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ผลการตดัสินข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน ์
รางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน ์ครั้งที่ ๑๐ ประจ  าปี ๒๕๔๘ 

 
วิทยุกระจายเสียง 

ข่าวประกอบเสียง 

รางวลั ข่าว องคก์รสื่อ หมายเหตุ 
ยอดเยี่ยม - - 

ไมม่ีผูไ้ดร้บัรางวลั 
ชมเชย - - 
สารคดี 
รางวลั ข่าว องคก์รสื่อ หมายเหตุ 
ยอดเยี่ยม - - ไมม่ีผูไ้ดร้บัรางวลั 
ชมเชย สึนามิ...ยงัไม่ส้ิน อสมท ดา้นเน้ือหา 
ชมเชย โหมโรงหุ่นละคอนเล็ก สถานีวิทยุจุฬาฯ  รปูแบบการน าเสนอ 
 

วิทยุโทรทศัน ์
ข่าวเชิงสืบสวน 

รางวลั ข่าว ผูจ้ดัท า หมายเหตุ 
ยอดเยี่ยม - - ไมม่ีผูไ้ดร้บัรางวลั 
ชมเชย ทุจริตล าไย iTV  
ชมเชย ทุจริตกลา้ยางพาราหรือไม่ ASTV News 1  
สารคดีเชิงข่าว 
รางวลั ข่าว ผูจ้ดัท า หมายเหตุ 

ยอดเยี่ยม เงินกูม้หาโหด iTV  
ชมเชย สืบสานต านานสืบ TV 11  
ชมเชย สิทธิมนุษยชนคนไรร้ฐั กรณีชาว

มอญพลดัถ่ินบา้นวงักะ 

โมเดิรน์ไนน์ ทีวี  

ข่าวเหตุการณ ์
รางวลั ข่าว ผูจ้ดัท า หมายเหตุ 

ยอดเยี่ยม จ๊ีปเชอโรกีซ่ิงชนแหลก TV 3  
ชมเชย แผ่นดินไหวปากีสถาน iTV  
ชมเชย ซอ้มผูต้อ้งหา-ช่องว่างต ารวจ & ส่ือ Nation TV (TTV 1)  
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คณะกรรมการตดัสินข่าวและสารคดีวิทยุกระจายเสียง 
รางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน ์ประจ  าปี ๒๕๔๘ 

 
  ๑. นายศุทธิชยั บุนนาค   อุปนายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย 
     ประธานคณะกรรมการตดัสินฯ 

  ๒. นายบรรยงค ์สุวรรณผ่อง   ประธานฯ สถาบนัพฒันาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย 
  ๓. อาจารยสุ์ภาพร โพธ์ิแกว้   คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาฯ 
  ๔. ดร. เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรตัน์   ประธาน สถาบนัพฒันาส่ือภาคประชาชน 

  ๕. นายฉตัรชยั เช้ือรามญั   ส านักข่าวเด็กและเยาวชน 
  ๖. นางสาวณาตยา แวววีรคุปต ์ อุปนายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย 
  ๗. นางสาวจนัทรา ชยันาม   บริษัทสตดิูโอ ๑๐๗ ไทยแลนด ์จ ากดั 
  ๘. นางสาวภทัราพร สงัขพ์วงทอง  บริษัท ทีวีบรูพา จ ากดั 
 

คณะกรรมการตดัสินข่าวและสารคดีวิทยุโทรทศัน ์
รางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน ์ประจ  าปี ๒๕๔๘ 

 
  ๑. นายสมชาย กรุสวนสมบติั  กรรมการ มลูนิธิแสงชยั สุนทรวฒัน์ 
     ประธานคณะกรรมการตดัสินฯ 

  ๒. นายพงษ์ศกัด์ิ พยฆัวิเชียร  กรรมการ มลูนิธิแสงชยั สุนทรวฒัน์ 
  ๓. นายสมชาย แสวงการ  นายก สมาคมนักขา่ววิทยุและโทรทศัน์ไทย 
  ๔. อาจารยอ์นุสรณ ์ศรีแกว้  คณบดี คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 
  ๕. รศ. ดร.เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง  นักวิชาการผูท้รงคุณวุฒิ 

  ๖. รศ. ดร. อุบลรตัน์ ศิริยุวศกัด์ิ ประธาน คณะกรรมการรณรงคเ์พ่ือการปฏิรปูส่ือ 
  ๗. ดร.โคทม อารียา   ผูอ้ านวยการ ศนูยศึ์กษาและพฒันาสนัติวิธี ม. มหิดล 
  ๘. นายบรรยงค ์สุวรรณผ่อง  ประธานกรรมการบริหารสถาบนัพฒันาส่ือมวลชน 
        แห่งประเทศไทย 
  ๙. นายวสน้ต ์ภยัหลีกล้ี  กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทบีบีทีวี โปรดกัชัน่ส ์จ ากดั 
๑๐. นายธวชัชยั กฤติยาภิชาตกุล  บริษัทโกลบอลอินเตอรค์อมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 
๑๑. นายปฏิวติั วสิกชาติ   นายทะเบียน สมาคมนักขา่ววิทยุและโทรทศัน์ไทย 
๑๒. นางสุวรรณา อุยานันท ์  ปฏิคม สมาคมนักขา่ววิทยุและโทรทศัน์ไทย 
๑๓. นางสาวอมรรตัน์ มหิทธิรุกข ์ รองเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ ์

