
หลักเกณฑ ์
การประกวดผลงานสารคดีเชิงขา่ว ‘รางวัลสายฟา้นอ้ย’ ครั้งที่ ๘ 
โดย สมาคมนักข่าววทิยุและโทรทัศนไ์ทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้จัดให้มีการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าว ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ที่มีคุณภาพของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์   
 ๒. เพ่ือเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ 
 ๓. เพื่อประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ 
 
ประเภทรางวัล  
ด้านวิทยุ แบ่งออกเป็น ๑ ประเภท ดังนี้  
 ๑. สารคดีเชงิข่าววทิยกุระจายเสียง 
      ๑.๑ รางวัลดีเดน่ โล่เกียรตยิศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล  
     ๑.๒ รางวัลชมเชย โล่เกียรตยิศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล 
 

ด้านโทรทศัน์ มี ๑ ประเภท คือ 
 ๑. สารคดีเชงิข่าววทิยโุทรทัศน์ 
     ๑.๑  รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐บาท ๑ รางวัล 
     ๑.๒  รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐  บาท ๓ รางวัล 
 
ด้านคลิปวดิีโอขา่วประกอบเสยีง มี ๑ ประเภท คือ 

๑. คลิปวิดโีอข่าวประกอบเสียง 
๑.๑ รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล 
๑.๒ รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล 

 
หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑด์ังต่อไปนี ้
 ๑. คุณภาพ (Quality) 

กระบวนการผลิตมีการค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง แหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้ ประเด็นและ
แง่มุมมีความสมดุลรอบด้าน  เปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้แสดงความเห็นหรือให้ข้อมูลอย่าง
ทัดเทียมกัน เนื้อหาเป็นเรื่องใกล้ตัว ใหม่ ทันสมัยและสมบูรณ์ในเชิงข่าว (๕Wh+H) 



๒ 

๒. คุณค่า (Value) 
น าเสนอเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชีใ้หเ้หน็

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยส่วนรวม มีศักยภาพน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางสร้างสรรค์
หรืออาจน าไปสู่การแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวในอนาคต  
 

 ๓. ผลงาน (Performance)  
การเดินเนื้อหากระชับ ชัดเจน น าเสนอโดยใช้ศาสตร์และเสน่ห์ของวิทยุและโทรทัศน์ได้อย่าง

น่าสนใจ 

 

  ๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
   เป็นต้นฉบับของผู้ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น มีส านึกในจริยธรรมและสะท้อน
ความรับผิดชอบในการน าเสนอ 
 ความเห็นคณะกรรมการตัดสิน ให้ถือเป็นที่สุด 
 
ผู้สนับสนุนการประกวด 
 บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
การสง่ผลงานเข้าประกวด 
 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนิสติ/นักศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาต่างๆ สามารถผลิตงานใน
นามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกลุ่มละ ๕ คน โดยสามารถมอีาจารย์ทีป่รึกษาได้กลุ่มละ ๑ 
คน  

ผลงานแต่ละชิ้นของสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสยีง สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทัศน ์ มีความยาว
ระหว่าง ๓-๕ นาท ี ส่วนคลิปวิดโีอข่าวประกอบเสียง มีความยาวระหว่าง ๒-๓ นาท ี และส่งผลงานใน
นามมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายน าส่งจากมหาวิทยาลัย และใช้แบบฟอร์ม
การส่งผลงานของสมาคมฯ  
หมายเหตุ การส่งผลงานเข้าประกวด หากผิดหลักเกณฑ์การประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณา 
  
ลักษณะของข่าวและสารคดีเชงิข่าวทีส่่งเข้าประกวด 

คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง คือ การรายงานข่าวที่ผู้สื่อข่าวได้เลือกใช้ภาพและเสียงบรรยากาศ
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ภาพและเสียงประกอบจากแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูล ภาพและเสียงผู้ถูก
สัมภาษณ์ซึ่งเก่ียวข้องกับข่าว มาประกอบข่าวออกอากาศ เพื่อเสริมให้เนื้อหามีน้ าหนักและความ
น่าเช่ือถือ รวมทั้งท าให้ข่าวมีสีสันมากขึ้นกว่าการรายงานแต่เสียงของผู้สื่อข่าวเพียงอย่างเดียว   
 สารคดีเชิงข่าว ได้แก่ข่าวที่ถูกน าเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งในด้าน
กระบวนการผลิต เนื้อหา  การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ท าให้เห็นแง่ มุมต่างๆ 
ของประเด็นข่าว  การใช้ภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน 
 สารคดีเชิงข่าวดังกล่าว จะต้องยึดหลักการเบ้ืองต้นของการน าเสนอข่าว ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านแหล่งข่าวที่ต้องมีความรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์หรือเป็นเหตุการณ์ข่าวที่เกิดในอดีต แต่มี



๓ 

ผลกระทบถึงภาวะปัจจุบัน ทั้งนี้ สารคดีเชิงข่าวจะปรากฏในรายการใดก็ได้ แต่สาระในสารคดีเชิงข่าว
ชิ้นนั้น จะต้องเป็นข้อเท็จจริง มิใช่เหตุการณ์สมมติที่มีการสร้างขึ้น 
  
หลักฐานการสง่ผลงาน 

๑. วิทยุกระจายเสยีง บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูล (Compact Disc: CD) จ านวน ๖ แผ่น ตอ่
หนึ่งผลงานที่ส่งประกวด  

๒. วิทยโุทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูลภาพ (Video Compact Disc: DVD)   จ านวน ๖ 
แผ่น ต่อหนึ่งผลงานที่ส่งประกวด  

๓. คลิปวิดโีอข่าวประกอบเสยีง บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูลภาพ (Video Compact Disc: DVD)   
จ านวน ๖ แผ่น ต่อหนึ่งผลงานที่ส่งประกวด  

๔. รายละเอียดของผลงาน ประกอบด้วย (๖ ชดุ) 
     ๔.๑ ชื่อเร่ือง ชื่อผู้จดัท า เบอร์ติดต่อ ชื่ออาจารยผ์ู้รับรอง และชื่อสถาบันการศึกษาที่
สังกัด 
     ๔.๒ บทคดัย่อสรุปเร่ืองราว พร้อมเหตุผลประกอบในการน าเสนอผลงานดังกล่าว ความ
ยาวไม่เกิน 
 ๑ – ๒ หน้า โดยอธิบายในประเด็นดังนี ้
      (๑) วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน 

(๒) ความเด่น ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน 
      (๓) คุณค่าของผลงาน 

       ๔.๓ บทสมบูรณ์ (Script) ของผลงาน (๖ ชุด) 
 ๕. ส่งผลงานมายัง สมาคมนักข่าววทิยแุละโทรทัศน์ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสติ เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ หมดเขตรับผลงานวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   กรณีนักศกึษาอยู่ต่างจังหวัด ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณยี์เป็น
ส าคัญ 
 
การตัดสินและประกาศผล 

๑. คณะกรรมการตดัสินประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ และนักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน์ จ านวน  ๕   คน 

๒.    ประกาศผลการตดัสินและมอบรางวัลภายในเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕ โดยจะแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบอีกครั้งทางเวปไซต์  www.thaibja.org 

ประกาศ ณ วันที ่๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

 
 
 

 



๔ 

คณะกรรมการตัดสิน  
รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งท่ี ๘ ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 
  

 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศนไ์ทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้ง

ที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๕๕ ประเภท "สารคดีเชงิข่าวโทรทัศน์"  มีรายชื่อดังนี ้

  

๑. นายพิภพ พานิชภักด์ิ   นักสื่อสารมวลชนอิสระ  

           และอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศนไ์ทย 

๒. นายจักรพันธุ์ กมทุโยธิน  ผู้ช่วยบรรณาธิการบรหิารด้านบทข่าว 

และฝึกอบรม บมจ. ทรูวิชั่นส์   

๓. นางสาวอรพิน ลิลิตวิศษิฎ์วงศ ์ บรรณาธิการ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

           และอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศนไ์ทย 

๔. นางสาวธนานุช สงวนศักด์ิ  บรรณาธิการสารคดีเชิงข่าว เนชั่นแชนแนล 

                               และอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย 

 
 
 
 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศนไ์ทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้ง

ที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๕๕ ประเภท "สารคดีเชงิข่าววิทยุ"  มรีายชื่อดังนี้ 

  

๑. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน 

๒. นางอ ามร บรรจง   ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM ๙๖.๕ MHz 

๓. นายเดชา  รินทพล   โปรดิวเซอร์ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ๑๐๖ Mhz. 

๔. นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พึ่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีจราจรเพื่อสงัคม ๙๙.๕ 

      และอุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพนัธ์ฯ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศนไ์ทย 

๕. นางสาววรัตมา บุนนาค   ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

     และเหรญัญิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย 

 



๕ 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศนไ์ทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้ง

ที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๕๕ ประเภท "คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง"  มีรายชื่อดังนี ้

  

๑. นายปฏิวัติ วสิกชาติ     บรรณาธิการข่าว สถานีข่าว TNN ๒๔  

๒. นางสาวอศินา พรวศิน   ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. นายพีรพล อนตุรโสตถิ์   ผู้สื่อข่าว ส านักข่าวไทย  

๔. นายเสาวศักด์ิ ภูธรารักษ์   โปรดิวเซอร์ MCOT  

๕. นายภูมิพัฒน์ บุญเลี้ยง   ผู้ช่วยบรรณาธิการดูแลนักข่าวพลเมือง  

กลุ่มข่าววาระทางสังคม สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส 

 

ผลการประกวดสารคดีเชงิข่าววทิยุและโทรทัศน์ 
รางวัลสายฟา้นอ้ย ครัง้ที ่๘ ประจ าป ี๒๕๕๕ 

 

ด้านโทรทศัน์ 
รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  
รางวัลดีเด่น   ได้แก่ 
เรื่อง สสุานเต่า 

โดยทีม THE  LETTER จาก มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐  บาท 

รางวัลชมเชย   ๔ รางวัล  ได้แก่ 
เรื่อง นาฏยนารีโขน 

โดยทีม ยิ้มหวาน โปรดักชั่น จาก มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๒,๐๐๐  บาท 

 

เรื่อง เม่ืออาตมาอาพาธ 
โดยทีม พิราบคลองประปา จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๒,๐๐๐  บาท 

 

เรื่อง จดุเปลี่ยน..อัมพวา 
โดยทีม พิราบเพลงิBJ4 จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๒,๐๐๐  บาท 

 

เรื่อง ภยัที่มองข้าม 
โดยทีม เงาะป่าโปรดกัชั่น จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๒,๐๐๐  บาท 



๖ 

ด้านวิทย ุ
รางวัลสารคดีเชิงขา่ววิทยุ  
ไม่มีรางวัลดีเด่น โดยมีรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ดังนี ้

 

รางวัลชมเชย  ได้แก่ 
๑. เรื่อง โรฮงิญา คนไร้ชาติ 

โดยทีม Tribal Media จาก มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 

๒.เรื่อง "ตันตระ" ตรรกะของคนรุ่นใหม่ 
โดยทีม ชีวิตน้ีไม่มีปิดเทอม จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 

ด้านคลิปวดิีโอข่าวประกอบเสียง 
รางวัลคลิปวดิีโอข่าวประกอบเสียง   
รางวัลดีเด่น   ได้แก่ 
เรื่อง โรงเรียนในจงัหวัดพะเยากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 

โดยทีม Upright News จาก มหาวิทยาลยัพะเยา 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
รางวัลชมเชย   ๓ รางวัล  ไดแ้ก่ 
รางวัลชมเชย   อันดับ ๑ 
เรื่อง แนวทางการจัดสิ่งปลกูสร้างบนทีด่ิน สปก. หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยทีม Public News จาก มหาวิทยาลัยพะเยา 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓,๐๐๐  บาท 

 

รางวัลชมเชย   อันดับ ๒   มี ๒ รางวัล 
เรื่อง แซนโฏนตา ไหว้ปู่ย่าเมืองเขมร 

โดยทีม ไดโนเพลิงBJ4 จาก มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓,๐๐๐  บาท 

 

เรื่อง วาระสุดท้าย เรือนไม้อัมพวา 
โดยทีม พิราบเพลงิBJ4 จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓,๐๐๐  บาท 
 

 
 
 



๗ 

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน 
สารคดเีชิงข่าววิทยกุระจายเสยีงฝกึปฏิบตัิ 

 
 ปกีารศึกษา ๒๕๕๕ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย แบ่งประเภทรางวัลสายฟ้าน้อยด้าน
วิทยุกระจายเสียง ๑ ประเภท ได้แก่ ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง โดยมีผลงานส่งเข้า
ประกวดทั้งหมด ๒๔ เรื่อง จากทั้งหมด ๙ สถาบัน น้อยกว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ซึ่งมีผลงานประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงเข้าประกวด ๓๗ เรื่อง จาก ๑๔ สถาบัน 
โดยในปีนีมี้สารคดีเชิงข่าว เข้ารอบ ๕ เรื่อง  
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า แม้มีผลงานฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาทีส่มควรได้รับรางวัล แต่
รางวัลดังกล่าว ยังมีเง่ือนไขต่อท้ายเป็นหมายเหตุ เพ่ือแสดงให้ทราบว่าผลงานนั้น ๆ ยังมีข้อบกพร่อง 
หรือข้ออันควรแก้ไข และหากมีการน าผลงานที่ได้รับรางวัลไปอ้างอิง หรือใช้เป็นกรณีศึกษา ก็จะได้น า
ข้อสังเกตต่อท้ายรางวัลไปประกอบด้วย  

สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงที่เข้ารอบ  

เร่ือง มหาวิทยาลยั 
๑. โรฮิงญา คนไร้ชาติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๒. ‘ตันตระ’ ตรรกะของคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓. นมแม่ แก้แพ้นมวัว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๔. กิจของสงฆ์กับการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๕. แคนตาลูปไร้เมล็ด ภัยร้ายจากเกษตรพันธะสัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงที่ได้รับรางวัล 

 ๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจาย ‘ดีเดน่’ รางวัลสายฟ้านอ้ย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
๒. สารคดีเชิงข่าววทิยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟ้าน้อย แม้มี ๓ รางวัล แต่ก็ไดร้ับการ

พิจารณาให้ไดร้ับรางวัลเพียง ๒ เรือ่ง ไดแ้ก่  

    ๒.๑ ‘โรฮิงญา คนไร้ชาติ’ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

    ๒.๒ ‘ตันตระ’ ตรรกะของคนรุ่นใหม่’ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

‘โรฮิงญา คนไร้ชาติ’ สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’    

เพลง หมายเหตุโรฮิงญา: ในเรือแห่งความฝัน มีชาติพันธุ์ที่ทุกข์ล าเค็ญ เลือดตาแทบ
กระเด็น คือความจริงของโรฮิงญา 

ผู้บรรยาย กลุ่มชาติพันธุ์ไร้สัญชาติ ไร้สิ้นเรื่อง ต้องดิ้นรนจากบ้านเมือง ตายดาบหน้า ลอยเรือ
ไม้เคว้งคว้างกลางธารา เพ่ือคุณค่าความเป็นคนทนสู้ไป โรฮิงญา 

อับดุล กาลัม อยู่แบบนี้ ทรมานตลอดเวลา แต่ว่า พูดถึงว่าดีไหม ดีกว่าครับ แต่หากอยู่ที่พม่าตาย



๘ 

แล้ว แต่อยู่ที่นี้เอาชีวิตรอดวัน ๆ หาไปกินไปหมดไปนั้นแหละ ผมมาจากพม่าหนี
ทหาร เพราะทหารตามล่า เขาใช้แรงงานพวกเราไปขึ้นภูเขา สู้รบ กลุ่มที่ขึ้นไม่ไหว
ยิงทิ้ง ทุบตี 

ผู้บรรยาย อับดุล กาลัม แกนน าสมาคมชาวโรอิงญาแห่งประเทศไทย ได้พูดถึงชีวิตครั้งก่อน 
ตอนที่อยู่ในประเทศพม่า ด้วยน้ าเสียงที่สั่นสะเทือนอารมณ์ เพราะภาพเก่าๆที่ยังติด
ตรึงถึงความโหดร้าย ได้ย้ าเตือนสัญชาตญาณให้เขาเอาตัวรอด เพื่อเสรีภาพ 
อิสรภาพ และเพ่ือความเป็นมนุษย์ของตัวเขาเอง  

อับดุล กาลัม ตอนที่ผมมาไม่ได้คิดว่าจะมาประเทศไทย เราเข้าไปป่าช้า เอาใกล้กับบ้านเรา 
บังกลาเทศ อินเดีย จีน อาจจะเข้าไปป่าช้า และก็เดิน เดิน เดิน อาจจะสองสามเดือน 
นอนในต้นไม้ กินต้นกล้วยบ้างอะไรบ้าง กินมา แล้วก็ถึงชายแดนประเทศไทย เดิน
มาสักสองเดือนกว่า ข้ามแม่น้ า ว่ายน้ า พี่น้องโรฮิงญามีสี่ล้านคนออกมาข้างนอกสัก
สองล้านคน เพราะอะไร บ้านเกิดทุกคนก็รัก ยังไงก็อยู่ได้ แต่ก็อยู่ไม่ได้ เพราะอะไร 
ถ้าเลือกเกิดได้ก็เลือกเกิดนานแล้ว 

ผู้บรรยาย ปัจจุบันได้มีชาวโรฮิงญาจ านวนหนึ่งที่แต่งงานกับคนไทย แต่เขาเหล่านั้นก็ยังไม่ได้
รับสัญชาติไทย หนึ่งในคือ ซอมีอุลลา หรือชื่อภาษาไทยที่เรียกว่าคุณสมชาย ที่ยังคง
ใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆ ไม่ต่างกับชาวโรฮิงญาคนอื่น ได้พูดถึงช่วงที่ตัดสินใจลอย
เรือไม้ล าเก่า ผุพัง เพ่ือไปหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าบ้านเกิด 

ซอมี อุลลา ถ้าพม่าดี ยะไข่ดี เขาไม่นั่งเรือมา อันตรายไหม อันดามัน เรือที่พังๆ เรือที่รูๆ มีสั้นๆ 
มีช ารุด มันมากันเอง มันมาได้ มันมาไง เพราะว่ามันไม่กลัว ไม่กลัวเพราะอะไร ทาง
นู้นมันหนักกว่าที่นี้ เขาก็มา 

ผู้บรรยาย ขายโรตี คงเป็นอาชีพหลัก ของชาวโรฮิงญาไร้ถิ่น บนพ้ืนแผ่นดินไทย ซึ่งยะดะ ยังคง
ยึดเป็นอาชีพเพียงหนึ่งเดียวที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมานานร่วม 10 ป ี

