
หลักเกณฑ 
การประกวดผลงานสารคดีเชิงขาว ‘รางวัลสายฟานอย’ คร้ังท่ี ๖ 
โดย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 สมาคมนักขาววทิยุและโทรทัศนไทยไดจัดใหมีการประกวดผลงานสารคดีเชิงขาว 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
 ๑. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค ในการผลิตรายการวทิยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนที่มีคุณภาพของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนเิทศศาสตร สาขาวชิาวิทยุกระจายเสียง
และวทิยุโทรทัศน   
 ๒. เพ่ือเตรียมความพรอมของนิสิตนักศกึษากอนเขาสูวิชาชีพ 
 ๓. เพ่ือประสานความรวมมืออยางใกลชิด ระหวางสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
สถาบันอุดมศกึษา และหนวยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ 
 
ประเภทรางวัล  
 ๑. สารคดีเชงิขาววทิยุกระจายเสียง 
     ๑.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล  
     ๑.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล 
 ๒. สารคดีเชิงขาววทิยุโทรทัศน 
     ๒.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐บาท ๑ รางวัล 
     ๒.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐  บาท ๓ รางวัล 
 
หลักเกณฑการตัดสิน 
 คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
  

๑. คุณภาพ (Quality) 
กระบวนการผลิตมีการคนควาขอมูลที่ถกูตอง เปนจริง แหลงอางอิงเชื่อถือได ประเด็น

และแงมุมมีความสมดุลรอบดาน  เปดโอกาสใหฝายตางๆ ที่เก่ียวของไดแสดงความเห็นหรอืให
ขอมูลอยางทัดเทียมกัน เน้ือหาเปนเรื่องใกลตวั ใหม ทันสมัยและสมบูรณในเชิงขาว (๕Wh+H) 
  

๒. คุณคา (Value) 
นําเสนอเนื้อหาที่เปนประโยชน สงเสรมิใหเกิดส่ิงดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมาย

ชี้ใหเห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยสวนรวม มีศักยภาพนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ในทางสรางสรรคหรืออาจนําไปสูการแกไขหรือปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวในอนาคต  
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 ๓. ผลงาน (Performance)  

การเดินเนื้อหากระชับ ชัดเจน นําเสนอโดยใชศาสตรและเสนหของวทิยุและโทรทศันได
อยางนาสนใจ 
 
  ๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
   เปนตนฉบบัของผูสงเขาประกวด ไมไดลอกเลียนแบบผูอ่ืน มีสาํนึกในจริยธรรมและ
สะทอนความรับผิดชอบในการนําเสนอ 
 ความเห็นคณะกรรมการตัดสิน ใหถือเปนที่สุด 
 
ผูสนับสนุนการประกวด 
 บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
การสงผลงานเขาประกวด 
 ผูสงผลงานเขาประกวดตองเปนนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ สามารถผลิต
งานในนามบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได แตตองไมเกินกลุมละ ๕ คน โดยสามารถมีอาจารยที่
ปรึกษาไดกลุมละ ๑ คน  และสงไดจํานวน ๑ ชิ้น / กลุม  ผลงานแตละชิ้นความยาวระหวาง ๓-๕ 
นาที 
 
หลักฐานการสงผลงาน 

๑. วิทยุกระจายเสียง บันทกึลงแผนบันทกึขอมูล (Compact Disc: CD) จํานวน ๖ แผน 
ตอหน่ึงผลงานที่สงประกวด ขอใหบันทึกดวยสกุลไฟล .wav 

๒. วิทยุโทรทัศน บันทึกลงแผนบันทึกขอมูลภาพ (Video Compact Disc: DVD)   
จํานวน ๖ แผน ตอหน่ึงผลงานที่สงประกวด ขอใหบันทึกดวยสกุลไฟล .VOB   
 ๓. รายละเอียดของผลงาน ประกอบดวย 
     ๓.๑ ชื่อเรื่อง ชื่อผูจัดทํา เบอรติดตอ ชื่ออาจารยผูรับรอง และชื่อ
สถาบันการศึกษาที่สังกัด 
    ๓.๒  บทคัดยอสรุปเร่ืองราว พรอมเหตุผลประกอบในการนําเสนอผลงานดังกลาว 
ความยาวไมเกิน ๑ – ๒ หนา โดยอธิบายในประเด็นดังน้ี 
      (๑) วตัถุประสงคในการเสนอผลงาน 

(๒) ความเดน ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน 
      (๓) คุณคาของผลงาน 

    ๓.๓   บทสมบูรณ (Script) ของผลงาน 
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๔. สงผลงานมายัง สมาคมนักขาววทิยแุละโทรทศันไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวง
ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศพัท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙  หมดเขต
รับผลงานวนัที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓   กรณีนักศึกษาอยูตางจังหวัด ถือเอาวันที่ประทับตรา
ไปรษณียเปนสําคัญ 
 
 
การตัดสินและประกาศผล 

๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทัศน และนักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จํานวน  ๕   คน 

๒.    ประกาศผลการตดัสินและมอบรางวัลภายในเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ โดย
จะแจงรายละเอียดใหทราบอีกคร้ังทางเวปไซต  www.thaibja.org 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓  
สมาคมนักขาววทิยุและโทรทัศนไทย 
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คณะกรรมการตัดสิน  
รางวัลสายฟานอย คร้ังที่ ๖ ประจําป ๒๕๕๓ 
ประเภทสารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน 

 

  
 สมาคมนักขาววทิยุและโทรทัศนไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสิน รางวัลสายฟานอย   

ประเภท "สารคดีเชิงขาวโทรทัศน" ประจําป ๒๕๕๓ 

  

 1. นายสุริยนต จองลีพันธ   บริษัท ปาใหญ ครีเอชั่น จํากัด   
 2. นายปฏิวัต ิวสิกชาติ     สถานีโทรทัศนทรู วิชั่นส    
 3. นายประสาน อิงคะนันท   บริษัท ทวีบีูรพา จํากัด 
 4. นายวิทยา  วิทยปฐมวงศ      ผูเชี่ยวชาญสายงานสื่อสารองคกร กลุมบ.ทรู  
 5. นางสาวธนานุช สงวนศักด์ิ  อุปนายกฝายวิชาการ  

สมาคมนักขาววทิยุและโทรทัศนไทย 
 
 
 
 สมาคมนักขาววทิยุและโทรทัศนไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสิน รางวัลสายฟานอย   

ประเภท "สารคดีเชิงขาววิทยุ" ประจําป ๒๕๕๓ 

 

1. นายบรรยงค สุวรรณผอง  ผูทรงคุณวุฒิ 

2. นางสาวอรนุช อนุศกัด์ิเสถียร  อดีตผูผลิตรายการอาวุโสบบีีซี ประเทศอังกฤษ 

3. นางสาวพัชราภรณ ชมกลิ่น  สถานีวิทยุ อสมท(FM.96.5) 

4. นางเพ็ญสิน สงเนียม     สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

5. นางสาวอภิรดี พรเลิศ    อุปนายก สมาคมนักขาววทิยุและโทรทศันไทย
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ผลการประกวดสารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน 
รางวัลสายฟานอย คร้ังท่ี ๖ ประจําป ๒๕๕๓ 

 
 

ดานวิทยุ 
รางวัลสารคดีเชิงขาววิทยุ  
รางวัลดีเดน  ไดแก 
 เรื่อง "เมื่อเดก็ไทยอานภาษาไทยไมออก" 

โดยทีม BU JRRAISOM จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล 25,000 บาท  
 

รางวัลชมเชย  ไดแก 
1. เรื่อง "เซ็กซวัยใส ปญหาเชิงซอนของสังคมไทย" 

โดยทีม พิราบลานนา จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท 

 
2.เรื่อง "ชายหาด...คากาม" 

โดยทีม ไรสม  จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท 

 
3.เรื่อง "เสียงเรียกจากราไวย....ความทุกขใจบนแผนดนิ" 

โดยทีม นกอิสระ จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท 

 
 
ดานโทรทัศน 
รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน  
ไมมีรางวัลดีเดน แตปรับเปนรางวัลชมเชย ดังนี้ 

 
รางวัลชมเชย อันดับ 1  ไดแก 
เรื่อง "ลมหายใจที่ตองสู" 

โดยทีม สมซาส จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000  บาท 

 
 



๖ 

 
รางวัลชมเชย อันดับ 2  ไดแก 
เรื่อง "เครื่องซักผาหยอดเหรียญสะอาดจริงหรือ?" 

โดยทีม Simply production จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000  บาท 
 

รางวัลชมเชย อันดับ 3  ไดแก 
เรื่อง "ควัน...มือสอง" 

โดย น.ส.ชุติปภา พุมไสว จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000  บาท 

 
รางวัลชมเชย อันดับ 4  ไดแก 
เรื่อง "ภัยใตแผนดิน" 

โดยทีม คนสรางส่ือ จาก มหาวิทยาลัยรังสิต 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000  บาท 
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ขอสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน 
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัต ิ

 
 ปการศึกษา ๒๕๕๓ มีสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติสงเขาประกวด ๙๐ เรื่อง จาก 
๑๓ สถาบันอุดมศึกษา มากกวาปการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลงานเขาประกวด ๘๖ เรื่อง จาก ๑๓ 
สถาบัน  
 กลาวเฉพาะปนี้ มีผลงานเขารอบสุดทาย ๑๑ เรื่อง แตละเรื่องมีขอเดนขอดอยทั้งที่เหมือนและ
แตกตางกันไป  

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการมีความเห็นตรงกันวามีผลงานฝกปฏัติที่ควรไดรับรางวัลดีเดน แต
ก็มีเงื่อนไขตอทายไวเปนหมายเหตุ จะไดใชเปนกรณีศึกษา เชนเดียวกันกับเรื่องที่ไดรับรางวัลชมเชย 
ซึ่งคณะกรรมการไดต้ังขอสังเกตของแตละเรื่องไวดวยเชนกัน 
 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงที่เขารอบ  
 

เรื่อง มหาวิทยาลัย 

๑. ปลอยนกปลา บาปหรือบุญ ศรีปทุม 

๒. ชีวิตผูหญิงหมายที่ชายแดนใต สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

๓. พระดํานา มหาสารคาม 

๔. เซ็กซวัยใส ปญหาเชิงซอนของสังคมไทย เชียงใหม 

๕. วิกฤติแพทยไทย...กับการถูกฟองรอง ธุรกิจบัณฑิตย 

๖ เรียนฟรี ๑๕ ป จริงหรือ? เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๗ ชายหาด...คากาม กรุงเทพ 

๘ เสียงเรียกจากราไวย ความทุกขใจบนแผนดิน กรุงเทพ 

๙ เมื่อเด็กไทยอานภาษาไทยไมออก กรุงเทพ 

๑๐ ปญหาเครือขายสังคมออนไลน กรุงเทพ 

๑๑ แรงงานตางดาว คุกคามแรงงานไทย กรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

‘เมื่อเด็กไทยอานภาษาไทยไมออก’ 
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงดีเดน รางวัลสายฟานอย 
 

๕ นาที 
SFX เสียงเด็ก 

ผูประกาศ จากผลทดสอบทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือ สพฐ. พบวา นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ มี
ปญหาอานหนังสือไมออกและอานไมคลองกวา ๑๕๐,๐๐๐ คน ขณะเดียวกัน 
เพียงโรงเรียนเดียวในจังหวัดปทุมธานีมีนักเรียนกวาครึ่งรอยที่มีปญหาใน
การอานเหมือนกับเด็กชายภูชิต เอื้อนไชสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ที่อานหนังสือไมออกจนไมอยากมาโรงเรียน 

ด.ช. ภูชิต เอื้อนไชสง  ผมก็อานหนังสือไมคอยออกครับ เวลาอาจารยใหตอบคําถามผมก็ตอบไมได 
ก็ยืนสะกดเอาครับ บางทีก็ติดบางคํา เวลาผมอานหนังสือเพื่อนก็หัวเราะ 
ผมเลยไมอยากมาโรงเรียน  

