
 1 

ข้อสงัเกตในภาพรวมจาก 
คณะกรรมการตดัสินรางวลัข่าว-สารคดีโทรทศัน์แสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี ๒๕๔๙ 

 
๑.  ตลอดปี ๒๕๔๙  มีประเด็นข่าวมากมายท่ีสามารถสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลเชิงลึกเป็นข่าวสืบสวนสอบสวน
ได ้โดยเฉพาะประเดน็ทางการเมืองท่ีพบการทุจริตและฉอ้ฉลหลายกรณี แต่ปรากฏวา่ ข่าวสืบสวนสอบสวน
โทรทศันท่ี์ส่งเขา้ประกวด กลบัไม่มีเร่ืองเหล่าน้ี  สถานีโทรทศัน์บางแห่งท่ีถูกคาดหวงัวา่จะน าเสนอเร่ืองดงักล่าว 
กลบัไม่พบประเด็นสอบสวนในเชิงทางการเมืองเลย ส่ิงน้ีสะทอ้นภาพการท างานของส่ือโทรทศัน์ ท่ีเป็นผูมี้ขอ้
ไดเ้ปรียบเร่ืองความรวดเร็วในการน าเสนอ แต่ยงัมีจุดอ่อนดา้นการรายงานขอ้มูลเชิงลึกและวเิคราะห์  รวมทั้งการ
ติดตามเปิดโปงเร่ืองท่ีเป็นผลกระทบต่อส่วนรวม  ไม่ไดท้ าหนา้ท่ีในการเปิดประเด็นต่อสงัคม 
 

๒. ผลงานท่ีส่งประกวด ยงัขาดความหลากหลาย มีเพียงไม่ก่ีหน่วยงานเท่านั้น ทั้งๆท่ีมีผลงานออกอากาศอยา่ง
มากมาย  และหลายข่าวก็มีประเดน็ท่ีน่าสนใจ และการถ่ายท าไดดี้ แต่กลบัไม่ส่งเขา้ประกวด  คณะกรรมการจึง
พิจารณาไดเ้ฉพาะผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดเท่านั้น 

 
๓. ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดหลายเร่ือง  ยงัตอ้งปรับปรุงอยา่งมาก ทั้งในแง่ประเด็นการน าเสนอ ท่ีขาดความรอบ
ดา้นและลุ่มลึก  อีกทั้งขาดความประณีตในกระบวนการตดัต่อ ล าดบัภาพ การส่ือความหมายดว้ยภาพทาง
โทรทศัน์ ท าใหคุ้ณค่าของเร่ืองลดลงอยา่งน่าเสียดาย  ภาพ  คือความกลมของเร่ืองและประเด็น ตอ้งสอดคลอ้งกนั 

คุณค่าข่าว มีความส าคญัอยา่งมาก แต่ก็ตอ้งรอบดา้นดว้ย   และจะสมบูรณ์มากข้ึนหากมีเทคนิค การถ่ายภาพท่ี
สมบูรณ์    บางเร่ืองก็เป็นเพียงแคก่ารเรียบเรียง ประมวลเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนแลว้เพ่ือน าเสนออีกคร้ังเท่านั้น จึงไม่มี
ประเด็นใหม่แต่อยา่งใด 

 
๔.ในภาพรวมของข่าว   เหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นเร่ืองใหญ่ท่ี ส่ือมวลชนหลาย
หน่วยงานเห็นความส าคญัและพยายามเสนอปัญหาใหช้ดัเจน โดยมีเป้าหมายเดียวกนัคือ เพ่ือน าไปสู่การหาแนว
ทางแกไ้ขและยติุความรุนแรง    แต่ปรากฏวา่  ปัญหาจากระบบโครงสร้างความเป็นเจา้ของส่ือ  นโยบายสถานี 

และปัจจยัอ่ืนๆ ไดก้ลายเป็นขอ้จ ากดั  อีกทั้งขดัขวางการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชน ดว้ยการเซ็นเซอร์ ไม่ใหบ้าง
เน้ือหาไดอ้อกอากาศ ซ่ึงการกระท าเช่นน้ี แมจ้ะเป็นเจตนาดี ท่ีไม่ตอ้งการใหเ้กิดความรุนแรงในสงัคม แต่ก็ส่งผล
ใหก้ารท างานข่าวในภาพรวมเป็นปัญหา  และไม่สามารถท างานไดต้ามหลกัวชิาชีพอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งส่งผล
กระทบต่อคุณค่าเชิงข่าวของผลงานท่ีออกอากาศดว้ย   
 

๕.ในปีน้ีเป็นปีแรกท่ีจดัใหมี้รางวลั ข่าวโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน เพ่ือส่งเสริมและใหก้ าลงัใจกบัผูผ้ลิตข่าวในทอ้งถ่ิน 

ผา่นสถานีโทรทศัน์ เคเบิลทีวตี่างๆ  ซ่ึงก็ไดรั้บความสนใจมีผูส่้งผลงานเขา้ประกวดจ านวนมาก  เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีก่อนๆแลว้ ถือวา่เป็นเป็นพฒันาการท่ีดี หลายเร่ืองประเด็นดี และน่าสนใจมาก แต่อาจตอ้งปรับปรุงเพ่ิมเติม
ทั้งดา้นบทและกระบวนการผลิตทางโทรทศัน์ คณะกรรมการตดัสิน จึงขอใหก้ าลงัใจในการผลิตผลงานเพ่ือรับใช้
ทอ้งถ่ินต่อไป 
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ข่าว- สารคดีโทรทศัน์ 
๑.   ข่าวสืบสวนสอบสวน ผลงาน   ๕ เร่ือง จาก ๒ หน่วยงาน 

 

จากผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด ยงัไม่มีเร่ืองใด เขา้เกณฑไ์ดรั้บรางวลัยอดเยีย่ม  ทั้งในแง่ประเดน็และ คุณภาพ 

การผลิตรายการโทรทศัน์   ทั้งน้ีขา่วสืบสวนสอบสวนนั้นมีหลากหลายวธีิเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลส าคญั ไม่ไดจ้ ากดั
แค่เพียงการแอบถ่าย ซ่อนกลอ้ง แต่ยงัหมายรวมถึงการศึกษาขอ้มลูเอกสาร การวเิคราะห์ ประมวลเหตุการณ์ และ
การสมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีครบถว้นรอบดา้น อีกดว้ย 
 

รางวลัชมเชย ได้แก่  “ขบวนการขายหววิข้ามชาต”ิ จาก สถานีโทรทศัน์ ไอทวี ีได้รับโล่เกยีรตยิศ พร้อมเงนิ
รางวลั ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

จุดเด่น 

๑.น าเสนอขอ้มูลท่ีส่งผลกระทบและเป็นปัญหาสงัคม  โดยท าการบา้น และสืบคน้ขอ้มูล เตรียมตวัล่วงหนา้ ตอ้ง
ใชค้วามพยายามเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลและขอ้เท็จจริงต่างๆ 

