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หลักเกณฑ 
การประกวดผลงานขาว ‘รางวัลสายฟานอย’ ครั้งท่ี ๑๕ 

โดย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประจําป ๒๕๖๒ 
 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยไดจัดใหมีการประกวดผลงานสารคดีเชิงขาว ประจําป ๒๕๖๒ โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนท่ีมี
คุณภาพของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   
 ๒. เพ่ือเตรียมความพรอมของนิสิตนักศึกษากอนเขาสูวิชาชีพ 
 ๓. เพ่ือประสานความรวมมืออยางใกลชิด ระหวางสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สถาบันอุดมศึกษา 
และหนวยงานเอกชนท่ีสนับสนุนโครงการฯ 
 

ประเภทรางวัล  
ดานวิทยุ แบงออกเปน ๑ ประเภท ดังนี้  
 ๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง 
      ๑.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล  
      ๑.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  
 

ดานโทรทัศน มี ๔ ประเภท คือ 
 ๑. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทวิถีชุมชนดีเดน 
     ๑.๑  รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๑.๒  รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  
นิยาม : วิถีชุมชนดีเดน หมายถึง ชีวิตความเปนอยูท่ัวไป 
 ๒. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรมดีเดน 
     ๒.๑  รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๒.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  
นิยาม : อัตลักษณวัฒนธรรมดีเดน หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกลักษณวัฒนธรรมประเพณี 
 ๓. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทส่ิงแวดลอมดีเดน 
     ๓.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๓.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  
 ๔. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวท่ัวไปดีเดน 
     ๔.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๔.๒ รางวัลชมเชย โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  

 
หลักเกณฑการตัดสิน 
 คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 ๑. คุณภาพ (Quality) 

กระบวนการผลิตมีการคนควาขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริง แหลงอางอิงเชื่อถือได ประเด็นและแงมุมมีความ
สมดุลรอบดาน  เปดโอกาสใหฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของไดแสดงความเห็นหรือใหขอมูลอยางทัดเทียมกัน เนื้อหาเปน
เรื่องใกลตัว ใหม ทันสมัยและสมบูรณในเชิงขาว 
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๒. คุณคา (Value) 
นําเสนอเนื้อหาท่ีเปนประโยชน สงเสริมใหเกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชี้ใหเห็นผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยสวนรวม มีศักยภาพนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคหรืออาจนําไปสูการแกไข
หรือปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวในอนาคต  
 ๓. ผลงาน (Performance)  
การนําเสนอเนื้อหากระชับ ชัดเจน โดยใชศาสตรและศิลปของวิทยุและโทรทัศนไดอยางนาสนใจ 
  ๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
ผลงานท่ีสงเขาประกวดจะตองเปนตนฉบับของผูสงเขาประกวด ไมไดลอกเลียนแบบผูอ่ืน มีสํานึกในจริยธรรมและ
สะทอนความรับผิดชอบในการนําเสนอ 
  “ผลงานท่ีสงเขาประกวดจะตองเปนผลงานท่ีผลิตโดยนักศึกษาในทีมเทานั้น หากคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลฯ ตรวจสอบพบวาผลงานหรือบางสวนของผลงานมิไดผลิตโดยนักศึกษาในทีมโดยตรง  คณะกรรมการ
จะตัดสิทธิและไมพิจารณาผลงานช้ินนั้นท่ีสงเขาประกวด  เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตองการให
นักศึกษามีความซ่ือสัตยสุจริตในกระบวนการผลิต ซ่ึงเปนเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ” 
 

ผูสนับสนุนการประกวด 
 บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

การสงผลงานเขาประกวด 
 ผูสงผลงานเขาประกวดตองเปนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ สามารถผลิตงานในนามบุคคลหรือ
กลุมบุคคลก็ได แตตองไมเกินกลุมละ ๕ คน โดยสามารถมีอาจารยท่ีปรึกษาไดกลุมละ ๑ คน  
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง มีความยาวระหวาง ๓-๕ นาที (หามเกิน ๕ นาที) และสงผลงานในนาม
มหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๕ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสงจากมหาวิทยาลัยหรืออาจารยท่ีปรึกษา และใช
แบบฟอรมการสงผลงานของสมาคมฯ รวมท้ังสงไฟลผลงานประกวดในรูปแบบ thumb drive  

สารคดีเชิงขาวโทรทัศน มีความยาวระหวาง ๓-๕ นาที (หามเกิน ๕ นาที) และสงผลงานในนาม
มหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๓ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนําสงจากมหาวิทยาลัยหรืออาจารยท่ีปรึกษา และใช
แบบฟอรมการสงผลงานของสมาคมฯ รวมท้ังสงไฟลผลงานประกวดในรูปแบบ thumb drive 
หมายเหตุ การสงผลงานเขาประกวด หากผิดหลักเกณฑการประกวด จะไมไดรับการพิจารณา 
 

ลักษณะของขาวและสารคดีเชิงขาวที่สงเขาประกวด 
 สารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน ไดแก ขาวท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบของสารคดีท่ีมีความหลากหลายท้ังใน
ดานกระบวนการผลิต เนื้อหา  การสอดแทรกขอมูลท่ีบอกถึงภูมิหลังท่ีมาของเรื่อง ทําใหเห็นแงมุมตางๆ ของ
ประเด็นขาว  การใชภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบไดอยางสอดคลองกลมกลืน สารคดีเชิงขาวดังกลาว 
จะตองยึดหลักการเบื้องตนของการนําเสนอขาว ไดแก องคประกอบดานแหลงขาวท่ีตองมีความรอบดาน ทันตอ
เหตุการณหรือเปนเหตุการณขาวท่ีเกิดในอดีต แตมีผลกระทบถึงภาวะปจจุบัน ท้ังนี้ สารคดีเชิงขาวจะปรากฏใน
รายการใดก็ได แตสาระในสารคดีเชิงขาวชิ้นนั้น จะตองเปนขอเท็จจริง มิใชเหตุการณสมมติท่ีมีการสรางข้ึน 

 
หลักฐานการสงผลงาน 

๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง บันทึกลง  thumb drive โดยใชสกุลไฟล  .mp3  .wav  
๒. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน บันทึกลง thumb drive โดยใชสกุลไฟล  .mov  .mpeg4 
๓. รายละเอียดของผลงาน ประกอบดวย (เอกสารขอ ๓.๑+ขอ ๓.๒+ขอ ๓.๓)  
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     ๓.๑ ไฟลเอกสารชื่อเรื่อง ชื่อผูจัดทํา(ไมเกิน ๕ คน) ชื่อทีม ชื่ออาจารยผูรับรอง เบอรติดตอผูจัดทําและ
อาจารยผูรับรอง และชื่อสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด โดยระบุประเภทท่ีตองการสงใหชัดเจน (ตามแบบฟอรม-กรุณา
เขียนใหถูกตองและครบถวน โดยเฉพาะรายชื่อผูจัดทํา เบอรและชื่อทีม) เปนสกุลไฟล doc 
     ๓.๒ ไฟลบทคัดยอสรุปเรื่องราว พรอมเหตุผลประกอบในการนําเสนอผลงานดังกลาว เปนสกุลไฟล 
doc ความยาวไมเกิน ๑ – ๒ หนา โดยอธิบายในประเด็นดังนี้  (ตามแบบฟอรม)  
      (๑) วัตถุประสงคในการเสนอผลงาน 

(๒) ความเดน ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน 
      (๓) คุณคาของผลงาน  
       ๓.๓ ไฟลบทสมบูรณ (Script) ของผลงาน เปนสกุลไฟล doc 
 ๔. ใหนักศึกษาบันทึกไฟลผลงานท่ีสงเขาประกวด (ตามขอ ๑ หรือขอ ๒) และไฟลเอกสาร (ตามขอ ๓.๑+
ขอ ๓.๒+ขอ ๓.๓) บันทึกลง  thumb drive จํานวน ๑ อัน  ในกรณีท่ีสงหลายเรื่องหรือสงผลงานประกวดท้ังวิทยุ
และโทรทัศน สามารถสงไฟลมาใน  thumb drive  เดียวกันได โดยใหแบงโฟลเดอรใหชัดเจน 
 ๕. สงผลงานมายัง สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙  
 

*****กรณุาตรวจสอบไฟลกอนสงวาไฟลสมบูรณ และตอง SAVE ไฟลท่ีสามารถ COPY ได***** 
หมดเขตรับผลงานวันอังคารท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยตางจังหวัด ถอืเอาวันท่ีประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ และตองสงเปน EMS เทานั้น 
**กรณีท่ีสงผลงานมาทางไปรษณีย ผูสงกรุณาโทรมาตรวจสอบกับทางสมาคมฯ 

วาผลงานท่ีสงมาถึงสมาคมฯ เรียบรอยแลวหรือไม ภายใน ๔ วันทําการ** 
 

การตัดสินและประกาศผล 
๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และ

นักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จํานวน  ๕-๘  คน 
๒. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันเสารท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจะแจงรายละเอียดให

ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต  www.thaibja.org หรือสอบถามโทรศัพท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ 
๓. ทางสมาคมฯ จะแจงผลการเขารอบในแตละประเภท ไปยังผูสงผลงานโดยตรง และข้ึนผลการเขารอบ

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

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
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คณะกรรมการตัดสิน  
รางวัลสายฟานอย คร้ังที่ ๑๕ ประจําป ๒๕๖๒ 

 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งท่ี ๑๕ ประจําป 

๒๕๖๒ ประเภท "สารคดีเชิงขาวโทรทัศน"  มีรายชื่อดังนี้ 
 

๑.นายพิภพ พานิชภักดิ์    รองผูอํานวยการ  สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 
๒.ดร.ปรัชญา เปยมการุณ  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 ครั้งท่ี ๑๕ ประจําป 

๒๕๖๒ ประเภท "สารคดีเชิงขาววิทยุ"  มีรายชื่อดังนี้ 
 

๑.อาจารยบรรยงค สุวรรณผอง ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน     

๒.นายศักดา จิวัธยากูล  บรรณาธิการบริหาร สํานักขาวไอเอ็นเอ็น     

๓.อาจารยกรรณิการ  โตะมีนา  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร 

๔.นายเดชา รินทพล   ผูจัดการ สถานีวิทยุครอบครัวขาว FM 106 Mhz. 

๕.นางสาววัชรินทร เศรษฐกุดั่น  หัวหนากองขาวตางประเทศ ฝายขาวตางประเทศ สํานักขาวไทย 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

ผลการประกวดสารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน 
รางวัลสายฟานอย คร้ังที่ 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 การเล้ียงลูกดวยหนาจอมือถือ 
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 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทส่ิงแวดลอม   
รางวัลดีเดน  

- ไมมีผูไดรับรางวัล 
รางวัลชมเชย  ไดแก 
๑.เรื่อง นากสัตวท่ี ( ไม ) นารัก 

โดยทีม มนุษยฝกหัด จาก มหาวิทยาลัยรังสิต 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒.เรื่อง พลาสติกสูอิฐสรางบาน 
โดยทีม ส.กินเกล้ียง จาก มหาวิทยาลัยรังสิต 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓.เรื่อง นกเงือก 
โดยทีม ไททานิค จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวท่ัวไป 
รางวัลดีเดน   ไดแก 

เรื่อง ออยเขาปากชาง 
โดยทีม ไปกลับฝน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลชมเชย  ไดแก 
- ไมมีผูไดรับรางวัล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘ 
 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัต ิ
รางวัลสายฟานอย ประจําป ๒๕๖๒ 

 สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติ รางวัลสายฟานอย จัดโดยสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
สนับสนุนโดยกลุมทรู ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลงานสงเขาประกวด ๑๕ เรื่อง จาก ๕ สถาบันการศึกษา เทียบกับป
การศึกษา ๒๕๖๑ ท่ีมีผลงานสงเขาประกวด ๒๑ เรื่อง จาก ๘ สถาบนัการศึกษา 
 แมมีสารคดีเชิงขาววิทยุฯ ท่ีไดรับรางวัล แตคณะกรรมการตัดสินเห็นสมควรใหมีเง่ือนไขตอทายเปนหมาย
เหตุ เพ่ือแสดงใหทราบวาผลงานนั้น ๆ ยังมีขอบกพรองหรือควรแกไขหากนําผลงานท่ีไดรับรางวัลไปอางอิงหรือใช
เปนกรณีศึกษา ควรนําขอสังเกตตอทายรางวัลไปประกอบดวย  

ภาพรวมผลงานสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ป ๒๕๖๒ 

จุดเดน 
๑. ผลงานหลายเรื่องทันสมัย  
๒. บางผลงานสามารถนําเรื่องในพ้ืนท่ีของตนเองมาสังเคราะหและนําเสนอไดนาสนใจ 
๓. บางเรื่องจับประเด็นไดนาสนใจ บางเรื่องใกลเคียงกันกับระดับอาชีพ มีมุมมอง และนํามาเปนประเด็น

ของสังคมได 
๔. กลาคิดและกลาหยิบประเด็กหนัก ๆ มานําเสนอ 
๕. มีแหลงขาวหลากหลายกวาปท่ีผานมา 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
๑. การต้ังชื่อเรื่อง ยังไมสอดคลองกับเนื้อเรื่อง – ชื่อเรื่องคือหัวใจสําคัญของการสื่อสาร โดยเฉพาะการ

สรางความสนใจตนตอผูรับสาร 
๒. บางเรื่อง แมประเด็นดี แตมีการศึกษาขอมูลมานอย และไมรอบดาน จึงลึกไมเพียงพอตอการนําพา

ประเด็นท่ีตองการนําเสนอไปใหถึงเปาหมาย – ควรศึกษาขอมูลใหมากข้ึน  
๓. การโปรยคําพูดนําเขาสัมภาษณ ยังจับประเด็นไมไดวาบทสัมภาษณกําลังพูดถึงเรื่องอะไร กลายเปนคน

ละทาง (คนละเรื่องเดียวกัน) – แหลงขาวตอบหรือแสดงความเห็นเรื่องอะไร บรรยายนําใหตรงกัน 
๔. ยังขาดการอางอิงขอมูล ผลงานท่ีมีการอางอิงก็เปนขอมูลเกาบาง ไมบอกแหลงท่ีมาของขอมูลบาง – 

ควรใหความสําคัญ เพราะเปนเรื่องของจริยธรรมและความนาเชื่อถือ  
๕. การใชคําวา ‘ตัวแทนนักศึกษา’ หรือ ‘ตัวแทนเกษตรกร’ ถาไมใชตัวแทนท่ีไดรับมอบหมายจริงแลว 

จะกลายเปนคนเดียวตัดสินเรื่องท้ังหมด ควรหลีกเลี่ยงการใชโดยการกลาวแตเพียงชื่อสกุล อายุ อาชีพ 
๖. ยังสรุปเรื่องท่ีนําเสนอตามใจตนเอง โดยไมคํานึงถึงการดําเนินเรื่องท้ังหมด - ตองไมสรุปจากความเห็น

ของตนเอง แตสรุปจากเรื่องท่ีทํา ท้ังจากแหลงขาวและจากขอมูลท่ีศึกษา 
๗. กระบวนการผลิตท่ีมีปญหาคอนขางมากคือระดับเสียง ซ่ึงเปนหัวใจของวิทยุฯ ทําใหรายการไมนาฟง - 

ตองใสใจ เพราะเทคโนโลยีปจจุบันทําไดไมยาก นอกจากการต้ังแตละ ‘เสียงนําเขา’ ใหใกลเคียงกับเพดานรักษา
ระดับแลว การใสหูฟงขณะตัดตอก็ชวยใหไดคุณภาพของเสียงอีกดวย 

 

 



๙ 
 
ผลงานที่เขารอบ 

สารคดีเชิงขาวเรื่อง สถาบัน 
๑ Food Rider มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
๒ จับตาทาแบนพาราควอต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๓ เจาะกระบวนการธุรกิจกลองรับบริจาค การกุศลแฝงผลกําไร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๔ การกลั่นแกลงในสังคมออนไลน (Cyber Bully) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๕ 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 เห็นวามีผลงานท่ีสมควรไดรับรางวัล
ชมเชยเพ่ิมข้ึนอีก ๑ รางวัล จากท่ีกําหนดไวเดิม ๒ รางวัล    

‘Food Rider’ มหาวิทยาลยัเชียงใหม สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ 
 Pop up Jingle Fade under 
 Fade in ดนตรีประกอบ Fade under (1 นาที) 
ผูประกาศ ในปจจุบันผูคนตองการความสะดวกสบายเพ่ือตอบสนอง Life Style ท่ีเรงรีบ เปนเหตุใหเกิด

ธุรกิจ Food Rider ซ่ึงตอบสนองวิถีชีวิตของคนในยุคนี้ไดอยางตรงจุด  ธุรกิจ Food Rider หรือ
งานรับจางซ้ือและสงอาหารเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วและสงผลกระทบตอธุรกิจรานอาหารและ
บริการอยางเปนวงกวาง 

 รานอาหารท่ีตองการใหรานเปนท่ีรูจัก ตัดสินใจเขารวมกับธุรกิจนี้เปนจํานวนมาก ธุรกิจนี้จึงมี
รายชื่อรานอาหารใหเลือกมากมายในแอพพลิเคชั่น การเขารวมกับธุรกิจ Food Rider นอกจาก
จะทําใหรานเปนท่ีรูจักแลว ยังทําใหรายไดของรานเพ่ิมข้ึนอีกดวย เจาของรานกวยเตี๋ยวอัญชันซ่ึง
เปนหนึ่งในรานกวยเตี๋ยวชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม เปดบริการมานานเกือบสิบป กลาววา การเขา
รวมกับบริการนี้ทําใหมีลูกคารูจักรานมากข้ึนและมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน แตทางรานตองเพ่ิมราคา
อาหารเนื่องจากไมสามารถรับคาบริการหลายตอ 

