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การประกวดขา่วโทรทศัน์ยอดเยีย่ม 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2555 
สมาคมนกัขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย 

สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย รว่มกบัมลูนิธแิสงชยั สุนทรวฒัน์ ด าเนินการการประกวดขา่ว
โทรทศัน์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2555 เพื่อประกาศเกยีรติคุณและมอบรางวลัแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการ
ประกวด โดยมหีลกัเกณฑก์ารสง่ผลงานเขา้ประกวด ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

 

วตัถุประสงค ์  

 1.   เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และกระตุน้ใหผู้จ้ดัท าขา่วของสถานีโทรทศัน์ทุกประเภท มกีารพฒันา
ความคดิและเป้าหมายในการท างาน โดยเน้นการผลติข่าวทีม่คีุณภาพและมคีุณค่าต่อการสรา้งสรรค์และ
เปลีย่นแปลงสงัคมไทยใหด้ขี ึน้ 
 2. เพื่อสนับสนุนและกระตุน้ใหผู้ผ้ลติขา่วโทรทศัน์มจีติส านึก รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัเรื่องของ
จรรยาบรรณของสือ่มวลชนในการผลติขา่ว 
 3.  เพื่อส่งเสริมก าลงัใจของผู้ปฏิบตัิงานด้านการท าข่าวโทรทศัน์ ซึ่งเป็นวิชาชพีด้ านการ
สือ่สารมวลชนแขนงหนึ่งทีม่คีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในปจัจุบนั 

ประเภทรางวลั   

1.  ประเภทข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน  
1.1 รางวลัขา่วเชงิสบืสวนสอบสวนยอดเยีย่ม  จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ  100,000 บาท  
     (หนึ่งแสนบาทถว้น)  พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
1.2 รางวลัขา่วเชงิสบืสวนสอบสวนชมเชย รางวลัละ 30,000 บาท (สามหมืน่บาทถว้น)                                
      พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

 2.  ประเภทสารคดีเชิงข่าว 
  2.1 รางวลัสารคดเีชงิขา่วยอดเยีย่ม จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ 50,000 บาท  

พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
  2.2 รางวลัสารคดเีชงิขา่วชมเชย  รางวลัละ 20,000 บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
 3. ประเภทข่าวเหตกุารณ์ 
  3.1  รางวลัขา่วเหตุการณ์ยอดเยีย่ม  จ านวน 1 รางวลั  เป็นเงนิ  50,000 บาท   

พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
  3.2  รางวลัขา่วเหตุการณ์ชมเชย  รางวลัละ 20,000 บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
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เงือ่นไขการประกวด  
 

 ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้  
1. การผลติ  จะตอ้งเป็นขา่วหรอืสารคดเีชงิขา่วทีผู่ส้ ื่อขา่วในสถานีเป็นผูด้ าเนินการผลติเอง  โดย

สามารถส่งเข้าประกวดในนามของสถานีโทรทัศน์เท่านัน้ ทัง้นี้ สถานีที่ส่งข่าวเข้าประกวดต้องจด
ทะเบยีนในประเทศไทยและเป็นเจา้ของลขิสทิธิข์า่วนัน้ๆ ดว้ย  
 2. ช่วงเวลาของข่าว จะต้องเป็นข่าวที่เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์หรือเคเบิลทวีีใน
ประเทศไทย ในชว่งเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2555   
 3.  การส่งข่าวเข้าประกวด ต้องส่งผลงาน ภายในวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2556 

รายละเอยีดการสง่ผลงานเขา้ประกวด  

    1. ท าจดหมายน าส่งข่าวท่ีเข้าประกวด ว่ามจี านวนกีเ่รื่อง ส่งเขา้ประกวดในประเภทใด พรอ้ม
เบอรต์ดิต่อผูป้ระสานงาน และผูบ้รหิารสถานีหรอืบรรณาธกิารขา่วเซน็รบัรอง 
     2. จดัส่งเป็น DVD สกลุไฟล ์ .mov  .avi  จ านวน 10 ชุด / ต่อเร่ือง เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
คณะกรรมการตดัสนิเปิดไฟลด์ผูลงานทีส่ง่เขา้ประกวด 
   3. แนบรายละเอียดต่างๆ  ของข่าวแต่ละข่าวท่ีส่งเข้าประกวด  จ านวน 5 ชุด / ต่อเร่ือง 
ได้แก่ 
   - บทคดัยอ่สรปุเรือ่งราว  

- บทของขา่ว(Script) 
   - วตัถุประสงคท์ีจ่ดัท าขา่วชิน้นี้ 
   - ความยากล าบากหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการจดัท าขา่ว 
   - ขา่วชิน้นี้มคีณุคา่ต่อสงัคมอยา่งไรบา้ง 
   - วนัและเวลาทีเ่กดิขา่วดงักล่าว 
   - วนั เวลา และสถานีทีอ่อกอากาศ 

หลกัเกณฑก์ารตดัสนิ 

 พจิารณาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ ของขา่วและสารคดเีชงิขา่วทีส่ง่เขา้ประกวด  ดงัต่อไปนี้ 
1.  คณุคา่ของขา่ว 

1.1 ความมปีระโยชน์และมคีณุคา่ต่อประเทศชาตแิละประชาชน 
  - สรา้งสรรคส์งัคม  โดยสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในสงัคมไทย 
  - ใหแ้งค่ดิ เตอืนใจ เตอืนภยั ชีแ้นะแนวทางทีถ่กูตอ้ง 
 1.2  รกัษาสทิธ ิเสรภีาพ และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 

- ท าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เฝ้าคอยระแวดระวังในการรกัษาสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน 

  - ปกป้องมใิหเ้กดิความอยตุธิรรมขึน้ในสงัคมไทย 
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 1.3 ความมจีรยิธรรมในการเสนอขา่ว    
       - มคีวามรบัผดิชอบ 
  - มคีวามสภุาพ  ซื่อสตัย ์

- ปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่สาธารณประโยชน์ 
2. คณุภาพของขา่ว 
 2.1  ความสมบรูณ์ของขา่ว 

- เนื้อหาสาระของขา่วมคีวามสมบรูณ์ และมคีวามต่อเนื่อง    
 - การสือ่ความหมายดว้ยภาพไดด้ ี

  - ความสอดคลอ้งของสาระและภาพขา่ว 
 2.2  ความถกูตอ้งของขา่ว    

 - ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ 
   - ไมม่กีารบดิเบอืนขา่ว 
 2.3  ความสมดุลและเทีย่งธรรม - ใหค้วามเป็นธรรมแกท่กุฝา่ยทีต่กเป็นขา่ว 
 2.4  ความทนัสมยัของขา่ว  -  มคีวามฉบัไวทนัต่อเหตุการณ์ 
 

การสง่ผลงานเขา้ประกวด  

 สามารถส่งข่าวโทรทศัน์เขา้ร่วมการประกวดได้ที ่สมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย (อาคาร
สมาคมนักขา่วนักหนังสอืพมิพแ์ห่งประเทศไทย) เลขที่ 538/1 ตรงขา้ม รพ.วชริะ  ถนนสามเสน เขตดุสติ 
กทม.10300 โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288 ปิดรบัผลงานภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2556  
 

คณะกรรมการตดัสนิ 

1. นายสมชาย กรสุวนสมบตั ิ กรรมการ มลูนิธแิสงชยั สนุทรวฒัน์ ประธาน 
2. นายอชัฌา สวุรรณปากแพรก รองกรรมการผูจ้ดัการ  

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชีอ่ง 3 
กรรมการ 

3. นายคธาทร  อศัวจริฐัตกิรณ์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยขา่ว   
สถานีโทรทศัน์สกีองทพับก ช่อง 7 

กรรมการ 

4. นายวโิรจน์ ประกอบพบิลู บรรณาธกิารบรหิารฝา่ยขา่วในประเทศ 3  
สถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ทวี ี

กรรมการ 

5. นายเชดิชาย  มากบ ารงุ ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการส านกัขา่ว(ดา้นการผลติ)  
สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส 

กรรมการ 

6. นายอดศิกัดิ ์ลมิปรุง่พฒันกจิ   กรรมการผูอ้ านวยการ  
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้คอรป์อเรชัน่ 

กรรมการ 

7. นายจกัรพนัธุ ์ กมทุโยธนิ ผูช้ว่ยบรรณาธกิารบรหิาร  สถานีโทรทศัน์ TNN 24 กรรมการ 
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8. ดร.สมเกยีรต ิ ออ่นวมิล รองประธานกรรมการบรหิารสายงานขา่ว 
และรายการ  สถานโีทรทศัน์สปรงินิวส ์

กรรมการ 

9. นายประทปี  คงสบิ ผูอ้ านวยการฝา่ย  Content & Program   
สถานีโทรทศัน์วอยซท์วี ี

กรรมการ 

10.ดร.สภุาพร โพธิแ์กว้ อาจารยป์ระจ า คณะนิเทศศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กรรมการ 

11.ดร.สดุารตัน์ ดษิยวรรธนะ  
จนัทราวฒันากลุ 

คณบด ีคณะนิเทศศาสตร ์ 
สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์   

กรรมการ 

12.นายประดษิฐ ์เรอืงดษิฐ ์ นายกสมาคมนกัขา่วนกัหนงัสอืพมิพ ์
แหง่ประเทศไทย 

กรรมการ 

13. นายพภิพ พานิชภกัดิ ์  อปุนายกฝา่ยต่างประเทศ สมาคมฯ กรรมการ 
และเลขานุการ 

ค านิยาม 

 ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ไดแ้ก ่ขา่วเปิดโปงสิง่ทีย่งัไมเ่คยถกูเปิดเผยมาก่อน  เป็นการกล่าวถงึ
ภาพรวมของเรื่องราวมากกว่าการให้ความส าคญักบัเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะ  ไม่ใช่การเสนอข่าวโดยใช้
แหล่งข่าวเพยีงแหล่งเดยีวหรอืข่าวจากการแถลงข่าวเท่านัน้    อกีทัง้ต้องอาศยัการศกึษาคน้คว้า วจิยัใน
ระยะยาวด้วยความทุ่มเททัง้เวลาและความพยายาม และเป็นเรื่องราวที่มคีุณค่า เกดิผลกระทบต่อสงัคม  
นอกจากนี้ ยงัควรเป็นขา่วทีท่ าขึน้ใหมโ่ดยเพิม่เตมิความรูใ้นสิง่ทีท่ราบกนัอยู่แลว้เช่น อธบิายปญัหาสงัคมที่
มคีวามซบัซอ้น ฯลฯ  
 ทัง้นี้ ขา่วเชงิสบืสวนสอบสวน จะตอ้งน าเสนอในรปูแบบของการรายงานขา่วในช่วงเวลาของขา่ว
โทรทศัน์ทกุประเภท รายการประเภทขา่ว ในชว่งเวลาใดกไ็ด้ 
 
       ข่าวเหตกุารณ์  ไดแ้ก ่ขา่วทีเ่กดิขึน้อยา่งปจัจุบนัทนัด่วน  โดยผูส้ ื่อขา่วและช่างภาพ  สามารถ
บนัทกึภาพเหตุการณ์ได้โดยทนัท ีพรอ้มการรายงานเหตุการณ์ โดยค านึงถงึองค์ประกอบข่าวทีค่รบถ้วน 
สมบูรณ์ และรอบด้านมากที่สุดเท่าทีเ่วลาในขณะนัน้จะเอื้ออ านวยเพื่อใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ไดโ้ดยปราศจากขอ้ขอ้งใจในดา้นความครบถว้นสมบรูณ์ของขา่วนัน้  
  ข่าวเหตุการณ์จะต้องน าเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าวในช่วงเวลาของข่าวโทรทศัน์ทุก
ประเภท รายการประเภทขา่ว ในชว่งเวลาใดกไ็ด ้
 
  สารคดีเชิงข่าว ได้แก่ ข่าวทีถู่กน าเสนอในรูปแบบของสารคดทีีม่คีวามหลากหลายทัง้ในด้าน
กระบวนการผลติ เนื้อหา  การสอดแทรกขอ้มูลทีบ่อกถงึภูมหิลงัที่มาของเรื่อง ท าใหเ้หน็แง่มุมต่างๆ ของ
ประเดน็ขา่ว  การใชภ้าษาบรรยาย ภาพและเสยีงประกอบไดอ้ย่างสอดคลอ้งกลมกลนื  โดยน าเสนออย่าง
สรา้งสรรค ์
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   สารคดเีชงิข่าวดงักล่าว จะต้องยดึหลกัการเบื้องตน้ของการน าเสนอข่าว ไดแ้ก่ องค์ประกอบ
ดา้นแหล่งขา่วทีต่อ้งมคีวามรอบดา้น ทนัต่อเหตุการณ์หรอืเป็นเหตุการณ์ขา่วทีเ่กดิในอดตี แต่มผีลกระทบถงึ
ภาวะปจัจุบนั ทัง้นี้ สารคดเีชงิขา่วจะปรากฏในรายการใดกไ็ด ้แต่สาระในสารคดเีชงิขา่วชิน้นัน้ จะตอ้งเป็น
ขอ้เทจ็จรงิ มใิชเ่หตุการณ์สมมตทิีม่กีารสรา้งขึน้ 
  

ผลการตดัสนิ 

 1. ประเภทข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน 
  1.1 รางวลัข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนยอดเย่ียม  ไดแ้ก ่ เรือ่ง “เปิดโปงขบวนการทิง้
สารเคมใีนทีส่าธารณะ”  โดย ขา่ว 3 มติ ิสถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีชีอ่ง 3 ไดร้บัเงนิรางวลั 100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

1.2 รางวลัข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนชมเชย  ไดแ้ก ่เรือ่ง “เปิดโปงลกัลอบทิง้ขยะตดิเชือ้” 
โดย สถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ ทวี ีไดร้บัเงนิรางวลั 30,000 บาท (สามหมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

 
 2. ประเภทสารคดีเชิงข่าว 
  2.1 รางวลัสารคดีเชิงข่าวยอดเย่ียม ม ี2 รางวลั ไดแ้ก ่  

- เรือ่ง “พพิาทธรณีสงฆ”์  โดย สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส ไดร้บัเงนิรางวลั 50,000 บาท (หา้หมืน่
บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