๒.ประเด็นมีผลกระทบ เป็นเร่ืองใหม่  เตือนภยัท าใหส้งัคมเกิดความตระหนกั มากข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. คุณภาพการผลิต  ความปราณีต และกระบวนการถ่ายภาพเพ่ือส่ือความหมายทางโทรทศัน์  
๒. การใชเ้ทคนิคพรางตวั ซ่อนกลอ้งและแอบถ่ายเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล  เป็นประเด็นท่ีอ่อนไหวและพึงระวงั 

เพราะอาจละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นไดแ้ละหม่ินเหม่ต่อจริยธรรมในวชิาชีพ 

 

๒. สารคดเีชิงข่าว  ผลงาน ๒๗ เร่ือง จาก ๘ หน่วยงาน 

 

เน่ืองจากปีน้ี มีผูส่้งผลงานประกวดเพ่ิมข้ึน ทั้งการออกอากาศในช่วงข่าวและรายการโทรทศัน์ทัว่ไป ซ่ึง
จะมีความยาวแตกต่างกนั อนัอาจท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในเชิงการผลิต  คณะกรรมการตดัสิน จึง
พิจารณาใหแ้ยกเป็น 2 กลุ่มรางวลั ไดแ้ก่    สารคดีเชิงข่าวในรายการข่าวโทรทศัน์  และสารคดีเชิงขา่วในรายการ
โทรทศันท์ัว่ไป 

 
๒.๑  สารคดเีชิงข่าวในรายการข่าวโทรทศัน์   
 

 รางวลัชมเชย  “ ไฟใต้ยงัไม่ดบั”  จากสถานีโทรทศัน์ ไอทีว ี พร้อมโล่เกยีรตยิศและเงนิรางวลั 
๒๐,๐๐๐ บาท 

จุดเด่น 
๑. น าเสนอประเด็นปัญหาท่ียงัไม่ยติุ เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นขอ้เทจ็จริงในดา้นต่างๆ 

๒. การน าเสนอขอ้มูลเป็นตอน ประเด็นครบถว้น และมีความรอบดา้น หลากหลายทั้งเศรษฐกิจ  การเมือง 
วฒันธรรม และเสนอทางออกของปัญหากระบวนการผลิตทางโทรทศัน์  และความกลมของเร่ือง 
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 รางวลัยอดเยีย่ม  “เผชิญความตายอย่างสงบ”  จากสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑                             
กรมประชาสมัพนัธ์    พร้อมโล่เกยีรตยิศและเงนิรางวลั ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
จุดเด่น 

๑. แนวคิด  เสนอเร่ืองใกลต้วั  ท าใหค้นดูมีสติ   จบัจุดเร่ืองเลก็ๆของชีวติคนมาน าเสนอไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
๒.การเรียบเรียงบทและภาษาส่ือความหมายไดดี้  มีกระบวนการผลิตน่าสนใจ      
 

๒.๒  สารคดเีชิงข่าวในรายการโทรทศัน์ทัว่ไป     
รางวลัชมเชย  “ เหลีย่มชีวติทกัษิณ ชินวตัร  จาก เนชัน่ แชนแนล   พร้อมโล่เกยีรตยิศและเงนิรางวลั 

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

จุดเด่น 

๑. การเลือกประเดน็ อยูใ่นความสนใจของคนในสงัคม 

๒. กระบวนการผลิตทางโทรทศันท์ าไดน่้าสนใจ  ผูช้มไดเ้ห็นภาพการสร้างระบบเครือข่ายของทกัษิณ 

 

 รางวลัยอดเยีย่ม    “ ในน า้มปีลา ในนาน า้(ตา)ท่วม” จาก รายการ หลุมด า  บริษทั ทีวบูีรพา จ ากดัพร้อมโล่
เกยีรตยิศและเงนิรางวลั ๕๐,๐๐๐ บาท 
จุดเด่น 

๑. เลือกประเด็นน าเสนอไดอ้ยา่งน่าสนใจ และมีความแตกต่างจากส่ือกระแสหลกัในเวลานั้น อีกทั้งส่งผล
กระทบต่อสงัคมในวงกวา้ง 

๒. เลือกน าเสนอ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของผูเ้ดือดร้อนและไดรั้บผลกระทบจากภาวะน ้ าท่วม และตอ้ง
แบกรับภาระแทนคนกรุงเทพไดอ้ยา่งดี  ท าใหผู้ช้มเขา้ใจแง่มุมดา้นอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับสารคดเีชิงข่าวในภาพรวม 

 สารคดีเชิงข่าว  เป็นผลงานท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัและความประณีตกบักระบวนการผลิต การถ่ายท า และ
การสืบคน้ขอ้มูลเชิงลึกท่ีมากกวา่การรายงานข่าวโดยทัว่ไป  ดงันั้น ผูผ้ลิตจึงตอ้งค านึงถึงประเด็นดงักล่าวใหม้าก
ข้ึน  อีกทั้งใหค้วามส าคญักบัการเรียบเรียงบท และการล าดบัเร่ืองท่ีจะท าใหผู้ช้มเขา้ใจง่าย ไม่สบัสน   เพราะ
ไม่เช่นนั้น แมจ้ะมีประเดน็ท่ีดี แต่ถา้การน าเสนอไม่น่าสนใจ ก็จะลดทอนคุณค่าของเร่ืองไปอยา่งน่าเสียดาย 
 
๓. ข่าวเหตุการณ์ ผลงาน ๓ เร่ือง จาก ๓ หน่วยงาน 

 

รางวลัชมเชย “รถตดิแก๊สระเบิด” จากสถานีโทรทศัน์ ไอทีว ี พร้อมโล่เกยีรตยิศและเงนิรางวลั 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 

จุดเด่น 

เป็นภาพท่ีช่างภาพบนัทึกไวไ้ดโ้ดยบงัเอิญ  ท่ีไดม้าสมบูรณ์ครบถว้นตั้งแต่ตน้จนจบ  ใหข้อ้มูลท่ีชดัเจน  
ท่ีส าคญั เป็นอุทาหรณ์ มีขอ้เตือนใจใหผู้ช้มเกิดความระมดัระวงัดว้ย     
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ข้อเสนอแนะ 
คุณค่าในเชิงประเดน็ และผลกระทบท่ีเกิดต่อสงัคมวงกวา้งยงัไม่มากนกั    
 

รางวลัยอดเยีย่ม “ เหยือ่ระบอบทกัษิณ” จากสถานีโทรทศัน์ ASTV NEWS ๑พร้อมโล่เกยีรตยิศและเงนิ
รางวลั ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

