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หลกัเกณฑ ์
การประกวดผลงานขาว ‘รางวลัสายฟูานอย’ ครัง้ที่ ๑๓ 

โดย สมาคมนกัขาววิทยแุละโทรทัศนไ์ทย ประจาํป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน์ไทยไดจัดใหมีการประกวดผลงานสารคดีเชิงขาว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค์ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มี
คุณภาพของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   
 ๒. เพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตนักศึกษากอนเขาสูวิชาชพี 
 ๓. เพื่อประสานความรวมมืออยางใกลชิด ระหวางสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน์ไทย 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 
 
ดานโทรทัศน ์มี ๔ ประเภท คือ 

๑. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเดน 
     ๑.๑  รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๑.๒  รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  
นิยาม วิถชีุมชนดีเดน หมายถึง ชีวิตความเป็นอยูทั่วไป 
 
 ๒. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเดน 
     ๒.๑  รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๒.๒  รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  
นิยาม อัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเดน หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี 
 
 ๓. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดลอมดีเดน 
     ๓.๑  รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๓.๒  รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  
 
 ๔. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทขาวทั่วไปดีเดน 
     ๔.๑  รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๔.๒  รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 
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หลักเกณฑก์ารตดัสนิ 
 คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังตอไปนี้ 
 ๑. คุณภาพ (Quality) 
กระบวนการผลิตมีการคนควาขอมูลที่ถูกตอง เป็นจริง แหลงอางอิงเชื่อถือได ประเด็นและแงมุมมีความสมดุลรอบ
ดาน  เปิดโอกาสใหฝุายตางๆ ที่เก่ียวของไดแสดงความเห็นหรือใหขอมูลอยางทัดเทียมกัน เนื้อหาเป็นเรื่องใกลตัว 
ใหม ทันสมัยและสมบูรณ์ในเชิงขาว 

๒. คุณคา (Value) 
นําเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ สงเสริมใหเกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชี้ใหเห็นผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยสวนรวม มีศักยภาพนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรค์หรืออาจนําไปสูการแกไข
หรือปูองกันมิใหเกิดปัญหาดังกลาวในอนาคต  
 ๓. ผลงาน (Performance)  
การนําเสนอเนื้อหากระชับ ชัดเจน โดยใชศาสตร์และศิลปของวิทยุและโทรทัศน์ไดอยางนาสนใจ 
 ๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองเป็นตนฉบับของผูสงเขาประกวด ไมไดลอกเลียนแบบผูอ่ืน มีสํานึกในจริยธรรมและ
สะทอนความรับผิดชอบในการนําเสนอ 

“ผลงานท่ีสง เขาประกวดจะตองเป็นผลงานท่ีผลิตโดยนักศึกษาในทีมเทานั้น หาก
คณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตรวจสอบพบวาผลงานหรือบางสวนของผลงานมิไดผลิตโดยนักศึกษาใน
ทีมโดยตรง  คณะกรรมการจะตัดสิทธิและไมพิจารณาผลงานชิ้นนั้นท่ีสงเขาประกวด  เนื่องจาก
คณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตองการใหนักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็น
เรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ” 

**ความเหน็คณะกรรมการตดัสนิ ใหถอืเปน็ทีส่ดุ** 
 

ผูสนบัสนนุการประกวด 
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
การสงผลงานเขาประกวด 
 สงผลงานเขาประกวดตองเป็นนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ สามารถผลิตงานในนามบุคคล
หรือกลุมบุคคลก็ได แตตองไมเกินกลุมละ ๕ คน โดยสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาไดกลุมละ ๑ คน  

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง มีความยาวระหวาง 3-5 นาที (หามเกิน ๕ นาที) และสงผลงานในนาม
มหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๕ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสงจากมหาวิทยาลัย และใชแบบฟอร์มการสงผล
งานของสมาคมฯ รวมทั้งสงผลงานในรูปแบบ CD จํานวน ๙ ชุด 

สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ มีความยาวระหวาง ๓-๕ นาที (หามเกิน ๕ นาที) และสงผลงานในนาม
มหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๓ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสงจากมหาวิทยาลัย และใชแบบฟอร์มการสงผล
งานของสมาคมฯ รวมทั้งสงผลงานในรูปแบบ DVD จํานวน ๙ ชุด 
หมายเหตุ    การสงผลงานเขาประกวด หากผิดหลักเกณฑ์การประกวด จะไมไดรับการพิจารณา  
 
ลักษณะของขาวและสารคดเีชงิขาวทีส่งเขาประกวด 
 สารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน์ ไดแก ขาวที่ถูกนําเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งใน
ดานกระบวนการผลิต เนื้อหา  การสอดแทรกขอมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ทําใหเห็นแงมุมตางๆ ของ
ประเด็นขาว  การใชภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบไดอยางสอดคลองกลมกลืน สารคดีเชิงขา วดังกลาว 
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จะตองยึดหลักการเบื้องตนของการนําเสนอขาว ไดแก องค์ประกอบดานแหลงขาวที่ตองมีความรอบดาน ทันตอ
เหตุการณ์หรือเป็นเหตุการณ์ขาวที่เกิดในอดีต แตมีผลกระทบถึงภาวะปัจจุบัน ทั้งนี้ สารคดีเชิงขาวจะปรากฏใน
รายการใดก็ได แตสาระในสารคดีเชิงขาวชิ้นนั้น จะตองเป็นขอเท็จจริง มิใชเหตุการณ์สมมติที่มีการสรางขึ้น 
 
หลักฐานการสงผลงาน 

๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง บันทึกลงแผนบันทึกขอมูล (Compact Disc: CD) จํานวน ๙ แผน 
ตอหนึ่งผลงานที่สงประกวด โดยใชสกุลไฟล์  .mp3  .wav  

๒. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ บันทึกลงแผนบันทึกขอมูลภาพ (Video Compact Disc: DVD) จํานวน ๙ 
แผน ตอหนึ่งผลงานที่สงประกวด โดยใชสกุลไฟล์  .mov  .mpeg4 

๓. รายละเอียดของผลงาน ประกอบดวย (เอกสารขอ ๓.๑+ขอ ๓.๒+ขอ ๓.๓ จํานวน ๙ ชุด-ไมตองแยก
ชุด)  
     ๓.๑ ชือ่เรื่อง ชือ่ผูจัดทาํ(ไมเกนิ 5 คน) ชือ่ทมี ชื่ออาจารยผ์ูรับรอง เบอร์ตดิตอผูจดัทําและอาจารยผ์ู
รบัรอง และชือ่สถาบันการศกึษาทีส่งักดั โดยระบปุระเภททีต่องการสงใหชดัเจน (ตามแบบฟอร์ม-กรุณาเขียนให
ถูกตองและครบถวน โดยเฉพาะรายชื่อผูจัดทํา เบอร์และชื่อทีม)  
     ๓.๒ บทคดัยอสรปุเรื่องราว พรอมเหตุผลประกอบในการนําเสนอผลงานดังกลาว ความยาวไมเกิน 
 ๑ – ๒ หนา โดยอธิบายในประเด็นดังนี้  (ตามแบบฟอร์ม) 
      (๑) วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน 

(๒) ความเดน ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน 
      (๓) คุณคาของผลงาน  
       ๓.๓ บทสมบรูณ ์(Script) ของผลงาน  
***ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอรายละเอียดของผลงาน (ไฟล์เอกสารขอ ๓.๑ + ขอ ๓.๒ + ขอ ๓.๓) ใหบันทึกลงแผน CD 
เป็นไฟล์ doc สงมาดวย จํานวน ๑ แผน 
 ๔. สงผลงานมายัง สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน์ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙  
 

หมดเขตรบัผลงานวนัพธุที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 
มหาวทิยาลัยตางจงัหวดั ถือเอาวนัที่ประทบัตราไปรษณยีเ์ปน็สําคญั และตองสงเป็น EMS เทานัน้ 

 
**กรณีทีส่งผลงานมาทางไปรษณยี์ ผูสงกรุณาโทรมาตรวจสอบกับทางสมาคมฯ  

วาผลงานทีส่งมาถงึสมาคมฯ เรยีบรอยแลวหรอืไม ภายใน ๔ วนัทําการ** 
 

การตัดสินและประกาศผล 
๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ

นักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จํานวน  ๕-๘  คน 
๒. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจะแจงรายละเอียดให

ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์  www.thaibja.org หรือสอบถามโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ 
๓. ทางสมาคมฯ จะแจงผลการเขารอบในแตละประเภท ไปยังผูสงผลงานโดยตรง และขึ้นผลการเขารอบ

ในแตละประเภท ทางเว็บไซต์  www.thaibja.org และทางเฟสบุ฿ค www.facebook.com/thaibja และ Thai 
Broadcast Journalist 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
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คณะกรรมการตดัสนิ  

รางวลัสายฟูานอย ครัง้ที ่๑๓ ประจําปี ๒๕๖๐ 
 
 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน์ไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟูานอย ครั้งที่ ๑๓ ประจําปี 

๒๕๖๐ ประเภท "สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์"  มีรายชื่อดังนี้ 

๑. นายพิภพ พานิชภักดิ์    รองผูอํานวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 ๒. นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน  ผูเชี่ยวชาญประจํากองบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ TNN24 

๓. นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม   ผูชวยผูจัดการ  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีชอง ๓ 
 ๔. ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ  อาจารย์ประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๕. นายสุรชา  บุญเปี่ยม     ผูควบคุมการบริหารการผลิตรายการขาว 

สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 
๖. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์  นักสื่อสารมวลชนอิสระ 

๗. นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม  เลขาธิการ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
๘. นายสุริยนต์ จองลีพันธ์    กรรมการ บริษัท ปุาใหญ ครีเอชั่น จํากัด 
 
 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน์ไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟูานอย ครั้งที่ ๑๓ ประจําปี 

๒๕๖๐ ประเภท "สารคดีเชิงขาววิทยุ"  มีรายชื่อดังนี้ 

๑. นายบรรยงค์ สุวรรณผอง  ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน 

๒. นายเดชา  รินทพล   ผูจัดการ สถานีวิทยุครอบครัวขาว FM ๑๐๖ Mhz 
๓. นางสาวรัศมี มณีนิล    นักจัดรายการวิทยุดานเด็กและครอบครัว 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย คลื่น FM 105 MHz 
๔. นางสาวสุดารัตน์ พงษ์สิงห์โต  ครีเอทีฟและนักจัดรายการ FM ๙๖.๕ MHz.. 

๕. นายปกรณ์ พงศ์ดารา   รก.บรรณาธิการขาว สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคมFM99.5MHz

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



๖ 

 

ผลการประกวดสารคดเีชิงขาววิทยแุละโทรทัศน์ 
รางวลัสายฟูานอย ครัง้ที ่๑๓ ประจําปี ๒๕๖๐     

  
 

ดานวทิย ุ
รางวลัสารคดเีชงิขาววทิย ุ 
รางวัลดีเดน   ไดแก 

เร่ือง พรอมแคไหนกับสังคมไทยไรเงินสด 
โดยทีม พิราบสาวดาวกระจาย จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

รางวัลชมเชย  ไดแก 
๑.รางวัลชมเชย  อันดับ ๑ ไดแก  

เร่ือง ธุรกิจรานรับฝาก 
โดยทีม ฟูาแลบ ฟาูแลบ แปร฿บๆ  จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 
๒.รางวัลชมเชย  อันดับ ๒ ไดแก  

เร่ือง เตือนภัย อันตรายแก฿งลักรถ 
โดยทีม เรื่องผานเลนส์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 

ดานโทรทัศน ์
รางวลัสารคดเีชงิขาวโทรทศัน ์
 - สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน   
รางวัลดีเดน   ไดแก 

ไมมีผูไดรบัรางวลั 
 

รางวัลชมเชย  ไดแก 
๑. เร่ือง เปิดการเรียนรูสูวิถีเยอ 

โดยทีม กลูเกล฿ะห์  จาก มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๒.เร่ือง โรงเรียนเล็กในทุงกวาง 

โดยทีม JR New BLOOD  จาก มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.เร่ือง พลิกฟื้นชุมชนคลองแดนดวยจิตสาํนึกรักบานเกิด 

โดยทีม One capture  จาก มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 



๗ 

 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม   
รางวัลดีเดน   ไดแก 

ไมมีผูไดรบัรางวลั 
 

รางวัลชมเชย  ไดแก 
๑. เร่ือง ลิเก 4.0 

โดยทีม สายลม  จาก มหาวิทยาลัยรังสิต 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๒.เร่ือง ฅนบนเรือ 

โดยทีม กลองตัวเดียว  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.เร่ือง โนราห์โกลน 

โดยทีม เทเลฟิล์ม  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดลอม   
รางวัลดีเดน   ไดแก 

ไมมีผูไดรบัรางวลั 
 

รางวัลชมเชย  ไดแก 
๑. เร่ือง ระบบนิเวศ 

โดยทีม twoplusone  จาก มหาวิทยาลัยรังสิต 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๒.เร่ือง เติมทรายชายหาดสมิหลา 

โดยทีม The Winner  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทขาวทั่วไป 
รางวัลดีเดน   ไดแก 

ไมมีผูไดรบัรางวลั 
 

รางวัลชมเชย  ไดแก 
๑. เร่ือง แฉบอนเฟซบุ฿กไลฟ ซอนในกลุมปิดสมาชิกกวาลาน นักพนันรุนเยาว์เพียบ 

โดยทีม ขาวกําแพงแดง  จาก มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ  
รางวัลสายฟูานอย ประจําปี ๒๕๖๐ 

 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน์ไทย แบงประเภทรางวัลสายฟูานอยดาน
วิทยุกระจายเสียงประเภทเดียว คือ ‘สารคดีเชิงขาว’ โดยมีผลงานสงเขาประกวดทั้งหมด ๒๐ เรื่อง จาก ๖ สถาบัน 
เทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลงานที่สงเขาประกวด ๑๘ เรื่อง จาก ๗ สถาบัน 
 แมมีสารคดีเชิงขาวฝึกปฏิบัติที่สมควรไดรับรางวัล แตคณะกรรมการตัดสินเห็นสมควรใหมีเงื่อนไขตอทาย
เป็นหมายเหตุ เพื่อแสดงใหทราบวาผลงานนั้น ๆ ยังมีขอบกพรอง หรือขออันควรแกไข และหากมีการนําผลงานที่
ไดรับรางวัลไปอางอิง หรือใชเป็นกรณีศึกษา ก็จะไดนําขอสังเกตตอทายรางวัลไปประกอบดวย  
 

ผลงานที่เขารอบ  

สารคดเีชงิขาวเรื่อง มหาวทิยาลัย 
๑ พรอมแคไหนกับสังคมไทยไรเงินสด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๒ ธุรกิจรานรับฝาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๓ เตือนภัย อันตรายแก฿งลักรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลงานที่ไดรับรางวัล 
๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจาย ‘ดีเดน’ รางวัลสายฟูานอย ไดแก 

‘พรอมแคไหนกับสังคมไทยไรเงินสด’ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไดรับโลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐  บาท 

๒. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟูานอย ๒ รางวัล  
         ๒.๑ รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ไดแก 

‘ธุรกิจรานรับฝาก’ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไดรับโลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๕,๐๐๐  บาท 

         ๒.๒ รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ไดแก 
‘เตือนภัย อันตรายแก฿งลักรถ’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ไดรับโลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ดีเดน’ 
‘พรอมแคไหนกับสังคมไทยไรเงินสด’ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เทคนิค เปิดเสียงปาฐกถาของพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ในรายการศาสตร์พระราชา (16 วินาที) 

เทคนิค Fade in Jingle แลว Fade Under 
ผูประกาศ เสียงจากพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กลาววา ในปัจจุบัน

ประเทศไทยกําลังเดินหนาเขาสูการเป็นสังคมไรเงินสด หรือ Cashless 
Society โดยผานการพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการ
ชําระเงินแบบเงินสด หรือที่เรียกวา ระบบ E-Payment ที่ชวยอํานวยความ
สะดวกในการทําธุรกรรมมากขึ้น ซึ่งการลดการใชเงินสดและเพ่ิมการใช
ระบบ E-Payment จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว 
สอดคลองกับความคิดเห็นของอาจารย์วรัทยา ชินกรรม อาจารย์ประจํา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะกาว
เขาสูการเป็นสังคมไรเงินสดวา เมื่อประเทศไทยกลายเป็นสังคมไรเงินสด จะ
ทําใหเงินในระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนงายขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจดีขึ้น 