ยะดะ แบบ เราก็อยู่แบบขายโรตีที่เจริญกรุง 36  ถ้าได้บัตรไทยก็พอแล้วไม่เอาอะไรแล้ว 
อยากเป็นคนไทย อยากมีบัตร แบบคนไทยอะไรแบบเน้ีย ไม่อยากเป็นพม่า อยากอยู่
ที่เมืองไทย ไม่กลับบ้านแล้ว กลับบ้านก็ไม่มีที่อยู่ แล้วไปท าไม 

ผู้บรรยาย อับดุล กาลัม ยังได้กล่าวทิ้งท้าย ว่า 

อับดุล กาลัม ถ้าคุณเป็นไทย ร้อยคนรอด รอด ยอมเสียสละ เพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อส่วนตัวครับ 
ถ้าสมมติว่าโรฮิงญามีพันคน เสียภาษี พูดถึงนะ ปีละคนละ ห้าพัน ก่ีล้านแล้ว 
ครอบครัวพี่น้องคนไทยยากล าบากช่วยได้ก่ีครอบครัว เราคิดด้วยว่าของเราเนี้ย 
รัฐบาลเน้ียเอาไป รัฐบาลจ่ายเขา ถ้ายากล าบากกว่าเรา เราก็จะช่วย ถ้าเรามีเราช่วย 
เอ๋ เราไม่ใช่คนไทย เราอยู่ประเทศไทยมานานแล้ว คนไทยคนหนึ่งมันมีปัญหาขนาด
นี้เราน่าจะช่วยสักอย่างหนึ่งนะ เราจะพยายามช่วย แต่ไม่มีความสามารถ เช้าหาค่ า
กิน 

ผู้บรรยาย นี่คงเป็นเพียงเสียงบางส่วนจากคนไร้สัญชาติในประเทศไทย แม้ปัจจุบัน พวกเขาจะ
ถูกยกเลิกบัตรคนต่างด้าวแล้วก็ตามคงต้องติดตามถึงการต่อสู่เรียกร้องสิทธิของชาว
โรฮิงญา ว่าผลจะออกมาในทิ้งทางใด  



๙ 

วรุตม์ หนันเรือง เกาะประเด็นข่าว 

เพลง  หมายเหตุแห่งโรฮิงญา คนไขว่คว้า หาความเป็นคน 

 

ผู้จัดท า: ทีม ‘Tribal Media’  (วรุตม์ หนันเรือง ธงไทย ระวังวงศ์ สุนิษา โตเจริญ ชิดชนก อิ่ม
ฉ่ า กันยารัตน์ เจตดิลกวรากร) 

ที่ปรึกษา: อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์  
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

๑. จุดเด่น 

        ๑) เน้ือเรื่องชวนให้น่าติดตาม  
         ๒) ผู้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยเสียงที่สะท้อนความล าบาก ช่วยให้ผู้ฟังมีอารมณ์คล้อยตาม  

๒. จุดที่ควรมีการแก้ไข 

     ๑) เสียงผู้ประกาศเกร็งเหมือนพยายามสร้างอารมณ์ ไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งไม่จ าเป็น 
     ๒) ขาดความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ควรหามาเพิ่มเพ่ือช่วยให้เรื่องสมบูรณ์ขึ้น 
      ๓) ประเด็นไม่ชัด เม่ือไม่ชัด การน าเสนอจึงกระจัดกระจาย จนไม่รู้ว่าต้องการบอกอะไร
ผู้ฟัง และยังอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน ทั้ง ๆ ที่ไทย
ไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นผลักไส แต่เป็นผู้สงเคราะห์ชนเผ่าเหล่านี้ จึงน่าจะสรุปทางออกให้ชัดเจน เพราะไม่ใช่
เรื่องที่เพ่ิงเกิดขึ้น และเคยมีการน าเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วโดยสื่อวิชาชีพ 
     ๔) การน าเพลง ‘หมายเหตุโรฮิงญา’ มาใส่ แม้เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา แต่เม่ือเป็น
สารคดีเชิงข่าว (ที่ไม่ใช่สารคดีเฉย ๆ) จึงควรกล่าวถึงที่มาของเพลง เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรฮิงญาเป็น
ปัญหามานาน จนศิลปินน าไปแต่งเป็นเพลง ไม่ใช่การน าเพลงมาประกอบรายการ สารคดีเชิงข่าว ยังมี
ความเป็นข่าว เพียงแต่ใช้ส านวนแบบสารคดีมาน าเสนอเท่าน้ัน 

‘ตันตระ’ ตรรกะของคนรุ่นใหม่ สารคดีวิทยุกระจายเสียงชมเชย   
       

 เสียงบทสวดของตันตระ 
บรรยาย นี่คือเสียงบทสวดขอพรจากองค์เทพของลัทธิตันตระ ภายในเทวาลัยย่านประดิพัทธิ์ ใจ

กลางกรุงเทพมหานคร ที่ไม่น่าเชื่อว่าผู้ที่ศรัทธาส่วนใหญ่กลับเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในยุค
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ า 

พริตตี ้ - คือพอไปถึง เขาก็ให้สวดมนต์ให้ท าตามที่เขาท า ก็ไม่ได้เจ็บตัว หรือต้องแก้ผ้า 
- ก็เคยจะไปแคสงาน แล้วก็ลองไปดู เหมือนเราไปขอพรเขาและเราก็ได้จริง ๆ 

บรรยาย พริตตี้ทั้ง ๓ คน เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของกลุ่มผู้ที่เชื่อในพิธีเสริมเสน่ห์ ในลัทธิตันตระ ณ 
วัดพระศิวะเจ้า ที่เป็นอาคารชั้นเดียวตกแต่งในบรรยากาศคล้ายรีสอร์ท มีผู้คนแวะเวียนมา
มากกว่าวันละ ๑๐๐ คน 



๑๐ 

พิธีกรรมเริ่มจากการไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย ตั้งแต่แนะน า เปล่ียนช่ือ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อ
เป็นการปรับพื้นฐานดวง โดยเพียงให้ กลับมารับชื่อและเบอร์ภายใน ๑ เดือน จากนั้นจะมี
พิธีสวดบวงสรวงเทวานพเคราะห์ เพื่อบูชาเทพประจ าตัวแต่ละคน และจูงใจให้มารับสูตรท า
น้ ามนต์ เม่ือสวดครบ ๓ ครั้ง จากนั้นจะมีพิธีกรรมขั้นต่อ ๆ ไปที่แตกต่างกัน เช่น การ
สะเดาะเคราะห์ เพ่ิมเสน่ห์ ล้างคุณไสย รวมทั้งพิธีดับทุกข์ในรัก พิธีมีถึงขั้นที่ต้องใช้จ่ายมาก
ขึ้น เช่น การซื้อเครื่องประดับและอัญมณีเสริมดวง ที่สงวนให้ส าหรับสมาชิกเท่าน้ัน ซึ่งเป็น
ในลักษณะธุรกิจเพราะมีตู้เอทีเอ็มตั้งอยู่ใกล้เทวรูป ทุกขั้นตอนเหมือนทดสอบแรงศรัทธา
จากผู้มาใหม่จนถึงขั้นสมัครเป็นสมาชิก ภายในห้องประกอบพิธีกรรม กระจกทุกบานถูกติด
ฟิล์มกรองแสงมืดทึบ ท าให้ดูเหมือนว่าทุกซอกมุมมีความลึกลับในการประกอบพิธี 

 เสียงบรรยากาศภายในเทวาลัย 
บรรยาย จริงๆแล้วตันตระเป็นลัทธิที่แตกออกมาจากพุทธศาสนา โดยน าความเชื่อจากฮินดูมาเป็น

แนวทางนับถือเทพเจ้า แต่ที่น่าสังเกตคือวัยรุ่นที่มาเทวาลัยแห่งนี้นิยมพิธี การท าเสน่ห์ เพ่ือ
เสริมความม่ันใจให้ตัวเอง และขอให้โด่งดัง 

พริตตี ้ - คือตอนแรกก็ไม่เช่ือ แต่พอไม่จริง ๆ มันก็เหลือเชื่อ หนูก็เลยเช่ือเลย 
- ตอนแรกก็อยู่ในวงการแต่งานไม่ค่อยมี แล้วแบบพี่ที่อยู่ข้าง ๆ เขางานเยอะมาก เลยไป
ถามเขาดูว่าท าไมงานเยอะแบบนี้ เขาเลยแนะน ามาว่าให้ไปที่นี่ พอไปและพอกลับมามันก็
ได้งานจริง เราก็มีเงินมีงานดีขึ้น 
- ไปมันก็รู้สึกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
- เวลาไปตันตระจะรู้สึกสบายใจมาก มีเรื่องทุกข์ใจก็จะไปหาอาจารย์ ช่วยให้คลายทุกข์ 
- พอกลับมาก็รู้สึกว่าทุกอย่างดีขึ้นจริง ๆ    

บรรยาย อาจารย์ชินวรณ์ ฟ้าดิษฐ์ อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มองว่า ค าอธิบายเรื่องนี้เพราะลัทธิตันตระตอบโจทย์ของคนยุคใหม่ได้ตรงจุดกว่า
ศาสนาหลักที่มีอยู่ 

ชินวรณ์ ในทางมานุษยวิทยา ความเช่ือหรือว่าลัทธิต่าง ๆ มันเป็นระบบความเชื่อหนึ่งทีเกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม คนไทยมีความเช่ือในเรื่องของพุทธ พราหมณ์ แล้วก็
ผี เฉพาะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกที่ตันตระจะมาเป็นลัทธิหรือความเชื่อในปัจจุบัน ตันตระ
ตอบสนองกลุ่มพริตตี้ กลุ่มโมเดลล่ิง กลุ่มดารา หรือว่าพวกวัยรุ่นที่ต้องการความรัก
ความส าเร็จในชีวิตการงาน โดยเฉพาะเรื่องความรัก ศาสนาพุธ คริสต์ อิสลาม ไม่ได้บอก
เลยว่าคุณจะสามารถขอพรหรือใส่บาตรแล้วคุณจะมีความรักที่ดี แต่ตันตระให้สิ่งนี้
ตอบสนองสิ่งนี้กับกลุ่มคนที่ไป เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลก 

บรรยาย อาจารย์ชินวรณ์ ยังเห็นว่าวิธีการของลัทธินี้เหมือนยุทธศาสตร์ขายตรง 
เสมือนการซื้อความสบายใจ 

ชินวรณ์ ถ้าจะมองว่าเป็นธุรกิจความเช่ือคุณก็อาจจะมองได้ มันก็ไม่ได้ต่างจากธรรมการที่ขายชีวิต
หลังความตาย แต่ว่าตันตระเขาให้สัญญาในปัจจุบัน คุณจ่ายเงินไปคุณซื้อความสุข คุณซื้อ
ความรัก คุณซื้อความส าเร็จในหน้าที่การงาน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้มันก็คือซื้อความสบายใจ ศาสนา
ไม่อาจจะอยู่ในรูปแบบเดิม ๆ ของมันได้อีกต่อไป มันจึงต้องมีรูปแบบของศาสนาและลัทธิ
พิธีอื่น ๆ เข้ามาเพ่ือตอบสนองคนในสังคมท าให้คนในสังคมสามารถอยู่ได้ 



๑๑ 

บรรยาย แม้เทวาลัยแห่งนี้จะยังไม่มีข่าวเสื่อมเสียเกิดขึ้น แต่ใครจะรู้ว่า ที่พึ่งทางใจอาจแปรเปล่ียน
เป็นหายนะภัยของเด็กสาวเหล่านี้ก็เป็นได้ 

 

ผู้จัดท า: ทีม ‘ชีวิตนี้ไม่มีปิดเทอม’ (จิดาภา ประสานวงศ์ ธิติยา จินดากุล ปริสุทธิ นารายณ์
ประสิทธิ์ วรัชชา ซื่อตรง จิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด) 
 ที่ปรึกษา: อาจารย์สังกมา สารวัตร 
 สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ๑. จุดเด่น 

    ๑) เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับสังคม ใกล้ตัว มีมานานในสังคมไทย แล้วหยิบมาน าเสนอ เป็น
การตีแผ่อีกหนึ่งของสังคม 

    ๒) เทคนิคการน าเสนอน่าสนใจ ชวนให้ตามไปดู และท าให้รู้จักว่า ‘ตันตระ’ คืออะไร   
    ๓) ใช้ถ้อยค าน าเสนอได้กระชับ เข้าใจง่าย  

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 

     ๑) เน้ือหา แหล่งข่าว ไม่ครอบคลุม ไม่ตอบโจทย์กับประเด็น  
     ๒) ความเห็นของนักวิชาการทีก่ล่าวถึงศาสนามีความละเอียดอ่อน จึงควรระมัดระวัง หรือ
ควรถามความเห็นนักการศาสนาหรือนักวิชาการด้านศาสนาเพิ่มเติม และนักวิชาการด้านจิตวิทยามา
สะท้อนผลของความเช่ือจะเป็นผลอย่างไร โดยเฉพาะในอนาคต เพ่ือให้รอบด้านและน่าเชื่อถือ   
     ๓) มีแต่เสียงของแหล่งข่าวที่ประสบความส าเร็จของแหล่งข่าว ท าให้เกิดค าถามว่า แล้วคน
ที่มาแล้วไม่ประสบความส าเร็จล่ะ ซึ่งก็น่าจะมีผู้ที่มาขอแล้วไม่ส าเร็จด้วย  

    ๔) แม้ประเด็นแปลกใหม่  แต่ตอนจบของเรื่องให้ความคิดเห็นในเชิงลบ ที่กลายเป็นเรื่อง
ชวนเช่ือมากเกินไป 

    ๕) ยังขาดความเข้าใจในเรื่องสารคดีเชิงข่าว เห็นได้จากการใส่เพลงในส่วนของเสียง
บรรยาย ซึ่งไม่ได้สื่อความหมายใด ๆ อันเป็นข้อเท็จจริงทางเสียง จึงกลายเป็นการน าดนตรีมาสร้าง
อารมณ์ ซึ่งผิดหลักการของความเป็นข่าว 

     ๖. แม้เวลาเกิน 5 นาท ีไป ๖ วินาที แต่ก็ถือว่าเกิน ซึ่งในความเป็นจริงเกินไม่ได้แม้วินาที 

 

 

 

 

 



๑๒ 

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง ปี ๒๕๕๕ 

 ๑. ประเด็นมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นเรื่องใกล้ตัว มีความน่าสนใจ  
 ๒. แหล่งข่าวไม่รอบด้าน ท าให้ขาดความสมดุลของความน่าเชื่อถือ ในการน าเสนอมีการใส่
ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในเนื้อหา ซึ่งท าให้เนื้อหาที่น าเสนอขัดกับความเป็นข่าว 
 ๓. นักศึกษาท าสารคดีเชิงข่าววิทยุคล้ายกับการท าโทรทัศน์ ไม่มีการบอกชื่อ ต าแหน่ง 
แหล่งข่าวให้ชัดเจน   
 ๔. บางเรื่อง ขาดความสมดุลของเน้ือหา  

๕. การปล่อยเสียงสัมภาษณ์ยาวเกินไป ท าให้ไม่สามารถเข้าใจถึงความส าคัญของเรื่องที่
ต้องการสื่อกับผู้ฟัง  ควรท าให้กระชับ อาจใช้เสียงบรรยายช่วยสรุปน่าจะดีกว่า  
 ๖. การเรียบเรียงบท ควรเลือกประเด็นเดียว ไม่ควรน าหลายเรื่องมาปนเป  ควรตีโจทย์ที่
ต้องการน าเสนอ โดยมุ่งประเด็นที่ชัดเจนมากกว่านี้ 
 ๗. ควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเนื้อหามาประกอบและเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้
น าเสนอและผู้ฟังมากกว่านี ้
 ๘. เสียงดนตรีที่น ามาประกอบ ควรใส่เฉพาะที่มีความส าคัญและเก่ียวเนื่องกับเรื่องนั้น ๆ เม่ือ
น ามาประกอบ ก็ต้องตอบให้ได้ว่าท าไม  
 ๙. การลงเสียง ควรเลือกผู้บรรยายให้เข้ากับเรื่องที่ต้องการน าเสนอ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน 
สารคดเีชิงข่าววิทยโุทรทัศน์ฝึกปฏิบตั ิ

 
ในปีนี้มีนักศึกษาส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เข้าประกวดรวมทั้งสิ้น ๓๑ เรื่อง จาก 

๑๕ สถาบัน  ซึ่งถือว่ามีจ านวนน้อยกว่าปีที่แล้วไม่มากนัก ที่มีจ านวน ๓๓ เรื่อง จาก ๑๔ สถาบัน 
โดยมีเรื่องที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จ านวน ๕ เรื่อง มีประเด็นที่แตกต่างหลากหลายและน่าสนใจ 
อย่างไรก็ตาม ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกัน 

  ดังนั้น ปีนี้ คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติให้มีรางวัลดีเด่น ๑ รางวัล และรางวัลชมเชย ๔ 
รางวัล โดยมีเงื่อนไขเป็นข้อสังเกตแนบท้าย เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงผลงานต่อไป 

สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ที่เข้ารอบ  

เร่ือง มหาวิทยาลยั 

๑. สุสานเต่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
๒. นาฏยนารีโขน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
๓. เม่ืออาตมาอาพาธ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
๔. จุดเปล่ียน..อัมพวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๕. ภัยที่มองข้าม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัล 

 สารคดีเชิงข่าววทิยโุทรทัศน์ ‘ดีเด่น’ รางวัลสายฟ้าน้อย ได้แก่ 
    ‘สุสานเต่า’ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย ์

ล าดับที ่ ภาพ เสียง / บทบรรยาย / SFX  
1 

 

Fade in 
-LS วัด > PAN LEFT 
-LS คนกราบพระ > PAN LEFT 
-MS คนปดิทองพระพุทธรปู 
-MS คนไหว้พระ > PAN RIGHT 
-LS คนปล่อยเต่า 
-MS คนปล่อยเต่า 
-LS คนปล่อยเต่า 

  เสียงบรรยาย    วัดเขตอภยั เปน็ศูนยร์วมจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน ทุกคนตา่งพากันสร้างบุญกุศล
ให้กับตัวเอง และสิ่งที่ทุกคนนิยมท าตามความเช่ือ 
คือการสะเดาะเคราะห์ปล่อยเต่า แต่ท่านรู้หรือไม่ ว่า
สิ่งที่เต่าตอ้งเจอหลังจากการปล่อย คือความทุกข์
ทรมานเพื่อรอวันตายเท่าน้ัน  



