
หลกัเกณฑ ์
การประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าว ‘รางวลัสายฟ้าน้อย’ ครัง้ท่ี ๗ 
โดย สมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยไดจ้ดัใหม้กีารประกวดผลงานสารคดเีชงิขา่ว ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 ๑. เพือ่สง่เสรมิและพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ ในการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทศัน์ทีม่คีุณภาพของนิสตินกัศกึษาหลกัสตูรนิเทศศาสตร ์ สาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทศัน์   
 ๒. เพือ่เตรยีมความพรอ้มของนิสตินกัศกึษากอ่นเขา้สูว่ชิาชพี 
 ๓. เพือ่ประสานความรว่มมอือยา่งใกลช้ดิ ระหว่างสมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 
สถาบนัอดุมศกึษา และหน่วยงานเอกชนทีส่นบัสนุนโครงการฯ 
 
ประเภทรางวลั  
ด้านวิทย ุแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดงันี้  
 ๑. ข่าวประกอบเสียงวิทยกุระจายเสียง 
     ๑.๑ รางวลัดเีด่น โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวลั  
     ๑.๒ รางวลัชมเชย โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๕,๐๐๐ บาท ๓ รางวลั 
 ๒. สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง 
      ๒.๑ รางวลัดเีด่น โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวลั  
     ๒.๒ รางวลัชมเชย โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๕,๐๐๐ บาท ๓ รางวลั 
 

ด้านโทรทศัน์ ม ี๑ ประเภท คอื 
 ๑. สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ 
     ๑.๑  รางวลัดเีด่น โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๒๕,๐๐๐บาท ๑ รางวลั 
     ๑.๒  รางวลัชมเชย โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐  บาท ๓ รางวลั 
 
หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 
 คณะกรรมการ จะพจิารณาจากหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
 ๑. คณุภาพ (Quality) 

กระบวนการผลติมกีารคน้ควา้ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง เป็นจรงิ แหล่งอา้งองิเชือ่ถอืได ้ ประเดน็และ
แงม่มุมคีวามสมดุลรอบดา้น  เปิดโอกาสใหฝ้า่ยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้สดงความเหน็หรอืใหข้อ้มลูอยา่ง
ทดัเทยีมกนั เนื้อหาเป็นเรือ่งใกลต้วั ใหม ่ทนัสมยัและสมบรูณ์ในเชงิขา่ว (๕Wh+H) 
  
 
 
 



๒ 

 

๒. คณุค่า (Value) 
น าเสนอเนื้อหาทีเ่ป็นประโยชน์ สง่เสรมิใหเ้กดิสิง่ดงีามในสงัคมไทยหรอืสือ่ความหมายชีใ้หเ้หน็

ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิหรอืเชงิสงัคมโดยสว่นรวม มศีกัยภาพน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในทางสรา้งสรรค์
หรอือาจน าไปสูก่ารแกไ้ขหรอืป้องกนัมใิหเ้กดิปญัหาดงักล่าวในอนาคต  
 

 ๓. ผลงาน (Performance)  
การเดนิเนื้อหากระชบั ชดัเจน น าเสนอโดยใชศ้าสตรแ์ละเสน่หข์องวทิยแุละโทรทศัน์ไดอ้ยา่ง

น่าสนใจ 

 

  ๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
   เป็นตน้ฉบบัของผูส้ง่เขา้ประกวด ไมไ่ดล้อกเลยีนแบบผูอ้ืน่ มสี านึกในจรยิธรรมและสะทอ้น
ความรบัผดิชอบในการน าเสนอ 
 ความเหน็คณะกรรมการตดัสิน ให้ถือเป็นท่ีสดุ 
 
ผู้สนับสนุนการประกวด 
 บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
การส่งผลงานเข้าประกวด 
 ผูส้ง่ผลงานเขา้ประกวดตอ้งเป็นนิสติ/นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาต่างๆ สามารถผลติงานใน
นามบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลกไ็ด ้แต่ตอ้งไมเ่กนิกลุ่มละ ๕ คน โดยสามารถมอีาจารยท์ีป่รกึษาไดก้ลุ่มละ ๑ 
คน ผลงานแต่ละชิน้ความยาวระหว่าง ๓-๕ นาท ี  และสง่ผลงานในนามมหาวทิยาลยั จ านวน ๕ ชิน้ / 
ประเภท โดยมจีดหมายน าสง่จากมหาวทิยาลยั และใชแ้บบฟอรม์การสง่ผลงานของสมาคมฯ  
หมายเหต ุ การส่งผลงานเขา้ประกวด หากผิดหลกัเกณฑก์ารประกวด จะไม่ได้รบัการพิจารณา 
  
ลกัษณะของข่าวและสารคดีเชิงข่าวท่ีส่งเข้าประกวด 
ขา่วประกอบเสยีง คอืการรายงานขา่วทีผู่ส้ ือ่ขา่วไดเ้ลอืกใชเ้สยีงบรรยากาศในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ  
เสยีงประกอบจากแหล่งขา่ว หรอืแหล่งขอ้มลู และเสยีงผูถ้กูสมัภาษณ์ซึง่เกีย่วขอ้งกบัขา่ว มาประกอบ
ขา่วออกอากาศ เพือ่เสรมิใหเ้นื้อหามนี ้าหนกัและความน่าเชือ่ถอื รวมทัง้ท าใหข้า่วมสีสีนัมากขึน้กว่า
การรายงานแต่เสยีงของผูส้ ือ่ขา่วเพยีงอยา่งเดยีว  
 ปจัจบุนัการรายงานขา่วทางสถานีวทิยสุว่นใหญ่ในประเทศไทย มกัจะเน้นทีก่ารรายงานของ
ผูส้ ือ่ขา่วเป็นหลกั มอียูบ่า้งทีน่ าเสยีงผูใ้หส้มัภาษณ์มาใชป้ระกอบขา่ว แต่การใชเ้สยีงดงักล่าวมกัจะไม่
คอ่ยไดม้าตรฐาน อาท ิบทน าเขา้เสยีง(Cue) มกัจะซ ้ากบัเนื้อหาในเสยีงสมัภาษณ์ คณุภาพของเสยีงต ่า
จนฟงัไมรู่เ้ร ือ่ง ซึง่อาจจะเกดิจากเครือ่งมอืทีด่อ้ยคณุภาพหรอืผูส้ ือ่ขา่วขาดความเอาใจใส ่ ไมไ่ดใ้ชเ้สยีง
สมัภาษณ์เพือ่การสือ่ขา่วทีด่พีอ ทัง้ในแงเ่ทคนิคการน าเสนอและการสือ่ขา่ว เป็นตน้  
 
 
 



๓ 

ขา่วประกอบเสยีงทีด่จีะสะทอ้นคณุสมบตัขิองผูส้ ือ่ขา่ววทิยดุงัต่อไปนี้  
๑. ทกัษะในการจบัประเดน็ขา่ว 
๒. ทกัษะในการสมัภาษณ์และเลอืกใชเ้สยีงสมัภาษณ์ 
๓. ทกัษะในการเขยีน การสรา้งความสมดุลของขา่ว และการรายงานขา่ว  
๔. ทกัษะในการจดัโครงสรา้งขา่ว ไมใ่ชเ่สยีงประกอบโดยขาดหลกัการสือ่ความหมาย 
๕. ทกัษะในการใชเ้ทคนิคการท าขา่ววทิยุ 
  
 สารคดเีชงิขา่ว ไดแ้กข่า่วทีถ่กูน าเสนอในรปูแบบของสารคดทีีม่คีวามหลากหลายทัง้ในดา้น
กระบวนการผลติ เนื้อหา  การสอดแทรกขอ้มลูทีบ่อกถงึภมูหิลงัทีม่าของเรือ่ง ท าใหเ้หน็แงม่มุต่างๆ 
ของประเดน็ขา่ว  การใชภ้าษาบรรยาย ภาพและเสยีงประกอบไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกลมกลนื 
   สารคดเีชงิขา่วดงักล่าว จะตอ้งยดึหลกัการเบือ้งตน้ของการน าเสนอขา่ว ไดแ้ก ่ องคป์ระกอบ
ดา้นแหล่งขา่วทีต่อ้งมคีวามรอบดา้น ทนัต่อเหตุการณ์หรอืเป็นเหตุการณ์ขา่วทีเ่กดิในอดตี แต่มี
ผลกระทบถงึภาวะปจัจบุนั ทัง้นี้ สารคดเีชงิขา่วจะปรากฏในรายการใดกไ็ด ้ แต่สาระในสารคดเีชงิขา่ว
ชิน้นัน้ จะตอ้งเป็นขอ้เทจ็จรงิ มใิชเ่หตุการณ์สมมตทิีม่กีารสรา้งขึน้ 
 
หลกัฐานการส่งผลงาน 

๑. วทิยกุระจายเสยีง บนัทกึลงแผน่บนัทกึขอ้มลู (Compact Disc: CD) จ านวน ๖ แผน่ ต่อ
หนึ่งผลงานทีส่ง่ประกวด  

๒. วทิยโุทรทศัน์ บนัทกึลงแผน่บนัทกึขอ้มลูภาพ (Video Compact Disc: DVD)   จ านวน ๖ 
แผน่ ต่อหนึ่งผลงานทีส่ง่ประกวด  
 ๓. รายละเอยีดของผลงาน ประกอบดว้ย 
     ๓.๑ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้จดัท า เบอรติ์ดต่อ ช่ืออาจารยผ์ู้รบัรอง และช่ือสถาบนัการศึกษาท่ี
สงักดั 
     ๓.๒ บทคดัย่อสรปุเร่ืองราว พรอ้มเหตุผลประกอบในการน าเสนอผลงานดงักล่าว ความ
ยาวไมเ่กนิ ๑ – ๒ หน้า โดยอธบิายในประเดน็ดงันี้ 
      (๑) วตัถุประสงคใ์นการเสนอผลงาน 

(๒) ความเด่น ลกัษณะเฉพาะหรอืความพเิศษของผลงาน 
      (๓) คณุคา่ของผลงาน 

     ๓.๓ บทสมบรูณ์ (Script) ของผลงาน 
 ๔. สง่ผลงานมายงั สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสติ เขต
ดุสติ กรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศพัท ์๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ หมดเขตรบัผลงานวนัท่ี 
๗ ตลุาคม๒๕๕๔   กรณีนักศึกษาอยู่ต่างจงัหวดั ถือเอาวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั 
 
 
 
 



๔ 

การตดัสินและประกาศผล 
๑. คณะกรรมการตดัสนิประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒจิากวงการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ

โทรทศัน์ และนกัวชิาการสาขาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ จ านวน  ๕   คน 
๒.    ประกาศผลการตดัสนิและมอบรางวลัภายในเดอืนพฤศจกิายน  ๒๕๕๔ โดยจะแจง้

รายละเอยีดใหท้ราบอกีครัง้ทางเวปไซต์  www.thaibja.org 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๔ 
สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
คณะกรรมการตดัสิน  

รางวลัสายฟ้าน้อย ครัง้ท่ี ๗ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
 

  
 สมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย แต่งตัง้คณะกรรมการตดัสนิ รางวลัสายฟ้าน้อย   

ประเภท "สารคดเีชงิข่าวโทรทศัน์" ประจ าปี ๒๕๕๔ 

  

๑. นายปฏวิตั ิวสกิชาต ิ    บรรณาธกิารข่าว สถานขี่าว TNN 24  
๒. นายประสาน องิคนันท ์  ผูผ้ลติและผูด้ าเนินรายการ บรษิทั ทวีบีรูพา จ ากดั 
๓. นายวทิยา  วทิยป์ฐมวงศ์      ผูเ้ชีย่วชาญสายงานสื่อสารองคก์ร กลุ่มบ.ทร ู 
๔. นางสาวอรพนิ ลลิติวศิษิฎว์งศ์ บรรณาธกิาร สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส 
๕. นางสาวธนานุช สงวนศกัดิ ์ อุปนายกฝา่ยวชิาการ สมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 
 
 
 
 
 สมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย แต่งตัง้คณะกรรมการตดัสนิ รางวลัสายฟ้าน้อย   

ประเภท "ขา่วประกอบเสยีงและสารคดเีชงิขา่ววทิยุ" ประจ าปี ๒๕๕๔ 

 

๑. นายบรรยงค ์สุวรรณผ่อง  ผูท้รงคุณวุฒ ิ

๒. นางสาวอรนุช อนุศกัดิเ์สถยีร  อดตีผูผ้ลติรายการอาวุโสบบีซี ีประเทศองักฤษ 

๓. นางเพญ็สนิ สงเนียม     ผูป้ระกาศ สถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย 

๔. นางสาวอญัชนก แขง็แรง  ผูจ้ดัการ สถานีวทิยคุรอบครวัขา่ว FM.106 Mhz. 

๕. นายจกัรกฤษณ์ ทรพัยพ์ึง่  กรรมการ สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 
 
 

 
 
 



๖ 

ผลการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยแุละโทรทศัน์ 
รางวลัสายฟ้าน้อย ครัง้ท่ี ๗ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

 
 

ด้านวิทยุ 
รางวลัข่าวประกอบเสียงวิทย ุ 
ไมม่รีางวลัดเีด่น โดยมรีางวลัชมเชย ๔ รางวลั ดงันี้ 

 

รางวลัชมเชย  ไดแ้ก ่
๑. เรือ่ง "โครงการจ าน าข้าว" 

โดยทมี พิราบ Newgen จาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๕,๐๐๐ บาท 

 

๒.เรือ่ง "นักวิชาการ-ผู้ประกอบการตัง้ค าถามกบัโครงการ Clean Food Good Taste" 
โดยทมี วิทยาการส่ือสาร จาก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๕,๐๐๐ บาท 

 

๓.เรือ่ง "มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา" 
โดยทมี พีระมิดหวักลบั จาก มหาวิทยาลยักรงุเทพ 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๕,๐๐๐ บาท 

 

๔.เรือ่ง "กฎหมู่เหนือกฎหมาย" 
โดยทมี BU RAISOM JR BJ3 จาก มหาวิทยาลยักรงุเทพ 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๕,๐๐๐ บาท 

 

รางวลัสารคดีเชิงข่าววิทย ุ 
รางวลัดเีด่น ไดแ้ก ่
เรือ่ง “ยามเฝ้าทะเล” 

โดยทมี วิทยมุดด า จาก มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

รางวลัชมเชย  ไดแ้ก ่
๑.เรือ่ง "ตระหนักรบัมือภยัพิบติั" 

โดยทมี ลูกเป็ดข้ีเหร่ จาก มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๕,๐๐๐ บาท 

 

๒.เรือ่ง "รบัมืออย่างไรกบัเทคโนโลยีใหม่ อย่าง "แทป็เลต็" 
โดยทมี ยกก าลงัสอง จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๕,๐๐๐ บา 
 



๗ 

 

 
ด้านโทรทศัน์ 
รางวลัสารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์  
ไมม่รีางวลัดเีด่น แต่ปรบัเป็นรางวลัชมเชยดงันี้ 

 
 

รางวลัชมเชย อนัดบั ๑  ไดแ้ก ่
เรือ่ง "พนักงานบริการวยัชรา ผู้โหยหาความเท่าเทียมจากสงัคม" 

โดยทมี สะตอทองมองกินรี ข่ีสแมช จาก มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๒๐,๐๐๐  บาท 

 
 

รางวลัชมเชย อนัดบั ๒  ไดแ้ก ่
เรือ่ง "ท้ิงพระ” 

โดยทมี ตัง้หลกัโปรดกัชัน่ จาก มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๘,๕๐๐  บาท 
 
 

รางวลัชมเชย อนัดบั ๓  ไดแ้ก ่
เรือ่ง "ตามรอยฝัน...วนัของม้ง" 

โดย RAISOM BJ 54 จาก มหาวิทยาลยักรงุเทพ 
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๖,๕๐๐  บาท 

 
 

รางวลัชมเชย อนัดบั 4  ไดแ้ก ่
เรือ่ง "เรือ่งใหญ่ของปตูวัเลก็" 

โดยทมี ใจรงั จาก มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์
โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๕,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 



๘ 

 
ขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการตดัสนิ 

ขา่วประกอบเสยีงและสารคดเีชงิขา่ววทิยุกระจายเสยีงฝึกปฏบิตั ิ
 
 ปีการศกึษา ๒๕๕๔ สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย แบ่งประเภทรางวลัสายฟ้าน้อยดา้น
วทิยกุระจายเสยีง ๒ ประเภท ไดแ้ก่ (๑) ขา่วประกอบเสยีงวทิยุกระจายเสยีง และ (๒) สารคดเีชงิขา่ว
วทิยุกระจายเสยีง โดยข่าวประกอบเสยีงวทิยุกระจายเสยีงมผีลงานส่งเขา้ประกวดทัง้หมด ๑๘ เรื่อง 
และสารคดเีชงิขา่ววทิยุกระจายเสยีงมผีลงานส่งเขา้ประกวดทัง้หมด ๓๗ เรื่อง รวมผลงานเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ ๕๕ เรือ่ง จากทัง้หมด ๑๖ สถาบนั น้อยกว่าผลงานทีส่่งเขา้ประกวดในปีการศกึษา ๒๕๕๓ ซึง่มี
ผลงานเขา้ประกวด ๙๐ เรื่อง จาก ๑๓ สถาบนั เนื่องจากปีนี้ ก าหนดการส่งผลงานแต่ละประเภทไดไ้ม่
เกนิ ๕ เรือ่งต่อมหาวทิยาลยั แต่พจิารณาจ านวนสถาบนัแลว้ เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า ๓ แห่ง โดยมขีา่ว
ประกอบเสยีง เขา้รอบ ๔ เรือ่ง และสารคดเีชงิขา่ว เขา้รอบ ๕ เรือ่ง  
 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า แมม้ผีลงานฝึกปฏบิตัขิองนิสตินักศกึษาทีส่มควรไดร้บัรางวลั แต่
รางวลัดงักล่าว ยงัมเีงือ่นไขต่อทา้ยเป็นหมายเหตุ เพื่อแสดงใหท้ราบว่าผลงานนัน้ๆ ยงัมขีอ้บกพร่อง 
หรอืขอ้อนัควรแกไ้ข และหากมกีารน าผลงานทีไ่ดร้บัรางวบัไปอา้งองิ หรอืใชเ้ป็นกรณีศกึษา กจ็ะไดน้ า
ขอ้สงัเกตต่อทา้ยรางวลัไปประกอบดว้ย  

