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วนัพฤหสับดทีี ่24 มนีาคม พ.ศ. 2548 
รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
1.คณุณาตยา แวววรีคปุต ์  ประธานคณะอนุกรรมการ 
2.คณุอนุด ีเซยีสกลุ 
3.คณุภทัราพร  สงัขพ์วงทอง 
4.คณุพชัราภรณ์ ชมกลิน่ 
5.คณุ อมรรตัน์  ลอ้ถริธร   สง่ความเหน็มาประกอบการประชมุ 
มผีลงานวทิย ุสง่เขา้ประกวดรวม 16 ชิน้  แยกเป็น ขา่วประกอบเสยีง 5 ชิน้ และสารคดวีทิย ุ 11 ชิน้ 
 
คณะอนุกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่า 
ประเภทขา่วประกอบเสยีง  ไมม่ผีลงานชิน้ใด โดดเด่นสมควรไดร้บัรางวลัยอดเยีย่ม  เพราะทกุเรือ่งมโีครงสรา้งขา่วที่
ไมแ่ตกต่างกนัคอื  มเีสยีงบรรยายและมเีสยีงสมัภาษณ์ประกอบ    แต่ไมพ่ยายามใชเ้ทคนิคทางวทิยซุึง่เน้นความโดด
เด่นเรือ่งการใชเ้สยีง เชน่ เสยีงประกอบอืน่ๆ หรอืเสยีงบรรยากาศจรงิจากในพืน้ทีเ่พือ่ท าใหเ้รื่องน่าสนใจมากขึน้  ทัง้ๆ
ทีส่ามารถท าได ้  ผูส้ ือ่ขา่วไมไ่ดเ้กบ็เสยีงตอนลงภาคสนามมาใชม้ากเพยีงพอ  หากจะมเีสยีงบรรยากาศ กก็ลายเป็น
เสยีงทีต่ดิมากบัเสยีงสมัภาษณ์ แทนทีจ่ะเลอืกบนัทกึเสยีงบรรยากาศอยา่งเฉพาะเจาะจงมาประกอบการผลติ  คณุคา่
ของเรือ่งจงึลดลงอยา่งน่าเสยีดาย  นอกจากนี้  คณุภาพเสยีงทีใ่ชก้ย็งัไมช่ดัเจนเพยีงพอ  
และประเดน็ในการน าเสนอ  แมจ้ะน่าสนใจแต่ขาดมติคิวามลกึของขอ้มลูหรอืความรอบดา้นของขา่ว เพือ่ใหผู้ฟ้งัเขา้ใจ
เรือ่งในแงม่มุต่างๆไดค้รบถว้น 
 
 อยา่งไรกต็าม มผีลงานทีผ่า่นเกณฑก์ารพจิารณา จ านวน 1 เรือ่ง คอื หมายเลข 5 “เอกชนเชียงใหม่ช้ี
ปัญหาสิง่แวดลอ้มเป็นอปุสรรคส าคญัต่อการพฒันาเมอืง ขณะทีพ่อ่เมอืงกย็อมรบัหนกัใจในทางปฏบิตัิ” ดว้ยเหตุผล
ดงันี้ 

1. แมป้ระเดน็ทีน่ าเสนอจะมใิชเ่รือ่งใหม ่ แต่กม็คีวามน่าสนใจ และเนื้อขา่วสะทอ้นใหเ้หน็ปญัหาของสงัคมทีค่วร
ตระหนกัถงึ  เป็นเรือ่งทีม่คีวามใกลช้ดิผูฟ้งั (กรณีออกอากาศทีเ่ชยีงใหม)่  การเขยีนขา่วใชภ้าษาทีส่ละสลวย  และมี
พืน้ฐานขอ้มลูประกอบในขา่วทีด่ ี  
 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า  ขอ้มลูประกอบค าอธบิายคณุคา่ของขา่วซึง่แนบมาเพือ่สง่ประกวด มรีายละเอยีดเนื้อหา
และประเดน็ทีน่่าสนใจ แต่กลบัไมม่ขีอ้มลูดงักล่าว ปรากฏในเนื้อขา่วทีอ่อกอากาศ  ท าใหค้วามหนกัแน่นหรอืความเด่น
ของเรือ่งลดลง   
 
สว่นผลงานขา่วประกอบเสยีงอกี 4 เรือ่ง   คณะอนุกรรมการมคีวามเหน็ดงันี้ 
หมายเลข 1.  
ประเดน็ด ี  น่าสนใจ และน่ารู ้ แต่ผูฟ้งั ไมเ่หน็ภาพความยากล าบาก ความโดดเด่น /ประโยชน์ของโครงการหรอืความ
พยายามในการเสาะหาประเดน็นี้มาน าเสนอ  และเนื้อหาไมส่อดคลอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัหวัเรือ่งมากเพยีงพอ ประเดน็ยงั
ไมเ่ป็นเอกภาพ สบัสนระหว่าง การเน้นความเด่นทีแ่นวทางแกป้ญัหาภยัแลง้ของตวัโครงการหรอืเน้นทีโ่ครงการที่
สนองพระราชด าร ิ  และเนื้อหายงัขาดความลกึของขอ้มลู นอกจากนี้แหล่งขอ้มลูยงัไม่หลากหลายเพยีงพอ เพราะ
สมัภาษณ์ผูแ้ทนรฐัเพยีงคนเดยีว 
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หมายเลข 2.  
ประเดน็ด ี แต่เนื้อหากลบัไมส่อดคลอ้งกบัชือ่เรือ่ง และกลายเป็นการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร  /หน่วยงาน ท าใหค้วาม
น่าเชือ่ถอืของขา่วลดลง  นอกจากนี้ ยงัขาดความสมดุลของแหล่งขอ้มลู  ท าใหข้า่วไมร่อบดา้นเพราะสมัภาษณ์แต่
เจา้หน้าทีร่ฐั แต่ไมม่เีสยีงสมัภาษณ์หรอืความเหน็ของผูไ้ดร้บัผลกระทบ คอืคนใชไ้ฟฟ้า หรอืผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ๆ  

