
 

 

 
 
 

การประกวดขา่วประกอบเสยีงและสารคดวีทิยุยอดเยีย่ม 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจาํปี ๒๕๕๒ 

สมาคมนกัขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย 
 
สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย รว่มกบัมลูนิธแิสงชยั สนุทรวฒัน์ ดาํเนินการจดัประกวด

ขา่วประกอบเสยีงและสารคดวีทิยุกระจายเสยีงยอดเยีย่มประจําปี ๒๕๕๒ เพื่อประกาศเกยีรตคิุณและ
มอบรางวลัแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด โดยมหีลกัเกณฑ์การส่งผลงานเขา้ประกวด ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

วตัถุประสงค ์ 
 

๑. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ผ้ลติรายการขา่วและสารคดขีองสถานีวทิยุกระจายเสยีงต่าง ๆ 
พฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นการทาํงาน เน้นการผลติรายการขา่วและสารคดวีทิยุทีม่คีุณภาพ มคีุณค่า
ต่อผูฟ้งั และมศีกัยภาพนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในสงัคม  

๒. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้ผลิตรายการข่าวและสารคดีวิทยุมจีิตสํานึกที่ดีต่อสงัคมและ
จรยิธรรมแหง่วชิาชพีสือ่มวลชน  

๓. เพือ่เป็นขวญักาํลงัใจแกผู่ท้าํงานดา้นรายการขา่วและสารคดวีทิยุกระจายเสยีง  
 

ประเภทรางวลั   
 

รางวลัขา่วและสารคดวีทิยมุ ี๒ ประเภท ไดแ้ก ่
 

๑. ข่าวประกอบเสียง 
    ๑.๑ ยอดเยีย่ม ๑ รางวลั เงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
    ๑.๒ ชมเชย ๑ รางวลั เงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
 

๒. สารคดีวิทย ุ
    ๒.๑ ยอดเยีย่ม ๑ รางวลั เงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
     ๒.๒ ชมเชย ๑ รางวลั เงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
 

 



๒/๑๕ 
 

 

เงือ่นไขการประกวด  
 

 ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้  

 ๑. การออกอากาศ ตอ้งเป็นงานทีไ่ดเ้คยออกอากาศจรงิในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วนั
เวลาทีอ่อกอากาศอยา่งชดัเจน  
 ๒. กระบวนการผลติ ตอ้งเป็นการผลติขึน้เองโดยมไิดล้อกเลยีนแบบหรอืทาํสาํเนาส่วนหนึ่ง
สว่นใดจากผลงานของผูอ้ืน่ โดยผูผ้ลติและเจา้ของลขิสทิธิจ์ะตอ้งเป็นคนไทย  
 ๓.  ระยะเวลาการเผยแพร่ ตอ้งเป็นงานทีเ่ผยแพร่ทางสถานีวทิยุ ระหว่าง ๑ มกราคม – ๓๑ 
ธนัวาคม ๒๕๕๒ 
 ๔. จํานวนผลงานทีส่่งประกวด สถานีสามารถส่งผลงานเขา้ประกวดไดโ้ดยไม่จํากดัจํานวน  
 ๕. การรบัรองการออกอากาศ ผลงานทีส่่งประกวดต้องมใีบรบัรองการออกอากาศจากนาย
สถานีวทิยทุีไ่ดเ้ผยแพรง่านดงักล่าว  
 

รายละเอยีดการสง่ผลงานเขา้ประกวด  
 

๑. ส่งผลงานในนามสถานีเท่านัน้ โดยทาํจดหมายนําส่งขา่วทีเ่ขา้ประกวด ว่ามกีีเ่รื่องและส่ง
เขา้ประกวดในประเภทใด พรอ้มหมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อผูป้ระสานงานในการสง่ขา่วเขา้ประกวด 

๒. ตอ้งทาํสาํเนาเทปผลงานในรปู CD สกลุไฟล ์MP3 จาํนวน ๒ ชดุต่อเรือ่งต่อแผน่  
๓. แนบรายละเอยีดของผลงาน จาํนวน ๒ ชดุ ดงันี้  

     ๓.๑ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จ ัดทํา โทรศัพท์ติดต่อ ชื่อหวัหน้างานผู้รบัรอง และระบุ วัน เวลา
ออกอากาศ 
     ๓.๒ บทคดัยอ่ สรปุเรือ่งราว พรอ้มเหตุผลประกอบการเสนอผลงานชิน้นัน้ ๆ ความยาวไม่
เกนิ ๒ หน้า โดยอธบิายในประเดน็ดงันี้  
  (๑) วตัถุประสงคใ์นการเสนอผลงาน  

(๒) ความเด่น ลกัษณะเฉพาะ หรอืความพเิศษของผลงาน  
(๓) คณุคา่ของผลงานต่อสงัคม  

     ๓.๓ ความยาวของเรือ่งทีนํ่าเสนอ วนั เวลา และสถานีทีอ่อกอากาศ  
      ๓.๔ บทของผลงานดงักล่าว (Full Script)  
      ๓.๕ ขอ้มลูประกอบอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  
 

หลกัเกณฑก์ารตดัสนิ 
 

 การพจิารณาผลงานทีส่ง่ประกวดมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้  
๑. คณุคา่ขา่ว/สารคด ีเป็นผลงานทีส่รา้งสรรคส์งัคม กอ่ใหเ้กดิสิง่ด ีๆ ขึน้ในสงัคมไทย  
๒. มกีารคน้ควา้ขอ้มลู การเขยีน และกระบวนการผลติทางวทิยทุีด่ ี 
๓. ประเดน็มคีวามลกึ ชดัเจน และแหลมคม ทาํใหเ้หน็แงม่มุใหม ่ๆ  
๔. มผีลกระทบต่อสงัคมโดยรวม  



๓/๑๕ 
 

 

๕. มจีรยิธรรมในการคดัเลอืกและนําเสนอผลงาน  
      ๖. เป็นตน้ฉบบัของผูส้ง่เขา้ประกวดเอง ไมไ่ดล้อกเลยีนแบบใครมา 
  

การสง่ผลงานเขา้ประกวด  
 

 สง่ผลงานทีส่มาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย เลขที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสติ เขต
ดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศพัท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ โทรศพัท์เคลื่อนที ่๐๘-๖๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร 
๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ ภายใน ๑๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๓ 
 

คณะกรรมการตดัสนิ 
 

๑. นายบรรยงค ์สวุรรณผอ่ง ประธาน กก. ควบคมุจรยิธรรม สมาคมนกัขา่วฯ ประธาน 
๒. นางสาวโสภติ หวงัววิฒันา องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะฯ กรรมการ 
๓. นายสนธญิาณ ชืน่ฤทยัในธรรม ทีป่รกึษา สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย กรรมการ 
๔. นางสาวนวลน้อย ธรรมเสถยีร นกัจดัรายการอสิระ กรรมการ 
๕. นายฉตัรชยั เชือ้รามญั สาํนกัขา่วเดก็และเยาวชน กรรมการ 
๖. นายวสิทุธิ ์คมวชัรพงศ ์ เลขาธกิาร สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย กรรมการ 

เลขานุการ 
 

คาํนิยาม 
 

ข่าวประกอบเสียง  
คอืการรายงานข่าวที่ผู้สื่อข่าวได้เลือกใช้เสยีงบรรยากาศในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจรงิ เสยีง

ประกอบจากแหล่งขา่ว หรอืแหล่งขอ้มลู และเสยีงผู้ใหส้มัภาษณ์ซึง่เกีย่วขอ้งกบัขา่ว มาประกอบขา่ว
ออกอากาศ เพื่อเสรมิใหเ้นื้อหามน้ํีาหนักและความน่าเชื่อถอื รวมทัง้ทาํใหข้า่วมสีสีนัมากขึน้กว่าการ
รายงานแต่เสยีงของผูส้ ือ่ขา่วเพยีงอยา่งเดยีว 