๑. ข่าวประกอบเสียงวิทยกุระจายเสียงท่ีเข้ารอบ  

เร่ือง มหาวิทยาลยั 

๑. โครงการจ าน าขา้ว เชยีงใหม ่
๒. นกัวชิาการฯตัง้ค าถามโครงการ Clean Food Good Taste สงขลาฯ วทิยาเขตปตัตานี 
๓. มาตรการพเิศษแทนการด าเนินคดอีาญา กรงุเทพ 
๔. กฎหมูเ่หนือกฎหมาย กรงุเทพ 

๒. สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียงท่ีเข้ารอบ  

เร่ือง มหาวิทยาลยั 

๑. ตระหนกัรบัมอืภยัพบิตั ิ วลยัลกัษณ์ 
๒. ยามเฝ้าทะเล วลยัลกัษณ์ 
๓. ขา่วเกา่ในสือ่ใหม ่ ราชภฏัจนัทรเกษม 
๔. แรงงานรายวนั..เรือ่งเลก็ ปญัหาใหญ่ เชยีงใหม ่
๕. รบัมอือยา่งไรกบัเทคโนโลยใีหมอ่ยา่ง "แทป็เลต็" มหาสารคาม 
 
 
 
 



๙ 

ขา่วประกอบเสยีงทีไ่ดร้บัรางวลั 

๑. ข่าวประกอบเสียง ‘ดีเด่น’ รางวลัสายฟ้าน้อย   

    ไมม่ผีูไ้ดร้บัรางวลั 

  ๒. ข่าวประกอบเสียง ‘ชมเชย’ รางวลัสายฟ้าน้อย 

     แมไ้มม่ขีา่วประกอบเสยีงทีไ่ดร้บัรางวลั ‘ดเีด่น’ แต่กรรมการเหน็ว่าสามารถมรีางวลัชมเชย
เพิม่ขึน้จากทีก่ าหนดไว ้๓ รางวลั เป็น ๔ รางวลั คอื (๑) โครงการจ าน าขา้ว มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(๒) 
‘นกัวชิาการ-ผูป้ระกอบการตัง้ค าถามโครงการ Clean Food Good Taste’ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
(๓) ‘มาตรการพเิศษแทนการด าเนินคดอีาญา’ มหาวทิยาลยักรุงเทพ และ (๔) ‘กฎหมู่เหนือกฎหมาย’ 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

     ๒.๑ ‘โครงการจ าน าข้าว’ (๕.๐๗ นาท)ี 

เทคนิค Jingle (๗ วนิาท)ี 
ผูป้ระกาศ ข่าวสัน้ ๕ นาทชี่วงนี้ พบกบัดฉิันร่มระว ีโยอินทร์ชยัค่ะ เชยีงใหม่พรอ้มรบั

จ าน าข้าวในวันที่ ๗ ตุลาคมนี้ ขณะที่ตวัแทนเกษตรกรหวัน่โรงสีเขา้ร่วม
โครงการน้อยจะเกดิปญัหาซ ้ารอยเดมิ นางนิยดา หมื่นอนันต์ การคา้ภายใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ กล่าวถึงโครงการรบัจ าน าข่าวที่จะเริม่ตัง้แต่วนัศุกร์ที่ ๗ 
ตุลาคม ว่าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะด าเนินการ‛ 

เทคนิค เสยีงนางนิยดา หมื่นอนันต์ การคา้ภายในจงัหวดัชยีงใหม่ (๔๕ วนิาท)ี ‚เรา
ไดจ้ดัประชุมชีแ้จงหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทุกภาคส่วนกค็อืผูช้่วย อคส. น้องๆ
ผู้ช่วยประจ าสทิธิ อคส. และก็จะมตีวัแทนขา้ราชการในระดบัอ าเภอ และ
ตัวแทนภาคเกษตรกรระดับอ าเภอที่มีโรงสีเข้าร่วมโครงการในพื้นที่
รบัผดิชอบ โดยมทีางการคา้ภายใน ส านักงานเกษตร ช่างตวงวดัและ อคส. 
ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อที่จะให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นทิศทาง
เดยีวกนั มขี ัน้ตอนเป็นอย่างไร จะต้องดูอะไรบ้าง และวนันี้กม็กีารสาธติให้
ความรูใ้นเรือ่งของเครือ่งชัง่น ้าหนกัและเครือ่งวดัความชืน้ใหท้ราบดว้ย‛ 

ผูป้ระกาศ ดา้นนางไพบูลย์ เทีย่งน้อย ผูจ้ดัการโรงสเีชยีงใหม่อนิเตอรไ์รซ์ ซึ่งเป็นโรงสี
ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ที ่อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ที่เขา้ร่วมโครงการ
จ าน าข้าว กล่าวว่าโรงสีมีความพร้อมทุกด้านตามขัน้ตอนขององค์การ
คลงัสนิคา้หรอื อคส. 

เทคนิค   เสยีงสมัภาษณ์นางไพบูลย์ เทีย่งน้อย ผู้จดัการโรงสเีชยีงใหม่อนิเตอร์ไรซ ์
(๓๗ วนิาท)ี ‚การเตรยีมความพรอ้มมนักต็อ้งท าตามขัน้ตอนของ อคส. แจ้ง
มาใหเ้ราโครงการรบัจ าน าขา้ว กจ็ะใหผู้ป้ระกอบการเตรยีมสถานที ่ก าลงัการ
ผลติ จะมกีรมอุตสาหกรรมมา กรมการคา้มาแล้วกย็งัม ีอคส. มาตรวจทีจุ่ด
จ าหน่ายเชยีงใหมอ่นิเตอรไ์รซซ์ึง่มาตรวจในดา้นความพรอ้ม และเกษตรกรก็
จะต้องไปขึน้ทะเบยีนเกษตรที่ อคส. ถงึจะน าขา้วเหล่านี้มาจ าน าที่โรงสไีด้



๑๐ 

โรงสกีเ็ตรยีมความพรอ้มในด้านสถานที ่เตรยีมเงนิค ้าประกันอคัคภียั เป็น
ตน้‛ 

ผูป้ระกาศ ขณะทีน่ายสมาน ทดัเทีย่ง ประธานสมาพนัธ์เกษตรกรเชยีงใหม่ – ล าพูน 
กล่าวว่า โครงการรบัจ าน าขา้วของรฐับาลครัง้นี้จะต้องมปีญัหาเหมอืนกบัที่
ผา่นมา เพราะมโีรงสเีขา้รว่มโครงการน้อย 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์นายสมาน ทดัเทีย่ง ประธานสมาพนัธ์เกษตรกรเชยีงใหม่ – 
ล าพูน (๑.๐๕ นาท)ี ‚ในเรื่องของการรบัจ าน าข้าวใน จ.เชยีงใหม่ มตีัง้แต่ปี 
๕๑ ๕๒ ซึ่งมปีญัหาแลว้ไดใ้หท้างคณะรฐัมนตรหีรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ
เพือ่ ด าเนินการแกไ้ขเพือ่ใหโ้ครงการถงึมอืเกษตรกร โรงสีมทีัง้หมด ๗ โรงก็
จรงิ แต่ถอนไป ๒ โรงแล้ว ที่เหลอืส่วนใหญ่กอ็ยู่ในเขตเหนือ ตัง้แต่อ าเภอ
พรา้ว อ าเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ ซึ่งไม่มคีวามสะดวกต่อเกษตรกรใน 
๑๐ กว่าอ าเภอในปรมิณฑลในเขตอ าเภอเมอืงไม่สามารถไปจุดนัน้ได ้ท าให้
เหลือโรงสีโรงเดียวคือโรงสีใหญ่ของอยู่ในเขตอ าเภอดอยสเก็ด คือโรงสี
เชยีงใหม่อนิเตอร์ไรซ์ ซึ่งเราได้เห็นโครงการนี้แล้วว่ามปีญัหาในปี ๕๑ ๕๒ 
๕๓ แลว้ว่าโรงสเีดยีวมนัท ามไ่ด ้ถงึจะโรงสใีหญ่จรงิ มเีครื่องอบ มลีานตาก มี
ความพรอ้มด ีแต่ว่ารบัเกษตรกรไม่ทนัเพราะแต่ละวนัเกษตรกรมากนัเยอะ 
รถตดิเป็นกโิลเพราะรอ พอถงึบ่าย ๓ บ่าย ๔ โรงสปิีดเกษตรกรเหล่านัน้จะ
เอาขา้วไปที่ไหน เพราะเขาเกี่ยวสดอยู่ในรถมนัอบอยู่แล้ว ยิ่งถ้าต้องเอา
กลบัไปที่บ้านแล้วมาพรุ่งนี้เชา้ ความรอ้นยิง่ขึน้สูง ทัง้ความชื้น และนี่ก็คอื
ปญัหาของเกษตรกร‛    

ผูป้ระกาศ นอกจากนี้นายบุญสง่ จนิดา เกษตรกรผูป้ลกูขา้วในอ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั
เชยีงใหม ่กล่าวว่าเกษตรกรในจงัหวดัเชยีงใหมอ่าจจะไมม่ขีา้วไปจ าน าในชว่ง
นี้ เนื่องจากยงัไมถ่งึเวลาเกบ็เกีย่ว 

เทคนิค เสยีงสมัภาษณ์นายบุญส่ง จนิดา เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในอ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชยีงใหม ่(๕๙ วนิาท)ี ‚ตอนนี้ของทางภาคเหนือบางรายกย็งัไมไ่ดเ้กบ็
เกี่ยวเพราะปีนี้การท านาล่าช้าถ้าเปิดจ าน าข้าวจริงๆ จะมีน้อยรายอยู่
เพราะว่าที่ปลูกก่อนจะมอียู่สกัหนึ่งในสามของเปอร์เซ็นต์แค่นัน้ เพราะว่า
เดอืนพฤศจกิายน ถงึจะมเียอะช่วงนี้จ าน าขา้วจะได้ผลน้อยหน่อย เพราะว่า
ไม่เหมอืนกนักบัการประกนัราคาชุดก่อน เพราะชุดก่อนประกนัราคาถ้าเกดิ
ความเสยีหายกจ็ะมสี่วนต่างขึน้มา กจ็ะไดผ้ลตอบแทนคนืบา้ง กจ็ะไดทุ้นคนื 
อย่างปีนี้ถา้จ าน าขา้วบางทนีาถูกน ้าท่วม จะล่มหายไปเหมอืนภาคอื่นๆทีล่่ม
หายตายหมด ท าใหไ้มม่ขีา้วไปจ าน า ท าใหไ้มไ่ดอ้ะไรสกัอยา่งเลย‛ 

ผูป้ระกาศ นายบุญส่ง จนิดา กล่าวต่อไปว่า แมร้ฐับาลจะเดนิหน้าโครงการรบัจ าน าขา้ว 
แต่กค็วรจะทบทวนแกไ้ขโครงการนี้ใหม้จีุดอ่อนน้อยทีสุ่ด เพื่อเกษตรกรจะ
ไดร้บัประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ จบขา่ว รม่ระว ีโยอนิทรช์ยั รายงาน 

เทคนิค Jingle (๗ วนิาท)ี 
ผูจ้ดัท า: พริาบ NewGen (ถริวุฒ ิไชยวงษา ธนัยช์นก ตนานนท ์รม่ระว ีโยอนิทรช์ยั) 



๑๑ 

อาจารยท์ีป่รกึษา: ผศ. นาฏยา ตนานนท ์
สถาบนั: มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

      ๒.๑.๑ จุดเด่น 

       (๑) เรือ่งเด่น ประเดน็รว่มสมยั เป็นนโยบายประชานิยมของรฐับาล   
       (๒) สรปุทิง้ทา้ยไดน่้าสนใจว่า ท าไมนโยบายนี้ไมส่ าเรจ็   

      (๓) สามารถหาแหล่งขา่วมาใหค้วามคดิเหน็ไดค้รอบคลุมในระดบัหนึ่ง 
 

     ๒.๑.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

        (๑) เสยีงของผูไ้ด้รบัผลกระทบยงัฟงัแล้วติดใจ เหมอืนพยายามสรุปใหฟ้งั 
แต่ยงัเกบ็ประเดน็ไมห่มด  

(๒) ปล่อยเสยีงยาวเกนิไปจนจบัประเดน็ไมท่นั   
        (๓) เสยีงประกอบขาดความสมบรูณ์ คลปิเสยีงขาดคณุภาพและไมช่ดัเจน 

(๔) เนื้อหาตกหล่นไมค่รบถว้น ท าใหไ้มม่นี ้าหนกัเทา่ทีค่วร   
        (๕) เสยีงทอ้งถิน่ฟงัยาก น่าจะเกบ็มาสรปุใหด้กีว่านี้   
        (๖) บทวทิยมุคีวามยาวมากเกนิไป สามารถน าเสนอเนื้อใหก้ระชบักว่านี้ได ้  

    ๒.๒ ‘นักวิชาการ-ผู้ประกอบการตัง้ค าถามโครงการ Clean Food Good Taste’ 
       

 จากทีร่ฐับาลมนีโยบายสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลาง การบรกิารดา้น
อาหารและส่งเสรมิอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก จงึจ าเป็นต้องพฒันา
คณุภาพของอาหารใหป้ราศจากสารปนเป้ือน เชือ้โรคและสารเคมตี่างๆ 

 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแผนพัฒนาสถานที่ปรุง ประกอบและจ าหน่าย
อาหาร ภายใตโ้ครงการ อาหารสะอาด รสชาตอิรอ่ย หรอืทีรู่จ้กัในนาม Clean 
Food Good Taste เพื่อเป็นการกระตุน้มาตรการควบคุมก ากบั และดูแล
สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร ใหไ้ด้ขอ้ก าหนดสุขาภบิาลอาหารทีถู่กต้องในระดบั
สากล แต่ยงัมหีลายฝา่ยเหน็ว่ามชีอ่งว่างทีท่ าใหร้า้นอาหารดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น
รา้นอาหาร Clean Food Good Taste จรงิ 

 เกี่ยวกบัเรื่องนี้ ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าคะ่ว่า จากทีล่งพืน้ทีต่รวจสอบรา้นอาหารต่างๆ 
ยงัพบจุดอ่อนของโครงการ Clean Food Good Taste คอืเจา้พนักงาน
สาธารณสขุยงัไม่สามารถตดิตามตรวจสอบผูป้ระกอบการ หลงัจากมอบป้าย 
Clean Food Good Taste แลว้ เพื่อใหอ้ยู่ในขอ้ก าหนดสุขาภบิาลอาหาร
อยา่งทัว่ถงึ ซึง่อาจเกดิจากรา้นอาหารทีม่เีขา้มารว่มโครงการเป็นจ านวนมาก 

 รองผูอ้ านวยการศนูยว์ทิยาศาสตรฮ์าลาล ยงักล่าวว่า ขอ้ก าหนดของโครงการ 
อาหารสะอาด รสชาติอร่อยที่ต้องมีบ่อดักไขมัน แต่จากการศึกษาพบว่า 
รา้นอาหารทีไ่ด้รบัป้าย Clean Food Good Taste ยงัไม่มบี่อดกัไขมนั 
โดยเฉพาะร้านแผงลอย ร้านอาหารตามสัง่ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในการ



๑๒ 

รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มของผูป้ระกอบการ นอกจากนี้ ๑ ปี ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งต่ออายุใหม่ แต่มรีา้นอาหารจ านวนหนึ่งไม่ไดต้่อทะเบยีนดงักล่าว ซึ่ง
ผู้บริโภคจ าเป็นต้องสงัเกต เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของ
ตนเอง 

เทคนิค   ปล่อยเสยีง ดร. บรรจง ไวทยเมธา 
 นางรอกเียาะ เจะปูเตะ ผูป้ระกอบการรา้นอาหารครวัเปาะลง เขตเทศบาล

นครยะลา กล่าวว่า ป้ายโครงการ  
Clean Food Good Taste เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางใน
การตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหาร แต่ตนเหน็ว่ากระบวนการตดิตามหลงัไดร้บั
ป้าย Clean Food Good Taste ทีม่เีพยีงปีละครัง้เท่านัน้ เป็นเวลาทีท่ิง้ช่วง
นานเกินไป ซึ่งอาจท าให้ผู้ประกอบการละเลยต่อข้อก าหนดต่างๆ ของ
โครงการอาหารสะอาด รสชาตอิรอ่ย 