เทคนิค เสียงสัมภาษณ์ อาจารย์วรัทยา ชินกรรม อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม “ขอดีของสังคมไรเงินสดคือ คนถือเงินนอยลง แตวา
คนสามารถมีความสะดวกในการใชจายมากขึ้น สภาพคลองสูงขึ้น เงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น เพราะวาเราไมตองไปกดเงิน คือเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น ทําใหมีสภาพคลองมากขึ้น การขยายตัว
เศรษฐกิจดีขึ้น” 

ผูประกาศ ถึงแมวาการชําระเงินแบบ E-Payment ในปัจจุบันจะเพ่ิมสูงขึ้น แตปัญหาที่
สําคัญที่สุดของการที่จะกาวเขาไปสูการเป็นสังคมที่ไรเงินสด ก็คือการทํา
ความเขาใจและสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน เนื่องจากประชาชนสวน
ใหญยังคงคุนชินกับการชําระเงินแบบเดิมอยู อีกทั้งยังมีความกังวลวาการทํา
ธุรกรรมแบบใหมนั้น ไมปลอดภัย และดวยความสะดวกสบายนี้อาจทําให
ประชาชนเกิดการใชจายเกินตัว และทําใหเกิดปัญหาหนี้สินตามมา 
เชนเดียวกับคุณนภา  บุญเลิศ ผูประกอบการรานอาหารแหงหนึ่งในจังหวัด
เชียงใหม ที่มองวา หากสังคมไทยกลายเป็นสังคมไรเงินสด จะสงผลกระทบ
เป็นอยางมาก 

เทคนิค เสียงสัมภาษณ์คุณนภา  บุญเลิศ ผูประกอบการรานอาหารแหงหนึ่งใน
จังหวัดเชียงใหม “ประเด็นหลักๆนี้คือ ความไมสะดวกและความไมปลอดภัย
ในการใช สมมติวาปูาใช คือยังใชไมคอยเป็น อาจเกิดขอมูลผิดพลาดได อาจ
ทําใหเราเสียหายไดกับการจายเงินสด” 

ผูประกาศ ในขณะที่สังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนมาใชระบบ E-Payment มากขึ้น ดาน
คุณสุรีรัตน์  ลัคนานิตย์ ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ไดกลาวถึงมาตรการการรักษาขอมูลของ
ประชาชน และระบบปูองกันหากเกิดเหตุขัดของเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต 
และสรางความมั่นใจใหกับประชาชนวา ประชาชนจะไดใชบริการระบบ E-
Payment ไดอยางตอเนื่อง 



๑๐ 

 

เทคนิค เสียงสัมภาษณ์คุณสุรีรัตน์  ลัคนานิตย์ ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศ
ไทย สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม “ทางธนาคารพาณิชย์ จะมีการ
ทําระบบสํารอง เรื่องตางๆเหลานี้ ระบบเทคโนโลยีก็ทันสมัย ที่ผานมาก็
ปรากฏวา ทุกแบงค์ก็ผานการทดสอบเป็นอยางดี เพ่ือใหมั่นใจวา คนที่จะใช
บริการ จะไดใชบริการไดตอเนื่อง” 

ผูประกาศ อีกทั้ง คุณสุรีรัตน์  ลัคนานิตย์ ยังกลาวเพ่ิมเติมวา การที่สังคมไทยจะ
เปลี่ยนไปเป็นสังคมไรเงินสด ยังสามารถชวยลดตนทุนในการตีพิมพ์ธนบัตร 
และทําใหคาใชจายตางๆ มีมูลคานอยลง 

เทคนิค เสียงสัมภาษณ์คุณสุรีรัตน์  ลัคนานิตย์ ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศ
ไทย สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม “เงินมีตนทุน เพราะฉะนั้น แบงก์
ใบหนึ่งที่เราใชกันอยู หรือแมกระทั่งเหรียญก็ตาม มีตนทุน ถาเราใชนอยลง 
ตนทุนตรงนี้ก็นอยลง เราก็พิมพ์นอยลง คาใชจายตางๆก็ถูกลง” 

ผูประกาศ และนอกจากการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือชําระเงินผานบัตรเครดิต 
จะทําใหประชาชนสามารถซื้อสินคาและบริการไดงายขึ้นแลวนั้น คุณอภิวิช  
พ่ึงธรรมศักดา นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน
ฐานะประชาชนที่ใชบริการชําระเงินในรูปแบบนี้อยู เป็นประจํา ยังให
ความเห็นเกี่ยวกับการชําระเงินแบบไมใชเงินสดในปัจจุบันวา มีความ
สะดวกสบาย และปลอดภัยมากขึ้น ถาเทียบกับการพกเงินสดเป็นจํานวน
มากในชีวิตประจําวัน 

เทคนิค เสียงสัมภาษณ์คุณอภิวิช  พ่ึงธรรมศักดา นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม “โดยสวนตัวแลวคิดวา การใชสิ่งที่แทนเงินสดไป 
คอนขางดี เพราะวาในเรื่องของความสะดวกสบายและความปลอดภัย
คอนขางสูง เราไมตองมาซีเรียส กังวลเรื่องเงินหายเงินหลน เลยรูสึกวามัน
เป็นสิ่งที่ดีท่ีควรปรับใช เพราะตางประเทศเริ่มเป็นแบบนี้ไปตั้งนานแลว” 

ผูประกาศ แตอยางไรก็ตาม สําหรับการที่สังคมไทยจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมไรเงินสด
อยางเต็มรูปแบบนั้น คุณสุรีรัตน์  ลัคนานิตย์ ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา การ
จะเปลี่ยนเป็นระบบการชําระเงินไปเป็นสังคมไรเงินสด คงตองใชเวลาใน
ระยะหนึ่ง ซึ่งในทางเดียวกันก็จะพบเห็นการใชจายเงินสดลดลงไปเรื่อยๆ 

เทคนิค เสียงสัมภาษณ์คุณสุรีรัตน์  ลัคนานิตย์ ผู อํานวยการธนาคารแหงประเทศ
ไทย สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม “ก็คงตองใชระยะเวลาหนึ่ง แต
ทุกหนวยงานพยายามท่ีจะชวยกัน เพราะเราเห็นแลววาประเทศไทยเราจะสู
กับประเทศอ่ืนๆได เราตองไปในทิศนี้ แตถาเราเป็นสังคมไรเงินสด เราใช
อิเลคทรอนิกส์กัน ประสิทธิภาพโดยรวมของประเทศเรานาจะดีขึ้น แลวก็จะ
คงคอยๆเห็นการใชเงินสดลดไปเรื่อยๆ” 

ผูประกาศ แมวาปัจจุบัน จะมีบริการ E-Payment เกิดขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวก
ดานการเงิน แตอยางไรก็ตาม เราก็ตองรูจักกาวทัน เทคโนโลยีดังกลาวอยาง
มีสติและสมเหตุสมผล หมั่นคํานึงถึงความปลอดภัย เพ่ือใชประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดังกลาวใหมากที่สุด 

เทคนิค FADE IN Jingle รายการ (5 วินาที) แลว FADE OUT 
 



๑๑ 

 

จัดทํา: ทีม ‘พิราบสาวดาวกระจาย’ - (๑) นางสาวกานติมา ประมะวงศ์อิน (๒) นายปาณิสรา มงคลชัย
ทรัพย์ (๓) นายรัฐพล พุทธรุณ (๔) นายวรเชษฐ ทองประเสริฐ 

ทีป่รึกษา: อาจารย์ ดร. จิรเวทย์ รักชาติ 

๑. จุดเดน 
    ๑) เลือกประเด็นไดดี รวมสมัย และนาสนใจ  
    ๒) เรื่องท่ีนําเสนอสะทอนการคนควาหาขอมูลที่เพียงพอ 
    ๓) ลําดับเรื่องในการนําเสนอไดด ีและกระชับ 
    ๔) ผูประกาศมีน้ําเสียงชัดเจน ชวยดึงดูดผูฟังบใหติดตามเรื่องจนจบ 
    ๕) เห็นความพยายามในการติดตอแหลงขาวที่เก่ียวของ 

     ๖) แมแหลงขาวทีก่ลาววาผูประกอบการไมมีความมั่นใจ แตก็มอีีกแหลงขาวที่มาสรางความสมดุล ชวย
เพ่ิมน้ําหนักของขอมูล 

๒. จุดที่ควรมีการแกไข 
     ๑) ตอนทาย นอกจากไมสรุปประเด็นวาเป็นไปในทางใดแลว ยังกึ่งสอนผูฟัง ควรหาขอยุติในประเด็นที่
นําเสนอวาเป็นอยางไร  
     ๒) ควรเพิ่มแหลงขาวนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ เพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือและความมั่นใจในประเด็นที่
นําเสนอมากข้ึน  
 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ อันดับ ๑   
‘ธุรกิจรานรับฝาก’ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เทคนิค เสียงรถวิ่งไปมา บรรยากาศทองถนน 
เสียงสัมภาษณ์ : 
นิสิตผูใชบริการ 

เหตุผลที่ผมเอาของไปจําเหรอครับ ก็เพ่ือจะเอามาหมุนเงินคือการเลนการ
พนันแทงบอล คือการเลนการพนันมันตองมีทุนไรงี้ เอาของไปจํา หลัก ๆ 
เป็นโนตบุ฿ค รองลงมาโทรศัพท์ กีตาร ์แลวก็กลอง 

บทบรรยาย นิสิตคนหนึ่งกลาวถึงเหตุผลในการเขาไปใชบริการรานรับฝากที่ตั้งขึ้นในเขต
พ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวนกวา 20 ราน เป็นทางเลือก
ใหกับนิสิตที่ประสบปัญหาดานการเงิน โดยจะนําทรัพย์สินมีคา เชน 
รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โนตบุ฿ค กลองถายรูป มากูยืม
เงินจากราน ซึ่งรานรับฝากเหลานี้สวนใหญจดทะเบียนการคาเป็นรานรับซื้อ
ของเกา หรือรานรับซื้อสินคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เสียงสัมภาษณ์ : 
เจาของรานรับฝาก 

ลูกคาสวนใหญที่มาก็จะเป็นพวกนิสิตนี่แหละไมคอยมีวัยทํางานมา ก็คือเขา
จะมาฝากขายพ่ีก็เป็นพวกที่เดือดรอนทางการเงิน หาทางออกไมได พ่ีก็จะ
รับแคบางอยางที่คิดวาขายตอได รับแตพวกคอมโนตบุ฿ค กลอง มือถือ อัตรา
ดอกเบี้ยของพ่ีก็คิด 15 วัน 5 เปอร์เซ็นต์ ก็เฉลี่ยเดือนหนึ่ง 10 เปอร์เซ็นต์ 
ขึ้นอยูกับวาเขามาฝากอะไร พ่ีจดเป็นรานรับซื้อของเกากับรานรับซื้อของ
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนี่แหละ 

บทบรรยาย กรณีดังกลาว นายเศรษฐา เณรสุวรรณ หัวหนากลุมงานบริการงานปกครอง 
ที่วาการอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไดใหขอมูลวา ธุรกิจรานรับ
ฝากนั้นเขาขายการรับจํานํา หากไมมีใบขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําถือวาผิด
กฎหมาย  



๑๒ 

 

เสียงสัมภาษณ์ :  
เศรษฐา เณรสุวรรณ 
หัวหนากลุมงาน
บริการงานปกครอง 

คาของเกาก็คือขายของเกาของที่ใชแลวหรือมีลักษณะราคาที่เหมือนของใช
แลว นั่นคือของเกา ผมยกตัวอยางเชน จํานําโนตบุ฿ค ซื้อถาเคารับมาแลว
ขายไปนั้น เขา พ.ร.บ. คาของเกา ไมมีปัญหา แตถาเมื่อไหรไปคิดอัตรา
ดอกเบี้ย แลวเวลามาไถ คิดอัตราดอกเบี้ยนั่นคือผิดกฎหมาย เพราะไมไดขอ
อนุญาตเปิดเป็นโรงรับจํานํา 

บทบรรยาย การจดทะเบียนร านรับจํ านํ าตามพระราชบัญญัติ โ รงรับจํ านํ านั้ น 
ผูประกอบการตองเสียคาธรรมเนียมฉบับละ 10,000 บาท ซึ่งตางจากการ
จดทะเบียนคาของเกาในประเภทสินคาทั่วไปที่เสียคาธรรมเนียมเพียง 
5,000 บาท ผูชวยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์  อาจารย์ประจํา
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลาวถึงบทลงโทษผูที่ไมขึ้น
ทะเบียนโรงรับจํานําและคิดดอกเบี้ยเกินกวาที่กฎหมายกําหนดวา 

เสียงสัมภาษณ์ :  
ผศ.ศักดิ์ชาย สุนทรธ
นาภิรมย์ 

การรับจํานํานั้นตองขออนุญาตการตั้งโรงรับจํานําและเมื่อเขาไมไดรับ
อนุญาตเคาก็ไมมีสิทธิ์รับจํานํา และมันก็มีโทษดวยปรับตั้งแต 2000 ตั้งแต 
20,000 จําคุกไมเกินสองปี  กรณีที่ตั้งโรงรับจํานําโดยไมไดรับอนุญาต อีก
อยางหนึ่งคือเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งเคารูอยูแลววาผิดกฎหมาย หามโรง
รับจํานําเรียกดอกเบี้ยเกิน รอยละสองตอเดือนตามมาตรา 17 มีโทษปรับตั้ง
แต 1000 บาทจนถึง 20,000 บาทเหมือนกันหรือจําคุกไมเกินสามเดือนหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

บทบรรยาย ขณะที่หนวยงานทองถิ่นผูรับผิดชอบเตรียมดําเนินมาตรการตรวจสอบดูแล
เพ่ือขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการในลักษณะนี้ ภายหลังพบวา เกิดขึ้นเป็น
จํานวนมาก และมีการดําเนินงานที่ไมถูกตอง 

เสียงสัมภาษณ์ :  
นายเศรษฐา เณร
สุวรรณ  
หัวหนากลุมงาน
บริการงานปกครอง 

 อําเภอก็กําลังจะดําเนินการลงไปเพียงแตใบอนุญาตมันตอปีตอปี จนถึง 31 
ธันวายังใหโอกาสถึง 31ธันวาถาเลยแลวไปตรวจคุณไมมีใบอนุญาติคาของ
เกาไมมีใบอนุญาติโรงรับจํานําคุณผิดกฎหมาย ซึ่งทางอําเภอมีมาตการ รอ
สิ้นสัญญาแลวก็จะออกตรวจแลวละวาคุณขออนุญาตถูกตองมั้ย จํานําแฝงรึ
เปลา เพราะคุณมาขออนุญาติคาของเกาก็คือคา ของเกาซื้อมาขายไป  ถา
จํานําคุณก็เป็นจํานําใหถูกตองที่โรงรับจํานํา 

บทบรรยาย การเกิดขึ้นของรานรับฝากใกลสถานศึกษาเชนนี้ สะทอนถึงการประกอบ
ธุรกิจที่อาศัยโอกาสการตอบสนองความตองการของกลุมเปูาหมาย และการ
ตรวจสอบดูแลไมท่ัวถึงของเจาหนาที่ นําไปสูทางเลือกท่ีผิดกฎหมายได    

จดัทํา: ทีม ‘ฟูาแลบ ฟูาแลบ แปร฿บ ๆ’ (๑) นางสาวศิรภัสสร คําสุข (๒) นายสาธิต ภัคดีสกุลชัยเจริญ (๓) 
นางสาวพรนภา เลขลบ (๔) นายสุรเชษฐ์ จันทร์ทาไทย (๕) นายชาคริน บุญเกลี้ยง 
 ที่ปรึกษา: อาจารย์อังคณา พรมรักษา 

๑. จุดเดน 
    ๑) เป็นเรื่องใกลตัว ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ แตยังไมมีการแกไขปัญหาที่อยูในสังคมมานานแลว และไม

คอยมีการนําเสนอ 
    ๒) ผูประกาศมีน้ําเสียงที่นาฟัง ชัดเจน ทําใหนาสนใจ สามารถดึงดูดผูฟังได 
    ๓) ประเด็นที่นําเสนอสะทอนการทํางานของเจาหนาที่รัฐที่ไมสามารถแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที 

แมรูปัญหาที่เกิดขึ้นแลวก็ตาม 
    ๔) เขาใจตั้งเรื่อง ทําใหนาสนใจ 



๑๓ 

 

    ๕) แหลงขาวที่เป็นนักวิชาการพูดถึงประเด็นทางกฎหมายชัดเจน 
    ๖) รูปแบบการนําเสนอทําใหนาติดตาม การผลิตดี 

