
๑๙ 
 
 

ขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการตดัสนิ 

สารคดเีชงิขา่ววทิยุโทรทศัน์ 
 

ในปี พ.ศ. 2556 มนีักศกึษาส่งผลงานสารคดเีชงิข่าวโทรทศัน์ เขา้ประกวดรวมทัง้สิ้น 

๓๖ เรือ่ง จาก ๑๖ สถาบนั  ซึง่ถอืว่ามจีาํนวนมากกว่าปี พ.ศ. 2555 ไม่มากนัก กล่าวคอืปีทีแ่ลว้

มผีลงานส่งเขา้ประกวดจํานวน ๓๑ เรื่อง จาก ๑๕ สถาบนั โดยในปีน้ีมผีลงานสารคดเีชงิข่าว

โทรทศัน์ผ่านเขา้รอบสุดทา้ย จาํนวน ๑๓ เรื่อง ซึง่มปีระเดน็ที่แตกต่างหลากหลายและน่าสนใจ

แต่กย็งัมสี่วนทีย่งัตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อใหเ้กดิความสมบรูณ์ต่อไป 

  ดงันัน้คณะกรรมการตดัสนิ จงึมมีตใิหปี้น้ี ไม่มรีางวลัดเีด่น แต่มรีางวลัชมเชย อนัดบั 

๑ จํานวน ๑ รางวลั รางวลัชมเชย อันดบั ๒ จํานวน ๑ รางวลั และรางวลัชมเชย อันดบั ๓ 

จาํนวน ๒ รางวลั  โดยมขีอ้สงัเกตแนบทา้ย เพื่อเป็นกรณีศกึษาและเป็นแนวทางในการพฒันา

ปรบัปรงุผลงานต่อไป 

สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ท่ีเข้ารอบ  ๑๓  เร่ือง ดงัน้ี 

เร่ือง มหาวิทยาลยั 

๑. คนสองเพศ....สทิธทิีไ่ดเ้ลอืก มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

๒. ครมีขายฝนั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

๓. "สือ่" พืน้ทีเ่ลก็ๆ ของคนพกิาร มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

๔. ธปู....ควนัมรณะ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

๕. เพศตอ้งหา้มกบัหลกัอสิลาม มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

๖. ควนัหอมอาบยาพษิ สบูไมผ่ดิ จรงิหรอื? มหาวทิยาลยัรงัสติ 

๗. เปิดโปง ทอม-ดีโ้ฮสต ์ธุรกจิคา้บรกิารของ 'หญงิรกัหญงิ' มรภ.สวนสนุนัทา 

๘. ชวีติไรอ้นาคต แรงงานขา้มชาต ิสูเ่สรอีาเซยีน มหาวทิยาลยับรูพา 

๙. ความล่มสลายสายน้ําบางตะบนู มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

๑๐. วณิพกตาน้ําขา้ว มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

๑๑. คณุแมว่ยัใส มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

๑๒. สทิธชิน คนใตเ้หมอืง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

๑๓. ชมุชนรู ้สูภ้ยัอาหารเสรมิ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

 

 



   ๒๐ 

สารคดเีชงิขา่ววทิยโุทรทศัน์ทีไ่ดร้บัรางวลั 

 - สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ดีเด่น’ รางวลัสายฟ้าน้อย ไมม่ผีูไ้ดร้บัรางวลั 

 

- สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ชมเชย’ รางวลัสายฟ้าน้อย ๔ รางวลั ไดแ้ก ่ 

 

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ ชมเชย  อนัดบั ๑ ’ รางวลัสายฟ้าน้อย  

‘คนสองเพศ....สิทธิท่ีได้เลือก’ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

ผูจ้ดัทาํ : ทมี...กางแปลง  

1. นายปกรณ์  บุญฤทธิ ์

2. นายกติตพิงษ์  เรอืงกระโทก 

3. นางสาวอารรีตัน์  สมพงษ์ 

4. นางสาวสภุาพร  ขนัสาคร 

5. นางสาวสนุิษา  อยูเ่ยน็ 

ทีป่รกึษา : อาจารย ์ดร.ชเนตต ี ทนินาม 

สถาบนั : มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

๑.๑. จุดเด่น 

(๑) เป็นการนําเสนอแง่มุมใหม่ๆ โดยเป็นการตัง้คําถามว่าอะไรคอืความ

ปกต ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็เกีย่วกบัเพศสภาพ 

 (๒) มคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการนําเสนอ 

 (๓) นําเสนอเรือ่งทีเ่ป็นประเดน็ใกลต้วั ซึง่มผีลกระทบกบัสงัคม 

 (๔) กระบวนการผลติมคีณุภาพ มกีารถ่ายทาํด ี

 

