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เอกสารประกอบการตดัสิน 

 รางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน ์ 
ครั้งที ่22 ประจําปี 2561 

 

จดัโดย สมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทศันไ์ทย  

ร่วมกบั มูลนิธิแสงชยั สุนทรวฒัน ์

 

 

เจา้ภาพร่วมจดังาน 

  

 
 

 

ติดตามไดท่ี้ 

wwww.thaibja.org 

www.facebook.com/thaibja 

www.twitter.com/thaibja 
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ผลการตัดสินขาว – สารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 

ผลการตัดสินรางวัลรายการขาววิทยุยอดเย่ียม   หนา  1-10 

และรายการวิทยุสรางสรรคสังคมยอดเย่ียม 

 

ผลการตัดสินขาว – สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถ่ิน  หนา  11-16  

 

ผลการตัดสินรางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศนยอดเย่ียม  หนา  17-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

ประกาศผลการตัดสินรายการขาววิทยุยอดเย่ียม 

และรายการวิทยุสรางสรรคสังคมยอดเย่ียม 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป ๒๕๖๑ 
ผลงานขาวท่ีสงเขาประกวดประจําป 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 เพ่ือชุมชน: รวมพัฒนาประชาธิปไตยกับ กกต. ลําพูน  

          อสมท ลําพูน FM. 96.5 MHz 

    ๒.๒ อสมท เพ่ือชุมชน: เรื่องเลาชาวเกษตร  อสมท ลําพูน FM. 96.5 MH 

    ๒.๓ เหนือลางสรางกระแส: ทองเท่ียวท่ัวไทยสไตลเหนือลางฯ  

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 เพ่ือชุมชน: ผูปดทองใตฐานพระสละไดแมชีวิตเพ่ือรักษาผืนปาใหแผนดิน 

       อสมท สุรินทร FM 99.75 MHz 

    ๒.๑๑ อสมท เพ่ือชุมชน: จากโคลนสูดาว   อสมท สุรินทร FM 99.75 MHz 
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ผลการตัดสินรายการขาววิทยุยอดเยี่ยม และรายการวิทยสุรางสรรคสังคมยอดเยี่ยม  

๑. รางวัลรายการขาววิทยุยอดเย่ียม      

     ๑.๑ รางวัลยอดเยี่ยม: ไมมีรายการใดไดรับรางวัล  

     ๑.๒ รางวัลชมเชย: ไมมีรายการใดไดรับรางวัล 

๒. รางวัลรายการวิทยุสรางสรรคสังคมยอดเย่ียม         

     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  

 (ท้ังสองรายการไดรับรางวัลเดียวกัน ไมใชชมเชยรายการละ ๑ รางวัล เนื่องจากคณะกรรมการเห็นวา 

ท้ังสองรายการมีจุดเดนจุดดอยตางกัน ถานําผลงานท่ีมีจุดเดนของท้ังสองรายการมารวมกัน ก็จะไดรับรางวัล

ชมเชย)  

 

ภาพรวมผลงานท่ีสงเขาประกวดจากคณะกรรมการตัดสิน 

 จุดเดน 

 ๑. สวนใหญอักขระชัดเจน มีบางเปนสวนนอยท่ีไมใหความสําคัญ 

 ๒. บางรายการในประเภทวิทยุสรางสรรคสังคม ทําไดดี มีความคิดสรางสรรคในการตั้งชื่อ และสอดคลองกับ

เนื้อหา แขกรับเชิญนาสนใจ  

 ขอสังเกต 

 ๑. บางรายการ ไมมีการแนะนํา ไมมีการทักทาย 

 ๒. บางรายการ สงผลงานเขามาชวงหรือตอนหนึ่งของรายการ ไมไดสงมาท้ังรายการ ประเด็นก็คือ ถาไดรับ

รางวัล จะประกาศอยางไร 

 ๓. บางรายการ ผูดําเนินรายการเหมือนคุยกันเอง ผูฟงเปนสวนเกินท่ีบังเอิญเปดมารับฟง ทําใหการมีสวน

รวมของผูฟงนอย แมบางรายการมีการเชิญผูฟงใหเขามามีสวนรวม แตก็เชิญเขามาอยางนั้น ขาดน้ําเสียงหรือลีลา

เชิญชวนอยางจริงจัง 

 ๔. บางรายการใชการสรางความสะเทือนใจ (drama) มานําเรื่องใหเกิดความสงสาร ในทางตรงกันขาม การ

นําขอผิดพลาดของคน โดยเฉพาะวัยรุนมากลาวซํ้า นั่นเทากับตอกย้ํา ผูฟงท่ีไมรูก็เลยรู การนําผูท่ีเคยผานการ

ตองโทษมาสัมภาษณจึงเปนดาบสองคม แลวยังกลาวซํ้าแผลเดิมอีกดวย ท่ีสุดแลว กลายเปนผูดําเนินรายการทําราย

แหลงขาวเสียเอง 

 ๕. รายการขาว ไมมีองคประกอบอ่ืนท่ีเคยมีจากผลงานในปท่ีผานมา เชน ขาดการวิเคราะหอยางจริงจัง 

กลายเปนการหยิบมาเลาเฉย ๆ จึงแหงและขาดเสนห 
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 ๖. มีรายการขาวท่ีนําขาวจากแหลงอ่ืน เชน จากหนังสือพิมพ ท่ีพาดหัวมาอยางไร ก็อานออกอากาศไป

ตามนั้น ซ่ึงบางขาวเปนเรื่องท่ีมีความหวาดเสียว นากลัว  

 ๗. รายการขาวปนี้  ผลงานมีความหลากหลายลดนอยลงเม่ือเทียบกับปกอนหนา 

 ๘. แมผูดําเนินรายการบางคนเสียงดี แตขาดความเปนธรรมชาติ 

 ๙. การนําสื่อเสียงจากโทรทัศนมาทําเปนรายการวิทยุทําใหการสื่อสารขาดความเขาใจ เพราะไดยินแตเสียง 

 ขอเสนอแนะ 

 ๑. ควรสงผลงานท่ีเปนชิ้นเต็มท้ังรายการ ไมใชเฉพาะชวงใดชวงหนึ่ง หรือตอนใดตอนหนึ่ง 

 ๒. ควรมีการทักทายและแนะนํารายการตอผูฟง  

๓. รายการสรางสรรคสังคม เปนเง่ือนไขการสงผลงานเขาประกวดตั้งแตชื่อรางวัล จึงควรสงผลงานท่ีพิสูจน

ใหไดวา สรางสรรคสังคมอยางไร 

 ๔. ควรใหความสําคัญคุณภาพเสียง เพราะเปนหัวใจของสื่อวิทยุ 

 ๕. บางเนื้อหาท่ีนําเสนอ จําเปนตองอางอิงท่ีมา และเปนแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได 

 ๖. รายการเชิงสรางสรรค ผูดําเนินรายการควรมีการพูดคุยกับผูฟงดวย ไมใชคุยกันเองดังผลงานท่ีสงเขามา 

 ๗. น้ําเสียงเปนสิ่งสําคัญ ผูฟงสามารถจับความรูสึกจากน้ําเสียงไดวาแบบไหนท่ีทําใหรูสึกถึงความจริงใจ 

 ๘. หลีกเลี่ยงการซํ้าเติมขอบกพรองหรือผิดพลาดของแหลงขาวหรือผูใหสัมภาษณ  

 ๙. เสียงดนตรี เสียงประกอบ เสียงพูด เปนองคประกอบสําคัญของสื่อเสียงท่ีควรนํามาใชในการผลิตเพ่ือให

งานมีคุณภาพ เพราะจินตนาการจากการฟงเกิดไดหลายวิธี ไมใชแคการพูดคุยหรือสัมภาษณเพียงอยางเดียว 

๑๐. รายการขาวท่ีนําขอมูลมาจากหนังสือพิมพ กอนนําเสนอ ควรใหขอมูลท่ีไดจากการคนควาเพ่ิมเติมแก

ผูฟง มากกวาการอานตามหนังสือพิมพ  

 

คณะกรรมการตัดสิน   

 ๑. อาจารยบรรยงค สุวรรณผอง ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน    

 ๒. นายศักดา จิวัธยากูล บรรณาธิการบริหาร สํานักขาวไอเอ็นเอ็น    

๓. นางสาวรัศมี มณีนิล นักจัดรายการวิทยุดานเด็กและครอบครัว สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  

 ๔. อาจารยกรรณิการ โตะมีนา หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยกีารโทรทัศนและวิทยุ 

กระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร   

 ๕. นางสาวอัญชนก แข็งแรง กรรมการสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  
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ประกาศสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

การประกวดรายการขาววทิยุยอดเยี่ยม และรายการวิทยุสรางสรรคสังคมยอดเยี่ยม 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป ๒๕๖๑ 

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน ใหดําเนินการจัด

ประกวดรายการขาววิทยุ และรายการวิทยุสรางสรรคสังคมยอดเยี่ยม ประจําป ๒๕๖๑ เพ่ือประกาศเกียรติคุณและ

มอบรางวัลแกเจาของผลงานผูชนะการประกวด โดยมีหลักเกณฑการสงผลงานเขาประกวด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูผลิตขาวและรายการของสถานีวิทยุตาง ๆ พัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางาน 