 Sound Bite รานกวยเตี๋ยวอัญชัน  
 “ออ หลังจากท่ีเราไดรับการบริการตรงนี้เนี่ย ก็จะทําใหออลูกคาเขารูจักรานคาของเรามากข้ึนนะ
คะ และอีกอยางหนึ่งคือรายไดของกิจการของรานคาก็เพ่ิมมากข้ึนดวยคะ, ถาสมมติวาลูกคา
สะดวกในการท่ีจะมารับประทานท่ีราน ในราคามันจะตํ่ากวาสั่งบริการลักษณะแบบนี้นะคะ คือ
ขอเสียก็คือ บริการอาจจะมีเพ่ิมข้ึนนิดหนอย เพราะวาตองมีคนรับบริการตอจากเราไปอีกคะ” 

ผูประกาศ ผูรับซ้ือและสงสินคาซ่ึงสวนใหญใชพาหนะมอเตอรไซค หรือจะเรียกวาผูประกอบอาชีพ Food 
Rider ปจจุบันมีจํานวนมากข้ึนเชนกันตามจํานวนผูใชบริการและรานอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือให
สามารถจัดสงไดตรงเวลาและท่ัวถึง ในการทํางานผูประกอบอาชีพ Food Rider สามารถเลือก
ระยะเวลาและพ้ืนท่ีในการทํางานได คนสวนใหญจึงเลือกทําเปนอาชีพเสริมเพราะสรางรายไดไดดี 



๑๐ 
 

นักศึกษารายหนึ่งท่ีเขามาทํางาน Food Rider เปนอาชีพเสริม กลาววา เลือกทําเปน Part Time 
เพราะงานนอกเวลาท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเวลาทํางานตามวันและเวลาท่ีวางเวนจากการเรียน
หาไดยาก ทางดานรายไดจากงาน food rider ก็พอกับคาใชจาย อยางไรก็ตามงานนี้มีความยากท่ี
การบริการ เพราะตองบริการใหถูกใจคน เพ่ือใหไดรับคะแนนจากลูกคา food rider แตละคนจะ
แขงขันกันทําผลงาน เนื่องจากคะแนนท่ีไดมีผลตอการจายงานดวย 

 Sound Bite ผูขับ Food Rider  
“เพราะวาเรียนอยูแลวหางาน part time ยาก แตวาตัวนี้มันรับทุกคน ทุกเพศทุกวัย,เม่ือกอนก็ทํา
ตามงาน event นะครับ แตวาถาเปนอันนี้มันดีตรงท่ีวาเราขยันทําเม่ือไหรเราก็ไดเยอะ,ขอดีคือ 
เงินมัน ตัวเงินมันได มันพอกับการใชจาย,คือยาก หมายถึงวา เอาระหวางทําดีกวาเนาะ ถาความ
ยากคือ การบริการถึงแมเราทําดี เราข้ึนไปสงอะไร แตถึงเขาไมพอใจเขาก็ให Rating เรานอย
ไรเง่ียครับ แลวก็ Rating มันสงผลตอการ เปอรเซ็นตรับงานของเราดวย เปอรเซ็นตนอยงานก็เขา
เรานอยข้ึน” 

ผูประกาศ นอกจากนี้ผู ใชบริการ food rider สวนใหญกลาววาขอดีของ Food Rider นั้น คือความ
สะดวกสบาย สวนขอเสียของบริการนี้ก็คือราคาท่ีสูงและการถูกคิดคาบริการเพ่ิมเติม และยังบอก
อีกวาบริการนี้ก็อาจมีขอดีเชนกันเพราะไดชวยกระตุนเศรษฐกิจและทําใหหลายๆ คนกลาใชเงิน
มากข้ึน  

 Vox pop เสียงสัมภาษณจากผูใชบริการ (วินาทีท่ี 0.03 – 0.30)   
“ขอดีสําหรับนี่มองวามันสะดวกมาก  คือแบบวาจากแตกอนใชปะคนท่ีจะกินอาหาร จะกินอะไร
อยางเง้ีย มันก็จะติดปญหาอยูท่ีตองออกไปขางนอก แลวรถก็ติด ดวยปจจัยอะไรหลายๆ อยาง
เนอะ ทําใหคนเลือกท่ีจะกินอยูท่ีหองละกันตมมามาอะไรอยางง้ี หรือวากินอะไรท่ีกินงายๆ  สวน
ขอเสียหรอ ในความรูสึกนี่วา ก็ยังไมเห็นอะไรเทาไหรนะ” 
Vox pop เสียงสัมภาษณจากผูใชบริการ (วินาทีท่ี 0.04 – 0.41)  
“ขอดีของฟูดไรเดอรก็คือมันเร็วแลวมันก็สะดวก มันงายเวลาท่ีเราข้ีเกียจออกจากหอ เวลาแบบ
เราไมรูวาเราจะกินอะไร เราก็ไถๆๆ แลวก็สั่ง ปุบ เขาก็มาสงไดทันเวลา” 
Vox pop เสียงสัมภาษณจากผูใชบริการ (วินาทีท่ี 0.28 – 0.35)  
“แตวาขอเสียก็คือมันอาจจะมีราคาแพงหนอยแลวก็มันอาจจะแบบวาใหเรารอนาน” 
Vox pop เสียงสัมภาษณจากผูใชบริการ (วินาทีท่ี 0.50 – 0.52)  
“แลวมันก็จะมีคาชารจภาษีอะไรตางๆ เพ่ิม” 

ผูประกาศ การเกิดของธุรกิจ Food Rider ไดตอบสนองวิถีชีวิตของคนในยุคนี้ไดอยางตรงจุด เพราะเหตุนี้จึง
ทําใหธุรกิจ Food Rider เติบโตข้ึนอยางรวดเร็วและสงผลกระทบตอธุรกิจรานอาหารในเชิงบวก 
คือ เพ่ิมฐานลูกคาและเพ่ิมรายไดใหกับรานอาหาร ในขณะเดียวกันการเขามาของ Food Rider 
ยังชวยลดจํานวนคนวางงาน และเปดโอกาสสรางรายไดกับคนท่ัวไปอีกดวย ดานผูบริโภค สวน
ใหญมีความพึงพอใจมาก แมวารานอาหารจะข้ึนราคาก็ยังเลือกใชบริการ เพราะสะดวกสบาย 
กลาวไดวา food rider เปนบริการ เปนอาชีพ และเปนโอกาสธุรกิจใหม ๆ ท่ีเขามาพรอมกับยุค
ดิจิทัล  

 Pop up Jingle Fade out 
 
   

จัดทํา: กัณฐิกา ยศดี  ชุรีกรณ มนตรี 
 ท่ีปรึกษา: ดร.จิรเวทย รักชาติ 
 



๑๑ 
 

จุดเดน 
    ๑. เนื้อเรื่องนาสนใจ เปนเนื้อหาใกลตัวคอนขางทันสมัย ประเด็นดี 
     ๒. ผูดําเนินรายการเสียงนาฟง อักขระชัดเจน 
     ๓. การผลิตผลงานดี เสียงมีความชัดเจนดี 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
 ๑. แหลงขาวท่ีใหสัมภาษณเรื่องบริการ แตกระบวนการบริการไมชัดเจนทําใหเรื่องลดคุณคาลง 
 ๒. ขาดการอางอิงขอมูล ทําใหผูฟงไมสามารถเชื่อไดวาขอมูลท่ีนําเสนอเปนความจริง 
     ๓. คําวา ‘สงผลกระทบ’ ทําใหรูสึกวาตองมีผลท่ีเปนบวกและลบ แตเม่ือฟงไปแลว ผลเปนไปในทางบวก
หมดเลย   
     ๔. ควรเพ่ิมแหลงขาวท่ีใหสัมภาษณ เพราะความเห็นจากแหลงขาวมีเพียง ๒ เสียง คือดีกับเสียเทานั้น 
     ๕. ควรบอกตัวเลขขอมูลการเติบโตของธุรกิจวามีจํานวนมากนอยแคไหน 
     ๖. ไมมีการพูดถึงความเสี่ยงของธุรกิจ เปอรเซ็นตในการทํางานรวมกัน เปนเรื่องท่ีตองกลับไปทําตอ 
 

‘เจาะกระบวนการธุรกจิกลองรับบริจาค การกุศลแฝงผลกําไร’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’ 

Que Audio 
ปาใต 
 

Fade in: ทําไมเขาถึงทําเปนขบวนการแบบนี้ แลวธุรกิจแบบนี้มันมีดวยเหรอ จริงๆแลวปานึก
วานักศึกษาเขามาชวยคิดกันเอง ไมใชวาผานบริษัทอะไรแบบนี้เลย ปาคงไมหยอดแลว เราก็ไมรู
วาเขาไปบริจาคจริงหรือเปลา 

ทีมขาว  
 

จากเสียงสะทอนของผูใจบุญ นางสาวสมจิต  จันทรกระจาง  หนึ่งในใหผูบริจาคมองงานนี้เปน
ธุรกิจสีเทา เพราะไมอาจรูเลยวา เงินในสวนท่ีบริจาคจะไปถึงมูลนิธิก่ีเปอรเซ็นต 

 ผลการสํารวจของ Charities Aid Foundation ระบุ ไทยเปนประเทศท่ีมีการบริจาคเงินมาก
เปนอันดับ 5 ของโลก อยางไรก็ตาม มีคนบางกลุมอาศัยความเอ้ืออารีของคนไทยเปนชองทาง
หาประโยชน โดยผูสื่อขาวพบประกาศหางานผานเพจเฟซบุกและการชักชวนในกลุมนักศึกษา  

 นาย ก (นามสมมติ) นักศึกษาท่ีเคยรับจางถือกลองบริจาค  เปดเผยผูสื่อขาวถึงความนาเชื่อถือ
ของธุรกิจนี้ 

นาย ก  
 

“ ท้ังหมดนักศึกษามีอยูท่ีประมาณ 800 กวาคนตอนนี้ มีท้ังเปนเด็กมัธยมและมหาวิทยาลัยท่ี
สามารถทําได เขากําหนดวาเราตองใสชุดท่ีเปนชุดของนักศึกษา จะเปนเสื้อคณะคอปก หรือ
เปนชุดนักศึกษาถูกระเบียบก็ได บริษัทเขาจะจางใหไปอยูท่ีราคารายไดท้ังหมด600 บาทตอวัน 
เพราะวาเขาจะใหเราทําประมาณ 6 ชั่วโมง จะเปนโซนกรุงเทพฯปริมณฑล และก็เปนตาม BTS 
MRT และก็ตามหนาหางสรรพสินคา ถาสมมติเปน MRT เขาจะกําหนดวาใหเรายืนจุดละ 2 คน 
แตจะใหยืนอยูหางๆกันประมาณกระจายอยู 2-3 แหงท่ีเปนอยูระแวงใกล MRT ข้ันต่ําจะอยูท่ี
วันละ 1,000 กลอง ถาไดมากสูงสุดจะอยูท่ี 4,000 กวาบาท โครงการหักคาใชจายเขาก็จะเอา
เงินท่ีไดรับคาบริจาคมาหักกอนแลวสงเขาบริษัท เงินบริจาคท่ีไดมาตองไดมากกวา 1,200ท่ีหัก
คาเด็กไปแลว 1,500 บาทของหัวหนาทีมตองสงยอดใหกับโครงการวันละ 1,500 บาทข้ันต่ํา 
สวนถาเกิดเกิน 1,500 บาทข้ึนไป เขาจะหักเปอรเซ็นตใหประมาณ 10% เปนคาคอมของ
หัวหนาทีมแตละวัน ขอเสียคนสวนมากเขาจะมองวาเราเปนมิจฉาชีพหรือเปลา มาหลอกระดม
ทุนวาเราไดเอาเงินไปบริจาคจริงๆหรือเปลา ตอนแรกรูสึกเหมือนไมสบายใจท่ีวาพอมารูวาเงินท่ี
ไดคาแรงมาจากกลองบริจาค ในการท่ีเราไปทํางานเราก็ตองใชกิน ใชอยู ใชเดินทางเหมือนกัน 



๑๒ 
 

ก็เลยไมถือวาเปนการท่ีเราไปโกงเขามา ” 
ทีมขาว   
 

ดร.ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์ หัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา กลาวถึงประเด็นนี้วา ในทางเศรษฐศาสตรองคกรเหลานี้เปนธุรกิจชนิดหนึ่งของอุตสาหกรรม
การบริจาค นับวาเปนอาชีพท่ีเกิดข้ึนใหม องคกรประเภทนี้จะไมเสียภาษี เพราะเปนธุรกิจท่ีไม
แสวงหาผลกําไร  ทําใหเปนชองโหวทางกฎหมายท่ีอาจเกิดการหลีกเลี่ยงการจายภาษีได 

นัก 
เศรษฐศาสตร 
 

“แตถาเอาเงินนี้ไปบริจาคไปทําการกุศลจะไมเสียซ่ึงมันเปนชองวางทําใหคนหลีกเลี่ยงภาษีถือวา
ไดเงินมาโดยไมตองเสียภาษีแตมันก็พูดยากเพราะบางทีองคกรเขาบอกเอาไปทําการกุศลเราจะ
เก็บภาษีมันก็ดูแบบโหดรายไปไมเปนธรรรมแตคนทํามูลนิธิท่ีจัด เขาก็อาจจะหลีกเลี่ยงภาษีตรง
นี้ก็ไดเหมือนกัน” 

ทีมขาว   
 

ท้ังนี้ ดร.กมลวรรณ อยูวัฒนะ หัวหนาสาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให
ความเห็นกับเรื่องนี้ วา ในทางกฎหมายธุรกิจดังกลาวตองมีการระบุวัตถุประสงคและ
รายละเอียดของการรับบริจาคอยางชัดเจน  องคกรตองมีการขออนุญาต พรอมท้ังจดทะเบียน
กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  และมีการออกใบอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร ตาม
มาตรา 4   แหงพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487  

นักกฎหมาย 
 
 

“สิ่งท่ีเรากําลังกังวลตอนนี้คือสวนหนึ่งของคาตอบแทนมันมาจากเงินในกลอง คือจริงๆแลวการ
รับบริจาคไมไดหมายความวาเราจะไปขอเงินจากใครก็ได ขณะเดียวกันเรื่องการเรี่ยไรในกลอง
บริจาคมันก็มีกฎหมายของมันท่ีกําหนด กฎหมายมีมานานแลวเปนเรื่องของการควบคุมการ
เรี่ยไรวาผูจะทําการเรี่ยไรตรงนี้ไดจะตองไดรับการอนุญาต มีจุดสงสัยในเรื่องการจายคาจาง  
มันอาจจะมีการกําหนดอะไรท่ีชัดเจนวาในเรื่องคาตอบแทนของบุคคลซ่ึงเปนผูรับจางถือกลองนี้
จะตองฟกวาเงินจํานวนนั้นไมไดมาจากเงินซ่ึงไดรับการบริจาคเพราะวัตถุประสงคของการรับ
บริจาคมันกําหนดไวเลยวามันตองนําไปใชตามวัตถุประสงคในเรื่องนี้เทานั้นเพราะการขอ
อนุญาตตั้งแตแรกคุณตองระบุรายละเอียดวาคุณขออนุญาตไปทําอะไร ฉะนั้นถาเอาเงินนําไปใช
อยางอ่ืนมันก็เปนเรื่องการนําไปใชอยางผิดวัตถุประสงค ” 

ทีมขาว 
 

สุดทายนี้ หลายๆองคกรท่ีประกอบธุรกิจรับบริจาค หรือทุกๆการเรี่ยไรอยางบริสุทธิใ์จ  หากไม
มีใบอนุญาตจากทางกระทรวงมหาดไทย  ถือวาผิดกฎหมาย ท้ังนี้ ตัวแทนท่ีทําการเรี่ยไรจะตอง
มีรายชื่อในใบอนุญาต และจะตองพกใบอนุญาตติดตัวตลอดการเรี่ยไร 

จัดทํา: ภัทรสุดา ตรุณานนท ญาณิศา ชาติเชยแดง ศจ ีรัตนแสงทอง ณัฐนิช แซตั้ง จุฑามาศ กุราราช  
ท่ีปรึกษา: ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน ศรีหิรัญ 

จุดเดน 
      ๑. เนื้อหานาสนใจ เปนประเดน็ใหม 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
    ๑. เสียงผูประกาศเหมือนอานหนังสือ ทําใหลดความนาสนใจของเรื่อง 
     ๒. ระดับเสียงควรปรับปรุง ฟงแลวรูสึกอึดอัด ไมมีวรรคตอนชองวางการเวนเสียง 
  ๓. เสียงโปรยพูดถึงความนาเชื่อถือของธุรกิจ แตเนื้อในบทสัมภาษณไมไดพูดถึงความนาเชื่อถือ ฟงแลว
ไมไดเปนเรื่องเดียวกัน 
     ๔. เกรงวาเม่ือผลงานออกอากาศ อาจสงผลตอนักศึกษาท่ีรับบริจาคไปออกคายท่ีคนภายนอกเขาใจผิด 
    ๕. ขาดความรอบดาน เชน ฝายเก่ียวของท่ีสามารถตรวจสอบเรื่องนี้ ท่ีนําเสนอมามีเพียงแคนักวิชาการ 

 



๑๓ 
 
‘ภัยเงียบยุค ๔.๐ เลี้ยงลูกดวยหนาจอมือถือ’ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘ชมเชย’  

 ผูประกาศ/ขอความ วินาที 
1. F/I Sound - F/O  Sound: เด็กรองเอาโทรศัพท 

“พอนองอยากเอาโทรศัพทไมไดเลนมาหลายวันแลวนองขาดใจไมไหว
แลว” 

 
0.5  

2 . F/I เสี ย งบรรยาย 
แลว F/O 

เสียงบรรยาย : ปญหาเด็กติดโทรศัพทมือถือหรือไอแพด นับวันยิ่งเปน
เรื่องท่ีผูปกครองไมควรมองขาม โดยเฉพาะเด็กวัยต่ํากวา3ขวบ เพราะ
จะสงผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก แพทยหญิง พรรณพิมล วิปุลา
กร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตไดใหสัมภาษณทางโทรทัศน ในรายการ
เชาขาวชัด ชองไทยรัฐทีวี เม่ือวันท่ี 11พฤษภาคม 2559 วาการเลี้ยง
เด็กอายุต่ํากวา3ขวบ ดวยเทคโนโลยีจะสงผลตอพัฒนาการดาน
อารมณและภาษาในเรื่องการทําความเขาใจ การพูด การอานและการ
เขียนชาลง เพราะเด็กจะใชแคนิ้วมือ ทําใหสมองไมไดจัดลําดับการ
เรียนรู 

