้” 

ผูป้ระกาศ ในส่วนของนักวชิาการ จากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ อาจารย์ชชัวาลย ์ทกัษอุดม 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบน้ําและชลประทาน ไดใ้หค้วามเหน็ว่า 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์  
“การสร้างประตูระบายน้ํา ถ้าหากว่าเรามองในภาพรวมเนี่ย ก็คอืว่า ผมว่าการ
สรา้งประตูระบายน้ํานี่ก็เป็นทางเลอืกอนัหนึ่งที่ผมว่า ผมเหน็ด้วยนะครบัว่ามนัก็
น่าจะสรา้งขึน้มาได ้ไอต้วัทีม่ปีญัหามากกค็อืฝายท่าวงัตาลนะ ถ้าหากว่ามกีารทีจ่ะ
สรา้งประตูน้ําไดท้ีท่่าวงัตาล อกี ๒ ฝาย ผมกว็่าไมเ่หน็จาํเป็นทีจ่ะตอ้งรือ้กไ็ด้” 

ผูป้ระกาศ แมว้่าส่วนใหญ่ หน่วยงานของรฐัจะเป็นผู้ทีร่บัผดิชอบในการแก้ปญัหาต่างๆ แต่
การเขา้ไปมสี่วนรว่มของชุมชนกเ็ป็นสิง่ทีส่ําคญั ศาสตราจารยเ์ฉลมิพล แซมเพชร 
ผูป้ระสานงานกลุ่มภาคคีนรกัเชยีงใหมก่ล่าวว่า 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์  
“ทุกวนัทีผ่่านมา ชาวบา้นเขาทาํอยูแ่ลว้ทัง้ ๓ ฝาย เขาเอาน้ําเขา้พืน้ทีไ่ร่นาอยู่เป็น
ประจําอยู่แล้ว ก็มจีดัการบรหิาจดัการรดูแลของเขาอยู่แล้ว โดยรฐันี่ไม่ได้เขา้มา
เกี่ยวขอ้งอยู่แล้ว ถอืว่าเป็นภูมปิญัญาชาวบ้านที่มกีารจดัการน้ําบรหิารดทีี่สุดใน
ประเทศไทย ตัง้แต่โบรํ่าโบราณมาแล้ว คอืถ้าโดยรฐัธรรมนูญฉบบัปี ๕๐ นัน้เนี่ย 
แน่นอนว่าทุกโครงการทีด่ําเนินการทีม่ผีลกระทบเนี่ย กต็้องมกีารศกึษากระทบถงึ
สิง่แวดล้อม แล้วก็มกีารให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ย ได้มสี่วนร่วม นัน่คอืมกีารทํา
ประชาพจิารณ์อยา่งถูกเป็นขัน้เป็นตอน” 

ผูป้ระกาศ นโยบายของรฐั หรอืโครงการก่อสร้างต่างๆคงจะไม่ใช่ทางออกสุดท้ายของการ
แก้ไขปญัหา เขื่อน พงนักัน้ หรอืประตูระบายน้ํา กค็งไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเช่นกนั 
การบรหิารจดัการด้วยวิธีคิดและภูมปิญัญาของชาวบ้านในพื้นที่ น่าจะเป็นอีก
คาํตอบหน่ึงของการแกไ้ขปญัหา ทีเ่สยีงชาวบา้นจะเขา้ไปมสี่วนร่วมกบัหน่วยงาน
ของรฐั เพื่อใหป้ญัหาต่างๆไดร้บัการแกไ้ขรว่มกนัอยา่งถูกวธิ ีและยัง่ยนื 

เทคนิค แทรกเสยีงเพลง ‘แมน้ํ่า’ – คาราวาน แลว้ Fade Out 
 



๒๐ 

 ๑. จดุเด่น 
     ๑.๑ เสนอขอ้มลูไดร้อบดา้น 

    ๑.๒ เพลงประกอบช่วยใหเ้รือ่งน่าตดิตามมากขึน้ 
 

 ๒. จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
     ๒.๑ เสยีงใหส้มัภาษณ์ภาษาถิน่เขา้ใจยาก เรื่องทีเ่ป็นขอ้มลูพืน้ฐานไม่ควรปล่อยใหผู้้
สมัภาษณ์อธบิาย ผูด้าํเนินรายการควรบรรยายสรปุแทนแหล่งข่าว 
     ๒.๒ ฟงัแล้วงงตัง้แต่ต้น ไม่มบีรบิท ไม่รู้ว่าผลกระทบเกิดกบัใคร ไม่ได้บอกทางให้
ผูฟ้งั สิง่ทีนํ่าเสนอต่อไปจงึอ่อนดอ้ย  
     ๒.๔ การใหผู้ฟ้งัมสี่วนรว่มหรอืจดุประกาย ไมม่ ีจงึไมบ่รรลุจดุมุง่หมายของงานชิน้น้ี 
     ๒.๕ ด่วนสรุปว่าวิธีการของชาวบ้านดีที่สุด หรอืวิธีนี้ไม่มน้ํีาท่วมเลย วิธีการของ
ชาวบา้นอาจดกีไ็ด ้แต่ไมแ่สดงใหเ้หน็  
 

‘ภยัของเส้ือผ้ามือสอง’ มหาวิทยาลยักรงุเทพ 
สารคดีเชิงข่าวเข้ารอบสดุท้าย 
 

เทคนิค (Intro ๑ ดว้ยเสยีงคนทีฮ่ติใส่เสือ้ผา้มอืสองพูด) เช่น ‚เพราะว่า มนัมรีาคา
ถูกดแีละประหยดัดว้ย อกีอย่างตอนนี้ของอะไรมนักแ็พงขึน้ แลว้เสือ้ผา้มอื
สอง มนักไ็มไ่ดต่้างอะไรกบัเสือ้ผา้มอืหนึ่งเท่าไรเลย...‛ 

ผูป้ระกาศ ด้วยวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปจัจุบันส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า ทําให้
ราคาสนิค้าต่าง ๆ ปรบัตวัสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าอุปโภค หรอื บรโิภค 
หลายคนจงึหนัมาใหค้วามสนใจในเรื่องของการจบัจ่ายใชส้อยทีต่้องมคีวาม
รดักุมมากขึน้ เสือ้ผ้าเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามสําคญั และเป็นทางเลอืกหน่ึง
ของผูค้นจาํนวนไม่น้อยที่หนัมานิยม ใส่เสื้อผา้มอืสอง ที่มรีาคาถูกลง และ
ทนัสมยั 

ผูใ้ชเ้สือ้ผา้มอืสอง (ความเหน็ เสยีงสมัภาษณ์จากคนทีใ่ช ้๒ คน) 
คนที่ ๑: “ก็เพราะว่ามนัถูกดคี่ะ และก็หาซื้อได้ง่ายด้วย เพราะว่าดู ๆ ไป
แลว้ เสือ้มอืสองกไ็มไ่ดต่้างอะไรกบัเสือ้มอืหนึ่ง แถมยงัซือ้ไดร้าคาถูกดว้ย” 
คนที่ ๒: “มนัไม่ซํ้าใครดคี่ะ เสื้อผ้าบางอย่างก็มแีค่ชิ้นเดยีว ไม่ต้องกลวัใส่
ไปจะเจอใครใส่ซํ้าดว้ย ไมต่ก trend อกีต่างหาก ทีส่าํคญักร็าคาถูกดว้ย” 

ผูป้ระกาศ เสือ้ผ้ามอืสองบางชิ้นเป็นสนิคา้มยีีห่อ้ คุณภาพด ีแต่ราคาถูก ทําให้เป็นที่
ตอ้งการของผูซ้ือ้ โดยไม่คํานึงถงึผลกระทบทีต่ดิมากบัผา้ และทีส่ําคญัไม่มี
ใครทราบแหล่งทีม่าของเสือ้ผา้  ประกอบกบัในขณะขนส่งเสือ้ผา้ถูกอดัแน่น
มาในกระสอบ อาจมคีวามชื้น เชื้อรา และเชื้อโรคอนัตรายที่ไม่คาดคดิ



๒๑ 

ปะปนอยู่ และเพื่อเป็นการไม่ประมาท จงึควรนําเสือ้ผา้มอืสองมาทําความ
สะอาดก่อนใชเ้พื่อสุขภาพอนามยั … 

ผูใ้ชเ้สือ้ผา้มอืสอง (บอกวิธีทําความสะอาดเสื้อผ้ามือสอง) ‚ควรทําความสะอาดก่อน เช่น 
นําไปต้มซกั ๒ รอบ เพื่อฆ่าเชื้อแบคทเีรยีค่ะ หรอื นําไปซกัหลายๆ รอบ 
เพื่อกําจดัสิง่สกปรกค่ะ...‛ 

ผูป้ระกาศ เหตุผลหลักที่คนส่วนใหญ่นิยมใส่เสื้อผ้ามือสอง เพราะด้วยราคา และ
สามารถตามทนักระแสแฟชัน่ได้ไม่แพ้กบัเสื้อผ้ามอืหนึ่ง หลายคนมองว่า
เสือ้ผา้ทีใ่ส่สามารถบ่งบอกถงึความเป็นตวัของตวัเองไดอ้ย่างชดัเจน  แต่จะ
มกีีค่นทีเ่ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของภยัทีจ่ะตามมา.... 

ผูใ้ชเ้สือ้ผา้มอืสอง 
ทีป่ระสบปญัหา 

(เสยีงสมัภาษณ์จากผูใ้ชแ้ลว้เป็นเกลือ้น ๒ คน)  
คนที ่๑ ‚ส่วนมากซือ้มาแลว้กจ็ะใส่เลยค่ะ เพราะว่าดูแลว้ไม่ไดส้กปรกอะไร 
อกีอยา่งหนึ่งทีร่า้นคา้น่าจะทําความสะอาดมาแลว้ แต่ว่าพอเกดิโรคผวิหนัง
กท็าํใหต้อ้งระมดัระวงัมากขึน้ เพราะเป็นแลว้รูส้กึทรมานมนัคนัมากเลยค่ะ‛ 
คนที่ ๒ ‚ตอนแรกซือ้มากซ็กัน้ําเปล่าอย่างเดยีว กลวัเสือ้ผ้าจะเสยีรปู กไ็ม่
คดิว่าจะเกดิโรคผวิหนงักบัเสือ้ผา้มอืสองทีไ่ปซือ้มาค่ะ‛  

ผูป้ระกาศ เชื้อแบคทเีรยี เชือ้รา ทีต่ดิมากบัเสือ้ผา้อนัเป็นสาเหตุของโรคผวิหนัง โรค
กลากเกลือ้น   อนัตรายทีแ่ฝงมากบัเสือ้ผา้มอืสอง ทีห่ลายคนอาจมองขา้ม
ไป ด้วยเหตุนี้นายแพทยธ์นัตต์  ลีต้ระกูล แพทยผ์ู้เชี่ยวชาญดา้นผวิหนังมี
วธิมีาแนะนําการป้องกนัภยัทีแ่ฝงมากบัเสือ้ผา้มอืสอง เหล่านี้ 

แพทยเ์ชีย่วชาญ 
(แพทยผ์วิหนงั) 

ถ้าหากไม่จําเป็นหมอไม่แนะนําให้ซื้อเสื้อผ้ามอืสอง ควรจะซื้อเสื้อใหม่ที่มี
ราคาไม่แพงจนเกนิไปจะปลอดภยักว่า แต่หากมคีวามจาํเป็นต้องใชเ้สือ้ผา้
มอืสองก่อนใชจ้ะตอ้งนํามาฆา่เชือ้ก่อน เช่น นํามาตม้ฆา่เชือ้แบคทเีรยีในน้ํา
เดอืดอยา่งน้อย ๑๐ นาท ีเป็นอยา่งน้อย หรอืนําไปซกัผลซกัฟอง แลว้นําไป
ตากในที่ทีม่แีดดจดั เพื่อใหแ้สงแดดช่วยฆ่าเชือ้โรคอกีครัง้หนึ่ง ทําใหเ้รา
มัน่ใจในความสะอาดและสุขภาพของเราเอง 

