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๒

หลักเกณฑ
การประกวดผลงานขาว ‘รางวัลสายฟานอย’ ครั้งที่ ๑๔
โดย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประจําป ๒๕๖๑
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยไดจัดใหมีการประกวดผลงานสารคดีเชิงขาว ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่มี
คุณภาพของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
๒. เพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตนักศึกษากอนเขาสูวิชาชีพ
๓. เพื่อประสานความรวมมืออยางใกลชิด ระหวางสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ

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 ชีวิตความเปนอยูทั่วไป
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 ประเภทสิ่งแวดลอมดีเดน
๓.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวทั่วไปดีเดน
๔.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

๓

หลักเกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้
๑. คุณภาพ (Quality)
กระบวนการผลิตมีการคนควาขอมูลที่ถูกตอง เปนจริง แหลงอางอิงเชื่อถือได ประเด็นและแงมุมมีความ
สมดุลรอบดาน เปดโอกาสใหฝายตางๆ ที่เกี่ยวของไดแสดงความเห็นหรือใหขอมูลอยางทัดเทียมกัน เนื้อหาเปน
เรื่องใกลตัว ใหม ทันสมัยและสมบูรณในเชิงขาว
๒. คุณคา (Value)
นําเสนอเนื้อหาที่เปนประโยชน สงเสริมใหเกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชี้ใหเห็นผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยสวนรวม มีศักยภาพนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคหรืออาจนําไปสูการแกไข
หรือปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวในอนาคต
๓. ผลงาน (Performance)
การนําเสนอเนื้อหากระชับ ชัดเจน โดยใชศาสตรและศิลปของวิทยุและโทรทัศนไดอยางนาสนใจ
๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics)
ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองเปนตนฉบับของผูสงเขาประกวด ไมไดลอกเลียนแบบผูอื่น มีสํานึกในจริยธรรมและ
สะทอนความรับผิดชอบในการนําเสนอ
“ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองเปนผลงานที่ผลิตโดยนักศึกษาในทีมเทานั้น หากคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลฯ ตรวจสอบพบวาผลงานหรือบางสวนของผลงานมิไดผลิตโดยนักศึกษาในทีมโดยตรง คณะกรรมการ
จะตัดสิทธิและไมพิจารณาผลงานชิ้นนั้นที่สงเขาประกวด เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตองการให
นักศึกษามีความซื่อสัตยสุจริตในกระบวนการผลิต ซึ่งเปนเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ”
ผูสนับสนุนการประกวด
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การสงผลงานเขาประกวด
ผูสงผลงานเขาประกวดตองเปนนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ สามารถผลิตงานในนามบุคคล
หรือกลุมบุคคลก็ได แตตองไมเกินกลุมละ ๕ คน โดยสามารถมีอาจารยที่ปรึกษาไดกลุมละ ๑ คน
สารคดี เ ชิ ง ข า ววิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง มี ค วามยาวระหว า ง ๓-๕ นาที (ห า มเกิ น ๕ นาที ) และส ง ผลงานในนาม
มหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๕ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสงจากมหาวิทยาลัย และใชแบบฟอรมการสงผล
งานของสมาคมฯ รวมทั้งสงไฟลผลงานประกวดในรูปแบบ thumb drive
สารคดี เ ชิ ง ข า วโทรทั ศ น มี ค วามยาวระหว า ง ๓-๕ นาที (ห า มเกิ น ๕ นาที ) และส ง ผลงานในนาม
มหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๓ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสงจากมหาวิทยาลัย และใชแบบฟอรมการสงผล
งานของสมาคมฯ รวมทั้งสงไฟลผลงานประกวดในรูปแบบ thumb drive
หมายเหตุ
การสงผลงานเขาประกวด หากผิดหลักเกณฑการประกวด จะไมไดรับการพิจารณา

๔

ลักษณะของขาวและสารคดีเชิงขาวที่สงเขาประกวด
สารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน ไดแก ขาวที่ถูกนําเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งใน
ดานกระบวนการผลิต เนื้อหา การสอดแทรกขอมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ทําใหเห็นแงมุมตางๆ ของ
ประเด็นขาว การใชภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบไดอยางสอดคลองกลมกลืน สารคดีเชิงขาวดังกลาว
จะตองยึดหลักการเบื้องตนของการนําเสนอขาว ไดแก องคประกอบดานแหลงขาวที่ตองมีความรอบดาน ทันตอ
เหตุการณหรือเปนเหตุการณขาวที่เกิดในอดีต แตมีผลกระทบถึงภาวะปจจุบัน ทั้งนี้ สารคดีเชิงขาวจะปรากฏใน
รายการใดก็ได แตสาระในสารคดีเชิงขาวชิ้นนั้น จะตองเปนขอเท็จจริง มิใชเหตุการณสมมติที่มีการสรางขึ้น

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 และชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัด โดยระบุประเภทที่ตองการสงใหชัดเจน (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. ใหนักศึกษาบันทึกไฟลผลงานที่สงเขาประกวด (ตามขอ ๑ หรือขอ ๒) และไฟลเอกสาร (ตามขอ ๓.๑+
ขอ ๓.๒+ขอ ๓.๓) บันทึกลง thumb drive จํานวน ๑ อัน ในกรณีที่สงหลายเรื่องหรือสงผลงานประกวดทั้งวิทยุ
และโทรทัศน สามารถสงไฟลมาใน thumb drive เดียวกันได โดยใหแบงโฟลเดอรใหชัดเจน
๕. ส งผลงานมายั ง สมาคมนักข าววิ ทยุ และโทรทั ศน ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙
*****กรุณาตรวจสอบไฟลกอนสงวาไฟลสมบูรณ และตอง SAVE ไฟลที่สามารถ COPY ได*****
หมดเขตรับผลงานวันศุกรที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยตางจังหวัด ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ และตองสงเปน EMS เทานั้น
**กรณีที่สงผลงานมาทางไปรษณีย ผูสงกรุณาโทรมาตรวจสอบกับทางสมาคมฯ
วาผลงานที่สงมาถึงสมาคมฯ เรียบรอยแลวหรือไม ภายใน ๔ วันทําการ**

๕

การตัดสินและประกาศผล
๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และ
นักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จํานวน ๕-๘ คน
๒. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันเสารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะแจงรายละเอียดให
ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต www.thaibja.org หรือสอบถามโทรศัพท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙
๓. ทางสมาคมฯ จะแจงผลการเขารอบในแตละประเภท ไปยังผูสงผลงานโดยตรง และขึ้นผลการเขารอบ
ในแตละประเภท ทางเว็บไซต www.thaibja.org และทางเฟสบุค www.facebook.com/thaibja และ Thai
Broadcast Journalist
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

๖

คณะกรรมการตัดสิน
รางวัลสายฟานอย ครั้งที่ ๑๔ ประจําป ๒๕๖๑
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งที่ ๑๔ ประจําป
๒๕๖๑ ประเภท "สารคดีเชิงขาวโทรทัศน" มีรายชื่อดังนี้
๑.นายพิภพ พานิชภักดิ์
๒.นายจักรพันธุ กมุทโยธิน

รองผูอํานวยการ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ผูเชี่ยวชาญประจํากองบรรณาธิการ
สถานีโทรทัศน TNN24
๓.นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม
ผูชวยผูจัดการ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
๔.นายพีระวัฒน โชติธรรมโม
รองประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 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 ครั้งที่ ๑๔ ประจําป
๒๕๖๑ ประเภท "สารคดีเชิงขาววิทยุ" มีรายชื่อดังนี้
๑.อาจารยบรรยงค สุวรรณผอง

ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน

๒.นายศักดา จิธัชยากูล

บรรณาธิการบริหาร สํานักขาวไอเอ็นเอ็น

๓.นางสาวรัศมี มณีนิล

นักจัดรายการวิทยุดานเด็กและครอบครัว

๔.นายปกรณ พงศดารา

รักษาการบรรณาธิการขาว สถานีจราจรเพื่อสังคม ๙๙.๕

๕.อาจารยกรรณิการ โตะมีนา

หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและ วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร

๖.นายเดชา รินทพล

ผูจัดการ สถานีวิทยุครอบครัวขาว FM ๑๐๖ Mhz.

๗

ผลการประกวดสารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน
รางวัลสายฟานอย ครั้งที่ ๑๔ ประจําป ๒๕๖๑
ดานวิทยุ
รางวัลสารคดีเชิงขาววิทยุ
รางวัลดีเดน ไดแก
เรื่อง งานลนมือ เด็กไทยพึ่ง "ธุรกิจรับจางทําการบาน"
โดยทีม ขาวกําแพงแดง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย 3 เรื่อง ไดแก
เรื่อง ลมหายใจของปายภาพยนตรเขียนมือ
โดยทีม ปลดนี่ จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
เรื่อง เกม มหันตภัยใกลตัว
โดยทีม เรื่องผานเลนส จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
เรื่อง วิบากกรรม‘ทองเที่ยวไทย’
โดยทีม The Crystal Grid จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ดานโทรทัศน
รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน
- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทวิถีชุมชน
รางวัลดีเดน ไดแก
เรื่อง วิถีประมงทะเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง
โดยทีม บานเลขที่6 Production จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ไดแก
๑. เรื่อง วิถีแหงการเกื้อกูลของมันนิและชาวบานโหละหาร
โดยทีม แมวเอยแมวเหมียว จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

๘

๒.เรื่อง ซั้ง ตอลมหายใจชาวประมง
โดยทีม DESTINY จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรม
รางวัลดีเดน ไดแก
เรื่อง ลากพระทางน้ํา
โดยทีม หมันๆ Team จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ไดแก
เรื่อง ลมหายใจของปายหนังเขียนมือ
โดยทีม ปลดนี่ จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทสิ่งแวดลอม
รางวัลดีเดน ไดแก
เรื่อง MicroPlastic
โดยทีม มากะน้ํา จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ไดแก
- ไมมีผูไดรบั รางวัล

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวทั่วไป
รางวัลดีเดน ไดแก
เรื่อง Everyone can do art
โดยทีม เหนือมังกร789 จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ไดแก
เรื่อง คนไรบาน (เงามืด) กลางเมือง
โดยทีม สายฟาผาเปรี้ยง จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

๙

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติ
รางวัลสายฟานอย ประจําป ๒๕๖๑
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ สมาคมนั ก ข า ววิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น ไ ทย แบ ง ประเภทรางวั ล สายฟ า น อ ยด า น
วิทยุ กระจายเสี ย งประเภทเดี ย ว คือ ‘สารคดีเชิงขาว’ โดยมีผ ลงานสงเขาประกวดทั้งหมด ๒๑ เรื่อง จาก ๘
สถาบั น การศึ ก ษา เปรี ย บเที ย บกั บ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ซึ่ ง มี ผ ลงานที่ ส ง เข า ประกวด ๒๐ เรื่ อ ง จาก ๖
สถาบันการศึกษานั้น ปรากฏวา ป ๒๕๖๑ มีผลงานสงเขาประกวดมากกวา ๑ เรื่อง และสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น
อีก 2 สถาบันการศึกษา
แมมีสารคดีเชิงขาววิทยุที่สมควรไดรับรางวัล แตคณะกรรมการตัดสินเห็นสมควรใหมีเงื่อนไขตอทายเปน
หมายเหตุ เพื่อแสดงใหทราบวาผลงานนั้น ๆ ยังมีขอบกพรอง หรือขออันควรแกไข และหากมีการนําผลงานที่ไดรับ
รางวัลไปอางอิงหรือใชเปนกรณีศึกษา ก็จะไดนําขอสังเกตตอทายรางวัลไปประกอบดวย

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ป ๒๕๖๑
๑) มีความคิดสรางสรรคในการจับประเด็น หลายเรื่องมีประเด็น
๒) สามารถดึ งประเด็ น ใหญ ไปเลน กับ แหล งขาวตัว เล็กได โดยรูวาจะใชแหลง ขาวตรงไหนในการ
อธิบายประเด็นใหญที่เกิดขึ้น
๓) สารคดีเชิงขาว เปนเหตุผลสําคัญในการตัดสินและการตั้งขอสังเกต เรื่องของเสียงประกอบไมไดมี
ขอหามในการใส ในสารคดีเ ชิงขาว แตถาใสเสียงประกอบแล วจะตองตอบไดมีเหตุผ ลในการใส
ประกอบ แตไมไดใสเหมือนสารคดีเพื่อสรางอารมณใหกับผูฟง เพราะวาสารคดีเชิงขาว คือขาวที่
นําเสนอในรูปแบบสารคดี ใชสํานวนเชิงสารคดีและใชผูดําเนินเรื่องที่เปนนักขาว ถายทอดผาน
ดวงตา เสียงประกอบจึงทาทายมากสําหรับวิทยุ
๔) เสนหของสารคดีเชิงขาววิทยุ คือ การสรุปเพื่อจะมีขอยุติหรือเพื่อจะมีการแกไขปญหาหาทางออก

โดยใหแหลงขาวสรุป ที่ไมใชสรุปโดยนักขาว
๕) มีความพยายามในการหาขอมูล แตจะมีปญหาในเรื่องของขอมูลเชิงลึกรอบดาน ฟงแลวรูสึกวา

ไมไดตามขาวนี้จริงจัง เพียงแตวานํามาเพื่อจะทํางานสงเทานั้น
๖) มีปญหาในการเลาเรื่องที่แบบนึกจะขึ้นมาก็ขึ้นมาเลย ไมมีการเชื่อมโยงระหวางเสียงสัมภาษณ

แหลงขอมูล การเชื่อมโยงกับตัวเรื่อง
๗) คุณภาพการบันทึกเสียง หลายกลุมคุณภาพของเสียงสัมภาษณดี ชัดเจน แตเสียงของผูบรรยาย

เสียงดรอปมาก ปกติเสียงของผูบรรยายนาจะมีคุณภาพดีกวาเสียงสัมภาษณซึ่งเปนนอกสถานที่
๘) มีหลายผลงานตัวบทดี การเลาเรื่องดีแตเสียงผูบรรยายยังไมไดมาตรฐาน
๙) บางมหาวิ ท ยาลั ยจะส ง ผลงานทั้ ง โทรทั ศน และวิ ท ยุเ พราะฉะนั้ น ตั ว บทก็ เ ลยไม แ ก ทํ าให ใ ช บ ท

เดียวกันทั้งโทรทัศนและวิทยุ
๑๐) บางผลงานประเด็นกระจัดกระจายไมสามารถเปนเอกภาพได

๑๐

๑๑) การใชดนตรีและเสียงประกอบถามองในเรื่องของวิทยุเสียงประกอบจะตองกลมกลอม เพราะไม

เห็นภาพ เสียงคนพูด เสียงดนตรี ซึ่งมีบางงานไมมีเสียงดนตรีทําใหขาดองคประกองของการเปน
วิทยุ
๑๒) สิ่งที่นาหวงคือเรื่องของการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่ตองใชจริงๆ บางกลุมไมมีการ อางอิงวา

นํามาจากไหน
๑๓) การขมวดประเด็นตอนจบยังไมดี เบาไปบางเรื่องเนื้อเรื่องดีแตจบไมดี

ผลงานที่เขารอบ
๑
๒
๓
๔
๕

สารคดีเชิงขาวเรื่อง
ลมหายใจของปายภาพยนตรเขียนมือ
งานลนมือ เด็กไทยพึ่ง “ธุรกิจรับจางทําการบาน”
เกม มหันตภัยใกลตัว
ปลดล็อคกัญชาในทางการแพทยไทย
วิบากกรรม “ทองเที่ยวไทย”

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผลงานที่ไดรับรางวัล
๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจาย ‘ดีเดน’ รางวัลสายฟานอย ไดแก
งานลนมือ เด็กไทยพึ่ง “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 “ทองเที่ยวไทย” มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดรับโลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

๑๑

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ดีเดน’
งานลนมือ เด็กไทยพึ่ง “ธุรกิจรับจางทําการบาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เวลา
บุคคล
0.00-0.40 ผูส่อื ขาว

0.40-1.05

1.06-1.40

1.40-2.05

2.05-2.27

เสียง/เนื้อหา
ปญหาธุรกิจรับจางทําการบาน เปนประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งแต
ช ว งป 2557 แม ห น ว ยงานภาครั ฐ จะพยายามเขา มาจัดการ แต
ช อ งว า งทางกฎหมายทํ า ให ยั ง เป น สิ่ ง ที่ พ บเห็ น ได ทั่ ว ไป และมี
แนวโนมวาจะไดรับความนิย มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมนักเรีย น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ผู สื่ อ ข า วกํ า แพงแดงได ทํ า การสํ า รวจใน
อินสตาแกรม พบวา มีการเชิญชวนโดยใชแฮชแท็ก เชน รับจางทํา
การบาน กวา 38,000 โพสต รองลงมาคือ ทวิตเตอรและ เฟซบุก
ราคาชิ้นงานเริ่มตนตั้งแต 50 -5,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ราคาขึ้นอยู
กับระดับความยากงาย
ผูประกอบการธุร กิจ รับ จาง ธุรกิจรับจางทําการบาน คนภายนอกอาจมองในแงลบ เด็กไมรูจักใช
ทําการบาน
ความคิด หรือสนับสนุนใหเด็กขี้เกียจ ความจริงแลว ทางเพจไมได
รับจางทําทุกงาน จะดูลักษณะของงานกอนวางานลนมือจนทําไมทัน
ไหม การรับงานอาจชวยใหเด็กมีเวลาไปเรียนกวดวิชา ใชชีวิตกับ
ครอบครัว หรือมีโอกาสพักผอนบาง เพราะบางครั้งเด็กก็ทําการบาน
หนักจนเสียสุขภาพจิต
ผูสื่อขาว
นางสาวหนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 17 ป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ผูใชบริการธุรกิจรับจางทําการบาน ใหสัมภาษณวา ในชวงสอบจะมี
การบาน 4-5 ชิ้นงานตอหนึ่งรายวิชา เคยจางสูงสุดตอหนึ่งชิ้นอยูที่
800 บาท มีการชักชวนเพื่อนใหมาใชบริการเพราะตนคิดวาปริมาณ
การบานที่ไดรับมากเกินไป จึงทําใหไมมีใครในโรงเรียนไมรูจักธุรกิจนี้
สําหรับผูปกครองก็ทราบวาตนใชบริการดังกลาว แมจะไมได
สนับสนุนแตก็ไมไดหาม
นางสาวหนึ่ง (นามสมมุติ) ธุรกิจรับจางทําการบานมันก็ไมผิด เพราะบางอยางเราทําไมทัน ก็
ตองจางบาง แตก็ไมใชเห็นดวยวามันดีเพราะการบานเราก็ควรทําเอง
ดวย สวนตัวมองวาโรงเรียนไมไดทําตามนโยบายลดการบาน เด็กก็
มุงเนนไปทํางาน จะไมคอยมีเวลาในการเตรียมตัวสอบ
ผูสื่อขาว
ในมุมมองของนักวิชาการดานการศึกษา ผูชวยศาสตราจารยอรรถ
พล อนันตวรสกุล อาจารยประจําสาขาวิชาการสังคมศึกษา คณะครุ
ศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ชี้ นโยบายลดการบ า นไม ใ ช
ทางออกของการลดภาระงานเด็ก ธุ ร กิจ รับ จา งทําบานทําใหเด็ ก
เลือกใชเงินเปนทางออก

