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หลักเกณฑ 

การประกวดผลงานขาว ‘รางวัลสายฟานอย’ ครั้งท่ี ๑๗ 

โดย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประจำป ๒๕๖๕ 

 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไดจัดใหมีการประกวดผลงานสารคดีเชิงขาว ประจำป ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค 

ดังนี้ 

 ๑. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนท่ีมีคุณภาพของ

นิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และสาขาวิชาดานสื่อสารมวลชนอ่ืน ๆ   

 ๒. เพ่ือเตรียมความพรอมของนิสิตนักศึกษากอนเขาสูวิชาชีพ 

 ๓. เพ่ือประสานความรวมมืออยางใกลชิด ระหวางสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สถาบันการศึกษาและหนวยงาน

องคกรตาง ๆ ท่ีสนับสนุนโครงการฯ 

 

ประเภทรางวัล  

ดานวิทยุ แบงออกเปน ๑ ประเภท ดังนี้  

 ๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง 

      ๑.๑ รางวัลดีเดน โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท  

      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 ประเด็นและแงมุมมีความสมดุลรอบดาน  

เปดโอกาสใหฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไดแสดงความเห็นหรือใหขอมูลอยางทัดเทียมกัน เนื้อหาเปนเรื่องใกลตัว ใหม ทันสมัยและ

สมบูรณในเชิงขาว 

๒. คุณคา (Value) 

นำเสนอเนื้อหาท่ีเปนประโยชน สงเสริมใหเกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชี้ใหเห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือเชิง

สังคมโดยสวนรวม มีศักยภาพนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคหรืออาจนำไปสูการแกไขหรือปองกันมิใหเกิดปญหา

ดังกลาวในอนาคต  

 ๓. ผลงาน (Performance)  

การนำเสนอเนื้อหากระชับ ชัดเจน โดยใชศาสตรและศิลปของวิทยุและโทรทัศนไดอยางนาสนใจ 

  ๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 

ผลงานท่ีสงเขาประกวดจะตองเปนตนฉบับของผูสงเขาประกวด ไมไดลอกเลียนแบบผูอ่ืน มีสำนึกในจริยธรรมและสะทอนความ

รับผิดชอบในการนำเสนอ 

  “ผลงานท่ีสงเขาประกวดจะตองเปนผลงานท่ีผลิตโดยนักศึกษาในทีมเทานั้น หากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ 

ตรวจสอบพบวาผลงานหรือบางสวนของผลงานมิไดผลิตโดยนักศึกษาในทีมโดยตรง คณะกรรมการจะตัดสิทธิและไม

พิจารณาผลงานช้ินนั้นท่ีสงเขาประกวด เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตองการใหนักศึกษามีความซ่ือสัตยสุจริตใน

กระบวนการผลิต ซ่ึงเปนเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ” 

 

ผูสนับสนุนการประกวด 

 บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

 

การสงผลงานเขาประกวด 

 ผูสงผลงานเขาประกวดตองเปนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ สามารถผลิตงานในนามบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได 

แตตองไมเกินกลุมละ ๕ คน โดยสามารถมีอาจารยท่ีปรึกษาไดกลุมละ ๑ คน  

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

จำนวนไมเกิน ๕ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนำสงจากสถาบันการศึกษาหรืออาจารยท่ีปรึกษา และใชแบบฟอรมการสงผลงาน

ของสมาคมฯ รวมท้ังสงไฟลผลงานประกวดในรูปแบบ thumb drive  

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

จำนวนไมเกิน ๓ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนำสงจากสถาบันการศึกษาหรืออาจารยท่ีปรึกษา และใชแบบฟอรมการสงผลงาน

ของสมาคมฯ รวมท้ังสงไฟลผลงานประกวดในรูปแบบ thumb drive 

หมายเหตุ การสงผลงานเขาประกวด หากผิดหลักเกณฑการประกวด จะไมไดรับการพิจารณา 

 

 



ลักษณะของขาวและสารคดีเชิงขาวท่ีสงเขาประกวด 

 สารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน ไดแก ขาวท่ีถูกนำเสนอในรูปแบบของสารคดีท่ีมีความหลากหลายท้ังในดาน

กระบวนการผลิต เนื้อหา  การสอดแทรกขอมูลท่ีบอกถึงภูมิหลังท่ีมาของเรื่อง ทำใหเห็นแงมุมตาง ๆ ของประเด็นขาว  การใช

ภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบไดอยางสอดคลองกลมกลืน สารคดีเชิงขาวดังกลาว จะตองยึดหลักการเบื้องตนของการ

นำเสนอขาว ไดแก องคประกอบดานแหลงขาวท่ีตองมีความรอบดาน ทันตอเหตุการณหรือเปนเหตุการณขาวท่ีเกิดในอดีต แตมี

ผลกระทบถึงภาวะปจจุบัน ท้ังนี้ สารคดีเชิงขาวจะปรากฏในรายการใดก็ได แตสาระในสารคดีเชิงขาวชิ้นนั้น จะตองเปน

ขอเท็จจริง มิใชเหตุการณสมมติท่ีมีการสรางข้ึน 

 

หลักฐานการสงผลงาน 

๑. สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง บันทึกลง  thumb drive โดยใชสกุลไฟล  .mp3  .wav  

๒. สารคดีเชิงขาวโทรทัศน บันทึกลง thumb drive โดยใชสกุลไฟล  .mov  .mpeg4 

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

     ๓.๑ ไฟลเอกสารชื่อเรื่อง ชื่อผูจัดทำ(ไมเกิน ๕ คน) ชื่อทีม ชื่ออาจารยผูรับรอง เบอรติดตอผูจัดทำและอาจารยผู

รับรอง และชื่อสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด โดยระบุประเภทท่ีตองการสงใหชัดเจน (ตามแบบฟอรม-กรุณาเขียนใหถูกตองและ

ครบถวน โดยเฉพาะรายชื่อผูจัดทำ เบอรและชื่อทีม) เปนสกุลไฟล doc 

     ๓.๒ ไฟลบทคัดยอสรุปเรื่องราว พรอมเหตุผลประกอบในการนำเสนอผลงานดังกลาว เปนสกุลไฟล doc ความยาว

ไมเกิน 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  ในกรณีท่ีสงหลายเรื่องหรือสงผลงานประกวดท้ังวิทยุและโทรทัศน สามารถสง

ไฟลมาใน  thumb drive  เดียวกันได โดยใหแบงโฟลเดอรใหชัดเจน 

 ๕. สงผลงานมายัง สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทรศัพท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙  

 

กรุณาตรวจสอบไฟลกอนสงวาไฟลสมบูรณ และตอง SAVE ไฟลท่ีสามารถ COPY ได 

หมดเขตรับผลงานวันพุธท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

สถาบันการศึกษาตางจังหวัด ถือเอาวันท่ีประทับตราเปนสำคัญ และควรสงแบบดวนพิเศษเทานั้น 

กรณีท่ีไมไดมาสงผลงานดวยตนเองท่ีสมาคมฯ ผูสงกรุณาโทรมาตรวจสอบกับทางสมาคมฯ  

วาผลงานท่ีสงมาถึงสมาคมฯ เรียบรอยแลวหรือไม ภายใน ๓ วันทำการ 

 

 

 



การตัดสินและประกาศผล 

๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และนักวิชาการสาขา

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จำนวน  ๕-๘  คน 

๒. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยจะแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง

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

๓. ทางสมาคมฯ จะแจงผลการเขารอบในแตละประเภท ไปยังผูสงผลงานโดยตรง และข้ึนผลการเขารอบในแตละ

ประเภท ทางเวบ็ไซต  www.thaibja.org และทางเฟสบุค www.facebook.com/thaibja และ Thai Broadcast Journalist 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

  สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการตัดสิน  

รางวัลสายฟานอย ครั้งท่ี ๑๗ ประจำป ๒๕๖๕ 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย แตงต้ังคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งท่ี ๑๗ ประจำป ๒๕๖๕ 

ประเภท "สารคดีเชิงขาวโทรทัศน"  มีรายชื่อดังนี้ 

๑.นายสุรชา บุญเปยม         ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อ    

๒.นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม      ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อ 

๓.ดร.ปรัชญา เปยมการุณ       ท่ีปรึกษาและวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานสื่อและการสื่อสาร 

            และอาจารยประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (มศว.) 

๔. ผศ. ดร.จารุวัส หนูทอง      ท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดาน Digital Video & Post Production  

          การผลิตสื่อและอาจารยประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (มศว.) 

