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ขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการตดัสนิ 

สารคดเีชงิขา่ววทิยุโทรทศัน์ 
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มนีักศกึษาส่งผลงานสารคดเีชงิข่าววทิยุโทรทศัน์ เขา้ประกวดรวม

ทัง้สิ้น ๓๙ เรื่อง จาก ๑๔ สถาบัน  ซึ่งถือว่ามีจํานวนมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่มากนัก 

กล่าวคอืปีทีแ่ลว้มผีลงานส่งเขา้ประกวดจาํนวน ๓๖ เรื่อง จาก ๑๖ สถาบนั โดยในปีน้ีมผีลงาน

สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จํานวน ๕ เรื่อง ซึ่งมีประเด็นที่แตกต่าง

หลากหลายและน่าสนใจแต่กย็งัมสี่วนทีย่งัตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อใหเ้กดิความสมบรูณ์ต่อไป 

  ดงันัน้คณะกรรมการตดัสนิ จงึมมีตใิหปี้น้ีมผีลงานทีไ่ดร้บัรางวลัดเีด่น และเพิม่รางวลั

รองชนะเลศิ อนัดบั ๑ และรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ ส่วนรางวลัชมเชย มจีํานวน ๒ รางวลั 

โดยมขี้อสงัเกตแนบท้าย เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงผลงาน

ต่อไป 

สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ท่ีเข้ารอบ  ๕  เร่ือง ดงัน้ี 

เร่ือง มหาวิทยาลยั 

๑. ซากโรงหนงั ซากวฒันธรรม มหาวทิยาลยับรูพา 

๒. เรอืนแพ...เลอืนราง มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

๓. เมอืงเกา่อูข่า้ว...แต่ไรน้ํ้า มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

๔. ชะตากรรมอา่วอดุม มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

๕. สม้บางมดทีห่ายไป มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

สารคดเีชงิขา่ววทิยโุทรทศัน์ทีไ่ดร้บัรางวลั 

รางวลัดเีด่น  เรือ่ง เมืองเก่าอู่ข้าว...แต่ไร้น้ํา 

โดยทมี นกแล้ง CJR302 จาก มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๒๕,๐๐๐  บาท 

 

รางวลัรองชนะเลศิ  อนัดบั 1  เรือ่ง เรือนแพ...เลือนราง 

โดยทมี ขนมตาล จาก มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๒๐,๐๐๐  บาท 

 

รางวลัรองชนะเลศิ  อนัดบั 2  เรือ่ง ชะตากรรมอ่าวอดุม 

โดยทมี RAISOM BJ6 จาก มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๘,๐๐๐  บาท 



   

รางวลัชมเชย   ๒ รางวลั  ไดแ้ก ่

รางวลัชมเชย  เรือ่ง ซากโรงหนัง ซากวฒันธรรม 

โดยทมี พกัก่อนโปรดกัชัน่ จาก มหาวิทยาลยับรูพา 

โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

รางวลัชมเชย เรือ่ง ส้มบางมดทีห่ายไป 

โดยทมี The Faith Production จาก มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ดีเด่น’ 
๑. สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ รางวลัดีเด่น ’ รางวลัสายฟ้าน้อย  

‘เมืองเก่าอู่ข้าว...แต่ไร้น้ํา’ มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

ผูจ้ดัทาํ : ทมี นกแลง้CJR302  

1. นางสาวพทัยา วชิาคาํ 

2. นางสาวปรดีาวรรณ เดอืนฉาย 

3. นางสาวชยาพร อฐิรตัน์ 

4. นายสบืสกลุ จติอรา่ม 

ทีป่รกึษา : อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 

สถาบนั : มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

๑.๑. จุดเด่น 

(๑) เนื้อเรือ่งโดยรวมด ีประเดน็มคีวามชดัเจน 

(๒) สามารถจงูใจคนดใูหเ้หน็ภาพ ทาํใหผู้ช้มสามารถรบัสารไดค้รบถว้น 

(๓) เลอืกตวัละครและเลอืกจงัหวะคาํสมัภาษณ์ไดอ้ยา่งลงตวั  

(๔) มกีารตรวจสอบ โดยไม่กล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและแสดงหลักฐาน

ชดัเจน  

(๕) การสรปุตอนทา้ยมพีลงั เนื่องจากจดัวางเนื้อเรือ่งไดด้ ี 

(๖) ครบถว้นในกระบวนการผลติสารคดเีชงิขา่ว 

(๕) การถ่ายทาํมคีณุภาพด ี

๑.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

        (๑) ภาพบรรยากาศบางสว่นไมส่อดคลอดกบัประเดน็ 

         

