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หลกัเกณฑ๑ 
การประกวดผลงานขําว ‘รางวลัสายฟูานอ๎ย’ ครัง้ที่ ๑๒ 

โดย สมาคมนกัขาํววิทยแุละโทรทัศน๑ไทย ประจาํป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 สมาคมนักขําววิทยุและโทรทัศน๑ไทยได๎จัดให๎มีการประกวดผลงานสารคดีเชิงขําว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยมีวัตถุประสงค๑ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อสํงเสริมและพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน๑ที่มี
คุณภาพของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร๑ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน๑   
 ๒. เพื่อเตรียมความพร๎อมของนิสิตนักศึกษากํอนเข๎าสูํวิชาชพี 
 ๓. เพื่อประสานความรํวมมืออยํางใกล๎ชิด ระหวํางสมาคมนักขําววิทยุและโทรทัศน๑ไทย สถาบันอุดมศึกษา 
และหนํวยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ 
 
ประเภทรางวลั  
ด๎านวทิยุ แบํงออกเป็น ๑ ประเภท ดังนี้  
 ๑. สารคดเีชงิขาํววทิยุกระจายเสยีง 
    ๑.๑ รางวัลดีเดํน โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล  
     ๑.๒ รางวัลชมเชย โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล 
 
ด๎านโทรทัศน๑ มี ๔ ประเภท คือ 

๑. สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทวิถีชุมชนดีเดํน 
     ๑.๑  รางวัลดีเดํน โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๑.๒  รางวัลชมเชย โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  
นิยาม วิถชีุมชนดีเดํน หมายถึง ชีวิตความเป็นอยูํทั่วไป 
 
 ๒. สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทอัตลักษณ๑วัฒนธรรมดีเดํน 
     ๒.๑  รางวัลดีเดํน โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๒.๒  รางวัลชมเชย โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  
นิยาม อัตลักษณ๑วัฒนธรรมดีเดํน หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกลักษณ๑วัฒนธรรมประเพณี 
 
 ๓. สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทสิ่งแวดล๎อมดีเดํน 
     ๓.๑  รางวัลดีเดํน โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๓.๒  รางวัลชมเชย โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  
 
 ๔. สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทขําวทั่วไปดีเดํน 
     ๔.๑  รางวัลดีเดํน โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๔.๒  รางวัลชมเชย โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 
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หลักเกณฑ๑การตดัสนิ 
 คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ๑ดังตํอไปนี้ 
 1. คุณภาพ (Quality) 
กระบวนการผลิตมีการค๎นคว๎าข๎อมูลที่ถูกต๎อง เป็นจริง แหลํงอ๎างอิงเชื่อถือได๎ ประเด็นและแงํมุมมีความสมดุลรอบ
ด๎าน  เปิดโอกาสให๎ฝุายตํางๆ ที่เก่ียวข๎องได๎แสดงความเห็นหรือให๎ข๎อมูลอยํางทัดเทียมกัน เนื้อหาเป็นเรื่องใกล๎ตัว 
ใหมํ ทันสมัยและสมบูรณ๑ในเชิงขําว 

2. คุณคํา (Value) 
นําเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน๑ สํงเสริมให๎เกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชี้ให๎เห็นผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยสํวนรวม มีศักยภาพนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงในทางสร๎างสรรค๑หรืออาจนําไปสูํการแก๎ไข
หรือปูองกันมิให๎เกิดปัญหาดังกลําวในอนาคต  
 3. ผลงาน (Performance)  
การนําเสนอเนื้อหากระชับ ชัดเจน โดยใช๎ศาสตร๑และศิลป์ของวิทยุและโทรทัศน๑ได๎อยํางนําสนใจ 
  4. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
ผลงานที่สํงเข๎าประกวดจะต๎องเป็นต๎นฉบับของผู๎สํงเข๎าประกวด ไมํได๎ลอกเลียนแบบผู๎อ่ืน มีสํานึกในจริยธรรมและ
สะท๎อนความรับผิดชอบในการนําเสนอ 

“ผลงานที่สํงเข๎าประกวดจะต๎องเป็นผลงานที่ผลิตโดยนักศึกษาในทีมเทํานั้น หากคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลฯ ตรวจสอบพบวําผลงานหรือบางสํวนของผลงานมิได๎ผลิตโดยนักศึกษาในทีมโดยตรง  คณะกรรมการจะตัด
สิทธิและไมํพิจารณาผลงานชิ้นนั้นที่สํงเข๎าประกวด  เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ต๎องการให๎นักศึกษามี
ความซื่อสัตย๑สุจริตในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ” 

**ความเหน็คณะกรรมการตดัสนิ ให๎ถือเปน็ทีส่ดุ** 
 
ผูส๎นบัสนนุการประกวด 
 บริษัท ทรู คอร๑ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
การสงํผลงานเขา๎ประกวด 
 สํงผลงานเข๎าประกวดต๎องเป็นนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตํางๆ สามารถผลิตงานในนามบุคคล
หรือกลุํมบุคคลก็ได๎ แตํต๎องไมํเกินกลุํมละ 5 คน โดยสามารถมีอาจารย๑ที่ปรึกษาได๎กลุํมละ 1 คน  

สารคดีเชิงขําววิทยุกระจายเสียง มีความยาวระหวําง 3-5 นาที (ห๎ามเกิน 5 นาที) และสํงผลงานในนาม
มหาวิทยาลัย จํานวนไมํเกิน 5 ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสํงจากมหาวิทยาลัย และใช๎แบบฟอร๑มการสํงผล
งานของสมาคมฯ รวมทั้งสํงผลงานในรูปแบบ CD จํานวน 9 ชุด 

สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ มีความยาวระหวําง 3-5 นาที (ห๎ามเกิน 5 นาที) และสํงผลงานในนาม
มหาวิทยาลัย จํานวนไมํเกิน 3 ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสํงจากมหาวิทยาลัย และใช๎แบบฟอร๑มการสํงผล
งานของสมาคมฯ รวมทั้งสํงผลงานในรูปแบบ DVD จํานวน 9 ชุด 
หมายเหตุ    การสํงผลงานเข๎าประกวด หากผิดหลักเกณฑ๑การประกวด จะไมํได๎รับการพิจารณา  
 
ลักษณะของขําวและสารคดเีชงิขาํวทีส่งํเขา๎ประกวด 
 สารคดีเชิงขําววิทยุและโทรทัศน๑ ได๎แกํ ขําวที่ถูกนําเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งใน
ด๎านกระบวนการผลิต เนื้อหา  การสอดแทรกข๎อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ทําให๎เห็นแงํมุมตํางๆ ของ
ประเด็นขําว  การใช๎ภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบได๎อยํางสอดคล๎องกลมกลืน สารคดีเชิงขํ าวดังกลําว 
จะต๎องยึดหลักการเบื้องต๎นของการนําเสนอขําว ได๎แกํ องค๑ประกอบด๎านแหลํงขําวที่ต๎องมีความรอบด๎าน ทันตํอ



๔ 

 

เหตุการณ๑หรือเป็นเหตุการณ๑ขําวที่เกิดในอดีต แตํมีผลกระทบถึงภาวะปัจจุบัน ทั้งนี้ สารคดีเชิงขําวจะปรากฏใน
รายการใดก็ได๎ แตํสาระในสารคดีเชิงขําวชิ้นนั้น จะต๎องเป็นข๎อเท็จจริง มิใชํเหตุการณ๑สมมติที่มีการสร๎างขึ้น 
 
หลักฐานการสงํผลงาน 

๑. สารคดีเชิงขําววิทยุกระจายเสียง บันทึกลงแผํนบันทึกข๎อมูล (Compact Disc: CD) จํานวน ๙ แผํน 
ตํอหนึ่งผลงานที่สํงประกวด โดยใช๎สกุลไฟล๑  .mp3  .wav  

๒. สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ บันทึกลงแผํนบันทึกข๎อมูลภาพ (Video Compact Disc: DVD) จํานวน ๙ 
แผํน ตํอหนึ่งผลงานที่สํงประกวด โดยใช๎สกุลไฟล๑  .mov  .mpeg4 

๓. รายละเอียดของผลงาน ประกอบด๎วย (เอกสารข๎อ ๓.๑+ข๎อ ๓.๒+ข๎อ ๓.๓ จํานวน ๙ ชุด-ไมํต๎องแยก
ชุด)  
     ๓.๑ ชือ่เรื่อง ชือ่ผูจ๎ัดทาํ(ไมํเกนิ 5 คน) ชือ่ทมี ชื่ออาจารย๑ผูร๎ับรอง เบอร๑ตดิตํอผูจ๎ดัทําและอาจารย๑ผู๎
รบัรอง และชือ่สถาบันการศกึษาทีส่งักดั โดยระบปุระเภททีต่๎องการสงํใหช๎ดัเจน (ตามแบบฟอร๑ม-กรุณาเขียนให๎
ถูกต๎องและครบถ๎วน โดยเฉพาะรายชื่อผู๎จัดทํา เบอร๑และชื่อทีม)  
     ๓.๒ บทคดัยํอสรปุเรื่องราว พร๎อมเหตุผลประกอบในการนําเสนอผลงานดังกลําว ความยาวไมํเกิน 
 ๑ – ๒ หน๎า โดยอธิบายในประเด็นดังนี้  (ตามแบบฟอร๑ม) 
      (๑) วัตถุประสงค๑ในการเสนอผลงาน 

(๒) ความเดํน ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน 
      (๓) คุณคําของผลงาน  
       ๓.๓ บทสมบรูณ๑ (Script) ของผลงาน  
***ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอรายละเอียดของผลงาน (ไฟล๑เอกสารข๎อ ๓.๑ + ข๎อ ๓.๒ + ข๎อ ๓.๓) ให๎บันทึกลงแผํน CD 
เป็นไฟล๑ doc สํงมาด๎วย จํานวน ๑ แผํน 
 ๔. สํงผลงานมายัง สมาคมนักขําววิทยุและโทรทัศน๑ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทรศัพท๑ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙  
 

หมดเขตรบัผลงานวนัพธุที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 
มหาวทิยาลัยตาํงจงัหวดั ถือเอาวนัที่ประทบัตราไปรษณยี๑เปน็สําคญั และตอ๎งสงํเป็น EMS เทาํนัน้ 

 
**กรณีทีส่งํผลงานมาทางไปรษณยี๑ ผูส๎งํกรุณาโทรมาตรวจสอบกับทางสมาคมฯ  

วาํผลงานทีส่งํมาถงึสมาคมฯ เรยีบร๎อยแลว๎หรอืไมํ ภายใน 4 วนัทาํการ** 
 
การตัดสินและประกาศผล 

๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน๑ และ
นักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน๑ จํานวน  ๕-๘  คน 

๒. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันเสาร๑ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยจะแจ๎งรายละเอียดให๎
ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต๑  www.thaibja.org/thaibja หรือสอบถามโทรศัพท๑ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ 

๓. ทางสมาคมฯ จะแจ๎งผลการเข๎ารอบในแตํละประเภท ไปยังผู๎สํงผลงานโดยตรง และขึ้นผลการเข๎ารอบ
ในแตํละประเภท ทางเว็บไซต๑  www.thaibja.org และทางเฟสบุ๏ค www.facebook.com/thaibja และ Thai 
Broadcast Journalist 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
สมาคมนักขําววิทยุและโทรทัศน๑ไทย 
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คณะกรรมการตดัสนิ  
รางวลัสายฟูานอ๎ย ครัง้ที ่๑๒ ประจําปี ๒๕๕๙ 

 

 สมาคมนักขําววิทยุและโทรทัศน๑ไทย แตํงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟูาน๎อย ครั้ งที่ ๑๒ ประจําปี 

๒๕๕๙ ประเภท "สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑"  มีรายชื่อดังนี้ 

๑. นายพิภพ พานิชภักดิ์    นักสื่อสารมวลชนอิสระ  
 ๒. นายจักรพันธุ๑ กมุทโยธิน  ผู๎ชํวยบรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน๑ TNN24 

๓. นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม   ผู๎ชํวยผู๎จัดการ  สถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง ๓ 
 ๔. อาจารย๑ปรัชญา เปี่ยมการุณ  อาจารย๑ประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๕. นายสุรชา  บุญเปี่ยม     บรรณาธิการอาวุโส สถานีโทรทัศน๑สปริงนิวส๑ 
๖. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์  ผู๎ชํวยบรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน๑เนชั่นทีวี 

 
 สมาคมนักขําววิทยุและโทรทัศน๑ไทย แตํงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟูาน๎อย ครั้งที่ ๑๒ ประจําปี 

๒๕๕๙ ประเภท "สารคดีเชิงขําววิทยุ"  มีรายชื่อดังนี้ 

๑. นายบรรยงค๑ สุวรรณผํอง  ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านสื่อสารมวลชน 

๒. นายเดชา  รินทพล   ผู๎จัดการ สถานีวิทยุครอบครัวขําว FM.๑๐๖ Mhz. 
๓. นางสาวรัศมี มณีนิล    นักจัดรายการวิทยุด๎านเด็กและครอบครัว 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย คลื่น FM 105 MHz 
๔. นางสาวโสภิต  หวังววิัฒนา  นักจัดรายการวิทยุอิสระ FM.96.5 MHz.รายการ"เช๎าทันโลก" 
๕. นางสาวสุดารัตน๑ พงษ๑สิงห๑โต  ครีเอทีฟและนักจัดรายการ F.M. ๙๖.๕ MHz..  

