การประกวดข่าวประกอบเสียงและสารคดีวทิ ยุยอดเยีย่ ม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี ๒๕๕๒
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับมูลนิธแิ สงชัย สุนทรวัฒน์ ดําเนินการจัดประกวด
ข่าวประกอบเสียงและสารคดีวทิ ยุกระจายเสียงยอดเยีย่ มประจําปี ๒๕๕๒ เพื่อประกาศเกียรติคุณและ
มอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด โดยมีหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผผู้ ลิตรายการข่าวและสารคดีของสถานีวทิ ยุ กระจายเสียงต่าง ๆ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน เน้นการผลิตรายการข่าวและสารคดีวทิ ยุทม่ี คี ุณภาพ มีคุณค่า
ต่อผูฟ้ งั และมีศกั ยภาพนําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ในสังคม
๒. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผู้ผลิตรายการข่าวและสารคดีวิทยุมจี ิตสํานึกที่ดีต่อสังคมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพสือ่ มวลชน
๓. เพือ่ เป็ นขวัญกําลังใจแก่ผทู้ าํ งานด้านรายการข่าวและสารคดีวทิ ยุกระจายเสียง

ประเภทรางวัล
รางวัลข่าวและสารคดีวทิ ยุม ี ๒ ประเภท ได้แก่

๑. ข่าวประกอบเสียง
๑.๑ ยอดเยีย่ ม ๑ รางวัล เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๑.๒ ชมเชย ๑ รางวัล เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๒. สารคดีวิทยุ
๒.๑ ยอดเยีย่ ม ๑ รางวัล เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๒.๒ ชมเชย ๑ รางวัล เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

๒/๑๕

เงือ่ นไขการประกวด
ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
๑. การออกอากาศ ต้องเป็ นงานทีไ่ ด้เคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วัน
เวลาทีอ่ อกอากาศอย่างชัดเจน
๒. กระบวนการผลิต ต้องเป็ นการผลิตขึน้ เองโดยมิได้ลอกเลียนแบบหรือทําสําเนาส่วนหนึ่ง
ส่วนใดจากผลงานของผูอ้ น่ื โดยผูผ้ ลิตและเจ้าของลิขสิทธิ ์จะต้องเป็ นคนไทย
๓. ระยะเวลาการเผยแพร่ ต้องเป็ นงานทีเ่ ผยแพร่ทางสถานีวทิ ยุ ระหว่าง ๑ มกราคม – ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๒
๔. จํานวนผลงานทีส่ ่งประกวด สถานีสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้โดยไม่จํากัดจํานวน
๕. การรับรองการออกอากาศ ผลงานทีส่ ่งประกวดต้องมีใบรับรองการออกอากาศจากนาย
สถานีวทิ ยุทไ่ี ด้เผยแพร่งานดังกล่าว

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. ส่งผลงานในนามสถานีเท่านัน้ โดยทําจดหมายนําส่งข่าวทีเ่ ข้าประกวด ว่ามีกเ่ี รื่องและส่ง
เข้าประกวดในประเภทใด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อผูป้ ระสานงานในการส่งข่าวเข้าประกวด
๒. ต้องทําสําเนาเทปผลงานในรูป CD สกุลไฟล์ MP3 จํานวน ๒ ชุดต่อเรือ่ งต่อแผ่น
๓. แนบรายละเอียดของผลงาน จํานวน ๒ ชุด ดังนี้
๓.๑ ชื่อเรื่อ ง ชื่อผู้จ ัด ทํา โทรศัพ ท์ติด ต่อ ชื่อ หัว หน้ า งานผู้ร บั รอง และระบุ วัน เวลา
ออกอากาศ
๓.๒ บทคัดย่อ สรุปเรือ่ งราว พร้อมเหตุผลประกอบการเสนอผลงานชิน้ นัน้ ๆ ความยาวไม่
เกิน ๒ หน้า โดยอธิบายในประเด็นดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน
(๒) ความเด่น ลักษณะเฉพาะ หรือความพิเศษของผลงาน
(๓) คุณค่าของผลงานต่อสังคม
๓.๓ ความยาวของเรือ่ งทีน่ ําเสนอ วัน เวลา และสถานีทอ่ี อกอากาศ
๓.๔ บทของผลงานดังกล่าว (Full Script)
๓.๕ ข้อมูลประกอบอืน่ ๆ (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์การตัดสิน
การพิจารณาผลงานทีส่ ง่ ประกวดมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. คุณค่าข่าว/สารคดี เป็ นผลงานทีส่ ร้างสรรค์สงั คม ก่อให้เกิดสิง่ ดี ๆ ขึน้ ในสังคมไทย
๒. มีการค้นคว้าข้อมูล การเขียน และกระบวนการผลิตทางวิทยุทด่ี ี
๓. ประเด็นมีความลึก ชัดเจน และแหลมคม ทําให้เห็นแง่มมุ ใหม่ ๆ
๔. มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

๓/๑๕
๕. มีจริยธรรมในการคัดเลือกและนําเสนอผลงาน
๖. เป็ นต้นฉบับของผูส้ ง่ เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา

การส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานทีส่ มาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เลขที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสติ เขต
ดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๖๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร
๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ ภายใน ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

คณะกรรมการตัดสิน
๑. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
๒. นางสาวโสภิต หวังวิวฒ
ั นา
๓. นายสนธิญาณ ชืน่ ฤทัยในธรรม
๔. นางสาวนวลน้อย ธรรมเสถียร
๕. นายฉัตรชัย เชือ้ รามัญ
๖. นายวิสทุ ธิ ์ คมวัชรพงศ์

ประธาน กก. ควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ
ทีป่ รึกษา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
นักจัดรายการอิสระ
สํานักข่าวเด็กและเยาวชน
เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คํานิยาม
ข่าวประกอบเสียง
คือการรายงานข่าวที่ผู้ส่อื ข่าวได้เลือกใช้เสีย งบรรยากาศในเหตุการณ์ ท่เี กิดขึ้น จริง เสีย ง
ประกอบจากแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูล และเสียงผู้ให้สมั ภาษณ์ซง่ึ เกีย่ วข้องกับข่าว มาประกอบข่าว
ออกอากาศ เพื่อเสริมให้เนื้อหามีน้ําหนักและความน่ าเชื่อถือ รวมทัง้ ทําให้ขา่ วมีสสี นั มากขึน้ กว่าการ
รายงานแต่เสียงของผูส้ อ่ื ข่าวเพียงอย่างเดียว
ปจั จุบนั การรายงานข่าวทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงส่วนใหญ่ในประเทศไทย มักจะเน้นทีก่ าร
รายงานของผูส้ ่อื ข่าวเป็ นหลัก มีอยู่บา้ งทีน่ ํ าเสียงผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ มาใช้ประกอบข่าว แต่การใช้เสียง
ดังกล่าว มักจะไม่ค่อยได้มาตรฐาน อาทิ บทนําเข้าเสียง (Cue) มักจะซํ้ากับเนื้อหาในเสียงสัมภาษณ์
คุณภาพของเสียงตํ่าจนฟงั ไม่รเู้ รือ่ ง ซึง่ อาจเกิดจากเครือ่ งมือทีด่ อ้ ยคุณภาพหรือผูส้ ่อื ข่าวขาดความเอา
ใจใส่ ไม่ได้ใช้เสียงสัมภาษณ์เพือ่ การสือ่ ข่าวทีด่ พี อ ทัง้ ในแง่เทคนิคการนําเสนอและการสือ่ ข่าว เป็ นต้น
ข่าวประกอบเสียงทีด่ ี สะท้อนคุณสมบัตขิ องผูส้ อ่ื ข่าววิทยุ ดังต่อไปนี้
๑. ทักษะในการจับประเด็นข่าว
๒. ทักษะในการสัมภาษณ์และเลือกใช้เสียงสัมภาษณ์
๓. ทักษะในการเขียน การสร้างความสมดุลของข่าว และการรายงานข่าว
๔. ทักษะในการจัดโครงสร้างข่าว ไม่ใช่เสียงประกอบโดยขาดหลักการสือ่ ความหมาย
๕. ทักษะในการใช้เทคนิคการทําข่าววิทยุ

