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เอกสารประกอบการตัดสิน

รางวัลสายฟานอย
ครั้งที่ 15 ประจําป 2562

จัดโดย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
รวมกับ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

เจาภาพรวมจัด สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

ติดตามไดที่
wwww.thaibja.org
www.facebook.com/thaibja
www.twitter.com/thaibja

๒

หลักเกณฑ

การประกวดผลงานขาว ‘รางวัลสายฟานอย’ ครั้งที่ ๑๕
โดย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประจําป ๒๕๖๒
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยไดจัดใหมีการประกวดผลงานสารคดีเชิงขาว ประจําป ๒๕๖๒ 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
๒.๒ 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

หลักเกณฑการตัดสิน

คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้
๑. คุณภาพ (Quality)
กระบวนการผลิตมีการคนควาขอมูลที่ถูกตอง เปนจริง แหลงอางอิงเชื่อถือได ประเด็นและแงมุมมีความ
สมดุลรอบดาน เปดโอกาสใหฝายตางๆ ที่เกี่ยวของไดแสดงความเห็นหรือใหขอมูลอยางทัดเทียมกัน เนื้อหาเปน
เรื่องใกลตัว ใหม ทันสมัยและสมบูรณในเชิงขาว

๓

๒. คุณคา (Value)
นําเสนอเนื้ อหาที่ เป นประโยชน ส งเสริมให เกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชี้ให เห็น ผลกระทบเชิง
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

ผูสงผลงานเขาประกวดตองเปนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ สามารถผลิตงานในนามบุคคลหรือ
กลุมบุคคลก็ได แตตองไมเกินกลุมละ ๕ คน โดยสามารถมีอาจารยที่ปรึกษาไดกลุมละ ๑ คน
สารคดี เชิ งข าววิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง มี ค วามยาวระหว า ง ๓-๕ นาที (ห า มเกิ น ๕ นาที ) และส งผลงานในนาม
มหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๕ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสงจากมหาวิทยาลัยหรืออาจารยที่ปรึกษา และใช
แบบฟอรมการสงผลงานของสมาคมฯ 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 งผลงานในนาม
มหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๓ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสงจากมหาวิทยาลัยหรืออาจารยที่ปรึกษา และใช
แบบฟอรมการสงผลงานของสมาคมฯ รวมทั้งสงไฟลผลงานประกวดในรูปแบบ thumb drive
หมายเหตุ
การสงผลงานเขาประกวด หากผิดหลักเกณฑการประกวด จะไมไดรับการพิจารณา

ลักษณะของขาวและสารคดีเชิงขาวที่สงเขาประกวด

สารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน ไดแก ขาวที่ถูกนําเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งใน
ดานกระบวนการผลิต เนื้อหา การสอดแทรกขอมู ลที่บ อกถึงภู มิหลั งที่มาของเรื่อง ทํ าให เห็นแงมุมตางๆ 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)

๔

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 สมาคมนั กข า ววิทยุและโทรทั ศน ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุ สิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙
*****กรุณาตรวจสอบไฟลกอนสงวาไฟลสมบูรณ และตอง SAVE ไฟลที่สามารถ COPY ได*****
หมดเขตรับผลงานวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยตางจังหวัด ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ และตองสงเปน EMS เทานั้น
**กรณีที่สงผลงานมาทางไปรษณีย ผูสงกรุณาโทรมาตรวจสอบกับทางสมาคมฯ
วาผลงานที่สงมาถึงสมาคมฯ เรียบรอยแลวหรือไม ภายใน ๔ วันทําการ**

การตัดสินและประกาศผล

๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และ
นักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จํานวน ๕-๘ คน
๒. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันเสารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจะแจงรายละเอียดให
ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต www.thaibja.org หรือสอบถามโทรศัพท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙
๓. ทางสมาคมฯ จะแจงผลการเขารอบในแตละประเภท ไปยังผูสงผลงานโดยตรง และขึ้นผลการเขารอบ
ในแต ละประเภท ทางเว็บ ไซต www.thaibja.org และทางเฟสบุค www.facebook.com/thaibja และ Thai
Broadcast Journalist
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

๕

คณะกรรมการตัดสิน
รางวัลสายฟานอย ครั้งที่ ๑๕ ประจําป ๒๕๖๒
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งที่ ๑๕ ประจําป
๒๕๖๒ ประเภท "สารคดีเชิงขาวโทรทัศน" มีรายชื่อดังนี้
๑.นายพิภพ พานิชภักดิ์
๒.ดร.ปรัชญา เปยมการุณ

รองผูอํานวยการ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
อาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๓.ผศ.ดร.จารุวสั หนูทอง
อาจารยประจําสาขาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๔.นายประสาน อิงคนันท
กรรมการผูจัดการบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จํากัด
๕.นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม
ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อ
๖.นายจักรพันธุ กมุทโยธิน
ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อ
๗.นายสุรชา บุญเปยม
ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อ
๘.นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์
นักสื่อสารมวลชนอิสระ
๙.นางสาวฉัตรรัศม ปยทัศนสิริ ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อ
๑๐.นายพุทธิฉัตร จินดาวงศ
หัวหนาผูสื่อขาว สถานีโทรทัศน PPTV
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งที่ ๑๕ ประจําป
๒๕๖๒ ประเภท "สารคดีเชิงขาววิทยุ" มีรายชื่อดังนี้
๑.อาจารยบรรยงค สุวรรณผอง
๒.นายศักดา จิวัธยากูล
๓.อาจารยกรรณิการ โตะมีนา
๔.นายเดชา รินทพล
๕.นางสาววัชรินทร เศรษฐกุดั่น

ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน
บรรณาธิการบริหาร สํานักขาวไอเอ็นเอ็น
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร
ผูจัดการ สถานีวิทยุครอบครัวขาว FM 106 Mhz.
หัวหนากองขาวตางประเทศ ฝายขาวตางประเทศ สํานักขาวไทย

๖

ผลการประกวดสารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน
รางวัลสายฟานอย ครั้งที่ ๑๕ ประจําป ๒๕๖๒

ดานวิทยุ
รางวัลสารคดีเชิงขาววิทยุ
รางวัลดีเดน
- ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย ไดแก
๑.รางวัลชมเชย ไดแก
เรื่อง Food Rider
โดยทีม You Jump I Jump จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
๒.รางวัลชมเชย ไดแก
เรื่อง เจาะกระบวนการ ‘ธุรกิจกลองรับบริจาค’ การกุศลแฝงผลกําไร
โดยทีม บัวสอาด จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
๓.รางวัลชมเชย ไดแก
เรื่อง ภัยเงียบยุค4.0 การเลี้ยงลูกดวยหนาจอมือถือ
โดยทีม ใบเตยหอม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ดานโทรทัศน
- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทวิถีชุมชน
รางวัลดีเดน ไดแก
เรื่อง วิสาหกิจชุมชนอาวปากบารา
โดยทีม Try Again จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ไดแก
๑. เรื่อง ทางรอดคนริมโขง
โดยทีม หานาฬิกา จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.เรื่อง บทเรียนนวัตวิถี
โดยทีม THREE N DOUBLE A จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรม
รางวัลดีเดน ไดแก
เรื่อง คนทรงศิลป
โดยทีม โกทูไกล จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

๗

รางวัลชมเชย ไดแก
เรื่อง โพนหนึ่งเดียวในไทย อัตลักษณจังหวัดพัทลุง
โดยทีม คะนาหมูกรอบ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทสิ่งแวดลอม
รางวัลดีเดน
- ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย ไดแก
๑.เรื่อง นากสัตวที่ ( ไม ) นารัก
โดยทีม มนุษยฝกหัด จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.เรื่อง พลาสติกสูอิฐสรางบาน
โดยทีม ส.กินเกลี้ยง จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๓.เรื่อง นกเงือก
โดยทีม ไททานิค จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวทั่วไป
รางวัลดีเดน ไดแก
เรื่อง ออยเขาปากชาง
โดยทีม ไปกลับฝน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ไดแก
- ไมมีผูไดรับรางวัล

๘

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติ
รางวัลสายฟานอย ประจําป ๒๕๖๒
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติ รางวัลสายฟานอย จัดโดยสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
สนับสนุนโดยกลุมทรู ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลงานสงเขาประกวด ๑๕ เรื่อง จาก ๕ สถาบันการศึกษา เทียบกับป
การศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีผลงานสงเขาประกวด ๒๑ เรื่อง จาก ๘ สถาบันการศึกษา
แมมสี ารคดีเชิงขาววิทยุฯ ที่ไดรับรางวัล แตคณะกรรมการตัดสินเห็นสมควรใหมีเงื่อนไขตอทายเปนหมาย
เหตุ เพื่อแสดงใหทราบวาผลงานนั้น ๆ ยังมีขอบกพรองหรือควรแกไขหากนําผลงานที่ไดรับรางวัลไปอางอิงหรือใช
เปนกรณีศึกษา ควรนําขอสังเกตตอทายรางวัลไปประกอบดวย

ภาพรวมผลงานสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ป ๒๕๖๒
จุดเดน
๑. ผลงานหลายเรื่องทันสมัย
๒. บางผลงานสามารถนําเรื่องในพื้นที่ของตนเองมาสังเคราะหและนําเสนอไดนาสนใจ
๓. บางเรื่องจับประเด็นไดนาสนใจ บางเรื่องใกลเคียงกันกับระดับอาชีพ มีมุมมอง และนํามาเปนประเด็น
ของสังคมได
๔. กลาคิดและกลาหยิบประเด็กหนัก ๆ มานําเสนอ
๕. มีแหลงขาวหลากหลายกวาปที่ผานมา
จุดที่ควรปรับปรุง
๑. การตั้งชื่อเรื่อง ยังไมสอดคลองกับเนื้อเรื่อง – ชื่อเรื่องคือหัวใจสําคัญของการสื่อสาร โดยเฉพาะการ
สรางความสนใจตนตอผูรับสาร
๒. บางเรื่อง แมประเด็นดี แตมีการศึกษาขอมูลมานอย และไมรอบดาน จึงลึกไมเพียงพอตอการนําพา
ประเด็นที่ตองการนําเสนอไปใหถึงเปาหมาย – ควรศึกษาขอมูลใหมากขึ้น
๓. การโปรยคําพูดนําเขาสัมภาษณ ยังจับประเด็นไมไดวาบทสัมภาษณกําลังพูดถึงเรื่องอะไร กลายเปนคน
ละทาง (คนละเรื่องเดียวกัน) – แหลงขาวตอบหรือแสดงความเห็นเรื่องอะไร บรรยายนําใหตรงกัน
๔. ยังขาดการอางอิงขอมูล ผลงานที่มีการอางอิงก็เปนขอมูลเกาบาง ไมบอกแหลงที่มาของขอมูลบาง –
ควรใหความสําคัญ เพราะเปนเรื่องของจริยธรรมและความนาเชื่อถือ
๕. การใชคําวา ‘ตัวแทนนักศึกษา’ หรือ ‘ตัวแทนเกษตรกร’ ถาไมใชตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจริงแลว
จะกลายเปนคนเดียวตัดสินเรื่องทั้งหมด ควรหลีกเลี่ยงการใชโดยการกลาวแตเพียงชื่อสกุล อายุ อาชีพ
๖. ยังสรุปเรื่องที่นําเสนอตามใจตนเอง โดยไมคํานึงถึงการดําเนินเรื่องทั้งหมด - ตองไมสรุปจากความเห็น
ของตนเอง แตสรุปจากเรื่องที่ทํา ทั้งจากแหลงขาวและจากขอมูลที่ศึกษา
๗. กระบวนการผลิตที่มีปญหาคอนขางมากคือระดับเสียง ซึ่งเปนหัวใจของวิทยุฯ ทําใหรายการไมนาฟง ตองใสใจ เพราะเทคโนโลยีปจจุบันทําไดไมยาก นอกจากการตั้งแตละ ‘เสียงนําเขา’ ใหใกลเคียงกับเพดานรักษา
ระดับแลว การใสหูฟงขณะตัดตอก็ชวยใหไดคุณภาพของเสียงอีกดวย

๙

ผลงานที่เขารอบ
๑
๒
๓
๔
๕

สารคดีเชิงขาวเรื่อง

สถาบัน
Food Rider
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จับตาทาแบนพาราควอต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เจาะกระบวนการธุรกิจกลองรับบริจาค การกุศลแฝงผลกําไร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การกลั่นแกลงในสังคมออนไลน (Cyber Bully)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภัยเงียบยุค ๔.๐ การเลี้ยงลูกดวยหนาจอมือถือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ผลงานที่ไดรับรางวัล

๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ดีเดน’
ไมมีผูไดรับรางวัล
๒. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
๒.๑ ‘Food Rider’ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒.๒ ‘เจาะกระบวนการธุรกิจกลองรับบริจาค การกุศลแฝงผลกําไร’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒.๓ ‘ภัยเงียบยุค ๔.๐ การเลี้ยงลูกดวยหนาจอมือถือ’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลส
หมายเหตุ: แมปนี้ ไมมีสถาบันใดไดรับรางวัลดีเดน แตกรรมการฯ เห็นวามีผลงานที่สมควรไดรับรางวัล
ชมเชยเพิ่มขึ้นอีก ๑ รางวัล จากที่กําหนดไวเดิม ๒ รางวัล

‘Food Rider’ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’

Pop up Jingle Fade under
Fade in ดนตรีประกอบ Fade under (1 นาที)
ผูประกาศ ในป จจุบั น ผู คนต องการความสะดวกสบายเพื่อตอบสนอง Life Style ที่เรงรีบ เป น เหตุ ใหเกิด
ธุรกิจ Food Rider ซึ่งตอบสนองวิถีชีวิตของคนในยุคนี้ไดอยางตรงจุด ธุรกิจ Food Rider หรือ
งานรับ จางซื้ อและส งอาหารเติ บ โตขึ้ น อยางรวดเร็วและส งผลกระทบต อธุรกิ จรานอาหารและ
บริการอยางเปนวงกวาง
รานอาหารที่ตองการใหรานเปนที่รูจัก ตัดสิน ใจเขารวมกับธุรกิจนี้เปนจํานวนมาก ธุรกิจนี้ จึงมี
รายชื่อรานอาหารใหเลือกมากมายในแอพพลิเคชั่น การเขารวมกับธุรกิจ Food Rider นอกจาก
จะทําใหรานเปนที่รูจักแลว ยังทําใหรายไดของรานเพิ่มขึ้นอีกดวย เจาของรานกวยเตี๋ยวอัญชันซึ่ง
เปนหนึ่งในรานกวยเตี๋ยวชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม เปดบริการมานานเกือบสิบป กลาววา การเขา
รวมกับบริการนี้ทําใหมีลูกคารูจักรานมากขึ้นและมีรายไดเพิ่มมากขึ้น แตทางรานตองเพิ่มราคา
อาหารเนื่องจากไมสามารถรับคาบริการหลายตอ
Sound Bite รานกวยเตี๋ยวอัญชัน
“ออ หลังจากที่เราไดรับการบริการตรงนี้เนี่ย ก็จะทําใหออลูกคาเขารูจักรานคาของเรามากขึ้นนะ
คะ และอี กอยา งหนึ่ งคื อรายไดของกิจ การของรานคาก็เพิ่มมากขึ้น ดว ยคะ, ถาสมมติวาลูกคา
สะดวกในการที่จะมารับประทานที่ราน ในราคามันจะต่ํากวาสั่งบริการลักษณะแบบนี้นะคะ คือ
ขอเสียก็คือ บริการอาจจะมีเพิ่มขึ้นนิดหนอย เพราะวาตองมีคนรับบริการตอจากเราไปอีกคะ”
ผูประกาศ ผูรับซื้อและสงสินคาซึ่งสวนใหญใชพาหนะมอเตอรไซค หรือจะเรียกวาผูประกอบอาชีพ Food
Rider ป จ จุ บั น มี จํ า นวนมากขึ้น เชน กัน ตามจํานวนผูใชบ ริก ารและรานอาหารที่ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อให
สามารถจัดสงไดตรงเวลาและทั่วถึง ในการทํางานผูประกอบอาชีพ Food Rider สามารถเลือก
ระยะเวลาและพื้นที่ในการทํางานได คนสวนใหญจึงเลือกทําเปนอาชีพเสริมเพราะสรางรายไดไดดี

