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การประกวดขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ดเีดน่ 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2557 
สมาคมนกัขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย 

 ตามที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย ได้รบัมอบหมายจากมูลนิธิแสงชยั สุนทรวฒัน์ ให้เป็น
ผูด้ าเนินการจดัประกวดข่าว-สารคดวีทิยุและโทรทศัน์ทอ้งถิน่ รางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน์ ประจ าปี 2557 เพื่อ
ประกาศเกยีรตคิณุและตดัสนิมอบรางวลัแกเ่จา้ของผลงานผูช้นะการประกวด ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
ประเภทรางวลั 

ประเภทข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน 
1.  ข่าวโทรทศัน์ท้องถิน่เชิงสืบสวน 

-  รางวลัข่าวโทรทศัน์ทอ้งถิน่เชงิสบืสวนดีเด่น  จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ  30,000 บาท    
(สามหมืน่บาทถว้น)  พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

- รางวลัข่าวโทรทศัน์ทอ้งถิน่เชงิสบืสวนชมเชย จ านวน 1 รางวลั รางวลัละ 10,000 บาท    
(หนึ่งหมืน่บาทถว้น)  พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

 
2.  ข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถิน่ 

- รางวลัขา่ว-สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ ดเีด่น  จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ 30,000 บาท 
(สามหมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

- รางวลัขา่ว-สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ ชมเชย  จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ 10,000 บาท 
(หนึ่งหมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
 
ลกัษณะของข่าวและสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน 
 ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน    ไดแ้ก ่ ขา่วหรอืสารคดเีชงิขา่ว ทีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบั
เรื่องราวเหตุการณ์ในทอ้งถิน่  สะทอ้นคุณค่าและส่งเสรมิความส าคญัของภูมปิญัญาพืน้บ้าน หรอืตแีผ่ปญัหาที่
เกดิขึน้ในพืน้ทีน่ัน้ๆ จนกระทัง่น าไปสู่การแกไ้ขหรอืบรรเทาปญัหา โดยมอีงคป์ระกอบขา่วทีค่รบถว้น สมบูรณ์
และรอบดา้น     

ทัง้นี้   ผลงานข่าวโทรทศัน์ที่จะส่งเข้าประกวด  จะต้องเป็นข่าวที่ผลิตโดยผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นและ
น าเสนอโดยการออกอากาศผ่านสถานีโทรทศัน์หรอืเคเบลิทวีใีนทอ้งถิน่ ซึง่ไดร้บัการรบัรองจากสถานีโทรทศัน์
ตน้สงักดั หรอืสมาคมเคเบลิทวีแีหง่ประเทศไทย  

  
 
วิธีส่งผลงานข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ินเข้าประกวด 
 1. การผลิต  จะตอ้งเป็นขา่วหรอืสารคดเีชงิขา่วทีผู่ส้ ื่อขา่วในสถานีเป็นผูด้ าเนินการผลติเอง  โดย
สามารถส่งเข้าประกวดในนามของสถานีโทรทศัน์เท่านัน้   ทัง้นี้ สถานีทีส่ง่ขา่วเขา้ประกวดตอ้งจดทะเบยีน
ในประเทศไทยและเป็นเจา้ของลขิสทิธิข์า่วนัน้ๆ ดว้ย ทัง้นี้สามารถสง่ไดโ้ดยไมจ่ ากดัจ านวน 
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 2. ช่วงเวลาของข่าว จะตอ้งเป็นขา่วทีเ่ผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ทอ้งถิน่หรอืเคเบลิทวีใีน
ประเทศไทย ในชว่งเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2557 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ไม่จ ากดัจ านวนเร่ือง 
 3. การส่งข่าวโทรทศัน์-สารคดีโทรทศัน์ท้องถ่ินเข้าประกวด ต้องส่งผลงาน 

ภายในภายใน วนัศกุรท่ี์ 6 กมุภาพนัธ ์2558  เวลา 19.00 น. 
โดยผูส้ง่ขา่วเขา้ประกวดแต่ละรายตอ้งด าเนินการดงันี้ 
   3.1 ท าจดหมายน าส่งข่าวท่ีเข้าประกวด ว่ามกีีเ่รือ่ง เรื่องอะไรบา้ง พรอ้มเบอรต์ดิต่อผูป้ระสานสง่
ขา่วเขา้ประกวด 

  3.2 จดัส่งเป็น DVD สกลุไฟล ์ .mov  .avi  จ านวน 10 ชุด / ต่อเร่ือง เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
คณะกรรมการตดัสนิเปิดไฟลด์ผูลงานทีส่ง่เขา้ประกวด 
   3.3 แนบรายละเอียดของข่าวแต่ละข่าวท่ีส่งเข้าประกวด จ านวน 10 ชุด / ต่อเร่ือง ไดแ้ก ่
   - บทคดัยอ่สรปุเรือ่งราว  

- บทของขา่ว(Script)  
   - วตัถุประสงคท์ีจ่ดัท าขา่วชิน้นี้ 
   - ความยากล าบากหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการจดัท าขา่ว 
   - ขา่วชิน้นี้มคีณุคา่ต่อสงัคมอยา่งไรบา้ง 
   - วนัและเวลาทีเ่กดิขา่วดงักล่าว 
   - วนั เวลา และสถานีทีอ่อกอากาศ 

4. การตัดสินข่าวท่ีส่งเข้าประกวด คณะกรรมการประกวดข่าวโทรทศัน์ท้องถิ่นดีเด่น จะเป็นผู้
พจิารณาตดัสนิตามกรอบหลกัเกณฑใ์นการตดัสนิ และค าตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ดุ 
 
หลกัเกณฑใ์นการตดัสินข่าวโทรทศัน์ดีเด่น สารคดีเชิงข่าวดีเด่นและข่าวเหตกุารณ์ดีเด่น 
 พจิารณาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ ของขา่วและสารคดเีชงิขา่วทีส่ง่เขา้ประกวด  ดงัต่อไปนี้ 
1.  คณุคา่ของขา่ว 

1.1 ความมปีระโยชน์และมคีณุคา่ต่อประเทศชาตแิละประชาชน 
  - สรา้งสรรคส์งัคม  โดยสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในสงัคมไทย 

- ใหแ้งค่ดิ เตอืนใจ เตอืนภยั ชีแ้นะแนวทางทีถ่กูตอ้ง 
  

1.2  รกัษาสทิธ ิเสรภีาพ และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 
  - ท าหน้าทีข่องสือ่มวลชนทีเ่ฝ้าคอยระแวดระวงัในการรกัษา สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
  - ปกป้องมใิหเ้กดิความอยตุธิรรมขึน้ในสงัคมไทย 
 1.3 ความมจีรยิธรรมในการเสนอขา่ว    
       - มคีวามรบัผดิชอบ 
  - มคีวามสภุาพ  ซื่อสตัย ์

- ปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่สาธารณประโยชน์ 
2. คณุภาพของขา่ว 
 2.1  ความสมบรูณ์ของขา่ว 
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- เนื้อหาสาระของขา่วมคีวามสมบรูณ์ และมคีวามต่อเนื่อง    
 - การสือ่ความหมายดว้ยภาพไดด้ ี

  - ความสอดคลอ้งของสาระและภาพขา่ว 
 2.2  ความถกูตอ้งของขา่ว    

 - ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ 
   - ไมม่กีารบดิเบอืนขา่ว 
 2.3  ความสมดุลและเทีย่งธรรม - ใหค้วามเป็นธรรมแกท่กุฝา่ยทีต่กเป็นขา่ว 
 2.4  ความทนัสมยัของขา่ว  -  มคีวามฉบัไวทนัต่อเหตุการณ์ 
 
การส่งผลงานประกวด 
 สามารถส่งข่าว-สารคดเีชงิข่าวโทรทศัน์ทอ้งถิน่ เขา้ร่วมการประกวดได้ที ่  สมาคมนักข่าววทิยุและ
โทรทศัน์ไทย (อาคารสมาคมนักขา่วนักหนังสอืพมิพแ์ห่งประเทศไทย) เลขที ่538/1 ตรงขา้ม รพ.วชริะ  ถนน
สามเสน เขตดุสติ กทม.10300 โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288 ปิดรบัผลงานภายใน วนัศกุรท่ี์ 6 
กมุภาพนัธ ์2558  เวลา 19.00 น.  
 

คณะกรรมการตดัสนิ 

1. นายสรุยินต ์จองลพีนัธ ์ กรรมการ บรษิทั ปา่ใหญ่ครเีอชัน่ จ ากดั ประธาน 
2. นายสรุชา  บุญเป่ียม ผูค้วบคมุการบรหิารการผลติรายการขา่ว 

สถานีโทรทศัน์สปรงินิวส ์
กรรมการ 

3. นางสาวสงักมา สารวตัร อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสือ่สาร  มหาวทิยาลยัศลิปากร 

กรรมการ 

4. นายสมเกยีรต ิ จนัทสมีา ผูอ้ านวยการส านกัเครอืขา่ยพลเมอืง  
สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส 

กรรมการ 

5. นายปฏวิตั ิวสกิชาต ิ รองผูอ้ านวยการฝา่ยขา่ว สถานีขา่ว TNN 24 กรรมการ 
6. นางสาวพมิพช์ญา ทพิยธรรมรตัน์ บรรณาธกิาร เรือ่งเด่นเยน็นี้  

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชีอ่ง 3 
กรรมการ 

7. นางสาวธนานุช สงวนศกัดิ ์ อปุนายกฝา่ยวชิาการ สมาคมฯ กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผลการตดัสนิ 

 - รางวลัข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ินเชิงสืบสวน 
 รางวลัดีเด่น  ไม่มีผู้ได้รบัรางวลั 

- รางวลัข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ินดีเด่น 
 รางวลัดีเด่น  ไม่มีผู้ได้รบัรางวลั 
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รางวลัชมเชย อนัดบั 1  ไดแ้ก ่ “โคง้สดุทา้ยวกิฤตปญัหาบ่อขยะสมทุรปราการ"  จาก  บรษิทั ปราการ
เคเบิล้ทวี ีจ ากดั ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 20,000 บาท 

รางวลัชมเชย อนัดบั 2  ไดแ้ก ่ “ถนนฝุน่แหลมประดู่...พงัซ ้าซาก...รอวนัแกไ้ข"  จาก  บรษิทั เอม็ 
เอส เอส เคเบลิเน็ตเวริค์ จ ากดั สาขาฉะเชงิเทรา ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 10,000 บาท 
 

ขอ้คดิเหน็ทีม่ตี่อผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั 
ประเภทขา่ว-สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่  
 
 รางวลัดเีดน่ ปีน้ีไมม่ผีูใ้ดไดร้บัรางวลั 
 
 รางวลัชมเชย อนัดบั 1 ไดแ้ก่  
เรือ่ง ‘โค้งสดุท้ายวิกฤตปัญหาบอ่ขยะสมุทรปราการ’   
จาก บริษทั ปราการเคเบ้ิลทีวี จ ากดั   
ผูผ้ลิตผลงาน มีรายช่ือดงัน้ี  
1. คณุประเสริฐ หวงัศกัราทิตย ์  2. คณุเอกรินทร ์ เตรยู่า 
3. คณุสพุลชยั  ซ้ิมเจริญ     4. คณุไวทยว์ฒิุ อินจนั   
5.. คณุดลยา  เงินทอง   6. คณุเอกชยั ธนปิยานนท ์
7. คณุวิโรจน์  เตียวแสงสขุ   8. คณุประกิต  ศีลพิพฒัน์  
9. คณุธนกร ปิยสิรินันท ์  
  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
 
เน้ือหา: 
 ปญัหาเรื่องขยะของจังหวัดสมุทรปราการนั ้นเป็นปญัหาใหญ่ถึงขัน้วิกฤตที่ส่งกระทบกับคน
สมทุรปราการและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยปญัหาขยะนัน้มอียูอ่ยา่งมากมาย แต่ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจนและโด่งดงัไป
ทัว่โลก คอืเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษาฯ ที่เกดิขึ้นเมื่อเดือน มนีาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่ านมา  ท าให้ทุก
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ต้องหนัหน้ามามองให้ความส าคญัและช่วยกนัถกเถียงเพื่อหาวิธีการและ
แนวทางในการแกไ้ขปญัหากนัอยา่งจรงิจงั  โดยทีห่ลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเมื่อเดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 แลว้นัน้  ทางคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิหรอื คสช. ได้เหน็ชอบใหด้ าเนินการตามระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัระบบบรหิารจดัการขยะของประเทศ พ.ศ. 2557 เหน็ชอบ ROAD MAP  การ
จดัการขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตรายและแผนปฏิบตัิการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขปญัหา 
ก าจดัขยะมลูฝอยไมถ่กูตอ้งและตกคา้งสะสม อยา่งเรง่ด่วนใน 6 จงัหวดั ประกอบดว้ย พระนครศรอียธุยา ลพบุร ี
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นครปฐม สรบุร ีปทุมธานีและจงัหวดัสมุทรปราการ สัง่การใหด้ าเนินการแกไ้ขปญัหาขยะมูลฝอยในทุกมติโิย
ทนัท ีซึง่จงัหวดัสมทุรปราการไดม้กีารสัง่ปิดขยะทีไ่ม่ไดม้าตรฐานทัง้หมด ท าใหท้ัง้จงัหวดัฯ เหลอืบ่อขยะเพยีง
แหง่เดยีวทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐานและยงัคงใหเ้ปิดด าเนินการอยู ่ ดงันัน้ถา้บ่อขยะแห่งเดยีวนี้ยงัคงท าการฝงักลบ
แบบเดมิ ๆ คงไม่สามารถรองรบักบัจ านวนขยะทีม่มีากกว่าวนัละ 1800 ตนัต่อวนั อนาคตอนัใกล้กอ็าจท าให้
ปรมิาณขยะลน้ จนไมม่ทีีจ่ะเกบ็ท าใหก้ารเพิม่ปญัหาหนกัและมลพษิอยา่งไมจ่บสิน้  เพือ่เป็นทางออกของปญัหา 
ทางบ่อขยะจงึเสนอวธิกีารกบัทางจงัหวดัในการท าโรงงานก าจดัขยะแบบครบวงจรและน าขยะไปแปรรูปเป็น
พลงังานไฟฟ้า ท าใหบ้่อขยะแบบเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้มกีารปรบัภูมทิศัน์บรเิวณรอบ ๆ บ่อขยะให้
เป็นสถานทีพ่กัผ่อนและสวนสาธารณะส าหรับประชาชนในทอ้งถิน่ใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ถ้าโครงการส าเรจ็
สามารถแก้ไขปญัหาเรื่องขยะของ จ .สมุทรปราการที่เป็นปญัหาวิกฤตและสะสมอย่างยาวนาน โดยคน
สมทุรปราการเฝ้าตดิตามกบัโครงการก่อสรา้งบ่อขยะแบบครบวงจรนี้และหวงัว่าครัง้นี้คงเป็นโคง้สุดทา้ยวกิฤต
ปญัหาบ่อขยะสมทุรปราการ แลว้... 
จดุเด่น 

- ประเด็นที่เลอืกน าเสนอเป็นเรื่องราวในท้องถิน่ ทีม่คีวามใกล้ตวั ประเด็นชดัเจน เป็นการน าเสนอ
ปญัหาหลกั  

- ชืน่ชมความพยายามในการน าเสนอเรือ่งเพือ่มาอธบิาย  
 

ข้อสงัเกต 
 - ในเรือ่งมปีระเดน็ยงัเขา้ไมถ่งึ  เรือ่งน่าจะเจาะไปทีช่าวบา้นโดยตรง 
 - ภาพไมค่วรเอามาจาก YOU TUBE น่าจะใชภ้าพของตนเองดกีว่า  
  
 

 รางวลัชมเชย อนัดบั 2 ไดแ้ก่  
เรือ่ง ‘ถนนฝุ่ นแหลมประดู่...พงัซ า้ซาก...รอวนัแก้ไข’  
จาก บริษทั เอม็ เอส เอส เคเบิล เน็ตเวิรค์ จ ากดั สาขาฉะเชิงเทรา  
ผูผ้ลิตผลงาน มีรายช่ือดงัน้ี  
1. คณุบุญเสริม ตนัวฒันะ   2. คณุนิศากาล พานิชดี   

และทีมฝ่ายข่าวบริษทั เอม็ เอส เอส เคเบิล เน็ตเวิรค์ จ ากดั สาขาฉะเชิงเทรา 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  
 
