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หนา 17-39
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ประกาศผลการตัดสินรายการขาววิทยุยอดเยี่ยม
และรายการวิทยุสรางสรรคสังคมยอดเยี่ยม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป ๒๕๖๑
ผลงานขาวที่สงเขาประกวดประจําป ๒๕๖๑
๑. รายการขาววิทยุ
๑.๑ คุยขาวเชาสุดสัปดาห
Goodtime 98.5 FM
๑.๒ เชาทันโลก
FM 96.5 MHz
๑.๓ เสารเสวนา
FM 96.5 MHz
๑.๔ ลูกทุงมหานครซูเปอรสเตชั่น
FM 95 MHz
๑.๕ มหานครนิวส ๑๐ ขาวเดน
FM 95 MHz
๑.๖ Good Morning ASEAN
FM 100.5 MHz
๒. รายการวิทยุสรางสรรคสังคม
๒.๑ อสมท เพื่อชุมชน: รวมพัฒนาประชาธิปไตยกับ กกต. ลําพูน
อสมท ลําพูน FM. 96.5 MHz
๒.๒ อสมท เพื่อชุมชน: เรื่องเลาชาวเกษตร
อสมท ลําพูน FM. 96.5 MH
๒.๓ เหนือลางสรางกระแส: ทองเที่ยวทั่วไทยสไตลเหนือลางฯ
อสมท กําแพงเพชร
๒.๔ เหนือลางสรางกระแส: ปลุกสรางพลังใจ บุญยืนพวงมาลัยริบบิ้น
อสมท กําแพงเพชร
๒.๕ Young เกา
FM 96.5 MHz
๒.๖ มโนฮาสาเร
FM 96.5 MHz
๒.๗ ผูหญิงสามมุม
FM 96.5 MHz
๒.๘ Wake Up Thailand
FM 95 MHz
๒.๙ Met Bright Side
FM 107 MHz
๒.๑๐ อสมท เพื่อชุมชน: ผูปดทองใตฐานพระสละไดแมชีวิตเพื่อรักษาผืนปาใหแผนดิน
อสมท สุรินทร FM 99.75 MHz
๒.๑๑ อสมท เพื่อชุมชน: จากโคลนสูดาว
อสมท สุรินทร FM 99.75 MHz
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ผลการตัดสินรายการขาววิทยุยอดเยี่ยม และรายการวิทยุสรางสรรคสังคมยอดเยี่ยม
๑. รางวัลรายการขาววิทยุยอดเยี่ยม
๑.๑ รางวัลยอดเยี่ยม: ไมมีรายการใดไดรับรางวัล
๑.๒ รางวัลชมเชย: ไมมีรายการใดไดรับรางวัล
๒. รางวัลรายการวิทยุสรางสรรคสังคมยอดเยี่ยม
๒.๑ รางวัลยอดเยี่ยม: ไมมีรายการใดไดรับรางวัล
๒.๒ รางวัลชมเชย: รายการ Young เกา สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz และรายการ มโนฮาสาเร สถานี
วิทยุ FM 96.5 MHz ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล รายการละ ๕,๐๐๐ บาท
(ทั้งสองรายการไดรับรางวัลเดียวกัน ไมใชชมเชยรายการละ ๑ รางวัล เนื่องจากคณะกรรมการเห็นวา
ทั้งสองรายการมีจุดเดนจุดดอยตางกัน ถานําผลงานที่มีจุดเดนของทั้งสองรายการมารวมกัน ก็จะไดรับรางวัล
ชมเชย)
ภาพรวมผลงานที่สงเขาประกวดจากคณะกรรมการตัดสิน
จุดเดน
๑. สวนใหญอักขระชัดเจน มีบางเปนสวนนอยที่ไมใหความสําคัญ
๒. บางรายการในประเภทวิทยุสรางสรรคสังคม ทําไดดี มีความคิดสรางสรรคในการตั้งชื่อ และสอดคลองกับ
เนื้อหา แขกรับเชิญนาสนใจ
ขอสังเกต
๑. บางรายการ ไมมีการแนะนํา ไมมีการทักทาย
๒. บางรายการ สงผลงานเขามาชวงหรือตอนหนึ่งของรายการ ไมไดสงมาทั้งรายการ ประเด็นก็คือ ถาไดรับ
รางวัล จะประกาศอยางไร
๓. บางรายการ ผูดําเนินรายการเหมือนคุยกันเอง ผูฟงเปนสวนเกินที่บังเอิญเปดมารับฟง ทําใหการมีสวน
รวมของผูฟงนอย แมบางรายการมีการเชิญผูฟงใหเขามามีสวนรวม แตก็เชิญเขามาอยางนั้น ขาดน้ําเสียงหรือลีลา
เชิญชวนอยางจริงจัง
๔. บางรายการใชการสรางความสะเทือนใจ (drama) มานําเรื่องใหเกิดความสงสาร ในทางตรงกันขาม การ
นํ าขอผิ ด พลาดของคน โดยเฉพาะวัย รุน มากลาวซ้ํา นั่ น เทากับ ตอกย้ํา ผูฟ งที่ ไมรูก็เลยรู การนําผูที่เคยผานการ
ตองโทษมาสัมภาษณจึงเปนดาบสองคม แลวยังกลาวซ้ําแผลเดิมอีกดวย ที่สุดแลว กลายเปนผูดําเนินรายการทําราย
แหลงขาวเสียเอง
๕. รายการขาว ไมมีองคประกอบอื่นที่เคยมีจากผลงานในปที่ผานมา เชน ขาดการวิเคราะหอยางจริงจัง
กลายเปนการหยิบมาเลาเฉย ๆ จึงแหงและขาดเสนห
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๖. มีรายการขาวที่นําขาวจากแหลงอื่น เชน จากหนังสือพิมพ ที่พาดหั วมาอยางไร ก็อานออกอากาศไป
ตามนั้น ซึ่งบางขาวเปนเรื่องที่มีความหวาดเสียว นากลัว
๗. รายการขาวปนี้ ผลงานมีความหลากหลายลดนอยลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา
๘. แมผูดําเนินรายการบางคนเสียงดี แตขาดความเปนธรรมชาติ
๙. การนําสื่อเสียงจากโทรทัศนมาทําเปนรายการวิทยุทําใหการสื่อสารขาดความเขาใจ เพราะไดยินแตเสียง
ขอเสนอแนะ
๑. ควรสงผลงานที่เปนชิ้นเต็มทั้งรายการ ไมใชเฉพาะชวงใดชวงหนึ่ง หรือตอนใดตอนหนึ่ง
๒. ควรมีการทักทายและแนะนํารายการตอผูฟง
๓. รายการสรางสรรคสังคม เปนเงื่อนไขการสงผลงานเขาประกวดตั้งแตชื่อรางวัล จึงควรสงผลงานที่พิสูจน
ใหไดวา สรางสรรคสังคมอยางไร
๔. ควรใหความสําคัญคุณภาพเสียง เพราะเปนหัวใจของสื่อวิทยุ
๕. บางเนื้อหาที่นําเสนอ จําเปนตองอางอิงที่มา และเปนแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
๖. รายการเชิงสรางสรรค ผูดําเนินรายการควรมีการพูดคุยกับผูฟงดวย ไมใชคุยกันเองดังผลงานที่สงเขามา
๗. น้ําเสียงเปนสิ่งสําคัญ ผูฟงสามารถจับความรูสึกจากน้ําเสียงไดวาแบบไหนที่ทําใหรูสึกถึงความจริงใจ
๘. หลีกเลี่ยงการซ้ําเติมขอบกพรองหรือผิดพลาดของแหลงขาวหรือผูใหสัมภาษณ
๙. เสียงดนตรี เสียงประกอบ เสียงพูด เปนองคประกอบสําคัญของสื่อเสียงที่ควรนํามาใชในการผลิตเพื่อให
งานมีคุณภาพ เพราะจินตนาการจากการฟงเกิดไดหลายวิธี ไมใชแคการพูดคุยหรือสัมภาษณเพียงอยางเดียว
๑๐. รายการขาวที่นําขอมูลมาจากหนังสือพิมพ กอนนําเสนอ ควรใหขอมูลที่ไดจากการคนควาเพิ่มเติมแก
ผูฟง มากกวาการอานตามหนังสือพิมพ
คณะกรรมการตัดสิน
๑. อาจารยบรรยงค สุวรรณผอง ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน
๒. นายศักดา จิวัธยากูล บรรณาธิการบริหาร สํานักขาวไอเอ็นเอ็น
๓. นางสาวรัศมี มณีนิล นักจัดรายการวิทยุดานเด็กและครอบครัว สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
๔. อาจารยกรรณิการ โตะมีนา หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุ
กระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร
๕. นางสาวอัญชนก แข็งแรง กรรมการสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
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ประกาศสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
การประกวดรายการขาววิทยุยอดเยี่ยม และรายการวิทยุสรางสรรคสังคมยอดเยี่ยม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป ๒๕๖๑
สมาคมนั กข า ววิท ยุ และโทรทั ศ น ไทย ได รับ มอบหมายจากมู ล นิ ธิแสงชัย สุน ทรวัฒ น ให ดําเนิ น การจั ด
ประกวดรายการขาววิทยุ และรายการวิทยุสรางสรรคสังคมยอดเยี่ยม ประจําป ๒๕๖๑ เพื่อประกาศเกียรติคุณและ
มอบรางวัลแกเจาของผลงานผูชนะการประกวด โดยมีหลักเกณฑการสงผลงานเขาประกวด ดังรายละเอียดตอไปนี้
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูผลิตขาวและรายการของสถานีวิทยุตาง ๆ พัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางาน
เนนการผลิตรายการขาวและรายการวิทยุที่มีคุณภาพ มีคุณคาตอผูฟง และมีศักยภาพนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในสังคม
๒. ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให ผู ผ ลิ ต รายการข าวและรายการวิ ท ยุ มี จิ ต สํ านึ ก ที่ ดี ต อ สั งคมและจริ ย ธรรมวิช าชี พ
สือ่ มวลชน
๓. เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูทํางานดานรายการขาวและรายการวิทยุ
ประเภทรางวัล
๑. ประเภทรายการขาววิทยุ
๑.๑ ยอดเยี่ยม ๑ รางวัล เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พรอมโลเกียรติยศ
๑.๒ ชมเชย ๑ รางวัล เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พรอมโลเกียรติยศ
๒. ประเภทรายการวิทยุสรางสรรคสังคม
๒.๑ ยอดเยี่ยม ๑ รางวัล เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พรอมโลเกียรติยศ
๒.๒ ชมเชย ๑ รางวัล เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พรอมโลเกียรติยศ
คํานิยาม
๑.รายการขาววิทยุ หมายถึง การนําเสนอขาว สารคดีเชิงขาว และบทวิเคราะหขาว ในรูปแบบของรายการ
ที่เปนขอเท็จจริง เปนธรรม และสมดุล ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
๒.รายการวิทยุสรางสรรคสังคม หมายถึง รายการวิทยุสงเสริมคุณภาพชีวิต หรือสะทอนใหเห็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นดานตาง ๆ ในสังคม ดวยรูปแบบและวิธีการนําเสนออยางสรางสรรค
เงื่อนไขการประกวด
ผลงานที่สงเขาประกวด
๑. ตองเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาที่ออกอากาศอยางชัดเจน
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๒. ตองผลิตขึ้นเองโดยมิไดลอกเลียนแบบหรือทําสําเนาสวนใดสวนหนึ่ งจากผลงานของผูอื่น ผูผลิตและ
เจาของลิขสิทธิ์ตองเปนคนไทย
๓. ตองเปนงานที่เผยแพรทางสถานีวิทยุ ระหวาง ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. ตองมีใบรับรองการออกอากาศจากนายสถานีวิทยุ ผูอํานวยการสถานี ผูจัดการสถานี หรือ บรรณาธิการ
ขาวสถานี ซึ่งเผยแพรผลงานที่สงเขาประกวด
๕. ผลงานที่ไดรับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยและมูลนิธิแสงชัย สุนทร
วัฒน มีสิทธิ์ในการเผยแพรผลงานตอสาธารณะได โดยไมแสวงหาผลประโยชนจากผลงานนั้น
จํานวนผลงานที่สงประกวด
สถานีสามารถสงผลงานเขาประกวด ดังนี้
๑. สงไดทั้งประเภทรายการขาววิทยุ และประเภทรายการวิทยุสรางสรรคสังคม
๒. แตละประเภทรางวัล สงไดไมเกิน ๓ ชื่อรายการ
๓. แตละ ‘ชื่อรายการ’ สงใหกรรมการพิจารณาชื่อรายการละไมเกิน ๓ ตอน
การจัดเตรียมผลงานสงเขาประกวด
๑. จัดทํารายละเอียดตาง ๆ ของรายการขาววิทยุ/รายการวิทยุสรางสรรค แตละรายการที่สงเขาประกวด
โดยมีหัวขอหลัก ดังนี้
๑.๑ ชื่อรายการขาวหรือรายการวิทยุสรางสรรคสังคม ชื่อผูจัดทํา หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่
๑.๒ บทคัดยอสรุปเรื่องราว
๑.๓ วัตถุประสงคในการนําเสนอขาว/เรื่อง/รายการ
๑.๔ เรื่อง หรือขาวในรายการ หรือรายการ มีคุณคาตอสังคมอยางไร
๑.๕ วัน/เวลา และสถานที่ ที่เกิดขาว
๑.๖ วัน/เวลา และสถานี ที่ออกอากาศ
๒. ทําจดหมายนําสงขาวที่เขาประกวด ประเภทของรางวัล จํานวนรายการขาว และ/หรือ รายการวิทยุ
สรางสรรคสังคม ในแตละประเภทรางวัล หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อติดตอผูประสานงาน จดหมายลงนาม โดย
นายสถานีวิทยุ , ผูอํานวยการสถานี , ผูจัดการสถานี หรือบรรณาธิการขาวสถานี
๓. จัดทําบทรายการขาว และ/หรือ บทรายการวิทยุสรางสรรคสังคมเปนไฟล PDF
๔. บันทึกผลงานที่สงเขาประกวดดวยสกุล .mp3 เทานั้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของกรรมการตอการเปด
พิจารณาผลงาน
๕. สําเนาผลงาน (ขอ ๔) รายละเอียดของรายการ (ขอ ๑) และบทวิทยุ (ขอ ๓) บันทึกลง thumb drive
จํานวน ๑ ชุด / ประเภท / สถานี
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๖. ดําเนินการจัดสงจดหมายตามขอ ๒ ผลงานและรายละเอียดตาง ๆ ตามขอ ๕ มายังสมาคมนักขาววิทยุ
และโทรทัศนไทย ตั้งแตวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ถึงวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น.
หลักเกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินรางวัลการประกวดขาววิทยุยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป ๒๕๖๑ ซึ่ง
สมาคมฯ แตงตั้ง จะเปนผูพิจารณาตัดสิน และใหถือคําตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนที่สิ้นสุด
การพิจารณาผลงานที่สงประกวดมีหลักเกณฑ ดังนี้
๑. ความชัดเจนของประเด็น แหลมคม และมีแงมุมใหม ๆ
๒. การคนควาหาขอมูลเชิงลึกจากทุกประเภทของแหลงขาว
๓. กระบวนการผลิตทางวิทยุ ทั้งการเขียนบท และการนําเสนอ ที่ชวยใหรายการนาสนใจ
๔. เปนผลงานที่สรางสรรคสังคม กอใหเกิดสิ่งดี ๆ ในสังคมไทย
๕. เปนตนฉบับของผูสงเขาประกวดเอง ไมไดลอกเลียนแบบใครมา
๖. เปนรายการที่ยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ
การจัดสงผลงานเขาประกวด
สงที่: สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙, ๐๘๖-๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙
ปดรับผลงานภายในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น.
กรณีนําสงผลงานทางไปรษณีย จะตองสงเปน EMS เทานั้น โดยถือเอาวันที่ประทับตราเปนสําคัญ
คําตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนที่สิ้นสุด
# # #

รายการวิทยุสรางสรรคสังคม “รางวัลชมเชย”
‘รายการ Young เกา’ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz
๑. เนื้อหา
รายการ Young เกา เปนรายการที่ออกอากาศทุกวันเสาร เวลา ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น. โดยในชวงแรกผู
ดําเนินรายการจะบอกเลาเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องของอาหาร การออกกําลังกาย และการพักผอน รวมถึงนํา
ขาวและขอมูลความรูเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บโดยเฉพาะสําหรับผูสูงอายุมาบอกเลาอีกดวย จากนั้นในชวงที่สอง จะ
พูดคุยกับบุคคลหลากหลายอาชีพที่กําลังเขาสูวัยสูงอายุ หรือบุคคลที่กําลังอยูในวัยเกษียณ รวมถึงบุคคลที่ไดดูแล
หรืออยูใกลชิดหรือเกี่ยวของกับผูสูงวัย ซึ่งจะพูดคุยถึงการดําเนินชีวิตที่มีผลตอสุขภาพกายและใจ
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เปนการบอกเลาแบงปนประสบการณเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับผูฟงที่ไมไดเฉพาะแคผูฟงสูงอายุ แตจะรวมไปทุก
ชวงวัยเพื่อนําไปปรับใชหรือเปนแบบอยางในการเตรียมตัวและรับมือสังคมผูสูงอายุ อาทิ
-ออกอากาศวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๑ คุณวรเกียรติ์ นิ่มมาก เจาของเพจ ตายายสอนหลาน คุณวรเกียรติ์ เลาถึง
แนวคิดเริ่มตนการจัดทํา Facebook fan page “ตายายสอนหลาน” ที่เกิดขึ้นในชวงที่ยังวางงานและไดกลับไปอยู
ปตตานี บานของตากับยาย จึงคิดทําคลิปสั้น ๆ ใหคุณตาคุณยายมาสอนภาษาใต และไดโพสตลง fan page และ
Facebook สวนตัว จนเกิดการแชรตอไปเรื่อย ๆ ทําใหเกิดการทําคลิปเรื่องราวของคุณตาคุณยายอยางตอเนื่อง เปน
ที่สนใจและเปนที่ชื่นชอบของคนที่ติดตาม fan page และยังทําใหคุณตาคุณยายมีความสุขสนุกกับการทําคลิป สงผล
ใหสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น สุขภาพจิตก็ดีอีกดวย เพราะทั้งสองคนรูสึกไดวายังมีคุณคา และ fan page นี้ ก็ทําให
หลายคนไดกลับไปสนิทสนมกันในครอบครัวกันมากขึ้น ทั้งนี้ ผูจัดทํา fan page ยังไดแนะนําถึงการทํา fan page
ลักษณะนี้วา อยาพยายามยัดเยียดเนื้อหาที่หางไกลผูสูงวัยจนเกินไป และคนที่ถูกถายคลิปมีความสุขหรือสนุกไปดวย
หรือไม อย าคิ ด ว าการทํ า fan page เป น การทํางาน แตใหคิดวาเป น การเลน สนุกที่ จ ะไดมีเวลาอยูดวยกัน และ
สะทอนถึงการอยูรวมกันของรุนคุณตาคุณยายและรุนลูกรุนหลาน
-ออกอากาศวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๑ คุณภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คุณภราเดช บอกเลาถึงการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ โดยเฉพาะการดูแลจิตใจ ถา
แกไขไมไดก็ตองปลอยวาง ซึ่งการปลอยวางไมใชวาจะไมทําอะไรเลย แตจะเปนการทําใจใหอยูกับสิ่งนั้น ไมยึดติด ไม
นําปญหามาอยูกับตัวเองตลอดเวลา แมจะเขาสูวัยเกษียณแลวก็ยังทําในสิ่งที่ยังทําได ยึดมั่นในความถูกตองและ
หลักการ ซื่อสัตยตอตนเอง ภาระงาน สังคม และประเทศชาติ เพราะอะไรที่พนไปก็จบไป แลวหาสิ่งที่เปนประโยชน
ทําตอ สวนการดูแลสุขภาพกาย ก็ยังออกกําลังกายอยู แตก็ตองคอย ๆ ปรับตัว เลือกทําในสิ่งที่เราชอบ ทําแลวสบาย
ใจ แตตองเปนประโยชนสังคม ชุมชน ก็จะสงผลตอสุขภาพกายและใจอยางแทจริง ทั้งนี้ การวางแผนใชชีวิตหลัง
เกษียณตองไมรอใหเกษียณกอน แตตองวางแผนกอนถึงวัยเกษียณ ตองรูจักลดละ ถอดหัวโขน รูจักบริหารจัดการ
การเงิน และอยาหวังพึ่งคนอื่น
-ออกอากาศวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑ คุณขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียน รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป คุณขจร
ฤทธิ์ เล าถึงการปรับ เปลี่ย นตั วเองดวยการวิ่ง โดยเริ่มจากการเรียนรูดวยตัวเอง เริ่มตน วิ่งไดไม ถึง ๒ กิโลเมตรก็
เหนื่อยแลว แตเมื่อศึกษาเรียนรูทาวิ่ง วิธีการวิ่ง ก็ทําใหวิ่งไดระยะยาวขึ้น นานขึ้น รวมถึงการควบคุมอาหารอยาง
จริงจัง เพราะถาน้ําหนักมากเกินไปจะมีผลตอหัวเขา ซึ่งตอนนี้อายุ ๕๕ ปก็มุงมั่นจะไปใหถึงการวิ่งมาราธอนและ
เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิ่งมาราธอน ใหไดสักเลม โดยนาเพื่อน ๆ นักเขียนหลายคนที่เปนนักวิ่งมาเปนแบบอยาง ทั้งนี้
ตอนที่ทอ ๆ ก็มีคําถามเกิดขึ้นเหมือนกัน แตพอไดอานหนังสือก็ทําใหเกิดแรงบันดาลใจใหวิ่งตอไป แตนอกจากจะมี
ใจสูแลวยังตองเตรียมรางกายใหพรอมดวย กีฬาทุกประเภทตองฝกซอมเชนกัน พรอมยืนยันวา การวิ่งเปลี่ยนชีวิตจริง
ๆ น้ํ าหนั ก ลดลง รู สึ กดี ขึ้น การวิ่งทํ าให เราไดอยู กับ ตัว เองเกิด สมาธิ คิ ดไดวาอะไรแก ไม ได ก็ป ลอ ยวาง แคนี้ ก็ มี
ความสุข
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๒. จุดเดน
๒.๑ เลือกแขกรับเชิญไดดีตรงตามประเด็น เปนเรื่องของสังคมผูสูงอายุทําใหเห็นวา ผูสูงอายุในปจจุบันมี
ความเปน Young เกา เหมาะกับชื่อรายการ
๒.๒ ครีเอทีฟในการตั้งชื่อรายการ มีความสมบูรณตั้งแตชื่อรายการ และconcept รายการ ใชความคิด
สรางสรรคในการตั้งชื่อเรื่อง
๒.๓ มีการสรางแรงบันดาลใจ ฟงแลวไดประโยชนโดยเฉพาะสังคมผูสูงอายุ
๒.๔ รายการมีการตั้งเปาหมายที่ชัดเจน และดําเนินรายการตามเปาหมายไดสําเร็จในระดับที่ผูฟงชื่นชอบ
และเขาใจ concept
๒.๕ ผูดําเนินรายการสามารถทําใหแขกรับเชิญแสดงตัวตนออกมาไดอยางดี
๒.๖ Young เกา สามารถตีความไดหลายอยาง “Young คือ คนเยาวที่คุยกับคนเกา” เหมือนเด็กคุยกับ
ผูใหญ เปนแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ทํางานอยูมองเห็นอนาคต
๓. ขอสังเกต
๓.๑ ผูดําเนินรายการยังขาดการเชื่อมรอยเรื่องราว และตองชวนแขกรับเชิญพูดคุยมากกวานี้
๓.๒ บางชวงของรายการผูดําเนินรายการหายเงียบไปปลอยใหแขกรับเชิญพูดยาว ตองแทรกคําถามกับแขก
รับเชิญบาง

รายการวิทยุสรางสรรคสังคม “รางวัลชมเชย”
‘รายการ มโนฮาสาเร’ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz
๑. เนื้อหา
รายการ มโนฮาสาเร เปนรายการที่ออกอากาศทุกวันศุกรเวลา ๒๓.๐๐ -๒๔.๐๐ น.โดยผูดาเนินรายการ
ทั้งสองคนจะชวนพูดคุยกับบุคคลธรรมดาตัวเล็ก ๆ ที่มีวิถีชีวิตแบบตั้งใจทาเพื่อประโยชนของสังคมสวนรวม พรอมมี
แนวความคิดที่สรางสรรคเปนแรงบันดาลใจใหกับผูคนทั่วไปไดนาไปปรับใชกับชีวิตของตัวเอง หรือเปนแบบอยาง
ใหกับเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดีในเรื่องของการมุงมั่น ไมยอทอ ฝาฟนอุปสรรคและผานพนไปไดดวยตัวเอง อาทิ
-ออกอากาศวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ คุณจั๊มพ หรือ ณัฐดนัย ตระการศุภกร ชาวปกาเกอญอรุนใหมที่สรางอาชีพและ
รายไดใหกับชาวชุมชนปกาเกอญอ หวยหินลาดใน จ.เชียงราย
คุณจั๊มพ หรือ ณัฐดนัย บอกเลาเรื่องราวการสรางอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของชาวปกากะญอหวย
หินลาดใน จ.เชียงราย ดวยการทาธุรกิจน้ําผึ้ง แบรนด Host beehive ที่นอกจากจะสรางรายไดใหชุมชนแลว ยัง
ตองการทาใหชุมชนมีความสุขโดยใชน้ําผึ้งเปนสื่อกลางสื่อสารเรื่องราวในชุมชน ซึ่งไมใชแคการสื่อสารในประเทศไทย
แตยังสามารถสื่อสารไปยังเวทีเยาวชนชาวชนเผาระดับโลก ที่อาจนําโมเดลชาวปกากะญอหวยหินลาดในไปปรับใช

9

กับประเทศของตนเองได นอกจากนี้ ยังขยายเครือขายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย และไมไดสรางรายไดจาก
น้ําผึ้งเทานั้น ยังตอยอดไปยังผลผลิตอื่น ๆ ตามฤดูกาลอีกดวย รวมถึงการนําเงินรายไดจากการขายน้ําผึ้งเขากองทุน
เพื่อใชดูแลคนในชุมชน ดูแลผึ้ง และดูแลปา ทั้งนี้ การสรางอาชีพนี้ ทําใหชาวหวยหินลาดในมีรายไดเพิ่มมากขึ้นและ
ไมมีหนี้เลย อยางไรก็ตาม ยังไดรณรงคสรางความเขาใจเรื่องของการทําไรหมุนเวียนของชาวปกากะญอที่ไมใชไร
เลื่อนลอย แตเปนการทําใหทุกพื้นที่เจริญฟนฟูตามธรรมชาติ
-ออกอากาศวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ คุณวรินทร อาจวิไล หรือ ครูตนกลวย ครูผูอุทิศทุมเทแรงกายแรงใจสอน
ดนตรีคลาสสิกใหกับเด็ก ๆในชุมชนคลองเตย
คุณ วริน ทร บอกเล าถึ งแรงบั น ดาลใจที่เลือกมาเป ดโรงเรีย นเอ็มมานูเอล สอนดนตรีใหเด็ก ๆ ในชุมชน
คลองเตยที่ยากจนโดยไมคิดคาใชจายพรอมมีเครื่องดนตรีใหเด็ก ๆ ดวย เพื่อใหมีการศึกษาที่ดีขึ้น เปลี่ยนมุมมอง
ความคิดใหกวางขึ้น ไมใชแคในชุมชน โดยจะเริ่มวัดระดับเพื่อแบงการเรียนเปนสามกลุม คือ กลุมเอ กลุมบี และกลุม
ซี จากเริ่มตนตองทําเองทั้งการหาทุน การสอน การดูแลเด็ก ๆ แตตอนนี้ มีผูปกครองเขามาชวยมากขึ้น สําหรับเด็ก
ๆ ที่ไดทุนจากโรงเรียนเอ็มมานูเอล หลายคนไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ
วิทยาลัยนาฏศิลป โดยเมื่อเรียนจบก็จะตองกลับมา ชวยสอนที่โรงเรียนตอไป ซึ่งครูตนกลวยบอกวา รูสึกสนุกเมื่อได
เด็ก ๆ เติบโต มีประสบการณใหม ๆ ไดเห็นโลกภายนอก เพราะดนตรีจะพาเราเดินทางไป ไมใชเลนเพียงแคสนุก
อยางเดียว
-ออกอากาศ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ คุณปรีดา เทียนสงรัศมี ผูพิทักษนกเงือกแหงเทือกเขาบูโด
คุณปรีดา เลาถึงบรรยากาศบนเทือกเขาบูโด จ.นราธิวาส ที่มีความสวยงาม มีนกเงือก มีตนไมใหญที่หาดูได
ยาก มีน้ําตกบาโจ ชาวบานมีน้ําใจ ยิ้มแยมแจมใส ซึ่งการเดินดูแตละพันธุของนกเงือกบนเทือกเขาบูโด จะเดินดูไดแค
วันละหนึ่งพันธุเทานั้น สําหรับคุณปรีดาไมไดเปนคนนราธิวาส แตไดมีโอกาสไปรวมงานที่มูลนิธินกเงือก ไดไปฝกงาน
ที่อุทยานแหงชาติหวยขาแขง ในโครงการนกเจาะโพรงใหกับนกเงือก จากนั้น ไดมีโอกาสมาที่เทือกเขาบูโด เพื่ อ
ศึกษานกเงือกหั วแรด แต เมื่อไดรูถึงสถานการณ ที่ชาวบ านขโมยลู กนกเงือกไปขายโดยที่ไมรูความสําคัญ ของนก
เหลานั้น จึงตัดสินใจลงพื้นที่ใหความรูสรางความเขาใจในแตละบาน ชาวบานก็เริ่มเขาใจและใหความรวมมือเลิกจับ