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 
     ๑) เนนเรื่องผิดกฎหมาย โดยมุงไปที่รานวาไมไดขออนุญาต แตไมไดชี้ถึงปัญหาการใชเงินของเด็ก ซึ่ง
เป็นตนเหตุของเรื่อง 
     ๒) ควรหาคําตอบจากแหลงขาวที่เกี่ยวของถึงทางออกของเด็กเมื่อขาดเงินที่ตองใช จะชวยใหเรื่องมี
คุณคาและนาสนใจมากขึ้น 
 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ อันดับ ๒   
‘เตือนภัย อันตรายแก฿งลักรถ’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
     

F/I Sound แลว F/O Vo: Sound ตื่นเตน เตือนภัย (๕ วินาที) 
F/I เสียงบรรยายแลว 
F/O 

Vo: คงปฏิเสธไมไดวาบนทองถนนทุกวันนี้ รถจักรยานยนต์ไดเขามามีบทบาท และเป็น
สวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราทุกคน เพราะรถจักรยานยนต์เป็นเทคโนโลยีที่มอบ
ความสะดวกสบายใหกับมนุษย์ และยังยนระยะเวลาในการเดินทาง แตในบางครั้ง
หลายคนละเลยและมองขามการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินจุดนี้เองที่เป็น
ตัวการหลักที่จะทําใหคุณตองตกอยูในหายนะจากการเสียทรัพย์สินและเป็นฝันรายที่
ยากจะลืมคุณสุกาญดา สังข์สวัสดิ์  ผูที่ตกเป็นเหยื่อจากแก฿งโจรกรรมรถจักรยานยนต์
กลาววา (๓๕ วินาที) 

F/I Interview แลว 
F/O 

Interview: สุกาญดา สังข์สวัสดิ์ (ผูเสียหาย) 
ประเด็น: ความรูสึกของผูถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ (๓๐ วินาที) 

F/I เสียงบรรยายแลว 
F/O 

Vo: ดวยพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก฿งคนรายจึงล้ําหนาไปมากกวาเทคโนโลยี
อีกกาวหนึ่ง ทุกคนจึงตองประเมินสถานการณ์เพ่ือปูองกันตัวเองจากการถูกขโมยรถ
จากเหลามิจฉาชีพโดย ร.ต.อ.อรุณ บุญเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองสงขลาไดกลาวถึง
สถานการณ์ขโมยรถวา (๓๕ วินาที) 

F/I Interview แลว 
F/O 

Interview: ร.ต.อ. อรุณ บุญเจริญรอง สวป.สภ. เมืองสงขลา (ประเด็นที่สัมภาษณ์) (๑) 
สถิติรถที่หาย (ยี่หอรถที่หายบอย) เพราะอะไร (๒) วิธีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของ
คนรายในปัจจุบัน (๓) บทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ (๑ 
นาที) 

F/I เสียงบรรยาย แลว 
F/O 

Vo: ขณะที่การปูองกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ สวนใหญคนรายจะขับหนีทันที 
ทุกครั้งจึงควรล็อกรถและตรวจเช็คใหดีกอนเสมอ  
คุณซักรียา แกสมาน หนึ่ ง ในผู ตกเป็น เหยื่ อ อีกราย กล าวถึ งแก฿ ง โจรกรรม
รถจักรยานยนต์วา (๒๓ วินาที) 

F/I Interview แลว 
F/O 

Interview: ซักรียา แกสมาน (ผูเสียหาย) 
ประเด็น: การปูองกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ (๑ นาที) 

F/I เสียงบรรยาย แลว 
F/O 

Vo: ดู เ ห มื อ น นั บ วั น  เ ท ค โ น โ ล ยี ปู อ ง กั น ก า ร ข โ ม ย ร ถ ทั น ส มั ย ม า ก ขึ้ น 
แตก็ยังไมพนเงื้อมมือเหลามิจฉาชีพ คนรายที่จับไดหลายครั้งเป็นเพียงลูกนองปลาย
แถว คงไมตองใหประชาชนตั้งคําถามวา...ถึงเวลาหรือยังที่ตองกวาดลางผูบงการใหญ?  
(๒๕ วินาที) 

F/I Soundแลว F/O Vo: Sound ตื่นเตน เตือนภัย (๕ วินาที) 



๑๔ 

 
 

จัดทํา: ทีม ‘เรื่องผานเลนส์’ (๑) นางสาวสุพรรษา เตาวะโต (๒) นางสาวดวงพร เกลี้ยงกลม (๓) นางสาว
วิภาดา หวานหู     

ที่ปรึกษา: อาจารย์วนภรณ์  จักรมานนท์ 

๑. จุดเดน 
     ๑) ประเด็นดี มีขอคิด 

      ๒) เสียงประกอบเขากับเรื่อง ทําใหดูนากลัว แตเป็นการเตือนภัย 
      ๓) สามารถดึงความสนใจของผูฟังเขาไปอยูในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได มีบรรยายกาศที่ทําใหนาติดตาม 

๒. จุดที่ควรปรับปรุง 
    ๑) ปลอยเสียงสัมภาษณ์ยาวเกินไป จนรูสึกไมกระชับ ทําใหไมเนนย้ําขอมูลสําคัญท่ีตองการนําเสนอ 
    ๒) บทสรุปตอนทายไมสอดคลองกัน เป็นคนละประเด็นกับเนื้อเรื่องที่นําเสนอ ทั้งที่นําเสนอประเด็น

เดียวกันมาทั้งเรื่อง ทําใหผูฟังชะงัก 
    ๓) ขอมูลที่ใชในการนําเสนอยังลึกไมพอและยังไมชัดเจน ควรคนควาหาขอมูลในประเด็นนี้เพ่ิมเติม 

เชน ทําไมรถจักรยานยนต์ถึงหาย และขอมูลดานวิธีการปูองกัน ตลอดจนแนวปฏิบัติใหผูฟังไดทราบวาตองแกไข
อยางไร เพ่ือไมใหรถจักรยานยนต์สูญหาย 

    ๔) การเรียงลําดับเรื่องนําเสนอยังไมดี 
    ๕) แมมีความพยายามในการใชเสียงของผูประกาศใหดูตื่นเตน แตน้ําเสียงก็เป็นสิ่งที่ไมควรมองขาม 

เพราะจะเป็นอุปสรรคตอผูฟังในการติดตามฟังใหจบ 
 

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง 
 ๑. ภาพรวมปี ๒๕๕๙ 
     ๑) มีประเด็นที่เปน็เรื่องใหม บางเรื่องเป็นประเด็นเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และบางประเด็นเป็นเรื่องที่
มีผลกระทบตอสังคม 
     ๒) สวนใหญยังนําเสนอในรูปแบบของสารคดี ยังไมมีมิติความเป็นขาว และไมนําขาวเขามาเชื่อมโยงใน
การนําเสนอเรื่อง 
     ๓) เสียงบรรยาย ยังมีบางเรื่องที่ใชวรรคตอนไมถูกตอง การใชจังหวะการพูดไมราบรื่น ทําใหไม
สามารถดึงดูดความสนใจจากผูฟังได 
     ๔) บทสรุป ยังคงเป็นการเสนอแนะหรือสั่งสอน ทางออกของเรื่องควรมาจากแหลงขาว  
     ๕) กระบวนการในการผลิตมีคุณภาพข้ึน 
     ๖) มีการใชภาษาวิทยุที่ทําใหผูฟังเห็นภาพ  
     ๗) การนําพระราชดํารัสมาไวในเรื่อง พึงระมัดระวังเป็นพิเศษถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะ ที่ไมใช
การอาศัยหรือดึงสถาบันเขามาเป็นเครื่องมือในการตําหนิใคร  
     ๘) ยังมีหลายประเด็นในเรื่องเดียวกัน อันเป็นอุปสรรคในการทําความเขาใจแกผูฟัง ซึ่งไมสามารถทวน
การฟังใหม บางผลงานเกิดจากการมีขอมูลที่มากเกินไป ทําใหไมสามารถมุง (focus) ไปหาคําตอหรือขอยุติใน
ประเด็นหลักได  
     ๙) การคัดเลือกแหลงขาวในการนําเสนอมีความสําคัญ ในกรณีที่ตองการความเห็นจากแหลงขาวที่เป็น
ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีสวนสําคัญตอทางออกหรือขอยุติ นอกจากความรอบดานของเรื่องแลว ควรพิจารณาเลือก
อกแหลงขาวที่สามารถาตอบโจทย์ของเรื่องไดดวย 
 



๑๕ 

 

 ๒. ภาพรวมปี ๒๕๖๐ 
    ๑) มีความหลากหลาย มีเรื่องใหม ๆ ที่ไมเคยปรากฏหรือไดยินในสื่อกระแสหลัก หยิบประเด็นมานําเสนอ

อยางนาสนใจ  
    ๒) ผลงานมีพัฒนาการเมื่อเทียบกับปีที่ผานมา 
     ๓) บางผลงาน ผูประกาศนําเสนอไดไมดี ทั้งการใชน้ําเสียง การออกเสียงที่ถูกตอง โดยเฉพาะคําควบกล้ํา 

การพูดกระชับ ชัดเจน และทําใหนาสนใจ ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพของผลงาน 
     ๔) การเลือกเสียงประกอบเขามาในผลงาน ควรตอบใหไดวาทําไม ควรเลือกใหเหมาะสม เพราะอาจทําใหลด
คุณภาพผลงานที่นําเสนอลงได 
     ๕) ประเด็นที่เลือกของบางเร่ืองเหมือนถูกสั่งจากอาจารย์ 
     ๖) ยังมีการนําเสนอผลงานในรูปแบบสารคดีบาง อาจเป็นเพราะนักศึกษายังไมเขาใจในเรื่องการผลิตสารคดี
เชิงขาวที่ชัดเจน 
     ๗) อยากเห็นความสามารถที่เกิดจากการนําเสนอผลงานของนักศึกษาเองในแงของความคิดสรางสรรค์ 
มากกวาความสมบูรณ์แบบเพื่อทําใหชิ้นงานออกมาดูโดดเดน 
     ๘) บางผลงานทําใหคณะกรรมการตัดสินมีความรูสึกวาอาจารย์ที่ปรึกษาเขามามีสวนเกี่ยวของอยางมาก จึง
ไมอยากใหอาจารย์ที่ปรึกษาเขามามีบทบาทในผลงานของนักศึกษามากจนเกินไป แนะนําได แตไมควรลงมือเอง 
     ๙) อาจารย์ที่ปรึกษาควรใหคําแนะนําถึงความสําคัญในการใชภาษาและการสะกดคําในบทวิทยุ 
     ๑๐) ผลงานสวนใหญ นักศึกษายังไมสามารถแยกแยะเรื่องการสัมภาษณ์ระหวางผูเชี่ยวชาญกับแหลงขาว
ทั่วไป  
     ๑๑) บางผลงานมีการนําขอความจากตนฉบับมาทั้งหมด โดยที่ไมมีการปรับขอความในการนําเสนอ จึงอยาก
ใหนักศึกษาระมัดระวังในเร่ืองนี้  

    ๑๒) ปีนี้มีขาวจํานวนหนึ่งซึ่งอยูในขายไดรับรางวัล แตไมไดรับการพิจารณา เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์การ
พิจารณา กลาวโดยสรุปในแตละประเด็น ดังนี้ 
  ก. เร่ืองที่เกินเวลา ๕ นาที: เกณฑ์การสงผลงานเขาประกวดกําหนดใหมีความยาวระหวาง ๓ - ๕ นาที 
(หามเกิน ๕ นาที) ที่กําหนดเชนนี้เพราะการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่เกินกวาเวลากําหนด จะสงผลกระทบตอไปยัง
รายการอื่น ๆ จึงถือเป็นเร่ืองวิกฤต ขณะที่การผลิตไมถึงกําหนดเวลายังเปิดเพลงหรือสปอตอ่ืนใดคั่นรายการได 
  ข. เรื่องที่ไมใชสารคดีเชิงขาว: เกณฑ์การสงผลงานเขาประกวด กําหนดประเภทรางวัลดานวิทยุเป็น 
‘สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง’ แตมีผลงานที่สงเขาประกวดอยางนอย ๒ เร่ือง เป็น ‘สารคดี’ ไมใช ‘สารคดีเชิงขาว’  
   ค. เรื่องที่ผูมีสวนในการผลิตไมไดอยูในทีม: “ผลงานที่สงเขาประกวด ตองผลิตโดยนักศึกษาในทีม
เทานั้น หากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตรวจสอบพบวาผลงานหรือบางสวนของผลงานมิไดผลิตโดยนักศึกษาในทีม
โดยตรง คณะกรรมการจะตัดสิทธิและไมพิจารณาผลงานชิ้นนั้น เนื่ องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตองการให
นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเร่ืองจริยธรรมและความรับผิดชอบ” หลักเกณฑ์การตัดสินขอ ๔ 
วรรคสอง - มีผลงานอยางนอย ๓ เร่ือง ที่ไมไดเป็นตามหลักเกณฑ์นี้ 
 หมายเหตุ: อาจารย์ที่ปรึกษามีสวนสําคัญยิ่งในการใหความรูความเขาใจแกนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องอัน
ควรแกการสนับสนุน อยางไรก็ตาม การใหคําปรึกษา โดยเฉพาะงานผลิตเพ่ือการประกวด ควรมีระยะหางระหวาง
อาจารย์กับนิสิตนักศึกษา ที่ไมนาจะใชการเขาไปลงมือผลิตดวยตนเอง ทั้งนี้ ก็เพ่ือเป็นการสงเสริมความคิ ด
สรางสรรค์ของนิสิตนักศึกษา  

#  #  # 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

ขอสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน 
สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ รางวัลสายฟูานอย ประจําปี ๒๕๖๐ 

 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน์ไทย ไดแบงสารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ออกเป็น ๔ 

ประเภท ไดแก ประเภทวิถีชุมชนดีเดน  ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเดน ประเภทสิ่งแวดลอมดีเดน และ
ประเภทขาวทั่วไปดีเดน โดยมีนักศึกษาสงผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ เขาประกวดรวมทั้งสิ้น ๓๙ เรื่อง จาก 
๑๓ สถาบัน  ซึ่งถือวามีจํานวนนอยกวาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กลาวคือปีที่ผานมามีผลงานสงเขาประกวดจํานวน ๖๘ 
เรื่อง จาก ๑๖ สถาบัน โดยในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ผานเขารอบสุดทาย จํานวน ๑๕ เรื่อง และทั้ง 
๑๕ เรื่อง มีความโดดเดนเฉพาะดานในประเภทตาง ๆ ที่แตกตางหลากหลายและนาสนใจ   แตก็ยังมีสวนที่ควร
ตองปรับปรุงแกไขเพ่ือใหผลงานเกิดความสมบูรณ์ตอไป 

  สําหรับการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการตัดสิน ไดมีการ
ประชุมหารือรวมกันและมีมติเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ไทย รางวัลสายฟูา
นอย ครั้งที่ ๑๓ โดยยังคงไวซึ่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณาตามกรอบหลัก คือ คุณภาพ คุณคา ศาสตร์และ
ศิลปในการนําเสนอ และ จริยธรรม  

ดังนั้นคณะกรรมการตัดสินรางวัล สารคดี เชิงขาวโทรทัศน์  ครั้ งที่  ๑๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พิจารณาตัดสินรางวัลโดยมอบรางวัลตามประเภท ๔ ประเภท และมอบประกาศเกียรติบัตรใหกับทุกผลงานที่ผาน
เขารอบสุดทาย ๑๕ เรื่อง  โดยมีขอสังเกตแนบทาย เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ผลงานตอไป 

 

สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศน์ที่เขารอบ  ๑๕  เรื่อง ดังนี้ 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเดน 

เรือ่ง มหาวทิยาลยั 
๑. วิถีผาพัฒนายั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒. เปิดการเรียนรูสูวิถีเยอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๓. โรงเรียนเล็กในทุงกวาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๔. พลิกฟื้นชุมชนคลองแดนดวยจิตสํานึกรักบานเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเดน 

เรือ่ง มหาวทิยาลยั 
๑. ความเชื่อที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
๒. ลิเก 4.0 มหาวิทยาลัยรังสิต 
๓. ฅนบนเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๔. โนราห์โกลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

๖ 



๑๗ 

 