แห่งประเทศไทย 
๑๔. นายพชัระ สารพิมพา  เลขาธิการ สมาคมนักขา่ววิทยุและโทรทศัน์ไทย 
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ขอ้สงัเกต 
จากคณะกรรมการตดัสินรางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน ์ประจ  าปี ๒๕๔๘ 

 
วิทยุกระจายเสียง 
 ปีน้ีมีผูส้่งผลงานเขา้ประกวดในประเภท ขา่วประกอบเสียง จ านวน 3 เร่ือง และสารคดี

วิทยุ จ านวน 7 เร่ือง  จาก 4 องคก์ร 
 กล่าวไดว้า่ ส่ือวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบนัมีพฒันาการท่ีกา้วหนา้ทั้งการเผยแพร่ขอ้มลู

ขา่วสารและการใชเ้ทคนิคอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของส่ือใหเ้ป็นประโยชน์ เปล่ียนจากอดีตท่ี

วิทยุกระจายเสียงเป็นเพียงส่ือบนัเทิงและส่ือสนับสนุนดา้นส่ือสารการตลาดเท่าน้ัน อยา่งไรก็ตาม 

เมื่อพิจารณาจากขา่วและสารคดีท่ีส่งเขา้มาประกวด คณะกรรมการตดัสินขา่วและสารคดี

วิทยุกระจายเสียง รางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน์ ประจ าปี ๒๕๔๘ มีขอ้สงัเกต ดงัต่อไปน้ี 
 

๑. ภาวะการแขง่ขนัและปัจจยัส าคญัอ่ืน ๆ ท าใหต้อ้งเร่งน าออกอากาศ ขณะท่ีผลงานส่ง

เขา้ประกวดจ าเป็นตอ้งค านึงทั้งคุณค่าและคุณภาพข่าวประกอบดว้ย เมื่อบรรณาธิการขา่ว

พิจารณาแลว้ อาจเห็นวา่ยงัไมพ่รอ้ม จงึส่งผลใหใ้นปีน้ีมีข่าวประกอบเสียงที่ส่งเขา้มาประกวด

ค่อนขา้งนอ้ย ทั้งๆท่ีในปีท่ีผ่านมา มีผลงานออกอากาศจ านวนมากและมีประเด็นส าคญัในสงัคม

ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมท่ีควรเผยแพร่แต่กลบัไมไ่ดร้บัความสนใจจากส่ือวิทยุเท่าท่ีควร 
 

๒.นับเป็นเร่ืองยากท่ีการน าเสนอขา่วสารผ่านส่ือวิทยุกระจายเสียงเพียงครั้งเดียวจะ

น าไปสู่ผลการเปล่ียนแปลงหรือมีศกัยภาพท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง เพราะวิทยุเป็นส่ือท่ีใช้

เทคนิคทางเสียงเพียงอยา่งเดียว แมจ้ะสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีไดก้วา้งไกล ฉบัไว และคล่องตวัใน

การรบัสารมากกวา่ส่ืออ่ืน ๆ แต่ในทางตรงกนัขา้มส่ือวิทยุก็มีจุดอ่อนเช่นกนั เวลาน าเสนอท่ีจ ากดั

ส าหรบัขา่ววิทยุท าใหผ้ลการรบัฟังโดยทัว่ไปในการน าเสนอขา่วสารเพียงครั้งเดียวจึงไดแ้ค่เพียง

การรบัรูเ้พียงผิวเผินเท่าน้ัน  
แต่ขอ้จ ากดัดงักล่าว สามารถแกไ้ขได ้ โดยควรก าหนดประเด็นในการน าเสนอให้

ชดัเจน และเลือกเพียงเรื่องเดียวใหเ้น้ือหาลึกและแคบ แทนท่ีจะเสนอหลายประเด็นแต่

เน้ือหาผิวเผินมาก ท าใหผู้ฟั้งสบัสน  ข่าวที่สมบูรณจ์ะตอ้งไมเ่ป็นเพียงการรายงานวา่เกิดอะไรข้ึน 

ท่ีไหน อยา่งไร หรือเป็นการถอดค าสมัภาษณข์องบุคคล เป็นความเห็นต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเท่าน้ัน  

แตค่วรตอบค าถาม และคน้หาค าตอบว่า ท าไมจงึเกิดเรื่องราวหรือเหตกุารณน์ั้นข้ึน และ

ส่งผลกระทบอยา่งไรตอ่ประโยชนส์าธารณะ ที่ส  าคญั ตอ้งใหโ้อกาสฝ่ายตา่งๆในการแสดง

ความเห็นอยา่งสมดุล และเป็นธรรม  
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๓. ผลงานหลายช้ินยงัไมส่มบรูณ ์ ขาดการท าการบา้นหรือหาขอ้มลูประกอบเพ่ือ