๕. นายพุทธิฉัตร จินดาวงศ     หัวหนาบรรณาธิการขาว สถานีโทรทัศน PPTV HD36  

๖.ดร.ชลธิชา รอดกันภัย        ผูประกาศขาวเนชั่นทีวี ชอง 22 

๗.นางสาวศิริพร กิจประกอบ   ผูสื่อขาวอาวุโส ชอง9 Mcot HD 

๘.นายนฤพล อาจหาญ        Manager News Content  สถานีโทรทัศน ชอง 8 

๙.นายปยะชาติ คงถ่ิน       ผูสื่อขาว สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี 

๑๐.นายทินณภพ พันธะนาม   ผูสื่อขาว สถานีโทรทัศนชอง ONE HD 

๑๑.นายพริสม จิตเปนธม        รองบรรณาธิการขาว สำนักขาว TODAY 

 

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งท่ี ๑๗ ประจำป ๒๕๖๕ 

ประเภท "สารคดีเชิงขาววิทยุ"  มีรายชื่อดังนี้ 

๑.อาจารยบรรยงค สุวรรณผอง ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน     

๒.นายเดชา รินทพล   ผูจัดการ สถานีวิทยุครอบครัวขาว FM 106 Mhz.   

๓.นางสาววัชรินทร เศรษฐกุดั่น  หัวหนากองขาวตางประเทศ ฝายขาวตางประเทศ สำนักขาวไทย 

๔.อาจารยกรรณิการ  โตะมีนา  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง   

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร 

๕.นายธวานันทภัทร ตั๋นไชยวงค  กรรมการสมาคมฯ  กรมประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 



ผลการประกวดสารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน 

รางวัลสายฟานอย คร้ังที่ ๑๗ ประจำป ๒๕๖๕ 

ดานวิทยุ 

รางวัลสารคดีเชิงขาววิทยุ  

• รางวัลดีเดน  

   - ไมมีผูไดรับรางวัล 

• รางวัลชมเชย  ไดแก 

๑.เรื่อง บาคารา เกมพนันออนไลน 

โดยทีม peace  จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

๒.เรื่อง ลมหายใจโนรา  

โดยทีม ออกราก  จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 

ดานโทรทัศน 

 - สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทวิถีชุมชน   

• รางวัลดีเดน   

เรื่อง ควายน้ำทะเลนอย มรดกโลกทางการเกษตรแหงแรกของประเทศไทย 

โดยทีม GKNP  จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 

• รางวัลชมเชย   

- ไมมีผูไดรับรางวัล 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรม   

• รางวัลดีเดน  

เรื่อง SILAT  PATANI (สีลัต ปาตานี) 

โดยทีม DG digital graphic  จาก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 

• รางวัลชมเชย  ไดแก 

เรื่อง บาติกขาวบอกเลาวัฒนธรรม 

โดยทีม  ธิดาซาตาน_07 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 



- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทส่ิงแวดลอม   

• รางวัลดีเดน  

- ไมมีผูไดรับรางวัล 

• รางวัลชมเชย 

- ไมมีผูไดรับรางวัล 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวท่ัวไป 

• รางวัลดีเดน   ไดแก 

เรื่อง ครูมืออาชีพ 

โดยทีม  ธิดาซาตาน_07 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 

• รางวัลชมเชย  ไดแก 

เรื่อง ขบวนรถไฟทำใครตกราง 

โดยทีม P2K MSU All Star จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติ 

รางวัลสายฟานอย ประจำป ๒๕๖๕ 

 สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติ รางวัลสายฟานอย จัดโดยสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สนับสนุนโดย

กลุมทรู ปการศึกษา ๒๕๖๕ มีผลงานสงเขาประกวด ๑๓  เรื่อง จาก ๓ สถาบันการศึกษา  

 แมมีสารคดีเชิงขาววิทยุฯ ท่ีไดรับรางวัล แตคณะกรรมการตัดสินเห็นสมควรใหมีเง่ือนไขตอทายเปนหมายเหตุ เพ่ือแสดง

ใหทราบวาผลงานนั้น ๆ ยังมีขอบกพรองหรือควรแกไขหากนำผลงานท่ีไดรับรางวัลไปอางอิงหรือใชเปนกรณีศึกษา ควรนำ

ขอสังเกตตอทายรางวัลไปประกอบดวย  

ภาพรวมผลงานสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ป ๒๕๖๕ 

 ๑.ทุกเรื่องเลือกเรื่องไดนาสนใจ และสามารถนําขอมูลอางอิง ขอมูลทางสถิติมาใชไดดี และผูดําเนินรายการสวนใหญ

สามารถใชเสียงไดดี 

 ๒.แตบางกลุมอาจจะยังไมเขาใจประเด็นท่ีตนเองเลือกทํา เชน นําเสนอประเด็นเก่ียวกับโรคเสพติดโซเชียลแตสัมภาษณ

คุณหมอเรื่องโรคซึมเศรา หรือเรื่องธุรกิจถายภาพฟลม ฟงแลวสับสนวาตองการนําเสนอประเด็นท่ีแทจริงคือประเด็นอะไรแน 

 ๓.ไมเขาใจการผลิตสารคดีเชิงขาว ไมมีการโปรยกอนเขาเสียงสัมภาษณ การวางเสียงสัมภาษณในเรื่องผิดท่ี หรือไมบอก

วาเสียงสัมภาษณเปนเสียงใคร ตําแหนงอะไร  

  ๔.อานคําบางคําผิดซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิดและอาจจะสงผลถึงความนาเชื่อถือของรายการ เชน คําวา Forex 

 ๕.เรื่องการทำโปรดักชั่นทางดานวิทยุ ปจจุบันเครื่องมีครบในการทำเรื่องเสียงไดดี หลาย ๆ งานไปสัมภาษณไดเสียงท่ีดี 

มาตรฐานเทคโนโลยีทุกคนสามารถเขาถึงและใชเครื่องมือได ฝกใชเครื่องมือเหลานี้ไมคลองเพ่ือผลงานมีความสมบูรณมากข้ึนใน

เรื่องของทางเทคนคิ 

 ๖.การหาขอมูล ประเด็นพยายามตั้งประเด็นใหตรงใหชัด การหาแหลงขอมูลมาสัมภาษณตองตรงกับประเด็นท่ีทำจึงจะ

ไดขอมูลท่ีสอดคลองกับเรื่อง 

 ๗. หากใชแหลงขาว แหลงขาวตองบอกเลาใหคนฟงเชื่อได วาสิ่งท่ีพูดนั้นเปนเรื่องจริง ถาแคอานขอมูลคนฟงจะไมเชื่อ

วานี่คือแหลงขาวท่ีไดมาจริง ๆ  น้ำหนักและความนาเชื่อถือของเรื่องดอยลง ตอใหเนื้อหาหรือขอมูลอ่ืนหามาดี 

 ๘.คุณภาพการผลิตควรไปไดไกลกวานี้ 

 ๙. ควรหาขอมูลจากแหลงขาวใหเยอะ ๆ แลวคอยเลือกแหลงขาวท่ีดีท่ีสุด 

ผลงานท่ีเขารอบสุดทาย 

สารคดีเชิงขาวเรื่อง สถาบัน 

๑ ลมหายใจโนรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒ บาคารา เกมพนันออนไลน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๓ วิกฤตการณราคายาเสพติด ถูกกวาขาวกลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๔ Social Addiction โรคเสพติดโซเชียล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 



ผลงานท่ีไดรับรางวัล 

• รางวัลดีเดน  

   - ไมมีผูไดรับรางวัล 

• รางวัลชมเชย  ไดแก 

๑.เรื่อง บาคารา เกมพนันออนไลน 

โดยทีม peace  จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

๒.เรื่อง ลมหายใจโนรา  

โดยทีม ออกราก  จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง 

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘รางวัลชมเชย’ 

‘บาคารา เกมพนันออนไลน ’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 จัดทำ:  นายปรมินทร สังขแดหวา , นางสาวผาณิตา ติ้นเสง  , นายโภควินท ปนแกว  

 นายธนภัทร ทองติง , นางสาวนงนภัส คงเขียว   

 ท่ีปรึกษา: อาจารยวนภรณ จักรมานนท 

  

ลำดับการควบคุมเสียง ผูประกาศ/บรรยาย เวลา 

1.F/I เสียงบรรยาย F/O  เสียงบรรยาย: ปจจุบันบาคาราเปนเกมพนันออนไลน ซ่ึงมีใหเลนไดตามเว็บไซตท่ีมี