เทคนิค ปล่อยเสยีง ดร. บรรจง ไวทยเมธา    
 ขณะที่นายบนัลอื ศรเีกลื้อ หวัหน้าผู้ประกอบการร้านคา้โรงอาหารลานอฐิ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี ยอมรบัว่า แมผู้ป้ระกอบการ
รา้นอาหารหลายรา้นในมหาวทิยาลยัจะไดร้บัป้ายโครงการ  
Clean Food Good Taste แลว้ แต่กย็งัมปีญัหาขยะส่งกลิน่เหมน็ และระบบ
ระบายน ้าเสียมีการอุดตนัและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งผู้ประกอบการได้พยายาม
แกไ้ขปญัหามาแล้ว ๒-๓ ปี นอกจากสถานทีร่บัประทานอาหารยงัมคีวาม
สกปรก และมสีตัวท์ัง้นกและสนุัขอาศยัอยู่ในบรเิวณดงักล่าวดว้ย ซึง่ไดม้กีาร
สง่เรือ่งไปยงัมหาวทิยาลยั แต่ยงัไมม่คีวามคบืหน้ามากนกั 

 นางอุษา เบ็ญจลักษณ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองปตัตานี กล่าวว่า การ
ตรวจสอบมาตรฐานผูป้ระกอบรา้นคา้ ทางสาธารณสุขจะแบ่งใหเ้จา้พนักงาน
ต าบลละ ๑ คน เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการ ตนยอมรับว่า
ตรวจสอบไม่ทัว่ถงึ แต่ทางส านักงานสาธารณสุขจะมกีารตรวจสอบปีละ ๑ 
ครัง้ ซึง่ตนมองว่าไมน้่อยจนเกนิไป เพราะการแกป้ญัหาสุขาภบิาลอาหารนัน้
ผู้ประกอบต้องมจีรรยาบรรณทางวิชาชีพของตนเองประกอบด้วย ขณะที่
ผูป้ระกอบการบางแห่งไม่มบี่อดกัไขมนัตามขอ้ก าหนดของโครงการ Clean 
Food Good Taste นัน้ สาเหตุมาจากบ่อดกัไขมนัจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณ
ในการด าเนินงานสงู 

 

 ผูจ้ดัท า: วทิยาการสือ่สาร (กรณ์ สรุยิกนัต์ และบรรพ ์โกศลัยวฒัน์) 
 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยภ์รีกาญจน์ ไคนุ่่นนา 
 สถาบนั: มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 
 

   ๒.๒.๑ จุดเด่น 

        (๑) ประเดน็ชีช้ดัว่าโครงการมปีญัหา 



๑๓ 

   (๒) เรื่องทีเ่ลอืกมคีวามต่อเนื่องมานาน และน่าสนใจว่าขณะนี้เรื่องราวเป็น
อยา่งไร ยงัสามารถใชโ้ครงการนี้ไดห้รอืไม ่และไดม้าตรฐานจรงิแคไ่หน 
   (๓) สามารถเกบ็ประเดน็เกา่มารือ้ฟ้ืนใหค้นตื่นตวั เพราะเป็นเรือ่งใกลต้วั 

      (๔) เสยีงบรรยายทอ้งถิน่มเีสน่ห ์น่าฟงั  

 ๒.๒.๒. จุดทีค่วรปรบัปรงุ 

 (๑) แต่ยงัไมต่อบโจทยข์องชือ่เรือ่ง 
        (๑) ขาดแหล่งขา่วทีเ่ป็นผูบ้รโิภค เพราะโครงการนี้จุดประสงคเ์พือ่ผูบ้รโิภค 
       (๒) เนื้อเรือ่งยาวเกนิไป  
        (๓) เสยีงประกอบธรรมดา ฟงัไดเ้รื่อย ๆ คลปิเสยีงทีใ่ชย้งัไม่ส าคญักบัสิง่ที่
ตอ้งการ 
        (๔) ยงัขาดความเป็นขา่ว ขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น 

      (๕) ไมม่กีารกล่าวถงึว่า ถา้ปล่อยโครงการเป็นแบบนี้ แลว้จะเกดิปญัหาอะไร
ต่อไปหรอืก าลงัจะเกดิปญัหาอะไร   

    ๒.๓ ‘มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา’ (๓ นาท)ี 

ผูป้ระกาศ เสยีงเด็กจ านวนมาก ทีด่งักกึก้องอยู่ในสถานแรกรบัหรอืสถานพนิิจจงัหวดั
ปทุมธานี กลายเป็นเสยีงทีคุ่น้หขูองเจา้หน้าทีท่ีดู่แลสถานแรกรบัเนื่องจากมี
เด็กที่รอพจิารณาจากศาล มากกว่า ๑๐๐ คน  เมื่อศาลตดัสนิว่ามคีวามผดิ
ต้องรับโทษตามกฎหมาย แต่ปจัจุบันมีกฎหมายใหม่ที่มุ่งเน้นให้ความ
คุม้ครองสทิธแิละสวสัดภิาพของเยาวชนมากขึน้ 
          คุณเบญจมาศ อุทยัพบิูลย์ นักจิตวิทยาสถานพนิิจจงัหวดัปทุมธานี
ระบุว่า การจัดท าโปรแกรมตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู จะมีการคดัเลือก
เยาวชนจากปจัจยัหลกัๆ อาท ิเด็กต้องกระท าความผดิเป็นครัง้แรกเท่านัน้ 
และจะต้องมคีวามเสี่ยงต ่าในการกระท าผดิซ ้า รวมทัง้ทางผู้เสยีงหายต้อง
ยนิยอมใหเ้ขา้รบัโปรแกรมควบคมุความประพฤตติามกฎหมายใหมแ่ทน    

คณุเบญจมาศ  
อทุยัพบิลูย ์
นกัจติวทิยา 

‚เราตอ้งมกีารคยุกบัผูเ้สยีหายกอ่น ทีส่ าคญัมากๆในคดลีกัษณะทีเ่ราจะมาจดั
ตรงนี้ เราเน้นว่า ผูเ้สยีหายไดร้บัการเยยีวยา และใหก้ารยนิยอมทีจ่ะใหเ้ราจดั
โปรแกรมตรงนี้กบัเด็ก ซึง่ตรงนี้เรากด็ูความพรอ้มของตวัเดก็และครอบครวั
ดว้ย‛ 

ผูป้ระกาศ ในการควบคมุความประพฤตติอ้งปฏบิตัติามโปรแกรมทีท่างสถานพนิิจจดัให้
ได้ครบตามก าหนด ๑ ปี และต้องมารายงานตวักบัทางสถานพินิจทุกครัง้
ตามทีต่กลงกนัในกลุ่มประชุม ถา้ผูก้ระท าความผดิสามารทได ้ศาลกจ็ะไม่สัง่
ฟ้อง คดกีจ็ะยตุลิง 

คณุเบญจมาศ  
อทุยัพบิลูย ์
นกัจติวทิยา 

‚ในส่วนของโปรแกรม ที่มีแนวมาจากกรมพนิิจ เขาจะมกีารจัดมาให้แบบ
กวา้งๆ จะลกัษณะทีด่ใูนเรื่องของสวสัดภิาพ แลว้กด็ูเรื่องของความเหมาะสม
ตามวยัของเขานะคะ หรอืแมก้ระทัง้เขาจะจดัมาใหว้่า เขากจ็ะเผื่อมาใหว้่าเขา



๑๔ 

ควรจะมอีะไรบ้าง ถ้าเกดิเด็กมปีญัหาเรื่องพฤตกิรรมการสบูบุหรีห่รอืการใช้
ยาเสพตดิ กจ็ะมโีปรแกรมจดัมากวา้งๆใหก้บัเขา แลว้เรากจ็ะมาเซท็ในกลุ่ม
ประชมุกลุ่มครอบครวัตรงนัน้ จรงิๆมนัคงตอ้งอาศยัความรว่มมอื เราจะคยุกบั
ผูป้กครองก่อนว่า ถ้าเกดิผูป้กครองตอ้งการแกไ้ขปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของ
ลูก ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ถ้า
ผูป้กครองปิดบงัเรา เขากอ็าจจะมพีฤตกิรรมทีเ่สีย่งอยา่งอื่นอกี‛ 

ผูป้ระกาศ การจดัใหม้โีปรแกรมดงักล่าว ถอืเป็นการใหโ้อกาสเดก็ไดป้รบัตวั โดยไม่ตอ้ง
เขา้ไปอยู่สถานพนิิจ ซึง่ตวัเดก็จะไม่มปีระวตัดิ่างพลอ้ย ทัง้นี้ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมอืของหลายฝ่าย ทัง้ในดา้นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึความร่วมมอื
จากผูป้กครอง ทีจ่ะตอ้งดแูลไมใ่หเ้ดก็กลบัไปกระท าผดิซ ้าอกี 

 

 ผูจ้ดัท า: พรีะมดิหวักลบั (ณฐัวุฒ ิลิม้ยง้ กลัยดา กลุศรรีตัน์ พมิลพรรณ แสนพวง) 
 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 
 สถาบนั: มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

  ๒.๓.๑ จุดเด่น 

       (๑) เรื่องเด่น  เลือกประเด็นได้น่าสนใจ เป็นเรื่องทีย่ากทีจ่ะอธบิายได้ ใน
เรือ่งกฎหมาย   

       (๒) เสยีงบรรยายเหมาะสมกบัเรือ่ง   
       (๓) ล าดบัเรือ่งและใชเ้วลาในการด าเนินเรือ่งไดด้พีอสมควร  

  ๒.๓.๒ จุดทีค่วรปรบัปรงุ 

        (๑) ขาดขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการพเิศษ โดยเฉพาะมาตรการทีไ่ม่ตอ้งด าเนิน
อาญาเป็นอยา่งไร ควรใหข้อ้มลูกอ่น แลว้คอ่ยด าเนินเรือ่ง จะสมบรูณ์มากกว่านี้  

        (๒) เรือ่งขาดความทนัสมยัในแงข่องการเป็นขา่วประกอบเสยีง 

      ๒.๔ ‘กฎหมู่เหนือกฎหมาย’ 

VOX POP ชาวบา้น ... ‚ เขาเอาปืนมายงินะคุณ คดิดูซชิาวบา้น เขามอีะไรจะสู ้เขากว็ิง่หนีฉัน
ต้องมายนือยู่ตรงนี้ เพื่อทีจ่ะเป็นบ้านของฉัน และเขาก็มาเผาท ากนัไปได้
อย่างไรคนไทยหรือเปล่า อย่าคิดนะว่าฉันไม่เจ็บปวด น ้าตาคนจนไม่มี
ประโยชน์หรอืไง ‛ … 

ผูป้ระกาศ เสยีงสะทอ้นจากกลุ่มสภาประชาชน ๔ ภาค เมื่อวนัที ่๒ กรกฎาคม ทีผ่่าน
มา โดยเหตุการณ์ดงักล่าวถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ชุดด าบุกเข้าไปเผาบ้านพกั
อาศยั ในพืน้ทีเ่ดมิของบรษิทัอเมรกินั เทก็ซไ์ทล ์จ ากดั รมิถนนพหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จนเกดิเหตุปะทะกนัขึน้ มเีสยีงปืนกบั
เสียงระเบิดดังขึ้นมาเป็นระยะ นานกว่าชัว่โมงส่งผลให้มผีู้ได้รบับาดเจ็บ
หลายราย 

VOX POP ชาวบา้น ... ‚ ชาวต่างชาตไิม่ใช่พ่อ ใช่แม่เราใช่ไหม ใช่ เราไม่ได้มายดึ เรามาแค่



๑๕ 

ควบคมุ เรามาควบคมุให ้‛ … 
ผูป้ระกาศ สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ เกดิจาก กลุ่มสภาประชาชน ๔ ภาค ไดบุ้กรุกเขา้มาใน

บรเิวณพืน้ทีข่องโรงงานอย่างผดิกฎหมาย และใชพ้ืน้ทีส่รา้งกระท่อมมุงจาก
ไว้เพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยั กว่า ๒๐๐ หลงั ซึ่งก่อนหน้านี้ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์บรษิัท
ธรรมนัส การ์ด จ ากดั มกีารเจรจากบักลุ่มชาวบ้าน ในการขอพืน้ทีค่นื เพื่อ
ไมใ่หเ้กดิความรนุแรงขึน้ ขณะทีช่าวบา้นไมย่นิยอม 

VOX POP ชาวบา้น ... ‚ จะใหแ้มห่นีไมม่เีหตุผล แมไ่มห่นี พวกเราหนีไหม คนจน ไมห่นี ‛ … 
ผูป้ระกาศ ขณะทีอ่าจารย์วสุ สหิษัฐติ รองคณบดฝี่ายบรหิาร อาจารย์คณะนิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระบุว่า เหตุการณ์ทีช่ายชดุด าบุกใชอ้ านาจทางกฎหมู่
เป็นตวัตดัสนิปญัหานัน้มาจาก ผู้ถือกรรมสทิธิไ์ม่พอใจกบัการกระท าของ
ชาวบา้น และกฎหมายไมส่ามารถเอือ้ประโยชน์ได ้จงึตอ้งใชว้ธิกีารเผาไล่ที ่

อาจารยว์ส ุสหิษัฐติ 
รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 
อาจารยค์ณะนิตศิาสตร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

... ‚ สุดทา้ยปญัหานี้ตอ้งโทษทีร่ะบบกฎหมาย คอืเนื้องจากระบบกฎหมาย
มนัมคีวามเชือ่งชา้ จากขอ้พพิาททางแพ่ง ฟ้องขบัไล่ กไ็ม่เอา กเ็ลอืกวธิกีาร
นอกระบบ กค็อืการไปเผาขบัไล่ คอืโดยเชงิแนวคดิ กค็งไม่มใีครอยากท าผดิ
กฎหมาย แต่ว่าพอระบบกฎหมายมันออกแบบเชื่องช้า เขาก็มองทาง
เศรษฐศาสตรเ์ป็นหลกั ‛ 

ผูป้ระกาศ สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของ พล.ต.ต.ประวุฒ ิถาวรศริ ิโฆษกส านักงาน
ต ารวจ ชี้แจงว่า การด าเนินการตามกฎหมายต้องใช้เวลาในกระบวนการ
ยุตธิรรม ในขณะทีป่ระชาชนทุกคนควรรูจ้กัหน้าที่ สทิธ ิของพลเมอืง และ
เคารพในการใชก้ฎหมาย เป็นหลกั 

พล.ต.ต. ประวุฒ ิถาวร
ศิริ โฆษกส านักงาน
ต ารวจแหง่ชาต ิ

...  ‚ บางครัง้ทีก่ฎหมู่เหนือกฎหมาย จากการทีเ่ราสอบสวนผูต้อ้งหาหรอื 
สอบสวนผูก้ระท าผดิ สว่นใหญ่กจ็ะบอกว่า ถา้รอด าเนินการตามกฎหมายจะ
มคีวามล่าช้า ซึ่งบางครัง้ก็เป็นเรื่องจริง เนื่องจากว่าการด าเนินการตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายแพง่กต็อ้งกนิเวลา จะชา้หรอืจะเรว็ยงัไงกต็อ้ง
ด าเนินการ ตอ้งใชช้อ่งทางตามกฎหมายใหม้ากทสีดุ ‛ … 

ผูป้ระกาศ ส่วนความคบืหน้าทางคดใีนกระบวนการยุตธิรรม ขณะนี้พนักงานสอบสวน 
สภอ.คลองหลวง ไดส้่งส านวนไปทางอยัการพรอ้มผูต้อ้งหา ๑๑ คน สัง่ฟ้อง
ในข้อหาวางเพลิง เผาทรพัย์ และพกพาอาวุธปืน ด้านร้อยเอกธรรมนัส 
พรหมเผา่ ผูต้อ้งหาว่าจา้งในคดนีี้ศาลไม่สัง่ฟ้อง เนื่องจากไม่พบหลกัฐานทีช่ ี้
ถึงการกระท าความผดิ เหตุการณ์ที่เกดิขึ้น ล้วนมาจากกระบวนการทาง
กฎหมายที่ล่าชา้ ไม่สามารถส่งผลเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มบุคคล จึงท าให้
เกดิสถานการณ์การใชก้ฎหมูเ่หนือกฎหมายขึน้หลายครัง้ในประเทศไทย 

 
ผูจ้ดัท า: BU Raisom JRBJ3 (ภดูล โกมลรตันเสถยีร กฤษณี อศัวภญิโญชยั ดวงใจ กจิเจรญิ) 

 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 
 สถาบนั: มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 



๑๖ 

๒.๔.๑. จุดเด่น 
 

       (๑) ประเดน็ด ีเขา้เรือ่งโดยการโยนว่ากฎหมายมปีญัหา 
       (๒) การใชเ้สยีงท าใหเ้กดิความรูส้กึร่วมว่าอยู่ในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็น

เสน่หข์องการท าวทิยทุีด่ ี 
       (๓) ผลติไดด้ ี  
      (๔) น ้าเสยีงในบทสรปุตอนทา้ยเรือ่ง ท าใหผู้ฟ้งัคลอ้ยตาม   

๒.๔.๒ จุดทีค่วรปรบัปรงุ 

           (๑) เสยีงคลปิสะทอ้นจรยิธรรม ค่านิยม ของคนในแง่ลบเหมอืนจะส่งเสรมิ
มากกว่าการตแีผข่อ้เทจ็จรงิ ควรพจิารณาประเดน็เชงิจรยิธรรมดว้ย    

       (๒) น ้าเสยีงผูบ้รรยายออกเสยีงไมช่ดัเจน   
       (๓) สรปุเรือ่งเกนิไป   

สารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีงทีไ่ดร้บัรางวลั 

 สารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจาย ‘ดเีด่น’ รางวลัสายฟ้าน้อย ไดแ้ก ่สารคดเีชงิขา่ว เรือ่ง ‘ยามเฝ้า
ทะเล’ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

สารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีง ‘ชมเชย’ รางวลัสายฟ้าน้อย แมม้ ี๓ รางวลั แต่กไ็ดร้บัการ
พจิารณาใหไ้ดร้บัรางวลัเพยีง ๒ เรือ่ง ไดแ้ก ่เรือ่ง ‘ตระหนกัรบัมอืภยัพบิตั’ิ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
และเรือ่ง ‘รบัมอือยา่งไรกบัเทคโนโลยใีหมอ่ยา่งแทป็เลต็’ 

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง ‘ดีเด่น’ รางวลัสายฟ้าน้อย เร่ือง ‘ยามเฝ้าทะเล’ 

 เสยีงวทิยมุดด าของชาวประมงทีใ่ชต้ดิต่อ 
ประมงชมุชนอา่วทา่ศาลาหลงัเกดิเหตุการณ์ทีส่อบถามความเคลื่อนไหวของทอ้งทะเล 

เ สี ย ง
บรรยาย 

- นี่คอืเสยีงการปฏบิตัหิน้าทีข่องชาวประมงบ้าน ในถุ้งทีค่อยเฝ้าระวงัเรอืประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ลกัลอบเขา้มาคราดหอยลอย สรา้ง
ความเสยีหายต่อระบบนิเวศและอปุกรณ์ท ามาหากนิของชาวบา้น]  

เ สี ย ง
สมัภาษณ์ 
ดลเลาะห ์
สนหมาด) 

‚มเีรอืประมงพาณิชย์เขา้มาลกัลอบท ามาหากนิในหน้าบ้าน เลขาเรยีกหน้าบ้าน หน้าบ้านใครๆกร็กั หน้าบ้านใครๆกห็วง เรอืประมง
พาณิชยท์ีจ่ะท ามาหากนิมพีืน้ทีต่ ัง้เยอะทีจ่ะท ามาหากนิไดแ้ต่ไมย่อมท า เขา้มาท าทีห่น้าบา้น น ้าตื่นนิดเดยีวกย็งัมาท าเลยมกีารรวมตวักนั
ในชมุชน‛ 

เ สี ย ง
บรรยาย 

- นายดลเลาะห์ เสนหมาด หรอืบงัหมาด ประธานกลุ่มอนุรกัษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่บ้านในถุ้งหนึ่งในทมีเฝ้าระวงัเรอืประมง
พาณิชยเ์ล่าใหฟ้งัว่า เมือ่ พ.ศ.๒๕๕๒ ทีผ่า่นมามเีรอืประมงพาณิชยเ์ขา้มาลกัลอบคราดหอยลายบรเิวณชายฝ ัง่บา้นในถุง้เรอืคราดหอยได้
สรา้งความเสยีหายต่อทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ ท าใหส้ตัวน์ ้าในทะเลลดลง และเน่าตายเป็นจ านวนมาก ชาวบา้นกว่าหมื่นครวัเรอืน
จงึเรยีกรอ้งใหม้กีารออกขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ศาลาเรือ่ง การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทางทะเลและชายฝ ัง่อย่างยัง่ยนื ซึง่
เป็นขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีป่ระกาศใชเ้ป็นแหง่แรกของแระเทศไทย 
-ถงึแมจ้ะมกีารประกาศใชข้อ้บญัญตัทิอ้งถิน่เพื่อประกาศเป็นเขตพื้นทีอ่นุรกัษ์ไม่ใหเ้รอืประมงพาณิชยเ์ขา้มาในพื้นที ่ ๓,๐๐๐ เมตรจาก
ชายฝ ัง่ แต่ชาวบา้นกม็อิาจมัน่ใจไดว้่าคาราวานเรอืประมง พาณิชยเ์หล่านัน้จะลกัลอบเขา้มาอกีหรอืไม่ ชาวบา้นจงึตอ้งรวมตวักนัผลดัเวร



๑๗ 

ยามเฝ้าระวงัทัง้กลางวนักลางคนื โดยใชว้ทิยมุดด าในการตดิต่อสือ่สาร ซึง่การออกลาดตระเวนในแต่ละครัง้มคีวามเสีย่งสงูหากมกีารขดัขนื
ในการจบักมุนัน่หมายความว่าพวกเขาอาจตอ้งแลกดว้ยชวีติ 

เ สี ย ง
สมัภาษณ์ 
ดลเลาะห ์
สนหมาด) 

‚กลวัเหมอืนกนัไมใ่ชไ่มก่ลวั แต่หมดความอดทน หมดความอดกลัน้แลว้ เพราะว่าครัง้แรกทีม่นัมาอวนถกูท าลายเป็นพนัๆผนื ของบงักส็ญู
เป็น ๔๐-๕๐ ผนืเหมอืนกนั ของคนนี้กส็ูญ ของคนนัน้กส็ูญ ของคนโน้นกส็ญู ถ้าหากว่าเขามาคราดไปหมด ต่อเชา้หมอ้ขา้วจะได้ขึน้ไป
หมา้ยลกูหลานของเราจะไดก้นิหมา้ย ทีน่ี้แหละมนัจะหมด‛ 

เ สี ย ง
บรรยาย 

-ความสูญเสยีและความเสยีหายที่เคยเกดิขึ้นกบัท้องทะเลแห่งนี้ยงัคงฝงัอยู่ในความรู้สกึของทุกคน จากทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์กลบั
กลายเป็นทะเลรา้ง น ้าทะเลทีเ่คยใสกลายเป็นโคลนตม แมว้นันี้ทอ้งทะเลทีท่ะเลทีน่ี่ไดก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์อกีครัง้จากความพยายามของ
ชาวบา้นแต่มนักย็ิง่ดงึดดูเรอืประมงพาณิชยใ์หก้ลบัเขา้มาหาผลประโยชน์จากทอ้งทะเลมากขึน้ทุกค ่าคนืเสยีงโตต้อบกนัผ่านวทิยุมดด าจะ
ยงัดงัต่อเนื่องเพือ่เฝ้าดแูลทอ้งทะเลผนืนี้ใหรุ้น่ลกูรุน่หลานเพราะส าหรบัพวกเขาแลว้ทะเลคอืชวีติ 

 เสยีงเพลงประกอบ 
 

ผูจ้ดัท า: วทิยมุดด า (ชลธชิา ปานแกว้ พนิดา เพชรรตัน์ นุรฮานี ยโีกบ ภทัรพล ทลกิรรณ์) 
ทีป่รกึษา: อาจารยว์รรณรตัน์ นาท ี
สถาบนั: มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

    ๑.๑ จุดเด่น 
      (๑) เปิดรายการดว้ยเสยีงสมัภาษณ์ของชาวบา้น ท าใหม้อีารมณ์และความรูส้กึรว่ม 
  (๒) เหน็ภาพของทะเล โดยไมจ่ าเป็นตอ้งบรรยายว่า นี่คอืเสยีงทะเล 
  (๓) เพลงทีเ่ลอืกใชม้คีวามหมายและไมฟุ่ม่เฟือย 

(๔) ชาวบา้นมปีฏกิริยิา ทีส่ามารถจบัตอ้งไดว้่าเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
  (๕) ถา้เป็นรายการทีอ่อกอากาศในทอ้งถิน่ น่าจะสง่ผลในระดบัหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องที่

ตอบรบักบัสถานการณ์ในชมุชนของตนเอง 
(๖) เสยีงแหล่งขา่ว  การน าเสนอ และการใชเ้ทคนิค  เป็นรปูแบบของสารคดเีชงิขา่ว  

    ๒. จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

      (๑) บุคคลทีส่มัภาษณ์มแีคค่นเดยีว น้อยเกนิไป  
      (๒) ควรเน้นพืน้ทีใ่หช้ดัเจนกว่านี้ว่าขอบเขตบรเิวณแคไ่หน เรือ่งจะเด่นขึน้มาก   
      (๓) ไมแ่น่ใจว่าตอ้งการสรปุเรือ่งว่ารฐัหายไปหรอืไม่ 

     (๔) การใชเ้สยีงดนตร ีท าใหรู้ส้กึเหมอืนจะจบแลว้ แต่ยงัมคี าพดูทิง้ทา้ยต่ออกี ท าให้
อารมณ์ในการฟงัไมต่่อเนื่อง ถา้ตดัเสยีงประกอบดนตรอีอกน่าจะดกีว่านี้ 
 

๒. สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง ‘ชมเชย’ รางวลัสายฟ้าน้อย   

    ๒.๑ ‘ตระหนักรบัมือภยัพิบติั’ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

เสยีงฝน+ฟ้ารอ้ง Fade in ๑๕  วนิาท ีcross fade 
เสยีงบรรยาย หลงัเหตุการณ์น ้าทว่มใหญ่ทีส่รา้งความเสยีหายใหก้บัชาวบา้นในต าบลเทพ



๑๘ 

ราช ทุกครัง้ที่ฝนตกหนัก ชาวบ้านที่นี้หลายครวัเรอืน ต่างนอนหวาดผวา
และภาวนาว่าอยา่ใหเ้กดิเหตุการณ์นี้อกี เป็นครัง้ทีส่อง  

เพลงประกอบ Face out เสยีงฝน+ฟ้ารอ้ง 
เมือ่มนีาคมทีผ่า่นมา ภาคใตไ้ดร้บัผลกระทบอย่างหนัก จากอุทกภัยมวลน ้า
มหาศาลในครัง้ก่อน ได้สรา้งความเสยีหาย ให้แก่ชาวบ้านต าบลเทพราช 
อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช บ้านเรอืนถนนหนทางและทรพัย์สนิ
ต่างๆได้ถูกพดัพาไปกบักระแสน ้า หลงเหลืออยู่เพียงร่องรอยของความ
สญูเสยี ทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่นในหลายชัว่อายคุน ฝนในวนันี้ ไดย้ ้าเตอืนให้
ชาวบ้าน รวมตวักนัเพื่อหาทางรบัมอืภยัพบิตั ิทีไ่ม่มใีครคาดเดาได้ว่า จะ
เกดิขึน้เมือ่ใด อวยพร บุญพรหม หนึ่งในชาวบา้น ทีไ่ดร้บัความเสยีหายจาก
ภยัพบิตัทิีผ่า่นมา ครัง้นัน้บา้นของอวยพร ถกูน ้าทว่มจนถงึชัน้ ๒ ท าใหบ้า้น
ของเธอกลายเป็นที่หลบภยัให้กบัเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ถูกน าพาไป จาก
เหตุการณ์ครัง้นัน้ไดเ้ป็นบทเรยีนทีค่อยย ้าเตอืนสตใิหก้บัอวยพรและเพื่อน
บา้น ไดเ้ตรยีมการรบัมอืกบัฤดฝูนทีใ่กลจ้ะมาถงึ 

เสยีงสมัภาษณ์ ‚ทุกบ้านจะต้องเตรยีมข้าวสารอย่างน้อย ๕  กิโลมีอาหารแห้งเช่น ปลา
กระป๋อง มาม่า แล้วมเีส้นทางลี้ภยัเป็นจุดๆแต่ละหย่อมบ้านเพราะน ้ามา
ถนนจะถูกตดัขาดเป็นหย่อมๆเพราะล าคลอง ล าหว้ยเยอะถ้าเกดิภยัพบิตัิ
ทุกคนออกไม่ทันต้องไปอยู่หย่อมบ้านที่เตรียมไว้และทุกจุดต้องมีวิทยุ
สือ่สารจะไดร้ายงานใหม้าชว่ยไดถ้กู‛  

เสยีงบรรยาย ไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านัน้ที่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือด้าน
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราชก็ไม่ได้นิ่ งเฉยจัดให้มีการอบรม
อาสาสมคัรเจ้าหน้าทีป้่องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน หรอื อปพร.เพื่อเฝ้าระวงัน ้า
ทว่มไดท้นัทว่งท ี

เสยีงสมัภาษณ์ ‚ตอนนี้แนวทางทีศ่นูย ์อปพร.ปฏบิตัอิยูจ่ะมกีารเขา้เวร ๒๔ ชัว่โมง แบ่งเป็น 
๒ กะกะละ ๑๒ ชัว่โมงมเีจา้หน้าทีอ่ยู่กะละ ๓ คน จะแบ่งหน้าทีก่นั คนที ่๑ 
รบั หน้าที่สื่อสาร คนที่ ๒ ขบัรถกู้ภยั คนที่ ๓ ปฐมพยาบาล ทุกวนันี้เรา
เตรยีมรบัมอืไวถ้้าเกดิเหตุอุทกภยัจะใหส้มาชกิ อปพร. ทีอ่ยู่รอบๆหมู่บ้าน
แจง้ที ่อบต.หรอืทีศ่นูยโ์ดยวทิยสุือ่สารหรอืโทรศพัทเ์ขา้มาทีศ่นูย‛์ 

เสยีงบรรยาย ส าหรบัอวยพรและเพื่อนบ้าน แม้จะถูกร้องขอให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย 
เพราะอาจจะเกดิเหตุการณ์เชน่นี้อกีครัง้พวกเขาเหล่านัน้ยงัคงยนืยนัทีจ่ะอยู่
ในพืน้ทีซ่ึง่เป็นทีท่ ามาหากนิของตวัเอง 

เสยีงสมัภาษณ์ ‚จ าเป็นที่จะต้องอยู่ คอืว่าเขาก็คดิเหมอืนกนัให้ทุกคนออกจากพื้นที่บ้าน
จงัหวดัหรอืบา้นชอ่งสาม  โยกยา้ยใหช้าวบา้นออกนอกพืน้ทีข่องหมู่บา้นแต่
ดา้นนอก ทกุคนกจ็ะตอ้งเขา้มาท ามาหากนิทีน่ี่ ถงึอยูไ่มไ่ดก้ต็อ้งอยู่ยงัไงเงนิ
ทองกอ็ยูข่า้งบนหมด ขา้งล่างกม็แีต่คา่ใชจ้่ายอยา่งเดยีว‛ 



๑๙ 

เสยีงบรรยาย ถงึแมใ้นเขตพื้นทีต่ าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช จะ
เสีย่งต่อการเกดิอทุกภยัซ ้าสอง แต่ชาวบา้นกไ็มค่ดิทีจ่ะยา้ยไปอยู่ทีอ่ ื่น พวก
เขาพยายามทีจ่ะเรยีนรูอ้ยู่ร่วมและรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของธรรมชาติ
ทีน่บัวนั กจ็ะดเูลวรา้ยลงทกุขณะ   

 

ผูจ้ดัท า: ลกูเป็ดขีเ้หร ่(ชชัพสิฐิ แกว้เชดิ ปิยมาศ สขีาว สดุา เฉลมิวงศ ์เด่นนภา วชัรกรณัฑ)์ 
ทีป่รกึษา: อาจารยว์รรณรตัน์ นาท ี
สถาบนั: มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

๒.๑.๑. จุดเด่น 

       (๑) ประเด็นน่าสนใจ เพราะอยู่ในความสนใจ และเป็นสถานการณ์ปจัจุบนั 
ท าใหเ้ชือ่มโยงกนั ผูฟ้งัยงัตดิตาม เป็นเรือ่งของคนเลก็ ๆ ทีช่ว่ยตวัเอง 
           (๒) เป็นการเล่าเรือ่งท าใหผู้ฟ้งัเหน็ภาพ 

       (๓) เสน่ห์ของเรื่องนี้คอืเสยีงของชาวบา้น ท าใหรู้ว้่าชาวบ้านเจอเหตุการณ์
จรงิและลงมอืท าจรงิ  

๒.๑.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

        (๑) น่าจะบอกกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ว่าเกิดการรวมตัวขึ้นได้
อยา่งไร และท าไมชมุชนนี้จงึรวมตวัขึน้ได ้ 
        (๒) ระบุชือ่แหล่งขา่วไมค่รบ  
        (๓) น่าจะมกีารอธบิายเพิม่เตมิว่า ท าไมชาวบ้านถงึไม่ยอมไปพกัพงิในทีท่ี่
ปลอดภยั ควรชีก้ารท างานของแต่ละฝา่ยว่าเป็นอยา่งไร ถา้ไดข้อ้มลูทีเ่ชือ่มต่อจะดกีว่านี้   
       (๔) จงึท าใหข้อ้มลูยงัไมร่อบดา้นเทา่ทีค่วร  
   (๕) จุดทีอ่่อนมากคอืน ้าเสยีงของผูบ้รรยายหวานเกนิไป ไม่เหมาะกบัเรื่อง  
เพราะสารคดเีชงิขา่วไมจ่ าเป็นตอ้งบรรยายเสยีงใหห้วาน ตอ้งท าตามสถานการณ์ใหเ้ป็นขา่ว 

       (๖) น ้าเสยีงทอดยาวเกนิไป ท าใหเ้รื่องดูยดึเยือ้ บรรยายนานกว่าจะเขา้เรื่อง 
ใชค้ าฟุม่เฟือยเยอะ   

 
 
 

     ๒.๒ ‘รบัมืออย่างไรกบัเทคโนโลยีใหม่อย่างแทป็เลต็’ 

       

Voppop ‚จบัเลื่อนคะ่ แลว้กก็ดคะ่‛ 
‚ไมค่ะ่‛ 
‚เป็นสีเ่หลีย่ม‛ ‚สมัผสั‛ 
‚หนูจะเอาใชเ่ล่นเกมส ์อา่นหนงัสอื‛ 
‚ไมรู่จ้กัคะ่‛ 



