
 

 

 
การประกวดขา่วประกอบเสยีงและสารคดวีทิยุยอดเยีย่ม 

รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี ๒๕๕๑ 
สมาคมนกัขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย 

 
 สมาคมนักขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย ไดร้บัมอบหมายจากมูลนิธแิสงชยั สุนทรวฒัน์ ใหเ้ป็น
ผู้ด าเนินการจดัประกวดข่าวประกอบเสยีงและสารคดีวิทยุยอดเยี่ยมประจ าปี ๒๕๕๑ เพื่อประกาศ
เกยีรตคิุณและมอบรางวลัแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด  โดยมหีลกัเกณฑ์การส่งผลงานเขา้
ประกวด ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

วตัถุประสงค ์ 
 

๑. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ผ้ลติรายการขา่วและสารคดขีองสถานีวทิยตุ่าง ๆ พฒันาความคดิ
สรา้งสรรคใ์นการท างาน เน้นการผลติรายการขา่วและสารคดวีทิยุทีม่คีุณภาพ มคีุณค่าต่อผูฟ้งั และมี
ศกัยภาพน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในสงัคม  

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตรายการข่าวและสารคดีวิทยุมีจิตส านึกที่ดีต่อสงัคมและ
จรรยาบรรณของสือ่มวลชน  

๓. เพือ่ใหเ้ป็นขวญัก าลงัใจแกผู่ท้ างานดา้นรายการขา่วประกอบเสยีงและสารคดวีทิย ุ 
 

ประเภทรางวลั   
 

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

๒. สารคดีวิทย ุ
    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 ตอ้งเป็นงานทีไ่ด้เคยออกอากาศจรงิในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วนั
เวลาทีอ่อกอากาศอยา่งชดัเจน  

๒. กระบวนการผลติ ต้องเป็นการผลติขึน้เองโดยมไิดล้อกเลยีนแบบหรอืท าส าเนาส่วนหนึ่ง
สว่นใดจากผลงานของผูอ้ืน่ โดยผูผ้ลติและเจา้ของลขิสทิธิจ์ะตอ้งเป็นคนไทย 



๒/๑๑ 
 

 

๓. ระยะเวลาการเผยแพร ่ตอ้งเป็นงานทีเ่ผยแพรท่างสถานีวทิย ุระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๕๑ – 
๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑  

๔. จ านวนผลงานทีส่่งประกวด ผูผ้ลติแต่ละรายหรอืสถานี ส่งผลงานเขา้ประกวดได้โดยไม่
จ ากดัจ านวน  

๕. การรบัรองการออกอากาศ ผลงานทีส่่งประกวดต้องมใีบรบัรองการออกอากาศจากนาย
สถานีวทิยทุีไ่ดเ้ผยแพรง่านดงักล่าว  
 

รายละเอยีดการสง่ผลงานเขา้ประกวด  
 

๑. ตอ้งท าส าเนาเทปผลงานชิน้ดงักล่าว ในรปู CD จ านวน ๒ ชดุต่อเรือ่ง  
๒. แนบรายละเอยีดของผลงาน จ านวน 2 ชดุ ดงันี้  

     ๒.๑ ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูจ้ดัท า โทรศพัทต์ดิต่อ ชือ่หวัหน้างานผูร้บัรอง  
     ๒.๒ บทคดัยอ่ สรปุเรือ่งราว และเหตุผลประกอบการเสนอผลงาน ๑ – ๒ หน้า โดยอธบิาย
ในประเดน็ ดงันี้  
  (๑) วตัถุประสงคใ์นการเสนอผลงาน  

(๒) ความเด่น ลกัษณะเฉพาะ หรอืความพเิศษของผลงาน  
(๓) คณุคา่ของผลงานต่อสงัคม  

     ๒.๓ ความยาวของเรือ่งทีน่ าเสนอ 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 ท าใหเ้หน็แงมุ่มใหม ่ๆ  
๔. มผีลกระทบต่อสงัคมโดยรวม  
๕. มจีรยิธรรมในการคดัเลอืกและน าเสนอผลงาน  
๖. เป็นตน้ฉบบัของผูส้ง่เขา้ประกวดเอง ไมไ่ดล้อกเลยีนแบบใครมา  
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การสง่ผลงานเขา้ประกวด  
 

 ส่งได้ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศพัท ์๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ ๐๘-๖๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ ภายใน 
๑๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๒ 
 

คณะกรรมการตดัสนิ 
 

๑. นายบรรยงค ์สวุรรณผอ่ง ประธานอนุ กก. วชิาการ สภาการหนงัสอืพมิพแ์หง่ชาต ิ ประธาน 
๒. ผศ. ดร. เอือ้จติ วโิรจน์ไตรรตัน์ ประธานสถาบนัพฒันาสือ่ภาคประชาชน   กรรมการ 
๓. นายสนธญิาณ ชืน่ฤทยัในธรรม ทีป่รกึษา สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย กรรมการ 
๔. นางสาวนวลน้อย ธรรมเสถยีร นกัจดัรายการอสิระ     กรรมการ 
๕. นายฉตัรชยั เชือ้รามญั ส านกัขา่วเดก็และเยาวชน     กรรมการ 
๖. นายวสิทุธิ ์คมวชัรพงศ ์เลขาธกิาร สมาคมนกัขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย   กรรมการ/เลขานุการ 
 

ผลงานขา่วและสารคดทีีส่ง่เขา้ประกวด 
 

 ปี ๒๕๕๑ มขีา่วประกอบเสยีงทีส่ง่เขา้ประกวด ๖ ชิน้ และสารคด ี๘ ชิน้ ดงันี้ 
 

 ข่าวประกอบเสียง 
 ๑. ‘ประชาธิปไตยจะไปรอดได้อย่างไร ’ จ านวน ๔ ตอน สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 ๒. ‘ชวีติแรงงานพมา่’ ส านกัขา่วไทย บรษิทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) 
 ๓. ‘มอ็บขา้วโพดลุกฮอืปิดล้อมศาลากลางจงัหวดัเชยีงใหม่หลงัพบการเจรจาไม่ไดผ้ล ’ สถานี
วทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย จงัหวดัเชยีงใหม่  
 ๔. ‘พนัธมติรปะทะม็อบต้านที่เชยีงใหม่’ สถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จงัหวัด
เชยีงใหม ่
 ๕. ‘อาขา่รอ้งสือ่มวลชน ต ารวจจบัฐานปลอมบตัรประจ าตวัประชาชน’ สถานีวทิยุกระจายเสยีง
แหง่ประเทศไทย จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
 ๖. ‘แรงงานไทยทีไ่ปก่อสรา้งรถไฟใต้ดินที่เมอืงเกาสง ตัง้ใจท างานสร้างชื่อเสยีงให้แรงงาน
ไทย’ สวท. กรงุเทพฯ  
 

 สารคดีวิทยกุระจายเสียง 
 ๑. ‘ชาวมุกดาหารร่วมแรงร่วมใจสูภ้ยัแล้งกบักระทรวงแรงงาน ’ สถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่ง
ประเทศไทย กรงุเทพฯ  
 ๒. ‘วยัใสทีไ่รแ้ม’่ วทิยเุนชัน่ 
 ๓. ‘เขือ่นสลายก าลงัคลื่นขนุสมทุรจนี’ สถานีวทิยแุหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๔. ‘เสยีงจากมอแกน ชายแดนทีเ่กาะเหลา’ ส านกัขา่วไทย บรษิทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) 



๔/๑๑ 
 

 

 ๕. ‘วกิฤตตลิง่รมิแมน่ ้าโขง’ ส านกัขา่วไทย บรษิทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) 
 ๖. ‘ดรุณี สถิรบิุตร: ชีวิตที่พลิกจากคนที่คนอื่นช่วย มาเป็นช่วยคนอื่น ’ สถานีวิทยุ ม.อ. 
หาดใหญ่ 

๗. ‘เมอืงเกา่ทีถ่กูลมื’ สถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
 ๘. ‘การรบัประทานลาบ หลู้ หมูดิบ วฒันธรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงของชาวล้านนา ’ สถานี
วทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย จงัหวดัเชยีงใหม ่

ผลการตดัสนิ 
 

 ๑. ข่าวประกอบเสียง 
     ๑.๑ ขา่วประกอบเสยีงยอดเยีย่ม ไมม่ผีูใ้ดจากสถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ใดไดร้บัรางวลั 
 

     ๑.๒ ข่าวประกอบเสยีงชมเชย ได้แก่ข่าว ชีวิตแรงงานพม่า โดยนิพนธ์ แสงประทีป  
ส านกัขา่วไทย บรษิทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) 
 

 ๒. สารคดีวิทย ุ
     ๒.๑ สารคดวีทิยกุระจายเสยีงยอดเยีย่ม ไดแ้กส่ารคด ีเรื่อง เสียงจากมอแดน ชายแดนท่ี
เกาะเหลา โดยนิพนธ ์แสงประทีป ส านกัขา่วไทย บรษิทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) 
 

     ๒.๒ สารคดวีทิยกุระจายเสยีงชมเชย ไดแ้ก ่สารคดเีรื่อง เขื่อนสลายก าลงัคล่ืนขนุสมุทร
จีน โดยนิตยา น้อยใหญ่ สถานีวทิยแุหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
      

‘ชวีติแรงงานพมา่’ ขา่วประกอบเสยีงชมเชย 
นิพนธ ์ตัง้แสงประทปี ส านักขา่วไทย บรษิทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) 
 

(ออกอากาศ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ ความยาว ๔:๐๓ นาท)ี 
ผูป้ระกาศ         ปญัหาแรงงานพมา่ลกัลอบเขา้มาขายแรงงานในประเทศไทยผ่านจงัหวดั

ชายแดนทีต่ิดต่อกนั นับเป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้มาเป็นเวลานานที่ยงัไม่สามารถ
แกไ้ขได ้ท าใหแ้รงงานพมา่ยงัคงหลัง่ไหลเขา้มาอย่างต่อเนื่องเช่นในกรณีล่าสุด
ที่มีแรงงานพม่าลักลอบเข้ามากับรถห้องเย็นดัดแปลงจากจังหวัดระนองที่
เครือ่งปรบัอากาศเสยีจนท าใหม้ชีาวพมา่เสยีชวีติจ านวนถงึ ๕๔ คน 

ธดีา ทยุ (ภาษาพมา่)         ...กไ็ดม้า กค็อื แบบว่าขนัตขินัต ิ
ผูป้ระกาศ         นางธีดา ทุย อายุ ๒๑ ปีชาวพม่าที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดึงกล่าว