นกไปขาย และเขามาเปนผูชวยนักวิจัยโดยไดคาตอบแทนรายวัน กลายเปนผูรวมปกปองนกเงือกที่เทือกเขาบูโดที่มี
ทั้งหมด ๖ สายพันธุ จาก ๑๓ สายพันธุทั่วประเทศไทย เพื่อไมใหสูญพันธุไป
๒. จุดเดน
๒.๑ ผูดําเนินรายการมีทักษะในการสื่อสารไดดี มีบทบาทไมจมไปกับแขกรับเชิญ เพราะมีผูดําเนินรายการ
๒ คนชวยกันพูดชวยกันถามได
๒.๒ ผูดําเนินรายการสามารถดึงขอมูลของแขกรับเชิญไดดี นาสนใจไมปลอยใหแขกพูดไปคนเดียว
๒.๓ ใชภาษาในการดําเนินรายการเขาใจงาย
๒.๔ เลือกแขกรับเชิญไดดี สรางแรงบันดาลใจใหผูฟง
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๒.๕ ตั้งชื่อรายการกวาง ๆ เพื่อที่จะสามารถเลือกนําเสนออะไรก็ได
๒.๖ ประเด็นถือวาดี มีอารมณรวมไปกับเรื่องที่เลา
๓. ขอสังเกต
๓.๑ ชื่อรายการครีเอทีฟแตไมสื่อกับเรื่องที่นําเสนอ
๓.๒ ขาดเปาหมายที่ชักจูงใจคนฟง แอบหวังวาจะมีความฮา สนุกสนานแตยังไปไมถึงขั้นนั้น เนื่องจากการ
ออกอากาศเปนชวงเวลาดึก
๓.๓ โดยรวมทั้งหมดของรายการยังมีเรื่องที่ขาด ๆ เกิน ๆ อยูบาง
###
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ประกาศผลการตัดสิน ขาว – สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561
ผลงานขาวที่สงเขาประกวดประจําป 2561
รางวัลขาว – สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น 2 เรื่อง ดังนี้
1. คนกับถนน ใคร..ล้ําเสน..ใคร
2. แรงศรัทธาบนยอดเขา

จาก บริษัท ปราการเคเบิ้ลทีวี จํากัด
จาก บริษัท ซีทีวี คอรปอเรชั่น จํากัด

ผลงานที่ไดรับรางวัลขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น
รางวัลดีเดน ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย ไดแก “คนกับถนน ใคร..ล้ําเสน..ใคร" จาก บริษัท ปราการเคเบิ้ลทีวี จํากัด
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท
คณะกรรมการตัดสิน
1. นายพิภพ พานิชภักดิ์
2. นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม
3. นายประสาน อิงคนันท
4. นายสุรชา บุญเปยม
5. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์
6. นางสาวฉัตรรัศม ปยทัศนสิริ
7. ดร.เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน
8. ดร.ปรัชญา เปยมการุณ
9. ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต
10. นายอิทธิพันธ บัวทอง
11. นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ

คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการดานสื่อ
นักวิชาการดานสื่อ
นักวิชาการดานสื่อ
คณะกรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมการสมาคมฯ
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ประกาศสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
ประเภทขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่นดีเดน
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน ใหเปนผูดําเนินการจัด
ประกวดขาว-สารคดีวิทยุและโทรทัศนทองถิ่น รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณและ
ตัดสินมอบรางวัลแกเจาของผลงานผูชนะการประกวด ดังรายละเอียดตอไปนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหผูจัดทําขาวของสถานีโทรทัศนทุกประเภท มีการพัฒนาความคิด
และเป า หมายในการทํ า งาน โดยเน น การผลิ ตขาวที่ มีคุ ณ ภาพและมี คุณ ค าต อการสรางสรรค และเปลี่ย นแปลง
สังคมไทยใหดีขึ้น อันเปนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อ
2. เพื่อสนับสนุนและกระตุนใหผูผลิตขาวและสถานีโทรทัศนมีจิตสํานึก ตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่อง
ของจรรยาบรรณ/จริยธรรมของสือ่ มวลชนในการกระบวนการผลิตและนําเสนอขาว
3. เพื่อสงเสริมและใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดานขาวโทรทัศน ซึ่งเปนวิชาชีพดานการสื่อสารมวลชน
ประเภทรางวัล
ประเภทขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น
1. ขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น
- รางวัลขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น ดีเดน จํานวน 1 รางวัล เปนเงิน 30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถวน) พรอมโลเกียรติยศ
- รางวัลขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น ชมเชย จํานวน 1 รางวัล เปนเงิน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) พรอมโลเกียรติยศ
นิยาม ขาวหรือสารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น ไดแก ขาวหรือสารคดีเชิงขาว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
เรื่องราวเหตุการณในทองถิ่น สะทอนคุณคาและสงเสริมความสําคัญของภูมิปญญาพื้นบาน หรือตีแผปญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่นั้น ๆ จนกระทั่งนําไปสูการแกไขหรือบรรเทาปญหา โดยมีองคประกอบขาวที่ครบถวน สมบูรณและรอบดาน
ทั้งนี้ ผลงานขาวโทรทัศนที่จะสงเขาประกวด จะตองเปนขาวที่ผลิตโดยผูสื่อขาวในทองถิ่นและนําเสนอโดย
การออกอากาศผานสถานีโทรทัศนหรือเคเบิลทีวีในทองถิ่น ซึ่งไดรับการรับรองจากสถานีโทรทัศนตนสังกัด หรือ
สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย
เงื่อนไขการประกวด
ผลงานที่สงเขาประกวด
1. ตองเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาที่ออกอากาศอยางชัดเจน
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2. ตองผลิต ขึ้นเองโดยมิได ลอกเลีย นแบบหรือทํ าสํ าเนาสวนใดสวนหนึ่ งจากผลงานของผู อื่น ผูผ ลิตและ
เจาของลิขสิทธิ์ตองเปนคนไทย
3. ตองเปนงานที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนทองถิ่นและเคเบิลทีวีในประเทศไทย ระหวาง 1 มกราคม 2561
- 31 ธันวาคม 2561
4. ตองมีใบรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศนทองถิ่น ซึ่งเผยแพรผลงานที่สงเขาประกวด
5. ผลงานที่ไดรับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยและมูลนิธิแสงชัย สุนทร
วัฒน มีสิทธิ์ในการเผยแพรผลงานตอสาธารณะได โดยไมแสวงหาผลประโยชนจากผลงานนั้น
จํานวนผลงานที่สงประกวด
สถานีสามารถสงผลงานเขาประกวด ดังนี้
1. สงไดไมจํากัดจํานวนเรื่อง
การจัดเตรียมผลงานสงเขาประกวด
1. จัดทํารายละเอียดตาง ๆ แตละรายการที่สงเขาประกวด โดยมีหัวขอหลัก ดังนี้
1.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผูจัดทํา หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่
1.2 บทคัดยอสรุปเรื่องราว
1.3 วัตถุประสงคในการนําเสนอขาว/เรื่อง/รายการ
1.4 เรื่อง หรือขาวในรายการ หรือรายการ มีคุณคาตอสังคมอยางไร
1.5 วัน/เวลา และสถานที่ ที่เกิดขาว
1.6 วัน/เวลา และสถานี ที่ออกอากาศ
2. ทํ าจดหมายนํ าส งข าวที่ เข าประกวด ประเภทของรางวั ล จํ านวนรายการข าว แต ล ะประเภทรางวั ล
หมายเลขโทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ เพื่ อ ติ ด ต อ ผู ป ระสานงาน จดหมายลงนามโดยผู บ ริ ห ารสถานี / ผู จั ด การสถานี ห รื อ
บรรณาธิการขาว
3. จัดทําสคริปตขาวโทรทัศน เปนไฟล PDF
4. บันทึกผลงานที่สงเขาประกวดดวยสกุล .mpeg4 เทานั้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของกรรมการตอการเปด
พิจารณาผลงาน
5. สํ า เนาผลงาน (ข อ 4) รายละเอี ย ดของรายการ (ขอ 1) และสคริป ต ขาวโทรทั ศน (ขอ 3) บั น ทึ กลง
thumb drive จํานวน 1 ชุด / ประเภท / สถานี
6. ดําเนินการจัดสงจดหมายตามขอ 2 ผลงานและรายละเอียดตาง ๆ ตามขอ 5 มายังสมาคมนักขาววิทยุ
และโทรทัศนไทย ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
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หลักเกณฑในการตัดสินขาวและสารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่นดีเดน
พิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ ของขาวและสารคดีเชิงขาวที่สงเขาประกวดดังตอไปนี้
1. คุณคาขาว
- ความมีประโยชนและมีคุณคาตอสวนรวม สรางสรรคสังคม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใหแงคิด
เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนวทางที่ถูกตอง
-รักษาสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรมในสังคมไทย
2. คุณภาพของขาว
-ความสมบูรณของขาว
- เนื้อหา /การสื่อความหมายดวยภาพ /ความตอเนื่องและกลมกลืนของเรื่องราวและภาพ /ความนาสนใจ
-ความถูกตองของขาว
- ตรงกับขอเท็จจริง ไมบิดเบือน / *มีจริยธรรมในการนําเสนอขาว รับผิดชอบ สุภาพ ซื่อสัตย ฯลฯ
-ความสมดุลและเที่ยงธรรม
- ใหความเปนธรรมแกทุกฝายที่ตกเปนขาว
- ความทันสมัยของขาว
- ฉับไว ทันเหตุการณ
การสงผลงานประกวด
สงที่: สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท 0-2243-8479 / 08-6522-4288 โทรสาร 0-2243-8489
ปดรับผลงานภายในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
กรณีนําสงผลงานทางไปรษณีย จะตองสงเปน EMS เทานั้น โดยถือเอาวันที่ประทับตราเปนสําคัญ
ถือคําตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนที่สิ้นสุด
๐ ๐ ๐
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ขอคิดเห็นที่มีตอผลงานทีไ่ ดรับรางวัล
ประเภทขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น
 รางวัลชมเชย ไดแก
เรื่อง ‘คนกับถนน ใคร..ล้ําเสน..ใคร’
จาก บริษัท ปราการเคเบิ้ลทีวี จํากัด
ผูผลิตผลงาน – ประเสริฐ หวังศักราทิตย
เอกชัย ธนปยานนท
อนุพล จันทรดา
ภานุพงศ พุมมรัน
ไวทยวุฒิ อินจัน
ดลยา เงินทอง
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
เนื้อหา:
เมื่ อประมาณเดื อนเมษายน 2561 กลุมชาวบ าน ต.คลองด าน อ.บางบ อ จ.สมุ ทรปราการ ไดมารองต อ
สื่อมวลชนของ PKtv. ( ปราการเคเบิ้ลทีวี ) วามีกลุมชายฉกรรจ มาทําการปลักเสาไม ที่ทําสีแดงบริเวณปลายไม ไว
ตามแนวขอบถนน เลยลึกเขามาในบริเวณสถานที่ราชการ รวมถึงบริเวณบานเรือนประชาชน พอเขาไปสอบถาม ก็
ถูกกลุมชายฉกรรจเหลานั้น พูดจาไมดีและสอในลักษณะขมขู ใหทําการขนยายขาวของออกไป ใหพนแนวทางที่ปลัก
เสาไมไว จึงเกิดความกลัววาจะเกิดความไมเปนธรรม เพราะรูมาวากลุมชายฉกรรจเหลานี้เปนคนของ กรมทางหลวง
จะมาทําการไลที่เพื่อขยายถนน จึงมารองตอสื่อมวลชน และขอรองใหชวยไปหาคําตอบใหหนอย วากรมทางหลวงจะ
ทําการขยายถนน แบบไหน อยางไร เพราะชาวบานไม รูจะไปพึ่งใครได หลังจากรับเรื่องรองทุกขแลว ทีมขาว PKtv.
จึงไดลงพื้นที่ไปสอบถามรายละเอียดจากเจาหนาที่ของกรมทางหลวง ถึง ที่มาของการกอสรางขยายถนนทางหลวง
หมายเลข 3 สุขุมวิท อ.บางปู ถึง อ.บางปะกง วามีความจําเปนอยางไร และกรอบการกอสรางเปนอยางไร หลังจาก
นั้นอีกหนึ่งเดือนถัดไป กรมทางหลวงพรอมคณะเจาที่ไดจัดเวทีประชุมชี้แจงรูป แบบการกอสราง ครั้งที่ 2 ซึ่งก็ มี
ประชาชนชาวคลองดาน มารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็น สอบถาม กันอยางมากมาย ทั้งเห็นดวยและเห็นตาง..
