
รายงานคณะกรรมการตดัสินข่าวโทรทศัน์ยอดเย่ียม รางวลั "แสงชยั สนุทรวฒัน์" ประจ าปี 2545 
 

 การจดัการประกวดขา่วโทรทศัน์ยอดเยีย่ม “รางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน์” ประจ าปี 254 แบ่งประเภท
รางวลัออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1. ประเภทข่าวสบืสวนสอบสวนยอดเยีย่ม  
2. ประเภทข่าวเหตุการณ์ยอดเยีย่ม  
3. ประเภทสารคดเีชงิข่าวยอดเยีย่ม รางวลั "แสงชยั สุนทรวฒัน์"  
 
ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวนยอดเย่ียม มสีถานีโทรทศัน์ส่งผลงานเขา้ประกวด จ านวนทัง้สิน้ 7  ขา่ว 
ไดแ้ก่ 
ขา่วเปิดโปงขบวนการคา้แรงงานพมา่ จากสถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ ขา่ว ถอดรหสัไล่ล่า(ปีเตอร)์,ใครท า
รา้ยหนู หนูลกูใคร พ่อพระ,ทุจรติส่วยทราย ทุจรติส่วยเทศกจิ และเปิดโปงขบวนการแอบอา้งเป็นผูว้เิศษ(ศร
เทพ ศรทอง) จากสถานีโทรทศัน์ ไอทวี ี ผลปรากฎว่า 
ไม่มีข่าวใดได้รบัรางวลัยอดเย่ียม 
   เนื่องจากคณะกรรมการเหน็ว่า  ขา่วประเภทสบืสวนสอบสวนยอดเยีย่มตอ้งน าเสนอในช่วงข่าวของสถานี  
มใิช่การน าเสนอผ่านรายการหน่ึงรายการใดเพยีงอยา่งเดยีว  และ สมควรเกดิจากการคน้ควา้ขอ้มลูอยา่ง
รอบดา้น มกีารใหแ้หล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย ครบทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง    สบืคน้สิง่ทีถู่กปกปิดโดยไมถู่กตอ้ง 
เปิดเผยความจรงิใหป้รากฏ แต่ไมใ่ช่แค่เพยีงการแอบตดิตามถ่ายท า หรอืประมวลเหตุการณ์แลว้มาสรปุเพื่อ
เป็นข่าวเท่านัน้  อกีทัง้ ประเดน็ควรเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งหรอืส่งผลกบัสงัคมในภาพรวม ไมใ่ช่เรือ่งเฉพาะ
บุคคล และตอ้งมกีระบวนการผลติทีด่ ีพถิพีถินัเพื่อใหไ้ดง้านคุณภาพ มคีวามคดิสรา้งสรรคเ์พื่อน าเสนอ
เนื้อหา ไมใ่ช่แค่เพยีงการอ่านเน้ือขา่วประกอบภาพเท่านัน้   
 ส่วนรางวลัสบืสวนสอบสวนชมเชยม ี2 รางวลัไดแ้ก่  
1. ข่าว “เปิดโปงขบวนการแอบอ้างเป็นผูวิ้เศษ (ศรเทพ  ศรทอง)” ของ สถานีโทรทศัน์ไอทีวี  
เนื้อหาโดยยอ่ มดีงันี้ สถานีโทรทศัน์ไอทวี ีไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากลกูชายของผูท้ีห่ลงเชื่อค าโฆษณาของผู้
จดัรายการวทิย ุคอื นายศรเทพ  กรองทองหรอืศรเทพ  ศรทอง  นกัรอ้งเพลงลกูทุ่งเจา้ของเพลง ส่งแอ๋ว
เรยีนราม  โฆษณาขายธปูใบห้วย ท าใหม้ผีูเ้ลื่อมใสศรทัธาจ านวนมาก นอกจากนี้นายศรเทพยงัใชร้ายการ
วทิยขุองตนโฆษณาขายยาแผนโบราณ ทัง้ทีไ่ดร้บัและไมไ่ดร้บัอนุญาตจากองคก์ารอาหารและยา  โดย
อวดอา้งสรรพคุณเกนิจรงิ  ทมีงานจงึไดส้บืเสาะหาตน้ตอของเรือ่ง ตดิตามฟงัรายการและไปดสูถานทีซ่ือ้
ขายธปูใบห้วยจรงิ เพื่อน าขอ้มลูมาเสนออกอากาศ  ทา้ยสุด ท าใหเ้จา้ของสถานีวทิย ุ คอื
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สัง่ถอดรายการดงักล่าวออกจากผงัรายการของสถานี 
 
