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ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
การประกวดรายการข่าวและรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

       สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทัศน์ไทย  ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์  ให้ด าเนินการจัด
ประกวดรายการข่าววิทยุ และรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม ประจ าปี  ๒๕๕๖ เพื่อประกาศเกียรติคุณ
และมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด โดยมีหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค ์ 
 ๑ . ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตรายการข่าวและ รายการวิทยุ ของสถานีวิทยุต่างๆ  พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน เน้นการผลิตรายการข่าวและรายการวิทยุ ท่ีมีคุณภาพ มีคุณค่าต่อผู้ฟัง และมีศักยภาพ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นในสังคม  
 ๒ . ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตรายการข่าวและรายการวิทยุ มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมและจรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชน  
 ๓ . เพื่อให้เป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ท างานด้านรายการข่าวและรายการวิทยุ  

ประเภทรางวัล   
    รางวัลรายการข่าวและรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม มี ๒ ประเภท ได้แก่  

๑. รายการข่าววิทยุ 
     ๑.๑ ยอดเยี่ยม ๑ รางวัล เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  
     ๑.๒ ชมเชย ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

๒. รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม 
     ๒ .๑ ยอดเยี่ยม ๑ รางวัล เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  
     ๒ .๒ ชมเชย ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

กรอบตัดสิน 
 นิยามและเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าของรายการ 

 รายการข่าววิทยุ คือ รายการวิเคราะห์ข่าวท่ีมีความเป็นกลาง น าเสนอข้อมูลสมดุล รอบด้าน 
และน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางสื่อวิทยุได้อย่างน่าสนใจ  

คณะกรรมการ จะพิจารณารายการข่าววิทยุท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  
๑. ทักษะในการเลือกและจับประเด็นข่าว  
๒. ทักษะในการสัมภาษณ์และเลือกใช้เสียงสัมภาษณ ์
๓. ทักษะในการเขียนข่าว การสร้างสมดุลของข่าว และการรายงานข่าว  
๔. ทักษะในการ  เลือกผู้ให้สัมภาษณ์และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น  การเลือกเสียงประกอบ ( Clip) ที่

สามารถเล่าเรื่องได้เหมาะสมท่ีสุด  
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๕. ทักษะในการใช้เสียงประกอบได้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือข่าวท่ีน าเสนอ   
 

รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม  คือ รายการวิทยุทุกประเภทท่ีมีลักษณะเนื้อหาการน าเสนอเพื่อการ
สร้างสรรค์ ส่งเสริม จุดประกายสะท้อนสังคมให้เห็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ของสังคม โดยมีรูปแบบ
วิธีการในการน าเสนอเนื้อหารายการและข่าวสาร ข้อมูลท่ีสร้างสรรค์และน่าสนใจ   

คณะกรรมการ จะพิจารณารายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
๑. เป็นรายการท่ีมีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีดี 
๒. มีความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบและทักษะในการน าเสนอ ท่ีดี น่าสนใจ 
๓. มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างรอบด้านมาประกอบการน าเสนอรายการ 
๔. มีทักษะในการเลือกประเด็น จับประเด็น ในการน าเสนอรายการ 
๕. เนื้อหา สาระท่ีน าเสนอ มีคุณค่าต่อสังคมและประชาชนโดยรวม 
๖. มีทักษะในการเลือกใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ในห้องส่งหรือทางโทรศัพท์อย่างเหมาะสม รวมทั้ง

องค์ประกอบอื่นๆ เช่น การเลือกเสียงประกอบ (Clip) ที่สามารถเล่าเรื่องได้เหมาะสมท่ีสุด 