- เรือ่ง “ตามหาสนัตภิาพ ทีป่ตัตานี”  โดย สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส ไดร้บัเงนิรางวลั 50,000 บาท 
(หา้หมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

 
 3. ประเภทข่าวเหตุการณ์ 
  3.1 รางวลัข่าวเหตกุารณ์ยอดเย่ียม  ไดแ้ก ่ เรือ่ง “ปมหกัสวาท ไล่ยงิอรกิลางเมอืง”  
โดย สถานโีทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ ทวี ีไดร้บัเงนิรางวลั 50,000 บาท (หา้หมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

3.2 รางวลัข่าวเหตุการณ์ชมเชย อนัดบั 1 ได้แก่ เรื่อง “ระเบิดโรงแรม ลี การ์เดนส ์
พลาซ่า” โดย สถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ ทวี ีได้รบัเงนิรางวลั 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถว้น) พรอ้มโล่
เกยีรตยิศ 

3.3 รางวลัข่าวเหตุการณ์ชมเชย อนัดบั 2 ได้แก่ เรื่อง “รภูเขาถล่ม ทีร่่อนพบิูลย์” โดย 
สถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ ทวี ีไดร้บัเงนิรางวลั 20,000 บาท (สองหมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
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รางวลัยอดเย่ียม ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน   
เรือ่ง ‚เปิดโปงขบวนการท้ิงสารเคมีในท่ีสาธารณะ‛ 
จาก ข่าว 3 มิติ สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ ทีมข่าว 3 มิติ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
 
เน้ือหา: 

ขา่วนี้เริม่ตน้มาจากทีม่ชีาวบา้นคนหนึ่ง รอ้งเรยีนมาทีข่า่ว 3 มติวิ่า มรีถบรรทุกน าของเหลวทีค่าด
ว่าจะเป็นน ้าเสยีหรอืน ้าสารเคม ีไปทิง้บ่อน ้าในทีด่นิของเอกชนทีอ่ยู่ดา้นหลงัสถานีต ารวจภูธรบางปู จงัหวดั
สมุทรปราการเกอืบทุกคนื ท าใหป้ระชาชนและต ารวจ ต่างต้องสูดทนกลิ่นเหม็นของเสยีดงักล่าวมานาน
หลายเดอืน 

ทมีขา่ว3มติพิจิารณาเหน็แลว้ว่า ปญัหาการน าน ้าเสยีไปทิง้ตามทีส่าธารณะ เป็นเรื่องทีก่ระทบกบั
ชาวบา้น ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม และทีผ่า่นมา กม็กีารพดูถงึอยู่บา้ง แต่กลบัยงัไม่มใีครหาหลกัฐานมาเอาผดิ
กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ทีม่ขีอ้มลูว่า ขบวนการเหล่านี้ท ากนัทัว่ประเทศ ทีม่ากทีสุ่ดคอืเมอืงอุตสาหกรรม คอืใน
จงัหวดัสมทุรปราการ และจงัหวดัทางตะวนัออก 

ทมีขา่ว3มติ ิจงึตดัสนิใจเริม่ตน้เขา้ไปเจาะขา่วนี้ โดยหวงัว่า จะขยายผลใหน้ าไปสู่การแกไ้ขปญัหา
ทัง้ประเทศอยา่งต่อเนื่องและจรงิจงั 

เราพยายามเริม่จากการศกึษาขอ้มูลเรื่องนี้ จนรู้ข ัน้ตอนว่า ของเสยีจากอุตสาหกรรมจะเริม่จาก
โรงงานทีก่่อใหเ้กดิของเสยีทีจ่า้งโรงงานบ าบดัในทีต่่างๆใหร้บัของเสยีไปบ าบดั โดยการควบคุมการขนส่ง
และปรมิาณของเสยี โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม แต่ความเป็นจรงิ ของเสยี มทีัง้ทีน่ าไปบ าบดัอย่างถูกตอ้ง
และมทีีถ่กูสง่เขา้โรงบ าบดั แต่ผูร้บับ าบดักลบัประหยดัคา่ใชจ้่ายโดยการไมย่อมเดนิเครือ่งบ าบดั หนัไปใชว้ธิี
จา้งรถทีข่นของเสยีมาส่ง ใหน้ ากลบักลบัไปทิ้งตามทีส่าธารณะแทน ซึ่งจากขอ้มูลของทางการพบว่า การ
ลกัลอบทิง้มมีากกว่ารอ้ยละ50 ของขยะอตุสาหกรรมทัง้หมด 

เมื่อศกึษาขอ้มูลแล้ว ขัน้ตอนต่อมา ทมีข่าวจงึลงพื้นทีเ่พื่อเกบ็ภาพหลกัฐาน แต่กพ็บกบัอุปสรรค
ส าคญัคอื ผูร้อ้งเรยีนเริม่กลวัอทิธพิล จงึไม่รบัการตดิต่อจากทมีข่าวเพื่อสอบถามขอ้มูล โดยบอกเพยีงว่า 
ขบวนการนี้ใหญ่ มอีทิธพิลและมผีลประโยชน์มหาศาล 

ทมีขา่ว3มติจิงึตอ้งพยายามแกะรอยเอง โดยเริม่จากการไปเฝ้าบ่อน ้าหลงั สภ.บางป ูโดยหวงัว่าอาจ
มีสกัคืนหนึ่ง จะมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกเพื่อน าน ้าเสียหรือสารเคมีเข้ามาทิ้ง แต่เหมือนเราจะตามหลัง
ขบวนการนี้กา้วหนึ่งตลอดเวลา เพราะหลายวนัทีเ่ฝ้า ไม่มรีถบรรทุกเขา้มาทิง้ มเีพยีงบ่อน ้าสดี าทีส่่งกลิน่
เหมน็เทา่นัน้ 

ทมีขา่ว3มติ ิจงึตอ้งพยายามประมวลผลและประเมนิความเป็นไปได ้โดยตัง้สมมตฐิานว่า รถทีน่ าน ้า
เสยีมาทิง้น่าจะมาจากโรงงานบ าบดัทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุ ซึง่นัน้กค็อืนิคมอตุสาหกรรมบางปู 

ทมีขา่วตรวจสอบขอ้มลูพบว่า ในนิคมอตุสาหกรรมบางป ูมโีรงงงานรบับ าบดัน ้าเสยี4แหง่ เราสง่ทมี
ขา่ว4ทมีเฝ้าทกุแหง่ตลอด24ชัว่โมง เพือ่สะกดตามรอบรถบรรทกุทีบ่รรทกุของเสยีออกจากโรงงานบ าบดั ทัง้
ทีค่วามเป็นจรงิตอ้งบรรทกุเขา้ไปบ าบดัแทนทีจ่ะบรรทกุออก 
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การเฝ้าและสะกดรอย ท าใหเ้รารูว้่า มโีรงงานบ าบดัอย่างน้อย2ใน4แห่ง ตอ้งสงสยัว่าจะเป็นตน้เหตุ
น าของเสยีไปทิง้ตามทีส่าธารณะ เพราะเราสามารถบนัทกึภาพรถบรรทกุทีอ่อกจากโรงงานบ าบดัอยา่งน้อย2
แหง่ น าของเสยีไปทิง้ตามทีส่าธารณะ เพราะเราสามารถบนัทกึภาพรถบรรทุกทีอ่อกจากโรงงานบ าบดัอย่าง
น้อย2แหง่ น าของเสยีไปทิง้ตามรมิถนน ตามทอ่ระบายน ้าทีเ่ชือ่มกบัคลองสาธารณะ น าไปทิ้งในพืน้ทีท่ีเ่ชื่อม
กบัทะเล เป็นตน้ 

ระหว่างการสะกดรอยบนัทกึภาหลกัฐาน รถจากโรงบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่นัน้ 
ทมีขา่ว3มติยิงัพบรถบรรทกุจากทีต่่างๆอกีจ านวนมากทีม่พีฤตกิรรมเหมอืนกนั 

เมื่อเราได้ภาพหลกัฐานที่มรีถบรรทุก น าน ้าเสยี หรอืน ้าสารเคมไีปทิ้งในที่ต่างๆ จึงน าภาพและ
เรื่องราวออกมาตแีผ่ ผลทีต่ามมากค็อื ผูค้นได้หนัมาสนใจเรื่องนี้และร่วมเป็นหูเป็นตา แจง้เบาะแสเขา้มา
ตลอดเวลา ขณะทีห่ลายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กไ็ดน้ าภาพหลกัฐานจากทมีขา่ว3มติ ิไปเอาผดิสัง่ผดิโรงงาน
บ าบดัน ้าเสยี1แหง่ และอยูร่ะหว่างการสอบสวนเอาผดิอกี 1 แหง่ 

ขณะทีเ่ราได้น าน ้าทีถู่กน าไปทิง้ ส่งตรวจทัง้ในหน่วยงานรบั และตรวจโดยกรนีพซี ก็ไดข้อ้สรุปว่า
เป็นน ้าสารเคมอีนัตราย 

ทมีขา่ว3มติไิดเ้กาะตดิขา่วนี้ ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี2555 พบว่า จากการเปิดโปงขา่วนี้ ไม่ไดจ้บเพยีง
การเอาผิดกบัผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ ในภาพเท่านัน้ แต่หน่วยงานราชการ ได้น าบทเรียนจากข่าวนี้ ไปวาง
มาตรการป้องกนัการลกัลอบทิ้งของเสยีในที่สาธารณะไม่ให้เกดิขึ้น หรอืหากจะต้องเกดิก็ท าได้ยากมาก 
นอกจากนี้รฐัโดยกระทรวงอตุสาหกรรมยงัไดข้ยายผลจากขา่ว ดว้ยการสัง่ตรวจสอบโรงงานทัว่ประเทศ เพื่อ
ควบคมุการบ าบดัของเสยีใหร้ดักมุมากกว่าเดมิ 

ขณะทีป่ระชาชน สงัคม และชมุชน กต็ื่นตวักนัมากขึน้ อยา่งเชน่ทีต่ าบลหนองแหน อ าเภอพนมสาร
คาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีร่วมตวักนัล้อมจบัรถบรรทุกของเสยีทีล่กัลอบไปทิง้ในชุมชน และรอ้งเรยีนขา่ว3
มติแิละสือ่อืน่ๆใหร้ว่มกนัขยายผล จนสุดทา้ย สามารถด าเนินคดกีบับรษิทัทีน่ าไปทิง้และบรษิทัเจา้ของของ
เสยี คอืบรษิทัผลติบิก๊โคล่า ในนิคมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ี
 
จดุเด่น 

คณุค่าข่าว:  
1. ทัง้หมด 29 ตอน ทุกตอนกม็คีวามคบืหน้าของการท าขา่ว เหมอืนเรื่องราวมนัค่อยไล่ไปเรื่อยๆ 

แลว้คอ่ยเปิดเผย จนกระทัง่ปิดโรงงาน เรื่องนี้สมบรูณ์มาก   
2. มมีติภิาคประชาสงัคม  โดยเปิดจากชาวบา้นมเีรือ่งมาแจง้  
3. เป็นเรื่องใหญ่ เหน็ชดัเจน ถงึผลกระทบ การน าเสนอของเรื่องนี้สามารถตอบโจทย์ไดเ้กอืบทุก

ตอน 
 
คณุภาพของภาพข่าว:  
1. การท างานเป็นทมีนกัขา่วประกบหน้า ประกบหลงัเพือ่ทีจ่ะใหไ้ดภ้าพส าคญั ที่ส าคญัทีส่ดุคอืตอน

แรก คอืการน าเสนอท าใหผู้ช้มเสมอืนรว่มท าขา่วไปกบัทมีงานดว้ย 
2. เรือ่งนี้เป็นตวัอยา่งทีด่ขีองการท าขา่วสบืสวนสอบสวน เพราะใชเ้วลาในการหาขอ้มลู รวมทัง้มี

เครือ่งมอือปุกรณ์ และมเีทคนิคในการท าขา่วสบืสวนอยา่งครบถว้น  
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ศิลปะการน าเสนอ:   
1. เทคนิคการน าเสนอของโทรทศัน์ การน าเสนอของผูส้ ือ่ขา่วทีร่ายงานท าใหน่้าสนใจ 
2. มภีาษาส าหรบัใชใ้นการเลา่เรือ่ง  
3. เป็นตวัอย่างทีด่ใีนการท าข่าวเล่าข่าวสบืสวนสอบสวน ไม่น่าเบื่อ เหน็การท างานเป็นระบบ มี

ความสมบรูณ์แบบในการท างาน ครอบคลุมรอบดา้นและมผีลจบทีน่ าไปสูจุ่ดจบโดยสมบรูณ์ 
4. รูจ้กัท ากราฟิกในการอธบิาย เพื่อใหท้ราบถงึแรงจูงใจในการท าเรื่องนี้ ท าใหรู้ว้่าเริม่จากไหนไป

ไหนแลว้ ท าใหผู้ช้มเขา้ใจ 
 
 

รางวลัชมเชย ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน  
เรือ่ง ‚เปิดโปงลกัลอบท้ิงขยะติดเช้ือ‛ 
จาก สถานีโทรทศัน์โมเดิรน์ไนน์ ทีวี 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  
1. คณุสนัติวิธี พรหมบุตร  2. คณุสาธิต  พฒันสรีุย ์
3. คณุคมสนั เอ่ียมก าเนิด  4. คณุกิติภมิู อนันต ์
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
เน้ือหา: 