เนนการผลิตรายการขาวและรายการวิทยุท่ีมีคุณภาพ มีคุณคาตอผูฟง และมีศักยภาพนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน

ในสังคม  

๒. สงเสริมและสนับสนุนใหผูผลิตรายการขาวและรายการวิทยุ มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมและจริยธรรมวิชาชีพ

สือ่มวลชน  

๓. เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกผูทํางานดานรายการขาวและรายการวิทยุ  

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 

ท่ีเปนขอเท็จจริง เปนธรรม และสมดุล ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  

  ๒.รายการวิทยุสรางสรรคสังคม หมายถึง รายการวิทยุสงเสริมคุณภาพชีวิต หรือสะทอนใหเห็นผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนดานตาง ๆ ในสังคม ดวยรูปแบบและวิธีการนําเสนออยางสรางสรรค   

 

เง่ือนไขการประกวด  

ผลงานท่ีสงเขาประกวด   

๑. ตองเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาท่ีออกอากาศอยางชัดเจน  
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 ๒. ตองผลิตข้ึนเองโดยมิไดลอกเลียนแบบหรือทําสําเนาสวนใดสวนหนึ่งจากผลงานของผูอ่ืน ผูผลิตและ

เจาของลิขสิทธิ์ตองเปนคนไทย  

 ๓. ตองเปนงานท่ีเผยแพรทางสถานีวิทยุ ระหวาง ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  

 ๔. ตองมีใบรับรองการออกอากาศจากนายสถานีวิทยุ ผูอํานวยการสถานี ผูจัดการสถานี  หรือ บรรณาธิการ

ขาวสถานี ซ่ึงเผยแพรผลงานท่ีสงเขาประกวด 

 ๕. ผลงานท่ีไดรับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยและมูลนิธิแสงชัย สุนทร

วัฒน มีสิทธิ์ในการเผยแพรผลงานตอสาธารณะได โดยไมแสวงหาผลประโยชนจากผลงานนั้น 

จํานวนผลงานท่ีสงประกวด 

 สถานีสามารถสงผลงานเขาประกวด ดังนี้ 

๑. สงไดท้ังประเภทรายการขาววิทยุ และประเภทรายการวิทยุสรางสรรคสังคม 

๒. แตละประเภทรางวัล สงไดไมเกิน ๓ ชื่อรายการ  

๓. แตละ ‘ชื่อรายการ’ สงใหกรรมการพิจารณาชื่อรายการละไมเกิน ๓ ตอน 

การจัดเตรียมผลงานสงเขาประกวด 

  ๑. จัดทํารายละเอียดตาง ๆ ของรายการขาววิทยุ/รายการวิทยุสรางสรรค แตละรายการท่ีสงเขาประกวด 

โดยมีหัวขอหลัก ดังนี้ 

      ๑.๑ ชื่อรายการขาวหรือรายการวิทยุสรางสรรคสังคม ชื่อผูจัดทํา หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

      ๑.๒ บทคัดยอสรุปเรื่องราว 

      ๑.๓ วัตถุประสงคในการนําเสนอขาว/เรื่อง/รายการ 

      ๑.๔ เรื่อง หรือขาวในรายการ หรือรายการ มีคุณคาตอสังคมอยางไร 

        ๑.๕ วัน/เวลา และสถานท่ี ท่ีเกิดขาว  

      ๑.๖ วัน/เวลา และสถานี ท่ีออกอากาศ 

  ๒. ทําจดหมายนําสงขาวท่ีเขาประกวด ประเภทของรางวัล จํานวนรายการขาว และ/หรือ รายการวิทยุ

สรางสรรคสังคม ในแตละประเภทรางวัล หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ือติดตอผูประสานงาน จดหมายลงนาม โดย

นายสถานีวิทยุ , ผูอํานวยการสถานี , ผูจัดการสถานี หรือบรรณาธิการขาวสถานี 

  ๓. จัดทําบทรายการขาว และ/หรือ บทรายการวิทยุสรางสรรคสังคมเปนไฟล PDF 

  ๔. บันทึกผลงานท่ีสงเขาประกวดดวยสกุล .mp3 เทานั้น ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกของกรรมการตอการเปด

พิจารณาผลงาน 

  ๕. สําเนาผลงาน (ขอ ๔) รายละเอียดของรายการ (ขอ ๑) และบทวิทยุ (ขอ ๓) บันทึกลง thumb drive 

จํานวน ๑ ชุด / ประเภท / สถาน ี
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  ๖. ดําเนินการจัดสงจดหมายตามขอ ๒ ผลงานและรายละเอียดตาง ๆ ตามขอ ๕ มายังสมาคมนักขาววิทยุ

และโทรทัศนไทย ตั้งแตวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ถึงวันอังคารท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. 

หลักเกณฑการตัดสิน 

 คณะกรรมการตัดสินรางวัลการประกวดขาววิทยุยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป ๒๕๖๑ ซ่ึง

สมาคมฯ แตงตั้ง จะเปนผูพิจารณาตัดสิน และใหถือคําตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนท่ีสิ้นสุด  

การพิจารณาผลงานท่ีสงประกวดมีหลักเกณฑ ดังนี้  

๑. ความชัดเจนของประเด็น แหลมคม และมีแงมุมใหม ๆ 

๒. การคนควาหาขอมูลเชิงลึกจากทุกประเภทของแหลงขาว 

๓. กระบวนการผลิตทางวิทยุ ท้ังการเขียนบท และการนําเสนอ ท่ีชวยใหรายการนาสนใจ  

๔. เปนผลงานท่ีสรางสรรคสังคม กอใหเกิดสิ่งดี ๆ ในสังคมไทย  

๕. เปนตนฉบับของผูสงเขาประกวดเอง ไมไดลอกเลียนแบบใครมา  

๖. เปนรายการท่ียึดม่ันในจริยธรรมวิชาชีพ 

การจัดสงผลงานเขาประกวด  

 สงท่ี: สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 

โทรศัพท ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙, ๐๘๖-๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙  

 

ปดรับผลงานภายในวันอังคารท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. 

กรณีนําสงผลงานทางไปรษณีย จะตองสงเปน EMS เทานั้น โดยถือเอาวันท่ีประทับตราเปนสําคัญ 

คําตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนท่ีส้ินสุด 

#  #  # 

 

รายการวิทยุสรางสรรคสังคม “รางวัลชมเชย” 

‘รายการ Young เกา’ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz 

 ๑. เนื้อหา  

     รายการ Young เกา เปนรายการท่ีออกอากาศทุกวันเสาร เวลา ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น. โดยในชวงแรกผู

ดําเนินรายการจะบอกเลาเคล็ดลับการดูแลสุขภาพท้ังเรื่องของอาหาร การออกกําลังกาย และการพักผอน รวมถึงนํา

ขาวและขอมูลความรูเก่ียวกับโรคภัยไขเจ็บโดยเฉพาะสําหรับผูสูงอายุมาบอกเลาอีกดวย จากนั้นในชวงท่ีสอง จะ

พูดคุยกับบุคคลหลากหลายอาชีพท่ีกําลังเขาสูวัยสูงอายุ หรือบุคคลท่ีกําลังอยูในวัยเกษียณ รวมถึงบุคคลท่ีไดดูแล

หรืออยูใกลชิดหรือเก่ียวของกับผูสูงวัย ซ่ึงจะพูดคุยถึงการดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอสุขภาพกายและใจ  
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เปนการบอกเลาแบงปนประสบการณเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหกับผูฟงท่ีไมไดเฉพาะแคผูฟงสูงอายุ แตจะรวมไปทุก

ชวงวัยเพ่ือนําไปปรับใชหรือเปนแบบอยางในการเตรียมตัวและรับมือสังคมผูสูงอายุ อาทิ 

  -ออกอากาศวันท่ี ๔ ส.ค. ๒๕๖๑ คุณวรเกียรติ์ นิ่มมาก เจาของเพจ ตายายสอนหลาน คุณวรเกียรต์ิ เลาถึง

แนวคิดเริ่มตนการจัดทํา Facebook fan page “ตายายสอนหลาน” ท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ียังวางงานและไดกลับไปอยู

ปตตานี บานของตากับยาย จึงคิดทําคลิปสั้น ๆ ใหคุณตาคุณยายมาสอนภาษาใต และไดโพสตลง fan page และ 

Facebook สวนตัว จนเกิดการแชรตอไปเรื่อย ๆ ทําใหเกิดการทําคลิปเรื่องราวของคุณตาคุณยายอยางตอเนื่อง เปน

ท่ีสนใจและเปนท่ีชื่นชอบของคนท่ีติดตาม fan page และยังทําใหคุณตาคุณยายมีความสุขสนุกกับการทําคลิป สงผล

ใหสุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน สุขภาพจิตก็ดีอีกดวย เพราะท้ังสองคนรูสึกไดวายังมีคุณคา และ fan page นี้ ก็ทําให

หลายคนไดกลับไปสนิทสนมกันในครอบครัวกันมากข้ึน ท้ังนี้ ผูจัดทํา fan page ยังไดแนะนําถึงการทํา fan page 

ลักษณะนี้วา อยาพยายามยัดเยียดเนื้อหาท่ีหางไกลผูสูงวัยจนเกินไป และคนท่ีถูกถายคลิปมีความสุขหรือสนุกไปดวย

