
หลกัเกณฑแ 
การประกวดผลงานขาว ‘รางวลัสายฟูานอย’ ครัง้ที่ ๑๑ 

โดย สมาคมนกัขาววิทยแุละโทรทัศนแไทย ประจาํป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแไทยไดจัดใหมีการประกวดผลงานสารคดีเชิงขาว ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงคแ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคแ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนแที่มีคุณภาพของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรแ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนแ   
 ๒. เพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตนักศึกษากอนเขาสูวิชาชพี 
 ๓. เพ่ือประสานความรวมมืออยางใกลชิด ระหวางสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแไทย 
สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ 
 
ประเภทรางวลั  
ดานวทิยุ แบงออกเป็น ๑ ประเภท ดังนี้  
 ๑. สารคดเีชงิขาววทิยุกระจายเสยีง 
    ๑.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล  
     ๑.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล 
 
ดานโทรทัศนแ มี 1 ประเภท คือ 
 ๑. สารคดเีชงิขาวโทรทัศนแ 
     ๑.๑  รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล 
     ๑.๒  รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐  บาท ๓ รางวัล 
 
หลักเกณฑแการตดัสนิ 
 คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑแดังตอไปนี้ 
 ๑. คุณภาพ (Quality) 

กระบวนการผลิตมีการคนควาขอมูลที่ถูกตอง เป็นจริง แหลงอางอิงเชื่อถือได ประเด็นและ
แงมุมมีความสมดุลรอบดาน  เปิดโอกาสใหฝุายตางๆ ที่เกี่ยวของไดแสดงความเห็นหรือใหขอมู ลอยาง
ทัดเทียมกัน เนื้อหาเป็นเรื่องใกลตัว ใหม ทันสมัยและสมบูรณแในเชิงขาว (5W+1H) 

๒. คุณคา (Value) 
นําเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชนแ สงเสริมใหเกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชี้ใหเห็น

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยสวนรวม มีศักยภาพนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคแ
หรืออาจนําไปสูการแกไขหรือปูองกันมิใหเกิดปัญหาดังกลาวในอนาคต  
 ๓. ผลงาน (Performance)  

การเดินเนื้อหากระชับ ชัดเจน นําเสนอโดยใชศาสตรแและเสนหแของวิทยุและโทรทัศนแไดอยาง
นาสนใจ 

 



๒ 

  ๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
   เป็นตนฉบับของผูสงเขาประกวด ไมไดลอกเลียนแบบผูอ่ืน มีสํานึกในจริยธรรมและสะทอน
ความรับผิดชอบในการนําเสนอ 

**ความเหน็คณะกรรมการตดัสนิ ใหถือเปน็ทีส่ดุ** 
 
ผูสนบัสนนุการประกวด 
 บริษัท ทรู คอรแปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
การสงผลงานเขาประกวด 
 ผูสงผลงานเขาประกวดตองเป็นนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ สามารถผลิตงานใน
นามบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได แตตองไมเกินกลุมละ ๕ คน โดยสามารถมีอาจารยแที่ปรึกษาไดกลุมละ ๑ 
คน  

ผลงานแตละชิ้นของสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง และสารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ มีความยาว
ระหวาง  ๓-๕ นาที (หามเกิน ๕ นาที) และสงผลงานในนามมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ ชิ้น / ประเภท โดย
มีจดหมายนําสงจากมหาวิทยาลัย และใชแบบฟอรแมการสงผลงานของสมาคมฯ  
หมายเหต ุ การสงผลงานเขาประกวด หากผดิหลกัเกณฑแการประกวด จะไมไดรบัการพจิารณา 
 
ลักษณะของขาวและสารคดเีชงิขาวทีส่งเขาประกวด 
 สารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศนแ  ไดแก ขาวที่ถูกนําเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความ
หลากหลายทั้งในดานกระบวนการผลิต เนื้อหา  การสอดแทรกขอมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ทํา
ใหเห็นแงมุมตางๆ ของประเด็นขาว  การใชภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบไดอยางสอดคลอง
กลมกลืน สารคดีเชิงขาวดังกลาว จะตองยึดหลักการเบื้องตนของการนําเสนอขาว ไดแก องคแประกอบ
ดานแหลงขาวที่ตองมีความรอบดาน ทันตอเหตุการณแหรือเป็นเหตุการณแขาวที่เกิดในอดีต แตมี
ผลกระทบถึงภาวะปัจจุบัน ทั้งนี้ สารคดีเชิงขาวจะปรากฏในรายการใดก็ได แตสาระในสารคดีเชิงขาวชิ้น
นั้น จะตองเป็นขอเท็จจริง มิใชเหตุการณแสมมติที่มีการสรางขึ้น 
 
หลักฐานการสงผลงาน 

๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง บันทึกลงแผนบันทึกขอมูล (Compact Disc: CD) จํานวน 
๘ แผน ตอหนึ่งผลงานที่สงประกวด โดยใชสกุลไฟลแ  .mp3  .wav  

๒. สารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ บันทึกลงแผนบันทึกขอมูลภาพ (Video Compact Disc: DVD) 
จํานวน ๘ แผน ตอหนึ่งผลงานที่สงประกวด โดยใชสกุลไฟลแ  .mov  .mpeg4 

๓. รายละเอียดของผลงาน ประกอบดวย (เอกสารขอ ๓.๑+ขอ ๓.๒+ขอ ๓.๓ จํานวน ๘ ชุด-ไม
ตองแยกชุด)  
     ๓.๑ ชื่อเรื่อง ชือ่ผูจัดทาํ(ไมเกนิ ๕ คน) ชื่อทีม ชือ่อาจารยแผูรับรอง เบอรแตดิตอผูจัดทําและ
อาจารยแผูรบัรอง และชือ่สถาบนัการศกึษาทีส่งักัด โดยระบปุระเภททีต่องการสงใหชดัเจน (ตาม
แบบฟอรแม-กรุณาเขียนใหถูกตองและครบถวน โดยเฉพาะรายชื่อผูจัดทํา เบอรแและชื่อทีม)  
 
 



๓ 

     ๓.๒ บทคดัยอสรปุเรื่องราว พรอมเหตุผลประกอบในการนําเสนอผลงานดังกลาว ความยาว
ไมเกิน ๑ – ๒ หนา โดยอธิบายในประเด็นดังนี้  (ตามแบบฟอรแม) 
      (๑) วัตถุประสงคแในการเสนอผลงาน 

(๒) ความเดน ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน 
      (๓) คุณคาของผลงาน  
       ๓.๓ บทสมบรูณแ (Script) ของผลงาน  
***ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอรายละเอียดของผลงาน (ไฟลแเอกสารขอ ๓.๑ + ขอ ๓.๒ + ขอ ๓.๓) ใหบันทึก
ลงแผน CD เป็นไฟลแ doc สงมาดวย จํานวน ๑ แผน 
 ๔. สงผลงานมายัง สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพทแ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ 
 

หมดเขตรบัผลงานวนัจนัทรแที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
มหาวทิยาลัยตางจงัหวดั ถือเอาวนัที่ประทบัตราไปรษณยีแเปน็สําคญั และตองสงเป็น EMS เทานัน้ 

 
**กรณีทีส่งผลงานมาทางไปรษณยีแ ผูสงกรุณาโทรมาตรวจสอบกับทางสมาคมฯ  

วาผลงานทีส่งมาถึงสมาคมฯ เรยีบรอยแลวหรอืไม** 
 
การตัดสินและประกาศผล 

๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนแ และนักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแ จํานวน  ๕-๘  คน 

๒. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ชวงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจะแจงรายละเอียดให
ทราบอีกครั้งทางเว็บไซตแ  www.thaibja.org/thaibja หรือสอบถามโทรศัพทแ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ 

๓. ทางสมาคมฯ จะแจงผลการเขารอบในแตละประเภท ไปยังผูสงผลงานโดยตรง และขึ้นผล
การเขารอบในแตละประเภท ทางเว็บไซตแ  www.thaibja.org/thaibja และทางเฟสบุ฿ค 
www.facebook.com/thaibja  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

คณะกรรมการตดัสนิ  
รางวลัสายฟูานอย ครัง้ที ่๑๑ ประจําปี ๒๕๕๘  

 
 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟูานอย ครั้งที่ ๑๑ 

ประจําปี ๒๕๕๘ ประเภท "สารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ"  มีรายชื่อดังนี้ 

๑. นายพิภพ พานิชภักดิ์   นักสื่อสารมวลชนอิสระ  
 ๒. นายจักรพันธุแ กมุทโยธิน บรรณาธิการบริหารดานบทขาวและฝึกอบรม  

บมจ. ทรูวิชั่นสแ   
๓. นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม  ผูชวยผูจัดการ  สถานีโทรทัศนแไทยทีวีสีชอง ๓ 
๔. นายพีระวัฒนแ โชติธรรมโม ผูอํานวยการฝุายบรรณาธิการ สถานีโทรทัศนแไทยรัฐทีวี 

 ๕. อาจารยแปรัชญา เปี่ยมการุณ อาจารยแประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๖. นายเสาวศักดิ์ ภูธรารักษแ   โปรดิวเซอรแอาวุโส MCOT 
๗. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์ บรรณาธิการสารคดีเชิงขาว สถานีโทรทัศนแเนชั่นทีวี 

 
 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟูานอย ครั้งที่ ๑๑ 

ประจําปี ๒๕๕๘ ประเภท "สารคดีเชิงขาววิทยุ"  มีรายชื่อดังนี้ 

๑. นายบรรยงคแ สุวรรณผอง ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน 

๒. นายเดชา  รินทพล  ผูจัดการ สถานีวิทยุครอบครัวขาว FM.๑๐๖ Mhz. 
๓. นางสาววรัตมา บุนนาค  ผูชวยบรรณาธิการขาว สถานีวิทยุโทรทัศนแกองทัพบก 
๔. นางสาวโสภิต  หวังววิัฒนา นักสื่อสารมวลชนอิสระ  
๕. นางสาวสุดารัตนแ พงษแสิงหแโต ครีเอทีฟและนักจัดรายการ F.M. ๙๖.๕ MHz..  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

ผลการประกวดสารคดเีชิงขาววิทยแุละโทรทัศนแ 
รางวลัสายฟูานอย ครัง้ที ่๑๑ ประจําปี ๒๕๕๘      

 

ดานวทิย ุ
รางวลัสารคดีเชงิขาววทิย ุ 
รางวัลดีเดน   ไดแก 

ไมมีผูไดรับรางวัล 
 

รางวัลชมเชย  ไดแก 
๑. เรื่อง เทาทนัคาไฟฟูาเกินจรงิ 

โดยทีม Comm. Art Soiety  จาก มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 

๒.เรื่อง น้ําตานาเกลือ 
โดยทีม CJR RAISOM  จาก มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 

มอบเกียรติบัตรดานการผลิตรายการ เรื่อง  วรีบรุุษปลายปนื 
โดยทีม CJR  ARMY  จาก มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

 
ดานโทรทัศนแ 
รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ  
รางวัลดีเดน   ไดแก 
รางวัลดีเดน ประเภทวิถีชุมชน  เรื่อง พึ่งพา อยางพอเพยีง 

โดยทีม SSRU-JR Dream Team จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐  บาท 

 

รางวัลดีเดน ประเภทอัตลักษณแวัฒนธรรม  เรื่อง วถิีซาไก...ที่เปลีย่นไป 
โดยทีม Smile  Shot  Film  จาก มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐  บาท 

 

รางวัลดีเดน ประเภทสิ่งแวดลอม  เรื่อง ตนน้าํ ตนแบบ 
โดยทีม D But Drag  จาก มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติยแ 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐  บาท 

 

รางวัลดีเดน ประเภทขาว  เรื่อง น้ําแขง็ภยัใกลตวั 
โดยทีม โมเลกลุ โปรดักชัน่  จาก มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติยแ 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐  บาท 

 