     ๒. สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ รองชนะเลิศ อนัดบั ๑ ’ รางวลัสายฟ้าน้อย  

    ‘เรือนแพ...เลือนราง’ มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

     ผูจ้ดัทาํ : ทมี ขนมตาล  

1. นายธติพิฒัน์ ตนัตเิวชกลุ 

2. นายธรีพงศ ์อศัวมหาชยัทดั 
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3. นางสาวพรภสั เชือ้วงศง์าม 

4. นางสาวระพพีรรณ์ บุญบรสิทุธิ ์

5. นางสาวภทัรนนัท ์ปึกทรพัยอ์นนัต ์

ทีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 

สถาบนั: มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

๒.๑. จุดเด่น 

(๑) เนื้อเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัวิถีชีวิต มีลักษณะเด่นคือเป็นประเด็น

สบืสวนสอบสวนเชงิวฒันธรรม  

(๒) กระบวนการผลติด ีมกีารใชภ้าพในการนําเสนอไดด้ ีองคป์ระกอบภาพ

เหมาะสมและสวยงาม 

(๓) เสยีงทีใ่ชใ้นการนําเสนอมคีวามชดัเจน 

(๔) เกบ็เสยีงบรรยากาศไดด้แีละครบถว้น 

(๕) มคีวามเป็นสารคดเีชงิขา่ว มกีารตัง้คาํถามนําเสนอแงม่มุไดช้ดั 

๒.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

        (๑) นําเสนอเสียงสมัภาษณ์แหล่งข่าวมากเกินไป ซึ่งบางส่วนผู้สื่อข่าว

สามารถรายงานเองได ้

   (๒) ดําเนินเรื่องได้ดี แต่ตอนจบเค้นความรู้สกึคนดูมากไป ขาดความ

ละเมยีดละไมในการเขยีนบท ซึง่ถอืเป็นสว่นสาํคญัในการผลติสารคดเีชงิขา่ว 

     

     ๓. สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ รองชนะเลิศ อนัดบั ๒ ’ รางวลัสายฟ้าน้อย  

    ‘ชะตากรรมอ่าวอดุม’ มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

ผูจ้ดัทาํ: ทมี RAISOM BJ6  

1. นางสาวธญัญาพร พมิพง์าม 

2. นายกติตพิศ แนวบรรทดั 

3. นายศริเมศร ์ววิฒัน์อทิธธิาดา 

4. นายฉตัรนิ วชิตินาค 

ทีป่รกึษา: อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 

สถาบนั: มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

๓.๑. จุดเด่น 

(๑) กระบวนการผลติคณุภาพด ี 

(๒) ภาพสวยเป็นธรรมชาต ิสือ่สารไดด้ ี

(๓) ใชเ้สยีงบรรยากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 
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     ๔. สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ ชมเชย ’ รางวลัสายฟ้าน้อย  

    ‘ซากโรงหนัง ซากวฒันธรรม’ มหาวิทยาลยับรูพา 

ผูจ้ดัทาํ : ทมี พกักอ่นโปรดกัชัน่  

1. นางสาวกนกพร นิวาศนนัทน์ 

2. นายอนุวชัร ์อาํนาจเกษม 

3. นายอภชิาต จรีวชัรากร 

4. นายนราสทิธิ ์เกษาประสทิธิ ์

5. นายนนทนนั พอนรอด 

ทีป่รกึษา : ดร.อณุาโลม จนัทรร์ุง่มณีกลุ 

สถาบนั : มหาวทิยาลยับรูพา 

๔.๑. จุดเด่น 

(๑) มคีวามโดดเด่นในประเดน็เชงิวฒันธรรม มคีวามสรา้งสรรค ์  

(๒) กระบวนการถ่ายทาํมคีุณภาพด ี แมจ้ะมภีาพน้อยแต่สามารถถ่ายได้

หลากหลายมมุและสือ่อารมณ์ต่างกนั 

(๓) เนื้อเรือ่งด ีนําเสนอในประเดน็ทีใ่กลต้วัและแตกต่าง 

(๔) ประเดน็มคีวามครอบคลุม  

๔.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข  

   (๑) การเดนิเรื่องเป็นลกัษณะทีบ่รรยายไปเรื่อยๆ ไม่มกีารจบัประเด็นและ

นําเสนอใหโ้ดดเด่น 

   (๒) ใชเ้ทคโนโลยกีารสมัภาษณ์ไดด้ ีแต่เป็นประเดน็ทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งนําเสนอ 

