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ก ำหนดกำร 
งำนประกำศผลกำรตัดสิน ข่ำว-สำรคดีวิทยุ-โทรทัศน์  

รำงวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ ำปี 2554 
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษำยน 2555 เวลำ 10.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมอิศรำ อมันตกุล ชั้น 3 อำคำรสมำคมนักข่ำวฯ  
ภำคเช้ำ  
10.00  -  10.30 น.  ลงทะเบียน 

10.35  - 10.40 น.  พิธีกรน ำเข้ำสู่เวทีเสวนำ สื่อใหม่ เทรนด์ใหม่ คนรุ่นใหม ่

10.40 - 10.45  น.  คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นำยกสมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศนไ์ทย 
กล่ำวต้อนรับและวัตถุประสงคก์ำรจัดเวทีเสวนำ  

10.45 - 12.30 น.  เวทีเสวนำ สื่อใหม่ เทรนด์ใหม่ คนรุ่นใหม่  
วิทยำกร 

คุณอดิศักด์ิ ลิมปรุงพัฒนกิจ  กรรมกำรอ ำนวยกำร บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ 
คุณสุรชำ บุญเปี่ยม   บรรณำธิกำรข่ำว สถำนีโทรทัศน์เดลินิวส์ 
คุณเดียว วรตั้งตระกูล      กรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำย จีเอ็มเอ็ม บรอดคำสติ้ง บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี  
คุณปรำปต์ บุนปำน   ผู้จัดกำรฝ่ำยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน) 
คุณอริยะ พนมยงค์   ผู้จัดกำร กูเกิล ประจ ำประเทศไทย 
ด ำเนินรำยกำรโดย   คุณจิระ ห้องส ำเริง นักจัดรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์  

ภำคบ่ำย พิธีประกำศผลกำรตัดสินและมอบรำงวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ ำปี 2554  
13.00 – 13.50 น. ลงทะเบียน 
14.00 – 14.05 น.  นำยวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นำยกสมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศนไ์ทย  

กล่ำวต้อนรับประธำนเปิดงำน กรรมกำรมูลนิธิแสงชัยฯ และแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 
14.05 – 14.10 น. วิดิทัศน์ยกย่องเชิดชูประกำศเกียรติคุณสื่อมวลชนชำยแดนภำคใต้ 
14.10 – 14.15 น. นำยสมชำย กรุสวนสมบัติ กรรมกำรมูลนิธิแสงชัย สนุทรวัฒน ์ 

กล่ำวรำยงำนถึงควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์ของรำงวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ 
14.15 - 14.20 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลำนนท์   องคมนตรี ประธำนในพิธี กล่ำวเปิดงำน 

14.20 - 14.25 น.  วิดทิัศน์ควำมเป็นมำและภำพรวมรำงวัลแสงชัยฯ ตลอด 15 ป ี

14.25 - 15.00 น.  ประกำศผลกำรตัดสินและพิธีมอบรำงวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ ำปี 2554  
   -ข่ำวประกอบเสียงและสำรคดีวิทยุยอดเยี่ยม 

-ข่ำว-สำรคดีเชิงข่ำวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น 
-ข่ำวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม   
-พลเอกสุรยุทธ์ จุลำนนท์ องคมนตรี กล่ำวแสดงควำมยนิดีต่อผู้ได้รับรำงวัล 

15.10 น.  ถ่ำยภำพร่วมกัน.....จบงำนอย่ำงเป็นทำงกำร  
-------------------------------------------------------------- 
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ควำมเป็นมำของโล่รำงวัลวิทยุและโทรทัศน์ 
 

ออกแบบโล่รำงวัลโดย คุณชัย รำชวัตร 
 
 
โล่รำงวัลโทรทัศน์ 
 มีที่มำของแนวคิดจำกอนุสำวรีย์ทหำรผู้สูญเสีย 
ชีวิตในสงครำมเวียดนำม วอชิงตัน ดีซี รำยชื่อผู้กล้ำจะจำรึก 
ลงบนด้ำนหน้ำหินอ่อนขัดมัน เมื่อมีคนน ำดอกไม้มำเคำรพ 
ชะโงกหน้ำมองยังชื่อของผู้สูญเสีย จะเห็นเงำของใบหน้ำทำบ 
ซ้อนลงบนชื่อดังกล่ำวสะท้อนควำมเป็นอันหนึ่งอังเดียวกัน 
เสมือนยังห่วงหำอำทรซึ่งกันและกันไม่ได้แยกจำกกันไปไหน 
 
 เช่นเดียวกับรูปทรงโล่รำงวัลโทรทัศน์แสงชัย สุนทรวัฒน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินอ่อน ทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ แนวต้ัง ประดับกระจกเงำด้ำนหน้ำซึ่งจำรึกชื่อของคุณแสงชัย สุนทรวัฒน์ และมีนกพิรำบ
คริสตัล วำงอยู่ด้ำนบนของโล่ คุณแสงชัย สุนทรวัฒน์ เป็นอดีตผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสื่อสำรมวลชนแห่ง
ประเทศไทย(อ.ส.ม.ท) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บริษัท อ.ส.ม.ท จ ำกัด(มหำชน) จัดว่ำเป็นบุคคลหนึ่งที่
พยำยำมเปลี่ยนแปลงและสร้ำงสรรค์สิ่งดีๆ ในวงกำรวิทยุและโทรทัศน์ไทย และต่อสู้กับกำรทุจริตแต่ต้อง
มำถูกยิงเสียชีวิตเนื่องจำกขัดผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสื่อวิทยุ 
 

โล่รำงวัลวิทยุ 
ลักษณะเป็นเสำส่งสัญณำณวิทยุ ใส สีขำว และมี
นกพิรำบ    คริสตัลอยู่ด้ำนบนจำกแนวคิดของสื่อวิทยุ
ท่ีต้องใช้คลื่นควำมถี่ ส่งสัญญำณในกำรออกอำกำศ
ไปสู่ผู้ฟัง 

 
         นกพิรำบ 
               เป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนสื่อมวลชนที่เป็นผู้น ำสำร
ไปสู ่      สังคม และประชำชนได้อย่ำงอิสระ เสรี  

 
 



~ 3 ~ 
 

 

สรุปผลกำรตัดสินข่ำว-สำรคดีวิทยุและโทรทัศน์  
รำงวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ ำปี 2554 
 
 

ประเภทวิทย ุ     
ประกำศเกียรติคุณข่ำวประกอบเสียงวิทย ุ  
ได้แก่เรื่อง “สำรเคมีระบำดที่ทุ่งกุลำ” จำก ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท  
จัดท ำโดย สันติวิธี พรหมบุตร 
ได้รับประกำศเกียรติคุณ พร้อมเงินรำงวัล 5,000 บำท 

      
ประเภทข่ำวโทรทัศน์ท้องถ่ิน      
รำงวัลข่ำว-สำรคดีเชิงข่ำวโทรทัศน์ท้องถิ่น รำงวัลชมเชย 
ได้แก่เรื่อง “แห่นำงด้ง” จำก เสียงไทยแลนด์เคเบิ้ลทีวี จ.ร้อยเอ็ด  

จัดท ำโดย ธนำ  บุญวิเศษ,มงคล  โอสำยไทย,กัญธนำ  ซำวงค ์   
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 10,000 บำท 
 
รำงวัลข่ำว-สำรคดีเชิงข่ำวโทรทัศน์ท้องถิ่น  รำงวัลชมเชย 
ได้แก่เรื่อง “อุบัติเหตุตลำดกุ้ง” จำก บริษัท มหำชัยเคเบิลทีวี จ ำกัด  

จัดท ำโดย เอเซีย ซุ้งสกุล,พรเพ็ญ ทองสวัสด์ิ    
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 10,000 บำท 
       
ประเภทข่ำวโทรทัศน ์     
รำงวัลข่ำวสืบสวนสอบสวน รำงวัลยอดเยี่ยม  
ได้แก่เรื่อง “เปิดโปงโรงงำนช ำแหละไก่เถื่อน” จำก สถำนีวิทยโุทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   
จัดท ำโดย อลงกรณ์ เหมือนดำว,วิโรจน์ สุขศร,ีอนุรักษ์ ทิพยศรี,นิธิกร หอมบุญ,เทพพร  บริบูรณ์   
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 100,000 บำท 
 
รำงวัลข่ำวสืบสวนสอบสวน รำงวัลชมเชย 
ได้แก่เรื่อง “สงสัยต ำรวจสกลนครยิงวิศวกรและยัดยำบ้ำ” จำก สถำนีวิทยโุทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
จัดท ำโดย มนตรี อุดมพงษ์,สมชำย ศรีรอดกำรุณ,อนุรักษ์ ทิพยศรี  
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 30,000 บำท 
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รำงวัลข่ำวสืบสวนสอบสวน รำงวัลชมเชย 
ได้แก่เรื่อง “ไม้พะยูงข้ำมชำติ” จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
จัดท ำโดย สำยชล วัชนุชำ,อมฤต สุวรรณเกตุ,สถำพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนำ,อรณี ถนัดส ำรำญ, 

  สุภชัย มัจฉำ,ปรีชำพล อินทรโชต,ิภำณุมำศ เจนกิจพัฒนะ,ฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ  
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 30,000 บำท 
 

รำงวัลสำรคดีเชิงข่ำว รำงวัลยอดเยี่ยม  
ได้แก่เรื่อง “รอยร้ำวชำยแดนใต้” จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส   
จัดท ำโดย ดำริน คล่องอักขระ,เสริมสุข กษิติประดิษฐ,์สถำพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนำ,สนธยำ แก้วข ำ, 

   พุทธิฉัตร จินดำวงศ,์ภำณุมำศ เจนกิจพัฒนะ,วิเชียร บุญแจ้ง,วิเชียร เอียดคง, 
   ธีระชัย รัตนวิจิตร,วำสนำ ไซประเสริฐ 

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 50,000 บำท 
 

รำงวัลสำรคดีเชิงข่ำว รำงวัลชมเชย 
ได้แก่เรื่อง “ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม” จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
จัดท ำโดย ณำตยำ แวววีรคุปต์,อรุชิตำ อุตมโภคิน,พิมพ์รักษ์ สมศรีเสำร์,วลัยลักษณ์ แสงเปล่งปลั่ง, 

   ธนพล เลิศธนำผล,ณัฐพล พลำรชุน,พุทธิฉัตร จินดำวงศ,์ชำลี คงเปี่ยม  
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 20,000 บำท 
        
รำงวัลข่ำวเหตุกำรณ์ รำงวัลยอดเยี่ยม 
ได้แก่เรื่อง “อพยพวุ่น..มหำอุทกภัย 54” จำก ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท  
จัดท ำโดย สุรศักด์ิ หริ่มสืบ   
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล  50,000 บำท  
 

รำงวัลข่ำวเหตุกำรณ์ รำงวัลชมเชย 
ได้แก่เรื่อง “ป่วนใต้รุนแรง” จำก ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท  
จัดท ำโดย ผดุง วรรณลักษณ์  
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล  20,000.00 บำท 
 

รำงวัลข่ำวเหตุกำรณ์(ชมเชย) 
ได้แก่เรื่อง “นำทีชีวิต..มหำอุทกภัย 54” จำก ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท   
จัดท ำโดย คมสัน เอ่ียมก ำเนิด  
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล  20,000 บำท 
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สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับมอบหมำยจำกมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดประกวดข่ำวโทรทัศน์ยอดเยี่ยมประจ ำปี 2554 เพื่อประกำศเกียรติคุณและ
ตัดสินมอบรำงวัลแก่เจ้ำของผลงำนผู้ชนะกำรประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้จัดท ำข่ำวของสถำนีโทรทัศน์ทุกประเภท มีกำรพัฒนำควำมคิด
และเป้ำหมำยในกำรท ำงำน โดยเน้นกำรผลิตข่ำวที่มีคุณภำพและมีคุณค่ำต่อกำรสร้ำงสรรค์และเปลี่ยนแปลง
สังคมไทยให้ดีขึ้น 

2. สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ผลิตข่ำวโทรทัศน์มีจิตส ำนึก รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับเรื่องของ
จรรยำบรรณของสื่อมวลชนในกำรผลิตข่ำว 

3. ส่งเสริมก ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรท ำข่ำวโทรทัศน์ ซึ่งเป็นวิชำชีพด้ำนกำรสื่อสำรมวลชน
แขนงหนึ่งที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในปัจจุบัน 
 

ซึ่งปีนี้ คณะผู้จัดกำรประกวดเห็นสมควรให้มีกำรจ ำกัดจ ำนวนเรื่องในแต่ละประเภทดังนี้ 1. ประเภท
ข่ำวเชิงสืบสวน ส่งผลงำนได้ไม่เกิน 5 เรื่อง / สถำนี 2. ประเภทสำรคดีเชิงข่ำว ส่งผลงำนได้ไม่เกิน 5 เรื่อง / 
สถำนี และ 3 ประเภทข่ำวเหตุกำรณ์ ส่งผลงำนได้ไม่เกิน 10 เรื่อง / สถำนี โดยมีหลักเกณฑ์กำรส่งผลงำนเข้ำ
ประกวด  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้   

กำรประกวดข่ำวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม รำง วัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ประจ ำปี 2554 มีกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง โดยเป็นผู้แทนฝ่ำยข่ำวจำกสถำนีโทรทัศน์ต่ำงๆ ได้ท ำกำรกลั่นกรองข่ำวและส่งให้
คณะกรรมกำรตัดสินได้พิจำรณำ 
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คณะอนุกรรมกำรกลัน่กรอง  
ประเภทรำงวัล "ข่ำวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม" ประจ ำปี  2554 

  
สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง ประเภทรำงวัล "ข่ำวโทรทัศน์ยอด
เยี่ยม"  ประจ ำปี  2554  ของมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ดังนี้ 
 
1. คุณสนมพร ฉิมเฉลิม  ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยข่ำว       สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
2. คุณชิดชนก  อภิชำติวรพงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยข่ำว       สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
3. คุณคธำทร อัศวจิรัฐติกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยข่ำว       สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
4. คุณบุญเลิศ  ศุภประภำวณิชย์ บรรณำธิกำรข่ำวกำรเมือง       เนชั่นแชนแนล 
5. คุณคณิศ บุณยพำนิช  บรรณำธิกำรกลุ่มข่ำววำระทำงสังคม    สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
6. คุณชัยนันต์ สันติวำสะ  หัวหน้ำกองบรรณำธิกำรข่ำวโทรทัศน์   ส ำนักข่ำวไทย มบจ.อสมท 
7. คุณวำสนำ ปิยะวรนันท์  บรรณำธิกำรบริหำร       สถำนีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี 
8.คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฎิบัติกำร      สถำนีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 
9.คุณโกศล สงเนียม  อุปนำยกฝ่ำยบริหำร    สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
 

คณะกรรมกำรตัดสิน  
ประเภทรำงวัล "ข่ำวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม" ประจ ำปี  2554 

  
สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสิน ประเภทรำงวัล "ข่ำวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม"   
ประจ ำปี  2554  ของมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ดังนี้ 
 