รางวัลชมเชย   - ไมมีผูใดไดรับรางวัล 
 



๖ 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ  
รางวัลสายฟูานอย ประจําปี ๒๕๕๘ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแไทย แบงประเภทรางวัลสายฟูานอยดาน
วิทยุกระจายเสียงประเภทเดียว คือ ‘สารคดีเชิงขาว’ โดยมีผลงานสงเขาประกวดทั้งหมด ๓๑ เรื่อง จาก 
๑๒ สถาบัน เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ คอนขางมาก เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาปรับการเปิดภาค
การศึกษาใหใกลเคียงกันกับปีการศึกษาอาเซียน  
 แมมีสารคดีเชิงขาวฝึกปฏิบัติที่สมควรไดรับรางวัล แตคณะกรรมการตัดสินเห็นสมควรให มี
เงื่อนไขตอทายเป็นหมายเหตุ เพ่ือแสดงใหทราบวาผลงานนั้น ๆ ยังมีขอบกพรอง หรือขออันควรแกไข 
และหากมีการนําผลงานที่ไดรับรางวัลไปอางอิง หรือใชเป็นกรณีศึกษา ก็จะไดนําขอสังเกตตอทายรางวัล
ไปประกอบดวย  

ผลงานที่เขารอบ  

สารคดเีชงิขาวเรื่อง มหาวทิยาลัย 
๑ เทาทันคาไฟฟูาเกินจริง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒ เด็กสิบหกรับจางเที่ยว ภัยยุควัตถุนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๓ วิบากกรรมชาวนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๔ น้ําตานาเกลือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๕ วีรบุรุษปลายปืน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผลงานที่ไดรับรางวัล 
๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจาย ‘ดีเดน’ รางวัลสายฟูานอย  

        ไมมีผูใดไดรับรางวัล  
๒. สารคดเีชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟูานอย ๒ รางวัล ไดแก 

         ๒.๑ ‘เทาทันคาไฟฟูาเกินจริง’ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
         ๒.๒ ‘น้ําตานาเกลือ’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

๓. เกียรติบัตรดานการผลิตรายการ ‘ดี’ ๑ เรื่อง ไดแก 
         ๓.๑ ‘วีรบุรุษปลายปืน’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ 
‘เทาทันคาไฟฟูาเกินจริง’ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เสียงสัมภาษณแ 
มนัสมนตแ ระรวยทรง 
นิสติคณะการบัญชีฯ 
ที่ไดรับความเดือดรอน  

ก็คือเดือนที่แลวบิลคาไฟมาสองพันกวาบาท ซึ่งก็เป็นราคาปกติที่เคยจาย 
แตเดือนที่แลว เราไมไดอยูหองเลย เพราะวาไปนอนที่หองเพ่ือน ก็มีกลับไป
เก็บของบาง สามสี่ครั้ง ไฟก็ไมไดเสียบอะไรไวนะคะ มีแตเสียบปลั๊กตูเย็นทิ้ง
ไวเฉย ๆ ก็ไมคิดวาคาไฟมันจะแพงขนาดนี้ 

บรรยาย หนึ่งในนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลาถึงปัญหาที่ตนเองตองจายคา

๖ 



๗ 

ไฟฟูาในหอพักที่เชาอยูอาศัยในจํานวนสองพันกวาบาทตอเดือน ซึ่งเป็นการ
จายเงินที่ไมตรงกับความเป็นจริงในการใชไฟฟูาจากการลงพ้ืนที่สํารวจอัตรา
คาไฟฟูาหอพักรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา สวนใหญจะมีอัตราคา
ไฟ 8 บาทตอหนวย และเป็นราคาที่เจาของหอพักกําหนดขึ้นมาเอง ดังนาย
ยุทธศิลป สมดี เจาของหอพักแหงหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม กลาวถึง 
หลักเกณฑแการคิดคาไฟฟูาของหอพักตนเองวา 

เสียงสัมภาษณแ นาย
ยุ ท ธ ศิ ล ป  ส ม ดี 
เจาของหอพักแหงหนึ่ง
ใน จ.มหาสารคาม 

ขอที่หนึ่งแตละหองใชเทาไหรเราก็คิดเทานั้น ขอที่สองก็คือคิดอัตราหนวย
ละแปดบาทซ่ึงถามวาเยอะกวาที่ไฟฟูาเขาเก็บไหม เยอะกวาแตเนื่องจากถา
คิดตอหนวยเนี่ยตามเรทของไฟฟูาทางหอก็จะขาดทุน เพราะวามันมีจํานวน
หองเยอะพอรวมกันเยอะๆเขาไปมันก็จะเป็นอัตราการใชไฟที่สูงซึ่งคาไฟเขา
จะคิดแบบขั้นบันได 

บรรยาย การเก็บคาไฟฟูาของหอพักนั้น เป็นการจัดเก็บในประเภทธุรกิจ ซึ่งแตกตาง
จากการจัดเก็บตามบานเรือน ดังที่ นายธนากร พุธไทสง พนักงานการไฟฟูา
สวนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม ไดเลาถึงการดําเนินการจัดเก็บคาไฟฟูา
ของหอพักวา 

นายธนากร พุธไทสง 
พนั กง านการ ไฟ ฟู า
สวนภูมิภาค จังหวัด
มหาสารคาม 

ถาเป็นประเภทไฟหอพักนะครับซึ่งมันก็จะแตกตางกับไฟที่อยูในครัวเรือน
อยูแลว เพราะวาไฟอยูในครัวเรือนเขาก็จะเก็บแลวก็จะทําเพ่ือที่อยูอาศัยแต
ถาเกิดเป็นไฟในหอพักเนี่ยเป็นเชิงธุรกิจเพราะวาเขาหวังผลกําไรนะครับแลว
ก็ประเภทไฟของหอพักเนี่ยสวนมากเขาจะขอเป็นรายเดียวแลวเขาคอยไป
แบงยอยเอาคําวาแบงยอยก็คือวาเขาจะจายไฟแคลูกเดียวนะครับ แลวก็
แบงยอยไปจดตามหนวยแลวก็ขึ้นอยูกับวาหอไหนเขามีจรรยาบรรณในการ
จดในการเก็บหนวย สวนตัวพ่ีแลวพ่ีคิดวามันก็ขึ้นตรงกับสัญญาที่ใหเชานอง
ลองสังเกตดูวากอนที่นองจะทําสัญญาเชาหอมันก็จะมีบิลคาไฟแลวก็มีหนวย
คาไฟอยูในนั้นครับผม 

บรรยาย การจัดเก็บคาไฟฟูาของหอพักแตละแหงนั้น ทางเจาของหอพักจะตองแจง
แกผูเชากอนที่จะดําเนินการทําสัญญาเพ่ือใหเขาพัก วาจะคิดคาไฟฟูาอัตรา
หนวยละเทาใด แตถาหากพบวาคาไฟฟูาที่ใชอยูนั้นแพงเกินจริงผู เชา
สามารถรองเรียนตอสํานักงานคุมครองผูบริโภค เพ่ือใหเขามาทํากา
ตรวจสอบ ดังที่ นางนริศรา นาที เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค จังหวัดมหาสารคาม กลาววา 

น า ง น ริ ศ ร า  น า ที 
เจาหนาที่สํ านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
คุ ม ค ร อ ง ผู บ ริ โ ภ ค 
จังหวัดมหาสารคาม 

จริงๆ แลวคาไฟของหอพักตางๆไมไดมีเกณฑแหรืองอิงจากมาตรฐานใด 
นอกจากผูประกอบการจะเป็นผูกําหนดโดยรวมนะคะวาในพ้ืนที่นั้นนะคะวา
เขาจะสามารถเรียกเก็บไดเทาไรนะคะ แตถาอัตราที่ระบุในสัญญามันแพง
เกินจริง ก็เป็นสิทธิ์ของผูอยูอาศัยที่สามารถที่รองเรียนได ถาเราเขามาใน 
สคบ. เอกสารตาง ๆ ผูรองตองใชคือ สัญญาที่เชาหอพักนะคะ แลวก็สําเนา
บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานในการรองเรียนคะ ในสวนของผูเชาใน
กรณีที่ผูใหเชาปิดบังขอมูล ไมวาจะเป็นมิเตอรแตางๆหรือรายละเอียดการใช
ไฟ ถาไมแจกแจงใหชัดเจนเป็นสิทธิ์ของผูเชาที่สามารถที่จะรองเรียนได 



๘ 

สคบ. ก็จะทําหนาที่ในการเรียกทั้งสองฝุายมาเจรจาใหพิจารณาเป็นคดีแพง 
เป็นคดีผูบริโภค ทาง สคบ. จะไกลเกลี่ยใหกอน 

บรรยาย นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ยังไดดําเนินมาตรการ
ใหเจาของหอพักตองออกหลักฐานการรับเงินจากผูเชา มีสาระสําคัญและ
เงื่อนไข พรอมระบุรายละเอียดตางๆใหครบถวน ชัดเจน ขนาดตัวอักษรไม
เล็กกวา ๒ มิลลิเมตร หากไมทําตามจะถือวามีความผิดทางกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติวาดวยสินคาและบริการพุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๙ มี
โทษจําคุกไมเกิน ๗ ปี ปรับไมเกิน ๑๔๐,๐๐๐ หรือทั้งจําท้ังปรับ 
กรณีการจายคาไฟฟูาแพงเกินความเป็นจริงของหอพักเชนนี้ ไมใชเรื่องปกติ
ที่ยอมใหเกิดขึ้น ผูเชาหอพักควรจะเรียกรองและรักษาผลประโยชนแของ
ตนเองตามสิทธิผูบริโภคที่จะตองไดรับความเป็นธรรมทางสัญญา เพ่ือหยุด
พฤติกรรมการดําเนินกิจการหอพักที่ ไมมีมาตรฐาน นอกจากจะเป็น
ประโยชนแตอตนเองแลว ยังเป็นประโยชนแแกคนอ่ืนที่ไดรับความเสียหายอีก
ดวย 

 

ผูจัดทํา: ทีม ‘Comm. Art Society’   
๑. นางสาวชฎาภา ภูนาเชียง 
๒. นางสาวภรณแสุดา โพธิ์หมุด 
๓. นายณัฐภูมิ ธนะไชย 

ที่ปรึกษา: อาจารยแอังคณา พรหมรักษา  

๑. จุดเดน 

    (๑) เปิดประเด็นไดนาสนใจ เป็นเร่ืองใกลตัว แมจะไมอิงจากสถานการณแขาว    
    (๒) แหลงขาวหลากหลาย 
    (๓) เนื้อเรื่องกลาวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีทางออก และการปูองกัน 
    (๔) มีการหาขอมูลตาง ๆ รวมถึงแหลงขาวที่เลือกมาใหสัมภาษณแ 

๒. จุดที่ควรมีการแกไข 

     (๑) ขาดการระบุชื่อของแหลงขาวที่ชัดเจน ซึ่งไมมีความจําเป็นตองปกปิด เพราะไมมีผลกระทบที่
ทําใหเกิดความเสียหาย 

    (๒) ระดับเสียงในกระบวนการผลิตไมเทากันระหวางเสียงผูบรรยายกับเสียงสัมภาษณแแหลงขาว 
    (๓) บทบรรยายที่ใชคําวานักขาวกลาววา แลวตัดเขาเสียงสัมภาษณแ ซึ่งเป็นรูปแบบการเขียน ไมใช

การบรรยาย ควรปรับใหอยูในรูปของบทวิทยุ โดยผูบรรยายอาจกลาวนําแทนคําสัมภาษณแไปกอน แลวจึงนําเขา
เสียสัมภาษณแในประโยคที่เขาประเด็น ไมเยิ่นเยอ ชัดเจน ดวยระดับเสียงที่ใกลเคียงกันกับเสียงผูบรรยาย เป็น
ตน 

    (๔) เสียงสัมภาษณแไมชัดเจน มีผลทําใหผูฟังรูสึกไมนาสนใจได 
    (๕) ขาดหลักฐานที่ยืนยันวาเกิดความเสียหายขึ้นจริงกับผูเสียหายที่ใหสัมภาษณแ 

