
 
ความเหน็ คณะกรรมการตดัสิน 

ข่าวโทรทศัน์ยอดเย่ียม 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2552 

 
 การประกวดข่าวโทรทศัน์ยอดเยีย่มประจ าปี 2552 มกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง โดย
เป็นผูแ้ทนฝา่ยขา่วจากสถานีโทรทศัน์ต่างๆ ไดท้ าการกลัน่กรองขา่วและส่งใหค้ณะกรรมการตดัสนิได้
พจิารณา ซึง่ รางวลัขา่วโทรทศัน์ ประจ าปี 2552 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงันี้  
 
1. ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน 
 มขีา่วส่งเขา้ประกวดทัง้สิน้ 25 เรือ่ง จาก 6 หน่วยงาน ผ่านการกลัน่กรองจากคณะอนุกรรมการ
กลัน่กรองเขา้รอบ จ านวน 10 เรือ่ง ดงันี้  
 

1. “เปิดโปงขบวนการขายทีด่นิพระราชทาน หนองพลบั กลดัหลวง” จาก บรษิทั มเีดยี สตูดโิอ จ ากดั 
2. “สวมสทิธิค์นพกิาร” จาก ส านกัข่าวไทย บมจ.อสมท 
3. “เปิดโปงขบวนการปลอมบตัรประชาชน” จาก ส านกัขา่วไทย บมจ.อสมท 
4. “ช าแหละทุจรติซือ้โต๊ะเก้าอีใ้นภาคอสีาน” จาก สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 
5. “ลกัลอบน าเขา้มนัส าปะหลงัจากกมัพชูา จาก สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 
6. “พระวดัปากบงึมัว่สกีา” จาก สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 
7. “ขบวนการตดัไมเ้ถื่อนคลองหวัชา้ง” จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
8. “ขา่วส่วยตากใบ” จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
9. “ขา่วขบวนการคา้ของหนีภาษี “ จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
10. “คา้สตัวป์า่ขา้มชาต”ิ จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
 
รางวลัชมเชย ได้แก่เร่ือง “เปิดโปงขบวนการปลอมบตัรประชาชน”  
จาก ส านักข่าวไทย บมจ.อสมท  
ผูผ้ลิตผลงาน คือ สนัติวิธี พรหมบุตร 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ 
 พระตุน ชาวพมา่ซึง่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัพงังาตอ้งการบตัรประชาชนไทย จงึจ่ายเงนิใหข้บวนการ
ทุจรติเพิม่ชื่อท าบตัรประชาชน จ านวน 1 แสนกว่าบาท ขบวนการน้ีนดัหมายใหเ้ขาไปท าบตัรประชาชน
ทีส่ านกัทะเบยีนอ าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม โดยจา้งนางนนัทา ปากด ีชาวต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง
นครพนม 1 หมื่นบาท อุปโลกน์ใหเ้ป็นมารดาของพระตุนและชาวต่างดา้วอกี 2 คน ในคราวเดยีวกนั พระ
ตุนไดช้ื่อใหมเ่ป็นคนไทยว่าวรีะ ปากด ี ต่อมาเขาไดร้บัแต่งตัง้เป็นรกัษาการเจา้อาวาสวดัยา่นยาว อ าเภอ



ตะกัว่ปา่ จงัหวดัพงังา แต่เมือ่มกีารรอ้งเรยีนใหต้รวจสอบทีม่าของเขา กพ็บเงือ่นง าการจ่ายเงนิซือ้บตัร
ประชาชนดงักล่าว และยงัพบว่า ส านกัทะเบยีนอ าเภอเมอืงนครพนม ทีเ่ดยีวกบัทีพ่ระตุนไปถ่ายบตัร
ประชาชน มกีารทุจรติลกัษณะน้ีอกีกว่า 200 ราย 
 

จดุเด่น 
- สะทอ้นปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไดด้ ี
- กระบวนการผลติด ีมคีวามเป็นละคร(drama) ท าใหก้ารน าเสนอน่าสนใจ มกีารสบืสวน