จุดเด่น 

๑. มีคุณค่าเชิงข่าวสูง เพราะสามารถบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งฉบัไว  ภาพคมชดัเจน  เห็นขอ้มูล
วา่เกิดอะไรข้ึน และประชาชนถูกท าร้ายอยา่งไร สะทอ้นใหเ้ห็นความอยติุธรรมท่ีเกิดจากการใชก้ าลงัและอ านาจ
ของเจา้หนา้ท่ีรัฐจดัการกบัคนท่ีเห็นต่างกบัตวัเอง    ท าใหเ้ห็นการท าร้ายคน  ซ่ึงคนท่ีถูกท าร้ายส่วนใหญ่คือผูเ้ห็น
ต่างจากรัฐบาลในยคุนั้นและบอกผลสะเทือนคือ ถูกใหอ้อกจากต าแหน่ง      

๒.มีการวางแผนงานข่าวและเตรียมการไวล่้วงหนา้  วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ ท าใหส้ามารถ
วางทีมข่าว เพ่ือติดตามเหตุการณ์ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและไดภ้าพเหตุการณ์ท่ีดีมากกวา่การถ่ายภาพไดโ้ดยบงัเอิญ   ซ่ึง
การวางแผนและเตรียมตวัล่วงหนา้ จะท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีและมีคุณภาพมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ทีมข่าวสามารถสมัภาษณ์ผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดรั้บผลกระทบเพ่ิมเติม  เพ่ือความรอบดา้นของขอ้มูลขา่ว   

มากกวา่การตั้งกลอ้งไวท่ี้จุดใดจุดหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 
๒. ข่าวเหตุการณ์  มิไดจ้ ากดักรอบแค่เพียง การบนัทึกภาพเหตุการณ์ไดอ้ยา่งปัจจุบนัทนัด่วน แคน่ั้น แต ่

ภายใตเ้วลาท่ีจ ากดั  หากสามารถน าเสนอแง่มุมต่างๆใหค้รบถว้น รอบดา้น และมีขอ้มูลลึกหรือขอ้มูลอ่ืนๆมา
ประกอบก็จะท าใหข้่าวนั้นมีคุณคา่มากข้ึน 
 

๔.ข่าวโทรทศัน์ท้องถิ่น    ผลงาน ๒๖ ข่าว จาก ๖ หน่วยงาน 

รางวลัชมเชย  “น า้ท่วมนาเกลอื”  จากบริษทั บางละมุงเคเบิลทีว ีจ ากดั 

พร้อมโล่เกยีรตยิศและเงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท 
จุดเด่น 

๑. ผูผ้ลิตเลือกเร่ืองท่ีใกลต้วัคนดูในทอ้งถ่ิน ประเด็นและวธีิน าเสนอท าไดอ้ยา่งน่าสนใจ   
๒. เร่ืองราวเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี  จึงเป็นการน าเสนอขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพ่ือสะทอ้นปัญหา อนัจะน าไปสู่การ

แกไ้ข 

 

รางวลัดเีด่น   “ โรงงานถ่านหิน”  จากบริษทั มหาชยัเคเบิลทีว ีจ ากดั 

พร้อมโล่เกยีรตยิศและเงนิรางวลั ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

จุดเด่น   
๑. การน าเสนอปัญหาความขดัแยง้ในพ้ืนท่ี ระหวา่งบริษทัถ่านหิน กบัเกษตรกรเล้ียงปลาสลิดกบักลว้ยไม ้ท าให้
ผูช้มไดรั้บรู้ขอ้เท็จจริง และเม่ือน าเสนอในทอ้งถ่ิน ก็ท าใหเ้ห็นวา่เป็นเร่ืองใกลต้วั  
๒.  การน าเสนอเขา้ถึงปัญหา  สมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง ตามเร่ืองต่อเน่ือง  จนเร่ืองจบ  มีความชดัเจน และรอบดา้น 
๓. ประเด็นมีคุณค่าเชิงข่าวสูง เพราะส่งผลกระทบต่อผูค้นกวา้งขวาง 
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  ข้อเสนอแนะ 
.ผลงานทั้งสองเร่ือง  รวมทั้งผลงานอ่ืนๆองโทรทศันท์อ้งถ่ินท่ีส่งเขา้ประกวด ยงัตอ้งพฒันาเร่ืองความประณีตใน
เชิงกระบวนการถ่ายท าและการผลิต  เพ่ือใหข้่าวน่าสนใจ   อีกทั้งการเรียบเรียงบทและการใชภ้าษา ซ่ึงสามารถท า
ใหก้ระชบั ไม่เยิน่เยอ้ไดม้ากกวา่น้ี  
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ข้อสงัเกตจาก 
            คณะกรรมการตดัสินรางวลัข่าว-สารคดีวิทยแุสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี ๒๕๔๙ 

 
วิทยกุระจายเสียง 
 ปีนี้มผีูส้ง่ผลงานเขา้ประกวดในประเภท ขา่วประกอบเสยีง จ านวน ๑๐ เรือ่ง และสารคดวีทิย ุ
จ านวน ๑๔ เรือ่ง  จาก ๕องคก์ร  

๑. เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการประกวดในปีกอ่นๆ ถอืว่ามพีฒันาการมากขึน้ดา้นปรมิาณ  แมย้งัขาด
ความหลากหลายของบุคคลและองคก์รทีส่ง่ผลงาน แต่กเ็ป็นพฒันาการทีด่ขี ึน้ในภาพรวม เพราะ
คณะกรรมการพบว่าผลงานหลายชิน้ผูผ้ลติมคีวามใสใ่จในกระบวนการเลอืกเสยีงประกอบอืน่ๆมาใช ้ 
ใหค้วามส าคญักบัวธินี าเสนอทางวทิยมุากกว่าแคเ่พยีงเสยีงรายงานของผูส้ ือ่ขา่ว และเสยีงสมัภาษณ์
ของแหล่งขา่ว  ท าใหเ้หน็คุณคา่ของงานวทิย ุ เหน็ความตัง้ใจของผูผ้ลติงานทีใ่ชค้วามคดิสรา้งสรรค ์
ประเดน็กค็อื ท าอยา่งไรคนวทิยกุระจายเสยีงจะลุกขึน้มาผลติรายการสารคดใีหม้ากขึน้ แต่กย็งัมี
จุดออ่นทีต่อ้งปรบัปรงุหลายประการ 
 
      ๒.  ผลงานหลายชิน้ยงัไมส่มบรูณ์ ประเดน็ออ่น มองเหตุการณ์ไมร่อบดา้น ขาดการท าการบา้น
หรอืหาขอ้มลูประกอบเพือ่สนบัสนุนเรือ่งใหน่้าเชือ่ถอืมากขึน้ บางเรือ่งมแีหล่งขา่วทีด่แีต่น่าเสยีดายที่
ไมส่ามารถคน้หาประเดน็ทีด่พีอจากแหล่งขา่วดงักล่าวได ้ ซึง่พบว่าเป็นปญัหาใหญ่ของสือ่มวลชนไทย
ในปจัจุบนั ท าใหข้า่วจงึคณุคา่ลงอยา่งมาก  มหิน าซ ้า การน าเสนอกลบักลายเป็นเครือ่งมอื
ประชาสมัพนัธใ์หก้บัฝา่ยใดฝา่ยหนึ่งแทนทีจ่ะยดึประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั 
 
