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สรปุความเหน็คณะอนุกรรมการพิจารณา ตดัสินข่าวประกอบเสียง-สารคดีวิทย ุ
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2546  วนัท่ี 3 มีนาคม 2547  ณ อ.ส.ม.ท. 
 
รายนามคณะอนุกรรมการ 
1.นายศทุธชิยั บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมการฯ กรรมการ สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 
2.นายวสิทุธิ ์คมวชัรพงศ ์เลขาธกิารสมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 
3.นางสาวภทัราพร สงัขพ์วงทอง บรษิทั ทวีบีรูพา  
 
ข่าวประกอบเสียง มผีูส้ง่ผลงานเขา้ประกวดทัง้สิน้ 15 ขา่ว จาก 2 องคก์ร ซึง่มผีูผ้ลติเป็นคนๆ
เดยีวกนั และน าเสนอในรปูแบบคลา้ยคลงึกนั แต่สง่หลายขา่ว ท าใหข้า่วไมห่ลากหลายเทา่ทีค่วร ทัง้นี้
มขีา่วทีเ่ขา้เกณฑ ์13 ขา่ว สว่นอกี 2 ขา่ว น่าจะเขา้หลกัเกณฑ ์สารคดวีทิย ุมากกว่า คอืหมายเลข 14 
และ 15 จากศนูยข์า่วแปซฟิิก คณะอนุกรรมการ จงึมคีวามเหน็ ใหโ้อนไปพจิารณาในประเภทสารคด ี
จงึเหลอืผลงานเพือ่พจิารณาทัง้สิน้ 13 ขา่ว  

คณะอนุกรรมการฯ ไดฟ้งัผลงานทกุชิน้ และมคีวามเหน็ว่า ยงัไม่มีผลงานช้ินใด ใน 13 ช้ินท่ี
ผ่านการพิจารณา ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้ 
 

1.รางวลัขา่วประกอบเสยีงวทิย ุ แสงชยั สนุทรวฒัน์ จดัขึน้ปีนี้เป็นปีแรก เพือ่ยกระดบัและ
สง่เสรมิใหก้ าลงัใจกบัผูผ้ลติงานดา้นวทิยุ ใหส้รา้งสรรคผ์ลงานวทิยทุีด่ ี มคีณุภาพ เผยแพรสู่ส่าธารณะ 
ดงันัน้ ขา่วประกอบเสยีงทีจ่ะผา่นการพจิารณาจงึควรมคีณุสมบตัเิขา้หลกัเกณฑต์ามทีไ่ดก้ าหนดไว้
กอ่นหน้านี้ แต่จากผลงานทัง้ 13 ชิน้ทีเ่ขา้ประกวดคราวนี้ ยงัไมม่ขีา่วใดมเีนื้อหาหรอืกระบวนการผลติ
ทีโ่ดดเด่นมากเพยีงพอ และยงัขาดองคป์ระกอบทีส่ าคญัของขา่วประกอบเสยีง ท าใหค้วามน่าสนใจ
ลดลง 
 

2.วธินี าเสนอของขา่วฯ สว่นใหญ่เป็นการรายงานโดยมเีสยีงผูป้ระกาศ และเสยีงสมัภาษณ์
แหล่งขา่ว หรอืบางครัง้กเ็ป็นเสยีงผูป้ระกาศแต่เพยีงอยา่งเดยีว ยงัขาดการใชเ้สยีงบรรยากาศจาก
เหตุการณ์จรงิ หรอืเสยีงประกอบอืน่ๆ ทีท่ าใหเ้หน็ความพยายามในการสรา้งสรรคร์ายการใหแ้ตกต่าง
หรอืมคีณุคา่มากขึน้ ไปกว่าขา่วทัว่ไป และ3.เนื้อหา คณะอนุกรรมการพบว่า การคน้ควา้ขอ้มลูเพือ่
ประกอบเนื้อขา่วใหม้นี ้าหนกั น่าสนใจมากขึน้ยงัไมเ่พยีงพอขา่วผลงานทีส่ง่ประกวด มกัจะเป็นการท า
ขา่วทีเ่น้นการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของบุคคล เพยีงฝา่ยใดฝา่ยหนึ่งและบางขา่วกม็ปีระเดน็ทีต่อ้ง
พจิารณาถงึความสมดลุของขา่ว มลีกัษณะคลา้ยกบัการประชาสมัพนัธห์น่วยงาน อกีทัง้หลายๆขา่วก็
เป็นการตดัเสยีงสมัภาษณ์ในรายการอืน่ทีอ่อกอากาศไปแลว้ มาเรยีบเรยีงใหมเ่ป็นขา่วออกอากาศซ ้า 
จงึขาดความสด ใหม ่ 