 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดลอมดีเดน 

เรือ่ง มหาวทิยาลยั 
๑. ระบบนิเวศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
๒. เติมทรายชายหาดสมิหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๓. มหัศจรรย์ลอยาง นวัตกรรมใหมตามแนวพระราชดําริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ ประเภทขาวทั่วไปดีเดน 

เรือ่ง มหาวทิยาลยั 
๑. ฟุตซอลแหงโอกาส มหาวิทยาลัยรังสิต 
๒. แฉบอนเพซบุ฿กไลฟ ซอนในกลุมปิดสมาชิกกวาลาน นักพนัน

รุนเยาว์เพียบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓. ดิฉันเป็นมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๔. ถวยกระดาษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

ผลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ท่ีไดรับรางวัล 

- สารคดีเชงิขาวโทรทศัน ์ประเภทวิถชีมุชน   
รางวัลดีเดน   

ไมมีผูไดรบัรางวลั 
 

รางวัลชมเชย   
๑. เร่ือง เปิดการเรียนรูสูวิถีเยอ 
โดยทีม กลูเกล฿ะห์  จาก มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๒.เร่ือง โรงเรียนเล็กในทุงกวาง 
โดยทีม JR New BLOOD  จาก มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.เรื่อง พลิกฟื้นชุมชนคลองแดนดวยจิตสาํนึกรักบานเกิด 
โดยทีม One capture  จาก มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

- สารคดีเชงิขาวโทรทศัน ์ประเภทอตัลกัษณว์ฒันธรรม   
รางวัลดีเดน   

ไมมีผูไดรบัรางวลั 
 

รางวัลชมเชย  
๑. เร่ือง ลิเก 4.0 
โดยทีม สายลม  จาก มหาวิทยาลัยรังสิต 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๒.เร่ือง ฅนบนเรือ 
โดยทีม กลองตัวเดียว  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.เรื่อง โนราห์โกลน 
โดยทีม เทเลฟิล์ม  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 
- สารคดีเชงิขาวโทรทศัน ์ประเภทสิง่แวดลอม   

รางวัลดีเดน    
ไมมีผูไดรบัรางวลั 

 
รางวัลชมเชย  

๑. เร่ือง ระบบนิเวศ 
โดยทีม twoplusone  จาก มหาวิทยาลัยรังสิต 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๒.เร่ือง เติมทรายชายหาดสมิหลา 
โดยทีม The Winner  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
- สารคดีเชงิขาวโทรทศัน ์ประเภทขาวทัว่ไป 

รางวัลดีเดน  
ไมมีผูไดรบัรางวลั 

 
รางวัลชมเชย  

๑. เร่ือง แฉบอนเพซบุ฿กไลฟ ซอนในกลุมปิดสมาชิกกวาลาน นักพนันรุนเยาว์เพียบ 
โดยทีม ขาวกําแพงแดง  จาก มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 



๑๙ 

 

สารคดีเชงิขาวโทรทัศน ์ประเภทวถิชีมุชน   
๑. สารคดีเชงิขาววิทยโุทรทศัน์ ‘รางวลัชมเชย’ ประเภทวถิชีมุชน   
‘เปดิการเรยีนรูสูวถิเียอ’ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผูจัดทํา : ทีม กลูเกล฿ะห์   

๑. นายกิตติกร กิจไพบูลย์ชัย 
๒. นายนันท์นภัส เภาอวน 
๓. นางสาวศิริพร อุปศักดิ์ 

ที่ปรึกษา : อาจารย์อังคณา พรมรักษา 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ภาพ เสยีง 
รูปปั้นคนเปุาสะไน เสียงสะไนบรรเลง 
ชาวบานรดน้ําผัก, ชาวเยอที่เดนิจายตลาด ,
ชาวบานลงเรือหาปลาในแมน้าํมูล, เด็กนั่ง
เรียนรูวิถีชีวิตเยอจากชาวบาน 

ผูประกาศ :วิถีชาวเยอในพื้นที่อาํเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีแมน้ํา
มูลหลอเลี้ยงชีวิตคนในชุมชน และเป็นแหลงเรียนรูบอกเลาเร่ืองราว
ประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษ ทีย่ังคงบอกเลาสูลูกหลานในปัจจบุัน 

สัมภาษณ ์
เด็กหญิงภัทรธิดา กตะศิลา 

เขาอพยพมาจากประเทศลาวคะ ก็จะมีพระยากตะศิลาแลวก็พระยาไกร
คะ ไดลองเรือนะคะมาตามลําน้าํคะ แลวพอมาถึงแมน้ําสองสีนะคะ ก็คือ
แมน้ํามูลกับแมน้ําโขงคะ แลวพระยากตะศิลานะคะก็ไดพายเรือทวน
แมน้ํามูลขึ้นมาคะ แลวไปตั้งถิ่นฐานทีบ่ึงคงโคก แลวทีนี้ก็เกิดโรคระบาด
นะคะ ก็เลยกระจายกันไปอยูตางจังหวัดบาง ตางหมูบานบางคะ 

กิจกรรมที่เด็กกําลังเรียนรูวิถีชุมชนกับปราชญ,์ 
ชาวบานใสปุยผัก, ชาวบานนัง่เรือหาปลาใน
แมน้ํามูลเพือใชเป็นอาหารหรือนําไปขาย 

ผูประกาศ : เยาวชนในชุมชนบอกเลาเร่ืองราว ประวัติศาสตร์ รากเหงา
ของตน ตามทีไ่ดเรียนรู ถายทอดมาจากผูเฒาผูแก ครูภูมิปัญญา รวมทั้ง
เร่ืองวิถีชีวิตและความเปน็อยูที่เรียบงาย เชน การปลูกผัก  การหาปลาใน
ลําน้าํมูล เปน็เอกลักษณ์ของชาติพันธ์เยอที่ยังคงสบืทอดอยูในปัจจุบนั 

สัมภาษณ ์
เด็กหญิงชนิดาภา เพียงตา 

ชาวเยอเป็นคนเรียบงายคะ คือถาอยูในชวงหนานาเขาก็จะไปทาํนากนั
คะ กลับมาก็จะไปปลูกผัก แลวก็ไปขายผักคะ แตชาวเยอจะไมคอยออก
งานสังคมคะ ชอบแตงตัวเรียบงาย ใสผาถุง ใสผาไหมที่ทาํเองคะ 

เด็กนักเรียนปั่นจักรยานเรียงกันเป็นแถวเพื่อ
ลงพื้นทีท่ํากิจกรรมกับชุมชน, ภาพศูนย์การ
เรียนรูสะไนใจเยอ, การชวยกันตากขาว, การ
ทําแปลงผัก 

ผูประกาศ : ความรูเกี่ยวกับชาตพิันธุ์เยอที่เยาวชนเขาใจและสามารถ
ถายทอดไดนัน้  เกิดจากการบูรณาการอัตลักษณ์วิถีชุมชนรวมกับการ
เรียนการสอนของโรงเรียนเมืองคง คงคาวิทยา ที่นาํวิถีชีวิตของบรรพ
บุรุษชาติพันธุ์เยอมาจัดกระบวนการเรียนรูผานกิจกรรม friday is fly 
day ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

สัมภาษณ ์
ผอ. เสถียร พันธ์งาม 

เราจะจัดในวันศุกร์ บางศุกร์เราก็จะลงไปทาํสวนผัก แตละศุกรก์็เปลี่ยน
กันไปเร่ือย คือไดเกี่ยวพันประเพณีแขงเรืออยางนี้ เราก็ไดลงไปดู ไปตอน
เขาซอม เขาทําอะไร วงสะไนใจเยอก็จะไปเลนดนตรีใหประชาชนไดมา
เที่ยวงานชมทุกปีตลอดมา เพราะฉะนัน้ความซึมซบัวิถีชีวิตวฒันธรรม
ของเยอ เด็กที่นี่เขามีสวนรวมตลอด 

กิจกรรมที่เด็กนั่งฟังปราชญช์าวบานอธบิาย 
สอนวิถีชีวิตเยอ 

ผูประกาศ : กิจกรรม Friday is fly day ไมไดเพียงแคทาํใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูวิถีชีวิตของบรรพบุรุษเยอเทานั้น แตยังทําใหคนในชมุชนได
รวมถายทอด เรียนรูและสืบสานวิถีชีวิตวฒันธรรมเยออีกดวย 

สัมภาษณป์ราชญบ์าน 
นายสงฆ์ กตะศิลา 
นายวชัรินทร์ วงษ์เพ็ญ 

ไดประโยชน์ดีอยูครับ เพราะวาเขาไดชวยเหลือผูเฒาผูแก การตากขาว
อยางงี้เขาก็จะรูวาตองตากยังไงบาง พอแหงก็เอาไปทาํอยางอืน่เอาไวกิน



๒๐ 

 

ไวขายบาง 

สงผลดีเพราะวาเด็กนักเรียนนองๆ จะไดซึมซบัในชาติพนัธ์ของตัวเองวา
มีความเป็นมายังไง ปูุยาตายายทําอาชีพอะไรจะไดศึกษาไวสบืทอดไป
เร่ือยๆ เป็นรุนตอรุนไปเร่ือยๆ ครับ 

สัมภาษณ ์
ผอ. เสถียร พันธ์งาม 

ถาประเมินกันก็คือวาตั้งแตเราทาํเรืองนี้ขึ้นมาเปน็รูปธรรม เด็กจะรักใน
พวกพอง รักในชุมชน ชาติพนัธุ์ พูดถึงเยอเขาไมรูสึกอายแลวตอนนี้ เขา
กลับภาคภูมิใจนี่คือสิ่งที่เห็นไดชดัเจน     

ภาพชาวบานขายผักอยูตลาด, ภาพนั่งเรือ, 
เด็กปุาสะไน, ภาพสื่อการเรียนการสอนที่
อธิบายวิธีการทาํสะไน, ภาพเดก็นั่งฟังปราชญ์
ชาวบานสอนภูมิปญัญาเยอ 

ผูประกาศ : การดํารงอยูของเอกลักษณ์ อัตลักษณ์วิถีชุมชนเยอในพื้นที่
อําเภอราษีไศล มีกระบวนการสบืสานเป็นรปูธรรมที่โรงเรียนเขาใจและ
นําไปออกแบบการเรียนการสอน สรางกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
รวมกับชุมชน ซึ่งจะทําใหเด็ก เยาวชนเขาใจในแกนของวิถีชาตพิันธุ์
ตนเอง ตระหนักในความสาํคัญที่จะตองสบืสานภูมิปัญญา วฒันธรรม
ชุมชนของตนเองตอไป 

 

๑.๑. จุดเดน 

(๑) ภาพที่ใชในการนําเสนอสวย ดูมีชีวิต สามารถสื่อความหมายไดดี 
(๒) ประเด็นที่เลือกในการนําเสนอเป็นประเด็นที่ดี เป็นประเด็นใหม 
(๓) การนําเสนอดี สามารถเรียบเรียงการเลาเร่ืองไดดี ทําใหผูชมเขาใจเรื่องที่ตองการนําเสนอ 
(๔) ชื่นชมความพยายามและความตั้งใจในการหาประเด็น และขอมูลมานําเสนอ 
 

๑.๒ จุดที่ควรมีการแกไข 
        (๑) มีบางจุดในผลงานที่ใสชื่อแหลงขาวผิด ซึ่งการออกอากาศจริงตองทําใหถูกตอง 
 
 

๒. สารคดเีชิงขาววิทยโุทรทัศน ์‘รางวัลชมเชย’ ประเภทวถิชีมุชน   
‘โรงเรยีนเลก็ในทุงกวาง’ มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
ผูจัดทํา : ทีม JR New BLOOD 

๑. นางสาวอัจฉราวดี ศรีสรอย 
๒. นายรวิชญ์ บุณยสิทธิ์พิชัย 
๓. นายภาณุพัฒน์ บุญรื่น 

ที่ปรึกษา: อาจารย์ปณต สุสุวรรณ 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ภาพ เสยีง 
ภาพเปิด + ชื่อเรื่อง AMB  
โรงเรียนเล็กในทุงกวาง  
สภาพแวดลอม  
ครูลี่สอน 
เด็กนั่งเรียนกับครูลี่ 

VO :เขาสูปีที่ 2 แลวของโรงเรียนเล็กในทุงกวาง ต.บาน
ถาวร  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่ไมได
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของ นายคี
ตา วารินบุรี หรือครูลี่ อายุ 40 ปี จากแนวคิดที่ตองการให
เด็กในชุมชนบานเกิดไดเรียนรูวิถีธรรมชาติและใชชีวิตอยาง
เรียบงาย พรอมที่จะพึงพาตอนเองพ่ึงพาตัวเอง 
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สัมภาษณ์  / 
CG  คีตา วารินบุรี / ผูกอตั้งโรงเรียนเล็ก
ในทุงกวาง 

MVI_9848 03.25-03.51 
การศึกษากับชุมชน ชุมชนควรมีสวนรวมในการพฒันา
การศึกษาดวย ทั้งพอแมปูุยาตายายทุกคนในสังคม ชุมชนควร
จะมีอิสระ ในการเลือกวิชาในการใหลูกหลานไดเลาเรียน ไมใช
ยัดเหยียด แตในระบบคือการยดัเหยียดวิชา โดยที่คุณไมรูเลยวา
มัยเหมาะหรือเปลา 

เด็กทํากิจกรรม (รอยยิ้ม) AMB 
Voxpop 3 คน นักเรียน 
ด.ช.ธนโชติ เฉลิมศิลป  
 
 
 
 
ด.ญ.ปานชนก เทพประสิทธิ์  

 
 
น.ส.ณัฏฐา ชยัโชติกิจ 

 

-ไมเหมือน เพราะ โรงเรียนเล็กในทุงกวางจะสอนแบบวิถี 
โบราณ และสอนทําอะไรมากมาย แตโรงเรียนในเมือง ครูก็ 
เด็กเรียนวันนี้ผอ.สั่งทํามายแมปปิ้ง ความรูสึกตอนนั้นผมก็
อยากโดดเรียนและครับ  
 

-ตางคะ เพราะวาการเรียนในระบบเป็นหองแคบ แตการ
เรียนที่นี่เป็นโลกกวางใหญ ทําไรขอบเขต ไมไดเรียนตาม
ตารางวิชา  
 

-หนูวาไมเหมือนกัน เพราะวาที่นี่หนูไดเป็นตัวของตัวเอง 
หนูไดทําในสิ่งที่หนูอยากทํา 

เด็กนั่งเรียน 
INS ครูในระบบ 

VO : เด็ก ๆ ที่เขามารวมกิจกรรมมีความเห็นวาการเรียนที่
โรงเรียนเล็กในทุงกวางมีความแตกตางอยางมากกับศึกษา
ในระบบ ดานนายสุพรรณ ชนะพันธ์ ครูชํานาญการพิเศษ 
สอนนักเรียนในระบบมากวา 10 ปี มองการเรียนที่โรงเรียน
เล็กในทุงกวางจะไดรับประสบการณ์มากกวาเด็กท่ีเรียนอยู
ในระบบปกติ 

สัมภาษณ์  / 
CG สุพรรณ ชนะพันธ์ ครูชาํนาญการ
พิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บาน
หนองหิน) 
 

MVI_0832 03.16-03.35 
มั่นใจวาเด็กโรงเรียนเล็กในทุงกวางเขาจะมโีอกาสดีกวา เขาจะ
ไมมีเวลาวางไปทาํกิจกรรมอื่น เขาก็จะทํากิจกรรมตรงนี้ พูด
งายๆเขาก็จะเรียนอยูไมวาจะเปน็เร่ือง ดนตรี เรื่องสังคม เร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเด็กในระบบเขาจะไมไดเรียนตรงนี้ 

เขาคาย VO :กิจกรรมประจําปีของชาวทุงกวาง หรือแคมปไฟ ไดจัด
ขึ้นทุกเดือนตุลาคม โดยจะนําเด็กกวา 40 ชีวิต จากการรับ
สมัครกวา 300 คน โดยจะมีครูจิตอาสาหมุนเวียนเขามาให
เด็กๆทํากิจกรรม ซึ่งผูปกครองเห็นพัฒนาการของลูกตัวเอง
ที่ตางไปจากเดิม 

สัมภาษณ์  / 
CG ชัญญานุช ผานพินิจ / ผูปกครองของ
เด็กที่เขารวมกิจกรรม 

MVI_9752 02.39 - 03.35 
ประหลาดใจมาก คือ คนเล็กเขาจะเป็นคนขี้อายมาก เราก็จะ
ติดตามหนาเพจของโรงเรียนเล็กทุกวัน จากกิจกรรมของเด็กให
ดูเขาพูดผานหนากลอง เขาพูดได มันแปลกใจ โดยปกติเขาเป็น
คนขี้อาย เขาพูดไดอยางไง ครูลี่ทําไดไง 