๔/๑๕
สารคดีวิทยุ
คือการนําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเรือ่ งราวเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งทางวิทยุได้อย่างน่ าสนใจ โดย
ใช้ศิล ปะและองค์ป ระกอบทางเสีย งอย่า งน้ อย ๒ ประเภท จากเสีย งประกอบประเภทต่า งๆ เช่ น
รายงานผูส้ อ่ื ข่าว เสียงสัมภาษณ์ เสียงธรรมชาติ เสียงดนตรี เสียงบุคคลหรือเหตุการณ์ในอดีต เป็ นต้น
โดยนําเสียงแต่ละประเภทมาแทรกเป็ นระยะ ๆ อย่างเหมาะสม สารคดีวทิ ยุทด่ี จี ะสามารถให้ภาพ ให้
อารมณ์ ความรูส้ กึ กับผูฟ้ งั อย่างมาก
สารคดีวทิ ยุไม่ควรจะสัน้ จนเกินไป เนื่องจากอาจได้ใจความไม่ครบถ้วน ความยาวขัน้ ตํ่าอยู่ท่ี
ประมาณตัง้ แต่ ๒ นาทีขน้ึ ไป ส่วนความยาวโดยรวมขึน้ อยู่กบั รูปแบบและเนื้อหารายการ ตลอดจน
เวลาในการออกอากาศ
สารคดีวทิ ยุทด่ี จี ะสะท้อนคุณสมบัตขิ องผูส้ อ่ื ข่าววิทยุดงั ต่อไปนี้
๑. ทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลรอบด้าน
๒. ทักษะในการเลือกประเด็น
๓.ทักษะในการเขียนข่าว เสนอรายงานทีส่ มดุลในการเลือกผูใ้ ห้สมั ภาษณ์และองค์ประกอบ
อืน่ ๆ เช่น การเลือกเสียงประกอบ (Clip) ทีส่ ามารถเล่าเรือ่ งได้เหมาะสมทีส่ ดุ
๔. ทักษะในการสัมภาษณ์
๕. ทักษะในการใช้เสียงประกอบเพือ่ ให้เกิดภาพได้อย่างเหมาะเจาะ ไม่สะเปะสะปะไร้ทศิ ทาง
ไม่ว่าจะเป็ นเสียงเหตุการณ์ (Sound effect) เพลง หรือเสียงสัมภาษณ์เพื่อสร้างสีสนั กับสารคดี โดยที่
ไม่กอ่ ให้เกิดความสับสน

ผลงานข่าวประกอบเสียง ประจําปี ๒๕๕๒
เรือ่ ง
๑. การเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ:
ภัยทีโ่ ลกกําลังเผชิญ
๒. เปิ ดโกงธนาคารชุมชนแห่งแรกของประเทศ

นาที
๔:๒๓

๓. ผลกระทบต่อประชาชนหลังการปิ ดล้อม
อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมขิ องกลุ่มเสือ้ แดง
๔. สิทธิคนพิการกับการเข้าถึงบริการ
โทรคมนาคม
๕. เกษตรกรลุ่มนํ้ากวงดีใจ ฝนตกช่วยชีวติ
๖. อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ
ให้กาํ ลังใจน้องหม่องไปแข่งขันเครือ่ งบิน
กระดาษพับทีป่ ระเทศญีป่ นุ่

๕:๑๐

สถานี/ผูจ้ ดั ทํา
สวท. กรุงเทพฯ:
จํานงค์ ศรัณยพิพฒ
ั น์
สํานักข่าวไทย อสมท:
นิพนธ์ ตัง้ แสงประทีป
วิทยุจุฬาฯ: สุรพงษ์ เพือ่ ช่อ

๖:๕๑

วิทยุจุฬาฯ: นิตยา น้อยใหญ่

๒:๔๑
๒:๐๗

เสียงสือ่ สารมวลชน มช.
เสียงสือ่ สารมวลชน มช.

๔:๓๔

๕/๑๕

ผลงานสารคดีวทิ ยุกระจายเสียง ประจําปี ๒๕๕๒
เรือ่ ง
๑. อาชญากรรมในการสอบสวน ตอน (๑)
ตอน (๒)
๒. แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า:
ชีวติ บนเส้นความหวัง
๓. สวนสาธิตการเกษตรเพือ่ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญา
และวิถชี วี ติ การเกษตรของชาวอัมพวา ฯ
๔. โรงเรียนพระดาบส สร้างคนดีสสู่ งั คม
๕. เมือ่ ‘ปู’ เป็ นครูเด็ก
๖. ขอ ‘ดาระอัง้ ’ เป็ นคนไทย
๗. แด่ ‘ขุนนางปา่ ’ รงค์ วงษ์สวรรค์
๘. ‘ดาราอัง้ ’ ชนเผ่าเล็ก ๆ ในปา่ ใหญ่
๙. บ้านไม้หลังเก่ากลางเมืองเชียงใหม่
๑๐. บุญเป็ ง จันต๊ะภาษา เกษตรกรอารมณ์ดี
๑๑. ด้วยความรักเพือ่ ยุตคิ วามรุนแรง
๑๒. เชียงใหม่รว่ มใจรณรงค์งดเผา ตอน (๑)
ตอน (๒)
๑๓. เหล้ากับประเพณี
๑๔. หยุดความรุนแรงในครอบครัว

นาที
สถานี/ผูจ้ ดั ทํา
๒๑:๑๗ สํานักข่าวไทย อสมท:
๑๘:๒๒ สุวทิ ย์ บุตรพริง้ / สุรชา บุญเปี่ยม
๒๒:๒๘ สวท. ลําพูน: ศรีสขุ อาชา
๕:๕๑

วิทยุจุฬาฯ: สุรพงษ์ เพือ่ ช่อ

๕:๒๘
๖:๕๘
๖:๔๕
๙:๐๔
๖:๔๙
๕:๔๔
๔:๕๗
๖:๔๕
๕:๓๗
๕:๒๔
๓:๕๕
๖:๔๔

วิทยุจุฬาฯ: นิตยา น้อยใหญ่
วิทยุจุฬาฯ: นิตยา น้อยใหญ่
สวท. เชียงใหม่: ธนวันต์ ชุมแสง
เสียงสือสารมวลชน มช.
เสียงสือ่ สารมวลชน มช.
เสียงสือ่ สารมวลชน มช.
เสียงสือ่ สารมวลชน มช.
เสียงสือ่ สารมวลชน มช.
เสียงสือ่ สารมวลชน มช.
เสียงสือ่ สารมวลชน มช.
เสียงสือ่ สารมวลชน มช.