๐ ๐ ๐ 

 



๙ 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’   
‘น้ําตานาเกลือ’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

Vox-Pop  
ชาวนาเกลือ 

“ถาเอาของเราแลวนี้ เราจะทําอะไรกิน อาชีพของเราแบบนี้ จะใหเราไปทํา
โรงงานกไ็มไหว เขาก็ไมเอาเราแลว เราแกแลว” 

Vox-Pop  
ชาวนาเกลือ 

“ขอเถอะครับ ใหทางหลวงชนบทไดกลับไปทบทวน ใชดุลพินิจพิจารณาดวย
ความละเอียดรอบคอบ อยาไดลงมาในนาเกลือของพวกเราเหลานี้เลย เพราะ
จะทําใหอาชีพดั้งเดิมตองสูญสิ้นไป” 

ผูประกาศ เสียงสะทอนจากชาวบานตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ
กรมทางหลวงชนบทมีแผนจะสรางถนนยกระดับเพ่ือการคมนาคม เริ่มจาก
ถนนหมายเลข ๓๕ หรือถนนพระราม ๒ เลียบคลองพิทยาลงกรณแ ซึ่งถนน
ยกระดับจะผากลางนาเกลือแบงแยกออกเป็นสองสวน กินพ้ืนที่นาเกลือของ
ชาวบาน โดยโครงการนี้ใชงบประมาณหาหมื่นลานบาท แลวเสร็จในปี 
๒๕๖๔ ทําใหเกิดความไมพอใจและคัดคานการสรางถนนสายนี้ เป็นเหตุให
นางสาวศิริทิพยแ แซเลา ชาวบานสหกรณแหนึ่ง ตําบลโคกขาม ออกมา
เรียกรองและแสดงความคิดเห็นวา ชาวบานไมไดกลัวความเจริญแตอยากให
พิจารณาในเรื่องความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

ศิริทิพยแ แซเลา 
ชาวนาเกลือ 

“เราชาวบานตรงนี้ ไมใชวาเราไมอยากไดความเจริญ เราอยากได แตความ
เจริญในพ้ืนที่ที่เขามาทํากับเราตรงนี้ มันเป็นพ้ืนที่ทํากินของเรา ซึ่งคําวาทํา
กินของเราเป็นการทํากินที่ยั่งยืน ซึ่งเราไมอยากไดตรงนี้” 

ผูประกาศ หากโครงการนี้ผานการอนุมัติใหดําเนินการกอสราง ชาวบานจะไมสามารถ
ทํานาเกลือไดเหมือนเดิม แมวาถนนยะระดับจะใชพ้ืนที่ไมมาก แต จาก
ยุทธศาสตรแจะสงผลกระทบบดบังแสงอาทิตยแที่สองลงมาบริเวณที่เรียกวานา
ตาก ซึ่งเป็นสวนสําคัญที่สุดของการทํานาเกลือ นอกจากปัญหาโครงการ
ดังกลาว ชาวนาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร ตองประสบกับปัญหาขาดผูมาสืบ
ทอด ทําใหนายเลอพงษแ จั่นทอง อายุ ๖๒ ปี ที่ปรึกษาสหกรณแหนึ่ง ไดจัดตั้ง
ศูนยแการเรียนรูวิถีการทํานาเกลือ เพ่ือถายทอดใหกับเยาวชนรุนใหม และทํา
เรื่องยื่นเอกสารรองเรียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง ๖ หนวยงาน ให
ยกเลิกโครงการดังกลาว 

เลอพงษแ จั่นทอง 
ประธ านศู นยแ ก า ร
เ รี ย น รู ก า ร ทํ า น า
เกลือ 

“ตรงนี้ลุงเองก็จะพยายามใหพ่ีนองประชาชนที่เดินทางมาศึกษาในเรื่องของ
เกลือสมุทรที่ศูนยแเรียนรูของลุงนี่ ไดตระหนักถึงคุณคาถึงประโยชนแของเกลือ
แตละเม็ด ที่วามันมีประโยชนแอยางไรใหพวกเขาไดรู เราไดดําเนินการ
รองเรียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ๖ ถึง ๗ หนวยงานแลวในขณะนี้ ใหชวย
ประสานกับทางกรมทางหลวงชนบท ใหหาทางดูแลแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้
ดวย เพราะวาผลกระทบมันจะเกิดขึ้นมากมาย วิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนไป 
สิ่งแวดลอม น้ําตาง ๆ ที่เวลาฝนตก สารเคมีตาง ๆ ที่ตกลงมาก็จะไหลลงไปสู
ในนาเกลือ ในบอเลี้ยงกุงหอยปูปลาของพวกเรา สรางความเสียหายเกิดขึ้น
อยางแนนอน” 



๑๐ 

ผูประกาศ เหมือนเคราะหแซ้ํากรรมซัดของชาวนาเกลือกวา ๓๐ ครัวเรือน ๑๕๐ ชีวิต 
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อรัฐบาลจัดตั้งศูนยแบัญชาการแกไขปัญหาการทําประมง
ผิดกฎหมาย สงผลใหมีการออกเรือนอยลง รวมถึงความตองการของเกลือที่
ใชบนเรือในการแชปลาและน้ําแข็ง ทําใหราคาของเกลือตกต่ําไปกวาเทาตัว 
โดยปี ๒๕๕๗ ราคาเกลืออยูที่ ๓,๐๐๐ บาทตอ ๑.๕ ตัน แตปี ๒๕๕๘ ราคา
เหลือเพียง ๒,๐๐๐ บาทตอ ๑.๕ ตัน เทานั้น ทําใหรายไดของแตละครัวเรือน 
ตอปีหลังหักคาใชจายแลวเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จากเดิม ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
ดวยเหตุนี้ นายประจวบ จันทรแทอง อายุ ๗๑ ปี ชาวนาเกลือตําบลโคกขาม 
ตองกูเงินเพ่ือใชจายในครอบครัวและคาจางสําหรับทํานาเกลือรอบใหม 

ประจวบ จันทรแทอง 
ชาวนาเกลือ 

“บางครั้งก็กูยืมสหกรณแบาง ยืมมาจากพอคาเกลือบาง ทํานาที่ลุงขุดคนเดียว
ทําคนเดียว กลิ้งคนเดียว เดินน้ําคนเดียว จางรื้อกับเข็นสองอยาง ตรงนี้เรา
ทุนคาใชจาย เพราะเราไมมี เราก็ตองประหยัดตรงนี้ เอาแรงเขาแลก” 

เสียงประกอบ เสียงเครื่องสูบน้ํา 
 เสียงเครื่องสูบน้ําขนาด ๕ แรงมา กวาง ๑ ศอก ยาว ๒ ศอก สูบน้ําทะเลเขา

พ้ืนที่นาเกลือ ๒๐ ไร เพ่ือผลิตเกลือกวา ๘๐ ตัน ของนางสมพิศ จั่นทอง อายุ 
๕๗ ปี ชาวนาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร ตองประสบปัญหาราคาเกลือตกต่ํา 
รวมถึงขาดผูสืบทอดวิถีการทํานาเกลือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ เรื้อรัง 
เนื่องจากคนรุนใหมไมไดอยากทํานาเกลืออีกตอไป 

สมพิศ จั่นทอง 
ชาวนาเกลือ 

“ก็ดีใจที่เขาไปอยางนั้น ที่เขาไปไดแหละ แตสวนลึกก็หวงวาจะไมมีคนมาทํา
นาเกลือหวงนาเกลือของเรา หวงที่ทาง หวงไปหมดทุกอยาง เราตองเคารพ
การตัดสินใจของเขา แตสวนหนึ่งเราก็ตองเลาใหเขาฟัง วาพ้ืนนาพ้ืนนี้เรา
ไดมาไดอยางไร ความลําบากของปูุยาตายายกวาจะไดมาจนกระทั่งตกถึงพวก
เขานี่มันลําบากยังไง” 

ผูประกาศ ขอเรียกรองของชาวบานที่ใหกรมทางหลวงชนบทพิจารณายายโครงการไปยัง
พ้ืนที่อ่ืน และใหเป็นพ้ืนทําเกษตรกรรมตามวิสัยทัศนแใหจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นครัวของโลก ไมตางจากความหวังในการรักษานาเกลือผืนสุดทายของ
ชาวบานตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่จะเหลือไวใหเป็น
มรดกแกลูกหลานอาจขึ้นอยูกับภาครัฐ แตสิ่งหนึ่งที่ชาวบานทําได  คือ การ
รักษาอาชีพทํานาเกลือนี้ไว ใหคงอยูตอไปตราบเทาที่มีแรงอยูใหเหมือนกับ
เกลือที่รักษาความเค็มไวตลอดกาล    

ผูจัดทํา: ทีม ‘CJR Rai Som’  
๑. นายอัครเดช วิเวโก 
๒. นานทศพล ตุงคะเสน 
๓. นายกรกฏ จันทรแประเสริฐ 
๔. นางสาวนัทธแลภัส อูอินทรแ 
๕. นางสาวอุไรวรรณ โฉมยงคแ 

 ที่ปรึกษา: อาจารยแปณต สุสุวรรณ 
 



๑๑ 

๑. จุดเดน 

    (๑) ประเด็นใหม เชื่อมโยงกบัสถานการณแปัจจบุัน นําเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้น 
    (๒) กระบวนการผลิตด ี
    (๓) หยิบเรื่องเล็กมานําเสนอไดอยางนาสนใจ ทําใหผูฟังไดคดิ สามารถเปน็กระบอกเสียงให

ประชาชนได 
    (๔) มีการหาขอมูลและนาํมาประกอบในเร่ืองไดดี  

 

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 

     (๑) ขาดขอมูลทางดานกรมทางหลวงชนบท เพื่อมาเติมใหรอบดาน  
     (๒) การเดินเร่ืองมีความสับสน มีหลายประเด็นในเรื่อง สงผลกระทบใหไมสามารถโนมนาวใจผูฟัง
ไดเทาที่ควร 
     (๓) ไมควรใสเพลงที่ใสมาตอนทายเร่ือง เพราะไมเก่ียวของกับเร่ือง 
     (๔) แหลงขาวที่สัมภาษณแยังไมรอบดาน ขาดนักวิชาการ  
     (๕) ขาดความถูกตองของขอมูล ไดแก ตําแหนงของแหลงขาวควรระบุใหชัดเจน ไมควรใชวา
สหกรณแหนึ่ง 

๐ ๐ ๐ 

เกียรติบัตรดานการผลิตรายการ ‘ด’ี   
‘วีรบุรุษปลายปืน’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
     

SFX เสียงแตรเกียรติยศ 
เสียงบรรยาย เสียงแตรเกียรติยศเพ่ือเชิดชูเกียรติแดทหารที่สละชีพเพ่ือชาตินํามาซึ่งความ

โศกเศรา จากความสูญเสียในเหตุการณแความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่
มีมานานกวา ๗๕ ปี สงผลใหทหารจํานวนมากไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพ เพ่ือแลก
กับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ี  
รวมทั้งพันเอก มะรอมือลี ประชานิยม วัย ๕๕ ปี  กําลังพลหนวยเฉพาะกิจ  กรม
ทหารพรานที่ ๔๑ ที่ไดรับความพิการจากการถูกลอบยิงที่อําเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี 

พ.อ.  มะรอมือลี 
ประชานิยม 

“โจรมา ๔ คน ซอนทายรถเครื่อง เป็นมือปืนและพวกที่เป็นแนวรวมหลายคน นัด
แรกโดนมือ นัดที่สองก็โดนแขนขางขวาหัก นัดที่สามที่พ่ีไดยินโดนสันหลัง” 

SFX เสียงปืน 
เสียงบรรยาย การถูกซุมโจมตีในครั้งนั้น ทําใหพันเอก มะรอมือลี บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังจนตอง

รักษาตัวเป็นเวลานานกวา ๖  ปี สงผลใหนางสุนันทา ประชานิยม ผูเป็นภรรยาวัย 
๔๑ ปี ตองทําหนาที่ดูแลสามีและครอบครัว ดวยความรูสึกวาอยางนอยใหสามีมี
ชีวิตอยูกับครอบครัวก็เพียงพอแลว 