ปจัจุบนัการรายงานขา่วทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงส่วนใหญ่ในประเทศไทย มกัจะเน้นทีก่าร
รายงานของผูส้ ื่อขา่วเป็นหลกั มอียู่บา้งทีนํ่าเสยีงผูใ้หส้มัภาษณ์มาใชป้ระกอบข่าว แต่การใชเ้สยีง
ดงักล่าว มกัจะไม่ค่อยไดม้าตรฐาน อาท ิบทนําเขา้เสยีง (Cue) มกัจะซํ้ากบัเนื้อหาในเสยีงสมัภาษณ์ 
คณุภาพของเสยีงตํ่าจนฟงัไมรู่เ้ร ือ่ง ซึง่อาจเกดิจากเครือ่งมอืทีด่อ้ยคุณภาพหรอืผูส้ ื่อขา่วขาดความเอา
ใจใส ่ไมไ่ดใ้ชเ้สยีงสมัภาษณ์เพือ่การสือ่ขา่วทีด่พีอ ทัง้ในแงเ่ทคนิคการนําเสนอและการสือ่ขา่ว เป็นตน้  

ขา่วประกอบเสยีงทีด่ ีสะทอ้นคณุสมบตัขิองผูส้ ือ่ขา่ววทิยุ ดงัต่อไปนี้  
๑. ทกัษะในการจบัประเดน็ขา่ว 
๒. ทกัษะในการสมัภาษณ์และเลอืกใชเ้สยีงสมัภาษณ์ 
๓. ทกัษะในการเขยีน การสรา้งความสมดุลของขา่ว และการรายงานขา่ว  
๔. ทกัษะในการจดัโครงสรา้งขา่ว ไมใ่ชเ่สยีงประกอบโดยขาดหลกัการสือ่ความหมาย 
๕. ทกัษะในการใชเ้ทคนิคการทาํขา่ววทิยุ 



๔/๑๕ 
 

 

  

สารคดีวิทย ุ 
คอืการนําเสนอขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ หรอืเรือ่งราวเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งทางวทิยุไดอ้ย่างน่าสนใจ โดย

ใช้ศิลปะและองค์ประกอบทางเสียงอย่างน้อย ๒ ประเภท จากเสียงประกอบประเภทต่างๆ เช่น 
รายงานผูส้ ือ่ขา่ว เสยีงสมัภาษณ์ เสยีงธรรมชาต ิเสยีงดนตร ีเสยีงบุคคลหรอืเหตุการณ์ในอดตี เป็นตน้ 
โดยนําเสยีงแต่ละประเภทมาแทรกเป็นระยะ ๆ อย่างเหมาะสม สารคดวีทิยุทีด่จีะสามารถใหภ้าพ ให้
อารมณ์ ความรูส้กึกบัผูฟ้งัอยา่งมาก  

สารคดวีทิยไุมค่วรจะสัน้จนเกนิไป เนื่องจากอาจไดใ้จความไม่ครบถว้น ความยาวขัน้ตํ่าอยู่ที่
ประมาณตัง้แต่ ๒ นาทขีึน้ไป ส่วนความยาวโดยรวมขึน้อยู่กบัรปูแบบและเนื้อหารายการ ตลอดจน
เวลาในการออกอากาศ  

สารคดวีทิยทุีด่จีะสะทอ้นคณุสมบตัขิองผูส้ ือ่ขา่ววทิยดุงัต่อไปนี้ 
๑. ทกัษะในการคน้ควา้หาขอ้มลูรอบดา้น 
๒. ทกัษะในการเลอืกประเดน็  
๓.ทกัษะในการเขยีนข่าว เสนอรายงานทีส่มดุลในการเลอืกผูใ้หส้มัภาษณ์และองค์ประกอบ

อืน่ๆ เชน่ การเลอืกเสยีงประกอบ (Clip) ทีส่ามารถเล่าเรือ่งไดเ้หมาะสมทีส่ดุ  
๔. ทกัษะในการสมัภาษณ์  
๕. ทกัษะในการใชเ้สยีงประกอบเพือ่ใหเ้กดิภาพไดอ้ย่างเหมาะเจาะ ไม่สะเปะสะปะไรท้ศิทาง 

ไม่ว่าจะเป็นเสยีงเหตุการณ์ (Sound effect) เพลง หรอืเสยีงสมัภาษณ์เพื่อสรา้งสสีนักบัสารคด ีโดยที่
ไมก่อ่ใหเ้กดิความสบัสน 
 

ผลงานขา่วประกอบเสยีง ประจาํปี ๒๕๕๒ 
 

เรือ่ง นาท ี สถานี/ผูจ้ดัทาํ 
๑. การเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ:  
    ภยัทีโ่ลกกาํลงัเผชญิ 

๔:๒๓ สวท. กรงุเทพฯ: 
จาํนงค ์ศรณัยพพิฒัน์ 

๒. เปิดโกงธนาคารชมุชนแหง่แรกของประเทศ ๔:๓๔ สาํนกัขา่วไทย อสมท: 
นิพนธ ์ตัง้แสงประทปี 

๓. ผลกระทบต่อประชาชนหลงัการปิดลอ้ม 
    อนุสาวรยีช์ยัสมรภมูขิองกลุ่มเสือ้แดง 

๕:๑๐ วทิยจุุฬาฯ: สรุพงษ์ เพือ่ชอ่ 

๔. สทิธคินพกิารกบัการเขา้ถงึบรกิาร 
    โทรคมนาคม 

๖:๕๑ วทิยจุุฬาฯ: นิตยา น้อยใหญ่ 

๕. เกษตรกรลุ่มน้ํากวงดใีจ ฝนตกชว่ยชวีติ ๒:๔๑ เสยีงสือ่สารมวลชน มช. 
๖. อาจารยม์หาวทิยาลยัพายพัผูไ้รส้ญัชาต ิ
    ใหก้าํลงัใจน้องหมอ่งไปแขง่ขนัเครือ่งบนิ 
    กระดาษพบัทีป่ระเทศญีปุ่น่ 

๒:๐๗ เสยีงสือ่สารมวลชน มช. 
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ผลงานสารคดวีทิยกุระจายเสยีง ประจาํปี ๒๕๕๒ 
เรือ่ง นาท ี สถานี/ผูจ้ดัทาํ 

  ๑. อาชญากรรมในการสอบสวน ตอน (๑)  
                                          ตอน (๒) 

๒๑:๑๗ 
๑๘:๒๒ 

สาํนกัขา่วไทย อสมท: 
สวุทิย ์บุตรพริง้/ สรุชา บุญเป่ียม 

  ๒. แรงงานต่างดา้วสญัชาตพิมา่: 
      ชวีติบนเสน้ความหวงั 

๒๒:๒๘ สวท. ลาํพนู: ศรสีขุ อาชา 

  ๓. สวนสาธติการเกษตรเพือ่การเรยีนรูภ้มูปิญัญา 
      และวถิชีวีติการเกษตรของชาวอมัพวา ฯ 

๕:๕๑ วทิยจุุฬาฯ: สรุพงษ์ เพือ่ชอ่ 

  ๔. โรงเรยีนพระดาบส สรา้งคนดสีูส่งัคม ๕:๒๘ วทิยจุุฬาฯ: นิตยา น้อยใหญ่ 
  ๕. เมือ่ ‘ป’ู เป็นครเูดก็ ๖:๕๘ วทิยจุุฬาฯ: นิตยา น้อยใหญ่ 
  ๖. ขอ ‘ดาระอัง้’ เป็นคนไทย ๖:๔๕ สวท. เชยีงใหม:่ ธนวนัต ์ชมุแสง 
  ๗. แด่ ‘ขนุนางปา่’ รงค ์วงษ์สวรรค ์ ๙:๐๔ เสยีงสอืสารมวลชน มช. 
  ๘. ‘ดาราอัง้’ ชนเผา่เลก็ ๆ ในปา่ใหญ่ ๖:๔๙ เสยีงสือ่สารมวลชน มช. 
  ๙. บา้นไมห้ลงัเกา่กลางเมอืงเชยีงใหม่ ๕:๔๔ เสยีงสือ่สารมวลชน มช. 
๑๐. บุญเป็ง จนัต๊ะภาษา เกษตรกรอารมณ์ด ี ๔:๕๗ เสยีงสือ่สารมวลชน มช. 
๑๑. ดว้ยความรกัเพือ่ยตุคิวามรุนแรง ๖:๔๕ เสยีงสือ่สารมวลชน มช. 
๑๒. เชยีงใหมร่ว่มใจรณรงคง์ดเผา ตอน (๑) 
                                            ตอน (๒) 

๕:๓๗ 
๕:๒๔ 

เสยีงสือ่สารมวลชน มช. 