๑๐

นักศึกษารายหนึ่งที่เขามาทํางาน Food Rider เปนอาชีพเสริม กลาววา เลือกทําเปน Part Time
เพราะงานนอกเวลาที่นักศึกษาสามารถเลือกเวลาทํางานตามวันและเวลาที่วางเวนจากการเรียน
หาไดยาก ทางดานรายไดจากงาน food rider ก็พอกับคาใชจาย อยางไรก็ตามงานนี้มีความยากที่
การบริการ เพราะตองบริการใหถูกใจคน เพื่อใหไดรับคะแนนจากลูกคา food rider แตละคนจะ
แขงขันกันทําผลงาน เนื่องจากคะแนนที่ไดมีผลตอการจายงานดวย
Sound Bite ผูขับ Food Rider
“เพราะวาเรียนอยูแลวหางาน part time ยาก แตวาตัวนี้มันรับทุกคน ทุกเพศทุกวัย,เมื่อกอนก็ทํา
ตามงาน event นะครับ แตวาถาเปนอันนี้มันดีตรงที่วาเราขยันทําเมื่อไหรเราก็ไดเยอะ,ขอดีคือ
เงินมัน ตัวเงินมันได มันพอกับการใชจาย,คือยาก หมายถึงวา เอาระหวางทําดีกวาเนาะ ถาความ
ยากคือ การบริการถึงแม เราทํ าดี เราขึ้น ไปสงอะไร แตถึงเขาไม พอใจเขาก็ ให Rating เราน อย
ไรเงี่ยครับ แลวก็ Rating มันสงผลตอการ เปอรเซ็นตรับงานของเราดวย เปอรเซ็นตนอยงานก็เขา
เรานอยขึน้ ”
ผูประกาศ นอกจากนี้ ผู ใ ช บ ริ ก าร food rider ส ว นใหญ ก ล า วว า ข อ ดี ข อง Food Rider นั้ น คื อ ความ
สะดวกสบาย สวนขอเสียของบริการนี้ก็คือราคาที่สูงและการถูกคิดคาบริการเพิ่มเติม และยังบอก
อีกวาบริการนี้ก็อาจมีขอดีเชนกันเพราะไดชวยกระตุนเศรษฐกิจและทําใหหลายๆ คนกลาใชเงิน
มากขึ้น
Vox pop เสียงสัมภาษณจากผูใชบริการ (วินาทีที่ 0.03 – 0.30)
“ขอดีสําหรับนี่มองวามันสะดวกมาก คือแบบวาจากแตกอนใชปะคนที่จะกินอาหาร จะกินอะไร
อยางเงี้ย มันก็จะติดปญหาอยูที่ตองออกไปขางนอก แลวรถก็ติด ดวยปจจัยอะไรหลายๆ อยาง
เนอะ ทําใหคนเลือกที่จะกินอยูที่หองละกันตมมามาอะไรอยางงี้ หรือวากินอะไรที่กินงายๆ สวน
ขอเสียหรอ ในความรูสึกนี่วา ก็ยังไมเห็นอะไรเทาไหรนะ”
Vox pop เสียงสัมภาษณจากผูใชบริการ (วินาทีที่ 0.04 – 0.41)
“ขอดีของฟูดไรเดอรก็คือมันเร็วแลวมันก็สะดวก มันงายเวลาที่เราขี้เกียจออกจากหอ เวลาแบบ
เราไมรูวาเราจะกินอะไร เราก็ไถๆๆ แลวก็สั่ง ปุบ เขาก็มาสงไดทันเวลา”
Vox pop เสียงสัมภาษณจากผูใชบริการ (วินาทีที่ 0.28 – 0.35)
“แตวาขอเสียก็คือมันอาจจะมีราคาแพงหนอยแลวก็มันอาจจะแบบวาใหเรารอนาน”
Vox pop เสียงสัมภาษณจากผูใชบริการ (วินาทีที่ 0.50 – 0.52)
“แลวมันก็จะมีคาชารจภาษีอะไรตางๆ เพิ่ม”
ผูประกาศ การเกิดของธุรกิจ Food Rider ไดตอบสนองวิถีชีวิตของคนในยุคนี้ไดอยางตรงจุด เพราะเหตุนี้จึง
ทําใหธุรกิจ Food Rider เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและสงผลกระทบตอธุรกิจรานอาหารในเชิงบวก
คือ เพิ่มฐานลูกคาและเพิ่มรายไดใหกับรานอาหาร ในขณะเดียวกันการเขามาของ Food Rider
ยังชวยลดจํานวนคนวางงาน และเปดโอกาสสรางรายไดกับคนทั่วไปอีกดวย ดานผูบริโภค สวน
ใหญ มีความพึ งพอใจมาก แมวารานอาหารจะขึ้น ราคาก็ยังเลือกใช บริการ เพราะสะดวกสบาย
กลาวไดวา food rider เปนบริการ เปนอาชีพ และเปนโอกาสธุรกิจใหม ๆ ที่เขามาพรอมกับยุค
ดิจิทัล
Pop up Jingle Fade out
จัดทํา: กัณฐิกา ยศดี ชุรีกรณ มนตรี
ที่ปรึกษา: ดร.จิรเวทย รักชาติ

๑๑

หมดเลย

จุดเดน
๑. เนื้อเรื่องนาสนใจ เปนเนื้อหาใกลตัวคอนขางทันสมัย ประเด็นดี
๒. ผูดําเนินรายการเสียงนาฟง อักขระชัดเจน
๓. การผลิตผลงานดี เสียงมีความชัดเจนดี
จุดที่ควรปรับปรุง
๑. แหลงขาวที่ใหสัมภาษณเรื่องบริการ แตกระบวนการบริการไมชัดเจนทําใหเรื่องลดคุณคาลง
๒. ขาดการอางอิงขอมูล ทําใหผูฟงไมสามารถเชื่อไดวาขอมูลที่นําเสนอเปนความจริง
๓. คําวา ‘สงผลกระทบ’ ทําใหรูสึกวาตองมีผลที่เปนบวกและลบ แตเมื่อฟงไปแลว ผลเปนไปในทางบวก
๔. ควรเพิ่มแหลงขาวที่ใหสัมภาษณ เพราะความเห็นจากแหลงขาวมีเพียง ๒ เสียง คือดีกับเสียเทานั้น
๕. ควรบอกตัวเลขขอมูลการเติบโตของธุรกิจวามีจํานวนมากนอยแคไหน
๖. ไมมีการพูดถึงความเสี่ยงของธุรกิจ เปอรเซ็นตในการทํางานรวมกัน เปนเรื่องที่ตองกลับไปทําตอ

‘เจาะกระบวนการธุรกิจกลองรับบริจาค การกุศลแฝงผลกําไร’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’
Que
ปาใต
ทีมขาว

นาย ก

Audio
Fade in: ทําไมเขาถึงทําเปนขบวนการแบบนี้ แลวธุรกิจแบบนี้มันมีดวยเหรอ จริงๆแลวปานึก
วานักศึกษาเขามาชวยคิดกันเอง ไมใชวาผานบริษัทอะไรแบบนี้เลย ปาคงไมหยอดแลว เราก็ไมรู
วาเขาไปบริจาคจริงหรือเปลา
จากเสียงสะทอนของผูใจบุญ นางสาวสมจิต จันทรกระจาง หนึ่งในใหผูบริจาคมองงานนี้เปน
ธุรกิจสีเทา เพราะไมอาจรูเลยวา เงินในสวนที่บริจาคจะไปถึงมูลนิธิกี่เปอรเซ็นต
ผลการสํารวจของ Charities Aid Foundation ระบุ ไทยเปนประเทศที่มีการบริจาคเงินมาก
เปนอันดับ 5 ของโลก อยางไรก็ตาม มีคนบางกลุมอาศัยความเอื้ออารีของคนไทยเปนชองทาง
หาประโยชน โดยผูสื่อขาวพบประกาศหางานผานเพจเฟซบุกและการชักชวนในกลุมนักศึกษา
นาย ก (นามสมมติ) นักศึกษาที่เคยรับจางถือกลองบริจาค เปดเผยผูสื่อขาวถึงความนาเชื่อถือ
ของธุรกิจนี้
“ ทั้งหมดนักศึกษามีอยูที่ประมาณ 800 กวาคนตอนนี้ มีทั้งเปนเด็กมัธยมและมหาวิทยาลัยที่
สามารถทําได เขากําหนดวาเราตองใสชุดที่เปนชุดของนักศึกษา จะเปนเสื้อคณะคอปก หรือ
เปนชุดนักศึกษาถูกระเบียบก็ได บริษัทเขาจะจางใหไปอยูที่ราคารายไดทั้งหมด600 บาทตอวัน
เพราะวาเขาจะใหเราทําประมาณ 6 ชั่วโมง จะเปนโซนกรุงเทพฯปริมณฑล และก็เปนตาม BTS
MRT และก็ตามหนาหางสรรพสินคา ถาสมมติเปน MRT เขาจะกําหนดวาใหเรายืนจุดละ 2 คน
แตจะใหยืนอยูหางๆกันประมาณกระจายอยู 2-3 แหงที่เปนอยูระแวงใกล MRT ขั้นต่ําจะอยูที่
วันละ 1,000 กลอง ถาไดมากสูงสุดจะอยูที่ 4,000 กวาบาท โครงการหักคาใชจายเขาก็จะเอา
เงินที่ไดรับคาบริจาคมาหักกอนแลวสงเขาบริษัท เงินบริจาคที่ไดมาตองไดมากกวา 1,200ที่หัก
คาเด็กไปแลว 1,500 บาทของหัวหนาทีมตองสงยอดใหกับโครงการวันละ 1,500 บาทขั้นต่ํา
ส ว นถ า เกิ ด เกิ น 1,500 บาทขึ้ น ไป เขาจะหั ก เปอรเซ็น ตให ป ระมาณ 10% เป น ค าคอมของ
หัวหนาทีมแตละวัน ขอเสียคนสวนมากเขาจะมองวาเราเปนมิจฉาชีพหรือเปลา มาหลอกระดม
ทุนวาเราไดเอาเงินไปบริจาคจริงๆหรือเปลา ตอนแรกรูสึกเหมือนไมสบายใจที่วาพอมารูวาเงินที่
ไดคาแรงมาจากกลองบริจาค ในการที่เราไปทํางานเราก็ตองใชกิน ใชอยู ใชเดินทางเหมือนกัน

๑๒

ก็เลยไมถือวาเปนการที่เราไปโกงเขามา ”
ทีมขาว
ดร.ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์ หัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา กลาวถึงประเด็นนี้วา ในทางเศรษฐศาสตรองคกรเหลานี้เปนธุรกิจชนิดหนึ่งของอุตสาหกรรม
การบริจาค นับวาเปนอาชีพที่เกิดขึ้นใหม องคกรประเภทนี้จะไมเสียภาษี เพราะเปนธุรกิจที่ไม
แสวงหาผลกําไร ทําใหเปนชองโหวทางกฎหมายที่อาจเกิดการหลีกเลี่ยงการจายภาษีได
นัก
“แตถาเอาเงินนี้ไปบริจาคไปทําการกุศลจะไมเสียซึ่งมันเปนชองวางทําใหคนหลีกเลี่ยงภาษีถือวา
เศรษฐศาสตร ไดเงินมาโดยไมตองเสียภาษีแตมันก็พูดยากเพราะบางทีองคกรเขาบอกเอาไปทําการกุศลเราจะ
เก็บภาษีมันก็ดูแบบโหดรายไปไมเปนธรรรมแตคนทํามูลนิธิที่จัด เขาก็อาจจะหลีกเลี่ยงภาษีตรง
นี้ก็ไดเหมือนกัน”
ทีมขาว
ทั้งนี้ ดร.กมลวรรณ อยูวัฒ นะ หัวหนาสาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา ให
ความเห็ น กั บ เรื่ อ งนี้ ว า ในทางกฎหมายธุ ร กิ จ ดั ง กล า วต อ งมี ก ารระบุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
รายละเอียดของการรับบริจาคอยางชัดเจน องคกรตองมีการขออนุญาต พรอมทั้งจดทะเบียน
กับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และมี การออกใบอนุ ญ าตจัด ให มีการเรี่ยไร ตาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487
นักกฎหมาย “สิ่งที่เรากําลังกังวลตอนนี้คือสวนหนึ่งของคาตอบแทนมันมาจากเงินในกลอง คือจริงๆแลวการ
รับบริจาคไมไดหมายความวาเราจะไปขอเงินจากใครก็ได ขณะเดียวกันเรื่องการเรี่ยไรในกลอง
บริจาคมันก็มีกฎหมายของมันที่กําหนด กฎหมายมีมานานแลวเปนเรื่องของการควบคุมการ
เรี่ยไรวาผูจะทําการเรี่ยไรตรงนี้ไดจะตองไดรับการอนุญาต มีจุดสงสัยในเรื่องการจายคาจาง
มันอาจจะมีการกําหนดอะไรที่ชัดเจนวาในเรื่องคาตอบแทนของบุคคลซึ่งเปนผูรับจางถือกลองนี้
จะตองฟกวาเงินจํานวนนั้นไมไดมาจากเงินซึ่งไดรับการบริจาคเพราะวัตถุประสงคของการรับ
บริ จ าคมั น กํ า หนดไว เลยว ามั น ต องนํ าไปใชตามวัต ถุป ระสงคในเรื่อ งนี้ เท านั้ น เพราะการขอ
อนุญาตตั้งแตแรกคุณตองระบุรายละเอียดวาคุณขออนุญาตไปทําอะไร ฉะนั้นถาเอาเงินนําไปใช
อยางอื่นมันก็เปนเรื่องการนําไปใชอยางผิดวัตถุประสงค ”
ทีมขาว
สุดทายนี้ หลายๆองคกรที่ประกอบธุรกิจรับบริจาค หรือทุกๆการเรี่ยไรอยางบริสุทธิใ์ จ หากไม
มีใบอนุญาตจากทางกระทรวงมหาดไทย ถือวาผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ตัวแทนที่ทําการเรี่ยไรจะตอง
มีรายชื่อในใบอนุญาต และจะตองพกใบอนุญาตติดตัวตลอดการเรี่ยไร
จัดทํา: ภัทรสุดา ตรุณานนท ญาณิศา ชาติเชยแดง ศจี รัตนแสงทอง ณัฐนิช แซตั้ง จุฑามาศ กุราราช
ที่ปรึกษา: ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน ศรีหิรัญ
จุดเดน
๑. เนื้อหานาสนใจ เปนประเด็นใหม
จุดที่ควรปรับปรุง
๑. เสียงผูประกาศเหมือนอานหนังสือ ทําใหลดความนาสนใจของเรื่อง
๒. ระดับเสียงควรปรับปรุง ฟงแลวรูสึกอึดอัด ไมมีวรรคตอนชองวางการเวนเสียง
๓. เสียงโปรยพูดถึงความนาเชื่อถือของธุรกิจ แตเนื้อในบทสัมภาษณไมไดพูดถึงความนาเชื่อถือ ฟงแลว
ไมไดเปนเรื่องเดียวกัน
๔. เกรงวาเมื่อผลงานออกอากาศ อาจสงผลตอนักศึกษาที่รับบริจาคไปออกคายทีค่ นภายนอกเขาใจผิด
๕. ขาดความรอบดาน เชน ฝายเกี่ยวของที่สามารถตรวจสอบเรื่องนี้ ที่นําเสนอมามีเพียงแคนักวิชาการ

๑๓

‘ภัยเงียบยุค ๔.๐ เลี้ยงลูกดวยหนาจอมือถือ’ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’
1. F/I Sound - F/O
2. F/I เสี ย งบรรยาย
แลว F/O

3. F/I เสี ย งบรรยาย
แลว F/O

4. F/I เสี ย งสั ม ภาษณ
แลว F/O

5. F/I เสี ย งบ รรยาย
แลวF/O

6. F/I เสี ย งสั ม ภาษณ
แลว F/O

ผูประกาศ/ขอความ
Sound: เด็กรองเอาโทรศัพท
“พอนองอยากเอาโทรศัพทไมไดเลนมาหลายวันแลวนองขาดใจไมไหว
แลว”
เสียงบรรยาย : ปญหาเด็กติดโทรศัพทมือถือหรือไอแพด นับวันยิ่งเปน
เรื่องที่ผูปกครองไมควรมองขาม โดยเฉพาะเด็กวัยต่ํากวา3ขวบ เพราะ
จะสงผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก แพทยหญิง พรรณพิมล วิปุลา
กร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตไดใหสัมภาษณทางโทรทัศน ในรายการ
เชาขาวชัด ชองไทยรัฐทีวี เมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2559 วาการเลี้ยง
เด็ ก อายุ ต่ํ า กว า 3ขวบ ด ว ยเทคโนโลยี จ ะส ง ผลต อ พั ฒ นาการด า น
อารมณและภาษาในเรื่องการทําความเขาใจ การพูด การอานและการ
เขีย นช าลง เพราะเด็กจะใชแคนิ้ วมือ ทําให สมองไม ไดจัด ลําดั บ การ
เรียนรู
เสี ย งบรรยาย : ผู ป กครองรายหนึ่ งในจังหวัด สงขลาที่ เลี้ ย งลูก ดว ย
โทรศัพทมือถือ เลาวา ตนและภรรยาทํางานรับจางตองหาเงินเลี้ยงดู
ครอบครัว ทําใหไมมีเวลาดูแลลูกสาววัย3ขวบอยางเต็มที่ เมื่อลูกงอแง
จึ งยื่ น โทรศั พ ท มื อ ถื อ ใส มื อ ลู ก ทํ า ให ลู ก ติ ด จอโทรศั พ ท แ ละแสดง
พฤติกรรมกาวราวใสตนเมื่อลูกไมพอใจ
เสียงสัมภาษณ : ผูปกครองเด็ก
ประเด็น :พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยโทรศัพทมือถือ
ถาเราใหโทรศัพทเขาไปผูใหญก็จะมีอิสระในการทํางาน
เขาก็ อ ยู โลกส ว นตั ว ของเขา เขาจะเล น โทรศั พ ท ได เป น วั น ๆ ไม ได
โทรศัพทจะโมโหจนได ก็เปนเด็กนิสัยที่จะในทางที่กาวราวไมคอยเชื่อ
ฟงผูใหญ และเปนเด็กที่โลกสวนตัวสูงอยูคนเดียว อยูในหอง
เสียงบรรยาย : งานวิจัยเรื่องผลกระทบตอสุขภาพเด็ก จากการใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในป 2560 พบวาเด็กที่ไดรับสื่อผานจอโทรศัพทตั้งแต
เล็ก จะสงผลใหมีพัฒนาการทางภาษาลาชา ซึ่งสัมพันธกับการทํางาน
ของสมอง ในเรื่ อ งนี้ แ พทย ห ญิ ง ปุ ณ ณดา สุ ไลมาน แพทย เฉพาะ
ทางดานเวชกรรมจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน จังหวัดสงขลา กลาววา
เด็ ก ตั้ ง แต วั ย แรกเกิ ด จนถึ ง 3ขวบที่ อ ยู กั บ หน า จอโทรศั พ ท เ ป น
เวลานานๆ จะเสี่ยงตอการเปนโรคสมาธิสั้น
เสียงสัมภาษณ: นักจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน
ประเด็ น : ผลกระทบต อ ร า งกายและจิ ต ใจของเด็ ก ที่ อ ยู กั บ จอ
โทรศัพทมือถือเปนเวลานานๆ
ในเรื่องของอารมณที่เด็กอยูหนาจอนาน ๆเนี่ยคือไมวาจะเปน จอ
มือถือ จอแท็บเล็ต หรือจอทีวีนะคะเขาจะไดรับการตอบสนองทันที
เด็กจะขาดโอกาสในการในการควบคุมตัวเอง เด็กก็จะเปนคนที่ขาด