๑๔ 

 -MS คนดแูลบ่อเต่า 
-LS เต่าตาย 
-MS คนดแูลบ่อเต่า 
-CU ซากหัวเต่า 
-MS คนดแูลบ่อเต่า 
-LS จอบที่ใช้ก าลังขุดดิน 
-LS ก าลังฝังเต่าในดิน 
-LS ซากกระดองเต่า 
-CG ชื่อตอนสุสานเต่า  

สัมภาษณ์  นาย อ าพล อาจมี คนดแูลบ่อเต่า 

                  “มีมาเยอะเหมือนกัน มาทุกวัน เต่าก็
ตายเรื่อยๆ บางทีก็ไม่ชินกับสภาพน้ า ตายแล้วก็ฝัง
เกือบทุกวัน”  

2 -LS กองซากเต่า > TILT UP 
-LS ซากกระดองเต่า > PAN LEFT 
-LS ซากกระดองเต่า 
-LS กระดองเต่าทีผุ่พังหงายท้องอยู ่
-LS ประตูวดั > TILT DOWN 
-LS เต่าตาย 
-LS เต่าตาย 
-LS คนปล่อยเต่า1 > TILT DOWN 
-LS คนปล่อยเต่า2 
-LS เต่ากระดองแตก >ZOOM IN 
>MS เต่ากระดองแตก  

 เสียงบรรยาย  ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเพียงซาก
กระดองเต่า จ านวนหนึ่งเท่านั้นที่อยู่ภายในวดัแห่งนี้ 
วัดที่เป็นเขตภัยทาน แต่กลับมีเต่าจ านวนไม่น้อยที่
อาศัยอยู่ สาเหตุก็เกิดมาจากพุทธศาสนิกชน น าเต่า
มาปล่อย เพื่อท าบุญสะเดาะเคราะห์ให้อายุยืนหรอื
ต่อชะตาชีวติให้กับตัวเอง แต่ไม่ไดน้ึกถึงปัญหาที่จะ
ตายหลังจากที่ท าบุญนั้นเลย 

 
 

-MCU พระก าลังให้สัมภาษณ์ 
- CG พระอาจารย์ สุทธิสารเมธ ี
        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดับวรนิเวศฯ 

  

 

 

สัมภาษณ์ พระอาจารย ์สุทธิสารเมธ ี
            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดับวรนิเวศฯ 

           “วัดมีคลอง น้ ามันน่ิง น้ ามันเน่า เพราะนั้น
เราก็ควรมองวา่ปล่อยไปแล้วมีชีวิตอยูร่อดม้ัย ถ้า
ถามว่ามาปล่อยทีว่ัดที่มี 

น้ าเน่าอยู่ไม่ได้บุญแน่นอน  99%ถา้เอามาปล่อยคือ
ตายแน่นอน โดยเฉพาะ100%คือเต่านา ถ้าเป็นเต่า
นาตาย100% มีก่ีตัวก็ต้องตายหมด”   

3 -LS ประตูวดั > TILT DOWN 
-LS คนปล่อยเต่า3 
-LS คนขุดดนิ 
-MS คนก าลังแกหนองเต่า 
-LS คนก าลังอุ้มเต่า 
-LS เต่าก าลังถูกฝัง > TILT DOWN 
-LS ป้ายชื่อศูนย์วิจัยโรคสตัว์น้ า 

เสียงบรรยาย     เม่ือมีพุทธศาสนิกชนน าเต่ามา
ปล่อยภายในวัด เพ่ือสะเดาะเคราะห์ ท าให้
ภาระหน้าที่ในการดแูลเต่าตอ้งตกอยู่กับ 

พระภิกษสุงฆแ์ละผู้ดแูล ที่ต้องคอยดูแลเตา่และ
จัดการฝังเต่าที่ล้มตาย ท าใหท้างศูนย์วิจัยโรคสัตว์
น้ า คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์



๑๕ 

-MS เต่าโดนฉีดยา 
-LS เต่านอน 
-CU กระดองเต่าแตก 
-CU กระดูกหัวเต่า 

มหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาแก้ไข
ในสิ่งที่พุทธศาสนิกชนท าลงไป โดยไม่ได้ตั้งใจ  

 -MCU สัตวแพทย์ให้สัมภาษณ์ 
- CG สพ.ญ.เมธิรา เลิศหิรัญวงศ์  
         สตัวแพทยท์ี่ลงพื้นที่รักษาเต่า 

 

สัมภาษณ์ สพ.ญ.เมธิรา เลิศหิรัญวงศ์  
             สัตวแพทย์ที่ลงพื้นทีร่ักษาเต่า 

         “ก็อาการสว่นใหญ่ที่ไปพบเต่าที่วดัส่วนใหญ่
ก็จะอาการในลักษณะของปรสิตภายนอก อย่างเช่น 
พวกปลิงดดูเลือด แล้วก็จะมีในลักษณะของการตดิ
เช้ือใต้กระดอง อันนี้ที่พบเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะเป็น
ในกลุ่มพวก เต่านา เต่าหับ เต่าตัวเล็กๆ ในตัวใหญ่  

4 -LS พระราชบัญญัต>ิ TILT DOWN 
-LS คนยืนเลือกซื้อเต่า 
-LS กะละมังขายเต่า 
-LS เต่าในกะละมัง 
-LS คนเลือกซื้อเต่า 
-MS ด้านข้างแม่ค้าขายเต่า 
 
 
 
 

บรรยาย  ปัจจุบันน้ีมีพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตวป์่า พ.ศ. 2535 ก าหนดให้เต่าเป็นสตัว์
ป่าสงวนและคุ้มครองจ าพวกสัตว์เล้ือยคลาน จึงห้าม
ฆ่าหรือมีไว ้

ครอบครอง แตถ่ึงอย่างไรก็ยังมีคนที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
ยังแอบลักลอบน าเต่ามาขายให้พทุธศาสนิกชน
ปล่อย แม่ค้าท่านหนึ่งเล่าว่า จ าเป็นต้องขายเพราะ
ยังมีคนมาถามซ้ือเต่าอยู่เรือ่ยๆ จึงไม่แปลกเลยที่
ปัญหาเตา่ล้มเต่ายังไม่ได้รับการแก้ไข  

 - CG แม่ค้าขายเต่าที่ใช้สะเดาะเคราะห ์
-MS ด้านข้างแม่ค้าขายเต่า 
-MS คนก าลังอธิษฐาน 
-LS เต่าก าลังถูกปล่อย 
-CU ป้ายราคาขายสัตว ์
-MS ด้านข้างแม่ค้าขายเต่า 

 

สัมภาษณ์ คนขายเต่า 

                 “ขายได้วันละ 4-5 ตัว มีไม่มาก ตัวละ 
80 บ้าง 100 บ้าง  และมีมุมมองที่ว่า มันเป็นความ
เช่ือของคนโบราณว่าปล่อยเต่าแล้วอายุยืน ปล่อย
แล้วดขีึ้น แล้วมีคนมีซื้อมาหา บางคนไม่สบายแล้ว
มาปล่อยเต่า พอปล่อยไปแล้วสุขภาพเค้าก็ดีขึ้น แล้ว
ก็รอดมาได้อีก เต่าเค้ามาส่งเค้ามาหาเอง ต่างก็
ช่วยชีวิตกันไป ไม่เยอะเต่ามีไม่มาก” 

5 -LS คนยืนเลือกซื้อเต่า 
-LS THREE SHOT คนน่ังริมน้ า 
-LS เต่านอนตาย 
-CU มดขึ้นซากเตา่ 

บรรยาย 
          คนซ้ือก็เป็นส่วนส าคัญของปัญหานี ้เพราะ
หากไม่มีคนซ้ือก็จะไม่มีคนขาย ส่วนใหญ่
พุทธศาสนิกชนที่ซื้อเต่าไม่รู้ว่า หลังจากที่ปล่อยเต่า
ไปแล้ว เต่าจะล้มตาย ถา้หากรู้ก็จะไม่ท า 

 -MCU สัมภาษณ์คนซ้ือเต่า สัมภาษณ ์คุณ จันทร์เพ็ญ โสภาพัฒน ์



๑๖ 

- CG คุณ จันทร์เพ็ญ โสภาพัฒน ์   
        คนซ้ือเคยซื้อเตา่มาปล่อย 

 

                 คนซ้ือเต่า 

    “ไม่รู้ ไม่คิดว่าปล่อยเต่าแล้วเขาจะตาย และถ้าไม่
ปล่อยเต่า  ก็คงจะนั่งสมาธิหรือถวายโลงศพ อีกทั้ง
ยังบอกว่าถ้าปล่อยแล้วเต่าตาย คงไม่ปล่อยอีกแล้ว 
ถ้าปล่อยแล้วเขาตายก็ไม่อยากท าร้ายสัตว์” 

6 -LS คนไหว้พระ 
-MS TWO SHOT คนก าลังนัง่เขียน 
-LS คนก าลังวางดอกไม้ 
-MS คนปดิทองพระ 
-MCU คนไหว้พระพุทธรปู 
-LS คนปล่อยเต่า 

บรรยาย 
        ยังมีทางอื่นอีกมากมายในการสะเดาะเคราะห์
ต่อชะตาชีวติตัวเอง ไม่จ าเป็นตอ้งสะเดาะเคราะห์
ปล่อยสตัว์อย่างเดยีว การท าบุญดว้ยวธิีอื่นก็ได้ผล
บุญเหมือนกัน 

 -MCU พระก าลังให้สัมภาษณ์ 
- CG พระอาจารย์ สุทธิสารเมธ ี
        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดับวรนิเวศฯ 

 

สัมภาษณ ์พระอาจารย์ สุทธิสารเมธ ี
                 ผู้ชว่ยเจ้าอาวาสวดับวรนิเวศฯ 

      “เพราะฉะนั้นไม่จ าเป็นตอ้งปล่อยเต่าอย่างเดียว 
ปล่อยปลาอย่างเดยีว ถ้าจิตใจเราเศร้าหมอง นั่งอยู่
ในห้องนอนเราก็ได้ หรือบ้างบ้านที่มีห้องพระก็ไปนั่ง
ต่อหน้าพระพุทธรปูในหอ้งแล้วก็สงบจิต พิจารณาลม
หายใจเรา เป็นการท าบุญที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใคร
เลย และไม่ต้องลงทุนเพียงแค่มีใจรัก ต้องการที่จะ
นั่งสมาธิ นีถ่ือว่าเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงและ
พระพุทธเจ้าสรรเสริญ ก็คือการปฏิบัติบูชา” 

7 -MS คนจุดธปู 
-LS ธูปปัก 
-LS คนปล่อยเต่าในแม่น้ า 
-LS THREE SHOT คนน่ังที่ริมน้ า 
-ELS GROUP SHOT คนน่ังริมน้ า 
-CU เต่านอนตายมดก าลังขึน้ 
-CU หัวเต่า 
-LS GROUP SHOT 

 

บรรยาย 
         อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเปล่ียนแปลงความ
เช่ือของพุทธศาสนิกชนได้ การปล่อยเต่านั้นไม่ใช้สิ่ง
ที่ถูกต้องในการท าบุญสะเดาะเคราะห์ ทางออกที่จะ
สามารถชว่ยกันแก้ไขปัญหานี้ได้คือ ไม่สนับสนุน
คนขาย โดยการซื้อเต่ามาปล่อย เพราะหากไม่มีคน
ซื้อ ก็จะไม่มีคนขาย เปน็การลดอัตราการตายของ
เต่าลง วัดก็จะไม่ต้องคอยดแูลเรื่องเตา่ที่ล้มตาย 
พุทธศาสนิกชนก็ไม่ตอ้งกังวลเรื่องท าบุญแล้วจะได้
บาป ผลที่ตามมาคือความสบายใจของทั้งสองฝ่าย 

 

ผู้จัดท า: ทีม...THE  LETTER (นายวันเฉลิม  เรือนฝายกาศ,นางสาวพรรณรัตน์  ดอกจ าปา,
นายศตวรรษ  สิงหเสนี,นางสาวอารยา  แสงผะกาย) 

ที่ปรึกษา: อาจารย์พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 



๑๗ 

๑. จุดเด่น 

(๑) เนื้อหา  การสัมภาษณ์ ครอบคลุม และตอบค าถามตามประเด็นได้
ทั้งหมด สะท้อนวิธีคิด ท าให้ผู้ฟังเห็นความหลากหลายและมีมิติ  

(๒) น าเสนอข้อมูลได้ค่อนข้างครอบคลุมและอย่างรอบด้าน ทั้งข้อมูลและ
ความคิดเห็น จากพระ, คนดูแลวัด, จุฬาฯ และคนที่ได้ท าบุญปล่อยเต่า รวมทั้ง ยังมีการน าเสนอถึง
ทางออกของปัญหานี้ด้วยในตอนท้าย  

(๓) โปรดักชั่นมีคุณภาพดี  
(๔) เลือกประเด็นที่น าเสนอได้น่าสนใจ คือเป็นประเด็นที่ข้อเท็จจริงหรือ

ผลกระทบจากการท าบุญ มีความขัดแย้งกับความเช่ือที่พุทธศาสนิกชนเชื่อกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้น 
ประเด็นดังกล่าวจึงจัดได้ว่าท้าทายและสามารถสร้างความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ให้กับคนในสังคมจน
สามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงได้ เป็นประเด็นใกล้ตัว น าเรื่องเล็กๆ ที่เก่ียวข้องกับความเชื่อของ
มนุษย์ในสังคมมาน าเสนอได้ดี 

(๕) มีการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาประกอบได้อย่างชัดเจน และให้
ความรู้เก่ียวกับเรื่องน าเสนอได้ดี  

(๖) สามารถใช้ภาพสื่อถึงประเด็นหลักที่ต้องการน าเสนอได้ดี ซึ่งในที่นี้ คือ
ภาพเต่าที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตจ านวนมากจากการท าบุญปล่อยเต่า โดยภาพดังกล่าวสามารถสง่ผลใหผู้้
รับชมสะเทือนใจไปกับการท าบุญที่กลายเป็นการท าบาป และนี่เป็นหัวใจส าคัญของการท าสารคดีเชิง
ข่าวทางโทรทัศน์ 

 

๒. จุดที่ควรมีการแก้ไข 

        (๑) การลงเสียงควรหาเสียงที่มีคุณภาพมากกว่านี้ จังหวะการอ่านเร็วเกินไป  
        (๒) การสัมภาษณ์แหล่งข่าว กรณีสัมภาษณ์แม่ค้า ในเรื่องนี้อาจไม่ต้องใช้
วิธีการปิดหน้าแหล่งข่าวก็ได้ ผู้จัดท าควรมีการพูดคุยกับแหล่งข่าวให้เข้าใจชัดเจนแทนว่าการให้
สัมภาษณ์ของแหล่งข่าวจะส่งผลกระทบกับตัวแหล่งข่าว หรือไม่อย่างไร ซึ่งในกรณีนี้คณะกรรมการเห็น
ว่าไม่ส่งผลกระทบ แต่อย่างไรก็ตามหากแหล่งข่าวยังคงมีความกังวลเกรงว่าจะได้รับผลกระทบหากมี
การให้สัมภาษณ์ไป ในการให้สัมภาษณ์แบบไม่ต้องการให้เห็นหน้า/ปิดหน้า ก็จะต้องท าให้ไม่รู้จริงๆว่า
เป็นการสัมภาษณ์ใคร ซึ่งในกรณีนี้กรรมการเห็นว่าแม้มีการปิดหน้าไม่ให้เห็นแม่ค้า แต่คนที่เคยเห็น/
เคยไปวัดแห่งนั้นมาย่อมรู้ว่าแม่ค้าคนดังกล่าวเป็นใคร กรรมการเห็นว่ าหากต้องการปิดหน้าเพื่อไม่
ต้องการให้ผู้ชมรู้ว่าแหล่งข่าวคนน้ันเป็นใคร ก็จะต้องท าให้ไม่รู้จริงๆว่าแหล่งข่าวเป็นใคร ไม่ใช่ปิดหน้า
แล้ว ผู้ชมก็รู้ว่าเป็นใคร เพราะในการปิดหน้าแหล่งข่าวนั้น มี เป้าหมายที่ชัดเจนในตัวอยู่แล้วว่าไม่
ต้องการให้ใครรู้ว่าเป็นใคร ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของตัวแหล่งข่าว 
 
 
 
 
 



๑๘ 

สารคดีเชิงข่าววทิยโุทรทัศน์ ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟ้าน้อย ๔ รางวัล ไดแ้ก่  

 ๑. สารคดีเชงิข่าววทิยโุทรทัศน์ ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟ้าน้อย ได้แก่ 
    ‘นาฏยนารีโขน’ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ล าดับที ่ ภาพ เสียง / บทบรรยาย / SFX  
1 

 

Fade in ภาพและเสียง 
-CU. คนเป่าปี ่
-CU. คนตีระนาค 
-CU. หน้าคนตรีะนาค 
-CU.  หน้าหนุมาน 
-CU.  มือตตีะโพน 

   

 -MCU. ประชาชน คนที1่ 
-CU.  คนตีฆอ้ง 
-CU.  คนเป่าปี ่
-CU.  มือตีฉ่ิง 
-CU.  คนตีระนาค 
-CU.  เท้าหนุมาน 
-CU.  มือหนุมานก าลังเกา 

VOXPOP ประชาชน คนที1่  
                  “อ่อ โขนหญิงหรอค่ะ ไม่ค่อยเห็นค่ะ 
ส่วนมากจะเห็นแตโ่ขนผู้ชายเล่นค่ะ” 

 

 -MCU. ประชาชน คนที่ 2  
-CU. คนตีระนาค 
-CU. มือตีตะโพน  

VOXPOP ประชาชน คนที2่  
                 “ไม่รู้จักครับ ส่วนมากจะรู้จักโขน
ผู้ชาย” 

2 -MCU. ประชาชน คนที3่ 
-MLS.  หนุมาน 
-CU.    มือหนุมาน 
-CU.    หัวโขน  
-CU.    คนตีระนาค 
-CU.    มือตตีะโพน  
-CU.    คนตีฆ้อง 
-CU.    คนเป่าปี ่
-MS.    เท้าของโขนผู้หญิง 
-MLS.  หนุมานก าลังแสดงโขน 
-MCU. หนุมานก าลังถอดหัวโขน 

 VOXPOP ประชาชน คนที3่ 
                  “ไม่เคยได้ยินครับ” 

 

 
 