 
หมายเลข 3. 
ประเดน็น่าสนใจ แต่ไมใ่ชเ่รือ่งใหม่ และขาดแงม่มุเชงิลกึของขา่ว   นอกจากนี้ยงัขาดสมดลุในการน าเสนอขา่วอยา่ง 

 มาก  เพราะสมัภาษณ์ความเหน็ผูแ้ทนภาครฐั/ราชการแต่เพยีงฝา่ยเดยีว    หากผูผ้ลติไดน้ าเสยีงประกอบบรรยากาศ
จากสถานทีจ่รงิในงานปารต์ีม้าใช ้กจ็ะท าใหข้า่วมคีวามสมจรงิและไดอ้ารมณ์ความรูส้กึมากขึน้ 

 
หมายเลข 4. 
ประเดน็ด ี  แต่ไมช่ดัเจน ว่าตอ้งการเน้นเรือ่งใด   เนื้อหาขา่วขาดเอกภาพ   ขาดความเชือ่มโยงระหว่างการนบัถอื
ศาสนาทีแ่ตกต่างกนักบัปญัหาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ความปลอดภยับนเกาะสมยุ  หรอืการสง่เสรมิสนิคา้หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์  และชว่งทา้ยของขา่วเป็นบทสรปุทีผู่ส้ ือ่ขา่วใสค่วามเหน็สว่นตวัลงไปดว้ย ซึง่ไม่มเีหตุผลทีม่ี
น ้าหนกัเพยีงพอปรากฏในขา่ว เพือ่สนบัสนุนวา่บนเกาะสมยุมคีวามปลอดภยั 

 
ประเภทสารคดวีทิย ุ
มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาจ านวน  4 เรือ่ง ไดแ้ก ่  

- หมายเลข 7 เพลงลาวดวงเดอืน เดมิชือ่ เพลงลาวด าเนินเกวยีน” 
- หมายเลข 11 “ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนวดัพยคัฆาราม” 
-     หมายเลข 12 “การฝึกอาชพีผูต้อ้งขงัเรอืนจ าจงัหวดัสพุรรณบุร”ี 
-     หมายเลข 16 “ส านึกรกัสิง่แวดลอ้ม  ตอน อากาศเป็นพษิ ชวีติจะสัน้ลง” 
 

 คณะอนุกรรมการพจิารณา ตดัเรือ่งทีไ่มเ่ขา้เกณฑส์ารคด ี หรอืคณุสมบตัไิมส่อดคลอ้งกบัสารคดอีอก จ านวน 
3 เรือ่งคอื  หมายเลข 10 “ คณุหนูอยากรูเ้รือ่งจราจร”  หมายเลข 13 “สารพนัสรรมาเล่า ตอน บรโิภคขา้วกลอ้ง
ประหยดัไฟ” และหมายเลข 15 “บา้นทรงไทยจิว๋”  ดว้ยเหตุผลดงันี้ 

 
 รปูแบบรายการทัง้ 3 เรือ่ง ไมเ่ขา้ขา่ยสารคด ี แต่มลีกัษณะ เป็นรายการโฆษณา ประชาสมัพนัธอ์งคก์รหรอื
หน่วยงานมากกว่า เป็นการผลติงานเพือ่สปอนเซอรท์ีส่นบัสนุนและจดัท าเป็นบทสนทนาระหว่างคน 2 คน หรอื
รายการสมัภาษณ์    ผูผ้ลติมไิดใ้ชท้กัษะและเสน่หข์องกระบวนการเทคนิคเสยีงทางวทิยมุาท าใหร้ายการน่าสนใจ  หรอื
อาจไมม่คีวามเขา้ใจ ลกัษณะของสารคดทีีด่เีพยีงพอ  