สนับสนุนเร่ืองใหน่้าเช่ือถือมากขึ้ น บางเร่ืองมีแหล่งข่าวท่ีดีแต่น่าเสียดายท่ีไม่สามารถคน้หา

ประเด็นท่ีดีพอจากแหล่งข่าวดงักล่าวได ้นอกจากน้ี ยงัมีการเลือกแหล่งข่าวโดยใหค้วาม 
ส าคญักบัต าแหน่งของคนๆนั้นมากกว่าความส าคญั/ความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นหรือ

ประโยชนต์อ่ส่วนรวม ซ่ึงจะพบวา่เป็นปัญหาใหญ่ของส่ือมวลชนไทยในปัจจุบนั ข่าวจึงลดคุณค่า

ลงอย่างมาก    
 
๔. การใชภ้าษาส าหรบัวิทยุ มีความส าคญัอยา่งมาก  ควรเลือกภาษาท่ีสั้น กระชบั 

เขา้ใจง่าย ท าใหเ้กิดภาพในใจผูฟั้ง ไมจ่ าเป็นตอ้งใชภ้าษาท่ีหวือหวา ซบัซอ้น   ระหวา่งค าวา่ 

‘อยา่งไรก็ดี จากการสืบสวนของทีมขา่วฯ’ น้ัน มีค าอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า อาทิ ‘สืบคน้ขอ้มลู’ หรือ 
‘สอบถาม’ เป็นตน้  

 

๕. ช่ือบุคคลและสถานที่เป็นวิสามานยนาม (ช่ือเฉพาะ) ควรตรวจสอบค าท่ีถูกตอ้ง 

การส่ือสารออกไปผิด ๆ จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีผิด  
 
๖. เทคนิคการผลิต   วทิยุเป็นส่ือเสียง ดงัน้ัน ทุกเสียงท่ีใชใ้นขา่วจึงมีความหมาย เสียง

ประกอบ/เสียงสมัภาษณ/์เพลง ฯลฯ ทุกอยา่งท่ีใชต้อ้งเสริมเร่ือง ไมล่ดทอนคุณค่าหรือความ

น่าสนใจของเร่ีอง  นอกจากน้ี ตอ้งประณีตในกระบวนการผลิต ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของ

เสียงท่ีคมชดั  มีความล่ืนไหล ต่อเน่ืองกลมกลืน ไมส่ะดุดความรูสึ้กของผูฟั้ง 

 

สารคดีวิทยุกระจายเสียงที่ไดร้บัรางวลั 
ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ จึงไมม่ีขา่วประกอบเสียงใดท่ีไดร้บัการพิจารณารางวลัยอดเยี่ยมและ

ชมเชย และไมม่ีสารคดีวิทยุใดไดร้บัรางวลัยอดเยี่ยม ยกเวน้ชมเชย ๒ รางวลั ไดแ้ก่ 
 

๑. ‘สนึามิ...ยงัไม่สิ้ น’ สถานีวิทยุ อสมท รางวลัชมเชยดา้นเน้ือหา 
 โดยมีจุดเด่นและขอ้สงัเกต ดงัน้ี        

 ๑.๑ จุดเด่น 
   (๑) เป็นเร่ืองฉีกออกมาจากขา่วสึนามิทัว่ ๆ ไป ซ่ึงเสนอซ ้า ๆ เก่ียวกบัการให้

ความช่วยเหลือ ความเดือดรอ้น แต่เร่ืองน้ีน าเสนอนายทุนท่ีเขา้มาจบัจองท่ีดินของชาวบา้นซ่ึงมี

ผลกระทบทั้งในเชิงรปูธรรมและนามธรรม คือกระทบชาวบา้นซ่ึงท่ีดินของตวัเองถูกจบัจองโดย

นายทุน และยงัสะเทือนใจในความเห็นแก่ตวัของนายทุนท่ีเขา้มาทบัถมชาวบา้นอีก 
      (๒) เป็นเร่ืองท่ีนอกจากชาวบา้นจะไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาติแลว้ ยงัถูก

ภยัจากคนท่ีดจูะรา้ยแรงยิ่งกวา่ แต่เน้ือหายงัไม่ลึก เช่น ไมรู่ว้า่กลุ่มนายทุนกลุ่มน้ีเป็นใคร  ไม่มี
แมแ้ต่ช่ือกลุ่มและพ้ืนท่ีท่ีเขาประกาศจบัจองน้ันมีมากน้อยเพียงใด และจะมีผลกระทบอยา่งไร

ต่อไป  
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      (๓) มีเสียงพดูของผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบโดยตรง ท าใหข้อ้มลูน่าเช่ือถือ 
      (๔)มีการน าชาวบา้นท่ีไดร้บัผลกระทบมาเป็นตวัเดินเร่ืองเพ่ือสรา้งอารมณ ์ หรือ

