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การประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ าปี 2556 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์  ด าเนินการการประกวดข่าว
โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 255 6 เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการ
ประกวด โดยมีหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค ์  

 1.   เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้จัดท าข่าวของสถานีโทรทัศน์ทุกประเภท มีการพัฒนา
ความคิดและเป้าหมายในการท างาน โดยเน้นการผลิตข่าวท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และ
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น 
 2. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ผลิตข่าวโทรทัศน์มีจิตส านึก รวมท้ังให้ความส าคัญกับเรื่องของ
จรรยาบรรณของสื่อมวลชนในการผลิตข่าว 
 3.  เพื่อส่งเสริมก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการท าข่าวโทรทัศน์ ซึ่งเป็นวิชาชีพด้านการ
สื่อสารมวลชนแขนงหนึ่งท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน 

ประเภทรางวัล   

1.  ประเภทข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน  
1.1 รางวัลข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล เป็นเงิน  100,000 บาท  
     (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  พร้อมโล่เกียรติยศ 
1.2 รางวัลข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนชมเชย รางวัลละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)                                
      พร้อมโล่เกียรติยศ 

 2.  ประเภทสารคดีเชิงข่าว 
  2.1 รางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม จ านวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท  

พร้อมโล่เกียรติยศ 
  2.2 รางวัลสารคดีเชิงข่าวชมเชย  รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 
 3. ประเภทข่าวเหตุการณ์ 
  3.1  รางวัลข่าวเหตุการณ์ยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  50,000 บาท   

พร้อมโล่เกียรติยศ 
  3.2  รางวัลข่าวเหตุการณ์ชมเชย  รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 
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เงื่อนไขการประกวด  
 

 ผลงานท่ีส่งเข้าประกวด  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
1. การผลิต  จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวท่ีผู้สื่อข่าวในสถานีเป็นผู้ด าเนินการผลิตเอง  โดย

สามารถส่งเข้าประกวดในนามของสถานีโทรทัศน์เท่าน้ัน  ทั้งนี้ สถานีท่ีส่งข่าวเข้าประกวดต้องจด
ทะเบียนในประเทศไทยและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข่าวนั้นๆ ด้วย  
 2. ช่วงเวลาของข่าว  จะต้องเป็นข่าวที่เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวีใน
ประเทศไทย ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556     
 3.  การส่งข่าวเข้าประกวด ต้องส่งผลงาน ภายในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด  

    1. ท าจดหมายน าส่งข่าวที่เข้าประกวด ว่ามีจ านวนก่ีเรื่อง ส่งเข้าประกวดในประเภทใด พร้อม
เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน และผู้บริหารสถานีหรือบรรณาธิการข่าวเซ็นรับรอง 
     2. จัดส่งเป็น  DVD สกุลไฟล์  .mov  .avi  จ านวน 15 ชุด / ต่อเร่ือง  เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
คณะกรรมการตัดสินเปิดไฟล์ดูผลงานท่ีส่งเข้าประกวด 
   3. แนบรายละเอียดต่างๆ  ของข่าวแต่ละข่าวที่ส่งเข้าประกวด  จ านวน  15 ชุด / ต่อเร่ือง  
ได้แก่ 
   - บทคัดย่อสรุปเรื่องราว  

- บทของข่าว(Script) 
   - วัตถุประสงค์ท่ีจัดท าข่าวชิ้นนี ้
   - ความยากล าบากหรือวิธีการท่ีใช้ในการจัดท าข่าว 
   - ข่าวชิ้นนี้มีคุณค่าต่อสังคมอย่างไรบ้าง 
   - วันและเวลาที่เกิดข่าวดังกล่าว 
   - วัน เวลา และสถานีท่ีออกอากาศ 

หลักเกณฑ์การตัดสิน 

 พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของข่าวและสารคดีเชิงข่าวท่ีส่งเข้าประกวด  ดังต่อไปนี ้
1.  คุณค่าของข่าว 

1.1 ความมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน 
  - สร้างสรรค์สังคม  โดยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นในสังคมไทย 
  - ให้แง่คิด เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้อง 
 1.2  รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมในสังคมไทย 

- ท าหน้าท่ีของสื่อมวลชนที่เฝ้าคอยระแวดระวังในการรักษาสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน 

  - ปกป้องมิให้เกิดความอยุติธรรมขึ้นในสังคมไทย 
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 1.3 ความมีจริยธรรมในการเสนอข่าว    
       - มีความรับผิดชอบ 
  - มีความสุภาพ  ซื่อสัตย ์

- ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อสาธารณประโยชน ์
2. คุณภาพของข่าว 
 2.1  ความสมบูรณ์ของข่าว 

- เนื้อหาสาระของข่าวมีความสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง    
 - การสื่อความหมายด้วยภาพได้ด ี

  - ความสอดคล้องของสาระและภาพข่าว 
 2.2  ความถูกต้องของข่าว    

 - ตรงกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น 
   - ไม่มีการบิดเบือนข่าว 
 2.3  ความสมดุลและเท่ียงธรรม - ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีตกเป็นข่าว 
 2.4  ความทันสมัยของข่าว  -  มีความฉับไวทันต่อเหตุการณ์ 
 

การส่งผลงานเข้าประกวด  

 สามารถส่งข่าวโทรทัศน์เข้าร่วมการประกวดได้ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (อาคาร
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) เลขที่ 538/1 ตรงข้าม รพ .วชิระ  ถนนสามเสน เขตดุสิต 
กทม.10300 โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288 ปิดรับผลงานภายในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 
 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

1. นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
2. นายสมหมาย  ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
3. นายนิพนธ ตั้งแสงประทีป หัวหน้ากองบรรณาธิการ  

ข่าวภาคกลางฝ่ายข่าวภูมิภาค   
ส านักข่าวไทย อสมท 

4. นายบุญเลิศ  ศุภประภาวณิชย ์ บรรณาธิการข่าวการเมือง สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี 
5. นายคณิศ บุณยพานิช บรรณาธิการกลุ่มข่าววาระทางสังคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
6. นายพิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ   บรรณาธิการข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี 
7. นายปฏิวัติ วสิกชาต ิ รองผู้อ านวยการฝ่ายข่าว สถานีข่าว TNN 24 
8. อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. นายโกศล สงเนียม อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
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คณะกรรมการตัดสิน 

1. นายสมชาย กรุสวนสมบัติ กรรมการ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน ์ ประธาน 
2. นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองกรรมการผู้จัดการ  

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
กรรมการ 

3. นายคธาทร  อัศวจิรัฐติกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว   
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 

กรรมการ 

4. นายเชิดชาย  มากบ ารุง ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักข่าว(ด้านการผลิต)  
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

กรรมการ 

5. นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร   บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล กรรมการ 
6. นายจักรพันธุ์  กมุทโยธิน ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร  สถานีโทรทัศน์ TNN 24 กรรมการ 
7. นายประทีป  คงสิบ ผู้อ านวยการฝ่าย  Content & Program   

สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี 
กรรมการ 

8.ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว อาจารย์ประจ า คณะนิเทศศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

9.ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ  
จันทราวัฒนากุล 

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์  

กรรมการ 

10.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน ์ ผู้อ านวยการโครงการมีเดีย มอนิเตอร์ กรรมการ 
11. นายพิภพ พานิชภักดิ์  อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ กรรมการ 

และเลขานุการ 

ค านิยาม 

 ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ได้แก่ ข่าวเปิดโปงสิ่งท่ียังไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน  เป็นการกล่าวถึง
ภาพรวมของเรื่องราวมากกว่าการให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะ  ไม่ใช่การเสนอข่าวโดยใช้
แหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวหรือข่าวจากการแถลงข่าวเท่านั้น    อีกท้ังต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้า วิจัยใน
ระยะยาวด้วยความทุ่มเทท้ังเวลาและความพยายาม และเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่า เกิดผลกระทบต่อสังคม  
นอกจากนี้ ยังควรเป็นข่าวที่ท าขึ้นใหม่โดยเพิ่มเติมความรู้ในสิ่งท่ีทราบกันอยู่แล้วเช่น อธิบายปัญหาสังคมท่ี
มีความซับซ้อน ฯลฯ  
 ทั้งนี้ ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน จะต้องน าเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าวในช่วงเวลาของข่าว
โทรทัศน์ทุกประเภท รายการประเภทข่าว ในช่วงเวลาใดก็ได้ 
 
