
 
 
 

 
การประกวดข่าวประกอบเสียงและสารคดีวิทยยุอดเย่ียม 

รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี ๒๕๕๐ 
สมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 

 
       สมาคมนักขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย ไดร้บัมอบหมายจากมลูนิธแิสงชยั สุนทรวฒัน์ ใหเ้ป็น
ผูด้ําเนินการจดัประกวดข่าวประกอบเสยีงและสารคดีวทิยุยอดเยี่ยมประจําปี ๒๕๕๐ เพื่อประกาศ
เกยีรตคิุณและมอบรางวลัแก่เจ้าของผลงานผูช้นะการประกวด โดยมหีลกัเกณฑ์การส่งผลงานเขา้
ประกวด ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

วตัถุประสงค ์ 
 

๑. สง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ผ้ลติรายการขา่วประกอบเสยีงและสารคดขีองสถานีวทิยุต่าง ๆ 
พฒันาความคดิสรา้งสรรค์ในการทํางาน เน้นการผลติรายการขา่วประกอบเสยีงและสารคดวีทิยุทีม่ ี
คณุภาพ มคีณุคา่ต่อผูฟ้งั และมศีกัยภาพนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในสงัคม  

๒. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ผ้ลติรายการขา่วประกอบเสยีงและสารคดวีทิยุมจีติสาํนึกทีด่ตี่อ
สงัคมและจรรยาบรรณของสือ่มวลชน  

๓. เพือ่เป็นขวญักาํลงัใจแกผู่ท้าํงานดา้นรายการขา่วประกอบเสยีงและสารคดวีทิย ุ 
 

ประเภทรางวลั   
 

๑. ประเภทข่าวประกอบเสียง 
    ๑.๑ ยอดเยีย่ม ๑ รางวลั เงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
    ๑.๒ ชมเชย ๑ รางวลั เงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
 

๒. ประเภทสารคดีวิทย ุ
    ๒.๑ ยอดเยีย่ม ๑ รางวลั เงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
     ๒.๒ ชมเชย ๑ รางวลั เงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
 

เงือ่นไขการประกวด  
 

 ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้  

 ๑. การออกอากาศ ตอ้งเป็นงานทีไ่ดเ้คยออกอากาศจรงิในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วนั
เวลาทีอ่อกอากาศอยา่งชดัเจน  
 ๒. กระบวนการผลติ ตอ้งเป็นการผลติขึน้เองโดยมไิดล้อกเลยีนแบบหรอืทาํสาํเนาส่วนหนึ่ง
สว่นใดจากผลงานของผูอ้ืน่ โดยผูผ้ลติและเจา้ของลขิสทิธิจ์ะตอ้งเป็นคนไทย  



๒ 
 

 ๓. ระยะเวลาการเผยแพร่ ตอ้งเป็นงานทีเ่ผยแพร่ทางสถานีวทิยุ ระหว่าง ๑ มกราคม – ๓๑ 
ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
 ๔. จํานวนผลงานทีส่่งประกวด ผูผ้ลติแต่ละรายหรอืสถานี ส่งผลงานเขา้ประกวดไดโ้ดยไม่
จาํกดัจาํนวน 
 ๕. การรบัรองการออกอากาศ ผลงานทีส่่งประกวดต้องมใีบรบัรองการออกอากาศจากนาย
สถานีวทิยทุีไ่ดเ้ผยแพรง่านดงักล่าว  
 

รายละเอยีดการสง่ผลงานเขา้ประกวด  
 

๑. ตอ้งทาํสาํเนาเทปผลงานชิน้ดงักล่าว ในรปู CD จาํนวน ๒ ชดุต่อเรือ่ง  
๒. แนบรายละเอยีดของผลงาน จาํนวน ๒ ชดุ ดงันี้  

     ๒.๑ ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูจ้ดัทาํ โทรศพัทต์ดิต่อ ชือ่หวัหน้างานผูร้บัรอง  
     ๒.๒ บทคดัย่อ สรุปเรื่องราว และเหตุผลประกอบการเสนอผลงาน ๑ – ๒ หน้า โดย
อธบิายในประเดน็ดงันี้  
  (๑) วตัถุประสงคใ์นการเสนอผลงาน  

(๒) ความเด่น ลกัษณะเฉพาะ หรอืความพเิศษของผลงาน  
(๓) คณุคา่ของผลงานต่อสงัคม  

     ๒.๓ ความยาวของเรือ่งทีนํ่าเสนอ วนั เวลา และสถานีทีอ่อกอากาศ  
      ๒.๔ บทของผลงานดงักล่าว (Script)  
      ๒.๕ ขอ้มลูประกอบอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  
 

หลกัเกณฑก์ารตดัสนิ 
 

 การพจิารณาผลงานทีส่ง่ประกวดมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้  
๑. คณุคา่ขา่ว/สารคด ีเป็นผลงานทีส่รา้งสรรคส์งัคม กอ่ใหเ้กดิสิง่ด ีๆ ขึน้ในสงัคมไทย  
๒. มกีารคน้ควา้ขอ้มลู การเขยีน และกระบวนการผลติทางวทิยทุีด่ ี 
๓. ประเดน็มคีวามลกึ ชดัเจน และแหลมคม ทาํใหเ้หน็แงม่มุใหม่ ๆ  
๔. มผีลกระทบต่อสงัคมโดยรวม  
๕. มจีรยิธรรมในการคดัเลอืกและนําเสนอผลงาน  

      ๖. เป็นตน้ฉบบัของผูส้ง่เขา้ประกวดเอง ไมไ่ดล้อกเลยีนแบบใครมา  
 

การสง่ผลงานเขา้ประกวด  
 

 ส่งผลงานได้ทีส่มาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย เลขที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสติ 
เขตดุสติ กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศพัท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ ๐๘-๖๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ 
ภายใน ๒๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๑ 
 



๓ 
 

คณะกรรมการตดัสนิ 
 

๑. นายบรรยงค ์สวุรรณผอ่ง ประธานอนุ กก. ฝา่ยวชิาการ สภาการหนงัสอืพมิพฯ์ ประธาน 
๒. ผศ. ดร. เอือ้จติ วโิรจน์ไตรรตัน์ ประธานสถาบนัพฒันาสือ่ภาคประชาชน กรรมการ 
๓. ดร. จริพร วทิยศกัดิพ์นัธุ ์ รองคณบด ีคณะการสือ่สารมวลชน ม. เชยีงใหม่ กรรมการ 
๔. นายมาโนช พฒุตาล นกัจดัรายการอสิระ กรรมการ 
๕. นางสาวนวลน้อย ธรรมเสถยีร นกัจดัรายการอสิระ กรรมการ 
๖. นายฉตัรชยั เชือ้รามญั สาํนกัขา่วเดก็และเยาวชน กรรมการ 
๗. นายวสิทุธิ ์คมวชัรพงศ ์ เลขาธกิาร สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย กก.เลขาฯ 
 

ผลงานขา่วและสารคดทีีส่ง่เขา้ประกวด 
 

 ขา่วประกอบเสยีง ประจาํปี ๒๕๕๐ ทีส่ง่เขา้ประกวด ม ี๑๐ เรือ่ง ประกอบดว้ย 

ข่าวประกอบเสียง นาที ผู้ส่ง 

๑. ปญัหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะจบอยา่งไร ๗:๔๑ วทิยจุุฬาฯ 
๒. ชาวบา้นแมแ่รมโดนไล่ที ่ ๒:๔๐ สวท. เชยีงใหม ่
๓. ชนเผา่ถกูคกุคามเสรภีาพจากนโยบายแกป้ญัหาของรฐั ๒:๒๗ สวท. เชยีงใหม ่
๔. เหยือ่แชรข์า้วสารเขา้แจง้ความกบัตาํรวจ ๒:๕๒ สวท. เชยีงใหม ่
๕. ชมุนุมต่อตา้นการกระทาํรนุรแรงในพมา่ ๑:๕๗ สวท. เชยีงใหม ่
๖. ประทว้งถ่านหนิสะอาด  ๒:๒๑ สวท. เชยีงใหม ่
๗. มอ็บหอมแดง ๒:๒๒ สวท. เชยีงใหม ่
๘. ชนเผา่ยืน่หนงัสอืถงึเลขาธกิารสหประชาชาต ิ ๒:๒๒ สวท. เชยีงใหม ่
๙. ประตรูะบายลาํน้ําปิง ๒:๑๕ สวท. เชยีงใหม ่
๑๐. มาบตาพดุ ทกุขไ์มส่ิน้สุด ๓:๐๔ สาํนกัขา่วไทย อสมท 
   

สารคดวีทิยกุระจายเสยีง ประจาํปี ๒๕๕๐ ทีส่ง่เขา้ประกวด ม ี๗ เรือ่ง ประกอบดว้ย 

สารคดี นาที ผู้ส่ง 

๑. ครใูต ้เหยือ่ของสถานการณ์ความไมส่งบจงัหวดัชายแดน ๑๔:๑๐ วทิยจุุฬาฯ (๒ ตอน) 
๒. พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพฯ กม. เสอืกระดาษฯ ๕:๒๓ วทิยจุุฬาฯ 
๓. โรงเรยีนในฝนัของเดก็พลดัถิน่ ๔:๔๒ สาํนกัขา่วไทย อสมท 
๔. สอืบลูา เดก็เถื่อนเพราะรฐั ๕:๒๑ สาํนกัขา่วไทย อสมท 
๕. ภกิษุสนัดานกา เรือ่งจรงิหาใชห่มิน่สงฆ ์(๒ ตอน) ๓๖:๓๘ วทิยผุูจ้ดัการ 
๖. หยดุทบุศาลฎกีา หยดุทาํลายเอกราชศาลไทย ๑๖:๒๘ วทิยผุูจ้ดัการ 
๗. แคใ่ชส้ทิธ ิตอ้งแลกดว้ยชวีติเชยีวหรอื ๑๕:๑๕ วทิยผุูจ้ดัการ 
 



๔ 
 

ผลการตดัสนิ 
 

๑. ประเภทข่าวประกอบเสียง 
    ๑.๑ ขา่วประกอบเสยีงยอดเยีย่ม ไม่มผีูใ้ดจากสถานีใดไดร้บัรางวลั อย่างไรกต็าม คณะ

กรรมการฯ เหน็สมควรใหข้่าว ‘มาบตาพุด ทุกขไ์ม่ส้ินสุด’ ของสํานักขา่วไทย อสมท FM ๑๐๐.๕ 
โดยนายนิพนธ ์ตัง้แสงประทปี เป็นข่าวประกอบเสียงดีเด่น ไดร้บัเงนิรางวลั ๒๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่
เกยีรตยิศ 

    ๑.๒ ขา่วประกอบเสยีงชมเชย ไดแ้ก่ขา่ว ‘เหยื่อแชรข์้าวสารเข้าแจ้งความกบัต ารวจ’ 
ของสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยนางสาวธนวนัต์ ชุมแสง ไดร้บัเงนิ
รางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  

 

๒. ประเภทสารคดีวิทย ุ
    ๒.๑ สารคดวีทิยุกระจายเสยีงยอดเยีย่ม เงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท พรอัมโล่เกยีรตยิศ ไม่มผีูใ้ด

จากสถานีใดไดร้บัรางวลั   
     ๒.๒ สารคดวีทิยุกระจายเสยีงชมเชย ไดแ้ก่สารคด ีเรื่อง ‘สือบูลา เดก็เถ่ือนเพราะรฐั’ 