ผูป้ระกาศ เสื้อผ้ามอืสอง ยงัคงอยู่ในความนิยมของผู้บรโิภค แต่ในเรื่องของความ
สะอาดและความปลอดภยั กถ็อืเป็นเรือ่งหนึ่งทีล่ะเลยไม่ได ้ถ้าคุณซือ้สนิคา้
ราคาถูกแต่ไมป่ลอดภยั สนิคา้นัน้อาจกลายเป็นใหโ้ทษแก่คุณได ้ 

 

 ๑. จดุเด่น 
     ๑.๑ เขา้ใจนําเสนอเรือ่งใกลต้วั อยูใ่นกระแส เพราะมคีนสนใจใชเ้สือ้ผา้มอืสองเพิม่ขึน้
เป็นลาํดบั ทาํใหน่้าตดิตาม 
     ๑.๒ บทวทิยแุละการตดัต่อทาํไดก้ระชบั เดนิเรือ่งไดเ้รว็ด ี
  



๒๒ 

๒. จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
     ๒.๑ แมต้วัเรื่องจะน่าสนใจ แต่กว่าจะรูเ้ร ื่อง ต้องฟงัไปพกัใหญ่ ทําให้พลงัของเรื่อง
หายไป เพราะงงว่าพดูเรือ่งอะไร เนื่องจากใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเรือ่งน้อยไป ถ้าเน้นอนัตราย
ทีเ่กดิจากเสือ้ผา้มอืสองตอนหวัเรื่อง แลว้ไปถามคนทีซ่ือ้ว่าเป็นอย่างไร มอีาการไหม เป็นต้น จะ
ช่วยใหน่้าสนใจ แลว้เขา้ประเดน็ไดเ้รว็ขึน้ 
     ๒.๒ Vox pop ช่วงเปิดมแีต่เสยีงผูห้ญงิ น่าจะหลากหลายทัง้หญงิ ชาย และเดก็  
     ๒.๓ เพลงประกอบคาํบรรยาย เสยีงทุม้ (bass) มากไป เป็นอุปสรรคต่อการฟงั     
      ๒.๔ Vox pop และเสยีงสมัภาษณ์ของหมอ ฟงัแล้วไม่เป็นธรรมชาต ิทําให้เกดิขอ้
สงสยัในดา้นจรยิธรรม  
 

สรปุภาพรวม 
ผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง ปี ๒๕๕๑ 
 

 ๑. การเลือกเรื่อง 
    ปีนี้มเีรื่องใหม่ ๆ ประเดน็ใหม่ ๆ ในแง่มุมทีม่องแลว้แตกต่าง นับว่าด ีแต่มขีอ้สงัเกต

ตรงที่ไม่มนีิสตินักศึกษาสถาบนัใดแตะเรื่องบ้านเมอืง ทัง้ ๆ ที่เป็นสถานการณ์ขดัแย้ง รุนแรง 
และยดืเยือ้เรือ้รงัมานาน  

 

 ๒. การจบัประเดน็ 
    ๒.๑ แมจ้ะเป็นเรื่องที่ด ีน่าสนใจ แต่ก็มาตายที่ประเดน็ ยงัตปีระเดน็ไม่ออก เกาะไม่

แน่น หรอืไม่กห็ลงประเดน็ไปเลย จงึควรกําหนดประเดน็ใหช้ดัเจน โดยเฉพาะการให้บรบิทแก่
ผูฟ้งั ปพูืน้เรื่อง เกอืบทุกเรื่องมปีญัหา เช่น โฟมชานอ้อย แต่กไ็ม่ไดบ้อกว่าทําจากชานอ้อยหรอื
อะไร ช่วยประหยดัพลงังานได้แค่ไหน ทําไมถูกลมื หรอืขนมจนีประโดก ก็ขนมจนี ก็ไม่พูดคอื
อะไร ดเีด่นอย่างไร หรอืไม่ก็เลอืกหวัขอ้กว้างใหญ่ไพศาล อย่างไรก็เสนอไม่พอในห้านาทแีบบ
ครบถ้วน แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย เป็นเรื่องใหญ่มาก ไม่สามารถเสนอได้ในห้านาท ีถ้าผู้
ดาํเนินรายการไมต่กลงกนัก่อน  

    ๒.๒ บางเรื่องเมื่อเลอืกไปแล้ว พบว่าประเดน็ไม่มเีนื้อหา เช่น ธรรมะกบัลุงเก็บขยะ 
ต้องหาขอ้มูลเบื้องต้นให้ได ้อะไรทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต้องทิง้ เรื่องประเดน็จงึใหญ่มาก กบัการให้
บรบิทผูฟ้งั  

    ๒.๓ ขอ้พงึระวงัอยา่งยิง่ คอื การด่วนสรปุหรอืสัง่สอนผูฟ้งั  
 

 ๓. เสียงและเพลงประกอบ 
     ๓.๑ การเก็บเสยีง โดยเฉพาะบรรยากาศ ควรจะเก็บด้วยความระมดัระวงั ถ้าเราฟงั
ไมเ่ขา้ใจ คนอื่นกไ็มเ่ขา้ใจ  



๒๓ 

     ๓.๒ Vox pop เป้าหมายคอือะไร นําไปใช้ทําอะไร ยงัมนิีสตินักศกึษาที่สบัสน บาง 
vox pop เหมอืนอ่าน ไม่เพยีงสะทอ้นความไม่น่าเชื่อถอื ยงัสะทอ้นจรยิธรรม การไดข้อ้มลูเฉียบ
ขาด แต่การไดม้าตอ้งอยูบ่นจรรยาบรรณและจรยิธรรมทีด่ ี
     ๓.๓ เพลงประกอบ บางเรือ่งมากไป หรอืใชเ้พลงบรรเลง แต่เป็นเพลงยอดนิยม จะดงึ
ความสนใจใหผู้ฟ้งัรอ้งเพลงคลอมากกว่าจะฟงัเน้ือหาสาระ  
     ๓.๔ การใชเ้พลงประกอบ (ใต)้ คาํบรรยาย ควรใชอ้ยา่งระมดัระวงั เพราะอาจเป็นการ
รบกวนสมาธกิารฟงั โดยขอ้เทจ็จรงิ สารคดเีชงิข่าวไม่มคีวามจําเป็นใด ๆ ในการใช้เพลงใต้คํา
บรรยาย หากเพลงนัน้ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ด ๆ กบัเรือ่งทีนํ่าเสนอ 
  

๔. การร้อยเรื่อง  
    ๔.๑ บทบาทของผูบ้รรยายเป็นคนคดัทา้ยบอกทางผูฟ้งั การรอ้ยเรื่องบางเรื่องเป็นแค่

นําเสยีงมาผกูกนั ไมไดใ้ชท้กัษะของการเล่าเรือ่งอยา่งแทจ้รงิ เป็นจดุอ่อนทีต่อ้งพฒันา  
    ๔.๒ การเชื่อมโยงเสยีงบรรยายไปยงัเสยีงผูใ้หส้มัภาษณ์ (clip) ส่วนใหญ่ยงัตดิดว้ย

คาํว่า “เล่าว่า” หรอื “บอกว่า” แทนการนําประเดน็ช่วยใหผู้ฟ้งัตามทนั 
 

๕. การใช้ภาษา 
     ๕.๑ ยงัใชภ้าษาไมก่ระชบั  

    ๕.๒ บางครัง้ใชภ้าษาปาก เช่น โดน เผยใหเ้หน็รอ่งเสือ้ แพงหฉูีก  
    ๕.๓ ยงัใชภ้าษาไม่ถูกหลกัไวยากรณ์ เช่น ทวคีวามกลา้หาญ ไม่ดไีม่รา้ย จากการได้

เสวนากบัพระคร ูเสยีงทีบ่างเบา หลายชวีติอยูท่่ามกลางถนน ลอมชอม  
    ๕.๔ ภาษาวทิยุกระจายเสยีงแตกต่างจากภาษาบนหนังสอื เช่น ข้อมูลเชงิปรมิาณ 

ควรเป็นเลขกลม เศษและส่วนไมค่วรใช ้เพราะเกะกะและผูฟ้งัจาํไมไ่ด ้ 
 

 ๖. การบรรยาย 
    ๖.๑ ควรเลอืกผูบ้รรยายหรอืผูบ้รรยายควรใชเ้สยีงใหเ้หมาะสมกบัเนื้อเรือ่ง  

     ๖.๓ เสยีงสมัภาษณ์ที่ยาวมากไป ทําใหค้วามน่าสนใจของเรื่องลดน้อยลง เช่น เรื่อง
ทรงเจ้าเข้าผี ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐาน ไม่ใช่การแสดงความเห็น ควรใช้การ
บรรยายสรปุแทน โดยเฉพาะภาษาพืน้เมอืงทีอ่าจเป็นอุปสรรคในการรบัฟงัของคนต่างภาค  
     ๖.๓ การอ้างถงึพระบรมราโชวาท ควรยกมาใหค้รบองค ์เพื่อใหไ้ดใ้จความ และเป็น
พระบรมราโชวาททีไ่ดพ้ระราชทานไวเ้มือ่ใด 
 

 ๗. เทคนิคการตดัต่อ 
    ๗.๑ พงึระมดัระวงัการบนัทกึเสยีงต่างระดบั เช่น ดงัไป หรอืเบาไป การดําเนินการ

บนัทกึ ควรมกีารทดสอบระดบัเสยีงเสยีก่อน 
    ๗.๒ พงึระมดัระวงัเสยีงประกอบทีร่บกวนเสยีงบรรยาย 
 



๒๔ 

คณะกรรมการตัดสินสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบตัิหวังว่า ปีหน้านิสิต
นกัศกึษาจะส่งผลงานทีม่พีฒันาการจากทีไ่ดใ้หข้อ้สงัเกตและเสนอแนะไวใ้นปีนี้ 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการตดัสิน 
สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ฝึกปฏิบติั 

 
ในปีนี้มนีกัศกึษาส่งผลงานสารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ เขา้ประกวดรวมทัง้สิน้ ๖๓ เรื่อง จาก 

๑๓ สถาบนั  ซึง่ถอืว่า มากกว่าปีทีแ่ลว้ ทีม่จีาํนวน ๔๓ เรื่อง.จาก ๑๑ สถาบนั  โดยมเีรื่องทีผ่่าน
เขา้รอบสุดทา้ย จาํนวน ๑๐ เรื่อง ซึง่มปีระเดน็ทีแ่ตกต่างหลากหลายและน่าสนใจ อย่างไรกต็าม 
ยงัมสี่วนทีต่อ้งปรบัปรงุดว้ยเช่นเดยีวกนั 

  ดงันัน้ คณะกรรมการตดัสนิ จงึมมีตทิี่จะให้มรีางวัลดเีด่น โดยมเีงื่อนไขเป็นขอ้สงัเกต
แนบท้ายเช่นเดยีวกบัรางวลัชมเชย  เพื่อเป็นกรณีศกึษาและเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุง
ผลงานต่อไป   
 คณะกรรมการ มขีอ้สงัเกตผลงานในแต่ละเรือ่ง ดงัต่อไปนี้ 
 

"โรงสีข้าวชุมชน...ความหวงัใหม่ของชาวนาไทย" 



๒๕ 

มหาวิทยาลยักรงุเทพ 
สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ชมเชย   
เร่ืองย่อ 
นําเสนอเรือ่งราวของชุมชนวดัใหมเ่จรญิราษฏร ์ ทีนํ่าแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช ้สรา้งโรงสี
ขา้วเพื่อชุมชน เพื่อผลติขา้วไวร้บัประทานเองในชุมชน ซึง่เป็นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ
เปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิในปจัจบุนัไดเ้ป็นอย่างด ี

 

ล าดบั ภาพ เสียง 
๑. 
 