สอบสวน 
- ผูส้ ื่อขา่วมคีวามพยายามในการลงพืน้ที่ 
-  

ขอ้สงัเกต 
 - เป็นเรือ่งเก่า ขาดความสด ใหม ่ 
 
รางวลัยอดเย่ียม ได้แก่เร่ือง “ขบวนการตดัไม้เถ่ือนคลองหวัช้าง” จาก สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย 
ผูผ้ลิตผลงานมีรายช่ือดงัน้ี  1. สนธยา  แก้วข า 2. กฤษณะ  อ้ิววงัโส  3. อดลุย ์ไทยกลุ  
4. เทพณรงค ์เพง็สวสัด์ิ  5. กรวิสทุธ์ิ กง๋พยา 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ 
 โครงการอ่างเกบ็น ้าคลองหวัชา้งอนัเน่ืองมาจากพระราชด าหร ิ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
เป็นโครงการขนาดใหญ่ ใชง้บประมาณเกอืบ 1,000 ลา้นบาท ซึง่มกีารก่อสรา้งตดิกบัเทอืกเขาบรรทดั 
จงัหวดัพทัลุงซึง่เป็นพืน้ทีป่่าตน้น ้าทีอุ่ดมสมบูรณ์ ของจงัหวดัพทัลุง โดยระหว่างการก่อสรา้งมกีารตดัไม้
ในพืน้ทีก่่อสรา้งจ านวน 3,000 ไร ่ ออกก่อน ซึง่การตดัไมอ้อกจากสถานทีก่่อสรา้งซึง่ด าเนินการโดย 
องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไมน้ัน้ เป็นช่องว่างใหเ้กดิขบวนการลกัลอบตดัไมเ้ถื่อนกลุ่มใหญ่ขึน้ ซึง่มกีาร
รว่มมอืกนัระหว่างผูม้อีทิธพิล นกัการเมอืงทอ้งถิน่ ขา้ราชการในหลายหน่วยงาน โดยลกัลอบตดัไมใ้น
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เทอืกเขาบรรทดั โดยน ามาสวมตอกบัไมใ้นสถานทีก่่อสรา้งทัง้ทีไ่มใ้นสถานที่
ก่อสรา้งถูกตดัหมดไปนานแลว้ 
 
จดุเด่น 

-  ผูส้ ื่อขา่วมคีวามพยายาม มกีารวางแผนการท างาน ถงึแมว้่าจะมคีวามเสีย่งและอาจมี
ผลกระทบเกดิขึน้หลงัจากการน าเสนอข่าวออกไป 

 - มมุกลอ้งด ีมกีารวางแผนการถ่ายท า 
- ผลสะทอ้นจากการท างานขา่วชิน้นี้ ท าใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งกระบวนการลกัลอบตดัไม ้ไดร้บัการ
จบักุม 

 
 



2. ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์  
 มขีา่วส่งเขา้ประกวดทัง้สิน้  39 เรือ่ง จาก 9 หน่วยงาน ผ่านการกลัน่กรองจากคณะอนุกรรมการ
กลัน่กรองเขา้รอบ จ านวน 10 เรือ่ง ดงันี้  
 

1. “ขอ้พพิาททีด่นิรฐั-ชาวบา้น ปญัหา "อมตะ" ของไทย จาก ส านกัข่าวไทย บมจ.อสมท 
2. “ใตฟ้้าเดยีวกนั” จาก สถานีโทรทศัน์วอยซท์วี ี
3. “คนไทยไรแ้ผ่นดนิ” จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
4. “วาระประเทศไทย ชุด แอดมดิชัน่” จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
5. “รายการเปิดปม ตอน นักมวยเดก็” จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
6. “รายการเปิดปม ตอน กว่าจะเป็นคนไทยเตม็ขัน้” จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
7. “ปลอมใบสัง่โตโยตา้” จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
8. “ปฏริปูรถไฟไทย” จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
9. “วาระประเทศไทย ชุด ยาแพง” จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
10. “วาระประเทศไทย ชุด ฤ ชายหาดไทยจะพงัทลายจนสญูสิน้” จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
 