 (เสียงภูชิตอานหนังสือใหฟงแบบติด ๆ ขัด ๆ) 
ผูประกาศ จากปญหาดังกลาวทําใหอาจารยสุพิสญา ทะสดวก อาจารยฝายวิชาการ 

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ มีวิธีการในการแกไขปญหาโดยการจัดโครงการ
สอนพิเศษใหแกนักเรียนที่อานหนังสือไมออก  

อ. สุพิสญา 
ทะสดวก 
 

โครงการนี้เปนโครงการที่เราตองการชวยเหลือนะคะ เด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางการเรียนรู คือนักเรียนเขาอานไมออกเขียนไมไดตามวัยคะ เราก็จัด
กิจกรรมโดยการสอนซอมเสริมคะ ในชวงพักกลางวัน บางวันก็อาจจะเปน
ชวงเย็นหลังจากเลิกเรียนแลว เราจะสอนใหทุกวันคะ เพื่อเปนการพัฒนาให
เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถอยูรวมในสังคมไดเหมือนคนอื่นไมมีปม
ดอยอะคะ มันเปนโครงการที่เราตองใหใจกับเด็ก ใหเวลากับเด็ก จะถามวา
ชวยไดเต็มที่รึเปลา ทางครูบาอาจารยก็เต็มที่ แตอยูที่ตัวนักเรียนดวยคะ 
เพราะบางคนเขาพัฒนาการชา บางคนอาจจะไดผลรอยเปอเซนต เราก็ตัด
ออกจากระบบ 

ผูประกาศ ทั้งนี้เพียงแคใหนักเรียนฝกเปลงเสียงสะกดคําและฝกเขียนตามคําบอกเปน
ประจําก็จะประสบผลสําเร็จแนนอน ตามท่ีผูชวยศาสตราจารย ศิวกานท 
ปทุมสูติ ไดเสนอแนวทางไวในหนังสือเรื่องเด็กอานไมออกเขียนไมไดแก
งายนิดเดียว 

ผศ. ศิวกานท ปทุมสูติ 
 

ในหนังสือเลนนี้จะมีแบบฝกอยูเปนขั้นเปนตอน ขั้นที่หนึ่งคือ ครูเปลงเสียง
นําแจกลูก ขั้นที่สองก็ใหครูอานนําแลวเด็กอานตาม ขั้นที่สามใหเด็กๆคัด
รายมือจากคําที่เขาอาน ทักษะขั้นที่ส่ีคือใชคําที่เด็กคัดลายมือในขั้นที่สามให
เด็กเขียนตามคําบอก แลวก็คือตองสอนวันละ๑ชั่วโมงไปเรื่อยๆ ใหครบ ๙๐
ชั่วโมง โดยสอนตามลําดับขั้นไมใหขามขั้นก็จะทําใหบรรลุผลการอานออก
เขียนได  ถาครูประถมวัยปูพื้นภาษาอยางถูกตอง โรงเรียนนั่นจะไมมีปญหา



๙ 

เลย จะไมตองแกปญหาเพราะเด็กอานออกเขียนไดต้ังแตจบ ป.๑ ที่เปน
อยางนี้เพราะจากป.๑ ที่อานไมออกเขียนไมไดพอขึ้นมาชั้นอื่นๆเขาตอง
สอนเนื้อหาที่ตอเนื่องกันตอมาก็เลยทําใหบกพรองมาต้ังแตจบ ป. 1 ขึ้นมาก็
บกพรองเรื่อยมาถึง ป. ๕ ป. ๖ และก็มัธยมท่ียังอานไมออกเขียนไมไดก็มี
เยอะ  

ผูประกาศ ขณะเดียวกันนางนฤมล เอื้อนไชยสง ผูปกครองของนักเรียนที่มีปญหาใน
เรื่องการอาน อยากจะใหคุณครูที่โรงเรียนเขมงวดในเรื่องการเรียนการสอน
มากกวานี้ 

นฤมล เอื้อนไชยสง  ก็อยากจะใหครูที่โรงเรียนเอาใจใสเด็ก เคี่ยวเข็ญใหมากกวานี้นะ เพราะวา
กลับมาที่บานก็ไมมีเวลาในการดูแล ตองทํางานนอกบาน   

ผูประกาศ การแกไขปญหาเหลานี้ สามารถทําได แตทุกฝายตองใหความรวมมือกัน 
ดังที่ ดร. จุไรรัตน สุกรุง ผูชวยคณบดีฝายหลักสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ย้ําวา ถึงหลักสูตรดี ถาครูไมเกงก็แก
ไมได 

ศ. ดร. จุไรรัตน สุกรุง การแกปญหาตรงนี้นะ หนึ่ง ตองแกปญหาตรงครู ลงไปดูการจัดการเรียน
การสอนของครูกอนวาเปนยังไง สอง ก็คือตัวหลักสูตร และก็สาม ส่ิงที่มัน
จะตองชวยไดในการแกปญหาก็คือพอแมที่บานที่จะตองเอาใจใส การจัดการ
เรียนการสอนจะประสบความสําเร็จมากนอยแคไหน คนที่สําคัญสุดคือครู 
ตอใหเขียนหลักสูตรเลอเลิศขนาดไหนก็ตาม แตคนที่เอาหลักสูตรไปใช 
หมายถึงวาเปนตัวเชื่อมนี้ ก็คือคนท่ีไปสอน ถาสอนไมได สอนไมเปน สอน
ไมเกง มีวิธีสอนไมสนุก ก็ไมประสบความสําเร็จ อยาไปโทษเด็ก 

ผูประกาศ ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ผูเรียนจะใชในการแสวงหาความรูในดาน
การศึกษา หากเยาวชนผูเปนอนาคตของชาติ อานภาษาไทยไมออก แลวจะ
เกิดความภาคภูมิใจในความเปนชาติไดอยางไร  

 

คณะผูจัดทํา: BUJR Raisom (อิสรวรรณ จําลองเพ็ง ขวัญกมล จตุพรภักดี น้ําฝน โรจน
แพทย) 

อาจารยที่ปรึกษา: ปณต สุสุวรรณ 
สถาบัน: คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 ๑. จุดเดน 
     ๑.๑ ประเด็นในการเลือกเรื่องมีผลกระทบตอสังคมโดยรวม  
     ๑.๒ กระบวนการผลิตสารคดีเชิงขาวดี  

    ๑.๓ ขอมูลในการนําเสนอรอบดานในระดับหนึ่ง โดยมีมุมมองของแตละฝาย เชน การ
แกปญหาของเด็ก การแกปญหาของครู เปนตน 

    ๑.๔ มีการเตรียมขอมูลในการผลิตสารคดีเชิงขาวดี การใสเสียงดนตรีประกอบดี 
 

  



๑๐ 

๒. จุดที่ควรมีการแกไข 
     ๒.๑ เสียงบรรยายยังไมชัดเจน และปลอยยาวมากเกินไป 
     ๒.๒ คําบรรยายเปนภาษาเขียนแบบหนังสือพิมพ ไมใชภาษาอากาศ (วิทยุกระจายเสียง) 
     ๒.๓ การผลิตยังมีความเปนขาวอยูมาก ควรศึกษาจุดเดนของสารคดีเชิงขาว 
     ๒.๔ ขอมูลความคิดเห็นดานผูปกครองขาดหายไป 
 

‘เซ็กซวัยใส ปญหาเชิงซอนของสังคมไทย’ 
สารคดีเชิงขาววิทยุชมเชย รางวัลสายฟานอย 

๕ นาที 
       

เสียงเด็กผูหญงิ    
< 24 วินาที > 

“มีแฟนมาแลวส่ีคน ก็เห็นในหนัง แลวเดินไปไหนมาไหน บรรยากาศรอบขาง
ก็เห็นคนนั่งเปนคูๆ ก็นึกวาลองมีแฟนดูไหม จะมาเจอกันทางอินเตอรเน็ต
อยากรูวาเขาหลอไหม มีความรูสึกอยากเห็นหนา พอเห็นหนาไปเขาก็เลนๆ
กัน  มีความสุขชั่วคราว เปนประสบการณ” 

เสียงเด็กผูชาย  
< 14 วินาที > 

“เพื่อนๆ มาเลาวา  พาแฟนไปนูนไปนี่ มีแฟนดีอยางไร  ผูชายทุกคนแนนอน
คงเคยเรียนรู อยากรูอยากเห็น  เห็นในคลิปทําก็อยากจะทําบาง” 

ผูประกาศ คําพูดนี้อาจดูไมนาตกใจนัก ถาไมไดมาจากปากของเด็กหญิงสมและเด็กชาย
เอก  ที่มีอายุเพียง  13 ป   ซึ่งยังอยูในเครื่องแบบนักเรียน  โดยเด็กหญิงสม
มีเพศสัมพันธกับเพื่อนชายมาแลวถึง 4 คน  และการมีพฤติกรรมทางเพศ
ดังกลาว เปนผลมาจากการเลียนแบบจากละครโทรทัศนและทางคลิปวิดีโอ
อินเตอรเน็ต  เหตุการณเชนนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กสองคนนี้เทานั้น แต
เปนปญหาที่ เกิดขึ้นกับเด็กไทยจํานวนมาก ดังรายงานของกระทรวง
สาธารณสุขเมื่อตนปนี้  ระบุวา เด็กไทยมีเพศสัมพันธอายุนอยลง เฉลี่ย อายุ 
12 -15 ป  และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 10 ตอป  
อาจารย ณรงคฤทธ์ิ   ออนจันทร  อาจารยโรงเรียนขยายโอกาสแหงหนึ่งใน
จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งเปนอาจารยฝายปกครองและแนะแนว มากวา 10  ป 
ยอมรับวา การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนปญหาใหญของนักเรียนใน
ปจจุบัน 

อาจารย ณรงคฤทธ์ิ   
ออนจันทร  อาจารย
โรงเรียนขยายโอกาส
แหงหนึ่งในจังหวัด
เชียงใหม <36วินาที> 

“ปญหามีเพศสัมพันธในวัยเรียน ตอนนี้เปนปญหามากท่ีสุด เด็กเกิดจาก
สาเหตุที่วา  มาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุน  อันที่สอง มาจากส่ือ ทางทีวี 
ละครตาง ๆ เด็กจะเลียนแบบ  อันที่สาม มาจากเพื่อน เพื่อนจะแนะนําวา 
ลองมีแฟน พออยูในวัยรุนก็อยากลองอยากรูอยากเห็น ถาเพื่อนเขารู เขาจะ
ชวนกันไปเที่ยว อีกอันหนึ่งจากโทรศัพทมือถือ เด็กผูชายจะชวนเด็กผูหญิง
วาอยากลองมีเพศสัมพันธไหม  เด็กผูหญิงก็อยากลอง ถาบรรยากาศให  
สถานที่ใหเด็กก็อาจมีเพศสัมพันธได” 

ผูประกาศ   จากการท่ีเด็กมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร กอใหเกิดผลกระทบทั้งตอตัวเด็ก 
และสังคมโดยรวมมากมาย  นายแพทย พิษณุ ขันติพงษ  ประธาน



๑๑ 

คณะกรรมการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงภาคเหนือ  ได
กลาวเก่ียวกับเรื่องนี้ วา 

เสียง นายแพทย  
พิษณุ ขันติพงษ   
ประธานคณะกรรมการ
ชวยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระทําความ
รุนแรงภาคเหนือ 
< 44 วินาที > 