วินาที
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ผูประกาศ/ขอความ
วินาที
ความอดทน รอคอยอะไรนาน ๆไม ไ ด ก็ มี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจจะมี
พฤติกรรม ที่คลายคลึงกับสมาธิสั้น
7. F/I เสี ย งบรรยาย เสี ย งบรรยาย: ผู ป กครองรายนี้ เล า ให ฟ ง ต อ ว า ตนสั งเกตการเล น
แลว F/O
โทรศั พ ท ข องลู กสาว และพบว า ลูก ชอบเปด ดูก าร ตู น ใน YouTube
รวมไปถึงการติดตามดูยูทูป เมื่อลูกไมไดโทรศัพทครั้งใด ก็จะงอแงและ 18.42
แสดงพฤติกรรมกาวราว เชน หงุดหงิด ไมเชื่อฟงตนและภรรยา
8. F/I เสี ย งสั ม ภาษณ เสียงสัมภาษณ: ผูปกครอง
แลว F/O
ประเด็น: การสังเกตพฤติกรรมการเลนโทรศัพทของลูก
ลูกจะชอบพวกการตูน ดูพวก TikTok สวนมากแอพพลิเคชัน 18.74
มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กใหเปนเด็กที่กาวราวไมคอยชอบฟงพอแม
ชอบโมโหไมมีความคิดเปนของตัวเองอยูกับโลกสมัยใหมมากเกินไป
9. F/I เสี ย งบรรยาย เสี ยงบรรยาย: เมื่ อพฤติกรรมกาวราวของลูกเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ตนและ
แลว F/O
ภรรยาจึ งคุ ย กัน วาจะตองเขาปรึกษาปญ หาดังกลาว รว มกับ แพทย
เฉพาะทางด านเวชกรรมจิตเวชศาสตรเด็กและวัย รุน เพื่อปรับ การ
ดํารงชีวิตของตนเองและหาแนวทางการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธีมากขึ้น ซึ่ ง
แพทยหญิงปุณณดา สุไลมาน จึงใหคําแนะนําการแกไขปญหาลูกติด
โทรศัพทวา
10. F/I เสียงสัมภาษณ เสียงสัมภาษณ: นักจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน
แลว F/O
ประเด็น: มีวิธีการแกไขปญหาลูกติดโทรศัพทอยางไร
ถาจําเปน เด็กตองอยูกับหนาจอจริง ๆแลวเนี่ยในเด็กแรกเกิดจนถึง 3
ขวบคะ ไมแนะนําใหใชเวลาอยูกับหนาจอเลยนะคะ ถาจําเปนตองใช 18.03
หรือเด็กตองอยูกับหนาจอจริง ๆ ก็อยากใหผูปกครองพูดคุยหรือมีปฎิ
สั ม พั น ธ น ะคะ ตรงนี้ จ ะเป น ตั ว ช ว ยลดผลกระทบ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ
ผูปกครองมีวินัยในการกําหนดการใชสื่ออยางเหมาะสม คือ วันหนึ่งก็
ไมควรจะเกิน 1 ชั่วโมง
11. F/I เสี ย งบรรยาย เสียงบรรยาย : หลังเขารับปรึกษาและแกปญหารวมกับแพทยเฉพาะ
ทางแลว ผูปกครองบอกกับเราวาตนไดจัดแบงเวลาใหลูกเลนโทรศัพท
แลว F/O
วันละ 3-4 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ชั่วโมง และหากิจกรรมทํารวมกับลูก
เชน วาดภาพ ระบายสี หรือพาเคาไปเที่ยวกันเปนครอบครัวมากขึ้น 22.00
ซึ่งระยะเวลา2เดือนเห็น ผลวาลูกมีพฤติกรรมกาวราวลดลงไประดั บ
หนึ่ง

๑๕

ผูประกาศ/ขอความ
วินาที
12. F/I เสี ย งบรรยาย เสี ย งบรรยาย : ในยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี ใกล ชิ ด กั บ เด็ ก มากขึ้ น การนํ า
แลว F/O
เทคโนโลยีมาใชผูป กครองอาจใชใหเกิดประโยชน เชน เสริมทักษะ
ความรูแตไมควรทิ้งลูกใหอยูกับจอโทรศัพทเพียงลําพัง แตทั้งนี้หัวใจ 21.90
สําคัญของการเลี้ยงลูก คือการใหความรัก ความอบอุน เพราะของเลน
ที่ดีที่สุดสําหรับลูกในวัยนี้คือ พอและแม
จัดทํา: ณัชชา อิ่มบุญ ปยะนุช เอียดเจริญ วีรยา หมัดหมาน แวนัสเราะห อาแซ
ที่ปรึกษา: อาจารยวนภรณ จักรมานนท
จุดเดน
๑. Content เปนตัวชวยใหเรื่องนาสนใจ
๒. เปนเรื่องใกลตัวของพอแม มีการยกตัวอยางใหเห็นพัฒนาการของเด็กยุคนี้และนํามาขยายผล
จุดที่ควรปรับปรุง
๑. ชวงเปดเรื่อง เสียงเด็กยังฟงไมรูเรื่อง ไมชัดเจน
๒. ควรปรับเสียงคนบรรยายใหเปนการเลาเรื่อง จะทําใหนาสนใจมากขึ้น
๓. ขาวที่เอามานําเสนอเปนขาว ป ๒๕๕๙ ควรเปนขาวที่ใหมกวานี้
๔. งานวิจัยที่นํามาอางอิงป ๒๕๖๐ ควรหาขอมูลที่ใหมกวานี้ เพราะมีงานวิจัยใหม ๆ อยูตลอด งานวิจัยที่
นํามาอาง ก็ไมบอกที่มาของแหลงขอมูล
๕. มีบางชวงไมไดสรุปประเด็นของคนที่ปลอยเสียงสัมภาษณ
๖. จบเรื่องหวน ๆ ควรมีเสริมตอทายเรื่อง
๗. มีการแสดงความเห็นของคนทําลงในเรื่อง

๑๖

ข้ อสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน
สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ รางวัลสายฟ้ าน้ อย ประจําปี ๒๕๖๒
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ แบ่งสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ออกเป็ น ๔
ประเภท ได้ แก่ ประเภทวิถีชุมชนดี เด่น ประเภทอัตลักษณ์ วัฒ นธรรมดีเด่น ประเภทสิ่งแวดล้ อมดีเด่น และ
ประเภทข่าวทัว่ ไปดีเด่น โดยมีนกั ศึกษาส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เข้ าประกวดรวมทังสิ
้ ้น ๓๙ เรื่ อง จาก
๑๓ สถาบัน ซึ่งถือว่ามีจํานวนน้ อยกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่าวคือปี ที่ผ่านมามีผลงานส่งเข้ าประกวดจํานวน ๘๐
เรื่ อง จาก ๒๔ สถาบัน โดยในปี นี ้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ผ่านเข้ ารอบสุดท้ าย จํานวน ๑๒ เรื่ อง และ
ทัง้ ๑๒ เรื่ อง มีความโดดเด่นเฉพาะด้ านในประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างหลากหลายและน่าสนใจ แต่ก็ยงั มีสว่ นที่
ควรต้ องปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ ผลงานเกิดความสมบูรณ์ตอ่ ไป
สําหรับการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการตัดสิน ได้ มี
การประชุมหารื อร่ วมกันและมีมติเป็ นเอกฉันท์ ในการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ไทย รางวัล
สายฟ้าน้ อย ครัง้ ที่ ๑๕ โดยยังคงไว้ ซึ่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณาตามกรอบหลัก คือ คุณภาพ คุณค่า
ศาสตร์ และศิลป์ ในการนําเสนอ และ จริ ยธรรม
ดัง นั น้ คณะกรรมการตั ด สิ น รางวัล สารคดี เ ชิ ง ข่ า วโทรทั ศ น์ ครั ง้ ที่ ๑๕ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
พิจารณาตัดสินรางวัลโดยมอบรางวัลตามประเภท ๔ ประเภท และมอบประกาศเกียรติบตั รให้ กับทุกผลงานที่
ผ่านเข้ ารอบสุดท้ าย ๑๒ เรื่ อง โดยมี ข้อสังเกตแนบท้ าย เพื่อเป็ นกรณี ศึกษาและเป็ นแนวทางในการพัฒ นา
ปรับปรุงผลงานต่อไป
ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ป ๒๕๖๒
จุดเดน
๑) นักศึกษามี ความคิดแตกต่างจากปี ก่อน ๆ ประเด็นทางสังคม ประเด็นสิทธิ มนุษยชน ประเด็นเรื่ อง
ชุมชน มีแนวความคิดที่สร้ างสรรค์
๒) ผลงานค่อนข้ างดีสําหรับนักศึกษาที่ผลิตผลงานเป็ นชิ ้นแรก
๓) เชิงประเด็นเห็ นความตัง้ ใจของนักศึกษา มี ความพยายามหาคุณ ค่าของสิ่งที่ อยู่ในพื น้ ที่ ของตนเอง
นักศึกษาพยายามใช้ โอกาสนี ้เพื่อสื่อสารประเด็น หลาย ๆ ประเด็นขยายเรื่ องได้ ดีไม่ใช่แค่ปัญหาบ้ าน
เกิ ด ของตนเองแต่ เ ป็ นปั ญ หาที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ อํ า นาจรั ฐ ส่ ว นกลาง การกระจายอํ า นาจไปสู่
กระบวนการพัฒนา
๔) หลายสถาบันมีความก้ าวหน้ าในการนําเสนอประเด็น แม้ ว่าเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั สามารถใช้ ข้อมูลที่อยูใ่ กล้
ตัวมานําเสนอได้ ดี
๕) นักศึกษาส่งงานถูกต้ องตามประเภทที่กําหนดไว้ ประเด็นมีความหลากหลาย

๑๗

จุดที่ควรปรับปรุง
๑) ตอบจบของเรื่ อง จบห้ วนๆ ไม่มีชนเชิ
ั ้ งในการทิ ้งประเด็นตอนจบ ยังมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ลงไปในเรื่ อง ควรเอาความเห็นของแหล่งข่าวเป็ นส่วนในการสรุ ปเรื่ อง ตอนจบต้ องทําให้ คนดูคนฟั ง
สามารถนํากลับไปคิดเอง
๒) ไม่คอ่ ยเห็นการเล่าเรื่ องด้ วยภาพ การออกแบบจับประเด็นนําไปสู่ภาพได้ อย่างพิถีพิถนั จะเป็ นลักษณะ
ของการตังประเด็
้
น เขียนบท และนําภาพมาอินเสิร์ท ทําให้ ดึงคนดูไม่ได้ หรื อทํ าให้ คนดูอยู่กับเรื่ องที่
นําเสนอไม่ได้ ตลอดจนจบเรื่ อง
๓) การเชื่อมโยงเรื่ องที่ดีควรนําไปสู่ภาพกว้ างในสังคมได้ หลาย ๆ เรื่ องสามารถเชื่อมเรื่ องในท้ องถิ่นของ
ตนเองแตะโครงสร้ างระดับประเทศได้ เป็ นเรื่ องที่น่าชมเชย
๔) การทํางานข่าวยังดูดบิ เกินไป เพราะมีแค่การบรรยาย งานข่าวควรมีการออกแบบโปรดักชัน่ ให้ มีความ
เป็ นศิลปะในงานข่าวทําให้ ดนู ่าสนใจมากขึ ้น หลาย ๆ ทีมถ่ายภาพได้ สวยแต่ขาดทักษะการนําภาพมา
เล่า ขาดทักษะของการตัดต่อ
๕) หลายเรื่ องภาพสวย คมชัด แต่มีบางเรื่ องนําภาพจาก YouTube หรื อภาพจากสถานีโทรทัศน์มาใช้ ควร
ละเว้ นให้ มากที่สดุ บางภาพที่นํามาใช้ ไม่มีความยากสามารถถ่ายเองได้ แต่นําภาพจากสถานีโทรทัศน์
ที่ออกอากาศแล้ วมาใช้ ฉะนันการทํ
้
างานประกวดควรแสดงความสามารถและฝี มือของตนเอง
๖) ปั จจุบันอุปกรณ์ เทคโนโลยี ดีม ากแล้ ว แต่นักศึกษายังใช้ ประสิทธิ ภ าพในการนํามาเล่าเรื่ องได้ ไม่ดี
เท่าที่ควร ความหลากหลายของภาพที่ทําให้ เรื่ องน่าสนใจ หากมีการเติมภาพบางภาพและประณี ตใน
การตัดต่อจะทําให้ นา่ สนใจมากขึ ้น
๗) ยังเจอปั ญหาเรื่ องเสียง ไม่ใช่เสี ยงบรรยายแต่เป็ นเสียงบรรยากาศที่ประกอบอยู่ในผลงาน ต้ อง Mix
เสียงให้ ดีกว่านี ้ หลายๆ เรื่ องยังมีเสียงประกอบเข้ ามารบกวน
๘) บางเรื่ องที่นําเสนอยังไปไม่สดุ เรื่ อง แตกออกไปประเด็นอื่น ๆ อีก
๙) จังหวะการนําเสนอและการเล่าเรื่ อง หลายๆ กลุ่มยังมีกรอบการเป็ นสารคดีคอ่ นข้ างเยอะ และกรอบ
การเป็ นข่าวค่อนข้ างเยอะ สามารถเติมในส่วนของ Storytelling ทํ าให้ คนสนใจตังแต่
้ ต้นเรื่ องจนจบ
เรื่ องได้ ด้ วยองค์ประกอบของภาพหรื อเสียง
๑๐) เรื่ องจรรยาบรรณการนําเสนอ ควรคํานึงถึงจริ ยธรรม กฎระเบียบ การนําเสนอแบบสื่อมวลชน เรื่ อง
ไหนควรนําเสนอหรื อไม่ควรนําเสนอต้ องพิจารณา บางอย่างไม่ทําให้ ดีขึ ้น มีการนําเสนอตามใจตนเอง
เกินไป
๑๑) สําหรับบางคนที่ลงเสียงบรรยาย ต้ องไปฝึ กการออกเสียงภาษาไทยใหม่ เช่น คําควบกลํ ้า
๑๒) การใช้ ดนตรี ในสคริ ปข่าว ดนตรี มีผลต่ออารมณ์คนดู ไม่ควรใช้ เสียงกระตุ้นอารมณ์
๑๓) มุมมองการเขียนบท การค้ นคว้ าหาข้ อมูลยังขาดการค้ นคว้ าจากหลาย ๆ แหล่ง ทําให้ สารคดีไม่มีมิติ
ไม่มีความน่าเชื่อถือ
๑๔) วิธีการนําเสนอทําได้ หลายรู ปแบบ แต่นกั ศึกษาใช้ เพียงการสัมภาษณ์ ในการเล่าเรื่ องและใช้ เสียงคน
สัมภาษณ์ในการเล่าเรื่ องแทน แต่ถ้าเลือกใช้ ควรเป็ นแหล่งข่าวที่น่าสนใจ พูดเรื่ องน่าสนใจ

๑๘

๑๕) การใช้ คําพูดมี คําซํ า้ เยอะ การใช้ ภ าษไทยควรมี จังหวะในการเล่าเรื่ องการเน้ นประโยค เน้ นคํ าให้
น่าสนใจโดดเด่น เปิ ดเรื่ องมาต้ องน่าสนใจ

สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ท่ เี ข้ ารอบ ๑๒ เรื่ อง ดังนี ้
- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่ น
เรื่ อง

มหาวิทยาลัย

๑. วิสาหกิจชุมชนอ่าวปากบารา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๒. ทางรอดคนริ มโขง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๓. บทเรี ยนนวัตวิถี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์ วัฒนธรรมดีเด่ น
เรื่ อง

มหาวิทยาลัย

๑. คนทรงศิลป์

มหาวิทยาลัยธุรบัณฑิตย์

๒. Shadow play disruption

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๓. โพนหนึง่ เดียวในไทย อัตลักษณ์จงั หวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้ อมดีเด่ น
เรื่ อง

มหาวิทยาลัย

๑. นากสัตว์ที่ (ไม่) น่ารัก

มหาวิทยาลัยรังสิต

๒. พลาสติกสูอ่ ิฐสร้ างบ้ าน

มหาวิทยาลัยรังสิต

๓. นกเงือก

มหาวิยาลัยราชภัฎสงขลา

- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทข่ าวทั่วไปดีเด่ น
เรื่ อง

มหาวิทยาลัย

๑. ปั ญญาคาเฟ่

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

๒. สารปรอทออนไลน์ (Mercury.Net)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

๓. อ้ อยเข้ าปากช้ าง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑๙

ผลงานสารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ท่ ไี ด้ รับรางวัล
- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน
รางวัลดีเด่ น ได้ แก่
เรื่อง วิสาหกิจชุมชนอ่ าวปากบารา
โดยทีม Try Again จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ เรื่ อง ได้ แก่
๑. เรื่อง ทางรอดคนริมโขง
โดยทีม ห้ านาฬิกา จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. เรื่อง บทเรียนนวัตวิถี
โดยทีม THREE N DOUBLE A จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
รางวัลดีเด่ น ได้ แก่
เรื่อง คนทรงศิลป์
โดยทีม โกทูไกล จาก มหาวิทยาลัยธุรบัณฑิตย์
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ได้ แก่
เรื่อง โพนหนึ่งเดียวในไทย อัตลักษณ์ จังหวัดพัทลุง
โดยทีม คะน้ าหมูกรอบ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้ อม
รางวัลดีเด่ น ได้ แก่
- ไม่มีผ้ ไู ด้ รับรางวัล
รางวัลชมเชย ๓ เรื่อง ได้ แก่
๑. เรื่อง นากสัตว์ ท่ ี (ไม่ ) น่ ารั ก
โดยทีม มนุษย์ฝึกหัด จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. เรื่ อง พลาสติกสู่อิฐสร้ างบ้ าน
โดยทีม ส.กินเกลี ้ยง จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๐