ภาพแสดงละครตอนกลางคืน AMB 
พอแมชวยกันทํากับขาว VO :ตั้งแตมีโรงเรียนเล็กเกิดขึ้น ผูใหญบานมองวาชุมชนได



๒๒ 

 

พอแมนั่งทํากิจกรรมกับเด็ก 
 

เขามามีสวนรวม โดยเฉพาะดานครอบครัวพอและแมของ
เด็กๆ ไดมีเวลาอยูรวมกันมากขึ้น และมีกิจกรรมที่ไดทํา
รวมกับลูก ๆ 

สัมภาษณ์  / 
CG บังคร สําเร็จกิจ / ผูใหญบานหมู 1 
ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 

MVI_9775 03.09-03.51 / 0.40-01.19 
ตกเย็นมาถาเป็นเมื่อกอนไมมีโรงเรียนเล็กเด็กก็จะไปเลน
เกม อยูตามรานในหมูบานมีรานเกมอยู 2 ราน ชวง 6 โมง 
ทุมนึ่ง เด็กก็ยังไมกลับ พอมีโรงเรียนเล็กลูกหลานที่เคยมา
เลนรานเกมก็ไมไป อยูนานมาตองแตมีโรงเรียนเล็กรานเกิน
ก็ขาดทุนและยุบตัวลงอยูที่นี่หมูบานของเรา/หลังๆมานี่ก็
รูสึกวาเด็กที่ไปเรียนอยูที่นั้นกับผูปกครอง เอางายๆอยาง
ผูปกครองแตกอนที่เคยเลนไพไฮโลเดี๋ยวนี้ก็ไมไปและไปดูแล
ลูก 

ปิดเรื่อง VO :  การเชื่อมโยง แหลงเรียนรู ความสุข ความผูกพัน 
รากเหงาของชุมชน เพ่ือเสริมสรางความแข็งแรงใหกับเด็ก 
ครอบครัว และคนในชุมชน ใหอยูภายใตสถานที่ที่ชื่อวา 
โรงเรียนเล็กในทุงกวาง 

รวมตัวรองเพลง AMB 

 

๒.๑. จุดเดน 

(๑) ประเด็นดี บอกถึงความหวงแหน การเป็นตัวแทนของเมล็ดพันธุ์ใหมในชุมชน ที่เป็น
ความหวังในอนาคต 

(๒) มีการใชภาพในการนําเสนอไดดี และมีความสวยงาม 
(๓) ผลงานที่นําเสนอคอนขางมีความสมบูรณ์ กระบวนการผลิตดี 
(๔) การนําเสนอมีความนาสนใจ สามารถดึงดูความสนใจได 
(๕) มีความพยายามและตั้งใจในการหาขอมูล หาแหลงขาวมานําเสนอ 
 

๒.๒ จุดที่ควรมีการแกไข 

 (๑) ประเด็นนี้ไมใชประเด็นใหม ที่ผานมาสื่อมวลชนไดนําเสนอเรื่องนี้เป็น 

จํานวนมาก ดังนั้นในการที่จะนําเสนอประเด็นนี้อีก จําเป็นตองมีมุมมอง/แงมุม ที่แตกตาง ลึกซึ้งใหมากกวาสิ่งที่นําเสนอ
ไปกอนหนาแลว 

(๒) เนื่องจากเรื่องนี้ไมใชเป็นประเด็นใหม ดังนั้นผูผลิตจะตองระมัดระวังในเร่ือง 

มุมมองของการนําเสนอที่จะตองไมมีลักษณะซ้ําๆกับสิ่งที่นําเสนอไปแลว 
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๓. สารคดเีชิงขาววิทยโุทรทัศน ์‘รางวัลชมเชย’ ประเภทวถิชีมุชน   
‘พลกิฟืน้ชมุชนคลองแดนดวยจติสาํนกึรกับานเกดิ’ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
ผูจัดทํา : ทีม One capture 

๑. นางสาวสุอัยณี สะอะ 
๒. นางสาวนูสีลา ยูโซะ 
๓. นายรัฐศาสตร์ ทิ้งผอม 

ที่ปรึกษา: ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ภาพ เสยีง 
CG : “พลิกฟ้ืนชุมชนคลองแดนดวย
จิตสํานึกรักบานเกิด” 

Music : เพลงเปิดรายการ 

ภาพ/CG : อภิชาติ เหมือนทอง  
รองประธาน(ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) 

Interview : เรามีความผูกพันธ์ของคําวาชุมชนของเรามาตั้งแตอดีต 

ภาพ/CG : เกรียงไกร อนันตพงศ์  
(ประธานชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) 

Interview : ทําตรงนี้ใหเห็นกอน พอเคาเห็นจะเห็นเลย คนที่มองเห็น 
เคาจะเขามาเอง 

LS/ภาพปูายคลองแดน 
CU/ภาพเด็กๆรํา 
LS/ภาพชุมชน 
CU/ปูายระโนด/หัวไทร 
LS/นักทองเที่ยว 
MS/แมคารานขาวยํา 
LS/การออกพราน 

VO : ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน ชุมชนเล็ก ๆ ที่ต้ังอยูบนลําคลอง 3 สาย
ระหวางอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เชื่อมตอกับอําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งในหวงเวลา 5 ปีที่ผานมานี้ คนทั่วไปรูจักชุมชนคลอง
แดนผานจุดทองเที่ยวสําคัญนั่นก็คือ ตลาดริมน้ําคลองแดน ตลาดที่เกิด
จากความรวมมือรวมใจของทุกคนในชุมชน 

ภาพตามบทสัมภาษณ ์ สัมภาษณ์แมคาขายของ 
พิมพกานต์ เหมือนทอง 
ประเด็น ขายเพื่ออะไร 

LS/ตลาดริมน้ําคลองแดน 
LS/บานโบราณ 
CU/ของใชในครัว 
LS/ศูนย์การเรียนรูวิถีคลองแดน 
LS/การทํากระทง 
CU/ภาพกระทง 
LS/บรรยากาศงานลอยกระทง 
LS/ภาพประเพณียกขันหมกปฐม 
CU/มโนราห์เด็ก 

VO : ไมเพียงแตตลาดริมน้ําเทานั้น แตคลองแดนยังมีจุดเดนที่นาสนใจ
อีกมากมายที่ชาวบานชวยกันนําวิถีวัฒนธรรมในอดีตท่ีเคยรุงเรืองของ
คลองแดน ทั้งดานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น สงตอให
ลูกหลานไดสืบทอด และนําเสนอภาพความสวยงามนี้ผานกิจกรรมของ
ชุมชน อาทิ การสืบสานประเพณีลอยกระทง ประเพณียกขันหมากปฐม 
และการอนุรักษ์โนราผานการแสดง ชุด  
“จินตภาพโนราคลองแดน” 

ภาพ/CG : ประธัน เกื้อกูล  
(นักทองเที่ยว) 
 

Interview : ไดสัมผัสบรรยากาศ รูสึกวาตลาดดั้งเดิมมีบรรยากาศที่ออก
แนวอนุรักษ์มีของกินบางอยางที่หากินไมไดตามที่อ่ืน 

ภาพ/CG : Benjamin carillo 
(นักทองเที่ยว) 

Interview : มาแลวรูสึกประทับใจน้ําสะอาดดีคนที่มีอัธยาศัยดีแลวก็
อาหารอรอยมากครับ 

LS/ทุงนา VO : ครั้งอดีตชาวบานชุมชนคลองแดนประ- กอบอาชีพเกษตรกร ทํานา 
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CU/เกี่ยวขาว 
LS/บอเลี้ยงกุง 
LS/รานขาวยําไบบัว 
LS/บรรยากาศชุมชน  
CU/เด็กและคนแก  
CU/ชาวบาน 

เลี้ยงกุง แตดวยสภาพความเจริญของบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป คนใน
ชุมชนจึงออกไปทํางานที่อ่ืน และปลอยชุมชนใหทิ้งรางเหลือไวแตเพียง
เด็กและคนแก แตในปัจจุบันคลองแดนกลับกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
ดวยจิตสํานึกรักบานเกิดของคนในชุมชน 

ภาพ/CG : อภิชาติ เหมือนทอง  
(รองประธานชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) 

Interview : การพลิกฟ้ืนชุมชนขึ้นมาโดยมีกิจกรรมเสริมขึ้นมา มัน
สามารถใหชุมชนพัฒนา ไปไดดี ตองทําความเขาใจคนใกลตัวกอนจาก
หนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสาม เป็นสี่ อันไหนที่เขาใจเขาก็จะเขามา 

LS/ตลาดนิมน้ําคลองแดน 
CU/นักทองเที่ยว 

VO : แตกวาที่นี่จะยั่งยืนมาไดไมใชแคความสวยงาม หรือ เป็นแหลง
ทองเที่ยว แตเป็นสิ่งที่คนในชุมชนไดรวมมือทํา 

ภาพ/CG : อภิชาติ เหมือนทอง  
(รองประธานชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) 

Interview : ชาวบานโดยเฉพาะผูเฒาผูแก เขาก็อยากพลิกฟ้ืนขึ้นมา ผู
เฒาผูแกเขาก็จะไปคุยกับลูก คุยกับหลานวาตองมาชวยรวมมือกัน ที่จะ
พลิกฟ้ืนชุมชนขึ้นมาแลวก็ แลวก็ใชคนตอคนแลวก็ทําใหเห็น พอถาไม
เห็นเขาก็จะเห็นคนที่มองเห็นเขาก็จะเขามาเองจะเขามารวมคิดแลวก็จะ
มาเสนอตัวใชจิตสาธารณะในตัวขับเคลื่อน แลวก็แบงเป็นวาใครเกงดาน
ไหนก็ทํางานดานนั้น 

ภาพ/CG : เกรียงไกร อนันตพงศ์  
(ประธานชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) 

Interview : ใจตรงนี้สําคัญเพราะเรามีวัดมีหลักคําสอนของศาสนา แต
เราจะเอาตรงนั้นมาใชดวยและตรงนี้นะครับ วิธีหนึ่งที่ เขาเรียกวา
ความสุข เกิดข้ึนมาในที่ชุมชน ของเราครับ 

ภาพ/CG : สมจิตร อินทมโน  
(ชาวบานชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) 

Interview : เห็นชุมชนนี้มาตั้งแตยังไมไดมีตลาดหรือวายังไมไดมีการ
ปลูกสรางเพ่ิมเติมก็คือรูสึกถึงวาชุมชนเขมแข็งมีสวนรวมทุกคนโดยเฉพาะ
ผูนําทางศาสนาระดมคนผูนําชุมชนโดยเฉพาะพ่ีโยแลวก็หมอไกรเคยเขา
มาคุยจากแตเดิมยังไมมีอะไรแลวก็เขาก็พยายามทําใหชุมชนสรางเป็นวิถี
ที่มีเดิมเดิมๆ ชักจูงคนรุนใหมอะคะ ใหมาปลุกวิถีเดิมเดิมๆขึ้นมา 

CU/ชาวบาน 
CU /พระภิกษุ 
LS/บรรยากาศในวัด 
LS/บรรยากาศชุมชน 
LS/บรรยากาศโรงเรียน 
LS/คนเฒาคนแก 
LS/เดก็ๆ 
CU/พระภิกษู 
CU/ภาพในวัด 
LS/บรรยากาศในวัด 
CU/ภาพลอยกระทง 
LS/เด็กกินอาหาร 
CU/ปูาขายผัก 
CU/นักทองเที่ยว 
CU/ใบตอง 
LS/กระทง 

VO : ทุกคนในชุมชนคลองแดนมีใจรักบานเกิด จากการศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ยึดมั่นในหลักพุทธวชร ที่เกิดจากการมีสวนรวมระหวาง 
วัด ชุมชน และโรงเรียน จึงทําใหทุกคนในชุมชน ไมวาจะเป็นคนเฒาคน
แก ไปจนกระทั่งเด็กและเยาวชนไดรวมมือกันพัฒนา คําสอนที่เกิดจาก
หลักศาสนาไดปลุกจิตสํานึกใหคนในชุมชนหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เขามามีสวนรวม ทํากิจกรรมพัฒนาคน คนพัฒนาชุมชน ชุมชน
พัฒนาการทองเที่ยว ตลอดจนการดําเนินงานตางๆ ทั้งในดานอนุรักษ์
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ป ร ะ เ พณี  แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ใ ห อ ยู ไ ด อ ย า ง ยั่ ง ยื น 
คูกับวิถีชุมชนคลองแดนตลอดไป 



๒๕ 

 

LS/บรรยากาศในวัด 
LS/มโนราห์เด็ก 
CG : End Credit Music : เพลงปิดรายการ 

 

๓.๑. จุดเดน 

(๑) ประเด็นที่เลือกมาดี มีความนาสนใจ  
(๒) การนําเสนอเร่ืองมีความนาสนใจ พยายามกลาวถึงการอนุรักษ์ มีความหลากหลายในการ

นําเสนอ และตรงประเด็น 
(๓) ภาพที่ใชในการนําเสนอดี เขากับเรื่องและประเด็นที่ตองการนําเสนอ ภาพสามารถสื่อ

ความหมายไดดี ทําใหผูชมรูสึกอยากไปทองเที่ยว 
(๔) เนื้อเร่ืองเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับวิถีชุมชนชัดเจน 
 

๓.๒ จุดที่ควรมีการแกไข 

 (๑) ขาดขอมูลในเร่ืองความเป็นมาในอดีต ขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอดีตมา
จนถึงปัจจุบัน ทําใหเร่ืองขาดความสมบูรณ์ไป 

(๒) เนื่องจากเรื่องนี้ไมใชประเด็นใหม มีการนําเสนอในสื่อตางๆมากอนหนานี้ 

แลว ดังนั้นในการทําประเด็นนี้จะตองทําใหแตกตางกวาสิ่งที่เคยนําเสนอไปแลว ทั้งในแงมุมการนําเสนอ ภาพที่นํามาใช 
การเลาเร่ือง ฯลฯ 

 
 
สารคดีเชงิขาวโทรทัศน ์ประเภทอตัลกัษณ์วฒันธรรม 

๑. สารคดีเชงิขาววิทยโุทรทศัน์ ‘รางวลัชมเชย’ ประเภทอตัลกัษณ์วฒันธรรม 
‘ลิเก 4.0’ มหาวิทยาลยัรงัสติ 
ผูจัดทํา : ทีม สายลม 

๑. นางสาวบงกชกร บุญศรี 
๒. นางสาววราภรณ์ ประสงค์พร 
๓. นายมฆวัน เสือคํา 
๔. นายพัทธดนย์ โลห์สุวรรณ 

ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ลักษณา คลายแกว 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ภาพ เสยีง 
การแสดงลิเกชุดแบทแมน  
+ ภาพลิเกชุดฮีโร 

(Voice Over) 
ลิเกวาไรตี้เป็นลิเกที่มีการปรับเปลี่ยนบทรอง กลอน และการแตงกายใหเขา
กับยุคสมัยมากยิ่งขึน้ ทั้งนี้ยังมีการสอดแทรกมุขตลกผสมการเตนโชว์ เพื่อให
เกิดความแปลกใหมและสรางสสีันใหกับการแสดงลิเก  
 
(ปลอยภาพและเสียงของแบทแมน) 
เชนการแสดงของคณะสองเทพบุตรสุดที่รัก ที่สอดแทรกตัวละครสากลตาม
แบบ ฮอลลีวูดเขาไป อยางสไปเดอร์แมนและแบทแมนลงไปในระหวางการ



๒๖ 

 

แสดงทําใหสะดุดตาเหลาบรรดาแฟนลิเกชาวไทย จนกลายเปน็สิ่งที่ดึงดูดผูชม
ใหหันมาสนใจการแสดงลิเกของทางคณะไดเปน็อยางดี 

สัมภาษณ์ นีโน พระเอก
ลิเกคณะสองเทพบุตรสุดที่
รัก (มุม MS) 

นีโน : เราก็จะเปลี่ยนกลอนเปลี่ยนเพลงใหมันเขากับการแตงตัวเราอาจจะ
เปลี่ยนกลอนเกี่ยวกับสไปเดอร์แมน แบทแมน จะเอาความคิด มาปรับเปลี่ยน
ทําใหมันรวมสมัยมากข้ึน 

