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การประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยีย่ ม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาปี 2555
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับมูลนิธแิ สงชัย สุนทรวัฒน์ ดาเนินการการประกวดข่าว
โทรทัศน์ ย อดเยี่ยม ประจาปี 2555 เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล แก่เ จ้ า ของผลงานผู้ช นะการ
ประกวด โดยมีหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุ น และกระตุน้ ให้ผจู้ ดั ทาข่าวของสถานีโทรทัศน์ทุกประเภท มีการพัฒนา
ความคิดและเป้าหมายในการทางาน โดยเน้นการผลิตข่าวทีม่ คี ุณภาพและมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และ
เปลีย่ นแปลงสังคมไทยให้ดขี น้ึ
2. เพื่อสนับสนุ นและกระตุน้ ให้ผผู้ ลิตข่าวโทรทัศน์มจี ติ สานึก รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับเรื่องของ
จรรยาบรรณของสือ่ มวลชนในการผลิตข่าว
3.
เพื่อส่งเสริมกาลังใจของผู้ปฏิบตั ิงานด้านการทาข่า วโทรทัศน์ ซึ่งเป็ น วิชาชีพ ด้ านการ
สือ่ สารมวลชนแขนงหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในปจั จุบนั

ประเภทรางวัล
1. ประเภทข่าวเชิ งสืบสวนสอบสวน
1.1 รางวัลข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนยอดเยีย่ ม จานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
1.2 รางวัลข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนชมเชย รางวัลละ 30,000 บาท (สามหมืน่ บาทถ้วน)
พร้อมโล่เกียรติยศ
2. ประเภทสารคดีเชิ งข่าว
2.1 รางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยีย่ ม จานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 50,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ
2.2 รางวัลสารคดีเชิงข่าวชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
3. ประเภทข่าวเหตุการณ์
3.1 รางวัลข่าวเหตุการณ์ยอดเยีย่ ม จานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 50,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ
3.2 รางวัลข่าวเหตุการณ์ชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
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เงือ่ นไขการประกวด
ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. การผลิต จะต้องเป็ นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวทีผ่ สู้ ่อื ข่าวในสถานีเป็ นผูด้ าเนินการผลิตเอง โดย
สามารถส่ ง เข้ าประกวดในนามของสถานี โทรทัศน์ เท่ า นั น้ ทัง้ นี้ สถานีท่สี ่งข่า วเข้าประกวดต้องจด
ทะเบียนในประเทศไทยและเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ข่าวนัน้ ๆ ด้วย
2. ช่วงเวลาของข่า ว จะต้องเป็ นข่าวที่เ ผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโ ทรทัศน์ หรือเคเบิล ทีวีใ น
ประเทศไทย ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
3. การส่งข่าวเข้าประกวด ต้องส่งผลงาน ภายในวันที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ทาจดหมายนาส่งข่าวที่ เข้าประกวด ว่ามีจานวนกีเ่ รื่อง ส่งเข้าประกวดในประเภทใด พร้อม
เบอร์ตดิ ต่อผูป้ ระสานงาน และผูบ้ ริหารสถานีหรือบรรณาธิการข่าวเซ็นรับรอง
2. จัดส่งเป็ น DVD สกุลไฟล์ .mov .avi จานวน 10 ชุด / ต่อเรื่อง เพื่ออานวยความสะดวกต่อ
คณะกรรมการตัดสินเปิ ดไฟล์ดผู ลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด
3. แนบรายละเอี ยดต่างๆ ของข่าวแต่ละข่าวที่ ส่งเข้าประกวด จานวน 5 ชุด / ต่ อเรื่อง
ได้แก่
- บทคัดย่อสรุปเรือ่ งราว
- บทของข่าว(Script)
- วัตถุประสงค์ทจ่ี ดั ทาข่าวชิน้ นี้
- ความยากลาบากหรือวิธกี ารทีใ่ ช้ในการจัดทาข่าว
- ข่าวชิน้ นี้มคี ณ
ุ ค่าต่อสังคมอย่างไรบ้าง
- วันและเวลาทีเ่ กิดข่าวดังกล่าว
- วัน เวลา และสถานีทอ่ี อกอากาศ

หลักเกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของข่าวและสารคดีเชิงข่าวทีส่ ง่ เข้าประกวด ดังต่อไปนี้
1. คุณค่าของข่าว
1.1 ความมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อประเทศชาติและประชาชน
- สร้างสรรค์สงั คม โดยส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ในสังคมไทย
- ให้แง่คดิ เตือนใจ เตือนภัย ชีแ้ นะแนวทางทีถ่ กู ต้อง
1.2 รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็ นธรรมในสังคมไทย
- ทาหน้ า ที่ข องสื่อมวลชนที่เ ฝ้า คอยระแวดระวังในการรักษาสิทธิแ ละเสรีภ าพของ
ประชาชน
- ปกป้องมิให้เกิดความอยุตธิ รรมขึน้ ในสังคมไทย
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1.3 ความมีจริยธรรมในการเสนอข่าว
- มีความรับผิดชอบ
- มีความสุภาพ ซื่อสัตย์
- ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ สาธารณประโยชน์
2. คุณภาพของข่าว
2.1 ความสมบูรณ์ของข่าว
- เนื้อหาสาระของข่าวมีความสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง
- การสือ่ ความหมายด้วยภาพได้ดี
- ความสอดคล้องของสาระและภาพข่าว
2.2 ความถูกต้องของข่าว
- ตรงกับข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้
- ไม่มกี ารบิดเบือนข่าว
2.3 ความสมดุลและเทีย่ งธรรม - ให้ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝา่ ยทีต่ กเป็ นข่าว
2.4 ความทันสมัยของข่าว
- มีความฉับไวทันต่อเหตุการณ์

การส่งผลงานเข้าประกวด
สามารถส่งข่าวโทรทัศน์ เข้าร่วมการประกวดได้ท่ี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย (อาคาร
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) เลขที่ 538/1 ตรงข้าม รพ.วชิระ ถนนสามเสน เขตดุสติ
กทม.10300 โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288 ปิ ดรับผลงานภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการตัดสิน
1. นายสมชาย กรุสวนสมบัติ
2. นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก
3. นายคธาทร อัศวจิรฐั ติกรณ์
4. นายวิโรจน์ ประกอบพิบลู
5. นายเชิดชาย มากบารุง
6. นายอดิศกั ดิ ์ ลิมปรุง่ พัฒนกิจ
7. นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน

กรรมการ มูลนิธแิ สงชัย สุนทรวัฒน์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝา่ ยข่าว
สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบก ช่อง 7
บรรณาธิการบริหารฝา่ ยข่าวในประเทศ 3
สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ทวี ี
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการสานักข่าว(ด้านการผลิต)
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
กรรมการผูอ้ านวยการ
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์ TNN 24

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
9. นายประทีป คงสิบ
10.ดร.สุภาพร โพธิ ์แก้ว
11.ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ
จันทราวัฒนากุล
12.นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
13. นายพิภพ พานิชภักดิ ์

รองประธานกรรมการบริหารสายงานข่าว
และรายการ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
ผูอ้ านวยการฝา่ ย Content & Program
สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทวี ี
อาจารย์ประจา คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
สถาบันการจัดการปญั ญาภิวฒ
ั น์
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
อุปนายกฝา่ ยต่างประเทศ สมาคมฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

คานิยาม
ข่าวเชิ งสืบสวนสอบสวน ได้แก่ ข่าวเปิ ดโปงสิง่ ทีย่ งั ไม่เคยถูกเปิ ดเผยมาก่อน เป็ นการกล่าวถึง
ภาพรวมของเรื่องราวมากกว่าการให้ความสาคัญกับเหตุการณ์ ใดโดยเฉพาะ ไม่ใช่การเสนอข่าวโดยใช้
แหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวหรือข่าวจากการแถลงข่าวเท่านัน้ อีกทัง้ ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้า วิจยั ใน
ระยะยาวด้วยความทุ่มเททัง้ เวลาและความพยายาม และเป็ นเรื่องราวที่มคี ุณค่า เกิดผลกระทบต่อสังคม
นอกจากนี้ ยังควรเป็ นข่าวทีท่ าขึน้ ใหม่โดยเพิม่ เติมความรูใ้ นสิง่ ทีท่ ราบกันอยู่แล้วเช่น อธิบายปญั หาสังคมที่
มีความซับซ้อน ฯลฯ
ทัง้ นี้ ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน จะต้องนาเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าวในช่วงเวลาของข่าว
โทรทัศน์ทกุ ประเภท รายการประเภทข่าว ในช่วงเวลาใดก็ได้
ข่าวเหตุการณ์ ได้แก่ ข่าวทีเ่ กิดขึน้ อย่างปจั จุบนั ทันด่วน โดยผูส้ ่อื ข่าวและช่างภาพ สามารถ
บันทึกภาพเหตุการณ์ ได้โดยทันที พร้อมการรายงานเหตุการณ์ โดยคานึงถึงองค์ประกอบข่าวทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์ และรอบด้านมากที่สุดเท่าทีเ่ วลาในขณะนัน้ จะเอื้ออานวยเพื่อให้ผชู้ มสามารถเข้าใจเหตุการณ์ ท่ี
เกิดขึน้ ได้โดยปราศจากข้อข้องใจในด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวนัน้
ข่าวเหตุการณ์ จะต้องนาเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าวในช่วงเวลาของข่าวโทรทัศน์ ทุก
ประเภท รายการประเภทข่าว ในช่วงเวลาใดก็ได้
สารคดี เชิ งข่าว ได้แก่ ข่าวทีถ่ ูกนาเสนอในรูปแบบของสารคดีทม่ี คี วามหลากหลายทัง้ ในด้าน
กระบวนการผลิต เนื้อหา การสอดแทรกข้อมูลทีบ่ อกถึงภูมหิ ลังที่ มาของเรื่อง ทาให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของ
ประเด็นข่าว การใช้ภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน โดยนาเสนออย่าง
สร้างสรรค์
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สารคดีเชิงข่าวดังกล่าว จะต้องยึดหลักการเบื้องต้นของการนาเสนอข่าว ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านแหล่งข่าวทีต่ อ้ งมีความรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์หรือเป็ นเหตุการณ์ขา่ วทีเ่ กิดในอดีต แต่มผี ลกระทบถึง
ภาวะปจั จุบนั ทัง้ นี้ สารคดีเชิงข่าวจะปรากฏในรายการใดก็ได้ แต่สาระในสารคดีเชิงข่าวชิน้ นัน้ จะต้องเป็ น
ข้อเท็จจริง มิใช่เหตุการณ์สมมติทม่ี กี ารสร้างขึน้

ผลการตัดสิน
1. ประเภทข่าวเชิ งสืบสวนสอบสวน
1.1 รางวัลข่าวเชิ งสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม ได้แก่ เรือ่ ง “เปิ ดโปงขบวนการทิง้
สารเคมีในทีส่ าธารณะ” โดย ข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ได้รบั เงินรางวัล 100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
1.2 รางวัลข่าวเชิ งสืบสวนสอบสวนชมเชย ได้แก่ เรือ่ ง “เปิ ดโปงลักลอบทิง้ ขยะติดเชือ้ ”
โดย สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ ทีวี ได้รบั เงินรางวัล 30,000 บาท (สามหมืน่ บาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ

2. ประเภทสารคดีเชิ งข่าว
2.1 รางวัลสารคดีเชิ งข่าวยอดเยี่ยม มี 2 รางวัล ได้แก่
- เรือ่ ง “พิพาทธรณีสงฆ์” โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ได้รบั เงินรางวัล 50,000 บาท (ห้าหมืน่
บาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
ั
- เรือ่ ง “ตามหาสันติภาพ ทีป่ ตตานี
” โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ได้รบั เงินรางวัล 50,000 บาท
(ห้าหมืน่ บาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ

3. ประเภทข่าวเหตุการณ์
3.1 รางวัลข่าวเหตุการณ์ ยอดเยี่ยม ได้แก่ เรือ่ ง “ปมหักสวาท ไล่ยงิ อริกลางเมือง”
โดย สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ ทีวี ได้รบั เงินรางวัล 50,000 บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
3.2 รางวัลข่า วเหตุการณ์ ชมเชย อันดับ 1 ได้แ ก่ เรื่อง “ระเบิดโรงแรม ลี การ์เดนส์
พลาซ่า” โดย สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ ทีวี ได้รบั เงินรางวัล 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่
เกียรติยศ
3.3 รางวัลข่าวเหตุการณ์ ชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “รภูเขาถล่ม ทีร่ ่อนพิบูลย์” โดย
สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ ทีวี ได้รบั เงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
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รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน
เรือ่ ง ‚เปิดโปงขบวนการทิ้งสารเคมีในที่สาธารณะ‛
จาก ข่าว 3 มิ ติ สถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3
ผูผ้ ลิ ตผลงาน คือ ทีมข่าว 3 มิ ติ
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้วน)
เนื้ อหา:
ข่าวนี้เริม่ ต้นมาจากทีม่ ชี าวบ้านคนหนึ่ง ร้องเรียนมาทีข่ า่ ว 3 มิตวิ ่า มีรถบรรทุกนาของเหลวทีค่ าด
ว่าจะเป็ นน้าเสียหรือน้าสารเคมี ไปทิง้ บ่อน้ าในทีด่ นิ ของเอกชนทีอ่ ยู่ดา้ นหลังสถานีตารวจภูธรบางปู จังหวัด
สมุทรปราการเกือบทุกคืน ทาให้ประชาชนและตารวจ ต่างต้องสูดทนกลิ่ นเหม็นของเสียดังกล่าวมานาน
หลายเดือน
ทีมข่าว3มิตพิ จิ ารณาเห็นแล้วว่า ปญั หาการนาน้ าเสียไปทิง้ ตามทีส่ าธารณะ เป็ นเรื่องทีก่ ระทบกับ
ชาวบ้าน ชุมชนและสิง่ แวดล้อม และทีผ่ า่ นมา ก็มกี ารพูดถึงอยู่บา้ ง แต่กลับยังไม่มใี ครหาหลักฐานมาเอาผิด
กับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ทัง้ ทีม่ ขี อ้ มูลว่า ขบวนการเหล่านี้ทากันทัวประเทศ
่
ทีม่ ากทีส่ ุดคือเมืองอุตสาหกรรม คือใน
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดทางตะวันออก
ทีมข่าว3มิติ จึงตัดสินใจเริม่ ต้นเข้าไปเจาะข่าวนี้ โดยหวังว่า จะขยายผลให้นาไปสู่การแก้ไขปญั หา
ทัง้ ประเทศอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
เราพยายามเริม่ จากการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้ จนรู้ขนั ้ ตอนว่า ของเสียจากอุตสาหกรรมจะเริม่ จาก
โรงงานทีก่ ่อให้เกิดของเสียทีจ่ า้ งโรงงานบาบัดในทีต่ ่างๆให้รบั ของเสียไปบาบัด โดยการควบคุมการขนส่ง
และปริมาณของเสีย โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่ความเป็ นจริง ของเสีย มีทงั ้ ทีน่ าไปบาบัดอย่างถูกต้อง
และมีทถ่ี กู ส่งเข้าโรงบาบัด แต่ผรู้ บั บาบัดกลับประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการไม่ยอมเดินเครือ่ งบาบัด หันไปใช้วธิ ี
จ้างรถทีข่ นของเสียมาส่ง ให้นากลับกลับไปทิ้งตามทีส่ าธารณะแทน ซึ่งจากข้อมูลของทางการพบว่า การ
ลักลอบทิง้ มีมากกว่าร้อยละ50 ของขยะอุตสาหกรรมทัง้ หมด
เมื่อศึกษาข้อมูลแล้ว ขัน้ ตอนต่อมา ทีมข่าวจึงลงพื้นทีเ่ พื่อเก็บภาพหลักฐาน แต่กพ็ บกับอุปสรรค
สาคัญคือ ผูร้ อ้ งเรียนเริม่ กลัวอิทธิพล จึงไม่รบั การติดต่อจากทีมข่าวเพื่อสอบถามข้อมูล โดยบอกเพียงว่า
ขบวนการนี้ใหญ่ มีอทิ ธิพลและมีผลประโยชน์มหาศาล
ทีมข่าว3มิตจิ งึ ต้องพยายามแกะรอยเอง โดยเริม่ จากการไปเฝ้าบ่อน้าหลัง สภ.บางปู โดยหวังว่าอาจ
มีส กั คืน หนึ่ ง จะมีร ถบรรทุก วิ่ง เข้า ออกเพื่อ น าน้ า เสีย หรือสารเคมีเ ข้า มาทิ้ง แต่เ หมือ นเราจะตามหลัง
ขบวนการนี้กา้ วหนึ่งตลอดเวลา เพราะหลายวันทีเ่ ฝ้า ไม่มรี ถบรรทุกเข้ามาทิง้ มีเพียงบ่อน้ าสีดาทีส่ ่งกลิน่
เหม็นเท่านัน้
ทีมข่าว3มิติ จึงต้องพยายามประมวลผลและประเมินความเป็ นไปได้ โดยตัง้ สมมติฐานว่า รถทีน่ าน้า
เสียมาทิง้ น่าจะมาจากโรงงานบาบัดทีอ่ ยูใ่ กล้ทส่ี ดุ ซึง่ นัน้ ก็คอื นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลพบว่า ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีโรงงงานรับบาบัดน้าเสีย4แห่ง เราส่งทีม
ข่าว4ทีมเฝ้าทุกแห่งตลอด24ชัวโมง
่ เพือ่ สะกดตามรอบรถบรรทุกทีบ่ รรทุกของเสียออกจากโรงงานบาบัด ทัง้
ทีค่ วามเป็ นจริงต้องบรรทุกเข้าไปบาบัดแทนทีจ่ ะบรรทุกออก
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การเฝ้าและสะกดรอย ทาให้เรารูว้ ่า มีโรงงานบาบัดอย่างน้อย2ใน4แห่ง ต้องสงสัยว่าจะเป็ นต้นเหตุ
นาของเสียไปทิง้ ตามทีส่ าธารณะ เพราะเราสามารถบันทึกภาพรถบรรทุกทีอ่ อกจากโรงงานบาบัดอย่างน้อย2
แห่ง นาของเสียไปทิง้ ตามทีส่ าธารณะ เพราะเราสามารถบันทึกภาพรถบรรทุกทีอ่ อกจากโรงงานบาบัดอย่าง
น้อย2แห่ง นาของเสียไปทิง้ ตามริมถนน ตามท่อระบายน้าทีเ่ ชือ่ มกับคลองสาธารณะ นาไปทิ้งในพืน้ ทีท่ เ่ี ชื่อม
กับทะเล เป็ นต้น
ระหว่างการสะกดรอยบันทึกภาหลักฐาน รถจากโรงบาบัดน้ าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่นัน้
ทีมข่าว3มิตยิ งั พบรถบรรทุกจากทีต่ ่างๆอีกจานวนมากทีม่ พี ฤติกรรมเหมือนกัน
เมื่อเราได้ภาพหลักฐานที่มรี ถบรรทุก นาน้ าเสีย หรือน้ าสารเคมีไปทิ้งในที่ต่างๆ จึงนาภาพและ
เรื่องราวออกมาตีแผ่ ผลทีต่ ามมาก็คอื ผูค้ นได้หนั มาสนใจเรื่องนี้และร่วมเป็ นหูเป็ นตา แจ้งเบาะแสเข้ามา
ตลอดเวลา ขณะทีห่ ลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ก็ได้นาภาพหลักฐานจากทีมข่าว3มิติ ไปเอาผิดสังผิ
่ ดโรงงาน
บาบัดน้าเสีย1แห่ง และอยูร่ ะหว่างการสอบสวนเอาผิดอีก 1 แห่ง
ขณะทีเ่ ราได้นาน้ าทีถ่ ูกนาไปทิง้ ส่งตรวจทัง้ ในหน่ วยงานรับ และตรวจโดยกรีนพีซ ก็ ได้ขอ้ สรุปว่า
เป็ นน้าสารเคมีอนั ตราย
ทีมข่าว3มิตไิ ด้เกาะติดข่าวนี้ ต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี 2555 พบว่า จากการเปิ ดโปงข่าวนี้ ไม่ได้จบเพียง
การเอาผิดกับ ผู้ท่เี กี่ย วข้องที่อยู่ ใ นภาพเท่า นัน้ แต่หน่ ว ยงานราชการ ได้น าบทเรีย นจากข่าวนี้ ไปวาง
มาตรการป้องกันการลักลอบทิ้งของเสียในที่สาธารณะไม่ให้เกิดขึ้น หรือหากจะต้องเกิดก็ทาได้ยากมาก
นอกจากนี้รฐั โดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ขยายผลจากข่าว ด้วยการสังตรวจสอบโรงงานทั
่
วประเทศ
่
เพื่อ
ควบคุมการบาบัดของเสียให้รดั กุมมากกว่าเดิม
ขณะทีป่ ระชาชน สังคม และชุมชน ก็ต่นื ตัวกันมากขึน้ อย่างเช่นทีต่ าบลหนองแหน อาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีร่ วมตัวกันล้อมจับรถบรรทุกของเสียทีล่ กั ลอบไปทิง้ ในชุมชน และร้องเรียนข่าว3
มิตแิ ละสือ่ อืน่ ๆให้รว่ มกันขยายผล จนสุดท้าย สามารถดาเนินคดีกบั บริษทั ทีน่ าไปทิง้ และบริษทั เจ้าของของ
เสีย คือบริษทั ผลิตบิก๊ โคล่า ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุร ี

จุดเด่น
คุณค่าข่าว:
1. ทัง้ หมด 29 ตอน ทุกตอนก็มคี วามคืบหน้าของการทาข่าว เหมือนเรื่องราวมันค่อยไล่ไปเรื่อยๆ
แล้วค่อยเปิ ดเผย จนกระทังปิ
่ ดโรงงาน เรื่องนี้สมบูรณ์มาก
2. มีมติ ภิ าคประชาสังคม โดยเปิ ดจากชาวบ้านมีเรือ่ งมาแจ้ง
3. เป็ นเรื่องใหญ่ เห็นชัดเจน ถึงผลกระทบ การนาเสนอของเรื่องนี้สามารถตอบโจทย์ได้เกือบทุก
ตอน
คุณภาพของภาพข่าว:
1. การทางานเป็ นทีมนักข่าวประกบหน้า ประกบหลังเพือ่ ทีจ่ ะให้ได้ภาพสาคัญ ที่สาคัญทีส่ ดุ คือตอน
แรก คือการนาเสนอทาให้ผชู้ มเสมือนร่วมทาข่าวไปกับทีมงานด้วย
2. เรือ่ งนี้เป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องการทาข่าวสืบสวนสอบสวน เพราะใช้เวลาในการหาข้อมูล รวมทัง้ มี
เครือ่ งมืออุปกรณ์ และมีเทคนิคในการทาข่าวสืบสวนอย่างครบถ้วน
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ศิ ลปะการนาเสนอ:
1. เทคนิคการนาเสนอของโทรทัศน์ การนาเสนอของผูส้ อ่ื ข่าวทีร่ ายงานทาให้น่าสนใจ
2. มีภาษาสาหรับใช้ในการเล่าเรือ่ ง
3. เป็ นตัวอย่างทีด่ ใี นการทาข่าวเล่าข่าวสืบสวนสอบสวน ไม่น่าเบื่อ เห็นการทางานเป็ นระบบ มี
ความสมบูรณ์แบบในการทางาน ครอบคลุมรอบด้านและมีผลจบทีน่ าไปสูจ่ ุดจบโดยสมบูรณ์
4. รูจ้ กั ทากราฟิ กในการอธิบาย เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการทาเรื่องนี้ ทาให้รวู้ ่าเริม่ จากไหนไป
ไหนแล้ว ทาให้ผชู้ มเข้าใจ

รางวัลชมเชย ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน
เรือ่ ง ‚เปิดโปงลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ‛
จาก สถานี โทรทัศน์ โมเดิ รน์ ไนน์ ทีวี
ผูผ้ ลิ ตผลงาน คือ
1. คุณสันติ วิธี พรหมบุตร
2. คุณสาธิ ต พัฒนสุรีย์
3. คุณคมสัน เอี่ยมกาเนิ ด
4. คุณกิ ติภมู ิ อนันต์
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
เนื้ อหา:
โรงพยาบาลหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ว่าจ้างบริษัทรับกาจัดขยะติดเชื้อ2แห่งใน
จัง หวัดสุรนิ ทร์ ให้ขนย้า ยขยะติด เชื้อที่เ กิด จากการรักษาผู้ป่ว ย ไปเผาทาลายในเตาเผาที่ได้ม าตรฐาน
อุณหภูมไิ ม่ต่ ากว่า 760องศาเซลเซียส แต่บริษทั รับกาจัดขยะติดเชือ้ ทัง้ 2แห่งนัน้ ซึง่ มีเจ้าของคนเดียวกัน
กลับนาขยะติดเชือ้ ไปลักลอบเก็บไว้ในโกดังทีซ่ ้อื ไว้ในจังหวัดบุรรี ัมย์ การลักลอบเก็บไว้นานวันยิง่ ทาให้ขยะ
มีปริมาณมาก จึงส่งกลิน่ เหม็นเน่าคล้ายซากศพโชยตามลมเข้าหมูบ่ า้ นจนชาวบ้านจับได้ และถูกกดดันให้นา
ขยะติดเชือ้ เหล่านี้ไปเปาทาลายให้ถูกต้อง บริษทั กาจัดขยะติดเชือ้ แห่งนี้ นาขยะติดเชือ้ ไปเผาทาลายอย่าง
ถูก วิธีแ ค่ ส่ ว นน้ อ ย ขยะติด เชื้อ ส่ ว นหนึ่ ง ถู ก ฝ งั กลบไว้ด้า นหน้ า โกดัง แต่ ข ยะติด เชื้อ ปริม าณมาก ถู ก
เคลื่อนย้ายไปลักลอบทิง้ และราดน้ ามันเผาทีอ่ าเภอท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ และมีเบาะแสว่า ขยะราวครึง่ โกดัง ถูก
ั
ลักลอบฝงกลบไว้
ใกล้แม่น้ามูล อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์