เน้ือหา: 
 ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี  ชาวบา้นอ าเภอบา้นโพธิ ์จ. ฉะเชงิเทราและประชาชนผูส้ญัจรผ่าน
ไปมา รอ้งเรยีนว่าถนนสาย 3304 สายบา้นโพธิ ์กบั  อ.แปลงยาว หรอื ถ. ดอนสนีนท-์แหลมประดู่ มสีภาพเป็น
หลุมเป็นบ่อพงัเสยีหาย  การเดนิทางด้วยรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ล าบากมายาวนา ถงึแมแ้ขวงการทาง
ฉะเชงิเทราจะท าการซ่อมแซมบ ารุงเสน้ทางแต่ไม่ไดม้าตรฐานมากนัก โดยเฉพาะเวลาฝนตก ถนนจะเละ ส่วน
ใหญ่ช่วงฤดูแลง้ถนนจะเป็นฝุ่น ฟุ้งตลบไปทัว่ สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนทีส่ญัจรไปมาเป็นจ านวน
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มาก  ชาวบา้นในพืน้ที ่บอกว่า ในอดตีถนนสาย3304 บา้นโพธิ-์แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา เป็นเพยีงเสน้ทางเดยีว
ทีช่าวบา้นในพืน้ทีใ่ชส้ญัจรไปมาหาสู ่แต่เนื่องจากปจัจุบนัโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งไดถู้กสรา้งขึน้จงึท าให้
ถนนสายนี้  กลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่รถบรรทุกจ านวนมากนิยมใช้ เพื่อมุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรมใน จ. 
ปราจีนบุร ี นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อ.แปลงยาว นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา และนิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุร ีเนื่องจากเป็นทางลดัเชื่อต่อถนนสาย331 กบนิทรบ์ุร ี -สตัหบี ตดักบัถนนสาย 
314 ฉะเชงิเทรา-บางปะกง  ซึง่เป็นปญัหาหลกัทีท่ าใหถ้นนเสน้นี้พงัเสยีหายสรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ชาวบา้น 
พากนัเรยีกรอ้งถงึความเดอืดรอ้นกบัสภาพถนนทีพ่งัเสยีหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ตลอดเสน้ทางท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ
หาลายครัง้หลายหน 
 ขณะทีผู่อ้ านวยการแขวงการทางฉะเชงิเทรา เปิดเผยว่า ปจัจุบนัเสน้ทางสายแหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ ์
มุง่หน้าสู ่อ.แปลงยาว เฉลีย่ในหนึ่งวนัมรีถสญัจรกว่า 16,000 คนั คดิเป็น71เปอรเ์ซน็ต ์คอืรถบรรทุก คอืเหตุผล
หลกั ๆ ทีท่ าใหถ้นนเสน้นี้พงัเสยีหาย และซ่อมแซมเทา่ไหร่กไ็มจ่บประกอบกบัเสน้ทางสายนี้มปีญัหาเรื่องถูกน ้า
ท่วมขงั จงึท าใหถ้นนเสน้นี้เสยีหายเกอืบตลอดเสน้ทางตัง้แต่กโิลเมตรที ่0 ถงึ 20 ซึง่แขวงการทางฉะเชงิเทรา 
พยายามทีจ่ะท าการซ่อมแซมถนนเสน้นี้อยู่บ่อยครัง้ แต่เนื่ องจากว่างบประมาณที่มอียู่อย่างจ ากดั จึงท าให้
สามารถซ่อมแซมได้เป็นบางช่วงบางตอนเท่านัน้ ทัง้นี้สาเหตุหลกัที่ท าให้ถนนเส้นนี้ ถงึแมจ้ะซ่อมแซมให้ดี
เพยีงใด กก็ลบัมาพงัเสยีหายทุกครัง้ทางทีด่ทีีสุ่ดคงตอ้งอยู่ทีก่ารกวดขนั จบักุมรถเหน็แก่ได ้เหล่านี้ ใหเ้คารพ
กฎหมายมากขึน้เพือ่ชาวบา้นในพืน้ที ่ไดม้ถีนนด ีๆ มมีาตรฐานไวใ้ชอ้นาคต  
  
จดุเด่น 

- มคีวามพยายามหาภาพเกา่มาใช ้ ทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของเรือ่ง  
- มคีวามพยายามในการท างานรอบดา้น 
- เนื่องเรือ่งเป็นเรือ่งปญัหาเดอืดรอ้นในชวีติประจ าวนั ของชาวบา้น 

 
ข้อสงัเกต 
 - ในการน าเสนอ ยงัไมน่่าสนใจ  ขอ้มลูยงัไมค่รบ 

- การเสนอเรือ่ง ไมส่ามารถอธบิายไดว้า่ปญัหาทีเ่กดิจากรถบรรทกุเริม่ตน้จากไหนถงึไหน  ท าใหไ้ม่
เขา้ใจเรือ่งเทา่ทคีวร 
 

ความเหน็คณะกรรมการตดัสินข่าวโทรทศัน์ท้องถ่ิน 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2557 
 
คณุภาพด้าน ภาพและการผลิต      

- เรือ่งของการน าเสนอภาพ บางเรื่องมคีวามรุนแรง ไม่เหมาะสม ควรพจิารณาเลอืกภาพในการ
น าเสนอผลงานใหม้ากขึน้กว่าน้ี 

- การใชเ้สยีงเพลงอยา่ใหด้งัจนกลบเสยีงสมัภาษณ์   
- มคีวามพยายามในการคน้หาภาพเก่า เพื่อน ามาประกอบในการน าเสนอ ใหรู้ท้ ีม่าทีไ่ปของเรือ่ง 
- ศลิปะการน าเสนอ การถ่ายภาพ โปรดกัชัน่ มกีารพฒันามากกว่าปีทีผ่่านมา  
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คณุภาพด้าน ประเดน็การน าเสนอ    
- ปญัหาของ เคเบลิ ทีม่คีนน้อย และไมม่เีวลา ในการท าขา่ว   
- การน าเสนอขา่วยงัไมเ่ขา้กบับทบรรยาย 
- ไมค่วรใชอ้คตใินการน าเสนอเรือ่ง  
- ควรมคีวามทนัสมยัและกวา้งขวางยอมรบัทุกยคุสมยั ควรปรบัทศันคตแิละเปิดมมุมองใหม ่ๆ  
- ควรรูท้นัแหล่งขา่วดว้ย 

 
จริยธรรม – จรรยาบรรณ   

- การเปิดหน้าแหล่งขา่ว ถงึแมว้่าจะยนิยอมแต่ต้องค านึงถงึการน าเสนอตามสทิธมินุษยชนซึง่
เป็นหน้าทีข่องสื่อมวลชน ทีค่วรมวีจิารณญาณดว้ยตนเอง  

- ต้องมกีารพจิารณาเรื่องในการน าเสนอ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ต้องสงสยัทีย่งัไม่ได้ถูกตดัสนิ
คด ี 

- ระมดัระวงัการถ่ายภาพตดิเครือ่งดื่มของมนึเมา หรอืภาพทีไ่มเ่หมาะสม 
 
 

############################################# 
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การประกวดขา่วโทรทศัน์ยอดเยีย่ม 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2557 
สมาคมนกัขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ร ับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็น
ผูด้ าเนินการจดัประกวดขา่วโทรทศัน์ยอดเยีย่มประจ าปี 2557 เพื่อประกาศเกยีรตคิุณและตดัสนิมอบรางวลัแก่
เจา้ของผลงานผูช้นะการประกวด  

ซ่ึงปีน้ี คณะผู้จดัการประกวดเหน็สมควรให้มีการจ ากดัจ านวนเร่ืองในแต่ละประเภทดงัน้ี        
1. ประเภทข่าวเชิงสืบสวน ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เร่ือง / สถานี  
2. ประเภทสารคดีเชิงข่าว ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เร่ือง / สถานี  
3 ประเภทข่าวเหตกุารณ์ ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เร่ือง / สถานี  

โดยมหีลกัเกณฑก์ารสง่ผลงานเขา้ประกวด  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้   
 
วตัถปุระสงค ์
 1.   เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และกระตุน้ใหผู้จ้ดัท าข่าวของสถานีโทรทศัน์ทุกประเภท มกีารพฒันา
ความคิดและเป้าหมายในการท างาน โดยเน้นการผลิตข่าวที่มคีุณภาพและมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และ
เปลีย่นแปลงสงัคมไทยใหด้ขี ึน้ 
 2. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ผลิตข่าวโทรทศัน์มจีิตส านึก รวมทัง้ให้ความส าคญักบัเรื่องของ
จรรยาบรรณของสือ่มวลชนในการผลติขา่ว 
 3.  เพือ่สง่เสรมิก าลงัใจของผูป้ฏบิตังิานดา้นการท าขา่วโทรทศัน์ ซึง่เป็นวชิาชพีดา้นการสื่อสารมวลชน
แขนงหนึ่งทีม่คีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในปจัจุบนั 
 
ประเภทรางวลั 
 มลูนิธแิสงชยั สนุทรวฒัน์ จะสนบัสนุนรางวลัส าหรบัการประกวดขา่วโทรทศัน์ยอดเยีย่ม โดยแบ่งรางวลั
เป็น 3 รปูแบบ ดงันี้  
1.  ข่าวเชิงสืบสวน 

1.1 ข่าวเชิงสืบสวน  
-  รางวลัขา่วเชงิสบืสวนยอดเยีย่ม  จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
- รางวลัขา่วเชงิสบืสวนชมเชย รางวลัละ 30,000 บาท (สามหมืน่บาทถว้น) พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

2.  สารคดีเชิงข่าว 
2.1 สารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการ  

 -  รางวลัสารคดเีชงิขา่ว ประเภทรายการ ยอดเยีย่ม จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ 50,000 บาท   
พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

 -  รางวลัสารคดเีชงิขา่ว ประเภทรายการ ชมเชย  รางวลัละ 20,000 บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
2.2 สารคดีเชิงข่าว ประเภทข่าว 
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 -  รางวลัสารคดเีชงิขา่ว ประเภทขา่ว ยอดเยีย่ม จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ 50,000 บาท   
พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

 -  รางวลัสารคดเีชงิขา่ว ประเภทขา่ว ชมเชย  รางวลัละ 20,000 บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
 
3. ข่าวเหตกุารณ์ 

3.1 ข่าวรายงานสด 
 -  รางวลัขา่วรายงานสดยอดเยีย่ม  จ านวน 1 รางวลั  เป็นเงนิ  50,000 บาท   

พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
 -  รางวลัขา่วรายงานสดชมเชย  รางวลัละ 20,000 บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

3.2 ข่าวเหตกุารณ์ 
 -  รางวลัขา่วเหตุการณ์ยอดเยีย่ม  จ านวน 1 รางวลั  เป็นเงนิ  50,000 บาท   

พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
 -  รางวลัขา่วเหตุการณ์ชมเชย  รางวลัละ 20,000 บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 
 
ลกัษณะของข่าวและสารคดีเชิงข่าวท่ีส่งเข้าประกวด 
      ข่าวเชิงสืบสวน ไดแ้ก ่ขา่วเปิดโปงสิง่ทีย่งัไมเ่คยถกูเปิดเผยมาก่อน  เป็นการกล่าวถงึภาพรวมของ
เรือ่งราวมากกว่าการใหค้วามส าคญักบัเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะ  ไม่ใช่การเสนอขา่วโดยใชแ้หล่งขา่วเพยีงแหล่ง
เดยีวหรอืขา่วจากการแถลงขา่วเทา่นัน้    อกีทัง้ตอ้งอาศยัการศกึษาคน้ควา้ วจิยัในระยะยาวดว้ยความทุ่มเททัง้
เวลาและความพยายาม และเป็นเรือ่งราวทีม่คีณุคา่ เกดิผลกระทบต่อสงัคม  นอกจากนี้ ยงัควรเป็นขา่วทีท่ าขึน้
ใหมโ่ดยเพิม่เตมิความรูใ้นสิง่ทีท่ราบกนัอยูแ่ลว้เชน่ อธบิายปญัหาสงัคมทีม่คีวามซบัซอ้น ฯลฯ  
 ทัง้นี้ ข่าวเชงิสบืสวนสอบสวน จะตอ้งน าเสนอในรูปแบบของการรายงานขา่วในช่วงเวลาของข่าว
โทรทศัน์ทกุประเภท รายการประเภทขา่ว ในชว่งเวลาใดกไ็ด้ 
 
      สารคดีเชิงข่าว ได้แก่ ข่าวที่ถูกน าเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทัง้ในด้าน
กระบวนการผลิต เนื้อหา  การสอดแทรกขอ้มูลที่บอกถึงภูมหิลงัที่มาของเรื่อง ท าให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของ
ประเด็นข่าว  การใช้ภาษาบรรยาย ภาพและเสยีงประกอบได้อย่างสอดคล้องกลมกลนื  โดยน าเสนออย่าง
สรา้งสรรค ์
   สารคดเีชงิขา่วดงักล่าว จะตอ้งยดึหลกัการเบื้องตน้ของการน าเสนอขา่ว ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้น
แหล่งขา่วทีต่อ้งมคีวามรอบดา้น ทนัต่อเหตุการณ์หรอืเป็นเหตุการณ์ขา่วทีเ่กดิในอดตี แต่มผีลกระทบถงึภาวะ
ปจัจุบนั ทัง้นี้ สารคดเีชงิขา่วจะปรากฏในรายการใดกไ็ด ้แต่สาระในสารคดเีชงิขา่วชิน้นัน้ จะตอ้งเป็นขอ้เทจ็จรงิ 
มใิชเ่หตุการณ์สมมตทิีม่กีารสรา้งขึน้ 
 
  ข่าวเหตกุารณ์  ไดแ้ก ่ภาพขา่วทีเ่กดิขึน้อยา่งปจัจุบนัทนัด่วน  โดยผูส้ ือ่ขา่วหรอืชา่งภาพ  สามารถ
บนัทึกภาพเหตุการณ์ได้โดยทนัท ีพร้อมการรายงานเหตุการณ์ โดยค านึงถึงองค์ประกอบข่าวที่ครบถ้วน 
สมบรูณ์ และรอบดา้นมากทีส่ดุเทา่ทีเ่วลาในขณะนัน้จะเอือ้อ านวยเพื่อใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
ไดโ้ดยปราศจากขอ้ขอ้งใจในดา้นความครบถว้นสมบรูณ์ของขา่วนัน้  
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 การด าเนินการส่งเข้าประกวด***  
 1. การผลติ  จะตอ้งเป็นข่าวหรอืสารคดเีชงิข่าวทีผู่ส้ ื่อข่าวในสถานีเป็นผูด้ าเนินการผลติเอง  โดย
สามารถส่งเข้าประกวดในนามของสถานีโทรทศัน์เท่านัน้   ทัง้นี้ สถานีทีส่ง่ขา่วเขา้ประกวดตอ้งจดทะเบยีน
ในประเทศไทยและเป็นเจา้ของลขิสทิธิข์า่วนัน้ๆ ดว้ย  
 2. ช่วงเวลาของขา่ว จะตอ้งเป็นข่าวทีเ่ผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์หรอืเคเบลิทวีใีนประเทศ
ไทย ในชว่งเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2557   
 3.  การส่งข่าวเข้าประกวด ต้องส่งผลงาน ภายในภายใน วนัศกุรท่ี์ 6 กมุภาพนัธ์ 2558 เวลา 
19.00 น. 
 โดยผูจ้ดัสง่ขา่วเขา้ประกวดแต่ละสถานี กรณุาด าเนินการดงันี้ 
   3.1 ท าจดหมายน าส่งข่าวท่ีเข้าประกวด ว่ามจี านวนกีเ่รื่อง ส่งเขา้ประกวดในประเภทใด พรอ้ม
เบอรต์ดิต่อผูป้ระสานงาน และผูบ้รหิารสถานีหรอืบรรณาธกิารขา่วเซ็นรบัรอง 
     3.2 จดัส่งเป็น DVD สกลุไฟล ์ .mov  .avi  จ านวน 15 ชุด / ต่อเร่ือง เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
คณะกรรมการตดัสนิเปิดไฟลด์ผูลงานทีส่ง่เขา้ประกวด 
   3.3  แนบรายละเอียดต่างๆ  ของข่าวแต่ละข่าวท่ีส่งเข้าประกวด  จ านวน 15 ชุด / ต่อเร่ือง 
ได้แก่ 
   - บทคดัยอ่สรปุเรือ่งราว  