เปิดเผยว่า บา้นเดมิอยูท่ีเ่มาะล าไย ประเทศพมา่ ตดัสนิใจเดนิทางมาหางานท า
ตามค าชกัชวนของนายหน้าชาวพมา่ซึง่ตอ้ง เสยีเงนิ ๓ หมืน่จ๊าด หรอืประมาณ 
๑ หมื่นบาท หลงัออกจากประเทศพม่าได้เดนิทางมาด้วยเรอืมาพกัทีเ่กาะสอง
อยู่ ๔ วนั จากนัน้วนัถดัมามเีรือมารบัไปพกัรอที่แพปลาแห่งหนึ่งในจงัหวัด
ระนองกอ่นจะขึน้รถคนัทีเ่กดิเหตุ 
        เช่นเดยีวกบันายตา ชาวพม่าทีม่าอาศยัอยู่ในประเทศไทยนานกว่า ๑๐ 
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ปี ท างานรบัจ้างมาแล้วทุกประเภทตัง้แต่งานก่อสรา้ง กรรมกรแบกหาม และ
ลกูเรอืประมง นายตาบอกว่า เดนิทางเขา้มาโดยใชเ้สน้ทางเดยีวกบัชาวพม่าที่
เกดิเหตุ  สาเหตุทีค่นพมา่สว่นใหญ่เขา้มาหางานท าในประเทศไทยเพราะความ
ยากจน 

ตา         ประมาณ ๑๗ ปี แล้วครบั ก่อนนัน้ลงเรอืรายได้ดี เดือนหนึ่งประมาณ 
๔,๕๐๐ บาท สมยันี้ไดป้ระมาณ ๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ 

ผูป้ระกาศ         นายสมยศ วงศ์บุญยกุล รองเลขาธกิารสมาคมประมงแห่งประเทศไทย
และนายกสมาคมประมงภูเกต็ ยอมรบัว่าธุรกจิประมงต้องการใชแ้รงงานพม่า
จ านวนมาก แต่สาเหตุทีย่งัมกีารลกัลอบน าเขา้แรงงานพม่าเขา้มา เนื่องจาก
แรงงานพม่าทีไ่ด้มกีารขึน้ทะเบยีนถูกตอ้งมกัหลบหนีจากนายจา้งเดมิไปหาที่
ท างานใหมท่ีไ่ดเ้งนิดกีว่า สง่ผลใหน้ายจา้งตอ้งหาแรงงานทดแทน แต่เมื่อไดม้า
กไ็มส่ามารถน าไปขึน้ทะเบยีนได ้เนื่องจากภาครฐัมกีารก าหนดชว่งเวลาการขึน้
ทะเบยีนไว ้รวมถงึระบบการจดัเกบ็ฐานขอ้มลูแรงงานพมา่ทีย่งัไมด่พีอ 

สมยศ วงศบ์ุญยกลุ         คอืสมมตวิ่าเรอืล านี้ของเราโควต้าเราแค่ ๑๕ คน คุณสามารถมแีรงงาน
ต่างด้าวที่มีใบอนุญาตได้ไม่เกิน ๑๕ คน น้อยกว่า ๑๕ คนได้ แต่ห้ามเกิน  
แรงงานผมหายไปคนหนึ่ง แรงงานไปหานายจา้ง คอืนายจา้ง ก. กส็ามารถพา
แรงงานไปขึน้ทะเบยีน พอขึน้ทะเบยีนแลว้ตรวจสอบประวตั ิปรากฏว่าเคยท า
ประวตัหิรอืใบอนุญาตมาเรยีบรอ้ยแลว้ แลว้กส็ามารถตรวจสอบว่านายจา้งเก่า
ของเราเป็นใคร  ถ้าอยู่ในระบบนี้  ผมว่าจะช่วยปญัหาแรงงานผดิกฎหมายได้
เยอะ 

ผูป้ระกาศ         ข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอระบุว่า ขบวนการค้า
แรงงานพม่าในจงัหวดัระนองมอียู่ประมาณ ๑๐ กลุ่ม มทีัง้คนไทยและคนพม่า
ร่วมขบวนการ การขนแรงงานพม่าเป็นไปตามความต้องการของนายจ้างทีจ่ะ
ตดิต่อแจ้งจ านวนทีต่้องการ ก่อนทีก่ลุ่มขบวนการจะประสานงานไปนายหน้า
พม่าเพื่อใหห้าชาวพม่าตามความตอ้งการมาส่งใหน้ายจา้ง โดยกลุ่มขบวนการ
จะได้เงนิจากสองทาง คอืการเรยีกเกบ็ค่าหวัจากชาวพม่า และจากนายจ้างที่
ตอ้งการแรงงานพม่า เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหข้บวนการดงักล่าว มกีารขยายวง
เพิม่มากขึน้ ขณะนางสุนี ไชยรส คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิกล่าว
ระหว่างการเดินทางมาเยี่ยมแรงงานพม่าที่รอดชวีิตว่า ปญัหาที่เกดิขึ้นเป็น
ขบวนการค้ามนุษย์และแรงงานพม่าที่ถูกกระท า ถือว่าเป็นเหยื่อที่ถูกละเมดิ
สทิธมินุษยชน ดงันัน้ การแกไ้ขปญัหาภาครฐัจะตอ้งพุ่งเป้าไปทีก่ลุ่มขบวนการ
และมาตรการป้องกนัแกไ้ขทีต่น้เหตุ คอืความตอ้งการแรงงานพม่า มากกว่าจะ
เอาผดิกบัชาวพมา่ทีล่กัลอบเขา้เมอืง ซึง่เป็นเพยีงปลายทางเทา่นัน้/ 

 
 ประเทศไทยเปิดโอกาสใหม้กีารจดทะเบยีนแรงงานต่างดา้วมาหลายปี แต่ปจัจุบนั ยงัมแีรงงาน
ลกัลอบเกดิขึน้ และขยายออกไปทัว่ทุกภูมภิาค โดยเฉพาะพรมแดนไทย -พม่า จนเกดิโศกนาฏกรรม



๖/๑๑ 
 

 

ชาวพม่าเสียชวีิตอย่างทนทุกข์ทรมานเพราะขาดอากาศในรถห้องเย็นดัดแปลงระหว่างการน าเข้า
แรงงานเถื่อนเมือ่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑  
 ส านักขา่วไทย บรษิทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) ไดส้มัภาษณ์นางธดีา ทุย หญงิพม่าผูย้อมเสยี
คา่นายหน้านบัหมืน่บาท นัง่เรอืจากเกาะสอง ฝ ัง่พม่า มาคา้งทีแ่พปลา จงัหวดัระนอง ก่อนถูกน าขึน้รถ
หอ้งเยน็ดดัแปลง พรอ้ม ๆ กบัเพื่อนชาวพม่าอกีหลายสบิคน มุ่งหน้าสู่จงัหวดัภูเกต็ และเป็นหนึ่งใน
ผูร้อดชวีิต และได้สมัภาษณ์นายตา ผูร้อดชวีิตอกีคนหนึ่ง ซึ่งเปิดเผยว่า ทุกคนพร้อมทีจ่ะเสีย่งชวีิต 
ดกีว่าการอยูท่า่มกลางความอดอยากในประเทศของตน โดยยอมกูเ้งนิมาจ่ายค่านายหน้าและรบัสภาพ
การเป็นแรงงานเถื่อน 
 แมข้า่วนี้ยงัไมอ่าจน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงใด ๆ แต่กไ็ดท้ าหน้าทีส่ ือ่มวลชนในการรายงานและ
เปิดเผยขบวนการคา้แรงงานพมา่รวมทัง้การละเมดิสทิธมินุษยชนไดอ้ยา่งน่าสนใจ ใหภ้าพทีค่รอบคลุม 
  

‘เสยีงจากมอแกน ชายแดนทีเ่กาะเหลา’ สารคดวีทิยกุระจายเสยีงยอดเยีย่ม 
นิพนธ ์ตัง้แสงประทปี ส านกัขา่วไทย บรษิทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) 
 

(ออกอากาศ ๒๔ มถิุนายน ๒๕๕๑ ความยาว ๔:๑๐ นาท)ี 
 -เสยีงรอ้งเพลงของชาวมอแกน- 
แตลอย         ไม่มงีานท ากล็ าบากนะ พวกเราวางอวน ไม่มงีานท าเราวางอวนปูน แก่

เพลีย๊ หอย ๒ วนั บางวนั ๑๐ ตวั บางวนั ๕ ตวั กม็ ีน ้าไมล่ดเลย 
ผูป้ระกาศ         น ้าเสยีงและสหีน้าของแตลอยที่บ่งบอกใหรู้ถ้งึความจนตรอกเมื่อถูก

ถามถงึสาเหตุที่ต้องไปด าปลงิที่หมู่เกาะนิโคบา เพราะไม่รูจ้ะไปท ามาหา
กินอะไร แตลอยเป็นชาวมอแกนที่เกิ ดและเติบโตที่เกาะเหลา  จงัหวดั
ระนอง เป็นหนึ่งใน ๑๓ คน ที่รอดชวีติหลงัจากถูกทางการอินเดยีจบักุม
ระหว่างไปด าปลงิทีห่มุเ่กาะนิโคบาเมื่อปีทีแ่ลว้ก่อนจะไดร้บัความช่วยหลอื
ในเวลาต่อมา 
 แตลอยเล่าว่า ก่อนหน้าทีจ่ะเกดิเหตุการณ์สนึามิ เขาและเพื่อน ๆ 
มอแกนมอีาชพีประมงเฉกเช่นชาวประมงทัว่ไป หลงัคลื่นสนึามกิระทบกบั
ชวีติท าใหพ้วกเขาหมดเครื่องมอืท ามาหากนิ จนกระทัง่มนีายทุนมาจา้งให้
ไปด าปลงิที่หมู่เกาะนิโคบา จงึจ าเป็นต้องไป แมจ้ะมคีวามสามารถด าน ้า
ตามสญัชาตญิาณทีม่มีาตัง้แต่บรรพบุรุษ แต่กต็้องเสีย่งต่อการถูกน ้าหนีบ
น ้าชอ็ตจนท าใหเ้พื่อนมอแกนหลายคนต้องพกิารหรอืเสยีชวีติไปแลว้  แต
ลอยบอกว่า เขาต้องท าเพื่อลูกเมีย เพราะความไม่มีสัญชาติท าให้ไม่
สามารถขึน้ฝ ัง่ไปท ามาหากนิเช่นคนปกตไิด ้

แตลอย         ถ้าเราออกไปนี่ ถ้ากลวัเราก็ไม่ได้กิน เราต้องเสี่ยง ถ้าเราได้มาก 
เราต้องซื้ออุปกรณ์นี้  ๆ แต่มนัก็เป็นไปไม่ได้ ออก ๒ – ๓ ครัง้ ก็โดยน ้า
หนีบน ้าชอ็ต 



๗/๑๑ 
 

 

 -เสยีงรอ้งเพลงมอแกน- 
ผูป้ระกาศ         ปจัจุบนัมชีาวมอแกนที่เกาะเหลาประมาณ ๑๕๐ คน ๒ ใน ๓ เป็น

