
๑ 
 

 

 
 

 

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ 

 ÃÒ§ÇÑÅÊÒÂ¿‡Ò¹ŒÍÂ ¤ÃÑé§·Õè 14 

»ÃÐ í̈Ò»‚ 2561 
 

Ñ̈´â´Â ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡¢‹ÒÇÇÔ·ÂØáÅÐâ·Ã·ÑÈ¹�ä·Â 

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â´Â ºÃÔÉÑ· ·ÃÙ ¤ÍÃ�»ÍàÃªÑè¹ í̈Ò¡Ñ´(ÁËÒª¹) 
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หลักเกณฑ 

การประกวดผลงานขาว ‘รางวัลสายฟานอย’ ครั้งท่ี ๑๔ 

โดย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประจําป ๒๕๖๑ 

 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยไดจัดใหมีการประกวดผลงานสารคดีเชิงขาว ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี

วัตถุประสงค ดังนี้ 

 ๑. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนท่ีมี

คุณภาพของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   

 ๒. เพ่ือเตรียมความพรอมของนิสิตนักศึกษากอนเขาสูวิชาชีพ 

 ๓. เพ่ือประสานความรวมมืออยางใกลชิด ระหวางสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สถาบันอุดมศึกษา 

และหนวยงานเอกชนท่ีสนับสนุนโครงการฯ 

 

ประเภทรางวัล  

ดานวิทยุ แบงออกเปน ๑ ประเภท ดังนี้  

 ๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง 

      ๑.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล  

      ๑.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  

 

ดานโทรทัศน มี ๔ ประเภท คือ 

 ๑. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทวิถีชุมชนดีเดน 

     ๑.๑  รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  

     ๑.๒  รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  

นิยาม : วิถีชุมชนดีเดน หมายถึง ชีวิตความเปนอยูท่ัวไป 

 ๒. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรมดีเดน 

     ๒.๑  รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  

     ๒๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  

นิยาม : อัตลักษณวัฒนธรรมดีเดน หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกลักษณวัฒนธรรมประเพณี 

 ๓. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทส่ิงแวดลอมดีเดน 

     ๓.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  

     ๓.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  

 ๔. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวท่ัวไปดีเดน 

     ๔.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  

     ๔.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  

 



๓ 
 
หลักเกณฑการตัดสิน 

 คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 ๑. คุณภาพ (Quality) 

กระบวนการผลิตมีการคนควาขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริง แหลงอางอิงเชื่อถือได ประเด็นและแงมุมมีความ

สมดุลรอบดาน  เปดโอกาสใหฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของไดแสดงความเห็นหรือใหขอมูลอยางทัดเทียมกัน เนื้อหาเปน

เรื่องใกลตัว ใหม ทันสมัยและสมบูรณในเชิงขาว 

๒. คุณคา (Value) 

นําเสนอเนื้อหาท่ีเปนประโยชน สงเสริมใหเกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชี้ใหเห็นผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยสวนรวม มีศักยภาพนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคหรืออาจนําไปสูการแกไข

หรือปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวในอนาคต  

 ๓. ผลงาน (Performance)  

การนําเสนอเนื้อหากระชับ ชัดเจน โดยใชศาสตรและศิลปของวิทยุและโทรทัศนไดอยางนาสนใจ 

  ๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 

ผลงานท่ีสงเขาประกวดจะตองเปนตนฉบับของผูสงเขาประกวด ไมไดลอกเลียนแบบผูอ่ืน มีสํานึกในจริยธรรมและ

สะทอนความรับผิดชอบในการนําเสนอ 

  “ผลงานท่ีสงเขาประกวดจะตองเปนผลงานท่ีผลิตโดยนักศึกษาในทีมเทานั้น หากคณะกรรมการตัดสิน

รางวัลฯ ตรวจสอบพบวาผลงานหรือบางสวนของผลงานมิไดผลิตโดยนักศึกษาในทีมโดยตรง  คณะกรรมการ

จะตัดสิทธิและไมพิจารณาผลงานช้ินนั้นท่ีสงเขาประกวด  เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตองการให

นักศึกษามีความซ่ือสัตยสุจริตในกระบวนการผลิต ซ่ึงเปนเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ” 

 

ผูสนับสนุนการประกวด 

 บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

การสงผลงานเขาประกวด 

 ผูสงผลงานเขาประกวดตองเปนนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ สามารถผลิตงานในนามบุคคล

หรือกลุมบุคคลก็ได แตตองไมเกินกลุมละ ๕ คน โดยสามารถมีอาจารยท่ีปรึกษาไดกลุมละ ๑ คน  

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง มีความยาวระหวาง ๓-๕ นาที (หามเกิน ๕ นาที) และสงผลงานในนาม

มหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๕ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสงจากมหาวิทยาลัย และใชแบบฟอรมการสงผล

งานของสมาคมฯ รวมท้ังสงไฟลผลงานประกวดในรูปแบบ thumb drive  

สารคดีเชิงขาวโทรทัศน มีความยาวระหวาง ๓-๕ นาที (หามเกิน ๕ นาที) และสงผลงานในนาม

มหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๓ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสงจากมหาวิทยาลัย และใชแบบฟอรมการสงผล

งานของสมาคมฯ รวมท้ังสงไฟลผลงานประกวดในรูปแบบ thumb drive 

หมายเหตุ การสงผลงานเขาประกวด หากผิดหลักเกณฑการประกวด จะไมไดรับการพิจารณา 
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ลักษณะของขาวและสารคดีเชิงขาวที่สงเขาประกวด 

 สารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน ไดแก ขาวท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบของสารคดีท่ีมีความหลากหลายท้ังใน

ดานกระบวนการผลิต เนื้อหา  การสอดแทรกขอมูลท่ีบอกถึงภูมิหลังท่ีมาของเรื่อง ทําใหเห็นแงมุมตางๆ ของ

ประเด็นขาว  การใชภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบไดอยางสอดคลองกลมกลืน สารคดีเชิงขาวดังกลาว 

จะตองยึดหลักการเบื้องตนของการนําเสนอขาว ไดแก องคประกอบดานแหลงขาวท่ีตองมีความรอบดาน ทันตอ

เหตุการณหรือเปนเหตุการณขาวท่ีเกิดในอดีต แตมีผลกระทบถึงภาวะปจจุบัน ท้ังนี้ สารคดีเชิงขาวจะปรากฏใน

รายการใดก็ได แตสาระในสารคดีเชิงขาวชิ้นนั้น จะตองเปนขอเท็จจริง มิใชเหตุการณสมมติท่ีมีการสรางข้ึน 

 

หลักฐานการสงผลงาน 

๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง บันทึกลง  thumb drive โดยใชสกุลไฟล  .mp3  .wav  

๒. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน บันทึกลง thumb drive โดยใชสกุลไฟล  .mov  .mpeg4 

๓. รายละเอียดของผลงาน ประกอบดวย (เอกสารขอ ๓.๑+ขอ ๓.๒+ขอ ๓.๓)  

     ๓.๑ ไฟลเอกสารชื่อเรื่อง ชื่อผูจัดทํา(ไมเกิน ๕ คน) ชื่อทีม ชื่ออาจารยผูรับรอง เบอรติดตอผูจัดทําและ

อาจารยผูรับรอง และชื่อสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด โดยระบุประเภทท่ีตองการสงใหชัดเจน (ตามแบบฟอรม-กรุณา

เขียนใหถูกตองและครบถวน โดยเฉพาะรายชื่อผูจัดทํา เบอรและชื่อทีม) เปนสกุลไฟล doc 

     ๓.๒ ไฟลบทคัดยอสรุปเรื่องราว พรอมเหตุผลประกอบในการนําเสนอผลงานดังกลาว เปนสกุลไฟล 

doc ความยาวไมเกิน ๑ – ๒ หนา โดยอธิบายในประเด็นดังนี้  (ตามแบบฟอรม)  

      (๑) วัตถุประสงคในการเสนอผลงาน 

(๒) ความเดน ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน 

      (๓) คุณคาของผลงาน  

       ๓.๓ ไฟลบทสมบูรณ (Script) ของผลงาน เปนสกุลไฟล doc 

 ๔. ใหนักศึกษาบันทึกไฟลผลงานท่ีสงเขาประกวด (ตามขอ ๑ หรือขอ ๒) และไฟลเอกสาร (ตามขอ ๓.๑+

ขอ ๓.๒+ขอ ๓.๓) บันทึกลง  thumb drive จํานวน ๑ อัน  ในกรณีท่ีสงหลายเรื่องหรือสงผลงานประกวดท้ังวิทยุ

และโทรทัศน สามารถสงไฟลมาใน  thumb drive  เดียวกันได โดยใหแบงโฟลเดอรใหชัดเจน 

 ๕. สงผลงานมายัง สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙  

 

*****กรณุาตรวจสอบไฟลกอนสงวาไฟลสมบูรณ และตอง SAVE ไฟลท่ีสามารถ COPY ได***** 

หมดเขตรับผลงานวันศุกรท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยตางจังหวัด ถือเอาวันท่ีประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ และตองสงเปน EMS เทานั้น 

**กรณีท่ีสงผลงานมาทางไปรษณีย ผูสงกรุณาโทรมาตรวจสอบกับทางสมาคมฯ 

วาผลงานท่ีสงมาถึงสมาคมฯ เรียบรอยแลวหรือไม ภายใน ๔ วันทําการ** 
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การตัดสินและประกาศผล 

๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และ

นักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จํานวน  ๕-๘  คน 

๒. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันเสารท่ี ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะแจงรายละเอียดให

ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต  www.thaibja.org หรือสอบถามโทรศัพท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ 

๓. ทางสมาคมฯ จะแจงผลการเขารอบในแตละประเภท ไปยังผูสงผลงานโดยตรง และข้ึนผลการเขารอบ

ในแตละประเภท ทางเว็บไซต  www.thaibja.org และทางเฟสบุค www.facebook.com/thaibja และ Thai 

Broadcast Journalist 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
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คณะกรรมการตัดสิน  

รางวัลสายฟานอย คร้ังที่ ๑๔ ประจําป ๒๕๖๑ 
 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งท่ี ๑๔ ประจําป 

๒๕๖๑ ประเภท "สารคดีเชิงขาวโทรทัศน"  มีรายชื่อดังนี้ 

๑.นายพิภพ พานิชภักดิ์    รองผูอํานวยการ  สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

๒.นายจักรพันธุ กมุทโยธิน  ผูเชี่ยวชาญประจํากองบรรณาธิการ  

     สถานีโทรทัศน TNN24 

๓.นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม ผูชวยผูจัดการ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

๔.นายพีระวัฒน โชติธรรมโม  รองประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ สายงานผลิตเนื้อหา 

     และรายการขาว สถานีโทรทัศนสปริงนิวส 

๕.ดร.ปรัชญา เปยมการุณ  อาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

๖.นายสุรชา บุญเปยม   ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อ    

๗.นายประสาน อิงคนันท   กรรมการผูจัดการบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จํากัด 

๘.นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์  นักสื่อสารมวลชนอิสระ 

๙.นางสาวฉัตรรัศม  ปยทัศนสิริ  ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อ 

 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งท่ี ๑๔ ประจําป 

๒๕๖๑ ประเภท "สารคดีเชิงขาววิทยุ"  มีรายชื่อดังนี้ 

๑.อาจารยบรรยงค สุวรรณผอง ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน     

๒.นายศักดา จิธัชยากูล   บรรณาธิการบริหาร สํานักขาวไอเอ็นเอ็น    

๓.นางสาวรัศมี มณีนิล    นักจัดรายการวิทยุดานเด็กและครอบครัว  

๔.นายปกรณ พงศดารา   รักษาการบรรณาธิการขาว สถานีจราจรเพ่ือสังคม ๙๙.๕ 

๕.อาจารยกรรณิการ  โตะมีนา  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและ วิทยุกระจายเสียง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร  

๖.นายเดชา รินทพล   ผูจัดการ สถานีวิทยุครอบครัวขาว FM ๑๐๖ Mhz. 

 

 

 

 

 



๗ 
 

ผลการประกวดสารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน 

รางวัลสายฟานอย คร้ังที่ ๑๔ ประจําป ๒๕๖๑     

ดานวิทยุ 

รางวัลสารคดีเชิงขาววิทยุ  

รางวัลดีเดน   ไดแก 

เร่ือง งานลนมือ เด็กไทยพ่ึง "ธุรกิจรับจางทําการบาน"  

โดยทีม ขาวกําแพงแดง จาก มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

รางวัลชมเชย  3 เร่ือง  ไดแก 

เร่ือง ลมหายใจของปายภาพยนตรเขียนมือ 

โดยทีม ปลดนี่  จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 

เร่ือง เกม มหันตภัยใกลตัว 

โดยทีม เร่ืองผานเลนส จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐  บาท 

 

เร่ือง วิบากกรรม‘ทองเที่ยวไทย’ 

โดยทีม The Crystal Grid จาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐  บาท 

 

ดานโทรทัศน 

รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน 

 - สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทวิถีชุมชน   

รางวัลดีเดน   ไดแก 

เร่ือง วิถีประมงทะเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง  

โดยทีม บานเลขที่6 Production  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

รางวัลชมเชย  ไดแก 

๑. เร่ือง วิถีแหงการเกื้อกูลของมันนิและชาวบานโหละหาร 

โดยทีม แมวเอยแมวเหมียว  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 



๘ 
 

๒.เร่ือง ซั้ง ตอลมหายใจชาวประมง 

โดยทีม DESTINY  จาก มหาวิทยาลัยรังสติ 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรม   

รางวัลดีเดน   ไดแก 

เร่ือง ลากพระทางนํ้า  

โดยทีม หมันๆ Team  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

รางวัลชมเชย  ไดแก 

เร่ือง ลมหายใจของปายหนังเขียนมือ 

โดยทีม ปลดนี่  จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทส่ิงแวดลอม   

รางวัลดีเดน   ไดแก 

เร่ือง MicroPlastic 

โดยทีม มากะน้ํา  จาก มหาวิทยาลัยรังสติ 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

รางวัลชมเชย  ไดแก 

- ไมมีผูไดรับรางวลั 

 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวท่ัวไป 

รางวัลดีเดน   ไดแก 

เร่ือง Everyone can do art 

โดยทีม เหนือมังกร789  จาก มหาวิทยาลยัรังสิต 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

รางวัลชมเชย  ไดแก 

เร่ือง คนไรบาน (เงามืด) กลางเมือง 

โดยทีม สายฟาผาเปร้ียง  จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 



๙ 
 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัต ิ 

รางวัลสายฟานอย ประจําป ๒๕๖๑ 

 ปการศึกษา ๒๕๖๑ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย แบงประเภทรางวัลสายฟานอยดาน

วิทยุกระจายเสียงประเภทเดียว คือ ‘สารคดีเชิงขาว’ โดยมีผลงานสงเขาประกวดท้ังหมด ๒๑ เรื่อง จาก ๘ 

สถาบันการศึกษา เปรียบเทียบกับปการศึกษา ๒๕๖๐ ซ่ึงมีผลงานท่ีสงเขาประกวด ๒๐ เรื่อง จาก ๖ 

สถาบันการศึกษานั้น ปรากฏวา ป ๒๕๖๑ มีผลงานสงเขาประกวดมากกวา ๑ เรื่อง และสถาบันการศึกษาเพ่ิมข้ึน

อีก 2 สถาบันการศึกษา 

 แมมีสารคดีเชิงขาววิทยุท่ีสมควรไดรับรางวัล แตคณะกรรมการตัดสินเห็นสมควรใหมีเง่ือนไขตอทายเปน

หมายเหตุ เพ่ือแสดงใหทราบวาผลงานนั้น ๆ ยังมีขอบกพรอง หรือขออันควรแกไข และหากมีการนําผลงานท่ีไดรับ

รางวัลไปอางอิงหรือใชเปนกรณีศึกษา ก็จะไดนําขอสังเกตตอทายรางวัลไปประกอบดวย  

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ป ๒๕๖๑ 

๑) มีความคิดสรางสรรคในการจับประเด็น หลายเรื่องมีประเด็น 

๒) สามารถดึงประเด็นใหญไปเลนกับแหลงขาวตัวเล็กได โดยรูวาจะใชแหลงขาวตรงไหนในการ 

อธิบายประเด็นใหญท่ีเกิดข้ึน 

๓) สารคดีเชิงขาว เปนเหตุผลสําคัญในการตัดสินและการตั้งขอสังเกต เรื่องของเสียงประกอบไมไดมี 

ขอหามในการใสในสารคดีเชิงขาว แตถาใสเสียงประกอบแลวจะตองตอบไดมีเหตุผลในการใส

ประกอบ แตไมไดใสเหมือนสารคดีเพื่อสรางอารมณใหกับผูฟง  เพราะวาสารคดีเชิงขาว คือขาวท่ี

นําเสนอในรูปแบบสารคดี  ใชสํานวนเชิงสารคดีและใชผูดําเนินเรื่องท่ีเปนนักขาว ถายทอดผาน

ดวงตา เสียงประกอบจึงทาทายมากสําหรับวิทยุ 

๔) เสนหของสารคดีเชิงขาววิทยุ คือ การสรุปเพ่ือจะมีขอยุติหรือเพ่ือจะมีการแกไขปญหาหาทางออก 

โดยใหแหลงขาวสรุป ท่ีไมใชสรุปโดยนักขาว 

๕) มีความพยายามในการหาขอมูล แตจะมีปญหาในเรื่องของขอมูลเชิงลึกรอบดาน ฟงแลวรูสึกวา 

ไมไดตามขาวนี้จริงจัง เพียงแตวานํามาเพ่ือจะทํางานสงเทานั้น 

๖) มีปญหาในการเลาเรื่องท่ีแบบนึกจะข้ึนมาก็ข้ึนมาเลย ไมมีการเชื่อมโยงระหวางเสียงสัมภาษณ 

แหลงขอมูล การเชื่อมโยงกับตัวเรื่อง 

๗) คุณภาพการบันทึกเสียง หลายกลุมคุณภาพของเสียงสัมภาษณดี ชัดเจน แตเสียงของผูบรรยาย 

เสียงดรอปมาก ปกติเสียงของผูบรรยายนาจะมีคุณภาพดีกวาเสียงสัมภาษณซ่ึงเปนนอกสถานท่ี 

๘) มีหลายผลงานตัวบทดี การเลาเรื่องดีแตเสียงผูบรรยายยังไมไดมาตรฐาน 

๙) บางมหาวิทยาลัยจะสงผลงานท้ังโทรทัศนและวิทยุเพราะฉะนั้นตัวบทก็เลยไมแก ทําใหใชบท 

เดียวกันท้ังโทรทัศนและวิทยุ 

๑๐)  บางผลงานประเด็นกระจัดกระจายไมสามารถเปนเอกภาพได 



๑๐ 
 

๑๑)  การใชดนตรีและเสียงประกอบถามองในเรื่องของวิทยุเสียงประกอบจะตองกลมกลอม เพราะไม

เห็นภาพ เสียงคนพูด เสียงดนตรี ซ่ึงมีบางงานไมมีเสียงดนตรีทําใหขาดองคประกองของการเปน