 
 
 
 
39  

3 . F/I เสี ย งบรรยาย 
แลว F/O 

เสียงบรรยาย : ผูปกครองรายหนึ่งในจังหวัดสงขลาท่ีเลี้ยงลูกดวย
โทรศัพทมือถือ เลาวา ตนและภรรยาทํางานรับจางตองหาเงินเลี้ยงดู
ครอบครัว ทําใหไมมีเวลาดูแลลูกสาววัย3ขวบอยางเต็มท่ี เม่ือลูกงอแง
จึงยื่นโทรศัพทมือถือใสมือลูก ทําใหลูกติดจอโทรศัพทและแสดง
พฤติกรรมกาวราวใสตนเม่ือลูกไมพอใจ 

 
 
22  

4. F/I เสียงสัมภาษณ 
แลว F/O 

เสียงสัมภาษณ : ผูปกครองเด็ก  
ประเด็น :พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยโทรศัพทมือถือ 
ถาเราใหโทรศัพทเขาไปผูใหญก็จะมีอิสระในการทํางาน 
เขาก็อยูโลกสวนตัวของเขา เขาจะเลนโทรศัพทไดเปนวันๆ ไมได
โทรศัพทจะโมโหจนได ก็เปนเด็กนิสัยท่ีจะในทางท่ีกาวราวไมคอยเชื่อ
ฟงผูใหญ และเปนเด็กท่ีโลกสวนตัวสูงอยูคนเดียว อยูในหอง 

 
 
 
 
26  

5. F/I เสี ย งบ รรยาย 
แลวF/O 

เสียงบรรยาย : งานวิจัยเรื่องผลกระทบตอสุขภาพเด็ก จากการใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในป 2560 พบวาเด็กท่ีไดรับสื่อผานจอโทรศัพทตั้งแต
เล็ก จะสงผลใหมีพัฒนาการทางภาษาลาชา ซ่ึงสัมพันธกับการทํางาน
ของสมอง ในเรื่องนี้แพทยหญิงปุณณดา สุไลมาน แพทยเฉพาะ
ทางดานเวชกรรมจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน จังหวัดสงขลา กลาววา
เด็กตั้ งแตวัยแรกเกิดจนถึง3ขวบท่ีอยู กับหนาจอโทรศัพท เปน
เวลานานๆ จะเสี่ยงตอการเปนโรคสมาธิสั้น 

 
 
 
30.02  

6. F/I เสียงสัมภาษณ 
แลว F/O 

เสียงสัมภาษณ: นักจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 
ประเด็น : ผลกระทบตอรางกายและจิตใจของเด็ก ท่ีอยู กับจอ
โทรศัพทมือถือเปนเวลานานๆ 
     ในเรื่องของอารมณท่ีเด็กอยูหนาจอนาน ๆเนี่ยคือไมวาจะเปน จอ
มือถือ จอแท็บเล็ต หรือจอทีวีนะคะเขาจะไดรับการตอบสนองทันที 
เด็กจะขาดโอกาสในการในการควบคุมตัวเอง เด็กก็จะเปนคนท่ีขาด

 
 
 
16.42  



๑๔ 
 

 ผูประกาศ/ขอความ วินาที 
ความอดทน รอคอยอะไรนาน ๆไมได ก็มีความเสี่ยงท่ีอาจจะมี
พฤติกรรม ท่ีคลายคลึงกับสมาธิสั้น 

7 . F/I เสี ย งบรรยาย 
แลว F/O 

เสียงบรรยาย: ผูปกครองรายนี้ เลาใหฟงตอวา ตนสังเกตการเลน
โทรศัพทของลูกสาว และพบวาลูกชอบเปดดูการตูนใน YouTube 
รวมไปถึงการติดตามดูยูทูป เม่ือลูกไมไดโทรศัพทครั้งใด ก็จะงอแงและ
แสดงพฤติกรรมกาวราว เชน หงุดหงิด ไมเชื่อฟงตนและภรรยา 

 
 
18.42  

8. F/I เสียงสัมภาษณ 
แลว F/O 

เสียงสัมภาษณ: ผูปกครอง 
ประเด็น: การสังเกตพฤติกรรมการเลนโทรศัพทของลูก 
 ลูกจะชอบพวกการตูน ดูพวก TikTok สวนมากแอพพลิเคชัน
มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กใหเปนเด็กท่ีกาวราวไมคอยชอบฟงพอแม
ชอบโมโหไมมีความคิดเปนของตัวเองอยูกับโลกสมัยใหมมากเกินไป 

 
 
18.74 

9 . F/I เสีย งบรรยาย 
แลว F/O 

เสียงบรรยาย: เม่ือพฤติกรรมกาวราวของลูกเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตนและ
ภรรยาจึงคุยกันวาจะตองเขาปรึกษาปญหาดังกลาว รวมกับแพทย
เฉพาะทางดานเวชกรรมจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน เพ่ือปรับการ
ดํารงชีวิตของตนเองและหาแนวทางการเลี้ยงลูกท่ีถูกวิธีมากข้ึน ซ่ึง
แพทยหญิงปุณณดา สุไลมาน จึงใหคําแนะนําการแกไขปญหาลูกติด
โทรศัพทวา 

 

10. F/I เสียงสัมภาษณ 
แลว F/O 

เสียงสัมภาษณ: นักจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 
ประเด็น: มีวิธีการแกไขปญหาลูกติดโทรศัพทอยางไร 
ถาจําเปน เด็กตองอยูกับหนาจอจริง ๆแลวเนี่ยในเด็กแรกเกิดจนถึง 3
ขวบคะ ไมแนะนําใหใชเวลาอยูกับหนาจอเลยนะคะ ถาจําเปนตองใช
หรือเด็กตองอยูกับหนาจอจริง ๆ ก็อยากใหผูปกครองพูดคุยหรือมีปฎิ
สัมพันธนะคะ ตรงนี้จะเปนตัวชวยลดผลกระทบ สําคัญท่ีสุดคือ
ผูปกครองมีวินัยในการกําหนดการใชสื่ออยางเหมาะสม คือ วันหนึ่งก็
ไมควรจะเกิน 1 ชั่วโมง 

 
 
  
  18.03  

11. F/I เสียงบรรยาย 
แลว F/O 

เสียงบรรยาย : หลังเขารับปรึกษาและแกปญหารวมกับแพทยเฉพาะ
ทางแลว ผูปกครองบอกกับเราวาตนไดจัดแบงเวลาใหลูกเลนโทรศัพท
วันละ 3-4 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ชั่วโมง และหากิจกรรมทํารวมกับลูก 
เชน วาดภาพ ระบายสี หรือพาเคาไปเท่ียวกันเปนครอบครัวมากข้ึน 
ซ่ึงระยะเวลา2เดือนเห็นผลวาลูกมีพฤติกรรมกาวราวลดลงไประดับ
หนึ่ง 

 
 
 
22.00  



๑๕ 
 

 ผูประกาศ/ขอความ วินาที 
12. F/I เสียงบรรยาย 
แลว F/O 

เสียงบรรยาย : ในยุคท่ีเทคโนโลยีใกลชิดกับเด็กมากข้ึน การนํา
เทคโนโลยีมาใชผูปกครองอาจใชใหเกิดประโยชน เชน เสริมทักษะ
ความรูแตไมควรท้ิงลูกใหอยูกับจอโทรศัพทเพียงลําพัง แตท้ังนี้หัวใจ
สําคัญของการเลี้ยงลูก คือการใหความรัก ความอบอุน เพราะของเลน
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับลูกในวัยนี้คือ พอและแม  

 
 
21.90  

จัดทํา: ณัชชา อ่ิมบุญ ปยะนุช เอียดเจริญ วีรยา หมัดหมาน แวนัสเราะห อาแซ    
 ท่ีปรึกษา: อาจารยวนภรณ  จักรมานนท 

จุดเดน 
      ๑. Content เปนตัวชวยใหเรื่องนาสนใจ 
 ๒. เปนเรื่องใกลตัวของพอแม มีการยกตัวอยางใหเห็นพัฒนาการของเด็กยุคนี้และนํามาขยายผล  

จุดท่ีควรปรับปรุง 
     ๑. ชวงเปดเรื่อง เสียงเด็กยังฟงไมรูเรื่อง ไมชัดเจน   
     ๒. ควรปรับเสียงคนบรรยายใหเปนการเลาเรื่อง จะทําใหนาสนใจมากข้ึน 
     ๓. ขาวท่ีเอามานําเสนอเปนขาว ป ๒๕๕๙ ควรเปนขาวท่ีใหมกวานี้ 

๔. งานวิจัยท่ีนํามาอางอิงป ๒๕๖๐ ควรหาขอมูลท่ีใหมกวานี้ เพราะมีงานวิจัยใหม ๆ อยูตลอด งานวิจัยท่ี
นํามาอาง ก็ไมบอกท่ีมาของแหลงขอมูล 

๕. มีบางชวงไมไดสรุปประเด็นของคนท่ีปลอยเสียงสัมภาษณ 
     ๖. จบเรื่องหวน ๆ ควรมีเสริมตอทายเรื่อง 
     ๗. มีการแสดงความเห็นของคนทําลงในเรื่อง 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ รางวัลสายฟ้าน้อย ประจาํปี ๒๕๖๒ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้แบ่งสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ออกเป็น ๔ 

ประเภท ได้แก่ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น  ประเภทอตัลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น และ

ประเภทข่าวทัว่ไปดีเดน่ โดยมีนกัศกึษาส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ เข้าประกวดรวมทัง้สิน้ ๓๙ เร่ือง จาก 

๑๓ สถาบนั  ซึ่งถือวา่มีจํานวนน้อยกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กลา่วคือปีท่ีผ่านมามีผลงานส่งเข้าประกวดจํานวน ๘๐ 

เร่ือง จาก ๒๔ สถาบนั  โดยในปีนีมี้ผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จํานวน ๑๒ เร่ือง และ

ทัง้ ๑๒ เร่ือง มีความโดดเดน่เฉพาะด้านในประเภทตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งหลากหลายและน่าสนใจ   แตก็่ยงัมีสว่นท่ี

ควรต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ผลงานเกิดความสมบรูณ์ตอ่ไป 

  สําหรับการพิจารณาตดัสินรางวลั สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการตดัสิน ได้มี

การประชมุหารือร่วมกนัและมีมตเิป็นเอกฉนัท์ ในการพิจารณาตดัสินรางวลั สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ไทย รางวลั

สายฟ้าน้อย ครัง้ท่ี ๑๕ โดยยงัคงไว้ซึ่งหลกัเกณฑ์เง่ือนไขในการพิจารณาตามกรอบหลกั คือ คณุภาพ คณุค่า 

ศาสตร์และศลิป์ในการนําเสนอ และ จริยธรรม  

ดังนัน้คณะกรรมการตัดสินรางวัล สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ครัง้ท่ี  ๑๕  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พิจารณาตดัสินรางวลัโดยมอบรางวลัตามประเภท ๔ ประเภท และมอบประกาศเกียรติบตัรให้กับทกุผลงานท่ี

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ๑๒ เร่ือง  โดยมีข้อสังเกตแนบท้าย เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงผลงานตอ่ไป 

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ป ๒๕๖๒ 
 จุดเดน 

๑) นักศึกษามีความคิดแตกต่างจากปีก่อน ๆ  ประเด็นทางสังคม ประเด็นสิทธิมนุษยชน ประเด็นเร่ือง

ชมุชน มีแนวความคดิท่ีสร้างสรรค์  

๒) ผลงานคอ่นข้างดีสําหรับนกัศกึษาท่ีผลิตผลงานเป็นชิน้แรก  

๓) เชิงประเด็นเห็นความตัง้ใจของนักศึกษา มีความพยายามหาคณุค่าของสิ่งท่ีอยู่ในพืน้ท่ีของตนเอง 

นกัศึกษาพยายามใช้โอกาสนีเ้พ่ือส่ือสารประเด็น หลาย ๆ ประเด็นขยายเร่ืองได้ดีไม่ใช่แค่ปัญหาบ้าน

เกิดของตนเองแต่ เป็น ปัญ หาท่ี เช่ือมโยงกับ อํานาจรัฐ ส่วนกลาง การกระจายอํานาจไปสู่

กระบวนการพฒันา 

๔) หลายสถาบนัมีความก้าวหน้าในการนําเสนอประเด็น แม้ว่าเป็นเร่ืองใกล้ตวั สามารถใช้ข้อมลูท่ีอยูใ่กล้

ตวัมานําเสนอได้ดี 

๕) นกัศกึษาสง่งานถกูต้องตามประเภทท่ีกําหนดไว้ ประเดน็มีความหลากหลาย 

 
 
 
 



๑๗ 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
๑) ตอบจบของเร่ือง จบห้วนๆ ไม่มีชัน้เชิงในการทิง้ประเดน็ตอนจบ ยงัมีการแสดงความคดิเห็นของตนเอง

ลงไปในเร่ือง ควรเอาความเห็นของแหล่งข่าวเป็นส่วนในการสรุปเร่ือง  ตอนจบต้องทําให้คนดคูนฟัง

สามารถนํากลบัไปคดิเอง  

๒) ไมค่อ่ยเห็นการเลา่เร่ืองด้วยภาพ การออกแบบจบัประเดน็นําไปสู่ภาพได้อย่างพิถีพิถนั จะเป็นลกัษณะ

ของการตัง้ประเด็น เขียนบท และนําภาพมาอินเสิร์ท ทําให้ดึงคนดไูม่ได้หรือทําให้คนดูอยู่กับเร่ืองท่ี

นําเสนอไมไ่ด้ตลอดจนจบเร่ือง 

๓) การเช่ือมโยงเร่ืองท่ีดีควรนําไปสู่ภาพกว้างในสงัคมได้ หลาย ๆ เร่ืองสามารถเช่ือมเร่ืองในท้องถ่ินของ

ตนเองแตะโครงสร้างระดบัประเทศได้เป็นเร่ืองท่ีน่าชมเชย 

๔) การทํางานขา่วยงัดดูบิเกินไป เพราะมีแคก่ารบรรยาย งานข่าวควรมีการออกแบบโปรดกัชัน่ ให้มีความ

เป็นศิลปะในงานข่าวทําให้ดนู่าสนใจมากขึน้ หลาย ๆ ทีมถ่ายภาพได้สวยแตข่าดทกัษะการนําภาพมา

เลา่ ขาดทกัษะของการตดัตอ่ 

๕) หลายเร่ืองภาพสวย คมชดั  แตมี่บางเร่ืองนําภาพจาก YouTube หรือภาพจากสถานีโทรทศัน์มาใช้ควร

ละเว้นให้มากท่ีสดุ บางภาพท่ีนํามาใช้ไม่มีความยากสามารถถ่ายเองได้แตนํ่าภาพจากสถานีโทรทศัน์

ท่ีออกอากาศแล้วมาใช้ ฉะนัน้การทํางานประกวดควรแสดงความสามารถและฝีมือของตนเอง 

๖) ปัจจุบันอุปกรณ์ เทคโนโลยีดีมากแล้ว แต่นักศึกษายังใช้ประสิทธิภาพในการนํามาเล่าเร่ืองได้ไม่ดี

เท่าท่ีควร ความหลากหลายของภาพท่ีทําให้เร่ืองน่าสนใจ หากมีการเตมิภาพบางภาพและประณีตใน

การตดัตอ่จะทําให้นา่สนใจมากขึน้ 

๗) ยงัเจอปัญหาเร่ืองเสียง ไม่ใช่เสียงบรรยายแต่เป็นเสียงบรรยากาศท่ีประกอบอยู่ในผลงาน ต้อง Mix

เสียงให้ดีกวา่นี ้หลายๆ เร่ืองยงัมีเสียงประกอบเข้ามารบกวน 

๘) บางเร่ืองท่ีนําเสนอยงัไปไมส่ดุเร่ือง แตกออกไปประเดน็อ่ืน ๆ อีก 

๙) จงัหวะการนําเสนอและการเล่าเร่ือง หลายๆ กลุ่มยงัมีกรอบการเป็นสารคดีคอ่นข้างเยอะ และกรอบ 

การเป็นข่าวค่อนข้างเยอะ สามารถเติมในส่วนของ Storytelling ทําให้คนสนใจตัง้แต่ต้นเร่ืองจนจบ

เร่ืองได้ ด้วยองค์ประกอบของภาพหรือเสียง 

๑๐)  เร่ืองจรรยาบรรณการนําเสนอ ควรคํานึงถึงจริยธรรม กฎระเบียบ การนําเสนอแบบส่ือมวลชน เร่ือง

ไหนควรนําเสนอหรือไม่ควรนําเสนอต้องพิจารณา บางอย่างไม่ทําให้ดีขึน้ มีการนําเสนอตามใจตนเอง

เกินไป 

๑๑)  สําหรับบางคนท่ีลงเสียงบรรยาย ต้องไปฝึกการออกเสียงภาษาไทยใหม ่เชน่ คําควบกลํา้ 

๑๒)  การใช้ดนตรีในสคริปขา่ว ดนตรีมีผลตอ่อารมณ์คนด ูไมค่วรใช้เสียงกระตุ้นอารมณ์ 

๑๓)  มมุมองการเขียนบท การค้นคว้าหาข้อมลูยงัขาดการค้นคว้าจากหลาย ๆ แหล่ง ทําให้สารคดีไม่มีมิต ิ

ไมมี่ความนา่เช่ือถือ  

๑๔)  วิธีการนําเสนอทําได้หลายรูปแบบ แต่นกัศกึษาใช้เพียงการสมัภาษณ์ในการเล่าเร่ืองและใช้เสียงคน

สมัภาษณ์ในการเลา่เร่ืองแทน แตถ้่าเลือกใช้ควรเป็นแหลง่ขา่วท่ีน่าสนใจ พดูเร่ืองนา่สนใจ   



๑๘ 
 

๑๕)  การใช้คําพูดมีคําซํา้เยอะ การใช้ภาษไทยควรมีจังหวะในการเล่าเร่ืองการเน้นประโยค เน้นคําให้