หลังจากจบเวทีฯแลว ทีมขาวไดสอบถามกับชาวบานที่มีหนังสือแจงใหทาการขนยายออกจากพื้นที่กอสรางถนน ซึ่ง
แตละคน แตละสถานะอาชีพ ก็มีความคิดเห็นและเหตุผลของตนเองที่แตกตางกันไป ตามสถานะ
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ความเป น อยูทางด านเศรษฐกิจ ครอบครัว ในสวนของโรงเรียนฯ ก็ขอให ชวยสรางสะพานลอยคนข ามให กับ เด็ ก
นักเรียน จะไดเดินทางมาโรงเรียนไดอยางปลอดภัย สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลฯ ก็ไมตองรื้อถอน ยัง
สามารถ ดําเนินการเพื่อคนในชุมชนไดตอไป สวนผูแทนกรมทางหลวงฯก็ใหขอมูลในเรื่องของความจําเปน วาเปน
นโยบายของภาครัฐ ที่จะตองดําเนินการเพื่อความพัฒนาของประเทศ ที่มีการเจริญเติบโตขึ้น และขอความรวมมือ
จากประชาชนที่รุกล้ําพื้นที่หลวง ใหขนยายออกไป เพราะเจาหนาที่ ตองทาตามกฎหมายบานเมือง แตไมตองการจะ
บังคับใชกับประชาชน เพราะกฎหมายทางหลวงนั้นมีความรุนแรง มีโทษทั้งจับขังและปรับเงิน จึงขอรองใหผูที่บุกรุก
พื้นที่ของทางหลวงมานาน ขอคืนพื้นที่ใหกรมทางหลวงไดทําการขยายถนน เพื่อเปนประโยชนกับคนสวนรวมที่ใช
ถนนสุขุมวิท และชาวสมุทรปราการ ตอไป
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561
จุดเดน
- มีความพยายามในการทํางาน การรวบรวมขอมูลดี
- สะทอนปญหาทองถิ่นในพื้นที่
- แหลงขาวครบ เนื้อเรื่องสมบูรณดี
ขอสังเกต
- คอนขางยืดเยื้อ และสัมภาษณแหลงขาวเยอะเกินไป
- ควรเพิ่มแหลงขาวที่ไดรับผลกระทบกับเรื่องนี้ เพิ่มอีก
- การเดินเรื่องยังไมเชื่องโยง
###
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ประกาศผลการตัดสิน ขาว – สารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561
รางวัลขาวโทรทัศนยอดเยี่ยม 3 ประเภทคือ
1. รางวัลขาวโทรทัศนเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จํานวน 22 ขาว
2. รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศนยอดเยี่ยม จํานวน 28 ขาว
2.1 รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศนยอดเยี่ยม ประเภทรายการ จํานวน 9 ขาว
2.2 รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศนยอดเยี่ยม ประเภทสกูปขาว จํานวน 19 ขาว
3. รางวัลขาวเหตุการณโทรทัศนยอดเยี่ยม จํานวน 26 ขาว
3.1 รางวัลขาวเหตุการณโทรทัศนยอดเยี่ยม ประเภทขาวรายงานสด จํานวน 15 ขาว
3.2 รางวัลขาวเหตุการณโทรทัศนยอดเยี่ยม ประเภทขาวเหตุการณ จํานวน 11 ขาว
ผลการตัดสินรางวัลขาวโทรทัศนเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม
รางวัลยอดเยี่ยม ไมมีผลงานเรื่องใดไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย ไดแก “เปดโปงแกงโกงตาชั่งรับซื้อหมู” จาก สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลชมเชย ไดแก "เปดปม ตอน น้ํามันทอดซ้ํา" จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท
ผลการตัดสินรางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศนยอดเยี่ยม
- ประเภทรายการ
รางวัลยอดเยี่ยม ไดแก “เปดปม ตอน ชีวิตหนี้มลาบรี" จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย ไดแก “เปดปม ตอน ผูลี้ภัยในเงา " จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย ไดแก “สารตั้งตน ตอน หมอแสง" จาก สถานีโทรทัศน PPTV HD ชอง 36 ไดรับโล
เกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
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- ประเภทสกูปขาว
รางวัลยอดเยี่ยม ไดแก “ขยะพิษภาคตะวันออก” จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย ไดแก “อันตรายสุขภาพ ฟองศาลคดีผูบริโภค" จาก สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย ไดแก “ทุจริตโครงการอาหารกลางวัน จ.พิจิตร" จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
ผลการตัดสินรางวัลขาวเหตุการณโทรทัศนยอดเยี่ยม
- ประเภทขาวรายงานสด
รางวัลยอดเยี่ยม ไดแก “เจอแลว 13 ชีวิตหมูปาติดถ้ําหลวงเชียงราย" จาก สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย ไดแก “เหตุการณวนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน" จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
- ประเภทขาวเหตุการณ
รางวัลยอดเยี่ยม ไดแก “แมชางปา เขาชวยลูกตกบอน้ํา" จาก สถานีโทรทัศนชอง 7 HD
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย ไดแก “บุกทลายแหลงมั่วสุมยาเสพติด จ.สระบุรี" จาก สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ชอง
33HD ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
++++++++++++++++++++++++++++++
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาขาวโทรทัศนยอดเยี่ยม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561
ภาพรวมของผลงานขาวโทรทัศนยอดเยี่ยมรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 มีดังนี้
- ประเภทขาวเชิงสืบสวน ผลงานที่สงเขาประกวดไมเขานิยามของขาวเชิงสืบสวน มีบางผลงานที่เปนการทํางาน
เหมือน PR ใหรัฐ หรือหนวยงานตาง ๆ ทําใหขาดแนวคิดและมุมมอง การสืบคนขอมูลดวยตนเอง
- หลาย ๆ ผลงานมีการนําเสนอประเด็นที่นาสนใจและเห็นความพยายามของนักวิชาชีพสื่อ
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- มีการเป ดประเด็นใหม ๆ ใหสังคมรับทราบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงใหเห็ นถึ งผลกระทบในวงกวางทั้ งเชิ ง
นโยบาย นักการเมือง หรือคนมีอํานาจในบานเมือง ใหมีการเปลี่ยนแปลงบางอยาง
- ประเด็นการทําขาวเกี่ยวกับชนกลุมนอย ทําใหเห็นถึงสถานการณประเด็นขาวที่ไมใชเฉพาะในกรุงเทพฯ นักขาว
ผูสื่อขาว สามารถนําพาซึ่งขอมูลที่อยูนอกเหนือพื้นที่ในเมืองมานําเสนอไดอยางดี
- มีการนําเสนอเรื่องสิ่งแวดลอม สุขภาพ การคามนุษย หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ใกลตัว ทุกขาวยังตองมีการรับผิดชอบ
ตอสังคม ไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล
- สารคดีเชิงขาว สิ่งทีสําคัญคือเนื้อหาที่มีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง การนําเสนอรอบดานมีสมดุล ไมตัดสินไม
ชี้นํา แตนําเสนอในเชิงเหตุและผล
ขอสังเกตและเสนอแนะ คณะกรรมการพิจารณาดังนี้
- อยากใหมองวารางวัลแสงชัยฯ เปนตัวกระตุนใหสื่อรักษาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ เพราะสื่อออนไลนทําหนาที่ได
เหมือนสื่อมืออาชีพ ฉะนั้นทําอยางไรใหเกิดความตางระหวางสื่อออนไลนกับสื่อมืออาชีพ
- ทําอยางไรให สื่อยังคงเปน ที่พึ่งตอสังคม เปนปากเสียงของสังคม คุ ณภาพของงานประเภทขาวเชิงสืบ สวน มี
ผลงานส งน อ ย ผลงานในป นี้ คุ ณ ภาพยั งขาดความสมบู ร ณ ทั้ ง ในเชิ งโปรดั ก ชั่ น และการสร างผลกระทบความ
เปลี่ยนแปลงตอสังคม
- สื่อควรจะมีความระมัดระวังในการนําเสนอขาวและภาพขาวบางภาพจากบางสถานที่ เชน ภาพของสภาพผูปวย
ในห องฉุ กเฉิน การสั มภาษณ คนป วยในโรงพยาบาลที่กําลังครอบหน ากาก เปน ภาพที่ ไมควรจะมีห องฉุกเฉิ นใน
โรงพยาบาลนักขาวชางภาพเขาไปทําขาวไดอยางไร ควรคํานึงถึงผลกระทบที่ผูปวยคนอื่นๆ จะไดรับ หากสื่อมวลชน
เขาไปบันทึกภาพอาจสงผลใหการปฏิบัติหนาที่ของแพทยและพยาบาลไมสะดวก
- ผูสงผลงานเขาประกวดควรอานและทําความเขาใจในประเภทหลักเกณฑ นิยาม ของรางวัลแตละประเภท เอา
หลักเกณฑเปนตัวตั้ง ขาวที่สงมาควรอยูในประเภทไหน เพราะมีหลายขาวที่ผานเขารอบที่ก้ํากึ่งวาควรอยูในประเภท
ไหน ใหผูสงผลงานพิจารณาเนื้อหาของขาวกอนสงทุกครั้งเพื่อความชัดเจนและประโยชนที่จะไดรับ หลายชิ้นงานดี
มากแต สงเขาประกวดผิดประเภท บางชิ้นงานผลงานทีสงเขาประกวดเกิน ระยะเวลาที่กําหนดไวในประเภทของ
รางวัลนั้น สงผลใหคณะกรรมการไมสามารถพิจารณาผลงานเรื่องนั้นๆ ได
- ผลงานบางเรื่อง บางขาว สื่อไปผูกรวมกับตัวองคกรที่เคลื่อนไหวในประเด็นนั้น ๆ ซึ่งมีจุดยืนเปาหมายที่ชัดเจน
ในกิจกรรมและการเคลื่อนไหวนั้นๆ ทําใหขาวที่นําเสนอ บกพรองในเรื่องความครบถวนรอบดาน
- สื่อควรใชกราฟก/อินโฟกราฟก มาชวยในการนําเสนอเรื่องที่มีรายละเอียด มีเนื้อหา มากเกินไป เพื่อชวยใหผูชม
ไดรับขอมูลขาวสารที่ครบถวนเห็นภาพรวมและเขาใจในเนื้อหาสาระที่นําเสนอมากขึ้น
- การสงผลงานเขาประกวดอยากใหผูสงอานรายละเอียดผลงาน
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- การทําขาว อยากใหมองเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม ควรมีบริบทของสังคมสิ่งแวดลอมเขาไปดวย ทําใหประชาชน
เขาใจและรับรูมากขึ้น ถาเราทําแลวตอบโจทยไดทําใหเห็นวาสื่อเปนที่พึ่งของสังคม ประชาชนได แมจะเปนการสราง
ความเปลี่ยนแปลงที่เล็ก ๆ แตสื่อก็มีบทบาทมีหนาที่และตีแผใหสังคมไดรับรู
- การระมัดระวังในการนําเสนอแหลงขาว ทําอยางไรไมใหแหลงขาวดูนาสงสาร ไมใชการใชเบลอภาพอยางเดียว
ในทางเทคนิ คมีการนํ าเสนอไดมากมาย ถาเราละเอียดออนกับเรื่องนี้ ทําให สื่อสามารถสรรคมุมกลองและวิธีการ
นําเสนอที่นําความจริงมาเสนอได แตไมเขาขายไปละเมิดหรือทําใหคนใดคนหนึ่งดูนาสงสารเกินไป
- ในการรายงานขาวและนําเสนอขาวผูสื่อขาวควรระมัดระวังขอความหรือประโยคคําพูดที่ละเอียดออนลอแหลม
อันอาจสงผลกระทบทางดานจิตใจและเสื่อมเสียตอผูตกเปนเหยื่อและผูถูกกระทํา (อาทิ จํานวนครั้งที่เหยื่อถูกลวง
ละเมิดทางเพศและในสถานที่ไหนบาง)
- สรุปโดยรวม ผลงานที่สงเขาประกวดรางวัล ขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ป 2561 ผลงานไมคอยดีเทาไหร ไมมี
การเปดประเด็นขาวใหม ผลงานขาวหลายเรื่องการผลิตและการนําเสนอขอมูลตางๆ ยังไปไมถึงที่สุด...สถานการณ
สภาพขาวไมคอยมีการเคลื่อนไหวเหมือนกันทุกสถานี แตก็ยังดีที่มีผลงานบางชิ้นก็ทําไดในมาตรฐานของรางวัล แสง
ชัย สุนทรวัฒน
++++++++++++++++++++++++++
คณะกรรมการตัดสิน
1. นายพิภพ พานิชภักดิ์
2. นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม
3. นายประสาน อิงคนันท
4. นายสุรชา บุญเปยม
5. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์
6. นางสาวฉัตรรัศม ปยทัศนสิริ
7. ดร.เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน
8. ดร.ปรัชญา เปยมการุณ
9. ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต
10. นายอิทธิพันธ บัวทอง
11. นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ

คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการดานสื่อ
นักวิชาการดานสื่อ
นักวิชาการดานสื่อ
คณะกรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมการสมาคมฯ
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คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
1. นายสุวิทย ทรัพยมหาอุดม
2. นายเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน
3. นายคณิศ บุณยพานิช
4. นายสราวุธ แดงกระจาง
5. นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา
6. นายธนชาต สีแกว
7. นายสมหมาย ศิลปโยดม
8. นางเบ็ญจวรรณ วงศวิไล
9. นายสหภพ โสตทิพย
10. นายอภิรักษ หาญพิชิตวณิชย
11. นายพิษณุชัย ประยูรหาญ
12. นายปฏิวัติ วสิกชาติ

หัวหนากองบรรณาธิการตัดตอและสรางสรรคภาพ
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
ผูอํานวยการฝายขาว
สถานีโทรทัศน ชอง 8
บก.กลุมขาวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนยภูมิภาค
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
บรรณาธิการขาวรถปลดทุกขและภัยพิบัติ
สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี
บรรณาธิการบริหาร
สถานีโทรทัศน PPTV
บรรณาธิการบริหาร
สถานีโทรทัศนเวิรคพอยททีวี
ผูชวยผูจัดการฝายขาว
สถานีโทรทัศน ชอง 7HD
บรรณาธิการบริหาร
สถานีโทรทัศน ชอง 33 HD
บรรณาธิการบริหาร
สถานีโทรทัศนชอง 28 SD
