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การประกวดขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ดเีดน่ 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2558 
สมาคมนกัขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย 

 ตามที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย ได้รบัมอบหมายจากมูลนิธิแสงชยั สุนทรวฒัน์ ให้เป็น
ผูด้ าเนินการจดัประกวดข่าว-สารคดวีทิยุและโทรทศัน์ทอ้งถิน่ รางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน์ ประจ าปี 2558 เพื่อ
ประกาศเกยีรตคิณุและตดัสนิมอบรางวลัแกเ่จา้ของผลงานผูช้นะการประกวด ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
ประเภทรางวลั 

ประเภทข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน 
1.  ข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถิน่ 

- รางวลัขา่ว-สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ ดเีด่น  จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ 30,000 บาท 
(สามหมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

- รางวลัขา่ว-สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ ชมเชย  จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ 10,000 บาท 
(หนึ่งหมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
 
ลกัษณะของข่าวและสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน 
 ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน    ไดแ้ก ่ ขา่วหรอืสารคดเีชงิขา่ว ทีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบั
เรื่องราวเหตุการณ์ในทอ้งถิน่  สะทอ้นคุณค่าและส่งเสรมิความส าคญัของภูมปิญัญาพืน้บ้าน หรอืตแีผ่ปญัหาที่
เกดิขึน้ในพืน้ทีน่ัน้ๆ จนกระทัง่น าไปสู่การแกไ้ขหรอืบรรเทาปญัหา โดยมอีงคป์ระกอบขา่วทีค่รบถว้น สมบูรณ์
และรอบดา้น     

ทัง้นี้   ผลงานข่าวโทรทศัน์ที่จะส่งเข้าประกวด  จะต้องเป็นข่าวที่ผลิตโดยผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นและ
น าเสนอโดยการออกอากาศผ่านสถานีโทรทศัน์หรอืเคเบลิทวีใีนทอ้งถิน่ ซึง่ไดร้บัการรบัรองจากสถานีโทรทศัน์
ตน้สงักดั หรอืสมาคมเคเบลิทวีแีหง่ประเทศไทย  

  
การด าเนินการส่งผลงานเข้าประกวด***  
 1. การผลติ  จะตอ้งเป็นข่าวหรอืสารคดเีชงิข่าวทีผู่ส้ ื่อข่าวในสถานีเป็นผูด้ าเนินการผลติเอง  โดย
สามารถส่งเข้าประกวดในนามของสถานีโทรทศัน์เท่านัน้   (ไม่จ ากดัจ านวนเร่ือง)  ทัง้นี้ สถานีทีส่่งขา่ว
เขา้ประกวดตอ้งจดทะเบยีนในประเทศไทยและเป็นเจา้ของลขิสทิธิข์า่วนัน้ๆ ดว้ย  
 2. ช่วงเวลาของผลงานทีส่่งเขา้ประกวด จะต้องเป็นผลงานทีเ่ผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์
ทอ้งถิน่และเคเบลิทวีใีนประเทศไทย ในชว่งเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558   
 3.  ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด ตัง้แต่วนัจนัทรท่ี์ 1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัจนัทรท่ี์ 29 
กมุภาพนัธ ์2559 เวลา 24.00 น. โดยผูจ้ดัสง่ผลงานเขา้ประกวดแต่ละสถานี กรณุาด าเนินการดงันี้ 
 3.1 ท าจดหมายน าส่งข่าวท่ีเข้าประกวด ว่ามจี านวนกีเ่รือ่ง สง่เขา้ประกวดในประเภทใด พรอ้มเบอร์
ตดิต่อผูป้ระสานงาน และผูบ้รหิารสถานีหรอืบรรณาธกิารขา่วลงนามรบัรอง 
   3.2  จดัท าไฟล ์pdf  รายละเอียดต่างๆ ของข่าวแต่ละข่าวท่ีส่งเข้าประกวด ดงัน้ี (มแีบบฟอรม์) 
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  - ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูจ้ดัท า  เบอรต์ดิต่อ  - ขา่วชิน้นี้มคีณุคา่ต่อสงัคมอยา่งไรบา้ง  
- บทคดัยอ่สรปุเรือ่งราว   - วนัและเวลาทีเ่กดิขา่วดงักล่าว 

  -  วตัถุประสงคท์ีจ่ดัท าขา่วชิน้นี้  - วนั เวลา และสถานีทีอ่อกอากาศ 
  -  ความยากล าบากหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการจดัท าขา่ว 
 3.3  จดัท าไฟล ์pdf  บทของข่าว (Script) 
 3.4 จดัท าช้ินผลงานท่ีส่งเข้าประกวด ต้องเป็นสกลุไฟล ์ .mpeg4 เท่านัน้ เพือ่ความสะดวกต่อการ
เปิดไฟลด์ผูลงานทีส่ง่เขา้ประกวดของคณะกรรมการตดัสนิรางวลั 