๒๐ 

‚ไปเรยีนกบัเล่นเกมส‛์ 
‚กจ็ะเขา้อนิเตอรเ์น็ตดว้ยคะ่‛ 
‚ไมค่ะ่‛ ‚ไมท่ราบ‛ 
‚น่าจะเป็นเพราะชือ่แปลก อะไรประมาณนี้‛ 

บรรยาย ค าตอบทีไ่ดร้บัจากนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาในเขตจงัหวดัมหาสารคาม 
เกีย่วกบัประเดน็การแจกแทบ็เลต็ ทีม่กีารกล่าวถงึกนัในแวดวงการศกึษาไทย
ปจัจุบนั 

บรรยาย จากนโยบายการสรา้งเสรมิการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนดว้ยการเปลีย่นหนังสอืเล่ม
หนา มาเป็นการแจกแทบ็เล็ต อุปกรณ์ทนัสมยัคล้ายกบัคอมพวิเตอร์ขนาด
เลก็มรีะบบปฏบิตักิาร และซอฟแวรต์่างๆทีใ่ชใ่นการเรยีนการสอน 

บรรยาย นายเดชา จุลวงศ์ ครูโรงเรยีน บ้านท่านขอนยางอ าเภอกนัทรวิชยั จังหวดั
มหาสารคาม แสดงความคดิเหน็จากประสบการณ์ว่า การแจกแทบ็เล็ตกจ็ะ
เหมอืนกบัน าคอมพวิเตอรม์าแจก แต่ไมไ่ดใ้ชง้าน 

Clip. เดชา จุลวงศ์ คร ู
ร.ร. บา้นทา่ขอนยาง 

‚ครวู่ามนัจะเหมอืนกบัไอน้ัน่น่ะ ไอค้อมพวิเตอรน่์ะเอากองๆแต่ไมไ่ดใ้ช้‛ 

บรรยาย การน าเทคโนโลยเีขา้มาเสรมิการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนนัน้ เป็นสิง่ส าคญั 
หากแต่ควรมกีารตระหนักถงึปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งอื่น ไม่ว่าจะเป็นความพรอ้ม
ของครใูนโรงเรยีน ทีจ่ะตอ้งมคีวามรูต้่ออุปกรณ์ทีจ่ะแจกใหน้ัเรยีนใช ้รวมถงึ
ความสนใจในการสร้างสรรค์ ประยุกต์เทคโนโลยเีหล่านี้  ในการสอนของ
ตนเองดว้ย 

บรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา จันทคัต รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม กล่าวแสดงความคดิเหน็ว่า    

Clip.ผศ. ดร. เดชา 
จนัทคตั รองคณบด ี
คณะศกึษาศาสตร ์

‚คุณครูต้องเก่งนะ คุณครูต้องเก่งมาก คุมใหไ้ด้อย่าใหเ้ด็กเล่นสะเปะสะปะ 
อยา่ปล่อยใหเ้ดก็ท าเองเลย อยา่ใหจ้ิม้ตามอ าเภอใจ ตอ้งจิ้มตามทีค่รบูอก คอื
ครูผูส้อนต้องเก่งกว่าเด็ก ถามว่าคร ูโรงเรยีนเราตอนนี้พรอ้มหรอืยงั ถ้ามพีี่
เลีย้งลงไปชว่ยจะดมีาก‛ 

บรรยาย ทางดา้นของ นายชชัวาล ทองดเีลศิ เลขาธกิารสภาการศกึษาทางเลอืก ระบุ
ว่า เดก็ชัน้ประถามศกึษาปีที ่๑ ยงัเลก็เกนิไปในการใชแ้ทบ็เลต็ 

บรรยาย ‚ป.๑ เนี่ย ไม่เหมาะ คอื ป.๑ เล็กเกนิไป ป.๑ ควรจะเป็นการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
เรือ่งตวัเอง ปฏสิมัพนัธ์กบัเพื่อน ถา้เราไม่ปูพืน้ฐานแบบนี้ไวแ้ลว้เราเอาแทบ็
เลต็เขา้ไปเลยเนี่ย มนัจะกลายเป็นเรือ่งเดก็ตดิเทคโนโลยเีดก็จะตดิวตัถุ‛ 

บรรยาย นายชชัวาลยงักล่าวอกีว่า ควรจะมหีลกัสูตรในการเท่าทนัสื่อ การเท่าทนั
เทคโนโลยคีวบคูก่นัไปดว้ยเพือ่ไมใ่หเ้ดก็ตกเป็นทาสเทคโนโลย ี

บรรยาย การที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเห็นความส าคัญของการศึกษาในการพัฒนา
เดก็ไทย และพยายามเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนเป็นเรื่องส าคญั หากแต่สิ่ง
ทีส่ าคญัยิง่กว่าก็คอื ความพรอ้มของนักเรยีน และโรงเรยีน ต่อสิง่ใหม่ที่จะ
ได้ร ับ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 



๒๑ 

บทเรียนของการใช้เทคโนโลยีต่อระบบการศึกษาในสงัคมไทยควรได้ร ับ
การศกึษาวพิากษ์อยา่งจรงิจงั กอ่นการเริม่โครงการใหมน่ี้ 

 

ผูจ้ดัท า: ยกก าลงัสอง (พรพรรณ สกีะพา วรชัญา อนิทรกลาง) 
 ทีป่รกึษา: อาจารยอ์งัคณา พรมรกัษา 
 สถาบนั: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

  ๒.๒.๑ จุดเด่น 

        (๑) เรือ่งทนัสมยั เขา้ถงึเหตุการณ์ และเป็นเรือ่งใกลต้วั  
      (๒) เป็นประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหา 

 

๒.๒.๒ จุดทีค่วรปรบัปรงุ 
    (๑) ไมต่อบโจทยต์ามชือ่เรือ่ง และไมช่ว่ยผูฟ้งัจบัประเดน็มากนกั  
     (๒) พูดถึงปญัหาเหมือนเดิม น่าจะน าปญัหาใดปญัหาหนึ่งมาสะท้อน
มากกว่า จะท าใหเ้รือ่งมคีณุคา่และน ้าหนกัมากกว่านี้ 
    (๓) ขาดแหล่งข่าวส าคญัคอื พ่อแม่ และครูผู้สอน แต่น านักวิชาการมาให้
ความเหน็มากกว่าคนทีเ่กีย่วขอ้งจรงิๆ ฟงัแลว้ไมต่อบโจทยต์ามชือ่  
   (๔) แหล่งขา่วไมค่รบถว้น 

ภาพรวมของผลงานขา่วประกอบเสยีงและสารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีง ปี ๒๕๕๔ 

 ๑. ประเด็นมคีวามหลากหลายมากขึน้ จากเดมิทีเ่ป็นเรื่องภายในมหาวิทยาลยั มาเป็นเรื่อง
เกีย่วกบัชมุชน การปกป้องทอ้งถิน่ มองปญัหาของประเทศมากขึน้ ไมไ่ดดู้แต่ชวีตินิสตินักศกึษาเหมอืน
ทีผ่า่นมา มองภาพกวา้งขึน้ 
 ๒. นกัศกึษาพยายามทีจ่ะหาขอ้มลูต่าง ๆ ในเชงิลกึมากขึน้ เป็นเรื่องทีน่่าชื่นชมนักศกึษาและ
อาจารยท์กุสถาบนั 
 ๓. แต่ปญัหาทีค่ลา้ย ๆ กนัในทุกปี คอืยงัสบัสนระหว่าง ‘ขา่วประกอบเสยีง’ กบั ‘สารคดเีชงิ
ขา่ววทิยุกระจายเสยีง’ จงึมผีลท าใหป้ระเด็นไม่ครอบคลุม เมื่อเลอืกหวัขอ้แล้ว ต้องมคีวามชดัเจนใน
เรือ่งประเภทของชิน้งานทีจ่ะสง่ประกวด เพราะพออยูผ่ดิประเภททีต่ัง้ใจสง่กจ็ะไมไ่ดใ้นประเภทนัน้ ตอ้ง
ตโีจทยใ์หแ้ตกจะท าใหช้ิน้งานชดัเจนมากขึน้ 
 ๔. การจบัประเดน็ในแต่ละเรือ่ง มปีระเดน็ยอ่ยอยูม่าก  ถา้เจาะไปทีป่ระเดน็ใดประเดน็หนึ่งจะ
ท าใหป้ระเดน็ชดัเจนขึน้  

๕. การใช้ภาษาวิทยุพฒันาขึ้นมาก ภาษาเริ่มกระชบัให้ภาพชดัเจนกบัผู้ฟงั แต่ก็ยงัมีค า
ฟุม่เฟือยซ ้าซอ้น ซึง่ไมจ่ าเป็น  ควรท าใหเ้รือ่งราบรืน่  ฟงัแลว้น่าตดิตาม  
 ๖. ยงัเลอืกค าทีผ่ดิความหมายมาใชใ้นเรือ่ง รวมถงึการใชค้ าซ ้า ๆ  
 ๗. ประเดน็มคีณุคา่ โดยหลายเรือ่งมกัเลอืกเนื้อหาทีใ่กลต้วัและทนัสมยั 
 ๘. การผลติมพีฒันาการทีด่ขี ึน้  
 ๙. ไมอ่ยากใหย้ดึรปูแบบเดมิๆ ของการท าวทิยมุากนกั  
  



๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการตดัสิน 
สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ฝึกปฏิบติั 

 
ในปีนี้มนีกัศกึษาส่งผลงานสารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ เขา้ประกวดรวมทัง้สิน้ ๓๓ เรื่อง จาก 

๑๔ สถาบนั  ซึ่งถอืว่า น้อยกว่าปีที่แล้ว ทีม่จี านวน ๔๔ เรื่อง จาก ๑๔ สถาบนั อาจเป็นเพราะ
หลกัเกณฑใ์นปีนี้ก าหนดใหแ้ต่ละสถาบนัการศกึษาส่งไดป้ระเภทละ ๕ เรื่อง   โดยมเีรื่องทีผ่่าน



๒๓ 

เขา้รอบสุดทา้ย จ านวน ๑๐ เรือ่ง มปีระเดน็ทีแ่ตกต่างหลากหลายและน่าสนใจ อย่างไรกต็าม ยงั
มสี่วนทีต่อ้งปรบัปรงุดว้ยเช่นเดยีวกนั 

  ดงันัน้ ปีนี้ คณะกรรมการตดัสนิ จงึมมีตทิี่จะไม่ให้รางวลัดเีด่น แต่ปรบัรางวลัให้เป็น
รางวลัชมเชยอันดบั ๑ แทน โดยมเีงื่อนไขเป็นข้อสงัเกตแนบท้ายเช่นเดยีวกับรางวลัชมเชย
อนัดบั ๒,๓ และ ๔ เพื่อเป็นกรณศีกึษาและเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงผลงานต่อไป   
  
สารคดเีชงิขา่ววทิยโุทรทศัน์ทีเ่ขา้รอบ  
 

สารคดีเชิงข่าว เร่ือง มหาวิทยาลยั 

๑. สง่วญิญาณสตัวเ์ลีย้ง มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
๒. ถัว่ตม้น ้าคลอง มหาวทิยาลยัรงัสติ 
๓. โรคในบาตร มหาวทิยาลยัรงัสติ 
๔. ปรากฏการณ์คนัห ู มหาวทิยาลยัรงัสติ 
๕. พนักงานบริการวัยชรา ผู้โหยหาความเท่า

เทยีมจากสงัคม 
มหาวยิาลยัเกษมบณัฑติ 

๖ ตามรอยฝนั...วนัของมง้ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
๗ ทิง้พระ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
๘ เรือ่งใหญ่ของปตูวัเลก็ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

๙ น ้าตม้ใบกระท่อมเครื่องดื่มสดุฮติของวยัโจ๋ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

๑๐ หมูบ่า้นปลาคา้ว จงัหวดัอ านาญเจรญิ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

 
 
 
 
 
‚พนกังานบรกิารวยัชรา ผูโ้หยหาความเทา่เทยีมจากสงัคม" 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ชมเชย อนัดบั ๑  
 
เร่ืองย่อ 



๒๔ 

  สารคดเีชงิข่าวเรือ่ง “พนกังานบรกิารวยัชรา ผูโ้หยหาความเท่าเทยีมจากสงัคม” 
เปิดเผยเรือ่งราวของอาชพีพนกังานขายบรกิารสงูอายุ โดยถ่ายทอดเนื้อหาผ่านค าบอกเล่าของ
ป้าอว้น(นามสมมตุ)ิ ซึง่ประกอบอาชพีน้ีมาหลายปี ดว้ยเหตุผลความจ าเป็นทางเศรษฐกจิ ไมม่ี
อาชพีและไม่มคีรอบครวั 

 

ล าดบัที ่ ภาพ เสยีง / บทบรรยาย / SFX  

1 

 

ภาพบรเิวณคลองหลอดเป็นภาพทีม่ ี
ผูค้นเดนิไปมาและมกีารคา้ขาย และตดั
ภาพมาเป็นพนกังานบรกิารวยัชราทีย่นื
จบักลุ่มกนัและยนืคุยกบัชายแปลกหน้า 

 

ในช่วงเวลาพลบค ่าของทุกวนั รมิคลองหลอด ไม่
ใกลไ้มไ่กลจากสนามหลวงมากนกั ชวีติของผูค้น
ในยามค ่าคนืก าลงัเริม่ตน้ขึน้ อกีมมุหนึ่งของถนน
เสน้น้ี  มกีลุ่มผูห้ญงิสงูวยั อายรุาว 50 – 60ปี ขึน้
ไป  ยนืจบักลุ่มพดูคุยกบัชายแปลกหน้า  บา้งยนื
รอเพื่อคอยเป้าหมายบางอย่าง กลุ่มผูห้ญงิสงูวยั
เหล่านี้ คอื พนกังานบรกิาร  

2 ภาพป้าอว้น ภายในหอ้งพกัของป้าอว้น 
ขา้วของเครือ่งใชต่้างๆของป้าอว้น และ
ภาพการแต่งหน้าแต่งตวัของป้าอว้น
ก่อนออกไปท างานเรยีงภาพไปจนถงึ
การเดนิทางไปท างานของป้าอว้น และ
ตดัภาพไปตรงบรเิวณทีท่ างานของป้า
อว้น  

 

เสยีงบรรยาย + SFX เพลงบรรเลงขลุ่ย ป้าอว้น
หญงิชราวยั 65 ปี ทีอ่ยูเ่พยีงล าพงัไม่มคีรอบครวั
และไมม่ลีกู ยดึอาชพีพนกังานบรกิาร ดว้ย
รา่งกายอนัอ่อนแอและสงัขารทีโ่รยราลงทุกวนั 
ท าใหไ้มส่ามารถท ามาหากนิอาชพีอื่นได้  แมว้่า
ป้าอว้นจะไมอ่ยากท าอาชพีพนกังานบรกิาร  แต่
กต็อ้งท า เพื่อน าเงนิมาประทงัชวีติ  และยงัรวม
ไปถงึค่ายาทีต่อ้งจ่ายทุกเดอืน ทุกวนัป้าอว้น
จะตอ้งลุกขึน้มาแต่งหน้าแต่งตวัเพื่อดงึดดูให้
นกัท่องเทีย่วใหห้นัมาเหลยีวมอง  แต่ดว้ยความ
น่าสนใจของคนในวยัน้ีมน้ีอยเตม็ท ีจงึท าใหเ้รยีก
แขกไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง เวลาบ่ายสามโมงของทุก
วนัป้าอว้นจะเดนิทางไปสู่คลองหลอดสถานทีท่ีใ่ช้
ท ามาหากนิเลีย้งดูชวีติของเธอมาหลายปีนัน่เอง  

3 ภาพป้าอว้นในขณะใหส้มัภาษณ์  

 

 ปล่อยเสยีงสมัภาษณ์ป้าอว้น (นามสมมตุ)ิ    

 ถาม ป้าอายเุท่าไหรค่ะ                                  

 ตอบ อาย ุ65 ค่ะ                                            

 ถาม ท าไมป้าถงึมาท าอาชพีน้ีล่ะคะ               



๒๕ 

ตอบ กป้็าแก่แลว้ป้ากไ็ม่มเีงนิเลีย้งตวัเอง ป้าจน 
ป้าอยู่  ต่างจงัหวดันะ ไขต่ม้ใบนึงกนิ 2 มือ้ กนิ
เชา้กบักลางวนันะ ป้าไมม่าท าอย่างน้ีป้ากไ็มม่จีะ
กนินะ  

ถาม ค่าตวัแต่ละคนืทีไ่ดร้บัเท่าไหรค่ะ  

ตอบ กป็ระมาน200 มัง่ 300 มัง่ บางทกีไ็มไ่ดเ้ลย 
4 
 

ภาพพนกังานบรกิารทีเ่ดนิไปเดนิมา 
และภาพพนกังานบรกิารทีย่นืรอ นัง่รอ
แขก แลว้ตดัมาทีภ่าพการใหส้มัภาษณ์
ของพนกังานบรกิาร 3 คน   

ภาพพนกังานบรกิารทีเ่ดนิไปเดนิมา 
และภาพพนกังานบรกิารทีย่นืรอ นัง่รอ
แขกบรเิวณทัว่ไปของคลองหลอด  

ปล่อยเสยีงสมัภาษณ์พนกังานบรกิาร 3 
คน  

 

 

เสยีงบรรยาย  เหตุผลทีม่สี่วนผลกัดนัใหผู้ห้ญงิ
สงูวยัเหล่านี้ตอ้งประกอบอาชพีพนกังานบรกิาร 
ส่วนใหญ่มคีวามจ าเป็นทางเศรษฐกจิ ไม่มแีหล่ง
พึง่พงิ ไมม่คีรอบครวั  