  ส าหรบัหมายเลข 6-8  เนื่องจากเป็นผูส้ง่คนเดยีวกนั ดงันัน้ รปูแบบการน าเสนอจงึเป็นแบบเดยีวกนั คอืเสยีง
บรรยายประกอบเพลง  ในแงป่ระเดน็  เรือ่งทีเ่ลอืกท าเป็นสารคด ีมคีวามน่าสนใจ และสะทอ้นเรือ่งราวทีเ่ป็นวฒันธรรม
ไทย  ใชภ้าษาไดด้ ี แต่ควรมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ หรอืเสนอประเดน็ แงม่มุใหม่ๆ ซึง่คนไมเ่คยรูม้ากอ่น จะท าใหเ้รือ่ง
น่าสนใจมากขึน้  ซึง่ในกลุ่มนี้ หมายเลข 7 มคีวามโดดเด่นกว่าเรือ่งอืน่ๆ  ผูผ้ลติรูจ้กัใชบ้ทกลอน มาประกอบเรือ่ง และ
ยงัมคีวามยาวของผลงานทีพ่อเหมาะ  ใชเ้พลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่ง อยา่งไรกต็าม เรือ่งนี้ยงัขาดความลกึของประเดน็ 
และไมม่คี าตอบว่า ท าไมจงึไดช้ือ่ว่า เพลงลาวดวงเดอืนหรอืลาวด าเนินเกวยีนและเหตุผลเบือ้งหลงัทีก่รมหมืน่พชิยัฯ 
ทรงนิพนธใ์หส้อดคลอ้งกบัเพลงลาวด าเนินทราย 
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 ในแงเ่ทคนิคการผลติวทิย ุ   ทัง้สามเรือ่ง  ยงัเลอืกใชเ้พลงทีไ่มส่อดคลอ้งกบัเรือ่ง ยกเวน้ หมายเลข 7 และ
องคป์ระกอบเสยีงไมห่ลากหลายทัง้ๆ ทีส่ามารถท าได ้ขาดเสยีงอืน่ๆ ทีท่ าใหน่้าสนใจ เชน่ หมายเลข 6 สามารถน าบท
ขบัเสภา มาประกอบได ้หรอืมเีสยีงสมัภาษณ์เพิม่เตมิ เป็นตน้ จะท าใหผู้ฟ้งัไดอ้รรถรสมากขึน้และดงึดดูความสนใจได้
เพิม่ขึน้ดว้ย นอกจากนี้ ควรใสใ่จกบัระดบัเสยีง หรอืความคมชดัของเสยีงประกอบหรอืเพลงทีใ่ช ้ จงัหวะดงัเบา หรอื
การเน้นเสยีงใหโ้ดดเด่นเป็นบางชว่งบางตอนกม็ผีลต่อคณุภาพของขา่ว แทนทีจ่ะเปิดในระดบัเดยีวกนัตลอดทัง้เรือ่ง 

 
 หมายเลข 9 

ไมผ่า่นการพจิารณา เพราะ เนื้อหาและการเลอืกแหล่งขา่วเพือ่ใหข้อ้มลูขาดความสมดลุ  ไมร่อบดา้น  แมจ้ะมบีท
สมัภาษณ์ทีห่ลากหลาย  ผูผ้ลติควรตอ้งระมดัระวงัและใหค้วามส าคญักบัความสมดลุ เป็นกลางในรายการทีเ่สนออยา่ง
มาก โดยเฉพาะประเดน็ทีเ่ป็นความขดัแยง้ในสงัคมหรอืมฝีา่ยทีค่วามเหน็แตกต่างกนั สารคดชีิน้นี้ท าใหผู้ฟ้งัรูส้กึว่า 
ผูผ้ลติพยายามสรา้งความชอบธรรมใหก้บัเจา้หน้าทีร่ฐัมากจนเกนิไป 
 นอกจากนี้ การใชภ้าษาในบางค าซ ้าซอ้นความหมาย  บางค าไมเ่หมาะสมสอ่ในทางยัว่ยหุรอืสรา้งความ
ขดัแยง้รนุแรง และใชเ้พือ่สนบัสนุนแนวคดิรอืความเหน็สว่นตวัของผูผ้ลติ  เชน่ สนบัสนุนใหม้กีารจบัตาย...  ปราบให้
สิน้ซาก....... สว่นการสมัภาษณ์ ไม่ไดร้ะบุชือ่แหล่งขา่ว ท าใหค้วามน่าเชือ่ถอืของขา่วลดลง  
 อยา่งไรกต็าม ผลงานชิน้นี้  มคีวามเด่นทีเ่สยีงของผูบ้รรยายไดน่้าฟงั  

 
หมายเลข 11 
ประเดน็ด ี มคีวามหลากหลายของแหล่งขอ้มลูเพือ่มาสนบัสนุนเรือ่ง   ใชเ้สยีงประกอบบรรยากาศเพิม่เตมิ ท าใหเ้รือ่ง
น่าสนใจ แต่น่าเสยีดายทีเ่สยีงประกอบดงักล่าว ฟงัไดไ้มช่ดัเจน   สว่นจดุออ่นคอืสาระในเรือ่งกลบัขาดความเป็น
เอกภาพ   และเพลงประกอบไมเ่ขา้กนั  อกีทัง้บทสมัภาษณ์และเพลงประกอบ ยาวเกนิไปท าใหน่้าเบื่อ 

 
หมายเลข 12 
ประเดน็ด ี น่าสนใจ  แต่ควรระวงัการน าเสนอเนื้อหาทีเ่ป็นการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร หรอืกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง  ควร
เลอืกขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งจรงิๆ  และเป็นขอ้เทจ็จรงิทีม่คีวามเป็นกลาง สมดุลกบัทกุฝา่ย   
จุดออ่นเรือ่งนี้คอื  ปล่อยเสยีงสมัภาษณ์ยาวเกนิไป 