- บทของขา่ว(Script) 
   -  วตัถุประสงคท์ีจ่ดัท าขา่วชิน้นี้ 
   -  ความยากล าบากหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการจดัท าขา่ว 
   - ขา่วชิน้นี้มคีณุคา่ต่อสงัคมอยา่งไรบา้ง 
   - วนัและเวลาทีเ่กดิขา่วดงักล่าว 
   - วนั เวลา และสถานีทีอ่อกอากาศ 
 
 4. การตดัสนิขา่วทีส่่งเขา้ประกวด   คณะกรรมการประกวดขา่วโทรทศัน์ยอดเยีย่ม จะเป็นผูพ้จิารณา
ตดัสนิตามกรอบหลกัเกณฑใ์นการตดัสนิ และถอืค าตดัสนิของคณะกรรมการเป็นทีส่ดุ 
 
หลกัเกณฑใ์นการตดัสินข่าวโทรทศัน์ยอดเย่ียม และสารคดีเชิงข่าวยอดเย่ียม 
 พจิารณาจากองคป์ระกอบต่างๆ ของขา่วและสารคดเีชงิขา่วทีส่ง่เขา้ประกวด  ดงัต่อไปนี้ 
1.  คณุคา่ของขา่ว 

1.1 ความมปีระโยชน์และมคีณุคา่ต่อประเทศชาตแิละประชาชน 
  - สรา้งสรรคส์งัคม  โดยสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในสงัคมไทย 
  - ใหแ้งค่ดิ เตอืนใจ เตอืนภยั ชีแ้นะแนวทางทีถ่กูตอ้ง 
 1.2  รกัษาสทิธ ิเสรภีาพ และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 
  - ท าหน้าทีข่องสือ่มวลชนทีเ่ฝ้าคอยระแวดระวงัในการรกัษาสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
  - ปกป้องมใิหเ้กดิความอยตุธิรรมขึน้ในสงัคมไทย 
 1.3 ความมจีรยิธรรมในการเสนอขา่ว    
       - มคีวามรบัผดิชอบ 
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  - มคีวามสภุาพ  ซื่อสตัย ์
- ปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่สาธารณประโยชน์ 

2. คณุภาพของขา่ว 
 2.1  ความสมบรูณ์ของขา่ว 

- เนื้อหาสาระของขา่วมคีวามสมบรูณ์ และมคีวามต่อเนื่อง    
 - การสือ่ความหมายดว้ยภาพไดด้ ี

  - ความสอดคลอ้งของสาระและภาพขา่ว 
 2.2  ความถกูตอ้งของขา่ว    

 - ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ 
   - ไมม่กีารบดิเบอืนขา่ว 
 2.3  ความสมดุลและเทีย่งธรรม - ใหค้วามเป็นธรรมแกท่กุฝา่ยทีต่กเป็นขา่ว 
 2.4  ความทนัสมยัของขา่ว  -  มคีวามฉบัไวทนัต่อเหตุการณ์ 
 
การส่งผลงานประกวด 
 ผู้ที่สนใจโปรดส่งข่าวโทรทศัน์เข้าร่วมการประกวดได้ที่   สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย   
(อาคารสมาคมนกัขา่วนกัหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย) เลขที ่ 538/1 ตรงขา้ม โรงพยาบาลวชริะ ถนนสามเสน 
เขตดุสติ กทม. 10300  โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288  ปิดรบัผลงานภายในภายใน วนัศกุรท่ี์ 6 
กมุภาพนัธ ์2558  เวลา 19.00 น.  
 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง 

1. นางสาวสนมพร ฉิมเฉลมิ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยขา่ว สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชีอ่ง 3 
2. นายววิฒัน์  จนัทสวุรรณโณ รองหวัหน้าศนูยป์ฏบิตักิารขา่ว สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก 
3. นายสมหมาย  ศลิปีโยดม ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยขา่ว  สถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 
4. นางเสาวณีย ์ เสยีงสทุธวิงศ ์ บรรณาธกิารบรหิารฝา่ยขา่วภมูภิาค   บมจ. อสมท 
5. นายบุญเลศิ  ศภุประภาวณิชย ์ บรรณาธกิารขา่วการเมอืง สถานีโทรทศัน์เนชัน่ทวี ี
6. นายคณิศ บุณยพานิช บรรณาธกิารกลุ่มขา่ววาระทางสงัคม สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส 
7. นายพชิาญพงศ ์ วงศศ์รแีกว้ บรรณาธกิารอาวุโส สถานีโทรทศัน์สปรงินิวส ์
8. นายต่อเตมิพงษ์  วเิศษสมบตั ิ  Head Producer  สถานีโทรทศัน์วอยซท์วี ี
9. นายกอ้งเกยีรต ิ สริกิาญจนาวฒัน์ ผูช้ว่ยบรรณาธกิารรายการ สถานีโทรทศัน์ TNN 24 
10.นายชยัรตัน์ ถมยา News Producer สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวี ี
11.นางสาวศตกมล  วรกลุ บรรณาธกิารบรหิาร สถานีโทรทศัน์ NEW TV 
12.นายเจษฎา  ปทัมานุช News Editorial Officer สถานีโทรทศัน์ อมรนิทร ์
13.นายเจา้พระยา  ทา่พระจนัทร ์ รองบรรณาธกิารบรหิาร สถานีโทรทศัน์ ONE HD 
14.นายนิพนธ ตัง้แสงประทปี เลขาธกิาร สภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 
15.นายโกศล สงเนียม อปุนายกฝา่ยบรหิาร สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 



18 
 

คณะกรรมการตดัสนิ 

1. นายอชัฌา สวุรรณปากแพรก รองกรรมการผูจ้ดัการ  สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชีอ่ง 3 
2. นายศทุธชิยั  บุนนาค ประธานกรรมการ   สถานีโทรทศัน์สปรงินิวส ์
3. นายคธาทร  อศัวจริฐัตกิรณ์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยขา่ว   สถานีโทรทศัน์สกีองทพับก ช่อง 7 
4. นายเชดิชาย  มากบ ารงุ ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการส านกัขา่ว 

(ดา้นการผลติ)  
สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส 

5. นายจกัรพนัธุ ์ กมทุโยธนิ ผูช้ว่ยบรรณาธกิารบรหิาร   สถานีโทรทศัน์ TNN 24 
6. นายประทปี  คงสบิ ผูอ้ านวยการฝา่ย  Content & 

Program   
สถานีโทรทศัน์วอยซท์วี ี

7. นายพรีะวฒัน์  โชตธิรรมโม ผูอ้ านวยการฝา่ยบรรณาธกิาร สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวี ี
8. ดร.สดุารตัน์ ดษิยวรรธนะ  
จนัทราวฒันากลุ 

คณบด ีคณะนิเทศศาสตร ์ 
 

สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์   

9. ดร.เอือ้จติ วโิรจน์ไตรรตัน์ ผูอ้ านวยการ โครงการมเีดยี มอนิเตอร ์
 

ผลการตดัสนิ 

1.รางวลัข่าวเชิงสืบสวนยอดเย่ียม  
รางวลัยอดเย่ียม  ไดแ้ก ่ “รายงานพเิศษ อุม้บุญเมอืงไทยผดิกฎหมาย"  จาก  สถานีโทรทศัน์ไทยรฐั

ทวี ี  ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 100,000 บาท 
รางวลัดีเด่น  ไดแ้ก ่ “เปิดโปงขบวนการรกุปา่สาละวนิ"  จาก  สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสี ีชอ่ง 3   ไดร้บั

โล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 50,000 บาท 
รางวลัชมเชย  ไดแ้ก ่ “รายงานพเิศษ ตามหาคนไทยในอมับน"  จาก  สถานโีทรทศัน์ไทยรฐัทวี ี  

ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 30,000 บาท 
 
2.รางวลัสารคดีเชิงข่าวยอดเย่ียม  
- ประเภทรายการ 

รางวลัชมเชย ไดแ้ก ่ “เปิดปม ตอน ปรศินาทองพทัลุง"  จาก  สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส  ไดร้บัโล่
เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 20,000 บาท 

รางวลัชมเชย ไดแ้ก ่ “ตอ้งรอด ตอน ซานตกิา้"  จาก  สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวี ี ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ 
พรอ้มเงนิรางวลั 20,000 บาท 
- ประเภทข่าว 

รางวลัดีเด่น ไดแ้ก ่ “ลกัลอบซือ้ขายไต"  จาก  ส านกัขา่วไทย บมจ.อสมท  ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้ม
เงนิรางวลั 30,000 บาท 

รางวลัชมเชย ไดแ้ก ่ “สารคด ี10 ปี สนึาม ิคลื่นแหง่การเปลีย่นแปลง"  จาก  สถานโีทรทศัน์ไทยพบีี
เอส  ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 20,000 บาท 
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3.รางวลัข่าวเหตกุารณ์ยอดเย่ียม 
- ประเภทรายงานสด 

รางวลัชมเชย  ไดแ้ก ่ “นาทสีดุทา้ยกอ่น คสช. ยดึอ านาจ"  จาก  สถานีโทรทศัน์สปรงินิวส ์ ไดร้บัโล่
เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 20,000 บาท 
- ประเภทข่าวเหตกุารณ์ 

รางวลัดีเด่น ไดแ้ก ่ “นาทวีกิฤตกลางสมรภมู"ิ  จาก  สถานีโทรทศัน์ TNN 24  ไดร้บัโลเ่กยีรตยิศ 
พรอ้มเงนิรางวลั 30,000 บาท 

 

รางวลัยอดเย่ียม ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน   
เรือ่ง ‚รายงานพิเศษ อุ้มบญุเมืองไทยผิดกฎหมาย‛ 
จาก สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทีวี 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ ทีมข่าวเฉพาะกิจ ไทยรฐั 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั  100,000 บาท  
 
เน้ือหา: 
 การน าเสนอประเด็นข่าว “วงจรธุรกจิอุ้มบุญ” ของทมีข่าวเฉพาะกจิไทยรฐัทีวี เริม่จากขอ้มูลของ
กรมการกงสลุทีร่ะบุว่า มคีูร่กัชาวอสิราเอลทีเ่ป็นกลุ่มชายรกัชายเป็นจ านวนมาก ยื่นเรื่องของสญัชาตแิละขอจด
ทะเบยีนรบัรองบุตรใหก้บัเดก็ทารกทีเ่กดิในประเทศไทย ก่อนน าตวัเดก็ออกนอกประเทศไปเลี้ยงดูในฐานะลูก 
ซึง่อธบิดกีรมการกงสลุเกรงว่า อาจเกดิปญัหาขึน้กบัเดก็ไทยในอนาคต เพราะเดก็ไม่ไดถู้กเลี้ยงดูในครอบครวัที่
ปกต ิและไมไ่ดเ้กดิจากความรกัของหญงิชาย ในฐานะพอ่และแม ่แต่เกดิจาก “การอุม้บุญ” 
 ทมีข่าวพบขอ้พริุธในประเด็นดงักล่าว จึงได้กลบัไปศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการอุ้มบุญในประเทศไทย 
พบว่า “การอุม้บุญ” เป็นทางเลอืกหนึ่งส าหรบัผูท้ีม่บีุตรยาก แต่กต็อ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไข และกรอบของกฎหมาย 
ทีส่ าคญัคอื ทารกทีเ่กดิมาตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นสนิคา้ นัน่หมายความว่าตอ้งไมม่เีรือ่งเงนิเขา้มาเกีย่วขอ้ง ทัง้ใน
การว่าจ้างหญิงให้มาตัง้ท้อง และต้องไม่มีการซื้อขายลูกเกิดขึ้น แต่จากการสบืค้นของทีมข่าวกลับพบว่า 
สถานการณ์การอุม้บุญทีเ่กดิขึน้จรงิในปจัจุบนั กลบักลายเป็นธุรกจิทีส่รา้งรายได้มหาศาลใหก้บักลุ่มบุคคลที่
แสวงหาผลประโยชน์จากชอ่งว่างทางกฎหมาย 
 ประเทศไทยกลายเป็นฐานผลติเด็กอุม้บุญ ทีม่เีครอืข่ายนายหน้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ คอย
จดัหาลูกคา้ซึง่เป็นครอบครวัหรอืคู่รกัทีม่บีุตรยาก รวมทัง้คู่รกัทีเ่ป็นเพศเดยีวกนัทีต่อ้งการมลีูกเพื่อมาส่งเสรมิ
ความสมัพนัธใ์หค้วามรกัยนืยาว นอกจากนี้ยงัมกีารจดัหาหญงิผูข้ายไข ่ชายผูข้ายเชือ้อสุจ ิหญงิผูใ้หเ้ช่ามดลูก 
และแพทยผ์ูท้ าการอุม้บุญ อยา่งครบวงจร ปฏบิตักิารเปิดโปงวงจรธุรกจิอุม้บุญจงึเกดิขึน้ 
 ทมีข่าวพยายามสบืหาหนึ่งในฟนัเฟืองของวงจรธุรกจินี้ เพื่อมาตแีผ่เรื่องราวความจรงิ จนได้พบกบั 
นางสาวภทัรมล จนัทรบ์วั แมอุ่ม้บุญทารกแฝดชายหญงิ ใหก้บัคู่รกัชาวออสเตรเลยี ระหว่างทีเ่ธอตัง้ทอ้ง ความ
ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้กบัเดก็ชายถูกตรวจสอบไดเ้มื่ออายุครรภ์ ๗ เดอืน กลุ่มนายหน้าเจรจาใหเ้ธอท าแทง้เดก็ชาย
ออก และเดก็หญงิทีค่ลอดกอ่นก าหนดใหเ้ลีย้งต่อในตูเ้ตาอบ แต่เธอไม่ยอมและอุม้ทอ้งต่อมาจนคลอด เดก็หญงิ
ทีร่า่งกายสมบรูณ์แขง็แรงถกูน าตวัไปในทนัท ีและทิง้เดก็ชายทีป่่วยดว้ยภาวะดาวซนิโดรม น ้าในทอ้งและหวัใจ



