ความเห็น คณะกรรมการตัดสิน
ข่าวโทรทัศน์ ยอดเยี่ยม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาปี 2552
การประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยีย่ มประจาปี 2552 มีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการกลันกรอง
่
โดย
เป็ นผูแ้ ทนฝา่ ยข่าวจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ได้ทาการกลันกรองข่
่
าวและส่งให้คณะกรรมการตัดสินได้
พิจารณา ซึง่ รางวัลข่าวโทรทัศน์ ประจาปี 2552 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน
มีขา่ วส่งเข้าประกวดทัง้ สิน้ 25 เรือ่ ง จาก 6 หน่วยงาน ผ่านการกลันกรองจากคณะอนุ
่
กรรมการ
กลันกรองเข้
่
ารอบ จานวน 10 เรือ่ ง ดังนี้
1. “เปิดโปงขบวนการขายทีด่ นิ พระราชทาน หนองพลับ กลัดหลวง” จาก บริษทั มีเดีย สตูดโิ อ จากัด
2. “สวมสิทธิ ์คนพิการ” จาก สานักข่าวไทย บมจ.อสมท
3. “เปิดโปงขบวนการปลอมบัตรประชาชน” จาก สานักข่าวไทย บมจ.อสมท
4. “ชาแหละทุจริตซือ้ โต๊ะเก้าอีใ้ นภาคอีสาน” จาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
5. “ลักลอบนาเข้ามันสาปะหลังจากกัมพูชา จาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
6. “พระวัดปากบึงมัวสี
่ กา” จาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
7. “ขบวนการตัดไม้เถื่อนคลองหัวช้าง” จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
8. “ข่าวส่วยตากใบ” จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
9. “ข่าวขบวนการค้าของหนีภาษี “ จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
10. “ค้าสัตว์ปา่ ข้ามชาติ” จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
รางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง “เปิ ดโปงขบวนการปลอมบัตรประชาชน”
จาก สานักข่าวไทย บมจ.อสมท
ผูผ้ ลิ ตผลงาน คือ สันติ วิธี พรหมบุตร
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
เรื่องย่อ
พระตุน ชาวพม่าซึง่ อาศัยอยูใ่ นจังหวัดพังงาต้องการบัตรประชาชนไทย จึงจ่ายเงินให้ขบวนการ
ทุจริตเพิม่ ชื่อทาบัตรประชาชน จานวน 1 แสนกว่าบาท ขบวนการนี้นดั หมายให้เขาไปทาบัตรประชาชน
ทีส่ านักทะเบียนอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยจ้างนางนันทา ปากดี ชาวตาบลท่าทราย อาเภอเมือง
นครพนม 1 หมื่นบาท อุปโลกน์ให้เป็นมารดาของพระตุนและชาวต่างด้าวอีก 2 คน ในคราวเดียวกัน พระ
ตุนได้ช่อื ใหม่เป็ นคนไทยว่าวีระ ปากดี ต่อมาเขาได้รบั แต่งตัง้ เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดย่านยาว อาเภอ

ตะกัวป
่ า่ จังหวัดพังงา แต่เมือ่ มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบทีม่ าของเขา ก็พบเงือ่ นงาการจ่ายเงินซือ้ บัตร