 
 

ผลการประกวดสารคดเีชิงขาํววิทยแุละโทรทัศน๑ 
รางวลัสายฟูานอ๎ย ครัง้ที ่๑๒ ประจําปี ๒๕๕๙      

 

ด๎านวทิย ุ
รางวลัสารคดเีชงิขาํววทิย ุ 
รางวัลดีเดํน   ได๎แก ํ

ไมํมีผู๎ได๎รบัรางวลั 
 
 

รางวัลชมเชย  ได๎แก ํ
๑. เร่ือง Cyber Bullying ภยัรา๎ยใกลต๎วั 

โดยทีม 04 Radio Production  จาก มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 

๒.เร่ือง ยุง๎ขา๎ว สูว๎กิฤต 
โดยทีม พิราบนอ๎ยสือ่สาร  จาก มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ํ
โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 
มอบเกียรติบัตรด๎านการผลิตรายการ ‘ด’ี  เร่ือง  พนิยักรรมชวีติ 

โดยทีม น้าํครึง่แกว๎  จาก มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ํ
 



๖ 

 
 

ด๎านโทรทัศน๑ 
 - สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทวิถีชุมชน   
รางวัลดีเดํน   ได๎แก ํ

ไมํมีผู๎ได๎รบัรางวลั 
 

รางวัลชมเชย  ได๎แก ํ
๑. เร่ือง หอมดอกฮงั...ปลกูขา๎ว ปลกูชวีติ 

โดยทีม คนเหนอืขาํว  จาก มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๒.เร่ือง ตลาดขายวฒันธรรม 
โดยทีม flashlight  จาก มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
- สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทอัตลักษณ๑วัฒนธรรม   
รางวัลดีเดํน   ได๎แก ํ
๑. เร่ือง ขันลงหนิรอวนัอวสาน 

โดยทีม ตน๎กลา๎  จาก มหาวทิยาลยัรงัสติ 
โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

รางวัลชมเชย  ได๎แก ํ
ไมํมีผู๎ได๎รบัรางวลั 

 
- สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทสิ่งแวดล๎อม   
รางวัลดีเดํน   ได๎แก ํ

ไมํมีผู๎ได๎รบัรางวลั 
 

รางวัลชมเชย  ได๎แก ํ
๑. เร่ือง (ป)ู...สิง่มชีวีติทีร่อฟืน้ฟ ู

โดยทีม 4 ศตวรรษ ผูพ๎ชิติ SKRU  จาก มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
- สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทขําวทั่วไป 
รางวัลดีเดํน   ได๎แก ํ

ไมํมีผู๎ได๎รบัรางวลั 
 

รางวัลชมเชย  ได๎แก ํ
ไมํมีผู๎ได๎รบัรางวลั 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

สารคดีเชิงขําววิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ  
รางวัลสายฟูาน๎อย ประจําปี ๒๕๕๙ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สมาคมนักขําววิทยุและโทรทัศน๑ไทย แบํงประเภทรางวัลสายฟูาน๎อยด๎าน
วิทยุกระจายเสียงประเภทเดียว คือ ‘สารคดีเชิงขําว’ โดยมีผลงานสํงเข๎าประกวดทั้งหมด ๑๘ เรื่อง จาก ๗ สถาบัน 
เทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลงานที่สํงเข๎าประกวด ๓๑ เรื่อง จาก ๑๒ สถาบัน 
 แม๎มีสารคดีเชิงขําวฝึกปฏิบัติที่สมควรได๎รับรางวัล แตํคณะกรรมการตัดสินเห็นสมควรให๎มีเงื่อนไขตํอท๎าย
เป็นหมายเหตุ เพื่อแสดงให๎ทราบวําผลงานนั้น ๆ ยังมีข๎อบกพรํอง หรือข๎ออันควรแก๎ไข และหากมีการนําผลงานที่
ได๎รับรางวัลไปอ๎างอิง หรือใช๎เป็นกรณีศึกษา ก็จะได๎นําข๎อสังเกตตํอท๎ายรางวัลไปประกอบด๎วย  

ผลงานที่เข๎ารอบ  

สารคดเีชงิขาํวเรื่อง มหาวทิยาลัย 
๑ ส๎มตํา ยาดอง หัวลําโพง มหาวิทยาลัยรังสิต 
๒ Cyber Bullying ภัยร๎ายใกล๎ตัว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๓ ชีวิตที่ไร๎จุดหมาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๔ พินัยกรรมชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
๕ ยุ๎งข๎าว สู๎วิกฤต มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

ผลงานที่ได๎รับรางวัล 
๑. สารคดีเชิงขําววิทยุกระจาย ‘ดีเดํน’ รางวัลสายฟูาน๎อย  

        ไมํมีผู๎ใดได๎รับรางวัล  
๒. สารคดีเชิงขําววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟูาน๎อย ๒ รางวัล ได๎แกํ 

         ๒.๑ ‘Cyber Bullying ภัยร๎ายใกล๎ตัว’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
         ๒.๒ ‘ยุ๎งข๎าว สู๎วิกฤต’ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

๓. เกียรติบัตรด๎านการผลิตรายการ ‘ดี’ ๑ เรื่อง ได๎แกํ 
         ๓.๑ ‘พินัยกรรมชีวิต’ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
 

สารคดีเชิงขําววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ 
‘Cyber Bullying ภัยร๎ายใกล๎ตัว’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  เสียงกดคีย๑บอร๑ด และเสียงแจ๎งเตือนแอปพลิเคชั่นบนสื่อสังคมออนไลน๑  
(๕ วินาที) 

กุลธิดา เนติวิบูรย๑พร ผู๎
ได๎รับผลกระทบจาก 
Cyber Bullying (๒๘ 
วินาที) 

“...ทําไมต๎องมาวําเราแบบนี้ เขายังไมํรู๎เรื่องอะไรเลย เขาไมํรู๎ความจริง ไมํรู๎
เหตุผล ไมํรู๎จักเรา แล๎วเขามีสิทธิอะไรมาตัดสินเรา เชื่อวําร๎อยเปอร๑เซ็นต๑
ของคนที่มาวําเรา ไมํเข๎าใจวําทําไมเราถึงเครียด ทําไมเราถึงกังวลกับเรื่องนี้ 
อาจคิดวํามันเป็นเรื่องตลกสําหรับคุณ แตํบางคนเขาไมํได๎ตลก ไมํได๎สนุกกับ
คุณด๎วย บางคนเอาไป post สนุกปาก เรียกยอด tweet หรือยอด follow 
คุณเคยคิดไหมวําการทําแบบนี้มันเป็นความสุขบนความทุกข๑คนอ่ืน...” 

เสียงบรรยาย (๓๕ 
วินาที) 

คําบอกเลําของนางสาวกุลธิดา เนติวิบูรย๑พร นักศึกษาวัย ๒๑ ปี หนึ่งใน
เหยื่อของ Cyber Bullying จากกรณีที่พบภาพบุคคลหน๎าคล๎ายตนยืนชูปูาย



๘ 

 

ข๎อความเกี่ยวกับการทําแท๎ง จึงเข๎าไปสอบถามที่มาที่ไป แตํด๎วยคําถามที่ไมํ
ชัดเจนจึงทําให๎เกิดความเข๎าใจผิด เปิดโอกาสให๎ผู๎ใช๎สื่อสังคมออนไลน๑คนอ่ืน 
เข๎ามาแสดงความคิดเห็นในแงํลบ โดยนายเอ็กซ๑ Admin Page ‘Contrast’ 
ให๎ความเห็นวําคนไทยยังขาดการวิเคราะห๑และไตรํตรอง หลงเชื่อข๎อมูล
ขําวสารที่นําเสนอผํานสื่อออนไลน๑ได๎งําย 

เ อ็ ก ซ๑  แ อด มิ น เ พ จ 
Contrast (๒๔ วินาที) 

“...ขําวปลอม ขําวอะไร ที่แชร๑กันมาอยํางนี้ คนก็ไปเชื่อกันทั้ง ๆ ที่เราไมํได๎
วิเคราะห๑ไตรํตรอง แคํขําวเขียนมาก็เชื่อกันแล๎ว เรียกวําไมํเทําทันสื่อ
เหมือนกัน กํอนที่จะเชื่ออะไรต๎องวิเคราะห๑ไตรํตรอง ดูแหลํงที่มากํอน แตํ
คนสํวนใหญํพอเห็นเขาแชร๑เยอะ ๆ คนกดไลค๑เยอะ ๆ ก็เชื่อไปแล๎ววํามัน
จริง แล๎วก็แชร๑กันทําให๎คนนั้นเสียหายอะไรแบบนี้...” 

เสียงบรรยาย 
(๔๑ วินาที) 

การกลั่นแกล๎งบนโลกออนไลน๑ ที่มีศัพท๑เฉพาะวํา Cyber Bullying เป็น
วิวัฒนาการคําดําของวัยรุํน จากที่เคยอยูํในห๎องน้ํา โต๏ะเรียน หรือกําแพง 
มาอยูํบนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต ซึ่งข๎อมูลจากงานวิจัยเรื่องเหยื่อการรังแก
ผํานโลกไซเบอร๑ในกลุํมเยาวชน ของคณะรัฐศาสตร๑และนิติศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๕๙ พบพฤติกรรมรังแกคนอ่ืนสัมพันธ๑กับการตก
เป็นเหยื่ออยํางมาก โดยเหยื่อร๎อยละ ๗๑ เคยเป็นผู๎กระทําตํอผู๎อ่ืนมากํอน 
โดยนางสาวศิริรัตน๑ ทิพโกมุท พนักงานบริษัทเอกชน อายุ ๒๒ ปี ให๎
ความเห็นวําหากตนเป็นผู๎ถูกรังแกก็อยากตอบโต๎กลับเชํนกัน 

ศิริรัตน๑ ทิพโกมุท 
ผู๎ใช๎สื่อออนไลน๑ 
(๒๕ วินาที) 

“...คือโดยปกติแล๎ว เป็นคนที่อยูํเป็น แตํถ๎าสมมติวันหนึ่งถูกรังแกขึ้นมาก็คง
หาทางเยียวยาตัวเองกํอน แล๎วคงชี้แจงในด๎านในด๎านหนึ่งก็ตามให๎มันดัง
พอที่จะสู๎กับกระแสด๎านลบที่กลับมา ชี้แจงให๎คนอ่ืนรู๎ถึงแม๎วําเรารู๎อยูํแกํใจ
อยูํแล๎วแตํก็อยากให๎อีกฝุายรู๎ด๎วยวําเราไมํได๎เป็นแบบนั้น แล๎วถ๎ากลําวโทษ
มาแบบนี้แล๎ว คําขอโทษก็ต๎องดังพอๆ กลับสิ่งที่เขากลําวโทษมาด๎วย...” 

เสียงบรรยาย 
(๓๗ วินาที) 

ผลสํารวจเกี่ยวกับปัญหาการกลั่นแกล๎งบนโลกออนไลน๑ของ จส. ๑๐๐ 
รํวมกับ DTAC เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ พบคนไทยร๎อยละ ๕๔ เคยเป็นสํวน
หนึ่งของ Cyber Bullying ด๎วยการโพสต๑แกล๎งเพ่ือน ร๎อยละ ๑๖ รู๎สึกวํา
เป็นการแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ไมํใชํของตัวเองเพ่ือความสนุก และร๎อยละ 
๒๐ สํงตํอข๎อมูลโดยไมํรู๎วําทําลายสังคมให๎แยํลง ซึ่งตรงกับความเห็นเรื่อง
การรังแกกันในโลกออนไลน๑ ของนางสาวเจเนส มนตรีเลิศรัศมี อายุ ๓๒ ปี 
ตัวแทนจากโครงการใช๎หัวคลิกวํามีผู๎เกี่ยวข๎องหลักในกระบวนการนี้คือ 
ผู๎กระทํา ผู๎ถูกกระทํา และผู๎สนับสนุน 

เจเนส มนตรีเลิศรัศมี 
ผจก. ฝุายพัฒนาการที่
ยั่ งยืน บมจ. โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
(๒๗ วินาที) 

“...นําจะเป็นความคึกคะนองรักสนุกหวังดี คิดวําอยากจะแชร๑เรื่องดี ๆ ให๎
คนอ่ืน ซึ่งจริง ๆ แล๎วเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปลํา เรายังไมํรู๎เลยวําจริง
ไหม อยากให๎คนอ่ืนรับรู๎เรื่องด๎วยนะ มีผู๎กระทํา มีเหยื่อและก็กองเชียร๑ที่ทั้ง
สามปาร๑ตี้เป็นปาร๑ตี้หลัก ๆ ที่เราควรให๎ความสนใจ ซึ่งในสํวนของคนที่เป็น
กองเชียร๑คนอาจจะมองข๎ามไป คนที่เป็นกองเชียร๑เองสามารถเป็นผู๎กระทํา
ได๎เองด๎วยเหมือนกัน...” 