วิทยุ 

๑๒)  สิ่งท่ีนาหวงคือเรื่องของการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีตองใชจริงๆ บางกลุมไมมีการ อางอิงวา

นํามาจากไหน 

๑๓)  การขมวดประเด็นตอนจบยังไมดี เบาไปบางเรื่องเนื้อเรื่องดีแตจบไมดี 

       

ผลงานที่เขารอบ  

สารคดีเชิงขาวเรื่อง มหาวิทยาลัย 

๑ ลมหายใจของปายภาพยนตรเขียนมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

๒ งานลนมือ เด็กไทยพ่ึง “ธุรกิจรับจางทําการบาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓ เกม มหันตภัยใกลตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๔ ปลดล็อคกัญชาในทางการแพทยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๕ วิบากกรรม “ทองเท่ียวไทย” มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผลงานที่ไดรับรางวัล 

๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจาย ‘ดีเดน’ รางวัลสายฟานอย ไดแก 

งานลนมือ เด็กไทยพ่ึง “ธุรกิจรับจางทําการบาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ไดรับโลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐  บาท 

๒. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟานอย ๓ รางวัล ไดแก 

    ลมหายใจของปายภาพยนตรเขียนมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไดรับโลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๕,๐๐๐  บาท 

         เกม มหันตภัยใกลตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ไดรับโลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๕,๐๐๐  บาท 

         วิบากกรรม “ทองเท่ียวไทย” มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไดรับโลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๕,๐๐๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ดีเดน’ 

งานลนมือ เด็กไทยพ่ึง “ธุรกิจรับจางทําการบาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เวลา บุคคล เสียง/เนื้อหา 

0.00-0.40 ผูสื่อขาว ปญหาธุรกิจรับจางทําการบาน เปนประเด็นท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาตั้งแต

ชวงป 2557  แมหนวยงานภาครัฐจะพยายามเขามาจัดการ แต

ชองวางทางกฎหมายทําใหยังเปนสิ่ง ท่ีพบเห็นได ท่ัวไป และมี

แนวโนมวาจะไดรับความนิยมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูสื่อขาวกําแพงแดงไดทําการสํารวจใน

อินสตาแกรม พบวา มีการเชิญชวนโดยใชแฮชแท็ก เชน รับจางทํา

การบาน กวา 38,000 โพสต รองลงมาคือ ทวิตเตอรและ เฟซบุก 

ราคาชิ้นงานเริ่มตนตั้งแต 50 -5,000 บาทข้ึนไป ท้ังนี้ ราคาข้ึนอยู

กับระดับความยากงาย 

0.40-1.05 ผูประกอบการธุรกิจรับจาง

ทําการบาน 

ธุรกิจรับจางทําการบาน คนภายนอกอาจมองในแงลบ เด็กไมรูจักใช

ความคิด หรือสนับสนุนใหเด็กข้ีเกียจ ความจริงแลวทางเพจไมได

รับจางทําทุกงาน จะดูลักษณะของงานกอนวางานลนมือจนทําไมทัน

ไหม การรับงานอาจชวยใหเด็กมีเวลาไปเรียนกวดวิชา ใชชีวิตกับ

ครอบครัว หรือมีโอกาสพักผอนบาง เพราะบางครั้งเด็กก็ทําการบาน

หนักจนเสียสุขภาพจิต 

1.06-1.40 ผูสื่อขาว นางสาวหนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 17 ป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ผูใชบริการธุรกิจรับจางทําการบาน ใหสัมภาษณวา ในชวงสอบจะมี

การบาน 4-5 ชิ้นงานตอหนึ่งรายวิชา เคยจางสูงสุดตอหนึ่งชิ้นอยูท่ี 

800 บาท มีการชักชวนเพ่ือนใหมาใชบริการเพราะตนคิดวาปริมาณ

การบานท่ีไดรับมากเกินไป จึงทําใหไมมีใครในโรงเรียนไมรูจักธุรกิจนี้ 

สําหรับผูปกครองก็ทราบวาตนใชบริการดังกลาว แมจะไมได

สนับสนุนแตก็ไมไดหาม  

1.40-2.05 นางสาวหนึ่ง (นามสมมุติ) ธุรกิจรับจางทําการบานมันก็ไมผิด เพราะบางอยางเราทําไมทันก็

ตองจางบาง แตก็ไมใชเห็นดวยวามันดีเพราะการบานเราก็ควรทําเอง

ดวย สวนตัวมองวาโรงเรียนไมไดทําตามนโยบายลดการบาน เด็กก็

มุงเนนไปทํางาน จะไมคอยมีเวลาในการเตรียมตัวสอบ 

2.05-2.27 ผูสื่อขาว ในมุมมองของนักวิชาการดานการศึกษา ผูชวยศาสตราจารยอรรถ

พล อนันตวรสกุล อาจารยประจําสาขาวิชาการสังคมศึกษา คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชี้ นโยบายลดการบานไมใช

ทางออกของการลดภาระงานเด็ก ธุรกิจรับจางทําบานทําใหเด็ก

เลือกใชเงินเปนทางออก 



๑๒ 
 
2.27-2.47 ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล 

อนันตวรสกุล 

ธุรกิจรับจางทําการบานมันเปนเพียงจิ๊กซอวตัวหนึ่งของปญหา

หลายๆเรื่อง เพราะการศึกษามันไมเอาจริงเอาจังทางดานคุณภาพ 

จึงเกิดการผลักภาระกันไปมา และคนท่ีมาเปดธุรกิจนี้ก็ใชชองวาง

ของการศึกษามาอาศัยประโยชนหากินกับเด็กได 

2.47-3.15 ผูสื่อขาว นางสาวชญามณทน เมฆศิลปสถิตย ทนายความผูเชี่ยวชาญดาน

กฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร  กลาววา สื่อออนไลนทําให

เด็กสามารถเขาถึงธุรกิจรับจางทําการบานไดโดยงาย กฎหมายไม

ครอบคลุมพอท่ีจะช้ีวาธุรกิจรับจางผิดกฎหมาย แตหากมีการ

หลอกลวงเงินผูวาจาง โดยไมมีการสงชิ้นงานให จะเขาขายความผิด

ทางอาญาทันที สุดทายธุรกิจรับจางทําการบานก็เหมือนธุรกิจรับจาง

ท่ัวไป 

3.15-3.40 นางสาวชญามณทน เมฆ

ศิลปส ถิตย  ทนายความ

ผู เชี่ยวชาญดานกฎหมาย

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร   

ตามหลักกฎหมาย เราเอาผิดธุรกิจรับจางทําการบานไมได เพราะ

ธุรกิจนี้เหมือนการซ้ือขายโดยปกติ แตวาผิดเรื่องจรรยาบรรณของ

นักเรียนเอง เพราะคุณตองทําการบานดวยตนเอง ไมเชนนั้นแลว

เวลาสอบคุณจะเอาอะไรไปสอบ 

3.40-3.57 ผูสื่อขาว แมธุรกิจรับจางทําการบานจะไมผิดกฎหมาย แตหากไมเรงแกไข 

อนาคตธุรกิจนี้อาจขยายตัวเพ่ิมข้ึนในวงการศึกษาไทย สุดทาย เรา

ทุกคนจะชวยกันพาสูประตูทางออกของเรื่องนี้อยางไร? ทีมขาว

กําแพงแดง รายงาน     
 

จัดทํา: ทีม ‘กําแพงแดง’ - (๑) นายเรวัตร มัตติตานัง (๒) นางสาวสิริลักษณโรจนสุนทร  

(๓) นางสาววนัสนันท  อดินันท  (๔) นางสาวณัฐธิดา  ศิลารักษ  (๕) นางสาวพรธิดา เจดียพราหมณ 

ท่ีปรึกษา: อาจารยเอกพล เธียรถาวร 

๑. จุดเดน 

    ๑) เลือกเรื่องใกลตัวมานําเสนอไดดี ตั้งโจทยไดนาสนใจทําใหคนฟงคิดตามมองในมุมของคุณภาพของ

การศึกษา 

    ๒) น้ําเสียงผูประกาศชัดเจนดี 

    ๓) แหลงขาวมีความรอบดานในเรื่องของตัวเด็กท่ีมีการไปจาง ตัวครู ตัวเจาของท่ีทําธุรกิจ 

    ๔) มีการบีบเสียงเด็กท่ีเปนแหลงขาว คนทําละเอียดออนใหความสําคัญกับแหลงขาวเพ่ือไมแสดง

ตัวตนของแหลงขาว 

        ๕) มีความจริงใจในการนําเสนอ เรื่องของการอางอิงขอมูลใชไดอยางถูกตอง ใชสรรพนามการเรียกชื่อ

ตําแหนงถูกตอง 

๒. จุดท่ีควรมีการแกไข 

     ๑) ตั้งชื่อเรื่องยาวเกินไป (ชื่อเรื่องสงผลงานเขาประกวด : งานลนมือ เด็กไทยพ่ึง "ธุรกิจรับจางทํา

การบาน" นักวิชาการชี้ นโยบายรัฐไมใชทางออก หวั่นอนาคตเด็ก)   



๑๓ 
 
     ๒) ในสวนของบทสรุป ยังทําไดไมคอยดีมาก วาจะแกไขปญหายังไง  

    ๓) โปรดักชั่นเทคนิคในการตัดตอกระตุกไมลื่นไหลอยูบาง 

    ๔) อยากใหมีแหลงขาวอีกคนมาพูดถึงจริยธรรม เพราะการเลาเรื่องของรายการทําใหฟงแลวไปใน

ทิศทางท่ีคนสามารถไปจางหรือรับจางทําการบานไดโดยไมผิด 

    ๕) นาจะมีขอมูลท่ีเพ่ิมเติมเรื่องธุรกิจ เชน วิชาไหนท่ีเด็กจางมากท่ีสุด วิชาไหนแพงท่ีสุด เพราะจะ

สะทอนใหเห็นถึงปญหาในระบบการศึกษาได 

 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’  

‘ลมหายใจของปายภาพยนตรเขียนมือ’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เทคนิค เสียง 

SFX รถแห  

เสียงสัมภาษณ 

นายสมชาย กองศร ี 

อายุ 59 ป  

อาชีพชางเขียนปายโฆษณา 

“มันก็ไมรูจะไปทําอะไร (หัวเราะ) เพราะวามันเปนอาชีพท่ีเรารักเราชอบมา

ตั้งแตนอย แตก็ยังดีอยาง ก็ยังมีเจานายท่ีเขายังชอบ ยังใชเราอยู ไมง้ันเราก็คง

จะไปทําไรไถนาหรือวาไปรับจางอยางอ่ืน” 

ผูประกาศ จากคําบอกเลาจากนายสมชาย กองศรี อายุ 59 ป ชางเขียนปายโฆษณา

ภาพยนตรดวยมือ ท่ีกลาววา แมการจางงานชางเขียนปายภาพยนตรจะมี

จํานวนนอยลง แตก็ยังมีเจานาย ท่ีใหโอกาส และเห็นคุณคาในงานแบบดั้งเดิม 

เสียงสัมภาษณ 

นายสมชาย กองศร ี 

อายุ 59 ป 

อาชีพชางเขียนปายโฆษณา 

“แบบงานโรงเรียน งานแขงกีฬาเด็กนอย หรือวางานเขียน วาดเขียน 

หองอาหาร รานอาหาร ก็ยังมีคนชอบงานเราอยู คือเรารักตรงนี้เราชอบมันเลย

อยูได ถึงรายไดไมมากแตก็อยูได” 

ผูประกาศ การใชปายภาพยนตรเขียนมือเพ่ือเปนสื่อประชาสัมพันธ สอดคลองกับ

อุดมการณของ นายจรัญ หาบุญมี วัย 57 ป ผูจัดการโรงภาพยนตรซุนเฮง 

มัลติเพล็กซ จังหวัดศรีสะเกษท่ีชี้วา แมตนราคาทุนการพิมพไวนิล และการจาง

วาดจะไมตางกันนัก แตผลลัพธกลับมีคุณคามากกวาความสวยงาม  



๑๔ 
 

เสียงสัมภาษณ  

นายจรัญ หาบุญมี  

อายุ 57 ป  

ผูจัดการโรงภาพยนตรซุนเฮง 

มัลติเพล็กซ จ.ศรีสะเกษ 

“เฮียก็บอกวา เฮียอยากอนุรักษไวสักท่ีเดียว ในจังหวัดเราเนี่ย อนุรักษไวซะ แก

บอกวาง้ี ก็เลยบอกวาถาเฮียจะอนุรักษก็ไมตองไปหาโรงพิมพใหคนของเรานี่

แหละท่ียังมีความรูความสามารถ มีฝมืออยู ใชไป จนกวาอายุจะรวงลา หรือวา

จนกวาสายตาจะไมดีถึงจะเลิก” 

ผูประกาศ ศิลปนผูบุกเบิกเทคนิคการเขียนภาพดวยสีโปสเตอร อยางนายสมบูรณสุข      

นิยมศิริ ผู กํากับภาพยนตรไทยและศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

ประจําป พ.ศ. 2558 หรือเปยก โปสเตอร วัย 87 ป ไดเลาถึงการเปลี่ยนแปลง

ของปายภาพยนตรเขียนมือตลอดครึ่งชีวิตวา สิ่งหนึ่งท่ียังคงอยูคือคุณคาของ

งาน ในฐานะศิลปนผูขายงานเลี้ยงชีพ 

เสียงสัมภาษณ  

นายสมบูรณสุข นิยมศิริ  

ผูกํากับภาพยนตรไทยและ

ศิลปนแหงชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร

และละครโทรทัศน) ประจําป 

พ.ศ. 2558 

“ศิลปะพอทําเสร็จแลวมันไดเงิน ไดเงินเลี้ยงชีพ แลวก็เราก็อินอยูกับตรงนี้ อิน

อยูกับอยางนี้ เหมือนเราเขาโลกนี้ไปเลย เราก็มีความสุขในโลกหนึ่ง แลวพอเรา

ทําไดดี ออกจากโลกนี้มาสงงาน ก็มีความสุขกับการรับเงินอีกอะ ใชไหม 

(หัวเราะ)”  

ผูประกาศ ศิลปะปายภาพยนตรในปจจุบัน เปนการวาดโดยอาศัยตนแบบ แตในอดีต 

ผลงานหนึ่งชิ้นตองสามารถบอกแกนของเรื่องไดดวยผาใบเพียงผืนเดียว โดย

นายบรรหาร ไทธนบูรณ ชางเขียนอิสระ วัย 71 ป เจาของผลงานใบปดหนัง

เรื่อง โทน ไดเลาถึงประสบการณในการทํางานวา ความประณีตและความ

พยายาม คือหัวใจหลักของงาน 

เสียงสัมภาษณ  

นายบรรหาร ไทธนบูรณ  

อายุ 71 ป 

ชางเขียนอิสระ 

“ตั้งแตแรกเลยผมตั้งใจเลยวาคนท่ีจะเขียนตามผม เม่ือเขาชอบเขาตองใชความ

พยายามเทากับท่ีผมทํา เพราะผมเขียนอยูประมาณเดือนหนึ่ง แลวเขาถาจะ

เขียนจริง ๆ ไมใชเขาเขียนสามวันเสร็จ หาวันเสร็จ หรือเจ็ดวันเสร็จ เขาตอง

เขียนเปนเดือนเหมือนกันเทาท่ีผม แลวผมนอนวันละสองชั่วโมง ท่ีเขียนโทน” 

ผูประกาศ การเดินทางกวา 90 ปของปายภาพยนตรเขียนมือในประเทศไทย เต็มไปดวย

ประวัติศาสตรและขนบของวงการภาพยนตร จากงานวิจัยของนายสกลชนก 

เผื่อนพงษ นักออกแบบอิสระ วัย 42 ป ท่ีระบุวา ปายหนังเขียนมือในประเทศ

ไทย เริ่มตนจากการเขาฉายของภาพยนตรตางประเทศ ท่ีตองนําใบปดตนแบบ 

มาแปลงเปนภาษาไทย และวาดข้ึนใหมใหเขากับรสนิยมของคนไทย 



๑๕ 
 

เสียงสัมภาษณ  

นายสกลชนก เผื่อนพงษ  

อายุ 42 ป 

นักออกแบบอิสระ  

“ใบปดหนังไทยมันมาจากรสนิยมคนไทย คลาย ๆ อาหารไทยก็คือตมยํากุง มี

ครบทุกรส เพราะวาเม่ือกอนคนท่ีมาดูเขาจะไมไดสนใจความคิดสรางสรรคใน

หนังอะไรมากเทาไหร แตเขาจะดูใบปดเพ่ือจะแบบมันนาดูหรือเปลา ดังนั้น

เวลาใบปดหนังไทยยุคกอนท่ีวาดมือก็จะเนนพวกการเลาเรื่อง มีท้ังตลก เศรา ผ ี

รวมกันหมดเลยในนั้น” 

ผูประกาศ ชางวาดอาจเลือนหายตามกาลเวลา แตมูลคาของศิลปะไมเคยจางไป ดังเชน

นายสันติ ตันติภัณฑรักษ เจาของรานหนังคลาสสิค วัย 58 ป ท่ีใหความเห็นวา 

การท่ีมีงานสักชิ้นอยูในมือไมไดมีแคคุณคา หรือราคา แตมีความทรงจํามากมาย

อยูดวย 

เสียงสัมภาษณ 

นายสันติ ตันติภัณฑรักษ  

อายุ 58 ป 

เจาของรานหนังคลาสสิค 

“สิ่งท่ีมันมีคุณคาสําหรับเราท่ีเราเปนคนเก็บโปสเตอรหนัง ก็คืองานเกาท่ีเปน

ภาพเขียน เพราะวาทุกวันนี้คนหาหนังเกา เพราะวามันเปนงานศิลปะ แลวมัน

เปนภาพเขียน หนังดัง ๆ เนี่ย คนก็จะซ้ือแตเรื่องนั้น มันก็แพงข้ึนเรื่อย ๆ 

เพราะคนมาซ้ือท่ัวโลก หนังมันก็มีอยูแคนั้นอะนึกออกไหม” 

ผูประกาศ ปายหนังเขียนมือไมใชแคเพียงหนาดานของวงการภาพยนตรไทยเทานั้น แตยัง

เปนเหมือนบันทึกเสนทางประวัติศาสตร ใหคนรุนใหมไดศึกษา อีกท้ังยังเปน

ศิลปะท่ีอยูเหนือกาลเวลาสําหรับคนท่ีหลงใหล แตในบทบาทการทําหนาท่ีเปน

สื่อประชาสัมพันธ กลับถูกลดความสําคัญลง หรือนี่อาจจะเปนลมหายใจสุดทาย

ของปายภาพยนตรเขียนมือ ท่ีตองจบลงอยางนาใจหาย 
   

จัดทํา: ทีม ‘ปลดนี่’ (๑) นายปณัยกร วรศิลปมนตรี (๒) นางสาวณัฐสุมญชุ โภชะ 

(๓) นางสาวพิชญา  ศรีราวรรณ (๔) นางสาวปทิตตา  สรสิทธิ์ (๕) นางสาวปลายฟา พูลเพ่ิม 

 ท่ีปรึกษา: อาจารยปณต  สุสุวรรณ 

๑. จุดเดน 

    ๑) การจับประเด็น การตั้งคําถาม-คําตอบ และเนื้อหาคอนขางชัดเจน 

    ๒) เสียงบรรยายดี  เลาเรื่องดี 

    ๓) มีความพยายามหาแหลงขาวท่ียังมีชีวิตอยู 

    ๔) การตั้งชื่อเรื่องดี ทําใหนาติดตาม 

๒. จุดท่ีควรปรับปรุง 

     ๑) มีความเปนสารคดีมากกวาสารคดีเชิงขาว  

    ๒) ชวงเปดเรื่องขาดการเชื่อมโยงของเสียงซาวดในตอนแรก เสียงท่ีประกอบเขามายังไมสมบูรณ 

