
๒๕ 
 
 

ขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการตดัสนิ 

คลปิวดิโีอขา่วประกอบเสยีง 
 

ในปีน้ีทางสมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย ได้เพิม่รางวลัประเภทคลปิวดิโีอข่าว

ประกอบเสยีง ๑ รางวลั ซึ่งมผีลงานส่งเขา้ประกวดรวมทัง้สิ้น ๑๓ เรื่อง จาก ๖ สถาบนั ซึ่งมี

จาํนวนมากกว่าปีทีแ่ลว้  ทีม่จีาํนวน ๑๐ เรื่อง จาก ๔  สถาบนั โดยมเีรื่องทีผ่่านเขา้รอบสุดทา้ย 

จํานวน ๔ เรื่อง มปีระเด็นที่แตกต่างหลากหลายและน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ยงัมสี่วนที่ต้อง

ปรบัปรงุดว้ยเช่นเดยีวกนั 

  ดงันัน้ ปีน้ี คณะกรรมการตดัสนิ จงึมมีตเิป็นเอกฉันท ์ไม่มผีลงานผ่านการพจิารณาให้

ได้รบัรางวลัดเีด่น  มแีต่รางวลัชมเชย รวม 4 รางวลั ไดแ้ก่ อนัดบั ๑ จาํนวน ๑ รางวลั รางวลั

ชมเชย อนัดบั ๒ จาํนวน ๑ รางวลั รางวลัชมเชย อนัดบั ๓ จาํนวน ๑ รางวลั และ รางวลัชมเชย 

อันดบั ๔ จํานวน ๑ รางวลั  ทัง้น้ี คณะกรรมการตัดสินได้ตัง้ข้อสงัเกต  แนบท้ายเพื่อเป็น

กรณศีกึษาและเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุผลงานต่อไป 

คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียงท่ีเข้ารอบ  

เร่ือง มหาวิทยาลยั 

๑. นิสติรบักรรม วนิมอเตอรไ์ซตท์า้รบ มหาวทิยาลยับรูพา 

๒. ปรากฏการณ์แมงกระพรนุหลากส ี มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

๓. คํ่าคนืนกัซิง่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

๔. รกัตอ้งหา้ม (ขบั) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

คลปิวดิโีอขา่วประกอบเสยีงทีไ่ดร้บัรางวลั 

 คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง  ‘ดีเด่น’ รางวลัสายฟ้าน้อย ไมม่ผีูไ้ดร้บัรางวลั 

 
คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง  ‘ ชมเชย อนัดบั ๑ ’ รางวลัสายฟ้าน้อย ไดแ้ก ่

‘นิสิตรบักรรม วินมอเตอรไ์ซตท้์ารบ’  มหาวิทยาลยับรูพา 

ผูจ้ดัทาํ: ทมี... ชนเผา่ Hakuna Story 

1. นางสาวบณัฑติา  จนัทรศ์ริ ิ

2. นางสาวภคัจริา  ชาญปภชัพล 

3. นางสาวปรางคแ์กว้  ปรางรตัน์ 

4. นางสาวบุณฑรกิา  เอกจาํนงค ์

5. นางสาวจารวิรรณ  ศรสีขุ 



   ๒๖ 

ทีป่รกึษา: ดร.อณุาโลม  จนัทรร์ุง่มณีกลุ 

สถาบนั: มหาวทิยาลยับรูพา 

๑. จุดเด่น 

(๑) ประเดน็มคีวามน่าสนใจ เป็นประเดน็ใกลต้วั และในพืน้ที ่ 

(๒) มมีติขิองเรือ่ง เรือ่งมผีลกระทบความเป็นอยู ่สะทอ้นภาพรวมของสงัคม  

(๓) ชื่นชมทีก่ล้านําเสนอปญัหาทีม่คีวามขดัแย้งอย่างรุนแรงในพื้นที ่และ

เป็นการนําเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัศกึษามานําเสนอ   

(๔) พยายามที่ให้ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่เกี่บงข้อง เพื่อให้มีความ

สมบรูณ์ในผลงาน  

๒. จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

        (๑) ตอ้งปรบัปรงุเรือ่งคณุภาพ ความละเอยีดของภาพใหด้กีว่านี้  

   (๒) ควรมคีวามพยายามหรอืหาแนวทางในการรบัฟงัความเห็นผูบ้รหิาร

มหาวทิยาลยัซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรง ถงึแมว้่าจะไดร้บัการปฏเิสธกต็าม         

 

คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง  ‘ ชมเชย อนัดบั ๒ ’ รางวลัสายฟ้าน้อย ไดแ้ก ่

‘รกัต้องห้าม (ขบั)’  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผูจ้ดัทาํ: ทมี... นะจ๊ะ 

1. นายปราโมทย ์ จกัรมานนท ์

2. นายเนตบิณัฑติ  จติหนกัแน่น 

3. นายทศพร  ภมูมิา 

4. นายวทญั� ู มะลวิลัย ์

5. นายวสนัต ์ พนัธุกลุ 

ทีป่รกึษา: อาจารยอ์งัคณา  พรมรกัษา 

สถาบนั: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

๑.๑. จุดเด่น 

(๑) สะท้อนถึงปญัหาเชิงสงัคมในพื้นที่ และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว สามารถ

ถ่ายทอดออกเป็นชิน้งานทีผู่ผ้ลติตอ้งการเน้นยํา้ถงึอนัตรายจากการขบัขีย่วดยานทีไ่ดรู้ก้ฏจราจร   

