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ข้อสังเกตในภาพรวมจาก
คณะกรรมการตัดสิ นรางวัลข่าว-สารคดีโทรทัศน์ แสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาปี ๒๕๔๙
๑. ตลอดปี ๒๕๔๙ มีประเด็นข่าวมากมายที่สามารถสื บค้นและนาเสนอข้อมูลเชิงลึกเป็ นข่าวสื บสวนสอบสวน
ได้ โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่พบการทุจริ ตและฉ้อฉลหลายกรณี แต่ปรากฏว่า ข่าวสื บสวนสอบสวน
โทรทัศน์ที่ส่งเข้าประกวด กลับไม่มีเรื่ องเหล่านี้ สถานีโทรทัศน์บางแห่งที่ถูกคาดหวังว่าจะนาเสนอเรื่ องดังกล่าว
กลับไม่พบประเด็นสอบสวนในเชิงทางการเมืองเลย สิ่ งนี้สะท้อนภาพการทางานของสื่ อโทรทัศน์ ที่เป็ นผูม้ ีขอ้
ได้เปรี ยบเรื่ องความรวดเร็ วในการนาเสนอ แต่ยงั มีจุดอ่อนด้านการรายงานข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ รวมทั้งการ
ติดตามเปิ ดโปงเรื่ องที่เป็ นผลกระทบต่อส่วนรวม ไม่ได้ทาหน้าที่ในการเปิ ดประเด็นต่อสังคม
๒. ผลงานที่ส่งประกวด ยังขาดความหลากหลาย มีเพียงไม่กี่หน่วยงานเท่านั้น ทั้งๆที่มีผลงานออกอากาศอย่าง
มากมาย และหลายข่าวก็มีประเด็นที่น่าสนใจ และการถ่ายทาได้ดี แต่กลับไม่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการจึง
พิจารณาได้เฉพาะผลงานที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น
๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดหลายเรื่ อง ยังต้องปรับปรุ งอย่างมาก ทั้งในแง่ประเด็นการนาเสนอ ที่ขาดความรอบ
ด้านและลุ่มลึก อีกทั้งขาดความประณี ตในกระบวนการตัดต่อ ลาดับภาพ การสื่ อความหมายด้วยภาพทาง
โทรทัศน์ ทาให้คุณค่าของเรื่ องลดลงอย่างน่าเสี ยดาย ภาพ คือความกลมของเรื่ องและประเด็น ต้องสอดคล้องกัน
คุณค่าข่าว มีความสาคัญอย่างมาก แต่ก็ตอ้ งรอบด้านด้วย และจะสมบูรณ์มากขึ้นหากมีเทคนิค การถ่ายภาพที่
สมบูรณ์ บางเรื่ องก็เป็ นเพียงแค่การเรี ยบเรี ยง ประมวลเรื่ องราวที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อนาเสนออีกครั้งเท่านั้น จึงไม่มี
ประเด็นใหม่แต่อย่างใด
๔.ในภาพรวมของข่าว เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นเรื่ องใหญ่ที่ สื่ อมวลชนหลาย
หน่วยงานเห็นความสาคัญและพยายามเสนอปั ญหาให้ชดั เจน โดยมีเป้ าหมายเดียวกันคือ เพื่อนาไปสู่การหาแนว
ทางแก้ไขและยุติความรุ นแรง แต่ปรากฏว่า ปั ญหาจากระบบโครงสร้างความเป็ นเจ้าของสื่ อ นโยบายสถานี
และปั จจัยอื่นๆ ได้กลายเป็ นข้อจากัด อีกทั้งขัดขวางการทาหน้าที่ของสื่ อมวลชน ด้วยการเซ็นเซอร์ ไม่ให้บาง
เนื้อหาได้ออกอากาศ ซึ่งการกระทาเช่นนี้ แม้จะเป็ นเจตนาดี ที่ไม่ตอ้ งการให้เกิดความรุ นแรงในสังคม แต่ก็ส่งผล
ให้การทางานข่าวในภาพรวมเป็ นปั ญหา และไม่สามารถทางานได้ตามหลักวิชาชีพอย่างแท้จริ ง อีกทั้งส่งผล
กระทบต่อคุณค่าเชิงข่าวของผลงานที่ออกอากาศด้วย
๕.ในปี นี้เป็ นปี แรกที่จดั ให้มีรางวัล ข่าวโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น เพื่อส่งเสริ มและให้กาลังใจกับผูผ้ ลิตข่าวในท้องถิ่น
ผ่านสถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวตี ่างๆ ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผสู ้ ่งผลงานเข้าประกวดจานวนมาก เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี ก่อนๆแล้ว ถือว่าเป็ นเป็ นพัฒนาการที่ดี หลายเรื่ องประเด็นดี และน่าสนใจมาก แต่อาจต้องปรับปรุ งเพิ่มเติม
ทั้งด้านบทและกระบวนการผลิตทางโทรทัศน์ คณะกรรมการตัดสิน จึงขอให้กาลังใจในการผลิตผลงานเพื่อรับใช้
ท้องถิ่นต่อไป

2

ข่าว- สารคดีโทรทัศน์
๑. ข่ าวสืบสวนสอบสวน ผลงาน ๕ เรื่ อง จาก ๒ หน่วยงาน
จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด ยังไม่มีเรื่ องใด เข้าเกณฑ์ได้รับรางวัลยอดเยีย่ ม ทั้งในแง่ประเด็นและ คุณภาพ
การผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งนี้ขา่ วสื บสวนสอบสวนนั้นมีหลากหลายวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสาคัญ ไม่ได้จากัด
แค่เพียงการแอบถ่าย ซ่อนกล้อง แต่ยงั หมายรวมถึงการศึกษาข้อมูลเอกสาร การวิเคราะห์ ประมวลเหตุการณ์ และ
การสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องที่ครบถ้วนรอบด้าน อีกด้วย
รางวัลชมเชย ได้ แก่ “ขบวนการขายหวิวข้ ามชาติ” จาก สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี ได้ รับโล่ เกียรติยศ พร้ อมเงิน
รางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
จุดเด่ น
๑.นาเสนอข้อมูลที่ส่งผลกระทบและเป็ นปั ญหาสังคม โดยทาการบ้าน และสื บค้นข้อมูล เตรี ยมตัวล่วงหน้า ต้อง
ใช้ความพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข้อเท็จจริ งต่างๆ
๒.ประเด็นมีผลกระทบ เป็ นเรื่ องใหม่ เตือนภัยทาให้สงั คมเกิดความตระหนัก มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
๑. คุณภาพการผลิต ความปราณี ต และกระบวนการถ่ายภาพเพื่อสื่ อความหมายทางโทรทัศน์
๒. การใช้เทคนิคพรางตัว ซ่อนกล้องและแอบถ่ายเพื่อให้ได้ขอ้ มูล เป็ นประเด็นที่อ่อนไหวและพึงระวัง
เพราะอาจละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่นได้และหมิ่นเหม่ต่อจริ ยธรรมในวิชาชีพ
๒. สารคดีเชิงข่ าว ผลงาน ๒๗ เรื่ อง จาก ๘ หน่วยงาน
เนื่องจากปี นี้ มีผสู ้ ่งผลงานประกวดเพิ่มขึ้น ทั้งการออกอากาศในช่วงข่าวและรายการโทรทัศน์ทวั่ ไป ซึ่ง
จะมีความยาวแตกต่างกัน อันอาจทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบในเชิงการผลิต คณะกรรมการตัดสิ น จึง
พิจารณาให้แยกเป็ น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ สารคดีเชิงข่าวในรายการข่าวโทรทัศน์ และสารคดีเชิงข่าวในรายการ
โทรทัศน์ทวั่ ไป
๒.๑ สารคดีเชิงข่ าวในรายการข่ าวโทรทัศน์
รางวัลชมเชย “ ไฟใต้ ยงั ไม่ ดบั ” จากสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล
๒๐,๐๐๐ บาท
จุดเด่ น
๑. นาเสนอประเด็นปั ญหาที่ยงั ไม่ยตุ ิ เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริ งในด้านต่างๆ
๒. การนาเสนอข้อมูลเป็ นตอน ประเด็นครบถ้วน และมีความรอบด้าน หลากหลายทั้งเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม และเสนอทางออกของปั ญหากระบวนการผลิตทางโทรทัศน์ และความกลมของเรื่ อง
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รางวัลยอดเยีย่ ม “เผชิญความตายอย่ างสงบ” จากสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
จุดเด่ น
๑. แนวคิด เสนอเรื่ องใกล้ตวั ทาให้คนดูมีสติ จับจุดเรื่ องเล็กๆของชีวติ คนมานาเสนอได้อย่างน่าสนใจ
๒.การเรี ยบเรี ยงบทและภาษาสื่ อความหมายได้ดี มีกระบวนการผลิตน่าสนใจ
๒.๒ สารคดีเชิงข่ าวในรายการโทรทัศน์ ทวั่ ไป
รางวัลชมเชย “ เหลีย่ มชีวติ ทักษิณ ชินวัตร จาก เนชัน่ แชนแนล พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล
๒๐,๐๐๐ บาท
จุดเด่ น
๑. การเลือกประเด็น อยูใ่ นความสนใจของคนในสังคม
๒. กระบวนการผลิตทางโทรทัศน์ทาได้น่าสนใจ ผูช้ มได้เห็นภาพการสร้างระบบเครื อข่ายของทักษิณ
รางวัลยอดเยีย่ ม “ ในนา้ มีปลา ในนานา้ (ตา)ท่ วม” จาก รายการ หลุมดา บริ ษทั ทีวบี ูรพา จากัดพร้อมโล่
เกียรติยศและเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
จุดเด่ น
๑. เลือกประเด็นนาเสนอได้อย่างน่าสนใจ และมีความแตกต่างจากสื่ อกระแสหลักในเวลานั้น อีกทั้งส่งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้าง
๒. เลือกนาเสนอ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกของผูเ้ ดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากภาวะน้ าท่วม และต้อง
แบกรับภาระแทนคนกรุ งเทพได้อย่างดี ทาให้ผชู ้ มเข้าใจแง่มุมด้านอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย
ข้ อเสนอแนะสาหรับสารคดีเชิงข่ าวในภาพรวม
สารคดีเชิงข่าว เป็ นผลงานที่ตอ้ งให้ความสาคัญและความประณี ตกับกระบวนการผลิต การถ่ายทา และ
การสื บค้นข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าการรายงานข่าวโดยทัว่ ไป ดังนั้น ผูผ้ ลิตจึงต้องคานึงถึงประเด็นดังกล่าวให้มาก
ขึ้น อีกทั้งให้ความสาคัญกับการเรี ยบเรี ยงบท และการลาดับเรื่ องที่จะทาให้ผชู ้ มเข้าใจง่าย ไม่สบั สน เพราะ
ไม่เช่นนั้น แม้จะมีประเด็นที่ดี แต่ถา้ การนาเสนอไม่น่าสนใจ ก็จะลดทอนคุณค่าของเรื่ องไปอย่างน่าเสี ยดาย
๓. ข่ าวเหตุการณ์ ผลงาน ๓ เรื่ อง จาก ๓ หน่วยงาน
รางวัลชมเชย “รถติดแก๊ สระเบิด” จากสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล
๒๐,๐๐๐ บาท
จุดเด่ น
เป็ นภาพที่ช่างภาพบันทึกไว้ได้โดยบังเอิญ ที่ได้มาสมบูรณ์ครบถ้วนตั้งแต่ตน้ จนจบ ให้ขอ้ มูลที่ชดั เจน
ที่สาคัญ เป็ นอุทาหรณ์ มีขอ้ เตือนใจให้ผชู ้ มเกิดความระมัดระวังด้วย
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ข้ อเสนอแนะ