3.5 จดัส่งเป็น harddisk  หรือ thumbdrive  จ านวน 1 ชุด / ต่อเร่ือง โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
- ไฟล ์pdf  รายละเอยีดต่างๆ ของขา่วแต่ละขา่วทีส่ง่เขา้ประกวด  (ตามขอ้ 3.2 และ ขอ้ 3.3) 
- ไฟลผ์ลงานทีส่ง่เขา้ประกวด เป็นสกลุไฟล ์ .mpeg4  (ตามขอ้ 3.4) 

 4. การตดัสนิผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด   คณะกรรมการตดัสนิรางวลัการประกวดขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่
ดเีด่น รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2558 จะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิตามกรอบหลกัเกณฑใ์นการตดัสนิ และ
ถือค าตดัสินของคณะกรรมการฯ เป็นท่ีส้ินสดุ 
 
หลกัเกณฑใ์นการตดัสินข่าวโทรทศัน์ดีเด่น สารคดีเชิงข่าวดีเด่นและข่าวเหตกุารณ์ดีเด่น 
 พจิารณาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ ของขา่วและสารคดเีชงิขา่วทีส่ง่เขา้ประกวด  ดงัต่อไปนี้ 
1.  คณุคา่ของขา่ว 

1.1 ความมปีระโยชน์และมคีณุคา่ต่อประเทศชาตแิละประชาชน 
  - สรา้งสรรคส์งัคม  โดยสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในสงัคมไทย 

- ใหแ้งค่ดิ เตอืนใจ เตอืนภยั ชีแ้นะแนวทางทีถ่กูตอ้ง 
1.2  รกัษาสทิธ ิเสรภีาพ และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 

  - ท าหน้าทีข่องสือ่มวลชนทีเ่ฝ้าคอยระแวดระวงัในการรกัษา สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
  - ปกป้องมใิหเ้กดิความอยตุธิรรมขึน้ในสงัคมไทย 
 1.3 ความมจีรยิธรรมในการเสนอขา่ว    
       - มคีวามรบัผดิชอบ 
  - มคีวามสภุาพ  ซื่อสตัย ์

- ปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่สาธารณประโยชน์ 
2. คณุภาพของขา่ว 
 2.1  ความสมบรูณ์ของขา่ว 

- เนื้อหาสาระของขา่วมคีวามสมบรูณ์ และมคีวามต่อเนื่อง    
 - การสือ่ความหมายดว้ยภาพไดด้ ี

  - ความสอดคลอ้งของสาระและภาพขา่ว 
 2.2  ความถกูตอ้งของขา่ว    

 - ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ 
   - ไมม่กีารบดิเบอืนขา่ว 
 2.3  ความสมดุลและเทีย่งธรรม - ใหค้วามเป็นธรรมแกท่กุฝา่ยทีต่กเป็นขา่ว 
 2.4  ความทนัสมยัของขา่ว  -  มคีวามฉบัไวทนัต่อเหตุการณ์ 
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การส่งผลงานประกวด 
 สามารถส่งข่าว-สารคดเีชงิข่าวโทรทศัน์ทอ้งถิน่ เขา้ร่วมการประกวดได้ที ่  สมาคมนักข่าววทิยุและ
โทรทศัน์ไทย (อาคารสมาคมนักขา่วนักหนังสอืพมิพแ์ห่งประเทศไทย) เลขที ่538/1 ตรงขา้ม รพ.วชริะ  ถนน
สามเสน เขตดุสติ กทม.10300 โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288 ปิดรบัผลงานภายใน วนัจนัทรท่ี์ 29 
กมุภาพนัธ ์2559  เวลา 24.00 น. 
 