๓. เรื่อง นกเงือก
โดยทีม ไททานิค จาก มหาวิยาลัยราชภัฎสงขลา
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทข่ าวทั่วไป
รางวัลดีเด่ น ได้ แก่
เรื่อง อ้ อยเข้ าปากช้ าง
โดยทีม ไปกลับฝน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ได้ แก่
- ไม่มีผ้ ไู ด้ รับรางวัล

สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน
๑. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘ดีเด่ น’ ประเภทวิถีชุมชน
วิสาหกิจชุมชนอ่ าวปากบารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้จัดทํา : ทีม Try Again
๑.นางสาวฐิ ติพร สง่างาม
๒.นางสาวภัททิยา สําราญศรี
๓.นางสาวสุดารัตน์ แก้ วท่าพยา
ที่ปรึกษา : ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์

ลําดับ
ภาพ
1 ELS : ปราสาทหินพันยอด
MCU : ปราสาทหินพันยอด
LS : นักทองเที่ยวพายเรือ
ELS : เกาะ
LS : นักทองเที่ยว
MS : นักทองเที่ยว
LS : ประชุมกลุม
MCU : ผูจัดการกลุม
LS : ประชุมกลุม
MLS: ประชุมกลุม
MS : ประธานวิสาหกิจชุมชน
LS : ประชุมกลุม
MCU : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
2 MLS : นักทองเที่ยว

เสียง
เวลา
VO : นี่คือปราสาทหินพันยอด หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวอเม 34 วินาที
ซิ่ง จังหวัดสตูล ที่ ปจจุบั นถูกยกระดั บใหเป นอุทยานธรณี
โลกแหงแรกในประเทศไทย ดวยตนทุนธรรมชาติและความ
อุ ด มสมบู ร ณ ข องพื้ น ที่ ทํ า ให ค นในพื้ น ที่ อ า วปากบารา
จังหวัดสตูลรวมกลุมเพื่อจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูเกิดเปน 14 กลุมวิสาหกิจชุมชนที่สรางรายไดใหกับคน
ในชุ ม ชนรวมกว า 48 ล านบาทต อป และชุ มชนตะโละใส
ก็เปนหนึ่งในกลุมวิสาหกิจนี้

สั ม ภาษณ : คุ ณ อภิ เชตน ลั ด เลี ย ประธานกลุ ม วิ ส าหกิ จ 16 วินาที

๒๑

ลําดับ

3

4

ภาพ
MCU : คุณอภิเชตน ลัดเลีย
CG : อภิเชตน ลัดเลีย
ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนปากน้ํา
ซีแอนดฟชชิ่งทัวร
MLS : ชายหาด
ELS : ปราสาทหินพันยอด
LS : เรือ
MS : ธรรมชาติ
MLS : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
LS : ไกดและนักทองเที่ยว
MLS: ไกดและนักทองเที่ยว
LS : นักทองเที่ยวขึ้นเรือ
MS : ไกดชุมชน
LS : เรือ
MCU : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
CU : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
MCU : ประชุมกลุม
LS : เรือ
MCU : คุณศุภกาญจณ สรอยเพชร
CG : ศุ ภ ก าญ จณ ส ร อ ย เพ ช ร
ผูจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนปากน้ํา
ซีแอนดฟชชิ่งทัวร
LS : นักทองเที่ยวนั่งเรือ
MS : นักทองเที่ยวนั่งเรือ
LS : นักทองเที่ยว
MS : ไกดชุมชน
LS : นักทองเที่ยวนั่งเรือ
MS : นักทองเที่ยวนั่งเรือหางยาว
MCU : นักทองเที่ยว
MS : ไกดชุมชน

เสียง
ชุมชนปากน้ําซีแอนดฟชชิ่งทัวร
ประเด็น : วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุม
อภิเชตน ลัดเลีย : จุดมุงหมายของการตั้งกลุมเพื่อใหคนใน
ชุมชนมีรายไดเพิ่ม ชุมชนมีความรัก ความสามัคคีในเรื่องของ
การทองเที่ยว การอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน
VO : ชุ มชนแห งนี้ มีเพี ย งต น ทุ น ทางธรรมชาติ แต ข าดทุ น
ทรั พ ย ที่ จ ะนํ ามาบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน ทํ าให มี ก ารลงหุ น
สมาชิ ก กั น หุ น ละ 100 บาทเพื่ อ นํ า มาเป น ต น ทุ น ในการ
จัดตั้ งกลุม โดยผูที่ จะสามารถเปน ไกดห รือนําเรือออกมา
บริการนักทองเที่ยวไดนั้นตองเปนสมาชิกของกลุมที่เปนคน
ในชุมชนและตองมีบัตรสมาชิก โดยจะมีการตั้งราคาสําหรับ
นักทองเที่ยวไวที่หัวละ 800 บาทเทากันทุกลําและจะมีการ
ป น ผลให กั บ สมาชิ ก ในกลุ ม ทุ ก ป ทํ า ให ไ ม มี ก ลุ ม หรื อ
หนวยงานภายนอกเขามาแทรกแซงวิสาหกิจชุมชนได

เวลา

38 นาที

สั ม ภาษณ คุ ณ ศุ ภ กาญจณ สร อ ยเพชร ผู จั ด การกลุ ม 38 วินาที
วิสาหกิจชุมชนปากน้ําซีแอนดฟชชิ่งทัวร
ประเด็น : วิธีการกําหนดราคาขึ้นมาอยางไร
ศุภกาญจณ สรอยเพชร : การกําหนดราคาในการทําทริป
ทัวร ตองคิดถึงอัตราคาเฉลี่ยรายการรายจายทั้งหมด จะมี
แยกยอยไปในแตละรายการวามีคาอาหาร คาธรรมเนีย ม
ค า ประกั น ภั ย แล ว ก็ มี ค า เรื อ คายั ค มี ค า บริ ก ารของไกด
มัคคุเทศกนําเที่ยวคาขนสง ในรายการหลาย ๆ อยางนี้เรา
เอามาคํานวณดูวาได ตนทุ น เท าไหร แล วจะกําหนดอยูใน
ราคาที่ประมาณเทาไหรจะไดคุมทุนมากที่สุด
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5 MLS : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
CU : เงินปนผล
MLS : แจกเงินปนผลสมาชิก
MCU : แจกเงินปนผลสมาชิก
MLS : แจกเงินปนผลสมาชิก
LS : เรือ
MS : นักทองเที่ยวลงเรือ
MLS : นักทองเที่ยวลงเรือ
6

7

8

9

เสียง
เวลา
VO : กระบวนการจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนจะมีการ 26 วินาที
กําหนดระเบียบเงินปนผลโดยการหักเปนเงินของสกัดตาม
หลั ก ของอิ ส ลาม2.5% เงิน ให สํานั ก งาน 20% ให ส มาชิ ก
50% ให ส วัส ดิ การ 2.5% และช ว ยเหลื อสั งคมอี ก 2.5%
จึงเกิดเปนรัฐวิสาหกิจที่มีความเขมแข็ง ดวยความรวมมือ
รวมใจของสมาชิกในกลุมและทําใหคนในชุมชนมีรายได

MS : คุณสหรัฐ ยาหยาหมัน
สัมภาษณ : คุณสหรัฐ ยาหยาหมัน มัคคุเทศกชุมชน
36 วินาที
CG : สหรัฐ ยาหยาหมัน มัคคุเทศก ประเด็น : ความรวมมือภายในกลุมวิสาหกิจที่ทําใหชุมชน
ชุมชน
เขมแข็ง
สหรัฐ ยาหยาหมัน : การทํางานที่นี่เกิดจาก คําวาอนุรักษ
MS : ไกดชุมชน
เปนหลัก แลวก็มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา ถาหากมา
LS : เรือนักทองเที่ยว
เห็นก็จะเห็นเรือหางยาวของชาวประมงพื้นบาน ก็ดัดแปลง
MS : คนขับเรือ
จากเรื อประมงพื้น บ านเป น เรือรับ นั กท องเที่ ย ว มี ห ลั งคา
LS : เรือนักทองเที่ยว
ขึ้นมาและกลุมเรือนี้ก็มีรายไดจากการทองเที่ยวเปนอาชีพ
MU : เกาะเขาใหญ
เสริม เพราะวากลุมวิสาหกิจนอกจากที่ทําตรงนี้แลว รายได
LS : เรือนักทองเที่ยว
สวนหนึ่งทางกลุมวิสาหกิจก็เอาไปชวยเหลือเด็กกําพรา เขา
MS : คุณสหรัฐ ยาหยาหมัน
มาดูแลชุมชน
MS : ไกดชุมชน
LS : นักทองเที่ยวนั่งเรือ
VO : การท องเที่ย วโดยชุ มชนเป น การให นั กท องเที่ ย วได 23 วินาที
เห็นถึงความอุดมสมบูรณ และสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงาม
MU : นักทองเที่ยวนั่งเรือ
MS : เรือนักทองเที่ยว
โดยจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการอนุรักษธรรมชาติ การมี
LS : เกาะเขาใหญ
ส ว นรว มของคนในชุ มชนและการกระจายอํานาจในการ
ELS : นั่งทองเที่ยวพายเรือ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหชุมชนตะโละใสมีความ
เขมแข็งมาจนถึงทุกวันนี้
MCU : คุณอาบีดีน องศารา
สัมภาษณ : คุณ อาบี ดีน องศารา สมาชิ กกลุ มวิ ส าหกิ จ 30 วินาที
CG : อาบีดีน องศารา สมาชิกกลุม ชุมชนปากน้ําซีแอนดฟชชิ่งทัวร ในประเด็น : ความรูสึกที่มี
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนปากน้ํ า ซี แ อนด ตอการจัดการของกลุมวิสาหกิจ
ฟชชิ่งทัวร
อาบี ดี น องศารา : ก็ เ ป น ความรู สึ ก ที่ อ ยากจะส ง เสริ ม
MS : คุณอาบีดีน องศารา
อยากจะสนั บ สนุ น แล ว ก็ มี ค วามยิ น ดี ต อ ความสํ า เร็ จ ที่
MCU : คุ ณ อ า บี ดี น อ ง ศ า ร า เปนไปตาม ลําดับขั้นเรื่อยมา ก็หวังวาในอนาคตวิสาหกิจก็
ประชุมกลุม
คงเจริญเติบโตตอไป
MS : แจกเงินปนผลสมาชิก
MLS : เรือ
MCU : ไกดใหคําแนะนํา

VO : เมื่อชาวบ านมีรายไดและมีความสามัคคี ชุมชนก็จะ 14 วินาที
เข ม แข็ ง เมื่ อ ชุ ม ชนเข ม แข็ ง ชาวบ า นก็ รู สึ ก มี ค วามเป น
เจ าของในพื้ น ที่ ทํ า ให ช าวบ า นที่ นี่ เต็ ม ใจที่ จ ะให บ ริ ก าร
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MS : นักทองเที่ยว
MLS: ไกดและนักทองเที่ยว
CU : นักทองเที่ยวใสเสื้อชูชีพ
LS : ไกดแนะนํา
MS : นักทองเที่ยว
LS: ไกดสอนการพายเรือ
MS : นักทองเที่ยว

11

ELS : เกาะ
ELS : เรือนักทองเที่ยว
CU : ปราสารทหินสามรอยยอด
LS : เกาะเขาใหญ
ELS : สะพานขามกาลเวลา
ELS : เรือนักทองเที่ยว
ELS : ปราสารทหินสามรอยยอด

เสียง
เวลา
นักทองเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยว
สัมภาษณนักทองเที่ยวในประเด็นความรูสึกเมื่อออก ทริป 27 วินาที
โดยมีสมาชิกวิสาหกิจเปนผูดูแล
นักทองเที่ยวคนที่ 1 : สนุกและมีความสุขกับการไดออกไป
ถึ งแม ว า เราจะว ายน้ํ าไม เป น แต พ อเราไปแล ว มั น รู สึ ก มี
ความปลอดภัยเพราะวาไกดเขาแนะนําดีแลวเขาก็เซฟเราดี
นักท องเที่ยวคนที่ 2 : ผูนํ าทัวรก็แนะนําเกี่ยวกับเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย การลงไปเที่ยวในพื้นที่เกาะตางๆ วา
ใหทําตัวอยางไรบาง ใหปฏิบัติตัวอยางไร
VO : ชุมชนบานตะโละใส อําเภอละงู จังหวัดสตูล เปนอีก 21 นาที
หนึ่ งชุมชนตัวอยางที่ นําเอาต นทุ นทางธรรมชาติที่มีอยูมา
จั ด สรร จั ด การให เกิ ด ประโยชน กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ สร า งเป น
แหล งท องเที่ ย วและเป น การอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ โดยคนใน
ชุมชน จนเกิ ดเปนกลุมวิสาหกิจที่ มีความเขมแข็งและเกิด
ความยั่งยืน

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพิ่มเติม)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

ประเด็นชัดเจน เล่าเรื่ องได้ ดีมีความเป็ นข่าว
การถ่ายภาพได้ มาตรฐาน
บทบรรยายค่อนข้ างดี
มีการเชื่อมโยงเรื่ องทําให้ งามออกมาดี
โปรดักชัน่ การนําเสนอดี
การนําเสนอเห็นถึงความร่ วมมือของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้ ดี

๒. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทวิถีชุมชน
ทางรอดคนริมโขง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้จัดทํา : ทีม ห้ านาฬิกา
๑. นายยุทธเกียรติ บุญหลาย
๒. นายสุทศั น์ สุขแก้ ว
๓. นางสาวจินดารัตน์ วงศ์คําจันทร์
๔. นางสาวเจนจิรา จิงมานัง
๕. นางสาวศรสวรรค์ แสนสาระ
ที่ปรึกษา: อาจารย์องั คณา พรมรักษา
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CG : ชาติชาย ตันแพง
ชาวประมง อ.เชียงคาน จ.เลย
-บริบทแมน้ําโขง LS
-ชาวประมงขี่เรือ LS ,MS
-ชาวประมงหาปลา MS
-ชาวประมงถือมองหาปลา

สัมภาษณ : ชาวประมง
ไดอยูไดกินกับปลา เพราะถาไมมีไรกิน มีแหหรอ มีเบ็ดหรอ ก็เอา
มาปกตอนเชาๆ มาหวานแหกับริมฝง ก็พอไดกิน
เดี๋ยวนี้หาไดแคปลาโจก เพราะน้ํามันแหงมากเพราะน้ํามันใสน้ําไม
เปลี่ยนสี ฤดูกาลนี้น้ําตองขุน แตกอนน้ํ าไมแห งมากขนาดนี้ฤดูเดือน
ตุลาเนี้ย ฤดูนี้ปลาที่หาไดจะตองเปนปลาที่ใสเหยื่อตามริมฝงพวกปลา
กลด พวกปลายอน ปลาคุบ ปลาสะงั้ว

2

-คนกําลังหาปลา LS,MS
-ชาวประมง ดึงมอง (อุปกรณหาปล)
MS
-น้ําโขงที่ลดระดับลง MLS
-ชาวประมงนั่งบนเรือหาปลา MS
-น้ําโขงแหง LS
-พื้นดินแหงขาดน้ํา CU

Vo. ชาวประมงพื้ น บ านที่ อํ า เภอเชี ย งคาน จั งหวั ด เลย เล า ถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และอาชีพ จากการผันผวนของแมน้ําโขงที่ขึ้น
- ลง ไมตรงตามฤดูกาล ทําใหชาวประมงไมสามารถหาปลาไดดั่งเชนใน
อดีตที่ ผานมา รวมทั้ งตองใชชีวิตอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศ

3

CG : ชาญณรงค วงศลา
สัมภาษณ : เครือขายประชาชนลุม น้ําโขง
เครือขายประชาชนลุมน้ําโขง 8 จังหวัด 7 ป 10 ปผมไดเขามาทราบขอมูลในแมน้ําโขงเชียงคานกอนหนานี้
ซึ่งทราบมาวามีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําก็ทราบจากเครือขายวามีการ
-แกงหินทีน้ําลดระดับลง LS,MS
พัฒนาในแมน้ําโขง วามีการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงจากประเทศจีน ซึ่ง
-ตนไครยืนตนตาย CU
ทําใหแมน้ําโขงขึ้น ลงผิดปกติ ในป จ จุบั น มี การสรางเขื่อนที่ อยู เหนื อ
-เรือประมงจอดคางพื้นดิน CU
เชี ย งคานประมาณ 200 กิโลในประเทศลาวทําใหผลกระทบเห็น ชัด
มากขึ้น วาการเปลี่ยนแปลงของแมน้ําโขงทุกวันนี้เกิดจากเขื่อน ซึ่งมา
จนถึงทุกวันนี้ 10 กวาวันแลวมันก็จะขึ้นลงทุกวันคือการเปลี่ยนแปลงที่
เห็นไดชัด

4

- แมน้ําโขงที่สวยงาม LS
VO.แมน้ําโขงในอดีตเคยเปนพื้นที่การประมงขนาดใหญอันดับ 3
- เรือประมง CU
ของโลก หากแตทุกวันนี้ เรือของชาวประมงที่ออกหาปลาลดจํานวนลง
-ชาวประมงเตรียมอุปกรณการหาปลา เรื่อย ๆ บางวันมีไมถึง 10 ลํา
(ดึงมอง) MS
สถานการณ ระบบนิ เวศน้ําโขงที่เปลี่ยนแปลง ทําให ช าวประมง
- ชาวประมงพายเรือ MS,LS
ตองหาทางออกใหกับปญหา ดวยตนทุนที่มีอยูในพื้นที่
-เรือจอดเทียบทา MS
-ชาวประมองนั่งเรือที่แลนไปตามน้ํา
MS