ผูเขาเลนมากท่ีสุดในทุกกลุมอายุนับตั้งแตเยาวชนไปจนถึงผูสูงอายุ เนื่องจากบาคา

ราเปนเกมพนันท่ีตอบสนองเชิงจิตวิทยาของผูเลน คือ รูผลเร็ว ใชเวลาในการเลนแต

ละครั้งไมนานเปดโอกาสใหแกมือไดทันที เนื่องในการเลนพนันออนไลนสามารถเลน

ไดตลอดเวลาสรางความรูสึกใหผูเลนคลอยตามอยากจะเอาชนะทำใหเลนตอไดเรื่อย 

ๆ มีการเดิมพันสูงเพราะเม่ือผูเลนเสียเงินเร็วแลวถ่ียิ่งข้ึนผูเลนยอมตองการท่ีจะเลน

ตอเพ่ือทวงเงินท่ีเสียไปคืนมานั้นเอง เชนเดียวกับผูเลน บาคารารายหนึ่งในจังหวัด

สงขลาเลาถึง ความสนใจในการเลน บาคาราและวิธีการเลนบาคาราวา  

44 วินาที 

2.F/I เสียงสัมภาษณ F/O  Interview: ผูเลนบาคารารายหนึ่งในจังหวัดสงขลา  

ประเด็น: เหตุผลท่ีเลนบาคาราและวิธีการเลน  

เพราะวารูสึกวามันไดเงินมางายดีเห็นเพ่ือนเลนแลวไดเงินเลยลองเลนดูครับ 

สวนมากบาคาราในเว็บมันก็จะมีหลายเกมแลวแตเราจะเลือกครับไมวาจะเปนเกมยิ่ง

ปลาหรือวาเกมไพนะครับ สวนมากผมจะเลนเกมไพมากกวาโดยจะลงเดิมพันขางนึง

ครับแตละขางมันจะมีสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับโดยสีแดงมันจะหักเปอรเซ็นตให

เจามือดวยครับ  

20 วินาที 



3.F/I เสียงบรรยาย F/O  เสียงบรรยาย: วงจรการเลนเกมพนันออนไลนอยางบาคารามักจะนำใหผูเลนเกิด

ปญหา คือ เลนไมอ้ันถมเงินลงไปเลนแบบไมจำกัด ไมเทาทันอารมณ มักจะหัวรอน

วูวาม ซึมเศรา ฟุงซาน เจ็บใจ ซ่ึงจริง ๆ แลวควรจะหยุดเลนหากมีอารมณเชนนี้ ไม

ยอมพักผอนเพราะหมกหมุนครุนคิดแตจะหาวิธีเอาเงินท่ีเสียไปคืน ไรสติ โดนชักจูง

ไดงายจนไมนึกถึงความเปนจริงวาเจามือกุมความไดเปรียบของเราทุกอยาง 

เชนเดียวกับผูเลนบาคารารายนี้เลาวา เม่ือตนเลนเกมพนันออนไลนบาคาราอยาง

ตอเนื่องตน  

45 วินาที 

  

จุดเดน 

    ๑. คุณคาของเรื่องสอดคลองกับปญหาปจจุบัน ขอมูลนาสนใจ 

 ๒. การสัมภาษณแหลงขาวดี  

 ๓. มีขอมูลท่ีใหความรูมีประโยชนตอผูฟง 

จุดท่ีควรปรับปรุง 

 ๑. ผูดำเนินรายการมีลีลาการพูดท่ีดีแตจะดีกวานี้หากออกเสียงอักขระไดชัดเจน เชน ร.ควบกล้ำ 

 ๒. ถามีเสียงคนใหสัมภาษณท่ีชี้ใหเห็นผลเสียของการเลนบาคารามากกวานี้ จากหลักฐานหรือประสบการณควรมี

เหตุผลหรือคำพูดของใครมาสนับสนุนมากกวานี้วาโทษของบาคาราคืออะไร นาจะยิ่งเปนชิ้นงานท่ีจะชี้ใหคนไดเห็นวาไมดีจริง ๆ   

 ๓. มีการใชคำซ้ำเยอะ 

 ๔. บางชวงผูลงเสียงใสความเห็นเชิงชี้นำใหกับผูฟง 

 ๕. การสัมภาษณเสียงตำรวจหรือเจาหนาท่ีหากบันทึกเสียงควรชัดเจนกวานี้ มีเสียงรบกวนเยอะ 

 ๖. นาจะมีการนำเสนอมาตรการในการจัดการพนันออนไลนในรูปแบบบาคารานี้ 

       

สารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง ‘รางวัลชมเชย’ 

‘ลมหายใจโนรา’  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 จัดทำ:  นางสาวดลยา สุวรรณวร และ นายรัฐพงศ สุขศรี   

 ท่ีปรึกษา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค อนุรักษ 

________________(ซาวด)__________________  

ลงเสียง  

'โนรา'หรือ มโนราห คือ การละเลนพ้ืนเมืองชนิดหนึ่งซ่ึงสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณมีตนกำเนิดมาจากภาคใต โดย

เปนการละเลน ซ่ึงมีท้ังการรอง , รำ และเลนเปนเรื่อง เปนการสอดแทรกคติความเชื่ออันเปนพิธีกรรม ในรูปแบบหนึ่ง ถือเปนจิต

วิญญาณแหงการรายรำและการแสดงทองถ่ินท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคใตมาชานาน การแสดงจะใชภาษาถ่ิน ดนตรี และ

วรรณคดี เพ่ือเสริมสรางชีวิตทางวัฒนธรรมและความผูกพันทางสังคมมานานกวา 500 ป  

ปจจุบันการแสดงโนราไดมีความแตกตางจากสมัยกอน ตามยุคสมัย สังคม คานยิมและผลกระทบจากสถานการณโควิด 

19 แตก็ยังคงรักษาไวซ่ึง ทารำแบบโบราณ การแตงกาย การเบิกโรง การโหมโรง จะเปลี่ยนไปก็เพียงแครูปแบบการแสดง 

นางสาวเบญจมาพร แกวมาก เจาของคณะบานโนราโชว เปนตัวแทนสงเสียงสะทอนจากผู ท่ีไดรับผลกระทบจากการ



เปลี่ยนแปลง พวกเขามีการปรับตัวปรับรูปแบบการแสดงเปนการไลฟสดผานสื่อโซเชียลมีเดียตางๆ เชน เฟสบุค ติ๊กต็อก ในชวง

แรกผูชมสวนใหญเปนผูชมท่ีรูจักกันในวงแคบ จึงทำใหมีคนดูเพียงเฉพาะกลุมเทานั้น กอนจะตอยอดใหมีการเชิญศิลปนคนอ่ืนท่ี

มีชื่อเสียงมารวมดวย ทำใหโนราเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน  

สวนบางคณะเชน นายอรรถพล ผอมคง หรือ โนราโจกดาวรุง ศิษยนกนอยละมัยศิลป ไมไดมีการใชแพลตฟอรมโซเชียล

มีเดียในการโปรโมทตนเอง แตเจาภาพบางงานขอถายทอดสดในสื่อตาง ๆ ตนก็ไมขัดของ เพราะตองการใหโนราเขาถึงทุกคน ท้ัง

มีการปรับอาชีพโนราจากงานหลักเปนงานเสริมโดยใหโอกาสสมาชิกในคณะไปรับงานเสริมอ่ืนแทนเพ่ือเปนการหารายได อีก

ชองทางหนึ่งในการเลี้ยงชีพ ก็ถือวาเปนสิ่งท่ีคาดเดาไมไดวาโนราจะเติบโตไปในทิศทางไหน แตยังม่ันใจไดวาโนราจะไมหายไป

จากสังคมไทยและภาคใตอยางแนนอน ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับคนรุนปจจุบันวาจะกำหนดและสรรสรางไปไหนทิศทางใด  

ปลอยเสียงสัมภาษณ  

นายอรรถพล ผอมคง  

(โนราโจกดาวรุง ศิษยนกนอยละมัยศิลป)  

“ม่ันใจวาโนราหนี้ จะไมหายไปจากสังคมไทยและภาคใตของเราอยางแนนอน เพราะวาเด็กรุนใหมเพ่ิมข้ึนเยอะมากครับ

ท่ีสนใจโนราหและใหความสำคัญกับโนราหพอสมควร ซ่ึงมันทำใหเราเห็นวาโนราหไมมีทางแยกจากเรา คนรุนพวกเราเอง เปน