     ๓) ขาดการใหขอมูลในภาพรวม วาเกิดอะไรข้ึนกับอาชีพนี้ นอกเหนือจากการบอกวาลดนอยลงหรือ

ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 

      ๔) การนําเสนอถึงแมวามีแหลงขาวท่ีเปนมืออาชีพ แตการเลาเรื่องยังตัดไปตัดมา 



๑๖ 
 
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’  

‘เกม มหันตภัยใกลตัว’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
     

ลําดับการ

ควบคุมเสียง 
ผูประกาศ/ขอความ 

เวลา 

(วินาที) 

1.F/I Sound 

แลว F/O 

VO : Sound  ประกอบเกมทรานซฟอรเมอร    5 วินาที 

2.F/I VOX POP 

แลว F/O 

VOX POP  :  เยาวชนติดเกมในจังหวัดสงขลา 

ประเด็น : ความรูสึกของเด็กติดเกม 

Vox pop เยาวชนติดเกมคนท่ี 1 : เลนเกม ROV และ PUB G มันสนุก แลวก็ใช

เวลาวางใหเปนประโยชน เพราะวาเวลาวางก็ไมรูจะเอาไปทําอะไร ก็เลยเลนเกมส

ครับ 

Vox pop เยาวชนติดเกมคนท่ี 2  : เกมท่ีเลนนะครับก็คือ GTA IV นะครับ ครับ

เหมือนวาระบายความรูสึกเวลาเกลียดใครแบบนี้ก็ไปลงในเกมครับ 

Vox pop เยาวชนติดเกมคนท่ี 3 : ผมชอบนะครับมีชื่อวา FIFA online 4 นะครับ 

บางทีนะครับบางครั้งนะครับเราเลนแพมันเหมือนเราคางคาใจครับ แลวอยากจะ

เลนใหม ก็รูสึกวาหัวรอนนะครับ 

26 วินาที 

3. F/I เสียง

บรรยาย แลว 

F/O 

 VO : นี่คือเสียงของเยาวชนอายุประมาณ 20 ป ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาท่ีเลนเกมการ

ตอสูอยูเปนประจํา ซ่ึงเกมถือเปน 

โปรแกรมท่ีมีความกาวล้ําทางเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการของวัยรุนให

ไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนานและผอนคลาย แตดวยอิทธิพลของเกมโดยเฉพาะ

เกมประเภทการตอสู  มักมีบทบาทครอบงําอารมณ  ความรูสึกของผู เลน  

จนบอยครั้งผูเลนมักขาดสติ และเกิดการทะเลาะวิวาทกัน เจาของรานเกมแหงหนึ่ง

ในจังหวัดสงขลา เลาวา การทะเลาะวิวาทในรานเกิดข้ึนบอยครั้ง จนตองตั้งกฎกติกา

เพ่ือระงับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

35 วินาที 

4. F/I เสียง

สัมภาษณ แลว 

F/O 

Interview : เจาของรานเกมในจังหวัดสงขลา 

ประเด็น : เหตุการณทะเลาะวิวาทภายในรานและการตั้งกฎกติกา 

         มีการทะเลาะวิวาท แบบวา เรียกพรรคพวกจากบุคคลภายนอก ยกพวกตีกัน

แบบวา การเลนเกมของเขาเนี่ย เขามีแบบพนันของเขาดวยภายในเกม 100 หรือ 

200 ท่ีเห็นไดชัดบาง เกิดการเลนก็เกิดมีการสูญเสีย หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดข้ึน

เนี่ย ทางรานของเราก็จะมีปาย เขียนกฎไวชัดเจนเลยทางขวามือของหนารานนะ

ครับ โดยเตือนใหถึงแคสองครั้งนะครับเพราะวา ผมก็เขาใจแหละเด็กวัยรุน ขนาด

พอแมยังหามยากเลย นับประสาอะไรนะครับกับผมจะไปหามเขาได โดยถามีครั้งท่ี

สามเนี่ย ผมทําการลงโทษคุณ แลวก็อาจจะถึงข้ันแจงความทางดานตํารวจ หรือ

อาจจะพูดภาษาบานบานเลยก็คือไลออกจากรานของเราไปเลย 

39 วินาที 



๑๗ 
 
ลําดับการ

ควบคุมเสียง 
ผูประกาศ/ขอความ 

เวลา 

(วินาที) 

5. F/I เสียง

บรรยาย แลว 

F/O 

VO : ดวยลักษณะและความรุนแรงของเกม สงผลใหเด็กแสดงพฤติกรรมกาวราว

ตามอารมณรวมความรูสึกเม่ือมีสิ่งรบกวนจากภายนอกมาขัดขวางในขณะเลนเกม 

เยาวชนติดเกมคนหนึ่ง เลาวา ตนมักไมพอใจหากมีใครมาขัดขวางขณะเลนเกมจน

แสดงพฤติกรรมตอบสนองโดยไมรูตัว 

16 วินาที 

6. F/I เสียง

สัมภาษณ แลว 

F/O 

Interview : เยาวชนติดเกม 

ประเด็น : การแสดงพฤติกรรมตอบสนองเม่ือโดนขัดขวางขณะเลนเกม 

        เวลามีใครมายุง แบบมารังควาน ผมก็หงุดหงิด บางครั้งก็มีตบไปแบบไมพอใจ

เพราะวาเลนเกมอยูมาขัดขวางเวลาเราเลนเกม ไมชอบ 

9 วินาที 

7. F/I เสียง

บรรยาย แลว 

F/O 

VO : นับวันเม่ือความนิยมของเกมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ สงผลกระทบทางดานหนาท่ี 

ความรับผิดชอบ สุขภาพและการศึกษาของเด็ก ทําใหผูปกครองเกิดความวิตกกังวล

ตอพฤติกรรม ผูปกครองของเด็กติดเกมรายหนึ่ง กลาววา ตนคอนขางเปนหวงลูก จึง

ตองคอยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด 

17 วินาที 

8. F/I เสียง

สัมภาษณ แลว 

F/O 

Interview : ผูปกครองของเด็กติดเกม 

ประเด็น : การสังเกตพฤติกรรมของลูก 

        ลูกติดเกมคนเปนพอเปนแม ยอมเปนหวงลูกอยูแลวแตวาเราก็คอยสังเกต

พฤติกรรมของลูกและคอยพูดคุยและใหรูวาลูกคิดยังไง เราจะไดหาแนวทางใหกับลูก

ได ในสวนของการแนะนํา แบงเวลาในการเรียนแลวก็การเลนเพ่ืออนาคตของลูกเอง

นะ แมคิดวาอยางนี้  

18 วินาที 

9. F/I เสียง

บรรยาย แลว 

F/O 

VO : ดาน ดร.กาญจนกมล สุวิทยารัตน นักวิชาการทางดานจิตวิทยา คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดกลาวถึง ผลกระทบท่ีรายแรงของเด็กติดเกม

วา 

10 วินาที 

10. F/I เสียง

สัมภาษณ แลว 

F/O 

Interview : ดร.กาญจนกมล สุวิทยารัตน นักวิชาการทางดานจิตวิทยา คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประเด็น : ผลกระทบและแนวทางการแกปญหาเด็กติดเกม 

         ลักษณะท่ีติดเกมแปลวาไมสามารถท่ีจะควบคุมตัวเองได ตองการท่ีจะเลนใน

ชวงเวลาท่ีมากข้ึน เปนเกมท่ีทาทายมากยิ่งข้ึนรุนแรงมากยิ่งข้ึน เรียกวาAddiction

นะคะ ตัวนี้  เปนเรื่องของการเสพสิ่งเสพติดดวย เพราะตองการเลนในปริมาณท่ีมาก

ข้ึน แลวก็หยุดไมไดเนื่องจากเกมท่ีออกมา  มันมีพลังเราใจใชไหม มันทําใหคนเลน 

ตื่นเตนเลนแลวเพลิน  เลนแลวอยากเอาชนะ ทําใหเด็กเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตัวเอง เกมบางเกมไมไดพัฒนาเรื่องไอคิว จากการวิจัย ก็พบเยอะเลยวา

เด็กท่ีเลนจะสงผลตอสมาธิสั้น ประเด็นสําคัญท่ีสุด แลวก็เด็กเนี่ยตองอาศัยผูใหญนะ

คะ  ควบคุมในเรื่อง Timing เรื่องของเวลาในการเลนเกม เปนสิ่งเดียวท่ีทํา

ตารางเวลาในการเลนเกม แลวก็คอยๆคอยๆลดลง ไมอยูในสภาวะท่ีเรียกวาติดเกม 

1 นาที 



๑๘ 
 
ลําดับการ

ควบคุมเสียง 
ผูประกาศ/ขอความ 

เวลา 

(วินาที) 

แตวาเปนการเลนเกมตามปกติ 

11. F/I เสียง

บรรยาย แลว 

F/O 

VO : อยางไรก็ตาม พฤติกรรมความกาวราวของเด็กติดเกมสามารถลดนอยลงได ซ่ึง

หัวใจสําคัญของการรักษาเด็กติดเกมนั่นคือ ความรักและความอบอุนจากคนใน

ครอบครัว อีกท้ัง  ผูเลนเกมจําเปนตองยอมรับและปรับพฤติกรรม ท้ังนี้เพ่ือลดระดับ

ความรุนแรงไดอีกทางหนึ่ง 

18 วินาที 

12. F/I Sound 

แลว F/O 

VO : Sound  ประกอบเกมทรานซฟอรเมอร 4 วินาที 

 

จัดทํา: ทีม ‘เรื่องผานเลนส’ (๑) นายเจตริน  สิงหะโรทัย  (๒) นายอุดมศักดิ์ นกศรีแกว  

(๓) นางสาวอภิญญา  รัตนพันธ     

ท่ีปรึกษา: อาจารยวนภรณ  จักรมานนท 

๑. จุดเดน 

     ๑) ประเด็นดีนอกเหนือจากประเด็นเด็กติดเกมไมทําอะไร แตมีประเด็นใหมคือเรื่องของการทะเลาะ

วิวาท เปนประเด็นท่ีนาสนใจทําใหเห็นวาอันตรายมากกวาท่ีคิด 

      ๒) การบรรยายคอนขางลื่นไหล ภาษาท่ีใชในการเลาเรื่องดี 

      ๓) สําเนียงเปนเสนหในการดําเนินรายการ ฉะฉานดี แมจะมีสําเนียงใต 

     ๔) การคนควาขอมูล ตัวแหลงขาว ท่ีมีความรูสึกและสะทอนภาพออกมาไดดี 

     ๕) วางตัวละครไดดี ท้ังเด็ก เจาของราน 

๒. จุดท่ีควรปรับปรุง 

    ๑) การใชดนตรีประกอบและเรื่องของการออกเสียงยังไมชัดเจน  

    ๒) เรื่องเทคนิคตัดตอยังไมคอยประณีต 

    ๓) สรุปตอนทายเรื่องยังไมดี เพราะใชคําวาพฤติกรรมความกาวราวของเด็กติดเกมสามารถลดนอยลง

ได ถาไดรับความรักจากครอบครัวแคนี้ยังไมพอ เพราะยังมีเรื่องอ่ืนๆเขามาเก่ียวของ ไมใชแคเรื่องของครอบครัว

เทานั้น แตผูทํารายการสรุปวาเปนแคเรื่องของครอบครัว นาจะท้ิงประเด็นใหคนฟงคิดอะไรตอ 

    ๔) ประเด็นการทะเลาะวิวาท นาจะมีแหลงขาวท่ีเปนตํารวจมาพูดถึงสถิติของการทะเลาะวิวาท 

ความผิดมีโทษอยางไร อาจจะทําใหเนื้อเรื่องครบถวนมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’  

‘วิบากกรรม ทองเที่ยวไทย’ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เทคนิค   Fade in เพลง Fukidamari แลว Fade Under 

เทคนิค เสียงสัมภาษณ พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม กรณีเหตุเรือลมบริเวณเกาะเฮ 

จ.ภูเก็ต  “ชาวจีนเขามาก็ใชนอมินีไทยเคากําลังดําเนินคดีอยูเคา ไมเช่ือกรมอุตุฯ

เรามันก็ถึงเปนยังง้ันนะ ก็นักทองเท่ียวจีนเปนคนทํานักทองเท่ียวจีนก็ เปนเรื่องของ

นักทองเท่ียวเขาไง เรื่องของเคา เคาทําเรือเคา เคาเองฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังของ

เราแลวจะใหเราไปเรียกรองอะไรยังไงก็เปนเรื่องของเขา” 

ผูประกาศ นี่คือเสียงของพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ กลาวถึงเหตุการณเรือนักทองเท่ียวจีนลม ท่ี

จังหวัดภูเก็ต จุดแตกหักท่ีทําใหจํานวนนักทองเท่ียวจีนท่ีสมาคมไทยธุรกิจการทองเท่ียว

รายงานวายอดของนักทองเท่ียวจีนตกลงกวาแปดสิบเปอรเซ็นต จากขอมูลของ ดร. 

กรวรรณ สังขกร หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการทองเท่ียว สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาความนิยมทองเท่ียวไทยของชาวจีน มาจากภาพยนตร 

‘Lost in Thailand’ โดยมียอดจองโปรแกรมทัวรเพ่ิมข้ึนสามเทาหลังภาพยนตรเรื่องนี้

ออกฉาย และเสริมอีกวานักทองเท่ียวจีนเขามาเติมเต็มในชวงท่ีไมใชฤดูการทองเท่ียว

และนี้เปนแรงจูงใจใหกลุมนายทุนและผูประกอบการตางๆเขามาลงทุนดานการ

ทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

เทคนิค เสียงสัมภาษณ ดร. กรวรรณ สังขกร หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการทองเท่ียว 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม “นักทองเท่ียวจีนมาเติมเต็มในชวงท่ีเรา

ไมไดนักทองเท่ียวจากชาติอ่ืนก็เติมเต็มกันไปเพราะฉะนั้นถาไปถามทางธุรกิจ

ทองเท่ียวเรื่อง ท่ีพัก เรื่องรานอาหาร ก็จะแฮปปกับกลุมนักทองเท่ียวจีนท่ีเขามา” 

เทคนิค   Fade in เพลง Sanpo แลว Fade Under 

ผูประกาศ แตหลังจากเหตุการณเรือลมดังกลาว หลายธุรกิจไมไดเตรียมการณวานักทองเท่ียวจีนจะ

ลดลงอยางฉับพลัน จากคําบอกกลาวของนายธงชัย วงศใหญ ประธานท่ีปรึกษาชมรม

มัคคุเทศกรักษลานนา เลาวาผูประกอบการรายยอยและลูกจางในบริษัททัวรหลายคน

ตองเปลี่ยนอาชีพจากผลกระทบดังกลาว ในขณะท่ีหลายธุรกิจไดรับผลกระทบในเชิงลบ 

นางสาวพิณกัลยา เฉลิมโชควัฒนา เจาของโรงแรม Aplilapa Hotel Chiang Mai  กลับ

มีมุมมองท่ีแตกตาง วานี้คือโอกาสของภาคเหนือท่ีจะกระตุนเศรษฐกิจทองถ่ินโดยมองวา

นักทองเท่ียวจีนนั้นจะเลี่ยงการทองเท่ียวโซนภาคใต มายังภาคเหนือเพ่ิมข้ึน 

เทคนิค เสียงสัมภาษณนางสาวพิณกัลยา เฉลิมโชควัฒนา เจาของโรงแรม Aplilapa Hotel 

Chiang Mai “มีผลกระทบคะแตผลกระทบในทางท่ีดีข้ึนและเกินคาดเพราะวา

นักทองเท่ียวเคารูสึกวาเคาไปภาคใตแลวไมปลอดภัยทําใหเขาตัดสินใจเปล่ียน

เสนทาง การเดินทางจากท่ีจะไปทะเลเปล่ียนมาเท่ียวท่ีเชียงใหมสัมผัสบรรยากาศ

ภูเขาน้ําตกธรรมชาติ ทําใหเชียงใหมเนี่ยคึกคักมากเลยคะ” 
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ผูประกาศ ท้ังนี้อุบัติเหตุของเรือลมดังกลาวไมใชสาเหตุหลักของการท่ีนักทองเท่ียวจีนลดลงอยาง

ฉับพลัน ดร.กรวรรณ สังขกร ใหขอมูลวาปจจัยหลักของการลดลงคือภาครัฐของไทยไมมี

มาตรการรองรับในดานความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียวจีน  

เทคนิค เสียงสัมภาษณดร. กรวรรณ สังขกร หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการทองเท่ียว 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม “เขามามากก็จะเกิดปญหามาก แตท่ีนี้

ทางการจีนเคาก็ตองการจะใหไทย ใหความเช่ือม่ันในเรื่องของการทองเท่ียววาจะมี

มาตรการอะไรไหมถาไปเท่ียวแลวจะปลอดภัยไหมไมมีอะไร” 

ผูประกาศ ทางด านอาจารย  ดร .พล  ห งส กุล วสุ  อาจา รยป ระจํ าคณะ เศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มองวาอีกหนึ่งปจจัยท่ีทําใหนักทองเท่ียวจีนลดลงคือคติทางดาน

เชื้อชาติตอนักทองเท่ียวจีน และย้ําอีกวาหากคนไทยยังไมยอมรับความแตกตางทางดาน

เชื้อชาติตอนักทองเท่ียวชาติตาง ๆ อาจนํามาสูวิกฤตการทองเท่ียวท่ีรุนแรงข้ึน 

เทคนิค  เสียงสัมภาษณดร.พล หงสกุลวสุ อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม“แลวตอนนี้ โลวคอสท่ีเช่ือมระหวางไทยไปอินเดียก็เริ่มเยอะ

ข้ึนดวย ตอไปเนี่ยอีกหาปขางหนากองทัพนักทองเท่ียวจะมาจากอินเดียและคําถามก็

คือวาคนไทยเนี่ยยังคงมีอคติอยูใชไหม” 

ผูประกาศ  ทางฝงของภาครัฐ ไดแกไขปญหาโดยการยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมวีซาแก

นักทองเท่ียวเปนเวลา60วันจนถึงสิ้นเดือนมกราคม คาดการณวาจะเพ่ิมจํานวน

นักทองเท่ียวในภาพรวมอยางนอยรอยละ 30 แตสําหรับ ดร.กันตสินี  กันทะวงศวาร 

นักวิชาการและนักวิจัยดานเศรษฐศาสตรการทองเท่ียวประจําคณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเห็นวาการแกปญหาดังกลาวนั้นชวยกระตุนจํานวน