อยา่งไรกต็าม มบีางขา่วทีม่ปีระเดน็ทีน่่าสนใจ(ขา่ว 11,12) แต่ผูผ้ลติกลบัไมน่ าไปพฒันาเรือ่ง
ต่อ หรอืเพิม่เตมิแงม่มุอืน่ๆ ท าใหเ้รือ่งขาดความน่าสนใจและไมม่ขีอ้มลูใหมเ่พิม่เตมิแต่อยา่งใด มเีพยีง
การรายงานจากผูป้ระกาศแต่เพยีงอยา่งเดยีว 
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นอกจากนี้ บางขา่วอาจมผีลกระทบในวงกวา้งต่อสงัคม แต่กอ็าจมคี าถามเกีย่วกบัจรยิธรรม
ของสือ่ในการน าเสนอขอ้มลู (ขา่วที3่6) เพราะขณะนี้ยงัไมม่ขีอ้ยตุวิ่าการออกอากาศเนื้อหาดงักล่าว 
เป็นความเตม็ใจและยนิยอมของผูใ้หส้มัภาษณ์หรอืไมแ่ละผูใ้หส้มัภาษณ์ทราบหรอืไมว่่ามกีารบนัทกึ
เทปเพือ่ออกอากาศ 
  
สารคดีวิทย ุ        มผีูส้ง่เขา้ประกวดทัง้สิน้ 21 ขา่ว รวม หมายเลข 14 และ 15 รวมจ านวนทัง้สิน้ 23 
ขา่ว  และมผีลงานผา่นเขา้รอบ จ านวน 7 เรือ่ง  คอื  
หมายเลข 18 -21   จาก ไทยเดยด์อทคอม 
หมายเลข 26-27   จาก อ.ส.ม.ท. 
หมายเลข 34   จาก จจีนีิวส ์
 

ส าหรบัผลงานทีไ่มผ่า่นเขา้รอบ เนื่องจาก คณะอนุกรรมการกลัน่กรองไดพ้จิารณาแลว้ พบว่า  
ยงัมคีณุสมบตัไิมค่รบถว้นเพือ่เป็นงานสารคดทีางวทิย ุ ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้  บางชิน้งาน 
เป็นเพยีงการสรปุเนื้อหาขอ้มลู หรอืสรปุขา่วหรอืบรรยายภาพเหตุการณ์ แลว้แทรกเสยีงดนตรหีรอื
เพลงประกอบ (31-33) ยงัไมม่สีว่นใดทีแ่สดงใหเ้หน็กระบวนการผลติทีป่ระณีต หรอืสรา้งสรรคแ์งม่มุ
ใหม่ๆ  มาน าเสนอ  และบางชิน้งานกย็งัไมเ่ขา้ขา่ยสารคดมีลีกัษณะเหมอืนรายการสนทนา ความยาว 1 
โมง เทา่นัน้(16) 
 นอกจากนี้ ผลงานบางชิน้ ยงัมลีกัษณะกึง่งานประชาสมัพนัธ ์หรอืโฆษณาองค์กร (17) ท าให้
เกดิค าถามถงึความสมดุลและเป็นกลางของเนื้อหาขา่วในภาพรวม   สารคดบีางชิน้ ยงัคงเป็นเนื้อหา
แบบเดมิๆ ทัง้ทีจ่รงิแลว้ สามารถคดิคน้กระบวนวธิกีารน าเสนอใหเ้รือ่งเกา่มาเล่าใหมไ่ดอ้ยา่งน่าสนใจ 
แต่คณะอนุกรรมการกไ็มพ่บในงานสารคดทีีส่ง่ประกวดแต่อยา่งใด 
     