TITLE เปิด INTRO : ชื่อเรือ่ง และทมีผลติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 

 
 
 
 

บทบรรยาย 
วิกฤตปญัหาราคาข้าวที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผล
กระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศ ต่างคน
ต่างดิ้นรนเพื่อหาทางออกให้กับตนเอง การเกิดขึ้น
ของโรงสขีา้วชุมชน ถอืเป็นการช่วยเหลือ ชาวนาอกี
ทางหน่ึง ที่จะสามารถช่วยแก้ไขปญัหาฝ่าวิกฤต
เหล่านี้ไปได ้     
 
 
 



๒๖ 

๓. 
 

              
 
             

เปิดหน้า REPORTER : 
ชุ ม ช น วัด ใ ห ม่ เ จ ริญ ร า ษ ฎ ร์  เ ข ต ห น อ ง จ อ ก 
กรุงเทพมหานคร เป็นอีกชุมชนหนึ่ง ที่นําเอาหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาปรบัใชก้บัชุมชนของตน 
ซึง่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ได้
อยา่งเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ   
 
 
 
 
 

๔. 
 

  
บทบรรยาย 
โรงสขีา้วเศรษฐกจิชุมชน ภายใต้การกํากบัดูแลของ
ผู้ใหญ่บ้าน สุข ศรศิลป์ ก่อตัง้ขึ้นโดยมุ่งหวังให้
ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิต
ขา้วไวก้นิเอง ซึง่ทุกครวัเรอืนจะนําขา้วเปลอืกมาสไีด้
ที่โรงสีแห่งนี้  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้
รายจา่ยภายในครอบครวัลดลง 
 
 
 
 

๕. 
 

 บทสมัภาษณ์ : 
สุข ศรศลิป์ : ผูใ้หญ่บา้นชุมชนวดัใหมเ่จรญิราษฎร ์ 
‚ผู้มาใช้บรกิาร ไม่ต้องเสยีตงัค์ แต่ขอรํากบัขอปลาย
ข้าวไว้ ช่วยประหยดัไปในตัว เราก็สีของเรากินเอง 
ถา้ไปสทีีพ่่อคา้คนกลางนี่ เคา้ขาย เคา้กเ็อากําไร”... 



๒๗ 

๖.  บทสมัภาษณ์  : 
จาํเนียน น่วมภกัด ี: ชาวบา้นชุมชนวดัใหมเ่จรญิ
ราษฎร ์
‚แต่ก่อนนี้ เคา้ไม่ค่อยสขีา้วกนิหรอกนะ พอรูว้่าแบบ
พอสแีลว้มนัดไีง มนัมขีา้วเป็นของตวัเอง เดีย๋วนี้เคา้ก็
มาสกีนัเยอะ”... ๗. 

 
 
 
 
 

บทบรรยาย 
การสขี้าว นอกจากการได้ข้าวสารเพื่อนําไปบรโิภค
แลว้ ยงัใหผ้ลพลอยไดจ้ากการสขีา้วอกี คอืปลายขา้ว 
ราํขา้ว และแกลบ ซึง่สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ต่อได้
เช่นกนั 
 
 
 
 

๘. 
 

 
 
 
 

บทสมัภาษณ์  : 
สาํรวย น่วมภกัด ี: ผูจ้ดัการกลุ่มเกษตรกร 
‚พอเราสป๊ึีบ ไดแ้กลบ แกลบชาวบา้นก็เอาไปหุงขา้ว 
ส่วนรําละเอียด ก็เอาไปเลี้ยงปลา รําละเอียดกับรํา
หยาบ ไปเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู นะครบั แล้วส่วนปลาย
ข้าว ส่วนมากชาวบ้านก็จะมาซื้อไปต้มให้สุนัขบ้าง 
และกไ็ปเลีย้งเป็ด เลีย้งไก่”... 

๙.   บทสมัภาษณ์  : 
ประเสรฐิ โกศลัวติร : อธบิดกีรมการขา้ว 
‚การที่มโีรงสขี้าวชุมชน เป็นส่วนสําคญัที่จะผลกัดนั
ให้เกษตรกรได้หันมาพึ่งตนเอง และมีส่วนเสริมใน
เรือ่งของสงัคมในทอ้งถิน่ตนเองใหม้คีวามเขม้แขง็”... 
 



๒๘ 

๑๐.  
 

บทสมัภาษณ์  :  
ศ.ดร.อภชิยั  พนัธเสน :  
ประธานสถาบนัการจดัการเพื่อชนบทและสงัคม 
‚จรงิๆแล้วเศรษฐกิจพอเพยีงมนัก็มอียู่ในสงัคมไทย
มานานแล้ว ความหมายที่เป็นรูปธรรม ก็คอื มปีจัจยั 
4 อยา่งไมเ่ดอืดรอ้น”... 

๑๑.  บทบรรยาย 
ข้าวเป็นอาหารหลกัที่คนไทยทุกคนต้องบรโิภค คง
ปฏเิสธไม่ได้ว่า ขา้วมคีวามสําคญักบัคนไทยอย่างไร 
ดงันัน้ การทีส่ามารถผลติขา้วได้เองภายในชุมชน จงึ
เป็นการส่งเสรมิให้ชาวนา สามารถพึ่งพาตนเองได้
มากขึน้ 
 
 
 

๑๒.  
 
 

คิวเช่ือม REPORTER : 
การยดึมัน่ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง จากความ
มุง่มัน่ของผูใ้หญ่บา้น ดว้ยระบบเกษตรแบบพึง่ตนเอง 
บวกกับการนําประสบการณ์ และภูมปิญัญาท้องถิ่น
นํามาปรบัใช้ เพื่อช่วยให้ชาวบ้านภายในหมู่บ้าน มี
ชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 
 

๑๓. 
 
 

 
 
 

บทบรรยาย 
ภายใตค้วามเจรญิทางวตัถุ ทีพ่ยายามจะแทรกซมึเขา้
มาภายในหมู่บ้ านอยู่ ทุ ก เมื่ อ  ความตั ้ง ใ จของ
ผูใ้หญ่บา้น ทีห่วงัจะรกัษาวถิชีวีติของชุมชนเลก็ๆแห่ง
นี้ไว ้กย็ิง่ตอ้งมมีากขึน้เป็นเท่าตวั 
 
 
 



๒๙ 

๑๔.  
 
 

บทสมัภาษณ์ : 
สุข ศรศลิป์ : ผูใ้หญ่บา้นชุมชนวดัใหมเ่จรญิราษฎร ์
‚เมื่อก่อนสมยัที่ใช้เรอื ก็ขอแรงกันง่าย ชาวบ้านให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี พอมาเดี๋ยวนี้ ไม่มีอ่ะฮะ 
อย่างกบัความเจรญิเขา้มาแล้ว กลายเป็นสงัคมที่มนั
ลาํบาก”… 
 

๑๕.  บทสมัภาษณ์  :  
ศ.ดร.อภชิยั  พนัธเสน : 
ประธานสถาบนัการจดัการเพื่อชนบทและสงัคม 
‚ปญัหาก็คือว่าความเข้มแข็งในใจของเราว่า เรา
สามารถที่จะเอาชนะ สิง่ที่มนัมายัว่ยุเรา ได้มากน้อย
แค่ไหน”... 
 
 

๑๖.  
 
 
 
 
 
 
 

บทสมัภาษณ์ : 
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอําพร : อาจารย์ประจําคณะ
พฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร์ “เศรษฐกิจพอเพยีงสามารถใช้ได้ และก็
ต้องปรบัเปลี่ยนไปตามวถิีชวีติของผู้คนที่เปลี่ยน ให้
เค้าสามารถที่จะดํารงชวีติอยู่ได้ โดยที่ไม่เบยีดเบยีน
แม้แต่ตัวเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น และสิ่งมชีีวิต
อื่นๆ”... 
 

๑๗.  บทสมัภาษณ์  :  
ศ.ดร.อภชิยั  พนัธเสน : 
ประธานสถาบนัการจดัการเพื่อชนบทและสงัคม 
‚สิ่งที่จะช่วยให้เขาอยู่ได้ ถึงแม้เขาจะบอกว่าเขา
พอเพียง ในความเป็นจริง เขาไม่สามารถจะอยู่ได ้
ดว้ยตวัเองในระยะยาว”... 
 



๓๐ 

๑๘.  
 
 
 
 
 
 

บทบรรยาย 
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ที่นํามาประยุกต์ใช้เพื่อทําการ 
เกษตร ส่งผลกระทบจนทําให้ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
รวมทัง้วิถีชุมชน ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 
ค่อยๆเสื่อมสลายไป 
 
 
 

๑๙.  REPORTER : 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นสิ่งจําเป็นกับ
ประเทศไทย ณ ตอนนี้อย่างยิง่ การพึ่งตนเองให้ใช้
ชวีติอยู่ไดด้ว้ยความพอด ีเป็นเป้าหมายอนัสูงสุด แต่
ทัง้นี้กข็ ึน้อยูก่บัแต่ละบุคคลแลว้ว่า จะนําแนวคดินี้ ไป
ปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัวถิชีวีติของตนเองอยา่งไร 

 
๑.จดุเด่น 
 ๑.๑  การเลอืกประเดน็ทีน่่าสนใจ  เชื่อมโยงกบัสถานการณ์ในปจัจบุนั  
 ๑.๒ แหล่งขอ้มลูตรงประเดน็ มคีวามรูล้กึ  รูจ้รงิ ทาํใหข้อ้มลูน่าเชื่อถอื 
 ๑.๓ ขัน้ตอนการผลติ และกระบวนการถ่ายทาํไดภ้าพสวย   ลาํดบัภาพด ี  

         การวางมมุสมัภาษณ์นําเสนอไดด้ ี    
 
๒.จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
 ๒.๑  กลวธิกีารเล่าเรือ่งขาดความต่อเนื่องและไมเ่ป็นเอกภาพแมป้ระเดน็จะด ี แต่
วางเป้าหมายไม่ชดัเจน ช่วงตน้นําเสนอเกีย่วกบัโรงสชีุมชน แต่ทา้ยเรือ่งเป็นเศรษฐกจิพอเพยีง     

๒.๒ เนื้อหาแมจ้ะเปิดเรือ่งดแีต่ขาดความชดัเจนว่าตอ้งการนําทศิทางของเรือ่งไปอย่างไร 
ผูผ้ลติไมไ่ดอ้ธบิายใหภ้าพของโรงสเีกดิความชดัเจนในการรบัรูข้องผูช้ม 

๒.๓ พธิกีร มจีงัหวะพดูทีเ่รว็  ทาํใหผู้ช้มฟงัเนื้อหาไมท่นั และการเปิดหน้าภาคสนาม ก็
ไมจ่าํเป็นตอ้งแต่งชุดนกัศกึษา   ควรเลอืกเสือ้ผา้และการแต่งกายใหส้อดคลอ้งกบับรรยายกาศ
และสถานที ่รวมทัง้เรือ่งราวทีก่ําลงัจะนําเสนอมากกว่า 

 

 