ผอ.ขาวและสถานการณปจจุบัน
สถานีโทรทัศนนิวทีวี ชอง 18
ผอ.ฝายผลิตเนื้อหาขาวและรายการขาว
สถานีโทรทัศนสปริงนิวส 26
สํานักกิจการพิเศษและกิจการสถานี
สถานีขาว TNN ชอง 16
######

22

ความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาขาวโทรทัศนยอดเยี่ยม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561
1. ภาพรวมผลงานประเภทขาวเชิงสืบสวน หลาย ๆ ผลงานนาสนใจ แตเนื้อหาไปไมถึง ขาวเชิงสืบสวนไมใช
เพียงขาวอาชญากรรม การฆากัน หรือขาวที่มีแตความรุนแรงรายแรง แตใหมองในเชิงสรางสรรค นําเสนอ
เรื่องที่ดี ๆ เชน ขาวสืบสวนเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งยังไมคอยเห็นผลงานที่นําเสนอในลักษณะนี้ สงเขามา
ประกวด
2. ประเภทขาวเชิงสืบสวนสวนใหญ จะเปดการประเด็นในเรื่องของเจาหนาที่รัฐทุจริต เปนคดีเกี่ยวกับความ
เดือดรอนชาวบาน เรื่องของผูรองเรียนผานทางเฟสบุค ทางจดหมาย หรือประเด็นจากศูนยดํารงธรรม ที่มา
ของประเด็นขาวจึงไมมีอะไรแปลกใหม แตก็มีบางบางผลงานที่สามารถนําไปขยายหรือตอยอดได
3. การลําดับเรื่อง ในประเภทขาวเชิงสืบสวนยืดเยื้อ ควรหยิบประเด็นขึ้นมาพูดใหชัดเจน บางเรื่องลากเวลา
เรื่อย ๆ เนื่องจากมีเวลาในการออกอากาศเยอะหลาย ๆ ตอน จึงไมไดเขมงวดเรื่องเวลา
4. มีผูสงผลงานสงผิดประเภท คําวา สารคดีเชิงขาวประเภทสกูปขาว ตองเปนขาวเชิงวิพากษวิจารณใหความรู
แตเนื้อหาผลงานการนําเสนอเปนประเภทเชิงสืบสวน
5. ผูสงผลงานควรสงผลงานตามกติกา เงื่อนไขที่ประกาศไว เชน สารคดีเชิงขาว ประเภทสกูปขาว ความยาวไม
เกิน 5 นาที
6. ผลงานขาวเหตุการณ ประเภทขาวรายงานสด ควรเปนขาวที่สดจริง ไมผานกระบวนการตัดตอ มีความยาก
งายตามสถานการณที่ไมไดมีการเซ็ทขึ้นมา
7. ผลงานขาวเหตุการณ ประเภทขาวเหตุการณ ภาพรวมผลงานแบงได 2 แนวทาง คือ แนวบุกจับ และแนว
ภาพ ผลงานยังไมมีชิ้นใดโดดเดน
8. ผลงานสารคดีเชิงขาวประเภทรายการ บางงานลงเสียงไมดีทําใหนาเสียดาย มีการใชภาพนําเสนอเยอะ แต
คอนเทนตนอย
######
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ประกาศสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
การประกวดขาวโทรทัศนยอดเยี่ยม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน ใหเปนผูดําเนินการจัด
ประกวดขาวโทรทัศนยอดเยี่ยมประจําป 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณและตัดสินมอบรางวัลแกเจาของผลงานผูชนะ
การประกวด ดังรายละเอียดตอไปนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหผูจัดทําขาวของสถานีโทรทัศนทุกประเภท มีการพัฒนาความคิด
และเป า หมายในการทํ า งาน โดยเน น การผลิ ตขาวที่ มีคุ ณ ภาพและมี คุณ ค าต อการสรางสรรค และเปลี่ย นแปลง
สังคมไทยใหดีขึ้น อันเปนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อ
2. เพื่อสนับสนุนและกระตุนใหผูผลิตขาวและสถานีโทรทัศนมีจิตสํานึก ตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่อง
ของจรรยาบรรณ/จริยธรรมของสือ่ มวลชนในการกระบวนการผลิตและนําเสนอขาว
3. เพื่อสงเสริมและใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดานขาวโทรทัศน ซึ่งเปนวิชาชีพดานการสื่อสารมวลชน
ประเภทรางวัล
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย และ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน จะสนับสนุนรางวัลสําหรับการประกวด
ขาวโทรทัศนยอดเยี่ยม โดยแบงรางวัลเปน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ขาวเชิงสืบสวน - สงผลงานไดไมเกิน 3 เรื่อง / สถานี
1.1 ขาวเชิงสืบสวน
- รางวัลขาวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เปนเงิน 100,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ
- รางวัลขาวเชิงสืบสวนชมเชย รางวัลละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) พรอมโลเกียรติยศ
2. สารคดีเชิงขาว
2.1 สารคดีเชิงขาว ประเภทรายการ - สงผลงานไดไมเกิน 3 เรื่อง / ประเภทยอย / สถานี
- รางวัลสารคดีเชิงขาว ประเภทรายการ ยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เปนเงิน 50,000 บาท
พรอมโลเกียรติยศ
- รางวัลสารคดีเชิงขาว ประเภทรายการ ชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ
2.2 สารคดีเชิงขาว ประเภทสกูปขาว - สงผลงานไดไมเกิน 3 เรื่อง / ประเภทยอย / สถานี
- รางวัลสารคดีเชิงขาว ประเภทขาว ยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เปนเงิน 50,000 บาท
พรอมโลเกียรติยศ
- รางวัลสารคดีเชิงขาว ประเภทขาว ชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ
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3. ขาวเหตุการณ
3.1 ขาวรายงานสด (Real Time รายงานสดขณะที่เหตุการณเกิดขึ้น) - สงผลงานไดไมเกิน 3 เรื่อง
/ ประเภท / สถานี
- รางวัลขาวรายงานสดยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เปนเงิน 50,000 บาท
พรอมโลเกียรติยศ
- รางวัลขาวรายงานสดชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ
3.2 ขาวเหตุการณ (ผานกระบวนการผลิต) - สงผลงานไดไมเกิน 3 เรื่อง / ประเภท / สถานี
- รางวัลขาวเหตุการณยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เปนเงิน 50,000 บาท
พรอมโลเกียรติยศ
- รางวัลขาวเหตุการณชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ
นิยาม
ขาวเชิงสืบสวน ไดแก ประเด็นขาวที่ไมเคยนําเสนอมากอน เปนการกลาวถึงภาพรวมของเรื่องราวมากกวา
การใหความสําคัญกับเหตุการณใดโดยเฉพาะ ไมใชการเสนอขาวโดยใชแหลงขาวเพียงแหลงเดียวหรือขาวจากการ
แถลงขาวเทานั้น อีกทั้งตองอาศัยการสืบคนรวบรวมขอมูลและเปนเรื่องราวที่มีคุณคา เกิดผลกระทบตอสาธารณะ
สารคดีเชิงขาว ไดแก ขาวที่นําเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความสมบูรณครบถวน ในกระบวนการผลิต
และเนื้อหา ทําใหเห็นแงมุมตาง ๆ ของประเด็นขาวอยางสรางสรรค และจะตองเปนขอเท็จจริง
- * สารคดีเชิงขาวประเภทรายการ ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองจบภายใน 1 ตอน
*ใหอธิบายเนื้อหาสาระกอนและหลังของผลงานที่คัดเลือกสงเขาประกวด ในกรณีที่สารคดีเชิงขาวมีการออกอากาศ
เผยแพรหลายตอน)
- *สารคดีเชิงขาวประเภทสกูปขาว ผลงานที่สงเขาประกวดมีความยาวไมเกิน 5 นาที ออกอากาศตอเนื่อง
ไมเกิน 5 ตอน
ขาวรายงานสด ไดแก การนําเสนอขาวแบบ (Real Time) เปนการรายงานสดขณะที่เหตุการณเกิดขึ้น
โดยการออกอากาศสดและคํานึงถึงองคประกอบขาวที่ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ภายใตกรอบจริยธรรมในวิชาชีพสื่อ
ขาวเหตุการณ ไดแก ขาวและภาพขาวที่เกิดขึ้นอยางปจจุบันทันดวน โดยผูสื่อขาวหรือชางภาพ สามารถ
บันทึกภาพเหตุการณไดโดยทันที โดยคํานึงถึงองคประกอบขาวที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ภายใตกรอบจริยธรรมใน
วิชาชีพสื่อ
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เงื่อนไขการประกวด
ผลงานที่สงเขาประกวด
1. ตองเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาที่ออกอากาศอยางชัดเจน
2. ตองผลิตขึ้นเองโดยมิไดลอกเลียนแบบหรือทําสําเนาสวนใดสวนหนึ่งจากผลงานของผูอื่น ผูผลิตและ
เจาของลิขสิทธิ์ตองเปนคนไทย
3. ตองเปนงานที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศน ระหวาง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
4. ตองมีใบรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน ซึ่งเผยแพรผลงานที่สงเขาประกวด
5. ผลงานที่ไดรับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยและมูลนิธิแสงชัย สุนทร
วัฒน มีสิทธิ์ในการเผยแพรผลงานตอสาธารณะได โดยไมแสวงหาผลประโยชนจากผลงานนั้น
จํานวนผลงานที่สงประกวด
สถานีสามารถสงผลงานเขาประกวด ดังนี้
1. สามารถสงไดทุกประเภทรางวัล
2. แตละประเภทรางวัล สงไดไมเกิน 3 เรื่อง/สถานี
3. กรณีสงสารคดีเชิงขาวประเภทรายการ ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองจบภายใน 1 ตอน
4. กรณีสงสารคดีเชิงขาวประเภทสกูปขาว ผลงานที่สงเขาประกวดตองมีความยาวไมเกิน 5 นาที
ออกอากาศตอเนื่องไมเกิน 5 ตอน
การจัดเตรียมผลงานสงเขาประกวด
1. จัดทํารายละเอียดตาง ๆ แตละรายการที่สงเขาประกวด โดยมีหัวขอหลัก ดังนี้
1.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผูจัดทํา หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่
1.2 บทคัดยอสรุปเรื่องราว
1.3 วัตถุประสงคในการนําเสนอขาว/เรื่อง/รายการ
1.4 เรื่อง หรือขาวในรายการ หรือรายการ มีคุณคาตอสังคมอยางไร
1.5 วัน/เวลา และสถานที่เกิดขาว/เหตุการณ
1.6 วัน/เวลา และสถานี ที่ออกอากาศ
2. ทํ าจดหมายนํ าส งข าวที่ เข าประกวด ประเภทของรางวั ล จํ านวนรายการข าว แต ล ะประเภทรางวั ล
หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อติดตอผูประสานงาน จดหมายลงนามโดยผูบริหารสถานีหรือบรรณาธิการขาว
3. จัดทําสคริปตขาวโทรทัศน เปนไฟล PDF
4. บันทึกผลงานที่สงเขาประกวดดวยสกุล .mpeg4 เทานั้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของกรรมการตอการเปด
พิจารณาผลงาน
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5. สํ า เนาผลงาน (ข อ 4) รายละเอี ย ดของรายการ (ขอ 1) และสคริป ต ขาวโทรทั ศน (ขอ 3) บั น ทึ กลง
thumb drive จํานวน 1 ชุด / ประเภท / สถานี
6. ดําเนินการจัดสงจดหมายตามขอ 2 ผลงานและรายละเอียดตาง ๆ ตามขอ 5 มายังสมาคมนักขาววิทยุ
และโทรทัศนไทย ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
หลักเกณฑในการตัดสินขาวโทรทัศนยอดเยี่ยม
พิจารณาจากองคประกอบตางๆ ของขาวและสารคดีเชิงขาวที่สงเขาประกวด ดังตอไปนี้
1. คุณคาขาว
- ความมีประโยชนและมีคุณคาตอสวนรวม สรางสรรคสังคม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใหแงคิด
เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนวทางที่ถูกตอง
-รักษาสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรมในสังคมไทย
2. คุณภาพของขาว
-ความสมบูรณของขาว
- เนื้อหา /การสื่อความหมายดวยภาพ /ความตอเนื่องและกลมกลืนของเรื่องราวและภาพ /ความนาสนใจ
-ความถูกตองของขาว
- ตรงกับขอเท็จจริง ไมบิดเบือน / *มีจริยธรรมในการนําเสนอขาว รับผิดชอบ สุภาพ ซื่อสัตย ฯลฯ
-ความสมดุลและเที่ยงธรรม
- ใหความเปนธรรมแกทุกฝายที่ตกเปนขาว
- ความทันสมัยของขาว
- ฉับไว ทันเหตุการณ
การจัดสงผลงานประกวด
สงที่: สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท 0-2243-8479 / 08-6522-4288 โทรสาร 0-2243-8489
ปดรับผลงานภายในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
กรณีนําสงผลงานทางไปรษณีย จะตองสงเปน EMS เทานั้น โดยถือเอาวันที่ประทับตราเปนสําคัญ
ถือคําตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนที่สิ้นสุด
++++++++++++++++++++++++++++++++++
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ผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561
รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทขาวสืบสวน
- ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย ประเภทขาวสืบสวน
เรื่อง “เปดโปงแกงโกงตาชั่งรับซื้อหมู”
จาก สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
ผูผลิตผลงาน คือ
ทินกร วีระพลศิลป
ไชยวัฒน ศรีบุระ
ไวยวุฒิ แผนฉลาด
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท
เนื้อหา:
ทีมขาวไดรับการรองเรียนวา มีแกงโกงตาชั่งรับซื้อหมูออกอาละวาดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย เมื่อลงพื้นที่ไป
ตรวจสอบ จึงพบวา มีเกษตรกรตกเปนเหยื่อจํานวนมาก พฤติกรรมการโกงตาชั่งก็คลายๆกัน เชน ชั่งหมูทีละหลาย