ภาพรวมลิเกในแตละยุค 
ตั้งแตสมัยเสื้อรําตัดจนถึง
ปัจจุบนั 

(Voice Over) 
อาจารย์เดนชัย อเนกลาภ นายกสมาคมลิเกแหงประเทศไทยเลาใหเราฟังวา 
ในยุคแรกการแสดงลิเกดั่งเดิมหรือลิเกวัฒนธรรมนั้น จะใชกลอนบทเดี่ยว และ
มีทารําที่จะเฉ่ือยชา แสงสีเสียงหรือการแตงกายนั้นก็ยังคงเป็นแบบดั่งเดิมไมมี
การประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ซึ่งแตกตางจากลิเกปัจจุบนัเป็นอยางมากที่
มีความเป็นวาไรตี้มากยิ่งขึ้น 

สัมภาษณ์อาจารย์เดนชยั กลอนเมื่อกอน เป็นกลอนเดี่ยว กลอนราชนิเกริง เมื่อกอนจะรองเพลงไทยเดิม
เป็นสวนใหญ เชน ตะลุมโปง หงส์ทอง อยางกลอนเดี่ยวของอีเหนาอานสาร 
(รองกลอน) จะแตกตางจากกลอนยุคนี้ ยุคนี้จะเป็นกลอนแปด 

รวมภาพการแสดงลิเกยุค
ใหม 
ภาพคนดูหลากหลายชวง
อายุ 

(Voice Over) 
เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การแสดงลิเกก็ตองมีการปรับเปลี่ยนให
เขากับยุคสมัยดวยเชนกัน หรือที่เรียกกันวาลิเก 4.0 เพื่อทําใหผูชมหันกลบัมา
สนใจการแสดงลิเกมากขึ้น 

สัมภาษณ์ นีโน พระเอก
ลิเกคณะสองเทพบุตรสุดที่
รัก (มุม MS) 

พวกโชเชียล เขามาเร่ือย ๆ เราก็อยากจะทําใหเด็กรุนใหมมองวาอาชีพลิเกเรา
ก็ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยพอเราทําชุดแบบนี้ขึ้นมา พวกวัยรุนและเด็ก ๆ ก็หัน
กลับมาสนใจกันมากข้ึน 

สัมภาษณน์างเอกลิเก 
กวางขาว เอนกลาภ 

สวนการรอง ก็จะเอามาใชในการแสดงมากกวาเพื่อใหวัยรุนสมัยเนี้ยใหหันมาดู
ลิเกจะมีแรงผลักดันใหมีจุดสนใจมากข้ึน  
จะไมรองรําแบบสมัยกอนที่จะรองชารําชา 

ภาพรวมของเนื้อหาตั้งแต
ตนจนจบ 

(Voice Over) 
หากดูจากการพัฒนาของการแตงกายลาสุด ที่มีการผสมผสานเอาวัฒนธรรม
จากตางชาติเขามา ในชดุลิเก อาจเรียกไดวานี่เป็นยุคที่ 4 ของลิเกไทยหรือลิเก 
4.0  ที่มีการปรับเปลี่ยนรปูแบบการแสดง บทบาท คําพูดของตวัละคร ไป
จนถึงสวนประกอบอื่น ๆ ควบคูกันไป จนทาํใหการแสดงลิเกทีห่ลายคนอาจ
มองวาลาสมัยนัน้ อยูรอดไดทามกลางกระแสนยิมอื่น ๆ ที่พัดเอา
ศิลปวัฒนธรรมที่ไมมีการปรับตวัใหคอย ๆ เลือนหายไปจากความสนใจของคน
ในสังคม 

 

๑.๑. จุดเดน 

(๑) ประเด็นดี มีความนาสนใจ และเขากับยุคสมัยในปัจจบุัน 
(๒) เร่ืองที่นําเสนอมีความสนุกสนาน ทําใหสามารถดึงดูดความสนใจจากผูชมไดดี และทําใหมี

ความประทับใจในเร่ืองที่นําเสนอ 
(๓) มีความพยายามหารูปแบบการนําเสนอที่แตกตางออกไป วิธีคิดในการนําเสนอดี 
 

๑.๒ จุดที่ควรมีการแกไข 



๒๗ 

 

(๑) การเลือกภาพที่ใชในการนาํเสนอ มีผลทาํใหคุณภาพของผลงานลดลง ดงันัน้จะตองมีการ
คัดเลือกภาพที่นําเสนออยางปราณีต ใชภาพที่มีคุณภาพ มีการตีความภาพทีน่ํามา และจะตองระมัดระวังไมใชภาพที่
ลอแหลมมากเกินไปแลว  

(๒) ในการนําเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน การเปลี่ยนแปลงตัวเองของ ลิเก 
นําไปสู ลิเก 4.0 สื่อสามารถนําเสนอได แตตองเพิ่มมุมมองเชิงวิพากษ์เขาไปดวย  
 
 
 

๒. สารคดีเชงิขาววิทยโุทรทศัน์ ‘รางวลัชมเชย’ ประเภทอตัลกัษณ์วฒันธรรม 
‘ฅนบนเรอื’ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
ผูจัดทํา : ทีม กลองตัวเดียว 

๑. นายธน แตรุงเรือง 
๒. นายพงศธร ปานบุญทอง 
๓. นางสาวสุพรรษา เตาวะโต 
๔. นางสาวดวงพร เกลี้ยงกลม 

ที่ปรึกษา : ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ภาพ เสยีง 
LS พาย
เรือยาว 
MS 
ฝีพาย 

VO : เสียงโหรองดังกองกังวานอยูทามกลางลําคลองในขณะนี้ เป็นเสียงของฝีพาย ชาวบานชุมชนบาง
กล่ํา จังหวัดสงขลา ที่ไดจัดการแขงขันพายเรือยาว เป็นวัฒนธรรม ประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
อยางยาวนาน 

MCU ผู
ฝึกสอน
พายเรือ
ยาว 

Interview : (ผูฝึกสอนพายเรือยาว) 
           - วัตถปุระสงค์ในการแขงขัน 

MLS 
การ
ซอมแซ
มเรือ 
BCU 
มือที่
กําลัง
ซอมแซ
มเรือ 
CU 
ใบหนา
ของชาง
ทําเรือ 
CU 

VO : เรือเกาแกอายุราว 100 กวาปี ตะเภาแกว ตะเภาทอง อดีตเคยใชเป็นเรือลากพระทางน้ํา ปัจจุบัน
ไดมีการเก็บรักษาและนํามาซอมแซมเป็นเรือที่ใชในการแขงขัน จะแบงออกเป็น 2 ประเภท คือประเภท 
7 ฝีพาย และ 9 ฝีพาย เดิมทีเพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ใหเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ปัจจุบันไดมี
การตอยอดพัฒนาใหเป็นเกมการแขงขัน เพื่อสงเสริมเยาวชนรุนใหม ใหเกิดการเรียนรูวิถีของคนดั่งเดิม 
จากทอนไมประดิษฐ์ที่เรียกวา “เรือยาว” 



๒๘ 

 

วัสดุ
อุปกร
ณ์ท่ีใช
ในการ
ซอมแซ
มเรือ 
LS 
ภาพรว
มของ
การ
ซอมแซ
มเรือ 
 
MCU 
ฝีพาย 

VO : (ปลอยเสียงสัมภาษณ์ฝีพาย) 
             - คุณคาในการแขงขันพายเรือ 

CU เรือ
โบราณ 
MS 
ผูทํา
พิธีกรร
ม 
CU มือ
ที่กําลัง
พนมอยู 
CU 
อุปกร
ณ์ใน
การทํา
พิธี 
CU 
เครื่องเ
ซนไหว 
LS เรือ
โบราณ 
MLS 
คน
กําลัง
ประดับ
ประดา
เครื่องเ
ซนไหว 

VO : เรือโบราณที่ใชในการแขงขันแตละลํานี้ จะมีการประกอบพิธีพราหมณ์ เพราะชาวบานมีความเชื่อ
ในเรื่องแมยานาง ที่จะปกปักษ์รักษาเรือใหภัยจากอันอันตราย เป็นการสรางขวัญกําลังใจใหกับผูรวมการ
แขงขัน นอกจากนี้เรือที่ใชในการแขงขัน ยังมีการตกแตงประดับประดาไปดวยเครื่องเซนไหวคาวหวาน
หลายชนิด ตามความเชื่อของคนโบราณ 



๒๙ 

 

MCU 
ชางทํา
เรือ 
MLS 
บรรยา
กาศ
การทํา
เรือ 
CU มือ
ที่กําลัง
ทําเรือ 
MS เรือ
ยาว
โบราณ 
CU หัว
เรือ 

VO : (ปลอยเสียงสัมภาษณ์ชางทําเรือ) 
            - กระบวนการทําเรือ 
            - ลักษณะของเรือโบราณ 

LS การ
นําเรือ
ลงน้ํา 
CU 
ใบหนา
ของ
ผูนําเรือ
ลงน้ํา 
MLS 
การ
จอดเรือ
รวมกัน 
MS 
ฝีพาย
ผูหญิง 
ELS 
บรรยา
กาศ
การ
แขงขัน 
LS 
บรรยา
กาศ
การ
แขงขัน 

VO : ซึ่งการแขงขันเรือพายประเพณีของตําบลบางกล่ํา ไมไดมีแคบุรุษท่ีรางกายกํายําเทานั้น แตยังมี
เยาวชนที่สนใจเขารวมการแขงขันดวย ไมเวนแมกระทั่งเหลาแมบานที่หลายคนอาจมองวามีพละกําลัง
อันนอยนิด จึงไมอาจมองขามไปได จะเห็นไดวาความหลากหลายของผูเขารวมการแขงขัน สะทอนให
เห็นความสามัคคีของคนในชุมชน ผานเรื่องราวประเพณี วิถีชีวิตของคนริมคลอง 



๓๐ 

 

MCU 
ชาวบา
นที่มา
ชมการ
แขงขัน 
LS 
บรรยา
กาศ
การ
แขงขัน 
MLS 
ฝีพาย 
MS 
ชาวบา
นที่มา
ชมการ
แขงขัน 
ELS 
การ
แขงขัน
พายเรือ
ยาว 
 

VO : จากเรือ 100 ปี ที่เคยใชประโยชน์ในการสัญจรทางน้ําเป็นหลัก กลับกลายมาเป็นหนึ่งในเรือท่ี
สงเสริมประเพณีสูเกมการแขงขัน สิ่งนี้จะดํารงอยูไมได หากคนในชุมชนไมเห็นคา รวมมือกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมทองถิ่น ใหคงอยูชั่วลูกชั่วหลานสืบไป 

 

๒.๑. จุดเดน 

(๑) ประเด็นดี เปน็เร่ืองที่พยายามธํารงความเป็นอัตลักษณว์ัฒนธรรม โดยปรับตัวเพื่อให
สามารถอยูรอดในปัจจบุันได 

(๒) การลําดับเรื่องในการนําเสนอดี มีเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมการตอเรือ ความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนอยางชัดเจน 

(๓) ภาพที่ถายออกมามีความสวยงาม ภาพที่ใชสามารถทําใหเขาใจความผูกพัน และ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 

(๔) ทําใหเห็นความผูกพันของคนในพื้นที่กับแหลงน้ํา ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งไมใช
แคการแขงเรือเพียงอยางเดียว การแขงเรือสามารถผูกโยงเรื่องราวไปสูเรื่องอื่นๆดวย 

 

๒.๒ จุดที่ควรมีการแกไข 

(๑) ในตอนทายของเร่ือง ไมควรนําเพลงมาใสโดยไมมีความจาํเป็น เพราะไมไดเพิ่มคุณภาพ
ของชิ้นงาน นอกจากนั้นแลวหากจะมีการใชเพลง/ดนตรี ก็จะตองระมัดระวังในการเลือกเพลงดวย กรณีของสารคดีเชิง
ขาวชิ้นนี้ เพลงที่เลือกมาใชแมวาจะเปน็เก่ียวกับเรือ แตเนื้อเพลงหมายถึงภาคอีสาน ไมใชภาคใต 

(๒) ตองระมัดระวังการนําเสนอที่ยืดเยื้อจนเกินไป จะสงผลใหคุณภาพของผลงานลดลง 
 



๓๑ 

 

 
๓. สารคดีเชงิขาววิทยโุทรทศัน์ ‘รางวลัชมเชย’ ประเภทอตัลกัษณ์วฒันธรรม 
‘โนราหโ์กลน’ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 
ผูจัดทํา : ทีม เทเลฟิล์ม 

๑. นายธนพนธ์ ถมแกม 
๒. นางสาวพจนีย์ โชคเกื้อ 
๓. นางสาวอากีมาร์ และสา 

ที่ปรึกษา : ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ภาพ เสยีง 
CG การแสดงโนราห์โกลน Music : เสียงดนตรีโนราห์โกลน 
CU.การตีกลอง 
MS.ภาพการแสดงโนราห์ปัจจุบัน 
MS.ภาพการแสดงโนราห์โกลน 

VO : ถาพูดถึงมโนราห์โกลน เยาวชนรุนหลัง อาจจะรูจัก
นอยลง หรือแทบจะไมรูจักเลย แมโนราห์ในปัจจุบัน   ถือ
วามีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมนอยลง โนราห์โกลน 
เป็นการแสดงที่ เนนทาทาง ของความตลกและสนุก 
มากกวาความออนชอย จนทําใหเป็นจุดเดนของการแสดง
โนราห์โกลน โดยคณะของมโนราห์โกลน ศรีธัณญา ดาวพอ
ถอ เป็นอีกคณะสุดทายที่ยังคงเหลืออยู และยังคงทําการ
แสดงอยูในปัจจุบัน 

CG  พงศธร  สมแปูน 
CU. ภาพแตงหนา 
LS. ภาพการแตงกาย 
MS.ภาพการแสดงโนราห์โกลน 
CU. ภาพการไหวบูชาครู 

Interview : พงศธร  สมแปูน ในประเด็น  
-ประวัติมโนราห์โกลน 
เริ่มดวยโนราห์โกลนคือ.........ปิดดวยมีการสืบทอดมามา
หลายยุคสมัยพอสมควร 

MS. ภาพการแสดงโนราห์โกลน 
MS. ภาพเครื่องดนตรี 

VO : โนราห์ปัจจุบันที่ทุกคนเห็นอยูตลอด จะเป็นการแสดง
ที่งดงาม มีทาทางสําหรับการแสดงมโนราห์โดยเฉพาะ แต
โนราห์ โกลนนั้นจะเป็นการแสดงที่ชวนให เกิดความ
สนุกสนาน การใสชุดจะเป็นการลอกเลียนแบบจากโนราห์
จริง การขับรอง การแสดงไมไดมีความแตกตางกันมาก 

CG  พงศธร  สมแปูน 
MS. การแสดงทารํา 

Interview : พงศธร  สมแปูน ในประเดน็  
-ความแตกตางระหวางโนราห์ปกติกับโนราห์โกลน 
เริ่มดวยโนราห์โกลนกับโนราห์ทั่วไป.......ปิดดวย แตกตาง
กันในความออนชอยความสวยงามเลียนแบบโนราห์จริง
ทั้งหมด 

CG  ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
CU. ภาพเครื่องแตงกาย 
CU. การใสชุด 

Interview : ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์  ในประเด็น  
-ประวัติมโนราห์โกลน 
เริ่มดวยลักษณะของการแสดงโนราห์โกลน.... ปิดดวย
จุดสําคัญโนราห์โกลนคือแสดงเพ่ือความสนุกสนาน 

Ms.ภาพการแสดง Music :การแสดง 
CG เมฆพัฒน์  อุไรรัตน์ Interview:เมฆพัฒน์  อุไรรัตน์ ในประเด็น  



๓๒ 

 

MS. ทารําโนราห์โกลน 
LS. ภาพการแสดง 

-การสืบทอดโนราห์โกลน 
เริ่มดวยดีใจที่มีการรํามโนราห์.... ปิดดวยผูแสดงมีนอย
เพราะเด็กเยาวชนไมคอยใสใจ 

CG พงศ์ปกรณ์  พรหมเดชะ Interview:พงศ์ปกรณ์  พรหมเดชะ ในประเด็น  
-การอนุรักษ์โนราห์โกลน 
เริ่มดวยในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเพียงหนึ่งเดียว....ปิด
ดวยมโนราห์โกลนอาจจะหายไปก็ได 