เงื่อนไขการประกวด 
 ๑. คุณสมบัติของผลงาน  

     ๑.๑ การออกอากาศ ต้องเป็นงานท่ีได้เคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาที่
ออกอากาศอย่างชัดเจน   
     ๑.๒ กระบวนการผลิต ต้องเป็นการผลิตขึ้นเองโดยมิได้ลอกเลียนแบบหรือท าส าเนาส่วนหนึ่งส่วนใด
จากผลงานของผู้อ่ืน โดยผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องเป็นคนไทย  
     ๑.๓ ระยะเวลาการเผยแพร่ ต้องเป็นงานท่ีเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖    
     ๑.๔ จ านวนผลงานที่ส่งประกวด สถานีสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละประเภทได้ไม่เกิน ๕ 
เรื่อง 
      ๑.๕ การรับรองการออกอากาศ ผลงานท่ีส่งประกวดต้องมีใบรับรองการออกอากาศจากนายสถานี
วิทยุท่ีได้เผยแพร่งานดังกล่าว 
 ๒. การส่งผลงาน  

     ๒.๑ ส่งผลงานในนามสถานีเท่านั้น โดยท าจดหมายน าส่งข่าวท่ีเข้าประกวด ว่ามีกี่เรื่องและส่งเข้า
ประกวดในประเภทใด พร้อมเบอร์ติดต่อผู้ประสานงานส่งข่าวเข้าประกวด 
     ๒.๑ ต้องท าส าเนาเทปผลงานชิ้นดังกล่าว ในรูป CD สกุลไฟล์ MP3 จ านวน ๑๐ ชุด / ต่อเรื่อง / 
แผ่น  
     ๒.๓ แนบรายละเอียดของผลงาน จ านวน ๑๐ ชุด / ต่อเรื่อง ดังนี้ 
   (๑) ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดท า  เบอร์ติดต่อ รวมทั้งระบุ วัน เวลา ท่ีออกอากาศ 
   (๒) บทคัดย่อ สรุปเรื่องราว พร้อมเหตุผลประกอบการเสนอผลงานชิ้นนั้น ๆ ความยาว 1-2 
หน้า โดยอธิบายในประเด็นดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน  
- ความเด่น ลักษณะเฉพาะ หรือความพิเศษของผลงาน  
- คุณค่าของผลงานต่อสังคม  
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   (๓) ความยาวของเรื่องท่ีน าเสนอ วัน เวลา และสถานีท่ีออกอากาศ  
       (๔) บทของผลงานดังกล่าว (full script)  
       (๕) ข้อมูลประกอบอื่น ๆ (ถ้าม)ี  
     ๒.๔ ส่งผลงานเข้าประกวดท่ี  
   ส มาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.  
๑๐๓๐๐ โทรศัพท์  ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ ๐๘-๖๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร  ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ ภายใน  ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๗ 

คณะกรรมการตัดสิน  
๑. อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ท่ีปรึกษา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประธาน 
๒. นายศุทธิชัย  บุนนาค ประธานกรรมการ   

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
กรรมการ 

๓. นายศักดา จิธัชยากูล บรรณาธิการบริหาร ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น กรรมการ 
๔. นางสาวรัศมี มณีนิล   นักจัดรายการวิทยุด้านเด็กและครอบครัว  

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
กรรมการ 

๕. นายสัญญา  ภักดิ์โพธิ ์  นักสื่อสารมวลชนช านาญการ ฝ่ายรายการและ
ประสานงานเครือข่าย ส่วนกระจายเสียงในประเทศ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

๖. นางสาวอัญชนก  แข็งแรง รองผู้อ านวยการ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว กรรมการ 
๗. นายจักรกฤษณ์  ทรัพย์พึ่ง อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษสมาคม

นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผลงานข่าว 

 ๑. รายการข่าววิทยุ 

รายการ สถานี 
๑. รายการ "ก้าวทันข่าว" บมจ. อสมท 
๒. รายการ "สรุปข่าวภาคเท่ียง" (เท่ียงวันทันข่าว) บมจ. อสมท 
๓. รายการ " ครบเครื่องเรื่องข่าว " บมจ. อสมท 
๔. รายการ "เช้าทันโลก"  
(ทางออกการเมืองไทยโดยไม่ใช้ความรุนแรง) 

สถานีวิทยุ FM. 96.5 MHz. 

๕. รายการ " 2 มุมข่าว " ตอน "เราจะไม่ท้ิงกัน" เสียง
ก้องจาก EOD ชายแดนใต้ 

สถานีวิทยุ FM.100.5 MHz. 