นา่สนใจโดดเดน่ เปิดเร่ืองมาต้องนา่สนใจ 

 

 

สารคดีเชงิข่าววิทยุโทรทศัน์ที่เข้ารอบ ๑๒ เร่ือง ดังนี ้

- สารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น 

เร่ือง มหาวิทยาลัย 

๑. วิสาหกิจชมุชนอา่วปากบารา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

๒. ทางรอดคนริมโขง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

๓. บทเรียนนวตัวิถี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

- สารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น 

เร่ือง มหาวิทยาลัย 

๑. คนทรงศลิป์ มหาวิทยาลยัธุรบณัฑิตย์ 

๒. Shadow play disruption มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

๓. โพนหนึง่เดียวในไทย อตัลกัษณ์จงัหวดัพทัลงุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

- สารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

เร่ือง มหาวิทยาลัย 

๑. นากสตัว์ท่ี (ไม)่ น่ารัก มหาวิทยาลยัรังสิต 

๒. พลาสตกิสูอิ่ฐสร้างบ้าน มหาวิทยาลยัรังสิต 

๓. นกเงือก มหาวิยาลยัราชภฎัสงขลา 

- สารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น 

เร่ือง มหาวิทยาลัย 

๑. ปัญญาคาเฟ่ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

๒. สารปรอทออนไลน์ (Mercury.Net) มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

๓. อ้อยเข้าปากช้าง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 
ผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท่ีได้รับรางวัล 

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน   

รางวัลดีเด่น  ได้แก่ 

เร่ือง วิสาหกิจชุมชนอ่าวปากบารา  

โดยทีม Try Again จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๒๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลชมเชย  ๒ เร่ือง ได้แก่ 

๑. เร่ือง ทางรอดคนริมโขง 

โดยทีม ห้านาฬิกา  จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒. เร่ือง บทเรียนนวัตวิถี 

โดยทีม THREE N DOUBLE A  จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม   

รางวัลดีเด่น  ได้แก่ 

เร่ือง คนทรงศิลป์  

โดยทีม โกทไูกล  จาก มหาวิทยาลยัธุรบณัฑิตย์ 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๒๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลชมเชย  ได้แก่ 

เร่ือง โพนหน่ึงเดียวในไทย อัตลักษณ์จังหวัดพัทลุง 

โดยทีม คะน้าหมกูรอบ  จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทส่ิงแวดล้อม   

รางวัลดีเด่น   ได้แก่ 

- ไมมี่ผู้ ได้รับรางวลั 

รางวัลชมเชย  ๓ เร่ือง ได้แก่ 

๑. เร่ือง นากสัตว์ท่ี (ไม่) น่ารัก 

โดยทีม มนษุย์ฝึกหดั จาก มหาวิทยาลยัรังสิต 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒. เร่ือง พลาสตกิสู่อิฐสร้างบ้าน 

โดยทีม ส.กินเกลีย้ง  จาก มหาวิทยาลยัรังสิต 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๑๐,๐๐๐ บาท 



๒๐ 
 

๓. เร่ือง นกเงือก 

โดยทีม ไททานิค  จาก มหาวิยาลยัราชภฎัสงขลา 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวท่ัวไป 

รางวัลดีเด่น   ได้แก่ 

เร่ือง อ้อยเข้าปากช้าง 

โดยทีม  ไปกลบัฝน  จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

โลเ่กียรตยิศ และเงินรางวลั  ๒๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลชมเชย  ได้แก่ 

- ไมมี่ผู้ ได้รับรางวลั 
 

 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทวิถีชุมชน   

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทศัน์ ‘ดีเด่น’ ประเภทวิถีชุมชน   

วิสาหกจิชุมชนอ่าวปากบารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผู้จัดทาํ : ทมี Try Again  

๑.นางสาวฐิติพร สง่างาม         

๒.นางสาวภทัทิยา สําราญศรี    

๓.นางสาวสดุารัตน์ แก้วท่าพยา          

ที่ปรึกษา : ดร.ศภุฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 
1 ELS : ปราสาทหินพันยอด 

MCU : ปราสาทหินพันยอด 
LS : นักทองเท่ียวพายเรือ 
ELS : เกาะ 
LS : นักทองเท่ียว 
MS : นักทองเท่ียว 
LS : ประชุมกลุม 
MCU : ผูจัดการกลุม 
LS : ประชุมกลุม 
MLS: ประชุมกลุม 
MS : ประธานวิสาหกิจชุมชน 
LS : ประชุมกลุม 
MCU : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

VO : นี่คือปราสาทหินพันยอด หนึ่งในสถานท่ีทองเท่ียวอเม
ซ่ิง จังหวัดสตูล ท่ีปจจุบันถูกยกระดับใหเปนอุทยานธรณี
โลกแหงแรกในประเทศไทย ดวยตนทุนธรรมชาติและความ
อุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีทําใหคนในพ้ืนท่ีอาวปากบารา 
จังหวัดสตูลรวมกลุมเพ่ือจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อยูเกิดเปน 14 กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีสรางรายไดใหกับคน
ในชุมชนรวมกวา 48 ลานบาทตอป  และชุมชนตะโละใส 
ก็เปนหนึ่งในกลุมวิสาหกิจนี้ 

34 วินาที 

2 MLS : นักทองเท่ียว สัมภาษณ : คุณอภิเชตน ลัดเลีย ประธานกลุมวิสาหกิจ 16 วินาที 



๒๑ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 
MCU : คุณอภิเชตน ลัดเลีย 
CG : อภิเชตน ลัดเลีย 
ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนปากน้ํา
ซีแอนดฟชชิ่งทัวร  
MLS : ชายหาด 

ชุมชนปากน้ําซีแอนดฟชชิ่งทัวร 
 ประเด็น : วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุม 
อภิเชตน ลัดเลีย : จุดมุงหมายของการตั้งกลุมเพ่ือใหคนใน
ชุมชนมีรายไดเพ่ิม ชุมชนมีความรัก ความสามัคคีในเรื่องของ
การทองเท่ียว การอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน  

3 ELS : ปราสาทหินพันยอด 
LS : เรือ 
MS : ธรรมชาติ 
MLS : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
LS : ไกดและนักทองเท่ียว 
MLS: ไกดและนักทองเท่ียว 
LS : นักทองเท่ียวข้ึนเรือ 
MS : ไกดชุมชน 
LS : เรือ 
MCU : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
CU : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
MCU : ประชุมกลุม 
LS : เรือ 

VO : ชุมชนแหงนี้มีเพียงตนทุนทางธรรมชาติแตขาดทุน
ทรัพยท่ีจะนํามาบริหารจัดการชุมชน ทําใหมีการลงหุน
สมาชิกกันหุนละ 100 บาทเพ่ือนํามาเปนตนทุนในการ
จัดตั้งกลุม โดยผูท่ีจะสามารถเปนไกดหรือนําเรือออกมา
บริการนักทองเท่ียวไดนั้นตองเปนสมาชิกของกลุมท่ีเปนคน
ในชุมชนและตองมีบัตรสมาชิก โดยจะมีการตั้งราคาสําหรับ
นักทองเท่ียวไวท่ีหัวละ 800 บาทเทากันทุกลําและจะมีการ 
ปนผลให กับสมาชิกในกลุม ทุกป  ทําให ไม มีกลุมหรือ
หนวยงานภายนอกเขามาแทรกแซงวิสาหกิจชุมชนได 

38 นาที 

4 MCU : คุณศุภกาญจณ สรอยเพชร 
CG : ศุ ภ ก าญ จณ  ส ร อ ย เพ ช ร 
ผูจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนปากน้ํา
ซีแอนดฟชชิ่งทัวร  
LS : นักทองเท่ียวนั่งเรือ 
MS : นักทองเท่ียวนั่งเรือ 
LS : นักทองเท่ียว 
MS : ไกดชุมชน 
LS : นักทองเท่ียวนั่งเรือ 
MS : นักทองเท่ียวนั่งเรือหางยาว 
MCU : นักทองเท่ียว 
MS : ไกดชุมชน 

สัมภาษณ  คุณ ศุภกาญจณ  สรอยเพชร ผู จัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนปากน้ําซีแอนดฟชชิ่งทัวร  
ประเด็น : วิธีการกําหนดราคาข้ึนมาอยางไร 
ศุภกาญจณ สรอยเพชร : การกําหนดราคาในการทําทริป
ทัวร ตองคิดถึงอัตราคาเฉลี่ยรายการรายจายท้ังหมด จะมี
แยกยอยไปในแตละรายการวามีคาอาหาร คาธรรมเนียม           
คาประกันภัย แลวก็มีคาเรือคายัค มีคาบริการของไกด
มัคคุเทศกนําเท่ียวคาขนสง ในรายการหลาย ๆ อยางนี้เรา
เอามาคํานวณดูวาไดตนทุนเทาไหร แลวจะกําหนดอยูใน
ราคาท่ีประมาณเทาไหรจะไดคุมทุนมากท่ีสุด 

38 วินาที 



๒๒ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 
5 MLS : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

CU : เงินปนผล 
MLS : แจกเงินปนผลสมาชิก 
MCU : แจกเงินปนผลสมาชิก 
MLS : แจกเงินปนผลสมาชิก 
LS : เรือ 
MS : นักทองเท่ียวลงเรือ 
MLS : นักทองเท่ียวลงเรือ 

VO : กระบวนการจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนจะมีการ
กําหนดระเบียบเงินปนผลโดยการหักเปนเงินของสกัดตาม
หลักของอิสลาม2.5% เงินใหสํานักงาน 20% ใหสมาชิก 
50%  ใหสวัสดิการ 2.5% และชวยเหลือสังคมอีก 2.5% 
จึงเกิดเปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีความเขมแข็ง ดวยความรวมมือ
รวมใจของสมาชิกในกลุมและทําใหคนในชุมชนมีรายได 

26 วินาที 

6 MS : คุณสหรัฐ ยาหยาหมัน 
CG : สหรัฐ ยาหยาหมัน มัคคุเทศก
ชุมชน 
 
MS : ไกดชุมชน 
LS : เรือนักทองเท่ียว 
MS : คนขับเรือ 
LS : เรือนักทองเท่ียว 
MU : เกาะเขาใหญ 
LS : เรือนักทองเท่ียว 
MS : คุณสหรัฐ ยาหยาหมัน 
MS : ไกดชุมชน 

สัมภาษณ : คุณสหรัฐ ยาหยาหมัน มัคคุเทศกชุมชน 
ประเด็น  : ความรวมมือภายในกลุมวิสาหกิจท่ีทําใหชุมชน
เขมแข็ง 
สหรัฐ ยาหยาหมัน : การทํางานท่ีนี่เกิดจาก คําวาอนุรักษ
เปนหลัก แลวก็มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนข้ึนมา ถาหากมา
เห็นก็จะเห็นเรือหางยาวของชาวประมงพ้ืนบาน ก็ดัดแปลง
จากเรือประมงพ้ืนบานเปนเรือรับนักทองเท่ียว มีหลังคา
ข้ึนมาและกลุมเรือนี้ก็มีรายไดจากการทองเท่ียวเปนอาชีพ
เสริม เพราะวากลุมวิสาหกิจนอกจากท่ีทําตรงนี้แลว รายได
สวนหนึ่งทางกลุมวิสาหกิจก็เอาไปชวยเหลือเด็กกําพรา เขา
มาดูแลชุมชน 

36 วนิาที 

7 LS : นักทองเท่ียวนั่งเรือ 
MU : นักทองเท่ียวนั่งเรือ 
MS : เรือนักทองเท่ียว 
LS : เกาะเขาใหญ 
ELS : นั่งทองเท่ียวพายเรือ 
 

VO : การทองเท่ียวโดยชุมชนเปนการใหนักทองเท่ียวได
เห็นถึงความอุดมสมบูรณและสัมผัสกับธรรมชาติท่ีงดงาม 
โดยจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการอนุรักษธรรมชาติ การมี
สวนรวมของคนในชุมชนและการกระจายอํานาจในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหชุมชนตะโละใสมีความ
เขมแข็งมาจนถึงทุกวันนี ้

23 วินาที 

8 MCU : คุณอาบีดีน องศารา 
CG : อาบีดีน องศารา สมาชิกกลุม
วิสาห กิจชุมชนปากน้ํ า ซีแอนด 
ฟชชิ่งทัวร 
MS : คุณอาบีดีน องศารา 
MCU : คุ ณ อ า บี ดี น  อ งศ า ร า 
ประชุมกลุม 
 

สัมภาษณ  :  คุณอาบีดีน องศารา สมาชิกกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนปากน้ําซีแอนดฟชชิ่งทัวร ในประเด็น : ความรูสึกท่ีมี
ตอการจัดการของกลุมวิสาหกิจ 
อาบีดีน องศารา : ก็เปนความรูสึกท่ีอยากจะสงเสริม 
อยากจะสนับสนุน แลวก็มีความยินดีตอความสําเร็จท่ี
เปนไปตาม ลําดับข้ันเรื่อยมา ก็หวังวาในอนาคตวิสาหกิจก็
คงเจริญเติบโตตอไป 

 30 วินาที 

9 MS : แจกเงินปนผลสมาชิก 
MLS : เรือ 
MCU : ไกดใหคําแนะนํา 

VO : เม่ือชาวบานมีรายไดและมีความสามัคคี ชุมชนก็จะ
เขมแข็ง เม่ือชุมชนเขมแข็งชาวบานก็รูสึกมีความเปน
เจาของในพ้ืนท่ี ทําใหชาวบานท่ีนี่ เต็มใจท่ีจะใหบริการ

14 วินาที 



๒๓ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 
 นักทองเท่ียวทุกคนท่ีมาเท่ียว 

10 MS : นักทองเท่ียว 
MLS: ไกดและนักทองเท่ียว 
CU : นักทองเท่ียวใสเสื้อชูชีพ 
LS : ไกดแนะนํา 
MS : นักทองเท่ียว 
LS: ไกดสอนการพายเรือ 
MS : นักทองเท่ียว 

สัมภาษณนักทองเท่ียวในประเด็นความรูสึกเม่ือออก ทริป
โดยมีสมาชิกวิสาหกิจเปนผูดูแล 
นักทองเท่ียวคนท่ี 1 : สนุกและมีความสุขกับการไดออกไป
ถึงแมวาเราจะวายน้ําไมเปน แตพอเราไปแลวมันรูสึกมี
ความปลอดภัยเพราะวาไกดเขาแนะนําดีแลวเขาก็เซฟเราดี 
นักทองเท่ียวคนท่ี 2 : ผูนําทัวรก็แนะนําเก่ียวกับเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย การลงไปเท่ียวในพ้ืนท่ีเกาะตางๆ วา
ใหทําตัวอยางไรบาง ใหปฏิบัติตัวอยางไร 

27 วินาที 

11 ELS : เกาะ 
ELS : เรือนักทองเท่ียว 
CU : ปราสารทหินสามรอยยอด 
LS : เกาะเขาใหญ 
ELS : สะพานขามกาลเวลา 
ELS : เรือนักทองเท่ียว 
ELS : ปราสารทหินสามรอยยอด 

VO : ชุมชนบานตะโละใส อําเภอละงู จังหวัดสตูล เปนอีก
หนึ่งชุมชนตัวอยางท่ีนําเอาตนทุนทางธรรมชาติท่ีมีอยูมา
จัดสรร จัดการใหเกิดประโยชนกับชุมชนเพ่ือสรางเปน
แหลงทองเท่ียวและเปนการอนุรักษธรรมชาติโดยคนใน
ชุมชน จนเกิดเปนกลุมวิสาหกิจท่ีมีความเขมแข็งและเกิด
ความยั่งยืน 

21 นาที 

 

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 
๑) ประเดน็ชดัเจน เลา่เร่ืองได้ดีมีความเป็นข่าว 

๒) การถ่ายภาพได้มาตรฐาน 

๓) บทบรรยายคอ่นข้างดี 

๔) มีการเช่ือมโยงเร่ืองทําให้งามออกมาดี 

๕) โปรดกัชัน่การนําเสนอดี 

๖) การนําเสนอเห็นถงึความร่วมมือของชมุชน การท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ได้ดี 

  

๒. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทวิถีชุมชน   

ทางรอดคนริมโขง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้จัดทาํ : ทมี ห้านาฬิกา 

๑. นายยทุธเกียรติ  บญุหลาย   

๒. นายสทุศัน์ สขุแก้ว          

๓. นางสาวจินดารัตน์ วงศ์คําจนัทร์              

๔. นางสาวเจนจิรา  จิงมานงั 

๕. นางสาวศรสวรรค์  แสนสาระ 

ที่ปรึกษา: อาจารย์องัคณา พรมรักษา 

 



๒๔ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง 

1 CG : ชาติชาย ตันแพง 
ชาวประมง อ.เชียงคาน จ.เลย 
-บริบทแมน้ําโขง LS 
-ชาวประมงข่ีเรือ LS ,MS 
-ชาวประมงหาปลา MS 
-ชาวประมงถือมองหาปลา 

สัมภาษณ : ชาวประมง 
    ไดอยูไดกินกับปลา เพราะถาไมมีไรกิน มีแหหรอ มีเบ็ดหรอ ก็เอา
มาปกตอนเชาๆ มาหวานแหกับริมฝง ก็พอไดกิน  
   เดี๋ยวนี้หาไดแคปลาโจก เพราะน้ํามันแหงมากเพราะน้ํามันใสน้ําไม
เปลี่ยนสี ฤดูกาลนี้น้ําตองขุน แตกอนน้ําไมแหงมากขนาดนี้ฤดูเดือน
ตุลาเนี้ย ฤดูนี้ปลาท่ีหาไดจะตองเปนปลาท่ีใสเหยื่อตามริมฝงพวกปลา
กลด พวกปลายอน ปลาคุบ ปลาสะง้ัว 

2 -คนกําลังหาปลา LS,MS 
-ชาวประมง ดึงมอง (อุปกรณหาปล) 
MS 
-น้ําโขงท่ีลดระดับลง  MLS 
-ชาวประมงนั่งบนเรือหาปลา MS 
-น้ําโขงแหง LS  
-พ้ืนดินแหงขาดน้ํา CU 