1. นำยสมชำย กรุสวนสมบัติ กรรมกำร มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์    ประธำน 
2. นำยพิภพ พำนิชภักดิ์  สื่อมวลชนอิสระ      กรรมกำร 
3. ดร.มำนะ  ตรีรยำภิวัฒน์  คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย  กรรมกำร 
4. นำยไพศำล  มังกรไชยำ  นักวิชำชีพสื่อสำรมวลชน     กรรมกำร 
5. นำงสำวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขำธิกำรสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรรมกำร 
6. นำยวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์  นำยกสมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย   กรรมกำร 

            และเลขำนุกำร 
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 จำกผลงำนข่ำวโทรทัศน์ ประจ ำปี 2554 ที่ส่งเข้ำประกวด คณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนที่เข้ำรอบ
สุดท้ำย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
 

1. ประเภทข่ำวสืบสวนสอบสวน 
ข่ำวเชิงสืบสวน ได้แก่ข่ำวเปิดโปงสิ่งที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยมำก่อน  เป็นกำรกล่ำวถึงภำพรวมของ

เรื่องรำวมำกกว่ำกำรให้ควำมส ำคัญกับเหตุกำรณ์ใดโดยเฉพำะ  ไม่ใช่กำรเสนอข่ำวโดยใช้แหล่งข่ำวเพียงแหล่ง 
เดียวหรือข่ำวจำกกำรแถลงข่ำวเท่ำนั้น    อีกทั้งต้องอำศัยกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัยในระยะยำวด้วย

ควำมทุ่มเททั้งเวลำและควำมพยำยำม และเป็นเรื่องรำวที่มีคุณค่ำ เกิดผลกระทบต่อสังคม     นอกจำกนี้ ยัง
ควรเป็นข่ำวที่ท ำขึ้นใหม่โดยเพิ่มเติมควำมรู้ในสิ่งที่ทรำบกันอยู่แล้วเช่น อธิบำยปัญหำสังคมที่มีควำมซับซ้อน 
ฯลฯ 

ทั้งนี้  ข่ำวเชิงสืบสวนจะต้องน ำเสนอในรูปแบบของกำรรำยงำนข่ำวในช่วงเวลำของข่ำวทำง
สถำนีโทรทัศน์ทุกประเภท  ในช่วงเวลำใดก็ได้ 

 
มีข่ ำวส่ ง เข้ำประกวดท้ังสิ้ น 14 เรื่อง  จำก 6 หน่วยงำน ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำก

คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเข้ำรอบ จ ำนวน 7 เรื่อง คือ 
1. เรื่อง “เปิดโปงโรงงำนช ำแหละไก่เถื่อน”  จำก สถำนวีิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
2. เรื่อง “สงสัยต ำรวจสกลนครยิงวิศวกรและยัดยำบ้ำ”จำก สถำนวีิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
3. “ไม้พะยูงข้ำมชำติ”    จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
4. “เปิดปม...บัตรประชำชนเถื่อน”   จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
5. “น้ ำมันเถื่อน”    จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
6. “รำยงำน : ถอดรหัส 13 ศพ ลูกเรือจีน” จำก สถำนีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 
7. “แฉขบวนกำรโกงแชร์ล็อตเตอรี่”  จำก สถำนีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 
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2. ประเภทสำรคดีเชิงข่ำวโทรทัศน์  
สำรคดีเชิงข่ำว ได้แก่ข่ำวที่ถูกน ำเสนอในรูปแบบของสำรคดีที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในด้ำน

กระบวนกำรผลิต เนื้อหำ  กำรสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มำของเรื่อง ท ำให้เห็นแง่มุมต่ำงๆ ของ
ประเด็นข่ำว  กำรใช้ภำษำบรรยำย ภำพและเสียงประกอบได้อย่ำงสอดคล้องกลมกลืน 

สำรคดีเชิงข่ำวดังกล่ำว จะต้องยึดหลักกำรเบื้องต้นของกำรน ำเสนอข่ำว ได้แก่ องค์ประกอบด้ำน
แหล่งข่ำวที่ต้องมีควำมรอบด้ำน ทันต่อเหตุกำรณ์หรือเป็นเหตุกำรณ์ข่ำวที่เกิดในอดีต แต่มีผลกระทบถึงภำวะ
ปัจจุบัน ทั้งนี้ สำรคดีเชิงข่ำวจะปรำกฏในรำยกำรใดก็ได้ แต่สำระในสำรคดีเชิงข่ำวชิ้นนั้น จะต้องเป็นข้อเท็จจริง 
มิใช่เหตุกำรณ์สมมติที่มีกำรสร้ำงขึ้น 

 
มีข่ำวส่งเข้ำประกวดท้ังสิ้น  16 เรื่อง จำก 6 หน่วยงำน ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำก

คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเข้ำรอบ จ ำนวน 8 เรื่อง คือ 
1. เรื่อง “ภัยสำรเคมีที่ทุ่งกุลำ”     จำก ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท 
2. เรื่อง “โรฮิงญำที่ฉันรู้จัก”    จำก เนชั่นแชนแนล 
3. เรื่อง “บันทึกวิกฤติน้ ำท่วม 2554”   จำก เนชั่นแชนแนล 
4. เรื่อง “เปิดปม คนไทยพลัดถิ่น”     จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
5. เรื่อง “รอยร้ำวชำยแดนใต้”     จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
6. เรื่อง “แกะรอยจัดกำรน้ ำ”    จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
7. เรื่อง “ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม"   จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
8. เรื่อง “คำลมิเกีย ดินแดนแห่งพุทธศรัทธำในยุโรป”  จำก สถำนีโทรทัศน์ Voice TV 
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3. ประเภทข่ำวเหตุกำรณ์  
ข่ำวเหตุกำรณ์  ได้แก่ข่ำวที่เกิดขึ้นอย่ำงปัจจุบันทันด่วน  โดยผู้สื่อข่ำวและช่ำงภำพ  สำมำรถ

บันทึกภำพเหตุกำรณ์ได้โดยทันที พร้อมกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบข่ำวที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และรอบด้ำนมำกที่สุดเท่ำที่เวลำในขณะนั้นจะเอื้ออ ำนวยเพื่อให้ผู้ชมสำมำรถเข้ำใจเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นได้โดยปรำศจำกข้อข้องใจในด้ำนควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข่ำวนั้น  

ข่ำวเหตุกำรณ์จะต้องน ำเสนอในรูปแบบของกำรรำยงำนข่ำวในช่วงเวลำของข่ำวทำงสถำนีโทรทัศน์ทุก
ประเภท  ในช่วงเวลำใดก็ได้ 

มีข่ำวส่งเข้ำประกวด 35 เรื่อง จำก 8 หน่วยงำน ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองเข้ำรอบ จ ำนวน 10 เรื่อง คือ 

1. เรื่อง “ป่วนใต้รุนแรง”     จำก  ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท 
2. เรื่อง “อพยพวุ่น..มหำอุทกภัย 54”   จำก  ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท 
3. เรื่อง “ระเบิด ที่สุไหงโกลก”   จำก  ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท 
4. เรื่อง “นำทีชีวิต..มหำอุทกภัย 54”  จำก  ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท 
5. เรื่อง “รำยงำนพิเศษ "นำทีชีวิตเด็กจมน้ ำ"   จำก  สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
6. เรื่อง “นำทีชีวิต อุบัติเหตุเรือล่ม จ.สิงห์บุรี”  จำก  สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

7. เรื่อง “ระเบิดนรำธิวำส”    จำก  สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
8. เรื่อง “นำทีชีวิต เจ้ำหน้ำที่สำธำรณะสุขเรือล่ม หน้ำเขื่อนบำงโฉมศรี จ.สิงห์บุร”ี  
          จำก  สถำนีโทรทัศนไ์ทยทีวีสีช่อง 3 
9. เรื่อง “ล ำที่ 3 ในกำรสูญเสีย”    จำก  สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
10. เรื่อง “นำทีชีวิต”    จำก สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
11. เบื้องหลังสยบแก๊งค้ำยำบ้ำ   จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
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หลักเกณฑ์ในกำรตัดสินข่ำวโทรทัศน์ยอดเย่ียม และสำรคดีเชิงข่ำวยอดเย่ียม 

พิจำรณำจำกองค์ประกอบต่ำงๆ ของข่ำวและสำรคดีเชิงข่ำวที่ส่งเข้ำประกวด  ดังต่อไปนี้ 
1.  คุณค่าของข่าว 
1.1 ควำมมีประโยชน์และมีคุณค่ำต่อประเทศชำติและประชำชน 

- สร้ำงสรรค์สังคม  โดยส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย 
- ให้แง่คิด เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนะแนวทำงที่ถูกต้อง 

1.2  รักษำสิทธิ เสรีภำพ และควำมเป็นธรรมในสังคมไทย 
- ท ำหน้ำที่ของสื่อมวลชนที่เฝ้ำคอยระแวดระวังในกำรรักษำ สิทธิและเสรีภำพของประชำชน 
- ปกป้องมิให้เกิดควำมอยุติธรรมขึ้นในสังคมไทย 

1.3 ควำมมีจริยธรรมในกำรเสนอข่ำว    
- มีควำมรับผิดชอบ 
- มีควำมสุภำพ  ซื่อสัตย์ 
- ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อสำธำรณประโยชน์ 

2. คุณภาพของข่าว 
 2.1  ควำมสมบูรณ์ของข่ำว 

- เนื้อหำสำระของข่ำวมีควำมสมบูรณ์ และมีควำมต่อเนื่อง 
- กำรสื่อควำมหมำยด้วยภำพได้ดี 

  - ควำมสอดคล้องของสำระและภำพข่ำว 
 2.2  ควำมถูกต้องของข่ำว    

 - ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
   - ไม่มีกำรบิดเบือนข่ำว 
 2.3  ควำมสมดุลและเที่ยงธรรม - ให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยที่ตกเป็นข่ำว 
 2.4  ควำมทันสมัยของข่ำว  -  มีควำมฉับไวทันต่อเหตุกำรณ์ 
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ข้อสังเกตในภำพรวมในปีน้ี (พ.ศ. 2554) 
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง 

- ผลงำนที่ส่งเข้ำมำมีจ ำนวนน้อยกว่ำปีที่แล้ว แต่ประเด็นมีควำมน่ำสนใจ โดยภำพรวมกระบวนกำรส่ง
ผลงำนเข้ำประกวดในปีนี้ดีขึ้น 

- บำงหน่วยงำนที่ส่งผลงำนเข้ำประกวดยังไม่มีควำมเข้ำใจเรื่องคุณลักษณะของข่ำวเหตุกำรณ์และสำร
คดีเชิงข่ำว ซึ่งส่งผลต่อกำรส่งผลงำนเข้ำประกวดตำมประเภทต่ำงๆ  

- ประเด็นของกำรเปิดเรื่องใหม่ๆ ของกำรท ำข่ำวสืบสวนสอบยังยังไม่ค่อยเห็นมำกนัก โดยเฉพำะกำรหำ
ข้อมูลในเชิงลึกและท ำให้เห็นผลกระทบในเชิงกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม 

- รูปแบบกำรน ำเสนอและผลิตไม่มีอะไรแปลกใหม่ ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ทั้งในเชิงประเด็น เนื้อหำ
และเทคนิคกำรน ำเสนอ  

- ขอชื่นชมผู้ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนข่ำวทุกสถำนีที่ท ำงำนด้วยควำมเสียสละ พยำยำมลงพื้นที่หำข่ำวมำ
รำยงำนกับสังคม ในช่วงมหำอุทกภัย ซึ่งจะเห็นได้ว่ำปีนี้มีผลงำนเกี่ยวกับน้ ำท่วมส่งเข้ำประกวด
จ ำนวนมำก 

- คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเห็นว่ำควรมีกำรเพิ่มรำงวัลให้กับบุคลำกรด้ำนข่ำว ที่มีควำมพยำยำม
อุตสำหะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้รำงวัลแสงชัย สุนทร
วัฒน์ เป็นแรงหนุนในกำรท ำงำนเพื่อสังคม   

 

คณะกรรมกำรตัดสิน 

- ข่ำวสืบสวนสอบสวนมีพัฒนำกำรของกำรท ำข่ำวสืบสวนสอบสวนดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด โดยเฉพำะเรื่อง
ที่ได้รับรำงวัล 

- รูปแบบกำรน ำเสนอมีควำมชัดเจนขึ้น  

- ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดบำงข่ำวเนื้อหำสำระไม่ตรงกับประเภทที่ส่งเข้ำมำ อำจเป็นเพรำะควำมสับสน
ของผู้ผลิตผลงำน จึงท ำให้เสียโอกำสในรำงวัลประเภทนั้นๆ 

- อยำกให้กำรท ำข่ำวเชิงสืบสวนสอบสวน มีกำรติดตำมท ำข่ำวต่อให้ถึงกระบวนกำรสืบสวนของคดีว่ำ
ผลออกมำเป็นอย่ำงไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่ำงไรบ้ำง 

- ขอให้สถำนีทุกสถำนีส่งเสริมกำรท ำข่ำวเชิงสืบสวนสอบสวน โดยสนับสนุนเวลำและพื้นที่ในกำร
ออกอำกำศข่ำวสืบสวนสอบสวนมำกขึ้น  

- ผลงำนบำงเรื่องเป็นสำรคดีเท่ำนั้น ไม่ใช่สำรคดีเชิงข่ำว ซึ่งต้องท ำควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไข  

- ผลงำนบำงชิ้นที่ส่งเข้ำมำเข้ำข่ำยละเมิดสิทธิเด็ก ทั้งด้ำนจริยธรรมและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นใน
อนำคต ควรย้ ำเตือนสื่อมวลชนว่ำกำรน ำเสนอข่ำวเหตุกำรณ์ บำงเหตุกำรณ์กำรควรมีควำมระมัดระวัง
ให้มำก และพึงระลึกเสมอว่ำอำจมีผลกระทบระยะยำวต่อตัวแหล่งข่ำว  

- สถำนีมีกำรพัฒนำด้ำนข่ำวเจำะมำกขึ้นแต่ยังเกำะติดกับแหล่งข้อมูลมำกเกิน ไป  
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รำงวัลยอดเยี่ยม ประเภทข่ำวสืบสวนสอบสวน   
เรื่อง “เปิดโปงโรงงำนช ำแหละไก่เถื่อน” 
จำก สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ผู้ผลิตผลงำน คือ 1.อลงกรณ์ เหมือนดำว  2.วิโรจน์ สุขศรี  3.อนุรักษ์ ทิพยศรี   
4.นิธิกร หอมบุญ  5.เทพพร  บริบูรณ์ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
 
เนื้อหำ: 

