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การประกวดขา่วโทรทศัน์ยอดเยีย่ม 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2558 
สมาคมนกัขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ร ับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชยั สุนทรวัฒน์ ให้เป็น
ผูด้ าเนินการจดัประกวดขา่วโทรทศัน์ยอดเยีย่มประจ าปี 2558 เพื่อประกาศเกยีรตคิุณและตดัสนิมอบรางวลั
แกเ่จา้ของผลงานผูช้นะการประกวด  

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 าขา่วของสถานีโทรทศัน์ทุกประเภท มกีารพฒันา
ความคดิและเป้าหมายในการท างาน โดยเน้นการผลติข่าวทีม่คีุณภาพและมคีุณค่าต่อการสรา้งสรรค์และ
เปลีย่นแปลงสงัคมไทยใหด้ขี ึน้ 
 2. เพื่อสนับสนุนและกระตุน้ใหผู้ผ้ลติขา่วโทรทศัน์มจีติส านึก รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัเรื่องของ
จรรยาบรรณของสือ่มวลชนในการผลติขา่ว 
 3.  เพื่อส่งเสริมก าลงัใจของผู้ปฏิบตัิงานด้านการท าข่าวโทรทศัน์ ซึ่งเป็นวิชาชพีด้านการ
สือ่สารมวลชนแขนงหนึ่งทีม่คีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในปจัจุบนั 
 
ประเภทรางวลั 
 มลูนิธแิสงชยั สุนทรวฒัน์ จะสนับสนุนรางวลัส าหรบัการประกวดข่าวโทรทศัน์ยอดเยีย่ม โดยแบ่ง
รางวลัเป็น 3 รปูแบบ ดงันี้  
1.  ข่าวเชิงสืบสวน 

1.1 ข่าวเชิงสืบสวน  
-  รางวลัขา่วเชงิสบืสวนยอดเยีย่ม  จ านวน 1 รางวลั เป็นเงนิ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น)  
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 
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2.2 สารคดีเชิงข่าว ประเภทข่าว 
 -  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 ได้แก่ ขา่วเปิดโปงสิง่ทีย่งัไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน  และหรอืเคยน าเสนอมา
ก่อน เป็นการกล่าวถงึภาพรวมของเรื่องราวมากกว่าการใหค้วามส าคญักบัเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะ  ไม่ใช่
การเสนอข่าวโดยใช้แหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวหรือข่าวจากการแถลงข่าวเท่านัน้    อีกทัง้ต้องอาศัย
การศกึษาคน้ควา้ วจิยัในระยะยาวด้วยความทุ่มเททัง้เวลาและความพยายาม และเป็นเรื่องราวทีม่คีุณค่า 
เกดิผลกระทบต่อสงัคม  นอกจากนี้ ยงัควรเป็นข่าวทีท่ าขึน้ใหม่โดยเพิม่เตมิความรูใ้นสิง่ทีท่ราบกนัอยู่แล้ว
เชน่ อธบิายปญัหาสงัคมทีม่คีวามซบัซอ้น ฯลฯ  
 ทัง้นี้ ขา่วเชงิสบืสวนสอบสวน จะตอ้งน าเสนอในรปูแบบของการรายงานขา่วในช่วงเวลาของขา่ว
โทรทศัน์ทกุประเภท รายการประเภทขา่ว ในชว่งเวลาใดกไ็ด้ 
 
      สารคดีเชิงข่าว ได้แก่ ข่าวทีถู่กน าเสนอในรูปแบบของสารคดทีีม่คีวามหลากหลายทัง้ในด้าน
กระบวนการผลติ เนื้อหา  การสอดแทรกขอ้มูลทีบ่อกถงึภูมหิลงัทีม่าของเรื่อง ท าใหเ้หน็แง่มุมต่างๆ ของ
ประเดน็ขา่ว  การใชภ้าษาบรรยาย ภาพและเสยีงประกอบไดอ้ย่างสอดคลอ้งกลมกลนื  โดยน าเสนออย่าง
สรา้งสรรค ์
   สารคดเีชงิข่าวดงักล่าว จะต้องยดึหลกัการเบื้องต้นของการน าเสนอข่าว ไดแ้ก่ องค์ประกอบ
ดา้นแหล่งขา่วทีต่อ้งมคีวามรอบดา้น ทนัต่อเหตุการณ์หรอืเป็นเหตุการณ์ขา่วทีเ่กดิในอดตี แต่มผีลกระทบถงึ
ภาวะปจัจุบนั ทัง้นี้ สารคดเีชงิขา่วจะปรากฏในรายการใดกไ็ด ้แต่สาระในสารคดเีชงิขา่วชิน้นัน้ จะตอ้งเป็น
ขอ้เทจ็จรงิ มใิชเ่หตุการณ์สมมตทิีม่กีารสรา้งขึน้ 
 
  ข่าวเหตุการณ์  ได้แก่ ภาพข่าวที่เกิดขึ้นอย่างปจัจุบันทนัด่วน  โดยผู้สื่อข่าวหรอืช่างภาพ  
สามารถบนัทกึภาพเหตุการณ์ได้โดยทนัท ีพร้อมการรายงานเหตุการณ์ โดยค านึงถงึองค์ประกอบข่าวที่



3 
 

ครบถ้วน สมบูรณ์ และรอบด้านมากที่สุดเท่าที่เวลาในขณะนัน้จะเอื้ออ านวยเพื่อให้ผู้ชมสามารถเขา้ใจ
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยปราศจากขอ้ขอ้งใจในดา้นความครบถว้นสมบรูณ์ของขา่วนัน้  
 
 การด าเนินการส่งผลงานเข้าประกวด***  
 1. การผลติ  จะตอ้งเป็นขา่วหรอืสารคดเีชงิขา่วทีผู่ส้ ื่อขา่วในสถานีเป็นผูด้ าเนินการผลติเอง  โดย
สามารถส่งเข้าประกวดในนามของสถานีโทรทศัน์เท่านัน้ และส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เร่ือง / สถานี  
ทัง้นี้ สถานีทีส่ง่ขา่วเขา้ประกวดตอ้งจดทะเบยีนในประเทศไทยและเป็นเจา้ของลขิสทิธิข์า่วนัน้ๆ ดว้ย  
 2. ชว่งเวลาของผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด จะตอ้งเป็นผลงานทีเ่ผยแพรอ่อกอากาศทางสถานีโทรทศัน์/
เคเบลิทวี/ีโทรทศัน์ดาวเทยีมในประเทศไทย ในชว่งเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
2558   
 3.  ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด ตัง้แต่วนัจนัทรท่ี์ 1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัจนัทรท่ี์ 
29 กมุภาพนัธ ์2559 เวลา 24.00 น. โดยผูจ้ดัสง่ผลงานเขา้ประกวดแต่ละสถานี กรณุาด าเนินการดงันี้ 
 3.1 ท าจดหมายน าส่งข่าวท่ีเข้าประกวด ว่ามจี านวนกีเ่รื่อง ส่งเขา้ประกวดในประเภทใด พรอ้ม
เบอรต์ดิต่อผูป้ระสานงาน และผูบ้รหิารสถานีหรอืบรรณาธกิารขา่วลงนามรบัรอง 
   3.2  จดัท าไฟล ์ pdf  รายละเอียดต่างๆ ของข่าวแต่ละข่าวท่ีส่งเข้าประกวด ดงัน้ี (มี
แบบฟอรม์) 
  - ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูจ้ดัท า  เบอรต์ดิต่อ  - ขา่วชิน้นี้มคีณุคา่ต่อสงัคมอยา่งไรบา้ง  

- บทคดัยอ่สรปุเรือ่งราว   - วนัและเวลาทีเ่กดิขา่วดงักล่าว 
  -  วตัถุประสงคท์ีจ่ดัท าขา่วชิน้นี้  - วนั เวลา และสถานีทีอ่อกอากาศ 
  -  ความยากล าบากหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการจดัท าขา่ว 
 3.3  จดัท าไฟล ์pdf  บทของข่าว (Script) 
 3.4 จดัท าช้ินผลงานท่ีส่งเข้าประกวด ต้องเป็นสกลุไฟล ์ .mpeg4 เท่านัน้ เพือ่ความสะดวกต่อ
การเปิดไฟลด์ผูลงานทีส่ง่เขา้ประกวดของคณะกรรมการตดัสนิรางวลั 

3.5 จดัส่งเป็น harddisk  หรือ thumbdrive  จ านวน 1 ชุด / ต่อเร่ือง โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
- ไฟล ์pdf  รายละเอยีดต่างๆ ของขา่วแต่ละขา่วทีส่ง่เขา้ประกวด  (ตามขอ้ 3.2 และ ขอ้ 3.3) 
- ไฟลผ์ลงานทีส่ง่เขา้ประกวด เป็นสกลุไฟล ์ .mpeg4  (ตามขอ้ 3.4) 

 4. การตดัสนิผลงานทีส่่งเขา้ประกวด   คณะกรรมการตดัสนิรางวลัการประกวดขา่วโทรทศัน์ยอด
เยีย่ม รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2558 จะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิตามกรอบหลกัเกณฑใ์นการตดัสนิ  

และถือค าตดัสินของคณะกรรมการฯ เป็นท่ีส้ินสดุ 
 
หลกัเกณฑใ์นการตดัสินข่าวโทรทศัน์ยอดเย่ียม และสารคดีเชิงข่าวยอดเย่ียม 
 พจิารณาจากองคป์ระกอบต่างๆ ของขา่วและสารคดเีชงิขา่วทีส่ง่เขา้ประกวด  ดงัต่อไปนี้ 
1.  คณุคา่ของขา่ว 