เสียงบรรยาย 
(๒๑ วินาที) 

Cyber Bullying กลายเป็นปัญหาที่แก๎ไขได๎ยากและมีความซับซ๎อนมากขึ้น 
สอดคล๎องความคิดของนายนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ ผู๎กํากับหนังสั้นเรื่อง 
“Thanks for Sharing” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสํงตํอข๎อมูลผํานสื่อสังคม
ออนไลน๑ วําการกลั่นแกล๎งกันมีมานานแล๎วเพียงแตํเปลี่ยนสถานที่และสื่อที่



๙ 

 

ใช๎ในการกระทําเทํานั้น 
นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ 
ผู๎กํากับภาพยนตร๑สั้น 
Cyber Bullying 
(๓๕ วินาที) 

“...เราเชื่อวํากํอนที่จะมีอินเทอร๑เน็ต คนเราก็กลั่นแกล๎งกันอยูํแล๎ว ซึ่งเป็น
ทั่ว ๆ ไปของมนุษย๑ แตํเพียงแคํเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแบบออนไลน๑ มัน
ซับซ๎อนมากขึ้น มันแก๎ยาก เหมือนกับจะทํายังไงให๎สังคมมีแตํคนดี มัน
เป็นไปได๎ยากมาก แตํมันก็ชํวย ๆ กันได๎ แตํมันต๎องไปปรับที่คน แตํไมํใชํวํา
ไปนั่งแบนเทคโนโลยีจะได๎ไมํมีการแกล๎งบน Facebook มันเป็นการแก๎ที่
ปลายเหตุ หรือจิตสํานึกคนอะไรแบบนี้ คือแก๎ตั้งแตํต๎นทางวําทําไมเราถึงไมํ
ควรจะทําแบบนี้ อะไรแบบนี้มากกวํา คือต๎องแก๎ที่ตัวบุคคล มากกวําตัว
เทคโนโลยี...” 

เสียงบรรยาย 
(๒๒ วินาที) 

แม๎วํายังไมํพบสถิติการเสียชีวิตจาก Cyber Bullying ในสื่อสังคมไทย แตํ
ความรุนแรงบนสื่อออนไลน๑ยังคงมีกระแสอยํางตํอเนื่อง สํงผลกระทบตํอ
ผู๎คนและสังคมในวงกว๎าง ขณะที่ประชาชนยังขาดความเข๎าใจเรื่องการรู๎เทํา
ทันสื่อ รวมทั้งการกระทําที่คิดถึงตนเองเป็นหลัก ปัญหาเหลํานี้คงไมํมีทาง
หมดสิ้นไป 

 

ผู๎จัดทํา: ทีม ’04 Radio Production’   
๑. นายชัยสวัสดิ์  สินธุเดชากุล 
๒. นางสาวทัศน๑วรรณ  ฤๅชัย 
๓. นางสาวพริมากรณ๑  ถึงสุข 
ที่ปรึกษา: อาจารย๑ปณต  สุสุวรรณ และ อาจารย๑สมยศ  สุขขัง  

๑. จุดเดํน 

    (๑) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถนําประเด็นนี้ไปตํอยอดได๎ 
    (๒) แหลํงขําวที่เลือกมานําเสนอ สามารถทําให๎เห็นความสัมพันธ๑กับสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะผู๎กระทําและ

ผู๎ถูกกระทํา แตํนําจะมีการอธิบายเหตุผลในการคัดเลือกแหลํงขําว 
    (๓) มีความพยายามในการเลือกแหลํงขําวที่นําเชื่อถือ 
    (๔) การหาข๎อมูลตําง ๆ มีการอ๎างอิงสถิติมาสนับสนุนให๎เรื่องมีความสมบูรณ๑ 

๒. จุดที่ควรมีการแก๎ไข 

     (๑) ประเด็นที่นําเสนอควรทําให๎แคบลง 
     (๒) ควรนําเสนอผลกระทบของเรื่องนี้ให๎ชัดเจน  

    (๓) นอกจากการให๎ข๎อมูลแล๎ว ควรมีข๎อข๎อเสนอแนะที่เป็นข๎อยุติจากแหลํงขําว ที่ไมํใชํความเห็นของผู๎
เสนอ เพราะสารคดีเชิงขําว ยังคงมีความเป็นขําว 

    (๔) ควรมีการปรับปรุงคุณภาพเสียง 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

สารคดีเชิงขําววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’   
‘ยุ๎งข๎าว สู๎วิกฤต’ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

เทคนิค Fade in เพลง หําเฮี้ยน Fade out 
ผู๎ดําเนินรายการ เนื้อหาของเพลงที่กลําวถึงความทุกข๑ยากของชาวนา สะท๎อนให๎เห็นเหตุการณ๑

ที่เกิดขึ้นกับชาวนา อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ ที่ออกมาเรียกร๎องให๎
รัฐบาลชํวยเหลือปัญหาราคาข๎าวตกต่ําในปีนี้ ซึ่งคุณกิตติศักดิ์ จันทร๑ไพศรี อุป
นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยภาคเหนือ ได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่
เกิดขึ้นกับชาวนาในปัจจุบันวํา ปัญหาราคาข๎าวตกต่ําในปีนี้ เหลือเพียงห๎าถึง
หกพันบาทตํอตัน กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํชาวนา 

เทคนิค คุณกิตติศักดิ์ “เรื่องปัญหาเกษตรกรที่กระทบที่สุดคือพืชผลราคาตกต่ํา มัน
หนักมาก บางคนถึงอยากจะฆําตัวตายเพ่ือหนีหนี้ ต๎นทุนอยูํที่หกพันหนึ่งขาย
ข๎าวได๎ประมาณตันละห๎าพัน ตอนแรกข๎าวยังไมํมีเม็ดรวงข๎าวมันสวยงาม พอ
มีเม็ดมีรวงธรรมชาติมาอีกแล๎วฝนฟูา นี่แหละตรงนี้ที่ซ้ําเติมชาวนาไปอีก” 

ผู๎ดําเนินรายการ ถ๎าเปรียบชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ก็คงเป็นกระดูกสันหลังที่ผุกรํอน
จนแทบจะทรงตัวไมํได๎แล๎ว อาจารย๑จารึก สิงหาปรีชา ผู๎ อํานวยการ ศูนย๑
พยากรณ๑เศรษฐกิจและธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ได๎
ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให๎เกิดปัญหาดังกลําว วําเกิดจากปริมาณข๎าวใน
ตลาดมีมาก จนเกิดภาวะล๎นตลาด สํงผลให๎ราคาข๎าวปรับลดลง 

เทคนิค อาจารย๑จารึก “จากวําในปีนี้ปริมาณข๎าวที่ออกสูํตลาดมันเยอะไมํวําจะเป็น
ประเทศซึ่งเมื่อกํอนเคยอาจจะไมํสํงออกมากเหมือนประเทศไทยเรา 
อยํางเชํน อินเดีย ปากีสถาน แตํปีนี้บริเวณนั้นมีการปลูกข๎าวจํานวนมากแล๎ว
ก็โชคดีที่เค๎ามีปริมาณน้ําเพียงพอที่จะปลูกข๎าว ในขณะเดียวกันปีนี้เรามีการ
รํนฤดูให๎เกษตรกรในการปลูกข๎าวถอยไป เมื่อปริมาณข๎าวในตลาดโลกเยอะ 
ปริมาณสต็อกในประเทศมีมากเลยทําให๎ราคาข๎าวในประเทศต่ําลมา”  

ผู๎ดําเนินรายการ เมื่อชาวนาประสบปัญหาดังกลําวจึงทําให๎ออกมาเรียกร๎องให๎รัฐบาลเข๎ามา
แก๎ไขปัญหานี้ คุณสุรพล สุธาแก๎ว เกษตรกรจังหวัดเชียงใหมํ ได๎ให๎ความเห็น
วํา รัฐบาลควรปรับลดราคาปุ๋ยและพันธุ๑ข๎าวให๎ต่ําลงเพ่ือลดต๎นทุนในการปลูก
ข๎าว 

เทคนิค คุณสุรพล “อยากจะให๎รัฐบาลชํวยเรื่องปุ๋ย เรื่องพันธุ๑ข๎าว ขอให๎ราคาพันธุ๑ข๎าว
มันถูกลง ปุ๋ยก็ขอให๎ถูกลง เรื่องข๎าวก็ขอให๎มันขายได๎ราคาดี” 

ผู๎ดําเนินรายการ แตํอยํางไรก็ตามการออกมาเรียกร๎องให๎รัฐบาลเข๎ามาแก๎ปัญหา เป็นการแก๎ไข
ปัญหาระยะสั้น อาจารย๑จารึก ได๎เสนอวิธีการแก๎ไขปัญหาในระยะยาว โดยให๎
รัฐบาลมีการสนับสนุนการสร๎างยุ๎งฉางและมีการจัดตั้งกลุํมสหกรณ๑ผู๎ปลูกข๎าว
ขึ้น 

เทคนิค อาจารย๑จารึก “ผมมีความเห็นวํารัฐบาลอาจจะต๎องมีการให๎เกษตรกรจัดตั้ง
กลุํมทําเป็นคล๎าย ๆ กึ่งสหกรณ๑ผู๎ปลูกข๎าวแล๎วก็ให๎เงินไปชํวยในเรื่องของการ
ทําโรงสีชุมชนมากกวําจะไปแยกทําเดี่ยวเหมือนที่มีขําวออกมาวําให๎เกษตรกร
แตํละรายมียุ๎งฉางและโรงสีข๎าวเป็นของตนเอง อันนี้ผมไมํเห็นด๎วยเพราะวํา
มันทําให๎ต๎นทุนคํอนข๎างสูงมากนี่คือปัญหา” 

ผู๎ดําเนินรายการ ดูเหมือนการกลับมาใช๎ยุ๎งฉางจะเป็นการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า แตํถ๎ามีการ



๑๑ 

 

ผสมผสานระหวํางภูมิปัญญาดั้งเดิมและเทคโนโลยีก็จะเป็นการแก๎ไขปัญหา
ระยะยาวได๎ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑มุกดา ชาติบัญชาชัย ผู๎จัดรายการมรดก
ล๎านนา สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  ซึ่งเป็น
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านภูมิปัญญาได๎ให๎ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน๑ของการเก็บข๎าว
ไว๎ในยุ๎งฉางวํา ทําให๎ชาวนาเก็บข๎าวไว๎ขายในยามท่ีตลาดมีความต๎องการได๎อีก
ด๎วย 

เทคนิค ผศ.มุกดา “การที่มียุ๎งข๎าว มันก็ดีไปอีกอยํางหนึ่ง คือตอนที่ข๎าวออกใหมํๆ 
ข๎าวมันจะถูก ราคามันถูกเราไมํขาย แตํเราต๎องทําให๎มันแห๎งนะ เราถึงจะเก็บ
ในยุ๎งข๎าวได๎ เราก็เก็บไว๎ พอถึงหน๎าตํอมา มันไมํมี ข๎าวมันหมดแล๎ว เราก็ขาย
ได๎ราคา ข๎าวสารมารถเก็บไว๎ได๎ประมาณ ๓ ปีนะ ถ๎าเรามียุ๎งฉางดีๆ แตํของ
เราเนี่ยมันคุมไมํได๎ ถ๎าหากเป็นยุ๎งชาวบ๎าน มันก็จะได๎ประมาณ ๒ ปี อยําง
บ๎านครูเนี่ยครูรีบขายแล๎ว พอถึงประมาณเดือนมิถุนายนเราต๎องขายแล๎ว 
เพราะเราเป็นยุ๎งธรรมดา” 

ผู๎ประกาศ จะเห็นได๎วํายุ๎งฉางเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่สามารถนํามาใช๎แก๎ปัญหาราคา
ข๎าวตกต่ําของชาวนาในปัจจุบันได๎ ด๎วยการผสมผสานภูมิปัญญาในอดีตและ
เทคโน โลยีทางการ เกษต ร ในปั จจุ บั น  ดั งพระบรมรา โ ชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใจความตอนหนึ่งวํา “เรา
ต๎องกลับไปทําสิ่งที่ไมํซับซ๎อนและไมํใช๎เครื่องไม๎เครื่องมือที่แพง เราต๎องการ
ก๎าวกลับไปสูํอดีตเพ่ือที่จะก๎าวไปข๎างหน๎า” 

เทคนิค Fade in เพลงบรรเลงเพลงกําลังใจ Fade out    

ผู๎จัดทํา: ทีม ‘พิราบน๎อยสื่อสาร’  
๑. นายวัชรพงศ๑  บ๎านพรวน 
๒. นายจิรเมธ  วงค๑ใหญj 
๓. นายบุลากร  ทิน๎อย 
๔. นายเยาวยุทธ๑  กันชัง 
๕. นายวุฒิชัย  เกิดสวัสดิ์ 

 ที่ปรึกษา: ผศ.นาฏยา  ตนานนท๑ 

๑. จุดเดํน 
    (๑) สามารถดึงดูดความสนใจจากผู๎ฟัง ทําให๎เห็นรายละเอียดของปัญหา 
    (๒) เพลงนํามีความสัมพันธ๑กับปัญหาของเรื่อง  
    (๓) มีความพยายามในการหาทางออกให๎กับปัญหาที่เกิดขึ้น  
    (๔) เสียงบรรยายมีคุณภาพ 
    (๕) แหลํงขําวมีความหลากหลาย   

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 
     (๑) ควรให๎ความรู๎คําสําคัญของเรื่อง โดยเฉพาะ ‘ยุ๎งฉาง’ เพราะใชํวําผู๎ฟังทุกคนจะมีความเข๎าใจวําคือ
อะไร มีลักษณะเป็นอยํางไร เพ่ือให๎ข๎อมูลมีความหนักแนํนมากขึ้น 
     (๒) สารคดีเชิงขําววิทยุควรมีประเด็นเดียว การมีหลายประเด็น ผู๎ฟังจะตามไมํทัน  
     (๓) พึงคํานึงไว๎เสมอวําสารคดีเชิงขําว ยังมีความเป็นขําว การนําเสนอ จึ งยังมีรูปแบบขําว แม๎จะใช๎
สํานวนของสารคดีมานําเสนอก็ตาม   
     (๔) ควรวางสัดสํวนของเนื้อหาให๎ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมพลังในการนําเสนอ 



๑๒ 

 

     (๕) การนําพระราชดํารัสมาไว๎ในเรื่อง ควรนึกถึงความเหมาะสม  
 
 
 
 

เกียรติบัตรด๎านการผลิตรายการ ‘ดี’   
‘พินัยกรรมชีวิต’ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  
     