เด็ก ผู้หญงิ และคนชรา หลายคนเป็นหญงิม่ายและเด็กก าพรา้เนื่องจาก
สามหีรอืพ่อต้องเสยีชวีติจากการออกไปด าปลงิ  ขณะที่สภาพชวีติความ
เป็นอยูบ่นเกาะเป็นไปดว้ยความยากล าบาก สภาพบา้นมุงดว้ยสงักะสผีุพงั
ขึ้นสนิม ไม่มนี ้ากินน ้าใช้หรอืไฟฟ้า ขณะที่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรคือ
เกาะสอง ประเทศพม่า คาสโินแหล่งใหญ่ที่มนีักท่องเที่ยวคนไทยผ่านไป
มาไมเ่วน้แต่ละวนั 
        เนาวนิตย ์แจ่มพศิ ที่ปรกึษากลุ่มมอแกนเกาะเหลา  มูลนิธกิระจก
เงา ระบุว่า สิง่ที่ชาวมอแกนต้องการคอืปจัจยัขัน้พื้นฐานรวมถงึการได้รบั
สญัชาตไิทยทีถู่กตัง้ค าถามว่า ท าไมมอแกนทีห่มูเ่กาะสุรนิทรไ์ดร้บัสญัชาติ
หลงัเหตุการณ์สนึาม ิ แต่มอแกนเกาะเหลากลบัไม่ได้รบัทัง้ที่อาศยัอยู่มา
ในระยะเวลาไล่เลี่ยกนั และหลายคนเป็นเครอืญาตพิี่น้องกนักบัมอแกนที่
หมู่เกาะสุรนิทร ์ถอืเป็นตวัอย่างของความไม่เท่าเทยีมบนผนืแผ่นดนิไทย 
ซึ่งหากได้ร ับสัญชาติจะท าให้พวกเขาสามารถออกไปหางานท าได ้
เนาวนิตย์ย ้าว่า หากเปรียบชีวิตความเป็นอยู่ของมอแกนที่เกาะเหลา
ขณะน้ีถอืว่า ขาดโอกาสมากกว่าพม่าทีท่ ามาหากนิอยู่ในจงัหวดัระนองนับ
หมืน่คนในขณะน้ีเสยีอกี 

เนาวนิตย ์แจ่มพศิ         ปญัหาข้อน้ีท าความน้อยเน้ือต ่ าใจ อย่างเช่นกรณีมอแกนเกาะ
สุรนิทร ์ก็คอืมอแกนเหมอืนกนั เกาะเหลาก็มอแกนดัง้เดมิ แต่ท าไมต้อง
ถูกเลอืกปฏบิตั ิเพราะยงัไงเขาก็คอืมอแกน อยู่ประเทศไทยมาไม่ใช่น้อย  
เกาะสุรนิทรไ์ดเ้ลข ๕ เกาะเหลากน่็าจะไดเ้ป็นเลข ๕ แต่ไฉนเกาะเหลายงั
ถอืบตัรเลข ๐ ไมม่สีถานะทางทะเบยีน 

เสยีงประกอบ -เสยีงเรอื- 
ผูป้ระกาศ         เช้าวนันี้เรอืของนายทุนได้มารบัแตลอยและเพื่อนมอแกนที่เกาะ

เหลาออกไปด าปลงิที่หมู่เกาะนิโคบารอ์กีครัง้ หากโชคดี แตลอยและชาว
มอแกนทีเ่กาะเหลาคงไดก้ลบัมาพบหน้าลกูเมยีอกีครัง้   

 -เสยีงรอ้งเพลงมอแกนแทรก- 
ผูป้ระกาศ         หลงัชวีติทีไ่รส้ญัชาตแิละปราศจากพรหมแดนบนทอ้งทะเล แตลอย

ยงัเอ่ยปากดว้ยความจรงิใจเมื่อถูกถามถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอประเทศไทยว่า 
ดใีจทีไ่ดเ้กดิบนผนืแผ่นดนิไทย/ 

 
 ‘เสยีงจากมอแกน ชายแดนทีเ่กาะเหลา’ นบัเป็นสารคดวีทิยกุระจายเสยีงทีใ่ชเ้ป็นกรณีศกึษาได้
ในเรื่ององค์ประกอบ โครงสรา้ง และแก่นเรื่องทีม่คีวามชดัเจน แม้จะไม่ได้ท าต่อใหจ้บ แต่ก็สะท้อน



๘/๑๑ 
 

 

ปญัหา และแมจ้ะมศีพัท์แสงเฉพาะ (jargon) บ้าง เช่น น ้าหนีบ น ้าชอ็ต ซึ่งคนทัว่ไปอาจไม่รูจ้กั แต่
โดยทัว่ไปแลว้ ใชภ้าษาทีม่องเหน็ภาพ 
 

‘เขือ่นสลายก าลงัคลืน่ขนุสมทุรจนี’ สารคดวีทิยกุระจายเสยีงชมเชย 
นิตยา น้อยใหญ่ สถานีวทิยแุหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

(ออกอากาศ ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๑ ความยาว ๔:๐๕ นาท)ี 
ผูป้ระกาศ         ปญัหาแผ่นดนิจมหายไป เนื่องจากการกดัเซาะชายฝ ัง่จากคลื่นลมทะเล 

ท าใหช้าวบา้นทีอ่าศยัอยู่ในบ้านขนุสมุทรจนี ในจงัหวดัสมุทรปราการ  หลาย
ครอบครวัต้องสูญเสยีที่ท ากนิ และต้องอพยพถอยร่นหนีน ้ามาแล้ว ๗ – ๑๐ 
ครัง้ ภายในเวลา ๒๐ ปี ทีผ่่านมา ทีด่นิทีน่ี่ถูกน ้าทะเลกดัเซาะหายไปแลว้กว่า 
๑ หมืน่ ๑ พนัไร่    ในขณะนี้พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลของจงัหวดัสมุทรปราการ ยงัจะ
ถูกน ้าทะเลกดัเซาะหายไปอกีกว่า ๑ กโิลเมตร ในอกี ๒๐ ปี ขา้งหน้า ถ้าไม่มี
ใครมาแกป้ญัหานี้  

ธนวัฒ น์  จ ารุพงษ์
สกลุ 

        ทีเ่ราเป็นห่วงกค็อืการกดัเซาะ กระบวนการตอนนี้ไม่ใช่การกดัตลิ่งพงั
อย่างเดียว ตลิ่งพังเราเห็น ตอนนี้คือมันกัดลงไปในท้องทะเลลึกไป  ๑๐ 
กโิลเมตร นอกชายฝ ัง่ ซึง่อนันี้มนักดัทุกวนั เรามองไม่เหน็ เพราะอนัตรายมาก 
เพราะจากการศกึษาพบว่า เมือ่ ๔๐ ปีกอ่น ปจัจุบนันี้ทีบ่า้นขนุสมทุรจนี ๓ กโิล
ฯ นอกนี้เหลอืกโิลนึง ทีน่่ากลวักว่านัน้คอืทีโ่คกขามมชีายหาด ๒ กโิลฯ ตอนนี้
เหลอื ๒๐๐ เมตร 

ผูป้ระกาศ         นี่คอืค ายนืยนัจากรองศาสตราจารย์ ดร. ธนวฒัน์  จารุพงษ์สกุล จาก
หน่วยศกึษาพบิตัิภยัและขอ้สนเทศเชงิพื้นที่ คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ที่ไปส ารวจพื้นที่น ้าทะเลกดัเซาะชายฝ ัง่หาดโคลน ในจงัหวัด
สมุทรปราการ โดย รศ. ดร. ธนวฒัน์  ไดร้บัการสนับสนุนใหศ้กึษาเรื่องนี้ จาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวจิยั  ธนาคารโลก และจงัหวดัสมุทรปราการ 
เพือ่หาหนทางแกไ้ขปญัหานี้ 
        โครงการศกึษาบูรณาการเชงิพื้นที่เพื่อแก้ไขปญัหากดัเซาะชายฝ ัง่จึง
เกดิขึน้ โดยมกีารสรา้งเขือ่นสลายก าลงัคลื่น ขนุสมุทรจนี  49A2 ทีเ่ป็นรปูแบบ
การสรา้งเขือ่นป้องกนัหาดโคลนเป็นครัง้แรกในประเทศไทย  
        เขื่อนสลายก าลงัคลื่นมลีกัษณะโครงสรา้ง ๒ ส่วน คอื เป็นเสาคอนกรตี
สามเหลี่ยมด้านเท่า ออกแบบใหป้กัประมาณ ๕๐๐ เมตร โดยเสาแต่ละต้นหนั
ดา้นปลายมุมแหลมเขา้หาหน้าคลื่น  แล้วปกัเป็นสามแถวในลกัษณะสลบัฟนั
ปลา ซึง่จะสามารถลดความรนุแรงของคลื่นลงได ้ส่วนที่ ๒ คอื เสาคอนกรตีรปู
ตวัแอล ปกัตามคลองทัง้ ๒ ด้าน ตามแนวร่องน ้าธรรมชาติ เสาแต่ละต้นหนั
ปลายแหลมสามเหลี่ยมเขา้หาล าคลอง ท าหน้าทีช่่วยกกัเกบ็ตะกอนดนิเอาไว ้
จะไดม้ผีนืดนิงอกออกมาใหป้ลกูปา่ชายเลนได ้  

ธนวัฒ น์  จ ารุพงษ์         ตอนนี้เรามกีารจดสทิธบิตัรในนามจุฬาฯ และ สกว. ผมเป็นอนิเวยีเตอร ์



๙/๑๑ 
 

 

สกลุ แต่ตอนนี้สง่ทรานเฟอรไ์ปแลว้ เราเป็นสทิธบิตัรการป้องกนัตรงนี้ การประยุกต์
มันนอกจากป้องกันการกัดเซาะได้แล้ว ยังสามารถป้องกันการขึ้นของ
ระดบัน ้าทะเลในอนาคต 

ผูป้ระกาศ         ขณะเดยีวทีค่ณุวษิณุ เขง่สมทุร นกัวจิยัชมุชน บา้นขนุสมุทรจนี  จงัหวดั
สมุทรปราการ  บอกกับสถานีวิทยุจุฬาว่า  การแก้ปญัหาน ้าทะเลกดัเซาะ
ชายฝ ัง่ด้วยเขื่อนสลายก าลังคลื่นขุนสมุทรจีน  49A2  นี้   ท าให้ชาวบ้านมี
ความหวงัว่าจะลมืตาอา้ปากไดอ้กีครัง้  

วษิณุ เขง่สมทุร         สิง่ทีม่นัเกดิขึน้หลงัจากการสรา้งเขือ่นกค็อื ชาวบา้นเหมอืนนอนตาหลบั 
ไม่ตอ้งยา้ยแลว้ คอืคดิว่าแผ่นดนิทีเ่ราตอ้งยา้ยมนัจะพงั มนัคงหยุดเพยีงเท่านี้ 
แต่สิง่ทีม่นักลบัมามากกว่านัน้กค็อื สตัวน์ ้าทีม่นัเคยหายไป ปจัจุบนัชาวบา้นได้
จบัหอยแครงเป็นอาชพี วนัหนึ่ง ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท บางวนัถึง ๑,๐๐๐ บาท 
เป็นอาชพีหนึ่งที่ไม่ต้องไปลงทุนในการใช้น ้ามนัหรือต้องออกไปหากินนอก
ชมุชน 