-TITLE นาฏยนารีโขน   

3 -MS.  ผู้สื่อขา่ว → TRACK ขวา 
   → MS.  ผู้สื่อข่าว 

ผู้สื่อข่าว 
        โขน ศิลปะชั้นสูงของไทย ในรปูแบบมหรสพ



๑๙ 

 หลวง ซึ่งเป็นศิลปะทีร่วมทั้งศาสตรแ์ละศิลป์เข้า
ด้วยกัน การแสดงที่ตอ้งใช้ความแข็งแรง ความ
อดทน และท่าทางที่ดอูงอาจนี้ ท าให้ใครหลายคนมัก
เข้าใจว่า โขนเป็นการแสดงเฉพาะผู้ชายเท่านั้น แต่
แท้จริงแล้วโขน มีทั้งโขนผู้ชายและโขนผู้หญิง 

 -MCU.  สัมภาษณ์ อ.สุรัตน์ จงดา 
-SUPER. อ.สุรัตน์ จงดา 

                ครผูู้ฟื้นฟูโขนผูห้ญิง 

สัมภาษณ ์อ.สุรัตน์ จงดา 
                  ครูผู้ฟื้นฟูโขนผู้หญิง 

                    “เหตุที่เรยีกว่าโขนผู้หญิงเพราะ 
ไม่ได้แสดงวิธีการตา่งกับวิธีการกับละคร คือไม่มี
เพลงร้องมีเฉพาะพากเจรจา แต่ใช้ผูห้ญิงเล่น นั้นก็
เลยเรียกว่าโขนผู้หญิง” 

4 - CU.  โขนผู้หญิงก าลังใส่หัวโขน 
- LS.  GROUB SHOT การแสดงโขน
ผู้หญิง 
- MS.  GROUB SHOT เท้าที่ก าลัง
กระทืบลงพื้นของโขนผู้หญิง 
- LS.  GROUB SHOTการแสดงโขน
ผู้หญิง ZOOM IN 
MS.  GROUB SHOTการแสดงโขน 

บรรยาย 
         โขนผู้หญิง จึงถือเป็นนาฏยกรรมที่ผูกพันกับ
ศิลปะการแสดงของไทยมา   ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสิ
นทธ์ แต่ในเวลาต่อมา   โขนผู้หญิงกลับได้รับความ
นิยมน้อยลง 

 

 -MCU. สัมภาษณ์  
          อ.จุลชาติ อรัณยะนาค 
-SUPER.  อ.จุลชาติ อรัณยะนาค 
            ครูผู้ฟื้นฟูโขนผู้หญิง 
- LS.  GROUB SHOTการแสดงโขน
ผู้หญิง 
- MS.  GROUB SHOTการแสดงโขน
ผู้หญิง 

 

สัมภาษณ ์ อ.จุลชาติ อรัณยะนาค 
                   ครูผู้ฟื้นฟูโขนผู้หญิง 
                      “ในยุคนั้นการแสดงโขนมีกฎหมาย  
มีพระราชบัญญัติเฉพาะ โขนผู้หญิงจะต้องเล่นใน
ราชส านักหรือในวังเท่านั้น นอกวังห้ามเล่น นอกวัง
เป็นการแสดงของผู้ชายล้วนๆ พอมาในยุคหลังๆ 
กา ร แ สดงส มั ย ให ม่ ก็ มี ก าร บู รณการ เ ข้ า ม า 
โดยเฉพาะในรัชกาลที่5 มีการแสดงแสดงอย่างอื่น
มากขึ้น อย่างเช่นละครดึกด าบรรพ์ก็ดี ละครพันทาง
ก็ดี ผู้ชมส่วนใหญ่ก็ไปหันหาการแสดงใหม่ๆก็เลยท า
ให้การแสดงโขนผู้หญิงหายไป” 

 - MCU.  GROUB SHOT  
โขนผู้หญิงแสดงพนมมือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
- LS.  GROUB SHOT  
โขนผู้หญิงก้มกราบมือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
- LS. GROUB SHOTการแสดงโขน 

บรรยาย 
         หลังจากปลายรัชกาลที่ 6 โขนผูห้ญิงก็ค่อยๆ
เลือนหายไปไปจากประเทศไทยนานกว่า 70 ป ี

5 -LS.  ป้ายวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา บรรยาย 



๒๐ 

-ELS.  วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา 
-LS.    การฝึกซ้อมโขนผูห้ญิง 
- MCU.  GROUB SHOT 
การแสดงโขนผูห้ญิง 
- CU.  หน้าน้องแอม 
- CU.  น้องแอมก าลังแสดงโขน 
- LS.  GROUB SHOT 
น้องแอมก าลังแสดงโขนผูห้ญิง 

        แต่ในวันนี ้ ได้มีการน าโขนผูห้ญิงกลับมาฟ้ืนฟู
อีกครั้ง จากกลุ่มครูโขนวิทยาลัยนาฏศิลป ์ ศาลายา 
เพ่ือถ่ายทอดศิลปะโขนผูห้ญิงให้กับคนรุ่นใหม่ ที่มีใจ
รักในความเป็นไทย อย่างเช่น น้องแอม ทีร่ับบทเป็น
พระราม เข้ามาเล่นโขนผูห้ญิง เพราะความแปลก  
ท้าทาย น่าสนใจและด้วยใจรักที่อยากจะเป็นครู เพ่ือ
สืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไป 
 

 -MLS.  สัมภาษณ์  
น.ส.ชนากานต์ สุรพนาวัลย์เวช 

-SUPER.  
น.ส.ชนากานต์ สุรพนาวัลย์เวช 

                รับบทเป็นพระราม 
- LS.  GROUB SHOT 
   น้องแอมก าลังแสดงโขนผู้หญิง 
- MCU.  น้องแอมก าลังแต่งตัวโขน 

สัมภาษณ ์น.ส.ชนากานต์ สรุพนาวัลย์เวช 
                   รับบทเป็นพระราม 
                       “ก็เห็นแปลกดี ท้าทาย ยังไม่เคย
มีที่ไหนเปิด หนูก็เลยลองสมัครเข้า เรียนวิชาโทโขน
ครั้งแรก ในเม่ือหนูเรียนมาทางด้านนี้แล้ว อยากต่อ
สายครู เรียนสายครูอีก 5ปี พอจบได้วุฒิครูหนูก็
ออกไปสอนนาฏศิลป์ ได้ทั้งโขน ละคร เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมไทยต่อไป” 

 - MS.  GROUB SHOT 
    น้องออมก าลังแสดงโขน 
- LS.  GROUB SHOT 
    การแสดงโขนผู้หญิง 
- CU.  น้องออมสวมหัวโขน 

บรรยาย 
        น้องออมที่รับบทเป็นทศกันฐ์ก็เป็นอีกคนหนึ่ง 
ที่ เข้ามาเล่นโขนที่ต้องการจะเรียนรู้  และเข้าใจ
ศิลปะการแสดงโขนอย่างแท้จริง 

6 -MLS.  สัมภาษณ์  
น.ส.วริศรา สรุพนาวัลย์เวช 

-SUPER.  
น.ส.วริศรา สรุพนาวัลย์เวช 

                รับบทเป็นทศกันฐ์ 
 

สัมภาษณ ์น.ส.วริศรา สรุพนาวัลย์เวช 
                  รับบทเป็นทศกันฐ์ 
                    “ก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องๆทุกคน 
ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทย หนูอยากให้ทุกคนร า
เป็น อยากให้ทุกคนเข้ า ใจค าว่ าโขนมากกว่า 
เพราะว่าเหมือนกับบางคน ยังเข้าไม่ถึงละครกับโขน 
เหมือนกับยังไปหลงกับสากลอยู่ เต้นฮิปฮอป หนูคิด
ว่า ละครกับโขนเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทย” 

 -MCU. น้องมะม่วงก าลังแต่งตัวโขน 
-MLS.  หนุมานก าลังแสดงโขน 
-LS.    GROUB SHOT 
     การแสดงโขนผู้หญิง 

บรรยาย 
       เช่นเดียวกันกับ น้องมะม่วงทีรับบทเป็นหนุ
มาน อยากให้อนุรักษ์โขนไว้ ด้วยการเชิญชวนให้ทุก
คนมาดูโขน 

 -MLS.  สัมภาษณ์  
น.ส.ธัญศภรณ์  ถาปนะกุล 

-SUPER.  
น.ส.ธัญศภรณ์  ถาปนะกุล 

สัมภาษณ ์ น.ส.ธัญศภรณ์  ถาปนะกุล 
                  รับบทเป็นหนุมาน 
                    “ก็อยากจะให้ทุกคน สนใจหันมาดู



๒๑ 

                รับบทเป็นหนุมาน 

 

โขน ไม่ว่าจะโขนผูห้ญิงหรือโขนผูช้าย เพราะโขน
เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย      ถา้เราไม่ดูแล้วใคร
จะดู ก็ขอให้ทุกคนรักษาไว้ แค่มาดูก็เหมือนกับได้
รักษาแล้วค่ะ” 

7 -MCU.  อ.สุรตัน์ จงดา 
-MCU. อ.จุลชาติ อรัณยะนาค 
-MLS.    GROUB SHOT 
     การฝึกซอ้มโขนผูห้ญิง 
-LS.    GROUB SHOT 
     การแสดงโขนผู้หญิง 

บรรยาย 
      นี้เป็นจุดเริ่มต้น ที่โขนผู้หญิงเริ่มฟื้นฟูขึ้นมา 
ตอนนี้ก็มีแต่ถึง 3กลุ่มที่พยายามจะสานต่อ แต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอที่จะท าให้โขนผู้หญิงแพร่หลายได้ 
 

 -MS. GROUP SHOT  ผู้สื่อข่าวและ
นักแสดงโขนผู้หญิง → 
ZOOM OUT  
LS . GROUP SHOT  ผู้สื่อข่าวและ
นักแสดงโขนผู้หญิง 

ผู้สื่อข่าว 
      การสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่
จะท าให้ศิลปะนี้คงอยู่ได้ เพียงแค่เราดโูขน ก็เท่ากับ
เป็นการรักษาอีกทางหนึ่ง เพราะโขนผูห้ญิงคือราก
แห่งศิลปะไทย หากไรร้ากก็ไร้เรา 

 

ผู้จัดท า: ทีม...ยิ้มหวาน โปรดักชั่น (นายวัชรากร สุวรรณ์,นายณัฐพงษ์ บุญชัย,นายภาณุวัฒน์  
มวยดี,นางสาวลักษิกา อนุกูลการกุศล,นายนิรุทย์  ปั่นเทพ) 

ที่ปรึกษา: อาจารย์พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

๑.๑. จุดเด่น 

(๑) เป็นเรื่องที่น าเสนอแนวความคิดในด้านดี  
(๒) โปรดักชั่นมีคุณภาพดี การถ่ายท าดี 
(๓) เป็นประเด็นที่ส่ง เสริมวัฒนธรรม ท าให้ตระหนักถึงคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมเก่ียวกับโขน 
(๔) มีการน าเสนอด้านโปรดักชั่น ด้านภาพและเสียง ค่อนข้างน่าสนใจ 

สร้างสรรค์ และประณีต  ภาพสามารถสื่อความหมายได้ดี  
(๕) น าเสนอประเด็นเก่ียวกับผู้หญิง โดยเฉพาะในเรื่องเป็นการส่งเสริม

บทบาทของผู้หญิงว่า ผู้หญิงสามารถท าอะไรได้หลายอย่างในสิ่งที่แตกต่างออกไปเช่น การแสดงโขน 
ซึ่งเป็นการกระตุ้น/เสนอทางเลือกให้กับเด็กหญิง/เยาวชน ได้อีกทางหนึ่ง 

 

๑.๒ จุดที่ควรมีการแก้ไข 

        (๑) การน าเสนอราบเรียบเกินไป นิ่งเกินไป ควรมีการน าเสนอ เล่าเรื่องที่
สนุกและกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจมากกว่านี้ 
        (๒) ผู้บรรยายด าเนินเรื่องยังไม่เป็นธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะการเปิดหน้าของผู้
ด าเนินเรื่องมีผลต่อความน่าสนใจของชิ้นงาน 



๒๒ 

     ๒. สารคดีเชงิข่าววทิยโุทรทัศน์ ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟ้าน้อย  
    ‘เม่ืออาตมาอาพาธ’ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ล าดับที ่ ภาพ เสียง / บทบรรยาย / SFX  
1 

 

Fade In 
-LS.พระสงฆ์อาพาธนอนอยู่บนรถเข็น+
PANขวา 
-LS.พระสงฆ์อาพาธนอนอยู่บนรถเข็น 
-LS.GROUP SHOT พระสงฆ์อาพาธนอน
อยู่บนเตยีง 
-LS.2 SHOT พระสงฆอ์าพาธนอนอยู่บน
เตียง 
-LS.2 SHOT พระสงฆอ์าพาธนอนอยู่บน
เตียง 
-CU.เครื่องวดัความดนั 
-CU.มือพระสงฆ ์
-CU.สายน้ าเกลือ 
-CG.ชื่อเรื่อง”เม่ืออาตมาอาพาธ” 
 
-MCU.พระสงฆ์ 1 
-MCU.พระสงฆ์ 2 
-MCU.พระสงฆ์ 3 
-MCU.พระสงฆ์ 4 
-MCU.พระสงฆ์ 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

VOX POP พระภกิษุสงฆ์ที่อาพาธ 
องค์ที่  1 :  โรคมะเร็งในล าไส้ใหญ่ 
องค์ที่  2 :  โรคเบาหวาน 
องค์ที่  3 :  ไขมันอุดตันเส้นเลือด 
องค์ที่  4 :  ความดันโลหติสูง 
องค์ที่  5 :  เป็นโรคหัวใจ 

 CG.5 อันดับโรคที่เกิดจากอาหาร 
   1.ความดันโลหิตสูง 
   2.เบาหวาน 
   3.ไตวาย 
   4.โรคไขมันหลอดเลือดสูง 
   5.โรคท้องเสีย 

บรรยาย :  
และนี้คือ 5 อันดับโรคที่เก่ียวกับอาหารที่พระสงฆ์
อาพาธมากทีสุ่ด โดยโรคที่พระสงฆอ์าพาธเปน็
อันดับหนึ่งคือโรคความดันโลหิตสูง 

 

2 -MCU.ผู้สื่อข่าว 
Super.พีระเดช  หงษ์สิงห ์
 
 
 
-CU.มือคนก าลังใส่บาตร 
-MS.คนก าลังใส่บาตร 

 ผู้สื่อข่าว :  
ในปัจจุบัน จากการศึกษาวิจัยสขุภาพของพระสงฆ์
พบว่า จ านวนพระสงฆท์ี่อาพาธมีจ านวนมากขึ้น 
โดยสาเหตุหลักมาจากการฉันอาหารที่
พุทธศาสนิกชนน ามาถวาย 
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-CU.มือคนก าลังใส่บาตร 
-MS.พระก าลังหยิบของออกจากบาตร 
-CU.บาตพระ 
-LS.ประตูทางเข้า +TILT UP+ LS.ป้าย
โรงพยาบาล 
 
-MCU.ดร.พินิจ  ลาภธนานนท์ ให้
สัมภาษณ์ 
Super.ดร.พินิจ  ลาภธนานนท ์
  นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-LS.GROUP SHOT พระสงฆ์นั่งสวดมนต ์
-LS.พระสงฆ์ก าลังเดิน 
-MCU.ดร.พินิจ  ลาภธนานนท์ ให้
สัมภาษณ์ 
Super.ดร.พินิจ  ลาภธนานนท ์
  นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-MLS.พระยืนรับของใส่บาตร 
-MS.คนใส่บาตร 
-LS.พระก าลังฉัน 
-MS.พระก าลังฉัน 
-CU.อาหารในบาตรพระ 
-MS.พระก าลังฉัน 
-CU.อาหารในตะกร้า 

บรรยาย : 
ซึ่งถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า โรคเหล่านี้มีสาเหตุมาจาก
อาหารที่มีรสจัดเกินไป เช่น หวานจัด มันจัด หรือ 
เค็มจัด เม่ือฉันมากๆ เป็นประจ าจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อสขุภาพ 
 
 
สัมภาษณ์ :  

โรคหลายๆ โรคเท่าที่พบและก็เป็นกันค่อนข้าง
ขยายตัวมากขึ้นในหลายๆปีที่ผ่านมา พระท่านเป็น
โรคเก่ียวกับเรื่องของ โรคกระเพาะอาหารและล าไส้  
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นปัญหาที่มาจากอาหารที่ญาตโิยมเอาไปถวาย
หรือใส่บาตร ซึ่งอาหารพวกนั้นในส่วนของญาตโิยม 
มักจะเลือกเป็นอาหารที่คิดว่าเป็นอาหารทีด่ีที่สดุ
ให้กับพระ แต่จริงๆแล้ว อาหารเหล่านั้นเป็นอาหารที่
อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของพระ เช่น พวก
อาหารมันจัด หวานจัด เค็มจัด อย่างเช่น ทองหยิบ
ฝอยทอง ทุเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไปท าให้สขุภาพท่าน
เสียมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เป็นเรือ่งพฤติกรรมการฉัน
ของท่านเอง อีกส่วนหนึ่งก็คือญาติโยมน ามาถวาย 
ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นภาวะที่เป็นร่วมกันว่า พระ
ไม่ได้เลือกฉันอาหารที่เหมาะสม และญาติโยมก็
ไม่ได้เลือกอาหารที่มีคุณค่าให้กับพระ 

 
 

-CU.อาหารในถุง 
-CU.ทุเรยีนในถาดโฟม 
-MCU.ดร.พินิจ  ลาภธนานนท์ ให้
สัมภาษณ์ 
-MCU.พระก าลังฉัน 
-LS.พระนั่งรอรับบาตร 
-CU.บาตรพระ 
-MCU.พระก าลังฉัน 
-MCU.ดร.พินิจ  ลาภธนานนท์ ให้
สัมภาษณ์ 
Super.ดร.พินิจ  ลาภธนานนท ์

 



๒๔ 

  นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

3 -LS.คนก าลังใส่บาตร 
-MS.คนก าลังใส่บาตร 
-CU.มือคนก าลังใส่บาตร 
-LS.แม่ค้าขายของ 
-LS.ของใส่บาตร 
-CU.ป้ายร้านค้า 
-MS.แม่ค้าขายของ 
-CU.อาหารในถาด+PANขวา+CU.อาหาร
ในถาด 
-CU.อาหารในตะกร้า 
-CU.อาหารในถาด 
-LS.ขนมหวาน 
-MS.แม่ค้าขายของ 
 
-MCU.คนใส่บาตรคนที่ 1 
-MCU.คนใส่บาตรคนที่ 2 
-MCU.คนใส่บาตรคนที่ 3 
-MCU.แม่ค้าคนที่ 1 
-MCU.แม่ค้าคนที่ 2 
 