ของสาํนักขา่วไทย อสมท FM ๑๐๐.๕ โดยนายนิพนธ์ ตัง้แสงประทปี ไดร้บัเงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท 
พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
 

ภาพรวมขา่วและสารคด ีปี ๒๕๕๐ 
 

ข้อสงัเกตของคณะกรรมการฯ ปีก่อนหน้า 
 ๑. ผลงานขา่วประกอบเสยีง โดยเฉพาะสารคดเีชงิขา่ว มเีรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนุษย ์โดยใชค้นเป็นศนูยก์ลางในการนําเสนอ ไม่ใช่เรื่องอภสิทิธชิน ไม่ใช่โครงการใหญ่ แต่เป็นเรื่อง
ของชวีติคนทัว่ไป ซึง่สือ่วทิยกุระจายเสยีงเขา้ถงึได ้ถา้บรรยากาศนี้กระจายออกไป วทิยุกระจายเสยีง
จะสามารถจุดประเดน็นําไปสูก่ารแกป้ญัหาได ้ 
 ๒. แมป้รมิาณยงัไมม่าก แต่คณุภาพไดม้าตรฐานขึน้ ทาํใหเ้หน็คุณค่าของงานวทิยุ เหน็ความ
ตัง้ใจของผูผ้ลติงานทีใ่ชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ 
 ๓. แมจ้ะเป็นสื่อเล็ก สงักดัเล็ก คนตวัเล็ก แต่กไ็ด้แสดงใหเ้หน็ว่ามสีทิธเิท่าเทยีมกนัในเรื่อง
ของผลงาน 
 ๔. สถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย และวทิยุจุฬาฯ ใหเ้วลาสําหรบัรายการสารคด ี
และใหโ้อกาสแกผู่ส้ ือ่ขา่วหรอืเจา้หน้าที ่ไดม้โีอกาสผลติรายการด ีๆ มคีณุภาพ  

๕. สถานีวทิยเุครอืขา่ยระดบัชาต ิอาท ิอสมท สถานีวทิยุของกองทพั ทัง้กองบญัชาการทหาร
สงูสุด กองทพับก กองทพัเรอื และกองทพัอากาศ น่าจะพจิารณาจดัสรรเวลาแก่รายการขา่วประกอบ
เสยีง โดยเฉพาะเวลาสาํหรบัรายการสารคด ีทัง้ทีเ่ป็นสารคดทีัว่ไปและสารคดเีชงิขา่ว ใหส้อดคลอ้งกบั
สดัสว่นของสถานีทีค่รอบครอง 

๖. การผลติสารคดวีทิยุอยู่ทีแ่ก่นของเรื่อง ต้องชดัและหลากหลายในรปูแบบการนําเสนอมา
หนุนเสรมิเรือ่งใหช้ดัเจน  

 



๕ 
 

ข้อสงัเกตของคณะกรรมการฯ ปีน้ี 
๑. มจีํานวนชิ้นงานทัง้ขา่วประกอบเสยีงและสารคดวีทิยุกระจายเสยีงเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 

แต่จํานวนผูส้่งเขา้ประกวดยงัไม่กวา้งขวาง ทราบว่าทางสมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทยมคีวาม
พยายามในการหาช่องทางเผยแพร่และเชญิชวนผูป้ระกอบวชิาชพีนี้ใหส้่งผลงานข่าวและสารคดเีขา้
ประกวด แต่กย็งัไปไมถ่งึดวงดาว สาเหตุน่าจะมาจาก ๒ ประการ  

    ๑.๑ นโยบายของแต่ละสถานีทีเ่ปิดโอกาสใหม้รีายการประเภทนี้มากน้อยแค่ไหน เพราะ
การทาํขา่วและสารคดแีบบนี้ใชท้ัง้คน ตน้ทนุ และเวลา ซึง่สถานีหนีไมพ่น้คา่ใชจ้่ายทีส่งูขึน้  

    ๑.๒ ผูป้ระกอบวชิาชพีเกบัโอกาสในการทาํงานอย่างมอือาชพี แต่ละวนัทีผ่่านไปกเ็หนื่อย
แล้ว ใครจะยอมเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตงานอย่างมืออาชีพ นี่คือสิ่งที่ท้าทายผู้ประกอบวิชาชีพ
วทิยกุระจายเสยีงทกุคน 

๒. ผูส้่งชิ้นงานเขา้ประกวดบางคนยงัขาดความเขา้ใจในเรื่องการรายงานข่าวประกอบเสยีง 
และการผลติสารคดวีทิยุกระจายเสยีงอยู่บ้าง ทาํใหผ้ลงานบางชิ้น ซึ่งมคีวามน่าสนใจในประเด็นของ
เรือ่งตอ้งตกไป ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากตน้น้ําดว้ยเหมอืนกนั นัน่คอือาจารยน์ิเทศศาสตรแ์ต่ละคนแต่ละ
สถาบนัการศกึษากแ็ต่ละอย่าง นิสตินักศกึษาซึ่งมทีีม่าต่างกนัอยู่แลว้จงึยิง่ต่างกนัไปใหญ่ เมื่อเขา้มา
ประกอบวชิาชพีจงึไปกนัคนละทางสองทาง 
 ๓. การประกวดที่ผ่านมา รวมทัง้ปีนี้ที่วดักนัด้วยผลงานเพยีงชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ตอบ
โจทยใ์นฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชนเทา่ใดนกั เพราะไมส่ามารถนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงใด 
ๆ ในทางสรา้งสรรคต์่อสงัคม การหยบิผลงานขา่วหรอืสารคดเีพยีงชิน้เดยีวมาวจิารณ์เป็นการประกวด
ขา่วและสารคดฝึีกปฏบิตัขิองนิสตินกัศกึษาสาขาวชิานิเทศศาสตร ์ไมใ่ชม่อือาชพี 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย คงต้องพยายามเผยแพร่และเชิญชวนกนัต่อไป 
โดยเฉพาะการยกยอ่งผูไ้ดร้บัรางวลั ใหค้นในวชิาชพีไดเ้หน็เป็นตวัอยา่ง 
 ๒. เรื่องความเข้าใจในการทําข่าวประกอบเสียงและสารคดีวิทยุนั ้น สมาคมฯ และ
สถาบนัการศกึษา น่าจะนําวิชาชพีกบัวิชาการมาผนวกกนัอย่างจรงิจงั แล้วอาจทําเป็นคู่มอืที่มทีัง้
แนวทางและตวัอย่าง ซึง่จะใชไ้ดท้ัง้งานสอนในสถาบันการศกึษาทีเ่ป็นแนวทางเดยีวกนั และใชไ้ดท้ัง้
ในสนามสาํหรบัมอือาชพี 
 ๓. ควรมกีารปรบัเปลี่ยนการประกวดไดแ้ลว้ ควรพจิารณาเป็นเรื่อง ๆ ไม่ใช่เป็นรายชิน้ ใน
เรือ่งหนึ่ง ๆ อาจมหีลายชิน้ ทัง้ขา่วประกอบเสยีง สารคดเีชงิขา่ว บทความ และอื่น ๆ แต่รวมแลว้เป็น
เรือ่งเดยีวกนั เพือ่สง่เสรมิคนทาํงานใหบ้รรลุปรชัญาแห่งวชิาชพีตามหน้าทีแ่ละบทบาทของสื่อมวลชน 
โดยเพิม่มูลค่าจากการรวมรางวลัให้เหลือประเภทเดียวสําหรบัมอือาชพี ส่วนฝึกปฏิบตัิเป็นรายชิ้น
เหมอืนเดมิ 
 ๔. ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ 
     (๑) เมื่อไปทาํขา่วการประชุมสมัมนา ถา้เกดิจากเวท ีควรรายงานว่าเป็นการประชุม และ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุมคีวามเหน็ 
     (๒) การทาํขา่ว ควรนําประเดน็มาไวต้รงกลางเพือ่ดวู่าใครเกีย่วขอ้งบา้ง ถา้ไม่ทาํเช่นนี้จน
เคย จะทาํใหไ้มรู่จ้กัการวเิคราะห ์และจะวเิคราะหไ์มเ่ป็น 



๖ 
 

     (๓) การทําข่าว แมเ้มื่อไดป้ระเด็นมาแล้ว แต่ไม่คน้คว้า ได้แต่รายงาน ตํารวจว่าอย่างนี้ 
ชาวบา้นว่าอยา่งนัน้ เมือ่ไมค่น้ควา้ กไ็ม่มคีาํว่า ‘ทาํไม’ อนัจะทาํใหข้า่วขาดความหลากหลายและขาด
มมุมอง หรอืไมร่อบดา้น 
     (๔) ส่วนสารคดี สิง่สําคญัที่สุดคอืรูปแบบ (design) ภายใต้รูปแบบต้องมแีก่นความคิด 
(theme) ภายใตแ้กน่ความคดิจะนําเสนอดว้ยวธิกีารอะไร แลว้จงึนํามาเรยีงมองจากในไปนอก (inside 
out) และจากนอกมาใน (outside in) มกีารเจยีระไนใหเ้ป็นรายการทีก่ระตุกผูฟ้งั 
 

‘มาบตาพดุ ทุกขไ์มส่ิน้สุด’๑  
ขา่วประกอบเสยีงดเีดน่ 
 

ผูป้ระกาศ ปญัหามลพษิทีเ่กดิขึน้กบัชาวบา้นในชมุชน ๒๕ แห่งโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พดุ จงัหวดัระยอง มานานหลายสบิปี ไดส้ง่ผลใหช้าวบา้นกลบัมารวมตวักนัเรยีกรอ้งให้
ภาครฐัแกไ้ขปญัหาอยา่งจรงิจงัอกีครัง้   
 

ลุงน้อย ใจตัง้ หนึ่งในชาวบ้านทีเ่กดิและอาศยัอยู่ในพืน้ทีม่าบตาพุดบอกว่า   ครอบครวั
ญาตพิีน้่องไดร้บัผลกระทบจากมลพษิทีม่าจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมญีาติ
พีน้่องตอ้งตายไปเพราะสาเหตุจากโรงมะเรง็หลายคน ขณะทีภ่รรยาแมย้งัมชีวีติอยู่แต่ก็
ตอ้งปว่ยเพราะโรคมะเรง็เชน่กนั ทัง้ทีก่อ่นจะมนีิคมอตุสาหกรรมฯไมเ่คยมชีาวบา้นป่วย
เป็นโรคมะเรง็หรอืโรคภมูแิพ ้

ลุงน้อย  สมยัก่อนทีเ่รามา ก่อนทีโ่รงงานยงัไม่มา การเจ็บป่วยมนักม็ ีแต่กไ็ม่เหน็ว่ามนัจะชุม
เหมือนอย่างนี้  แต่เดีย๋วนี้ทําไมมนัถึงชุมขึ้นชุมขึ้น แต่นี่ลุงก็ไม่ได้ปรกัปรํา เออว่า
โรงงานนัน้โรงงานนี้ เพราะโรงงานแถวนี้มนัแยะ แลว้มลภาวะมนักส็ารพดัทีม่นัจะม ีเรา
กไ็มรู่ว้่าฝุน่ตวัไหนทีม่นัรา้ยแรงหรอืละอองตวัไหนทีร่า้ยแรง เรากร็วม ๆ ว่า มนัมาจาก
โรงงานทัง้สิน้ 