คุณค่าในเชิงประเด็น และผลกระทบที่เกิดต่อสังคมวงกว้างยังไม่มากนัก
รางวัลยอดเยีย่ ม “ เหยือ่ ระบอบทักษิณ” จากสถานีโทรทัศน์ ASTV NEWS ๑พร้อมโล่เกียรติยศและเงิน
รางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
จุดเด่ น
๑. มีคุณค่าเชิงข่าวสูง เพราะสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างฉับไว ภาพคมชัดเจน เห็นข้อมูล
ว่าเกิดอะไรขึ้น และประชาชนถูกทาร้ายอย่างไร สะท้อนให้เห็นความอยุติธรรมที่เกิดจากการใช้กาลังและอานาจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐจัดการกับคนที่เห็นต่างกับตัวเอง ทาให้เห็นการทาร้ายคน ซึ่งคนที่ถูกทาร้ายส่วนใหญ่คือผูเ้ ห็น
ต่างจากรัฐบาลในยุคนั้นและบอกผลสะเทือนคือ ถูกให้ออกจากตาแหน่ง
๒.มีการวางแผนงานข่าวและเตรี ยมการไว้ล่วงหน้า วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ทาให้สามารถ
วางทีมข่าว เพื่อติดตามเหตุการณ์ได้อย่างใกล้ชิดและได้ภาพเหตุการณ์ที่ดีมากกว่าการถ่ายภาพได้โดยบังเอิญ ซึ่ง
การวางแผนและเตรี ยมตัวล่วงหน้า จะทาให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
๑. ทีมข่าวสามารถสัมภาษณ์ผคู ้ นที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม เพื่อความรอบด้านของข้อมูลข่าว
มากกว่าการตั้งกล้องไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งเพียงอย่างเดียว
๒. ข่าวเหตุการณ์ มิได้จากัดกรอบแค่เพียง การบันทึกภาพเหตุการณ์ได้อย่างปั จจุบนั ทันด่วน แค่น้ นั แต่
ภายใต้เวลาที่จากัด หากสามารถนาเสนอแง่มุมต่างๆให้ครบถ้วน รอบด้าน และมีขอ้ มูลลึกหรื อข้อมูลอื่นๆมา
ประกอบก็จะทาให้ข่าวนั้นมีคุณค่ามากขึ้น
๔.ข่ าวโทรทัศน์ ท้องถิ่น ผลงาน ๒๖ ข่าว จาก ๖ หน่วยงาน
รางวัลชมเชย “นา้ ท่ วมนาเกลือ” จากบริ ษทั บางละมุงเคเบิลทีวี จากัด
พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
จุดเด่ น
๑. ผูผ้ ลิตเลือกเรื่ องที่ใกล้ตวั คนดูในท้องถิ่น ประเด็นและวิธีนาเสนอทาได้อย่างน่าสนใจ
๒. เรื่ องราวเป็ นปั ญหาในพื้นที่ จึงเป็ นการนาเสนอข้อมูลท้องถิ่น เพื่อสะท้อนปั ญหา อันจะนาไปสู่การ
แก้ไข
รางวัลดีเด่ น “ โรงงานถ่ านหิน” จากบริ ษทั มหาชัยเคเบิลทีวี จากัด
พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
จุดเด่ น
๑. การนาเสนอปั ญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ระหว่างบริ ษทั ถ่านหิ น กับเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดกับกล้วยไม้ ทาให้
ผูช้ มได้รับรู ้ขอ้ เท็จจริ ง และเมื่อนาเสนอในท้องถิ่น ก็ทาให้เห็นว่าเป็ นเรื่ องใกล้ตวั
๒. การนาเสนอเข้าถึงปั ญหา สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง ตามเรื่ องต่อเนื่อง จนเรื่ องจบ มีความชัดเจน และรอบด้าน
๓. ประเด็นมีคุณค่าเชิงข่าวสูง เพราะส่งผลกระทบต่อผูค้ นกว้างขวาง
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ข้ อเสนอแนะ
.ผลงานทั้งสองเรื่ อง รวมทั้งผลงานอื่นๆองโทรทัศน์ทอ้ งถิ่นที่ส่งเข้าประกวด ยังต้องพัฒนาเรื่ องความประณี ตใน
เชิงกระบวนการถ่ายทาและการผลิต เพื่อให้ข่าวน่าสนใจ อีกทั้งการเรี ยบเรี ยงบทและการใช้ภาษา ซึ่งสามารถทา
ให้กระชับ ไม่เยิน่ เย้อได้มากกว่านี้
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ข้อสังเกตจาก
คณะกรรมการตัดสิ นรางวัลข่าว-สารคดีวิทยุแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาปี ๒๕๔๙
วิ ทยุกระจายเสียง
ปี น้ีมผี สู้ ง่ ผลงานเข้าประกวดในประเภท ข่าวประกอบเสียง จานวน ๑๐ เรือ่ ง และสารคดีวทิ ยุ
จานวน ๑๔ เรือ่ ง จาก ๕องค์กร
๑. เมือ่ เปรียบเทียบกับการประกวดในปี กอ่ นๆ ถือว่ามีพฒ
ั นาการมากขึน้ ด้านปริมาณ แม้ยงั ขาด
ความหลากหลายของบุคคลและองค์กรทีส่ ง่ ผลงาน แต่กเ็ ป็ นพัฒนาการทีด่ ขี น้ึ ในภาพรวม เพราะ
คณะกรรมการพบว่าผลงานหลายชิน้ ผูผ้ ลิตมีความใส่ใจในกระบวนการเลือกเสียงประกอบอืน่ ๆมาใช้
ให้ความสาคัญกับวิธนี าเสนอทางวิทยุมากกว่าแค่เพียงเสียงรายงานของผูส้ อ่ื ข่าว และเสียงสัมภาษณ์
ของแหล่งข่าว ทาให้เห็นคุณค่าของงานวิทยุ เห็นความตัง้ ใจของผูผ้ ลิตงานทีใ่ ช้ความคิดสร้างสรรค์
ประเด็นก็คอื ทาอย่างไรคนวิทยุกระจายเสียงจะลุกขึน้ มาผลิตรายการสารคดีให้มากขึน้
แต่กย็ งั มี
จุดอ่อนทีต่ อ้ งปรับปรุงหลายประการ
๒. ผลงานหลายชิน้ ยังไม่สมบูรณ์ ประเด็นอ่อน มองเหตุการณ์ไม่รอบด้าน ขาดการทาการบ้าน
