
1 
 

 
 
 

ผลการตัดสนิขา่ว – สารคดเีชงิขา่ววทิยุและโทรทศัน ์
รางวลัแสงชัย สนุทรวฒัน์ ประจาํปี 2559 

 

ผลการตดัสนิรางวลัสารคดเีชงิขา่วโทรทศันย์อดเยีย่ม   หนา้  1 
 
ผลการตดัสนิรางวลัรายการขา่ววทิยยุอดเยีย่ม    หนา้  23 
และรายการวทิยสุรา้งสรรคส์งัคมยอดเยีย่ม 
 
ผลการตดัสนิขา่ว – สารคดเีชิงขา่วโทรทศันท์อ้งถิ่น   หนา้  31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

 
 

ประกาศผลการตดัสนิ ขา่ว – สารคดเีชิงขา่ววทิยแุละโทรทศัน ์
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน ์ประจาํป ี2559   

1.รางวลัขา่วโทรทศันย์อดเยีย่ม 3 ประเภทคอื  
 1. รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จํานวน 24 ข่าว จาก 13 สถานี 
 2. รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จํานวน 32 ข่าว จาก 9 สถานี 
 3. รางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม  จํานวน 22 ข่าว จาก 7 สถานี 
2. รางวลัขา่วโทรทศัน์ท้องถิ่นเชงิสบืสวนและรางวลัข่าวสารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ทอ้งถิน่ดเีดน่ 
 มีผลงานส่งเข้าประกวดจํานวน 27 ข่าว จาก 7 สถานี 
3.รางวลัขา่ววทิยยุอดเยีย่ม และ รางวลัรายการวิทยสุรา้งสรรคส์งัคมยอดเยี่ยม 
 มีผลงานส่งเข้าประกวดจํานวน 9 ข่าว จาก 7 สถานี 
 
ผลการตัดสินรางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม  

รางวลัยอดเยีย่ม  ไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัล 
รางวลัชมเชย  ได้แก่  “แกะรอยสวมสิทธิ์บัตรประชาชนพระภิกษุเชื่อมโยงแก็งค์ทัวร์จีน"   

จาก  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท 
รางวลัชมเชย  ได้แก่  “ปริศนาธุรกิจแสนล้าน CLMV "  จาก  สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์      

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท 
 
ผลการตัดสินรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม  
- ประเภทรายการ 

รางวลัยอดเยีย่ม ได้แก่  “เปิดปม ตอน ชะนีเร่"  จาก  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส     
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 

รางวลัชมเชย ได้แก่  “สารตั้งต้น ตอน ชายหาดหลังห้องแห่งความลับ"   
จาก  สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36   ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 
 
- ประเภทสกู๊ปข่าว 

รางวลัยอดเยีย่ม ได้แก่  “ปัญหาสมณศักดิ์กับการปกครองคณะสงฆ์"   
จาก  สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 

รางวลัชมเชย ได้แก่  “เด็กในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้...บาดแผลจากความรุนแรง"   
จาก  สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี  ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 

รางวลัชมเชย ได้แก่  “โศกนาฏกรรมรถบัส 2 ชั้น"  จาก  สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36  
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 
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ผลการตัดสินรางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
- ประเภทข่าวรายงานสด 

รางวลัยอดเยีย่ม  ได้แก่  “ระเบิดหัวหิน"  จาก  สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36   
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 

รางวลัชมเชย  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
- ประเภทข่าวเหตุการณ์ 

รางวลัยอดเยีย่ม  ได้แก่  “อุ้มลูกวัย 2 ขวบจะกระโดดสะพานลอย"   
จาก  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 

รางวลัชมเชย ได้แก่  “ช่วยโลมา 5 ตัวเกยตื้น"  จาก  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7   
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 

------------------------------------------ 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 

- คุณค่าของข่าวที่นําเสนอมีผลกระทบต่อสังคม ครบองค์ประกอบข่าว 
- เกาะติดเหตุการณ์หรือประเด็นที่ต้องการนําเสนอ เพื่อมุ่งหวังไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
- บางเรื่องการนําเสนอประเด็นมีความหลากหลาย ทําให้มีหลายประเด็นในเรื่องเดียวกันจนเกินไป 
- บางเรื่องยังขาดความสมดุล ความรอบด้านในประเด็นที่นําเสนอ 
- ควรระมัดระวังและคํานึงถึงสิทธิบุคคล อย่างเช่น เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ โดยใช้การพรางเสียง การ

ปกปิดใบหน้าเด็กท่ีเป็นผู้ถูกกระทํา 
- รูปแบบการนําเสนอควรสร้างความเปลี่ยนแปลง จนนําไปสู่ความรับผิดชอบ 
- ประเด็นดี มีความน่าสนใจ บางเรื่องเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อภาครัฐ และมีประเด็นที่

ละเอียดอ่อน 
- ชื่นชมความพยายามในการหาประเด็นและหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการนําเสนออย่างรอบด้านและสมดุล แต่ยังมีบางผลงานที่ยังนําเสนอไม่รอบด้าน 
- ควรระมัดระวังในเรื่องที่ละเอียดอ่อนในเหตุการณ์ โดยผู้ดําเนินรายการต้องไม่ใส่ความคิดเห็น

และความรู้สึกส่วนตัวลงไป  
- ผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดมีประเด็นที่หลากหลาย และเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ชม 
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดประเภทข่าวสืบสวนมีปมประเด็นดีและมีการนําเสนอจุดคลี่คลายของ

เรื่องได้ดี 
- บางผลงานคณะกรรมการตัดสินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติไม่สอดคล้องและครบถ้วน จึงไม่

ขอพิจารณาผลงานนั้นๆ เช่น ปีการออกอากาศ ความยาวของเรื่อง จึงเห็นว่าผู้ส่งควรตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามกติกาท่ีได้กําหนดไว้อย่างรอบคอบ 

- บางผลงานมีรูปแบบการนําเสนอไม่ใช่ข่าว  
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- บางผลงานใส่เสียงประกอบ ที่ต้องการทําให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นมากจนเกินไป ซึ่งการนําเสนอ 
sound ทําให้ตื่นเต้น เกินไปหรือเปล่า  

- ผลงานทีส่่งประกวดส่วนใหญ่ใช้ภาพทีส่ามารถเล่าเรื่องได้ทั้งหมด 
- ชื่นชมการนําเสนอท่ีพยายามให้ข้อมูลแก่ผู้ชม 
- แต่ภาพยังไม่มีพลังมากแค่แสดงให้เห็นพลังของชุมชน 
- หลายผลงานเดินเรื่องได้ดี มีการวางแผนในการออกแบบบทสคริปต์ให้ดูน่าสนใจและน่าติดตาม

อย่างต่อเนื่อง  
- ประเด็นที่นําเสนอเพ่ือหาทางออกจากสิ่งที่เกิดจากผลกระทบของสังคม และบางผลงานเป็นการ

เปิดประเด็นใหม่ที่ไม่มีใครพูดถึง 
- ชื่นชมการใช้ข้อมูลจากการอ้างอิงงานวิจัยมาใช้มากกว่าการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว  ซึ่งเป็น

เอกสารหลักฐานที่ทําให้สะท้อนถึง ..... เป็นเรื่องแรง แต่นําเสนอได้นิ่ม 
- ผู้สื่อข่าวควรระมัดระวังวิธีการนําเสนอในเรื่องการสูญเสีย ไม่ควรที่จะเรียกร้องความน่าสงสาร

จากแหล่งข่าวมากจนเกินไป  
- บางผลงานพัฒนามาจากเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามายังสถานี 
- บางผลงานเป็นประเด็นเดิมที่เคยกล่าวถึงมาแล้ว แต่สามารถนํามาเชื่อมโยงเรื่องอ่ืนเข้ามาจนทํา

ให้ประเด็นมีน้ําหนักและน่าสนใจมากขึ้น  
- ชื่นชมการเปิดประเด็น และพยายามติดตามหาข้อมูล  
- มีการนําภาพกราฟฟิก มาประกอบ  เพ่ือทําให้เรื่องมีความสมบูรณ์ 
- บางผลงานผู้สื่อข่าวมีทักษะในสถานการณ์ท่ีตื่นเต้นได้ดี สามารถรายงานข่าวได้โดยไม่ให้ผู้ชมรู้สึก

สับสน และใช้ภาษาได้ชัดเจน  
 

คณะกรรมการตัดสิน 

1. คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวฒุิ  
2. คุณสนมพร ฉิมเฉลิม คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวฒุิ  
3. คุณฉัตรรัศม์  ปิยทัศน์สิริ คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวฒุิ  
4. คุณพิภพ  พานิชภักดิ ์ คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวฒุิ   
5. คุณประสาน อิงคนันท ์ คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวฒุิ  
6. ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน ์ นักวิชาการด้านสื่อ    
7. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จนัทราวฒันากุล นักวิชาการด้านสื่อ  
8. อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ นักวิชาการด้านสื่อ  
9. คุณคธาทร   อศัวจิรัฐติกรณ์   คณะกรรมการสมาคมฯ  
10.คุณพีระวัฒน์   โชติธรรมโม   คณะกรรมการสมาคมฯ  
11. คุณเกรียงไกร  สิริกาญจนาวัฒน์  คณะกรรมการสมาคมฯ  
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คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

1. คุณคณิศ บุณยพานชิ บรรณาธิการกลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวน สถานีโทรทัศนไ์ทยพบีีเอส 
2. คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์ PPTV 
3. คุณสุวิทย์ ทรัพย์มหาอุดม หัวหน้ากองบรรณาธิการตัดต่อและ

สร้างสรรค์ภาพ 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 

4. คุณนันท์วิสิทธิ์ ตั้งแสงประทปี News Producer   สถานีโทรทัศนไ์ทยรัฐทีวี 
5. คุณวรรณวิไล ยาปนั ผู้จัดการรายการคุยข่าว สถานีโทรทัศนช์่อง 8 
6. คุณตวงพร อัศววิไล บรรณาธิการอาวุโส สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีว ี
7. คุณสมหมาย  ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผูจ้ัดการฝา่ยข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
8. คุณก้องเกียรติ  สิริกาญจนาวัฒน์   บรรณาธิการรายการ  สถานีโทรทัศน์ TNN 24 
9. คุณชาญพงศ์ วงศ์ศรีแก้ว บรรณาธิการอาวุโส สถานีโทรทัศน์สปริงนวิส์ 
10.คุณภัทรพล  ฮีวอลเกต ผู้จัดการข่าวการเมือง สถานีโทรทัศน์ HD ช่อง 33 
11.คุณจิรยุทธ ปรีชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการฝา่ยข่าว สถานีโทรทัศน์ NOW 26 
12.คุณปัญญา นานกระโทก บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ SD ช่อง 28 

 
# # # 

ประกาศสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศันไ์ทย 
การประกวดขา่วโทรทศันย์อดเยี่ยม 

รางวลัแสงชัย สนุทรวฒัน์ ประจาํปี 2559 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดําเนินการ
จัดประกวดขา่วโทรทัศน์ยอดเยี่ยมประจําปี 2559 เพื่อประกาศเกียรติคุณและตัดสินมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานผู้
ชนะการประกวด  

ซึ่งปีนี้ คณะผู้จัดการประกวดเห็นสมควรให้มีการจํากัดจํานวนเรื่องในแต่ละประเภทดังนี้        
1. ประเภทข่าวเชิงสืบสวน ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง / สถานี  
2. ประเภทสารคดีเชิงข่าว ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง / สถานี  
3 ประเภทข่าวเหตุการณ์ ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง / สถานี  

โดยมีหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้จัดทําข่าวของสถานีโทรทัศน์ทุกประเภท มีการพัฒนา
ความคดิและเป้าหมายในการทํางาน โดยเน้นการผลิตข่าวที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์
และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
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 2. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ผลิตข่าวและสถานีโทรทัศน์มีจิตสํานึก ตระหนักและให้ความสําคัญกับ
เร่ืองของจรรยาบรรณ/จริยธรรมของสื่อมวลชนในการกระบวนการผลิตและนําเสนอข่าว 
 3. เพื่อส่งเสริมและให้กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวโทรทัศน์ ซึ่งเป็นวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน 
 
ประเภทรางวลั 
 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ จะสนับสนุนรางวัลสําหรับการ
ประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้  
1.  ขา่วเชงิสบืสวน 

1.1 ขา่วเชงิสบืสวน  
-  รางวัลข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม  จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  พร้อม
โล่เกียรติยศ 
- รางวัลข่าวเชงิสบืสวนชมเชย รางวัลละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ 

2.  สารคดีเชงิขา่ว 
2.1 สารคดีเชงิขา่ว ประเภทรายการ  

 -  รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการ ยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เปน็เงิน 50,000 บาท   
พร้อมโล่เกียรติยศ 

 -  รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการ ชมเชย  รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 
2.2 สารคดีเชงิขา่ว ประเภทสกูป๊ขา่ว 

 -  รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทข่าว ยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท   
พร้อมโล่เกียรติยศ 

 -  รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทข่าว ชมเชย  รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 
3. ขา่วเหตกุารณ ์

3.1 ขา่วรายงานสด 
 -  รางวัลข่าวรายงานสดยอดเยี่ยม  จํานวน 1 รางวัล  เป็นเงนิ  50,000 บาท   

พร้อมโล่เกียรติยศ 
 -  รางวัลข่าวรายงานสดชมเชย  รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

3.2 ขา่วเหตุการณ ์
 -  รางวัลข่าวเหตุการณ์ยอดเยี่ยม  จํานวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  50,000 บาท   

พร้อมโล่เกียรติยศ 
 -  รางวัลข่าวเหตุการณ์ชมเชย  รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 
 
ลกัษณะของขา่วและสารคดเีชงิขา่วทีส่ง่เขา้ประกวด 
      ข่าวเชิงสืบสวน ได้แก่ ประเด็นข่าวที่ไม่เคยนําเสนอมาก่อน เป็นการกล่าวถึงภาพรวมของเรื่องราว
มากกว่าการให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะ  ไม่ใช่การเสนอข่าวโดยใช้แหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวหรือข่าว
จากการแถลงข่าวเท่านั้น    อีกทั้งต้องอาศัยการสืบค้นรวบรวมข้อมูลและเป็นเร่ืองราวที่มีคุณค่า เกิดผลกระทบต่อ
สาธารณะ  
 ทั้งนี้ ข่าวเชิงสืบสวน จะต้องนําเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าวในช่วงเวลาข่าวของสถานีโทรทัศน์ 
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      สารคดีเชิงข่าว ได้แก่ ข่าวที่นําเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในกระบวนการ
ผลิต และเนื้อหา  ทําให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของประเด็นข่าวอย่างสร้างสรรค์ และจะต้องเป็นข้อเท็จจริง 
 - * สารคดีเชิงข่าวประเภทรายการ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องจบภายใน 1 ตอน *ยกเว้นสําหรับ
ผลงานที่ออกอากาศเผยแพร่ไปแล้วในปี พ.ศ. 2559 อนุโลมให้ผู้ส่งเข้าประกวดเลือกผลงานตอนที่คิดว่าดีที่สุดส่ง
เข้าประกวดได้เพียง 1 ตอน (ในกรณีที่สารคดีมีการนําเสนอหลายตอน)  
 *ให้อธิบายเนื้อหาสาระก่อนและหลังของผลงานที่คัดเลือกส่งเข้าประกวด ในกรณีที่สารคดีเชิงข่าวมี
การออกอากาศเผยแพร่หลายตอน) 
 - *สารคดีเชิงข่าวประเภทสกู๊ปข่าว ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความยาวประมาณ 5 นาที ออกอากาศ
ต่อเนื่องไม่เกิน 5 ตอน 
 
  ข่าวเหตุการณ์  ได้แก่ ข่าวและภาพข่าวที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน  โดยผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพ  
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้โดยทันที พร้อมการรายงานเหตุการณ์จากสถานที่จริง ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์
นั้นๆ โดยมีการออกอากาศสด  โดยคํานึงถึงองค์ประกอบข่าวที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ภายใต้กรอบจริยธรรมใน
วิชาชีพสื่อ  
 