ผูป้ระกาศ ขอ้เรยีกร้องของชาวบ้านรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอื ใหป้ระกาศพื้นที่นิคม
อตุสาหกรรมเป็นเขตควบคุมมลพษิ  และชะลอการเปิดโครงการในเฟสทีส่ามของนิคม
อตุสาหกรรม รวมถงึใหม้กีารเยยีวยาใหก้บัชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบ  
 

นายสุทธ ิอชัญาสยั ผูป้ระสานงานเครอืข่ายประชาชนภาคตะวนัออก ระบุว่า จากการ
สาํรวจของเครอืขา่ยพบว่ามชีาวบา้นปว่ยเป็นโรคทางเดนิหายใจและโรคมะเรง็ประมาณ
รอ้ยละ ๓๐ ของชาวบา้นทัง้หมด หรอืประมาณ ๑,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบา้นที่
อาศยัอยูเ่ป็นเวลานานและไดร้บัการสะสมของมลพษิอย่างต่อเนื่อง ชาวบา้นจงึตอ้งการ
ใหม้กีารแกไ้ขปญัหาอยา่งจรงิจงั และยตุกิารตายผอ่นสง่ของชาวบา้นในพืน้ที ่

สทุธชิยั  ขอ้เท็จจรงิมชีาวบ้านทีเ่จ็บป่วยที่เราเหน็เป็นที่ประจกัษ์อยู่แล้ว แล้วก็ยงัมขีอ้มูลการ
เสยีชวีิตด้วยนะครบั คอืเราอาจจะต้องมาศกึษาและก็มาดูกนันะครบัว่าตอนนี้ความ

                                                 
๑

 ออกอากาศในรายการ ๑๐๐.๕ อุษาคเนย ์สาํนกัขา่วไทย อสมท FM ๑๐๐.๕ เมกะเฮริตซ ์ 
  โดยนิพนธ ์ตัง้แสงประทปี เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 



๗ 
 

เจ็บป่วยนัน้เกดิจากปจัจยัใดบ้างนะครบั และต้องแน่นอนครบั ทีผ่มว่าแหล่งมลพษิที่
เกิดจากแหล่งอุตสาหกรรมก็มีส่วน เพราะนัน่อาจจะต้องมีมาตรการที่จะต้องมา
พจิารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนอีกที และก็อยากให้คนป่วยที่เกิดจากการเจ็บป่วยจาก
มลพษิทางอตุสาหกรรมตอ้งเสยีเปล่านะครบั 

ผูป้ระกาศ นายอุทยั จนัทมิา  ผูว้่าการ การนิคมอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งลงมาตรวจสอบ
เรื่องดังกล่าวหลงัชาวบ้านร้องเรยีน  ยอมรบัว่า  มผีู้ประกอบการ ๖ รายใหญ่ ปล่อย
มลพษิรวมกนัแลว้เกนิกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของคา่มลพษิทีว่ดัไดใ้นนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พดุทัง้หมด ไดแ้ก ่ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออ็กไซด ์ ก๊าซไนโตรเจนไดออ็กไซด์ โดยสารอนิทรยี์
ระเหยดงักล่าวเป็นตน้เหตุใหเ้กดิโรคมะเรง็ และไดร้่วมประชุมหารอืกบัชาวบา้นถงึแนว
ทางแก้ไขปญัหา โดยเสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาคอื จดัทําแผนปฏบิตักิารลดการ
ปล่อยมลพษิในนิคมภายใน ๑ ปี และตัง้กองทนุดแูลสขุภาพประชาชนในพืน้ที่ แต่ปฎเิส
ธการรบัขอ้เสนอของชาวบ้านเรื่องการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพษิ  ทําใหช้าวบ้าน
ยงัคงไม่พอใจต่อแนวทางการแกไ้ขปญัหาโดยมองว่าเป็นการแกไ้ขปญัหาทีป่ลายเหตุ
เทา่นัน้ 
 

นิพนธ ์ตัง้แสงประทปี สาํนกัขา่วไทย รายงาน 
 

แมข้า่ว ‘มาบตาพุด ทุกขไ์ม่สิ้นสุด’ จะไปไม่ถงึดวงดาว คอื ไม่ได้รบัการยกย่องให้เป็นข่าว
ยอดเยีย่ม แต่คณะกรรมการฯ กเ็หน็ตรงกนัทีข่า่วนี้น่าจะเหนือกว่าคาํว่า ‘ชมเชย’ จงึไดม้มีตใิหเ้ป็นขา่ว 
‘ดเีด่น’ โดยลดเงนิรางวลัจาก ๓๐,๐๐๐ บาท เหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท 

จุดเด่นของขา่วชิน้นี้อยูท่ีบ่รบิททีม่องไปทัง้ขา้งหน้า ขา้งหลงั และขา้ง ๆ 
 

‘เหยือ่แชรข์า้วสารเขา้แจง้ความกบัตํารวจ’ ๒ 
ขา่วประกอบเสยีงชมเชย 

 

ผู้ประกาศ ประชาชนทีถู่กหลอกจากบรษิทัแชรข์า้วสารเขา้แจง้ความกบัเจา้หน้าทีต่ํารวจ หลงัถูก
โกงเงนิรวมหลายรอ้ยลา้นบาท 
 

ทีส่ถานีตํารวจภูธรชา้งเผอืก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม่ ประชาชนกว่า ๑๐๐ คน ที่
ถูกบริษัทร่วมทุนค้าปลีก จํากดั ซึ่งมนีายรชต ชวาลาอกนิษฐ์  เป็นผู้ดําเนินการ ได้
ฉ้อโกงประชาชนโดยมพีฤตกิรรมหลอกให้ซื้อหุน้ขา้วสารด้วยอตัราตอบแทนเกนิจรงิ 
คอืลงทนุดว้ยเงนิ ๑,๔๕๐ บาทต่อหุน้ ไดข้า้วสาร ๑ กระสอบ ถา้ไมต่อ้งการขา้วสาร ให้
ขายคนืบรษิทัราคากระสอบละ ๘๐๐ บาท เท่ากบัลงทุน ๖๕๐ บาท ภายในระยะเวลา 

                                                 
๒

 รายการขา่วทอ้งถิน่ สวท เชยีงใหม่ เอฟเอม็ ๙๓.๒๕ และ ๙๘.๐ เมกะเฮริตซ ์โดยธนวนัต ์ชุมแสง 
  เมื่อ ๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๐  และ สวท กรุงเทพฯ เอฟเอม็ ๙๒.๕ เมกะเฮริตซ ์เมื่อ ๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๐   
  เวลา ๒๑.๐๐ น.  
 



๘ 
 

๘๐ วนั จะได้รบัเงนิรวม ๒,๐๐๐ บาท ชาวบ้านหลงเชื่อนําเงนิไปลงทุนจํานวนมาก 
ต่อมา พบว่าบรษิทัดงักล่าวไมจ่่ายเงนิคนื ล่าสุด ประชาชนผูเ้ดอืดรอ้นไดเ้ขา้แจง้ความ
ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยกล่าวว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายทีค่าดว่าจะสามารถติดตามเงนิ
กลบัคนืมาให้พวกตนได้  โดยบางคนต้องกู้หนี้ยมืสนิ บางคนเป็นเกษตรกรชาวไทย
ภูเขาที่กลุ่มมจิฉาชพีดงักล่าวไปหลอกให้มาลงทุน ในจํานวนนี้ยงัมชีาวต่างชาติที่มี
เพือ่นชาวไทยชกัชวนหลอกใหนํ้าเงนิมาลงทนุดว้ย  

ผู้ถกูหลอก กม็คีนชกัชวนไปลงหุน้ลงหุน้เรากไ็มรู่ว้่าหุน้อะไรเขากพ็าไปครัง้แรกกไ็มล่งคะ่เขากด็งึ
ไปอกีเขากบ็อกไปดกูอ่นนะเขากไ็มไ่ดบ้งัคบัอะไรกเ็ผือ่ไปดูมนัหนีไปแลว้ ทแีรกมนัไมรู่้
นะ เขามาเป็นเพือ่น ๆ กนั เราไปซือ้ขา้วสาร เขากบ็อกว่าอกีหน่อยไมเ่อาขา้วสารเราก็
เอาเป็นตงัคก์ไ็ด ้เรากเ็ออ ขา้วสารไมเ่อา เอาเงนิ เรากต็กลงเอาเงนิ กเ็สยีไป ๒๖,๐๐๐ 

ผู้หญิง ก ็๖๕,๐๐๐ ก็เขาไปสร้างบรษิัทใหม่ดูมัน่คง ก็อย่าเพิง่เชื่อง่าย ๆ ละกนั ก็ประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ กข็อโทษนะคะ เกดิจากความโลภอยากไดเ้งนิมาแบบงา่ยเนอะ กเ็ลยเสยีเงนิ
ไปทัง้หมด 

ผู้ประกาศ สาํหรบัการดาํเนินการลกัษณะแชรล์กูโซ่ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหมม่กีารแพรร่ะบาดอยา่ง
มาก มปีระชาชนถูกหลอกนับพนัราย มูลค่าความเสยีหายจากการประเมนิเบื้องต้น
หลายรอ้ยล้านบาท  ล่าสุดจงัหวดัเชยีงใหม่ได้เรยีกประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและ
ออกประกาศเตอืนประชาชนเป็นระยะ   โดยโทษของผูก้ระทาํผดิกรณีดงักล่าวจะตอ้ง
รบัผดิตามพระราชบัญญัติการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มาตรา  ๔ บังคบัใช ้
อตัราโทษจําคุก ๕ – ๑๐ ปี ปรบั ๕๐๐,๐๐๐ – ๑ ล้านบาท หรอืทัง้จําทัง้ปรบั ซึ่งผู้
เดอืดรอ้นกลุ่มดงักล่าวนบัเป็นกลุ่มแรกทีแ่จง้ความกบัเจา้หน้าทีต่ํารวจภายหลงัรอเวลา
มาระยะหนึ่งไมไ่ดร้บัการตดิต่อจากตวัแทนบรษิทัแชรข์า้วสาร 
 

ธนวนัต ์ชมุแสง สวท. เชยีงใหม ่รายงาน 
 

 จดุเด่น 
 ๑. ประเดน็ชดั เขา้ใจงา่ย  

๒. แมจ้ะมทีีม่าจากขา่วโรงพกั แต่สามารถใหข้อ้มลูพืน้ฐาน และใหข้อ้มลูดา้นกฎหมาย  
๓. ใหผู้เ้สยีหายไดแ้สดงสถานภาพความเดอืดรอ้น ไดภ้าพ เหน็อารมณ์ เหน็ความสญูเสยี 
๔. เป็นการรายงานขา่วทีม่จีุดยนื ดแูลผลกระทบของประชาชน 

 

 ข้อสงัเกต 
 ‘จงัหวดัเชยีงใหม่’ ไม่ใช่คน การรายงานว่า จงัหวดัเชยีงใหม่ได้เรยีกประชุม คําถามตามมา
สาํหรบัผูฟ้งัทัว่ไปกค็อื ใครเรยีกประชุม ผูว้่าราชการจงัหวดั หรอืผูบ้งัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดั หรอื
ใคร  
 
 
 
 



๙ 
 

‘สอืบลูา...เดก็เถื่อนเพราะรฐั’๓ 
สารคดวีทิยชุมเชย 
 

เสยีงประกอบ เสยีงงานวนัเดก็ 
ผูป้ระกาศ แมจ้ะดูร่าเรงิสนุกสนานในวนัเด็กทีเ่วยีนมาบรรจบอกีครัง้หนึ่งในปีนี้ แต่ทว่างานวนั