ผูป้ระกาศ         ถา้หากเรายงัคงปล่อยปละละเลยใหน้ ้าทะเลกดัเซาะชายฝ ัง่ต่อไปเรือ่ย ๆ 
        ในอนาคตอนัใกลน้ี้ เราอาจจะไมม่ผีนืดนิใหเ้หยยีบกนัอกีต่อไปกไ็ดน้ะคะ 
ดงันัน้ เมื่อเรามหีนทางแก้ไขปญัหาได้แล้ว ก็คงต้องเร่งแก้กนัอย่างเร็วที่สุด 
เพราะแผน่ดนิทีเ่หน็อยูต่รงหน้า กอ็าจไมม่เีวลาเหลอื ใหร้อเราอยูไ่ดน้านนกัคะ่/  

 
 เขื่อนสลายก าลงัคลื่น ‘ขุนสมุทรจีน’ เป็นสารคดวีิทยุกระจายเสยีงที่มคีวามพยายามในการ
แสดงใหเ้หน็วธิกีารแกไ้ขปญัหา และผลของการแกไ้ขทีท่ าใหช้าวบา้นมชีวีติดขี ึน้ มกีารคน้คว้าทีด่ ีแม้
จะเยอะเกนิไปบา้งส าหรบัรายการวทิยุ และแมจ้ะมสีองแก่น (theme) ในเรื่องเดยีวกนั คอื ทัง้การแกไ้ข 
และการคดิคน้เครือ่งมอื อนัท าใหเ้กดิความสงสยัว่า ทีป่ระสงคแ์ลว้ แกน่แกนคอือะไร  
 

ขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการฯ ในปีกอ่นหน้า 
 

๑. มจี านวนชิน้งานทัง้ขา่วประกอบเสยีงและสารคดวีทิยุกระจายเสยีงเพิม่ขึน้ (จากปี ๒๕๔๙) 
แต่จ านวนผูส้่งเขา้ประกวดยงัไม่กว้างขวาง ทราบว่าทางสมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทยมคีวาม
พยายามในการหาช่องทางเผยแพร่และเชญิชวนผูป้ระกอบวชิาชพีนี้ใหส้่งผลงานข่าวและสารคดเีขา้
ประกวด แต่กย็งัไปไมถ่งึดวงดาว สาเหตุน่าจะมาจาก ๒ ประการ  

    ๑.๑ นโยบายของแต่ละสถานีทีเ่ปิดโอกาสใหม้รีายการประเภทนี้มากน้อยแค่ไหน เพราะ
การท าขา่วและสารคดแีบบนี้ใชท้ัง้คน ตน้ทนุ และเวลา ซึง่สถานีหนีไมพ่น้คา่ใชจ้่ายทีส่งูขึน้  

    ๑.๒ ผูป้ระกอบวชิาชพีเกบัโอกาสในการท างานอย่างมอือาชพี แต่ละวนัทีผ่่านไปกเ็หนื่อย
แล้ว ใครจะยอมเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตงานอย่างมืออาชีพ นี่คือสิ่งที่ท้าทายผู้ประกอบวิชาชีพ
วทิยกุระจายเสยีงทกุคน 

๒. ผูส้่งชิ้นงานเขา้ประกวดบางคนยงัขาดความเขา้ใจในเรื่องการรายงานข่าวประกอบเสยีง 
และการผลติสารคดวีทิยุกระจายเสยีงอยู่บ้าง ท าใหผ้ลงานบางชิน้ ซึ่งมคีวามน่าสนใจในประเด็นของ
เรื่องตอ้งตกไป ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากต้นน ้าดว้ยเหมอืนกนั นัน่คอือาจารยน์ิเทศศาสตรแ์ต่ละคนแต่ละ



๑๐/๑๑ 
 

 

สถาบนัการศกึษากแ็ต่ละอย่าง นิสตินักศกึษาซึ่งมทีีม่าต่างกนัอยู่แล้วจงึยิง่ต่างกนัไปใหญ่ เมื่อเขา้มา
ประกอบวชิาชพีจงึไปกนัคนละทางสองทาง 
 ๓. การประกวดทีผ่า่นมา รวมทัง้ปีนี้ทีว่ดักนัดว้ยผลงานเพยีงชิน้ใดชิน้หนึ่ง ซึง่ไม่ไดต้อบโจทย์
ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสื่อมวลชนเท่าใดนัก เพราะไม่สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
ในทางสรา้งสรรคต์่อสงัคม การหยบิผลงานขา่วหรอืสารคดเีพยีงชิน้เดยีวมาวจิารณ์เป็นการประกวดขา่ว
และสารคดฝึีกปฏบิตัขิองนิสตินกัศกึษาสาขาวชิานิเทศศาสตร ์ไมใ่ชม่อือาชพี 
 ๔. ขอ้เสนอแนะ 
     ๔.๑ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย ควรใชค้วามพยายามในการเผยแพร่และเชญิ
ชวนกนัต่อไป โดยเฉพาะการยกยอ่งผูไ้ดร้บัรางวลั ใหค้นในวชิาชพีไดเ้หน็เป็นตวัอยา่ง 
     ๔.๒ เรื่องความเข้าใจในการท าข่าวประกอบเสียงและสารคดีวิทยุนัน้ สมาคมฯ และ
สถาบนัการศึกษา น่าจะน าวิชาชีพกบัวิชาการมาผนวกกนัอย่างจรงิจัง แล้วอาจท าเป็นคู่มอืที่มทีัง้
แนวทางและตวัอยา่ง ซึง่จะใชไ้ดท้ัง้งานสอนในสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นแนวทางเดยีวกนั และใชไ้ดท้ัง้ใน
สนามส าหรบัมอือาชพี 
     ๔.๓ ควรมกีารปรบัเปลีย่นการประกวดได้แลว้ ควรพจิารณาเป็นเรื่อง ๆ ไม่ใช่เป็นรายชิ้น 
ในเรือ่งหนึ่งๆ อาจมหีลายชิน้ ทัง้ขา่วประกอบเสยีง สารคดเีชงิขา่ว บทความ และอืน่ ๆ แต่รวมแลว้เป็น
เรื่องเดยีวกนั เพื่อส่งเสรมิคนท างานใหบ้รรลุปรชัญาแห่งวชิาชพีตามหน้าทีแ่ละบทบาทของสื่อมวลชน 
โดยเพิม่มูลค่าจากการรวมรางวลัให้เหลือประเภทเดียวส าหรบัมอือาชพี ส่วนฝึกปฏิบตัิเป็นรายชิ้น
เหมอืนเดมิ 
     ๔.๔ ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ 
      (๑) เมื่อไปท าข่าวการประชุมสมัมนา ถา้เกดิจากเวท ีควรรายงานว่าเป็นการประชุม 
และผูเ้ขา้รว่มประชมุมคีวามเหน็ 
      (๒) การท าข่าว ควรน าประเด็นมาไว้ตรงกลางเพื่อดูว่าใครเกีย่วขอ้งบ้าง ถ้าไม่ท า
เชน่นี้จนเคย จะท าใหไ้มรู่จ้กัการวเิคราะห ์และจะวเิคราะหไ์มเ่ป็น 
      (๓) การท าขา่ว แมเ้มือ่ไดป้ระเดน็มาแลว้ แต่ไมค่น้ควา้ ไดแ้ต่รายงาน ต ารวจว่าอย่าง
นี้ ชาวบา้นว่าอยา่งนัน้ เมื่อไมค่น้ควา้ กไ็มม่คี าว่า ‘ท าไม’ อนัจะท าใหข้า่วขาดความหลากหลายและขาด
มมุมอง หรอืไมร่อบดา้น 
      (๔) สว่นสารคด ีสิง่ส าคญัทีส่ดุคอืรปูแบบ (design) ภายใตร้ปูแบบตอ้งมแีก่นความคดิ 
(theme) ภายใตแ้ก่นความคดิจะน าเสนอดว้ยวธิกีารอะไร แล้วจงึน ามาเรยีงมองจากในไปนอก (inside 
out) และจากนอกมาใน (outside in) มกีารเจยีระไนใหเ้ป็นรายการทีก่ระตุกผูฟ้งั 
 

ขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการฯ ในปีนี้ 
 

 ๑. จ านวนช้ินงาน 
     ยงัคงใกล้เคียงกับปีที่ผ่าน ๆ มา แม้สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ใช้ความ
พยายามแลว้  
 

 ๒. ความเข้าใจในการผลิตรายการข่าวประกอบเสียงและสารคดีวิทยกุระจายเสียง 
     มทีัง้ทีเ่ขา้ใจและยงัไมเ่ขา้ใจดนีกั  



๑๑/๑๑ 
 

 

    ๒.๑ การผลติขา่วประกอบเสยีง สิง่ทีพ่งึระลกึไวเ้สมอกค็อื  
   (๑) ขา่วประกอบเสยีง ไม่ใช่เสยีงประกอบขา่ว เสียงของแหล่งขา่วกบัตวัขา่วจงึควรมี

ประเดน็ทีช่ดัเจนเสมอ 
   (๒) เสยีงทีน่ าเขา้จงึตอ้งมเีนื้อหาสาระ (content) ตอ้งน่าเชือ่ถอื (power of message)  

    (๓) การน าเสยีงเขา้ (pre-inform) แมไ้ม่มกีตกิาว่า จะต้องบอกก่อนว่าเป็นใคร อาจ
บอกหลงัเสียง (post-inform) ได้ แต่ถ้าท าแล้วเกิดความเข้าใจไขว้เขว ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะข่าว
ประกอบเสยีงไม่ได้มเีวลามากพอ และจุดอ่อนของเสยีงวทิยุกระจายเสยีงคอืเขา้หูซ้ายออกหูขวา ไม่
สามารถเปิดซ ้าได ้หากเลอืก post-inform กค็วรเกริน่น าบา้งว่าเสยีงต่อไปเป็นผูเ้คราะหร์า้ย เช่น นี่คอื
เสยีงจากหนึ่งในผูร้อดชวีติ เป็นตน้ 
    (๔) ควรใหบ้รบิทแก่คนฟงัในเรื่องทีน่ าเสนอ เช่น ท าไมคนเหล่านี้มาตายทีเ่มอืงไทย 
เป็นตน้ 
    (๕) สิง่ทีส่ าคญัยิง่กค็อื ขา่วไม่ใช่บทความ การทีผู่ป้ระกาศหรอืผูส้ ื่อขา่วเสนอแนะใน
ขา่วจงึเป็นเรือ่งผดิหลกัการพืน้ฐานของ ‘ขา่ว’ 
    (๖) ย า้เชน่ทีไ่ดย้ า้ทกุปีทีไ่ดจ้ดัประกวดมาว่า เสยีงของผูส้ ื่อขา่วทีร่ายงานขา่วไม่ถอืว่า
เป็นขา่วประกอบเสยีง (มบีทความทีเ่กีย่วขอ้งในหนังสอืประจ าปีของสมาคมนักขา่ววทิยุและโทรทศัน์
ไทย)  
 