ประชาชนดังกล่าว และยังพบว่า สานักทะเบียนอาเภอเมืองนครพนม ทีเ่ ดียวกับทีพ่ ระตุนไปถ่ายบัตร
ประชาชน มีการทุจริตลักษณะนี้อกี กว่า 200 ราย
จุดเด่น

- สะท้อนปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมได้ด ี
- กระบวนการผลิตดี มีความเป็นละคร(drama) ทาให้การนาเสนอน่าสนใจ มีการสืบสวน
สอบสวน
- ผูส้ ่อื ข่าวมีความพยายามในการลงพืน้ ที่
ข้อสังเกต
- เป็นเรือ่ งเก่า ขาดความสด ใหม่
รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง “ขบวนการตัดไม้เถื่อนคลองหัวช้าง” จาก สถานี โทรทัศน์ทีวีไทย
ผูผ้ ลิ ตผลงานมีรายชื่อดังนี้ 1. สนธยา แก้วขา 2. กฤษณะ อิ้ ววังโส 3. อดุลย์ ไทยกุล
4. เทพณรงค์ เพ็งสวัสดิ์ 5. กรวิ สทุ ธิ์ ก๋งพยา
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้วน)
เรื่องย่อ
โครงการอ่างเก็บน้าคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดาหริ อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
เป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาท ซึง่ มีการก่อสร้างติดกับเทือกเขาบรรทัด
จังหวัดพัทลุงซึง่ เป็ นพืน้ ทีป่ ่าต้นน้ าทีอ่ ุดมสมบูรณ์ ของจังหวัดพัทลุง โดยระหว่างการก่อสร้างมีการตัดไม้
ในพืน้ ทีก่ ่อสร้างจานวน 3,000 ไร่ ออกก่อน ซึง่ การตัดไม้ออกจากสถานทีก่ ่อสร้างซึง่ ดาเนินการโดย
องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้นนั ้ เป็ นช่องว่างให้เกิดขบวนการลักลอบตัดไม้เถื่อนกลุ่มใหญ่ขน้ึ ซึง่ มีการ
ร่วมมือกันระหว่างผูม้ อี ทิ ธิพล นักการเมืองท้องถิน่ ข้าราชการในหลายหน่วยงาน โดยลักลอบตัดไม้ใน
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เทือกเขาบรรทัด
โดยนามาสวมตอกับไม้ในสถานทีก่ ่อสร้างทัง้ ทีไ่ ม้ในสถานที่
ก่อสร้างถูกตัดหมดไปนานแล้ว
จุดเด่น
- ผูส้ ่อื ข่าวมีความพยายาม มีการวางแผนการทางาน ถึงแม้ว่าจะมีความเสีย่ งและอาจมี
ผลกระทบเกิดขึน้ หลังจากการนาเสนอข่าวออกไป
- มุมกล้องดี มีการวางแผนการถ่ายทา
- ผลสะท้อนจากการทางานข่าวชิน้ นี้ ทาให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกระบวนการลักลอบตัดไม้ ได้รบั การ
จับกุม

2. ประเภทสารคดีเชิ งข่าวโทรทัศน์
มีขา่ วส่งเข้าประกวดทัง้ สิน้ 39 เรือ่ ง จาก 9 หน่วยงาน ผ่านการกลันกรองจากคณะอนุ
่
กรรมการ
กลันกรองเข้
่
ารอบ จานวน 10 เรือ่ ง ดังนี้
1. “ข้อพิพาททีด่ นิ รัฐ-ชาวบ้าน ปญั หา "อมตะ" ของไทย จาก สานักข่าวไทย บมจ.อสมท
2. “ใต้ฟ้าเดียวกัน” จาก สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทวี ี
3. “คนไทยไร้แผ่นดิน” จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
4. “วาระประเทศไทย ชุด แอดมิดชัน”
่ จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
