๑๙

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตัดสิน
สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์
ในปี พ.ศ. 2556 มีนักศึกษาส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เข้าประกวดรวมทัง้ สิ้น
๓๖ เรือ่ ง จาก ๑๖ สถาบัน ซึง่ ถือว่ามีจาํ นวนมากกว่าปี พ.ศ. 2555 ไม่มากนัก กล่าวคือปี ทแ่ี ล้ว
มีผลงานส่งเข้าประกวดจํานวน ๓๑ เรื่อง จาก ๑๕ สถาบัน โดยในปี น้ีมผี ลงานสารคดีเชิงข่าว
โทรทัศน์ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จํานวน ๑๓ เรื่อง ซึง่ มีประเด็นที่แตกต่างหลากหลายและน่ าสนใจ
แต่กย็ งั มีส่วนทีย่ งั ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป
ดังนัน้ คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติให้ปีน้ี ไม่มรี างวัลดีเด่น แต่มรี างวัลชมเชย อันดับ
๑ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลชมเชย อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล และรางวัลชมเชย อันดับ ๓
จํานวน ๒ รางวัล โดยมีขอ้ สังเกตแนบท้าย เพื่อเป็ นกรณีศกึ ษาและเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงผลงานต่อไป
สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุโทรทัศน์ ที่เข้ารอบ ๑๓ เรื่อง ดังนี้
เรื่อง
๑. คนสองเพศ....สิทธิทไ่ี ด้เลือก
๒. ครีมขายฝนั
๓. "สือ่ " พืน้ ทีเ่ ล็กๆ ของคนพิการ
๔. ธูป....ควันมรณะ
๕. เพศต้องห้ามกับหลักอิสลาม
๖. ควันหอมอาบยาพิษ สูบไม่ผดิ จริงหรือ?
๗. เปิ ดโปง ทอม-ดีโ้ ฮสต์ ธุรกิจค้าบริการของ 'หญิงรักหญิง'
๘. ชีวติ ไร้อนาคต แรงงานข้ามชาติ สูเ่ สรีอาเซียน
๙. ความล่มสลายสายนํ้าบางตะบูน
๑๐. วณิพกตานํ้าข้าว
๑๑. คุณแม่วยั ใส
๑๒. สิทธิชน คนใต้เหมือง
๑๓. ชุมชนรู้ สูภ้ ยั อาหารเสริม

มหาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มรภ.สวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๒๐

สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ทไ่ี ด้รบั รางวัล
- สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุโทรทัศน์ ‘ดีเด่น’ รางวัลสายฟ้ าน้ อย ไม่มผี ไู้ ด้รบั รางวัล
- สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุโทรทัศน์ ‘ชมเชย’ รางวัลสายฟ้ าน้ อย ๔ รางวัล ได้แก่
๑. สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุโทรทัศน์ ‘ ชมเชย อันดับ ๑ ’ รางวัลสายฟ้ าน้ อย
‘คนสองเพศ....สิ ทธิ ที่ได้เลือก’ มหาวิ ทยาลัยเกษมบัณฑิ ต
ผูจ้ ดั ทํา : ทีม...กางแปลง
1. นายปกรณ์ บุญฤทธิ ์
2. นายกิตติพงษ์ เรืองกระโทก
3. นางสาวอารีรตั น์ สมพงษ์
4. นางสาวสุภาพร ขันสาคร
5. นางสาวสุนิษา อยูเ่ ย็น
ทีป่ รึกษา : อาจารย์ ดร.ชเนตตี ทินนาม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๑.๑. จุดเด่น
(๑) เป็ นการนํ าเสนอแง่มุมใหม่ๆ โดยเป็ นการตัง้ คําถามว่าอะไรคือความ
ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นเกีย่ วกับเพศสภาพ
(๒) มีความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอ
(๓) นําเสนอเรือ่ งทีเ่ ป็ นประเด็นใกล้ตวั ซึง่ มีผลกระทบกับสังคม
(๔) กระบวนการผลิตมีคณ
ุ ภาพ มีการถ่ายทําดี
๑.๒ จุดทีค่ วรมีการแก้ไข
(๑) ควรระมัดระวังเรือ่ งการละเมิดสิทธิเด็ก
๒. สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุโทรทัศน์ ‘ ชมเชย อันดับ ๒ ’ รางวัลสายฟ้ าน้ อย
‘ความล่มสลายสายนํ้าบางตะบูน’ มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ
ผูจ้ ดั ทํา : ทีม... Inspire Raisom
1. นางสาวณิชาภัทร อินทรกล่อม
2. นางสาวปรียานุช มินยี
3. นางสาวศุภกานต์ พรศรีนนั ท์
ทีป่ รึกษา: อาจารย์ปณต สุสวุ รรณ
สถาบัน: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๒๑
๒.๑. จุดเด่น
(๑) เนื้อเรือ่ งเป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ประเด็นดี มีความชัดเจน
(๒) กระบวนการผลิตมีคณ
ุ ภาพ มีการใช้ภาพในการนําเสนอได้ดี
(๓) เนื้อเรือ่ งในการนําเสนอมีความกระชับ ทําให้เข้าใจได้ดี
(๔) เสียงทีใ่ ช้ในการนําเสนอมีความชัดเจน
(๕) มีแหล่งข่าวรอบด้าน
๒.๒ จุดทีค่ วรมีการแก้ไข
(๑) รูปแบบการนําเสนอราบเรียบเกินไป ขาดเสน่หใ์ นการนําเสนอ
(๒) แม้มแี หล่งข่าวที่หลากหลาย แต่ยงั ขาดการนํ าเสนอให้เห็นถึงภาพ
กิจกรรมทีน่ ่าสนใจของแหล่งข่าว ทีส่ ะท้อนให้เห็นปญั หาได้ชดั เจน ลึกซึง้ ยิง่ ขึน้
๓. สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุโทรทัศน์ ‘ ชมเชย อันดับ ๓ ’ รางวัลสายฟ้ าน้ อย
‘ธูป....ควันมรณะ’ มหาวิ ทยาลัยธุรกิ จบัณฑิ ตย์
ผูจ้ ดั ทํา: ทีม... 18 Production
1. นายมงคล คมปราด
2. นายวริทธิ ์ธร บุญศรี
3. นางสาวดาริน ชัยวงค์
4. นายเพ็ชร กาญจนกังวาฬกุล
5. นางสาวสุธญ
ิ า ชลีกรชูวงศ์
ทีป่ รึกษา: อาจารย์พรสุรยี ์ วิภาศรีนิมติ
สถาบัน: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๓.๑. จุดเด่น

ส่วนใหญ่มานําเสนอ

(๑) เลือกประเด็นทีน่ ําเสนอได้ดี
(๒) ถ่ายทําดี ภาพสวย
(๓) กระบวนการผลิตมีคณ
ุ ภาพดี
(๕) เป็ นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบกับสุขภาพร่างกาย
(๖) นํ าเสนอเป็ นประเด็นใกล้ตวั น่ าสนใจ นํ าเรื่องเล็กๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคน

๓.๒ จุดทีค่ วรมีการแก้ไข
(๑) รูปแบบการนําเสนอราบเรียบเกินไป ขาดเสน่หใ์ นการนําเสนอ
(๒) การนําเสนอยังไม่สามารถสรุปในประเด็นทีต่ อ้ งการได้

๒๒
๔. สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุโทรทัศน์ ‘ ชมเชย อันดับ ๓ ’ รางวัลสายฟ้ าน้ อย
เปิ ดโปง ทอม-ดี้โฮสต์ ธุรกิ จค้าบริ การของ 'หญิ งรักหญิ ง'
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผูจ้ ดั ทํา: ทีม...ข่าวกําแพงแดง
1. นายนันทิพฒ
ั น์ จันทร
2. นางสาวสกุลรัตน์ รัตน์พฒ
ั น์
3. นายจิรวัฒน์ เวชชสัสถ์
4. นางสาวชลิตา ขําเสียงหวาน
5. นางสาวสุธดิ า สุรวิ งค์
ทีป่ รึกษา: อาจารย์เบญจวรรณ สมสิน
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
๔.๑. จุดเด่น
(๑) เป็ นการนําเสนอประเด็น/ แง่มมุ ใหม่
(๒) กระบวนการผลิตมีคณ
ุ ภาพดี
(๓) มีขอ้ มูลประกอบการนําเสนอได้ดี
๔.๒ จุดทีค่ วรมีการแก้ไข
(๑) การนําเสนอยังไปไม่ถงึ ในประเด็นทีต่ อ้ งการได้
(๒) ในส่วนของภาพทีน่ ําเสนอยังไม่มคี วามหลากหลาย มีการใช้ภาพซํ้า

ภาพรวมของผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๖
๑. ภาพรวมของผลงานในปี น้ี ไม่คอ่ ยมีประเด็นหรือแง่มมุ ใหม่ๆ ในการนําเสนอ ประเด็นใกล้
ตัวและประเด็นท้องถิน่ ถูกมองข้ามไป นักศึกษาควรหามุมมองใหม่ๆทีแ่ ตกต่างจากคนอื่น และควรเน้น
ไปทีป่ ระเด็นใกล้ตวั และประเด็นท้องถิน่
๒. ผลงานหลายเรือ่ ง นําเสนอประเด็นทีม่ ปี ระโยชน์ แต่ขาดการนําเสนอทีส่ ร้างสรรค์ ทําให้ผล
งานทีอ่ อกมาไม่น่าสนใจ ไม่น่าติดตาม
๓. หลายเรื่องมีประเด็น/แง่มุมทีน่ ่ าสนใจ แต่ยงั ขาดการนํ าเสนอทีเ่ จาะลึกและรอบด้าน การ
นําเสนอไปไม่ถงึ เพราะยังขาดหลักฐาน ขาดการเจาะลึก ขาดแหล่งข่าวทีเ่ ป็ นเจ้าของเรื่องอย่างแท้จริง
ฯลฯ มีเพียงการเน้นไปทีก่ ารให้ขอ้ มูลเท่านัน้ ส่งผลให้เรือ่ งนัน้ ๆไม่มพี ลังและไม่มคี วามน่าสนใจ

๒๓
๔. ผลงานบางเรือ่ ง นักศึกษายังไม่มคี วามชัดเจนว่าประเด็น หรือ แง่มมุ ทีต่ อ้ งการนําเสนอนัน้
คืออะไร ซึง่ ส่งผลให้เรื่องทีน่ ําเสนอนัน้ สับสน กระจัดกระจาย บางเรื่องมีประเด็นมากเกินไป ไปไม่ถงึ
สิง่ ทีต่ อ้ งการนําเสนออย่างแท้จริง
๕. ผลงานส่วนใหญ่ขาดการให้ความสําคัญกับภาพทีน่ ําเสนอ ทัง้ ๆทีโ่ ทรทัศน์ถอื ว่าภาพเป็ น
สิ่ง ที่สํา คัญ ที่สุ ด ในการสื่อ ความหมาย ดัง นั น้ ภาพที่นํ า มาใช้ใ นการนํ า เสนอ จะต้อ งเป็ น ภาพที่ม ี
ความหมาย มีมติ ิ สื่อความหมายได้ชดั เจน นอกจากนัน้ ยังพบว่า ภาพทีใ่ ช้ส่วนใหญ่ยงั ไม่นิ่งพอ
เพราะไม่มกี ารใช้ขาตัง้ กล้อง ทัง้ ๆทีภ่ าพบางภาพนัน้ ควรทีจ่ ะต้องนิ่ง
๖. ภาพรวมในเรื่อ งของการออกเสีย ง พบว่ า ส่ ว นมากมีก ารออกเสีย งไม่ ช ัด เจน ซึ่ง มี
ความสําคัญมากในเรือ่ งการนําเสนอ ดังนัน้ การลงเสียงควรเลือกคนลงเสียงทีม่ เี สียงคุณภาพดี จะยิง่ ทํา
ให้เรือ่ งน่าสนใจและน่าติดตาม
๗. ในการใช้ดนตรีทน่ี ํ ามาประกอบ พบว่า ผลงานหลายชิ้นใช้เสียงดนตรีมากระตุ้นหรือเร้า
อารมณ์ โดยทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น ซึง่ ในการผลิตสารคดีเชิงข่าวนัน้ ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องใส่ดนตรีประกอบก็
ได้ แต่หากผูผ้ ลิตจะใส่ดนตรีประกอบ ให้ใส่เฉพาะทีม่ คี วามสําคัญและเกีย่ วเนื่องกับเรื่องนัน้ ๆ อย่างไร
ก็ตามในการผลิตสารคดีเชิงข่าวนัน้ ควรเน้นไปทีก่ ารใช้เสียงธรรมชาติ
๘. ผลงานหลายชิน้ มีการถ่ายทําในช่วงเวลากลางคืน ซึง่ เป็ นภาพทีผ่ ชู้ มมองเห็นไม่ชดั ทําให้
มีผลกับความรู้สกึ ของคนดู ควรพยายามหาจุดที่พอมีแสง รวมทัง้ จะต้องมีการใช้ไฟในการถ่ายทํา
เพือ่ ให้ให้ภาพดีขน้ึ
๙. จะเห็นได้ว่าผลงานบางเรื่อง ไม่จําเป็ นต้องปิ ดบังหน้าแหล่งข่าว เพราะฉะนัน้ ในการผลิต
จะต้องต้องดูประเด็นทีน่ ําเสนอว่าล่อแหลมมากน้อยแค่ไหนด้วย ส่วนกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นต้องปิ ดบัง
ใบหน้าแหล่งข่าว ก็จะต้องมีการถ่ายทําอย่างมีศลิ ปะ เช่น ถ่ายทําในระยะไกล, ถ่ายทําจากด้านหลัง
ฯลฯ ไม่ควรถ่ายในลักษณะตัดภาพตัง้ แต่คอของแหล่งข่าวขึน้ ไป ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกับคอขาดในการ
ถ่าย
๑๐. ควรพยายามหามุมภาพทีจ่ ะถ่ายแหล่งข่าวแบบมีศลิ ปะ เพื่อทีจ่ ะไม่ตอ้ งทําการเบลอภาพ
ในการทําภาพเบลอนัน้ ควรใช้ในกรณีทจ่ี าํ เป็ นทีส่ ดุ และไม่มที างเลือกอืน่ แล้วเท่านัน้
๑๑. ผลงานบางเรือ่ ง ยังมีการสะกดคําผิด (คําทีใ่ ช้ในการนําเสนอบน CG) นักศึกษาต้องใส่ใจ
ในเรือ่ งนี้ดว้ ย เพราะส่งผลกับความน่าเชือ่ ถือ
๑๒. ผลงานส่วนใหญ่ ยังมีการเขียนบทไม่ดี ไม่มกี ารเล่าเรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของ
การบรรยายให้ขอ้ มูลซึง่ ไม่ต่างกับสือ่ สิง่ พิมพ์