 

 

ปล่อยเสยีงสมัภาษณ์พนกังานบรกิาร 3 คน  

เสยีงคนที ่1 ไมม่ทีีท่ ากนิค่ะ  ท ามาได ้2 ปีค่ะ  

เสยีงคนที ่2 อาย ุ54 ค่ะ ท ามา 8 ปีค่ะ คอืไมม่ลีกู
ไมม่สีามคี่ะ      

เสยีงคนที ่3 อาย ุ55 ค่ะ ท ามาได ้5-6ปีแลว้ค่ะ 
อาชพีอื่นรายไดไ้มพ่อค่ะ  

5 ภาพการใหส้มัภาษณ์ของนางสุวรยี ์ ใจ
หาญ    

 

เสยีงบรรยาย  ในดา้นการแกป้ญัหากลบัไมไ่ดม้ี
การแบ่งแยกการช่วยเหลอืเฉพาะกลุ่มผูส้งูอายุ  
นางสุวรยี ์ ใจหาญ ผูอ้ านวยการส่วนช่วยเหลอื
และคุม้ครองผูต้กเป็นเหยือ่การคา้มนุษยแ์ละกลุ่ม
เสีย่งชาวไทย กล่าวว่าการช่วยเหลอืพนกังาน
บรกิารสงูอายุจะใชว้ธิกีารเดยีวกนักบักลุ่มวยั
อื่นๆทีม่อีายเุกนิ 18 ปีขึน้ไป  

6 ภาพพนกังานบรกิารในอริยิาบถต่างๆ 
เดนิกบัแขก ฯลฯ  

 

ปล่อยเสยีงสมัภาษณ์ นางสุวรยี ์ ใจหาญ    

ทีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไป ตอ้งการความช่วยเหลอืตอ้ง
เป็นความสมคัรใจ ใหต้ดิต่อเขา้รบับรกิารสถานที่



๒๖ 

คุม้ครองทัง้ 4 แหง่ได ้เช่น บา้นเกรด็ตระการ 
บา้นนารสีวสั บา้นสองแคว บา้นศรสีุราษฎ์  

7 อ.ชนิดา  ชติบณัฑติย ์ 

 
 
 
 
 
ปล่อยเสยีงสมัภาษณ์ อ.ชนิดา ชติ
บณัฑติย ์

บรรยาย  ตามทศันะทางสงัคมวทิยา อาจารยช์นิ
ดา  ชติบณัฑติย ์อาจารยป์ระจ าคณะสงัคมวทิยา
และมนุษยวทิยามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เสนอ
ทางออกว่า ควรมกีารตัง้ศูนยช์่วยเหลอืโดยแยก
เป็นกลุ่มอายุ เน่ืองจากไมค่วรด่วนสรปุว่าปญัหา
ของพนกังานบรกิารในแต่ละวยัเหมอืนกนั  

ปล่อยเสยีงสมัภาษณ์ อ.ชนิดา ชติบณัฑติย ์ 

อาจารยป์ระจ าคณะสงัคมวทิยาและมนุษยวทิยา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เสนอทางออกว่า ให้
รฐัสนบัสนุนใหเ้กดิการรวมตวักนัของกลุ่ม
พนกังานบรกิารใหม้ากขึน้เรื่อยๆ ตรงจดุนี้ส าคญั
มาก เพราะอะไรประเดน็ปญัหาของพนกังาน
บรกิารไมส่ามารถทีจ่ะใหค้นภายนอกทีไ่มม่ี
ประสบการณ์เขา้มาพดูแทนหรอืจดัการแทนได้
การสนับสนุนใหเ้กดิการตัง้กลุ่มพนกังานบรกิาร
ขึน้มามนัจะก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู ้
ประสบการณ์ หรอืประเดน็ปญัหารว่มกนัตรงน้ี 
ภาครฐัสนบัสนุนใหม้กีารรวมตวักนัมากขึน้กเ็ชื่อ
เหลอืเกนิว่าประเดน็ปญัหาเหล่าน้ีจะไดร้บัการ
พจิารณาแกไ้ขปญัหาใหต้รงจดุ เพราะแกไ้ข
ปญัหาจากกลุ่มทีม่ปีระสบการณ์  

8 ภาพเก้าอีท้ีท่ างานของป้าอว้น  

 

บรรยาย  ไมว่่าสงัคมจะตตีราผูห้ญงิสงูวยัเหล่านี้
อยา่งไร ไมว่่าเธอเหล่านี้จะมอีาชพีใด คุณค่าและ
ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษยก์ค็วรเท่าเทยีมกนั  

  
คณะผูจ้ดัท า: สะตอทองมองกนิร ีขีส่แมช(คทัลยีา สทิธศิร,อบัดุลรอหมาน ล่องสว่าง,เฉลมิพล 
จติตะเสนา,กษณิ พรหมเพศ,รญัญา น้อยนงเยาว)์ 
อาจารยท์ีป่รกึษา: ดร.ชเนตต ีทนินาม 
สถาบนั: คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

 
๑.จดุเด่น 



๒๗ 

- เป็นเรือ่งแปลก ไกลตวั 
- สามารถหาตวัแหล่งขา่ว หาตวัละครทีช่ดัเจนมาได ้
- มคีวามพยายามในดา้นกระบวนการผลติ 
- ภาพสามารถสือ่สารใหค้นทีถ่กูสมัภาษณ์มคีวามชดัเจนมากขึน้ 

 

๒.จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
 - ดนตรปีระกอบเศรา้เกนิไป  
 - บทบรรยายมากเกนิไป เสยีงบรรยายไมช่วนใหต้ดิตามชม 
 - น่าจะไดส้มัภาษณ์คนทีไ่ปซือ้บรกิาร 
 - มขีอ้สงัเกตว่าใชค้ าว่า ‚พนกังานบรกิาร‛ แทนทีจ่ะใชว้่า ‚หญงิขายบรกิาร‛ 
 

"ทิง้พระ" 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ชมเชย อนัดบั ๒ 
   
เร่ืองย่อ 
 สารคด ี ‚ ทิง้พระ ‛ เป็นการน าเสนอเกีย่วกบัความเชื่อของชาวพุทธทีว่่า หากมพีระที่
แตกหกัอยูใ่นบา้นจะท าใหเ้กดิอปัมงคลเกดิสิง่ไมด่ใีนครอบครวั   จงึตอ้งน าพระทีแ่ตกหกัเหล่านัน้
น าไปไวท้ีว่ดั  ตามใต ้    ตน้โพธิห์รอืใตต้น้ไมใ้หญ่เพื่อความสบายใจ แต่การทีน่ าพระไปไวท้ีว่ดั
นัน้ ก่อใหเ้กดิปญัหาทีต่ามมาคอื ท าใหส้ภาพแวดลอ้มภายในวดัดสูกปรก ไมเ่จรญิศรทัธาแก่ผูท้ี่
พบเหน็ และกต็อ้งเป็นภาระใหก้บัทางวดัทีจ่ะตอ้งคอยใหพ้ระสงฆ ์ สามเณร มาคอยเกบ็กวาดไป
ท าลาย 
ประเดน็ที ่ ลกัษณะภาพ ค าพดู / ค าบรรยาย 

 
1. 

- Fade In 
-  (FOCUS UP) LS.พระพทุธรปูหลาย
องค+์PANขวา+LS.พระพทุธรปูหลายองค ์
- MS.GROUP SHOT พทุธศาสนิกชนก าลงักม้
กราบ 
- MCU.เศยีรพระพทุธรปูทีย่นืเรยีงกนั 

+ZO.+MS.พระพทุธรปูทีย่นืเรยีงกนัเป็นแถว
ตอน 
- LS.รปูป ัน้กมุารทอง 
- (PULL FOCUS) 
- MS.รปูป ัน้นางกวกั 2 องค ์
- LS.ศาลพระภมูเิจา้ที ่

 
บรรยาย: 
            พระพทุธรปูคอืรปูทีส่รา้งขึน้เพือ่ให้
พทุธศาสนิกชนไดร้ะลกึถงึคณุขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้และยงัมรีปูเคารพอืน่ๆที่
สรา้งขึน้เพือ่กราบไหวบ้ชูา เชน่ กมุารทอง 
นางกวกั ศาล         พระภมูเิจา้ทีแ่ต่เมือ่สิง่
บชูาเหล่านัน้เกดิการแตกหกักม็คีวามเชือ่ทีว่่า
หากมอียูใ่นบา้นจะท าใหเ้กดิอปัมงคลจงึท าให้
คนทีเ่กดิปญัหานี้หาวธิแีกไ้ขปญัหาโดยการ
น าไปทิง้ในบรเิวณสถานทีต่่างๆ 
 



๒๘ 

- LS.รปูเคารพรชัการที5่ช ารดุ 
- LS.พระพทุธรปูทีแ่ตกหกั 
- LS.นางกวกัทีอ่ยูบ่นศาลพระภมู ิ
- LS.สถานที่ๆ คนน าศาลไปทิง้+PANซา้ย+LS.
ศาลและรปูเคารพต่างๆ 
 

 
- MS.ประชาชน 1 

 
- MS. ประชาชน 2 
- MS. ประชาชน 3 
- MS. ประชาชน 4 
- MS. ประชาชน 5 
- MS. ประชาชน 6 

 
- Title ทิง้พระ 

 
 
 
 
 
 
  VOX POP 1:   “เอาไปไวท้ีว่ดัเพราะว่ามคีน
แนะน ามาว่ามขีองแตกรา้วไวใ้นบา้นมนัไมด่กี็
เลยเอาไปไว ้ทีว่ดั 
VOX POP 2:  ‚เอาไปไวท้ีว่ดัคะ่‛ 
VOX POP 3:  ‚เอาไปไวท้ีว่ดัครบั‛ 
VOX POP 4:  ‚เอาไปไวท้ีว่ดันะครบั‛ 
VOX POP 5:  ‚เอาไปไวท้ีว่ดั‛ 
VOX POP 6:  ‚เอาไปไวท้ีว่ดั ของช ารดุใคร
เขาเอาไวบ้า้น 
เสยีงดนตรปีระกอบ : The sun kitaro 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- LS. GROUP SHOTประชาชนทีม่า

ท าบุญ+TILL DOWN               + LS. 
GROUP SHOTประชาชนทีม่าท าบุญ 

- (ANIMATION)กอง
ศาลทีเ่พิม่จ านวนมากขึน้เรือ่ยๆ 
- LS.พระพทุธรปูช ารดุวางอยูท่ีโ่คนตน้ไมห้ลาย

องค ์
- LS.ตน้ไม+้TILL DOWN+LS.พระสงฆห์ลายรปู

ก าลงันัง่ศกึษาธรรม 
- LS.รปูเคารพต่างๆทีอ่ยูใ่ตต้น้ไม+้ARC+LS.รปู

เคารพต่างๆ 
- MS.พระเจต   อนิทวโีร  ใหส้มัภาษณ์ 
- SUPER  
  พระเจต  อนิทวโีร 
  รองเจา้อาวาสวดับางพดูใน 

 
- MS.พระมหามงคล มงคลเมธ ีใหส้มัภาษณ์ 
- SUPER  
พระมหามงคล  มงคลเมธ ี

บรรยาย:  
     เมือ่คนสว่นใหญ่เลอืกทีจ่ะแกป้ญัหาโดย
การน าพระพทุธรปูทีช่ ารดุไปทิง้ทีว่ดั  กไ็ด้
สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัพระภกิษุ สามเณร  
โดยแทนทีท่า่นจะไดป้ฏบิตัธิรรม บ าเพญ็ศลี   
กต็อ้งมาคอยเกบ็กวาดขยะทีเ่กดิจาก
พทุธศาสนิกชนดว้ยกนัเอง 
 
 
 
 
 
สมัภาษณ์: พระเจต   อนิทวโีร   
                 รองเจา้อาวาสวดับางพดูใน 
                  “ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นภาระให้
พระทางวดั เพราะว่านานๆเขา้กเ็ยอะ ทางวดั
กท็ าป้ายบอกหา้มมาทิง้แต่กไ็มเ่ป็นผล เขามา
ทิง้เหมอืนเดมิ” 
สมัภาษณ์: พระมหามงคล มงคลเมธ ี 
                   พระสงฆว์ดับวัขวญั 



๒๙ 

พระสงฆว์ดับวัขวญั 
 
(SLOMOTION) 

                “กถ็า้เกดิน ามาทิง้ทีว่ดัเรือ่งการ
จดัการมนักต็อ้งล าบากเป็นภาระวดั แลว้กส็อง 
เวลาเอามาทิง้รปูลกัษณ์ของวดัมนักจ็ะ
เสยีหาย มนัจะดไูมส่วยงาม เหมอืนกบัน าของ
มาสรา้งภาระใหพ้ระลองคดิดวู่าเป็นบาป
หรอืไมเ่ป็น” 

 
3. 

  - LS.ตน้ไม+้TILL DOWN+LS.ตน้ไม ้
- LS.ตวัพระพทุธรปูกบัเศยีรวางอยูบ่นตน้ไม้ 
- CU.พระช ารดุ+ZO.+LS.พระช ารดุใตต้น้ไม้
ใหญ่  
- LS.พระพทุธรปูทีว่างอยูบ่นตน้ไมโ้ดยมใีบโพธิ ์
บงัอยู ่
- MS.พระเจต   อนิทวโีร  ใหส้มัภาษณ์ 
- SUPER  
  พระเจต  อนิทวโีร 
  รองเจา้อาวาสวดับางพดูใน 
- LS.ศาลจนีทีถ่กูทิง้ใตต้น้ไม ้
- LS.ศาลทีถ่กูวางเรยีงทิง้ไวข้า้งก าแพงวดั 
- พระเจตก าลงัชีจ้ดุทีน่ าศาลมาถม 
 
- MS.พระมหามงคล มงคลเมธ ีใหส้มัภาษณ์ 
- SUPER  
พระมหามงคล  มงคลเมธ ี
พระสงฆว์ดับวัขวญั 

-INSERT 
-LS.พระพทุธรปูทีอ่ยูใ่นโบสถ ์  
-LS.พระพทุธรปูเนื้อทองเหลอืงทีว่างเรยีงเป็นแถว 
-LS.พระพทุธรปูทีท่ าจากดนิ 

บรรยาย: 
     แต่การทีจ่ะหา้มไมใ่หค้นน ารปูบชูาที่
แตกหกัมาทิง้ทีว่ดันัน้เป็นเรือ่งทีย่าก ทางวดั
จงึตอ้งหาวธิกีารแกไ้ขเพือ่บรรเทาปญัหา
เหล่านี้ 
 
 
สมัภาษณ์: พระเจต   อนิทวโีร   
                 รองเจา้อาวาสวดับางพดูใน 
                 “ทางวดักต็อ้งเอาไป อยา่งเป็น
พระแตกๆหกัๆบางทกีต็อ้งเอาไปฝงัเอาทา่น
ไปฝงั เราจะเอาไปท าลายกจ็ะแลดอูจุาดแต่ถา้
เป็นศาลพระภมูทิีแ่ตกๆหกัๆเอาไปทิง้ท าเป็น
เขือ่นกจ็ะแกป้ญัหาไปตรงนี้” 
 
สมัภาษณ์: พระมหามงคล มงคลเมธ ี 
                   พระสงฆว์ดับวัขวญั 
                    “สว่นมากถา้เกดิเป็นพระที่
เป็นอยา่งพลาสตกิหรอืว่าเหลก็หรอืว่าเป็นไม้
อยา่งนี้สว่นมากจะซ่อมแซม เป็นโลหะเนื้อ
โลหะจะซ่อมแซมแลว้เอาไปไวใ้นทีต่่างๆหรอื
ว่าบางทถีา้เกดิเป็นเนื้อทองเหลอืงเวลามกีาร
หลอมพระพทุธรปูกน็ าทา่นไปหลอมใหมส่ว่น
ถา้เกดิเป็นดนิกย็อ่ยสลายกลบัไปเป็นดนิอกี
รอบหนึ่ง” 

4. 
 