คนกำหนดวาจะสรรสรางใหเติบโตไปในทิศทางไหน” 

ปลอยเสียงสัมภาษณ  

นางสาว เบญจมาพร แกวมาก  

(เจาของคณะบานโนราหโชว)  

“พ่ีคิดวาตอไปโนราหจะกวางมาก เพราะตั้งแตไดรับรางวัลยูเนสโกก็มีคนสนใจ ทางเพจทางอะไรแบบนี้ อยากไดของท่ีระลึกบาง 

เครื่องโนราหบางอะไรแบบนี้ คือสัมผัสไดถึงโนราหมากข้ึน รูจักโนราหมากข้ึน”  

ลงเสียง  

จากเสียงสะทอนของผูท่ีไดรับผลกระทบ เปนเสมือนขอยืนยันไดวา ถึงแมยุคสมัยและสถานการณตาง ๆ จะสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบนัมากนอยเพียงใดแตมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานศิลปะการแสดงโนราหนั้น ไมไดหยุดนิ่งและ

มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับยุคสมัยอยูเสมอ  

 สองเหตุการณท่ีเปนเหมือนสัญญาณในเชิงบวกของศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้คือ ยูเนสโกไดประกาศข้ึนทะเบียนใหโนราห

เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และอีกไมก่ีเดือนตอมากระทรวง

วัฒนธรรมประกาศยกยองใหผูชวยศาสตราจารยธรรมนิตย นิคมรัตน เปนศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดงโนรา ประจำป 

2564 สรางขวัญกำลังใจและตอลมหายใจใหกับผูคนในวงวัฒนธรรมถ่ินใต ไดมีแรงยืนหยัด รายรำหนาโรงโนราห ภายใตเทริดท่ี

พวกเขาเคารพบูชาตราบนานเทานาน  

ปลอยเสียง  

ผูชวยศาสตราจารยธรรมนิตย นิคมรัตน 

ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดงโนรา ประจำป 2564 

“โนราทุกคนวาแตละคนก็กำลังจะพยายามเรียนรูเก่ียวกับวิชาโนรา แตถามีโอกาสเผยแพรถายทอด ท่ีเขาถึงและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน

ก็จะทำใหศิลปนโนรานั้นเกงมากข้ึนกวาเดิม ท้ังนี้ศิลปนโนราแตละคนก็จะเขาถึงแตละหนวยงาน เขาถึงชุมชน และทำใหโนรานั้น

มีการพัฒนาอยางยังยืน”  

___________(ซาวด)___________ 



จุดเดน 

๑. เลาเรื่องดี ใหขอมูลผูฟงท่ีเปนขอมูลจริง 

๒. ประเด็นสามารถนำไปสูการเปลี่ยนแปลงได 

๓. เสียงบรรยายอยูในระดับดี 

จุดท่ีควรปรับปรุง 

๑. เสียงบรรยายยงัขาดการแบงวรรคเสียงอยูบาง 

๒. การผลิต ไมชวนใหนาติดตาม 

๓. ยังขาดแงคิดใหม ๆ  

๔. เสียงสัมภาษณยังขาดความชัดเจน 

๕. เสียงเพลงดังรบกวนการรับฟงผลงานอยูบาง 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน 

สารคดีเชิงขาวโทรทัศน รางวัลสายฟานอย ประจำป ๒๕๖๕ 

ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไดแบงสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ออกเปน ๔ ประเภท ไดแก 

ประเภทวิถีชุมชนดีเดน  ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรมดีเดน ประเภทสิ่งแวดลอมดีเดน และประเภทขาวท่ัวไปดีเดน โดยมี

นักศึกษาสงผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศน เขาประกวดรวมท้ังสิ้น ๔๓ เรื่อง จาก ๑๖ สถาบัน  ซ่ึงถือวามีจำนวนนอยกวาป  

พ.ศ. ๒๕๖๓ กลาวคือปท่ีผานมามีผลงานสงเขาประกวดจำนวน ๓๗  เรื่อง จาก ๑๐  สถาบัน  โดยในปนี้มีผลงานสารคดีเชิงขาว

โทรทัศนผานเขารอบสุดทาย จำนวน ๑๓ เรื่อง และท้ัง ๑๓ เรื่อง มีความโดดเดนเฉพาะดานในประเภทตาง ๆ ท่ีแตกตาง

หลากหลายและนาสนใจ  แตก็ยังมีสวนท่ีควรตองปรับปรุงแกไขเพ่ือใหผลงานเกิดความสมบูรณตอไป 

  สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ป พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการตัดสิน ไดมีการประชุมหารือ

รวมกันและมีมติเปนเอกฉันท ในการพิจารณาตัดสินรางวัล สารคดีเชิงขาวโทรทัศน รางวัลสายฟานอย ครั้งท่ี ๑๗ โดยยังคงไวซ่ึง

หลักเกณฑเง่ือนไขในการพิจารณาตามกรอบหลัก คือ คุณภาพ คุณคา ศาสตรและศิลปในการนำเสนอ และ จริยธรรม  

ดังนั้นคณะกรรมการตัดสินรางวัล สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ครั้งท่ี ๑๗ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาตัดสินรางวัลโดย

มอบรางวัลตามประเภท ๔ ประเภท และมอบประกาศเกียรติบัตรใหกับทุกผลงานท่ีผานเขารอบสุดทาย ๑๓ เรื่อง  โดยมี

ขอสังเกตแนบทาย เพ่ือเปนขอเสนอแนะและเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลงานตอไป 

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ป ๒๕๖๕ 

๑. สามารถเขาถึงแหลงขาวตัวจริงได แตหลาย ๆ เรื่องยังนาเสียดายยังขาดอยู มีบางมุมท่ีคุยกับแหลงขาวไดแตไมไดไปคุย 

๒. ไมใหความสำคัญกับเรื่องภาพ ไมเขาใจหลักการของการทำสารคดีเชิงขาวกับขาว วาแตกตางกันอยางไร 

ในสถาบันการศึกษามีความเขมขนมากนอยเพียงใดในเรื่องการสอน การทำสารคดีเชิงขาวโทรทัศน สวนใหญเนนเสียง

สมัภาษณ ไมไดใหความสำคัญเรื่องภาพท่ีเปนหัวใจสำคัญของสารคดีเชิงขาว 

๓. หลาย ๆ เรื่องประเด็นดีแตทำขาวในลักษณะประชาสัมพันธ  

๔. ประเด็นดีแตการเลาเรื่อง หรือการออกแบบท่ีผานการตัดตอไมครบถวนสมบูรณ  

๕. จับประเด็นใหญ ๆ มาทำมีท้ังจุดท่ีดีและมีความเสี่ยง ถาทำไมถึงเรื่องขอมูลไมรอบดานพอ ความสมดุลของเนื้อหาใน

เรื่องอาจจะขาดความรอบดาน 

๖. มีการใชภาพและเทคนิคใหม ๆ เขามานาชื่นชม 

๗. กลับไปพัฒนาตอยอดไดหลาย ๆ เรื่อง  

๘. ถายทอดเรื่องราวทองถ่ินท่ีอยูในพ้ืนท่ีตนเองไดดี จับแงมุมไดดี แตบางประเด็นตองใสแงมุมท่ีทำใหรูสึกเขาถึงคนในวง

กวางหรือความรูสึกใกลตัวของคนไดมากข้ึน 

๙. โปรดักชั่นดีมาก เด็กรุนใหมใหความสำคัญกับงานโปรดักชั่น แตยังขาดเรื่องคอนเทนตท่ีเปนหัวใจสำคัญ 

๑๐. การเปนสื่อตองตัดความชอบสวนตัวในการคิดประเด็นหรือเลือกเรื่องท่ีจะทำ จะกลายเปนการใสความรูสึกตัวเองลงไป

รวมดวย ทำใหเสียความเปนกลาง 

๑๑. ในเรื่องคุณคาของสารคดีเชิงขาว ยังไมรอบดาน 

๑๒. ถึงแมจะมีแหลงขาวหรือขอมูลองคกรประกอบอ่ืน ๆ ท่ีดี แตยังเลาเรื่องไมครบถวนขาดตกบกพรองอยู ขาดการเรียบ

เรียงประเด็นท่ีดี 



๑๓. การตัดตอตั้งแตเปดเรื่องเพ่ือดึงความสนใจของคนยังไมมีมากพอ ขมวดประเด็นไดเร็วหรือไม ตอนจบกระชับหรือลงตัว