๑๓. เหลา้กบัประเพณ ี ๓:๕๕ เสยีงสือ่สารมวลชน มช. 
๑๔. หยดุความรนุแรงในครอบครวั ๖:๔๔ เสยีงสือ่สารมวลชน มช. 
 

ผลการตดัสนิ 
 

 ๑. ข่าวประกอบเสียง 
 

     ๑.๑ ขา่วประกอบเสยีงยอดเยีย่ม ไมม่ผีูใ้ดจากสถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ใดไดร้บัรางวลั 
     ๑.๒ ขา่วประกอบเสยีงชมเชย ไดแ้กข่า่ว ‘สทิธคินพกิารกบัการเขา้ถงึบรกิารโทรคมนาคม’ 
โดยนิตยา น้อยใหญ่ สถานวีทิยแุหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

 ๒. สารคดีวิทยุ 
 

     ๒.๑ สารคดวีทิยกุระจายเสยีงยอดเยีย่ม ไมม่ผีูใ้ดจากสถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ใดไดร้บั
รางวลั 
     ๒.๒ สารคดวีทิยกุระจายเสยีงชมเชย ไดแ้ก ่สารคดเีรือ่ง ‘เมือ่ปเูป็นครเูดก็’ โดยนิตยา 
น้อยใหญ่ สถานีวทิยแุหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 



๖/๑๕ 
 

 

‘สทิธคินพกิารกบัการเขา้ถงึบรกิารโทรคมนาคม’  
ขา่วประกอบเสยีงชมเชย โดยนิตยา น้อยใหญ่  วทิยจุุฬาฯ 
 

(ออกอากาศ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ความยาว ๖:๕๐ นาท)ี 
ค นิ ต ย ์
ผามะณี 

        สิ่งที่คนพิการต้องการนัน้จริงๆแล้วไม่ได้ต้องการให้ทําความพิการนัน้หายหรอก
เพียงแต่ว่าจะทําอย่างไรที่จะลดอุปสรรคอนัเกิดจากส่วนที่มนัพิการนัน้ไป ในเรื่องระบบ
โทรคมนาคมกเ็ชน่เดยีวกนัครบัจรงิๆแลว้เราไมไ่ดต้อ้งการว่าจะตอ้งออกแบบมาพเิศษเพื่อเรา
เพยีงแต่ว่ามนัจะมวีธิกีารยงัไงทีจ่ะลดขอ้จาํกดัหรอืว่าทาํใหเ้ราสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
ไดเ้ทา่เทยีมกบัคนอืน่ 

ผู้
ประกาศ 

        นี่เป็นคําพูดของคนิตย์ ผามะณี ผูพ้กิารทางสายตา ทีบ่อกเล่าใหฟ้งัถงึความต้องการ
ดา้นอุปกรณ์โทรคมนาคมกบัคนปรกตทิัว่ไป ทัง้ทีร่ายงานการศกึษา แนวทางการใหบ้รกิาร
โทรคมนาคมสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทยของสถาบันวิศวกรรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชาต ิหรอื เนคเทค กร็ะบุว่า กทช.มหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารบรกิารโทรคมนาคม
พืน้ฐานตามทีร่ฐัธรรมนูญปีพ.ศ.2550 กําหนดไว้ในมาตรา 30 ไม่ใหเ้ลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการสถานภาพทางกายหรือ
สขุภาพ 
        แต่วนันี้สิง่ทีค่นิตย์ได้รบั ยงัไม่ตอบสนองถงึความเท่าเทยีมอย่างแทจ้รงิ ในปจัจุบนัค
นิตย์มอีาชพีเป็นอาจารย์ประจํามหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ีในจงัหวดัลพบุรทีีต่้องใชก้าร
สอนโดยใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารดา้นโทรคมนาคมมารว่มดว้ยถงึแมจ้ะชา้กว่าคนปกต ิ

ค นิ ต ย ์
ผามะณี 

        รายงานกส็่งอเีมล์ใส่แผ่นซดีมีา ใส่แฟตไดทแ์ลว้แต่ใครจะสะดวกอนันี้ถา้รายงานแต่ถา้
เป็นขอ้สอบถา้เป็นไรตอ้งเขยีนกใ็หเ้ขาเขยีนนัน้แหละแลว้เรากใ็หเ้ดก็มาอ่านใหฟ้งัเอา คอืคน
ตาบอดขอ้จํากดัเลยกค็อืว่าถา้อะไรกต็ามทีม่นัอยู่ในรปูสื่อสิง่พมิพ ์เราไม่สามารถอ่านเองได ้
ถ้าไม่สามารถอ่านเองได้บางทเีราว่างแต่คนอ่านใหเ้รามนัไม่ม ีเรากต็้องนัง่หายใจทิ้งไปงัน้
แหละบางทมีนัไมเ่หมาะเจาะแบบว่าเราว่างแลว้มคีนอ่านคอืโดยเวลามนัใชม้ากกว่าคนอื่นอยู่
แลว้แหละเพยีงแต่ว่าเออถา้เราจงัหวะดหีาคนอา่นใหท้นั 

ผู้
ประกาศ 

        ขอ้มลูจากสถาบนัคนตาบอดแห่งชาตเิพื่อการวจิยัและพฒันา มผีูพ้หิารทางสายตารอ้ย
ละ 1 ของประชากร หรอืประมาณ 6 แสนกว่าคน มโีทรศพัท์มอืถอื แต่การใชโ้ทรศพัทม์อืถอื
ของกลุ่มคนตาบอดมเีพยีงการรบัสายเขา้หรอืโทรออกเท่านัน้ แมจ้ะซื้อรุ่นทีแ่พงแค่ไหนก็ไม่
สามารถใชฟ้งักช์ ัน่หรอืประโยชน์อืน่ๆ ทีต่ดิมากบัเครือ่งได ้เพราะไมส่ามารถมองเหน็ได ้
        ไปรเวท สทานสตัย ์ผูพ้กิารทางสายตา จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นอกี
ผู้หนึ่งที่ออกมาเรียกร้องในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะสําหรับคนพิการแล้ว 
โทรศพัท์มกีารบรกิารเสยีงพูดเป็นอุปกรณ์ที่สําคญัต่อคนพกิารเป็นอย่างมาก แต่ราคากส็ูง
มากเชน่กนั 

ไปรเวท 
ส ท า น

        ทุกวนันี้อย่างระบบสื่อสารผ่านดาวเทยีมระบบพวกเออจานดาวเทยีมอะไรอย่างนี้ครบั
หรอืว่าแมแ้ต่เครือ่งโทรทศัน์เองเนี๊ยเขากอ็ยากจะไดเ้ครือ่งทีม่นัมเีสยีงทีพ่อจะบอกใหไ้ดว้่าเขา้



๗/๑๕ 
 

 