ผลการตัดสิน
๑. ข่าวประกอบเสียง
๑.๑ ข่าวประกอบเสียงยอดเยีย่ ม ไม่มผี ใู้ ดจากสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งใดได้รบั รางวัล
๑.๒ ข่าวประกอบเสียงชมเชย ได้แก่ขา่ ว ‘สิทธิคนพิการกับการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม’
โดยนิตยา น้อยใหญ่ สถานีวทิ ยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. สารคดีวิทยุ
๒.๑ สารคดีวทิ ยุกระจายเสียงยอดเยีย่ ม ไม่มผี ใู้ ดจากสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งใดได้รบั
รางวัล
๒.๒ สารคดีวทิ ยุกระจายเสียงชมเชย ได้แก่ สารคดีเรือ่ ง ‘เมือ่ ปูเป็ นครูเด็ก’ โดยนิตยา
น้อยใหญ่ สถานีวทิ ยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๖/๑๕

‘สิทธิคนพิการกับการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม’
ข่าวประกอบเสียงชมเชย โดยนิตยา น้อยใหญ่ วิทยุจุฬาฯ
ค นิ ต ย์
ผามะณี

ผู้
ประกาศ

ค นิ ต ย์
ผามะณี

ผู้
ประกาศ

ไปรเวท
สทาน

(ออกอากาศ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ความยาว ๖:๕๐ นาที)
สิ่ง ที่ค นพิก ารต้อ งการนั น้ จริง ๆแล้ว ไม่ ไ ด้ต้อ งการให้ทํา ความพิก ารนั น้ หายหรอก
เพีย งแต่ว่ า จะทํา อย่า งไรที่จ ะลดอุป สรรคอันเกิด จากส่ว นที่ม นั พิการนัน้ ไป ในเรื่องระบบ
โทรคมนาคมก็เช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ตอ้ งการว่าจะต้องออกแบบมาพิเศษเพื่อเรา
เพียงแต่ว่ามันจะมีวธิ กี ารยังไงทีจ่ ะลดข้อจํากัดหรือว่าทําให้เราสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้เท่าเทียมกับคนอืน่
นี่เป็ นคําพูดของคนิตย์ ผามะณี ผูพ้ กิ ารทางสายตา ทีบ่ อกเล่าให้ฟงั ถึงความต้องการ
ด้านอุปกรณ์ โทรคมนาคมกับคนปรกติทวไป
ั ่ ทัง้ ทีร่ ายงานการศึกษา แนวทางการให้บริการ
โทรคมนาคมสํ า หรับ คนพิก ารและผู้สู ง อายุ ใ นประเทศไทยของสถาบัน วิศ วกรรมฟื้ น ฟู
สมรรถภาพและเทคโนโลยีส ิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ศูน ย์เ ทคโนโลยีอิเ ล็ก ทรอนิ ส ก์ แ ละ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ก็ระบุว่า กทช.มีหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ารบริการโทรคมนาคม
พืน้ ฐานตามทีร่ ฐั ธรรมนู ญปี พ.ศ.2550 กําหนดไว้ในมาตรา 30 ไม่ให้เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ น
ธรรมต่อบุ คคล เพราะเหตุแ ห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการสถานภาพทางกายหรือ
สุขภาพ
แต่วนั นี้สงิ่ ทีค่ นิตย์ได้รบั ยังไม่ตอบสนองถึงความเท่าเทียมอย่างแท้จริง ในปจั จุบนั ค
นิตย์มอี าชีพเป็ นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในจังหวัดลพบุรที ต่ี ้องใช้การ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารด้านโทรคมนาคมมาร่วมด้วยถึงแม้จะช้ากว่าคนปกติ
รายงานก็ส่งอีเมล์ใส่แผ่นซีดมี า ใส่แฟตไดท์แล้วแต่ใครจะสะดวกอันนี้ถา้ รายงานแต่ถา้
เป็ นข้อสอบถ้าเป็ นไรต้องเขียนก็ให้เขาเขียนนัน้ แหละแล้วเราก็ให้เด็กมาอ่านให้ฟงั เอา คือคน
ตาบอดข้อจํากัดเลยก็คอื ว่าถ้าอะไรก็ตามทีม่ นั อยู่ใ นรูปสื่อสิง่ พิมพ์ เราไม่สามารถอ่านเองได้
ถ้าไม่สามารถอ่านเองได้บางทีเราว่างแต่คนอ่านให้เรามันไม่ม ี เราก็ต้องนัง่ หายใจทิ้งไปงัน้
แหละบางทีมนั ไม่เหมาะเจาะแบบว่าเราว่างแล้วมีคนอ่านคือโดยเวลามันใช้มากกว่าคนอื่นอยู่
แล้วแหละเพียงแต่ว่าเออถ้าเราจังหวะดีหาคนอ่านให้ทนั
ข้อมูลจากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจยั และพัฒนา มีผพู้ หิ ารทางสายตาร้อย
ละ 1 ของประชากร หรือประมาณ 6 แสนกว่าคน มีโทรศัพท์มอื ถือ แต่การใช้โทรศัพท์มอื ถือ
ของกลุ่มคนตาบอดมีเพียงการรับสายเข้าหรือโทรออกเท่านัน้ แม้จะซื้อรุ่นทีแ่ พงแค่ไหนก็ ไม่
สามารถใช้ฟงั ก์ชนหรื
ั ่ อประโยชน์อน่ื ๆ ทีต่ ดิ มากับเครือ่ งได้ เพราะไม่สามารถมองเห็นได้
ไปรเวท สทานสัตย์ ผูพ้ กิ ารทางสายตา จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็ นอีก
ผู้ห นึ่ งที่อ อกมาเรีย กร้อ งในการใช้บ ริก ารโทรศัพ ท์เ คลื่อนที่ เพราะสํา หรับ คนพิก ารแล้ว
โทรศัพท์มกี ารบริการเสียงพูดเป็ นอุปกรณ์ ท่สี ําคัญต่อคนพิการเป็ นอย่างมาก แต่ราคาก็สูง
มากเช่นกัน
ทุกวันนี้อย่างระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมระบบพวกเออจานดาวเทียมอะไรอย่างนี้ครับ
หรือว่าแม้แต่เครือ่ งโทรทัศน์เองเนี๊ยเขาก็อยากจะได้เครือ่ งทีม่ นั มีเสียงทีพ่ อจะบอกให้ได้ว่าเข้า