๑.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

        (๑) ควรระมดัระวงัเรือ่งการละเมดิสทิธเิดก็ 

         

     ๒. สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ ชมเชย อนัดบั ๒ ’ รางวลัสายฟ้าน้อย  

    ‘ความล่มสลายสายน้ําบางตะบนู’ มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

ผูจ้ดัทาํ : ทมี... Inspire Raisom  

1. นางสาวณิชาภทัร  อนิทรกล่อม 

2. นางสาวปรยีานุช  มนิย ี 

3. นางสาวศภุกานต ์ พรศรนีนัท ์

ทีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 

สถาบนั: มหาวทิยาลยักรงุเทพ 



   ๒๑ 

๒.๑. จุดเด่น 

(๑) เนื้อเรือ่งเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ประเดน็ด ีมคีวามชดัเจน 

(๒) กระบวนการผลติมคีณุภาพ มกีารใชภ้าพในการนําเสนอไดด้ ี

(๓) เนื้อเรือ่งในการนําเสนอมคีวามกระชบั ทาํใหเ้ขา้ใจไดด้ ี 

(๔) เสยีงทีใ่ชใ้นการนําเสนอมคีวามชดัเจน  

(๕) มแีหล่งขา่วรอบดา้น  

๒.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

        (๑) รปูแบบการนําเสนอราบเรยีบเกนิไป ขาดเสน่หใ์นการนําเสนอ 

   (๒) แมม้แีหล่งข่าวที่หลากหลาย แต่ยงัขาดการนําเสนอใหเ้หน็ถึงภาพ

กจิกรรมทีน่่าสนใจของแหล่งขา่ว ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ปญัหาไดช้ดัเจน ลกึซึง้ยิง่ขึน้ 

     

     ๓. สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ ชมเชย อนัดบั ๓ ’ รางวลัสายฟ้าน้อย  

    ‘ธปู....ควนัมรณะ’ มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์

ผูจ้ดัทาํ: ทมี... 18 Production  

1. นายมงคล  คมปราด 

2. นายวรทิธิธ์ร  บุญศร ี

3. นางสาวดารนิ  ชยัวงค ์

4. นายเพช็ร  กาญจนกงัวาฬกลุ 

5. นางสาวสธุญิา  ชลกีรชวูงศ ์

ทีป่รกึษา: อาจารยพ์รสรุยี ์ วภิาศรนีิมติ 

สถาบนั: มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

๓.๑. จุดเด่น 

(๑) เลอืกประเดน็ทีนํ่าเสนอไดด้ ี 

(๒) ถ่ายทาํด ีภาพสวย  

(๓) กระบวนการผลติมคีณุภาพด ี 

(๕) เป็นเรือ่งทีม่ผีลกระทบกบัสขุภาพรา่งกาย 

(๖) นําเสนอเป็นประเด็นใกล้ตวั น่าสนใจ นําเรื่องเล็กๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน

สว่นใหญ่มานําเสนอ  

๓.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

        (๑) รปูแบบการนําเสนอราบเรยีบเกนิไป ขาดเสน่หใ์นการนําเสนอ 

    

        (๒) การนําเสนอยงัไมส่ามารถสรปุในประเดน็ทีต่อ้งการได ้

 

 



   ๒๒ 

     ๔. สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ ชมเชย อนัดบั ๓ ’ รางวลัสายฟ้าน้อย  

    เปิดโปง ทอม-ด้ีโฮสต ์ธรุกิจค้าบริการของ 'หญิงรกัหญิง'  

     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา 

ผูจ้ดัทาํ: ทมี...ขา่วกาํแพงแดง 

1. นายนนัทพิฒัน์  จนัทร 

2. นางสาวสกลุรตัน์  รตัน์พฒัน์ 

3. นายจริวฒัน์  เวชชสสัถ ์

4. นางสาวชลติา ขาํเสยีงหวาน 

5. นางสาวสธุดิา  สรุวิงค ์

ทีป่รกึษา: อาจารยเ์บญจวรรณ  สมสนิ 

สถาบนั: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

๔.๑. จุดเด่น 

(๑) เป็นการนําเสนอประเดน็/ แงม่มุใหม ่ 

(๒) กระบวนการผลติมคีณุภาพด ี  

(๓) มขีอ้มลูประกอบการนําเสนอไดด้ ี

๔.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

        (๑) การนําเสนอยงัไปไมถ่งึในประเดน็ทีต่อ้งการได ้

        (๒) ในสว่นของภาพทีนํ่าเสนอยงัไมม่คีวามหลากหลาย มกีารใชภ้าพซํ้า  

         

ภาพรวมของผลงานสารคดเีชงิขา่ววทิยโุทรทศัน์ ปี ๒๕๕๖ 

 ๑. ภาพรวมของผลงานในปีนี้ ไมค่อ่ยมปีระเดน็หรอืแงม่มุใหม่ๆ  ในการนําเสนอ  ประเดน็ใกล้