สตัย ์ เมนูไหนอะไรอยา่งเนี๊ยว่าตอนนี้กาํลงัทาํอะไรกบัเครือ่งอยูอ่ะไรอยา่งนี้ 
ผู้
ประกาศ 

        การบรกิารดา้นโทรคมนาคมของคนพกิาร ทีไ่ม่ไดอ้อกแบบมารองรบัคนพกิารทาํใหค้น
พกิารเหล่านี้ ต้องใชต้้นทุนจํานวนมากกว่าคนปกตใินการดํารงชวีติ แมจ้ะมพีระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่ระบุว่า ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 
บรกิารโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยสีิง่อํานวยความ
สะดวกเพือ่การสือ่สารสาํหรบัคนพกิารทกุประเภท 
        นายมณเฑยีร บุญตนั นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเขา้ถึง
กลุ่มประชาชนทีห่ลากหลายยงัไมอ่ยูใ่นความเขา้ใจของสงัคมโดยรวม ส่วนใหญ่การใหบ้รกิาร
จะเน้นเฉพาะพืน้ที ่การเขา้ถงึกลุ่มประชากรทีห่ลากหลายยงัเป็นเรื่องใหม่ และมผีูพ้กิารหลาย
คนทีถ่กูละเลย 

มณเฑยีร 
บุญตนั 

        คนพกิารซึง่มถีงึ 6 ลา้นคนเศษนี้นะครบัประมาณ 10 เปอรเ์ศน็ต์นะครบัตามประมาณ
การขององคก์ารอนามยัโลก ถา้เราไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารกระแสหลกั การมสี่วนร่วม
ในฐานะประชาชนกจ็ะเป็นการมสี่วนร่วมทีท่ีไ่ม่มคีวามหมายอะไร จะเป็นการมสี่วนร่วมใน
ฐานะของพระประดบั ไม่ไดเ้ป็นการใส่วนร่วมอย่างเตม็ทีห่รอือย่างมีประสทิธภิาพ เมอื่เราไม่
สามารถมสี่วนร่วมอย่างมปีระสทิธภิาพในสงัคมได้เนี๊ย เรากไ็ม่สามารถทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งใน
การขบัเคลื่อนหรอืกาํหนดนโยบายทีม่ผีลกระทบต่อชวีติของเราไดเ้รากม็ฐีานะไม่ต่างอะไรกบั
พลเมอืงชัน้สอง 

ผู้
ประกาศ 

        นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อํานวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม กล่าวว่า การเขา้ถงึโทรคมนาคมของผูพ้กิารทางสายตายงัเป็นปญัหาทีต่อ้งเร่ง
แกไ้ข ทาํใหก้ารรบัรูข้า่วสารเป็นไปอยา่งจาํกดั กทช.ควรจดัใหม้กีารบรกิารเรื่องความรูบ้รกิาร
เรื่องสุขภาพ เพื่อใหค้นตาบอดมสีทิธใินการใชบ้รกิารสาธารณะโทรคมนาคมอย่างเท่าเทยีม
กบัคนทัว่ไป 

นพ.ประ
วทิย ์ 
ลี่สถาพร
วงศา 

        โทรศพัท์มอืถือเองเนี๊ยเดียวนี้มนัให้บรกิารได้มากกว่าแค่โทรออกและรบัสาย มนัมี
บรกิารขอ้มลูบรกิารอนิเตอรเ์น็ต ดงันัน้จรงิๆแลว้ถา้เรามุง่แต่เน้นบรกิารเพื่อความบนัเทงิมนัก็
จะไมเ่กดิประโยชน์ 

ผู้
ประกาศ 

        จากเสยีงเรยีกรอ้งครัง้นี้ทําใหส้มาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทย องค์การคนพกิารสากลประจําภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิกและสภาคนพกิารทุก
ประเภทแห่งประเทศไทยร่วมมือกนั เพื่อยื่นข้อเสนอแนวทางสนับสนุนการเขา้ถึงบริการ
โทรคมนาคมอย่างทัว่ถงึของคนพกิารต่อกทช. ซึง่มขีอ้เสนอทีค่นพกิารเรยีกรอ้งมากทีสุ่ดขอ้
หนึ่งคือ การกําหนดให้มีมาตรฐานอุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและบรกิารโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิของคน
พกิารให้เขา้ถงึหรอืรบัรู้และใช้ประโยชน์จากบรกิารโทรคมนาคมอย่างเสมอภาคกบับุคคล
ทัว่ไปรวมถึงการกําหนดมาตรฐานบางประการ เพื่อให้ผู้ที่รบัใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมต้องจัดให้มบีรกิารที่สอดคล้องกบัความต้องการที่จําเป็นของคนพกิารแต่ละ
ประเภทต่อผูร้บัมอบขอ้เสนอ 
        ศาสตราจารย์ประสทิธิ ์ประพณิมงคลการ กรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติใน



๘/๑๕ 
 

 

ฐานะผูร้บัขอ้เสนอ ออกมาเปิดเผยว่าสาํหรบัขอ้สเนอในเรื่องการตัง้คณะอนุกรรมการกาํหนด
มาตรฐานเทคโนโลยี อุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมสําหรบัคนพิการและการกําหนด
มาตรฐานอปุกรณ์และสิง่อาํนวยความสะดวกในดา้นเทคโนโลย ีสาํหรบัผูพ้กิารนัน้ จะนําเขา้ที่
ประชมุกทช.ในทนัท ี
        จากเสยีงเลก็ ๆ ของคนในสงัคมทีเ่รยีกรอ้งใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอาจดูเหมอืนจะเป็น
กลุ่มคนเล็กๆในสงัคม แต่คนพกิารทุกคนกม็สีทิธทิีจ่ะได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมายอย่าง
เทา่เทยีมกนักบัคนทัว่ไปทกุประการ 

 

จดุเด่น 
 

๑. ประเดน็เรือ่งน่าสนใจ รวมทัง้เรื่องคณุภาพของเสยีงทาํด ี 
๒. มขีอ้มลูต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการสนบัสนุนในชิน้งาน  
๓. ชิน้งานมคีณุคา่ของขา่ว 
๔. มคีวามพยายามในการสมัภาษณ์แหล่งขา่วทีเ่กีย่วขอ้งและมมีมุมองทีห่ลากหลาย  

  

ข้อเสนอแนะ 
 

๑. เทคนิคการตดัต่อเสยีงสมัภาษณ์ของแหล่งขา่วมชีอ่งว่างของชอ่งไฟ ทาํใหเ้กดิความรูส้กึว่า
หว้นเกนิไป 

๒. ควรตรวจสอบการออกเสยีงชือ่แหล่งขา่วใหถ้กูตอ้ง 
๓. แมว้่าประเด็นมคีวามน่าสนใจ แต่เป็นเรื่องไกลตวัผูฟ้งัโดยทัว่ไป ผลสรุปทีอ่อกมาน่าจะ

ตอบโจทยก์บัผูท้ีเ่ดอืดรอ้นมากกว่านี้  
๔. การลาํดบับทไมต่่อเนื่อง ควรสรา้งน้ําหนกัประเดน็ของเรื่องใหช้ดัเจน รวมถงึความชดัเจน

ในเรื่องประเภทของผูพ้กิารว่าจะเฉพาะผูพ้กิารทางสายตาหรอืผูพ้กิารทัว่ไป ตรงนี้จะทาํใหป้ระเดน็มี
ความคมชดัมากขึน้ 

 
 
 
 
 

‘เมือ่ปเูป็นครเูดก็’  
สารคดวีทิยกุระจายเสยีงชมเชย โดยนิตยา  น้อยใหญ่  วทิยจุุฬาฯ 
 