๓๑ 

"โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน"  มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม                                                    
สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ชมเชย   
เร่ืองย่อ 
 นําเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัแนวทางในการใหค้วามรูก้ลุ่มเดก็เลก็  อายรุะหว่าง ๓- ๗ ปี
เพื่อป้องกนัตวัเองจากการถูกล่วงละเมดิทางเพศ  โดยประยกุตใ์ช ้หลกัสตูร “โลกหมุนไดด้ว้ยมอื
ฉนั”  ซึง่สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตร ี(บา้นพกัฉุกเฉิน) ทดลองใช ้เพื่อสอนใหเ้ดก็รูจ้กัอวยัวะ
ต่างๆในร่างกายตวัเอง เรยีนรูก้ารตอบรบัและปฏเิสธหากถูกคุกคาม และเรยีนรูท้ีจ่ะบอกเล่า
ขอ้มลูเพื่อนําไปสู่การป้องกนัและแกไ้ข ซึง่ผูผ้ลติเลอืกนําเสนอผ่านกรณศีกึษาของเดก็ทีเ่คยมี
ประสบการณ์ถูกล่วงละเมดิทางเพศและผลทีเ่ปลีย่นแปลงกบัทศันคตแิละพฤตกิรรมของเดก็
หลงัจากเขา้รว่มกจิกรรม 
 

ภาพ เสียง 
- MS ดา้นหลงัน้องมุข (นาม
สมมตุ)ิ 
- Super บทสนทนาระหว่าง
ผูส้ ื่อขา่วกบัน้องมุข 

สมัภาษณ์  (น้องมขุ)  เดก็ทีถู่กพ่อล่วงละเมดิทางเพศ 
ผูส้ ื่อขา่ว:  เคยมใีครทาํอะไรน้องมขุหรอืเปล่า 
น้องมขุ  :  มี 
ผูส้ ื่อขา่ว:  ใครลกู 
น้องมขุ  :  พ่อ 
ผูส้ ื่อขา่ว:   พ่อทาํอะไรหนูค่ะ 
น้องมขุ  : พ่อเอาเหลก็ถ ู
ผูส้ ื่อขา่ว:  เอาเหลก็ถูหรอ ถตูรงไหนลกู 
น้องมขุ  : ถตูรงจ๋ิม 

- BG  ภาพเดก็กําลงัเล่นถ่ายผ่าน
ห่วงเหลก็ 
- Super กลุ่มเดก็ทีถู่กล่วงละเมดิ
ทางเพศมากทีสุ่ดอายเุพยีง 4 -7 ปี 
- Super ร้อยละ 90 ถูกล่วงละเมดิ
ทางเพศโดยบคุคลใกล้ตวั 
 

บรรยาย 
- ขอ้มลูจากศูนยพ์ทิกัษ์เดก็และสตรจีงัหวดันนทบุร ี ระบุว่า  
เดก็อายเุพยีง 4 -7 ปี เป็นกลุ่มเดก็ทีถู่กล่วงละเมดิทางเพศ
มากทีสุ่ด   และทีน่่าตกใจคอื กว่ารอ้ยละ 90 ถูกล่วงละเมดิ
ทางเพศโดยบุคคลใกลต้วั   
 
- Fade under  เสยีงบรรเลงทีแ่สดงถงึความน่ากลวั 
ตื่นเตน้ 

 
- เดก็ในสนามเดก็เล่น 
- เดก็ๆ กําลงัทานอาหาร 
- กจิกรรมการสอนหลกัสตูรโลก
หมนุไดด้ว้ยมอืฉนัในหอ้งเรยีน 

บรรยาย 
-  จากสถติทิีก่ล่าวมา ทางสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรี
หรอืบา้นพกัฉุกเฉินเลง็เหน็ว่า ปญัหาการล่วงละเมดิทาง
เพศในเดก็จากบุคคลใกลต้วั อาจเป็นปญัหาเรือ้รงั จงึไดนํ้า



๓๒ 

หลกัสตูร No Go Tell จากประเทศนิวซแีลนด ์มาปรบัใช้
เพื่อเสรมิทกัษะการป้องกนัตวัเอง จากการถูกล่วงละเมดิ
ทางเพศใหก้บัเดก็เลก็อาย ุ3-7 ปี ในบา้นเดก็ของบา้นพกั
ฉุกเฉินภายใตช้ื่อหลกัสตูร ‚โลกหมนุไดด้ว้ยมอืฉนั‛ 
 

- Fade Under เสยีงเดก็สวดมนตก่์อนทานอาหาร 
 

- Fade Under  เสยีงบรรเลงทีแ่สดงถงึความสดใสและการ
เริม่ตน้ใหม่ 

- Super ธดิาชนก วงษ์พทิกัษ์ 
นกัจติวทิยาพฒันาการทมีงาน
พฒันาหลกัสตูรโลกหมุนไดด้ว้ยมอื
ฉนั 

สมัภาษณ์  คณุธิดาชนก วงษ์พิทกัษ์  (นักจิตวิทยา
พฒันาการทีมงานพฒันาหลกัสตูรโลกหมุนได้ด้วยมือ
ฉัน) 
-  (เริม่) หลกัสตูรน้ีค่อนขา้งแปลกใหมส่าํหรบัเดก็ 
เพราะว่าในหอ้งเรยีนเอย หรอืว่าในบา้นของเรากค็งจะไม่
ไดม้าพดูถงึเรือ่งเพศกนับ่อยนกั (จบ) 
 

- เดก็ๆในหอ้งนอน บรรยาย 
- หลกัสตูรโลกหมนุไดด้ว้ยมอืมอืฉนั  เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บั
การพฒันาเน้ือหา  มาจากปญัหาของการถูกล่วงละเมดิ
ทางเพศในเดก็ โดยเริม่ตัง้แต่สอนใหเ้ดก็รูจ้กัอวยัวะเพศ
ของตวัเอง  
 

Fade Under     เสยีงบรรเลงแสดงถงึความน่ารกัของเดก็ 
- Ins. กจิกรรมในหอ้งเรยีน 
- Ins. ปฏกิริยิาของเดก็กบัการ
เรยีนหลกัสตูรโลกหมนุไดด้ว้ยมอื
ฉนั 
- Ins. คุณครถูอืรปูคนเปลอืยกาย
และอธบิายใหเ้ดก็ๆฟงั 
- Super นวมยั นาคทน 
ครหูวัหน้าบา้นเดก็บา้นพกัฉุกเฉิน 
 

สมัภาษณ์  นวมยั  นาคทน (ครหูวัหน้าบ้านเดก็ 
บ้านพกัฉุกเฉิน) 
- (เริม่) กค็อืใหเ้ดก็ไดรู้ว้่าเดก็มขีองลบัอะไรทีเ่ป็นของ
ตวัเอง แลว้เดก็จะดแูลของลบัตวัเองไดอ้ยา่งไรใหข้องลบั
ปลอดภยั แลว้กจ็ะมภีาพเดก็ทีเ่ปลอืยกายใหเ้ดก็เหน็ว่า 
คนทีเ่ปลอืยกายแลว้ เขากจ็ะมอีะไรทีเ่ขาแตกต่างจาก
เพื่อนระหว่างผูห้ญงิกบัผูช้าย (จบ) 

 

- (ปล่อยภาพ) คุณครแูละเดก็ๆ
โตต้อบพดูคุยกนัขณะดําเนิน
กจิกรรม 

(ปล่อยเสียง) 
- คุณคร ู :  แลว้ของลบัของหลอกๆคอือะไรลกู 
  เดก็       :  จู๋ 
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- Super ถวลิ แกว้บุญตา 
(เจา้หน้าทีพ่ฒันาสงัคม กลุ่มงาน
สงเคราะหแ์ละพทิกัษ์เดก็ 
สาํนกังานการสงเคราะหแ์ละสวสัดิ
ภาพสงัคม) 
- Ins. เดก็รบัประทานอาหาร 

สมัภาษณ์   ถวิล แก้วบุญตา (เจ้าหน้าท่ีพฒันาสงัคม 
กลุ่มงานสงเคราะหแ์ละพิทกัษ์เดก็  
- (เร่ิม) ในอดตีทีผ่่านมารูส้กึว่าเรามองขา้มสิง่เหล่านี้ไป 
คดิว่าเดก็จะเขา้ใจโดยธรรมชาต ิ จรงิๆแลว้จะตอ้งเกดิจาก
การเรยีนรูท้ ัง้หมดว่า ผูช้ายจะตอ้งมสีวนไหนทีเ่ป็นที่
แตกต่างจากเพศหญงิ  (จบ) 

- เดก็ในหอ้งนอน บรรยาย 
- เมือ่เดก็ไดรู้แ้ลว้ว่าอวยัวะส่วนใดทีค่วรจะดแูลเป็นพเิศษ 
อกีสิง่หนึ่งทีเ่ดก็จะไดร้บัรูจ้ากตวัหลกัสตูร คอื เดก็จะกลา้
แสดงออกถงึความพอใจเมือ่ไดร้บัสมัผสัทีช่อบ และจะรูจ้กั
ปฏเิสธสมัผสัทีไ่มช่อบ 
 

Fade Under  เสยีงบรรเลงแสดงถงึความน่ารกัของเดก็ 
(ปล่อยภาพ) 
- คุณครกูอดเดก็แสดงถงึการสมัผสั 
และถามความรูส้กึของเดก็ๆ 

(ปล่อยเสียง) 
เดก็  :  ชอบ 
คุณคร ู :  เดก็ๆว่าฟิวชอบมัย้ 
เดก็  :  ชอบ 

- Ins. กจิกรรมในหอ้งเรยีน 
- Ins. คุณครสูมัผสัเดก็ๆทัง้ทีเ่ป็น
สมัผสัทีด่แีละสมัผสัทีไ่ม่ด ี

สมัภาษณ์  นวมยั  นาคทน (ครหูวัหน้าบ้านเดก็ 
บ้านพกัฉุกเฉิน) 
- (เร่ิม) เดก็ไดเ้รยีนรูถ้งึ เดก็ไดร้บัสมัผสันี้แลว้เดก็ๆรู้สกึ
อยา่งไร และแสดงอารมณ์ออกมาไดเ้ลยว่า ถา้หนูชอบกใ็ห้
ยกมอืบอก ถา้หนูไมช่อบกใ็หห้นูทํามอืไขว ้แลว้บอกว่าหนู
ไมช่อบแบบนี้  (จบ) 
 
 
 

- กจิกรรมในหอ้งเรยีน 
- คุณครพูดูคุยกบัเดก็ๆระหว่าง
ดาํเนินกจิกรรม 

บรรยาย 
- นอกจากเดก็จะไดรู้ว้่า อวยัวะส่วนใดของตวัเองเป็นส่วน
พเิศษ  และสามารถแบ่งแยกสมัผสัทีรู่ส้กึชอบหรอืไม่ชอบ
ไดแ้ลว้ การบอกความลบัทีไ่มส่บายใจ กเ็ป็นสิง่ทีห่ลกัสตูร
จะ ปลกูฝงัใหก้บัเดก็ 
 

Fade Under   เสยีงบรรเลงแสดงถงึความสดใสและการ



๓๔ 

เริม่ตน้ใหม่ 
- MS ดา้นหลงัน้องมขุ (นามสมมต)ิ  บรรยาย 

-  นี่คอืน้องมขุ 1 ใน 7 กรณศีกึษาตวัอยา่ง ของเดก็ทีผ่่าน
ระบบการเรยีนรูข้องหลกัสตูรโลกหมุนไดด้ว้ยมอืฉนั แลว้
เกดิการเปลีย่นแปลง 
 

Fade Under    เสยีงบรรเลงแสดงถงึความตื่นเตน้และน่า
กลวั 
 

- Super นวมยั นาคทน 
ครหูวัหน้าบา้นเดก็บา้นพกัฉุกเฉิน 
 

สมัภาษณ์  นวมยั  นาคทน (ครหูวัหน้าบ้านเดก็ 
บ้านพกัฉุกเฉิน) 
- (เร่ิม) คอืเริม่แรกเขา้มาเดก็จะไมม่ปีฏสิมัพนัธก์บัใครเลย 
เดก็จะนัง่นิ่งเงยีบไมเ่ขา้กลุ่มกบัเพื่อน (จบ) 