นักทองเท่ียวบางประเภทเทานั้น และนี้เปนเพียงการแกปญหาระยะสั้น พรอมแนะวา

ภาครัฐควรจะมีการแกไขปญหาระยะยาวดวย 

เทคนิค เสียงสัมภาษณดร.กันตสินี  กันทะวงศวาร นักวิชาการและนักวิจัยดานเศรษฐศาสตร

การทองเท่ียวประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม “นาจะดีข้ึนนะคะแต

อาจจะไมทันทีทันใดเพราะวาอยาลืมวามันจะมีกรณีสําหรับนักทองเท่ียวจีนท่ีมี

ลักษณะของการมาทองเท่ียวแบบเปน แพคเกจทัวรแปลวาเคาตองมีการจองลวง

หนา ซ่ึงตรงนี้มันอาจจะไมทันการณเทาไหรสําหรับภายในปนี้” 

ผูประกาศ แมมีโอกาสท่ีนักทองเท่ียวจีนจะกลับมานิยมประเทศไทยอีกครั้งแตการหายไปของ

นักทองเท่ียวจีน เปนสัญญาณเตือนวาถึงเวลาแลวหรือยังท่ีทุกภาคสวนในประเทศไทย

ตองหันกลับมาทบทวนทิศทางการทองเท่ียวและรวมมือเพ่ือรวมกันแกไขวิกฤตการ

ดังกลาว 

เทคนิค   FADE IN เพลง Sanpo แลว FADE OUT 
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จัดทํา: ทีม ‘The Crystal Grid’ (๑) นางสาวณัฏฐนรี  ทําสวย  (๒) นายกษิดิ์เดช  มณีรัตน  

(๓) นางสาวชนฐิตา  ไกรศรีกุล     

ท่ีปรึกษา: อาจารยจิรเวทย  รักชาติ 

๑. จุดเดน 

     ๑) ประเด็นท่ีเขานําเสนอรอบดานมีความเขาใจในเรื่องราว ถึงแมไมไดมีประเด็นอะไรท่ีนาสนใจ แตทํา

ออกมาแลวครบรอบดาน 

      ๒) เลาเรื่องไดดี  

      ๓) ประเด็นท่ีเลาเปนสถานการณท่ีรับรู มีการอางอิงสถิติการลดลงของนักทองเท่ียว  

     ๔) ผูประกาศเสียงชัด อักขระดี 

     ๕) มีการนําเสนอขอมูลท่ีอางอิงกับขาว และเสนอขอเท็จจริงท่ีมองไปถึงอนาคตได ถือวานาสนใจ 

๒. จุดท่ีควรปรับปรุง 

    ๑) การเลาเรื่องบอกการแกไขปญหาระยะสั้น แตระยะยาวไมไดบอก 

    ๒) ซาวดประกอบกับผูประกาศเหมือนไมเขากัน ทําใหรูสึกวาเนื้อหาท่ีนั่งฟงดรอปไป 

    ๓) ชื่อเรื่อง วิบากกรรมนักทองเท่ียวพูดถึงนักทองเท่ียวจีนอยางเดียว จากการฟง คือความปลอดภัย

จากการทองเท่ียว ผูผลิตผลงานนาจะเอาประเด็นนี้มาเลาเปนหลัก จะชัดเจนวาจริงๆเราปลอดภัยจริงหรือเปลา 

จากการใหสัมภาษณรูสึกวายังไมตรงกับวัตถุประสงค 
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ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ รางวัลสายฟ้าน้อย ประจาํปี ๒๕๖๑ 
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย ได้แบ่งสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ออกเป็น ๔ 

ประเภท ได้แก่ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น  ประเภทอัตลกัษณ์วัฒนธรรมดีเด่น ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น และ

ประเภทขา่วทัว่ไปดีเดน่ โดยมีนกัศกึษาส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ เข้าประกวดรวมทัง้สิน้ ๘๐ เร่ือง จาก 

๒๔ สถาบนั  ซึง่ถือวา่มีจํานวนมากกวา่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวคือปีท่ีผ่านมามีผลงานส่งเข้าประกวดจํานวน ๓๙ 

เร่ือง จาก ๑๓ สถาบนั โดยในปีนีมี้ผลงานสารคดีเชิงขา่วโทรทศัน์ผ่านเข้ารอบสดุท้าย จํานวน ๑๐ เร่ือง และทัง้ 

๑๐ เร่ือง มีความโดดเดน่เฉพาะด้านในประเภทตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งหลากหลายและน่าสนใจ   แตก็่ยงัมีส่วนท่ีควร

ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ผลงานเกิดความสมบรูณ์ตอ่ไป 

  สําหรับการพิจารณาตดัสินรางวลั สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตดัสิน ได้มี

การประชมุหารือร่วมกนัและมีมตเิป็นเอกฉนัท์ ในการพิจารณาตดัสินรางวลั สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ไทย รางวลั

สายฟ้าน้อย ครัง้ท่ี ๑๔ โดยยงัคงไว้ซึ่งหลกัเกณฑ์เง่ือนไขในการพิจารณาตามกรอบหลกั คือ คณุภาพ คณุค่า 

ศาสตร์และศลิป์ในการนําเสนอ และ จริยธรรม  

ดังนัน้คณะกรรมการตัดสินรางวัล สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ครัง้ท่ี ๑๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พิจารณาตดัสินรางวลัโดยมอบรางวลัตามประเภท ๔ ประเภท และมอบประกาศเกียรติบตัรให้กบัทกุผลงานท่ี

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ๑๐ เร่ือง  โดยมีข้อสงัเกตแนบท้าย เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการพฒันา

ปรับปรุงผลงานตอ่ไป 

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ป ๒๕๖๑ 

๑. ปีนีมี้ผลงานสง่เข้าประกวดจํานวนเยอะแตค่ณุภาพด้อยกวา่ปีท่ีแล้ว 

๒. หลายผลงานท่ีสง่เข้ามาประกวด มีความยาวมากกวา่ ๕ นาที ซึง่ผิดกตกิาเง่ือนไขการสง่ผลงาน 

๓. ประเดน็ในการนําเสนอผลงาน ควรคดิอยา่งรอบคอบ คํานงึถึงหลกัจริยธรรม 

๔. ผลงานปีนีมี้คณุภาพลดลง ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดควรผ่านการคดัเลือกก่อนส่ง ทําให้ไม่มีคณุค่า

และคณุภาพ  

๕.ขาดความเข้าใจบทบาทของส่ือมวลชน ตัง้ความหวงักบัผลงานวา่ต้องไปชว่ยแก้ไขหรือสะท้อนสงัคม

อย่างไรบ้าง ไม่มีหลักการในการทําสารคดีเชิงข่าว ประเด็นหลกัหรือหวัใจสําคญัของงานสารคดีเชิง

ข่าวคืออะไร ทําเพ่ืออะไร คนดจูะได้อะไรจากผลงานท่ีผลิตหรือสะท้อนเปล่ียนแปลงด้านไหนให้กับ

สงัคมผลงานในปีนีจ้งึขาดมิต ิ

๖.ขาดการหาข้อมลู ควรเจาะลกึประเดน็ท่ีนําเสนอในเชิงลกึให้มากกว่านี ้

๗.มีบางผลงานส่งผิดประเภท การเลือกหมวดในการส่งแต่ละทีมยงัไม่เข้าใจความหมายของหมวด

ประเภทท่ีจะสง่ ฝากอาจารย์ท่ีปรึกษาคดักรองผลงานก่อนสง่เบือ้งต้นก่อน 

๖ 
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๘. ไมมี่ความตา่งในประเดน็ท่ีนําเสนอของบางมหาวิทยาลยั ผลิตประเด็นเดียวกนัแตส่่งในทกุประเภท 

ประเดน็ท่ีทําจงึเป็นประเดน็กว้าง ไมเ่ป็นการทําขา่วเชิงลกึ  

๙.โปรดกัชัน่การผลิตไมค่อ่ยมีปัญหาในเร่ืองของภาพและเสียง 

๑๐. บางผลงานนําเสนอไม่เหมาะสม มีภาพและเสียงล่อแหลมต่อการนําออกอากาศ ควรคํานึงถึง

คณุภาพของงานเป็นตวัหลกั 

๑๑. นกัศกึษาท่ีผลิตผลงานเป็นคนรุ่นใหม ่แตมี่การนําเสนอเป็นแบบคนรุ่นเก่า โดยนําเสนอประเด็นใน

รูปแบบกว้างมาแคบ ทําให้เนือ้หาท่ีนําเสนอไมน่า่สนใจ ควรนําเสนอผลงานแบบใหม่ท่ีคิดว่าเหมาะสม

กบัโลกของส่ือท่ีเปล่ียนไป 

๑๒. มิติสําคัญในการนําเสนอ คือผู้ ผลิตส่ือต้องมองให้เช่ือมโยงกัน บางเร่ืองเป็นเร่ืองใกล้ตัวแต ่  

สามารถสะท้อนไปสูภ่าพใหญ่ได้ ผู้ผลิตส่ือควรปรับมมุมองในการทํางานใหม ่

๑๓. เทคนิคดนตรีประกอบสารคดีเชิงข่าวท่ีส่งมาเยอะเกินไป ทําให้เสียงผู้ บรรยายไม่ชัดเจน ถ้า

เสียงดนตรีประกอบดงัเกินไป ทําให้ผู้ชมไมส่นใจเนือ้เร่ือง หรือเพลงประกอบไมเ่ข้ากบัเร่ืองก็ไมค่วรใส ่  

๑๔. ระดบัของเสียงผู้บรรยายกบัเสียงสมัภาษณ์มีความตา่งกนัมาก เม่ือนําไปออกอากาศจริงถ้าไม่ชดั

ไมเ่คลียร์ คนก็จะไมด่ไูมต่ดิตาม 

๑๕. การขึน้ CG ควรระบตุวัตนของแหลง่ขา่วให้ชดัเจน ถ้าไม่รู้สถานะ ควรจะเป็นนางสาวไว้ก่อน อย่า

ขึน้ CG แบบนบัญาตกิบัแหลง่ขา่ว (เชน่ พ่ี ป้า น้า อา ลงุ....) 

๑๖. เร่ืองภาพของการสมัภาษณ์ใช้มุมภาพกว้าง ควรคํานึงถึงหลักการการทําสารคดีเชิงข่าวต้องมี

ความน่าเช่ือถือ มีมุมภาพท่ีกว้างได้แต่ลักษณะมาตรฐานคือกระดุมเม็ดแรก บางกลุ่มอาจจะแตก

ออกไปหลายมุมซึ่งทําได้แต่ต้องนึกถึงความน่าเช่ือถือในงานสารคดีเชิงข่าวท่ีต้องมี รวมเทคนิคการ

ผลิตงานสารคดีเชิงขา่วท่ีได้มาตรฐานไว้ด้วย 

๑๗. ขาดการเลือกใช้ภาพท่ีนํามาตดัต่อว่ามีความสอดคล้องกับบทมากแค่ไหน ควรเลือกใช้ภาษาให้

เหมาะสม 

๑๘. หากต้องการเป็นนกัขา่วท่ีดี ประเดน็ท่ีนําเสนอต้องชดัเจนกวา่นี ้  

๑๙. ปีนีมี้หลายผลงานท่ีน่าช่ืนชม แต่ก็ไม่ใช่ผลงานท่ีดีท่ีสดุ เพราะนักศึกษาไม่ใช่มืออาชีพ แต่ควร

เรียนรู้ให้มากท่ีสดุวา่สิ่งไหนท่ีสามารถนําไปปฏิบตัไิด้   

๒๐. ช่ืนชมผลงานท่ีผา่นเข้ารอบสดุท้ายในปีนี ้เพราะนกัศกึษายงัมีความคิดท่ีดีในประเดน็และวิธีการ

นําเสนอ เร่ืองราวสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัสงัคม ดแูล้วน่าช่ืนชม ถึงแม้วา่ภาพรวมของผลงานท่ีสง่เข้า

ประกวดในปีนีอ้าจจะไมไ่ด้คณุภาพตามมาตรฐานรางวลัสายฟ้าน้อย “แตผ่ลงานท่ีได้รับรางวลัดีเดน่

ถือวา่ดีมาก” 

 

############### 
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สารคดีเชงิข่าววิทยุโทรทศัน์ที่เข้ารอบ ๑๐ เร่ือง ดังนี ้

- สารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น 

เร่ือง มหาวิทยาลัย 

๑. วิถีแหง่การเกือ้กลูของมนันิและชาวบ้านโหล๊ะหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

๒. วิถีประมงทะเลสาบสงขลาฤดจูบัปลาแขยง มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

๓. ซัง้ ตอ่ลมหายใจชาวประมง มหาวิทยาลยัรังสิต 

- สารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น 

เร่ือง มหาวิทยาลัย 

๑. ลมหายใจของป้ายหนงัเขียนมือ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

๒. สืบทอดทําเทริดแบบโบราณเมืองสิงหนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

๓. ลากพระทางนํา้ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

- สารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

เร่ือง มหาวิทยาลัย 

๑. MicroPlastic มหาวิทยาลยัรังสิต 

- สารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น 

เร่ือง มหาวิทยาลัย 

๑. โอกาสของคนไร้เสียง มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

๒. Everyone can do art มหาวิทยาลยัรังสิต 

๓. คนไร้บ้าน (เงามืด) กลางเมือง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

ผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท่ีได้รับรางวัล 

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน   

รางวลัดีเดน่  ได้แก่ 

เร่ือง วิถีประมงทะเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง  

โดยทีม บ้านเลขท่ี 6 Production  จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๒๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัชมเชย  ๒ เร่ือง ได้แก่ 

๑. เร่ือง วิถีแห่งการเกือ้กูลของมันนิและชาวบ้านโหล๊ะหาร 

โดยทีม แมวเอ๋ยแมวเหมียว  จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
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โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๒. เร่ือง ซัง้ ต่อลมหายใจชาวประมง 

โดยทีม DESTINY  จาก มหาวิทยาลยัรังสิต 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๑๐,๐๐๐ บาท 

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม   

รางวลัดีเดน่  ได้แก่ 

เร่ือง ลากพระทางนํา้  

โดยทีม หมนัๆ Team  จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๒๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัชมเชย  ได้แก่ 

เร่ือง ลมหายใจของป้ายหนังเขียนมือ 

โดยทีม ปลดน่ี  จาก มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๑๐,๐๐๐ บาท 

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อม   

รางวลัดีเดน่   ได้แก่ 

เร่ือง MicroPlastic 

โดยทีม มากะนํา้  จาก มหาวิทยาลยัรังสิต 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๒๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัชมเชย  ได้แก่ 

- ไมมี่ผู้ ได้รับรางวลั 

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวท่ัวไป 

รางวลัดีเดน่   ได้แก่ 

เร่ือง Everyone can do art 

โดยทีม เหนือมงักร789  จาก มหาวิทยาลยัรังสิต 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๒๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัชมเชย  ได้แก่ 

เร่ือง คนไร้บ้าน (เงามืด) กลางเมือง 

โดยทีม สายฟ้าผ่าเปรีย้ง  จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๑๐,๐๐๐ บาท 
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สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทวิถีชุมชน   

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทศัน์ ‘ดีเด่น’ ประเภทวิถีชุมชน   

‘วิถีประมงทะเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง’ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผู้จัดทาํ : ทมี บ้านเลขท่ี 6 Production   

๑. นายกฤษฎา   ศรสําแดง   

๒. นายภาณวุฒัน์   สกุหอม          

๓. นายศภุกฤต      มีชยั              

๔. นายสิรวิชญ์   บริรักษ์             

ที่ปรึกษา : ดร.ศภุฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ 

สถาบัน : มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

ลาํดับ ภาพ ข้อความ เวลา 

1 ELS ทะเลสาบ

สงขลาตอนบน/

ทะเลน้อย 

LS ชาวประมงจบั

ปลา 

MS เคร่ืองมือทําการ

ประมง 

VO : ทะเลสาบสงขลา แหล่งนํา้ผืนใหญ่ท่ีอยู่คู่กบัชาวบ้านมา

อย่างยาวนาน ท่ีน่ีเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ให้ชาวบ้าน

ได้ประกอบอาชีพประมงหาเลีย้งตนเองและครอบครัว การทํา

ประมงในทะเลสาบสงขลาเป็นแบบพืน้บ้าน อาศยัเคร่ืองมือจับ

สตัว์นํา้แบบชาวบ้านและพึง่พาธรรมชาตใินการทํามาหากิน 

25 วินาที 

2 LS ชาวประมงจบั

ปลา 

MS ชาวประมงจบั

ปลา 

MS ภาพฝนตก

ทะเลสาบสงขลา 

MS ปลาแขยง 

CUปลาแขยง 

 

 

VO : ชาวประมงทะเลสาบสงขลาตอนบนท่ีตําบลพนางตุง 

อํา เภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ออกหาปลาเป็นประ จํา 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงต้นฤดฝูนของภาคใต้ ถึงแม้จะเป็นช่วง

ฝนตกชกุ ซึง่มีความยากลําบากในการออกเรือก็ตาม แตพ่วกเขา

สามารถเปล่ียนวิกฤติเป็นโอกาสในการหารายได้ เพราะเม่ือฝน

ตกหนกัลงสู่ทะเล จะทําให้ปลาพืน้ถ่ินของทะเลสาบสงขลาชนิด

หนึ่งคือ “ปลาแขยง” หรือ “ปลาลูกแหยง”ขึน้มาบนผิวนํา้เป็น

จํานวนมาก ชาวประมงจะออกทะเลหาปลาแขยงกนัตัง้แตเ่ท่ียง

คืน และใน1 ปี ชาวเลท่ีน่ีบอกว่าสามารถหาปลาชนิดนีไ้ด้เพียง

ครัง้เดียว 

46 วินาที 

3 CG: Interview

ชาวประมง 

LS ชาวประมงจบั

ปลา 

Interview : ชาวประมง 

ประเดน็ : ปลาแขยงจะมาฤดใูด เดือนใด ,ชว่งไหนท่ีจะพบปลา

มาก ,จบัปลาได้วนัละเทา่ไหร่ , วิธีจบั , จบัแล้วสง่ไปไหน ทํา

อะไรตอ่ 

17 วินาที 
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ลาํดับ ภาพ ข้อความ เวลา 

MS ชาวประมงจบั

ปลา 

MS ปลาแขยง 

CU ปลาแขยง 

4 MS ชาวประมงจบั

ปลาเตม็เรือ 

CUชาวประมงจบั

ปลาเตม็เรือ 

LS พอ่ค้าแมค้่ารับ

ซือ้ปลา 

MS พอ่ค้าแมค้่ารับ

ซือ้ปลา 

MS ชาวบ้านท่ีมาซือ้ 

MS ร้านอาหารใต้/

อาหารใต้แกงส้ม 

VO : เม่ือชาวประมงจบัปลาได้เต็มลําเรือ พวกเขาจะเก็บปลาไว้

ส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ประกอบอาหารรับประทานกันในครอบครัว ท่ี