20 
 

รัว่ ไวใ้หก้บัแมอุ่ม้บุญ เรือ่งราวของ “กอ้ย อุม้บุญ” และ “น้องแกรมมี”่ ถูกน าเสนอผ่านหน้าจอไทยรฐัทวีเีป็นครัง้
แรก สรา้งความสะเทอืนใจใหก้บัผูช้ม จนกลายเป็นกระแสใหเ้กดิการวพิากษ์วจิารณ์อยา่งกวา้งขวางในขณะนัน้ 
 ปฏบิตักิารเปิดโปงวงจรธุรกจิอุม้บุญยงัด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทมีขา่วขยายผลการสบืสวนในเชงิลกึ 
จากขอ้มลูทีไ่ดจ้าก “กอ้ย อุม้บุญ” จนน าไปสูก่ารวางแผนนดัพบนายหน้าอุม้บุญรายใหญ่ของจนี ในขณะทีม่กีาร
เจรจาตกลงค าว่าจา้งกบัหญงิอุม้บุญรายหนึ่ง ครัง้นัน้ทมีขา่วได้แฝงตวัตดิตามไปดว้ย เพื่อสมคัรรบัจ้างอุม้บุญ 
การเจรจาดูตวัในครัง้นัน้เป็นไปดว้ยด ีจงึมกีารนัดพบอกีครัง้ในวนัรุ่งขึน้เป็นการส่วนตวักบัทมีข่าว ทีโ่รงแรม
แหง่หนึ่งยา่นเพลนิจติ ในหอ้งนัน้ เราไดพ้บกบัหญงิสาววยัรุน่ทีน่อนพกัฟ้ืนหลงัจากเพิง่ใสต่วัออ่นไดเ้พยีง ๒ วนั 
กบันายหน้าชาวจนีคนเดมิทีพ่ยายามอธบิายเงือ่นไข รายได ้รวมทัง้เอกสารสญัญาในการว่าจา้งอุม้บุญ เรื่องราว
นี้ถูกประมวลผลและน าเสนอผ่านหน้าจอไทยรฐัทวีอีกีครัง้ ซึง่เป็นวนัเดียวกบัทีแ่พทยส์ภา นัดใหม้กีารประชุม
รวมแพทยผ์ูม้คีวามเชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยเีจรญิพนัธ ์เพือ่ทบทวนกฎหมายอุม้บุญ 
 การท างานขา่วเชงิสบืสวนไดร้บัการตอบรบัและความร่วมมอืทีด่จีากประชาชนทีร่บัชมขา่ว ในการโทร
แจง้เบาะแสทีพ่กัพงิเดก็อุม้บุญในคอนโดมเินียม ย่านลาดพรา้ว ทมีขา่วแฝงตวัลงพืน้ทีใ่นคอนโดดงักล่าวทนัท ี
พบคอนโดดงักล่าวมกีารเลี้ยงดูทารกลูกครึง่ญี่ปุ่นตัง้แต่วยัแรกเกดิ จนถงึ ๑ ปี จ านวนทัง้สิน้ ๙ ราย มพีีเ่ลี้ยง
ประกบ ๙ คน พกัอาศยัอยูใ่นคอนโดชัน้ ๑ และชัน้ ๗ ส่งเสยีงรอ้งดงั สรา้งความร าคาญใหก้บัผูท้ีพ่กัอาศยัอยู่ที่
นัน่ หลกัฐานทัง้หมดทีไ่ดถ้กูสง่มายงักองบรรณาธกิาร เพือ่วเิคราะหว์่าเดก็ทัง้หมดเขา้ขา่ยเป็นเดก็ทีเ่กดิในวงจร
ธุรกจิอุ้มบุญหรอืไม่ เมื่อกองบรรณาธกิารมบีทสรุปให้เดนิหน้าเรื่องนี้ต่อ ทมีข่าวประสานหลกัฐานและขอ้มูล
ทัง้หมดไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เขา้ตรวจสอบทนัท ี
 เป็นเรื่องยากที่จะมหีน่วยงานใดเขา้ไปตรวจสอบภายในคอนโดต้องสงสยั เนื่องจากไม่สามารถน า
กฎหมายใดมาบงัคบัใช้ได้ในกรณีนี้  แลรื่องดงักล่าว ถือเป็นเรื่องละเอยีดอ่อนของสงัคมไทย ทีมข่าวจึงได้
ประสานไปยงัผูอ้ านวยการส านักงาน เขตบางกะปิ ใหใ้ชอ้ านาจเขา้ไปตรวจสอบว่าดว้ย เรื่องการเปิดสถานรบั
เลี้ยงเดก็โดยไม่ไดร้บัอนุญาต และส่งเสยีงดงัร าคาญ นอกจากนี้ยงัไดป้ระสานไปยงัเจา้หน้าทีท่หาร พนั ๒ รอ. 
ใหเ้ขา้ร่วมตรวจสอบในระหว่างมกีารประกาศใชก้ฎอยัการศกึ ร่วมกบัต ารวจสถานีต ารวจนครบาลลาดพรา้ว 
ต ารวจกองก ากบัการ สวัสดิภาพเด็กและสตร ี(ดส.) ต ารวจกองบังคบัการปราบปรามการกระท าความผิด
เกีย่วกบัการคา้มนุษย ์(ปคม.) รวมทัง้เจา้หน้าทีจ่ากกระทรวงสาธารณสุข พบทัง้หมดเป็นเดก็อุม้บุญทีเ่กดิจาก
พอ่ชาวญีปุ่น่เพยีงคนเดยีว และจากการตรวจสอบตามทะเบยีนราษฎร พบในระหว่าง ๒ ปีทีผ่่านมา มเีดก็ทารก
แจง้ชือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นดงักล่าว และมกีารจดทะเบยีนรองรบับุตรถกูสง่ออกไปยงัประเทศต่างๆ เกอืบ ๔๐ คน 
ซึง่เดก็ทารกในสว่นทีเ่หลอืขณะนี้ อยูใ่นความดแูลของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
 สือ่มวลชนทัง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศ รว่มกนัตแีผเ่รือ่งราวดงักล่าว จนน าไปสู ่“ปรากฎการณ์ขา่ว
อุม้บุญ” ท าใหไ้ทยรฐัทวีกีลายเป็นศนูยก์ลางขอ้มลูขา่วอุม้บุญ “จนน าไปสู่ปฏบิตักิารไทยรฐั หยุดวงจรธุรกจิอุม้
บุญ” การผนึกก าลงักนัระหว่างสือ่ในเครอืไทยรฐั ท าใหเ้กดิความร่วมมอืของทุกโต๊ะขา่วทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด สาย
การเมอืงสายสงัคม อาชญากรรม ต่างประเทศ ท าใหเ้กดิการน าเสนอทุกประเดน็ขา่วทีเ่กีย่วกบัการอุม้บุญอย่าง
รอบดา้น พลงัของสื่อมวลชนท าใหเ้กดิกระแสขา่วอุม้บุญ ขณะทีก่ระแสความรูส้กึร่วมของคนในสงัคม กม็สี่วน
ส าคญัในการผลกัดนัใหห้น่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งตื่นตวั หนัมาทบทวน จนน าไปสูก่ารปดัฝุน่ พรบ.อุม้บุญ อกี
ครัง้ และพยายามผลกัดนัใหม้กีารบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
 ในขณะทีก่ระแสขา่วและเรือ่งราวทารกอุม้บุญเป็นจ านวนมาก ทีเ่กดิจากพ่อชาวญีปุ่่นเพยีงคนเดยีว ยงั
ไดร้บัความสนใจจากสือ่มวลชน และเป็นทีต่ดิตามของคนในสงัคม เรื่องราวของ “กอ้ย อุม้บุญ” กถ็ูกตแีผ่อกีครัง้
ในฐานะนายหน้ารายยอ่ย ผูจ้ดัหาหญงิรบัจา้งตัง้ทอ้ง เขา้สู่วงการธุรกจิอุม้บุญ ทมีขา่วสบืหาพยาน หลกัฐานอกี
ครัง้เพือ่ตรวจสอบว่า “กอ้ย อุม้บุญ” เป็นนายหน้าจรงิตามทีถ่กูเปิดเผยหรอืไม ่เมือ่ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจนเป็นที่
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แน่ชดั ทมีข่าวตดัสนิใจน าเสนอเรื่องราวของ “ก้อย อุ้มบุญ” อกีครัง้ ซึ่งครัง้นัน้เป็นการรอ้งขอของเธอเอง ที่
ตอ้งการเปิดเผยตวั เปิดเผยขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิทุกอย่างทีเ่ป็นขอ้สงสยัของสงัคม หลกัฐานสญัญาการว่าจา้งอุม้
บุญใหก้บัคูร่กัชาวออสเตรเลยี หลกัฐานการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร บญัชรีายรบั รายจ่าย และพยานบุคคลที่
ระบุว่าเธอไมใ่ชน่ายหน้า ถกูเปิดเผยในชว่งสมัภาษณ์พเิศษของรายการไทยรฐันิวสโ์ชว์ เป็นทีแ่รกและทีสุ่ดทา้ย 
ซึง่เป็นการคลายความคลางแคลงใจของสงัคมลงไปไดอ้ยา่งหมดสิน้ 
 “ปรากฎการณ์ขา่วอุม้บุญ” ทีเ่กดิขึน้น าไปสู่การเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้หลายสิง่ อย่างน้อยคนในสงัคมไทย
กร็ูจ้กั และมคีวามเขา้ใจการอุม้บุญดขีึน้ อกีดา้นหนึ่ง “เดก็ชายแกรมมี”่ ทารกทีต่กเป็นเหยื่อของวงจรธุรกจิอุม้
บุญ วนันี้ประชาชนชาวออสเตรเลยี ยืน่มอืเขา้มาช่วยเหลอืดว้ยยอดเงนิบรจิาคจ านวนมหาศาล เพื่อใหเ้ดก็น้อย
ได้มบี้านใหม่ คุณภาพชวีติทีด่ ีมกีารศกึษา เช่นเดยีวกบัทารกชาวญี่ปุ่นทีพ่น้จากการกลายเป็นสนิคา้ และอยู่
อย่างปลอดภยัภายใตค้วามคถม้ครองดูแลของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ส่วน พรบ.อุม้
บุญ ขณะนี้คณะกรรมการวสิามญัไดพ้จิารณาร่างพระราชบญัญตัอิุม้บุญแลว้เสรจ็ อยู่ระหว่างการจดัท ารายงาน
เขา้สูท่ีป่ระชมุสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิเพือ่เขา้สู่การพจิารณาในวาระที ่๒ ต่อไป และน าไปสู่การบงัคบัใชใ้นเรว็
วนั 
 
 จดุเด่น 

คณุค่าข่าว:  
๑) น าเสนอในชว่งเวลาทีเ่กดิขา่ว ยงัคงเป็นกระแสในสงัคม  
๒) เริม่จากการเปิดประเดน็ปญัหาทีส่งัคมมกีารพดูถงึ น าไปสูก่ารขยายประเดน็ จนเกดิการ

เปลีย่นแปลง มคีวามครบถว้นในการท าขา่วเชงิสบืสวนสอบสวน 
๓) แมจ้ะเป็นประเดน็ทีส่ ือ่มวลชนต่างใหค้วามสนใจ แต่กส็ามารถน าเสนอในมมุมองทีแ่ตกต่างได ้

 
คณุภาพของภาพข่าว:  
๑) เกดิความผดิพลาดในการสะกดค า (CG) ซึง่เป็นเรือ่งทีค่วรผา่นการตรวจสอบกอ่นออกอากาศ 

 
ศิลปะการน าเสนอ:   
๑) ผูส้ ือ่ขา่วมคีวามพยายาม ในการเขา้ถงึแหล่งขา่ว แมว้่าจะเสีย่งอนัตรายในการถกูจบัได ้ซึง่สง่ผล

ต่อสวสัดภิาพในการด ารงชวีติ 
๒) ใชก้ารสบืสวนสอบสวน ขดุคุย้ไปเรือ่ยๆ จนไดป้ระเดน็ใหม ่และรายงานอยา่งต่อเนื่อง 
๓) เน่ืองจากเป็นประเดน็ปญัหาสงัคม อาจจะยงัขาดความลกึซึง้ในการน าเสนอ  
 
 
 

รางวลัดีเด่น ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน  
เรือ่ง ‚เปิดโปงขบวนการรกุป่าสาละวิน‛ 
จาก สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  



22 
 

1. นายมนตรี อดุมพงษ์  
2. นายสมชาย ศรีรอดการณุ  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท  
 
เน้ือหา: 
 ผนืปา่สาละวนิ เป็นผนืปา่ทีอ่ดุมสมบรูณ์แหง่หนึ่งของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นผนืป่าทีเ่ตม็ไปดว้ยไมส้กั
ทีส่มบรูณ์ทีส่ดุของประเทศไทย แมใ้นอดตีจะมกีารเปิดสมัปทาน แต่ไมส้กัมกีารเตบิโตจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง จน
เกดิเหตุลกัลอบตดัไมส้าละวนัขบวนการใหญ่ 
 ผา่นมากว่า ๒๐ ปี ไมส้กัทีก่ าลงัเจรญิเตบิโตอย่างงดงาม ก็กลายเป็นทีต่อ้งการของขบวนการคา้ไมส้กั 
จงึเริม่มกีารลกัลอบตดัไมส้กัในผนืปา่สาละวนิอกีครัง้ ในพืน้ที ่อ.สบเมย อ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่่องสอน ชาวบา้นแม่
สามแลบ เครอืขา่ยป้องกนัสาละวนิเหน็พฤตกิรรมของขบวนการทีล่กัลอบตดัไมส้กั แลว้ชกัลากลงแม่น ้าสาละวนิ 
จงึรอ้งขอทมีขา่ว 3 มติ ิลงพืน้ทีต่รวจสอบ หลงัมกีารซุ่มตดิตามพฤตกิรรมกลางแม่น ้าสาละวนิและกลางป่า ทมี
ขา่ว 3 มติ ิกพ็บว่า ขบวนการไดล้กัลอบตดัไมส้กั ชกัลากมาลงแม่น ้าสาละวนิจรงิ และน าเฮลคิอปเตอร ์สกายรี
พอรต์ บนิส ารวจพบสภาพผนืปา่สาละวนิถูกท าลาย จนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเปิดปฏบิตักิารปกป้องป่าสาละวนิ 
น ามาซึง่การชกัลากไมข้องกลางยดึเป็นของรฐั จดัชดุรกัษาปา่และด าเนินคดกีบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
จดุเด่น: 

คณุค่าข่าว:   
เป็นประเดน็ทีม่ผีลกระทบ แมเ้รือ่งไม่จบสมบูรณ์ แต่กเ็กดิผลทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลง 

 
 

คณุภาพของภาพข่าว:  
๑) มกีารใชส้กายรพีอรท์เพือ่น าเสนอภาพในสว่นทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึได ้
๒) สครปิตง์าน มคีวามสบืเนื่อง ตดัต่อ ล าดบัภาพไดด้ ี

 
ศิลปะการน าเสนอ:   
๑) รายงานไดด้ ีมคีวามสละสลวยของภาษา ไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารอา่น ท าใหรู้ส้กึตดิตามไปกบัเหตุการณ์

ทีน่ าเสนอ 
๒) เนื้อเรือ่งมกีารเลื่อมทบักนั ถา้ไมไ่ดด้ตูอนกอ่นหน้านี้กส็ามารถเขา้ใจได ้เพราะมวีธิกีารน าเสนอที่

โดดเดน่และมคีณุคา่ 
 
 

รางวลัชมเชย ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน  
เรือ่ง ‚รายงานพิเศษ ตามหาคนไทยในอมับน‛ 
จาก สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทีวี 
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ผูผ้ลิตผลงาน คือ ทีมข่าวเฉพาะกิจ ไทยรฐัทีวี 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

รายงานข่าวเรื่อง “โศกนาฏกรรมแรงงานไทย” ชุดนี้ ทมีข่าวเฉพาะกจิไทยรฐัทวี ีวางแผนการผลิต
ผลงานตัง้แต่กลางเดอืนสงิหาคม ๒๕๕๗ โดยเริม่จากทมีข่าวได้รบัขอ้มูลจากแหล่งข่าว ซึ่งเป็นอดตีแรงงาน
เรอืประมงไทยในอนิโดนีเซยี ว่ามขีบวนการคา้มนุษยใ์นพืน้ทีส่ถานีขนส่งหมอชติ ซึง่จะมวีธิกีารหลอกลวงดว้ย
การชวนไปท างานบนเรอืประมง พรอ้มเสนอคา่ตอบแทนในราตคาสงู บางรายถกูมอมยา 

จากนัน้กพ็าคนกลุ่มนี้ไปกกัขงัยงับา้นพกั จดัท าเอกสารปลอม ก่อนน าคนทัง้หมดลงเรอืประมงทีท่่าเรอื
มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร ทา่เรอืจงัหวดัสมทุรปราการ ท่าเรือจงัหวดัชลบุร ีและท่าเรอืจหัวดัชุมพร ตามความ
ตอ้งการของเจา้ของเรอื โดยคนทัง้หมดจะถกูน าไปเป็นลกูเรอืประมงบน ในประเทศอนิโดนีเซยี 

ในการท างาน แรงงานไทยเหล่านัน้ตอ้งทนท างานอย่างหนัก ไดพ้กัเพยีง ๓ ชัว่โมงต่อวนั เพื่อแลกกบั
คา่ตอบแทนเดอืนละ ๑,๕๐๐ บาท ประกอบกบัถกูไต๋ก๋งเรอื และคนคมุงานท ารา้ยรา่งกาย หากไมท่ างานให ้บาง
รายอาจถงึแกช่วีติ 

ทมีข่าวไทยรฐัทวีี ลงพื้นทีเ่พื่อตรวจสอบขอ้มูล ปลอมตวัปะปนเขา้ไปในพื้นที่เสี่ยง เช่น หวัล าโพง 
สถานีขนส่งหมอชติ และสวนสาธารณะต่างๆ ทัง้ทีอ่ยู่ในช่วงประกาศกฎอยัการศกึ เรายงัพบพฤตกิรรมในการ
หลอกลวงคนไทยไปเป็นแรงงานประมงจรงิ และยงัมคีนไทยอยู่บนเกาะกว่า ๑๐๐ คน หลบซ่อนอยู่ในสภาพ
เร่ร่อน เกบ็เศษอาหารกนิ ทุกรายทีเ่ราเขา้สมัภาษณ์ลน้หลบหนีจากการทรมานบนเรอืประมงทัง้สิ้น  เราตัง้ขอ้
สงัเกตุว่า เมือ่หนีพน้มอืกลุ่มใชแ้รงงานทาสแลว้ ท าไมไมต่ดิต่อกลบับา้น ทมีขา่วส ารวจรอบเกาะไม่พบโทรศพัท์
สาธารณะ แมแ้ต่เครือ่งเดยีว อกีทัง้บุคคลเหล่านี้ไมม่เีงนิ และยงัมปีญัหาทางดา้นภาษา 

 
จดุเด่น: 

คณุค่าข่าว:  
ประเดน็ขา่วแสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบ  

 
 

คณุภาพของภาพข่าว:  
ผลงานยงัจดัอยูใ่นลกัษณะรายงานพเิศษ ยงัไมค่รบถว้นในหลกัขา่วสบืสวนสอบสวน 