โรงพยาบาลหลายแห่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้ว่าจ้างบรษิัทรบัก าจดัขยะตดิเชื้อ2แห่งใน
จงัหวัดสุรนิทร์ ให้ขนย้ายขยะติดเชื้อที่เกดิจากการรกัษาผู้ป่วย ไปเผาท าลายในเตาเผาที่ได้มาตรฐาน 
อุณหภูมไิม่ต ่ากว่า 760องศาเซลเซยีส แต่บรษิทัรบัก าจดัขยะตดิเชือ้ทัง้2แห่งนัน้ ซึง่มเีจ้าของคนเดยีวกนั 
กลบัน าขยะตดิเชือ้ไปลกัลอบเกบ็ไวใ้นโกดงัทีซ่ื้อไวใ้นจงัหวดับุรรี ัมย ์การลกัลอบเกบ็ไวน้านวนัยิง่ท าใหข้ยะ
มปีรมิาณมาก จงึสง่กลิน่เหมน็เน่าคลา้ยซากศพโชยตามลมเขา้หมูบ่า้นจนชาวบา้นจบัได ้และถกูกดดนัใหน้ า
ขยะตดิเชือ้เหล่านี้ไปเปาท าลายใหถู้กตอ้ง บรษิทัก าจดัขยะตดิเชือ้แห่งนี้ น าขยะตดิเชือ้ไปเผาท าลายอย่าง
ถูกวิธีแค่ส่วนน้อย ขยะติดเชื้อส่วนหนึ่ง ถูกฝงักลบไว้ด้านหน้าโกดัง แต่ขยะติดเชื้อปริมาณมาก ถูก
เคลื่อนยา้ยไปลกัลอบทิง้และราดน ้ามนัเผาทีอ่ าเภอท่าตูม จ.สุรนิทร ์และมเีบาะแสว่า ขยะราวครึง่โกดงั ถูก
ลกัลอบฝงักลบไวใ้กลแ้มน่ ้ามลู อ.ทา่ตมู จ.สรุนิทร ์
 
จดุเด่น: 

คณุค่าข่าว:  
ประเดน็ขา่วยงัไปไมส่ดุข ัน้ตอน อยา่งเชน่ ผูถ้อืหุน้มเีซน็สญัญากบัโรงพยาบาล จะเหน็แลว้ว่าใน

สญัญามใีครถอืหุน้บา้ง บรษิทัไหนบา้ง โรงพยาบาลไหนบา้ง แต่ยงัไมม่กีารตามเรือ่งต่อ 
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คณุภาพของภาพข่าว:  
1. มคีวามยากในการไดภ้าพมาแต่ละภาพ  ภาพสวย  
2. ยงัไมม่ภีาพทีส่ามารถพสิจูน์ไดต้ามทีน่ าเสนอ อยา่งเชน่ มองเรือ่งของน ้าจะกระทบน ้าไหม แต่

ไมไ่ดก้ารพสิจูน์น ้าทีอ่ยูใ่นนาวา่มหีรอืไม่ 
 

ศิลปะการน าเสนอ:   
รปูแบบการน าเสนอ ในตอนแรกด ีพอดไูปแลว้รูส้กึว่าไมม่อีะไรถกูสกัอยา่ง โดยทมีงานพยายาม

เชือ่มโยงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้  ซึง่ถอืว่าดมีาก 
 

 

รางวลัยอดเย่ียม ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์  
เรือ่ง ‚พิพาทธรณีสงฆ์‛ 
จาก สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  
1. คณุพทุธิฉัตร จินดาวงศ ์  2. คณุสรุศกัด์ิ สินธชุยั  
3. คณุสพิุน หมื่นหาวงศ ์
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
เน้ือหา: 

เดอืนกนัยายนปี2555 ชาวจงัหวดัสกลนครจ านวนมาก รวมตวักนัต่อตา้นการออกโฉนดพืน้ทีเ่กาะ
ดอนสวรรค์จ านวน 85 ไร่ ให้กบัคณะสงฆ์จงัหวดัสกลนคร หลงัคณะกรรมาธิการ การศาสนาฯ วุฒสิภา 
พยายามเร่งรดัเรื่องการขอออกโฉนด มายงัส านักงานจงัหวดัสกลนครและขัน้ตอนต่างๆด าเนินการไปอย่าง
รวดเรว็ 

ค าถามส าคญัทีน่่าสนใจจากปรากฏการณ์นี้ คอื ท าไมคนจงัหวดัสกลนครซึ่งมปีระวตัศิาสตร์กลม
เกลียวผูกพนักบัพุทธศาสนา ถึงออกมาเคลื่อนไหวคดัค้านการออกโฉนดเพื่อพฒันาวัดร้างให้เป็นวดัที่
ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

รายการเปิดปมพยายามหาค าอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ กอ่นทีเ่ราพบค าตอบว่า กลุ่มประชาชน
ทีอ่อกมาเคลื่อนไหวคดัค้าน ตัง้ขอ้สงัเกตต่อกระบวนการออกโฉนด หลงัพวกเขาพบพริุธหลายประการ 
ตัง้แต่การขอขึ้นทะเบยีนพื้นทีเ่กาะดอนสวรรค์ คอืที่สาธารณะประโยชน์ส าหรบัพลเมอืงใช้ร่วมกนั จงึไม่
สามารถออกโฉนดได ้หากยงัไมม่กีารเพกิถอน นอกจากนัน้พวกเขายงัเชื่อว่า วดัพระธรรมการอยู่เบื้องหลงั
ความผดิปกตนิี้ 

เนื้อหาของสารคดชีิน้นี้ จะคอ่ยๆคลีค่ลายขอ้สงัเกตในทุกประเดน็ ดว้ยขอ้เทจ็จรงิและแหล่งขอ้มลูที่
รอบดา้นในเชงิลกึ ผ่านบุคคลและเอกสารราชการทีเ่ชื่อถอืได ้พรอ้มกบัขอ้ถกเถยีงในเชงิผลและความเหน็
ของทกุฝา่ย จนสามารถน าไปสูข่อ้ยตุขิอ้พพิาทครัง้นี้ได ้หลงัจงัหวดัสกลนคร มคี าสัง่ระงบัและเพกิถอนเรื่อง
การขอออกโฉนดพืน้ทีเ่กาะดอนสวรรคจ์ านวน 85 ไรเ่ป็นธรณีสงฆใ์นทีส่ดุ 
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จดุเด่น 
คณุค่าข่าว:  
เป็นประเดน็ทีน่ ามาจากขา่ว แลว้มาพฒันาเป็นสารคดเีชงิขา่วชดัเจน 

 

คณุภาพของภาพข่าว:  

ภาพเปิดเรือ่งสามารถตอบโจทยท์ัง้เรือ่งได ้ภาพสวย ท าใหรู้ส้กึน่าตื่นเตน้  
 
ศิลปะการน าเสนอ:   
รปูแบบการน าเสนอทัง้เนื้อหา และภาพด ี กระบวนการในการผลติด ีลกัษณะการน าเสนอ มทีัง้สกู๊ป 

สารคดแีละเนื้อหาทีเ่ป็นขา่ว มกีารน าเสนอทีค่รบถว้น  
 

 

รางวลัยอดเย่ียม ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ 
เรือ่ง ‚ตามหาสนัติภาพ ท่ีปัตตานี‛  
จาก สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ   
1. คณุณาตยา แวววีรคปุต ์  2. คณุธนพล เลิศธนาผล 
3. คณุชาลี คงเป่ียม     4. คณุณัฐพล พลารชุน                 
5. คณุอรชิุตา อตุมโภคิน          6. คณุวลยัลกัษณ์ แสงเปล่งปลัง่ 
7. คณุคเชนทร ์คมัภีร ์
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
เน้ือหา: 

การสร้างสนัติภาพถูกพุดถึงมาโดยตลอดในช่วงเวลาเกือบทศวรรษของความรุนแรงในจงัหวัด
ชายแดนใต้ แต่สนัตภิาพกย็งัไม่อาจเกดิขึน้ไดจ้รงิกระทัง่คนทัว่ไปเริ่มทีท่ศันคตทิีไ่ม่เชื่อมัน่ต่อกระบวนการ
สนัตภิาพ 

การขาดความเขา้ใจทีถู่กต้องต่อกระบวนการสนัตภิาพก าลงัเป็นปญัหาส าคญัในกลุ่มคนส่วนใหญ่
ของประเทศ ขณะที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นแรงดึงดูดให้กลุ่มคนที่สนใจได้ใช้กรณีศึกษาของ
กระบวนการสร้างสนัติภาพในชายแดนใต้ จนกระทัง่มีการพฒันาความรู้ในกลุ่มเครอืข่ายประชาสงัคม
ชายแดนใตข้ยายวงกวา้งมากขึน้ 

ขณะทีท่มีขา่วไทยพบีเีอส ก าลงัน าเสนอขา่วและรายการในประเดน็การสรา้งกระบวนการสนัตภิาพ
ในชายแดนใต ้และรว่มเดนิทางรว่มกบัเครอืขา่ยชา่งภาพเพือ่สนัตภิาพชายแดนใตไ้ปถ่ายภาพในพืน้ทีต่่างๆ 
เพื่อน าเสนอภาพทีง่ดงามและความหวงัสู่สนัตภิาพ ซึ่งสถานทีห่นึ่งทีไ่ปบนัทกึภาพคอืทีก่ลางเมอืงสายบุร ี
จงัหวดัปตัตานี เมื่อวนัที ่21 กนัยายน 2555 แต่เพยีง 1 วนัหลงัจากนัน้ ภาพแห่งความหวงัของสนัตภิาพที่
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ปตัตานีกก็ลายเป็นอดตี เมื่อเกดิระเบดิขึน้กลางเมอืงในวนัที ่22 กนัยายน  มผีูเ้สยีชวีติ 6 คน และบาดเจ็บ
อกีกว่า 40 คน นบัเป็นเหตุการณ์ครัง้รนุแรงทีส่ดุทีเ่มอืงปตัตานี 

ทมีขา่วไทยพบีเีอส เดนิทางกลบัไปทีน่ัน่อกีครัง้หลงัแรงระเบดิ พรอ้มกบัค าถามส าคญัว่า เมื่อพืน้ที่
ทีเ่คยมคีวามหวงัตอ้งเป็นเหยื่อของการก่อความไม่สงบแล้ว ยงัจะพอมคีวามหวงัไดอ้กีหรอืไม่ว่าสนัตภิาพ 
จะเกดิขึน้ได ้ถา้ได ้อะไรจะเป็นเหตุปจัจยัของสนัตภิาพ และสิง่เหล่านัน้มอียูต่รงไหนของสายบุร ี

สารคดเีชงิขา่วชุดนี้เริม่ตน้การเล่าเรื่องด้วยการท าบุญอุทศิส่วนกุศลใหแ้ก่ผูเ้สยีชวีติ มทีัง้ชาวไทย
มสุลมิและชาวพุทธมาร่วมงาน นอกจากนัน้ยงัมฝีา่ยราชการต่างๆ มาแสดงตวัและแสดงบทบาทตามหน้าที่
ของตวัเอง การเล่าเรื่องโดยสะทอ้นความคดิเหน็จากทุกฝา่ยทุกอย่างตรงๆ เปิดเผย กลายเป็นขอ้เทจ็จรงิที่
ส าคญัทีจ่ะท าใหเ้ขา้ใจสถานการณ์และการท าหน้าทีข่องทุกฝ่าย เช่นการทีท่หารตอ้งตดิอาวุธ รกัษาความ
สงบในพื้นทีป่ตัตานีทีเ่คยเงยีบสงบ กเ็ป็นเพราะเสยีงเรยีกรอ้งจากผูสู้ญเสยี ขณะทีผู่ส้ญูเสยีต้องเรยีกรอ้ง
เพราะความหวาดกลวัทีเ่กดิขึน้ขากแรงระเบดิ แรงระเบดิเกดิจากการก่อความไม่สงบ และผูก้่อความไม่สงบ
กต็อ้งถกูไล่ล่า จากวงจรของความรนุแรงดงักล่าวมกัจะมกีารแกป้ญัหาตามสถานการณ์ จนกระทัง่หลงลมืไป
ว่าตน้เหตุของปญัหาทีแ่ทจ้รงิคอือะไร 

ตน้ทุนทางสงัคมทีม่อียู่ในสายบุร ีซึง่อาจจะเป็นตน้ทุนของการสรา้งสนัตภิาพหลงัเหตุการณ์ระเบดิ
ยงัคงมอียูม่ากมาย นบัตัง้แต่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุระหว่างคนต่างชาตพินัธุม์าอยา่งยาวนาน ทรพัยากร
ทีอ่ดุมสมบรูณ์ ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ รวมทัง้ความรูส้กึของทายาทเจา้เมอืงผูเ้คยตกเป็นเหยื่อของการใช้
อ านาจรฐัสยามในอดตี ซึง่ไมห่ลงเหลอืรอ่งรอยของความเคยีดแคน้ดงัเชน่มกัจะถกูน าไปกล่าวอา้ง 

นอกจากนัน้ยงัมีความพยายามของประชาชนในการสร้างทางเลือกของรูปแบบการเมืองการ
ปกครองทีแ่กป้ญัหาการรวมศูนย์อ านาจ อนัเป็นสิง่ทีถู่กระบุว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของความขดัแยง้ที่ยดืเยื้อ
ยาวนาน 

ขอ้เท็จจรงิต่างๆที่พบจากการเดินทาง น าไปสู่การประเมนิความเป็นไปในการฟ้ืนฟุสนัติภาพที่
ปตัตานีดว้ยแนวคดิสนัตวิธิ ีและกระบวนการสนัตภิาพทีอ่าจเป็นจรงิได ้หากเขา้ใจบรบิทและโอกาสต่างๆที่
ยงัมอียู ่และน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม 

 
จดุเด่น 

คณุค่าข่าว:  
1. ประเดน็การเล่าเรือ่งเกีย่วกบัสนัตภิาพ ความรนุแรงทางภาคใต ้มวีธิกีารเล่าเรื่องต่างๆ ทีด่ ีเลอืก

วธิกีารเล่าเรือ่งใหผู้ฟ้งัสนใจจุดออ่น  
 
 

คณุภาพของภาพข่าว:  

1. ปรบัวธิกีารน าเสนอ คอืไมเ่อาเหตุการณ์ระเบดิมาขึน้กอ่น แต่ใชภ้าพเป็นมมุมองว่าแต่ละคนคดิ
อยา่งไร แลว้โยงกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้  

2. มลีกูเล่นในการเล่าเรื่องการน าเสนอภาพ อย่างของสายบุร ีเรื่องการขดุคน้คน้หา ซึง่มปีระโยชน์
ต่อสงัคมมาก  
 

ศิลปะการน าเสนอ:   
1. ภาษาในของสครปิตส์ละสลวย  
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2. จงัหวะในการลงเสยีงของสารคดดี ีมกีารทิง้ชว่งจงัหวะค าพดูไมใ่ชอ่า่นไปเรือ่ย ๆ  
3. การตดัต่อ การใชเ้สยีงประกอบดมีาก  โปรดกัชัน่ด ี