       ข่าวเหตุการณ์  ได้แก่ ข่าวที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน  โดยผู้สื่อข่าวและช่างภาพ  สามารถ
บันทึกภาพเหตุการณ์ได้โดยทันที พร้อมการรายงานเหตุการณ์ โดยค านึงถึงองค์ประกอบข่าวที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และรอบด้านมากท่ีสุดเท่าที่เวลาในขณะนั้นจะเอ้ืออ านวยเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นได้โดยปราศจากข้อข้องใจในด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวนั้น  
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  ข่าวเหตุการณ์จะต้องน าเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าวในช่วงเวลาของข่าวโทรทัศน์ทุก
ประเภท รายการประเภทข่าว ในช่วงเวลาใดก็ได้ 
 
  สารคดีเชิงข่าว  ได้แก่ ข่าวที่ถูกน าเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายท้ังในด้าน
กระบวนการผลิต เนื้อหา  การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังท่ีมาของเรื่อง ท าให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของ
ประเด็นข่าว  การใช้ภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน โดยน าเสนออย่าง
สร้างสรรค์ 
   สารคดีเชิงข่าวดังกล่าว จะต้องยึดหลักการเบื้องต้นของการน าเสนอข่าว ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านแหล่งข่าวท่ีต้องมีความรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์หรือเป็นเหตุการณ์ข่าวท่ีเกิดในอดีต แต่มีผลกระทบถึง
ภาวะปัจจุบัน ท้ังนี้ สารคดีเชิงข่าวจะปรากฏในรายการใดก็ได้ แต่สาระในสารคดีเชิงข่าวชิ้นนั้น จะต้องเป็น
ข้อเท็จจริง มิใช่เหตุการณ์สมมติท่ีมีการสร้างขึ้น  
 

ผลการตัดสิน 

 1. ประเภทข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน  
  1.1 รางวัลข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนชมเชย   ได้แก่ เรื่อง “พบพิรุธเงินอุดหนุนวัดท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ" จาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 45 ,000 
บาท 

1.2 รางวัลข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนชมเชย   ได้แก่ “จับทุจริตก๊าซแอลพีจี"  จาก  
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3   ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 45,000 บาท 

1. 3 รางวัลข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนชมเชย   ได้แก่ “รื้อคดีแพะยาเสพติด"  จาก  
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี   ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 45,000 บาท 

 
 2. ประเภทสารคดีเชิงข่าว  
  2.1 รางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเย่ียม ได้แก่ เรื่อง “เปิดปม ตอน เด็กกลางไฟใต้"  จาก  
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 
  2. 2 รางวัลสารคดีเชิงข่าว ชมเชย อันดับ 1  ได้แก่ เรื่อง “เหรียญสองด้านสวนยาง
ประท้วง"  จาก  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 
  2. 3 รางวัลสารคดีเชิงข่าว ชมเชย อันดับ 2  ได้แก่ เรื่อง “พิพากษาคดี พระวิหาร"  จาก  
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 
  2. 4 รางวัลสารคดีเชิงข่าว ชมเชย อันดับ 2  ได้แก่ เรื่อง “เปิดประตู สู่อาเซียน(พม่า)"  
จาก  สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี   ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 
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 3. ประเภทข่าวเหตุการณ์  
  3.1 รางวัลข่าวเหตุการณ์ยอดเย่ียม  ได้แก่  เรื่อง “รายงานสดสถานการณ์การปะทะท่ี
มหาวิทยาลัยรามค าแหง"  จาก  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7  ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 
50,000 บาท 

3.2 รางวัลข่าวเหตุการณ์ชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “ชุลมุน วุ่นหน้าราม"  จาก  
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 

3.3 รางวัลข่าวเหตุการณ์ชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “ช้างป่าโขลงใหญ่"  จาก  
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท 

 
 

รางวัลชมเชย ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน   
เรื่อง “พบพิรุธเงินอุดหนุนวัดที่จังหวัดสมุทรปราการ” 
จาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
ผู้ผลิตผลงาน คือ  
1. คุณสมโภชน์ โตรักษา   2. คุณ แสนฤทธิ์ ชุ้นกตัญญู 
3. คุณอรวรรณ รักษาศรี   4. คุณ ตะวัน เขียววิจิตร 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  45,000 บาท  
 
เน้ือหา: 
 สืบเนื่องจากชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการส่งจดหมายร้องเรียนไปที่ สตง. สมุทรปราการ ให้ช่วย
ตรวจสอบงานก่อสร้างต่าง ๆ ของวัดใน จ.สมุทรปราการ เช่น อาคารอเนกประสงค์ และเมรุเผาศพพร้อม
เตาเผาไร้มลพิษ  รวมท้ังการดีดพระอุโบสถหนีน้ าท่วม  ซึ่งงานก่อสร้างของหลายวัดมีทั้งไม่ได้คุณภาพ  และ
บางแห่งท้ิงงานไม่เสร็จตามสัญญาโดยไม่มีค่าปรับ 
 ช่อง 7 สี โดยคอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง  ซึ่งร่วมท างานตรวจสอบเก่ียวกับการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน  ร่วมกับ สตง. , ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมท้ังองค์กรตรวจสอบอื่น ๆ โดยมี
ท้ังท่ีเราได้รับข้อมูลจากชาวบ้านโดยตรง และบางเรื่องเป็นการท างานร่วมกับองค์กรตรวจสอบต่าง ๆ  
 กรณีเงินอุดหนุนวัดในจังหวัด สมุทรปราการ คอลัมน์หมายเลข 7 ท างานและวางแผนงานตรวจสอบ
ร่วมกับ สตง. เริ่มจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบงาน ก่อสร้างของวัดตามรายชื่อวัดท่ีชาวบ้านร้องเรียน  พูดคุยกับ
เจ้าอาวาสวัด เจ้าคณะจังหวัด  ไวยาวัจกร  ผู้คุมงานก่อสร้าง สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นท่ีแต่เปิดเผย
ไม่ได้  เพราะถูกอิทธิพลข่มขู่เกรงความไม่ปลอดภัยของชาวบ้าน 
 การตีแผ่ข้อมูลยังต้องตรวจสอบกับสัญญาที่แต่ละวัดท ากับผู้รับเหมา  และข้อกฎหมายระเบียบวิธี
ปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย กรณีการให้เงินอุดหนุนวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ว. 74) และข้อ



