ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
14 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการประกวดรางวัลข่ าวโทรทัศน์ สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม
(Investigative TV Journalists Awards)
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เล็งเห็นว่า การจัดประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์ สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม
(Investigative TV Journalists Awards) เป็ นการกระตุ้นและส่งเสริ มให้ สถานี โทรทัศน์ ต่า งๆ ให้ ความสาคัญ และ
สนับสนุนการผลิตข่าวและนาเสนอข่าวเชิงสืบสวนให้ มากขึ ้น รวมทังเพื
้ ่อเป็ นการให้ กาลังใจผู้สื่อข่าวและช่างภาพรวมทัง้
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านข่าวโทรทัศน์ด้วย
โครงการรางวัลข่าวโทรทัศน์ สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards) เป็ นอีกหนึ่ง
รางวัลในวงการ สื่อมวลชนโดยเฉพาะด้ านโทรทัศน์ ซึง่ อาจใช้ เป็ นบททดสอบและบทพิสูจน์ถึงความสามารถในการผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้ าใจในทักษะการผลิตข่าวและนาเสนอข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวนมากขึ ้น โดยการ
สนับสนุนจาก กทปส และ กสทช. เพื่อประกาศเกียรติคุณและตัดสินมอบรางวัลแก่ เจ้ าของผลงานผู้ชนะการประกวด
รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards)
โดยแบ่งประเภทรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards) เป็ น 4
ประเภทดังนี ้
1. ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม
- รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวน ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล
เป็ นเงิน 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) พร้ อมโล่เกียรติยศ
2. ประเภทสิ่งแวดล้ อมยอดเยี่ยม
- รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวน ประเภทสิ่งแวดล้ อมยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 50,000
บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) พร้ อมโล่เกียรติยศ

3. ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกงยอดเยี่ยม
- รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวน ประเภททุจริ ตคอรัปชัน/กลโกงยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล เป็ น
เงิน 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) พร้ อมโล่เกียรติยศ
4. ประเภททางสังคมต่ างๆ อาทิ (Gender/LTGB/อาชญากรรม) และอื่นๆ ยอดเยี่ยม
- รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวน ประเภททางสังคมยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 50,000
บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) พร้ อมโล่เกียรติยศ
คณะผู้จดั การโครงการประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สบื สวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists
Awards) เห็นสมควรให้ มีการจากัดจานวนเรื่องในแต่ละประเภทดังนี ้
1. ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรม ส่งผลงานได้ ไม่เกิน 3 เรื่ อง / สถานี
2. ประเภทสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานได้ ไม่เกิน 3 เรื่ อง / สถานี
3. ประเภททุจริ ตคอรัปชัน/กลโกง ส่งผลงานได้ ไม่เกิน 3 เรื่ อง / สถานี
4. ประเภททางสังคมต่างๆ อาทิ (Gender/LTGB) ส่งผลงานได้ ไม่เกิน 3 เรื่ อง / สถานี

โดยผลงานที่ส่งเข้ าประกวดจะต้ องออกอากาศ ช่ วงระยะเวลา
ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559
***ปิ ดรับสมัครผลงานภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น.
ในกรณีท่สี ่ งทางไปรษณีย์นับจากวันที่ตตี ราไปรษณีย์ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559***
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน และกระตุ้นให้ ผ้ จู ดั ทาข่าวของสถานีโทรทัศน์ทุกประเภท มีการพัฒนาความคิดและ
เป้าหมายในการทางาน โดยเน้ นการผลิตข่าวที่มีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ค่าต่อการสร้ างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ ดี
ขึ ้น
2. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ ผ้ ผู ลิตข่าวโทรทัศน์มีจิตสานึก รวมทังให้
้ ความสาคัญกับเรื่ องของจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชนในการผลิตข่าว