๗/๑๕
สัตย์
เมนูไหนอะไรอย่างเนี๊ยว่าตอนนี้กาํ ลังทําอะไรกับเครือ่ งอยูอ่ ะไรอย่างนี้
ผู้
การบริการด้านโทรคมนาคมของคนพิการ ทีไ่ ม่ได้ออกแบบมารองรับคนพิการทําให้คน
ประกาศ พิการเหล่านี้ ต้องใช้ต้นทุนจํานวนมากกว่าคนปกติในการดํารงชีวติ แม้จะมีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่ร ะบุ ว่า ข้อมูล ข่า วสาร การสื่อสาร
บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความ
สะดวกเพือ่ การสือ่ สารสําหรับคนพิการทุกประเภท
นายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่ า การเข้าถึง
กลุ่มประชาชนทีห่ ลากหลายยังไม่อยูใ่ นความเข้าใจของสังคมโดยรวม ส่วนใหญ่การให้บริการ
จะเน้นเฉพาะพืน้ ที่ การเข้าถึงกลุ่มประชากรทีห่ ลากหลายยังเป็ นเรื่องใหม่ และมีผพู้ กิ ารหลาย
คนทีถ่ กู ละเลย
มณเฑียร
คนพิการซึง่ มีถงึ 6 ล้านคนเศษนี้นะครับประมาณ 10 เปอร์เศ็นต์นะครับตามประมาณ
บุญตัน การขององค์การอนามัยโลก ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกระแสหลัก การมีส่วนร่วม
ในฐานะประชาชนก็จะเป็ นการมีส่วนร่วมทีท่ ไ่ี ม่มคี วามหมายอะไร จะเป็ นการมีส่วนร่วมใน
ฐานะของพระประดับ ไม่ได้เป็ นการใส่วนร่วมอย่างเต็มทีห่ รืออย่างมีประสิทธิภาพ เมือ่เราไม่
สามารถมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมได้เนี๊ย เราก็ไม่สามารถทีจ่ ะเป็ นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนหรือกําหนดนโยบายทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ ของเราได้เราก็มฐี านะไม่ต่างอะไรกับ
พลเมืองชัน้ สอง
ผู้
นพ.ประวิ ท ย์ ลี่ ส ถาพรวงศา ผู้ อํ า นวยการสถาบัน คุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคในกิจ การ
ประกาศ โทรคมนาคม กล่าวว่า การเข้าถึงโทรคมนาคมของผูพ้ กิ ารทางสายตายังเป็ นปญั หาทีต่ อ้ งเร่ง
แก้ไข ทําให้การรับรูข้ า่ วสารเป็ นไปอย่างจํากัด กทช.ควรจัดให้มกี ารบริการเรื่องความรูบ้ ริการ
เรื่องสุขภาพ เพื่อให้คนตาบอดมีสทิ ธิในการใช้บริการสาธารณะโทรคมนาคมอย่างเท่าเทียม
กับคนทัวไป
่
นพ.ประ
โทรศัพท์มอื ถือเองเนี๊ย เดียวนี้ มนั ให้บ ริการได้มากกว่ าแค่โทรออกและรับสาย มัน มี
วิทย์
บริการข้อมูลบริการอินเตอร์เน็ต ดังนัน้ จริงๆแล้วถ้าเรามุง่ แต่เน้นบริการเพื่อความบันเทิงมันก็
ลี่ส ถาพร จะไม่เกิดประโยชน์
วงศา
ผู้
จากเสียงเรียกร้องครัง้ นี้ทําให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวก
ประกาศ แห่งประเทศไทย องค์การคนพิการสากลประจําภูมภิ าคเอเชีย -แปซิฟิกและสภาคนพิการทุก
ประเภทแห่งประเทศไทยร่วมมือกัน เพื่อยื่นข้อเสนอแนวทางสนับสนุ น การเข้า ถึงบริการ
โทรคมนาคมอย่างทัวถึ
่ งของคนพิการต่อกทช. ซึง่ มีขอ้ เสนอทีค่ นพิการเรียกร้องมากทีส่ ุดข้อ
หนึ่ ง คือ การกํา หนดให้ม ีม าตรฐานอุ ป กรณ์ หรือสิ่ง อํา นวยความสะดวกด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคน
พิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ จากบริก ารโทรคมนาคมอย่างเสมอภาคกับบุคคล
ทัวไปรวมถึ
่
งการกํา หนดมาตรฐานบางประการ เพื่อให้ผู้ท่รี บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจ การ
โทรคมนาคมต้องจัดให้มบี ริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่จํา เป็ น ของคนพิการแต่ล ะ
ประเภทต่อผูร้ บั มอบข้อเสนอ
ศาสตราจารย์ประสิทธิ ์ ประพิณมงคลการ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติใน

๘/๑๕
ฐานะผูร้ บั ข้อเสนอ ออกมาเปิ ดเผยว่าสําหรับข้อสเนอในเรื่องการตัง้ คณะอนุ กรรมการกําหนด
มาตรฐานเทคโนโลยี อุ ป กรณ์ แ ละบริก ารโทรคมนาคมสํา หรับ คนพิการและการกํา หนด
มาตรฐานอุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกในด้านเทคโนโลยี สําหรับผูพ้ กิ ารนัน้ จะนําเข้าที่
ประชุมกทช.ในทันที
จากเสียงเล็ก ๆ ของคนในสังคมทีเ่ รียกร้องให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอาจดูเหมือนจะเป็ น
กลุ่มคนเล็กๆในสังคม แต่คนพิการทุกคนก็มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกันกับคนทัวไปทุ
่ กประการ

จุดเด่น
๑. ประเด็นเรือ่ งน่าสนใจ รวมทัง้ เรื่องคุณภาพของเสียงทําดี
๒. มีขอ้ มูลต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการสนับสนุนในชิน้ งาน
๓. ชิน้ งานมีคณ
ุ ค่าของข่าว
๔. มีความพยายามในการสัมภาษณ์แหล่งข่าวทีเ่ กีย่ วข้องและมีมมุ มองทีห่ ลากหลาย

ข้อเสนอแนะ
๑. เทคนิคการตัดต่อเสียงสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวมีชอ่ งว่างของช่องไฟ ทําให้เกิดความรูส้ กึ ว่า
ห้วนเกินไป
๒. ควรตรวจสอบการออกเสียงชือ่ แหล่งข่าวให้ถกู ต้อง
๓. แม้ว่าประเด็นมีความน่ าสนใจ แต่เป็ นเรื่องไกลตัวผูฟ้ งั โดยทัวไป
่ ผลสรุปทีอ่ อกมาน่ าจะ
ตอบโจทย์กบั ผูท้ เ่ี ดือดร้อนมากกว่านี้
๔. การลําดับบทไม่ต่อเนื่อง ควรสร้างนํ้าหนักประเด็นของเรื่องให้ชดั เจน รวมถึงความชัดเจน
ในเรื่องประเภทของผูพ้ กิ ารว่าจะเฉพาะผูพ้ กิ ารทางสายตาหรือผูพ้ กิ ารทัวไป
่ ตรงนี้จะทําให้ประเด็นมี
ความคมชัดมากขึน้

‘เมือ่ ปูเป็ นครูเด็ก’
สารคดีวทิ ยุกระจายเสียงชมเชย โดยนิตยา น้อยใหญ่ วิทยุจุฬาฯ
เสียงน้องแสงรวี

ผูป้ ระกาศ

(ออกอากาศ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ความยาว ๖:๕๗ นาที)
ปูแสมก็เป็ นสัตว์ในท้องถิน่ ชนิดหนึ่งนะค่ะ ถ้าตาปิ้ งโค้งกลมใหญ่กค็ อื ตัว
เมีย ถ้าตาปิ้ งเล็กแหลมก็จะเป็ นตัวผู้ ถ้าเล็กเราก็จะปล่อยให้โตไว้ก่อน แล้วถ้า
มีไข่เราก็จะปล่อยให้ขยายพันธ์คะ่
นี่เป็ นคําบอกเล่าของเด็กหญิงแสงรวี ไวยปญั ญา นักเรยนชัน้ ป.๖ จาก