เหลือจะขายตอ่ให้พอ่ค้าแมค้่าท่ีมารอรับซือ้ปลาแขยงสดๆ ตัง้แต่

ท่ีทา่เรือ ขายได้ถึงกิโลกรัมละ 150 – 200 บาท สร้างรายได้วนัละ

มากกว่า 2,000 บาทจากนัน้แม่ค้าจะนําไปขายต่อท่ีตลาด ซึ่ง

ส่วนใหญ่นําไปขายต่อให้ชาวบ้าน หรือร้านอาหารนําไป

ทําอาหารพืน้บ้านรสชาตจิดัจ้านอย่างแกงส้มปลาแขยง 

45 วินาที 

5 CG: Interview

แมค้่า 

MS แมค้่า 

Interview : แมค้่าในตลาดบริเวณถนนริมเลสาบหรือตลาดนดั 

ประเดน็ : คนซือ้เยอะมัย้ และขายได้วนัละเท่าไหร่ และคนซือ้เอา

ไปทําอะไรตอ่ 

20 วินาที 

6 CG: Interview 

ลกูค้า/คนซือ้ 

MS ลกูค้า 

Interview : ลกูค้า ชาวบ้านในตลาดบริเวณถนนริมเลสาบหรือ

ตลาดนดั 

ประเดน็ : ความชอบ และซือ้ไปทําอะไรบ้าง 

15วินาที 

7 MS ชาวประมงหา

ปลา 

CU ชาวประมงขาย

ปลา 

MS ปลาแขยง 

CU ปลาแขยง 

ELS ทะเลสาบ

สงขลา 

VO :การทําหากินของชาวเลท่ีน่ีเป็นแบบเรียบง่ายและพอเพียง 

จบัเพ่ือกิน เม่ือเหลือจึงแบ่งขาย นั่นเป็นวิถีการจับสัตว์นํา้ท่ีสืบ

ทอดมาตัง้แต่รุ่นพ่อแม่ และเลีย้งชีวิตพวกเขาและครอบครัว

ต่อไปได้ตลอดชีวิต เช่นเดียวกับการจับปลาตามฤดูกาลอย่าง

“ปลาแขยง”ท่ีพวกเขาเรียนรู้ว่า ปลาแขยงเป็นสตัว์นํา้ท่ีมาตาม

ฤดูกาล ในเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน การท่ีมีปลาแขยงเป็นจํานวน

มากนัน้ แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทาง

ทะเล เน่ืองจากได้เป็นแหล่งอาหาร และท่ีวางไข่ของสตัว์นํา้ การ

ดแูลรักษาเพ่ือให้เป็นแหลง่หากินไปอีกยาวนานจงึเป็นสิ่งสําคญั 

45 วินาที 

8 CG: Interview

ผู้ใหญ่บ้าน 

Interview : นายอําเภอ / ผู้ใหญ่บ้าน 

ประเดน็ : วิธีการดแูลรักษาสตัว์นํา้ และระบบนิเวศ 

25 วินาที 



๒๘ 
 

ลาํดับ ภาพ ข้อความ เวลา 

MS ผู้ใหญ่ล้าน 

9 LS ชาวประมงจบั

ปลา 

MS ชาวประมงจบั

ปลา 

CU/MS ปลาแขยง 

MS ภาพใน

ครอบครัว 

 

VO : ชาวประมงเลสาบสงขลาจึงรู้ดีว่า การจบัปลาทกุวนัอาจทํา

ให้จํานวนปลาลดน้อยลง แต่พวกเขาก็รับรู้ด้วยวิถีชาวเลท่ีสืบ

ทอดกันมาจากบรรพบุรุษว่า ควรจับอย่างไรจึงจะช่วยอนุรักษ์

พันธุ์ สัตว์ นํ า้ ไ ว้  เ พ่ือเ ป็นพื น้สําหรับหากินชั่วลูกชั่วหลาน 

เชน่เดียวกบัการอนรัุกษ์พนัธุ์ปลาพืน้บ้าน เช่น ปลาแขยงให้ดํารง

อยู่และสร้างรายได้ให้แก่คนในพืน้ท่ีให้มีกินมีใช้สามารถหล่อ

เลีย้งครอบครัวได้ตลอดไป 

35 วินาที 

 

 

๒. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทวิถีชุมชน   

‘วิถีแห่งการเกือ้กูลของมันนิและชาวบ้านโหล๊ะหาร’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผู้จัดทาํ : ทมี แมวเอย๋แมวเหมียว 

๑. นายคมเพชร  เอียดชทูอง   

๒. นายอดุมศกัด์ิ   นกศรีแก้ว          

๓. นายนิพนธ์    แซล่ก              

๔. นายธนทั    แซฟ่ ู

ที่ปรึกษา: ดร.ศภุฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ 

สถาบัน: มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 

ลาํดับ ภาพ เสียง เวลา 

1 CU เดก็มนันิทอ่งก-ฮ 

MS ภาพวิถีชีวิตชาวมนันิ 

LS หมูบ้่านของชาวมนันิ 

VO : “ซาไก” หรือ “มนันิ” ท่ีทุกคนรู้จกักันในช่ือ 

“เงาะป่า” แต่เดิมอาศัยอยู่ในป่าลึกหลาย พืน้ท่ี

ของภาคใต้  ห่างไกลผู้คนและพบเจอได้ยาก แต่

ด้วยสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ปัจจุบันมันนิใน

หลายพืน้ท่ีได้ปรับตัว และอพยพมาอยู่ใกล้ๆ 

หมู่บ้าน เพ่ือความปลอดภัยและความอยู่รอดใน

การดํารงชีพ   

25 วินาที 

2 LS ภาพวิถีชีวิตของชาวมนันิ 

MS ภาพของชาวมนันิหายาสมนุไพร 

 

VO : เช่นเดียวกบัมนันิบนเทือกเขาบรรทดั หมู่

บ้านโหล๊ะหาร อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ท่ี

พวกเขาสามารถอยู่ได้ด้วยวิถีดัง่เดิมของตนเอง 

และปรับเปล่ียนชีวิตให้เข้ากับสังคมรอบตวั นํา

27 วินาที 



๒๙ 
 

ลาํดับ ภาพ เสียง เวลา 

ภูมิปัญญาด้านสมนุไพรท่ีใช้กนัมาตัง้แต่อดีต มา

แลกเปล่ียนความรู้กับชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนา

เป็นผลิตภณัฑ์ชมุชนสมนุไพรมนันิ เพ่ือหารายได้

ให้กับชุมชนและแบ่งปันกลับไปสู่ครอบครัวของ

มนันิ 

3 CG : ณรงค์ชยั สงไข ่ 

(ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านโหล๊ะหาร) 

LS ภาพชาวบ้านนัง่คยุกบัชาวมนันิ 

MS ภาพการทํายาสมนุไพรของชาวมนันิ 

 

สมัภาษณ์ : คณุณรงค์ สงไข ่

ประเดน็ : - แนวคดิเก่ียวกบัการใช้ภูมิปัญญาของ 

มนันิและชาวบ้านหมูบ้่านโหล๊ะหารร่วมกนั 

ณรงค์ชยั สงไข : เม่ือก่อนนะครับ ชาวบ้านก็มี

การเดินป่าแล้วก็รู้จกัตวัยา พวกเราก็นั่งคยุกับพ่ี

น้องชาวมนันินะครับ หรือว่าพ่ีน้องชาวเงาะป่าซา

ไกนะครับ คือได้มีการแลกเปล่ียนกันในส่วนของ

ตวัยากนัระหว่างภูมิปปัญญาของคนในชมุชนกบั

ภูมิปัญญาของพ่ีน้องชาวมันนินะครับ แล้วตัว

ไหนท่ีสามารถเอามารักษาโรคได้นะครับ เราก็จะ

เอามาประยุกต์ใช้กัน ความรู้ของชาวบ้านกับยา

ของชาวมนันินะครับ เอามาคิดเป็นยาตวันี ้เป็น

สมนุไพรตวันีข้ึน้มา แล้วก็นํามาประยกุต์เป็นของ

โอทอปนวตัวิถีในปัจจบุนั 

34 วินาที 

4 LS ภาพชาวมนันิเดนิเข้าป่าไปหา

สมนุไพร 

MS ภาพกําลงัหารากไม้หรือก่ิงไม้จาก

ต้นไม้ชว่ยรักษาอาการเจ็บป่วย 

LS ภาพชาวบ้านมาเรียนรู้กบัชาวมนันิ 

 

VO : การเข้าไปหาวตัถุดิบในการผลิตสมุนไพร  

ชาวมนันิยงัคงใช้วิธีการเดินบกุป่าฝ่าดงตามแบบ

วิถีของมนันิ เพ่ือตามหารากไม้ เปลือกไม้ หรือก่ิง

ไม้ จากต้นไม้ท่ีช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย และ

ชาวบ้านโหล๊ะหารได้ตามไปเรียนรู้วิธีดั่งเดิมใน

การหาสมนุไพรแบบมนันิด้วย 

23 วินาที 

5 CG : บอย รักษ์ป่าบอน (มนันิ) 

CU ภาพไปหายาสมนุไพร 

MS ภาพเอากระบอกไม้ไผม่าต้ม 

 

สมัภาษณ์ : บอย รักษ์ป่าบอน (มนันิ)  

ประเดน็ : - วิธีการหาสมนุไพร 

บอย รักษ์ป่าบอน : ก็จะขึน้ไปหาส่วนมากจะอยู่

บนภูเขา ขึน้ไปหากัน ชวนพรรคพวกกันไปทีละ

สองสามคน เพ่ือไปหากันแล้วนํามาต้ม ใส่ใน

กระบอกไม้ไผ ่

10 วินาที 

6 MS ภาพวิธีการทํายาสมนุไพร VO : ด้วยความรู้ด้านการหาสมนุไพรท่ีสืบทอด 20 วินาที 



๓๐ 
 

ลาํดับ ภาพ เสียง เวลา 

MS ภาพชาวบ้านและชาวมนันิ 

 

ต่อกันมาแต่ครั ง้บรรพบุรุษของมันนิ ในทาง

การแพทย์แผนไทยได้มีการศกึษาพบว่าสมุนไพร

เหล่านัน้มีคณุสมบตัิในการรักษาอาการเจ็บป่วย

ได้จริง จงึเป็นประโยชน์อย่างย่ิงท่ีความรู้เร่ืองนีไ้ด้

สง่ตอ่ผา่นมาให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ 

7 CG : ดร.ธีรยทุธ์ ศรียาเทพ  

(อาจารย์เช่ียวชาญด้านสมนุไพร

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา) 

MS ภาพชาวมนันิกําลงัหายาสมนุไพร 

LS ภาพชาวบ้านไปให้ความรู้กับชาวมนั

นิ 

 

 

 

สมัภาษณ์ : ดร.ธีรยทุธ์ ศรียาเทพ (อาจารย์

เช่ียวชาญด้านสมนุไพร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา) 

ประเดน็ : - สมนุไพรกบัการรักษาโรค 

- การแบง่ปันความรู้เร่ืองสมนุไพร 

ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ : ก็เป็นสิ่งท่ีดี ในการ

แลกเปล่ียนความรู้ ในส่วนของมนันิก็จะแนะนํา

สมนุไพรต่างๆ เพราะว่าพวกเขาเป็นเจ้าสมุนไพร

อยู่แล้ว เพราะเวลาเขาเจ็บป่วยเขาจะใช้ยาสมนุไพร

รักษาอยู ่ในการแลกเปล่ียนภมูิปัญญา เราก็ไปให้

ความรู้การใช้ชีวิตการใส่เสือ้ผ้าการดําเนินชีวิต

ต่างๆ ก็เป็นการแลกเปล่ียน ระหว่างมันนิกับ

ชาวบ้าน เป็นสิ่งท่ีดีในการใช้ชีวิตร่วมกันของ

มนุษย์ เพราะฉะนัน้ในการรักษาโรค โดยใช้ยา

สมนุไพรพืน้บ้าน ถ้าตวัยาสมนุไพรผา่นการพิสจูน์

ได้รับการรับรองจากแพทย์แล้ว ก็สามารถจะใช้ได้ 

แต่ถ้าเราเจ็บป่วยหนักจริงๆ แนะนําให้ไปรักษาท่ี

โรงพยาบาลมากกวา่ 

39 วินาที 

8 LS ภาพชาวบ้านสอนหนงัสือกบัชาวมนั

นิ 

MS ภาพชาวมนันิร้องเพลงชาต ิ

CU ภาพของใช้ อาหารการกิน 

 

VO : ในขณะท่ีชาวบ้านได้รับประโยชน์ด้าน

ความรู้และตัวยาสมุนไพรจากมันนิ ชาวบ้าน

โหล๊ะหารก็ได้แลกเปล่ียนความรู้และสิ่งของท่ีเป็น

ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เด็ก ๆ มันนิได้มี

โอกาสเรียนหนังสือท่ีชาวบ้านสอน ฝึกร้องเพลง

ช า ติ ใ น ฐ า น ะ ค น ไ ท ย  ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ท่ี ถู ก

สขุลกัษณะ รวมทัง้ข้าวของเคร่ืองใช้ และอาหาร

การกิน  

22 วินาที 

9 CG : ลงุลอย รักษ์ป่าบอน  (ผู้ เฒา่มนันิ) 

MS ภาพเสือ้ผ้า 

สมัภาษณ์ : ลงุลอย รักษ์ป่าบอน (ผู้ เฒา่มนันิ) 

ประเด็น : - การอยู่ร่วมกันในวิถีซาไกและวิถี

25 วินาที 



๓๑ 
 

ลาํดับ ภาพ เสียง เวลา 

LS ภาพเก็บขยะ 

MS ภาพกินมามา่ 

LS ภาพชาวมนันิแนะนํายาสมนุไพร 

ชาวบ้านโหล๊ะหาร 

ลงุลอย รักษ์ป่าบอน : ชาวบ้านได้นําขาวสารปลา

กระป๋องและขนมตา่ง ๆ มาให้ เสือ้ผ้าของใช้ด้วย

ไว้ใส่ และช่วยสอนหนงัสือให้กบัเด็กๆ และก็บอก

ว่าควรเก็บขยะบ้าง อาบนํา้บ้าง และสอนให้กิน

มาม่าว่าควรนําไปต้มก่อน ได้บอกชาวบ้านว่ายา

สมุนไพรต้นแหวง มีสรรพคุณ ช่วยบรรเทาอาการ

เจ็บป่วยได้ ต้นแหวงช่วยได้หลายอย่าง ต้นแหวง

นําไปทํายาโอทอปได้ 

10 LS ภาพวิถีชาวมนันิ 

MS ภาพชาวบ้าน 

LS ภาพชาวบ้านและชาวมนันิอยูร่่วมกนั 

CU เดก็มนันิร้องเพลงชาต ิ

VO : วิถีมนันิและวิถีชาวบ้านท่ีเคยอยู่กันแบบ

คู่ขนานในสมัยก่อน แต่ในพืน้ท่ีแห่งนีเ้ส้นขนาน

นัน้ ไ ด้มาบรรจบ วิ ถีของทัง้สองได้มาอยู่ ใน

แนวทางท่ีเกือ้กูลกัน ต่างฝ่ายต่างไม่ไปเปล่ียนวิถี

ของกันและกัน หนัหน้ามาช่วยเหลือกัน ให้ได้รับ

ประโยชน์อย่างท่ีควรจะเป็น นั่นคือต้นแบบวิถี

การอยูร่่วมกนัท่ีจะอยูไ่ด้ยัง่ยืน  

38 วินาที 

         

 

๓. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทวิถีชุมชน   

‘ซัง้ ต่อลมหายใจชาวประมง’ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้จัดทาํ : ทมี DESTINY 

๑. นางสาวกนกกร เลียบดี      

๒. นางสาวณฐักานต์ มลูประเสริฐ       

๓. นางสาวเบญญาภา ดา่นชธูรรม     

๔. นางสาวอารียา จํานงค์ถ้อย      

๕. นาย ณฐัวฒิุ พนัธุ์เสง่ียม 

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ลกัษณา คล้ายแก้ว 

สถาบัน: มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

 

 

ภาพ เสียง 

- โดรนมมุสงู ท่ีเห็นชมุชน 

- ชาวบ้านทําซัง้ 

- ภาพคนกําลงัเอาซัง้ลงทะเล 

 

 

Voice over  

หนึง่ในภารกิจท่ีนอกเหนือจากการออกเรือหาปลาของ

ชาวประมงพืน้บ้าน บ้านนาเกลือ ก็คือการออกเรือนําซัง้ 

ไปปลอ่ยทิง้ไว้ตามจดุตา่งๆ กลางทะเลพทัยา เพ่ือฟืน้ฟู

ทรัพยากรทางทะเลท่ีหายไป และตอ่ลมหายใจให้กบัวิถี

ชีวิตประมงพืน้บ้านของบ้านนาเกลือ อ.บางละมงุ จ.