จุดเด่น:
คุณค่าข่าว:
ประเด็นข่าวยังไปไม่สดุ ขัน้ ตอน อย่างเช่น ผูถ้ อื หุน้ มีเซ็นสัญญากับโรงพยาบาล จะเห็นแล้วว่าใน
สัญญามีใครถือหุน้ บ้าง บริษทั ไหนบ้าง โรงพยาบาลไหนบ้าง แต่ยงั ไม่มกี ารตามเรือ่ งต่อ
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คุณภาพของภาพข่าว:
1. มีความยากในการได้ภาพมาแต่ละภาพ ภาพสวย
2. ยังไม่มภี าพทีส่ ามารถพิสจู น์ได้ตามทีน่ าเสนอ อย่างเช่น มองเรือ่ งของน้าจะกระทบน้าไหม แต่
ไม่ได้การพิสจู น์น้าทีอ่ ยูใ่ นนาว่ามีหรือไม่
ศิ ลปะการนาเสนอ:
รูปแบบการนาเสนอ ในตอนแรกดี พอดูไปแล้วรูส้ กึ ว่าไม่มอี ะไรถูกสักอย่าง โดยทีมงานพยายาม
เชือ่ มโยงถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ถือว่าดีมาก

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
เรือ่ ง ‚พิพาทธรณี สงฆ์‛
จาก สถานี โทรทัศน์ ไทยพีบเี อส
ผูผ้ ลิ ตผลงาน คือ
1. คุณพุทธิ ฉัตร จิ นดาวงศ์
2. คุณสุรศักดิ์ สิ นธุชยั
3. คุณสุพิน หมื่นหาวงศ์
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เนื้ อหา:
เดือนกันยายนปี 2555 ชาวจังหวัดสกลนครจานวนมาก รวมตัวกันต่อต้านการออกโฉนดพืน้ ทีเ่ กาะ
ดอนสวรรค์จานวน 85 ไร่ ให้กบั คณะสงฆ์จงั หวัดสกลนคร หลังคณะกรรมาธิการ การศาสนาฯ วุฒสิ ภา
พยายามเร่งรัดเรื่องการขอออกโฉนด มายังสานักงานจังหวัดสกลนครและขัน้ ตอนต่างๆดาเนินการไปอย่า ง
รวดเร็ว
คาถามสาคัญทีน่ ่ าสนใจจากปรากฏการณ์ น้ี คือ ทาไมคนจังหวัดสกลนครซึ่งมีประวัตศิ าสตร์กลม
เกลียวผูกพัน กับพุทธศาสนา ถึงออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการออกโฉนดเพื่อพัฒนาวัดร้า งให้เ ป็ น วัด ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
รายการเปิ ดปมพยายามหาคาอธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ก่อนทีเ่ ราพบคาตอบว่า กลุ่มประชาชน
ทีอ่ อกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน ตัง้ ข้อสังเกตต่อกระบวนการออกโฉนด หลังพวกเขาพบพิรุธหลายประการ
ตัง้ แต่การขอขึ้นทะเบียนพื้นทีเ่ กาะดอนสวรรค์ คือที่สาธารณะประโยชน์ สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จึงไม่
สามารถออกโฉนดได้ หากยังไม่มกี ารเพิกถอน นอกจากนัน้ พวกเขายังเชื่อว่า วัดพระธรรมการอยู่เบื้องหลัง
ความผิดปกติน้ี
เนื้อหาของสารคดีชน้ิ นี้ จะค่อยๆคลีค่ ลายข้อสังเกตในทุกประเด็น ด้วยข้อเท็จจริงและแหล่งข้อมูลที่
รอบด้านในเชิงลึก ผ่านบุคคลและเอกสารราชการทีเ่ ชื่อถือได้ พร้อมกับข้อถกเถียงในเชิงผลและความเห็น
ของทุกฝา่ ย จนสามารถนาไปสูข่ อ้ ยุตขิ อ้ พิพาทครัง้ นี้ได้ หลังจังหวัดสกลนคร มีคาสังระงั
่ บและเพิกถอนเรื่อง
การขอออกโฉนดพืน้ ทีเ่ กาะดอนสวรรค์จานวน 85 ไร่เป็ นธรณีสงฆ์ในทีส่ ดุ
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จุดเด่น
คุณค่าข่าว:
เป็ นประเด็นทีน่ ามาจากข่าว แล้วมาพัฒนาเป็ นสารคดีเชิงข่าวชัดเจน
คุณภาพของภาพข่าว:
ภาพเปิ ดเรือ่ งสามารถตอบโจทย์ทงั ้ เรือ่ งได้ ภาพสวย ทาให้รสู้ กึ น่าตื่นเต้น
ศิ ลปะการนาเสนอ:
รูปแบบการนาเสนอทัง้ เนื้อหา และภาพดี กระบวนการในการผลิตดี ลักษณะการนาเสนอ มีทงั ้ สกู๊ป
สารคดีและเนื้อหาทีเ่ ป็ นข่าว มีการนาเสนอทีค่ รบถ้วน

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
เรือ่ ง ‚ตามหาสันติภาพ ที่ปัตตานี ‛
จาก สถานี โทรทัศน์ ไทยพีบเี อส
ผูผ้ ลิ ตผลงาน คือ
1. คุณณาตยา แวววีรคุปต์
2. คุณธนพล เลิ ศธนาผล
3. คุณชาลี คงเปี่ ยม
4. คุณณัฐพล พลารชุน
5. คุณอรุชิตา อุตมโภคิ น
6. คุณวลัยลักษณ์ แสงเปล่งปลัง่
7. คุณคเชนทร์ คัมภีร์
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เนื้ อหา:
การสร้างสัน ติภาพถูกพุดถึงมาโดยตลอดในช่วงเวลาเกือบทศวรรษของความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนใต้ แต่สนั ติภาพก็ยงั ไม่อาจเกิดขึน้ ได้จริงกระทังคนทั
่
วไปเริ
่
่ มทีท่ ศั นคติทไ่ี ม่เชื่อมันต่
่ อกระบวนการ
สันติภาพ
การขาดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องต่อกระบวนการสันติภาพกาลังเป็ นปญั หาสาคัญในกลุ่มคนส่วนใหญ่
ของประเทศ ขณะที่ส ถานการณ์ ท่เี กิดขึ้นได้กลายเป็ นแรงดึงดูดให้กลุ่ มคนที่สนใจได้ใ ช้กรณีศึกษาของ
กระบวนการสร้า งสัน ติภ าพในชายแดนใต้ จนกระทังมี
่ การพัฒ นาความรู้ในกลุ่ มเครือข่ายประชาสังคม
ชายแดนใต้ขยายวงกว้างมากขึน้
ขณะทีท่ มี ข่าวไทยพีบเี อส กาลังนาเสนอข่าวและรายการในประเด็นการสร้างกระบวนการสันติภาพ
ในชายแดนใต้ และร่วมเดินทางร่วมกับเครือข่ายช่างภาพเพือ่ สันติภาพชายแดนใต้ไปถ่ายภาพในพืน้ ทีต่ ่างๆ
เพื่อนาเสนอภาพทีง่ ดงามและความหวังสู่สนั ติภาพ ซึ่งสถานทีห่ นึ่งทีไ่ ปบันทึกภาพคือทีก่ ลางเมืองสายบุร ี
จังหวัดปตั ตานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 แต่เพียง 1 วันหลังจากนัน้ ภาพแห่งความหวังของสันติภาพที่
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ปตั ตานีกก็ ลายเป็ นอดีต เมื่อเกิดระเบิดขึน้ กลางเมืองในวันที่ 22 กันยายน มีผเู้ สียชีวติ 6 คน และบาดเจ็บ
อีกกว่า 40 คน นับเป็ นเหตุการณ์ครัง้ รุนแรงทีส่ ดุ ทีเ่ มืองปตั ตานี
ทีมข่าวไทยพีบเี อส เดินทางกลับไปทีน่ นอี
ั ่ กครัง้ หลังแรงระเบิด พร้อมกับคาถามสาคัญว่า เมื่อพืน้ ที่
ทีเ่ คยมีความหวังต้องเป็ นเหยื่อของการก่อความไม่สงบแล้ว ยัง จะพอมีความหวังได้อกี หรือไม่ว่าสันติภาพ
จะเกิดขึน้ ได้ ถ้าได้ อะไรจะเป็ นเหตุปจั จัยของสันติภาพ และสิง่ เหล่านัน้ มีอยูต่ รงไหนของสายบุร ี
สารคดีเชิงข่าวชุดนี้เริม่ ต้นการเล่าเรื่องด้วยการทาบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผเู้ สียชีวติ มีทงั ้ ชาวไทย
มุสลิมและชาวพุทธมาร่วมงาน นอกจากนัน้ ยังมีฝา่ ยราชการต่างๆ มาแสดงตัวและแสดงบทบาทตามหน้าที่
ของตัวเอง การเล่าเรื่องโดยสะท้อนความคิดเห็นจากทุกฝา่ ยทุกอย่างตรงๆ เปิ ดเผย กลายเป็ นข้อเท็จจริงที่
สาคัญทีจ่ ะทาให้เข้าใจสถานการณ์ และการทาหน้าทีข่ องทุกฝ่าย เช่นการทีท่ หารต้องติดอาวุธ รักษาความ
สงบในพื้นทีป่ ตั ตานีทเ่ี คยเงียบสงบ ก็เป็ นเพราะเสียงเรียกร้องจากผูส้ ูญเสีย ขณะทีผ่ สู้ ญ
ู เสียต้องเรียกร้อง
เพราะความหวาดกลัวทีเ่ กิดขึน้ ขากแรงระเบิด แรงระเบิดเกิดจากการก่อความไม่สงบ และผูก้ ่อความไม่สงบ
ก็ตอ้ งถูกไล่ล่า จากวงจรของความรุนแรงดังกล่าวมักจะมีการแก้ปญั หาตามสถานการณ์ จนกระทังหลงลื
่
มไป
ว่าต้นเหตุของปญั หาทีแ่ ท้จริงคืออะไร
ต้นทุนทางสังคมทีม่ อี ยู่ในสายบุร ี ซึง่ อาจจะเป็ นต้นทุนของการสร้างสันติภาพหลังเหตุการณ์ระเบิด
ยังคงมีอยูม่ ากมาย นับตัง้ แต่การอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุขระหว่างคนต่างชาติพนั ธุม์ าอย่างยาวนาน ทรัพยากร
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ความมังคั
่ งทางเศรษฐกิ
่
จ รวมทัง้ ความรูส้ กึ ของทายาทเจ้าเมืองผูเ้ คยตกเป็ นเหยื่อของการใช้
อานาจรัฐสยามในอดีต ซึง่ ไม่หลงเหลือร่องรอยของความเคียดแค้นดังเช่นมักจะถูกนาไปกล่าวอ้าง
นอกจากนัน้ ยังมีค วามพยายามของประชาชนในการสร้า งทางเลือ กของรูป แบบการเมือ งการ
ปกครองทีแ่ ก้ปญั หาการรวมศูนย์อานาจ อันเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกระบุว่าเป็ นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งที่ยดื เยื้อ
ยาวนาน
ข้อเท็จจริงต่างๆที่พบจากการเดินทาง นาไปสู่การประเมินความเป็ นไปในการฟื้ นฟุ สนั ติภาพที่
ปตั ตานีดว้ ยแนวคิดสันติวธิ ี และกระบวนการสันติภาพทีอ่ าจเป็ นจริงได้ หากเข้าใจบริบทและโอกาสต่างๆที่
ยังมีอยู่ และนามาใช้ประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม

จุดเด่น
คุณค่าข่าว:
1. ประเด็นการเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับสันติภาพ ความรุนแรงทางภาคใต้ มีวธิ กี ารเล่าเรื่องต่างๆ ทีด่ ี เลือก
วิธกี ารเล่าเรือ่ งให้ผฟู้ งั สนใจจุดอ่อน
คุณภาพของภาพข่าว:
1. ปรับวิธกี ารนาเสนอ คือไม่เอาเหตุการณ์ระเบิดมาขึน้ ก่อน แต่ใช้ภาพเป็ นมุมมองว่าแต่ละคนคิด
อย่างไร แล้วโยงกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
2. มีลกู เล่นในการเล่าเรื่องการนาเสนอภาพ อย่างของสายบุร ี เรื่องการขุดค้นค้นหา ซึง่ มีประโยชน์
ต่อสังคมมาก
ศิ ลปะการนาเสนอ:
1. ภาษาในของสคริปต์สละสลวย
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2. จังหวะในการลงเสียงของสารคดีดี มีการทิง้ ช่วงจังหวะคาพูดไม่ใช่อา่ นไปเรือ่ ย ๆ
3. การตัดต่อ การใช้เสียงประกอบดีมาก โปรดักชันดี
่