 Sound Effect เสียงการเขียนหนังสือ (๓ วินาที) 
 Fade in Sound Effect เสียงอุปกรณ๑ เคร่ืองมือทางการแพทย๑ตําง ๆ (๕ วินาที) 
 เสียงลุงสมหวังอํานพินัยกรรม 
ลุงสมหวัง “ผมอยูํบนเตียงคนไข๎ และมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ๑ ผมอยากจะให๎บันทึกไว๎วํา หาก

หัวใจผมหยุดเต๎น ผมขอไมํรับการกระตุ๎นหัวใจด๎วยวิธีการตํางๆ...” 
ผู๎ประกาศ นี่คือสํวนหนึ่งในข๎อความจากพินัยกรรมชีวิตของ คุณคํารณ คุณะดิลก ศิลปินอาวุโส หนึ่งใน

ผู๎กํอตั้งพระจันทร๑เสี้ยวการละคร วัย ๗๒ ปี 
การทําพินัยกรรมชีวิตคือการทําหนังสือแสดงเจตนาไมํประสงค๑จะรับบริการด๎านสาธารณสุขที่
เป็นไปเพียงเพื่อยื้อการเสียชีวิตในวาระสุดท๎ายของตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปุวย
ได๎ตามมาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติสุขภาพแหํงชาติ พุทธศักราช 2550 
ผลการสํารวจลําสุดในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จากกระทรวงสาธารณสุขพบวํา ประเทศไทยมี
ผู๎สูงอายุกวํา ๑ ล๎านคน ที่สุขภาพไมํดี นอนติดเตียง ต๎องพึ่งคนอื่นดูแล โดยมีแนวโน๎มที่
ผู๎สูงอายุจะอยูํอยํางลําพัง โดยไร๎ลูกหลานดูแลเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี 
แม๎ในการทําพินัยกรรมชีวิตนั้น อาจสํงผลกระทบตํอความรู๎สึกของลูกหลานหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องใน
การตัดสินใจยุติการทรมานจากการเจ็บปุวย พระครูปริยัติยานุศาสน๑ เจ๎าอาวาสวัดฝายหิน รอง
เจ๎าคณะอําเภอเมืองเชียงใหมํ ได๎เลําถึงความเชื่อของศาสนาพุทธวํา บาปกรรมที่เกิดขึ้นกับใคร
ขึ้นอยูํกับเจตนาของผู๎นั้น ดั่งที่พระพุทธองค๑กลําววํา เจตนาเป็นตัวกรรม 

พระครูปริยัติยานุศาสน๑ 
(๓๑ วินาที)  

“หนึ่ง จะเป็นบาปเพราะความไมํสบายใจเพราะเกรงกลัวเพราะเห็นความลําบากของ
ผู๎ปุวยผู๎ไมํสบาย แตํนี่ก็คงจะเป็นบาปอยูํในใจคือไมํสบายใจ และสอง คือไมํเป็นบาป เพราะ
คิดวําผู๎ปุวยทําพินัยกรรมไว๎แล๎วอันนี้ก็ไมํเป็นบาป” 

ผู๎ประกาศ เชํนเดียวกันกับศาสนาคริสต๑ที่มองวําการยอมรับในวาระกรรมของชีวิตนั้น พระเจ๎าเป็นผู๎
กําหนดไว๎แล๎ว ศาสนาจารย๑ปรินดา มนโนวงศ๑ ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่ ๑ จังหวัด
เชียงใหมํ เลําวําพินัยกรรมชีวิตคือการเตรียมความพร๎อม โดยศาสนาคริสต๑นั้นถูกสอนให๎
เตรียมพร๎อมที่จะรับมือกับความตายเสมอมา 

ศาสนาจารย๑ปรินดา 
มนโนวงศ๑ (๓๕ วินาที) 

“คริสเตียนมีความเชื่อวํามนุษย๑เราทุกคนเป็นผู๎ที่พระเจ๎าทรงสร๎าง พระองค๑ทรงมี
วัตถุประสงค๑ในการทรงสร๎าง พระองค๑ทรงกําหนดวาระของมนุษย๑ทุกคนไว๎แล๎วเมื่อถึง
เวลากําหนด คือเราถูกสอนให๎มีความพร๎อมที่จะรับมือกับความตาย พินัยกรรมชีวิตมันก็
เข๎ามาสอดรับตรงที่วํา เมื่อถึงเวลาที่เราจะต๎องจากโลกใบนี้ไป เมื่อเราเตรียมพร๎อมไว๎แล๎ว
เราก็ไมํยื้อชีวิต” 

ผู๎ประกาศ ในขณะเดียวกันศาสนาอิสลาม ไมํมีหลักความเชื่อเรื่องการทําพินัยกรรมชีวิต อาจารย๑ธนู จุล
พันธ๑ คอเต็บหรือผู๎บรรยายธรรม มัสยิดบ๎านฮํอ จังหวัดเชียงใหมํ ได๎เลําวําในศาสนาอิสลามนั้น 
การเจ็บไข๎ได๎ปุวยถือวําเป็นหน๎าที่ที่จําเป็นจะต๎องรักษา 

อาจา รย๑ ธนู  จุ ลพัน ธ๑  “การเจ็บไข๎ได๎ปุวยในมุมมองของศาสนาอิสลามนั้น ถือวําเป็นการปฏิบัติศาสนกิจชนิด



๑๓ 

 

(๓๕ วินาที) หนึ่ง เพราะวํามันเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดเอาไว๎ เป็นเรื่องปกติที่แตกตํางกันก็คือวําการเจ็บไข๎
ได๎ปุวยนั้น ทางอิสลามเราถือทางนิติศาสตร๑อิสลามนุกรมถือวําเป็นหน๎าที่ที่จําเป็นจะต๎อง
รักษา” 

ผู๎ประกาศ หากถึงวาระสุดท๎ายของชีวิตแล๎ว นับเป็นเรื่องที่อํอนไหวตํอการตัดสินใจ คุณกัญญา ชม
ศิลป์ ข๎าราชการบํานาญ ผู๎ที่ดูแลคุณพํอในวัย ๙๘ เลําถึงความรู๎สึกตํอพินัยกรรมชีวิตใน
ฐานะลูกคนหนึ่งด๎วยน้ําเสียงสั่นเครือวํา ได๎เตรียมใจสําหรับเหตุการณ๑ที่จะเกิดขึ้นไว๎ระดับ
หนึ่งแล๎ว 

กัญญา ชมศิลป์  (๓๗ 
วินาที) 

“ในครั้งหนึ่งเราเห็นพํอ ไมํสบายแบบนี้ เราก็...อยากจะรักษา ถึงแม๎วําพํอบอกวําไมํต๎อง
ทําอะไรทั้งสิ้น มันทรมานหรือวําอะไรก็ตาม แตํวําเราก็จะอยูํในกฎเกณฑ๑ของเราเองใน
ครอบครัววํา ขอให๎รักษาแบบที่ไมํต๎องไปทรมานผู๎ปุวยนัก...” 

ผู๎ประกาศ แม๎วําความต๎องการของลูกหลานผู๎ที่ทําพินัยกรรมชีวิตจะปรารถนาที่จะตํอลมหายใจให๎
ยาวนานที่สุด ในด๎านการแพทย๑ ศาสตราจารย๑เกียรติคุณ นายแพทย๑พงษ๑สิริ ปรารถนาดี 
ที่ปรึกษาสาขาสภาสังคมผู๎สูงอายุ ประธานกรรมการแหํงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัด
เชียงใหมํ ได๎กลําวถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและการเคารพในสิทธิการตัดสินใจทําพินัยกรรม
ชีวิตของผู๎ปุวย 

ศ .  เกี ย รติ คุณ  นพ . 
พงษ๑สิริ  ปรารถนาดี 
(๒๘ วินาที) 

“คือถ๎าไมํมีหนังสือ คนไข๎คนใดก็ตามที่เข๎าไปในโรงพยาบาล ถ๎าปลํอยไปโดยไมํให๎การ
รักษา หมอคงจะมีความผิดวําไมํให๎การดูแลคนไข๎ ผิดจรรยาบรรณแพทย๑ แตํถ๎ามีหนังสือ
มาก็ถือได๎วําเป็นสิทธิของคนไข๎” 

ผู๎ประกาศ หากถามถึงทางออกของปัญหานี้ อาจไมํมีหนํวยงานไหนหรือองค๑กรใดที่จะรับรอง
ความรู๎สึกได๎เทํากับความเข๎าใจของทุกฝุาย รวมถึงสิ่งสําคัญในการทําพินัยกรรมชีวิต นั่น
คือ การเคารพในการตัดสินใจ เคารพในสิทธิของกันและกัน แล๎วคุณจะทําอยํางไรหาก
ได๎รับพินัยกรรมชีวิต? 

 

ผู๎จัดทํา: ทีม ‘น้ําครึ่งแก๎ว’  
๑. นางสาวจันทร๑จิรา  ชัยลังกา     
๒ .นางสาวฑฤฆาพร  พิพิธพิทักษ๑    
๓. นายธัชกร  ปูอปาลี     
๔. นายธีรพงศ๑  วิศวนาวิน     
ที่ปรึกษา: ผศ.นาฏยา  ตนานนท๑ 

๑. จุดเดํน 
     (๑) นําประเด็นมาเสนอได๎อยํางนําสนใจ 
     (๒) กระบวนการผลิตดี มีศิลปะในการนําเสนอ 
     (๓) เสียงบรรยายดี มีจังหวะในการเว๎นวรรคตอนได๎นําฟัง ดึงดูดความสนใจจากผู๎ฟังได๎ดี   
     (๔) แหลํงขําวมีความรอบด๎าน มีความพยายามในการหาแหลํงขําว 
     (๕) มีตัวอยํางมานําเสนอ ทําให๎เห็นประเด็นได๎ชัดเจน มีข๎อกฎหมายเข๎ามาอธิบายเพิ่มเติม 

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 
    (๑) สารคดีเชิงขําว ไมํใชํสารคดี - สารคดีเชิงขําว เป็นการนําเสนอเหตุการณ๑ที่เป็นประเด็นหรือปัญหา

ซ่ึงเกิดขึ้นในปัจจุบันด๎วยสํานวนของสารคดี ต๎องทําความเข๎าใจเรื่องนี้ให๎ชัดเจน กรณีนี้ จึงควรนําเสนอวําเกิดอะไร
ขึ้น ประเด็นหรือปัญหาที่จะนําเสนอเรื่องนี้ อยูํที่ไหน แล๎วจึงหาคําตอบจากทุกฝุายที่เก่ียวข๎องตํอไป  

    (๒) พินัยกรรม ตามกฎหมาย กลําวโดยสรุป คือการแสดงเจตนายกเจตนาทรัพย๑สินของตนให๎ผู๎อ่ืนเมื่อ
เสียชีวิตไปแล๎ว ซึ่งตรงกันกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่หมายความถึง คําสั่งของบุคคลที่กําหนดการ



๑๔ 

 

เผื่อตายในทรัพย๑สินของตนเองให๎เกิดผลบังคับตามกฎหมายเมื่อเสียชีวิตไปแล๎ว ‘พินัยกรรมชีวิต’ ซึ่งเป็นชื่อของ
เรื่องนี้ ฟังดูด ีแตํเป็นการใช๎คําที่ไมํตรงความหมาย จึงควรระมัดวังในเรื่องการใช๎คําเพ่ือการสื่อสารด๎วย 

    (๓) ผู๎อํานเสียงพินัยกรรม แม๎มีการบอกชื่อผู๎อํานเพ่ือแสดงวําไมํใชํเสียงของผู๎แสดงเจตจํานง แตํการฟัง
เพียงครั้งเดียว อาจทําให๎ผู๎ฟังเข๎าใจผิดได๎วําเป็นเสียงของเจ๎าของพินัยกรรม แนวทางแก๎ไขก็คือ การย้ําหลังเสียง
อํานวําใครคือผู๎อํานบันทึกของใคร 

    (๔) เมื่อประเด็นไมํชัดเจน และมีมากกวํา ๑ ข๎อ ประกอบกับการนําเสนอที่ขาดการวางโครงสร๎างให๎
ชัดเจน จึงอาจทําให๎ผู๎ฟังสับสนวํา ที่สุดแล๎ว ต๎องการบอกอะไรผู๎ฟังกันแนํ  อันทําให๎ผู๎ฟังสับสนระหวํางประเด็นที่
นําเสนอ (ท่ีมากกวํา ๑ ข๎อ) กับบทสรุป ซึ่งไมํสอดคล๎องกัน 

    (๕) ระมัดระวังการสรุปประเด็น/ปัญหาที่ต๎องไมํมีลักษณะเป็นการแสดงความเห็นของผู๎นําเสนอ 
(นักขําว)  

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขําววิทยุกระจายเสียง 
 ๑. ภาพรวมปี ๒๕๕๘ 