คณะกรรมการตดัสนิ 

1. นายสรุยินต ์จองลพีนัธ ์ กรรมการ บรษิทั ปา่ใหญ่ครเีอชัน่ จ ากดั ประธาน 
2. นายสรุชา  บุญเป่ียม ผูค้วบคมุการบรหิารการผลติรายการขา่ว 

สถานีโทรทศัน์สปรงินิวส ์
กรรมการ 

3. นางสาวสงักมา สารวตัร อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสือ่สาร  มหาวทิยาลยัศลิปากร 

กรรมการ 

4. นายสมเกยีรต ิ จนัทสมีา ผูอ้ านวยการส านกัเครอืขา่ยพลเมอืง  
สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส 

กรรมการ 

5. นายปฏวิตั ิวสกิชาต ิ รองผูอ้ านวยการฝา่ยขา่ว สถานีขา่ว TNN 24 กรรมการ 
6. นางสาวพมิพช์ญา ทพิยธรรมรตัน์ บรรณาธกิาร เรือ่งเด่นเยน็นี้  

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชีอ่ง 3 
กรรมการ 

7. นางสาวธนานุช สงวนศกัดิ ์ อปุนายกฝา่ยวชิาการ สมาคมฯ กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผลการตดัสนิ 

- รางวลัข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ินดีเด่น 
 รางวลัดีเด่น  ไดแ้ก ่ “เหยือ่ตะกัว่"  จาก  บรษิทั มหาชยัเคเบลิทวี ีจ ากดั ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิ
รางวลั 30,000 บาท 

รางวลัชมเชย  ไดแ้ก ่ “มจัจุราช 2043"  จาก  เสยีงไทยแลนด ์เคเบลิทวี ีจ.รอ้ยเอด็ ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ 
พรอ้มเงนิรางวลั 10,000 บาท 
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ขอ้คดิเหน็ทีม่ตี่อผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั 
ประเภทขา่ว-สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่  
 
 รางวลัดเีดน่ ไดแ้ก่ 
เรือ่ง ‘เหย่ือตะกัว่’   
จาก บริษทั มหาชยัเคเบิลทีวี จ ากดั   
ผูผ้ลิตผลงาน - ทีมงานมหาชยัเคเบิลทีวี   
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
 
เน้ือหา: 
 การท ารายการตอน เหยื่อตะกัว่ เนื่องจากเหน็ว่าในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสาครเป็นพืน้ทีม่คีวามเสีย่งสงูที่
เดก็จะไดร้บัพษิตะกัว่โดยความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ของผูใ้หญ่ เพราะในหลายต าบลในพืน้ทีจ่งัหวดันี้ มกีารประกอบ
อาชพีที่มีสารตะกัว่เจือปน ทัง้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงคดัแยกของเก่า โรงกลึง โรงหล่อหลอม 
แมก้ระทัง่ชุมชนทีท่ าอวนอาชพีพืน้บา้นของชาวประมง กย็งัมพีษิตะกัว่เจอืปน เพราะการท าอวนตอ้งใชต้ะกัว่
เป็นส่วนประกอบของอวนด้วย ด้วยความที่หลายคนยงัขาดความรู้ในเรื่องงพษิภยัของตะกัว่ จึงท าให้ขาด
มาตรการในการป้องกนัภยัของพษิตะกัว่ พษิตะกัว่จงึเขา้สูร่า่งการของผูส้มัผสัและไปถงึตวัเดก็ 
 ในเรือ่งการเดนิทางของตะกัว่ไปสูต่วัเดก็ อาจยงัไม่เป็นทีเ่ขา้ใจของใครหลายคน ว่าเดก็ไดร้บัพษิตะกัว่
นี้ได้อย่างไร ซึ่งจากการสอบถามไปยงัหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจรงิจงั ก็ท าให้ทราบว่า หลายพื้นที่มี
บ้านเรอืนที่ใกล้ชดิกบัโรงงานที่จดัว่าเป็นกลุ่มเสีย่งทีม่ตีะกัว่เจอืปน ตะกัว่จงึพดัพาตามลมและเด็กได้รบัเขา้
รา่งกายจากการสดูดม สมัผสั หรอืเขา้ทางปาก บางแห่งกม็กีิจการทีใ่ชบ้า้นเรอืนเป็นทีท่ างาน การทีเ่ดก็เขา้มา
คลุกคลเีขา้มาอยู่ในทีท่ างานกไ็ดร้บัพษิตะกัว่เขา้ไปโดยง่าย และอกีช่องทางกค็อื  ตะกัว่ตดิมากบัตวัพ่อแม่ที่
กลบัมาจากท างานแล้วมาสมัผสักบัลูกโดยที่ยงัไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้า ไม่ได้ท าความสะอาดร่างกาย ฝุ่นตะกัว่ที่
เกาะตดิอยูต่ามรา่งกายกเ็ขา้สูล่กูไดเ้ช่นกนั นอกจากโรงงานแลว้ แหล่งอนัตรายอกีแห่งกค็อื โรงเรยีน ศนูยเ์ดก็
เลก็ ทีม่ขีองเล่น สนามของเล่นทีเ่คลอืบส ีสเีหล่านัน้ย่อมมตีะกัว่เจอืปนทัง้สิน้ ซึง่จากการตดิตามเรื่องของตะกัว่
กนัอย่างจรงิจงั ทัง้หารเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารตะกัว่ ก็พบว่ามเีด็กจ านวนมากที่เลือดมสีารตะกัว่เกนิค่า
มาตรฐาน หลายรายต้องไดร้บัการรกัษาในระยะเวลายาว และผลทีเ่หน็ไดช้ดัคอื พษิตะกัว่ท าใหช้วีติของพวก
เขาเปลี่ยนไป บางรายระดับสติปญัญาด้อยลงอย่างเห็นได้ชดั จากเรื่องดังกล่าวนี้  ท าให้ในปจัจุบันหลาย
หน่วยงานใหค้วามส าคญักบัเรื่องนี้มากขึน้ และพยายามกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการ และผูป้กครองไดรู้เ้ท่าทนัถงึ
พษิภยัตะกัว่ 
  