7 
 

กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง การให้โอกาสนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายก อบจ. สมุทรปราการ ได้มี
โอกาสชี้แจงการให้เงินอุดหนุนวัด รวมกว่า 800 ล้านบาท (ปี 2554- 2556)  
 เนื้อหาโดยสรุปของ “พบพิรุธเงินอุดหนุนวัดท่ี จ.สมุทรปราการ ” คือองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดสมุทรปราการ มีการอนุมัติให้เงินอุดหนุนวัดต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน าไปใช้เป็น
งบประมาณในการก่อสร้าง ซ่อมแซมงานต่าง ๆ ของวัด โดยใช้เง่ือนไขประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้
เงินอุดหนุนดังกล่าวแต่ละปีมีจ านวนท่ีเพิ่มมากขึ้น เริ่มจากปี 2554 – 2556 รวมกว่า 800 ล้านบาท 
 ผู้บริหาร อบจ.สมุทรปราการ  ชี้แจงว่าการให้เงินอุดหนุนกับวัดเป็นการให้แบบให้ขาดทั้งก้อน  ไม่
เก่ียวกับปริมาณงาน กับปริมาณเงินและให้สิทธิวัดเลือกเอกชนผู้รับเหมาเอง  โดย อบจ. สมุทรปราการไม่มี
สิทธิก้าวก่ายวิธีการใช้เงินอุดหนุนของแต่ละวัด  แต่ได้ตั้งคณะกรรมการช่วยติดตามงานก่อสร้างของวัด  
หลังจากเรื่องนี้ถูกตีแผ่สู่สาธารณะชน  ส่งผลให้งานก่อสร้างของวัดจากท่ีถูกท้ิงงานไม่มีค่าปรับกับผู้รับเหมา
งานก่อสร้างมีความคืบหน้าตามล าดับ 
 ข้อมูลจากผู้บริหาร อบจ. สมุทรปราการ  ตรงข้ามกับข้อมูลของเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการหรือ
ข้อมูลของเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ท่ีได้เงินอุดหนุน รวมกับข้อมูลเอกสารสัญญาที่วัดท ากับเอกชนผู้รับเหมา  ซึ่ง
พบว่าก่อนวัดจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น  จะมีตัวแทนจาก อบจ. หรือผู้รับเหมามาติดต่อให้  แต่ละวัดไปยื่นเรือง
เสนอโครงการก่อสร้างเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก อบจ. สมุทรปราการ  โดยมีข้อสังเกตว่าแบบก่อสร้างไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีของวัด  แต่กลับได้รับเงินอุดหนุนเท่ากัน 
 ยังมีข้อมูลส าคัญท่ีพบว่า  วันท่ีวัดได้รับโอนเงินอุดหนุนจาก อบจ. สมุทรปราการ  ก็จะมีเอกชน
รับเหมาซึ่งเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาส  ระบุว่าเป็นตัวแทนของ อบจ. ท่ีมาประสานตั้งแต่แรกก่อนท่ีจะ
เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน  จะมาแจ้งให้วัดรับทราบว่า อบจ. ได้โอนเงินอุดหนุนมาให้วัดตามท่ีเสนอ
โครงการแล้ว  โดยวัดต้องท าสัญญาวันนั้นทันทีกับผู้รับเหมารายนี้  พร้อมกับต้องโอนเงินเกือบครึ่งหรือถึง 
50 % ให้เป็นค่าก่อนเข้าด าเนินงาน กับผู้รับเหมารายนี้ โดยท่ีแต่ละวัดไม่มีสิทธ์เลือกผู้รับเหมาเอง 
เหมือนกับผู้บริหาร อบจ. สมุทรปราการให้ข้อมูล  ผู้รับเหมารายนี้ตามข้อมูลท่ีเราได้รับส่วนใหญ่จะน างาน
ก่อสร้างของวัดไปให้ผู้รับเหมารายย่อย รับช่วงงาน  ส่งผลให้งานก่อสร้างของวัดไม่มีคุณภาพ  บางวัดถูกท้ิง
งาน งานไม่เสร็จตามสัญญา  โดยท่ีวัดไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้แม้กระท่ังค่าปรับ ยกเว้น  จะมีเพียงบาง
วัดท่ีผู้รับเหมาท่ีมีการจัดมาให้ได้รับงานไปแล้ว  แต่ท าไม่ได้ วัดก็จะมีสิทธิ์เลือกผู้รับเหมาได้เอง 
 การท่ีคอลัมน์หมายเลข 7 ตีแผ่เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในพื้นที่  ยกตัวอย่าง
เช่น  การที่เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการมีค าสั่งให้ส านักงานกฎหมายนิติรัฐอภิบาลชน(สืบทราบข้อมูลว่า  
ก่อนหน้านั้นก็เคยว่าความให้ผู้รับเหมารายนี้  รวมทั้งให้ส านักกฎหมายนี้คอยชี้แจง  ให้ค าปรึกษากับทุกวัด  
หลังถูกต ารวจสอบจาก สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7  
 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  สตง. ตั้งข้อสังเกตว่าหาสัญญาใด ๆ ของวัดท่ีท ากับผู้รับเหมา ถูกเปลี่ยนแปลง
แก้ไขถือว่าท าผิดกฎหมาย  จึงแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ  ส่งผลให้เจ้าคณะจังหวัด
สมุทรปราการยกเลิกค าสั่งดังกล่าว  และส านักกฎหมายนี้ก็ยกเลิกการเป็นท่ีปรึกษาให้กับวัดด้วยเช่นกัน 
 
 จุดเด่น 

คุณค่าข่าว:  
เนื้อเรื่องดีและเรื่องจับยาก  เรื่องเก่ียวกับกระบวนการทุจริตประเด็นดี แต่ยาวเกินไป ควรจะมีการ
กระชับเรื่อง ขมวดปมเรื่องให้เป็นประเด็นที่ชัดเจน การวางเรื่องยาวท าให้ผู้ชมดูแล้วไม่เข้าใจ  
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คุณภาพของภาพข่าว:  
1. การวางเรื่องยาวเกินไป ท าให้เรื่องดูแล้วน่าเบื่อ ผู้ชมไม่สามารถย้อนกลับมาดูซ้ า ๆ ได้อีก  
2. ประเด็นไม่มีความซับซ้อน หรือขยายประเด็น 

 

ศิลปะการน าเสนอ:   
1. การน าเสนอไม่น่าสนใจ ดูสับสนในการเรียบเรียงเรื่อง 
2. ใส่เสียงดนตรีมากเกินไป ท าให้ไม่เหมือน รายการข่าวสืบสวนสอบสวน   
3. การน าเสนอน่าจะมีกราฟิกท่ีจะท าให้ผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
4. น่าจะมีมุมท่ีน าเสนอได้มากกว่านี้ 

 

รางวัลชมเชย ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน  
เรื่อง “จับทุจริตก๊าซแอลพีจี” 
จาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 
ผู้ผลิตผลงาน คือ  
1. คุณอลงกรณ์ เหมือนดาว 2. คุณปัญญา นานกระโทก  3. คุณ ธวัช กุลบุตร 
4. คุณสายชล วัชนุชา  5. คุณ ณิฐิกรณ์ ศุภัคศิณบุญภัณฑ์ 6. คุณ วิโรจน์ สุขศรี 
7. คุณสัญญา วุฒิกรณ ์8. คุณ ศุชีวะ ปัญญา   9. คุณ พัศวีย์ เส้งนนท์ 
10. คุณติณภพ ศรีสวัสดิ์ 11. คุณ กฤษ ยูโสะ   12. คุณ วิน ผู้ประดิษฐ์ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 45,000 บาท  
 