 

ศิลปะการน าเสนอ:    
รปูแบบการน าเสนอควรสรา้งความเปลีย่นแปลง จนน าไปสูค่วามรบัผดิชอบ 

 

รางวลัชมเชย สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทรายการ 
เรือ่ง ‚เปิดปม ตอน ปริศนาทองพทัลงุ‛ 
จาก สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  
1. คณุจิราภรณ์ ศรีแจ่ม  2. คณุวิเชียร บุญแจ้ง  
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3. คณุสพิุน หมื่นหาวงศ ์
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท 
 
เน้ือหา: 
 การขุดพบทองค าจ านวนหนึ่งทัง้ทองค ากอ้น แผ่นทองค า และทองรูปพรรณ ในพื้นทีส่วนปาล์มของ
ชาวบา้นหมู ่๖ ต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง เมือ่เดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ดงึดดูใหป้ระชาชน
ทัง้ในและนอกพื้นทีจ่งัหวดัพทัลุง เดนิทางไปขดุทองค าทีน่ัน่ กระแสตื่นทองพทัลุง เป็นจดเริม่ตน้ท าใหเ้ปิดปม 
วางแผนถ่ายท าสารคดเีชงิขา่วเพือ่ถอดปรศินาทีม่าของทองค าเหล่านัน้ 
 เปิดปม ตอน ปรศินาทองพทัลุง ใชก้ระแสตื่นทองมาเป็นจุดเริม่ตน้ของเรื่องราว ก่อนจะแกะรอยทีม่า
ของทองค า ผ่านขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์โดยใชร้่องรอยทีป่รากฎบนเนื้อทองค า และตดิตามวธิกีารตรวจสอบ
ทางวทิยาศาสตรท์ีใ่ชค้ านวณหาอายขุองทองค าทีพ่บ ซึง่ขอ้มลูจากทัง้สองทางถูกน าเสนออย่างละเอยีด ก่อนจะ
น าขอ้มลูทัง้หมดมาเชื่อมโยงกนัจนกลายเป็นชุดความรูท้างโบราณคดเีกีย่วกบัทองค าทีพ่บทีอ่ าเภอเขาสนชยั 
ซึง่ถอืเป็นแนวทางการสบืสวนทางโบราณคด ีทีแ่ตกต่างไปจากการรายงานขา่วอื่นๆ ทีน่ าเสนอเรื่องทองเขาสน
ชยัในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 ทมีขา่วเปิดปม ตดิตามการพสิจูน์หาทองค า ตัง้แต่การขดุคน้ทีด่ าเนินโดยส านักศลิปากรที ่๑๔ จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ไปจนถงึกระบวนการตรวจสอบอายุทองค า และทีม่าของทองค าเหล่านี้โดยผูเ้ชีย่วชาญด้าน
วทิยาศาสตร์เพื่อการอนุรกัษ์ และนักวชิาการจากภาควชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลัย
ศลิปากร จนไดข้อ้มลูชดัเจนว่า ทองทัง้หมดทีพ่บในสวนปาลม์เป็นทองค าโบราณ ชว่งพทุธศตวรรษที ่๑๗ – ๑๙ 
และยงัพบว่าทองรูปพรรณบางชนิด ยงัมีเทคนิคการท าทองจากเปอร์เซียด้วย ข้อมูลทัง้หมดนี้น าไปสู่ข้อ
สนันิษฐานว่า ผูค้รอบครองอาจเป็นชนชัน้สงูหรอืคหบด ี
 และเพื่อตอบค าถามว่า ทองโบราณเหล่านี้มาอยู่ในพื้นที่อ าเภอเขาชัยสนได้อย่างไร และเพื่อ
วตัถุประสงคใ์ด เปิดปมจงึลงพืน้ทีพ่รอ้มกบันักประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่พทัลุง และนักประวตัศิาสตร์จากสถาบนั
ทกัษณิคดศีกึษา จนน าไปสู่การเปิดขอ้มลูเสน้ทางการคา้ในยุคโบราณ ทีม่หีลกัฐานอา้งองิชดัเจน แต่ขอ้มลูทาง
ประวตัศิาสตรก์ย็งัไมส่ามารถชีช้ดัไดว้่า ทองเหล่านี้ถกูน าเขา้มาเพือ่วตัถุประสงคใ์ด ประเดน็นี้ นกัประวตัศิาสตร์
หลายคนยงัมมีุมมองทีแ่ตกต่างกนั บา้งมองว่า ทองถูกน าเขา้มาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองคพ์ระบรมเจดยี ์วดั
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาทางตอนใต้ใน
คาบสมุทรมลายูในขณะนัน้ แต่บางคนมองว่า ทองส่วนใหญ่ที่พบเป็นทองแผ่น ซึ่งถูกใช้แทนเงนิในการ
แลกเปลีย่นซือ้ขายสนิคา้ในสมยัโบราณ โดยอา้งองิถงึเสน้ทางการคา้โบราณของชาวจนี ทีต่อ้งเดนิทางผ่านเขา
ชยัสน ซึง่ชว่งเวลานัน้เป็นหนองน ้าขนาดใหญ่มากอ่น จงึอาจมเีรอืสนิคา้มาจมลงบรเิวณนัน้ สอดคลอ้งกบัขอ้มลู
ของคนเก่าแก่ในชุมชนนัน้ ทีร่ะบุว่าบรเิวณทีด่นิของ นายว ิทบัแสง เคยเป็นหนองน ้าขนาดใหญ่มาก่อน ชื่อว่า 
หนองนายเขยีว และตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าสองสายทีเ่ป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างสองคาบสมุทร จากอ่าวไทยไปยงั
เมอืงปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ฝ ัง่ทะเลอนัดามนั 
 เปิดปม ตอน ปรศินาทองพทัลุง จงึเป็นสารคดเีชงิข่าวทีน่ าเสนอการสบืคน้ขอ้มูลทางประวตัศิาสตร์
อย่างรอบด้าน พยายามหาค าตอบทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์ เพื่ออธบิายปรากฏการณ์ทางสงัคมในช่วงเวลานัน้ ผ่าน
ภาพทีส่วยงาม โดยเฉพาะภาพถ่ายทางอากาศ ทีเ่ป็นการเปิดมมุมองใหมข่องพืน้ทีจ่งัหวดัพทัลุง 
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จดุเด่น 
คณุค่าข่าว:  
น าเสนอไดห้ลากหลายมติ ิทัง้ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีสงัคม รวมไปถงึการจดัการของภาครฐั มกีาร
สบืเสาะหาขอ้เทจ็จรงิในการรายงาน 
 
 

คณุภาพของภาพข่าว:  

วธิกีารน าเสนอด ีมมีมุกลอ้งทีส่ามารถเล่าเรือ่งไดน่้าสนใจ 
 

ศิลปะการน าเสนอ:   
แมย้งัมคีุณสมบตัไิมค่รบในสารคดเีชงิข่าว แต่ข ัน้ตอนในการน าเสนอมธีมีชดัเจน  

 
 
 

รางวลัชมเชย สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทรายการ 
เรือ่ง ‚ต้องรอด ตอน ซานติก้า‛  
จาก สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ   
1. คณุปณิธาน กาญจนไพโรจน์  2. คณุพิชญะ โกศลศกัด์ิ  
3. คณุกฤษฎา ชยัวารีทิพย ์   4. คณุธีระพงษ์ สีหานาม 
5. คณุอรรถพล ลาเหลา   6. คณุเอกกวี เบะ๊กี 
7. คณุวนันธร วงศข์จร   8. พรนภสั จนัทรพิ์ทกัษ์ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท  
 
เน้ือหา: 
 รายการตอ้งการน าเสนอสารคดเีชงิขา่วทีเ่ป็นทางเลอืกในการใหค้วามรูใ้นการเอาตวัรอด ผ่านขา่วและ
เหตุการณ์สะเทอืนขวญัในอดตี ซึง่เราไดเ้ลอืกขา่วไฟไหมผ้บัซานตกิา้เป็นเทปแรก ทีเ่กดิขึน้ในคนืขา้มปี และนัน่
คอืโศกนาฏกรรมครัง้ยิง่ใหญ่ ทีม่ผีูเ้สยีชวีติถงึ ๖๗ ศพ 
 โดยในช่วงที ่๑ รายการไดเ้ลอืกทีจ่ะเล่าถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในวนันัน้ เป็นล าดบัขัน้เวลา เพื่อใหคุ้ณ
ผู้ชมได้มองเห็นถึงความน่ากลัวของเพลิงไหม้ที่เกดิขึ้นอย่างรวดเร็ว และยงัได้นักผจญเพลิงที่ได้เขา้ไปยงั
สถานทีเ่กดิเหตุกลุ่มแรก มาเล่าถงึเหตุการณ์ในวนันัน้ ทีน่่ากลวัเหมอืนขมุนรก 
 ในช่วงที่ ๒ รายการได้ไขขอ้กระจ่างเกีย่วกบัเหตุเพลิงไหมท้ี่ซานติก้า ว่าท าไมเพลิงไหมถ้ึงลุกลาม
อยา่งรวดเรว็ และท าไมจงึมผีูเ้สยีชวีติจ านวนมาก ในจุดหน้าบนัไดทางออก ผ่านภาพ Info graphic ทีช่่วยยอ้น
ขอ้มลูใหเ้ขา้ใจงา่ยและเหน็ภาพชดัเจน 



26 
 

 ในชว่งที ่๓ ทมีงานไดส้มัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัความเชือ่และความเขา้ใจทีผ่ดิๆ เกีย่วกบัเพลงิไหม ้
รวมทัง้วธิเีอาตวัรอดจากเหตุเพลงิไหมใ้นอาคารทีถู่กตอ้ง หากเกดิเหตุการณ์แบบนี้ซ ้าอกี ทางรายการหวงัเป็น
อยา่งยิง่ว่าจะลดจ านวนผูเ้สยีชวีติได ้
 
จดุเด่น 

คณุค่าข่าว:  
สามารถดงึเหตุการณ์ในอดตีเขา้สู่ปจัจบุนั แต่ยงัขาดความชดัเจนในคุณค่าของขา่ว 

 
 

คณุภาพของภาพข่าว:  

๑) ขัน้ตอนการผลติ (Production) อยูใ่นเกณฑด์ ีทัง้ภาพและเสยีง 

๒) มกีารน าเสนอในเชงิเนื้อหา (Data) ทีน่่าสนใจ อธบิายความออกมาใหเ้หน็ภาพชดัเจน 

 
ศิลปะการน าเสนอ:   
๑) มกีารน าเสนอรายการในรปูแบบใหม ่แตกต่างไปจากเดมิ มหีลากหลายมติ ิ  
๒) เป็นสารคดแีนวความรู ้ ดงึดดูความสนใจไดด้ ี

 

  
รางวลัดีเด่น สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทข่าว 
เรือ่ง ‚ลกัลอบซ้ือขายไต‛  
จาก ส านักข่าว บมจ. อสมท 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ   
1. คณุสนัติวิธี พรหมบุตร  2. คณุกิติภมิู อนันต ์
3. คณุอธิวฒัน์ อุ่นฤทยัสิริ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

กมัพชูา มปีระชากรยากจนจ านวนมาก รายได้ต่อคน เฉลีย่เพยีง ๑๐๐ ดอลล่ารส์หรฐั ต่อเดอืน แต่ค่า
ครองชพีสูงกว่าประเทศไทยเสยีอกี ท าใหช้าวกมัพชูาหนึ่งคน ตอ้งรบัจ้างท างานหลายอย่างแลกกบัเงนิ ความ
ยากจน และหนี้สนิ เป็นชอ่งทางใหค้นกลุ่มหนึ่งทีร่ ่ารวยกว่า แต่เจบ็ป่วยดว้ยโรคไต ใชเ้งนิซื้อไตจากคนจน โดย
การใหข้อ้มูลว่าไม่มผีลต่อสุขภาพ ความไม่รูแ้ละความยากจน ท าใหช้าวกมัพูชาจ านวนหนึ่งยอมขายไต และ
เดนิทางมาผา่ตดัเปลีย่นไตทีโ่รงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

 
จดุเด่น 
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คณุค่าข่าว:  
เป็นประเดน็ทีม่คีุณค่าข่าวค่อนขา้งสงู  

 
 

คณุภาพของภาพข่าว:  

องคป์ระกอบในการผลติ เรยีบงา่ยเกนิไป 

 

ศิลปะการน าเสนอ:   
ความพยายามในการน าเสนอขา่วของนกัขา่วมสีงู 

 
 

รางวลัชมเชย สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทข่าว 
เรือ่ง ‚สารคดี 10 ปี สึนามิ คล่ืนแห่งการเปล่ียนแปลง‛  
จาก สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ   
1. คณุดาริน คล่องอกัขระ  2. คณุนิตยา กีรติเสริมสิน 
3. คณุสนธยา แก้วข า   4. คณุสถาพร พงษ์พิพฒัน์วฒันา 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

สารคด ี๑๐ ปี สนึาม ิคลื่นแหง่การเปลีย่นแปลง เป็นสารคดเีชงิขา่ว ทีส่ะทอ้นการเปลีย่นแปลงในระยะ 
๑๐ ปีทีผ่่านมาหลงัเกดิสนึาม ิเมื่อวนัที ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๗ ว่าเกดิอะไรขึน้บ้างใน ๖ จงัหวดัฝ ัง่อนัดามนั ที่
ไดร้บัผลกระทบจากสนึาม ิรวมทัง้ประเทศอนิโดนีเซยีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสนึามเิป็นประเทศแรก เมื่อ ๑๐ ปี
กอ่น สารคดเีล่าเรือ่งการเปลีย่นแปลงของเมอืง และการเตรยีมพรอ้มรบัมอืของประเทศต่างๆ แมว้่าเวลาจะผ่าน
ไปแลว้ ๑๐ ปี และมคีวามพยายามแกป้ญัหาในทกุประเทศ แต่ประเทศไทยยงัคงมปีญัหาทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องหลงัสึ
นาม ิเช่น การถอืครองทีด่นิ ทีช่าวบ้านเคยพกัอาศยัอยู่มาก่อน แต่กลบัถูกออกกรรมสทิธิย์ดึครองโดยภาครฐั 
รวมทัง้มปีญัหาความแออดัของพื้นที ่มปีญัหาการจดัเสน้ทางหนีภยั ป้ายบอกทางหนีคลื่น และปญัหาระบบ
เตอืนภยัสนึาม ิแต่กย็งัมหีลายชุมชนทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัพบิตั ิขณะทีห่น่วยงาน
ภาครฐักพ็ยายามพฒันาระบบเตอืนภยัใหท้นัสมยั แต่คนไทยยงัใหค้วามส าคญักบัเรือ่งนี้น้อย แตกต่างจากญีปุ่่น 
ทีเ่พิง่เกดิสนึามขิึน้เมื่อปี ๒๕๕๔ ชาวญีปุ่่นกลบัมคีวามพรอ้มในการรบัมอืไดม้ากกว่า รวมทัง้การพฒันาระบบ
เตอืนภยั และการเรยีนรูแ้ละยอมรบัความผดิพลาดในอดตี ส าหรบัประเทศอนิโดนีเซยีทีเ่มือ่ ๑๐ ปีทีแ่ลว้เกดิสนึา
มเิป็นครัง้แรก ประชาชนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเฝ้าระวงัสนึามมิากกว่าหลายประเทศ ซึง่ถา้เปรยีบเทยีบกนั
ระหว่าง ๓ ประเทศแลว้ ญีปุ่่นมกีารเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสนึามไิดค้่อนขา้งด ีขณะทีอ่นิโดนีเซยี ประชาชนจะ
ตื่นตวัเตรยีมรบัมอืสนึาม ิและมแีนวคดิการเอาชวีติรอดมากกว่าทรพัยส์นิ ขณะทีป่ระเทศไทย การเตรยีมพรอ้ม
รบัมอืยงัคงตื่นตวัน้อยกว่าทัง้ ๒ ประเทศดงักล่าว 
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จดุเด่น 
คณุค่าข่าว:  
ยงัไมใ่ช่เหตุการณ์สด เรา้ใจ หรอืปถุุชนสนใจ แต่เป็นเหตุการณ์เชงิมติคิวามส าคญั 

 
 

คณุภาพของภาพข่าว:  

 
 

ศิลปะการน าเสนอ:   
รายการท าหน้าทีเ่สมอืนเสมอืนการบนัทกึเหตุการณ์ส าคญั 

 
 
 
 