รางวลัชมเชย ได้แก่ เร่ือง “ปฏิรปูรถไฟไทย” จาก สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ กองบรรณาธิการข่าวทีวีไทย  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ  
  สบืเนื่องจากวนัที ่ 5 ตุลาคม 2552 เกดิอุบตัเิหตุรถไฟตกรางทีส่ถานีเขาเต่า อ.หวัหนิ จ.
ประจวบครีขีนัธ ์มผีูเ้สยีชวีติ 7 คน และบาดเจบ็กว่า 60 คน การสอบสวนหลงัเกดิเหตุครัง้นัน้ท าใหส้งัคม
ทราบถงึปญัหาทีส่ะสมมาอยา่งยาวนานของการรถไฟแห่งประเทศไทย รฐัวสิาหกจิภายใตก้ารบรหิารของ
กระทรวงคมนาคมอยา่งถงึรากถงึโคนทีสุ่ดครัง้หน่ึง ความขดัแยง้ระหว่างฝา่ยบรหิารการรถไฟฯและ
สหภาพแรงงาน ท าใหส้งัคมวงกวา้งวพิากษ์วจิารณ์การรถไฟฯ ทัง้ในแงก่ารบรหิารงานรวมถงึบทบาท
ของสหภาพแรงงานและยงัเรยีกรอ้งใหม้กีารปฏริปูการรถไฟฯ เน่ืองจากเหน็ว่าปญัหาเกดิจากการบรหิาร
ทีล่า้สมยัจนท าใหก้ารขนส่งระบบรางของไทยลา้หลงักว่าประเทศอื่นๆ ทัง้ๆ ทีเ่ป็นประเทศแรกๆ ใน
เอเชยีทีม่กีารรถไฟฯ 
 
จดุเด่น   
 - เนื้อหาครบถว้น รอบดา้น มกีารอา้งองิขอ้มลู 
 - การเดนิเรือ่งน่าสนใจ การรอ้ยเรือ่งราวด ี

- เปิดมมุมองใหม ่คอืประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชยีทีม่รีถไฟแต่ปจัจบุนัลา้หลงักว่า
ประเทศเพื่อนบา้น 

ขอ้สงัเกต 
 - กระบวนการผลติ เรือ่งของเสยีงประกอบ (sound effect) ไมค่่อยม ี



 
รางวลัยอดเย่ียม ได้แก่เร่ือง “ใต้ฟ้าเดียวกนั”  
จาก โทรทศัน์วอยซที์วี 
ผูผ้ลิตผลงาน มีรายช่ือดงัน้ี 1. ตวงพร อศัววิไล 2. สมพร น่วมทอง 3. สทุธิพงศ ์บรูณเกียรติกลุ    
4. ชรมัย ์จนัทรแ์จ่ม    
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ  
 เป็นเรือ่งทีท่ าขึน้เพื่อสะทอ้นภาพรวมปญัหาความไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดย
เน้นเจาะลกึพืน้ทีอ่ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ซึง่เป็น 1 ใน 5 อ าเภอ ทีม่สีถติกิารก่อเหตุความไมส่งบ
สงูสุดในรอบ 6 ปีไฟใต ้ 
  
จดุเด่น 
      - เนื้อหาด ีละเอยีด ยกตวัอยา่งไดด้ ีรอบดา้น ไมม่อีคต ิดแูลว้เขา้ใจ 

- ผูส้ ื่อขา่วมคีวามตัง้ใจในการท างาน มคีวามพยายาม รูจ้กัใชป้ระโยชน์จากแหล่งขา่ว เขา้กบั
แหล่งขา่วไดด้ ี
- กระบวนการผลติด ีมคีวามพถิพีถินัในการถ่ายท า  
- ใชเ้สยีงเพลงประกอบ ท าใหม้คีวามรูส้กึรว่ม 
 

 ขอ้สงัเกต 
 - ใชภ้าพเก่ามาประมวล ไม่ไดถ่้ายท าเองทัง้หมด 
 
3. ประเภทข่าวเหตกุารณ์  
 มขีา่วส่งเขา้ประกวด 24 เรือ่ง จาก 6 หน่วยงาน ผ่านการกลัน่กรองจากคณะอนุกรรมการ
กลัน่กรองเขา้รอบ จ านวน 5 เรือ่ง ดงันี้ 
 