เน้ือหา: 
 ข่าวนี้เริ่มต้นจากทีมข่าว 3 มิติได้เปิดประเด็น  ขบวนการลักลอบน าก๊าซแอลพีจี  ไปจ าหน่ายใน
ประเทศกัมพูชาท้ังท่ีก๊าซดังกล่าว  ใช้ภาษีของคนไทย  ในการพยุงราคาให้ต่ าเพื่อคนไทยแต่เงินดังกล่าว
กลับถูกน าไปพยุงราคาให้กับคนกัมพูชาด้วย  หลังการน าเสนอข่าวต่อเนื่องในช่วงปลายปี2555 ท าให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้ตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะ  เพื่อตรวจสอบการทุจริตระดับชาติ  
โดยทีมข่าว 3 มิติ เกาะติดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหลายเดือน และทีมข่าว 3 มิติ ได้ท าหน้าที่ เปิด
ประเด็นใหม่อีกเป็นระยะ ก่อนที่ต ารวจเองก็ได้น าข้อมูลใหม่ท่ีเปิดประเด็นไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 
 การเปิดประเด็น และตรวจสอบของทีมข่าว 3 มิติ แสดงให้ประชาชนรู้ว่า รัฐใช้เงินจากกองทุนน้ ามัน  
มาจ่ายเงินชดเชยให้กับก๊าซแอลพีจี  เพื่อพยุงไม่ให้ราคาสูงเกินไป  โดยเน้นท่ีการใช้ก๊าซในภาคครัวเรือนท่ี
รัฐจ่ายเงินชดเชยให้มากท่ีสุด ท าให้ก๊าซภาคเรือน อยู่ท่ีราคาประมาณกิโลกรัมละ 18 บาท ขณะท่ีก๊าซท่ีใช้
เติมรถ คือภาคขนส่ง รัฐช่วยน้อยกว่าภาคครัวเรือนประมาณกิโลกรัมละ 3 บาท ราคาจึงอยู่ท่ี ประมาณ 
กิโลกรัมละ 21 บาท  
 ส่วนต่างของสองภาคประมาณ 3 บาทนี้เอง  ท าให้พ่อค้าก๊าซแอลพีจีกลุ่มใหญ่ ได้ทุจริตเงินส่วนนี้
ด้วยการขออนุญาตซื้อก๊าซมาเพื่อบรรจุลงถัง ขายให้ไปใช้ในครัวเรือน  แต่กลับลักลอบน าไปส่งให้ปั๊มเพื่อ
ขายให้กับรถยนต์  พ่อค้าก็จะมีก าไรเพิ่มขึ้นทันที กิโลกรัมละ 3 บาท แต่เงินท่ีว่านี้ เป็นเงินของรัฐ 
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 ที่ผ่านมาต ารวจได้ระดมตรวจโรงบรรจุก๊าซหุงต้มเพื่อครัวเรือนครบท่ัวประเทศแล้ว 447 แห่งพบ
การกระท าความผิดมากกว่าครึ่งหนึ่ง ยังไม่นับรวมปั๊มขายก๊าซเติมรถยนต์ พ่อค้าก็จะก าไรเพิ่มขึ้นทันที 
กิโลกรัมละ 3 บาท แต่เงินท่ีว่านี้ เป็นเงินของรัฐ 
 การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า  นับตั้งแต่รัฐเริ่มจ่ายเงินชดเชยก๊าซแอลพีจี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 
จนถึงขณะนี้ น่าจะมีการน าก๊าซครัวเรือนมาขายในภาคขนส่ง จนท าให้รัฐสูญเสียเงินค่าชดเชยไปเป็นก าไร
ของพ่อค้าประมาณ 4,000 ล้านบาท แต่ตรวจพบหลักฐานท่ีพอจะฟ้องเรียกคืนได้ประมาณ 2,700 ล้านบาท 
 ขณะท่ีภาคส่งออก  รัฐไม่ได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้  ปกติราคาส่งออกก็ประมาณกิโลกรัมละ 40 บาท 
หรือบางประเทศได้ราคา 60 บาท ทีมข่าวพบว่าแทนท่ีผู้ส่งออกบางราย จะซื้อก๊าซจาก ปตท ในราคา
กิโลกรัมละ 31 บาท  ตามต้นทุนจริง แล้วน าไปส่งออก กลับน าก๊าซหุงต้มราคากิโลกรัมละ18 บาท ไปส่งออก 
เพื่อท าให้ก าไรมากกว่าครึ่งหนึ่ง แต่ก าไรส่วนนั้น ให้รู้ไว้ว่า 12 บาท เป็นการโกงเงินของประเทศ 
 การรายงานข่าวชิ้นนี้ยังพบว่า  มีตัวเลขการส่งออกก๊าซแอลพีจี  ของบริษัทท่ีซื้อก๊าซมาจาก ปตท. 
ท่ีน่าสงสัย  เพราะก่อนหน้าท่ีรัฐจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ก๊าซแอลพีจีในสองภาค  คือครัวเรือนและภาคขนส่ง
นั้น  ยอกการส่งออกประมาณปีละ 30,000 ตัน แต่ทันที ท่ีรัฐเริ่มจ่ายเงินค่าชดเชย ในเดือนตุลาคม 2554 ยอ
การส่งออก ลดจากปีละ 30,000 ตัน  เหลือเพียงปีละ 10,000 ตัน จึงสงสัยว่าอาจมีก๊าซจากภาคครัวเรือนท่ี
รัฐจ่ายเงินชดเชย  ถูกลักลอบไปส่งออกด้วยอย่างน้อยน้อยก็ปีละ 20,000 ตัน ที่หายไป 
 หลังการตีแผ่เรื่องนี้ อย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถเปิดโปง 2 บริษัท ผู้ค้าก๊าซรายใหญ่ของประเทศได้
คือ บริษัท เวิลด์แก๊ส ประเทศไทย จ ากัด และบริษัท ปิคนิก คอปอเรชั่น จ ากัด จนในที่สุดผู้บริหารระดับสูง
ของท้ังสองบริษัท ก็ถูกด าเนินคดี 
 นอกจากการเปิดโปรงเรื่องนี้  จนสองบริษัทใหญ่ถูกด าเนินคดีแล้ว  รัฐยังสามารถฟ้องร้องเรียกเงิน
ท่ีถูกทุจริตไปประมาณ 4,000 ล้านบาท คืนมาได้กว่า 1,000 ล้านบาท 
 
จุดเด่น: 

คุณค่าข่าว:  
เนื้อหาชัดเจน มีแหล่งข่าวท่ีส าคัญท าให้ครอบคลุมรอบด้านดี ดูแล้วรู้เรื่องทุกตอนท าให้ไม่ต้อง

ย้อนกลับไปดูซ้ า ๆ หลาย ๆ รอบมีจุดจบของเรื่องท่ีชัดเจน การเรียงล าดับเรื่อง  
 
 

คุณภาพของภาพข่าว:  
1. แม้ว่าข่าวจะไม่ใช่เรื่องใหม่  แต่ท าให้เห็นชัดเจนว่ามีการกระท าผิดที่ชัดเจน และส่งผลกระทบต่อ

ส่วนใดบ้าง 
2. มีความกินขาดในเรื่องของความแรง เรื่องของการจัดระบบเชื่อมโยงของแต่ละตอนในด้านศิลปะ 

 

ศิลปะการน าเสนอ:   
รูปแบบการน าเสนอ สามารถท าให้ผู้ชมเข้าใจง่ายขึ้นด้วยการท ากราฟิก การด าเนินเรื่องดูแล้วสนุก

น่าติดตาม กระบวนการท างานของทีมข่าวมีการประสานกันเป็นอย่างดี ท าให้ผลงานท่ีออกมาดี  
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รางวัลชมเชย ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน  
เรื่อง “รื้อคดีแพะยาเสพติด” 
จาก สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 
ผู้ผลิตผลงาน คือ  
1. คุณทัศนีย์ ด ามุณี / ผู้สื่อข่าว  2. คุณ จามร กิจเสาวภาคย์  
3. คุณณัฐพงษ์ พงษ์พิทักษ์ 
กองบรรณาธิการข่าวอาชญากรรมและตระเวนข่าว ส านักข่าวไทย บมจ.อสมท 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 45,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

นายสุชาติ ใจสุด นักโทษเด็ดขาดเรือนจ าเขาบิน ราชบุรี ในคดีบงการขนเฮโรฮีนกว่า 30 กิโลกรัม 
เมื่อปี 2546 ต้องโทษจากค าซัดทอดของผู้ต้องหา 2 คนที่ถูกต ารวจจับ  กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยา
เสพติด หรอ ปส. จับกุมท่ีหมู่บ้านจงสุข  ซอยวงศ์สว่าง  ย่านบางซื่อ ว่าบงการอยู่เบื้องหลังการขนยาเสพติด
ดังกล่าวจากภาคเหนือไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมอายัดทรัพย์สินมูลค่า 50 ล้านบาท  แม้ในชั้นจับกุม
นายสุชาติจะปฏิเสธ และไม่รู้ไม่เห็นกับยาเสพติด  หรือผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม พนักงานสอบสวนก็สรุปส านวน
ฟ้องส่งอัยการเพื่อให้ยื่นฟ้องต่อศาลตกเป็นจ าเลยในคดีนี้  และศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาประหารชีวิตนายสุ
ชาติ  ส่วนผู้ต้องหาท่ีซัดทอดศาลพิพากษาจ าคุกตลอดชีวิต  

จ าเลยอุทธรณ์สู้คดีทั้งในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ที่ต่างพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาล
ชั้นต้นคือ  ให้ประหารชีวิตจ าเลย  คดีนี้ถึงท่ีสุด  จ าจึงถูกคุมขังท่ีเรือจ าบางขวาง  ซึ่งเป็นท่ีคุมขังนักโทษ
เด็ดขาด  รอการประหารชีวิต 

ตลอดเวลาที่คุมขัง นายสุชาติ ถือเป็นนักโทษชั้น 1 ในนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจาก
ประหารชีวิต  เป็นจ าคุกตลอดชีวิต  และได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกครั้งให้เหลือจ าคุก 34 ปี  

จากนั้นนางนิรมล ใจสุด  ภรรยา ซึ่งเชื่อมั่นความบริสุทธิ์ของสามี  ได้ยื่นค าร้องขอความเป็นธรรม
ให้สามีต่อคณะกรรมาธิการมนุษยชนภาคพลเมือง  วุฒิสภา  ให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ 