ตวัและประเดน็ทอ้งถิน่ถกูมองขา้มไป นกัศกึษาควรหามมุมองใหม่ๆ ทีแ่ตกต่างจากคนอื่น และควรเน้น

ไปทีป่ระเดน็ใกลต้วัและประเดน็ทอ้งถิน่  

 

 ๒. ผลงานหลายเรือ่ง นําเสนอประเดน็ทีม่ปีระโยชน์ แต่ขาดการนําเสนอทีส่รา้งสรรค ์ทาํใหผ้ล

งานทีอ่อกมาไมน่่าสนใจ ไมน่่าตดิตาม 

 

 ๓. หลายเรื่องมปีระเดน็/แง่มุมทีน่่าสนใจ แต่ยงัขาดการนําเสนอทีเ่จาะลกึและรอบดา้น การ

นําเสนอไปไมถ่งึ เพราะยงัขาดหลกัฐาน ขาดการเจาะลกึ ขาดแหล่งขา่วทีเ่ป็นเจา้ของเรื่องอย่างแทจ้รงิ 

ฯลฯ มเีพยีงการเน้นไปทีก่ารใหข้อ้มลูเทา่นัน้ สง่ผลใหเ้รือ่งนัน้ๆไมม่พีลงัและไมม่คีวามน่าสนใจ 

 



   ๒๓ 

๔. ผลงานบางเรือ่ง นกัศกึษายงัไมม่คีวามชดัเจนว่าประเดน็ หรอื แงม่มุทีต่อ้งการนําเสนอนัน้

คอือะไร ซึง่ส่งผลใหเ้รื่องทีนํ่าเสนอนัน้สบัสน กระจดักระจาย บางเรื่องมปีระเดน็มากเกนิไป ไปไม่ถงึ

สิง่ทีต่อ้งการนําเสนออยา่งแทจ้รงิ 

 

 ๕. ผลงานส่วนใหญ่ขาดการใหค้วามสาํคญักบัภาพทีนํ่าเสนอ ทัง้ๆทีโ่ทรทศัน์ถอืว่าภาพเป็น

สิ่งที่สําคญัที่สุดในการสื่อความหมาย ดังนัน้ภาพที่นํามาใช้ในการนําเสนอ จะต้องเป็นภาพที่มี

ความหมาย มมีติ ิ สื่อความหมายได้ชดัเจน นอกจากนัน้ยงัพบว่า ภาพทีใ่ชส้่วนใหญ่ยงัไม่นิ่งพอ 

เพราะไมม่กีารใชข้าตัง้กลอ้ง ทัง้ๆทีภ่าพบางภาพนัน้ควรทีจ่ะตอ้งนิ่ง  

 

๖. ภาพรวมในเรื่องของการออกเสียง พบว่า ส่วนมากมีการออกเสียงไม่ชัดเจน ซึ่งมี

ความสาํคญัมากในเรือ่งการนําเสนอ ดงันัน้การลงเสยีงควรเลอืกคนลงเสยีงทีม่เีสยีงคณุภาพด ีจะยิง่ทาํ

ใหเ้รือ่งน่าสนใจและน่าตดิตาม 

  

 ๗. ในการใชด้นตรทีีนํ่ามาประกอบ พบว่า ผลงานหลายชิ้นใชเ้สยีงดนตรมีากระตุ้นหรอืเรา้

อารมณ์ โดยทีไ่มม่คีวามจาํเป็น ซึง่ในการผลติสารคดเีชงิขา่วนัน้ ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งใส่ดนตรปีระกอบก็

ได ้แต่หากผูผ้ลติจะใสด่นตรปีระกอบ ใหใ้ส่เฉพาะทีม่คีวามสาํคญัและเกีย่วเนื่องกบัเรื่องนัน้ๆ อย่างไร

กต็ามในการผลติสารคดเีชงิขา่วนัน้ ควรเน้นไปทีก่ารใชเ้สยีงธรรมชาต ิ

 

 ๘. ผลงานหลายชิน้ มกีารถ่ายทาํในชว่งเวลากลางคนื ซึง่เป็นภาพทีผู่ช้มมองเหน็ไม่ชดั ทาํให้

มผีลกบัความรู้สกึของคนดู ควรพยายามหาจุดทีพ่อมแีสง รวมทัง้จะต้องมกีารใช้ไฟในการถ่ายทํา

เพือ่ใหใ้หภ้าพดขีึน้  

 

๙. จะเหน็ได้ว่าผลงานบางเรื่อง ไม่จําเป็นต้องปิดบงัหน้าแหล่งขา่ว เพราะฉะนัน้ในการผลติ