หรือหาข้อมูลประกอบเพือ่ สนับสนุนเรือ่ งให้น่าเชือ่ ถือมากขึน้ บางเรือ่ งมีแหล่งข่าวทีด่ แี ต่น่าเสียดายที่
ไม่สามารถค้นหาประเด็นทีด่ พี อจากแหล่งข่าวดังกล่าวได้ ซึง่ พบว่าเป็ นปญั หาใหญ่ของสือ่ มวลชนไทย
ในปจั จุบนั ทาให้ขา่ วจึงคุณค่าลงอย่างมาก
มิหนาซ้า การนาเสนอกลับกลายเป็ นเครือ่ งมือ
ประชาสัมพันธ์ให้กบั ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งแทนทีจ่ ะยึดประโยชน์สาธารณะเป็ นหลัก
๓. ผลงานข่าวประกอบเสียง โดยเฉพาะสารคดี ทัง้ ทีเ่ ป็ นสารคดีทวไปและสารคดี
ั่
เชิงข่าวปี น้ี มี
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์มากขึน้ ไม่ใช่เรือ่ งอภิสทิ ธิชน ไม่ใช่โครงการใหญ่ แต่เป็ น
เรือ่ งของชีวติ คนทัวไป
่ มีการใช้คนเป็ นศูนย์กลางในการนาเสนอ ซึง่ สือ่ วิทยุกระจายเสียงเข้าถึงได้ ถ้า
บรรยากาศเหล่านี้กระจายออกไป เชือ่ ว่าจะสามารถจุดประเด็นนาไปสูก่ ารแก้ปญั หาได้
๔.ผลการตัดสินครัง้ นี้ แม้จะเป็ นสือ่ เล็ก สังกัดเล็ก คนตัวเล็ก แต่กไ็ ด้แสดงให้เห็น แล้วว่ามีสทิ ธิเท่า
เทียมกันในเรือ่ งของผลงาน สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริม่ ต้นให้เวลาสาหรับรายการสารคดี และให้โอกาสแก่ผสู้ อ่ื ข่าวหรือ
เจ้าหน้าที่ ได้มโี อกาสผลิตรายการดี ๆ มีคณ
ุ ภาพแล้ว ถ้าสถานีวทิ ยุเครือข่ายระดับชาติ อาทิ อสมท
สถานีวทิ ยุของกองทัพ ทัง้ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้
พิจารณาการจัดสรรเวลาแก่รายการข่าวประกอบเสียง โดยเฉพาะเวลาสาหรับรายการสารคดี ทัง้ ทีเ่ ป็ น
สารคดีทวไปและสารคดี
ั่
เชิงข่าว ให้สอดคล้องกับสัดส่วนของสถานีทค่ี รอบครอง คนไทยส่วนใหญ่จะได้
ประโยชน์จากความถีท่ เ่ี ป็ นทรัพยากรของชาติอย่างคุม้ ค่า
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ความเห็นของกรรมการต่ อ ข่าวประกอบเสียง ๕ ผลงานที่เข้ารอบ
รางวัลชมเชย ได้แก่ ความเห็นประชาชนต่อการชุมนุมที่ถนนพระราม ๑ โดย ดาริน กาเนิ ดรัตน์
จากสถานี วิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
จุดเด่น
๑. ประเด็นชัดเจนเรื่องการชุมนุมของประชาชนเพื่อขับไล่รฐั บาลพ.ต.ท.ทักษิณน่าสนใจทีว่ ทิ ยุจุฬาฯ
ไม่ทาข่าวตามกระแส เข้าใจนาเรื่องใกล้ชมุ ชนมานาเสนอ และเป็ นประเด็นร้อนในเวลานัน้
๒. นาเสนอข้อมูลจากหลาย ๆ ฝา่ ย โดยการสัมภาษณ์บคุ คลหลาย ๆ อาชีพ
ข้อเสนอแนะ
๑. เป็ นข่าวทีอ่ าจถูกมองเรื่องความเป็ นกลาง จากการนาเสนอความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย
ด้านเดียว คือคนทีไ่ ม่เห็นด้วยกับการชุมนุมเพราะทาให้คนใกล้เคียงเดือดร้อนและได้รบั ผลกระทบ คุณค่าข่าว
เข้าลักษณะชีน้ า โทนไม่สมดุล เป้าหมายนาไปในทางไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม ความไม่สมดุลทาให้เสียคุณค่า
ไป แม้ว่าประเด็นจะแตกต่าง
๒. ข้อมูลยังไม่ลกึ ไม่คม ไม่โดดเด่นเรื่องแนวคิดใหม่ ๆ เหมือนเลือกสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบเท่านัน้ เช่น พ่อค้า แม่คา้ เด็ก และพ่อแม่เด็กทีเ่ รียนพิเศษ มุมมองจึงเป็ นลักษณะทีค่ าดเดาได้
กลุ่มคนทีส่ มั ภาษณ์อาจซ้าซ้อนกัน ไม่หลากหลาย
๓. น่าจะสัมภาษณ์กลุ่มจุฬาฯจริยธรรม หรือฝา่ ยอื่นๆทีแ่ ตกต่าง เพื่อช่วยให้ขา่ วกลม มีน้าหนัก
๔. ทางเทคนิค การปล่อยเสียงมีปญั หา มีผปู้ กครองมาอยู่ดว้ ย แต่วธิ กี ารปล่อยเสียงไม่ชดั เจน
๕. การนาเสนอยังไม่กระชับ สียงสัมภาษณ์นานเกินไป ทาให้ไม่น่าสนใจ
รางวัลดีเด่น ได้แก่ “น้ามันปนน้า” โดย ธนวันต์ ชุมแสง จาก สวท. เชียงใหม่
คณะกรรมการเห็นว่า แม้จะมีประเด็นน่าสนใจ แต่คุณภาพ ยังไม่เข้าขัน้ ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม จึง
พิจารณาให้เป็ น รางวัลดีเด่นแทน
จุดเด่น
๑. ทาให้ทราบกลโกงทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม ให้ประชาชนระวัง และมีการป้องปรามด้วยการชีใ้ ห้เห็น
บทลงโทษ นาเสนอถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ชีถ้ งึ โทษ เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เกีย่ วกับการเติมน้ามัน และ
ประชาชนควรรับทราบข้อมูลดังกล่าว และระวังเอาไว้ดว้ ย
๒. มีความชัดเจนว่าเสนออะไร แค่ไหน มีลกั ษณะข่าวเชิงสืบสวนเล็ก ๆ คุณค่าข่าวสูง สามารถขยาย
ผลได้
ั ้ ้ามัน เพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียง เพราะอยู่ระหว่างช่วงพิสจู น์