     ๑) หลายเรื่องท่ีนําเสนอในปีนี้ มีประเด็นที่ดีและนําสนใจ แม๎บางเรื่องจะเล็กในพ้ืนที่ แตํผู๎ทําก็สามารถ
หยิบมานําเสนอได๎ดี 
     ๒) บางเรื่องมีการใสํความคิดเห็นของผู๎ทํา ซึ่งสารคดีเชิงขําวจะไมํใสํความคิดเห็นลงไป 
     ๓) สารคดีเชิงขําว ไมํควรใสํเสียงดนตรีเข๎าไปในเรื่อง ถ๎าใสํ ต๎องตอบให๎ได๎วํามีความสัมพันธ๑กับเรื่องที่
นําเสนอ เชํนเดียวกันกับเสียงประกอบในสารคดีเชิงขําว ก็ไมํควรเป็นเสียงที่สร๎างขึ้นมาเอง ควรเป็นเสียงที่เกิดจาก
พ้ืนที่จริงเทํานั้น   
     ๔) การบรรยายมักเป็นการรวมความ ทําให๎ผู๎ฟังรู๎สึกวําเรื่องไมํจบ  
     ๕) เสียงบรรยายยังไมํสามารถดึงดูดอารมณ๑ผู๎ฟังได๎ ควรคัดเลือกเสียงในทีมผู๎ทํามาเป็นผู๎บรรยาย 
     ๖) ภาษาท่ีใช๎ในการบรรยายเป็นภาษาเขียน ซึ่งภาษาวิทยุควรบรรยายให๎เห็นภาพ 
     ๗) บทสรุปของเรื่องมักจะมีลักษณะการสั่งสอน ใสํความคิดเห็น ซึ่งทําให๎ผลงานดูไมํนําสนใจ 
     ๘) การคิดเลือกประเด็นยังไมํรอบด๎าน ทําให๎การนําเสนอเรื่องเกิดความสับสน และทําให๎มีประเด็นใน
เรื่องเดียวกันหลายประเด็น 
     ๙) กระบวนการในการผลิตมีคุณภาพมากข้ึน  

 ๒. ภาพรวมปี ๒๕๕๙ 

     ๑) มีประเด็นที่เป็นเรื่องใหมํ บางเรื่องเป็นประเด็นเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และบางประเด็นเป็นเรื่องที่
มีผลกระทบตํอสังคม 
     ๒) สํวนใหญํยังนําเสนอในรูปแบบของสารคดี ยังไมํมีมิติความเป็นขําว และไมํนําขําวเข๎ามาเชื่อมโยงใน
การนําเสนอเรื่อง 
     ๓) เสียงบรรยาย ยังมีบางเรื่องที่ใช๎วรรคตอนไมํถูกต๎อง การใช๎จังหวะการพูดไมํราบรื่น ทําใ ห๎ไมํ
สามารถดึงดูดความสนใจจากผู๎ฟังได๎ 
     ๔) บทสรุป ยังคงเป็นการเสนอแนะหรือสั่งสอน ทางออกของเรื่องควรมาจากแหลํงขําว  
     ๕) กระบวนการในการผลิตมีคุณภาพข้ึน 
     ๖) มีการใช๎ภาษาวิทยุที่ทําให๎ผู๎ฟังเห็นภาพ  
     ๗) การนําพระราชดํารัสมาไว๎ในเรื่อง พึงระมัดระวังเป็นพิเศษถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะ ที่ไมํใชํ
การอาศัยหรือดึงสถาบันเข๎ามาเป็นเครื่องมือในการตําหนิใคร  



๑๕ 

 

     ๘) ยังมีหลายประเด็นในเรื่องเดียวกัน อันเป็นอุปสรรคในการทําความเข๎าใจแกํผู๎ฟัง ซึ่งไมํสามารถทวน
การฟังใหมํ บางผลงานเกิดจากการมีข๎อมูลที่มากเกินไป ทําให๎ไมํสามารถมุํง (focus) ไปหาคําตอหรือข๎อยุติใน
ประเด็นหลักได๎  
     ๙) การคัดเลือกแหลํงขําวในการนําเสนอมีความสําคัญ ในกรณีที่ต๎องการความเห็นจากแหลํงขําวที่เป็น
ผู๎รู๎/ผู๎เชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีสํวนสําคัญตํอทางออกหรือข๎อยุติ นอกจากความรอบด๎านของเรื่องแล๎ว ควรพิจารณาเลือก
อกแหลํงขําวที่สามารถาตอบโจทย๑ของเรื่องได๎ด๎วย 
 
หมายะหตุ: อาจารย๑ที่ปรึกษามีสํวนสําคัญยิ่งในการให๎ความรู๎ความเข๎าใจแกํนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องอันควรแกํ
การสนับสนุน อยํางไรก็ตาม การให๎คําปรึกษา โดยเฉพาะงานผลิตเพ่ือการประกวด ควรมีระยะหํางระหวําง
อาจารย๑กับนิสิตนักศึกษา ที่ไมํนําจะใชํการเข๎าไปลงมือผลิตด๎วยตนเอง ทั้งนี้ ก็เพ่ือเป็นการสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค๑ของนิสิตนักศึกษา  

#  #  # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

 

 

 

 

ข๎อสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน 
สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ รางวัลสายฟูาน๎อย ประจําปี ๒๕๕๙ 

 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สมาคมนักขําววิทยุและโทรทัศน๑ไทย ได๎แบํงสารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ออกเป็น 4 

ประเภท ได๎แกํ ประเภทวิถีชุมชนดีเดํน  ประเภทอัตลักษณ๑วัฒนธรรมดีเดํน ประเภทสิ่งแวดล๎อมดีเดํน และ
ประเภทขําวทั่วไปดีเดํน โดยมีนักศึกษาสํงผลงานสารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ เข๎าประกวดรวมทั้งสิ้น ๖๘ เรื่อง จาก 
๑๖ สถาบัน  ซึ่งถือวํามีจํานวนมากกวําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลําวคือปีที่ผํานมามีผลงานสํงเข๎าประกวดจํานวน ๖๒ 
เรื่อง จาก ๒๒ สถาบัน โดยในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ผํานเข๎ารอบสุดท๎าย จํานวน ๑๒ เรื่อง และทั้ง 
๑๒ เรื่อง มีความโดดเดํนเฉพาะด๎านในประเภทตําง ๆ ที่แตกตํางหลากหลายและนําสนใจ   แตํก็ยังมีสํวนที่ควร
ต๎องปรับปรุงแก๎ไขเพ่ือให๎ผลงานเกิดความสมบูรณ๑ตํอไป 

  สําหรับการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการตัดสิน ได๎มีการ
ประชุมหารือรํวมกันและมีมติเป็นเอกฉันท๑ ในการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ไทย รางวัลสายฟูา
น๎อย ครั้งที่ ๑๒ โดยยังคงไว๎ซึ่งหลักเกณฑ๑เงื่อนไขในการพิจารณาตามกรอบหลัก คือ คุณภาพ คุณคํา ศาสตร๑และ
ศิลป์ในการนําเสนอ และ จริยธรรม  

ดังนั้นคณะกรรมการตัดสินรางวัล สารคดี เชิงขําวโทรทัศน๑  ครั้ งที่  ๑๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พิจารณาตัดสินรางวัลโดยมอบรางวัลตามประเภท ๔ ประเภท และมอบประกาศเกียรติบัตรให๎กับทุกผลงานที่ผําน
เข๎ารอบสุดท๎าย ๑๒ เรื่อง  โดยมีข๎อสังเกตแนบท๎าย เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ผลงานตํอไป 

 

สารคดีเชิงขําววิทยุโทรทัศน๑ที่เข๎ารอบ  ๑๒  เรื่อง ดังนี้ 

- สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทวิถีชุมชนดีเดํน 

เรือ่ง มหาวทิยาลยั 
๑. หอมดอกฮัง...ปลูกข๎าว ปลูกชีวิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๒. ชุมชนต๎นแบบการจัดการน้ํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๓. ตลาดขายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทอัตลักษณ๑วัฒนธรรมดีเดํน 

เรือ่ง มหาวทิยาลยั 
๑. หนีหําว ไทํกั๋วเหริน....สวัสดีคนไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย๑ 
๒. ขันลงหินรอวันอวสาน มหาวิทยาลัยรังสิต 
๓. มัสยิดซอลาฮุดดีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑ 

- สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทสิ่งแวดล๎อมดีเดํน 

๖ 



๑๗ 

 

เรือ่ง มหาวทิยาลยั 
๑. คะน๎ายุค 4.0 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒. ชุมชนไร๎ถังขยะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๓. (ปู)...สิ่งมีชีวิตที่รอฟื้นฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

- สารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ ประเภทขําวทั่วไปดีเดํน 

เรือ่ง มหาวทิยาลยั 
๑. ภัยย๎อมผม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย๑ 
๒. ซัก อบ รีด มหันตภัยที่ไมํมีใครค๎ุมครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
๓. วิถีเด็กสแกน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

ผลสารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ท่ีได๎รับรางวัล 

- สารคดีเชงิขาํวโทรทศัน๑ ประเภทวิถชีมุชน   
รางวัลดีเดํน   

ไมํมีผู๎ได๎รบัรางวลั 
รางวัลชมเชย   

๑. เร่ือง หอมดอกฮัง...ปลูกข๎าว ปลูกชีวิต 
โดยทีม คนเหนือขําว  จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๒.เร่ือง ตลาดขายวัฒนธรรม 
โดยทีม flashlight  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
- สารคดีเชงิขาํวโทรทศัน๑ ประเภทอตัลกัษณ๑วฒันธรรม   

รางวัลดีเดํน    
๑. เร่ือง ขันลงหินรอวันอวสาน 
โดยทีม ต๎นกล๎า  จาก มหาวิทยาลัยรังสิต 
โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลชมเชย  
ไมํมีผู๎ได๎รบัรางวลั 

 
 
- สารคดีเชงิขาํวโทรทศัน๑ ประเภทสิง่แวดลอ๎ม   

รางวัลดีเดํน    
ไมํมีผู๎ได๎รบัรางวลั 

รางวัลชมเชย  
๑. เร่ือง (ปู)...สิ่งมีชีวิตที่รอฟื้นฟู 
โดยทีม 4 ศตวรรษ ผู๎พิชติ SKRU  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โลํเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 



๑๘ 

 

 
- สารคดีเชงิขาํวโทรทศัน๑ ประเภทขาํวทัว่ไป 

รางวัลดีเดํน  
ไมํมีผู๎ได๎รบัรางวลั 

รางวัลชมเชย  
ไมํมีผู๎ได๎รบัรางวลั 

 
สารคดีเชงิขําวโทรทัศน๑ ประเภทวถิชีมุชน   

๑. สารคดีเชงิขําววิทยโุทรทศัน๑ ‘รางวลัชมเชย’ ประเภทวถิชีมุชน   
‘หอมดอกฮงั...ปลกูขา๎ว ปลกูชวีติ’ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
ผู๎จัดทํา : ทีม คนเหนือขําว   

๑. ศรุต  แก๎วสุวรรณ 
๒. จารึก  จันทร๑ศรี 

ที่ปรึกษา : อาจารย๑ปณต สุสุวรรณ 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ภาพ เสยีง 
เสียงกดคีย๑บอร๑ด และเสียงแจ๎งเตือนแอปพลิเคชั่นบนสื่อสังคมออนไลน๑ (5 วินาที) 
เสียงสัมภาษณ๑  
นางสาวกุลธดิา เนติวบิูรย๑พร  
ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจาก  
Cyber Bullying 
(28 วินาที) 

“…ทําไมต๎องมาวําเราแบบนี้ เขายังไมํรู๎เรื่องอะไรเลย เขาไมํรู๎ความจริง 
ไมํรู๎เหตุผล ไมํรู๎จักเรา แล๎วเขามีสิทธิอะไรมาตัดสินเรา เชื่อวํา 100% 
ของคนที่มาวําเรา ไมํเข๎าใจวําทําไมเราถึงเครียด ทําไมเราถึงกังวลกับ
เรื่องนี้ อาจคิดวํามันเป็นเรื่องตลกสําหรับคุณ แตํบางคนเขาไมํได๎ตลก 
ไมํได๎สนุกกับคุณด๎วย บางคนเอาไปโพสสนุกปากเรียกยอดทวิตหรือยอด 
Follow คุณเคยคิดไหมวําการทําแบบนี้มันเป็นความสุขบนความทุกข๑คน
อื่น…” 

เสียงบรรยาย 
(35 วินาที) 

คําบอกเลําของนางสาวกุลธิดา เนติวิบูรย๑พร นักศึกษาวัย 21 ปี หนึ่งใน
เหยื่อของ Cyber Bullying จากกรณีที่พบภาพบุคคลหนา๎คลา๎ยตนยืนชู
ปูายข๎อความเก่ียวกับการทาํแทง๎ จึงเข๎าไปสอบถามที่มาทีไ่ป แตํด๎วย
คําถามที่ไมชํัดเจนจงึทําให๎เกิดความเข๎าใจผิด เปิดโอกาสให๎ผู๎ใชส๎ื่อสังคม
ออนไลน๑คนอืน่ เข๎ามาแสดงความคิดเห็นในแงํลบ โดยนายเอ็กซ๑ แอดมิน
เพจคอนทราสต๑ ให๎ความเห็นวําคนไทยยงัขาดการวิเคราะห๑และไตรํตรอง 
หลงเชื่อข๎อมูลขําวสารที่นาํเสนอผํานสื่อออนไลน๑ได๎งําย 

เสียงสัมภาษณ๑  
นายเอ็กซ๑ แอดมินเพจ Contrast 
(24 วินาที) 

“…ขําวปลอม ขําวอะไร ที่แชร๑กันมาอยํางนี้ คนกไ็ปเชื่อกันทัง้ๆ ที่เรา
ไมํได๎วิเคราะห๑ไตรํตรองแคํขําวเขียนมาก็เชื่อกันแล๎ว เรียกวําไมํเทําทันสื่อ
เหมือนกัน กํอนจะเชื่ออะไรต๎องวิเคราะห๑ไตรํตรอง ดูแหลํงที่มากํอน แตํ
คนสํวนใหญํพอเห็นเขาแชร๑เยอะ ๆ คนกดไลค๑เยอะ ๆ ก็เชื่อไปแล๎ววํามัน
จริง แล๎วก็แชร๑กันก็ทําให๎คนนัน้เสียหายอะไรแบบนี้…”   