     ๓. ผลงานขา่วประกอบเสยีง โดยเฉพาะสารคด ี ทัง้ทีเ่ป็นสารคดทีัว่ไปและสารคดเีชงิขา่วปีนี้ มี
เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยม์ากขึน้ ไมใ่ชเ่รือ่งอภสิทิธชิน ไมใ่ชโ่ครงการใหญ่ แต่เป็น
เรือ่งของชวีติคนทัว่ไป มกีารใชค้นเป็นศนูยก์ลางในการน าเสนอ ซึง่สือ่วทิยกุระจายเสยีงเขา้ถงึได ้ ถา้
บรรยากาศเหล่านี้กระจายออกไป เชือ่ว่าจะสามารถจุดประเดน็น าไปสูก่ารแกป้ญัหาได ้ 
 
     ๔.ผลการตดัสนิครัง้นี้ แมจ้ะเป็นสือ่เลก็ สงักดัเลก็ คนตวัเลก็ แต่กไ็ดแ้สดงใหเ้หน็แลว้ว่ามสีทิธเิทา่
เทยีมกนัในเรือ่งของผลงาน สถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย สถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดเ้ริม่ตน้ใหเ้วลาส าหรบัรายการสารคด ี และใหโ้อกาสแกผู่ส้ ือ่ขา่วหรอื
เจา้หน้าที ่ ไดม้โีอกาสผลติรายการด ี ๆ มคีณุภาพแลว้ ถา้สถานีวทิยเุครอืขา่ยระดบัชาต ิ อาท ิ อสมท 
สถานีวทิยขุองกองทพั ทัง้กองบญัชาการทหารสงูสดุ กองทพับก กองทพัเรอื และกองทพัอากาศ ได้
พจิารณาการจดัสรรเวลาแก่รายการขา่วประกอบเสยีง โดยเฉพาะเวลาส าหรบัรายการสารคด ีทัง้ทีเ่ป็น
สารคดทีัว่ไปและสารคดเีชงิขา่ว ใหส้อดคลอ้งกบัสดัสว่นของสถานีทีค่รอบครอง คนไทยส่วนใหญ่จะได้
ประโยชน์จากความถีท่ีเ่ป็นทรพัยากรของชาตอิยา่งคุม้คา่  
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ความเหน็ของกรรมการต่อ ข่าวประกอบเสียง ๕ ผลงานท่ีเข้ารอบ 

 
รางวลัชมเชย  ได้แก่   ความเหน็ประชาชนต่อการชมุนุมท่ีถนนพระราม ๑  โดย ดาริน  ก าเนิดรตัน์  
จากสถานีวิทยุแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 จดุเด่น 
 ๑. ประเดน็ชดัเจนเรื่องการชมุนุมของประชาชนเพื่อขบัไล่รฐับาลพ.ต.ท.ทกัษณิน่าสนใจทีว่ทิยจุุฬาฯ 
ไม่ท าขา่วตามกระแส  เขา้ใจน าเรื่องใกลช้มุชนมาน าเสนอ และเป็นประเดน็รอ้นในเวลานัน้ 
 ๒. น าเสนอขอ้มลูจากหลาย ๆ ฝา่ย โดยการสมัภาษณ์บคุคลหลาย ๆ อาชพี 
 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. เป็นขา่วทีอ่าจถูกมองเรื่องความเป็นกลาง จากการน าเสนอความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย
ดา้นเดยีว คอืคนทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัการชุมนุมเพราะท าใหค้นใกลเ้คยีงเดอืดรอ้นและไดร้บัผลกระทบ คุณค่าขา่ว
เขา้ลกัษณะชีน้ า โทนไม่สมดุล เป้าหมายน าไปในทางไม่เหน็ดว้ยกบัการชมุนุม ความไม่สมดุลท าใหเ้สยีคุณค่า
ไป แมว้่าประเดน็จะแตกต่าง  
 ๒. ขอ้มลูยงัไม่ลกึ ไมค่ม ไมโ่ดดเด่นเรื่องแนวคดิใหม่ ๆ เหมอืนเลอืกสมัภาษณ์กลุ่มบุคคลทีไ่ดร้บั
ผลกระทบเท่านัน้ เช่น พ่อคา้ แม่คา้ เดก็ และพ่อแม่เดก็ทีเ่รยีนพเิศษ  มุมมองจงึเป็นลกัษณะทีค่าดเดาได ้
กลุ่มคนทีส่มัภาษณ์อาจซ ้าซอ้นกนั ไม่หลากหลาย 

๓. น่าจะสมัภาษณ์กลุ่มจฬุาฯจรยิธรรม หรอืฝา่ยอื่นๆทีแ่ตกต่าง เพื่อช่วยใหข้า่วกลม มนี ้าหนกั  
๔. ทางเทคนิค การปล่อยเสยีงมปีญัหา มผีูป้กครองมาอยู่ดว้ย แต่วธิกีารปล่อยเสยีงไมช่ดัเจน  

 ๕. การน าเสนอยงัไม่กระชบั สยีงสมัภาษณ์นานเกนิไป ท าใหไ้มน่่าสนใจ 
 
รางวลัดีเด่น  ได้แก่  “น ้ามนัปนน ้า” โดย  ธนวนัต ์ชุมแสง  จาก สวท. เชียงใหม ่

คณะกรรมการเหน็ว่า แมจ้ะมปีระเดน็น่าสนใจ แต่คุณภาพ ยงัไม่เขา้ขัน้ไดร้บัรางวลัยอดเยีย่ม จงึ
พจิารณาใหเ้ป็น รางวลัดเีด่นแทน 

 
จดุเด่น 
๑. ท าใหท้ราบกลโกงทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ใหป้ระชาชนระวงั และมกีารป้องปรามดว้ยการชีใ้หเ้หน็