-LS.คนมาท าบุญ 
-CU.มือพระตักอาหาร 
-LS.พระให้พรคนที่มาท าบุญ 

บรรยาย : 
คนที่มาท าบุญใส่บาตร ถ้าเปน็วัยรุ่นหรือคนท างาน 
ที่มีการด าเนินชีวิตแบบเร่งรีบ มักนิยมเลือกซื้อ
อาหารชุด ที่มีขายอยู่ตามทอ้งตลาดเพ่ือความ
สะดวก เมนูที่นยิมใส่ส่วนมากคือ แกงเขียวหวาน 
พะแนง มัสม่ัน ส่วนขนมจะเป็น ทองหยิบ 
ทองหยอด และฝอยทอง โดยทั้งคนใส่และคนขาย 
ไม่ได้ค านึงถึงสุขภาพของพระสงฆ ์
 
 
 
 
VOX POP คนใส่บาตร/แม่ค้า พ่อค้า 
คนที่ 1 : อาหารที่ใส่ก็จะตามร้านที่เค้ามีอย่าง เช่น  
              แกงเขยีวหวาน 
คนที่ 2 : พวกพะโล้ แกงเขยีวหวาน 
คนที่ 3 : มีแกงกะทิ 
คนที่ 4 : ก็มีพะแนง เขยีวหวาน 
คนที่ 5 : ต้มขา่ไก่ 
บรรยาย : 
และเม่ือสอบถามถึงเรื่องการค านึงถึงของสขุภาพ
ของพระสงฆ์ หลายคนก็ให้ค าตอบทีต่รงกันว่า ไม่ได้
ค านึงถึงสุขภาพของท่านเลย 

 -MCU.คนใส่บาตรคนที่ 1 
-MCU.คนใส่บาตรคนที่ 2 
-MCU.คนใส่บาตรคนที่ 3 
-MCU.แม่ค้าคนที่ 1 

-MCU.แม่ค้าคนที่ 2 

VOX POP คนใส่บาตร/แม่ค้า พ่อค้า 
คนที่ 1 : ตรงจุดนี้ไม่ได้คิดถึงเลยค่ะ 
คนที่ 2 : ไม่ได้ค านึงเลยครับ 
คนที่ 3 : ไม่ค่อยเท่าไรค่ะ 
คนที่ 4 : ไม่ค านึงเลย 
คนที่ 5 : ไม่ได้ค านึงหรอก 

4 -MS.คนมาฟังพระสวดมนต ์
-MCU.คนก าลังไหว้พระ 
-MS.คนก าลังท าบุญ 
-MS.คนก าลังใส่บาตร 
-MS.คนก าลังใส่บาตร 

บรรยาย : 
แต่ถา้หากคนที่ใส่บาตรเปน็ผู้สูงอายุ ก็จะเลือก
ท าอาหารมาเอง โดยเมนูทีท่ าจะขึ้นอยู่กับความชอบ
ส่วนตัวหรือคนที่เสียชีวติไปแล้วชอบทาน 
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-MS.พระมหาหลอด  ระตะนะญาโญ ให้
สัมภาษณ์ 
Super.พระมหาหลอด  ระตะนะญาโญ 
          พระสงฆ์วดัชลประทานรังสฤษดิ ์
 
-MCU.คนก าลังใส่บาตร 
-LS.ของหวานในถาด 
-CU.ของหวานในถาดโฟม 
 
-MS.พระมหาหลอด  ระตะนะญาโญ ให้
สัมภาษณ์ 
-CU.มือคนหยิบของใส่ถุง 
-MCU.พระก าลังให้พร 
-CU.มือคนก าลังใส่บาตร 
-CU.ของในบาตรพระ 
-MS.พระมหาหลอด  ระตะนะญาโญ ให้
สัมภาษณ์ 
-LS.พระก าลังกวาดลานวดั 
-CU.ขยะที่ลานวดั 
-MS.พระกวาดหอประชุม 
-MS.พระมหาหลอด  ระตะนะญาโญ ให้
สัมภาษณ์ 
Super.พระมหาหลอด  ระตะนะญาโญ 
          พระสงฆ์วดัชลประทานรังสฤษฏ ์

สัมภาษณ์ :  
โยมส่วนใหญ่ที่น าอาหารมาถวาย ตนเองชอบสิ่งใดก็
จะน าสิ่งนั้นมาถวาย เช่น ชอบข้าวขาหมู ก็น าข้าวขา
หมูมาถวาย 
 
บรรยาย : 
นอกจาอาหารแล้วยังมีความเช่ือเรื่องของชื่อขนมที่
เป็นมงคล ว่าถ้าหากได้ใส่บาตร จะเป็นสริิมงคลกับ
ตัวเอง และครอบครัว 
สัมภาษณ์ :  

มันเป็นความเช่ือที่ผดิๆ ทองหยิบ ทองหยอด 
ฝอยทองอะไรตา่งๆของที่เปน็มงคลที่เรามีความเช่ือ
กัน แล้วจะรวย โลกนี้ก็ไม่ต้องท างานท าการกันแล้ว 
การออกก าลังกายของพระสงฆ์ การเดินจงกลม การ
นั่งสมาธิ การกวาดวหิารลานเจดยี์ อยา่งนี้เป็นการ
ออกก าลังกาย การบิณฑบาตเป็นการออกก าลังกาย
อย่างดทีี่สดุเลย 

5 -MS.คนก าลังใส่บาตร 
-MCU.คนก าลังใส่บาตร 
-MS.แม่ค้าก าลังขายของ 
-CU.อาหารในถาด+PANซ้าย+CU.อาหาร
ในถาด 
-CU.แกงจืดวางอยู่บนถาด 
-CU.ข้าวกล้อง 
-CU.ผลไม้+PANขวา+-CU.ผลไม้ 
 
-MCU.ดร.พินิจ  ลาภธนานนท์ ให้
สัมภาษณ์ 
Super.ดร.พินิจ  ลาภธนานนท ์
  นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์

บรรยาย : 
จะเห็นได้ว่าการใส่บาตส่วนใหญ่ จะท าตามเคยชิน
และความสะดวก ดังนัน้เราควรเลือกอาหารที่มีประ
โยชครบทั้ง 5 หมู่ เช่น ข้าวกล้อง ผัดผัก แกงจืด 
น้ าพริก เน้ือปลา ผลไม้ และที่ส าคัญควรลีกเล่ียง
อาหารประเภทแกงกะทิ หรอืขนมหวานที่มนี้ าตาล
สูง เพ่ือสุขภาพของพระสงฆ ์
 
สัมภาษณ์ :  
ประเด็นเรือ่งการใส่บาตร หรือวา่การฉันอาหารของ
พระที่ให้มีคุณภาพ เช่น น้ าพริก ผักต้ม ปลาย่าง ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ดูเป็นอาหารพืน้ๆ แต่เป็นอาหารที่มีคุณค่า
สูง 
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มหาวิทยาลัย 
6 -MCU.ผู้สื่อข่าว 

Super.พีระเดช  หงส์สิงห ์
 
 
 
 
 
-MCU.คนใส่บาตรคนที่ 1 
 
-MCU.คนใส่บาตรคนที่ 2 
-MCU.คนใส่บาตรคนที่ 3 
-MCU.แม่ค้าคนที่ 1 
-MCU.แม่ค้าคนที่ 2 
 
 

ผู้สื่อข่าว :  
หลังจากที่ได้สอบถามและแนะน าให้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการใส่บาตร ของพุทธศาสนิกชน และ
พ่อค้าแม่ค้า ทางทีมงานได้กลับไปที่ตลาดท่าทราย 
เห็นได้ว่าคนที่ใส่บาตร และพ่อค้าแม่ค้า ยินดีที่จะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใส่บาต และปรับเปล่ียน
เมนูอาหารที่ท าขาย เพ่ือให้พระสงฆ์มีสขุภาพที่ดขีึ้น 
VOX POP คนใส่บาตร/แม่ค้า พ่อค้า 
คนที่ 1 : ถ้าเกิดว่ามีการรณรงค์แบบจริงจังก็จะให้
ความ 
               รว่มมือเหมอืนกันค่ะ 
คนที่ 2 : เปล่ียนแปลงครับ 
คนที่ 3 : ใช่เปล่ียนแปลงค่ะ 
คนที่ 4 : ป้าว่าน่าจะเปล่ียนนะ 
คนที่ 5 : ได ้

 LS.ท้องฟ้า+TILT DOWN+LS.วิหารวดั 
-MCU.เด็กยกมือไหว้พระ 
-MS.คนก าลังใส่บาตร 
-MCU.คนก าลังรับพรจากพระ 
-MLS.พระก าลังเดิน 
-MCU.พระพุทธรปู 
-TILT DOWN+LS.GROUP SHOT พระ
สวดมนต ์
 
Fade Out 

บรรยาย : 
การตักบาตรเป็นเรื่องทีด่ี ที่เหล่าพุทธศาสนิกชน 
ควรให้ความส าคัญและใส่ใจกับอาหารให้มากขึ้น 
เพ่ือเป็นการลดปัญหาเรื่องการอาพาธของพระสงฆ์ 
คนใส่บาตรก็มีความสุขจากการได้ท าบุญ สดุท้าย
หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน ในการดแูลสุขภาพของ
พระสงฆ์ ก็จะช่วยท านุบ ารุง  
และสืบทอดศาสนาพุทธของไทย ให้เจริญสืบไป 
 

 

ผู้จัดท า: ทีม...พิราบคลองประปา (นายนวพล  ชาวอุบล,นายพีระเดช หงส์สิงห์,นายฐิตินนท์                 
วงศ์ใหญ่,นายยศธร  เอี่ยมพรชัย,นางสาวปัญจาภรณ์  ชาวนา) 

ที่ปรึกษา: อาจารย์พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

๒.๑. จุดเด่น 

(๑) เน้ือเรื่องมีความครอบคลุม เป็นการน าเสนอความจริงที่เกิดขึ้น ค่อนข้าง
น าเสนอข้อมูลรอบด้าน ทั้งข้อมูลจากพระ,แพทย์,คนใสบ่าตร 

 



๒๗ 

(๒) สามารถเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมของผู้ที่ต้องการท าบุญให้ฉุกคิด 
ใส่ใจและดูแลสุขภาพของพระสงฆ์มากขึ้น  

(๓) เป็นประเด็นใกล้ตัว เก่ียวกับความเช่ือของสังคมไทย  
(๔) มีการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาประกอบได้อย่างชัดเจน และให้

ความรู้เก่ียวกับเรื่องน าเสนอได้ดี  
(๕) ข้อมูลดี มีนักวิชาการในการให้ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
(๖) กราฟฟิกท ามาเข้ากับการน าเสนอได้ดี ท าให้เข้าใจมากขึ้น 
(                              

๒.๒ จุดที่ควรมีการแก้ไข 

        (๑) ไม่ควรขึ้นช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนพร้อมๆ กัน ควรแยกชื่อและบุคคล
ให้ชัดเจน  

(๒) ในช่วงท้ายที่สคริปตเ์ขยีนว่า 
"หลังจากที่ได้สอบถามและแนะน าใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรมในการใส่บาตร 
ของพุทธศาสนิกชน และพ่อค้าแม่ค้า ทางทีมงานได้กลับไปที่ตลาดท่าทราย 
เห็นได้ว่าคนที่ใส่บาตร และพ่อค้าแม่ค้า ยินดีที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ใส่บาตร และปรับเปล่ียนเมนูอาหารที่ท าขาย เพ่ือให้พระสงฆ์มีสุขภาพทีด่ี
ขึ้น"....นั้น 

ข้อเท็จจริงก็คือ น่าจะเปน็การสัมภาษณ์ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นสคริปต์อาจจะไม่ต้องเขยีนว่า "ทาง
ทีมงานได้กลับไป...." อาจจะบอกว่า "หลังจากที่ได้รับรู้ข้อมูลเรื่องการใส่บาตรแล้ว คนใส่บาตร พ่อค้า
แม่ค้าที่ตลาดท่าทราย ยินดีที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม" 
 
 

     ๓. สารคดีเชงิข่าววทิยโุทรทัศน์ ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟ้าน้อย  
    ‘จุดเปลี่ยน..อัมพวา’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ล าดับที ่ ภาพ เสียง / บทบรรยาย / SFX  
 

 

ภาพบรรยากาศในชุมชนอัมพวา + CG: 
จุดเปล่ียนอัมพวา  

   

2 -ภาพชุมชนเรือนไม้อัมพวา  
-ภาพโฮมสเตย์และร้านค้าที่ทันสมัย 
-ภาพคุณลุงเล่นไวโอลิน 
-ภาพเด็กเล่นก่ีต้าร์ร้องเพลง 
-ภาพความแออัดของนักท่องเที่ยวใน
ตลาดน้ าอัมพวา 
-ภาพเรือแจวพายสวนกับเรือหางยาว 

VO. ชุมชนเรือนไม้ สองฝั่งคลองอัมพวา จังหวดั
สมุทรสงคราม ต้องเผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลง
จากกระแสท่องเทีย่วเชิงอนรุักษ์ จนมีผู้คนหล่ังไหล
เข้ามามากกว่าปีละ 5 แสนคน จากสถิตขิองเทศบาล
อ าเภอเมืองอัมพวา พทุธศักราช 2554 ระบุว่า 
ชุมชนมีเงินสะพัดกว่า 250 ล้านบาท  จึงล่อตาล่อใจ
ให้นักลงทุนต่างถิ่นเดินทางเข้ามาฉกฉวย
ผลประโยชน์จากชาวอัมพวา โดยไม่มีการก าหนด



๒๘ 

เขตอนรุักษ์ไว้ในเทศบัญญัติ เพ่ือคุ้มครองวถิีชุมชน
ดั่งเดิม 

3 CG: ณรงค์ อัมพรพงษ ์/ ผู้ประกอบ
กิจการเรือแจวรับจ้า 
 

 ปล่อยเสียง: 

"ก่อนหน้านีอ้ัมพวาจะมีร้านค้าคนอัมพวา ของขายก็
ไม่แพง หลังจากนั้นมีคนที่อื่นมาอยู่ นายไปดูด ิ
เฉพาะวันธรรมดารา้นจะปิดหมดเลย เพราะไม่ใช่คน
ที่อัมพวา คนเก่าๆโดนไล่หมด" 

 
 

ภาพวิถีชวีิตริมน้ าของชาวอัมพวา  

4 -ภาพเรือแล่นผ่านชุมชนท้องถิ่น 
-ภาพชาวบ้านอาบน้ าริมคลอง 
-ภาพเรือแจว แจวผ่านโรงแรมคอนกรีต 
 

VO. วิถีชีวิตริมน้ าของชาวอัมพวา ตกอยู่ท่ามกลาง
ความขัดแย้งที่เกิดจากการพฒันาแบบไร้ทิศทาง 
โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการชูชัยบุรีศรีอัมพวา 
ของนายชชูัย ชยัฤทธิเลิศ นักธรุกิจพันล้านที่ตอ้ง
แลกมาด้วยการสูญเสยีเรอืนแถวไม้ริมคลอง ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 

5 CG: ภุมรี สระคง / ชาวบ้านชุมชนอัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 

ปล่อยเสียง: 
"มันขาดไปเลย ธรรมดาเน่ีย มันจะตอ่กันเป็นช่วง
เลยใช่ป่ะ คือสุดห้องแถวก็เป็นเทือกเป็นสวนไป แล้ว
อยูด่ีๆมีตึกมาโผล่สูงเด่น มันไม่ใช่ " 

 ภาพนางส าเภาตากมะพร้าวเผา  
6 CG: ส าเภา ไพรพฤกษ์ / ชาวบ้านชุมชน

อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
ปล่อยเสียง: 
"พื้นๆของเรา เราก็ว่าเราดีอยู่แล้วนะ ทีนี้เขามาอยู่ 
เขาน าความเจริญมาให้มนัก็ดีอ่ะ นักทอ่งเที่ยวจะ
ได้มาพัก" 

 ภาพการก่อสร้างโครงการชูชัยบุรีศรีอัมพ
วา 

 

7 -ภาพเรือนแถวไม้ริมคลองอัมพวา 
-ภาพการก่อสร้างโรงแรม 
-ภาพซากเรือนแถวไม้ที่ถูกรื้อไปแล้ว 
-ภาพนางบุญนาและครอบครัวชว่ยกันขน
ย้ายข้าวของออกจากบ้านเรอืนไม้ 

VO. จากอิทธิพลของทนุนิยมท าให้เรอืนแถวไม้ 12 
ห้องถูกไล่รื้อ ขณะที่ นางบุญนา อารัมภ์พจน์ ผู้ไดร้ับ
ผลกระทบจากโครงการนี้ จ าต้องขนย้ายข้าวของ
ออกจากบ้านที่ตนอาศัยมาทั้งชีวิต 

8 CG:  บุญนา อารัมภพ์จน์ /ชาวอัมพวาที่
ได้รับผลกระทบจากการโครงการชูชัยบุรี
ศรีอัมพวา 

ปล่อยเสียง: 
"ไม่เห็นอยากให้มีโรงแรมนึกว่าชาวบ้านแถวนี้เขา
ตื่นเต้นกัน อุ้ย จะมีโรงแรม มีไปก็มี มีก็มีไปสิ ไม่
เห็นเก่ียวอะไรกับเรา" 

 ภาพนางบุญนายืนโบกมือลาบ้านของตน  



๒๙ 

9 -ภาพซากเรือนแถวไม้ 
-ภาพการก่อสร้างโฮมสเตย์ และบ้านเรือน
ไทยที่ทรุดโทรม 

-ภาพซากเรือนแถวไม้ 
-ภาพการก่อสร้างโฮมสเตย์ และบ้านเรือนไทยที่ทรุด
โทรม 

 ปล่อยเสยีง อารียา สิรโิสภา / อดีต
นางสาวไทย 

 

10 -ภาพกลุ่มนักอนรุักษ์ที่มาแสดงพลังหน้า
เรือนแถวไม้ 

VO. การละเลยรากเหง้าทางวฒันธรรม ท าให้เกิด
เสียงเรยีกร้องจากชุมชนและกลุ่มนักอนุรักษ์ ที่
ออกมาแสดงพลัง เพ่ือสังคมไทยจะไดต้ระหนักถึง
คุณค่าของอัมพวา 

11 CG:ภัทรพร อภิชิต / บรรณาธิการ
นิตยสารมนตร์ักแม่กลองและประชาคมคน
รักแม่กลอง 

ปล่อยเสียง: 
"การท าลายล้างแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้ว เกิด
ขึ้นมาหลายเมืองแล้ว เมืองที่มีศักยภาพท าอะไร
บางอย่าง มีต้นทุนของตัวเอง พอถูกพัฒนาเป็นการ
ท่องเที่ยวแล้วทิศทางไม่มีการควบคุมอะไรเลย ใน
ที่สุดเละทุกเมืองใช่ไหม มันมีเมืองไหนทีร่อดบ้างอ่ะ" 