 
รางวลัยอดเย่ียม ประเภทประเภทข่าวเหตกุารณ์ 
เรือ่ง ‚ปมหกัสวาท ไล่ยิงอริกลางเมือง‛  
จาก  สถานีโทรทศัน์โมเดิรน์ไนน์ ทีวี 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  คณุฐิติพนัธ ์เยน็ใจ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
เน้ือหา: 

ปจัจุบนั ปญัหาสถานบนัเทงิ ยงัคงเป็นปญัหาเรือ้รงัทีไ่ม่สามารถแกไ้ขได ้ทัง้การเปิดเกนิเวลา และ
ยงัเป็นตน้เหตุของปญัหาอาชญากรรมอื่น รวมทัง้ปญัหายาเสพตดิ ซึง่ภาพเหตุการณ์ขา่ว “ปมหกัสวาท ไล่
ยงิอรกิลางเมอืง” ทีท่มีขา่ว ส านักขา่วไทย บมจ.อสมท บนัทกึไว้ได้ เป็นภาพความรุนแรงของกลุ่มวยัรุ่น2
กลุ่ม ทีก่อ่เหตุทะเลาะววิาท สาเหตุจากปมชูส้าว บรเิวณลานจอดรถรา้นขา้วตม้โตรุ้ง่ รมิถนนวฒันธรรม โดย
มกีารใช้ทัง้อาวุธปืนและมีด ภาพเหตุการณ์ถูกบนัทึกไว้ได้ในช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. ของวันที่ 20 
มถิุนายน 2555 เริม่ตัง้แต่ทมีขา่วไดย้นิเสยีงปืนตดิต่อกนัหลายนัด จากนัน้มวียัรุ่นชายใชอ้าวุธปืนไล่ยงิคู่อร ิ
ใกล้กันยังมีกลุ่มวัยรุ่นรุมท าร้ายคู่อริจนหมดสติ ท่ามกลางเสียงร้องห้ามปรามขอ งเพื่อนสาวที่เข้ามา
ช่วยเหลอื และพยายามพาเพื่อนชายฝ่าวงล้อมขึน้รถยนต์หลบออกไป ถอืเป็นการก่อเหตุทีอุ่กอาจโดยไม่
เกรงกลวักฎหมาย ยา่นใจกลางเมอืงในชว่งเวลาทีป่ระชาชนเริม่พลุกพล่าน 

นอกจากนี้ ภายหลงัเกดิเหตุการณ์ เจา้หน้าที ่รปภ. ของสถานบนัเทงิแหง่นี้รบีท าความสะอาดทีเ่กดิ
เหตุเพือ่ท าลายหลกัฐานและขม่ขูไ่มใ่หน้ าเสนอขา่วนี้ รวมทัง้พยายามหน่วงเหนี่ยวทมีขา่วไมใ่หอ้อกพืน้ที ่ท า
ใหก้ารสบืสวนคดเีป็นไปดว้ยความยากล าบาก เจ้าหน้าทีต่ ารวจจ าเป็นตอ้งประสานขอภาพจากส านักข่าว
ไทย อสมท ทีส่ามารถบนัทกึเหตุการณ์ไวไ้ด ้ ซึง่ถอืเป็นหลกัฐานเดยีวทีม่อียู่เพื่อใชส้บืสวนตดิตามจบักลุ่มผู้
กอ่เหตุ 
 
จดุเด่น 

คณุค่าข่าว:   
เป็นขา่วทีเ่กดิขึน้ใหม ่มคีวามสด ทนัต่อสถานการณ์ 

 

คณุภาพของภาพข่าว:  

1. สามารถบนัทกึเหตุการณ์ไดร้อบดา้น ไดค้รบถว้น 
2. ชา่งภาพมปีฏภิาณไหวพรบิ  ในการใชก้ลอ้งถ่ายภาพ ซมูทะเบยีนรถซึง่เป็นหลกัฐานทีต่ ารวจ

สามารถตามจบัได ้
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ศิลปะการน าเสนอ:   
การน าเสนอเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ท าใหผู้ช้มตื่นเตน้ตาม ทีไ่ดเ้หน็สถานการณ์จรงิ ๆ แลว้ไดเ้หน็ในสว่น

ของรถของผูต้อ้งหาทีต่อ้งไปตามจบั ดแูลว้ครบถว้น ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลทีต่ามมา 
 
 

รางวลัชมเชย อนัดบั 1 ประเภทประเภทข่าวเหตกุารณ์  
เรือ่ง ‚ระเบิดโรงแรม ลี การเ์ดนส ์พลาซ่า‛  
จาก สถานีโทรทศัน์โมเดิรน์ไนน์ ทีวี 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  ทีมข่าวศนูยข่์าวภาคใต้ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
เน้ือหา: 

วนัที ่31 มนีาคม 2555 เวลาประมาณ 13.00 นง กลุ่มก่อความไม่สงบไดล้อบวางระเบดิคาร์บอม 
บรเิวณลานจอดรถชัน้ใตด้นิของอาคารโรงแรมลกีารเ์ดนสพ์ลาซ่า ซึง่เป็นศนูยก์ารคา้และโรงแรมขนาดใหญ่
ตัง้อยู่กลางเมอืงหาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะมปีระชาชนจ านวนมากก าลงัใชบ้รกิารภายในหา้งสรรพสนิคา้และ
โรงแรมเนื่องจากเป็นวนัหยุด เหตุการณ์เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็และรุนแรง แรงระเบดิท าใหอ้าคารชัน้ใตด้นิพงั
เสยีหายอยา่งหนกั ขณะเพลงิลุกไหม ้มปีระชาชน ตดิอยูใ่นอาคารจ านวนมาก ท่ามกบางความโกลาหล และ
การใหค้วามช่วยเหลอืเป็นไปอย่างยากล าบาก ตอ้งใชเ้วลากว่า 4 ชัว่โมง จงึช่วยเหลอืประชาชนทีต่ดิอยู่ใน
อาคารได้ และต้องใช้เวลากว่า4ชัว่โมงช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในอาคารได้ และต้องใช้เวลาอกีกว่า
สปัดาหใ์นการตรวจสอบความเสยีหายทัง้หมด 

ศนูยข์า่วภาคใตโ้มเดริน์ทวี ีซึง่มสี านกังานตัง้อยูบ่นชัน้6ของอาคาร ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ดว้ย และมเีจา้หน้าที ่ตดิอยูบ่นส านกังาน2คนในขณะทีก่ลุ่มควนัก าลงัพวยพุง่ออกมาจ านวนมาก 

เมื่อเพลงิสงบ พบว่ามผีูเ้สยีชวีติจ านวน 3 คน บดเจ็บกว่า 300 คน รถยนต์และรถจกัรยานยนต์
เสยีหายกว่า200คนั รา้นคา้ภายในหา้งไดร้บัความเสยีหายจ านวนมาก โรงแรมและศนูยก์ารคา้ตอ้งปิดกจิการ 
ใชเ้วลากว่า6เดอืนจงึสามารถกลบัมาใหบ้รกิารไดอ้กีครัง้ 

 
จดุเด่น 

คณุค่าข่าว:  
1. สามารถน าเสนอเรือ่งราวไดค้รอบคลุม  
2. สามารถท าใหป้ระชาชนไดม้องเหน็เหตุการณ์ 
 
คณุภาพของภาพข่าว:  
1. ชืน่ชมชา่งภาพ เพราะมคีวามเสีย่ง ทีพ่ยายามเขา้ไปใกล ้แต่ตอ้งออกมาเพราะไมส่ามารถทนต่อ

ควนัไฟได ้
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2. ชา่งภาพอยูใ่นสถานการณ์ทีต่อ้งระแวดระวงัอยูแ่ลว้ และรบัทราบวา่เกดิเหตุ จงึรบีไปท าหน้าทีไ่ด้
สมบรูณ์และไดภ้าพทีไ่มล่่าชา้ ไปทนัเวลา 

3. เป็นภาพหนึ่งทีย่อดเยีย่มอกีภาพหนึ่งในเหตุการณ์ขา่วทีช่า่งภาพสามารถบนัทกึได ้สะทอ้นให้
เหน็สถานการณ์ไดภ้าพทีท่นัเวลา 

 
ศิลปะการน าเสนอ:  
ภาพทีน่ าเสนอภาพแรก คอืภาพทีค่นทะลกัออกมาจากประต ูๆ เดยีว ภาพนี้ใชเ้วลาถ่ายนานมาก 

เป็นชอ็ตยาว  ดแูลว้ท าใหรู้ส้กึตื่นเตน้ เพราะเป็นนาทขีองการเอาชวีติรอด  
 

 

รางวลัชมเชย อนัดบั 2 ประเภทประเภทข่าวเหตกุารณ์  
เรือ่ง ‚ภเูขาถล่ม ท่ีร่อนพิบลูย‛์  
จาก สถานีโทรทศัน์โมเดิรน์ไนน์ ทีวี 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  นุจรี แรกรุ่น 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
เน้ือหา: 

สถานการณ์น ้าทว่มภาคใตใ้นชว่งปลายปี 2554 ต่อเนื่องถงึปี 2555 ไดส้รา้งความเสยีหายรุนแรงใน
หลายพืน้ที ่โดยเฉพาะในจงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่เกดิน ้าป่าไหลหลาก ดนิภูเขาถล่มหลายจุด โดยวนัที4่ 
มกราคม 2555 เวลาประมาณ 12.00 น. ไดเ้กดิดนิภูเขาถล่มทบัเสน้ทางบรเิวณหมู่บา้นเขาวงั หมู่ 2 ต าบล
หนิตก อ าเภอร่อนพบิูลย์ จงัหวดันครศรธีรรมราช ส่งผลใหป้ระชาชนไม่สามารถสญัจรได ้ท่ามกลางความ
วติกของชาวบา้น โดยชา่งภาพสามารถบนัทกึภาพขณะเกดิเหตุภเูขาถล่มไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

 
จุดเด่น 

คณุค่าข่าว:  
ภาพขา่วมคีณุคา่ในเหตุการณ์ทีม่คีวามส าคญั สะทอ้นจมกูขา่วของชา่งภาพทีส่ามารถเกบ็

บนัทกึภาพขา่วไวไ้ด ้  
 
คณุภาพของภาพข่าว:  
1. มคีวามพยายามในการเลอืกมมุกลอ้ง ทัง้จากดา้นบนและดา้นลง  ซึง่มคีวามเสีย่ง แต่ท าใหเ้กดิ

รปูธรรมทีช่ดัเจนของภยัพบิตั ิ
2. เหน็ภาพทีภ่เูขาถล่มเหน็ชดัเจน เหน็ภาพคอ่ย ๆ ยบุลงมา 
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ศิลปะการน าเสนอ:  
  รปูแบบการน าเสนอ ผูส้ ือ่ขา่วควรเอาภาพนี้ข ึน้กอ่น เพราะเป็นภาพทีน่่าสนใจ ไม่น่าจะน าภาพนี้ไป
ไวต้รงกลางขา่ว 
 
 

ความเหน็คณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทศัน์ยอดเย่ียม 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2555 
 

คณะกรรมการตดัสนิ 
- ส่วนของขอ้มลูในสารคดเีชงิขา่วค่อนขา้งครบถว้นรอบดา้น 
- บางเรือ่งมคีวามเป็นสารคดมีนัมากเกนิไป ท าใหไ้ม่ตื่นเต้น ภาพสวย แต่ควรจะอยู่ในประเภท

สารคด ีไมใ่ช่สารคดเีชงิขา่ว 
- บางเรือ่งการน าเสนอยดืเยือ้ แต่ถอืว่าตัง้ใจผลติผลงานใหอ้อกมาด ี
- โปรดกัชัน่ด ีการตัง้ใจท างานของทมีด ี 
- เรือ่งทีน่ าเสนอมคีวามสรา้งสรรค ์ใหผู้ช้มมองในแงด่ ี 
- ผูส้ ื่อข่าวมคีวามพยายามทีจ่ะใหไ้ดภ้าพมคีวามรอบดา้น ผนวกกบัจงัหวะของเหตุการณ์นัน้ๆ 

ปฏญิาณไหวพรบิทีด่ ี
- การขึน้ต้นสครปิต์โดยเอาช่วงของเทศกาลมาอ้างองิ อย่างเช่น ช่วงถอืศลีอด ร่วมท าบุญ แผ่

เมตตา การอดอาหาร โดยผูป้ระกาศว่า ‚รอมฎอนแลว้ มนัจะฆ่ากนั‛ ต้องระวงัเพราะเป็นเรื่อง
ทีล่ะเอยีดอ่อน  

- ช่างภาพสามารถใชค้วามช านาญในวชิาชพีทีจ่ะถ่ายภาพและน าเสนอต่อสาธารณะได ้  
- ภาพเหตุการณ์อาจจะดูธรรมดา แต่มผีลสบืเนื่องให้สามารถคลี่คลายเหตุการณ์นี้ไปได้ เป็น

ขา่วเหตุการณ์ทีส่ามารถขยายผลไปยงัผูก้ระท าผดิ 
- บางเรือ่งมกีารใชภ้าพซ ้ามากเกนิไป  
- เนื้อหาเป็นการสมัภาษณ์ไมร่อบดา้น ไมค่รอบคลุมทัง้หมด 
- บางเรือ่งผูส้ ื่อขา่วขาดการตรวจสอบขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ก่อนน าเสนอ 
- ประเดน็มาด ีแต่ยงัไมค่่อยชดัเจนมากนกั ไมค่วรขยายเรือ่งมากเกนิไป จะท าใหไ้ม่อยู่ประเดน็

ทีต่ ัง้ไวแ้ต่แรก 
- การท ากราฟิกมาอธบิายเพิม่ขึน้ ท าใหเ้ขา้ใจดขีึน้  
- ไมส่ามารถเขา้ไปถงึหวัใจของเรือ่งได ้ผูส้ ื่อขา่วยงัหาขอ้มลูทีย่งัไม่ไดข้อ้สรุปทีช่ดัเจน  ต้องหา

หลกัฐานทีช่ดัเจนกว่านัน้ 
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ความเหน็คณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทศัน์ยอดเย่ียม 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2554 (ปีท่ีผา่นมา) 
 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง 
- ผลงานที่ส่งเข้ามามจี านวนน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ประเด็นมคีวามน่าสนใจ  โดยภาพรวม