๑๒

2.27-2.47 ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ธุ ร กิ จ รั บ จ า งทํ า การบ า นมั น เป น เพี ย งจิ๊ ก ซอว ตั ว หนึ่ ง ของป ญ หา
อนันตวรสกุล
หลายๆเรื่อง เพราะการศึกษามันไมเอาจริงเอาจังทางดานคุณภาพ
จึงเกิดการผลักภาระกันไปมา และคนที่มาเปดธุรกิจนี้ก็ใชชองวาง
ของการศึกษามาอาศัยประโยชนหากินกับเด็กได
2.47-3.15 ผูสื่อขาว
นางสาวชญามณทน เมฆศิล ปสถิตย ทนายความผูเชี่ย วชาญดาน
กฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร กลาววา สื่อออนไลนทําให
เด็กสามารถเขาถึงธุรกิจรับจางทําการบานไดโดยงาย กฎหมายไม
ครอบคลุ ม พอที่ จ ะชี้ ว า ธุ ร กิ จ รั บ จ า งผิ ด กฎหมาย แต ห ากมี ก าร
หลอกลวงเงินผูวาจาง โดยไมมีการสงชิ้นงานให จะเขาขายความผิด
ทางอาญาทันที สุดทายธุรกิจรับจางทําการบานก็เหมือนธุรกิจรับจาง
ทั่วไป
3.15-3.40 นางสาวชญามณทน เมฆ ตามหลักกฎหมาย เราเอาผิดธุรกิจรับจางทําการบานไมได เพราะ
ศิ ล ปส ถิ ต ย ทนายความ ธุรกิจนี้เหมือนการซื้อขายโดยปกติ แตวาผิดเรื่องจรรยาบรรณของ
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นกฎหมาย นักเรียนเอง เพราะคุณตองทําการบานดวยตนเอง ไมเชนนั้นแลว
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร เวลาสอบคุณจะเอาอะไรไปสอบ
3.40-3.57 ผูสื่อขาว
แมธุร กิจ รับ จางทําการบานจะไมผิดกฎหมาย แตห ากไมเรงแกไข
อนาคตธุรกิจนี้อาจขยายตัวเพิ่มขึ้นในวงการศึกษาไทย สุดทาย เรา
ทุก คนจะชว ยกั น พาสู ป ระตู ทางออกของเรื่อ งนี้ อย างไร? ทีม ขา ว
กําแพงแดง รายงาน
จัดทํา: ทีม ‘กําแพงแดง’ - (๑) นายเรวัตร มัตติตานัง (๒) นางสาวสิริลักษณโรจนสุนทร
(๓) นางสาววนัสนันท อดินันท (๔) นางสาวณัฐธิดา ศิลารักษ (๕) นางสาวพรธิดา เจดียพราหมณ
ที่ปรึกษา: อาจารยเอกพล เธียรถาวร
๑. จุดเดน
๑) เลือกเรื่องใกลตัวมานําเสนอไดดี ตั้งโจทยไดนาสนใจทําใหคนฟงคิดตามมองในมุมของคุณภาพของ
การศึกษา
๒) น้ําเสียงผูประกาศชัดเจนดี
๓) แหลงขาวมีความรอบดานในเรื่องของตัวเด็กที่มีการไปจาง ตัวครู ตัวเจาของที่ทําธุรกิจ
๔) มีการบีบเสียงเด็กที่เปนแหลงขาว คนทําละเอียดออนใหความสําคัญกับ แหลงขาวเพื่อไมแสดง
ตัวตนของแหลงขาว
๕) มีความจริงใจในการนําเสนอ เรื่องของการอางอิงขอมูลใชไดอยางถูกตอง ใชสรรพนามการเรียกชื่อ
ตําแหนงถูกตอง
๒. จุดที่ควรมีการแกไข
๑) ตั้งชื่อเรื่องยาวเกินไป (ชื่อเรื่องสงผลงานเขาประกวด : งานลนมือ เด็กไทยพึ่ง "ธุรกิจรับจางทํา
การบาน" นักวิชาการชี้ นโยบายรัฐไมใชทางออก หวั่นอนาคตเด็ก)

๑๓

๒) ในสวนของบทสรุป ยังทําไดไมคอยดีมาก วาจะแกไขปญหายังไง
๓) โปรดักชั่นเทคนิคในการตัดตอกระตุกไมลื่นไหลอยูบาง
๔) อยากใหมีแหลงขาวอีกคนมาพูดถึงจริยธรรม เพราะการเลาเรื่องของรายการทําใหฟงแลวไปใน
ทิศทางที่คนสามารถไปจางหรือรับจางทําการบานไดโดยไมผิด
๕) นาจะมีขอมูลที่เพิ่มเติมเรื่องธุรกิจ เชน วิชาไหนที่เด็กจางมากที่สุด วิชาไหนแพงที่สุด เพราะจะ
สะทอนใหเห็นถึงปญหาในระบบการศึกษาได

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’
‘ลมหายใจของปายภาพยนตรเขียนมือ’ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เทคนิค

เสียง

SFX

รถแห

เสียงสัมภาษณ
นายสมชาย กองศรี
อายุ 59 ป
อาชีพชางเขียนปายโฆษณา

“มันก็ไมรูจะไปทําอะไร (หัวเราะ) เพราะวามันเปนอาชีพที่เรารักเราชอบมา
ตั้งแตนอย แตก็ยังดีอยาง ก็ยังมีเจานายที่เขายังชอบ ยังใชเราอยู ไมงั้นเราก็คง
จะไปทําไรไถนาหรือวาไปรับจางอยางอื่น”

ผูประกาศ

จากคํ าบอกเลาจากนายสมชาย กองศรี อายุ 59 ป ชางเขียนปายโฆษณา
ภาพยนตร ดว ยมือ ที่ กล า วว า แม การจ างงานชา งเขีย นป ายภาพยนตร จ ะมี
จํานวนนอยลง แตก็ยังมีเจานาย ที่ใหโอกาส และเห็นคุณคาในงานแบบดั้งเดิม

เสียงสัมภาษณ
นายสมชาย กองศรี
อายุ 59 ป
อาชีพชางเขียนปายโฆษณา

“แบบงานโรงเรี ย น งานแข ง กี ฬ าเด็ ก น อ ย หรื อ ว า งานเขี ย น วาดเขี ย น
หองอาหาร รานอาหาร ก็ยังมีคนชอบงานเราอยู คือเรารักตรงนี้เราชอบมันเลย
อยูได ถึงรายไดไมมากแตก็อยูได”

ผูประกาศ

การใช ป า ยภาพยนตร เ ขี ย นมื อ เพื่ อ เป น สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ สอดคล อ งกั บ
อุดมการณของ นายจรัญ หาบุญมี วัย 57 ป ผูจัดการโรงภาพยนตรซุนเฮง
มัลติเพล็กซ จังหวัดศรีสะเกษที่ชี้วา แมตนราคาทุนการพิมพไวนิล และการจาง
วาดจะไมตางกันนัก แตผลลัพธกลับมีคุณคามากกวาความสวยงาม

๑๔

เสียงสัมภาษณ
นายจรัญ หาบุญมี
อายุ 57 ป
ผูจัดการโรงภาพยนตรซุนเฮง
มัลติเพล็กซ จ.ศรีสะเกษ

“เฮียก็บอกวา เฮียอยากอนุรักษไวสักที่เดียว ในจังหวัดเราเนี่ย อนุรักษไวซะ แก
บอกวางี้ ก็เลยบอกวาถาเฮียจะอนุรักษก็ไมตองไปหาโรงพิมพใหคนของเรานี่
แหละที่ยังมีความรูความสามารถ มีฝมืออยู ใชไป จนกวาอายุจะรวงลา หรือวา
จนกวาสายตาจะไมดีถึงจะเลิก”

ผูประกาศ

ศิ ล ป น ผู บุ กเบิ กเทคนิค การเขี ย นภาพดว ยสี โ ปสเตอร อยา งนายสมบู ร ณ สุ ข
นิ ย มศิ ริ ผู กํ า กั บ ภาพยนตร ไ ทยและศิ ล ป น แห ง ชาติ สาขาศิ ล ปะการแสดง
ประจําป พ.ศ. 2558 หรือเปยก โปสเตอร วัย 87 ป ไดเลาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของปายภาพยนตรเขียนมือตลอดครึ่งชีวิตวา สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยูคือคุณคาของ
งาน ในฐานะศิลปนผูขายงานเลี้ยงชีพ

เสียงสัมภาษณ
นายสมบูรณสุข นิยมศิริ
ผูกํากับภาพยนตรไทยและ
ศิลปนแหงชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร
และละครโทรทัศน) ประจําป
พ.ศ. 2558

“ศิลปะพอทําเสร็จแลวมันไดเงิน ไดเงินเลี้ยงชีพ แลวก็เราก็อินอยูกับตรงนี้ อิน
อยูกับอยางนี้ เหมือนเราเขาโลกนี้ไปเลย เราก็มีความสุขในโลกหนึ่ง แลวพอเรา
ทํ า ได ดี ออกจากโลกนี้ ม าส ง งาน ก็ มี ค วามสุ ข กั บ การรั บ เงิ น อี ก อะ ใช ไ หม
(หัวเราะ)”

ผูประกาศ

ศิ ล ปะป า ยภาพยนตรในปจ จุ บัน เปน การวาดโดยอาศัย ตน แบบ แตใ นอดี ต
ผลงานหนึ่งชิ้นตองสามารถบอกแกนของเรื่องไดดวยผาใบเพียงผืนเดียว โดย
นายบรรหาร ไทธนบูรณ ชางเขียนอิสระ วัย 71 ป เจาของผลงานใบปดหนัง
เรื่ อง โทน ได เลาถึงประสบการณในการทํางานวา ความประณีตและความ
พยายาม คือหัวใจหลักของงาน

เสียงสัมภาษณ
นายบรรหาร ไทธนบูรณ
อายุ 71 ป
ชางเขียนอิสระ

“ตั้งแตแรกเลยผมตั้งใจเลยวาคนที่จะเขียนตามผม เมื่อเขาชอบเขาตองใชความ
พยายามเทากับที่ผมทํา เพราะผมเขียนอยูประมาณเดือนหนึ่ง แลวเขาถาจะ
เขียนจริง ๆ ไมใชเขาเขียนสามวันเสร็จ หาวันเสร็จ หรือเจ็ดวันเสร็จ เขาตอง
เขียนเปนเดือนเหมือนกันเทาที่ผม แลวผมนอนวันละสองชั่วโมง ที่เขียนโทน”

ผูประกาศ

การเดินทางกวา 90 ปของปายภาพยนตรเขียนมือในประเทศไทย เต็มไปดวย
ประวัติศาสตรและขนบของวงการภาพยนตร จากงานวิจัยของนายสกลชนก
เผื่อนพงษ นักออกแบบอิสระ วัย 42 ป ที่ระบุวา ปายหนังเขียนมือในประเทศ
ไทย เริ่มตนจากการเขาฉายของภาพยนตรตางประเทศ ที่ตองนําใบปดตนแบบ
มาแปลงเปนภาษาไทย และวาดขึ้นใหมใหเขากับรสนิยมของคนไทย

๑๕

เสียงสัมภาษณ
นายสกลชนก เผื่อนพงษ
อายุ 42 ป
นักออกแบบอิสระ

“ใบปดหนังไทยมันมาจากรสนิยมคนไทย คลาย ๆ อาหารไทยก็คือตมยํากุง มี
ครบทุกรส เพราะวาเมื่อกอนคนที่มาดูเขาจะไมไดสนใจความคิดสรางสรรคใน
หนังอะไรมากเทาไหร แตเขาจะดูใบปดเพื่อจะแบบมันนาดูหรือเปลา ดังนั้น
เวลาใบปดหนังไทยยุคกอนที่วาดมือก็จะเนนพวกการเลาเรื่อง มีทั้งตลก เศรา ผี
รวมกันหมดเลยในนั้น”

ผูประกาศ

ชางวาดอาจเลือนหายตามกาลเวลา แตมูลคาของศิลปะไมเคยจางไป ดังเชน
นายสันติ ตันติภัณฑรักษ เจาของรานหนังคลาสสิค วัย 58 ป ที่ใหความเห็นวา
การที่มีงานสักชิ้นอยูในมือไมไดมีแคคุณคา หรือราคา แตมีความทรงจํามากมาย
อยูดวย

เสียงสัมภาษณ
นายสันติ ตันติภัณฑรักษ
อายุ 58 ป
เจาของรานหนังคลาสสิค

“สิ่งที่มันมีคุณคาสําหรับเราที่เราเปนคนเก็บโปสเตอรหนัง ก็คืองานเกาที่เปน
ภาพเขียน เพราะวาทุกวันนี้คนหาหนังเกา เพราะวามันเปนงานศิลปะ แลวมัน
เป น ภาพเขี ย น หนั ง ดัง ๆ เนี่ ย คนก็ จ ะซื้ อแต เ รื่ อ งนั้ น มั น ก็ แ พงขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
เพราะคนมาซื้อทั่วโลก หนังมันก็มีอยูแคนั้นอะนึกออกไหม”

ผูประกาศ

ปายหนังเขียนมือไมใชแคเพียงหนาดานของวงการภาพยนตรไทยเทานั้น แตยัง
เปนเหมือนบันทึกเสนทางประวัติศาสตร ใหคนรุนใหมไดศึกษา อีกทั้งยังเปน
ศิลปะที่อยูเหนือกาลเวลาสําหรับคนที่หลงใหล แตในบทบาทการทําหนาที่เปน
สื่อประชาสัมพันธ กลับถูกลดความสําคัญลง หรือนี่อาจจะเปนลมหายใจสุดทาย
ของปายภาพยนตรเขียนมือ ที่ตองจบลงอยางนาใจหาย

จัดทํา: ทีม ‘ปลดนี่’ (๑) นายปณัยกร วรศิลปมนตรี (๒) นางสาวณัฐสุมญชุ โภชะ
(๓) นางสาวพิชญา ศรีราวรรณ (๔) นางสาวปทิตตา สรสิทธิ์ (๕) นางสาวปลายฟา พูลเพิ่ม
ที่ปรึกษา: อาจารยปณต สุสุวรรณ
๑. จุดเดน
๑) การจับประเด็น การตั้งคําถาม-คําตอบ และเนื้อหาคอนขางชัดเจน
๒) เสียงบรรยายดี เลาเรื่องดี
๓) มีความพยายามหาแหลงขาวที่ยังมีชีวิตอยู
๔) การตั้งชื่อเรื่องดี ทําใหนาติดตาม
๒. จุดที่ควรปรับปรุง
๑) มีความเปนสารคดีมากกวาสารคดีเชิงขาว
๒) ชวงเปดเรื่องขาดการเชื่อมโยงของเสียงซาวดในตอนแรก เสียงที่ประกอบเขามายังไมสมบูรณ
๓) ขาดการใหขอมูลในภาพรวม วาเกิดอะไรขึ้นกับอาชีพนี้ นอกเหนือจากการบอกวาลดนอยลงหรือ
ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง
๔) การนําเสนอถึงแมวามีแหลงขาวที่เปนมืออาชีพ แตการเลาเรื่องยังตัดไปตัดมา

๑๖

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’
‘เกม มหันตภัยใกลตัว’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ลําดับการ
ควบคุมเสียง
1.F/I Sound
แลว F/O
2.F/I VOX POP
แลว F/O

3. F/I เสียง
บรรยาย แลว
F/O

4. F/I เสียง
สัมภาษณ แลว
F/O

ผูประกาศ/ขอความ
VO : Sound ประกอบเกมทรานซฟอรเมอร

เวลา
(วินาที)
5 วินาที

VOX POP : เยาวชนติดเกมในจังหวัดสงขลา
26 วินาที
ประเด็น : ความรูสึกของเด็กติดเกม
Vox pop เยาวชนติดเกมคนที่ 1 : เลนเกม ROV และ PUB G มันสนุก แลวก็ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน เพราะวาเวลาวางก็ไมรูจะเอาไปทําอะไร ก็เลยเลนเกมส
ครับ
Vox pop เยาวชนติดเกมคนที่ 2 : เกมที่เลนนะครับก็คือ GTA IV นะครับ ครับ
เหมือนวาระบายความรูสึกเวลาเกลียดใครแบบนี้ก็ไปลงในเกมครับ
Vox pop เยาวชนติดเกมคนที่ 3 : ผมชอบนะครับมีชื่อวา FIFA online 4 นะครับ
บางทีนะครับบางครั้งนะครับเราเลนแพมันเหมือนเราคางคาใจครับ แลวอยากจะ
เลนใหม ก็รูสึกวาหัวรอนนะครับ
VO : นี่คือเสียงของเยาวชนอายุประมาณ 20 ป ในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่เลนเกมการ 35 วินาที
ตอสูอยูเปนประจํา ซึ่งเกมถือเปน
โปรแกรมที่มีความกาวล้ําทางเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการของวัยรุนให
ไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนานและผอนคลาย แตดวยอิทธิพลของเกมโดยเฉพาะ
เกมประเภทการต อ สู มั ก มี บ ทบาทครอบงํ า อารมณ ความรู สึ ก ของผู เ ล น
จนบอยครั้งผูเลนมักขาดสติ และเกิดการทะเลาะวิวาทกัน เจาของรานเกมแหงหนึ่ง
ในจังหวัดสงขลา เลาวา การทะเลาะวิวาทในรานเกิดขึ้นบอยครั้ง จนตองตั้งกฎกติกา
เพื่อระงับปญหาที่เกิดขึ้น
Interview : เจาของรานเกมในจังหวัดสงขลา
39 วินาที
ประเด็น : เหตุการณทะเลาะวิวาทภายในรานและการตั้งกฎกติกา
มีการทะเลาะวิวาท แบบวา เรียกพรรคพวกจากบุคคลภายนอก ยกพวกตีกัน
แบบวา การเลนเกมของเขาเนี่ย เขามีแบบพนันของเขาดวยภายในเกม 100 หรือ
200 ที่เห็นไดชัดบาง เกิดการเลนก็เกิดมีการสูญเสีย หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น
เนี่ย ทางรานของเราก็จะมีปาย เขียนกฎไวชัดเจนเลยทางขวามือของหนารานนะ
ครับ โดยเตือนใหถึงแคสองครั้งนะครับเพราะวา ผมก็เขาใจแหละเด็กวัยรุน ขนาด
พอแมยังหามยากเลย นับประสาอะไรนะครับกับผมจะไปหามเขาได โดยถามีครั้งที่
สามเนี่ย ผมทําการลงโทษคุณ แลวก็อาจจะถึงขั้นแจงความทางดานตํารวจ หรือ
อาจจะพูดภาษาบานบานเลยก็คือไลออกจากรานของเราไปเลย