หรือไม อยาคิดวาการทํา fan page เปนการทํางาน แตใหคิดวาเปนการเลนสนุกท่ีจะไดมีเวลาอยูดวยกัน และ

สะทอนถึงการอยูรวมกันของรุนคุณตาคุณยายและรุนลูกรุนหลาน 

  -ออกอากาศวันท่ี ๖ ต.ค. ๒๕๖๑ คุณภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผูวาการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย และ

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คุณภราเดช บอกเลาถึงการดูแลสุขภาพท้ังกายและใจ โดยเฉพาะการดูแลจิตใจ ถา

แกไขไมไดก็ตองปลอยวาง ซ่ึงการปลอยวางไมใชวาจะไมทําอะไรเลย แตจะเปนการทําใจใหอยูกับสิ่งนั้น ไมยึดติด ไม

นําปญหามาอยูกับตัวเองตลอดเวลา แมจะเขาสูวัยเกษียณแลวก็ยังทําในสิ่งท่ียังทําได ยึดม่ันในความถูกตองและ

หลักการ ซ่ือสัตยตอตนเอง ภาระงาน สังคม และประเทศชาติ เพราะอะไรท่ีพนไปก็จบไป แลวหาสิ่งท่ีเปนประโยชน

ทําตอ สวนการดูแลสุขภาพกาย ก็ยังออกกําลังกายอยู แตก็ตองคอย ๆ ปรับตัว เลือกทําในสิ่งท่ีเราชอบ ทําแลวสบาย

ใจ แตตองเปนประโยชนสังคม ชุมชน ก็จะสงผลตอสุขภาพกายและใจอยางแทจริง ท้ังนี้ การวางแผนใชชีวิตหลัง

เกษียณตองไมรอใหเกษียณกอน แตตองวางแผนกอนถึงวัยเกษียณ ตองรูจักลดละ ถอดหัวโขน รูจักบริหารจัดการ

การเงิน และอยาหวังพ่ึงคนอ่ืน 

  -ออกอากาศวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑ คุณขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียน รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป  คุณขจร

ฤทธิ์ เลาถึงการปรับเปลี่ยนตัวเองดวยการวิ่ง โดยเริ่มจากการเรียนรูดวยตัวเอง เริ่มตนวิ่งไดไมถึง ๒ กิโลเมตรก็

เหนื่อยแลว แตเม่ือศึกษาเรียนรูทาวิ่ง วิธีการวิ่ง ก็ทําใหวิ่งไดระยะยาวข้ึน นานข้ึน รวมถึงการควบคุมอาหารอยาง

จริงจัง เพราะถาน้ําหนักมากเกินไปจะมีผลตอหัวเขา ซ่ึงตอนนี้อายุ ๕๕ ปก็มุงม่ันจะไปใหถึงการวิ่งมาราธอนและ

เขียนหนังสือเก่ียวกับวิ่งมาราธอน ใหไดสักเลม โดยนาเพ่ือน ๆ นักเขียนหลายคนท่ีเปนนักวิ่งมาเปนแบบอยาง ท้ังนี้ 

ตอนท่ีทอ ๆ ก็มีคําถามเกิดข้ึนเหมือนกัน แตพอไดอานหนังสือก็ทําใหเกิดแรงบันดาลใจใหวิ่งตอไป แตนอกจากจะมี

ใจสูแลวยังตองเตรียมรางกายใหพรอมดวย กีฬาทุกประเภทตองฝกซอมเชนกัน พรอมยืนยันวา การวิ่งเปลี่ยนชีวิตจริง 

ๆ น้ําหนักลดลง รูสึกดีข้ึน การวิ่งทําใหเราไดอยูกับตัวเองเกิดสมาธิ คิดไดวาอะไรแกไมไดก็ปลอยวาง แคนี้ก็มี

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 รายการมีการตั้งเปาหมายท่ีชัดเจน และดําเนินรายการตามเปาหมายไดสําเร็จในระดับท่ีผูฟงชื่นชอบ

และเขาใจ concept 

๒.๕ ผูดําเนินรายการสามารถทําใหแขกรับเชิญแสดงตัวตนออกมาไดอยางดี 

๒.๖ Young เกา สามารถตีความไดหลายอยาง  “Young คือ คนเยาวท่ีคุยกับคนเกา” เหมือนเด็กคุยกับ

ผูใหญ เปนแรงบันดาลใจสําหรับคนท่ีทํางานอยูมองเห็นอนาคต  

๓. ขอสังเกต  

     ๓.๑ ผูดําเนินรายการยังขาดการเชื่อมรอยเรื่องราว และตองชวนแขกรับเชิญพูดคุยมากกวานี้  

    ๓.๒ บางชวงของรายการผูดําเนินรายการหายเงียบไปปลอยใหแขกรับเชิญพูดยาว ตองแทรกคําถามกับแขก

รับเชิญบาง 

   

รายการวทิยุสรางสรรคสังคม “รางวัลชมเชย” 

‘รายการ มโนฮาสาเร’ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz 

 ๑. เนื้อหา  

     รายการ มโนฮาสาเร เปนรายการท่ีออกอากาศทุกวันศุกรเวลา ๒๓.๐๐ -๒๔.๐๐ น.โดยผูดาเนินรายการ

ท้ังสองคนจะชวนพูดคุยกับบุคคลธรรมดาตัวเล็ก ๆ ท่ีมีวิถีชีวิตแบบตั้งใจทาเพ่ือประโยชนของสังคมสวนรวม พรอมมี

แนวความคิดท่ีสรางสรรคเปนแรงบันดาลใจใหกับผูคนท่ัวไปไดนาไปปรับใชกับชีวิตของตัวเอง หรือเปนแบบอยาง

ใหกับเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดีในเรื่องของการมุงม่ัน ไมยอทอ ฝาฟนอุปสรรคและผานพนไปไดดวยตัวเอง อาทิ  

-ออกอากาศวันท่ี ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ คุณจั๊มพ หรือ ณัฐดนัย ตระการศุภกร ชาวปกาเกอญอรุนใหมท่ีสรางอาชีพและ

รายไดใหกับชาวชุมชนปกาเกอญอ หวยหินลาดใน จ.เชียงราย  

  คุณจั๊มพ หรือ ณัฐดนัย บอกเลาเรื่องราวการสรางอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของชาวปกากะญอหวย

หินลาดใน จ.เชียงราย ดวยการทาธุรกิจน้ําผึ้ง แบรนด Host beehive ท่ีนอกจากจะสรางรายไดใหชุมชนแลว ยัง

ตองการทาใหชุมชนมีความสุขโดยใชน้ําผึ้งเปนสื่อกลางสื่อสารเรื่องราวในชุมชน ซ่ึงไมใชแคการสื่อสารในประเทศไทย 

แตยังสามารถสื่อสารไปยังเวทีเยาวชนชาวชนเผาระดับโลก ท่ีอาจนําโมเดลชาวปกากะญอหวยหินลาดในไปปรับใช 
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กับประเทศของตนเองได นอกจากนี้ ยังขยายเครือขายไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในประเทศไทย และไมไดสรางรายไดจาก

น้ําผึ้งเทานั้น ยังตอยอดไปยังผลผลิตอ่ืน ๆ ตามฤดูกาลอีกดวย รวมถึงการนําเงินรายไดจากการขายน้ําผึ้งเขากองทุน 

เพ่ือใชดูแลคนในชุมชน ดูแลผึ้ง และดูแลปา ท้ังนี้ การสรางอาชีพนี้ ทําใหชาวหวยหินลาดในมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนและ

ไมมีหนี้เลย อยางไรก็ตาม ยังไดรณรงคสรางความเขาใจเรื่องของการทําไรหมุนเวียนของชาวปกากะญอท่ีไมใชไร

เลื่อนลอย แตเปนการทําใหทุกพ้ืนท่ีเจริญฟนฟูตามธรรมชาติ  

  -ออกอากาศวันท่ี ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ คุณวรินทร อาจวิไล หรือ ครูตนกลวย ครูผูอุทิศทุมเทแรงกายแรงใจสอน

ดนตรีคลาสสิกใหกับเด็ก ๆในชุมชนคลองเตย  

  คุณวรินทร บอกเลาถึงแรงบันดาลใจท่ีเลือกมาเปดโรงเรียนเอ็มมานูเอล สอนดนตรีใหเด็ก ๆ ในชุมชน

คลองเตยท่ียากจนโดยไมคิดคาใชจายพรอมมีเครื่องดนตรีใหเด็ก ๆ ดวย เพ่ือใหมีการศึกษาท่ีดีข้ึน เปลี่ยนมุมมอง

ความคิดใหกวางข้ึน ไมใชแคในชุมชน โดยจะเริ่มวัดระดับเพ่ือแบงการเรียนเปนสามกลุม คือ กลุมเอ กลุมบี และกลุม

ซี จากเริ่มตนตองทําเองท้ังการหาทุน การสอน การดูแลเด็ก ๆ แตตอนนี้ มีผูปกครองเขามาชวยมากข้ึน สําหรับเด็ก 

ๆ ท่ีไดทุนจากโรงเรียนเอ็มมานูเอล หลายคนไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลยัมหิดล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ

วิทยาลัยนาฏศิลป โดยเม่ือเรียนจบก็จะตองกลับมา ชวยสอนท่ีโรงเรียนตอไป ซ่ึงครูตนกลวยบอกวา รูสึกสนุกเม่ือได