สุนันทา ประชา
นิยม 

“ตอนนี้ทําใจไดแลว เหตุการณแก็ผานมา ๖ ปีแลว ก็ทําใจไดขึ้นเยอะ คนปุวยพนขีด
อันตราย แลวก็อยูกับเรา รักษามาแคนี้ เดินไมไดก็รักษาไปตามข้ันตอน ไดอยูกับเรา 
ไดคุยกับเรา ไดพูดจากับลูกก็ถือวาโอเค ถือวายังอยูกับเราอีก” 



๑๒ 

เสียงบรรยาย จากสถิติของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พบวาในปี 
๒๕๕๗ ถึงป ี๒๕๕๘ มีทหารที่เสียชีวิต ๕๐๐ นาย และไดรับบาดเจ็บ ๒.๔๐๐ นาย 
โดยสวนหนึ่งถูกสงตัวเขารักษาและฟ้ืนฟูที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของพันโทหญิง ชุติมา ป.ว.สังฆา หัวหนาทีมสุขภาพกองเวชศาสตรแ
ฟ้ืนฟู  ที่แสดงความคิดเห็นวานอกจากการรักษาอาการทางรางกายแลว สิ่งที่สําคัญ
คือการเยียวยาทางจิตใจเพ่ือใหผูปุวยสามารถกลับมาใชชีวิตในสังคมไดเหมือนเดิม 

พ.ท. (ญ) 
ชุติมา ป.ว.สังฆา 

“เราไมไดดูแลเพียงแครางกายอยางเดียว เราดูแลในเรื่องของจิตใจ สังคม อารมณแ 
ชุมชน สิ่งแวดลอม รวมถึงอาชีพและครอบครัวของคนไขดวย หลังจากที่เขา
จําหนายออกจากเราไป สิ่งเหลานี้จะทําใหเขามีความเชื่อมั่นวาเขาสามารถจะออก
จากโรงพยาบาลแลวดูแลตัวเองไดดีระดับหนึ่ง” 

เสียงบรรยาย สวนเหตุการณแลอบวางระเบิดที่อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อตนปีที่ผานมา ทํา
ใหอาสาสมัครทหารพราน ทรงเดช บังพรม อายุ ๒๖ ปี ไดรับบาดเจ็บและรักษาตัว
นานกวา 8 เดือน  
ขณะที่นางสาวนิตยา แขงขัน ผูเป็นภรรยา ตองแบกรับหนาที่เป็นหัวหนาครอบครัว
แทน จึงเกิดความกังวลวาหากเสาหลักของครอบครัวไมสามารถกลับมาทําหนาที่ได 
รายไดของครอบครัวอาจไมเพียงพอ 

นิตยา แขงขัน “ปกติพ่ีทํางานเปิดรานเสริมสวยจากที่เคยเปิดตอน ๘ โมงถึง ๕ โมงเย็น อนาคต
ตอไป ถาคาใชจายเพ่ิมขึ้น เราก็ตองเปิดใหดึกขึ้นเพ่ือจะไดเงินเพ่ิมขึ้นมาใหมันเป็น
คาใชจายที่ใหพอลงตัว” 

เสียงบรรยาย อาชีพทหารจําเป็นตองมีรางกายและจิตใจที่แข็งแรงเพ่ือปกปูองประเทศชาติ หาก
วันหนึ่งไมสามารถชวยเหลือตนเองได คงเป็นเรื่องยากที่จะทําใจยอมรับ รวมถึง
นาวาอากาศเอก ภราดร คุมทรัพยแ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูที่พลิก
ผันชีวิตตัวเองจากอดีตคนที่เคยหมดหวังในชีวิต แตวันนี้กลายเป็นบุคคลที่ให
ความหวังแกคนพิการดวยกัน 

น.อ. ภราดร  
คุมทรัพยแ 

แมวาวันนี้เราจะไมสามรถปฏิบัติภารกิจหลักของพวกเราไดแตผมเชื่อวาพ่ี ๆ นอง ๆ 
ทหารที่พิการในวันนี้สามารถที่จะสรางคุณคาใหกับตัวเอง ครอบครัว และสังคมได 

เสียงบรรยาย ถึงแมวาการทําหนาที่เป็นรั้วของชาติ จะเสี่ยงตอการนํามาซึ่งความบาดเจ็บและ
พิการ แตเหลาทหารกลา ก็ไมเคยหวั่น และพรอมที่จะสละชีพเพ่ือชาติไดทุกเมื่อ ดั่ง
คําปฏิญาณตนที่วา “ขาพเจา จักยอมตาย เพ่ืออิสรภาพ และความสงบแหง
ประเทศชาติ” 

Vox pop ทหาร คนที่ ๑  “ไปอยูในพื้นที่ก็ทําหนาที่ลงไปแลวทําอะไรไมไดจะกลับก็เป็นหวงชาวบาน
ที่เราเคยผูกพันกับเคาดวย” 
คนที ่๒ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ มันปลูกฝังเรา จิตสํานึกเรามาตั้งแตเด็กเรา
พึงสําเนียกดูวาเราสามารถตายเพ่ือชาติได” 
คนที่ ๓ “ตองกลับไปแนนอน เพราะรางกายเราพรอมใจเราพรอม แตรางกายเนี่ย
ไมรูจะไดแคไหนแตใจเราพรอมเสมอ” 

เสียงบรรยาย จากปัญหาความไมสงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต หนวยงานที่เกี่ยวของตอง
พิจารณาอยางรอบคอบวาสิ่งใดคือปัญหาหลักของความรุนแรง ยึดมั่นกับหลักของ



๑๓ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงพระราชทานไววา เขาใจ เขาถึง พัฒนา นํามา
ปรับใชเพ่ือแกไขปัญหาใหเกิดสันติภาพอยางยั่งยืนเพ่ือสังคมสันติสุขในเร็ววัน 

เสียงเพลง เสียงเพลงทหารผานศึก แอ฿ดคาราบาว 
 

ผูจัดทํา: ทีม ‘CJR ARMY’  
๑. นายอมเรศ โอกาศ      
๒ .นายศุภโชค เทียมมูลเหล็ก     
๓. นายธนิน นิติวดีลักขณา       
๔. นางสาวกุลธิดา กตัญญสูตร     
๕. นางสาวอธิศีล เติมวัฒนแ     

ที่ปรึกษา: อาจารยแปณต สุสุวรรณ 

๑. จุดเดน 

     (๑) เชื่อมโยงกับสถานการณแขาว เป็นการนําเสนอเพื่อใหกําลังใจ 
     (๒) กระบวนการผลิตดี 
     (๓) เสียงบรรยายดี ทําใหผูฟังรูสึกมีอารมณแรวม รูจักใชเสียงในการดึงดูดความสนใจจากผูฟัง  

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 

    (๑) ถาเป็นสารคดีเชิงขาว ตองไมใสความคิดเห็นสวนตัวของผูจัดทํา เรื่องนี้ แมอิงสถานการณแ
ปัจจุบัน แตก็เป็นสารคดีมากกวาสารคดีเชิงขาว 
      (๒) การใชคําในการบรรยาย ควรปรับเปลี่ยนบทสรุปของเรื่องซึ่งเป็นที่รูกันอยูแลว เชน การ
กลาวถึงความสามัคคีของคนในทองถิ่น เป็นตน    
     (๓) เสียงประกอบบางชวงไมใชเสียงจริงที่มาจากพื้นที่ ซึ่งในสารคดีเชิงขาว เสียงที่นํามาใชในเรื่อง
ตองมาจากพื้นที่จริงเทานั้น ไมควรเป็นเสียงที่สรางขึ้นมาเอง   
     (๔) การนําเสนอเรื่องยังสับสน ทําใหไมรูวาตองการนําเสนอประเด็นใด เชน คุณคาของทหารที่แม
พิการจากการปฏิบัติหนาที่ เป็นตน  
 

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง 
 ๑. ภาพรวมปี ๒๕๕๗ 

     ๑) ในจํานวน ๑๑ เร่ือง ของปีนี้ มีถึง ๔ เรื่อง ที่กรรมการไมรับพิจารณา เนื่องจากไมใชสารคดีเชิง
ขาว อันสะทอนความเขาใจในความเหมือนและแตกตางระหวาง ‘ขาว’ กับ ‘สารคดีเชิงขาว’ ซึ่งเป็นปัญหา
เดียวกันกับปี ๒๕๕๖  
     ๒) แมบางเรื่องที่นําเสนอในรูปแบบของสารคดีเชิงขาว แตก็ยังมีความเห็นในตอนทายของผู
นําเสนอ จึงควรระมัดระวังระหวางการ ‘สรุปประเด็น’ กับ ‘ความเห็น’ ซึ่งแตกตางกัน 
     ๓) เมื่อเป็นสารคดีเชิงขาว การใสเสียงประกอบตาง ๆ โดยเฉพาะ ‘ดนตรี’ เขาไปในขาว ตองตอบ
ใหไดวา ทําไมจึงตองใสเขาไป เชน เป็นขาวที่เกี่ยวของกับดนตรีหรือเพลง เป็นตน การใสดนตรีเขาไปลอย ๆ 
โดยไมเก่ียวของกับขาว เทากับกําลังใชอารมณแของดนตรีเขามาชวยสรางบรรยากาศหรือดึงอารมณแของผูฟัง จึง
ผิดหลักการนําเสนอขอเท็จจริง 
     ๔) การอานภาษาไทยบางคํา ยังไมถูกตอง เชน ปรากฏการณแ อานวา ปรา-กด-ตะ-กาน ไมใช ปรา-
กด-กาน ควรระมัดระวังหรือตรวจสอบวิธีการอานใหถูกตอง  



๑๔ 

     ๕) ประเด็นขาวทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งผูรับสารไดยินเสียงเพียงอยางเดียวนั้น ควรมีเพียง
ประเด็นเดียว และควรควบคุมการผลิต โดยเฉพาะขอมูลจากแหลงขาวที่สามารถตอบโจทยแของประเด็นนั้น ๆ 
ไมใชกระจายออกไปจนฟุูง หาขอยุติของขาวไมได 

 ๒. ภาพรวมปี ๒๕๕๘ 

     ๑) หลายเรื่องที่นําเสนอในปีนี้ มีประเด็นที่ดีและนาสนใจ แมบางเรื่องจะเล็กในพื้นที่ แตผูทําก็
สามารถหยิบมานําเสนอไดดี 
     ๒) บางเร่ืองมีการใสความคิดเห็นของผูทํา ซึ่งสารคดีเชิงขาวจะไมใสความคิดเห็นลงไป 
     ๓) สารคดีเชิงขาว ไมควรใสเสียงดนตรีเขาไปในเร่ือง ถาใส ตองตอบใหไดวามีความสัมพันธแกับเร่ือง
ที่นําเสนอ เชนเดียวกันกับเสียงประกอบในสารคดีเชิงขาว ก็ไมควรเป็นเสียงที่สรางขึ้นมาเอง ควรเป็นเสียงที่เกิด
จากพื้นที่จริงเทานั้น   
     ๔) การบรรยายมักเป็นการรวมความ ทําใหผูฟังรูสึกวาเร่ืองไมจบ  
     ๕) เสียงบรรยายยังไมสามารถดึงดูดอารมณแผูฟังได ควรคัดเลือกเสียงในทีมผูทํามาเป็นผูบรรยาย 
     ๖) ภาษาที่ใชในการบรรยายเป็นภาษาเขียน ซึ่งภาษาวิทยุควรบรรยายใหเห็นภาพ 
     ๗) บทสรุปของเรื่องมักจะมีลักษณะการสั่งสอน ใสความคิดเห็น ซึ่งทําใหผลงานดูไมนาสนใจ 
     ๘) การคิดเลือกประเด็นยังไมรอบดาน ทําใหการนําเสนอเรื่องเกิดความสับสน และทําใหมีประเด็น
ในเร่ืองเดียวกันหลายประเด็น 
     ๙) กระบวนการในการผลิตมีคุณภาพมากข้ึน  

# # # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ขอสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน 
สารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ รางวัลสายฟูานอย ประจําปี ๒๕๕๘ 

 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนักศึกษาสงผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ เขาประกวดรวมทั้งสิ้น ๖๒ เรื่อง 

จาก ๒๒ สถาบัน  ซึ่งถือวามีจํานวนมากกวาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กลาวคือปีที่ผานมามีผลงานสงเขาประกวด
จํานวน ๓๙ เรื่อง จาก ๑๔ สถาบัน  โดยในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศนแผานเขารอบสุดทาย 
จํานวน ๑๐ เรื่อง และทั้ง ๑๐ เรื่อง มีความโดดเดนเฉพาะดานในประเภทตาง ๆ ที่แตกตางหลากหลาย
และนาสนใจ   แตก็ยังมีสวนที่ควรตองปรับปรุงแกไขเพ่ือใหผลงานเกิดความสมบูรณแตอไป 

  สําหรับการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการ
ตัดสิน ไดมีการประชุมหารือรวมกันและมีมติเป็นเอกฉันทแ ในการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงขาว
โทรทัศนแไทย รางวัลสายฟูานอย ครั้งที่ 11 แตกตางจากการพิจารณาตัดสินรางวัลในทุกๆ ปีที่ผานมา แต
ยังคงไวซึ่งหลักเกณฑแเง่ือนไขในการพิจารณาตามกรอบหลัก คือ คุณภาพ คุณคา ศาสตรแและศิลปในการ
นําเสนอ และ จริยธรรม  

ดังนั้นคณะกรรมการตัดสินรางวัล สารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ ครั้งที่ ๑๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พิจารณาตัดสินรางวัลโดยมอบรางวัลดีเดน จํานวน ๔ รางวัล โดยมีประเภทรางวัลดีเดน ดังนี้  ๑.รางวัล
สารคดเีชงิขาวโทรทัศนแดีเดน ประเภทวถิีชวีติชมุชน  ๒. รางวลัสารคดเีชิงขาวโทรทัศนแดีเดน ประเภทอัต
ลักษณแวฒันธรรม  ๓.รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศนแดีเดน ประเภทสิ่งแวดลอม  ๔.รางวัลสารคดีเชิงขาว
โทรทัศนแดีเดน ประเภทขาว  สวนรางวัลชมเชย ไมมีผูใดไดรับรางวัล แตคณะกรรมการจะมอบประกาศ
เกียรติบัตรใหกับทุกผลงานที่ผานเขารอบสุดทาย ๑๐ เรื่อง  โดยมีขอสังเกตแนบทาย เพ่ือเป็นกรณีศึกษา
และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลงานตอไป 

 

สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศนแที่เขารอบ  ๑๐  เรื่อง ดังนี้ 

เรือ่ง มหาวทิยาลยั 
๑. พึ่งพา อยางพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๒. "ยาชุด" ภัยใกลชีวิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณแ 
๓. วิถีซาไก...ที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๔. ผลักดันยานเมืองเกาสงขลาสูมรดกโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๕. วิถีผา วิถีนาเมือง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๖. อัตลักษณแลูกทุงที่หายไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๗. จุดเปลี่ยน...คลองโคน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๘. ตนน้ํา ตนแบบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 
๙. เพศที่สามบนทางธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 

๑๐. น้ําแข็งภัยใกลตัว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 

 

๖ 

๑๕ 



๑๖ 

สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศนแท่ีไดรับรางวัล 

รางวัลดีเดน ประเภทวิถีชุมชน  เร่ือง พึ่งพา อยางพอเพยีง 
โดยทีม SSRU-JR Dream Team จาก มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐  บาท 

 
รางวัลดีเดน ประเภทอัตลักษณแวัฒนธรรม  เรื่อง วถิีซาไก...ที่เปลีย่นไป 

โดยทีม Smile  Shot  Film  จาก มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐  บาท 

รางวัลดีเดน ประเภทสิ่งแวดลอม  เร่ือง ตนน้าํ ตนแบบ 
โดยทีม D But Drag  จาก มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติยแ 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐  บาท 

 
รางวัลดีเดน ประเภทขาว  เร่ือง น้าํแขง็ภยัใกลตวั 

โดยทีม โมเลกลุ โปรดกัชัน่  จาก มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติยแ 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

รางวัลชมเชย  
ไมมีผูใดไดรบัรางวลั 

 

สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศนแ ‘ดีเดน’  
๑. สารคดีเชงิขาววิทยโุทรทศันแ ‘รางวลัดเีดน’ ประเภทวถิชีุมชน   
‘พึ่งพา อยางพอเพยีง’ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ผูจัดทํา : ทีม SSRU-JR Dream Team  

๑. นางสาวภควดี พุมเหรียญ 
๒. นางสาวณัชนันทนแ ตรีเนตรประดิษฐแ 
๓. นายกองเกียรติ วิรุฬหแธนวงศแ 
๔. นายพรพินิต เอ้ือประเสริฐ 

ที่ปรึกษา : อาจารยแเอกพล เธียรถาวร 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ภาพ เสยีง 
WS ภาพสวนกุยชาย 
CU ตนกุยชาย 

เสียงประกอบ 

Text ชื่อเรื่อง “พึ่ง อยางพอเพียง” เสียงประกอบ 
สัมภาษณแบุคคล 
MS นางอุษยา มีจัน่เพชร 
เกษตรกร จ.กาญจนบุรี 
 
ซอน: WS ภาพไรขาวโพด 

S.O.T ตอนแรกมาเลยก็มาทาํเหมือนพืชเชิงเดี่ยว ปลูก มาถึงก็
ปลูกขาวโพดหมดเลย เต็มพื้นที ่ไมคอยประสบผลสําเร็จคะ ก็ปลูก
ขาวโพดขายไมไดเทาไหร เพราะเราไมมีความรู 



๑๗ 

WS ปูายทางเขา บานหนองสามพราน  
MS ภาพคุยกับนางอุษยา 
MS ไรขาวโพด 
MS พืชไมเลื้อยแหงเห่ียว 
 

V.O ที่นี่บานหนองสามพราน อาํเภอวังดง จังหวัดกาญจนบุรีคะ 
ยอนไปสามปีกอน ปูานอยเลาใหฟังวา เธอเป็นหนึ่งเกษตรกรใน
พื้นที่ทีป่ระสบปัญหาพชืผลเกษตรตกต่ํา 
เนื่องจากปลูกพชืเชิงเดี่ยวและใชสารเคมีเพื่อการบํารุงรักษา สงผล
ใหผลผลิตไมไดคุณภาพเทาที่ควร 

MS ภาพนางอุษยา มีจั่นเพช็ร S.O.T ใหปุยมันไปก็ไมไดผล ตรงนี ้

CU, MS นางอุษยามัดกุยชาย 
 

V.O ปูานอยจึงใชเวลาสามปีทีผ่านมา เพื่อปรบัแนวทางการทาํไร 
ใหไดผลผลติที่มีคุณภาพ และเพิม่รายไดใหกับครอบครัว 

สัมภาษณแบุคคล 
MS นางอุษยา มีจัน่เพชร 
เกษตรกร จ.กาญจนบุรี 

S.O.T คร้ังแรกเลยก็ไปที่ศูนยแเรียนรูของปูาทิวาพรคะ เก่ียวกับ
เร่ืองการทําเกษตรอินทรียแ ใหเรารูจักใชการลดตนทุน 

MS ภาพนางทวิาพรแนะนาํศูนยแ V.O ปูาทวิาพรคนนี้นี่แหละคะ ที่ผันตัวจากนักอนุรักษแสิ่งแวดลอม 
จัดตั้งศูนยแกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม เพื่อS.O.T เป็นตนแบบ
และรณรงคแใหเกษตรกรหันมาทาํเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง 

สัมภาษณแบุคคล: 
MS นางทิวาพร ศรีวรกุล 
ผูอํานวยการศูนยแกสิกรรมธรรมชาติทา
มะขาม  
 
ซอน:  
WS พืชไรเชิงเดี่ยว (ออย ขาวโพด) 
KS นางอุษยาฉีดพยปุยอินทรียแ 

S.O.T ชวงนั้นออกจากปาุมา กต็องรับผิดชอบเร่ืองของเศรษฐกิจ
ในชุมชน และเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม พออยูทํา
ไปเราก็เลยเห็นวา โอ วนันี้เกษตรกรที่เป็นหนี้เป็นสนิเพราะมนัทํา
เชิงเดี่ยวเยอะมาก เกษตรเชิงเดี่ยวกลไกตลาดจะเปน็คนควบคุม
ราคา เป็นเหตุใหเกษตรกรไมสามารถจะกําหนดอะไรไดเลย 
จนกระทั่งพอไปจับงานตรงนีปุ้ปฺ เราเห็นวา โอ วันนี้จะรักษาปาุก็
รักษาไมไดถาเกษตรกรเป็นหนี้เป็นสนิกินไมอิ่มนอนไมหลบั ก็เลย
คิดวาทํายงัไงใหจะเกษตรกรปรบัวิธีการผลิตใหม ก็เลยมาคิดไดวา
ถาเขาทําอินทรียแ มนัจะดีกวา และมันก็สามารถกําหนดราคาเอง
ไดแลวก็ไมสรางมลภาวะสิ่งแวดลอม 

สัมภาษณแบุคคล: 
MS นางอุษยา มีจัน่เพชร 
เกษตรกร จ.กาญจนบุรี 
ซอน:  
WS นางอุษยาฉีดพนปุยอนิทรียแ 
CU เก็บกุยชาย 

S.O.T เราก็เริ่มมาลงมือทําปุยเอง แลวก็สารไลแมลง ตรงนี้คะ  

อยางปุย ปุยอยางเมื่อกี้ที่ฉีดก็จะเป็น ปุยปลา กับปุยรกหมู จาก
การที่ไดไปเรียนรูมาอะไรตรงนี้ เราก็สามารถเอามาประยุกตแใช
ของเราเองได 

MS ยืนคุยกับนางทิวาพร 
Cut Shot นางอุษยา 
CU พระบรมฉายาลักษณแ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระบรมราชนิีนาถ 

V.O ปูาทวิาพรบอกกับเราคะ วาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้น เปน็หลักสําคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยเกษตรกรตองเนน
การพึ่งพาตนเอง โดยเร่ิมจากการทําบัญชีครัวเรือน เพื่อจัดการ
ตนทุนการผลิตใหเหมาะสม เนนการวางแผนการผลิตและจัดสรร
ที่ดิน ใหเกิดประโยชนแสูงสุด 

สัมภาษณแบุคคล: 
MS นางทิวาพร ศรีวรกุล 
ผูอํานวยการศูนยแกสิกรรมธรรมชาติทา
มะขาม 
ซอน: 

นอกจากทําบญัชีครัวเรือนแลว เออเนนการวางแผนการผลิตแลว 
เนนการลดรายจาย นะคะ วางแผนการผลติก็ตั้งแตมากํากบัเร่ือง
ที่ดินเลยวาคุณมีที่ดินเทาไหร จะแบงแบง แบงทีด่ินผนืดนิที่คุณมี
อยูในมือ ปลูกพืชใหมีรายไดตอเนื่องกับรายจายที่คุณจาย 



๑๘ 

WS พืชเลื้อย ถึง พื้นดิน 
MS นางทิวาพรแนะนําศนูยแฯ 
WS ตนแค ถึง ทองฟูา 
CU ดอกแค ลูกฟักขาว 
สัมภาษณแบุคคล: 
MS นางอุษยา มีจัน่เพชร 
เกษตรกร จ.กาญจนบุรี 
ซอน: 
WS แปลงกุยชาย 
CU มะเขือ 
WS ไรขาวโพด 
MS ตนขาวโพด 
CU ขาวโพด กลวย มะละกอ 
 