1.1 ความมปีระโยชน์และมคีณุคา่ต่อประเทศชาตแิละประชาชน 
  - สรา้งสรรคส์งัคม  โดยสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในสงัคมไทย 
  - ใหแ้งค่ดิ เตอืนใจ เตอืนภยั ชีแ้นะแนวทางทีถ่กูตอ้ง 
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 1.2  รกัษาสทิธ ิเสรภีาพ และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 
  - ท าหน้าทีข่องสือ่มวลชนทีเ่ฝ้าคอยระแวดระวงัในการรกัษาสทิธแิละเสรภีาพของ
ประชาชน 
  - ปกป้องมใิหเ้กดิความอยตุธิรรมขึน้ในสงัคมไทย 
 1.3 ความมจีรยิธรรมในการเสนอขา่ว    
       - มคีวามรบัผดิชอบ 
  - 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 
 ผูท้ี่สนใจโปรดส่งข่าวโทรทศัน์เขา้ร่วมการประกวดได้ที่   สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย   
(อาคารสมาคมนกัขา่วนกัหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย) เลขที ่ 538/1 ตรงขา้ม โรงพยาบาลวชริะ ถนนสาม
เสน เขตดุสติ กทม. 10300  โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288  ปิดรบัผลงานภายใน วนัจนัทรท่ี์ 29 
กมุภาพนัธ ์2559  เวลา 24.00 น.  
 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง 

1. คณุชยตุม ์เหมจกัร ผูจ้ดัการแผนกรายการขา่ว สถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีชีอ่ง 3 
2. คณุสมหมาย  ศลิปีโยดม ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยขา่ว สถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 
3. คณุเสาวณีย ์ เสยีงสทุธวิงศ ์ ผูอ้ านวยการฝา่ยขา่วภมูภิาค ส านกัขา่วไทย บมจ.อสมท 
4. คณุคณิศ บุณยพานิช บรรณาธกิารกลุ่มขา่วเฉพาะกจิ   สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส 
5. คณุสมเกยีรต ิศรบีุญรอด บรรณาธกิาร สถานีโทรทศัน์สปรงินิวส ์
6. คณุบุญเลศิ  ศภุประภาวณชิย ์ บรรณาธกิารขา่วการเมอืง สถานีโทรทศัน์เนชัน่ทวี ี
7. คณุกอ้งเกยีรต ิ สริกิาญจนาวฒัน์ ผูช้ว่ยบรรณาธกิารรายการ สถานีโทรทศัน์ TNN 24 
8. คณุนนัทว์สิทิธิ ์ตัง้แสงประทปี   News Producer  สถานีโทรทศัน์ ไทยรฐัทวี ี
9. คณุปกรณ์  รตันทรพัยส์ริ ิ บรรณาธกิารฝา่ยขา่ว สถานีโทรทศัน์ดจิติอลทวี ีMONO 29 
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10.คณุเสถยีร วริยิะพรรณพงศา ผูอ้ านวยการฝา่ยขา่ว สถานีโทรทศัน์ PPTV 
11.คณุพชัรนิทร ์ยศสมนึก บรรณาธกิารบรหิาร สถานีโทรทศัน์ชอ่ง 8 

คณะกรรมการตดัสนิ 

1. คณุศทุธชิยั บุนนาค คณะกรรมการตดัสนิผูท้รงคณุวุฒ ิ  
2. คณุสนมพร ฉิมเฉลมิ คณะกรรมการตดัสนิผูท้รงคณุวุฒ ิ  
3. คณุกอ่เขต จนัทเลศิลกัษณ์ คณะกรรมการตดัสนิผูท้รงคณุวุฒ ิ  
4. คณุประสาน องิคนนัท ์ คณะกรรมการตดัสนิผูท้รงคณุวุฒ ิ  
5. ดร.เอือ้จติ วโิรจน์ไตรรตัน์ นกัวชิาการดา้นสือ่    
6. ดร.สดุารตัน์ ดษิยวรรธนะ จนัทราวฒันากลุ นกัวชิาการดา้นสือ่  
7. อาจารยป์รชัญา เป่ียมการณุ นกัวชิาการดา้นสือ่  
8. คณุพภิพ  พานิชภกัดิ ์ คณะกรรมการสมาคมฯ  
9. คณุคธาทร   อศัวจริฐัตกิรณ์   คณะกรรมการสมาคมฯ  
10.คณุพรีะวฒัน์   โชตธิรรมโม   คณะกรรมการสมาคมฯ  
11. คณุอทิธพินัธ ์ บวัทอง  คณะกรรมการสมาคมฯ  
 

ผลการตดัสนิ 

1.รางวลัข่าวเชิงสืบสวนยอดเย่ียม  
รางวลัยอดเย่ียม  ไมม่ผีูไ้ดร้บัรางวลั 
รางวลัชมเชย  ไดแ้ก ่ “รายงานพเิศษชดุ "สวมบตัร สวมสทิธิ ์ชวีติใหม"่  จาก  สถานีโทรทศัน์ 

TNN 24   ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 30,000 บาท 
รางวลัชมเชย  ไดแ้ก ่ “ลมหายใจสดุทา้ยปา่พรเุกาะนางค า"  จาก  สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส   

ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 30,000 บาท 
 
2.รางวลัสารคดีเชิงข่าวยอดเย่ียม  
- ประเภทรายการ 

รางวลัยอดเย่ียม ไดแ้ก ่ “แผ่นดนิทองค าของใคร? "  จาก  สถานีโทรทศัน์เนชัน่ทวี ี ไดร้บัโล่
เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 50,000 บาท 

รางวลัชมเชย ไดแ้ก ่ “ชวีติทา่มกลางสารปนเป้ือน"  จาก  สถานีโทรทศัน์เนชัน่ทวี ี ไดร้บัโล่
เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 20,000 บาท 
- ประเภทข่าว 

รางวลัยอดเย่ียม ไดแ้ก ่ “โรฮงิญากบัปญัหาการคา้มนุษย"์  จาก  สถานีโทรทศัน์ดจิติลัทวี ีSD 
ชอ่ง 28  ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 50,000 บาท 
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รางวลัชมเชย ไดแ้ก ่ “ไมก้ฤษณา"  จาก  สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวี ี ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิ
รางวลั 20,000 บาท 
       
3.รางวลัข่าวเหตกุารณ์ยอดเย่ียม 
- ประเภทข่าวรายงานสด 

รางวลัยอดเย่ียม  ไดแ้ก ่ “เหตุการณ์ราชประสงค"์  จาก  สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวี ี ไดร้บัโล่
เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 50,000 บาท 

รางวลัชมเชย ไดแ้ก ่ “โรงไฟฟ้าถ่านหนิเทพา"  จาก  สถานีโทรทศัน์เนชัน่ทวี ี ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ 
พรอ้มเงนิรางวลั 20,000 บาท 
- ประเภทข่าวเหตกุารณ์ 

รางวลัยอดเย่ียม  ไดแ้ก ่ “ขา่วต ารวจ ปส.วสิามญัชาวเขาเผา่มเูซอคา้ยาบา้"  จาก  สถานีวทิยุ
โทรทศัน์ไทยทวีสีชีอ่ง 3  ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 50,000 บาท 

รางวลัชมเชย ไดแ้ก ่ “ระทกึขบัรถไล่ล่าพอ่คา้ยาบา้ จ.สพุรรณบุร"ี  จาก  สถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกชอ่ง 7  ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 20,000 บาท 

 

รางวลัยอดเย่ียม ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน   
ไมม่ผีูไ้ดร้บัรางวลั 

 

รางวลัชมเชย ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน  
เรือ่ง “รายงานพิเศษชุด "สวมบตัร สวมสิทธ์ิ ชีวิตใหม่” 
จาก สถานีโทรทศัน์ TNN 24 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ คณุกลุชา ตัง้มหาศกุร ์  
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท  
 
เน้ือหา: 
 การจบักุม “นายดุสติ เลศิพงศไ์พศาล” ของต ารวจปราบปรามการค้ามนุษย ์ สอบสวนพบว่านายดุ 
สติ เป็นนกัโทษแหกคกุออกจากเรอืนจ าระยอง หนีคด ีฆ่า 3 ศพ และคดฉ้ีอโกง แต่ไดส้วมบตัรประชาชนใน
ชื่อ “นายสุรพงษ์ เขื่อนปญัญา” เพื่อหลบหนี และไว้แสดงตวักบัเจ้าหน้าที่ หากถูกตรวจค้น นายดุสิต
สารภาพว่าหลงัแหกคกุได ้ตดิต่อนายหน้าเพื่อสวมตวับตัรประชาชน โดยไดถ้่ายรปูออกบตัรประชาชนที ่อ.
สงัคม จ.หนองคาย โดยมเีจา้หน้าทีรู่เ้หน็สวมบตัรประชาชนให ้

ทมีข่าว TNN24 จงึลงพื้นที ่เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการสวมตวัท าบตัรประชาชนที่  อ.สงัคม จ.
หนองคาย แกะรอยหลกัฐานทางทะเบยีนราษฎร์ การสวมตัวท าบตัรประชาชน พบว่าม ีอดีตปลัดอ าเภอ 
เจา้หน้าที ่ส านกัทะเบยีนเกีย่วขอ้งรวม 3 คน และพบการออกบตัรประชาชนตอ้งสงสยักว่า 30 ใบ ตรวจสอบ
พบว่าม ีการสวมตวัท าบตัรประชาชน 11 ใบ ทัง้การสวมบตัรประชาชนใหน้ักโทษแหกคุก / ผู้ตอ้งหาหนี คด ี 
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และคนต่างด้าว โดยมขีบวนการนายหน้าสวมบตัรประชาชนเชื่อมโยงกบัเจ้าหน้าที่หลายส านักทะเบียน 
ต่อมากองปราบปรามได้ ลงพื้นที่ สอบสวนข้อเท็จจริง น ามาสู่การออกหมายจับ และติดตามจับกุมตัว 
ปลดัอ าเภอ เจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวม 3 คน /นายหน้า 3 คน /  ผูเ้ซน็รบัรองเทจ็ และผูส้วมบตัรประชาชน 
รวม 20 คน  

