
 

 
 
 

 
ประกาศสมาคมนกัขา่ววิทยุและโทรทศัน์ไทย  
14 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

โครงการประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม 
(Investigative TV Journalists Awards) 

 
สมาคมนักขา่ววิทยุและโทรทศัน์ไทย เล็งเห็นว่า การจัดประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม 

(Investigative  TV Journalists Awards) เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้สถานีโทรทัศน์ต่างๆ ให้ความส าคญัและ
สนับสนุนการผลิตข่าวและน าเสนอข่าวเชิงสืบสวนให้มากขึน้ รวมทัง้เพ่ือเป็นการให้ก าลงัใจผู้ ส่ือขา่วและช่างภาพรวมทัง้
ผู้ปฏิบตัิงานด้านขา่วโทรทัศน์ด้วย  

 
โครงการรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards) เป็นอีกหนึ่ง

รางวัลในวงการ สื่อมวลชนโดยเฉพาะด้านโทรทศัน์ ซึง่อาจใช้เป็นบททดสอบและบทพิสูจน์ถึงความสามารถในการผลิต
บุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจในทกัษะการผลิตขา่วและน าเสนอขา่วโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวนมากขึน้ โดยการ
สนับสนุนจาก กทปส และ กสทช.  เพื่อประกาศเกียรติคุณและตดัสินมอบรางวัลแก่ เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด 
รางวัลขา่วโทรทศัน์สืบสวนสอบสวนยอดเย่ียม (Investigative TV Journalists Awards) 

 
โดยแบ่งประเภทรางวัลขา่วโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเย่ียม (Investigative TV Journalists Awards) เป็น 4 

ประเภทดงันี ้
1. ประเภทวถีิชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม  

-  รางวัลขา่วโทรทศัน์สืบสวนสอบสวน  ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล 
เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  พร้อมโลเ่กียรติยศ 
 
2. ประเภทสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม  

-  รางวัลขา่วโทรทศัน์สืบสวนสอบสวน  ประเภทสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม จ านวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  พร้อมโลเ่กียรติยศ 
 
 



 

 
 
 
 
3. ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกงยอดเยี่ยม  

-  รางวัลขา่วโทรทศัน์สืบสวนสอบสวน  ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกงยอดเยี่ยม จ านวน 1 รางวัล เป็น
เงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  พร้อมโลเ่กียรติยศ 
 
4. ประเภททางสังคมต่างๆ   อาท ิ(Gender/LTGB/อาชญากรรม) และอื่นๆ ยอดเยี่ยม  

-  รางวัลขา่วโทรทศัน์สืบสวนสอบสวน  ประเภททางสงัคมยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  พร้อมโลเ่กียรติยศ 
 
คณะผู้จดัการโครงการประกวดรางวัลขา่วโทรทัศน์สบืสวนสอบสวนยอดเย่ียม (Investigative TV Journalists 

Awards)  เห็นสมควรให้มีการจ ากดัจ านวนเร่ืองในแต่ละประเภทดงันี ้
1. ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรม สง่ผลงานได้ไมเ่กิน 3 เร่ือง / สถานี 
2. ประเภทสิ่งแวดล้อม สง่ผลงานได้ไมเ่กิน 3 เร่ือง / สถานี 
3. ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกง สง่ผลงานได้ไมเ่กิน 3 เร่ือง / สถานี 
4. ประเภททางสงัคมตา่งๆ  อาทิ (Gender/LTGB)  สง่ผลงานได้ไมเ่กิน 3 เร่ือง / สถานี 

 
โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกอากาศ ช่วงระยะเวลา 
ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559 

 
***ปิดรับสมัครผลงานภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์นับจากวันที่ตตีราไปรษณีย์ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559*** 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.   เพื่อสง่เสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้จดัท าขา่วของสถานีโทรทัศน์ทุกประเภท มีการพฒันาความคิดและ
เป้าหมายในการท างาน โดยเน้นการผลิตขา่วท่ีมีคณุภาพและมีคณุค่าตอ่การสร้างสรรค์และเปล่ียนแปลงสังคมไทยให้ดี
ขึน้ 
 2. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ผลิตขา่วโทรทศัน์มีจิตส านึก รวมทัง้ให้ความส าคญักบัเร่ืองของจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชนในการผลิตขา่ว 
 



 

 
 
 
 