12 -ภาพการซื้อขายในตลาดน้ าอัมพวา VO. คนต่างถิ่นได้รุกคืบเข้ามาท าธุรกิจในอัมพวา 
จนท าให้ชาวบ้านต้องผันตัวเองจากชาวสวนมาเป็น
ลูกจ้าง เพื่อท างานตอบสนองอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมการพัฒนา
ท้องถิ่น และปล่อยให้คนที่ไม่เข้าใจในวิถีชุมชน
ดังเดิม มาก าหนดทิศทางของคนอัมพวา 

 ภาพรา้นค้าต่างถิน่ในอัมพวา + โฮมสเตย์
แบบอนุรักษ ์

 

13 CG: ธวัช บุญพัด / สมาชิกสภาจังหวดั
สมุทรสงคราม 

ปล่อยเสียง: 
"เราจะต้องมีการพัฒนา ถ้ามันไม่พัฒนา ซึ่งจะให้
หมู่บ้านของเขาจมปักอยู่อย่างนี้เหรอ " 

14 
 

-ภาพวิถีอัมพวา 
-ภาพรอยยิ้มของชาวอัมพวา 

VO. อั มพวา เคยเป็นต้นแบบของการ จัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ที่ชุมชนมีส่วนร่วม 
และได้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะชื่อเสียง
ของตลาดน้ า ที่ท าให้ชาวบ้านมีรายได้และสภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

15 CG:เกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ / 
วัฒนธรรมจังหวดัสมุทรสงคราม 

ปล่อยเสียง: 
"คนที่จะเขามาท าการพัฒนาต้องเข้าใจความรู้สึก 
เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม ถ้าสิ่ง
เหล่านี้ทุกคนเข้าใจผมเชื่อว่าปัญหาในเรื่องความ
ขัดแย้งก็น่าที่จะมีข้อยุติ" 

 ภาพโครงการชูชัยบุรีติดป้ายปรับปรุงเรือนไม้  



๓๐ 

16 -ภาพธรีภาพ โลหติกุล 
-ภาพโรงแรมและเรอืนไม้ 
 

VO. มุมมองของนักวิชาการ และนายธีรภาพ โลหิต
กุล ช่างภาพและนักเขียนสารคดีชื่อดัง สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกันว่า เหตุการณ์ครั้งนี้จะย้อนกลับไป
สร้างความเข้มแข็งให้กับคนอัมพวา พร้อมย้ าให้
ชุมชนใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ภาพพระพายเรือบิณฑบาต  
17 - ภาพชาวอัมพวา 

-ภาพวถิีของคนอัมพวา 
VO. ชุ ม ช น อั ม พ ว า ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล อ นุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
และรางวัลอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม จากองค์การ
ยูเนสโก น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวอัมพวา 
แต่วันน้ีรางวัลอันทรงคุณค่ากลับถูกย่ ายี 
ด้วยสิ่งแปลกปลอมทางวัฒนธรรม อาจน าไปสู่การ
ล่มสลายของวิถีชุมชน 

 

ผู้จัดท า: ทีม...พิราบเพลิงBJ4 (นายปองธรรม ชื่นสมบัติ,นางสาวศุภัทรา นั้วตู้แก้ว,นางสาวณัฐ
ชนก พิมชะนก,นางสาวรุจิรดา สดสุ่น,นางสาวสมิตา บุญแจ่ม) 

ที่ปรึกษา: อาจารย์ปณต สุสุวรรณ 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

๓.๑. จุดเด่น 

(๑) เลือกประเด็นที่น าเสนอที่ก าลัง อยู่ในความสนใจของสังคมและกระทบกับ
สังคมวงกว้างในเรื่องของการพฒันาทีส่่งผลกระทบของชุมชน 

(๒) ถ่ายท าดี ภาพสวย แต่ควรศึกษารายละเอียดภาพในการออกอากาศให้
ได้มาตรฐานด้วย  

(๓) โปรดักชั่นมีคุณภาพดี  
 

๓.๒ จุดที่ควรมีการแก้ไข 

(๑) ในงานชิ้นนี้ มีการสัมภาษณ์แหล่งข่าวมากเกินไป จนท าให้ไม่มีความ
ชัดเจนว่าแหล่งข่าวบางคนมีความเก่ียวข้อง หรือเป็นตัวแทนทางด้านไหนในเรื่องนี้ ควรขยายเรื่องของ
ชาวอัมพวา ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาให้มากกว่านี้ เพ่ือให้เห็นชีวิตของพวกเขา ให้ลึกซึ้ง แทน
การสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่ไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรง 
        (๒) ให้ข้อมูลที่เก่ียวกับประเด็นที่ต้องการน าเสนอน้อยเกินไป อย่างเรื่อง
ความเป็นมาของอัมพวา เพราะคนดูอาจจะไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้ 

(๓) ตอนจบไม่ควรจบในรปูแบบนั้น นา่จะไปอยู่ในช่วงกลางเรื่องมากกว่า   
(๔) ประเด็นในเรื่องมากเกินไป ถ้าท าประเด็นที่ไดป้ระเด็นเดยีวและหาข้อมูล

ให้ลึก เรื่องจะมีความโดดเด่นขึ้นกว่านี้  
(๕) เพลงที่ใชป้ระกอบตอนเริ่มเรื่องควรเปดิด้วยเพลงทีต่รงกับเรื่องมากกว่านี้   



๓๑ 

     ๔. สารคดีเชิงขา่ววิทยุโทรทศัน์ ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟ้าน้อย  
    ‘ภัยที่มองข้าม’ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ล าดับที ่ ภาพ เสียง / บทบรรยาย / SFX  
 

 

ปล่อยVOX. POP : ผู้บริโภค     

1 -ผู้บรโิภค-สินค้าต่างๆ การรับประทานพืชผักในชีวิตประจ าวันของ ผู้บริโภค 
แทบไม่มีทางเลือกที่จะหลีกเล่ียงจาก สารพิษตกค้าง 
สาเหตุหลักเกิดจากเกษตรกรใช้สาร ก าจัดศัตรูพืช
เพ่ือเพิ่มผลผลิต  

2 สัมภาษณ์ 
-พรภักดิ์  ศรีวรรนา เกษตรกรขายแตงโม  
-นายอนุวัฒน์ หนองสา เกษตรกรไร่
ข้าวโพด 

 -ประเด็นการใช้สารเคมี 
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-เกษตรกรก าลังผสมยาฆ่าแมลง 
-ภาพเกษตรกรก าลังฉีดยาฆ่าแมลง  
-กราฟฟิกรายชื่อสารเคมีร้ายแรง4ชนิด  

-ทุ่งนา อ้อย กล้วย แตงโม สวนมัน
ส าปะหลัง 

ข้อมูลจากส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยน าเข้า สารเคมี
เฉล่ีย 134 ล้านกิโลกรัมต่อปี เพ่ือบรรจุขาย 
ภายในประเทศ หรอืผสมสารอื่น ๆ แล้วจึงบรรจุขาย 
ที่ส าคัญคือ ในจ านวนนี้มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ร้ายแรง 4 ชนิด ที่หลายประเทศประกาศห้ามใชแ้ล้ว 
รวมอยู่ด้วย ได้แก่ คาร์โบฟรูาน เมโทมิล ไดโครโต 
ฟอส และอีพีเอน็ ทั้ง 4 ประเภท เป็นสารเคมีก าจัด
แมลงที่ใช่ใน พืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย 
กล้วย แตงโม พริก คะน้า ถั่วฟักยาว 

4 สัมภาษณ  ์ผศ.ดร.พีระยศ  แข็งขัน 
นักวิชาการภาคเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-ประเด็นสารเคมี 4 ชนิดร้ายแรง 
 -สารเคมีเหล่านี้พบในพืชผัก /การเกษตรอะไรบ้าง 
 -ผลของสารเคมีน 

5 -แฟ้มภาพข่าวการประชุมสภา  

-กราฟฟิกภาพพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย มาตรา6 -แฟ้มภาพการยื่นฟ้องที่
ศาลปกครองของกลุ่ม ผู้บริโภค 

พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย ฉบับที่ 3 ซึ่ง บังคับใช้
เม่ือปี พ.ศ. 2551 เป็นกลไกทางกฎหมายใน การ
ก ากับดูแลวัตถอุันตราย โดยให้มภีาคประชาชน เข้า
ไปมีส่วนร่วมมากขึ้น ดังที่มาตรา 6 ได้ก าหนดให้มี
การแต่งตั้ง กรรมการผูท้รงคุณวฒุิดแูล หากแต่ใน
การปฏิบัติมีการแต่งตั้งผูป้ระกอบการสารเคมีเข้า
เป็นคณะกรรมการ น าไปสู่การยื่นฟ้องตอ่ศาล
ปกครอง ในช่วงเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2554 หากแต่
ยังไม่มีค า ตัดสนิ ใด ๆ ตอ่เรือ่งนี้ 



๓๒ 

6 คลิปข่าว       -เสียงจากแฟ้มภาพการฟ้องตอ่ศาลปกครองของ 
เครือข่ายผู้บริโภค กับกรมวิชาการเกษตร  

7 สัมภาษณ์      
ผศ.ดร.พรีะยศ  แข็งขัน นักวิชาการภาค
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

-ประเด็นพระราชบัญญัติวตัถอุันตราย  
 

8 -ทุ่งนา -ไร่ข้าวโพด -ไร่ออ้ย  
 

กลไกการก ากับดูแลเรื่องสารเคมีก าจัด ศัตรูพืชใน
ประเทศไทย ที่หน่วยงานรัฐด าเนินการ นั้น แตกต่าง
จากบทเรียนในหลายประเทศ ที่จะให้หน่วยงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเข้ามาดแูลกฎหมาย ควบคุมเพ่ือจัดการ
ด้านผลกระทบทั้งต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และห่วง
โซ่อาหาร แต่ไม่ใช่หนว่ยงาน ด้านการเกษตรซึ่งเป็น
ผู้ใช้สารเคมีและมีส่วนได้ส่วนเสยี สะทอ้นถึง การไม่
กระจายอ านาจเพ่ือ จัดการปัญหา  

9 สัมภาษณ์      
ผศ.ดร.พรีะยศ  แข็งขัน นักวิชาการภาค
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

: -นักวิชาการ เก่ียวกับข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

10 -แฟ้มภาพข่าวประชุมของเครือข่าย
ผู้บริโภคและ นักวิชาการ 

ขณะที่เครือข่ายองค์กรผู้บรโิภคได้เคล่ือนไหว 
เรียกรอ้งเพ่ือปกป้องผลกระทบต่อสขุภาพและ ส่ง
แวดล้อมของเกษตรกรและผู้บริโภค แสดงการมี 
ส่วนร่วมเพ่ือจัดการปัญหาการใช้สารเคมีก าจัด 
ศัตรูพืช 

11 สัมภาษณ์  นางสาวมาลี  สุปันตี เครอืข่าย
ผู้บริโภค จังหวดัมหาสารคาม 

:-ประเด็น การเคล่ือนไหวของผู้บรโิภค 

12 -เกษตรกรก าลังฉีดยาฆา่แมลง 
 -แฟ้มภาพข่าวประชุมของเครือข่าย
ผู้บริโภคและ นักวิชาการ  
-แฟ้มภาพการยื่นฟ้องที่ศาลปกครองของ
กลุ่ม ผู้บริโภค 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีก าจัด 
ศัตรูพืชส าหรับประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและประชาชนควรมีส่วนร่วมในการ 
ก าหนดนโยบาย แนวทาง รวมถึงมาตรการทาง 
กฎหมาย อย่างมุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะเป็นทีต่ั้ง 

 

ผู้จัดท า: ทีม...เงาะป่าโปรดักชั่น (นายภานุพงศ์ งามดี,นายกฤษติพัชญ์กร เวียงสงค์,นายพชร
พล เพ่ิมทองค า) 

ที่ปรึกษา: อาจารย์อังคณา พรมรักษา 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 



๓๓ 

๔.๑. จุดเด่น 
(๑) ให้ข้อมูลทั้งเรื่องการน าเข้าสารเคมี กฎหมายที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบ

จากฝ่ายต่างๆ เป็นการเพ่ิมความรู้ให้กับผู้ชม  
(๒) โปรดักชั่นมีคุณภาพดี  
(๓) เลือกประเด็นน าเสนอได้น่าสนใจ เป็นประโยชน์สังคม  เป็นการน า

ประเด็นใกล้ตัว แต่เก่ียวข้องกับคนทุกคนในสังคมมาน าเสนอ ขอชื่นชมในความกล้าที่น าเสนอประเด็นน้ี 
(๔) มีการใช้เสียงธรรมชาติ เช่น การพ่นสารเคมี ท าให้เรื่องมีความน่าสนใจ

มากขึ้น  
(๕) สามารถใช้ภาพสื่อถึงประเด็นหลักที่ต้องการน าเสนอได้ดีมาก คือ ภาพ

สารเคมีที่ถูกผสมก่อนฉีดใส่แปลงผัก ซึ่งภาพดังกล่าวสามารถสื่อถึงอันตรายที่สร้างความตระหนักใหกั้บ
สังคมได ้

๔.๒ จุดที่ควรมีการแก้ไข 

        (๑) ในการสัมภาษณ์แหล่งข่าว ซึ่งเป็นนักวิชาการ จะเห็นว่าใน เรื่องมีการ
ปล่อยเสียงนักวิชาการ ดร.พีระยศ แข็งขัน มากเกินไป หากมีความจ าเป็นต้องใช้เสียงของนักวิชาการ/
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ข้อมูล ความคิด ความเห็น ควรมีการสัมภาษณ์/ปล่อยเสียง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
ท่านอื่นเข้ามาเพ่ิม   
        (๒) งานชิ้นนี้มีภาพที่ยืมมาจากที่อื่น มากพอสมควร ซึ่งกรรมการเห็นว่า 
ภาพที่ยืมมาจากแหล่งอื่นนั้น ไม่ใช่เรื่องล าบากหากผู้ผลิตจะไปถ่ายท าภาพเหล่านั้นมาเอง เช่น ภาพ
การประชุมเครือข่ายผู้บริโภค นักวิชาการต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว ในการน าเสนอยังมีภาพซ้ ามากเกินไป  
จึงท าให้แม้ในช่วงแรกจะมีความแรงของเรื่องดี แต่ความแรงของเรื่องเริ่มลดลง แผ่วลง ในตอนท้ายของ
เรื่อง 

   (๓) ไม่ควรน าเพลงมาคลอระหว่างเสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าว 
 

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๕ 

 ๑. ประเด็นมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นเรื่องใกล้ตัว มีความน่าสนใจ  
 ๒. นักศึกษามีความคิดที่รอบด้านขึ้น มีคุณภาพขึ้น 
 ๓. มุมมองในการน าเสนอสามารถน าไปพัฒนาฝีมือ ต่อยอดได้   
 ๔. ผลงานโดยรวมของผู้ส่งเข้าประกวด ส่วนใหญ่นักศึกษาจะให้ความสนใจกับประเด็นด้าน
วัฒนธรรม ความเช่ือทางพุทธ มีประเด็นเชิงสังคม เช่นวัยรุ่น คนพิการ หรือ เรื่องเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน เทคโนโลยี บ้างเล็กน้อย ผลงานมีคุณภาพดีขึ้นมากจากปีที่แล้ว เนื้อหา ประเด็น โปรดักชั่นมี
ความหลากหลาย  

๕. ผลงานหลายเรื่องมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์ข่าว แล้วน าไปต่อยอดเป็นสารคดีเชิงข่าว ที่
นักศึกษาเลือกหยิบมาน าเสนอ และบางเรื่องมีการเปิดประเด็นเองและมีความน่าสนใจ ถือว่ามีความคิด
สร้างสรรค์ 



๓๔ 

 ๖. ในการน าเสนอ บางผลงาน มีประเด็นในการน าเสนอมากเกินไป จนท าให้เรื่องที่ต้องการ
น าเสนอขาดความลึกของข้อมูล  
 ๗. แม้ในปีนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความหลากหลายมากขึ้น แต่ความสนใจในประเด็นส่วน
ใหญ่ยังมีความแคบ กระจุกตัวเกินไป สิ่งที่กรรมการอยากเห็นคือ มีการน าเสนอผลงานซ่ึงเป็นประเด็นที่
มีผลกระทบในเชิงโครงสร้าง ทั้งในมิติของสังคม,การเมือง ,เศรษฐกิจ,สิ่งแวดล้อม โดยน าเสนอจาก
มุมมองที่ใกล้ตัวของนักศึกษาเองก็ได้ เช่น โครงการรถยนต์คันแรก,การจราจรในกรุงเทพฯ ฯลฯ  

  
 ๘. เสียงดนตรีที่น ามาประกอบ ควรใส่เฉพาะที่มีความส าคัญและเก่ียวเน่ืองกับเรื่องนั้นๆ 
 ๙. ต้องพิจารณาการใช้กราฟฟิก ว่าควรน ามาใส่ในเรื่องหรือไม่ เพราะถ้าไม่เหมาะสมจะท าให้
เรื่องดูหนักเกินไปและไม่น่าสนใจ  

๑๐. มีการน าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิง ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นย าขึ้น   
๑๑. ในเรื่องของการใช้ภาษา ไม่ควรน าภาษาทางวิชาการมาใช้ในการน าเสนอสารคดีเชิงข่าว 

ซึ่งผู้จัดท าควรพยายามใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมมากที่สุด 
ในเรื่องของการเขียนบท ควรเขียนให้มีความโดดเด่น กระชับ คมคาย สื่อสารได้อย่างตรง

ประเด็นให้มากที่สุด 
๑๒. ไม่ควรยึดรูปแบบเดิมๆ จากสถานีหลัก อยากให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการ

น าเสนอให้มากขึ้น ให้มีการใช้ศักยภาพของการเล่าเรื่อง อันเป็นหัวใจหลักของการน าเสนอสารคดีเชิง
ข่าวโทรทัศน์ ไม่อยากให้นักศึกษาสร้างผลงานโดยพยายามลอกเลียนแบบการน าเสนอจากสิ่งที่เห็นจาก
ข่าวทางหน้าจอโทรทัศน์ สิ่งที่คาดหวังจากผลงานนักศึกษาคือ ความสด ใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ของคนรุ่นใหม่ โดยในเรื่องของเน้ือหาขอให้ยึดเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน 
คลิปวิดโีอข่าวประกอบเสยีงฝึกปฏบิัต ิ

 
ในปีนี้ทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้เพิ่มรางวัลประเภทคลิปวิดีโอข่าว