กระบวนการส่งผลงานเขา้ประกวดในปีนี้ดขี ึน้ 
- บางหน่วยงานทีส่่งผลงานเขา้ประกวดยงัไม่มคีวามเขา้ใจเรื่องคุณลกัษณะของข่าวเหตุการณ์

และสารคดเีชงิขา่ว ซึง่ส่งผลต่อการส่งผลงานเขา้ประกวดตามประเภทต่างๆ  
- ประเด็นของการเปิดเรื่องใหม่ๆ ของการท าข่าวสืบสวนสอบยังยังไม่ค่อยเห็นมากนัก 

โดยเฉพาะการหาขอ้มลูในเชงิลกึและท าใหเ้หน็ผลกระทบในเชงิการเปลีย่นแปลงในสงัคม 
- รปูแบบการน าเสนอและผลติไม่มอีะไรแปลกใหม่ ขาดความคดิสรา้งสรรค์ทัง้ในเชงิประเดน็ 

เนื้อหาและเทคนิคการน าเสนอ  
- ขอชื่นชมผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่า้นขา่วทุกสถานีทีท่ างานดว้ยความเสยีสละ พยายามลงพืน้ทีห่าข่าว

มารายงานกบัสงัคม ในช่วงมหาอุทกภยั ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีนี้มผีลงานเกี่ยวกบัน ้าท่วมส่งเข้า
ประกวดจ านวนมาก 

- คณะอนุกรรมการกลัน่กรองเห็นว่าควรมกีารเพิ่มรางวลัให้กบับุคลากรด้านข่าว ที่มคีวาม
พยายามอุตสาหะในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม เพื่อให้
รางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน์ เป็นแรงหนุนในการท างานเพื่อสงัคม   

 
คณะกรรมการตดัสนิ 
- ข่าวสืบสวนสอบสวนมีพัฒนาการของการท าข่าวสืบสวนสอบสวนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

โดยเฉพาะเรือ่งทีไ่ดร้บัรางวลั 
- รปูแบบการน าเสนอมคีวามชดัเจนขึน้  
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดบางข่าวเนื้อหาสาระไม่ตรงกบัประเภทที่ส่งเข้ามา อาจเป็นเพราะ

ความสบัสนของผูผ้ลติผลงาน จงึท าใหเ้สยีโอกาสในรางวลัประเภทนัน้ๆ 
- อยากให้การท าข่าวเชงิสบืสวนสอบสวน มกีารติดตามท าข่าวต่อให้ถงึกระบวนการสบืสวน

ของคดวี่าผลออกมาเป็นอยา่งไร ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งไดร้บัผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
- ขอใหส้ถานีทุกสถานีส่งเสรมิการท าข่าวเชงิสบืสวนสอบสวน โดยสนับสนุนเวลาและพืน้ทีใ่น

การออกอากาศขา่วสบืสวนสอบสวนมากขึน้  
- ผลงานบางเรื่องเป็นสารคดเีท่านัน้ ไม่ใช่สารคดเีชงิข่าว ซึง่ต้องท าความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์

และเงือ่นไข  
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- ผลงานบางชิน้ทีส่่งเขา้มาเขา้ขา่ยละเมดิสทิธเิดก็ ทัง้ดา้นจรยิธรรมและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้น
ในอนาคต ควรย ้าเตือนสื่อมวลชนว่าการน าเสนอข่าวเหตุการณ์ บางเหตุการณ์การควรมี
ความระมดัระวงัใหม้าก และพงึระลกึเสมอว่าอาจมผีลกระทบระยะยาวต่อตวัแหล่งขา่ว  

- สถานีมกีารพฒันาดา้นขา่วเจาะมากขึน้แต่ยงัเกาะตดิกบัแหล่งขอ้มลูมากเกนิ ไป  
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การประกวดขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ดเีดน่ 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2555 
สมาคมนกัขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย 

สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย รว่มกบัมลูนิธแิสงชยั สุนทรวฒัน์ ด าเนินการการประกวดขา่ว
โทรทศัน์ทอ้งถิน่ดเีด่น ประจ าปี 2555 เพื่อประกาศเกยีรตคิุณและมอบรางวลัแก่เจ้าของผลงานผูช้นะการ
ประกวด โดยมหีลกัเกณฑก์ารสง่ผลงานเขา้ประกวด ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

ประเภทรางวลั   

ประเภทขา่ว-สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ 
1. รางวลัข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน ดีเด่น  จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ 30,000 บาท 

(สามหมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
2. รางวลัข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน ชมเชย  จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ 10,000 บาท 

(หนึ่งหมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
 
เงือ่นไขการประกวด  
 

 ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้  
1. การผลิต  จะตอ้งเป็นขา่วหรอืสารคดเีชงิข่าวทีผู่ส้ ื่อขา่วในสถานีเป็นผูด้ าเนินการผลติเอง  โดย

สามารถสง่เขา้ประกวดในนามของสถานีโทรทศัน์เท่านัน้   ทัง้นี้ สถานีทีส่่งขา่วเขา้ประกวดตอ้งจดทะเบยีน
ในประเทศไทยและเป็นเจา้ของลขิสทิธิข์า่วนัน้ๆ ดว้ย ทัง้นี้สามารถสง่ไดโ้ดยไมจ่ ากดัจ านวน 

 2. ช่วงเวลาของข่าว จะตอ้งเป็นขา่วทีเ่ผยแพรอ่อกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ทอ้งถิน่หรอืเคเบลิทวีี
ในประเทศไทย ในชว่งเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2555 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ไมจ่ ากดัจ านวนเรือ่ง 

 3. การส่งข่าวโทรทศัน์-สารคดีโทรทศัน์ท้องถ่ินเข้าประกวด ต้องส่งผลงาน ภายในวนัที ่ 15 
กมุภาพนัธ ์2556 

รายละเอยีดการสง่ผลงานเขา้ประกวด  

    1. ท าจดหมายน าส่งข่าวท่ีเข้าประกวด ว่ามกีีเ่รือ่ง เรือ่งอะไรบา้ง พรอ้มเบอรต์ดิต่อผูป้ระสาน
สง่ขา่วเขา้ประกวด 

  2. จดัส่งเป็น DVD สกลุไฟล ์ .mov  .avi  จ านวน 8 ชุด / ต่อเร่ือง เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
คณะกรรมการตดัสนิเปิดไฟลด์ผูลงานทีส่ง่เขา้ประกวด 
   3. แนบรายละเอียดของข่าวแต่ละข่าวท่ีส่งเข้าประกวด จ านวน 8 ชุด / ต่อเร่ือง ไดแ้ก ่
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   - บทคดัยอ่สรปุเรือ่งราว  
- บทของขา่ว(Script)  

   - วตัถุประสงคท์ีจ่ดัท าขา่วชิน้นี้ 
   - ความยากล าบากหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการจดัท าขา่ว 
   - ขา่วชิน้นี้มคีณุคา่ต่อสงัคมอยา่งไรบา้ง 
   - วนัและเวลาทีเ่กดิขา่วดงักล่าว 
   - วนั เวลา และสถานีทีอ่อกอากาศ  

หลกัเกณฑก์ารตดัสนิ 

 พจิารณาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ ของขา่วและสารคดเีชงิขา่วทีส่ง่เขา้ประกวด  ดงัต่อไปนี้ 
1.  คณุคา่ของขา่ว 

1.1 ความมปีระโยชน์และมคีณุค่าต่อประเทศชาตแิละประชาชน 
  - สรา้งสรรคส์งัคม  โดยสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในสงัคมไทย 
  - ใหแ้งค่ดิ เตอืนใจ เตอืนภยั ชีแ้นะแนวทางทีถ่กูตอ้ง 
 1.2  รกัษาสทิธ ิเสรภีาพ และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 
  - ท าหน้าทีข่องสือ่มวลชนทีเ่ฝ้าคอยระแวดระวงัในการรกัษา สทิธแิละเสรภีาพของ
ประชาชน 
  - ปกป้องมใิหเ้กดิความอยตุธิรรมขึน้ในสงัคมไทย 
 1.3 ความมจีรยิธรรมในการเสนอขา่ว    
       - มคีวามรบัผดิชอบ 
  - มคีวามสภุาพ  ซื่อสตัย ์

- ปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่สาธารณประโยชน์ 
2. คณุภาพของขา่ว 
 2.1  ความสมบรูณ์ของขา่ว 

- เนื้อหาสาระของขา่วมคีวามสมบรูณ์ และมคีวามต่อเนื่อง    
 - การสือ่ความหมายดว้ยภาพไดด้ ี

  - ความสอดคลอ้งของสาระและภาพขา่ว 
 2.2  ความถกูตอ้งของขา่ว    

 - ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ 
   - ไมม่กีารบดิเบอืนขา่ว 
 2.3  ความสมดุลและเทีย่งธรรม - ใหค้วามเป็นธรรมแกท่กุฝา่ยทีต่กเป็นขา่ว 
 2.4  ความทนัสมยัของขา่ว  -  มคีวามฉบัไวทนัต่อเหตุการณ์ 
 

การสง่ผลงานเขา้ประกวด  
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 สามารถสง่ขา่ว-สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ เขา้ร่วมการประกวดไดท้ี ่  สมาคมนักขา่ววทิยุและ
โทรทศัน์ไทย (อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย) เลขที ่538/1 ตรงขา้ม รพ.วชริะ  
ถนนสามเสน เขตดุสติ กทม.10300 โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288 ปิดรบัผลงานภายในวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ ์2556  
 

คณะกรรมการตดัสนิ 

1. นายปฏวิตั ิวสกิชาต ิ รองผูอ้ านวยการฝา่ยขา่ว สถานีโทรทศัน์ TNN 24  ประธาน 
2. นางสาวกรรว ีธญัญะตุลย ์ บรรณาธกิารขา่ว สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชีอ่ง 3 กรรมการ 
3. นายสรุยินต ์จองลพีนัธ ์ กรรมการ บรษิทั ปา่ใหญ่ครเีอชัน่ จ ากดั กรรมการ 
4. นายสรุชา  บุญเป่ียม โปรดวิเซอร ์– สือ่มวลชนอสิระ กรรมการ 
5. นางสาวสงักมา สารวตัร นกัวชิาการนกัสือ่สารมวลชน กรรมการ 
6. นายสมเกยีรต ิ จนัทสมีา ผูอ้ านวยการส านกัเครอืขา่ยพลเมอืง  

สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส 
กรรมการ 

7. นางสาวธนานุช สงวนศกัดิ ์ อปุนายกฝา่ยวชิาการ สมาคมฯ กรรมการ 
และเลขานุการ 

ค านิยาม 

 ข่าวหรือสารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ท้องถิ่น    ได้แก่  ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบั
เร่ืองราวเหตกุารณ์ในท้องถ่ิน  สะท้อนคณุคา่และสง่เสริมความส าคญัของภมูิปัญญาพืน้บ้าน หรือตีแผ่ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในพืน้ท่ีนัน้ๆ จนกระทัง่น าไปสู่การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา โดยมีองค์ประกอบข่าวท่ีครบถ้วน สมบูรณ์
และรอบด้าน     

ทัง้นี ้ ผลงานข่าวโทรทัศน์ท่ีจะส่งเข้าประกวด  จะต้องเป็นข่าวท่ีผลิตโดยผู้ สื่อข่าวในท้องถ่ินและ
น าเสนอโดยการออกอากาศผ่านสถานีโทรทศัน์หรือเคเบิลทีวีในท้องถ่ิน ซึง่ได้รับการรับรองจากสถานีโทรทศัน์
ต้นสงักดั หรือสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย  

 

ผลการตดัสนิ 

 1. รางวลัข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน ดีเด่น  ไมม่ผีูใ้ดไดร้บัรางวลั 
2. รางวลัข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน ชมเชย อนัดบั 1  ได้แก่ เรื่อง “สิง่ปฏกิูลไรค้่า 

ปญัหาทีก่ าลงักอ่ตวั” โดย บรษิทั เอม็เอสเอส พษิณุโลกเคเบลิทวี ีจ ากดั ไดร้บัเงนิรางวลั 10,000 บาท (หนึ่ง
หมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

3. รางวลัข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน ชมเชย อนัดบั 2 ม ี3 รางวลั  ไดแ้ก ่ 
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- เรือ่ง “ยาโรงเรยีน”  โดย บรษิทั มหาชยัเคเบลิทวี ีจ ากดั ไดร้บัเงนิรางวลั 7,000 บาท (เจด็พนั
บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

- เรือ่ง “ลกัลอบทิง้กากอตุสาหกรรม...มลพษิระยะยาว..เยย้อ านาจรฐั”  โดย บรษิทั เอม็ เอส เอส 
เคเบิล้ ทวี ีจ ากดั สาขาฉะเชงิเทรา ไดร้บัเงนิรางวลั 7,000 บาท (เจด็พนับาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

- เรือ่ง “อาเซีย่นมาภาษา(ไทย)ไป”  โดย บรษิทั ปราการเคเบิล้ทวี ีจ ากดั ไดร้บัเงนิรางวลั 7,000 
บาท (เจด็พนับาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
 

ขอ้คดิเหน็ทีม่ตี่อผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั 
ประเภทขา่ว-สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่  
 
 รางวลัดเีดน่ ปีน้ีไมม่ผีูใ้ดไดร้บัรางวลั 
 
 รางวลัชมเชย อนัดบั 1 ไดแ้ก่ เรื่อง  
‘ส่ิงปฏิกลูไร้ค่า ปัญหาท่ีก าลงัก่อตวั’   
จาก บริษทั เอม็เอสเอส พิษณุโลกเคเบิลทีวี จ ากดั  
ผูผ้ลิตผลงาน มีรายช่ือดงัน้ี  
1. คณุศภุชยั สิธานนท ์  2. คณุยทุธภมิู สวุรรณพร 
3. คณุณัฐธนา ฐิตะสาร  4. คณุกรกนก จนัทรนิ์เวศน์ 
5. คณุชินวฒัน์ สขุศรี   6. คณุพฒันภมิู มีอฐัมัน่ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  
 