แคไหน นักศึกษาทำไดดีจะนาจะทำไดดีกวานี้อีกและไปไดไกลกวานี้ 

๑๔. ขาดการทำงานขอมูลเชิงลึกท่ีรอบดานไมใชแคดานเดียว 

๑๕. สิ่งสำคัญ 3 สิ่ง คือ ประเด็นท่ีดี การเลาเรื่องท่ีดี และโปรดักชั่นท่ีดีท่ีจะชวยใหประเด็นกับการเลาเรื่องเขาไปอยูในสายตา

ของผูดูผูฟง  

๑๖. ถาเอามาตรฐานการประกวดเปนตัวตั้ง กรรมการจะพิจารณาในหลาย ๆ มิติตามท่ีกลาวมาขางตน 

 

สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศนที่เขารอบ ๑๓ เร่ือง ดงันี้ 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทวิถีชุมชนดีเดน 

เรื่อง มหาวิทยาลัย 

๑. “ ข้ีปู ” วิถีกินอยูแบบบานๆ มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

๒. ควายน้ำทะเลนอย มรดกโลกทางการเกษตรแหงแรกของประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๓. วิถีชาวเลเมืองลุงจับกุงสามน้ำ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรมดีเดน 

เรื่อง มหาวิทยาลัย 

๑. คนเลนเงา...เสนหศิลปหนังตะลุง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 

๒. SILAT  PATANI (สีลัต ปาตานี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

๓. บาติกขาวบอกเลาวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทส่ิงแวดลอมดีเดน 

เรื่อง มหาวิทยาลัย 

๑. นกปากหาง ตัวแปรใหมแหงระบบนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๒. เตาหกเหลืองสัตวมหัศจรรยชี้วัดความอุดมสมบูรณทางธรรมชาต ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๓. ชุมชนตนแบบ ‘อางทองปลอดขยะ’ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

๔. หลอดราโพรักษโลก มทร.รัตนโกสินทร 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวท่ัวไปดีเดน 

เรื่อง มหาวิทยาลัย 

๑. Sex Worker อาชีพมืดมิดทามกลางแสงสียามราตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๒. ครูมืออาชีพ มทร.รัตนโกสินทร 

๓. ขบวนรถไฟทำใครตกราง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 



ผลงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศนที่ไดรับรางวัล 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทวิถีชุมชน   

• รางวัลดีเดน   

เรื่อง ควายน้ำทะเลนอย มรดกโลกทางการเกษตรแหงแรกของประเทศไทย 

โดยทีม GKNP  จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 

• รางวัลชมเชย   

- ไมมีผูไดรับรางวัล 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรม   

• รางวัลดีเดน  

เรื่อง SILAT  PATANI (สีลัต ปาตานี) 

โดยทีม DG digital graphic  จาก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 

• รางวัลชมเชย  ไดแก 

เรื่อง บาติกขาวบอกเลาวัฒนธรรม 

โดยทีม  ธิดาซาตาน_07 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทส่ิงแวดลอม   

• รางวัลดีเดน  

- ไมมีผูไดรับรางวัล 

• รางวัลชมเชย 

- ไมมีผูไดรับรางวัล 

- สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวท่ัวไป 

• รางวัลดีเดน   ไดแก 

เรื่อง ครูมืออาชีพ 

โดยทีม  ธิดาซาตาน_07 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท 

• รางวัลชมเชย  ไดแก 

เรื่อง ขบวนรถไฟทำใครตกราง 

โดยทีม P2K MSU All Star จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โลเกียรติยศ และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 



สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทวิถีชุมชน   

๑. สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศน ‘รางวัลดีเดน’ ประเภทวิถีชุมชน   

ควายน้ำทะเลนอย มรดกโลกทางการเกษตรแหงแรกของประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ผูจัดทำ : ทีม GKNP 

นายพิชญา สิทธิไชย 

นางสาวสุกัณญา หลำเก็ม  

นางสาวแกวกาญจน สุขพรหม  

นางสาวลจุฬาลักษณ เฮา  

นายปณณวิชญ หนูนอย                 

ท่ีปรึกษา : ดร.ศุภฤกษ  เวศยาสิรินทร 

 

ลำดับ ภาพ เสียง เวลา 

1 ELS ควายน้ำอยูในคอก 

MLS ควายน้ำอยูในคอก 

MS ควายน้ำยืนเตรียมออกจาก

คอก 

LS ควายน้ำยืนเตรียมออกจาก

คอก 

LS คนเลี้ยงควายน้ำพายเรือ 

VO : การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม สรางความแตกตางจากควาย
ท่ัวไป ท่ีสืบทอดมานับรุนตอรุน  “วิถีคน วิถีควาย” 

17 วินาที 

2 ELS สะพานเอกชัยมุมตรง 

ELS สะพานเอกชัยมุมขาง 

เสียงเพลงประกอบ 6 วินาที 

3 ELS ควายน้ำสะพานเอกชัย 

ELS ควายน้ำกินหญา 

VO : ควายน้ำท่ีเปนประโยชนตอระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตหลายชนิด 

สะทอนถึงวิถีชีวิตของชุมชนและความเปนมาท่ียังคงดำรงอยูอยางยังยืน

สู “มรดกโลกทางการเกษตรแหงแรกของประเทศไทย” 

 18 นาที 

4 LS แสงตอนเชา  

MLS คอกควาย 

MLS ควายออกจากคอก 

LS ควายวายน้ำ 

LS ควายหาอาหาร 

ELS แหลงอาหาร 

MLS ควายน้ำ 

LS ควายหาอาหาร 

LS ควายวายน้ำ 

MLS ควายเดินข้ึนฝง 

VO : ปจจุบันควายน้ำไดข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางการเกษตรโดย

ประกาศจากกรรมการท่ีปรึกษาทางดานวิทยาศาสตรขององคการ

อาหารและการเกษตรแหสหประชา- ชาติหรือ FAO ประกาศรับรอง

วิธีการเลี้ยงควายเปลาคควายน้ำในพ้ืนท่ีชุมน้ำทะเลนอยใหเปนพ้ืนท่ี

มรดกโลกทางการเกษตรแหงแรกของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

21 วินาที 



ลำดับ ภาพ เสียง เวลา 

5 MS อาจารยเทพรัตน จันทพันธ 

CG เทพรัตน จันทพันธ 

อาจารยวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน 

ELS ควายนำ้สะพานเอกชัย 

LS ควายน้ำเดินตามหลังกัน 

LS คอกควาย 

MLS ควายน้ำ 

MLS ควายน้ำ 

 

สัมภาษณ : อาจารยเทพรัตน จันทพันธ  

อาจารยวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน 

ประเด็น : จุดเริ่มตนการไดรับมรดกเกษตรโลก 

อาจารยเทพรัตน จันทพันธ : ระบบมรดกเกษตรโลกทางดานการเลี้ยง

ควายท่ีทะเลนอยเปนเรื่องท่ีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณของ

ประเทศไทยลงมาพ้ืนท่ี มีของพัทลุง มาดูเรื่องของระบบเกษตรท่ีมีความ

โดดเดน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณลงมาพ้ืนท่ีเปนตัวเลือก

ระดับประเทศหนึ่ง ถูกเลือกข้ึนมาไดกระบวนการการทำขอมูลซ่ึงโชคดี 

เรามีขอมูลของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนขอมูลเบื้องตน 

ก็ทำใหการทองเท่ียวเรื่องนี้ สามารถจะนำไปสูการทำขอเสนอเพ่ือท่ีจะ

ขอการรับรองในเรื่องของมรดกเกษตรโลกได 

56 วินาที 

6 LS แสงตอนเชา 

LS เรือ 

MLS หัวเรือ 

MS คนเลี้ยงควายน้ำ 

MLS ทายเรือ 

LS คนเลี้ยงควายเปดคอก 

MCU ควายน้ำ 

MLS ควายน้ำ 

LS ควายน้ำเดินหาอาหาร 

ELS ควายน้ำกินหญา 

LS ควายน้ำเดินหาอาหาร 

MLS ลูกควายเดินตามหลังแม

ควาย 

LS คนเลี้ยงควายตอนควาย 

VO : ทุกเชาวิถีการเปนอยูของคนเลี้ยงควายในพ้ืนท่ีแหงนี้ จะตองตื่น
เชามาเพ่ือออกทาง ไปยังคอกควายโดยใชเรือในการเดินทาง เพ่ือท่ีจะ
ปลอยควายออกมาหาแหลงอาหาร ควายเหลานี้ จะออกหาอาหารและ
เล็มหญากินไปเรื่อย ๆ ไมซ้ำจุดและวนเดินกลับคอกเม่ือถึงเวลาโดย
สัญชาตญาณควายนั้นจะไมมีการหลงฝูงเพราะลูกควายจะเดินตามหลัง
แมควายไมหาง และเหลาฝูงควายท้ังคอกก็มักจะจำเสียงเรือและเสียง
เจาของของมันได 