จะตอ้งตอ้งดูประเดน็ทีนํ่าเสนอว่าล่อแหลมมากน้อยแค่ไหนดว้ย ส่วนกรณีทีม่คีวามจําเป็นตอ้งปิดบงั

ใบหน้าแหล่งข่าว กจ็ะต้องมกีารถ่ายทําอย่างมศีลิปะ เช่น ถ่ายทําในระยะไกล, ถ่ายทําจากด้านหลงั 

ฯลฯ ไมค่วรถ่ายในลกัษณะตดัภาพตัง้แต่คอของแหล่งขา่วขึน้ไป ซึง่มลีกัษณะเหมอืนกบัคอขาดในการ

ถ่าย  

 

๑๐. ควรพยายามหามมุภาพทีจ่ะถ่ายแหล่งขา่วแบบมศีลิปะ เพื่อทีจ่ะไม่ตอ้งทาํการเบลอภาพ

ในการทาํภาพเบลอนัน้ ควรใชใ้นกรณีทีจ่าํเป็นทีส่ดุ และไมม่ทีางเลอืกอืน่แลว้เทา่นัน้ 

 

๑๑. ผลงานบางเรือ่ง ยงัมกีารสะกดคาํผดิ (คาํทีใ่ชใ้นการนําเสนอบน CG) นักศกึษาตอ้งใส่ใจ

ในเรือ่งนี้ดว้ย เพราะสง่ผลกบัความน่าเชือ่ถอื 

 

๑๒. ผลงานส่วนใหญ่ ยงัมกีารเขยีนบทไม่ด ีไม่มกีารเล่าเรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของ

การบรรยายใหข้อ้มลูซึง่ไมต่่างกบัสือ่สิง่พมิพ ์  

 



   ๒๔ 

๑๓. ในสารคดเีชงิข่าว จะต้องเลือกแหล่งข่าวที่เป็นตวัแทนของปญัหา/ประเด็น/แง่มมุมที่

ตอ้งการนําเสนออย่างชดัเจน เพื่อใหผ้ลงานมคีวามสมบูรณ์ ลกึซึ้งมากทีสุ่ด จะเหน็ว่ายงัมผีลงานบาง

ชิน้มกีารสมัภาษณ์แหล่งขา่วทีไ่มจ่าํเป็นและไมเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่ง 

 

๑๔. ต้องระวงัเรื่องการแอบถ่าย เพราะเป็นเรื่องเกีย่วกบัจรรยาบรรณ และอาจเขา้ข่ายการ

ละเมดิสทิธไิด ้ควรทาํใหถ้กูตอ้ง และไมท่าํใหแ้หล่งขา่วเสยีชือ่เสยีง 

 

๑๕. ในปีนี้มผีลงานบางเรื่อง ทีน่ักศกึษามคีวามกลา้หาญในการหยบิยกประเดน็/แง่มุม บาง

เรือ่งมานําเสนอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอคต ิและวาทกรรมหลกัของสงัคม  

 

๑๖. ผลงานหลายชิ้น ยงัเป็นการนําเสนอตามประเดน็ในสื่อกระแสหลกั ซึ่งไม่ใช่เรื่องทีท่ํา

ไมไ่ด ้แต่ควรเน้นไปทีก่ารนําเสนอประเดน็สาํคญั แต่สือ่กระแสหลกัไม่ไดใ้หค้วามสนใจในการนําเสนอ 

หรอืมองขา้มไป 

 

๑๗. จะพบว่าผลงานหลายเรื่อง นักศกึษาเน้นการใชก้ระบวนการผลติ/โปรดกัชัน่ ที่ทําให้

ตื่นเตน้ เรา้ใจ มากกว่าทีจ่ะมุง่ไปทีก่ารเจาะลกึ และรอบดา้นในประเดน็นัน้ๆ 

 

๑๘. สารคดีเชิงข่าวต้องเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกบัผู้ชม ต้องทําให้ผู้ชมรู้สึกเข้าถึงได้ ในการ

นําเสนอนัน้ ไมว่่าจะเป็นประเดน็สาํคญัหรอืมแีงม่มุทีด่มีากแคไ่หน กจ็ะตอ้งทาํใหผู้ช้มรูส้กึเขา้ถงึได ้ไม่

รูส้กึว่าเป็นเรือ่งไกลตวัของเขา ซึง่ผลงานสว่นใหญ่ของนกัศกึษายงัไมส่ามารถเขา้ถงึผูช้มได ้

  

๑๙. การใชภ้าษาสําหรบัโทรทศัน์ มคีวามแตกต่างกบัสื่ออื่นๆ  ดงันัน้การนําเสนอและการ

บรรยายควรใหส้อดคลอ้งกบัภาพ  