๑๗

ลําดับการ
ควบคุมเสียง
5. F/I เสียง
บรรยาย แลว
F/O
6. F/I เสียง
สัมภาษณ แลว
F/O
7. F/I เสียง
บรรยาย แลว
F/O
8. F/I เสียง
สัมภาษณ แลว
F/O

9. F/I เสียง
บรรยาย แลว
F/O
10. F/I เสียง
สัมภาษณ แลว
F/O

เวลา
(วินาที)
VO : ดวยลักษณะและความรุนแรงของเกม สงผลใหเด็กแสดงพฤติกรรมกาวราว 16 วินาที
ตามอารมณรวมความรูสึกเมื่อมีสิ่งรบกวนจากภายนอกมาขัดขวางในขณะเลนเกม
เยาวชนติดเกมคนหนึ่ง เลาวา ตนมักไมพอใจหากมีใครมาขัดขวางขณะเลนเกมจน
แสดงพฤติกรรมตอบสนองโดยไมรูตัว
Interview : เยาวชนติดเกม
9 วินาที
ประเด็น : การแสดงพฤติกรรมตอบสนองเมื่อโดนขัดขวางขณะเลนเกม
เวลามีใครมายุง แบบมารังควาน ผมก็หงุดหงิด บางครั้งก็มีตบไปแบบไมพอใจ
เพราะวาเลนเกมอยูมาขัดขวางเวลาเราเลนเกม ไมชอบ
VO : นับวันเมื่อความนิยมของเกมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สงผลกระทบทางดานหนาที่ 17 วินาที
ความรับผิดชอบ สุขภาพและการศึกษาของเด็ก ทําใหผูปกครองเกิดความวิตกกังวล
ตอพฤติกรรม ผูปกครองของเด็กติดเกมรายหนึ่ง กลาววา ตนคอนขางเปนหวงลูก จึง
ตองคอยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด
Interview : ผูปกครองของเด็กติดเกม
18 วินาที
ประเด็น : การสังเกตพฤติกรรมของลูก
ลูกติดเกมคนเปนพอเปนแม ยอมเปน หวงลูกอยูแลวแตวาเราก็คอยสังเกต
พฤติกรรมของลูกและคอยพูดคุยและใหรูวาลูกคิดยังไง เราจะไดหาแนวทางใหกับลูก
ได ในสวนของการแนะนํา แบงเวลาในการเรียนแลวก็การเลนเพื่ออนาคตของลูกเอง
นะ แมคิดวาอยางนี้
VO : ดาน ดร.กาญจนกมล สุวิทยารัตน นักวิชาการทางดานจิตวิทยา คณะครุ 10 วินาที
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดกลาวถึง ผลกระทบที่รายแรงของเด็กติดเกม
วา
Interview : ดร.กาญจนกมล สุวิทยารัตน นักวิชาการทางดานจิตวิทยา คณะครุ 1 นาที
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประเด็น : ผลกระทบและแนวทางการแกปญหาเด็กติดเกม
ลักษณะที่ติดเกมแปลวาไมสามารถที่จะควบคุมตัวเองได ตองการที่จะเลนใน
ชวงเวลาที่มากขึ้น เปนเกมที่ทาทายมากยิ่งขึ้นรุนแรงมากยิ่งขึ้น เรียกวาAddiction
นะคะ ตัวนี้ เปนเรื่องของการเสพสิ่งเสพติดดวย เพราะตองการเลนในปริมาณที่มาก
ขึ้น แลวก็หยุดไมไดเนื่องจากเกมที่ออกมา มันมีพลังเราใจใชไหม มันทําใหคนเลน
ตื่ น เต น เล น แล ว เพลิ น เลน แลว อยากเอาชนะ ทําใหเด็ กเนี่ย มี การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมตัวเอง เกมบางเกมไมไดพัฒนาเรื่องไอคิว จากการวิจัย ก็พบเยอะเลยวา
เด็กที่เลนจะสงผลตอสมาธิสั้น ประเด็นสําคัญที่สุด แลวก็เด็กเนี่ยตองอาศัยผูใหญนะ
คะ ควบคุ มในเรื่ อง Timing เรื่องของเวลาในการเลน เกม เปน สิ่ งเดีย วที่ทํ า
ตารางเวลาในการเลนเกม แลวก็คอยๆคอยๆลดลง ไมอยูในสภาวะที่เรียกวาติดเกม
ผูประกาศ/ขอความ

๑๘

ลําดับการ
ควบคุมเสียง

ผูประกาศ/ขอความ

เวลา
(วินาที)

แตวาเปนการเลนเกมตามปกติ
11. F/I เสียง
บรรยาย แลว
F/O
12. F/I Sound
แลว F/O

VO : อยางไรก็ตาม พฤติกรรมความกาวราวของเด็กติดเกมสามารถลดนอยลงได ซึ่ง 18 วินาที
หัว ใจสํ า คัญ ของการรั กษาเด็กติดเกมนั่นคือ ความรักและความอบอุนจากคนใน
ครอบครัว อีกทั้ง ผูเลนเกมจําเปนตองยอมรับและปรับพฤติกรรม ทั้งนี้เพื่อลดระดับ
ความรุนแรงไดอีกทางหนึ่ง
VO : Sound ประกอบเกมทรานซฟอรเมอร
4 วินาที

จัดทํา: ทีม ‘เรื่องผานเลนส’ (๑) นายเจตริน สิงหะโรทัย (๒) นายอุดมศักดิ์ นกศรีแกว
(๓) นางสาวอภิญญา รัตนพันธ
ที่ปรึกษา: อาจารยวนภรณ จักรมานนท
๑. จุดเดน
๑) ประเด็นดีนอกเหนือจากประเด็นเด็กติดเกมไมทําอะไร แตมีประเด็นใหมคือเรื่องของการทะเลาะ
วิวาท เปนประเด็นที่นาสนใจทําใหเห็นวาอันตรายมากกวาที่คิด
๒) การบรรยายคอนขางลื่นไหล ภาษาที่ใชในการเลาเรื่องดี
๓) สําเนียงเปนเสนหในการดําเนินรายการ ฉะฉานดี แมจะมีสําเนียงใต
๔) การคนควาขอมูล ตัวแหลงขาว ที่มีความรูสึกและสะทอนภาพออกมาไดดี
๕) วางตัวละครไดดี ทั้งเด็ก เจาของราน
๒. จุดที่ควรปรับปรุง
๑) การใชดนตรีประกอบและเรื่องของการออกเสียงยังไมชัดเจน
๒) เรื่องเทคนิคตัดตอยังไมคอยประณีต
๓) สรุปตอนทายเรื่องยังไมดี เพราะใชคําวาพฤติกรรมความกาวราวของเด็กติดเกมสามารถลดนอยลง
ได ถาไดรับความรักจากครอบครัวแคนี้ยังไมพอ เพราะยังมีเรื่องอื่นๆเขามาเกี่ยวของ ไมใชแคเรื่องของครอบครัว
เทานั้น แตผูทํารายการสรุปวาเปนแคเรื่องของครอบครัว นาจะทิ้งประเด็นใหคนฟงคิดอะไรตอ
๔) ประเด็ น การทะเลาะวิ ว าท นาจะมีแหลงขาวที่เปน ตํารวจมาพูดถึงสถิติของการทะเลาะวิว าท
ความผิดมีโทษอยางไร อาจจะทําใหเนื้อเรื่องครบถวนมากขึ้น

๑๙

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’
‘วิบากกรรม ทองเที่ยวไทย’ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เทคนิค
เทคนิค

ผูประกาศ

เทคนิค

เทคนิค
ผูประกาศ

เทคนิค

Fade in เพลง Fukidamari แลว Fade Under
เสียงสัมภาษณ พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม กรณีเหตุเรือลมบริเวณเกาะเฮ
จ.ภูเก็ต “ชาวจีนเขามาก็ใชนอมินีไทยเคากําลังดําเนินคดีอยูเคา ไม เ ชื่ อ กรมอุ ตุ ฯ
เรามันก็ถึงเปนยังงั้นนะ ก็นักทองเที่ยวจีนเปนคนทํานักทองเที่ยวจีนก็ เปนเรื่องของ
นักทองเที่ยวเขาไง เรื่องของเคา เคาทําเรือเคา เคาเองฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
เราแลวจะใหเราไปเรียกรองอะไรยังไงก็เปนเรื่องของเขา”
นี่คือเสียงของพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ กลาวถึงเหตุการณเรือนักทองเที่ยวจีนลม ที่
จังหวัดภูเก็ต จุดแตกหักที่ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว
รายงานวายอดของนักทองเที่ยวจีนตกลงกวาแปดสิบเปอรเซ็นต จากขอมูลของ ดร.
กรวรรณ สั ง ขกร หั ว หน า ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว สถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม พบวาความนิย มทองเที่ยวไทยของชาวจีน มาจากภาพยนตร
‘Lost in Thailand’ โดยมียอดจองโปรแกรมทัวรเพิ่มขึ้นสามเทาหลังภาพยนตรเรื่องนี้
ออกฉาย และเสริมอีกวานักทองเที่ยวจีนเขามาเติมเต็มในชวงที่ไมใชฤดูการทองเที่ยว
และนี้ เ ป น แรงจู ง ใจให ก ลุ ม นายทุ น และผู ป ระกอบการต า งๆเข า มาลงทุ น ด า นการ
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เสี ยงสั มภาษณ ดร. กรวรรณ สังขกร หัวหนา ศูน ยวิจัยและพัฒนาการทองเที่ย ว
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม “นักทองเที่ยวจีนมาเติมเต็มในชวงที่เรา
ไม ไ ด นั ก ท อ งเที่ ย วจากชาติ อื่ น ก็ เ ติ ม เต็ ม กั น ไปเพราะฉะนั้ น ถ า ไปถามทางธุ ร กิ จ
ทองเที่ยวเรื่อง ที่พัก เรื่องรานอาหาร ก็จะแฮปปกับกลุมนักทองเที่ยวจีนที่เขามา”
Fade in เพลง Sanpo แลว Fade Under
แตหลังจากเหตุการณเรือลมดังกลาว หลายธุรกิจไมไดเตรียมการณวานักทองเที่ยวจีนจะ
ลดลงอยางฉับพลัน จากคําบอกกลาวของนายธงชัย วงศใหญ ประธานที่ปรึกษาชมรม
มัคคุเทศกรักษลานนา เลาวาผูประกอบการรายยอยและลูกจางในบริษัททัวรหลายคน
ตองเปลี่ยนอาชีพจากผลกระทบดังกลาว ในขณะที่หลายธุรกิจไดรับผลกระทบในเชิงลบ
นางสาวพิณกัลยา เฉลิมโชควัฒนา เจาของโรงแรม Aplilapa Hotel Chiang Mai กลับ
มีมุมมองที่แตกตาง วานี้คือโอกาสของภาคเหนือที่จะกระตุนเศรษฐกิจทองถิ่นโดยมองวา
นักทองเที่ยวจีนนั้นจะเลี่ยงการทองเที่ยวโซนภาคใต มายังภาคเหนือเพิ่มขึ้น
เสียงสัมภาษณนางสาวพิณกัลยา เฉลิมโชควัฒนา เจาของโรงแรม Aplilapa Hotel
Chiang Mai “มีผลกระทบคะแตผ ลกระทบในทางที่ดีขึ้น และเกินคาดเพราะวา
นั ก ท องเที่ ย วเค า รู สึก ว า เค า ไปภาคใต แ ล ว ไม ป ลอดภั ยทํ า ใหเ ขาตั ด สิ น ใจเปลี่ ย น
เสนทาง การเดินทางจากที่จะไปทะเลเปลี่ยนมาเที่ยวที่เชียงใหมสัมผัสบรรยากาศ
ภูเขาน้ําตกธรรมชาติ ทําใหเชียงใหมเนี่ยคึกคักมากเลยคะ”

๒๐

ผูประกาศ

เทคนิค

ผูประกาศ

เทคนิค

ผูประกาศ

เทคนิค

ผูประกาศ

เทคนิค

ทั้งนี้อุบัติเหตุของเรือลมดังกลาวไมใชสาเหตุหลักของการที่นักทองเที่ยวจีนลดลงอยาง
ฉับพลัน ดร.กรวรรณ สังขกร ใหขอมูลวาปจจัยหลักของการลดลงคือภาครัฐของไทยไมมี
มาตรการรองรับในดานความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวจีน
เสี ยงสั มภาษณ ด ร. กรวรรณ สั งขกร หั วหน า ศู น ยวิ จัย และพั ฒนาการทอ งเที่ ย ว
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม “เขามามากก็จะเกิดปญหามาก แตที่นี้
ทางการจีนเคาก็ตองการจะใหไทย ใหความเชื่อมั่นในเรื่องของการทองเที่ยววาจะมี
มาตรการอะไรไหมถาไปเที่ยวแลวจะปลอดภัยไหมไมมีอะไร”
ทางด า นอาจารย ดร.พล หงส กุ ล วสุ อาจารย ป ระจํ า คณะเศรษฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มองวาอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวจีนลดลงคือคติทางดาน
เชื้อชาติตอนักทองเที่ยวจีน และย้ําอีกวาหากคนไทยยังไมยอมรับความแตกตางทางดาน
เชื้อชาติตอนักทองเที่ยวชาติตาง ๆ อาจนํามาสูวิกฤตการทองเที่ยวที่รุนแรงขึ้น
เสี ย งสั ม ภาษณ ด ร.พล หงสกุ ล วสุ อาจารย ป ระจํ า คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม“แลวตอนนี้ โลวคอสที่เชื่อมระหวางไทยไปอินเดียก็เริ่มเยอะ
ขึ้นดวย ตอไปเนี่ยอีกหาปขางหนากองทัพนักทองเที่ยวจะมาจากอินเดียและคําถามก็
คือวาคนไทยเนี่ยยังคงมีอคติอยูใชไหม”
ทางฝงของภาครัฐ ไดแกไขปญหาโดยการยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมวีซาแก
นั ก ท อ งเที่ ย วเป น เวลา60วั น จนถึ ง สิ้ น เดื อ นมกราคม คาดการณ ว า จะเพิ่ ม จํ า นวน
นักทองเที่ยวในภาพรวมอยางนอยรอยละ 30 แตสําหรับ ดร.กันตสินี กันทะวงศวาร
นั ก วิ ช าการและนั ก วิ จัย ด านเศรษฐศาสตรก ารท อ งเที่ ย วประจํา คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิ ทยาลั ย เชี ย งใหม มี ความเห็ น วา การแกป ญ หาดังกลาวนั้น ช ว ยกระตุ น จํา นวน
นักทองเที่ยวบางประเภทเทานั้น และนี้เปนเพียงการแกปญหาระยะสั้น พรอมแนะวา
ภาครัฐควรจะมีการแกไขปญหาระยะยาวดวย
เสียงสัมภาษณดร.กันตสินี กันทะวงศวาร นักวิชาการและนักวิจัยดานเศรษฐศาสตร
การทองเที่ยวประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม “นาจะดีขึ้นนะคะแต
อาจจะไม ทั น ที ทั น ใดเพราะวา อยา ลืม วา มัน จะมี กรณีสํ า หรับ นัก ท องเที่ ยวจีน ที่ มี
ลักษณะของการมาทองเที่ยวแบบเปน แพคเกจทัวรแปลวาเคาตองมีการจองลวง
หนา ซึ่งตรงนี้มันอาจจะไมทันการณเทาไหรสําหรับภายในปนี้”
แม มีโ อกาสที่ นั กทองเที่ย วจี น จะกลั บ มานิ ย มประเทศไทยอีกครั้งแตก ารหายไปของ
นักทองเที่ยวจีน เปนสัญญาณเตือนวาถึงเวลาแลวหรือยังที่ทุกภาคสวนในประเทศไทย
ตองหั นกลั บ มาทบทวนทิ ศทางการทองเที่ ยวและร ว มมื อเพื่อรวมกัน แกไขวิกฤตการ
ดังกลาว
FADE IN เพลง Sanpo แลว FADE OUT

๒๑

จัดทํา: ทีม ‘The Crystal Grid’ (๑) นางสาวณัฏฐนรี ทําสวย (๒) นายกษิดิ์เดช มณีรัตน
(๓) นางสาวชนฐิตา ไกรศรีกุล
ที่ปรึกษา: อาจารยจิรเวทย รักชาติ
๑. จุดเดน
๑) ประเด็นที่เขานําเสนอรอบดานมีความเขาใจในเรื่องราว ถึงแมไมไดมีประเด็นอะไรที่นาสนใจ แตทํา
ออกมาแลวครบรอบดาน
๒) เลาเรื่องไดดี
๓) ประเด็นที่เลาเปนสถานการณที่รับรู มีการอางอิงสถิติการลดลงของนักทองเที่ยว
๔) ผูประกาศเสียงชัด อักขระดี
๕) มีการนําเสนอขอมูลที่อางอิงกับขาว และเสนอขอเท็จจริงที่มองไปถึงอนาคตได ถือวานาสนใจ
๒. จุดที่ควรปรับปรุง
๑) การเลาเรื่องบอกการแกไขปญหาระยะสั้น แตระยะยาวไมไดบอก
๒) ซาวดประกอบกับผูประกาศเหมือนไมเขากัน ทําใหรูสึกวาเนื้อหาที่นั่งฟงดรอปไป
๓) ชื่อเรื่อง วิบากกรรมนักทองเที่ยวพูดถึงนักทองเที่ยวจีนอยางเดียว จากการฟง คือความปลอดภัย
จากการทองเที่ยว ผูผลิตผลงานนาจะเอาประเด็นนี้มาเลาเปนหลัก จะชัดเจนวาจริงๆเราปลอดภัยจริงหรือเปลา
จากการใหสัมภาษณรูสึกวายังไมตรงกับวัตถุประสงค