ใหม้องเห็นปัญหาไดช้ดัเจนขึ้ น เพราะมีคนไดร้บัผลกระทบจริง ๆ  ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยมใชก้นัอยู่

ในปัจจุบนั 
     (๕) การเล่าเร่ืองใหเ้ห็นภาพท าไดดี้  พยายามอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ใหเ้ห็น

คลอ้ยตามไปดว้ย และรูว้า่มนัคือความเจ็บปวดของชาวบา้น เช่น ‚เมื่อเธอเดินกลบัมาท่ีซากบา้น
หลงัเดิมในวนัรุ่งข้ึน หลงัจากฝันรา้ยผ่านพน้ไปพรอ้ม ๆ กบัชาวบา้นคนอ่ืน ๆ นายทุนกลุ่มหน่ึงได้

ประกาศความเป็นเจา้ของ ติดป้ายขอ้ความวา่ท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิหา้มบุกรุก ทั้ง ๆ ท่ีเธอและ

ชาวบา้นคนอ่ืน ๆ อาศยัอยูม่าตั้งแต่รุ่นปู่ ยาตาทวดเป็นเวลาหลายสิบปี‛ 
    ๑.๒ ขอ้สงัเกต 

      ขอ้มลูยงัไมม่ากพอ ท าใหเ้น้ือหาท่ีน าเสนอเป็นลกัษณะในเชิงการเรา้อารมณ ์

(เศรา้) มากกว่า  มีแต่ค าบอกเล่าจากชาวบา้น  แต่ไม่มีขอ้มลูเร่ืองกฎหมาย   เร่ืองระเบียบต่าง ๆ 

ฯลฯ หากเพ่ิมเน้ือหาในเชิงลึก จะท าใหข้า่วมีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากขึ้ น 

  มีความพยายามจะใส่เสียงประกอบ แต่คุณภาพเสียงยงัไมดี่พอ และไม่เสริมเร่ือง

มากเท่าท่ีควร  ควรใหค้วามส าคญักบัเทคนิคการผลิตวิทยุ   ความปราณีต และการเลือกใชเ้สียง

มากกวา่น้ี 
 

 ๒. ‘โหมโรงหุ่นละคอนเล็ก’ สถานีวิทยุจุฬาฯ รางวลัชมเชยดา้นรูปแบบการ
น าเสนอ   มีจุดเด่นและขอ้สงัเกต ดงัน้ี 
     ๒.๑ จุดเด่น 
      (๑) เป็นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย และเป็นกระแส ณ ขณะน้ัน เก่ียวกบั

หุ่นละคอนเล็กเร่ืองโหมโรง ถือวา่มีเจตนาดี  เน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีสรา้งสรรค ์ เน้นการอนุรกัษ์

ศิลปวฒันธรรมไทย   
      (๒) รปูแบบการน าเสนอมีเทคนิคในการจงูใจใหติ้ดตาม มีความประณีตและใส่ใจ
ในกระบวนการผลิต พยายามใชเ้สียงประกอบใหเ้ร่ืองเกิดสีสนั น่าสนใจ ชวนติดตาม เสียง

ประกอบเขา้กบัเน้ือเร่ืองท่ีน าเสนอ 

    ๒.๒ ขอ้สงัเกต แมว้า่จะเป็นกระแสต่อมาจากภาพยนตรเ์ร่ืองโหมโรงก็จริง  แต่กลบั

ไมไ่ดม้ีความลึกซ้ึงเท่าท่ีควรจะเป็น   เป็นเพียงแค่การรายงานวา่การแสดงน้ีเป็นอยา่งไร  ใคร

ก ากบั ขาดการคน้ควา้ขอ้มลูท่ีเจาะลึกเพิ่มเติม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง เพราะไมไ่ดอ้ธิบายถึง

เสน่หแ์ละความน่าสนใจของหุ่นละครเล็กเพ่ือใหผู้ฟั้งรูจ้กัมากขึ้ น   แต่เป็นลกัษณะใหค้นมาบอก

เล่ามากกวา่...เหมือนการรายงานขา่ว การใชภ้าษาชดัเจนดี แต่เร่ืองราวการน าเสนอไมค่่อย

กระชบั  มีลกัษณะการเล่าไปเร่ือย ๆ แต่การจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีในสงัคมไทยคงจะไมม่ี  

และในรายงานก็ไมไ่ดพ้ดูถึงประเด็นน้ีดว้ย  แต่เป็นลกัษณะเหมือนขา่วประชาสมัพนัธม์ากกวา่ 
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วิทยุโทรทศัน ์
 มีผูส้่งผลงานเขา้ประกวด ประเภท ข่าวเชิงสืบสวน 5 เรื่อง  สารคดีเชิงข่าว 12 