 
รางวลัชมเชย ข่าวเหตกุารณ์ ประเภทรายงานสด 
เรือ่ง ‚นาทีสดุท้ายก่อน คสช. ยึดอ านาจ‛  
จาก  สถานีโทรทศัน์สปริงนิวส ์
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  ทีมข่าวสปริงนิวส ์
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท  
 
เน้ือหา: 
 สถานการณ์ความกดดัน และความวุ่นวายทางการเมอืงที่ยาวนาน ขา้มปี ๒๕๕๖ มาจนถึงกลางปี 
๒๕๕๗ ทุกเหตุการณ์และทุกสถานการณ์ ถาโถมเขา้มาทีก่องทพัภายใตก้ารน าของยุคพลเอกประยุทธ์ จนัทร์
โอชา ครัง้นัง่ต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบก กฎอยัการศกึ กไ็ม่สามารถยบัยัง้สถานการณ์ได ้เมื่อกลุ่มแกนน าผู้
เหน็ต่างทัง้สอง ประกาศเดนิหน้าจะเดนิขบวนเรยีกรอ้งในสิง่ทีต่วัเองตอ้งการ จนกระทัง่ ๒๑ พฤษภาคม พลเอก
ประยทุธ ์จนัตดัสนิใจออกแถลงการณ์ และท าหนงัสอืเชญิแกนน า ผูเ้หน็ต่างทัง้สองขัว้ และองคก์รอสิระเขา้หารอื 
เพือ่หาทางออกรว่มกนั ณ สโมสรกองทพับก บ่ายวนันัน้ทกุสายตาจบัจอ้งไปยงัการหารอืทีจ่ดัขึน้โดยฝา่ยทหาร 
 แต่ใครจะรูว้่า นัน่เป็นเพยีงเกม และเป็นเหมอืนโอกาสครัง้สดุทา้ยที ่พลเอกประยทุธ ์ไดว้างหมากเอาไว้
ว่า หากทัง้สองฝา่ยตกลงใจทีจ่ะถอยกนัคนละกา้ว แลว้เหน็ประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นหลกั ทุกอย่างกจ็ะจบ
ลงอยา่งไมม่อีะไรเกดิขึน้ 
 แต่เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างทีค่าดคดิ ต่างฝา่ยต่างยดึในสิง่ทีต่วัตัง้เงือ่นไข พลเอกประยุทธ์ จงึยุติ
การหารอื แล้ววางหมากขัน้ถดัไป นัน้คอืใหทุ้กคนกลบัไปคดิการบ้าน แล้วกลบัมาใหม่ ซึ่งในขณะนัน้พลเอก
ประยทุธ ์คดิอยูแ่ลว้ว่า สถานการณ์ทกุอยา่งคงไมไ่ดเ้ป็นอยา่งทีใ่จหวงั 
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 แผนลบัลวงพรางชัน้สุดยอดและแยบยลทีสุ่ด จงึถูกน าออกมาใชอ้ย่างไม่มใีครคาดคดิกบัวล ี “ขอโทษ 
ผมตอ้งยดึอ านาจ” และน ามาสู่การควบคุมตวัแกนน าผูเ้หน็ต่างทัง้หมด มาอย่ภายในกรมทหารราบที ่๑ รกัษา
พระองค ์น ามาซึง่ความสบัสนในสถานการณ์ต่อสือ่มวลชนทุกแขนง 
 กอ่นจะตามมาดว้ย การประกาศยดึรฐับาล เวลา ๑๖.๓๐ น. ของวนัที ่๒๒ พฤษภาคม และประกาศตัง้
เป็น คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) พรอ้มแถลงการณ์สิน้สดุชัว่คราวของรฐัธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐  
 
จดุเด่น 

คณุค่าข่าว:   
เป็นการรายงานสดทีถ่กูตามกตกิา 
 

 

คณุภาพของภาพข่าว:  

ภาพกระตุก เสยีงมปีญัหา ช่วง ๕ นาทแีรกทีเ่ขา้สาย ภาพเหตุการณ์ ขาดหาย มแีต่ภาพอนิ

เสริท์ซ ้า  และเมือ่กลบัเขา้มาภาพเหตุการณ์ การรายงานค่อนขา้งยดืเยือ้ 

 
ศิลปะการน าเสนอ:   
ผูส้ ื่อขา่วมคีวามตื่นเตน้มาก ท าใหอ้ธบิายในสิง่ทีค่าดเคลื่อน เน้นการรายงานบรบิทรอบขา้งตาม

สิง่ทีค่นดเูหน็อยูแ่ลว้ แต่ยงัสามารถรายงานไดจ้นจบ 

 
 

รางวลัดีเด่น ข่าวเหตกุารณ์ ประเภทข่าวเหตกุารณ์  
เรือ่ง ‚นาทีวิกฤตกลางสมรภมิู‛  
จาก สถานีโทรทศัน์ TNN24 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ   
1. คณุวฒิุพนัธ ์เปรมาสวสัด์ิ 
2. คณุสราวธุ พินธรุกัษ์ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

ระหว่างการปะทะกนัของคน ๒ กลุ่ม ทีม่คีวามเหน็ต่าง เรื่องการใชส้ทิธเิลอืกตัง้ทีบ่รเิวณแยกหลกัสี ่มี
ประชาชนกลุ่มหนึ่งทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ และด าเนินวถิชีวีติตามปกต ิแต่กลบัตอ้งกลายเป็นผูเ้สีย่งภยั 
เพราะจุดทีพ่วกเขาอยู่ดว้ยการเดนิขา้มสะพานลอยตามปกต ิถูกแปรสภาพเป็นสมรภูมกิารสูร้บ พืน้ทีท่างเขา้
หา้งขนาดไมถ่งึ ๒๐ ตารางเมตร กลายเป็นสถานทีห่ลบภยัจากวถิกีระสนุของคน ๒ กลุ่ม ทกุคนพยายามมรการ
หาทางรอดชวีติ และเอาตวัรอดออกจากแนววถิกีระสนุใหเ้รว็ทีส่ดุ 
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จดุเด่น 
คณุค่าข่าว:  

 เป็นประเดน็ทีม่คีวามเป็นขา่วเหตุการณ์ 
 
 
คณุภาพของภาพข่าว:  
๑) ไมม่โีลโกข้องสถานีในขณะทีร่ายงาน 

๒) เป็นข่าวเหตุการณ์ ทีท่ าเป็นเหมอืนข่าวรายงานสด 

๓) ใชภ้าพอนิเสริท์ซ ้า แต่ไมท่ าใหรู้ส้กึสบัสน หรอืร าคาญ 

 
ศิลปะการน าเสนอ:  
ผูส้ ื่อขา่วอยูใ่นสถานการณ์เสีย่ง แต่ยงัมสีตใินการรายงาน และรูจ้กัใชอุ้ปกรณ์รอบตวัในการ

น าเสนอ 

 

ความเหน็คณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทศัน์ยอดเย่ียม 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2557 
 

คณะกรรมการตดัสนิ 
- ข่าวสืบสวนสอบสวน น่าจะเป็นข่าวที่เปิดด้วยประเด็นทัว่ไป และค่อยๆ แกะรอย ในขณะที่

รายงานพเิศษมแีนวทางทีว่างแผนไวห้มดแลว้ เพราะฉะนัน้ข่าวสบืสวนสอบสวนต้องค่อยๆ แกะ
รอยไป ไมต่ัง้ธงเหมอืนรายงานพเิศษ 

- ข่าวสบืสวนสอบสวน นักข่าวควรเป็นผูค้น้ประเดน็ แต่ยุคหลงัๆ มาในรูปแบบของการรอ้งเรยีน 
นักข่าวเริม่ท างานคู่ขนานกบัรฐั การตดัสนิจงึต้องดู ความพยายามในการน าเสนอของผู้สื่อข่าว 
และประเดน็ทีม่คีวามผลกระทบทางสงัคมเป็นหลกั 

- การคิดประเด็นเองเป็นเรื่องยาก เพราะสื่อมกีารเปลี่ยนแปลง เบาะแสข่าวมกัได้จาก social 
media สื่อกระแสหลกัจงึมคีวามเสยีเปรยีบ รปูแบบการท าขา่วจงึออกมาในลกัษณะการตแีผ่ 

- ทุกเรื่องที่ส่งประกวดเขา้เกณฑใ์นบางหวัขอ้ แต่ไม่ใช่ทัง้หมด แต่สามารถตัดสนิกนัได้จากการ
มองภาพโดยรวม จงึตอ้งมกีารก าหนดรายละเอยีดชดัเจนในคราวต่อไป 

- ประเดน็ทัว่ไป ที่สงัคมให้ความสนใจ วธิกีารน าเสนอมกัจะนิ่ง ไม่น่าตดิตาม ลกัษณะผู้สื่อข่าว
เดนิเรือ่งตลอดเวลา จงึควรมคีวามหลากหลาย เช่น การท าอนิโฟกราฟฟิก   
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- ข่าวบางชิ้นมหีว้งเวลาในการน าเสนอชา้ ท าให้ไม่อยู่ในกระแส หรอืเวลาเกดิเหตุ แต่เขา้เกณฑ์
สบืสวน เพราะความพยายามของทมีขา่วในการหาภาพ หรอืหลกัฐาน น ามาตแีผ่ 

- หากเป็นประเดน็ข่าวประจ าวนั ต้องมปีระเด็นย่อยที่ยงัไม่ได้น าเสนอ เข้าไปสบืสวนสอบสวน 
เสาะหาขอ้เทจ็จรงิมาเพิม่เตมิ จากข่าวทีเ่ป็นข่าวประจ าวนั กเ็ขา้ข่ายการสบืสวนสอบสวน โดยที่
ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นประเดน็ใหมเ่อีย่ม  

- ความพยามในการน าเสนอของผู้สื่อข่าว ก็ถือเป็นหวัใจส าคญัในการน าเสนอข่าวสบืสวน
สอบสวนใหม้คีวามน่าตดิตามมากขึน้ 

- วธิกีารน าเสนอที่ไม่สามารถน าเสนอไดอ้ย่างต่อเนื่อง บางช่วงที่ประเดน็หมด หยุดการน าเสนอ
ไป หากมวีธิกีารน าเสนอทีโ่ดดเด่นกจ็ะท าใหป้ระเดน็นัน้นยงัคงความน่าตดิตาม 

- การท ารายงานพเิศษ เกอืบทุกชิ้นไม่ได้ใช้เสยีงรอบขา้ง (Ambience) และผู้สื่อข่าวลงเสยีงทบั 
ในขณะทีต่อ้งใหค้วามส าคญั เพื่อท าใหเ้ทคนิคการน าเสนอน่าสนใจมากขึน้  

- ประเด็นมคีวามหลากหลาย สารคดีบางชิ้นมคีวามโดดเด่นในการคดิรายการ แต่ยงัขาดคุณค่า
ทางสารคดเีชงิขา่ว 

- สารคดทีีเ่ป็นตอน ขาดเอกภาพในการน าเสนอเรือ่ง 
- สารคดเีชงิข่าว ควรเป็นเรื่องราวทีใ่หน้ ้าหนักไปดา้นข่าวมากกว่า ต้องมกีารสบืคน้ขอ้มลู ลงแรง

มากกว่าสารคดทีัว่ไป 
- การเปิดเผยหน้าแหล่งขา่วทีต่อ้งควรค านึงถงึจรยิธรรมสื่อ 
- สารคดบีางชิน้มกีารน าเสนอประเดน็ด ีแต่ไม่มกีารขยายต่อ อาจใชว้ธิกีารสบืสวนสอบสวนมาใช้

เพื่อใหเ้รือ่งไปไดไ้กล หรอืควรมบีทสรปุใหเ้รือ่งจบ 
- เนื่ องจากไม่มีโลโก้ จึงท าให้คณะกรรมการขาดความชัดเจนในการตัดสินและไม่สามารถ

ตรวจเชค็ไดว้่าออกอากาศจรงิ หรอืน ามาตดัต่อก่อนส่งประกวดหรอืไม่ 
- นอกจากเทคนิคในการน าเสนอข่าวแล้ว นักข่าวเองควรมปีระสบการณ์ในการรายงาน เพื่อ

รายงานเน้ือความขา่วไดอ้ยา่งชดัเจนและลกึซึง้ 
- การรายงานสด ไม่ใช่การรายงานประกอบภาพ หรอืสิง่ที่คนดูเหน็อยู่แล้ว แต่เป็นการรายงาน

เหตุการณ์ ให้คนดูรบัรูส้ถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึน้ ผู้สื่อข่าวจงึสมควรได้รบัการพฒันาอย่าง
จรงิจงั เพื่อใหพ้รอ้มในการรายงานเหตุการณ์อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

- บางชิ้นมกีารน าอนิเสริท์มาใช้ซ ้า ยิง่ในสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมอืง จะยิง่สรา้งความ
ขดัแยง้ของทัง้สองฝา่ยมากขึน้ 

- การรายงานสดไม่ควรตัง้ธงเสยีงทีไ่ดย้นิ ว่าเป็นเสยีงอะไร ให้ใชว้ธิกีารอธบิายลกัษณะของเสยีง 
จนกว่าจะไดร้บัการตรวจสอบทีแ่น่ชดั 

 
 
 
 



32 
 

ประกาศสมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
การประกวดรายการข่าวและรายการวิทยสุร้างสรรคส์งัคมยอดเย่ียม 

รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

       สมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย ไดร้บัมอบหมายจากมูลนิธแิสงชยั สุนทรวฒัน์ ใหด้ าเนินการจดั
ประกวดรายการขา่ววทิย ุและรายการวทิยุสรา้งสรรคส์งัคมยอดเยีย่ม ประจ าปี ๒๕๕๗ เพื่อประกาศเกยีรตคิุณ
และมอบรางวลัแกเ่จา้ของผลงานผูช้นะการประกวด โดยมหีลกัเกณฑก์ารส่งผลงานเขา้ประกวด ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้ 

วตัถุประสงค ์ 
 ๑. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ผ้ลติรายการขา่วและรายการวทิยุ ของสถานีวทิยุต่างๆ พฒันาความคดิ
สรา้งสรรคใ์นการท างาน เน้นการผลติรายการขา่วและรายการวทิยุทีม่คีุณภาพ มคีุณค่าต่อผูฟ้งั และมศีกัยภาพ
น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในสงัคม  
 ๒. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ผ้ลติรายการขา่วและรายการวทิย ุมจีติส านึกทีด่ตี่อสงัคมและจรรยาบรรณ
ของสือ่มวลชน  
 ๓. เพือ่ใหเ้ป็นขวญัก าลงัใจแกผู่ท้ างานดา้นรายการขา่วและรายการวทิย ุ 

ประเภทรางวลั   
    รางวลัรายการขา่วและรายการวทิยสุรา้งสรรคส์งัคมยอดเยีย่ม ม ี๒ ประเภท ไดแ้ก ่ 

๑. รายการขา่ววทิยุ 
     ๑.๑ ยอดเยีย่ม ๑ รางวลั เป็นเงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
     ๑.๒ ชมเชย ๑ รางวลั เป็นเงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

๒. รายการวทิยสุรา้งสรรคส์งัคม 
     ๒.๑ ยอดเยีย่ม ๑ รางวลั เป็นเงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ  
     ๒.๒ ชมเชย ๑ รางวลั เป็นเงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่เกยีรตยิศ 

กรอบตดัสนิ 
 นิยามและเกณฑก์ารพิจารณาคณุค่าของรายการ 

 รายการข่าววิทย ุคอื รายการวเิคราะหข์า่วทีม่คีวามเป็นกลาง น าเสนอขอ้มลูสมดุล รอบดา้น 
และน าเสนอขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ หรอืเรือ่งราวเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งทางสือ่วทิยไุดอ้ยา่งน่าสนใจ  

คณะกรรมการ จะพจิารณารายการขา่ววทิยทุีม่คีณุสมบตั ิดงันี้  
๑. ทกัษะในการเลอืกและจบัประเดน็ขา่ว  
๒. ทกัษะในการสมัภาษณ์และเลอืกใชเ้สยีงสมัภาษณ์ 
๓. ทกัษะในการเขยีนขา่ว การสรา้งสมดลุของขา่ว และการรายงานขา่ว  
๔. ทกัษะในการ เลอืกผูใ้หส้มัภาษณ์และองคป์ระกอบอืน่ๆ เชน่ การเลอืกเสยีงประกอบ (Clip) ที่

สามารถเล่าเรือ่งไดเ้หมาะสมทีส่ดุ  
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๕. ทกัษะในการใชเ้สยีงประกอบไดส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์หรอืขา่วทีน่ าเสนอ   
 