ความเหน็ทัง้หมด  เป็นมตจิากคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง การตดัสนิขา่วประกอบเสยีงและ
สารคดวีทิย ุ รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2546  เสนอคณะกรรมการตดัสนิเพือ่พจิารณาการ
มอบรางวลัในประเภทต่างๆซึง่เป็นการกลัน่กรองชัน้ตน้   หากคณะกรรมการตอ้งการพจิารณาขา่ว
หรอืสารคดเีรือ่งใดเพิม่เตมิ กเ็ป็นดุลพนิจิของคณะกรรมการ  โดยสามารถประสานฝา่ยเลขาธกิาร 
ด าเนินการจดัสง่เทปเพิม่เตมิในภายหลงัหรอืรบัฟงัในวนัประชมุเพือ่ตดัสนิในคราวเดยีว 
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สรปุความเหน็คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง ข่าวและสารคดีโทรทศัน์ 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2546 

 
วนัที ่9 มนีาคม 2547   
รายนามคณะอนุกรรมการฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม 
คณุธวชัชยั กฤตยิาภชิาตกลุ   ประธานคณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ 
คณุปฏวิตั ิวสกิชาต ิ             กรรมการ 
คณุสวุรรณา อยุานนัท ์          กรรมการ 
 
รางวลั  ข่าวสืบสวนสอบสวนยอดเย่ียม 

คณะอนุกรรมการฯพจิารณาแลว้เหน็ว่ายงัไมม่ขีา่วใดดเีด่นถงึขัน้ไดร้บัรางวลัยอดเยีย่ม  
เพราะผลงานทีส่ง่มา แมห้ลายเรือ่งจะมแีงม่มุในการน าเสนอทีน่่าสนใจ แต่กย็งัขาดความลกึซึง้หรอืยงั
เกาะตดิสถานการณ์ ตดิตามสบืคน้ขอ้มลูลกึไมม่ากเพยีงพอ บางเรือ่ง ตอนจบกไ็มส่มบรูณ์    ในบาง
กรณี มคี าถามเรือ่งจรรยาบรรณสือ่ เชน่ การเปิดเผยหน้าของเดก็ผูเ้สยีหาย เป็นการละเมดิสทิธเิดก็  
หรอืสรา้งสถานการณ์ เพือ่ใชเ้ดก็เป็นเหยือ่ล่อ หวงัจะบนัทกึภาพเหตุการณ์ (1)  กรณีสว่ยทกุเรือ่ง
(3,5,6) เกดิค าถามว่า เป็นการสรา้งสถานการณ์เพือ่ล่อซือ้ ใชค้นเป็นนกต่อ  และก าลงัมแีงม่มุ
สนบัสนุนคนทีก่ระท าความผดิ หรอืไม ่  

นอกจากนี้ สว่นใหญ่ ขา่วทีไ่มผ่า่นการพจิารณา ในแงก่ระบวนการผลติ (Production) การใช้
ภาพเพือ่สือ่ความ ยงัท าไดไ้มด่เีทา่ทีค่วร และขาดการสบืคน้ขอ้มลูเบือ้งลกึ ซึง่เขา้ขา่ยว่าเป็นการ
รายงานขา่วสบืสวนสอบสวน 
  