จาํนวนผลงานทีส่ง่ประกวด 
 สถานีสามารถสง่ผลงานเข้าประกวด ดังนี้ 

1. สามารถส่งได้ทุกประเภทรางวัล 
2. แต่ละประเภทรางวลั ส่งได้ไม่เกิน 3 ชื่อรายการ  
3. กรณีส่งสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องจบภายใน 1 ตอน *ยกเว้น

สําหรับผลงานที่ออกอากาศเผยแพร่ไปแล้วในปี พ.ศ. 2559 อนุโลมให้ผู้ส่งเข้าประกวดเลือกผลงานตอนที่คิดว่าดี
ที่สุดส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 ตอน (ในกรณีที่สารคดีมีการนําเสนอหลายตอน) 

4. กรณีส่งสารคดีเชิงข่าวประเภทสกู๊ปข่าว ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความยาวประมาณ 5 นาที 
ออกอากาศต่อเนื่องไม่เกิน 5 ตอน 
 
การจดัเตรยีมผลงานสง่เขา้ประกวด 
 1. จัดทํารายละเอียดต่าง ๆ แตล่ะรายการทีส่่งเข้าประกวด โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้ 
     1.1 ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้จัดทํา หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
     1.2 บทคัดย่อสรุปเร่ืองราว 
     1.3 วัตถุประสงค์ในการนาํเสนอข่าว/เรื่อง/รายการ 
     1.4 ความยากลําบาก หรือวิธีการที่ใช้ในการจัดทาํ 
     1.5 เรื่อง หรือข่าวในรายการ หรือรายการ มีคุณค่าต่อสังคมอย่างไร 
     1.6 วัน/เวลา ที่เกิดข่าว  
     1.7 วัน/เวลา และสถานี ที่ออกอากาศ 
 2. ทําจดหมายนาํส่งข่าวที่เข้าประกวด ประเภทของรางวัล จํานวนรายการข่าว แตล่ะประเภทรางวลั 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อผู้ประสานงาน จดหมายลงนามโดยผูบ้ริหารสถานีหรือบรรณาธิการข่าว 
 3. จัดทําสคริปต์ข่าวโทรทัศน์ เป็นไฟล์ pdf 
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 4. บันทึกผลงานทีส่่งเข้าประกวดด้วยสกุล .mpeg4 เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของกรรมการต่อการ
เปิดพิจารณาผลงาน 
 5. สําเนาผลงาน (ข้อ 4) รายละเอียดของรายการ (ข้อ 1) และสคริปต์ขา่วโทรทัศน์ (ข้อ 3) บันทึกลง 
thumb drive จํานวน 1 ชุด / ประเภท / สถานี 
 6. ดําเนินการจัดส่งจดหมายตามข้อ 2 ผลงานและรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อ 5 มายังสมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น.  
 
หลักเกณฑใ์นการตดัสนิขา่วโทรทศันย์อดเยีย่ม 
 พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ของข่าวและสารคดีเชงิข่าวทีส่ง่เข้าประกวด  ดังต่อไปนี้ 

1.  คุณค่าของข่าว 
1.1 มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน 

  1.2 รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 
  1.3 มีจริยธรรมในการนําเสนอข่าว    

2. คุณภาพของข่าว 
  2.1  ความสมบูรณ์ของข่าว 

- เนื้อหาสาระของข่าวมีความสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง    
 - การสื่อความหมายด้วยภาพไดด้ี 

  - ความสอดคล้องของสาระและภาพข่าว 
 2.2  ความถูกต้องของข่าว    

 - ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
   - ไม่มีการบิดเบือนขา่ว 
 2.3  ความสมดุลและเที่ยงธรรม  
  - ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทีต่กเป็นข่าว 
 2.4  ความเป็นข่าวที่ทนัต่อสถานการณ์ 
 
การจดัสง่ผลงานประกวด 
 ส่งที่: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

538/1 ถนนสามเสน แขวงดสุิต เขตดุสิต กทม. 10300 
โทรศัพท์ 0-2243-8479 / 08-6522-4288 โทรสาร 0-2243-8489  
ปิดรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น. 
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ผลการตัดสินรางวลัแสงชัย สุนทรวฒัน์ ประจําปี 2559 

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทข่าวสืบสวน  
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

 

รางวัลชมเชย ประเภทข่าวสืบสวน  
เรื่อง “แกะรอยสวมสิทธิ์บัตรประชาชนพระภิกษุเชื่อมโยงแก็งค์ทัวร์จีน” 
จาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ผู้ผลิตผลงาน คือ  1. คุณสายชล วัชนุชา 

2. คุณกฤษ ยูโสะ 
3. คุณโชคอานันต์ เฉลิมกุล โอคะโส 
4. คุณพศวีร์ เส้งนนท์ 
5. คุณสมบัติ แก้วนันทะ 

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท  
 
เนื้อหา: 
 ข่าวชิ้นนี้มีจุดเริ่มต้นจากพระภิกษุรูปหนึ่งใน จ.สระบุรี คือพระสมชาย เตชโต หรือนายสมชาย ศรีสมชัย 
ได้ร้องเรียนมายังรายการฮอทนิวส์ว่าถูกสวมสิทธิ์บัตรประชาชนมานานกว่า 20 ปี โดยไม่สามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน
ได้ตามที่กฏหมายกําหนด โดยก่อนหน้านี้ได้พยายามเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของ อ.บางเลน จ.นครปฐม 
ซึ่งเป็นภูมิลําเนาเดิม ออกบัตรประชาชนใบใหม่ให้ แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ดําเนินการทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนว่าข้อมูลของ
พระสมชายถูกสวมสิทธิ์จากบุคคลอื่นจริง 

หลังจากลงพื้นที่ไปรับฟังข้อมูลจากผู้ร้องเรียนก็คือพระสมชาย เตชโต และญาติ ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จ.
สระบุรี ทีมข่าวได้ประสานงานไปที่เทศบาลเมืองสระบุรีเพื่อขอตรวจสอบข้อมูลของเบื้องต้นของพระสมชาย จน
พบว่าถูกสวมสิทธิ์จากบุคคลที่ชื่อว่านายธนากฤต รินรัตน์ โดยใช้วิธีย้ายข้อมูลไปหลายพื้นที่ เช่น อ.บางเลน จ.
นครปฐม, อ.เชียงของ จ.เชียงราย, อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ระหว่างทางก็จะเปลี่ยน
ชื่อและนามสกุลจากเดิมคือนายสมชาย ศรีสมชัย เป็นนายธนากฤต รินรัตน์ 

เมื่อเร่ิมพบเบาะแสว่าเกิดการสวมบัตรประชาชนขึ้นจริง ทีมข่าวและพระสมชายจึงย้อนกลับไปที่ อ.บาง
เลน จ.นครปฐม ที่เป็นภูมิลําเนาเดิม เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง นายอําเภอบางเลน จึงแจ้งไปยังพื้นที่
ต่างๆ ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ โดยเฉพาะที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่พบว่าข้อมูลของพระสมชายถูกย้ายไปทําบัตร
ประชาชนครั้งแรกที่นี่ ซึ่ง อ.เชียงของ ก็ตอบกลับมาว่าเป็นการออกบัตรประชาชนอย่างถูกต้อง ซึ่งขัดแย้งกับ
คําให้การของผู้ใหญ่บ้านที่นั่นว่าไม่เคยเห็นหน้าชายที่ชื่อนายธนากฤต รินรัตน์ 

เมื่อพบพิรุธนายอําเภอบางเลนจึงสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเรียกตัวนายทะเบียนและ
ผู้แจ้งย้ายชื่อพระสมชายออกจาก อ.บางเลน เม่ือปี 2543 มาให้ข้อมูล ขณะที่ทีมข่าวฮอทนิวส์ก็ตรวจสอบควบคู่กัน
ไปพร้อมกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยแกะรอยจากข้อมูลทะเบียนราษฏร และข้อมูลที่โพสผ่านเว็บไซต์ 
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เฟสบุ๊คของนายธนากฤต จนตามไปพบตัวที่บ้านหลังหนึ่งใน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งนายธนากฤตมีท่าทีว่ายังไม่รู้ตัว
ว่าเจ้าของบัตรประชาชนตัวจริงรู้ตัวแล้วและกําลังทวงสิทธิ์คืน 

แต่การพบตัวนายธนากฤต ก็ยังไม่สามารถดา เนินการอะไรได้มากนัก เพราะขณะนั้นตํารวจยังไม่รับแจ้ง
ความคดีนี้ โดยอ้างว่าขัดกับระเบียบว่าต้องตรวจสอบให้ถึงที่สุดก่อนว่าเป็นการสวมบัตรประชาชนจริง จึงจะรับแจ้ง
ความและดําเนินคดีได้ 

การเรียกตัวผู้ที่เก่ียวข้องในปี 2543 กลับมาให้ข้อมูล ทําให้คณะกรรมการของ อ.บางเลน พบว่าก่อนย้าย
ไปที่ อ.เชียงของ ชื่อของพระสมชาย ถูกย้ายไปพื้นที่อื่นอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง คือที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
และ สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แต่การย้ายทั้ง 2 ครั้งนี้ก็มีข้อพิรุธ เพราะข้อมูลต่างๆไม่ถูกนําเข้าใน
ระบบของราชการ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกสูญหายไปทั้งหมด จึงเกิดข้อสันนิษฐานว่าเรื่องนี้อาจมีเจ้าหน้าที่รู้
เห็นด้วย คณะกรรมการจึงมีมติสรุปว่าพระสมชายถูกสวมสิทธิ์ และดําเนินการยกเลิกรายการข้อมูลเดิมเพื่อคืนสิทธิ์
ให้พระสมชายทั้งหมด 

ขณะเดียวกันทีมข่าวฮอทนิวส์ก็ตามไปตรวจสอบที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ที่ข้อมูลการย้ายมา
ที่นี่สูญหายไป จนไปพบกับข้อมูลว่าบ้านหลังที่นายธนากฤตย้ายไปมาหลายสิบปีก่อนถูกจําหน่ายไปอยู่ในกลุ่ม
ทะเบียนบ้านกลางไปแล้ว และข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมดก็หายไปจากฐานข้อมูลของ อ.เดิมบางนางบวช 

ฮอทนิวส์ย้อนกลับไปที่สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จนเราพบข้อมูลว่ารายชื่อเจ้าของบ้าน 
คือนางถวัลย์ แจ่มโชคชัย ที่เป็นคนรับรองและย้ายชื่อพระสมชายเข้ามา เป็นบุคคลที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการ
สวมสิทธิ์ใบสูติบัตรเด็ก และบัตรประชาชนมาแล้วถึง 2 คร้ัง ซึ่งเจ้าหน้าที่เคยเรียกตัวมาสอบถามข้อมูลแล้วแต่ยังไม่
มีหลักฐานเอาผิดได้ 

เมื่อเร่ิมพบเบาะแสใหม่ทีมข่าวฮอทนิวส์จึงเดินทางต่อไปที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อตามหาบ้านหลังที่
นายธนากฤต สวมชื่อพระสมชาย ย้ายเข้าไปอยู่เมื่อกว่า 20 ปีก่อน แล้วเราก็พบว่าบ้านหลังนี้ปัจจุบันไม่มีคนอาศัย
อยู่แล้ว รวมทั้งข้อมูลจากกํานันในพื้นที่ ยืนยันว่ารู้จักกับเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี แต่กลับไม่เคยเห็นหน้านาย
ธนากฤต รินรัตน์ ที่มีข้อมูลว่าย้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นสิบปี 

เร่ืองนี้ฮอทนิวส์ยังคงตามแกะรอยต่อ โดยเฉพาะชื่อของบุคคล 2 คน ที่เป็นจิ๊กซอสําคัญ คนแรก คือนาง
ถวัลย์ แจ่มโชคชัย เจ้าของบ้านเช่าในเขตบางพลัด ที่ขอย้ายนายธนากฤตเข้ามาอาศัยที่บ้าน และชื่อของนางสมใจ 
แซ่เหลียง หญิงอายุ 60 ปี ที่มีรายชื่อย้ายตามนายธนากฤต ไปอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ โดยข้อมูลของนางสมใจมีพิรุธ 
เพราะขอทําบัตรประชาชนคร้ังแรกตอนอายุ 53 ปี 

ทีมข่าวติดตามประเด็นนี้มาเรื่อยๆ จนมีตํารวจท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งติดต่อมายังรายการฮอทนิวส์ ระบุว่า
กําลังสืบสวนในทางลับเกี่ยวกับแก๊งค์ชาวจีนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาสวมบัตรประชาชนคนไทยแล้วตั้งเป็นบริษัททัวร์นํา
นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแบบต้นทุนต่ํา หรือที่เรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญ 

ซึ่งข้อมูลของตํารวจท่องเที่ยวพบว่าผู้บริหารของบริษัททัวร์ที่ชื่อว่าฝูอัน ทราเวล คือนายสมเกียรติ์ คง
เจริญ แท้จริงแล้วเป็นคนจีนที่เข้ามาสวมบัตรประชาชนเป็นคนไทย เพราะนายสมเกียรติ์ตัวจริงเสียชีวิตไปหลายปี
แล้ว และนายสมเกียรติ์มีชื่อเป็นผู้บริหารบริษัทฝูอัน ทราเวล ร่วมกับนางธวัลย์ แจ่มโชคชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ทีมข่าว
ฮอทนิวส์กําลังสืบหาข้อมูลอยู่ การประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทีมข่าวกับตํารวจจึงเกิดขึ้น เมื่อนํา 
ข้อมูลทางลับของนางธวัลย์ นายธนากฤต และนายสมเกียรติ์ มาเชื่อมโยงกันจึงพบว่าเป็นเครือข่ายชาวจีนกลุ่มใหญ่
ที่เข้ามาทําธุรกิจทัวร์ในประเทศไทย และดําเนินการมานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยนายธนากฤต ก็เคยเป็นไกด์นา 
เที่ยวในบริษัทของนางธวัล ข้อมูลทั้งหมดนี้ทําให้ตํารวจท่องเที่ยววางแผนเข้าตรวจค้นบ้านพักของนางธวัล รวมทั้ง 
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บ้านของนายสมเกียรติ ์และควบคุมตัวนายธนากฤตที่ขณะนั้นย้ายไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะเริ่ม
รู้ตัวจากข่าวที่ออกอากาศไปแล้ว 

จนในที่สุดตํารวจก็สามารถควบคุมตัวผู้ที่เก่ียวข้องในขบวนการนี้ได้ทั้งหมด พร้อมทั้งเข้าตรวจค้นบริษัทฝู
อันทราเวล และตรวจยึดหลักฐานได้ทั้งหมด ซึ่งต่อมาผู้ต้องหาส่วนหนึ่งก็ยอมรับสารภาพว่าสวมบัตรประชาชนคน
ไทยจริง ขณะที่บางส่วนก็ปฏิเสธและสู้คดีต่อไป 

การทลายเครือข่ายกลุ่มชาวจีนสวมบัตรประชาชนครั้งนี้ยังสามารถทําให้ตํารวจขยายผลจากข้อมูลทั้ง
เอกสาร และความเชื่อมโยงทางการเงิน จนในเวลาต่อมาก็สามารถกวาดล้างเครือข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญได้กว่าสิบ
บริษัท รวมทั้งบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวรายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหา 
และกําลังสู้คดีอยู่ในขณะนี้  
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี  
- เป็นเร่ืองร้องเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องหาข้อมูลและนําเสนอ  
- ครบองค์ประกอบข่าว มีทั้งชี้ประเด็นปัญหา ขยายผลจากจุดเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากการสวมบัตรไปจนถึง

การทลายทัวร์ศูนย์เหรียญ เป็นการหักมุมที่น่าสนใจมากทําให้เกิดการกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญคร้ังยิ่งใหญ่ 
- เป็นเร่ืองที่พูดกันมานาน แตไ่ด้นําไปผูกโยงกับทัวร์ศูนย์เหรียญ จึงทําให้น้ําหนักเร่ืองค่อนข้างสูง 