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่า: 
1.ประเดน็ทีน่ าเสนอมคีวามส าคญั น่าสนใจ และส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อสงัคมโดยรวมโดยเฉพาะ  ผูฟ้งั
วทิย ุA.M. ลกูทุ่งจ านวนมาก  การตแีผ่ขอ้มลูเหล่านี้ มสี่วนช่วยใหผู้ค้นทัว่ไปไดเ้พิม่ความตระหนกั 
ระมดัระวงัไมใ่หต้กเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไดอ้กี  



 
 2.ทมีงานของไอทวี ีมคีวามอุตสาหะในการคน้หาเบาะแสเพิม่เตมิและตดิตามไปจนถงึสถานทีจ่รงิเพื่อน า
ขอ้มลูมาเปิดเผย  มวีธินี าเสนอทีน่่าสนใจ และใหร้ายละเอยีดของเรือ่งไดด้ ี  
 
อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการมคีวามเหน็เพิม่เตมิว่า   
 ทมีงานควรน าเสนอแหล่งข่าวทีส่ามารถใหข้อ้มลูอยา่งรอบดา้นและสมดุล มากกว่านี้  เพราะในข่าว ศรเทพ 
ซึง่เป็นตน้เรือ่งและมบีทบาทส าคญัมาก ยงัไมไ่ดพู้ดหรอืชีแ้จง  หากไมส่ามารถสมัภาษณ์ได้ กต็อ้งบอกให้
ผูช้มรบัทราบว่าเป็นเพราะอะไร นอกจากนี้  ยงัควรชีแ้นะ หรอืเสนอแนวทางออกเพื่อท าใหเ้กดิการเฝ้าระวงั
หรอืแกป้ญัหาการหลอกลวงเช่นน้ีในเชงิโครงสรา้งใหญ่ของสงัคม เพื่อสรา้งสิง่ทีด่ต่ีอส่วนรวม อนัเป็นการ
แสดงบทบาทหน้าทีข่องนกัสื่อสารมวลชน มากกว่าการรายงานแค่เพยีงว่า เกดิอะไรขึน้อย่างไรเท่านัน้ 
 
2. ข่าว “เปิดโปงขบวนการค้าแรงงานพม่า” ของ สถานีโทรทศัน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 

เนื้อหาโดยยอ่มดีงันี้   
จากกรณทีีม่กีารลกัลอบเขา้มาขายแรงงานของชาวพม่าในประเทศไทย ท าใหเ้กดิปญัหาความมัน่คง 

ปญัหาการแยง่งานคนไทย เพราะค่าแรงถูกกว่า และเกดิปญัหาอาชญากรรมตดิตามมาจากผูใ้ชแ้รงงานผดิ
กฎหมายเหล่านัน้  ทมีขา่วโมเดริน์ไนน์ ส านกัข่าวไทย ไดเ้ดนิทางไปจงัหวดัตาก ซึง่เป็นพืน้ที ่ทีช่าวพมา่ใช้
เป็นประตูผ่านเขา้มาในประเทศไทยมากทีสุ่ด โดยไปสบืคน้ขอ้มลูจนรูว้่า มกีลุ่มใดบา้งทีค่า้แรงงานพมา่ และ
สามารถบนัทกึภาพเหตุการณ์  การตรวจคน้กระบวนการลกัลอบขนถ่ายคนเขา้เมอืง  และจบักุมแรงงาน
พมา่ไดห้ลายครัง้ 