ทีมข่ำว 3 มิติ ได้เข้ำไปตรวจสอบโรงงำนช ำแหละไก่เถื่อน ในพื้นที่ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ ตำม
เอกสำรกำรร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุชื่อ บอกเพียงข้อมูล สถำนที่ที่มีโรงงำนเถื่อนตั้งอยู่ เมื่อทีมข่ำว 3 มิติลงพื้นที่ จึง
ต้องใช้เวลำหำข้อมูลและบันทึกภำพนำนกว่ำ 1 สัปดำห์ จนรู้ว่ำ ปัญหำที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นปัญหำในระดับชุมชน 
และไม่ได้เป็นปัญหำในประเด็นกำรช ำแหละไก่เถื่อนเท่ำนั้น แต่สิ่งที่พบ นอกจำกโรงช ำแหละไก่เถื่อนกว่ำ 10 
แห่งแล้ว ยังพบว่ำ ภำยในโรงช ำแหละส่วนใหญ่เป็นไก่เน่ำที่ลักลอบซื้อมำจำกฟำร์มเลี้ยงไก่ขนำดใหญ่ ก่อนที่
จะช ำแหละส่วนที่เน่ำมำกๆ ทิ้ง ส่วนที่เพิ่งเน่ำก็จะน ำไปแช่สำรเคมีเพื่อส่งขำย อีกทั้งกรรมวิธีกำรช ำแหละก็
สกปรก ไม่ถูกสุขลักษณะ ไก่เน่ำทั้งหมดถูกน ำไปขำยในพื้นที่ภำคอีสำน ภำคกลำง และ กทม. ทีมข่ำว 3 มิติได้
ใช้ทั้งวิธีแอบถ่ำยและแฝงตัวเข้ำไปในโรงช ำแหละเพื่อน ำมำตีแผ่ หลังจำกนั้นจึงพบว่ำมีเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ ทั้ง
ข้ำรำชกำรฝ่ำยปกครองและกรมปศุสัตว์น่ำจะมีส่วนรู้เห็น 

หลังกำรออกอำกำศ กรมปศุสัตว์จึงสั่งย้ำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ทำงจังหวัดนครรำชสีมำก็สั่งย้ำย
นำยอ ำเภอปำกช่อง ฟำร์มขนำดใหญ่ถูกตรวจสอบ จนสุดท้ำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรจึงออก
มำตรกำรห้ำมเคลื่อนย้ำยไก่ตำยในฟำร์มทั่วประเทศ เพื่อปิดช่องทำงกำรลักลอบน ำไก่ตำยที่อำจติดเชื้อโรค
ระบำดไปขำยให้โรงช ำแหละไก่เถื่อน นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรโรงช ำแหละดังกล่ำวได้ถูกศำลสั่งจ ำคุกใน
ควำมผิดข้ำงต้น 
 
จุดเด่น 

คุณค่ำข่ำว: ประเด็นข่ำวมีควำมน่ำสนใจ แต่ยังขำดควำมรอบด้ำน เป็นประเด็นที่ต้องกำรตีแผ่ให้
สังคมได้รับทรำบเพื่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงและน ำไปสู่กระบวนกำรแก้ไข มีคุณค่ำข่ำวสูงในด้ำนผลกระทบ
ต่อประชำชนและผู้บริโภค  วิธกีำรพูดคุยกับแหล่งข่ำวดี แต่น่ำจะหำต้นตอของเรื่องที่เกิดขึ้นได้ 
 

คุณภำพของภำพข่ำว: กำรน ำเสนอเนื้อหำเหมือนเรื่องยังด ำเนินไม่จบ ควรจะมีกำรน ำเสนอในแง่มุม
ของต้นตอปัญหำได้ดีกว่ำนี้ 
 

ศิลปะกำรน ำเสนอ:  นักข่ำวมีควำมพยำยำมเชื่อมโยง ต่อเรื่องก่อนที่ต ำรวจจะปิดคดี แม้จะท ำให้
ควำมจริงปรำกฏแต่ก็มีกำรคัดกรองและไม่เข้ำข้ำงกับแหล่งข่ำวใด  
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รำงวัลชมเชย ประเภทข่ำวสืบสวนสอบสวน  
เรื่อง “สงสัยต ำรวจสกลนครยิงวิศวกรและยัดยำบ้ำ” 
จำก สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ผู้ผลิตผลงำน คือ 1.มนตรี อุดมพงษ์  2.สมชำย ศรีรอดกำรุณ  3.อนุรักษ์ ทิพยศรี 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 
 
เนื้อหำ: 

ชำวบ้ำนที่บ้ำนน้อยจอมศรี ต.ฮำงโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร มีลูกชำยคนเล็กอำยุ 23 ปี ท ำงำนเป็น
พนักงำน บริษัท มำเค้ม อิมำจ ย่ำนพระรำม 3 ต ำแหน่งวิศวกรบริกำร หรือเซอร์วิสเอ็นจิเนียร์ กลับบ้ำนช่วงปี
ใหม่เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2554 กลับปรำกฏว่ำ เมื่อเย็นวันที่ 27 ธันวำคม เวลำประมำณ 21.30 น. ถูกรถ
กระบะไล่ขณะออกไปทำนอำหำรกับเพื่อน และที่สุดเมื่อพยำยำมขับหนี ก็ถูกรถกระบะคันที่ 2 ดักหน้ำรออยู่
และมีผู้ยิงปืนเข้ำใส่รถจนนำยไพโรจน์ หรือบอย แสงฤทธิ์เสียชีวิต หลังจำกนั้นไม่นำน ต ำรวจได้เปิดเผยตัวว่ำ
เป็นชุดท ำงำนที่อยู่ระหว่ำงล่อซื้อยำเสพติด โดยที่ศพผู้ตำยขณะตรวจชันสูตรเบื้องต้น พบยำบ้ำ 198 เม็ดใต้
อวัยวะเพศ 
 ครอบครัวได้ร้องเรียนให้รำยกำรข่ำว 3 มิติตรวจสอบเรื่องนี้ เพรำะเชื่อว่ำเป็นกำรยิงผิดตัวและสงสัยจะ
มีกำรยัดยำบ้ำในร่ำงผู้ตำย ซึ่งท ำให้ทีมข่ำวลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำกผู้ร้องเรียน และข้อมูลข้อเท็จจริงจำกต ำรวจที่
ปฏิบัติงำนในคืนนั้น ต ำรวจยืนยันว่ำมีกำรล่อซื้อยำบ้ำจริง และได้โทรศัพท์นัดแนะส่งยำเสพติดโดยมีผู้ต้องหำ
หญิงเป็นสำยลับล่อซื้อ ทีมข่ำวได้ขอตรวจสอบข้อมูลจำกต ำรวจพบว่ำ หญิงคนนี้ถูกจับเมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 
เวลำ 17.30 น. เธออ้ำงว่ำซื้อยำบ้ำมำจำกบอย ซึ่งเวลำส่งยำเสพติด จะน ำรถยนต์ฮอนด้ำแจ๊สสีขำวมำส่งให้ 
ครั้งล่ำสุดที่เธอซื้อยำบ้ำคือ 5 เม็ด วันที่ 25 ธันวำคม เวลำประมำณ 15.30น. 
 ทีมข่ำวตรวจสอบข้อมูลกลับพบว่ำ วันที่ 25 ธ.ค. ที่นำยบอยถูกระบุว่ำเป็นคนขำยยำเสพติดให้นั้น ช่วง
เช้ำยังอยู่ที่ห้องพักย่ำนห้วยขวำง ช่วงสำยอยู่ที่ ถ.สุวินทวงศ์ และช่วงบ่ำยอยู่ที่ตลำดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว 
 ส่วนกรณีกำรล่อซื้อยำบ้ำ ทีมข่ำวได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ำ ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ล่อซื้อยำบ้ำปรำกฏ
ในรำยกำรใช้โทรศัพท์ที่ผู้ตำยจดทะเบียนไว้ 2 หมำยเลข และปรำกฏหมำยเลข 191 ที่ผู้ตำยโทรหำต ำรวจเพื่อ
ขอควำมช่วยเหลือระหว่ำงถูกรถกระบะคันแรกไล่ยิง ขณะที่ต ำรวจชุดปฏิบัติงำนยอมรับว่ำเป็นชุดที่ล่อซื้อยำบ้ำ 
พยำยำมยิงสกัดจนท ำให้นำยบอยเสียชีวิต และมีผู้อยู่ในรถคันนั้นรอดชีวิต 2 คน 1ใน2คนนั้นพยำยำมว่ำต ำรวจ
ยิงผิดตัวแล้ว เพรำะเพิ่งกลับจำกกรุงเทพมำบ้ำนช่วงปีใหม่ 
นอกจำกนี้ยังมีข้อสงสัยเรื่องที่ผู้ตำยมียำบ้ำ 198 เม็ดใต้อวัยวะเพศระหว่ำงตรวจชันสูตรศพนั้น ปรำกฏภำพ
กล้องวงจรปิดของชำยคนหนึ่ง สะพำยกระเป๋ำและระบุว่ำเป็นต ำรวจพยำยำมเกำะร่ำงผู้ตำย และเดินเข้ำออก
ห้องชันสูตรศพ กระทั่งหลังจำกนั้นไม่นำนก็ตรวจพบยำบ้ำซึ่งญำติสงสัยว่ำเป็นผู้ยัดยำบ้ำ เพรำะผู้ตำยใส่
กำงเกงในแบบบ๊อกเซอร์ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะยัดยำบ้ำไว้เองในกำงเกงชนิดนี้ อีกทั้งชำยคนนี้ยอมรับว่ำเป็น
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ต ำรวจที่ลั่นไกในกำรยิงรถคันนี้ และยอมรับอีกว่ำเป็นชำยคนในภำพดังกล่ำว ซึ่งตำมหลักกำรวิสำมัญ
ฆำตกรรมแล้ว เจ้ำหน้ำที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่ท ำให้มีคนเสียชีวิตจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับศพโดย
ประกำรทั้งปวง 
 
จุดเด่น: 

คุณค่ำข่ำว: ประเด็นข่ำวใหม่และมีควำมน่ำสนใจ ประชำชนถูกรัฐกระท ำกำร ซึ่งท ำให้เกิดควำม
สะเทือนใจ กำรน ำเสนอมีควำมเป็นกลำง ไม่มีกำรบรรยำยสรุป รวมทั้งให้ควำมยุติธรรมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ให้ออกมำแสดงควำมคิดเห็น 
 

คุณภำพของภำพข่ำว: ผู้สื่อข่ำวมีควำมพยำยำมหำหลักฐำนและข้อมูลที่จะช่วยค้นหำข้อเท็จจริง ซึ่ง
ผู้สื่อข่ำวน่ำจะมีส่วนช่วยสร้ำงควำมสมบูรณ์ของข่ำวโดยใช้ทักษะสืบสวนสอบสวนต่อยอดได้มำกกว่ำนี้ 
 

ศิลปะกำรน ำเสนอ:  ภำพข่ำวน ำเสนอเหมือนเรื่องยังด ำเนินไม่จบ 

 
รำงวัลชมเชย ประเภทข่ำวสืบสวนสอบสวน 
เรื่อง “ไม้พะยูงข้ำมชำติ” 
จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ผู้ผลิตผลงำน คือ 1.สำยชล วัชนุชำ  2.อมฤต สุวรรณเกตุ  3.สถำพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนำ  
4.อรณี ถนัดส ำรำญ  5.สุภชัย มัจฉำ  6.ปรีชำพล อินทรโชติ  7.ภำณุมำศ เจนกิจพัฒนะ 
8.ฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 30,000 บำท(สำมหมื่นบำทถ้วน) 
 
เนื้อหำ: 

รำยงำนพิเศษ ผ่ำขบวนกำรตัดไม้พะยูงข้ำมชำติ เป็นรำยงำนพิเศษชุดจ ำนวนหลำยตอนที่ออกอำกำศ
หลักในข่ำวของไทยพีบีเอส ขณะเดียวกันก็มีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวในทุกภำคข่ำวเป็นระยะ เพื่อติดตำม
ควำมคืบหน้ำในพื้นที่ปัญหำต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง ในบำงตอนของรำยกำรพิเศษชุดนี้ ยังได้เปิดโปงถึงวิธีกำร
ทุจริตคอรัปชั่น ที่เจ้ำหน้ำที่รัฐบำงคนเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มเครือข่ำยลักลอบตัดไม้พะยูง ซึ่งเป็นไม้มีมูลค่ำสูง
และเป็นที่ต้องกำรมำก มีกำรเอื้อประโยชน์และจ่ำยสินบนกับเจ้ำหน้ำที่รัฐบำงคนบำงกลุ่ม จนถูกด ำเนินกำร
สอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงต่อเนื่องในเวลำต่อมำ 
 ไม่เพียงเฉพำะกำรลักลอบหรือกำรป้องกันปรำบปรำมกำรลักลอบตัดไม้พะยูงเท่ำนั้น แต่ยังให้
ควำมส ำคัญทุกขั้นตอนเครือข่ำยขบวนกำรไม้พะยูงตั้งแต่ต้นทำงคือกำรลักลอบผ่ำนเส้นทำงกำรล ำเลียงขนส่ง 
วิธีกำรล ำเลียง วิธีกำรอ ำพรำง ซุกซ่อน หำข้อมูลรวมไปถึงกลุ่มที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรค้ำไม้พะยูงใน
ประเทศลำวจนไปถึงแหล่งแปรรูปที่จีน 
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จุดเด่น  
คุณค่ำข่ำว: เป็นรูปแบบกำรไปท ำงำนร่วมกับหน่วยปรำบปรำม ซึ่งปัจจุบันไม่นิยมแล้ว ประเด็นเป็น

เรื่องที่เกิดผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ ซึ่งมีกำรขยำยผลไปยังกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น 
 

คุณภำพของภำพข่ำว: ภำพกำรน ำเสนอท ำให้ผู้ชมเข้ำใจง่ำยขึ้น รูปแบบกำรน ำเสนอในช่วงท้ำยเรื่อง
มีส่วนส ำคัญท ำให้เข้ำใจเรื่องมำกขึ้น และน่ำสนใจกว่ำช่วงตอนต้นเรื่อง 

 

ศิลปะกำรน ำเสนอ:  กำรน ำเสนอยังไม่ค่อยดี ท ำให้ไมน่่ำสนใจติดตำม ควรปรับปรุงในช่วงตอนต้น
เรื่อง เพื่อให้น่ำติดตำมมำกกว่ำนี้   ภำพน ำเสนอไม่ค่อยหนักเท่ำไหร่ แต่มีตอนท้ำยส ำหรับปลำยทำงของไม้
พะยูง มีเรื่องของผลกระทบสูงกว่ำ เพียงแต่เป็นกำรไปติดตำมเกำะสถำนกำรณ์กับเจ้ำหน้ำที่ซึ่งรู้สึกธรรมดำ 
 

รำงวัลยอดเยี่ยม ประเภทสำรคดีเชิงข่ำวโทรทัศน์  
เรื่อง “รอยร้ำวชำยแดนใต้” 
จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ผู้ผลิตผลงำน คือ 1.ดำริน คล่องอักขระ  2.เสริมสุข กษิติประดิษฐ์  3.สถำพร พงษ์พิพัฒน์
วัฒนำ   4.สนธยำ แก้วข ำ  5.พุทธิฉัตร จินดำวงศ์  6.ภำณุมำศ เจนกิจพัฒนะ   
7.วิเชียร บุญแจ้ง  8.วิเชียร เอียดคง  9.ธีระชัย รัตนวิจิตร  10.วำสนำ ไซประเสริฐ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 50,000 บำท(ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
 
เนื้อหำ: 

ชุดสำรคดีเชิงข่ำวสะท้อนปัญหำที่แท้จริงใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องและ
อุปสรรคในกำรแก้ปัญหำ เช่น ควำมไม่เป็นเอกภำพในกำรท ำงำนของหน่วยงำนรำชกำร กำรท ำควำมเข้ำใจกับ
ประชำชนในพื้นที่อื่นและคนในพื้นที่ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่อกำรปรับแก้กฎหมำยคนสูญหำย คุณภำพ
กำรศึกษำ ภำษำวัฒนธรรม และกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรปรำบปรำม สิ่งใดคือปมปัญหำที่ท ำให้ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ยังคงไม่คลี่คลำยแม้ว่ำทุกรัฐบำลจะพยำยำมแก้ไขมำกว่ำ 8 ปี 
 