(ออกอากาศ ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒ ความยาว ๖:๕๗ นาท)ี 
เสยีงน้องแสงรว ี         ปแูสมกเ็ป็นสตัวใ์นทอ้งถิน่ชนิดหนึ่งนะคะ่ ถา้ตาป้ิงโคง้กลมใหญ่กค็อืตวั

เมยี ถา้ตาป้ิงเลก็แหลมกจ็ะเป็นตวัผู ้ถา้เลก็เรากจ็ะปล่อยใหโ้ตไวก้่อน แลว้ถา้
มไีขเ่รากจ็ะปล่อยใหข้ยายพนัธค์ะ่ 

ผูป้ระกาศ         นี่เป็นคาํบอกเล่าของเดก็หญงิแสงรว ีไวยปญัญา นักเรยนชัน้ ป.๖ จาก



๙/๑๕ 
 

 

โรงเรยีนวัดศรีสุวรรณคงคาราม ในจังหวดัสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
โครงการอนุรกัษ์ปแูสม กจิกรรมในครัง้นี้ทาํใหแ้สงรวไีดเ้รยีนรูว้่าหากทุกคนไม่
รูจ้กัอนุรกัษ์ปแูสมไวอ้นาคตปแูสมจะตอ้งหมดไปในทีส่ดุ 
        น้องแสงรว ียงัเล่าใหฟ้งัอกีว่าทกุครัง้ ีจ่เอปแูสมเธอสงัเกตกอ่นเลยว่าเป็น
ตวัผูห้รอืตวัเมยีหากเป็นตวัเมยีทีม่ไีขจ่ะปล่อยทนัท ี

เสยีงน้องแสงรว ี         บางทเีจอปทูีบ่า้น กบ็อกขอพอ่คะ่ ขอพอ่แลว้เชา้กใ็สน้ํ้ามานิดหนึ่งแลว้ก็
เอามาโรงเรยีนพอมาถงึโรงเรยีนกเ็อาไปปล่อยในบ่อหลงัโรงเรยีน 

ผูป้ระกาศ         จากข้อมูลของนักวิจยัชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทําการสํารวจ
พืน้ทีช่มุชนวดัศรสีวุรรณ โดยเฉพาะตาํบลขนัแตก ตาํบลคลองโคลนและตําบล
แหลมใหญ่พบว่าเมื่อก่อนทีน่ี้มปีรมิาณปูแสมเป็นจํานวนมาก แต่หลงัจาก ๑๐ 
กว่าปีทีผ่า่นมาจาํนวนปแูสมกลบัลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดัเกอืบรอ้ยละ ๘๐ 
        อาจารย์สริริตัน์ นนทช์ะสริ ิอาจารย์โรงเรยีนวดัศรสีุวรรณคงคาราม ใน
จงัหวดัสมทุรสงคราม เล่าใหฟ้งัว่า เมือ่กอ่นพืน้ทีใ่นชมุชนการถางป่าเพื่อทาํวงั
กุง้และใชส้ารเคมใีนการฆ่าเชื้อจงึส่งผลเสยีต่อสิง่แวดล้อมโดยเฉพาะบรเิวณ
แมน้ํ่าแมก่ลอง 

เสยีงอาจารยส์ริริตัน์         เรื่องของทําลายป่าก่อนนะคะเพราะว่าเอาพื้นทีม่าทาํวงักุง้ พอถ่ายน้ํา
เสียออกจากวังกุ้งเนี๊ยก็ทําให้คลอง พอสู่ลําคลองก็หายไปปูตัวเล็กตัวน้อย
เพราะว่ามนัไม่สามารถทีจ่ะหนีน้ําขึน้มาได ้ปู้กม็ผีลกระทบในชุมขนกค็อืแทบ
จะสญูพนัธุ์ไป ปูเป็นสตัว์เศรษฐกิจของชุมชน รายไดเ้ขากห็ดหายไปกต็อ้งไป
ทาํโรงงานบ้างอะไรบา้ง วถิชีวีติชุมชนกเ็ปลีย่นไปเขากเ็ลยอยากใหปู้กลบัคนื
มากเ็ลยทาํโครงการนี้ข ึน้มาเมอื่เด็กเรยีนรูต้รงนี้แล้วกม็กีารรณรงค์ เรื่องการ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

ผูป้ระกาศ         เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เดชะบุญ หรือน้องแพท นักเรียนชัน้ ม.๑ จาก
โรงเรยีนศทัธาสมุทร ในจงัหวดัสมุทรสงคราม บอกว่าทุกครัง้ที่ออกมาร่วม
กจิกรรมปลกูปา่ชายเลนเพือ่สรา้งบา้นใหป้แูสมจะชวนน้องๆในโรงเรยีนมาดว้ย
ทุกครัง้ เพราะเห็นว่าสนุกและอยากบอกทุกคนว่าการจบัปูแสมทีถู่กต้องนัน้
อยากใหจ้บัตวัทีไ่มม่ไีขเ่พราะจะทาํใหป้อูยูก่บัเราอยา่งยัง่ยนืได ้

เสยีงน้องรตันาภรณ์         เจอกจิกรรมนี้เราก็เลยเขา้ร่วมเลยทนัทเีพราะว่าเราชอบด้วย เรารกั
ธรรมชาติเรากเ็ริม่ดูชวีิตปูว่าเขาอยู่กนัยงัไง แล้วก็นําออกมาเผยแพร่แล้วก็
ชวนน้องๆในโรงเรยีนมาทาํกไ็ม่อยากใหจ้บัตวัทีก่าํลงัมไีขอ่ยู่ถ้าเป็นเรา เราก็
สงสารมนันะ เพราะว่าเรากร็กัเขามาก เพราะว่าเขาทําใหเ้ราสนุกเพราะว่าได้
เจอเพือ่นมากมาย 

ผูป้ระกาศ         คุณศุภชยั เพชรธาดา   คนในชุมชนวดัศรสีุวรรณเล่าว่า  ในช่วงขึน้  ๒  
คํ่า เดอืน ๕ จะเป็นช่วงมหกรรมปูลา้งไข่ซึ่งเป็นทีรู่ก้นัในชุมชนว่าปูจะเขีย่ไข่
ออ่นออกจากลาํตวัมากทีส่ดุซึง่มปีระมาณ ๑๒,๐๐๐ – ๘๒,๐๐๐ ฟอง ชาวบา้น
จะจบัปูช่วงนี้กนัมากจงึเป็นอกีสาเหตุหนึ่งทีท่าํใหปู้น้อยลง เดก็ ๆ จงึใชว้ธิถีอื
ป้ายรณรงค ์ ในชว่งนี้เพือ่ใหค้นในชมุชนหนัมาใหค้วามสาํคญั 



๑๐/๑๕ 
 

 

เสยีงคณุศภุชยั           ช่วง ๒ คํ่า เดอืน ๕ จะเป็นช่วงที่ปูล้างไข่ครบั กค็อืน้อง ๆ จะถอืป้าย
เดนิรอบหมูบ่า้น ครัง้แรกทีเ่ปิดโครงการนี้คนในชมุชนยงัไมใ่หค้วามรว่มมอืเขา
บอกว่าทาํไปเพือ่อะไร เพราะว่าผลกระทบยงัมมีาอยู่แต่พอน้อง ๆ ไดล้งมอืทาํ  
น้อง ๆ ไดช้ว่ยรณรงคถ์อืป้ายกไ็ดเ้หน็ปกูลบัคนืมาในชมุชนของเรา ครัง้แรกไม่
มีปูเหลือเลย เพราะสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนไปพอมีน้อง ๆ ช่วยปลูกป่า
ทดแทนขึน้มาความเจรญิเตบิโตของตน้ไมเ้ริม่เกดิขึน้ สิง่แวดล้อมกเ็ริม่มมีาก
ขึน้ขึ้น ทําให้คนในชุมชนก็ตระหนักเห็นคุณค่าที่เด็ก ๆ ร่วมอนุรกัษ์ปูขึ้นมา
ครบั  กท็าํใหป้ใูนชมุชนของเราไดม้จีาํนวนมากขึน้ 