1. “สงกรานตเ์ลอืด การเมอืงไทย” จาก สถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 
2. “เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช.  ในช่วงเมษาฯ จลาจล” จาก สถานีโทรทศัน์ทวีไีทย 
3. “ระเบดิหน้ารา้นอาหาร จ.นราธวิาส” จาก ส านกัข่าวไทย บมจ.อสมท 
4. “นาทชีวีติในกระทรวงมหาดไทย” จาก ส านกัข่าวไทย บมจ.อสมท 
5. “รปภ.ผูน้ าอาเซยีน” จาก ส านกัข่าวไทย บมจ.อสมท 
 
 
 
 
 



รางวลัชมเชย ได้แก่เร่ือง “นาทีชีวิตในกระทรวงมหาดไทย” จาก ส านักข่าวไทย บมจ.อสมท 
ผูผ้ลิตผลงานคือ วีรยทุธ บญุงอก 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ  
 จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมอืงในเดอืนเมษายน 2552 เกดิเหตุกลุ่มคนเสือ้แดงบุกรกุเขา้
ไปในกระทรวงมหาดไทย ตัง้แต่ตน้ บรเิวณประตูร ัว้ ฝา่แนวตัง้รบัของเจา้หน้าทีจ่ านวนหน่ึง ไปจนถงึการ
เขา้ประชดิรถยนตข์องนายกรฐัมนตร ีซึง่ในเวลานัน้ยงัไมท่ราบว่าเป็นรถทีอ่อกแบบมาเพื่อกนักระสุน 
 
จดุเด่น 
 - เป็นภาพทีน่ าเสนอในมุมสงู ท าใหเ้หน็ภาพเหตุการณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
รางวลัยอดเย่ียม ได้แก่เร่ือง “รปภ.ผู้น าอาเซียน” จาก ส านักข่าวไทย บมจ.อสมท 
ผูผ้ลิตผลงานคือ ชยัรตัน์ วงศฝ์งู 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
เร่ืองย่อ  
 จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมอืงในเดอืนเมษายน 2552 เกดิเหตุกลุ่มคนเสือ้แดงบุกรกุเขา้
ไปในบรเิวณโรงแรม สถานทีจ่ดัการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซยีนทีเ่มอืงพทัยา ตัง้แต่ต้น ตัง้แต่เริม่
เหตุการณ์ จนกลุ่มคนเสือ้แดงบุกเขา้ประชดิตวัผูน้ าชาตอิาเซยีนดว้ยความหกึเหมิ จนกระทัง่เมือ่ทมี
อารกัขาผูน้ าอาเซยีนอพยพผูน้ าชาตอิาเซยีนดว้ยความเรง่รบีเพื่อความปลอดภยั จนท าใหต้อ้งยกปืน
ขึน้มาประทบัขูผู่ชุ้มนุมทีก่ าลงัใกลจ้ะประชดิตวัผูน้ าอาเซยีน 
  
จดุเด่น 

- ภาพทมีอารกัขายกปืนขึน้มาประทบัขูผู่ชุ้มนุมเป็นภาพทีไ่มเ่คยเหน็มาก่อน ถอืเป็นภาพลบั
เฉพาะทีน่่าสนใจ 

- ช่างภาพมคีวามพยายามในการตามถ่ายภาพ 
 
ข้อสงัเกตในภาพรวมปีก่อนหน้า(2551) 

 

- ผลงานทีส่่งเขา้ประกวดในปีนี้มพีฒันาการขึน้เป็นล าดบั 
- ดา้นการผลติผลงาน เช่น การถ่ายภาพ  การตดัต่อ  การใชเ้สยีงประกอบผลงานดขีึน้   
- การส่งผลงานเขา้ประกวดของแต่ละสถานีโทรทศัน์ในปีนี้มมีากขึน้และมากทีสุ่ดทีจ่ดังานมา นอกจากนี้  
ยงัมผีลงานส่งเขา้ประกวดเกอืบทุกสถานีอกีดว้ย 
-  ประเดน็การน าเสนอยงัเป็นประเดน็เดมิๆ  ไมค่่อยพฒันา 