สัมภาษณแบุคคล: 
MS นางอุษยา มีจัน่เพชร 
เกษตรกร จ.กาญจนบุรี 
ซอน: 
OTS นางอุษยาเอากุยชายใสถุง 
MS ยกตะกราใสกุยชายไปชัง่ 
CU ชั่งน้าํหนักกุยชาย 
MS บรรทุกกุยชายและหัวปลีใสรถเข็น 

กอนอื่นเลยเราตองมีทั้งพืชรายวนั พืชรายวันในที่นี้ก็คือหมายถึง
พวกผัก พืชรายเดือนนี่ก็คือเป็นพวก อยางขาวโพดอะไรเนี่ยพชื
รายเดือน แลวก็มีกลวยมะละกอ  
 
 
 
 
 
 

 
สวนพชืรายปนีี่ก็คือเป็นพวกผลไม อยางมะพราว ออย แลวก็
มะมวงอะไรพวกเนี้ยคะ เราตองกําหนดตรงนี้ใหไดวาเราจะตองมี
รายไดตลอด 
การที่จะเพิ่มมูลคาไดก็คือ เราจะตองปรับเปลี่ยนตรงนี้ จากการใช
เคมีมาเป็นใชชีวภาพ แลวอีกอยางตอนนีต้ลาด ตลาดอินทรียแก็เร่ิม
มีมากข้ึน ทําใหเราเนี้ยสามารถเรียกราคาไดเอง 

สัมภาษณแบุคคล: 
MS นางอุษยา มีจัน่เพชร 
เกษตรกร จ.กาญจนบุรี 

V.O ถาไมทาํเกษตรพึ่งพาตนเองเนี่ย คือปูาจะอยูไดไหมคะ 

S.O.T อยูไดไหมถามวา ก็อยูไดคะ แตก็ลําบากหนอย มันไม
เหมือนตอนนี้ คือที่วาลําบากอะ  เพราะวาทุกอยางเราก็ตองใชทุน 
ใชเงินเยอะ ถาเกิดวาเราอยูแบบพึ่งพาตนเองเนี่ย เราก็ไมตองใช
ทุนมากมาย เราก็อยูได เราก็ปลกูทุกอยางที่เรากิน กินทุกอยางที่
เราปลูก 

CU พืชไมเลื้อยแหงแลง 
MS นางทิวาพรบรรจุผักใสถุง 
CU สีหนานางอุษยา 
MS นางอุษยาหันหลงั 

เสียงประกอบ + V.O  ยังมีเกษตรกรอีกหลายภาคสวนคะ ที่ตอง
ประสบปัญหาราคาพืชผลตกต่าํ การหันมาทําเกษตรพึ่งพาตนเอง 
นับเปน็อีกทางเลือกสําคัญ ทีจ่ะพลิกชีวิตเกษตรกรไทยใหกลับมามี
รอยยิ้มและดํารงอยูไดอยางยั่งยนื 

 

๑.๑. จุดเดน 

(๑) เลือกแหลงขาวที่มาใหสัมภาษณแไดดี มีขอมูลนาเชื่อถือ / มีการวางเฟรม
   ภาพในการสัมภาษณแที่ดี 

(๒) ภาพการนําเสนอเป็นลําดับขั้นตอนดี  



๑๙ 

(๓) ประเด็นดี เป็นเร่ืองใกลตัว แสดงใหเห็นถึงประโยชนแของการลงมือปฏิบัติจริงใน
การประกอบอาชีพทางเกษตรแบบพอเพียงและเพียงพอ ผานการนําเสนอดวย คําสัมภาษณแจากแหลงขาว จาก
ภาพวิถีปฏิบัติอาชีพของแหลงขาวและชุมชน  

(๔) เร่ืองที่นําเสนอมีความสรางสรรคแ มีมิติความลุมลึกในเนื้อหาและวิธีการนําเสนอ   
(๕) เป็นการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนที่พอเพียงโดยการเลาเรื่องผาน

องคแประกอบตางๆ ในดานงานสารคดีเชิงขาวไดเป็นอยางดี  
 

๑.๒ จุดที่ควรมีการแกไข 
        (๑) การถายภาพที่ใชในการนําเสนอบางชวงยังขาดความตอเนื่องและลื่นไหล 
   (ชวงอินเสิรแท)  
        (๒) กระบวนการผลิตยังมีความละเอียดไมมาก จึงทําใหมีผลตองานที่นําเสนอ 
 
         
 

     ๒. สารคดเีชงิขาววทิยโุทรทัศนแ ‘รางวลัดีเดน’ ประเภทอตัลกัษณแวฒันธรรม  
    ‘วถิซีาไก...ที่เปลี่ยนไป’ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
     ผูจัดทํา : ทีม Smile  Shot  Film 

๑. นางสาวโรชีนา เจ฿ะแว 
๒. นายชยากร วงศแวรางกูร 
๓. นายอับดุลเลาะหแ แวปูเต฿ะ 
๔. นางสาวสุนิสา อิสเฮาะ 

ที่ปรึกษา: ดร.ศุภฤกษแ เวศยาสิรินทรแ 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ภาพ เสยีง 
MS:ภาพบรรยากาศภายในปุา 
LS: ภาพเด็กๆ  
LS: ภาพซาไก 
MS: ภาพซาไกกับครอบครัว 
MS: ภาพการแตงตัว 
MS: ภาพการเป็นอยู 

SFX : sound 
 

 

LS:  ซาไก 
MS: ภาพรวมๆซาไก 
CU: ภาพอาคารบานเรือนของซาไก 
CU: แววตาเด็ก ผูใหญ เป็นกลุม         
ครอบครัว 
CU: ตนไมน้าํตก บริเวณหมูบาน 
MS: การแตงตัว ของผูคนของเผา 
ELS:  

VO: ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปหประชาชนในชนบทไมเพียงสงผลใ ...
ตองปรับตัว แมแตคนกลุมนอยหรือชนเผาพันธุแตางๆ ก็ตอง
ปรับตัวกับความเจริญ ที่หลั่งไหลเขามา เพื่อความอยูรอดทั้ง
ดานวัฒนธรรม การแตงกาย การกินและการใชชีวิตประจําวัน 
ไมเวนแมกระทั่งชนเผาที่ถูกเรียกวา "เงาะปุาซาไก"  
SFX : sound 

CU: มุมภาพ ทิ้งขวา กลางครึ่งตัว ///ปลอยเสียง + ภาพ  



๒๐ 

CU: ภาพประกอบตอนที่คนพูด 
  

)บทสัมภาษณแ///(  
นายกิตติพงษแ ประเสริฐ 

ผูใหญบานหมู 10 ตําบลน้าํผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
คําถาม= การเปลี่ยนแปลงของซาไกในปจัจุบนัเปลี่ยนแปลงไป
เพราะเหตุใด 

MS:ภาพบรรยากาศภายในปุา 
LS:  ซาไก 
CU: ภาพเด็กๆ 
LS:ภาพบริเวณรอบๆของอาคาร
บานเรือนของซาไก 
 
 

VO: เมื่อชีวิตที่อยูกับผืนปุาอันกวางใหญดงที่มีความอุดม
สมบูรณแมาเป็นเวลานานนับ 1000 ปีของซาไกในกิ่งของอําเภอ
มะนังจังหวัดสตูลเริ่มลดนอยลงโดยความเจริญและคานิยมเขา
มาแทนที่ปุาไมและบริเวณรอบๆที่เคยมีความอุดมสมบูรณแจึง
คอยๆเสื่อมโทรมลงการดํารงชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติของซาไก
จึงไมเพียงพอตอการอยูรอดในแตละวัน 
SFX : sound 

CU: มุมภาพ ทิ้งขวา กลางครึ่งตัว 
CU: ภาพประกอบตอนที่คนพูด 
 

///ปลอยเสียง + พภา  
)บทสัมภาษณแ///(  

เฒาไข  ( ซาไก ) 
คําถาม= การพัฒนาของซาไกปจัจุบันและอดีตเป็นอยางไร 

CU: มุมภาพ ทิ้งขวา กลางครึ่งตัว 
CU: ภาพประกอบตอนที่คนพูด 
 

///ปลอยเสียง + ภาพ  
)บทสัมภาษณแ///(  

นายชัยวุฒิ  เสนชู  
ชาวบานหมู 10 ตําบลน้ําผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

คําถาม=การเปลี่ยนแปลงของซาไกในอดีตและปัจจบุันเปน็
อยางไร 

LS:ภาพซาไก 
CU:ซาไกกําลังซื้อของ 
CU:การแตงตัวขอซาไกในปัจจปุัน 
 
 
 

VO: การปรับตัวของซาไกจากคนปุาเรรอนเก็บของปุาลาสัตวแ
เป็นอาหารจึงตองพัฒนาไปเป็นคนเมือง อาศัยอยูกับคนเมืองฝึก
พูดภาษาคนเมืองจับจายซื้อของแบบคนเมือง สงผลใหตองทิ้ง
ความเป็นซาไกและปรับตัวเพื่ออยูรวมกับความเจริญใหไดมาก
ที่สุด 
SFX : sound 

CU: มุมภาพ ทิ้งขวา กลางครึ่งตัวCU: 
ภาพประกอบตอนที่คนพูด 
 

///ปลอยเสียง + ภาพ(บทสัมภาษณแ///(  
อาจารยแบุญเสริม  ฤทธาภิรมยแ 

นักวิจัย  เร่ืองเงาะปาุซาไก 
คําถาม= การเปลี่ยนแปลงของซาไกสงผลตอการปรบัตัวอยางไร 

 
LS: ภาพรวมซาไก 
MS:ภาพบรรยากาศ 
MS:ภาพวิถีชีวิต 
MS:ภสพเด็กๆ 
 

VO:  เมื่อความเจริญทําใหพื้นปุามีความอุดมสมบูรณแนอยลงทํา
ใหวิถีชีวิตของซาไกเปลี่ยนไปจากอดีต โดยตองดํารงชีวิตอยูให
ไดในทุกวันของปัจจุบัน อนาคตอันไกลหากคนเมืองยังคงบุกรุก
ผืนปุาทําใหปุาขาดสมดุล ซาไกคงเป็นแคชนกลุมหนึ่งที่เด็กๆ รุน
หลังรูจักกันแควรรณคดีเร่ืองหนึ่งเทานั้น 
SFX : sound 

 

 



๒๑ 

๒.๑. จุดเดน 

(๑) ภาพสวย ประเด็นที่เลือกมาดี มีความนาสนใจ มีความตางและแปลกใหม  
(๒) มีการใชภาพในการนําเสนอไดดี องคแประกอบภาพเหมาะสมและสวยงาม ทุก

ภาพสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน (*ยกเวนภาพชวงสัมภาษณแแหลงขาวซึ่งไมใชเป็นชาวซาไก ไมจําเป็นตอง
มีก็ได) 

(๓) กระบวนการผลิตดี 
(๔) เก็บเสียงบรรยากาศไดดีและครบถวน 
(๕) มีความยากในการเขาถึงแหลงขอมูล 
(๖) เนื้อเรื่องเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับอัตลักษณแวัฒนธรรม  
 

๒.๒ จุดที่ควรมีการแกไข 

 (๑) เสียงบรรยายทําลายความนาสนใจของภาพและสารคดีทั้งเร่ืองเกือบหมด  

        (๒) ขาดการสัมภาษณแแหลงขาวที่เป็นคนชนเผาซาไก เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนวิถี
ชีวิตดั้งเดิม 
   (*ถาแกไขเสียงบรรยายใหมใหดีขึ้น และ สัมภาษณแแหลงขาวที่เป็นคนชนเผาซาไก 
สารคดีเชิงขาวโทรทัศนแเร่ืองนี้ จะมีความสมบูรณแและดีมาก) 
 
 

     ๓. สารคดเีชงิขาววทิยโุทรทัศนแ ‘รางวลัดีเดน’ ประเภทสิง่แวดลอม  
    ‘ตนน้าํ ตนแบบ’ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติยแ 