 Vo. ชาวประมงพ้ืนบานท่ีอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เลาถึงการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และอาชีพ จากการผันผวนของแมน้ําโขงท่ีข้ึน 
- ลง ไมตรงตามฤดูกาล ทําใหชาวประมงไมสามารถหาปลาไดดั่งเชนใน
อดีตท่ีผานมา รวมท้ังตองใชชีวิตอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศ   

3 CG : ชาญณรงค วงศลา  
เครือขายประชาชนลุมน้ําโขง 8 จังหวัด  

  
-แกงหินทีน้ําลดระดับลง LS,MS 
-ตนไครยืนตนตาย CU 
-เรือประมงจอดคางพ้ืนดิน CU 

 สัมภาษณ : เครือขายประชาชนลุมน้ําโขง 
    7 ป 10 ปผมไดเขามาทราบขอมูลในแมน้ําโขงเชียงคานกอนหนานี้
ซ่ึงทราบมาวามีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําก็ทราบจากเครือขายวามีการ
พัฒนาในแมน้ําโขง วามีการสรางเข่ือนก้ันแมน้ําโขงจากประเทศจีน ซ่ึง
ทําใหแมน้ําโขงข้ึนลงผิดปกติ ในปจจุบันมีการสรางเข่ือนท่ีอยูเหนือ
เชียงคานประมาณ 200 กิโลในประเทศลาวทําใหผลกระทบเห็นชัด
มากข้ึน วาการเปลี่ยนแปลงของแมน้ําโขงทุกวันนี้เกิดจากเข่ือน ซ่ึงมา
จนถึงทุกวันนี้ 10 กวาวันแลวมันก็จะข้ึนลงทุกวันคือการเปลี่ยนแปลงท่ี
เห็นไดชัด 

4 - แมน้ําโขงท่ีสวยงาม LS 
- เรือประมง CU 
-ชาวประมงเตรียมอุปกรณการหาปลา
(ดึงมอง) MS 
- ชาวประมงพายเรือ MS,LS 
-เรือจอดเทียบทา MS 
-ชาวประมองนั่งเรือท่ีแลนไปตามน้ํา 
MS 

     VO.แมน้ําโขงในอดีตเคยเปนพ้ืนท่ีการประมงขนาดใหญอันดับ 3 
ของโลก หากแตทุกวันนี้ เรือของชาวประมงท่ีออกหาปลาลดจํานวนลง
เรื่อย ๆ บางวันมีไมถึง 10 ลํา   
      สถานการณระบบนิเวศน้ําโขงท่ีเปลี่ยนแปลง ทําใหชาวประมง
ตองหาทางออกใหกับปญหา ดวยตนทุนท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี    



๒๕ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง 

5 CG : ชาญณรงค วงศลา  
เครือขายประชาชนลุมน้ําโขง 8 จังหวัด 
-ภูเขากับแมน้ําโขง LS 
-ชาวประมงดึงมองกลางแมน้ําโขง MS 
-ชาวประมงยืนริมฝง LS 
-เรือประมงท่ีมีอุปกรณหาปลา MS 
-มือชาวประมงดึงมอง CU 
-ภาพนักทองเท่ียวชมนิทรรศการ MS 

สัมภาษณ : เครือขายประชาชนลุมน้ําโขง 
 
     เชียงคานมันเปนเมืองทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเงียบสงบติดกับ
แมน้ําโขงท่ีธรรมชาติสวยงามผมก็เลยมีการทําวิจัย วิจัยไทยบานดวย
งบจาก สกว มาทําศึกษาวิถีชีวิตของเขาหลังจากนั้นก็มาดูวาถาเคา
เปนอยูจากการผันผวนแมน้ําโขงเคาจะมีแนวทางยังไงบางท่ีจะอยูรอด
จากวิกฤตตาง ๆ ก็เลยมาทําเรื่องทองเท่ียวก็คือนักทองเท่ียวก็จะชม
ทิวทัศนแมน้ํ าโขงดูการหาปลา วิถีชีวิตตาง ๆ ริมแมน้ํ าโขงดาน
การเกษตร แลวก็พยายามถายทอดเรื่องราวมีนิทรรศการใหชมในการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับ 

6 -ชาวประมงดึงมอง บนเรือ MS 
-ชาวประมงถือปลาท่ีหาได MS  
-ปายกลุมทองเท่ียวประมงพ้ืนบาน CU 
-หนาชาวประมงเศรา CU 
-นักทองเท่ียวเดินลงเรือ MS 

     VO.จากวิถีชีวิตและอาชีพประมงพ้ืนบานท่ีชาวประมงเชียงคานลุม
น้ําโขงภาคภูมิใจ และทําใหเห็นตัวตน คุณคาของตัวเอง กลับตอง
เปลี่ยนแปลงมาสูอาชีพใหมท่ีไมใชความถนัดกลายเปนความพยายาม
สรางอาชีพ ออกแบบจากตนทุนของชุมชนในเรื่องการทองเท่ียวเพ่ือ
เสริมรายไดใหอยูรอด 

7 CG : ไพทูรย เหมบุรุษ 
  ชาวประมง อ.เชียงคาน จ.เลย 
-นักทองเท่ียวนั่งเรือชมแมน้ําโขง 
LS,MS 
-อาทิตยตกดิน LS 
-นักทองเท่ียวยืนหนาปายกลุมประมง 
MS 
-นักทองเท่ียวถายรูปบนเรือ MS 
-ชาวประมงหาปลาตอนเย็น 
MS 

เสียงสัมภาษณ : ชาวประมง 
 
     มีการนั่งเรือชมทิวทัศนน้ําโขงชมพระอาทิตยตก วิถีชีวิตถาใคร
สนใจเราก็จะมีในเรื่องของวิธีการหาปลาวิธีการประมง 
อยากใหนักทองเท่ียวเห็นการเปนพ้ืนบานเห็นไทบานเชียงคาน วิธีการ
หาอยูหากินประมาณนี้ครับ  
 
 

8 -นักทองเท่ียวคุยกับชาวประมงท่ีเปน
ไกดนําเท่ียว MS 
-แมน้ําโขง LS  

   VO.การปรับตัวตนจากชาวประมงพ้ืนบานมาสูการเปนไกดนําเท่ียว 
เปนทางออกท่ียังคงตองพ่ึงพาระบบนิเวศของแมน้ําโขง  

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

  สัมภาษณ : นักวิชาการ 
 
   ตอนนี้ ไมสามารถคาดการณ ไดวาสมมุติวาพรุงนี้ เรามีทริปตาม
ธรรมชาติตามปกติเราจะมีทริปพานักทองเท่ียวไปดูจุดนั้นจุดนี้สามารถ
ลองเรือไปได แตตอนนี้ไมสามารถทําแบบนั้นไดแลว เพราะวาพรุงนี้น้ํา
อาจจะแหงเรือไมสามารถวิ่งไดอันนี้คือสิ่งท่ีมันเกิดข้ึนท่ีเชียงคาน ธุรกิจ
ในการวิ่งเรืออันนี้ลมเหลวแนนอน ไมสามารถคาดการณไดวาพรุงนี้
มะรืนนี้จะพานักทองเท่ียวไปเท่ียวจุดไหนไดบาง  การท่ีจะควบคุมน้ํา



๒๖ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง 

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

ตองคํานึงถึงระบบนิเวศ เราจะตองใหระบบนิเวศกลับมาเหมือนเดิม  
 

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

  VO. ผลกระทบท่ีชาวประมงพ้ืนบานเชียงคานไดรับจากการอาศัยอยู
ในพ้ืนท่ีของประเทศทายน้ํา ท่ีวิถีชีวิตตองพ่ึงพาวงจรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศ ทําใหไมสามารถออกแบบไดดั่งเชนในอดีต การแกปญหา 
การปรับตัว และการใชชีวิต จึงเปนไปอยางท่ีไมสามารถคาดการณได  

 

    ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 
๑) ประเดน็นําเสนอน่าสนใจและเป็นเร่ืองใหญ่ 

๒) เปิดเร่ืองดงึความสนใจผู้ชมได้พอประมาณ 

๓) เลา่เร่ืองด้วยภาพดี 

๔) เสียงบรรยายไมเ่ป็นเนือ้เดียวกนักบัประเดน็ท่ีนําเสนอ 

 

๓. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทวิถีชุมชน   

บทเรียนนวัตวิถ ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้จัดทาํ : ทมี THREE N DOUBLE A 

๑. นางสาวสิริยากร วงค์กระนวน      

๒. นางสาวกรชวรรณ นนทภา       

๓. นางสาวจนัจิรา หลวงจนัทร์     

๔. นางสาวนราภสัสร์ รักษาพล      

๕. นายพงศธร ชยานนัต์โสดา 

ที่ปรึกษา: อาจารย์ องัคณา พรมรักษา 

ลําดับ ภาพ เสียง 
1 LS เรือวิ่งผาน 

LS ชาวบานนั่งบนเรือ 
LS แพประมงหลายแพจอดอยู
รวมกัน 
CU ปายโครงการนวัตวิถี 
ELS บริเวณริมน้ํา 
LS เด็กนั่งรอเรือไปโรงเรียน 
LS ชาวบานเอาหอยไปขาย 

ปลอยเสียงเรือ 
บรรยาย 
บานกุดหิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน เปนชุมชนหนึ่งท่ีไดรับการ
สงเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได โครงการชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัต
วิถี จากกรมพัฒนาชุมชน ในป พ.ศ. 2561 เนื่องจากหมูบานต้ังอยูบนเกาะ
กลางน้ํา เนื้อท่ีประมาณ 648 ไร คนในชุมชนประกอบอาชีพการประมง 
หนวยงานรัฐ จึงเล็งเห็นถึงความโดดเดนของพ้ืนท่ี เขามาสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียว  ดวยงบประมาณกวา 259,000 บาท 



๒๗ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง 
CU เทหอยใสถุง 
CU เตรียมทอเสื่อ 
LS บริเวณหมูบาน 

2 CG อํานวย หม่ืนทุม 
ผูใหญบานบานกุดหิน 
CU ของฝาก 
CU ตากปลา 
 

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 ทางจังหวัดใหมาจัดสรรสถานท่ีจุดเช็คอิน 
100,000 บาท แบงเปน ซ้ือดอกไม  40,000 บาท แลวก็ทําจุดเช็คอิน 
ปรับปรุงสถานท่ี 60,000 บาท 

3 CU ปายศูนยบริการนักทองเท่ียว 
CU ปายจุดเช็คอิน 
LS ปายเกาะกุดหิน 
LS ปายศูนยบริการนักทองเท่ียว 
CU ปลาแหง 
CU ไซ 
MS ก่ีทอผา 
CU ท่ีปนดาย 
CU ท่ีตากปลาพัง 

บรรยาย 
การดําเนินโครงการนวัตวิถี เริ่มท่ีหนวยรัฐกําหนดกรอบประเด็น สรางทีม
ติดตามผลและประเมินโครงการ พรอมสรุปผลลงพ้ืน ท่ี  หลังไดรับ
งบประมาณหมูบานกุดหินนําไปจัดสรรพ้ืนท่ี ทําปายเช็คอินพรอมเปดงาน
ตอนรับนักทองเท่ียว และมีการจัดสรรงบสําหรับกลุมสินคา OTOP นวัตวิถี 
เพ่ือนําไปทํากลุมปลาแปรรูป กลุมจักสาน กลุมทอผา และกลุมเสื้อชาว
เกาะ แตปญหาท่ีคนในชุมชนพบคือ ไมไดรับการดูแลการดําเนินงาน
โครงการ หรือการติดตามความสําเร็จของโครงการอยางตอเนื่อง   

4 CG ประเสริฐ หม่ืนทุม 
ชาวบานบานกุดหิน 
 

สัมภาษณ 
ตอนแรกก็อยากใหเจริญกาวหนาไป แตวาในเม่ือเศรษฐกิจเปนแบบนี้ 
สิ่งของตาง ๆ ก็ไมพอจะทําได มันก็เลยสงของไมได ก็เลยเงียบ ๆ ไป แตวา
หนวยงานท่ีมาทํา มาแลวก็ถามแลวก็หายไปเฉย ๆ มันก็เลยไมกาวไปไหน 

5 CU ปลาสด 
CU ทอเสื่อ 
MS ชาวบานตักหอย 
CU แผนพับ 
MS ชาวบานนําหอยไปขาย 
LS ชาวบานขับเรือ 
INS ภาพจากโครงการนวัตวิถีบาน
กุดหิน 
LS จุดเช็คอิน 
MS ชั่งหอย 

บรรยาย 
ประเทศไทยมีโครงการทองเท่ียว OTOP นวัตวิถีท้ังหมด  3,273 หมูบาน 
รัฐบาลใชงบประมาณ 9,328 ลานบาท เพ่ือผลักดันชุมชนทองเท่ียวนวัตวิถี
ใหเปนแหลงทองเท่ียวกระจายรายได สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน มีจํานวนหมูบานท่ีเขารวมโครงการ 114  หมูบาน 
ขอมูลจากกรมพัฒนาชุมชนในการสรุปโครงการ พบวา มีเพียง 160 ชุมชน
ท่ีประสบความสําเร็จสามารถสรางความยั่งยืนใหกับชุมชนได  ขอนแกน
ประสบความสําเร็จ 5 โครงการ และโครงการท่ีลมเหลวถูกจัดเปนชุมชน
สินคา OTOP Delivery Product ท่ีตองสงเสริมการนําสินคาออกขายนอก
ชุมชน 

5 CG ทัศนีย หบีแกว 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญ
การ 
CU ปลาแปรรูปแหงแลว 
LS เรือขับมารวมกันขายหอย 
CU ตักหอย 
LS คนหาปลา 

สัมภาษณ 
โครงการทองเท่ียวนวัตวิถีมีหลายหนวยงานรับผิดชอบ แตหลัก ๆ ก็คือ
โครงการพัฒนาชุมชนซ่ึงเราเนนไปท่ีโอทอป ชาวบานเองยังใชวิถีชีวิตเดิม 
เขามีอาชีพประมง ซ้ือมาขายไป เขาไมสนใจท่ีจะมาพัฒนาผลิตภัณฑใหได
มาตรฐานเหมือนท่ีเรามุงหวัง 



๒๘ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง 
CU ปายศูนยทองเท่ียว 

7 LS บริบทหมูบาน 
LS ชาวบานขายหอย 
CU ก่ีทอผา 
 

บรรยาย 
บานกุดหินอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน เปนหนึ่งในหมูบานกลุมชุมชน
สินคา OTOP ประเภทนําสินคาออกขาย ของโครงการทองเท่ียว OTOP 
นวัตรวิถี ใชเวลาทําโครงการ 3 เดือน  

8 CG อ.ดร.พนัส โพธิบัติ 
รองคณบดี คณะวัฒนธรรมศาสตร  
ฝายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ 
 

สัมภาษณ 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการทํางานดานชุมชนโดยเฉพาะชุมชนนวัตวิถี ท่ี
มองเห็นในปจจุบันภาครัฐสําคัญท่ีจะเปนฝายกําหนดนโยบายหรือดาน
กิจกรรมไมใชมาทําเฉพาะชวงท่ีเปนโครงการนวัตวิถี แลวเอาโครงการมาลง
ใหชุมชนตามกระบวนการของรัฐตามกระบวนการของหนวยงานเทานั้น 
ตองสรางการมีสวนรวมตองตระหนักใหชุมชนมีสวนรวมใหรูจักความเปน
เจาของเจาของอะไรครับจะของนวัตกรรมหรือเจาของวิถีชีวิต แลวก็สราง
มันออกมาตรงนี้มันจะทําใหเกิดความยั่งยืน 

9 CU เตรียมทอเสื่อ 
CU มือตากปลา 
MS ชาวบานดึงสะดุง 
LS ชาวบานริมน้ํา 
LS  เงาเรือวิ่งผานชวงเย็น 

บรรยาย 
การดําเนินโครงการของหนวยงานรัฐตามนโยบายท่ีมุงจะสงเสริมใหชุมชน
เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง จะตองสรางการมีสวนรวม สรางความรู 
วิธีการทํางานใหกับคนในชุมชน ทําใหเกิดความตอเนื่อง และมีกระบวนการ
สรางความตระหนักใหเกิดความรวมมือของคนในชุมชนควบคูไปกับการ
สนับสนุนงบประมาณ จะทําใหคนในชุมชนเรียนรูท่ีจะตอยอด นําไปสู
แนวทางการพัฒนาอยางแทจริงได 

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 
๑) ประเด็นท่ีนําเสนอน่าสนใจเพราะสะท้อนความพยายามในการสืบสวนผลการดําเนินงานของโครงการ

รัฐนวตัวิถี  

๒) การเลา่เร่ืองด้วยภาพยงัไมค่อ่ยดี การตดัตอ่บางช่วงภาพไมเ่สริมบทบรรยายเท่าท่ีควร 

๓) เสียงบรรยายไมค่อ่ยมีพลงัสวนทางกบัเร่ืองท่ีเป็นการตัง้คําถามตอ่โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

๔) แหลง่ข่าวรอบด้าน 

๕) ไมค่วรนําภาพจาก You tube มาใช้ในผลงาน 

 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม 

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทศัน์ ‘ดีเด่น’ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม 

คนทรงศิลป์  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

ผู้จัดทาํ : ทีม โกทไูกล 

๑. นางสาวธญัญารัตน์  ขําเลิศ      

๒. นางสาวอาทิตยา  พฒุน์กลํ่า   

๓. นายปารณ  ไชยพนันา    

ที่ปรึกษา: นายพนัธกานต์  ทานนท์    



๒๙ 
 

ภาพ เสียง 
ภาพการแสดง  ดนตรีการแสดง  
ภาพศิลปะหลากหลายแขนง  
ภาพหุนละครเล็ก 

บานศิลปน เปนอีกหนึ่งสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมในชุมชนคลองบางหลวง ท่ีใคร
หลายๆคนอาจเคยไดยิน หรือเคยเห็นผานตาจากสื่อออนไลนตางๆ บานศิลปนแหง
นี้เปนอีกหนึ่งพ้ืนท่ีท่ียังคงรักษางานศิลปะของศิลปนท่ีมีชื่อเสียงในหลากหลาย
แขนง  