ตัว เรงรีบ ทําเสียงดังโวยวายเบี่ยงเบนความสนใจ ใชเทายัดตาชั่ง เปนตน สอบถามเกษตรกรหลายราย, ตรวจสอบ
ขาวยอนหลังทางอินเตอรเน็ ต และประสานแอดมิน เพจ “เครือขายชุมชนคนเลี้ยงหมู” พบขอมูล ตรงกันวา แก ง
คนรายสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทีมขาวตามไปแกะรอย จนพบภาพแกงโกง
ตาชั่งฯชัดเจนขึ้น การนําเสนอขาว ทําใหคนในอําเภอโนนสูง โดยเฉพาะในแวดวง ผูออกตระเวนรับซื้อหมู ตางพูดคุย
แชรตอขอมูล เชนเดียวกับทางอําเภอไดรับทราบกับขาวที่เกิดขึ้น จึงเรียกสวนที่เกี่ยวของ ทั้งผูประกอบการโรงฆาหมู
ปศุ สั ต ว อํ า เภอ ทหาร และตํ า รวจ เข า ประชุ ม หารื อ เพื่ อ หาทางแก ป ญ หา ส ว นสํ า นั ก งาน ชั่ ง ตวง วั ด ก็ เร ง
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรรูเทาทันกลโกงของแกงมิจฉาชีพ
ที มข าวยั งพาผู เสี ย หายจากจั งหวัดสุพ รรณบุ รี เขารองเรียนศูน ยดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา การให
ความสําคัญ และการประสานงานที่รวดเร็ว ทาใหตํารวจ สภ.โนนสูง พาผูเสียหายไปเจรจากับญาติผูตองสงสัยโกง
ตาชั่งหมู จนยินยอมคืนเงินสวนตางให 20,000 บาท ซึ่งเปนโมเดลใหผูเสียหายคนอื่นไดทําตาม ขณะนี้หนวยงานที่
เกี่ยวของยังคงหาทางแกปญหา ขณะที่ทีมขาวสํานักขาวไทย อสมท ยังคงเกาะติดปญหา และพรอมนําเสนอขาว
หากมีความคืบหนาเพิ่มเติมในการแกปญหา
จุดเดน
- ขาวมีการสรางความเปลี่ยนแปลง
- แมเปนประเด็นที่ไมใหญ แตเปนเรื่องสําคัญสําหรับพื้นที่นั้น
- มีการเดินทางของการดําเนินเรื่องใหเห็นถึงผลกระทบ
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รางวัลชมเชย ประเภทขาวสืบสวน
เรื่อง “เปดปม ตอน น้ํามันทอดซ้ํา”
จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ผูผลิตผลงาน คือ
วาทินี นวฤทธิศวิน
ภาณุพงศ ชูชาติ
สุพิน หมื่นหาวงษ
สุรศักดิ์ ผูมีสุข
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท
เนื้อหา:
การตรวจสอบรานขายอาหารทอดแบบไมแจงลวงหนาของทีมงานเปดปม พรอมหนวยเคลื่อนที่เพื่อความ
ปลอดภัยดานอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ทําใหเห็นวา ผูคาสวนใหญ มีพฤติกรรมใช
น้ํามันทอดอาหารซ้ําหลายครั้ง บางคนใชวิธีการเติมน้ํามันใหมลงไปในน้ํามันเกา ซึ่งวิธีการทั้งหมดนี้ ทําใหน้ํามันเสื่อม
คุณภาพ เกิดสารพิษที่เปนอันตรายตอผูบริโภค
เปนที่รับรูกันวา น้ํามันทอดซ้ํา “มีราคา” เสนทางหนึ่งคือการนําไปผานกระบวนการทําใหใสแลวนําบรรจุถุง
ขายกลับมาใชบริโภคใหม ที่เรียกกันวา น้ํามันลูกหมู อีกสวนหนึ่งนําไปเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซล แตที่แพรหลายมานานก็คือ การนําน้ํามันทอดซ้ําไปเปนวัตถุดิบในการ “ผลิตอาหารสัตว”
เนื้อหาสําคัญในเปดปม เปนการเปดประเด็นใหมเกี่ยวกับการนําน้ํามันพืชใชแลวไปผลิตอาหารสัตวที่คน
ทั่วไปเขาใจวาเปนกระทําที่ถูกตอง วาแทจริงแลวสามารถทําไดโดยไมผิดกฎหมายหรือไม
จากการเฝาติดตามพฤติกรรมโกดังรับซื้อน้ํามันพืชใชแลวแหงหนึ่งนานกวาหนึ่งสัปดาห จนสามารถติดตาม
รถแทงคบรรทุกน้ํามันไปสงน้ํามันยังจุดหมายปลายทาง จึงพบวา น้ํามันพืชใชแลวถูกสงไปยังโรงงานผลิตอาหารสัตว
ขอมูลนี้ถูกนําเขาหารือกับกรมปศุสัตวทันที และ ปรากฎชัดเจนวาน้ํามันพืชใชแลวไมสามารถใชเปนสวนผสมผลิต
อาหารสัตวได เพราะอยูนอกเหนือสูตรอาหารที่ตองขึ้นทะเบียนผลิตอาหารสัตว ถือเปนการผลิตอาหารสัตวปลอมปน
ดั ง นั้ น การนํ า น้ํ า มั น พื ช ใช แ ล ว ผลิ ต อาหารสั ต ว เ พื่ อ ขาย จึ ง เป น การกระทํ า ที่ ผิ ด กฎหมาย มี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2558
จุดเดน
- เนื้อหามีจุดยืนที่ชัดเจน
- สรางการเปลี่ยนแปลงทําใหตอบปญหากับสังคมได และนําไปสูการแกไข
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รางวัลยอดเยี่ยม สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทรายการ
เรื่อง "เปดปม ตอน ชีวิตหนี้มลาบรี"
จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ผูผลิตผลงาน คือ
จิราภรณ ศรีแจม
ภาณุพงศ ชูชาติ
สุพิน หมื่นหาวงษ
สุรศักดิ์ ผูมีสุข
นลินี เสนะรัตน
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท
เนื้อหา:
ชาวมลาบรี เปนชนกลุม นอยทางภาคเหนือ จานวนประชากรประมาณ 500 คนทั่วประเทศไทย ทางการไทย
และคนทั่วไปยังคงเรียกพวกเขาวา “ผีตองเหลือง” หรือ “ตองเหลือง” ทั้งที่ชื่อนี้เปนชื่อที่ชาวมลาบรีรูสึกไมสบายใจ
เนื่องจากพวกเขามองวา ทําไมคนภายนอกถึงไดเรียกพวกเขาวา “ผี” ทั้งที่พวกเขาเปน “คน” เชนเดียวกับคนอื่น ๆ
ในสังคม
ปจจุบั น พวกเขาเผชิญกั บป ญหาความยากจน พ อเลี้ย งหรือนายจางจะจางแรงงานชาวมลาบรีเปน รายป
คาแรงสาหรับชาวมลาบรีสองสามีภรรยาจานวน 2 คนรวมกันประมาณปละ 1,500-4,000 บาทตอป ดูแลไรขาวโพด
บนพื้นที่สูงของชาวมง เมี่ยน ลั้วะ และคนเมือง นายจางหรือพอเลี้ยงจะมีอาหารใหสามมื้อ แตนั่นก็ไมเพียงพอตอการ
ดํ า รงชี พ ของชาวมลาบรี ทั้ งครอบครั ว พวกเขาจึงต อ งเบิ ก เงิน ล ว งหน าเพื่ อ นามาใชจ ายในชี วิต ประจํ าวัน และ
กลายเปนหนี้ผูกพันตองทํางานใชหนี้ใหกับพอเลี้ยงตอไปโดยไมทราบวาหนี้กอนนี้จะจบลงเมื่อใด นอกจากนี้ยังพบวา
เด็กชาวมลาบรีเขาสูระบบแรงงานในไรตั้งแตอายุไมถึง 10 ป
ชาวมลาบรีซึ่งเปนชนเผาหาของปาลาสัตว รักอิสระและใชชีวิตกับธรรมชาติ แตปจจุบันพวกเขาตองถูกผูก
ตรึงใหอยูกับที่เพื่อทํางานในไร ไรอิสระการเคลื่อนยายถิ่นฐาน และไมมีเสรีภาพที่จะเลือกรูปแบบการใชชีวิต พวกเขา
จะถูกขายตอใหกับพอเลี้ยงอีกเจาก็ได เปนมรดกที่ตกทอดใหกับคนรุนลูกของตระกูลพอเลี้ยงก็ได หากจะเรียกวาพวก
เขาเปนแรงงานทาสในยุคปจจุบันก็คงไมผิดไปจากความหมายนี้นัก
ในป 2556 วารสารสยามสมาคม ตีพิมพงานศึกษาเรื่องการฆาตัวตายของชาวมลาบรี พบวาระหวางป 2522
ถึงป 2555 มีชาวมลาบรีพยายามฆาตัวตายจํานวน 15 คน ถือวาเปนอัตราที่สูงมาก เมื่อเทียบกับจํานวนประชากร
มลาบรีป ระมาณ 500 คนทั่วประเทศ สาเหตุห ลักคือปญ หาภายในครอบครัวที่ สะสมมาจากปญ หาหนี้สิน ความ
ยากจน และไมสามารถปรับตัวกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชนเผาหาของปาลาสัตวได
จุดเดน
- เปดประเด็นใหม ที่มองไดหลายแงมุม
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รางวัลชมเชย สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทรายการ
เรื่อง “เปดปม ตอน ผูลี้ภัยในเงา”
จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ผูผลิตผลงาน คือ
อาทิตย โชติสัจจานันท
ภาณุพงศ ชูชาติ
สุพิน หมื่นหาวงษ
อวยชัย วงศเอี่ยม
สุรศักดิ์ ผูมีสุข
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
เนื้อหา:
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ชาวเวียดนามและชาวกัมพูชากวา 172 คนถูกควบคุมตัวจากที่พักในยานบางใหญ
จั งหวั ด นนทบุ รี ด วยข อหาหลบหนี เข าเมื อง ภายหลั งมีก ารเป ดเผยวาแท จ ริงแลว ผูที่ ถูก จับ คือ ผูลี้ภั ย ซึ่งหนี ภั ย
ประหัตประหารจากประเทศเวียดนามและกัมพูชาดวยเหตุผลดานศาสนา สวนใหญอยูระหวางการขอสถานะผูลี้ภัย
จาก UNHCR ในประเทศไทย เปนเหตุใหองคกรดานสิทธิมนุษยชนหลายแหงออกมาเรียกรองใหปลอยตัวผูลี้ภัยที่ถูก
จับกุมโดยเร็วที่สุด
ปญหาสวนหนึ่งเปนเพราะปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับผูลี้ภัยโดยตรงทําใหผู
ที่เดินทางมาขอสถานะผูลี้ภัยที่นี่ถูกปฏิบัติไมตางจากผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย บางสวนถูกจับกุมเพราะออกไป
ทํางานหาเลี้ยงครอบครัว เมื่อถูกจับก็ตองใชเงินกวา 50,000 บาทในการประกันตัว หากไมมีเงินประกันก็ตองอยูใน
หองกักของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไปเรื่อย ๆ และอาจเสี่ยงตอการถูกสงตัวกลับไปยังประเทศตนทาง
เมื่ อ ต อ งอยู อ ย า งผิ ด กฎหมายหลายครอบครัว จึงตอ งเลี้ ย งชี พ ด ว ยการเก็บ ของที่ ถูก คั ด ทิ้ งจากตลาดมา
ทําอาหารเพื่อประทังชีวิตและใชชีวิตอยางเงียบๆทามกลางสังคมเมือง เพื่อรอวันที่พวกเขาจะไดรับสถานะเปนผูลี้ภัย
และไดเดินทางตอไปยังประเทศที่สามเพื่อโอกาสในการมีชีวิตใหมที่ดีกวาในอนาคต
จุดเดน
- มีความพยายามในการผลิตชิ้นงาน
ขอสังเกต
- นําเสนอในแงมุมสวาง ๆ บางก็ได เชน คนนับถือศาสนาคริสในเวียดนามเปนอยางไร
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รางวัลชมเชย สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทรายการ
เรื่อง “สารตั้งตน ตอน หมอแสง”
จาก สถานีโทรทัศน PPTV HD ชอง 36
ผูผลิตผลงาน คือ
ปติพร เพรามธุรส
ภูริลาภ ลิ้มมนตรี
อมตะ คีตะธาดา
ศักดาดิ์ ดุลยาชีวะ
บวร แนวฤทธิกุล
ขันติ นิลโฉม
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
เนื้อหา:
ประเทศไทยมีผูปวยเปนโรคมะเร็งปละกวา 1 แสนคน เสียชีวิตปละ 5 ถึง 6 หมื่นคน ใครที่ปวยหรือมีคนใน
ครอบครัวป วยด วยโรคมะเร็ง จะนํ ามาซึ่งความทุกขใจอยางมากเพราะอาการของโรคสงผลตอรางกายและจิต ใจ
ระยะเวลาการรักษายาวนานตองใหเคมีบําบัดซึ่งสงผลตอสุขภาพโดยรวมอยางมาก ผูปวยสวนใหญมีอาการแพเคมี
บําบัดมากนอยแตกตางกันไป เชน ผมรวง คลื่นไส อาเจียน ทองผูก ปวดกลามเนื้อ บางรายรุนแรงถึงขั้นเล็บหลุดและ
เสี่ยงตอภาวะภูมิคุมกันบกพรองเพราะยาเคมีบําบัดทําลายเซลลเม็ดเลือดขาว รวมถึงคารักษาพยาบาลคอนสูง หลาย
คนจึงหันไปพึ่งพาแพทยทางเลือกหรือสมุนไพรในการรักษาแทน โดยหวังวาจะหายขาดจากโรคมะเร็ง
แมยังไมมีการยืนยันทางการแพทยอยางชัดเจนวาสมุนไพรรักษามะเร็งใหหายขาดไดแตกระแสขาวปากตอ
ปากที่ บอกวา สมุนไพรของชายคนหนึ่งที่ทุกคนเรียกวา “หมอแสง” รักษามะเร็งได ก็ทําใหประชาชนที่ปวยเป น
มะเร็งและญาติผูป วยนับ หมื่น คน เดิน ทางไปที่ บานของชายคนนี้ ที่จังหวัดปราจีน บุรีทุกเดื อน เพื่อตอคิวรับแจก
สมุนไพรฟรี ผูมารับสมุนไพรมากกวาครึ่งทิ้งการรักษากับแพทยแผนปจจุบัน และหันมาพึ่งพาสมุนไพรของชายคนนี้
ขณะที่กรมแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ลงไปตรวจสอบสมุนไพรของหมอแสง และนําตัวอยางกลับมาตรวจที่
หองปฏิบัติการ ก็พบวา สมุนไพรหมอแสงไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมะเร็ง รักษาโรคมะเร็งไมไดแตสามารถรับประทานเปน
ยาบํารุงรางกายได ไมมีสารอันตรายใดใด
นี่จึงเปนปรากฎการณของการตอสูระหวางความเชื่อ กับ วิทยาศาสตร ที่สะทอนใหเห็นวา ยังมีคนจํานวน
มากขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ไมเชื่อถือการรักษากับแพทยแผนปจจุบัน หันไปพึ่งพาสมุนไพรตาม
ความเชื่อ และการรักษาแผนปจจุบันยังมีคารักษาพยาบาลที่คอนขางสูง แมสวัสดิการการรักษาพยาบาลจะระบุวา
ครอบคลุมแตยาเคมีบําบัดบางตัวเปนยานอกบัญชีที่ไมสามารถใชสิทธิเบิกได
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จุดเดน
- ธีมเรื่องชัดเจนทําใหเห็นระหวางความยากจน ความสิ้นหวัง แตไมไดใหน้ําหนังของหมอแสง แตเชื่อมั่นกับการ
รักษา
- แหลงขอมูลครบถวน จบเรื่องดี ไมไดใหคําตอบอยางชัดเจนแตใหคนไปเลือกทางออกเอง เปนประโยชนตอ
สาธารณะ
- ภาษาภาพดีมาก เลาเรื่องและอารมณไดดี
รางวัลยอดเยี่ยม สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทสกูปขาว
เรื่อง “ขยะพิษภาคตะวันออก”
จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ผูผลิตผลงาน คือ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท
เนื้อหา:
หลังการตรวจสอบพบการลักลอบนําขยะอิเล็กทรอนิกสเขามาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและมีการขยายผล
ไปตรวจสอบอีกหลายแหง ทีมขาวตรวจสอบเพิ่มเติมถึงที่ตั้งของโรงงาน ยังพบวาบางแหงตั้งอยูในพื้นที่สีเขียวที่เปน
แหลงเกษตรกรรม ใกลแหลงน้ํา ชุมชน โรงงานเหลานี้เดิมทีไมสามารถจะตั้งในพื้นที่ลักษณะนี้ได แตเมื่อมีคําสั่ง คสช.