หลังกรรมาธิการฯตรวจสอบอย่างละเอียด  ส่งคนลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล  ต่างยืนยันกันว่านายสุชาติ 
เป็นคนดี  ไม่มีประพฤติเก่ียวข้องกับยาเสพติด  การจับกุมมีเงื่อนง า  เก่ียวข้องกับการเมืองท้องถิ่น ที่ภรรยา
และพ่อตาก าลังท าอยู่  อาจสร้างความไม่พอใจหรือถูกคู่แข่งทางการเมืองใส่ร้าย  เมื่อประมวลพยานหลักฐาน
และข้อเท็จจริงจากการลงพื้นท่ี  คณะกรรมาธิการสรุปผลการข้อร้องเรียนมีมูลความจริง  จึงสรุปผลให้นาง
นิรมล  เพื่อเป็นหลักฐานในการไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ซึ่งรับเรื่องไว้
ตรวจสอบ  และด าเนินการโดยใช้เวลา 1 ปี และได้เข้าไปสอบปากค านักโทษท้ัง 2 คน  ที่ให้การซัดทอดซึ่ง
ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า  โดยยอมรับสารภาพว่าปรักปร านายสุชาติให้ได้รับโทษ  เนื่องจากระหว่างถูกจับกุม  
ลูกสาวและภรรยาของ 1 ใน2 นักโทษ  ถูกจับกุมมาด้วย  โดยมีการต่อรองเรื่องปล่อยลูกสาว  และกับการซัด
ทอดนายสุชาติ  ใจสุด  โดยจะกันลูกสาวเป็นพยาน ส่วนภรรยาของนักโทษอีกคน จะท าส านวนให้อ่อนเพื่อ
หลุดคดีในชั้นของศาลชั้นต้น  เมื่อได้พยานหลักฐาน  ท่ีหนาแน่นเพียงพอ ดีเอสไอจึงสรุปส านวนยื่นต่อศาล
ขอให้มีการรื้อฟื้นคดีนี้ใหม่  น าไปสู่การพิจารณาไต่สวนค าร้องขอรื้อฟื้นคดีใหม่เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2556 
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โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ว่าจะอนุญาตให้รื้อคดีขึ้นมาใหม่และคาดว่าไม่เกินเดือน
เมษายน นี้ ศาลจะมีค าสั่งในเรื่องนี้ 

 
จุดเด่น: 

คุณค่าข่าว:  
ประเด็นข่าวให้ความรู้สึกว่า ความยุติธรรมมันถูกละเลย  ประเด็นนี้จึงท าให้รู้มุมลึก ๆ จากข่าวนี้ 

เรื่องกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นเรื่องท่ีต้องให้การสนับสนุนและมีการพูดถึงท่ีชัดเจน 
 
 

คุณภาพของภาพข่าว:  
1. หยิบประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในข่าวมาน าเสนอ   
2. ไม่ใช่เรื่องใหม่ หรือประเด็นใหญ่ ๆ แต่ประเด็นน้ีท าให้ต้องทบทวน กระบวนการยุติธรรม

ให้มากขึ้น 
 

ศิลปะการน าเสนอ:    
รูปแบบการน าเสนอ ไม่น่าติดตาม การน าเสนอเลยดูเรียบเกินไป ไม่มีจุดน่าสนใจ 

 

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  
เรื่อง “เปิดปม ตอน เด็กกลางไฟใต้” 
จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ผู้ผลิตผลงาน คือ  
1. คุณพุทธิฉัตร จินดาวงศ์  2. คุณสุรศักดิ์ สินธุชัย  
3. คุณภาณุมาศ เจนกิจพัฒนะ  4. คุณสุพิน หมื่นหาวงศ์ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 
 
เน้ือหา: 
 11 ธันวาคม 2555 ครูโรงเรียนบ้านบาโง  อ.มายอ จ.ปัตตานี  ถูกลอบสังหารภายในโรงเรียนถึง 2 
คน นับเป็นบุคลากรทางการศึกษาคนที่ 156 และ 157 ท่ีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
ชายแดนใต้ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา  เหตุการณ์นี้ท าให้โรงเรียนของรัฐต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นครั้ง
ท่ี 2 ในรอบเดือน  เพื่อทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยครูของหน่วยงานความมั่นคง 
 การประกาศปิดเรียนแม้จะเป็นระยะสั้น ๆ แต่หากนับรวมตลอด 9 ปีที่ผ่านมา  การปิดโรงเรียน
หลายครั้งย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานทางการศึกษาของเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะท่ีอาจะนิยามได้ว่าคือ  “ภาวะสงคราม ” อาจมีนัยส าคัญบางอย่างต่อนโยบายรัฐและ
หน่วยความมั่งคง  นอกจากนั้น  การที่ ตัวเลขผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  ท่ีมี
เด็กกว่า 1 แสน 6 หมื่นคนไม่ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรี  และมีเด็กกว่า 3 พันตกหล่อนจากการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขณะที่ ร้อยละ 33 ของเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้นอ่านหนังสือไม่ได้  รวมทั้งคะแนนสอบโอเน็ต
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ของนักเรียน ชั้น ม. 6 ก็ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยนของประเทศในทุกวิชา   ก็เป็นภาพสะท้อนอย่างดีถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับเด็กในภาวะสงคราม 
 รายการเปิดปม ตอน เด็กกลางไฟใต้  ได้น าเสนอให้เห็นถึงผลกระทบ  ท่ีเกิดขึ้นกับเด็กอย่างเห็น
รูปธรรม  ผ่านสถานการณ์และตัวบุคคลจริง  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วงงานในระดับนโยบายตระหนักถึง
การส่งเสริม  และปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กในพื้นท่ีชายแดนใต้  เพื่อให้เด็กเข้าถึงสิทธิที่ควร
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ CRC ในเรื่องสิทธิที่จะได้รับการ
พัฒนานากจากนั้น ยังมีประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับสิทธิที่เด็กจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจาก
การท าร้าย ซึ่งท่ีผ่านมาหน่วยงาน ความมั่นคงมีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ในหลายด้าน แต้เป้าหมายยัง
เน้น ไปที่ครูหรือพระสงฆ์ แต่ในส่วนของเด็กนั้นยังไม่มีมาตรการท่ีชัดเจนในฐานะกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งการ
น าเสนอของรายการเปิดปม สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของ องค์การยูนิเซฟ ที่ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ยุติ
ความรุนแรงทุกรูปแบบ  ต่อเด็กในพื้นท่ีชายแดนใต้  ไม่ว่าจะเป็นการถูกลิดรอนโอกาสทางการศึกษา  หรือ
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตอันเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ  ทั้งหมดเพื่อกระตุ้นทุกฝ่าย
ตระหนักถึงสิทธิเด็กท่ีก าลังถูกละเมิดจากสถานการณ์ความรุนแรงท่ียืดเยื้อมากว่า 9 ปี  
 
จุดเด่น 

คุณค่าข่าว:  
เนื้อหาประเด็นดี มีการคลี่ประเด็นให้ผู้ชมเข้าใจง่ายขึ้นเป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์กับวิถีชีวิต ได้
ข้อมูลจากแหล่งข่าวท่ีหลากหลาย 

 

คุณภาพของภาพข่าว:  

1.ไม่เติมแต่งเรื่องจนเกินไป มองได้หลายมิติ  
2.น่าติดตามตลอดทั้งเรื่อง สอดคล้องและน่าสนใจ ท าให้ประเด็นที่จะน าเสนอในเรื่องของผลกระทบ 

ท่ีมีมาก  
3.ให้ความส าคัญกับเด็กท่ีเป็นลูกของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
4.ให้แง่คิดและประโยชน์กับผู้ชม  
 
ศิลปะการน าเสนอ:   
รูปแบบการน าเสนอในเรื่องของดนตรี สื่อถึงวิถีชีวิตคนท้องถิ่น  ภาพสวยมีการใช้ภาษาภาพสื่อ