๒๒

ข้ อสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน
สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ รางวัลสายฟ้าน้ อย ประจําปี ๒๕๖๑
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ แบ่งสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ออกเป็ น ๔
ประเภท ได้ แก่ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น ประเภทอัตลักษณ์ วัฒนธรรมดีเด่น ประเภทสิ่งแวดล้ อมดีเด่น และ
ประเภทข่าวทัว่ ไปดีเด่น โดยมีนกั ศึกษาส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เข้ าประกวดรวมทังสิ
้ ้น ๘๐ เรื่ อง จาก
๒๔ สถาบัน ซึง่ ถือว่ามีจํานวนมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวคือปี ที่ผ่านมามีผลงานส่งเข้ าประกวดจํานวน ๓๙
เรื่ อง จาก ๑๓ สถาบัน โดยในปี นี ้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ผ่านเข้ ารอบสุดท้ าย จํานวน ๑๐ เรื่ อง และทัง้
๑๐ เรื่ อง มีความโดดเด่นเฉพาะด้ านในประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างหลากหลายและน่าสนใจ แต่ก็ยงั มีส่วนที่ควร
ต้ องปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ ผลงานเกิดความสมบูรณ์ตอ่ ไป
สําหรับการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตัดสิน ได้ มี
การประชุมหารื อร่วมกันและมีมติเป็ นเอกฉันท์ ในการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ไทย รางวัล
สายฟ้าน้ อย ครัง้ ที่ ๑๔ โดยยังคงไว้ ซึ่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณาตามกรอบหลัก คือ คุณภาพ คุณค่า
ศาสตร์ และศิลป์ในการนําเสนอ และ จริ ยธรรม
ดัง นัน้ คณะกรรมการตัด สิ น รางวั ล สารคดี เ ชิ ง ข่ า วโทรทัศ น์ ครั ง้ ที่ ๑๔ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
พิจารณาตัดสินรางวัลโดยมอบรางวัลตามประเภท ๔ ประเภท และมอบประกาศเกียรติบตั รให้ กบั ทุกผลงานที่
ผ่านเข้ ารอบสุดท้ าย ๑๐ เรื่ อง โดยมีข้อสังเกตแนบท้ าย เพื่อเป็ นกรณีศึกษาและเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงผลงานต่อไป
ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ป ๒๕๖๑
๑. ปี นี ้มีผลงานส่งเข้ าประกวดจํานวนเยอะแต่คณ
ุ ภาพด้ อยกว่าปี ที่แล้ ว
๒. หลายผลงานที่สง่ เข้ ามาประกวด มีความยาวมากกว่า ๕ นาที ซึง่ ผิดกติกาเงื่อนไขการส่งผลงาน
๓. ประเด็นในการนําเสนอผลงาน ควรคิดอย่างรอบคอบ คํานึงถึงหลักจริยธรรม
๔. ผลงานปี นี ้มีคณ
ุ ภาพลดลง ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดควรผ่านการคัดเลือกก่อนส่ง ทําให้ ไม่มีคณ
ุ ค่า
และคุณภาพ
๕.ขาดความเข้ าใจบทบาทของสื่อมวลชน ตังความหวั
้
งกับผลงานว่าต้ องไปช่วยแก้ ไขหรื อสะท้ อนสังคม
อย่างไรบ้ าง ไม่มีหลักการในการทําสารคดีเชิงข่าว ประเด็นหลักหรื อหัวใจสําคัญของงานสารคดีเชิง
ข่าวคืออะไร ทําเพื่ออะไร คนดูจะได้ อะไรจากผลงานที่ผลิตหรื อสะท้ อนเปลี่ยนแปลงด้ านไหนให้ กับ
สังคมผลงานในปี นี ้จึงขาดมิติ
๖.ขาดการหาข้ อมูล ควรเจาะลึกประเด็นที่นําเสนอในเชิงลึกให้ มากกว่านี ้
๗.มี บางผลงานส่งผิดประเภท การเลือกหมวดในการส่งแต่ละทีมยังไม่เข้ าใจความหมายของหมวด
ประเภทที่จะส่ง ฝากอาจารย์ที่ปรึกษาคัดกรองผลงานก่อนส่งเบื ้องต้ นก่อน

๖

๒๓

๘. ไม่มีความต่างในประเด็นที่นําเสนอของบางมหาวิทยาลัย ผลิตประเด็นเดียวกันแต่ส่งในทุกประเภท
ประเด็นที่ทําจึงเป็ นประเด็นกว้ าง ไม่เป็ นการทําข่าวเชิงลึก
๙.โปรดักชัน่ การผลิตไม่คอ่ ยมีปัญหาในเรื่ องของภาพและเสียง
๑๐. บางผลงานนํ าเสนอไม่เหมาะสม มีภาพและเสียงล่อแหลมต่อการนํ าออกอากาศ ควรคํานึงถึง
คุณภาพของงานเป็ นตัวหลัก
๑๑. นักศึกษาที่ผลิตผลงานเป็ นคนรุ่นใหม่ แต่มีการนําเสนอเป็ นแบบคนรุ่นเก่า โดยนําเสนอประเด็นใน
รูปแบบกว้ างมาแคบ ทําให้ เนื ้อหาที่นําเสนอไม่นา่ สนใจ ควรนําเสนอผลงานแบบใหม่ที่คิดว่าเหมาะสม
กับโลกของสื่อที่เปลี่ยนไป
๑๒. มิ ติสํ าคัญ ในการนํ า เสนอ คื อ ผู้ผ ลิต สื่ อต้ องมองให้ เ ชื่ อ มโยงกัน บางเรื่ องเป็ นเรื่ องใกล้ ตัวแต่
สามารถสะท้ อนไปสูภ่ าพใหญ่ได้ ผู้ผลิตสื่อควรปรับมุมมองในการทํางานใหม่
๑๓. เทคนิ คดนตรี ประกอบสารคดีเ ชิง ข่าวที่ ส่ง มาเยอะเกิ น ไป ทํ าให้ เ สี ยงผู้บรรยายไม่ชัดเจน ถ้ า
เสียงดนตรี ประกอบดังเกินไป ทําให้ ผ้ ชู มไม่สนใจเนื ้อเรื่ อง หรื อเพลงประกอบไม่เข้ ากับเรื่ องก็ไม่ควรใส่
๑๔. ระดับของเสียงผู้บรรยายกับเสียงสัมภาษณ์มีความต่างกันมาก เมื่อนําไปออกอากาศจริ งถ้ าไม่ชดั
ไม่เคลียร์ คนก็จะไม่ดไู ม่ตดิ ตาม
๑๕. การขึ ้น CG ควรระบุตวั ตนของแหล่งข่าวให้ ชดั เจน ถ้ าไม่ร้ ูสถานะ ควรจะเป็ นนางสาวไว้ ก่อน อย่า
ขึ ้น CG แบบนับญาติกบั แหล่งข่าว (เช่น พี่ ป้า น้ า อา ลุง....)
๑๖. เรื่ องภาพของการสัมภาษณ์ ใช้ มุมภาพกว้ าง ควรคํานึงถึงหลักการการทําสารคดีเชิงข่าวต้ องมี
ความน่าเชื่ อถื อ มี มุมภาพที่ กว้ างได้ แต่ลักษณะมาตรฐานคือกระดุม เม็ดแรก บางกลุ่มอาจจะแตก
ออกไปหลายมุมซึ่งทํ าได้ แต่ต้องนึกถึงความน่าเชื่อถือในงานสารคดีเชิงข่าวที่ต้องมี รวมเทคนิคการ
ผลิตงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้ มาตรฐานไว้ ด้วย
๑๗. ขาดการเลือกใช้ ภาพที่นํามาตัดต่อว่ามีความสอดคล้ องกับบทมากแค่ไหน ควรเลือกใช้ ภาษาให้
เหมาะสม
๑๘. หากต้ องการเป็ นนักข่าวที่ดี ประเด็นที่นําเสนอต้ องชัดเจนกว่านี ้
๑๙. ปี นี ม้ ีหลายผลงานที่ น่าชื่นชม แต่ก็ไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุด เพราะนักศึกษาไม่ใช่มืออาชีพ แต่ควร
เรี ยนรู้ให้ มากที่สดุ ว่าสิ่งไหนที่สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
๒๐. ชื่นชมผลงานที่ผา่ นเข้ ารอบสุดท้ ายในปี นี ้ เพราะนักศึกษายังมีความคิดที่ดีในประเด็นและวิธีการ
นําเสนอ เรื่ องราวสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั สังคม ดูแล้ วน่าชื่นชม ถึงแม้ วา่ ภาพรวมของผลงานที่สง่ เข้ า
ประกวดในปี นี ้อาจจะไม่ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานรางวัลสายฟ้าน้ อย “แต่ผลงานที่ได้ รับรางวัลดีเด่น
ถือว่าดีมาก”
###############

๒๔

สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ท่ เี ข้ ารอบ ๑๐ เรื่ อง ดังนี ้
- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่ น
เรื่ อง

มหาวิทยาลัย

๑. วิถีแห่งการเกื ้อกูลของมันนิและชาวบ้ านโหล๊ ะหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๒. วิถีประมงทะเลสาบสงขลาฤดูจบั ปลาแขยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๓. ซัง้ ต่อลมหายใจชาวประมง

มหาวิทยาลัยรังสิต

- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์ วัฒนธรรมดีเด่ น
เรื่ อง

มหาวิทยาลัย

๑. ลมหายใจของป้ายหนังเขียนมือ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๒. สืบทอดทําเทริ ดแบบโบราณเมืองสิงหนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๓. ลากพระทางนํ ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้ อมดีเด่ น
เรื่ อง
๑. MicroPlastic

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทข่ าวทั่วไปดีเด่ น
เรื่ อง

มหาวิทยาลัย

๑. โอกาสของคนไร้ เสียง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๒. Everyone can do art

มหาวิทยาลัยรังสิต

๓. คนไร้ บ้าน (เงามืด) กลางเมือง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานสารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ท่ ไี ด้ รับรางวัล
- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน
รางวัลดีเด่น ได้ แก่
เรื่อง วิถีประมงทะเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง
โดยทีม บ้ านเลขที่ 6 Production จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ เรื่ อง ได้ แก่
๑. เรื่ อง วิถีแห่ งการเกือ้ กูลของมันนิและชาวบ้ านโหล๊ ะหาร
โดยทีม แมวเอ๋ยแมวเหมียว จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๒๕

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. เรื่อง ซัง้ ต่ อลมหายใจชาวประมง
โดยทีม DESTINY จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
รางวัลดีเด่น ได้ แก่
เรื่อง ลากพระทางนํา้
โดยทีม หมันๆ Team จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ได้ แก่
เรื่อง ลมหายใจของป้ายหนังเขียนมือ
โดยทีม ปลดนี่ จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้ อม
รางวัลดีเด่น ได้ แก่
เรื่อง MicroPlastic
โดยทีม มากะนํ ้า จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ได้ แก่
- ไม่มีผ้ ไู ด้ รับรางวัล
- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทข่ าวทั่วไป
รางวัลดีเด่น ได้ แก่
เรื่อง Everyone can do art
โดยทีม เหนือมังกร789 จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ได้ แก่
เรื่อง คนไร้ บ้าน (เงามืด) กลางเมือง
โดยทีม สายฟ้าผ่าเปรี ย้ ง จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๖

สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน
๑. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘ดีเด่ น’ ประเภทวิถีชุมชน
‘วิถีประมงทะเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้จัดทํา : ทีม บ้ านเลขที่ 6 Production
๑. นายกฤษฎา ศรสําแดง
๒. นายภาณุวฒ
ั น์ สุกหอม
๓. นายศุภกฤต มีชยั
๔. นายสิรวิชญ์ บริ รักษ์
ที่ปรึกษา : ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลําดับ
1

2

3

ภาพ
ELS ทะเลสาบ
สงขลาตอนบน/
ทะเลน้ อย
LS ชาวประมงจับ
ปลา
MS เครื่ องมือทําการ
ประมง
LS ชาวประมงจับ
ปลา
MS ชาวประมงจับ
ปลา
MS ภาพฝนตก
ทะเลสาบสงขลา
MS ปลาแขยง
CUปลาแขยง

CG: Interview
ชาวประมง
LS ชาวประมงจับ
ปลา

ข้ อความ
VO : ทะเลสาบสงขลา แหล่งนํ ้าผืนใหญ่ที่อยู่ค่กู บั ชาวบ้ านมา
อย่างยาวนาน ที่นี่เป็ นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ ให้ ชาวบ้ าน
ได้ ประกอบอาชีพประมงหาเลีย้ งตนเองและครอบครั ว การทํ า
ประมงในทะเลสาบสงขลาเป็ นแบบพื ้นบ้ าน อาศัยเครื่ องมือจับ
สัตว์นํ ้าแบบชาวบ้ านและพึง่ พาธรรมชาติในการทํามาหากิน

เวลา
25 วินาที

VO : ชาวประมงทะเลสาบสงขลาตอนบนที่ตําบลพนางตุง
อํ า เภอควนขนุ น จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ออกหาปลาเป็ นประจํ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้ นฤดูฝนของภาคใต้ ถึงแม้ จะเป็ นช่วง
ฝนตกชุก ซึง่ มีความยากลําบากในการออกเรื อก็ตาม แต่พวกเขา
สามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็ นโอกาสในการหารายได้ เพราะเมื่อฝน
ตกหนักลงสู่ทะเล จะทําให้ ปลาพื ้นถิ่นของทะเลสาบสงขลาชนิด
หนึ่ง คื อ “ปลาแขยง” หรื อ “ปลาลูกแหยง”ขึน้ มาบนผิวนํ า้ เป็ น
จํานวนมาก ชาวประมงจะออกทะเลหาปลาแขยงกันตังแต่
้ เที่ยง
คืน และใน1 ปี ชาวเลที่นี่บอกว่าสามารถหาปลาชนิดนี ้ได้ เพียง
ครัง้ เดียว
Interview : ชาวประมง
ประเด็น : ปลาแขยงจะมาฤดูใด เดือนใด ,ช่วงไหนที่จะพบปลา
มาก ,จับปลาได้ วนั ละเท่าไหร่ , วิธีจบั , จับแล้ วส่งไปไหน ทํา
อะไรต่อ

46 วินาที

17 วินาที

๒๗

ลําดับ

4

5

6

7

8

ภาพ
MS ชาวประมงจับ
ปลา
MS ปลาแขยง
CU ปลาแขยง
MS ชาวประมงจับ
ปลาเต็มเรื อ
CUชาวประมงจับ
ปลาเต็มเรื อ
LS พ่อค้ าแม่ค้ารับ
ซื ้อปลา
MS พ่อค้ าแม่ค้ารับ
ซื ้อปลา
MS ชาวบ้ านที่มาซื ้อ
MS ร้ านอาหารใต้ /
อาหารใต้ แกงส้ ม
CG: Interview
แม่ค้า
MS แม่ค้า
CG: Interview
ลูกค้ า/คนซื ้อ
MS ลูกค้ า
MS ชาวประมงหา
ปลา
CU ชาวประมงขาย
ปลา
MS ปลาแขยง
CU ปลาแขยง
ELS ทะเลสาบ
สงขลา
CG: Interview
ผู้ใหญ่บ้าน

ข้ อความ

เวลา

VO : เมื่อชาวประมงจับปลาได้ เต็มลําเรื อ พวกเขาจะเก็บปลาไว้
ส่วนหนึ่ง เพื่ อใช้ ประกอบอาหารรับประทานกัน ในครอบครั ว ที่
เหลือจะขายต่อให้ พอ่ ค้ าแม่ค้าที่มารอรับซื ้อปลาแขยงสดๆ ตังแต่
้
ที่ทา่ เรื อ ขายได้ ถึงกิโลกรัมละ 150 – 200 บาท สร้ างรายได้ วนั ละ
มากกว่า 2,000 บาทจากนันแม่
้ ค้าจะนําไปขายต่อที่ ตลาด ซึ่ง
ส่ ว นใหญ่ นํ า ไปขายต่ อ ให้ ชาวบ้ าน หรื อร้ านอาหารนํ า ไป
ทําอาหารพื ้นบ้ านรสชาติจดั จ้ านอย่างแกงส้ มปลาแขยง

45 วินาที

Interview : แม่ค้าในตลาดบริ เวณถนนริ มเลสาบหรื อตลาดนัด
ประเด็น : คนซื ้อเยอะมัย้ และขายได้ วนั ละเท่าไหร่ และคนซื ้อเอา
ไปทําอะไรต่อ

20 วินาที

Interview : ลูกค้ า ชาวบ้ านในตลาดบริ เวณถนนริ มเลสาบหรื อ
ตลาดนัด
ประเด็น : ความชอบ และซื ้อไปทําอะไรบ้ าง
VO :การทําหากินของชาวเลที่นี่เป็ นแบบเรี ยบง่ายและพอเพียง
จับเพื่อกิ น เมื่อเหลือจึงแบ่งขาย นั่นเป็ นวิถีการจับสัตว์นํ ้าที่สืบ
ทอดมาตัง้ แต่รุ่ น พ่อ แม่ และเลี ย้ งชี วิ ต พวกเขาและครอบครั ว
ต่อไปได้ ตลอดชีวิต เช่นเดียวกับการจับปลาตามฤดูกาลอย่าง
“ปลาแขยง”ที่พวกเขาเรี ยนรู้ ว่า ปลาแขยงเป็ นสัตว์นํา้ ที่มาตาม
ฤดูกาล ในเฉพาะช่วงต้ น ฤดูฝ น การที่ มี ปลาแขยงเป็ นจํ านวน
มากนัน้ แสดงให้ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทาง
ทะเล เนื่องจากได้ เป็ นแหล่งอาหาร และที่วางไข่ของสัตว์นํ ้า การ
ดูแลรักษาเพื่อให้ เป็ นแหล่งหากินไปอีกยาวนานจึงเป็ นสิ่งสําคัญ
Interview : นายอําเภอ / ผู้ใหญ่บ้าน
ประเด็น : วิธีการดูแลรักษาสัตว์นํ ้า และระบบนิเวศ

15วินาที

45 วินาที

25 วินาที

๒๘

ลําดับ
9

ภาพ
MS ผู้ใหญ่ล้าน
LS ชาวประมงจับ
ปลา
MS ชาวประมงจับ
ปลา
CU/MS ปลาแขยง
MS ภาพใน
ครอบครัว