รายการวิทยุสร้างสรรค์สงัคม คอื รายการวทิยุทุกประเภททีม่ลีกัษณะเนื้อหาการน าเสนอเพื่อการ
สรา้งสรรค ์ส่งเสรมิ จุดประกายสะทอ้นสงัคมใหเ้หน็ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในด้านต่างๆ ของสงัคม โดยมรีปูแบบ
วธิกีารในการน าเสนอเนื้อหารายการและขา่วสาร ขอ้มลูทีส่รา้งสรรคแ์ละน่าสนใจ   

คณะกรรมการ จะพจิารณารายการวทิยสุรา้งสรรคส์งัคม ทีม่คีณุสมบตั ิดงันี้  
๑. เป็นรายการทีม่เีนื้อหาสรา้งสรรคส์งัคมมุง่สง่เสรมิใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีด่ี 
๒. มคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นรปูแบบและทกัษะในการน าเสนอ ทีด่ ีน่าสนใจ 
๓. มทีกัษะในการคน้ควา้หาขอ้มลูอยา่งรอบดา้นมาประกอบการน าเสนอรายการ 
๔. มทีกัษะในการเลอืกประเดน็ จบัประเดน็ ในการน าเสนอรายการ 
๕. เนื้อหา สาระทีน่ าเสนอ มคีณุคา่ต่อสงัคมและประชาชนโดยรวม 
๖. มทีกัษะในการเลอืกใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์ในหอ้งสง่หรอืทางโทรศพัทอ์ยา่งเหมาะสม รวมทัง้

องคป์ระกอบอืน่ๆ เชน่ การเลอืกเสยีงประกอบ (Clip) ทีส่ามารถเล่าเรือ่งไดเ้หมาะสมทีส่ดุ 

เงือ่นไขการประกวด 
 ๑. คณุสมบติัของผลงาน  

     ๑.๑ การออกอากาศ ตอ้งเป็นงานทีไ่ดเ้คยออกอากาศจรงิในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วนัเวลาที่
ออกอากาศอยา่งชดัเจน   
     ๑.๒ กระบวนการผลติ ตอ้งเป็นการผลติขึน้เองโดยมไิดล้อกเลยีนแบบหรอืท าส าเนาสว่นหนึ่งสว่นใด
จากผลงานของผูอ้ืน่ โดยผูผ้ลติและเจา้ของลขิสทิธิจ์ะตอ้งเป็นคนไทย  
     ๑.๓ ระยะเวลาการเผยแพร ่ตอ้งเป็นงานทีเ่ผยแพรท่างสถานีวทิย ุระหว่างวนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
ถงึวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๗    
     ๑.๔ จ านวนผลงานทีส่ง่ประกวด สถานีสามารถส่งผลงานเขา้ประกวดในแต่ละประเภทไดไ้ม่เกนิ ๕ 
เรือ่ง 
      ๑.๕ การรบัรองการออกอากาศ ผลงานทีส่่งประกวดตอ้งมใีบรบัรองการออกอากาศจากนายสถานี
วทิยทุีไ่ดเ้ผยแพรง่านดงักล่าว 
 ๒. การส่งผลงาน 

     ๒.๑ ส่งผลงานในนามสถานีเท่านัน้ โดยท าจดหมายน าส่งข่าวทีเ่ขา้ประกวด ว่ามกีีเ่รื่องและส่งเขา้
ประกวดในประเภทใด พรอ้มเบอรต์ดิต่อผูป้ระสานงานสง่ขา่วเขา้ประกวด 
     ๒.๑ ตอ้งท าส าเนาเทปผลงานชิน้ดงักล่าว ในรูป CD สกุลไฟล์ MP3 จ านวน ๑๐ ชุด / ต่อเรื่อง / 
แผน่  
     ๒.๓ แนบรายละเอยีดของผลงาน จ านวน ๑๐ ชดุ / ต่อเรือ่ง ดงันี้ 
   (๑) ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูจ้ดัท า  เบอรต์ดิต่อ รวมทัง้ระบุ วนั เวลา ทีอ่อกอากาศ 
   (๒) บทคดัย่อ สรุปเรื่องราว พรอ้มเหตุผลประกอบการเสนอผลงานชิ้นนัน้ ๆ ความยาว 1 -2 
หน้า โดยอธบิายในประเดน็ดงันี้ 

- วตัถุประสงคใ์นการเสนอผลงาน  
- ความเด่น ลกัษณะเฉพาะ หรอืความพเิศษของผลงาน  
- คณุคา่ของผลงานต่อสงัคม  
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   (๓) ความยาวของเรือ่งทีน่ าเสนอ วนั เวลา และสถานีทีอ่อกอากาศ  
       (๔) บทของผลงานดงักล่าว (full script)  
       (๕) ขอ้มลูประกอบอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  
     ๒.๔ สง่ผลงานเขา้ประกวดที ่ 
   สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 
๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ ๐๘-๖๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ ภายในวันศุกร์ที่ ๖ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. 

คณะกรรมการตดัสนิ  
๑. อาจารยบ์รรยงค ์สวุรรณผอ่ง ผูท้รงคุณวุฒดิา้นสือ่สารมวลชน ประธาน 
๒. นายศกัดา จริธัยากลู บรรณาธกิารบรหิาร ส านกัขา่วไอเอน็เอน็ กรรมการ 
๓. นางสาวรศัม ีมณีนิล   นกัจดัรายการวทิยดุา้นเดก็และครอบครวั  

สถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย 
กรรมการ 

๔. นายสญัญา  ภกัดิโ์พธิ ์  นกัสือ่สารมวลชนช านาญการ ฝา่ยรายการและ
ประสานงานเครอืขา่ย สว่นกระจายเสยีงในประเทศ 
สถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย 

กรรมการ 

๕. นางสาวอญัชนก  แขง็แรง รองผูอ้ านวยการ สถานีวทิยคุรอบครวัขา่ว กรรมการ 
๖. นายจกัรกฤษณ์  ทรพัยพ์ึง่ อปุนายกฝา่ยสมาชกิสมัพนัธแ์ละกจิกรรมพเิศษสมาคม

นกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 
กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผลงานขา่ว 

 ๑. รายการข่าววิทยุ 

รายการ สถานี 
๑. รายการ "ครบเครือ่งเรือ่งขา่ว" สถานีวทิย ุFM 100.5 MHz. 
๒. รายการ Global ASEAN ตอน ภยัคกุคามจากการกอ่การรา้ย สถานีวทิยเุนชัน่ FM 90.5  MHz. 
๓. รายการ Global ASEAN ตอน วาทกรรมอาเซยีน สถานีวทิยเุนชัน่ FM 90.5  MHz. 
๔. รายการ Global ASEAN ตอน  โอกาสโนเบลขออาเซยีน สถานีวทิยเุนชัน่ FM 90.5  MHz. 
๕. รายการ Global ASEAN ตอน  ความเชื่อมโยงของอาเซยีนกบั
มหาอ านาจในเอชยี 

สถานีวทิยเุนชัน่ FM 90.5  MHz. 

๖. รายการ Global ASEAN ตอน  ฟิลปิปินสก์บัความเป็นสมาชกิที่
พเิศษของอาเซยีน 

สถานีวทิยเุนชัน่ FM 90.5  MHz. 

หมายเหต ุ เนื่องจากรายการ Global ASEAN  เป็นการอ่านขา่วจากหนังสอืพมิพ ์ซึง่ไม่ใช่การผลติขา่ว
จากสถานี คณะกรรมการตดัสนิประเภทวทิย ุจงึไมพ่จิารณาตดัสนิผลงานชิน้นี้ 
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๒. รายการวิทยุสรา้งสรรคส์งัคม 

รายการ สถานี 
๑. เวทคีวามคดิ ชอ่ง 96.5 เดนิหน้าปฏริปู สถานีวทิย ุคลื่นความคดิ FM 96.5 MHz. 
๒. รายการฉายตะวนั  ตอน ฟ้ืนฟูปา่ ฟ้ืนฟูใจ สถานีวทิยฯุ อสมท จ.ชยัภมู ิFM 102 MHz. 

ผลการตดัสนิ 
1.รางวลัรายการข่าววิทยุยอดเย่ียม     
 รางวลัยอดเย่ียม  ไม่มผีูไ้ดร้บัรางวลั 

รางวลัดีเด่น  ไดแ้ก่ รายการ "ครบเครื่องเรื่องขา่ว"  จาก สถานีวทิยุ FM 100.5 MHz. ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้ม
เงนิรางวลั 20,000 บาท 

(คณะกรรมการตดัสินเหน็ว่าผลงานมีคณุค่าเหนือรางวลัชมเชย จึงให้มีรางวลัดีเด่นเพ่ิมขึน้) 
รางวลัชมเชย  ไม่มผีูไ้ดร้บัรางวลั 

2.รางวลัรายการวิทยุสรา้งสรรคส์งัคม  ยอดเย่ียม        
 รางวลัยอดเย่ียม  ไม่มผีูไ้ดร้บัรางวลั 

รางวลัชมเชย   ได้แก่ เวทคีวามคดิ ช่อง 96.5 เดนิหน้าปฏริูป  จาก สถานีวทิยุ คลื่นความคดิ FM 96.5 

MHz. ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 10,000 บาท 

 ประกาศช่ืนชมรายการวิทยุสรา้งสรรคส์งัคม ใหแ้ก่ รายการฉายตะวนั  ตอน ฟ้ืนฟูป่า ฟ้ืนฟูใจ จาก สถานี
วทิยุฯ อสมท จ.ชยัภูม ิFM 102 MHz. ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 5,000 บาท 

(คณะกรรมการตดัสินเหน็ว่าควรให้ก าลงัใจและส่งเสริมรายการจึงขอประกาศช่ืนชมรายการวิทยุ
สรา้งสรรคส์งัคม) 
 

รายการ "ครบเครือ่งเรือ่งขา่ว"  สถานีวทิย ุFM 100.5 MHz. 
รายการขา่ววทิยดุเีดน่ 

เน้ือหา: 
 รายการ "ครบเครื่องเรื่องขา่ว" ออกอากาศทางสถานีวทิยุเอฟเอม็ 100.5 MHz ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นแม่ข่ายถ่ายทอด
ไปยงัสถานีในส่วนภูมภิาค 54 สถานีทัว่ประเทศ ออกอากาศหลงัถ่ายทอดเสยีงรายการ “เดนิหน้าประเทศไทย” ทุกวนั 
ประมาณเวลา 18.25-19.00 น. รบัผดิชอบผลติโดยกองบรรณาธกิารขา่ววทิยุ ส านกัขา่วไทย 

รูปแบบรายการเป็นรายการสด มีผู้ด าเนินรายการประจ าวนัละ 2 คน โดยกองบรรณาธิการข่าววทิยุ จะ
พจิารณาประเดน็ขา่วทีน่่าสนใจในแต่ละวนั คดัเลอืกประเดน็น าเสนอในรายการ จากนัน้จะประสานผูส้ื่อข่าวทีท่ าข่าวใน
พืน้ที ่เล่ารายละเอยีดของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบหรอืตดิต่อแหล่งข่าวเพื่อเขา้สมัภาษณ์สด เพื่อให้
รายละเอยีดเชงิลกึมากยิง่ขึน้ รายการ “ครบเครื่องเรื่องขา่ว” ยงัเพิม่เตมิเน้ือหา โดยทุกวนัพฤหสับดจีะมชี่วง “ครบเครื่อง
เรื่องไอท”ี โดย โยแวร ์เป็นการเกาะตดิเทรนดข์่าวทีป่จัจุบนัโซเชยีลมเีดยีเขา้มบีทบาทมากขึน้และทุกวนัศุกรจ์ะมชี่วง 
“สวสัดอีาเซยีน” เพื่อใหข้อ้มลูความรูเ้ป็นการเตรยีมพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในเดอืนธนัวาคม 2558 และในช่วงทา้ย
รายการประมาณ 3 นาท ียงัมกีารสรุปข่าวรอบวนั เป็นการลงเสยีงและใส่ดนตรปีระกอบ เพื่อใหค้นฟงัรบัรู้ข่าวสารที่
เกดิขึน้อย่างครบถว้น 

ส าหรบัในวนัอาทติยจ์ะน าเสนอรายงานพเิศษทีน่่าสนใจ เพื่อสรา้งความแตกต่างใหก้บัผูฟ้งั ซึง่รายงานพเิศษที่
ออกอากาศและสง่เขา้ประกวดครัง้นี้ คอื รายงานพเิศษเรื่อง “ลกัลอบขายไต” และ เรื่อง “อุม้บุญ องิบาป”  
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๑. จดุเด่น 

     ๑.๑ ประเดน็ดมีจีุดเด่นการท าสกู๊ป  เป็นการผลกัดนัเรื่องโปรดกัชัน่  
      ๑.๒ ภาพรวมค่อนขา้งด ี มกีารพฒันามภีาษาต่างประเทศ ใชท้บัศพัทเ์ป็น 

๑.๓ เรื่องเทคนิคด ีมกีารพฒันาจากเดมิ  

๑.๔ ผูด้ าเนินรายการมทีกัษะเพิม่ขึน้ และดกีว่าปีทีแ่ลว้ 
 

๒. ข้อสงัเกต 

๒.๑ ผลงานไม่ถงึรางวลัยอดเยีย่ม แต่ผลงานมคีุณค่าเหนือรางวลัชมเชย จงึเห็นว่าใหม้รีางวลัดเีด่น
เพิม่ขึน้ 

๒.๒ รูปแบบการน าเสนอยาวเกนิไป  ยงัไม่สามารถดงึความสนใจของผูฟ้งัได ้ ท าใหค้วามน่าสนใจ
หายไป 

๒.๓ การน าเสนอยงัไม่เพยีงพอ การด าเนินรายการน่าจะเขม้ขนมากกว่านี้  ควรจะมกีารรายงาน
สถานการณ์ประกอบ และใหแ้หล่งขา่วเป็นคนบอกขอ้มลู 

 

เวทคีวามคดิ ชอ่ง 96.5 เดนิหน้าปฏริปู   
จาก สถานีวทิย ุคลืน่ความคดิ FM 96.5 MHz. 
รายการวทิยสุรา้งสรรคส์งัคมชมเชย 

เน้ือหา: 
 รายการเวทคีวามคดิช่วง 96.5 เดนิหน้าปฏริูปเป็นรายการสด ออกอากาศทุกวนัจนัทร์-ศุกร ์เวลา 19.30-20.00 

น. มผีูด้ าเนินรายการประจ าในแต่ละวนั พูดคุยกบับุคคลในภาคส่วนต่างๆ รวมทัง้ภาคประชาชนเกีย่วกบัแนวทางการ
ปฏริปูในดา้นต่างๆ โดยไดอ้ธบิายถงึประเดน็ปญัหา พรอ้มเสนอแนวทางสูก่ารปฏริปูทีย่ ัง่ยนื อาท ิ

- ออกอากาศวนัที่ 1 ส.ค.2557 คุณกรรณิการ์ รตันปรีดากุล ตวัแทนกลุ่มคนกนิขา้วช่วยคนปลูกขา้ว ได้
สมัภาษณ์ถงึโครงการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัระหว่างคนปลูกกบัคนบรโิภคขา้ว หรอืทีเ่รยีกว่าโครงการเพื่อนปลูกเพื่อนกนิ 
ที่เกิดจากกลุ่มจิตอาสาประสานกบัมูลนิธสิายใยแผ่นดิน เพื่อให้คนปลูกขา้วและคนบรโิภคขา้วได้มาเจอกนั ถือเป็น
โครงการเลก็ๆ ที่จะช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติชาวนาไทยไดด้ ีและเหน็ว่ารพลงัของคนธรรมดาจะเป็นทางหนึ่งในการ
ช่วยกนัแกป้ญัหาอย่างยัง่ยนื ช่วยลดความเสีย่งในการเป็นหน้ีของชาวนา โดยการสัง่ซือ้ขา้วล่วงหน้าจากชาวนาทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ ช่วยกนัเฉลีย่ความเสีย่งระหว่างผูบ้รโิภคกบัผูผ้ลติ 

 - ออกอากาศวันที่ 6 ส.ค.2557 ผศ.ดร.พนิต ภู่จินดา อาจารย์ภาควิชาวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปตัยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดใ้หส้มัภาษณ์ถงึการปฏริูปผงัเมอืงใหญ่ว่าต้องเขา้ใจโครงสรา้งของปญัหา 
คอื ปญัหารถติดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ที่เกณฑ์มาตรฐานต้องมีพื้นที่ถนนเทียบกบัพื้นที่เมืองประมาณร้อยละ 20 