 
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่า 
1.ประเดน็ข่าวนี้ สะทอ้นใหเ้หน็ปญัหาการคา้แรงงานพม่าในประเทศไทย วธิกีารลกัลอบท าผดิกฎหมาย 

และการเอารดัเอาเปรยีบของคนกลุ่มหน่ึงต่อแรงงานพม่า   ตวัอยา่งทีเ่กดิขึน้ สะทอ้นใหเ้หน็ปญัหาโดยรวม
ของการคา้แรงงานต่างชาตใินประเทศไทย ไมเ่ป็นเรือ่งเฉพาะคนใดคนหนึ่ง 

2.ทมีขา่วสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เตรยีมขอ้มลูเพื่อน าเสนอขา่วไดด้ ี มคีวามอุตสาหะในการลงพืน้ทีเ่พื่อ
เกบ็ภาพเหตุการณ์จรงิมาประกอบ  และมกีระบวนการถ่ายท าทีด่ ีไดภ้าพทีด่ ีสวยงาม สื่อความหมาย
ชดัเจน  
 

อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการตัง้ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิว่า 
1.ขา่วนี้ยงัขาดแหล่งขอ้มลูอกีบางแง่มมุเพื่อสรา้งสมดุล นัน่คอืความเหน็หรอืความรูส้กึของแรงงานพม่า

ทีเ่ป็นถูกกระท า  ทมีงานสมัภาษณ์แรงงานทีถู่กจบัไดแ้ลว้แต่ไมห่ลากหลาย มผีูห้ญงิเพยีงคนเดยีวในหลาย
ตอน  และส่วนส าคญัคอื  ตวัการผูค้า้แรงงานเถื่อน หรอืผูท้ีถู่กกล่าวหาว่าเป็นผูเ้กีย่วขอ้งธุรกจิแรงงานเถื่อน  
มแีต่กราฟฟิกและชื่อยอ่ แต่ไมม่กีารสมัภาษณ์หรอืใหโ้อกาสในการชีแ้จงขอ้มลู จงึท าใหมุ้มมองข่าวยงัไม่
ครบถว้น ส่งผลต่อความสมบรูณ์ของเนื้อหาดว้ย   



2.ควรเขยีนบทใหก้ระชบั สรา้งสรรคว์ธิกีารน าเสนอทีน่่าสนใจมากขึน้กว่าน้ี   เพื่อใหผู้ช้มรูส้กึอยาก
ตดิตามตัง้แต่ตน้จนจบ กระบวนการผลติเพื่อออกอากาศ โดยรวมดแูลว้ไมก่ระชบัน่าตดิตาม มภีาพซ ้าหลาย
ครัง้เสน้ทางการขนแรงงานเถื่อนเป็นเพยีงเสน้ถนน  หรอืทางเดนิในปา่ขา้งทางทีเ่รยีบงา่ย 

 
ประเภทข่าวเหตุการณ์ยอดเย่ียม  มผีูส้่งเขา้ประกวด รวมทัง้สิน้ 3 ขา่วจากสถานีโทรทศัน์สกีองทพับก 
ช่อง 7ไดแ้ก่  ขา่วปิดลอ้มหมูบ่า้นยาเสพตดิ,ไล่ล่าต ารวจปลอม และพมา่ปะทะกะเหรีย่ง   
ผลปรากฎว่า ไม่มีผู้ใดได้รบัรางวลัน้ี  โดยคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า  