ข้ อความ

เวลา

VO : ชาวประมงเลสาบสงขลาจึงรู้ดีว่า การจับปลาทุกวันอาจทํา
ให้ จํานวนปลาลดน้ อยลง แต่พ วกเขาก็ รับรู้ ด้ วยวิถีชาวเลที่ สืบ
ทอดกัน มาจากบรรพบุรุษว่า ควรจับอย่างไรจึงจะช่วยอนุรักษ์
พั น ธุ์ สั ต ว์ นํ า้ ไว้ เพื่ อ เป็ นพื น้ สํ า หรั บ หากิ น ชั่ ว ลู ก ชั่ ว หลาน
เช่นเดียวกับการอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาพื ้นบ้ าน เช่น ปลาแขยงให้ ดํารง
อยู่แ ละสร้ างรายได้ ใ ห้ แก่คนในพื น้ ที่ ใ ห้ มี กิน มี ใ ช้ ส ามารถหล่อ
เลี ้ยงครอบครัวได้ ตลอดไป

35 วินาที

๒. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทวิถีชุมชน
‘วิถีแห่ งการเกือ้ กูลของมันนิและชาวบ้ านโหล๊ ะหาร’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้จัดทํา : ทีม แมวเอ๋ยแมวเหมียว
๑. นายคมเพชร เอียดชูทอง
๒. นายอุดมศักดิ์ นกศรี แก้ ว
๓. นายนิพนธ์ แซ่ลก
๔. นายธนัท แซ่ฟู
ที่ปรึกษา: ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลําดับ
1

2

ภาพ
CU เด็กมันนิทอ่ งก-ฮ
MS ภาพวิถีชีวิตชาวมันนิ
LS หมูบ่ ้ านของชาวมันนิ

LS ภาพวิถีชีวิตของชาวมันนิ
MS ภาพของชาวมันนิหายาสมุนไพร

เสียง
เวลา
VO : “ซาไก” หรื อ “มันนิ” ที่ทุกคนรู้ จกั กันในชื่อ 25 วินาที
“เงาะป่ า” แต่เดิม อาศัยอยู่ในป่ าลึกหลาย พืน้ ที่
ของภาคใต้ ห่างไกลผู้คนและพบเจอได้ ยาก แต่
ด้ ว ยสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ปั จ จุ บัน มั น นิ ใ น
หลายพื น้ ที่ ไ ด้ ป รั บ ตัว และอพยพมาอยู่ ใ กล้ ๆ
หมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยและความอยู่รอดใน
การดํารงชีพ
VO : เช่นเดียวกับมันนิบนเทือกเขาบรรทัด หมู่ 27 วินาที
บ้ านโหล๊ ะ หาร อํ า เภอป่ าบอน จัง หวัดพัท ลุง ที่
พวกเขาสามารถอยู่ได้ ด้วยวิถีดงั่ เดิมของตนเอง
และปรั บเปลี่ ยนชี วิตให้ เข้ ากับสังคมรอบตัว นํ า

๒๙

ลําดับ

3

4

5

6

ภาพ

เสียง
ภูมิปัญญาด้ านสมุนไพรที่ใช้ กนั มาตังแต่
้ อดีต มา
แลกเปลี่ ย นความรู้ กับ ชาวบ้ า น ร่ ว มกัน พัฒ นา
เป็ นผลิตภัณฑ์ชมุ ชนสมุนไพรมันนิ เพื่อหารายได้
ให้ กับชุมชนและแบ่งปั นกลับไปสู่ครอบครั วของ
มันนิ
CG : ณรงค์ชยั สงไข่
สัมภาษณ์ : คุณณรงค์ สงไข่
(ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านโหล๊ ะหาร)
ประเด็น : - แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ ภูมิปัญญาของ
LS ภาพชาวบ้ านนัง่ คุยกับชาวมันนิ
มันนิและชาวบ้ านหมูบ่ ้ านโหล๊ ะหารร่วมกัน
MS ภาพการทํายาสมุนไพรของชาวมันนิ ณรงค์ชยั สงไข : เมื่อก่อนนะครับ ชาวบ้ านก็มี
การเดินป่ าแล้ วก็ร้ ู จักตัวยา พวกเราก็นั่งคุยกับพี่
น้ องชาวมันนินะครับ หรื อว่าพี่น้องชาวเงาะป่ าซา
ไกนะครับ คือได้ มีการแลกเปลี่ยนกันในส่วนของ
ตัวยากันระหว่างภูมิปปั ญญาของคนในชุมชนกับ
ภู มิ ปั ญ ญาของพี่ น้ อ งชาวมัน นิ น ะครั บ แล้ ว ตัว
ไหนที่สามารถเอามารักษาโรคได้ นะครับ เราก็จะ
เอามาประยุกต์ใช้ กัน ความรู้ ของชาวบ้ านกับยา
ของชาวมันนินะครับ เอามาคิดเป็ นยาตัวนี ้ เป็ น
สมุนไพรตัวนี ้ขึ ้นมา แล้ วก็นํามาประยุกต์เป็ นของ
โอทอปนวัตวิถีในปั จจุบนั
LS ภาพชาวมันนิเดินเข้ าป่ าไปหา
VO : การเข้ าไปหาวัตถุดิบในการผลิตสมุนไพร
สมุนไพร
ชาวมันนิยงั คงใช้ วิธีการเดินบุกป่ าฝ่ าดงตามแบบ
MS ภาพกําลังหารากไม้ หรื อกิ่งไม้ จาก วิถีของมันนิ เพื่อตามหารากไม้ เปลือกไม้ หรื อกิ่ง
ไม้ จากต้ น ไม้ ที่ ช่ วยรั ก ษาอาการเจ็ บ ป่ วย และ
ต้ นไม้ ชว่ ยรักษาอาการเจ็บป่ วย
LS ภาพชาวบ้ านมาเรี ยนรู้กบั ชาวมันนิ ชาวบ้ านโหล๊ ะ หารได้ ตามไปเรี ยนรู้ วิธีดั่งเดิม ใน
การหาสมุนไพรแบบมันนิด้วย
CG : บอย รักษ์ ป่าบอน (มันนิ)
สัมภาษณ์ : บอย รักษ์ป่าบอน (มันนิ)
CU ภาพไปหายาสมุนไพร
ประเด็น : - วิธีการหาสมุนไพร
บอย รักษ์ ป่าบอน : ก็จะขึ ้นไปหาส่วนมากจะอยู่
MS ภาพเอากระบอกไม้ ไผ่มาต้ ม
บนภูเ ขา ขึน้ ไปหากัน ชวนพรรคพวกกันไปทีล ะ
สองสามคน เพื่ อ ไปหากั น แล้ ว นํ า มาต้ ม ใส่ ใ น
กระบอกไม้ ไผ่
MS ภาพวิธีการทํายาสมุนไพร
VO : ด้ วยความรู้ ด้านการหาสมุนไพรที่สืบทอด

เวลา

34 วินาที

23 วินาที

10 วินาที

20 วินาที

๓๐

ลําดับ

7

8

9

ภาพ
MS ภาพชาวบ้ านและชาวมันนิ

เสียง
เวลา
ต่ อ กั น มาแต่ ค รั ง้ บรรพบุ รุ ษ ของมั น นิ ในทาง
การแพทย์แผนไทยได้ มีการศึกษาพบว่าสมุนไพร
เหล่านันมี
้ คณ
ุ สมบัติในการรักษาอาการเจ็บป่ วย
ได้ จริง จึงเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งที่ความรู้เรื่ องนี ้ได้
ส่งต่อผ่านมาให้ ชาวบ้ านได้ เรี ยนรู้
CG : ดร.ธีรยุทธ์ ศรี ยาเทพ
สัมภาษณ์ : ดร.ธีรยุทธ์ ศรี ยาเทพ (อาจารย์
39 วินาที
(อาจารย์เชี่ยวชาญด้ านสมุนไพร
เชี่ยวชาญด้ านสมุนไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
ประเด็น : - สมุนไพรกับการรักษาโรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
- การแบ่งปั นความรู้เรื่ องสมุนไพร
MS ภาพชาวมันนิกําลังหายาสมุนไพร
LS ภาพชาวบ้ านไปให้ ความรู้ กับชาวมัน ดร.ธี ร ยุ ท ธ์ ศรี ย าเทพ : ก็ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ดี ในการ
นิ
แลกเปลี่ยนความรู้ ในส่วนของมันนิก็จะแนะนํา
สมุนไพรต่างๆ เพราะว่าพวกเขาเป็ นเจ้ าสมุนไพร
อยู่แล้ ว เพราะเวลาเขาเจ็บป่ วยเขาจะใช้ ยาสมุนไพร
รักษาอยู่ ในการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา เราก็ไปให้
ความรู้ การใช้ ชี วิตการใส่เสื อ้ ผ้ าการดําเนินชี วิต
ต่ า งๆ ก็ เ ป็ นการแลกเปลี่ ย น ระหว่ า งมั น นิ กั บ
ชาวบ้ า น เป็ นสิ่ ง ที่ ดี ใ นการใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น ของ
มนุษย์ เพราะฉะนัน้ ในการรั กษาโรค โดยใช้ ย า
สมุนไพรพื ้นบ้ าน ถ้ าตัวยาสมุนไพรผ่านการพิสจู น์
ได้ รับการรับรองจากแพทย์แล้ ว ก็สามารถจะใช้ ได้
แต่ถ้าเราเจ็บป่ วยหนักจริ งๆ แนะนํ าให้ ไปรั กษาที่
โรงพยาบาลมากกว่า
LS ภาพชาวบ้ านสอนหนังสือกับชาวมัน VO : ในขณะที่ชาวบ้ านได้ รับประโยชน์ด้าน 22 วินาที
นิ
ความรู้ และตัว ยาสมุ น ไพรจากมั น นิ ชาวบ้ า น
MS ภาพชาวมันนิร้องเพลงชาติ
โหล๊ ะหารก็ได้ แลกเปลี่ยนความรู้และสิ่งของที่เป็ น
CU ภาพของใช้ อาหารการกิน
ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น เด็ก ๆ มันนิได้ มี
โอกาสเรี ยนหนังสือที่ชาวบ้ านสอน ฝึ กร้ องเพลง
ช า ติ ใ น ฐ า น ะ ค น ไ ท ย ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ที่ ถู ก
สุขลักษณะ รวมทังข้
้ าวของเครื่ องใช้ และอาหาร
การกิน
CG : ลุงลอย รักษ์ ป่าบอน (ผู้เฒ่ามันนิ) สัมภาษณ์ : ลุงลอย รักษ์ป่าบอน (ผู้เฒ่ามันนิ)
25 วินาที
MS ภาพเสื ้อผ้ า
ประเด็น : - การอยู่ร่วมกันในวิถีซาไกและวิถี

๓๑

ลําดับ

ภาพ

เสียง

LS ภาพเก็บขยะ
MS ภาพกินมาม่า
LS ภาพชาวมันนิแนะนํายาสมุนไพร

10

เวลา

ชาวบ้ านโหล๊ ะหาร
ลุงลอย รักษ์ป่าบอน : ชาวบ้ านได้ นําขาวสารปลา
กระป๋ องและขนมต่าง ๆ มาให้ เสื ้อผ้ าของใช้ ด้วย
ไว้ ใส่ และช่วยสอนหนังสือให้ กบั เด็กๆ และก็บอก
ว่าควรเก็บขยะบ้ าง อาบนํา้ บ้ าง และสอนให้ กิน
มาม่าว่าควรนําไปต้ มก่อน ได้ บอกชาวบ้ านว่ายา
สมุนไพรต้ นแหวง มี สรรพคุณ ช่วยบรรเทาอาการ
เจ็บป่ วยได้ ต้ นแหวงช่วยได้ หลายอย่าง ต้ นแหวง
นําไปทํายาโอทอปได้
LS ภาพวิถีชาวมันนิ
VO : วิถีมนั นิและวิถีชาวบ้ านที่เคยอยู่กันแบบ 38 วินาที
MS ภาพชาวบ้ าน
คู่ขนานในสมัยก่อน แต่ในพืน้ ที่ แห่งนี เ้ ส้ นขนาน
LS ภาพชาวบ้ านและชาวมันนิอยูร่ ่วมกัน นั น้ ได้ มาบรรจบ วิ ถี ข องทั ง้ สองได้ มาอยู่ ใ น
แนวทางที่ เกื อ้ กูลกัน ต่างฝ่ ายต่างไม่ไปเปลี่ยนวิถี
CU เด็กมันนิร้องเพลงชาติ
ของกันและกัน หันหน้ ามาช่วยเหลือกัน ให้ ได้ รับ
ประโยชน์ อ ย่า งที่ ค วรจะเป็ น นั่น คื อ ต้ น แบบวิ ถี
การอยูร่ ่วมกันที่จะอยูไ่ ด้ ยงั่ ยืน

๓. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทวิถีชุมชน
‘ซัง้ ต่ อลมหายใจชาวประมง’ มหาวิทยาลัยรั งสิต
ผู้จัดทํา : ทีม DESTINY
๑. นางสาวกนกกร เลียบดี
๒. นางสาวณัฐกานต์ มูลประเสริ ฐ
๓. นางสาวเบญญาภา ด่านชูธรรม
๔. นางสาวอารี ยา จํานงค์ถ้อย
๕. นาย ณัฐวุฒิ พันธุ์เสงี่ยม
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ลักษณา คล้ ายแก้ ว
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรังสิต

๓๒

ภาพ
- โดรนมุมสูง ที่เห็นชุมชน
- ชาวบ้ านทําซัง้
- ภาพคนกําลังเอาซังลงทะเล
้

Insert พี่ดํา
การจับปลาของพี่ดํา
หรื อการจับปลาของประมงพื ้นบ้ าน

ภาพสัมภาษณ์ ภาสกร ทองน้ อย (พี่ดํา)
สมาชิกกลุม่ ประมงเรื อเล็กบ้ านนาเกลือ
ภาพ insert
- ทะเล
- ออกเรื อ
- นํ้าเสี ย การตกตะกอน ปลาตาย

- ภาพจากโดรนมุมสูงที่มีความเจริ ญของบ้ านเมือง
- ภาพเรื อประมง
- ภาพชาวประมง

เสียง
Voice over
หนึง่ ในภารกิจที่นอกเหนือจากการออกเรื อหาปลาของ
ชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ านนาเกลือ ก็คือการออกเรื อนําซัง้
ไปปล่อยทิ ้งไว้ ตามจุดต่างๆ กลางทะเลพัทยา เพื่อฟื น้ ฟู
ทรัพยากรทางทะเลที่หายไป และต่อลมหายใจให้ กบั วิถี
ชีวิตประมงพื ้นบ้ านของบ้ านนาเกลือ อ.บางละมุง จ.
ชลบุรี
Voice over
ภาสกร ทองน้ อย หรื อ พี่ดํา สมาชิกกลุม่ ประมงเรื อเล็ก
บ้ านนาเกลือ พาทีมข่าวไปยังกลางทะเลที่มีการนําซังมา
้
ทิ ้งไว้ ซึง่ ทางกลุม่ ประมงบ้ านนาเกลือหวังว่า ซังเหล่
้ านี ้
จะช่วยฟื น้ ฟูระบบนิเวศใต้ ท้องทะเล ให้ กลับมามีความ
อุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งอาศัยของสัตว์นํ ้า เหมือนในอดีต
เสียงสัมภาษณ์
เมื่อก่อนนี ้ หลายสิบปี ที่แล้ ว ปลามันจะเยอะมาก แล้ ว
เริ่ มมาลดปริ มาณลงประมาณสักสิบกว่าปี จากวันหนึง่ ที่
เคยจับได้ หลายสิบโล มันก็เหลือแค่ไม่กี่โล ถ้ าเรื อที่เขา
กัน้ การหมุนเวียนของนํ ้ามันเปลี่ยน จากปกติตาม
ธรรมชาติก็คือนํ ้าจะไหลเวียนออกไป แต่พอเขากันแล้
้ ว
นํ ้ามันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนัน้ การถ่ายเทของนํ ้ามันก็
จะน้ อยลง
Voice over
ชาวประมงชุมชนบ้ านนาเกลือ ต้ องประสบปั ญหา กับ
การพัฒนาชายฝั่ ง ความเจริ ญที่ขยายตัวเข้ ามาอย่าง
รวดเร็ ว ของกลุม่ ผู้ประกอบการ ส่งผลให้ ท้องทะเลและ
ชาวบ้ านกลับเป็ นฝ่ ายที่แย่ลง

๓๓

-ภาพสัมภาษณ์ สมทรง จิตติกะวาน (ลุงเปี๊ ยก) สมาชิก เสียงสัมภาษณ์
กลุม่ ประมงเรื อเล็กบ้ านนาเกลือ
เราเคยกินร้ อย แต่เราต้ องลดลงมากินเหลือห้ าหกสิบ
บาทต่อหนึง่ วัน เราต้ องลดลงมา ถ้ าเราไม่ลดค่าครองชีพ
ลงมาเราก็อยู่ไม่ได้ ทําไมถึงเราต้ องมาทําซัง้ เพื่อปลูก
ชีวิตฟื น้ ทะเลขึ ้นมาใหม่ พอปลาเริ่ มถูกทําลายหมด แล้ ว
มันก็ไม่มีที่ปลาเล็กจะอาศัย ไม่มีมาตรการอะไรเลยเข้ า
มาช่วยเรา เราก็ต้องอาศัยตรงนี ้ เอาซังเชื
้ อกออกไปวาง
- ภาพชาวบ้ านนัง่ ทําซัง้
- ภาพออกเรื อนําซังไปวางกลางทะเล
้

Voice over
จากปั ญหาดังกล่าวชาวประมงพื ้นบ้ านหันมารวมกลุม่
ร่ วมมือกัน หาวิธีแก้ ไข โดยการทํา ซัง้ เป็ นปะการังเทียม
ที่ทําจากเชือกไนลอน นําไปผูกผูกติดกับแท่งคอนกรี ต
เมื่อโยนลงไปในนํ ้า ก็จะเป็ นที่อยู่อาศัยให้ กบั สัตว์นํ ้า ได้
กลับมามีชีวิตอีกครัง้

-ภาพสัมภาษณ์ ภาสกร ทองน้ อย (พี่ดํา)
สมาชิกกลุม่ ประมงเรื อเล็กบ้ านนาเกลือ
-ภาพ insert