 

รางวลัชมเชย ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน  
เรือ่ง “ลมหายใจสดุท้ายป่าพรเุกาะนางค า” 
จาก สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  
1. คณุสนธยา แก้วข า 
2. คณุกฤษณะ อ้ิววงัโส 
3. คณุประกอบ โลหกาญจน์ 
4. คณุสวสัด์ิ หวนัสะแหละ 
5. คณุพงษ์เมธ ล่องเซ่ง 
6. คณุยวุดี ค้ิวนาง 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

รายงานขา่วสบืสวนเรือ่ง ลมหายใจสดุทา้ยา่พรเุกาะนางค า เกดิขึน้ในพืน้ทีต่ าบลเกาะนางค า อ าเภอ
ปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง ซึง่ถอืเป็นพืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญัต่อระบบนิเวศเป็นอย่างสงู ซึง่อยู่ในเขตหา้ม
ล่าสตัว์ป่าทะเลสาบสงขลา แต่ในขณะเดียวกนักเ็ป็นดนิแดนไกลปืนเทีย่ง ส าหรบับุคคลภายนอกรวมถึง
สื่อมวลชนทีจ่ะเขา้ไปน าเสนอขา่ว เนื่องจากเป็นพืน้ทีซ่ึง่มคีวามเสีย่งสูง เพราะตลอดหลายปีทีผ่่านในพืน้ที่
ต าบลเกาะนางค าและต าบลเกาะหมากซึง่มพีืน้ทีต่ดิกนั ไดเ้กดิเหตุรุนแรงบ่อยครัง้ท าหนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลเสยีชวีติถงึ 4 คน 

เนื้อหาขา่วไดฉ้ายใหเ้หน็ถงึภาพความเสยีหายของพืน้ทีป่่าพรุในต าบลเกาะนางค า ทีถู่กบุกรุกนับ
หมืน่ไร ่ซึง่การบุกรกุมกีารท าเป็นขบวนการใหญ่ โดยเป็นความรว่มมอืของนายทนุ ขา้ราชการ และนายหน้า
ในพืน้ที ่โดยการบุกรกุเริม่ตัง้แต่ปี 2522 ต่อเนื่องมาจนถงึปจัจุบนั วธิกีารบุกรุกเริม่จากนายทุนจะร่วมมอืกบั
นายหน้าในพืน้ทีไ่ปกวา้นซือ้เอกสารสทิธิ ์สค.1 ซึง่สว่นราชการออกใหก้บัประชาชนเพยีงไม่กีร่ายและมพีืน้ที่
ไมม่าก จากนัน้นายทนุจะรว่มมอืกบัขา้ราชการบางคน โดยเฉพาะเจา้หน้าทีท่ีด่นิและเจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครอง 
(รายชือ่ปรากฎชือ่ตามเนื้อหาขา่ว) น าเอกสารสทิธิ ์สค.1 ทีก่วา้นซือ้มาจากชาวบา้นมาขอเอกสารสทิธิ ์น.ส.3
ก. โดยมชิอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในขัน้ตอนนี้นายทุนและขา้ราชการกงัฉินจะฉวยโอกาสขยายพื้นทีก่ารออก 
น.ส.3ก. รุกล ้าเขา้ไปในพื้นทีป่่าพรุในเขตหา้มล่าสตัว์ป่าทะเลสาบสงขลา โดยนายทุนในแต่ละรายจะออก
เอกสารสทิธิร์ุกล ้าไปในพื้นที่ป่าพรุตัง้แต่ 100 ไร่จนถึงนับ 1,000 ไร่ ท าให้ป่าพรุในเขตห้ามล่าสตัว์ป่า
ทะเลสาบสงขลาในพืน้ทีต่ าบลเกาะนางค าและต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยนู ซึง่มเีนื้อทีก่ว่า 45,000 ไร ่
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เหลอืพืน้ทีป่่าพรุสมบูรณ์เพยีง 10,000 ไร่เศษเท่านัน้ จากนัน้นายทุนจะท าใหเ้อกสารสทิธิท์ีด่นิ น.ส.3ก. มี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยการน าไปจ านองกบัสถาบนัการเงนิ โดยในขัน้ตอนนี้ นายทุนจะร่วมมอืกบั
เจ้าหน้าที่สถาบนัการเงนิขนาดใหญ่คอืธนาคาร จากนัน้เมื่อผ่านการจ านองในเวลาหลายปี นายทุนก็จะ
เปลี่ยนมอืการครอบครองทีด่นิโดยขายทอดไปยงันายทุนอกีกลุ่มหนึ่ง แต่จากการสบืสวนกพ็บว่านายทุน
เหล่านี้มคีวามเกีย่วเนื่องและเอือ้ประโยชน์ถงึกนั โดยนายทนุกลุ่มใหมก่ด็ าเนินการบุกรกุปา่พรทุีเ่ป็นรปูธรรม
มากขึน้ ดว้ยการน าเครื่องจกัรขนาดใหญ่เขา้ไปไถปรบัพืน้ทีป่่าพรุและขดุยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน ้ามนั สรา้ง
ความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงต่อพื้นทีป่่าพรุ พื้นทีชุ่่มน ้า ซึ่งเป็นแหล่งท ารงัวางไข่ขอนกนานาชนิด เป็น
แหล่งอนุบาลสตัว์น ้าตวัอ่อน รวมถงึเป็นป่าเศรษฐกจิทีช่าวบ้านในพื้นทีใ่ชร้่วมกนัมาอย่างยาวนาน ซึ่งใน
ภาพรวมการน าเสนอขา่ว นอกจากจะฉายใหเ้หน็ภาพความเสยีหายของป่าพรุในปจัจุบนั ก่อนทีจ่ะยอ้นให้
เหน็กระบวนการบุกรกุซึง่เป็นการรว่มมอืของนายทนุ ขา้ราชการ รวมถงึนายหน้าตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ก็
ไดข้ยายผลน าเสนอไปยงัการบุกรุกป่าพรุในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทัง้ในอ าเภอปากพะยนู รวมถงึภาพกวา้งในรอบ
ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 

ส าหรบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการน าเสนอขา่ว ลมหายใจสุดทา้ยป่าพรุเกาะนางค า
ได้เกดิการเปลีย่นแปลงขึน้อย่างมากทัง้ในระดบัชุมชน ระดบัจงัหวดั รวมถงึระดบัประเทศ ในระดบัชุมชน 
หลงัการน าเสนอขา่วชาวบา้นในพืน้ทีม่คีวามตื่นตวัในการทีจ่ะอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตโิดยเฉพาะป่าพรุ
มากขึน้ ในระดบัจงัหวดัและหน่วยงานในพื้นที ่เกดิการตื่นตวัเพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่่าพรุมากขึ้น 
โดยหลายหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบการบุกรุกดังกล่าวกับทางไทยพีบีเอส พร้อมตัง้
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิกอ่นทีจ่ะมมีตใิหเ้พกิถอนการครอบครองเอกสารสิทธิ ์น.ส.3ก. ของบรษิทั
ปาล์มไทยพฒันา พรอ้มเสนอไปยงักรมทีด่นิใหเ้พกิถอนเอกสารสทิธเิป็นขัน้สุดทา้ย ส่วนในระดบัประเทศ
ผูน้ าระดบัสูงของกระทรวงต่างๆ ได้ลงพื้นที่ลงมาตรวจสอบการบุกรุกป่าพรุ อาท ิรองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุ์พชื ได้ลงพื้นที่เกาะนางค า จงัหวดัพทัลุงด้วยตวัเองเพื่อก าชบัให้เจ้าหน้าที่เร่ง
ตรวจสอบเรื่องที่เกดิขึ้น เช่นเดียวกบักรมสอบสวนคดีพเิศษที่ได้จดัส่งเจ้าหน้าที่เขา้สบืสวนและเรื่องอยู่
ระหว่างการพจิารณาของกรมสอบสวนคดพีเิศษ และทีส่ าคญัภาพการน าเสนอขา่วไทยพบีเีอส ไดถ้กูน าไปใช้
เป็นพยานหลกัฐานอา้งองิของหน่วยงานภาครฐัเพื่อเร่งด าเนินการทวงคนืผนืป่าตามนโยบายของรฐับาล ซึง่
ถอืเป็นการท าหน้าทีข่องสือ่สาธารณะทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางนโยบายการพฒันาประเทศทีใ่หค้วามส าคญักบั
การดแูลทรพัยากรธรรมชาตคิวบคู่ไปกบัการตรวจสอบการทุจรติ เพื่อสรา้งสงัคมทีม่คีุณภาพและอยู่ร่วมกนั
อยา่งมคีณุธรรม 
 
 

รางวลัยอดเย่ียม สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทรายการ 
เรือ่ง “แผน่ดินทองค าของใคร?” 
จาก สถานีโทรทศัน์เนชัน่ทีวี 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ คณุธญัพิสิษฐ ์เลิศบ ารงุชยั 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท 
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เน้ือหา: 
 ผลกระทบทางสุขภาพกบัสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ข้างเหมอืงทองค าชาตรรีอยต่อสาม
จงัหวดัพจิติร พษิณุโลก และเพชรบูรณ์ เป็นประเดน็มซีบัซอ้น ยดึเยื้อมาตัง้แต่ปี  2553 ถงึเวลานี้ กย็งัไม่มี
หน่วยไหนระบุชดัว่าผลกระทบทีเ่กดิขึ้นเกดิจากเหมอืงทองค า หรอืเกดิขึน้จากอะไร ตวัอย่างผลกระทบที่
เหมอืงทองค า จงัหวดัพจิติร ท าให้ประชาชนทีอ่ยู่ในพื้นที่ร่างนโยบายส ารวจและท าเหมอืงแร่ทองค า 12 
จงัหวดั รวมรายชื่อถงึ 27,000 รายชื่อ คดัคา้นนโยบายดงักล่าว โดยจงัหวดัสระบุร ีและลพบุรเีป็นหนึ่งใน
จงัหวดัทีถู่กระบุในร่างนโยบายทองค า ซึ่งชาวบา้นทีน่ัน่กพ็บว่าม ีแร่ทองค าทีบ่้านของตวัเองจรงิๆ และที่
ผา่นมามกีารส ารวจแร ่ผดิกฎหมาย ซึง่คณะป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิกพ็บว่าบรษิทัเหมอืง
แรท่องค า อาจมกีารตดิสนิบนกบัเจา้หน้าทีร่ฐั เพื่อประโยชน์ในการส ารวจและท าเหมอืงแร่ จงึเป็นทีม่าของ
ค าถามว่า แผน่ดนิทีม่แีรท่องค าควรเป็นของใคร ของชาวบา้น หรอื นายทนุ 
 