จุดเด่น 

คุณค่ำข่ำว: ชิ้นงำนมีคุณค่ำที่โดดเด่น น ำเสนอมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภำพ สทิธิมนษุยชน 
และอ ำนำจของรัฐได้อย่ำงดี ภำพช่วยเล่ำเรื่องได้เป็นอย่ำงดี ถือว่ำเป็นมุมมองที่แตกต่ำงและมีคุณค่ำต่อกำร
เผยแพร ่
 

คุณภำพของภำพข่ำว: ภำพข่ำวมีกลิ่นอำยของควำมเป็นตะวันตกสูงเกินไป   
 

ศิลปะกำรน ำเสนอ:  รูปแบบกำรน ำเสนอโดดเด่นชัดเจน กระบวนกำรในกำรผลิตโดดเด่นแต่ควำม
เป็นตะวันตกสูง  
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รำงวัลชมเชย ประเภทสำรคดีเชิงข่ำวโทรทัศน์ 
เรื่อง “ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม”  
จำก สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ผู้ผลิตผลงำน คือ  1.ณำตยำ แวววีรคุปต์  2.อรุชิตำ อุตมโภคิน  3.พิมพ์รักษ์ สมศรีเสำร์  
4.วลัยลักษณ์ แสงเปล่งปลั่ง  5.ธนพล เลิศธนำผล  6.ณัฐพล พลำรชุน   
7.พุทธิฉัตร จินดำวงศ์  8.ชำลี คงเปี่ยม 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 
 
เนื้อหำ: 

กลำงเดือนกุมภำพันธ์ 2554 พื้นที่ลำนพระบรมรูปทรงม้ำถูกจับจองโดยชำวบ้ำนนับหมื่นคนจำกทั่ว
ประเทศที่เข้ำมำปักหลักนำนเกือบ 1 เดือน เพื่อเรียกร้องหำควำมยุติธรรมจำกสังคมและเรียกร้องควำมเป็น
ธรรมจำกกระบวนกำรยุติธรรม กำรชุมนุมของคนนับหมื่นในพื้นที่กลำงกรุง ส่งผลต่อชำวกรุงเทพฯที่ใช้เส้นทำง
สัญจร เหตุผลที่ชำวบ้ำนต้องมำปักหลักชุมนุมจึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรอธิบำยขยำยควำมให้ชัดเจนมำกขึ้นใน
พื้นที่สำธำรณะ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันของสังคมไทย 

ทีมข่ำวได้ติดตำมชำวบ้ำนกลุ่มนี้เดินทำงกลับไปยังบ้ำนของพวกเขำ อันเป็นพื้นที่ต้นเหตุที่ท ำให้ควำม
ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น เรำพบว่ำนอกจำกที่ชำวบ้ำนถูกนโยบำยและรับจัดกำรด้วยควำมไม่เป็นธรรมแล้วพวกเขำ
ยังถูกซ้ ำเติมโดยกระบวนกำรยุติธรรมที่หน่วยงำนรัฐใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินกำรจัดกำรชำวบ้ำน ด้วยกำร
อ้ำงละเมิดกฎหมำยอำญำ ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยทำงแพ่งด้วยคดีโลกร้อน โดยไม่มีกำรพิสูจน์สิทธิ์ 

ในกระบวนกำรยุติธรรมระบบกล่ำวหำ ไม่เปิดโอกำสให้ชำวบ้ำนได้อธิบำยเหตุผลอื่นๆประกอบ 
นอกจำกกำรรับฟังของศำลเกี่ยวกับกำรแก้ข้อกล่ำวหำที่ชำวบ้ำนถูกฟ้องเท่ำนั้น ดังนั้นกระบวนกำรยุติธรรมที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันจึงไม่ได้เปิดโอกำสให้ชำวบ้ำนอธิบำยเหตุผลเพื่อร้องขอควำมเป็นธรรม และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ท ำ
ให้พวกเขำต้องออกมำชุมนุมเพื่อประกำศเหตุผลควำมเดือดร้อนเพื่อร้องขอควำมเป็นธรรมจำกสังคมและ
รัฐบำล 

ส ำหรับตอน เหยื่อกระบวนกำรยุติธรรม ควำมยำกจนยังเป็นเหตุผลส ำคัญที่สุดที่ท ำให้ชำวบ้ำนไม่
สำมำรถเข้ำถึงควำมเป็นธรรมในกระบวนยุติธรรมได้จริง นอกจำกปัญหำที่เกิดขึ้นกับนโยบำยของรับแล้ว 
กฎหมำยยังถูกใช้เป็นเครื่องมือที่นำยทุนใช้เอำรัดเอำเปรียบชำวบ้ำน โดยที่กระบวนกำรยุติธรรมของรัฐไทยก็
เพิกเฉยต่อควำมผิดปกติของคดีควำมบำงเรื่อง เช่นคดีที่นำยทุนคนเดียวเป็นโจทย์ยื่นฟ้องร้องชำวบ้ำนจ ำนวน
มำกกว่ำ 495 คดีที่ศำลจังหวัดภูเขียว โดยยังไม่นับรวมอีกนับพันคดีในหลำยจังหวัดทำงภำคอีสำน สะท้อนให้
เห็นถึงควำมยำกล ำบำกของชำวบ้ำนในกำรต่อสู้คดีเพื่อรับควำมเป็นธรรม พร้อมกับสะท้อนให้เห็นถึงปัญหำ
ของกระบวนกำรยุติธรรมทั้งชั้นพนักงำนสอบสวน อัยกำร ศำล และกำรบังคับคดีที่ไม่สำมำรถอ ำนวยควำมเป็น
ธรรมได้จริง 
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จุดเด่น 
คุณค่ำข่ำว: ประเด็นในกำรน ำเสนอเป็นกำรน ำประเด็นควำมขัดแย้งที่ไม่ชอบธรรมในระดับครัวเรือน

หรือชุมชนมำเชื่อมต่อกับเงื่อนไขทำงกำรเมืองในประเทศ   
 
 

คุณภำพของภำพข่ำว: ทักษะในกำรน ำเสนอมีควำมแหลมคมในชิ้นงำน แต่ไม่ควรน ำเรื่องอ่ืนๆ มำ
รวมไว้ในตอนท้ำยของเรื่อง น่ำจะเป็นประเดน็เดียว  
 

ศิลปะกำรน ำเสนอ:  ภำพข่ำวน ำเสนอดี มีควำมน่ำสนใจและท ำให้น่ำติดตำม 

 
รำงวัลยอดเยี่ยม ประเภทประเภทข่ำวเหตุกำรณ์ 
เรื่อง “อพยพวุ่น..มหำอุทกภัย 54”  
จำก  ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท 
ผู้ผลิตผลงำน คือ  สุรศักดิ์ หริ่มสืบ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
 
เนื้อหำ: 

เวลำประมำณ 14.30 น.ของวันที่ 15 กันยำยน 2554 กระแสน้ ำที่ไหลเชี่ยวในแม่น้ ำเจ้ำพระยำได้ทะลัก
พังสันเขื่อนประตุน้ ำบำงแก้ว เข้ำท่วมชุมชนหัวรอและชุมชนหัวอิฐ ในเขตเทศบำลเมืองอ่ำงทอง เจ้ำหน้ำที่เร่งน ำ
กระสอบทรำยและแท่งปูนไปปิดกั้น เพื่อป้องกันน้ ำทะลักเข้ำศูนย์รำชกำรและโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทองที่อยู่
ใกล้กับชุมชนแต่ไม่เป็นผล เพรำะมวลน้ ำมีจ ำนวนมหำศำลและเชี่ยวกรำกไหลเข้ำทะลักท่วมโรงเรียนอย่ำสง
รวดเร็ว ระดับน้ ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนโรงเรียนต้องประสำนไปยังชุมชนเพื่อประกำศเสียงตำมสำยในเขตเทศบำล
ให้ผู้ปกครองเร่งมำรับนักเรียนระดับชั้นประถมรวมกว่ำ 2,000 คนที่ก ำลังสอบวันสุดท้ำยก่อนเวลำ ส่งผลให้
กำรจรำจรบริเวณโดยรอบติดขัดอย่ำงหนัก 
 ผ่ำนไปเพียง 30 นำที ระดับน้ ำเพิ่มสุงกว่ำ 1 เมตร รถยนต์ของผู้ปกครองถูกน้ ำท่วมพังเสียหำยนับสิบ
คัน ครุต้องตัดสินใจน ำเด็กเล็กอพยพหนีขึ้นไปอยู่บนอำคำรเรียน ก่อนที่จะประสำนกับจังหวัดอ่ำงทองขอ
รถดับเพลิงขนำดใหญ่และรถขยะ เข้ำมำอพยพนักเรียนทั้งหมดออกมำอย่ำงปลอดภัย ซึ่งบรรยำกำศกำรอพยพ
เป็นไปอย่ำงทุลักทุเล เพรำะระดับน้ ำที่ท่วมสูง รถยนต์ส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ ำเคลื่อนย้ำยไม่ได้ นักเรียนพลัดหลง
กับผู้ปกครองต่ำงร้องไห้เรียกหำ ขณะที่ผู้ปกครองก็พยำยำมว่ิงหำบุตรหลำนของตนเอง เป็นภำพกำรอพยพที่
วุ่นวำยโกลำหลอย่ำงมำก เพรำะเป็นกำรอพยพเด็กประถมในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินท่ำมกลำงระดับน้ ำที่เพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ และส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ 
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จุดเด่น 
คุณค่ำข่ำว: เป็นข่ำวเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ภำพช่วยเล่ำเรื่องได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้ผู้ชมเข้ำใจ

และรับรู้ถึงเหตุกำรณน์ั้น   
 
 

คุณภำพของภำพข่ำว: เป็นภำพข่ำวที่มีควำมสดและทันต่อเหตุกำรณ์  สำมำรถเก็บภำพควำม
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนได้จังหวะที่ดี แสดงถึงทักษะของช่ำงภำพที่เข้ำใจต่อสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้น ท ำให้เก็บภำพได้ทนัททีีเ่กิดเหตุกำรณ์  
 

ศิลปะกำรน ำเสนอ:  ภำพข่ำวน ำเสนอในช่วงระยะเวลำที่มีควำมส ำคัญของเหตุกำรณ์  ภำพแสดงให้
เห็นถึงควำมวุ่นวำย เพื่อที่จะช่วยเหลือเด็ก  
 
 

รำงวัลชมเชย ประเภทประเภทข่ำวเหตุกำรณ์  
เรื่อง “ป่วนใต้รุนแรง”  
จำก ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท 
ผู้ผลิตผลงำน คือ  ผดุง วรรณลักษณ์ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 
 
เนื้อหำ: 

เม่ือวันที่ที่ 24 มิถุนำยน 2554 เวลำประมำณ 12.30 น. เกิดเหตุระเบิดบริเวณคลองส่งน้ ำชลประทำน
ภำยในหมู่บ้ำนสะหริ่ง ม.1 ต.โฆสิต อ.ตำกใบ จ.นรำธิวำส เป็นเหตุให้คนงำนชลประทำนเสียชีวิต 2 คน 
บำดเจ็บ 5 คน และต่อมำขณะที่เจ้ำที่ต ำรวจ ทหำร ซึ่งประกอบด้วยชุดเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด นปพ .
นรำธิวำส, ตชด.447, กองพิสูจน์หลักฐำน และเจ้ำหน้ำที่ทหำรเดินทำงเข้ำตรวจสอบที่เกิดเหตุ คนร้ำยได้วำง
ระเบิดขึ้นอีกจุด บริเวณทำงเข้ำคลองส่งน้ ำ ถนนสำยตำกใบ – สุไหงโก-ลก ซึ่งห่ำงจำกจุดแรกประมำณ 1 
กิโลเมตร เป็นเหตุให้เจ้ำหน้ำที่ทหำรบำดเจ็บ 1 นำย และขณะที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ทหำรอีกชุดเข้ำตรวจสอบที่
เกิดเหตุ คนร้ำยได้จุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นถนน เป็นเหตุให้เจ้ำหน้ำที่ทหำรได้รับบำดเจ็บอีก 
6 นำย โดยผู้สื่อข่ำวสำมำรถบันทึกภำพวินำทีเหตุระเบิดไว้ได้ 
 
จุดเด่น 

คุณค่ำข่ำว: ภำพข่ำวมีคุณค่ำในเหตุกำรณ์ที่มีควำมส ำคัญ มีควำมทันต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น และชื่นชมช่ำงภำพทีส่ำมำรถเก็บบันทึกภำพข่ำวไว้ได้ 
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คุณภำพสำรคดีเชิงข่ำว: ภำพข่ำวที่บันทึกได้มีควำมสด ทันต่อเหตุกำรณ์ และมุมภำพได้มำภำยใต้
สถำนกำรณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรำย ภำพข่ำวมีควำมสมบูรณ์เพียงพอแก่กำรน ำเสนอแก่ผู้ชม    

 
ศิลปะกำรน ำเสนอ: ภำพข่ำวน ำเสนอในช่วงระยะเวลำที่มีควำมส ำคัญของเหตุกำรณ์ ได้ภำพที่ถือว่ำ

เป็นช่วงส ำคัญของข่ำวเหตุกำรณ์ในครั้งนี้  น ำเสนอได้ตรงประเด็นและชัดเจน  มีกำรใช้ทักษะของกำรท ำข่ำวดี
มำก และมีควำมเสี่ยงในกำรพยำยำมที่จะได้ภำพน ำมำเสนอกับประชำชน 

 
 

รำงวัลชมเชย ประเภทประเภทข่ำวเหตุกำรณ์  
เรื่อง “นำทีชีวิต..มหำอุทกภัย 54”  
จำก ส ำนักข่ำวไทย บมจ.อสมท 
ผู้ผลิตผลงำน คือ  คมสัน  เอี่ยมก ำเนิด 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 
 
เนื้อหำ: 

27 กันยำยน 2554 ขณะที่ทีมข่ำวส ำนักข่ำวไทย อยู่ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนถ่ำยภำพน้ ำที่ ไหลหลำก
ท่วมพื้นที่ 3 อ ำเภอ ทั้ง อ.เมือง, ท่ำวุ้งและบ้ำนหมี่ โดยเดินทำงไปที่ต ำบลโพธิ์แก้ว อ.ท่ำวุ้ง เพื่อเก็บภำพ Insert 
ภำวะน้ ำท่วม ในนำทีนั้น พบเห็นชำวบ้ำนผู้เครำะห์ร้ำยที่ขนข้ำวของว่ำยฝ่ำกระแสน้ ำเชี้ยวกรำกลึกกว่ำ 2 เมตร 
ลอยตำมกรแสน้ ำผ่ำนหน้ำไปอย่ำงไร้จุดหมำยและปรำศจำกกำรควบคุม ในขณะที่กล้องจับภำพนั้นไว้โดย
บังเอิญ ทีมข่ำวก็ต้องแบ่งหน้ำที่ไปช่วยชีวิตชำยเครำะห์ร้ำยคนนั้น โดยหนึ่งในผู้ช่วยเหลืออย่ำงแข็งขันก็คือทีม
ข่ำวส ำนักข่ำวไทย ในต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงภำพ ได้ช่วยเหลือชำยผู้เครำะห์ร้ำยไว้ทัน โดยใช้อุปกรณ์ขำตั้ง ไฟ ยื่น
ไปช่วยให้ชำยดังกล่ำวคว้ำเอำไว้ได้ทัน เพื่อที่จะไม่หลุดลอยไปกับกระแสน้ ำที่ไหลเชี่ยวเกินกว่ำจะต้ำนทำน 
 