เสียงสัมภาษณ์
ทีแรกเป็ นเชือกเส้ นใหญ่ ทําเส้ นใหญ่มนั จะประมาณ 24
มิล พอเวลาหอยเกาะมา เพรี ยงเกาะมา พอนํ ้าหนักมัน
เยอะ การที่มนั จะตังอยู
้ ่ครึ่งนํ ้า มันก็จะจมไวลงมาอีก
เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็ นเส้ นเล็กหน่อย เวลามันตังอยู
้ ่จะ
ได้ อยู่ได้ หลายปี เราจะทิ ้งไว้ ให้ ปลาอาศัยอยู่เลย เราจะ
ไม่เก็บ เราก็จะไปดําดูอีกทีตอนนํ ้าใสๆว่ามีท่นุ อันไหน
แตกบ้ าง ตรงไหนเสียหายถ้ ามันจมถ้ ามันแตก เราก็เอา
ขึ ้นมา
เสียงสัมภาษณ์
การออกเรื อไปวางพวกซัง้ เราก็ดหู มายที่เคยทิ ้งเป็ นซัง้
เก่าที่เคยทิ ้งไว้ แล้ ว เราก็จะจับหมาย พวกตึกบ้ าง พวก
อะไร แต่ถ้ามีพวกหมอกลงเราจะเอาพวกซาวเดอร์ ไปจับ
ดู แล้ วก็พวกดาวเทียมของเรื อที่เขาโยงแพไปปล่อย แล้ ว
เราจะรู้ เลยว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนไหน

-ภาพสัมภาษณ์ ภาคภูมิ คลองน้ อย (พี่แดง)
รองประธานกลุม่ ประมงเรื อเล็กบ้ านนาเกลือ
-ภาพ insert

๓๔

-ภาพหาปลา
-ภาพชาวประมง
-ภาพปลาที่ชาวประมงหามา

Voice over
หลังการเกิดขึ ้นของการปล่อย ซัง้ มาเป็ นระยะเวลา กว่า
4ปี ก็ทําให้ เราเห็นภาพสะท้ อนของการต่อสู้
และการปรับตัวของวิถีชมุ ชนประมงเรื อเล็ก ที่ไม่ยอมแพ้
และคอยหาหนหางที่จะให้ ชมุ ชนบ้ านนาเกลือ ได้
กลับมาพัฒนา และปรับตัวกับการอยู่ร่วมกับความเจริ ญ
ของบ้ านเมืองที่เข้ ามา

-ภาพสัมภาษณ์ ภาสกร ทองน้ อย (พี่ดํา)
สมาชิกกลุม่ ประมงเรื อเล็กบ้ านนาเกลือ
-ภาพ insert

สัมภาษณ์
แต่ถามว่าถึงขันจะดี
้ มากไหม ยังไม่ถงึ ขันนั
้ น้ แต่วา่ มันดี
ขึ ้นมาจากเดิมก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ ได้ อยู่ในการที่ทํามาหา
กิน แต่ความเป็ นจริ งแล้ วกลุม่ เราอะ ก็กลัวเหมือนกันว่า
พอหมดชุดเราไปแล้ ว ชุดรุ่นหลังมันจะไม่มีไง คือถ้ าเรา
อนุรักษ์ ไว้ ได้ ถ้ ามีใครจะมาร่ วมด้ วยช่วยกัน เราสามารถ
อยู่ได้ ยังได้
้ ยาวนานขึ ้นไปอีกหน่อย
Voice over
ซัง้ สิ่งที่ตอ่ ลมหายใจให้ กบั วิถีชีวิตการทําประมงพื ้นบ้ าน
ของชาวชุมชนบ้ านนาเกลือ นับเป็ นสัญลักษณ์แห่งการ
ต่อสู้ของคนกลุม่ เล็กๆ ที่พยายามช่วยกันฟื น้ ฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สทู่ ้ อง
ทะเล

-ภาพซัง้
-ภาพชาวบ้ านทําซัง้
-ภาพเรื อ ทะเล
-ภาพโดรนมุมสูงทะเล

สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
๑. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘ดีเด่ น’ ประเภทอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
‘ลากพระทางนํา้ ’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้จัดทํา : ทีม หมันๆ Team
๑. นายกฤษฏิ์ หนูยิ ้มซ้ าย
๒. นายธนวัฒน์ เพชรรักษ์
๓. นางสาวนูรเดียนา หะ
๔. นางสาวเซาดะห์ เลาะมิง
๕. นายฮาฟี ซัน ยีเฮ็ง
ที่ปรึกษา: ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๓๕

ลําดับ
ภาพ
1
- ภาพในเมืองมุมสู ง
- ภาพชุมชน
- ภาพวัด

2
3

4

5

เสียง
เวลา
VO :การเข้ ามาของเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ส่ ง 24 วินาที
ผลกระทบให้ วิถีวฒ
ั นธรรมของชุมชนหลายแห่งต้ อง
เปลี่ยนไป แต่สําหรับที่นี่ ชุมชนวัดพัทธเสมาตําบลท่าดี
อํ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช กระแสของ
เทคโนโลยีไม่สามารถทําลายพลังแห่งความศรัทธา
ของคนในชุมชนที่ ยังคงอนุรักษ์ ประเพณี ลากพระ
ในคลองไว้ ได้ อย่างเหนียวแน่น
Sound : เสียงลากพระ
10 วินาที
- ภาพลากพระในนํ้า
VO : เมื่อถึงวันแรม 1 คํ่าเดือน 11 ซึง่ ตรงกับวัน 25 วินาที
- ภาพชาวบ้านรวมตัว
- ภาพเรื อพระลาก
ออกพรรษาของทุกปี ชาวบ้ านจะมารวมตัวกันที่วดั
- ภาพตักบาตร
ตัง้ แต่เ ช้ าตรู่ เ พื่ อตัก บาตรหน้ าล้ อหรื อที่ ค นทั่วไป
- ภาพลากเรื อบนบก
เรี ยกว่าตักบาตรเทโว เสร็ จแล้ วก็จะรวมพลังกันใน
- ภาพวาดเรื อลงคลอง
การลากเรื อ พนมพระลงในคลองข้ างวั ด อย่ า ง
- ภาพเรื อในคลอง
ครึ กครื น้ และสนุกสนานประเพณีลากพระในคลอง
ของชุมชนวัดพัทธเสมาที่มีมานานกว่า 100 ปี
CG : พระครู วิมล ศีลคุณ เจ้ าอาวาสวัดพัทธ Interview : พระครู วิมล ศีลคุณ เจ้ าอาวาสวัดพัทธ 20 วินาที
เสมา
เสมา
ประเด็น :สาเหตุที่ประเพณี ลากพระทางนํ า้ ยังไม่
- ภาพลากเรื อพระในนํ้า
เปลี่ยนไปจากเดิม
- ภาพพิธีกรรม
พระครู วิ ม ล ศี ล คุ ณ :
การลากพระของวั ด
พัทธเสมานีก้ ารลากพระนีเ้ ขาทํ าตัง้ แต่โบราณทํ า
มาเป็ นร้ อยๆปี ก็ ล ากพระในคลองมาตลอดซึ่ ง
ตอนนี ร้ ้ ู สึกว่าการลากพระในคลองมีหนึ่งเดียวใน
โลกพิธีกรรมของเราก็พิเศษแตกต่างจากวัดอื่นๆก็
คือรักษาประเพณีเก่าแก่ไว้ ให้ อยู่ถาวร
VO :จุดเด่นของประเพณีลากพระในคลองของที่นี่ 40วินาที
- ภาพเรื อในคลอง
- ภาพวาดเรื อพระ
คือรู ปแบบของเรื อพนมพระและวิธีการลากพระที่
- ภาพฐานเรื อพระ
ยังคงเอกลักษณ์ได้ เช่นเดียวกับสมัย ปู่ ย่า ตา ยาย
- ภาพคนแขวนขนมต้ม
คือ รู ปแบบของเรื อพนมพระยังคงแบบโบราณฐาน
- ภาพเรื อพระ
ของเรื อพนมพระทํ า ด้ ว ยท่ อนไม้ ข นาดใหญ่ ใ ห้ มี
- ภาพใช้ไม้หมอนรองใต้ตวั เรื อ
รู ปทรงคล้ ายพญานาคส่วนตัวเรื อพระก็แขวนขนม
- ภาพลากเรื อพระใช้ยอ้ มบนบก
ต้ มและตกแต่งด้ วยวัสดุธรรมชาติเป็ นหลักดังนัน้
เรื อพนมพระจึงมีนํา้ หนักมาก ทํ าให้ ชาวบ้ านต้ อง

๓๖

ลําดับ

ภาพ

6

CG : พรหมเมศ พานชาตรี นักวิชาการ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรี ธรรมราช
- ภาพลากเรื อพระในนํ้า
- ภาพรวมคนร่ วมงาน
- ภาพเรื อพระบนบก
- ภาพคนลากพระ

7

- ภาพผูค้ นหน้าวัด
- ภาพคลอง
- ภาพลากเรื อพระในคลอง

8

CG : เสริ มวิทย์ ยอดไสว กรรมการวัด
พัทธเสมา
- ภาพลากเรื อพระบนบก
- ภาพลากเรื อพระในนํ้า
- ภาพร่ วมกันลากเรื อพระ
- ภาพคนลากเรื อพระ
- ภาพชาวบ้านเอาไม้หมอนรองใต้ตวั เรื อ
พระ

9
10

- ภาพลากเรื อพระ
CG : ชาวบ้ าน

เสียง
รวมพลังสามัคคีเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ ซึง่
ผิ ด กั บ เรื อ พระในปั จ จุ บั น ที่ มัก จะใช้ ล้ อรถยนต์
บังคับด้ วยพวงมาลัยทําให้ ชาวบ้ านไม่ต้องออกแรง
มากในการลาก
Interview:นายพรหมเมศ พานชาตรี นัก วิ ชาการ
สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช
ประเด็น: มุมมองด้ านนักวิชาการเกี่ยวกับประเพณี
ลากพระทางนํ ้า
พรหมเมศ พานชาตรี : มันสร้ างความโดดเด่นใน
ชุ ม ชน ใ นเ รื่ อ ง กา ร ลา กพ ร ะท า งนํ า้ เ ขา ไ ด้
สืบสานประเพณีที่มีความสําคัญการลากพระทาง
นํ า้ มัน เข้ าถึง รากเหง้ าเข้ าถึง ประเพณี ดัง้ เดิ มของ
ชุมชนตังแต่
้ ปู่ย่าเรา ปู่ ย่าเราก็ปฏิบตั ิกนั มาอย่างนี ้
แต่เดี๋ยวนีบ้ างวัดก็จะใช้ เป็ นล้ อรถแต่เมื่อก่อนไม่มี
ล้ อ เรื อ พนมพระจะใช้ แบบไม้ ท่ อ นใหญ่ เ ป็ นรู ป
พญานาค 2 ข้ างจะไม่ใส่ล้อ เมื่อก่อนการลากพระก็
คือลากกันจริ งๆถ้ าไม่ลากก็คือเรื อพระกลับไม่ได้
VO: จากการที่วดั พัทธเสมาตังอยู
้ ่ริมคลองท่าดีวิถี
ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง ชุ ม ช น จึ ง มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
ลํ า คลองมาตัง้ แต่ อ ดี ต ชาวบ้ านจึ ง ลากพระใน
คลองจนกลายมาเป็ นเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นตัง้ แต่
สมัยก่อนจนถึงปั จจุบนั
Interview : นายเสริ มวิทย์ ยอดไสวกรรมการ
วัดพัทธเสมา
ประเด็น : การลากพระทางนํ ้า
เสริ มวิทย์ ยอดไสว : คือวัดพัทธเสมาคืออยู่ใกล้ ริม
คลอง ตังอยู
้ ่บนเนินเล็กๆ อยู่ใกล้ ริมคลองเวลาจะ
ลากพระต้ องลากทัง้ บนบกและในนํ า้ เพราะว่าถ้ า
ลากไปที่อื่น ไม่ได้ เพราะคลองมันล้ อมรอบจําเป็ น
จะต้ องลากทัง้ บนบกและในนํ า้ มาตัง้ แต่ โบราณ
กาลตังแต่
้ น้ นู ประมาณ 200 ปี
Sound : เสียงลากพระ
Vox Pop 1
Vox Pop 2

เวลา

39 วินาที

14วินาที

28วินาที

12วินาที
18 วินาที

๓๗

ลําดับ

ภาพ

11

- ภาพร่ วมทํากิจกรรม
- ภาพตักบาตร
- ภาพเรื อพระ
- ภาพพระพุทธรู ป
- ภาพชาวบ้านไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

12

CG : คล่อง ฉันนะ ชาวบ้ านตําบลท่าดี
- ภาพลากพระในนํ้า

12

- ภาพลากพระในลําคลอง

เสียง
Vox Pop 3
VO : หัวใจสําคัญที่สดุ ของการลากพระของชาว
ชุมชนวัดพัทธเสมาคือ พระพุทธรู ปเก่าแก่เนื ้อทอง
สัมฤทธิ์ปางอุ้มบาตร ชื่อว่า“พระอิศระชัย”ชาวบ้ าน
จะอันเชิญประดิษฐานบนเรื อพระเพื่อความเป็ นสิริ
มงคลแก่ทกุ คนอย่างเต็มเปี่ ยมด้ วยความเชื่อมัน่
และศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์
Interview : นายคล่อง ฉันนะ ชาวบ้ านตําบลท่าดี
ประเด็น : ความร่ วมมือของคนในชุมชน
คล่อง ฉันนะ : ชาวบ้ านวัดพัทธเสมานะครับ เขามี
ความร่ วมมือก็คือมีกิจกรรมหลายๆอย่าง คือเขาทํา
หลายๆอย่าง คือคนต่างจังหวัดก็มาต่างอําเภอก็มา
ต่างก็มาร่ วมมือกัน เขาเห็นถึงความสําคัญของพระ
ลาก
VO : ด้ ว ยความเชื่ อ มั่น และศรั ท ธาอย่ า ง
เต็มเปี่ ยมในองค์พระลากด้ วยความสัมพันธ์ แห่งวิถี
ประเพณีชุมชนกับคลองรวมทังด้
้ วยความสํานึกใน
ร า ก เ ห ง้ า แ ห่ ง ป ร ะ เ พ ณี วั ฒ น ธ ร ร ม จึ ง ส อ ด
ประสานกัน เกิ ด เป็ นพลัง เข้ ม แข็ ง ทํ าให้ ป ระเพณี
ลากพระในคลองของชุมชนวัดพัทธเสมาให้ คงอยู่
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
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น ไม่เปลี่ยนไปตามกระแสแห่ง
การเปลี่ยนแปลงเป็ นบทบาทหน้ าที่ของคนรุ่ นใหม่
ที่จะต้ องดํารงอยู่ตอ่ ไปให้ นานเท่านาน

๒. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
‘ลมหายใจของป้ายหนังเขียนมือ’ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ผู้จัดทํา : ทีม ปลดนี่
๑. นายปณัยกร วรศิลป์มนตรี
๒. นางสาวณัฐสุมญชุ์ โภชะ
๓. นางสาวพิชญา ศรี ราวรรณ
๔. นางสาวปทิตตา สรสิทธิ์
๕. นางสาวปลายฟ้า พูลเพิ่ม

เวลา
20วินาที

20วินาที

30 วินาที

๓๘

ที่ปรึกษา : อาจารย์ปณต สุสวุ รรณ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ลําดับที่
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

ภาพ

เสียง

ภาพ
ภาพเปิ ดรถแห่ป้ายหนัง
ชื่อเรื่ อง
- พี่สมชายกําลังวาดป้ายหนัง
- อุปกรณ์ที่ใช้ ทํางาน

เสียง
AMB + เสียงรถแห่
AMB
VO : ใบปิ ดหนังเขียนมือ งานศิลปะที่พร้ อมจะจางหายไปท่ามกลางความ
เจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ถึงแม้ นบั วันการจ้ างศิลปิ นวาดใบปิ ดหนังจะมี
จํานวนน้ อยลงเรื่ อย ๆ แต่ถึงอย่างนัน้ ก็ยงั มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีเฟรมภาพ
จานสี และพู่กนั เป็ นอวัยวะที่ติดตัวมาตังแต่
้ ยังหนุ่ม และยังคงทําหน้ าที่ขีด
เขียนงานศิลปะที่ตนรัก
“มันก็ไม่ร้ ู จะไปทําอะไร เพราะว่ามันเป็ นอาชีพที่เรารั ก แต่ก็ยังดีที่มีเจ้ านาย
เขายังชอบยังจ้ างเราอยู่ ไม่งนเราก็
ั้
คงจะไปทําไร่ ไถนาหรื อว่าไปรั บจ้ างอย่าง
อื่น”

สัมภาษณ์ และ CG
นายสมชาย กองศรี อายุ 59
ปี อาชีพช่างเขียนป้าย
โฆษณา
- ภาพ อ. เปี๊ ยก ในสตูดิโอ
- ภาพผลงานของ อ. เปี๊ ยก

สัมภาษณ์ และ CG
นายสมบูรณ์สขุ นิยมศิริ
อายุ 87 ปี ศิลปิ นแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง
- ภาพใบปิ ดหนังสมัยก่อน

VO : เส้ นทางประวัติศาสตร์ ของป้ายหนังเขียนมือแม้ จะเลือนรางในปั จจุบนั
แต่ปฏิ เสธไม่ได้ เลยว่าครั ง้ หนึ่งสิ่งเหล่านี เ้ คยเป็ นร่ องรอยความรุ่ งเรื องของ
ศิลปะในขนบหนังไทย เป็ นสิ่งหนึ่งที่ ไม่เคยเลือนหายไปกับกาลเวลา คือ
คุณค่าของงาน ในฐานะศิลปิ นผู้ขายงานเลี ้ยงชีพ
“ศิลปะพอทําเสร็ จแล้ วมันได้ เงิน ได้ เงินเลี ้ยงชีพ เราก็อินอยู่กบั ตรงนี ้ อินอยู่
กับอย่างนี ้ เหมือนเราเข้ าโลกนี ้ไปเลย เราก็มีความสุขในโลกนึง แล้ วพอเรา
ทําได้ ดี ออกจากโลกนี ้มาส่งงาน ก็มีความสุขกับการรับเงินอีกอะ”