“แลวเราก็พบวาเด็กมีเพศสัมพันธที่เร็วขึ้นแลวเราก็พบวามีปญหาตามมา
ทันที การติดเชื้อโรคเอดสรายใหมทั่วโลก 50% เปนกลุมเยาวชน อยาง
เมืองไทยเราคาดคะเนวาเปนไปได ในแตละปจะมีเด็กเยาวชนที่จะติดเชื้อ
เอดสประมาณ 50,000 คน แลวที่สําคัญกวานั้นก็คือ มีเพศสัมพันธกอนวัย
และไมมีการปองกันเรื่องของการคุมกําเนิดแลวทําใหเกิด การต้ังครรภที่ไมพึง
ประสงค และประมาณมากกวา50% เปนเด็กอยูในวัยเรียนยังไมพรอมที่จะ
ต้ังครรภ คุณแมที่ต้ังครรภในวัยรุนมีโอกาสจะออกจากการเรียนกลางคันที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพเปนหญิงขายบริการเยอะขึ้น บางคนก็มีปญหาเกี่ยวกับ
เรื่องของสุขภาพจิต มีนอยรายที่จะกลับเขาไปสูในเรื่องของกระบวนการ
การศึกษา” 

ผูประกาศ ทางดาน  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สมบัติ  ตาปญญา นักจิตวิทยา  คณะ
แพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรม
ของวัยรุน ไดแนะแนวทาง การแกปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  
วาครอบครัวมีสวนสําคัญอยางยิ่ง    

เสียงผูชวย
ศาสตราจารย  ดร. 
สมบัติ  ตาปญญา  
นักจิตวิทยา  คณะ
แพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
< 36 วินาท>ี 

“เราพูดถึงสามปจจัย นะ Host Aagent  Environment  ตัวเด็กเราก็ตองสอน
ใหเคารูทันวาส่ือลามก มันเปนยังไง มันมีนัยยะมันส่ืออะไร เชน ดูถูกเพศ
หญิง  เห็นผูหญิงเปนวัตถุทางเพศแคนั้น ผูหญิงที่เคามาทําแบบนี้เคาเต็มใจ
ไหม ก็ตองคุยกับเขา แตไมใชตําหนิ แลวก็คอยๆปรับความเขาใจของเคาให
ถูกใหตรงเพราะวาส่ือเหลานี้ก็จะบิดเบือนเรา พูดถึงอันตรายและความเสี่ยงที่
จะตามมากับการมีพฤติกรรมซึ่งทําใหเด็กเห็นภาพทั้งหมด ไมงั้นเด็กจะถูก
ชักจูงโนมนาว ตองจัดการ ตองหากิจกรรมใหลูก เราตองชวยทางครอบครัว
ใหความรูกับครอบครัว” 

ผูประกาศ ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง ความเจริญทางดานเทคโนโลยีที่ไหลบา
เขามาทําใหเด็กไดรับขอมูลขาวสารท่ีเร็วขึ้น โดยขาดการควบคุม   หากพอ
แม ตามโลกไมทัน ตามลูกไมทัน ก็จะเกิดชองวางระหวางวัยกับลูก แนวทาง
ในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในขณะนี้เปนปญหาของสังคม
เชิงซอนที่ตองแกไขอยางเปนระบบและถือเปนวาระแหงชาติที่ทางสถาบัน
ทางการแพทย การศึกษา การเมือง ภาคชุมชนและครอบครัว ตองรวมมือกัน
แกไขอยางจริงจัง 

 

 คณะผูจัดทํา: พิราบลานนา (กุลลดา กําแพงแกว ภรณทิพย หิตเทศ กุลชนา อินทนันท พิชญา
ภา ไพจิตรกาญจนกุล) 
 อาจารยที่ปรึกษา: ผศ. นาฏยา ตนานนท 
 สถาบัน: คณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 



๑๒ 

  ๑. จุดเดน 
 

     ๑.๑ เปนประเด็นขาว 
    ๑.๒ เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับสังคม สะทอนใหเห็นถึงปญหา 
    ๑.๓ มีองคประกอบขาว และคุณคาของขาวที่ดี 
    ๑.๔ เสียงบรรยายและเสียงประกอบดี 

 

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 
   (๑) ขาดขอมูลดานพอแม ควรมีเพื่อใหขอมูลครบถวนสมบูรณ 
    (๒) การผลิตมีความเปนสารคดีมากเกินไป 
   (๓) เสียงผูใหสัมภาษณไมคอยชัดเจน 
  (๔) ไมควรสรุปตอนทาย โดยใสความคิดเห็นลงไป 
 

‘ชายหาด คากาม’  
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงชมเชย รางวัลสายฟานอย 
  

๕ นาที 
SFX เสียงเพลง เสียงเรียกลูกคา เสียงตอราคา 
ผูประกาศ เสียงที่คุนหูสําหรับนักทองเที่ยวที่เคยมาพัทยายามค่ําคืน ปฏิเสธไมไดวา ทุก

วันนี้การคาประเวณี เปนส่ิงที่อยูคูกับเมืองพัทยาเสียแลว จากขอมูลงานวิจัย
ของคุณทิวากร บุญเจริญ สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา 
พบวา จํานวนโสเภณีหญิงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นกวา ๑ เทาตัวในระยะเวลา ๑ ป 
โดยมีอายุต้ังแต ๑๖ ปขึ้นไป ซึ่งปจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพนี้ คือ การ
ดอยการศึกษา ความลมเหลวในชีวิตสมรส การมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว 
รวมไปถึง การนิยมมาหาสามีฝรั่ง ดังเชนกรณีของนอย หญิงสาวชาวบุรีรัมย 
วัย ๔๐ ปเศษ ที่เลือกจากบานเกิดของตัวเองเพื่อมาประกอบอาชีพนี้ ต้ังแต 
๗ ปที่แลว 

นอย (นามสมมติ) มาที่นี่ก็ต้ังใจมาทํางาน มาเอง ก็เลิกกันกับแฟนคนไทย ทะเลาะกันเรื่องการ
พนัน แฟนคนไทยเลนการพนันเสียเปนลาน สองลาน ก็เลยเลิกกัน ทีแรกก็มา
ทํางานอยูซอย ๘ รายไดก็ดี แตทําไมถึงเดือน ก็มีฝรั่งรับเลี้ยงแลว 

ผูประกาศ เมื่อกระแสการประกอบอาชีพในเชิงเพศพาณิชยไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย 
ๆ ทําใหหญิงสาวจากหลายภูมิภาคหล่ังไหลกันเขามาทํางานในพัทยา จนทํา
ใหเมืองแหงนี้ไดรับฉายาวาเปนเมืองแหงการขายเซ็กส หรือ a city for sex 
tourism ดังนั้น นายกเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม จึงไดออกนโยบาย
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม  
(นายกเมืองพัทยา) 

ปญหาเรื่องโสเภณีเปนส่ิงหนึ่งซึ่งแนนอนที่สุด ส่ิงที่เราจะตองดําเนินการก็คือ 
เรื่องของการคุมครองผูที่อาจจะไมไดสมัครใจ หรือวาเด็กท่ีอายุตํ่ากวา ๑๘ ถา
ตํ่ากวา ๑๕ ถือวาผิดกฎหมายชัดเจน แมวาเจาตัวจะยินยอมก็ตาม แตละครั้ง



๑๓ 

เมืองพัทยาก็ไดสนับสนุนผานทางโครงการสายตรวจและโครงการปราบปราม
การคาประเวณีชายหาด ปที่แลวเราสนับสนุนงบประมาณไปประมาณ ๕ แสน
บาท เปนคาใชจายในการจับสงศูนยฝกอาชีพ แตปญหาเหลานี้มันไมไดจบใน
ปเดียว เมื่อหมดรุนนี้ก็จะมีรุนตอ ๆ ไป 

ผูประกาศ ในมุมของกฎหมายนั้น สวนหนึ่งก็เปนเพราะสังคมไมยอมรับความจริงที่วา  
มีธุรกิจบริการทางเพศแอบแฝง เปนธุรกิจที่ทํารายไดมหาศาลอยูในขณะนี้ 
ทําใหกฎหมายที่ดูแลในเรื่องของเพศพาณิชยนั้น ยังไมมีบทลงโทษที่เพียงพอ 
ซึ่งจุดนี้สอดคลองกับการใหขอมูลของ พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผูกํากับ
การสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา 

พ . ต . อ .  นั น ท วุ ฒิ 
สุวรรณละออง  

ในการสํารวจประชากรโสเภณีที่มายืนขายบริการที่ชายหาด มันทําไดอยาง
มากก็คือ ตํารวจเราไปตรวจแลวเจอ วาเขามีการรบเรา ชักชวนแขกเพื่อที่จะ
ไปคาประเวณี เราก็จับกุมมา เปรียบเทียบปรับไดไมเกิน ๑ พันบาท เราถือ
กฎหมาย เราทําไดภายใตกฎหมาย กฎหมายที่ใหมามันไมสามารถที่จะเปน
คําตอบสุดทายได 

ผูประกาศ ขณะเดียวกันผูหญิงขายบริการเหลานี้ ลวนแลวแตมีความฝนที่ตองการเติม
เต็มความสมบูรณในชีวิต โดยด้ินรนตอสูกับชีวิตที่ตนเองไมปรารถนา 

นอย (นามสมมติ) แตทุกคนเคาก็หวังอยากไดมีเงินมีทองกันทั้งนั้นแหละ ชวยครอบครัว เลี้ยง
ลูกเล้ียงเตา ก็เจอฝรั่งรับเลี้ยงแลวก็หยุดไง 

ผูประกาศ การคามนุษยและการตักตวงผลประโยชนทางเพศ ถือเปนการละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษย ปจจุบันมีองคกรอิสระที่ออกมาปกปองสิทธิสตรีตอตาน
การคามนุษยและคุมครองผูถูกคาอยางเปนสากล ซึ่งสอดคลองกับอุดมการณ
ของคุณโนรีรัตน นพรัตนนราภรณ ที่ปรึกษาสมาคม YWCA กรุงเทพฯ 

โนรีรัตน นพรัตนนรา
ภรณ  

สมาคม YWCA เปนองคกรสตรีคริสเตียน ตามหลักพระคัมภีร พระเจามอง
มนุษยทุกคนมี ศัก ด์ิศรี เทากันการใหมนุษย เปนสินคาชนิดหนึ่ ง เพื่ อ
ผลประโยชน ถือเปนความผิดท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะที่สมาคมมี
วิสัยทัศนตรงนี้ เราก็สงเสริม อบรม ครู อาสาสมัคร ใหกับกลุมที่จะปองกัน
ไมใหเด็กผูหญิงถูกลอลวง แลวก็ใหการศึกษากับเยาวชน เมื่อเขามีความรูเขา
จะไดไมถูกลอลวง และเปนทาสการคามนุษย 

ผูประกาศ มนุษยทุกคนพึงมีสิทธิในการดํารงชีวิตอยูอยางเทาเทียมกัน คนเราเกิดมา
ยอมปรารถนาที่จะเลือกชีวิตที่มีความสุขและอยูในสภาพที่สังคมยอมรับ หาก
จะคิดในอีกมุมหนึ่ง อาชีพหญิงขายบริการก็ยังเปนอาชีพที่สุจริต และหากทุก
ฝายรวมมือกันรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง ไมสรางความเดือดรอนใหผูอื่น 
ภาพลักษณของเมืองพัทยาก็จะดีขึ้น 

 

 คณะผูจัดทํา: ไรสม (สุภาฉัตต บุญอุม มงคลชัย สุธางคกรกุล รัฐพงษ สุวัฒถาภรณ) 
 อาจารยที่ปรึกษา: ปณต สุสุวรรณ 
 สถาบัน: คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 



๑๔ 

๑. จุดเดน 
 

     ๑.๑ กระบวนการเตรียมการผลิตดี  
    ๑.๒ เสียงบรรยายดี รวมถึงจังหวะการพูด 
    ๑.๓ ประเด็นที่เลือกเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอสวนรวม  

 