เสียงบรรยาย 
(41 วินาที) 

การกลั่นแกล๎งบนโลกออนไลน๑ ที่มีศัพท๑เฉพาะวาํ Cyber Bullying เป็น
วิวัฒนาการคําดาํของวัยรุํน จากที่เคยอยูํในห๎องน้ํา โต๏ะเรียน หรอืกําแพง 
มาอยูํบนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต ซึ่งข๎อมูลจากงานวิจัยเร่ืองเหยื่อการรังแก
ผํานโลกไซเบอร๑ในกลุํมเยาวชน ของคณะรัฐศาสตร๑และนิติศาสตร๑ 
มหาวิทยาลยับูรพา ป2ี559 พบวํา พฤติกรรมรังแกผู๎อื่นสัมพันธ๑กับการ
ตกเป็นเหยื่ออยํางมาก โดยเหยื่อร๎อยละ 71 เคยเป็นผู๎กระทาํตอํผู๎อื่นมา



๑๙ 

 

กํอน โดยนางสาว ศิริรัตน๑ ทิพโกมุท พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 22 ปี 
ได๎ให๎ความเห็นวําหากตนเปน็ผูถ๎ูกรังแกก็อยากตอบโต๎กลับเชนํกัน 

เสียงสัมภาษณ๑ 
นางสาว ศิริรัตน๑ ทพิโกมุท 
ผู๎ใช๎สื่อออนไลน๑ 
(25 วินาที) 

“…คือโดยปกติแล๎วเป็นคนที่อยูเํป็น แตํถ๎าสมมติวนัหนึ่งถูกรังแกข้ึนมาก็
คงหาทางเยียวยาตัวเองกํอน แล๎วคงชี้แจงในด๎านในดา๎นหนึ่งกต็ามให๎มัน
ดังพอที่จะสู๎กับกระแสด๎านลบทีก่ลับมา ชี้แจงให๎คนอื่นรู๎ถึงแม๎วําเรารู๎อยูํ
แกํใจอยูํแล๎วแตํก็อยากให๎อีกฝุายรู๎ด๎วยวําเราไมไํด๎เป็นแบบนั้น แล๎วถ๎า
กลําวโทษมาแบบนี้แล๎ว คําขอโทษก็ต๎องดังพอๆ กลับสิง่ที่เขากลําวโทษ
มาด๎วย…” 

เสียงบรรยาย 
(37 วินาที) 

ผลสาํรวจเก่ียวปัญหาการกลัน่แกล๎งบนโลกออนไลน๑ของ จส. 100 
รํวมกับ ดีแทค เดือนมิถุนายน 2559 พบวํา คนไทยร๎อยละ 54 เคยเป็น
สํวนหนึ่งของ Cyberbullying ด๎วยการโพสต๑แกลง๎เพื่อน ร๎อยละ 16 
รู๎สึกวําเป็นการแสดงความคิดเห็นเร่ืองที่ไมํใชํของตัวเองเพื่อความสนุก 
และร๎อยละ 20 สํงตํอข๎อมูลโดยไมํรู๎วําทาํลายสังคมให๎แยํลง ซึ่งตรงกับ
ความเห็นเร่ืองการรังแกกันในโลกออนไลน๑ ของ นางสาว เจเนส มนตรี
เลิศรัศมี อายุ 32 ปี ตัวแทนจากโครงการใช๎หัวคลิ๊ก วํามีผู๎เก่ียวข๎องหลัก 
ในกระบวนการนี้คือ ผู๎กระทํา ผูถ๎ูกกระทํา และผู๎สนับสนนุ 

สัมภาษณ๑  
เจเนส มนตรีเลิศรัศมี 
ผู๎จัดการฝุายพัฒนาการทีย่ั่งยืน บริษัท โทเทิล่ 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ 
ดีแทค 
(27 วินาที) 

“…นําจะเปน็ความคึกคะนองรักสนุกหวังดี คิดวําอยากจะแชร๑เรื่องดีๆ 
ให๎คนอื่น ซึ่งจริงๆแล๎วเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองจริงหรือเปลําเรายังไมํรู๎เลยวําจริง
ไหม อยากให๎คนอื่นรับรู๎เรื่องที่ตัวเองรู๎เรื่องด๎วยนะ มีผู๎กระทาํ มเีหยื่อ
และก็กองเชียร๑ที่ทั้งสามปาร๑ตี้เปน็ปาร๑ตี้หลักๆ ที่เราควรให๎ความสนใจ 
ซึ่งในสํวนของคนที่เป็นกองเชียร๑คนอาจจะมองข๎ามไป คนที่เป็นกองเชียร๑
เองสามารถเป็นผู๎กระทาํได๎เองด๎วยเหมือนกัน…” 

เสียงบรรยาย 
(21 วินาที) 

Cyber Bullying กลายเปน็ปัญหาที่แก๎ไขได๎ยากและมีความซบัซ๎อนมาก
ขึ้น สอดคล๎องความคิดของนาย นวพล ธาํรงรัตนฤทธิ์ ผู๎กํากับหนังสัน้
เร่ือง ‘Thank for Sharing’ ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการสํงตํอข๎อมูลผํานสื่อ
สังคมออนไลน๑ วําการกลัน่แกลง๎กันมีมานานแล๎วเพียงแตํเปลีย่นสถานที่
และสื่อที่ใช๎ในการกระทําเทํานัน้ 

เสียงสัมภาษณ๑ 
เต๐อ นวพล ธํารงรัตนฤทธิ ์
ผู๎กํากับภาพยนตร๑สัน้ Cyber Bullying 
(35 วินาที) 

“…เราเชื่อวํากํอนที่จะมีอินเทอร๑เน็ต คนเราก็กลั่นแกล๎งกันอยูํแล๎ว ซึ่ง
เป็นทั่วๆ ไปของมนุษย๑ แตํเพียงแคํเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแบบออนไลน๑ 
มันซับซ๎อนมากข้ึน มันแก๎ยาก เหมือนกับจะทํายงัไงให๎สังคมมีแตํคนดี 
มันเป็นไปได๎ยากมาก แตํมันก็ชวํยๆ กันได๎ แตํมนัต๎องไปปรับทีค่น แตํ
ไมํใชํวําไปนั่งแบนเทคโนโลยจีะได๎ไมํมีการแกล๎งบนเฟซบุ๏คมันเปน็แก๎ที่
ปลาย เหตุหรือจิตสํานึกคนอะไรแบบนี้ คือแก๎ตั้งแตํต๎นทางวาํทาํไมเราถึง
ไมํควรจะทําแบบนี้ อะไรแบบนีม้ากกวํา คือต๎องแก๎ที่ตัวบุคคล มากกวํา
ตัวเทคโนโลย…ี” 

เสียงบรรยาย 
(22 วินาที) 

แม๎วํายังไมํพบสถิติการเสียชีวิตจาก Cyber Bullying ในสื่อสังคมไทย 
แตํความรุนแรงบนสื่อสังคมออนไลน๑ยังคงมีกระแสอยาํงตํอเนือ่ง สํงผล
กระทบตํอผู๎คนและสังคมในวงกว๎าง ขณะทีป่ระชาชนยังขาดความเข๎าใจ
เร่ืองการร๎ูเทําทันสื่อ รวมทั้งการกระทําที่คิดถึงตนเองเป็นหลัก ปัญหา
เหลํานี้คงไมํมีทางหมดสิน้ไป   

 

๑.๑. จุดเดํน 

(๑) ประเด็นดี สามารถจับเอาประเด็นสําคัญเรืองข๎าวมานําเสนอ โดยฉีกไปอีกแงํมุมหนึ่ง 



๒๐ 

 

(๒) นําเสนอในแงํมุมของการหาทางออกของชาวนาอีกกลุํมหนึ่งมานําเสนอประกอบ 
(๓) การผลิตถํายสวยตัดตํอดี โดยรวมๆมีมาตรฐานการผลิตที่ดี 
(๔) ประเด็นขําวเรื่องใหมํและมีปัญหาวิกฤต การนําเสนอทําให๎เห็นทางเลือก และมีประโยชน๑

กว๎าง 
 
 

๑.๒ จุดที่ควรมีการแก๎ไข 
        (๑) การใช๎เพลงประกอบเรื่อง ควรทําให๎ผู๎ดูทราบวําต๎นเสียงมาจากไหน หรืออาจจะนําเพลง
มาใช๎ตอนต๎นเร่ือง  เพื่อทําให๎ดึงดูดความนําสนใจได๎มากกวํา 
        (๒) การเลําเร่ือง ยังมีการเรียงลําดับเร่ืองยังไมํคํอยดีนัก การเปิดเร่ืองยังไมํนําสนใจ 
 
 

     ๒. สารคดเีชงิขําววทิยโุทรทัศน๑ ‘รางวลัชมเชย’ ประเภทวถิชีมุชน   
    ‘ตลาดขายวฒันธรรม’ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
     ผู๎จัดทํา : ทีม flashlight 

๑. นายคมศร จันทร๑เลื่อน 
๒ .นายณพล แซํอํุน 
๓. นายนรากร ชูพุํม 
๔. นางสาวหทัยภัทร โรจนกิจ 

ที่ปรึกษา: ดร.ศุภฤกษ๑ เวศยาสิรินทร๑ 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ภาพ เสยีง 
มโนราห๑ ตลาดขายวัมนธรรม 

 
บรรยากาศทั่ว ๆ ไป 
นักทํองเที่ยว 

ดินแดนสามคลองสองเมือง คลองแดน ชุมชนวิถีพุทธ บน
พื้นฐานของความพิเพียง พลิกฟื้นชุมชนขึ้นมานําเสนอสูํสายตา
ของนักทํองเที่ยว ในรูปแบบตลาดขายวัฒนธรรม ขายวิถีชุมชน 

ภาพตามบทสัมภาษณ๑  ///ปลํอยเสียง + ภาพ สัมภาษณ๑ นายอภิชาต เหมือนทอง  
รองประธานชุมชนด๎านวฒันธรรม 

ประเด็น ที่มาของตลาด 
เอกลักษณ๑ของคลองแดน  บริเวณตลาด 
แมํค๎าในตลาดริมน้ําคลองแดน 
 

ตลาดริมน้ําคลองแดนเน๎นขายของที่เป็นเอกลักษณ๑ผลิตจากภูมิ
ปัญญาชาวบ๎านในพื้นที่ ยึดความเป็นดั้งเดิม ผสมผสานกับความ
พอเพียง แตกตํางจากตลาดทั่วไปที่ขายของในเชิงพาณิชย๑ จะ
เห็นได๎จากอาหารที่นี่เน๎นขายอาหารพื้นบ๎านที่เริ่มหากินได๎ยาก 
เป็นการรักษาไมํให๎สูญหายไปตามกาลเวลา พร๎อมทั้งชํวยกันนํา
วัสดุจากธรรมชาติมาหํอใช๎เป็นภาชนะแทนโฟมหรือพลาสติด 
เพื่อรักษาความเป็นดั้งเดิมและเอกลักษณ๑ของตลาดที่นี่ให๎มาก
ที่สุด 

ภาพตามบทสัมภาษณ๑ สัมภาษณ๑แมํค๎าขายของ 
พิมพกานต๑ เหมือนทอง 
ประเด็น ขายเพื่ออะไร 

บรรยากาศตลาด ตลาดเปิดให๎บริการแคํวันเสาร๑วนัเดียว เป็นกิจกรรมเพื่อให๎



๒๑ 

 

ขนมโบราณ 
การแสดงพื้นถิ่นของคลองแดน 

ชาวบ๎านหารายได๎เสริม ด๎วยการนําความรู๎ภูมิปัญญาที่ตนเองมี 
ไมํวําจะเป็นการทาํขนม ทาํอาหาร ศิลปะการแสดง นาํมา
แลกเปลี่ยนกันในหมํูบ๎าน ทําให๎เป็นที่นาํสนใจของนักทํองเที่ยว 
เข๎ามาสัมผัสกบัวิถีชีวิตของคนคลองแดน  ทางชุมชนได๎กําหนด
กฎระเบียบในการขาย นําเสนอสินค๎าตํอกรรมการกํอนออกไป
จําหนําย เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันและคงความเป็นพื้นถิ่น
ของคลองแดน 

ภาพตามบทสัมภาษณ๑ 
 
 

สัมภาษณ๑ นักทํองเที่ยว 
พรรณีเดชทองคํา 
สงกรานต๑ จันทร๑หลง 
ประเด็น เพราะอะไรถึงมาเที่ยวที่คลองแดน 

ภาพตามบทสัมภาษณ๑ 
 

สัมภาษณ๑ นายอภิชาต เหมือนทอง 
รองประธานชุมชนด๎านวฒันธรรม 
ประเด็น แนวคิด, การจัดการตลาด 

นักทํองเที่ยว 
วิถีชีวิตเกํา ๆ ของคลองแดน 
เยาวชนคนรุํนหลัง 

ตลาดริมน้ําคลองแดน นับเป็นชุมชนวิถีพุทธต๎นแบบ ที่อนุรักษ๑ 
วิถีชีวิตความเป็นดั้งเดิม ไว๎ให๎นักทํองเที่ยว ได๎เข๎ามาสัมผัส 
ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน เพิ่มรายได๎ให๎กับชาวบ๎าน จากการ
รวมพลังของคนในชุมชนทําให๎ตลาดแหํงนี้ เป็นน้ําหลํอเลี้ยง
ชุมชน ให๎มีความยั่งยืนสูํคนรุํนหลังตลอดไป 

 