 
ข้อสังเกต 

- การเคลื่อนไหวในการนําเสนอเร่ืองที่สืบสวนน้อย 
 

รางวัลชมเชย ประเภทข่าวสืบสวน 
เรื่อง “ปริศนาธุรกิจแสนล้าน CLMV” 
จาก สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
ผู้ผลิตผลงาน คือ  1. คุณศิริพร กิจประกอบ 

2. คุณรัตติยา เรืองขจร 
3. คุณนิติเทพ  กิ่งชา  
4. คุณชํานาญวุฒิ  สุขุมวานิช  
5. คุณสาธิต พัฒนสุรีย์ 
6. คุณภาสพงษ์  สุขปลื้ม 
7. คุณณิชกานติ์ แววคล้ายหงษ์  
8. คุณสันติวิธี พรหมบุตร 
9. คุณวราภรณ์ เจริญพานิช 

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท  
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เนื้อหา: 

มีผู้เสียหายซึ่งเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ข้อมูลและหลักฐาน เอกสาร แก่สํานักข่าวไทย อสมท ว่า 
ได้จ่ายเงินซื้อซองประมูลเพื่อเตรียมเข้าไปรับเหมาก่อสร้างทําโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการในกลุ่มประเทศ ซี
แอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) โดยบริษัทนี้อ้างว่าสามารถนําพาผู้รับเหมาไทยไปรับงานก่อสร้างอภิมหา
โปรเจคที่จะเกิดขึ้นในไทยและในหลายประเทศได้ ผู้เสียหายจ่ายเงินให้แก่บริษัทนี้ไปแล้วหลายเดือน แต่ยังไม่ได้
เดินทางเข้าไปรับเหมาก่อสร้าง ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทนี้มีความน่าสงสัยหลายเรื่อง เช่น บริษัทมีทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 1 ล้านบาท กรรมการก่อตั้ง 1 คน จดทะเบียนบริษัทเมื่อ 11 ธันวาคม 2558 ถัดมาเพียง 51 วัน (1 
กุมภาพันธ์ 2559) บริษัทอ้างว่าได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 99,999  ล้านบาท โดยได้รับทุนจากเจ้าชายแห่งราชวงศ์
เคด้า ประเทศมาเลเซีย มีหลักฐานที่สําเนาส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลายรายการเช่น เอกสารการเงินจาก
ธนาคารในฮ่องกง สําเนาเอกสารจากราชวงศ์เคด้ารับรองบุคคลเป็นเจ้าชาย และกรรมการใหม่ อีกหนึ่งคน ที่ระบุ
ว่าเป็นผู้นําเงินมาเพิ่มทุนจนบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 แสนล้านบาท  

ทีมข่าวตรวจสอบเพื่อหาความจริง เร่ิมจากข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทที่ประชาสัมพันธ์ 15 เมกกะโปรเจค 
ที่เชิญชวนนักลงทุนไปทําธุรกิจในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี เช่น นิคมอุตสาหกรรมที่ปอยเปต กัมพูชา สนามบิน
นานาชาติ ท่าเรือน้ําลึก ซุปเปอร์ไฮเวย์ ฯลฯ และยังมีภาพกรรมการบริษัทถ่ายคู่กับบุคคลหลายวงการเช่น 
การเมือง การทหารของไทย  

ในรายงานพิเศษแต่ละตอนจะลําดับเรื่องราวและตรวจสอบความจริงเพื่อคลี่คลายปริศนาของธุรกิจแสน
ล้าน บริษัทแห่งนี้ 

ตอนที่ 1 ทีมข่าวเข้าไปยังสถานที่ตั้งของบริษัทที่จังหวัดนนทบุรี พบที่ทําการบริษัทแสนล้านเป็นเพียง
อาคารในซอยแคบๆ ไม่มีป้ายชื่อบริษัท มีเพียงกระดาษขนาดเอสี่แปะไว้ ส่วนสถานที่นัดพบของบริษัทกับผู้รับเหมา
ที่สนใจร่วมลงทุนกลับไปอยู่ในอีกอาคารหนึ่งในเขตวังทองหลาง กทม. เปิดประเด็นให้เห็นถึงความพิรุธในจุดเร่ิมต้น 

ตอนที่ 2 ทีมข่าวตรวจสอบที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจุดที่กรรมการบริษัทแสนล้าน
แห่งนี้ยื่นเร่ืองจัดตั้งบริษัทตั้งแต่วันแรก 1 ล้านบาทจนถึงอีก 51 วันต่อมาที่เพิ่มทุนเป็นแสนล้านบาท โดยการเพิ่ม
ทุนใช้เอกสารของเจ้าชายจากราชวงศ์เคด้า มาเลเซีย เอกสารที่บริษัทนํามาให้แก่ทางการเพื่อเพิ่มทุน มีทั้งเอกสาร
รับรองความเป็นเจ้าชาย ตราสารการเงินของธนาคารในต่างประเทศ ขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ ภายหลังสํานักข่าวไทยส่งเร่ืองให้ตรวจสอบ ระบุพบความน่าสงสัยจากทุนมูลค่าสูงผิดปกติ 

ตอนที่ 3 ทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบที่เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง จังหวัดบันเตียเมียนเจย ชายแดน
ไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นจุดที่บริษัทแสนล้านแจ้งแก่นักลงทุนที่ซื้อซองประมูลรับเหมาก่อสร้างว่า โ ครงการแรกที่จะ
ก่อสร้างคือ การเข้าไปทําโรงงานอุตสาหกรรม 987 โรงที่นั่น แต่ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารนิคมปอยเปต
โอเนียงกลับพบว่า มีแต่รายชื่อนักลงทุนไทยจากบริษัทอื่น ส่วนบริษัทแสนล้านเข้าพื้นที่มาแบบผิวเผิน นอกจากนี้
ผู้จัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียงยังยืนยันว่า บริษัทนี้ไม่ได้ติดต่อซื้อที่ดินและเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้ามา
ลงทุนตั้งโรงงานในเวลานั้น 

ตอนที่ 4 ทีมข่าวตรวจสอบ หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทแสนล้านซึ่งถือบัตรประชาชนไทยใช้ยศพันจ่าอากาศเอก 
อ้างตําแหน่งตัวเองกับนักลงทุนไทยว่า เป็นผู้ช่วยฑูตกัมพูชาในไทย โดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในสถานฑูต
กัมพูชาประจําประเทศไทยพบว่า เคยพบชายคนนี้เดินเข้ามาติดต่องานในสถานฑูต แต่ไม่ได้เป็นผู้ช่วยฑูต และไม่
น่าจะเป็นคนกัมพูชา แต่น่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ที่บุรีรัมย์  ในรายงานตอนนี้ทีมข่าวยังได้ข้อมูลจากนักข่าวกัมพูชาที่
ช่วยตรวจสอบ พบหลักฐานเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกัมพูชา ตีพิมพ์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ มีภาพข่าวการทํา 
MOU ของบริษัทแสนล้านกับหนึ่งในผู้ถือหุ้นในนิคมอุตสาหกรรมปอยเปตโอเนียงอ้างว่า จะมีการร่วมลงทุน โดย
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมในกรุงพนมเปญ เซ็นสัญญาว่าจะร่วมหุ้น และชายที่อ้างว่าเป็นชาวกัมพูชา  
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ผู้บริหารบริษัทแสนล้านคนนี้ ได้สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ที่มีภาพข่าวนี้ไป 5 พันฉบับ นําไปแจกให้ในงานสัมมนา
ผู้รับเหมาที่บริษัทจัดที่โรงแรมในปทุมธานี 

 ตอนที่ 5 บุคคลสําคัญของบริษัทแสนล้านคนหนึ่งคือ กรรมการบริษัทที่มีบัตรประชาชนไทย แต่กลับมี
เอกสารระบุคํานําหน้าชื่อเป็นเจ้าชายแห่งราชวงศ์เคด้า มาเลเซีย ทีมข่าวตรวจสอบไปยังภูมิลําเนาของชายคนนี้ที่
ระบุว่าอยู่ที่อําเภอเมืองนราธิวาส เพื่อนบ้านของชายคนนี้เล่าว่า นายคนนี้เคยเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนประถม
แถวหมู่บ้าน ก่อนย้ายไปทํางานในกรุงเทพ เคยเห็นพักอยู่ที่บ้านหลังนี้ นานๆครั้งจึงจะกลับมาที่นี่ แต่ยืนยันไม่ใช่
เป็นเจ้าชาย เพราะก็เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กและเมื่อเพื่อนบ้านได้ดูภาพในบัตรประชาชนเปรียบเทียบกับผู้บริหาร
บริษัทแสนล้านที่อ้างว่าเป็นเจ้าชาย กลับยิ่งได้ข้อมูลที่น่าแปลกใจว่า ชื่อในบัตรประชาชนไม่ใช่ชื่อของเจ้าตัว แต่
กลับเป็นชื่อของน้องชายซึ่งอายุห่างกัน 3 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ราชวงศ์มาเลเซีย ตรวจสอบเอกสารที่
ทางทีมข่าวนําไปให้ดู พบข้อพิรุธหลายประการเช่นตัวสะกดชื่อราชวงศ์ การลงนามในหนังสือของราชวงศ์เคด้าและ
ผู้เชี่ยวชาญยังยืนยันว่าสุลต่านรัฐเคด้าไม่มีโอรส ไม่มีหลานชาย  

ตอนที่ 6 ทีมข่าวตรวจสอบตรงกับบริษัทแสนล้านโดยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทนายหน้าหาผู้รับเหมา
ไทยไปรับงานจากบริษัทแสนล้าน ซึ่งคนของบริษัทยังคงยืนยันถึงโครงการใหญ่ที่ทําว่ายังคงเดินหน้า และยังพูดถึง
โครงการแจกที่ดิน 2 แสน 5 หมื่นไร่ ในจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา โดยอ้างว่าจะจัดสรรให้นักลงทุนไทยที่เข้าไป
ทําธุรกิจการเกษตรรายละ 6 ไร่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเป็นเวลา 10 ปี แต่ต้องจ้างแรงงานกัมพูชา ขัดแย้งกับ
เอกสารจากทางการกัมพูชาที่ทีมข่าวได้มา มีสาระสําคัญระบุว่า ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินกัมพูชา หรือทํา
ประโยชน์ตลอดแนวชายแดน ส่วนผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้จ่ายเงินซื้อซองให้แก่บริษัทแสนล้านไปแล้วหลายรายไม่
อนุญาตให้ทีมข่าวบันทึกเทป แต่ให้ข้อมูลว่าได้จ่ายเป็นหลักแสนหลักล้านบาทหลายราย และทราบว่าบริษัท
นายหน้าจะได้รับเงินจากบริษัทแสนล้านโดยได้เป็นเงินสดเพื่อไม่ให้พบการตรวจสอบเส้นทางการเงิน  นอกจากนี้
ทีมข่าวยังตรวจสอบไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยยึดตามเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พบผู้บริหารแสน
ล้าน 2 คน เคยมีความผิดในหลายคดี 

ตอนที่ 7 หลังการนําเสนอรายงานพิเศษเรื่องปริศนาธุรกิจแสนล้านซีแอลเอ็มวีออกอากาศไปได้เพียงหนึ่ง
สัปดาห์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบบริษัทแสนล้านตามเอกสารหลักฐานที่ทีมข่าวส่งไปให้ นายทะเบียน
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี สั่งให้กรรมการบริษัทแสนล้านแสดงหลักฐานการชําระค่าหุ้นมูลค่าสูง แต่
บริษัทไม่สามาถนําเอกสารมาแสดงได้ กรมฯจึงเพิกถอนการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทแห่งนี้เหลือเพียง หนึ่งล้าน
บาท และมีการแถลงข่าวการออกมาตรการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนที่มีทุนสูงพบว่า มีบริษัทเข้าข่ายจะต้องถูก
เรียกตรวจสอบและให้ถ้อยคําเกี่ยวกับทุนกว่า 200 ราย เพื่อให้การลงทุนในการประกอบธุรกิจมีความน่ าเชื่อถือ
และโปร่งใส 

ตอนที่ 8 ผู้ที่จะยืนยันว่าชายจากจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นกรรมการบริษัทแสนล้านและอ้างตนเองเป็น
เจ้าชายจากราชวงศ์เคด้า ต้องเป็นผู้ที่ทํางานให้แก่สํานักงานพระราชวังเคด้า ดังนั้นทีมข่าวจึงเดินทางไปที่
พระราชวังของสุลต่านแห่งรัฐเคด้า มาเลเซีย โดยได้เข้าพบกับเลขาธิการสํานักพระราชวังเคด้า ซึ่งไม่อนุญาตให้
บันทึกภาพการสัมภาษณ์ โดยเลขาธิการสํานักพระราชวังเคด้า ยืนยันว่า ราชวังเคด้าไม่เคยมีเชื้อพระวงศ์ใน
ประเทศไทยและไม่มีเชื้อพระวงศ์พระองค์ไหนที่มีชื่อมุสลิมตามที่ชายชาวนราธิวาสแอบอ้างว่าชื่อ ตุนกู อับดุลมูตา
เล็บ บิน ตุนกู อารีฟีน ส่วนเอกสารที่ใช้ยื่นในการจดทะเบียนก็ถูกนําตําแหน่งของเลขาธิการไปแอบอ้างด้วย และ
ท้ายสุดขอให้ทางการไทยดําเนินคดีกับการแอบอ้างเป็นเจ้าชายเคด้าของชายชาวนราธิวาสคนนี้ด้วย 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี เป็นเร่ืองที่เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน 
- เป็นประเด็นใหม่ เรื่องเล็กๆ และเก่ียวกับอาเซียน   
- พยายามและให้ความสําคัญกับเรื่องการนําเสนอ 
- ทีมงานมีการออกแบบการทํางาน พยายามสืบค้นให้มีความรอบด้านของงานสืบสวน 
- ชื่นชมการทํางานเป็นทีม มีความพยายามในการหาข้อมูล 

 
ข้อสังเกต 

- มีความพยายามในการติดตามข่าว แต่เร่ืองไม่จบสมบูรณ์ 
- แหล่งข่าวยังไม่รอบดา้น น่าจะมีแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณชิย์   
- รูปแบบการนําเสนอยังไม่โดดเด่น  

 
 

รางวัลยอดเยี่ยม สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทรายการ 
เรื่อง “เปิดปม ตอน ชะนีเร่” 
จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ผู้ผลิตผลงาน คือ  1. คุณจิราภรณ์ ศรีแจ่ม 

2. คุณภานุพงศ์ ชูชาติ 
3. คุณสุพิน หมื่นหาวงษ์ 
4. คุณสุรศักดิ์ ผู้มีสุข 

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 
 
เนื้อหา: 
 เปิดปมติดตามชะตากรรมสัตว์ป่าซึ่งถูกคนกลุ่มหนึ่งพาไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว
แลกกับเงินหลักร้อยบาท 

จากการติดตามรูปถ่ายในแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมตั้งแต่ต้นปี 2559 พบภาพนักท่องเที่ยวถ่ายรูปคู่สัตว์
ป่าตามแหล่งท่องเที่ยวของไทย เช่น การถ่ายรูปนางอาย (สัตว์ป่าคุ้มครอง) ที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
และจังหวัดภูเก็ต การถ่ายรูปกับชะนีมือขาว (สัตว์ป่าคุ้มครอง) ที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี โดยรายการเปิดปมพบว่าเกาะสมุยเป็นสถานที่ที่มีการถ่ายรูปคู่กับชะนีมือขาวมากที่สุด ทีมงานจึงลง
พื้นที่เกาะสมุย เพื่อติดตามพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ทําอาชีพนี้ 

เปิดปมพบว่า ผู้ที่ทําอาชีพเร่นา ชะนีออกถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวตามชายหาดเกาะสมุยคือกลุ่มคนเดิมๆ 
ที่เคยถูกจับกุมและดําเนินคดีมาแล้วก่อนหน้านี้ ในข้อหาหาประโยชน์จากสัตว์ป่า ตามกฎหมายของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่ด้วยรายได้วันละมากกว่า 3 พัน-บาท ต่อการทํางาน 1 วัน วันละ 23 ชั่วโมง ก็ทํา 
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ให้คนกลุ่มนี้ย้อนกลับมาทําอาชีพเดิมอีกครั้งแม้ถูกดําเนินคดี เพราะว่าค่าปรับตามกฎหมายน้อยเกินกว่าจะทําให้
หลาบจําและศาลก็ลงโทษมากสุดเพียงรอลงอาญา 

ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงวันออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2559 มีชะนีของกลางกว่า 20 ตัวจากทั้งหมด 18 
คดี ถูกส่งไปให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จังหวัดพังงาดูแล โดยชะนีกว่าคร่ึงเป็นของกลางที่ถูกยึดได้จากเกาะสมุย 

นอกจากการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวว่าการถ่ายรูปกับสัตว์ป่าเป็นการส่งเสริมการทารุณกรรมสั ตว์
ทางอ้อมและสนับสนุนให้มีการทําผิดกฎหมายแล้ว หลายฝ่ายยังมองว่า ควรมีมาตรการลงโทษนักท่องเที่ยวในเรื่อง
นี้ด้วย เพราะการจับกุมกลุ่มเร่ค้าสัตว์ป่าอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ตราบใดที่การถ่ายรูปกับสัตว์ป่ายังเป็นที่
นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี ประเด็นใหม่ใกล้ตัวและน่าสนใจ เป็นการเปิดเร่ืองที่ดี 
- สามารถทําให้ประเด็นของเร่ืองที่นําเสนอจบได้ 
- ลําดับเร่ืองและลําดับภาพได้ดี ทําออกมาให้ไม่ผิดหวัง 
- ได้ภาพชะนีในอิริยาบถที่ดี สามารถมานําเสนอได้ชัดเจน  
- เร่ืองสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงความคิดที่อยู่ในจิตใจของคนได้ดี  
- ทําให้คนชมเข้าใจเรื่องที่นําเสนอ และเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ชม 

 
ข้อสังเกต 

- ในช่วงทา้ยรายการ ผู้ดําเนนิรายการนา่จะปรับการพูดปิดรายการให้คมกว่านี้ 
 
 

รางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทรายการ 
เรื่อง “สารตั้งต้น ตอน ชายหาดหลังห้องแห่งความลับ”  
จาก สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 
ผู้ผลิตผลงาน คือ   1. คุณณิชาภัทร อินทรกล่อม 

2. คุณกวินรัตน์ สดสุ่น 
3. คุณสุรลักษณ์ ตั้งรุจิวัฒนชัย 
4. คุณวัชรากร มะลิทอง 

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  
 
เนื้อหา: 
 ปริศนาการเสียชีวิตของนายธวัชชัย อนุกูล ที่ห้องขังชั้น 6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2559 เป็นเรื่องคาใจใครหลายคน หลังสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ชันสูตรพลิกศพระบุสาเหตุการ 
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เสียชีวิตว่า “ตับแตก” แต่เมื่อผลออกมาแบบนี้กลับสวนทางกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ อ้างว่า นายธวัชชัย ใช้ถุง
เท้าตัวเองผูกคอทําร้ายตัวเองกับบานพับประตูจนเสียชีวิต เรื่องนี้บ้านปลายไปถึงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เพราะ
เป็นหน่วยแพทย์ที่มารับผู้ป่วยไปช่วยชีวิต ด้วยการปั๊มหัวใจ จนถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนทําให้ตับแตกหรือไม่ ซึ่งทีม
แพทย์กู้ชีพยืนยันว่า ทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักการแพทย์ ไม่มีทางที่จะทําให้ซี่โครงหักจนตับแตก ท้ายที่สุด 
พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง สรุปสํานวนคดีขึ้นไต่สวนบนชั้นศาลว่า “นายธวัชชัย อนุกูล ถูกผู้อื่นทําให้ตาย” 

นอกจากการรายงานข่าว เพื่อติดตามหาสาเหตุการเสียชีวิตของนายธวัชชัย ที่ยังคงเป็นปริศนา ทีมข่าว 
PPTV ตั้งคําถามถึงที่มาของการเสียชีวิต ย้อนกลับไปตั้งแต่ กระบวนการออกเอกสารสิทธิมิชอบในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล วิธีการออกเอกสารสิทธิที่เรียกว่า สค.1 บิน และตั้งคําถามกลับไปว่า ข้าราชการ
ที่มีอํานาจออกเอกสารสิทธิในที่ดินราคาหลักพันล้านบาทเหล่านี้ต้องเผชิญหน้าหรือรับมือกับอะไ รบ้างระหว่าง
ทํางานในพื้นที่ 

สมมติฐาน ของเร่ืองนี้คือ “พื้นที่ที่ถูกขนานนามว่า ไข่มุกอันดามัน มีที่ดินราคาแพงมหาศาล จึงเต็มไปด้วย
แรงกดดัน ที่ถาโถมเข้าใส่เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นอํานาจทางการเมือง อิทธิพลท้องถิ่น หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการทําผิดที่มีมูลค่ามหาศาลเช่นกัน” นี่จึงเป็น “สารตั้งต้น” ของสารคดีข่าวชิ้นนี้โดยพาไปดู “อีก
เรื่อง” ที่ซ่อนอยู่ในห้องขังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่นายธวัชชัย เสียชีวิตปริศนา ... กลายเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า 
“ชายหาดหลังห้องแห่งความลับ” 

นายธวัชชัย มีความเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิผิดกฎหมายหลายแปลงทางจังหวัดภาคใต้ เขาถูก
จับกุม จากคดีการออกเอกสารสิทธิในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 13,750 ไร่ ส่วนใหญ่ริมทะเล ตั้งแต่หาดในทอน 
ถึง ลายัน 

อีกพื้นที่คือ การออกเอกสารสิทธิ 3 แปลง บนเทือกเขา ที่เรียกว่า เทือกเขากมลา หรือ เทือกเขานางพันธุ
รัตน์ ต.รัษฎา อ.เมือง พื้นที่นี้ มีปรากฏในสาระบบของ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด เมื่อ 28 ธันวาคม 2553 หรือ เกือบ 6 
ปีที่แล้ว ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพื้นที่ราคาสูงลิบ บางส่วนเป็นเขตอุทยานที่ไม่น่าเชื่อว่าออกได้ บางส่วนเป็นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ และบางส่วนเป็นพื้นที่ สปก. ที่เหลือเชื่อ คือ เขาเป็นเพียงหัวหน้าฝ่ายทะเบียน แต่ใช้อานาจออกเอกสาร
สิทธิ ในฐานะ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต 

สารคดีชินนี้ใช้ชื่อว่า “ชายหาดหลังห้องแห่งความลับ” เพราะไม่ได้ต้องการแค่สืบความลับจากการ
เสียชีวิตของนายธวัชชัย อนุกูล แต่ต้องการหาความเชื่อมโยง หาเหตุผลของข้าราชการที่ ยอมแลกเกียรติแลก
ศักดิ์ศรี ไปทําเร่ืองผิดกฎหมาย หรือ ต้องยอมแบกรับความเสี่ยงในพื้นที่มีอิทธิพล เพราะไม่ยินดีทําสิ่งผิดกฎหมาย 
การค้นหาความหมายของชีวิตข้าราชการส่วนหนึ่ง สะท้อนให้เห็นว่า ในพื้นที่มีความกดดัน ถ้าระบบไม่แข็งแรงพอ 
การทุจริตก็อาจจะตามมา ในมุมกลับกัน ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ถูกต้อง ไม่ยอมแลกเกียรติและ
ศักดิ์ศรี ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงจากอํานาจมืด ทั้งความเสี่ยงต่อตัวเขาเองและครอบครัว 

นอกเหนือจากการสะท้อนอํานาจอิทธิพลมืดเหนือระบบราชการ สารคดีข่าวชิ้นนี้ต้องการเล่าเร่ืองราวชีวิต
ของคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพล ใช้อํานาจมืดพรากที่ดินบ้านเกิดของเขาไปต่อหน้าต่อตา หลัง
เหตุการณ์ สึนามิ” ที่ทาให้หลักฐานต่างๆ หายไป ชายคนนี้ต้องสูญเสียที่ดิน เสียบ้านที่อยู่มาหลายรุ่นให้กับกลุ่มทุน
ที่ใช้กลไกราชการมาตีความเป็นเจ้าของที่ดินของเขาไปได้อย่างเหลือเชื่อ เขากลายเป็นคนร่อนเร่ไปทางานต่างถิ่น 
หากินที่อื่น เพียงลําพัง ชีวิตของชายคนนี้ถูกนํามาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง เพื่อยืนยันการมีอยู่จริงของ
อํานาจอิทธิพลในพื้นที่ราคาแพงแถบทะเลอันดามัน 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี  
- ชื่นชมในการใช้เทคโนโลยีโดรน 
- ภาพที่ใช้ในการนําเสนอในเร่ืองสวย  
- มีความพยายามในการหาข้อมูล 

 
 

รางวัลยอดเยี่ยม สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสกู๊ปข่าว 
เรื่อง “ปัญหาสมณศักดิ์กับการปกครองคณะสงฆ์”  
จาก สถานีโทรทัศน์โมเดิร์น 
ผู้ผลิตผลงาน คือ   1. คุณนิติเทพ  กิ่งชา  

2. คุณชํานาญวุฒิ  สุขุมวานิช 
3. คุณพาคินทร์ จันทร์สวาสดิ์ 

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  
เนื้อหา: 

หนึ่งในความสําคัญในด้านการปกครองของคณะสงฆ์ คือการใช้ระบบสมณศักดิ์ พระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์
สูงสุดตามลําดับชั้นจะก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ หรือที่เรียกว่าพระสังฆาธิการ ในระยะ20-30 ปี
มานี้ มีพระสงฆ์ที่ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งทางการปกครอง โดยต้องอาศัยหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสมณศักดิ์เป็นตัวชี้วัด
หลายด้าน แต่ปรากฎว่า กลับมีเกณฑ์ในการเลื่อนสมณศักดิ์ ที่เน้นทั้งงานด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านการ
สงเคราะห์และที่สําคัญคือด้านการก่อสร้างถาวรวัตถุ ทําให้พระภิกษุระยะหลังจํานวนหลายรูป มุ่งเน้นการระดม
เงินบริจาค เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ในวัด หรือหารูปแบบวิ่งเต้นจ่ายเงินแก่พระผู้ใหญ่เพื่อหวัง
ประโยชน์  

โดยสารคดีเชิงข่าว “ปัญหาสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์” ได้ลําดับให้เห็นตัวอย่างปัญหาและข้อสังเกตที่
เกิดขึน้ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แสดงแบบฟอร์มสําคัญที่พระสงฆ์ ที่ต้องการขอเลื่อนสมณศักดิ์จะต้องกรอกผลงานที่เกี่ยวกับ
ศาสนา นอกจากนี้ยังมีการกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําที่ใช้ในการก่อสร้างถาวรวัตถุ  โดยมหาเถรสมาคม เช่น ในเขต
ปกครองคณะหนกลางต้องมีเงินที่ได้ใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์แล้ว ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป  ซึ่งผู้
ที่อยู่ในวงการศาสนาเห็นว่า เม่ือใช้ตัวเงินมูลค่าสูงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด ทําให้มีโอกาสที่พระสงฆ์จะมุ่งสร้างแต่ผลงาน
ด้านวัตถุ 

ตอนที่ 2 ตัวอย่างของถาวรวัตถุ ที่เลือกมานําเสนอประกอบสารคดีเชิงข่าว คือพระพุทธรูปปูนปั้นขนาด
ใหญ่ประมาณตึก 4 ชั้น ของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากเงินบริจาคมากกว่า 4 ล้านบาท เป็นผลงาน ที่
เจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ เสนอประกอบการขอเลื่อนสมณศักดิ์และประสบความสําเร็จ อย่างไรก็ตามเจ้าคณะจังหวัด  
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ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่ร่วมพิจารณาการเลื่อนสมณศักดิ์ยืนยัน การพิจารณาจะดูในเรื่องงานวิชาการ งาน
เผยแผ่ศาสนาประกอบด้วย และพยายามไม่ให้มีการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้สมณศักดิ์ 

ตอนที่ 3  สมณศักดิ์แม้มีประโยชน์ในการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งใช้ยกย่องเชิดชูพระที่ปฏิบัติดี แต่สมณศักดิ์
ก็สามารถทําให้พระสงฆ์เกิดความโลภมัวเมาในตําแหน่งและลาภสักการะ เกิดการแก่งแย่งหรือวิ่งเต้นและมีความไม่
ยุติธรรมในสังคมของสงฆ์ได้  มีการเสนอทางแก้ปัญหา โดยแยกสมณศักดิ์ออกจากตําแหน่งปกครองสงฆ์ เพื่อให้
ความเป็นธรรมแก่พระสงฆ์ที่ทํางานด้านศาสนาอย่างจริงจัง และให้ศาสนาพุทธและพระสงฆ์ ยังคงสืบทอดและ
ดํารงอยู่ต่อไป 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี มีคุณค่ามาก เป็นเร่ืองที่น่าสนใจ  เร่ืองพูดถึงเชิงโครงสร้าง  
- วิธีการเดินเร่ืองออกแบบมาเป็นอย่างดี มีความคม แต่ละอันตอกย้ําเร่ืองในแต่ละช่วงได้ดี 
- มีการตั้งคําถามในเร่ืองละเอียดอ่อนได้ดี กล้าตั้งคําถามและเอาข้อมูลเชิงประจักษ์มานําเสนอ  
- ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอมีความระมัดระวังมาก 
- ใช้ภาพในการเล่าเร่ือง ทําให้นําเสนอได้ดี  
- มีการอ้างอิงพื้นฐานของงานวิจัยที่หลากหลาย  มีการเอาเอกสารมาใช้ในงานข่าวมากกว่าการสมัภาษณ์ 

 
ข้อสังเกต 

- ใช้แหล่งข่าวน้อยไป ทั้งนี้คนทีม่ีความรู้ที่จะสามารถวิจารณ์ในกระบวนการนี้ ถา้เลือกใช้แหล่งข่าว
มากกว่านี้ จะทําให้เร่ืองมีพลังมาก 

- ขาดแหล่งข่าวอย่างสํานักพุทธ ซึ่งควรมีอยู่ในงานชิ้นนี้ แหล่งขา่วที่ใช้เดินเรื่องดูไม่มีพลัง 
 
 

รางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสกู๊ปข่าว 
เรื่อง “เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้...บาดแผลจากความรุนแรง”  
จาก สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี   
ผู้ผลิตผลงาน คือ  คุณธนานุช สงวนศักดิ์ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  
 
เนื้อหา: 

สารคดีเชิงข่าวเรื่อง “เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้...บาดแผลจากความรุนแรง” นําเสนอถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น กรณีเกิดเหตุระเบิดที่หน้าโรงเรียนบ้านตาบา อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6  
กันยายน พ.ศ. 2559 เหตุระเบิดเกิดขึ้นในขณะที่เด็กนักเรียนยืนเข้าแถวหน้าโรงเรียนตอนเช้า เหตุการณ์ดังกล่าว
ทําให้มีผู้เสียชีวิต 3 คน เป็นเด็กหญิงที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นอนุบาล 1 คน ส่วนอีก 2 คนเป็นผู้ใหญ่  โดยสารคดีเชิง 
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ข่าวเรื่องนี้นําเสนอถึงผลกระทบต่อเนื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ซึ่งก็จะพบว่าแม้เด็กจํานวนมากไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากเหตุระเบิด (ไม่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต/เป็นกําพร้า ฯลฯ จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น) แต่เด็กได้รับ
ผลกระทบด้านจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง กล่าวคือ เด็กยังคงตกอยู่ในภาวะความหวาดกลัว แม้ว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวจะผ่านไป 2-3 อาทิตย์แล้วก็ตาม เช่น เด็กบางคนเมื่อมาโรงเรียนแล้วก็ร้องไห้อย่างไม่มีสาเหตุ บางคนไม่
อยากมาโรงเรียน บางคนไม่อยากให้ผู้ปกครองไปส่งที่โรงเรียนเพราะกลัวผู้ปกครองจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
หากเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นมาอีก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบที่รุนแรงและต่อเนื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี เป็นประเด็นเก่ียวกับเด็ก 
- มีความพยายามที่จะนําเสนอเรื่องเก่ียวกับเด็กที่มีความละเอียดอ่อน  
- การนําเสนอมีสไตล์เป็นของตนเองที่ชัดเจน 