ความหมาย การตัดต่อภาพออกมาดูดี 
 

รางวัลชมเชย อันดับ 1 ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 
เรื่อง “เหรียญสองด้านสวนยางประท้วง”  
จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ผู้ผลิตผลงาน คือ  ทีมงานรายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  
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เน้ือหา: 
 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 การชุมนุมประท้วงปิดเส้นทางจราจร  ทั้งถนนสายรองและสายหลัก  ใน
ภาคใต้หลายจุด  ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ด้านความเดือดร้อน  และผลกระทบทางเศรษฐกิจ   หากแต่ปัญหา
ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา  กลับไม่ได้ถูกสื่อสารเท่าท่ีควร  ท้ังท่ีเป็นปัญหาเริ่มต้นท่ีกดดันให้เกษตรกร  
ต้องออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาล 
 ความเข้าใจต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ได้ถูกเบี่ยงเบนมากขึ้น  หลังจากท่ีรัฐบาลได้ส่งตัวแทนเจรจากับ
ชาวสวนยางขณะที่การรายงานข่าวในสถานการณ์ในเวลานั้นปรากฏออกมาในประเด็นหลักว่ารัฐบาลได้
เสนอแนวทางแก้ไขแล้ว  การปฏิเสธแนวทางของรัฐบาลพร้อมตัดสินใจชุมนุมต่อของเกษตรกร  ก็ยิ่งท าให้
สังคมมองว่าเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้เป็นม็อบการเมือง ที่มีพรรคการเมืองใหญ่ในภาคใต้หนุน  หลัง
ให้สร้างความวุ่นวายต่อรัฐบาล  แม้ว่าในความเป็นจริงจะมีรายละเอียดของแนวทางการช่วยเหลือท่ีไม่
สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร  ก็ไม่มีการถกประเด็นดังกล่าวอย่างเพียงพอ 
 ในสถานการณ์ท่ีการชุมนุมของชาวสวนยางพารา  ความขัดแย้งยิ่งเพิ่มความตรึงเครียดมากขึ้น  จน
เกิดการเผชิญหน้า และการตัดสินใจใช้ก าลังสลายการชุมนุม  จนเกิดเหตุการณ์จลาจล ซึ่งตามมาด้วยการ
ชุมนุมปิดถนน  ที่ยืดเยื้อโดยไม่สามารถมีการเจรจาเกิดขึ้นได้ 
 สารคดีเชิงข่าวชุด “เหรียญสองด้าน สวนยางประท้วง ” ได้น าเสนอข้อมูลจากท้ัง 2 ด้าน เพื่อเป็น
สื่อกลางในการท าความเข้าใจ ปัญหาที่ยากจะเจรจาหรือรับฟังกันได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งการท าความ
เข้าใจ ต่อข้อมูลท่ีน าเสนอ จะช่วยลดช่องว่างระหว่างกัน จนอาจจะท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปได้ 
 
จุดเด่น 

คุณค่าข่าว:  
ประเด็นเรื่องค่อนข้างดีเกาะติดสถานการณ์ ณ เวลานั้นได้ดี เปิดประเด็นในมิติของการประท้วง

ระหว่างภาคประชาชน 
 
 

คุณภาพของภาพข่าว:  

ค่อนข้างดี ในเรื่องของความยาก แต่สามารถท าให้รู้และเข้าใจประเด็นของเรื่อง 
 
ศิลปะการน าเสนอ:   
ภาพไม่สอดคล้องกับประเด็นของเหตุการณ์  เน้นภาพม็อบเยอะเกินไป  ให้ความพยายาม และ

ความเสี่ยงในการลงพื้นท่ี แม้สถานการณ์จะยังไม่นิ่งหรือยุติ 

  
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 
เรื่อง “พิพากษาคดี พระวิหาร”  
จาก สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 
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ผู้ผลิตผลงาน คือ   
1. คุณสันติวิธี พรหมบุตร  2. คุณ กิติภูมิ อนันต์ 
3. คุณสาธิต พัฒนสุรีย์  4. คุณ สาโรจน์ ศรีจรรยา 
5. คุณอธิวัฒน์ อุ่นฤทัยสิริ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

ปราสาทขอมโบราณบนเขาพระวิหาร  เป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา  ตั้งแต่อดีตปี 
2502 กัมพูชายื่นฟ้องศาลโลกว่า  ปราสาทอยู่ในดินแดนของกัมพูชา และศาลโลกพิพากษาเมื่อปี 2505 หรือ
เมื่อครั้งศตวรรษท่ีแล้วว่า  ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา  แม้รัฐบาลไทยไม่เห็นด้วย
กับค าพิพากษา  แต่ก็ยินยอมปฏิบัติตาม  คณะรัฐมนตรี มีมติก าหนดเขตบริเวณปราสาทพระวิหาร  เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า  ครอบปราสาท เรียกว่าพื้นท่ีใกล้เคียงรอบปราสาท 

ผ่านมาครึ่งศตวรรษไทยและกัมพูชา มีข้อพิพาทต่อกันกรณีกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร
เป็นมรดกโลก  ต่อมากัมพูชา  ยื่นค าขอให้ศาลโลก  ตีความค าพิพากษาเดิม  ว่าบริเวณใกล้เคียงรอบ
ปราสาทตามค าพิพากษานั้นกินพื้นที่ไหน  โดยขอให้ศาลชี้ขาดบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ  ตามเส้นเขตแดน  
ท่ีปรากฏในแผ่นท่ีมาตรส่วน 1 ต่อ 2 แสน ระวางดงรัก หรือแผนท่ีดงรัก 

กัมพูชาแถลงค าร้องเริ่มคดี  ยกเหตุการณ์ปะทะทางทหารในปี 2551 ปี 2552 และปี 2554 เป็น
จุดเริ่มต้นในการขอตีความ โดยอ้างว่า  ทหารไทยบุกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาใกล้บริเวณปราสาท และเป็นผู้
เปิดฉากยิงก่อน  เพื่อแสดงว่า  ไทยไม่ได้ถอนทหาร ต ารวจ ออกจากปราสาทและบริเวณใกล้เคียง  ตามค า
พิพากษาข้อ 2 ท่ี ศาลสั่งให้ไทยถอนทหาร  เป็นความแยบยลของกัมพูชา  ในการโน้มน้าวให้ศาลรับเป็นคดี
ตีความ  

การต่อสู้ของไทย  จึงต่อสู้ในประเด็นศาลโลกไม่มีอ านาจพิจารณา  เพราะเป็นการแฝงฟ้องคดีใหม่  
ไม่ใช่การตีความคดีเดิม  และการต่อสู้คดีท่ีส าคัญยิ่งในเนื้อหาคดี  คือการหักล้าง การใช้แผนท่ีระวางดงรัก
ของกัมพูชาพยายามชี้ให้เห็นวิธีการท่ีกัมพูชา น าแผนท่ีมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 
จุดเด่น 

คุณค่าข่าว:  
ประเด็น ของเรื่องเป็นข่าว แล้วน ามาเสนอ แหล่งข่าวมีความหลากหลาย  ประเด็นเรื่องเก่ียวกับ

ประวัติศาสตร์ โดยการรวบรวมความเป็นมาเป็นไปของเรื่องว่าเป็นอย่างไร 
 
 

คุณภาพของภาพข่าว:  

ไม่มีความแปลกใหม่ของเรื่อง เป็นข่าวที่มีความจ าเป็นต้องคลี่คลาย โดยมีการตีความว่า สารคดีไม่
ควรจะเป็นแค่การายงานปรากฏการณ์เพียงอย่างเดียว จึงเป็นข่าวที่ธรรมดา 
 

ศิลปะการน าเสนอ:   
มีความเรียบ ด าเนินเรื่องราบรื่น ภาพท่ีใช้ยังสื่อความหมายไม่ชัดเจน 
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รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 
เรื่อง “เปิดประตู สู่อาเซียน(พม่า)”  
จาก สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
ผู้ผลิตผลงาน คือ   
1. คุณบวรพงษ์ วัฒนาธนากุล  2. คุณ วราภรณ์ เจริญพานิช 
3. คุณนรพล ผาเจริญ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

พม่าเปิดประเทศมาได้  3 ปีแล้ว  แต่ยังมีสื่อมวลชนน้อยมาก  ที่สามารถเข้าไปสัมผัสการ
เปลี่ยนแปลงในประเทศนี้  รัฐบาลพลเรือนชุดแรกของพม่า โดยอดีตนายพลเต็ง เส่ง ประธานาธิบดี ได้
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ซึ่งทีมข่าวส านักข่าวไทย  ได้เข้าไปเจาะลึกเรื่องราวในเมืองส าคัญ 
เช่นย่างกุ้งและกรุงเนปิดอร์  โดยเฉพาะในแง่มุมซึ่งไม่ได้พบเห็นง่ายนัก  เช่นภาพความศรัทธาของชาวพม่า
ต่อพุทธศาสนา  ซึ่งถ่ายทอดให้เห็นมากกว่าการเข้าวัด  ในวันพระ แต่ยังมีประเพณีท่ีมีความสวยงาม เช่น
การรดน้ าท่ีโคนต้นโพธิ์โบราณ 