๒.๑. จุดเดํน 

(๑) ประเด็นที่เลือกมาดี มีความนําสนใจ  
(๒) มีการใช๎ภาพในการนําเสนอได๎ดี องค๑ประกอบภาพเหมาะสมและสวยงาม ทุกภาพสามารถ

สื่อความหมายได๎ชัดเจน  
(๓) กระบวนการผลิตดี 
(๔) เนื้อเร่ืองเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับวิถีชุมชนชัดเจน 
 

๒.๒ จุดที่ควรมีการแก๎ไข 

 (๑) มีมิติความเป็นขําวน๎อยเกินไป  

(๒) ขาดการให๎ข๎อมูลวําตลาดคลองแดนตั้งอยูํที่ใด ซึ่งทําให๎ผู๎ชมทั่วไปไมํทราบข๎อมูลวําตลาด
คลองแดนนั้นอยูํที่ไหนกันแนํ 

        (๓) จะเห็นวําภาพที่ใช๎ มีบางสํวนที่มีการ tilt up และ tilt down หลายครั้ง ซึ่งการใช๎เทคนิค
การถํายภาพในลักษณะดังกลําวนี้สามารถใช๎ได๎ แตํควรใช๎ให๎มีความหมาย  
 
 
สารคดีเชงิขําวโทรทัศน๑ ประเภทอตัลกัษณ๑วฒันธรรม 

     ๑. สารคดเีชงิขําววทิยโุทรทัศน๑ ‘รางวลัดีเดนํ’ ประเภทอตัลกัษณ๑วฒันธรรม 
    ‘ขนัลงหนิรอวนัอวสาน’ มหาวิทยาลยัรงัสติ 
ผู๎จัดทํา: ทีม ต๎นกล๎า 

๑. นางสาวชุติญา กุนกันไชย 
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๒. นางสาวจิดากา ปรีชาชน 
๓. นางสาวสุดารัตน๑ ตันติวัชรพันธ๑ 
๔. นายอรรนพ บุญลอย 
๕. นางสาวฐิติภา ขุณณร 

ที่ปรึกษา: อาจารย๑ลักษณา คล๎ายแก๎ว 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ภาพ เสยีง 
 SFX : เสียงตีขัน 

VO 1 : เสียงค๎อนกระทบโลหะที่ดังก๎องกังวานมาหลายชั่วอายุ
คนกําลังจะเลือนหายไปพร๎อมกับลมหายใจของคนรุํนสุดท๎ายที่
พยายามจะตํอลมหายใจให๎กับขันลงหินหัตถศิลปท์ี่สบืทอดจาก
บรรพบุรุษมานานกวํา 200  ปี เอาไว๎ให๎ได๎นานที่สดุ 

( ปลํอยสัมภาษณ๑ ) ลุงสาํรวย , ปูาสาํรวย ลุงสํารวย : อาจจะเป็นรุํนสุดท๎ายเพราะคิดดูแล๎วไมํมีใครมาสืบ
ทอดตํอจากพวกเราไปแล๎ว 
 
ปูาสํารวย : ปูาทํามาตั้งแตํเด็ก ใจปูาเลยรัก มุํงมั่นตรงนี้ 

 VO2 :ชุมชนบ๎านบุเขตบางกอกน๎อยเดิมเคยเป็นชุมชนที่มีการ
สืบทอดการทาํขันลงหนิจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากกรุงศรี
อยุธยาแตํด๎วยจํานวนชาํงที่ลดลง 
ทําให๎โรงงานผลติขันลงหนิหลายรายทยอยเลิกกิจการ เหลือ
เพียงโรงงานขันลงหิน “ เจียม แสงสัจจา ” ที่นบัเป็นโรงงานขนั
ลงหินแหํงสุดทา๎ย 

( ปลํอยสัมภาษณ๑ ) ปูาสํารวย ปูาสํารวย : คืออายุเราขึ้นทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี แตํงานมันใช๎
กําลัง แกํไปกําลังก็น๎อย 

 VO 3: การทําขันลงหิน มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน แตํละขั้นตอนมี
ความยุํงยาก ต๎องใชท๎ักษะและความอดทนสงูกวําจะได๎ผลงาน
ออกมาแตํละชิ้น  ทาํให๎ขันลงหนิที่สบืทอดมานานกวํา 200 ปี
ไมํมีคนรุํนใหมํมาสานตํอ 

( ปลํอยสัมภาษณ๑ ขั้นตอนการทาํขันลง
หิน 3 ขั้นตอนแรก ) ลุงสํารวย 

ลุงสํารวย : ข้ันตอนแรกสํวนผสมมันทองแดง 7 ขีด ดีบุก 2 ขีด 
แล๎วก็หลอมให๎ละลาย ฝั่งเบ๎าลงไปในเตา เขาก็เอามาซ๎อน 5 – 
6 แผํน ซ๎อนเป็นปึกอยํางนี ้
เขาก็ตี ๆ ให๎ขึ้นรูปมาเป็นแบบนี ้ตีเสร็จเขาก็มาลายเปน็แบบนี้ 
ชํางลายเขาตีมาปากก็เป็นแบบนี้ สูงบ๎าง แหวํงบ๎าง อะไรบา๎ง
แล๎วก็เอาปากปาดให๎เรียบเหมือนอยํางนี้ให๎เรียบ 

ภาพขั้นตอนการทาํ 4 – 6 
 

VO4 : พอได๎ปากขันที่เรียบแล๎ว ชํางก็จะนําขันลงหินไปกลึงเพื่อ
นําสี 
    ดําที่อยูํภายในภาชนะออกและเผยให๎เห็นสีทองของภาชนะ
จากนั้นจะ     
    ต๎องกรอบริเวณปากเพื่อให๎มีความเรียบเสมอกันกํอนจะ
นําไปตกแตํง  
    และขัดเงาเพื่อให๎ผิวภาชนะมีความเรียบและสวยงาม 

 VO 5 : การทําขันลงหินแตํละชิน้ นอกจากจะต๎องใช๎ความ
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พิถีพิถันในทุกข้ันตอนแล๎ว ยงัตอ๎งใช๎ความอดทนสงูโดยเฉพาะ
ชํางที่ 1 หรือชํางขึน้รูปคนแรกที่ต๎องนั่งทาํงานอยูํหน๎าเตาไฟ
ตั้งแตํเช๎าถึงเย็นทีต่๎องเผาโลหะให๎ร๎อนจัดและอํอนตัวพร๎อมกับ
กระหน่ําค๎อนขึ้นรูปซึ่งหากตโีลหะที่ร๎อนไมํมากพอขันก็จะแตก 

( ปลํอยสัมภาษณ๑ ) ปูาสํารวย 
 

ปูาสํารวย : งานนี้มันเหนื่อย มันหนัก มันลําบากทุกอยําง พอมา
รุํนใหมํ เขาก็ไมํได๎สนใจแตํงานนี้ทําด๎วยใจรักจริง ๆ เพราะถ๎าใจ
ไมํรักงานนี้มันก็ท๎อแท๎ มันก็ไมํได๎งาน 

 VO 6 : เอกลักษณ๑ขันลงหินทําจากโลหะดีบุกผสมทองแดงหรือ
สําริดมาหลอมจนกลายเป็นเนื้อทองที่งดงามเปลํงประกายแสดง
ถึงความมั่งคั่งของผู๎ใช๎ ซึ่งนอกจากความสวยงามแล๎วคุณสมบัติ
ที่สําคัญของขันลงหินคือการเก็บความเย็นและเวลาตีขันเสียงจะ
ดังก๎องกังวาล 

 VO 7 :แม๎วําขันลงหินจะทรงคุณคําและเป็นที่ต๎องการทั้งจาก
คนไทยและตํางชาติแตํในอนาคตอาจเหลือเพียงเรื่องเลําขานที่
บอกตํอให๎กับคนรุํนหลัง เพราะไมํมีคนรุํนใหมํจะมาสืบทอด 

( ปลํอยสัมภาษณ๑ ) ลุงสาํรวย , ปูาสาํรวย ลุงสํารวย : อาชีพพํอก็จะหมดไปเพราะไมํมีใครหัดขึ้นมาไมํมี
ใครสืบสานตํอเลย มันก็จะสูญหายก็นําเสียดาย 
 
 ปูาสํารวย : ปูาก็ใจหาย ปูาอยากให๎มีขนาดเจ็บอยูํปูายัง
อยากจะทําเลย ถ๎าสนใจ ถ๎ามีโอกาสเข๎ามาได๎ในโรงงานนี้ พวก
ปูาจะสอนให๎ ไมํต๎องเสียอะไรหรอก ถ๎าใจรักทํา 

 VO 8 : เสียงของพวกเขาเหลํานี้ยังสะท๎อนให๎เห็นถึงความรัก
ความผูกพันและไมํยอมปลํอยให๎ขันลงหินเลือนหายตาม
กาลเวลา โดยหวังวําจะมีพลังจากคนรุํนใหมํมาตํอลมหายใจ
ให๎กับมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมานานกวํา 200 ปีให๎คงอยูํ
คูํกับแผํนดินไทย 

๓.๑. จุดเดํน 

(๑) เนื้อเรื่องเป็นเร่ืองของอัตลักษณ๑ทางวฒันธรรมชัดเจน 
(๒) ภาพในการนําเสนอสวย เป็นการเลือกถํายที่มีความหมายในตัว และสามารถเลําเรื่องด๎วย

ภาพได๎  
(๓) ตัดตํอได๎ดี 
(๔) ประเด็นมีความนําสนใจ 
(๕) สามารถนําเสนอเรื่องได๎กลมกลํอม และดึงดูดความสนใจจากผู๎ชมได๎ 
(๖) เขียนบทดี 
 

๓.๒ จุดที่ควรมีการแก๎ไข 

(๑) ควรเพิ่มภาพการทํากิจกรรมตํางๆ ของแหลํงขําวทีส่ัมภาษณ๑ เพราะจะให๎ทําให๎ผู๎ชมรู๎สึก
ใกล๎ชิดกับเร่ืองมากยิ่งขึ้น  

(๒) ควรให๎ข๎อมูลขยายในชํวงท๎ายที่บอกวําขันลงหินเป็นที่ต๎องการของคนไทยและตํางประเทศ
นั้นเป็นอยํางไร  
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สารคดีเชงิขําวโทรทัศน๑ ประเภทสิง่แวดลอ๎ม 

     ๑. สารคดเีชงิขําววทิยโุทรทัศน๑ ‘รางวลัชมเชย’ ประเภทสิง่แวดล๎อม 
    ‘(ป)ู...สิง่มชีวีติทีร่อฟื้นฟู’ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
ผู๎จัดทํา : ทีม 4 ศตวรรษ ผู๎พิชิต SKRU 

๑. นางสาวชนกพร ชอบงาม 
๒ .นางสาวยามีละห๑ ดาษา 
๓. นายอักรถม อับดุลการี 
๔. นายอิรปาน บือแน 

ที่ปรึกษา : ดร.ศุภฤกษ๑ เวศยาสิรินทร๑ 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ภาพ เสยีง 
Ls หมํูบ๎านสิงหนคร เสียงคนตร ี
 Cu ชาวประมง 
Ls ชาวประมง 

Vo: ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางทะเลของกลุํมประมงพื้นบา๎น บ๎านหัว
เขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งได๎รับผลกระทบจากจํานวนสัตว๑น้ําที่ลดน๎อยลง 

Ls ชาวประมง 
Cu ชาวประมง 

ปลํอยเสียงสัมภาษณ๑ บุญล๎อม อิจโรจน๑ (ชาวประมงพื้นบ๎านในชุมชนสิง
หนคร)  
- ปัญหากํอนหน๎าทีจ่ะเกิดโครงการ   

Ls การประชุม 
Cu หน๎าสมาชิก 

Vo: จากปัญหาที่เกิดข้ึนกลุํมชาวบ๎านจึงรวมตัวกันที่จะหาหนทางในคร้ังนี้ 

 บรรยาย 
          เหตุผลที่ร๎านค๎าสํวนใหญํเลือกใช๎น้ําแข็งปนุแทนน้ําแข็งหลอด เพราะ 
มีบริการสํงถึงร๎าน สะดวก ราคาถูก และมีปริมาณมากกวํา 

Ls การประชุม ปลํอยเสียงประชุม 
Ls บํออนุบาลป ู
Cu  บํออนุบาลป ู
Cu คนเข่ียไข ํ
Ls ชาวประมง 
Cu ชาวประมง 
Ls คนมาศึกษาเรียนรู ๎
Cu มือคนมาศึกษาเรียนรู ๎
Ls บรรยายให๎ความรู๎ 
 

Vo: จึงเป็นที่มาของการฟื้นฟสูตัว๑น้ําโดยเฉพาะปูทะเล ต๎องรวมตัวสร๎าง
ธนาคารปูเพื่อจะเป็นแหลํงเพาะพันธุ๑ปูทะเล เริ่มต๎นจากการศึกษาจากภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่ ลองผิด ลองถูก ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นที่ยอมรับจากชาวประมงพื้นบ๎านเปน็อยํางดี และพัฒนามาเปน็
ศูนย๑การเรียนรู๎เพาะฟักลูกปทูี่ประสบความสําเร็จจากการรํวมมอืของของชาว 
บ๎านชุมชนบา๎นหัวเขา 

Ls ประธานโครงการ
ธนาคารป ู
Cu หน๎าประธานโครงการ

ปลํอยเสียงสัมภาษณ๑ อนนัต๑ มานิล (ประธานโครงการธนาคารป)ู 
- สาเหตุของการตั้งธนาครป ู
-ทําไมถึงเลือกที่จะฟืน้ฟูสตัว๑น้าํโดยเฉพาะปูทะเล 
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ธนาคารป ู
Ls รูปเรือ  
Cu รูปปู  
Ls บํอลูกปู 
Cu บํอลูกป ู
Ls คนปลํอยลูกป ู
Cu  คนปลํอยลูกป ู
Cu ปูที่มไีข ํ
Cu ปูอนบุาลตัวอํอน 