 และอีกหนึ่งศิลปะสําคัญ ซ่ึงถือเปนมนตเสนหท่ีรอใหผูชมมาสัมผัสนั่นก็คือ การ
แสดงหุนละครเล็ก ของคณะสิปปธรรมคํานาย การแสดงท่ีเปนเหมือนเอกลักษณ
ใหกับบานศิลปนและชุมชนคลองบางหลวงใหกลับมาเปนท่ีสนใจของท้ังชาวไทย 
และชาวตางชาต ิ

ภาพหุนละครเล็ก 
คณะสิปปธรรมคํานาย 

แตกวาท่ีจะมาเปนหุนละครเล็ก ท่ีโชวลวดลายการรายรําและแสดงตอหนา
ประชาชนไดอยางสวยงามในวันนี้นั้น กอนหนานี้ หุนละครเล็ก ก็ไมคอยไดรับ
ความสนใจจนเกือบเลือนหายไป หลายคนอาจจะไมเคยทราบดวยวา หุนละครเล็ก 
คืออะไร และท่ีสําคัญการไมมีคนชมหุนละครเล็กดังกลาว ก็กลายเปนจุดเปลี่ยน
สําคัญท่ีทําใหศิลปะการแสดงเหลานี้เกือบสูญหายไป แตตอมาก็มีคนจํานวนหนึ่งท่ี
พรอมจะอนุรักษและหวงแหนความเปนศิลปะอันปราณีต ท่ีผลิตจากงานฝมือ และ
รูปแบบการเชิดหุนละคร ดวยคนท่ีมีความสามารถท่ีแตกตางไปจากนาฏศิลปหลาย
แขนง จึงเกิดเปนคณะสิปปธรรมคํานาย ท่ีนําการแสดงหุนละครเล็ก กลับมาอีก
ครั้ง 

 
คลิปสัมภาษณ 

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

ภาพหุนละครเล็ก 
คณะสิปปธรรมคํานาย 

      การกลับมาของหุนละครเล็ก ของคณะคณะสิปปธรรมคํานาย ถูกปรับเปลี่ยน
รูปแบบ และวิธีการ นําเสนอเรื่องราว ใหเกิดความตื่นเตน เขาใจงาย กระชับ อีก
ท้ังสวนตัวหุนละครเล็กเองก็เพ่ิมสีสันและการดําเนินเรื่องท่ีแตกตางออกไปใหรวม
สมัย รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมกับคนดู เพ่ือใหคนรุนใหมเสพงานศิลปะอยาง
เขาถึงและเขาใจไดงายมากยิ่งข้ึน 

คลิปสัมภาษณ ---------------------- ปลอยเสียง --------------------  
ภาพหุนละครเล็ก 
คณะสิปปธรรมคํานาย 
ภาพคนใหการตอบรับ 

    หลังจากท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการนําเสนอแลวนั้น เกิดตอบรับท่ีดี 
ทําใหคนท่ัวไปเกิดการเขาถึงและเขาใจ ท้ังเยาวชนคนรุนใหม กลุมครอบครัว 
ชาวตางชาติ หรือแมแตสื่อตางๆ ก็เขามานําศิลปวัฒนธรรมชิ้นนี้ เพ่ือนําไปเผยแพร
ใหคนเห็นในวงกวางและเปนตัวชวยสําคัญท่ีทําใหเกิดความหลากหลายของกลุม
ผูชม และสงตอและแชรขอมูลทําใหท่ีนี่เปนท่ีรูจักเพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีเด็กเยาวชน
คนรุนใหมอยากจะเขามาเรียนรูและสัมผัส ศิลปะวัฒนธรรมหุนละครเล็ก 

คลิปสัมภาษณ -------------------- ปลอยเสียง ---------------------- 
ภาพหุนละครเล็ก 
คณะสิปปธรรมคํานาย 

ทวงทา ลีลาการรายร่ําของหุนละครเล็ก ท่ีเกิดจากความสามารถของคนเชิด เปน
มากกวาการแสดง แตหุนละครเล็กคณะนี้ ยังสามารถสรางอาชีพ สรางรายได 
สรางชื่อเสียง และเชื่อมรอยความสัมพันธของผูคนในชุมชน และยังสราง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญใหกับชุมชมของคลองบางหลวง เปนพ้ืนท่ีงาน



๓๐ 
 

ศิลปะแหงใหมใจกลางเมือง ท่ีรอผูคนหลากหลายเชื้อชาติเขามาสัมผัสกับ
ศิลปะวัฒนธรรม ท่ียังคงกลิ่นอายความเปนไทยไวอยางมีคุณคา  

คลิปสัมภาษณ --------------------- ปลอยเสียง ---------------------  
 

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 
๑) มีความเป็นสารคดี ผลงานดี 

๒) การลงเสียงทําได้คอ่นข้างดี 

๓) ถ่ายภาพหลากหลายแตใ่นแง่ของความยากไมม่ากนกัเพราะถ่ายอยู่ในสถานท่ีเดียว 

๔) ช็อตภาพสมัภาษณ์ทําได้ไมดี่ การเลา่เร่ืองดําเนินไปเร่ือย ๆไมมี่จดุเน้น 

๕) โดยรวมผลงานได้มาตรฐานพอประมาณ ควรเพ่ิมความประณีตในการทํางานให้มากขึน้ 

 

๒. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทศัน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม 

โพนหน่ึงเดียวในไทย อัตลักษณ์จังหวัดพัทลุง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผู้จัดทาํ : ทมี คะน้าหมกูรอบ 

๑. นายเกียรติคณุ  พนัธุรัตน์       

๒. นางสาวณชัชา อ่ิมบญุ     

๓. นางสาวทวีทรัพย์ ปาตงัคะโล้      

ที่ปรึกษา : ดร.ศภุฤกษ์  เวศยาสิรินทร์ 

สถาบัน : มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 
1 -ภาพแขงขันโพน SFX : เสียงคนตีตะโพน 5 

วินาที 
2 -ภาพโฟกัสหนาคน

ตีโพน 
-ภาพตีโพน 
-ภาพเรือพระ 

VO : เสียงไมท่ีกระทบกับเครื่องหนังท่ีตีดวยพละกําลังของผูเขารวมประชัน
โพน สรางความสนุกสนานตอคนท่ีเขามารวมชม งานประเพณีแขงโพนจังหวัด
พัทลุงจะเริ่มตั้งแตชวงปลายเดือนสิบจนถึงวันแรม1คํ่าเดือน 11 จัดควบคูไปกับ
ประเพณีลากพระในวันออกพรรษาของทุกป 

21 
วินาที 

3 -ภาพตีโพน SFX :  เสียงคนตีตะโพน 5 
วินาที 

4 MS : นายภวัฒน  
อินทนุ  
CG : ภวัฒน  
อินทนุ 
ผูควบคุมดูแลงาน 
-ภาพเปดหนา
สัมภาษณ 
-ภาพเด็กตีโพน 
-ภาพผูใหญตีโพน 

Interview : นายภวัฒน  อินทนุ ผูควบคุมดูแลงาน 
ประเด็น : ความเปนมาของการจัดประเพณี 
ภวัฒน  อินทนุ : คนรุนใหมสนใจเรื่องโพนโดยปกติแนวคิดตรงนี้ไมไดมาจาก
พวกเราหรอก ความคิดมาจากพวกทีมโพนอยางหนึ่งเม่ือกอนเรามีการแขงขัน
เฉพาะโพนเยาวชนกับโพนประชาชนอยางเดียวแตหลังจากท่ีมาดูท่ีการเอาเด็ก
ข้ึนมาตีโพนแลวไปแขงกับผูใหญคือตอนนั้น กติกาเราออกแบบหลวมๆไมทัน
กับเหตุการณท่ีบานเมืองเปลี่ยนแปลงไป พอหลังท่ีมีเยาชนเกิดข้ึนมาเยอะก็เลย
เกิดแนวคิดของทีมโพนทุกคายโพนใหความเห็นสิ่งเหลานี้นาจะทําไดก็เลยมา
หยิบยกใหมีโพนเยาวชนข้ึนมาเพ่ือตองการสืบทอดของดีๆวัฒนธรรมของโพน

49 
วินาที 

  



๓๑ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 
-ภาพตีโพน ไปสูเยาวชนของชาติดวย 

5 -ภาพคนตีโพน 
 

VO : โพนมีน้ํ าเสียงดังกองกังวาน ท่ีแสดงถึงพลังอํานาจ ความยิ่งใหญ 
โดยเฉพาะโพนท่ีจังหวัดพัทลุง ไดรับการยอมรับวา ยอดเยี่ยมไมเปนรองใครสม
ดั่งคําล่ําลือท่ีวา จะรอยพันแมนหม่ืนเสียงตะโกน ฤาจะสูเสียงแขงโพนท่ีเมืองลุง 

 17 
วินาที 

 
6 -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 

Interview : แชมปโพนถวยพระราชทาน ป 51 
ประเด็น: เสียงโพนท่ีพัทลุงกับโพนท่ีอ่ืน ๆ 
 มีน้ําเสียงตางกันอยางไร 
แชมปโพนถวยพระราชทาน ป 51 : โพนท่ีพัทลุงจะไมเหมือนกับโพนท่ีอ่ืนโพน
ท่ีอ่ืนจะมีการเจาะไมขางในตัวโพนไมเหมือนกันวิธีการหุมหนังก็ไมเหมือนกันทํา
ใหเสียงโพนไมคอยดังเทากับโพนท่ีพัทลุง โพนจะมีเสียงดังไกลถึง 10 กิโลหรือ 
15 กิโล 

17 
วินาที 

 

7 -ภ าพ โพ น ตั้ ง แ ต
กอนทํา 

VO : โพน หรือ กลองขนาดใหญ เปนเครื่องดนตรี เครื่องใหจังหวะท่ีอยูควบคู
กับวิถีชีวิตของมนุษยและชาวพัทลุงมาชานานแลว เพียงแตการประดิษฐและ
ลีลาในการตีการใชประโยชนจากโพนของเมืองพัทลุง แตกตางไปจากทองถ่ิน
อ่ืน จึงถือไดวานี่คือเอกลักษณของโพนเมืองพัทลุง 

17 
วินาที 

 

8 MS : นายศักดิ์  ชู
แกว  
CG : ศักดิ์  ชูแกว  
คนทําโพน 
-ภาพบรรยากาศ 
-ภาพในงาน 

Interview : นายศักดิ์  ชูแกว คนทําโพน 
ประเด็น : ความเปนเอกลักษณของโพนจังหวัดพัทลุง 
 

30 
วินาที 

 

9 -ภาพคนทําโพน 
-สัมภาษณคนทํา
โพน 
ซาวเสียงเอ็มเบี้ยน 
ภาพตัดสลับตอน
ทํา 
 

VO :  กอนถึงวันแขงขัน เหลานักตีโพนตางขะมักเขมนกับการประดิษฐเพ่ือให
ไดโพนท่ีเสียงดีท่ีสุด ดวยเทคนิควิธีการทําใหเสียงโพนดังกึกกองกังวาร ตางคน
ตางลวนมีเทคนิคการทําท่ีแตกตางกันเพ่ือใหไดโพนท่ีมีเสียงดีท่ีสุด และจะตอง
ตรงตามกติกาการแขงขัน 

19 
วินาที 

10 MS : คนดัดเสียง
โพน 
CG : คนดัดเสียง
โพน 
ภาพวิธีตอนทํา 
ภาพสิ่งของท่ีจะไป
ใสโพน 
ภาพโพน 

Interview : คนดัดเสียงโพน 
ประเด็น: เทคนิคการดัดเสียงโพนตองใชเทคนิค คนดัดเสียงโพน : ยังไงในการ
ทําและในการฟงวาเสียงโพนท่ีดัดนั้นมีเสียงดี แลวแตเทคนิคการทําของแตละ
คายใหเสียงเพราะ ใชวิธีตอกไมเขาไปในหนังใหตึงเพ่ือปรับเสียงใหเปนเสียง
แหลม กรรมการจะชอบเสียงแหลมจึงเลือกทําโพนเสียงแหลม ใหกรรมการฟง
และไดยินเสียงแหลมถาพูดถึงการตีใหดังโพนเสียงทุมจะดังกวาแตเสียงท่ีตีแลว
ดังไกลไปถึงหูกรรมการเสียงแหลมจะดังกวา 

 28 
วินาที 



๓๒ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 
11 -ภาพ insert คนตี

ปลอยยาว 
-ภาพคนเชียร 
 

VO : การประชันเสียงโพนคนตีจะตองตีโพนตามความถนัด ความชํานาญ 
เทคนิคและไหวพริบของตนเองท่ีเปนลีลาการตีโพนเฉพาะตัว เปนการใหความ
สนุกกับผูชมและเปนการลุนของกองเชียร 

 14 
วินาที 
 

12  SFX :  แขงขันตีโพน 5 
วินาที 

13 MS : นักแขงขัน
โพน คาย 
ปายางหูเย็น 
CG : นักแขงขัน
โพน คาย 
ปายางหูเย็น 
-สัมภาษณคนตีโพน 
-ภาพบรรยากาศใน
งาน 
-ภาพตัดสลับลูบ
หนาโพน 
-ภาพรอบ ๆ งาน 

Interview : นักแขงขันโพน คายปายางหูเย็น 
ประเด็น : มีการเตรียมตัวอยางไรกอนลงแขงขัน 
นักแขงขันโพน คายปายางหูเย็น : เปนนักแขงจากคายปายางหูเย็น แขงขัน
โพนประเภทเยาวชนวันนี้ก็เขามาตีรอบชิง ก็เวลาตี3นาทีก็ตีใสใหหมดแรงมีสติ
และกําลัง กอนข้ึนแขงขันก็จะเช็ดหนาโพนโดยเอาน้ําธรรมดาผสมน้ําแข็งเช็ด
ใหโพนเปยกไมใหแหงจนเกินไป 

25 
วินาที 

14 -ภาพโพนอยูบนรถ 
-ภาพโพนตาม
ขนาด 
ภาพกรรมการใน
งาน 
ภาพพิธีกรในงาน 
ภาพนักแขงโพน 

VO : ในการแขงขัน ผูแขงโพนจะตองนําโพนมาเองโพนท่ีเขาแขงขัน จะแบง
โพนออกตามขนาด ตามกติกาท่ีกําหนด กรรมการควบคุมการตี ควบคุมเวลา 
เรียกคูโพนเขาประจําท่ี ใหแตละฝายลองตีกอน กรรมการจะตั้งใจฟงเสียงโพน
แลวตัดสินใหโพนท่ีมีเสียงดังกวาเปนฝายชนะ โดยถือเอาเสียงขางมากของ
กรรมการเปนกติกาในการตัดสิน 

 

15 MS : ก ร ร ม ก า ร
ตัดสิน 
CG : กรรมการ
ตัดสิน 
สัมภาษณกรรมการ 
-ภาพคนไหคะแนน 
-ภาพตีโพนในงาน
แตละวัย 
-ภาพประกาศไห
คะแนน 

Interview : กรรมการตัดสิน 
ประเด็น : กติกาการแขงโพนมีอะไรบาง และมีการแขงก่ีประเภท ตัดสินผูแพผู
ชนะยังไง 
กรรมการตัดสิน : ตัดสินจากความดังของโพนวาโพนชนิดไหนเพราะมี2ชนิดคือ
เสียงทุมและเสียงแหลมและฟงจากกรรมการท้ัง3จุดซ่ึงแตละจุดจะอยูหาง3ถึง4 
รอยเมตรจากเวทีก็จะมีวิทยุสื่อสารจากกรรมการตัดสินดวยเสียง2ตอ1วาโพน
เสียงทุมหรือแหลมเปนฝายชนะ ซ่ึงโพนจะแขงมีประเภทเยาวชนขนาดกลาง
ขนาดใหญ ขนาดเล็ก รอบคัดเลือกจะใชเวลาในการแขง 2 นาที รอบรอง
ชนะเลิศใชเวลา3นาทีและรอบชนะเลิศใชเวลา4 นาที ตัดสินดวยการฟงเนน
เสียงดังโพนลูกไหนดังกวาก็จะเปนฝายชนะ 

32 
วินาที 

16 MS : นายณรง  ฤธิ
รัตน ผูใหญบาน 
CG : นายณรง  ฤธิ
รัตน ผูใหญบาน 

Interview : นายณรง  ฤธิรัตน ผูใหญบาน 
ประเด็น : คุณคาของประเพณีการทําโพน 

25 
วินาที 



๓๓ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 
-ภาพ
ประกาศนียบัตร 
-ภาพคนในพ้ืนท่ี 

17 -ภาพจังหวัดพัทลุง 
-ภาพบรรยากาศ 
-ภาพพ้ืนท่ีในการ
ทําโพน 
-ภาพโพนท่ีเก็บไว
ตาม 
ใตถุนบาน 
-ภาพโพนเกาๆ 

VO : จังหวัดพัทลุงเปนจังหวัดหนึ่งในภาคใตท่ียังรักษาประเพณีแขงโพนไว อีก
ท้ังเปนประเพณีท่ีเก่ียวเนื่องกับศาสนา กอใหเกิดความรักในหมูคณะของคนใน
ทองถ่ิน การตีโพนเปรียบเสมือนสัญลักษณของจังหวัดพัทลุง ถาลูกหลานไม
ชวยกันอนุรักษไวหรือชวยกันเผยแพรศิลปะท่ีดีงามนี้ใหคนท่ัวไปไดรูจัก โพนจะ
กลายเปนเครื่องประดับชิ้นหนึ่งท่ีประดับไวในบานเพ่ือความสวยงามเทานั้น 

30 
วินาที 

18  SFX :  โพน 5 
วินาที 

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 
๑) ประเดน็ดี 

๒) การนําเสนอเร่ืองไมมี่การอธิบายการจดัการแข่งขนัและตดัสิน 

๓) นําเสนอการทําโพนมากวา่นําเสนอภาพการแข่งขนั 

 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทสิ่งแวดล้อม 

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทศัน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทสิ่งแวดล้อม 

นากสัตว์ที่ ( ไม่ ) น่ารัก  มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้จัดทาํ : ทมี มนษุย์ฝึกหดั 