- น้องมขุระหว่างการทํากจิกรรมใน
หอ้งเรยีน 

บรรยาย 
- หลงัจากน้องมุขไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมตามหลกัสตูร 2-3 
ครัง้ น้องมขุไดเ้ล่าถงึเรื่องทีเ่กดิขึน้กบัตวัเธอในขณะที่
กําลงัดาํเนินกจิกรรมความลบัไมม่อีกีแลว้  และทุกๆครัง้ที่
มกีารนําชุดกจิกรรมนี้กลบัมาทาํซํ้า  น้องมุขจะเล่าถงึ
ความลบัเรือ่งนี้ตลอด 
 

Fade Under    เสยีงบรรเลงแสดงความน่าสงสาร 
 

- คุณครแูละน้องมขุพดูคุยกนั 
- Super บทสนทนาระหว่างคุณครู
กบัน้องมขุ 

-  ปล่อยเสียง  น้องมขุเล่าถงึความลบัในใจกบัคุณคร ู
ในขณะทีด่าํเนินกจิกรรม  
น้องมขุ : พ่อเอามอืถูแลว้กเ็อาเหลก็ถู 
คุณคร ู  :  พ่อเอาถูตรงไหนลกู 
            หรอ พ่อเอามอืถูแลว้กเ็อาเหลก็ถู ถูที ่
น้องมขุ : จิม๋ 
 

Fade Under     เสยีงบรรเลงแสดงความหดหู่ 
 
- Ins. น้องมุขในสนามเดก็เล่นถ่าย
แบบไมเ่หน็หน้า 
 
 
 

สมัภาษณ์  นวมยั  นาคทน (ครหูวัหน้าบ้านเดก็ 
บ้านพกัฉุกเฉิน) 
-  (เร่ิม) ไมใ่ช่เหลก็จรงิๆ คอืตามความหมายของเดก็ กค็อื
อวยัวะเพศ  เพราะพ่อบอกว่านัน่คอืเหลก็  เพราะว่าเรามี
การเปรยีบเทยีบใหด้วู่า เหลก็เป็นแบบไหน เขากช็ีไ้ปที่
อวยัวะเพศของเพศชาย (จบ) 



๓๕ 

- น้องมขุเล่นกบัเพื่อนๆ ในสนาม
เดก็เล่น ถ่ายแบบไมเ่หน็หน้า 

บรรยาย 
- หลกัสตูรโลกหมนุไดด้ว้ยมอืฉนั เป็นการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิ
ทกัษะเบือ้งตน้ใหเ้ดก็รูจ้กัป้องกนัตวัเองจากการถูกล่วง
ละเมดิทางเพศ และยงัสามารถแกไ้ขในส่วนของเดก็ทีถู่ก
ล่วงละเมดิทางเพศแลว้ ใหก้ลบัคนืสู่สงัคมปกต ิ   
 

Fade Under  เสยีงบรรเลงแสดงถงึความสดใสและการ
เริม่ตน้ใหม่ 
 

- Super นวมยั นาคทน 
ครหูวัหน้าบา้นเดก็บา้นพกัฉุกเฉิน 
 

สมัภาษณ์  นวมยั  นาคทน (ครหูวัหน้าบ้านเดก็ 
บ้านพกัฉุกเฉิน) 
-  (เร่ิม) สภาพจติใจของน้อง ณ ปจัจบุนั ดขีึน้มากเลยค่ะ 
เล่นไดก้ลบัเขา้กลุ่มกบัเพื่อนได ้(จบ) 
 

- น้องมขุในสนามเดก็เล่นเขา้กบั
กลุ่มเพื่อนๆไดด้แีละสดใสรา่เรงิ 
- ห่วงหมนุ 

บรรยาย 
- น้องมขุถอืไดว้่าเป็นผลสาํเรจ็ของหลกัสตูร ซึง่หลกัสตูรน้ี
อาจเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกทีจ่ะช่วยลดปญัหาการล่วงละเมดิ
ทางเพศในเดก็ไดอ้กีนับไมถ่้วน 
Fade Under  เสยีงบรรเลงแสดงถงึความสดใสร่าเรงิและ
การเริม่ตน้ใหม่ 

 
๑.จดุเด่น 

๑.๑  การเลอืกประเดน็ทีแ่รง กลวธิกีารนําเสนอทีต่ื่นเตน้  สามารถกระตุน้ความสนใจ
ของผูช้มได ้ และเป็นเรือ่งที่เกีย่วพนักบัอารมณ์ความรูส้กึ 

๑.๒  ประเดน็ด ี ทมีงานทําการบา้น มขีอ้มลู  แต่ขาดการเชื่อมโยงไปสู่คนดแูละเดก็อื่นๆ
ในบรบิทแวดลอ้ม เช่น อาจบอกว่า ความรูใ้นการป้องกนัตวัมใิหถู้กล่วงละเมดิทางเพศเหล่านี้พ่อ
แมส่ามารถนําไปสอนลกูหลานและเดก็ในบา้นใหรู้จ้กัระมดัระวงัได ้
 ๑.๓ ภาพสื่อความหมาย ตรงประเดน็  แต่ขาดความระมดัระวงัในการปกป้องผูเ้สยีหาย
และผูถู้กละเมดิ รวมทัง้บุคคลอื่นๆในบา้นพกัฉุกเฉินดว้ย   
 
๒.จดุท่ีควรปรบัปรงุ 

๒.๑ เนื้อเรือ่งพดูถงึหลกัสตูรในการบาํบดัเดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาการถูกล่วงละเมดิทาง
เพศ แต่กลบัไมไ่ดข้ยายถงึผลกระทบทางสงัคมและแนวทางป้องกนัแกไ้ขหรอืมาตรการในระยะ
ยาว 



๓๖ 

๒.๒ การเปิดเรือ่งดว้ยเดก็ทีเ่ล่าว่าถูกพ่อกระทําอย่างไร  โหดรา้ยเกนิไปในการกระตุน้
ความรูส้กึของผูช้ม  และยงัถูกใชซ้ํ้าอกีครัง้ตอนกลางเรื่อง การใชซ้ํ้าในปรมิาณทีไ่ม่เหมาะสม จงึ

ถูกแปรความหมายว่ามเีจตนาและจงใจขายเรือ่งนี้เกนิไป  ซึง่ในการเลอืกนําเสนอตอ้งระมดัระวงั
ประเดน็น้ีอย่างมาก แมจ้ะเป็นขอ้เทจ็จรงิกต็าม   กลวธิเีล่าเรือ่งทางโทรทศัน์  สามารถเปิดดว้ย
ภาพและเสยีงทีก่ระตุน้ความสนใจของผูช้มได ้ แต่เนื้อหากค็วรมขีอ้เสนอทางออก หรอืทางแกไ้ข  
สามารถบรรเทาความรุนแรงของเรือ่ง ไมใ่ช่เจตนาใชป้ระโยคนัน้เป็นจดุขายอยา่งเดยีว 

๒.๓  เนื้อเรือ่ง บอกเล่าเกีย่วกบัเนื้อหาในหลกัสตูรทีส่อนใหเ้ดก็รูจ้กัอวยัวะตวัเอง   แต่
กลบัพฒันาเรือ่งไมส่มบูรณ์ นําเสนอไม่จบ หรอืไมไ่ดเ้น้นน้ําหนกัของเรือ่งเกีย่วกบัเนื้อหาใน
หลกัสตูรเพราะยงัมสี่วนทีส่อนใหเ้ดก็รูจ้กัการแก้ปญัหาและป้องกนัเมือ่จะเกดิเหตุว่าหากมคีนจะ
ลวนลามตอ้งพดูคาํว่า ไม ่และออกไปจากพืน้ทีน่ัน้ไปบอกคนอื่นๆใหช้่วยเหลอื   ซึง่หากไดข้ยาย
เนื้อหาในส่วนนี้กจ็ะเป็นประโยชน์ เป็นความรูแ้ก่คนดใูนการนําไปประยกุตใ์ชใ้นครอบครวัดว้ย  

 
"นายฮ้อยน้อย"  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ชมเชย   
เรือ่งยอ่ 

นําเสนอเรือ่งราวของโรงเรยีนเตรยีมนายฮอ้ยน้อย   เพื่อสอนใหเ้ดก็ๆ ในชนบทรูจ้กัและ
เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัควาย ซึง่มคีวามหมายมากกว่าการเลีย้งเพื่อนําไปสู่ตลาด
การคา้ววั- ควายเท่านัน้  

ผูผ้ลตินําเสนอผ่านกลุ่มเดก็ๆ ทีบ่า้นบงึ ต.ดอนแรด อ.ธญับุร ี จ.สุรนิทร ์  ทีไ่ดเ้รยีนรูว้ถิี
ชวีตินายฮอ้ยน้อยทีเ่ลีย้งควายในปา่ทาม เป็นบทเรยีนจากการศกึษานอกหอ้งเรยีนทีส่อนใหเ้ดก็
ซึง่มรีากฐานจากลกูหลานชาวนาและเกษตรกรไมล่มืรากเหงา้ของตนเอง   รูจ้กัการเลีย้งควาย
และเหน็ประโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติของพวกเขาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ เสยีง 



๓๗ 

 
 
 
 
 

ภาพ เสยีง 

ภาพตลาดววั-ควายทีม่ ี
ความวุ่นวาย 
 
 
ภาพทุ่งนาและภาพรถไถ
นา 

  ................ปล่อยเสยีง………….. 
บรรยากาศตลาดนดัตลาดววั-ควาย 
 
(เสยีงบรรยาย )  ตลาดนดัววั-ควายในต่างจงัหวดัคกึคกัเป็นอยา่ง
มาก  ขณะทีใ่นทอ้งทุ่งกลบัเงยีบเหงา  มเีพยีงเสยีงรถไถ เขา้มาทาํ
หน้าทีแ่ทนการใชค้วายไถนา 
       ...................................เฟดเสยีง.............................. 
 

ภาพเดก็กําลงัเตรยีมตวั
เขา้สู่การเรยีนนายฮอ้ย 
 
 
 
ภาพเดก็กําลงัขะมกัเขมน้
กบัการเรยีนเลีย้งควาย 
 

(เสยีงบรรยาย )  เดก็ๆในหมูบ่า้นบงึและหมูบ่า้นอื่นๆทีอ่ยูใ่นเขต 
ตําบลดอนแรด อําเภอรตันบุร ีจงัหวดัสุรนิทรก์ําลงัขะมกัเขมน้เตรยีม
ตวัสู่การเป็นนายฮอ้ยเลีย้งควายในป่าทาม จากโรงเรยีนเตรยีมนาย
ฮอ้ย ณ ทุ่งกุลารอ้งไห ้ซึง่โรงเรยีนแห่งนี้ไดเ้ปิดทําการเรยีนการสอน
มาตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2551จนถงึปจัจบุนั โดยมทีัง้ภาคทฤษฏี
และปฏบิตัเิน้นใหน้กัเรยีนทุกคนไดป้ฏบิตัจิรงิซึง่นกัเรยีนกค็อื เดก็ๆ
ตัง้แต่ระดบัประถมจนถงึระดบัมธัยม ทีส่มคัรใจและตัง้ใจมาเรยีนรูว้ถิี
ชวีติของควาย 
ในวนัหยดุของเดก็ๆพวกเขาจะมารวมตวักนัเพื่อเตรยีมตวัเขา้สู่การ
เรยีนภาคทฤษฏแีละปฏบิตัจิรงิในหลกัสตูรนายฮอ้ย 

ภาพสมัภาษณ์ ซอ้น CG   
นายบุญม ีโสภงั 
ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน
เตรยีม 
 
 
 