 
 ในดา้นเทคนิค   เลอืกใชเ้สยีงประกอบทีห่ลากหลายด ี ใชภ้าษาเหน็ภาพ  บทบรรยายด ี  และผูบ้รรยาย มี
น ้าเสยีงทีช่ดัเจน แต่อาจเรยีบไปหน่อย  ควรเพิม่โทนหรอือารมณ์ของเสยีงใหม้ากกว่านี้   นอกจากนี้  เพลงทีใ่ช้
ประกอบ  ควรเปลีย่นจงัหวะ หรอืใสเ่ป็นชว่ง เพือ่ใหก้ารด าเนินเรือ่งไมอ่ดื 

 
หมายเลข 14 
ประเดน็น่าสนใจแต่การด าเนนิเรือ่ง ยดื ไมเ่รา้ความรูส้กึผูฟ้งั  มลีกัษณะเป็นบทสมัภาษณ์มากกว่าสารคด ี  เป็นการ
อา่นบรรยายขอ้มลู และใชแ้หล่งขอ้มลูเดยีว ไมห่ลากหลาย    ไมไ่ดใ้ชเ้ทคนิคหรอืศาสตรด์า้นเสยีงในการผลติวทิยุ  ใช้
ภาษาทีซ่ ้าซอ้น  เชน่ ค าวา่ “ทอ่งเทีย่ว”   
 
หมายเลข 16 
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ประเดน็ด ี  สรา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชีใ้หผู้ฟ้งัรูว้่า ปญัหาดงักล่าวสมควรไดร้บัการเอาใจใสอ่ยา่งจรงิจงั   
เนื้อหาสนบัสนุนแกนของเรือ่งชดัเจน และใชแ้หล่งขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื หลากหลาย   ใชภ้าษาและ CLIP เสยีงที่
ท าใหเ้หน็ภาพ    การใชเ้สยีงสมัภาษณ์เป็นภาษาถิน่ ท าใหเ้รือ่งน่าสนใจและใกล้ตวัผูฟ้งัมากขึน้ 
ในดา้นเทคนิค   ตอ้งระวงัเรือ่งเสยีงสมัภาษณ์ ทีค่ณุภาพไมช่ดัเจน   และการใชเ้พลงคลอประกอบ ทีย่าวเกนิไป   โทน
ของเพลงนิ่ง  ไมน่่าสนใจ 
 
ข้อเสนอเพ่ิมเติมในภาพรวม 

1. ส าหรบัการจดัประกวดในปีต่อๆไป  ควรพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑ ์ อาจตอ้งจ ากดัจ านวนผลงานของผู้สง่
ประกวดหรอืไม ่  เนื่องจากมผีูส้ง่บางคนสง่ผลงานหลายชิน้ แต่มรีปูแบบและลกัษณะการผลติในแนวเดยีวกนั 
ดงันัน้หากไมต่รงคณุสมบตั ิ หรอืไมผ่า่นการพจิารณา กจ็ะท าใหผ้ลงานทัง้หมด ไมไ่ดร้บัการพจิารณาไปดว้ย   

2. พจิารณาความจ าเป็นของการใหม้คีณะอนุกรรมการเพือ่กลัน่กรองผลงานก่อนน าเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ชดุใหญ่ตดัสนิอกีครัง้ 

 
ความเหน็เพิม่เตมิ  โสภติ 
1. ปีนี้มผีลงานวทิยจุากผูผ้ลติในต่างจงัหวดัสง่เขา้มาประกวดกว่า รอ้ยละ 80 ในขณะทีส่ ือ่มวลชนสว่นกลางบาง

องคก์รไมส่ง่ผลงานเขา้ประกวดเลย  ทัง้ๆทีท่ราบขา่วล่วงหน้าเป็นเวลานาน  คณะท างานอาจตอ้งพจิารณากล
ยทุธในการสรา้งแรงจงูใจ ใหส้ือ่ต่างๆ  สง่ผลงานเขา้ประกวดเพิม่ขึน้ และมคีณุภาพขึน้ 

2. จ านวนผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด น้อยกว่าปีทีแ่ลว้  ทัง้ๆ ทีไ่ดบ้อกขา่วล่วงหน้าเป็นเวลานาน 
3. ควรมหีนงัสอืขอบคณุ และใหก้ าลงัใจกบัผูส้ง่ผลงานเขา้ประกวด แต่ไมไ่ดร้บัรางวลั  
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สรปุความเหน็คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง ข่าวและสารคดีโทรทศัน์ 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2547 

 
วนัที ่19 มนีาคม 2548 
รายนามคณะอนุกรรมการฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม 
คณุพชัระ สารพมิพา  ประธานคณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ   
คณุปฏวิตั ิวสกิชาต ิ  กรรมการ 
คณุสวุรรณา อยุานนัท ์  กรรมการ 
คณุธวชัชยั กฤตยิาภชิาตกลุ กรรมการ    
 
 การประกวดข่าว-สารคดีโทรทศัน์ รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2547 แบง่รางวลัออกเป็น 3 
ประเภทดงัน้ี 
1. ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน 

รางวลัข่าวสืบสวนสอบสวนยอดเย่ียม 
คณะอนุกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่ยงัไมม่ขีา่วใดดเีด่นถงึขัน้ไดร้บัรางวลัยอดเยีย่ม  เนื่องจากเหน็ว่า