จุดเด่น 

คุณค่ำข่ำว: ภำพข่ำวมีคุณค่ำในเหตุกำรณ์ที่มีควำมส ำคัญ มีคุณค่ำข่ำวด้ำนผลกระทบ ควำมมี
เง่ือนง ำขงข้อเท็จจริงเหตุกำรณ์ สะท้อนจมูกข่ำวของช่ำงภำพที่สำมำรถเก็บบันทึกภำพข่ำวไว้ได้  ช่ำงภำพมี
จิตส ำนึกทั้งบทบำทสื่อและกำรช่วยเหลือประชำชน เป็นก ำลงัใจให้พัฒนำผลงำนต่อไป 

 
คุณภำพสำรคดีเชิงข่ำว: ภำพข่ำวที่บันทึกได้มีควำมสด ทันต่อเหตุกำรณ์ และมุมภำพได้มำภำยใต้

สถำนกำรณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรำย ภำพข่ำวมีควำมสมบูรณ์เพียงพอแก่กำรน ำเสนอแก่ผู้ชม    
 
ศิลปะกำรน ำเสนอ: ภำพข่ำวน ำเสนอในช่วงระยะเวลำที่มีควำมส ำคัญของเหตุกำรณ์  
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ข้อสังเกตในภำพรวมในปีก่อนหน้ำ(ปี 2553) 
 
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง 

- ผลงำนที่ส่งเข้ำมำมีจ ำนวนมำก จำกหลำยสถำนีและมีควำมน่ำสนใจ 

- บำงหน่วยงำนที่ส่งผลงำนเข้ำประกวดยังไม่มีควำมเข้ำใจเรื่องคุณลักษณะของข่ำวสืบสวนสอบสวน
และสำรคดีเชิงข่ำว ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพกำรถ่ำยท ำและกำรส่งเข้ำประกวดที่ยังไม่เข้ำลักษณะเกณฑ์
ควำมเป็นสำรคดีข่ำวหรือข่ำวสืบสวน 

- ในปีนี้ ผลงำนข่ำวเหตุกำรณ์ส่งเข้ำประกวดมีจ ำนวนมำกขึ้น แต่ทำงคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง
พิจำรณำว่ำ ผู้ส่งผลงำน ควรมีกำรคัดเลือกภำพก่อนส่งเข้ำประกวดเพรำะบำงภำพข่ำวก็ยังไม่มี
ลักษณะโดดเด่นชัดจนควรส่งเข้ำประกวด 

- คุณภำพกำรผลิตผลงำนสำรคดีเชิงข่ำวในหลำยชิ้นยังอยู่ในระดับที่ขำดควำมพิถีพิถัน โดยเฉพำะเรื่อง
กำรถ่ำยภำพ และรูปแบบกำรน ำเสนอที่ส่วนใหญ่ยังใช้ผู้ด ำเนินรำยกำรเปิดหน้ำรำยกำร ซึ่งเป็นรูป
แบบเดิมๆ 

- สนับสนุนให้มีกำรท ำข่ำวที่มีผลกระทบต่อประชำชนโดยตรง เช่น กำรบุกรุกที่ดิน เหตุกำรณ์กำรชุมนุม 
เป็นต้น 

- คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเห็นว่ำควรมีกำรแยกประเภทข่ำวโทรทัศน์ให้ชัดเจนเพื่อง่ำยต่อกำร
พิจำรณำ เช่น สำรคดีเชิงข่ำวโทรทัศน์ที่ออกในรำยกำร กับสำรคดีเชิงข่ำวที่ออกในช่วงข่ำว และ
ประเภทข่ำวสืบสวนสอบสวนที่ออกในช่วงข่ำว กับรำยกำรที่น ำเสนอข่ำวสืบสวนสอบสวน 

 
คณะกรรมกำรตัดสิน 

- พัฒนำกำรของข่ำวดีขึ้น อย่ำงเห็นได้ชัด  

- ผู้ผลิตผลงำนใส่ใจในเรื่องของกระบวนกำรผลิต(Production) มำกขึ้น 

- มีกำรใช้ภำพกรำฟิกประกอบกำรผลิต ท ำให้กำรน ำเสนอข้อมูลน่ำสนใจ และมีควำมน่ำเชื่อถือ อ้ำงอิง
ตรวจสอบได้ 

- กำรท ำข่ำวสืบสวน ควรมีกำรติดตำมท ำข่ำวต่อให้ถึงกระบวนกำรสืบสวนของคดีว่ำผลออกมำเป็น
อย่ำงไร 

- นักข่ำวและช่ำงภำพที่ท ำข่ำวเหตุกำรณ์ มีควำมกล้ำหำญในกำรำยงำนข่ำวในสถำนกำรณ์ที่มี ควำม
ขัดแย้งรุนแรงและเสี่ยงอันตรำย 
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ตำมที่ สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับมอบหมำยจำกมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้
เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดประกวดข่ำว-สำรคดีวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น รำงวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ ำปี 
2554 เพื่อประกำศเกียรติคุณและตัดสินมอบรำงวัลแก่เจ้ำของผลงำนผู้ชนะกำรประกวด  
 

คณะกรรมกำรตัดสิน  
ประเภทรำงวัล "ข่ำวโทรทศัน์ท้องถิ่นดีเด่น" ประจ ำปี  2554 

  
สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสิน ประเภทรำงวัล "ข่ำวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น"  
ประจ ำปี  2554  ของมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ดังนี้ 
 
1. นำยปฏิวัติ วสิกชำติ  สถำนีข่ำว TNN       ประธำน 
2. นำงสำวกรรวี ธัญญะตุลย์ บรรณำธิกำรข่ำว สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  กรรมกำร 
3. นำยสุรชำ  บุญเปี่ยม  บรรณำธิกำรฝ่ำยข่ำวโทรทัศน์ เดลินิวส์ทีวี   กรรมกำร 
4. นำยสุริยนต์ จองลีพันธ์  บริษัท ป่ำใหญ่ ครีเอชั่น จ ำกัด    กรรมกำร 
5. นำยเกษม อินทร์แก้ว  นำยกสมำคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย   กรรมกำร 
6. นำงสำวสังกมำ สำรวัตร  มหำวิทยำลัยศิลปำกร     กรรมกำร 
7. นำงสำวธนำนุช สงวนศักดิ์ อุปนำยก สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย  กรรมกำร 

    และเลขำนุกำร 
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ข่ำวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น ประจ ำปี 2554  จัดกำรประกวด 1 ประเภท คือ 
 

ข่ำว – สำรคดีเชิงข่ำวโทรทัศน์ท้องถิ่น 
 
ลักษณะของข่ำวและสำรคดีเชิงข่ำวโทรทัศน์ท้องถิ่น 
 
 ข่ำวหรือสำรคดีเชิงข่ำวโทรทัศน์ท้องถิ่น    ได้แก่  ข่ำวหรือสำรคดีเชิงข่ำว ที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับ
เรื่องรำวเหตุกำรณ์ในท้องถิ่น  สะท้อนคุณค่ำและส่งเสริมควำมส ำคัญของภูมิปัญญำพื้นบ้ำน หรือตีแผ่ปัญหำที่
เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ จนกระทั่งน ำไปสู่กำรแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำ โดยมีองค์ประกอบข่ำวที่ครบถ้วน สมบูรณ์
และรอบด้ำน     

ทั้งนี้  ผลงำนข่ำวโทรทัศน์ที่จะส่งเข้ำประกวด  จะต้องเป็นข่ำวที่ผลิตโดยผู้สื่อข่ำวในท้องถิ่นและ
น ำเสนอโดยกำรออกอำกำศผ่ำนสถำนีโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวีในท้องถิ่น ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกสถำนีโทรทัศน์
ต้นสังกัด หรือสมำคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 

 

มีข่ำวส่งเข้ำประกวดทั้งสิ้น 35 เรื่อง จำก 11 หน่วยงำน ผ่ำนเข้ำรอบจ ำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
 
1. เรื่อง “รำยกำร สน.20 ตอน แห่นำงด้ง” จำก เสียงไทยแลนด์เคเบิ้ลทีวี จ.ร้อยเอ็ด 
2. เรื่อง “ศูนย์ (สูญ) ปลำสลิด” จำก บริษัท ปรำกำรเคเบิ้ลทีวี จ ำกัด 
3. เรื่อง “เยำวชนรีไซเคิล หัวใจไร้มลทิน” จำก บริษัท ปรำกำรเคเบิ้ลทีวี จ ำกัด 
4. เรื่อง “อุบัติเหตุตลำดกุ้ง” จำก บริษัท มหำชัยเคเบิลทีวี จ ำกัด 
5. เรื่อง “โรงเรียนของหนูมีครูไม่พอ” จำก บริษัท มหำชัยเคเบิลทีวี จ ำกัด 
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หลักเกณฑ์ในกำรตัดสินข่ำว-สำรคดีเชิงข่ำวท้องถิ่นดีเด่น  
พิจำรณำจำกองค์ประกอบต่ำงๆ ของข่ำวและสำรคดีเชิงข่ำว 
ที่ส่งเข้ำประกวด  ดังต่อไปนี้ 
 
1.  คุณค่ำของข่ำว 
1.1 ควำมมีประโยชน์และมีคุณค่ำต่อประเทศชำติและประชำชน 
  -  สร้ำงสรรค์สังคม  โดยส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย 
  -  ให้แง่คิด เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนะแนวทำงที่ถูกต้อง 
1.2  รักษำสิทธิ เสรีภำพ และควำมเป็นธรรมในสังคมไทย 

- ท ำหน้ำที่ของสื่อมวลชนที่เฝ้ำคอยระแวดระวังในกำรรักษำ สิทธิและเสรีภำพของประชำชน 
  -  ปกป้องมิให้เกิดควำมอยุติธรรมขึ้นในสังคมไทย 
 1.3 ควำมมีจริยธรรมในกำรเสนอข่ำว    
       -  มีควำมรับผิดชอบ 
  -  มีควำมสุภำพ  ซื่อสัตย์ 

- ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อสำธำรณประโยชน์ 
 
2. คุณภำพของข่ำว 
 2.1  ควำมสมบูรณ์ของข่ำว 

- เนื้อหำสำระของข่ำวมีควำมสมบูรณ์ และมีควำมต่อเนื่อง    
 -  กำรสื่อควำมหมำยด้วยภำพได้ดี 

  -  ควำมสอดคล้องของสำระและภำพข่ำว 
 2.2  ควำมถูกต้องของข่ำว    
   -  ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
   - ไม่มีกำรบิดเบือนข่ำว 
 2.3  ควำมสมดุลและเที่ยงธรรม  

- ให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยที่ตกเป็นข่ำว 
 2.4  ควำมทันสมัยของข่ำว   

-  มีควำมฉับไวทันต่อเหตุกำรณ์ 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรตัดสินข่ำวโทรทัศน์ท้องถิ่น 
รำงวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ ำปี 2554 
 
คุณภำพด้ำน ภำพและกำรผลิต      

โดยภำพรวมกำรน ำเสนอขำดคุณภำพในส่วนของเนื้อหำ กระบวนกำรในกำรเล่ำเรื่องยังเป็นใน
รูปแบบนำมธรรมมำกเกินไป จะส่งผลให้กำรน ำเสนอไม่น่ำเชื่อถือ  คุณภำพของภำพดีขึ้น บทบรรยำยซ้ ำ
กับเสียงสัมภำษณ์ของแหล่งข่ำว รูปแบบกำรน ำเสนอยังไม่น่ำสนใจ ไม่จูงใจ จึงควรหำข้อมูลต่ำงๆมำ
เพิ่ม กำรมีเวลำในกำรออกอำกำศไม่เหมำะสมกับเนื้อหำอำจท ำให้เป็นปัญหำในเรื่องกำรน ำเสนอ 
อย่ำงเช่น ถ้ำเนื้อหำน้อยเกินไปก็จะพยำยำมยืดเรื่องให้เต็มเวลำ ด้วยเหตุนี้จึงท ำให้ประเด็นไม่น่ำติดตำม
และไม่น่ำเชื่อถือ  ควรปรับปรุงในเรื่องกำรผลิตที่ยังใช้ภำษำพรรณนำโวหำรในบทบรรยำย อยำกให้
ปรับปรุงเรื่องกำรผลิตในรูปแบบกำรน ำภำพมำต่อๆกัน และปล่อยเสียงสัมภำษณ์ ซึ่งควรท ำให้เนื้อเรื่อง
กับภำพคล้อยตำมกัน 

 
คุณภำพด้ำน ประเด็นกำรน ำเสนอ    

ประเด็นในกำรน ำเสนอในปีนี้ใช้ได้ เป็นเรื่องใกล้ตัว ภำยในท้องถิ่น แต่มีข้อจ ำกัดในเรื่องกำร
ถ่ำยท ำที่ให้เวลำในกำรลงพื้นที่น้อยเกินไป จึงอำจท ำให้เก็บรำยละเอียดไม่หมด ปัญหำโครงสร้ำงกำร
ท ำงำนอำจจะไม่ครบถ้วน อยำกให้มีกำรตำมข่ำวให้รอบด้ำนมำกกว่ำนี้ ซึ่งถ้ำมีกำรท ำเพิ่มเติมจะท ำให้
ข่ำวมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ในปีนี้มีประเด็นใหม่ๆ เพิ่มขึ้น น ำประเด็นท้องถิ่นมำน ำเสนอไปสู่ประเด็น
สำธำรณะได้ ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นนั้นด้วย ถ้ำประเด็นมีควำมชัดเจนจะท ำให้เนื้อ
เรื่องน่ำสนใจมำกกว่ำนี้  ควรท ำให้รอบด้ำนและสมบูรณ์ 
 
จริยธรรม – จรรยำบรรณ   

ควรให้ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยธรรมกับแหล่งข่ำวมำกกว่ำนี้ อย่ำงเช่น กำร
น ำเสนอเรื่องของเด็กและเยำวชน ควรศึกษำกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและเยำวชนเพิ่มเติม เพื่อให้
กำรน ำเสนอถูกต้องและเป็นไปตำมกฎหมำยมำกขึ้น  ควรท ำข่ำวอย่ำงมืออำชีพ รวมถึงกำรน ำเสนอข่ำว
ที่ปรำศจำกทุน  
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ข้อคิดเห็นที่มีต่อผลงำนที่ได้รับรำงวัล 
ประเภทข่ำว-สำรคดีเชิงข่ำวโทรทัศน์ท้องถ่ิน  
รำงวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง ‘แห่นำงด้ง’ รำยกำร สน.20  
จำก สถำนีเสียงไทยแลนด์เคเบิ้ลทีวี จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ผลิตผลงำน มีรำยชื่อดังนี้  
1. คุณธนำ   บุญวิเศษ  2. คุณมงคล   โอสำยไทย  3. คุณกัญธนำ   ซำวงค์ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 10,000 บำท(หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)  
 