- บางสถานีมกีารจ าลองเหตุการณ์ซึง่จะท าใหค้นดเูขา้ใจเนื้อหามากขึน้ แต่อาจท าใหค้วามน่าเชื่อถอืของ  
ขา่วลดลงและอาจเป็นการชีน้ าคนดใูหเ้ชื่อตามเหตุการณ์ในสถานการณ์จ าลองได้ 
- ในปีนี้ข่าวโทรทศัน์ มกีารท าเป็น Series มากขึน้ ท าใหเ้นื้อเรือ่งมคีวามต่อเนื่อง 
- การประกวดประจ าปี 2552 คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง เสนอใหม้กีารเพิม่เตมิรายละเอยีดประเภทข่าว
ในหลกัเกณฑก์ารประกวดใหม้ากขึน้ เพื่อความชดัเจนและใหผู้ส้่งผลงานสามารถพจิารณาเนื้อหาขา่วของ
ตนเองไดว้่าควรส่งประกวดในประเภทใด เช่น การแบ่งประเภทขา่วทีอ่อกอากาศ ว่าเป็นช่วงข่าว หรอื 
รายการ 
 
ข้อสงัเกตในภาพรวมปีน้ี(2552) 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง 
- รปูแบบการน าเสนอ ยงัคงรปูแบบเดมิๆ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงมากนกั เช่น ภาพผูส้ ื่อขา่วอยูใ่น

เหตุการณ์  การเปิดหน้าผูส้ ื่อขา่ว เป็นตน้ 
- ขา่วสบืสวนสอบสวนใหค้วามส าคญักบัสทิธต่ิางๆ มากขึน้ เช่น การทุจรติ สิง่แวดลอ้ม คนพกิาร 
- การใชก้ราฟิคประกอบ เช่น การใชส้ ีภาพวาด การแต่งหน้าจอ เพิม่ความน่าสนใจใหผู้ช้มมาก

ขึน้ 
- กระบวนการผลติ มกีารวางแผนการท างาน เป็นขัน้ตอน มบีรรณาธกิารคอยก าหนดทศิทาง 
- มกีารพสิจูน์หลกัฐานดว้ยตวัของนกัขา่วเอง ไมเ่ชื่อแต่แหล่งขา่ว 
- ผลงานทีส่่งเขา้มาส่วนใหญ่ ไมส่ะทอ้นปญัหาเด่นๆ ทีเ่กดิขึน้ในรอบปีทีผ่่านมา ไมม่ขีา่ว

เศรษฐกจิ เช่น ปญัหาการทุจรติในโครงการไทยเขม้แขง็ ชุมชนพอเพยีง 
- ส่วนใหญ่ผลงานทีส่่งเขา้มา มกีารท าเป็น Series มากขึน้ ซึง่มบีางเรือ่งมาถงึตอนสุดทา้ยแลว้แต่

ยงัไมส่ามารถคลายปมใหผู้ช้มเขา้ใจได ้ 
คณะกรรมการตดัสนิ 
- ผลงานโดยรวม ดขีึน้มาก โดยเฉพาะประเภทขา่วสบืสวนสอบสวนซึง่มรีางวลัยอดเยีย่ม หลงัจาก

ทีไ่ม่มผีลงานใดไดร้บัรางวลันี้มาหลายปีแลว้ 
- จ านวนผลงานส่งเขา้ประกวดมมีากขึน้กว่าปีแลว้  
- ประเภทสารคดเีชงิขา่ว ประเดน็เนื้อหาด ี 
- กระบวนการผลติ(Production) ยงัตอ้งปรบัปรงุโดยเฉพาะประเภทสารคดเีชงิข่าว มมุกลอ้ง แสง 

ความสวยงาม การตดัต่อและการล าดบัภาพ 
- การใชเ้ครือ่งมอืสมยัใหม ่เช่น การใชเ้ฮลคิอปเตอรท์ าข่าว ควรใชเ้พื่อความเป็นประโยชน์ต่อ

เนื้อหาข่าวมากกว่าการแสดงถงึความทนัสมยัหรอืการตลาด 
 

 

 
 