3. เพื่อส่งเสริ มกาลังใจของผู้ปฏิบตั ิงานด้านการทาข่าวโทรทัศน์ ซึง่ เป็ นวิชาชีพด้ านการสื่อสารมวลชนแขนงหนึ่ง
ที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในปั จจุบนั
ลักษณะของข่ าวและสารคดีเชิงข่ าวที่ส่งเข้าประกวด
ข่ าวเชิงสืบ สวน ได้ แก่ ข่าวเปิ ดโปงสิ่งที่ยงั ไม่เคยถูกเปิ ดเผยมาก่ อน เป็ นการกล่าวถึงภาพรวมของเรื่ องราว
มากกว่าการให้ ความสาคัญกับเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะ ไม่ใช่การเสนอข่าวโดยใช้ แหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวหรื อข่าวจาก
การแถลงข่าวเท่านัน้ อีกทัง้ ต้ องอาศัยการศึกษาค้ นคว้ า วิ จัยในระยะยาวด้ วยความทุ่มเททัง้ เวลาและความพยายาม
และเป็ นเรื่ องราวที่มีคุณค่า เกิดผลกระทบต่อสังคม นอกจากนี ้ ยังควรเป็ นข่าวที่ทาขึ ้นใหม่โดยเพิ่มเติมความรู้ ในสิ่งที่
ทราบกันอยูแ่ ล้ วเช่น อธิบายปั ญหาสังคมที่มีความซับซ้ อน ฯลฯ
ทังนี
้ ้ ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน จะต้ องนาเสนอในรู ปแบบของการรายงานข่าวในช่วงเวลาของข่าวโทรทัศน์ทุก
ประเภท รายการประเภทข่าว ในช่วงเวลาใดก็ได้
สารคดีเชิงข่ าว ได้ แก่ ข่าวที่ถกู นาเสนอในรู ปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทัง้ ในด้ านกระบวนการผลิต
เนื ้อหา การสอดแทรกข้ อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่ อง ทาให้ เห็นแง่มมุ ต่างๆ ของประเด็นข่าว การใช้ ภาษาบรรยาย
ภาพและเสียงประกอบได้ อย่างสอดคล้ องกลมกลืน โดยนาเสนออย่างสร้ างสรรค์
สารคดีเชิงข่าวดังกล่าว จะต้ องยึดหลักการเบื ้องต้ นของการน าเสนอข่าว ได้ แก่ องค์ประกอบด้ านแหล่งข่าวที่
ต้ องมีความรอบด้ าน ทันต่อเหตุการณ์หรื อเป็ นเหตุการณ์ขา่ วที่เกิดในอดีต แต่มีผลกระทบถึงภาวะปั จจุบัน ทัง้ นี ้ สารคดี
เชิงข่าวจะปรากฏในรายการใดก็ได้ แต่สาระในสารคดีเชิงข่าวชิ ้นนัน้ จะต้ องเป็ นข้ อเท็จจริ ง มิใช่เหตุการณ์สมมติที่มีการ
สร้ างขึ ้น

การดาเนินการส่ งเข้ าประกวด***
1. การผลิต จะต้ องเป็ นข่าวหรื อสารคดีเชิงข่าวที่ผ้ สู ื่อข่าวในสถานีเป็ นผู้ดาเนินการผลิตเอง โดยสามารถส่งเข้ า
ประกวดในนามของสถานีโทรทัศน์ ทังนี
้ ้สถานีที่สง่ ข่าวเข้ าประกวดต้ องจดทะเบียนในประเทศไทยและเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์
ข่าวนันๆ
้ ด้ วย
2. ช่ วงเวลาของข่ าว จะต้ อ งเป็ นข่าวที่ เผยแพร่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หรื อเคเบิลที วีในประเทศไทย
ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559
3. การส่ งข่ าวเข้ าประกวด ต้ องส่งผลงานภายในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น.