อยา่งไรกต็าม  คณะอนุกรรมการฯเหน็ว่า  ส าหรบัรางวลัชมเชย  ขอเสนอเขา้พจิารณา 3 
เรือ่ง คอื 
หมายเลข 2  “เปิดโปงความไม่โปร่งใสในโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ”์  ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 
โดยมขีอ้สงัเกตคอื ขา่วชิน้นี้มคีวามพยายามในการสบืคน้ขอ้มลู และกอ่ใหเ้กดิผลกระทบในวงกวา้ง 
สะทอ้นภาพระบบการศกึษาในภาพรวม    แต่กย็งัมจีุดออ่นคอื  ขาดบทสรปุของเรือ่ง และยงัไมม่ี
ค าตอบในทา้ยเรือ่งว่าตอ้งการอะไร  อกีทัง้การด าเนินเรือ่งคอ่นขา้งยาว ไมก่ระชบัฉบัไว  ยงัเรยีก
ความน่าสนใจไดไ้มม่ากเทา่ทีค่วร (เป็นเรือ่งทีบ่อกเล่าไดย้อดเยีย่ม ไมใ่ชส่บืสวนสอบสวนยอดเยีย่ม) 
 
หมายเลข 4   “บอ่ขยะสารพิษ”  สถานีโทรทศัน์ไอทีวี 
มเีนื้อเรือ่งด ีน่าสนใจ แต่กระบวนการผลติและการใชภ้าพ (Production) ไมส่ามารถสือ่ความไดด้ี
เทา่ทีค่วร  เชน่ ถ่ายภาพหลุมขยะในระยะไกลเกนิไป ขาดรายละเอยีด และไมไ่ดบ้อกผลกระทบที่
เกดิขึน้ว่ามคีวามรนุแรงมากเพยีงใด  อกีทัง้ขาดหลกัฐานขอ้มลูทางวชิาการสนบัสนุน หรอือา้งองิ
ประกอบ เพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอืของขา่ว  และยงัขาดความรอบดา้นของแหล่งขอ้มลูในการน าเสนอ 
เชน่ ขอ้มลูผลดา้นการแพทย ์ ฯลฯ  นอกจากนี้ ยงัมหีลายแงม่มุทีส่ามารถสบืคน้ต่อได ้แต่ไมพ่บว่าได้
แตะไปถงึท าใหข้า่วขาดความสมบรูณ์ 
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หมายเลข 19  “โรงงานเณร..ม้งและเหลือบ” สถานีโทรทศัน์ไอทีวี 

ส าหรบัขา่วนี้ ผูผ้ลติสง่ประกวดในประเภทสารคดเีชงิขา่ว แต่คณะอนุกรรมการพจิารณาแลว้
เหน็ว่า น่าจะมรีปูแบบใกลเ้คยีงกบัขา่วสบืสวนสอบสวนมากกว่า จงึเสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณา
ในประเภทนี้แทน     
ขา่วนี้ คณะอนุกรรมการตัง้ขอ้สงัเกตว่า มคีวามพยายามสบืคน้ขอ้มลูด ี มกีารน าเสนอทีน่่าสนใจ  
เนื้อหา สง่ผลกระทบในวงกวา้ง ทัง้ดา้นสถาบนัสงฆ ์ การศกึษา และเดก็ แต่ยงัมคี าถามเกี่ยวกบัการ
ระมดัระวงัการเสนอภาพขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรมของสือ่ หรอืการละเมดิสทิธเิดก็  ทีไ่มไ่ดปิ้ดบงั
หน้าของเณร แมจ้ะไมเ่ป็นความผดิ หรอืมไิดเ้ป็นเรือ่งปกปิด แต่ผูผ้ลติ สามารถหลกีเลีย่งการน าเสนอ
ไมใ่หเ้หน็หน้าโดยตรงได ้ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของผูถ้กูถ่ายภาพเอง 
อกีประเดน็หนึ่ง คอื การเน้นว่า ทมีงานเป็นผูไ้ดข้อ้มลูต่างๆ มาเอง มกีารย า้บ่อยครัง้ ดตูัง้ใจเกนิไป
(เฝือ) และในทางกลบักนั ท าใหข้า่วขาดความน่าสนใจไป   นอกจากนี้ การซ่อนกลอ้งเพือ่ถ่ายภาพเณร
บณิฑบาต มคีวามจ าเป็นเพยีงใด สามารถถ่ายโดยเปิดเผยไดห้รอืไม่ 
 