 3.  เพื่อสง่เสริมก าลงัใจของผู้ปฏิบตัิงานด้านการท าข่าวโทรทศัน์ ซึง่เป็นวิชาชีพด้านการส่ือสารมวลชนแขนงหนึ่ง
ท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในปัจจุบนั 
 
ลักษณะของข่าวและสารคดีเชงิข่าวท่ีส่งเข้าประกวด 
      ข่าวเชิงสืบสวน ได้แก่ ข่าวเปิดโปงสิ่งท่ียงัไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน  เป็นการกล่าวถึงภาพรวมของเร่ืองราว
มากกว่าการให้ความส าคญักบัเหตกุารณ์ใดโดยเฉพาะ  ไมใ่ช่การเสนอข่าวโดยใช้แหลง่ขา่วเพียงแหลง่เดียวหรือขา่วจาก
การแถลงข่าวเท่านัน้    อีกทัง้ต้องอาศยัการศึกษาค้นคว้า วิจัยในระยะยาวด้วยความทุ่มเททัง้เวลาและความพยายาม 
และเป็นเร่ืองราวท่ีมีคุณคา่ เกิดผลกระทบต่อสงัคม  นอกจากนี ้ยงัควรเป็นข่าวท่ีท าขึน้ใหม่โดยเพิ่มเติมความรู้ในสิ่งท่ี
ทราบกันอยูแ่ล้วเช่น อธิบายปัญหาสงัคมท่ีมีความซบัซ้อน ฯลฯ  
 ทัง้นี ้ขา่วเชิงสืบสวนสอบสวน จะต้องน าเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าวในช่วงเวลาของข่าวโทรทัศน์ทุก
ประเภท รายการประเภทขา่ว ในช่วงเวลาใดก็ได้ 
      สารคดีเชงิข่าว ได้แก่ ขา่วท่ีถกูน าเสนอในรูปแบบของสารคดีท่ีมีความหลากหลายทัง้ในด้านกระบวนการผลิต 
เนือ้หา  การสอดแทรกข้อมลูท่ีบอกถึงภูมิหลงัท่ีมาของเร่ือง ท าให้เห็นแงม่มุตา่งๆ ของประเด็นขา่ว  การใช้ภาษาบรรยาย 
ภาพและเสียงประกอบได้อยา่งสอดคล้องกลมกลืน โดยน าเสนออยา่งสร้างสรรค์ 
   สารคดีเชิงข่าวดงักล่าว จะต้องยดึหลกัการเบือ้งต้นของการน าเสนอข่าว ได้แก่ องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวท่ี
ต้องมีความรอบด้าน ทนัต่อเหตกุารณ์หรือเป็นเหตกุารณ์ขา่วท่ีเกิดในอดีต แตมี่ผลกระทบถึงภาวะปัจจุบัน ทัง้นี ้สารคดี
เชิงข่าวจะปรากฏในรายการใดก็ได้ แต่สาระในสารคดีเชิงขา่วชิน้นัน้ จะต้องเป็นข้อเท็จจริง มิใช่เหตุการณ์สมมติท่ีมีการ
สร้างขึน้ 
  
 การด าเนินการส่งเข้าประกวด***  
 1. การผลิต จะต้องเป็นขา่วหรือสารคดีเชิงขา่วท่ีผู้ ส่ือขา่วในสถานีเป็นผู้ด าเนินการผลิตเอง  โดยสามารถส่งเข้า
ประกวดในนามของสถานีโทรทศัน์ ทัง้นี ้สถานีท่ีสง่ขา่วเข้าประกวดต้องจดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ
ขา่วนัน้ๆ ด้วย  
 2. ช่วงเวลาของข่าว จะต้องเป็นข่าวท่ีเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวีในประเทศไทย 
ในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558   ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2559   
 3.  การส่งข่าวเข้าประกวด ต้องสง่ผลงานภายในวนัองัคารท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. 
 