 ๓. ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
     เชน่เดยีวกนักบัปีทีผ่า่นมา ไม่เป็นทีช่ดัเจนว่า ผลงานใดน าไปสู่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
คณะกรรมการตดัสนิมคีวามเหน็ตรงกนักบัค าพงัเพยทีว่่า ‘วทิยกุูช้าตไิด’้ ในทางตรงกนัขา้ม ‘วทิยุกบ็่อน
ท าลายชาตไิด้’ ประเด็นทีท่า้ทายผูป้ระกอบวชิาชพีกค็อืการใชว้ทิยุกระจายเสยีงซึ่งเป็นสื่อทีส่ามารถ
ตามผูร้บัสารไปไดทุ้กที่และทุกเวลาในการท าใหส้งัคมเกดิการเปลีย่นแปลงในทางสรา้งสรรค ์และนี่คอื
วตัถุประสงคอ์นัส าคญัประการหนึ่งของการมรีางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ 
 

 ๔. ข้อสงัเกตอ่ืน ๆ 
     คณะกรรมการตัดสินฯ ไม่ได้จ ากัดสิทธิในการส่งข่าวหรือสารคดีเพื่อการเผยแพร่ใน
ความหมายทางการประชาสมัพนัธ์เขา้ประกวด แต่กม็ขีอ้สงัเกตว่า เป็นเรื่องยากทีข่า่วหรอืสารคดเีพื่อ
การเผยแพรด่งักล่าว จะตอบสนองความเป็นขา่วหรอืสารคดตีามเงือ่นไขของการประกวด อยา่งไรกต็าม 
กไ็ม่ได้หมายความว่าจะท าไม่ได้ จงึเป็นเรื่องทา้ทายองคก์รสื่อในการสรา้งสรรค์งานขา่วและสารคดทีี่
สามารถตอบสนองทัง้นกัการเมอืง ขณะเดยีวกนักม็คีวามเป็นขา่วและสารคดเีชงิสรา้งสรรค์ควบคูก่นั 
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ความเหน็ คณะกรรมการตดัสิน 

ข่าวโทรทศัน์ยอดเย่ียม 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2551 

 
 การประกวดข่าวโทรทศัน์ยอดเยีย่มประจ าปี 2551 มกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
กลัน่กรอง โดยเป็นผูแ้ทนฝา่ยข่าวจากสถานีโทรทศัน์ต่างๆ ไดท้ าการกลัน่กรองขา่วและส่งให้
คณะกรรมการตดัสนิไดพ้จิารณา ซึง่ ขา่วโทรทศัน์ ประจ าปี 2551 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงันี้  
 
1. ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน 
 มขีา่วส่งเขา้ประกวดทัง้สิน้ 13 เรือ่ง จาก 7 หน่วยงาน ไมม่รีางวลัยอดเยีย่ม  
คณะกรรมการตดัสนิมมีตใิหร้างวลัชมเชย 2 รางวลั ดงันี้  
 
รางวลัชมเชย ได้แก่เร่ือง “ปล้นอดีตบ้านเชียง” จาก สถานีโทรทศัน์ NBT”  
ผูผ้ลิตผลงานมีรายช่ือดงัน้ี 1.คณุวรวีร ์ววูานิช และ 2. คณุบรรลือ สอนบาลี  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ 
 จากการเสนอข่าวในหน้าหนังสอืพมิพว์่าทางรฐับาลสหรฐัอเมรกิามกีารเขา้ไปตรวจจบั
พพิธิภณัฑ ์ 5 แห่งในสหรฐัอเมรกิา และพบว่ามบีรรดาผูม้ฐีานะทางการเงนิของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาใชว้ธิกีารซือ้วตัถุโบราณเพื่อลดภาษ ี โดยมนีายหน้าเป็นเจา้ของรา้นขายวตัถุ
โบราณ และพบว่าพพิธิภณัฑ ์5 แห่งมวีตัถุโบราณจากบา้นเชยีง จงัหวดัอุดรธานี  
 การน าเสนอข่าวนี้เพื่อใหร้บัทราบถงึช่องทางการคา้วตัถุโบราณ เพื่อหาวธิกีารป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิขึน้อกี และทีส่ าคญัเพื่อช่วยกนัหวงแหนและน าวตัถุล ้าค่าของประเทศกลบัคนืมา 
 
จดุเด่น 
 - มคีวามพยายามในการหาภาพเก่าและใหม่ทีผ่่านมานานแลว้ มคีวามตัง้ใจผลติผลงาน  
ภาพ   สวย ช่างภาพมคีวามตัง้ใจถ่ายภาพ เนื้อหามคีวามน่าประทบัใจ 
 - การหาประเดน็ด ีเลอืกเรือ่งทีก่ระตุ้นต่อมรกัชาต ิหวงแหนสมบตัชิาติ 
 - เทคนิคการน าเสนอ การถ่ายภาพ สามารถดงึดดูผูช้มทางบา้นไดอ้ย่างเรา้ใจ 
 - เป็นขา่วทีส่ะทอ้นกระบวนการผลติผลงานไดด้ ี
 



๑๓/๑๑ 
 

 

 
 
ขอ้สงัเกต 
 - เนื้อหา เรือ่งการสบืสวนสอบสวนน้อยเกนิไป   
 - การสบืสวนไปใหน้ ้าหนกัทีบ่า้นเชยีงมากกว่าทีจ่ะไปตดิตามทีอ่เมรกิา    
 - การด าเนินเรือ่ง บางครัง้สบัสนวกวนไปมา ท าใหเ้นื้อหาทีค่นดอูยากรู ้ไมไ่ดรู้ ้ 
 - เน้ือหายดืเยือ้เกนิไปและส่วนใหญ่น าเสนอเรือ่งราวในอดตี การสบืเน่ืองถงึปจัจบุนัน้อย
เกนิไป  
 - ขาดความเชื่อมโยงต่อสาธารณะเท่าทีค่วร 
 
รางวลัชมเชย ได้แก่เร่ือง “เปิดโปงนายทุนรกุป่าอนัดามนั” จาก ส านักข่าวไทย บมจ.อ
สมท  
ผูผ้ลิตผลงาน คือ คณุนิพนธ ตัง้แสงประทีป  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ 
 รายงานพเิศษเรือ่งน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 9 ตอน โดยการเปิดโปงการบุกรกุพืน้ทีป่่าในแต่ละ
ประเภท เช่น ปา่ชายเลน ปา่สวนสนชายทะเล ปา่ชายหาด ปา่สงวนแห่งชาต ิ ซึง่เกดิในหลาย
พืน้ที ่ โดยเฉพาะในจงัหวดัพงังาและภเูกต็ ซึง่มสีาเหตุจากความตอ้งการพืน้ทีเ่พื่อน าไปสรา้งที่
พกัตากอากาศ โรงแรมรสีอรท์ ภายใตก้ระแสพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วในพืน้ทีอ่ย่าง
ต่อเนื่อง โดยการน าเสนอกรณตีวัอยา่งการบุกรุกในแต่ละพืน้ทีไ่ดใ้ชว้ธิกีารท าข่าวโดยการ
ตรวจสอบสนืคน้จากเอกสารและพยานบุคคล ซึง่ท าใหไ้ดพ้บขอ้เทจ็จรงิว่าเป็นการออกเอกสาร
สทิธิโ์ดยมชิอบและมกีารบุกรกุท าลายพืน้ทีป่่าอย่างไมเ่กรงกลวักฎหมาย 
 
จดุเด่น 

- ดแูลว้ไดเ้นื้อหา มแีหล่งอา้งองิเชื่อถอืได ้  เช่น กรณสี่งไม ้ การฟ้องศาล  หลกัฐาน
ภาพ  เก่าและใหมเ่ป็นอย่างไร  การลงพืน้ทีต่รวจสอบ ใหค้นดเูปรยีบเทยีบเชงิ
ปรมิาณ 

- ผูผ้ลติไมช่ีน้ าคนด ูไมใ่ส่ความเหน็ส่วนตวั 
- เป็นข่าวทีส่ะทอ้นกระบวนการผลติผลงานไดด้ ี มคีวามตัง้ใจผลติผลงาน ภาพสวย    

ช่างภาพมคีวามตัง้ใจถ่ายภาพ 
- มกีารเปิดประเดน็ใหม่ และมคีวามพยายามตดิตามเรือ่งราวในหลายพืน้ที่ 
 

ขอ้สงัเกต 
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- เทคนิคการตดัต่อบางช่วงไม่เหมาะสมกบัภาพในเชงิสบืสวนสอบสวน   
- เสยีงบรรยายเรว็เกนิไป  จบัประเดน็ไม่ทนั 
- การน าเสนอน่าจะมกีารสรุปเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละพืน้ทีก่่อนและเจาะประเดน็ที่

ตอ้งการน าเสนอภายหลงั 
 
 
 
2. ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์  
 มขีา่วส่งเขา้ประกวดทัง้สิน้ 30 เรือ่ง จาก 7 หน่วยงาน 
 
รางวลัชมเชย ได้แก่ เร่ือง “ชาติพนัธุช์าวเล กบัลมหายใจท่ีเหลืออยู่” จากสถานีโทรทศัน์
ทีวีไทย  
ผูผ้ลิตผลงานมีรายช่ือดงัน้ี 1. คณุธนพล เลิศธนาผล 2. คณุวิลาสิณีย ์ศภุรส 3. คณุ
คเชนทร ์คมัภีร ์3. คณุสวิุทย ์คงวฒัน์ และ 4. คณุณาตยา แวววีรคปุต์ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ  
 กลุ่มชาตพินัธุท์ีห่ลากหลายส่วนใหญ่ก าลงัด าเนินชวีติอยูบ่นแผ่นดนิไทยอย่างไรศ้กัดิศ์รี
และถูกผลกัใหอ้ยูใ่นสภาพอ่อนแอทางวฒันธรรม ‚ชาวเล‛ ในประเทศไทยมอียู ่ 3 กลุ่ม คอื มอ
แกน มอแกลน และอูรกัลาโวย้ ซึง่มวีถิชีวีติทีแ่ตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของประเทศกท็ าใหถู้กมอง
ว่าเป็นผูด้อ้ยพฒันา การปฏสิมัพนัธจ์งึเกดิขึน้น้อยและขาดความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ 
 การน าเสนอรายงานน้ีไดพ้ยายามเสนอผลกระทบดา้นต่างๆ ทีก่ าลงัรมุเรา้อตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมหนึ่งทีท่รงคุณค่าและความหมายต่อความหลากหลายบนแผ่นดนิไทย โดยน าเสนอ
สถานการณ์ปญัหาต่างๆ ของชาวเล ดว้ยการเชื่อมโยงกบัความเชื่อ และประเพณ ี วฒันธรรม
ดัง้เดมิ โดยใชข้อ้มลูและความรูท้างวชิาการอธบิายปรากฎการณ์ทีเ่กดิขึน้ พรอ้มวเิคราะหบ์รบิท
ต่างๆ ทีก่ าลงัส่งผลกระทบต่อชนกลุ่มน้อยกลุ่มน้ี  
 ผลงานเรือ่งชาตพินัธุช์าวเลน้ี น าไปสู่การแกป้ญัหาในระดบันโยบายของรฐั  โดยมกีาร
แต่งตัง้คณะท างานศกึษาพืน้ทีว่ฒันธรรมพเิศษ 
 