เรื่องและข่าวเหตุการณ ์5 เรื่อง  จาก 7 สถานี 
 

 รางวลัขา่ววิทยุโทรทศัน์ประเภทสืบสวนสอบสวนเกิดข้ึนครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๒ (ประกาศ

ผลปี ๒๕๔๓) และต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นขา่วเชิงสืบสวน (Investigative News) ในปี ๒๕๔๘ 

(ประกาศผลวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙) เป็นตน้มา 

แมข้า่ววิทยุโทรทศัน์เชิงสืบสวนจะมีพฒันาการเป็นล าดบั แต่การท่ีส่ือวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทศัน์ยงัเป็นของรฐัและของผูร้บัสมัปทานท่ีมีความสมัพนัธก์บันักการเมือง จึงยากท่ีจะ

มีเสรีภาพตามรฐัธรรมนูญอยา่งแทจ้ริง สะทอ้นใหเ้ห็นจากการไปไม่ถึงจุดสุดทา้ยของขา่วเชิง

สืบสวนอนัจะส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสงัคม น่าสงัเกตวา่ ผลงานเชิงสืบสวนท่ีแตะใน

ประเด็นการทุจริต  สืบคน้เชิงลึกในประเด็นรอ้นทางเศรษฐกิจหรือการเมือง ทั้งท่ีส่งประกวดและ

ออกอากาศโดยทัว่ไป จะมีสดัส่วนนอ้ยกวา่ประเด็นในเชิงสงัคม หรือส่ิงแวดลอ้มฯลฯ ซ่ึงอาจเป็น

ดว้ยขอ้จ ากดัของคุณลกัษณะชองส่ือและนโยบายของสถานี ท าใหผู้ป้ฏิบติังาน ตอ้งหลีกเล่ียง หรือ

เลือกท่ีจะน าเสนอขา่วหน่ึงข่าวใดดงักล่าว และบ่อยครั้งท่ีวิทยุหรือโทรทศัน์ มิไดท้ าหนา้ท่ีเป็นผู ้

เปิดประเด็นเพ่ือน าไปสู่แนวทางแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง ทั้งๆท่ีส่ือเหล่าน้ี มีอิทธิพลต่อผูช้มผูฟั้ง

อยา่งมาก 

ดว้ยเหตุน้ี การประกวดในปีน้ี ประเภทขา่วเชิงสืบสวน จึงมีเพียงรางวลัชมเชย ไดแ้ก่ ขา่ว 

‘ทุจริตล าไย’ จากสถานีโทรทศัน์ iTV และขา่ว ‘ทุจริตกลา้ยางพาราหรือไม่’ จากสถานีโทรทศัน์ 
ASTV News 1  

ส่วนสารคดีเชิงขา่วยอดเยี่ยม ไดแ้ก่ ‘เงินกูม้หาโหด’ จาก iTV สารคดีเชิงขา่วชมเชย 
ไดแ้ก่ ‘สืบสานต านานสืบ’ จากสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ กรมประชาสมัพนัธ ์
และ ‘สิทธิมนุษยชนคนไรร้ฐัฯ’ จากโมเดิรน์ไนน์ ทีวี สุดทา้ยคือขา่วเหตุการณย์อดเยี่ยม ไดแ้ก่ 
‘รถจี๊ปเชอโรกีซ่ิงชนแหลก’ จากสถานีโทรทศัน์ ไทยทีวีสีช่อง ๓ ขา่วเหตุการณช์มเชย ไดแ้ก ่
‘แผ่นดินไหวปากีสถาน’ จาก iTV และ ‘ต ารวจซอ้มผูต้อ้งหา-ช่องว่างการท างานของต ารวจ
และสื่อ’ จาก Nation TV (TTV 1) 

 
ข่าวเชิงสบืสวนที่ไดร้บัรางวลั 

๑. ‘ทุจริตล าไย’ สถานีวิทยุโทรทศัน ์iTV รางวลัชมเชย 
    ๑.๑ จุดเด่น 
 (๑) ช้ีใหเ้ห็นปัญหาไดช้ดัเจน  
 (๒) การน าเสนอท าไดดี้ ทั้งเน้ือหาและกราฟิก รปูแบบกระชบั น่าสนใจ 
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    ๑.๒ ขอ้สงัเกต 
 (๑) ปัญหาเร่ืองทุจริตล าไยมีการน าเสนอโดยส่ือต่าง ๆ แลว้เป็นส่วนใหญ่และใช้

เวลาในการน าเสนอนานพอสมควร  เร่ืองน้ีจึงมิใช่เร่ืองใหม ่ หรือเป็นการเปิดโปงเร่ืองฉาวท่ียงัไม่
เคยรูม้าก่อน แต่ก็ไดม้ีความพยายามในการสืบคน้ขอ้มลูมาน าเสนอ 

   (๒) กรณีน้ีไมไ่ดร้ะบุว่าหลงัจากเสนอข่าวสารดงักล่าวแลว้ไดม้ีส่วนน าไปสู่การ

เปล่ียนแปลงในเร่ืองใด แค่ไหน อนัท าใหเ้ขา้ใจจากตอนสุดทา้ยท่ีส่งเขา้ประกวดวา่ การน าเสนอ