-(FOCUS UP) MS. พระพทุธรปูองคห์น้าทีจ่มกู
แหว่งกบัพระพทุธรปูองคห์ลงั 
- LS.พระพทุธรปูทีถ่กูทิง้อยูท่ีโ่คนตน้ไม ้
- LS.ธรรมจกัรทีอ่ยูใ่นสวน 
 
 

บรรยาย: 
               วธิกีารในการแกไ้ขปญัหาโดยที่
เราไมจ่ าเป็นตอ้งน าพระทีช่ ารดุทิง้ นัน้กค็อื
การใชส้ตพิจิารณาว่าวตัถุยอ่มมกีารเกดิขึน้
ตัง้อยูแ่ละดบัไป 



๓๐ 

 
 
-MS. พระพยอม  กลัยาโณ ใหส้มัภาษณ์ 
- SUPER 
  พระพยอม  กลัยาโณ 
  เจา้อาวาสวดัสวนแกว้ 
 
-MS.พระเจต   อนิทวโีร  ใหส้มัภาษณ์ 
- SUPER  
  พระเจต  อนิทวโีร 
  รองเจา้อาวาสวดับางพดูใน 

 
 
 
-MS.พระมหามงคล มงคลเมธ ีใหส้มัภาษณ์ 
- SUPER  
พระมหามงคล  มงคลเมธ ี
พระสงฆว์ดับวัขวญั 

 
 
 
- MS. พระพยอม  กลัยาโณ ใหส้มัภาษณ์ 
- SUPER 
  พระพยอม  กลัยาโณ 
  เจา้อาวาสวดัสวนแกว้ 
- MS.คณุณฐัพล บุพผาตระกลู ใหส้มัภาษณ์ 
- SUPER 
ณฐัพล บุพผาตระกลู 
  เจา้ของรา้นรบัซ่อมพระ(SLOMOTION) 
 

 
สมัภาษณ์: พระพยอม   กลัยาโณ  
            เจา้อาวาสวดัสวนแกว้ 
          ‚ควรเอาธรรมมะเป็นหลกั อยา่เอาพระ
อฐิพระปนูใหม้ากถา้เอาพระธรรมเป็นหลกั
แลว้สิง่เหล่านี้กจ็ะไมเ่พิม่เลย” 
สมัภาษณ์: พระเจต   อนิทวโีร   
                 รองเจา้อาวาสวดับางพดูใน 
                “ความจรงิแลว้มนักเ็หมอืนปนู
นัน่แหละ            เหมอืนปนูธรรมดาไมม่ี
อะไร เหมอืนวตัถุหมดสภาพแลว้ เขากลวัไป
เอง คนรุน่เกา่เขาบอกต่อๆกนักเ็ลยเป็นอยา่ง
นี้ เขาเลยมคีวามกลวั กลวัไมด่ ีกเ็ลยเอามา
ทิง้วดั” 
สมัภาษณ์: พระมหามงคล มงคลเมธ ี 
                   พระสงฆว์ดับวัขวญั 
                  “ทกุสิง่ทกุอยา่งกเ็หมอืนกบั
พระพทุธรปูตอนเรามไีวแ้รกๆมนักส็วยงาม 
พอหลงัๆไปมนักช็ ารดุมนักเ็ก่า ทีจ่รงิแลว้มนั
เป็นสจัธรรมใหเ้ราไดด้นูะว่าทกุสิง่ทุกอยา่งใน
โลกมนัมกีารเกดิขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไป” 
สมัภาษณ์: พระพยอม   กลัยาโณ  
            เจา้อาวาสวดัสวนแกว้ 
             “เพราะฉะนัน้ถา้จะใหด้มีมีารยาท
ถกูตอ้งตามวฒันธรรมคนมมีารยาทตอ้งไป
บอกเจา้หน้าทีว่ดั เขาจะไดบ้อกจุดทีเ่อาไปไว้
หรอืไวไ้มไ่ดก้จ็ะบอกว่าไมไ่ด ้อยากจะเสนอว่า
รูจ้กัซ่อมมัย๊ ถา้เราเชือ่มเราซอ่มไดก้เ็กบ็ไวไ้ม่
จ าเป็นตอ้งไปทิง้” 
สมัภาษณ์: คณุณฐัพล บุพผาตระกลู 
                 เจา้ของรา้นรบัซอ่มพระ 
         ‚พระทีช่ ารดุสามารถซอ่มได ้สว่นใหญ่
ไมค่อ่ย   มมีาซ่อม สว่นใหญ่อยา่ทีว่่าถา้พระ
แตกพระหกักท็ิง้เลย‛ 
 

 
5. 

  



๓๑ 

- LS.พระพทุธรปู+TILL 
DOWN+LS.พระพทุธรปู 
- LS.พระพทุธรปู 
- LS.พระพทุรปูและรปู
เคารพ+PANขวา              +LS.พระพทุธรปู
และรปูเคารพ 
- LS.พระพทุธรปูทีว่างอยูบ่น
ตน้ไมโ้ดยมใีบโพธิบ์งัอยู(่SLOMOTION) 

   บรรยาย: 
              อาจจะเป็นการยากทีเ่ราจะ
เปลีย่นแปลงความเชือ่ของทกุคนได ้แต่ถา้
หากทกุคนลองยอ้นกลบัมาคดิว่า ถา้สิง่ทีเ่รา
เชือ่นัน้ไดส้ง่ผลกระทบและสรา้งความ
เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ ืน่ แลว้คณุยงัจะท าตาม
ความเชือ่เหล่านัน้อยูห่รอืไม่ 
 
END CREDIT 

 
คณะผูจ้ดัท า: ตัง้หลกัโปรดกัชัน่ (หนึ่งฤทยั สงิหท์อง,วชัรา ตาค า,ฮาซนีา คุดดุส,ณัฐพงศ ์ศรี
ไทยรกัษ์,กสุมุา กสุโุมทย)์ 

 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยพ์รสรุยี ์วภิาศรนีิมติ 
 สถาบนั: คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 
๑.จดุเด่น 
 - ประเดน็ด ี

- ตัง้ชือ่เรือ่งใดน่้าสนใจ 
 - เป็นเรือ่งแปลก 
 

๒.จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
 - ผูผ้ลติพยายามจะบอกใหผู้ช้มเชื่อว่าการทิง้พระเป็นสิง่ทีผ่ดิ  
 - ผูผ้ลติตัง้ธงของเรือ่งเรือ่งไวแ้ลว้ 
 - เรือ่งไมม่ผีลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ 
 - ไมใ่ชภ้าพของพระ ทีเ่วลาคนน าพระมาไวท้ีว่ดัมกีารจดัการอยา่งไร มาเล่าเรือ่ง 
  
 
 
 
 
 

"ตามรอยฝนั...วนัของมง้" 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ชมเชย อนัดบั ๓  
 



๓๒ 

เร่ืองย่อ 
 เรือ่งราวของบทเพลงจากภเูขา โดยต านานนกัรบเพื่อมวลชนคนกลา้ ทีจ่ากความขดัแยง้
ในการเมอืงในอดตีตอ้งหลบหนีเขา้ปา่ และเมือ่เรือ่งคลีค่ลาย ต่างไดส้ านึกถงึบุญคุณสหายชนเผ่า
ต่างๆ ทีเ่คยช่วยเหลอืพวกเขาในยามล าบาก  จงึอุทศิแรงกายแรงใจช่วยสานฝนัใหล้กูหลานของ
ชนเผ่าเหล่านัน้ใหม้โีอกาสทางการศกึษา ดว้ยโครงการเรยีนรูกู้บ้า้นเกดิ ตามทีช่าวมง้เหล่านี้ได้
วาดฝนัในการเรยีนอย่างสวยงาม   รวมทัง้ในความรูส้กึของชาวมง้เหล่าน้ีพวกเขาอยากใหค้น
ทัว่ไปมองว่าพวกเขามคีวามรูส้กึรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ไมแ่พผู้ท้ีม่สีญัชาตไิทย 
 
ล าดบั ภาพ เสยีง 

1 รปูภาพครัง้กอ่น / ภาพหน้า
หนงัสอืพมิพ ์/ ภาพธงชาติ
ไทย 

VO เสยีงบรรยาย :  
เรือ่งราวของบทเพลงจากภเูขา โดยต านานนกัรบเพือ่
มวลชนคนกลา้ ทีจ่ากความขดัแยง้ในการเมอืงในอดตี ตอ้ง
ท าใหส้หายหลายคนตอ้งหลบหนีเขา้ปา่ จนเมือ่วกิฤตการ
ทางการเมอืงคลีค่ลาย สหายเหล่านี้บางสว่นไดก้ลบัมาเป็นผู้
รว่มพฒันาชาต ิซึง่ทัง้ตี ้– นิด กรรมาชนต่างไดส้ านึกถงึ
บุญคณุสหายขนเผา่ต่างๆ ทีเ่คยชว่ยเหลอืพวกเขาในยามที่
ล าบาก จงึไดอ้ทุศิแรงกายและแรงใจน าลกูหลานของชนเผา่
ทีเ่คยชว่ยเหลอืพวกเขาในยามทีล่ าบาก จงึไดอ้ทุศิแรงกาย
และแรงใจ น าลกูหลานของชนเผา่ทีเ่คยชว่ยเหลอืตนเมือ่
อดตีใหม้โีอกาสทางการศกึษา ดว้ยโครงการเรยีนรูกู้บ้า้น
เกดิ 

2 อาจารยน์ิตยา  บุญประสทิธิ ์ 
อาจารยใ์หญ่โรงเรยีนสนุทร
วทิยา 
 

สมัภาษณ์ : 
สว่นใหญ่กเ็ป็นเดก็ชาวเขาทีม่าจาก จงัหวดัน่าน จงัหวดัตาก 
แลว้กต็ามตะเขบ็ชายแดนของประเทศไทย เขาอยากจะ
สรา้งความฝนัของเขา คอือยากจะเรยีนหนงัสอืสงูๆ 

3 ภาพเดก็ๆจากชนเผา่ก าลงั
เล่นดนตร ี

VO เสยีงบรรยาย :  
และทีน่ี่เดก็ๆจากชนเผา่ไดเ้รยีนรูด้นตร ีเพือ่สรา้งชวีติใหม่
ใหเ้ขา้กบัสงัคมไดเ้ป็นครัง้แรก 

4 สาคร  แซ่ยา่ง  นกัเรยีนใน
โครงการเรยีนรูกู้บ้า้นเกดิ 
 

สมัภาษณ์ : 
ทีบ่า้นไมม่คีา่ใชจ้่ายทีจ่ะสง่ใหเ้รยีนต่อ และเขากป็ล่อยใหเ้รา
มา และเขาบอกว่าถา้จะเรยีนต่อทีน่ี่กแ็ลว้แต่คดิ ถา้อาจารย์
ทีน่ี่เขาสง่ 

5 
 
 
6 

อาจารยน์ิตยา  บุญประสทิธิ ์ 
อาจารยใ์หญ่โรงเรยีนสนุทร
วทิยา / ภาพการเรยีนดนตรี
ของเดก็จากชนเผา่ 

สมัภาษณ์ : 
ตอนเขา้มาแรกๆ เรากใ็ชด้นตรเีป็นสิง่แรกๆทีป่ลกูฝงัเขา 
เพราะเรามองว่าดนตรเีป็นภาษาธรรมชาต ิทีเ่ราจะสือ่สาร
กนัไดเ้พราะว่าเดก็ๆเหล่านี้มาไมม่คีวามกลา้ในตวั พดูไมช่ดั  



๓๓ 

 สายตากไ็มก่ลา้สบตากบัผูค้น เพราะเขาเหมอืนคนปา่  เสรจ็
แลว้พอเราใชด้นตรเีขาไปสือ่ ปรากฏว่าเขามคีวามกลา้มาก
ขึน้ กลา้แสดงออก 

7 ภาพการเรยีนการสอนดนตรี
เดก็จากชนเผา่ /สมัภาษณ์ จุล
โท  แกว้การไรค่รสูอนดนตรี
โรงเรยีนสนุทรวทิยา 
 

สมัภาษณ์ : 
ชนชาตมิง้มดีนตรใีนดวงใจอยูแ่ลว้ เตรยีมไปแขง่กค็อื
โครงการ เพลงนี้มนัเหมาะกบัชวีติพวกเขา เพือ่ใหเ้ขารบัรู้
ว่าดวงตาเธอสดใส เธอมาจากแดนไกล 
 
 

8 ภาพเดก็จากชนเผา่เลน่ดนตร ี
/ ภาพบรรยากาศหมูบ่า้นมณี
พฤกษ์ ต.งอบ อ.ทุง่ชา้ง  จ.
น่าน 

เสยีงดนตรปีระกอบ 

9 ภาพบรรยากาศหมูบ่า้นมณี
พฤกษ์ ต.งอบ อ.ทุง่ชา้ง  จ.
น่าน / สมัภาษณ์สาคร แซ่ยา่ง  
นกัเรยีนในโครงการเรยีนรูกู้้
บา้นเกดิ 

สมัภาษณ์ : 
คนมง้กม็อีะไรดดีทีีค่นขา้งล่างเขากไ็มรู่ ้ และคนขา้งลา่งเขา
กไ็มม่อียากจะใหเ้ขามองในแงท่ีด่ดีนีะครบั ไมใ่ชม่องว่าเป็น
คนมง้เป็นคนดอย แลว้มนน่าเกยีจอะไรแบบนี้ อยากจะให้
เคา้เปลีย่นเพราะว่าคนมง้กค็นเหมอืนกนั 
 

10 รตันา  อนุวงศป์ระพนัธ ์
นกัเรยีนในโครงการเรยีนรูกู้้
บา้นเกดิ 
 

สมัภาษณ์ : 
หนูอยากใหเ้ขายอมรบัความเป็นชาวเผา่ของแต่ละเผา่ต่างๆ 
ไมว่่าจะเป็นเผา่มง้ เผา่อกีอ เกรีย่ง มเูซอ ทกุๆเผา่เลย แลว้
กอ็ยากใหเ้ขารูแ้ละท าบตัรใหท้กุๆคน เพราะคนทีไ่รบ้ตัรมี
จ านวนมากมายเลย หนูอยากท าความฝนัของพอ่แมใ่หเ้ป็น
จรงิคะ่ เพราะว่าพอ่ของหนูอยากใหล้กูไดด้บิไดด้มีากเลย  
ทกุๆครัง้ทีก่ลบับา้นเขาจะชมตลอดลกูไปเรยีนนะ ตัง้ใจเรยีน
นะ พอ่อยากใหล้กูๆทกุคนมคีวามรูแ้ละกเ็ป็นคนด ีและกใ็ห้
ลกูจบสงูๆ เพราะจะไดม้กีารมงีานท าทีด่ ีแลว้พอ่แมก่แ็ก่
แลว้ 

11 ภาพบรรยากาศหมูบ่า้นมณี
พฤกษ์ ต.งอบ อ.ทุง่ชา้ง  จ.
น่าน / ภาพการเล่นดนตรขีอง 
ดวงใจ  กลา้พทิกัษ์ นกัเรยีน
ในโครงการเรยีนรูกู้บ้า้นเกดิ 
 
 

VO เสยีงบรรยาย :  
เสยีงจากอูเ่จงิ ดนตรพีืน้บา้นของชาวชนเผา่มง้ บงบอก
ความรูส้กึของดวงใจทีถ่กูถ่ายทอดเรือ่งราวจากการเรยีนรูใ้น
เมอืงใหญ่ 

12 ดวงใจ  กลา้พทิกัษ์ นกัเรยีน พบจบปุ๊บกม็โีครงการมาเรยีนทีโ่รงเรยีนพาณิชยการราช



๓๔ 

ในโครงการเรยีนรูกู้บ้า้นเกดิ / 
ภาพการเล่นดนตรขีอง ดวงใจ  
กลา้พทิกัษ์ 
 
 

ด าเนินธนบุร ีตอนแรกมเีพือ่นคนหนึ่งไปเรยีนกอ่นแลว้เขาก็
ถามประวตัเิพือ่น เขารูว้่าเป็นโครงการทีค่นชนเผา่ไปเรยีน
กนั เขากถ็ามมาว่าสนใจไหม จะมาเรยีนต่อทีน่ัน่ไหม ก็
สนใจกนัคะ่ กเ็ลยไปเรยีนค่ะ 

13  
ภาพของเดก็ๆชนเผา่ใน
หมูบ่า้น / ภาพบรรยากาสการ
เรยีนหนงัสอื / ภาพเดก็ชน
เผา่รอ้งเพลงสรรเสรญิพระ
บารม ี/ เดก็ชนเผา่เล่นดนตร ี

 
VO เสยีงบรรยาย :  
เดก็ๆในชนเผา่เหล่านี้ ต่างไมรู่ช้ะตากรรมของตวัเองเลยว่า
จะมอีนาคตเป็นเชน่ไร ส าหรบัดวงใจนัน้เธอไดร้บัโอกาสไป
ศกึษาต่อทีโ่รงเรยีนพาณิชยการราชด าเนิน แต่เธอเองกไ็ม่
สามารถหาค าตอบไดว้่าจะไดร้บัการศกึษาต่อไปจนถงึ
ระดบัอดุมศกึษาหรอืไม ่หากยงัคงถกูมองว่าเป็นประชาชน
ชัน้สองอยู ่ เสยีงดนตรถีกูสือ่สารจากใจออกมา เมือ่บทเพลง
สรรเสรญิพระบารมทีีก่กึกอ้งจากเสยีงรอ้งของเดก็ชนเผา่ใน
โครงการเรยีนรูกู้บ้า้นเกดิ ถงึเพลงนี้จะยากมากส าหรบัการ
ออกเสยีงกต็าม  และนี่เองคอืสิง่ทคีนเผา่เหล่านี้ตอ้งการจะ
สือ่สารใหค้นเมอืงไดร้บัรูว้่า พวกเขากเ็ป็นคนไทย มี
ความรูส้กึรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ไมแ่พค้นทีม่ี
สญัชาตไิทยเหมอืนกนั 

 
ผูจ้ดัท า: RAISOM BJ 54  (อนินทะยา มาลาทอง,ภาคภมู ิโชตสินอง,ณฎัฐ ์ธรีะกลุ) 

 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 
 สถาบนั: คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 

๑.จดุเด่น 
 - กระบวนการผลติด ี
 - เปิดเรือ่งดว้ยภาพด ีเป็นสญัลกัษณ์ ภาพสวย 
 - เสยีงสมัภาษณ์ด ี
๒.จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
 - ไมม่คีนเดนิเรือ่ง ท าใหข้าดความชดัเจน 
 - คนทีถ่กูสมัภาษณ์ ยงัไมไ่ดต้อบโจทยข์องปญัหา 
 - การแบ่งสดัสว่นของเรือ่งมปีญัหา เนื้อเรือ่งโดดไปโดดมา 
 

"เรือ่งใหญ่ของปตูวัเลก็" 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ชมเชยอนัดบั ๔   



