๒๕

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน
คลิปวิดโี อข่าวประกอบเสียง
ในปี น้ีทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย ได้เพิม่ รางวัลประเภทคลิปวิดโี อข่าว
ประกอบเสียง ๑ รางวัล ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดรวมทัง้ สิ้น ๑๓ เรื่อง จาก ๖ สถาบัน ซึ่งมี
จํานวนมากกว่าปีทแ่ี ล้ว ทีม่ จี าํ นวน ๑๐ เรื่อง จาก ๔ สถาบัน โดยมีเรื่องทีผ่ ่านเข้ารอบสุดท้าย
จํานวน ๔ เรื่อ ง มีประเด็นที่แ ตกต่ างหลากหลายและน่ าสนใจ อย่างไรก็ตาม ยังมีส่ วนที่ต้อ ง
ปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนัน้ ปีน้ี คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ไม่มผี ลงานผ่านการพิจารณาให้
ได้รบั รางวัลดีเด่น มีแต่รางวัลชมเชย รวม 4 รางวัล ได้แก่ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล รางวัล
ชมเชย อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลชมเชย อันดับ ๓ จํานวน ๑ รางวัล และ รางวัลชมเชย
อันดับ ๔ จํานวน ๑ รางวัล ทัง้ นี้ คณะกรรมการตัด สิน ได้ต ัง้ ข้อ สัง เกต แนบท้ายเพื่อ เป็ น
กรณีศกึ ษาและเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลงานต่อไป
คลิ ปวิ ดีโอข่าวประกอบเสียงที่ เข้ารอบ
๑.
๒.
๓.
๔.

เรื่อง
นิสติ รับกรรม วินมอเตอร์ไซต์ทา้ รบ
ปรากฏการณ์แมงกระพรุนหลากสี
คํ่าคืนนักซิง่
รักต้องห้าม (ขับ)

มหาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิปวิดโี อข่าวประกอบเสียงทีไ่ ด้รบั รางวัล
คลิ ปวิ ดีโอข่าวประกอบเสียง ‘ดีเด่น’ รางวัลสายฟ้ าน้ อย ไม่มผี ไู้ ด้รบั รางวัล
คลิ ปวิ ดีโอข่าวประกอบเสียง ‘ ชมเชย อันดับ ๑ ’ รางวัลสายฟ้ าน้ อย ได้แก่
‘นิ สิตรับกรรม วิ นมอเตอร์ไซต์ท้ารบ’ มหาวิ ทยาลัยบูรพา
ผูจ้ ดั ทํา: ทีม... ชนเผ่า Hakuna Story
1. นางสาวบัณฑิตา จันทร์ศริ ิ
2. นางสาวภัคจิรา ชาญปภัชพล
3. นางสาวปรางค์แก้ว ปรางรัตน์
4. นางสาวบุณฑริกา เอกจํานงค์
5. นางสาวจาริวรรณ ศรีสขุ

๒๖
ทีป่ รึกษา: ดร.อุณาโลม จันทร์รงุ่ มณีกลุ
สถาบัน: มหาวิทยาลัยบูรพา
๑. จุดเด่น
(๑) ประเด็นมีความน่าสนใจ เป็ นประเด็นใกล้ตวั และในพืน้ ที่
(๒) มีมติ ขิ องเรือ่ ง เรือ่ งมีผลกระทบความเป็ นอยู่ สะท้อนภาพรวมของสังคม
(๓) ชื่นชมทีก่ ล้านํ าเสนอปญั หาทีม่ คี วามขัดแย้งอย่างรุนแรงในพื้นที่ และ
เป็ นการนําเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับนักศึกษามานําเสนอ
(๔) พยายามที่ใ ห้ค วามเป็ น ธรรมกับ ทุ กฝ่า ยที่เ กี่บ งข้อง เพื่อให้ม ีความ
สมบูรณ์ในผลงาน
๒. จุดทีค่ วรมีการแก้ไข
(๑) ต้องปรับปรุงเรือ่ งคุณภาพ ความละเอียดของภาพให้ดกี ว่านี้
(๒) ควรมีความพยายามหรือหาแนวทางในการรับฟงั ความเห็นผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องโดยตรง ถึงแม้ว่าจะได้รบั การปฏิเสธก็ตาม
คลิ ปวิ ดีโอข่าวประกอบเสียง ‘ ชมเชย อันดับ ๒ ’ รางวัลสายฟ้ าน้ อย ได้แก่
‘รักต้องห้าม (ขับ)’ มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม
ผูจ้ ดั ทํา: ทีม... นะจ๊ะ
1. นายปราโมทย์ จักรมานนท์
2. นายเนติบณ
ั ฑิต จิตหนักแน่น
3. นายทศพร ภูมมิ า
4. นายวทัญ�ู มะลิวลั ย์
5. นายวสันต์ พันธุกลุ
ทีป่ รึกษา: อาจารย์องั คณา พรมรักษา
สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑.๑. จุดเด่น
(๑) สะท้อนถึงป ญั หาเชิงสังคมในพื้น ที่ และเป็ น เรื่องที่ใ กล้ต ัว สามารถ
ถ่ายทอดออกเป็ นชิน้ งานทีผ่ ผู้ ลิตต้องการเน้นยํา้ ถึงอันตรายจากการขับขีย่ วดยานทีไ่ ด้รกู้ ฏจราจร
(๒) สอดแทรกการณรงค์ใ ห้เ คารพกฎหมาย และ เสนอทางออกในการ
แก้ปญั หา
๑.๒ จุดทีค่ วรมีการแก้ไข
(๑) เรื่อ งยืด เยื้อ ไม่ ค รอบคลุ ม ผู้เ กี่ย วข้อ ง เช่ น ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา
ผูป้ กครอง หรือหน่วยงานทีด่ แู ลด้านความปลอดภัย