ขา่วยงัไม่มีขอ้ยุติ 
 

๒. ‘ทุจริตกลา้ยางพารา’ สถานีโทรทศัน ์ASTV News 1 รางวลัชมเชย 
    ๒.๑ จุดเด่น 
 (๑) เป็นข่าวท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม โดยเฉพาะเกษตรกรซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของ

ประเทศตอ้งสญูเสียโอกาส รายได ้ โดยเฉพาะความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากมาตรการช่วยเหลือ

ของทางการท่ีขาดความรอบคอบทั้งดา้นนโยบายและวิธีการด าเนินงาน 
          (๒) มีความพยายามในการแสวงหาความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ความพยายาม

ในการหาขอ้เท็จจริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเกษตรกรต่อความลม้เหลวในการปลกูตน้ยางดว้ยการ

น าเสนอในเชิงปริมาณดว้ยภาพความสญูเสียของเกษตรกรต่างพ้ืนท่ีอยา่งหลากหลาย 
  (๓) ถา้ชปูระเด็นธรรมบริหาร (Good Governance) ขา่วน้ีนับว่าร่วมสมย้  
     ๒.๒ ขอ้สงัเกต 

    (๑) หากแบ่งส่วนการน าเสนอเป็นกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ มากท่ีสุดคือเกษตรกร 

รองลงมาจึงเป็นขา้ราชการ แต่ในดา้นผูป้ระกอบการท่ีเขา้มารบัจา้งผลิตกลา้ยางกล่าวไดว้า่นอ้ย

มาก โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางทั้งระดบันโยบายและขา้ราชการระดบัสงูมีนอ้ยมากเพียงตอน

สุดทา้ยท่ีไมใ่ช่ค าช้ีแจงใด ๆ ทั้งจากฝ่ายนโยบาย (การเมือง) และฝ่ายผูป้ระกอบการถึงความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึน  
 (๒) การน าเสนอเหมือนกงัวลเร่ืองบุคคลท่ีสาม ท าใหแ้มแ้ต่ช่ือผูป้ระกอบการ 

อาทิ เครือเจริญโภคภณัฑ ์มีการน าเสนอน้อยครั้ง และมาบอกช่ือเอาตอนทา้ยแลว้ 
 (๓) เวลาในการน าเสนอเพ่ือใหไ้ดค้ าตอบวา่กลา้ยางขาดคุณภาพดเูยิ่นเยอ้และ

ยืดยาวเกินความจ าเป็น สามารถใชว้ิธีการตดัต่อและสรุปเร่ืองราวของเกษตรกรไดค้รบทุกรายโดย

ไมท่ าใหเ้สียเน้ือหาสาระ เมื่อใชว้ิธีน าเสนอแบบรายต่อรายตั้งแต่ตน้จนจบในแต่ละราย จึง

กลายเป็นเร่ืองซ ้าซาก (Anti climax) 
 (๔) เป็นขา่วท่ีน าเสนอในมิติชาวสวนยางเป็นส่วนใหญ่ แมว้า่จะไดค้ าตอบ

คุณภาพของกลา้ยาง ซ่ึงไดม้าจากขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน แต่ก็ยงัไปไมถึ่งความสมบรูณข์องการท าข่าว

เชิงสืบสวน  
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สารคดีเชิงข่าวที่ไดร้บัรางวลั 
 
๑. ‘เงินกูม้หาโหด’ สถานีโทรทศัน ์iTV รางวลัยอดเยีย่ม 
    ๑.๑ จุดเด่น 
 (๑) การคดัเลือกประเด็นท าไดดี้ เน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อผูช้ม เพราะนอกจากจะ

เป็นการเปิดโปงพฤติกรรมของนายทุนเงินกูน้อกระบบแลว้ ยงัเป็นข่าวท่ีเตือนใจคนซ่ึงคิดจะกูเ้งิน

นอกระบบอีกดว้ย  
          (๒) ช้ีใหเ้ห็นความไมช่อบธรรมและไมเ่ป็นธรรมของคนในสงัคมท่ีเอาเปรียบคน

ดอ้ยกวา่  
          (๓) เป็นการน าเสนอท่ีมีความรบัผิดชอบต่อผูเ้สียหาย 
  ( ๔ ) กระบวนการผลิตและน าเสนอ ท าไดอ้ย่างน่าสนใจ มีขัน้ตอนการตดัต่อท่ี

ชวนติดตาม   การเดินเร่ืองมีไคลแมกซเ์หมือนภาพยนตร ์ ท าใหไ้มน่่าเบ่ือ 

 
๒. ‘สืบสานต านานสืบ’ สถานีวิทยุโทรทศันช่์อง ๑๑ รางวลัชมเชย 
    ๒.๑ จุดเด่น 
 (๑) แมเ้ร่ืองการเสียชีวิตของสืบ นาคะเสถียร มิใช่เร่ืองใหม ่ แต่ทีมขา่วมีความ