บทลงโทษ น าเสนอถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ ชีถ้งึโทษ เกดิผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม เกีย่วกบัการเตมิน ้ามนั และ
ประชาชนควรรบัทราบขอ้มลูดงักล่าว และระวงัเอาไวด้ว้ย 
 ๒. มคีวามชดัเจนว่าเสนออะไร แค่ไหน มลีกัษณะขา่วเชงิสบืสวนเลก็ ๆ คุณค่าขา่วสงู สามารถขยาย
ผลได ้
 ๓. น าเสนอเป็นกลาง โดยไม่บอกชื่อป ัม้น ้ามนั  เพื่อไมใ่หเ้สยีชื่อเสยีง เพราะอยู่ระหว่างชว่งพสิจูน์ 
และยงับอกว่าอาจจะเกดิจากน ้าใตด้นิซมึเขา้ไปในถงัเกบ็น ้ามนั ท าใหค้นไม่เขา้ใจผดิจนกวา่จะมผีลออกมา
ชดัเจน นอกจากน้ียงัไดเ้สนอขอ้มลูของผูท้ีเ่คยเตมิน ้ามนัปนน ้าจรงิ ๆ มาเล่าใหฟ้งัดว้ย 
 ๔. น าเสนอขา่วเชงิบวก ไม่ไดเ้ขา้ขา้งฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง แต่มวีธิกีารเสนอขอ้มลูทีท่ าใหไ้ม่รูส้กึวา่ป ัม้
น ้ามนัผดิ 
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 ๕. มกีารคน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบักฎหมายและโทษของการปลอมปนน ้ามนั ล าดบัขัน้ตอนด ี เขา้ใจง่าย 
กระบวนการผลติไม่สะดุด  จงัหวะในการใสเ่สยีงประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ฟงัแลว้ราบรื่น มเีสยีงประกอบ
ของผูท้ีเ่คยเตมิน ้ามนัปลอม 
 ๖. เล่าเรื่องละเอยีด มองเหน็ภาพกระบวนการท างานของต ารวจ อธบิายเรื่องราวเป็นไปอย่างเป็น
เหตุเป็นผล ด าเนินเรื่องเขา้ใจง่าย ตรงประเดน็   
 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. ประเดน็ยงัไม่ลกึ ไม่คม ยงัไม่ไดใ้หแ้ง่มมุหรอืแนวคดิใหม่ อาท ิ ซึง่จรงิ ๆ ควรบอกถงึวธิกีาร
ป้องกนัหรอืสงัเกตน ้ามนัทีม่นี ้าปนว่าเป็นอย่างไร 

๒. การน าเสนอยงัมขีอ้อ่อน เสยีงของผูเ้สยีหายควรมากกว่านี้ ควรบอกเล่าว่าผูเ้สยีหายเป็นใคร 
เพราะมคีนแจง้ความ  

๓. การล าดบัขอ้มลู เรยีบเรยีงยงัไม่ด ีมเีสยีงประกอบ แต่ไม่บอกเล่าว่าเสยีงใคร  
 
ส าหรบัขา่วประกอบเสยีงอื่นๆทีเ่ขา้รอบพจิารณา 
 
เวทีปราศรยัประชาธิปัตยล์ม่  โดย  ธนวนัต ์ชุมแสง  จาก สวท. เชียงใหม ่
 จดุเด่น 
      ๑. น าเสนอประเดน็ทีม่คีวามส าคญัทางการเมอืงซึง่เกดิกบัฝา่ยคา้น สะทอ้นภาพความขดัแยง้
ระหว่างบุคคล ๒ ฝา่ย ทีเ่ริม่ตน้จากกรุงเทพฯ และเกดิการต่อตา้นจากฝา่ยตรงขา้มในจงัหวดัเชยีงใหม่  

๒. เสยีงประกอบขา่วเหมาะสม ไม่ซ ้าซอ้น บรรยายด ีช่วงเวลาสัน้ ๆ ไม่ถงึนาทกีส็ามารถบอกไดว้่า
เกดิอะไรขึน้  แต่ยงัขาดความหลากหลาย เพราะสามารถใชเ้สยีงอื่นๆประกอบ เช่น เสยีงบรรยากาศ ความ
วุ่นวายสบัสนของสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็นลกัษณะเด่นของ การใชเ้สยีงส าหรบัวทิย ุ

๓. มคีวามพยายามในการอธบิายบรรยากาศต่าง ๆ หลงัเกดิเหตุการณ์ไม่นาน ภายใตเ้งื่อนไขของ
สถานการณ์ ถอืว่าเป็นความรวดเรว็ ว่องไว ในการรายงาน  

 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ประเดน็ขา่วยงัไม่ลุ่มลกึและรอบดา้นเพยีงพอ น่าจะน าเสนอผลกระทบ และความรุนแรงทีเ่กดิขึน้

มากกว่าเวทล่ีม เพราะเวทล่ีมไม่ไดใ้หค้ าตอบอะไร อาจไดแ้ค่ความสะใจของฝา่ยทีช่อบความรุนแรง หรอืฝา่ย
ตรงขา้มบางคน 

๒. กระบวนการผลติ ไมโ่ดดเด่น หรอืลกึซึง้  สามารถบรรยายเรือ่งใหก้ระชบัและน่าสนใจไดม้ากกว่า
นี้  

๓. ยงัใชค้ านามผดิที ่ เช่น ‘ท่ามกลางความอารกัขา’ น่าจะเป็น ‘ท่ามกลางการอารกัขา’ ใชค้ าขยาย
ผดิที ่ เช่น ‘สตรสีว่นหนึ่ง’ ท าใหเ้กดิค าถามว่าแคไ่หน ถา้ไม่สามารถนบัสดัสว่นได ้ ควรใชค้ าว่า ‘บางคน’ จะ
เหมาะสมกว่า 
    
ผลกระทบน ้าป่าถลม่บ้านยาง อ.ฝาง  โดย  ธนวนัต ์ชมุแสง  จาก สวท. เชียงใหม ่
 จดุเด่น 
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๑. พยายามน าเสนอความเดอืดรอ้นของผูป้ระสบภยั การชว่ยเหลอืของภาครฐั และเชญิชวนให้
ประชาชนช่วยเหลอืดว้ย เป็นขา่วเชงิบวก แมจ้ะเป็นเรื่องของคนในพืน้ทีเ่ชยีงใหม่ แต่การน าเสนอท าใหส้งัคม
ไดร้บัทราบและสามารถมสีว่นร่วมในการช่วยเหลอืได ้
 ๒. ประเดน็ชดัเจน มขีอ้มลูพอสมควร  
 ๓. แมจ้ะเป็นความเดอืดรอ้นของคนเพยีงหมู่บา้นเดยีว แต่การน าเสนอขา่วดงักล่าว พรอ้มความ
ช่วยเหลอืในดา้นต่าง ๆ ท าใหป้ระชาชนทัว่ไปอยากมสีว่นร่วมในการช่วยเหลอืดว้ย 
 ๔. บรรยายความเสยีหายอย่างครอบคลุม เป็นขัน้เป็นตอน เขา้ใจง่าย และสมัภาษณ์บคุคลที่
เกีย่วขอ้ง การตดัต่อไม่สะดุด เสยีงบรรยายและเสยีงสมัภาษณ์สอดคลอ้งกบัขา่ว   

๕. บรรยายความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างเหน็ภาพ เช่น โคลนถล่ม ตรงประเดน็  
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ความคมและลกึของประเดน็ยงัน้อย ยงัขาดแงมุ่มในการน าเสนอความชว่ยเหลอืแบบใหม่  หรอื
การป้องกนัปญัหาความเดอืดรอ้นดงักล่าว  