เด็ก ๆ เติบโต มีประสบการณใหม ๆ ไดเห็นโลกภายนอก เพราะดนตรีจะพาเราเดินทางไป ไมใชเลนเพียงแคสนุก

อยางเดียว  

 -ออกอากาศ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ คุณปรีดา เทียนสงรัศมี ผูพิทักษนกเงือกแหงเทือกเขาบูโด  

  คุณปรีดา เลาถึงบรรยากาศบนเทือกเขาบูโด จ.นราธิวาส ท่ีมีความสวยงาม มีนกเงือก มีตนไมใหญท่ีหาดูได

ยาก มีน้ําตกบาโจ ชาวบานมีน้ําใจ ยิ้มแยมแจมใส ซ่ึงการเดินดูแตละพันธุของนกเงือกบนเทือกเขาบูโด จะเดินดูไดแค

วันละหนึ่งพันธุเทานั้น สําหรับคุณปรีดาไมไดเปนคนนราธิวาส แตไดมีโอกาสไปรวมงานท่ีมูลนิธินกเงือก ไดไปฝกงาน

ท่ีอุทยานแหงชาติหวยขาแขง ในโครงการนกเจาะโพรงใหกับนกเงือก จากนั้น ไดมีโอกาสมาท่ีเทือกเขาบูโด เพ่ือ

ศึกษานกเงือกหัวแรด แตเม่ือไดรูถึงสถานการณท่ีชาวบานขโมยลูกนกเงือกไปขายโดยท่ีไมรูความสําคัญของนก

เหลานั้น จึงตัดสินใจลงพ้ืนท่ีใหความรูสรางความเขาใจในแตละบาน ชาวบานก็เริ่มเขาใจและใหความรวมมือเลิกจับ

นกไปขาย และเขามาเปนผูชวยนักวิจัยโดยไดคาตอบแทนรายวัน กลายเปนผูรวมปกปองนกเงือกท่ีเทือกเขาบูโดท่ีมี

ท้ังหมด ๖ สายพันธุ จาก ๑๓ สายพันธุท่ัวประเทศไทย เพ่ือไมใหสูญพันธุไป 

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 เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกนําเสนออะไรก็ได 

     ๒.๖ ประเด็นถือวาดี มีอารมณรวมไปกับเรื่องท่ีเลา 

๓. ขอสังเกต  

     ๓.๑ ชื่อรายการครีเอทีฟแตไมสื่อกับเรื่องท่ีนําเสนอ  

    ๓.๒ ขาดเปาหมายท่ีชักจูงใจคนฟง แอบหวังวาจะมีความฮา สนุกสนานแตยังไปไมถึงข้ันนั้น เนื่องจากการ

ออกอากาศเปนชวงเวลาดึก 

     ๓.๓ โดยรวมท้ังหมดของรายการยังมีเรื่องท่ีขาด ๆ เกิน ๆ อยูบาง 

 

# # # 
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ประกาศผลการตัดสิน ขาว – สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 

ผลงานขาวที่สงเขาประกวดประจําป 2561 

รางวัลขาว – สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น 2 เร่ือง ดังนี้ 

1. คนกับถนน ใคร..ล้ําเสน..ใคร     จาก บริษัท ปราการเคเบิ้ลทีวี จํากัด 

2. แรงศรัทธาบนยอดเขา  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      คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

2. นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม  คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายประสาน อิงคนันท   คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

4. นายสุรชา  บุญเปยม   คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

5. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์  คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

6. นางสาวฉัตรรัศม  ปยทัศนสิริ  คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

7. ดร.เอ้ือจิต วิโรจนไตรรัตน  นักวิชาการดานสื่อ 

8. ดร.ปรัชญา เปยมการุณ            นักวิชาการดานสื่อ 

9. ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต   นักวิชาการดานสื่อ 

10. นายอิทธิพันธ บัวทอง   คณะกรรมการสมาคมฯ 

11. นายคธาทร   อัศวจิรัฐติกรณ    คณะกรรมการสมาคมฯ 
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ประกาศสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

ประเภทขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่นดีเดน 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 

  สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน ใหเปนผูดําเนินการจัด

ประกวดขาว-สารคดีวิทยุและโทรทัศนทองถ่ิน รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 เพ่ือประกาศเกียรติคุณและ

ตัดสินมอบรางวัลแกเจาของผลงานผูชนะการประกวด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

วัตถุประสงค 

 1.   เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหผูจัดทําขาวของสถานีโทรทัศนทุกประเภท มีการพัฒนาความคิด

และเปาหมายในการทํางาน โดยเนนการผลิตขาวท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอการสรางสรรคและเปลี่ยนแปลง

สังคมไทยใหดีข้ึน อันเปนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 

 2. เพ่ือสนับสนุนและกระตุนใหผูผลิตขาวและสถานีโทรทัศนมีจิตสํานึก ตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่อง

ของจรรยาบรรณ/จริยธรรมของสือ่มวลชนในการกระบวนการผลิตและนําเสนอขาว 

 3.  เพ่ือสงเสริมและใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดานขาวโทรทัศน ซ่ึงเปนวิชาชีพดานการสื่อสารมวลชน 

ประเภทรางวัล 

ประเภทขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น 

1.  ขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถ่ิน 

- รางวัลขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถ่ิน ดีเดน  จํานวน 1 รางวัล เปนเงิน 30,000 บาท 

(สามหม่ืนบาทถวน) พรอมโลเกียรติยศ 

- รางวัลขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถ่ิน ชมเชย  จํานวน 1 รางวัล เปนเงิน 10,000 บาท  

(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) พรอมโลเกียรติยศ 

 

นิยาม ขาวหรือสารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น    ไดแก  ขาวหรือสารคดีเชิงขาว ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับ

เรื่องราวเหตุการณในทองถ่ิน  สะทอนคุณคาและสงเสริมความสําคัญของภูมิปญญาพ้ืนบาน หรือตีแผปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ จนกระท่ังนําไปสูการแกไขหรือบรรเทาปญหา โดยมีองคประกอบขาวท่ีครบถวน สมบูรณและรอบดาน     

  ท้ังนี้  ผลงานขาวโทรทัศนท่ีจะสงเขาประกวด  จะตองเปนขาวท่ีผลิตโดยผูสื่อขาวในทองถ่ินและนําเสนอโดย

การออกอากาศผานสถานีโทรทัศนหรือเคเบิลทีวีในทองถ่ิน ซ่ึงไดรับการรับรองจากสถานีโทรทัศนตนสังกัด หรือ

สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย  

เง่ือนไขการประกวด  

 ผลงานท่ีสงเขาประกวด   

1. ตองเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาท่ีออกอากาศอยางชัดเจน  
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 2. ตองผลิตข้ึนเองโดยมิไดลอกเลียนแบบหรือทําสําเนาสวนใดสวนหนึ่งจากผลงานของผูอ่ืน ผูผลิตและ

เจาของลิขสิทธิ์ตองเปนคนไทย  

 3. ตองเปนงานท่ีเผยแพรทางสถานีโทรทัศนทองถ่ินและเคเบิลทีวีในประเทศไทย ระหวาง 1 มกราคม 2561 

- 31 ธันวาคม 2561 

 4. ตองมีใบรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศนทองถ่ิน ซ่ึงเผยแพรผลงานท่ีสงเขาประกวด 

 5. ผลงานท่ีไดรับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยและมูลนิธิแสงชัย สุนทร

วัฒน มีสิทธิ์ในการเผยแพรผลงานตอสาธารณะได โดยไมแสวงหาผลประโยชนจากผลงานนั้น 

 

จํานวนผลงานท่ีสงประกวด 

 สถานีสามารถสงผลงานเขาประกวด ดังนี้ 

1. สงไดไมจํากัดจํานวนเรื่อง  

การจัดเตรียมผลงานสงเขาประกวด 

  1. จัดทํารายละเอียดตาง ๆ แตละรายการท่ีสงเขาประกวด โดยมีหัวขอหลัก ดังนี้ 

     1.1 ชื่อเรื่อง  ชื่อผูจัดทํา หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

     1.2 บทคัดยอสรุปเรื่องราว 

     1.3 วัตถุประสงคในการนําเสนอขาว/เรื่อง/รายการ 

     1.4 เรื่อง หรือขาวในรายการ หรือรายการ มีคุณคาตอสังคมอยางไร 

     1.5 วัน/เวลา และสถานท่ี ท่ีเกิดขาว  

     1.6 วัน/เวลา และสถานี ท่ีออกอากาศ 

  2. ทําจดหมายนําสงขาวท่ีเขาประกวด ประเภทของรางวัล จํานวนรายการขาว แตละประเภทรางวัล 

หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ือติดตอผูประสานงาน จดหมายลงนามโดยผูบริหารสถานี/ผูจัดการสถานีหรือ

บรรณาธิการขาว 

 3. จัดทําสคริปตขาวโทรทัศน เปนไฟล PDF 

 4. บันทึกผลงานท่ีสงเขาประกวดดวยสกุล .mpeg4 เทานั้น ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกของกรรมการตอการเปด

พิจารณาผลงาน 

5. สําเนาผลงาน (ขอ 4) รายละเอียดของรายการ (ขอ 1) และสคริปตขาวโทรทัศน (ขอ 3) บันทึกลง 

thumb drive จํานวน 1 ชุด / ประเภท / สถาน ี

 6. ดําเนินการจัดสงจดหมายตามขอ 2 ผลงานและรายละเอียดตาง ๆ ตามขอ 5 มายังสมาคมนักขาววิทยุ

และโทรทัศนไทย ตั้งแตวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. 
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หลักเกณฑในการตัดสินขาวและสารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่นดีเดน 

พิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ ของขาวและสารคดีเชิงขาวท่ีสงเขาประกวดดังตอไปนี้ 

1. คุณคาขาว   

- ความมีประโยชนและมีคุณคาตอสวนรวม สรางสรรคสังคม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน  ใหแงคิด

เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนวทางท่ีถูกตอง   

-รักษาสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรมในสังคมไทย   

2. คณุภาพของขาว   

-ความสมบูรณของขาว  

- เนื้อหา /การสื่อความหมายดวยภาพ /ความตอเนื่องและกลมกลืนของเรื่องราวและภาพ /ความนาสนใจ 

-ความถูกตองของขาว  

- ตรงกับขอเท็จจริง  ไมบิดเบือน / *มีจริยธรรมในการนําเสนอขาว  รับผิดชอบ สุภาพ ซ่ือสัตย ฯลฯ 

-ความสมดุลและเท่ียงธรรม  

- ใหความเปนธรรมแกทุกฝายท่ีตกเปนขาว 

- ความทันสมัยของขาว  

- ฉับไว ทันเหตุการณ  

 

การสงผลงานประกวด 

 สงท่ี: สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  

538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 

โทรศัพท 0-2243-8479 / 08-6522-4288 โทรสาร 0-2243-8489  

 

ปดรับผลงานภายในวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

กรณีนําสงผลงานทางไปรษณีย จะตองสงเปน EMS เทานั้น โดยถือเอาวันท่ีประทับตราเปนสําคัญ 

 

ถือคําตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนท่ีส้ินสุด 

๐ ๐  ๐ 
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ขอคิดเห็นที่มีตอผลงานทีไ่ดรับรางวัล 

ประเภทขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น  

  

 รางวัลชมเชย ไดแก  

เร่ือง ‘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 (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  

เนื้อหา: 

 เม่ือประมาณเดือนเมษายน 2561 กลุมชาวบาน ต.คลองดาน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ ไดมารองตอ

สื่อมวลชนของ PKtv. ( ปราการเคเบิ้ลทีวี ) วามีกลุมชายฉกรรจ มาทําการปลักเสาไม ท่ีทําสีแดงบริเวณปลายไม ไว

ตามแนวขอบถนน เลยลึกเขามาในบริเวณสถานท่ีราชการ รวมถึงบริเวณบานเรือนประชาชน พอเขาไปสอบถาม ก็

ถูกกลุมชายฉกรรจเหลานั้น พูดจาไมดีและสอในลักษณะขมขู ใหทําการขนยายขาวของออกไป ใหพนแนวทางท่ีปลัก

เสาไมไว จึงเกิดความกลัววาจะเกิดความไมเปนธรรม เพราะรูมาวากลุมชายฉกรรจเหลานี้เปนคนของ กรมทางหลวง 

จะมาทําการไลท่ีเพ่ือขยายถนน จึงมารองตอสื่อมวลชน และขอรองใหชวยไปหาคําตอบใหหนอย วากรมทางหลวงจะ

ทําการขยายถนน แบบไหน อยางไร เพราะชาวบานไม รูจะไปพ่ึงใครได หลังจากรับเรื่องรองทุกขแลว ทีมขาว PKtv.

จึงไดลงพ้ืนท่ีไปสอบถามรายละเอียดจากเจาหนาท่ีของกรมทางหลวง ถึง ท่ีมาของการกอสรางขยายถนนทางหลวง

หมายเลข 3 สุขุมวิท อ.บางปู ถึง อ.บางปะกง วามีความจําเปนอยางไร และกรอบการกอสรางเปนอยางไร หลังจาก

นั้นอีกหนึ่งเดือนถัดไป กรมทางหลวงพรอมคณะเจาท่ีไดจัดเวทีประชุมชี้แจงรูปแบบการกอสราง ครั้งท่ี 2 ซ่ึงก็มี

ประชาชนชาวคลองดาน มารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็น สอบถาม กันอยางมากมาย ท้ังเห็นดวยและเห็นตาง.. 

หลังจากจบเวทีฯแลว ทีมขาวไดสอบถามกับชาวบานท่ีมีหนังสือแจงใหทาการขนยายออกจากพ้ืนท่ีกอสรางถนน ซ่ึง

แตละคน แตละสถานะอาชีพ ก็มีความคิดเห็นและเหตุผลของตนเองท่ีแตกตางกันไป ตามสถานะ 
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ความเปนอยูทางดานเศรษฐกิจครอบครัว ในสวนของโรงเรียนฯ ก็ขอใหชวยสรางสะพานลอยคนขามใหกับเด็ก

นักเรียน จะไดเดินทางมาโรงเรียนไดอยางปลอดภัย สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลฯ ก็ไมตองรื้อถอน ยัง

สามารถ ดําเนินการเพ่ือคนในชุมชนไดตอไป สวนผูแทนกรมทางหลวงฯก็ใหขอมูลในเรื่องของความจําเปน วาเปน

นโยบายของภาครัฐ ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือความพัฒนาของประเทศ ท่ีมีการเจริญเติบโตข้ึน และขอความรวมมือ

จากประชาชนท่ีรุกล้ําพ้ืนท่ีหลวง ใหขนยายออกไป เพราะเจาหนาท่ี ตองทาตามกฎหมายบานเมือง แตไมตองการจะ

บังคับใชกับประชาชน เพราะกฎหมายทางหลวงนั้นมีความรุนแรง มีโทษท้ังจับขังและปรับเงิน จึงขอรองใหผูท่ีบุกรุก 

พ้ืนท่ีของทางหลวงมานาน ขอคืนพ้ืนท่ีใหกรมทางหลวงไดทําการขยายถนน เพ่ือเปนประโยชนกับคนสวนรวมท่ีใช

ถนนสุขุมวิท และชาวสมุทรปราการ ตอไป 

 

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศนทองถิ่น 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 

จุดเดน 

- มีความพยายามในการทํางาน การรวบรวมขอมูลดี 

- สะทอนปญหาทองถ่ินในพ้ืนท่ี 

- แหลงขาวครบ เนื้อเรื่องสมบูรณดี 

ขอสังเกต 

- คอนขางยืดเยื้อ และสัมภาษณแหลงขาวเยอะเกินไป 

- ควรเพ่ิมแหลงขาวท่ีไดรับผลกระทบกับเรื่องนี้ เพ่ิมอีก 

- การเดินเรื่องยังไมเชื่องโยง 

 

# # # 
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ประกาศผลการตัดสิน ขาว – สารคดีเชิงขาววิทยุและโทรทัศน 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 

รางวัลขาวโทรทัศนยอดเย่ียม 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  

 

ผลการตัดสินรางวัลขาวโทรทัศนเชิงสืบสวนยอดเย่ียม  

รางวัลยอดเย่ียม  ไมมีผลงานเรื่องใดไดรับรางวัล 

รางวัลชมเชย  ไดแก  “เปดโปงแกงโกงตาชั่งรับซ้ือหมู”  จาก  สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 

  ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท 

รางวัลชมเชย  ไดแก  "เปดปม ตอน น้ํามันทอดซํ้า"  จาก  สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส   

  ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท 

 

ผลการตัดสินรางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศนยอดเย่ียม  

- ประเภทรายการ 

รางวัลยอดเย่ียม  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 

รางวัลยอดเย่ียม   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 

       

ผลการตัดสินรางวัลขาวเหตุการณโทรทัศนยอดเย่ียม 

- ประเภทขาวรายงานสด 

รางวัลยอดเย่ียม  ไดแก  “เจอแลว 13 ชีวิตหมูปาติดถํ้าหลวงเชียงราย"  จาก  สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี  

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท 

รางวัลชมเชย  ไดแก  “เหตุการณวนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนน้ํานางนอน"  จาก  สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส  

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท 

 

- ประเภทขาวเหตุการณ 

รางวัลยอดเย่ียม  ไดแก  “แมชางปา เขาชวยลูกตกบอน้ํา"  จาก  สถานีโทรทัศนชอง 7 HD   

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท 

รางวัลชมเชย   ไดแก “บุกทลายแหลงม่ัวสุมยาเสพติด จ.สระบุรี" จาก สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ชอง 

33HD  ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาขาวโทรทัศนยอดเย่ียม 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 

 ภาพรวมของผลงานขาวโทรทัศนยอดเย่ียมรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 มีดังนี้ 

- ประเภทขาวเชิงสืบสวน ผลงานท่ีสงเขาประกวดไมเขานิยามของขาวเชิงสืบสวน มีบางผลงานท่ีเปนการทํางาน

เหมือน PR ใหรัฐ หรือหนวยงานตาง ๆ ทําใหขาดแนวคิดและมุมมอง การสืบคนขอมูลดวยตนเอง 

- หลาย ๆ ผลงานมีการนําเสนอประเด็นท่ีนาสนใจและเห็นความพยายามของนักวิชาชีพสื่อ 
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- มีการเปดประเด็นใหม ๆ ใหสังคมรับทราบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงใหเห็นถึงผลกระทบในวงกวางท้ังเชิง