 การใหร้างวลั ขา่วเหตุการณ์ยอดเยีย่มนัน้เพื่อใหเ้ป็นขวญัก าลงัใจแก่คนท างานของสถานีทีม่ ี
ความสามารถ  จงึ ตอ้งพจิารณาทัง้เนื้อหาของข่าวและภาพข่าวประกอบ ควบคู่กนัไปอยา่งสมบรูณ์ครบถว้น  
ไมแ่ยกพจิารณาเฉพาะ ภาพ หรอืเนื้อเรือ่ง   ขา่วตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความยากล าบากหรอืความเสีย่ง
อนัตราย ในการเสาะแสวงหาขอ้มลูมาออกอากาศ   โดยเนื้อหาขา่วควรมทีีม่าทีไ่ปของเรือ่งและรายงาน
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้  และไม่ควรน าเสนอภาพเหตุการณ์ทีส่ ื่อความรุนแรง หรอืมสี่วนยัว่ยใุหเ้กดิความรนุแรง
ขึน้   
ทัง้นี้   ขา่วเหตุการณ์  สามารถเป็นประเดน็อื่นๆไดอ้กีซึง่มใิช่เพยีงแค่อาชญากรรมหรอื อุบตัเิหตุ เท่านัน้ 
ตอ้งมกีระบวนการผลติเป็นขา่วทีม่คีุณภาพทัง้หมด ทัง้การถ่ายภาพ เนื้อหาครบรอบดา้น การลงเสยีง ตดัต่อ 
กราฟฟิก การรายงาน  รปูแบบ   มจีรรยาบรรณของการน าเสนอต่อสาธารณะ และตอ้งเสนอในช่วงขา่วของ
สถานี ไมใ่ช่ในรายการหน่ึงรายการใดแต่เพยีงอย่างเดยีว 
 
ประเภทสารคดีเชิงข่าวยอดเย่ียม มสีถานีโทรทศัน์ส่งผลงานข่าวเขา้ประกวดทัง้หมด 23 ขา่ว  ไดแ้ก่ 
สถานการณ์ทะเลไทย…น่าเป็นห่วง และ  ขา่วระเบดิปลา..หายนะทอ้งทะเลไทย  จาก  สถานีโทรทศัน์ กองทพับก 
ขา่วตามรอยพธิคีลอ้งชา้งโบราณ ,ขา่ว สูช้วีติ (ช่วยชวีติ ดเีจ พอ่ลกูอ่อน)และขา่ว มฤตยปูลาเน้ือไก่ จากสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7 , 
ขา่ว เมื่อรฐัท าใหค้นไทยไรส้ญัชาต,ิแกะปมเดก็กวนเมอืง,วกิฤตแิม่น ้าแม่กลอง,โรงเรยีนหนูครไูม่พอสอนและ แกะรอยบัง้ไฟ
พญานาคจากโมเดริน์ไนน์  , 
 ขา่วสทิธผิูเ้ขา้ รว่มโครงการทดลองวคัซนีเอดส,์ปฏริปูการศกึษา:ปฏริปูการเรยีนรูเ้พื่อใคร , วทิยุชมุชน:หลกัประกนัสทิธิ
เสรภีาพของประชาชน? ,โคบอลต ์60 การต่อสูท้ีย่งัไมจ่บสิน้, เอดส…์รกัษาได,้โชหว่ย…ฤาล่มสลาย   จากสถานีโทรทศัน์  
เคเบลิทวี ีช่องยบูซี8ี,  
ผ่าจา้น ภมูปิญัญาหรอืทารุณ จากสถานีโทรทศัน์ ช่อง 11, 
 ขา่วบญุแลกบาป,Black money  เสกเงนิด า, ,เปิดโปงขบวนการคา้มนุษย,์ตม้เพชรตุ๋นฝรัง่ , Black money (ถอดรหสั)จาก
สถานีโทรทศัน์ ไอทวี ี, 
อนาคตมดื จากบรษิทัแปซฟิิค อนิเตอรฯ์ 
 
 