เด็กของเด็กหญงิสอืบูลา ทีอ่ําเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย กย็งัคงเป็นงานวนัเด็กไร้
สญัชาตเิหมอืนเชน่ทกุปีทีผ่า่นมา 

ดนตร ี  
สอืบลูา บอกว่าเราไมไ่ดค้ะ่ พีช่ายได ้แต่เราไมไ่ดค้ะ่ กอ็ยากใหเ้รยีนสงู ๆ คะ่ แต่ไมม่บีตัรคะ่ 
ผูป้ระกาศ น้ําเสียงของเด็กหญิงสือบูลา เซกองอากู่ ที่บอกถึงความต้องการที่จะได้สญัชาติ

เหมอืนผูเ้ป็นพีช่ายทัง้สองคน แมจ้ะไม่รูถ้งึสทิธิท์ีจ่ะไดร้บัจากการมสีญัชาตมิากนัก 
เพราะวยัเพยีง ๑๑ ปี อกีทัง้สหีน้าและแววตาทีดู่เหมอืนจะตัง้คาํถามดว้ยความสงสยั 
และไม่เขา้ใจเมื่อได้รบัคาํอธบิายว่าสาเหตุทีเ่ธอไม่ไดร้บัสญัชาตไิทยเพราะกฎหมาย
เรื่องสญัชาติ ขณะที่อาซึผู้เป็นพ่อและอาลีแซพี่ชายของสอืบูลาเอง ก็ไม่เข้าใจถึง
เหตุผลเช่นกนั เพราะพี่ชายของสือบูลาทัง้ ๒ คน รวมทัง้สือบูลา เป็นพี่น้องท้อง
เดยีวกนัและมพีอ่แมค่นเดยีวกนั 

อาซ ึ สอืบลูามนัได ้อยา่งนี้ เฉพาะยงัไงไมรู่ ้เราอยากใหห้นงัสอืดว้ย 
อาลแีซ งง ๆ ครบั ว่าทําไม พี่ชายสองคนได้ แต่น้องไม่ได้ เพื่ออนาคตครบั การเรยีนบ้าง 

การทาํงานบา้ง ทกุอยา่งมนัตอ้งใชบ้ตัร 
ผูป้ระกาศ รศ. ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อธิบายถึงสาเหตุที่สอืบูลาไม่ได้รบัสญัชาติไทยว่า เป็น
เพราะพระราชบญัญตัสิญัชาตปีิ ๒๕๐๘ แกไ้ขปี ๒๕๓๕ มาตรา ๗ ทว ิ(๓) ทีร่ะบุไว้
ว่า คนที่เกิดหลงัเดือนกุมภาพนัธ์ปี ๒๕๓๕ ที่มีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รบั
สญัชาตไิทย ทาํใหเ้ดก็หญงิสอืบูลาทีเ่กดิปี ๒๕๓๙ ไม่ไดร้บัสญัชาตแิละไม่ไดร้บัสทิธิ ์
ต่าง ๆ ที่เด็กไทยควรจะได้รบัอย่างเท่าเทยีม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศกึษา สุขภาพ 
หรอืการออกไปหางานทาํเพือ่โตขึน้ ทีด่จูะหนกัหนาสาหสักว่านัน้คอื สอืบลูา ยงัอยู่ใน
สถานะคนเถื่อน หรอืคนเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมายอกีดว้ย 

ดร. พนัทพิย ์ ครึง่หนึ่งของครอบครวันัน้เป็นคนสญัชาตไิทยซะด้วยซํ้า กบัตวัน้องเป็นคนเขา้เมอืง
ผดิกฎหมาย ซึง่น้อง จะถกูจาํกดัสทิธิใ์นทกุดา้นเลยคะ่ น้องจะมคีวามยากลําบากทีจ่ะ
ออกไปศกึษาต่อนอกพืน้ที ่น้องจะไม่มสีทิธทิางสาธารณสุข น้องจะไม่สทิธใินการถอื
ครองทีด่นิ ซึง่เป็นบา้นของน้องเอง อนันี้ ในขณะทีพ่วกพี ่ๆ ไมม่ปีญัหาตรงนี้เลย 

ดนตร ี  
ผูป้ระกาศ ขอ้มูลจากมูลนิธกิระจกเงา ซึ่งทํางานร่วมกบัคณะกรรมาธกิารวสิามญัศกึษาปญัหา

และแนวทางแกไ้ขการไรส้ถานะทางกฎหมาย สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตริะบุว่า มเีดก็ที่

                                                 
๓

 ออกอากาศในรายการ ๑๐๐.๕ อุษาคเนย ์สาํนกัขา่วไทย อสมท เอฟเอม็ ๑๐๐.๕ เมกะเฮริตซ ์ 
  โดยนิพนธ ์ตัง้แสงประทปี เมื่อ ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 



๑๐ 
 

ต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกบัสื่อบูลาจํานวนประมาณหนึ่งหมื่นคน ขณะที ่
ต้นเหตุของปญัหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น คือ มาตรา ๗ ทวิ (๓) ของพระราชบัญญัติ
สญัชาตนิัน้ นางเตอืนใจ ดเีทศน์ ประธานคณะกรรมาธกิารระบุว่า กฎหมายดงักล่าว
ขดัต่ออนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็และสนธสิญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืง
และสิทธิทางการเมืองที่ไทยได้ลงนามในภาคีไว้ จึงถือว่ารฐัไทยเป็นผู้กระทําผิด
กฎหมายระหว่างประเทศและสมควรทีจ่ะมกีารแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว 

เตอืนใจ เรื่องของมาตรา ๗ ทว ิวรรค ๓ ทางกรรมาธกิารวสิามญัคงจะได้นําเรื่องนี้มาศกึษา
และรายงานต่อทีป่ระชมุใหญ่นะคะว่า จะเสนอใหม้กีารแกไ้ข เพราะว่าเหตุของปญัหา
คอืกฎหมายทีไ่ปรดิรอนสทิธนิะคะและทีส่าํคญัคอืกฎหมายจะไปบญัญตัใิหค้นทีไ่ม่ได้
กระทาํความผดิเป็นผูก้ระทาํความผดิไมไ่ด ้อนันี้เป็นหลกัสากลสากลของกฎหมายทัว่
โลก 

ดนตร ี  
ผูป้ระกาศ เดก็หญงิสอืบลูา ตวัอย่างของเดก็ไทยทีไ่ม่ไดร้บัสญัชาตไิทยเพราะนิตริฐั ในวนัทีเ่ธอ

ลมืตาดูโลก ไม่มใีครรูว้่าผนืแผ่นดินที่เกดิแห่งนี้ จะไม่รบัรองสถานะของเธอ ทําให้
ไมไ่ดส้ทิธขิองความเป็นมนุษยเ์ทา่เทยีมกบัเดก็อื่น ๆ ทีเ่กดิบนแผ่นดนิเดยีวกนั สอืบู
ลาและเดก็อกีหลายคนทีป่ระสบชะตากรรมและมสีถานะเป็นเดก็เถื่อนในวนันี้จงึไดแ้ต่
ฝนั และตัง้ความหวงัถงึวนัทีจ่ะไดเ้ป็นเดก็ไทยและเป็นเจา้ของงานวนัดก็ทีไ่ม่มคีาํว่า
ไรส้ญัชาตติ่อทา้ยอกีต่อไป 
 

นิพนธ ์ตัง้แสงประทปี สาํนกัขา่วไทย รายงาน 
 

 จดุเด่น 
 ๑. เปิดประเดน็ดว้ยงานวนัเดก็ แลว้จบลงทีว่นัเดก็ นําคาํสาํคญัมาใช ้ทิง้ทา้ยชวนใหค้ดิ  
 ๒. เป็นสารคดทีีส่ามารถนําเสนอใหเ้ขา้ไปอยูใ่นใจคนได้ 
 ๓. เลอืกเรือ่งเลก็ แต่สะทอ้นปญัหาใหญ่ สทิธมินุษยชนชดัเจน 
 ๔. ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบัการเป็นสารคด ี
 

 ข้อสงัเกต  
 ๑. ใชเ้พลงอยา่งไรค้ณุคา่ แต่เหน็ความพยายามในการเลอืกเพลง 
 ๒. ขาดขอ้มลูดา้นกรมการปกครอง ซึง่มคีวามสาํคญัในฐานะหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบ 
 ๓. คณุภาพเสยีงดอ้ย 
 

หมายเหตุ 
 

ข่าวประกอบเสียง  
คอืการรายงานข่าวทีผู่ส้ ื่อข่าวได้เลอืกใชเ้สยีงบรรยากาศในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ  เสยีง

ประกอบจากแหล่งขา่ว หรอืแหล่งขอ้มลู และเสยีงผู้ใหส้มัภาษณ์ซึง่เกีย่วขอ้งกบัขา่ว มาประกอบขา่ว



๑๑ 
 

ออกอากาศ เพื่อเสรมิใหเ้นื้อหามน้ํีาหนักและความน่าเชื่อถอื รวมทัง้ทาํใหข้า่วมสีสีนัมากขึน้กว่าการ
รายงานแต่เสยีงของผูส้ ือ่ขา่วเพยีงอยา่งเดยีว  

ปจัจุบนัการรายงานขา่วทางสถานีวทิยุส่วนใหญ่ในประเทศไทย มกัจะเน้นทีก่ารรายงานของ
ผูส้ ือ่ขา่วเป็นหลกั มอียูบ่า้งทีนํ่าเสยีงผูใ้หส้มัภาษณ์มาใชป้ระกอบขา่ว แต่การใชเ้สยีงดงักล่าวมกัจะไม่
ค่อยไดม้าตรฐาน อาท ิบทนําเขา้เสยีง (cue) มกัจะซํ้ากบัเนื้อหาในเสยีงสมัภาษณ์ คุณภาพของเสยีง
ตํ่าจนฟงัไม่รูเ้ร ื่อง ซึง่อาจจะเกดิจากเครื่องมอืทีด่อ้ยคุณภาพหรอืผูส้ ื่อขา่วขาดความเอาใจใส่ ไม่ไดใ้ช้
เสยีงสมัภาษณ์เพือ่การสือ่ขา่วทีด่พีอ ทัง้ในแงเ่ทคนิคการนําเสนอและการสือ่ขา่ว เป็นตน้  

ขา่วประกอบเสยีงทีด่จีะสะทอ้นคุณสมบตัขิองผูส้ ือ่ขา่ววทิยดุงัต่อไปนี้  
๑. ทกัษะในการจบัประเดน็ขา่ว 
๒. ทกัษะในการสมัภาษณ์และเลอืกใชเ้สยีงสมัภาษณ์ 
๓. ทกัษะในการเขยีน การสรา้งความสมดุลของขา่ว และการรายงานขา่ว  
๔. ทกัษะในการจดัโครงสรา้งขา่ว ไมใ่ชเ่สยีงประกอบโดยขาดหลกัการสือ่ความหมาย 
๕. ทกัษะในการใชเ้ทคนิคการทาํขา่ววทิยุ 
  

สารคดีวิทย ุ 
คอืการนําเสนอขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ หรอืเรือ่งราวเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งทางวทิยุไดอ้ย่างน่าสนใจ โดย