๒๗
(๒) ควรเสริมความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยในการขับขี่ เช่นสวมหมวกกันน็อค

ไม่ซอ้ น 3

(๓) ควรหาตัวอย่างของความสูญเสียกรณีอบุ ตั เิ หตุเป็ นตัวเดินเรื่อง จะทําให้

มีความน่าสนใจมากขึน้
คลิ ปวิ ดีโอข่าวประกอบเสียง ‘ ชมเชย อันดับ ๓ ’ รางวัลสายฟ้ าน้ อย ได้แก่
‘คํา่ คืนนักซิ่ ง’ มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ
ผูจ้ ดั ทํา: ทีม...เคยดูยงั
1. นายสืบสาย อสุนีย์ ณ อยุธยา
2. นางสาวญาณภัค ลิขติ
3. นายณัฐกฤษ ปรีชาวิทย์
ทีป่ รึกษา: อาจารย์ปณต สุสวุ รรณ
สถาบัน: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๒.๑. จุดเด่น
(๑) ประเด็นมีความน่าสนใจ เป็ นประเด็นใกล้ตวั
(๒) มีแ หล่ ง ข่า วที่ส ัม ภาษณ์ ห ลากหลาย ทัง้ ที่เ ห็น ด้ว ยและไม่ เ ห็น ด้ว ย
สอดคล้องกับประเด็นทีน่ ําเสนอ
(๓) มีความตัง้ ใจทีจ่ ะนําเสนอ มีความพยายามในการผลิตผลงาน
(๔) ผลงานชิน้ นี้ถอื ว่าเนื้อหาเป็ นเชิงศิลป์
๒.๒ จุดทีค่ วรมีการแก้ไข
(๑) การลําดับเรือ่ ง ลําดับภาพไม่ดเี ท่าทีค่ วร
(๒) ควรปล่อยภาพ เสียงบรรยากาศ เป็ นตัวสะท้อนเรื่องราว มากกว่าการ
ลงเสียง ซึง่ จะทําให้เรือ่ งดูราบเรียบเกินไป
คลิ ปวิ ดีโอข่าวประกอบเสียง ‘ ชมเชย อันดับ ๔ ’ รางวัลสายฟ้ าน้ อย ได้แก่
‘ปรากฏการณ์ แมงกระพรุนหลากสี’ มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ
ผูจ้ ดั ทํา: ทีม... 3433
1. นายจิรทีปต์ ประสารชัยมนตรี
2. นางสาววีรธิดา ศรีวฒ
ั นะตระกูล
3. นางสาวสุภทั รา ปราบเล่ง
ทีป่ รึกษา: อาจารย์ปณต สุสวุ รรณ
สถาบัน: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๒๘
๓.๑. จุดเด่น
(๑) เป็ นประเด็นการนําเสนอส่งเสริมเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
(๒) มีรปู แบบการนําเสนอในอีกรูปแบบหนึ่ง
๓.๒ จุดทีค่ วรมีการแก้ไข

ไม่ชดั เจน

(๑) ประเด็นในการนําเสนอคลุมเครือไม่ชดั เจน
(๒) มี 2 ประเด็นในเรื่องเดียวกัน ประเด็นทีน่ ําเสนอมากเกินไป ทําให้เรื่อง
(๓) ภาพการเปิ ดเรือ่ งดูไม่ชดั เจนเท่าทีค่ วร

ภาพรวมของผลงานคลิปวิดโี อข่าวประกอบเสียง ปี ๒๕๕๖
๑. ประเด็นส่วนใหญ่อยูใ่ นกระแสสังคมซึง่ มีความซับซ้อน ทีจ่ าํ เป็ นต้องอธิบายได้อย่างชัดเจน
๒. บางเรือ่ งเป็ นข้อมูลด้านเดียว เหมือนกับการประชาสัมพันธ์ให้กบั องค์กรใดองค์หนึ่งเกินไป
๓. บางเรื่องนํ าภาพจากแหล่งต่างๆ มาใช้ประกอบเรื่อง โดยไม่ให้ท่มี าของแหล่งภาพ ซึ่ง
อาจจะทําให้เกิดเรือ่ งการละเมิดลิขสิทธิ ์
๔. การนําเสนอเรือ่ งเหมือนการบอกเล่าเรือ่ งราว ควรมีบทสรุปทีช่ ดั เจน ทําให้ไม้ชดั เจนว่าจะ
ต้องการนําเสนอเรือ่ งไปในทิศทางใด
๕. กระบวนการผลิตยังไม่สมบูรณ์เท่าทีค่ วร
๖. เรือ่ งยังไม่สมบูรณ์มากนัก ควรให้แหล่งข่าวมีความสมดุลกันและรอบด้านมากกว่านี้
๗. ภาพเกีย่ วกับเด็กควรดูกฎหมายในการละเมิดสิทธิเด็กด้วย
๘. ขาดข้อมูลทีส่ นับสนุนเรือ่ งทีม่ ากพอ
๙. ส่วนใหญ่ไปไม่ถงึ ประเด็นทีต่ งั ้ เป้าไว้ จึงทําให้เรือ่ งไม่สมบูรณ์