๙/๑๕

เสียงน้องแสงรวี
ผูป้ ระกาศ

เสียงอาจารย์สริ ริ ตั น์

ผูป้ ระกาศ

เสียงน้องรัตนาภรณ์

ผูป้ ระกาศ

โรงเรีย นวัด ศรีสุว รรณคงคาราม ในจังหวัด สมุทรสงคราม ซึ่งเป็ น ส่ว นหนึ่ ง
โครงการอนุรกั ษ์ปแู สม กิจกรรมในครัง้ นี้ทาํ ให้แสงรวีได้เรียนรูว้ ่าหากทุกคนไม่
รูจ้ กั อนุรกั ษ์ปแู สมไว้อนาคตปูแสมจะต้องหมดไปในทีส่ ดุ
น้องแสงรวี ยังเล่าให้ฟงั อีกว่าทุกครัง้ จ่ี เอปูแสมเธอสังเกตก่อนเลยว่าเป็ น
ตัวผูห้ รือตัวเมียหากเป็ นตัวเมียทีม่ ไี ข่จะปล่อยทันที
บางทีเจอปูทบ่ี า้ น ก็บอกขอพ่อค่ะ ขอพ่อแล้วเช้าก็ใส้น้ํามานิดหนึ่งแล้วก็
เอามาโรงเรียนพอมาถึงโรงเรียนก็เอาไปปล่อยในบ่อหลังโรงเรียน
จากข้อมูลของนักวิจยั ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทํา การสํารวจ
พืน้ ทีช่ มุ ชนวัดศรีสวุ รรณ โดยเฉพาะตําบลขันแตก ตําบลคลองโคลนและตําบล
แหลมใหญ่พบว่าเมื่อก่อนทีน่ ้ีมปี ริมาณปูแสมเป็ นจํานวนมาก แต่หลังจาก ๑๐
กว่าปี ทผ่ี า่ นมาจํานวนปูแสมกลับลดลงอย่างเห็นได้ชดั เกือบร้อยละ ๘๐
อาจารย์สริ ริ ตั น์ นนท์ชะสิร ิ อาจารย์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม เล่าให้ฟงั ว่า เมือ่ ก่อนพืน้ ทีใ่ นชุมชนการถางป่าเพื่อทําวัง
กุง้ และใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อจึงส่งผลเสียต่อสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะบริเวณ
แม่น้ําแม่กลอง
เรื่องของทําลายป่าก่อนนะคะเพราะว่าเอาพื้นทีม่ าทําวังกุง้ พอถ่ายนํ้ า
เสียออกจากวังกุ้งเนี๊ ยก็ทํา ให้คลอง พอสู่ลําคลองก็หายไปปูตัวเล็กตัวน้ อย
เพราะว่ามันไม่สามารถทีจ่ ะหนีน้ําขึน้ มาได้ ปู้กม็ ผี ลกระทบในชุมขนก็คอื แทบ
จะสูญพันธุ์ไป ปูเป็ นสัตว์เศรษฐกิจของชุมชน รายได้เขาก็หดหายไปก็ตอ้ งไป
ทําโรงงานบ้างอะไรบ้าง วิถชี วี ติ ชุมชนก็เปลีย่ นไปเขาก็เลยอยากให้ปูกลับคืน
มาก็เลยทําโครงการนี้ขน้ึ มาเมือ่เด็กเรียนรูต้ รงนี้แล้วก็มกี ารรณรงค์ เรื่องการ
รักษาสิง่ แวดล้อม
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เดชะบุ ญ หรือน้ องแพท นักเรีย นชัน้ ม.๑ จาก
โรงเรียนศัทธาสมุทร ในจังหวัดสมุทรสงคราม บอกว่าทุกครัง้ ที่ออกมาร่ว ม
กิจกรรมปลูกปา่ ชายเลนเพือ่ สร้างบ้านให้ปแู สมจะชวนน้องๆในโรงเรียนมาด้วย
ทุกครัง้ เพราะเห็นว่าสนุ กและอยากบอกทุกคนว่าการจับปูแสมทีถ่ ูกต้องนัน้
อยากให้จบั ตัวทีไ่ ม่มไี ข่เพราะจะทําให้ปอู ยูก่ บั เราอย่างยังยื
่ นได้
เจอกิจ กรรมนี้ เราก็เ ลยเข้า ร่วมเลยทันทีเ พราะว่ าเราชอบด้วย เรารัก
ธรรมชาติเราก็เริม่ ดูชวี ิตปูว่าเขาอยู่กนั ยังไง แล้วก็นําออกมาเผยแพร่แล้วก็
ชวนน้องๆในโรงเรียนมาทําก็ไม่อยากให้จบั ตัวทีก่ าํ ลังมีไข่อยู่ถ้าเป็ น เรา เราก็
สงสารมันนะ เพราะว่าเราก็รกั เขามาก เพราะว่าเขาทําให้เราสนุ กเพราะว่าได้
เจอเพือ่ นมากมาย
คุณศุภชัย เพชรธาดา คนในชุมชนวัดศรีสุวรรณเล่าว่า ในช่วงขึน้ ๒
คํ่า เดือน ๕ จะเป็ นช่วงมหกรรมปูลา้ งไข่ซ่งึ เป็ นทีร่ กู้ นั ในชุมชนว่าปูจะเขีย่ ไข่
อ่อนออกจากลําตัวมากทีส่ ดุ ซึง่ มีประมาณ ๑๒,๐๐๐ – ๘๒,๐๐๐ ฟอง ชาวบ้าน
จะจับปูช่วงนี้กนั มากจึงเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้ปูน้อยลง เด็ก ๆ จึงใช้วธิ ถี อื
ป้ายรณรงค์ ในช่วงนี้เพือ่ ให้คนในชุมชนหันมาให้ความสําคัญ