ประกอบเสียง ๑ รางวัล ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง จาก ๔ สถาบัน  โดยมี
เรื่องที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จ านวน ๔ เรื่อง มีประเด็นที่แตกต่างหลากหลายและน่าสนใจ อย่างไร
ก็ตาม ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกัน 

  ดังนั้น ปีนี้ คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติให้มีรางวัลดีเด่น ๑ รางวัล รางวัลชมเชย 
อันดับ ๑ จ านวน ๑ รางวัล และรางวัลชมเชย อันดับ ๒ จ านวน ๒ รางวัลโดยมีเงื่อนไขเป็น
ข้อสังเกตแนบท้าย เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลงานต่อไป 

คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียงที่เข้ารอบ  

เร่ือง มหาวิทยาลยั 

๑. โรงเรียนในจังหวัดพะเยากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาเซียน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. แนวทางการจัดสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน สปก. หน้ามหาวิทยาลัย
พะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. แซนโฏนตา ไหว้ปู่ย่าเมืองเขมร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๔. วาระสุดท้าย เรือนไม้อัมพวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียงที่ได้รับรางวัล 

 คลิปวิดโีอข่าวประกอบเสียง  ‘ดีเด่น’ รางวัลสายฟ้าน้อย ได้แก่ 
‘โรงเรียนในจังหวดัพะเยากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน’  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

ล าดับที ่ ภาพ เสียง / บทบรรยาย / SFX  
1 

 

ปล่อยภาพในบรรยากาศห้องเรยีน ที่ได้
ยินภาษาอังกฤษCut 

   

2 ภาพในบรรยากาศหอ้งเรยีน 
 
 
 

VO: ห้องเรียนคณิตศาสตรข์องชั้นเรยีนมัธยมศึกษา
ปีที่ 4โรงเรียน พะเยาพิทยาคม ในวันนี้อาจดแูปลกหู
ส าหรับโรงเรียนอื่นๆ เพราะที่นี่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ที่อาจดูยากและท าให้การเรียนน่าเบ่ือ



๓๖ 

 
Cut  

ไปบ้างแต่นักเรียนที่นี่ก็ยังต้องพยายามเรยีนตอ่ไป
เพราะพวกเขาเช่ือนี่คือการเตรยีมตัวใหพ้ร้อมเม่ือ
ต้องก้าวสู่ประชาคมอาเซยีนในอีกไม่ก่ีปขี้างหน้า 

3 สัมภาษณ์ นักเรยีน ชนกนันท์  เสน
วรรณะ 
 
 
Cut  

 

 SOT: การที่เราเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ แล้วมาบูรณา
การกับภาษาอังกฤษ บ้างครั้งในการเรียนก็จะน่าเบ่ือ
ไปบ้างแต่เม่ือเราคิดไปวา่ เม่ือเราต้องเดินเข้าสู่
อาเซียนมันก็ตอ้งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน ถึง
บ้างครั้งจะน่าเบ่ือไปบ้างก็ต้องคิดถึงอนาคตของเรา
มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเรยีนได้ง่ายขึ้น 

4 
 

ภาพในบรรยากาศหอ้งเรยีนอาจเป็นภาพ
ในมุมมองของนักเรยีนที่ก าลังเรียนหนังสือ 
นักเรียนอา่นหนังสือ 
 
Cut  

 

VO: ขณะเดียวกันทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ยังมีข้อจ ากัดท าให้การเรยีนการสอนไม่
สามารถจะใช้ภาษาอังกฤษได้อยา่งเต็มรปูแบบ 
ดังนั้นทุกวันน้ีครูผู้สอน จึงต้องใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
และค่อยแทรกการอธิบายเปน็ภาษาอังกฤษ
ผสมผสาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทั้งเน้ือหาสาระของวิชา
โดยไม่เบ่ือหรือทอ้กับการเรยีน 

5 สัมภาษณ์  
ครูสุธิวฒัน์  วงศ์ใหญ่ 
 
 
 
Cut 

SOT: ต้องค่อยๆปรับเปล่ียนการเรียนการสอนมีการ
อธิบายเป็นภาษาอังกฤษบ้างแทรกไทยไปบ้าง
เพราะว่าเราไม่อยากใหภ้าษาเป็นอุปสรรคกับการ
เรียนรู้เครือ่งมือเก่ียวกับการสือ่สารเราอยากให้
เครื่องมือการสื่อสารเปน็ที่สากลเราเลยเพ่ิม
ภาษาอังกฤษไปที่ละน้อยๆและเพ่ิมทีละมากๆ 

6 ภาพการเรียนการสอนที่มีการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการเรยีน ภาพ
นักเรียนก าลังเดินเข้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cut  

VO:  วิชาคณิตศาสตร์ เป็นเพียง 1 ใน 4วิชาหลักที่
ได้รับการระบุให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ภายใตโ้ครงการ การใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน หรือ Mini English 
Program  หรือ MEP  ที่ก าหนดใหว้ิชาวิทยาศาสตร์  
คอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ต้อง
สอนเป็นภาษาอังกฤษ   โดยการคัดเลือกโรงเรียน
น าร่องที่เป็นโรงเรียนที่มีความพรอ้มเข้าสู่
มาตรฐานสากล World Class Standard School  
ซึ่งขณะนี้ที่จังหวัดพะเยา มีโรงเรยีนทีอ่ยูภ่ายใต้
มาตรฐานน้ีและใช้หลักสูตร MEP คือโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
ศรีณครินทร์  โรงเรียนเชยีงค าวิทยาคม และ
โรงเรียนอนุบาลพะเยา   



๓๗ 

7 ภาพโรงเรียนประชาบ ารุง และมีมุมมอง
โดยรอบของโรงเรียน 
 
 
 
Cut  

VO:โรงเรยีนประชาบ ารุง โรงเรยีนเอกชนระดับ
มัธยมศึกษา ในจังหวัดพะเยา เปน็โรงเรยีนที่ไม่อยู่
ในโครงการMEP ในจังหวัดพะเยา แต่ก็มีความ
ตื่นตัวและมีการปรับวธิีการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาษาอังกฤษมากขึ้น  แม้ว่าจะประสบปัญหาที่
นักเรียนส่วนใหญ่ยังอ่อนภาษาอังกฤษ 

8 สัมภาษณ์  
ครูพรทิพย์  อนิต๊ะรักษา 
Cut  

SOT: ตอนนี้ทางโรงเรียนของเราและทุกกลุ่มสาระ
อาจจะมีกิจกรรมเก่ียวกับอาเซียน อย่างเช่นท า
รายงานหรอืท ารูปแบบเก่ียวกับอาเซียน 

9 ภาพนักเรยีนน่ังอ่านหนังสือ นักเรียนเรยีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cut 

VO: ปัญหาการอ่อนภาษาอังกฤษของนักเรียน คง
ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทีโ่รงเรยีนในจังหวัดพะเยา
เท่าน้ัน เพราะหากดูค่าเฉล่ียการสอบภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ที่ ศูนยป์ระสานงานการจัดการ
มัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา เม่ือปี พ.ศ. 
2554 แล้วพบว่า เด็กไทยมีเกณฑท์ี่ต่ ากว่ามาตรฐาน
ที่ก าหนดคืออยูท่ี2่0 %ขณะที่มาตรฐานอยูท่ี5่0%
โดยประเทศที่มีคะแนนสูงสุดคือประเทศ สิงคโปร์
ดังนั้นแนวทางทีโ่รงเรียนในจังหวดัพะเยาใช้เพื่อเป็น
การเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการเปน็หนึ่งใน
ประชาคมอาเซียนก็คือท าอย่างไรให้นักเรยีน
สามารถใชภ้าษาอังกฤษไดท้ั้งในการเรยีนและการใช้
ชีวิตประจ าวันอย่างไม่เขินอาย    

10 สัมภาษณ์ จิรภาส  ใจจริง นักเรียนช้ันม.5 
จ.พะเยา 
Cut  

SOT: ก็อยากจะเตรียมตัวเหมอืนกันครับ ก็รู้สึกอาย
เหมือนกันที่ตอ้งไปคุยกับชาวต่างชาติที่เขาคุยกันได้
หลายภาษา 

11 บรรยากาศในห้องเรยีน 
 
 
 
 
Cut 

VO: อย่างไรก็ตามการเตรียมพร้อมนักเรียนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้นั้น ครผูู้สอนก็ต้องมีการ
ปรับตวัและเตรียมพร้อมไม่ตา่งจากผู้เรียน เพราะ
ต้องเป็นผู้ถ่ายทอดหลักสูตรตามนโยบายของ
สถาบันการศึกษา และปรับวธิีการเรียนการสอนของ
ตนเอง และภาษาก็คือเง่ือนไขแรกที่ครูผู้สอนจะตอ้ง
ปรับตวัเช่นกัน   

12 สัมภาษณ์  
สุธิวัตธ์ วงค์ใหญ่ ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
 
 

SOT: คือครูจะต้องจัดเตรียมเอกสาร จัดเตรยีม
ความรู้ของตัวเอง เตรยีมความพร้อมของตัวเองวา่ 

จะสอนแบบไหน จะสอนเน้ือหาแบบไหนแล้วจะ



๓๘ 

 
 
 
Cut  

แทรกภาษาอังกฤษครั้งละเท่าไรนักเรียนถึงจะได้ 
ไม่ใช่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษไปตลอดทั้งคาบ เป็นไป
ไม่ได้ เพราะนกัเรยีนก็รับไม่ได ้ ซึ่งส่วนน้ีทาง
โรงเรียนก็สนับสนุนโดยการ พาครูที่สอน
ภาษาอังกฤษไป Test cross  ภาษาอังกฤษที่
สิงคโปร์มา ซึ่งก็มีการเตรยีมความพรอ้มครูบ้างส่วน 

13 ภาพเก่ียวกับอาเซยีน 
 
 
 
 
 
 
 
Cut 

VO:เป็นที่น่าสังเกตว่า การปรับตัวและการเตรยีม
ความพร้อมของสถาบันการศึกษายังคงเน้น ไปที่  
การใช้ภาษาอังกฤษเปน็หลัก ที่อาจมองว่าเป็น
ภาษาสากล  แต่ภาษาเพ่ือนบ้านอย่าง จีน ลาว พม่า 
หรือกัมพูชา ยังไม่ได้มีการให้ความส าคัญหรือบรรจุ
ไว้ในหลักสูตร ทั้งๆ ที่จังหวดัพะเยา ซึ่งเป็นจังหวดัที่
มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านั้น และ
เริ่มมีแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นเข้ามาอาศัยอยู่ใน
พื้นที่มากขึ้นก็ตาม    กลุ่ม  Upright News สาขา
สารสนเทศเพ่ือการสือ่สาร มหาวทิยาลัยพะเยา
รายงาน 

 

ผู้จัดท า: ทีม... Upright News (นางสาววณิชชา สัตยาพันธ์,นายณัฐวุฒิ ชุ่มวงศ์,นางสาว
กฤติยา จ าปานคร,นายสุพศิน เหล่าศิริไพศาลวัฒนา) 

ที่ปรึกษา: ดร.ภัทรา บุรารักษ์ 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑. จุดเด่น 

(๑) ประเด็นมีความน่าสนใจ เป็นประเด็นใหม่ มีมิติของเรื่อง  ภาพให้ความ
หลากหลาย เป็นประเด็นใกล้ ในพ้ืนที่ มีความรอบด้าน มีมิติของเรื่อง มีความสมดุล  

(๒) ประเด็นน าเสนอเข้ากับกระแส แม้จะเป็นเรื่องระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน แต่ก็สามารถหยิบยกมาเป็นประเด็นท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ  

(๓) ภาพกับเน้ือสอดคล้องกัน เพียงแต่ตอนจบของรายงานทิ้งประเด็นลอยๆ
เหมือนหาจุดลงของเรื่องไม่ได้ 

(๔) การน าเสนอมีความหลากหลายในมุมมองต่าง  

๒. จุดที่ควรมีการแก้ไข 

        (๑) มีความเยิ่นเย้อของบท น่าจะท าให้กระชับมากกว่านี้       
  
 
 
 



๓๙ 

คลิปวิดโีอข่าวประกอบเสียง ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟ้านอ้ย ๓ รางวัล ไดแ้ก่  

 ๑. สารคดีเชงิข่าววทิยโุทรทัศน์ ‘ชมเชย’ อับดับ ๑ รางวัลสายฟ้าน้อย ไดแ้ก่ 
‘แนวทางการจัดสิ่งปลกูสร้างบนทีด่ิน สปก. หน้ามหาวิทยาลยัพะเยา’  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

ล าดับที ่ ภาพ เสียง / บทบรรยาย / SFX  
1 

 

ภาพ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ที่
เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ พร้อมน าเสนอ 
กราฟฟิก ยอดการประมาณประชากรในปี 
2558 

  VO : อัตราการเจริญเติบโตของจ านวนประชากร
ในเขตพื้นที่ชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา นับวันยิ่ง
สูงขึ้น เม่ือเทยีบดูสถิติจ านวนประชากรเม่ือ 5 ปีก่อน
มีประชากรเพ่ิมขึ้นกว่า 5,000 คน และจะเพ่ิมสูงขึ้น
อีกในปี 2558 ปัจจุบันพบว่าสวนทางกับขนาดพื้นที่
ชุมชนบริเวณมหาวทิยาลัยพะเยา ที่มหีอพักถูกตอ้ง
บนที่ดิน ที่มีเอกสารสทิธิ์เพียงรอ้ยละ 20 ส่วนอีก
ร้อยละ 80 เป็นเขตที่ดนิ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นทีด่ินส าหรับ
ประชาชนใช้ เพือ่การเกษตรกรรม ท าประโยชน์
อย่างอื่นไม่ได ้

2 หอพักหน้ามหาวิทยาลัย หอพักที่ก าลัง
ปลูกสร้าง 

VO : ปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการหอพัก รุกล้ า
ก่อสร้างบนทีด่ิน ส.ป.ก. ส่งผลกระทบในการจัด
ระเบียบชุมชน ที่กฎหมายการผังเมือง ไม่สามารถ
เข้าไปจัดการได ้

3 ภาพหอพัก VO :จากการสอบถามชาวบ้าน พบว่า ชาวบ้านได้
ขายทีด่ิน ส.ป.ก. ให้กับนายทุน เพราะต้องปรับตวัให้
เข้ากับพื้นที่เศรษฐกิจ หน้ามหาวิทยาลัย 

4 นางประภา ตันโบเจียง เจ้าของกิจการ
ร้านค้า 

 SOT “เน้ือพื้นที่ตรงนี้เป็น ส.ป.ก.ทุกคนย่อมรู้ดี 
นายทุนมาซ้ือก็รูด้ี ชาวบ้านน้ีพอความเจริญเข้า
มาแล้ว นายทุนก็พึงที่อยากจะได้เน้ือที่ ชาวบ้านที่
ท าเกษตรก็จะไม่ได้อะไรตอ่ปี ผลต่อปีที่ผลลัพธ์มา 
บางทีไม่ถึง 1 หมื่นบาทตอ่ไร่ และอีกอย่างท าอะไรก็
แล้วแต่ในพ้ืนที่ ท าเกษตรก็ไม่ได้อะไรเลย” 

 
 

 VO :  จากข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใน
เขตเทศบาลต าบลแม่กา ตั้งแต่ปี 2552-2554 พบว่า 
มีรายการหอพักก่อสร้างบนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
มี 81 หอพัก ซึ่งมากกว่า หอพักบนที่ดิน ที่มีเอกสาร
สิทธิ์ คาดว่า อนาคตการปลูกสร้างหอพักจะมีเพ่ิมขึ้น
มาก เพื่อรองรับจ านวนประชากรและนิสิต ที่จะมา
พร้อมกับ การเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยและศูนย์



๔๐ 

การแพทย์   ตามการคาดประมาณประชากร ใน
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  

5 CG นายสาธิต เงินเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวดัพะเยา 

VO : ปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อนสิิตที่พัก
อาศัยในหอพักบนทีด่ิน ส.ป.ก. ด้านสาธารณูปโภค 
โดยตรง 

6 ปิยชัย ชยนานนท์ 

ปฎิรปูทีด่ินจังหวดัพะเยา 

SOT : “ไฟฟ้านี้ไม่ให้เดินเข้ามาให้พื้นที่ ส.ป.ก. ถ้า
จะเดินเข้าไปต้องมาขออนุญาต ส.ป.ก. ก่อน หรือถ้า
หากว่าเดินไฟเข้าไปเพ่ือหอพัก จะยังไม่ให้ เพราะ
ผิดวตัถปุระสงค์” 

7 ภาพหอพัก  
ภาพการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัด
พะเยา 
 

VO : ปัญหารุกล้ าใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. บริเวณ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการพิจารณา
แก้ไข ในที่ประชุม “ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา 
สปก. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ตรวจ
ราชการ กระทรวงเกษตร และท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา”  เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ศาลา
กลางจังหวัดพะเยา  
ได้ข้อสรุปให้ 3 หน่วยงาน คือ เทศบาลต าบลแม่กา 
ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา และกรมโยธาธิ
การและผังเมือง ด าเนินการจัดพื้นที่ ส.ป.ก ให้เป็น
พื้นที่เช่าเพื่อกิจการหอพักได้ ซึ่งจะเริ่มด าเนินงาน 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป  

8 ดร.อดิศร เรือลม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

SOT : “ซึ่งเราวิเคราะห์เบ้ืองต้น 3 แปลงหลัง ซึ่งเป็น
แปลงที่อยู่ด้านหลังของพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
ทั้งหมด 3 แปลงหลัก บนถนนของทางหลวงชนบท 
เข้าสู่อ่างเก็บน้ าแม่ต  า ก็คือบริเวณนี้ทั้งหมด ก็อาจมี
การจัดสรรแล้วก็วางระบบการจัดสรรที่ดีให้ใหม่ 
พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

9 หอพักหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา VO : บทสรุปแผนพัฒนาใหม่ จากสภาพพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่สังคมเมือง ยังตอ้งผ่าน
กระบวนการประชาคมก่อน แล้วน าไปสูข่ั้นประกาศ
บังคับใช้ต่อไป 

 

ผู้จัดท า: ทีม... Public News (นางสาวเกล็ดแก้ว  จอมค า,นางสาวรวิษฎา ธรรมวงค์,นางสาว
กานต์สินี   ไชยวงศ์,นางสาวสุรีย์   คุ้มพงษ์,นางสาวอัญชิมา  น่วมเจริญ) 

ที่ปรึกษา: ดร.ภัทรา บุรารักษ์ 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยพะเยา 
 