ใช้ศลิปะและองค์ประกอบทางเสียงอย่างน้อย ๒ ประเภท จากเสียงประกอบประเภทต่าง ๆ เช่น 
รายงานผูส้ ือ่ขา่ว เสยีงสมัภาษณ์ เสยีงธรรมชาต ิเสยีงดนตร ีเสยีงบุคคลหรอืเหตุการณ์ในอดตี เป็นตน้ 
โดยนําเสยีงแต่ละประเภทมาแทรกเป็นระยะ ๆ อย่างเหมาะสม สารคดวีทิยุทีด่จีะสามารถใหภ้าพ ให้
อารมณ์ ความรูส้กึกบัผูฟ้งัอยา่งมาก  

สารคดวีทิยไุมค่วรจะสัน้จนเกนิไป เนื่องจากอาจไดใ้จความไม่ครบถว้น ความยาวขัน้ตํ่าอยู่ที่
ประมาณตัง้แต่ ๒ นาทขีึน้ไป ส่วนความยาวโดยรวมขึน้อยู่กบัรปูแบบและเนื้อหารายการ ตลอดจน
เวลาในการออกอากาศ  

สารคดวีทิยทุีด่จีะสะทอ้นคณุสมบตัขิองผูส้ ือ่ขา่ววทิยดุงัต่อไปนี้ 
๑. ทกัษะในการคน้ควา้หาขอ้มลูรอบดา้น 
๒. ทกัษะในการเลอืกประเดน็  
๓. ทกัษะในการเขยีนขา่ว เสนอรายงานทีส่มดุลในการเลอืกผูใ้หส้มัภาษณ์และองคป์ระกอบ

อืน่ ๆ เชน่ การเลอืกเสยีงประกอบ (clip) ทีส่ามารถเล่าเรือ่งไดเ้หมาะสมทีส่ดุ  
๔. ทกัษะในการสมัภาษณ์  
๕. ทกัษะในการใชเ้สยีงประกอบเพือ่ใหเ้กดิภาพไดอ้ย่างเหมาะเจาะ ไม่สะเปะสะปะไรท้ศิทาง 

ไม่ว่าจะเป็นเสยีงเหตุการณ์ (sound effect) เพลง หรอืเสยีงสมัภาษณ์เพื่อสรา้งสสีนักบัสารคดี โดยที่
ไมก่อ่ใหเ้กดิความสบัสน 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ความเหน็คณะกรรมการตดัสิน  รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์  ประจ าปี พ.ศ. 2550    
 
ประเภท ข่าว-สารคดีเชิงข่าว โทรทศัน์ 
มผีลงานส่งเขา้ประกวด   43  เรือ่ง  จาก  8  หน่วยงาน 

 
รางวลัชมเชย เรือ่งแรก ไดแ้ก่ “โสมแดงท้ิงถ่ิน”  จากสถานีโทรทศัน์ ASTV News 1  

ได้รบัได้รบัโล่เกียรติยศ   พร้อม เงินรางวลั จ านวน 20,000 บาท 

 
เร่ืองย่อ 
รายงานไดน้ าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัขบวนการ  “นายหน้า”  เพื่อน าชาวเกาหลเีหนือลกัลอบเขา้
มาในประเทศไทย และใชเ้ป็นทางผ่านในการใหท้ีพ่กัพงิ โดยไดร้บัค่าจา้งเมือ่ผูล้ ีภ้ยัเหล่านัน้
เดนิทางไปสู่ประเทศเกาหลใีตไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัตามกระบวนการขอลีภ้ยั  และยงัมขีบวนการ 
“มนุษยธรรม” ซึง่เกดิขึน้จากองคก์รพฒันาเอกชน  องคก์รการกุศล และดา้นศาสนาของเกาหล ี
ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย ยืน่มอืเขา้ช่วยเหลอื  กดดนัใหไ้ทยเรง่ด าเนินการส่งชาวเกาหลเีหนือที่
ลกัลอบเขา้มา เป็นผูล้ ีภ้ยัไปยงัเกาหลใีตไ้ดโ้ดยเรว็ 
 
จดุเด่น 

 -คณะกรรมการชื่นชมทมีงานไดต้ดิตามหาขอ้มลูเพิม่เตมิดว้ยความยากล าบาก  เป็น
กระบวนการท างานขา่วทีต่้องใชค้วามพยายามอย่างมากในการสบืคน้ขอ้มลูเพื่อน ามาเปิดเผย
และใหร้ายละเอยีดของเรือ่ง เสน้ทางการหลบหนีฯลฯ 
 - วธิกีารเดนิเรือ่ง ท าไดน่้าสนใจ ชวนตดิตาม  
 
ขอ้เสนอแนะ 
- ควรท าใหค้วามเป็นข่าวชดัเจนมากขึน้กว่านี้ และเชื่อมโยงประเดน็ใหเ้ป็นเรือ่งใกลต้วัของคน
ไทย เพราะจะท าใหส้ามารถเชื่อมโยงความสนใจของผูช้มได ้ ท าใหรู้ส้กึเป็นเรือ่งทีใ่กลช้ดิมาก
ขึน้ 
 

 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ รางวลัชมเชย ไดแ้ก่ “เมืองโบราณซบัจ าปา”  จาก
สถานีโทรทศัน์ เนชัน่  แชนแนล   ได้รบัได้รบัโล่เกียรติยศ   พร้อม เงินรางวลั จ านวน 
20,000 บาท 

 
เร่ืองย่อ 



๑๓ 
 

น าเสนอตวัอยา่งชาวบา้นในชุมชนเลก็ๆ  อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุร ี ทีพ่ยายามเขา้ไปมสี่วน
รว่มจดัการ และมบีทบาทในการอนุรกัษ์  เมอืงโบราณซบัจ าปา ซึง่เป็นโบราณสถาน ในทอ้งถิน่
ของตนเอง แทนทีจ่ะปล่อยใหเ้ป็นความรบัผดิชอบและเป็นหน้าทีข่องฝา่ยรฐัเพยีงอยา่งเดยีว  
เป็นความพยายามจะรกัษา โบราณสถานโบราณวตัถุไวท้ีชุ่มชน  เพื่อบอกเล่ารากเหงา้ของ
ตวัเองท าใหค้นรุน่หลงัไดม้สี่วนชื่นชม และภาคภูมใิจ  ท าใหเ้หน็ว่า ชุมชนกม็คีวามสามารถใน
การจดัการได ้แต่กต็อ้งการแรงสนบัสนุนจากภาครฐัดว้ย 

 
จดุเด่น 

-เป็นเรือ่งราวเชงิประวตัศิาสตร ์ เป็นเรือ่งเลก็ๆของคนในชุมชน แต่การน าเสนอของ
นกัขา่ว ท าใหป้ระเดน็ไดถู้กจดุความสนใจขึน้อกีครัง้  เป็นความเปลีย่นแปลง และเป็นการให้
คุณค่าเชงิสงัคม 

- การน าเสนอประเดน็พพิธิภณัฑใ์นพืน้ที ่ เป็นเรือ่งทีด่ดี ี เพราะส่วนใหญ่เรือ่งราวของ
ประวตัศิาสตรม์กัจะอยูใ่นส่วนกลาง และเป็นเรือ่งของเจา้หน้าทีร่ฐั ท าใหข้าดการมสี่วนรว่มของ
ชาวบา้น และไม่รูส้กึว่ารว่มเป็นเจา้ของ หรอืตอ้งการรว่มดแูลรกัษา ดงันัน้ งานชิน้นี้จงึอาจมี
ส่วนช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัชุมชนอื่นๆในการมสี่วนรว่มจดัการทรพัยากรและสมบตัขิอง
ทอ้งถิน่ตวัเอง 

- เทคนิคการถ่ายท า มคีวามประณตี และมแีงมุ่มที่น่าสนใจ ชวนตดิตาม 

 
ขอ้เสนอแนะ 

- ประเดน็และวธินี าเสนอขอ้มลู ยงัไมช่ดัเจนในเรือ่งว่า แหล่งโบราณสถานซบัจ าปา  มี
รายละเอยีดอยา่งไร ควรเพิม่เนื้อหาใหลุ้่มลกึกว่านี้ 

- พฒันาและปรบัสไตลแ์ละลลีาของผูด้ าเนินรายการใหก้ระฉบักระเฉง มชีวีติชวีา เพื่อจะ
มสี่วนช่วยท าใหเ้รื่องน่าตดิตามมากขึน้ โดยควรสอดคลอ้งกบัเนื้อหาทีก่ าลงัถ่ายทอด 

- ภาพเศยีรพระ ไมค่วรเป็นภาพถ่ายภาพนิ่ง  ควรไปบนัทกึจากสถานทีจ่รงิ เพื่อความ
สมจรงิ และท าใหเ้หน็ว่า ทมีงานไดใ้ชค้วามพยายามในการรวบรวมขอ้มลู เพื่อสรา้งความ
น่าสนใจของเรือ่ง 

 

 

 

สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ รางวลัชมเชย  ไดแ้ก่ “ปัญหาเรือดห่ิูงห้อยกบัสิทธิชุมชน”  จาก
ส านักข่าวไทย อสมท  ได้รบัได้รบัโล่เกียรติยศ   พร้อม เงินรางวลั จ านวน 20,000 บาท 

 
เร่ืองย่อ 

น าเสนอประเดน็ผลกระทบของการท่องเทีย่วของเทศบาลเมอืง อมัพวา จ.สมุทรสงคราม  โดย
เปิดตลาดน ้ายอ้นยคุและมเีรอืยนต์  เรอืหางยาวน าชมหิง่หอ้ยในตอนกลางคนืในคลองอมัพวา  



๑๔ 
 

เพราะการจดัการทีด่อ้ยประสทิธภิาพ ท าใหเ้รอืนกัท่องเทีย่วส่งเสยีงดงั สรา้งความเดอืดรอ้น
ร าคาญและรบกวนชาวบา้นซึง่อาศยัอยู่รมิคลอง นอกจากนี้ความเรว็ของเรอืท าใหเ้กดิคลื่นน ้า
กระแทกฝ ัง่ กดัเซาะตลิง่ท าใหไ้ดร้บัความเสยีหาย  ความไมพ่อใจ บานปลายกลายเป็นความ
ขดัแยง้จนกระทัง่ ชาวบา้นเลอืกใชว้ธิตีดัตน้ล าพซูึง่เป็นแหล่งอาศยัของหิง่หอ้ยทิง้ไป   ใน
ทา้ยทีสุ่ดจงัหวดัตอ้งเขา้มาจดัการปญัหา และจ ากดัเวลาทีใ่หเ้รอืแล่น เพื่อป้องกนัการละเมดิ
สทิธขิองชาวบา้นรมิคลอง 
 
จดุเด่น 

 
-เป็นประเดน็เลก็ในสงัคม ทีน่ าเสนอแลว้ มสี่วนช่วยท าใหเกดิความเปลีย่นแปลงในสงัคม ท าให้
ผูช้ม ตระหนกัและไม่มองขา้ม เรือ่งสทิธชิุมชนของคนตวัเลก็ๆ ในสงัคม 

 
ขอ้เสนอ 
- ควรสะทอ้นขอ้มลูใหร้อบดา้นและหลากหลายกว่านี่  เพื่อใหผู้ช้มเหน็แง่มมุต่างๆไดค้รบถว้น 
อนัจะน าไปสู่การตดัสนิใจทีถู่กตอ้งไดใ้นทีสุ่ด  เช่น  ความเหน็ของฝา่ยผูข้บัเรอืหางยาวหรอืเรอื
ยนต ์พานกัท่องเทีย่วไปดหูิง่หอ้ย   เช่นเดยีวกบัชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบ เดอืดรอ้นร าคาญยงั
ไมถู่กสะทอ้นความเหน็  ทีส่ าคญัคอื  คอืผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบเรือ่งนี้ จะตดัสนิใจอย่างไร  ยงั
ไมไ่ดถู้กพดูถงึในเรือ่งแต่อย่างใด 
 
สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ รางวลั ยอดเย่ียม  ไม่มีผูไ้ด้รบัรางวลั  
 แต่คณะกรรมการมีมติให้เป็น รางวลั ดีเด่น ไดแ้ก่ “เปิดปม...ป่าพรแุม่ร าพึง”  จาก
สถานีโทรทศัน์ TNN 24 

(ทรวิูชัน่ UBC 7)    ได้รบัได้รบัโล่เกียรติยศ   พร้อม เงินรางวลั จ านวน 20,000 บาท 

 
 เร่ืองย่อ 
ผลงานนี้น าเสนอประเดน็ความขดัแยง้ของชาวบา้นแมร่ าพงึ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ 
กบั บรษิทัสหวริยิา  ซึง่ตอ้งการพฒันาพืน้ทีป่่าพร ุแม่ร าพงึในการก่อสรา้งโรงถลุงเหลก็และผลติ
เหลก็กลา้ครบวงจร มลูค่านับแสนลา้นบาท   แต่กลบัถกูต่อตา้นจากชาวบา้น โดยอ้างว่า บรษิทั 
มเีอกสารสทิธิท์ีด่นิโดยมชิอบ อกีทัง้สภาพพืน้ทีป่่าซึง่มคีวามอุดมสมบรูณ์มาก  หากน าไป
พฒันาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิเพยีงอย่างเดยีว กจ็ะท าใหเ้กดิความสญูเสยีอย่างมากและ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์  สภาพแวดลอ้ม ซึง่ชาวบา้นจะไดร้บัความเดอืดร้อนดว้ยอยา่ง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้
 
จดุเด่น 



๑๕ 
 

-  กลวธินี าเสนอชาญฉลาด  น่าสนใจการเปิดเรือ่ง   ใชเ้สยีงรถไถ  เรยีกความสนใจ
ผูช้ม และตดัสลบัเสยีงใหเ้หน็ความคดิทีแ่ตกต่าง หลากหลาย ท าไดน่้าสนใจ 
  
ขอ้เสนอแนะ 

- เมือ่ไดร้บัขอ้มลู  ควรศกึษาใหล้ะเอยีดและลุ่มลกึมากขึน้และใชค้วามพยายามใหม้าก
ขึน้  เช่น ประเดน็เรือ่งเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิของบรษิทัสหวริยิาในบรเิวณป่าพรแุม่ร าพงึ ซึง่เป็น
ประเดน็ทีก่ลุ่มชาวบา้นตัง้ขอ้สงัเกตว่า ไดม้าโดยชอบหรอืไม ่ทมีงานควรสบืคน้ขอ้มลูเชงิลกึและ
ตดิตามหลกัฐานเพิม่เตมิจากกรมทีด่นิ เพื่อพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ   

- การทีท่มีงานใหค้วามสนใจประเดน็นี้เป็นเรือ่งน่าชื่นชม แมจ้ะมไิดเ้ป็นผูเ้ปิดประเดน็
ดว้ยตวัเองแต่กค็วรศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลูในเชงิลกึใหม้ากขึน้ เพื่ออธบิายปรากฏการณ์  ให้
มากกว่า การใชข้อ้มลูเฉพาะจากบุคคล องคก์รภาคสงัคม และหน่วยงานต่างๆทีไ่ดร้่วมเดนิทาง
ไปดว้ย  ซึง่องคก์รเหล่านัน้ ไดเ้ป็นผูเ้คลื่อนไหวหลกัเองอยูแ่ลว้ และกระแสส่วนใหญ่ของสงัคมก็
เสนอในทศิทางเดยีวกนั  ดงันัน้  หากตอ้งการสรา้งความแตกต่าง ทมีงานกต็อ้งมขีอ้มลูทีล่กึและ
มากกว่าทีผู่อ้ ื่นไดเ้สนอไปแลว้ 
 
ประเภทข่าวเหตกุารณ์ 

 รางวลัชมเชย มผีูส้่งผลงานเขา้ประกวด 12  ชิน้ จาก  4 หน่วยงาน 

 ไดแ้ก่...... “กลุ่มทหารรมุท าร้ายเดก็วยัรุ่น”  โดย  สถานีโทรทศัน์ โมเดิรน์ไนน์   
รบัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 20,000 บาท 

เร่ืองย่อ 
ขา่วน าเสนอเหตุการณ์ ทหารทีด่แูลความสงบเรยีบรอ้ยงานเทศกาลล าไย จงัหวดัล าพนู  
ไดก่้อเหตุ รมุท ารา้ยนกัศกึษาทีไ่ปเทีย่วงานจนไดร้บับาดเจบ็   ล่าสุด ผูบ้งัคบัการ กรมทหาร
ราบที ่7 ไดส้ัง่ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวแลว้ 
 
 
 
จดุเด่น 
-หากไม่มนีกัขา่วในเหตุการณ์   ผูเ้สยีหายคงตอ้งเจบ็ตวัฟร ีโดยไมส่ามารถหาผูท้ าความผดิมา
ลงโทษได ้ สงัคมสะเทอืนใจจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ แต่เนื่องจากเป็นการท างานภายใตข้อ้จ ากดั  
ท าใหป้ระเดน็ยงัแคบเกนิไป หากสถานีไดช้่วยขยายผลไปสู่เรือ่งอื่นๆ เช่น การใชอ้ านาจโดยมิ
ชอบของเจา้หน้าทีร่ฐั  การละเมดิสทิธมินุษยชน ฯลฯ โดยใชก้รณีนี้เป็นจดุเริม่ตน้  และเพิม่
เนื้อหาอื่นๆใหร้อบดา้น กจ็ะท าใหข้่าวมคีุณค่าเพิม่มากขึน้ 
 
ขอ้เสนอแนะ 



๑๖ 
 

- ช่างภาพอยูใ่นมมุไมเ่หมาะสม ท าใหม้มุและเทคนิคการถ่ายภาพ  ไม่ชดัเจน  เบลอ  ภาพถ่าย
ในมุมทีม่ดื อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการเขา้ใจขอ้จ ากดัของคนท างาน กรณเีช่นนี้ 
สถานี จะมสี่วนช่วยเพิม่เตมิ และหาแงมุ่มของเรือ่งราว หรอืใชเ้ทคนิค กราฟฟิคด้านการตดัต่อ
ท าใหเ้รือ่งรอบดา้นและน่าสนใจมากขึน้ 
 
รางวลัข่าวเหตกุารณ์ ยอดเย่ียม  ไดแ้ก่...... “นาทีระเบิดใต้”  โดย  สถานีโทรทศัน์ 
โมเดิรน์ไนน์  รบัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 50,000 บาท   
 
เร่ืองย่อ 
เป็นการบนัทกึภาพเหตุการณ์ระเบดิรถจกัรยานยนต ์ ซึง่ไดเ้กดิเหตุซ ้าซอ้น หลงัจากคนรา้ยยงิ
นายประเภท ศรไีหม ลกูจา้งเทศบาลนครยะลาเสยีชวีติ    เมือ่วนัที ่22 พ.ค. 2550   เหตุการณ์
ดงักล่าว ท าใหม้เีจา้หน้าทีต่ ารวจ และผูส้ ื่อข่าวทัง้ไทยและต่างประเทศ บาดเจบ็นบัสบิราย 
 
ช่างภาพไดบ้นัทกึภาพเหตุการณ์ และรายละเอยีดต่างๆไดอ้ยา่งครบถว้น และมสีตดิมีากในการ 
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นยามคบัขนัและตกอยูภ่ายใตค้วามเสีย่งภยั มอีนัตรายอย่างมาก 
 
จดุเด่น 

-ช่างภาพ มคีวามตัง้ใจในการท างาน แมจ้ะเป็นช่วงเวลาทีต่กอยูภ่ายใตส้ภาพการณ์ที่
วกิฤต ไมป่กต ิ กย็งัสามารถควบคุมสต ิและบนัทกึเรือ่งราวต่างๆ ไวอ้ยา่งครอบคลุม ทัง้ภาพ
และเนื้อหาข่าว 
 
ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน 

มผีูส้่งผลงานประกวด ทัง้สิน้  7 เรือ่งจาก  3  สถานี    
 
รางวลัข่าวสืบสวนสอบสวนชมเชย ผลประโยชน์และการเมืองท้องถ่ินในอบจ.แพร่   โดย 
ส านักข่าวไทย อสมท. รบัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 30,000 บาท   
 
เรือ่งยอ่ 
น าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัเงือ่นง าและปมความขดัแยง้เรือ่งผลประโยชน์และการเมอืงทอ้งถิน่ใน 
อบจ. แพร ่รวมทัง้ความไมช่อบมาพากลของโครงการเสนอขอกูเ้งนิ วงเงนิ 120 ลา้นของ อบจ.
แพรเ่พื่อพฒันาทอ้งถิน่   ซึง่น าไปสู่การฆาตกรรม น.พ.ชาญชยั ศลิปะอวยชยั นายก. อบจ.แพร่ 
รายงานไดส้ะทอ้นภาพความจรงิอกีดา้นของสงัคมทอ้งถิน่ ที่ อ านาจทางการเมอืง ยากจะแยก
ออกจากผลประโยชน์ทางธุรกจิ และมกีารใชอ้ านาจโดยมชิอบเพื่อเปิดทางใหม้กีารฮัว้ การ
ประมลู หรอืทุจรติ คอรปัชัน่ในโครงการทีข่องบประมาณจากรฐัมาพฒันาพืน้ที่ 



๑๗ 
 

 
จดุเด่น 

-น่าสนใจทีห่ยบิยกประเดน็ทอ้งถิน่มาน าเสนอ  เพราะส่วนใหญ่มกัถูกละเลย และไม่มี
พืน้ทีใ่นสื่อกระแสหลกัทัว่ไป   

- ผูส้ ื่อขา่วมคีวามพยายามในการตดิตามสมัภาษณ์ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง 
- เด่นประเดน็และผลกระทบ  แต่อ่อนเรือ่งความรอบดา้นและการขยายผลต่อเนื่อง 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 - ควรเพิม่เนื้อหาในเชงิลกึและใหร้อบดา้นกว่าน้ี และควรยกกรณตีวัอยา่งจากพืน้ทีอ่ื่นๆ
ประกอบเพิม่เตมิ เพื่อใหป้ระเดน็การฮัว้ หรอืทุจรติในโครงการของหน่วยงานองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ไดถู้กตแีผ่ต่อสงัคมอยา่งกวา้งขวาง มากขึน้ 

 - ควรเปิดโอกาสใหฝ้า่ยทีถู่กกล่าวหาว่าฮัว้ประมลูไดแ้สดงความเหน็และอธบิายดว้ย
ดว้ย   รวมทัง้ควรสมัภาษณ์เจา้หน้าทีต่ ารวจทีท่ าคดเีพิม่เตมิ เพื่อใหม้แีงมุ่มข่าวรอบดา้นมากขนึ 
 