๑. นายพชร  สวุนิชย์        

๒. นางสาวชญัญานชุ ศรีสงัข์     

๓. นางสาวนชุญดา  สิงสนัน่    

ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ลกัษณา คล้ายแก้ว 

ภาพ เสียง 
ภาพฝูงนาก 
ภาพพ้ืนท่ีทุงครุ 
ภาพริมน้ํา 

เสียงบรรยาย 
นาก สัตวคุมครองสุดแบว ตัวแทนความอุดมสมบูรณแหงนานน้ํา ท่ีในปจจุบัน
เมืองไดขยายตัว ทําใหถ่ินท่ีอยูของนากกับท่ีอยูอาศัยของคนทับซอนกัน นาก
ท่ีสุดแสนนารัก จึงสรางปญหาใหกับเกษตรกรบางกลุมอยางมหาศาล 

ภาพสัมภาษณ 
ภาพพ้ืนท่ีทุงครุ 
ภาพบอปลา  
ภาพพ้ืนท่ีอยูอาศัยท่ีทุงครุ 
 

เสียงสัมภาษณเกษตรกรชาวทุงคร ุ
เสียงอะไรมันรอง ออเสียงตัวนาก มันบอกกะนอนไมหลับเลย ก็เลยใหเอาไฟฉาย
สอง พอเวลามันรองมันก็ไป 
เสียงสัมภาษณ 
เวลาเราปลอยปลาเราปลอยเทาไหร 



๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 ภาพน้ําในบอ 
ภาพรองรอยของนาก 
ภาพพ้ืนท่ีทุงครุ 
ภาพตะวนากในบอปลา 
ภาพหัวปลาท่ีนากกัดท้ิงไว 
ภาพกองเกล็ดปลา 
ภาพสัมภาษณ 
ภาพชี้จุดเสียหาย 
ภาพชุมชนทุงครุ 
ภาพบอปลา 
ภาพรองรอยนาก 
ภาพสัมภาษณ 

เสียงสัมภาษณ 
เปนหม่ืนเวลาซ้ือปลามา ปลาท่ีเราปลอยพวกนี้จะไมคอยเหลือ 
เสียงบรรยาย 
เขตทุงครุและแนวรอยตอกรุงเทพ ฯสมุทรปราการเปนพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ 
ชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงปลา ทําใหมีฝูงนากกวา 100 ตัว ลักลอบ
เขามากินปลาท่ีเกษตรกรเพาะเลี้ยงนํามาซ่ึงความเสียหายเปนเงินกวาครึ่งหนึ่งท่ี
ควรจะไดรับ 
เสียงชาวบาน 
มีประมาณ 150 กวาครัวเรือน ข้ึนทะเบียนประมง 80-90 ครัวเรือน พวกเรา
เดือดรอน เราก็ไมรูจะทํายังไง นากมันไวมาก เราไมสามารถจับดวยมือเปลา  
เสียงบรรยาย 
ชาวบานกวา 150 ครัวเรือนท่ีไดรับผลกระทบจากพฤติกรรมของนากไดพยายาม
คิดคนวิธีจัดการกับฝูงนากเหลานี้ แตก็ไมประสบผลสําเร็จนักดวยความฉลาด
และความไวของสัตวคุมครองเหลานนี ้
เสียงของชาวบาน 
แรวก็เหมือนกัน นากกัดแรว เชือกก็แข็งแรงก็หนาแตปรากฏวานากเกงกวา 
เกษตรกรหมดปญญามากเลยทําอยางไงดีจะมีหนวยงานไหนท่ีชวยเหลือเราได
จริง ๆ 

ภาพพ้ืนท่ีทุงครุ 
ภาพบอปลา 
ภาพประมวลชาวบานทุงครุ 
ภาพธรรมชาติ 
 
 
ภาพสัมภาษณ 
ภาพพ้ืนท่ีบอปลา 
ภาพพาเดินดูธรรมชาติบริเวณโรงเรียน 
ภาพถายกิจกรรม 
ภาพฝูงนาก 
 
 
 
ภาพฝูงนากท่ีสิงคโปร 
 
 

เสียงบรรยาย 
ทามกลางความขัดแยงท่ียังไมมีทางออกระหวางเกษตรกรบางกลุมกับฝูงนาก 
การดํารงอยูของนาก สัตวสงวนท่ีเปนผูลาสูงสุดของหวงโซอาหาร ท่ีเปนดัชนีชี้วัด
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ พ้ืนท่ีนากอาศัยอยูจึงสามารถเปนแหลงเรียนรู
เรื่องสิ่งแวดลอมของเยาวชนได 
เสียงนายศุภณัฐ กาหยี คุณครูโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 
เรางานกิจกรรมเชิงอนุรักษมาโดยตลอดอยูแลว แรกเริ่มเดิมทีครูทอฟทําเปน
ชมรมชื่ออนุรักษนก และธรรมชาติ ภายหลังพอไดรับทราบการมีอยูของฝูงนาก
ท่ีนี่เราไดมีการเปลี่ยนชื่อชมรมเปน ดูนก ดูนาก ครูก็จะอาศัยความตื่นเตนในการ
ท่ีจะไดเห็นสายพันธุนกเยอะ ๆ และการไดพบเจอฝูงนากท่ีนี่เปนการดึงเด็ก ๆ 
เขาสูบทเรียนเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติ หากเรามองทําความเขาใจวา
สิ่งมีชีวิตเหลานี้เขาอยูตรงพ้ืนท่ีตรงนี้มานานแลว เราคิดเสมอวามันก็เปนบาน
ของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ดวยเหมือนกัน ในเม่ือเปนท้ังบานเขาบานเรา เราก็พยายาม
หาจุดใดจุดหนึ่งเพ่ือจะเปนจุดรวมเพ่ือจะอยูพ้ืนท่ีตรงนั้นได โครงการแบบนี้จริง 
ๆ แลวตางประเทศเขาทํามานานแลว เชนท่ีประเทศสิงคโปร พยายามปรับตัว 
ปรับพ้ืนท่ีของเขาเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สุดทายท้ังนก ท้ังนาก สามารถกลับมาอยูพ้ืนท่ี
ของเขาได 

ภาพพ้ืนท่ีทุงครุ 
ภาพยืนคุยกับนักวิจัย 
 
 
 

เสียงบรรยาย 
สําหรับประเทศไทยไดมีนักวิจัย ทําขอมูลของสัตวผูลาขนาดเล็ก เพ่ือปกปอง
ประชากรและถ่ินอาศัยของผูลาไว 
สัมภาษณ ดร. วรธา กล่ินสวาท อาจารยกลุมนิเวศวิทยาการอนุรักษ  คณะ
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี



๓๕ 
 

ภาพสัมภาษณ 
ภาพพ้ืนท่ีทุงครุ 
ภาพฝูงนาก 
ภาพเดินสํารวจพ้ืนท่ีกับนักวิชาการ 
 
 
 
 
 

กรมอุทยานไดเคยเขามาพยายามเขามาจัดการนากทุงครุออกไปพักฟนท่ีสถาน
เพาะเลี้ยงกอนท่ีจะดูแนวทางการปลอย แตการเขาไปในชวงนั้นยังไมประสพ
ความสําเร็จในการท่ีจับตัวนากออกไปได  
สวนทางนักวิจัยเองอยูในสวนรวบรวมขอมูลเพ่ือท่ีจะทําแผนท่ีวาพ้ืนท่ีไหนมี
ความเสียงสูงปจจัยอะไรท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงสูง พยายามระดมความคิดกับ
ชุมชน เพราะแนวทางท่ีตางประเทศประสบความสําเร็จแตมันคนละบริบทกับ
บานเราบางอยางอาจประยุกตไดบางอยางไมสามารถประยุกไดเลย 

ภาพพ้ืนท่ีทุงครุ 
ภาพชาวบาน 
ภาพบอปลา 
ภาพสัมภาษณครูทอฟ 
ภาพฝูงนาก 
 

เสียงบรรยาย 
ความพยายามในการแกปญหาของชุมชนท่ีจะหาแนวทางการอยูรวมกันกับนากท่ี
ยายถ่ินฐานจากสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป เม่ือไมมีท่ีอยู ไมมีแหลงอาหาร ทายท่ีสุด
ผลกระทบก็เกิดข้ึนกับชุมชนทํากินทับซอนกับถ่ินท่ีอยูของนากท่ีตองพ่ึงพาระบบ
นิเวศท่ีสมบูรณและนี้จึงเปนชะตากรรมของฝูงนากท่ียังไรทางออก... 

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 
๑) ประเดน็แปลกใหม ่แนวคิดดี 

๒) ควรปรับปรุงการใช้ดนตรีประกอบ และภาพพิธีกรท่ีอยู่ในการนําเสนอ 

๓) มีภาพดีแตย่งันํามาเลา่เร่ืองได้ไมดี่ 

๔) สิ่งท่ียงัไมเ่ห็นในการนําเสนอคือ หน่วยงานรัฐมีบทบาทอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กบัชมุชนได้บ้าง 

 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทสิ่งแวดล้อม 

๒.สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทสิ่งแวดล้อม 

พลาสตกิสู่อิฐสร้างบ้าน  มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้จัดทาํ : ทมี ส.กินเกลีย้ง 

๑. นายเจษฎา สโุพภาค       

๒. นายสาวิตต์ เหมาะทอง     

๓. นายณฐัวิชญ์ วงศ์โกสิตกลุ    

ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ลกัษณา คล้ายแก้ว 

ภาพ เสียง เวลา 
MS/CU เด็กกออิฐสรางบาน 
MS/CU นองแพน 

เปดดวยวรรคทองของนองแพน  

• เราทํ ากันอยู แคนี้  จะไปชวยอะไรได  แต มันกลับ กัน
กลายเปนวา เราเปนอีกหนึ่งแรงท่ีบอกตอได  
จะสํ า เร็ จ ไม สํ า เร็ จ ไม รู  แต ว า เรา ได บ อก  ได ข ย าย
แนวความคิดของเราออกไป มันใหรูวาเราชวยได 

18 วินาที 

LS/MS/CU นองแพน 
MS เด็กทํากิจกรรม 

V/O เสียงเล็ก ๆ แตเปยมไปดวยพลังของนองทมนวรรณ โพธิ์ศรี
ศาสตร หรือนองแพน หนึ่งในเยาวชนจิตอาสาท่ีเขารวมกิจกรรม

22 วินาที 



๓๖ 
 

MS ขยะพลาสติก สรางบานดินจากขวดพลาสติก ทําใหนองแพนและเด็กคนอ่ืน ๆ ได
เรียนรูการนําพลาสติกเหลานี้กลับมาใชประโยชนแทนการท้ิง ท่ี
นําไปสูปญหาการสะสมขยะท่ียากตอการกําจัด 

MS นองแพน 
LS/MS เด็กทํากิจกรรม 

สัมภาษณนองแพน 

• ถามวาสรางบานดินจากขวดพลาสติกยากไหม ยากคะ 
เพราะเราตองเรียนรูกันไป ไมมีตําราบอกวาตองทําอยางนี้ๆ 
ถามองสนุก สนุกมากคะ มันเปนอะไรท่ีสนุก ยิ่งไดมาทํากับ
นองๆเพ่ือนๆ คุยกันไปทํากันไปเดี๋ยวก็เสร็จคะ 

21 วินาที 

CU ดินท่ีใชกออิฐ 
MS/CU เด็กทํากิจกรรม 
CU ขยะพลาสติก 
CU ขวดพลาสอิฐ 

V/O กิจกรรมสนุกสนามท่ีเด็กๆ ไดทดลองนําเอาพลาสติกมาแปรรูป
กลายเปนอิฐสรางบาน ท่ีสอดแทรกสาระสําคัญอยางปญหาขยะ
พลาสติกและการจัดการกับขยะ เปนอีกหนึ่งกลไก ท่ีทําใหเด็กๆ ได
เรียนรู นําไปสูการปรับเปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมการใชพลาสติก
ในอนาคต 

30 วินาที 

MS นองแพน 
CU การทําขวดพลาสอิฐ 
MS การกออิฐ 

• ถึงเราจะเปนเด็กตัวแคนี้ เราก็ชวยไดนะ เราเอาขยะของเรา
มาอัดใสขวด แลวเราเอามาฝงในบานดิน แทนการฝงกลบ 
ทําใหขยะไมออกไปเปนปญหา ชวยลดปริมาณท่ีกาลัง
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ไมใหเพ่ิมข้ึนอีก 

24 วินาที 

LS การประชุม 
MS/CU ยานิต 
MS/CU ผูเขารวมประชุม 

V/O โครงการสวนศึกษาผึ้งนอยนักสู จัดข้ึนเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก
ใหกับเยาวชน ไดตระหนักรูถึงปญหาขยะพลาสติก วาเปนเรื่องท่ีใกล
ตัว และพวกเขาสามารถมีสวนรวมในการแกไขปญหานี้ได ดวยมือ
ของพวกเขาเอง 

17 วินาที 

MS ยานิต 
LS/MS เด็กทํากิจกรรม 
LS/CU ขวดพลาสอิฐ 

สัมภาษณยานิด 

• ตอนแรกคิดวาเราจะสรางจิตสํานึกใหกับเด็กไดอยางไร เรา
ก็คิดถึงเรื่องของสิ่งแวดลอม ใกลตัวสุดคือเรื่องของขยะ ท่ี
เขาเปนคนสราง และเขาก็ตองลงมือจัดการกับขยะดวยตัว
ของเขาเอง โครงการผึ้งนอยนักสู จึงรวมพลังเด็กกูโลกคะ 

• ชื่อขวดพลาสอิฐเด็กเปนคนตั้ ง มันเปน เหมือนท่ี เก็บ
พลาสติก แทนการฝงกลบ แทนท่ีเราจะเอาฝงเปนภูเขาขยะ 
เราก็เอามาใสในขวด จัดใหเรียบรอยเปนบานอยูอาศัย มัน
เก็บพลาสติกไดจริง และจะอยูกับเราไปนานทีเดียว 

52 วินาที 

CG ขอมูลจากขวดพลาสอิฐ CG สถิติการขยะของบานดิน 
บานดินพลาสอิฐนั้น เปนกระบวนการ Reuse 

• โดยบานดิน 1 หลัง ขนาด 36 ตารางเมตร 
จะสามารถกอดวยขวดพลาสอิฐขนาด 1.5 ลิตรไดมากถึง 2,886 
ขวด 

• แตละขวดใสเศษขยะพลาสติกไดมากกวา 50 ชิ้น 

• รวมแลวการสรางบานดินพลาสอิฐ 1 หลัง 
จะสามารถนาขยะพลาสติกมาใชประโยชนไดมากถึง 144,300 ชิ้น 

28 วินาที 



๓๗ 
 

MS คุณครู/ผูปกครอง/เด็ก 
LS เด็กทํากิจกรรม 

V/O อีกหนึ่ งแรงผลักดัน ท่ีสําคัญให กับเด็กๆ นั่น ก็ คือครูและ
ผูปกครอง ท่ีอยากจะปลูกฝงจิตสํานึก สูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ท่ีมีตอขยะพลาสติกของพวกเขา ผานกิจกรรมสนุกๆ เหลานี ้

15 วินาที 

MS ครูนอย 
LS/MS ผูปกครอง 

สัมภาษณครูนอย 

• การท่ีเราพานักเรียนมา มันสงผลใหเกิดปรากฏการณการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนท่ีบานของเด็กแตละคน วามี
การเห็นคุณคาการลดการใชขยะ 

สัมภาษณผูปกครอง 

• พอมาแลวสิ่งท่ีไดคือ หนึ่ง ไดความรูใหมๆ สอง สิ่งท่ี
ประทับใจคือ หลานคนเล็ก หลังจากท่ีกินอะไรเสร็จ เขาจะ
บอกวา สงเลยยาย เอาไปอัดขวด มันปลูกฝงนิสัยหลาน ให
เปนคนรูจักเก็บขยะ เปนโครงการท่ีดีมาก 

37 วินาที 

LS/MS/CU ขยะพลาสติก 
MS/CU ขวดพลาสอิฐ 
CU มือถือขวดพลาสอิฐ 
MS คนท้ิงถุงพลาสติก 
MS ยานิต 

V/O มีขยะพลาสติกจานวน 1.5 ลานตัน ท่ีไมถูกนําไปกําจัดอยางถูก
วิธี การเปลี่ยนจากพลาสติกสูพลาสอิฐแตละขวด ท่ีเด็ก ๆ ไดลงมือ
ทํา แมอาจจะไมสามารถทําใหจํานวนขยะพลาสติกท่ีมีอยูหมดไปได 
อยางนอย ๆ สองมือเหลานี้ ก็จะเปนสวนท่ีจะชวยลดการสรางขยะ
พลาสติก ซ่ึงนับเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญ ของการแกไขปญหานี้ได 
อยางยั่งยืน 

36 วินาที 

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 
๑) โปรดกัชัน่ดี ภาพถ่ายดี 

๒) แหลง่ข่าวพดูด้วยความรู้สกึ 

๓) การเลา่เร่ืองมีมติ 

๔) ยงัไมมี่บทสรุปของเร่ือง 

 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทสิ่งแวดล้อม 

๓.สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทสิ่งแวดล้อม 

นกเงือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผู้จัดทาํ : ทมี ไททานิค 

๑. นางสาวธญัญารัตน์ สะอาดพนัธ์           

๒. นางสาวสภุาวดี ไกรกราย       

๓. นางสาวสพุรรษา สวุรรณรัตน์    

ที่ปรึกษา : ดร.ศภุฤกษ์  เวศยาสิรินทร์ 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 
1 
 

-MLS เหตุการณจาก 
Facebook 
-ECU ปากนกเงือก  
-MLS ซากนกเงือกตาย 

VO : ในชวงปลายเดือนกันยายน 2562 ท่ีผานมาการลาคาหัว 
ลวงโพรงลักลูกนก ตกอยูในสถานะท่ีถูกคุกคามและใกลสูญ
พันธุ ขบวนการลานกชนหินในเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส จึงไมตางจากเหตุการณฆาเสือดําท่ีเปน

52 
วินาที 



๓๘ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 
-ECU ขานกเงือก 
-MS นกเงือก 
-MLS นกเงือก 
 