จดุเด่น 

- ประเด็นด ีประเด็นสาธารณะใกล้ตวั ประเด็นทีเ่กดิขึน้ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที ่ซึ่งเป็นหน้าที่
สือ่มวลชนทีค่วรน ามาเสนอ  
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- การน าเสนอมรีายละเอยีดการใหค้วามรูแ้ก่คนทัว่ไปและใหค้นในทอ้งถิน่ไดเ้ขา้ใจในปญัหาทีเ่กดิขึน้
ถงึภนัอนัตรายจากสารตะกัว่ 

- รปูแบบการน าเสนอคอ่ยๆ จากปญัหาเลก็ไปสูป่ญัหาใหญ่  
- การเลอืกใชภ้าพในการน าเสนอด ีมกีารใชมุ้มกลอ้งเพื่อช่วยในการเซน็เซอร ์ค านึงถงึผลกระทบ การ

เคารพถงึเรือ่งการละเมดิสทิธ ิซึง่ท าใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจในการวางแผนในเรือ่งโปรดกัชัน่   
- ภาพกบับทสอดคลอ้งกนัดา้นโปรดกัชัน่ด ี  
- มคีวามหลากหลายขอ้มลู เชน่ สิง่แวดลอ้มใกลต้วั ท าใหต้ระหนกัปญัหาใกลต้วั 
- มศีลิปะการน าเสนอรอบดา้น 

  
 รางวลัชมเชย ไดแ้ก่  
เรือ่ง ‘มจัจรุาช 2043’   
จาก เสียงไทยแลนด ์เคเบิลทีวี จ.ร้อยเอด็   
ผูผ้ลิตผลงาน – นายธนา บุญวิเศษ  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  
 
เน้ือหา: 
 เรื่องราวของถนนทีไ่ม่ได้มาตรฐาน ซึง่เป็นสาเหตุใหเ้กดิอุบตัเิหตุทางถนนอยู่บ่อยครัง้ สาเหตุมาจาก
ถนนทีแ่คบ ไหล่ทางทีเ่ลก็มาก ประกอบกบัปจัจุบนั มรีถใชถ้นนเสน้ทางนี้มากขึน้ เพราะความเจรญิทีม่ากขึน้ 
ท าใหช้าวบา้นทีใ่ชร้ถใชถ้นน ตอ้งประสบอุบตัเิหตุอยู่บ่อยครัง้ จนท าใหน้ายก อบต. ท่านหนึ่งเป็นตวัตัง้ตวัตสี่ง
เรือ่งนี้เขา้จงัหวดั เพือ่แกไ้ขปญัหาถนนแคบ แต่ทางส านกังานทางหลวงยงัตอ้งรองบประมาณ ความเสีย่งจงึตอ้ง
ตกอยูก่บัผูใ้ชเ้สน้ทางนี้ 
 
จดุเด่น 

- ประเดน็ทีน่ าเสนอด ีเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในชมุชน 
- ผูส้ ื่อขา่วสามารถสะทอ้นถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ ใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการน าเสนอบอกถงึปญัหาไดช้ดั 

น าเสนอท าเพือ่ประโยชน์ทอ้งถิน่  
- ภาพทีใ่ชใ้นการน าเสนอมคีวามหลายกหลายและสะทอ้นใหเ้ป็นถงึแกป่ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดช้ดัเจน 
- ไดร้บัความรูจ้ากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วกบักบัประเดน็ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดน้ าเสนอด ี 

 
ข้อสงัเกต 

- การน าเสนอเหมอืนเรือ่งทีช่าวบา้นมารอ้งทกุข ์
- ยงัไมส่ามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวทางการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้
- สะทอ้นปญัหาถนนไมไ่ดม้าตรฐาน แต่ไมม่ขีอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าถนนทีไ่มไ่ดม้าตรฐานเป็นอยา่งไร 
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ความเหน็คณะกรรมการตดัสินข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2558 