 

 
รางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสกู๊ปข่าว 
เรื่อง “โศกนาฏกรรมรถบัส 2 ชั้น”  
จาก สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 
ผู้ผลิตผลงาน คือ   1. คุณอรอุษา พรมอ๊อด  

2. คุณสุรลักษณ์ ตั้งรุจิวัฒนชัย  
3. คุณนิวัติ โหยหวล 

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  
 
เนื้อหา: 

ข้อมูลของศูนย์วิจัยอุบัติแห่งประเทศไทย พบว่ารถบัส 2 ชั้น มีความเสี่ยงที่จะทําให้ผู้โดยสารเสียชีวิต
มากกว่ารถบัสชั้นเดียวถึง 6 เท่า แม้ที่ผ่านมาหลายฝ่ายที่ศึกษาเร่ืองนี้พยายามเสนอให้กรมการขนส่งทางบก ยกเลิก
ใช้รถบัส 2 ชั้น แต่ปัจจุบันยังมีวิ่งอยู่ในทุกเส้นทาง ทําให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ําๆ ทีมข่าวจึงวางแผนทําข้อมูล และลง
พื้นที่ เพื่อนําเสนอให้เห็นระบบของกฎหมายควบคุม ข้อบังคับ เกี่ยวกับรถบัส 2 ชั้น ออกมาเป็นรายงานพิเศษ
ทั้งสิ้น 3 ตอนในขั้นตอนการหาข้อมูลพบว่า มีผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถบัส 2 ชั้นอีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการ
เยียวยา อย่างครอบครัว นางสุนี อนุพงศวรางกูร และลูกอีก 3 คน ที่ต้องเผชิญปัญหา หลังหัวหน้าครอบครัว ต้อง
จบชีวิตลงไปกับเหตุการณ์รถบัส 2 ชั้นพลิกคว่ํา ที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อปี 2559 นอกจากนี้ความพยายามต่อสู้
เรียกร้องความเป็นธรรมของครอบครัวนี้ยังพบระบบกํากับมาตรฐานรถบัส 2 ชั้น มีความหละหลวมอย่างไม่น่าเชื่อ
ได้ ทั้งการสวมทะเบียนรถคันอื่นออกให้บริการ เมื่อเกิดเหตุประกันภัยจึงปฏิเสธให้ความคุ้มครอง ใช้คนขับคนเดียว
วิ่งในเส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ซึ่งตามกฎหมายต้องมีคนเปลี่ยนอย่างน้อย 2 คน 
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นอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลเส้นทาง จากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มีเส้นทางเสี่ยงถึง 111 

เส้นทาง โดยเฉพาะสายอีสาน ทีมข่าวตัดสินใจตีตั๋วนั่ง 
รถบัส 2 ชั้น จากสถานีขนส่งหมอชิต มุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองบัวลําพู ด้วยรถของบริษัทขนส่งจํากัด หรือ 

บขส. เพื่อทดสอบ ตามข้อมูลที่เราได้ ความเสี่ยงของเส้นทางจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเป็น
ทางโค้งต่อเนื่อง ในระหว่างที่นั่งบนชัน้ 2 สัมผัสได้ถึงความเอียงชัดเจน และพนักงานขับรถ ยอมรับว่า การบังคับรถ
บัส 2 ชั้น ต้องอาศัยความชํานาญสูง รวมถึงโครงสร้างของบัส 2 ชั้น ที่สูงกว่า 4 เมตร ยิ่งทําให้ไม่สอดรับกับถนน
ทางโค้ง ซึ่งที่ผ่านมา มีความพยายามเสนอห้ามรถบัส 2 ชั้น วิ่งในเส้นทางเสี่ยง แต่ บขส. เปิดเผยว่า ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เพราะรถบัส 2 ชั้นประจําทางจดทะเบยีนเส้นทางวิ่งรถไว้ตั้งแต่แรก และมีอยู่ถึง 1,200 คัน หากนํา
รถขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนสูง มาวิ่งในระยะสั้นๆ จะไม่คุ้มค่าและทับเส้นทางกับรถตู้โดยสาร แม้ บขส.จะมีนโยบาย
ปลดระวางรถประเภทนี้ให้หมดภายใน 5 – 6 ปี แต่ระหว่างนี้ผู้โดยสารอาจต้องแบกรับความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุต่อไป 

นอกจากนี้กฎหมายของกรมการขนส่งทางบก ยังบังคับให้รถบัส ทุกคันที่ สูงกว่า 3 เมตร 60 เซนติเมตร 
เข้ารับการทดสอบพื้นเอียง ที่ 30 องศา เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย แต่กลับพบว่าประกาศนี้บังคับได้เฉพาะ
รถใหม่ เพราะผู้ประกอบการรถเก่าไม่ยอมเข้าทดสอบ เพราะรู้คําตอบดีกว่า ผ่านยาก กรมการขนส่งทางบก จึง
อนุโลมให้ รถเก่าที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ใช้วิธีติดตั้งเครื่องติดตามความเร็ว หรือ GPS ทดแทน 
โดยมีข้อมูลส่งตรงมาที่ห้องควบคุมของกรมการขนส่งทางบก แต่จากการสังเกตพบว่า รถบัสหลายคันยังใช้ความเร็ว
เกินกําหนด 90 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง บางคันวิ่งเร็วสุด ถึง 120 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยส่งข้อมูลเ ตือนไปที่
ผู้ประกอบการ แต่ยังไม่สามารถแจ้งเตือนคนขับโดยตรงได้ ซึ่งนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนมองว่า การ
อนุโลมเช่นนี้ไม่สามารถแทนกันได้ 

ในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน รอรถเก่าปลดระวาง ซึ่งคาดว่าจะหมดในปี 2563 ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถบัส 2 
ชั้น โดยที่ไม่รู้วา่คันไหนผ่านการทดสอบมาตรฐานหรือไม่ 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับคนจํานวนมาก 
- มีกราฟฟิกนํามาประกอบเร่ืองดีมาก สามารถทําให้ผู้ชมเข้าใจมากข้ึน  
- วิธีการนําเสนอมีความน่าสนใจ 
- เร่ืองที่ทําครบในเชิงวิศวกรรม มีความละเอียดในเร่ืองข้อมูล 

 
ข้อสังเกต 

- ประเด็นที่เลือกมานาํเสนอยังไม่มีพลังมากพอ ซึ่งถ้ามีพลังมากพออาจจะทําให้เห็นความรับผดิชอบของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ขาดแหล่งข่าว ได้แก่ แหล่งข่าวจากกรมขนส่งทางบก 
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รางวัลยอดเยี่ยม ข่าวเหตุการณ์ ประเภทข่าวรายงานสด 
เรื่อง “ระเบิดหัวหิน”  
จาก  สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 
ผู้ผลิตผลงาน คือ   1. คุณสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา 

2. คุณเจริญศักดิ์ ศรีสุทธิพันธิพร  
3. คุณอัษศวัสส์ หงษ์ศรี 

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  
 
เนื้อหา: 
 กลางดึกคืนวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เกิดเหตุระเบิด 2 จุด กลางแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่ อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ทําให้ทีมข่าว PPTV ตัดสินใจลงพื้นทันที เพราะถือเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญอย่างสูงทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและความมั่นคง โดยไปถึงที่เกิดเหตุคือจุดที่เป็นบาร์เบียร์ตั้งแต่ 03.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม 2559 
และรายงานข่าวผ่านทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค และรายการข่าวเช้าของสถานีอย่างต่อเนื่อง 

จนกระทั่งเวลาประมาณ 9 นาฬิกา ในระหว่างที่กําลังรายงานข่าวช่วง เบรกกิง้นิวส์ ในช่วง “นาทีข่าว” มี
เสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นอีก 2 ครั้ง ในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุแรก เราจึงรายงานไปทันที และจากนั้น จึงเข้าไปที่
เกิดเหตุที่หน้าวัดหัวหิน โดยเข้าเส้นทางอ้อมจากจุดที่เกิดระเบิด เพราะการเข้าไปที่จุดเกิดเหตุโดยตรง มีความเสี่ยง
อย่างมากที่จะเกิดอันตราย จากระเบิดลูกที่ 3 (ถ้ามี) 

เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ ทีมข่าว PPTV เลือกมาตั้งจุดถ่ายและรายงาน อยู่ที่กลางถนน ซึ่งเจ้าหน้าที่ปิดถนน
แล้ว และเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ไมมี่พุ่มไม้ หรือถัง หรือวัตถุอะไรก็ตามอยู่ใกล้ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นที่รายงานให้เกิดความ
ปลอดภัยมากที่สุด ในระหว่างที่เราตัดเข้าไปที่การรายงานสดเหตุการณ์สําคัญโดยตลอด เช่น รายงานช่วงเวลาการ
เก็บกู้วัตถุต้องสงสัยอีก 1 ชิ้น รายงานเมื่อมีความชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนอย่าออกจากเคหะสถาน 
รายงานประเด็นที่พบวัตถุต้องสงสัยอีกหลายที่ รายงานว่า 

เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือปิดถนนและปิดห้างสรรพค้าขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นข้อมูลสําคัญที่
ต้องสื่อสารกับประชาชนอย่างเร่งด่วนทันที 
 ที่สําคัญคือการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย อธิบายขั้นตอนการทางาน วิธีปฏิบัติตัวให้
ปลอดภัยเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย หรือกาลังอยู่ในพื้นที่ที่มีวัตถุต้องสงสัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญมากในขณะนั้น 
รวมทั้งตัวนักข่าวที่กําลังรายงานและช่างภาพ ก็เลือกวิธีการหมอบราบไปกับพื้นในขณะที่กาลังเก็บกู้ โดยการ
รายงานข่าวนี้ทีมข่าว PPTV ติดตามไปตลอดทั้งวัน ไปยังพื้นที่เก็บกู้อีกหลายจุด ทั้งที่สถานีรถไฟ กลางชุมชน โดย
รายงานสถานการณ์ทั้งหน้าจอโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี  
- ให้ข้อมูลทําให้ผู้ฟังมีความรู้เกี่ยวกับเร่ืองระเบิด การปฏิบัติตัวในขณะอยู่ในสถานการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์

แก่คนชมมาก 
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- ผู้สื่อข่าวสามารถรายงานได้ดี แม้ว่าจะมีเสียงระเบิดเกิดข้ึน สามารถพูดไม่สับสนและชัดเจน  
- นําเสนอเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง หลายจุดที่เกิดเหตุการณ์   

 
 

รางวัลยอดเยี่ยม ข่าวเหตุการณ์ ประเภทข่าวเหตุการณ์  
เรื่อง “อุ้มลูกวัย 2 ขวบจะกระโดดสะพานลอย”  
จาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
ผู้ผลิตผลงาน คือ  คุณทอมฉัน บุญไสย 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  
 
เนื้อหา: 

ชายอายุ 27 ปี อุ้มลูกชาย วัย 2 ขวบ ปีนคร่อมอยู่กับราวสะพานลอยสลับกับออกไปยืนอยู่ด้านนอกรั้ว
สะพาน ร้องโวยวายและพยายามจะกระโดดลงจากสะพาน ตํารวจและภรรยาได้เข้าไปเกลี้ยกล่อมใช้เวลาประมาณ 
10 นาที พ่อเด็กจึงลดอาการเครียดลง เจ้าหน้าที่ได้อาศัยจังหวะช่วงเผลอเข้ารวบตัวไว้ได้พร้อมลูกชาย โดยทั้งคู่
ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด 
 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี ทันเหตุการณ์ 
- ชื่นชมช่างภาพที่อยู่ในจังหวะที่พอเหมาะพอดีกับเหตุการณ์ 
- ภาพที่นําเสนอสามารถเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สําคัญของการทําสคริปต์ข่าว

โทรทัศน์ 
 
 

รางวัลชมเชย  ข่าวเหตุการณ์ ประเภทข่าวเหตุการณ์  
เรื่อง “ช่วยโลมา 5 ตัวเกยตื้น”  
จาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
ผู้ผลิตผลงาน คือ  คุณณัฏฐนันท์ ศิริสันติวรกุล 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  
 
เนื้อหา: 

ชาวบ้านช่วยกันนําโลมาอิรวดี 5 ตัว ที่ขึ้นมาเกยตื้น ใกล้กับแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น กลับลงทะเล ซึ่งโลมา
ยังจมอยู่ในเลน ขณะที่น้ําทะเลได้ลดลงมากทําให้โลมาพยายามดิ้นเพื่อเอาตัวรอด แต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งหมดแรง ชาวบ้าน
ต้องใช้เลื่อยตัดไม้ไผ่ชะลอคลื่นออกเป็นช่อง ขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร จากนั้นก็นําผ้าใบมาห่อโลมาทีละตัว 
แล้วค่อยๆ พาออกมาตามช่อง ก่อนที่จะช่วยกันนําออกสู่ทะเลได้สําเร็จ 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นในชุมชน 
- แสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือของชุมชน 
- ไม่ใช่แค่ให้การเล่าเหตุการณ์อย่างเดียวแต่ให้ข้อมูลไปด้วย 
- เนื้อหาดีภายในระยะเวลานําเสนอสั้น  

 
ข้อสังเกต 

- ภาพที่ใช้ในการนําเสนอยังไมม่ีพลัง ภาพเปิดไม่สามารถเล่าอะไรได้เลย 
 

# # # 
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ประกาศผลการตดัสนิรายการขา่ววทิยยุอดเยีย่ม 
และรายการวทิยสุรา้งสรรคส์งัคมยอดเยีย่ม 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน ์ประจาํป ี2559   

ผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดประจําปี ๒๕๕๙ 
 ๑. รายการข่าววิทยุ  
     (๑) ‘รายการเช้าทันโลก’ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz คลื่นความคิด  
     (๒) ‘รายการคุยข่าวชาวท้องถิ่น’ สถานีวิทยุ อสมท ปัตตานี FM 91 MHz   
     (๓) ‘รายการครบเครื่องเรื่องข่าว’ สถานีวิทยุ อสมท FM 100.5 MHz 
     (๔) ‘รายการเด่นเจาะลึก’ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.  FM 106 MHz 

 ๒. รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม  
     (๑) ‘รายการเสาร์-อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ ช่วงกฎหมายใกล้ตัว’ สถานีวิทยุ อสมท FM 95 MHz 
ลูกทุ่งมหานคร  
     (๒) ‘รายการธรรมะวันอาทิตย์’ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz คลื่นความคิด  
     (๓) ‘รายการ Strong Style’ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz คลื่นความคิด  
     (๔) ‘รายการบอกเล่า965 ปลดล็อก’ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz คลื่นความคิด 
     (๕) ‘รายการพิเศษ  ธ สถิต ณ แดนสรวง ราษฎร์ กําสรวล หวนไห้’ สถานีวิทยุ อสมท จ.ชัยภูมิ 
     (๖) ‘รายการลาแปแลใต้’ สถานีวิทยุ อสมท จ.สตูล  
     (๗) ‘รายการลาแปแลใต้’ สถานีวิทยุ อสมท จ.ยะลา FM 102.5 MHz 
     (๘) ‘รายการ 106 อาสากับทนายความ’ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.  FM 106 MHz 

หมายเหตุ: เนื่องจากรายการเด่นเจาะลึก, รายการ Strong Style และ รายการ 106 อาสากับทนายความ 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนด คณะกรรมการตัดสิน จึงไม่นํามาพิจารณาร่วมด้วย 

 

ผลการตัดสินรายการข่าววิทยุยอดเยี่ยม  
และรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม  
 ๑. รางวัลรายการข่าววิทยุยอดเยี่ยม      
     ๑.๑ รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีสถานีใดได้รับรางวัล  
     ๑.๒ รางวัลดีเด่น ได้แก่ ‘รายการเช้าทันโลก’ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz คลื่นความคิด ได้รับโล่
เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท (คณะกรรมการตัดสินเห็นว่าผลงานมีคุณค่าเหนือรางวัลชมเชย 
จึงให้มีรางวัลดีเด่นเพ่ิมข้ึน)  
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     ๑.๓ รางวัลชมเชย ไม่มีสถานีใดได้รับรางวัล 