หมายเหตุ เนื่องจากรายการ "ก้าวทันข่าว"  เป็นการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์  ซึ่งไม่ใช่การผลิตข่าวจาก
สถานี คณะกรรมการตัดสินประเภทวิทยุ จึงไม่พิจารณาตัดสินผลงานชิ้นนี้ 
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๒. รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม 

รายการ สถานี 
๑. รายการ "ผู้หญิง 3 มุม" 
ซีรีย์ฮอร์โมน- พริตตี้ ภาพสะท้อนสังคมไทย 
ตอน รับมือหนี้ครัวเรือนครึ่งปีหลัง 2556 
ตอน"พริตตี"้ อาชีพเกิดใหม่ท่ีเดิมพันถึงชีวิต 

สถานีวิทยุ FM. 96.5 MHz. 

๒. รายการ ลุงนุ้ยคุยข่าว ตอน "เขตปกครองพิเศษ" สถานีวิทยุ FM.100.5 MHz. 
๓. รายการ แสงน าชัย สถานีวิทยุฯ อสมท จ.ขอนแก่น 

 

ผลการตัดสิน 
 ๑. รายการข่าววิทยุ  

     ๑.๑ ยอดเยี่ยม  ไม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งใดได้รับรางวัล 
     ๑.๒ ชมเชย  รายการ "เช้าทันโลก"  สถานีวิทยุ FM. 96.5 MHz. เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ 

 ๒. รางวัลรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม 

     ๒.๑ ยอดเยี่ยม  ไม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งใดได้รับรางวัล 
     ๒.๒ ชมเชย  ไม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งใดได้รับรางวัล 
 
 

รายการ "เช้าทันโลก"  สถานีวิทยุ FM. 96.5 MHz.   
รายการข่าววิทยุชมเชย 

เน้ือหา: 
 รายการข่าววิทยุมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่ือสารข้อมูลให้ประชาชนที่จะสามารถติดตามข่าวสารได้
อย่างฉับไว รวดเร็ว  ทันเหตุการณ์ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ แนวคิดในการจัดท ารายการ “เช้าทันโลก” คือรายการ
ข่าววิทยุที่ให้ข้อมูลข่าวตอบรับให้ทันกระแสโลกาภิวัฒน์ การเปล่ียนแปลงของโลกทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม โดยมีแก่นธีมส าคัญ คือ การเชื่อมโยงกระแสโลก ให้เชื่อมต่อกับประเด็นภายในประเทศไทย ทั้งในเชิง
เปรียบเทียบ การให้ความหมาย การให้ทางออกและให้มุมมองความคิดในการที่ไทยจะเข้าร่วมสู่ประชาคมโลกได้ตาม
หลักสากลในยุคสังคมสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้ผลิตรายการเล็งเห็นความส าคัญของการที่นักส่ือสารมวลชนจะต้อง
เป็นผู้น าข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาน าเสนอโดยติดตามทั้งประเด็นกระแสหลักจากส านักข่าวทั้งในและต่างประเทศ
ทั่วโลก จากส่ือใหม่ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ B;og Instagram เพื่อให้ได้ข่าวล่าสุดทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังติดตาม
ข่าวจากส านักข่าวทางเลือกทั้งในและต่างประเทศจากทุกค่ายความคิดทางการเมืองอย่างเป็นกลาง เพื่อให้รายการเป็น
พื้นที่สาธารณะ ในการแลกเปล่ียนมุมมองทางความคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุผลอย่างแท้จริง 

๑. จุดเด่น 

     ๑.๑ เน้ือหาประเด็นดี ความเร็วของข้อมูลที่จากสถานการณ์ในแต่ละที่ ถือว่าเป็นประโยชน์มาก 
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      ๑.๒ ผู้ด าเนินรายการ มีการหา ข้อมูลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความ
เป็นไปที่เกินขึ้น มองไปข้างหน้าไป มีทั้งเรื่องนโยบายอย่างสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย 