นโยบาย นักการเมือง หรือคนมีอํานาจในบานเมือง ใหมีการเปลี่ยนแปลงบางอยาง 

- ประเด็นการทําขาวเก่ียวกับชนกลุมนอย ทําใหเห็นถึงสถานการณประเด็นขาวท่ีไมใชเฉพาะในกรุงเทพฯ นักขาว 

ผูสื่อขาว สามารถนําพาซ่ึงขอมูลท่ีอยูนอกเหนือพ้ืนท่ีในเมืองมานําเสนอไดอยางดี 

- มีการนําเสนอเรื่องสิ่งแวดลอม สุขภาพ การคามนุษย หรือเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีใกลตัว ทุกขาวยังตองมีการรับผิดชอบ

ตอสังคม ไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

- สารคดีเชิงขาว สิ่งทีสําคัญคือเนื้อหาท่ีมีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง การนําเสนอรอบดานมีสมดุล ไมตัดสินไม

ชี้นํา แตนําเสนอในเชิงเหตุและผล 

ขอสังเกตและเสนอแนะ คณะกรรมการพิจารณาดังนี้ 

-    อยากใหมองวารางวัลแสงชัยฯ เปนตัวกระตุนใหสื่อรักษาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ เพราะสื่อออนไลนทําหนาท่ีได

เหมือนสื่อมืออาชีพ ฉะนั้นทําอยางไรใหเกิดความตางระหวางสื่อออนไลนกับสื่อมืออาชีพ 

-    ทําอยางไรใหสื่อยังคงเปนท่ีพ่ึงตอสังคม เปนปากเสียงของสังคม คุณภาพของงานประเภทขาวเชิงสืบสวน มี

ผลงานสงนอย ผลงานในปนี้ คุณภาพยังขาดความสมบูรณ ท้ังในเชิงโปรดักชั่นและการสรางผลกระทบความ

เปลี่ยนแปลงตอสังคม 

-    สื่อควรจะมีความระมัดระวังในการนําเสนอขาวและภาพขาวบางภาพจากบางสถานท่ี เชน ภาพของสภาพผูปวย

ในหองฉุกเฉิน  การสัมภาษณคนปวยในโรงพยาบาลท่ีกําลังครอบหนากาก เปนภาพท่ีไมควรจะมีหองฉุกเฉินใน

โรงพยาบาลนักขาวชางภาพเขาไปทําขาวไดอยางไร ควรคํานึงถึงผลกระทบท่ีผูปวยคนอ่ืนๆ จะไดรับ หากสื่อมวลชน

เขาไปบันทึกภาพอาจสงผลใหการปฏิบัติหนาท่ีของแพทยและพยาบาลไมสะดวก 

-    ผูสงผลงานเขาประกวดควรอานและทําความเขาใจในประเภทหลักเกณฑ นิยาม ของรางวัลแตละประเภท เอา

หลักเกณฑเปนตัวตั้ง ขาวท่ีสงมาควรอยูในประเภทไหน เพราะมีหลายขาวท่ีผานเขารอบท่ีกํ้าก่ึงวาควรอยูในประเภท

ไหน ใหผูสงผลงานพิจารณาเนื้อหาของขาวกอนสงทุกครั้งเพ่ือความชัดเจนและประโยชนท่ีจะไดรับ หลายชิ้นงานดี

มากแตสงเขาประกวดผิดประเภท บางชิ้นงานผลงานทีสงเขาประกวดเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไวในประเภทของ

รางวัลนั้น สงผลใหคณะกรรมการไมสามารถพิจารณาผลงานเรื่องนั้นๆ ได  

-    ผลงานบางเรื่อง บางขาว สื่อไปผูกรวมกับตัวองคกรท่ีเคลื่อนไหวในประเด็นนั้น ๆ ซ่ึงมีจุดยืนเปาหมายท่ีชัดเจน

ในกิจกรรมและการเคลื่อนไหวนั้นๆ  ทําใหขาวท่ีนําเสนอ บกพรองในเรื่องความครบถวนรอบดาน 

-     สื่อควรใชกราฟก/อินโฟกราฟก มาชวยในการนําเสนอเรื่องท่ีมีรายละเอียด มีเนื้อหา มากเกินไป เพ่ือชวยใหผูชม

ไดรับขอมูลขาวสารท่ีครบถวนเห็นภาพรวมและเขาใจในเนื้อหาสาระท่ีนําเสนอมากข้ึน  

-     การสงผลงานเขาประกวดอยากใหผูสงอานรายละเอียดผลงาน 
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-     การทําขาว อยากใหมองเรื่องท่ีเกิดข้ึนในสังคม ควรมีบริบทของสังคมสิ่งแวดลอมเขาไปดวย ทําใหประชาชน

เขาใจและรับรูมากข้ึน ถาเราทําแลวตอบโจทยไดทําใหเห็นวาสื่อเปนท่ีพ่ึงของสังคม ประชาชนได แมจะเปนการสราง

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเล็ก ๆ แตสื่อก็มีบทบาทมีหนาท่ีและตีแผใหสังคมไดรับรู 

-     การระมัดระวังในการนําเสนอแหลงขาว ทําอยางไรไมใหแหลงขาวดูนาสงสาร ไมใชการใชเบลอภาพอยางเดียว 

ในทางเทคนิคมีการนําเสนอไดมากมาย ถาเราละเอียดออนกับเรื่องนี้ทําใหสื่อสามารถสรรคมุมกลองและวิธีการ

นําเสนอท่ีนําความจริงมาเสนอได แตไมเขาขายไปละเมิดหรือทําใหคนใดคนหนึ่งดูนาสงสารเกินไป 

-    ในการรายงานขาวและนําเสนอขาวผูสื่อขาวควรระมัดระวังขอความหรือประโยคคําพูดท่ีละเอียดออนลอแหลม 

อันอาจสงผลกระทบทางดานจิตใจและเสื่อมเสียตอผูตกเปนเหยื่อและผูถูกกระทํา (อาทิ จํานวนครั้งท่ีเหยื่อถูกลวง

ละเมิดทางเพศและในสถานท่ีไหนบาง)  

-    สรุปโดยรวม ผลงานท่ีสงเขาประกวดรางวัล ขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ป 2561 ผลงานไมคอยดีเทาไหร ไมมี

การเปดประเด็นขาวใหม ผลงานขาวหลายเรื่องการผลิตและการนําเสนอขอมูลตางๆ ยังไปไมถึงท่ีสุด...สถานการณ

สภาพขาวไมคอยมีการเคลื่อนไหวเหมือนกันทุกสถานี แตก็ยังดีท่ีมีผลงานบางชิ้นก็ทําไดในมาตรฐานของรางวัล แสง

ชัย สุนทรวัฒน 
 

++++++++++++++++++++++++++ 

คณะกรรมการตัดสิน 

1. นายพิภพ  พานิชภักดิ์      คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

2. นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม  คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายประสาน อิงคนันท   คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

4. นายสุรชา  บุญเปยม   คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

5. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์  คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

6. นางสาวฉัตรรัศม  ปยทัศนสิริ  คณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิ 

7. ดร.เอ้ือจิต วิโรจนไตรรัตน  นักวิชาการดานสื่อ 

8. ดร.ปรัชญา เปยมการุณ            นักวิชาการดานสื่อ 

9. ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต   นักวิชาการดานสื่อ 

10. นายอิทธิพันธ บัวทอง   คณะกรรมการสมาคมฯ 

11. นายคธาทร   อัศวจิรัฐติกรณ    คณะกรรมการสมาคมฯ 
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คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง 

1. นายสุวิทย ทรัพยมหาอุดม   หัวหนากองบรรณาธิการตัดตอและสรางสรรคภาพ    

      สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 

2. นายเกรยีงไกร สิริกาญจนาวัฒน    ผูอํานวยการฝายขาว         

      สถานีโทรทัศน ชอง 8 

3. นายคณิศ บุณยพานิช     บก.กลุมขาวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนยภูมิภาค   

  สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

4. นายสราวุธ แดงกระจาง  บรรณาธิการขาวรถปลดทุกขและภัยพิบัติ        

สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี 

5. นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา  บรรณาธิการบริหาร    

      สถานีโทรทัศน PPTV 

6. นายธนชาต สีแกว บรรณาธิการบริหาร       

สถานีโทรทัศนเวิรคพอยททีวี 

7. นายสมหมาย ศิลปโยดม  ผูชวยผูจัดการฝายขาว    

      สถานีโทรทัศน ชอง 7HD 

8. นางเบ็ญจวรรณ วงศวิไล  บรรณาธิการบริหาร    

      สถานีโทรทัศน ชอง 33 HD 

9. นายสหภพ โสตทิพย   บรรณาธิการบริหาร    

     สถานีโทรทัศนชอง 28 SD 

10. นายอภิรักษ หาญพิชิตวณิชย   ผอ.ขาวและสถานการณปจจุบัน   

สถานีโทรทัศนนิวทีวี ชอง 18 

11. นายพิษณุชัย ประยรูหาญ  ผอ.ฝายผลิตเนื้อหาขาวและรายการขาว  

สถานีโทรทัศนสปริงนิวส 26 

12. นายปฏิวัติ วสิกชาต ิ   สํานักกิจการพิเศษและกิจการสถานี   

      สถานีขาว TNN ชอง 16 

 