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทประเภทข่าวเหตุการณ์
เรือ่ ง ‚ปมหักสวาท ไล่ยิงอริกลางเมือง‛
จาก สถานี โทรทัศน์ โมเดิ รน์ ไนน์ ทีวี
ผูผ้ ลิ ตผลงาน คือ คุณฐิ ติพนั ธ์ เย็นใจ
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เนื้ อหา:
ปจั จุบนั ปญั หาสถานบันเทิง ยังคงเป็ นปญั หาเรือ้ รังทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้ ทัง้ การเปิ ดเกินเวลา และ
ยังเป็ นต้นเหตุของปญั หาอาชญากรรมอื่น รวมทัง้ ปญั หายาเสพติด ซึง่ ภาพเหตุการณ์ขา่ ว “ปมหักสวาท ไล่
ยิงอริกลางเมือง” ทีท่ มี ข่าว สานักข่าวไทย บมจ.อสมท บันทึกไว้ได้ เป็ นภาพความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่น2
กลุ่ม ทีก่ อ่ เหตุทะเลาะวิวาท สาเหตุจากปมชูส้ าว บริเวณลานจอดรถร้านข้าวต้มโต้รงุ่ ริมถนนวัฒนธรรม โดย
มีการใช้ทงั ้ อาวุธ ปื น และมีด ภาพเหตุการณ์ ถูกบัน ทึกไว้ได้ใ นช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. ของวันที่ 20
มิถุนายน 2555 เริม่ ตัง้ แต่ทมี ข่าวได้ยนิ เสียงปื นติดต่อกันหลายนัด จากนัน้ มีวยั รุ่นชายใช้อาวุธปื นไล่ยงิ คู่อริ
ใกล้ก ัน ยัง มีกลุ่ ม วัย รุ่ น รุ ม ท าร้า ยคู่อ ริจ นหมดสติ ท่ า มกลางเสีย งร้อ งห้า มปรามขอ งเพื่อ นสาวที่เ ข้า มา
ช่วยเหลือ และพยายามพาเพื่อนชายฝ่าวงล้อมขึน้ รถยนต์หลบออกไป ถือเป็ นการก่อเหตุทอ่ี ุกอาจโดยไม่
เกรงกลัวกฎหมาย ย่านใจกลางเมืองในช่วงเวลาทีป่ ระชาชนเริม่ พลุกพล่าน
นอกจากนี้ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ รปภ. ของสถานบันเทิงแห่งนี้รบี ทาความสะอาดทีเ่ กิด
เหตุเพือ่ ทาลายหลักฐานและข่มขูไ่ ม่ให้นาเสนอข่าวนี้ รวมทัง้ พยายามหน่วงเหนี่ยวทีมข่าวไม่ให้ออกพืน้ ที่ ทา
ให้การสืบสวนคดีเป็ นไปด้วยความยากลาบาก เจ้าหน้าทีต่ ารวจจาเป็ นต้องประสานขอภาพจากสานักข่าว
ไทย อสมท ทีส่ ามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ ซึง่ ถือเป็ นหลักฐานเดียวทีม่ อี ยู่เพื่อใช้สบื สวนติดตามจับกลุ่มผู้
ก่อเหตุ

จุดเด่น
คุณค่าข่าว:
เป็ นข่าวทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ มีความสด ทันต่อสถานการณ์
คุณภาพของภาพข่าว:
1. สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้รอบด้าน ได้ครบถ้วน
2. ช่างภาพมีปฏิภาณไหวพริบ ในการใช้กล้องถ่ายภาพ ซูมทะเบียนรถซึง่ เป็ นหลักฐานทีต่ ารวจ
สามารถตามจับได้
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ศิ ลปะการนาเสนอ:
การนาเสนอเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ทาให้ผชู้ มตื่นเต้นตาม ทีไ่ ด้เห็นสถานการณ์จริง ๆ แล้วได้เห็นในส่วน
ของรถของผูต้ อ้ งหาทีต่ อ้ งไปตามจับ ดูแล้วครบถ้วน ซึง่ ก่อให้เกิดผลทีต่ ามมา

รางวัลชมเชย อันดับ 1 ประเภทประเภทข่าวเหตุการณ์
เรือ่ ง ‚ระเบิดโรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า‛
จาก สถานี โทรทัศน์ โมเดิ รน์ ไนน์ ทีวี
ผูผ้ ลิ ตผลงาน คือ ทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคใต้
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
เนื้ อหา:
วันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 13.00 นง กลุ่มก่ อความไม่สงบได้ลอบวางระเบิดคาร์บอม
บริเวณลานจอดรถชัน้ ใต้ดนิ ของอาคารโรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า ซึง่ เป็ นศูนย์การค้าและโรงแรมขนาดใหญ่
ตัง้ อยู่กลางเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะมีประชาชนจานวนมากกาลังใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้าและ
โรงแรมเนื่องจากเป็ นวันหยุด เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง แรงระเบิดทาให้อาคารชัน้ ใต้ดนิ พัง
เสียหายอย่างหนัก ขณะเพลิงลุกไหม้ มีประชาชน ติดอยูใ่ นอาคารจานวนมาก ท่ามกบางความโกลาหล และ
การให้ความช่วยเหลือเป็ นไปอย่างยากลาบาก ต้องใช้เวลากว่า 4 ชัวโมง
่
จึงช่วยเหลือประชาชนทีต่ ดิ อยู่ใน
อาคารได้ และต้อ งใช้เ วลากว่า4ชัวโมงช่
่
วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในอาคารได้ และต้องใช้เวลาอีกกว่ า
สัปดาห์ในการตรวจสอบความเสียหายทัง้ หมด
ศูนย์ขา่ วภาคใต้โมเดิรน์ ทีวี ซึง่ มีสานักงานตัง้ อยูบ่ นชัน้ 6ของอาคาร ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ด้วย และมีเจ้าหน้าที่ ติดอยูบ่ นสานักงาน2คนในขณะทีก่ ลุ่มควันกาลังพวยพุง่ ออกมาจานวนมาก
เมื่อเพลิงสงบ พบว่ามีผเู้ สียชีวติ จานวน 3 คน บดเจ็บกว่า 300 คน รถยนต์และรถจักรยานยนต์
เสียหายกว่า200คัน ร้านค้าภายในห้างได้รบั ความเสียหายจานวนมาก โรงแรมและศูนย์การค้าต้องปิ ดกิจการ
ใช้เวลากว่า6เดือนจึงสามารถกลับมาให้บริการได้อกี ครัง้

จุดเด่น
คุณค่าข่าว:
1. สามารถนาเสนอเรือ่ งราวได้ครอบคลุม
2. สามารถทาให้ประชาชนได้มองเห็นเหตุการณ์
คุณภาพของภาพข่าว:
1. ชืน่ ชมช่างภาพ เพราะมีความเสีย่ ง ทีพ่ ยายามเข้าไปใกล้ แต่ตอ้ งออกมาเพราะไม่สามารถทนต่อ
ควันไฟได้
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2. ช่างภาพอยูใ่ นสถานการณ์ทต่ี อ้ งระแวดระวังอยูแ่ ล้ว และรับทราบว่าเกิดเหตุ จึงรีบไปทาหน้าทีไ่ ด้
สมบูรณ์และได้ภาพทีไ่ ม่ล่าช้า ไปทันเวลา
3. เป็ นภาพหนึ่งทีย่ อดเยีย่ มอีกภาพหนึ่งในเหตุการณ์ขา่ วทีช่ า่ งภาพสามารถบันทึกได้ สะท้อนให้
เห็นสถานการณ์ได้ภาพทีท่ นั เวลา
ศิ ลปะการนาเสนอ:
ภาพทีน่ าเสนอภาพแรก คือภาพทีค่ นทะลักออกมาจากประตู ๆ เดียว ภาพนี้ใช้เวลาถ่ายนานมาก
เป็ นช็อตยาว ดูแล้วทาให้รสู้ กึ ตื่นเต้น เพราะเป็ นนาทีของการเอาชีวติ รอด

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประเภทประเภทข่าวเหตุการณ์
เรือ่ ง ‚ภูเขาถล่ม ที่ร่อนพิบลู ย์‛
จาก สถานี โทรทัศน์ โมเดิ รน์ ไนน์ ทีวี
ผูผ้ ลิ ตผลงาน คือ นุจรี แรกรุน่
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
เนื้ อหา:
สถานการณ์น้าท่วมภาคใต้ในช่วงปลายปี 2554 ต่อเนื่องถึงปี 2555 ได้สร้างความเสียหายรุนแรงใน
หลายพืน้ ที่ โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ เกิดน้ า ป่าไหลหลาก ดินภูเขาถล่มหลายจุด โดยวันที4่
มกราคม 2555 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้เกิดดินภูเขาถล่มทับเส้นทางบริเวณหมู่บา้ นเขาวัง หมู่ 2 ตาบล
หินตก อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ ท่ามกลางความ
วิตกของชาวบ้าน โดยช่างภาพสามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุภเู ขาถล่มได้อย่างทันท่วงที
จุดเด่น
คุณค่าข่าว:
ภาพข่าวมีคณ
ุ ค่าในเหตุการณ์ทม่ี คี วามสาคัญ สะท้อนจมูกข่าวของช่างภาพทีส่ ามารถเก็บ
บันทึกภาพข่าวไว้ได้
คุณภาพของภาพข่าว:
1. มีความพยายามในการเลือกมุมกล้อง ทัง้ จากด้านบนและด้านลง ซึง่ มีความเสีย่ ง แต่ทาให้เกิด
รูปธรรมทีช่ ดั เจนของภัยพิบตั ิ
2. เห็นภาพทีภ่ เู ขาถล่มเห็นชัดเจน เห็นภาพค่อย ๆ ยุบลงมา
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ศิ ลปะการนาเสนอ:
รูปแบบการนาเสนอ ผูส้ อ่ื ข่าวควรเอาภาพนี้ขน้ึ ก่อน เพราะเป็ นภาพทีน่ ่าสนใจ ไม่น่าจะนาภาพนี้ไป
ไว้ตรงกลางข่าว