32 วินาที 

7 MCU คุณสมใจ เองเซง 

CG สมใจ เองเซง 

ชาวบานผูเลี้ยงควายน้ำในพ้ืนท่ี

ทะเลนอย 

LS คนเลี้ยงควาย 

MLS คนเลี้ยงควาย 

LS ควายออกจากคอก 

LS ควายน้ำกินหญา 

สัมภาษณ : คุณสมใจ เองเซง  

ชาวบานผูเลี้ยงควายน้ำในพ้ืนท่ีทะเลนอย 

ประเด็น : วีถีชีวิต  

คุณสมใจ เองเซง : ตอนเชาเวลา 7 โมงลุงก็เตรียมอาหารและน้ำมันลง

เรือแลวปลอยควายลงกินหญาเสร็จแลวก็ตอนใหมันไปกินหญาท่ีมีหญา

เยอะๆ ถึงเวลาตอนเย็นประมาณ 4 โมงเย็น ก็ไปตอนใหมันมาเขาคอก

อีกทีหนึ่ง  

19 วินาที 



ลำดับ ภาพ เสียง เวลา 

8 MS ควายน้ำ 

MCU ควายน้ำ  

LS ควายน้ำอยูในคอก 

VO : ชาวบานท่ีเลี้ยงควายน้ำอยูในพ้ืนท่ีชุมน้ำทะเลนอยมักจะเลี้ยง

ควายดวยความรักและความผูกพัน 

 8 วินาที 

9 MS คุณวิไล ชูมูล 

CG วิไล ชูมูล 

ชาวบานผูเลี้ยงควายน้ำในพ้ืนท่ี
ทะเลนอย 
MCU ควายน้ำ 

ELS ควายน้ำอยูในคอก 

MS ควายน้ำ 

ELS บรรยากาศควายน้ำ 

LS ควายน้ำ 

MLS ควายน้ำกินหญา  

สัมภาษณ : คุณวิไล ชูมูล 
ชาวบานผูเลี้ยงควายน้ำในพ้ืนท่ีทะเลนอย 
ประเด็น : จุดเริ่มตนของควายน้ำ และวิถีชีวิต 
คุณวิไล ชูมูล : การเลี้ยงควายท่ีนี้นั้นเลี้ยงกันมาตั้งแตสมัยปูยาตายาย
แลว เลี้ยงและสืบทอดกันมารุนนี้เปนรุนท่ี 3 รุนท่ี 4 แลว ตั้งแตบรรพ
บุรุษ วิถีชีวิตก็ผูกพันกับสายน้ำท่ีทะเลนอย ควายท่ีนี้เปนสัตวเศรษฐกิจ
ของคนในลุมน้ำท่ีนี่เลย เพราะวาไดสงลูกเรียน ไดเอาเงินไปซ้ือกินทุก
อยางก็คืออาศัยควายตรงนี้แหละเปนตัวเศรษฐกิจหลักของชุมชนท่ีนี่เลย 

34 วินาที 

10 LS ควายน้ำเดินตามหลงักัน 

MCU ควายน้ำ 

LS ควายเดินข้ึนฝง 

MLS ควายวายน้ำ 

LS คนเลี้ยงควายปดคอกควาย 

 

VO : นอกจากชาวบานจะมีความผูกพันกับสายน้ำแหงนี้ และมีควาย

เปนสัตวเศรษฐกิจสรางรายไดหลักแกชาวบานแลว ท่ีนี่ยังเปนแหลง

ดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีโดดเดน และสรางความพึงพากันระหวาง คนพ่ึง

ควาย และคนพ่ึงคน 

16 วินาที 

11 MS ผศ.ดร.ปองศักดิ์  ทองเนื้ อ

แข็ง 

CG ผศ.ดร.ปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 

ผูเชี่ยวชาญดานกระบือไทยเพ่ือ

การประโยชน (คณบดี) 

 

สัมภาษณ : ผศ.ดร.ปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 

ผูเชี่ยวชาญดานกระบือไทยเพ่ือการประโยชน(คณบดี) 

ประเด็น : ขอมูลเก่ียวกับควายน้ำ 

ผศ.ดร.ปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง : รูปแบบการทองเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนตอ

จากนี้นะครับ ก็จะเปนลักษณะของการทองเท่ียวเชิงเกษตร ก็คงจะไดไป

ดูวาชุมชนภูมิปญญาในการเลี้ยงกระบือหรือควายเนี่ยนะครับ จากอดีต

จนถึงปจจุบันเปนอยางไร แลวก็จริงๆพ้ืนท่ีแถบนั้นเคาเลี้ยงควายกันมา

นาน 250 ปนะครับมาตั้งแตบรรพชนยาวนานสืบทอดกันมา 

22 วินาที 

12 MLS เรือ 

LS คนเลี้ยงควาย 

LS คนตอนควาย 

LS ควายหาอาหาร 

ELS ควายเดินข้ึนฝง 

MLS ควายน้ำ 

MCU ควายเผือก 

VO : วิถีการเลี้ยงควายน้ำของชาวบานในพ้ืนท่ีชุมน้ำทะเลนอย เปนการ

เลี้ยงสืบทอดกันมาอยางชานานนับ 200 กวาป ปจจุบันไดเปลี่ยนจาก

การใชควายเปนแรงงานในภาคการเกษตรมาเปนสัตวเศรษฐกิจ ซ่ึงราคา

ควายในปจจุบันเพ่ิมสูงข้ึนจากเดิมตัวละ 10,000 บาท ปจจุบันอยู ท่ี

ราคาตัวละ 30,000 ถึง 50,000 บาท ยิ่งมีการประกาศใหควายน้ำท่ี อ.

ควนขนุน เปนพ้ืนท่ีมรดกโลกทางการเกษตร ทำใหการเลี้ยงควายนั้นมี

ความสำคัญและมีการสงเสริมในสวนของการทองเท่ียวเขามาเก่ียวของ

33 วินาที 



ลำดับ ภาพ เสียง เวลา 

LS ควายเดินตามหลังกัน 

ELS ควายน้ำสะพานเอกชัย 

ELS ควายน้ำสะพานเอกชัย 

อีกดวย 

 

ความคดิเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเตมิ) 

๑) เลือกประเด็นดีใหม เอามาตอยอดไดมีขอมูลรอบดาน 

๒) มีภาพมุมสูงท่ีสื่อความหมาย 

๓) มีคุณคาในตัวขาว เปนวิถีชีวิตของคนพัทลุง 

๔) แหลงขาวหลอกหลาย 

๕) ยังมี CG ผิดอยูเล็กนอย 

 

สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรม   

๑. สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศน ‘รางวัลดีเดน’ ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรม   

SILAT  PATANI (สีลัต ปาตานี)   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตาน ี

ผูจัดทำ : ทีม DG digital graphic   

นายศตวรรษ หมัน 

นายบาซอรี คอเดร 

นายอิสมาแอล ป 

นายเสรี สามะ     

ท่ีปรึกษา: นายฮัสลี นิฮะ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ลัตคือศิลปะการปองกันตัวของวัฒนธรรมแดนใต คณะสีลัตฮารีเมาปาตานี จังหวัดปตตานีไดเรียนรูและแสดงผานทวงทา

การตอสูอันมีการเคลื่อนไหวท่ีสวยงามและออนชอย มะซับรี จูฑังคะ ครูฝกของคณะสีลัตฮารีเมาปาตานีผูหลงไหล ในศิลปะการ

ปองกันตัวไดเดินทางไปศึกษาตำราท่ีประเทศมาเลเซีย และไดนำมาถายทอดผานการแสดงในปตตานีเดิมทีสีลัต เปนลักษณะการ

ตอสูท่ีมีอาวุธรุนแรงซ่ึงอาวุธในการตอสูมีมากถึง 100 กระบวนทาในปจจุบันถูกตัดทอนและประยุกตมาเปนกีฬาปนจักสีลัตแบมา

รูวัน มาลายา นักกีฬาปนจักสีลัตทีมชาติไทยชุดชิงแชมปโลก ณ เมืองมาลากา ประเทศมาเลเซียไดศึกษาศิลปะการตอสูสำนัก