๓. นาเสนอเป็ นกลาง โดยไม่บอกชื่อปมน
และยังบอกว่าอาจจะเกิดจากน้าใต้ดนิ ซึมเข้าไปในถังเก็บน้ามัน ทาให้คนไม่เข้าใจผิดจนกว่าจะมีผลออกมา
ชัดเจน นอกจากนี้ยงั ได้เสนอข้อมูลของผูท้ เ่ี คยเติมน้ามันปนน้าจริง ๆ มาเล่าให้ฟงั ด้วย
๔. นาเสนอข่าวเชิงบวก ไม่ได้เข้าข้างฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง แต่มวี ธิ กี ารเสนอข้อมูลทีท่ าให้ไม่รสู้ กึ ว่าปมั ้
น้ามันผิด
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๕. มีการค้นคว้าข้อมูลเกีย่ วกับกฎหมายและโทษของการปลอมปนน้ามัน ลาดับขัน้ ตอนดี เข้าใจง่าย
กระบวนการผลิตไม่สะดุด จังหวะในการใส่เสียงประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา ฟงั แล้วราบรื่น มีเสียงประกอบ
ของผูท้ เ่ี คยเติมน้ามันปลอม
๖. เล่าเรื่องละเอียด มองเห็นภาพกระบวนการทางานของตารวจ อธิบายเรื่องราวเป็ นไปอย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล ดาเนินเรื่องเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
ข้อเสนอแนะ
๑. ประเด็นยังไม่ลกึ ไม่คม ยังไม่ได้ให้แง่มมุ หรือแนวคิดใหม่ อาทิ ซึง่ จริง ๆ ควรบอกถึงวิธกี าร
ป้องกันหรือสังเกตน้ามันทีม่ นี ้าปนว่าเป็ นอย่างไร
๒. การนาเสนอยังมีขอ้ อ่อน เสียงของผูเ้ สียหายควรมากกว่านี้ ควรบอกเล่าว่าผูเ้ สียหายเป็นใคร
เพราะมีคนแจ้งความ
๓. การลาดับข้อมูล เรียบเรียงยังไม่ดี มีเสียงประกอบ แต่ไม่บอกเล่าว่าเสียงใคร
สาหรับข่าวประกอบเสียงอื่นๆทีเ่ ข้ารอบพิจารณา
เวทีปราศรัยประชาธิ ปัตย์ลม่ โดย ธนวันต์ ชุมแสง จาก สวท. เชียงใหม่
จุดเด่น
๑. นาเสนอประเด็นทีม่ คี วามสาคัญทางการเมืองซึง่ เกิดกับฝา่ ยค้าน สะท้อนภาพความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล ๒ ฝา่ ย ทีเ่ ริม่ ต้นจากกรุงเทพฯ และเกิดการต่อต้านจากฝา่ ยตรงข้ามในจังหวัดเชียงใหม่
๒. เสียงประกอบข่าวเหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน บรรยายดี ช่วงเวลาสัน้ ๆ ไม่ถงึ นาทีกส็ ามารถบอกได้ว่า
เกิดอะไรขึน้ แต่ยงั ขาดความหลากหลาย เพราะสามารถใช้เสียงอื่นๆประกอบ เช่น เสียงบรรยากาศ ความ
วุ่นวายสับสนของสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ซึง่ เป็ นลักษณะเด่นของ การใช้เสียงสาหรับวิทยุ
๓. มีความพยายามในการอธิบายบรรยากาศต่าง ๆ หลังเกิดเหตุการณ์ไม่นาน ภายใต้เงื่อนไขของ
สถานการณ์ ถือว่าเป็ นความรวดเร็ว ว่องไว ในการรายงาน
ข้อเสนอแนะ
๑. ประเด็นข่าวยังไม่ลมุ่ ลึกและรอบด้านเพียงพอ น่าจะนาเสนอผลกระทบ และความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้
มากกว่าเวทีล่ม เพราะเวทีล่มไม่ได้ให้คาตอบอะไร อาจได้แค่ความสะใจของฝา่ ยทีช่ อบความรุนแรง หรือฝา่ ย
ตรงข้ามบางคน
๒. กระบวนการผลิต ไม่โดดเด่น หรือลึกซึง้ สามารถบรรยายเรือ่ งให้กระชับและน่าสนใจได้มากกว่า
นี้
๓. ยังใช้คานามผิดที่ เช่น ‘ท่ามกลางความอารักขา’ น่าจะเป็ น ‘ท่ามกลางการอารักขา’ ใช้คาขยาย
ผิดที่ เช่น ‘สตรีสว่ นหนึ่ง’ ทาให้เกิดคาถามว่าแค่ไหน ถ้าไม่สามารถนับสัดส่วนได้ ควรใช้คาว่า ‘บางคน’ จะ
เหมาะสมกว่า
ผลกระทบน้าป่ าถล่มบ้านยาง อ.ฝาง โดย ธนวันต์ ชุมแสง จาก สวท. เชียงใหม่
จุดเด่น
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๑. พยายามนาเสนอความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัย การช่วยเหลือของภาครัฐ และเชิญชวนให้
ประชาชนช่วยเหลือด้วย เป็ นข่าวเชิงบวก แม้จะเป็ นเรื่องของคนในพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่ แต่การนาเสนอทาให้สงั คม
ได้รบั ทราบและสามารถมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือได้
๒. ประเด็นชัดเจน มีขอ้ มูลพอสมควร
๓. แม้จะเป็ นความเดือดร้อนของคนเพียงหมู่บา้ นเดียว แต่การนาเสนอข่าวดังกล่าว พร้อมความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทาให้ประชาชนทัวไปอยากมี
่
สว่ นร่วมในการช่วยเหลือด้วย
๔. บรรยายความเสียหายอย่างครอบคลุม เป็ นขัน้ เป็ นตอน เข้าใจง่าย และสัมภาษณ์บคุ คลที่
เกีย่ วข้อง การตัดต่อไม่สะดุด เสียงบรรยายและเสียงสัมภาษณ์สอดคล้องกับข่าว
๕. บรรยายความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเห็นภาพ เช่น โคลนถล่ม ตรงประเด็น
ข้อเสนอแนะ
๑. ความคมและลึกของประเด็นยังน้อย ยังขาดแง่มุมในการนาเสนอความช่วยเหลือแบบใหม่ หรือ