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 
    

    ๒.๑ ไมควรสรุปโดยใสความคิดเห็นตอนทายเรื่อง 
    ๒.๒ เปนประเด็นที่สุมเส่ียงตอวัฒนธรรม จึงควรระมัดระวังในการนําเสนอท่ีจะไมซ้ําเติม

สังคมโดยสวนรวม 
    ๒.๓ แหลงขาวยังไมรอบดาน 

    

‘เสียงเรียกจากราไวย ความทุกขใจบนแผนดิน’ 
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงชมเชย รางวัลสายฟานอย 
   

๕ นาที 
SFX: 10 วินาที เสียงรองเพลงของโตะจิม หรือนายโตะจิม หลักเกาะ 
ผูประกาศ เสียงเพลงพื้นเมืองเพ่ือปดเปาส่ิงชั่วรายจากชายชราอายุกวา 70 ป ของนาย

โตะจิม หลักเกาะ ผูเฒาแหงทองทะเล หมอผีประจําชุมชนคอยใหความ
ชวยเหลือชาวอูรักลาโวยและชาวมอแกลน รูจักกันในนามยิปซีทะเล หรือคน
ไทยเรียกวาชาวไทยใหม ไดเขามาต้ังถิ่นฐานในตําบลราไวย ชุมชนทางตอน
ใตของจังหวัดภูเก็ต และกําลังมีขอพิพาทท่ีดินชายหาดราไวยระหวางคน
เมืองที่เปนนายทุน 6 ราย อางเปนเจาของผืนดิน 14 ไรของชาวไทยใหม 9 
คน ไดยืดเยื้อมานานกวา 5 ปแลว โดยชาวไทยใหมไมสามารถเขาไปใช
ประโยชนใดๆจากที่ดินดังกลาวได 
     หลังสึนามิถลม นายทุน 6 รายไดเขามาเรียกรองสิทธิที่ดินในราไวย 
ส งผลกระทบตอชี วิตชาวไทยใหม  ซึ่ งบางส วนยั งไม ได รับบริการ
สาธารณูปโภค ไมมีหองสุขา ประปาและไฟฟา ตามคํายืนยันของนายสนิท  
แซชัว อนุกรรมการชาติพันธชาวเล 

เสียงสัมภาษณ 
สนิท แซชัว 
(32 วินาที) 

“ ตอนนี้ทางชาวบานทุกคนกําลังใชหองน้ําสาธารณะก็คือหองน้ําแบบตาม
ชายหาด ตามปา ตามหินตางๆเพราะทางหองน้ําของท่ีเทศบาลจัดใหคือมัน
แทบไมมีน้ําใช ก็พอประปามันเขาไมไดคือน้ําเอกชนตอนนี้เอกชนก็ตัดขาด
จากการจายน้ํา ” 

ผูประกาศ แตกตางจากมุมมองของ นายสิน พลรบ ผูใหญบานหมู 2 ตําบลราไวย ที่
อยากใหชาวบานในตําบลทุกคนไดรับรูขอมูลรอบดานไมใชรับฟงหรือมอง
เพียงมุมเดียววารัฐไมเขาไปชวยเหลือ ปลอยใหชาวไทยใหมเปนผูถูกกระทํา
อยูฝายเดียว 



๑๕ 

เสียงสัมภาษณ 
สิน พลรบ 
(30 วินาที) 

“ ทานอยาเอากระแสที่วาความไมถูกตองมาเปนเครื่องตัดสินทานตองมาหา
ขอมูล นั่นคือปญหาท่ีจะแกกันไดปรองดองกันได ณ ปจจุบันนี้ที่อยูกันก็ไมได
เปนศัตรู อยูกันฉันทมิตร เจาของที่ก็อยูในนี้ หนวยงานตางๆทุมเทใหกับ
ชุมชนไทยใหมเต็มรอย ไมวาดานสาธารณูปโภคอะไร สิทธิพิเศษทุกอยางฟรี
หมด” 

ผูประกาศ ในขณะที่นายอาหลิน หาดทรายทอง ชาวอูรัคลาโวยในราไวยยอมรับวายังมี
คนบางกลุมที่ดูถูก ดูแคลน เพราะฐานะความเปนอยูที่แตกตางกัน 

เสียงสัมภาษณ 
อาหลิน 
หาดทรายทอง 
(19 วินาที) 

“ ปจจุบันนี้ก็ยังมีบางความเหลื่อมล้ําในฐานะความเปนอยู แมกระทั่งฐานะ
ของชาวมอแกลน อูรักลาโวย เขาดูเปนเผาที่เรรอนหรือไมมีที่ดินเปนของ
ตนเองประมาณนี้  ซึ่งเขาก็อาจจะก็จะดูหมิ่นดูแคลนดูถูกก็ได ” 

ผูประกาศ การไดมาซึ่งที่อยูอาศัยของชาวไทยใหมในชุมชนราไวยเปนอีกหนึ่งปญหาที่
เกิดขึ้นบอยครั้งในประเทศไทยที่ยังคงมีความแตกตางทางฐานะและความ
เปนอยู ซึ่งนายภูวนาถ บัวเนียม  นักกฎหมายผูดูแลเรื่องการเรียกรองสิทธิ
ชุมชน จากมูลนิธิชุมชนไท อยากใหสังคมมองวาทุกคนเปนคนไทยที่มีสิทธิ
เทาเทียมกัน 

เสียงสัมภาษณ 
ภูวนาถ บัวเนียม 
(30 วินาที) 

“  กฎหมายยอมบังคับใหเทาเทียมไมวาจะเปนชาวเล หรือพี่นองชนตาง ๆ 
ทุกคนนั้น ที่ชาวเลไมไดรับสิทธิเบื้องตนเพราะเขาไมถึงเรื่องกฎหมาย ไมรู
เรื่องกฎหมายจําเปนตองมีคนคอยแนะนําหรือวาประสานงานกับหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ” 

ผูประกาศ การเรียกรองสิทธิที่ดินของชาวไทยใหมในชุมชนราไวยนั้น นายพลาเดช ณ 
ปอมเพชร นักวิจัยโครงการนํารองอันดามัน จากสถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดใหขอสังเกตวาธรรมชาติของชาวเลจะตองอยูติด
กับทะเล ทุกคนสามารถรวมใชทรัพยากรตางๆรวมกันได เรื่องที่ดินจึงยังคงมี
ปญหาตอไป 

เสียงสัมภาษณ 
พลาเดช   
ณ ปอมเพชร 
(30วินาที) 

“พื้นฐานของชาวเล เบื้องตนเขาจะไมยึดถือส่ิงใดเปนเจาของ ทั้งทะเลทั้งปา 
ทั้งพื้นที่ชายหาด ทุกคนมีสิทธ์ิเทาเทียมกันในการเก็บทรัพยากร ตามแรงที่
แตละคนจะมี เพราะฉะนั้น มอแกลนเขาจะไมรูสึกวา พื้นที่ที่เขาอยูเนี่ยเขา
เปนเจาของคนเดียว เพราะฉะนั้นก็เลยทําใหตอมามันก็เลยมีปญหาเรื่องที่ดิน
ซึ่งปจจุบันก็ไดรับการแกไขแตก็ยังเปนปญหาท่ียังคงอยู ” 

ผูประกาศ ชะตากรรมของประชาชนหลังจากถูกนายทุนเขายึดท่ีดินทํากิน ดังเชนชาว
ไทยใหมในชุมชนราไวยนั้น ไมไดเกิดขึ้นเพียงแหงเดียวในประเทศ แตยังมี
อีกหลายชุมชนรอรับการแกไขอยู วันนี้เสียงคล่ืนที่หาดราไวย  ดังกลบเสียง
รองครวญความทุกขของชาวไทยใหม พวกเขาตองเผชิญกับคลื่นยักษ
อิทธิพลนายทุนครั้งนี้ไปอีกนานเพียงใด 

 

  



๑๖ 

คณะผูจัดทํา: นกอิสระ (บริพัตร อาจบัณฑิตกุล กฤตินี มงคลศิริ ปญญรัตน วันทอง) 
 อาจารยที่ปรึกษา: ปณต สุสุวรรณ 
 สถาบัน: คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

๑. จุดเดน 
 

    ๑.๑ ประเด็นดี นําเรื่องในทองถิ่นมาสะทอนใหสังคมไดเห็น 
    ๑.๒ มีการเตรียมเรื่องขอมูลมาประกอบในผลงาน  
    ๑.๓ ขั้นตอนการผลิตดี 
    ๑.๔ แหลงขาวครอบคลุมและรอบดาน 

 

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 
     

    ๒.๑ ควรระมัดระวังการใชภาษา โดยเฉพาะคําควบกลํ้า 
    ๒.๒ ควรตัดคําพูดท่ีไมสุภาพออกไป เพราะไมใชละคอน 
    ๒.๓ การตัดตอ กระโดดถึง ๕ จุด ควรใหความสําคัญกระบวนการผลิต ทั้ง ๆ ที่วัตถุดิบ

คอนขางดี แตมีการตัดตอกระโดดไปกระโดดมา  
    ๒.๔ เพลงคลอเสียงดังเกินไป และไมจําเปน เพราะเปนสารคดีเชิงขาว แทนท่ีจะเสริม

คุณคาของเรื่อง กลับมาเปนอุปสรรคในการฟงเสียเอง 
  

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ป ๒๕๕๓ 
 

 ๑. ประเด็นขาวมีความหลากหลาย นําเสนอประเด็นใหม ๆ ที่นาสนใจ และสงผลกระทบตอ
สังคมโดยรวม  
 ๒. ความสมบูรณในการเปนสารคดีเชิงขาว มีขอมูลตาง ๆ รอบดาน 
 ๓. การเตรียมการสําหรับการผลิตผลงานดี 
 ๔. สามารถเขาถึงแหลงขาวได สงผลใหไดขอมูลตาง ๆ ที่สมบูรณ  

๕. การต้ังคําถามตรงประเด็น ทําใหเสียงสัมภาษณที่ไดมาตรงกับประเด็นที่เลือก 
 ๖. รูปแบบการนําเสนอเปนรูปแบบโทรทัศนมากเกินไป  
 ๗. ประเด็นที่เลือกมาทําสารคดีเชิงขาว เปนประเด็นขาวที่เกิดขึ้นจริง 
 ๘. บางเรื่องนาจะมีการนําเสนอขอมูล สถิติ เพื่อใหผลงานมีความสมบูรณมากกวานี้ 
 ๙. การลงเสียงบรรยายในบางเรื่องเร็วเกินไป  
 ๑๐. เสียงดนตรีประกอบในบางชวงที่ทับกับเสียงบรรยายหรือเสียงสัมภาษณ อาจทําใหผูฟง
เกิดความเครียดในการฟงได   
 ๑๑. ยังขาดความไมเขาใจถึงสารคดีเชิงขาวที่แทจริง  
 ๑๒. ผลงานสวนใหญจะเปนสารคดีมากเกินไป ไมมีประเด็นความเปนขาว 
 ๑๓. ภาษาทางดานวิทยุมีความกระชับขึ้น  
 ๑๔. การเขียนบทควรใชภาษาใหถูกตองและถูกความหมาย 
  



๑๗ 

 
ขอสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน 
สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศนฝกปฏิบัติ 

 
ในปน้ีมีนักศึกษาสงผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศน เขาประกวดรวมทั้งสิ้น ๔๔ เร่ือง จาก 

๑๔ สถาบัน  ซ่ึงถือวา นอยกวาปที่แลว ที่มีจํานวน ๗๗ เรื่อง จาก ๑๔ สถาบัน  โดยมีเร่ืองที่ผาน
เขารอบสุดทาย จํานวน ๙ เรื่อง มีประเด็นที่แตกตางหลากหลายและนาสนใจ อยางไรก็ตาม ยังมี
สวนที่ตองปรับปรุงดวยเชนเดียวกัน 