จดุเด่น   
  - เนื้อหาด ี เรยีบเรยีงบทเป็นขัน้ตอน    
  - ถ่ายภาพไดด้มีาก สื่ออารมณ์เรือ่งราวชดัเจนทัง้ความเป็นอยู ่ความเชื่อ และวฒันธรรม
ของ    ชาวเล 
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       - เลอืกประเดน็น าเสนอด ีเป็นเรือ่งความเชื่อของชาวเลและสะทอ้นสภาพปญัหาของ
ชาวเล 
   - ล าดบัภาพด ี  
 
ขอ้สงัเกต 
 - ไมเ่จาะลกึ 
 - น าเสนอภาษาถิน่ช่วงแรก ไมข่ึน้ซบัไตเติล้ 
 - ไมบ่อกวธิแีกป้ญัหา / เสนอแนะทางออก 
 - ยงัมปีระเดน็ใหญ่กว่า เช่น เรือ่งอวนรนุ  ไมใ่ช่แค่ชาวเล 
 
 
 
รางวลัชมเชย ได้แก่เร่ือง “จระเข้แก่งกระจาน” จาก ส านักข่าวไทย บมจ.อสมท  
ผูผ้ลิตผลงาน คือ คณุเขมิอร   วงศดี์ลาภ  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ 
 เรือ่งน้ีน าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัการเขา้ไปพสิูจน์ว่าในผนืปา่แก่งกระจานของเขตอุทยาน
แห่งชาตแิก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ี ยงัคงมจีระเข้น ้าจดื ซึง่เป็นสตัวป์า่ทีใ่กลส้ญูพนัธุข์องโลก
หลงเหลอือยูใ่นปา่ตน้น ้าเพชรบุรจีรงิหรอืไม ่ หลงัจากไทยไดเ้สนอขอขึน้ทะเบยีนกลุ่มปา่กระจาน
ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งที ่ 3 ของประเทศ โดยมหีลกัฐานเพียงรอ่งรอยการถ่ายภาพ
จระเขใ้นรอบ 10 ปีทีผ่่านมา 

ทางทมีงานไดค้น้พบจระเขน้ ้าจดืจ านวน 1 ตวั ซึง่ก าลงันอนฟกัไขอ่ยู่ทีว่งัขา่ ซึง่เป็น
สถานที ่ ทีเ่คยมผีูถ่้ายภาพไขจ่ระเขไ้วเ้มือ่ปี 2549 จากภาพทีท่มีงานไดบ้นัทกึไวไ้ดน้ัน้เป็น
หลกัฐานชิน้ส าคญัว่าจระเขน้ ้าจดืยงัคงมอียูอ่ยูใ่นต้นน ้าเพชรบุร ี และอาศยัอยูใ่นปา่ผนืน้ีอย่างมี
ความสุข โดยกรมอุทยานฯ ระบุว่าเป็นการคน้พบส าคญัและเตรยีมศกึษาวจิยัเพื่ออนุรกัษ์จระเข้
น ้าจดืใหอ้ยูคู่่ผนืปา่แก่งกระจานตลอดไป 
 
จดุเด่น 
 - เหน็ความพยายาม-ความเหนื่อยยาก ทีไ่ดภ้าพจระเข ้
 - เปิดประเดน็ใหมใ่นสงัคม 
 - มกีารหยบิเรือ่งทีค่นไมส่นใจมาเป็นประเดน็ การสบืคน้น่าสนใจ ท าใหม้ผีลในเชงิ
วชิาการ 
 - มกีารเสนอเขา้สู่กรรมการมรดกโลก 
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 - เป็นเรือ่งแปลกไมเ่คยอยูใ่นกระแส 
 
ขอ้สงัเกต 
 - ภาพทีไ่ดเ้ป็นภาพส าคญัมากและมอียู่น้อย  ท าใหล้ดทอนเรือ่งทีน่่าสนใจลงไปมาก 
 - ควรหาเทคนิคเพื่อใหไ้ดภ้าพมากกว่านี้ 
 - การรอ้ยเรยีงเรือ่งราวไมก่ลมกลนืกนันกั 
 - น่าจะน าเสนอการไดภ้าพทีย่ากล าบาก  มากกว่าน าเรื่องอื่นทีม่าเป็นประเดน็เพิม่เตมิ 
 - ถา้สามารถน าภาพกราฟฟิคมาช่วยในการน าเสนอจะดมีาก 
 
รางวลัยอดเย่ียม ได้แก่เร่ือง “อธิปไตยเหนือดินแดนปราสาทพระวิหาร”  
จาก สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย   
ผูผ้ลิตผลงาน มีรายช่ือดงัน้ี 1. คณุบตุรรตัน์  บุตรพรหม 2. คณุพรรณี รุ่งสว่าง 3. คณุเสริม
สขุ กษิติประดิษฐ์ คณุภาณุมาศ    เจนกิจพฒันะ คณุวรรณี ปิยศภุกรวนิช  และทีมงานเปิด
ปม 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
เร่ืองย่อ  
 ปราสาทพระวหิารไมเ่พยีงเป็นประเดน็ความขดัแยง้ระหว่างประเทศไทยและกมัพูชา
เท่านัน้ แต่ยงัสรา้งความขดัแยง้ใหก้บัคนในประเทศเมือ่ถูกน าไปเป็นเครือ่งทางการเมอืง จงึเป็น
เรือ่งส าคญัทีต่อ้งท าความเขา้ใจถงึทีม่าของปญัหาทีเ่ป็นมรดกจากยคุล่าอาณานิคมและปญัหา
การถ่ายทอดวาทกรรมประวตัศิาสตรช์าตนิิยม 
 ปญัหากรรมสทิธิเ์หนือปราสาทพระวหิารถูกน ามาเป็นประเดน็การเมอืงระหว่างประเทศ
อกีครัง้เมือ่กมัพชูาเสนอขอจดทะเบยีนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก แต่ประเทศไทยไดย้ื่น
ทกัทว้งเพราะเหน็ว่าควรจะน าเสนอรว่มกนั เนื่องจากองคป์ระกอบทางประวตัศิาสตรแ์ละ
โบราณสถานหลายแห่ง เช่น สระตราว สถูปคู่ ปราสาทโดนตรวล ลว้นอยูใ่นเขตประเทศไทย 
 
จดุเด่น 
       - ใหข้อ้มลูดคีรบถว้น  ล าดบัเรือ่ง - ขัน้ตอนด ี    ก่อใหเ้กดิความหวงแหน รกัชาต ิ
  -  ถ่ายภาพด,ี ล าดบัภาพด ี 
           - น าเสนอเรือ่งมทีีม่า –ทีไ่ป, ไมช่ีน้ า, ผูท้ีไ่ม่ทราบเรือ่งราวสามารถเขา้ใจเรือ่งไดท้ัง้หมด 
           -  เป็นสารคดทีีท่ าไดเ้รว็ ทนัเหตุการณ์  จบัปมจากการประทว้งเขาพระวหิาร  15 วนั 
ต่อมา 
              มสีารคดชีุดน้ีออกมา 



๑๗/๑๑ 
 

 

 ขอ้สงัเกต 
 - ไมไ่ดแ้สดงจดุหรอืต าแหน่ง สถานที่ๆ  ทีข่ดัแยง้ในแผนทีอ่ยา่งชดัเจน  เช่น หมู่บา้น  
ต าบล   เป็นตน้ 
 
3. ประเภทข่าวเหตกุารณ์  
 มขีา่วส่งเขา้ประกวด 15 เรือ่ง จาก 6 หน่วยงาน 
คณะกรรมการตดัสนิมมีตใิหร้างวลัชมเชย 2 รางวลั ดงันี้  
 
รางวลัชมเชย ได้แก่เร่ือง “เส้ือแดงต้านนายกฯ” จาก สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7
  
ผูผ้ลิตผลงานคือ คณุอนุชา มณีโชติ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ  
 การเมอืงเปลีย่นขัว้ เมือ่พรรคประชาธปิตัย ์สามารถระดมเสยีงสนับสนุนและนายอภสิทิธิ ์
เวชชาชวีะ ไดร้บัเลอืกเป็นนายกรฐัมนตรคีนที ่ 27 ท าใหก้ลุ่มคนเสือ้แดงโกรธแคน้แสดงความไม่
พอใจ ดว้ยการพยายามท ารา้ย ส.ส. ท าใหม้ผีูบ้าดเจบ็หลายราย ขณะทีเ่จา้หน้าทีต่ ารวจไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์ได ้
 
 
จดุเด่น 
 - ดภูาพแลว้ มคีวามรูส้กึรว่ม ชมเชยช่างภาพ 
 - สามารถบนัทกึภาพเหตุการณ์ส าคญัได้ 
 
รางวลัชมเชย ได้แก่เร่ือง “ประชาธิปไตยเลือด” จาก สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7
  
ผูผ้ลิตผลงานคือ ทีมการเมือง ฝ่ายข่าว  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ  
 ภาพข่าวเหตุการณ์รายงานสด การปะทะของกลุ่มผูชุ้มนุมพนัธมติรฯ กบัก าลงัเจา้หน้าที่
ต ารวจตระเวนชายแดนทีบ่รเิวณหน้ารฐัสภาของวนัที ่ 7 ตุลาคม 2551 ซึง่ก าหนดเป็นวนัแถลง
นโยบายของรฐับาล ‚สมชาย วงศส์วสัดิ‛์ ก่อนเขา้บรหิารงาน ขณะทีก่ลุ่มพนัธมติรประชาชนเพื่อ



๑๘/๑๑ 
 

 

ประชาธปิไตยปิดลอ้มไมใ้หม้กีารแถลงนโยบาย ท่ามกลางการดแูลรกัษาการณ์ของต ารวจและ
ทหารหน้ารฐัสภา  
 กระทัง่เชา้ตรูว่นัที ่ 7 ตุลาคม 2551 เจา้หน้าทีร่ฐัใชก้ าลงัเขา้สลายการชุมนุม เพื่อ
พยายามเปิดทางใหส้มาชกิรฐัสภาเขา้ไปประชุมแถลงนโยบายใหไ้ด ้ ท่ามกลางการเสยีชวีติ 
บาดเจบ็และทรพัยส์นิเสยีหายจ านวนมาก 
 
จดุเด่น 

- ไดจ้งัหวะภาพด ีเหน็เหตุการณ์ตัง้แต่เริม่ตน้จนคลีค่ลาย 
- แมม้เีสยีงแกส็น ้าตา ระเบดิ ช่างภาพและผูส้ ื่อข่าวยงัมสีตคิวบคุมการรายงานข่าวต่อ