รางวลัข่าวสืบสวนสอบสวนชมเชย เรื่อง ทุจริตค้าบตัรสี- มีช่ือในทะเบียนราษฎรแ์ละ
สญัชาติ  โดย ส านกัขา่วไทย   อสมท   
เร่ืองย่อ 
น าเสนอ ตรวจสอบและขดุคุย้ขบวนการทุจรติคอรปัชัน่ของขา้ราชการ  ผูใ้หญ่บา้น และลกูจา้ง
ในอ.เมอืงและอ.แมส่าย จ.เชยีงราย ทีเ่รยีกรบัเงนิจากชาวบา้นทีเ่ป็นชาวเขาและชาวพมา่  เพื่อ
แลกกบับตัรส ีการมชีื่อในทะเบยีนราษฎรแ์ละการไดร้บัสญัชาติ โดยเฉพาะการมชีื่อในทะเบยีน
ราษฎร ์ ซึง่ในปีนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดเ้ปิดใหส้ ารวจผูต้กคา้งจากการ
ส ารวจทีห่ลงเหลอือยู ่ จงึกลายเป็นช่องว่างและท าใหข้บวนการฉวยโอกาสไดห้ลอกลวงชาวบา้น
ครัง้ใหญ่ 
 
 
 
จดุเด่น 
 - มคีวามพยายามในการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งรวมทัง้ผูเ้สยีหาย 
 - ประเดน็ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อสงัคม  เพราะไดส้ะทอ้นการทุจรติและใชอ้ านาจของ
เจา้หน้าทีร่ฐั เพื่อเอาเปรยีบผูด้อ้ยโอกาสกว่า จงึควรไดพ้ืน้ทีเ่พื่อน าเสนอเรือ่งในท านองเดยีวกนั
อยา่งต่อเน่ือง  อน้จะน าไปสู่การแกไ้ขปญัหาต่อไปในอนาคต 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 - แมจ้ะพยายามเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งหลากหลาย  แต่กย็งัไมร่อบดา้นเพยีงพอ  



๑๘ 
 

    - ควรเสนอประเดน็ใหม้คีวามคมชดัมากขึน้ 
 
ข่าวสืบสวนสอบสวนดีเด่น  ได้แก่  “ ไบโอเทคนิคกบัความปลอดภยั” 

  จาก สถานีโทรทศัน์ โมเดิรน์ไนน์  ไดร้บัโลเ่กยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 50,000 บาท 

เร่ืองย่อ 
น.พ.ไพศาล เฮงสวสัดิ ์ เจา้ของคลนิีคศลัยกรรมความงานไบโอคลนิีคไดน้ าเทคโนโลยไีบโอ
คลนีิคมาใช ้โดยทีเ่ทคนิคดงักล่าวยงัไมผ่่านการวจิยัในไทยและสมาคมวชิาชพีศลัยแพทยห์ลาย
สถาบนัเหน็ว่ายงัไมอ่าจพสิูจน์เรือ่งความปลอดภยัควรระงบัใช ้และมคีนไขร้อ้งเรยีนและฟ้องรอ้ง
คลนีิคดงักล่าวว่าเกดิความเสยีหายจนแกไ้ขไมไ่ด ้จนท าใหเ้ธอถูกลอบท ารา้ยหลายครัง้และ
เสยีชวีติในทีสุ่ด ซึง่ขณะน้ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และส านกังานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคระงบัใชเ้ทคนิคดงักล่าวจนกว่าจะพสิูจน์ไดว้่ามคีวามปลอดภยั และด าเนินคดนี.พ.
ไพศาล ในขอ้หาผลติยาโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีนต ารบัยา ยงัไม่มี
พยานหลกัฐานทีช่ดัเจนในการออกหมายจบัคดรีว่มกนัฆ่าผูอ้ื่น 
 
จดุเด่น 

- น าเสนอผลกระทบชดัเจน  มคีวามพยายามในการตดิตามเรือ่งเพื่อน าเสนอใหเ้หน็ขอ้มลู แต่ก็
ยงัไมลุ่่มลกึมากพอ  หากไดเ้พิม่เนื้อหาเชงิลกึและมกีารวเิคราะหม์ากขึน้ กจ็ะสมบูรณ์รอบดา้น 
- เสนอแงม่มุของเรือ่งไดแ้ตกต่างจากสื่ออื่นๆ ทีจ่ะมกีระแสในทศิทางเดยีวกนั  แต่กย็งัไมโ่ดด
เด่นจนเหน็ไดช้ดั  หรอืไดส้ะทอ้นผลกระทบทีเ่กดิขึน้ว่า กวา้งขวางและมผีลต่อคนจ านวนมาก
อยา่งไร 
- เหน็ความพยายามและความตัง้ใจของผูผ้ลติทีจ่ะตดิตามประเดน็ มรีะดบัของความยากในการ
ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลู 

 

 

 
 

ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิ 
 

-ผลงานหลายเรือ่ง ประเดน็ด ี แต่ขอ้มลูไมร่อบดา้น ไม่ลุ่มลกึเพยีงพอ 
-จ านวนในการส่งค่อนขา้งน้อย จากจ านวนผลงานโทรทศัน์ทัง้หมด  62 เรือ่ง มเีพยีง7 

เรือ่งเท่านัน้ทีเ่ป็นผลงานดา้นขา่วสบืสวนสอบสวนและส่งมาจาก 4 หน่วยงาน ท าใหเ้หน็ภาพ
สะทอ้นของวงการโทรทศัน์ไทย  และมคีวามซ ้าของคนทีส่่งผลงานเขา้มาประกวด   จงึเหน็ว่า 
สถานีควรส่งเสรมิใหม้กีารผลติงานในลกัษณะน้ีมากขึน้ เพราะเป็นงานทีส่่งผลกระทบต่อคนวง
กวา้ง 



๑๙ 
 

-ขา่วทีเ่ปิดประเดน็ด ี แต่คุณภาพรายการ ไมด่ ี หรอืไมเ่ป็นกลาง ท าใหคุ้ณค่าขา่วลดลง 
ผูผ้ลติจงึควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพรายการ 

- อยากเหน็ความคดิรเิริม่และสรา้งสรรคข์องนกัข่าว  แมจ้ะไมใ่ช่เรือ่งอยูใ่นกระแส ก็
สามารถเลอืกมาน าเสนอได ้แต่วธิกีารหาขอ้มลูตอ้งท าการบา้นใหล้กึซึง้ในเนื้อหามากขึน้กว่านี้   

- สารคดเีชงิขา่ว  ควรตอ้งอธบิายลกัษณะของความเป็นขา่วในเรื่องใหช้ดัเจนมคีวามลุ่ม
ลกึมากขึน้   ตอ้งบอกเล่าทีม่าทีไ่ป เบือ้งหน้าเบือ้งหลงัของเหตุการณ์   มกีระบวนการรอ้ยเรยีง
เรือ่งและภาพ ปราณตีในการผลติเน้ือหา แต่ผลงานปจัจุบนั เป็นเพยีงแค่การหยบิขา่วมาสรุป
บอกเล่าขอ้มลู แต่ไมไ่ดใ้หค้วามรู ้ความเขา้ใจกบัสงัคม หรอืท าให้เขา้ใจเนื้อหาไดร้อบดา้นมาก
เพยีงพอ  น่าเสยีดายทีผ่ลงานหลายเรือ่ง มลีกัษณะของสารคด ีมากกว่า สารคดเีชงิขา่ว จงึไม่
เขา้เกณฑท์ีค่ณะกรรมการจะพจิารณา 

- กลวธิกีารน าเสนอกระบวนการผลติ การตดัต่อรายการมคีวามส าคญัมาก   การผลติ
ควรวางแผนและเตรยีมขอ้มลู  ความรบีเรง่ในกระบวนการผลติวนัต่อวนั เพราะจะท าใหแ้งมุ่มไม่
แหลมคมและประเดน็ไมลุ่่มลกึ  คุณภาพงานไมส่มบรูณ์  

 - การจ าลองภาพเหตุการณ์ในขา่ว ควรตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งมาก เพราะมโีอกาส
ทีผู่ช้มจะเขา้ใจเนื้อหา บดิเบนไปจากขอ้เทจ็จรงิและด่วนสรปุ โดยเฉพาะในบางเรือ่ง มกีารสรา้ง
สถานการณ์ เหตุการณ์จ าลอง ใหโ้จทย ์อยูใ่นเหตุการณ์จ าลองนัน้ดว้ย   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ความเหน็คณะกรรมการตดัสิน  รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์  ประจ าปี พ.ศ. 2550  
 
ประเภท ข่าว-สารคดีเชิงข่าว โทรทศัน์ท้องถ่ิน 
มผีลงานส่งเขา้ประกวด   60   เรือ่ง  จาก  19 หน่วยงาน 

 
รางวลัชมเชย  ได้แก่    “ กรรม.... ของกรรมกร(ไทยศิลป์)   จาก บริษทั ปราการเคเบิล
ทีวี จ ากดั ได้รบัได้รบัโล่เกียรติยศ   พร้อม เงินรางวลั จ านวน 10,000 บาท 
 
เร่ืองย่อ 

โรงงานไทยศลิป์ เป็นโรงงานตดัเยบ็เสือ้ผา้ชุดกฬีาส่งออก ปิดกจิการลงอย่างกะทนัหนั 
ลอยแพพนกังานกว่า 3 พนัคน โดยทีพ่นกังานไม่ทราบมาก่อน พนกังานจงึตอ้งออกมาประทว้ง
เพื่อเรยีกรอ้งสทิธจ์ากนายจา้งใหค้นืเงนิชดเชยตามจ านวนทีค่วรจะไดร้บั แต่ดว้ยพษิเศรษฐกจิ
ท าใหน้ายจา้งไมส่ามารถใหเ้งนิชดเชยพนกังานไดท้ัง้หมด ตอ้งขายทรพัยส์นิและทยอยคนืให ้
แต่เมือ่ขายทรพัยส์นิได ้พนักงานก็ยงัไมไ่ดร้บัเงนิชดเชยคนื จนกลายเป็นเรือ่งยดืเยือ้และยงัไม่
จบสิน้   ผลงานนี้ไดถ่้ายทอดเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ และสะทอ้นสภาพของแรงงานทีไ่ดร้บัผลกระทบ
ดงักล่าว 
 
จดุเด่น 

- การเลอืกประเดน็  เรือ่งทีน่ าเสนอใกลต้วัและสะทอ้นใหเ้หน็ชวีติของคนทีเ่ป็นลกูจา้ง 
แรงงานทีม่คี่าจา้งรายวนั ซึง่มคีวามเสีย่งและไมม่ัน่คงในอาชพีการงาน  เป็นความกลา้หาญของ
สื่อทอ้งถิน่ ทีเ่ลอืกน าเสนอประเดน็เหล่านี้ และต่อสูเ้รือ่งสทิธใิหก้บัชาวบา้น คนธรรมดาทัว่ไป 

-มขีอ้ไดเ้ปรยีบในการไปถ่ายท าสถานการณ์จรงิไดอ้ยา่งรวดเรว็ เนื่องจากเป็นสถานี
ทอ้งถิน่ อยุใ่กลช้ดิเหตุการณ์ และเป็นเรือ่งใกลต้วั ท าใหส้ามารถบนัทกึอารมณ์ความรูส้กึของคน
ทีต่กงานไดท้นัท่วงท ีนอกจากนี้ ยงัใหเ้วลาในการตดิตามสถานการณ์ เกาะตดิกระแส  ความ
คบืหน้าต่อเนื่องว่าทีโ่รงงานแจง้ว่าจา่ยชดเชยแลว้เป็นความจรงิหรอืไม ่ ซึง่ทมีข่าวไปตรวจสอบ
กลบัพบว่า ยงัไมไ่ดจ้่ายจรงิ 