กระบวนการผลติ(Production) ยงัไมล่ะเอยีดเทา่ทีค่วร ใชอ้ปุกรณ์ คน บรบิทต่างๆ ทีม่อียูอ่ยา่งไมคุ่ม้คา่ อาจเป็น
เพราะขอ้จ ากดัของแต่ละสถานี อกีสาเหตุหนึ่งกค็อืบทบรรยายยงัเป็นแบบบทความในหนงัสอืพมิพ ์ไมเ่หน็ภาพ ไม่
สามารถใชภ้าษาเล่าเรือ่งใหเ้หน็ภาพได ้
 รางวลัข่าวสืบสวนสอบสวนชมเชย  (เสนอเพ่ือคดัเลือก ยงัมิได้เป็นการเรียงล าดบัแต่อย่างใด) 

คณะอนุกรรมการฯ เหน็ว่าส าหรบัรางวลัขา่วสบืสวนสอบสวนชมเชยขอเสนอเขา้พจิารณา 2  เรือ่ง คอื 
 หมายเลข 1  “ปล่อยแพะจอบิ” ของสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท 
 ทีเ่สนอเรือ่งนี้เขา้พจิารณาเนื่องจากเหน็ว่ามคีวามพยายามในการท าขา่ว ในการตดิตามหาขอ้เทจ็จรงิมาตัง้แต่
เกดิเหตุ สามารถจบัประเดน็ไดด้ ีและเป็นคดทีีอ่ยูใ่นความสนใจของประชาชน โดยผูก้ระท าผดิจะตอ้งถกูประหารชวีติ  
จุดเด่น 
-         มาจากขอ้สงัเกตเลก็ของผูส้ ือ่ขา่ว ทีส่ามารถน ามาสูค่วามสงสยัใครรู่แ้ละแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ 
-         ใชห้ลกัฐานเพยีงไมก่ีช่ ิน้ใหเ้กดิประโยชนต่อกระบวนการสบืสวนสอบสวน 
-         ไมเ่ชือ่ตามสิง่ทีเ่หน็และเป็นอยู ่
-         มกีารแสวงหาขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนสมมตุฐิานเพือ่คน้หาขอ้เทจ็จรงิอย่างไดผ้ล 
-         มเีหตุผลรองรบัว่าคดยีงิรถนกัเรยีนมคีวามผดิปกตขิองจอบผิูย้อมรบัว่าเป็นผูก้ระท า 
-         ลงพืน้ทีเ่พือ่แสวงหาขอ้เทจ็จรงิดว้ยความยากล าบากและตอ้งเผชญิอปุสรรคส าคญัคอืภาษา 
-         สารคดแีละหลกัฐานทีป่รากฏในสารคดมีสีว่นชว่ยคลีค่ลายคดนีี้อยา่งมาก 
-         มคีวามเสีย่งในการลงพืน้ทีห่าขอ้มลูเพราะไมส่ามารถรูไ้ดว้่ากลุ่มมอืปืนอาศยัอยูท่ีน่ัน่หรอืไม่ 
จุดดอ้ย 
-         กระบวนการตดัต่อภาพและล าดบัเหตุการณ์ไมช่วนตดิตามเทา่ทีค่วร 
-         การใชป้ระโยชนจากขอ้มลูในพืน้ทีย่งัขาดความลุ่มลกึและขาดความชดัเจน 
-         บทสารคดแีละการด าเนินเรือ่งเหมอืนบทความในหนงัสอืพมิพ ์ม�ากกว่าโทรทศัน์ 
-         การล าดบัเหตุการณ์ไมช่ดัเจน 
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-         ไมไ่ดย้นิเสยีงของจอบแิมแ้ต่ค าเดยีว แมว้่าจะเป็นภาษากะเหรีย่งกต็ามทัง้ๆทีจ่อบคิอืตวัจกัรส าคญัในคดี
สะเทอืนขวญัคดนีี้ 
   