สีลัตฮารีเมาปาตานี ในชวงมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 2 โดยมีอาจารยซับรี คอยฝกสอนและเดินสายควารางวัลหลายเวทีจนปจจุบัน

ไดรับทุนการศึกษาเขารับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติวิทยาเขตยะลาอีกท้ังยังเปนการเชื่อมโยงความเปนอดีต

มาสูปจจุบันและสามารถยกระดับความเปนศรีวิไลในพ้ืนท่ี 

 

วัตถุประสงคท่ีจัดทำผลงาน 

1. เพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมการปองกันตัว "สีลัต" ใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในสังคมอยางกวางขวาง 

2. นำเสนอมุมมองของ "สีลัต" ความงามท่ีผานศิลปะการตอสูปองกันตัวของชาวไทยมุสลิมในคาบสมุทรมลาย ู

3. เปนแรงบันดาลใจตอเยาวชน ในการสืบสานรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน สูการตอยอดดานกีฬาปองกันตัว 



วิธีการท่ีใชในการจัดทำผลงานและความยากลำบาก 

 ๑ คณะทำงานลงพ้ืนท่ีสำรวจพ้ืนท่ี ท่ีมีการสอน สีลัต 

๒ ติดตอประสานงานผูเก่ียวของ ชี้แจงและทำความเขาใจตอวัตถุประสงคและข้ันตอนในการถายทำสารคดี "สีลัต" 

๓ การประสานภูมิปญญาทองถ่ินและตางถ่ินจากประเทศมาเลเซีย เพ่ือใหเนื้อหาในการถายทำมีความสมบูรณและ

ครอบคลุมในทุกแงมุมของวัฒนธรรม การตอสู สีลัต 

๔ การเลือกพ้ืนท่ีถายทำท่ีมีความแตกตางและหลากหลายทามกลางสถานการณในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือ

ถายทอดอัตลักษณและตัวตนของเนื้อเรื่อง อยางชัดเจน ในบริบทของวัฒนธรรมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ความคดิเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 

๑) ถายภาพสวยและดี 

๒) การลงเสียงดี เปดเรื่องมาดีนาติดตาม 

๓) วิธีการเลาเรื่องเขาใจงาย ใหเห็นความสำคัญของเรื่องท่ีนำเสนอ เรื่องราวนาสนใจ 

๔) แหลงขอมูลครอบคลุม นาเชื่อถือรอบดาน  

๕) เห็นคุณคาของขาว เปนอัตลักษณทองถ่ินของคนในพ้ืนท่ีไดอยางดี 

 

๒. สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศน ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรม   

บาติกขาวบอกเลาวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูจัดทำ : ธิดาซาตาน_07 

 นางสาววรฤทัย แสงโพลง   

 นางสาวรินรดา ราชจำรูญ  

 นางสาวสุทธิดา บุญมณี  

 นางสาวดุสิตา ปญญาเครือ  

 นายธนพนธ เนาวรัตนวัฒนา 

ท่ีปรึกษา: อาจารยสัญญา วุฒิกรณ 

Script บาติกขาวบอกเลาวัฒนธรรม 

ภาพ  เสียง  

ไฮไลท  

ภาพสวยๆ ท่ีสื่อถึงกระบวนการทำ

ผาบาติก  

ปลอยเสียงนานก เก่ียวกับไอเดียผาบาติกขาว  

- เอาขาวมาบดใหเปนแปงเพ่ือจะทำมาเปนผาบาติกแลวก็เอาภูมิศาสตร ของอำเภอเฉลิม

พระเกียรติท่ีมีพันธพืชตางๆเอามาลงบนผืนผา เอาสิ่งรอบตัวเอามาสื่อสารลงบนผืนผาใชตัว

ขาวมาก้ันสีแทนเสนเทียน  

- เขาคิดวาผมนาจะไปออกแบบกราฟกมาและไปจาง คุณคา ผมคิดวานาจะเปนวัฒนธรรม 

วัสดุและภูมิศาสตรนะ  

- ถาเปนเอกลักษณ อัตลักษณผมคิดวานาจะเก่ียวกับเรืองวัฒนธรรม เพราะทุกอยางท่ีสื่อสาร

ลงผืนผามันเปนวัฒนธรรมและความเปนพ้ืนถ่ินและวิธีชีวิตของคนลุมน้ำโซนนา ดูชัดเจนท่ีสุด  

- คนไทยเขาจะวาววววววววว มากเลย  



ผืนผา ลายบนผืนผา  ลวดลายท่ีเห็นบนผืนผา เปนลายแตกท่ีเกิดจากเทคนิคการทำลวดลายบาติก โดยใชขาวสาร

มาบดเปนแปงเพ่ือใชก้ันสีแทนเสนเทียน  

กระบวนการลายโดยใชแปง  นายจักรทอง ทองเกียว ผูริเริ่มนำขาวสารมาทำเทคนิคก้ันสีผาบาติก จนไดลวดลายแคร็

กแตกเปนเอกลักษณท่ีไมเหมือนใคร  

สัมภาษณนานก  ปลอยเสียง นานก  

ประเด็น เทคนิคการทำลายผาดวยขาวสาร  

- ทดลองรวม 3 ป ผิดบางถูกบาง ก็ไดมาเปนผาบาติกขาว แลวตื่นเตนกับลายผาท่ีไดครั้งแรก  

- เปลือกตะเคียน  

- ทางปาลม  

- เปลือกมะพราว  

- กระทะตมสี  

วัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน ท้ังเปลือกของตนตะเคียน ทางปาลม ใบคุระหรือสมอทะเล และ

เปลือกมะพราว ถูกหยิบมาใชเปนสียอมผาจากธรรมชาติ เพ่ือบอกเลาเอกลักษณของอำเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สัมภาษณนานก  ปลอยเสียง นานก  

ประเด็น วสัดุพ้ืนถ่ินจากธรรมชาติ ท่ีมีเฉพาะทองถ่ิน  

เปดหนากุก  ประเด็น วิธีทำผาบาติกขาว  

- แบบพิมพลายนะโม  

- ลายผาลายนะโม  

- ลายขาวสาร  

- ลายลูกปดศรีวิชัย  

อัตลักษณของบาติกขาวเฉลิมพระเกียรติ คือการนำเอาวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวนคร 

มาออกแบบ ผสมผสานเขากับเทคนิคบาติกขาว เพ่ือสื่อสารผานเสื้อผาเครื่องแตงกาย ออกสู

สังคมท้ังในและตางประเทศ อยางพิมพลายหัวนะโมนี้ ถูกออกแบบมาใหใชไดหลากหลาย

รูปแบบ หรือแมแตลายลูกปดศรีวิชัย และลายเมล็ดขาวท่ีใชสื่อสารถึงความเปนพ้ืนถ่ินของ

ชาวนคร  

สัมภาษณนานก  ปลอยเสียง นานก  

 

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 

๑. ประเด็นท่ีนำเสนอดี เดินเรื่องไดดี กระชับ 

๒. เลือกใชเพลงไดดี 

๓. ถายภาพสวย มีเปดหนาเชื่อมโยงเรื่อง 

๔. สะทอนอัตลักษณทองถ่ืนไดดี 

๕. ยังขาดขอมูลฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แหลงขาวยังไมรอบดาน 

 

 

 

 

 

 

 



สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวทั่วไป 

สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศน ‘รางวัลดีเดน’ ประเภทขาวทั่วไป 

๑. ครูมืออาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร 

ผูจัดทำ : ทีม จันทรเจา 

นางสาววรฤทัย แสงโพลง 

นางสาวรินรดา ราชจำรูญ  

นางสาวสุทธิดา บุญมณี   

นางสาวดุสิตา ปญญาเครือ  

นายธนพนธ เนาวรัตนวัฒนา   

ท่ีปรึกษา: อาจารยสัญญา วุฒิกรณ 

    Script ครูมืออาชีพ 

ภาพ  เสียง  

ไฮไลท  เสียงครูรีซา/ผูปกครอง/นักเรียน ประเด็นไมอยากใหโรงเรียนถูกยุบ  

โรงเรียนบานยาง เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด

สุราษฎรธานี มีนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาลถึง ป. 6 ท้ังหมด 23 คน และมีครูบรรจุ

อยูเพียงแคคนเดียว  

สัมภาษณครูรีซา  ครูรีซา กาเจ ครูสาวมุสลิมจากนราธิวาส เธอมาบรรจุเปนครูท่ีนี่เม่ือ 4 ปท่ีแลว 