ผูจัดทํา: ทีม D But Drag   
๑. นายณัฐพงศแ อ่ําแสง 
๒. นายวรพจนแ แตงเทศ 
๓. นายฐิติพันธุแ มังกรงาม 
๔. นายปฏิภัทร เลาะพึ่ง 
๕. นางสาวเดนนภา สีเปูง 

ที่ปรึกษา: อาจารยแพรสุรียแ วิภาศรีนิมิต 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 

 

ภาพ เสยีง 
FADE 
IN ภาพ
และ
เสียง 

 

 CG.ตน
น้ํา  
ตนแบบ 

บรรยาย 
          คลองแสนแสบที่ผูคนรูจักกันดีในเร่ืองปัญหาความเนาเสียของน้ํา ที่มีสาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆปลอยน้ําเสียลงใน
คลอง และชาวบานละเลยที่จะชวยกันดูแลรักษาความสะอาด ทําใหน้ําคลองที่นี่เนาเสีย มีขยะจํานวนมาก และสงกลิ่นเหม็น แตผูคน
แถบนี้ก็ยังใชการสัญจรของเรือโดยสารบนเสนทางที่เต็มไปดวยความสกปรก 



๒๒ 

 ผูสื่อขาว 
          ที่ที่ผมยืนอยูขณะนี้คือบริเวณตนน้าํของคลอง แสนแสบ จากระยะทางกวา 3 กิโลเมตรของที่นี่ จนถึงประตูระบายน้าํเขตคลอง
สามวา มสีภาพน้ําตางจากคลองแสนแสบทั่วไปที่เราเคยเห็น เพราะน้าํในคลองทีน่ี่ไมสกปรกเนาเสีย เปน็ผลมาจากการรวมมือรวมใจกัน
ของคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอสิลามที่รวมแกไขปัญหาน้าํเนาเสียจนสาํเร็จ 

VOX 
POP 
 

เสียงสัมภาษณแ 
กุลนารี  นุสและ   
กรรมการชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 
          “ทุกบานที่อยูริมคลองเนี่ย ก็ตองมีสวนชวยใน  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม คือเรื่องน้ําในคลองนี่ตอง                  ใหสะอาด 
อยางเชน ไมทิ้งขยะ ไมทิ้งขยะลงคลอง                   ไมปัสสาวะ ไมอุจจาระลงคลอง น้ําซักเสื้อซักผาก็ไมทิ้งลงในคลอง ไมอาบน้ําลง
ในคลอง” 

 บรรยาย 
          เร่ืองความใสสะอาดของน้ํา ก็เปน็ไปตามสภาพความเจริญของเมือง ที่มีบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  การดูแล
รักษาน้ําในคลองสะอาดตลอดทัง้สายเปน็ไปไดยาก ถาหากทุกคนในสังคมยงัละเลย 

 บรรยาย 
          ชุมชนกมาลุลอิสลาม ไดมีการอนุรักษแสิ่งแวดลอมกันมากวา 20 ปีและยังมีสาํนักงานเขตมีนบุรี                          คลองสาม
วา เขตหนองจอก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตยแ นิดา และชมรมอนุรักษแคลองแสนแสบ ที่จะมารวมกิจกรรมอนุรักษแคูคลองในเดือน
กันยายนของทุกป ี

 
 
 

บรรยาย 
          เสียงตามสายของอิหมามในทุกเชาจะรณรงคแใหชาวบานดูแลรักษาสิง่แวดลอมและลําคลองในหลากหลายวธิีการ เชน ทําบอ
บําบดั บอดักไขมัน ไมเทน้าํซักผาหรือน้ําลางจานลงคลองโดยตรง  แตเปลี่ยนมาเทลงดนิแทน 

VOX 
POP 

เสียงตามสาย 
คุณวินัย สะมาอุน 
อิหมามมัสยิดกมาลุลอิสลาม  
          “ซึ่งผมก็ไดนาํมาพูดกนับางแลวในบางครั้ง      บางคราว เพื่อเตรียมตัวพวกเรา  เพื่อพวกเราจะได         มีความเขาใจที่พรอม
เพรียง แลวจะนาํมาปฏิบัติกันอยางพรอมเพรียงเชนเดียวกัน” 

 
 

บรรยาย 
          นอกจากนี้ยังใหชาวบานทุกคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษแแมน้ําลําคลอง โดย มีการลองเรือเก็บขยะ ตรวจสอบสภาพ
แมน้ําลําคลอง เพื่อเป็นการปลูกฝังและกระตุนจิตสํานึกในการอนุรักษแของคนในชุมชน 

VOX 
POP 

ชาวบานคนที่ 1  
          “ทุกคนในชุมชนอะคะก็เหมือนชวยๆกันดูแล    พวกขยะ พวกอะไรพวกนี้คะ ก็ไมทิ้งลงน้ํากัน” 
ชาวบานคนที่ 2 
          “ไมใหทิ้งขยะลงในคลอง เขาจะมีวางตามเนี่ย บานชายคลองเขาจะวางบนเนี่ย เดี๋ยวเรือจะมาเก็บ” 
 
ชาวบานคนที่ 3 
          “สวนในแมน้ําลําคลองนะ ถาเป็นเศษอาหาร                     เศษพลาสติก เศษขวดอะไรพวกเนี้ย ถาเป็นเศษขวดพลาสติก พี่
ก็จะแยกไวตางหาก ถาเป็นเศษอาหารที่เหลือกินเหลือใชแลวอะ พี่จะใสกระปองหนึ่ง พอเชามาพี่ก็จะไปโยนใหในคลองไวใหปลา” 

 บรรยาย 
          และคลองบริเวณมัสยิดทางตะวันตกและตะวันออก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ยังเป็นเขตอนุรักษแพันธุแสัตวแน้ําอีกดวย 

 ผูสื่อขาว 
          การแกไขปัญหาน้ําเนาเสียในลําคลองแสนแสบไมใชเรื่องงาย แตชุมชนกมาลุลอิสลามถือวาเป็นชุมชนตนแบบ    ไดทําใหเห็น



๒๓ 

แลววาถาคนในชุมชนรวมมือ  รวมใจกัน  ก็สามารถแกไขปัญหาน้ําเสียใหเป็นน้ําใสได                        ดวยความหวังของคนในชุมชน
ที่วา  ถาเราเป็นตนน้ําที่ใสสะอาด  ก็จะเป็นตนแบบที่ดีของน้ําตลอดสาย เพราะการรักษาสิ่งแวดลอมไมใชหนาที่ของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง  
แตเป็นจิตสํานึกที่ทุกคนจะตองชวยกัน 

FADE 
OUT 
ภาพ
และ
เสียง 

 

๓.๑. จุดเดน 

(๑) ประเด็นดี มีความคิดสรางสรรคแ ในการนําประเด็นเร่ืองคลองแสนแสบมาตอ
ยอดในการนําเสนอในมุม ตนแบบตัวอยางชุมชน ใหเห็นในมุมตรงกันขามและแตกตางจากที่คนทั่วไปรูจักและ
รูสึกตอคลองแสนแสบ 

(๒) การนําเสนอมีความตอเนื่องดี  
(๓) มีการนําเสนอภาพเชิงประจักษแพยานที่เกิดจากความรวมมือของชุมชนใหเห็น 

ภาพที่นําเสนอมีความสอดคลองกับบทบรรยาย ทําใหมีความนาเชื่อถือ (*ภาพยืนยันวาชุมชนรวมกันอนุรักษแ
และรักษาความสะอาดใหกับคลองแสนแสบ จนน้ําใสและสะอาด โดยมีภาพเด็กๆ กระโดดน้ําเลนในคลองแสน
แสบที่สภาพน้ําใสมาก)  

(๔) ใชเสียงบรรยากาศไดอยางเหมาะสม  
(๕) ชื่นชมในเรื่องการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลมานําเสนอ  
(๖) เนื้อเรื่องเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม  
 

๓.๒ จุดที่ควรมีการแกไข 

(๑) การแพนภาพมีจงัหวะเร็วเกินไป  
(๒) พิธีกร/บทบรรยายไมควรใสความคิดเห็นที่เป็นการสั่งสอน ผูชมวาตองอนุรักษแ

สิ่งแวดลอม  
 
 
     ๔. สารคดเีชงิขาววทิยโุทรทัศนแ ‘รางวลัดีเดน’ ประเภทขาว  
    ‘น้ําแขง็ภยัใกลตัว’ มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติยแ 

ผูจัดทํา : ทีม โมเลกุล โปรดักชั่น  
๑. นางสาวมานาทิพยแ วงศแเขื่อน 
๒. นางสาวธีรนุช ชูชื่น 
๓. นางสาวรัชนี กาญจนพันธุแ 
๔. นายภัทรกฤต สุระวงศแไพบูลยแ 
๕. นายปวรเวศฎแ ศิธวาณุวัฒนแ 

ที่ปรึกษา : อาจารยแพรสุรียแ วิภาศรีนิมิต 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 
 



๒๔ 

ภาพ เสยีง 
(ดนตรี) 
Super. น้ําแข็ง ภัย ใกลตัว 

 

  บรรยาย 
            คนไทยกินน้ําแข็งเพื่อดับกระหาย คลายรอน และใชน้ําแข็งรักษา
ความสดใหมของอาหาร โดยไมตระหนักถึงความสะอาดและ   ภัยที่จะไดรับ 

 บรรยาย     
            จากการสุมตรวจการปนเปื้อนในอาหารของสํานักอนามัย พบวา มี
น้ําแข็งบริโภคปนเปื้อนเชื้อจุลินทรียแ มากกวาถึงหกสิบเปอรแเซ็น ซึ่งสอดคลอง
กับ สํานักคณะกรรมการอาหารและยาที่ระบุวา น้าํแข็งกอน หรือที่เรียกวา 
น้ําแข็งซองปนเปื้อนเชื้อโรคมากที่สุด ซึ่งทาํใหผูบริโภคมีอาการทองรวงและ
อาหารเป็นพิษได 
             สาเหตุที่ทําใหน้าํแข็งปนเปื้อนเกิดจากโรงงานผลติน้าํแข็งที่ไมได
มาตรฐาน อปุกรณแการผลิตที่เกา มีคราบสนิม และไมไดทําความสะอาดเปน็
ประจํา  
              คนงานไมสวมเสื้อ ใชมือและเทาสัมผัสน้ําแข็งโดยตรงพื้นโรงงาน
บางแหงมีคราบสกปรก และเมือ่ลากน้ําแข็งไปตามพื้นสิ่งสกปรกอาจปนเปื้อน
มากับน้าํแข็งได 
              อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหน้ําแข็งสกปรก คือ รานคาสวนใหญมักจะใช
น้ําแข็งสาํหรับกิน แชรวมกับผักผลไม เนื้อสัตวแ และขวดน้ําดื่ม   

VOX POP สัมภาษณแ  
คุณพิพัฒนแ เขียวแกว  
หัวหนาควบคุมการผลิต โรงน้ําแข็งทิพยแธารา กรุงเทพฯ 
            “บางทีแมคาเขามีถังแช แตเขาไมไดแยกวานี่คือถังแช บางทีเขาเอา
น้ําแข็งบด บางทีเขาก็เอาน้ําแข็งยูนิตทั้งกระสอบลงไปในของแชและของสด 
มันก็มีปัญหาอยูแลว” 

 บรรยาย 
          เหตุผลที่รานคาสวนใหญเลือกใชน้ําแข็งปนุแทนน้ําแข็งหลอด เพราะ 
มีบริการสงถึงราน สะดวก ราคาถูก และมีปริมาณมากกวา 

VOX POP สัมภาษณแ  
คุณศิริกร นรสิงหแ  
แมคารานกเวยเตี๋ยวเรือ ใกลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 
             “ที่เราเลือกใชน้ําแข็งบด เรามองที่ปริมาณที่มันมากกวา แต
น้ําแข็งหลอดเล็กหรือน้ําแข็งหลอดใหญ  เวลาเทใสถังไปแลวจะดูละลายไว 
มันเลยทําใหเราเปลืองในการตองสั่งน้ําแข็งมาเยอะมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