๒. เกียรติบัตรยกย่องรายการข่าววิทยุ  
    ‘รายการคุยข่าวชาวท้องถิ่น’ สถานีวิทยุ อสมท ปัตตานี FM 91 MHz 

๓. รางวัลรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม         
     ๒.๑ รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีสถานีใดได้รับรางวัล  
     ๒.๒ รางวัลชมเชย ไม่มีสถานีใดได้รับรางวัล 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณารายการข่าววิทยุยอดเยี่ยม 
และรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
 

๑. ผลงานจากวิทยุท้องถิ่นมีความหลากหลายและชัดเจนมากขึ้น แต่บางสถานีที่เคยส่งผลงานเข้า
ประกวด ปีนี้กลับหายไป  

๒. มีความชัดเจนในเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยผลงานสถานีวิทยุในกรุงเทพฯ 
มีกลุ่มเป้าหมายที่แคบลง  

๓. รายการข่าวที่ส่งเข้ามาประกวดมีความคล้ายคลึงกัน ยกเว้นท้องถิ่นที่นําเสนอเรื่องใกล้ตัวใน
ท้องถิ่น และมีการใช้ภาษาท้องถิ่นท่ีช่วยในการเข้าถึงคนในพ้ืนที่ 

๔. บางผลงานขาดความคิดสร้างสรรค์ และนําเสนอโดยมองข้ามสังคม หรือสังคมจะได้ประโยชน์
จากเรื่องที่นําเสนอมากน้อยแค่ไหน   

๕. บางผลงานยังติดการนําเสนอในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ โดยลืมหน้าที่ของสื่อมวลชนที่
แตกต่างกันกับการเป็นสื่อเพ่ือการเผยแพร่ขององค์กร 

 ๖. บางผลงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังใช้ข้อมูลที่เป็นกระแสมากกว่าการเจาะลึก และมองข้าม
ความสําคัญของเทคนิคในการผลิตรายการ โดยเฉพาะจุดแข็งและจุดอ่อนของการเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียง 
เช่น ยังนําเสนอแค่การสัมภาษณ์ตั้งแต่เริ่มจนจบ เป็นต้น 

๗. สิ่งที่ขาดหายไปในปีนี้ก็คือ สารคดีเชิงข่าว ที่น่าจะเป็นเสน่ห์ของรายการ ซึ่งไม่จํา เป็นต้องทั้ง
รายการ อาจเป็นช่วงหนึ่งที่คัดเลือกเรื่องหรือข่าวเด่นมานําเสนอก็ได้  
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คณะกรรมการตัดสิน   
 ๑. อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ประธาน  
 ๒. นายศักดา จิรัธยากูล บรรณาธิการบริหาร สํานักข่าวไอเอ็นเอ็น กรรมการ  

๓. นางสาวรัศมี มณีนิล นักจัดรายการวิทยุด้านเด็กและครอบครัว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย กรรมการ  
 ๔. นายสัญญาภักดิ์โพธิ์ นักสื่อสารมวลชนชํานาญการพิเศษ ฝ่ายรายการและประสานงานเครือข่าย 
ส่วนกระจายเสียงในประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรรมการ  
 ๕. นายปกรณ์  พงศ์ดารา รักษาการบรรณาธิการข่าว สถานีจราจรเพื่อสังคม 99.5 MHz กรรมการ  
 ๖. นางสาวอัญชนก แข็งแรง รองผู้อํานวยการ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.  FM 106 MHz 
กรรมการและเลขานุการ  
 

ประกาศสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศันไ์ทย 
การประกวดรายการข่าววทิยยุอดเยี่ยมและรายการวทิยสุรา้งสรรคส์งัคมยอดเยีย่ม 

รางวลัแสงชัย สนุทรวฒัน์ ประจาํป ี๒๕๕๙ 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้ดําเนินการ
จัดประกวดรายการข่าววิทยุ และรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม เพ่ือประกาศเกียรติคุณและมอบ
รางวัลแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด โดยมีหลักเกณฑ์การส่งผลงาน ดังนี้  

วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตรายการข่าวและรายการวิทยุของสถานีวิทยุต่าง  ๆ พัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานทีเ่น้นคุณภาพการผลิตรายการข่าวและรายการวิทยุ มีคุณค่าต่อผู้ฟัง และมี
ศักยภาพนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในสังคม   
 ๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตรายการข่าวและรายการวิทยุมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมและ
จรยิธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน   
 ๓. เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ทํางานด้านรายการข่าวและรายการวิทยุ   

ประเภทรางวัล    
 ๑. รายการข่าววิทยุ  
     ๑.๑ ยอดเยี่ยม ๑ รางวัล เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ   
     ๑.๒ ชมเชย ๑ รางวัล เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  
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 ๒. รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม  
     ๒.๑ ยอดเยี่ยม ๑ รางวัล เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ   
     ๒.๒ ชมเชย ๑ รางวัล เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  

กรอบการตัดสิน  
 ๑. รายการข่าววิทยุ  

    ๑.๑ หมายถึง การนําเสนอข่าว สารคดีเชิงข่าว และบทวิเคราะห์ข่าว ในรูปแบบของรายการ ที่
เป็นข้อเท็จจริง เป็นธรรม และสมดุล ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง   
         ๑.๒ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ควรมีพ้ืนฐาน ดังนี้ (๑) หัวข้อหลักตรงกับประเด็นหรือปัญหาของ
เรื่อง (๒) ผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ การใช้เสียงสัมภาษณ์ และองค์ประกอบอ่ืน เช่น เสียงประกอบ 
(clip)  สามารถเล่าเรื่องได้เหมาะสม และ (๓) ข่าว สารคดีเชิงข่าว และบทวิเคราะห์ข่าว อยู่บนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมวิชาชีพ    

๒. รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม  
    ๒.๑ หมายถึง รายการวิทยุส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือสะท้อนให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านต่าง 

ๆ ในสังคม ด้วยรูปแบบและวิธีการนําเสนออย่างสร้างสรรค์   
    ๒.๒ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ควรมีพ้ืนฐาน ดังนี้ (๑) เรื่องและประเด็นนําเสนอที่ส่งผลกระทบ

และมีคุณค่าต่อสังคม (๒) มีการค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึกมานําเสนอ (๓) รูปแบบรายการที่ชวนติดตาม (๔) 
เทคนิคการสัมภาษณ์ในห้องส่งหรือทางโทรศัพท์ และการเลือกสียงประกอบ (clip) ที่เล่าเรื่องได้อย่าง
เหมาะสม และ (๕) เนื้อหาสาระที่นําเสนออยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพ  

เงื่อนไขการประกวด   
 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด   
 ๑. ต้องเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาที่ออกอากาศอย่างชัดเจน  
 ๒. ต้องผลิตขึ้นเองโดยมิได้ลอกเลียนแบบหรือทําสําเนาส่วนใดส่วนหนึ่งจากผลงานของผู้อ่ืน ผู้ผลิต
และเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องเป็นคนไทย  
 ๓. ต้องเป็นงานที่เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ ระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 ๔. ต้องมีใบรับรองการออกอากาศจากนายสถานีวิทยุ ซึ่งเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด  

จํานวนผลงานที่ส่งประกวด  
สถานีสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้ 

๑. ส่งได้ท้ังประเภทรายการข่าววิทยุ และประเภทรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม 
๒. แต่ละประเภทรางวัล ส่งได้ไม่เกิน ๓ ชื่อรายการ  
๓. แต่ละ ‘ชื่อรายการ’ ส่งให้กรรมการพิจารณาชื่อรายการละไม่ต่ํากว่า ๓ ตอน  
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การจัดเตรียมผลงานส่งเข้าประกวด  
๑. จัดทํารายละเอียดต่าง ๆ ของรายการข่าววิทยุ/รายการวิทยุสร้างสรรค์ แต่ละรายการที่ส่งเข้า

ประกวด โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้ 
     ๑.๑ ชื่อรายการข่าวหรือรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม ชื่อผู้จัดทํา หมายเลข

โทรศัพท์เคลื่อนที ่
     ๑.๒ บทคัดย่อสรุปเรื่องราว 
     ๑.๓ วัตถุประสงค์ในการนําเสนอข่าว/เรื่อง/รายการ 
     ๑.๔ ความยากลําบาก หรือวิธีการที่ใช้ในการจัดทํา 
     ๑.๕ เรื่อง หรือข่าวในรายการ หรือรายการ มีคุณค่าต่อสังคมอย่างไร 
     ๑.๖ วัน/เวลา ที่เกิดข่าว  
     ๑.๗ วัน/เวลา และสถานี ที่ออกอากาศ 
๒. ทําจดหมายนําส่งข่าวที่เข้าประกวด ประเภทของรางวัล จํานวนรายการข่าว และ/หรือ รายการ

วิทยุสร้างสรรค์สังคม ในแต่ละประเภทรางวัล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือติดต่อผู้ประสานงาน จดหมาย
ลงนามโดยผู้บริหารสถานีหรือบรรณาธิการข่าว 

๓. จัดทําบทรายการข่าว และ/หรือ บทรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมเป็นไฟล์ Word 
๔. บันทึกผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยสกุล .mp3 เท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกของกรรมการต่อ

การเปิดพิจารณาผลงาน 
๕. สําเนาผลงาน (ข้อ ๔) รายละเอียดของรายการ (ข้อ ๑) และบทวิทยุ (ข้อ ๓) บันทึกลง thumb 

drive จํานวน ๑ ชุด / ประเภท / สถานี 
๖. ดําเนินการจัดส่งจดหมายตามข้อ ๒ ผลงานและรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อ ๕ มายังสมาคม

นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๒๔.๐๐ น.  

หลักเกณฑ์การตัดสิน  
 คณะกรรมการตัดสินรางวัลการประกวดข่าววิทยุยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 
๒๕๕๙ ซึ่งสมาคมฯ แต่งตั้ง จะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือคําตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด  

การพิจารณาผลงานที่ส่งประกวดมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
๑. ความชัดเจนของประเด็น แหลมคม และมีแง่มุมใหม่ ๆ 
๒. การค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึกจากทุกประเภทของแหล่งข่าว 
๓. กระบวนการผลิตทางวิทยุ ทั้งการเขียนบท และการนําเสนอ ที่ช่วยให้รายการน่าสนใจ  
๔. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์สังคม ก่อให้เกิดสิ่งดี ๆ ในสังคมไทย  
๕. เป็นต้นฉบับของผู้ส่งเข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา  
๖. เป็นรายการที่ยึดม่ันในจริยธรรมวิชาชีพ   
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การจัดส่งผลงานเข้าประกวด   
 ส่งที่: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ ๐๘-๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙  
ปิดรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น.  
 
 

ข้อคิดเห็นที่มีต่อผลงานที่ได้รับรางวัล 

‘เช้าทันโลก’ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz คลื่นความคิด: รายการข่าววิทยุดีเด่น 
 ๑. เนื้อหา 

    ‘เช้าทันโลก’ เป็นรายการวิทยุข่าวเช้าที่วางจุดยืนให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยใช้สื่อสังคมและเว็บ
ข่าวทางเลือกผ่านมุมมองของผู้จัดรายการหลักสาขาต่าง ๆ เน้นความหลากหลายทั้งประเด็นความมั่นคง 
การเมืองในยุคเปลี่ยนผ่านที่ต้องเรียนรู้อย่างมีวุฒิภาวะ ประเด็นสิ่งแวดล้อมกับกระแสโลก เทคโนโลยีที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงโลก นวัตกรรมยุคประเทศไทย ๔.๐ ข่าวสังคม และกีฬา นําเสนอด้วย
สีสันของสื่อเสียง แบ่งเป็นช่วงรายการที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรายการพิเศษ หรือยกเลิกรูปแบบรายการ
ได้ทันทีหากเกดิกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเพ่ือดําเนินรายการสด ๒ ชั่วโมง  

    ขณะออกอากาศ ทุกหน้าจอของสื่อต่างประเทศ CNN, BBC, AL Jazeera, Channel News 
Asia, China Xinhua และ Twitter ข่าวทุกสํานักในประเทศและต่างประเทศจะ monitor ตลอด ๒ ชั่วโมง 
ที่ดําเนินรายการ   
     ๒.๑ ช่วงสรุปข่าว ‘ทันข่าว รอบด้าน’  นําเสนอข่าวในรอบคืนที่ผ่านมาถึง ณ เวลาปัจจุบัน โดย
ติดตามจากเว็บไซต์ข่าว, Twitter , Facebook เพ่ือให้ได้ข่าวที่สดใหม่ ทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
กีฬา ประมาณ ๓๐ นาท ี  
     ๒.๒ ช่วง Thailand Focus  ‘ข่าวเด่น เจาะลึก’ มีการหารือว่าเรื่องใดจะเป็นข่าวเด่นของวันที่
จะต้องให้มุมมองเจาะลึกแก่ผู้ฟังรายกา เช่น สิทธิบัตรเป็นประเด็นสําคัญ เพราะเป็นการใช้อํานาจแฝงของ
ประเทศมหาอํานาจต่อประเทศเล็ก ๆ ที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบการค้าโลกใหม่อย่างเท่าทัน ประเทศไทยอาจ
เสียหายหากไม่ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไว้ จึงนําเสนอกรณีบริษัทญี่ปุ่นยื่นจด
สิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ที่ยื่นจดในสหรัฐฯ และญี่ปุ่นได้เลย ซึ่งไทยร่วมทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยชิบะ และ
มหาวิทยาลัยโจไซของญี่ปุ่น ทั้งนี้ กฎหมายของไทยไม่ได้ยินยอม แต่ในแง่การค้าระหว่างประเทศไทยอาจ
เพลี่ยงพล่ําได้หากไม่เข้าใจ  
 ๒.๓ Global Connect ‘เชื่อมไทย เชื่อมโลก’ นําประเด็นที่โลกพูดถึง มาเสนอให้คนไทยเข้าใจง่าย 
ๆ ต่อผลกระทบในทางใดทางหนึ่ง โดยสลับสับเปลี่ยนกันทุกวัน ไล่ไปตั้งแต่ประเด็นเชื่อมโลกเศรษฐกิจในทุก
เ ช้ า วั น จั น ท ร์  ป ร ะ เ ด็ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ า ก ส ม า ค ม ผู้ สื่ อ ข่ า ว สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ป ร ะ เ ด็ น สุ ข ภ า พ 
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จากนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประเด็นสิทธิและประเด็นกฏหมายจาก i-Law ดังกรณี Microbead ที่สหรัฐฯ 
ห้ามสินค้าที่มีพลาดสติกขนาดเล็กเป็นส่วนผสมอยู่ในเครื่องสําอาง สบู่ ยาสีฟัน ซึ่งไทยควรระมัดระวัง และ
ทําความเข้าใจกับปัญหานี้  

๒.๔ ตัวเลขเศรษฐกิจ ‘ทันโลกเศรษฐกิจ’ เป็นช่วงที่ต่างประเทศทยอยปิดตลาดหุ้น และเริ่มมีบท
วิเคราะห์ต่าง ๆ เข้ามา ส่งผลต่อการเปิดตลาดหุ้นตลาดเงินในเอเชียและไทย ซึ่งผู้ฟังสามารถติดตามความ
เคลื่ อน ไหวอย่ า งผลการประชุ มสํ าคัญระดับ โลก  เช่ น  การประกาศขึ้ น อัตราดอกเบี้ ยของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ การลงมติ Brexit การประกาศลดเพดานการผลิตน้ํามันโอเปค 
พายุเข้าที่ฐานการผลิตน้ํามันในอ่าวเม็กซิโก เป็นต้น ดัชนีเศรษฐกิจหรือข่าวเศรษฐกิจในช่วงท้ายจะเชื่อมโยง
ภาพรวมการลงทุนในประเทศ  