ใหยกเลิกผังเมืองดังกลาว โรงงานจึงถูกปลดล็อค นี่เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหจํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นที่สําคัญไมมีการ
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
กองบรรณาธิการใหความสําคัญกับการติดตามขาวนี้ เนื่องจากสะทอนสถานการณปญหาตั้งแตระดับพื้นที่ไป
จนถึงโครงสรางทางนโยบายและกฎหมาย รวมทั้งทิศทางการพัฒนาที่ตองมีการคํานึงผลกระทบและการมีสวนรวม
ของคนในพื้นที่
จุดเดน
- มีการตั้งคําถามที่ตองใชความกลา ทําบทบาทหนาที่สื่อไดอยางดี
- มีการยืนยันขอมูลจากคนในพื้นที่ ระดับแกนนําชุมชน
- เปนการเปดพื้นที่ใหคนในพื้นที่ไดตั้งคําถาม
- มีความตั้งใจในการทํางาน นาสนใจ และใหขอมูลความรู
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รางวัลชมเชย สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทสกูปขาว
เรื่อง “อันตรายสุขภาพ ฟองศาลคดีผูบริโภค”
จาก สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
ผูผลิตผลงาน คือ
รัตติยา เรืองขจร
ชานาญวุฒิ สุขุมวานิช
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
เนื้อหา:
ชวงตนป 2561 กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคหรือ บก.ปคบ. และ
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. รวมกันปราบปรามจับกุมผูผลิตอาหารเสริมและผลิตภัณฑกลุมเครื่องสําอาง
ไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการจับกุมกลุมบริษัท เมจิก สกิน ที่เปนขาวใหญ มีการใชดารา นักรองผูมีชื่อเสียงหลาย
คนเปนพรีเซนเตอร มีผูหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑมาก แตเมื่อเจาหนาที่เขาตรวจสอบแหลงผลิต พบวาไมไดมาตรฐาน
โฆษณาเกินจริง ใหขอมูลที่เปนเท็จในผลิตภัณฑหลายรายการ กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค โดยคดีที่ผูบริโภค ไดรับ
ความเสียหาย สามารถฟองไปยังศาลแผนกคดีผูบริโภคได โดยมีการบังคับใชกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 แตผูเสียหายจํานวนมากยังไมทราบสิทธิเรื่องนี้ของตนเอง
สํานักขาวไทยผลิตสารคดีเชิงขาวเรื่อง อันตรายสุขภาพ ฟองศาลคดีผูบริโภค ขึ้นมาโดยนําเสนอคดีตัวอยาง
ที่ผูบริโภครวมกลุมกันฟองรองบริษัทผูผลิตโลชั่นยี่หอ “เพิรลลี่” ตอศาลจังหวัดสตูล หลังจากโลชั่นยี่หอนี้ซึ่งมีวางขาย
ทั่วประเทศ และหาซื้อไดผานทางอินเตอรเน็ต อวดอางสรรพคุณชวยใหผูใชมีผิวขาวใส ราคาขายขวดละ 1,500 บาท
แตมีการใสสารสเตรียรอยด อัน ตรายที่มีชื่อวา “โคเบทาซอล โพรไพโอเนต” ผูใช โลชั่นรองเรียนไปที่ มูลนิ ธิ เพื่ อ
ผู บ ริ โภคหลายราย เนื่ อ งจากพบป ญ หาผิ ว หนั งแตกลาย แสบคั น ส งผลกระทบต อ การใช ชี วิ ต และต อ งเสี ย ค า
รักษาพยาบาลหลายหมื่นบาท โดยมีผูเสียหายรวมกลุมยื่นฟองบริษัท 44 คน โดยความชวยเหลือการใหขอมูลทางคดี
จากมูลนิธิเพื่อผูบริโภค และเปนคดีผูบริโภคแบบกลุมคดีแรกของประเทศไทย ที่ศาลรับฟอง ในเดือนตุลาคม 2561
ศาลไดมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว หามบริษัทผูผลิตขายโลชั่นเพิรลลี่สูตรที่มีการรองเรียน เพราะมีผลตรวจสอบทาง
การแพทย พบมีสารอันตรายจริงตอมาเดือนธันวาคม 2561 ศาลจังหวัดสตูลพิพากษาตัดสินใหจําเลย คือ ผูผลิตโลชั่น
ทาผิวยี่หอ “เพิรลลี่” จายคาเสียหายกับผูเสียหายแตละคนตามที่จายจริงรวมถึงคารักษาพยาบาลในอนาคต คาขาด
รายได และคาเสียหายเพิ่มเติมเปนเชิงลงโทษจาเลย เปนวงเงินประมาณ 10 ลานบาท
อันตรายสุขภาพ ฟองศาลคดีผูบริโภค ตอนที่ 1 เปดภาพและเรื่องราวผูเสียหายทั้งที่เสียชีวิตจากการกิน
อาหารเสริ มหลายชนิ ดที่ ไม มีมาตรฐานและผูเสีย หายหญิ งที่มีผิวแตกลายทั่ว รางกายจากการใชโลชั่น ที่ อวดอ าง
สรรพคุณวาใชแลวขาวใส แตมีสวนผสมของสเตรียรอยด โดยในรายของผูเสียหายที่ใชโลชั่นนี้ เธอไดเลาถึงผลกระทบ
จากการขาดโอกาสในการทางานและการเสียคารักษาจํานวนมาก ในรายงานพิเศษตอนนี้ยังสัมภาษณผูอํานวยการ
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สถาบันโรคผิวหนังเพื่อยืนยันขอมูลวา ครีมที่ผสมสารอันตรายโคลเบทาซอล โพรไพโอเนต แพทยผิวหนังจะ
ใชเพื่อตานการอักเสบและใชไมเกิน 2 สัปดาห การใสผสมในผลิตภัณฑเชนนี้ มีความเสี่ยงอันตรายมาก และรักษา
ยากมาก
อันตรายสุขภาพ ฟองศาลคดีผูบริโภค ตอนที่ 2 ผูเสียหายที่ใชโลชั่นที่อวดอางสรรพคุณขาวใสยี่หอนี้ สวน
ใหญอยูในจังหวัดทางภาคใต ซึ่งรวมกลุมกันกับผูเสียหายจากทั่วประเทศ 44 คน เปนโจทกฟองเรียกคาเสียหายจาก
บริษัทผูผลิต ในระหวางที่คดีอยูในการพิจารณาในชั้นศาล ทีมขาวไดสัมภาษณผูเสียหายชาวอุบลราชธานีที่เคยทํางาน
อยูในโรงงานที่ฉะเชิงเทราและเปน 1 ใน 4 โจทกหลักที่ยื่นฟอง ไดขอมูลวา ในชวง 2 ปที่แลวโลชั่นยี่หอนี้เปนที่นิยม
มากในหมูสาวโรงงาน แมมีราคา 1,500บาทตอขวด แตมีโปรโมชั่นใชกอนจายทีหลัง เมื่อเห็นมีผูใชแลวขาวขึ้น จึงมีผู
ซื้อตามกันนับสิบราย และทุกคนไดรับผลผิวพังเสียหายเหมือนกัน ตองเสียคารักษาและยังถูกตัวแทนขมขูเพราะไป
เตือนเพื่อนใหหยุดใช จึงตองการฟองรองใหเปนคดีตัวอยาง สวนมูลนิธิเพื่อผูบริโภคใหขอมูลสอดคลองกันวา ชวงตน
ป 60 มีผูใชโลชั่นยี่หอนี้รองเรียนเขามาหลายคน เมื่อสงไปตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยพบมีสวนผสม
ของสเตรียรอยด กลุมโคลเบทาซอล โพรไพโอเนต หามใชในเครื่องสําอาง บริษัทผูผลิตปฏิเสธความรับผิดชอบ และ
ไมมีสถานที่ตั้งอยูจริงตามที่อางในขอมูลขางขวดโลชั่น นอกจากนี้เมื่อทีมขาวคนหาคําในอินเตอรเน็ต ก็ยังพบยังมี
จําหนายอยูและมีการวางขายตามทองตลาด ทั้ งที่ศาลมีคาสั่งคุมครองชั่วคราวหามจําหนาย สวนเลขาธิการ อย.
ยอมรับวากาลังเจาหนาที่มีไมเพียงพอที่จะควบคุมผลิตภัณฑที่มีการจดแจง แตมีผลกระทบทางสุขภาพ
อั น ตรายสุ ขภาพ ฟ องศาลคดี ผู บ ริโภค ตอน 3 คดี ผู บ ริ โภคที่ ได รับ ผลกระทบจากการใชโลชั่น อวดอาง
สรรพคุณวาใชแลวขาวใสแตผสมสารโคลเบทาซอล สเตรียรอยด เปนคดีตัวอยางที่ผูบริโภคจะพึงตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเอง ในรายงานตอนนี้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปดเผยวา คดีนี้ศาลชั้นตนยกฟอง ตอมาศาลอุทธรณรับ
ฟอง และการพิจารณาคดีมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งผูเสียหายที่ใชโลชั่นไมวาอยูจังหวัดใดจะไดรับการคุมครองไดรับการ
พิจารณาชดใชคาเสียหายและในสวนผูประกอบการที่ทาความผิดนอกจากจะตองจายคาชดใชยังมีคาเสียหายเชิง
ลงโทษที่ทําใหเกิดสินคาที่ไมปลอดภัยดวยและยังใหความรูผูเสียหายจากการบริโภคไมวาเรื่องใดสามารถยื่นฟองเพื่อ
เรียกคาเสียหายไดโดยมีหลักเกณฑที่ไมยุงยาก บางทีอาจไมตองมีทนายไมเสียคาธรรมเนียม เกิดเหตุที่ไหนฟองรองที่
ศาลจังหวัดนั้น
รายงานพิเศษ 3 ตอนนี้ ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ในชวงขาวภาคคาของสํานักขาวไทย
โดยตอมาวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศาลจังหวัดสตูลพิพากษาตัดสินใหจําเลยคือบริษัทผูผลิตโลชั่น ตองจายคาเสียหาย
ใหแกโจทกและสมาชิกกลุม 44 คน คาเสียหายเชิงลงโทษ 10 ลานบาท โดยมีขอมูลดวยวาหากมีผูเสียหายรายอื่น
จากการใชโลชั่นก็สามารถยื่นเรื่องเพิ่มเปนสมาชิกกลุมเพื่อใหไดรับสิทธิตามที่ศาลตัดสินไดดวย โดยมีกรอบระยะเวลา
ใหถึงเดือนมีนาคม 2562 และตองใหนําเอกสารทางการแพทยมาใชเปนหลักฐานดวยซึ่งทีมขาวสํานักขาวไทยจะ
ติ ด ตามเรื่ องนี้ ภ ายหลั งเดื อนมี น าคม 2562วาผูเสีย หายที่จ ะมี เพิ่ มเติม มีจํานวนเพิ่ มมากขึ้น และมีรายละเอีย ดที่
นาสนใจอยางไร
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จุดเดน
- โปรดักชั่นดําเนินไปเรื่อย ๆ แตองคประกอบครบ
- แหลงขอมูลดี ไดขอมูลจากกระทรวงยุติธรรมดวย
ขอสังเกต
- ทําเฉพาะเรื่องไมไดใหบริบททางวัฒนธรรมสังคม
- อยากใหเนื้อขาวมีความละมุนมากกวานี้
รางวัลชมเชย สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทสกูปขาว
เรื่อง “ทุจริตโครงการอาหารกลางวัน จ.พิจิตร”
จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ผูผลิตผลงาน คือ
ภัทราพร ตั๊นงาม
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
เนื้อหา:
ไทยพีบีเอสเปดประเด็นความผิดปกติการจัดซื้อวัตถุดิบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนใน
สังกัดกลุมเทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร ทั้งระดับประถมศึกษา ที่มีจํานวนวัตถุดิบไมครบถวนตามใบสั่งซื้อ และ
ระดับ มั ธยมศึ กษา ไม มีวั ตถุ ดิบ ใหต รวจรับ แม แตรายการเดีย วจากทั้งหมด 47 รายการ (สตอกผี ) จนนํ าไปสูการ
นําเสนอความผิดปกติ และขยายผล ทําใหฝายเกี่ยวของใหความสนใจและยกระดับการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
กลางวัน และทุจริตโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนทุกแหงทั่วประเทศ รวมถึงโรงเรียนตนเรื่องไดเปลี่ยนแปลง
คุณ ภาพอาหารและวั ตถุ ดิบ ให เด็กไดรั บ ประทานอาหารที่ มีคุณ ภาพมากขึ้น และประเด็น ไมโปรงใส นํ าไปสู การ
ตรวจสอบจาก ป.ป.ช.