ความเห็นคณะกรรมการพิ จารณาข่าวโทรทัศน์ ยอดเยี่ยม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาปี 2555
คณะกรรมการตัดสิน
- ส่วนของข้อมูลในสารคดีเชิงข่าวค่อนข้างครบถ้วนรอบด้าน
- บางเรือ่ งมีความเป็นสารคดีมนั มากเกินไป ทาให้ไม่ต่นื เต้น ภาพสวย แต่ควรจะอยู่ในประเภท
สารคดี ไม่ใช่สารคดีเชิงข่าว
- บางเรือ่ งการนาเสนอยืดเยือ้ แต่ถอื ว่าตัง้ ใจผลิตผลงานให้ออกมาดี
- โปรดักชันดี
่ การตัง้ ใจทางานของทีมดี
- เรือ่ งทีน่ าเสนอมีความสร้างสรรค์ ให้ผชู้ มมองในแง่ดี
- ผูส้ ่อื ข่าวมีความพยายามทีจ่ ะให้ได้ภาพมีความรอบด้าน ผนวกกับจังหวะของเหตุการณ์นนั ้ ๆ
ปฏิญาณไหวพริบทีด่ ี
- การขึน้ ต้นสคริปต์โดยเอาช่วงของเทศกาลมาอ้างอิง อย่างเช่น ช่วงถือศีลอด ร่วมทาบุญ แผ่
เมตตา การอดอาหาร โดยผูป้ ระกาศว่า ‚รอมฎอนแล้ว มันจะฆ่ากัน‛ ต้องระวังเพราะเป็ นเรื่อง
ทีล่ ะเอียดอ่อน
- ช่างภาพสามารถใช้ความชานาญในวิชาชีพทีจ่ ะถ่ายภาพและนาเสนอต่อสาธารณะได้
- ภาพเหตุการณ์ อาจจะดูธรรมดา แต่มผี ลสืบเนื่องให้สามารถคลี่คลายเหตุการณ์น้ีไปได้ เป็ น
ข่าวเหตุการณ์ทส่ี ามารถขยายผลไปยังผูก้ ระทาผิด
- บางเรือ่ งมีการใช้ภาพซ้ามากเกินไป
- เนื้อหาเป็นการสัมภาษณ์ไม่รอบด้าน ไม่ครอบคลุมทัง้ หมด
- บางเรือ่ งผูส้ ่อื ข่าวขาดการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ก่อนนาเสนอ
- ประเด็นมาดี แต่ยงั ไม่ค่อยชัดเจนมากนัก ไม่ควรขยายเรือ่ งมากเกินไป จะทาให้ไม่อยู่ประเด็น
ทีต่ งั ้ ไว้แต่แรก
- การทากราฟิกมาอธิบายเพิม่ ขึน้ ทาให้เข้าใจดีขน้ึ
- ไม่สามารถเข้าไปถึงหัวใจของเรือ่ งได้ ผูส้ ่อื ข่าวยังหาข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน ต้องหา
หลักฐานทีช่ ดั เจนกว่านัน้
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ความเห็นคณะกรรมการพิ จารณาข่าวโทรทัศน์ ยอดเยี่ยม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาปี 2554 (ปี ที่ผา่ นมา)
คณะอนุกรรมการกลันกรอง
่
- ผลงานที่ส่งเข้ามามีจานวนน้ อ ยกว่าปี ท่แี ล้ว แต่ ประเด็นมีความน่ าสนใจ โดยภาพรวม
กระบวนการส่งผลงานเข้าประกวดในปีน้ดี ขี น้ึ
- บางหน่ วยงานทีส่ ่งผลงานเข้าประกวดยังไม่มคี วามเข้าใจเรื่องคุณลักษณะของข่าวเหตุการณ์
และสารคดีเชิงข่าว ซึง่ ส่งผลต่อการส่งผลงานเข้าประกวดตามประเภทต่างๆ
- ประเด็น ของการเปิ ด เรื่อ งใหม่ ๆ ของการท าข่ า วสืบ สวนสอบยัง ยัง ไม่ ค่ อ ยเห็น มากนั ก
โดยเฉพาะการหาข้อมูลในเชิงลึกและทาให้เห็นผลกระทบในเชิงการเปลีย่ นแปลงในสังคม
- รูปแบบการนาเสนอและผลิตไม่มอี ะไรแปลกใหม่ ขาดความคิดสร้างสรรค์ทงั ้ ในเชิงประเด็น
เนื้อหาและเทคนิคการนาเสนอ
- ขอชื่นชมผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นข่าวทุกสถานีทท่ี างานด้วยความเสียสละ พยายามลงพืน้ ทีห่ าข่าว
มารายงานกับสังคม ในช่วงมหาอุ ทกภัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าปี น้ีมผี ลงานเกี่ยวกับน้ าท่วมส่งเข้า
ประกวดจานวนมาก
- คณะอนุ กรรมการกลันกรองเห็
่
นว่าควรมีการเพิ่มรางวัลให้กบั บุค ลากรด้านข่าว ที่มคี วาม
พยายามอุ ต สาหะในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้ว ยความรับผิดชอบต่ อ สังคมและส่ ว นรวม เพื่อ ให้
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ เป็นแรงหนุนในการทางานเพื่อสังคม
คณะกรรมการตัดสิน
- ข่า วสืบ สวนสอบสวนมีพ ัฒ นาการของการท าข่า วสืบ สวนสอบสวนดีข้นึ อย่า งเห็น ได้ช ัด
โดยเฉพาะเรือ่ งทีไ่ ด้รบั รางวัล
- รูปแบบการนาเสนอมีความชัดเจนขึน้
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดบางข่าวเนื้อ หาสาระไม่ตรงกับประเภทที่ส่งเข้ามา อาจเป็ นเพราะ
ความสับสนของผูผ้ ลิตผลงาน จึงทาให้เสียโอกาสในรางวัลประเภทนัน้ ๆ
- อยากให้การทาข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน มีการติดตามทาข่าวต่อให้ถงึ กระบวนการสืบสวน
ของคดีว่าผลออกมาเป็นอย่างไร ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้าง
- ขอให้สถานีทุกสถานีส่งเสริมการทาข่าวเชิงสืบ สวนสอบสวน โดยสนับสนุ นเวลาและพืน้ ทีใ่ น
การออกอากาศข่าวสืบสวนสอบสวนมากขึน้
- ผลงานบางเรื่องเป็ นสารคดีเท่านัน้ ไม่ใช่สารคดีเชิงข่าว ซึง่ ต้องทาความเข้าใจในหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไข
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- ผลงานบางชิน้ ทีส่ ่งเข้ามาเข้าข่ายละเมิดสิทธิเด็ก ทัง้ ด้านจริยธรรมและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น
ในอนาคต ควรย้าเตือนสื่อมวลชนว่าการนาเสนอข่าวเหตุการณ์ บางเหตุการณ์การควรมี
ความระมัดระวังให้มาก และพึงระลึกเสมอว่าอาจมีผลกระทบระยะยาวต่อตัวแหล่งข่าว
- สถานีมกี ารพัฒนาด้านข่าวเจาะมากขึน้ แต่ยงั เกาะติดกับแหล่งข้อมูลมากเกิน ไป
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การประกวดข่าวโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ ดีเด่น
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาปี 2555
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับมูลนิธแิ สงชัย สุนทรวัฒน์ ดาเนินการการประกวดข่าว
โทรทัศน์ ทอ้ งถิน่ ดีเด่น ประจาปี 2555 เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานผูช้ นะการ
ประกวด โดยมีหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทรางวัล
ประเภทข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ทอ้ งถิน่
1. รางวัลข่าว-สารคดีเชิ งข่าวโทรทัศน์ ท้องถิ่ น ดี เด่น จานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 30,000 บาท
(สามหมืน่ บาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
2. รางวัลข่าว-สารคดีเชิ งข่าวโทรทัศน์ ท้องถิ่ น ชมเชย จานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 10,000 บาท
(หนึ่งหมืน่ บาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ

เงือ่ นไขการประกวด
ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. การผลิ ต จะต้องเป็ นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวทีผ่ สู้ ่อื ข่าวในสถานีเป็ นผูด้ าเนินการผลิตเอง โดย
สามารถส่งเข้าประกวดในนามของสถานีโทรทัศน์เท่านัน้ ทัง้ นี้ สถานีทส่ี ่งข่าวเข้าประกวดต้องจดทะเบียน
ในประเทศไทยและเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ข่าวนัน้ ๆ ด้วย ทัง้ นี้สามารถส่งได้โดยไม่จากัดจานวน
2. ช่วงเวลาของข่าว จะต้องเป็ นข่าวทีเ่ ผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ หรือเคเบิลทีวี
ในประเทศไทย ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไม่จากัดจานวนเรือ่ ง
3. การส่งข่าวโทรทัศน์ -สารคดี โทรทัศน์ ท้องถิ่ นเข้าประกวด ต้องส่งผลงาน ภายในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ทาจดหมายนาส่งข่าวที่เข้าประกวด ว่ามีกเ่ี รือ่ ง เรือ่ งอะไรบ้าง พร้อมเบอร์ตดิ ต่อผูป้ ระสาน
ส่งข่าวเข้าประกวด
2. จัดส่งเป็ น DVD สกุลไฟล์ .mov .avi จานวน 8 ชุด / ต่อเรื่อง เพื่ออานวยความสะดวกต่อ
คณะกรรมการตัดสินเปิ ดไฟล์ดผู ลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด
3. แนบรายละเอียดของข่าวแต่ละข่าวที่ ส่งเข้าประกวด จานวน 8 ชุด / ต่อเรื่อง ได้แก่
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- บทคัดย่อสรุปเรือ่ งราว
- บทของข่าว(Script)
- วัตถุประสงค์ทจ่ี ดั ทาข่าวชิน้ นี้
- ความยากลาบากหรือวิธกี ารทีใ่ ช้ในการจัดทาข่าว
- ข่าวชิน้ นี้มคี ณ
ุ ค่าต่อสังคมอย่างไรบ้าง
- วันและเวลาทีเ่ กิดข่าวดังกล่าว
- วัน เวลา และสถานีทอ่ี อกอากาศ

หลักเกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของข่าวและสารคดีเชิงข่าวทีส่ ง่ เข้าประกวด ดังต่อไปนี้
1. คุณค่าของข่าว
1.1 ความมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อประเทศชาติและประชาชน
- สร้างสรรค์สงั คม โดยส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ในสังคมไทย
- ให้แง่คดิ เตือนใจ เตือนภัย ชีแ้ นะแนวทางทีถ่ กู ต้อง
1.2 รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็ นธรรมในสังคมไทย
- ทาหน้าทีข่ องสือ่ มวลชนทีเ่ ฝ้าคอยระแวดระวังในการรักษา สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน
- ปกป้องมิให้เกิดความอยุตธิ รรมขึน้ ในสังคมไทย
1.3 ความมีจริยธรรมในการเสนอข่าว
- มีความรับผิดชอบ
- มีความสุภาพ ซื่อสัตย์
- ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ สาธารณประโยชน์
2. คุณภาพของข่าว
2.1 ความสมบูรณ์ของข่าว
- เนื้อหาสาระของข่าวมีความสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง
- การสือ่ ความหมายด้วยภาพได้ดี
- ความสอดคล้องของสาระและภาพข่าว
2.2 ความถูกต้องของข่าว
- ตรงกับข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้
- ไม่มกี ารบิดเบือนข่าว
2.3 ความสมดุลและเทีย่ งธรรม - ให้ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝา่ ยทีต่ กเป็ นข่าว
2.4 ความทันสมัยของข่าว
- มีความฉับไวทันต่อเหตุการณ์

การส่งผลงานเข้าประกวด
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สามารถส่งข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ เข้าร่วมการประกวดได้ท่ี สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ ไทย (อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) เลขที่ 538/1 ตรงข้า ม รพ.วชิระ
ถนนสามเสน เขตดุสติ กทม.10300 โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288 ปิ ดรับผลงานภายในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการตัดสิน
1. นายปฏิวตั ิ วสิกชาติ
2. นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์
3. นายสุรยิ นต์ จองลีพนั ธ์
4. นายสุรชา บุญเปี่ ยม
5. นางสาวสังกมา สารวัตร
6. นายสมเกียรติ จันทสีมา
7. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ ์

รองผูอ้ านวยการฝา่ ยข่าว สถานีโทรทัศน์ TNN 24
บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3
กรรมการ บริษทั ปา่ ใหญ่ครีเอชัน่ จากัด
โปรดิวเซอร์ – สือ่ มวลชนอิสระ
นักวิชาการนักสือ่ สารมวลชน
ผูอ้ านวยการสานักเครือข่ายพลเมือง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
อุปนายกฝา่ ยวิชาการ สมาคมฯ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

คานิยาม
ข่ าวหรื อสารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ท้องถิ่น ได้ แก่ ข่าวหรื อสารคดีเชิงข่าว ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องราวเหตุการณ์ในท้ องถิ่น สะท้ อนคุณค่าและส่งเสริ มความสาคัญของภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน หรื อตีแผ่ปัญหาที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่นนั ้ ๆ จนกระทัง่ นาไปสู่การแก้ ไขหรื อบรรเทาปั ญหา โดยมีองค์ประกอบข่าวที่ครบถ้ วน สมบูรณ์
และรอบด้ าน
ทัง้ นี ้ ผลงานข่ าวโทรทัศน์ ที่จ ะส่งเข้ าประกวด จะต้ องเป็ นข่าวที่ ผ ลิตโดยผู้สื่ อข่าวในท้ องถิ่ น และ
นาเสนอโดยการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์หรื อเคเบิลทีวีในท้ องถิ่น ซึง่ ได้ รับการรับรองจากสถานีโทรทัศน์
ต้ นสังกัด หรื อสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

ผลการตัดสิน
1. รางวัลข่าว-สารคดีเชิ งข่าวโทรทัศน์ ท้องถิ่ น ดีเด่น ไม่มผี ใู้ ดได้รบั รางวัล
2. รางวัลข่าว-สารคดี เชิ งข่าวโทรทัศน์ ท้องถิ่ น ชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “สิง่ ปฏิกูลไร้ค่า
ปญั หาทีก่ าลังก่อตัว” โดย บริษทั เอ็มเอสเอส พิษณุโลกเคเบิลทีวี จากัด ได้รบั เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่ง
หมืน่ บาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
3. รางวัลข่าว-สารคดีเชิ งข่าวโทรทัศน์ ท้องถิ่ น ชมเชย อันดับ 2 มี 3 รางวัล ได้แก่
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- เรือ่ ง “ยาโรงเรียน” โดย บริษทั มหาชัยเคเบิลทีวี จากัด ได้รบั เงินรางวัล 7,000 บาท (เจ็ดพัน
บาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
- เรือ่ ง “ลักลอบทิง้ กากอุตสาหกรรม...มลพิษระยะยาว..เย้ยอานาจรัฐ” โดย บริษทั เอ็ม เอส เอส
เคเบิล้ ทีวี จากัด สาขาฉะเชิงเทรา ได้รบั เงินรางวัล 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
- เรือ่ ง “อาเซีย่ นมาภาษา(ไทย)ไป” โดย บริษทั ปราการเคเบิล้ ทีวี จากัด ได้รบั เงินรางวัล 7,000
บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ

ข้อคิดเห็นทีม่ ตี ่อผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล
ประเภทข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ทอ้ งถิน่
 รางวัลดีเด่น ปีน้ีไม่มผี ใู้ ดได้รบั รางวัล
 รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง
‘สิ่งปฏิกลู ไร้ค่า ปัญหาที่กาลังก่อตัว’
จาก บริษทั เอ็มเอสเอส พิษณุโลกเคเบิลทีวี จากัด
ผูผ้ ลิ ตผลงาน มีรายชื่อดังนี้
1. คุณศุภชัย สิ ธานนท์
2. คุณยุทธภูมิ สุวรรณพร
3. คุณณัฐธนา ฐิ ตะสาร
4. คุณกรกนก จันทร์นิเวศน์
5. คุณชิ นวัฒน์ สุขศรี
6. คุณพัฒนภูมิ มีอฐั มัน่
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 10,000 บาท (หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน)
เนื้ อหา:
สิงปฏิกลู ไร้ค่า ปญั หาทีก่ าลังก่อตัว เป็ นเรื่องราวของชาวบ้านอาเภอนครไทย ซึง่ เป็ นลูกหลานของ
พ่อขุนบางกลางท่าว หรือพ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ ทีอ่ อกมาคัดค้านการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อขยะ ของ
เทศบาลตาบลนครไทย ซึง่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 6 ล้านบาท อีกทัง้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบ แบบ MBT ซึง่ เป็ นมาตรฐานแบบประเทศเยอรมนี เช่นเดียวกับเทศบาลนครพิษณุ โลก ทีเ่ คย
ประสบกับปญั หาการจัดการปริมาณขยะในชุมชนทีม่ กี ารเพิม่ ปริมาณมากขึน้ ด้วยการสร้างความเข้าใจและ
ประสานความเข้าใจระหว่างชุมชน จนกระทังสามารถเดิ
่
นหน้าโครงการให้แล้วเสร็จและเป็ นประโยชน์ต่อคน
ในชุมชนได้อย่างยังยื
่ น โดยทีย่ งั มีชุมชนอีกหลายแห่งในจังหวัดพิษณุ โลกทีก่ าลังเริม่ ประสบกับปญั หา การ
ขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว จนทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องเร่งหาวิธกี ารจัดการอย่างเป็ น
ระบบให้ควบคูไ่ ปกับวิถขี องชุมชน ซึง่ น่าจะเป็ นทางออกทีด่ ี สาหรับความสาเร็จในระยะยาว ทัง้ ชาวบ้านและ
ผูน้ าท้องถิน่ ต่างมุง่ หวังให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีย่ งยื
ั ่ นเช่นเดียวกัน
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จุดเด่น
- เนื้อหาดี สะท้อนให้เห็นถึงปญั หาท้องถิน่ มีมมุ มองทีด่ ี
- เป็ นประเด็นปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม
ข้อสังเกต
กระบวนการตัง้ แต่เริม่ ต้นจนเกือบจะจบไม่ได้สะท้อนถึงปญั หา โดยนาเสนอครูทไ่ี ปยืนอยู่ทก่ี องขยะ
แต่ไม่ได้เจาะลึกลงไปในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นปญั หาว่า ชีวติ ของผูท้ ป่ี ระสบปญั หาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนัน้ เป็ นอย่างไร ใน
การนาเสนอเรือ่ งนี้ยงั ไปไม่ถงึ บทสรุป ส่วนในเรือ่ งของโปรดักชันนั
่ น้ ภาพทีใ่ ช้ในการนาเสนอ ยัง ไม่ค่อยดีนัก
กล้องไม่นิ่งพอ และลักษณะการเดินเปิ ดตัวของผูด้ าเนินรายการเป็ นวิธกี ารนาเสนอในรูป แบบรายการไม่ใช่
ในรูปแบบข่าว

 รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ เรือ่ ง ‘ยาโรงเรียน’
จาก บริษทั มหาชัยเคเบิลทีวี จากัด
ผูผ้ ลิ ตผลงาน มีรายชื่อดังนี้
1. คุณพรเพ็ญ ทองสวัสดิ์
2. คุณเอเซีย ตึ้งสกุล
3. คุณจักรภพ ระเด่น
4. คุณกุลนิ ภา ตึ้งสกุล
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
เนื้ อหา:
ประเด็นสาคัญของเรือ่ งนี้ คือการใช้ยาโรงเรียน เพือ่ เป็ นการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วย
แต่ปจั จุบนั พบว่า การใช้ยาในโรงเรียนนัน้ ยังมีปญั หาอยู่มาก ซึง่ จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นของเครือข่าย
เภสัชกรทีด่ าเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในส่วนภูมภิ าค พบว่าในสถานศึกษาหลายแห่งยังไม่มกี ารจัดการด้าน
ยาทีเ่ หมาะสม จากการตรวจสอบไปยังโรงเรียนต่างๆ จะพบปญั หาเกีย่ วกับกรอบรายการยาในสถานศึกษา
แต่ละแห่งว่ามีความหลากหลายมากจนเกินไป สถานศึกษาบางแห่งมีรายการยาทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตราย มี
ยาปฏิชวี นะ ซึ่งถือเป็ นยาอันตรายอยู่หลายรายการ มียาหมดอายุ บางแห่งมีการจัดเก็บยาทีไ่ ม่เหมาะสม
รวมทัง้ การจัดยาให้กบั นักเรียนยังไม่มแี บบแผน โรงเรียนหลายแห่งให้เด็กนักเรียนเป็ นผูจ้ ่ายยาหรือ หยิบยา
ไปใช้เอง และการเบิกจ่ายในห้องพยาบาลก็ไม่ได้มกี ารลงข้อมูลการใช้ยาอย่างเหมาะสม ทาให้ไม่ทราบ
ประวัตกิ ารรักษาของนักเรียนแต่ละคน และหากเกิดการแพ้ยาก็จะไม่ทราบว่าแพ้ยาตัวใด ส่วนปญั หาทีพ่ บ
มากทีส่ ดุ คือบุคลากรประจาห้องพยาบาลยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม
ซึง่ ปญั หาต่างๆ เหล่านี้สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักเรียน ทาให้นกั เรียนตกอยูภ่ ายใต้ความเสีย่ งของการใช้
ยา ดังนัน้ ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงจัดโครงการยาในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วม
โดยได้รบั การสนับสนุนยาจากโรงพยาบาลในจังหวัด ทาให้การใช้ยาเกิดความปลอดภัย

23

จุดเด่น
- หยิบเอาประเด็นเล็ก แต่มคี วามน่าสนใจขึน้ มานาเสนอ ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีม่ ผี ลต่อภาพรวมทัง้ ประเทศ
- ชีแ้ จงถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ว่า จะมีผลกระทบอย่างไร โดยการระบุวา่ การไม่มบี ุคลากรเฉพาะด้านนัน้
จะมี ผลกระทบต่อเด็ก เป็ นเรือ่ งสุขภาพของเด็กทัง้ ประเทศ เรือ่ งสูก้ บั อานาจ
ข้อสังเกต
ในการนาเสนอ ควรมีภาพเชิงหลักฐาน เช่น ควรมีภาพทีแ่ สดงให้เห็นว่า มียาหมดอายุหรือผิด
ประเภทหรือไม่ รายละเอียดในประเด็นยังไม่ลงลึกถึงวิธกี ารดูแลของการจ่ายยาใน
โรงเรียน ทัง้ นี้เพือ่ ไม่ให้ดเู ป็ นข่าวทีเ่ ป็ นการประชาสัมพันธ์

 รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ เรือ่ ง ‘ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม...
มลพิษระยะยาว..เย้ยอานาจรัฐ’
จาก บริษทั เอ็ม เอส เอส เคเบิ้ล ทีวี จากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ผูผ้ ลิ ตผลงาน มีรายชื่อดังนี้
1. คุณบุญเสริ ม ตันวัฒนะ
2. คุณวิ ชาดา กาญจนะเดชะ
3. คุณชวลิ ต เล็กเส็ง
4. คุณณรงค์ศกั ดิ์ ปิ่ นทอง
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
เนื้ อหา:
ปญั หาการกาจัด สารเคมีแ ละสารพิษจากอุต สาหกรรมที่ไม่ถูกต้อง กาลังจะเป็ นป ญั หาใหญ่ ท่มี ี
ผลกระทบกับ สุข ภาพและการด าเนิ นชีวิตของคนในพื้ นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังพบว่ ามีการนามาทิ้ง
กระจายทัวทั
่ ง้ จังหวัด มากกว่ า 11 จุด จนเกิดการรัวไหล
่
ตกค้าง ปนเปื้ อนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ สาหรับ
อุปโภค-บริโภค จนสามารถตรวจพบสารอันตรายหลายชนิด เกินมาตรฐานเกือบ 20-30 เท่า จนสาธารณสุข
จังหวัดต้องประกาศห้ามใช้น้ าจากแหล่งธรรมชาติรอบบริเวณนัน้ ๆ เกิดปญั หากลิน่ เหม็นรุนแรง กระทบต่อ
สุขภาพ พืชผลการเกษตรลดลง และสัตว์เลี้ยงตามโดยไม่ทราบสาเหตุ บ่อลูกรังร้าง ในพืน้ ทีห่ มู่ท่ี 7 ตาบล
หนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีบ่ ริษทั เคเอสดี รีไซเคิล จากัด ซื้อไว้และมีการลักลอบ
นากากสารเคมีจ ากการนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด ชลบุ ร ี และพื้น ที่อ่นื มาทิ้งตัง้ แต่ช่ว งเดือน
กรกฎาคม 2555 กระทังสร้
่ างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่ จากกลิน่ เหม็นรุนแรง นาไปสู่การรวมตัว
ของชาวบ้ า นที่ไ ด้ ร ับ ผลกระทบกว่ า 3,000 คน ร้อ งเรีย นผ่ า นหน่ ว ยงานราชการ เช่ น กร มโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ สานักนายกรัฐมนตรี หรือแม้แต่กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ หรือดีเอสไอ
จนนาไปสูก่ ารตรวจสอบการลักลอบทิง้ กากสารเคมีในพืน้ ทีท่ งั ้ หมด พบว่า มีการลักลอบนากากอุตสาหกรรม
มาทิง้ ในพืน้ ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวนมากกว่า 11 จุด คือทีอ่ าเภอพนมสารคาม 6 จุด อาเภอแปลงยาว 5
จุด มีพน้ื ทีข่ นาดตัง้ แต่ 1-200 ไร่ จนกลายเป็ นปญั หาระดับประเทศ ทีท่ กุ ภาคส่วนให้ความสนใจ แต่ทว่าการ
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แก้ไขปญั หากาจัดสารพิษทีต่ กค้าง และการบาบัดกากน้าเสียอุตสาหกรรมในพืน้ ทีด่ จู ะเป็ นเรื่องยาก และต้อง
ใช้เวลาในการบาบัดอีกหลาย 10 ปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้กลับคืนมาดังเดิม

จุดเด่น
- ประเด็นข่าวดีมาก เป็ นเรือ่ งทีต่ ่อสูก้ บั อานาจ
- ชืน่ ชมผูส้ อ่ื ข่าวทีม่ คี วามกล้าหาญในการเลือกเรือ่ งขึน้ มาทา
ั หาของจังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็ น ภาพรวมการต้อสู้ข อง
- เป็ น ประเด็น ระดับ ชาติแ ละสะท้อนป ญ
ประชาชนในจังหวัด
- มีเรือ่ งของขัน้ ตอนของกฎหมาย รวมทัง้ เรือ่ งของคุณภาพชีวติ ของประชาชน

ข้อสังเกต
ในด้านโปรดักชันนั
่ น้ ยังมีการถ่ายทาทีไ่ ม่มคี ุณภาพเพียงพอ ภาพทีน่ ามาใช้ไม่นิ่งเลย บทกับภาพ
ทีน่ ามาใช้บางช่วงไม่เข้ากัน การเลือกใช้ภาพมาใช้ยงั ไม่ชดั เจน จะเห็น ว่าแม้มภี าพบางภาพทีด่ ูน่าสนใจ แต่
ไม่ได้มกี ารบรรยายให้เห็น และยังมีการสรุปทีก่ ากวมอยู่
ประเด็นนี้เป็ นประเด็นระดับชาติ แต่มกี ารนาเสนอในลักษณะทีเ่ ป็ นเรื่องของชาวบ้านร้องทุกข์เท่านัน้ ควร
เจาะลึกไปทีช่ วี ติ ของผูค้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และควรมีการนาภาพกราฟิ คมาใช้เพื่ อให้เรื่องมีความสมบูรณ์
มากขึน้

 รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ เรือ่ ง ‘อาเซี่ยนมาภาษา(ไทย)ไป’
จาก บริษทั ปราการเคเบิ้ลทีวี จากัด
ผูผ้ ลิ ตผลงาน มีรายชื่อดังนี้
1. คุณประเสริ ฐ หวังศักราทิ ตย์
2. คุณณรงค์เดช ปันเจริ ญ
3. คุณอนุพล จันทร์ดา
4. คุณสากล ใบศรี
5. คุณสุรียพ์ ร เฟื่ องสิ นธู์
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
เนื้ อหา:
ปจั จุบนั สังคมไทยได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมตัวทีจ่ ะต้อนรับการเป็ นประชาคมอาเซียน หลายๆ
หน่ วยงานจึงหันไปให้ความสนใจกับภาษาต่างประเทศมากขึน้ จนลืมไปว่า “ภาษาไทยเป็ นภาษาของชาติ”
ปจั จุบนั ปญั หาการขาดแคลนครูภาษาไทยเป็ นอีกหนึ่งปญั หาสาคัญทีห่ ลายคนมองข้าม โดยหารูไ้ ม่ว่าปญั หา
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การขาดแคลนครูภาษาไทยเป็ นอีกหนึ่งปญั หาทีส่ งั คมควรรีบแก้ไขโดยด่วน ทางทีมงานจึงต้องการสะท้อน
ปญั หาการขาดแคลนครูภาษาไทย ภายหลังจากทีม่ เี ด็กนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนสมุทรปราการ
ออกมาโพสต์ขอ้ ความ “ครูครับ ผมต้องการครูสอนภาไทยคนใหม่ ” ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือบน เฟสบุค
เพือ่ รับสมัครครูสอนภาษาไทยภายหลังจากทีโ่ รงเรียนขาดแคลนครูภาษาไทยมาเป็ นเวลากว่า 5 ปี