  ดังน้ัน ปน้ี คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติที่จะไมใหรางวัลดีเดน แตปรับรางวัลใหเปน
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ แทน โดยมีเง่ือนไขเปนขอสังเกตแนบทายเชนเดียวกับรางวัลชมเชย
อันดับ ๒,๓ และ ๔ เพ่ือเปนกรณีศึกษาและเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลงานตอไป   

  
สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศนที่เขารอบ  
 

สารคดีเชิงขาว เรื่อง มหาวิทยาลัย 

๑. ลมหายใจที่ตองสู มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๒. เครื่องซักผาหยอดเหรียญสะอาดจริงหรือ? มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓. ภัยใตแผนดิน มหาวิทยาลัยรังสิต 

๔. ขาวแลกไฟฟา ปญหาการแทนที่เกษตรกรรม
ดวยอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

๕. อวสานตนปลง ภูดานผง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๖ ยุบเพราะเกลือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๗ ขบวนการทํานาบนหลัง "หมา" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

๘ ควัน...มือสอง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

๙ โขนจิ๋ว เพ่ือชุมชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

 
 
 
 
 



๑๘ 

“ลมหายใจที่ตองสู" 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
สารคดีเชิงขาวโทรทัศนชมเชย อันดับ ๑  
 
เร่ืองยอ 
 สารคดีเชิงขาวเรื่อง “ลมหายใจที่ตองสู” เปนการนําเสนอเรื่องราวของการตอสูของ
ชาวบานขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีตอ
ปญหาการลักลอบคราดหอย ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบนิเวศ การขยายพันธุของสัตวนํ้า ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติแหลงทาํกินของชุมชนลดนอยลง  
  

ภาพ เสียง 

 
 
-ภาพชาวบานใหสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
-ชาวบานนั่งคุยกัน / ภาพริม
ชายฝงที่มีนก 
-ภาพกวางน้ําทะเล/ภาพวัง
หอยแครงของชาวบาน / 
ชาวบานเก็บหอย / ภาพปาชาย
เลน /ภาพปลาตีนหลายตัว 
 
 
 
 
-ภาพสัมภาษณนายเชาว ฟก
แฟง ที่ปรึกษาอาวุโสกลุมอนุรักษ 
 
 

Title 
      
   เสียงสัมภาษณ  : นายสมชาย  ทรัพยทิพย  ชาวบาน
ขุนสมุทรจีน  “ พวกเราชาวบานหากินอยูชายฝงนี้มา
นานแลว ถาพวกคุณมาคราดหอย เราจะทนไดไหม เรา
ทนไมไดหรอก ญาติพี่นองเราอีกเทาไหร ผมจะรวมสมัคร
พรรคพวกมาไลพวกคุณออกจากพื้นที่ของเราไป เราจะไม
ยอม ทุกคนจะไมยอม ” 
บรรยาย:นี่คือเสียงของชาวบานขุนสมุทรจีน ตําบลแหลม
ฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได
บอกเลาถึงปญหาความเดือดรอนของตนเอง จากการถูก
แยงชิงทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นเปนเวลานานนับ
หลายป โดยปญหาท่ีชาวบานอางถึงคอืการลักลอบคราด
หอยของนายทุน ผูมีอิทธิพล รวมถึงการชอนหอย สงผล
กระทบที่รุนแรง ตอระบบนิเวศทางทะเล เพราะการคราด
หอยเปนตัวการทําลายหนาดินและแหลงอนบุาลสัตวน้ํา
ต้ืน ซึ่งอาจนําไปสูการสูญพันธุของสัตวน้ําไดในที่สุด 
 
เสียงสัมภาษณ : นายเชาว ฟกแฟง ที่ปรกึษาอาวโุส
กลุมอนุรกัษ “ ก็ตองขอรองกอนถาไมเชื่อก็ตองเอาละ 
เราตองจับสงเจาหนาที่ไป ถาหากวาปลอยไวมันก็หมดเรา
ก็ไมไดกินเลย ลูกหลานเราก็หมดมีผลกระทบตอเราดวย 
เมียดวย ใครๆเขาก็วุนกันหมด ” 



๑๙ 

 
- ชาวบานเก็บหอยแครง / ภาพ
กวางน้ําทะเล/ ภาพการนั่ง
ประชุมหารือของผูนําชุมชนกับ
ชาวบาน / ภาพกลุมอนุรักษอยู
ในเรือ   
 
 
-ภาพสัมภาษณพันจาโทอุดร บุญ
ชวยแลว ปลัด อบต.แหลมฟาผา 
- ชาวบานเก็บหอยแครงเปน
กลุมๆ 
 

บรรยาย:เนื่องดวยอาชีพหลักท่ีสําคัญคือการเก็บหอย 
โดยเฉพาะหอยแครงนั้น ชาวบานใหความสําคัญในการ
อนุรักษและหวงแหน นัน่เพราะพื้นที่ชายฝงบริเวณบาน
ขุนสมุทรจีนเปนแหลงที่มีหอยแครงอยูเปนจํานวนมาก จึง
ไดมีการปรึกษาหารือกันระหวางผูนําชุมชนและชาวบาน
เพื่อหาแนวทางและวิธีปองกัน เกิดเปนกลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝง ตําบลแหลมฟาผา ขึ้น
อยางไมเปนทางการ 
 
เสียงสัมภาษณ : พันจาโทอุดร บุญชวยแลว ปลัด 
อบต.แหลมฟาผา “ ถาปลอยส่ิงตางๆพวกนี้ใหดําเนินไป
เรื่อยๆสุดทายพื้นที่จะไมเหลืออะไรเลยนะครับ ไมวาจะ
หอยหรือสัตวน้ําอะไรตางๆก็จะหมดไปจากพื้นที่ ชาวบาน
ก็จึงมีการรวมกลุมกันเพื่อที่จะอนุรักษมาประชาสัมพันธ
มาทําความเขาใจวาถาเราไมชวยกันดูแลเขา อนุรักษและ
ฟนฟูตอไปชาวบานก็จะไมอาชีพ ไมมีรายได ” 
 

 
- ภาพกลุมอนุรักษเดินลงเรือ / 
ภาพน้ําทะเลกวาง / ภาพกลุม
อนุรักษออกเรอืกลางทะเล / 
ภาพสมาชิกกลุมอนุรักษชี้ภาพ
ใหดู / กลุมอนรุักษชี้ตรวจการ/
ออกเรือ / ถายในเรือ/ 
 
 
ภาพถายกลุมอนุรักษกําลัง
อธิบายภาพเหตุการณจับกุมเรือ
คราดหอย / ภาพบนฝงจุดท่ีมี
การเจรจากับผูลักลอบ 
 
-ภาพสัมภาษณนายสุวรรณ  บัว
พลาย สมาชิกกลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝง
ตําบลแหลมฟาผา 
 
 

 
บรรยาย:กลุมอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและชายฝง 
ตําบลแหลมฟาผา ปฏิบัติหนาที่ดานการอนุรักษทั่วไป 
เชนการปลูกปาชายเลน แตภาระหนาที่ทีสํ่าคัญคือ การ
ออกตระเวนตรวจทางทะเลเพื่อปองกันการลกัลอบเขามา
ของเรือคราดหอย 
 
จากภาพถายที่บันทึกไวได ขณะมีกลุมคนกําลังลักลอบ
คราดหอยอยูบริเวณชายฝง กลุมอนุรักษพยายามเขาไป
ปดลอมเพื่อเจรจาใหยุติการกระทําดังกลาว 
 
 
เสียงสัมภาษณ : นายสุวรรณ  บัวพลาย สมาชิกกลุม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและชายฝงตําบลแหลม
ฟาผา “ กค็อยๆเอาเรือออกไปโดยที่ไมใหเขารูตัว เราก็
ไปลอยลํา เบาเครื่องคอยๆลอยลําไปหาเขา เขาก็กําลัง
ลากกันเพลินใจเขา พอจับเสร็จปุบ เราก็ประสานไปยัง
ตํารวจน้ํา 
บรรยาย:อยางไรก็ตามในการออกปฏิบัติหนาที่ในแตละ



๒๐ 

 
-ภาพกลุมอนุรักษ พูดไมปลอย
เสียง 
/ภาพการเทน้ํามัน/ ภาพเรือ
กําลังแลนออกไป/เรีออยูกลาง
ทะเล 
 
 
 
 
ภาพเรือกําลังแลนออกไป/เรืออยู
กลางทะเล  
Insert  ภาพเรอืไลกัน / ภาพ
ผูใหญแกะอยูบนเรือ / ภาพเรือ
หลายลําอยูกลางทะเล / ภาพ / 
ภาพหมายจับตัวมาดําเนินคดี 
 

ครั้งของกลุมอนุรักษตองเผชญิกับอุปสรรคนานับประการ
เชนความลาชาในการประสานงานเพื่อแจงเหตุตอ
เจาหนาที่รัฐ การขาดงบประมาณในการจัดซื้อน้ํามันเชี้อ
เพลิงงสําหรับเรือตรวจการณ 
( ดนตรี อนัตราย ) 
 
บรรยาย: นอกจากนี้กลุมอนรุักษยังตองเผชิญภัย
อันตรายที่คาดไมถึง 
จากการออกตรวจทางทะเลเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2551  
ขณะพบกลุมคนกําลังลักลอบคราดหอย  ดวยความที่เรือ
ของฝายตรงขามมีกําลังคนและกําลังแรงเรอืมากกวา  
กลุมอนุรักษฯกับผูใหญบานหมู10 นายสุดใจ รักแดง จึง
ตัดสินใจใชปนยิงขึ้นฟาเพื่อขูเปนเหตุใหผูใหญบานและ
กลุมอนุรักษซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่ปกปองทรัพยากรของ
ชุมชนกลับถูกต้ังขอหาฟองรองจากผูลักลอบคราดหอยวา
พยายามฆาพวกเขา 
 

 
-ภาพสัมภาษณนายสุดใจ  รัก
แดงผูใหญบานขุนสมุทรจีน หมู 
10 
 
 
 
 
-ภาพปลัดอุดรคุยกับกลุมอนรุักษ 
-ภาพผูใหญสมร 
 
 
 
-ภาพสัมภาษณนางสมร  เขง
สมุทร  ผูใหญบานขุนสมุทรจนี 
หมู 9 
 
 
 
-ภาพชาวบานเดินไปทํางาน / 

 
สัมภาษณ : นายสุดใจ  รักแดง  ผูใหญบานขุนสมุทร
จีน หมู 10 “ก็ไลจับกัน ผมกย็ิงปนขึ้นฟาเพือ่ขูใหเขาหยุด 
แตเขาก็ไมหยุด เขาก็ว่ิงหนี้ไปทีนี้พอหนีไปเขาก็หนีไปได
ลํา สามลํา อีกหนึ่งลําก็ถูกจับได ไอสามลํานั้นก็รีบไปแจง
ขอหาผมวาพยายามฆา วาไลยิงระยะ 50 เมตร ถือวาเขา
มีลูกพี่เปนตํารวจดวยเขาเลยมาทําเราได 
 
บรรยาย:จากเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหทุกวันนี้ชาวบาน
ต่ืนตัวในการลุกขึ้นมาปกปองหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ตอสูกับอํานาจของผูมี
อิทธิพลที่ชาวบานมองวาเห็นแกตัวซึ่งทางออกที่ดีของ
ปญหาผูใหญสมร เขงสมุทร เสนอวาทุกฝายตองเคารพ
กฎกติการวมกัน 
 
เสียงสัมภาษณ : นางสมร  เขงสมุทร  ผูใหญบานขุน
สมุทรจีน หมู 9 “ ฉนัก็ไมไดหามใหคนทํามาหากิน คุณก็
ตองมีหนาที่ทํามาหากินเหมือนกันแตวาคุณดูวาคุณมาทํา
รายคนอื่นเขาไหม ที่คุณหากนิแลวชาวบานเขาเดือดรอน



๒๑ 

คณะผูจัดทํา: สมซาส (นัฐธิชัย รัตนวงศ, ชนินทร ฐานดี, วิภาดา วงษไพบูลย, นพวรรณ แตง
นารา, วราภรณ ทรงศิริ) 
อาจารยที่ปรึกษา: ดร.ชเนตตี ทินนาม 
สถาบัน: คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ภาพชาวบานนั่งอยูในโคลนกรุย
ทางเดิน / ภาพลุงเช็ดเรือของ
กลุมอนุรักษฯ / ภาพชาวบานหา
หอยแครง / ภาพกลุมอนุรักษอยู
บนเรือกําลังคยุกัน / ภาพ
ตนหญาปลิวไสวตามลม / ภาพ
นกกําลังบิน 
 

ไหม ไมไดหามคุณหากินแตคุณตองคุณตองไปในส่ิงที่เขา
กักเกณฑไว ” 
 
บรรยาย : แมขณะนี้จะยังไมมีบทสรุปของการตอสู  แต 
ณ วันนี้ชาวบานไดกลายมาเปนพลเมืองที่ต่ืนตัวในการลุก
ขึ้นมาปกปองหวงแหนทรัพยากรทองถิ่นและพื้นที่ทํากิน
ของตนเองมากขึ้น นับเปนจดุเริ่มตนที่ดีของการแกปญหา
อยางยั่งยืน เพราะหากทุกฝายตางเคารพกติกาและมี
จิตสํานึกสาธารณะของความเปนพลเมืองรวมกันแลว ก็
สามารถที่จะทํามาหากินบนทองทะเลผืนเดียวกันไดโดย
สันติ 
 
Credit. 