๑.๓ สามารถน าประเด็นที่ทันสมัยและ ตรงกับข่าวกระแสรายวัน มารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่คนทั่วไปควรรู้ และถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก 

๑.๔ ผู้ด าเนินรายการเป็นคนที่มีความรู้หลายๆ ด้าน รวมถึงวิทยากรก็มีความรู้ความสามารถเช่นกัน 
 ๑.๕ เป็นรายการที่มีคุณค่า มีประโยชน์ ให้กับผู้ฟัง 

 

๒. ข้อสังเกต 

๒.๑ เทคนิคในความเป็นวิทยุของผู้ด าเนินรายการไม่มี  แต่มีข้อมูลเพื่อน ามาน าเสนอกับผู้ฟัง ดังนั้น
ทางสถานีน่าจะมีโปรดิวเซอร์เข้าไปช่วย ในเรื่องการน าเสนอของรายการน้ี เพื่อให้มีความน่าสนใจ และสามารถดึงดูด
ผู้ฟังได้อย่างไม่น่าเบื่อ 

๒.๒ รูปแบบ ของรายการ เป็นรายการที่ไม่ได้ เน้นการวิเคราะห์ จึงน่าจะมีการใช้การน าเสนอใน
รูปแบบอื่นเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มมิติ เพื่อท าให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

๒.๓ เป็นรายการที่มีประโยชน์ น่าจะย้าย ไปอยู่ในข่าวภาคค่ าข่าวส าคัญหลักๆ หรือน าข้อมูลของ
รายการน้ีมีรวบรวมสรุปและต่อยอดในช่วงตอนเย็น น่าจะมีประโยชน์มากขึ้น 

 
 

ภาพรวมความเห็นคณะกรรมการตัดสินข่าววิทยุ 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

    ๑. ปีนี้มี รายการที่ส่งเข้าร่วมประกวดค่อนข้างน้อย  อยากให้ส่ือมวลชนทางด้านวิทยุสนใจเพื่อพัฒนา
คุณภาพการผลิตรายการเพิ่มขึ้น และเห็นคุณค่าของรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ 

    ๒. บางรายการเน้นเรื่องการเล่าข่าวที่อ่านมาจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นผลงานที่ผลิตจากสถานี  
    ๓. มีเทคนิคในการน าเสนอให้มีความหลากหลายจากเดิม ท าให้ดึงดูดความน่าสนใจให้กับผู้ฟัง สามารถฟัง

ได้เรื่อยๆ 
    ๔. การสรุปข่าว น่าจะมีการต่อยอดข่าวจากที่เคยน าเสนอไปแล้ว เพื่อบอกความคืบหน้าของข่าวที่เกิดขึ้น 

ของประเด็นข่าวที่ประเด็นเล็กแล้วเอามาขยาย  
    ๕. น้ าเสียงของผู้ด าเนินรายการจะมีผลช่วยให้ผู้ฟัง รู้สึกน่าติดตาม และเพิ่มเสน่ห์ให้กับรายการ รวมถึงเพิ่ม

น้ าหนักในการน าเสนอด้วย  
    ๖. บางรายการน าข่าวในปริมาณที่มากมาน าเสนอ แต่ขาดความลึก ควรขยายประเด็นให้รอบด้านมากกว่า

นี้  
    ๗. บางรายการท าให้เห็นถึง ความหลากหลายของ รูปแบบ การน าเสนอ ภายในเวลาการจัดรายการ 1 

ชั่วโมง เน้นการหยิบประเด็นข่าวหลักๆ ของวันมาน าเสนอ แบบเจาะลึก  
    ๘. บางรายการมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนน าเสนอ  
    ๙. บางเรื่องอาจจะยังไม่น่าสนใจเท่าที่ควร การด าเนินรายการดูราบเรียบ ไม่น่าติดตาม อาจท าให้ผู้ฟังเบื่อ  
   ๑๐. ผู้ด าเนินรายการมีความส าคัญอย่างมาก ในการจัดรายการวิทยุ ควรรู้หลักการจัดรายการวิทยุ เพื่อให้

สามารถดึงดูดความน่าสนใจจากผู้ฟังได้  
 

#  #  # 
 