รางวลัสารคดีเชิงข่าวยอดเย่ียม/ชมเชย 

คณะอนุกรรมการ เสนอเพือ่พจิารณา 3 เรือ่งคอื 
หมายเลข 10  “เดก็ติดเช้ือเอชไอวีฯ”  เนชัน่ ไทยทีวี 1 

มคีวามสมบรูณ์ของแหล่งขา่วรอบดา้น  มคีณุคา่ในเชงิขา่ว  เนื้อหาสะทอ้นแงม่มุความเป็น
จรงิของสงัคมในสว่นหนึ่ง และสะทอ้นใหเ้หน็ปญัหาของระบบการศกึษาไทย   

แต่กม็ขีอ้สงัเกตดงันี้ 
กระบวนการผลติและใชภ้าพ ยงัไมด่เีทา่ทคีวร  ผูผ้ลติสามารถเลอืกใชภ้าพเพือ่สือ่

ความหมายไดด้กีว่านี้ในหลายแงม่มุ แต่ยงัไมไ่ดท้ า เชน่ เนื้อหาเล่าว่า เดก็ถกูโดดเดีย่วตอ้งเรยีนคน
เดยีว  แต่ผูช้มไมเ่หน็ภาพ  หรอืน่าจะเตมิภาพของชุมชน หรอืภาพสนบัสนุนว่า เดก็ถกูปฏเิสธการเขา้
สงัคมอยา่งไร   เนื้อขา่วระบุวา่เดก็ไดร้บัความชว่ยเหลอืจากครใูหญ่ใจด ี แต่ไมม่กีารสมัภาษณ์ครคูนนี้ 
หรอืกระทัง่การเขา้ไปคยุกบัชมุชน กบัพอ่แมเ่ดก็อืน่ๆ ว่าท าไมถงึยอมใหล้กูไปเล่นกบัเดก็ตดิเชือ้  หรอื
พอ่แม ่/คนในชมุชนเหล่านัน้ ยอมรบัเดก็ตดิเชือ้คนนี้หรอืไม ่อยา่งไร 
เป็นตน้ ท าใหเ้หน็ว่า  การน าเสนอเรือ่งราว ยงัไมค่รบถว้นสมบรูณ์เทา่ทีค่วร 
 
หมายเลข 17  “เปิดเส้นทางค้าสนัุขข้ามชาติ” ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 
  มกีระบวนการเล่าเรือ่ง ท าใหเ้หน็ขัน้ตอนและเสน้ทางการคา้สนุขัขา้มชาต ิสามารถไดข้อ้มลูที่
น่าสนใจ พยายามตดิตามขา่วและเสาะหาขอ้มลู ใหร้ายละเอยีดหลายดา้น   ขา่วนี้มผีลกระทบต่อสงัคม
โดยทางออ้ม และสง่ผลสบืเนื่องคอื เกดิการจบัสนุขัครัง้ใหญ่ สือ่อืน่ๆไปขยายผลต่อ ใชค้วามพยายาม
ในการถ่ายภาพไดด้ ี  
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อยา่งไรกต็าม คณะอนุกรรมการฯ ตัง้ขอ้สงัเกต เกีย่วกบั  การเลอืกประเดน็  คอืยงัไมรู่ส้กึว่า
เป็นประเดน็ใหมห่รอืมคีวามแตกต่าง เพราะปญัหานี้มนีานแลว้ และเป็นมมุมองของคนต่างวฒันธรรม 
กนิ/ไมก่นิเนื้อสนุขั  อกีทัง้ยงัไมไ่ดท้ าใหเ้กดิผลกระทบหรอืความเปลีย่นแปลงใหม่ๆ ในสงัคมไทย  
 