๑๐/๑๕
เสียงคุณศุภชัย

ผูป้ ระกาศ

เสียงนายประภาศ

ผูป้ ระกาศ

เสียงนางสุวณา

ผูป้ ระกาศ

ช่วง ๒ คํ่า เดือน ๕ จะเป็ นช่วงที่ปูล้างไข่ครับ ก็คอื น้ อง ๆ จะถือป้าย
เดินรอบหมูบ่ า้ น ครัง้ แรกทีเ่ ปิ ดโครงการนี้คนในชุมชนยังไม่ให้ความร่วมมือเขา
บอกว่าทําไปเพือ่ อะไร เพราะว่าผลกระทบยังมีมาอยู่แต่พอน้อง ๆ ได้ลงมือทํา
น้อง ๆ ได้ชว่ ยรณรงค์ถอื ป้ายก็ได้เห็นปูกลับคืนมาในชุมชนของเรา ครัง้ แรกไม่
มีปูเ หลือ เลย เพราะสภาพแวดล้อมได้เ ปลี่ย นไปพอมีน้ อง ๆ ช่ว ยปลู กป่ า
ทดแทนขึน้ มาความเจริญเติบโตของต้นไม้เริม่ เกิดขึน้ สิง่ แวดล้อมก็เริม่ มีมาก
ขึน้ ขึ้น ทําให้คนในชุมชนก็ตระหนักเห็นคุณค่าที่เด็ก ๆ ร่วมอนุ รกั ษ์ปูข้นึ มา
ครับ ก็ทาํ ให้ปใู นชุมชนของเราได้มจี าํ นวนมากขึน้
นายประภาศ บุ ญ ยิน ดี ผู้ว่ า ราชการจังหวัด สมุ ทรสงคราม กล่ า วว่ า
ขณะนี้จ ังหวัด สมุทรสงครามมีการวางนโยบายอนุ รกั ษ์ พนั ธุ์ส ตั ว์น้ํ า ทุกชนิ ด
โดยเฉพาะปู การปลูกฝงั เด็กและเยาวชนจะทําให้เกิดการเรียนรู้ท่จี ะสร้า ง
สิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ มาได้ไม่แพ้ผใู้ หญ่
ถ้าเราจะให้ธรรมชาติเราอยู่รอดได้บ้านเมืองเราอยู่ได้เราต้องสร้างเด็ก
รุ่นใหม่ให้ปลูกฝงั ให้เขามีจติ สํานึกในการอนุ รกั ษ์ ลุ่มนํ้ าแม่กลอง เป็ นลุ่มนํ้ า
สุดท้ายในประเทศไทยทีม่ ี ๒๕ ลุ่มนํ้ าสายใหญ่เหลืออยู่ ลุ่มนํ้ านี้ลุ่มนํ้ าเดียวที่
สะอาดทีส่ ุด เดีย๋ วนี้เราต้องให้เด็กมาสร้างมาสอนผูใ้ หญ่นะไม่ใช่ผใู้ หญ่มาสอน
เด็กให้เด็กลงมาทําให้ผใู้ หญ่ละอายใจบ้างว่าคุณไม่ทาํ กันเลยคุณเอาแต่ทง้ิ เอา
แต่ทาํ ลายแต่ให้ขณะเดียวกันเราให้เด็กของเราลงไปทําเด็กไปเก็บขยะบ้างเด็ก
ไปปลูกปา่ ชายเลนมาช่วยกันเก็บขยะในเมืองสิง่ ต่างๆเหลานี้เป็ นสิง่ ทีด่ ที งั ้ สิน้
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า
เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ถอื เป็ นกําลังของชาติเพราะเด็กทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะมีส่วน
ร่วมในสังคมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
การทีเ่ ด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ ครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ถือว่าเป็ นนิมติ หมายที่ดีมากค่ะ
นัน้ หมายความว่าเด็กเขาได้เริม่ เรียนรูแ้ ล้วเรื่องสิทธิเสรีภาพหน้าทีข่ องปวงชน
ชาวไทยต่าง ๆ เขาก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งถือว่าเป็ นตัวอย่างที่ดี
มากแล้วก็เป็ นเรือ่ งทีค่ วรเผยแพร่เพือ่ จะให้น้องๆและเด็กเยาวชนได้มสี ่วนร่วม
ในการที่จะปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติหรือชุมชนของเขาให้อยู่กนั
อย่างมีความสุข
ปูแสมที่น้ีจึงเป็ นส่วนหนึ่ งที่จะสร้า งจิตสํานึกในการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ
ให้กบั เด็กเพื่อไม่ให้สูญหายไปในอนาคต เพราะจากการสํารวจข้อมูล ของ
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม พบว่ า พื้น ที่ป่า ชายเลน ใน
จังหวัดสมุทรสาครามถึงสมุทรปราการ เดิมมีประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ขณะนี้
ั ่ น้ ทีป่ ่าชาย
เหลือเพียง ๑๐,๐๐๐ ไร่ จึงเป็ นเหตุให้ปญั หาการกัดเซาะชายฝงในพื
เลนร่วมถึงแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําก็หายไปพร้อม ๆ กัน
เพลงรักแม่กลอง เสียงร้องเพลงจากเด็ก ๆ ในชุมชนโครงการ

๑๑/๑๕
จุดเด่น
๑. การดําเนินเรื่อง ชวนให้ผฟู้ งั มีอารมณ์ ร่วมด้วยเสียงสัมภาษณ์ และเสียงประกอบต่าง ๆ
นับเป็ นการผลิตทีด่ ี
๒. เลือกประเด็นมานําเสนอดี โดยเริม่ จากจุดเล็ก ๆ ของการอนุ รกั ษ์ ทําให้เห็นถึงการเรียนรู้
ระดับท้องถิน่ เป็ นการเชือ่ มจุดเล็ก ๆ ไปยังจุดทีใ่ หญ่กว่า

ข้อเสนอแนะ
๑. การเลือกสัมภาษณ์แหล่งข่าว ควรมีความเกีย่ วเนื่องในชิน้ งาน ไม่ควรยึดเฉพาะตําแหน่ ง
ของแหล่งข่าวเท่านัน้
๒. ควรเพิม่ ข้อมูลของปูแสมในด้านต่าง ๆ เช่น ปูแสมมีประโยชน์อย่างไรในระบบนิเวศเข้า
มาเพือ่ เพิม่ นํ้าหนักของชิน้ งาน
๓. การให้เสียงคลอเสียงผูบ้ รรยาย อาจจะไม่จําเป็ น ซึง่ อาจจะทําให้ผฟู้ งั หลุดความสนใจกับ
ชิน้ งานได้
๔. ควรมีการอธิบายศัพท์ภาษาทีไ่ ม่รจู้ กั อย่างแพร่หลาย อย่างคําว่า ตาปิ้ ง ซึง่ บางกลุ่มอาจจะ
ไม่เข้าใจว่าคืออะไร

ความเห็นของกรรมการต่อผลงานทีเ่ ข้ารอบ
ข่าวประกอบเสียงเข้ารอบ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ: ภัยที่โลกกาลังเผชิ ญ
๑. การผลิต: ควรปรับปรุงเรือ่ งคุณภาพเสียง
๒. บทวิทยุ: ยังไม่กระชับ บทสรุปตอบจนเป็ นนามธรรมเกินไป
๓. ประเด็น : ไม่เห็นภาพผลกระทบของโลกร้อนว่าเป็ นอย่างไร หรือ นํ าวิทยาศาสตร์มา
แก้ปญั หาได้อย่างไร ข้อมูลทีน่ ํามาใช้ยงั ไม่ลกึ และไม่โน้มน้าวผูฟ้ งั
๔. แหล่งข่าว: ควรหาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับชิน้ งานมาให้สมั ภาษณ์มากกว่านี้

เปิ ดโกงธนาคารชุมชนแห่งแรกของประเทศ
๑. ประเด็น: แม้สามารถหยิบยกกระบวนการมานําเสนอได้อย่างน่ าสนใจ แต่ประเด็น ก็ยงั ไม่
ชัดเจน
๒. แหล่งข่าว: แม้สมั ภาษณ์ ได้หลากหลาย แต่ยงั ไม่ครบ เนื่องจากขาดความเห็นของผูถ้ ูก
กล่าวหา และบทสรุปไม่ชดั เจนว่ายุตลิ งอย่างไร
๓. การเดินเรือ่ ง: ใช้เวลาในช่วงแรกไปกับความสําเร็จของธนาคารมากเกินไป แต่เมือ่ กล่าวถึง
การเปิ ดโกงยังเห็นภาพไม่มากนัก ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นการโกงว่าเกิดขึน้ ได้อย่างไร เป็ นเพียงแค่ขอ้
กล่าวหา

๑๒/๑๕
๔. ข้อมูล: ควรอธิบายถึงแหล่งชุมชนในชิ้นงานให้มากกว่านี้ ทําให้ผฟู้ งั ต้องเดาเอาเองว่า
แหล่งชุมชนนัน้ อยูท่ ไ่ี หน