VO : ศิลปะป้ายหนังในปั จจุบนั เป็ นการวาดโดยอาศัยต้ นแบบ แต่ในอดีต
ผลงานหนึ่งชิน้ ต้ องสามารถบอกแก่นของเรื่ องได้ ด้วยผื นไม้ ผ้าใบเพี ยงผื น
เดียว ความประณี ตและความพยายาม คือหัวใจหลักของงาน ที่ทําให้ งาน
ทรงคุณค่า
สัมภาษณ์ และ CG
“ตังแต่
้ แรกเลยผมตังใจเลยว่
้
าคนที่จะเขียนตามผม เมื่อเขาชอบเขาต้ องใช้
นายบรรหาร ไทธนบูรณ์
ความพยายามเท่ากับที่ผมทํา เพราะผมเขียนอยู่ประมาณเดือนหนึง่ แล้ วเขา
อายุ 71 ปี
ถ้ าจะเขียนจริ ง ๆ ไม่ใช่เขาเขียนสามวันเสร็ จ ห้ าวันเสร็ จ หรื อเจ็ดวันเสร็ จ เขา
อาชีพช่างเขียนอิสระ
ต้ องเขียนเป็ นเดือนเหมือนกันเท่าที่ผม”
- ภาพที่นายสกลชนกกําลัง VO : บันทึกการเดินทางหลายสิบทศวรรษของป้ายหนังเขียนมือในประเทศ
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องนี ้
ไทย เต็มไปด้ วยประวัติศาสตร์ และขนบของวงการหนังไทย จากการศึกษา
- ภาพหนังสือเรื่ องใบปิ ดหนัง ค้ นคว้ า ใบปิ ดหนังหนึ่งแผ่น มีผลต่อขนาดของฟิ ล์ ม ผู้สร้ าง และผู้กํากับ

๓๙

11

12

13

14

เก่า
สัมภาษณ์ และ CG
นายสกลชนก เผื่อนพงษ์
อายุ 42 ปี
อาชีพนักออกแบบอิสระ
- ภาพนายสันติ กําลังพูดคุย
อธิบายสิ่งต่าง ๆ ในร้ าน
- ภาพบริ เวณร้ านหนัง
คลาสสิค
สัมภาษณ์ และ CG
นายสันติ ตันติภณ
ั ฑรักษ์
อายุ 58 ปี
เจ้ าของร้ านหนังคลาสสิค
- ภาพป้ายหนังกลางสี่แยก
- ภาพป้ายหนังที่ขายในราคา
สูง
- ภาพป้ายหนังที่ถกู เก็บ
รักษาไว้ เป็ นอย่างดีในสตูดิโอ

เพราะป้ายหนัง จะถูกวาดขึ ้นก่อนการถ่ายทํา เพื่อใช้ ขอทุนในการสร้ างหนัง
“เวลาดูบางที คนไปดูหนังจริ งเขาจะบอกว่าไม่สนุกเท่าดูใบปิ ด เพราะว่าจริ ง
ๆ ใบปิ ดหนังเขาวาดก่อนที่จะมีการถ่ายทําด้ วยซํ ้า เพราะยุคก่อนหน้ านีม้ นั
จะเป็ นการเอาใบปิ ดหนังใบขอทุนจากคนสร้ าง ก็เลยมีการวาดขึน้ มาก่อน
ถ่ายหนัง”
VO : ช่างวาดอาจเลือนหายตามกาลเวลา แต่มลู ค่าของศิลปะไม่เคยจางไป
เพราะเสน่ห์ป้ายหนังเขียนมือของไทยที่ไม่เหมือนใคร ทําให้ ยิ่งนานวัน สิ่ง
เหล่านี ้กลับยิ่งเพิ่มมูลค่า ไม่ใช่เพียงแค่คณ
ุ ค่าทางจิตใจ แต่กลับเป็ นอีกหนึ่ง
ทางที่สร้ างอาชีพให้ กบั นักสะสม
“สิ่งที่มนั มีคณ
ุ ค่าสําหรับเราที่เราเป็ นคนเก็บโปสเตอร์ หนัง ก็คืองานเก่าที่เป็ น
ภาพเขียน เพราะว่าทุกวันนี ้คนหาหนังเก่า เพราะว่ามันเป็ นงานศิลปะ แล้ ว
มันเป็ นภาพเขียน หนังดัง ๆ เนี่ย คนก็จะซื ้อแต่เรื่ องนัน้ มันก็แพงขึ ้นเรื่ อย ๆ
เพราะคนมาซื ้อทัว่ โลก หนังมันก็มีอยู่แค่นนอะ”
ั้
VO : การเกิดขึน้ และสูญสลาย เป็ นวัฏจักรของเวลา แต่สําหรั บป้ายหนัง
เขียนมือ กาลเวลากลับยิ่งทําให้ งานเหล่านีม้ ีคุณค่า ไม่เพียงแต่เป็ นมูลค่า
ของเงิ นเท่านัน้ แต่ยังเป็ นเสมือนร่ องรอยแห่งความรุ่ งเรื องของวงการหนัง
ไทย ที่ใครหลายคนเคยถวิลหา

สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้ อม
๑. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลดีเด่ น’ ประเภทสิ่งแวดล้ อม
‘MicroPlastic’ มหาวิทยาลัยรั งสิต
ผู้จัดทํา : ทีม มากะนํ ้า
๑. นาย นรา วรหิรัญ
๒. นาย กนิน ธนารวิพร
๓. นาย ณัฐชานนท์ สุขบุญเพ็ญ
๔. นางสาว จิราภรณ์ มหาวัตร
๕. นางสาว วรรฤดี สมจิตร์
ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ลักษณา คล้ ายแก้ ว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
CUE
1

VISUAL
ภาพมุมสูง เรื อกลางเจ้ าพระยา Ls
ภาพพี่เอาขยะขึ ้นมาไว้ บนเรื อ MS

VOICE
สัมภาษณ์ : คนหาของเก่าแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
VO : บางทีหน้ านํ ้า นํ ้าแรงๆ มันก็จะหายไปตาม

DURATION
20s

๔๐

2

3
4

5
6

ภาพหาของเก่าและโยนขยะทิ ้ง CU กระแสนํ ้า
MS
นํ ้าก็จะพัดออกไป จากที่เคยมีเยอะๆมันก็หายไป
INS ขยะจากใต้ แม่นํ ้าที่นําขึ ้นมา
ถุงพลาสติกพวกนี ้มันก็จะไปลอยอยู่ก้นแม่นํ ้า
ลอยไปตามแม่นํ ้า ออกทะเล
เวลานานเข้ าเป็ นปี ไปลงใหม่ มันก็ย่ยุ สลายไป
มันก็หายไป
การทิ ้งขยะลงแม่นํ ้าชุมชนริ มนํ ้า
VO : ขยะจํานวนมหาศาล ถูกทิ ้งจากบ้ านเรื อนทุกวัน
ท่อระบายนํ ้า ประตูระบายนํ ้า
เราจัดเก็บขยะในแม่นํ ้าเจ้ าพระยาได้ เฉลี่ยวันละ 13 ตัน
กองขยะ/เก็บขยะริ มนํ ้า/ขยะในนํ ้า และอันดับ 1 คือขยะพลาสติก
CG : Word Voice over
คิดเป็ น 31% ของทังหมด
้
นัน่ คือตัวเลขขยะพลาสติก
ชิ ้นใหญ่
ที่กรุ งเทพมหานครเก็บได้ คําถามคือ แล้ วที่เก็บไม่ได้ ละ่
?
นิลแหวกขยะพลาสติกในสระ
MICRO PLASTIC
- ภาพจําลองฉีดไมโครพลาสติกใน VO : ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา โลกของเรารู้ จกั ไมโครพลา
ตู้ปลา
สติก ในฐานะการแตกตัวของเส้ นใยสังเคราะห์ ใน
- โซฟาเก่า ที่ขาดๆ/ขวดพลาสติก
เสื ้อผ้ า ในฐานะเศษซากพลาสติกขนาดเล็ก ที่แตกตัว
เก่าๆนํ ้า
ออกจากชิ ้นใหญ่ และในฐานะส่วนผสมผลิตภัณฑ์
- อาบนํ ้า/บีบโฟม/บีบยาสีฟัน/ล้ าง เครื่ องสําอางหลายชนิด ยาสีฟัน สคลับ โฟมล้ างหน้ า
หน้ า
ซึง่ ช่วยในการกําจัดสิ่งสกปรกอย่างลํ ้าลึก ลึกมากจน
-ไมโครพลาสติกลงท่อมีเส้ นผมกัง พวกเราไม่ร้ ู วา่ มันคือปิ โตรเคมี ผลิตผลจากการกลัน่
อยู่
นํ ้ามันดิบ ซึง่ ย่อยสลายไม่ได้ ในธรรมชาติ มีขนาดเล็ก
-ภาพจําลองฉีดนํ ้ามันในตู้ปลา
ที่สดุ เพียง 10 ไมครอน ถ้ าจะให้ เห็นภาพ มันเทียบเท่า
-ภาพจําลองเลือดในตู้ปลา
เม็ดเลือดแดงของมนุษย์และใหญ่ที่สดุ เท่าเม็ดทราย
-หาดทราย/ทราย
ละเอียด
Pack : ทรายโปรย /นํ ้ามันหยดลง
ในนํ ้า/เลือดหยดในนํ ้า /โฟมล้ าง
หน้ า
-ลําคลองสกปรก/ขยะที่ถกู กัก
VO: ปั ญหาคือ พวกเราใช้ มนั ทุกวัน โดยที่เราไม่ร้ ู เลยว่า
มันแตกตัวไปที่ไหนได้ บ้าง
Pack : เม็ดบีทลงนํ ้า เม็ดบีทค่อยๆ VO: นี่คือการจําลองของไมโครพลาสติก ที่กระจายเข้ า
จมทะลุคราบนํ ้ามัน เปลี่ยนสีแดง สูแ่ หล่งนํ ้า
ภาพสารตกค้ าง ผงต่างๆในแหล่ง และกําลังดูดซับสารพิษ จําพวก Polychlorinated
นํ ้า
Biphenyls
ภาพคนเดินเยอะๆ วุน่ วาย/คนป่ วย สารทนความร้ อนที่ย่อยสลายได้ ยาก และเมื่อเข้ าสู่

25s

5s
35s

10s
20s

๔๑

ร่ างกายมนุษย์ มันจะถูกสะสมในรู ปแบบของสารก่อ
มะเร็ ง คําถามต่อไป มันเข้ ามาในร่ างกายมนุษย์ได้
อย่างไร
CUE
VISUAL
7 -คุณหมอช่วยเต่า
-ขยะพลาสติกในทะล
-เต่ากินพลาสติก
-เต่ากินสาหร่ าย/ สาหร่ าย
-เต่าบาดเจ็บ
-กุ้งกินอาหาร/สัตว์กินอาหาร

8

9

10

VOICE
DURATION
VO: เรามักจะได้ ยินข่าวขยะพลาสติก สร้ างปั ญหา
30s
ให้ กบั เต่าทะเล เพราะความคล้ ายคลึงของสาหร่ าย
ผักกาดกับถุงพลาสติก ทําให้ พวกมันแทบ
ไม่สามารถแยกได้ เลยว่า สิ่งไหนคืออาหาร และสิ่งไหน
คือแปลกปลอม
เช่นเดียวกันในสัตว์นํ ้าขนาดเล็ก พวกมันก็ไม่สามารถ
แยกได้ เลย ว่าอาหารตามธรรมชาติของพวกมัน กับ ไม
โครพลาสติก แตกต่างกันอย่างไร
สัมภาษณ์คณ
ุ หมอ
สัมภาษณ์คณ
ุ หมอ
30s
น.สพ. กิริน สรพิพฒ
ั น์เจริ ญ
สัตว์ที่ได้ รับ น่าจะทุกชนิดที่อยูใ่ นทะเล ไม่วา่ จะเป็ น
กุ้ง หอย ตัวเล็กๆ ซึง่ มันก็จะเป็ นห่วงโซ่อาหารเรื่ อยๆ
ถ้ าเกิดสัตว์จําพวกบนห่วงโซ่อาหารได้ รับมา อย่างปลา
กินกุ้ง ซึง่ มีไมโครพลาสติกอยู่แล้ ว คนกินปลาไปอีก
สุดท้ ายก็ต้องกลับมาสูผ่ ลกระทบต่อคนเราแน่นอน
Pack : ฉีดไมโครบีทลงนํา้ ลูกนํา้ VO: ไม่ใช่เพียงแค่สตั ว์นํ ้า ที่ได้ รับผลกระทบ
30s
พุ่งเข้ าหา/ลูกนํา้
งานวิจยั จากวารสาร Biology Letter ได้ ทําการทดลอง
- จําลองลูกนํ ้ากินไมโครพลาสติก
หย่อน เม็ดไมโคร
-INS งานวิจยั
พลาสติกลงไปในพาชนะที่มีลกู นํ ้าอยู่ พบว่าลูกนํ ้าไม่
- ภาพจากงานวิจยั
สามารถแยกได้ วา่
-ภาพยุงจากงานวิจยั
นัน่ ไม่ใช่อาหาร เมื่อมันโตขึ ้น ยุงที่กินเม็ดไมโครพลา
สติกเข้ าไป จึงกลายเป็ นสารพิษบินได้ ในห่วงโซ่อาหาร
ทางอากาศต่อไป
- มหาสมุทรโลกเต็มไปด้ วยขยะ
VO : ไมโครพลาสติก จํานวนมากกว่า 5 ล้ านล้ านเม็ด
30s
- การปล่อยขยะจากทัว่ โลก
ถูกปล่อยลงมหาสมุทรโลก ทุกปี และไม่วา่ จะทางใด
-คลองเน่า เม็ดขาวๆลอยๆ
ไมโครพลาสติกสามารถเข้ าสูร่ ่ างกายมนุษย์เพื่อ
-มนุษย์กินอาหาร แบบน่ากลัวหน่อย ปลดปล่อยสารก่อมะเร็ งได้ และอาจส่งผลต่อการ
- วิถีเด็กๆ
เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมและโครโมโซมของพวกเรา
- บีบโฟมล้ างหน้ า
ย้ อนกลับไปถึงต้ นเหตุของปั ญหา มันจําเป็ นแค่ไหน ที่
พวกเราต้ องสร้ างปั ญหาขยะไมโคร
พลาสติกนี ้ขึ ้นมา

๔๒
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สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่กรมฯ
ผ.อ. วานิช สาวาโย

สัมภาษณ์ : เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
นํ ้าเสียของบ้ านเรื อน ถูกทิ ้งลงไป ไม่ได้ ถกู รวบรวมไป
กําจัด หรื อรวบรวมไปใช้ ประโยชน์ มันก็จะตกค้ างใน
สิ่งแวดล้ อม พอมันโดนแสงแดด โดนรังสี Ultraviolet
นานๆเข้ า มันจะเกิดการแตกตัว Oxidation แตกตัว
ออกมาเป็ นชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อย มันก็จะแทรกซึม กระจัด
กระจายไปทัว่ สิ่งแวดล้ อม ทังทางนํ
้
้า ทางบก มันก็จะ
ไหลลงสูแ่ ม่นํ ้า ลําคลอง แล้ วก็ไหลลงทะเล แต่ยงั ไม่
สามารถจัดการได้ อย่างถูกต้ องร้ อยเปอร์ เซ็น
- Montage ภาพโครงการ 4 Ocean VO : ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐอย่างกรมควบคุม
- ภาพปั ญหาของโลก
มลพิษและคนไทยกําลังตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้น
- ภาพการกอบกู้
ทัว่ โลกได้ มีความพยายามแก้ ไขปั ญหานี ้มายาวนาน
- ภาพขยะคลองลาดพร้ าว
กว่าหลายปี สิ่งที่กําลังเกิดขึ ้นในหลายประเทศ คือการ
- Montage ธรรมชาติเน้ นนก และ ลดขยะพลาสติกและคัดค้ านการใช้ ไมโครพลาสติกทุก
สัตว์ทะเล
ชนิด อย่างจริ งจัง รวมไปถึงการสร้ างองค์กรเพื่อพิทกั ษ์
- นิลมองดูอควาเรี ยมสวยๆ
สิ่งแวดล้ อม คําถามสุดท้ าย เรามีวิธีการแก้ ไขปั ญหา
ขยะไมโครพลาสติกนี ้อย่างไร คําตอบอาจไม่ใช่เรื่ อง
ของกฎหมายหรื อการควบคุมใดๆแต่อาจเป็ น การ
เริ่ มต้ นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเราทุกคน บน
โลกใบนี ้

สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทข่ าวทั่วไป
๑. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลดีเด่ น’ ประเภทข่ าวทั่วไป
‘Everyone can do art’ มหาวิทยาลัยรั งสิต
ผู้จัดทํา : ทีม เหนือมังกร789
๑. นางสาว อนัญพร จิราพงษ์
๒. นาย เกียรติชยั บุญราโส
๓. นางสาว ขวัญเมือง กะไหล่เงิน
๔. นางสาว พรทิพย์ ทองดี
๕. นาย ทรงสิทธิ เพ็ชรพลอย
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ลักษณา คล้ ายแก้ ว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต

30s

35s

๔๓

ลําดับ
1

ภาพ
ประเด็น : ต้ องการบอกว่าผู้พิการทางสายตาก็
สามารถสร้ างงานศิลปะได้
INS ภาพผู้พิการทางสายตากําลังวาดภาพ
INS ภาพสัมภาษณ์

เสียง
เสียงสัมภาษณ์พี่อมีนา : คนตาบอดสามารถถ่ายทอด
ความรู้ สกึ ออกมาทางงานศิลปะได้ หรื อไม่ เราทําได้ แล้ ว
เราก็ทําได้ เหมือนกับคนทัว่ ๆไปค่ะ
เสียงสัมภาษณ์พี่ทราย : มนุษย์เนี่ย มีทงหมด
ั้
12 เซนต์
ด้ วยกัน พอเราตัดตาออกเนี่ย มันมีอีกตัง้ 11 เซนต์
ที่มนุษย์คนนึงจะสามารถใช้ ชีวติ อยู่บนโลกนี ้ได้

ขึ ้นชื่อเรื่ อง : Everyone can do art
ANS : คุณอมีนา ทรงสิริ ผู้พิการทางสายตาตังแต่
้ กําเนิด
ที่สามารถสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะได้ ไม่แตกต่างจากคน
ทัว่ ไป โดยใช้ ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นมาช่วยรับรู้
อารมณ์ของสี แล้ วใช้ มือทัง2
้ ข้ างของตัวเอง ถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้ สกึ ออกมาเป็ นผลงาน
ขึ ้นชื่อ : อมีนา ทรงสิริ ผู้พิการทางสายตา