 หมายเลข 32 “รบัจ้างฆ่า” ของสถานีโทรทศัน์ไอทีวี 
 ขา่วนี้สง่เขา้ประกวดในประเภทของสารคดเีชงิขา่วแต่คณะอนุกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่ควรอยูใ่น
ประเภทของขา่วสบืสวนสอบสวน โดยเสนอเป็นรางวลัสบืสวนสอบสวนชมเชยอนัดบัหนึ่ง เนื่องจากเนื้อหาเป็นเรือ่งที่
ไมค่อ่ยไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะโดยเฉพาะสือ่โทรทศัน์ ฉะนัน้ทางผูจ้ดัท าไดพ้ยายามสบืสวนสอบสวนคดนีี้อยา่งจรงิจงัจงึ
เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจและน่าตดิตามเป็นอยา่งยิง่ ทีส่ าคญัเรือ่งนี้เป็นเรือ่งทีม่คีณุคา่และมผีลกระทบต่อสงัคมโดยรวม 
แต่มขีอ้สงัเกตว่าเรือ่งนี้เป็นเครือ่งมอืของกองปราบในการตดิตามสบืสวนคด ี 
 ทัง้นี้มขีอ้สงัเกตว่าแต่ละสถานใีหเ้วลาในการออกอากาศของขา่วสบืสวนสอบสวนน้อยลง ท าใหข้า่วทีท่ ามาไม่
สามารถออกอากาศไดท้ัง้หมด จงึเป็นเรือ่งทีต่อ้งพจิารณาว่าหลกัเกณฑข์องการสง่ขา่วสบืสวนเขา้ประกวดควรมกีาร
พจิารณาแกไ้ขหรอืไม ่ เนื่องจากตามหลกัเกณฑก์ารประกวดระบุไวว้่า “ขา่วสบืสวนสอบสวนไดแ้กข่า่วทีย่งัไมเ่คย
เปิดเผยมากอ่น....และจะตอ้งน าเสนอในรปูแบบของการรายงานขา่วในชว่งเวลาของขา่วทางสถานีโทรทศัน์ทุกประเภท
...” 
จุดเด่น 
-         การเริม่ตน้กระบวนการสบืดว้ยประเดน็เลก็�คอืบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ 
-         ผูส้ ือ่ขา่วมมีมุมองต่อเรือ่งเลก็�ทีแ่ทจ้รงิคอืปญัหาใหญ่ทีย่งัด ารงอยูใ่นสงัคมนัน่คอืมอืปืนรบัจา้ง 
-         ตคีวามคดสีบืสวนสอบสวนใหเ้ป็นประเดน็ขา่วไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
-         การมสีว่นรว่มในขัน้ตอนการยอ้นหาเหตุแหง่กระบวนการรบัจา้งฆา่ 
-         การตดิตาม ประเมนิสถานการณ�ละอดทนรอคอยเป็นไปอยา่งทุม่เท 
-         สามารถสบืคน้จนคลายปมเหตุแหง่การจา้งฆา่ไดช้ดัเจนขึน้ 
-         ท าใหเ้หน็กระบวนการและเหน็ความต่อเนื่องของเหตุการณ์ 
-         การรว่มสบืหาด าเนินไปและสิน้สดุครบถว้นสมบรูณ์ 
-         บทสารคดโีดดเด่นทีไ่มย่ดึตดิส านวนต ารวจ แต่เลอืกด าเนินเรือ่งตามภาพและประเดน็ 
-         กระบวนการผลติสารคดชีดุนี้ชวนตดิตามและคดิตาม สรา้งความรูส้กึรว่มแกผู่ช้ม 
จุดดอ้ย 
-         มคีวามก า้กึง่ระหว่างบทบาทของผูส้ ือ่ขา่วว่าควรเขา้ไปมสีว่นรว่มในคดไีดม้ากน้อยเพยีงใด 
-         หมิน่เหมต่่อการตกเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งผลงานของต ารวจ ถงึแมไ้อทวีจีะไดผ้ลงานดดีว้ยกต็าม 
-         ขาดขอ้มลูฐานความผดิของผูจ้า้งวานและผูร้บัจา้งวานว่ารนุแรงเพยีงใด 
 
2. ประเภทสารคดีเชิงข่าว 
 รางวลัสารคดีเชิงข่าวยอดเย่ียม 
 คณะอนุกรรมการขอเสนอใหพ้จิารณา 1 เรือ่ง คอื 
 หมายเลข 2 “สนัติภาพในเปลวเพลิง” ของสถานีโทรทศัน์เนชัน่ทีวี (ไททีวีช่อง 1) 
 เรือ่งนี้สง่เขา้ประกวดประเภทขา่วสบืสวนสอบสวนแต่คณะอนุกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าเรือ่งนี้ควรอยูใ่น
ประเภทของสารคดเีชงิขา่วมากกว่า โดยมองทีเ่นื้อหาจะเป็นประเภทสบืสวนสอบสวน แต่การน าเสนอมรีปูแบบที่
หลากหลาย มกีารล าดบัเรือ่งราวทีด่ ี การผลติด(ีProduction) มคีวามตัง้ใจในการท า มแีหล่งขา่วครบทกุฝา่ยไมว่่าจะ
เป็นชาวบา้น พระหรอืผูน้ าศาสนา ทหาร นกัวชิาการ ท าใหเ้ขา้ใจวถิชีวีติและขนบธรรมเนียมวฒันธรรมการอยูร่ว่มกนั
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ของประชาชนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ใชค้วามพยายามเป็นอยา่งมากในการสรา้งความชดัเจนต่อประเดน็ปญัหา
ทีซ่บัซอ้น แต่มขีอ้สงัเกตว่าบางชว่ง บางตอน การด าเนินเรือ่งยงัมคีวามเชือ่งชา้เกนิไป 
จุดเด่น 
-         เป็นสารคดเีชงิขา่วทีม่คีวามสมบรูณ์ใน กระบวนการผลติ 
-         มกีารวางแผน ก าหนดประเดน็และเนื้อหาทีช่ดัเจน หนกัแน่น 
-         ด าเนินเรือ่งและล าดบัเหตุการณ์ของสถานการณ์ 3จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งชดัเจน 
-         น าเสนอความเหน็รอบดา้นและสถานการณ�แวดลอ้มอยา่งเขา้ใจ 
-         ชวนตดิตามอยา่งต่อเนื่อง น่าสนใจใครรู่แ้ละน่าประทบัใจ 
-         มคีวามพยายามสงูและไมล่ะเลยรายละเอยีดภาพเชงิสญัลกัษณ์แทนความรนุแรง 
-         เทคนิคการถ่ายท า ตดัต่อและกราฟิก สวยงาม ทนัสมยัน่าสนใจ 
-         การเลอืกใช�้ดนตรปีระกอบแมจ้ะไมเ่ป็นไปตามอารมณ์ของเรือ่ง แต่ในเชงิขา่วแลว้ถอืว่ามสีว่นส าคญัท าใหผู้ช้ม
สมัผสัไดถ้งึจติวญิญาณของชาวไทยมสุลมิ 
-         โครงของเรือ่งและประเดน็จนถงึเนื้อหาด าเนินไปอยา่งน่าสนใจ 
-         บทโทรทศัน์โดดเด่นมากในเรือ่งส านวนภาษาและการไมใ่ชค้วามรนุแรงในภาษามากระตุน้เรา้อารมณ์มาก
เกนิไป 
 จุดดอ้ย 
-         ผูด้ าเนินรายการน าเขา้เนื้อหานานเกนิไป 
-         เสยีงจากพืน้ทีแ่ละเสยีงบรรยายใหอ้ารมณ์ตกต่างกนัมากเกนิไป 
 