- การถ่ายภาพเชงิหลกัฐาน  เพื่อบอกเล่าเรือ่งราว  อารมณ์ความรูส้กึท าไดด้ ีเช่น ตอน
ทีเ่หน็ว่าคนทีก่ าลงัตกงาน โทรศพัทบ์อกใครสกัคนทางปลายสายใหรู้ว้่า เกดิอะไรขึน้ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 -  มคีวามพยายามในการใชเ้พลงประกอบ แต่การวางจงัหวะไมด่ ีกลบัท าใหเ้พลง
ลดทอนคุณค่าของเรือ่ง หากเลอืกเปิดในช่วงตน้รายการแทนกลางรายการ กจ็ะท าใหเ้กดิความ
เขา้ใจเรือ่งมากขึน้ และสรา้งบรรยากาศของความเป็นเรื่องในทอ้งถิน่ไดด้กีว่านี้  อยา่งไรกต็าม 
ควรใหค้วามพถิพีถินั และระมดัระวงัอยา่งมากในการเลอืกเพลงมาใชป้ระกอบเรือ่ง โดยเฉพาะ



๒๑ 
 

เพลงทีม่คี ารอ้ง หรอืท านองทีม่ไิดแ้ต่งขึน้เพื่อใชอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงกบังานชิน้ดงักล่าว เพราะ
อาจมโีอกาสใหผู้ช้มแปลความหมายผดิเพีย้นไปจากความเป็นจรงิและความตัง้ใจของผูผ้ลติได้ 

- การเล่าเรือ่ง  ตอ้งท าใหก้ระชบัมากขึน้   และควรเชื่อมรอ้ยปญัหา จากเรือ่งทีก่ าลงัเล่า 
ไปสู่ผูช้ม   ใหรู้ส้กึว่าเป็นเรื่องใกลต้วัผูช้มมากขึน้กว่าน้ี 
 
รางวลัข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน  ดีเด่น   ได้แก่ 

 สงัฆทานหลอกลวง   จาก  บริษทั มหาชยัเคเบิลทีวี  จ ากดั  ได้รบัได้รบัโล่เกียรติยศ   
พร้อม เงินรางวลั จ านวน 30,000 บาท 
 
เร่ืองย่อ 
บอกเล่าเทคนิคและกลโกงของเครือ่งถวายสงัฆทานทีบ่รรจสุ าเรจ็รปูในบางรา้นคา้ ทีผู่ผ้ลติเอา
รดัเอาเปรยีบและหลอกลวงผูบ้รโิภค ดว้ยการสอดไสส้นิคา้ทีไ่มไ่ดคุ้ณภาพ ทางฝา่ยผลติรายการ
จงึรว่มมอืกบัเจา้หน้าทีฝ่า่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั เพื่อตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิพรอ้มกบัหาขอ้มลูสนบัสนุน เพื่อตแีผ่ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบว่าก าลงัถูกหลอก และ
หลงัจากตแีผ่ดงักล่าวไดม้กีารชีแ้นะช่องทางการถวายสงัฆทานทีถู่กตอ้ง เหมาะสม รวมทัง้
มาตรการแกไ้ขควบคุมมาตรฐานก่อนถงึมอืผูบ้รโิภค 
 
จดุเด่น 

-  รปูแบบน าเสนอน่าสนใจ  การล าดบัเรือ่งด ี ชวนใหต้ดิตาม  และมกีารสบืคน้ขอ้มลู
เชงิลกึ   มคีวามพยายามสงูทีจ่ะคน้หาขอ้มลูและถ่ายภาพเป็นหลกัฐาน  การเล่าเรือ่งท าได้
น่าสนใจ โดยเฉพาะจดุเด่นซึง่เลอืกเปิดเรือ่งดว้ยบทอาราธนาศลี   ตัง้ค าถามเรือ่งบาปบุญ  ชวน
ใหต้ดิตาม 

-  การน าเสนอไดเ้ตอืนภยั สรา้งความรูเ้ท่าทนัใหค้นในสงัคม  เกดิผลกระทบอยา่ง
กวา้งขวาง  เพราะคนไทยจ านวนไมน้่อย มกัจ ายอม หรอืไมเ่อาเรือ่ง   สมยอมพรอ้มจะเป็น
เหยือ่ จงึตกเป็นเครือ่งมอืในการท ามาหากนิของมจิฉาชพี  ดงันัน้ เมือ่ผลงานน้ีออกอากาศได้
เป็นทีร่บัรูก้วา้งขวางกม็สี่วนช่วยใหผู้ช้ม เกดิความรูเ้ท่าทนัเล่หก์ลมจิฉาชีพมากขึน้ 

- การเลอืกประเดน็ท าไดด้ ี เป็นเรือ่งใกลต้วัคนทัว่ไปและอยูใ่นความสนใจ เป็นส่วนหนึ่ง
ของวถิชีวีติ เพราะ คนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธการฉกฉวยประโยชน์จากความเชื่อและความ
ศรทัธาของคน  
 
ขอ้เสนอแนะ   ควรน าเสนอขอ้มลูใหค้รบถว้น รอบดา้น   เรือ่งนี้ยงัขาดแงมุ่มของผูซ้ือ้สงัฆทาน 
ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัความเสยีหายและไดร้บัผลกระทบโดยตรง ว่าคดิอยา่งไรเมือ่คน้พบว่า สิง่ทีไ่ดร้บั
ไมคุ่ม้ค่าเงนิทีจ่า่ยไป และถูกเอารดัเอาเปรยีบโดยไมถู่กตอ้ง 
 



๒๒ 
 

ข้อสงัเกตในภาพรวม 
-ขา่วทีม่คีุณค่า ตอ้งเปิดประเดน็ใหม ่  และเป็นเรือ่งทีส่่งผลกระทบต่อคนในทอ้งถิน่ 

ตอ้งเปิดประเดน็ใหม่จากทอ้งถิน่ มาสู่ส่วนกลาง หรอืมสี่วนช่วยทางคดใีหเ้รือ่งคลีค่ลาย 

การเกาะกระแส ด ี แต่ควรเป็นคนเริม่ต้น ไมใ่ช่ตามกระแสจากคนอื่น 

-คุณภาพงานและการผลติของผลงานโทรทศัน์ทอ้งถิน่ในภาพรวมดขีึน้ แต่กค็วรเพิม่
ความประณตีและความละเอยีดในเชงิเทคนิค และการสื่อความหมายดว้ยภาพ  เทคนิคการเล่า
เรือ่งใหน่้าสนใจ- 

- ควรระมดัระวงัการน าเสนอภาพความสญูเสยี  ความเสยีหาย  ความรนุแรง  ภาพทีไ่ม่
เหมาะสมและอาจกระทบความรูส้กึของผูช้ม  ควรหลกีเลีย่งภาพศพ  อุจาด อนาจารต่างๆ 

- การใชด้นตร ีเกนิมลูค่าขา่ว สรา้งอารมณ์ความรูส้กึ และสสีนัเกนิจรงิ จะลดทอนคุณค่า
ของเรือ่ง  ควรค านึงว่า คุณค่าขา่ว อยูท่ีข่อ้เทจ็จรงิเป็นหลกั มใิช่เสยีงประกอบ หรอืสสีนัของ
เรือ่งทีเ่น้นอารมณ์ความรูส้กึ 

- ผูป้ระกาศข่าว ไมจ่ าเป็นต้องเลยีนแบบการรายงานของทมีข่าวส่วนกลาง  ควรหา
เอกลกัษณ์ของตวัเอง และตอ้งไมล่มืคุณลกัษณะทีโ่ดดเด่นคอืความเป็นทอ้งถิน่  เมื่อเป็นงานใน
ทอ้งถิน่ กค็วรส่งเสรมิการใชภ้าษาถิน่ในการสื่อสารจะท าใหเ้รือ่งราวมคีวามใกลช้ดิคนดมูากขึน้ 
 - มผีลงานจ านวนมากทีเ่ป็นขา่วซึง่ผูป้ระกาศอ่านเนื้อหา  ไมไ่ดม้เีนื้อขา่วทีแ่สดงถงึการ
ใชค้วามพยายามของผูส้ ื่อขา่วไปตดิตามขอ้มลู จงึไมเ่ขา้ขา่ยพจิารณาของกรรมการตดัสนิ   
ควรเพิม่การสมัภาษณ์และเปิดโอกาสใหค้นในขา่วไดพู้ด  พรอ้มปล่อยเสยีงประกอบเพื่อยนืยนั
การสบืคน้ขอ้มลู และท าใหเ้รือ่งมนี ้าหนกั น่าเชื่อถอืมากขึน้ 
   - โทรทศัน์ทอ้งถิน่ ควรแสดงบทบาทในการเป็นพืน้ทีเ่พื่อใหค้นดอ้ยโอกาส และผูท้ีเ่ป็น
เสยีงส่วนน้อยในสงัคมไดพู้ด ไดแ้สดงความเหน็และความรูส้กึ 

- ขา่วพธิกีารของเจา้หน้าทีร่ฐั   ประชาสมัพนัธห์น่วยงานรฐั  มคีุณค่าขา่วน้อยกว่า การ
น าเสนอเรือ่งราวทีส่่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง  การใหค้วามส าคญักบับุคคลทีเ่ป็นข่าว  
เช่น นายกฯ  ผูว้่าฯ เปิดงานพธิ ี มลีกัษณะเป็นขา่วประชาสมัพนัธ ์มากกว่าจะค านึงถงึ
ประโยชน์ของสงัคม  ในแงคุ่ณค่าความเป็นข่าว  แหล่งขา่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู  
ชาวบา้นธรรมดาแต่เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งโดยตรง สามารถสะทอ้นขอ้มลูเชงิลกึไดด้กีว่า จงึไมค่วร
ละเลยเรือ่งนี้ 
 - หลายเรือ่ง  เป็นประเดน็ทอ้งถิน่ทีน่่าสนใจ ข่าวเชงิวฒันธรรมทอ้งถิน่   หรอืเรือ่งราวที่
เกดิในทอ้งถิน่ซึง่อาจไมไ่ดร้บัการพจิารณาในสื่อกระแสหลกั  เช่น ประเพณ ีร าพาขา้วสาร  กระ
แป๋งแดง  อตัลกัษณ์บา้นทุ่งเหยีง พลงัแห่งการพฒันาชุมชน  หากไดร้บัการพฒันาวธิกีารเล่า
เรือ่ง และน าเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งน่าสนใจ มคีวามลุ่มลกึ  กจ็ะเป็นผลงานทีม่คีวามหมาย และควร
ส่งเสรมิใหผ้ลติงานเช่นนี้ใหม้ากยิง่ขึน้ 
 นอกจากนี้ หลายเรือ่ง เป็นประเดน็ทีด่ ี  เช่น เรือ่งโจรเปลีย่นบตัรเอทเีอม็ คณะ
กรรมการฯ ชื่นชม  การใชค้วามพยายามในการหาหลกัฐานประกอบเรือ่งจากกลอ้งวงจรปิด  



๒๓ 
 

และเกาะตดิสถานการณ์ เพื่อตแีผ่ความจรงิใหส้งัคมรบัรู ้ แต่ควรพฒันาวธิกีารเล่าเรื่องให้
กลมกลนืและน่าสนใจมากขึน้  คณะกรรมการเหน็ว่าควรส่งเสรมิใหม้กีารท างานข่าวในลกัษณะน้ี
เพิม่ขึน้ในอนาคต และพยายามผลกัดนัใหเ้ป็นเรือ่งสาธารณะและขยายผลไปสู่เรือ่งระดบัชาตไิด ้ 
 
 
 