5. “รายการเปิดปม ตอน นักมวยเด็ก” จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
6. “รายการเปิดปม ตอน กว่าจะเป็นคนไทยเต็มขัน้ ” จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
7. “ปลอมใบสังโตโยต้
่
า” จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
8. “ปฏิรปู รถไฟไทย” จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
9. “วาระประเทศไทย ชุด ยาแพง” จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
10. “วาระประเทศไทย ชุด ฤ ชายหาดไทยจะพังทลายจนสูญสิน้ ” จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ปฏิ รปู รถไฟไทย” จาก สถานี โทรทัศน์ทีวีไทย
ผูผ้ ลิ ตผลงาน คือ กองบรรณาธิ การข่าวทีวีไทย
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
เรื่องย่อ
สืบเนื่องจากวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เกิดอุบตั เิ หตุรถไฟตกรางทีส่ ถานีเขาเต่า อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรขี นั ธ์ มีผเู้ สียชีวติ 7 คน และบาดเจ็บกว่า 60 คน การสอบสวนหลังเกิดเหตุครัง้ นัน้ ทาให้สงั คม
ทราบถึงปญั หาทีส่ ะสมมาอย่างยาวนานของการรถไฟแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจภายใต้การบริหารของ
กระทรวงคมนาคมอย่างถึงรากถึงโคนทีส่ ุดครัง้ หนึ่ง
ความขัดแย้งระหว่างฝา่ ยบริหารการรถไฟฯและ
สหภาพแรงงาน ทาให้สงั คมวงกว้างวิพากษ์วจิ ารณ์การรถไฟฯ ทัง้ ในแง่การบริหารงานรวมถึงบทบาท
ของสหภาพแรงงานและยังเรียกร้องให้มกี ารปฏิรปู การรถไฟฯ เนื่องจากเห็นว่าปญั หาเกิดจากการบริหาร
ทีล่ า้ สมัยจนทาให้การขนส่งระบบรางของไทยล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นประเทศแรกๆ ใน
เอเชียทีม่ กี ารรถไฟฯ
จุดเด่น
- เนื้อหาครบถ้วน รอบด้าน มีการอ้างอิงข้อมูล
- การเดินเรือ่ งน่าสนใจ การร้อยเรือ่ งราวดี
- เปิดมุมมองใหม่ คือประเทศไทยเป็ นประเทศแรกๆ ในเอเชียทีม่ รี ถไฟแต่ปจั จุบนั ล้าหลังกว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน
ข้อสังเกต
- กระบวนการผลิต เรือ่ งของเสียงประกอบ (sound effect) ไม่ค่อยมี

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง “ใต้ฟ้าเดียวกัน”
จาก โทรทัศน์วอยซ์ทีวี
ผูผ้ ลิ ตผลงาน มีรายชื่อดังนี้ 1. ตวงพร อัศววิ ไล 2. สมพร น่ วมทอง 3. สุทธิ พงศ์ บูรณเกียรติ กลุ
4. ชรัมย์ จันทร์แจ่ม
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เรื่องย่อ
เป็นเรือ่ งทีท่ าขึน้ เพื่อสะท้อนภาพรวมปญั หาความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โดย
เน้นเจาะลึกพืน้ ทีอ่ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึง่ เป็ น 1 ใน 5 อาเภอ ทีม่ สี ถิตกิ ารก่อเหตุความไม่สงบ
สูงสุดในรอบ 6 ปีไฟใต้
จุดเด่น