๒๕

ลําดับ

ภาพ

เสียง

5

CG : ชาญณรงค วงศลา
เครือขายประชาชนลุมน้ําโขง 8 จังหวัด
-ภูเขากับแมน้ําโขง LS
-ชาวประมงดึงมองกลางแมน้ําโขง MS
-ชาวประมงยืนริมฝง LS
-เรือประมงที่มีอุปกรณหาปลา MS
-มือชาวประมงดึงมอง CU
-ภาพนักทองเที่ยวชมนิทรรศการ MS

สัมภาษณ : เครือขายประชาชนลุมน้ําโขง

6

-ชาวประมงดึงมอง บนเรือ MS
-ชาวประมงถือปลาที่หาได MS
-ปายกลุมทองเที่ยวประมงพื้นบาน CU
-หนาชาวประมงเศรา CU
-นักทองเที่ยวเดินลงเรือ MS

VO.จากวิถีชีวิตและอาชีพประมงพื้นบานที่ชาวประมงเชียงคานลุม
น้ํ าโขงภาคภู มิ ใจ และทํ า ให เห็ น ตั ว ตน คุ ณ ค าของตั ว เอง กลั บ ต อ ง
เปลี่ยนแปลงมาสูอาชีพใหมที่ไมใชความถนัดกลายเปนความพยายาม
สรางอาชีพ ออกแบบจากตนทุนของชุมชนในเรื่องการทองเที่ยวเพื่ อ
เสริมรายไดใหอยูรอด

7

CG : ไพทูรย เหมบุรุษ
ชาวประมง อ.เชียงคาน จ.เลย
-นักทองเที่ยวนั่งเรือชมแมน้ําโขง
LS,MS
-อาทิตยตกดิน LS
-นักทองเที่ยวยืนหนาปายกลุมประมง
MS
-นักทองเที่ยวถายรูปบนเรือ MS
-ชาวประมงหาปลาตอนเย็น
MS

เสียงสัมภาษณ : ชาวประมง

8

-นักทองเที่ยวคุยกับชาวประมงที่เปน
ไกดนําเที่ยว MS
-แมน้ําโขง LS

VO.การปรับตัวตนจากชาวประมงพื้นบานมาสูการเปนไกดนําเที่ยว
เปนทางออกที่ยังคงตองพึ่งพาระบบนิเวศของแมน้ําโขง

9

CG : ดร.ไชยณรงค เศรษฐเชื้ออาจารย
ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-เรือประมงจอดเทียบทา MS
-หัวเรือประมง แลนบนแมน้ําโขง CU
-นักทองเที่ยวถายรูปบนเรือ MS

เชียงคานมัน เป นเมืองท องเที่ยวทางวัฒ นธรรมที่เงียบสงบติดกั บ
แมน้ําโขงที่ธรรมชาติสวยงามผมก็เลยมีการทําวิจัย วิจัยไทยบานดวย
งบจาก สกว มาทําศึกษาวิถีชีวิตของเขาหลังจากนั้น ก็มาดูวาถาเค า
เปนอยูจากการผันผวนแมน้ําโขงเคาจะมีแนวทางยังไงบางที่จะอยูรอด
จากวิกฤตตาง ๆ ก็เลยมาทําเรื่องท องเที่ยวก็คือนักทองเที่ยวก็จะชม
ทิ ว ทั ศ น แ ม น้ํ า โขงดู ก ารหาปลา วิ ถี ชี วิ ต ต า ง ๆ ริ ม แม น้ํ า โขงด า น
การเกษตร แลวก็พยายามถายทอดเรื่องราวมีนิทรรศการใหชมในการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับ

มีการนั่งเรือชมทิ ว ทัศ น น้ําโขงชมพระอาทิ ตยต ก วิถีชีวิตถ าใคร
สนใจเราก็จะมีในเรื่องของวิธีการหาปลาวิธีการประมง
อยากใหนักทองเที่ยวเห็นการเปนพื้นบานเห็นไทบานเชียงคาน วิธีการ
หาอยูหากินประมาณนี้ครับ

สัมภาษณ : นักวิชาการ
ตอนนี้ ไม ส ามารถคาดการณ ได ว า สมมุ ติ ว า พรุ ง นี้ เรามี ท ริ ป ตาม
ธรรมชาติตามปกติเราจะมีทริปพานักทองเที่ยวไปดูจุดนั้นจุดนี้สามารถ
ลองเรือไปได แตตอนนี้ไมสามารถทําแบบนั้นไดแลว เพราะวาพรุงนี้น้ํา
อาจจะแหงเรือไมสามารถวิ่งไดอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เชียงคาน ธุรกิจ
ในการวิ่งเรืออันนี้ลมเหลวแนน อน ไมส ามารถคาดการณ ได วาพรุงนี้
มะรืนนี้จะพานักทองเที่ยวไปเที่ยวจุดไหนไดบาง การที่จะควบคุมน้ํา

๒๖

ลําดับ

ภาพ

เสียง

-นักทองเที่ยวนั่งหันหลังบนเรือ CU
-แกงโผลกลางน้ํา MLS
-ตนไครตาย MS
-โขดหินโผลพนน้ํา MS,CU

ตองคํานึงถึงระบบนิเวศ เราจะตองใหระบบนิเวศกลับมาเหมือนเดิม

10 -ชาวประมงขับเรือ MS
-ชาวประมงหาปลากลางน้ํา MLS
-ชาวประมงนั่งบนเรือรอหาปลา CU
-หนาชาวประมง CU
-ชาวประมงหาปลาไมได หันหลัง MS
น้ําโขงตอนพระอาทิตยตก

VO. ผลกระทบที่ชาวประมงพื้นบานเชียงคานไดรับจากการอาศัยอยู
ในพื้นที่ ของประเทศทายน้ํา ที่ วิถีชีวิตตองพึ่ งพาวงจรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศ ทําใหไมสามารถออกแบบไดดั่งเชนในอดีต การแกปญหา
การปรับตัว และการใชชีวิต จึงเปนไปอยางที่ไมสามารถคาดการณได

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพิ่มเติม)
๑)
๒)
๓)
๔)

ประเด็นนําเสนอน่าสนใจและเป็ นเรื่ องใหญ่
เปิ ดเรื่ องดึงความสนใจผู้ชมได้ พอประมาณ
เล่าเรื่ องด้ วยภาพดี
เสียงบรรยายไม่เป็ นเนื ้อเดียวกันกับประเด็นที่นําเสนอ

๓. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทวิถีชุมชน
บทเรี ยนนวัตวิถี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้จัดทํา : ทีม THREE N DOUBLE A
๑. นางสาวสิริยากร วงค์กระนวน
๒. นางสาวกรชวรรณ นนทภา
๓. นางสาวจันจิรา หลวงจันทร์
๔. นางสาวนราภัสสร์ รักษาพล
๕. นายพงศธร ชยานันต์โสดา
ที่ปรึกษา: อาจารย์ อังคณา พรมรักษา

ลําดับ
ภาพ
1 LS เรือวิ่งผาน
LS ชาวบานนั่งบนเรือ
LS แพประมงหลายแพจอดอยู
รวมกัน
CU ปายโครงการนวัตวิถี
ELS บริเวณริมน้ํา
LS เด็กนั่งรอเรือไปโรงเรียน
LS ชาวบานเอาหอยไปขาย

เสียง

ปลอยเสียงเรือ
บรรยาย
บ านกุ ด หิ น อํ าเภอภู เวี ย ง จั งหวั ด ขอนแก น เป น ชุ ม ชนหนึ่ งที่ ได รั บ การ
สงเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัต
วิถี จากกรมพัฒนาชุมชน ในป พ.ศ. 2561 เนื่องจากหมูบานตั้งอยูบนเกาะ
กลางน้ํา เนื้อที่ป ระมาณ 648 ไร คนในชุมชนประกอบอาชี พการประมง
หนวยงานรัฐ จึงเล็งเห็นถึงความโดดเดนของพื้นที่ เขามาสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยว ดวยงบประมาณกวา 259,000 บาท

๒๗

ลําดับ

2

3

4

5

5

ภาพ
CU เทหอยใสถุง
CU เตรียมทอเสื่อ
LS บริเวณหมูบาน
CG อํานวย หมื่นทุม
ผูใหญบานบานกุดหิน
CU ของฝาก
CU ตากปลา
CU ปายศูนยบริการนักทองเที่ยว
CU ปายจุดเช็คอิน
LS ปายเกาะกุดหิน
LS ปายศูนยบริการนักทองเที่ยว
CU ปลาแหง
CU ไซ
MS กี่ทอผา
CU ที่ปนดาย
CU ที่ตากปลาพัง
CG ประเสริฐ หมื่นทุม
ชาวบานบานกุดหิน

เสียง

สัมภาษณ
ผลิตภัณฑผามี 3 คน ไดคนละ 13,000 บาท ผลิตภัณฑของฝากมีอยู 4 คน
คนละ 10,000 บาท ผลิตภัณฑปลาแปรรูป 7 คน คนละ 10,000 บาท แลว
ก็มีเสื้อชาวเกาะอีก 10,000 บาท ทางจังหวัดใหมาจัดสรรสถานที่จุดเช็คอิน
100,000 บาท แบ ง เป น ซื้ อ ดอกไม 40,000 บาท แล ว ก็ ทํ า จุ ด เช็ ค อิ น
ปรับปรุงสถานที่ 60,000 บาท
บรรยาย
การดําเนินโครงการนวัตวิถี เริ่มที่หนวยรัฐกําหนดกรอบประเด็น สรางทีม
ติ ด ตามผลและประเมิ น โครงการ พร อ มสรุ ป ผลลงพื้ น ที่ หลั ง ได รั บ
งบประมาณหมูบานกุดหินนําไปจัดสรรพื้นที่ ทําปายเช็คอินพรอมเปดงาน
ตอนรับนักทองเที่ยว และมีการจัดสรรงบสําหรับกลุมสินคา OTOP นวัตวิถี
เพื่ อนํ าไปทํ ากลุมปลาแปรรูป กลุมจักสาน กลุมทอผา และกลุมเสื้อชาว
เกาะ แต ป ญ หาที่ ค นในชุ ม ชนพบคื อ ไม ได รั บ การดู แ ลการดํ า เนิ น งาน
โครงการ หรือการติดตามความสําเร็จของโครงการอยางตอเนื่อง

สัมภาษณ
ตอนแรกก็อยากใหเจริญกาวหนาไป แตวาในเมื่อเศรษฐกิจเปนแบบนี้
สิ่งของตาง ๆ ก็ไมพอจะทําได มันก็เลยสงของไมได ก็เลยเงียบ ๆ ไป แตวา
หนวยงานที่มาทํา มาแลวก็ถามแลวก็หายไปเฉย ๆ มันก็เลยไมกาวไปไหน
CU ปลาสด
บรรยาย
CU ทอเสื่อ
ประเทศไทยมีโครงการทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั้งหมด 3,273 หมูบาน
MS ชาวบานตักหอย
รัฐบาลใชงบประมาณ 9,328 ลานบาท เพื่อผลักดันชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถี
CU แผนพับ
ใหเปนแหลงทองเที่ยวกระจายรายได สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
MS ชาวบานนําหอยไปขาย
ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน มีจํานวนหมูบานที่เขารวมโครงการ 114 หมูบาน
LS ชาวบานขับเรือ
ขอมูลจากกรมพัฒนาชุมชนในการสรุปโครงการ พบวา มีเพียง 160 ชุมชน
INS ภาพจากโครงการนวัตวิถีบาน ที่ประสบความสําเร็จสามารถสรางความยั่งยืนใหกับชุมชนได ขอนแกน
กุดหิน
ประสบความสําเร็จ 5 โครงการ และโครงการที่ลมเหลวถูกจัดเปนชุมชน
LS จุดเช็คอิน
สินคา OTOP Delivery Product ที่ตองสงเสริมการนําสินคาออกขายนอก
MS ชั่งหอย
ชุมชน
CG ทัศนีย หีบแกว
สัมภาษณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญ
โครงการท องเที่ย วนวัตวิถีมีห ลายหนว ยงานรับ ผิดชอบ แตห ลัก ๆ ก็คือ
การ
โครงการพัฒ นาชุมชนซึ่งเราเนนไปที่โอทอป ชาวบานเองยังใชวิถีชีวิตเดิม
CU ปลาแปรรูปแหงแลว
เขามีอาชีพประมง ซื้อมาขายไป เขาไมสนใจที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑใหได
LS เรือขับมารวมกันขายหอย
มาตรฐานเหมือนที่เรามุงหวัง
CU ตักหอย
LS คนหาปลา

๒๘

ลําดับ
7

ภาพ
CU ปายศูนยทองเที่ยว
LS บริบทหมูบาน
LS ชาวบานขายหอย
CU กี่ทอผา

เสียง

บรรยาย
บานกุดหินอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน เป นหนึ่งในหมูบานกลุมชุมชน
สิน ค า OTOP ประเภทนํ าสิน คาออกขาย ของโครงการท องเที่ ยว OTOP
นวัตรวิถี ใชเวลาทําโครงการ 3 เดือน
8 CG อ.ดร.พนัส โพธิบัติ
สัมภาษณ
รองคณบดี คณะวัฒนธรรมศาสตร ปจจัยแหงความสําเร็จในการทํางานดานชุมชนโดยเฉพาะชุมชนนวัตวิถี ที่
ฝายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ มองเห็น ในป จ จุบั น ภาครัฐ สําคั ญ ที่ จ ะเป น ฝายกําหนดนโยบายหรือ ดาน
กิจกรรมไมใชมาทําเฉพาะชวงที่เปนโครงการนวัตวิถี แลวเอาโครงการมาลง
ใหชุ มชนตามกระบวนการของรัฐตามกระบวนการของหน วยงานเทานั้ น
ตองสรางการมีสวนรวมตองตระหนักใหชุมชนมีสวนรวมใหรูจักความเปน
เจาของเจาของอะไรครับจะของนวัตกรรมหรือเจาของวิถีชีวิต แลวก็สราง
มันออกมาตรงนี้มันจะทําใหเกิดความยั่งยืน
บรรยาย
9 CU เตรียมทอเสื่อ
CU มือตากปลา
การดําเนินโครงการของหนวยงานรัฐตามนโยบายที่มุงจะสงเสริมใหชุมชน
MS ชาวบานดึงสะดุง
เกิดการพัฒ นาและเปลี่ยนแปลง จะตองสรางการมีสวนรวม สรางความรู
LS ชาวบานริมน้ํา
วิธีการทํางานใหกับคนในชุมชน ทําใหเกิดความตอเนื่อง และมีกระบวนการ
LS เงาเรือวิ่งผานชวงเย็น
สรางความตระหนั กใหเกิ ดความรวมมือของคนในชุมชนควบคู ไปกับ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณ จะทํ าให ค นในชุ ม ชนเรี ย นรู ที่ จ ะต อ ยอด นํ าไปสู
แนวทางการพัฒนาอยางแทจริงได
ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพิ่มเติม)
๑) ประเด็นที่นําเสนอน่าสนใจเพราะสะท้ อนความพยายามในการสืบสวนผลการดําเนินงานของโครงการ
รัฐนวัตวิถี
๒) การเล่าเรื่ องด้ วยภาพยังไม่คอ่ ยดี การตัดต่อบางช่วงภาพไม่เสริ มบทบรรยายเท่าที่ควร
๓) เสียงบรรยายไม่คอ่ ยมีพลังสวนทางกับเรื่ องที่เป็ นการตังคํ
้ าถามต่อโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
๔) แหล่งข่าวรอบด้ าน
๕) ไม่ควรนําภาพจาก You tube มาใช้ ในผลงาน

สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
๑. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘ดีเด่ น’ ประเภทอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
คนทรงศิลป์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้จัดทํา : ทีม โกทูไกล
๑. นางสาวธัญญารัตน์ ขําเลิศ
๒. นางสาวอาทิตยา พุฒน์กลํ่า
๓. นายปารณ ไชยพันนา
ที่ปรึกษา: นายพันธกานต์ ทานนท์

๒๙

ภาพ

ภาพการแสดง
ภาพศิลปะหลากหลายแขนง
ภาพหุนละครเล็ก

ภาพหุนละครเล็ก
คณะสิปปธรรมคํานาย

เสียง

ดนตรีการแสดง
บานศิลปน เปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในชุมชนคลองบางหลวง ที่ใคร
หลายๆคนอาจเคยไดยิน หรือเคยเห็นผานตาจากสื่อออนไลนตางๆ บานศิลปนแหง
นี้เป น อี กหนึ่งพื้น ที่ที่ยังคงรักษางานศิล ปะของศิลปน ที่มีชื่อเสียงในหลากหลาย
แขนง
และอีกหนึ่งศิลปะสําคัญ ซึ่งถือเปนมนตเสนหที่รอใหผูชมมาสัมผัสนั่น ก็คือ การ
แสดงหุนละครเล็ก ของคณะสิปปธรรมคํานาย การแสดงที่เปนเหมือนเอกลักษณ
ใหกับบานศิลปนและชุมชนคลองบางหลวงใหกลับมาเปนที่สนใจของทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติ
แต ก ว า ที่ จ ะมาเป น หุ น ละครเล็ ก ที่ โ ชว ล วดลายการร า ยรํ าและแสดงต อ หน า
ประชาชนไดอย างสวยงามในวั น นี้ นั้ น กอนหนานี้ หุน ละครเล็ก ก็ไมคอยไดรับ
ความสนใจจนเกือบเลือนหายไป หลายคนอาจจะไมเคยทราบดวยวา หุนละครเล็ก
คืออะไร และที่สําคัญการไมมีคนชมหุนละครเล็กดังกลาว ก็กลายเปนจุดเปลี่ยน
สําคัญที่ทําใหศิลปะการแสดงเหลานี้เกือบสูญหายไป แตตอมาก็มีคนจํานวนหนึ่งที่
พรอมจะอนุรักษและหวงแหนความเปนศิลปะอันปราณีต ที่ผลิตจากงานฝมือ และ
รูปแบบการเชิดหุนละคร ดวยคนที่มีความสามารถที่แตกตางไปจากนาฏศิลปหลาย
แขนง จึงเกิดเปนคณะสิปปธรรมคํานาย ที่นําการแสดงหุนละครเล็ก กลับมาอีก
ครั้ง

คลิปสัมภาษณ

.............................(ปลอยเสียง)...........................