ชลบรีุ 

Insert พ่ีดํา 

การจบัปลาของพ่ีดํา 

หรือการจบัปลาของประมงพืน้บ้าน 

Voice over  

ภาสกร ทองน้อย หรือ พ่ีดํา สมาชิกกลุม่ประมงเรือเลก็

บ้านนาเกลือ พาทีมข่าวไปยงักลางทะเลท่ีมีการนําซัง้มา

ทิง้ไว้ ซึง่ทางกลุม่ประมงบ้านนาเกลือหวงัวา่ ซัง้เหลา่นี ้

จะช่วยฟืน้ฟรูะบบนิเวศใต้ท้องทะเล ให้กลบัมามีความ

อดุมสมบรูณ์ เป็นแหลง่อาศยัของสตัว์นํา้ เหมือนในอดีต  

 ภาพสมัภาษณ์ ภาสกร ทองน้อย (พ่ีดํา)  

สมาชิกกลุม่ประมงเรือเลก็บ้านนาเกลือ 

ภาพ insert 

- ทะเล 

- ออกเรือ 

- นํ้าเสีย การตกตะกอน ปลาตาย 

เสียงสมัภาษณ์ 

เม่ือก่อนนี ้หลายสิบปีท่ีแล้ว ปลามนัจะเยอะมาก แล้ว

เร่ิมมาลดปริมาณลงประมาณสกัสิบกวา่ปี จากวนัหนึง่ท่ี

เคยจบัได้หลายสิบโล มนัก็เหลอืแคไ่มก่ี่โล ถ้าเรือท่ีเขา

กัน้ การหมนุเวียนของนํา้มนัเปลี่ยน จากปกติตาม

ธรรมชาติก็คือนํา้จะไหลเวียนออกไป แตพ่อเขากัน้แล้ว

นํา้มนัก็จะหมนุเวียนอยู่อย่างนัน้ การถ่ายเทของนํา้มนัก็

จะน้อยลง  

- ภาพจากโดรนมมุสงูท่ีมีความเจริญของบ้านเมือง 

- ภาพเรือประมง 

- ภาพชาวประมง 

 

Voice over 

ชาวประมงชมุชนบ้านนาเกลือ ต้องประสบปัญหา กบั

การพฒันาชายฝ่ัง ความเจริญท่ีขยายตวัเข้ามาอย่าง

รวดเร็ว ของกลุม่ผู้ประกอบการ สง่ผลให้ท้องทะเลและ

ชาวบ้านกลบัเป็นฝ่ายท่ีแย่ลง  



๓๓ 
 
-ภาพสมัภาษณ์  สมทรง จิตติกะวาน (ลงุเป๊ียก) สมาชิก

กลุม่ประมงเรือเลก็บ้านนาเกลอื  

 

เสียงสมัภาษณ์ 

เราเคยกินร้อย แตเ่ราต้องลดลงมากินเหลือห้าหกสิบ

บาทตอ่หนึง่วนั เราต้องลดลงมา ถ้าเราไมล่ดคา่ครองชีพ

ลงมาเราก็อยู่ไมไ่ด้ ทําไมถงึเราต้องมาทําซัง้ เพ่ือปลกู

ชีวิตฟืน้ทะเลขึน้มาใหม ่พอปลาเร่ิมถกูทําลายหมด แล้ว

มนัก็ไมมี่ท่ีปลาเลก็จะอาศยั ไมมี่มาตรการอะไรเลยเข้า

มาช่วยเรา เราก็ต้องอาศยัตรงนี ้เอาซัง้เชือกออกไปวาง 

 

- ภาพชาวบ้านนัง่ทําซัง้ 

- ภาพออกเรือนําซัง้ไปวางกลางทะเล 

Voice over  

จากปัญหาดงักลา่วชาวประมงพืน้บ้านหนัมารวมกลุม่

ร่วมมือกนั หาวิธีแก้ไข โดยการทํา ซัง้ เป็นปะการังเทียม 

ท่ีทําจากเชือกไนลอน นําไปผกูผกูติดกบัแท่งคอนกรีต 

เม่ือโยนลงไปในนํา้ ก็จะเป็นท่ีอยู่อาศยัให้กบั สตัว์นํา้ ได้

กลบัมามีชีวิตอีกครัง้   

 

-ภาพสมัภาษณ์ ภาสกร ทองน้อย (พ่ีดํา)  

สมาชิกกลุม่ประมงเรือเลก็บ้านนาเกลือ 

-ภาพ insert 

 

 เสียงสมัภาษณ์ 

ทีแรกเป็นเชือกเส้นใหญ่ ทําเส้นใหญ่มนัจะประมาณ 24 

มิล พอเวลาหอยเกาะมา เพรียงเกาะมา พอนํา้หนกัมนั

เยอะ การท่ีมนัจะตัง้อยู่คร่ึงนํา้ มนัก็จะจมไวลงมาอีก 

เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเส้นเลก็หน่อย เวลามนัตัง้อยู่จะ

ได้อยู่ได้หลายปี เราจะทิง้ไว้ให้ปลาอาศยัอยู่เลย เราจะ

ไมเ่ก็บ เราก็จะไปดําดอีูกทีตอนนํา้ใสๆวา่มีทุ่นอนัไหน

แตกบ้าง ตรงไหนเสียหายถ้ามนัจมถ้ามนัแตก เราก็เอา

ขึน้มา 

-ภาพสมัภาษณ์  ภาคภมิู คลองน้อย (พ่ีแดง)  

รองประธานกลุม่ประมงเรือเลก็บ้านนาเกลือ  

-ภาพ insert 

 

 

 

เสียงสมัภาษณ์ 

การออกเรือไปวางพวกซัง้ เราก็ดหูมายท่ีเคยทิง้เป็นซัง้

เก่าท่ีเคยทิง้ไว้แล้ว เราก็จะจบัหมาย พวกตกึบ้าง พวก

อะไร แตถ้่ามีพวกหมอกลงเราจะเอาพวกซาวเดอร์ไปจบั

ด ูแล้วก็พวกดาวเทียมของเรือท่ีเขาโยงแพไปปลอ่ย แล้ว

เราจะรู้เลยวา่มนัอยู่ตรงไหนสว่นไหน 

 



๓๔ 
 
-ภาพหาปลา 

-ภาพชาวประมง 

-ภาพปลาท่ีชาวประมงหามา 

Voice over  

หลงัการเกิดขึน้ของการปลอ่ย ซัง้ มาเป็นระยะเวลา กวา่ 

4ปี ก็ทําให้เราเห็นภาพสะท้อนของการตอ่สู้ 

และการปรับตวัของวิถีชมุชนประมงเรือเลก็ ท่ีไมย่อมแพ้ 

และคอยหาหนหางท่ีจะให้ชมุชนบ้านนาเกลือ ได้

กลบัมาพฒันา และปรับตวักบัการอยู่ร่วมกบัความเจริญ

ของบ้านเมืองท่ีเข้ามา  

 

-ภาพสมัภาษณ์ ภาสกร ทองน้อย (พ่ีดํา)  

 สมาชิกกลุม่ประมงเรือเลก็บ้านนาเกลือ  

-ภาพ insert 

สมัภาษณ์ 

แตถ่ามวา่ถึงขัน้จะดีมากไหม ยงัไมถ่งึขัน้นัน้ แตว่า่มนัดี

ขึน้มาจากเดิมก็ถือวา่โอเคอยู่ใช้ได้อยู่ในการท่ีทํามาหา

กิน แตค่วามเป็นจริงแล้วกลุม่เราอะ ก็กลวัเหมือนกนัวา่

พอหมดชดุเราไปแล้ว ชดุรุ่นหลงัมนัจะไมมี่ไง คือถ้าเรา

อนรัุกษ์ไว้ได้ ถ้ามีใครจะมาร่วมด้วยช่วยกนั เราสามารถ

อยู่ได้ ยัง้ได้ยาวนานขึน้ไปอีกหน่อย 

-ภาพซัง้ 

-ภาพชาวบ้านทําซัง้ 

-ภาพเรือ ทะเล 

-ภาพโดรนมมุสงูทะเล 

Voice over  

ซัง้ สิ่งท่ีตอ่ลมหายใจให้กบัวิถีชีวิตการทําประมงพืน้บ้าน

ของชาวชมุชนบ้านนาเกลือ นบัเป็นสญัลกัษณ์แห่งการ

ตอ่สู้ของคนกลุม่เลก็ๆ ท่ีพยายามช่วยกนัฟืน้ฟทูรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือคืนความอดุมสมบรูณ์สูท้่อง

ทะเล  

 

 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม 

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทศัน์ ‘ดีเด่น’ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม 

‘ลากพระทางนํา้’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผู้จัดทาํ : ทีม หมนัๆ Team 

๑. นายกฤษฏ์ิ หนยิูม้ซ้าย      

๒. นายธนวฒัน์ เพชรรักษ์   

๓. นางสาวนรูเดียนา หะ    

๔. นางสาวเซาดะห์ เลาะมิง   

๕. นายฮาฟีซนั ยีเฮ็ง     

ที่ปรึกษา: ดร.ศภุฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ 

สถาบัน : มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 



๓๕ 
 

 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 

1 - ภาพในเมืองมุมสูง 

- ภาพชุมชน  

- ภาพวดั 

VO :การเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่ง

ผลกระทบให้วิถีวฒันธรรมของชมุชนหลายแห่งต้อง

เปลี่ยนไป แตส่ําหรับท่ีน่ี ชมุชนวดัพทัธเสมาตําบลท่าดี 

อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช กระแสของ

เทคโนโลยีไมส่ามารถทําลายพลงัแห่งความศรัทธา

ของคนในชุมชนท่ียังคงอนุรักษ์ประเพณีลากพระ

ในคลองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น 

24 วินาที 

2 - ภาพลากพระในนํ้า Sound : เสียงลากพระ 10 วินาที 

3 - ภาพชาวบา้นรวมตวั  

- ภาพเรือพระลาก 

- ภาพตกับาตร 

- ภาพลากเรือบนบก  

- ภาพวาดเรือลงคลอง  

- ภาพเรือในคลอง 

VO : เม่ือถึงวนัแรม 1 ค่ําเดือน 11 ซึง่ตรงกบัวนั

ออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะมารวมตวักันท่ีวดั

ตัง้แต่เช้าตรู่เพ่ือตักบาตรหน้าล้อหรือท่ีคนทั่วไป

เรียกว่าตกับาตรเทโว เสร็จแล้วก็จะรวมพลงักนัใน

การลากเรือพนมพระลงในคลองข้างวัดอย่าง

ครึกครืน้และสนุกสนานประเพณีลากพระในคลอง

ของชมุชนวดัพทัธเสมาท่ีมีมานานกวา่ 100 ปี  

 25 วินาที 

4 CG : พระครูวิมล ศีลคณุ เจ้าอาวาสวดัพทัธ

เสมา 

- ภาพลากเรือพระในนํ้า  

- ภาพพิธีกรรม 

Interview : พระครูวิมล ศีลคณุ เจ้าอาวาสวดัพทัธ

เสมา 

ประเด็น :สาเหตุท่ีประเพณีลากพระทางนํา้ยังไม่

เปลี่ยนไปจากเดิม 

พระครูวิมล ศีลคุณ : การลากพระของวัด 

พัทธเสมานีก้ารลากพระนีเ้ขาทําตัง้แต่โบราณทํา

มาเป็นร้อยๆปีก็ลากพระในคลองมาตลอดซึ่ง

ตอนนีรู้้สึกว่าการลากพระในคลองมีหนึ่งเดียวใน

โลกพิธีกรรมของเราก็พิเศษแตกต่างจากวดัอ่ืนๆก็

คือรักษาประเพณีเก่าแก่ไว้ให้อยู่ถาวร 

20 วินาที 

5 - ภาพเรือในคลอง 

- ภาพวาดเรือพระ  

- ภาพฐานเรือพระ  

- ภาพคนแขวนขนมตม้  

- ภาพเรือพระ  

- ภาพใชไ้มห้มอนรองใตต้วัเรือ  

- ภาพลากเรือพระใชย้อ้มบนบก 

VO :จุดเด่นของประเพณีลากพระในคลองของท่ีน่ี

คือรูปแบบของเรือพนมพระและวิธีการลากพระท่ี

ยงัคงเอกลกัษณ์ได้เช่นเดียวกบัสมยั ปู่  ย่า ตา ยาย 

คือ รูปแบบของเรือพนมพระยงัคงแบบโบราณฐาน

ของเรือพนมพระทําด้วยท่อนไม้ขนาดใหญ่ให้มี

รูปทรงคล้ายพญานาคส่วนตวัเรือพระก็แขวนขนม

ต้มและตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติเป็นหลักดังนัน้

เรือพนมพระจึงมีนํา้หนักมาก ทําให้ชาวบ้านต้อง

 40วินาที 



๓๖ 
 
ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 

รวมพลงัสามคัคีเพ่ือท่ีจะสามารถเคลื่อนท่ีไปได้ ซึง่

ผิดกับเรือพระในปัจจุบันท่ีมักจะใช้ล้อรถยนต์

บงัคบัด้วยพวงมาลยัทําให้ชาวบ้านไม่ต้องออกแรง

มากในการลาก 

6 CG : พรหมเมศ พานชาตรี นกัวิชาการ

สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช 

- ภาพลากเรือพระในนํ้า  

- ภาพรวมคนร่วมงาน  

- ภาพเรือพระบนบก 

- ภาพคนลากพระ 

Interview:นายพรหมเมศ พานชาตรี นักวิชาการ

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเดน็:  มมุมองด้านนกัวิชาการเก่ียวกบัประเพณี

ลากพระทางนํา้ 

พรหมเมศ พานชาตรี : มันสร้างความโดดเด่นใน

ชุม ช น ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร ล า ก พ ร ะ ท า ง นํ า้  เ ข า ไ ด้ 

สืบสานประเพณีท่ีมีความสําคญัการลากพระทาง

นํา้มันเข้าถึงรากเหง้าเข้าถึงประเพณีดัง้เดิมของ

ชุมชนตัง้แต่ปู่ ย่าเรา ปู่ ย่าเราก็ปฏิบติักนัมาอย่างนี ้

แต่เด๋ียวนีบ้างวดัก็จะใช้เป็นล้อรถแต่เม่ือก่อนไม่มี

ล้อเรือพนมพระจะใช้แบบไม้ท่อนใหญ่เป็นรูป

พญานาค 2 ข้างจะไมใ่สล้่อ เม่ือก่อนการลากพระก็

คือลากกนัจริงๆถ้าไมล่ากก็คือเรือพระกลบัไมไ่ด้ 

39 วินาที 

7 - ภาพผูค้นหนา้วดั  

- ภาพคลอง  

- ภาพลากเรือพระในคลอง 

VO: จากการท่ีวดัพทัธเสมาตัง้อยู่ริมคลองท่าดีวิถี

ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง ชุ ม ช น จึ ง มี ค ว า ม สัม พัน ธ์ กั บ 

ลําคลองมาตัง้แต่อดีต ชาวบ้านจึงลากพระใน

คลองจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นตัง้แต่

สมยัก่อนจนถงึปัจจบุนั 

14วินาที 

8 CG : เสริมวิทย์ ยอดไสว กรรมการวดั 

พทัธเสมา 

- ภาพลากเรือพระบนบก  

- ภาพลากเรือพระในนํ้า  

- ภาพร่วมกนัลากเรือพระ  

- ภาพคนลากเรือพระ  

- ภาพชาวบา้นเอาไมห้มอนรองใตต้วัเรือ

พระ 

Interview : นายเสริมวิทย์ ยอดไสวกรรมการ

วดัพทัธเสมา 

ประเดน็ : การลากพระทางนํา้ 

เสริมวิทย์ ยอดไสว : คือวดัพทัธเสมาคืออยู่ใกล้ริม

คลอง ตัง้อยู่บนเนินเล็กๆ อยู่ใกล้ริมคลองเวลาจะ

ลากพระต้องลากทัง้บนบกและในนํา้เพราะว่าถ้า

ลากไปท่ีอ่ืน ไม่ได้เพราะคลองมนัล้อมรอบจําเป็น

จะต้องลากทัง้บนบกและในนํา้มาตัง้แต่โบราณ

กาลตัง้แตนู่้นประมาณ 200 ปี 

28วินาที 

9 - ภาพลากเรือพระ Sound : เสียงลากพระ 12วินาที 

10 CG : ชาวบ้าน 

 

Vox Pop 1 

Vox Pop 2 

18 วินาที 



๓๗ 
 
ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 

Vox Pop 3 

11 - ภาพร่วมทาํกิจกรรม  

- ภาพตกับาตร  

- ภาพเรือพระ  

- ภาพพระพุทธรูป  

- ภาพชาวบา้นไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ 

VO : หวัใจสําคญัท่ีสดุของการลากพระของชาว

ชมุชนวดัพทัธเสมาคือ พระพทุธรูปเก่าแก่เนือ้ทอง

สมัฤทธ์ิปางอุ้มบาตร ช่ือวา่“พระอิศระชยั”ชาวบ้าน

จะอนัเชิญประดิษฐานบนเรือพระเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลแก่ทกุคนอย่างเตม็เป่ียมด้วยความเช่ือมัน่

และศรัทธาในความศกัด์ิสิทธ์ิ  

20วินาที 

12 CG : คลอ่ง ฉนันะ ชาวบ้านตําบลท่าดี 

- ภาพลากพระในนํ้า 

Interview : นายคลอ่ง ฉนันะ ชาวบ้านตําบลท่าดี 

ประเดน็ : ความร่วมมือของคนในชมุชน 

คล่อง ฉันนะ : ชาวบ้านวดัพทัธเสมานะครับ เขามี

ความร่วมมือก็คือมีกิจกรรมหลายๆอย่าง คือเขาทํา

หลายๆอย่าง คือคนตา่งจงัหวดัก็มาตา่งอําเภอก็มา 

ตา่งก็มาร่วมมือกนั เขาเห็นถงึความสําคญัของพระ

ลาก 

20วินาที 

12 - ภาพลากพระในลาํคลอง VO : ด้วยความเช่ือมั่นและศรัทธาอย่าง 

เตม็เป่ียมในองค์พระลากด้วยความสมัพนัธ์แห่งวิถี

ประเพณีชุมชนกบัคลองรวมทัง้ด้วยความสํานึกใน

ร า ก เ ห ง้ า แ ห่ ง ป ร ะ เ พ ณี วัฒ น ธ ร ร ม จึ ง ส อ ด

ประสานกันเกิดเป็นพลังเข้มแข็งทําให้ประเพณี

ลากพระในคลองของชุมชนวดัพัทธเสมาให้คงอยู่

โ ด ด เ ด่ น เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ท่ า ม ก ล า ง ค ว า ม

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ไมเ่ปลี่ยนไปตามกระแสแห่ง

การเปลี่ยนแปลงเป็นบทบาทหน้าท่ีของคนรุ่นใหม่

ท่ีจะต้องดํารงอยู่ตอ่ไปให้นานเท่านาน 

30 วินาที 

 

 

๒. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทศัน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม 

‘ลมหายใจของป้ายหนังเขียนมือ’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผู้จัดทาํ : ทมี ปลดน่ี 

๑. นายปณยักร  วรศิลป์มนตรี       

๒. นางสาวณฐัสมุญชุ์ โภชะ     

๓. นางสาวพิชญา  ศรีราวรรณ      

๔. นางสาวปทิตตา  สรสิทธ์ิ        

๕. นางสาวปลายฟ้า พลูเพ่ิม 



๓๘ 
 

ที่ปรึกษา : อาจารย์ปณต  สสุวุรรณ 

สถาบัน : มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

ลําดบัท่ี ภาพ เสียง 

1 ภาพ เสียง 

2 ภาพเปิดรถแห่ป้ายหนงั AMB + เสียงรถแห ่

3 ช่ือเร่ือง AMB 

4 - พ่ีสมชายกําลงัวาดป้ายหนงั 

- อปุกรณ์ท่ีใช้ทํางาน 

VO : ใบปิดหนงัเขียนมือ งานศิลปะท่ีพร้อมจะจางหายไปท่ามกลางความ

เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ถงึแม้นบัวนัการจ้างศิลปินวาดใบปิดหนงัจะมี

จํานวนน้อยลงเร่ือย ๆ แต่ถึงอย่างนัน้ ก็ยงัมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งท่ีมีเฟรมภาพ 

จานสี และพู่กนั เป็นอวยัวะท่ีติดตวัมาตัง้แต่ยังหนุ่ม และยงัคงทําหน้าท่ีขีด

เขียนงานศิลปะท่ีตนรัก 

5 สมัภาษณ์ และ CG 

นายสมชาย กองศรี อาย ุ59 

ปี อาชีพช่างเขียนป้าย

โฆษณา 

“มนัก็ไม่รู้จะไปทําอะไร เพราะว่ามนัเป็นอาชีพท่ีเรารัก แต่ก็ยังดีท่ีมีเจ้านาย

เขายังชอบยงัจ้างเราอยู่ ไม่งัน้เราก็คงจะไปทําไร่ไถนาหรือว่าไปรับจ้างอย่าง

อ่ืน” 

6 - ภาพ อ. เป๊ียก ในสตดิูโอ 

- ภาพผลงานของ อ. เป๊ียก 

VO : เส้นทางประวติัศาสตร์ของป้ายหนงัเขียนมือแม้จะเลือนรางในปัจจุบนั 

แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าครัง้หนึ่งสิ่งเหล่านีเ้คยเป็นร่องรอยความรุ่งเรืองของ