รางวลัชมเชย สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทรายการ 
เรือ่ง “ชีวิตท่ามกลางสารปนเป้ือน”  
จาก สถานีโทรทศัน์เนชัน่ทีวี 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  คณุธนานุช สงวนศกัด์ิ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท  
 
เน้ือหา: 
 สารคดเีชงิขา่วเรื่อง “ชวีติท่ามกลางสารปนเป้ือน” น าเสนอเนื้อหาเกีย่วกบัชาวบา้นในพืน้ทีต่ าบล
เขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ที ่ใชช้วีติประจ าวนักนัอยา่งยากล าบาก ไมม่ัน่ใจ กงัวลใจ เพราะมกีาร 
ตรวจพบการปนเป้ือนของสารพษิในสิง่แวดล้อมการปนเป้ือนของสารพษิในสิง่แวดล้อม เกดิขึน้หลังจากที ่
บรษิทั ทุ่งค า จ ากดั ได้เขา้มาท าเหมอืงทองในพืน้ที ่(แมท้ีผ่่านมาไม่ไดม้กีารเชื่อมโยงว่าสารพษิทีป่นเป้ือน
ในพืน้ทีม่สีาเหตุมาจากการเกดิขึน้ของเหมอืงทองค าหรอืไม)่ 
 

รางวลัยอดเย่ียม สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทข่าว 
เรือ่ง “โรฮิงญากบัปัญหาการค้ามนุษย”์  
จาก สถานีโทรทศัน์ดิจิตลัทีวี SD ช่อง 28 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ   
1. คณุฐปณีย ์เอียดศรีไชย 
2. คณุนที สนุทรปัน้ 
3. คณุวิทวสั แสงวิมาน 
4. คณุประชา ป่ินกล่อม 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท  
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เน้ือหา: 
สารคดเีชงิข่าว เรื่อง โรฮงิญากบัปญัหาการคา้มนุษย์ เป็นสารคดเีชงิข่าวทีอ่อกอากาศในรายการ 

เดอะรพีอรต์เตอร ์ทางสถานีโทรทศัน์ดจิติลัทวี ี3 SD ช่อง 28 ตัง้แต่วนัที ่14 มถิุนายน-19 กรกฏาคม 2558 
มทีัง้หมด 5 ตอน ประกอบดว้ย 

วนัที ่14 ม.ิย.2558 ตอน การแกไ้ขปญัหาการอพยพทางเรอืของเมยีนมา 
วนัที ่28 พ.ค.2558 ตอน ชวีติชาวโรฮงิญาในรฐัยะไข ่
วนัที ่5 ก.ค.2558 ตอน ตน้ตอการอพยพชาวโรฮงิญาในรฐัยะไข่ 
วนัที ่12 ก.ค.2558 ตอน ชาวโรฮงิญากบัการคา้มนุษย์ 
วนัที ่19 ก.ค.2558 ตอน ศนูยพ์กัพงิชาวโรฮ ิงญาในรฐัยะไข 
สารคดเีชงิขา่วชิ้นนี้น าเสนอ 5 ตอนเพื่อใหเ้หน็สภาพปญัหาชาวโรฮงิญากบัการคา้มนุษย์ หลงัพบ

ชาวโรฮิงญาอพยพทางเรอืมายงัประเทศไทย เขา้สู่ขบวนการค้ามนุษย์ จนเสยีชวีิตและพบศพถูกฝงัใน
ชายแดนประเทศไทยจ านวนมาก ท าใหม้กีารตัง้ค าถามว่า ท าไมชาวโรฮงิญาต้องอพยพออกจากรฐัยะไข ่
สหภาพเมยีนมาร์ และต้องเขา้สู่ขบวนการค้ามนุษย์และกลายเป็นปญัหาระดบัโลกที่หลายประเทศและ
องคก์รระหว่างประเทศชว่ยกนัแกไ้ข 

ทมีรายการเดอะรีพอร์ตเตอร์จึงลงพื้นที่รฐัยะไข่ สหภาพเมยีนมาร์ ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของชาว
โรฮงิญา โดยมกีารขออนุญาตอย่างถูกตอ้งจากรฐับาลเมยีนมารใ์หเ้ขา้ไปท าขา่วอย่างเปิดเผยในศนูยอ์พยพ
ชาวโรฮงิญาทีเ่มอืง ชติตวย และในเมอืงมองดอว์ ชายแดนประเทศบงัคลาเทศ โดยเริม่ตน้จากการตดิตาม
กระบวนการแกป้ญัหาของรฐับาลเมยีนมารใ์นการสง่กลบัผูอ้พยพชาวบงัคลาเทศกลบัยงัประเทศบงัคลาเทศ
หลงัไดช้ว่ยเหลอืเรอืผูอ้พยพไดก้ลางทะเล ขณะอพยพกบัชาวโรฮงิญาในอา่วเบงกอล สว่นชาวโรฮงิญามกีาร 
ช่วยเหลอืในศนูยอ์พยพทีเ่มืองมองดอว์ ซึง่ไดส้มัภาษณ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมยีน
มาร์ และท าความเข้าใจถึงสภาพปญัหาชาวโรฮิงญาในมุมมองของกลุ่มต่อต้านชาวโรฮิงญาและนัก
เคลื่อนไหวชาวโรฮงิญา ทัง้ในนครย่างกุง้และในรฐัยะไขเ่พื่อเขา้ใจสภาพปญัหาก่อนลงพืน้ทีร่ฐัยะไข ่เพื่อไป
ตดิตามสภาพปญัหาในศนูยอ์พยพชาวโรฮงิญาทีเ่มอืงชติตวย ซึง่พบว่าชาวโรฮงิญาถูกจ ากดัพืน้ทีใ่หอ้ยู่ใน
ศูนย์อพยพ หลงัเกดิความขดัแย้งกบัชาวพุทธยะไข่ ในปี 2012 เช่นเดียวกบัชาวพุทธยะไข่บางส่วนต้อง
อาศยัในศนูยอ์พยพเชน่เดยีวกนั สภาพความเป็นอยูท่ีแ่ออดั ถกูจ ากดัสทิธเิสรภีาพทัง้การเดนิทาง การศกึษา
และคุณภาพชวีติ ท าใหช้าวโรฮงิญาต้องอพยพไปยงัประเทศที ่3 และเป็นทีม่าใหเ้ริม่มขีบวนการนายหน้า
น าพาชาวโรฮงิญาและขบวนการค้ามนุษย์ขา้มชาติทีม่นีายหน้าชาวโรฮงิญาในพื้นทีด่้วย และจากปญัหา
ความขดัแย้งกบักลุ่มชาวพุทธเป็นแรงกดดนัให้ชาวโรฮงิญาอพยพเช่นเดียวกนั ซึ่งจากการลงพื้นทีก่็พบ
ความขดัแยง้รุนแรงจนมกีารประกาศจากชุมชนชาวพุทธยะไข่ ทีไ่ม่ยอมรบัชาวโรฮงิญาเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์
หนึ่งและเรยีกชาวโรฮงิญาว่าเป็นชาวบงักาลี และพบว่าปญัหาการไม่มสีทิธิความเป็นพลเมอืง ไม่มบีตัร
ประชาชน เป็นปญัหาส าคญัทีท่ าให้ชาวโรฮงิญาต้องต่อสูเ้พื่อเรยีกร้องสทิธเิสรภีาพและความมตีวัตนใน
ประเทศเมยีนมา 

ทมีรายการเดอะรพีอรต์เตอรจ์งึไดล้งพื้นทีเ่มอืงมองดอว์ เมอืงทีม่ชีาวโรฮงิญาอาศยัอยู่จ านวนมาก 
เพือ่ศกึษาทีม่าชาตพินัธช์าวโรฮงิญา พบว่าในเมอืงนี้แมไ้มม่ศีนูยอ์พยพในลกัษณะค่ายกกักนัเหมอืนในเมอืง
ชติตวย แต่มกีารจดัหมู่บา้นชาวโรฮงิญาไวแ้ยกกบัหมู่บา้นชาวพุทธ แต่ มกีารจ ากดัพืน้ทีห่า้มเดนิทาง เมื่อ
ไม่ ม ีบตัรประชาชนกไ็ม่มสีทิธิอ์อกนอกเมอืง จงึถูกจ ากดัเรื่องการท างานและการศกึษา จงึเป็นเหตุผลให้
ชาวโรฮงิญาอพยพทางเรอืและใชบ้รกิารขบวนการค้ามนุษย ์ซึ่งในหมู่บ้านทีเ่มอืงมอดอว์เป็นจุดเริม่ต้นใน
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การอพยพ มนีายหน้ารายใหญ่ทีเ่ป็นพอ่ของนายอนัวาร ์ชาวโรฮงิญาทีถ่กูด าเนินคดคีา้มนุษยใ์นประเทศไทย 
และในหมูบ่า้นทีเ่มอืงมองดอวก์พ็บครอบครวัของชาวโรฮงิญาทีอ่ยูใ่นเรอืทีพ่บกลางทะเลประเทศไทยสารคดี
เชงิขา่วเรือ่ง ชาวโรฮงิญากบัการคา้มนุษยจ์งึเป็นสารคดเีชงิขา่วทีท่ าใหเ้ขา้ใจปญัหาชาวโรฮงิญาตัง้แต่สภาพ
ปญัหา ทีม่าการอพยพและการเขา้สูข่บวนการคา้มนุษย ์
 