หมายเลข 37  “เดก็ไทยกบัยาเสพติด”  สถานีโทรทศัน์ ช่อง 11 

สารคดเีชงิขา่วชดุนี้ ไดจ้ดัท าเป็นชดุซรีีส่ ์จ านวน 5 ตอนจบ มกีระบวนการผลติและการ
เลอืกใชภ้าพ มมุกลอ้ง หรอืใชส้ญัญะเพือ่สือ่ความหมายไดอ้ยา่งน่าสนใจ ใชภ้าษาภาพไดด้ ี สามารถ
เลอืกหาและถ่ายภาพจากขอ้มลูทีม่คีวามจ ากดัไดด้ ี และเนื้อหายกเหตุการณ์สะทอ้นจากความเป็นจรงิ
ของสงัคมมาน าเสนอ   อกีทัง้การเขยีนบท และใชภ้าษาเพือ่ถ่ายทอดเนื้อหาไดด้ ี ด าเนินเนื้อหาได้
น่าสนใจ 

ข้อสงัเกต   การน าเสนอเนื้อหายงัไมส่มดุล หรอืรอบดา้น หรอืหลากหลายเพยีงพอ เพราะ
สมัภาษณ์คนเพยีงกลุ่มเดยีว และเน้นเดก็หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ  และในบางตอนท าใหเ้กดิ
ค าถามเกีย่วกบัความเป็นกลางในการน าเสนอ นอกจากนี้ บางตอนยงัอาจกลายเป็นดาบสองคม
สง่เสรมิการท าผดิได ้เชน่  การเน้นใหเ้หน็โครงสรา้งวธิ ีเสน้ทางการคา้ยาเสพตดิ หรอืเน้นผลก าไรจาก
การคา้ยา  ตวัเลขมลูคา่เงนิรายได ้(ไมค่วรเน้นมากเกนิไป หรอืลงลกึเกนิไป)  
ตอ้งระวงัการใชภ้าพ  คนเสพยา  มาเสนอ (แมจ้ะเป็นกราฟฟิค) สามารถหลกีเลีย่งได ้ หรอืการ
เปิดเผยใบหน้า/เอย่ชือ่จรงิผูผ้่านการตดิยา แมเ้จา้ตวัจะยนิยอม กเ็ป็นสิง่ควรระมดัระวงั 
ระวงัความถกูตอ้งของขอ้มลู  อาย ุ18 ปี เป็นนายแลว้ ไมใ่ชเ่ดก็ชาย    
ตอนทีน่ าเสนอเรือ่งเดก็คา้ยาและถกูจบั มภีาพ เดก็ลบูทอ้ง เหมอืนก าลงัตัง้ครรภ ์ซึง่หากเป็นจรงิกม็ี
แงม่มุทีน่่าสนใจในการน าเสนอมากกว่านี้  แต่กลบัไมม่กีารพดูถงึประเดน็นี้ 
 

ส าหรบัสารคดเีชงิขา่วชิน้อืน่ๆ ทีไ่มผ่า่นการกลัน่กรอง เนื่องจาก กระบวนการผลติยงัไมด่ ี
การใชภ้าพยงัไมส่ือ่ความหมายทีด่ ีและบางครัง้ไมเ่หมาะสม(20) เชน่ เจตนาเน้นสรรีะ จบัภาพ
เดก็หญงิทีห่น้าอกเน้นเกนิไป การต่อรองราคาเดก็ขายตวั เป็นตน้   สว่นขา่ว 21 ไมม่สีิง่บ่งบอกว่าเป็น
การท าผดิ ไมม่กีารสมัภาษณ์ เน้นทีบ่รรยายมากกว่า ท าใหเ้นื้อหาสารคดเีชงิขา่วขาดน ้าหนกั ความ
น่าเชือ่ถอื 
ขา่ว 11 เนื้อเรือ่งด ีแต่ขาดกระบวนการ หรอืรายละเอยีดเสน้ทางการลกัลอบท าผดิ ซึง่เป็นสว่นส าคญั
ของเรือ่ง ผูช้มไมเ่หน็ภาพ  เป็นตน้ 
 