ศิลปะในขนบหนังไทย เป็นสิ่งหนึ่งท่ีไม่เคยเลือนหายไปกับกาลเวลา คือ

คณุคา่ของงาน ในฐานะศิลปินผู้ขายงานเลีย้งชีพ 

7 สมัภาษณ์ และ CG  

นายสมบรูณ์สขุ นิยมศิริ  

อาย ุ87 ปี ศิลปินแห่งชาติ

สาขาศิลปะการแสดง  

“ศิลปะพอทําเสร็จแล้วมนัได้เงิน ได้เงินเลีย้งชีพ เราก็อินอยู่กบัตรงนี ้อินอยู่

กบัอย่างนี ้เหมือนเราเข้าโลกนีไ้ปเลย เราก็มีความสุขในโลกนึง แล้วพอเรา

ทําได้ดี ออกจากโลกนีม้าสง่งาน ก็มีความสขุกบัการรับเงินอีกอะ” 

8 - ภาพใบปิดหนงัสมยัก่อน VO : ศิลปะป้ายหนงัในปัจจุบนั เป็นการวาดโดยอาศยัต้นแบบ แต่ในอดีต 

ผลงานหนึ่งชิน้ต้องสามารถบอกแก่นของเร่ืองได้ด้วยผืนไม้ผ้าใบเพียงผืน

เดียว ความประณีตและความพยายาม คือหัวใจหลกัของงาน ท่ีทําให้งาน

ทรงคณุคา่ 

9 สมัภาษณ์ และ CG  

นายบรรหาร ไทธนบรูณ์  

อาย ุ71 ปี  

อาชีพช่างเขียนอิสระ 

“ตัง้แต่แรกเลยผมตัง้ใจเลยว่าคนท่ีจะเขียนตามผม เม่ือเขาชอบเขาต้องใช้

ความพยายามเท่ากบัท่ีผมทํา เพราะผมเขียนอยู่ประมาณเดือนหนึง่ แล้วเขา

ถ้าจะเขียนจริง ๆ ไมใ่ช่เขาเขียนสามวนัเสร็จ ห้าวนัเสร็จ หรือเจ็ดวนัเสร็จ เขา

ต้องเขียนเป็นเดือนเหมือนกนัเท่าท่ีผม” 

10 - ภาพท่ีนายสกลชนกกําลงั

พดูคยุเก่ียวกบัเร่ืองนี ้

- ภาพหนงัสือเร่ืองใบปิดหนงั

VO : บนัทึกการเดินทางหลายสิบทศวรรษของป้ายหนงัเขียนมือในประเทศ

ไทย เต็มไปด้วยประวติัศาสตร์และขนบของวงการหนงัไทย จากการศกึษา

ค้นคว้า ใบปิดหนังหนึ่งแผ่น มีผลต่อขนาดของฟิล์ม ผู้ สร้าง และผู้ กํากับ 



๓๙ 
 

เก่า เพราะป้ายหนงั จะถกูวาดขึน้ก่อนการถ่ายทํา เพ่ือใช้ขอทนุในการสร้างหนงั 

11 สมัภาษณ์ และ CG  

นายสกลชนก เผ่ือนพงษ์  

อาย ุ42 ปี  

อาชีพนกัออกแบบอิสระ  

“เวลาดบูางที คนไปดหูนงัจริงเขาจะบอกวา่ไมส่นุกเท่าดใูบปิด เพราะว่าจริง 

ๆ ใบปิดหนังเขาวาดก่อนท่ีจะมีการถ่ายทําด้วยซํา้ เพราะยุคก่อนหน้านีม้นั

จะเป็นการเอาใบปิดหนังใบขอทุนจากคนสร้าง ก็เลยมีการวาดขึน้มาก่อน

ถ่ายหนงั” 

12 - ภาพนายสนัติ กําลงัพดูคยุ

อธิบายสิ่งตา่ง ๆ ในร้าน 

- ภาพบริเวณร้านหนงั

คลาสสิค  

VO : ช่างวาดอาจเลือนหายตามกาลเวลา แต่มลูค่าของศิลปะไม่เคยจางไป 

เพราะเสน่ห์ป้ายหนังเขียนมือของไทยท่ีไม่เหมือนใคร ทําให้ย่ิงนานวนั สิ่ง

เหลา่นีก้ลบัย่ิงเพ่ิมมลูคา่ ไมใ่ช่เพียงแค่คณุค่าทางจิตใจ แต่กลบัเป็นอีกหนึ่ง

ทางท่ีสร้างอาชีพให้กบันกัสะสม 

13 สมัภาษณ์ และ CG  

นายสนัติ ตนัติภณัฑรักษ์  

อาย ุ58 ปี  

เจ้าของร้านหนงัคลาสสิค 

“สิ่งท่ีมนัมีคณุคา่สําหรับเราท่ีเราเป็นคนเก็บโปสเตอร์หนงั ก็คืองานเก่าท่ีเป็น

ภาพเขียน เพราะว่าทุกวนันีค้นหาหนงัเก่า เพราะว่ามนัเป็นงานศิลปะ แล้ว

มนัเป็นภาพเขียน หนงัดงั ๆ เน่ีย คนก็จะซือ้แต่เร่ืองนัน้ มนัก็แพงขึน้เร่ือย ๆ 

เพราะคนมาซือ้ทัว่โลก หนงัมนัก็มีอยู่แคน่ัน้อะ” 

14 - ภาพป้ายหนงักลางสี่แยก 

- ภาพป้ายหนงัท่ีขายในราคา

สงู  

- ภาพป้ายหนงัท่ีถกูเก็บ

รักษาไว้เป็นอย่างดีในสตดิูโอ 

VO : การเกิดขึน้และสูญสลาย เป็นวฏัจักรของเวลา แต่สําหรับป้ายหนัง

เขียนมือ กาลเวลากลบัย่ิงทําให้งานเหล่านีมี้คุณค่า ไม่เพียงแต่เป็นมูลค่า

ของเงินเท่านัน้ แต่ยังเป็นเสมือนร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองของวงการหนัง

ไทย ท่ีใครหลายคนเคยถวิลหา 

 

 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทสิ่งแวดล้อม 

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทศัน์ ‘รางวัลดีเด่น’ ประเภทสิ่งแวดล้อม 

‘MicroPlastic’ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้จัดทาํ : ทมี มากะนํา้ 

๑. นาย นรา วรหิรัญ      

๒. นาย กนิน ธนารวิพร     

๓. นาย ณฐัชานนท์ สขุบญุเพ็ญ    

๔. นางสาว จิราภรณ์ มหาวตัร    

๕. นางสาว วรรฤดี สมจิตร์     

ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ลกัษณา คล้ายแก้ว 

สถาบัน : มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

CUE VISUAL VOICE DURATION 

1 ภาพมมุสงู เรือกลางเจ้าพระยา Ls 

ภาพพ่ีเอาขยะขึน้มาไว้บนเรือ MS 

สมัภาษณ์ : คนหาของเก่าแมนํ่า้เจ้าพระยา 

VO : บางทีหน้านํา้ นํา้แรงๆ มนัก็จะหายไปตาม

20s 



๔๐ 
 

ภาพหาของเก่าและโยนขยะทิง้ CU 

MS 

INS ขยะจากใต้แมนํ่า้ท่ีนําขึน้มา 

 

กระแสนํา้  

        นํา้ก็จะพดัออกไป จากท่ีเคยมีเยอะๆมนัก็หายไป 

        ถงุพลาสติกพวกนีม้นักจ็ะไปลอยอยู่ก้นแมนํ่า้  

        ลอยไปตามแมนํ่า้ ออกทะเล 

        เวลานานเข้าเป็นปี ไปลงใหม ่มนัก็ยุ่ยสลายไป 

มนัก็หายไป 

2 การทิง้ขยะลงแมนํ่า้ชมุชนริมนํา้ 

ท่อระบายนํา้ ประตรูะบายนํา้  

กองขยะ/เก็บขยะริมนํา้/ขยะในนํา้ 

CG : Word Voice over 

VO : ขยะจํานวนมหาศาล ถกูทิง้จากบ้านเรือนทกุวนั 

เราจดัเก็บขยะในแมนํ่า้เจ้าพระยาได้เฉลี่ยวนัละ 13 ตนั 

และอนัดบั 1 คือขยะพลาสติก  

คิดเป็น 31% ของทัง้หมด นัน่คือตวัเลขขยะพลาสติก

ชิน้ใหญ่ 

ท่ีกรุงเทพมหานครเก็บได้ คําถามคือ แล้วท่ีเก็บไมไ่ด้ละ่ 

? 

25s 

3 นิลแหวกขยะพลาสติกในสระ   MICRO PLASTIC 5s 

4 - ภาพจําลองฉีดไมโครพลาสติกใน

ตู้ปลา 

- โซฟาเก่า ท่ีขาดๆ/ขวดพลาสติก

เก่าๆนํา้ 

- อาบนํา้/บีบโฟม/บีบยาสีฟัน/ล้าง

หน้า 

-ไมโครพลาสติกลงท่อมีเส้นผมกงั

อยู่ 

-ภาพจําลองฉีดนํา้มนัในตู้ปลา 

-ภาพจําลองเลือดในตู้ปลา 

-หาดทราย/ทราย 

Pack : ทรายโปรย /นํา้มนัหยดลง

ในนํา้/เลือดหยดในนํา้ /โฟมล้าง

หน้า 

VO : ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา โลกของเรารู้จกั ไมโครพลา

สติก ในฐานะการแตกตวัของเส้นใยสงัเคราะห์ ใน

เสือ้ผ้า ในฐานะเศษซากพลาสติกขนาดเลก็ ท่ีแตกตวั

ออกจากชิน้ใหญ่ และในฐานะสว่นผสมผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางหลายชนิด ยาสีฟัน สคลบั โฟมล้างหน้า 

ซึง่ช่วยในการกําจดัสิ่งสกปรกอย่างลํา้ลกึ ลกึมากจน

พวกเราไมรู้่วา่ มนัคือปิโตรเคมี ผลิตผลจากการกลัน่

นํา้มนัดิบ ซึง่ย่อยสลายไมไ่ด้ในธรรมชาติ มีขนาดเลก็

ท่ีสดุ เพียง 10 ไมครอน ถ้าจะให้เห็นภาพ มนัเทียบเท่า

เมด็เลือดแดงของมนษุย์และใหญ่ท่ีสดุเท่าเมด็ทราย

ละเอียด 

35s 

5 -ลําคลองสกปรก/ขยะท่ีถกูกกั 

 

VO: ปัญหาคือ พวกเราใช้มนัทกุวนั โดยท่ีเราไมรู้่เลยวา่ 

มนัแตกตวัไปท่ีไหนได้บ้าง  

10s 

6 Pack : เมด็บีทลงนํา้ เมด็บีทคอ่ยๆ

จมทะลคุราบนํา้มนั เปลี่ยนสีแดง 

ภาพสารตกค้าง ผงตา่งๆในแหลง่

นํา้ 

ภาพคนเดินเยอะๆ วุน่วาย/คนป่วย 

VO: น่ีคือการจําลองของไมโครพลาสติก ท่ีกระจายเข้า

สูแ่หลง่นํา้ 

และกําลงัดดูซบัสารพิษ จําพวก Polychlorinated 

Biphenyls  

สารทนความร้อนท่ีย่อยสลายได้ยาก และเม่ือเข้าสู่

20s 



๔๑ 
 

 ร่างกายมนษุย์ มนัจะถกูสะสมในรูปแบบของสารก่อ

มะเร็ง คําถามตอ่ไป  มนัเข้ามาในร่างกายมนษุย์ได้

อย่างไร 
 

CUE VISUAL VOICE DURATION 

7 -คณุหมอช่วยเตา่ 

-ขยะพลาสติกในทะล 

-เตา่กินพลาสติก 

-เตา่กินสาหร่าย/ สาหร่าย 

-เตา่บาดเจ็บ 

-กุ้งกินอาหาร/สตัว์กินอาหาร 

VO: เรามกัจะได้ยินข่าวขยะพลาสติก สร้างปัญหา

ให้กบัเตา่ทะเล เพราะความคล้ายคลงึของสาหร่าย

ผกักาดกบัถงุพลาสติก ทําให้พวกมนัแทบ 

ไมส่ามารถแยกได้เลยวา่ สิ่งไหนคืออาหาร และสิ่งไหน

คือแปลกปลอม 

เช่นเดียวกนัในสตัว์นํา้ขนาดเลก็ พวกมนัก็ไมส่ามารถ

แยกได้เลย วา่อาหารตามธรรมชาติของพวกมนั กบั ไม

โครพลาสติก แตกตา่งกนัอย่างไร 

30s 

8 สมัภาษณ์คณุหมอ 

น.สพ. กิริน สรพิพฒัน์เจริญ 

 

สมัภาษณ์คณุหมอ 

 สตัว์ท่ีได้รับ น่าจะทกุชนิดท่ีอยูใ่นทะเล ไมว่า่จะเป็น 

กุ้ง หอย  ตวัเลก็ๆ ซึง่มนัก็จะเป็นห่วงโซอ่าหารเร่ือยๆ 

ถ้าเกิดสตัว์จําพวกบนห่วงโซอ่าหารได้รับมา อย่างปลา

กินกุ้ง ซึง่มีไมโครพลาสติกอยู่แล้ว คนกินปลาไปอีก 

สดุท้ายก็ต้องกลบัมาสูผ่ลกระทบตอ่คนเราแน่นอน 

30s 

9 Pack : ฉีดไมโครบีทลงนํา้ ลูกนํา้

พุ่งเข้าหา/ลูกนํา้ 

- จําลองลกูนํา้กินไมโครพลาสติก 

-INS งานวิจยั 

- ภาพจากงานวิจยั 

-ภาพยงุจากงานวิจยั  

VO: ไมใ่ช่เพียงแคส่ตัว์นํา้ ท่ีได้รับผลกระทบ  

งานวิจยัจากวารสาร Biology Letter ได้ทําการทดลอง 

หย่อน เมด็ไมโคร 

พลาสติกลงไปในพาชนะท่ีมีลกูนํา้อยู่ พบวา่ลกูนํา้ไม่

สามารถแยกได้วา่ 

นัน่ไมใ่ช่อาหาร เม่ือมนัโตขึน้ ยงุท่ีกินเมด็ไมโครพลา

สติกเข้าไป จงึกลายเป็นสารพิษบินได้ ในห่วงโซอ่าหาร

ทางอากาศต่อไป 

30s 

10 - มหาสมทุรโลกเตม็ไปด้วยขยะ 

- การปลอ่ยขยะจากทัว่โลก 

-คลองเน่า เมด็ขาวๆลอยๆ 

-มนษุย์กินอาหาร แบบน่ากลวัหน่อย 

- วิถีเดก็ๆ 

- บีบโฟมล้างหน้า 

VO : ไมโครพลาสติก จํานวนมากกวา่ 5 ล้านล้านเมด็ 

ถกูปลอ่ยลงมหาสมทุรโลก ทกุปี และไมว่า่จะทางใด 

ไมโครพลาสติกสามารถเข้าสูร่่างกายมนษุย์เพ่ือ

ปลดปลอ่ยสารก่อมะเร็งได้ และอาจสง่ผลตอ่การ

เปลี่ยนแปลงพนัธุกรรมและโครโมโซมของพวกเรา 

ย้อนกลบัไปถงึต้นเหตขุองปัญหา มนัจําเป็นแคไ่หน ท่ี

พวกเราต้องสร้างปัญหาขยะไมโคร 

พลาสติกนีข้ึน้มา 

 

30s 



๔๒ 
 
11 สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีกรมฯ 

ผ.อ. วานิช สาวาโย 

สมัภาษณ์ : เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

นํา้เสียของบ้านเรือน ถกูทิง้ลงไป ไมไ่ด้ถกูรวบรวมไป

กําจดั หรือรวบรวมไปใช้ประโยชน์ มนัก็จะตกค้างใน

สิ่งแวดล้อม พอมนัโดนแสงแดด โดนรังสี Ultraviolet 

นานๆเข้า มนัจะเกิดการแตกตวั Oxidation แตกตวั

ออกมาเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อย มนัก็จะแทรกซมึ กระจดั

กระจายไปทัว่สิ่งแวดล้อม ทัง้ทางนํา้ ทางบก มนัก็จะ

ไหลลงสูแ่มนํ่า้ ลําคลอง แล้วกไ็หลลงทะเล แตย่งัไม่

สามารถจดัการได้อย่างถกูต้องร้อยเปอร์เซน็ 

30s 

12 - Montage ภาพโครงการ 4 Ocean 

- ภาพปัญหาของโลก 

- ภาพการกอบกู้  

- ภาพขยะคลองลาดพร้าว 

- Montage ธรรมชาติเน้นนก และ

สตัว์ทะเล 

- นิลมองดอูควาเรียมสวยๆ 

VO : ในขณะท่ีหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมควบคมุ

มลพิษและคนไทยกําลงัตระหนกัถงึผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

ทัว่โลกได้มีความพยายามแก้ไขปัญหานีม้ายาวนาน

กวา่หลายปี สิ่งท่ีกําลงัเกิดขึน้ในหลายประเทศ คือการ

ลดขยะพลาสติกและคดัค้านการใช้ไมโครพลาสติกทกุ

ชนิด อย่างจริงจงั รวมไปถงึการสร้างองค์กรเพ่ือพิทกัษ์

สิ่งแวดล้อม คําถามสดุท้าย เรามีวิธีการแก้ไขปัญหา

ขยะไมโครพลาสติกนีอ้ย่างไร คําตอบอาจไมใ่ช่เร่ือง

ของกฎหมายหรือการควบคมุใดๆแตอ่าจเป็น การ

เร่ิมต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเราทกุคน บน

โลกใบนี ้

35s 

 

 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทข่าวทั่วไป 

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทศัน์ ‘รางวัลดีเด่น’ ประเภทข่าวทั่วไป 

‘Everyone can do art’ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้จัดทาํ : ทมี เหนือมงักร789 

๑. นางสาว อนญัพร จิราพงษ์     

๒. นาย เกียรติชยั บญุราโส      

๓. นางสาว ขวญัเมือง กะไหลเ่งิน      

๔. นางสาว พรทิพย์ ทองดี        

๕. นาย ทรงสิทธิ เพ็ชรพลอย 

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ลกัษณา คล้ายแก้ว 

สถาบัน : มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

 



๔๓ 
 

ลําดับ ภาพ  เสียง  

1 ประเดน็ : ต้องการบอกวา่ผู้ พิการทางสายตาก็

สามารถสร้างงานศิลปะได้ 

INS ภาพผู้ พิการทางสายตากําลงัวาดภาพ  

INS ภาพสมัภาษณ์  

 

 

 

ขึน้ช่ือเร่ือง : Everyone can do art  

 

 

 

 

 

 

 

 ขึน้ช่ือ : อมีนา ทรงสิริ  ผู้ พิการทางสายตา  

เสียงสมัภาษณ์พ่ีอมีนา :  คนตาบอดสามารถถ่ายทอด

ความรู้สกึออกมาทางงานศิลปะได้หรือไม ่เราทําได้แล้ว

เราก็ทําได้เหมือนกบัคนทัว่ๆไปคะ่  

 

เสียงสมัภาษณ์พ่ีทราย : มนษุย์เน่ีย มีทัง้หมด 12 เซนต์

ด้วยกนั พอเราตดัตาออกเน่ีย มนัมีอีกตัง้ 11 เซนต์  

ท่ีมนษุย์คนนงึจะสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกนีไ้ด้  

 

 