เสียงสัมภาษณ์พี่อมีนา : การที่มนั มีกลิ่นอยู่ในสีตา่ งๆนะ
มันเปิ ดโลกของเราเลยแหละ คือเหมือนกับว่า ถ้ าเราอยู่
เฉยๆ โดยที่ไม่มีคนคิดว่า เอ้ ย เอากลิ่นมาผสมในสีสิ ให้
คนตาบอดได้ ลองวาดรู ป มันจะเป็ นอย่างไงเนี่ย เราก็คง
ยังติดกับกรอบของตัวเองว่า คนตาบอดกับงานที่เค้ า
เรี ยกว่าจิตรกรรมอะไรอย่างเงี๊ยะ มันคงเป็ นไปไม่ได้ อะไร
อย่างเงี๊ยะค่ะ แต่พอมามีกลิ่นอยู่ในสีแล้ วเนี่ยนะคะ มันก็
ทําให้ เรารู้ สกึ ว่า เราสามารถจะไปตรงไหนก็ได้ เรา
สามารถจะ ถ่ายทอดความรู้ สกึ อะไรก็ได้ ในใจเรา ลงไปใน
รู ปภาพนันๆได้
้
อ่ะค่ะ

๔๔

2

ประเด็น : กลิ่น ช่วยให้ ผ้ พู ิการทางสายตาสร้ างงาน
ศิลปะได้ อย่างไร
INS ภาพการทําเวิร์คช็อปศิลปะ
INS ภาพสี
INS ภาพคนดมกลิ่น
INS ภาพสัมภาษณ์

ขึ ้นชื่อ : พรไพลิน ตันเจริ ญ นักศิลปะบําบัด

ANS : the nose thailand กลุม่ จิตอาสา ได้ ทดลองนํา
กลิ่นผสมเข้ าไปในสี โดยมีการออกแบบกลิ่นต่างๆ ที่ให้
ความรู้ สกึ ของกลิ่น ตรงตามกับทฤษฎีของสี เช่น สีโทน
เย็น นักออกแบบกลิ่น ก็ต้องออกแบบกลิ่นที่ให้ ความรู้ สกึ
เย็น เพื่อเป็ นการบอกว่า สีที่ศิลปิ นกําลังใช้ นันมี
้ โทนสี
แบบไหน และให้ ความรู้ สกึ อย่างไร
เสียงสัมภาษณ์พี่ทราย : เราแยกสีให้ วา่ สีอะไรเป็ นกลิน่
อะไร และสีอะไรมีกลิ่นนันแล้
้ ว ให้ ความรู้ สกึ อย่างไง
อย่างเช่น แบบสีเหลือง เราก็ไม่ได้ บอกว่ามันต้ องเป็ นกลิ่น
กล้ วยเสมอไปอย่างเงี๊ยะอ่ะค่ะ สีเหลือง ให้ คณ
ุ ภาพของ
ความสว่าง ความอุน่ ความร้ อน แบบร้ อนแบบ อุน่ ๆ อ่ะ
ไม่ใช่ร้อนเหมือนสีแดงอย่างเงี๊ยะ พอเราวางสีเหลืองกับสี
แดงอยู่ข้างกัน แล้ วน้ องตาบอดทํางานอย่างเงี๊ยะ อ๋อนี่สี
เหลือง อ๋อนี่สีแดงนะ แล้ วเค้ าก็สามารถเลือกสีอะ่ ไป
ทํางานศิลปะเค้ าต่อได้ อย่างเงี๊ยะค่ะ
ANS : เมื่อกลิ่น สามารถช่วยเติมเต็มจินตนาการ ให้ กบั ผู้
พิการทางสายตา ทําให้ เริ่ มมีการรวมกลุม่ จัดเวิร์คช็อป
ให้ กบั ผู้พิการทางสายตาได้ เรี ยนรู้ และทดลองการ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรู ปแบบที่มีความเฉพาะตัว
หลังจากเริ่ มต้ นมาในช่วงปลายปี 2560 ปั จจุบนั เริ่ มได้ รับ
ความสนใจทังจากผู
้
้ พิการทางสายตา และคนทัว่ ไป ที่มา
ลองปิ ดตา แล้ วเปิ ดใจ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะรู ปแบบ
ใหม่และร่ วมเรี ยนรู้ไปด้ วยกัน

๔๕

3

ประเด็น : มุมมองของคนตาดีที่มาสร้ างงานศิลปะ เสียงสัมภาษณ์พี่ทชั : ผมชอบคอนเซ็ปนี ้นะ เพราะจริ งๆ
ร่ วมกับผู้พิการทางสายตา และผลที่ได้ จากการสร้ าง แล้ วปกติ เราเป็ นดีไซน์เนอร์ เหมือนกัน เราจะขลุกอยู่กบั
งานศิลปะ
งานศิลปะตลอด ซึง่ กรอบจํากัดของคนที่
ตาดี หรื อว่านักออกแบบ หรื อว่าศิลปิ นทังหลายเนี
้
่ย คือ
ขึ ้นชื่อ : ธีรัช วัฒนกิจรุ่ งโรจน์ ผู้เข้ าร่ วมเวิร์คช็อป
เราใช้ แต่ตามากเกินไปหน่อย บางทีเรา เราลืมนึกถึง
บางอย่างที่สําคัญกว่าการเห็นด้ วยซํ ้า อย่างการใช้
INS ภาพสัมภาษณ์
ความรู้ สกึ หรื อว่า จินตนาการ ที่มนั ไม่ได้ ถกู กรอบโดย
INS ภาพการทําเวิร์คช็อปศิลปะ
สายตา เราเลยมองว่า จริ งๆในครัง้ นี ้ ที่เราได้ ปิดตา ลองใช้
INS ภาพรอยยิ ้ม
ส่วนอื่นของร่ างกาย หรื อว่าใช้ สว่ นสัมผัสส่วนอื่นเนี่ย ใน
INS ภาพชมงานศิลปะ
การสร้ างงานศิลปะ มันก็เลยเหมือนตอบโจทย์ เปิ ดอีก
มุมนึงของเราว่า เอ้ ย จริ งๆ เราไม่ต้องจํากัดงานศิลปะของ
เราจากการมองอย่างเดียวก็ได้ นะ เราลองดมกลิ่นดูซิวา่
แล้ วเราคิดว่ากลิ่นนี ้ มันออกมามันให้ อารมณ์อะไร แล้ ว
ลองสร้ างจินตนาการออกมาว่า แล้ วมันจะสร้ างงานศิลปะ
ออกมา อย่างเช่นงานนี ้ก็จะเป็ นรองเท้ าเนี่ยอย่างไง
ANS : การได้ ทดลองสร้ างผลงานศิลปะร่ วมกันระหว่างผู้
พิการทางสายตา และคนที่เข้ าร่ วมเวิร์คช็อป ลองปิ ดตา
แล้ วปล่อยให้ จินตนาการได้ สร้ างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่
นอกจากจะช่วยปลดล๊ อคข้ อจํากัดทางด้ านร่ างกายที่ไม่
เคยได้ มองเห็นผลงานศิลปะด้ วยสายตา ให้ กลายเป็ นผู้ที่
สามารถสร้ างผลงานศิลปะได้ แล้ ว ยังสามารถเติมเต็ม
ความรู้ สกึ และกําลังใจ ให้ กบั พวกเค้ าได้ เป็ นอย่างดี
เสียงสัมภาษณ์พี่อมีนา : มันไม่มีใครหรอกที่มาบอกว่า
คุณทําไม่ได้ ถ้ าคุณคิดว่าคุณทําได้ แล้ วคุณเริ่ มต้ นที่จะทํา
นะคะ สําหรับนาแล้ ว ศิลปะมันเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิต
เสมอแหละ แต่อยู่ที่วา่ เราจะถ่ายทอดมันออกมาใน
รู ปแบบไหน เท่านันเอง
้ ไม่มีใครทํางานศิลปะไม่ได้
ขึ ้นชื่อ : อมีนา ทรงสิริ ผู้พิการทางสายตา

เพราะว่า ศิลปะมันเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตอยู่เสมอค่ะ

๔๖

ANS : แม้ วา่ the nose thailand ยังอยู่ในช่วงของการ
ทดลองเรี ยนรู้ ร่วมกัน ในลักษณะของเวิร์คช็อป แต่ใน
อนาคตจะมีการรวบรวมผลงาน และจัดเป็ นนิทรรศการ ซึง่
อาจจะนําไปสูก่ ารต่อยอดให้ ผลงานศิลปะของผู้พิการทาง
สายตาเหล่านี ้ สามารถสร้ าง รายได้ ให้ พวกเค้ าสามารถ
เลี ้ยงตัวเองได้ ในฐานะของคนธรรมดาคนนึง

๒. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทข่ าวทั่วไป
‘คนไร้ บ้าน (เงามืด) กลางเมือง’ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้จัดทํา : ทีม สายฟ้าผ่าเปรี ย้ ง
๑. นางสาวกนกวรรณ มาสิม
๒. นายพุฒิสรรค์ กันยาพันธ์
๓. นางสาวนาตยา สิมภา
ที่ปรึกษา : อาจารย์องั คณา พรมรักษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ
-วีถีชีวิตความเป็ นอยู่ของลุง
-ภาพลุงเก็บของเก่า
-นอนบนฟุตบาทหรื อตามป้ายรถเมล์
-บขส.สวนสาธารณะ สถานที่ราชการที่ มี
คนอยู่เยอะ
-บรรยากาศถนน

-คนไร้ บ้านที่เดินเก็บข้ องเก่าหรื ออาศัย
ตามพื ้นที่ตา่ งๆ
-วิถีชีวิตของคนไร้ บ้านตามที่สาธารณะ
-ชุมชนแอร์ อดั (หรื อภาพที่สื่อถึงความ
ยากจนหรื อปั ญหาครอบครัวได้

เสียง
ถาม : บ้ านอยู่ไหนครับ
ตอบ : บ้ านจริ ง บ้ านเกิดอยู่กรุงเทพครับ แต่ก่อนเป็ นครู ครับ
ถาม : แล้ วทําไมถึงได้ ออกมาใช้ ชีวิตข้ างนอกครับ
ตอบ : เพราะผมดื่มสุราครับ
ถาม : แล้ วลุงออกมาใช้ ชีวิตข้ างนอกแบบนี ้กี่ปีแล้ วครับ
ตอบ : ช่วงที่กลับมาอยู่ขอนแก่น 20 ปี ครับประมาณ 20 ปี
ถาม : อย่างเราอยู่แบบนี ้เรามีรายได้ จากอะไรครับ
ตอบ : ขายขยะ
ถาม : วันหนึง่ ๆเราได้ ประมาณเท่าไหร่ ครับ เวลาไปขาย
ตอบ : เดี๋ยวนี ้เหลือ 40 50 บาทครับ ก็พอได้ ประทัง
คนไร้ บ้านที่อาศัยพื ้นที่สาธารณะในเมืองขอนแก่นเป็ นที่หลับนอนมี
จํานวนถึง136 คน ซึงสูงเป็ นอันดับ2ของประเทศ แม้ นิยามของคนไร้ บ้าน
จะอิงอยู่กบั เรื่ องของที่อยู่อาศัยเป็ นหลัก แต่งานศึกษาเกี่ยวกับคนไร้ บ้าน
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศชี ้ให้ เห็นว่าคนไร้ บ้านมีสภาพปั ญหาและวิถี
ชีวิตที่เชื่อมโยงกับเรื่ องความยากจน และความไม่มนั่ คงของชีวิต

๔๗

ภาพ
-สัมภาษณ์ แคล้ ว มนตรี ศรี (กลุม่ เพื่อน
คนไร้ ที่พงึ่ จังหวัดขอนแก่น)
-คนไร้ บ้านที่ นอน นัง่ ตามที่สาธารณะ
-เมือง คนไร้ บ้าน
-กราฟิ กข้ อมูล

-ภาพสัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิบลู ย์ วัฒนนาม
กุล อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ภาพคนไร้ บ้านตามที่สาธารณะ
-ภาพวิถีชีวิตคนไร้ บ้าน
-ภาพที่สมั ภาษณ์ นางศรี สดุ า วิชากุล
(ผู้อํานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พงึ่ จ.
ขอนแก่น)
-ภาพสัมภาษณ์ นางศรี สดุ า วิชากุล
(ผู้อํานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พงึ่ จ.
ขอนแก่น)

-ภาพกราฟฟิ กขันตอนการทํ
้
างานให้
ความช่วยเหลือศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พงึ่
-ภาพวิถีชีวิตคนไร้ บ้านตามที่สาธารณะ

สัมภาษณ์ คนไร้ บ้านขอนแก่น

บรรยาย

เสียง
คนไร้ บ้านก็คือคนทัว่ ๆ ไปเหมือนพวกเรานี่แหละ เป็ นกลุม่ คนที่
หลุดออกมาจากชุมชนของเขาหรื อหลุดออกมาจากบ้ านของเขา คําจํากัด
ความของคนไร้ บ้ านคือคนที่อยู่กินนอนในพื ้นที่สาธารณะตังแต่
้ 24 ชัว่ โมง
เป็ นต้ นไป
ข้ อมูลการศึกษาเรื่ องคนไร้ บ้านพบว่า สาเหตุของการกลายมาเป็ น
คนไร้ บ้านเกิดจากหลายปั จจัย เช่น ความยากจน ปั ญหาครอบครัว ปั ญหา
การเจ็บป่ วยต่อเนื่องจนกลายเป็ นคนพิการ ความผิดหวังจากการทํางาน
หรื อตกงานเรื อ้ รัง นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยด้ านอื่นๆ เช่น นโยบายที่ดินทํากิน
ที่อยู่อาศัย โอกาสในการเข้ าถึงการศึกษาและอาชีพที่มนั่ คง
จริ งๆ แล้ วปั ญหาที่มนั ทําให้ คนกลุม่ นี ้มาเป็ นคนไร้ บ้าน อย่างที่บอกมันคง
ไม่ใช่ปัญหาเดียวโดดๆ สาเหตุหนึง่ ก็คือความยากจน อันนี ้สําคัญ ความ
ยากจนเนี่ย มันก็จะไปมีผลกระทบกับปั จจัยอื่นๆโดยรวมด้ วย เช่น
การศึกษาก็จะจํากัดไม่คอ่ ยสูง มันก็ทําให้ ทางเลือกชีวิตมีน้อย งานที่ทําก็
จะเป็ นงานที่รายได้ น้อย สวัสดิการไม่ดี ความมัน่ คงของงานมีจํากัด
ด้ านนางศรี สดุ า วิชากุล ผู้อํานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พงึ่ จังหวัด
ขอนแก่น กล่าวถึงนโยบายการแก้ ไขปั ญหาคนไร้ บ้านว่า แนวทางหลักคือ
การให้ เงินสงเคราะห์คนไร้ ที่พงึ่ และการส่งเสริ มอาชีพ เพื่อช่วยให้ คนไร้ บ้าน
หรื อคนเร่ ร่อนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
ช่วยเหลือในเรื่ องของครอบครัวจะมีในเรื่ องของเงินสงเคราะห์นนั่ แหละ
และก็ต้องดูวา่ ดูในเรื่ องของความเป็ นจริ งสภาพปั ญหาที่เขาเป็ นอยู่ใน
ครอบครัวนันมี
้ ความเดือดร้ อนน้ อยแค่ไหน ส่งเสริ มอาชีพฝึ ก อาชีพก็ดตู าม
สภาพของครอบครัวเขาถ้ ามีแม่หรื อว่าพ่อ หรื อว่ามีคนที่พอที่จะเป็ นหลัก
ให้ กบั ครอบครัวได้ มีอาชีพไหม
อย่างไรก็ตาม การแก้ ไขปั ญหาคนไร้ บ้านของหน่วยงานรัฐ โดยการให้
เงินสงเคราะห์คนไร้ ที่พงึ่ จํานวน 2,000 บาท และการส่งเสริ มอาชีพนัน้
เป็ นกระบวนการที่จะต้ องอยู่ในระเบียบของหน่วยงาน เช่นต้ องมีบตั ร
ประชาชน ถึงจะสามารถรับเงินสงเคราะห์ได้ ซึง่ คนไร้ บ้านส่วนใหญ่ไม่มี
บัตรประชาชน ทําให้ ไม่สามารถเข้ าถึงความช่วยเหลือได้
ไม่มีครับ ให้ แต่ความหวังไว้ สุดท้ ายมาก็ไม่มีอะไร ใจพวกเรามันไม่มีสิทธิที่
จะไปเรี ยกร้ องอะไร ที่เค้ าว่าโกงเงินคนจนเข้ าว่าจะได้ ๆ 3 พัน 3พัน ก็เอา
บัตรเอาอะไรไปก็ได้ คนละ 3 พัน สุดท้ ายก็ไม่ได้ อะไรเลย
การช่วยเหลือคุ้มครองคนไร้ ที่พงึ่ จะสามารถช่วยได้ เฉพาะคนที่มีตวั ตน
ผ่านหลักฐานบัตรประชาชนเท่านัน้ หากไม่มีกจ็ ะไม่ได้ รับความคุ้มครอง
ซึง่ อาจไม่ใช่การแก้ ปัญหาคนไร้ บ้านที่ตรงจุดนัก

๔๘

ภาพ
-ภาพสัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิบลู ย์ วัฒนนาม
กุล
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ภาพการทํางานของกลุม่ เพื่อนคนไร้ บ้าน
-ภาพวิถีชีวิตคนไร้ บ้านตามที่สาธารณะ
-ภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนไร้ บ้าน
ตามสถานที่ตา่ งๆ

**หมายเหตุ

เสียง
การแก้ ปัญหาคนไร้ บ้านซึง่ เป็ นปั ญหาที่รุนแรง และเป็ นปั ญหาที่ซ้อนๆอยู่
ในคนๆเดียวกัน ดังนันคนจะไปทํ
้
างานกับคนไร้ บ้านเราต้ องเข้ าใจคนๆนัน้
เป็ นรายบุคคล การทํางานพวกนี ้ต้ องไปทํางานแบบเกาะติดปั ญหา ไม่งนั ้
จะแก้ ปัญหาไม่ได้ ถาวร
แม้ ในปั จจุบนั ปั ญหาคนไร้ บ้านจะยังไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่าง
จริ งจัง หากแต่แนวทางที่ทกุ ภาคส่วนควรตระหนักคือ การหาทางออกที่
เกิดจากความเข้ าใจถึงความต้ องการของบุคคลที่ออกมาเป็ นคนไร้ บ้าน
เพ่งมองปั ญหาที่แท้ จริ ง และจะต้ องทําให้ คนไร้ บ้านได้ รับสิทธิ์ที่พงึ มีตาม
กฎหมาย ได้ รับการยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

สามารถดาวนโหลดผลงานที่ไดรับรางวัลและผลการตัดสิน
ไดทางเว็บไซต www.thaibja.org ในหมวดรางวัลสายฟานอย