- มาตรฐานดขีึน้จากปีทีแ่ลว้ การพฒันารปูแบบการน าเสนอดขีึน้มาก เนื้อหาเขา้กรอบกตกิาทีไ่ด้
ก าหนดไว ้ส่วนใหญ่เป็นประเดน็เกีย่วกบัความเป็นสาธารณะ 

- ประเดน็ทีน่ าเสนอด ีส่วนใหญ่เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ภายในชุมชนหรอืจงัหวดั 
- ภาพทีใ่ชใ้นการน าเสนอสามารถสื่อความหมายไดด้ ี
- ผูส้ ื่อขา่วมคีวามตัง้ใจและความพยายามท าขา่วสบืสวนสอบสวนมากขึน้ 
- ปญัหาเรือ่งเวลาการน าเสนอมเีวลานาน จงึท าใหป้ระเดน็ทีต่อ้งการน าเสนอวน ภาพซ ้าไปซ ้ามา 

พอรายการยาวจงึตอ้งหาภาพมาใส่ 
- บทสครปิเพื่อน าเสนอด ีบางเรือ่งสามารถน ามาออกสื่อหลกัได ้
- บางเรื่องมกีารน ากราฟฟิกเขา้มาใช ้เพื่อท าใหข้่าวมคีวามน่าสนใจมากขึน้และสามารถอธบิาย

เรือ่งยากใหผู้ช้มเขา้ใจไดง้า่ย 
- บางเรือ่งเป็นการรายงานข่าวเชงิประชาสมัพนัธห์น่วยงานมากกว่า  ซึง่น่าจะชปูระเดน็อื่นได้ 
- บางเรื่องมปีญัหาเรื่องการล าดบัเรื่อง ภาษาภาพการแตกชอ็ต หรอืปญัหาการเล่าเรื่องประเดน็

แตกเกนิไป 
- บางเรือ่งควรสมัภาษณ์แหล่งขา่วเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีร่อบดา้นครบถว้น 
- ในส่วนของประเดน็/เนื้อหา นัน้มคีวามน่าสนใจและเป็นประเดน็ทีด่ ีส่วนใหญ่เป็นเรือ่งใกลต้วัที่

เกดิขึน้ภายในชุมชน /จงัหวดั  
 - ในส่วนของการผลติ มกีารใชภ้าพทีส่ามารถสื่อความหมายไดด้ ีผลงานบางชิน้มกีารน ากราฟิก
มาใช้เพื่ออธบิายเนื้อหาที่มคีวามซบัซ้อน/เรื่องยาก เพื่อให้ผู้ชมเขา้ใจได้ง่ายขึน้ และท าให้ข่าวมคีวาม
น่าสนใจมากขึน้ นอกจากนัน้แลว้หลายเรือ่งมกีารเขยีนบท (Script) ในการน าเสนอไดด้ ี

- ในส่วนของผูส้ ื่อขา่วนัน้ เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่ามคีวามตัง้ใจ และมคีวามพยายามในการ 
ท าขา่วสบืสวนสอบสวนมากขึน้  
 - อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการตดัสนิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ มคีวามเหน็ว่ายงัมสี่วนทีต่อ้ง 
ปรบัปรงุแกไ้ข ดงันี้ 

- บางเรือ่งมปีญัหาดา้นการล าดบัเรือ่ง มกีารแตกประเดน็มากเกนิไป จนสุดทา้ยไมช่ดัว่า 
สิง่ทีต่อ้งการน าเสนอคอือะไร  
 - บางเรือ่งเป็นการรายงานข่าวเชงิประชาสมัพนัธห์น่วยงาน 
 - บางเรือ่งยงัมปีญัหาเรือ่งการขาดความครบถว้น รอบดา้น ของขา่ว 

- ผลงานบางชิน้มปีญัหาเรือ่งภาพโทรทศัน์ ขาดการใชภ้าษาภาพทีเ่หมาะสมและน่าสนใจ 
- เนื่องจากมเีวลามากในการน าเสนอผลงาน ท าใหผ้ลงานบางชิน้มปีญัหาในเรือ่งการน าเสนอ 

ภาพทีซ่ ้าไปซ ้ามา นอกจากปญัหาเรือ่งภาพซ ้าไปซ ้ามาแลว้ ยงัท าใหป้ระเดน็ทีน่ าเสนอวกวนไปดว้ย  
 

############################################# 