 



 

 
 
 
 
 โดยผู้จดัสง่ขา่วเข้าประกวดแตล่ะท่านและแตล่ะสถานี กรุณาด าเนินการดงันี ้
 3.1 ท าจดหมายน าสง่ขา่วท่ีเข้าประกวด ว่ามจี านวนก่ีเร่ือง สง่เข้าประกวดในประเภทใด พร้อมเบอร์ติดตอ่ผู้
ประสานงาน และผู้บริหารสถานีหรือบรรณาธิการขา่วเซน็รับรอง 

3.2  จดัท าไฟล์ pdf  รายละเอียดตา่งๆ ของขา่วแตล่ะขา่วท่ีสง่เข้าประกวด ดงันี ้ 
  - ช่ือเร่ือง ช่ือผู้จดัท า  เบอร์ตดิตอ่  - ขา่วชิน้นีม้คีณุคา่ตอ่สงัคมอยา่งไรบ้าง  

- บทคดัยอ่สรุปเร่ืองราว   - วนัและเวลาท่ีเกิดขา่วดงักลา่ว 

  -  วตัถปุระสงคท่ี์จดัท าข่าวชิน้นี ้  - วนั เวลา และสถานีท่ีออกอากาศ 
  -  ความยากล าบากหรือวิธีการท่ีใช้ในการจัดท าขา่ว 
 3.3  จดัท าไฟล์ pdf  บทของขา่ว (Script) 
 3.4 จดัท าชิน้ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด ต้องเป็นสกุลไฟล์  .mpeg4 เท่านัน้ เพื่อความสะดวกตอ่การเปิดไฟล์ดู
ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดของคณะกรรมการตดัสินรางวลั 

3.5 จดัสง่เป็น harddisk  หรือ thumbdrive  จ านวน 1 ชุด / ต่อเร่ือง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  
- ไฟล์ pdf  รายละเอียดตา่งๆ ของข่าวแตล่ะขา่วท่ีสง่เข้าประกวด  (ตามข้อ 3.2 และ ข้อ 3.3) 
- ไฟลผ์ลงานท่ีสง่เข้าประกวด เป็นสกุลไฟล์  .mpeg4  (ตามข้อ 3.4) 

 4. การตัดสินข่าวท่ีส่งเข้าประกวด   คณะกรรมการประกวดขา่วโทรทศัน์ยอดเย่ียม จะเป็นผู้พิจารณาตดัสิน
ตามกรอบหลกัเกณฑ์ในการตดัสนิ และถือค าตดัสนิของคณะกรรมการเป็นท่ีสดุ 
 
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน  

โครงการประกวดรางวลัขา่วโทรทศัน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards)  
พิจารณาจากองค์ประกอบตา่งๆ ของขา่วและสารคดีเชิงขา่วท่ีสง่เข้าประกวด  ดงัตอ่ไปนี ้
1.  คุณค่าของข่าว 

1.1 ความมีประโยชน์และมีคณุคา่ต่อประเทศชาติและประชาชน 
  - สร้างสรรค์สงัคม  โดยสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ในสงัคมไทย 
  - ให้แง่คิด เตือนใจ เตือนภยั ชีแ้นะแนวทางท่ีถกูต้อง 
 1.2  รักษาสทิธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 
  - ท าหน้าท่ีของสื่อมวลชนท่ีเฝ้าคอยระแวดระวงัในการรักษา สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  - ปกป้องมิให้เกิดความอยติุธรรมขึน้ในสงัคมไทย 
 



 

 
 
 
 
 1.3 ความมจีริยธรรมในการเสนอขา่ว    
       - มีความรับผิดชอบ 
  - มีความสุภาพ  ซือ่สตัย ์

- ปฏิบตัิหน้าท่ีเพื่อสาธารณประโยชน์ 
2. คณุภาพของขา่ว 
 2.1  ความสมบรูณ์ของขา่ว 

- เนือ้หาสาระของขา่วมีความสมบรูณ์ และมีความตอ่เน่ือง      
- การสือ่ความหมายด้วยภาพได้ดี 

  - ความสอดคล้องของสาระและภาพข่าว 
 2.2  ความถกูต้องของขา่ว    

 - ตรงกบัข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ 
   - ไมม่ีการบดิเบือนขา่ว 
 2.3  ความสมดลุและเท่ียงธรรม  

- ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีตกเป็นขา่ว 
 2.4  ความทนัสมยัของขา่ว   

-  มีความฉบัไวทนัตอ่เหตกุารณ์ 
 
การสง่ผลงานประกวด 
 ผู้ ท่ีสนใจโปรดส่งขา่วโทรทัศน์เข้าร่วมการประกวดได้ท่ี   สมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   (อาคารสมาคม
นกัขา่วนกัหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม โรงพยาบาลวชิระ) เลขท่ี  538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288   ปิดรับผลงานภายใน วนัองัคารท่ี 10 พฤษภาคม 2559  เวลา 18.00 น. 
 
 