๒.๕ ช่วง ๐๖.๐๐ น. สรุปข่าวรอบโลก ‘ทันโลก รอบด้าน’ ข่าวทันการณ์จากสํานักข่าวชั้นนําของ
โลก ๔ แห่ง และสํานักข่าวทางเลือกกระแสรอง เพื่อตามกระแสทุกภูมิภาคในโลกทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ 
วิทยาการ (๑๕ นาที)  

๒.๖ ช่วง Inside China ‘ทันมหาอํานาจจีน อย่างเข้าใจจีน’ เป็นช่วงที่โสภิต หวังวิวัฒนา ซึ่งเคย
ทํางานสถานีวิทยุจีน ณ กรุงปักกิ่ง รายงานประเด็นเจาะลึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ น่าติดตามของจีน อาทิ 
การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ การปรับเปลี่ยนนโยบายลูกคนเดียว 
นโยบายการพัฒนาการรถไฟ นวัตกรรมของจีน เสริมด้วยมุมมองความเข้าใจในฐานะที่อาเซียนและไทยเป็น
ยุทธศาสตร์ทางบกสําคัญของจีน เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจการเมืองตามภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นการขยับปรับเปลี่ยน
ดุลอํานาจโลกครั้งสําคัญจากที่สหรัฐฯ เคยเป็นมหาอํานาจเดี่ยว เป็นมหาอํานาจที่หลากหลาย รวมทั้งรู้จัก
จีนในแง่สังคม (๘ นาที) 

    ๒.๗ ASEAN Round Up ‘ทันเพ่ือนบ้าน อย่างเข้าใจ’ นพพร วงษ์อนันต์ และ ดร. สังกมา 
สารวัตร ซึ่งได้ทุนเรียนและทํางานในสิงคโปร์ เจาะข่าวลึก อาทิ การประกาศนโยบายสู่ Smart City ของ
สิงคโปร์ ข่าวอ้ือฉาวของผู้นํามาเลเซีย 1MDB ข่าวเลือกตั้งอินโดนีเซีย รวมทั้งข่าวจาก CLMV และประเทศ
อ่ืน ๆ เล่าจากมุมมองของนักข่าวภาคสนามที่เห็นเพ่ือนบ้านตั้งแต่ก่อนก่อตั้งอาเซียน จนขยับขยายความ
ร่วมมืออันจะทําให้เข้าใจว่าทําไมไทยจึงถูกแซง ทําไมไทยควรร่วมมือกับเขา อะไรเป็นจุดเด่นจุดด้อยที่ควร
เข้าใจกัน (๘ นาที)  

๒.๘ Big Story ช่วง ‘โลกไม่ไกล โลกมีไว้ให้เข้าใจ’ นําเสนอการประชุมสุดยอดผู้นํา G-20 ที่มีความ
ลึกของประเด็นเพ่ือให้เข้าใจถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่กลายเป็นเวที
การแข่งขันใหม่ทางการเมืองของประเทศมหาอํานาจ  

 ๒. จุดเด่น  
     ๒.๑ สามารถนําจุดเด่นด้านความเร็วของความเป็นวิทยุเข้ามาใช้ในรายการ โดยนําข้อมูล
ข่าวสารมารายงานได้อย่างรวดเร็ว ฉับไวและทันสถานการณ ์

    ๒.๒ ผู้ดําเนินรายการมีความสามารถในการนําเสนอให้เข้าใจได้ไม่ยากนัก มีความรู้และทักษะใน
การวิ เคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก ทําให้ผู้ ฟังได้รับประโยชน์ ประสบการณ์ของผู้ดําเนินรายการใน 
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ด้านต่างประเทศวิเคราะห์ได้ดี สามารถอธิบายความเป็นมาได้ ทําให้เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์
ในไทยได้ด้วย 

    ๒.๓ ประเด็นที่นําเสนอในรายการดี บางประเด็นนํากระแส โดยเฉพาะจุดเด่นเรื่องข่าว
ต่างประเทศ 

    ๒.๔ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีนักข่าวสิ่งแวดล้อม มีแหล่งข่าวมาวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
มาเล่าและวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟัง   

    ๒.๕ มีมุมมองทีห่ลากหลาย มีการแบ่งประเด็นเป็นช่วง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ   

 ๓. ข้อสังเกต  
     ๓.๑ แม้มีจุดเด่นของรายการในช่วงเช้าที่สามารถรับช่วงข่าวต่างประเทศได้ก่อนรายการอ่ืน ๆ 
แม้จะมีการแบ่งช่วงรายการ และแม้ผู้ดําเนินรายการจะมีน้ําเสียงชวนติดตาม แต่ด้วยระยะเ วลานาน ๒ 
ชั่วโมง นับเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะดึงความสนใจให้ผู้ฟังติดตามได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบรายการ  
     ๓.๒ แม้ผู้ดําเนินรายการและผู้ร่วมรายการมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
แต่การเปิดรับฟัง (phone-in) ความเห็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้อง จะช่วยให้รายการมีเสน่ห์ รอบ
ด้าน และยังเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ฟังติดตามรายการอย่างต่อเนื่อง 

‘คุยข่าวชาวท้องถิ่น’ สถานีวิทยุ อสมท ปัตตานี FM 91 MHz: เกียรติบัตร 

 ๑. เนื้อหา  
     ‘คุยข่าวชาวท้องถิ่น’ เป็นรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดย
เปิดโอกาสการเข้าถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่แหลาย มีการสัมภาษณ์บุคคล เช่น ผู้สนับสนุนความเป็นอยู่ของเด็กปัตตานีผ่านองค์การ
ช่วยเหลือเด็กที่สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสียสละของกลุ่มลูกเหรียงที่
ทํางานด้านการช่วยเหลือเด็กจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เป็นต้น     

๒. จุดเด่น  
     ๒.๑ ข้อมูลเป็นเรื่องใกล้ตัว เจาะแหล่งข่าวในแง่บวกของภาคใต้ เพ่ือให้รู้ว่ามีเรื่องดี ๆ แบบนี้อยู่ 
(peace journalism) 
     ๒.๒ ผู้ดําเนินรายการนําเขา้รายการได้น่าสนใจ มีน้ําเสียงชวนฟัง และใช้ภาษาชัดเจน 

 ๓. ข้อสังเกต  
     ๓.๑ ขาดทักษะที่เป็นเทคนิคในการร้อยเรื่องและเชื่อมโยงให้มีลําดับและต่อเนื่อง จึงทําให้ขาด
ความน่าสนใจในการนําเสนอ  
     ๓.๒ เนื้อหาของผลงานที่ส่งมาประกวดยังขาดความสมบูรณ์ การนําเสนอยังมีลักษณะการอ่าน
มากกว่าการบอกเล่า ทําให้ขาดความน่าสนใจ 

# # # 
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ประกาศผลการตดัสนิ ขา่ว – สารคดเีชิงขา่วโทรทศันท์อ้งถิน่ 
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน ์ประจาํป ี2559   

- รางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น 
 รางวลัดเีดน่  ไม่มผีู้ได้รบัรางวลั 

รางวลัชมเชย อนัดบั 1  ได้แก่   “แพะทุ่งกุลา"  จาก  เสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวี ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อม
เงินรางวัล 20,000 บาท 

รางวลัชมเชย อนัดบั 2  ได้แก่   “น้ําเสียคลองดา่น ปัญหาที่ยากแก้ไข แต่..บรรเทาได้ด้วยความร่วมมือ
กัน"  จาก  บริษัท ปราการเคเบิล้ทีวี จํากัด ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 

รางวลัชมเชย อนัดบั 2  ได้แก่   “เล่าผ่านเลนส์ ตอน ปูเต้อ คน ช้าง ป่า แนวชายแดน"  จาก  บริษัท เคซี
ทีวี (นครสวรรค์) จํากัด ได้รับโลเ่กียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 
 
ความเหน็คณะกรรมการตดัสนิข่าวโทรทศันท์้องถิน่ 
รางวลัแสงชัย สนุทรวฒัน์ ประจาํป ี2559 

- มาตรฐานในเรื่องคุณภาพของผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา  
- คุณภาพผลงานกระบวนการผลิตยังไม่ดี เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมา 
- ประเด็นบางประเด็นดี แต่ไม่ค่อยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่นมากนัก  
- ภาพที่ใช้ในการนําเสนอสามารถสื่อความหมายได้ดี มีความสวยงาม แต่ควรใช้ภาพที่สามารถสื่อ

ความหมายได้มากกว่านี้ 
- บางเรื่องจับประเด็นผิด ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง 
- ปัญหาเรื่องเวลาการนําเสนอมีเวลานาน จึงทําให้ประเด็นที่ต้องการนําเสนอวน ประเด็นไม่ชัดเจน 

และมีหลากหลายประเด็น 
- บทสคริปเพือ่นําเสนอดี แต่บางเรื่องมีความยืดเยื้อจนเกินไป 
- บางเรื่องมีการนํากราฟฟิกเข้ามาใช้ เพ่ือทําให้ข่าวมีความน่าสนใจมากขึ้นและสามารถอธิบาย

เรื่องยากให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย แต่บางเรื่องที่ควรมีกราฟฟิก แต่ไม่มีการนําเสนอเพ่ิมเติม จึงทําให้เรื่องไม่
สมบูรณ์ 

- บางเรื่องเป็นการรายงานข่าวเชิงประชาสัมพันธ์หน่วยงานมากกว่า  ซึ่งน่าจะชูประเด็นอ่ืนได้  
- ในกรณีที่เป็นประเด็นต้องตามเจ้าหน้าที่รัฐในการลงพ้ืนที่ ทีมข่าวควรมีความพยายามในการหา

รายละเอียดมากกว่านี้ ไม่เน้นแค่การปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ควรเก็บภาพเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมข่าวให้มีน้ําหนัก
เพ่ิมข้ึน 

- ทีมข่าวยังขาดการค้นคว้าหาข้อมูลที่จะนําไปสู่การนําเสนอข่าว ซึ่งจําให้ข่าวมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- บางเรื่องควรสัมภาษณ์แหล่งข่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านครบถ้วน 
- การใส่ดนตรีประกอบ ทําให้กลบเสียงนักข่าวและแหล่งข่าว ทําให้เสียคุณค่าความเป็นข่าวและ

อาจสร้างความรําคาญให้กับผู้ฟังได้ 
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- การนําเสนอควรคํานึงถึงเรื่องการละเมิดสิทธิ เรื่องภาพหวาดเสียว อุจาดและเป็นอันตรายต่อแหล่งข่าว 
ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม 
 

คณะกรรมการตัดสิน 

1. นายสุริยนต์ จองลีพันธ ์ กรรมการ บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จํากัด ประธาน 
2. นายสุรชา  บุญเปีย่ม ผู้ควบคุมการบริหารการผลิตรายการข่าว 
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กรรมการ 
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สถานีโทรทัศนไ์ทยทีวสีีช่อง 3 
กรรมการ 

7. นางสาวธนานชุ สงวนศักดิ ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์เนชัน่ทีว ี กรรมการ 
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ประกาศสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศันไ์ทย 
การประกวดขา่ว-สารคดเีชงิข่าวโทรทศัน์ทอ้งถิน่ 

รางวลัแสงชัย สนุทรวฒัน์ ประจาํปี 2559 

 ตามที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็น
ผู้ดําเนินการจัดประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณและตัดสินมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ประเภทรางวลั 

ประเภทขา่ว-สารคดเีชงิขา่วโทรทศันท์อ้งถิน่ 
1.  ขา่ว-สารคดีเชงิขา่วโทรทศันท์อ้งถิน่ 

- รางวัลข่าว-สารคดีเชิงขา่วโทรทัศน์ท้องถิ่น ดีเด่น  จํานวน 1 รางวัล เปน็เงิน 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ 

- รางวัลข่าว-สารคดีเชิงขา่วโทรทัศน์ท้องถิ่น ชมเชย  จํานวน 1 รางวัล เป็นเงนิ 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ 
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ลกัษณะของขา่วและสารคดเีชงิขา่วโทรทศันท์อ้งถิน่ 
 ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น    ได้แก่  ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
เรื่องราวเหตุการณ์ในท้องถิ่น  สะท้อนคุณค่าและส่งเสริมความสําคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้าน หรือตีแผ่ปัญหาที่
เกิดขึน้ในพื้นที่นั้นๆ จนกระทั่งนําไปสู่การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา โดยมีองค์ประกอบข่าวที่ครบถ้วน สมบูรณ์และ
รอบด้าน     

ทั้งนี้  ผลงานข่าวโทรทัศน์ที่จะส่งเข้าประกวด  จะต้องเป็นข่าวที่ผลิตโดยผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นและนําเสนอ
โดยการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวีในท้องถิ่น ซึ่งได้รับการรับรองจากสถานีโทรทัศน์ต้นสังกัด 
หรือสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย  

  
เงื่อนไขการประกวด 
 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด   
 1. ต้องเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาที่ออกอากาศอย่างชัดเจน  
 2. ต้องผลิตขึ้นเองโดยมิได้ลอกเลียนแบบหรือทําสําเนาส่วนใดส่วนหนึ่งจากผลงานของผู้อื่น ผู้ผลิตและ
เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องเป็นคนไทย  
 3. ต้องเป็นงานที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นและเคเบิลทีวีในประเทศไทย ระหว่าง 1 มกราคม 
2559 - 31 ธันวาคม 2559  
 4. ต้องมีใบรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ซึ่งเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด  
 
จาํนวนผลงานทีส่ง่ประกวด 
 สถานีสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้ 
 1. ส่งได้ไม่จํากัดจํานวนเร่ือง     
 
การจดัเตรยีมผลงานสง่เขา้ประกวด  
 1. จัดทํารายละเอียดต่าง ๆ แต่ละรายการที่ส่งเข้าประกวด โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้ 
     1.1 ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้จัดทํา หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
     1.2 บทคัดย่อสรุปเรื่องราว 
     1.3 วัตถุประสงค์ในการนําเสนอข่าว/เรื่อง/รายการ 
     1.4 ความยากลําบาก หรือวิธีการที่ใช้ในการจัดทํา 
     1.5 เร่ือง หรือข่าวในรายการ หรือรายการ มีคุณค่าต่อสังคมอย่างไร 
     1.6 วัน/เวลา ที่เกิดข่าว  
     1.7 วัน/เวลา และสถานี ที่ออกอากาศ 
 2. ทําจดหมายนําส่งข่าวที่เข้าประกวด ประเภทของรางวัล จํานวนรายการข่าว แต่ละประเภทรางวัล 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อผู้ประสานงาน จดหมายลงนามโดยผู้บริหารสถานีหรือบรรณาธิการข่าว 
 3. จัดทําสคริปต์ข่าวโทรทัศน์ เป็นไฟล์ pdf 
 4. บันทึกผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยสกุล .mpeg4 เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของกรรมการต่อการ
เปิดพิจารณาผลงาน 
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 5. สําเนาผลงาน (ข้อ 4) รายละเอียดของรายการ (ข้อ 1) และสคริปต์ข่าวโทรทัศน์ (ข้อ 3) บันทึกลง 
thumb drive จํานวน 1 ชุด / ประเภท / สถานี 
 6. ดําเนินการจัดส่งจดหมายตามข้อ 2 ผลงานและรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อ 5 มายังสมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น. 
 