ผูป้ระกาศ         นายประภาศ บุญยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า  
ขณะนี้จังหวดัสมุทรสงครามมกีารวางนโยบายอนุรกัษ์พนัธุ์สตัว์น้ําทุกชนิด
โดยเฉพาะปู  การปลูกฝงัเด็กและเยาวชนจะทําให้เกดิการเรยีนรู้ที่จะสร้าง
สิง่แวดลอ้มใหด้ขี ึน้มาไดไ้มแ่พผู้ใ้หญ่ 

เสยีงนายประภาศ           ถา้เราจะใหธ้รรมชาตเิราอยู่รอดได้บ้านเมอืงเราอยู่ได้เราตอ้งสรา้งเด็ก
รุ่นใหม่ใหป้ลูกฝงัใหเ้ขามจีติสํานึกในการอนุรกัษ์  ลุ่มน้ําแม่กลอง เป็นลุ่มน้ํา
สุดทา้ยในประเทศไทยทีม่ี ๒๕ ลุ่มน้ําสายใหญ่เหลอือยู่ ลุ่มน้ํานี้ลุ่มน้ําเดยีวที่
สะอาดทีสุ่ด เดีย๋วนี้เราตอ้งใหเ้ดก็มาสรา้งมาสอนผูใ้หญ่นะไม่ใช่ผูใ้หญ่มาสอน
เดก็ใหเ้ดก็ลงมาทาํใหผู้ใ้หญ่ละอายใจบา้งว่าคุณไม่ทาํกนัเลยคุณเอาแต่ทิง้เอา
แต่ทาํลายแต่ใหข้ณะเดยีวกนัเราใหเ้ดก็ของเราลงไปทาํเดก็ไปเกบ็ขยะบา้งเดก็
ไปปลกูปา่ชายเลนมาชว่ยกนัเกบ็ขยะในเมอืงสิง่ต่างๆเหลานี้เป็นสิง่ทีด่ที ัง้สิน้ 

ผูป้ระกาศ         นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กล่าวว่า  
เดก็และเยาวชนกลุ่มนี้ถอืเป็นกาํลงัของชาตเิพราะเดก็ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะมสี่วน
รว่มในสงัคมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

เสยีงนางสวุณา           การทีเ่ดก็และเยาวชนเหล่านี้ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครอง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมต่าง ๆ ถือว่าเป็นนิมติหมายที่ดีมากค่ะ  
นัน้หมายความว่าเดก็เขาไดเ้ริม่เรยีนรูแ้ลว้เรื่องสทิธเิสรภีาพหน้าทีข่องปวงชน
ชาวไทยต่าง ๆ เขาก็สามารถที่จะเขา้มามสี่วนร่วมซึ่งถือว่าเป็นตวัอย่างที่ดี
มากแลว้กเ็ป็นเรือ่งทีค่วรเผยแพรเ่พือ่จะใหน้้องๆและเดก็เยาวชนไดม้สี่วนร่วม
ในการที่จะปกป้องคุ้มครองทรพัยากรธรรมชาติหรอืชุมชนของเขาให้อยู่กนั
อยา่งมคีวามสขุ 

ผูป้ระกาศ         ปูแสมที่นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างจิตสํานึกในการอนุรกัษ์ธรรมชาติ
ให้กบัเด็กเพื่อไม่ให้สูญหายไปในอนาคต  เพราะจากการสํารวจขอ้มูล ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าพื้นที่ป่าชายเลน ใน
จงัหวดัสมุทรสาครามถึงสมุทรปราการ เดิมมปีระมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ขณะนี้
เหลอืเพยีง ๑๐,๐๐๐ ไร ่จงึเป็นเหตุใหป้ญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ในพืน้ทีป่่าชาย
เลนรว่มถงึแหล่งอนุบาลสตัว์น้ํากห็ายไปพรอ้ม ๆ กนั 

         เพลงรกัแมก่ลอง  เสยีงรอ้งเพลงจากเดก็ ๆ ในชมุชนโครงการ 
 



๑๑/๑๕ 
 

 

 จดุเด่น 
 

๑. การดําเนินเรื่อง ชวนให้ผูฟ้งัมอีารมณ์ร่วมด้วยเสยีงสมัภาษณ์และเสยีงประกอบต่าง ๆ 
นบัเป็นการผลติทีด่ ี  

๒. เลอืกประเดน็มานําเสนอด ีโดยเริม่จากจุดเลก็ ๆ ของการอนุรกัษ์ ทาํใหเ้หน็ถงึการเรยีนรู้
ระดบัทอ้งถิน่ เป็นการเชือ่มจุดเลก็ ๆ ไปยงัจุดทีใ่หญ่กว่า 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

๑. การเลอืกสมัภาษณ์แหล่งข่าว ควรมคีวามเกีย่วเนื่องในชิน้งาน ไม่ควรยดึเฉพาะตําแหน่ง
ของแหล่งขา่วเทา่นัน้ 
  ๒. ควรเพิม่ขอ้มูลของปูแสมในด้านต่าง ๆ เช่น ปูแสมมปีระโยชน์อย่างไรในระบบนิเวศเขา้
มาเพือ่เพิม่น้ําหนกัของชิน้งาน 
 ๓. การใหเ้สยีงคลอเสยีงผูบ้รรยาย อาจจะไม่จําเป็น ซึง่อาจจะทาํใหผู้ฟ้งัหลุดความสนใจกบั
ชิน้งานได ้

๔. ควรมกีารอธบิายศพัทภ์าษาทีไ่มรู่จ้กัอยา่งแพรห่ลาย อยา่งคาํว่า ตาป้ิง ซึง่บางกลุ่มอาจจะ
ไมเ่ขา้ใจว่าคอือะไร  
 

ความเหน็ของกรรมการต่อผลงานทีเ่ขา้รอบ 
 

ขา่วประกอบเสยีงเขา้รอบ 
 

การเปล่ียนแปลงสภาวะภมิูอากาศ: ภยัท่ีโลกก าลงัเผชิญ  
 

      ๑. การผลติ: ควรปรบัปรงุเรือ่งคณุภาพเสยีง  
๒. บทวทิย:ุ ยงัไมก่ระชบั บทสรปุตอบจนเป็นนามธรรมเกนิไป  
๓. ประเด็น: ไม่เห็นภาพผลกระทบของโลกรอ้นว่าเป็นอย่างไร หรอืนําวิทยาศาสตร์มา

แกป้ญัหาไดอ้ยา่งไร ขอ้มลูทีนํ่ามาใชย้งัไมล่กึ และไมโ่น้มน้าวผูฟ้งั 
๔. แหล่งขา่ว: ควรหาบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัชิน้งานมาใหส้มัภาษณ์มากกว่านี้ 

 

 
 
เปิดโกงธนาคารชุมชนแห่งแรกของประเทศ 
 

๑. ประเดน็: แมส้ามารถหยบิยกกระบวนการมานําเสนอไดอ้ย่างน่าสนใจ แต่ประเดน็กย็งัไม่
ชดัเจน 

๒. แหล่งขา่ว: แมส้มัภาษณ์ได้หลากหลาย แต่ยงัไม่ครบ เนื่องจากขาดความเหน็ของผูถู้ก
กล่าวหา และบทสรปุไมช่ดัเจนว่ายตุลิงอยา่งไร 

๓. การเดนิเรือ่ง: ใชเ้วลาในชว่งแรกไปกบัความสาํเรจ็ของธนาคารมากเกนิไป แต่เมือ่กล่าวถงึ
การเปิดโกงยงัเหน็ภาพไม่มากนัก ไม่ไดก้ล่าวถงึประเดน็การโกงว่าเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร เป็นเพยีงแค่ขอ้
กล่าวหา  