๒๒ 

 
๑.จุดเดน 

- พัฒนาประเด็นดี 
- ลําดับเรื่องเขาใจงาย 
- การเรียบเรยีงดี 
 

๒.จุดที่ควรปรับปรุง 
- เน้ือหาพูดถึงพลังของชาวบานแตไมเห็นการลงแรงของชาวบาน 
- วิธีการนําเสนอยังเปนการเขียนใหชม 
- วิธีการผลิตไมนาสนใจ 
- ภาพการทํามาหากินกับชายฝงไมมี 

 
 

"เครื่องซักผาหยอดเหรียญ สะอาดจริงหรือ?" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สารคดีเชิงขาวโทรทัศนชมเชย อันดับ ๒ 
   
เร่ืองยอ 
 ปจจุบันมีสิ่งอํานวยความสะดวกและประหยัดเวลา คาใชจาย สําหรับผูมีเวลาจํากัด น่ัน
คือ เคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ แตหลายตอหลายทาน ยังมีขอสงสัยในการใชงาน หรือผลกระทบ
ที่ไดรับจากการใชเคร่ืองซกัผาหยอดเหรียญ   
  

ภาพ เสียง 

LS ภาพเคร่ืองซักผา 
, LS หอพัก ,  
LS ผูใชบริการเคร่ือง 
ซักผา 

“เสียงบรรยาย” 
เคร่ืองซักผาหยอดเหรียญเขามามีบทบาทในชีวติประจําวันของกลุมคนที่พักอาศัย 
ตามแฟลต คอนโด และหอพักนักศึกษา เน่ืองจากเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ 
ไดอํานวยความสะดวกและประหยัดเวลา จึงมีคนนิยมใชบริการเปนจํานวนมาก 
แตจะมีซักก่ีคนที่จะนึกถึงความสะอาดที่จะไดรับหลังจากการใชบริการเคร่ืองซักผา
หยอด เหรียญ 

MS ผูใชบริการ สัมภาษณ “ ผูใชบริการ “ 
ผูใชบริการ : ไมม่ันใจเลยคะ เพราะวาเครื่องซักผา ไมไดเปนของใชสวนตวั 
ภายในหอใชกันหลายคนใชไหมคะจึงทาํใหเกิดความไมม่ันใจวาเสือ้ผาที่ซัก 
จะสะอาดหรือเปลา 



๒๓ 

ภาพ เสียง 

MS ผูใชบริการ สัมภาษณ “ ผูใชบริการคนที่ 2 “ 
ผูใชบริการ : ม่ันใจอยูแลวครับ เพราะวาที่น่ีทําความสะอาดประจําอยูแลว 
สะอาดแนนอนครับ เคร่ืองที่น่ีเขาก็เอามาใหม ที่หอที่น่ีเขาก็ใชกันทกุคน 
ผมก็ใชดวย 

 ภาพเคร่ืองซักผาใน 
หอพักแหงหน่ึง  

“เสียงบรรยาย” 
ตัวอยางเครื่องซักผาหยอดเหรียญของหอพักแหงหน่ึง ในหนึ่งวันมีผูใชบริการ 5 
คร้ัง/วัน เฉลี่ยภายใน1เดือนเครื่องซักผาหยอดเหรียญตองทํางานถึง150คร้ัง 
แลวผูใชบริการเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญจํานวนขนาดนี้ผูประกอบการ 
จะใหความม่ันใจในความสะอาดไดอยางไร 

MCU ผูประกอบ , 
 LS ผูประกอบการ 
ทําความสะอาดเครื่อ
งซักผา 

สัมภาษณ “ ผูประกอบการ “ 
ผูประกอบการ : สวนในการดูแลเครื่องซักผาหยอดเหรียญของพี่น่ีก็คือ งายๆ 
นะครับ เราตองเช็ดทําความสะอาดมันพวกภายนอก พวกฝา ชองใสผงซักฟอก 
ชองใสนํ้ายาปรับผานุม ฝาภายในก็เช็ด อันนี้เราทําเองไดไมยากครับ แตวาทุกๆ 6 
เดือน พ่ีจะใหชางมาลาง ชางก็จะถอดออกทั้งหมด เอาถังซักยกออกมา 
ยกฝาชั้นในออกมา เพ่ือที่จะเอาไปลางทาํความสะอาด ซ่ึงก็จะประมาณ 6 
เดือนตอหน่ึงคร้ัง ถามวาสะอาดไหม ก็คอนขางสะอาดครับ 

MCU 
ภาพผงซักฟอตางๆ , 
LS สถาบันเคมี 

“เสียงบรรยาย” 
ถึงแมเราจะมีการใชผงซักฟอกในการซัก ก็อาจขจัดเชื้อโรคไดไมหมด ขอมูลจาก 
คุณเยาวมาลย นอยใหม เจาพนักงานวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยเคมี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกลาววา 

MS เจาพนักงาน สัมภาษณ “ เจาพนักงาน “ 
คุณเยาวมาลย : เคร่ืองซักผาหยอดเหรียญจะใชรวมกันหลายๆคน 
โอกาสที่จะเกิดการปนเปอนของพวกเชือ้แบคทีเรีย เชื้อรา 
ก็มีโอกาสเปนไปไดสูงนะคะ 

ภาพการทดลอง, 
ภาพเคร่ืองบมอุณภูมิ 
36 องศา 

“เสียงบรรยาย” 
เราจึงไดนําชุดการทดลองหาเช้ือโรคไปใสในเครื่องซกัผาผลที่ออกมาในชุดการทดล
องได เกิดจุลินทรี ซ่ึงประกอบไปดวย แบคทีเรียและเชื้อรา 
ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนนําไปสูโรคตางๆ 



๒๔ 

ภาพ เสียง 

MS เจาพนักงาน สัมภาษณ “ เจาพนักงาน “ 
คุณเยาวมาลย : เชื้อที่พบก็จะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 
เชื้อแบคทีเรียก็จะมีลักษณะเปนโคโลนีเด่ียวๆ 
สวนเชื้อราก็จะเปนเชื้อทีข่ึ้นแบบแผกระจาย 
ขึ้นคอนขางทีจ่ะเยอะในถาดอาหารเลี้ยงเชื้อ ซ่ึงจากผลการทดลองคร้ังน้ี 
ทําใหเราทราบวาในเคร่ืองซักผาจะมีเชื้อจุลินทรีคอนขางเยอะ 

ภาพโรคตางๆ, 
ภาพผงซักฟอก 

“เสียงบรรยาย” 
จุลินทรียที่พบจะนําไปสูโรคกราก เกลื้อน เชื้อราในรมผา และอาการผื่นคัน 
มีหลายคนคิดวาใชนํ้ายาฆาเชื้อหรือผลซักฟอกก็สะอาดพอแลว 

MS เจาพนักงาน สัมภาษณ “ เจาพนักงาน “ 
คุณเยาวมาลย : ถาเราใชเคร่ือซักผาหยอดเหรียญที่มีการใสนํ้ายาฆาเชื้อ 
ตรงนั้นก็อาจฆาเชื้อไดในระดับหน่ึง แตถาจะใหฆาเชือ้ไดดี พอซักเสร็จแลว 
ตามโรงพยาบาล ก็จะใชวิธซัีกแลวอบ อบฆาเชื้อ ซ่ึงตรงนั้นคอนขางจะฆาเชื้อได 
100 เปอรเซ็น 

ภาพเคร่ืองซักผาและ
ผูใชบริการ 

“เสียงบรรยาย” 
คําแนะนําจาก อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักด์ิ อาจารยภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
เก่ียวกับการใชบริการเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ 

MS อาจารย สัมภาษณ “ อาจารย “ 
อาจารยกนกวรรณ : เอาน้ํายาฆาเชื้อไปฆาเชื้อกอน มันจะมีโปรแกรมตั้งปน 
ฆาเชื้อสัก 5 นาทีในถัง แลวคอยซักผาของเรา 
หรือถาคนที่จะทําธุรกิจเก่ียวกับเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ 
ทําความสะอาดถังไดสักอาทิตยละหนึ่งครั้งก็จะดีสําหรับผูที่มาใช 

ภาพเคร่ืองซักผาและ
ผูใชบริการ 

“เสียงบรรยาย” 
ดังน้ันสําหรับคนที่ใชบริการเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ 
ก็ควรที่จะใสใจในการซักแตละคร้ัง การลางนํ้าสุดทายดวยน้ํารอน 
หรือการตากแดดใหแหงสนิท ก็จะเปนการเพ่ิมสุขอนามัย ความปลอดภัย 
ใหกับเสื้อผาของคุณมากยิ่งขึ้นได 

 
คณะผูจัดทํา: Simply production (นซีรุดดีน โซะมณี, ชวลิต พงศอนันต, สุภลักษณ พันธุมาก) 

 อาจารยที่ปรึกษา: จิรศักด์ิ ปรีชาวีรกุล 
 สถาบัน: คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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๑.จุดเดน 
- เปนเรื่องใกลตวั  
- ประเด็นและเนื้อหาครบถวน 

 
๒.จุดที่ควรปรับปรุง 

- ยังพัฒนาเรื่องไดไมดี 
 

"ควัน...มือสอง" 
มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย 
สารคดีเชิงขาวโทรทัศนชมเชย อันดับ ๓  
 
เร่ืองยอ 
 สารคดีชิ้นน้ีมีการนําเสนอเรื่องราวของนายวิวทิวิน เตียวสวัสด์ิและครอบครวั ที่ไดรับ
ผลกระทบจากควันบุหร่ีมือสอง ผานเด็กหญิงศศณฉ เตียวสวัสด์ิ อายุ 12 ป บุตรสาวท่ีปวยเปน
โรคภูมิแพ โดยที่คนในครอบครัวไมไดสูบบุหร่ี และอีกมุมมองหนึ่งก็ไดนําเสนอเรื่องราวของ  
นายธวชัชัย แซฉั่ว อายุ 58 ป ผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงจากการสูบบุหร่ีโดยตรง   เพ่ือสะทอน 
ใหเห็นวา  แมแตผูสูบเองก็ไดรับผลกระทบ   
  
ประเด็น ลักษณะภาพ                         คําพูด/คําบรรยาย 

1 
 
 
 

 