การป้องกันปญั หาความเดือดร้อนดังกล่าว
๒. เป็ นข่าวประชาสัมพันธ์มากเกินไป เวลาเสนอข่าวภาครัฐ ไม่ควรทาให้ประชาชนรูส้ กึ ว่าเป็นหนี้
ภาครัฐหรือคนในภาครัฐ ควรเปลีย่ นวิธคี ดิ ภาครัฐมีหน้าทีต่ อ้ งช่วยเหลือประชาชนอยูแ่ ล้ว
๓. ไม่มคี วามคิดสร้างสรรค์อ่นื ๆ ในการเสนอผลงาน การดาเนินเรื่องราบเรียบเกินไป จึงขาดความ
น่าสนใจ ทีส่ าคัญ ผูส้ อ่ื ข่าวอยูใ่ นพืน้ ที่ แต่กลับไม่ได้ยนิ เสียงคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเสียงทีอ่ ยากฟงั จึงควรเป็ น
เสียงจากผูป้ ระสบภัย ควรเปิ ดโอกาสให้แหล่งข่าวทีเ่ ดือดร้อนพูดว่าต้องการอะไร และควรกระตุน้ ภาคประชา
สังคมให้คดิ มากกว่านี้
๔. มองในแง่มุมของข่าวประกอบเสียง ยังสามารถทาให้กระชับได้มากกว่านี้
๕. ยังใช้คาบรรยายทีไ่ ม่ใช่ภาษาอากาศ (วิทยุกระจายเสียง)
จับตารวจยัดข้อหาเจ้าหน้ าที่ เรือนจา โดย ธนวันต์ ชุมแสง จาก สวท. เชียงใหม่
จุดเด่น
๑. นาเสนอข่าวทีม่ แี ง่มมุ ซับซ้อน การใส่ความในสังคมไทยทีม่ กั จะเกิดขึน้ อยู่เสมอ มีการแก้ขา่ วให้
ผูเ้ สียหายทีเ่ คยถูกสังคมประนามว่าเป็ นคนผิดไปแล้ว โดยอธิบายถึงเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เบือ้ งต้นด้วย สร้าง
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องให้บุคคลทีเ่ คยถูกกล่าวหา เป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึน้ กับใครก็ได้ ความซับซ้อนดังกล่าว ทาให้
ประชาชนต้องระวังตัว
๒. ประเด็นชัดเจน ให้แง่มมุ ใหม่เกีย่ วกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ว่าอาจไม่เป็ นอย่างทีเ่ ห็น เกีย่ วข้องกับ
ั
ปญหาสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งให้ความรูค้ วามเข้าใจกับสังคม
๓. เสนอข่าวสองฝา่ ย ทัง้ ฝา่ ยตารวจและผูเ้ สียหาย และอธิบายเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ หมด ทาให้ไม่
เป็ นการลาเอียงเข้าข้างฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง
๔. มีการค้นคว้าข้อมูลในอดีตและการเลือกสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง อธิบายเรื่องซับซ้อน
อย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน เข้าใจง่าย การตัดต่อเสียงทีเ่ ลือกมาใช้เหมาะสม และเลือกมาใส่ในจังหวะทีเ่ หมะสม
เนื้อเรื่องกับเสียงประกอบทีน่ ามาใช้สอดคล้องกับเรื่อง
๕. สือ่ ความหมายได้ชดั เจน ตรงประเด็น
ข้อเสนอแนะ
๑. ประเด็นยังไม่เฉียบคม
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๒. เยิน่ เย้อเกินไป อาจเป็ นเพราะความซับซ้อนของเรื่อง ทาให้ผสู้ อ่ื ข่าวต้องใช้เวลาในการอธิบาย
อย่างละเอียด ทักษะในการใช้ภาษาจะช่วยให้เรื่องกระชับกว่านี้ได้
๓. ยังเป็ นแบบฉบับของข่าวแถลงอยู่บา้ ง
๔. ในมิตขิ องเวลา ยังขาดความสมดุล เจ้าทุกข์ได้พดู แค่ ๓ บรรทัด ให้โอกาสภาครัฐพูด แต่กลับ
ไม่ให้ผไู ้ ด้รับความเสี ยหายพูด กลับเป็ นการขอบคุณภาครัฐมากกว่า

สารคดีวิทยุ
รางวัลชมเชยเรือ่ งที่ ๑. ได้แก่ หมูบ่ ้านเศรษฐกิ จพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
โดย จุฑาภรณ์ ดาขา จากสถานี วิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุดเด่น
๑. เน้นการสร้างกาลังใจและช่วยเหลือคนขาดทีพ่ ง่ึ ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ ทาให้ทราบถึงความ
ช่วยเหลือในภาคใต้อกี รูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะเด็กและผูห้ ญิง และทาให้เห็นผลกระทบของการก่อการร้ายทีม่ ี
ต่อครอบครัวของชาวบ้านทีไ่ ม่รเู้ รื่องอะไรด้วย ต้องเดือดร้อน
๒. ให้แง่มมุ ของการสร้างกาลังใจแก่คนทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือ
๓. นาเสนอเสียงสัมภาษณ์ของผูท้ ไ่ี ด้รบั ความช่วยเหลือและผูด้ แู ลโครงการโดยตรง
๔. มีความคิดสร้างสรรค์ในการหาตัวอย่างของผูเ้ ดือดร้อนทีเ่ ข้ามาอยู่ในโครงการนี้
๕. การตัดต่อเสียงประกอบราบรื่น ไม่สะดุด (เนียน) การทาบท นาเสนอกรณีทส่ี ะท้อนไปถึงฟาร์ม
นาเรื่องคนมานาเสนอ จบท้ายทีฟ่ าร์ม แล้วมาจบทีต่ วั กรณี ลาดับดี
ข้อเสนอแนะ
๑. ประเด็นไม่ลกึ ไม่คม ความชัดเจนมีไม่มากนัก ผูบ้ รรยายขยายประเด็นในบางช่วง
๒. การเลือกเพลงหมือนไม่ค่อยได้รบั ความใส่ใจจากผูบ้ รรยายมากนัก ทาให้บรรยากาศของเรื่อง
แปลก ๆ ไป เพลงประกอบยังไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศของเรื่อง