๒. เป็นขา่วประชาสมัพนัธม์ากเกนิไป เวลาเสนอขา่วภาครฐั ไม่ควรท าใหป้ระชาชนรูส้กึว่าเป็นหนี้
ภาครฐัหรอืคนในภาครฐั ควรเปลีย่นวธิคีดิ ภาครฐัมหีน้าทีต่อ้งชว่ยเหลอืประชาชนอยูแ่ลว้  
 ๓. ไมม่คีวามคดิสรา้งสรรคอ์ื่น ๆ ในการเสนอผลงาน การด าเนินเรื่องราบเรยีบเกนิไป จงึขาดความ
น่าสนใจ ทีส่ าคญั ผูส้ ือ่ขา่วอยูใ่นพืน้ที ่ แต่กลบัไม่ไดย้นิเสยีงคนทีไ่ดร้บัผลกระทบเสยีงทีอ่ยากฟงัจงึควรเป็น
เสยีงจากผูป้ระสบภยั ควรเปิดโอกาสใหแ้หล่งขา่วทีเ่ดอืดรอ้นพดูว่าตอ้งการอะไร และควรกระตุน้ภาคประชา
สงัคมใหค้ดิมากกว่านี้ 
 ๔. มองในแงมุ่มของขา่วประกอบเสยีง ยงัสามารถท าใหก้ระชบัไดม้ากกว่านี้ 
 ๕. ยงัใชค้ าบรรยายทีไ่ม่ใช่ภาษาอากาศ (วทิยุกระจายเสยีง) 
 
จบัต ารวจยดัขอ้หาเจา้หน้าท่ีเรอืนจ า  โดย  ธนวนัต ์ชมุแสง  จาก สวท. เชียงใหม ่
 จดุเด่น 

๑. น าเสนอขา่วทีม่แีงม่มุซบัซอ้น การใสค่วามในสงัคมไทยทีม่กัจะเกดิขึน้อยู่เสมอ มกีารแกข้า่วให้
ผูเ้สยีหายทีเ่คยถูกสงัคมประนามว่าเป็นคนผดิไปแลว้ โดยอธบิายถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เบือ้งตน้ดว้ย สรา้ง
ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งใหบุ้คคลทีเ่คยถูกกล่าวหา เป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้กบัใครกไ็ด ้ ความซบัซอ้นดงักล่าว ท าให้
ประชาชนตอ้งระวงัตวั 
 ๒. ประเดน็ชดัเจน ใหแ้ง่มมุใหม่เกีย่วกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ว่าอาจไม่เป็นอยา่งทีเ่หน็  เกีย่วขอ้งกบั
ปญัหาสทิธมินุษยชน ซึง่เป็นเรื่องทีต่อ้งใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัสงัคม 
 ๓. เสนอขา่วสองฝา่ย ทัง้ฝา่ยต ารวจและผูเ้สยีหาย และอธบิายเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด ท าใหไ้ม่
เป็นการล าเอยีงเขา้ขา้งฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง 
 ๔. มกีารคน้ควา้ขอ้มลูในอดตีและการเลอืกสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง อธบิายเรื่องซบัซอ้น
อย่างเป็นขัน้เป็นตอน เขา้ใจง่าย การตดัต่อเสยีงทีเ่ลอืกมาใชเ้หมาะสม และเลอืกมาใสใ่นจงัหวะทีเ่หมะสม 
เน้ือเรื่องกบัเสยีงประกอบทีน่ ามาใชส้อดคลอ้งกบัเรื่อง 
 ๕. สือ่ความหมายไดช้ดัเจน ตรงประเดน็  
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ประเดน็ยงัไม่เฉยีบคม  
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 ๒. เยิน่เยอ้เกนิไป อาจเป็นเพราะความซบัซอ้นของเรื่อง ท าใหผู้ส้ ือ่ขา่วตอ้งใชเ้วลาในการอธบิาย
อย่างละเอยีด ทกัษะในการใชภ้าษาจะช่วยใหเ้รื่องกระชบักว่านี้ได ้
 ๓. ยงัเป็นแบบฉบบัของขา่วแถลงอยู่บา้ง  
 ๔. ในมติขิองเวลา ยงัขาดความสมดุล เจา้ทุกขไ์ดพ้ดูแค่ ๓ บรรทดั  ใหโ้อกาสภาครัฐพดู แต่กลบั
ไม่ใหผู้ไ้ดรั้บความเสียหายพดู   กลบัเป็นการขอบคุณภาครัฐมากกวา่ 
 
สารคดีวิทย ุ
รางวลัชมเชยเรือ่งท่ี ๑.  ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟารม์ตวัอยา่งในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
โดย จฑุาภรณ์ ด าข า จากสถานีวิทยุแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 จดุเด่น 

๑. เน้นการสรา้งก าลงัใจและชว่ยเหลอืคนขาดทีพ่ึง่ใน ๓ จงัหวดัภาคใต ้ ท าใหท้ราบถงึความ
ช่วยเหลอืในภาคใตอ้กีรปูแบบหนึ่ง โดยเฉพาะเดก็และผูห้ญงิ และท าใหเ้หน็ผลกระทบของการก่อการรา้ยทีม่ี
ต่อครอบครวัของชาวบา้นทีไ่ม่รูเ้รื่องอะไรดว้ย ตอ้งเดอืดรอ้น 
 ๒. ใหแ้งม่มุของการสรา้งก าลงัใจแก่คนทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื  
 ๓. น าเสนอเสยีงสมัภาษณ์ของผูท้ีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืและผูด้แูลโครงการโดยตรง    

๔. มคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการหาตวัอย่างของผูเ้ดอืดรอ้นทีเ่ขา้มาอยู่ในโครงการน้ี   
 ๕. การตดัต่อเสยีงประกอบราบรื่น ไม่สะดุด (เนียน) การท าบท น าเสนอกรณีทีส่ะทอ้นไปถงึฟารม์ 
น าเรื่องคนมาน าเสนอ จบทา้ยทีฟ่ารม์ แลว้มาจบทีต่วักรณี ล าดบัด ี 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ประเดน็ไม่ลกึ ไม่คม ความชดัเจนมไีม่มากนกั ผูบ้รรยายขยายประเดน็ในบางช่วง 

๒. การเลอืกเพลงหมอืนไม่ค่อยไดร้บัความใสใ่จจากผูบ้รรยายมากนกั ท าใหบ้รรยากาศของเรื่อง
แปลก ๆ ไป เพลงประกอบยงัไม่ค่อยเขา้กบับรรยากาศของเรื่อง 

๓. ด าเนินเรื่องเยิน่เยอ้ช่วงแรก กว่าจะเขา้เรื่องหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง 
๔. ขอ้มลูไม่ลกึ เป็นขอ้มลูพืน้ ๆ 

 ๕. การใชภ้าษาไมโ่ดดเด่น การสือ่ความหมายไม่ค่อยกระชบั เยิน่เยอ้   
 
รางวลัชมเชยเรือ่งท่ี ๒.  ได้แก่   สิทธิมนุษยชนคนแม่ตาว โดย  นิพนธ ์ตัง้แสงประทีป  จากส านักข่าว
ไทย 
 จดุเด่น  