เน้ือหา: 
 สงิปฏกิลูไรค้่า ปญัหาทีก่ าลงัก่อตวั เป็นเรื่องราวของชาวบา้นอ าเภอนครไทย ซึง่เป็นลูกหลานของ
พ่อขนุบางกลางท่าว หรอืพ่อขนุศรอีนิทราทติย์ ทีอ่อกมาคดัคา้นการก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งบ่อขยะ ของ
เทศบาลต าบลนครไทย ซึง่ใชง้บประมาณในการก่อสรา้งกว่า 6 ลา้นบาท อกีทัง้ยงัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร
จดัการระบบ แบบ MBT ซึง่เป็นมาตรฐานแบบประเทศเยอรมนี เช่นเดยีวกบัเทศบาลนครพษิณุโลก ทีเ่คย
ประสบกบัปญัหาการจดัการปรมิาณขยะในชุมชนทีม่กีารเพิม่ปรมิาณมากขึน้ ดว้ยการสรา้งความเขา้ใจและ
ประสานความเขา้ใจระหว่างชมุชน จนกระทัง่สามารถเดนิหน้าโครงการใหแ้ลว้เสรจ็และเป็นประโยชน์ต่อคน
ในชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยทีย่งัมชีุมชนอกีหลายแห่งในจงัหวดัพษิณุโลกทีก่ าลงัเริม่ประสบกบัปญัหา การ
ขยายตวัของชุมชนอย่างรวดเรว็ จนท าใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ต้องเร่งหาวธิกีารจดัการอย่างเป็น
ระบบใหค้วบคูไ่ปกบัวถิขีองชมุชน ซึง่น่าจะเป็นทางออกทีด่ ีส าหรบัความส าเรจ็ในระยะยาว ทัง้ชาวบา้นและ
ผูน้ าทอ้งถิน่ต่างมุง่หวงัใหม้คีณุภาพชวีติทีย่ ัง่ยนืเชน่เดยีวกนั 
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จดุเด่น 

- เนื้อหาด ีสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาทอ้งถิน่ มมีมุมองทีด่ ี
- เป็นประเดน็ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

ข้อสงัเกต 
 กระบวนการตัง้แต่เริม่ตน้จนเกอืบจะจบไมไ่ดส้ะทอ้นถงึปญัหา โดยน าเสนอครทูีไ่ปยนือยู่ทีก่องขยะ 
แต่ไมไ่ดเ้จาะลกึลงไปในพืน้ทีท่ีเ่ป็นปญัหาว่า ชวีติของผูท้ีป่ระสบปญัหาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนันัน้ เป็นอย่างไร ใน
การน าเสนอเรือ่งนี้ยงัไปไมถ่งึบทสรปุ สว่นในเรือ่งของโปรดกัชัน่นัน้ ภาพทีใ่ชใ้นการน าเสนอ ยงัไม่ค่อยดนีัก 
กลอ้งไม่นิ่งพอ และลกัษณะการเดนิเปิดตวัของผูด้ าเนินรายการเป็นวธิกีารน าเสนอในรปูแบบรายการไม่ใช่
ในรปูแบบขา่ว   
 

 
 รางวลัชมเชย อนัดบั 2 ไดแ้ก่ เรือ่ง ‘ยาโรงเรียน’  
จาก บริษทั มหาชยัเคเบิลทีวี จ ากดั  
ผูผ้ลิตผลงาน มีรายช่ือดงัน้ี  
1. คณุพรเพญ็ ทองสวสัด์ิ   2. คณุเอเซีย   ต้ึงสกลุ      
3. คณุจกัรภพ ระเด่น         4. คณุกลุนิภา   ต้ึงสกลุ   
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 7,000 บาท (เจด็พนับาทถ้วน)  
 
เน้ือหา: 
 ประเดน็ส าคญัของเรือ่งนี้ คอืการใชย้าโรงเรยีน เพือ่เป็นการชว่ยเหลอืเบื้องตน้เมื่อนักเรยีนเจบ็ป่วย 
แต่ปจัจุบนัพบว่า การใชย้าในโรงเรยีนนัน้ยงัมปีญัหาอยู่มาก ซึง่จากการส ารวจขอ้มลูเบื้องตน้ของเครอืขา่ย
เภสชักรทีด่ าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในสว่นภมูภิาค พบว่าในสถานศกึษาหลายแห่งยงัไม่มกีารจดัการดา้น
ยาทีเ่หมาะสม จากการตรวจสอบไปยงัโรงเรยีนต่างๆ จะพบปญัหาเกีย่วกบักรอบรายการยาในสถานศกึษา
แต่ละแห่งว่ามคีวามหลากหลายมากจนเกนิไป สถานศกึษาบางแห่งมรีายการยาทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตราย มี
ยาปฏชิวีนะ ซึ่งถอืเป็นยาอนัตรายอยู่หลายรายการ มยีาหมดอายุ บางแห่งมกีารจดัเกบ็ยาทีไ่ม่เหมาะสม 
รวมทัง้การจดัยาใหก้บันกัเรยีนยงัไมม่แีบบแผน โรงเรยีนหลายแห่งใหเ้ดก็นักเรยีนเป็นผูจ้่ายยาหรอืหยบิยา
ไปใช้เอง และการเบิกจ่ายในห้องพยาบาลก็ไม่ได้มกีารลงขอ้มูลการใช้ยาอย่างเหมาะสม ท าให้ไม่ทราบ
ประวตักิารรกัษาของนักเรยีนแต่ละคน และหากเกดิการแพย้ากจ็ะไม่ทราบว่าแพย้าตวัใด ส่วนปญัหาทีพ่บ
มากทีส่ดุคอืบุคลากรประจ าหอ้งพยาบาลยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชย้าอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
ซึง่ปญัหาต่างๆ เหล่านี้สง่ผลกระทบโดยตรงต่อตวันกัเรยีน ท าใหน้กัเรยีนตกอยูภ่ายใตค้วามเสีย่งของการใช้
ยา ดงันัน้ทางส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั จงึจดัโครงการยาในโรงเรยีน เพื่อใหโ้รงเรยีนต่างๆ ไดเ้ขา้ร่วม 
โดยไดร้บัการสนบัสนุนยาจากโรงพยาบาลในจงัหวดั ท าใหก้ารใชย้าเกดิความปลอดภยั 



23 
 

  
จดุเด่น 

- หยบิเอาประเดน็เลก็ แต่มคีวามน่าสนใจขึน้มาน าเสนอ ซึง่เป็นเรือ่งทีม่ผีลต่อภาพรวมทัง้ประเทศ  
- ชีแ้จงถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ว่า จะมผีลกระทบอยา่งไร โดยการระบุวา่การไมม่บีุคลากรเฉพาะดา้นนัน้

จะม ีผลกระทบต่อเดก็ เป็นเรือ่งสขุภาพของเดก็ทัง้ประเทศ     เรือ่งสูก้บัอ านาจ 
 

ข้อสงัเกต 
 ในการน าเสนอ ควรมภีาพเชงิหลกัฐาน เชน่ ควรมภีาพทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า มยีาหมดอายหุรอืผดิ
ประเภทหรอืไม ่ รายละเอยีดในประเดน็ยงัไมล่งลกึถงึวธิกีารดแูลของการจ่ายยาใน 
โรงเรยีน ทัง้นี้เพือ่ไมใ่หด้เูป็นขา่วทีเ่ป็นการประชาสมัพนัธ ์ 

 รางวลัชมเชย อนัดบั 2 ไดแ้ก่ เรือ่ง ‘ลกัลอบท้ิงกากอตุสาหกรรม...
มลพิษระยะยาว..เย้ยอ านาจรฐั’  
จาก บริษทั เอม็ เอส เอส เคเบ้ิล ทีวี จ ากดั สาขาฉะเชิงเทรา  
ผูผ้ลิตผลงาน มีรายช่ือดงัน้ี  
1. คณุบุญเสริม  ตนัวฒันะ   2. คณุวิชาดา  กาญจนะเดชะ  
3. คณุชวลิต  เลก็เสง็    4. คณุณรงคศ์กัด์ิ  ป่ินทอง      
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 7,000 บาท (เจด็พนับาทถ้วน)  
 
เน้ือหา: 
 ปญัหาการก าจดัสารเคมีและสารพิษจากอุตสาหกรรมที่ไม่ถูกต้อง ก าลงัจะเป็นปญัหาใหญ่ที่มี
ผลกระทบกบัสุขภาพและการด าเนินชีวิตของคนในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลงัพบว่ามีการน ามาทิ้ง
กระจายทัว่ทัง้จงัหวดัมากกว่า 11 จุด จนเกดิการรัว่ไหล ตกค้าง ปนเป้ือนสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ ส าหรบั
อปุโภค-บรโิภค จนสามารถตรวจพบสารอนัตรายหลายชนิด เกนิมาตรฐานเกอืบ 20-30 เท่า จนสาธารณสุข
จงัหวดัตอ้งประกาศหา้มใชน้ ้าจากแหล่งธรรมชาตริอบบรเิวณนัน้ๆ เกดิปญัหากลิน่เหมน็รุนแรง กระทบต่อ
สุขภาพ พชืผลการเกษตรลดลง และสตัว์เลี้ยงตามโดยไม่ทราบสาเหตุ บ่อลูกรงัรา้ง ในพืน้ทีห่มู่ที ่7 ต าบล
หนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีบ่รษิทั เคเอสด ีรไีซเคลิ จ ากดั ซื้อไวแ้ละมกีารลกัลอบ
น ากากสารเคมีจากการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และพื้นที่อื่น มาทิ้งตัง้แต่ช่วงเดือน
กรกฎาคม 2555 กระทัง่สรา้งความเดอืดรอ้นใหช้าวบ้านในพื้นที่จากกลิน่เหมน็รุนแรง น าไปสู่การรวมตวั
ของชาวบ้านที่ได้ร ับผลกระทบกว่า 3,000 คน ร้องเรียนผ่านหน่วยงานราชการ เช่น กร มโรงงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั กรมควบคมุมลพษิ ส านกันายกรฐัมนตร ีหรอืแมแ้ต่กรมสอบสวนคดพีเิศษ หรอืดเีอสไอ 
จนน าไปสูก่ารตรวจสอบการลกัลอบทิง้กากสารเคมใีนพืน้ทีท่ ัง้หมด พบว่า มกีารลกัลอบน ากากอุตสาหกรรม
มาทิง้ในพืน้ที ่จงัหวดัฉะเชงิเทรา จ านวนมากกว่า 11 จุด คอืทีอ่ าเภอพนมสารคาม 6 จุด อ าเภอแปลงยาว 5 
จุด มพีืน้ทีข่นาดตัง้แต่ 1-200 ไร ่จนกลายเป็นปญัหาระดบัประเทศ ทีท่กุภาคส่วนใหค้วามสนใจ แต่ทว่าการ



24 
 

แกไ้ขปญัหาก าจดัสารพษิทีต่กคา้ง และการบ าบดักากน ้าเสยีอตุสาหกรรมในพืน้ทีด่จูะเป็นเรื่องยาก และตอ้ง
ใชเ้วลาในการบ าบดัอกีหลาย 10 ปี เพื่อฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหก้ลบัคนืมาดงัเดมิ 
  
จดุเด่น 

- ประเดน็ขา่วดมีาก เป็นเรือ่งทีต่่อสูก้บัอ านาจ  
- ชืน่ชมผูส้ ือ่ขา่วทีม่คีวามกลา้หาญในการเลอืกเรือ่งขึน้มาท า 
- เป็นประเด็นระดับชาติและสะท้อนปญัหาของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นภาพรวมการต้อสู้ของ

ประชาชนในจงัหวดั 
- มเีรือ่งของขัน้ตอนของกฎหมาย รวมทัง้เรือ่งของคณุภาพชวีติของประชาชน 

  
 
 
 
ข้อสงัเกต 
  ในดา้นโปรดกัชัน่นัน้ ยงัมกีารถ่ายท าทีไ่ม่มคีุณภาพเพยีงพอ ภาพทีน่ ามาใชไ้ม่นิ่งเลย บทกบัภาพ
ทีน่ ามาใชบ้างชว่งไมเ่ขา้กนั การเลอืกใชภ้าพมาใชย้งัไม่ชดัเจน จะเหน็ว่าแมม้ภีาพบางภาพทีดู่น่าสนใจ แต่
ไมไ่ดม้กีารบรรยายใหเ้หน็ และยงัมกีารสรปุทีก่ ากวมอยู่ 
ประเด็นนี้เป็นประเด็นระดบัชาต ิแต่มกีารน าเสนอในลกัษณะทีเ่ป็นเรื่องของชาวบ้านรอ้งทุกขเ์ท่านัน้ ควร
เจาะลกึไปทีช่วีติของผูค้นทีไ่ด้รบัผลกระทบ และควรมกีารน าภาพกราฟิคมาใชเ้พื่อใหเ้รื่องมคีวามสมบูรณ์
มากขึน้ 
  
 
 

 รางวลัชมเชย อนัดบั 2 ไดแ้ก่ เรือ่ง ‘อาเซ่ียนมาภาษา(ไทย)ไป’  
จาก บริษทั ปราการเคเบ้ิลทีวี จ ากดั  
ผูผ้ลิตผลงาน มีรายช่ือดงัน้ี  
1. คณุประเสริฐ  หวงัศกัราทิตย ์  2. คณุณรงคเ์ดช  ปันเจริญ   
3. คณุอนุพล  จนัทรด์า    4. คณุสากล   ใบศรี 
5. คณุสรีุยพ์ร  เฟ่ืองสินธู ์   
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 7,000 บาท (เจด็พนับาทถ้วน)  
 