ภาพหุนละครเล็ก
คณะสิปปธรรมคํานาย

การกลับมาของหุนละครเล็ก ของคณะคณะสิปปธรรมคํานาย ถูกปรับเปลี่ยน
รูปแบบ และวิธีการ นําเสนอเรื่องราว ใหเกิดความตื่นเตน เขาใจงาย กระชับ อีก
ทั้งสวนตัวหุนละครเล็กเองก็เพิ่มสีสันและการดําเนินเรื่องที่แตกตางออกไปใหรวม
สมัย รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมกับ คนดู เพื่อใหคนรุน ใหม เสพงานศิล ปะอยาง
เขาถึงและเขาใจไดงายมากยิ่งขึ้น
---------------------- ปลอยเสียง -------------------หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการนําเสนอแลวนั้น เกิดตอบรับที่ดี
ทํ าให ค นทั่ วไปเกิด การเข าถึ งและเข าใจ ทั้ งเยาวชนคนรุ น ใหม กลุ มครอบครั ว
ชาวตางชาติ หรือแมแตสื่อตางๆ ก็เขามานําศิลปวัฒนธรรมชิ้นนี้ เพื่อนําไปเผยแพร
ใหคนเห็นในวงกวางและเปนตัวชวยสําคัญที่ทําใหเกิดความหลากหลายของกลุม
ผูชม และสงตอและแชรขอมูลทําใหที่นี่เปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีเด็กเยาวชน
คนรุนใหมอยากจะเขามาเรียนรูและสัมผัส ศิลปะวัฒนธรรมหุนละครเล็ก
-------------------- ปลอยเสียง ---------------------ทวงทา ลีลาการรายร่ําของหุนละครเล็ก ที่เกิดจากความสามารถของคนเชิด เปน
มากกวาการแสดง แต หุ น ละครเล็ กคณะนี้ ยั งสามารถสรางอาชี พ สรางรายได
สร า งชื่ อ เสี ย ง และเชื่ อ มร อ ยความสั ม พั น ธ ข องผู ค นในชุ ม ชน และยั ง สร า ง
เอกลักษณ ทางวัฒ นธรรมที่สําคัญใหกับชุมชมของคลองบางหลวง เปนพื้นที่งาน

คลิปสัมภาษณ
ภาพหุนละครเล็ก
คณะสิปปธรรมคํานาย
ภาพคนใหการตอบรับ

คลิปสัมภาษณ
ภาพหุนละครเล็ก
คณะสิปปธรรมคํานาย

๓๐

ศิ ล ปะแห ง ใหม ใจกลางเมื อ ง ที่ ร อผู ค นหลากหลายเชื้ อ ชาติ เข า มาสั ม ผั ส กั บ
ศิลปะวัฒนธรรม ที่ยังคงกลิ่นอายความเปนไทยไวอยางมีคุณคา
--------------------- ปลอยเสียง ---------------------

คลิปสัมภาษณ

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพิ่มเติม)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

มีความเป็ นสารคดี ผลงานดี
การลงเสียงทําได้ คอ่ นข้ างดี
ถ่ายภาพหลากหลายแต่ในแง่ของความยากไม่มากนักเพราะถ่ายอยู่ในสถานที่เดียว
ช็อตภาพสัมภาษณ์ทําได้ ไม่ดี การเล่าเรื่ องดําเนินไปเรื่ อย ๆไม่มีจดุ เน้ น
โดยรวมผลงานได้ มาตรฐานพอประมาณ ควรเพิ่มความประณีตในการทํางานให้ มากขึ ้น

๒. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
โพนหนึ่งเดียวในไทย อัตลักษณ์ จังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้จัดทํา : ทีม คะน้ าหมูกรอบ
๑. นายเกียรติคณ
ุ พันธุรัตน์
๒. นางสาวณัชชา อิ่มบุญ
๓. นางสาวทวีทรัพย์ ปาตังคะโล้
ที่ปรึกษา : ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลําดับ
ภาพ
1 -ภาพแขงขันโพน
2

3
4

เสียง

เวลา
SFX : เสียงคนตีตะโพน
5
วินาที
-ภาพโฟกัสหนาคน VO : เสีย งไม ที่กระทบกับ เครื่องหนั งที่ตี ดวยพละกํ าลั งของผู เข ารวมประชั น 21
ตีโพน
โพน สรางความสนุกสนานตอคนที่เขามารวมชม งานประเพณีแขงโพนจังหวัด วินาที
-ภาพตีโพน
พัทลุงจะเริ่มตั้งแตชวงปลายเดือนสิบจนถึงวันแรม1ค่ําเดือน 11 จัดควบคูไปกับ
-ภาพเรือพระ
ประเพณีลากพระในวันออกพรรษาของทุกป
-ภาพตีโพน
SFX : เสียงคนตีตะโพน
5
วินาที
MS : นายภวัฒน Interview : นายภวัฒน อินทนุ ผูควบคุมดูแลงาน
49
อินทนุ
ประเด็น : ความเปนมาของการจัดประเพณี
วินาที
CG : ภวัฒน
ภวัฒน อินทนุ : คนรุนใหมสนใจเรื่องโพนโดยปกติแนวคิดตรงนี้ไมไดมาจาก
อินทนุ
พวกเราหรอก ความคิดมาจากพวกทีมโพนอยางหนึ่งเมื่อกอนเรามีการแขงขัน
ผูควบคุมดูแลงาน เฉพาะโพนเยาวชนกับโพนประชาชนอยางเดียวแตหลังจากที่มาดูที่การเอาเด็ก
-ภาพเปดหนา
ขึ้นมาตีโพนแลวไปแขงกับผูใหญคือตอนนั้น กติกาเราออกแบบหลวมๆไมทัน
สัมภาษณ
กับเหตุการณที่บานเมืองเปลี่ยนแปลงไป พอหลังที่มีเยาชนเกิดขึ้นมาเยอะก็เลย
-ภาพเด็กตีโพน
เกิดแนวคิดของทีมโพนทุกคายโพนใหความเห็นสิ่งเหลานี้นาจะทําไดก็เลยมา
-ภาพผูใหญตีโพน หยิบยกใหมีโพนเยาวชนขึ้นมาเพื่อตองการสืบทอดของดีๆวัฒนธรรมของโพน

๓๑

ลําดับ
5
6

7

8

9

10

ภาพ
-ภาพตีโพน
-ภาพคนตีโพน

เสียง

เวลา

ไปสูเยาวชนของชาติดวย
VO : โพนมี นํ้ า เสี ย งดั ง ก อ งกั ง วาน ที่ แ สดงถึ ง พลั ง อํ า นาจ ความยิ่ ง ใหญ 17
โดยเฉพาะโพนที่จังหวัดพัทลุง ไดรับการยอมรับวา ยอดเยี่ยมไมเปนรองใครสม วินาที
ดั่งคําล่ําลือที่วา จะรอยพันแมนหมื่นเสียงตะโกน ฤาจะสูเสียงแขงโพนที่เมืองลุง
Interview : แชมปโพนถวยพระราชทาน ป 51
17
ประเด็น: เสียงโพนที่พัทลุงกับโพนที่อื่น ๆ
วินาที
มีน้ําเสียงตางกันอยางไร
แชมปโพนถวยพระราชทาน ป 51 : โพนที่พัทลุงจะไมเหมือนกับโพนที่อื่นโพน
ที่อื่นจะมีการเจาะไมขางในตัวโพนไมเหมือนกันวิธีการหุมหนังก็ไมเหมือนกันทํา
ใหเสียงโพนไมคอยดังเทากับโพนที่พัทลุง โพนจะมีเสียงดังไกลถึง 10 กิโลหรือ
15 กิโล

-MS สั ม ภ า ษ ณ
แ ช ม ป โพ น ถ ว ย
พระราชทาน ป 51
-CG แชมปโพนถวย
พระ
ราชทาน ป 51
- insert รางวัล
- insert รูป
-ภ า พ โพ น ตั้ งแ ต VO : โพน หรือ กลองขนาดใหญ เปนเครื่องดนตรี เครื่องใหจังหวะที่อยูควบคู 17
กอนทํา
กับวิถีชีวิตของมนุษยและชาวพัทลุงมาชานานแลว เพียงแตการประดิษฐและ วินาที
ลีลาในการตีการใชประโยชนจากโพนของเมืองพัทลุง แตกตางไปจากทองถิ่น
อื่น จึงถือไดวานี่คือเอกลักษณของโพนเมืองพัทลุง
30
MS : นายศักดิ์ ชู Interview : นายศักดิ์ ชูแกว คนทําโพน
วินาที
แกว
ประเด็น : ความเปนเอกลักษณของโพนจังหวัดพัทลุง
CG : ศักดิ์ ชูแกว
คนทําโพน
-ภาพบรรยากาศ
-ภาพในงาน
-ภาพคนทําโพน
VO : กอนถึงวันแขงขัน เหลานักตีโพนตางขะมักเขมนกับการประดิษฐเพื่อให 19
-สัมภาษณคนทํา ไดโพนที่เสียงดีที่สุด ดวยเทคนิควิธีการทําใหเสียงโพนดังกึกกองกังวาร ตางคน วินาที
โพน
ตางลวนมีเทคนิคการทําที่แตกตางกันเพื่อใหไดโพนที่มีเสียงดีที่สุด และจะตอง
ซาวเสียงเอ็มเบี้ยน ตรงตามกติกาการแขงขัน
ภาพตัดสลับตอน
ทํา
MS : คนดัดเสียง
โพน
CG : คนดัดเสียง
โพน
ภาพวิธีตอนทํา
ภาพสิ่ งของที่ จ ะไป
ใสโพน
ภาพโพน

28
Interview : คนดัดเสียงโพน
ประเด็น: เทคนิคการดัดเสียงโพนตองใชเทคนิค คนดัดเสียงโพน : ยังไงในการ วินาที
ทําและในการฟงวาเสียงโพนที่ดัดนั้นมีเสียงดี แลวแตเทคนิคการทําของแตละ
คายใหเสียงเพราะ ใชวิธีตอกไมเขาไปในหนังใหตึงเพื่อปรับเสียงใหเปนเสียง
แหลม กรรมการจะชอบเสียงแหลมจึงเลือกทําโพนเสียงแหลม ใหกรรมการฟง
และไดยินเสียงแหลมถาพูดถึงการตีใหดังโพนเสียงทุมจะดังกวาแตเสียงที่ตีแลว
ดังไกลไปถึงหูกรรมการเสียงแหลมจะดังกวา

๓๒

ลําดับ
ภาพ
11 -ภาพ insert คนตี
ปลอยยาว
-ภาพคนเชียร
12
13

14

15

16

เสียง
เวลา
VO : การประชั น เสี ย งโพนคนตี จ ะต องตี โพนตามความถนั ด ความชํ านาญ 14
เทคนิคและไหวพริบของตนเองที่เปนลีลาการตีโพนเฉพาะตัว เปนการใหความ วินาที
สนุกกับผูชมและเปนการลุนของกองเชียร
SFX : แขงขันตีโพน

MS : นักแขงขัน
โพน คาย
ปายางหูเย็น
CG : นักแขงขัน
โพน คาย
ปายางหูเย็น
-สัมภาษณคนตีโพน
-ภาพบรรยากาศใน
งาน
-ภาพตัดสลับลูบ
หนาโพน
-ภาพรอบ ๆ งาน
-ภาพโพนอยูบนรถ
-ภาพโพนตาม
ขนาด
ภาพกรรมการใน
งาน
ภาพพิธีกรในงาน
ภาพนักแขงโพน
MS : ก ร ร ม ก า ร
ตัดสิน
CG : กรรมการ
ตัดสิน
สัมภาษณกรรมการ
-ภาพคนไหคะแนน
-ภาพตีโพนในงาน
แตละวัย
-ภาพประกาศไห
คะแนน
MS : นายณรง ฤธิ
รัตน ผูใหญบาน
CG : นายณรง ฤธิ
รัตน ผูใหญบาน

Interview : นักแขงขันโพน คายปายางหูเย็น
ประเด็น : มีการเตรียมตัวอยางไรกอนลงแขงขัน
นักแขงขัน โพน คายปายางหูเย็น : เป นนักแขงจากคายป ายางหูเย็น แขงขั น
โพนประเภทเยาวชนวันนี้ก็เขามาตีรอบชิง ก็เวลาตี3นาทีก็ตีใสใหหมดแรงมีสติ
และกําลัง กอนขึ้นแขงขันก็จะเช็ดหนาโพนโดยเอาน้ําธรรมดาผสมน้ําแข็งเช็ด
ใหโพนเปยกไมใหแหงจนเกินไป

5
วินาที
25
วินาที

VO : ในการแขงขัน ผูแขงโพนจะตองนําโพนมาเองโพนที่เขาแขงขัน จะแบง
โพนออกตามขนาด ตามกติกาที่กําหนด กรรมการควบคุมการตี ควบคุมเวลา
เรียกคูโพนเขาประจําที่ ใหแตละฝายลองตีกอน กรรมการจะตั้งใจฟงเสียงโพน
แล วตั ดสิ น ให โพนที่มีเสีย งดังกวาเปน ฝ ายชนะ โดยถื อเอาเสี ย งขางมากของ
กรรมการเปนกติกาในการตัดสิน
Interview : กรรมการตัดสิน
32
ประเด็น : กติกาการแขงโพนมีอะไรบาง และมีการแขงกี่ประเภท ตัดสินผูแพผู วินาที
ชนะยังไง
กรรมการตัดสิน : ตัดสินจากความดังของโพนวาโพนชนิดไหนเพราะมี2ชนิดคือ
เสียงทุมและเสียงแหลมและฟงจากกรรมการทั้ง3จุดซึ่งแตละจุดจะอยูหาง3ถึง4
รอยเมตรจากเวทีก็จะมีวิทยุสื่อสารจากกรรมการตัดสินดวยเสียง2ตอ1วาโพน
เสียงทุมหรือแหลมเปนฝายชนะ ซึ่งโพนจะแขงมีประเภทเยาวชนขนาดกลาง
ขนาดใหญ ขนาดเล็ก รอบคั ดเลื อกจะใช เวลาในการแขง 2 นาที รอบรอง
ชนะเลิศใชเวลา3นาทีและรอบชนะเลิศใชเวลา4 นาที ตัดสินดวยการฟงเนน
เสียงดังโพนลูกไหนดังกวาก็จะเปนฝายชนะ
Interview : นายณรง ฤธิรัตน ผูใหญบาน
25
ประเด็น : คุณคาของประเพณีการทําโพน
วินาที

๓๓

ลําดับ

17

18

ภาพ

-ภาพ
ประกาศนียบัตร
-ภาพคนในพื้นที่
-ภาพจังหวัดพัทลุง
-ภาพบรรยากาศ
-ภาพพื้นที่ในการ
ทําโพน
-ภาพโพนที่เก็บไว
ตาม
ใตถุนบาน
-ภาพโพนเกาๆ

เสียง

เวลา

VO : จังหวัดพัทลุงเปนจังหวัดหนึ่งในภาคใตที่ยังรักษาประเพณีแขงโพนไว อีก 30
ทั้งเปนประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา กอใหเกิดความรักในหมูคณะของคนใน วินาที
ทองถิ่น การตีโพนเปรียบเสมือนสัญลักษณ ของจังหวัดพั ทลุง ถาลูกหลานไม
ชวยกันอนุรักษไวหรือชวยกันเผยแพรศิลปะที่ดีงามนี้ใหคนทั่วไปไดรูจัก โพนจะ
กลายเปนเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่ประดับไวในบานเพื่อความสวยงามเทานั้น

SFX : โพน

5
วินาที

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพิ่มเติม)

๑) ประเด็นดี
๒) การนําเสนอเรื่ องไม่มีการอธิบายการจัดการแข่งขันและตัดสิน
๓) นําเสนอการทําโพนมากว่านําเสนอภาพการแข่งขัน

สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้ อม
๑. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทสิ่งแวดล้ อม
นากสัตว์ ท่ ี ( ไม่ ) น่ ารั ก มหาวิทยาลัยรั งสิต
ผู้จัดทํา : ทีม มนุษย์ฝึกหัด
๑. นายพชร สุวนิชย์
๒. นางสาวชัญญานุช ศรี สงั ข์
๓. นางสาวนุชญดา สิงสนัน่
ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ลักษณา คล้ ายแก้ ว

ภาพฝูงนาก
ภาพพื้นที่ทุงครุ
ภาพริมน้ํา

ภาพ

ภาพสัมภาษณ
ภาพพื้นที่ทุงครุ
ภาพบอปลา
ภาพพื้นที่อยูอาศัยที่ทุงครุ

เสียง

เสียงบรรยาย
นาก สัตวคุมครองสุดแบว ตัวแทนความอุดมสมบูรณแหงนานน้ํา ที่ในปจจุบัน
เมื องไดขยายตัว ทํ าใหถิ่นที่ อยู ของนากกับ ที่ อยูอาศั ยของคนทั บ ซอนกัน นาก
ที่สุดแสนนารัก จึงสรางปญหาใหกับเกษตรกรบางกลุมอยางมหาศาล
เสียงสัมภาษณเกษตรกรชาวทุงครุ
เสียงอะไรมันรอง ออเสียงตัวนาก มันบอกกะนอนไมหลับเลย ก็เลยใหเอาไฟฉาย
สอง พอเวลามันรองมันก็ไป
เสียงสัมภาษณ
เวลาเราปลอยปลาเราปลอยเทาไหร