๑. ท าใหส้งัคมไดเ้หน็ชวีติของชาวบา้นในแง่มมุทีแ่ตกต่าง สะทอ้นให้ตระหนกัถงึสทิธมินุษยชนมาก
ขึน้ และชีใ้หเ้หน็ว่าคนเหล่านี้มวีถิชีวีติโดยการท านาเป็นหลกั หากท าไม่ไดแ้ลว้ กจ็ะมผีลกระทบต่อคนอื่นดว้ย 
ท าใหเ้กดิความเขา้ใจ ความเหน็อกเหน็ใจ ความไม่ยตุธิรรมกบัคนบางกลุ่ม มผีลกระทบในแง่ความเป็นอยู่ ภยั
รา้ย อาชพีทีห่ายไป ไม่สามารถปลกูขา้วได ้กระทบต่อวถิชีวีติของชาวแมต่าว ซึง่จะกระทบต่อประชาชนทัว่ไป
ดว้ย 
 ๒. ขอ้มลูลกึ ระบุสารแคดเมยีมในร่างกายคนว่ามแีค่ไหนจงึจะเป็นอนัตราย รวมถงึสถานการณ์
ปจัจบุนัว่าชาวบา้นทัง้หมดแบง่ออกเป็น ๒ กลุ่ม ทีม่สีารแคดเมยีมในร่างกายแตกต่างกนั และจะมผีลกระทบ
ต่อไปอย่างไรบา้ง ใหแ้นวคดิใหม่เรื่องสทิธมินุษยชน  วถิชีวีติ คดิถงึคนกลุ่มเลก็ ๆ มากขึน้ 
 ๓. เลอืกเรื่องของคนเลก็ ๆ ทีถ่กูกระท าในสงัคม ทัง้เรื่องโรคภยั อาชพี โดยมกีารยนืยนัจากแพทย์ 
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 ๔. มจีนิตนาการ เสยีงน ้าตก และเสยีงนกช่วยสรา้งบรรยากาศความเป็นชนบท  
 ๕. มกีารคน้ควา้ขอ้มลู ทัง้สถติ ิ วถิชีวีติ สทิธมินุษยชน และสขุอนามยั ท าใหเ้ขา้ใจทีม่าทีไ่ปของ
ปญัหาและบทสรุปว่าเป็นอย่างไร    
 ๖. มกีารใชภ้าษาแสดงถงึความทุกขค์วามเศรา้ของชาวแม่ตาว  
 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. การวางเสยีงและบทสลบัที ่ เช่น ลุงมอีาการ แต่ยอ้นหลงักลบัไป แต่แมต่าวเป็นล าน ้าสายหลกั 
ตามดว้ยขอ้มลูโรงพยาบาล ไม่ไดใ้ชเ้ทคนิคสารคดรีะหว่าง sound clip ปญัหาแมต่าว ผลกระทบ ผดิทีผ่ดิทาง 
ล าดบัเหตุการณ์ (sequence) และเสยีงประกอบ ถา้ล าดบัใหด้ ีจะดมีาก 

๒. คุณภาพของเสยีงสมัภาษณ์ยงัไมค่่อยชดัเจน 
๓. ไม่ค่อยกระชบั มกีารใชภ้าษาเชงิพรรณนาค่อนขา้วมาก  

 ๔. เพลงทีใ่ชม้ปีญัหาทางเทคนิค การน าเขา้เสยีง สามารถเตมิและเขยีนบทไดด้กีว่านี้  
 
รางวลั ยอดเย่ียม ได้แก่   เหยื่อ...จรรยาบรรณ   โดย  นิพนธ ์ตัง้แสงประทีป  จากส านักขา่วไทย 
 จดุเด่น 
 ๑. การสรา้งสรรคส์งัคม ถอืว่าเป็นมุมมองทีด่ ี 
 ๒. มกีารเสนอแนะแนวทางแกไ้ข เช่น การปรบัปรงุแกไ้ขระบบสาธารณสขุ การตัง้กองทุนชดเชย ตัง้
องคก์รอสิระเพื่อไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท การปรบัทศันคตขิองบุคลากรสาธารณสขุ   
 ๓. มคีวามพยายามเชงิจรยิธรรมของการเป็นผูส้ือ่ขา่วทีค่ดัเลอืกเรื่องเลก็ ๆ เสยีงของคนเลก็ ๆ ทีย่งั
เดอืดรอ้นอยู่อย่างไม่รูจ้บมาน าเสนอ มเีสยีงสมัภาษณ์ของมารดาทีแ่สดงความรูส้กึโศกเศรา้ เสยีงของ ‘สาร’ี 
จากมลูนิธคิุม้ครองผูบ้รโิภค และนายแพทยป์ระเวศ วะส ี 
 ๔. เน้ือหามคีวามคดิสรา้งสรรค ์ในแงข่องการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปญัหาดว้ย 
 ๕.กลวธิกีารเขยีนสอดรบั เป็นขัน้เป็นตอน ประเดน็กระชบั ชดัเจน เสยีงเพลงกบัเสยีงบรรยายไม่
รบกวนกนั จงัหวะราบรื่นฟงัแลว้ไมต่ดิขดั เสยีงเพลงทีค่ลอตามใหอ้ารมณ์สอดคลอ้งกบัเน้ือเรื่อง เสยีง
สมัภาษณ์ของแหล่งขา่วน าเสนอไดช้ดัเจนและตรงประเดน็ 
 ๖. การใชภ้าษากระชบั ผูฟ้งัเขา้ใจวา่ตอ้งการจะสือ่ในมมุมองใด ถอ้ยค าสภุาพ ฟงัแลว้ไม่สะดุด ร ล 
ชดัเจน บรรยายราบรื่น 
 ๗. โดยรวมมคีวามแตกต่าง มนี ้าหนกั การเลอืกเรื่องสะทอ้นความสนใจของคนท างานว่าสนใจอะไร 
อยู่ในขัน้ด ี
 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. เรื่องแบบนี้เคยเกดิขึน้อยู่เรื่อย ๆ และมกีารน าเสนอขา่วในท านองเดยีวกนัน้ีอยู่เรื่อย ๆ 
เช่นเดยีวกนั มุมมองในการน าเสนอขา่วกย็งัคงเสนอขา่วแบบพืน้ ๆ แบบคาดเดาได ้ ว่ากค็งจะยงัไมม่กีาร
แกป้ญัหาต่อไป การน าเป็นเพยีงแค่การบอกเล่า แต่ยงัไม่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในสงัคมไทย เน้ือหาของ
ขา่วยงัไมม่พีลงัมากพอ และยงัไม่แรงพอทีจ่ะท าใหเ้กดิผลกระทบกบัสงัคมโดยรวม 

๒. ประเดน็ขา่วยงัไม่ลกึ เช่น เรือ่งของการรกัษาทีผ่ดิพลาด พดูเพยีงภาพรวมว่ามากกว่าเท่านัน้ แต่
ไม่น าเอาจ านวนตวัเลขทีแ่ทจ้รงิมาบอก ซึง่จะท าใหข้า่วน่าสนใจและน่าเชื่อถอืยิง่ขึน้ การเสนอแนะแนว
ทางการแกไ้ขอาจท าใหเ้ขา้ใจว่าเป็นมุมมองของผูส้ ือ่ขา่วทีค่ดิและเชื่อฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไปแลว้ 