๒๔
๑๓. ในสารคดีเชิงข่าว จะต้องเลือกแหล่งข่าวที่เป็ นตัวแทนของปญั หา/ประเด็น/แง่มมุมที่
ต้องการนําเสนออย่างชัดเจน เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ ลึกซึ้งมากทีส่ ดุ จะเห็นว่ายังมีผลงานบาง
ชิน้ มีการสัมภาษณ์แหล่งข่าวทีไ่ ม่จาํ เป็ นและไม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ ง
๑๔. ต้องระวังเรื่องการแอบถ่าย เพราะเป็ นเรื่องเกีย่ วกับจรรยาบรรณ และอาจเข้าข่ายการ
ละเมิดสิทธิได้ ควรทําให้ถกู ต้อง และไม่ทาํ ให้แหล่งข่าวเสียชือ่ เสียง
๑๕. ในปี น้ีมผี ลงานบางเรื่อง ทีน่ ักศึกษามีความกล้าหาญในการหยิบยกประเด็น/แง่มุม บาง
เรือ่ งมานําเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับอคติ และวาทกรรมหลักของสังคม
๑๖. ผลงานหลายชิ้น ยังเป็ นการนําเสนอตามประเด็นในสื่อกระแสหลัก ซึ่งไม่ใช่เรื่องทีท่ ํา
ไม่ได้ แต่ควรเน้นไปทีก่ ารนําเสนอประเด็นสําคัญ แต่สอ่ื กระแสหลักไม่ได้ให้ความสนใจในการนําเสนอ
หรือมองข้ามไป
๑๗. จะพบว่าผลงานหลายเรื่อง นักศึกษาเน้นการใช้กระบวนการผลิต/โปรดักชัน่ ที่ทําให้
ตื่นเต้น เร้าใจ มากกว่าทีจ่ ะมุง่ ไปทีก่ ารเจาะลึก และรอบด้านในประเด็นนัน้ ๆ
๑๘. สารคดีเ ชิง ข่า วต้องเป็ น เรื่องที่ใ กล้ช ิด กับ ผู้ช ม ต้องทํา ให้ผู้ช มรู้ส ึกเข้า ถึงได้ ในการ
นําเสนอนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นสําคัญหรือมีแง่มมุ ทีด่ มี ากแค่ไหน ก็จะต้องทําให้ผชู้ มรูส้ กึ เข้าถึงได้ ไม่
รูส้ กึ ว่าเป็ นเรือ่ งไกลตัวของเขา ซึง่ ผลงานส่วนใหญ่ของนักศึกษายังไม่สามารถเข้าถึงผูช้ มได้
๑๙. การใช้ภาษาสําหรับโทรทัศน์ มีความแตกต่างกับสื่ออื่นๆ ดังนัน้ การนํ าเสนอและการ
บรรยายควรให้สอดคล้องกับภาพ