หลักเกณฑใ์นการตดัสนิขา่วและสารคดเีชงิขา่วโทรทศันท์อ้งถิน่ดเีด่น 
 พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของข่าวและสารคดีเชิงข่าวทีส่่งเข้าประกวด  ดังต่อไปนี้ 

1.  คุณค่าของข่าว 
1.1 ความมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน 

  - สร้างสรรค์สังคม  โดยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสงัคมไทย 
- ให้แง่คิด เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง 

1.2  รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 
  - ทําหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เฝ้าคอยระแวดระวังในการรักษา สทิธิและเสรีภาพของประชาชน 
  - ปกป้องมิให้เกิดความอยุติธรรมขึ้นในสังคมไทย 
 1.3 ความมีจริยธรรมในการเสนอข่าว    
       - มีความรับผิดชอบ 
  - มีความสุภาพ  ซื่อสัตย ์

- ปฏิบัติหนา้ที่เพื่อสาธารณประโยชน์ 
2. คุณภาพของข่าว 

 2.1  ความสมบูรณ์ของข่าว 
- เนื้อหาสาระของข่าวมีความสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง    

 - การสื่อความหมายด้วยภาพไดด้ี 
  - ความสอดคล้องของสาระและภาพข่าว 
 2.2  ความถูกต้องของข่าว    

 - ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
   - ไม่มีการบิดเบือนขา่ว 
 2.3  ความสมดุลและเที่ยงธรรม - ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทีต่กเป็นข่าว 
 2.4  ความทันสมัยของข่าว  -  มีความฉับไวทันต่อเหตุการณ์ 
 
การสง่ผลงานประกวด 
 ส่งที่: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
โทรศัพท์ 0-2243-8479 / 08-6522-4288 โทรสาร 0-2243-8489  
ปิดรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น. 
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ข้อคิดเห็นที่มีต่อผลงานที่ได้รับรางวัล 
ประเภทข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น  
  
 รางวัลชมเชย อนัดับ 1 ได้แก่  
เรื่อง ‘แพะทุง่กลุา’   
จาก เสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวี   
ผู้ผลิตผลงาน – นายธนา บุญวิเศษ  
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
 
เนื้อหา: 
 เด็กสาวที่ถูกสังคมตีตรา จากการที่พ่อและแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ ทําให้ชาวบ้านเกิดมายาคติต่อ
ครอบครัวนี้ ไม่คบค้าสมาคมด้วย หรือเรียกง่ายๆว่าสังคมรังเกียจ แต่มีอาสาสมัครท่านหนึ่ง ได้ให้ความช่วยเหลือ
ครอบครวันี้โดยเฉพาะกับเด็กสาว เธอให้การอุปการะเลี้ยงดูสั่งสอน ดุจลูกสาวของเธอเอง ต่อสู้กับสังคม เพื่อให้ทุก
คนหนักลับมาเข้าอกเข้าใจครอบครัวนี้ เด็กสาวคนนี้จึงเปรียบดังแพะรับบาป ต้องรับกรรมทั้งๆที่เธอไม่ได้ก่อข้ึนมา  
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นในชุมชนที่บางครั้งประเด็นในลักษณะนี้มักถูกละเลย 
- เป็นการช่วยเหลือครอบครัวของเด็ก เพื่อให้ปราศจากข้อครหา เด็กไม่ใช่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่คนอื่น

เข้าใจผิดว่าติดเชื้อเอชไอวีซึ่งนําไปสู่การรังเกียจและตีตราจากคนในชุมชน 
- ผู้สื่อข่าวนําเสนอข้อเท็จจริงไม่ใช่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีผ่านการสัมภาษณ์คนในครอบครัว รวมทั้งนําเสนอ

หลักฐานให้เห็น  
 - การเลือกเปิดหน้าเด็กในสารคดีเชิงข่าวเรื่องนี้ นอกจากจะชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าเด็กไม่ใช่ผู้ติดเชื้อเอชไอ

วีแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าเด็กไม่ได้กระทําความผิด ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไม่ให้เห็นหน้าเด็ก การเปิดหน้า
เดก็ในกรณีนี้น่าจะช่วยให้ชุมชน สังคมรอบข้างได้รับรู้ข้อเท็จจริงมากขึ้น อันจะนําไปสู่การลดการรังเกียจ ลดอคติ
และลดการตีตราที่มีต่อตัวเด็ก 

- มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นต่อสังคม ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในแง่มุมต่างๆ  
- มีเนื้อหาที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม ทําให้เห็นภาพรวมของปัญหาเอดส์/เอชไอวีใน

สังคมไทยที่ยังคงมีการรังเกียจ มีการตีตราผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ รวมทั้งคนในครอบครัวของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ การนําเสนอ
เรื่องนี้จึงเป็นการนําเสนอถึงภาพรวมที่สามารถนําไปขยายต่อเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งระบบเพื่อลดอคติ ลด
การตีตรา 
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ข้อสังเกต 

- ประเด็นการนาํเสนอดี สามารถหยิบประเด็นที่สาํคัญแต่อาจไม่เป็นที่เปิดเผยมานาํเสนอ แต่อย่างไรก็
ตามการนาํเสนอยังไม่สมบูรณ์ในรายละเอียด 

- การเปิดเผยหน้าเด็ก ควรทําให้ดูมีพลังมากกว่านี้  
- รูปแบบการนําเสนอยังไม่โดดเด่น ขาดความน่าสนใจและยังขาดความนา่ติดตามในบางชว่ง 

 

 
 รางวัลชมเชย อนัดับ 2 ได้แก่  
เรื่อง ‘น้าํเสยีคลองดา่น ปญัหาทีย่ากแกไ้ข  
แต.่.บรรเทาไดด้ว้ยความร่วมมอืกนั’   
จาก บริษัท ปราการเคเบิ้ลทีวี จํากัด   
ผู้ผลิตผลงาน – นายประเสริฐ หวังศักราทิตย์ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 
เนื้อหา: 
 ที่ตําบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง(หอยแครง)ได้มา
ร้องทุกข์กับทีมข่าวฯเรื่องของความเสียหายที่ได้รับและสงสัยว่าโรงงานในพื้นที่มีการลักลอบปล่อยน้ําเสียที่ยังไม่
ผ่านกระบวนการบําบัดลงสู่ลําคลอง เมื่อเกษตรกรผันน้ําในลําคลองเข้าไปเพาะเลี้ยงหอยแครงในบ่อ จึงทําให้
หอยแครงที่เลี้ยงไว้ตายทั้งบ่อ เป็นผลทําให้ได้รับความเสียหายขาดทุนเป็นมูลค่าหลายแสนบาทจนถึงหลักล้านบาท 
จากการลงพื้นที่ไปดูที่บ่อเพาะเลี้ยงหอยแครงของเกษตรกรฯและลองสุ่มตัวอย่างหอยแครงขึ้นมาดูประมาณ 5 
กิโลกรัม มีหอยแครงเน่าตายประมาณ 4 กิโลกรัม จากนั้นกลุ่มเกษตรกรฯก็ได้นัดหมายกับทีมข่าวฯ เพื่อพาล่องเรือ
ไปในลําคลองด่าน ไปดูจุดที่สงสัยว่าจะมีการลักลอบปล่อยน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําปลาแห่งหนึ่ง จากการไปดูครั้ง
นี้ก็เห็นบริเวณกําแพงด้านท้ายของโรงงานมีจุดที่น้ําไหลออกมาเป็นสีคล้ําดําและกลิ่นเหม็น รวมถึงในลําคลองก็จะ
เห็นดินมีสีเขียวเป็นแนวยาวอยู่เป็นระยะตลอดลําคลองและมีการล้างสิ่งของบริเวณท่าเรือบางแห่งแล้วปล่อยให้น้ํา
ไหลลงสู่ลําคลองโดยตรงอีกด้วย จากการพูดคุยกลุ่มเกษตรกรฯ ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบช่วย
ดําเนินการให้โรงงานต้องสงสัยแห่งนี้ได้ช่วยปรับปรุงแก้ไขระบบบําบัดน้ําเสียให้เป็นน้ําดีก่อนปล่อยลงสู่ลําคลอง
ด่าน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดํารงอาชีพของตัวเองอยู่ได้ แบบไม่ทําร้ายซึ่งกันและกัน ทีมข่าวได้สอบถามไปยัง
นายกฯอบต.คลองด่าน ท่านฯได้ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องน้ําเสียจริงๆ แต่จากการตรวจสอบนั้นน้าเสียจะอยู่ในพื้นที่
ของเทศบาลตําบลคลองด่านเป็นส่วนใหญ่ ทีมข่าวจึงประสานไปยังเทศบาลตําบลคลองด่านเพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น เทศบาลฯจึงประสานไปที่โรงงานน้ําปลาฯ เพื่อขอเข้าไปสํารวจระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโรงงานและได้นัดหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตําบลคลอง
ด่าน (กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแครง) ได้เข้าไปทาการสํารวจตรวจสอบพร้อมกันทั้งหมด จากการพูดคุยใน
วันที่เข้าไปในโรงงานฯ ผู้จัดการโรงงานได้ให้ข้อมูลว่าจากการที่หอยแครงตายนั้นเกิดมาจากพันธุ์ของหอยแครงที่นา
มาจากที่อื่นจึงไม่สามารถทนต่อสภาพน้าํของตําบลคลองด่านได้ กลุ่มเกษตรกรก็ได้โต้แย้งว่าไม่จริงเพราะตอนนี้เปน็
พันธุ์พื้นถิ่นแล้วแต่ก็ยังตายอยู่ จากนั้นจึงได้ไปดูระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานฯ ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังซึ่งติดอยู่ 
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กับลําคลองด่าน จากการสํารวจ พบว่าน้ําที่อยู่ในบ่อมีสีคล้ําดําและมีกลิ่นเหม็นมาก ทางผู้จัดการโรงงานให้เหตุผล
ว่าเป็นบ่อเก่าไม่ได้ใช้งานมานานหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้ทําการถมบ่อ ทางคณะที่เข้าไปจึงขอให้ทางโรงงานช่วย
ดําเนินการถมบ่อต้องสงสัยแห่งนี้ และหลังจากดําเนินการถมบ่อแล้วทางกลุ่มเกษตรกรขอเข้ามาทาการสํารวจ
ตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง จากนั้นสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มภาคที่ 6 ก็ได้เก็บตัวอย่างน้ําปลายท่อทิ้งไป
ทําการตรวจวัดหาผลว่ามีสารเจือปนอะไรที่มีผลเสียเกินกว่าค่ามาตรฐานกําหนดไว้หรือไม่ แล้วจะส่งผลตรวจ
กลับมาที่จังหวดัสมุทรปราการ เพื่อให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ดํา เนินการต่อไป จากนั้น
อีกสองเดือนถัดไปผลตรวจฯ ก็ส่งมาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและมีผลเป็นค่าของเสียเกินกว่า
มาตรฐานกําหนด ทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงแจ้งให้ทางโรงงานน้ําปลาฯ ดําเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน อีกสามเดือนถัดไปทางโรงานน้าปลาก็แจ้งกลับมาดาเนินการถมบ่อต้องสงสัยแล้ วและขอให้กลุ่ม
เกษตรกรได้เข้าไปทําการสํารวจตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งจากการไปสํารวจฯ ครั้งนี้กลุ่มเกษตรกรก็รู้สึกพอใจในความ
ร่วมมือของโรงงานน้ําปลาที่มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําเสียที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าปัญหานี้จะ
ยากแก้ไขให้หมดไปภายในเร็ววัน แต่อย่างน้อยถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน ก็จะสามารถทําให้ปัญหาเร่ืองน้ําเสียที่
ตําบลคลองด่านนี้บรรเทาลงไปได้....เพื่อที่จะทําให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันแบบไม่ทําร้ายซึ่งกันและกัน อยู่กันได้
อย่างยั่งยืนตลอดไป...  
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นประเด็นท้องถิ่นชัดเจน 
- ผู้สื่อข่าวสามารถสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้ดี ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนได้

ชัดเจน  
- การนําเสนอเนื้อหาเร่ืองนี้สามารถทําให้เห็นถึงการประนีประนอมกันระหว่างคนในชุมชนหรือท้องถิ่นได้

ชัดเจน ซึ่งเป็นเร่ืองที่สําคัญเพราะคนเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันในชุมชนต่อไป 
- มีแหล่งข่าวครบถ้วน รอบด้าน  

 
ข้อสังเกต 

- การนําเสนอมีลักษณะเหมือนเร่ืองที่ชาวบา้นมาร้องทุกข์เท่านัน้ ควรเรียงลําดับเร่ืองให้สละสลวย 
น่าสนใจโดยใช้หลักของการนําเสนอสารคดีเชิงขา่วโทรทัศน์ให้ดีกว่านี้ 

- การนําเสนอมีความยืดเยื้อมากจนเกินไป 
- การนําเสนอมุ่งไปที่โรงงานน้ําปลาอยา่งเดียว ควรจะนําเสนอให้เห็นด้วยว่าในบริเวณนัน้มีโรงงานอื่น

ด้วยหรือไม่ 
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 รางวัลชมเชย อนัดับ 2 ได้แก่  
เรื่อง ‘เลา่ผา่นเลนส ์ตอน ปเูตอ้ คน ชา้ง ป่า แนวชายแดน’   
จาก บริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) จํากัด 
ผู้ผลิตผลงาน – นายอนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 
เนื้อหา: 
 ที่จังหวัดตาก มีพื้นที่ติดชายแดนเมียนมา 5 อําเภอ ทุกอําเภอมีช้างบ้าน รวมกันประมาณ 300 ตัว ช้าง
พวกนี้จะถูกส่งออกรับจ้างตามปางชา้งทางภาคเหนือ ตะวันออก และภาคใต้ และมีอีกหลายเชือกถูกส่งไปทํางานใน
พื้นที่ของกะเหรี่ยง DKBA ประเทศเมียนมา เพื่อชักลากไม้ตามรางไม้ที่มีอยู่ตลอดแนวชายแดน ไทย-เมียนมา 
เจ้าของช้างทุกเชือกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากห่างจากช้างของตัวเอง อยากให้ช้างอยู่ที่บ้าน แต่ด้วยช้าง 1 
เชือกต้องกินอาหาร วันละกว่า 400 กิโลกรัม ประกอบกับพื้นที่ป่าซึ่งเป็นที่ผูกเลี้ยงช้างของชาวบ้าน ปัจจุบันถูก
เปลี่ยนเป็นไร่มัน ไร่ข้าวโพด ช้างจึงต้องออกทํางานเพื่อแลกกับอาหารที่สมบูรณ์กว่า 

แต่วันนี้ชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นพยายามฟื้นฟูป่าด้วยกิจกรรมบวชป่า สร้างฝาย เตรียมทําให้
หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดูช้าง ที่ศึกษาวิถีชีวิต เพื่อให้ช้างกลับมา และชาวบ้านก็อยู่ได้จากรายได้ของการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์  

 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 
จุดเด่น 

- ประเด็นที่นําเสนอดี เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นในชุมชน 
- ชื่นชมผู้สื่อข่าวที่สามารถนําเสนอประเด็นความขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ดี นําเสนอทําเพื่อ

ประโยชน์ท้องถิ่น  
- ภาพที่ใช้ในการนําเสนอมีความหลากหลายและสะท้อนให้เป็นถึงแก่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน ภาพสวย 
- การเล่าเร่ืองมีความน่าสนใจและชวนติดตาม บทบรรยายดี 
- รูปแบบการนําเสนอดี โปรดักชั่นดี  

 
ข้อสังเกต 

- ทําให้เห็นสภาพปัญหาว่าช้างไม่สามารถอยู่กินในพืน้ที่หมู่บา้นตัวเองได้ในบางช่วง ทําให้ชาวบา้นต้องพา
ช้างข้ามไปฝั่งเมียนมา แต่เนื่องจากการแก้ปัญหาที่นาํเสนอนั้นจะต้องทําในภาพรวมทั้งหมู่บา้น เพราะฉะนัน้ควรที่
จะให้รายละเอียดมากกว่านี้ คุยกับคนในมากกว่านี้ 

- อยากให้เห็นภาพวิถีชีวิตของชาวบา้น วิถีชวีิตของชาวปูเต้อมากกว่านี้ 
- เร่ืองที่นําเสนอไม่ใชป่ระเด็นใหม่ จึงควรนําเสนอที่เจาะประเด็นที่มีความลึกมากกว่าเปน็ประโยคบอก

เล่าแล้วผา่นไป การจบัประเดน็เพื่อนําเสนอ ดูจะยังสบัสน ไม่แน่ใจว่าต้องการอะไร 
- การผลิตสารคดีไม่ควรผลติงานเพื่อให้สอดคล้องกับวาระตามปฏิทิน ซึ่งจะทาํให้เนื้อหาไม่ได้สะท้อน

ความสามารถของผู้ผลิตรายการ เพราะต้องไปผูกติดกับวาระตามหมายงานมากกว่า 