เนื้อหำ: 
 พีกรรมแห่นำงด้งที่มีมำตั้งแต่สมัยโบร่ ำโบรำณ แต่ก ำลังจะสุญหำยไปเพรำะวิวัฒนำกำรของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว เป็นพิธีกรรมที่ปัจจบุันหำดูได้ยำกยิ่ง มีหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่ำนั้น ชำวบ้ำน
กลุ่มนี้ ยังคงสืบสำนประเพณวัีฒนธรรมอันดีงำมไว้ ซึ่งจะท ำพิธีเฉพำะช่วงฤดูท ำนำที่มำกับควำมแห้งแล้ง แต่
ประเพณีแห่นำงด้ง จะมีก็แต่ที่หมู่บ้ำนนี้เท่ำนัน้ที่สืบสำนไว้ให้คงอยู่ ส่วนที่อื่นนัน้ไม่ปรำกฏเห็นในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
  
จุดเด่น 

- ประเด็นมีควำมน่ำสนใจอย่ำงมำก ที่เน้นไปทำงด้ำนวัฒนธรรม หยิบเรื่องของท้องถิ่นมำน ำเสนอได้
น่ำสนใจ แต่ประเด็นยังมีควำมไม่ชัดเจน 

- ควำมพยำยำมในกำรตัดต่อเสียงเหตุกำรณ์ สิ่งแวดล้อม กำรเรียบเรียงเพื่อที่จะน ำเสนอดี 
- ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พยำยำมจะช่วยเหลือตนเองให้อยู่รอด  แสดงถึงควำมเป็นท้องถิ่นใน
กำรน ำเสนอเรื่อง 

 
ข้อสังเกต 
 มีกำรน ำเสนอเรื่องช้ำ กระบวนกำรผลิตน่ำจะท ำได้ดีกว่ำนี้อีก จุดสนใจของเรื่องนี้อยู่ที่ควำมแปลก 
สำมำรถดึงเรื่องควำมขำดแคลนปัจจัยกำรด ำรงชีพอย่ำงน้ ำขึ้นมำน ำเสนอผ่ำนวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เหมำะสม มี
ข้อสังเกตว่ำควำมแห้งแล้งที่ปรำกฏในรำยกำรนั้นมำกพอที่จะต้องจัดพิธีดังกล่ำวขึ้นหรือไม่ ซึ่งถ้ำหำกแล้งมำก
จริงๆก็สำมำรถยอมรับได้ ประเด็นเรื่องผู้เข้ำร่วมพิธีที่มีเฉพำะเพศหญิง กำรแต่งกำยก่อน/หลังพิธีน่ำสนใจ 
เข้ำใจว่ำเป็นกำรผลิตที่มีเวลำเตรียมตัวน้อยและเหตุกำรณ์เกิดขึ้นภำยในวันเดียว สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
ได้เก่ง ละควรมีกำรน ำข้อมูลมำประกอบให้มำกกว่ำนี้ 
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รำงวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง ‘อุบัติเหตุตลำดกุ้ง’  
จำก บริษัท มหำชัยเคเบิ้ลทีวี จ ำกัด จ.สมุทรสำคร  
ผู้ผลิตผลงำน มีรำยชื่อดังนี้  
1.  คุณเอเซีย  ซุ้งสกุล  2. คุณพรเพ็ญ ทองสวัสด์ิ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรำงวัล 10,000 บำท(หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)  
 
เนื้อหำ: 
 วันที่ 4 เมษำยน 2554 ได้เกิดอุบัติเหตุครั้งรุนแรงขึ้นที่บริเวณตลำดกุ้ง จ.สมุทรสำคร ซึ่งอบุัติเหตุครั้งนี ้
เกิดจำกรถหกล้อซึ่งเป็นรถรับสง่คนงำน ได้จอดรถรบัคนงำนบริเวณจุดห้ำมจอดบริเวณใต้สะพำนที่จะเข้ำ
อ ำเภอกระทุ่มแบน และหลังจำกนั้นก็มีรถสิบล้อว่ิงเข้ำมำในเส้นทำงหลักและมำชนท้ำยรถหกล้อที่จอดอยู่ ท ำ
ให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุจ ำนวน 5 คน และมีผู้ไดร้บับำดเจ็บอีกเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ยังได้เกิด
อุบัติเหตุซ้อนขึ้นบนถนนฝั่งตรงข้ำม เพรำะชะลอรถดุเหตุกำรณ์ ท ำให้รถที่ว่ิงตำมมำเบรกไม่ทันชนเข้ำด้ำนท้ำย 
ท ำให้มีผู้เสียชีวิตและผูบ้ำดเจ็บเกิดขึ้นซ้ ำอีก โดยผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจะเป็นแรงงำนต่ำงด้ำว ซึ่งหลังจำกเกิด
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้น หลำยหน่วยงำนก็พยำยำมหำทำงแก้ไขปัญหำ เพรำะสำเหตุนั้นมำจำกกำรจอดรถรับส่งคน
ในจุดที่ห้ำมจอด ซึ่งบริเวณนี้มีรถโดยสำรจอดส่งผู้โดยสำรเปน็ประจ ำทุกวัน 
  
จุดเด่น 

- เรื่องของคนงำนต่ำงด้ำวเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยเฉพำะกำรเกิดอุบัติเหตุ เป็นกำรเตือนภัย 
- มีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องกำรปรับปรุงจุดเกิดเหตุ มีกำรวิเครำะห์ต่อ เห็นวงจรข่ำวที่เยอะขึ้น 
- เลือกแหล่งข่ำวได้ดี ทั้งเจ้ำหน้ำที่ บุคคลที่ประกอบอำชีพอยู่ใกล้เคียง 
- มีควำมพยำยำมในกำรหยิบข่ำวเล็กๆในท้องถิ่นขึ้นมำน ำเสนอ เกำะติดสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับ

ผลกระทบเรื่องใกล้ตัว 
- มีควำมพยำยำมในกำรหำหลักฐำนมำเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือในประเด็นข่ำว 
- ชื่นชมผู้สื่อข่ำวที่ตำมข่ำวและวิเครำะห์เหตุกำรณ์  

 
ข้อสังเกต 
 ตอนท้ำยเรื่องยังไม่สมบูรณ์ เหมือนกับว่ำเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องอยู่แต่ในส ำนักงำน แต่กลับบอกให้
ประชำชนเคำรพกฎหมำยซึ่งกอ็ยำกให้มันลึกกว่ำนี้ เพรำะจำกที่เห็นกำรน ำเสนอจะพบว่ำยังมีกำรฝ่ำฝืนจอดรถ
ในที่ห้ำมจอดอยู่ ชื่นชมผู้ผลิตวำ่มีควำมกล้ำในกำรท ำงำนเกี่ยวกับข่ำวท้องถิ่นเช่นกัน 
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สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ด ำเนินกำรจัดประกวดข่ำว
ประกอบเสียงและสำรคดีวิทยุกระจำยเสียงยอดเยี่ยมประจ ำปี ๒๕๕๔ เพื่อประกำศเกียรติคุณและมอบรำงวัล
แก่เจ้ำของผลงำนผู้ชนะกำรประกวด โดยมีหลักเกณฑ์กำรส่งผลงำนเข้ำประกวด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตรำยกำรข่ำวและสำรคดีของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงต่ำง ๆ พัฒนำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำน เน้นกำรผลิตรำยกำรข่ำวและสำรคดีวิทยุที่มีคุณภำพ มีคุณค่ำต่อผู้ฟัง และมี
ศักยภำพน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม  

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตรำยกำรข่ำวและสำรคดีวิทยุมีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมและจริยธรรม
แห่งวิชำชีพสื่อมวลชน  

๓. เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจแก่ผู้ท ำงำนด้ำนรำยกำรข่ำวและสำรคดีวิทยุกระจำยเสียง  

ประเภทรำงวัล   

รำงวัลข่ำวและสำรคดีวิทยุมี ๒ ประเภท ได้แก่ 
 

๑. ข่ำวประกอบเสียง 
    ๑.๑ ยอดเยี่ยม ๑ รำงวัล เงิน ๓๐,๐๐๐ บำท พร้อมโล่เกียรติยศ  
    ๑.๒ ชมเชย ๑ รำงวัล เงิน ๑๐,๐๐๐ บำท พร้อมโล่เกียรติยศ  
 

๒. สำรคดีวิทยุ 
    ๒.๑ ยอดเยี่ยม ๑ รำงวัล เงิน ๓๐,๐๐๐ บำท พร้อมโล่เกียรติยศ  
     ๒.๒ ชมเชย ๑ รำงวัล เงิน ๑๐,๐๐๐ บำท พร้อมโล่เกียรติยศ 
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เงื่อนไขกำรประกวด  

 ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

 ๑. กำรออกอำกำศ ต้องเป็นงำนที่ได้เคยออกอำกำศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถำนี วันเวลำที่
ออกอำกำศอย่ำงชัดเจน  
 ๒. กระบวนกำรผลิต ต้องเป็นกำรผลิตขึ้นเองโดยมิได้ลอกเลียนแบบหรือท ำส ำเนำส่วนหนึ่งส่วนใดจำก
ผลงำนของผู้อื่น โดยผู้ผลิตและเจ้ำของลิขสิทธิ์จะต้องเป็นคนไทย  
 ๓.  ระยะเวลำกำรเผยแพร่ ต้องเป็นงำนที่เผยแพร่ทำงสถำนีวิทยุ ระหว่ำง ๑ มกรำคม – ๓๑ ธันวำคม 
๒๕๕๔ 
 ๔. จ ำนวนผลงำนที่ส่งประกวด สถำนีสำมำรถส่งผลงำนเข้ำประกวดได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวน  
 ๕. กำรรับรองกำรออกอำกำศ ผลงำนที่ส่งประกวดต้องมีใบรับรองกำรออกอำกำศจำกนำยสถำนีวิทยุ
ที่ได้เผยแพร่งำนดังกล่ำว  

รำยละเอียดกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด  

๑. ส่งผลงำนในนำมสถำนีเท่ำนั้น โดยท ำจดหมำยน ำส่งข่ำวที่เข้ำประกวด ว่ำมีกี่เรื่องและส่งเข้ำ
ประกวดในประเภทใด พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ประสำนงำนในกำรส่งข่ำวเข้ำประกวด 

๒. ต้องท ำส ำเนำเทปผลงำนบันทึกลง CD สกุลไฟล์ MP3 จ ำนวน ๓ ชุดต่อเรื่องต่อแผ่น  
๓. แนบรำยละเอียดของผลงำน จ ำนวน ๘ ชุด ดังนี้  

     ๓.๑ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดท ำ โทรศัพท์ติดต่อ ชื่อหัวหน้ำงำนผู้รับรอง และระบุ วัน เวลำออกอำกำศ 
     ๓.๒ บทคัดย่อ สรุปเรื่องรำว พร้อมเหตุผลประกอบกำรเสนอผลงำนชิ้นนั้น ๆ ควำมยำวไม่เกิน ๒ 
หน้ำ โดยอธิบำยในประเด็นดังนี้  
  (๑) วัตถปุระสงค์ในกำรเสนอผลงำน  

(๒) ควำมเด่น ลักษณะเฉพำะ หรือควำมพิเศษของผลงำน  
(๓) คุณค่ำของผลงำนต่อสังคม  

     ๓.๓ ควำมยำวของเรื่องที่น ำเสนอ วัน เวลำ และสถำนีที่ออกอำกำศ  
      ๓.๔ บทของผลงำนดังกล่ำว (full Script)  
      ๓.๕ ข้อมูลประกอบอื่น ๆ (ถ้ำมี)  

หลักเกณฑ์กำรตัดสิน 

 กำรพิจำรณำผลงำนที่ส่งประกวดมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
๑. คุณค่ำข่ำว/สำรคดี เป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์สังคม ก่อให้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นในสังคมไทย  
๒. มีกำรค้นคว้ำข้อมูล กำรเขียน และกระบวนกำรผลิตทำงวิทยุที่ดี  
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๓. ประเด็นมีควำมลึก ชัดเจน และแหลมคม ท ำให้เห็นแง่มุมใหม ่ๆ  
๔. มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม  
๕. มีจริยธรรมในกำรคัดเลือกและน ำเสนอผลงำน  

      ๖. เป็นต้นฉบับของผู้ส่งเข้ำประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมำ 

กำรส่งผลงำนเข้ำประกวด  

 ส่งผลงำนที่สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย เลขที่  ๕๓๘/๑ ถนนสำมเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๖๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสำร ๐-๒๒๔๓-
๘๔๘๙ ภำยใน ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๕ 

คณะกรรมกำรตัดสิน 

๑. อำจำรย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ที่ปรึกษำ สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประธำน 
๒. นำยศุทธิชัย  บุนนำค กรรมกำรผู้จัดกำร สถำนีโทรทศัน์สปริงนิวส ์ กรรมกำร 
๓. นำงสำวนวลน้อย ธรรมเสถยีร อดีตผู้ด ำเนินรำยกำรวิทยุบีบีซ ี กรรมกำร 
๔. นำงสำวโสภิต หวังวิวัฒนำ องค์กำรกระจำยเสียงและแพรภ่ำพสำธำรณะแห่ง

ประเทศไทย 
กรรมกำร 
และเลขำนุกำร 

ค ำนิยำม 

ข่ำวประกอบเสียง  

คือกำรรำยงำนข่ำวที่ผู้สื่อข่ำวได้เลือกใช้เสียงบรรยำกำศในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง เสียงประกอบจำก
แหล่งข่ำวหรือแหล่งข้อมูล และเสียงผู้ให้สัมภำษณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับข่ำว มำประกอบข่ำวออกอำกำศ เพื่อเสริมให้
เนื้อหำมีน้ ำหนักและควำมน่ำเชื่อถือ รวมทั้งท ำให้ข่ำวมีสีสันมำกขึ้นกว่ำกำรรำยงำนแต่เสียงของผู้สื่อข่ำวเพียง
อย่ำงเดียว 

ปัจจุบัน กำรรำยงำนข่ำวทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงส่วนใหญ่ในประเทศไทย มักจะเน้นที่กำรรำยงำน
ของผู้สื่อข่ำวเป็นหลัก มีอยู่บ้ำงที่น ำเสียงผู้ให้สัมภำษณ์มำใช้ประกอบข่ำว แต่กำรใช้เสียงดังกล่ำว มักจะไม่ค่อย
ได้มำตรฐำน อำทิ บทน ำเข้ำเสียง (cue) มักจะซ้ ำกับเนื้อหำในเสียงสัมภำษณ์ คุณภำพของเสียงต่ ำจนฟังไม่รู้
เรื่อง ซึ่งอำจเกิดจำกเครื่องมือที่ด้อยคุณภำพหรือผู้สื่อข่ำวขำดควำมเอำใจใส่ ไม่ได้ใช้เสียงสัมภำษณ์เพื่อกำรสื่อ
ข่ำวที่ดีพอ ทั้งในแง่เทคนิคกำรน ำเสนอและกำรสื่อข่ำว เป็นต้น  