ภาพเดก็กําลงัตัง้ในเรยีน
ภาคทฤษฏ ี

เสยีงสมัภาษณ์ ลุงบุญม ีโสภงั  
     ‚พ่อคา้ในอดตี
.................................................................................... 
...................................วถิชีวติของผูค้นในยคุโลกาภวิตัน์ทีม่นัเขา้มา‛ 
                 
(เสยีงบรรยาย )  กลุ่มเดก็และเยาวชนมทีัง้ในหมูบ่า้นและต่างถิน่เริม่
จากนกัเรยีนเพยีง10คนทีเ่ป็นรุนบุกเบกิของโรงเรยีนนายฮอ้ย แต่ใน
ปจัจบุนัมเีดก็เพิม่ขึน้มาเป็น90คนแลว้ 
 



๓๘ 

ภาพ
สมัภาษณ์ 
ซอ้น CG 
เดก็นกัเรยีน
นายฮอ้ย 

เสยีงสมัภาษณ์นกัเรยีนนายฮอ้ย.............. 
    ‚กจ็ะไดรู้เ้ร ือ่งการเลีย้งควาย.............................................. 
.................................ไดรู้พ้ ืน้ทีเ่กีย่วกบับา้นเกดิของตนเอง‛ 
 
      ‚หนูอยากไดค้วามรูเ้รือ่งควายทาม พวกสมุนไพรและกว็ถิชีวีติ‛ 

 
ภาพเดก็ๆ 
กําลงัเรยีน 
 
 
 
 
 
 

(เสยีงบรรยาย )  สาํนกังานกองทุนการสนบัสนุนการวจิยัไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มและสนันสนุนโครงการนี้ดา้นงบประมาณ อาหารกลางวนัแก่
ครบูาและนายฮอ้ยน้อยอยา่งใกลช้ดิในขณะทีศู่นยป์ระสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ทุ่งกุลารอ้งไหก้ไ็ดต้ดิตามดูแลประเมินผลโครงการเพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโรงเรยีนนานฮอ้ยและชุมชนเช่นกนั 

ภาพ
สมัภาษณ์   
ซอ้น CG 
นายบุญศร ี 
โสภงั 
ทมีงานวจิยั 
 
ภาพ
สมัภาษณ์ 
ซอ้น CG   
นายบุญม ี
โสภงั 
ผูอ้ํานวยการ
โรงเรยีน
เตรยีม 
 

เสยีงสมัภาษณ์ ของทมีงานวจิยั............ 
   ‚เพื่อใหล้กูหลานไดม้าศกึษา............................................. 
.................................จะฟ้ืนฟูปา่ทามใหก้ลบัคนืมา‛ 
 
เสยีงสมัภาษณ์ ลุงบุญม ีโสภงั  
    ‚เป้าหมายของโรงเรยีนนายฮอ้ยตรงน้ี................................ 
.....................................พรอ้มทีจ่ะหนักลบัมาดบูา้นดชูุมชน‛ 

ภาพเดก็
กําลงัเรยีนรู้
อยา่ง
สนุกสนาน

(เสยีงบรรยาย )  การเรยีนนายฮอ้ยหรอืการสอนเลีย้งควายทําใหเ้ดก็ๆทีโ่รงเรยีนนายฮอ้ยน้ีไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์และตระหนกั
ในคุณค่าของสตัวเ์ลีย้งอยา่งควายทีม่ปีระโยชน์ต่อมนุษยเ์รือ่ยมา และยงัเป็นการสรา้งความผกูพนัอนัมคี่าชวีติระหว่างคนกบัควายให้
แน่นแฟ้นมากขึน้ เพราะเดก็ๆส่วนใหญ่ทีม่าเรยีนโรงเรยีนแห่งน้ีลว้นแลว้แต่เป็นลกูชาวไรช่าวนา นายฮอ้ยจงึเป็นทางเลอืกหน่ึงทีช่่วยให้
พวกเขานําองคค์วามรูท้ีไ่ดม้า 



๓๙ 

กบัการเป็น
นายฮอ้ย
น้อย 
 
 
ภาพเดก็กบั
แมเ่ลีย้ง
ควาย 
ภาพเดก็
นกัเรยีนเดนิ
กลบับา้น 
 

 

 
ภาพตลาด
นดัววั-ควาย 
 

ไปดาํเนินชวีติในทอ้งถิน่ของตนได ้ ท่ามกลางสงัคมปจัจบุนัทีเ่หน็ความสาํคญัของควายเพยีงเพื่อเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิทีส่ําคญัในตลาดววั-
ควายเท่านัน้ 
 
...................................เฟดเสยีง.............................. 
 

 
๑.จดุเด่น 

๑.๑ การเลอืกประเดน็น่าสนใจ   เนื้อหาเชื่อมโยงความเป็นไปของสงัคม  และสะทอ้นให้
เหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างควายกบัคน เพราะควายมจีาํนวนลดลงและเยาวชนไมรู่จ้กัสงัคมชุมชน
ของตวัเองมากขึน้เรือ่ยๆ 

๑.๒ การพฒันาประเดน็มคีวามชดัเจน  แก่นเรือ่งชดัและมุง่เนื้อหาไปสู่เรือ่งนัน้ๆ 
๑.๓ ภาพเปิดเรือ่งน่าสนใจ นําเสนอตลาดคา้ววั-ควาย  ซึง่ไมไ่ดเ้หน็โดยทัว่ไปในปจัจบุนั 

 
๒.จดุทีค่วรปรบัปรงุ 

๒.๑ ตอ้งพฒันาฝีมอืการถ่ายภาพ กระบวนการลาํดบัภาพ  และ ตดัต่อ เพราะโทรทศัน์
เล่าเรือ่งดว้ยภาพ   คณุภาพและความสวยงาม มมุมองทีน่่าสนใจ จงึมคีวามจาํเป็นไมแ่พ้
องคป์ระกอบอื่นๆ 

๒.๒  ขาดขอ้มลู ชวีติของเดก็ทีเ่ขา้รว่มโครงการว่า ก่อนหน้านี้  เดก็เหล่านี้เป็นใคร ทาํ
อะไรก่อนมาเรยีนรู ้ จะทําใหผู้ช้ม เหน็บรบิททีช่ดัเจนมากขึน้  เรือ่งสมบรูณ์มากขึน้ 

 
"ปลกูแผ่นดิน‛ จาก มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ 
สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ดีเด่น 



๔๐ 

เรือ่งยอ่ 
 นําเสนอปญัหาน้ําทะเลกดัเซาะพืน้ทีช่ายฝ ัง่ ผ่านกรณีตวัอยา่งคอืพืน้ทีห่มู่บา้นขนุสมทุร
จนี ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมุทรปราการ  ซึง่เมือ่กว่า ๓๐ ปีก่อน มพีืน้ทีก่ว่า ๑ พนั
ไร ่ แต่ปจัจบุนัลดลงเหลอืเพยีงประมาณ ๗๙๐ ไร ่   ชาวบา้นยงัมคีวามผกูพนักบัชุมชน จงึ
พยายามหาแนวทางเพื่อแก้ไขปญัหาแทนการยา้ยถิน่ 
 
 
 

ลกัษณะภาพ คาํพดู/คาํบรรยาย 
 
-MCU ผูใ้หญ่บา้น 
CG สมร เขง่สมทุร 
ผูใ้หญ่บา้นขุนสมทุรจนี  
- MCU อาจารย ์
CG กําจดั สุวรรณปาล  
ผูอ้ํานวยการรร.ขุนสมุทรจนี 
 

Vox-Pop         
สมร เขง่สมทุร        : “เราหนีมาตัง้แต่เดก็  ตวัป้าเอง พ่อแม ่5 
หลงั  ของตวัเอง 3 หลงั” 
 
 
กําจดั สุวรรณปาล  : “ทีป่จัจุบนัน้ีเป็นรอบที ่3 แลว้  ครัง้ที ่3 
แลว้ทีย่า้ยเขา้มา” 
  

-LS คลื่นซดัเขา้ฝ ัง่ 
-LS ป้ายหมูบ่า้น 
 

บรรยาย 
           นี่คอืเสยีงของผูนํ้าชุมชนบา้นขุนสมทุรจนีทีไ่ดร้บัความ
เดอืนรอ้นจากปญัหาน้ําทะเลกดัเซาะชายฝ ัง่ทีเ่กดิขึน้ในประเทศ
ไทย 

 
-LS ชายฝ ัง่ทะเล 
-CU กราฟิกแผนทีป่ระเทศ
ไทย 
 

 
บรรยาย 
          ปจัจบุนัชายฝ ัง่ทะเลของไทยรวมระยะทางประมาณ 
2700 กโิลเมตร กําลงัประสบปญัหาน้ําทะเลกดัเซาะชายฝ ัง่ 
จงัหวดัทีป่ระสบปญัหาขัน้รุนแรงม ี5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชงิเทรา 
สมทุรปราการ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม และกรงุเทพมหานคร 
พืน้ทีช่ายฝ ัง่ดงักล่าว  ถูกน้ําทะเลกดัเซาะเขา้มา มากกว่า 25 
เมตรต่อปี 

 
-LS ภเูขาน้ําแขง็ละลาย 
-CU น้ําซดัหนิทีช่ายฝ ัง่ 
 
 

บรรยาย 
          ปญัหาน ้าทะเลกดัเซาะชายฝัง่เกิดจากสาเหตุหลกัท่ี
ส าคญั คอืภาวะโลกรอ้น  ทาํใหน้ํ้าแขง็ขัว้โลกละลาย ส่งผลให้
ระดบัน้ําทะเลเพิม่สงูขึน้ กระแสน้ํา จงึค่อยๆพดัเอาดนิ จาก



๔๑ 

 ชายฝ ัง่ออกไป  
 
-LS องคพ์ระสมุทรเจดยี ์
-LS กราฟิกหมูบ่า้นขุนสมทุร
จนี 
-LS น้ําทะเลซดัเขา้ฝ ัง่ 
 

บรรยาย 
            หมูบ่า้นขนุสมทุรจนีตัง้อยูต่ําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอ
พระสมุทรเจดยี ์ จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นหมูบ่า้นท่ีได้รบั
ผลกระทบจากปัญหาน ้าทะเลกดัเซาะชายฝัง่ รนุแรงท่ีสดุใน
ประเทศไทย เมือ่ 30 ปีทีแ่ลว้ หมูบ่า้นเคยมพีืน้ทีก่ว่า 1,000 ไร ่
แต่ปัจจบุนัเหลือเพียงประมาณ 790 ไร่ เท่านัน้  

-LS กราฟิกหมูบ่า้นขุนสมทุร
จนี 
-LS ภาพถ่ายหมูบ่า้นขุนสมุทร

จนี 
-LS บา้นเรอืนในหมูบ่า้น 
-LS เรอืแล่นในคลอง 
 
 

บรรยาย 
กว่า 30 ปีท่ีผา่นมาชาวบ้านต้องสญูเสียพื้นท่ีท ากินและท่ีอยู่
อาศยั ก่อนหน้านี้มปีระชากรประมาณ  600  คน  แต่วนัน้ีเหลอื
เพยีง  420  คนเท่านัน้ เนื่องจากประชากรบางส่วน ไดอ้พยพ
ออกไปตัง้ถิน่ฐานยงัแหล่งอื่นๆ  ส่วนครอบครวัทีย่งัคงอาศยัอยู่
ในพืน้ทีก่ต็อ้งยา้ยบา้นหนีน้ําหลายต่อหลายครัง้  