รางวลัชมเชย สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทข่าว 
เรือ่ง “ไม้กฤษณา”  
จาก สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทีวี 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ   
1. คณุนันทวิ์สิทธ์ิ ตัง้แสงประทีป 
2. คณุวรวรรธน์ ขนุทอง 
3. คณุศรญัญา คงอยู่ 
4. คณุกวินรตัน์ สดสุ่น 
5. คณุชูศกัด์ิ วงศท์องดี 
6. คณุสรอรรถ ระวิรงัษีอรณุ 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

การน าเสนอประเดน็ขา่ว "ผา่ขบวนการคา้ไมก้ฤษณา" เริม่จากเหตุการณ์วนัเสยีงปืนแตก ทีผ่นืป่าภู
เขยีว จ.ชยัภูม ิปลดิชพีนาย ประสทิธิ ์คุม้หมู่ เจ้าหน้าทีพ่ทิกัษ์ป่าเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าภูเขยีว (ทุ่งกะมงั) 
เสยีชวีติขณะปฏบิตัหิน้าที ่เหตุเกดิวนัที ่14 ตุลาคม 2558 ทีผ่า่นมา ซึง่เสยีงปืนนัดนี้จุดประกายให ้"ทมีขา่ว
ไทยรฐัทวี"ี ส่งทมีข่าวตามเกาะตดิอย่างใกล้ชดิ หลงัทราบว่ากลุ่มคนรา้ย คอื แก๊งมอดไมข้บวนการคา้ไม้
กฤษณา หรือ "ไม้หอม" กลับมาย่ํายผีืนป่าอกีครัง้ โดย "ทมีข่าวไทยรฐัทวีี" ค านึงถึงปญัหาการรุกราน 
ธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกระท าทีเ่ยย้กฎหมายของแก๊งค้าไมก้ฤษณา ทีท่ าเป็น
ขบวนการใหญ่ มนีายทุน จ้างแรงงานเขา้ไปหาไมใ้นป่า น าไปขายสร้างรายได้ และเหมิเกรมิถงึขนาดใช้
อาวุธปืนยงิเจา้หน้าที ่จนถงึแกค่วามตาย ดงันัน้ การ ก าหนดทมีเพือ่ลงไปขดุคุย้หาความจรงิจงึเริม่ขึน้ 

ในสว่นของรปูคด ี"ไทยรฐัทวี"ี สง่ทมีขา่วตามเกาะตดิกบัต ารวจชดุสบืสวนภูธร ภาค 3 อย่างใกลช้ดิ 
น าเสนอความคบืหน้าในการ สอบสวนขยายผลแก๊งคนรา้ย จนต ารวจสามารถจบักุม นายสอง คลงัสนิ และ
นายอาทติย ์คลงัสนิ ผูร้ว่มขบวนการเอาไวไ้ดห้ลงักอ่ เหตุเพยีง 4 วนั เหลอืเพยีง นายบุญเลง สายทองคู่ คน
ลัน่ไกสงัหาร กบันายอานนท ์หรอืแบงค ์วงศส์นาม ซึง่เป็นหลานชาย ทีห่นี เตลดิเขา้ไปในพืน้ทีร่อยต่อป่านํ้า
หนาว จ.เพชรบรูณ์ ทีต่ ัง้อยูต่ดิกนั พนกังานสอบสวนจงึไดข้ออนุมตัอิอกหมายจบั พรอ้มขยายผล พบว่าแก๊ง
นี้พืน้เพเป็นชาวจ.เพชรบรูณ์ มนีายบุญเลง เป็นหวัหน้าแก๊ง เขา้ปา่หาไมห้อมตามใบสัง่นายทนุมาชา้นาน 

กองบรรณาธกิารขา่วไทยรฐัทวี ีไดข้ยายประเดน็จากคดสีงัหารเจา้หน้าทีพ่ทิกัษ์ปา่ภเูขยีว จนพบว่า
เบือ้งหลงัเรือ่งนี้ เกดิจากการม ีกลุ่มนายทนุว่าจา้งพรานเขา้ปา่ตดัไม ้จนเกดิการยงิปะทะกนัเกดิขึน้ จงึส่งทมี
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ขา่วลงพื้นทีเ่จาะเบื้องหลงัขบวนการคา้ไมก้ฤษณา ทนัท ีโดยแบ่งทมีลงพื้นทีป่่าภูเขยีว น าเสนอ รายงาน
พเิศษยอ้นรอยเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ และตดิตามความคบืหน้าในรปูคดแีบบ เกาะตดิ พรอ้มน าเสนอสกู๊ปขา่ว
แสดงจ านวนไมก้ฤษณาในพืน้ทีผ่นืป่าภูเขยีว และจ านวนไมก้ฤษณาทีม่อียู่ในผนืป่าทัว่ประเทศ ฉายใหเ้หน็
ถงึความเสีย่งในการถกูตดัโคน่จากแก๊งมอดไม ้เพือ่ขายท าก าไร 

ขณะทีท่มีข่าวอกีทมี ลงพื้นทีแ่ถบ จ.นครนายก ปราจนีบุร ีและ เดนิทางไปทีจ่.เชยีงราย เพื่อหา
ทีม่าทีไ่ปของขบวนการคา้ไม ้กฤษณา โดยไดร้บัการเปิดเผยจาก อดตีสมาชกิขบวนการคา้ไมห้อมคนหนึ่ง 
ออกมาแฉเบื้องหลงัขบวนการ ว่า แก๊งนี้จะเริ่มตน้จาก นายทุนทีม่ที ัง้คนไทยและนายทุนกมัพูชา ไปตดิต่อ
ว่าจา้งแรงงานชาวไทย กมัพชูา และมอญ ใหเ้ขา้ไปลกัลอบตดัไมห้อม ภายใน ป่าอุทยานฯ โดยมพีรานคน
ไทยคอยใหก้ารช่วยเหลอืน าทาง โดยแรงงานเหล่านี้จะถูกพามาปล่อยเขา้ป่าครัง้ละ 40-50 คน เพื่อหา ไม้
กฤษณาและไมพ้ะยงูทีข่ ึน้ตามธรรมชาต ิทุกคนจะไดร้บัค่าจา้งเป็นค่าแรงรายวนั วนัละประมาณ 300 บาท 
เมือ่เจอไมก้ฤษณา กลางปา่ กจ็ะตดัโคน้ทนัท ีก่อนจะผ่าไมเ้พื่อหา "แก่นไม"้ ทีข่ายไดร้าคาแพงทีสุ่ด เอามา
ขายใหน้ายทนุ สว่นชิน้ไมท้ีเ่ป็นสดี า มสีาร เรซิน่เกาะ ซึง่สามารถน าไปผลตินํ้ามนัได ้จะน ามาขายใหโ้รงงาน
ที่มีอยู่หลายแห่งในย่าน อ.ประจันตคาม และรอบๆ อุทยานแห่ง ชาติเขาใหญ่ ที่รอรบัซื้อเพื่อน าเข้าสู่
กระบวนการผลติท านํ้ามนัหอม ขณะที่การส่งออกที่ถูกต้องของกลุ่มผู้ประกอบการไมก้ฤษณา จะต้องท า
เอกสารผา่น "ไซเตส" และน าไมไ้ปตรวจสอบ แต่ทว่านายทุนส่วนใหญ่ จะนิยมน า "ไมป้่า" มาสวมสทิธิ-์สวม
ซาก" แทน "ไมป้ลกู" ในชว่งขัน้ตอนสดุทา้ยกอ่นสง่ขายนอกประเทศ เนื่องจากขายไดร้าคาดกีว่า 

ส่วนสนนราคาไมก้ฤษณาทีห่าได ้หากเป็นแก่นไมม้ลีกัษณะสดี า จะอยู่ทีก่โิลกรมัละ 1 -3 แสนบาท 
แลว้แต่ความสมบูรณ์ หากไม่ไดแ้ก่นไม ้กจ็ะได้เนื้อไมท้ีเ่ขา้คุณสมบตัเิป็นสดี า ทีส่ามารถน าไปตม้ท านํ้ามนั
หอมได ้ราคาขายจะลดหลัน่ลงมา ส่วนอื่นๆ ของตน้กฤษณา อย่างไม ้ท่อนไม ้ราก และผงกฤษณา ทีท่ ามา
จากเศษไมท้ีเ่หลอืจากการกลัน่ นํ้ามนั ซึง่จะน าไปท าธูปหอม กส็ามารถน าไปขายไดเ้ช่นกนั แต่ราคาไม่สูง
มากนัก มตี้ังแต่ราคาหลกัรอ้ย ไปจนถงึหลกัพนั ต่อ 1 กโิลกรมั ส าหรบัแก่นไมท้ีน่ าไปกลัน่เป็นนํ้ามนัหอม
ระเหย ราคาขายเป็นไปตามคณุภาพ และความพงึพอใจในการซื้อ-ขาย ซึง่ นํ้ามนักฤษณาจะขายเป็นหน่วย
ทีเ่รยีกว่า "โตรา่" โดย1 "โตรา่" เทา่กบั 12.5 ซซี ีหากเป็นนํ้ามนักฤษณาเกรดดีเยีย่ม จะขายถงึโตร่า ละ 3-4 
หมืน่บาท ทมีขา่วจงึน าไปเทยีบราคา พบว่าเท่ากบัราคาทองค าแท่งหนักประมาณ 2 บาทเลยทเีดยีว ดงันัน้ 
ไมก้ฤษณาจงึ เป็นทีต่อ้งการของทอ้งตลาด โดยเฉพาะในแถบตะวนัออกกลาง จนี ไตห้วนั และประเทศแถบ
ยุโรป น าไปผลตินํ้าหอมชัน้น า หรอื ใชไ้ฟจุด "แก่นไม"้ เพื่อใหไ้ด้ความหอม หรอืใชป้ระกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา ดว้ยเหตุผลนี้จงึท าใหเ้กดิกลุ่มนายทนุจา้งแก๊งพราน เขา้ปา่ตดัไมก้ฤษณาสง่ขายต่างชาต ิ