 รางวลัสารคดีเชิงข่าวชมเชย 
 ขอเสนอใหพ้จิารณา 2 เรือ่ง คอื   
 หมายเลข 16 “สญัชาติ...สิทธิ ความหวงัและชีวิตใหม่” ของสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท 
 เรือ่งนี้มเีนื้อหาทีเ่ด่น น่าสนใจเนื่องจากเรือ่งของคนไรส้ญัชาตเิป็นเรือ่งใหม ่ ไมค่อ่ยมใีครพดูถงึจนกลายเป็น
เรือ่งทีไ่กลตวั แต่จรงิๆ แลว้เป็นเรือ่งทีใ่กลต้วั บางคนเป็นคนไทยดว้ยซ ้าแต่กลบัถกูยดัเยยีดใหก้ลายเป็นคนไรส้ญัชาติ 
ท าไดด้ภีายใตก้รอบการท างานจากปญัหาและอปุสรรคต่างๆ  มจีรยิธรรมในการน าเสนอขา่ว ในการเป็นปากเสยีงแทน
คนทีป่ระสบปญัหา 
 ทัง้นี้มขีอ้สงัเกตว่าสถานียงัไมใ่หค้วามส าคญัของขา่วสงัคม ท าใหไ้มม่คีวามต่อเนื่อง ใหเ้วลาในการออกอากาศ
น้อย 
 หมายเลขท่ี 21  “วนัไก่ตายท่ีพนมทวน” ของสถานีโทรทศัน์เนชัน่ทีวี(ไททีวีช่อง 1) 
 เป็นเรือ่งราวทีช่ ีใ้หเ้หน็ปญัหาและความรนุแรงของสถานการณ์ไขห้วดันก ภาพสวย เนื้อหาดแีต่ขาดความ
น่าสนใจของตวัผูบ้รรยาย น ้าเสยีงยงัไมช่วนใหต้ดิตาม 
 
3. ประเภทข่าวเหตุการณ์ 
 รางวลัข่าวเหตกุารณ์ยอดเย่ียม 
 คณะอนุกรรมการฯ ขอเสนอใหพ้จิารณา 1 เรือ่งคอื  
 หมายเลข 44  “ธรณีพิบติั สึนามิ” ของสถานีโทรทศัน์ไอทีวี 
 เรือ่งนี้เป็นขา่วเหตุการณ์ทีค่วามครบถว้นสมบรูณ์ของขา่ว มคีวามทุม่เทในการท าขา่วทัง้ทางบกและทาง
อากาศ โดยผา่นทางทมีขา่ว Sky News มกีารรายงานขา่ว น าภาพมาใหด้อูยา่งต่อเนื่อง แต่มขีอ้สงัเกตว่าภาพทีไ่ดม้า 
มาจากภาพขา่วทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืเป็นการประมวลมาใหด้ยูอ้นไปยอ้นมา  
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        จุดเด่น 
-         ความรวดเรว็ในการน าเสนอเหตุการณ์ 
-         มคีวามพยายามในการหาคน้หาศพและผูร้อดชวีติจากเหตุการณ์คลื่นยกัษ์ถล่มอนัดามนั 
-         น าเสนอเหตุการณ์รอบดา้น ลุ่มลกึและต่อเนื่อง 
-         มสีว่นชว่ยใหค้วามชว่ยเหลอืด าเนินไปอยา่งเรง่ด่วนและตรงเป้าหมาย 
-         ทุม่เทสรรพก าลงัและอปุกรณ์ในการถ่ายทอดสดทกุวนิาท ี
-         น าเสนอทกุประเดน็และทกุดา้น 
-         มกีารยอ้นและล าดบัเหตุการณ์ตลอดเวลา 
-         ทกุเหตุการณ์ชวนสะเทอืนอารมณ์และสรา้งแนวรว่มความชว่ยเหลอือยา่งดเียีย่ม 
 