ข่ำวประกอบเสียงที่ดี สะท้อนคุณสมบัติของผู้สื่อข่ำววิทยุ ดังต่อไปนี้  
๑. ทักษะในกำรจับประเด็นข่ำว 
๒. ทักษะในกำรสัมภำษณ์และเลือกใช้เสียงสัมภำษณ์ 
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๓. ทักษะในกำรเขียน กำรสร้ำงควำมสมดุลของข่ำว และกำรรำยงำนข่ำว  
๔. ทักษะในกำรจัดโครงสร้ำงข่ำว ไม่ใช่เสียงประกอบโดยขำดหลักกำรสื่อควำมหมำย 
๕. ทักษะในกำรใช้เทคนิคกำรท ำข่ำววิทยุ 

สำรคดีวิทยุ  

คือกำรน ำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเรื่องรำวเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำงวิทยุได้อย่ำงน่ำสนใจ โดยใช้ศิลปะ
และองค์ประกอบทำงเสียงอย่ำงน้อย ๒ ประเภท จำกเสียงประกอบประเภทต่ำงๆ เช่น รำยงำนผู้สื่อข่ำว เสียง
สัมภำษณ์ เสียงธรรมชำติ เสียงดนตรี เสียงบุคคลหรือเหตุกำรณ์ในอดีต เป็นต้น โดยน ำเสียงแต่ละประเภทมำ
แทรกเป็นระยะ ๆ อย่ำงเหมำะสม สำรคดีวิทยุที่ดีจะสำมำรถให้ภำพ ให้อำรมณ์ ควำมรู้สึกกับผู้ฟังอย่ำงมำก  

สำรคดีวิทยุไม่ควรจะสั้นจนเกินไป เนื่องจำกอำจได้ใจควำมไม่ครบถ้วน ควำมยำวขั้นต่ ำอยู่ที่ประมำณ
ตั้งแต่ ๒ นำทีขึ้นไป ส่วนควำมยำวโดยรวมขึ้นอยู่กับรูปแบบและเนื้อหำรำยกำร ตลอดจนเวลำในกำร
ออกอำกำศ  

สำรคดีวิทยุที่ดีจะสะท้อนคุณสมบัติของผู้สื่อข่ำววิทยุดังต่อไปนี้ 
๑. ทักษะในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลรอบด้ำน 
๒. ทักษะในกำรเลือกประเด็น  
๓.ทักษะในกำรเขียนข่ำว เสนอรำยงำนที่สมดุลในกำรเลือกผู้ให้สัมภำษณ์และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น 

กำรเลือกเสียงประกอบ (Clip) ที่สำมำรถเล่ำเรื่องได้เหมำะสมที่สุด  
๔. ทักษะในกำรสัมภำษณ์  
๕. ทักษะในกำรใช้เสียงประกอบเพื่อให้เกิดภำพได้อย่ำงเหมำะเจำะ ไม่สะเปะสะปะไร้ทิศทำง ไม่ว่ำจะ

เป็นเสียงเหตุกำรณ์ (Sound effect) เพลง หรือเสียงสัมภำษณ์เพื่อสร้ำงสีสันกับสำรคดี โดยที่ไม่ก่อให้เกิดควำม
สับสน 

ผลงำนข่ำวประกอบเสยีง ประจ ำปี ๒๕๕๔ 

เรื่อง นำที สถำนี/ผู้จัดท ำ 
๑. น้ ำตำชำวเขำพนม  ส ำนักข่ำวไทย อสมท  
๒. สำรเคมีระบำดที่กุ้งกุลำ  ส ำนักข่ำวไทย อสมท 
   

ผลงำนสำรคดีวทิยุกระจำยเสียง ประจ ำปี ๒๕๕๔ 

เรื่อง นำที สถำนี/ผู้จัดท ำ 
-------ไม่มีผลงำนส่งเข้ำประกวด---------   
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ผลกำรตัดสิน 

 ๑. ข่ำวประกอบเสียง 

     ๑.๑ ข่ำวประกอบเสียงยอดเยี่ยม ไม่มีสถำนีวิทยุกระจำยเสยีงแห่งใดได้รับรำงวัล 
     ๑.๒ ข่ำวประกอบเสียงชมเชย ไม่มีสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งใดได้รับรำงวัล 
               ๑.๓ คณะกรรมกำรมีควำมเห็นให้มอบใบประกำศเกียรติคุณแก่ผลงำนเรื่อง ‘สำรเคมีระบำดที่กุ้ง
กุลำ’ โดย  ส ำนักข่ำวไทย อสมท. พร้อมเงินรำงวัลจ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท 

 ๒. สำรคดีวิทยุ 

     ๒.๑ สำรคดีวิทยุกระจำยเสียงยอดเยี่ยม ไม่มีสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งใดได้รับรำงวัล 
     ๒.๒ สำรคดีวิทยุกระจำยเสยีงชมเชย ไม่มีสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งใดได้รับรำงวัล 
 

‘สำรเคมีระบำดที่กุ้งกุลำ’ ส ำนักข่ำวไทย อสมท 
ข่ำวประกอบเสียงประกำศเกียรติคุณ 
 

(ออกอำกำศ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๔) 
         ข่ำวหอมมะลิในผืนนำทุ่งกุลำ อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ เขียวขจีเต็มท้องทุ่ง ต่ำงจำกวัชพืช 

ซึ่งเป็นส่วนเกินในนำข้ำวหลำยแปลง ยืนต้นตำย เหี่ยวเฉำเป็นสีเหลืองจำกฤทธิ์ยำฆ่ำหญ้ำ ขวดยำ
ฆ่ำหญ้ำ และขวดยำฆ่ำแมลงใช้แล้ว ถูกทิ้งกระจัดกระจำยอยู่ตำมแปลงนำ บำงขวดลอยอยู่ในล ำ
คลอง เหลื่อมศักดิ์ ฤทธิรณ เกษตรอ ำเภอท่ำตูม ยอมรับว่ำ ชำวนำใช้ยำฆ่ำหญ้ำมำกกว่ำทุกปี 
ประเมินว่ำ ผืนนำทุ่งกุลำ 1 แสนกว่ำไร่ ถูกชโลมด้วยสรเคมีเกษตรเกินกว่ำครึ่ง เพรำะชำวนำต้องกำร
ผลผลิตมำกกว่ำเดิม และเห็นนำข้ำงเคียงใช้ได้ผลดี 

Sound         เหลื่อมศักด์ิ ฤทธิรณ 
        สำรเคมีเหล่ำนี้ ส่งผลสภำพแวดล้อมที่เคยบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงไป กลิ่นฉุน คลุ้งอยู่เหนือแปลง
นำ ชำวนำจ ำนวนมำกที่ไม่ใช้สำรเคมี ถึงกับไม่กล้ำออกไปนำในวันที่นำข้ำงเคียง พ่นยำฆ่ำหญ้ำอยู่
เหนือลม จำกนั้นเธอมีอำกำรผ่ำวร้อนทั้งตัว ปวดในร่ำสงกำย วิงเวียนศีรษะ ไปพบแพทย์หลำยครั้ง
อำกำรยังไม่ดีข้ึน 

Sound         ทองศรี ปรำกฏรัตน์ 
        ชำวนำบำงรำยถึงกับเสียชีวิต ป้ำมำน มณีล้ ำ เพิ่งจะสูญเสียสำมีไป วันที่สำมีล้มป่วยเป็นวันที่
ออกไปนำ และนำข้ำงเคียงก ำลังฉีดพ่นสำรเคมี จำกนั้นล้มป่วยอยู่  15 วัน ก่อนเสียชีวิตที่
โรงพยำบำลสุรินทร์ แพทย์แจ้งสำเหตุกำรเสียชีวิต เพรำะติดเชื้อในกระแสเลือด 

Sound         มำน มณีล้ ำ ชำวนำ 
       นำยแพทย์ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งศึกษำ
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ผลกระทบจำกสำรเคมี อธิบำยถึงสิ่งที่ก ำลังเกิดขึ้นกับชำวนำที่กุ้งกุลำว่ำ ยำฆ่ำหญ้ำและยำฆ่ำแมลง 
ท ำให้ดีเอ็นเอเปลี่ยนแปลง 
       ดีเอ็นเอเป็นกลไกพื้นฐำนที่สร้ำงเอนไซม์หรือสำรโปรตีน ซึ่งช่วยให้เซลล์ เนื้อเยื่อ ของเหลว และ
อวัยวะต่ำงๆท ำงำนได้ปกติ แต่เมื่อดีเอ็นเอถูกท ำลำย เอนไซม์ถูกรบกวน ส่งผลภูมิคุ้มกันต่ ำ ท ำให้
เป็นโรคต่ำงๆง่ำยขึ้น 

Sound         นำยแพทย์ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 
         ที่ผ่ำนมำ ไทยน ำเข้ำสำรเคมีเกษตรเกือบ 300 ชนิด น ำมำผลิตเป็นยำปรำบศัตรูพืชกว่ำ 2 
หมื่นรำยกำร สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ปีที่แล้วน ำเข้ำ 1 แสนกว่ำตัน มูลค่ำเกือบ 2 หมื่นล้ำนบำท ปี
นี้เป็นปีที่ล้ำงทะเบียนสำรเคมีเก่ำ ให้ผู้ประกอบกำรขอขึ้นทะเบียนสำรเคมี ใหม่สิ้นสุดเมื่อเดือน
สิงหำคมที่ผ่ำนมำ 
         แต่ระหว่ำงด ำเนินกำร มีบริษัทยักษ์ใหญ่ น ำเข้ำสำรคำร์โบฟูรำน หนึ่งในสำรเคมีเกษตร
อันตรำยที่ถูกต่อต้ำน มำกักตุนไว้ถึง 1 หมื่นกว่ำตัน ทั้งที่ยังไม่รู้ว่ำ จะได้รับทะเบียนน ำเข้ำฉบับใหม่
หรือไม่ และในที่สุด แม้จะขึ้นทะเบียนไม่ทัน ภำครัฐก็ขยำยเวลำให้สำรเคมีที่น ำเข้ำมำแล้ว ต่อไปได้
อีก 2 ปี 
         จิรำกร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร ชี้แจงว่ำ กำรขยำยเวลำให้ขำยสำรเคมี อนุญำตให้
ขำยได้เฉพำะสำรเคมี ที่ผู้น ำเข้ำ น ำมำผลิตและบรรจุเป็นสินค้ำเรียบร้อยแล้ว ส่วนสำรตั้งต้นที่น ำเข้ำ
มำ แต่ยังไม่ผลิตหรือบรรจุเป็นสินค้ำ ไม่อนุญำตให้น ำมำผลิตและขำย 

Sound         จิรำกร โกศัยเสวี 
        ถึงตอนนี้ ผู้ประกอบกำร ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนน ำเข้ำสำรเคมีใกล้เคียงจ ำนวนเดิม เพียงแต่ชื่อ
ทำงกำรค้ำอำจลดลงบ้ำง ตรำบใดที่รัฐไม่ควบคุมกำรน ำเข้ำสำรอันตรำยเหล่ำนี้อย่ำงจริงจัง พวกเขำ
ก็สำมำรถยื่นเรื่องขอทะเบียนน ำเข้ำได้แทบเสรี โดยอ้ำงเหตุผลทำงกำรค้ำเพียงอย่ำงเดียว ไม่สนใจ
ว่ำสำรเคมีเหล่ำนี้ จะมีพิษร้ำยแรงต่อคนและสิ่งแวดล้อมมำกแค่ไหน เหมือนที่ก ำลังเกิดขึ้นในทุ่งกุลำ 
ดินแดนข้ำวหอมมะลิชั้นดีในขณะนี้ 

 

จุดเด่น 
 

๑. ประเด็นเรื่องน่ำสนใจ   
๒. เนื้อเรื่องแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน 
๓. ส ำนวนภำษำ กำรเรียงประโยคของภำษำดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

๑. ข่ำวขำดควำมสมดุล ควรสัมภำษณ์หน่วยงำนรำชกำรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลเพิ่มเติม 
๒. ยังไม่ใช่ข่ำวประกอบเสียง น่ำจะเป็นสำรคดีเชิงข่ำวมำกกว่ำ ควรพิจำรณำนิยำมข่ำวประกอบเสียง

ที่ได้ให้ไว้ในเอกสำรนี้ 
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๓. ควรน ำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องให้รอบด้ำน และจับประเด็นให้ชัดเจนมำกขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้ำถึง
ปัญหำที่แท้จริง ไม่กล่ำวอ้ำงค ำพูดของแหล่งข้อมูลขึ้นมำลอย ๆ ควรมีเสียงชำวบ้ำนที่ได้รับผลกระทบจริง มี
หลักฐำน 

๔. เน้นจุดส ำคัญไม่ค่อยตรงจุด เช่น เน้นเรื่องชำวบ้ำนที่เสียชีวิต หรือเน้นเรื่องกำรน ำเข้ำสำรเคมี 
๕. ควรปรับกำรใช้ค ำพูดเกี่ยวกับกำรประมำณจ ำนวนให้ฟังเข้ำใจง่ำย 
๖. มีกำรบรรยำยเนื้อหำก่อนเสียงจำกแหล่งข้อมูลจริง ท ำให้ฟังแล้วคล้ำยเป็นกำรคิดเห็นตำม

ผู้บรรยำย 
 ๗. ถ้ำสำมำรถท ำเป็นตอนต่อเนื่องได้จะมีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น อยำกให้ประเด็นสำมำรถฟังแล้วเข้ำใจ
ได้ทะลุกว่ำนี้ 
 ๘. กำรบรรยำยภำพเหตุกำรณ์ค่อนข้ำงหลวม ควรเน้นบรรยำยแบบแคบ ๆ ให้เกิดภำพหรือควำมรู้สึก
ว่ำได้พบเห็นเหตุกำรณ์ในขณะนั้นจริง ๆ เช่น ระบุว่ำผลิตภัณฑ์บรรจุสำรเคมีลอยอยู่ในที่ดินของใคร หรือให้เริ่ม
กำรบรรยำยจำกพื้นที่จริง  

ควำมเห็นของกรรมกำรต่อผลงำนอื่น 

ข่ำวประกอบเสียง ‘น้ ำตำชำวเขำพนม’ 
 

(ออกอำกำศ ๘ เมษำยน ๒๕๕๔ ควำมยำว ๔:๒๔ นำที) 
Sound         เสียงชำวบ้ำนพุดคุยในพื้นท่ี 
Interview         เสียงสัมภำษณ์ชำวบ้ำน 

        กัญญำรัตน์ เพ็ชรคง คือชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนต้นหำร ในคืนที่เกิดอุทกภัยน้ ำป่ำดิน
โคลนถล่มในพื้นที่อ ำเภอเขำพนม จังหวัดกระบี่ เสียงแห่งวินำทีน้ ำป่ำและดินโคลนถล่มในพื้นที่
อ ำเภอเขำพนม จังหวัดกระบี่ เสียงแห่งวินำทีน้ ำป่ำและดินโคลนที่โถมเข้ำมำที่บ้ำนแบบไม่รู้ตัว 
ขณะที่ทุกคนในบ้ำนก ำลังนอนหลับอยู่ เมื่อรู้สึกตัวก็ท ำได้เพียงตะเกียกตะกำยเอำตัวรอดออกมำ
จำกบ้ำนโดยไม่ทันจะหยิบเสื้อผ้ำออกมำแม้แต่ตัวเดียว ก่อนที่จะเห็นของตัวเองจมหำยไปกับดิน
โคลนต่อหน้ำต่อตำ ท ำให้วันนี้ครอบครัวต้องมำอำศัยอยู่กับเพื่อนบ้ำนที่ศูนย์อพยพวัดถ้ ำโกบ 
เช่นเดียวกับอีกหลำยครอบครัว ที่แม้จะเอำชีวิตรอดมำได้จำกเหตุกำรณ์ครั้งนี้แต่ก็ไม่ขอกลับไปใช้
ชีวิตในที่เดิมอีกเพรำะยังหวำดผวำกับเหตุกำรณ์ที่เกิด 