การขดุคุย้ขบวนการคา้ไมห้อมยงัคงด าเนินต่อไป ควบคูไ่ปกบัการตรวจสอบตวัเลขการส่งออก "ทมี
ขา่วไทยรฐั" พบว่าในรอบ 5 ปี ทเีกบ็รวบรวมโดยส านักคุม้ครองพนัธุ์พชื กรมวชิาการเกษตร ส่วนใหญ่ไทย
จะส่งออกชิน้ไมก้ฤษณา 2 พนัธุ์ คอื พนัธุ์เขมรและ พนัธุ์มาเลเซยี เพิม่ขึน้ทุกปี จากปี 2553 ส่งออกชิ้นไม้
กฤษณาพนัธุ์เขมรเพยีง 1,595 กโิลกรมั และพนัธุ์มาเลเซยี 2,007 กโิลกรมั มาปี 2557 ส่งออกพนัธุ์ เขมร 
เพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่64,822 กโิลกรมั สว่นพนัธุม์าเลเซยี สง่ออกถงึ 10,608 กโิลกรมั สว่นการสง่ออก นํ้ามนั ในปี 
2553 ไทยส่งออกนํ้ามนัที่กลัน่จากชิ้นไม้พนัธุ์เขมร 860 กโิลกรมั และจากพนัธุ์มาเลเซียประมาณ 366 
กโิลกรมั และ เพิม่ขึน้มากในปี 2556 ทีส่่งออกนํ้ามนัทีก่ลัน่จากชิน้ไมพ้นัธุ์เขมร สงูถงึ 7,021 กโิลกรมั และ
พนัธุ์มาเลเซยี 246 กโิลกรมั และมาใน ปี 2557 นํ้ามนัจากไมพ้นัธุ์เขมร ลดลงเหลอื 1,505 กโิลกรมั และ
พนัธุ์มาเลเซยี เหลอืเพยีง 97 กโิลกรมั และนอกจากนี้ ไทยยงัม ีการส่งออกผลิตภณัฑ์จากไมก้ฤษณาใน
รปูแบบอื่นๆ เช่น ขีเ้ลื่อยกฤษณาทีย่งัไม่กลัน่นํ้ามนั ไม ้ไมท้่อน ผงกฤษณา และราก ส่วน การน าเขา้ ส่วน
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ใหญ่กเ็ป็นชิน้ไมเ้ชน่เดยีวกนั โดยมกีารน าเขา้ชิน้ไมก้ฤษณามากทีสุ่ดในปี 2555 สงูถงึ 3,000 กโิลกรมั ส่วน
ล่าสดุ ในปี 2557 น าเขา้ 298 กโิลกรมั เหตุผลนี้จงึท าใหร้าคาไมห้อมดดีตวัมลูคา่มหาศาล และจะมรีาคามาก
ส าหรบัไมก้ฤษณาทีม่า จากปา่ธรรมชาต ิ

เมื่อพบช่องโหว่ในการ "สวมสทิธิ-์สวมซาก" รวมความผดิปกติของตวัเลขการส่งออกไมก้ฤษณา 
"ทมีขา่วไทยรฐัทวี"ี จงึขอค า แนะน าแนวการแกป้ญัหาจากนกัวชิาการดา้นสิง่แวดลอ้มอย่าง นายสุรพล ดวง
แข ไดอ้อกมาชีแ้นะให ้"ไซเตส" เพิม่ความเขม้งวด ในการป้องกนัการสวมสทิธิ-์สวมซากไม ้อยา่งจรงิจงั เพื่อ
ป้องกนัการเขา้ป่าหาไม้กฤษณาที่ก าลงัเป็นอยู่ในปจัจุบนั รวมทัง้ยงัมขีอ้ แนะน าใหใ้ชว้ิทยาการสมยัใหม ่
เพือ่ป้องกนัการเขา้ปา่หาไมก้ฤษณาทีก่ าลงัเป็นอยู่ในปจัจุบนั รวมทัง้ยงัมขีอ้แนะน าใหใ้ชว้ทิยาการสมยัใหม ่
ในการตรวจสอบไมท้ี ่นายทุนส่งพสิูจน์ก่อนออกใบอนุญาตส่งออก โดยการแกป้ญัหาต้องแกท้ัง้ระบบและ
ระเบยีบ ทีห่ยอ่นยาน จงึจะลดการเขา้ปา่หาไม ้กฤษณาลงได ้

กระทัง่บทสุดทา้ยของงานขา่วชิน้นี้ "ทมีขา่วไทยรฐัทวี"ี โฟกสัไปทีห่น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่าง "ไซ
เตส" กลุ่มวจิยัอนุสญัญาไซเตสดา้ นพชื ส านักคุม้ครองพนัธุ์พชื กรมวชิาการเกษตร เพื่อหาค าตอบปฐมบท
ของปญัหาการคา้ไมก้ฤษณาในการน า "ไมป้า่" มาสวม สทิธิ-์สวมซากก่อนส่งขาย โดยนางสาวดวงเดอืน ศรี
โพธา ผูอ้ านวยการกลุ่มวจิยัอนุสญัญาไซเตสดา้นพชื ส านักคุม้ครองพนัธุ์พชื กรมวชิาการเกษตร หรอื "ไซ
เตส" ได้ออกมายอมรบัว่า มผีูป้ระกอบการบางกลุ่ม สวมซาก "ไม้ป่า" แทน "ไมป้ลูก" ในการส่งขายออก 
นอกประเทศจริง เป็นปญัหาที่มีมานานแล้ว ทาง "ไซเตส" จึงออกค าสัง่ก าชบัให้เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบไมจ้ากผูป้ระกอบ การ ใหเ้พิม่ความเขม้งวดในการตรวจชิน้ไมใ้หม้ากขึน้ กระทัง่ในทีสุ่ด รฐับาลจงึ
สัง่การให ้"กรมศลุกากร" และ "ไซเตส" ผนึกก าลงั กนัในการออกมาตรการป้องกนัการสวมสทิธิไ์มป้า่ โดยจะ
มกีารท างานแบบบูรณาการ มกีารตรวจร่วมกนั และจะมกีารเชื่อมโยง ขอ้มลูกนัแบบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ หรอืที่
เรยีกว่า (เนชัน่แนล ซงิเกลิ วนิโดว์) คอื การเชื่อมโยงขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส ์ในธุรกจิคา้ไม ้กฤษณาเกดิขึน้
เป็นครัง้แรกในประเทศไทย เพื่อป้องกนัการ "สวมสทิธิ-์สวมซากไม้" และควบคุมการน าเขา้-ส่งออกไม้
กฤษณาของไทย 

และนอกจากนี้ เพื่อใหเ้กดิแรงกระตุน้ในดา้นจติอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตปิ่าไม ้"ทมีข่าวไทยรฐั
ทวีี" ยงัน าเสนอสกู๊ปข่าวการ ท างานรกัษาสิ่งแวดล้อมในภาคประชาชน ของชุดเฉพาะกิจรกัษาความ
ปลอดภยัหมูบ่า้น หรอื ชรบ.บา้นวงัอา้ยปอ่ง อ.นาด ีจ.ปราจนีบุร ีทีร่วบรวมอาสาสมคัรชาวบา้นตัง้กลุ่ม "สาย
ตรวจชมุชนพทิกัษ์ปา่ทบัลาน" ปฏบิตัหิน้าทีป้่องกนัและปราบปราม การก ระท าความผดิลกัลอบตดัไมห้อม-
ไมพ้ะยงู รวมทัง้ของป่า ในเขตป่าทบัลาน เพื่อใหเ้ป็นตวัอย่างในการมสี่วนร่วมอนุรกัษ์ผนืป่าใน ชุมชน ซึ่ง
ที่มาผ่านชุดชรบ.บ้านวงัอ้ายป่อง ออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างส าฤทธิผ์ล สามารถจบักุมแก๊งมอดไม้ และ
แรงงานชาว กมัพชูา ทีเ่ขา้ไปลกัลอบตดัไมก้ฤษณา เอาไวไ้ดห้ลายครัง้หลายคน 

การท างานข่าว "เปิดโปงขบวนการคา้ไมก้ฤษณา" เกดิจากความตกผลกึทางความคดิและความ
ตัง้ใจของ "ทการท างานขา่ว "เปิดโปงขบวนการคา้ไมก้ฤษณา" เกดิจากความตกผลกึทางความคดิและความ
ตัง้ใจของ "ทมีข่าวไทยรฐัทวี"ี ทีม่ธีงในฐานะ สื่อมวลชน ท าหน้าทีต่วัแทนประชาชนในการสอดส่องดูแลสิง่
ผดิปกตแิละความไมถ่กูตอ้งในสงัคม บวกกบัความคาดหวงัใหเ้กดิ จติอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและผนืปา่ 
ทีน่บัวนัจะถกูท าลายจนเกอืบจะหมดสิน้ 
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รางวลัยอดเย่ียม ข่าวเหตกุารณ์ ประเภทข่าวรายงานสด 
เรือ่ง “เหตุการณ์ราชประสงค”์  
จาก  สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทีวี 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ   
1. คณุวส ุลิมปนุทยั 
2. คณุธนากร ริต ุ
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท  
 