ไดพ้อสมควร  อธบิายขัน้ตอน  อบายเหตุการณ์ต่างๆ อยา่งแมน่ย า น ้าเสยีงเขา้กบั
สถานการณ์ ท าใหผู้ช้มไดม้คีวามรูส้กึรว่มกบับรรยากาศขณะนัน้พอสมควร   

ขอ้สงัเกต 
 -  ภาพไมต่่างจากช่องอีน่ๆ  ไดเ้ปรยีบในแงค่วามสด  ไดใ้กลช้ดิกบักลิน่อายแกส็น ้าตา 
 
รางวลัยอดเย่ียม ได้แก่เร่ือง “เหตปุะทะถนนวิภาวดีซอย 3“จาก สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย  
ผูผ้ลิตผลงาน มีรายช่ือดงัน้ี 1. คณุอรพิน ลิลิตวิศิษฎว์งศ ์2. คณุราชา ถ่ินทิพย ์และคณุบญุ
ฤทธ์ิ  ศิริโรจน์  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ  
 การปะทะระหว่างกลุ่มพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตยกบัฝา่ยตรงขา้ม ซึง่ทางกลุ่ม
พนัธมติรไดเ้คลื่อนตวัไปยดึสนามบนิและผูชุ้มนุมฝา่ยตรงขา้มทีอ่ยู่บรเิวณปากซอยวภิาวดซีอย 3 
ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของสถานีวทิยชุุมชนคนรกัแทก็ซี ่ ซึง่มแีกนน ากลุ่มแนวรว่มประชาธปิไตยต่อตา้น
เผดจ็การแห่งชาตเิป็นผูอ้ านวยการสถานี 
 การปะทะกนัทัง้สองฝ่ายไดข้วา้งปาขวดน ้า ท่อนไม ้ ยงิหนงัสติก๊ และยงัไดเ้กดิเสยีงปืน
ดงัขึน้ประมาณสามครัง้ โดยเสยีงปืนสองในสามครัง้ ช่างภาพทวีไีทยสามารถบนัทกึภาพทีม่าของ
เสยีงปืนไวไ้ด ้ และภาพฝา่ยพนัธมติรฯ หลายคนถอืมดีสปาต้ารุมข่มขูช่ายคนหน่ึงซึง่ใส่วนิรถ
จกัรยานยนตร์บัจา้ง และไดทุ้บท าลายรถยนต ์ รถจกัรยานยนตท์ีจ่อดอยูบ่รเิวณปากซอย รวมทัง้
เผารถจกัรยานยนตใ์นทีสุ่ด 
  
จดุเด่น 

- สื่อความหมายของภาพไดด้ ีไมต่อ้งบรรยาย 
- ประเดน็ชดัเจน  มคีวามพยายามไมแ่บ่งแยกสแีละการกระท า  ไมบ่อกว่าเป็นพวก

ใคร ใชก้ารบรรยายเสือ้ผา้แทน แต่ละสถานีสามารถน าขา่วนี้ไปออกอากาศได้ 



๑๙/๑๑ 
 

 

- ทนัเหตุการณ์  บอกผลทีม่าของการปะทะ  การปฏบิตังิานเป็นกลาง ไม่มคีวาม
คดิเหน็ส่วนตวั  เป็นเรือ่งทีด่ใีนสงัคม 

- เนื้อขา่วมคีวามครบถว้นสมบรูณ์  กระชบัรอบดา้น 
- การรายงานขา่วในภาพรวมมคีวามพรอ้ม เป็นกลาง 
 

ขอ้สงัเกต 
- จรงิ ๆ  มเีหตุการณ์ต่อเนื่อง เสือ้เหลอืงยงิเสือ้แดงหน้าปากซอย พวกเสือ้แดงเอาไม้

ทุบตเีสือ้เหลอืงตอนไปดอนเมอืง ไล่ตกีนั จนตอ้งปิดถนน หากไดภ้าพเหล่านี้มาจะ
สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

 
ข้อสงัเกตในภาพรวม 

 

1. ผลงานทีส่่งเขา้ประกวดในปีนี้มพีฒันาการขึน้เป็นล าดบั 
2. ดา้นการผลติผลงาน เช่น การถ่ายภาพ  การตดัต่อ  การใชเ้สยีงประกอบผลงานดขีึน้   
3. การส่งผลงานเขา้ประกวดของแต่ละสถานีโทรทศัน์ในปีนี้มมีากขึน้และมากทีสุ่ดทีจ่ดังานมา 
นอกจากนี้ยงัมผีลงานส่งเขา้ประกวดเกอืบทุกสถานีอกีดว้ย 
4. ประเดน็การน าเสนอยงัเป็นประเดน็เดมิๆ  ไมค่่อยพฒันา 
5. บางสถานีมกีารจ าลองเหตุการณ์ซึง่จะท าใหค้นดเูขา้ใจเนื้อหามากขึน้ แต่อาจท าใหค้วาม
น่าเชื่อถอืของ  ขา่วลดลงและอาจเป็นการชีน้ าคนดใูหเ้ชื่อตามเหตุการณ์ในสถานการณ์จ าลองได้ 
6. ในปีนี้ขา่วโทรทศัน์ มกีารท าเป็น Series มากขึน้ ท าใหเ้นื้อเรือ่งมคีวามต่อเนื่อง 
7. การประกวดประจ าปี 2552 คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง เสนอใหม้กีารเพิม่เตมิรายละเอยีด
ประเภทข่าวในหลกัเกณฑก์ารประกวดใหม้ากขึน้ เพื่อความชดัเจนและใหผู้ส้่งผลงานสามารถ
พจิารณาเนื้อหาข่าวของตนเองไดว้่าควรส่งประกวดในประเภทใด เช่น การแบ่งประเภทข่าวที่
ออกอากาศ ว่าเป็นช่วงขา่ว หรอื รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐/๑๑ 
 

 

ความเหน็ คณะกรรมการตดัสิน 
ข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ินดีเด่น 

รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2551 
 
 ขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ดเีด่น ประจ าปี 2551 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี้  
 
1. ประเภทข่าวเหตกุารณ์ท้องถ่ิน 
 มขีา่วส่งเขา้ประกวดทัง้สิน้ 22 เรือ่ง จาก 6 หน่วยงาน 
 
รางวลัชมเชย ได้แก่เร่ือง “สน.20 ตอน แกส๊รัว่” จาก เสียงไทยแลนดเ์คเบ้ิลทีวี  
ผูผ้ลิตผลงานมีรายช่ือดงัน้ี 1.คณุธนา บญุวิเศษ คณุวิทวฒิุ บตุรก าพี้ และ 2.คณุสาธิต   
เสาโกมทุ ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ  
 การน าเสนอเรือ่งราวอนัตรายของแก๊สทีร่ ัว่ ท าใหท้ราบถงึภยัของการใชถ้งัแก๊สอย่างผดิ
วธิ ีซึง่เหตุการณ์นี้ท าใหเ้กดิไฟลุกไหมร้ถเขญ็ทีบ่รเิวณขา้งโรงเรยีนสตรศีกึษา พอสงัเกตเหน็ไฟก็
พยายามทีจ่ะดบั พรอ้มกบัเรยีกเพื่อนๆทีข่ายของอยูข่า้งๆ กนัมาช่วยดบั แต่กไ็ม่สามารถดบัได ้
กลบักลายเป็นลกูไฟขนาดใหญ่พวยพุ่งออกมาจากถงัแก๊สปิกนิคและไฟไดลุ้กไหมร้า้นคา้รถเขญ็
อยา่งรวดเรว็ ท าใหช้าวบา้นแตกตื่นกนัอย่างมาก ตอ้งเรยีกเจา้หน้าทีด่บัเพลงิมาท าการดบั ซึง่
เหตุการณ์นี้กผ็่านพน้ไปดว้ยด ี ไมม่ผีูไ้ดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีชวีอตแต่อยา่งใด นบัไดว้่าเป็น
บทเรยีนราคาแพงส าหรบัแมค่า้รายนี้ 
 
จดุเด่น 

- การเลอืกประเดน็ เรือ่งทีน่ าเสนอเป็นเรือ่งใกลต้วั สามารถเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา มสีาระ
และประโยชน์ต่อสาธารณชนทัว่ไป 

- มมีุมภาพทีห่ลากหลาย น่าสนใจ มกีารปล่อย....อารมณ์ภาพ ของผูท้ีอ่ยูใ่นเหตุการณ์ 
เสยีงจากเหตุการณ์จรงิ ท าใหม้คีวามรูส้กึร่วม 

- ใหค้วามรูใ้นช่วงทา้ยเรือ่งการวางถงัแกส็ในลกัษณะต่างๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลดีและผลเสยี
เกีย่วกบัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ 

 
ขอ้สงัเกต 

- การล าดบัเรือ่งราว ยงัไมค่่อยราบรื่น 



๒๑/๑๑ 
 

 

-    จากบทบรรยายและน ้าเสยีงของผูบ้รรยาย ใชส้ านวนเกนิจรงิ จะท าใหบ้ดิเบอืนเนื้อหา
ความเป็นจรงิได ้

- แหล่งขา่วยงัไมค่่อยหลากหลาย 
 
รางวลัดีเด่น ได้แก่เร่ือง “พายงุวงช้าง” จาก บริษทั เคซีทีวี (นครสวรรค)์ จ ากดั  
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  ทีมข่าวเคซีทีวี  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท(สามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ 
 ความแปรปรวนของสภาพอากาศและอุณหภูมริะหว่างบรเิวณพืน้ผวิน ้ากบัชัน้บรรยากาศ 
เป็นผลพวงทีเ่กดิจากสภาวะโลกรอ้น ท าใหเ้กดิปรากฎการณ์ ‚พายงุวงชา้ง‛ ขนาดใหญ่สงูขนาด
ตกึ 30 ชัน้ ในบงึบอระเพด็ อยา่งทีไ่มเ่คยปรากฏมาก่อน สรา้งความแตกตื่นใหก้บัชาวบา้นในเขต
ต าบลเกรยีงไกรและต าบลใกลเ้คยีง เพราะเกรงว่าพายุจะพดัท าลายบา้นเรอืนของราษฎร 
 ขา่วนี้ตอ้งการใหท้ราบถงึการก่อตวัของพายงุวงชา้ง ในอนาคตหากเกดิขึน้อกี ประชาชน
จะไดไ้มเ่กดิความแตกตื่น และใหส้งัคมเลง็เหน็ถงึปญัหาสภาวะโลกรอ้นทีส่ามารถจะ
เกดิปรากฎการณ์เหนือความคาดหมายได้ 
 
จดุเด่น  

- มคีวามโดดเด่น เป็นอยา่งมาก เป็นภาพเหตุการณ์ทางธรรมชาต ิทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อน  
- ใชอุ้ปกรณ์ถ่ายภาพโดยใชม้อืถอื ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนภาคพลเมอืงทีถ่่ายภาพได ้เขา้มามสี่วนรว่มในการน าเสนอภาพข่าว 
- เป็นข่าวทีน่่าสนใจ ใหค้วามรูท้างวทิยาศาสตร ์ไม่น าเสนอเป็นเรือ่งไสยศาสตร์ ให้