จุดเด่น
- เป็ นประเด็นปญั หาทีน่ ่าสนใจ มุมมองของการเลือกข่าวดี
ข้อสังเกต
แหล่งข่าวยังไม่รอบด้าน ควรหาแหล่งข่าวให้มากกว่านี้เพราะจะทาให้เรือ่ งครอบคลุมและมีความ
สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ภาษาภาพไม่ดี ยังไม่สามารถสือ่ ความหมายตามทีต่ อ้ งการได้

ความเห็นคณะกรรมการตัดสิ นข่าวโทรทัศน์ ท้องถิ่ น
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาปี 2555
คุณภาพด้าน ภาพและการผลิ ต
- ภาพทีเ่ ลือกมามีความสวยงามและมีความหมายดี แต่ในการนาเสนอกลับไม่สามารถนาภาพ
ทีด่ ี และมีความหมายมาร้อยเรือ่ งให้น่าสนใจได้ ส่งผลให้ประเด็นไม่ชดั เจน และทาให้ขอ้ มูลดูสบั สน
-ควรเล่าเรื่องให้กระชับ ตรงประเด็น และน่ าติดตาม หลายเรื่องมีการเล่าเรื่องวนไปวนมา
หลุดไปจากประเด็นทีต่ งั ้ ไว้ ไม่น่าติดตามและไม่น่าเชื่อถือ
- ในการเล่าเรือ่ ง ควรมีบุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของเรือ่ ง(ตัวละคร) /เจ้าของปญั หา มาสะท้อนเรื่องราว
เพื่อให้เห็นถึงปญั หาทีช่ ดั เจน
- ในการนาเสนอ ไม่ควรใช้คาพูดที่อาจส่อเสียดต่อความอ่อนไหว นักข่าว/ผู้ประกาศ ควรมี
ความสุภาพ ไม่กา้ วร้าว แม้ว่าแต่ละบุคคลจะมีบุคลิกทีแ่ ตกต่างกัน แต่จะต้องมีความสุภาพและมีความ
น่าเชื่อถือ
- ในบางเรื่องสามารถใช้ภาพกราฟฟิคเข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจมากขึน้ และช่วยทาให้
เรือ่ งภาพและการนาเสนอให้สมบูรณ์ขน้ึ จึงอยากให้มกี ารพัฒนาด้านภาพกราฟฟิคมากกว่านี้
- ศิลปะการนาเสนอ การถ่ายภาพ โปรดักชัน่ ยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร บางครัง้ ภาพทีค่ วรจะนิ่ง กลับ
ไม่นิ่งเพราะไม่มกี ารใช้ขาตัง้ กล้อง
คุณภาพด้าน ประเด็นการนาเสนอ
- ในการส่งผลงานเข้าประกวดในปีน้ี พบว่าประเด็นหลายประเด็นเป็ นประเด็นทีน่ ่ าสนใจ เป็ น
การเปิ ดประเด็นใหม่ และเป็ นเรื่องภายในท้องถิน่ ทีน่ ่ าสนใจ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีขอ้ สังเกต
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ว่า ในการนาเสนอประเด็นยังไม่ครอบคลุม ไม่ชดั เจน และไม่รอบด้าน บางเรื่องมีแหล่งข่าวเพียงคน
ั หาที่ช ัด เจน เป็ น เสมือ นแค่ ก ารบอกเล่ า
เดีย ว ท าให้เ นื้ อ หาข่ า วไม่ ม ีค วามสมบู ร ณ์ ไม่ เ ห็น ป ญ
เหตุการณ์เท่านัน้ หลายเรือ่ งพบว่ามีการนาเสนอในรูปแบบการรณรงค์มากกว่าการเป็นข่าวเสียอีก
- คณะกรรมการเห็นว่า การมีเวลาออกอากาศมาก บางครัง้ ก็กลายเป็ นอุปสรรค เพราะหลาย
เรื่อ งมีก ารยืดเรื่อ งในการน าเสนอ ล าดับเรื่อ งราวและเนื้อ หาไม่เ ป็ น ไปตามประเด็นที่ต งั ้ ไว้ แตก
ประเด็นมากเกินไป จนดูสบั สน
- ในการนาเสนอ ไม่ควรพึง่ พิงหรืออิงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป ควรหาแหล่งขาวทีม่ ี
ความหลากหลายและครอบคลุ ม ในประเด็น นัน้ ๆ เพื่อ ให้เ นื้ อ เรื่อ งมีค วามสมบูร ณ์ ย ิ่ง ขึ้น ในการ
สัมภาษณ์ควรจับประเด็นคาสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวทีต่ อ้ งการนาเสนอ เพื่อนามาใช้ในการนาเสนอให้
ชัดเจนมากกว่านี้ ไม่ใช่ปล่อยเสียงสัมภาษณ์คนๆเดียวให้พดู ไปยาวๆ
- ใ การ า ส อข่าวโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ หากมีภาษาท้องถิน่ นัน้ ๆเข้ามาก็จะเป็นเรือ่ งทีน่ ่าสนใจ
และเป็นการสร้างอานาจ( Empower) ให้กบั คนในท้องถิน่ ซึง่ เป็ นเจ้าของปญั หา/เจ้าของเรือ่ งด้วย
- ควรจะลงลึกให้ถงึ ประเด็นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ให้มากทีส่ ุด เพื่อไม่ให้ประเด็นทีด่ ๆี หรือปญั หา
สาคัญๆ ถูกมองข้ามไป
จริ ยธรรม – จรรยาบรรณ
ควรให้ความสาคัญกับเรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยธรรมกับแหล่งข่าวให้มาก กรณี การนาเสนอ
เรือ่ งของเด็กและเยาวชน ควรศึกษากฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและเยาวชนเพิม่ เติม เพื่อให้การ
นาเสนอถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมายมากขึ้น ต้องหาวิธที ่จี ะนาเสนอโดยไม่ละเมิดสิทธิเด็กด้วย
การเปิ ดเผยใบหน้ า ชื่อ สกุ ล หรือ แม้กระทังคนในครอบครั
่
ว ซึ่งเป็ นเรื่อ งท้าทายที่จะเลือ กวิธ ีการ
นาเสนอที่น่าสนใจให้ได้ ควรทาข่าวอย่างมืออาชีพ รวมถึงการนาเสนอข่าวที่ ไม่องิ ระบบการเมือง
และปราศจากการรับทุนจากทีใ่ ดทีห่ นึ่ง
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ประกาศสมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทย
การประกวดรายการข่าวและรายการวิ ทยุยอดเยี่ยม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาปี ๒๕๕๕
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รบั มอบหมายจากมูลนิธแิ สงชัย สุนทรวัฒน์ ให้ดาเนินการจัด
ประกวดรายการข่าววิทยุ และรายการวิทยุเพื่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคมยอดเยีย่ ม ประจาปี ๒๕๕๕ เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานผูช้ นะการประกวด โดยมีหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้า
ประกวด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผผู้ ลิตรายการข่าวและรายการวิทยุ ของสถานีวทิ ยุต่างๆ พัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ในการทางาน เน้นการผลิตรายการข่าวและรายการวิทยุทม่ี คี ุณภาพ มีคุณค่าต่อผูฟ้ งั และมี
ศักยภาพนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ในสังคม
๒. ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ผู้ผ ลิต รายการข่า วและรายการวิท ยุ มีจิต ส านึ ก ที่ดีต่ อ สัง คมและ
จรรยาบรรณของสือ่ มวลชน
๓. เพือ่ ให้เป็ นขวัญกาลังใจแก่ผทู้ างานด้านรายการข่าวและรายการวิทยุ

ประเภทรางวัล
รางวัลรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยีย่ ม มี 2 ประเภท ได้แก่
๑. รายการข่าววิ ทยุ
๑.๑ ยอดเยีย่ ม ๑ รางวัล เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

๑.๒ ชมเชย ๑ รางวัล เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๒. รายการวิ ทยุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๒.๑ ยอดเยีย่ ม ๑ รางวัล เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

๒.๒ ชมเชย ๑ รางวัล เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

กรอบตัดสิน
๑. นิ ยาม
‘รายการข่า ววิท ยุ ’ คือ รายการข่าวหรือ สารคดีเชิง ข่า วในรูป แบบของการสนทนาที่ห ลากหลายบน

พืน้ ฐานของข้อเท็จจริง ไม่ชน้ี า ไม่มคี วามเห็น แต่สามารถสอดแทรกคาอธิบายได้ และมีระยะเวลาในการออกอากาศ
ทางวิทยุกระจายเสียงเกิน ๕ นาที
‘รายการวิทยุเพื่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ’ คือ รายการทีม่ วี ตั ถุประสงค์และรูปแบบทีเ่ ป็ นไปเพื่อการ
๒๘
เปลีย่ นแปลงทางสังคม
๒. เกณฑ์การพิ จารณาคุณค่าของรายการ
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๒.๑ รายการข่าววิทยุ
(๑) การนาเสนอเนื้อหาครอบคลุมเพียงพอ
(๒) การเกาะติดสถานการณ์มคี วามคืบหน้าทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริงในแต่ละวัน
(๓) เป็ นรายการสร้างสรรค์ และไม่นาไปสูค่ วามแตกแยก
๒.๒ รายการวิทยุเพื่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
(๑) แม้การเปลีย่ นแปลงทางสังคมซึง่ เกิดจากผลของการออกอากาศอย่างต่อเนื่องและมีระยะเวลา
ซึง่ อาจเป็ นเดือนหรือเป็ นปี และแม้การรับฟงั ตัวอย่างของรายการทีส่ ่งเข้าประกวดไม่กค่ี รัง้ จะไม่สามารถตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงได้ แต่จากการทีส่ มาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเพิง่ เปลีย่ นแปลงประเภทของข่าวที่ส่งเข้า
ประกวดเป็ นครัง้ แรก จึงเห็นสมควรให้พจิ ารณาจากเจตนารมณ์ของรายการไปก่อน
(๒) ลักษณะของรายการจะมีกลุ่มเป้าหมายใด อาทิ รายการเด็ก รายการแม่บา้ น หรือรายการ
บันเทิง ก็ได้ แต่เป็ นการนาเสนอเรื่องราวที่มุ่งส่งเสริมสังคม หรือส่งเสริมให้ทาความดีทท่ี ุกคนสามารถทาได้ หรือ
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เป็ นต้น
๒.๓ ทัง้ สองประเภท มีการค้นคว้าข้อมูล มีกระบวนการผลิตทางวิทยุทด่ี ี และเป็ นต้นฉบับของผูส้ ่งเข้า
ประกวด ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา

เงือ่ นไขการประกวด
๑. คุณสมบัติของผลงาน
๑.๑ เป็ นงานทีเ่ คยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาทีอ่ อกอากาศอย่างชัดเจน
๑.๒ เป็ นการผลิตขึน้ เองโดยมิได้ลอกเลียนแบบหรือทาสาเนาส่วนหนึ่งส่วนใดจากผลงานของผูอ้ ่นื โดย
ผูผ้ ลิตและเจ้าของลิขสิทธิจะต้
์ องเป็ นคนไทย
๑.๓ ต้องเป็ นงานทีเ่ ผยแพร่ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงระหว่าง ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
๑.๔ สถานีสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละประเภทไม่เกิน ๕ เรื่อง
๑.๕ ต้องมีใบรับรองการออกอากาศจากนายสถานีวทิ ยุทไ่ี ด้เผยแพร่งานดังกล่าว
๒. การส่งผลงาน
๒.๑ ส่งผลงานในนามสถานี พร้อมจดหมายนาส่งข่าวที่เข้าประกวดว่ามีก่เี รื่องและส่ง เข้าประกวดใน
ประเภทใด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อผูป้ ระสานงานส่งข่าวเข้าประกวด
๒.๑ ทาสาเนาผลงานในรูป CD สกุลไฟล์ MP3 จานวน ๑๐ ชุด/เรื่อง/แผ่น
๒.๓ แนบรายละเอียดของผลงาน ๕ ชุด/เรื่อง ดังนี้
๒๙
(๑) ชื่อเรื่อง ชื่อผูจ้ ดั ทา เบอร์ตดิ ต่อ และวันเวลาทีอ่ อกอากาศ
(๒) บทคัดย่อ สรุปเรื่องราว พร้อมเหตุผลประกอบการเสนอผลงานชิน้ นัน้ ๆ ความยาว ๑ – ๒
หน้า ระบุ ก) วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน ข) ความเด่น ลักษณะเฉพาะ หรือความพิเศษของผลงาน และ ค)
คุณค่าของผลงานต่อสังคม
(๓) ความยาวของเรื่องทีน่ าเสนอ วัน เวลา และสถานีทอ่ี อกอากาศ
(๔) บทของผลงานดังกล่าว (full script)
(๕) ข้อมูลประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)
๒.๔ ส่งผลงานเข้าประกวดที่
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสติ เขตดุสติ กทม. ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ ๐๘-๖๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ ภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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คณะกรรมการตัดสิน
๑. อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ทีป่ รึกษา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประธาน
๒. นายศุทธิชยั บุนนาค ประธานกรรมการ บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด กรรมการ
๓. นายศักดา จิธชั ยากูล บรรณาธิการบริหาร สานักข่าวไอเอ็นเอ็น กรรมการ
๔. นางสาวรัศมี มณีนิล รายการเด็กและครอบครัว สวท. FM 105 MHz กรรมการ
๕. นายสัญญา ภักดิ ์โพธิ ์ นักสือ่ สารมวลชนชานาญการ สวท. กรรมการ
๖. นางสาวอัญชนก แข็งแรง ผูจ้ ดั การ สถานีวทิ ยุครอบครัวข่าว กรรมการ
๗. นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พง่ึ อุปนายกสมาชิกสัมพันธ์ฯ กรรมการ/เลขานุการ