-MCU ผูใ้หญ่บา้น 
CG สมร เขง่สมทุร 
ผูใ้หญ่บา้นขุนสมทุรจนี  

เทปสมัภาษณ์   ผูใ้หญ่บา้นขนุสมุทรจนี  
“ชวีติของพวกเขายงัไม่ทนัแก่ยงัไมท่นัตายเลย ที่จะซุกหวันอน
ไมม่ ี  มนัลาํบากมากเลยเรื่องทีอ่ยูเ่นี่ย  คอืไมม่ทีางไปกนัแลว้  
คอืมนัๆ มนัสิน้สุดแลว้ตอนน้ีมนัหมดแลว้  มนัหมด มนัหมดแลว้
ไมเ่หลอืแลว้  มนัพงัหมดแลว้  ถา้พดัมากใ็หม้นัตายทัง้หมูบ่า้น
เลย  กค็อืจบ”   

-LS ชายหาดขุนสมทุรจนี 
-LS คลื่นซดัเขา้หาฝ ัง่ 
 
 

บรรยาย 
           เจา้หน้าทีข่องรฐั นายวรวุฒ ิ ตนัตวินิช ผูอ้ํานวยการ
กองธรณวีทิยา  กรมทรพัยากรธรณ ี  กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดเ้ขา้มาศกึษาปญัหาน้ํา
ทะเลกดัเซาะชายฝ ัง่ ทีเ่กดิขึน้ในหมูบ่า้นขนุสมทุรจนี พบว่า
พื้นท่ีดงักล่าวประสบปัญหารนุแรงยากต่อการแก้ไข  
          ทางดา้นผูอ้ํานวยการกองธรณวีทิยา  กรมทรพัยากร
ธรณ ี  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดเ้ขา้มา
ศกึษาปญัหาน้ําทะเลกดัเซาะชายฝ ัง่ ทีเ่กดิขึน้ในหมูบ่า้นขุน
สมทุรจนี พบว่าพื้นท่ีดงักล่าวประสบปัญหารนุแรงยากต่อ
การแก้ไข 

-MS นกัธรณวีทิยา 
CG วรวุฒ ิตนัตวนิช

เทปสมัภาษณ์  นกัธรณวีทิยา 
“ถา้สภาพปญัหามนัรุนแรง การโยกยา้ยทีอ่ยูก่บัการทีจ่ะปกป้อง  



๔๒ 

ผูอ้ํานวยการกองธรณวีทิยา 
กรมทรพัยากรธรณ ี
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

อนัไหนมผีลกระทบต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนน้อยทีสุ่ด  
ถา้เราคดิว่าจะปกป้องพืน้ทีเ่ฉพาะวดัขนุสมทุรจนีใหอ้ยู่  เรา
สามารถสรา้งกําแพงโดยตอกเสาเขม็ 20 เมตรกร็บัแรงคลื่นอยู ่ 
แต่ถามว่าใครจะเป็นคนลงทุน   

 
 
 
 

ลกัษณะภาพ คาํพดู/คาํบรรยาย 
-LS นากุง้ 
-LS นาหอย 
-LS แนวกองหนิกนัคลื่น 
 

บรรยาย 
          ชาวบา้นยงัคงเชื่อว่า  ปญัหาน้ําทะเลกดัเซาะชายฝ ัง่ที่
เกดิขึน้ยงัพอแกไ้ขได ้

-MCU ผูใ้หญ่บา้น 
CG สมร เขง่สมทุร 
ผูใ้หญ่บา้นขุนสมทุรจนี 
 
 

เทปสมัภาษณ์   ผูใ้หญ่บา้นขนุสมุทรจนี  
“เขาบอกใหอ้พยพไปเลย  ไปอยู่ทีอ่ื่นบอก  จะไปไหนล่ะ  ฉันไปได้
เฉพาะครอบครวัฉันไปไดอ้ยู่รอด  แต่สําหรบัพ่อแม่พี่น้องคนเขาอยู่
ตรงน้ี  อยากจะตายตรงน้ี  เกดิตรงนี้แลว้คนจนต่อไปนี้ไปไหนไม่ได้
แลว้” 

- MS อาจารย ์
CG กําจดั สุวรรณปาล  
ผูอ้ํานวยการ รร.ขนุสมทุรจนี 

เทปสมัภาษณ์    อาจารยโ์รงเรยีนขนุสมทุรจนี 
“ถา้ยา้ยเป็นครัง้ที ่ 4 เรากค็งตอ้งยา้ย มเีดก็เดก็ยงัตอ้งการเรยีนอยู่  
เรากต็อ้งรน่ๆ หนีมาเรือ่ยๆ เรากต็อ้งรน่  เพราะว่าชุมชนเขา
ตอ้งการ” 



๔๓ 

 
-LS พระเดนิดพูืน้ทีว่ดั 
-LS พระปลกูปา่ชายเลน 
-LS ชาวบา้นช่วยพระปลกูป่า 
 

 
บรรยาย 
          ชาวบ้าน  ช่วยกันหาทางแก้ไขปญัหาน้ําทะเลกัดเซาะ
ชายฝ ัง่มาแลว้หลายวธิ ีจงึสามารถปลูกแผ่นดนิไดส้ําเรจ็  โดยสรา้ง
เขื่อนลดแรงปะทะคลื่นและเขื่อนดกัตะกอน แต่ต้องใช้ระยะยะ
เวลานานและงบประมาณมหาศาล 
 

 
-MS พระ 
CG พระใบฎกีาสมนึก 
อตปิญัโญ  เจา้อาวาสวดัขนุ
สมทุรจนี 

เทปสมัภาษณ์   พระวดัขุนสมทุรจนี 
“อยา่งเขือ่นเสาไฟฟ้าของทีว่ดัทาํเน่ียคอืเขาทํามาตัง้แต่ก่อนแลว้  
เขากเ็หมอืนมคีวามคดิทีว่่าจะป้องกนัใหว้ดัไดอ้ยู ่  เขือ่นหนิกม็มีา
ก่อนแลว้  แต่มนัไมไ่ดส้งูและเดนิไดอ้ย่างปจัจุบนัทุกวนัน้ี 

 
-MS ผูใ้หญ่บา้น 
-MS ผอ.รร.ขุนสมทุรจนี 
-LS คลื่นซดัหาฝ ัง่ 
 
  

 
บรรยาย 
          แมท้างภาครฐัจะยงัไมม่าสามารหาขอ้สรปุทีล่งตวัได้  แต่
ชาวบา้นขุนสมุทรจนีกย็งัคงสู้ต่อไป 
     
 

-MCU ผูใ้หญ่บา้น                 
CG สมร เขง่สมทุร 
ผูใ้หญ่บา้นขุนสมทุรจนี  

เทปสมัภาษณ์   ผูใ้หญ่บา้น 
“จะหนีไปไหนล่ะ  ตวัเราไปรอดแล้วพี่น้องล่ะ  แล้วลูกหลานเราใน
อนาคตจะไปไหนล่ะใช่ไหม  ถา้เราไมสู่ไ้วอ่้ะ” 



๔๔ 

- MCU อาจารย ์                      
CG กําจดั สุวรรณปาล
ผูอ้ํานวยการรร.ขุนสมุทรจนี 

เทปสมัภาษณ์   อาจารย ์
“โรงเรยีนต้องสูต่้อไป  ถ้าไม่มกีารยุบกต็้องสูต่้อไปเป็นครัง้ที ่5 ที ่6 
กต็อ้งสู ้

-MS พระ                                
CG พระใบฎกีาสมนึก
อตปิญัโญ  เจา้อาวาสวดัขนุ
สมทุรจนี 

เทปสมัภาษณ์   พระ 
“อยูจ่นกว่าทีว่่ามนัจะอยูก่นัไมไ่ดจ้รงิๆ พระกค็งตอ้งออกไป   

-LS ดนิในเขือ่นและนอกเขื่อน 
-LS ปา่ชายเลน 
-CU คลื่นซดัเขา้กอ้นหนิ 
-LS พระกําลงัปลกูป่าชายเลน 
-LS ปา่ชายเลน 
-LS คลื่นซดัเขือ่น 
-LS โบสถว์ดัขนุสมุทรจนี 
-LS ดนิในเขือ่น 
-LS ดนินอกเขือ่น 
-LS โรงเรยีนขุนสมทุรจนี 
-CU เสาอาคารเรยีนโรงเรยีน
ขนุสมุทรจนี 
-LS นากุง้ 
-MS ผูใ้หญ่บา้น 
 

บรรยาย 
เกอืบ 40 ปีทีเ่กดิปญัหาน้ําทะเลกดัเซาะชายฝ ัง่ทําให้พืน้ทีช่ายฝ ัง่
ของหมูบ่า้นขนุสมทุรจนี  หายไปกว่า  
 1 กโิลเมตร แต่ดว้ยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบา้นทีล่องผดิลอง
ถูกมาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี จงึปลูกแผ่นดนิยื่นออกไปในทะเลได ้
ประมาณ 120 เมตรจนสําเรจ็ในบรเิวณวดัขุนสมุทรธาวาส หาก
นักวิชาการ ชาวบ้าน และหน่วยงานของรัฐเข้ามาร่วมกันแก้ไข
ปญัหาที่เกิดขึ้น หมู่บ้านขุนสมุทรจนี  อาจจะเป็นพื้นที่ตวัอย่างใน
การแกไ้ขปญัหาในระดบัประเทศต่อไป 
 
 



๔๕ 

-LS นกัเรยีนโรงเรยีนขุน
สมทุรจนี 
-MS ผอ.รร. ขุนสมทุรจนี 
-LS ภาพถ่ายหมูบ่า้นขุน
สมทุรจนี 
 
Fade Black 
 Super 
 
โชตมณ ี ธนิะ 
เสยีงบรรยาย 
ณฐัสร  หริญัตระการ 
บทสารคด ี
รฐัพล  ศลทอง 
ถ่ายภาพ 
 

       
มาวนันี้ ตอ้งช่วยกนัปลกูแผ่นดนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรา้งเขือ่นหนิ   
 
ตา้นแรงคลื่นทะเล 
 
 
ปลกูตน้ไม ้ เพื่อยดึหน้าดนิ 

อภชิา  จนัทรแ์สง 
ลาํดบัภาพ 
 
อรรคพล  มงคลไทย 
ผูก้ํากบัสารคด ี
 
อาจารยพ์รสุรยี ์ วภิาศรนีิมติ 
อาจารยท์ีป่รกึษา 

เพื่อใหม้ผีนืดนิอยูก่นิกนัต่อไป 
 
 
 
 
 
 
ขอเพยีง ช่วยกนั ปลกูแผ่นดนิ 
 

 
๑.จดุเด่น 

๑.๑  เลอืกประเดน็ มคีวามน่าสนใจ  และนําเสนอใหเ้หน็คุณค่าและผลกระทบทีเ่กดิขึน้   
๑.๒ เลอืกแหล่งขา่วไดด้ ี ตรงประเดน็ มขีอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัเรือ่ง  
๑.๓ มคีวามพยายามใชเ้พลงประกอบซึง่เนื้อหาเกีย่วกบัเรือ่ง ทาํใหเ้รือ่งน่าสนใจ 

 
๒.จดุทีค่วรปรบัปรงุ 



๔๖ 

 ๒.๑  แมจ้ะเลอืกประเดน็ไดด้ ีแต่ยงัขาดการลงลกึในรายละเอยีด เพื่อใหเ้รือ่งสมบูรณ์และ
น่าสนใจมากขึน้    ผูช้มไมเ่ขา้ใจว่า ทาํไมแผ่นดนิหายไป  หายไปจาํนวนมากน้อยขนาดไหน  
ผูผ้ลติมคีาํอธบิายในบทประกอบเพื่อส่งผลงานเขา้ประกวด แต่ในงานโทรทศัน์ทีนํ่าเสนอกลบัไมม่ี
รายละเอยีดและภาพเพื่ออธบิายเนื้อหาดงักล่าว  
 ๒.๒  ผูผ้ลติด่วนสรปุเกนิไป ว่า แผ่นดนิหาย เป็นผลจากโลกรอ้น ทัง้ทีจ่รงิมไีดห้ลาย
สาเหตุ  และเนื้อเรือ่งในภาพรวมกไ็มไ่ดบ้่งบอกเช่นนัน้  