๓๔

เสียงสัมภาษณ
เปนหมื่นเวลาซื้อปลามา ปลาที่เราปลอยพวกนี้จะไมคอยเหลือ
เสียงบรรยาย
เขตทุ งครุ แ ละแนวรอยต อ กรุงเทพ ฯสมุ ท รปราการเป น พื้ น ที่ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ
ชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงปลา ทําใหมีฝูงนากกวา 100 ตัว ลักลอบ
เขามากินปลาที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงนํามาซึ่งความเสียหายเปนเงินกวาครึ่งหนึ่งที่
ภาพน้ําในบอ
ควรจะไดรับ
ภาพรองรอยของนาก
เสียงชาวบาน
ภาพพื้นที่ทุงครุ
มีป ระมาณ 150 กวาครัวเรือน ขึ้น ทะเบียนประมง 80-90 ครัวเรือน พวกเรา
ภาพตะวนากในบอปลา
เดือดรอน เราก็ไมรูจะทํายังไง นากมันไวมาก เราไมสามารถจับดวยมือเปลา
ภาพหัวปลาที่นากกัดทิ้งไว
เสียงบรรยาย
ภาพกองเกล็ดปลา
ชาวบานกวา 150 ครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากพฤติกรรมของนากไดพยายาม
ภาพสัมภาษณ
คิดคนวิธีจัดการกับฝูงนากเหลานี้ แตก็ไมประสบผลสําเร็จนักดวยความฉลาด
ภาพชี้จุดเสียหาย
และความไวของสัตวคุมครองเหลานนี้
ภาพชุมชนทุงครุ
เสียงของชาวบาน
ภาพบอปลา
แรว ก็ เหมือ นกัน นากกัดแรว เชือ กก็แข็งแรงก็ ห นาแตป รากฏวานากเกงกวา
ภาพรองรอยนาก
เกษตรกรหมดปญญามากเลยทําอยางไงดีจะมีหนวยงานไหนที่ชวยเหลือเราได
ภาพสัมภาษณ
จริง ๆ
ภาพพื้นที่ทุงครุ
เสียงบรรยาย
ภาพบอปลา
ทามกลางความขัดแยงที่ ยังไมมีทางออกระหวางเกษตรกรบางกลุมกั บฝู งนาก
ภาพประมวลชาวบานทุงครุ
การดํารงอยูของนาก สัตวสงวนที่เปนผูลาสูงสุดของหวงโซอาหาร ที่เปนดัชนีชี้วัด
ภาพธรรมชาติ
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ พื้นที่นากอาศัยอยูจึงสามารถเปนแหลงเรียนรู
เรื่องสิ่งแวดลอมของเยาวชนได
เสียงนายศุภณัฐ กาหยี คุณครูโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน
ภาพสัมภาษณ
เรางานกิ จกรรมเชิงอนุรักษ มาโดยตลอดอยู แลว แรกเริ่มเดิมที ครูทอฟทําเป น
ภาพพื้นที่บอปลา
ชมรมชื่ออนุรักษนก และธรรมชาติ ภายหลังพอไดรับทราบการมีอยูของฝูงนาก
ภาพพาเดินดูธรรมชาติบริเวณโรงเรียน ที่นี่เราไดมีการเปลี่ยนชื่อชมรมเปน ดูนก ดูนาก ครูก็จะอาศัยความตื่นเตนในการ
ภาพถายกิจกรรม
ที่จะไดเห็นสายพันธุนกเยอะ ๆ และการไดพบเจอฝูงนากที่นี่เปนการดึงเด็ก ๆ
ภาพฝูงนาก
เข า สู บ ทเรี ย นเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ หากเรามองทํ าความเข า ใจว า
สิ่งมีชีวิตเหลานี้เขาอยูตรงพื้นที่ ตรงนี้มานานแลว เราคิดเสมอวามันก็เปนบาน
ของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ดวยเหมือนกัน ในเมื่อเปนทั้งบานเขาบานเรา เราก็พยายาม
หาจุดใดจุดหนึ่งเพื่อจะเปนจุดรวมเพื่อจะอยูพื้นที่ตรงนั้นได โครงการแบบนี้จริง
ภาพฝูงนากที่สิงคโปร
ๆ แลวตางประเทศเขาทํามานานแลว เชนที่ประเทศสิงคโปร พยายามปรับตัว
ปรับพื้นที่ของเขาเพิ่มพื้นที่สีเขียว สุดทายทั้งนก ทั้งนาก สามารถกลับมาอยูพื้นที่
ของเขาได
ภาพพื้นที่ทุงครุ
เสียงบรรยาย
ภาพยืนคุยกับนักวิจัย
สําหรับ ประเทศไทยไดมีนักวิจัย ทําขอมูล ของสั ตวผู ลาขนาดเล็ก เพื่อปกป อง
ประชากรและถิ่นอาศัยของผูลาไว
สัมภาษณ ดร. วรธา กลิ่นสวาท อาจารยกลุมนิเวศวิทยาการอนุรักษ คณะ
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

๓๕

ภาพสัมภาษณ
ภาพพื้นที่ทุงครุ
ภาพฝูงนาก
ภาพเดินสํารวจพื้นที่กับนักวิชาการ

กรมอุทยานไดเคยเขามาพยายามเขามาจัดการนากทุงครุออกไปพักฟนที่สถาน
เพาะเลี้ยงกอนที่ จะดู แนวทางการปล อย แต การเข าไปในชวงนั้น ยังไม ประสพ
ความสําเร็จในการที่จับตัวนากออกไปได
สว นทางนั กวิจัย เองอยูในสวนรวบรวมขอมูล เพื่ อที่จ ะทําแผนที่ วาพื้น ที่ไหนมี
ความเสี ยงสูงป จจัย อะไรที่ทําให เกิดความเสี่ ยงสูง พยายามระดมความคิ ดกั บ
ชุมชน เพราะแนวทางที่ตางประเทศประสบความสําเร็จแตมันคนละบริบทกับ
บานเราบางอยางอาจประยุกตไดบางอยางไมสามารถประยุกไดเลย

ภาพพื้นที่ทุงครุ
ภาพชาวบาน
ภาพบอปลา
ภาพสัมภาษณครูทอฟ
ภาพฝูงนาก

เสียงบรรยาย
ความพยายามในการแกปญหาของชุมชนที่จะหาแนวทางการอยูรวมกันกับนากที่
ยายถิ่นฐานจากสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป เมื่อไมมีที่อยู ไมมีแหลงอาหาร ทายที่สุด
ผลกระทบก็เกิดขึ้นกับชุมชนทํากินทับซอนกับถิ่นที่อยูของนากที่ตองพึ่งพาระบบ
นิเวศที่สมบูรณและนี้จึงเปนชะตากรรมของฝูงนากที่ยังไรทางออก...

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพิ่มเติม)
๑)
๒)
๓)
๔)

ประเด็นแปลกใหม่ แนวคิดดี
ควรปรับปรุ งการใช้ ดนตรี ประกอบ และภาพพิธีกรที่อยู่ในการนําเสนอ
มีภาพดีแต่ยงั นํามาเล่าเรื่ องได้ ไม่ดี
สิ่งที่ยงั ไม่เห็นในการนําเสนอคือ หน่วยงานรัฐมีบทบาทอย่างไร ช่วยแก้ ปัญหาอะไรให้ กบั ชุมชนได้ บ้าง

สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้ อม
๒.สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทสิ่งแวดล้ อม
พลาสติกสู่อิฐสร้ างบ้ าน มหาวิทยาลัยรั งสิต
ผู้จัดทํา : ทีม ส.กินเกลี ้ยง
๑. นายเจษฎา สุโพภาค
๒. นายสาวิตต์ เหมาะทอง
๓. นายณัฐวิชญ์ วงศ์โกสิตกุล
ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ลักษณา คล้ ายแก้ ว

ภาพ
MS/CU เด็กกออิฐสรางบาน
MS/CU นองแพน

LS/MS/CU นองแพน
MS เด็กทํากิจกรรม

เสียง
เวลา
เปดดวยวรรคทองของนองแพน
18 วินาที
• เราทํ า กั น อยู แ ค น้ี จะไปช ว ยอะไรได แต มั น กลั บ กั น
กลายเปนวา เราเปนอีกหนึ่งแรงที่บอกตอได
จะสํ าเร็ จ ไม สํ าเร็ จ ไม รู แต ว า เราได บ อ ก ได ข ยาย
แนวความคิดของเราออกไป มันใหรูวาเราชวยได
V/O เสีย งเล็ก ๆ แตเปยมไปดว ยพลังของนองทมนวรรณ โพธิ์ศรี 22 วินาที
ศาสตร หรือนองแพน หนึ่งในเยาวชนจิตอาสาที่เขารว มกิจ กรรม

๓๖

MS ขยะพลาสติก
MS นองแพน
LS/MS เด็กทํากิจกรรม

CU ดินที่ใชกออิฐ
MS/CU เด็กทํากิจกรรม
CU ขยะพลาสติก
CU ขวดพลาสอิฐ
MS นองแพน
CU การทําขวดพลาสอิฐ
MS การกออิฐ
LS การประชุม
MS/CU ยานิต
MS/CU ผูเขารวมประชุม
MS ยานิต
LS/MS เด็กทํากิจกรรม
LS/CU ขวดพลาสอิฐ

CG ขอมูลจากขวดพลาสอิฐ

สรางบานดินจากขวดพลาสติก ทําใหนองแพนและเด็กคนอื่น ๆ ได
เรี ย นรู การนํ าพลาสติก เหล านี้ ก ลับ มาใชป ระโยชน แทนการทิ้ ง ที่
นําไปสูปญหาการสะสมขยะที่ยากตอการกําจัด
สัมภาษณนองแพน
• ถามวาสรางบานดินจากขวดพลาสติกยากไหม ยากคะ
เพราะเราตองเรียนรูกันไป ไมมีตําราบอกวาตองทําอยางนี้ๆ
ถามองสนุก สนุกมากคะ มันเปนอะไรที่สนุก ยิ่งไดมาทํากับ
นองๆเพื่อนๆ คุยกันไปทํากันไปเดี๋ยวก็เสร็จคะ
V/O กิจกรรมสนุกสนามที่เด็กๆ ไดทดลองนําเอาพลาสติกมาแปรรูป
กลายเป น อิฐ สรางบ าน ที่ ส อดแทรกสาระสําคั ญ อยางป ญ หาขยะ
พลาสติกและการจัดการกับขยะ เปนอีกหนึ่งกลไก ที่ทําใหเด็กๆ ได
เรียนรู นําไปสูการปรับเปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมการใชพลาสติก
ในอนาคต
• ถึงเราจะเปนเด็กตัวแคนี้ เราก็ชวยไดนะ เราเอาขยะของเรา
มาอัดใสขวด แลวเราเอามาฝงในบานดิน แทนการฝงกลบ
ทํ า ให ข ยะไม อ อกไปเป น ป ญ หา ช ว ยลดปริ ม าณที่ ก าลั ง
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไมใหเพิ่มขึ้นอีก
V/O โครงการสวนศึ กษาผึ้งน อยนักสู จัดขึ้น เพื่อปลูกฝงจิตสํานึ ก
ใหกับเยาวชน ไดตระหนักรูถึงปญหาขยะพลาสติก วาเปนเรื่องที่ใกล
ตัว และพวกเขาสามารถมีสวนรวมในการแกไขปญหานี้ได ดวยมือ
ของพวกเขาเอง
สัมภาษณยานิด
• ตอนแรกคิดวาเราจะสรางจิตสํานึกใหกับเด็กไดอยางไร เรา
ก็คิดถึงเรื่องของสิ่งแวดลอม ใกลตัวสุดคือเรื่องของขยะ ที่
เขาเปนคนสราง และเขาก็ตองลงมือจัดการกับขยะดวยตัว
ของเขาเอง โครงการผึ้งนอยนักสู จึงรวมพลังเด็กกูโลกคะ
• ชื่ อ ขวดพลาสอิ ฐ เด็ ก เป น คนตั้ ง มั น เป น เหมื อ นที่ เ ก็ บ
พลาสติก แทนการฝงกลบ แทนที่เราจะเอาฝงเปนภูเขาขยะ
เราก็เอามาใสในขวด จัดใหเรียบรอยเปนบานอยูอาศัย มัน
เก็บพลาสติกไดจริง และจะอยูกับเราไปนานทีเดียว
CG สถิติการขยะของบานดิน
บานดินพลาสอิฐนั้น เปนกระบวนการ Reuse
• โดยบานดิน 1 หลัง ขนาด 36 ตารางเมตร
จะสามารถกอดว ยขวดพลาสอิฐ ขนาด 1.5 ลิต รไดมากถึง 2,886
ขวด
• แตละขวดใสเศษขยะพลาสติกไดมากกวา 50 ชิ้น
• รวมแลวการสรางบานดินพลาสอิฐ 1 หลัง
จะสามารถนาขยะพลาสติกมาใชประโยชนไดมากถึง 144,300 ชิ้น

21 วินาที

30 วินาที

24 วินาที

17 วินาที

52 วินาที

28 วินาที

๓๗

MS คุณครู/ผูปกครอง/เด็ก
LS เด็กทํากิจกรรม

V/O อี ก หนึ่ ง แรงผลั ก ดั น ที่ สํ า คั ญ ให กั บ เด็ ก ๆ นั่ น ก็ คื อ ครู แ ละ 15 วินาที
ผูปกครอง ที่อยากจะปลูกฝงจิตสํานึก สูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่มีตอขยะพลาสติกของพวกเขา ผานกิจกรรมสนุกๆ เหลานี้

สัมภาษณครูนอย
37 วินาที
• การที่เราพานักเรียนมา มันสงผลใหเกิดปรากฏการณการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่บานของเด็กแตละคน วามี
การเห็นคุณคาการลดการใชขยะ
สัมภาษณผูปกครอง
• พอมาแลวสิ่งที่ไดคือ หนึ่ง ไดความรูใหมๆ สอง สิ่งที่
ประทับใจคือ หลานคนเล็ก หลังจากที่กินอะไรเสร็จ เขาจะ
บอกวา สงเลยยาย เอาไปอัดขวด มันปลูกฝงนิสัยหลาน ให
เปนคนรูจักเก็บขยะ เปนโครงการที่ดีมาก
LS/MS/CU ขยะพลาสติก
V/O มีขยะพลาสติกจานวน 1.5 ลานตัน ที่ไมถูกนําไปกําจัดอยางถูก 36 วินาที
MS/CU ขวดพลาสอิฐ
วิธี การเปลี่ยนจากพลาสติกสูพลาสอิฐแตละขวด ที่เด็ก ๆ ไดลงมือ
ทํา แมอาจจะไมสามารถทําใหจํานวนขยะพลาสติกที่มีอยูหมดไปได
CU มือถือขวดพลาสอิฐ
MS คนทิ้งถุงพลาสติก
อยางนอย ๆ สองมือเหลานี้ ก็จะเปนสวนที่จะชวยลดการสรางขยะ
MS ยานิต
พลาสติ ก ซึ่ งนั บ เป น จุ ด เริ่ ม ต น ที่ สํ าคั ญ ของการแก ไขป ญ หานี้ ได
อยางยั่งยืน
ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพิ่มเติม)

MS ครูนอย
LS/MS ผูปกครอง

๑)
๒)
๓)
๔)

โปรดักชัน่ ดี ภาพถ่ายดี
แหล่งข่าวพูดด้ วยความรู้ สกึ
การเล่าเรื่ องมีมติ
ยังไม่มีบทสรุ ปของเรื่ อง

สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้ อม
๓.สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทสิ่งแวดล้ อม
นกเงือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้จัดทํา : ทีม ไททานิค
๑. นางสาวธัญญารัตน์ สะอาดพันธ์
๒. นางสาวสุภาวดี ไกรกราย
๓. นางสาวสุพรรษา สุวรรณรัตน์
ที่ปรึกษา : ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์

ลําดับ
ภาพ
1 -MLS เหตุการณจาก
Facebook
-ECU ปากนกเงือก
-MLS ซากนกเงือกตาย

เสียง
VO : ในชวงปลายเดือนกันยายน 2562 ที่ผานมาการลาคาหั ว
ลวงโพรงลักลูกนก ตกอยูในสถานะที่ถูกคุกคามและใกลสูญ
พันธุ ขบวนการลานกชนหินในเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส จึงไมตางจากเหตุการณฆาเสือดําที่เปน

เวลา
52
วินาที

๓๘

ลําดับ

ภาพ
-ECU ขานกเงือก
-MS นกเงือก
-MLS นกเงือก

เสียง
ขาวครึกโครม จากกรณี ท่ีมีนายพรานจากรือเสาะและยะลา
ขึ้นมาลาหัวนกชนหิน ซึ่งเปนนกเงือก 1 ใน 13 ชนิดที่คาดวา
เหลืออยูไมถึง 100 ตัวในประเทศไทย และมีตลาดรับซื้อให
ราคาหั วละหนึ่งหมื่ น บาท จากสถานการณ ที่เกิดขึ้น ทําใหมี
ความพยายามผลั ก ดั น ให น กชนหิ น ได รั บ การประกาศขึ้ น
ทะเบียนเปนสัตวปาสงวนลําดับที่ 20

เวลา

2

-MS ปรีดา เทียนสงรัศมี
-CG ปรีดา เทียนสงรัศมี หัวหนา
โครงการคุมครองนกเงือก (สวน
ภาคใต)

3

-MLS มุมสูง/มุมกวางของปา
-LS ผืนปาขนาดใหญ
-ECU ใบไม
-LS ตนไมใหญ
-MS นกเงือกในโพรง

4

-MS มานพ ดีขุนทด
-CG มานพ ดีขุนทด หัวหนา
ศูนยพิทักษปาฮาลาบาลา
จังหวัดนราธิวาส
-LS ผืนปา
-MS ใบไม
-MLS แมงปอ
-MLS ผืนปายามเชา