๓. ดาเนินเรื่องเยิน่ เย้อช่วงแรก กว่าจะเข้าเรื่องหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ข้อมูลไม่ลกึ เป็ นข้อมูลพืน้ ๆ
๕. การใช้ภาษาไม่โดดเด่น การสือ่ ความหมายไม่ค่อยกระชับ เยิน่ เย้อ
รางวัลชมเชยเรือ่ งที่ ๒. ได้แก่ สิ ทธิ มนุษยชนคนแม่ตาว โดย นิ พนธ์ ตัง้ แสงประทีป จากสานักข่าว
ไทย
จุดเด่น
๑. ทาให้สงั คมได้เห็นชีวติ ของชาวบ้านในแง่มมุ ทีแ่ ตกต่าง สะท้อนให้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนมาก
ขึน้ และชีใ้ ห้เห็นว่าคนเหล่านี้มวี ถิ ชี วี ติ โดยการทานาเป็ นหลัก หากทาไม่ได้แล้ว ก็จะมีผลกระทบต่อคนอื่นด้วย
ทาให้เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความไม่ยตุ ธิ รรมกับคนบางกลุ่ม มีผลกระทบในแง่ความเป็ นอยู่ ภัย
ร้าย อาชีพทีห่ ายไป ไม่สามารถปลูกข้าวได้ กระทบต่อวิถชี วี ติ ของชาวแม่ตาว ซึง่ จะกระทบต่อประชาชนทัวไป
่
ด้วย
๒. ข้อมูลลึก ระบุสารแคดเมียมในร่างกายคนว่ามีแค่ไหนจึงจะเป็ นอันตราย รวมถึงสถานการณ์
ปจั จุบนั ว่าชาวบ้านทัง้ หมดแบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่ม ทีม่ สี ารแคดเมียมในร่างกายแตกต่างกัน และจะมีผลกระทบ
ต่อไปอย่างไรบ้าง ให้แนวคิดใหม่เรื่องสิทธิมนุษยชน วิถชี วี ติ คิดถึงคนกลุ่มเล็ก ๆ มากขึน้
๓. เลือกเรื่องของคนเล็ก ๆ ทีถ่ กู กระทาในสังคม ทัง้ เรื่องโรคภัย อาชีพ โดยมีการยืนยันจากแพทย์
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๔. มีจนิ ตนาการ เสียงน้าตก และเสียงนกช่วยสร้างบรรยากาศความเป็ นชนบท
๕. มีการค้นคว้าข้อมูล ทัง้ สถิติ วิถชี วี ติ สิทธิมนุษยชน และสุขอนามัย ทาให้เข้าใจทีม่ าทีไ่ ปของ
ปญั หาและบทสรุปว่าเป็ นอย่างไร
๖. มีการใช้ภาษาแสดงถึงความทุกข์ความเศร้าของชาวแม่ตาว
ข้อเสนอแนะ
๑. การวางเสียงและบทสลับที่ เช่น ลุงมีอาการ แต่ยอ้ นหลังกลับไป แต่แม่ตาวเป็ นลาน้าสายหลัก
ตามด้วยข้อมูลโรงพยาบาล ไม่ได้ใช้เทคนิคสารคดีระหว่าง sound clip ปญั หาแม่ตาว ผลกระทบ ผิดทีผ่ ดิ ทาง
ลาดับเหตุการณ์ (sequence) และเสียงประกอบ ถ้าลาดับให้ดี จะดีมาก
๒. คุณภาพของเสียงสัมภาษณ์ยงั ไม่ค่อยชัดเจน
๓. ไม่ค่อยกระชับ มีการใช้ภาษาเชิงพรรณนาค่อนข้าวมาก
ั
๔. เพลงทีใ่ ช้มปี ญหาทางเทคนิ
ค การนาเข้าเสียง สามารถเติมและเขียนบทได้ดกี ว่านี้
รางวัล ยอดเยี่ยม ได้แก่ เหยื่อ...จรรยาบรรณ โดย นิ พนธ์ ตัง้ แสงประทีป จากสานักข่าวไทย
จุดเด่น
๑. การสร้างสรรค์สงั คม ถือว่าเป็นมุมมองทีด่ ี
๒. มีการเสนอแนะแนวทางแก้ไข เช่น การปรับปรุงแก้ไขระบบสาธารณสุข การตัง้ กองทุนชดเชย ตัง้
องค์กรอิสระเพื่อไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท การปรับทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุข
๓. มีความพยายามเชิงจริยธรรมของการเป็ นผูส้ อ่ื ข่าวทีค่ ดั เลือกเรื่องเล็ก ๆ เสียงของคนเล็ก ๆ ทีย่ งั
เดือดร้อนอยู่อย่างไม่รจู้ บมานาเสนอ มีเสียงสัมภาษณ์ของมารดาทีแ่ สดงความรูส้ กึ โศกเศร้า เสียงของ ‘สารี’
จากมูลนิธคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค และนายแพทย์ประเวศ วะสี
ั
๔. เนื้อหามีความคิดสร้างสรรค์ ในแง่ของการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปญหาด้
วย
๕.กลวิธกี ารเขียนสอดรับ เป็ นขัน้ เป็ นตอน ประเด็นกระชับ ชัดเจน เสียงเพลงกับเสียงบรรยายไม่
รบกวนกัน จังหวะราบรื่นฟงั แล้วไม่ตดิ ขัด เสียงเพลงทีค่ ลอตามให้อารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เสียง
สัมภาษณ์ของแหล่งข่าวนาเสนอได้ชดั เจนและตรงประเด็น
๖. การใช้ภาษากระชับ ผูฟ้ งั เข้าใจว่าต้องการจะสือ่ ในมุมมองใด ถ้อยคาสุภาพ ฟงั แล้วไม่สะดุด ร ล
ชัดเจน บรรยายราบรื่น
๗. โดยรวมมีความแตกต่าง มีน้าหนัก การเลือกเรื่องสะท้อนความสนใจของคนทางานว่าสนใจอะไร
อยู่ในขัน้ ดี
ข้อเสนอแนะ
๑. เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึน้ อยู่เรื่อย ๆ และมีการนาเสนอข่าวในทานองเดียวกันนี้อยู่เรื่อย ๆ
เช่นเดียวกัน มุมมองในการนาเสนอข่าวก็ยงั คงเสนอข่าวแบบพืน้ ๆ แบบคาดเดาได้ ว่าก็คงจะยังไม่มกี าร
แก้ปญั หาต่อไป การนาเป็ นเพียงแค่การบอกเล่า แต่ยงั ไม่นาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในสังคมไทย เนื้อหาของ
ข่าวยังไม่มพี ลังมากพอ และยังไม่แรงพอทีจ่ ะทาให้เกิดผลกระทบกับสังคมโดยรวม
๒. ประเด็นข่าวยังไม่ลกึ เช่น เรือ่ งของการรักษาทีผ่ ดิ พลาด พูดเพียงภาพรวมว่ามากกว่าเท่านัน้ แต่