๒.๓ การเชื่อมรอ้ยต่อเรือ่งราวในแต่ละช่วงยงัไมส่มบรูณ์  ไมก่ลมกลนื   
 ๒.๔ ควรใชก้ราฟฟิคเพื่อเสนอรายละเอยีดเพิม่ขึน้ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจภาพปญัหาได้
มากขึน้ เช่น  ใชเ้พื่ออธบิายปรากฎการณ์น้ําเซาะชายฝ ัง่ แลว้ทาํใหแ้ผ่นดนิหดหายไปอยา่งไร   

๒.๕ ภาพทีถ่่ายทํามายงัไมไ่ดอ้ธบิายหรอืเล่าเรือ่งเพยีงพอ  เช่น  แผ่นดนิหายไปอยา่งไร  
อาจเพิม่เตมิภาพ ดว้ยการใหน้กัขา่ว ชวนผูใ้หญ่บา้นไปเดนิดแูละอธบิายประกอบ ว่าพืน้ดนิทีห่ด
หายไป อย่างไร เมือ่ก่อนมอีาณาเขตอยูบ่รเิวณใด เป็นต้น 
 ๒.๖ ตอนทา้ยเรือ่ง พดูถงึความพยายามในการสูต่้อไป แต่ไมเ่หน็ภาพชดัว่า ชาวบา้น
ตอ้งการทาํอะไรต่อ   การปลกูแผ่นดนิ ใครจะเป็นคนทํา   ใชง้บประมาณจากทีไ่หน ไหน  หาก
บอกว่า ชาวบา้นทําอะไร พระทําอะไร เป็นความรว่มมอืหรอืต่างฝา่ยทาํอะไร เพื่อช่วยกนัใน
ชุมชน กจ็ะมภีาพทีช่ดัเจนมากขึน้ต่อผูช้ม 
 
 

สรปุภาพรวม 
ผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ปี ๒๕๕๑ 
 

ประเดน็และกลวิธีการเล่าเรื่อง  การน าเสนอเน้ือหา 
๑. ผลงานทีส่่งเขา้ประกวดจาํนวนมากในปีนี้ มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ  แต่การเลอืกเรือ่ง 

และประเดน็  กลบัมุง่ภาพกวา้งเกนิไป  ทาํใหข้าดเอกภาพไมช่ดัเจนทีเ่รือ่งใดเรื่องหนึ่ง หรอืมี
หลายประเดน็ในคราวเดยีว ขึน้ตน้กบัลงทา้ยไมใ่ช่เรือ่งเดยีวกนัและ ภาพกไ็มส่อดคลอ้งกบัเรือ่ง
ทาํใหล้ดทอนความน่าสนใจและคุณค่าของสิง่ทีนํ่าเสนอ  
  นอกจากนี้บางครัง้ยงัมองเรื่องระดบัมหภาค เรือ่งใหญ่ของสงัคมและประเทศ ทัง้ๆที่
เรือ่งใกลต้วัน่าสนใจแต่กลบัมองขา้ม เช่น ปญัหาเดก็ หรอืเรือ่งในทอ้งถิน่ ในรัว้มหาวทิยาลยั  ซึง่
สามารถนําเสนอไดอ้ย่างน่าสนใจเช่นเดยีวกนั   

๒.  ผลงานหลายเรือ่ง ผูผ้ลติด่วนสรปุและมคีวามเหน็ของผูส้ ื่อขา่วในบทบรรยาย แทนทีจ่ะ 

ใหแ้หล่งขา่วเป็นผูใ้หข้อ้มลู บางเรือ่งไดส้มัภาษณ์แต่กลบัไมเ่ปิดใหไ้ดย้นิเสยีง หรอืใชป้ระโยชน์

จากบทสมัภาษณ์.ไดม้ากกว่านี้ อนัจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของเรือ่งดว้ย บางเรื่อง เปิดเสยีง

สมัภาษณ์ยาวเกนิไป  ดาํเนินเรือ่งยดืเยือ้  ไมก่ระชบั  



๔๗ 

๓. เทคนิคการเปิดเรือ่งและการเริม่ตน้เรือ่ง ซํ้าๆ  เช่นเปิดดว้ยขา่วหนงัสอืพมิพ ์ภาพทัว่ไป  

ซึง่ไมด่งึดดูใจ  สาํหรบัการผลติงานโทรทศัน์  ไมจ่าํเป็นตอ้งเริม่ต้นดว้ยขอ้มลูภาพข่าวจาก

สิง่พมิพ ์ มกีลวธิอีื่นๆทีส่ามารถใชไ้ดเ้พื่อสรา้งความน่าสนใจจากผูช้ม การเปิดเรือ่งไมจ่าํเป็นตอ้ง

นําดว้ยขอ้มลู แต่ควรเปิดดว้ยการเล่าเรือ่ง ใหน่้าสนใจ 

๔. วธิกีารคดิและนําเสนอเรือ่ง  เหมอืนผูผ้ลติมขีอ้สรปุอยูใ่นใจแลว้  วางพลอ็ตไวแ้ลว้ แต่ 

ไมไ่ดม้กีารพฒันาเรือ่งจากขอ้มลูใหม่ๆ ทีไ่ดไ้ปคน้หรอืแหล่งขา่วใหข้อ้มลูมาเพิม่เตมิ  

๕. แหล่งขา่วไมห่ลากหลาย  ทําใหส้มดุลของเรือ่งลดทอนลงไป เช่น การนําเสนอเรือ่ง 

ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ มคีวามเหน็จากหลากหลายกลุ่มในทศิทางเดยีวกนัว่า มผีลทีไ่มเ่ป็นในทศิ

ทางบวก แต่กลบัไม่มคีวามเหน็จากฝา่ยของผูผ้ลติว่า คดิอยา่งไร เป็นตน้   

นอกจากนี้ ยงัมกีารเลอืกแหล่งขา่วทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งหรอืไม่ตรงกบัเรือ่ง  แมจ้ะมหีลากหลาย

คน แต่กท็าํใหไ้ม่น่าเชื่อถอืและไดข้อ้มลูทีไ่มลุ่่มลกึเพยีงพอ  

๖. ความถูกตอ้งของขอ้มลู  ทัง้ ชื่อ ยศ ตําแหน่ง และขอ้มลูประกอบอื่นๆ ของเรือ่ง  เป็น 

ส่วนทีส่าํคญัมาก บางกลุ่มมกีารสรา้งสถานการณ์ หรอืใหแ้สดงบทบาทสมมตุ ิ  ซึง่จะไมใ่ชใ้นการ

ผลติขา่วและสารคดเีชงิขา่วเพราะตอ้งเป็นขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิเท่านัน้ 

 ในเวลาเดยีวกนั  การเลอืกขอ้มลูเพื่อใชส้าํหรบัโทรทศัน์ กต็อ้งเลอืกส่วนทีเ่ป็นขอ้มลู

สาํคญัและเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งจรงิๆ และสามารถอธบิายความเชื่อมโยงได ้  ขอ้มลูทีส่าํคญัน้อยกว่า

ตอ้งตดัทิง้ไป  

เทคนิคการถ่ายภาพ การผลิตและการตดัต่อ 
๑. ตอ้งระวงัการใชภ้าพจากแหล่งอื่นๆ เช่นเหตุการณ์จาํลองจากภาพยนตร ์ ซึง่ไมเ่กีย่วกบั 

เรือ่ง หรอืไมส่อดคลอ้งกบับรบิท 

๒. การถ่ายภาพไมส่วย   ไมส่ื่อความหมายหรอืมพีลงัมากเพยีงพอ ผลงานบางเรือ่ง มี 

ประเดน็ด ีกระบวนการผลติด ีแต่ภาพไมเ่ล่าเรือ่งทําใหไ้มด่งึดดูใจและไม่น่าตดิตาม   นอกจากนี้ 

ภาพทีใ่ชก้ต็อ้งหลากหลายและมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการถ่ายทําภาพใหม้ากเพยีงพอเพื่อตดัต่อ 

หรอืคดิมมุภาพใหม่ๆ   แตก shot ใหม้คีวามแตกต่างกนั 

     ๓. ตอ้งระวงัการแอบถ่ายซึง่จะละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลของผูอ้ื่น และอาจเกดิผลขา้งเคยีงทีไ่ม่

พงึประสงคต์ดิตามมา  ยงัมชี่างภาพและผูส้ ื่อขา่วจาํนวนมากเขา้ใจผดิในการใชเ้ทคนิคการแอบ

ถ่ายว่าเป็นตน้แบบของการทาํข่าวสบืสวนสอบสวนหรอืแสดงถงึความพยายามในการใหไ้ดม้าซึง่

ขอ้มลูต่างๆ  แต่ทีจ่รงิแลว้ การทําข่าวสบืสวนสอบสวน มกีลวธิอีื่นๆ ดว้ย เช่น การสบืคน้เอกสาร 

การสงัเกตและประมวลเชื่อมต่อขอ้มลูต่างๆ 



๔๘ 

 การแอบถ่าย ควรใชอ้ยา่งระมดัระวงัและตอ้งคาํนึงถงึผลทีเ่กดิภายหลงัจากผลงานได้

ออกอากาศไปแลว้ดว้ย มกัจะใชก้รณทีีเ่ป็นสถานการณ์ไมป่กตแิละไมส่ามารถไดข้อ้มลูมาดว้ยวธิี

อื่นๆ อกีทัง้ประเมนิแลว้ว่า เป็นเรือ่งทีส่่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อส่วนรวม จงึเลอืกใชว้ธิี

ดงักล่าว  แต่หากเป็นการถ่ายทําภาพทัว่ไป ควรเลอืกใชว้ธิปีกตจิะเหมาะสมกว่า 

๓. การเลอืกเสนอภาพและเสยีงทีม่คีวามรุนแรง หรอืกระตุ้นอารมณ์ความรูส้กึของผูช้ม ตอ้ง 

ใชอ้ยา่งระมดัระวงั แมจ้ะเป็นขอ้เทจ็จรงิกต็าม และตอ้งคาํนึงเรือ่งจรยิธรรม จรรยาบรรณของ

สื่อมวลชนในการปกป้องดแูลแหล่งขา่ว  โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน  เพื่อป้องกนัผลกระทบทีอ่าจ

เกดิตามมา หลงัจากสื่อไดเ้ผยแพร่ภาพและเสยีงดงักล่าวแลว้   ตอ้งไมใ่ชเ้พื่อจดุประสงคใ์นการ

กระตุน้อารมณ์หรอืสรา้งสสีนัของเรือ่งเท่านัน้  

๔. กระบวนการผลติ การเปิดหน้า มพีฒันาการทีด่ขี ึน้กว่าปีก่อนๆ แต่สาํหรบัการลง 

ภาคสนาม ผูส้ ื่อขา่วไม่จาํเป็นตอ้งใส่ชุดนกัศกึษาในทุกเรือ่ง ขอใหย้ดึหลกัสอดคลอ้งและเขา้กบั

สถานการณ์ / บรรยากาศของเรือ่งเป็นหลกั   แต่หากจะสวมชุดนกัศกึษา กค็วรใหค้วามเคารพ

สถาบนัดว้ยการแต่งกายเรยีบรอ้ย สุภาพ ไมนํ่าเสือ้ออกนอกกางเกงหรอืกระโปรง  

      คณะกรรมการ หวงัว่า ความเหน็ขา้งตน้ จะเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษาเพื่อใชป้รบัปรุงการ

ผลติผลงาน และหวงัว่า จะมผีูส้นใจส่งสารคดเีชงิข่าวมาประกวดเพิม่มากขึน้ในปีต่อไป 