ชาวบา้นงมงาย 
 

ขอ้สงัเกต  
- ไมไ่ดบ้อกแหล่งทีม่าของภาพ กลอ้งทีใ่ชถ่้ายภาพ และใครเป็นผูถ่้ายภาพได้ ถา้ระบุ

รายละเอยีดเพิม่เตมิ จะท าใหเ้รือ่งนี้มคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้  
- ไมไ่ดม้มีติต่ิอการเปลีย่นแปลงทางสงัคมในมุมกวา้ง 
- การเรยีงล าดบัเรือ่งไมด่ ีควรน าภาพเหตุการณ์ขึน้ก่อน 

 
2. ประเภทข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน 
 มขีา่วส่งเขา้ประกวดทัง้สิน้ 26 เรือ่ง จาก  11 หน่วยงาน 
 



๒๒/๑๑ 
 

 

รางวลัชมเชยอนัดบั 2 ได้แก่ เร่ือง “สจัจะสะสมทรพัย”์ จาก บริษทั เคเบิลทีวี (จนัทบุรี) 
จ ากดั ผูผ้ลิตผลงาน มีรายช่ือดงัน้ี 1. คณุชยัชนะ  แดงทองค า และ 2. คณุสุบงกช ทองศรี 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 10,000 บาท(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  
 
 
เร่ืองย่อ 
 ปญัหาเรือ่งท ามาหากนิ ความสมัพนัธข์องคนในสงัคม ซึง่เป็นอุปสรรคใหญ่ของการ
ด าเนินชวีติ การรวมกลุ่มของชาวบา้นส่วนหนึ่งในพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบุร ี เพื่อสรา้งระบบเงนิทุน
หมนุเวยีนใหก้บัชุมชน ในรปูแบบการใชห้ลกัธรรมมาบรหิาร โดยการน าของพระสงฆภ์ายใตช้ื่อ
กลุ่มสจัจะสะสมทรพัยว์ดัโพธิท์อง ถอืเป็นการรวมกลุ่มทีป่ระสบความส าเรจ็เป็นรปูธรรม 
เนื่องจากสามารถท าใหช้าวบา้นมเีงนิทุนใชส้รา้งงาน สรา้งอาชพีตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง และมคีวามระมดัระวงัในการใชช้วีติตามหลกัธรรมพระพุทธศาสนา ซึง่ไมเ่พยีงแต่จะน า
วถิชีวีติทีม่คีวามสุขใหก้ลบัคนืมาสู่ชุมชนเท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึการกลบัมาของวดั ในฐานะ
ศูนยก์ลางและทีพ่ึง่ของชาวบา้นอย่างแทจ้รงิ 
  
จดุเด่น 

- ตรงประเดน็ ไมเ่ยิน่เยอ้ 
- มภีาพหลากหลาย 
- เหน็ความพยายามเรือ่งทีย่ากของคนท า 
- ประเดน็เหมาะกบัยคุสมยั สามารถน าหลกัธรรมมะ มาปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนั 
- รอ้ยเรยีงเรือ่งเขา้กบัเนื้อหา 
- เป็นการสะทอ้นตวัอยา่งของคนในพืน้ที่ 
 

ขอ้สงัเกต 
- ภาพทัว่ไปเยอะ ค่อนขา้งยาว ภาพทีเ่ล่าเรือ่งน้อย 
- ใชเ้ทคนิคการน าเสนอของสารคดมีากขึน้ 
- ควรใชก้ราฟฟิคมากขึน้ 

 
 
รางวลัชมเชยอนัดบั 1 ได้แก่เร่ือง “เจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ...จริงหรือฝนัไป?” จาก บริษทั 
ปราการเคเบ้ิลทีวี จ ากดั ผูผ้ลิตผลงานมีรายช่ือดงัน้ี 1. คณุวิโรจน์ เตียวแสงสขุ 2. คณุธน
กร  ปิยสิรินันท์ 
คณุธีรรตัน์  เจริญภกัดี คณุบศุรา ค ามูลนา คณุปัทมภรณ์  พินิจการ และคณุวิโรจน์   เตียว
แสงสขุ 



๒๓/๑๑ 
 

 

ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ 
 เป็นเรือ่งราวของสนามกฬีาจงัหวดัทีเ่ป็นปญัหามานานแลว้ว่าจะมสีนามกฬีาเกดิขึน้
หรอืไม ่ เน่ืองจากปจัจบุนัน้ีจงัหวดัสมุทรปราการยงัไมม่สีนามกฬีากลางเป็นของตนเอง เวลาทีจ่ะ
จดัการแขง่ขนักฬีาในระดบัอ าเภอ ระดบัเขตหรอืระดบัจงัหวดั กต็อ้งไปขอเช่าพืน้ทีส่นามจากที่
อื่นในการจดัการแขง่ขนั รวมทัง้เดก็นกัเรยีนหรอืประชาชนทัว่ไป ไม่มพีืน้ทีใ่นการฝึกซอ้มและ
เล่นกฬีา ตอ้งอาศยัพืน้ทีบ่รเิวณหน้าศาลากลางเป็นแหล่งนดัชุมนุมและเล่นกฬีา บางคนตอ้งไป
เช่าพืน้ทีส่นามของเอกชน จงึตอ้งการเสนอไปยงัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งว่าเมือ่ไรสมุทรปราการจะ
สนามกฬีากลางเหมอืนจงัหวดัอื่นๆ  
 
จดุเด่น 

- มมุภาพด ีภาพสื่อความหมาย 
- กระทบทอ้งถิน่และเปิดประเดน็ของพืน้ที ่ 
- เดนิเรือ่ง ครอบคลุม มภีาพใหต้ดิตาม  
- เรยีงล าดบัภาพไดด้ ี

ขอ้สงัเกต 
- ไมส่ามารถน าเสนอภาพคนทีไ่ดร้างวลั มาน าเสนอ 
- ปล่อยสมัภาษณ์ยาวเกนิไป 
 
 

รางวลัดีเด่น ได้แก่เร่ือง “การต่อต้านห้างค้าปลีกข้ามชาติ” บริษทั มหาชยัเคเบิลทีวี 
จ ากดั 
ผูผ้ลิตผลงานมีรายช่ือดงัน้ี 1.คณุเอเชีย ต้ึงสกลุ 2. คณุธานินทร ์ แซ่ล้ี 3. คณุยพิุน ขนัชยั            
4. คณุกลุนิภา  โพธ์ิอบ และ 5. คณุวีรพงษ์ ล้ิมธนสาร  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
เรือ่งยอ่ 
 ประชาชนจ านวนไม่น้อยออกมาเรยีกรอ้งเพื่อขอใหท้างหน่วยงานราชการและส่วนงานที่
เกีย่วขอ้งไดด้ าเนินการพจิารณาเรือ่งการอนุญาตใหม้กีารก่อตัง้หา้งคา้ปลกีขา้มชาตทิีจ่ะเขา้มามี
บทบาททางดา้นเศรษฐกจิของจงัหวดั จนอาจจะส่งผลใหป้ระชาชนทีป่ระกอบอาชพีคา้ขายราย
ยอ่ยในจงัหวดัไดร้บัผลกระทบจากการเปิดตวัของหา้งคา้ส่งรายใหญ่ซึง่เป็นธุรกจิของต่างประเทศ 
ทัง้นี้ทมีงานจงึลงพืน้ทีส่ ารวจการเปลีย่นแปลงและผลกระทบของผูป้ระกอบการในส่วนทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการเปิดตวัของหา้งคา้ปลกีบางรายแลว้ ถงึขัน้อาจจะตอ้งปิดกจิการในไมช่า้นี้



๒๔/๑๑ 
 

 

เนื่องจากยอกขายตกลงเป็นจ านวนมาก จงึไดม้กีารรวมตวักนัออกมาเรยีกรอ้งเพื่อขอความ
ช่วยเหลอืโดยใหเ้หน็แก่ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนและวถิชีวีติแบบดงัเดมิ 

 
ขอ้เด่น 

- การถ่ายภาพสวย 
- เป็นประเดน็สาธารณะ มผีลกระทบต่อชุมชน 
- กลา้น าเสนอประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั ขา้มชาตริายใหญ่ และเป็นประเดน็ใน

ทอ้งถิน่ 
- น าเสนอประเดน็ครอบคลุมทุกประเดน็ ไปจนถงึโชวห์่วย และสมัภาษณ์ท่านอธบิดี 
- พดูถงึความเป็นจรงิของงทอ้งถิน่ชดัเจน 
 

  ขอ้สงัเกต 
- ประเดน็ตอ้งตามต่อไมส่ามารถจบไดเ้วลาสัน้ๆ  
- การล าดบัเรือ่งไมค่่อยด ี ควรเป็นภาพเหตุการณ์ขึน้ก่อน 

 
ข้อสงัเกตในภาพรวม 

- ควรน าเสนอภาพขา่วทีล่ดภาพของความรนุแรงลง 
- ใหร้างวลักบัข่าวทีส่รา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์กบัสงัคมมากขึน้ 
- กระตุน้ใหน้กัขา่วภมูภิาคน าเสนอขา่วทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของชุมชน 
- ขา่วเหตุการณ์ทีไ่ดม้าควรระบุแหล่งทีม่า เช่น ภาพพายงุวงชา้ง ใครเป็นคนไดภ้าพนี้มา 

นกัขา่ว ช่างภาพ หรอืชาวบา้น  
- อยากใหผู้ส้่งเขา้ประกวด ใหร้ายละเอยีดการท างานเบือ้งหลงั ใหก้รรมการตดัสนิเพื่อ

ประกอบการตดัสนิ 
- ควรใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการส่งภาพข่าว(Citizen Reporter)  ควรรณรงคโ์ดยเปิด

โอกาสใหถ่้ายภาพ ส่งมายงัสถานีได้มากขึน้ 
- การแยกประเภทขา่วในการประกวด ควรเพิม่ ประเภท ส่งเสรมิวฒันธรรมทอ้งถิน่ เช่น 

สารคดสี่งเสรมิข่าวทอ้งถิน่ เพื่อส่งเสรมิความหลากหลายในน าเสนอข่าวใหม้มีากขึน้ 
- จากการส่งผลงานเขา้ประกวดมกีารเล่นประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อสาธารณชุมชนมาก

ยิง่ขึน้ 
- ผลงานเขา้ประกวดในปีนี้ มมีาตรฐานในการท าข่าวมากขึน้ มพีฒันาการมากขึน้ ตัง้

ประเดน็ด ีถ่ายภาพสวยมากขึน้ 
- รปูแบบการน าเสนอ การใชภ้าพ กลา้ทีจ่ะน าเสนอเรือ่งในทอ้งถิน่มากขึน้ 
- บางเรือ่งยงัเกาะกระแสของส่วนกลาง 
- ขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ สะทอ้นเนื้อหาวฒันธรรมทอ้งถิน่น้อยลง 



๒๕/๑๑ 
 

 

- ขา่วในเชงิลกึไมม่ ีหรอืสบืสวนสอบสวนไมม่ ี
 
 

 
 
 
 