CG ชาวบาน 
CU เครื่องดนตรี 

Interview:ชาวบาน ในประเด็น 
-ความรูสึกตอการแสดงมโนราห์โกลน 

CG พงศธร  สมแปูน 
LS ภาพการรําโนราห์โกลน 

Interview:พงศธร  สมแปูน ในประเด็น  
-การอนุรักษ์โนราห์โกลน 

LS ภาพการแสดงโนราห์โกลน VO :หากเยาวชนรุนหลัง ไมรูจัก และไมมีโอกาสในสืบทอด  
อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวใต การแสดงโนราห์โกลน 
อาจจะสูญสลายหายไปในยุคปัจจุบัน เหลือแตความสนใจ
ของกลุมเยาวชนกลุมเล็กๆ กลุมนี้ อาจสามารถเป็น
จุดเริ่มตน ที่จะทําใหกลุมเยาวชนกลุมอ่ืนๆ หันมาสนใจใน
วัฒนธรรม และไมลืมมโนราห์โกลน เป็นลักษณ์ท่ีบงบอกถึง
ความภาคภูมิใจ ใหกับคนชาวใตไดอยางแนนอน 

CG การแสดงโนราห์โกลน Music : เสียงดนตรีโนราห์โกลน 

๓.๑. จุดเดน 

(๑) เป็นเร่ืองที่พยายามธํารงความเป็นอัตลักษณ์วฒันธรรม โดยปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูรอด
ในปัจจุบนัได 

(๒) ประเด็นดี ตองการอนุรักษ์วัฒนธรรมในทองถิ่น เปน็ประเดน็ใกลตัว 
(๓) ภาพที่ใชในการนําเสนอสามารถสื่อความหมายและเลาเร่ืองไดดี 
(๔) มีความพยายามในการหาขอมูล 
 

๓.๒ จุดที่ควรมีการแกไข 

(๑) ระมัดระวังการสะกดคําบรรยายใหมีความถูกตอง และการแปลคําสัมภาษณ์ใหตรงกับ
ความหมายของแหลงขาว ไมควรบิดเบือน แหลงขาวพูดอยางไร ก็ตองทําคําบรรยายใหตรง 

(๒) การใสเพลง/ดนตรี เขามาในชิ้นงาน ตองมีความระมัดระวัง ไมควรใสเพลงเขามาในผลงาน
ในลักษณะใสพร่ําเพร่ือ  เพราะจะทําใหคุณภาพของผลงานลดลง 

(๓) การนําเสนอในชวงแรกมีความยืดเยื้อ  วนไปมาเกินไป ทาํใหนาเบื่อ และไมดึงดูดความ
นาสนใจจากผูชม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

สารคดีเชงิขาวโทรทัศน ์ประเภทสิง่แวดลอม 
๑. สารคดีเชงิขาววิทยโุทรทศัน์ ‘รางวลัชมเชย’ ประเภทสิง่แวดลอม 
‘ระบบนิเวศ’ มหาวิทยาลยัรงัสติ 
ผูจัดทํา : ทีม twoplusone 

๑. นางสาวพัชรินทร ชุมภูวงค์ 
๒. นางสาวศุภาสินีย์ รัตนวิมลธร 
๓. นายศิริศักดิ์ อินทะวงศ์ 

ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ลักษณา คลายแกว 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

ภาพ เสยีง 
เสียงบรรยาย ตนไมกวา 4,000 ตน ที่ทําใหที่ดินกวา 14 ไร ของศูนย์ภูมิรักษ์

ธรรมชาติ จ.นครนายก กลายสภาพเป็นผนืปาุขนาดยอม ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ จากเดิมพื้นที่บริเวณทั้งหมดนี้ มีสภาพเสื่อม
โทรม ไมสามารถทํากนิไดจนถูกทิ้งราง” 

สัมภาษณ ์ ที่นี่เนื่องจากเป็นที่ดินที่ในหลวงซื้อไวเนื้อที่14 ไร 2 งาน 18 
ตารางวา ชื่อวาศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ดินเปรี้ยว เพราะปลูก
อะไรไมขึ้น ในหลวงบอกวาเดี๋ยวจะใชแนวคิดในหลวง ในการ
พลิกฟื้นใหเป็นปุา จากดินที่คนคิดวาไมสามารถจะเพาะปลูกได 
ก็ใชแนวคิดของในหลวง 

เสียงบรรยาย กวา 10 ปี ที่อาจารยป์ัญญา ปุลเิวคิน ตัดสินใจลาออกจากงาน
ประจํา ในตําแหนงผูจัดการธนาคาร ทิ้งเงินเดือนกวาคร่ึงแสน 
มาเร่ิมตนพลิกฟื้นผืนดนิที่แหงแลงแหงนี้ ใหกลับมามชีีวิตอีกคร้ัง 

สัมภาษณ ์ เป็นผูจัดการสาขา ถือวาตําแหนงใหญ กาวหนาเร็ว เพราะเงิน
เยอะ เงินเดือนเยอะ หาแตความกาวหนาก็เลยคิดวาชีวิตมัน
ไมไดประโยชน์อะไรเลย ก็เรียกวาอยากกลับมาใชชีวิตใหเป็น
ประโยชน์ ก็มาพบแนวคิดของในหลวง ในหลวงบอกวาคนเรามัน
ตองพึ่งตนเองและใชชีวิตใหเป็นประโยชน์กับคนอื่น 

เสียงบรรยาย อาจารย์ปัญญาไดนอมนาํเอาแนวทางพระราชดาํริ ในหลวง
รัชกาลที่9 มาใช ฟื้นฟู  จากดินที่แหงแลง ก็หาฟางมาคลุมดนิ 
หรือที่เรียกวาหมดิน เพื่อรักษาความชุมชืน้ผิวดิน จากนั้น ก็ขุด
ทางน้าํเล็กๆใหกลายเปน็คลองไสไก เพื่อสงน้าํใหกระจายไปหลอ
เลี้ยงตนไมตางๆ พอดินเร่ิมมีความชุมชืน้ ก็คอยๆ ปลูกตนไม 
เร่ิมตนจากพืชที่ใชน้ํานอย เมื่อตนไมเติบโตขึ้น ความชุมชื้นสงูขึ้น 
ก็เริ่มมีตนไมอื่นๆ ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือตามหลักการที่
เรียกวา “ปลูกปุาโดยไมตองปลกู” ภายในเวลาไมนาน จากทีด่นิ
ที่เคยแหงแลงก็กลายสภาพเป็นผืนปาุที่มีความอุดมสมบูรณ์  
เมื่อปุามีความอุดมสมบูรณ์ คนในพื้นที่ ก็สามารถใชประโยชน์
จากปุาได ตามหลัก ปุา 3 อยางประโยชน์ 4 อยาง คือมีปาุ
สําหรับทําการเกษตรเลี้ยงปากทอง มีไมสําหรับใชสอยตามความ
จําเป็น และมีไมเศรษฐกิจไวสําหรับสรางที่อยูอาศัยและจัด
จําหนาย ในขณะที่จะไดประโยชน์รวมกันจากตนไมทุกชนิดก็คือ
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ 



๓๔ 

 

สัมภาษณ ์ คนสมัยกอนมีปาุเคาเรียกวาปาุเปรียบเสมือนอะไร ปุา
เปรียบเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต เขาไปในปุาก็มีอะไรกิน ในปาุมี
ยาไหมอะ มีสมนุไพรคือพูดงายๆวาปาุเนี่ย เปน็ประโยชน์กับ
มนุษย์ไง ถาถามวาสิ่งที่ลุงทาํตามในหลวงเนี่ยมีปาุเนี่ย มนัเป็น
ประโยชนไ์หม มันปูองกันน้ําทวมมั้ย แกแลงไหม ทําใหโลกเย็น
ไหม เป็นแหลงอาหารไหม เปน็แหลงยาไหม ก็กลับมาสรางปาุ 
ทําประโยชน์ใหกับคนอื่น ก็จะขอทํางานเผย แพรแนวคิดใน
หลวงไปเร่ือยๆก็จนกวาหมดลมหายใจ 

เสียงบรรยาย เมื่อคนกับปุาสามารถอยูรวมกันแบบเก้ือกูลกันได ก็จะนําไปสู
การพัฒนาดานอาชีพ ซึง่ที่ศูนยภ์ูมิรักษ์ธรรมชาติแหงนี้เอง ก็ไดมี
การสาธิตองค์ความรูตาง ๆ ใหคนที่เขามาเรียนรูสามารถนาํไป
ตอยอดในการพัฒนาผืนปุา และพัฒนาชุมชนของตนเองได 

สัมภาษณ ์ มันเหมือนเป็นประสบการณ์โดยตรงนะคะ เราเรียนในมหาลัย
สวนใหญเราจะเนนเก่ียวกับในเร่ืองของทฤษฎีมากกวา แตเรา
ไดมาอยูทีน่ี่ เราก็จะเนนเก่ียวกบัเร่ืองของการปฏิบัตินะคะ เรา
ไดทําจริง และก็สามารถเอาไปใชที่บานของเราไดนะคะ 

สัมภาษณ ์ เราไมตองการเงินทอง เรามีอะไร อยางผักนี้ เราก็กินไดแลวใช
ไหมละ เราปลูกตําลึง เราก็กินตําลึง มันซึมซับเขามาเอง มันซึม
ซับเขามาเอง 

เสียงบรรยาย ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นอกจากจะเป็นแหลงรวบรวมองค์ความรู 
ตามแนวทางพระราชดําริ ที่สามารถนําไปใชในการแกปัญหา
และพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดลอมไวอยางเป็นระบบแลว 
อาจารย์ปัญญา ในฐานะหัวหนาศูนย์แหงนี้เอง ก็พยายามอยาง
เต็มที่ ที่จะสานตอและถายทอดองค์ความรูเหลานี้ ใหกับคนรุน
ห ลั ง  เ พื่ อ จ ะ เ ป็ น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ใ น ก า ร ดู แ ล ผื น ปุ า 
ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณคา ที่จะสงมอบใหกับคนรุนตอไป 

 
๑.๑. จุดเดน 

(๑) ประเด็นดี มีความนาสนใจ มีความชัดเจนในประเด็นที่ตองการนําเสนอ 
(๒) การถายภาพดี ภาพที่ใชในการนําเสนอสามารถดึงดูดความสนใจจากผูชมไดอยางดี 
(๓) วิธีการผลิตมีความสมบูรณ์ การดําเนินเร่ืองมีความชัดเจนในการนําเสนอ ทําใหไมรูสึกเบื่อ 
 

๑.๒ จุดที่ควรมีการแกไข  

(๑) ควรเลือกคําสัมภาษณ์ของแหลงขาวใหมีความกระชับมากกวานี้ ซึ่งจะชวยทําใหคุณภาพ
ของผลงานไมลดนอยลง 

(๒) ควรมีภาพการทํากิจกรรมที่นาสนใจของแหลงขาว ซึ่งเป็นตัวหลักของเรื่อง แทนที่จะ
ปลอยใหแหลงขาวนั่งพูดไปเร่ือยๆเพียงอยางเดียว  
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

๒. สารคดีเชงิขาววิทยโุทรทศัน์ ‘รางวลัชมเชย’ ประเภทสิง่แวดลอม 
‘เตมิทรายชายหาดสมหิลา’ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
ผูจัดทํา : ทีม The Winner 

๑. นางสาวพรธิดารัตน์ หนูแสง  
๒. นางสาวอรณิชา สุบเหยาะ 
๓. นางสาวอาซีซะห์ อีแต 

ที่ปรึกษา : อาจารย์ศราณี เวศยาสิรินทร์ 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ภาพ เสยีง 
Ls : ภาพชายหาด 
Cu:  ภาพกระสอบทรายริมชายหาด 
Ls : ภาพแนวการกัดเซาะชายหาดสมิ
หลา 
Ls : ภาพการทํางานของนายชางโยธา 

VO: การกัดเซาะชายฝั่งอยางรุนแรง บริเวณหาดสมิหลา 
กรมเจาทา ซึ่งเป็นหนวยงานที่มีภารกิจในการปูองกันและ
ดูแลรักษาชายฝั่ง ไดดําเนินการเพิ่มพ้ืนที่ชายหาดอยางเป็น
ระบบ ดวยการเติมทรายชายหาด เพ่ือแกไขและลด
ผลกระทบของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

Ms : ภาพการขุดทราย 
ภาพมุมสูงเรือขุดทราย 
Ms: ภาพรถแม็คโครกําลังขุดทราย 
Ls : ภาพทอลําเลียงทราย 
Ms : ภาพแม็คโครกําลังตักทราย 

(บทสัมภาษณ)์ 
คุณสิทธิชัย  ปั้นทอง 
นายชางโยธาชํานาญงาน หัวหนาควบคุมงานการเติมทราย 
หาดสมิหลา 

Ms : ภาพแนวรั้วปูองกันเสียง 
Ms: ภาพแนวรั้วติดไวนิลภาพสถานที่
ทองเที่ยว 
ภาพมุมสูงมานดักตระกอน 
Ms: ภาพริมชายหาดสมิหลา 
Ls: ภาพนักทองเที่ยวริมชายหาดสมิ
หลา 
 

VO: มาตรการการปูองกันและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
โดยมีมาตรการปูองกันเสียง ดวยการติดตั้งรั้ว นําไวนิลมาติด
เพ่ือความสวยงามตอทิวทัศน์ สวนดานมาตรการปูองกัน
ความขุนของน้ําในลักษณะเป็นมานดักตะกอน ลอมรอบ
พ้ืนที่โครงการเพ่ือไมใหไปกระทบตอระบบนิเวศในทะเล อีก
เสียงความคิดเห็นของประชาชน หลังจากไดทราบถึง
จุดประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ไดมีเสียงตอบรับ
กลับมาวา 

Ms: ภาพบรรยากาศริมชายหาดสมิ
หลา 
ภาพมุมสูงเรือประมง 
Ms: ภาพนักทองเที่ยว 
Ms: ภาพริมชายหาดสมิหลา 

(บทสัมภาษณ)์ 
ประชาชนคนที่ 1  
ประชาชนคนที่ 2 

Ms: ภาพการทํางานในพ้ืนที่โครงการ
เติมทราย 
ภาพมุมสูงในพ้ืนที่เติมทราย 
 

VO: จากการวิจัยพบวา การเติมทรายชายหาด สมิหลา ถือ
เป็นเป็นการฟ้ืนฟูและแกไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ดวยวิธี
นี้ จะทําใหมีผล กระทบตอชายฝั่งนอยที่สุด เพราะสมดุล
และกลมกลืนกับธรรมชาติ 

ภาพมุมสูงในพ้ืนที่โครงการ 
Ms: ทอลําเลียงทราย 
ภาพมุมสูงเรือกําลังขุดทราย 
Ms: รถบดทราย 

(บทสัมภาษณ)์ 
ผูชวยศาสตราจารย์พยอม  รัตนมณี 
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



๓๖ 

 

Ms: ภาพรถแม็คโครกําลังขุดทราย 
Ms: ภาพรถแม็คโครกําลังบดอัดทราย 
Ms: ภาพการทํางานของเจาหนาที่ 
ภาพมุมสูงพ้ืนที่โครงการ 

VO: การเติมทรายถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะลดการกัดเซาะ
ชายฝั่งและยังทําใหพ้ืนที่ของหาดสมิหลาจะกลับมางดงาม
อีกครั้ง ถึงแมอาจจะไมไดเป็นการแกปัญหาอยางถาวร แต
เป็นวิธีที่จะชวยใหแหลมสมิหลาแหงนี้กลับมาสวยงามดั่ง 30 
ปีกอน 

 
๒.๑. จุดเดน 

(๑) ประเด็นดี เป็นเรื่องใกลตัวและชุมชน มีความพยายามที่จะนําเสนอ ประเด็นมีประโยชน์
และมีผลกระทบตอสังคมโดยรวม   

(๒) เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์ ไดกลาวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแกไขที่ชัดเจน จนทํา
ใหเห็นถึงความําเร็จที่ตองการปูองกันชายหาด 

(๓) กระบวนการผลิตผลงานดี 
 

๒.๒ จุดที่ควรมีการแกไข  

(๑) ควรใหขอมูลของปัญหาความเป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีการแกปัญหาตั้งแตแรก 
เพื่อใหผูชมเห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นมากกวานี้ และควรระมัดระวังการนําเสนอขอมูลที่ไมถูกตองจากการสัมภาษณ์แหลงขาว 

(๒) การลําดับเร่ืองในการนําเสนอยังไมดีเทาที่ควร  การนําเสนอยังไมนาสนใจ 
(๓) การเนนการสัมภาษณ์แหลงขาวมากฝุายที่เป็นเจาหนาที่รัฐมากเกินไป 

คลายๆกับประชาสัมพันธ์ใหหนวยงานของรัฐ ซึ่งนั่นก็ทําใหไมเห็นแงมุมของปัญหาจากแหลงขาวฝุายอื่นๆที่เป็นผูมีสวนได
สวนเสียกับเร่ืองดวย 

 
 
 
สารคดีเชงิขาวโทรทัศน ์ประเภทขาวทัว่ไป 

๑. สารคดีเชงิขาววิทยโุทรทศัน์ ‘รางวลัชมเชย’ ประเภทขาวทั่วไป 
‘แฉบอนเฟซบุ฿กไลฟ ซอนในกลุมปดิสมาชกิกวาลาน นกัพนนัรุนเยาวเ์พยีบ’ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนสนุนัทา 
ผูจัดทํา : ทีม ขาวกําแพงแดง 

๑. นางสาวกัญญารัตน์ แซมทอง 
๒. นางสาวชญานิศ เอี่ยมเจริญกิจ 
๓. นางสาวณัฐญา หุตวันรัตน 
๔. นางสาวศิริอนงค์ พลซา 
๕. นางสาวพรชนก ไทยเกษม 

ที่ปรึกษา : อาจารย์พัสพงศ์ ศรีประเสริฐ 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ภาพ เสยีง 
การไลฟการพนัน ในเฟซบุ฿กขณะนั้น ปลอยเสียง การไลฟการพนันในเฟซบุ฿ก 
Ms แหลงขาว 4 คน 
 

ปลอยเสียงสัมภาษณ์ แหลงขาวที่เลนเฟซบุ฿ก 3 คน 
-เคยรูจักวามีกลุมเลนพนันผานไลฟหรือไม? 
-เคยเขาไปเลนหรือปุาว? 