-       Fade In  
-      Title ควนัมือสอง 
-       Super  
       คุณเชื่อหรือไมวาควนับุหร่ี 
       ทําใหผูอ่ืนไดรับความ  
       เดือดรอน 
 -     MCU ประชาชน 1 
- MCU ประชาชน 2    
- MCU นักศึกษา  3 
- MCU นักศึกษา  4 
 
- MCU นักศึกษา 5 
 
- MCU ประชาชน 6 

 
 
 
 
 
 
VOX POP 1:       “เชื่อครบั” 
VOX POP 2:       “เชื่อครับ” 
VOX POP 3:      “เชื่อครับผม” 
VOX POP 4:       “ไมเชื่อคะ เพราะวาควัน
บุหร่ี  มันไมไดทําให 
                            คนอ่ืนจะเดือดรอน
เสมอไป”     
VOX POP 5:        “ไมเชื่อครับ ผมไมไดสูบ
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       (SLOW MOTION) 
 

แลวไปพนใสหนาคน 
                             อ่ืนเขานี่” 
VOX POP 6:        “ผมเชือ่นะครับ วาควัน
บุหร่ีทําใหคนอ่ืนเดือดรอน” 
 

2 - LS คนเดินกันพลุกพลาน 
- MS ผูคนใชชวีิตประจําวัน 
- MS GROUP SHOT 

คนสูบบุหร่ี 
- MS TWO GROUP พอลูก 
- CU ปากสูบบหุร่ี  
- CG สถิติการสูบบุหร่ีของคน

ไทย 
 
 

- LS GROUP SHOT 
ครอบครัว 

บรรยาย:  
         ปจ จุบันผู ไม สู บบุห ร่ี   ตองทนรับ
ผลกระทบจากปญหาควันบุหร่ีมือสอง   ที่เกิด
จากผูสูบบุหร่ีสูบพนควันออกมา   ซ่ึงเต็มไป
ดวยสารกอมะเร็ง   ที่สําคัญที่สุดคือในเด็กเล็ก
จะไดรับควันบุหร่ีมือสองมากกวาผูใหญที่ไม
สูบบุหร่ี    การไดรับควันบุหร่ีในเด็กอยาง
นอย 10 มวนตอวัน   เสี่ยงตอการเปนโรค
หอบหืดเพ่ิมขึ้น 2 เทา   
 
 
        ครอบครัวเตียวสวัสด์ิเปนอีกครอบครัว
หน่ึงที่ตองรับผลกระทบจากสิ่งที่ตนไมไดกอ 
จนทําใหลูกสาว วัย12 ป ลมปวยดวยโรค
ภูมิแพที่มีสาเหตุหลักจากควันบุหร่ี 
 

3 - MCU ววิิทวินใหสัมภาษณ 
- Super 
       ววิิทวิน เตียวสวัสด์ิ 
       พอของผูไดรับผลกระทบ  
       จากควันบุหร่ีมือสอง 
- LS บาน 
- MS ด.ญ.ศศณฉ  
- Super 
       ด.ญ.ศศณฉ  เตียวสวัสด์ิ  
       ผูไดรับผลกระทบเปนโรค 

     หอบหืดจากควันบุหร่ีมือสอง 
-      MCU ด.ญ.ศศณฉ 
-      LS TWO SHOT  เด็กๆเลน   

สัมภาษณ :  วิวิทวิน เตียวสวัสด์ิ 
              “เร่ิมตนเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต
ปลายป 51   พอเขาเปดบริษัทเน่ีย เขาก็จะ
จัดพ้ืนที่ดานหนาบาน ซ่ึงมันก็จะอยูบนฟุต
บาตหนาบานใหเปนที่สูบบุหร่ี  ” 
 
 
สัมภาษณ :  ด.ญ.ศศณฉ  เตียวสวัสด์ิ            
             “พอไดรับควันบุหร่ีเวลาวิ่งก็หายใจไม
คอยออกเหมือนมีอะไรมากั้นไวที่คอ ไมอยาก
เลนกับนองเพราะวา  นองชวนใหวิ่งเลนมันวิ่ง
ไมไหว  เหน่ือย” 
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-      MS วิวทิวินใหสัมภาษณ 
- LS ลูกน่ังทํากิจกรรมหนา

บานไดกลิ่นควันบุหร่ี 
- Super เหตุการณจําลอง 
- LS ลูก หมดสติฟุบลง 
- CU ใบหนาลกูที่หมดสต ิ 
- MS TWO SHOT พอเขามา

เห็นลูกหมดสต ิ
-      MS วิวทิวินใหสัมภาษณ 

 
 

 
 
สัมภาษณ :  วิวิทวิน   เตียวสวัสด์ิ  
             “ไปหาลูกคา  กลับมา  หรือบางที
ไปสงของกลับมาดึกๆก็จะเห็นลูกสาวนอนฟุบ
อยูที่โตะ หายใจไมออก”   
 
เหตุการณการจําลอง 
สัมภาษณ:   วิวทิวิน   เตยีวสวัสด์ิ   
             “เราก็ปลุก เปนอะไรฟง ทําไมไม
ขึ้นไปนอนขางบน    หนูหายใจไมออก  หนู
ขึ้นไมไหวแลวทําไมไมหยบิยาในตูเย็นออกมา
พน  ถาหายใจไมออก  เพราะหนูก็นึกวามัน
ไมไดเปน  ก็เลยไมไดพนแลว” 

4 - LS  THREE  SHOT เด็กๆ 
- MCU เด็ก 
- MS GROUP SHOT แมลูก 

 
 
 

 
 
- MS ดร.ศรัณญา  

ใหสัมภาษณ  
- Super 

นักวิชาการดานควันบุหร่ีมือ
สอง  สํานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 

- MCU ดร.ศรัณญา 

บรรยาย:  
        จากเหตุการณ น้ี    ทําใหผู เปนพอ
ดําเนินการยื่นหนังสือรองเรียนตามลําดับ
ขั้นตอนของทางราชการ    
        แตผลที่ ได รับ ในตอนแรกกลับถู ก
เพิกเฉยและมองวาเปนเรื่องเล็กนอย 
 
 
 
 
สัมภาษณ: ดร.ศรัณญา เบญจกุล  
          “งานวิจัยเขามีพูดอยูคําเดียววา    ไม
วาคุณจะสัมผัสมากสัมผัสนอย    ตรงนี้ก็คือวา
คุณ มี โอกาส เสี่ ย งต อการ เ จ็ บป ว ยด ว ย 
โรคมะเร็งหรือโรคเร้ือรัง ไดจากการสัมผัสควัน
บุหร่ีมือสองทั้งสิ้น  สวนหนึ่งเราตองกลาที่จะ
พิทักษสิทธิ์ของตัวเองนะคะ”         

5 -  ELS  คนเดินในสวน 
- LS บรรยากาศโรงพยาบาล 
- MS ลุงธวัชชยั 

บรรยาย:  
         ควันบุหร่ีมือสอง  ไมเพียงแตจะสงผล
กระทบตอคนรอบขาง    แตในอีกมุมหน่ึง  ยัง
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- MCU ลุงธวัชชัยใหสัมภาษณ 
- Super 

ธวัชชัย แซฉัว่  
ผู เคยป วยด วยโรคมะเร็ ง
กลองเสียงจากการสูบบุหร่ี  
(SLOW MOTION) 

 
 -      MCU  

น.พ.ชูฤทธิ์  
- MS  GROUP SHOT คนสูบ

บุหร่ี 
- CU ปายปลอดบุหร่ี 
-  MCU  น.พ.ชูฤทธิ ์
 -      Super 

 น.พ.ชูฤทธิ์ เต็งไตร 
 สรณ ผูอํานวยการ  
 สาํนักควบคมุการ 
 บริโภคยาสูบ 

สงผลกระทบตอตัวผูที่สูบบุหร่ีเองดวย 
         ลุงธวัชชัย ผูที่เคยปวยดวยโรคมะเร็ง
กลองเสียงมานานกวา 5 ปจากการสูบบุหร่ี
กลาววา  เขาตองตอสู กับความทุกขทรมา
รทางรางกายและจิตใจ  
สัมภาษณ:  ธวัชชัย แซฉั่ว           
          “สูบบุหร่ีคร้ังแรกก็ประมาณ ป.5 พอ
เร่ิมรูสึกจะเปนก็ประมาณป 46-47 พบวาเปน
มะเร็ง ตองผากลองเสียงออก ไมสามารถพูด
ไดตลอดชีวิต  ” 
           
 
 
 
 
 
บรรยาย:  
           ด าน  นพ .ชู ฤทธิ์   เ ต็ ง ไตรสรณ 
ผูอํานวยการสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ชี้แจงวา   การที่จะทําใหประเทศปลอดบุหร่ีได
น้ัน         ใชกฎหมายเพียงอยางเดียวคงไม
พอ 
 
สัมภาษณ: นพ.ชูฤทธ์ิ  เต็งไตรสรณ           
          “จะใชการบังคับใชกฎหมายอยาง
เดียวเนี่ย  ไมนาจะได อาจจะตองใชการ
รณรงคเพ่ือปรับจิตสํานึก ใหเคารพกฎหมาย 
 
และก็เคารพผูอ่ืน” 

6 - LS  บาน 
- CU ปาย 
- LS  บาน 
- LS  เด็ก 

 

บรรยาย:  
         ปจ จุบันนี้ บ านของคุณวิ วิทวินถูก
ประกาศใหเปนพ้ืนที่เขตปลอดบุหร่ี   และเปน
บานแรกบานเดียวในประเทศ   ที่กลาลุกขึ้น
พิทักษสิทธิ์ของตนเอง  แมตองสูญเสียเวลา
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- CU ววิิทวิน  

ใหสัมภาษณ 
 

- Super 
หากเปนเชนน้ีแลว 
คุณยังจะน่ิงเฉย 
อยูอีกหรือ 

และเงินทอง  แตก็คุมคากวาการตองรับผล
กรรมในสิ่งที่ตนเองไมไดกอตลอดไป 
สัมภาษณ:   วิวิทวิน  เตียวสวัสด์ิ 
          “สังคมจะอยูกันไดอยางดีเหมือนกับ
สังคมศิวิลัยหรือสังคมที่เขาทุกคนเขาไขวควา
หากันก็คือ  เขาทุกคนเคารพสิทธิ์ของตัวเอง
ไมละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน”  
 

 
ผูจัดทํา: ชุติปภา พุมไสว 

 อาจารยที่ปรึกษา: พรสุรีย วิภาศรีนิมิต 
 สถาบัน: คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

๑.จุดเดน 
- ประเด็นดี เปนเรื่องที่เปนตัวอยางที่ดี  
- มีคุณคาในเชิงผลกระทบ 

 
๒.จุดที่ควรปรับปรุง 
 - ใชภาพไมคอยเก่ียวกับเรื่อง 

- เหมือนมี 2 เรื่องในเร่ืองเดียว ควรเลือกนําเสนอดานใดดานหนึ่ง 
- การสัมภาษณ(vox pop) เหมือนถูกจัดตั้งไวแลว ไมเปนธรรมชาติ 
 

"ภัยใตแผนดิน" 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
สารคดีเชิงขาวโทรทัศนชมเชยอันดับ ๔   
 
เร่ืองยอ 
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากทุนระเบิดสังหารบุคคล สืบเนื่องจาก
สถานการณสงครามในอดีต ทั้งจากความขัดแยงในประเทศเพื่อนบานและความไมสงบบริเวณ
ชายแดน โดยมีพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากทุนระเบิดกวา 2 หม่ืนตารางกิโลเมตร กระจายไป 27 
จังหวัดทั่วประเทศ สวนใหญอยูบริเวณชายไทย กัมพูชาและชายแดนไทยพมา พ้ืนที่ อ.ตาพระยา 
จังหวัดสระแกว คือพ้ืนที่ที่มีทุนระเบิดหลงเหลือมากที่สุดคือ 600 ตางรางกิโลเมตร ในขณะที่การ
กวาดลางทําไดเพียง 240 ตารางกิโลเมตร คงเหลือพ้ืนที่ที่ยังไมไดเก็บกูมากถึง 2 เทา 
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ภาพ เสียง 