จุดเดน
- การดําเนินเรื่องในชวงแรกไมคอยมีอะไร แตเมื่อดูจนจบกระบวนการ มีการตรวจสอบและตามเรื่องตอ
- เรื่องสามารถสงผลตอการเปลี่ยนได ทําใหอาหารเด็กมีการเปลี่ยนแปลง
- เนื้อหามีความสมบูรณ
- การนําเสนอควาเปนขาวคอนขางสูง มีบริบทในการสืบคน คลี่คลาย และบทสรุป
- เปนประเด็นเล็ก ๆ แตสงผลตอโครงสรางได
ขอสังเกต
- เรื่องนี้นาจะอยูในหมวดขาวสืบสวนสอบสวนได
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รางวัลยอดเยี่ยม ขาวเหตุการณ ประเภทขาวรายงานสด
เรื่อง “เจอแลว 13 ชีวิตหมูปาติดถ้ําหลวงเชียงราย”
จาก สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี
ผูผลิตผลงาน คือ วรวรรธน ขุนทอง
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท
เนื้อหา:
สถานีโทรทั ศน ไทยรัฐทีวีตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปน ที่จะต องติดตามรายงานข าว 13 ชีวิต
ผูประสบภัย ติดอยูในถ้ําหลวง ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย ดังนั้นนั บตั้งแตได เบาะแสผูสูญหายเมื่อวัน ที่ 23
มิถุนายน 2561 กองบรรณาธิการมอบหมายใหสงทีมขาวหนา 1 ไปรายงานสถานการณแบบเกาะติดยังที่เกิดเหตุโดย
เริ่มรายงานสดจากผูสื่อขาวภาคสนามเขามา ทุกชวงรายการของสถานี จนเมื่อเขาสูวันที่ 4 ของกรคนหาไทยรัฐทีวี
ตัดสินใจลมผังรายการภาคปกติ เพื่อรายงานความคืบหนาการคนหาผูสูญหายตลอด 24 ชม.
กระทั่งชวงค่ําวันที่ 2 กรกฎาคม การคนหาสําเร็จนายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูบัญชาการศูนยอํานวยการ
รวมฯ ออกมายืนยันวาพบ 13 ชีวิตปลอดภัย ทีมขาวสามารถรายงานวินาทีที่คนไทยรอคอย เพื่อรับฟงขาวดีไดทันที
นับเปนวันที่คนไทยและคนทั้งโลกตางดีใจที่รูวาทุกคนยังมีชีวิตอยู ในวันดังกลาวเรตติ้งสถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวีไดรับ
ความนิยมเปนอันดับ 1 และไดรับความนิยมอยางตอเนื่องไปจนถึงวันสุดทายในการติดตามรายงานเจาหนาที่กูภัยนํา
ทุกคนออกจากถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอนไดสําเร็จ
ถือเปนความสําเร็จในการรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน ทั้งไทยและตางประเทศและเปน
ความสําเร็จของไทยรัฐทีวี ที่ไดถายทอดเรื่องราวเหลานี้ ทุกแงมุม ซึ่งสะทอนอยางชัดเจน ในรายงานสดวันที่ 13 ชีวิต
โดยนายทัศนัย โคตรทอง ที่สามารถสื่อถึงความรวมมือครั้งนี้ ไดอยางสมบูรณแบบ
จุดเดน
- กลองตามติดผูสื่อขาวตลอด แลวรันไปตามเหตุการณ
- มีการวางแผนหนางานไดดี
- คนดูสามารถดูแลวไดขอมูลที่รวบยอด ชัดเจน มีการคอนเฟรมการพบ 13 ชีวิตหมูปา
- เปนไฮไลทเรียวไทม ทําใหคนติดตามจากหนาจอไดอยางนาสนใจ
ขอสังเกต
- ภาพไมมีอะไรไปมากกวาการตามผูสื่อขาว
- เปนสถานการณสด แตเปนการลากเรื่อง ทําใหดูยืดยาวเกินไป
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รางวัลชมเชย ขาวเหตุการณ ประเภทขาวรายงานสด
เรื่อง “เหตุการณวนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน”
จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ผูผลิตผลงาน คือ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
เนื้อหา:
โจทยที่กําหนดในการทํางานหลังจากทราบวา ทีมหมูปาทั้ง 13 คน รอดชีวิตทั้งหมด และเตรียมเคลื่อนยาย
ออกมาจากถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน เพื่อนําสงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
สิ่งที่กองบรรณาธิการ และทีมขาวในพื้นที่ ตองการคือ จะทาอยางไรใหไดภาพทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ
อยางสมบูรณแบบ เสมือนผูชมสถานีโทรทัศน Thai PBS อยูรวมในเหตุการณประวัติศาสตรครั้งนี้ดวย โดยไมรบกวน
การทํางานของเจาหนาที่ในพื้นที่ และไมละเมิดสิทธิของทีมหมูปาทุกคน ที่ถือวาเปนผูประสบภัย
การวางแนวกลองเพื่อถายภาพ หรือ การวางไลนกลอง จึงนับวาเปนกระบวนการสําคัญที่สุดของขั้นตอนนี้
จากการทํางานของผูสื่อขาว ชางภาพ โปรดิวเซอร และทีมถายทอดสด ที่ทํางานในพื้นที่มาหลายวัน ทําใหรูจักสภาพ
พื้นที่ รูขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ ทําใหเขาใจกระบวนการ ฯลฯ จนเกิดการวางแผนรวมกัน ที่จะใหไดภาพที่ดี
ที่สุด หลังจากรูวา จะมีการเคลื่อนยายทีมหมูปาทั้ง 13 คน ออกจากถ้ําหลวง
กระบวนการเริ่มจากการมองภาพรวมของพื้นที่ วาจะสามารถวางกลองในจุดใดไดบาง มาจนถึงเสนทางที่
คาดวา เจาหนาที่จะเคลื่อนยายเด็กออกจากถ้ํา เพื่อนาสงโรงพยาบาล
จากนั้นจึงรวมกันวางแผน ทั้งโปรดิวเซอร ชางภาพ ผูสื่อขาว วาจะวางกลองในจุดใดบาง เพื่อใหไดภาพครบ
ตามโจทยที่กําหนดไวคือ จาก “ถ้ําหลวง” ถึง “โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห”
กลองตัวที่ 1 วางไวบริเวณสามแยกทางเขาถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน ซึ่งเปนจุดที่กลองจะจับภาพไดจากตั้งแต
หนาถ้ําหลวง มาจนถึงสามแยกดังกลาว
กลองตัวที่ 2 จะเปนกลองที่ถูกติดไวในมุมสูง ติดตั้งอยูกับรถถายทอดสด (โอบี) บริเวณใกลสามแยกทางเขา
ถ้ําหลวง สามารถจับภาพไดจากหนาถ้ําหลวง มาจนถึงสามแยกดังกลาวเชนเดียวกัน ซึ่งเปนกลองที่ควบคุมดวยรีโมท
คอนโทรล
กลองตัวที่ 3 จะจับภาพบนถนนกอนถึงสามแยกทางเขาถ้ําหลวง ซึ่งเมื่อรถเคลื่อนตัวออกมาจากถ้ําหลวง จะ
ผานกลองตัวที่ 1 และ 2 และเมื่อรถเลี้ยวมาทางดานซาย เพื่อจะไปสนามจอดเฮลิคอปเตอรชั่วคราว กลองตัวที่ 3 จะ
ทําหนาที่บันทึกภาพ ไปจนสุดทางแยกอีกดานหนึ่ง ซึ่งกลองทั้ง 3 ตัวนี้ ควบคุมการถายทอดสดโดยรถถายทอดสด
ระบบดาวเทียม (โอบี)
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จากนั้นจะเปนหนาที่ของกลองตัวที่ 4 ซึ่งเปนกลองที่สงสัญญาณดวยระบบ 4 G จะรอรับภาพอยูบริเวณลาน
จอดเฮลิคอปเตอร ซึ่งจุดดังกลาวจะไมรบกวนการทํางานของเจาหนาที่ ไมขัดขวางเจาหนาที่ และไมละเมิดสิทธิเด็ก
ซึ่งเปนผูประสบภัย
เมื่อเจาหนาที่เคลื่อนยายทีมหมูปาออกจากถ้ํา มาถึงลานจอดเฮลิคอปเตอรแลว เฮลิคอปเตอรจะเคลื่อนตัว
ออกจากสนามบิน กลองตัวที่ 4 จะบันทึกภาพ และถายทอดสดตลอดเวลา จนสุดสายตา เปนเวลาเดียวกับกลองตัวที่
5 ซึ่งวางอยูที่หนาศูนยสื่อมวลชน หางออกไปประมาณ 1 กม. รับภาพตอ จนเฮลิคอปเตอรบินหางออกไปลับตาภาพ
จะปรากฎผานกลองตัวที่ 6 ที่รอบันทึก เฮลิคอปเตอรนําเจาหนาที่และสมาชิกทีมหมูปา มาลงบริเวณสนามบินเกา
เชียงราย ในจุดนี้ผูสื่อขาวที่หนาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จะรายงานเหตุการณ โดยตัดภาพสลับกับ
กลองตัวที่ 7 ซึ่งวางรับอยูหนาโรงพยาบาล ทามกลางประชาชนที่รออยูจํานวนมาก เพื่อใหกําลังใจทีมหมูปา ทั้ง 13
คน
จุดเดน
- เนนเรื่องการวางจุดกลองไดดี
- มีการลําดับ sequence ดี
- การบรรยายภาพบรรยากาศทําไดดี
ขอสังเกต
- สงคลิปขาวมาเยอะเกินไป
รางวัลยอดเยี่ยม ขาวเหตุการณ ประเภทขาวเหตุการณ
เรื่อง “แมชางปา เขาชวยลูกตกบอน้ํา”
จาก สถานีโทรทัศนชอง 7 HD
ผูผลิตผลงาน คือ ไตรรงค มีทับทิม
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท
เนื้อหา:
แมชางปาตัวหนึ่ง อยูในอาการตื่นตกใจ พยายามที่เขาไปชวยลูกชางอายุ 1 ปเศษ ที่พลัดตกบอนา โดยแม
ชางพยายามใชงวงดึงรั้วไฟฟา หวังชวยลูกชางใหปลอดภัย กระทั่งตัวแมชางเองถูกกระแสไฟฟาช็อต ลมลง ชาวบาน
ตัดสินใจ ตัดกระแสไฟไดทันทวงที ทําใหแมชางปาและลูกชางสามารถเดินทางกลับเขาปาไปไดอยางปลอดภัย เหตุ
เกิดเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 เวลา 03.00 น.
จุดเดน
- ผลงานเขาหลักเกณฑการประกวด ทันเหตุการณ ฉับพลันทีนที
- ผูสื่อขาวมีความโชคดีที่อยูในพื้นที่นั้นและทําไดดีมาก สามารถคุมสติได
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- ใหอารมณของมนุษยธรรม ไมใชแคการชวยชางเทานั้น
- ภาพขาวที่ไดเปนภาพที่ไมมีการเซ็ท เปนภาพ ณ ขณะนั้น
- ภาพเลาเรื่องไดดี มีความสมบูรณ
รางวัลชมเชย ขาวเหตุการณ ประเภทขาวเหตุการณ
เรื่อง "บุกทลายแหลงมั่วสุมยาเสพติด จ.สระบุรี"
จาก สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ชอง 33HD
ผูผลิตผลงาน คือ
สถาพร ดานขุนทด
สมเกียรติ รี้พลไกร
สุทิน ชางเกวียน
ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
เนื้อหา:
เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เปดปฏิบัติการลางปาชานํากําลังเขาบุกจับทลายแหลงมั่วสุม
ยาเสพติดในสถานบันเทิงชื่อดัง จ.สระบุรี หลังสืบทราบวาที่นี่เปนแหลงมั่วของวัยรุนนักเที่ยว โดยเฉพาะกุมเยาวชนที่
อาศัยที่นี่เปนสถานที่พบปะสังสรรคเสพยาเสพติด
ซึ่งหาซื้อไดภายในสถานบันเทิงจากกลุมเอเยนตที่คอยเดินวนอยูรอบราน จากการตรวจสอบพบนักเที่ยวฉี่
มวงมีสารเสพติดในรางกายจํานวนมาก ที่นาสนใจคือพบเยาวชนจํานวนมากเขาไปมั่วสุมเมามายอยูในสถานบันเทิง
จุดเดน
- ผูสื่อขาวสามารถใหขอมูลเพิ่มเติมและตอเนื่อง ทําใหคนดูรูสึกเห็นถึงความสําคัญและเปนเรื่องที่สงผลกระทบ
- ดูมีเรื่องราว มีผลตอสังคม
- มีกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
- ผูสื่อขาวเดินเรื่องดี
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