ผูไ้ดร้บัรางวลั สารคดเีชงิข่าวยอดเยีย่มไดแ้ก่  “ปฎิรปูการศึกษา : ปฎิรปูการเรียนรู้เพ่ือใคร ?”  
ของ สถานีโทรทศัน์ เคเบิลทีวี ช่องยบีูซี 8  เนื้อหาโดยยอ่ มดีงันี้ 

น าเสนอกรณศีกึษา โรงเรยีนบา้นหลุง-ใหมบุ่รพาคม ต.สระจรเขา้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสมีา ซึง่
เป็นโรงเรยีนน ารอ่งในการปฏริปูการศกึษาโดยเน้นเดก็เป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้ การปฏริปูการศกึษา



ดงักล่าวท าใหผู้ป้กครองไม่พอใจ โดยเฉพาะประเดน็ทีผู่อ้ านวยการโรงเรยีนใชน้โยบายการปฏริปูการศกึษา
เพื่อเป็นบนัไดไปสู่ความก้าวหน้า  และใชเ้ดก็เป็นฐานเพื่อไต่เตา้ในความส าเรจ็ของตวัเอง    สิง่ทีเ่กดิขึน้ 
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า  นโยบายปฏริปูการศกึษา แทจ้รงิแลว้ ยงัไม่มคีวามคบืหน้าแต่อยา่งใด อกีทัง้ยงัเป็นโอกาส
ใหค้นบางกลุ่ม ใชเ้ป็นเครือ่งมอืเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ดว้ย 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า 
1.ทมีขา่วมคีวามอุตสาหะทีค่ดัเลอืกประเดน็ค่อนขา้งยาก มาน าเสนอสารคดเีชงิขา่วซึง่เป็นมุมมองทีเ่ป็น
นามธรรมมาก เป็นเรือ่งทีค่นไมค่่อยเขา้ใจ และอยูไ่กลความสนใจของผูค้น มาท าใหเ้ป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจไดง้่าย
ขึน้ 
2.ประเดน็ปฏริปูการศกึษานี้ ส่งผลต่อการสรา้งความรบัรูต่้อสงัคมในวงกวา้ง โดยยกกรณตีวัอยา่งเพื่อ
เทยีบเคยีงใหเ้หน็ปญัหาของระบบในโครงสรา้งใหญ่ของสงัคมไดเ้ป็นอย่างด ี มบีทสมัภาษณ์รอบดา้น ทุก
ฝา่ย   คร ู ผูป้กครอง  ผูบ้รหิาร อธบิายภาพความขดัแยง้ไดช้ดัเจน   มโีรงเรยีนนอกระบบเปรยีบเทยีบกบั
โรงเรยีนในระบบทีไ่ดร้างวลั             
 
แต่คณะกรรมการตัง้ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิว่า 
หากทมีงานไดส้บืคน้ขอ้มลูเพิม่ขึน้ และน าเสนอกรณตีวัอยา่งมากกว่า 1 โรงเรยีน กจ็ะท าใหส้ารคดเีชงิข่าว
ชิน้น้ีมคีวามสมบูรณ์มากขึน้ เพราะสะทอ้นภาพใหเ้หน็ว่า ปฏริปูการศกึษา ยงัไม่มคีวามคบืหน้าแต่อยา่งใด 
อกีทัง้กระบวนการน าเสนอสารคดคีวรพถิพีถินัมากกว่านี้ เพราะมแีต่ภาพการสมัภาษณ์  อาคารโรงเรยีน ไม่
มกีารน าเสนอภาพอื่น ไม่มภีาพการเรยีนการสอนจรงิ  หรอืกจิกรรมอื่นๆภายในโรงเรยีนประกอบให้
หลากหลายและน่าสนใจ 
 