ส่วนประเด็นทางเศรษฐกิจละสังคม  น าเสนอเรื่องราวการพัฒนาระบบโทรคมนาคม ที่การติดต่อ
ด้วยโทรศัพท์มือถือยังคงเป็นเรื่องยาก  เพราะมีราคาแพงและต้องใช้การวัดดวง  เช่นการจับฉลากเพื่อให้ได้
ซิมมือถือจากรัฐในราคาถูก  ด้านการเงินการธนาคาร ท่ีเพิ่งอยู่ในยุคแรกของการพัฒนา ปัญหาเงินเฟ้อท าให้
ชาวพม่ายังต้องบรรทุกธนบัตรเงินจ๊าด ใส่กระสอบในการท าธุรกรรม การย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปกรุง 
เนปิดอว์ได้ก่อให้เกิดการเติบโตในเมืองหลวงใหม่  มีการสร้างท่ีพักอาศัยรองรับข้าราชการและครอบครัวเป็น
ล้านครอบครัว  ท้ังท่ีอยู่ในคอนโดมิเนียมและบ้านเอ้ืออาทรหลังคาสังกะสี 

ความเจริญท่ีเกิดขึ้นยังไม่ทันต่อแหล่งพลังงานท่ีมีอยู่ในประเทศ  ปัญหาไฟตกไฟดับเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ าวันของพม่า  เช่นในเมืองส าคัญทางเศรษฐกิจอย่างย่างกุ้ง ส่วนผังเมืองและโบราณท่ีอยู่ท่ัวไป
ก็ก าลังถูกจัดระเบียบให้สัมปทานเอกชนน าไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

ส่วนประเด็นการเมืองทีมข่าวส านักข่าวไทยได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีกลาโหม  ซึ่งด ารงต าแหน่งโฆษก
กองทัพพม่า เน้นบทบาทของกองทัพพม่า ต่อการบริหารของรัฐบาลพลเรือนในภาวะท่ีกองทัพพม่าเคย
ปกครองและปิดประเทศมายาวนานเกือบ 50 ปี  และมีโอกาสได้เข้าไปในเขตหวงห้ามกองทัพในหลาย
สถานท่ี เช่น พิพิธภัณฑ์กองทัพพม่า  ซึ่งมีอาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องบินรบอยู่จ านวนมาก  รวมท้ังพื้นท่ี
สวนสนามของทหารใกล้เคียงกับอนุสาวรียามกษัตริย์พม่า  และยังได้สัมภาษณ์พิเศษประธานรัฐสภาพม่า  
ซึ่งคาดกันว่าเป็นประธานาธิบดีคนต่อไป  หลังประธานาธิบดีเต็ง เส่ง หมดวาระในปีหน้า  ในประเด็น
บทบาทของ ส.ส. พม่าทั้งการออกกฎหมาย แก้กฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันต่อระบบเศรษฐกิจเสรี และการคืน
สิทธิ์ในที่ดินท ากิน ท่ีรัฐเคยยึดครองมายาวนาน 
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จุดเด่น 
คุณค่าข่าว:  
ประเด็นเรื่องเก่ียวกับ  เนื้อหาที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก เช่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ รวมถึง

ประเด็นการเมือง 
 
 

คุณภาพของภาพข่าว:  

1.เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพม่า สามารถเข้าถึงสัมผัสวิถีชีวิตของคนพม่า   
2.ควรหามุมมองอ่ืน ๆ ให้หลากหลาย เพื่อความน่าสนใจ  
3.เนื้อหายังไม่เจาะลึกเท่าทีควร 
4.เป็นสารคดี ไม่มีเนื้อหาของข่าว 

 

ศิลปะการน าเสนอ:   
รูปแบบการน าเสนอค่อนข้างดี  แต่ละตอนไม่น่าเบื่อ เพราะภาพท่ีใช้ในการน าเสนอ ไม่ซ้ ากัน  มี

ความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง 

 
รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทประเภทข่าวเหตุการณ์ 
เรื่อง “รายงานสดสถานการณ์การปะทะที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง”  
จาก  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 
ผู้ผลิตผลงาน คือ   
1. คุณอนุวัต เฟื่องทองแดง 
2. คุณอรวรรณ รักษาศรี 
3. คุณตะวัน เขียววิจิตร 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

เกิดเหตุยิงกันด้วยอาวุธปืนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในขณะท่ีมีการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ท่ี

สนามกีฬาสนามรัชมังคลากีฬาสถาน  ท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก  ซึ่งไม่สามารถระบุตัว

ผู้ก่อเหตุได้ว่าใครเป็นคนท า  และเพราะเหตุผลอะไร 

โดยการปะทะกันมีมาต่อเนื่องตั้งแต่คืนของวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2556 ต่อเนื่องถึงวันท่ี 1 ธันวาคม 

2556 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ได้แจ้งว่าขณะนี้ได้มีผู้ลอบยิงเข้ามา

ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหง  และมีนักศึกษาติดอยู่ภายในหลายร้อยคน  แม้จะขอความช่วยเหลือผ่าน

ไปทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ  แต่ก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือได้เนื่องจากเกรงอันตรายจากกลุ่มมือปืนท่ีแฝงตัวอยู่ 
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ทีมข่าว 7 สีได้เดินทางไปท าข่าวเพื่อรายงานสถานการณ์สดท่ีเกิดขึ้น  โดยท่ีไม่มีนักข่าวหรือ

สื่อมวลชนแขนงใดเลย  ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ ม.รามค าแหงในขณะนั้นได้  ซึ่งเมื่อทีมข่าว 7 สี น า

โดยอนุวัต เฟื่องทองแดง  ได้ไปท าความเข้าใจและพร้อมจะตีแผ่ข้อเท็จจริงในจุดที่เกิดเหตุ  เพื่อน าความ

ช่วยเหลือมายังนักศึกษาท่ีติดอยู่ภายในมหาวิทยาลัย  ให้ได้รับความปลอดภัย  จึงท าให้ ทีมข่าว 7 สีได้ภาพ

สถานการณ์สด ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ  ได้ยินทั้งเสียงปืน  เสียงร้องขอความช่วยเหลือ  แววตาแห่งความ

หวาดกลัวหวั่นวิตก  ของนักศึกษาท่ีติดอยู่ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง  จนกระทั่งกองทัพบกได้ส่ง

เจ้าหน้าท่ีทหารเข้าไปเคลียร์พื้นที่  และน าตัวนักศึกษาและผู้ท่ีติดค้างท้ังหมดออกมาจากมหาวิทยาลัยได้ใน

ท่ีสุด  โดยเหตุการณ์ในวันนั้น  ทางศูนย์เอราวัณ เปิดเผยว่า  มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ได้รับบาดเจ็บท้ังหมด 57 

คน 

 
จุดเด่น 

คุณค่าข่าว:   
เป็นข่าวที่เกิดขึ้นใหม่ ณ เวลานั้น ทันต่อสถานการณ์  

 

คุณภาพของภาพข่าว:  

1. มีการรายงานโดยไม่สรุปแบบทันทีทันใด โดยมีภาพประกอบให้ผู้ชมได้เห็น ท าให้เข้าใจง่ายขึ้น 
2. ช่างภาพและทีมข่าว มีความพยายาม ความเสี่ยงในการไปส ารวจจุดเกิดเหตุ เพื่อให้ได้ภาพท่ี

ต้องการมา 
3.ช่างภาพท างานสอดคล้องกับบทบรรยายได้ดี มีการท างานเป็นทีมเวิร์ค 
4.สคริปการรายงานข่าว สอดคล้องกัน  
5.เป็นการรายงานสดจากสถานที่จริง แต่ไม่ใช่เวลาที่เกิดเหตุจริง 

 
ศิลปะการน าเสนอ:   
การน าเสนอเรื่องราวดี น่าติดตาม มีกระบวนการวางแผนในการท างานได้ดี ภาพท่ีน ามาใช้ในการ

น าเสนอ สื่อให้เห็นว่า ณ ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นในสถานที่นั้นบ้าง 
 
 