เน้ือหา: 
 ค ่าวนัที ่17 สงิหาคม 2558 เกดิเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดทีศ่าลทา้วมหาพรหมบรเิวณแยกราช
ประสงค์ ซึ่งถือเป็นเหตุรุนแรงเป็นความสูญเสยีและเหตุวนิาศกรรมครัง้ใหญ่ทีสุ่ดครัง้หนึ่งของประเทศที่
สง่ผลตอ่ทัง้ภาพลกัษณ์และชวีตินกัทอ่งเทีย่วและประชาชน 

หลงัเกดิเหตุการณ์คนรา้ยลอบวางระเบดิ ทมีขาวไทยรฐัทวีไีดส้ง่ทมีขา่วภาคสนาม เขา้ไปยงัจุดเกดิ
เหตุทีบ่รเิวณแยกราชประสงค์โดยทนัท ีโดย “”เป็นสถานีขา่วสถานีแรกทีร่ายงานสดจากภาพสถานที่จรงิ” 
โดยใชอ้ปุกรณ์การรายงานสด เขา้สนบัสนุนการรายงานข่าว การรายงานสดสถานการณ์เหตุลอบวางระเบดิ
ศาลทา้วมหาพรหมแยกราชประสงค์ ของทมีข่าวไทยรฐัทวี ีเป็นการน าเสนอขา่วในรปูแบบการรายงานสด
แบบใหม่ของสื่อโทรทศัน์  โดยไทยรฐัทวีเีน้นใหป้ระชาชนได้เหน็ภาพสถานการณ์แบบเรยีลไทม ์ควบคู่ไป
กบัการรายงานขอ้มลูของทมีขา่วภาคสนาม ทีล่งไปเกาะตดิพืน้ทีเ่กดิเหตุตัง้แตเ่ริม่เหตุการณ์อยา่งครอบคลุม 
และรอบดา้นตัง้แตส่ถานทีเ่กดิเหตุจนกระทัง่ถงึโรงพยาบาลรบัผูบ้าดเจบ็ไวท้ าการรกัษา พรอ้มสมัภาษณ์สด 
ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในด้านต่างๆ เพื่อเปิดช่องทางสื่อสารระหว่างหน่วยงานกบัประชาชน เพราะหลังเกดิ
เหตุการณ์โลกออนไลน์ มกีารน าขอ้มลูต่างๆ ออกเผยแพร่กนัอย่างกวา้งขวาง มกีารแชรภ์าพ และขอ้ความ
ในลักษณะที่ท าให้สงัคมเกิดความแตกตื่น หวาดผวา กบัสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนเกินจริง ที่ส าคญัคือ
สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวีไีดใ้หค้วามส าคญักบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และยกเวลารายการปกติออกและรายงาน
สดเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถงึ 4 ชัว่โมงจนสถานการณ์เริม่เขา้สภาวะปกติ และยงัมกีาร
น าเสนอขา่วอยา่งตอ่เนื่องในวนัถดัๆมา 
  
 

รางวลัชมเชย ข่าวเหตกุารณ์ ประเภทข่าวรายงานสด 
เรือ่ง “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา”  
จาก  สถานีโทรทศัน์เนชัน่ทีวี 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  ทีมงานเกบ็ตกจากเนชัน่ภาคเท่ียง 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท  
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เน้ือหา: 
 ประชาชนทีร่่วมเวทรีบัฟงัความเหน็คดิเหน็ ครัง้ที ่3 โรงไฟฟ้าถ่านหนิเทพา ส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบั
การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าในพืน้ที ่ในขณะทีป่ระชาชนอกีกลุ่ม ซึ่งไม่เหน็ด้วยกบัโครงการถูกกนัไม่ใหเ้ขา้ร่วม
แสดงความคดิเหน็ จนเกดิความวุ่นวายขึน้ ทีห่น้า อบต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา สถานทีจ่ดัเวท ี
  กองบรรณาธกิารตดัสนิใจใชร้ถดาวเทยีม และอุปกรณ์ 3G ไปรายงานสดเวท ีค.3 โรงไฟฟ้าถ่าน
หินเทพาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉุกละหุกท าให้ผู้สื่อข่าวต้องตัดสินใจหน้างาน ที่จะรายงานสด กลางกลุ่ม
ประชาชนอกีกลุ่มทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ดา้นนอก โดยใชอุ้ปกรณ์ 3G แต่เพื่อขอ้มลูที่
รอบด้าน รถดาวเทยีมทีจ่ดอยู่ภายในอบต.ปากบางสถานทีจ่ดัเวท ีใชถ้่ายทอดบรรยากาศจากดา้นใน การ
ประสานควิคอ่นขา้งยากล าบาก แต่ทัง้ภาคสนาม กองบรรณาธกิาร และทมีโปรดวิเซอรข์า่ว มจีุดร่วมในการ
ท างานเดียวกนัคือสมดุลข่าว ต่างคนต่างรู้โดยธรรมชาติว่า เราทัง้เบื้องหน้าและ เบื้องหลัง ควรให้ คิว
รายงานสดเรือ่งนี้กนัอยา่งไร 
 

รางวลัยอดเย่ียม ข่าวเหตกุารณ์ ประเภทข่าวเหตกุารณ์  
เรือ่ง “ข่าวต ารวจ ปส.วิสามญัชาวเขาเผา่มูเซอค้ายาบา้”  
จาก สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ   
1. คณุจิระ  ใจเท่ียง 
2. คณุสวุรรณ  เพงอ้น 
ทีมข่าวสงัคม ฝ่ายข่าวไทยทีวีช่อง 3 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท  
 
เน้ือหา: 

ขา่วชิ้นนี้ท าใหเ้หน็ถงึความอยากล าบากของเจา้หน้าทีต่ ารวจ ปส. ในการปราบปรามกลุ่มผูค้า้ยา
เสพตดิเพื่อสกดักัน้ไม่ใหย้าเสพตดิเขา้มาระบาดในสงัคมบา้นเมอืงของเรา และเจา้หน้าทีต่อ้งเสีย่งอนัตราย
ในการเขา้จบักมุผูค้า้ยาเสพตดิซึง่มอีาวุธปืนในการต่อสูก้บัเจา้หน้าทีต่ ารวจ 
 
 

รางวลัชมเชย  ข่าวเหตกุารณ์ ประเภทข่าวเหตกุารณ์  
เรือ่ง “ระทึกขบัรถไล่ล่าพ่อค้ายาบา้ จ.สพุรรณบรีุ”  
จาก สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
ผูผ้ลิตผลงาน คือ  คณุเพ่ิมพล สนุทรวิภาต 
ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท  
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เน้ือหา: 
เมือ่ชว่งเชา้ของวนัท ี21 กนัยายน 2558 เจา้หน้าทีต่ ารวจชุดศนูยป์ฏบิตักิารยาเสพตดิไดท้ าการล่อ

ซื้อยาบา้จากพ่อคา้ยาบา้รายส าคญั คอืนายเอไผ่ขาด และนายเจ๋ง ไผ่ขาด โดยหลงัจากเจา้หน้าทีต่ ารวจได้
ท าการสบืทราบถงึพฤตกิารณ์การคา้ยาบ้า จงึได้วางแผนเขา้จบักุม โดยมกีารส่งสายลบัเขา้ท าการล่อซื้อ
บรเิวณถนนสาย 340 สุพรรณบุร ี-ชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรเีหตุการณ์ดงัภาพ หลงัจาก
สายลบัไดท้ าการสง่ยาบา้แลว้ เจา้หน้าทีต่ ารวจไดแ้สดงตวัเขา้จบักุมได ้1 คน คอื นายธรีะยุทธ์ (หรอืเจ๋ง ไผ่
ขาด) แกว้เพชร อาย ุ26 ปี เลขที ่41 ม.4 ต.ศรสี าราญ อ.เมอืง จ.สุพรรณบุร ี จากนัน้ ผูต้อ้งหาทีน่ัง่รออยู่ใน
รถ อกี  1 คน ไดท้ าการขบัรถหลบหนีเจา้หน้าที่ โดยขบัขา้มเกาะกลางถนนและหลบหนีไปตามถนน 340 
โดยเจา้หน้าทีต่ ารวจและทหารกว่า 20 นาย ไดปิ้ดลอ้ม ยงิยางรถ ส่วนผูต้อ้งหายงัขบัรถหนีไปสภาพยางถูก
ยงิ เจา้หน้าที่ต ารวจจงึได้ขบัรถไล่ล่าตามสกดัจบัอย่างสุดระทกึ ดว้ยความระมดัระวงัเพราะผูต้้องเป็นผูค้า้
ยาบา้รายส าคญั และเพิง่พน้โทษมาจากเรอืนจ า จากนัน้ผูต้อ้งหาไดย้กมอืขÊึนยอม ระหว่างการขบัรถไล่ ล่า
กนั เจา้หน้าทีต่ ารวจจงึไดแ้สดงตวัเขา้จบักุม คอื นายปรชีา (หรอื เอ ไผ่ขาด) อุนวฒันา อายุ  32 ปี 58 ม.4 
ต.ศรสี าราญ อ.สองพีน้่อง จ.สพุรรณบุร ี

เจา้หน้าทีต่ ารวจไดท้ าการสอบสวน ทัง้ 2 คนใหก้ารรบัสารภาพ พรอ้มของกลาง เป็นยาบา้ 2,000 
เมด็ เงนิล่อซือ้  140,000 บาท รถยนตก์ระบะจ านวน 1 คนั โทรศพัทม์อืถอื 2 เครือ่ง หลงัจากสอบสวน ทัง้ 2 
คนใหก้ารรบัสารภาพ โดยทัง้ 2 คนนัน้เพิง่จะพน้คดยีาเสพตดิมา และเพิง่ออกมาจากเรอืนจ าไดไ้มน่าน กห็นั
มาคา้ยาบา้อกี เจา้หน้าทีต่ ารวจจงึไดด้ าเนินคดตี่อไป 