- เนื้อหาดี ละเอียด ยกตัวอย่างได้ดี รอบด้าน ไม่มอี คติ ดูแล้วเข้าใจ
- ผูส้ ่อื ข่าวมีความตัง้ ใจในการทางาน มีความพยายาม รูจ้ กั ใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าว เข้ากับ
แหล่งข่าวได้ดี
- กระบวนการผลิตดี มีความพิถพี ถิ นั ในการถ่ายทา
- ใช้เสียงเพลงประกอบ ทาให้มคี วามรูส้ กึ ร่วม
ข้อสังเกต
- ใช้ภาพเก่ามาประมวล ไม่ได้ถ่ายทาเองทัง้ หมด

3. ประเภทข่าวเหตุการณ์
มีขา่ วส่งเข้าประกวด 24 เรือ่ ง จาก 6 หน่วยงาน ผ่านการกลันกรองจากคณะอนุ
่
กรรมการ
กลันกรองเข้
่
ารอบ จานวน 5 เรือ่ ง ดังนี้
1. “สงกรานต์เลือด การเมืองไทย” จาก สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7
2. “เหตุการณ์การชุมนุ มของกลุ่ม นปช. ในช่วงเมษาฯ จลาจล” จาก สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
3. “ระเบิดหน้าร้านอาหาร จ.นราธิวาส” จาก สานักข่าวไทย บมจ.อสมท
4. “นาทีชวี ติ ในกระทรวงมหาดไทย” จาก สานักข่าวไทย บมจ.อสมท
5. “รปภ.ผูน้ าอาเซียน” จาก สานักข่าวไทย บมจ.อสมท

รางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง “นาทีชีวิตในกระทรวงมหาดไทย” จาก สานักข่าวไทย บมจ.อสมท
ผูผ้ ลิ ตผลงานคือ วีรยุทธ บุญงอก
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
เรื่องย่อ
จากเหตุการณ์การชุมนุ มทางการเมืองในเดือนเมษายน 2552 เกิดเหตุกลุ่มคนเสือ้ แดงบุกรุกเข้า
ไปในกระทรวงมหาดไทย ตัง้ แต่ตน้ บริเวณประตูรวั ้ ฝา่ แนวตัง้ รับของเจ้าหน้าทีจ่ านวนหนึ่ง ไปจนถึงการ
เข้าประชิดรถยนต์ของนายกรัฐมนตรี ซึง่ ในเวลานัน้ ยังไม่ทราบว่าเป็นรถทีอ่ อกแบบมาเพื่อกันกระสุน
จุดเด่น
- เป็นภาพทีน่ าเสนอในมุมสูง ทาให้เห็นภาพเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน
รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง “รปภ.ผู้นาอาเซียน” จาก สานักข่าวไทย บมจ.อสมท
ผูผ้ ลิ ตผลงานคือ ชัยรัตน์ วงศ์ฝงู
ได้รบั โล่เกียรติ ยศ พร้อมเงิ นรางวัล 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เรื่องย่อ
จากเหตุการณ์การชุมนุ มทางการเมืองในเดือนเมษายน 2552 เกิดเหตุกลุ่มคนเสือ้ แดงบุกรุกเข้า
ไปในบริเวณโรงแรม สถานทีจ่ ดั การประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนทีเ่ มืองพัทยา ตัง้ แต่ต้น ตัง้ แต่เริม่
เหตุการณ์ จนกลุ่มคนเสือ้ แดงบุกเข้าประชิดตัวผูน้ าชาติอาเซียนด้วยความหึกเหิม จนกระทังเมื
่ อ่ ทีม
อารักขาผูน้ าอาเซียนอพยพผูน้ าชาติอาเซียนด้วยความเร่งรีบเพื่อความปลอดภัย จนทาให้ตอ้ งยกปืน
ขึน้ มาประทับขูผ่ ชู้ ุมนุมทีก่ าลังใกล้จะประชิดตัวผูน้ าอาเซียน
จุดเด่น
- ภาพทีมอารักขายกปืนขึน้ มาประทับขูผ่ ชู้ ุมนุ มเป็ นภาพทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน ถือเป็นภาพลับ
เฉพาะทีน่ ่าสนใจ