โดยผู้จดั ส่งข่าวเข้ าประกวดแต่ละท่านและแต่ละสถานี กรุณาดาเนินการดังนี ้
3.1 ทาจดหมายนาส่งข่าวที่เข้ าประกวด ว่ามีจานวนกี่เรื่อง ส่งเข้ าประกวดในประเภทใด พร้ อมเบอร์ ติดต่อผู้
ประสานงาน และผู้บริ หารสถานีหรือบรรณาธิการข่าวเซ็นรับรอง
3.2 จัดทาไฟล์ pdf รายละเอียดต่างๆ ของข่าวแต่ละข่าวที่สง่ เข้ าประกวด ดังนี ้
- ชื่อเรื่ อง ชื่อผู้จดั ทา เบอร์ ตดิ ต่อ
- ข่าวชิ ้นนี ้มีคณ
ุ ค่าต่อสังคมอย่างไรบ้าง
- บทคัดย่อสรุ ปเรื่องราว
- วันและเวลาที่เกิดข่าวดังกล่าว
- วัตถุประสงค์ที่จดั ทาข่าวชิน้ นี ้
- วัน เวลา และสถานีที่ออกอากาศ
- ความยากลาบากหรือวิธีการที่ใช้ ในการจัดทาข่าว
3.3 จัดทาไฟล์ pdf บทของข่าว (Script)
3.4 จัดทาชิ ้นผลงานที่สง่ เข้ าประกวด ต้องเป็ นสกุลไฟล์ .mpeg4 เท่านัน้ เพื่อความสะดวกต่อการเปิ ดไฟล์ดู
ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดของคณะกรรมการตัดสินรางวัล
3.5 จัดส่งเป็ น harddisk หรื อ thumbdrive จานวน 1 ชุด / ต่อเรื่ อง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ไฟล์ pdf รายละเอียดต่างๆ ของข่าวแต่ละข่าวที่สง่ เข้ าประกวด (ตามข้ อ 3.2 และ ข้ อ 3.3)
- ไฟล์ผลงานที่สง่ เข้ าประกวด เป็ นสกุลไฟล์ .mpeg4 (ตามข้ อ 3.4)
4. การตัดสินข่าวที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จะเป็ นผู้พิจารณาตัดสิน
ตามกรอบหลักเกณฑ์ในการตัดสิน และถือคาตัดสินของคณะกรรมการเป็ นที่สดุ
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิน
โครงการประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards)
พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ของข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่สง่ เข้าประกวด ดังต่อไปนี ้
1. คุณค่ าของข่ าว
1.1 ความมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อประเทศชาติและประชาชน
- สร้ างสรรค์สงั คม โดยส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นในสังคมไทย
- ให้ แง่คิด เตือนใจ เตือนภัย ชีแ้ นะแนวทางที่ถกู ต้อง
1.2 รักษาสิทธิ เสรี ภาพ และความเป็ นธรรมในสังคมไทย
- ทาหน้ าที่ของสื่อมวลชนที่เฝ้ าคอยระแวดระวังในการรักษา สิทธิและเสรี ภาพของประชาชน
- ปกป้องมิให้ เกิดความอยุติธรรมขึ ้นในสังคมไทย

1.3 ความมีจริ ยธรรมในการเสนอข่าว
- มีความรับผิดชอบ
- มีความสุภาพ ซือ่ สัตย์
- ปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อสาธารณประโยชน์
2. คุณภาพของข่าว
2.1 ความสมบูรณ์ของข่าว
- เนื ้อหาสาระของข่าวมีความสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง
- การสือ่ ความหมายด้วยภาพได้ ดี
- ความสอดคล้ องของสาระและภาพข่าว
2.2 ความถูกต้องของข่าว
- ตรงกับข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้น
- ไม่มีการบิดเบือนข่าว
2.3 ความสมดุลและเที่ยงธรรม
- ให้ ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายที่ตกเป็ นข่าว
2.4 ความทันสมัยของข่าว
- มีความฉับไวทันต่อเหตุการณ์
การส่งผลงานประกวด
ผู้ที่สนใจโปรดส่งข่าวโทรทัศน์เข้ าร่ วมการประกวดได้ ที่ สมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ไทย (อาคารสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้ าม โรงพยาบาลวชิ ระ) เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288 ปิ ดรับผลงานภายใน วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น.