ผลกระทบต่อประชาชนหลังการปิ ดล้อมอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิของกลุ่มเสื้อแดง
๑. ประเด็น: ไม่ชดั เจน จึงไม่รวู้ ่าต้องการบอกอะไรแก่ผฟู้ งั
๒. แหล่งข่าว: สัมภาษณ์ได้หลากหลาย แต่กไ็ ปได้ไม่ไกลกว่าความเดือดร้อนเท่าใดนัก
๓. การผลิต: คุณภาพเสียงมีความพยายามสูง
๔. บทวิทยุ: วกวน มีผลต่อชิน้ งาน

เกษตรกรลุ่มน้ากวงดีใจ ฝนตกช่วยชีวิต
๑. ประเด็น: การนําเสนอของชิน้ งานยังไม่เป็ นข่าวมากนัก การเรียบเรียงเรื่องทําให้เห็นว่ามี
บางอย่างไม่เกีย่ วกับประเด็นทีต่ งั ้ มา และมีความสับสนอยู่ในประเด็น เช่น เกษตรกรดีใจทีฝ่ นตก แต่
ตอนท้ายบอกว่ายังมีปญั หาอยู่ การเสนอแบบนี้ทําให้มองว่าไม่มปี ญั หาทีจ่ ะนํ าเสนอ ซึ่งชิ้นงานน่ าจะ
หยิบจุดทีก่ ารแก้ปญั หามากกว่า
๒. การผลิต: คุณภาพเสียงมีปญั หา คุณภาพการผลิตยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร
๓. คุณค่าความเป็ นข่าวยังไม่ม ี การใช้คาํ ไม่สมเหตุสมผล เน้นไปเรือ่ งความเชือ่ มากกว่า

อาจารย์ ม. พายัพผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ ให้กาลังใจน้ องหม่องแข่งเครื่องบิ นกระดาษพับ
๑. ประเด็น: อยูใ่ นกระแส ทุกคนมีสว่ นร่วมเพือ่ หาทางออก เป็ นข่าวเชิงบวก มีคณ
ุ ค่าข่าว
๒. การนําเสนอ: ยังไม่รอบด้าน
๓. ข้อมูล: ควรหามาสนับสนุน เพือ่ ให้ชน้ิ งานมีน้ําหนักมากขึน้

สารคดีวทิ ยุกระจายเสียงเข้ารอบ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า: ชีวิตบนเส้นทางความหวัง
๑. การนํ า เสนอทํา ให้ผู้ฟ งั เห็น ภาพ ความเดือดร้อน และมีข ้อมูล ต่ า งๆ มาสนับ สนุ น การ
นําเสนอ ประเด็นใช้ได้ แต่ตอ้ งทําให้ชดั กว่านี้
๒. เทคนิ ค เสีย ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ บทวิท ยุ น่ า จะมีก ารบรรยายเพื่อ ให้รู้ ว่ า เสีย งที่ใ ส่ ม ี
ความหมายเกีย่ วกันอย่างไร เพลงตอนท้าย ถ้าไม่มผี ลกับชิน้ งาน ไม่ตอ้ งใส่กไ็ ด้
๓. วิธกี ารเรียบเรียงเรือ่ ง สร้างความสับสนให้กบั ผูฟ้ งั จากการบรรยาย โดยการให้ขอ้ มูลความ
ขัดแย้งในอดีตสลับกัน น่าจะให้ภาพหลายๆ ด้าน เพือ่ ความเป็ นธรรมของแต่ละฝา่ ย
๔. ภาษา มีคํา เมือง ซึ่งผู้ฟงั อาจไม่เ ข้า ใจได้ทงั ้ หมด จึงควรมีการอธิบายให้ผู้ฟงั ได้ทราบ
เพื่อให้คนฟงั มีความรู้สกึ ร่วมกับชิ้น งาน และคุณ ภาพเสีย งยังไม่ดีเท่า ที่ควร เสียงสัมภาษณ์ ฟงั ไม่
ชัดเจน
๕. เวลาชิน้ งานยาว ทําให้ตอ้ งหาเรือ่ งมาใส่เพือ่ ให้พอดีกบั เวลา ประเด็นจึงแตก ไม่มเี อกภาพ
๖. แหล่ งข้อมูล สํา หรับ ใช้อ้า งอิงยังมีน้ อยและไม่ม ีน้ํ า หนัก ตอนท้า ยสคริป ต์ไม่ควรจบใน
ลักษณะการสอน

๑๓/๑๕
ขอดาระอัง้ เป็ นคนไทย
๑. ประเด็น: มีความพยายามในการเลือกเรือ่ งทีจ่ ะนําเสนอ แต่ยงั ขาดพลัง
๒. ข้อมูล : น่ าจะหามาสนับสนุ น ให้มากกว่านี้ ไม่ใช่ ความคิดเห็นของแหล่งข่าวเพียงอย่าง
เดียว และไม่ควรมีความคิดเห็นของผูส้ อ่ื ข่าว
๓. การใช้ภาษา: บางประโยคขาดการอธิบาย ยังสือ่ ความหมายไม่ชดั เจน
๔. การเดินเรื่อง: กว้างมาก ใหญ่ และเป็ นนามธรรม น่ านําเสนอเจาะจงไปทีเ่ ด็กโดยตรง ซึ่ง
จะทําให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนมากขึน้
๕. แหล่งข่าว: ไม่สามารถทําให้เห็นภาพถึงปญั หาในชิน้ งานได้ชดั เจน

แด่ขนุ นางป่ า ’รงค์ วงษ์สวรรค์
๑. ประเด็น: ชัดเจน แต่ความสมดุลของนํ้าหนักไม่พอดี เน้นไปทีก่ ารเชิดชูบุคคลมากกว่าการ
อนุรกั ษ์ ทําให้ความน่าสนใจลดน้อยลงไป ถ้านําแนวคิดการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้มาเป็ นประเด็นของเรือ่ งตัง้ แต่
ต้นจนจบจะน่าสนใจมากกว่านี้
๒. เสียงประกอบ: เพลงทีน่ ํามาใส่ไม่เข้ากับเรือ่ งทีต่ อ้ งการนําเสนอ
๓. แหล่งข่าว: เก็บรายละเอียดในการสัมภาษณ์ได้ดี ทําให้ผฟู้ งั เห็นภาพ
๔. การเดินเรือ่ ง: ควรทําให้เห็นภาพการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเพือ่ ให้ผฟู้ งั รูส้ กึ ได้ และคล้อยตาม

เชียงใหม่ร่วมใจรณรงค์งดเผา
๑. ประเด็น: ทุกคนมีสว่ นร่วม เป็ นเรือ่ งใกล้ตวั
๒. การเดินเรื่อง: ยาวมากเกินไป ทําให้เวลาหมดไปกับการพรรรณา น่ าจะเติมอารมณ์การ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมมากกว่านี้
๓. แหล่งข่าว: ให้สมั ภาษณ์น้อยเกินไป ทําให้ขาดความหลากหลาย
๔. ประเด็น: น่ าสนใจ แต่ขาดข้อมูลอ้างอิงสนับสนุ นความเชื่อ ถ้ามีขอ้ มู ลมากกว่านี้จะทําให้
เนื้อเรือ่ งแน่นมากขึน้