ไม่นาเอาจานวนตัวเลขทีแ่ ท้จริงมาบอก ซึง่ จะทาให้ขา่ วน่าสนใจและน่าเชื่อถือยิง่ ขึน้
การเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขอาจทาให้เข้าใจว่าเป็ นมุมมองของผูส้ อ่ื ข่าวทีค่ ดิ และเชื่อฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งไปแล้ว
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๓. ยังเป็ นความคิดเห็นทางเดียวกัน ขาดการสัมภาษณ์บุคคลอีกฝา่ ยหนึ่งซึง่ เป็ นแพทย์คนใดก็ได้
หรือแพทยสภา หรือเครือข่ายผูไ้ ด้รบั ความเสียหายทางการแพทย์จงึ ทาให้เรื่องมีมมุ มองเพียงด้านเดียว และ
เน้นเชิงอารมณ์มากกว่า
๔. การใช้มารดาเป็ นตัวเดินเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกในการเสนอสารคดีปจั จุบนั
๕. ข้อมูลกลาง ๆ บอกเล่าไปเรือ่ ย ๆ ไม่ลกึ ซึง้ การค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมจากทีเ่ ป็ นข่าว ยังไม่มาก
พอ
๖. เสียงเพลงอาจมากเกินไป (fade under)
บทเพลงกล่อมช้าง โดยภาวิณี โตตะเคียนจากสถานี วิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
จุดเด่น
๑. เลือกเรื่องน่าสนใจ แปลก ไม่ค่อยมีใครได้รบั รู้ เสนอศิลปะทีส่ าคัญของประเทศทีเ่ กรงว่าจะเลือน
หายไป เป็ นการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย ขึน้ ต้นและจบได้ดี
๒. ข้อมูลชัดเจน ครอบคลุมบทเพลงกล่อมช้าง ทาให้เข้าใจทีม่ าทีไ่ ป วิธกี ารขับเพลงกล่อมช้าง เป็ น
เรื่องเล็ก ๆ ทีค่ นอาจลืมไปแล้ว
๓. อ้างอิงแหล่งทีม่ า การคัดเลือกเรื่องพยายามนาเสนออย่างครบถ้วน
๔. การนาเสนอเรื่องน่าสนใจ มีเสียงประกอบมาสอดแทรกเป็ นช่วง ๆ และมีการโชว์บทเพลงกล่อม
ช้าง น่าฟงั และมีพลัง
๕. มีการค้นคว้าข้อมูล เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา การสัมภาษณ์บอกชัดเจนว่าเป็ นใคร ทาให้ขอ้ มูล
น่าเชื่อถือ เสียงบรรยายชัดเจน เสียงเพลงกล่อมช้างทาให้เรื่องน่าสนใจ
๖. จังหวะการอ่านดี มีเว้นสัน้ เว้นยาว

ข้อเสนอแนะ
๑. น่าจะเป็ นบทความประกอบเสียงมากกว่าสารคดี เพราะสารคดีตอ้ งมีแก่นของเรื่องทีช่ ดั เจน และมี
ความหลากหลาย รูปแบบ (format) ของสารคดี ต้องบอกว่า เพลงกล่อมช้างคืออะไร เป็ นวัฒนธรรม ฯลฯ แล้ว
จึงกล่าวถึงเรื่องเพลง
๒. เสียงสัมภาษณ์อาจารย์ทใ่ี ห้ขอ้ มูลเรื่องกล่อมช้างไม่ค่อยชัด เสียงก้อง
๓. การใช้ภาษาให้เห็นภาพยังไม่โดดเด่นนัก ไม่กระชับ อาจเป็นเพราะข้อมูลเยอะ
๔. เพลงคลอ (under) เยอะไป เพลงหลายตอนไม่เกีย่ วกับกล่อมช้าง สามารถใช้เพลงกล่อมช้างคัน่
แต่ละช่วงก็พอแล้ว
จัดระเบียบเมืองพัทยาได้จริงหรือ โดย ดาริน กาเนิ ดรัตน์จากสถานี วิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุดเด่น
๑. นาเสนอปญั หาสังคมในเมืองพัทยาทีเ่ กิดขึน้ มายาวนาน ก่อให้เกิดปญั หาอื่น ๆ ตาม มีการ
นาเสนอแนวทางแก้ไข เช่น การไม่ต่อใบอนุญาต
๒. มีความพยายามนาเรื่องทีร่ ู้ ๆ กันอยู่มาเสนอใหม่ ทาให้คนฟงั ตัง้ คาถามว่า เป็ นไปได้จริงหรือ
๓. มีความพยายามในการนาเสียงประกอบเข้ามาใช้
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๔. มีมุมมองเชิงบวก ทีส่ ะท้อนปญั หาเรื่องเพศในสังคม และการแก้ปญั หา มีการอ้างอิงแหล่งข่าว
และปกปิ ดชื่อสถานทีท่ เ่ี ปิ ดโชว์ลามกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา
๔. นาเสนอเสียงการแสดงโชว์สร้างบรรยากาศให้กบั เรื่องได้อย่างสอดคล้อง
๕. ดาเนินเรื่องเริม่ จากปญั หา และนาไปสูม่ าตรการแก้ไข เสียงสัมภาษณ์และบรรยายสอดคล้อง
เสียงประกอบเป็ นบรรยากาศทาให้น่าสนใจขึน้ การตัดต่อเสียงราบรื่นดี ไม่สะดุดหู เนื้อเรื่องกับเสียงประกอบ
สอดคล้องกัน มีเสียงบรรยากาศการแสดงเข้ามาเป็ นช่วง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
๑. แม้ประเด็นชัดเจน แต่ไม่ลกึ ซึง้ แม้นาเสนอสภาพทีเ่ กิดขึน้ แต่ไม่มขี อ้ มูลเชิงลึก และแม้จะให้
ั
แง่มมุ ใหม่เรื่องการแก้ไขปญั หา แต่กไ็ ม่ได้สะท้อนถึงปญหาที
แ่ ท้จริง โดยสรุป ยังไม่ กลม (กลืน)
๒. ข้อมูลพืน้ ฐานทีไ่ ม่ลกึ ซึง้ อาจแก้ไขได้ดว้ ยข้อมูลเชิงสถิติ
๓. แม้จะตรงประเด็น แต่กไ็ ม่กระชับ สัมภาษณ์อาจมากเกินไป และน่าจะเป็ นอนาคตของเมืองพัทยา
ในสายตาของนายกเทศมนตรี
๔. แกนเรื่องยังไม่แข็ง และขาดเอกภาพ
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน ฟงั แล้วให้ความรูส้ กึ ว่าไม่น่าจะเป็ นตัวจริงเสียงจริง