5

-LS ภูเขา
-MLS นกเงือก
-MS กิจกรรมใหความรูกับ
เยาวชน
-MLS เยาวชน

Interview : "ปรีดา เทียนสงรัศมี" หัวหนาโครงการคุมครอง
30
นกเงือก (สวนภาคใต)
วินาที
คําถาม พูดถึงเหตุการณกรณีการลานกเงือก
ปรีดา เทียนสงรัศมี : ชว งหลังก็มีออเดอรเขามาในหมูบาน
พรานก็เลยเขามาลานกชนหิน เพราะตอนนี้ราคาแพงลุกลาม
มาถึ งทางภาคใต ของประเทศไทย คื อ ป าฮาลา-บาลา ที่ มี
นกเงือกโดยเฉพาะเทือกเขาบูโด นกเงือกคือราชินีแหงปาดง
ดิบ คือ ตองงามทางกายและใจ หนาตาเคาสวยงาม แลวก็เคา
ปลูกปาเคาทําหนาที่ตอระบบนิเวศ
VO : เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลาและเทือกเขาบูโบ 32
จังหวัดนราธิวาส ดวยพื้นที่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ นกเงือก วินาที
ที่พบจํานวนมากทั้ง 10 ชนิด จาก 13 ชนิด ในประเทศไทย
นกเงือก จึงเปนดัชนีบงบอกถึงความอุดมสมบูรณ ในเรื่องของ
ทรัพยากรปาไม ซึ่งมีกลุมไมขนาดใหญ มีโอกาสเกิดโพรง นก
เงือกจึงอาศัยทํารังและวางไขได
37
Interview : มานพ ดีขุน ทด หัวหนาศูนยพิทักษป าฮาลาบา
ลาที่
วินาที
คําถาม ทําไมถึงนกเงือกเปนดัชนีชี้วัด/บงบอกอะไรถึงปาฮา
ลา-บาลา/ความเปนอยูของนกเงือก
มานพ ดีขุนทด : ตรงนี้มีนกเงือกหรือ 10 ชนิด แสดงวาความ
อุดมสมบูรณ เปนแหลงอาหาร ไมวาจะเปนแหลงที่อยูอาศัย
ของนกเงือก บอกถึงความอุดมสมบูรณปาฮาลาบาลาเปนปา
ดิบชื้นที่สมบูรณที่สุดของประเทศไทย ถาสมมุติวาตัวผูเกิดไป
โดนนายพรานยิง หรือกลุมบุ คคลใดบุค คลหนึ่ ง ที่ แสวงหา
ผลประโยชน ในเรื่องของการลา ถาตัวผูตายตัวเมียกับลูกที่
อยูในโพรงมันก็ตองตาย
VO : ป จจุบัน นกเงือกอยูในสถานะที่ ถูกคุกคามและใกลสู ญ
47
พั น ธุ การจั บ นกเงื อ กขายหรื อ กลุ ม บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ที่ วินาที
แสวงหาผลประโยชน ในเรื่องของการลา คาหั ว จับ ไปเลี้ ย ง
เป น สิน คาขายเพื่ อทํ าประโยชนให กับ ตนเอง การทํ าความ
เขาใจ การใชความเชื่อใจ เขาไปใหความรูกับพี่นองประชาชน

๓๙

ลําดับ

6

ภาพ
-LS บรรยายใหความรู
-MLS เยาวชนทํากิจกรรมในปา
-MS เดินน้ําตก
-MS นูรฮีซาม บินมาบ
-CG นูรฮีซาม บินมาบ หัวหนา
กลุมยังยิ้ม จ.นราธิวาส
-MLS ทํากิจกรรมใหความรู
-MS เยาวชนทํากิจกรรม

เสียง
ตลอดจนเยาวชนที่เขามาในพื้นที่ไมวาจะมาเขาคาย หรือเขา
มาศึกษาธรรมชาติ และเยาวชนกลุมนิสิตนักศึกษาในเรื่องของ
การอนุรักษนกเงือก
Interview : นูรฮีซาม บินมาบ
ผูนําคาย กลุมยังยิ้ม อ.แวง จ.นราธิวาส
คํ า ถามในเรื่ อ งของการจั ด ค า ยการเข า มามี ส ว นร ว มของ
เยาวชน/มีสวนรวมในลักษณะใด เพราะเหตุใดจึงเขามามีสวน
รวม
นูรฮีซาม บินมาบ : ถาเราไมไดสรางคายไมไดสรางคนรุนใหม
เยาวชนหนุ มสาวเขามาเป น ตัวแทนในอนาคตมัน ก็ตองสูญ
พันธุแนนอน อยางนกเงือกเองดํารงสายพันธุมา 47 กวาลาน
ป มั น จะมาสู ญ พั น ธุ ในยุ คของพวกเรา เราจะรูสึก ยังไง นก
เงือกเปนนกนักปลูกปาปลูกตนไมมาทั้งชีวิต มากกวา 5 แสน
ตน ยอนกลับ มาถามตัวเราเองวาอายุ 20 ปป ลูกกั นมากี่ต น
เราเปดโอกาสเปดหองเรียนแบบนี้ใหเขามาพบเจอจริงๆ เขา
ไดมาเห็นความสวยงามเขาก็จะเกิดความรัก เรื่องการอนุรักษ
หรือ วาการหวงแหนจะเขามาในหัวใจเขาเอง
VO : ปจจัยสําคัญที่ยังทําใหนกเงือกยังอาศัยในพื้นที่ปาฮาลาบาลาและเทือกเขาบูโดไดมากวาที่อื่น มาจากความตระหนัก
และชวยกันเปนหูเปนตาของคนในชุมชน การปลูกจิตสํานึก
ใหกับเยาวชนคนทั่วไป หันมาใสใจและใหความสําคัญในการ
ดูแลผืนปา ซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของนกเงือก

เวลา

45
วินาที

7

-MLS นกเงือกบนตนไม
-MS นกเงือก
-MLS ทํากิจกรรมใหความรู
-MS เยาวชทํากิจกรรรม

8

Interview : นูฮีบะ มาดาโอะ นักศึกษา
-MS นูฮีบะ มาดาโอะ
-CG นูฮีบะ มาดาโอะ นักศึกษา คําถาม : การมีสวนรวมในการอนุรักษนกเงือก
นูฮีบะ มาดาโอะ : ใหนกเงือกเปนสื่อกลางในการเรียนรูทํา ให
เราไดรูวานกเงือกเปนสัตวปาที่หายากที่เราทุกคนตองอนุรักษ
ใหอยูคูผืนปาฮาลา-บาลาตอไป

12
วินาที

9

-MLS นกเงือกบนตนไม
-LS แมน้ําผืนปา
-MS นกเงือก
-MLS นกเงือก
-LS ปายามเชา

30
วินาที

VO : ตลอดชีวิตของนกเงือก 1 ตัว สามารถปลูกตนไมใหญได
มากกวา 5 แสนตน ถาไมมีน กเงือกก็ไม มีปา ถาไมมีปาแล ว
คนเราจะอยูไดอยางไร นกเงือกไมใชทรัพ ยส มบั ติของกลุม
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตนกเงือกเปนมรดกทางธรรมชาติของ
โลก ที่ ไมมีขอบเขต ไมมีพ รมแดน ไมมีศาสนา ที่ เราทุ กคน
จะตองรวมมือกันชวยปกปองดูแลไวใหอยูคูผืนปาตอไปตราบ
นานเทานาน

28
วินาที

๔๐

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพิ่มเติม)

๑) มีการใช้ ภาพจากเนชัน่ photo
๒) หากไม่มีความจํ าเป็ นพยายามถ่ายภาพด้ วยตนเอง อย่านํ าภาพจากสํานักข่าวหรื อYouTube มาใช้ ใน
ชิ ้นงาน

สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ประเภทข่ าวทั่วไป
๑. สารคดีเชิงข่ าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลดีเด่ น’ ประเภทข่ าวทั่วไป
อ้ อยเข้ าปากช้ าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้จัดทํา : ทีม ไปกลับฝน
๑. นางสาวจุฑามาศ สีดา
๒. นางสาวจันทิมา สุจริ ต
๓. นางสาวอุษณีย์ แสบงบาล
๔. นายกิตติภพ
หาวงษ์
๕. นางสาวศิลามณี ศิลาพัฒน์
ที่ปรึกษา : อาจารย์องั คณา พรมรักษา

ลําดับ
1
2

3

ภาพ

-MS เผาหุนไลกา
-MLS ชาวบานกําลังประทวง
-LS,MS ชาวบานกําลังประทวง
- LS,ELS นาขาวทุงกุลา
-MS ชาวบานทําการเกษตร
-LS บริบทชาวบานในชุมชน บรรยายใน
ตลาด

แหลงขาว
CG . หนูปา แกวพิลา ชาวบาน ต.โนน
สวรรค
-MS น้ําตามลําคลอง
-LS การจราจรในชุมชน
-ELS,LS ทุงนา
-ECU ตนขาวและสภาพดิน

เสียง
Vo. เสียงชาวบานที่กําลังคัดคาน
Vo. บรรยาย
ชาวบานตําบลโนนสวรรค อ.ปทุมรัตน จ.รอยเอ็ด
รวมตัวกันคัดคาน
ไมเห็นดวยกับการกอสรางโรงงานน้ําตาลพวงโรงไฟฟาชีว
มวลในพื้นที่ทุงกุลาแหงนี้
ซึ่งเปนพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศ
และเปนขาวหอมมะลิที่ไดรับมาตรฐานบงชี้ทางภูมิศาสตร
ที่กรมทรัพยสินทางปญญาไดจดทะเบียนไว
การออกมาแสดงจุดยืนไมเห็นดวยของคนในชุมชน
ครั้งนี้
เปนการแสดงสิทธิและเสรีภาพตอโครงการ ที่จะสงผล
กระทบวิถีชีวิตของตน
Vo.เสียงสัมภาษณ
ก็ กั ง วลหลายอย า ง ก็ มี เ รื่ อ งน้ํ า สิ่ ง แวดล อ ม
สารพิษ เรื่องฝุนละออง เรื่องการจราจรอุบัติเหตุ ไมวาจะ
เกิดเปนโรค หรือไดรับฝุนละอองแลวเปนโรคทางเดินหายใจ
ตรงนี้ก็กังวลเหมือนกัน เพราะชาวบานปลูกขาวเปนหลัก
รองลงมาเลี้ยงวัว ปลูกหม อนเลี้ย งไหม ถาหากเขาเหล านี้
ไดรับผลกระทบจากสารพิษปาออยหรือโรงงานที่ปลอยน้ํา

๔๑

ลําดับ

4

5

6

7

ภาพ
-MLS วัวกําลังกินหญา
-CUตนหมอน
_MS ทางน้ําไหล
-CG นองศิลป คูกระสังข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.
สต.โนนสวรรค
-MS คนแกในชุมชน

เสียง
แล ว พบสารเคมี ป นเป อ นในดิ น ก็ จ ะหายไปเป น กลุ ม เลย
เพราะเราทําเปนกลุม

VO.เสียงสัมภาษณ
โรคที่จะเพิ่มขึ้นก็คือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ
หวั ด แพ ฝุ น มลพิ ษ ผู สู งอายุ มี โรคประจํ าตั ว เบาหวาน
ความดั น ผู ที่ มี ส ภาพร า งกายที่ ไ ม แ ข็ ง แรงนั ก ก็ อ าจจะ
เจ็บปวยไดงายขึ้น
Vo. บรรยาย
-MS การรวมแสดงความคิดเห็นของ
พื้ น ที่ ทุ งกุ ล าแห งนี้ เป น หนึ่ งในพื้ น ที่ ข องการดํ าเนิ น
ชาวบานฝายสนับสนุน
-ELS นาขาว
โครงการไบโอฮั บ อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ ที่ จ ะนํ าผลผลิ ต
-MS ไรออย
ทางด า นการเกษตร 4 อย า ง คื อ อ อ ย ยางพารา มั น
-MS ยางพารา
สําปะหลัง และขาว มาทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องโดย
-CU ตนมันสําปะหลัง
การนํากากชานออยไปผลิตกระแสไฟฟา
-CU รวงขาว
ในป 2558 กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยสํ า นั ก งาน
-MLS การประชุมแสดงความคิดเห็น
คณ ะกรรมการอ อ ยและน้ํ า ตาลทราย ได จั ด ทํ า แผน
-MS ชาวบานกําลังลงรายชื่อ
ยุทธศาสตรออยและน้ําตาลทราย 10 ป ออกใบอนุญาตให
-กราฟกแผนที่ตั้งโรงงาน 29 แหง และ
ผูประกอบการโรงงานน้ํ าตาล ขยายกําลังการผลิตและตั้ ง
ความเปนมาการจัดตั้งโรงงาน
โรงงานน้ําตาลแหงใหม ใน 13 จังหวัดภาคอีสาน รวม 29
-กราฟกแผนที่จังหวัดรอยเอ็ด
โรงงาน จั งหวัด ร อ ยเอ็ ด เป น หนึ่ งจั งหวั ด ที่ จ ะเกิ ด โรงงาน
-LS ชาวบานที่เห็นดวยกําลังนั่งฟงทาง
น้ําตาล
โรงงานพูด
จะเห็ น ไดวา การดําเนิ น โครงการขนาดใหญในพื้ น ที่
ของชุมชน ที่อาจสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในลักษณะนี้
กลับไมมีการรับฟงความคิดเห็น และขอทวงติงของชาวบาน
ในขั้นตอนของการจัดทํา EIA
Vo.เสียงสัมภาษณ
-CG เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์
ผูประสานงานกลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
ประเด็นคือวาสิทธิขั้นพื้ นฐานเหลานี้ถูกละเมิด
-MS,LS ชาวบานชูปายคัดคาน
เพราะมีการปดกั้นการมีสวนรวม การแสดงความคิดเห็น
-LS ชาวบานที่เดินเขารวมการประชุม
จากเวทีแ สดงความคิด เห็น ถูกป ด กั้น ไมให เขารวมเวที
และกระบวนการรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น ค อนข า งมี ป ญ หา
ตรงที่ วา ไม สามารถสร า งความสมดุล ให เกิ ด ความเท า
เทียมกันได ระหวางทั้งฝายสนับสนุนและฝายคัดคาน ก็
เลยกลายเปน วา ตองเกณฑค นแขงกัน ใครเกณฑ ค นได
มากกวาก็ชนะ
-LS,MS ชาวบานที่เดินเขารวมการประชุม Vo เสียงบรรยาย
-LS ทุงนาขาว
กระบวนการรับฟงความคิดเห็น ไมสามารถตอบ
-MS ชาวบานตักน้ําในคลอง
คําถามถึงผลกระทบของคนในชุมชน ที่ตองอาศัยอยูในพื้นที่
-MS ชาวบานรดน้ําผัก
ใกล เคี ยงกั บ บ ริ เ วณ ที่ จะก อ ตั้ ง โรงงาน ซึ่ งมี แป ล ง
-CU ผักที่ชาวบานปลูก
เกษตรกรรมอยูหางเพียงแค 1 กิโลเมตร นอกจากนี้บริเวณ

๔๒

ลําดับ

ภาพ
เสียง
-LS การชุมนุมประทวงมีหุงไรกาถูกเผาอยู ที่ลุมติดกับโรงงานนั้นจะมีลําน้ํารองเซียม ไหลผานซึ่งในฤดู
ดานหนา
น้ําหลาก รองเซียมเปนลําน้ําที่ชาวนาใชทําเกษตรกรรม
เมื่ อ ชาวบ า นไม ได รั บ คํ า ตอบเรื่ อ งผลกระทบที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้ น ได จึ ง ทํ า ให ต อ งออกมารวมตั ว กั น เพื่ อ เรี ย กร อ ง
ความชอบธรรมในสิทธิความเปนเจาของชุมชน
8 -CG ดร.ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ อาจารย
Vo.เสียงสัมภาษณ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การรับ ฟ งความคิดเห็น กลายเปน การพูดถึงขอดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ของโครงการ พูดถึงเรื่องของการเชียรโครงการ การเกณฑ
- LS ชาวบานที่เขาฟงการประชุมแสดง
คนจํานวนมาก ๆ มาและบอกวาคนเห็นดวย ซึ่งอันนี้ไมได
ความคิดเห็น
เปนไปตามเจตนารมณของ EIA เพราะวา EIA เนี่ยเราตอง
-MS,MDS ชาวบานถือปายคัดคาน
ใหความสําคัญกั บผลกระทบแลวก็ใหความสําคัญกับคนที่
จะเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง
9 -CU หนาชาวบานทีไปนั่งประทวง
Vo.บรรยาย
-MS,MDS ชาวบานถือปายคัดคาน
บทเรี ย นการต อ สู เ พื่ อ เรี ย กร อ งสิ ท ธิ ข องคนใน
-MS เด็กถือปายคัดคาน
ชุมชน สําหรับประเทศไทย มักจะไมสามารถตานทานการ
-LS ชาวบานเดินประทวงเรียกรองสิทธิ
รุกล้ําของโรงงานอุตสาหกรรมได หากแตชาวทุงกุลาคงไม
ของตนเอง
สามารถนิ่ ง เฉย ที่ จ ะยอมแลกวิ ถี ชี วิ ต ของตนโดยไม มี
ทางเลือก
ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพิ่มเติม)
๑) ประเด็นที่นําเสนอเป็ นประเด็นสาธารณะที่ควรให้ ความสําคัญ ประเด็นมีคุณ ค่ามองเห็นช่องโหว่ของ
กฎหมาย
๒) งานมีมาตรฐานพอสมควร แต่นําเสนอน้ อยไป
๓) มีการใช้ info graphic ประกอบการนําเสนอ
๔) ผู้ผลิตผลงานมีจิตสํานึกการเป็ นสื่อมวลชนที่ ดี ทําหน้ าที่ แทนประชาชน วิธีคิดการนํ าเสนอเรื่ องทํ าได้
ดีกว่าสื่อหลัก
๕) ผลงานจะมีพลังกว่านี ้ถ้ ามีแหล่งข่าวอธิบายคนดู

**หมายเหตุ

สามารถดาวนโหลดผลงานที่ไดรับรางวัลและผลการตัดสิน
ไดทางเว็บไซต www.thaibja.org ในหมวดรางวัลสายฟานอย