๓๕ 

 
เร่ืองย่อ 

ประเดน็
ท่ี 

ลกัษณะภาพ ค าพดู/ค าบรรยาย เวลา 

1 - FADE IN ภาพและเสยีง 
- CU มะเขอืเทศ  
- CU พรกิบนมอืแมค่า้ 
- CU มอืแมค่า้ต าพรกิ 
- CU มอืทีเ่ดก็ถัว่ฝกัยาว 
- CU มอืเทใสป่ลารา้ 
- CU มอืทีต่กัน ้าตาลป๊ีบ 
- CU มอืใสม่ะนาว 
- CU มอืทีห่ ัน่มะเขอืใส่ 
- CU มอืก าลงัฉีกปู 
(DISSOLVE) 
- Title  เรือ่งใหญ่ของปตูวัเลก็ 
(DISSOLVE) 
 
- MS ผูด้ าเนินรายการ 
SUPER 
สปุรยีา พรวเิศษศริกิลุ 
ผูด้ าเนินรายการ 
 
- MCU ประชาชน1 
- MCU ประชาชน2 
- MCU ประชาชน3 
- MCU ประชาชน4 
- MCU ประชาชน5 
- MCU ประชาชน6 
- MCU ประชาชน7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          หากพดูถงึอาหารทีห่ลายคนคุน้เคย 
และสามารถซือ้กนิไดง้า่ย หลายคนคงนึกถงึ
สม้ต า ทีเ่ป็นอาหารยอดนิยม ซึง่เมนูสว่น
ใหญ่ของสม้ต า ประกอบไปดว้ยสว่นผสม
หลกันัน่กค็อืปู 
 
VOX POP 1: “ปปูลารา้คะ่”  
VOX POP 2: “ปปูลารา้คะ่” 
VOX POP 3: “ไทยปคูะ่” 
VOX POP 4: “ปปูลารา้”  
VOX POP 5: “ต าปปูลารา้ครบั” 
VOX POP 6: “สม้ต าไทย”  
VOX POP 7: “สม้ต าปปูลารา้ครบั” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
- LS แมค่า้ขายสม้ต า 
- CU จานสม้ต า 
- CU มอืถอืจานสม้ต า 
 

บรรยาย 
     เกอืบทกุจานของสม้ต า จะมสีว่นผสม
ของปตูวัเลก็ ซึง่มรีสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 
ท าใหห้ลายคนตดิใจ แต่น้อยคนนกัทีจ่ะรูว้่า 
ปตูวัเลก็ทีอ่ยูใ่นสม้ต าคอืปแูสม 

 
 
 
 

1นาท ี



๓๖ 

2 - MS ผูด้ าเนินรายการ 
SUPER 
สปุรยีา พรวเิศษศริกิลุ 
ผูด้ าเนินรายการ 
 
 
 
- MCU คณุธญัทพิย ์
- SUPER   
ธญัทพิย ์วงศภ์กัดวีรีกลุ 
ผูค้า้สง่ปแูสม ตลาดสีม่มุเมอืง 
- CU ป้ายหอ้งแชแ่ขง็ 
- LS ป๊ีบใสป่ ู
- CU ปใูนป๊ีบ 
 
 
- MCU คณุธญัทพิย ์
 

     ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั 
เปิดเผยถงึสถติขิองการบรโิภค ปแูสมของ
คนไทยอยู่ทีป่ระมาณเดอืนละ 45 ลา้นตวั 
แต่การผลติปแูสมทีป่ระเทศไทยสามารถ
ผลติไดน้้อยกว่า 200 ตนั ไมเ่พยีงพอต่อ
ความตอ้งการ จงึตอ้งน าเขา้ปแูสมจาก
ประเทศพมา่ ถงึ715 ตนั 
 
สมัภาษณ์ : คณุธญัทิพย ์วงศภ์กัดีวีรกลุ 
      “ปไูทยไมค่อ่ยจะม ีแลว้ทนีี้เราไปซือ้ปู
อนิโด ปอูนิโดกไ็มค่อ่ยม ีแลว้ตอนนี้กซ็ือ้จาก
คนไทยทีเ่อามาจาก น าเขา้มาจากพมา่” 
       “เขาจะมาจากพมา่ มาพกัทีเ่กาะสอง 
เกาะสองแลว้ลงมาทีร่ะนอง แลว้เขากจ็ะ
เปลีย่นป๊ีบคะ่” 
บรรยาย 
     คณุธญัทพิยไ์ดพ้ดูถงึลกูคา้ของทางรา้น
ทีส่ว่นใหญ่จะซือ้ปเูพือ่ไปประกอบอาหาร
และใสส่ม้ต า 
สมัภาษณ์ : คณุธญัทิพย ์วงศภ์กัดีวีรกลุ 
          “เราไมพ่อบรโิภค แมค่า้สม้ต าเยอะ
เวลาเราไปงานตามโรงแรม กจ็ะมสีม้ต า 
สว่นมากคนไทย คนจนีจะทานสม้ต าอะไร
แบบนี้” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1นาท ี

3 - CU ปทูีอ่ยูใ่นมอื 
- LS แมค่า้ก าลงัลา้งป ู
- CU ป้ายจงัหวดั 
- CU ป ู
- LS ปา่ชายเลน 
- MS ตน้โกงกาง 
- ELS ชาวประมงขบัเรอื 
- MS คนจบัป ู
- LS คนจบัปกู าลงัสาธติการจบัป ู
- MS คนจบัปนูัง่สาธติการจบัปู 
- CU กระป๋องดกัป ู
 
- MCU พีเ่หริยทุธ 

บรรยาย 
     ในขณะทีป่แูสมก าลงัเป็นทีต่อ้งการของ
ตลาด จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นอกีหนึ่ง
จงัหวดัทีส่ามารถพบปแูสมซึง่เกดิไดเ้องตาม
ธรรมชาต ิในบรเิวณปา่ชายเลนทีม่คีวาม
อดุมสมบรูณ์ จงึท าใหช้าวบา้นมอีาชพีจบัปู
แสม  
     พีเ่หริยทุธ เทีย่งแท ้ชาวบา้น อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นอกีหนึ่งคน
ทีย่ดึอาชพีนี้เพือ่หารายไดม้าจุนเจอื
ครอบครวั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

SUPER เหริยทุธ เทีย่งแท ้
ชาวบา้น อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 
- CU มอืแมค่า้ขายป ู
- MS คนจบัปมูาสง่ป ู
- CU ปทูีอ่ยูใ่นถงั 
 
- CU มอืก าลงัจบัป ู
- MS คนจบป ู
- CU มอืก าลงัจบัป ู
- MS คนจบัปกู าลงัจบัป ู
- CU มอืทีจ่บัปอูยู ่

 
สมัภาษณ์ : เหิรยทุธ เท่ียงแท้ 
     “ ไมม่อีาชพีทีร่องรบั คอืว่าตอ้งใชเ้งนิ
ทกุวนั กค็อืสมยันี้มนัแบบว่า มนัเป็นธุรกจิ
มนักเ็ลยท าไปเรือ่ยๆ เพราะวา่ลกูหลานมนั
ไมม่ ีถา้เป็นชว่งทีว่างไขก่ไ็ปทเียอะๆเลย ” 
 
 
บรรยาย 
     การจบัปแูสมโดยขาดความเขา้ใจ
ธรรมชาตขิองป ูสง่ผลใหพ้ืน้ทีจ่งัหวดั
สมทุรสงครามทีเ่คยพบปแูสมจ านวนมาก 
เจอกบัวกิฤตประชากรปแูสมลดจ านวนลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45วนิาท ี

4 LSผูด้ าเนินรายการ 
SUPER 
สปุรยีา พรวเิศษศริกิลุ 
ผูด้ าเนินรายการ 
 
 
 
- MCU ป้าทองค า ใหส้มัภาษณ์ 
SUPER   ป้าทองค า เจอืไทย 
หวัหน้าโครงการวจิยัอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ปแูสม 
- LS ป้าสอนเดก็นกัเรยีน 
-LS นกัเรยีนนัง่ฟงับรรยาย 
- MS ป้าก าลงัจดัแถวนกัเรยีน 
- CU เทา้เดก็ก าลงัเดนิ 
- LS เดก็ก าลงัเดนิเขา้ปา่ 
- MS ป้าทองค าก าลงัสอนเดก็ 
- CU มอืป้าทองค าจบัป ู
- LS เดก็ก าลงัปล่อยป ู
   
- MS น้องกนกพร 
SUPER 
กนกพร เตม็พรอ้ม 
นกัเรยีนโรงเรยีนวดัศรสีวุรรณ 

     จากปญัหาของปแูสมมจี านวนทีล่ด
น้อยลงโรงเรยีนวดัศรสีวุรรณคงคาราม 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ไดม้องเหน็ถงึ
ความส าคญัของปญัหาทีเ่กดิขึน้ จงึเขา้รว่ม
โครงการวจิยัอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูปแูสม โดย
การน าของคณุป้าทองค า เจอืไทย หวัหน้า
โครงการ 
 
สมัภาษณ์ : ป้าทองค า เจือไทย 
          “เรากใ็ชเ้ดก็ ไปคยุกบัพอ่แมว่่า 
ตอนนี้หนูก าลงัท าโครงการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูปู
แสม กไ็ปคยุกบัพอ่แม ่แลว้เดก็เวลาไปคยุ
กบัพอ่แม ่พอ่แมก่เ็ชือ่ เพราะว่าเดก็พดูกบั
พอ่แมต่วัเอง แลว้ครกูไ็ดจ้ดัการเรยีนการ
สอนในโรงเรยีน” 
 
บรรยาย 
     นอกจากการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนแลว้ ป้า
ทองค า ไดพ้าเดก็ๆศกึษาธรรมชาต ิโดยใช้
พืน้ทีบ่รเิวณปา่ดา้นหลงัของโรงเรยีน ซึง่วธิี
นี้จะท าใหเ้ดก็ๆหนักลบัมาใสใ่จใน
สิง่แวดลอ้มรอบตวัมากขึน้ 
 
สมัภาษณ์ : ดญ.กนกพร เตม็พร้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

คงคาราม จ.สมทุรสงคราม      “กร็ูส้กึสนุกนะคะ ไดเ้รยีนนอกหอ้งดว้ย 
แลว้กไ็ดรู้จ้กัในสิง่ทีห่นูไมเ่คยรูจ้กั” 

4 
 
 
 
 
5 

- MS น้องกนกวรรณ 
SUPER 
กนกวรรณ กลิน่สกัโก 
นกัเรยีนโรงเรยีนวดัศรสีวุรรณ 
คงคาราม จ.สมทุรสงคราม 
- ELS ชาวประมงขบัเรอื 
- CU มอืจบัป ู
- LS แมค่า้ขายป ู
- CU ถาดใสป่ ู
- CU ปเูดนิในกะละมงั 
- MS แมค่า้และคนจบัป ู
- ELS ปา่ชายเลน 
- MS ตน้กลา้ตน้โกงกาง 
- CU นกบนกิง่ไม ้
- CU นกรมิน ้า 
- CU สม้ต าในครก 
- CU จานสม้ต า 
- CU ปแูสมก าลงัเดนิลงร ู
 
- MCU ประชาชน1 
- MCU ประชาชน2 
- MCU ประชาชน3 
- MCU ประชาชน4 
 
- FADE OUT ภาพและเสยีง 

สมัภาษณ์ : ดญ.กนกวรรณ กล่ินสกัโก 
     “กอ็ยากขอบคณุ คณุป้าทองค า ทีม่า
ชว่ยสอนเดก็ในโรงเรยีน ใหเ้ดก็เรยีนรูเ้รือ่งปู
แสมมากขึน้ และอยากใหป้้าทองค าสอน
น้องๆรุน่ต่อๆไป” 
 
บรรยาย 
     ผลของการจดัตัง้โครงการวจิยัอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟูปแูสม ปจัจุบนัพืน้ทีจ่งัหวดั
สมทุรสงคราม มปีระชากรปแูสมเพิม่จ านวน
มากขึน้ 
 
     จากผลของโครงการท าใหเ้หน็ว่า หาก
ไดร้บัความรว่มมอืจากคนทีป่ระกอบอาชพี
จบัปแูสม ปแูสมกย็งัคงอยูคู่่กบัธรรมชาต ิคู่
กบัอาชพีของคนในชมุชน ละคูก่บัอาหาร
ยอดนิยมอยา่งสม้ต า 
 
     นี่เป็นเพยีงจุดเริม่ตน้จากความรว่มมอื
ของชาวบา้น และทัง้หมดกค็อื เรือ่งใหญ่ของ
ปตูวัเลก็ 
 
 
VOX POP 1:  “ถา้ไมม่ปี ูสม้ต ากค็งไมอ่รอ่ย
นะ” 
VOX POP 2: “กค็งไมท่าน เพราะไมม่อีะไร
แทนได”้ 
VOX POP 3: “กไ็มใ่สค่ะ่” 
VOX POP 4: “เมือ่ปไูมม่ ีกไ็มท่านแลว้
สม้ต า” 
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คณะผูจ้ดัท า: ใจรงั (มนัส สงัค าพนัธ์,สุปรยีา พรวเิศษศริกิุล,ณัฐนันท ์เทยีนทอง,ทสิาภรณ์ ชา
ลมีุย้,คงเดช ลา้นแสน) 

 อาจารยท์ีป่รกึษา: อาจารยพ์รสรุยี ์วภิาศรนีิมติ 
 สถาบนั: คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์



๓๙ 

 
๑.จดุเด่น 
 - ประเดน็ด ี

 

๒.จดุท่ีควรปรบัปรงุ 
- ขอ้สรปุไมช่ดัเจน คอืตน้เรือ่งกบัทา้ยเรือ่งไมส่มัพนัธก์นั 
- ควรน าภาพสม้ต ามาลงใหน้้อยกว่านี้ ตอนทา้ยไม่ควรจบดว้ยการบอกว่าถา้สม้ต าขาดปูแล้ว

จะเป็นยงัไง มนัคล้ายกบัรายการวาไรตี้ คนที่ใหส้มัภาษณ์เขาไม่ได้บอกต่อว่าพอจบัปูมาได้แล้วเกดิ
อะไรต่อ เชน่ จบัปยูากขึน้ไหม ราคาปขูึน้ไหม เน้นเป็นเรือ่งสิง่แวดลอ้มไป จากนัน้กม็คีนอนุรกัษ์ 

 
 
สรปุภาพรวม 
ผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ปี ๒๕๕๔ 
 

การส่งผลงานเขา้ประกวดของแต่ละมหาวทิยาลยั แต่ละดา้น มภีาพรวมดงัต่อไปนี้ 
 

๑. ดา้นจรรยาบรรณ 

มกีารค านึงถงึเรือ่งของจรรยาบรรณของนกัวชิาชพีมากขึน้ เช่น การเซน็เซอรเ์สนอภาพ

ทีล่่อแหลม แสดงใหเ้หน็ว่าแต่ละมหาวทิยาลยัส่งเสรมิใหน้กัศกึษามเีขา้ใจในวชิาชพีของสื่อมาก

ขึน้  
 

๒. ดา้นเน้ือหา 

 มปีระเดน็ใหม่ๆ  มากขึน้ นอกเหนือจากเรือ่งของมหาวทิยาลยัและชวีตินกัศกึษา แต่ส่วน

ใหญ่ยงัมปีญัหาในเรือ่งการพฒันาเรือ่ง คอื ตัง้ประเดน็ด ีแต่ลงทา้ยไมไ่ดข้อ้สรุปทีช่ดัเจนตามทีต่ ัง้

ประเดน็ไว ้ไมเ่จาะลกึขอ้มลูทีไ่ดม้า ไมม่ตีวัละครหรอืคนเดนิเรือ่งใหต้ดิตาม ในปีต่อๆ ไป ขอใหม้ี

รปูธรรมในการน าเสนอใหช้ดัเจนกว่านี้ และบางเรือ่งทีส่่งเขา้ประกวด ใส่ความคดิเหน็ของผูผ้ลติ

มากเกนิไป ท าใหข้ดักบัความเป็นจรงิ 
 

 

๓. ดา้นกระบวนการผลติ(Production) 

 ดา้นกระบวนการผลติดขีึน้ คุณภาพของภาพและเสยีงด ี แต่การเปิดหน้าผูป้ระกาศยงัไม่

เหมาะสม คอืเปิดหน้ามากเกนิไป บทบรรยายใชค้ าฟุ่มเฟือย ยงัไมไ่ดใ้ชศ้กัยภาพของโทรทศัน์ใน

เรือ่งของภาพและเสยีงใหเ้กดิประโยชน์ทีสุ่ด เช่น การเล่าเรือ่ง การน าภาพมาใชป้ระกอบค า



๔๐ 

บรรยายและการใชด้นตรปีระกอบทีไ่มส่มัพนัธก์บัเรือ่ง คณะกรรมการตดัสนิเหน็ว่านกัศกึษาควร

ใหเ้วลากบักระบวนการผลติมากกว่านี้ 
 

คณะกรรมการตดัสนิ หวงัว่า ความเหน็ขา้งต้น จะเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษาเพื่อใช้ปรบัปรุง

การผลติผลงาน และหวงัว่าจะสนใจส่งสารคดเีชงิข่าวมาประกวดเพิม่มากขึน้ โดยนักศกึษาเป็นผู้

ลงมอืผลติผลงานดว้ยตนเอง ตัง้แต่การคดิประเดน็ การถ่ายภาพและการน าเสนอ และมอีาจารยท์ี่

ปรกึษาช่วยกลัน่กรองงานก่อนส่งเขา้ประกวดในปีต่อไป 