๑๒/๑๕ 
 

 

 ๔. ขอ้มูล: ควรอธบิายถงึแหล่งชุมชนในชิ้นงานใหม้ากกว่านี้ ทําใหผู้ฟ้งัต้องเดาเอาเองว่า
แหล่งชมุชนนัน้อยูท่ีไ่หน  
 

ผลกระทบต่อประชาชนหลงัการปิดล้อมอนุสาวรียช์ยัสมรภมิูของกลุ่มเส้ือแดง 
 

๑. ประเดน็: ไมช่ดัเจน จงึไมรู่ว้่าตอ้งการบอกอะไรแกผู่ฟ้งั  
๒. แหล่งขา่ว: สมัภาษณ์ไดห้ลากหลาย แต่กไ็ปไดไ้มไ่กลกว่าความเดอืดรอ้นเทา่ใดนกั 
๓. การผลติ: คณุภาพเสยีงมคีวามพยายามสงู  

 ๔. บทวทิย:ุ วกวน มผีลต่อชิน้งาน  
 

เกษตรกรลุ่มน ้ากวงดีใจ ฝนตกช่วยชีวิต   
 

๑. ประเดน็: การนําเสนอของชิน้งานยงัไม่เป็นขา่วมากนัก การเรยีบเรยีงเรื่องทาํใหเ้หน็ว่ามี
บางอย่างไม่เกีย่วกบัประเด็นทีต่ัง้มา และมคีวามสบัสนอยู่ในประเดน็ เช่น เกษตรกรดใีจทีฝ่นตก แต่
ตอนทา้ยบอกว่ายงัมปีญัหาอยู่ การเสนอแบบนี้ทําใหม้องว่าไม่มปีญัหาทีจ่ะนําเสนอ ซึ่งชิ้นงานน่าจะ
หยบิจุดทีก่ารแกป้ญัหามากกว่า  

๒. การผลติ: คณุภาพเสยีงมปีญัหา คณุภาพการผลติยงัไมด่เีทา่ทีค่วร 
 ๓. คณุคา่ความเป็นขา่วยงัไมม่ ีการใชค้าํไมส่มเหตุสมผล เน้นไปเรือ่งความเชือ่มากกว่า  
 

อาจารย ์ม. พายพัผูไ้ร้สญัชาติให้ก าลงัใจน้องหม่องแข่งเคร่ืองบินกระดาษพบั  
 

๑. ประเดน็: อยูใ่นกระแส ทกุคนมสีว่นรว่มเพือ่หาทางออก เป็นขา่วเชงิบวก มคีณุคา่ขา่ว 
 ๒. การนําเสนอ: ยงัไมร่อบดา้น  
 ๓. ขอ้มลู: ควรหามาสนบัสนุน เพือ่ใหช้ิน้งานมน้ํีาหนกัมากขึน้  

 

สารคดวีทิยุกระจายเสยีงเขา้รอบ   
  

แรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า: ชีวิตบนเส้นทางความหวงั  
 

๑. การนําเสนอทําให้ผู้ฟงัเห็นภาพ ความเดือดร้อน และมีข้อมูลต่างๆ มาสนับสนุนการ
นําเสนอ  ประเดน็ใชไ้ด ้แต่ตอ้งทาํใหช้ดักว่านี้ 
 ๒. เทคนิคเสียง ไม่สอดคล้องกับบทวิทยุ น่าจะมีการบรรยายเพื่อให้รู้ว่าเสียงที่ใส่มี
ความหมายเกีย่วกนัอยา่งไร เพลงตอนทา้ย ถา้ไมม่ผีลกบัชิน้งาน ไมต่อ้งใสก่ไ็ด ้ 
 ๓. วธิกีารเรยีบเรยีงเรือ่ง สรา้งความสบัสนใหก้บัผูฟ้งัจากการบรรยาย โดยการใหข้อ้มลูความ
ขดัแยง้ในอดตีสลบักนั น่าจะใหภ้าพหลายๆ ดา้น เพือ่ความเป็นธรรมของแต่ละฝา่ย 
 ๔. ภาษา มคีําเมอืง ซึ่งผู้ฟงัอาจไม่เขา้ใจได้ทัง้หมด จึงควรมีการอธิบายให้ผู้ฟงัได้ทราบ 
เพื่อให้คนฟงัมคีวามรู้สกึร่วมกบัชิ้นงาน และคุณภาพเสยีงยงัไม่ดีเท่าที่ควร เสยีงสมัภาษณ์ฟงัไม่
ชดัเจน 
 ๕. เวลาชิน้งานยาว ทาํใหต้อ้งหาเรือ่งมาใสเ่พือ่ใหพ้อดกีบัเวลา ประเดน็จงึแตก ไมม่เีอกภาพ 
 ๖. แหล่งข้อมูลสําหรบัใช้อ้างอิงยังมีน้อยและไม่มีน้ําหนัก ตอนท้ายสคริปต์ไม่ควรจบใน
ลกัษณะการสอน 
 



๑๓/๑๕ 
 

 

ขอดาระอัง้เป็นคนไทย    
 

๑. ประเดน็: มคีวามพยายามในการเลอืกเรือ่งทีจ่ะนําเสนอ แต่ยงัขาดพลงั  
๒. ขอ้มูล: น่าจะหามาสนับสนุนใหม้ากกว่านี้ ไม่ใช่ความคดิเห็นของแหล่งข่าวเพยีงอย่าง

เดยีว และไมค่วรมคีวามคดิเหน็ของผูส้ ือ่ขา่ว 
๓. การใชภ้าษา: บางประโยคขาดการอธบิาย ยงัสือ่ความหมายไมช่ดัเจน 

 ๔. การเดนิเรื่อง: กวา้งมาก ใหญ่ และเป็นนามธรรม น่านําเสนอเจาะจงไปทีเ่ดก็โดยตรง ซึ่ง
จะทาํใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนมากขึน้ 
 ๕. แหล่งขา่ว: ไมส่ามารถทาํใหเ้หน็ภาพถงึปญัหาในชิน้งานไดช้ดัเจน  
  

แด่ขนุนางป่า ’รงค ์วงษ์สวรรค ์
 

๑. ประเดน็: ชดัเจน แต่ความสมดุลของน้ําหนกัไมพ่อด ีเน้นไปทีก่ารเชดิชบูุคคลมากกว่าการ
อนุรกัษ์ ทาํใหค้วามน่าสนใจลดน้อยลงไป ถา้นําแนวคดิการอนุรกัษ์ปา่ไมม้าเป็นประเดน็ของเรือ่งตัง้แต่
ตน้จนจบจะน่าสนใจมากกว่านี้  

๒. เสยีงประกอบ: เพลงทีนํ่ามาใสไ่มเ่ขา้กบัเรือ่งทีต่อ้งการนําเสนอ 
๓. แหล่งขา่ว: เกบ็รายละเอยีดในการสมัภาษณ์ไดด้ ีทาํใหผู้ฟ้งัเหน็ภาพ 

 ๔. การเดนิเรือ่ง: ควรทาํใหเ้หน็ภาพการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเพือ่ใหผู้ฟ้งัรูส้กึได ้และคลอ้ยตาม  
 

เชียงใหม่ร่วมใจรณรงคง์ดเผา  
 

๑. ประเดน็: ทกุคนมสีว่นรว่ม เป็นเรือ่งใกลต้วั  
๒. การเดนิเรื่อง: ยาวมากเกนิไป ทาํให้เวลาหมดไปกบัการพรรรณา น่าจะเตมิอารมณ์การ

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมากกว่านี้ 
๓. แหล่งขา่ว: ใหส้มัภาษณ์น้อยเกนิไป ทาํใหข้าดความหลากหลาย  