 ANS : คณุอมีนา ทรงสิริ ผู้ พิการทางสายตาตัง้แตกํ่าเนิด 

ท่ีสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ ไมแ่ตกตา่งจากคน

ทัว่ไป โดยใช้ประสาทสมัผสัในการรับกลิ่นมาช่วยรับรู้

อารมณ์ของสี แล้วใช้มือทัง้2 ข้างของตวัเอง ถ่ายทอด

อารมณ์ ความรู้สกึ ออกมาเป็นผลงาน 

 

เสียงสมัภาษณ์พ่ีอมีนา :  การท่ีมนัมีกลิ่นอยู่ในสีตา่งๆนะ  

มนัเปิดโลกของเราเลยแหละ คือเหมือนกบัวา่ ถ้าเราอยู่

เฉยๆ โดยท่ีไมมี่คนคิดวา่ เอ้ย เอากลิ่นมาผสมในสีส ิให้

คนตาบอดได้ลองวาดรูป มนัจะเป็นอย่างไงเน่ีย  เราก็คง

ยงัติดกบักรอบของตวัเองวา่ คนตาบอดกบังานท่ีเค้า

เรียกวา่จิตรกรรมอะไรอย่างเง๊ียะ มนัคงเป็นไปไมไ่ด้อะไร

อย่างเง๊ียะคะ่ แตพ่อมามีกลิ่นอยู่ในสีแล้วเน่ียนะคะ มนัก็

ทําให้เรารู้สกึวา่ เราสามารถจะไปตรงไหนกไ็ด้ เรา

สามารถจะ ถ่ายทอดความรู้สกึอะไรก็ได้ ในใจเรา ลงไปใน

รูปภาพนัน้ๆได้ อะ่คะ่     

 



๔๔ 
 

2 ประเดน็ : กลิ่น ช่วยให้ผู้ พิการทางสายตาสร้างงาน

ศิลปะได้อย่างไร 

INS ภาพการทําเวิร์คช็อปศิลปะ 

INS ภาพสี 

INS ภาพคนดมกลิ่น 

INS ภาพสมัภาษณ์ 

 

 

 

 ขึน้ช่ือ : พรไพลิน ตนัเจริญ นกัศิลปะบําบดั  

 

 

ANS :  the nose thailand กลุม่จิตอาสา ได้ทดลองนํา

กลิ่นผสมเข้าไปในส ีโดยมีการออกแบบกลิ่นตา่งๆ ท่ีให้

ความรู้สกึของกลิ่น ตรงตามกบัทฤษฎีของส ีเช่น สีโทน

เย็น นกัออกแบบกลิ่น ก็ต้องออกแบบกลิ่นท่ีให้ความรู้สกึ

เย็น เพ่ือเป็นการบอกวา่ สีท่ีศิลปินกําลงัใช้ นัน้มีโทนสี

แบบไหน และให้ความรู้สกึอย่างไร 

เสียงสมัภาษณ์พ่ีทราย : เราแยกสีให้วา่ สีอะไรเป็นกลิน่

อะไร  และสีอะไรมีกลิ่นนัน้แล้ว ให้ความรู้สกึอย่างไง

อย่างเช่น แบบสีเหลือง เราก็ไมไ่ด้บอกวา่มนัต้องเป็นกลิ่น

กล้วยเสมอไปอย่างเง๊ียะอะ่คะ่ สีเหลือง ให้คณุภาพของ

ความสว่าง ความอุน่ ความร้อน แบบร้อนแบบ อุน่ๆ อะ่  

ไมใ่ช่ร้อนเหมือนสีแดงอย่างเง๊ียะ พอเราวางสีเหลืองกบัสี

แดงอยู่ข้างกนั แล้วน้องตาบอดทํางานอย่างเง๊ียะ ออ๋น่ีสี

เหลือง ออ๋น่ีสีแดงนะ แล้วเค้าก็สามารถเลือกสีอะ่ ไป

ทํางานศิลปะเค้าตอ่ได้ อย่างเง๊ียะคะ่  

ANS : เม่ือกลิ่น สามารถช่วยเติมเตม็จินตนาการ ให้กบัผู้

พิการทางสายตา ทําให้เร่ิมมีการรวมกลุม่จดัเวิร์คช็อป

ให้กบัผู้ พิการทางสายตาได้เรียนรู้ และทดลองการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบท่ีมีความเฉพาะตวั 

หลงัจากเร่ิมต้นมาในช่วงปลายปี 2560 ปัจจบุนัเร่ิมได้รับ

ความสนใจทัง้จากผู้ พิการทางสายตา และคนทัว่ไป ท่ีมา

ลองปิดตา แล้วเปิดใจ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบ

ใหมแ่ละร่วมเรียนรู้ไปด้วยกนั 



๔๕ 
 

3 ประเดน็ : มมุมองของคนตาดีท่ีมาสร้างงานศิลปะ

ร่วมกบัผู้ พิการทางสายตา และผลท่ีได้จากการสร้าง

งานศิลปะ 

 

ขึน้ช่ือ : ธีรัช วฒันกิจรุ่งโรจน์ ผู้ เข้าร่วมเวิร์คช็อป  

  

INS ภาพสมัภาษณ์ 

INS ภาพการทําเวิร์คช็อปศิลปะ 

INS ภาพรอยยิม้ 

INS ภาพชมงานศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขึน้ช่ือ : อมีนา ทรงสิริ  ผู้ พิการทางสายตา  

เสียงสมัภาษณ์พ่ีทชั : ผมชอบคอนเซป็นีน้ะ เพราะจริงๆ

แล้วปกติ เราเป็นดีไซน์เนอร์เหมือนกนั เราจะขลกุอยู่กบั

งานศิลปะตลอด ซึง่กรอบจํากดัของคนท่ี 

ตาดี  หรือวา่นกัออกแบบ หรือวา่ศิลปินทัง้หลายเน่ีย คือ 

เราใช้แตต่ามากเกินไปหน่อย บางทีเรา เราลืมนกึถงึ

บางอย่างท่ีสําคญักวา่การเห็นด้วยซํา้  อย่างการใช้

ความรู้สกึหรือวา่ จินตนาการ ท่ีมนัไมไ่ด้ถกูกรอบโดย

สายตา เราเลยมองว่า จริงๆในครัง้นี ้ท่ีเราได้ปิดตา ลองใช้

สว่นอ่ืนของร่างกาย หรือวา่ใช้สว่นสมัผสัสว่นอ่ืนเน่ีย ใน

การสร้างงานศิลปะ มนัก็เลยเหมือนตอบโจทย์ เปิดอีก

มมุนงึของเราว่า เอ้ย จริงๆ เราไมต้่องจํากดังานศิลปะของ

เราจากการมองอย่างเดียวก็ได้นะ เราลองดมกลิ่นดซูิวา่ 

แล้วเราคิดวา่กลิ่นนี ้มนัออกมามนัให้อารมณ์อะไร แล้ว

ลองสร้างจินตนาการออกมาว่า แล้วมนัจะสร้างงานศิลปะ

ออกมา  อย่างเช่นงานนีก้็จะเป็นรองเท้าเน่ียอย่างไง  

ANS : การได้ทดลองสร้างผลงานศิลปะร่วมกนัระหวา่งผู้

พิการทางสายตา และคนท่ีเข้าร่วมเวิร์คช็อป ลองปิดตา 

แล้วปลอ่ยให้จินตนาการได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเตม็ท่ี 

นอกจากจะช่วยปลดล๊อคข้อจํากดัทางด้านร่างกายท่ีไม่

เคยได้มองเห็นผลงานศิลปะด้วยสายตา ให้กลายเป็นผู้ ท่ี

สามารถสร้างผลงานศิลปะได้แล้ว ยงัสามารถเติมเตม็

ความรู้สกึ และกําลงัใจ ให้กบัพวกเค้าได้เป็นอย่างดี 

เสียงสมัภาษณ์พ่ีอมีนา : มนัไมมี่ใครหรอกท่ีมาบอกวา่

คณุทําไมไ่ด้ ถ้าคณุคิดวา่คณุทําได้ แล้วคณุเร่ิมต้นท่ีจะทํา

นะคะ  สําหรับนาแล้ว ศิลปะมนัเป็นสว่นหนึง่ของชีวิต

เสมอแหละ แตอ่ยู่ท่ีวา่เราจะถ่ายทอดมนัออกมาใน

รูปแบบไหน เท่านัน้เอง ไมมี่ใครทํางานศิลปะไมไ่ด้ 

เพราะวา่ ศิลปะมนัเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตอยู่เสมอคะ่ 



๔๖ 
 

  ANS : แม้วา่ the nose thailand ยงัอยู่ในช่วงของการ

ทดลองเรียนรู้ร่วมกนั ในลกัษณะของเวิร์คช็อป แตใ่น

อนาคตจะมีการรวบรวมผลงาน และจดัเป็นนิทรรศการ ซึง่

อาจจะนําไปสูก่ารตอ่ยอดให้ผลงานศิลปะของผู้ พิการทาง

สายตาเหลา่นี ้สามารถสร้าง   รายได้  ให้พวกเค้าสามารถ

เลีย้งตวัเองได้  ในฐานะของคนธรรมดาคนนงึ 

 

 

๒. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทศัน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทข่าวทั่วไป 

‘คนไร้บ้าน (เงามืด) กลางเมือง’ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้จัดทาํ : ทมี สายฟ้าผ่าเปรีย้ง 

๑. นางสาวกนกวรรณ มาสิม                

๒. นายพฒิุสรรค์ กนัยาพนัธ์                 

๓. นางสาวนาตยา  สิมภา              

ที่ปรึกษา : อาจารย์องัคณา  พรมรักษา 

สถาบัน : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

ภาพ เสียง 

-วีถีชีวิตความเป็นอยู่ของลงุ  

-ภาพลงุเก็บของเก่า  

-นอนบนฟตุบาทหรือตามป้ายรถเมล์ 

-บขส.สวนสาธารณะ สถานท่ีราชการท่ี มี

คนอยู่เยอะ 

-บรรยากาศถนน 

ถาม : บ้านอยู่ไหนครับ 

ตอบ : บ้านจริง บ้านเกิดอยู่กรุงเทพครับ แตก่่อนเป็นครูครับ 

ถาม : แล้วทําไมถงึได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกครับ 

ตอบ : เพราะผมด่ืมสรุาครับ 

ถาม : แล้วลงุออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแบบนีก่ี้ปีแล้วครับ 

ตอบ : ช่วงท่ีกลบัมาอยู่ขอนแกน่ 20 ปี ครับประมาณ 20 ปี  

ถาม : อย่างเราอยู่แบบนีเ้รามีรายได้จากอะไรครับ 

ตอบ : ขายขยะ 

ถาม : วนัหนึง่ๆเราได้ประมาณเท่าไหร่ครับ เวลาไปขาย 

ตอบ : เด๋ียวนีเ้หลือ 40 50 บาทครับ กพ็อได้ประทงั 

-คนไร้บ้านท่ีเดินเก็บข้องเก่าหรืออาศยั 

ตามพืน้ท่ีตา่งๆ  

-วิถีชีวิตของคนไร้บ้านตามท่ีสาธารณะ 

-ชมุชนแอร์อดั(หรือภาพท่ีสื่อถงึความ 

ยากจนหรือปัญหาครอบครัวได้ 

           คนไร้บ้านท่ีอาศยัพืน้ท่ีสาธารณะในเมืองขอนแก่นเป็นท่ีหลบันอนมี

จํานวนถงึ136 คน ซงึสงูเป็นอนัดบั2ของประเทศ แม้นิยามของคนไร้บ้าน

จะอิงอยู่กบัเร่ืองของท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั แตง่านศกึษาเก่ียวกบัคนไร้บ้าน

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศชีใ้ห้เห็นวา่คนไร้บ้านมีสภาพปัญหาและวิถี

ชีวิตท่ีเช่ือมโยงกบัเร่ืองความยากจน และความไมม่ัน่คงของชีวิต 



๔๗ 
 

ภาพ เสียง 

-สมัภาษณ์ แคล้ว  มนตรีศรี (กลุม่เพ่ือน

คนไร้ท่ีพึง่จงัหวดัขอนแก่น)  

-คนไร้บ้านท่ี นอน นัง่ ตามท่ีสาธารณะ  

  

            คนไร้บ้านก็คือคนทัว่ ๆ ไปเหมือนพวกเราน่ีแหละ เป็นกลุม่คนท่ี

หลดุออกมาจากชมุชนของเขาหรือหลดุออกมาจากบ้านของเขา คําจํากดั

ความของคนไร้ บ้านคือคนท่ีอยู่กินนอนในพืน้ท่ีสาธารณะตัง้แต ่24 ชัว่โมง 

เป็นต้นไป 

-เมือง คนไร้บ้าน  

-กราฟิกข้อมลู  

 

           ข้อมลูการศกึษาเร่ืองคนไร้บ้านพบวา่ สาเหตขุองการกลายมาเป็น

คนไร้บ้านเกิดจากหลายปัจจยั เช่น ความยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหา

การเจ็บป่วยตอ่เน่ืองจนกลายเป็นคนพิการ ความผิดหวงัจากการทํางาน

หรือตกงานเรือ้รัง นอกจากนีย้งัมีปัจจยัด้านอ่ืนๆ เช่น นโยบายท่ีดินทํากิน 

ท่ีอยู่อาศยั โอกาสในการเข้าถงึการศกึษาและอาชีพท่ีมัน่คง 

-ภาพสมัภาษณ์ ผศ.ดร.วิบลูย์ วฒันนาม

กลุ อาจารย์คณะเภสชัศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

-ภาพคนไร้บ้านตามท่ีสาธารณะ 

-ภาพวิถีชีวิตคนไร้บ้าน 

จริงๆ แล้วปัญหาท่ีมนัทําให้คนกลุม่นีม้าเป็นคนไร้บ้าน อย่างท่ีบอกมนัคง

ไมใ่ช่ปัญหาเดียวโดดๆ สาเหตหุนึง่ก็คือความยากจน อนันีส้ําคญั ความ

ยากจนเน่ีย มนัก็จะไปมีผลกระทบกบัปัจจยัอ่ืนๆโดยรวมด้วย เช่น 

การศกึษาก็จะจํากดัไมค่อ่ยสงู มนัก็ทําให้ทางเลือกชีวิตมีน้อย งานท่ีทําก็

จะเป็นงานท่ีรายได้น้อย สวสัดิการไมดี่ ความมัน่คงของงานมีจํากดั 

-ภาพท่ีสมัภาษณ์ นางศรีสดุา วิชากลุ 

(ผู้ อํานวยการศนูย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่ จ.

ขอนแก่น)  

         ด้านนางศรีสดุา วิชากลุ ผู้ อํานวยการศนูย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่ จงัหวดั

ขอนแก่น กลา่วถงึนโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านวา่ แนวทางหลกัคือ 

การให้เงินสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึง่และการสง่เสริมอาชีพ เพ่ือช่วยให้คนไร้บ้าน

หรือคนเร่ร่อนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

-ภาพสมัภาษณ์ นางศรีสดุา วิชากลุ 

(ผู้ อํานวยการศนูย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่ จ.

ขอนแก่น) 

ช่วยเหลือในเร่ืองของครอบครัวจะมีในเร่ืองของเงินสงเคราะห์นัน่แหละ 

และก็ต้องดวูา่ดใูนเร่ืองของความเป็นจริงสภาพปัญหาท่ีเขาเป็นอยู่ใน

ครอบครัวนัน้มีความเดือดร้อนน้อยแคไ่หน สง่เสริมอาชีพฝึก อาชีพก็ดตูาม

สภาพของครอบครัวเขาถ้ามีแมห่รือวา่พ่อ หรือวา่มีคนท่ีพอท่ีจะเป็นหลกั

ให้กบัครอบครัวได้มีอาชีพไหม 

-ภาพกราฟฟิกขัน้ตอนการทํางานให้

ความช่วยเหลือศนูย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่   

-ภาพวิถีชีวิตคนไร้บ้านตามท่ีสาธารณะ 

   อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านของหน่วยงานรัฐ โดยการให้

เงินสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึง่ จํานวน 2,000 บาท และการสง่เสริมอาชีพนัน้ 

เป็นกระบวนการท่ีจะต้องอยู่ในระเบียบของหน่วยงาน เชน่ต้องมีบตัร

ประชาชน ถงึจะสามารถรับเงินสงเคราะห์ได้ ซึง่คนไร้บ้านสว่นใหญ่ไมมี่

บตัรประชาชน ทําให้ไมส่ามารถเข้าถงึความช่วยเหลือได้  

สมัภาษณ์ คนไร้บ้านขอนแก่น ไมมี่ครับ ให้แตค่วามหวงัไว้ สดุท้ายมาก็ไมมี่อะไร ใจพวกเรามนัไมมี่สิทธิท่ี

จะไปเรียกร้องอะไร ท่ีเค้าวา่โกงเงินคนจนเข้าวา่จะได้ๆ 3 พนั 3พนั ก็เอา

บตัรเอาอะไรไปกไ็ด้คนละ 3 พนั สดุท้ายก็ไมไ่ด้อะไรเลย  

บรรยาย      การช่วยเหลือคุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่จะสามารถช่วยได้เฉพาะคนท่ีมีตวัตน

ผ่านหลกัฐานบตัรประชาชนเทา่นัน้ หากไมมี่ก็จะไมไ่ด้รับความคุ้มครอง  

ซึง่อาจไมใ่ช่การแก้ปัญหาคนไร้บ้านท่ีตรงจดุนกั  



๔๘ 
 

ภาพ เสียง 

-ภาพสมัภาษณ์ ผศ.ดร.วิบลูย์ วฒันนาม

กลุ 

อาจารย์คณะเภสชัศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การแก้ปัญหาคนไร้บ้านซึง่เป็นปัญหาท่ีรุนแรง และเป็นปัญหาท่ีซ้อนๆอยู่

ในคนๆเดียวกนั ดงันัน้คนจะไปทํางานกบัคนไร้บ้านเราต้องเข้าใจคนๆนัน้

เป็นรายบคุคล การทํางานพวกนีต้้องไปทํางานแบบเกาะติดปัญหา ไมง่ัน้

จะแก้ปัญหาไมไ่ด้ถาวร  

-ภาพการทํางานของกลุม่เพ่ือนคนไร้บ้าน 

-ภาพวิถีชีวิตคนไร้บ้านตามท่ีสาธารณะ 

-ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไร้บ้าน

ตามสถานท่ีตา่งๆ 

            แม้ในปัจจบุนั  ปัญหาคนไร้บ้านจะยงัไมไ่ด้รับการแก้ไขอย่าง

จริงจงั หากแตแ่นวทางท่ีทกุภาคสว่นควรตระหนกัคือ  การหาทางออกท่ี

เกิดจากความเข้าใจถงึความต้องการของบคุคลท่ีออกมาเป็นคนไร้บ้าน 

เพ่งมองปัญหาท่ีแท้จริง และจะต้องทําให้คนไร้บ้านได้รับสิทธ์ิท่ีพงึมีตาม

กฎหมาย ได้รับการยอมรับ และอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างเท่าเทียมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหต ุ สามารถดาวนโหลดผลงานท่ีไดรับรางวัลและผลการตัดสิน  

ไดทางเว็บไซต  www.thaibja.org ในหมวดรางวัลสายฟานอย 