๔๑ 

๑.๑. จุดเด่น 

(๑) ประเด็นน้ีรายงานได้เกือบครบถ้วน มีมิติของเรื่อง มีความสมดุล  
(๒) เรื่องนี้น่าเสียดายประเด็น นานๆทีจะมีระดับนักศึกษากล้าน าเสนอปม

ปัญหาที่เข้าไปเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ และเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นใกล้
ตัวอย่างมาก แต่น่าเสียดายดูจะเป็นเพียงแต่ผ่านๆไป ทั้งที่สามารถลงลึกในประเด็นต่างๆที่ตั้งเป็น
ประเด็นน าเสนอในรายงาน เช่นตั้งโจทย์ว่าไม่สามารถขอน้ าขอไฟฟ้าได้แล้วหอพักที่สร้างอยู่ได้อย่างไร 
เจ้าหอพักทที่ถูกกล่าวหาก็ไม่มีสัมภาษณ์ เป็นต้น 

(๓) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข่าวค่อนข้างรอบด้าน 
 

๑.๒ จุดที่ควรมีการแก้ไข 

        (๑) การน าเสนอเหมือนน าเรื่องมาเล่า  
        (๒) ทีมงานให้น้ าหนักกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากไปหน่อย น่าจะได้มุมมอง
ของนักศึกษาที่เช่าหอพักด้วย เพราะประเด็นน้ีไม่ใช่เรื่องของผู้ประกอบการกับหน่วยงานรัฐเท่านั้น ตัว
ผู้พักอาศัยเองโดยเฉพาะนักศึกษาน่าจะมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมกับที่อยู่อาศัยของตนด้วย เพราะผู้ที่จะ
ได้รับผลกระทบในอนาคต จะมีผู้พักอาศัยรวมอยู่ด้วยอย่างเล่ียงไม่ได้ 

(๓) ข้อมูลสิถิติที่รองรับน้อยเกินไป น่าจะหาข้อมูลให้มากกว่านี้  
 
 

     ๒. สารคดีเชงิข่าววทิยโุทรทัศน์ ‘ชมเชย’ อันดับ ๒ จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่  
   เร่ืองที่ ๑ ‘แซนโฏนตา ไหว้ปู่ย่าเมืองเขมร’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ล าดับที ่ ภาพ เสียง / บทบรรยาย / SFX  
1 

 

- ภาพพธิีเซ่นไหว้บริเวณหน้าลานตากะจะ 
  

  VO. อ าเภอขขุันธ ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีเซ่นไหว้
บรรพบุรษุในประเพณีแซนโฏนตา สะท้อนวถิี
ครอบครัวใหญ่ของชนเผ่าเขมรพื้นเมือง 

2 -ภาพขบวนแห่เครือ่งเซ่นไหว ้ VO. ชาวเขมรพื้นเมือง ร่วมกันท าบุญแซนโฎนตา
ตามความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อ
แสดงออกถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อ
บรรพบุรุษเมืองขุขันธ์ ด้วยขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว ้
พร้อมด้วยการแสดงที่สื่อถึงวิถีของชาวเขมร
โบราณ  

3 - ภาพบรรยากาศภายในงาน 
 

 VO. มีชื่อว่า“ งานเทศกาลร าลึกพระยาไกรภักด ี
ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเล่ืองกล้วย
แสนหว ี”  โดยจะสักการะ พระยาไกรภักดีหรือตากะ
จะ เจ้าเมืองขุขันธร์่วมกัน ก่อนแยกย้ายไปไหว้บรรพ
บุรุษตามแต่ละตระกูล 



๔๒ 

4 
 

ภาพนางบัวไข ชมเมือง ขณะไปท าบุญที่
วัด 

 

VO. โดยนางบัวไข ชมเมือง เผยว่าวิธทีี่ท าให้
ประเพณีนีย้ังคงสืบทอดต่อไป คือลูกหลานต้องรู้สึก
รัก เคารพบรรพบุรุษ และเข้าร่วมพธิีทุกครั้งเพ่ือ
เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆของการประกอบพิธ ี

5 CG : นางบัวไข ชมเมือง 
ชาวบ้านหมู่บ้านห้วยเหนอื 
 

ปล่อยเสียง: 
" ก็อยากจะให้ลูกหลาน คือลูกหลานของเราตอ้งดูว่า 
ต้องท าถึงเทศกาลนี้ เขาเรยีกว่า เดือน 10 เขมรก็
เขตเบ็ญ เราไม่รู้หรอกว่าโฎนตายายของเราหน้าตา
เป็นอย่างไร เพราะว่าเสยีชีวิตไปนาน ต้องมาให้
เห็ด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจนะคะ" 

6 -ภาพการประกอบพิธีเซ่นไหว้ในบ้าน VO.หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาลูกหลานจะกลับไป
ประกอบพธิีเซ่นไหว้บรรพบุรุษร่วมที่บ้าน ซ่ึงนายสุ
เทพ ขันธ์ทอง ข้าราชการบ านาญ ชาวบ้านหมู่บ้าน
ห้วยเหนือ เผยว่า ประเพณีแซนโฎนตาท าให้คนใน
ครอบครัวมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้น เพราะ
ในแต่ละขั้นตอนของประเพณีนี้ คนในครอบครัวต้อง
ปฏิบัติร่วมกันจึงจะประสบผลส าเร็จ โดยที่ลูกหลาน
จะกลับมาท าพิธี 

7 CG : นายสุเทพ ขันธท์อง ขา้ราชการ
บ านาญ ชาวบ้านหมู่บ้านห้วยเหนอื 
 

ปล่อยเสียง: 
"แต่ต่อมาสังคมเปล่ียนไป ท าให้ความผูกพันธ์
ระหว่างครอบครัวคลายลง วธิีหนึ่งที่ท าให้ดึงสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้น คือใช้วิธแีซนโฎนตา” 

8 -ภาพลูกหลานกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้
บรรพบุรษุ 
 

VO. การเซ่นไหว้ของประเพณีแซนโฎนตา ลูกหลาน
จะต้องเตรียมอาหารคาวหวาน รวมถึงหมากพลู 
ดอกไม้ธปูเทยีน โดยที่เครือ่งเซ่นจะต้องบรรจุใน
ภาชนะที่สะอาดหรือใส่ในใบตอง โดยที่ลูกหลานจะ
ขอพรให้ตนม่ังมีศรสีุขตลอดทั้งป ี

 

ผู้จัดท า: ทีม...ไดโนเพลิงBJ4 (นางสาวกัญญามาศ นันพนัก,นางสาวปิยพร สายชนะ,นางสาวสิ
รัชชา ธนเฉลิมแสน,นายพชร ภู่ระหงษ์,นางสาวชลิตา รุ่งรัตน์ธวัชชัย) 

ที่ปรึกษา: อาจารย์ปณต สุสุวรรณ 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

๒.๑. จุดเด่น 

(๑) เป็นประเด็นใกล้ตัว เก่ียวกับความเช่ือ  
(๒) ประเด็นมีความน่าสนใจ เป็นเรื่องเก่ียวกับท้องถิ่น เน้นเรื่องวัฒนธรรม   



๔๓ 

(๓) งานช้ินน้ีมองผิวเผินเหมือนการรายงานปรากฏการณ์ทั่วไป แต่คุณค่าอยู่
ที่ความพยายามของทีมงานที่ต้องการจะน าเสนอประเด็นความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว ที่แม้จะ
เป็นหน่วยย่อยในสังคม แต่สามารถอธิบายภาพใหญ่ของสังคมได้  

 

๒.๒ จุดที่ควรมีการแก้ไข 

(๑) ภาพกับเน้ือหาไม่สอดคล้องกัน เหมือนกับคนเขียนบทไม่ได้ดูภาพ ท าให้
เรื่องวนเวียนที่บทมากว่า เสียดายภาพ และเน้ือเรื่องน่าจะมีจุดโฟกัสไปที่จุดเด่นของประเพณีนี้ 

(๒) ประเด็นเชิงประเพณี - วัฒนธรรมเพียงเรื่องเดียว แต่น่าจะท าได้ละเอียด
มากกว่านี้  

(๓) ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับวัฒนธรรมมากกว่านี้  
 
 

   เร่ืองที่ ๒ ‘วาระสดุทา้ย เรือนไม้อัมพวา’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ล าดับที ่ ภาพ เสียง / บทบรรยาย / SFX  
1 

 

- ภาพศิลปินและนักอนรุักษร์่วมวางดอก
กุหลาบไว้อาลัย 

  เสยีงเรยีกรอ้งจากกลุ่มนักอนุรักษ ์

2 -ภาพศิลปินและนักอนุรักษ์ที่ร่วมตัวกัน
แสดงพลังหน้าเรือนไม้ 
-ภาพเรือนแถวไม้ริมคลอง    อัมพวา 
-ภาพโรงแรม 

VO. กลุ่มนักอนุรักษ์และศิลปินกว่า 30 คน ร่วมวาง
ดอกกุหลาบไว้อาลัยให้กับเรือนแถวไม้ริมคลองอัมพ
วา 6 ห้องสุดท้าย ก่อนถูกนายทุนสั่งรื้อทิ้ง เพ่ือสร้าง
โรงแรมระดับ 5 ดาว 

3 - ภาพสถานที่จัดงาน 
-ภาพศิลปินและนักอนุรักษ์ร่วมติดป้าย
แสดงพลัง 
- ภาพโรงแรม 
 

 VO. ประชาคมคนรักแม่กลองจัดงาน "อัมพวาหาย" 
บริ เวณวัดพญาญาติ หรือวัดปากง่าม จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ปกป้อง
ชุมชน พร้อมเรียกร้องให้นายชูชัย ชัยฤทธิเลิศ 
เจ้าของโครงการ  “ชูชัยบุรีศรีอัมพวา" เห็นถึง
ความส าคัญของเรือนแถวไม้ ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี 
ก่อนที่จะถูกรื้อทิ้ง เพื่อขยายโรงแรมที่มีมูลค่ากว่า 
500 ล้านบาท 

4 
 

-ภาพสนุียย์ืนอยูห่น้าบ้าน 
-ภาพสนุียแ์ละครอบครัวยืนโบกมือลา
เรือนแถวไม้ 

VO.ด้านนางสุนีย์  ณรงค์ฤทธิ์  อายุ  47 ปีและ
ครอบครัว หนึ่งในผู้เช่าห้องแถวไม้ ได้ร่วมยืนไว้
อาลัยให้กับบ้านที่ครอบครัวเคยอาศัยมากว่า 50 ปี 

5 CG: สุนีย์ ณรงค์ฤทธิ์ / ผู้เช่าห้องแถว
เลขที่ 507/5 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

ปล่อยเสียง: 
"มันเกิดขึ้นทุกๆที่ ทุกๆจังหวดั จนเกือบจะทั่ว
ประเทศแล้ว เม่ือความเจริญเข้ามามันก็เป็นแบบนี้" 



๔๔ 

6 -ภาพศิลปินและนักอนรุักษ์นั่งวาดรูปเรือน
แถวไม้ 
-ภาพลานเสวนา 

-ภาพนักอนุรักษ์ผลัดเปล่ียนกันแสดง
ความคิดเห็น 

VO. นอกจากนี้กลุ่มนักอนุรักษ์และศิลปินผู้มีชือ่เสียง
ได้ร่วมวาดภาพประวตัิศาสตร์เรือนแถวไม้ริมคลอง
อัมพวาเป็นครั้งสดุท้าย พรอ้มเปดิวงเสวนาแสดง
ความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพือ่ให้คนไทย
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนวัฒนธรรมที่
ก าลังจะถูกกลืนหายไปกับทุนนยิม 

7 CG:นักอนุรักษ์อิสระ ปล่อยเสียง: 
"ถ้าใครจะมาท าอะไรที่นี่เราไม่ห้าม เราไม่ใช่พวกหัว
รุนแรง เรามีแต่ความรักทั้งนั้น" 

8 - ภาพภัทรพร อภิชิต VO.ขณะที่แกนน าประชาคมคนรักแม่กลอง ได้เผย
ถึง เหตุผลที่จัดงานน้ี เพ่ือให้คนในสังคมได้รับรู้ถึง
ปัญหาและช่วยกันปกป้องชุมชนทอ้งถิ่นของประเทศ 

9 CG:ภัทรพร อภิชิต /บรรณาธิการนติยสาร
มนต์รักแม่กลองและประชาคมคนรักแม่
กลอง 

ปล่อยเสยีง: 
"เราคิดว่าอัมพวาเปน็ของคนมากมายมีคนมากมาย
มาที่นี่ รัก  อัมพวา มีความสขุที่มาที่นี่ มาเยอืนที่นี่ 
แต่ว่าเขาอาจจะไม่ไดรู้้ข่าวก็เลยเพียงแค่อยากจะ
บอกข่าวว่ามีบางส่วนของอัมพวาที่ท าใหห้ายไป 
แล้วกลบด้วยสิ่งอืน่น่ะ แล้วคนมากมายที่รูส้ึกกับตรง
นี้เขาก็มากันแสดงพลังออกมา" 

10 - ภาพนางภุมรี สระคง และบ้าน VO. นางภุมรี สระคง ชาวบ้านชุมชนอัมพวา กล่าว
ว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการสรา้งตึกสูงที่ขดักับ
วัฒนธรรมดั่งเดิม 

11 CG:ภุมรี สระคง / ชาวบ้านชุมชนอัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 

ปล่อยเสียง: 
"มันไม่กลมกลืนกันอ่ะ อย่างบ้านเราเป็นบ้าน
ไทยๆๆๆ แล้วอยู่ดีๆ มีตึกมาโผล่ ถ้าเป็นตึกเตี้ยๆมัน
ก็โอนะ ถ้าเป็นตึกแถวนี้มันไม่เตี้ย มันเป็นตึกสูง" 

12 -ภาพนายธีรภาพ โลหิตกุล 
-ภาพโรงแรมและเรอืนไม้    อัมพวา 

VO. ขณะที่นายธีรภาพ โลหิตกุล ช่างภาพและ
นักเขียนสารคดชีื่อดัง ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องนี้ว่า ปัญหาอยู่ที่การสร้างโรงแรม ซึ่งมี
รูปลักษณ์ขดัแย้งกับวัฒนธรรมชุมชน ตนจึงขอให้ทุก
คนน ากรณีของอัมพวาไปเป็นอทุาหรณ์ เพ่ือไม่ให้
เกิดการสูญเสยีเอกลักษณ์และวิถชีุมชนอีก 

 

ผู้จัดท า: ทีม...พิราบเพลิงBJ4 (นายปองธรรม ชื่นสมบัติ,นางสาวศุภัทรา นั้วตู้แก้ว,นางสาวณัฐ
ชนก พิมชะนก,นางสาวพัชราภรณ์ บ ารุงพืช.นางสาวธนิตา เทียนเงิน) 

ที่ปรึกษา: อาจารย์ปณต สุสุวรรณ 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



๔๕ 

๓.๑. จุดเด่น 

(๑) ประเด็นดี เป็นการน าเสนอเรื่องเก่ียวกับวัฒนธรรม  
(๒) งานช้ินน้ีเห็นถึงพลังของชุมชน และคนในสังคมที่รู้สึกหนาวร้อนกับสิ่งที่

พวกเขาต้องสูญเสีย เห็นถึงพลังจากภายนอกที่ร่วมกันปกป้องเรือนไม้เก่าอัมพวา ประเด็นน้ีไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อคนในพ้ืนที่เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความรู้สึกหวงแหนของคนในสังคมอีกด้วย และที่ส าคัญการ
ออกมาปกป้องครั้งนี้ไม่ได้ใช้ความรุนแรง แต่เคล่ือนด้วยพลังของมวลชนที่บริสุทธิ์ 

(๓) ชื่นชมทีมงานที่เลือกน าเสนอประเด็นการมีส่วนร่วมของคนที่รักและ
ผูกพันธ์กับอัมพวา แทนที่จะเสนอประเด็นความขัดแย้งของคนในพ้ืนที่กับกลุ่มทุน  

 

๓.๒ จุดที่ควรมีการแก้ไข 

(๑) น าเสนอไม่มีเชิงลึกเข้าที่ควร ไม่มีประเด็นหลักในการน าเสนอ แตะผ่านๆ 
ทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ เป็นจุดหนึ่งที่น่าหยิบเป็นเรื่องตัวอย่างให้กับการท่อง 

(๒) ควรให้ข้อมูลที่เก่ียวกับประเด็นที่ต้องการน าเสนอน้อยเกินไป อย่างเรื่อง
ความเป็นมาของอัมพวา  

(๓) การอ่านออกเสยีง เหมือนเอาเสียงแหล่งข่าวมาตอ่กัน ควรมีการเช่ือมใน
แต่ละเสียงสัมภาษณ์ด้วย ควรสัมภาษณ์ผู้ประกอบธรุกิจเพ่ิมเติม  

(๔) เทีย่วเชิงอนรุักษแ์ห่งอื่นๆ / ไม่สัมภาษณ์เจ้าของโรงแรม / เน้นไปที่กลุ่ม
อนุรักษ์มากเกินไป / เปดิเรื่องสับสน  

 

ภาพรวมของผลงานคลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง ปี ๒๕๕๕ 

 ๑. ความคิดที่หลากหลาย  มีความกล้าที่จะหยิบประเด็นที่เป็นสาธารณะส่งเข้าประกวด 
 ๒. การเก็บรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญมาน าเสนอเพิ่มเติมกว่าที่เห็นด้วยสายตา เช่น 
รายละเอียดเชิงลึกซึ่งเป็นที่มาของปมปัญหา หรือ ความขัดแย้ง หรือ การน าเสนอประเด็นวันเดียว คือ
ลงพื้นที่ เก็บภาพ แล้วมาเขียน เหมือนเป็นประโยคบอกเล่ามากกว่าความเป็นข่าวที่รอบด้าน  ส่งผลให้
น าหนักของเน้ือหาด้อยลง 
 ๓. บางเรื่องเหมือนเป็นรายการพูดคุยมากกว่า  จึงยังไม่เข้าหลักเกณฑ์พิจารณา และ คุณภาพ
เสียงไม่ด ี
 ๔. ควรศึกษาข้อมูลทั้งทางด้านวิชาการ ที่จะให้ความรู้และอ้างอิงได้ให้มากที่สุด ก่อนที่จะเก็บ
ภาพและเขียนบท เพ่ือช่วยให้เข้าใจในการน าเสนอให้มากขึ้น  

๕. ควรให้ภาพกับบทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจว่าต้องการสื่ออะไร  
 ๖. เรื่องยังไม่สมบูรณ์มากนัก ควรให้แหล่งข่าวมีความสมดุลกันและรอบด้านมากกว่านี้  
 ๗. นักศึกษากล้าที่จะน าเสนอเรื่องที่ใหญ่ และมีผลกระทบกับสังคม 
  