Vo: ทุกๆเช๎า สมาชิกธนาคารปูออกหาปูในท๎องทะเล มาทําการเพาะพันธ๑ปู
ทะเลที่มีไขํ เข๎าสูํอนุบาลตัวอํอน เมือปูโตเต็มไหว จะถูกนํามาปลํอยลูกปูคืนสูํ
ท๎องทะเล เพื่อให๎ชาวบ๎านได๎จับปูได๎อยํางงํายขึ้น เมือได๎ปูุที่มีไขํ ชาวบ๎านจะ
นําปูเข๎าสูํธนาคารปูเพื่อทําการเพาะพันธ๑ปูสูํอนุบาลตัวอํอนอีกคร้ัง 

Ls ชาวประมงพื้นบ๎าน 
Cu หน๎าชาวประมงฟืน้บา๎น 

สัมภาษณ๑ ยุพิณ คงทอง (ชาวประมงพื้นบ๎านในชุมชนสิงหนคร) 
-เมือได๎ปูที่มีไขํจะทําอยํางไรกับปูตัวนั้น 
-ความรู๎สึกยังไงบ๎างเมือมีธนาคารปูขึ้นมา 
-รายได๎ในการขายปูเป็นยังไงบ๎าง 

Ls ชาวบา๎น 
Cu มือชาวบ๎าน 

ชาวบ๎านได๎มีอาชีพ การงานและความเป็นอยูํที่ดีขึ้นแล๎วยังสร๎างให๎ชาวบ๎านได๎
รู๎จักรักถิ่นและการอนุรักษ๑ทรัพยากรมากข้ึนอีกด๎วย 

Ls แมํค๎าในชุมชน 
Cu หน๎าแมํค๎าในชุมชน 

ปลํอยเสียงสัมภาษณ๑ สุวรรณา อินหมัน (แมํค๎าในชุมชนสิงหนคร) 
-ความรู๎สึกตํอธนาคารปูในกาฟื้นฟูปูทะเล 

Cu ป ู
Pl บรรยากาศในตลาดสิง
หนคร 
Cu หน๎าแมํค๎า 
Cu มือแมํค๎า 
Ls คนในตลาดสิงหนคร 

Vo: จากต๎นทางการผลิต นําสูํผู๎บริโภค โดยมีผลตอบรับในการเลือกซื้อ จาก
ผู๎บริโภคเป็นอยํางดี 

Ls ผู๎บริโภคในตลาดสิง
หนคร 
Cu ผู๎บริโภคในตลาดสิง
หนคร 

สมจิตร รุจนาก,นิเราะห๑ นิยมเดชา (ผู๎บริโภคในตลาดสิงหนคร) 
-ทําไมถึงเลือกที่จะซื้อปูที่นี้ 

Cu ชาวประมงบนเรือ 
Cu มือชาวประมงบนเรือ 
Ls คนกําลังทอดแห 
Ls บรรยาการท๎องฟูา 

Vo: แม๎วําทรัพยากรในทะเล จะเปลี่ยนแปลงมากแคํไหน แตํชุมชนสิงหนคร
บ๎านหัวเขาแหํงนี้ ยังคงใช๎ทรัพยากรอยํางมีคุณคํา ในการหมุนเวียนวัฏจักร
เพื่อให๎อยูํกับคนรุํนหลังตํอไป…                  

 
๔.๑. จุดเดํน 

(๑) ประเด็นดี เป็นเรื่องใกล๎ตัวและชุมชน มีความพยายามที่จะนําเสนอ ประเด็นมีประโยชน๑
และมีผลกระทบตํอสังคมโดยรวม   

(๒) การนําเสนอมีความต๎องการให๎ความรู๎ และสามารถนําความรู๎ไปใช๎เป็นแบบอยํางหรื อ
แนวคิดที่คล๎ายคลึงกันกับชุมชนอื่นได๎   

(๓) ชุดภาพบางชุดภาพถํายทําได๎สวยงาม ทําให๎ผู๎ชมรู๎สึกใกล๎ชิดกับเรื่อง และทําให๎เรื่องมี
ชีวิตชีวา 

 

๔.๒ จุดที่ควรมีการแก๎ไข  

(๑) กระบวนการถํายทํายังมีคุณภาพไมํเพียงพอ 
(๒) การนําเสนอยังไมํมีความกระชับรัดกุม  



๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑ 

๑. ภาพรวมปี ๒๕๕๘ 

๑. ผลงานที่สํงเข๎าประกวดโดยรวมดีขึ้น แตํเป็นการดีขึ้นและโดดเดํนเฉพาะด๎าน ตามกลุํมของแตํละ
สถาบันการศึกษาที่สํงผลงานเข๎าประกวด ซึ่งนักศึกษาอาจมีความถนัดและมีความสนใจในประเด็นและเรื่องราวที่
นําเสนอเฉพาะเจาะจง 

๒. ผลงานที่สํงเข๎าประกวดหลายเรื่อง ไมํควรจะสํงเข๎ามาประกวดเพราะขาดทั้ง คุณภาพ คุณคํา ศาสตร๑
และศิลป์ในการนําเสนอ และ จริยธรรม (*ซึ่งสันนิษฐานวํา เป็นมาตรฐานผลงานที่อาจารย๑ให๎ทํารายงานสํงในวิชา
เรียน) 

๓. คณะกรรมการมีการตั้งข๎อสังเกตวําผลงานที่ผลิตออกมาเป็นทีมและสํงเข๎าประกวดนั้น อาจไมํได๎ผลิต
โดยทีมนั้นโดยตรง (โดยเฉพาะในกระบวนการผลิต การถํายภาพ / การลงเสียง มีการใช๎บริการชํางภาพ และ ผู๎ลง
เสียงบรรยาย จากกลุํมอ่ืน ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ที่ถํายภาพได๎สวย และ ลงเสียงบรรยายได๎ดี แล๎วรับหน๎าที่
ดังกลําวให๎กับทุกกลุํมในมหาวิทยาลัยเดียวกันที่สํงผลงานเข๎าประกวด)   ฉะนั้นนักศึกษาควรมีความสุจริตใน
กระบวนการผลิตโดยยึดสมาชิกในทีมทํางานเป็นหลัก ถือเป็นปัญหาเชิงจริยธรรมที่ต๎องแก๎ไข 

๔. บางเร่ืองใสํเสียงดนตรีประกอบเร่ือง ซึ่งทําให๎กลบเสียงการให๎สัมภาษณ๑ของแหลํงขําว ทําให๎ไมํสามารถดึงดูด
ความสนใจจากผู๎ชมได๎เทําที่ควร 
 ๕. การนําภาพมาจากแหลํงอื่น แม๎วําผู๎ทําจะให๎เครดิตภาพแล๎วก็ตาม แตํควรขอเจ๎าของภาพด๎วย เพราะเป็นเรื่อง
การละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งผู๎ผลิตจะต๎องให๎ความสําคัญในเรื่องนี้ 
 ๖. การออกเสียงในบทบรรยายควรใช๎ภาษาไทยให๎ถูกต๎อง ออกเสียงให๎ชัดเจน 

๔. ผู๎ทําต๎องให๎ความสําคัญในการระวังการนําเสนอภาพที่ละเมิดความเป็นสํวนตัว ซึ่งเป็นเรื่องจริยธรรมที่
สื่อมวลชนควรต๎องยึดถือปฏิบัติ 
 ๗. ประเด็นที่เลือกมานําเสนอดี สํวนใหญํเป็นเร่ืองใกล๎ตัว สามารถหยิบยกมานําเสนอให๎สังคมเกิดความตระหนัก
ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น  

๘. ควรให๎ความละเอียดในทุกขั้นตอนการผลิต ได๎แกํ ขั้นตอนการถํายภาพไมํให๎โฟกัสหลุด ต๎องมีการวัดแสงให๎
ถูกต๎อง  ขั้นตอนการบันทึกเสียงให๎ได๎เสียงที่ชัดเจน 
 ๙. ไมํควรตัดตํอคําสัมภาษณ๑ของแหลํงขําว ซึ่งทําให๎ผู๎ชมขาดความนําเชื่อถือ และถือวําเข๎าขํายการกระทํา
จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน  

๑๐. คณะกรรมการในปีนี้เห็นวํา ผลงานที่พิจารณามีความเหมาะสมที่จะได๎รับรางวัล จึงได๎แบํงรางวัลเป็น
ประเภททั้งหมด 4 ประเภท ได๎แกํ ประเภทวิถีชุมชน  ประเภทอัตลักษณ๑วัฒนธรรม  ประเภทสิ่งแวดล๎อม  และประเภท
ขําว ตามผลงานที่นําเสนอ 

๒. ภาพรวมปี ๒๕๕๙ 

๑. เรื่องสํวนใหญํเป็นการนําข๎อมูลทั่วๆไป มานําเสนอโดยใช๎วิธีการลงเสียง ใสํภาพประกอบ ตัดสลับกับ
การสัมภาษณ๑แหลํงขําวเทํานั้น ไมํได๎มีการเจาะลึก ไมํมีข๎อมูลในเชิงลึกมานําเสนอ 



๒๗ 

 

๒. หลายเรื่องมีการนําเสนอในลักษณะที่ไมํใชํสารคดีเชิงขําว เพราะสารคดีเชิงขําวจะต๎องมีเรื่อง (story) 
ให๎คนดูได๎ติดตาม ในการทําสารคดีเชิงขําวโทรทัศน๑นั้นผู๎ทําต๎องตอบตัวเองให๎ได๎วําเรื่อง (story) ที่ทํานั้นคือเรื่อง
อะไร แล๎วเจาะลึกไปในเรื่องนั้น 

๓. ในแงํของการผลิตผลงาน ในภาพรวมผลงานมีคุณภาพที่ไมํได๎คํอยได๎มาตรฐาน ทั้งในเรื่องของ
กระบวนการถํายทํา เชํน เรื่องการวัดแสง แสงเงาตํางๆยังไมํถูกต๎อง ฯลฯ สํวนในเรื่องการตัดตํอก็มีหลายผลงานที่
การตัดตํอยังไมํดี เชํน เวลาปลํอยเสียงสัมภาษณ๑แหลํงขําว มีการเอาบทสัมภาษณ๑มาชนๆกันสํงผลให๎เกิดการสะดุด
ของภาพ(ภาพเด๎ง) หากจําเป็นต๎องใช๎เสียงสัมภาษณ๑ตรงจุดนั้นมาชนกัน/มาตํอกันจริงๆ ก็จะต๎องมีการปะภาพ 
(insert) ตรงชํวงรอยตํอตรงนั้นเพ่ือไมํให๎ผู๎ชมรู๎สึกสะดุดและทําให๎มีความตํอเนื่อง 

๔. การใช๎เพลงประกอบในหลายผลงานมีการนําเสียงมาใช๎ประกอบมากเกินไป ซึ่งในสารคดีเชิงขําวนั้นไมํควรเน๎น
การใช๎เพลงประกอบ  แตํถ๎าจําเป็นต๎องใช๎ก็ต๎องเลือกใช๎เฉพาะที่มีความสําคัญและมีที่มาที่ไป เชํน เพื่อนําเข๎าเรื่อง หรือ
อาจจะเป็นชํวงเปลี่ยนจังหวะ/เปลี่ยนสถานที่ ฯลฯ แตํต๎องไมํใช๎เพลงประกอบตลอดเรื่อง จนกลบเสียงบรรยาย(voice 
over) และกลบเสียงสัมภาษณ๑ กรณีที่เป็นสารคดีเชิงขําว จะต๎องไมํใสํเพลงในชํวงเสียงบรรยาย และเสียงสัมภาษณ๑ 
 ๕. การทําสารคดีเชิงขําว ควรเจาะลึกไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชํน หากพูดถึงปัญหาชาวนา ก็จะต๎องเจาะลึกไปที่
ชาวนาที่ประสบปัญหานั้นจริงๆ ไมํพูดถึงภาพรวมหรือข๎อมูลทั่วๆไปเทํานั้น  
 ๖. หลายเรื่องที่สํงเข๎าประกวดนั้นประเด็นดี เป็นเรื่องใกล๎ตัว และบางผลงานสามารถพัฒนาตํอไปได๎ แตํใน
ขณะเดียวกันก็มีหลายผลงานที่ประเด็นดี แตํการผลิตกลับไมํมีคุณภาพ 

๗. บางเรื่องอาจสุํมเสี่ยงในการถูกร๎องเรียนจากหนํวยงานตํางๆเพราะเป็นการกลําวหาลอยๆโดยไมํมีหลักฐาน 
หรือบางครั้งก็เป็นการพูดแบบเหมารวม ดังนั้นผู๎จัดทําจึงควรระมัดระวังและนําเสนอข๎อมูลให๎รอบด๎าน 

๘. ผู๎จัดทําต๎องศึกษาในเร่ืองกฎหมายให๎ชัดเจน รวมทั้งต๎องระมัดระวังไมํให๎การนําเสนอนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ละเมิดสิทธิเด็ก รวมทั้งจะต๎องไมํให๎การนําเสนอนั้นนําไปสูํการสร๎างความเกลียดชัง หรือการแบํงแยกเกิดขึ้นในสังคม 
ดังนั้นในการทํางานจะต๎องคํานึงถึงการนําเสนอผลงานมีคุณคําและมีจริยธรรมจรรยาบรรณตามหลักการของวิชาชีพ
สื่อมวลชนด๎วย 

#  #  # 
 