 รางวลัข่าวเหตกุารณ์ชมเชย 
 เสนอใหพ้จิารณา 1 เรือ่ง คอื 
 หมายเลข 36 “ตากใบทมิฬ” ของสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท 
 ขา่วนี้ถอืว่ามคีวามยากล าบากในการท าขา่ว ผูจ้ดัท ามคีวามพยายาม รวดเรว็และฉบัไวในการน าเสนอขา่ว
สามารถรายงานขา่วออกอากาศสดไดท้นัท ี 
จุดเด่น 
-         ไดเ้หน็ความต่อเนื่องของเหตุการณ์ลายมอ็บทีส่ถานีต ารวจภธูรตากใบ 
-          เป็นบนัทกึหลกัฐานส าคญัในการตดัสนิใจใชก้ าลงัเขา้สลายกลุ่มผูช้มุนุม 
จุดดอ้ย 
-         การน าเสนอทีร่ะบุวา่ผูร้ว่มชมุนุมมอีาการตดิยา ถอืเป็นการฟงัความขา้งเดยีว 
-         การพดูถงึว่าผูช้มุนุมมอีาวุธพรอ้มต่อสูเ้จา้หน้าท�ีแต่ไมม่หีลกัฐานชีช้ดันอกจากท่อนไม ้
-         การมองประเดน็จากมมุเดยีวคอืมมุของรฐั ท าใหข้า่วขาดน ้าหนกัและขาดความลุม่ลกึ 
-         สอ่เจตนาไมต่ดัภาพการใชค้วามรนุแรงกบัผูช้มุนุมเชน่ เตะ ถบี ใชพ้านทา้ยปืนฟาดศรีษะ ถอืว่าเป็นการจงใจ
ปกป้องการกระท าของเจา้หน้าที ่
-         ภาพการละเมดิสทิธมินุษยชนเชน่เจา้หน้าทีถ่อดเสือ้ผา้ผูช้มุนุม กลบัไมป่รากฏในขา่ว 
 
ข้อสงัเกตแนบท้ายในภาพรวม 

1. ดว้ยขอ้จ ากดัของแต่ละสถานที าใหม้เีวลาในการออกอากาศขา่วสบืสวนสอบสวนน้อย 
2. การซ่อนกลอ้งเพือ่ใหไ้ดภ้าพมาน าเสนอไมค่อ่ยมแีลว้ ผูจ้ดัท ามกีารเคารพสทิธสิว่นบุคคลมากขึน้ 
3. ขา่วสารคดทีีส่ง่เขา้มา สว่นใหญ่เป็นเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม  
4. ชอ่ง 3 , 5 , 7 ไมม่ขีา่วสง่เขา้มาประกวดแมแ้ต่ประเภทเดยีว  สว่นหนึ่งอาจมาจากขอ้จ ากดัของเวลาในการ

น าเสนอขา่วทีเ่หลอืน้อย  รวมทัง้การใหค้วามส าคญักบัสารคดเีชงิขา่วและขา่วสบืสวนสอบสวนยงัน้อยเกนิไป 
นอกจากนี้อาจจะ เพราะสารคดเีชงิขา่วและขา่วสบืสวนสอบสวนคอ่นขา้งใชเ้วลาและกระบวนการผลติ
คอ่นขา้งมาก กลายเป็นขอ้จ ากดัของทมีขา่ว 

5. บางสถานี เชน่ เนชัน่ ไอทวี ีมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการน าเสนอขา่วมากกว่าสถานีอืน่ เชน่ มเีวลาในการออกอากาศ
ขา่วมากกว่า  ขณะทีบ่างสถานียงัไมใ่หค้วามส าคญัของขา่วสงัคม 

6. กระบวนการผลติขา่ว(Production) บางสถานีท าไดน้้อยลง แต่ของเคเบิล้ทวีที าไดด้ขี ึน้ 
7. ความทุม่เทในการสนบัสนุนของสถานีมผีลต่อการน าเสนอขา่ว เชน่ การไปท าขา่วเองกบัขา่วทีs่tringersท าสง่

มาให ้
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8. มสีถานีโทรทศัน์เคเบิล้ทีใ่หค้วามส าคญัในการสง่ผลงานเขา้ประกวดมากขึน้  ควรท าหนงัสอืขอบคณุถงึเคเบลิ
ทวีทีีส่ามารถท าขา่วไดด้ขี ึน้และมคีวามพยายาม 

9. เรือ่งของจรรยาบรรณและการเคารพสทิธเิดก็ เคเบลิทวียีงัไมส่ามารถท าได ้ บางครัง้ถ่ายใหเ้หน็หน้าอยา่ง
ชดัเจน 

10. ประเดน็ขา่วบางเรือ่งยงัไมม่กีารพฒันาใหต้่อเนื่อง  
11. หลกัเกณฑก์ารประกวดตอ้งพฒันาใหท้นักบัสถานการณ์ขา่วทีเ่ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากบางขา่วไมไ่ดอ้อก 
       อากาศในชว่งของขา่วแต่ไปออกในรายการขา่วแทน 

     13. ปจัจบุนัรปูแบบของการน าเสนอขา่วสารเปลีย่นแปลงไปมาก มลีกัษณะของการพดูคยุเจาะลกึและเปิดประเดน็ 
 มากขึน้  หากจะเพิม่รางวลัส าหรบัรายการประเภทดงักล่าวกจ็ะท าใหเ้กดิความหลากหลายมากยิง่ขึน้ และควร 
 เพิม่รางวลัส าหรบัผูส้ ือ่ขา่วหรอืผูร้ายงานขา่ว 
     14. เป็นไปไดห้รอืไมท่ีจ่ะท าใหร้างวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ จดัอยา่งยิง่ใหญ่ทัง้รปูแบบและเนื้อหา เพือ่สรา้งแรง 
 กระตุน้และความสนใจของสถานีโทรทศัน์ชอ่งต่าง�ๆ  มากกว่าทีเ่ป็นมา 
 
 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองข่าว-สารคดีโทรทศัน์  
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2547 

 
 
 