กอนครูรีซามาบรรจุเพียงไมถึงป มีหนังสือแจงจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี ใหโรงเรียนดำเนินการเพ่ือขอยุบรวมกับโรงเรียนท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีใกลเคียง  

เด็กนักเรียน  หลังจากโรงเรียนและผูปกครองในชุมชนพูดคุยจนไดขอสรุปวาจะรักษาโรงเรียน

เอาไวไมใหถูกยุบ จึงรวมกันเขียนแผนแนวทางการจัดการโรงเรียนตามคำแนะนำ

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และจัดหาเงินทุนเพ่ือจางครูเพ่ิมใน

โครงการวิ่งเพ่ือนอง  

                                                   ปลอยเสียงครูรีซา ประเด็น โรงเรียนขนาดเล็กดีอยางไร  

                                                      - การจัดการเรียนการสอน เด็ก ป.1 ถึง ป.3 จะนั่งเรียน รวมกันในหองเดียว   

                                                      เชนเดียวกับ เด็ก ป.4 ถึง ป.6  

                                                      - ครูสมลิ้ม ครูอาสาในชุมชน เขามาชวยสอนวิชาคณิตศาสตร ครูนิตาอาสาสอน 

                                                      วิชาภาษาอังกฤษ ผานทางออนไลนจาก จังหวัดระยอง รวมถึงครูควินท่ีสอนเขียน 

                                                      โคดคอมพิวเตอรผานทางออนไลนจากประเทศสหรัฐอเมริกา  

- คลิปสอนครูควินจากอเมริกา  

- ฟารมเห็ด  

ในดานทักษะทางวิชาชีพ มีผูปกครองในชุมชนท่ีมีความรูและเชี่ยวชาญในดานตาง 

ๆ เขามาชวยสอนท้ังการปลูกพืชและการเพาะเห็ด โรงเรียนเรียกบุคคลเหลานี้วา 

“ครูภูมิปญญา”  

กิจกรรมขายผัก ตลาดตามจายตามใจ  ตลาดตามจายตามใจ เปนกิจกรรมท่ีใหเด็ก ๆ นำผักผลไมท่ีปลูกท่ีบานมาขายตอน



เชา โดยมีชาวบานในชุมชนเขามาชวยอุดหนุน  

BY eco cafe  บีวาย อีโค คาเฟ ถูกสรางข้ึนเพ่ือใหเด็กไดฝกทักษะวิชาชีพแบบบูรณาการ และ

สามารถสรางรายไดใหตัวเอง  

                                                   ปลอยเสียงครูซา เรื่องอยากใหโรงเรียนเปนแบบไหน  

เด็กกินขาว  เด็กๆ เหลานี้ใชชีวิตในโรงเรียนรวมกันอยางอบอุนเสมือนครอบครัวใหญ เรียนรู

วิชาการ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมในการอยูรวมกัน พวกเขารูสึกเพียงพอกับ

สภาพท่ีเปนอยูทุกวันนี้  

สารคดีเชิงขาววิทยุโทรทัศน ‘รางวัลชมเชย’ ประเภทขาวทั่วไป 

๒. ขบวนรถไฟทำใครตกราง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ผูจัดทำ : P2K MSU All Star 

 นางสาว จุฑามาศ ทาดวงศรี 

 นาย พงษเลิศ พรหมโคตร  

 นาย วิศิษ กองคำ   

ท่ีปรึกษา: อาจารย อังคณา พรมรักษา 

ลําดับ  ภาพ  เนื้อหา  

1  - ภาพบริบทชุมชนมิตรภาพ ริมราง

รถไฟ  

ปลอยเสียงสัมภาษณ (วรรคทอง คุณโยธิตา สิงหาราม) พ่ีก็อยากใหเมืองเจริญ

คือกันแตวาเขาพัฒนาเมืองแตเขาลืมไปวาคนท่ีวาเขาท้ิงคนไวขางหลังนี่เขาวาสิ

บถ่ิม แตเขาก็ถ่ิมประชาชนท่ีวาบพ้ืนฐานบมีเงินมา หรือบมีพ้ืนฐานท่ีดีมากจะ ถา

เจาบมีเงินเจาก็ตองขยับขยายหามองอยูของเจาเองจั่งซ่ีเขาถ่ิมคนไวขางหลังเขาบ

ไดเบิ่งประชากรเลยวา อันเล็กๆ นอยๆ แบบนี้แหละท่ีมันจะเปนปญหาของสังคม

ตอไป  

2  - ภาพบริบทชุมชนมิตรภาพ ริมราง

รถไฟ  

เสียงบรรยาย เสียงสะทอนจากคนในชุมชนมิตรภาพ ริมรางรถไฟ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดขอนแกน ท่ีกําลังจะไดรับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ซ่ึง

เปนชุมชนท่ีตั้งอยูบนท่ีดินติดกับเสนทางเดินรางรถไฟ มีผูคนเขาไปปลูกสราง

บานเรือนขนาดเล็กเรียงรายมากนอยแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี สมาชิกสวน

ใหญเปนกลุมคนจนเมือง ชนชั้นแรงงาน และในป 2556 ทางรถไฟแหงประเทศ

ไทยมีแผนจะสรางรถไฟความเร็วสูง จึงออกประกาศใหชาวบานในบริเวณ

ดังกลาวยายออกจากพ้ืนท่ี  

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 

๑. ครูท่ีเปนคนเลาเรื่อง เลาไดดี 

๒.ยังขาดขอสรุปวายังยุบโรงเรียนหรือไม 

๓. ยังขาดแหลงขาวอ่ืน ๆ ท่ีรอบดาน เชน ผูปกครอง หนวยงานรัฐ 

๔. นำเสนอความพยายามของครูไมใชประเด็นโรงเรียนถูกยบุ 
 



3  - CG นางสาวโยธิตา สิงหาราม  

- ภาพบริบทชุมชนมิตรภาพ ริมราง

รถไฟ  

ปลอยเสียงสัมภาษณ (คุณโยธิตา สิงหาราม) อันพ่ีไดยินขาววาปลายปท่ีแลววา

อันลางรถไฟทางซายจะถูกไลรื้อ แตกะบรูวาจะเอาไปเห็ดหยังบรูวาเลนซายจะ

อยูบไดแลวเขาจะไลรื่นเพราะวาเมืองมันพัฒนาข้ึนเขาก็จะเฮ็ดเปนทําเลเงินทําเล

ทองของเขานั่นแหละ  

4  - ภาพบริบทชุมชนมิตรภาพ ริมราง

รถไฟ  

เสียงบรรยาย ชุมชนมิตรภาพแหงนี้ ถูกลอมรอบไปดวยสิ่งปลูกสราง คอนโดและ

สิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย รวมไปถึงหางสรรพสินคา ท่ีเปนแหลงศูนยกลาง

การคาของเมืองขอนแกน แตทวาชุมชนนรางรถไฟท่ีกําลังจะถูกไลรื้อแหงนี้

ชาวบานก็ไมเคนนิ่งเฉย พยายามตอสูเพ่ือท่ีจะไดรับสิทธิอยางเทาเทียม  

5  - CG นางชูใจ วงศานนท  ปลอยเสียงสัมภาษณ (คุณโยธิตา สิงหาราม) เฮาก็ถูกริดรอนสิทธิแลว เฮาบมี

สิทธิ์หยังเลยในนี้นะเขาจะเวาหยังกะบได เฮาก็จะใหเขาซอยเหลืออยูหาหมองท่ี

อยูใหเฮาหากิน  

6  - ภาพบริบทชุมชนมิตรภาพ ริมราง

รถไฟ  

เสียงบรรยาย ชาวบานไมมีสิทธิมีเสียงในการเรียกรอง เพราะไมมีหนอยงานเขา

มาดูแล และรับฟงปญหา มีหลายหนวยงานท่ีโย ตอง 

 

ความคิดเห็นกรรมการตัดสิน (เพ่ิมเติม) 

๑. ภาพสวยสื่อความหมายดี 

๒. บทดี ลงเสียงดี 

๓. ยังขาดมุมมองแหลงขาวจากเจาหนาท่ี หนวยงานรัฐ 

 

**หมายเหตุ สามารถดาวนโหลดผลงานท่ีไดรับรางวัลและผลการตัดสิน  

  ไดทางเว็บไซต  www.thaibja.org ในหมวดรางวัลสายฟานอย 



 