๓๗ 

 

Ms มีผูกําลังกดเขารวมไปเลนการพนัน
ในกลุมปิดเฟซบุ฿ก (เลื่อนดู) 

บรรยาย 
จากผูใชงานเฟซบุ฿กในประเทศไทย กวา 46 ลานคน พบวามี
กลุมปดิที่ใชชองทางในการไลฟ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ ที่
นาเป็นหวงคือเรื่องของการพนันที่มาในรูปแบบถายทอดสด
สดผานเฟซบุ฿ก ที่มีท้ังไพปฺอก บิงโก และไฮโล 

Ms  ผูจัดการศูนย์นโยบายฯ 
 

ปลอยเสียงสัมภาษณ์ พงศ์ธร จันทรัศมี (ผูจัดการศูนย์นโยบาย
สาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุข) 

Ms เครือขายเด็กรุนใหมไมพนัน  
 

ปลอยเสียงสัมภาษณ์ ณัฐพงศ์ สาํเภาแกว  
(ผูประสานงานเครือขายเด็กรุนใหมไมพนัน) 

- หนาฟีตกลุม “แบงปันเลขเด็ดเด็ด”  
- เด็กนั่งเลนโทรศัพท์ เขากลุมปดิที่เลน
การพนันออนไลน ์

เสียงบรรยาย 
        ผูสื่อขาวกําแพงแดง ไดทดลองสมัครเขากลุมดังกลาว 
สมาชิกกวาลานคนของกลุมนี้ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะเพียง
แคผูที่สนใจกดขอเขารวม จากนั้นสมาชิกที่อยูในกลุมแลว กด
รับเขารวมกลุม รวมทั้งการเชิญชวนปากตอปากเพื่อสรางยอด
สมาชิกเขาใหม 
ซึ่งเป็นวิธีการทีง่ายมากที่จะเขาไปในกลุมนี้” 
ปลอยเสียง ไลฟสดการพนนั (ปอฺก8, ปฺอก9) 

- ภาพการไลฟสดการเลนของเจามือ 
- ไลฟ ปาูยเลขบัญช ี

เสียงบรรยาย 
       กอนเร่ิมเลนผูเลนตองโอนเงินขั้นต่ําตามที่กําหนด โดยโอน
เงินไปที่เลขบัญชี หรือใชการโอนแบบพรอมเพย์ (PromptPay) 
ในขณะที่จะปูายบอกเลขบัญชีอยางชัดเจน จากนั้นสงสลปิการ
โอนเงินไปยืนยันกับเจามือ พรอมทั้งบอกชื่อเลน                                                 

- ภาพไลฟสดที่กําลังเร่ิมเกมส์ใหม เห็น
เพียงแคอุปกรณ์การเลน 

เสียงบรรยาย 
โดยการถายทอดสดทุกครั้งจะไมเห็นหนาเจามือ เพียงแตจะเห็น
แคอุปกรณ์การเลน 

Ms เด็กและเยาวชนที่เลนพนนัผานไลฟ ปลอยเสียงสัมภาษณ์ เด็กและเยาวชนที่เลนพนันผานไลฟ 
Ms  ร.ต.อ. วิทูร วิถีประดิษฐ ปลอยเสียงสัมภาษณ์  

ร.ต.อ. วิทูร วิถีประดิษฐ (รอง สว.กลุมงานตรวจสอบและ
วิเคราะห์การกระทําความผิดทางเทคโนโลยี) 

อินโฟกราฟิก บทโทษตามบรรยาย เสียงบรรยาย 
       พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือน ถึง 3 ปี และปรับตั้งแต 500 
ถึง 5000บาท 
 ลาสุดสภานิติบัญญัติแหงชาติอยูระหวางการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ 
รางดังกลาว เสนอใหยกเลิกกฎหมาย 8 ฉบับ  ดังนั้น กฎหมาย
ฉบับนี้ จะเป็นฉบับที่ 9 โดยจะมี 44 มาตรา มีบทกําหนดโทษวา  
       หมวด ก (เชน หวย ไฮโล) 
ฝุาฝืนจัดใหเลน โทษจําคุกตั้งแต 1 ปีถึง 5ปี หรือปรับตั้งแต 
40,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
       ผูใดเขาเลนพนัน ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน 3 ปี หรือ
ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
       หมวด ข (ไพ บิงโก ฟุตบอลโต฿ะ) 



๓๘ 

 

ฝุาฝืนจัดใหเลน โทษจําคุกไมเกิน 3 ปี ปรับไมเกิน 120,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ผูใดเขาเลนพนัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ปี ปรับไมเกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
       สวนผูที่จัดใหมีการเลนพนัน ผานอินเตอร์เน็ท โทรศัพท์ 
โทรสาร และเทคโนโลยีตาง ๆ มีความผิดสองเทาของโทษที่
กําหนด ทีมขาวกําแพงแดงรายงาน 

 ใสดนตรีประกอบ 
 

๑.๑. จุดเดน 
(๑) ประเด็นในการนําเสนอดีมาก เป็นภัยใกลตัว เป็นประเด็นใหม และมีความนาสนใจ 
(๒)  ประเด็นที่นําเสนอมีคุณคาในเชิงความเป็นขาว 
(๓) การหาขอมูล หลักฐานโดยใชตัวผูสื่อขาวทดลองโดยการสมัครเขากลุมมีความนาสนใจที่

ทําใหดึงขอมูลมาได  
 

๑.๒ จุดที่ควรมีการแกไข  

(๑) วิธีการเซ็นเซอร์ภาพไมดี เพราะแมจะทําการเซ็นเซอร์แลว แตผูชมก็สามารถทราบไดวา
แหลงขาวนั้นเป็นใคร เพราะยังเห็นอัตลักษณ์ของแตละบุคคลไดอยางชัดเจน 

(๒) การนําเสนอในชวงแรกยังไมดี ยืดเยื้อเกินไป และตอนจบไมไดบอกวาผลกระทบที่เกิดขึ้น
คืออะไร หรือเป็นอยางไร 

(๓) ภาพที่ใชในการนําเสนอยังขาดความละเอียดในการเลือกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศน์ 

๑. ภาพรวมปี ๒๕๕๙ 

๑. เรื่องสวนใหญเป็นการนําขอมูลทั่วๆไป มานําเสนอโดยใชวิธีการลงเสียง ใสภาพประกอบ ตัดสลับกับ
การสัมภาษณ์แหลงขาวเทานั้น ไมไดมีการเจาะลึก ไมมีขอมูลในเชิงลึกมานําเสนอ 

๒. หลายเรื่องมีการนําเสนอในลักษณะที่ไมใชสารคดีเชิงขาว เพราะสารคดีเชิงขาวจะตองมีเรื่อง (story) 
ใหคนดูไดติดตาม ในการทําสารคดีเชิงขาวโทรทัศน์นั้นผูทําตองตอบตัวเองใหไดวาเรื่อง (story) ที่ทํานั้นคือเรื่อง
อะไร แลวเจาะลึกไปในเรื่องนั้น 

๓. ในแงของการผลิตผลงาน ในภาพรวมผลงานมีคุณภาพที่ไมไดคอยไดมาตรฐาน ทั้งในเรื่องของ
กระบวนการถายทํา เชน เรื่องการวัดแสง แสงเงาตางๆยังไมถูกตอง ฯลฯ สวนในเรื่องการตัดตอก็มีหลายผลงานที่
การตัดตอยังไมดี เชน เวลาปลอยเสียงสัมภาษณ์แหลงขาว มีการเอาบทสัมภาษณ์มาชนๆกันสงผลใหเกิดการสะดุด
ของภาพ(ภาพเดง) หากจําเป็นตองใชเสียงสัมภาษณ์ตรงจุดนั้นมาชนกัน/มาตอกันจริงๆ ก็จะตองมีการปะภาพ 
(insert) ตรงชวงรอยตอตรงนั้นเพ่ือไมใหผูชมรูสึกสะดุดและทําใหมีความตอเนื่อง 

๔. การใชเพลงประกอบในหลายผลงานมีการนําเสียงมาใชประกอบมากเกินไป ซึ่งในสารคดีเชิงขาวนั้นไมควรเนน
การใชเพลงประกอบ  แตถาจําเป็นตองใชก็ตองเลือกใชเฉพาะที่มีความสําคัญและมีที่มาที่ไป เชน เพื่อนําเขาเรื่อง หรือ
อาจจะเป็นชวงเปลี่ยนจังหวะ/เปลี่ยนสถานที่ ฯลฯ แตตองไมใชเพลงประกอบตลอดเรื่อง จนกลบเสียงบรรยาย(voice 
over) และกลบเสียงสัมภาษณ์ กรณีที่เป็นสารคดีเชิงขาว จะตองไมใสเพลงในชวงเสียงบรรยาย และเสียงสัมภาษณ์ 
 ๕. การทําสารคดีเชิงขาว ควรเจาะลึกไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน หากพูดถึงปัญหาชาวนา ก็จะตองเจาะลึกไปที่
ชาวนาที่ประสบปัญหานั้นจริงๆ ไมพูดถึงภาพรวมหรือขอมูลทั่วๆไปเทานั้น  
 ๖. หลายเรื่องที่สงเขาประกวดนั้นประเด็นดี เป็นเรื่องใกลตัว และบางผลงานสามารถพัฒนาตอไปได แตใน
ขณะเดียวกันก็มีหลายผลงานที่ประเด็นดี แตการผลิตกลับไมมีคุณภาพ 

๗. บางเรื่องอาจสุมเสี่ยงในการถูกรองเรียนจากหนวยงานตางๆเพราะเป็นการกลาวหาลอยๆโดยไมมีหลักฐาน 
หรือบางครั้งก็เป็นการพูดแบบเหมารวม ดังนั้นผูจัดทําจึงควรระมัดระวังและนําเสนอขอมูลใหรอบดาน 

๘. ผูจัดทําตองศึกษาในเร่ืองกฎหมายใหชัดเจน รวมทั้งตองระมัดระวังไมใหการนําเสนอนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ละเมิดสิทธิเด็ก รวมทั้งจะตองไมใหการนําเสนอนั้นนําไปสูการสรางความเกลียดชัง หรือการแบงแยกเกิดขึ้นในสังคม 
ดังนั้นในการทํางานจะตองคํานึงถึงการนําเสนอผลงานมีคุณคาและมีจริยธรรมจรรยาบรรณตามหลักการของวิชาชีพ
สื่อมวลชนดวย 
 
 

๒. ภาพรวมปี ๒๕๖๐ 

๑. ผลงานที่สงเขาประกวดมีพัฒนาการ ผลงานมีคุณภาพมากข้ึน ทั้งในเร่ืองประเด็น ภาพ เสียงและกระบวนการ
ผลิต 

๒. ปีนี้นักศึกษายังมีปัญหาในการเลาเร่ือง การเรียงลําดับในการนําเสนอผลงาน ทําใหเร่ืองที่นําเสนอวนไปมา 
๓. นักศึกษายังขาดการคนหาขอมูลที่ชัดเจน จึงทําใหยังไมมีความรูที่ลึกซึ้งเก่ียวกับประเด็นที่ตองการนําเสนอ ซึ่ง

ควรคนหาความเป็นมาของปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน เพื่อใหทราบรายละเอียดในประเด็นมากขึ้น รวมถึงการ
คํานึงถึงความหมายของการใชคําที่ถูกตอง 

๔. คณะกรรมการตัดสินรางวัลตองการเนนย้ําใหนักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการผลิต
ผลงาน การนําเสนอผลงาน ที่ตองผลิตกันในทีมของตน ไมลอกขอมูลจากแหลงอื่นโดยไมมีความจําเป็น 



๔๐ 

 

๕. บางผลงานที่สงเขาประกวดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การประกวด จึงทําใหตองถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา 
ซึ่งคณะกรรมการตัดสินเห็นวาเป็นเรื่องที่นาเสียดาย เพราะประเด็นดี การนําเสนอดีและโดดเดน จึงอยากใหผูสงผลง าน
เขาประกวดตระหนักและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กติกาดวย 
 
 ๖. บางผลงานมีการนําขอมูลมานําเสนอผิดพลาดไมถูกตองตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
 ๗. นักศึกษาควรตระหนักและพิจารณาในการเลือกเนื้อหาและภาพที่จะนําเสนอ ซึ่งทั้งเนื้อหาและภาพที่นําเสนอ
มีความละเอียดออนในคุณคาและการตีความหมาย 

๘. ปีนี้มีความพยายามในการเปิดประเด็นใหม ประเด็นที่ดี เป็นเร่ืองใกลตัว และเป็นเร่ืองที่นาสนใจ 
๙. ขอชื่นชมนักศึกษาที่มีความพยายามและมีความตั้งใจในการผลิตและนําเสนอประเด็นที่มีความสรางสรรค์ 
๑๐. ปีนี้ยังมีปัญหาในเร่ืองการตีความหมายประเภทที่สงประกวด และความหมายของการผลิตสารคดีเชิงขาว ซึ่ง

มีความแตกตางจากการผลิตสารคดี 
๑๑. อยากใหนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาตระหนักกับการสะกดคําผิด การขึ้นชื่อแหลงขาวผิด รวมทั้งการใส

คําบรรยาย (subtitle) ที่ไมตรงกับคําพูดของแหลงขาว 
 
๑๒. บางผลงานคณะกรรมการตัดสินรูสึกถึงการเลียนแบบการนําเสนอของสถานีตางๆ จึงทําใหขาดความเป็น

ตัวตนของเร่ือง และขาดความคิดสรางสรรค์ที่นักศึกษาควรมี 
๑๓. การนําเสนอ การเลาเร่ือง ควรนําเสนอใหกลมกลืน สอดคลองเป็นเร่ืองเดียวกัน 
๑๔. ควรระมัดระวังในการเรื่องการเซ็นเซอร์ภาพ และการปลอยเสียง ซึ่งหากมีความจําเป็นที่จะตองเซ็นเซอร์

ภาพและปลอยเสียงของบุคคล ก็จะตองไมทําใหผูชมสามารถจดจําอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นไดวาเป็นใคร 
๑๕. การใสเพลง ดนตรี เขามาในเรื่อง ตองคํานึงวามีเหตุผลหรือไมในการใสดนตรี เพลงประกอบเขามา หลาย

เร่ืองใสดนตรีเขามาแลวเสียงดังเกินไปจนกลบเสียงบรรยาย (voice over) และไปกวนเสียงสัมภาษณ์ของแหลงขาว ทําให
คุณคาของชิ้นงานลดลง ทั้งนี้ในการการใสเพลง ดนตรี เขามาในสารคดีเชิงขาวสามารถทําได เชน เพื่อนําเขาเรื่อง หรือ
อาจจะเป็นชวงเปลี่ยนจังหวะ/เปลี่ยนสถานที่ ฯลฯ นอกจากนั้นแลวในนําดนตรี เพลง เขามาใชในสารคดีเชิงขาวจะตอง
คํานึงถึงความเหมาะสมกับเนื้อหาของเร่ืองดวย 

 
#  #  # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดผลงานที่ไดรับรางวัลและผลการตัดสิน  

ไดทางเว็บไซต์  www.thaibja.org ในหมวดรางวัลสายฟูานอย 