 ๔. ประเดน็: น่าสนใจ แต่ขาดขอ้มลูอา้งองิสนับสนุนความเชื่อ ถา้มขีอ้มูลมากกว่านี้จะทาํให้
เนื้อเรือ่งแน่นมากขึน้ 
 

 
ขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการฯ ในปีกอ่นหน้า 
 

 จ านวนช้ินงาน 
 

 ยงัคงใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่น ๆ มา แมส้มาคมนักขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทยไดใ้ชค้วามพยายาม
แลว้  
 

 ความเข้าใจในการผลิตรายการข่าวประกอบเสียง 
 

 มทีัง้ทีเ่ขา้ใจและยงัไมเ่ขา้ใจดนีกั การผลติขา่วประกอบเสยีง สิง่ทีพ่งึระลกึไวเ้สมอกค็อื  
๑. ขา่วประกอบเสยีง ไมใ่ชเ่สยีงประกอบขา่ว เสยีงของแหล่งขา่วกบัตวัขา่วจงึควรมปีระเดน็ที่

ชดัเจนเสมอ 



๑๔/๑๕ 
 

 

     ๒. เสยีงทีนํ่าเขา้จงึตอ้งมเีนื้อหาสาระ (content) ตอ้งน่าเชือ่ถอื (power of message)  
 ๓. การนําเสยีงเขา้ (pre-inform) แมไ้ม่มกีตกิาจะตอ้งบอกก่อนว่าเป็นใคร อาจบอกหลงัเสยีง 
(post-inform) ได ้แต่ถา้ทาํแลว้เกดิความเขา้ใจไขวเ้ขว กค็วรหลกีเลีย่ง เพราะขา่วประกอบเสยีงไม่ได้
มเีวลามากพอ และจุดออ่นของเสยีงวทิยคุอืเขา้หซูา้ยออกหขูวา ไม่สามารถเปิดซํ้าได ้หากเลอืก post-
inform กค็วรเกริน่นําบา้งว่าเสยีงต่อไปเป็นผูเ้คราะหร์า้ย เชน่ นี่คอืเสยีงจากหนึ่งในผูร้อดชวีติ เป็นตน้ 
 ๔. ควรใหบ้รบิทแกค่นฟงัในเรือ่งทีเ่สนอ เชน่ ทาํไมคนเหล่านี้มาตายทีเ่มอืงไทย เป็นตน้ 
 ๕. สิง่ทีส่าํคญัยิง่กค็อื ขา่วไมใ่ชบ่ทความ การทีผู่ป้ระกาศหรอืผู้สือ่ขา่วเสนอแนะในขา่วจงึเป็น
เรือ่งผดิหลกัการพืน้ฐานของ ‘ขา่ว’ 

๖. ยํา้เชน่ทีไ่ดย้ํา้ทกุปีทีไ่ดจ้ดัประกวดมาว่า เสยีงของผูส้ ื่อขา่วทีร่ายงานขา่วไม่ถอืว่าเป็นขา่ว
ประกอบเสยีง (มบีทความทีเ่กีย่วขอ้งในหนงัสอืประจาํปีของสมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย)  
 

 ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
 

 เช่นเดยีวกนักบัปีทีผ่่านมา ไม่เป็นทีช่ดัเจนว่า ผลงานใดนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
คณะกรรมการตดัสนิมคีวามเหน็ตรงกนักบัคําพงัเพยทีว่่า ‘วทิยุกูช้าตไิด้’ ในทางตรงกนัขา้ม ‘วทิยุก็
บ่อนทําลายชาติได้’ ประเด็นที่ท้าทายผู้ประกอบวิชาชีพก็คือการใช้วิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นสื่อที่
สามารถตามผูร้บัสารไปไดทุ้กทีแ่ละทุกเวลาในการทาํใหส้งัคมเกดิการเปลีย่นแปลงในทางสรา้งสรรค ์
และนี่คอืวตัถุประสงคอ์นัสาํคญัประการหนึ่งของการมรีางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ 
 

 ข้อสงัเกตอ่ืน ๆ 
 

 คณะกรรมการตัดสินฯ ไม่ได้จํากัดสิทธิในการส่ งข่าวหรือสารคดีเพื่อการเผยแพร่ใน
ความหมายทางการประชาสมัพนัธเ์ขา้ประกวด แต่กม็ขีอ้สงัเกตว่า เป็นเรื่องยากทีข่า่วหรอืสารคดเีพื่อ
การเผยแพร่ดงักล่าว จะตอบสนองความเป็นขา่วหรอืสารคดตีามเงื่อนไขของการประกวด อย่างไรก็
ตาม ไมไ่ดห้มายความว่าจะทาํไม่ได้  จงึเป็นเรื่องทา้ทายองคก์รสื่อในการสรา้งสรรคข์า่วและสารคดทีี่
สามารถตอบสนองทัง้นกัการเมอืง ขณะเดยีวกนักม็คีวามเป็นขา่วและสารคดเีชงิสรา้งสรรคค์วบคูก่นั 
 

 
 
ขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการฯ ในปีนี้ 
 

 จ านวนช้ินงาน 
 

 ผลงานทีส่ง่เขา้มามจีาํนวนใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่น ๆ มา โดยขา่วประกอบเสยีงมปีรมิาณเท่าเดมิ 
สว่นสารคดวีทิยกุระจายเสยีงมปีรมิาณเพิม่ขึน้ไมม่ากนกั ปีนี้มสีงักดัใหมส่ง่เขา้ประกวดดว้ย 
 

 รปูแบบการน าเสนอ 
 

๑. เสยีง: ควรมคีวามหมายสอดคลอ้งกบัลกัษณะการนําเสนอของชว่งนัน้ ๆ หรอืเรือ่งนัน้ ๆ 



๑๕/๑๕ 
 

 

 ๒. การนําเสนอ: รูปแบบทีห่น่วยงานต่างๆ ใชก้นันัน้ มกัจะคล้ายคลงึกนั เช่น การแทรก
เสียงเพลงก่อนการแทรกเสียงสัมภาษณ์ ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบตายตัว ควรคํานึงถึงความ
เหมาะสมในวธิกีารนําเสนอของเรือ่งนัน้ ๆ 
 ๓. แหล่งขา่ว: ควรมคีวามเกีย่วเนื่องกบัขา่ว และมบีทบาทมากพอทีจ่ะมผีลต่อชิน้งาน เพื่อให้
ขอ้มลูมคีวามสมดุลเพิม่ขึน้ 
 ๔. บทวทิยุ: ไม่ควรใส่ความคดิเหน็ลงไป โดยเฉพาะในช่วงจบ ซึง่บางครัง้เป็นการสรุปมาก
เกนิไปหรอือาจไมม่คีวามหมายสาํหรบัสครปิตน์ัน้ 
 ๕. ขอ้มลู: ควรตรวจสอบความถูกตอ้งของตําแหน่ง การออกเสยีงชื่อนามสกุลของแหล่งขา่ว 
เพราะมผีลต่อความน่าเชือ่ถอืในการนําเสนอชิน้งานดว้ย 
 ๖. การผลติ: ควรมเีทคนิคการเชื่อมเพื่อสื่อความหมายไม่ใหม้คีวามซํ้าซอ้นกนัระหว่างเสยีง
บรรยายกบัเสยีงสมัภาษณ์ ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งขยายความหมายของเสยีงสมัภาษณ์ เพราะเสยีงในภาษา
วทิยนุัน้มคีวามหมายในตวัเอง 
 

 ข้อสงัเกตอ่ืน ๆ 
 

     คณะกรรมการตดัสนิฯ มขีอ้สงัเกตว่า ชิน้งานทีส่่งเขา้มาประกวดมกัจะมขีอ้จํากดัในเรื่อง
เวลาการนําเสนอ จงึอาจทาํใหม้ผีลต่อการผลติ โดยเฉพาะการสบืคน้ขอ้มลู  
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