และไมม่คีวามน่าสนใจ 

   (๓) ผูล้งเสยีงมน้ํีาเสยีงราบเรยีบ ขาดการน่าตดิตาม 

 

๔. สารคดีเชิงข่าววิทยโุทรทศัน์ ‘ ชมเชย ’ รางวลัสายฟ้าน้อย  

    ‘ส้มบางมดท่ีหายไป’ มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

ผูจ้ดัทาํ : ทมี The Faith Production  

1. นางสาวมาลนิี วรรณทอง 

2. นางสาวอรณิชา สวุรรณปิณฑะ 

3. นายกานต ์วฒันภโิกวทิ 

ทีป่รกึษา : อาจารยป์ณต สสุวุรรณ 

สถาบนั : มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

 

๔.๑. จุดเด่น 

(๑)เนื้อเรือ่งมคีวามน่าสนใจ ตคีวามไดค้รบถว้น 
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(๒) ภาพประกอบพรอ้มเสยีงบรรยายครบถว้น   

(๓) ตอบโจทยไ์ดใ้นเชงิสารคดเีชงิขา่ว ดแูลว้เกดิความคลอ้ยตาม 

(๔) ด้วยความทีเ่ป็นประเด็นสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องทีไ่ม่ค่อยได้รบัความ

สนใจ แต่สามารถจบัประเดน็ไดด้ ีเป็นเรือ่งใกลต้วั 

(๕) เลอืกพืน้ทีข่า่วไดด้ ีทาํใหเ้หน็ผลกระทบชดัเจน 

 

๔.๒ จุดทีค่วรมกีารแกไ้ข 

        (๑) เสยีงบรรยายมคีวามน่าตื่นเตน้มากเกนิไป 

    

ภาพรวมของผลงานสารคดเีชงิขา่ววทิยโุทรทศัน์ ปี ๒๕๕๗ 

๑. นักศกึษายงัคงติดภาพลกัษณะการทํางานตามสื่อ ควรคํานึงถึงมมีติิในการนําเสนอให้

หลากหลายแงม่มุและไมย่ดึทาํตามสือ่ 

 

 ๒. นักศกึษายงัคงมองว่าสารคดเีชงิขา่ววทิยุโทรทศัน์ตอ้งใส่ความรุนแรงลงไปในเนื้อหาและ

ตดัสนิผูต้กเป็นขา่ว ซึง่นัน่ถอืว่ามใิชล่กัษณะของการผลติสารคดเีชงิขา่วประเภทนี้เสมอไป 

 

 ๓. ผลงานสว่นใหญ่ทาํในเชงิสบืสวนสอบสวน แต่ไมส่ามารถพฒันาประเดน็หรอืยตุปิระเดน็ได ้

 

๔. ผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัชมเชยถอืเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการนําเสนอประเด็นทีแ่ตกต่างจากเดมิ

และมคีวามสรา้งสรรค ์จดัเป็นประเดน็ในเชงิวฒันธรรม ซึง่มคีวามน่าสนใจ 

 

 ๕. คณะกรรมการมกีารตัง้ขอ้สงัเกตว่าผลงานทีผ่ลติออกมาเป็นทมีและสง่เขา้ประกวดนัน้ อาจ

ไม่ได้ผลติโดยทมีนัน้โดยตรง ฉะนัน้นักศกึษาควรมคีวามสุจรติในกระบวนการผลติโดยยดึสมาชกิใน

ทมีทาํงานเป็นหลกั ถอืเป็นปญัหาเชงิจรยิธรรมทีต่อ้งแกไ้ข 

 

  

 ๖. ภาพรวมของกระบวนการผลิตถือว่าทําได้ดีในระดับนักศกึษา สามารถใช้เทคนิคและ

เทคโนโลยกีารถ่ายทาํ เกบ็เสยีงบรรยากาศและลาํดบัภาพ ผลติออกมาเป็นผลงานทีม่คีุณภาพ มคีวาม

เป็นสารคดเีชงิขา่ววทิยโุทรทศัน์ 

 ๗.คณะกรรมการมขีอ้คดิเหน็ว่า นกัศกึษาควรใหค้วามสนใจการผลติประเดน็ลกัษณะสบืสวน

เชงิวฒันธรรม ซึง่มคีวามน่าสนใจและเป็นมติใิหมข่องการนําเสนอทีแ่ตกต่างจากเดมิ 

๒๑ 