Interview         เสียงสัมภำษณ์ชำวบ้ำน 
        ควำมเสียหำยที่เกเดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ดินโคลนถล่มหลังพำยุฝนไม่เพียงจะเกิดขึ้นที่บ้ำนต้น
หำรเท่ำนั้น หลำยหมูบ้ำนในอ ำเภอเขำพนมที่อยู่ติดกับอุทยำนแห่งชำติเขำพนมเบญจำต่ำงก็ได้รับ
ผลกระทบไม่แตกต่ำงกัน แทบทุกหมู่บ้ำนได้รับควำมเสียหำยไม่มำกก็น้อย ชำวบ้ำนจ ำนวนนับร้อย
คนต้องอพยพออกมำใช้ชีวิตที่ศูนย์อพยพใกล้หมู่บ้ำนเช่น วัด มัสยิดและตำมโรงเรียนเป็นกำร
ชั่วครำว ควำมช่วยเหลือเฉพำะหน้ำที่เข้ำมำจำกภำครัฐและเอกชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอำหำร น้ ำ
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ดื่ม และเสื้อผ้ำเครื่องนุ่งห่ม 
Sound         เสียงชำวบ้ำนพูดคุยกันในพื้นท่ี 

        ชำวบ้ำนเขำพนมส่วนหนึ่งบอกตรงกันว่ำ พื้นที่ดังกล่ำวอำศัยอยู่มำหลำยชั่วอำยุคนตั้งแต่บรรพ
บุรุษไม่เคยมีเรื่องดินโคลนถล่มถล่มเกิดขึ้นมำก่อน เชื่อว่ำมำจำกกำรลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ำของ
กลุ่มนำยทุนบนอุทยำนแห่งชำติเขำพนมเบญจำอยู่ด้ำนหลังของหมู่บ้ำน เนื่องจำกหลำยครั้ง
ชำวบ้ำนจะเห็นคนแปลกหน้ำที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้ำนใช้เส้นทำงของหมู่บ้ำนเดินเข้ำไปในพื้นที่ป่ำ
อุทยำน โดยจะมีกำรข่มขู่ไม่ให้พูดถึงหรือบอกว่ำพบเห็น และหลักฐำนที่ส ำคัญที่ยืนยันว่ำมีกำร
ลักลอบตัดไม้ในครั้งนี้คือท่อนซุงที่ไหลมำกับดินโคลนจ ำนวนมำก 

Interview         เสียงสัมภำษณ์ชำวบ้ำน 
        เหตุกำรณ์อุทกภัยดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่อ ำเภอเขำพนมในครั้งนี้ ท ำให้มีชำวบ้ำนต้อง
เสียชีวิตรวม 12 คน บ้ำนพักเสียหำยจ ำนวน 143 หลัง เสียหำยบำงส่วน 578 หลัง ที่ดินท ำกิน
ทำงกำรเกษตรเสียหำยนับพันไร่ ชำวบ้ำนที่รอดชีวิตอยู่ในศูนย์อพยพชั่วครำวนำนนับเดือน 
โดยเฉพำะชำวบ้ำนที่บ้ำนพักได้รับควำมเสียหำยทั้งหลัง เพื่อรอควำมช่วยเหลือในกำรสร้ำงบ้ำน
ชั่วครำวหรือบ้ำนน็อกดำวน์ให้อยู่อำศัยที่ยังคงไม่แล้วเสร็จ รวมถึงชำวบ้ำนที่ยังคงหวำดผวำและไม่
ขอกลับไปอยู่ที่เดิมที่ได้รับกำรร้องขอให้ภำครัฐจัดหำที่พักและที่ดินท ำกินแห่งใหม่ให้ ขณะที่กำร
ลักลอบตัดไม้บนอุทยำนแห่งชำติเขำพนมเบญจำต้นเหตุของดินโคลนถล่ม นำยประสิทธิ์  โอ
สถำนนท์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกระบี่ ยอมรับว่ำมีขบวนกำรลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ดังกล่ำวจริงและท ำ
กันมำนำน โดยก่อนหน้ำเกิดเหตุดินโคลนถล่มได้เคยมีกำรจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้หลำยครั้งแต่ได้
เพียงผู้รับจ้ำงและของกลำงเท่ำนั้นยังไม่สำมำรถขยำยผลไปถึงตัวกำรใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังได้ หำยนะ
และน้ ำตำของชำวบ้ำนอ ำเภอเขำพนมจังหวัดกระบี่ที่เกิดขึ้นจำกอุทกภัยน้ ำป่ำดินโคลนถล่มในครั้งนี้
จึงเป็นบทเรียนครั้งส ำคัญให้ภำครัฐและทุกภำคส่วนด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังกับขบวนกำรลักลอบตัด
ไม้ท ำลำยป่ำ เพื่อไม่ให้เกิดโศกนำฏกรรมเช่นครั้งนี้อีกต่อไป 

 

ข้อสังเกต:  
 

๑. ประเด็น: ไม่มีอะไรใหม่ในเชิงของควำมเป็นข่ำว 
๒. กำรผลิต: องค์ประกอบไม่ใช่ข่ำวประกอบเสียง  
๓. บทวิทยุ: ควรปรับกำรใช้ค ำเช่น “เชื่อได้ว่ำ..” และค ำอีกบำงค ำ 
๔. แหล่งข่ำว: มีกำรอ้ำงค ำพูดของชำวบ้ำน แต่ไม่มีควำมชัดเจน ขำดรูปธรรม กำรสัมภำษณ์ผู้ว่ำ

รำชกำรไม่มีเสียงยืนยัน 
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ข้อสังเกตจำกคณะกรรมกำรฯ ในปีก่อนหน้ำ (ปี๒๕๕๓) 

 จ ำนวนชิ้นงำน 
 

 ผลงำนที่ส่งเข้ำมำมีจ ำนวนน้อยกว่ำปีที่ผ่ำน ๆ มำ โดยข่ำวประกอบเสียงและสำรคดีวิทยุกระจำยเสียง
มีปริมำณน้อยลง   
 

 รูปแบบกำรน ำเสนอ 
 

๑. เสียง: กำรน ำเสนอสละสลวย กำรใช้เสียงท ำให้มีจินตนำกำร ท ำให้ผู้ฟังเห็นภำพที่ชัดเจน แต่มี
ควำมรุนแรงในกำรใช้ภำษำ โดยเฉพำะในส่วนที่ไม่ส ำคัญกับเนื้อเรื่อง วิธีกำรเรียบเรียงเรื่อง สร้ำงควำมสับสน
ให้กับผู้ฟังกับกำรใช้ภำษำที่จะสื่อควำมหมำยให้กับผู้ฟัง ควรปรับปรุงเรื่องคุณภำพเสียง 

๒. กำรน ำเสนอ: มีลูกเล่นในกำรผลิต และผลงำนแสดงออกถึงควำมเป็นพื้นเมือง แต่ใส่ควำมเห็นของ
ตนเองเข้ำไปในเรื่อง ท ำให้เหมือนกับบทละครวิทยุมำกกว่ำสำรคดีเชิงข่ำว และมีกำรใส่ดนตรีมำกเกินไป  

๓. แหล่งข่ำว: ควรหำบุคคลให้สัมภำษณ์มำกกว่ำนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสัมภำษณ์ที่หลำกหลำย 
๔. บทวิทยุ: วิธีกำรล ำดับเรื่องมักใช้จำกบนลงล่ำง ลักษณะกำรบรรยำยเหมือนกำรอ่ำนเอกสำร

วิชำกำรให้ผู้ฟังได้ฟัง ซึ่งไม่ใช่รูปแบบของกำรท ำสำรคดี ควรท ำให้ผู้ฟังได้เข้ำถึงผลงำนที่ต้องกำรน ำเสนอ  ภำพ
กำรด ำเนินเรื่องไม่มีควำมต่อเนื่อง 

๕. ข้อมูล: ผู้ท ำต้องกำรอธิบำยบริบทในแต่ละเรื่องให้มำกกว่ำนี้ เพื่อให้ได้ภำพที่ชัดเจนขึ้น 
๖. กำรผลิต: มีศิลปะกำรน ำเสนอที่ดี มีวิธีกำรด ำเนินเรื่องโดยให้เสียงที่ไม่ขัดเขิน มีโปรดักชั่นที่ดี ท ำให้

มีควำมสอดคล้องกัน 
 ๗. ประเด็น : ประเด็นในกำรเลือกเรื่องดี มีควำมแปลกใหม่ น่ำสนใจ น ำเรื่องเล็กในสังคม หรือสิ่งใกล้
ตัวมำน ำเสนอได้ดี แต่ประเด็นยังไม่ชัดเจน มีควำมวกวน ท ำให้ไม่รู้ว่ำต้องกำรน ำเสนอประเด็นไหน และกำร
น ำเสนอจึงไม่ถึงที่สุด ประเด็นยังไม่มีข้อมูลที่รอบด้ำน ท ำให้ยังตอบโจทย์ไม่ได้ 
 

 ข้อสังเกตอื่น ๆ 
 

 คณะกรรมกำรตัดสินฯ มีข้อสังเกตว่ำ ชิ้นงำนที่ส่งเข้ำมำประกวดมีควำมคลำดเคลื่อนของกำรแบ่ง
ประเภทระหว่ำงข่ำวประกอบเสียงกับสำรคดีอยู่ ส่วนสำรคดีเชิงข่ำว รูปแบบกำรน ำเสนอยังไม่เข้ำถึงผู้ฟัง ทั้ง
เสียง ภำษำและกำรน ำเสนอยังไม่เพียงพอ  

ขอ้สังเกตจำกคณะกรรมกำรฯ ในปีนี้ (ปี ๒๕๕๔) 
 ผลงำนที่ส่งเข้ำมำมีจ ำนวนน้อยมำก โดยมีเพียงข่ำวประกอบเสียง ๒ ผลงำนเท่ำนั้น 

รูปแบบกำรน ำเสนอ 
 

๑. เสียง: ผู้ผลิตผลงำนตั้งใจใช้เสียงประกอบ เสียงผู้บรรยำยขึ้นก่อนเสียงแหล่งข้อมูล กำรใช้เสียง
ประกอบรำยกำรควรปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับเนื้อหำกำรเป็นข่ำว 
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๒. กำรน ำเสนอ: ยังไม่เหมำะสมกับเนื้อเรื่องที่ต้องกำรน ำเสนอเรื่องมำกนัก กำรบรรยำยให้ภำพยังไม่
ชัดเจน ควรจะมีกำรอธิบำยให้เห็นภำพมำกกว่ำนี้ 
 ๓. แหล่งข่ำว: ยังไม่รอบด้ำนและครบถ้วน ไม่สำมำรถอ้ำงอิงแหล่งข่ำวได้จริง  แต่มีควำมพยำยำม
เลือกแหล่งข่ำวที่หลำกหลำย 

๔. ข้อมูล: ไม่มีควำมชัดเจนกำรอ้ำงข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น สถิติต่ำงๆ หรือข้อมูลกำรน ำเข้ำสำรเคมี ท ำ
ให้ขำดควำมน่ำเชื่อถือ 
 ๕. ประเด็น : ประเด็นยังไม่มีควำมแปลกใหม่มำกนัก ดูไม่น่ำเชื่อถือ 

 ข้อสังเกตอื่น ๆ 

๑. เกี่ยวกับพัฒนำกำรของรำงวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ (๑) ควรเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของกำรให้
รำงวัลด้ำนวิทยุเพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม ไม่สวนกระแส เพรำะอำจประสบควำมล้มเหลว 
เห็นได้จำกผลงำนที่ส่งเข้ำมำประกวดมีจ ำนวนน้อยมำก และไม่หลำกหลำย ท ำให้ขำดตัวเลือกในกำร
ตัดสินให้รำงวัล ควรจัดอบรมคนรุ่นใหม่ในวงกำรข่ำววิทยุต้ังแต่ต้น เพื่อสร้ำงประเภทรำยกำรแบบใหม่ 
เช่น เล่ำข่ำว รำยงำนข่ำวสด รำยกำรสนทนำ (๒) ต้องสร้ำงแนวคิดส่วนบุคคลในกำรผลิต กำรพัฒนำ
ส่งเสริมคนที่มีควำมคิดมีศักยภำพ ว่ำมีผู้มองเห็นถึงคุณค่ำผลงำนของเขำอยู่ โดยมีวิธีกำรสนับสนุนเช่น 
หำคนรุ่นใหม่ที่มีควำมคิดแบบเดียวกันมำร่วมอบรมและผลิตงำนเป็นทีม เพื่อสร้ำงผลงำนระดับชิ้นเอก 

๒. วิธีกำรตัดสินอำจใช้รูปแบบคล้ำยกับของ BBC คือ แจ้งให้ทุกสถำนีที่สนใจจะส่งผลงำนเข้ำ
ร่วมประกวดได้ทรำบข้อก ำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ซึ่งคณะกรรมกำรจะเป็นผู้ลงควำมเห็นเรียกผลงำน
ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งของทุก ๆ สถำนีตัดสินรวมกัน เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรต่ืนตัวและกำร
แข่งขัน ซึ่งจะพิจำรณำจำกสถำนี  ลึกไปจนถึงรำยกำรของสถำนีนั้น  ๆ ถ้ำเป็นรำยกำรของสถำนี
ต่ำงจังหวัดก็จะมีกำรส่งอนุกรรมกำร หรือกรรมกำรไปติดตำมฟังในช่วงดังกล่ำวด้วย เห็นว่ำรูปแบบนี้
ชัดเจนต่อกำรมองเห็นข้อดีข้อเสีย จุดเด่นจุดด้อยในกำรน ำเสนอ ทั้งนี้กำรประเมินจะต้องเข้มแข็งในส่วน
ของ กรรมกำร ผู้ฟัง ผู้รวบรวม เป็นต้น ควำมเห็นนี้ควรจ ำน ำเข้ำที่ประชุมกรรมกำรสมำคมนักข่ำววิทยุ
และโทรทัศน์ไทยหลังเดือนเมษำยน โดยเชิญอดีตกรรมกำรรำงวัลฯเข้ำร่วมด้วย เพื่อระดมควำมคิดและ
ก ำหนดแนวทำงให้ออกมำเป็นแม่แบบต่อไป 
 ๓. จำกกำรที่มี กสทช. ท ำหน้ำหน้ำที่เกี่ยวกับดูแลจัดสรรคลื่นควำมถี่ จึงควรเสนอให้ กสทช. 
จัดท ำแม่แบบเก่ียวกับประเภทรำยกำรวิทยุต่ำง ๆ ปรำกฎเป็นกติกำ สัดส่วนเพื่อควำมชัดเจนและเป็นไป
ในทำงเดียวกัน 

#  #  # 
 

 
 

 