เจาหนาที่เก็บกู 
 

ดนตรีต่ืนเตน 
 

พิธีกร 
 

          “ดานหลังของดิฉันในขณะนี้คะ เจาหนาท่ี
กําลังทําการตรวจคนและเก็บกูวัตถุระเบิด ที่เปน
ผลสืบเนื่องจากสงครามในอดีต นอยคนนักท่ีจะรู
วาในประเทศไทยยังคงมีทุนระเบิดท่ีฝงอยูใตดิน
จํานวนมากโดยเฉพาะที่นี่คะบานเขาลูกชาง อ.ตา
พระยา จ.สระแกว” 
 

CGแผนที่ประเทศ ไทย           ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
ทุนระเบิดกวา 2 หมื่นตารางกิโลเมตร กระจายไป   
27 จังหวัดท่ัวประเทศ  สวนใหญอยูบริเวณ
ชายแดนไทย กัมพูชา และไทยพมา 
          พื้นที่ อ.ตาพระยา จังหวัดสระแกวคือ
พื้นที่ที่มีทุนระเบิดหลงเหลืออยูมากท่ีสุดคือ 600
ตารางกิโลเมตร ในขณะที่การกวาดลางทําไดเพียง 
240ตารางกิโลเมตร คงเหลือพื้นที่ที่ยังไมไดเก็บกู 
มากถึง 2 เทา 

พิธีกร 
ชาวบานทํางาน 

          ทุนระเบิดเหลานี้กลายเปนภัยเงียบซอน
อยูใตพื้นดิน ทีพ่รอมจะสรางความสูญเสียใหกับ
ชีวิตและทรัพยสินของคนในพืน้ที่ตลอดเวลา 

พี่โทนผูประสบภัยจากทุนระเบิด  
 

          พี่โทน หนึง่ในผูประสบภัยจากทุนระเบิด 
ขณะเขาไปถางหญาเพื่อเตรยีมพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลัง   เหตุการณในครั้งนั้นทําใหพี่โทนตอง
สูญเสียขาขางซายไปอยางถาวร 
 

สัมภาษณพี่โทน 
 (ธนศักด์ิ เห็นสกุล) 

 “ถึงแมจะเส่ียงแตก็จําเปน” 
จําเปนเพราะ 
“เพราะหาเชากินค่ําไง ตองหาเชากินค่ําบางคนที่
โดนไมใชเฉพาะแตไปหานี่  ขนาดเก็บเห็ดก็ยัง
โดนไปหาของปาเก็บเห็ดเก็บผักหวานอยางนี้ก็
โดนหลายคน แตมันจําเปนกับชีวิตครอบครวั” 

ภาพกวางพื้นที่สมบูรณ 
ชาวบาน 

        ทามกลางผืนปาที่อุดมสมบูรณ เปนพืน้ที่
หลักในการหาของปาและการทําไรมันสําปะหลัง 
ทําใหชาวบานตองจํายอมอยูบนพื้นที่เส่ียงภัยนี้   
ทั้งๆที่รูวาในแตละกาวของการเหยียบย่ํา เต็มไป



๓๑ 

ดวยวินาทีเส่ียงตาย 
 

ภาพเหตุการณจริงจากศูนยทุนระเบิดแหงชาติ 
 

         จากการสํารวจขององคการแฮนดิแคปอิน
เตอรเนชั่นแนล พบวาจังหวัดสระแกวมี
ผูประสบภัยมากที่สุด ถึง 256ราย โดยลาสุดมี
ผูประสบภัยเพิ่มขึ้นถึง 31 ราย ทําใหเคาเหลานั้น
ตองดําเนินชีวิตอยูกับผลกระทบจากความพิการ 
 

สัมภาษณผูประสบภัยจากทุนระเบิด 
(ทองเสาร สรอยจิต) 
 
(พี่สมหมาย ทรงสุข) 
   
 
 
(ธนศักด์ิ เห็นสกุล) 

 “คิดอยากจะฆาตัวตายนะ คิดแลวคิดอีกแตพอ
บอกวาเคาพิการกวามึงเคายังอยูได ไมเปนไร
เด๋ียวใสขาเขาไปก็เดินไดคือเกา” 
 
“แตกอนทําอะไรไดทุกอยาง แตเด๋ียวนี้พอมา
พิการมันทําไมไดเต็มที่ ตองจางเคาบาง” 
 
“ทุกวันนี้มันลําบากหนอยนะ ถาเดินดินแฉะๆมัน
จะลื่น บางวันก็ทอแตบางวันก็ทําเหมือนกับคนอื่น
ไมตองนั่งรอคนอื่นใหเคามาชวยเหลืออยางไรอะสู
ชีวิตของตัวเอง  
 

การทําลายทุนระเบิด ( Hook) จุดระเบิดเขาที่กําบัง จุดระเบิดเขาที่กําบัง …..บึ๋ม
......... 

เจาหนาที่ทําการเก็บกู        การเก็บกูทุนระเบิดในประเทศไทยมีความ
คืบหนามาอยางตอเนื่อง แตเปนภารกิจที่ตองใช
เวลา เพราะเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญ และมีความเส่ียงสูง  
 

สัมภาษณ  
จาสิบเอกลัทธิ วงศคําหาญ 
(เจาหนาที่เก็บกูทุนระเบิด) 

         “ที่มาใหมๆต่ืนเตนมากครับ กลัวแตพอเรา
ทําเกิดความชํานาญแลวมันก็ทํางายขึ้นครบั 
สบายใจขึ้นนิดนึงวาเรารูแลววาขั้นตอนนี้เกบ็กู
อยางนี้ไมอันตรายแลว สวนไหนท่ีอนัตรายเราก็
ทําลายตรงนั้น” 
 

เจาหนาที่ทําการเก็บกู           หนวยปฏิบัติการทุนระเบิดดาน
มนุษยธรรมเปนหนวยงานของภาครัฐที่ เขามา
ชวยเหลือ ดูแล และทําการเก็บกูทุนระเบิดเพื่อ
คุมครองสวัสดิภาพของคนในพื้นที ่



๓๒ 

สัมภาษณ 
รอยเอกวิชัย ธรรมรักษา 
(ผูดูแลการปฏิบัติงานชุดตรวงคนทุนระเบิด) 

         “แตเนือ่งจากมันผานมายี่สิบกวาปเนี่ย ดิน 
ทราย น้ํามันพดัเอาพวกโคลนตางๆมาทับถมกัน
หลายๆปมันก็จะหนาสูงขึ้นไป ทุนมันก็อยูลกึลง
อันนี้ก็เปนอุปสรรค ซึ่งตอนนีช้าวบานกําลังขอให
พวกเราไปเอาทุนเหลานี้ขึ้นใหหมด” 
 

สัมภาษณ 
พันเอกพิเศษธนณัฐิ ยังเฟองมนต 
(ผบ.นปท.1) 

          “เคาเปนคนไทยคนหนึ่ง ที่จะตองสามารถ
ที่จะมีสิทธ์ิในการท่ีจะเขาประกอบอาชีพในพื้นที่
ทํากินของเคาถึงแมวาจะมีผลจากสงคราตางๆเรา
ก็ตองทําหนาที่ในการท่ีทําใหพื้นที่นัน้ปลอดภัย" 
 

ภาพสงคราม 
ชาวบานทํามาหากิน 

          ผลพวงจากสงครามเมื่อ 30 ปกอนยังคง
ตกทอดมายังรุนลูกรุนหลาน  บนเงื่อนไขของการ
ทํามาหากินของคนในพืน้ที่ และเงื่อนไขของหนวย
ทุนระเบิดในการปกปองสวัสดิภาพของประชาชน
ใหอยูอยางปกติสุข บนพื้นที่เส่ียงภัย ใตแผนดิน 

ระเบิด( Hook) บึ๊ม........... 
 

คณะผูจัดทํา: คนสรางส่ือ (สุภนันท ฤทธ์ิมนตรี, ปยะวุฒิ พันธุขาว, เกศกัญญา แสงกระโทก, 
กรรณิการ เมืองชู, รจเลข กุลวโรตมะ) 

 อาจารยที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ลักษณา คลายแกว 
 สถาบัน: คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
๑.จุดเดน 

- การผลิต(Production) ดีมาก 
- การตัดตอเปนมืออาชีพ 
 

๒.จุดที่ควรปรับปรุง 
- เน้ือหาเหมือนเปนการประชาสัมพันธหนวยงานการเกบ็ทุนระเบิดมากกวา 
- คุณคาในเชงิผลกระทบนอยเกินไป 
- ขอมูลและวธิีการทํางานไมมี 

 

 
 
 



๓๓ 

สรุปภาพรวม 
ผลงานสารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศน ป ๒๕๕๓ 
 

๑. การสงผลงานเขาประกวดของแตละมหาวทิยาลัยในปน้ี เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นไมวาจะ

เปนเรื่องของการเลือกประเด็น การตัดตอ บทบรรยาย ฯลฯ แตบางมหาวิทยาลยัก็มีพัฒนาการที่

ดอยลงไปอยางมาก โดยเฉพาะปญหาในการเลาเรื่อง การผลิต บางเรื่องขึ้นตนไดดี แตลงทายไม

ดี 

๒. การเลือกเสนอภาพและเสียงที่มีความรุนแรง หรือกระตุนอารมณความรูสึกของผูชม ตอง 

ใชอยางระมัดระวัง แมจะเปนขอเท็จจริงก็ตาม และตองคํานึงเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณของ

สื่อมวลชนในการปกปองดูแลแหลงขาว  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  เพ่ือปองกันผลกระทบที่อาจ

เกิดตามมา หลังจากสื่อไดเผยแพรภาพและเสียงดังกลาวแลว   ตองไมใชเพ่ือจุดประสงคในการ

กระตุนอารมณหรือสรางสีสันของเร่ืองเทาน้ัน  

๓. การคัดเลือกประเด็นดี แตไมสามารถพัฒนาเรื่องใหไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวได การลําดับ

เรื่องกระโดดไปมา  

๔. คุณภาพของเสียงบรรยาย การออกอักขระใชได แตเน้ือเสียงเนือยเกินไป ทําใหดูนาเบื่อ

ไมนาติดตาม 

๕. ผลงานหลายเรื่องเปนประเด็นที่ดี หลากหลาย แปลก นาสนใจ บางเรื่องเปนประเด็นใกล

ตัว และมีบางเรื่องที่เปนเรื่องไกลตวั  

๖. การส่ือถึงเนื้อหาหรือขอมูล ควรใชกราฟฟคชวยดีกวาการพูด 

๗. วิธีการนําเสนอ ผลงานสวนใหญ นําภาพมาประกอบกับเสียงสัมภาษณ ไมเจาะลกึและลง

รายละเอียดของเรื่อง บางเรื่องเก็บขอมูลมานําเสนอไมหมด 

๘. ผลงานที่สงเขาประกวดสวนใหญ ไมมีเจาของเร่ืองที่ไดรับผลกระทบจริงๆ  

๙. บางเรื่องผูผลติผลงาน มองแหลงขาวดูต่ําตอย โดยการใชลักษณะบทบรรยายที่ตัดสิน

แหลงขาววาเปนสิ่งที่ไมดี การนําเสนอ    

 

คณะกรรมการตัดสิน หวังวา ความเห็นขางตน จะเปนประโยชนแกนักศึกษาเพ่ือใชปรับปรุง

การผลิตผลงาน และหวังวาจะสนใจสงสารคดีเชิงขาวมาประกวดเพิ่มมากขึ้น โดยมีอาจารยที่

ปรึกษาชวยกลั่นกรองงานกอนสงเขาประกวดในปตอไป 

 