รางวลัข่าวเหตกุารณ์ยอดเย่ียม 

ไมม่ขีา่วเหตุการณ์ยอดเยีย่ม  แต่คณะอนุกรรมการฯ เสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาชมเชย 2 ขา่ว 
คอื 
 
หมายเลข 33  “ อิรกัโศกนาฏกรรมหลงัสงคราม”  สถานีโทรทศัน์ไอทีวี 

แมข้า่วนี้จะเป็นการไปท างานในต่างประเทศและเหน็ความยากล าบาก หรอืการใชค้วาม
พยายามเพิม่ขึน้เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมา แต่คณุคา่ของขา่วกย็งัมนี ้าหนกัไมเ่พยีงพอ  
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หมายเลข 34  “นักเรียนตีกนั”  สถานีโทรทศัน์ไอทีวี 
ขา่วนี้ท าใหเ้หน็ว่ามกีารวางแผนการท างาน และเตรยีมรบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้  การสง่ทมีขา่วประจ าจุดต่างๆ ท าใหไ้ดภ้าพทีแ่ตกต่างและมคีวามรอบดา้น สมบรูณ์มากกว่า 
เรว็กว่า มคีวามสด เนื่องจากสามารถน าขา่วมาออกอากาศไดห้ลงัเกดิเหตุไมน่าน     
อยา่งไรกต็าม คณะอนุกรรมการฯเหน็ว่า  มขีา่วเหตุการณ์อกีหลายเรือ่ง ซึง่สถานีโทรทศัน์ต่างๆได้
น าเสนอแต่มไิดม้กีารสง่เขา้ประกวด ทัง้ๆ ทีม่ผีลงานทีด่ ีเชน่ สถานการณ์น ้าทว่มภาคใต ้  
สถานการณ์ความไมส่งบในภาคใต ้หรอืกระทัง่ ขา่วการระบาดของไขห้วดันก  ซึง่สามารถมาน าเสนอ
เป็นประเดน็ขา่วสบืสวนสอบสวนได ้เป็นตน้ 
 
 
 
 
ข้อสงัเกตแนบท้ายในภาพรวม 

1. ขา่วแทบทกุชิน้ ยงัขาดคณุภาพดา้นกระบวนการผลติ (Production) หรอืการเลอืกใช้
ภาพเพือ่สือ่ความหมาย หรอืการเลอืกถ่ายภาพดว้ยมุมกลอ้งทีน่่าสนใจ เพิม่คณุคา่ของ
เรือ่งราว  ไมพ่ถิพีถินั  สมควรปรบัปรงุใหม้ากกว่านี้ 

2. การซ่อนกลอ้ง ทีไ่มจ่ าเป็น และมากเกนิไป ทัง้นี้การซ่อนกลอ้งไม่ไดห้มายถงึ
กระบวนการหลกัเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขา่วสบืสวนสอบสวน 

3. ขา่วสว่นใหญ่ ขาดขอ้มลูประกอบหรอืสนบัสนุนใหเ้รือ่งราวมนี ้าหนกัและน่าเชือ่ถอืมากขึน้
(ไมท่ าการบา้น) 

4. ประเดน็การน าเสนอไมส่ด ใหม ่และไมน่่าสนใจเทา่ทีค่วร 
5. หลายสถานี มผีลงานทีด่ ีแต่ไมไ่ดค้ดัเลอืกสง่มาประกวด  และยงัขาดความรว่มมอืจาก

สถานีโทรทศัน์หลายแหง่ เชน่ ชอ่ง 5 และ ชอ่ง 7 ไมส่ง่ผลงาน 
 

 