 12 

๓. ยงัเป็นความคดิเหน็ทางเดยีวกนั ขาดการสมัภาษณ์บุคคลอกีฝา่ยหนึ่งซึง่เป็นแพทยค์นใดกไ็ด ้
หรอืแพทยสภา  หรอืเครอืขา่ยผูไ้ดร้บัความเสยีหายทางการแพทยจ์งึท าใหเ้รื่องมมีมุมองเพยีงดา้นเดยีว และ
เน้นเชงิอารมณ์มากกว่า 

๔. การใชม้ารดาเป็นตวัเดนิเรื่องไมใ่ช่เรื่องแปลกในการเสนอสารคดปีจัจบุนั  
๕. ขอ้มลูกลาง ๆ บอกเล่าไปเรือ่ย ๆ ไม่ลกึซึง้ การคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิจากทีเ่ป็นขา่ว ยงัไมม่าก

พอ  
๖. เสยีงเพลงอาจมากเกนิไป (fade under)  

  
บทเพลงกลอ่มช้าง  โดยภาวิณี โตตะเคียนจากสถานีวิทยแุห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 จดุเด่น  

๑. เลอืกเรื่องน่าสนใจ แปลก ไม่ค่อยมใีครไดร้บัรู ้ เสนอศลิปะทีส่ าคญัของประเทศทีเ่กรงว่าจะเลอืน
หายไป เป็นการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรมไทย ขึน้ตน้และจบไดด้ ี 
 ๒. ขอ้มลูชดัเจน ครอบคลมุบทเพลงกล่อมชา้ง ท าใหเ้ขา้ใจทีม่าทีไ่ป วธิกีารขบัเพลงกล่อมชา้ง เป็น
เรื่องเลก็ ๆ ทีค่นอาจลมืไปแลว้ 
 ๓. อา้งองิแหล่งทีม่า การคดัเลอืกเรื่องพยายามน าเสนออย่างครบถว้น 
 ๔. การน าเสนอเรื่องน่าสนใจ มเีสยีงประกอบมาสอดแทรกเป็นช่วง ๆ และมกีารโชวบ์ทเพลงกล่อม
ชา้ง น่าฟงัและมพีลงั 
 ๕. มกีารคน้ควา้ขอ้มลู เช่น หนงัสอือ่านนอกเวลา การสมัภาษณ์บอกชดัเจนว่าเป็นใคร ท าใหข้อ้มลู
น่าเชื่อถอื เสยีงบรรยายชดัเจน เสยีงเพลงกล่อมชา้งท าใหเ้รื่องน่าสนใจ  
 ๖. จงัหวะการอ่านด ีมเีวน้สัน้ เวน้ยาว  
 
 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. น่าจะเป็นบทความประกอบเสยีงมากกว่าสารคด ีเพราะสารคดตีอ้งมแีก่นของเรื่องทีช่ดัเจน และมี
ความหลากหลาย รปูแบบ (format) ของสารคด ีตอ้งบอกว่า เพลงกล่อมชา้งคอือะไร เป็นวฒันธรรม ฯลฯ แลว้
จงึกลา่วถงึเรื่องเพลง 

๒. เสยีงสมัภาษณ์อาจารยท์ีใ่หข้อ้มลูเรื่องกล่อมชา้งไม่ค่อยชดั เสยีงกอ้ง   
 ๓. การใชภ้าษาใหเ้หน็ภาพยงัไม่โดดเด่นนกั ไม่กระชบั อาจเป็นเพราะขอ้มลูเยอะ 
 ๔. เพลงคลอ (under) เยอะไป เพลงหลายตอนไม่เกีย่วกบักล่อมชา้ง สามารถใชเ้พลงกล่อมชา้งคัน่
แต่ละชว่งกพ็อแลว้ 
 
จดัระเบียบเมืองพทัยาได้จริงหรอื โดย ดาริน ก าเนิดรตัน์จากสถานีวิทยุแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 จดุเด่น 

๑. น าเสนอปญัหาสงัคมในเมอืงพทัยาทีเ่กดิขึน้มายาวนาน ก่อใหเ้กดิปญัหาอื่น ๆ ตาม มกีาร
น าเสนอแนวทางแกไ้ข เช่น การไม่ต่อใบอนุญาต  

๒. มคีวามพยายามน าเรื่องทีรู่ ้ๆ กนัอยู่มาเสนอใหม่ ท าใหค้นฟงัตัง้ค าถามว่า เป็นไปไดจ้รงิหรอื  
๓. มคีวามพยายามในการน าเสยีงประกอบเขา้มาใช ้
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 ๔. มมีุมมองเชงิบวก ทีส่ะทอ้นปญัหาเรื่องเพศในสงัคม และการแกป้ญัหา มกีารอา้งองิแหล่งขา่ว 
และปกปิดชื่อสถานทีท่ีเ่ปิดโชวล์ามกเพื่อไมใ่หเ้กดิผลกระทบตามมา 
 ๔. น าเสนอเสยีงการแสดงโชวส์รา้งบรรยากาศใหก้บัเรื่องไดอ้ย่างสอดคลอ้ง 
 ๕. ด าเนินเรื่องเริม่จากปญัหา และน าไปสูม่าตรการแกไ้ข  เสยีงสมัภาษณ์และบรรยายสอดคลอ้ง 
เสยีงประกอบเป็นบรรยากาศท าใหน่้าสนใจขึน้ การตดัต่อเสยีงราบรื่นด ี ไม่สะดุดหู เน้ือเรื่องกบัเสยีงประกอบ
สอดคลอ้งกนั มเีสยีงบรรยากาศการแสดงเขา้มาเป็นช่วง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. แมป้ระเดน็ชดัเจน แต่ไม่ลกึซึง้ แมน้ าเสนอสภาพทีเ่กดิขึน้ แต่ไมม่ขีอ้มลูเชงิลกึ และแมจ้ะให้
แง่มมุใหม่เรื่องการแกไ้ขปญัหา แต่กไ็ม่ไดส้ะทอ้นถงึปญัหาทีแ่ทจ้รงิ โดยสรุป ยงัไม่ กลม (กลนื) 

๒. ขอ้มลูพืน้ฐานทีไ่ม่ลกึซึง้ อาจแกไ้ขไดด้ว้ยขอ้มลูเชงิสถติ ิ
๓. แมจ้ะตรงประเดน็ แต่กไ็ม่กระชบั สมัภาษณ์อาจมากเกนิไป และน่าจะเป็นอนาคตของเมอืงพทัยา

ในสายตาของนายกเทศมนตร ี 
๔. แกนเรื่องยงัไม่แขง็ และขาดเอกภาพ  

 ๕. องคก์รพฒันาเอกชน ฟงัแลว้ใหค้วามรูส้กึว่าไม่น่าจะเป็นตวัจรงิเสยีงจรงิ  
 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  