- ช่างภาพมีความพยายามในการตามถ่ายภาพ
ข้อสังเกตในภาพรวมปี ก่อนหน้ า(2551)
- ผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดในปีน้ีมพี ฒ
ั นาการขึน้ เป็ นลาดับ
- ด้านการผลิตผลงาน เช่น การถ่ายภาพ การตัดต่อ การใช้เสียงประกอบผลงานดีขน้ึ
- การส่งผลงานเข้าประกวดของแต่ละสถานีโทรทัศน์ในปีน้ีมมี ากขึน้ และมากทีส่ ุดทีจ่ ดั งานมา นอกจากนี้
ยังมีผลงานส่งเข้าประกวดเกือบทุกสถานีอกี ด้วย
- ประเด็นการนาเสนอยังเป็ นประเด็นเดิมๆ ไม่ค่อยพัฒนา

- บางสถานีมกี ารจาลองเหตุการณ์ซง่ึ จะทาให้คนดูเข้าใจเนื้อหามากขึน้ แต่อาจทาให้ความน่ าเชื่อถือของ
ข่าวลดลงและอาจเป็นการชีน้ าคนดูให้เชื่อตามเหตุการณ์ในสถานการณ์จาลองได้
- ในปีน้ขี ่าวโทรทัศน์ มีการทาเป็ น Series มากขึน้ ทาให้เนื้อเรือ่ งมีความต่อเนื่อง
- การประกวดประจาปี 2552 คณะอนุกรรมการกลันกรอง
่
เสนอให้มกี ารเพิม่ เติมรายละเอียดประเภทข่าว
ในหลักเกณฑ์การประกวดให้มากขึน้ เพื่อความชัดเจนและให้ผสู้ ่งผลงานสามารถพิจารณาเนื้อหาข่าวของ
ตนเองได้ว่าควรส่งประกวดในประเภทใด เช่น การแบ่งประเภทข่าวทีอ่ อกอากาศ ว่าเป็นช่วงข่าว หรือ
รายการ
ข้อสังเกตในภาพรวมปี นี้ (2552)
คณะอนุกรรมการกลันกรอง
่
- รูปแบบการนาเสนอ ยังคงรูปแบบเดิมๆ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก เช่น ภาพผูส้ ่อื ข่าวอยูใ่ น
เหตุการณ์ การเปิดหน้าผูส้ ่อื ข่าว เป็นต้น
- ข่าวสืบสวนสอบสวนให้ความสาคัญกับสิทธิต่างๆ มากขึน้ เช่น การทุจริต สิง่ แวดล้อม คนพิการ
- การใช้กราฟิคประกอบ เช่น การใช้ส ี ภาพวาด การแต่งหน้าจอ เพิม่ ความน่าสนใจให้ผชู้ มมาก
ขึน้
- กระบวนการผลิต มีการวางแผนการทางาน เป็นขัน้ ตอน มีบรรณาธิการคอยกาหนดทิศทาง
- มีการพิสจู น์หลักฐานด้วยตัวของนักข่าวเอง ไม่เชื่อแต่แหล่งข่าว
- ผลงานทีส่ ่งเข้ามาส่วนใหญ่ ไม่สะท้อนปญั หาเด่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปีทผ่ี ่านมา ไม่มขี า่ ว
เศรษฐกิจ เช่น ปญั หาการทุจริตในโครงการไทยเข้มแข็ง ชุมชนพอเพียง
- ส่วนใหญ่ผลงานทีส่ ่งเข้ามา มีการทาเป็น Series มากขึน้ ซึง่ มีบางเรือ่ งมาถึงตอนสุดท้ายแล้วแต่
ยังไม่สามารถคลายปมให้ผชู้ มเข้าใจได้
คณะกรรมการตัดสิน
- ผลงานโดยรวม ดีขน้ึ มาก โดยเฉพาะประเภทข่าวสืบสวนสอบสวนซึง่ มีรางวัลยอดเยีย่ ม หลังจาก
ทีไ่ ม่มผี ลงานใดได้รบั รางวัลนี้มาหลายปีแล้ว
- จานวนผลงานส่งเข้าประกวดมีมากขึน้ กว่าปีแล้ว
- ประเภทสารคดีเชิงข่าว ประเด็นเนื้อหาดี
- กระบวนการผลิต(Production) ยังต้องปรับปรุงโดยเฉพาะประเภทสารคดีเชิงข่าว มุมกล้อง แสง
ความสวยงาม การตัดต่อและการลาดับภาพ
- การใช้เครือ่ งมือสมัยใหม่ เช่น การใช้เฮลิคอปเตอร์ทาข่าว ควรใช้เพื่อความเป็นประโยชน์ต่อ
เนื้อหาข่าวมากกว่าการแสดงถึงความทันสมัยหรือการตลาด