โครงข่ายไม่ได้ครอบคลุมทุกพืน้ที ่ความยากล าบากในการเขา้ถึงระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบราง และปญัหา
สดุทา้ย คอื พืน้ทีม่ขีนาดใหญ่เกนิไป โดยขอ้เสนอในการปฏริปูระบบขนสง่มวลชน คอื เมอืงทีด่แีละระบบขนสง่มวลชนที่
ดจีะตอ้งโปร่งใสทางการเงนิ 

 - ออกอากาศเมื่อวนัที ่11 ก.ย.2557 รศ.ดร.ประวติ เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธสิถาบนัวจิยัระบบการศกึษา ให้
สมัภาษณ์ถึงมุมมองแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาโดยกระจายอ านาจการบริหารงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร
สถานศกึษา โดยใหโ้รงเรยีนมอีสิระในการบรหิารจดัการ ทัง้เรื่องหลกัสูตรและการประเมนิผล ให้บทบาทกบัผู้บรหิาร
สถาบนัการศกึษาเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง โดยมนีกัวชิาการ ศกึษานิเทศน์และส านักงานเขตเขา้ไปเป็นพีเ่ลีย้ง ไม่ต้อง
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รอค าสัง่จากการบรหิารสว่นกลาง ถา้เดก็มคีวามสขุในการเขา้หอ้งเรยีน ครปูรบัท่าทมีต่ีอเดก็ เป็นมติร เดก็เรยีนจะเรยีน
ดขีึน้ทนัท ี

 - ออกอากาศวนัที ่26 ก.ย.2557 คุณหาญณรงค ์เยาวเลศิ ประธานมลูนิธบิรหิารจดัการน ้าอย่างบูรณาการ ไดใ้ห้
สมัภาษณ์ถึงการปฏริูปแผนการจดัการน ้าโดยภาคประชาชนว่าการจดัการน ้าไม่สามารถคดิแยกเป็นส่วนได้ ต้องคดิ
ตัง้แต่ต้นน ้าไปจนถงึปลายน ้า พจิารณาถงึผลกระทบต่างๆ โดยใหทุ้กฝ่ายมสี่วนร่วม และภาคประชาชนสามารถเสนอ
ความคดิเหน็ได ้อกีทัง้หน่วยงานของรฐัเองกต็อ้งปรบัวธิกีารท างานใหม่ โดยคดิโครงการแลว้ต้องท าไดจ้รงิ วางแผนอยู่
บนพืน้ฐานความเป็นจรงิ และรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิอย่างตรงไปตรงมา 

 - ออกอากาศวนัที่ 21 ต.ค.2557 ดร.ปณิธาน วฒันายากร ที่ปรกึษารองนายกรฐัมนตรฝี่ายความมัน่คง ได้
อธบิายถงึกรณีทุ่งยางแดงโมเดลว่า เป็นการให้ความส าคญักบัพื้นที่มากขึน้ เป็นเรื่องของการมสี่วนร่วมทัง้มาตรการ
รกัษาความปลอดภยั และการท างานของทหารทีจ่ะต้องเขา้มาท างานในระดบัชุมชนมากขึน้ ซึง่การใหค้วามส าคญักบั
พืน้ทีม่ากขึน้ หมายถงึ การทีใ่หชุ้มชนจดัระบบรกัษาความปลอดภยัฝึกฝน ทบทวน และใหอ้าวุธยุทโธปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
ความส าเรจ็ทีทุ่่งยางแดง เป็นการป้องกนัโรงเรยีน 14 แห่ง ไม่ใหถู้กเผาทัง้หมด เพราะชาวบา้นช่วยกนัป้องกนัดูแล จงึ
ตอ้งน ารปูแบบตรงนัน้มาปรบัและขยายผลออกไป ทุ่งยางแดงโมเดลไม่ไดเ้น้นมาตรการทางการทหารเพยีงอย่างเดยีว  
แต่จะเป็นการสรา้งชุมชนเขม้แขง็ ใหส้ามารถเลีย้งตวัเองใหไ้ด ้สรา้งระบบการสนับสนุนชุดรกัษาความปลอดภยั สรา้ง
เครอืขา่ย หมู่บา้นต่อหมู่บา้น จะถอืเป็นรปูแบบทีน่ ามาใชก้บัอกีหลายหมู่บา้น 

 - ออกอากาศวนัที ่23 ต.ค.2557 คุณวไิลวรรณ แซ่เตยี รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ให้
สมัภาษณ์ถงึกรณีการสนับสนุนปฏริูประบบประกนัสงัคม ผลกัดนักฎหมายประกนัสงัคม คุม้ครองครอบคลุมประชาชน
ทุกอาชพีอย่างทัว่ถงึ โดยเรยีกรอ้งใน 4 หลกัการ คอื 1.หลกัของความครอบคลุมผูท้ างานทุกคนทุกอาชพีทัง้ภาครฐัและ
เอกชนทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปจะต้องไดร้บัประโยชน์ทดแทน 2.หลกัความเป็นอสิระในการบรหิารจดัการ 3.หลกัของความ
โปร่งใสและการมสี่วนร่วมของผูป้ระกนัตนทุกระบบ และ 4.ยดึหลกัในการยดืหยุ่น เป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกจิและสงัคม 

 - ออกอากาศวนัที ่30 ต.ค.2557 คุณสนุี ไชยรส รองประธานคณะกรรมการปฏริูปกฎหมายและอดตีสมาชกิสภา
ร่างรฐัธรรมนูญ 2540 ใหส้มัภาษณ์ถงึขอ้เสนอจากเครอืขา่ยผูห้ญงิจากทัว่ประเทศ ใหร้่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ต้องบรรจุ
มติคิวามเสมอภาคระหว่างเพศ เน้นครอบคลุมคุม้ครองสทิธผิูห้ญงิ โดยใหภ้าคประชาชนมสี่วนร่วม ทัง้นี้ไดใ้หเ้หตุผลที่
เรยีกรอ้งใหม้สีตรรี่วมร่างรฐัธรรมนูญ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของประชาชน ไม่ไดเ้รยีกรอ้งเพื่ออภสิทิธิ ์หรอืใหม้อีะไร
เหนือกว่า คอืการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่สิง่ที่สงัคมได้รบัประโยชน์อย่างมากทุกมิติ พร้อมขอให้รกัษาข้อดีที่มีอยู่
รฐัธรรมนูญ 2540 และตอ้งท าใหด้กีว่า 

 

๑. จดุเด่น 

     ๑.๑ เน้ือหาประเดน็ด ีเป็นเรื่องทีอ่ยู่ในสือ่ มคีวามเชื่อมโยงใหส้รา้งสรรค์  
      ๑.๓ แหล่งขา่วด ี

๑.๔ เป็นรายการทีม่คุีณค่า มปีระโยชน์ ใหก้บัผูฟ้งั 
๑.๕ ตอนจบเป็นเรื่องจกัรยาน  ผู้ด าเนินรายการเขา้ถึงท าใหฟ้งัแลว้น่าตดิตาม ผูด้ าเนินรายการดงึ

ประเดน็ท าใหน่้าสนใจมากขึน้ 
 

๒. ข้อสงัเกต 

๒.๑ ผูด้ าเนินรายการยงัไม่น่าสนใจ ไม่สามารถดงึประเดน็ท าใหเ้หมอืนชวนแหล่งขา่วคุยเฉย ๆ  
๒.๒ ขาดอรรถรส ขาดสสีนัในการด าเนินรายการใหม้ชีวีติชวีา ท าใหฟ้งัแลว้อยากเปลีย่นแปลงจรงิ ๆ  
๒.๓ การน าเสนอคลา้ยการายงานขา่ว 
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รายการฉายตะวนั  ตอน ฟ้ืนฟูปา่ ฟ้ืนฟูใจ  

จาก สถานีวทิยฯุ อสมท จ.ชยัภมู ิFM 102 MHz.  

ประกาศชืน่ชมรายการวทิยสุรา้งสรรคส์งัคม 
เน้ือหา: 

 รูปแบบของรายการวทิยุในยุคปจัจุบนัมหีลากหลาย แต่การเขา้ถงึปญัหาในพื้นที่และช่องทางการน าเสนอมี
จ ากดั เนื่องจากอตัราในเชงิธุรกจิ ฉะนัน้การน าเสนอรูปแบบรายการทีส่ะท้อนถงึสภาพปญัหา และแนวทางแกไ้ข โดย
แหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย เชื่อถอืไดจ้งึเป็นหน้าทีข่องผูผ้ลติรายการดว้ยเช่นเดยีวกนั และสื่อวทิยุกระแสหลกั กเ็ป็นสื่อ
หนึ่งที่ได้รบัความเชื่อถือ ไว้วางใจ ในการรบัข้อมูล จึงจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องร่วมกนัผลิตรายการที่มีเนื้อหาเพื่อ การ
สะทอ้นถงึปญัหาและแนวแกไ้ข แสวงหาความร่วมมอืของประชาชนในพืน้ที ่

ผูค้นในยุคปจัจุบนัเผชญิกบัปญัหาเศรษฐกจิ ดิน้รนเพื่อความอยู่รอด จงึมคีวามคดิทีแ่ตกต่างกนัไปในเรื่องของ
การมสีว่นร่วมในสงัคม ต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยนึกถงึสว่นรวม จงึเป็นทีม่าของการแย่งชงิทรพัยาในจติใจ ดงันัน้เราจงึได้
เห็นความส าคญัในการน าเสนอทางออกที่ดูแลทัง้จติใจของผู้คน และดูแลธรรมชาติแวดล้อมให้อยู่ในสมดุลที่ดี กบั
รายการฉายตะวนั ตอน ฟ้ืนฟูปา่ ฟ้ืนฟูใจ 

สถานีวทิยุ อสมท 102 MHz จ.ชยัภูม ิเป็นสถานีคุณภาพทีส่่งคลื่นความรู ้ความคดิ ไปสู่พีน้่องประชาชนอย่าง
กวา้งขวางจงึเป็นกระบวนการส าคญัทีจ่ะสรา้งความรู ้ความคดิสูชุ่มชนอย่างมคีุณภาพจงึไดผ้ลติรายการดงักล่าว  

 

๑. จดุเด่น 

     ๑.๑ เน้ือหาประเดน็ดน่ีาสนใจ สามารถเขา้ถงึได ้ กลา้หยบิประเดน็ทีค่นอื่นไม่สนใจมาน าเสนอ 
      ๑.๒ แหล่งขา่วสารมารถเป็นตวักระตุน้ใหร้ายการน่าสนใจ  

๑.๓ ชื่นชนในการท างานใน ต่างจงัหวดั เป็นชัน้เชงิสงัคม มคีวามชดัเจน 
 

๒. ข้อสงัเกต 

๒.๑ ไม่แน่ใจว่าเป็นวทิยุไหม ภาษาในการใชไ้ม่เป็นวทิยุ เช่นการเปิดเสยีงแหล่งข่าวแต่ไม่บอกว่า
เป็นใคร เป็นนามธรรม ท าใหก้ารเล่าเรื่องไม่น่าสนใจ  

๒.๒ รปูแบบของรายการขาดการเชื่อมโยง ไม่มกีารพดูจบ ท าใหไ้ม่เหน็ภาพ 
๒.๓ โปรดกัชัน่และการเรยีบเรยีงยงัไม่ด ี การสมัภาษณ์ยงัไม่ครบองคป์ระกอบ 
 
 
 
 

ภาพรวมความเหน็คณะกรรมการตดัสนิขา่ววทิย ุ
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
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    ๑. ปีนี้มีรายการที่ส่งเข้าร่วมประกวดค่อนข้างน้อย อยากให้สื่อมวลชนทางด้านวิทยุสนใจเพื่อพฒันา
คุณภาพการผลติรายการเพิม่ขึน้ และเหน็คุณค่าของรางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ 

    ๒. บางรายการเน้นเรื่องการเล่าขา่วทีอ่่านมาจากหนงัสอืพมิพ ์ซึง่ไม่ถอืว่าเป็นผลงานทีผ่ลติจากสถานี  
    ๓. มเีทคนิคในการน าเสนอใหม้คีวามหลากหลายจากเดมิ ท าใหด้งึดดูความน่าสนใจใหก้บัผูฟ้งั สามารถฟงั

ไดเ้รื่อยๆ 
    ๔. การสรุปข่าว น่าจะมกีารต่อยอดข่าวจากทีเ่คยน าเสนอไปแลว้ เพื่อบอกความคบืหน้าของข่าวทีเ่กดิขึน้ 

ของประเดน็ขา่วทีป่ระเดน็เลก็แลว้เอามาขยาย  
    ๕. น ้าเสยีงของผูด้ าเนินรายการจะมผีลช่วยใหผู้ฟ้งั รูส้กึน่าตดิตาม และเพิม่เสน่หใ์หก้บัรายการ รวมถงึเพิม่

น ้าหนกัในการน าเสนอดว้ย  
    ๖. บางรายการน าขา่วในปรมิาณทีม่ากมาน าเสนอ แต่ขาดความลกึ ควรขยายประเดน็ใหร้อบดา้นมากกว่า

นี้  
    ๗. บางรายการท าให้เห็นถึงความหลากหลายของรูปแบบการน าเสนอ ภายในเวลาการจดัรายการ 1 

ชัว่โมง เน้นการหยบิประเดน็ขา่วหลกัๆ ของวนัมาน าเสนอ แบบเจาะลกึ  
    ๘. บางรายการมกีารคน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่เตมิก่อนน าเสนอ  
    ๙. บางเรื่องอาจจะยงัไม่น่าสนใจเท่าทีค่วร การด าเนินรายการดรูาบเรยีบ ไม่น่าตดิตาม อาจท าใหผู้ฟ้งัเบื่อ  
   ๑๐. ผูด้ าเนินรายการมคีวามส าคญัอย่างมาก ในการจดัรายการวทิยุ ควรรูห้ลกัการจดัรายการวทิยุ เพื่อให้

สามารถดงึดดูความน่าสนใจจากผูฟ้งัได ้ 
 

 

ภาพรวมความเหน็คณะกรรมการตดัสนิขา่ววทิย ุ
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

    ๑. ปีนี้มีรายการที่ส่งเข้าร่วมประกวดค่อนข้างน้อย อยากให้สื่อมวลชนทางด้านวิทยุสนใจเพื่อพฒันา
คุณภาพการผลติรายการเพิม่ขึน้ และเหน็คุณค่าของรางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ 

    ๒. บางรายการเน้นเรื่องการเล่าขา่วทีอ่่านมาจากหนงัสอืพมิพ ์ซึง่ไม่ถอืว่าเป็นผลงานทีผ่ลติจากสถานี  
    ๓. มเีทคนิคในการน าเสนอใหม้คีวามหลากหลายจากเดมิ ท าใหด้งึดดูความน่าสนใจใหก้บัผูฟ้งั สามารถฟงั

ไดเ้รื่อยๆ 
    ๔. การสรุปข่าว น่าจะมกีารต่อยอดข่าวจากทีเ่คยน าเสนอไปแลว้ เพื่อบอกความคบืหน้าของข่าวทีเ่กดิขึน้ 

ของประเดน็ขา่วทีป่ระเดน็เลก็แลว้เอามาขยาย  
    ๕. น ้าเสยีงของผูด้ าเนินรายการจะมผีลช่วยใหผู้ฟ้งั รูส้กึน่าตดิตาม และเพิม่เสน่หใ์หก้บัรายการ รวมถงึเพิม่

น ้าหนกัในการน าเสนอดว้ย  
    ๖. บางรายการน าขา่วในปรมิาณทีม่ากมาน าเสนอ แต่ขาดความลกึ ควรขยายประเดน็ใหร้อบดา้นมากกว่า

นี้  
    ๗. บางรายการท าให้เห็นถึงความหลากหลายของรูปแบบการน าเสนอ ภายในเวลาการจดัรายการ 1 

ชัว่โมง เน้นการหยบิประเดน็ขา่วหลกัๆ ของวนัมาน าเสนอ แบบเจาะลกึ  
    ๘. บางรายการมกีารคน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่เตมิก่อนน าเสนอ  
    ๙. บางเรื่องอาจจะยงัไม่น่าสนใจเท่าทีค่วร การด าเนินรายการดรูาบเรยีบ ไม่น่าตดิตาม อาจท าใหผู้ฟ้งัเบื่อ  
   ๑๐. ผูด้ าเนินรายการมคีวามส าคญัอย่างมาก ในการจดัรายการวิทยุ ควรรูห้ลกัการจดัรายการวทิยุ เพื่อให้

สามารถดงึดดูความน่าสนใจจากผูฟ้งัได ้ 
 

#  #  # 