ส่วนรางวลัชมเชยประเภทสารคดเีชงิขา่วยอดเยีย่ม ม ี1 รางวลั ไดแ้ก่ขา่ว “วิทยชุุมชน : หลกัประกนัสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน” ของ สถานีโทรทศัน์ เคเบิลทีวี ช่องยบีูซี 8 เช่นเดียวกนั 
เนื้อหาโดยยอ่ มดีงันี้ 
ขา่วชิน้นี้ใหใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัความพยายามของประชาชนกลุ่มหนึ่งที่จะจดัตัง้สถานีวทิยใุนทอ้งถิน่ของ
ตนเอง คอืวทิยชุุมชน  แต่กลบัไมไ่ดร้บัการรบัรองอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ทัง้ๆทีป่ระชาชนมสีทิธติาม
บทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ   สถานีวทิยชุุมชนไดร้บัจดหมายเตอืนจากกรมประชาสมัพนัธแ์จง้ว่า การ
ออกอากาศ เป็นการท าผดิกฎระเบยีบของกรมประชาสมัพนัธ ์อยา่งไรกต็ามยงัคงมผีูย้นืยนัจะจดัตัง้สถานี
วทิยชุุมชน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของคนในชุมชนเองต่อไป  ทมีขา่วไดร้ายงานความเป็นมาและ
หลกัการทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการจดัตัง้วทิยชุุมชน ของกลุ่มอนุรกัษ์กาญจน์  และกลุ่มคดัคา้นโรงไฟฟ้าบ่อนอก จ.
ประจวบครีขีนัธ์  ซึง่เป็นกรณตีวัอยา่งว่า 
สื่อวทิยใุนทอ้งถิน่ ไดท้ าหน้าทีเ่ป็นเครือ่งมอืเพื่อใหค้นในชุมชนสื่อสารกนั และยงัมสี่วนช่วยในการรณรงค์ 
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 
 
 



คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า  
1.ทมีงานมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการเลอืกวธินี าเสนอไดน่้าสนใจ และประเดน็  วทิยุชุมชนกอ็ยูใ่นความสนใจ
ของสงัคมขณะนี้   เป็นการผลติสารคดเีชงิขา่วทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ ทนัเหตุการณ์ กระทบในวงกวา้ง 
2. มกีารลงพืน้ทีจ่รงิเพื่อเกบ็ขอ้มลู จากผูเ้กีย่วขอ้ง มกีระบวนการผลติทีด่ ี เพื่อใหเ้นื้อหาน่าตดิตาม 
แต่ละตอนจบในตวัเอง มคีวามหลากหลายของเนื้อหาและพืน้ที ่แสดงถงึความตัง้ใจในการผลติ  รปูแบบการ
สนทนาและจดัรายการและภาพหลากหลายตวัอยา่ง 

คณะกรรมการตัง้ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิว่า 
ควรเพิม่เตมิแหล่งขอ้มลูใหร้อบดา้นมากขึน้  เช่น ผูแ้ทนจากภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง  และบทบาทของสื่อมวลชน 
ตอ้งไมใ่ช่ผูต้ดัสนิว่า ใครผดิหรอืถูก แต่มหีน้าทีน่ าเสนอขอ้มลูทีค่รบถว้นใหผู้ช้มเป็นคนพจิารณา 
รายงานขา่วชิน้น้ี ยงัขาดสาระจากฝา่ยทีเ่ป็นเจา้ของคลื่นความถีว่ทิยแุละ สถานีและช่วงรายการควรใหฝ้า่ย
จดัรายการภาคธุรกจิหรอืราชการทีม่อียู่ชีแ้จงถงึเหตุผลทีไ่มใ่หฝ้า่ยชุมชนไดส้ื่อขอ้มลูถงึกนั ไมค่วรเสนอดา้น
ใดดา้นหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว เพื่อใหข้า่วมสีมดุล 

 
 
คณะกรรมการตดัสนิข่าวโทรทศัน์ยอดเยีย่ม รางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน์ 2 เมษายน 2546 
  

 
 