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ ในปีกอ่ นหน้า
จานวนชิ้ นงาน
ยังคงใกล้เคียงกับปี ทผ่ี า่ น ๆ มา แม้สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ใช้ความพยายาม
แล้ว

ความเข้าใจในการผลิ ตรายการข่าวประกอบเสียง
มีทงั ้ ทีเ่ ข้าใจและยังไม่เข้าใจดีนกั การผลิตข่าวประกอบเสียง สิง่ ทีพ่ งึ ระลึกไว้เสมอก็คอื
๑. ข่าวประกอบเสียง ไม่ใช่เสียงประกอบข่าว เสียงของแหล่งข่าวกับตัวข่าวจึงควรมีประเด็นที่
ชัดเจนเสมอ

๑๔/๑๕
๒. เสียงทีน่ ําเข้าจึงต้องมีเนื้อหาสาระ (content) ต้องน่าเชือ่ ถือ (power of message)
๓. การนําเสียงเข้า (pre-inform) แม้ไม่มกี ติกาจะต้องบอกก่อนว่าเป็ นใคร อาจบอกหลังเสียง
(post-inform) ได้ แต่ถา้ ทําแล้วเกิดความเข้าใจไขว้เขว ก็ควรหลีกเลีย่ ง เพราะข่าวประกอบเสียงไม่ได้
มีเวลามากพอ และจุดอ่อนของเสียงวิทยุคอื เข้าหูซา้ ยออกหูขวา ไม่สามารถเปิ ดซํ้าได้ หากเลือ ก postinform ก็ควรเกริน่ นําบ้างว่าเสียงต่อไปเป็ นผูเ้ คราะห์รา้ ย เช่น นี่คอื เสียงจากหนึ่งในผูร้ อดชีวติ เป็ นต้น
๔. ควรให้บริบทแก่คนฟงั ในเรือ่ งทีเ่ สนอ เช่น ทําไมคนเหล่านี้มาตายทีเ่ มืองไทย เป็ นต้น
๕. สิง่ ทีส่ าํ คัญยิง่ ก็คอื ข่าวไม่ใช่บทความ การทีผ่ ปู้ ระกาศหรือผู้สอ่ื ข่าวเสนอแนะในข่าวจึงเป็ น
เรือ่ งผิดหลักการพืน้ ฐานของ ‘ข่าว’
๖. ยํา้ เช่นทีไ่ ด้ยา้ํ ทุกปี ทไ่ี ด้จดั ประกวดมาว่า เสียงของผูส้ ่อื ข่าวทีร่ ายงานข่าวไม่ถอื ว่าเป็ นข่าว
ประกอบเสียง (มีบทความทีเ่ กีย่ วข้องในหนังสือประจําปี ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)

ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เช่นเดียวกันกับปี ทผ่ี ่านมา ไม่เป็ นทีช่ ดั เจนว่า ผลงานใดนํ าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
คณะกรรมการตัดสินมีความเห็นตรงกันกับคําพังเพยทีว่ ่า ‘วิทยุกชู้ าติได้’ ในทางตรงกันข้าม ‘วิทยุก็
บ่อนทํา ลายชาติได้ ’ ประเด็น ที่ท้าทายผู้ประกอบวิช าชีพก็คือการใช้วิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็ น สื่อที่
สามารถตามผูร้ บั สารไปได้ทุกทีแ่ ละทุกเวลาในการทําให้สงั คมเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางสร้างสรรค์
และนี่คอื วัตถุประสงค์อนั สําคัญประการหนึ่งของการมีรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

ข้อสังเกตอื่น ๆ
คณะกรรมการตัด สิน ฯ ไม่ ไ ด้ จํ า กัด สิท ธิใ นการส่ ง ข่ า วหรือ สารคดีเ พื่อ การเผยแพร่ ใ น
ความหมายทางการประชาสัมพันธ์เข้าประกวด แต่กม็ ขี อ้ สังเกตว่า เป็ นเรื่องยากทีข่ า่ วหรือสารคดีเพื่อ
การเผยแพร่ดงั กล่าว จะตอบสนองความเป็ นข่าวหรือสารคดีตามเงื่อนไขของการประกวด อย่างไรก็
ตาม ไม่ได้หมายความว่าจะทําไม่ได้ จึงเป็ นเรื่องท้าทายองค์กรสื่อในการสร้างสรรค์ขา่ วและสารคดีท่ี
สามารถตอบสนองทัง้ นักการเมือง ขณะเดียวกันก็มคี วามเป็ นข่าวและสารคดีเชิงสร้างสรรค์ควบคูก่ นั

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ ในปีน้ี
จานวนชิ้ นงาน
ผลงานทีส่ ง่ เข้ามามีจาํ นวนใกล้เคียงกับปี ทผ่ี า่ น ๆ มา โดยข่าวประกอบเสียงมีปริมาณเท่าเดิม
ส่วนสารคดีวทิ ยุกระจายเสียงมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก ปี น้ีมสี งั กัดใหม่สง่ เข้าประกวดด้วย

รูปแบบการนาเสนอ
๑. เสียง: ควรมีความหมายสอดคล้องกับลักษณะการนําเสนอของช่วงนัน้ ๆ หรือเรือ่ งนัน้ ๆ

๑๕/๑๕
๒. การนํ าเสนอ: รูปแบบทีห่ น่ วยงานต่างๆ ใช้กนั นัน้ มัก จะคล้ายคลึงกัน เช่น การแทรก
เสีย งเพลงก่ อ นการแทรกเสีย งสัม ภาษณ์ ซึ่ง ไม่จํ า เป็ น ต้อ งมีรูป แบบตายตัว ควรคํา นึ ง ถึง ความ
เหมาะสมในวิธกี ารนําเสนอของเรือ่ งนัน้ ๆ
๓. แหล่งข่าว: ควรมีความเกีย่ วเนื่องกับข่าว และมีบทบาทมากพอทีจ่ ะมีผลต่อชิน้ งาน เพื่อให้
ข้อมูลมีความสมดุลเพิม่ ขึน้
๔. บทวิทยุ: ไม่ควรใส่ความคิดเห็นลงไป โดยเฉพาะในช่วงจบ ซึง่ บางครัง้ เป็ นการสรุปมาก
เกินไปหรืออาจไม่มคี วามหมายสําหรับสคริปต์นนั ้
๕. ข้อมูล: ควรตรวจสอบความถูกต้องของตําแหน่ ง การออกเสียงชื่อนามสกุลของแหล่งข่าว
เพราะมีผลต่อความน่าเชือ่ ถือในการนําเสนอชิน้ งานด้วย
๖. การผลิต: ควรมีเทคนิคการเชื่อมเพื่อสื่อความหมายไม่ให้มคี วามซํ้าซ้อนกันระหว่างเสียง
บรรยายกับเสียงสัมภาษณ์ ซึง่ ไม่จาํ เป็ นต้องขยายความหมายของเสียงสัมภาษณ์ เพราะเสียงในภาษา
วิทยุนนั ้ มีความหมายในตัวเอง

ข้อสังเกตอื่น ๆ
คณะกรรมการตัดสินฯ มีขอ้ สังเกตว่า ชิน้ งานทีส่ ่งเข้ามาประกวดมักจะมีขอ้ จํากัดในเรื่อง
เวลาการนําเสนอ จึงอาจทําให้มผี ลต่อการผลิต โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูล
# # #