 
 
 
 

ขาวครึกโครม จากกรณีท่ีมีนายพรานจากรือเสาะและยะลา 
ข้ึนมาลาหัวนกชนหิน ซ่ึงเปนนกเงือก 1 ใน 13 ชนิดท่ีคาดวา
เหลืออยูไมถึง 100 ตัวในประเทศไทย และมีตลาดรับซ้ือให
ราคาหัวละหนึ่งหม่ืนบาท จากสถานการณท่ีเกิดข้ึนทําใหมี
ความพยายามผลักดันใหนกชนหินไดรับการประกาศข้ึน
ทะเบียนเปนสัตวปาสงวนลําดับท่ี 20 

2 
 

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

Interview : "ปรีดา เทียนสงรัศมี" หัวหนาโครงการคุมครอง
นกเงือก (สวนภาคใต) 
คําถาม พูดถึงเหตุการณกรณีการลานกเงือก 
ปรีดา เทียนสงรัศมี : ชวงหลังก็มีออเดอรเขามาในหมูบาน 
พรานก็เลยเขามาลานกชนหิน เพราะตอนนี้ราคาแพงลุกลาม
มาถึงทางภาคใตของประเทศไทย คือ ปาฮาลา-บาลา ท่ีมี 
นกเงือกโดยเฉพาะเทือกเขาบูโด นกเงือกคือราชินีแหงปาดง
ดิบ คือ ตองงามทางกายและใจ หนาตาเคาสวยงาม แลวก็เคา
ปลูกปาเคาทําหนาท่ีตอระบบนิเวศ 

30 
วินาที 

   

3 
 

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

VO : เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลาและเทือกเขาบูโบ 
จังหวัดนราธิวาส ดวยพ้ืนท่ีท่ียังคงความอุดมสมบูรณ นกเงือก
ท่ีพบจํานวนมากท้ัง 10 ชนิด จาก 13 ชนิด ในประเทศไทย 
นกเงือก จึงเปนดัชนีบงบอกถึงความอุดมสมบูรณ ในเรื่องของ
ทรัพยากรปาไม ซ่ึงมีกลุมไมขนาดใหญ มีโอกาสเกิดโพรง นก
เงือกจึงอาศัยทํารังและวางไขได 

 32 
วินาที 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

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

Interview : มานพ ดีขุนทด หัวหนาศูนยพิทักษปาฮาลาบา
ลาท่ี  
คําถาม  ทําไมถึงนกเงือกเปนดัชนีชี้วัด/บงบอกอะไรถึงปาฮา
ลา-บาลา/ความเปนอยูของนกเงือก 
มานพ ดีขุนทด : ตรงนี้มีนกเงือกหรือ 10 ชนิด แสดงวาความ
อุดมสมบูรณเปนแหลงอาหาร ไมวาจะเปนแหลงท่ีอยูอาศัย
ของนกเงือก บอกถึงความอุดมสมบูรณปาฮาลาบาลาเปนปา
ดิบชื้นท่ีสมบูรณท่ีสุดของประเทศไทย ถาสมมุติวาตัวผูเกิดไป
โดนนายพรานยิง หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท่ีแสวงหา
ผลประโยชน ในเรื่องของการลา ถาตัวผูตายตัวเมียกับลูกท่ี
อยูในโพรงมันก็ตองตาย 

37 
วินาที 

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

VO : ปจจุบันนกเงือกอยูในสถานะท่ีถูกคุกคามและใกลสูญ
พันธุ การจับนกเงือกขายหรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท่ี
แสวงหาผลประโยชนในเรื่องของการลา คาหัว จับไปเลี้ยง
เปนสินคาขายเพ่ือทําประโยชนใหกับตนเอง การทําความ
เขาใจ การใชความเชื่อใจ เขาไปใหความรูกับพ่ีนองประชาชน 

47 
วินาที 



๓๙ 
 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 
-LS บรรยายใหความรู 
-MLS เยาวชนทํากิจกรรมในปา 
-MS เดินน้ําตก 

ตลอดจนเยาวชนท่ีเขามาในพ้ืนท่ีไมวาจะมาเขาคาย หรือเขา
มาศึกษาธรรมชาติ และเยาวชนกลุมนิสิตนักศึกษาในเรื่องของ
การอนุรักษนกเงือก 

6 -MS นูรฮีซาม บินมาบ 
-CG นูรฮีซาม บินมาบ หัวหนา
กลุมยังยิ้ม จ.นราธิวาส  
-MLS ทํากิจกรรมใหความรู 
-MS เยาวชนทํากิจกรรม 

Interview :  นูรฮีซาม บินมาบ 
ผูนําคาย กลุมยังยิ้ม อ.แวง จ.นราธิวาส  
คําถามในเรื่องของการจัดคายการเขามามีสวนรวมของ
เยาวชน/มีสวนรวมในลักษณะใด เพราะเหตุใดจึงเขามามีสวน
รวม 
นูรฮีซาม บินมาบ : ถาเราไมไดสรางคายไมไดสรางคนรุนใหม
เยาวชนหนุมสาวเขามาเปนตัวแทนในอนาคตมันก็ตองสูญ
พันธุแนนอน อยางนกเงือกเองดํารงสายพันธุมา 47 กวาลาน
ป มันจะมาสูญพันธุในยุคของพวกเรา เราจะรูสึกยังไง นก
เงือกเปนนกนักปลูกปาปลูกตนไมมาท้ังชีวิต มากกวา 5 แสน
ตน ยอนกลับมาถามตัวเราเองวาอายุ 20 ปปลูกกันมาก่ีตน 
เราเปดโอกาสเปดหองเรียนแบบนี้ใหเขามาพบเจอจริงๆ เขา
ไดมาเห็นความสวยงามเขาก็จะเกิดความรัก เรื่องการอนุรักษ 
หรือ วาการหวงแหนจะเขามาในหัวใจเขาเอง 

45 
วินาที 

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

VO : ปจจัยสําคัญท่ียังทําใหนกเงือกยังอาศัยในพ้ืนท่ีปาฮาลา-
บาลาและเทือกเขาบูโดไดมากวาท่ีอ่ืน มาจากความตระหนัก 
และชวยกันเปนหูเปนตาของคนในชุมชน การปลูกจิตสํานึก
ใหกับเยาวชนคนท่ัวไป หันมาใสใจและใหความสําคัญในการ
ดูแลผืนปา ซ่ึงเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของนกเงือก 

28 
วินาที 

8 -MS นูฮีบะ มาดาโอะ 
-CG นูฮีบะ มาดาโอะ นักศึกษา 
 
 
 
 

Interview : นูฮีบะ มาดาโอะ นักศึกษา 
คําถาม : การมีสวนรวมในการอนุรักษนกเงือก 
นูฮีบะ มาดาโอะ : ใหนกเงือกเปนสื่อกลางในการเรียนรูทํา ให
เราไดรูวานกเงือกเปนสัตวปาท่ีหายากท่ีเราทุกคนตองอนุรักษ
ใหอยูคูผืนปาฮาลา-บาลาตอไป 

12 
วินาที 

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

VO : ตลอดชีวิตของนกเงือก 1 ตัว สามารถปลูกตนไมใหญได
มากกวา 5 แสนตน ถาไมมีนกเงือกก็ไมมีปา ถาไมมีปาแลว
คนเราจะอยูไดอยางไร นกเงือกไมใชทรัพยสมบัติของกลุม
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตนกเงือกเปนมรดกทางธรรมชาติของ
โลก ท่ีไมมีขอบเขต ไมมีพรมแดน ไมมีศาสนา ท่ีเราทุกคน
จะตองรวมมือกันชวยปกปองดูแลไวใหอยูคูผืนปาตอไปตราบ
นานเทานาน 

30 
วินาที 

 
 
 



๔๐ 
 
ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 

๑) มีการใช้ภาพจากเนชัน่ photo 

๒) หากไม่มีความจําเป็นพยายามถ่ายภาพด้วยตนเอง อย่านําภาพจากสํานักข่าวหรือYouTube มาใช้ใน

ชิน้งาน 

 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทข่าวทั่วไป 

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทศัน์ ‘รางวัลดีเด่น’ ประเภทข่าวทั่วไป 

อ้อยเข้าปากช้าง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
ผู้จัดทาํ : ทมี ไปกลบัฝน 

๑. นางสาวจฑุามาศ  สีดา     

๒. นางสาวจนัทิมา    สจุริต      

๓. นางสาวอษุณีย์     แสบงบาล      

๔. นายกิตติภพ         หาวงษ์        

๕. นางสาวศิลามณี   ศิลาพฒัน์ 

ที่ปรึกษา : อาจารย์องัคณา  พรมรักษา 

ลําดับ ภาพ เสียง 
1 -MS เผาหุนไลกา 

-MLS ชาวบานกําลังประทวง 
Vo. เสียงชาวบานท่ีกําลังคัดคาน    
 

2 -LS,MS ชาวบานกําลังประทวง   
- LS,ELS นาขาวทุงกุลา 
-MS ชาวบานทําการเกษตร 
-LS บริบทชาวบานในชุมชน บรรยายใน
ตลาด 
 

Vo. บรรยาย  
        ชาวบานตําบลโนนสวรรค อ.ปทุมรัตน จ.รอยเอ็ด 
รวมตัวกันคัดคาน  
ไมเห็นดวยกับการกอสรางโรงงานน้ําตาลพวงโรงไฟฟาชีว
มวลในพ้ืนท่ีทุงกุลาแหงนี้  
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวหอมมะลิท่ีดีท่ีสุดในประเทศ  
และเปนขาวหอมมะลิท่ีไดรับมาตรฐานบงชี้ทางภูมิศาสตร 
ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาไดจดทะเบียนไว 
         การออกมาแสดงจุดยืนไมเห็นดวยของคนในชุมชน
ครั้งนี้  
เปนการแสดงสิทธิและเสรีภาพตอโครงการ ท่ีจะสงผล
กระทบวิถีชีวิตของตน   

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

Vo.เสียงสัมภาษณ  
ก็ กังวลหลายอยาง ก็ มี เรื่องน้ํ า สิ่ งแวดลอม 

สารพิษ เรื่องฝุนละออง เรื่องการจราจรอุบัติเหตุ ไมวาจะ
เกิดเปนโรค หรือไดรับฝุนละอองแลวเปนโรคทางเดินหายใจ
ตรงนี้ก็กังวลเหมือนกัน เพราะชาวบานปลูกขาวเปนหลัก 
รองลงมาเลี้ยงวัว ปลูกหมอนเลี้ยงไหม ถาหากเขาเหลานี้
ไดรับผลกระทบจากสารพิษปาออยหรือโรงงานท่ีปลอยน้ํา



๔๑ 
 
ลําดับ ภาพ เสียง 

-MLS วัวกําลังกินหญา 
-CUตนหมอน 
_MS ทางน้ําไหล  

แลวพบสารเคมีปนเปอนในดินก็จะหายไปเปนกลุมเลย
เพราะเราทําเปนกลุม                        

4 -CG นองศิลป คูกระสังข 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.
สต.โนนสวรรค      
-MS คนแกในชุมชน 
 

VO.เสียงสัมภาษณ  
โรคท่ีจะเพ่ิมข้ึนก็คือโรคท่ีเก่ียวกับทางเดินหายใจ 

หวัด แพฝุน มลพิษ ผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว เบาหวาน 
ความดัน ผู ท่ี มีสภาพรางกายท่ีไมแข็งแรงนักก็อาจจะ
เจ็บปวยไดงายข้ึน  

5 -MS การรวมแสดงความคิดเห็นของ
ชาวบานฝายสนับสนุน 
-ELS นาขาว 
-MS ไรออย  
-MS ยางพารา  
-CU ตนมันสําปะหลัง 
-CU รวงขาว 
-MLS การประชุมแสดงความคิดเห็น 
-MS ชาวบานกําลังลงรายชื่อ 
-กราฟกแผนท่ีตั้งโรงงาน 29 แหง และ
ความเปนมาการจัดตั้งโรงงาน  
-กราฟกแผนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด 
-LS ชาวบานท่ีเห็นดวยกําลังนั่งฟงทาง
โรงงานพูด 

Vo. บรรยาย 
       พ้ืนท่ีทุงกุลาแหงนี้เปนหนึ่งในพ้ืนท่ีของการดําเนิน
โครงการไบโอฮับ อุตสาหกรรมชีวภาพ ท่ีจะนําผลผลิต
ทางดานการเกษตร 4 อยาง คือ ออย ยางพารา มัน
สําปะหลัง และขาว มาทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องโดย
การนํากากชานออยไปผลิตกระแสไฟฟา  
     ในป  2558 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงาน
คณ ะกรรมการออยและน้ํ าตาลทราย ไดจัด ทําแผน
ยุทธศาสตรออยและน้ําตาลทราย 10 ป  ออกใบอนุญาตให
ผูประกอบการโรงงานน้ําตาล ขยายกําลังการผลิตและตั้ง
โรงงานน้ําตาลแหงใหม ใน 13 จังหวัดภาคอีสาน รวม 29 
โรงงาน จังหวัดรอยเอ็ดเปนหนึ่งจังหวัดท่ีจะเกิดโรงงาน
น้ําตาล  
       จะเห็นไดวา การดําเนินโครงการขนาดใหญในพ้ืนท่ี
ของชุมชน ท่ีอาจสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในลักษณะนี้ 
กลับไมมีการรับฟงความคิดเห็น และขอทวงติงของชาวบาน
ในข้ันตอนของการจัดทํา EIA  

6 -CG เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์ 
ผูประสานงานกลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 
-MS,LS  ชาวบานชูปายคัดคาน 
-LS ชาวบานท่ีเดินเขารวมการประชุม 
 

Vo.เสียงสัมภาษณ 
ประเด็นคือวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานเหลานี้ถูกละเมิด

เพราะมีการปดกั้นการมีสวนรวม การแสดงความคิดเห็น
จากเวทีแสดงความคิดเห็น ถูกปดกั้นไมใหเขารวมเวที
และกระบวนการรับฟงความคิดเห็นคอนขางมีปญหา
ตรงท่ีวาไมสามารถสรางความสมดุล ใหเกิดความเทา
เทียมกันได ระหวางท้ังฝายสนับสนุนและฝายคัดคาน ก็
เลยกลายเปนวาตองเกณฑคนแขงกัน ใครเกณฑคนได
มากกวาก็ชนะ 

7 -LS,MS ชาวบานท่ีเดินเขารวมการประชุม 
-LS ทุงนาขาว 
-MS ชาวบานตักน้ําในคลอง 
-MS ชาวบานรดน้ําผัก 
-CU ผักท่ีชาวบานปลูก 

  Vo เสียงบรรยาย 
กระบวนการรับฟงความคิดเห็น ไมสามารถตอบ

คําถามถึงผลกระทบของคนในชุมชน ท่ีตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
ใกล เคี ย ง กับ บ ริ เวณ ท่ี จะก อ ตั้ ง โรงงาน  ซ่ึ ง มี แป ล ง
เกษตรกรรมอยูหางเพียงแค 1 กิโลเมตร  นอกจากนี้บริเวณ



๔๒ 
 
ลําดับ ภาพ เสียง 

-LS การชุมนุมประทวงมีหุงไรกาถูกเผาอยู
ดานหนา 
 

ท่ีลุมติดกับโรงงานนั้นจะมีลําน้ํารองเซียม ไหลผานซ่ึงในฤดู
น้ําหลาก  รองเซียมเปนลําน้ําท่ีชาวนาใชทําเกษตรกรรม   
        เม่ือชาวบานไมไดรับคําตอบเรื่องผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนได จึงทําใหตองออกมารวมตัวกันเพ่ือเรียกรอง
ความชอบธรรมในสิทธิความเปนเจาของชุมชน  

8 -CG ดร.ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ อาจารย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- LS ชาวบานท่ีเขาฟงการประชุมแสดง
ความคิดเห็น 
-MS,MDS ชาวบานถือปายคัดคาน 

Vo.เสียงสัมภาษณ 
การรับฟงความคิดเห็นกลายเปนการพูดถึงขอดี

ของโครงการ พูดถึงเรื่องของการเชียรโครงการ การเกณฑ
คนจํานวนมาก ๆ มาและบอกวาคนเห็นดวย ซ่ึงอันนี้ไมได
เปนไปตามเจตนารมณของ EIA เพราะวา EIA เนี่ยเราตอง
ใหความสําคัญกั  บผลกระทบแลวก็ใหความสําคัญกับคนท่ี
จะเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง 

9 -CU หนาชาวบานทีไปนั่งประทวง 
-MS,MDS ชาวบานถือปายคัดคาน 
-MS เด็กถือปายคัดคาน 
-LS ชาวบานเดินประทวงเรียกรองสิทธิ
ของตนเอง 

Vo.บรรยาย 
           บทเรียนการตอสู เพ่ือเรียกรองสิทธิของคนใน
ชุมชน สําหรับประเทศไทย มักจะไมสามารถตานทานการ
รุกล้ําของโรงงานอุตสาหกรรมได หากแตชาวทุงกุลาคงไม
สามารถนิ่ งเฉย ท่ีจะยอมแลกวิถีชีวิตของตนโดยไม มี
ทางเลือก  

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 
๑) ประเด็นท่ีนําเสนอเป็นประเด็นสาธารณะท่ีควรให้ความสําคญั  ประเด็นมีคุณค่ามองเห็นช่องโหว่ของ

กฎหมาย 

๒) งานมีมาตรฐานพอสมควร  แตนํ่าเสนอน้อยไป 

๓) มีการใช้ info graphic ประกอบการนําเสนอ 

๔) ผู้ผลิตผลงานมีจิตสํานึกการเป็นสื่อมวลชนท่ีดี ทําหน้าท่ีแทนประชาชน วิธีคิดการนําเสนอเร่ืองทําได้

ดีกวา่สื่อหลกั 

๕) ผลงานจะมีพลงักวา่นีถ้้ามีแหลง่ข่าวอธิบายคนด ู

 
**หมายเหตุ สามารถดาวนโหลดผลงานท่ีไดรับรางวัลและผลการตัดสิน  

ไดทางเว็บไซต  www.thaibja.org ในหมวดรางวัลสายฟานอย 
 
 