(๒) สอดแทรกการณรงค์ให้เคารพกฎหมาย และ เสนอทางออกในการ

แกป้ญัหา    

 

๑.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

        (๑) เรื่องยืดเยื้อ ไม่ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผูป้กครอง หรอืหน่วยงานทีด่แูลดา้นความปลอดภยั   



   ๒๗ 

   (๒) ควรเสรมิความรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการขบัขี ่เช่นสวมหมวกกนัน็อค 

ไมซ่อ้น 3  

   (๓) ควรหาตวัอยา่งของความสญูเสยีกรณีอบุตัเิหตุเป็นตวัเดนิเรื่อง จะทาํให้

มคีวามน่าสนใจมากขึน้   

         

 

คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง  ‘ ชมเชย อนัดบั ๓ ’ รางวลัสายฟ้าน้อย ไดแ้ก ่

‘คํา่คืนนักซ่ิง’  มหาวิทยาลยักรงุเทพ         

ผูจ้ดัทาํ: ทมี...เคยดยูงั 

1. นายสบืสาย  อสนุีย ์ณ อยธุยา 

2. นางสาวญาณภคั  ลขิติ 

3. นายณฐักฤษ  ปรชีาวทิย ์

ทีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 

สถาบนั: มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

๒.๑. จุดเด่น 

(๑) ประเดน็มคีวามน่าสนใจ เป็นประเดน็ใกลต้วั  

(๒) มีแหล่งข่าวที่ส ัมภาษณ์หลากหลาย ทัง้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

สอดคลอ้งกบัประเดน็ทีนํ่าเสนอ   

(๓) มคีวามตัง้ใจทีจ่ะนําเสนอ มคีวามพยายามในการผลติผลงาน  

(๔) ผลงานชิน้นี้ถอืว่าเนื้อหาเป็นเชงิศลิป์ 

๒.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

(๑) การลาํดบัเรือ่ง ลาํดบัภาพไมด่เีทา่ทีค่วร   

(๒) ควรปล่อยภาพ เสยีงบรรยากาศ เป็นตวัสะทอ้นเรื่องราว มากกว่าการ

ลงเสยีง  ซึง่จะทาํใหเ้รือ่งดรูาบเรยีบเกนิไป  

   

 

 คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง  ‘ ชมเชย อนัดบั ๔ ’ รางวลัสายฟ้าน้อย ไดแ้ก ่

‘ปรากฏการณ์แมงกระพรนุหลากสี’  มหาวิทยาลยักรงุเทพ         

ผูจ้ดัทาํ: ทมี... 3433  

1. นายจริทปีต ์ ประสารชยัมนตร ี

2. นางสาววรีธดิา  ศรวีฒันะตระกลู 

3. นางสาวสภุทัรา  ปราบเล่ง 

ทีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 

สถาบนั: มหาวทิยาลยักรงุเทพ 



   ๒๘ 

๓.๑. จุดเด่น 

(๑) เป็นประเดน็การนําเสนอสง่เสรมิเรือ่งสิง่แวดลอ้ม ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

(๒) มรีปูแบบการนําเสนอในอกีรปูแบบหนึ่ง 

 

๓.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

(๑) ประเดน็ในการนําเสนอคลุมเครอืไมช่ดัเจน  

(๒) ม ี2 ประเดน็ในเรื่องเดยีวกนั ประเดน็ทีนํ่าเสนอมากเกนิไป ทาํใหเ้รื่อง

ไมช่ดัเจน  

(๓) ภาพการเปิดเรือ่งดไูมช่ดัเจนเทา่ทีค่วร 

 

ภาพรวมของผลงานคลปิวดิโีอขา่วประกอบเสยีง ปี ๒๕๕๖ 

 ๑. ประเดน็สว่นใหญ่อยูใ่นกระแสสงัคมซึง่มคีวามซบัซอ้น ทีจ่าํเป็นตอ้งอธบิายไดอ้ยา่งชดัเจน  

 ๒. บางเรือ่งเป็นขอ้มลูดา้นเดยีว เหมอืนกบัการประชาสมัพนัธใ์หก้บัองคก์รใดองคห์นึ่งเกนิไป 

 ๓. บางเรื่องนําภาพจากแหล่งต่างๆ มาใชป้ระกอบเรื่อง โดยไม่ให้ที่มาของแหล่งภาพ ซึ่ง

อาจจะทาํใหเ้กดิเรือ่งการละเมดิลขิสทิธิ ์

 ๔. การนําเสนอเรือ่งเหมอืนการบอกเล่าเรือ่งราว ควรมบีทสรุปทีช่ดัเจน ทาํใหไ้มช้ดัเจนว่าจะ

ตอ้งการนําเสนอเรือ่งไปในทศิทางใด 

๕. กระบวนการผลติยงัไมส่มบรูณ์เทา่ทีค่วร  

 ๖. เรือ่งยงัไมส่มบรูณ์มากนกั ควรใหแ้หล่งขา่วมคีวามสมดุลกนัและรอบดา้นมากกว่านี้  

 ๗. ภาพเกีย่วกบัเดก็ควรดกูฎหมายในการละเมดิสทิธเิดก็ดว้ย 

 ๘. ขาดขอ้มลูทีส่นบัสนุนเรือ่งทีม่ากพอ 

 ๙. สว่นใหญ่ไปไมถ่งึประเดน็ทีต่ ัง้เป้าไว ้จงึทาํใหเ้รือ่งไมส่มบรูณ์ 

         

  

 