รางวัลชมเชย อันดับ 1 ประเภทประเภทข่าวเหตุการณ์  
เรื่อง “ชุลมุน วุ่นหน้าราม”  
จาก สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี 
ผู้ผลิตผลงาน คือ   
1. คุณกุศล แนมทอง 
2. คุณภคพล ลักษณะสุต 
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3. คุณชาณัณบูกิตต์ ผุยค าพา 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปช.)  จัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬา
สถาน  เพื่อคัดค้านการชุมนุมของกลุ่มคระกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ท่ีชุมนุมอยู่ท่ีราชด าเนิน ซึ่งใน
ระหว่างการชุมนุมของกลุ่ม นปช. เกิดการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหงบริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัย  ซึ่งอ้างว่าไม่พอใจ กลุ่ม นปช. มาชุมนุมที่หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานเพราะส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอน  โดยการชุมนุมเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันที 30 พฤศจิกายน 2556 โดยมีการปราศรัย
และเรียกร้องให้ผู้ท่ีรับผิดชอบมาด าเนินการให้ยุติการชุมนุมของกลุ่ม นปช.  จนกระทั่งช่วงเย็นสถานการณ์
ตึงเครียดขึ้น  เพราะข้อเรียกร้องไม่ได้รับการด าเนินการ  ท าให้มีกลุ่มคนบางส่วนพุ่งเข้าโจมตีรถโดยสารที่มี
คนเสื้อแดงใช้บริการวิ่งผ่านด้านหน้า  และลุกลามไปจนถึงเกิดเหตุการณ์บริเวณพื้นที่โดยรอบและภายใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหงและรอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน  ปะทะจากกลุ่มไม่ทราบฝ่าย  เป็นเหตุให้มี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงช่วงสายของวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 

 
จุดเด่น 

คุณค่าข่าว:  
สามารถท าให้ประชาชนได้มองเห็นเหตุการณน์ั้น ๆ ด้วยภาพท่ีน าเสนอ 
 
คุณภาพของภาพข่าว:  
การด าเนินเรื่อง ลดความส าคัญของภาพไป ท าให้รู้สึกเสียดาย 
 
ศิลปะการน าเสนอ:  

 การน าเสนอภาพสวยเพราะได้เปรียบในการคัดเลือกก่อนออกอากาศ  มีการเอาภาพมาจากหลาย 
ๆ จุดที่เกิดเหตุ ช่างภาพต้องใช้ความเสี่ยงในการได้ภาพนั้น ๆ  ไม่น่าจะลงเสียงยาว มีเพียงเสียงผู้ประกาศ 

 

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประเภทประเภทข่าวเหตุการณ์  
เรื่อง “ช้างป่าโขลงใหญ่”  
จาก สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 
ผู้ผลิตผลงาน คือ  นายสราวุฒิ บุญสร้าง 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท  
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เน้ือหา: 
เมื่อวันท่ี 4 พ.ย. 2556 เมื่อเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าท่ี เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  

เจ้าหน้าท่ีทหารพราน  เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิกู้ภัยพนม  เจ้าหน้าท่ี อปพร. และชาวบ้านกว่า 200 คน กระจาย
ก าลังไปตามจุดต่าง ๆ เพื่อติดตามหาช้างป่าเขาอ่างฤาไนกว่า 100 ตัว  ที่หลบอาศัยอยู่ตามไร่สวนของ
ชาวบ้าน  เพื่อจะผลักดันให้ช่างป่าโขลงนี้  กลับเข้าสู่ป่าเขาอ่างฤาไนโดยปฏิบัติการครั้งนี้  ใช้เวลาเกือบท้ัง
วัน  จนกระทั่งเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าท่ี และชาวบ้านพบช้างโขลงใหญ่  ท่ีหลบอาศัยอยู่ตามไร่สวนของ
ชาวบ้าน  ทยอยเดินกลับสู่ป่าฯ  และพบว่ามีลูกช้างเกิดใหม่ จ านวน 3-4 ตัว ซึ่งเดินตามฝูงกลับเข้าสู่ป่าด้วย  
ซึงเมื่อช้างป่าโขลงนี้  เดินข้ามคูกันช้าง  พบว่าแม่ช้างก าลังพยายามประคองลูกช้างไม่ให้จมน้ าและช่วยดัน
ตัวลูกของมันให้ขึ้นจากคูน้ า  เพื่อกลับเข้าป่านับเป็นภาพความน่ารักระหว่างแม่ช้างและลูกช้าง  ท่ีอาจเป็น
ภาพท่ีหาดูได้ยาก  หลังจากท่ีฝูงช้างกลับเข้าป่าหมดเจ้าหน้าท่ีก็ใช้เส้นลวดขึงตามแนวบริเวณท่ีช้างใช้เข้า
ออกจากป่าแล้วปล่อยกระแสไฟอ่อน ๆ พอเมื่อช้างข้ามมาโดนก็จะส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตัด
กระแสไฟและผักดันให้กลับเข้าป่าไป 

 
จุดเด่น 

คุณค่าข่าว:  
ภาพข่าวมีคุณค่าในเหตุการณ์ท่ีมีความส าคัญ ในเรื่องนั้น ๆ  
 
คุณภาพของภาพข่าว:  
มีความอุตสาหะความพยายามของช่างภาพ ในการรอถ่ายภาพช้าง ท าให้รู้สึกลุ้นว่าเมื่อไหร่จะได้

ภาพช้าง แต่ท าให้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ ไม่มีความแปลกใหม่ 
 
ศิลปะการน าเสนอ:  

  รูปแบบการน าเสนอด้วยภาพในการด าเนินเรื่อง เป็นการรอจังหวะ ตามการเคลื่อนไหวความเป็นไป
ของช้าง  
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ าปี 2556 
 

คณะกรรมการตัดสิน 
- ภาพสถานการณ์สามารถบอกรายละเอียดท าให้ตรึงความรู้สึกไว้กับหน้าจอโทรทัศน์ การ

รายงานข่าวไม่บิดเบือนได้ครบเร่ืองรอบด้าน  
- การท างานเป็นทีม ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน 
- ประเด็น / เนื้อเรื่องค่อนข้างจัดเจน  
- เรื่องมิติของความกล้า ในการลงพื้นที่ส าหรับนักข่าวและช่างภาพไม่ควรประมาท 
- เรื่องมิติการท าหน้าที่สื่อ ค่อนข้างสมบูรณ์ถึงแม้ในแง่ของภาพอาจจะดูไม่ครอบคลุมในแต่ละ

สถานการณ ์
- เรื่องมิติของงานภาพหรือการเดินเรื่องมีความพยายามในการถ่ายทอดเหตุการณ์นั้น ๆ 

ออกมาให้ผู้ชมรู้สึกอยากติดตาม 
- การเดินเรื่องในบางเรื่องมีภาพของนักข่าวมากกว่าภาพอินเสิร์ท  
- กระบวนการถ้อยค าที่น ามาใช้และภาพเหตุการณ์ท าให้รู้สึกว่า ณ ขณะน้ันเกิดเหตุการณ์อะไร

ขึ้นบ้างและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
- ในการตัดต่อและการวางจังหวะของเรื่อง ควรเน้นตามจังหวะของเรื่องไม่ควรปล่อยท้ังภาพ

และบรรยากาศให้ยาวเกินไป  
- ควรมีการใช้เสียงของสนามข่าว เสียงแบ็คกราว มากใช้ ท าให้เกิดอรรถรสในการรับชม 
- มิติความเป็นสารคดี ไม่มีได้มีการปรุงแต่งมากจนเกินไป 
- ข่าวสืบสวนสอบสวน อย่าใส่เสียงดนตรีมากเกินไป เพราะท าให้เหมือนกับการสร้าง

ภาพยนตร์มากกว่างานข่าว 
- ข่าวสืบสวนสอบสวน เนื้อเรื่องไม่ควรยาวควรขมวดปม หรือกระชับประเด็นให้ชัดเจน 
- ดูไม่น่าเบื่อ เลือกภาพมาใช้ไม่ซ้ ากัน 
- ในการเลือกภาพแต่ละประเภทของข่าว ควรเรียงล าดับเหตุการณ์เพราะจะท าให้ภาพไม่

ซับซ้อน คนดูจะได้ไม่สับสน 
- ประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับสังคม สามารถให้ความรู้สึกให้พลังแก่ผู้ชม และหลาย ๆ คน เน้นใน

เรื่องครอบครัว  
- ชอบในความพยายามและความเสี่ยงของนักข่าว ในสถานการณ์จริง ทันดีทันใด  