พยายามท่ีจะสรรหาประเด็นท่ีแตกต่างไปจากเดิม และขยายผลต่อสู่เร่ืองของการอนุรกัษ์ป่าไม้

และปัญหาจากกลุ่มท่ีตอ้งการฉกฉวยประโยชน์จากป่า เพ่ือกระตุน้จิตส านึกของการรกัษาและหวง

แหนทรพัยากรธรรมชาติ 
 (๒)ทีมขา่วไดท้ าการบา้น คน้ควา้ขอ้มลูล่วงหนา้ และมีความพยายามในการหา

ภาพประกอบท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ีความหลากหลาย แมจ้ะมีขอ้จ ากดัเร่ืองภาพก็ตาม  

    ๒.๒ ขอ้สงัเกต 
 (๑) การใชภ้าพหรือขอ้มลูใดๆ จากแหล่งขอ้มลูอ่ืนท่ีมิไดเ้ป็นการเสาะแสวงหามา

ดว้ยตนเอง  จะตอ้งบอกท่ีมาของขอ้มลูน้ันๆ  เพราะถือเป็นมารยาท และเป็นจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน

ส าหรบัส่ือมวลชนทุกแขนง 

 
๓. ‘สิทธิมนุษยชนตอ่คนไรร้ฐั กรณีชาวมอญพลดัถิ่นบา้นวงักะ’ โมเดิรน์ไนนท์ีวี

รางวลัชมเชย 
    ๓.๑ จุดเด่น 

(๑) การคดัเลือกประเด็นชนกลุ่มน้อยท่ีไรส้ญัชาติมาน าเสนอท าไดดี้ เพราะเร่ือง  
ดงักล่าว ยงัคงเป็นปัญหาในสงัคมปัจจุบนั และจ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ข 
  (๒) กลวิธีในการเลือกแหล่งขอ้มลู  โดยเสนอเร่ืองราวผ่านผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ

อยา่งแทจ้ริงเป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริม เพราะจะท าใหเ้น้ือหาสมบรูณม์ากขึ้ น และไดข้อ้เท็จจริงโดยตรง

จากผูเ้ก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัถือว่าไดท้ าหนา้ท่ีส่ือมวลชนในการเป็นกระบอกเสียงและเป็น
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ช่องทางใหค้นกลุ่มน้อยในสงัคมไดม้ีโอกาสพดู และบอกในส่ิงท่ีตนเองคิด สรา้งโอกาสท่ีเท่าเทียม

กนัในสงัคม 

    ๓.๒ ขอ้สงัเกต  
 (๑) การน าเสนอแต่ละตอนอาจมีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา ท าใหไ้มส่ามารถเสนอ

เร่ืองราวท่ีหลากหลายได ้  จึงตอ้งเสนอเป็นตอนยอ่ยๆ  แต่เน่ืองจากมีกรณีศึกษาหลายกรณี ท่ีมี

ความซ ้ากนั  สามารถรวบรดัใหก้ระชบัมากกวา่น้ีได ้ และเสนอตอนอ่ืนๆท่ีมีแง่มุมแตกต่างไปจาก

เดิม 
 

ข่าวเหตกุารณท์ี่ไดร้บัรางวลั 

 
 ๑. ‘จิ๊ปเชอโรกีซ่ิงชนแหลก’ สถานีวิทยุโทรทศันช่์อง ๓ รางวลัยอดเยี่ยม 
     ๑.๑ จุดเด่น 

   (๑) เป็นข่าวท่ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ การด่ืมสุราแลว้ขบัรถดว้ยความ

ประมาทเลินเล่อ จนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของผูอ่ื้น จึงเป็นกรณีศึกษาและเป็นอุทธา

หรณแ์ก่ผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

 (๒) ส่ือความหมายในตวัดว้ยภาพของเหตุการณท่ี์เกิดข้ึน เพียงแต่รายงาน

เพ่ิมเติมเท่าน้ันวา่เป็นอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการด่ืมสุรา โดยผูข้บัขี่ท าแผ่น CD ตกพ้ืนรถ เมื่อกม้
ลงเก็บจึงไมรู่ว้่ารถไดห้ลุดออกจากทิศทางพุ่งเขา้ไปชนรถกระบะในขณะท่ีเจา้หน้าท่ีของมลูนิธิฯ 

ก าลงัน ารถจกัรยานยนตท่ี์ถูกขโมยขึ้ นรถ  ตอ้งช่ืนชมช่างภาพ ท่ีมีสติดีมากและสามารถ

ปฏิบติังานท่ามกลางภาวะวิกฤตเช่นน้ันได ้ โดยไดภ้าพท่ีดีไมส่ัน่ไหว บนัทึกภาพในมุมต่างๆท่ี

หลากหลาย  มีคุณภาพและส่ือเร่ืองราวไดอ้ยา่งครอบคลุม และแมจ้ะเป็นขา่วท่ีผูช้่วยช่างภาพตอ้ง