เน้ือหา: 
 ปจัจุบนัสงัคมไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการเตรยีมตวัทีจ่ะตอ้นรบัการเป็นประชาคมอาเซยีน หลายๆ 
หน่วยงานจงึหนัไปใหค้วามสนใจกบัภาษาต่างประเทศมากขึน้ จนลมืไปว่า “ภาษาไทยเป็นภาษาของชาติ” 
ปจัจุบนัปญัหาการขาดแคลนครภูาษาไทยเป็นอกีหนึ่งปญัหาส าคญัทีห่ลายคนมองขา้ม โดยหารูไ้ม่ว่าปญัหา
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การขาดแคลนครูภาษาไทยเป็นอกีหนึ่งปญัหาทีส่งัคมควรรบีแกไ้ขโดยด่วน ทางทมีงานจงึต้องการสะทอ้น
ปญัหาการขาดแคลนครภูาษาไทย ภายหลงัจากทีม่เีดก็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสมทุรปราการ 
ออกมาโพสต์ขอ้ความ “ครคูรบั ผมต้องการครูสอนภาไทยคนใหม่” ทางโซเชยีลเน็ตเวริ์ค หรอืบน เฟสบุค 
เพือ่รบัสมคัรครสูอนภาษาไทยภายหลงัจากทีโ่รงเรยีนขาดแคลนครภูาษาไทยมาเป็นเวลากว่า 5 ปี 
  
จดุเด่น 

- เป็นประเดน็ปญัหาทีน่่าสนใจ มมุมองของการเลอืกขา่วด ี
 
ข้อสงัเกต 
 แหล่งขา่วยงัไมร่อบดา้น ควรหาแหล่งขา่วใหม้ากกว่านี้เพราะจะท าใหเ้รือ่งครอบคลุมและมคีวาม
สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ภาษาภาพไมด่ ียงัไมส่ามารถสือ่ความหมายตามทีต่อ้งการได ้ 
 
 
 
ความเหน็คณะกรรมการตดัสินข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2555 
 
คณุภาพด้าน ภาพและการผลิต      

- ภาพทีเ่ลอืกมามคีวามสวยงามและมคีวามหมายด ีแต่ในการน าเสนอกลบัไม่สามารถน าภาพ
ทีด่ ีและมคีวามหมายมารอ้ยเรือ่งใหน่้าสนใจได ้ส่งผลใหป้ระเดน็ไมช่ดัเจน และท าใหข้อ้มลูดสูบัสน 

-ควรเล่าเรื่องให้กระชบั ตรงประเด็น และน่าติดตาม หลายเรื่องมกีารเล่าเรื่องวนไปวนมา 
หลุดไปจากประเดน็ทีต่ ัง้ไว ้ไมน่่าตดิตามและไมน่่าเชื่อถอื 

- ในการเล่าเรือ่ง ควรมบุีคคลทีเ่ป็นเจา้ของเรือ่ง(ตวัละคร) /เจา้ของปญัหา มาสะทอ้นเรื่องราว 
เพื่อใหเ้หน็ถงึปญัหาทีช่ดัเจน  

- ในการน าเสนอ ไม่ควรใช้ค าพูดที่อาจส่อเสยีดต่อความอ่อนไหว นักข่าว/ผู้ประกาศ ควรมี
ความสุภาพ ไมก่า้วรา้ว แมว้่าแต่ละบุคคลจะมบีุคลกิทีแ่ตกต่างกนั แต่จะตอ้งมคีวามสุภาพและมคีวาม
น่าเชื่อถอื 

- ในบางเรื่องสามารถใชภ้าพกราฟฟิคเขา้มาช่วย เพื่อให้ผู้ชมเขา้ใจมากขึน้ และช่วยท าให้
เรือ่งภาพและการน าเสนอใหส้มบรูณ์ขึน้ จงึอยากใหม้กีารพฒันาดา้นภาพกราฟฟิคมากกว่านี้ 

- ศลิปะการน าเสนอ การถ่ายภาพ โปรดกัชัน่ ยงัไม่ดเีท่าทีค่วร บางครัง้ภาพทีค่วรจะนิ่ง กลบั
ไมน่ิ่งเพราะไมม่กีารใชข้าตัง้กลอ้ง 

 
คณุภาพด้าน ประเดน็การน าเสนอ    

- ในการส่งผลงานเขา้ประกวดในปีนี้ พบว่าประเดน็หลายประเดน็เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ เป็น
การเปิดประเดน็ใหม่ และเป็นเรื่องภายในทอ้งถิน่ทีน่่าสนใจ อย่างไรกต็ามคณะกรรมการมขีอ้สงัเกต
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ว่า ในการน าเสนอประเดน็ยงัไม่ครอบคลุม ไม่ชดัเจน และไม่รอบดา้น บางเรื่องมแีหล่งข่าวเพยีงคน
เดียว  ท าให้เนื้อหาข่าวไม่มีความสมบูรณ์ ไม่เห็นปญัหาที่ชัดเจน เป็นเสมือนแค่การบอกเล่า
เหตุการณ์เท่านัน้ หลายเรือ่งพบว่ามกีารน าเสนอในรปูแบบการรณรงค์มากกว่าการเป็นขา่วเสยีอกี 
  - คณะกรรมการเหน็ว่า การมเีวลาออกอากาศมาก บางครัง้กก็ลายเป็นอุปสรรค เพราะหลาย
เรื่องมกีารยดืเรื่องในการน าเสนอ ล าดับเรื่องราวและเนื้อหาไม่เป็นไปตามประเด็นที่ตัง้ไว้ แตก
ประเดน็มากเกนิไป จนดสูบัสน 
 - ในการน าเสนอ ไมค่วรพึง่พงิหรอืองิกบับุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกนิไป ควรหาแหล่งขาวทีม่ ี
ความหลากหลายและครอบคลุมในประเด็นนัน้ๆ เพื่อให้เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการ
สมัภาษณ์ควรจบัประเดน็ค าสมัภาษณ์ของแหล่งขา่วทีต่อ้งการน าเสนอ เพื่อน ามาใชใ้นการน าเสนอให้
ชดัเจนมากกว่านี้ ไมใ่ช่ปล่อยเสยีงสมัภาษณ์คนๆเดยีวใหพ้ดูไปยาวๆ 

- ใ การ  า ส อขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ หากมภีาษาทอ้งถิน่นัน้ๆเขา้มากจ็ะเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ
และเป็นการสรา้งอ านาจ( Empower) ใหก้บัคนในทอ้งถิน่ ซึง่เป็นเจา้ของปญัหา/เจา้ของเรือ่งดว้ย 

- ควรจะลงลกึใหถ้งึประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ใหม้ากทีสุ่ด เพื่อไมใ่หป้ระเดน็ทีด่ีๆ หรอืปญัหา
ส าคญัๆ ถูกมองขา้มไป 

 
จริยธรรม – จรรยาบรรณ   

ควรใหค้วามส าคญักบัเรือ่งการละเมดิสทิธมินุษยธรรมกบัแหล่งข่าวใหม้าก กรณี การน าเสนอ
เรือ่งของเดก็และเยาวชน ควรศกึษากฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสทิธเิดก็และเยาวชนเพิม่เตมิ เพื่อใหก้าร
น าเสนอถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายมากขึ้น ต้องหาวธิทีี่จะน าเสนอโดยไม่ละเมดิสทิธเิดก็ด้วย
การเปิดเผยใบหน้า ชื่อสกุล หรอืแม้กระทัง่คนในครอบครวั ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายที่จะเลอืกวิธีการ
น าเสนอที่น่าสนใจให้ได้  ควรท าข่าวอย่างมอือาชพี รวมถึงการน าเสนอข่าวที่ ไม่องิระบบการเมอืง 
และปราศจากการรบัทุนจากทีใ่ดทีห่นึ่ง   
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ประกาศสมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
การประกวดรายการข่าวและรายการวิทยยุอดเยี่ยม 

รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี ๒๕๕๕ 

       สมาคมนักขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย ไดร้บัมอบหมายจากมลูนิธแิสงชยั สุนทรวฒัน์ ใหด้ าเนินการจดั
ประกวดรายการขา่ววทิยุ และรายการวทิยุเพื่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคมยอดเยีย่ม ประจ าปี ๒๕๕๕ เพื่อ
ประกาศเกยีรตคิุณและมอบรางวลัแก่เจา้ของผลงานผูช้นะการประกวด โดยมหีลกัเกณฑก์ารส่งผลงานเขา้
ประกวด ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

วตัถุประสงค ์ 
 ๑. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ผ้ลติรายการขา่วและรายการวทิย ุของสถานีวทิยตุ่างๆ พฒันาความคดิ
สรา้งสรรค์ในการท างาน เน้นการผลติรายการข่าวและรายการวทิยุทีม่คีุณภาพ มคีุณค่าต่อผูฟ้งั และมี
ศกัยภาพน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในสงัคม  
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตรายการข่าวและรายการวิทยุ มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมและ
จรรยาบรรณของสือ่มวลชน  
 ๓. เพือ่ใหเ้ป็นขวญัก าลงัใจแกผู่ท้ างานดา้นรายการขา่วและรายการวทิย ุ 

ประเภทรางวลั   
    รางวลัรายการขา่วและรายการวทิยยุอดเยีย่ม ม ี2 ประเภท ไดแ้ก ่ 

 ๑. รายการข่าววิทยุ 

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

 ๒. รายการวิทยุเพื่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

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

กรอบตดัสนิ 
 ๑. นิยาม 

     ‘รายการข่าววิทยุ ’ คือ รายการข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวในรูปแบบของการสนทนาที่หลากหลายบน
พืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ ไม่ชีน้ า ไม่มคีวามเหน็ แต่สามารถสอดแทรกค าอธบิายได ้และมรีะยะเวลาในการออกอากาศ
ทางวทิยุกระจายเสยีงเกนิ ๕ นาท ี

     ‘รายการวทิยุเพื่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม’ คอื รายการทีม่วีตัถุประสงคแ์ละรูปแบบทีเ่ป็นไปเพื่อการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม 

 ๒. เกณฑก์ารพิจารณาคณุค่าของรายการ 

๒๘ 
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     ๒.๑ รายการขา่ววทิยุ 
   (๑) การน าเสนอเน้ือหาครอบคลุมเพยีงพอ 

   (๒) การเกาะตดิสถานการณ์มคีวามคบืหน้าทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิในแต่ละวนั 

  (๓) เป็นรายการสรา้งสรรค ์และไม่น าไปสูค่วามแตกแยก  
     ๒.๒ รายการวทิยุเพื่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 

   (๑) แมก้ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมซึง่เกดิจากผลของการออกอากาศอย่างต่อเนื่องและมรีะยะเวลา
ซึง่อาจเป็นเดอืนหรอืเป็นปี และแมก้ารรบัฟงัตวัอย่างของรายการทีส่่งเขา้ประกวดไม่กีค่รัง้จะไม่สามารถตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงได้ แต่จากการทีส่มาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทยเพิง่เปลีย่นแปลงประเภทของข่าวที่ส่งเขา้
ประกวดเป็นครัง้แรก จงึเหน็สมควรใหพ้จิารณาจากเจตนารมณ์ของรายการไปก่อน 

   (๒) ลกัษณะของรายการจะมกีลุ่มเป้าหมายใด อาท ิรายการเดก็ รายการแม่บา้น หรอืรายการ
บนัเทงิ กไ็ด้ แต่เป็นการน าเสนอเรื่องราวที่มุ่งส่งเสรมิสงัคม หรอืส่งเสรมิใหท้ าความดทีีทุ่กคนสามารถท าได ้หรอื
ก่อใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ เป็นตน้ 

     ๒.๓ ทัง้สองประเภท มกีารคน้ควา้ขอ้มูล มกีระบวนการผลติทางวทิยุทีด่ ีและเป็นต้นฉบบัของผูส้่งเขา้
ประกวด ไม่ไดล้อกเลยีนแบบใครมา 

เงือ่นไขการประกวด 
 ๑. คณุสมบติัของผลงาน  

     ๑.๑ เป็นงานทีเ่คยออกอากาศจรงิในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วนัเวลาทีอ่อกอากาศอย่างชดัเจน  

     ๑.๒ เป็นการผลติขึน้เองโดยมไิดล้อกเลยีนแบบหรอืท าส าเนาส่วนหนึ่งส่วนใดจากผลงานของผูอ้ื่น  โดย
ผูผ้ลติและเจา้ของลขิสทิธิจ์ะตอ้งเป็นคนไทย  

     ๑.๓ ตอ้งเป็นงานทีเ่ผยแพร่ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงระหว่าง ๑ มกราคม ถงึ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕    
     ๑.๔ สถานสีามารถสง่ผลงานเขา้ประกวดในแต่ละประเภทไม่เกนิ ๕ เรื่อง 
      ๑.๕ ตอ้งมใีบรบัรองการออกอากาศจากนายสถานีวทิยุทีไ่ดเ้ผยแพร่งานดงักล่าว  

 ๒. การส่งผลงาน 

     ๒.๑ ส่งผลงานในนามสถานี พร้อมจดหมายน าส่งข่าวที่เขา้ประกวดว่ามกีี่เรื่องและส่งเขา้ประกวดใน
ประเภทใด พรอ้มหมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อผูป้ระสานงานสง่ขา่วเขา้ประกวด 

     ๒.๑ ท าส าเนาผลงานในรปู CD สกุลไฟล ์MP3 จ านวน ๑๐ ชุด/เรื่อง/แผ่น  

     ๒.๓ แนบรายละเอยีดของผลงาน ๕ ชุด/เรื่อง ดงันี้ 
   (๑) ชื่อเรื่อง ชื่อผูจ้ดัท า เบอรต์ดิต่อ และวนัเวลาทีอ่อกอากาศ 

   (๒) บทคดัย่อ สรุปเรื่องราว พรอ้มเหตุผลประกอบการเสนอผลงานชิน้นัน้ ๆ ความยาว ๑ – ๒ 
หน้า ระบุ ก) วตัถุประสงคใ์นการเสนอผลงาน ข) ความเด่น ลกัษณะเฉพาะ หรอืความพเิศษของผลงาน และ ค) 
คุณค่าของผลงานต่อสงัคม  

   (๓) ความยาวของเรื่องทีน่ าเสนอ วนั เวลา และสถานีทีอ่อกอากาศ  

       (๔) บทของผลงานดงักล่าว (full script)  

       (๕) ขอ้มลูประกอบอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
     ๒.๔ สง่ผลงานเขา้ประกวดที ่ 
   สมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสติ เขตดุสติ กทม. ๑๐๓๐๐ 
โทรศพัท ์๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ ๐๘-๖๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ ภายใน ๑๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ 