บรรยาย 
             เชื้ออีโคไล เป็นเชื้อโรคที่พบในน้าํแข็งปนุและน้ําแข็งซองแตที่นา
ตกใจ คือ เชื้อชนิดนี้พบไดในอุจจาระของคนหรือสัตวแ  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่
ทําใหเกิดโรคทองรวง 

VOX POP สัมภาษณแ 
ผศ.ดร.เจษฏา เดนดวงบริพนัธแ  



๒๕ 

อาจารยแประจาํภาควชิาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรแ 
จุฬาลงกรณแมหาวทิยาลัย 
              “จะเห็นวาน้าํแข็งทีเ่รากินกันอยู มันจะมีโอกาสปนเปื้อนมากนอย
แคไหน ถาดูทางดาน อย. หรือกระทรวงสาธารณะสุข ในทุกปกี็จะมีรายงาน
การปนเปื้อนในน้ําแข็งได และจะเห็นวาน้าํแข็งที่เราบริโภคจะมบีรรจุถุงหรือ
บางทีก็เปน็น้าํแข็งกอนจากโรงงาน และก็มีการปั่นน้ําแข็งบดที่เรากินกัน ใน
ทุกๆปีก็จะมีคนที่เป็นอาหารเปน็พิษจากเชื้อพวกนี้ ตัวที่เราคุยเคยก็จะเป็นอี
โคไล มีหลายตัวที่กอโรคใหเรามีการทองเสียได” 

 
 

บรรยาย 
        ไมใชแคเชื้ออีโคไลเทานั้น ยังมีเชื้อชนิดอื่นๆที่กอใหเกิดโรคทองรวงได
เชนกัน 

VOX POP สัมภาษณแ 
นพ.สุธัญญแ ศรีแสงแกว  
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
              “ถาเป็นเชื้ออีโคไลหรือสเตปฟีโรค็อกคัส สวนใหญแลวมักมี
อาหารทองเสียไมรุนแรง และสามารถหายไดเอง แตวาหากเป็นเชื้อแบคทีเรีย
บางชนิด เชน เชื้ออหิวาซึ่งมีความสามารถในการที่ทําใหเกิดโรคทองเสียได
รุนแรง อาจทําใหผูปุวยที่มีการติดเชื้อ เกิดอาการเสียน้ํามาก และในบางครั้ง
ถาหากมีอาการรุนแรงอาจอันตรายถึงชีวิตได” 

 บรรยาย 
            น้ําแข็งหลอดที่บรรจุถุงพลาสติกเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกวา แต
ตองสังเกตที่มีเครื่องหมาย อย. และผานมาตรฐาน GMP เทานั้น 
           ดวยเครื่องจักรมีมาตรฐานการรับรองจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน  
ผลิตดวยระบบปิด  สิ่งสกปรกตางๆ จึงไมมีโอกาสหลุดรอดเขาไปได 

VOX POP เสียงสัมภาษณแ  
คุณพิพัฒนแ เขียวแกว  
หัวหนาควบคุมการผลิต โรงน้ําแข็งทิพยแธาราน้ําแข็งหลอด กรุงเทพฯ 
            “จากโรงงานออกไปเรื่องของความสกปรกแทบจะไมมี เลย 
เพราะวาเวลาที่ อย. มาตรวจเขาไมไดเอาน้ําจากในเครื่องผลิตนะ แตเขาเอา
น้ําแข็งที่ถูกเหยียบบนกระสอบไปไปตรวจ เราไมไดเอาน้ําจากตรงนี้ใหเขาไป
ตรวจ เขาตองเอาน้ําแข็งที่เป็นสําเร็จรูปแลวไปตรวจ” 

 บรรยาย 
          หากเป็นไปไดควรผลิตน้ําแข็งกินเอง เพราะสามารถมั่นใจในความ
สะอาด หรือควรเลิกกินน้ําแข็งจะดีตอสุขภาพที่สุด 

VOX POP เสียงสัมภาษณแ 
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรคแ  
อดีตอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
         “โรคหลายโรคเกิดจากการกินอาหารที่เย็น โรคหลายโรคเกิดจากการ
ติดตอจากคนสูคน และโรคก็ติดจากคนเอามือเขาปาก ฉะนั้นกินรอน ชอน
กลาง ลางมือ สําคัญมาก กินของรอนๆ กาแฟก็อยากินกาแฟเย็น กินกาแฟ
รอนซะ จะไดไมตองกินน้ําแข็ง” 



๒๖ 

 ผูสื่อขาว 
ปวรเวศฏแ ศิธวาณุวัฒนแ 
             สิ่งสําคัญที่สุด คือ คนกินตองระมัดระวังและปูองกันตัวเองจากภัย
ที่มากับน้ําแข็ง หากรูแลวและไมปูองกัน น้ําแข็งก็จะกลายเป็นภัยที่ใกลตัว                  

 
๔.๑. จุดเดน 

(๑) มีการนําเสนอในรูปแบบการเตือนภัยใกลตัว ที่ใชภาพเชิงประจักษแพยานไดเป็น
อยางดี (*ภาพขั้นตอนตางๆ ในการผลิตน้ําแข็งบด ที่สื่อใหเห็นถึงความไมสะอาดและเสี่ยงตอ การเชื้ออีโคไล) 
เป็นสิ่งที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  

(๒) ภาพสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน มีความสอดคลองกับบทบรรยาย 
(๓) แหลงขาวมีความรอบดาน เพื่อมาสนับสนุนขอมูลของเร่ืองไดดี 
(๔) กระบวนการผลิตดี  
(๕) มีทางออก วิธีปฏิบัติที่ผูชมสามารถเลือกปฏิบัติได  
(๖) การนําเสนอเป็นการชวยย้ําเตือนใหประชาชนควรตระหนักเรื่องนี้ 
 

๔.๒ จุดที่ควรมีการแกไข  

    ควรจะเพิ่มแหลงขาวที่ปุวยจากโรคตามที่นําเสนอ เพื่อใหเป็นขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  
 

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ 

๑. ภาพรวมปี ๒๕๕๗ 

๑. นักศึกษายังคงติดภาพลักษณะการทํางานตามสื่อ ควรคํานึงถึงมีมิติในการนําเสนอใหหลากหลาย
แงมุมและไมยึดทําตามสื่อ 
 ๒. นักศึกษายังคงมองวาสารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศนแตองใสความรุนแรงลงไปในเนื้อหาและตัดสินผูตก
เป็นขาว ซึ่งนั่นถือวามิใชลักษณะของการผลิตสารคดีเชิงขาวประเภทนี้เสมอไป 
 ๓. ผลงานสวนใหญทําในเชิงสืบสวนสอบสวน แตไมสามารถพัฒนาประเด็นหรือยุติประเด็นได 

๔. ผลงานที่ไดรับรางวัลชมเชยถือเป็นตัวอยางที่ดีในการนําเสนอประเด็นที่แตกตางจากเดิมและมี
ความสรางสรรคแ จัดเป็นประเด็นในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีความนาสนใจ 
 ๕. คณะกรรมการมีการตั้งขอสังเกตวาผลงานที่ผลิตออกมาเป็นทีมและสงเขาประกวดนั้น อาจไมได
ผลิตโดยทีมนั้นโดยตรง ฉะนั้นนักศึกษาควรมีความสุจริตในกระบวนการผลิตโดยยึดสมาชิกในทีมทํางานเป็น
หลัก ถือเป็นปัญหาเชิงจริยธรรมที่ตองแกไข 
 ๖. ภาพรวมของกระบวนการผลิตถือวาทําไดดีในระดับนักศึกษา สามารถใชเทคนิคและเทคโนโลยีการ
ถายทํา เก็บเสียงบรรยากาศและลําดับภาพ ผลิตออกมาเป็นผลงานที่มีคุณภาพ มีความเป็นสารคดีเชิงขาววิทยุ
โทรทัศนแ 
 ๗.คณะกรรมการมีขอคิดเห็นวา นักศึกษาควรใหความสนใจการผลิตประเด็นลักษณะสืบสวนเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งมีความนาสนใจและเป็นมิติใหมของการนําเสนอที่แตกตางจากเดิม 

๒. ภาพรวมปี ๒๕๕๘ 



๒๗ 

๑. ผลงานที่สงเขาประกวดโดยรวมดีขึ้น แตเป็นการดีขึ้นและโดดเดนเฉพาะดาน ตามกลุมของแต
ละสถาบันการศึกษาที่สงผลงานเขาประกวด ซึ่งนักศึกษาอาจมีความถนัดและมีความสนใจในประเด็น
และเรื่องราวที่นําเสนอเฉพาะเจาะจง 

๒. ผลงานที่สงเขาประกวดหลายเรื่อง ไมควรจะสงเขามาประกวดเพราะขาดทั้ง คุณภาพ คุณคา 
ศาสตรแและศิลปในการนําเสนอ และ จริยธรรม (*ซึ่งสันนิษฐานวา เป็นมาตรฐานผลงานที่อาจารยแใหทํา
รายงานสงในวิชาเรียน) 

๓.คณะกรรมการมีการตั้งขอสังเกตวาผลงานที่ผลิตออกมาเป็นทีมและสงเขาประกวดนั้น อาจไมได
ผลิตโดยทีมนั้นโดยตรง (โดยเฉพาะในกระบวนการผลิต การถายภาพ / การลงเสียง มีการใชบริการ
ชางภาพ และ ผูลงเสียงบรรยาย จากกลุมอ่ืน ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ที่ถายภาพไดสวย และ ลงเสียง
บรรยายไดดี แลวรับหนาที่ดังกลาวใหกับทุกกลุมในมหาวิทยาลัยเดียวกันที่สงผลงานเขาประกวด)   
ฉะนั้นนักศึกษาควรมีความสุจริตในกระบวนการผลิตโดยยึดสมาชิกในทีมทํางานเป็นหลัก ถือเป็นปัญหา
เชิงจริยธรรมที่ตองแกไข 

๔. บางเรื่องใสเสียงดนตรีประกอบเรื่อง ซึ่งทําใหกลบเสียงการใหสัมภาษณแของแหลงขาว ทําใหไม
สามารถดึงดูดความสนใจจากผูชมไดเทาที่ควร 
 ๕. การนําภาพมาจากแหลงอื่น แมวาผูทําจะใหเครดิตภาพแลวก็ตาม แตควรขอเจาของภาพดวย 
เพราะเป็นเร่ืองการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งผูทําตองใหความสําคัญในเรื่องนี้ 
 ๖. การออกเสียงในบทบรรยายควรใชภาษาไทยใหถูกตอง ออกเสียงใหชัดเจน 

๔. ผูทําตองใหความสําคัญในการระวังการนําเสนอภาพที่ละเมิดความเป็นสวนตัว ซึ่งเป็นเรื่อง
จริยธรรมที่สื่อมวลชนควรตองยึดถือปฏิบัติ 
 ๗. ประเด็นที่เลือกมานําเสนอดี สวนใหญเป็นเรื่องใกลตัว สามารถหยิบยกมานําเสนอใหสังคมเกิด
ความตระหนักถึงเร่ืองที่เกิดขึ้น  

๘. ควรใหความละเอียดในทุกขั้นตอนการผลิต ไดแก ข้ันตอนการถายภาพไมใหโฟกัสหลุด ขั้นตอนการ
บันทึกเสียงใหไดเสียงที่ชัดเจน 
 ๙. ไมควรตัดตอคําสัมภาษณแของแหลงขาว ซึ่งทําใหผูชมขาดความนาเชื่อถือ และถือวาเขาขายการ
กระทําจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน  

๑๐. คณะกรรมการในปีนี้เห็นวา ผลงานที่พิจารณามีความเหมาะสมที่จะไดรับรางวัล จึงไดแบงรางวัล
เป็นประเภททั้งหมด 4 ประเภท ไดแก ประเภทวิถีชุมชน  ประเภทอัตลักษณแวัฒนธรรม  ประเภทสิ่งแวดลอม  
และประเภทขาว ตามผลงานที่นําเสนอ 
  
 