 
 

ความเหน็คณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทศัน์ยอดเยี่ยม 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี 2558 
- ภาพทีน่ าเสนอเป็นภาพทีด่ ีมคีวามน่าสนใจ แต่บางเรือ่งเสยีงในภาพทีเ่กดิขึน้มคีวามส าคญั

เช่นกนั ดงันัน้ตอ้งพจิารณาในเรือ่งการตดัเสยีงในภาพอยา่งถีถ่ว้น  
- คุณค่าของขา่วทีน่ าเสนอมผีลกระทบต่อสงัคม 
- การใส่ความคดิเหน็ของผูด้ าเนินรายการนัน้ เป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนอาจจะท าใหเ้หตุการณ์

ตื่นเตน้มากเกนิไป จงึควรใหค้วามส าคญัอย่างมาก 
- บางเรือ่งภาพทีน่ าเสนอไมค่่อยตรงกบัการรายงาน จงึควรมคีวามระมดัระวงัในการใชภ้าพ

หรอืควรมขีอ้ความบอกว่าเป็นภาพเก่า 
- มกีารใหค้วามส าคญักบัเรือ่งสทิธเิสรภีาพของบุคคล การเปิดพืน้ทีค่วามเท่าเทยีมกนัใหเ้หน็

ในสงัคม  
- ผูด้ าเนินรายการทัง้ในหอ้งส่งและภาคสนามตอ้งมทีกัษะทีจ่ะช่วยท าใหเ้รือ่งทีน่ าเสนอมคีวาม

น่าสนใจมากขึน้ และท าใหผู้ช้มไดรู้ข้อ้มลูมากขึน้  
- เกาะตดิเหตุการณ์หรอืประเดน็ทีต่อ้งการน าเสนอ เพื่อมุง่หวงัไปสู่แนวทางการแกป้ญัหาที่

เกดิขึน้  
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- บางเรือ่งผูด้ าเนินรายการมสี่วนส าคญัทีจ่ะช่วยท าใหก้ารรายงานมคีวามราบรืน่ขึน้ ซึง่ถอืว่าผู้
ด าเนินรายการมทีกัษะทีด่ ี 

- บางเรือ่งการตดัต่อภาพกม็คีวามส าคญัในการช่วยใหก้ารน าเสนอดขีึน้ ครบถว้นใน
องคป์ระกอบ 

- มคีวามรวดเรว็ในการเขา้ถงึเหตุการณ์ ดว้ยเหตุการณ์คบัขนั นกัขา่วตอ้งมทีกัษะ ทัง้
ภาคสนามกบัหอ้งส่ง และไม่ควรใส่ความคดิเหน็หรอืความรูส้กึส่วนตวั 

- ขอชื่นชมการท ากราฟิกทีช่่วยอธบิายเรือ่งยากใหง้่าย โปรดกัชัน่ในการผลติด ี
- บางเรือ่งยงัล าดบัเรือ่งไมด่เีท่าทีค่วร หรอือาจมกีารสรปุดว้ยความคดิเหน็ตอนท้าย 
- บางเรือ่งการน าเสนอประเดน็มคีวามหลากหลาย ท าใหม้หีลายประเดน็ในเรือ่งเดยีวกนั

จนเกนิไป 
- บางเรือ่งการน าเสนอภาพไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ระหว่างกระบวนการท างาน

เพื่อใหไ้ดภ้าพและเสยีง 
- บางเรือ่งภาพทีใ่ชใ้นการน าเสนอเดมิๆ ใชว้นไปเรือ่ยๆ ซึง่ควรหาภาพมาเพิม่ 
- บางเรือ่งยงัขาดความสมดุล ความรอบดา้นในประเดน็ทีน่ าเสนอ 
- ชื่นชมการค านึงถงึสทิธบิุคคล อยา่งเช่น เดก็ทีต่กเป็นเหยือ่ โดยใชก้ารพรางเสยีง 
- บางเรือ่งการน าเสนอภาพบางภาพ ท าใหเ้หน็ว่านกัขา่วท างานคู่ขนานไปกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั  
- ประเดน็ข่าวแสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบ และขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้ โดยสามารถท าใหส้่งผลกระทบ

ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแกไ้ขของภาครฐั น าไปสู่การเปลีย่นแปลงของสงัคม 

- ดา้นโปรดกัชัน่ด ีมกีารใชเ้ทคนิคในการพลางเสยีงผูเ้สยีหาย โดยค านึงถงึสทิธสิ่วนบุคคล 
- รปูแบบการน าเสนอควรสรา้งความเปลีย่นแปลง จนน าไปสู่ความรบัผดิชอบ 
- ปีนี้มวีธิกีารน าเสนอด ีมภีาพทีส่ามารถอธบิายไดด้ ีการเล่าเรื่องไดน่้าสนใจ แต่ในบางเรื่องจะ

มกีารล าดบัเรือ่งยงัไมเ่ชื่อมโยงกนัมากนกั 
- ปีนี้ประเด็นดี มคีวามน่าสนใจ บางเรื่องเป็นประเด็นที่ท้าทายภาครฐัและมผีลกระทบต่อ

ภาครฐั ประเดน็ในมติคิวามเป็นผูห้ญงิ 
- ชื่นชมความพยายามในการหาประเดน็และหาขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งหลาย

ฝา่ย เพื่อเป็นขอ้มลูในการน าเสนออยา่งรอบดา้นและสมดุล 
- ภาพการน าเสนอในบางเรื่องท าใหเ้หน็ถงึความยากในกระบวนการท างานใหไ้ด้ภาพไดเ้สยีง 

ภาพสะทอ้นถงึอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ 
- ชื่นชมการใชภ้าพทีส่ะทอ้นเรื่องราว เล่าอย่างเป็นธรรมชาต ิรูปแบบการน าเสนอเล่าเรื่องราว

ดว้ยภาพไดด้ ี
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- มคีวามพยายามทีจ่ะถ่ายทอดขอ้มลูขา่วสารใหก้บัผูช้มใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เกาะตดิเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้ มคีวามรวดเรว็เขา้ถงึเหตุการณ์ ดว้ยเหตุการณ์คบัขนั ความราบรื่นในรายการ ซึง่

นกัขา่วตอ้งมทีกัษะทีด่ ี

- ควรระมดัระวงัในเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนในเหตุการณ์ โดยผูด้ าเนินรายการตอ้งไมใ่ส่ความคดิเหน็

และความรูส้กึส่วนตวัลงไป  

- พยายามเปิดสทิธเิสรภีาพของบุคคล และเปิดพืน้ทีเ่ร ือ่งความเท่าเทยีมกนัในสงัคม 
- ชื่นชมการท างานเป็นทมี เพราะภาพตดัต่อทีใ่ชใ้นการน าเสนอมสี่วนส าคญัทีช่่วยให้การ

น าเสนอเรือ่งดขีึน้ 

- ปีนี้ผลงานทีส่่งเขา้มาประกวดมปีระเดน็ทีห่ลากหลาย และมสีถานีโทรทศัน์ดจิทิลัส่งผลงาน
เขา้มามากพอสมควร ปีหน้าหวงัว่าจะไดเ้หน็การสรา้งสรรคผ์ลงานทีด่แีบบนี้ต่อไป 

- สนบัสนุนการพฒันาประเดน็ทีเ่ป็นประเดน็เลก็ๆ และเชื่อมโยงไปสู่สงัคมได ้จะท าใหม้ี
ศกัยภาพและคุณค่ามากขึน้ 

- ลกัษณะขา่วโทรทศัน์มวีวิฒันาการหลากหลายรปูแบบ มเีรือ่งการใชเ้ทคโนโลยทีีน่ าเสนอ 
ช่วงเวลาทีน่ าเสนอ การตดัต่อประเดน็ เป็นเรือ่งทีใ่หป้ระโยชน์ต่อสงัคม มคีุณค่าต่อสงัคม 

- ชื่นชมกบัผลงานทีม่คีวามสมบรูณ์ค่อนขา้งมาก มปีระเดน็ใหม่ๆ  และประเดน็เก่าทีไ่ปตาม
ประเดน็ทีม่คีวามลุ่มลกึขึน้ มทีัง้ความถูกตอ้งของขอ้มลู ความรอบดา้น ความสดใหมข่อง
ขอ้มลู ทีส่ าคญัหลายๆ ทีย่งัไมห่ลงลมืจรรยาบรรณของสื่อมวลชน เพื่อใหผู้ช้มรูส้กึว่าการ
น าเสนอข่าวไมไ่ดล้ะเมดิสทิธขิองแหล่งขา่ว จากผลงานมคีวามหลากหลายในมติสิงัคม 
วฒันธรรม ความเชื่อ  

- ขา่วประเภทเชงิสบืสวน อยากใหล้งรายละเอยีดใหล้กึมากยิง่ขึน้ และพลกิการน าเสนอให้
น่าสนใจ ซึง่จะท าใหผู้ช้มรูส้กึว่าอยากดแูละเป็นการเพิม่น่าเชื่อถอื 

- บางมมุมกีารน าเสนอหลากหลายรปูแบบ และมกีารอธบิายขอ้มลูทีเ่ป็นความรูใ้หผู้ช้ม ท าให้
ขา่วนัน้มคีวามสมดุลรอบดา้น  

- ผูส้ ื่อขา่วตอ้งมทีกัษะและไหวพรบิในการน าเสนอข่าว โดยตอ้งค านึงถงึความรูส้กึของผูช้ม 
- บางเรือ่งไดภ้าพทีด่ ีแต่ไมม่เีสยีงบรรยายกาศรอบขา้ง จนท าใหเ้สยีงดายกบัเสยีงบรรยายนัน้ 

ทัง้ทีผู่ช้มน่าจะอยากฟงัเสยีงอารมณ์ความรูส้กึของแหล่งขา่ว 