๒๙ 
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คณะกรรมการตดัสนิ  
 ๑. อาจารยบ์รรยงค ์สวุรรณผอ่ง ทีป่รกึษา สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย ประธาน 
 ๒. นายศทุธชิยั บุนนาค ประธานกรรมการ บรษิทัสปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั กรรมการ 
 ๓. นายศกัดา จธิชัยากลู บรรณาธกิารบรหิาร ส านกัขา่วไอเอน็เอน็ กรรมการ 
 ๔. นางสาวรศัม ีมณีนิล รายการเดก็และครอบครวั สวท. FM 105 MHz กรรมการ 
 ๕. นายสญัญา ภกัดิโ์พธิ ์นกัสือ่สารมวลชนช านาญการ สวท. กรรมการ 
 ๖. นางสาวอญัชนก แขง็แรง ผูจ้ดัการ สถานีวทิยคุรอบครวัขา่ว กรรมการ 
 ๗. นายจกัรกฤษณ์ ทรพัยพ์ึง่ อปุนายกสมาชกิสมัพนัธ์ฯ กรรมการ/เลขานุการ 

ผลงานขา่ว 

 ๑. รายการข่าว 

รายการ วัน/เวลาออกอากาศ สถาน ี  
1. ครบเครื่องเรื่องข่าว 1.01  03 เม.ย. 55 

ส านักข่าวไทย อสมท 
 

1.02  19 ส.ค. 55  
1.03  30 ธ.ค. 55  

2. เกาะติดข่าว 2.01  04 ก.ค. 55/08.30 

F.M. 100.5 

 
2.02  04 ก.ค. 55/09.30  
20.3  04 ก.ค. 55/10.30  
2.04  04 ก.ค. 55/11.30  

3. สืบจากข่าว: ด่านตรวจ         18 พ.ย. 55 F.M. 100.5  
 
 
 

 

 ๒. รายการวิทยุเพื่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

รายการ วัน/เวลาออกอากาศ สถาน ี  
1. สวนอักษร 1.01  03 ต.ค. 55 

ส านักข่าวไทย อสมท 
 

1.02  18 ต.ค. 55  
2. อสมท. เพ่ือชุมชน: ถอดรหัสอาเซียน 2.01  22 ม.ค. 55-1 

วิทยุ อสมท. ชัยภูม ิ
 

2.02  22 ม.ค. 55-2  
3. สุขทุกข่าว         14 ธ.ค. 55 วิทยุ อสมท. ขอนแก่น  
4. เมล็ดพันธ์ุความดี         08 ก.ย. 55 F.M. 96.5  
5. การเดินทางของความคิด         26 ธ.ค. 55 F.M. 96.5  
6. Crossword Game 6.01  04 ต.ค. 55 

F.M. 99.0 Active Radio 

 
6.02  07 ต.ค. 55  
6.03  14 ต.ค. 55  
6.04  21 ต.ค. 55  
6.05  28 ต.ค. 55  
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7. Healthy Time 7.01  10 ก.ย. 55 

F.M. 99.0 Active Radio 

 
7.02  11 ก.ย. 55  
7.03  12 ก.ย. 55  
7.04  13 ก.ย. 55  
7.05  14 ก.ย. 55  
7.06  24 ก.ย. 55  
7.07  25 ก.ย. 55  
7.08  26 ก.ย. 55  
7.09  27 ก.ย. 55  
7.10  28 ก.ย. 55  
7.11  08 ต.ค. 55  
7.12  09 ต.ค. 55  
7.13  10 ต.ค. 55  
7.14  11 ต.ค. 55  
7.15  12 ต.ค. 55  

8. สืบจากข่าว: เหยื่อบัญชีอาชญากร         29 มิ.ย. 55 F.M. 100.5  

ผลการตดัสนิ 
 ๑. รายการข่าววิทยุ  

     ๑.๑ ยอดเยีย่ม ไม่มสีถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งใดไดร้บัรางวลั 
     ๑.๒ ชมเชย รายการ ‘ครบเครื่องเรื่องขา่ว’ ส านกัขา่วไทย บมจ. อสมท เงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้ม
โล่ประกาศเกยีรตคิุณ 

 ๒. รายการวิทยุเพื่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

     ๒.๑ ยอดเยี่ยม รายการ ‘สุขทุกข่าว’ สถานีวทิยุฯ อสมท จงัหวดัขอนแก่น เงนิรางวลั ๓๐,๐๐๐ บาท 

พรอ้มโล่ประกาศเกยีรตคิุณ 

     ๒.๒ ชมเชย  
   (๑) รายการ ‘การเดินทางของความคดิ ’ เอฟเอม็ ๙๖.๕ เงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
ประกาศเกยีรตคิุณ 

   (๒) รายการ ‘สบืจากข่าว’ เอฟเอม็ ๑๐๐.๕ เงนิรางวลั จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่ประกาศ
เกยีรตคุิณ 

‘ครบเครือ่งเรือ่งขา่ว’ กองบรรณาธกิารขา่ววทิย ุส านกัขา่วไทย  
รายการขา่วชมเชย 
 ‘ครบเครื่องเรื่องขา่ว’ โดยกองบรรณาธกิารขา่ววทิยุ ส านกัขา่วไทย น าเสนอขา่วและเหตุการณ์ประจ าวนั มี
ผู้สื่อข่าวบอกเล่าเรื่องราวจากสถานที่เกิดเหตุการณ์ มีผู้ด าเนินรายการ ๒ คน ซักถาม รวมทัง้สมัภาษณ์สด
แหล่งขา่ว  

๓๑ 
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 รายการใชแ้นวคดิ ‘ลกึกว่าทีเ่หน็ เป็นยิง่กว่าขา่ว’ ผลติและด าเนินรายการโดยทมีข่าวส านักข่าวไทย ความ
ยาว ๕๕ นาท ีมเีพลงน าเขา้รายการ (jingle) การพาดหวัข่าวดว้ยการลงเสยีงสมัภาษณ์สดผูส้ื่อข่าวหรอืแหล่งข่าว 
ช่วงทา้ยปิดรายการดว้ยขา่วยอ่ยรอบวนั น าเสนอดว้ยการลงเสยีงพรอ้มดนตรปีระกอบความยาวประมาณ ๓ นาท ี 
 วนัอาทติย ์น าเสนอรายงานพเิศษวทิยุในรปูแบบสารคดเีชงิข่าววทิยุ และข่าวประกอบเสยีง เพื่อใหก้ารรบั
ฟงัมคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ 

๑. จดุเด่น 

    ๑.๑ มรีปูแบบของรายการขา่ว 

    ๑.๒ ผลงานสะทอ้นความตัง้ใจในการท างาน และมกีารวางแผน   
    ๑.๓ ผูด้ าเนินรายการมคีุณภาพเสยีงทีด่ ีใชภ้าษาชดัเจน 

๒. ข้อสงัเกต 

    ๒.๑ บางขา่วทีเ่ป็นสถานการณ์ยงัมกีารน าเสนอทีไ่ม่ต่อเนื่อง  
    ๒.๒ เน้ือหาของสารคดเีชงิขา่ว (scoop) บางเรื่องขาดองคป์ระกอบดา้นความสด  
    ๒.๓ เมื่อชูประเด็นจนช่วงแรกน่าสนใจ แต่ช่วงกลางและปลายรายการแผ่วลงจนอาจส่งผลต่อการ

ตดิตาม บางเรื่องอาจจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้หรอืท าความเขา้ใจในเรื่องนัน้ ๆ ให้ถ่องแท้ จะช่วยใหร้ายการน่า
ตดิตาม 

    ๒.๔ ผลงานตวัอย่างบางตอนเดนิเรื่องเหมอืนอ่านบท สิง่ทีไ่ม่อาจมองขา้มคอืผูด้ าเนินรายการ  

‘สขุทุกขา่ว’ วทิย ุอสมท ขอนแกน่  
รายการวทิยเุพือ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคมยอดเยีย่ม 
 สุขทุกข่าว เป็นรายการวิทยุที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุ อสมท ส่วนภูมิภาค ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ กบัศูนยข์่าวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส านักข่าวไทย อสมท เพื่อเผยแพร่ข่าวเชงิสรา้งสรรค ์
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท ภูมภิาค ๑๖ สถานี ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มสีถานีวทิยุ อสมท จงัหวดั
ขอนแก่น เป็นแม่ขา่ย 

 รปูแบบเป็นรายการสด ผูด้ าเนินรายการของสถานีวทิยุ อสมท ขอนแก่น จดัรายการร่วมกบัผูส้ ื่อข่าวส านัก
ข่าวไทย อสมท คุยกนัในประเดน็ข่าวสร้างสรรค์ให้ผู้ฟงัสบายใจ ไม่มีข่าวหนักที่ฟงัแล้วเครียด มีการสมัภาษณ์
แหล่งขา่วในประเดน็ทีน่่าสนใจ รวมทัง้การรายงานขา่วจากพืน้ทีผ่่านโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

 ๑. จดุเด่น 

    ๑.๑ รปูแบบการน าเสนอด ีวธิกีารเล่าเรื่องน่าตดิตาม มองเหน็ภาพของเน้ือหา  
    ๑.๒ ผูด้ าเนินรายการมทีกัษะในการใชภ้าษา น ้าเสยีงมคีุณภาพ สามารถเชื่อมต่อและควบคุมรายการให้

อยู่ในประเดน็ได ้มคีวามตื่นตวั ช่วยใหผู้ฟ้งัสขุตาม มกีารหาขอ้มลูความรู ้เป็นรายการทีม่เีสน่หข์องตนเอง 
    ๑.๓ การสมัภาษณ์ตามประเดน็ไดด้ ีไม่น่าเบื่อหน่าย  
    ๑.๔ เน้ือหาเป็นไปตามชื่อรายการ ไม่รูส้กึเครยีด น่าสนใจ ไม่ยาวเกนิไป แต่ละเรื่อง มคีวามกระชบั  
    ๑.๕ ผลงานตวัอย่างมคีวามกล้าที่จะหยบิยกประเดน็เลก็ ๆ ไม่ตามกระแส น าประเดน็เลก็ให้น่าสนใจ 

เปิดพืน้ทีใ่หเ้รื่องด ีๆ บางเรื่องน าเสนอในแง่สรา้งสรรค ์ 

๒. ข้อสงัเกต 
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    ปจัจุบนัออกอากาศเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้ภาคอื่น ๆ ไม่มีโอกาสได้รบัฟงั
รายการสรา้งสรรค ์  

‘การเดนิทางของความคดิ’ วทิยเุอฟเอม็ ๙๖.๕ 
รายการวทิยเุพือ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคมชมเชย 

๑. จดุเด่น 

    ๑.๑ รูปแบบเนื้อหาของรายการ และผูด้ าเนินรายการ ค่อนขา้งมีผลต่อความคดิ ทัง้มบีทบาทในสงัคม 
เน้ือหาการก าหนดประเดน็มเีป้าหมายชดัเจน 

    ๑.๒ ประเดน็ทีพ่ดูคุยในรายการ มหีลกัคดิสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิขึน้ สามารถเปลีย่นความคดิได ้ท า
ใหรู้ส้กึมกี าลงัใจ ท าใหเ้ปลีย่นแปลงในชวีติและสงัคม  

    ๑.๓ วทิยากรมีความรู้และประสบการณ์ ให้แง่คดิที่ด ีเป็นรายการให้ผู้ฟงัคิดมเีหตุมผีล การเล่าการ
แสดงความคดิเหน็ มหีลกัการ มเีหตุผล มปีระโยชน์ต่อสงัคม 

    ๑.๔ รายการมุ่งเน้นเพื่อการเปลีย่นแปลงในสงัคมชดัเจน วทิยากรครอบคลุมทุกรุ่น มตีวัแทนจากคนรุ่น
ใหม่   

๒. ข้อสงัเกต 

    ๒.๑ แมป้ระเดน็พดูคุยเด่น แต่ยงัขาดความเชื่อมโยงของสงัคม  
    ๒.๒ เป็นรายการทีอ่าศยัความสามารถของผูด้ าเนินรายการในการเชื่อมโยง จะช่วยใหร้ายการมคีวาม

สมบรูณ์ โดยเฉพาะความสามารถในการโตต้อบกบัวทิยากรในทศิทางเดยีวกนั  
    ๒.๓ การแสดงความคดิเหน็จากผูฟ้งัเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัสงัคม น่าจะช่วยส่งเสรมิใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายของรายการ และเพิม่สสีนัรายการมากขึน้ 

‘สบืจากขา่ว’ เอฟเอม็ ๑๐๐.๕ 
รายการวทิยเุพือ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม รางวลัชมเชย 
 ๑. จดุเด่น 
      ๑.๑ เรื่องน่าสนใจ มคีุณค่า 

    ๑.๒ ผูด้ าเนินรายการมคีวามโดดเด่น มปีระสบการณ์ เขา้ใจเรื่องเทคนิคในคดต่ีาง ๆ  เน้นเรื่องการให้
แง่มุม 

    ๑.๓ ผูฟ้งัไดก้ารมองขา่วเชงิสบืสวน เน้ือหามผีลกระทบต่อสงัคม   
    ๑.๔ มกีารเสนอแนะและตามใหเ้กดิประเดน็ใหม่ขึน้มา หลายเรื่องไดค้วามรูแ้ละคดทีีไ่ม่เป็นธรรม มกีาร

หยบิยกมาน าเสนอ  

๒. ข้อสงัเกต 

    ๒.๑ บางถอ้ยค าทีใ่ชม้คีวามอ่อนไหวในเรื่องกาลเทศะ 

    ๒.๒ การสอดแทรกความคดิเหน็มบี่อยครัง้จนดมูากเกนิไป  
    ๒.๓ ด าเนินรายการเป็นไปตามธรรมชาตขิองตนเองมากเกนิไป สง่ผลใหไ้ม่กระชบัประเดน็ 

    ๒.๔ ประเดน็ตอ้งการขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัจะช่วยใหผู้ฟ้งัพจิารณาไดด้ว้ยตนเองทีไ่ม่ใช่ความคดิ
เหน็ของผูด้ าเนินรายการ  
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    ๒.๕ ชื่อรายการ ‘สบืจากขา่ว’ อาจไม่จ าเป็นตอ้งเน้นแค่เรื่องอาชญากรรม ควรน าเสนอในเรื่องอื่น ๆ ได้
ดว้ย 
  

#  #  # 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