ประสบเคราะหก์รรมตามไปดว้ยแต่ช่างภาพยงัคงท าหน้าท่ีต่อไป 
 (๓) การบนัทึกภาพและเร่ืองราว  ท าไดอ้ยา่งฉบัไว ทนัต่อเหตุการณ์ และเป็น

การบนัทึก ณ วินาที ท่ีเกิดเร่ืองขึ้ น โดยมิไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ ท าใหไ้หวพริบและปฏิภาณท่ีดีของ

ช่างภาพ  

 

 ๒. ‘แผ่นดินไหวปากีสถาน’ สถานีวิทยุโทรทศัน ์iTV รางวลัชมเชย 
     ๒.๑ จุดเด่น 
 (๑) เห็นความพยายามของทีมข่าวในการเปิดประเด็นท่ีแตกต่าง และเป็นทีมงานใน

จ านวนไมม่ากนัก ท่ีน าเสนอความตั้งใจในการเดินทางไปผลิตขา่วในต่างประเทศ  เปิดมุมมองต่อ

สถานการณท่ี์เกิดข้ึนดว้ยสายตาของคนไทย  แทนท่ีจะรบัขอ้มลูจากส่ือในโลกตะวนัตกเพียงอยา่ง

เดียว   แมก้ารรายงานจะท าหลงัจากเกิดเหตุการณ์ขึ้ นแลว้ จึงอาจมีขอ้อ่อนเร่ืองความรวดเร็ว แต่

เมื่อพิจารณาจากภาพรวมแลว้ก็ยงัถือว่าไมช่า้จนเกินไป 

 ( ๒) ทีมงานมีความพยายามในการติดต่อและหาขอ้มลู  และเตรียมงานล่วงหนา้  พรอ้ม

ท่ีจะเผชิญความเส่ียง และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
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 (๓)  ทีมงานใส่ใจในประเด็นท่ีเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ย  และรู้จกัเลือกหยบิยกมาน าเสนอ เช่น ความ
ช่วยเหลือ  หรือความตอ้งการการเยยีวยา  โดยการรายงาน ไดม้องในประเด็นของมนุษยชาติ  ความเป็นมนุษยท่ี์มี
อารมณ์ ความรู้สึก   ท่ีกวา้งกวา่แค่มองเร่ืองความเสียหายเชิงวตัถุ   
     ๒.๒ ขอ้สงัเกต  

  (๑)การเดินทางไปท าขา่วในต่างประเทศ  เพ่ือน าเสนอขอ้มลูจากมุมของนักขา่ว

ไทย เช่นกรณีน้ีถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของความพยายามในการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นสากลมากข้ึน  แมคุ้ณค่าข่าว
เร่ืองความเร็วอาจ สูส้ านกัข่าวต่างประเทศไม่ได ้ แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีควรส่งเสริม 
 

 ๓. ‘ซอ้มผูต้อ้งหา-ช่องว่างระหว่างต ารวจกบัสื่อ’ สถานีวิทยุโทรทศัน ์ Nation TV 
(TTV 1) รางวลัชมเชย 
     ๓.๑ จุดเด่น 

  (๑) เป็นขา่วท่ีสะทอ้นการท างานของต ารวจในระบบดั้งเดิม คือ การซอ้ม

ผูต้อ้งหายงัมีอยู ่โดยเฉพาะเมื่อลบัตาส่ือมวลชน    
   (๒) หยิบประเด็นมาน าเสนอไดเ้ด่นมาก ทั้งประเด็นหลกัท่ีต ารวจซอ้มผูต้อ้งหา 

ประเด็นรองท่ีต ารวจและส่ือมวลชนละเมิดสิทธิของผูต้อ้งหา และประเด็นช่องวา่งระหวา่งต ารวจ

กบัส่ือมวลชน โดยประเด็นต ารวจซอ้มผูต้อ้งหา น่าจะน าไปสู่ขอ้ยุติไดใ้นระดบัหน่ึง  ทีมงาน 

สามารถเช่ือมโยงเร่ืองราวจากภาพขา่ว น าไปสู่การเสนอประเด็นดา้นสิทธิของผูต้อ้งหาไดอ้ย่าง

น่าสนใจ 

 (๓) แมภ้าพถ่ายจะไมช่ดัเจน แต่ก็พอจะส่ือความหมายไดใ้นระดบัหน่ึง คือเห็นวา่

ต ารวจน่าจะซอ้มผูต้อ้งหาจริง 

     ๓.๒ ขอ้สงัเกต 
  รปูแบบการน าเสนอแมจ้ะมีความพยายามท่ีจะชี้ ใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องทั้งสาม

ประเด็น แต่ก็ยงัไมช่ดัเจนในการน าไปสู่ขอ้ยุติของทั้งสามนประเด็น  มีเพียงประเด็นเดียว คือ

ต ารวจซอ้มผูต้อ้งหา  
 
 
         ๑๑  เมษายน ๒๕๔๙ 