ผลงานข่าว
๑. รายการข่าว
รายการ
1. ครบเครื่องเรื่องข่าว
2. เกาะติดข่าว

3. สืบจากข่าว: ด่านตรวจ

วัน/เวลาออกอากาศ
1.01 03 เม.ย. 55
1.02 19 ส.ค. 55
1.03 30 ธ.ค. 55
2.01 04 ก.ค. 55/08.30
2.02 04 ก.ค. 55/09.30
20.3 04 ก.ค. 55/10.30
2.04 04 ก.ค. 55/11.30
18 พ.ย. 55

สถานี
สานักข่าวไทย อสมท

F.M. 100.5
F.M. 100.5

๓๐
๒. รายการวิ ทยุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
รายการ

วัน/เวลาออกอากาศ
1. สวนอักษร
1.01 03 ต.ค. 55
1.02 18 ต.ค. 55
2. อสมท. เพื่อชุมชน: ถอดรหัสอาเซียน 2.01 22 ม.ค. 55-1
2.02 22 ม.ค. 55-2
3. สุขทุกข่าว
14 ธ.ค. 55
4. เมล็ดพันธุ์ความดี
08 ก.ย. 55
5. การเดินทางของความคิด
26 ธ.ค. 55
6. Crossword Game
6.01 04 ต.ค. 55
6.02 07 ต.ค. 55
6.03 14 ต.ค. 55
6.04 21 ต.ค. 55
6.05 28 ต.ค. 55

สถานี
สานักข่าวไทย อสมท
วิทยุ อสมท. ชัยภูมิ
วิทยุ อสมท. ขอนแก่น
F.M. 96.5
F.M. 96.5
F.M. 99.0 Active Radio
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7. Healthy Time

8. สืบจากข่าว: เหยื่อบัญชีอาชญากร

7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

10 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
12 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
25 ก.ย. 55
26 ก.ย. 55
27 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
08 ต.ค. 55
09 ต.ค. 55
10 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
12 ต.ค. 55
29 มิ.ย. 55

F.M. 99.0 Active Radio

F.M. 100.5

ผลการตัดสิน
๑. รายการข่าววิ ทยุ
๑.๑ ยอดเยีย่ ม ไม่มสี ถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งใดได้รบั รางวัล
๑.๒ ชมเชย รายการ ‘ครบเครื่องเรื่องข่าว’ สานักข่าวไทย บมจ. อสมท เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท๓๑
พร้อม
โล่ประกาศเกียรติคุณ
๒. รายการวิ ทยุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๒.๑ ยอดเยี่ยม รายการ ‘สุขทุกข่าว’ สถานีวทิ ยุฯ อสมท จังหวัดขอนแก่น เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๒.๒ ชมเชย
(๑) รายการ ‘การเดินทางของความคิด ’ เอฟเอ็ม ๙๖.๕ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
ประกาศเกียรติคุณ
(๒) รายการ ‘สืบจากข่าว’ เอฟเอ็ม ๑๐๐.๕ เงินรางวัล จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ

‘ครบเครือ่ งเรือ่ งข่าว’ กองบรรณาธิการข่าววิทยุ สานักข่าวไทย
รายการข่าวชมเชย
‘ครบเครื่องเรื่องข่าว’ โดยกองบรรณาธิการข่าววิทยุ สานักข่าวไทย นาเสนอข่าวและเหตุการณ์ ประจาวัน มี

ผู้ส่อื ข่า วบอกเล่ า เรื่อ งราวจากสถานที่เ กิด เหตุ ก ารณ์ มีผู้ดาเนิ น รายการ ๒ คน ซัก ถาม รวมทัง้ สัม ภาษณ์ ส ด
แหล่งข่าว
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รายการใช้แนวคิด ‘ลึกกว่าทีเ่ ห็น เป็ นยิง่ กว่าข่าว’ ผลิตและดาเนินรายการโดยทีมข่าวสานักข่าวไทย ความ
ยาว ๕๕ นาที มีเพลงนาเข้ารายการ (jingle) การพาดหัวข่าวด้วยการลงเสียงสัมภาษณ์สดผูส้ ่อื ข่าวหรือแหล่งข่าว
ช่วงท้ายปิ ดรายการด้วยข่าวย่อยรอบวัน นาเสนอด้วยการลงเสียงพร้อมดนตรีประกอบความยาวประมาณ ๓ นาที
วันอาทิตย์ นาเสนอรายงานพิเศษวิทยุในรูปแบบสารคดีเชิงข่าววิทยุ และข่าวประกอบเสียง เพื่อให้การรับ
ฟงั มีความหลากหลายมากยิง่ ขึน้
๑. จุดเด่น
๑.๑ มีรปู แบบของรายการข่าว
๑.๒ ผลงานสะท้อนความตัง้ ใจในการทางาน และมีการวางแผน
๑.๓ ผูด้ าเนินรายการมีคุณภาพเสียงทีด่ ี ใช้ภาษาชัดเจน
๒. ข้อสังเกต
๒.๑ บางข่าวทีเ่ ป็ นสถานการณ์ยงั มีการนาเสนอทีไ่ ม่ต่อเนื่อง
๒.๒ เนื้อหาของสารคดีเชิงข่าว (scoop) บางเรื่องขาดองค์ประกอบด้านความสด
๒.๓ เมื่อชูประเด็นจนช่วงแรกน่ าสนใจ แต่ ช่วงกลางและปลายรายการแผ่วลงจนอาจส่งผลต่ อการ
ติดตาม บางเรื่องอาจจาเป็ นต้องแสวงหาความรู้หรือทาความเข้าใจในเรื่องนัน้ ๆ ให้ถ่องแท้ จะช่วยให้รายการน่ า
ติดตาม
๓๒
๒.๔ ผลงานตัวอย่างบางตอนเดินเรื่องเหมือนอ่านบท สิง่ ทีไ่ ม่อาจมองข้ามคือผูด้ าเนินรายการ

‘สุขทุกข่าว’ วิทยุ อสมท ขอนแก่น
รายการวิทยุเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทางสังคมยอดเยีย่ ม
สุ ข ทุ ก ข่ า ว เป็ น รายการวิท ยุ ท่ีเ กิด จากความร่ ว มมือ ระหว่ า งสถานี วิท ยุ อสมท ส่ ว นภู มิภ าค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กับศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักข่าวไทย อสมท เพื่อเผยแพร่ข่าวเชิงสร้างสรรค์
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท ภูมภิ าค ๑๖ สถานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานีวทิ ยุ อสมท จังหวัด
ขอนแก่น เป็ นแม่ขา่ ย
รูปแบบเป็ นรายการสด ผูด้ าเนินรายการของสถานีวทิ ยุ อสมท ขอนแก่น จัดรายการร่วมกับผูส้ ่อื ข่าวสานัก
ข่าวไทย อสมท คุยกันในประเด็นข่าวสร้างสรรค์ให้ผู้ฟงั สบายใจ ไม่มีข่าวหนักที่ฟงั แล้วเครียด มีการสัมภาษณ์
แหล่งข่าวในประเด็นทีน่ ่าสนใจ รวมทัง้ การรายงานข่าวจากพืน้ ทีผ่ ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
๑. จุดเด่น
๑.๑ รูปแบบการนาเสนอดี วิธกี ารเล่าเรื่องน่าติดตาม มองเห็นภาพของเนื้อหา
๑.๒ ผูด้ าเนินรายการมีทกั ษะในการใช้ภาษา น้าเสียงมีคุณภาพ สามารถเชื่อมต่อและควบคุมรายการให้
อยู่ในประเด็นได้ มีความตื่นตัว ช่วยให้ผฟู้ งั สุขตาม มีการหาข้อมูลความรู้ เป็ นรายการทีม่ เี สน่หข์ องตนเอง
๑.๓ การสัมภาษณ์ตามประเด็นได้ดี ไม่น่าเบื่อหน่าย
๑.๔ เนื้อหาเป็ นไปตามชื่อรายการ ไม่รสู้ กึ เครียด น่าสนใจ ไม่ยาวเกินไป แต่ละเรื่อง มีความกระชับ
๑.๕ ผลงานตัวอย่างมีความกล้าที่จะหยิบยกประเด็นเล็ก ๆ ไม่ตามกระแส นาประเด็นเล็กให้น่าสนใจ
เปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้เรื่องดี ๆ บางเรื่องนาเสนอในแง่สร้างสรรค์
๒. ข้อสังเกต
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ปจั จุบนั ออกอากาศเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้ภาคอื่น ๆ ไม่มีโอกาสได้รบั ฟ งั
รายการสร้างสรรค์

‘การเดินทางของความคิด’ วิทยุเอฟเอ็ม ๙๖.๕
รายการวิทยุเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทางสังคมชมเชย
๑. จุดเด่น
๑.๑ รูปแบบเนื้อหาของรายการ และผูด้ าเนินรายการ ค่อนข้างมีผลต่อความคิด ทัง้ มีบทบาทในสังคม
เนื้อหาการกาหนดประเด็นมีเป้าหมายชัดเจน
๑.๒ ประเด็นทีพ่ ดู คุยในรายการ มีหลักคิดสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึน้ สามารถเปลีย่ นความคิดได้ ทา
๓๓
ให้รสู้ กึ มีกาลังใจ ทาให้เปลีย่ นแปลงในชีวติ และสังคม
๑.๓ วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ ให้แง่คดิ ที่ดี เป็ นรายการให้ผู้ฟงั คิดมีเหตุมผี ล การเล่าการ
แสดงความคิดเห็น มีหลักการ มีเหตุผล มีประโยชน์ต่อสังคม
๑.๔ รายการมุ่งเน้นเพื่อการเปลีย่ นแปลงในสังคมชัดเจน วิทยากรครอบคลุมทุกรุ่น มีตวั แทนจากคนรุ่น
ใหม่
๒. ข้อสังเกต
๒.๑ แม้ประเด็นพูดคุยเด่น แต่ยงั ขาดความเชื่อมโยงของสังคม
๒.๒ เป็ นรายการทีอ่ าศัยความสามารถของผูด้ าเนินรายการในการเชื่อมโยง จะช่วยให้รายการมีความ
สมบูรณ์ โดยเฉพาะความสามารถในการโต้ตอบกับวิทยากรในทิศทางเดียวกัน
๒.๓ การแสดงความคิดเห็นจากผูฟ้ งั เพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นกับสังคม น่ าจะช่วยส่งเสริมให้เป็ นไปตาม
เป้าหมายของรายการ และเพิม่ สีสนั รายการมากขึน้

‘สืบจากข่าว’ เอฟเอ็ม ๑๐๐.๕
รายการวิทยุเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม รางวัลชมเชย
๑. จุดเด่น
๑.๑ เรื่องน่าสนใจ มีคุณค่า
๑.๒ ผูด้ าเนินรายการมีความโดดเด่น มีประสบการณ์ เข้าใจเรื่องเทคนิคในคดีต่าง ๆ เน้นเรื่องการให้
แง่มุม

๑.๓ ผูฟ้ งั ได้การมองข่าวเชิงสืบสวน เนื้อหามีผลกระทบต่อสังคม
๑.๔ มีการเสนอแนะและตามให้เกิดประเด็นใหม่ขน้ึ มา หลายเรื่องได้ความรูแ้ ละคดีทไ่ี ม่เป็ นธรรม มีการ
หยิบยกมานาเสนอ
๒. ข้อสังเกต
๒.๑ บางถ้อยคาทีใ่ ช้มคี วามอ่อนไหวในเรื่องกาลเทศะ
๒.๒ การสอดแทรกความคิดเห็นมีบ่อยครัง้ จนดูมากเกินไป
๒.๓ ดาเนินรายการเป็ นไปตามธรรมชาติของตนเองมากเกินไป ส่งผลให้ไม่กระชับประเด็น
๒.๔ ประเด็นต้องการข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อันจะช่วยให้ผฟู้ งั พิจารณาได้ดว้ ยตนเองทีไ่ ม่ใช่ความคิด
เห็นของผูด้ าเนินรายการ
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๒.๕ ชื่อรายการ ‘สืบจากข่าว’ อาจไม่จาเป็ นต้องเน้นแค่เรื่องอาชญากรรม ควรนาเสนอในเรื่องอื่น ๆ ได้
ด้วย
# # #