# # # # # # 
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ความเห็นคณะอนุกรรมการกล่ันกรองพิจารณาขาวโทรทัศนยอดเย่ียม  

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 

1. ภาพรวมผลงานประเภทขาวเชิงสืบสวน หลาย ๆ ผลงานนาสนใจ แตเนื้อหาไปไมถึง ขาวเชิงสืบสวนไมใช

เพียงขาวอาชญากรรม การฆากัน หรือขาวท่ีมีแตความรุนแรงรายแรง แตใหมองในเชิงสรางสรรค นําเสนอ

เรื่องท่ีดี ๆ เชน ขาวสืบสวนเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ซ่ึงยังไมคอยเห็นผลงานท่ีนําเสนอในลักษณะนี ้สงเขามา

ประกวด  

2. ประเภทขาวเชิงสืบสวนสวนใหญจะเปดการประเด็นในเรื่องของเจาหนาท่ีรัฐทุจริต เปนคดีเก่ียวกับความ

เดือดรอนชาวบาน เรื่องของผูรองเรียนผานทางเฟสบุค ทางจดหมาย หรือประเด็นจากศูนยดํารงธรรม ท่ีมา

ของประเด็นขาวจึงไมมีอะไรแปลกใหม แตก็มีบางบางผลงานท่ีสามารถนําไปขยายหรือตอยอดได  

3. การลําดับเรื่อง ในประเภทขาวเชิงสืบสวนยืดเยื้อ ควรหยิบประเด็นข้ึนมาพูดใหชัดเจน บางเรื่องลากเวลา

เรื่อย ๆ เนื่องจากมีเวลาในการออกอากาศเยอะหลาย ๆ ตอน จึงไมไดเขมงวดเรื่องเวลา 

4. มีผูสงผลงานสงผิดประเภท คําวา สารคดีเชิงขาวประเภทสกูปขาว ตองเปนขาวเชิงวิพากษวิจารณใหความรู 

แตเนื้อหาผลงานการนําเสนอเปนประเภทเชิงสืบสวน 

5. ผูสงผลงานควรสงผลงานตามกติกา เง่ือนไขท่ีประกาศไว เชน สารคดีเชิงขาว ประเภทสกูปขาว ความยาวไม

เกิน 5 นาที  

6. ผลงานขาวเหตุการณ ประเภทขาวรายงานสด ควรเปนขาวท่ีสดจริง ไมผานกระบวนการตัดตอ มีความยาก

งายตามสถานการณท่ีไมไดมีการเซ็ทข้ึนมา 

7. ผลงานขาวเหตุการณ ประเภทขาวเหตุการณ ภาพรวมผลงานแบงได 2 แนวทาง คือ แนวบุกจับ และแนว

ภาพ ผลงานยังไมมีชิ้นใดโดดเดน  

8. ผลงานสารคดีเชิงขาวประเภทรายการ บางงานลงเสียงไมดีทําใหนาเสียดาย มีการใชภาพนําเสนอเยอะ แต

คอนเทนตนอย  

 

# # # # # # 
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ประกาศสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

การประกวดขาวโทรทัศนยอดเย่ียม 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 

  สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน ใหเปนผูดําเนินการจัด

ประกวดขาวโทรทัศนยอดเยี่ยมประจําป 2561 เพ่ือประกาศเกียรติคุณและตัดสินมอบรางวัลแกเจาของผลงานผูชนะ

การประกวด ดังรายละเอียดตอไปนี้   

วัตถุประสงค 

 1.   เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหผูจัดทําขาวของสถานีโทรทัศนทุกประเภท มีการพัฒนาความคิด

และเปาหมายในการทํางาน โดยเนนการผลิตขาวท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอการสรางสรรคและเปลี่ยนแปลง

สังคมไทยใหดีข้ึน อันเปนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 

 2. เพ่ือสนับสนุนและกระตุนใหผูผลิตขาวและสถานีโทรทัศนมีจิตสํานึก ตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่อง

ของจรรยาบรรณ/จริยธรรมของสือ่มวลชนในการกระบวนการผลิตและนําเสนอขาว 

 3.  เพ่ือสงเสริมและใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดานขาวโทรทัศน ซ่ึงเปนวิชาชีพดานการสื่อสารมวลชน 

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 (สามหม่ืนบาทถวน) 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 รายงานสดขณะท่ีเหตุการณเกิดข้ึน) - 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 ประเด็นขาวท่ีไมเคยนําเสนอมากอน เปนการกลาวถึงภาพรวมของเรื่องราวมากกวา

การใหความสําคัญกับเหตุการณใดโดยเฉพาะ  ไมใชการเสนอขาวโดยใชแหลงขาวเพียงแหลงเดียวหรือขาวจากการ

แถลงขาวเทานั้น    อีกท้ังตองอาศัยการสืบคนรวบรวมขอมูลและเปนเรื่องราวท่ีมีคุณคา เกิดผลกระทบตอสาธารณะ  

      สารคดีเชิงขาว ไดแก ขาวท่ีนําเสนอในรูปแบบของสารคดีท่ีมีความสมบูรณครบถวน ในกระบวนการผลิต 

และเนื้อหา  ทําใหเห็นแงมุมตาง ๆ ของประเด็นขาวอยางสรางสรรค และจะตองเปนขอเท็จจริง 

 - * สารคดีเชิงขาวประเภทรายการ ผลงานท่ีสงเขาประกวดจะตองจบภายใน 1 ตอน  

*ใหอธิบายเนื้อหาสาระกอนและหลังของผลงานท่ีคัดเลือกสงเขาประกวด ในกรณีท่ีสารคดีเชิงขาวมีการออกอากาศ

เผยแพรหลายตอน) 

 - *สารคดีเชิงขาวประเภทสกูปขาว ผลงานท่ีสงเขาประกวดมีความยาวไมเกิน 5 นาที ออกอากาศตอเนื่อง

ไมเกิน 5 ตอน  

 ขาวรายงานสด  ไดแก  การนําเสนอขาวแบบ (Real Time) เปนการรายงานสดขณะท่ีเหตุการณเกิดข้ึน   

โดยการออกอากาศสดและคํานึงถึงองคประกอบขาวท่ีถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ภายใตกรอบจริยธรรมในวิชาชีพสื่อ  

 ขาวเหตุการณ  ไดแก ขาวและภาพขาวท่ีเกิดข้ึนอยางปจจุบันทันดวน  โดยผูสื่อขาวหรือชางภาพ  สามารถ

บันทึกภาพเหตุการณไดโดยทันที โดยคํานึงถึงองคประกอบขาวท่ีถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ภายใตกรอบจริยธรรมใน

วิชาชีพสื่อ 
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เง่ือนไขการประกวด  

 ผลงานท่ีสงเขาประกวด   

 1. ตองเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาท่ีออกอากาศอยางชัดเจน  

 2. ตองผลิตข้ึนเองโดยมิไดลอกเลียนแบบหรือทําสําเนาสวนใดสวนหนึ่งจากผลงานของผูอ่ืน ผูผลิตและ

เจาของลิขสิทธิ์ตองเปนคนไทย  

 3. ตองเปนงานท่ีเผยแพรทางสถานีโทรทัศน ระหวาง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561  

 4. ตองมีใบรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน ซ่ึงเผยแพรผลงานท่ีสงเขาประกวด 

5. ผลงานท่ีไดรับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยและมูลนิธิแสงชัย สุนทร

วัฒน มีสิทธิ์ในการเผยแพรผลงานตอสาธารณะได โดยไมแสวงหาผลประโยชนจากผลงานนั้น 

จํานวนผลงานท่ีสงประกวด 

 สถานีสามารถสงผลงานเขาประกวด ดังนี้ 

1. สามารถสงไดทุกประเภทรางวัล 

2. แตละประเภทรางวัล สงไดไมเกิน 3 เรื่อง/สถานี  

3. กรณีสงสารคดีเชิงขาวประเภทรายการ ผลงานท่ีสงเขาประกวดจะตองจบภายใน 1 ตอน  

4. กรณีสงสารคดีเชิงขาวประเภทสกูปขาว ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองมีความยาวไมเกิน 5 นาที 

ออกอากาศตอเนื่องไมเกิน 5 ตอน 

การจัดเตรียมผลงานสงเขาประกวด 

  1. จัดทํารายละเอียดตาง ๆ แตละรายการท่ีสงเขาประกวด โดยมีหัวขอหลัก ดังนี้ 

     1.1 ชื่อเรื่อง  ชื่อผูจัดทํา หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

     1.2 บทคัดยอสรุปเรื่องราว 

     1.3 วัตถุประสงคในการนําเสนอขาว/เรื่อง/รายการ 

     1.4 เรื่อง หรือขาวในรายการ หรือรายการ มีคุณคาตอสังคมอยางไร 

     1.5 วัน/เวลา และสถานท่ีเกิดขาว/เหตุการณ  

     1.6 วัน/เวลา และสถานี ท่ีออกอากาศ 

2. ทําจดหมายนําสงขาวท่ีเขาประกวด ประเภทของรางวัล จํานวนรายการขาว แตละประเภทรางวัล 

หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ือติดตอผูประสานงาน จดหมายลงนามโดยผูบริหารสถานีหรือบรรณาธิการขาว 

 3. จัดทําสคริปตขาวโทรทัศน เปนไฟล PDF 

 4. บันทึกผลงานท่ีสงเขาประกวดดวยสกุล .mpeg4 เทานั้น ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกของกรรมการตอการเปด

พิจารณาผลงาน 
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  5. สําเนาผลงาน (ขอ 4) รายละเอียดของรายการ (ขอ 1) และสคริปตขาวโทรทัศน (ขอ 3) บันทึกลง 

thumb drive จํานวน 1 ชุด / ประเภท / สถาน ี

 6. ดําเนินการจัดสงจดหมายตามขอ 2 ผลงานและรายละเอียดตาง ๆ ตามขอ 5 มายังสมาคมนักขาววิทยุ

และโทรทัศนไทย ตั้งแตวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

หลักเกณฑในการตัดสินขาวโทรทัศนยอดเย่ียม 

 พิจารณาจากองคประกอบตางๆ ของขาวและสารคดีเชิงขาวท่ีสงเขาประกวด  ดังตอไปนี้ 

1. คุณคาขาว   

- ความมีประโยชนและมีคุณคาตอสวนรวม สรางสรรคสังคม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน  ใหแงคิด

เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนวทางท่ีถูกตอง   

-รักษาสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรมในสังคมไทย   

2. คุณภาพของขาว   

-ความสมบูรณของขาว  

- เนื้อหา /การสื่อความหมายดวยภาพ /ความตอเนื่องและกลมกลืนของเรื่องราวและภาพ /ความนาสนใจ 

-ความถูกตองของขาว  

- ตรงกับขอเท็จจริง  ไมบิดเบือน / *มีจริยธรรมในการนําเสนอขาว  รับผิดชอบ สุภาพ ซ่ือสัตย ฯลฯ 

-ความสมดุลและเท่ียงธรรม  

- ใหความเปนธรรมแกทุกฝายท่ีตกเปนขาว 

- ความทันสมัยของขาว  

- ฉับไว ทันเหตุการณ  

 

การจัดสงผลงานประกวด 

 สงท่ี: สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  

538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 

โทรศัพท 0-2243-8479 / 08-6522-4288 โทรสาร 0-2243-8489  

 

ปดรับผลงานภายในวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

กรณีนําสงผลงานทางไปรษณีย จะตองสงเปน EMS เทานั้น โดยถือเอาวันท่ีประทับตราเปนสําคัญ 

ถือคําตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนท่ีส้ินสุด 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2561 

รางวัลยอดเย่ียม ประเภทขาวสืบสวน  

- ไมมีผูไดรับรางวัล 

รางวัลชมเชย ประเภทขาวสืบสวน  

เรื่อง “เปดโปงแกงโกงตาช่ังรับซ้ือหมู”   

จาก สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 

ผูผลิตผลงาน คือ  ทินกร วีระพลศิลป 

    ไชยวัฒน ศรีบุระ 

    ไวยวุฒิ แผนฉลาด 

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท  

เนื้อหา: 

 ทีมขาวไดรับการรองเรียนวา มีแกงโกงตาชั่งรับซ้ือหมูออกอาละวาดในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย เม่ือลงพ้ืนท่ีไป

ตรวจสอบ จึงพบวา มีเกษตรกรตกเปนเหยื่อจํานวนมาก พฤติกรรมการโกงตาชั่งก็คลายๆกัน เชน ชั่งหมูทีละหลาย

ตัว เรงรีบ ทําเสียงดังโวยวายเบี่ยงเบนความสนใจ ใชเทายัดตาชั่ง เปนตน สอบถามเกษตรกรหลายราย, ตรวจสอบ

ขาวยอนหลังทางอินเตอรเน็ต และประสานแอดมินเพจ “เครือขายชุมชนคนเลี้ยงหมู” พบขอมูลตรงกันวา แกง

คนรายสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทีมขาวตามไปแกะรอย จนพบภาพแกงโกง

ตาชั่งฯชัดเจนข้ึน การนําเสนอขาว ทําใหคนในอําเภอโนนสูง โดยเฉพาะในแวดวง ผูออกตระเวนรับซ้ือหมู ตางพูดคุย 

แชรตอขอมูล เชนเดียวกับทางอําเภอไดรับทราบกับขาวท่ีเกิดข้ึน จึงเรียกสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังผูประกอบการโรงฆาหมู 

ปศุสัตวอําเภอ ทหาร และตํารวจ เขาประชุมหารือเพ่ือหาทางแกปญหา สวนสํานักงาน ชั่ง ตวง วัด ก็เรง

ประชาสัมพันธใหเกษตรกรรูเทาทันกลโกงของแกงมิจฉาชีพ 

  ทีมขาวยังพาผูเสียหายจากจังหวัดสุพรรณบุรี เขารองเรียนศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา การให

ความสําคัญ และการประสานงานท่ีรวดเร็ว ทาใหตํารวจ สภ.โนนสูง พาผูเสียหายไปเจรจากับญาติผูตองสงสัยโกง

ตาชั่งหมู จนยินยอมคืนเงินสวนตางให 20,000 บาท ซ่ึงเปนโมเดลใหผูเสียหายคนอ่ืนไดทําตาม ขณะนี้หนวยงานท่ี

เก่ียวของยังคงหาทางแกปญหา ขณะท่ีทีมขาวสํานักขาวไทย อสมท ยังคงเกาะติดปญหา และพรอมนําเสนอขาว 

หากมีความคืบหนาเพ่ิมเติมในการแกปญหา 

จุดเดน 

- ขาวมีการสรางความเปลี่ยนแปลง 

- แมเปนประเด็นท่ีไมใหญ แตเปนเรื่องสําคัญสําหรับพ้ืนท่ีนั้น 

- มีการเดินทางของการดําเนินเรื่องใหเห็นถึงผลกระทบ 
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รางวัลชมเชย ประเภทขาวสืบสวน 

เรื่อง “เปดปม ตอน น้ํามันทอดซํ้า” 

จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

ผูผลิตผลงาน คือ  วาทินี นวฤทธิศวิน  

ภาณุพงศ ชูชาติ  

สุพิน หม่ืนหาวงษ  

สุรศักดิ์ ผูมีสุข 

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท  

เนื้อหา: 

การตรวจสอบรานขายอาหารทอดแบบไมแจงลวงหนาของทีมงานเปดปม พรอมหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือความ

ปลอดภัยดานอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ทําใหเห็นวา ผูคาสวนใหญมีพฤติกรรมใช

น้ํามันทอดอาหารซํ้าหลายครั้ง บางคนใชวิธีการเติมน้ํามันใหมลงไปในน้ํามันเกา ซ่ึงวิธีการท้ังหมดนี้ ทําใหน้ํามันเสื่อม

คุณภาพ เกิดสารพิษท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค 

เปนท่ีรับรูกันวา น้ํามันทอดซํ้า “มีราคา” เสนทางหนึ่งคือการนําไปผานกระบวนการทําใหใสแลวนําบรรจุถุง

ขายกลับมาใชบริโภคใหม ท่ีเรียกกันวา น้ํามันลูกหมู อีกสวนหนึ่งนําไปเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานผลิตน้ํามันไบโอ

ดีเซล แตท่ีแพรหลายมานานก็คือ การนําน้ํามันทอดซํ้าไปเปนวัตถุดิบในการ “ผลิตอาหารสัตว” 

เนื้อหาสําคัญในเปดปม เปนการเปดประเด็นใหมเกี่ยวกับการนําน้ํามันพืชใชแลวไปผลิตอาหารสัตวท่ีคน

ท่ัวไปเขาใจวาเปนกระทําท่ีถูกตอง วาแทจริงแลวสามารถทําไดโดยไมผิดกฎหมายหรือไม 

จากการเฝาติดตามพฤติกรรมโกดังรับซ้ือน้ํามันพืชใชแลวแหงหนึ่งนานกวาหนึ่งสัปดาห จนสามารถติดตาม

รถแทงคบรรทุกน้ํามันไปสงน้ํามันยังจุดหมายปลายทาง จึงพบวา น้ํามันพืชใชแลวถูกสงไปยังโรงงานผลิตอาหารสัตว 

ขอมูลนี้ถูกนําเขาหารือกับกรมปศุสัตวทันที และ ปรากฎชัดเจนวาน้ํามันพืชใชแลวไมสามารถใชเปนสวนผสมผลิต

อาหารสัตวได เพราะอยูนอกเหนือสูตรอาหารท่ีตองข้ึนทะเบียนผลิตอาหารสัตว ถือเปนการผลิตอาหารสัตวปลอมปน 

ดังนั้น การนําน้ํ ามันพืชใชแลวผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย จึงเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย มีความผิดตาม

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2558  

จุดเดน 

- เนื้อหามีจุดยืนท่ีชัดเจน  

- สรางการเปลี่ยนแปลงทําใหตอบปญหากับสังคมได และนําไปสูการแกไข 
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รางวัลยอดเย่ียม สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทรายการ 

เรื่อง "เปดปม ตอน ชีวิตหนี้มลาบรี" 

จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส   

ผูผลิตผลงาน คือ  จิราภรณ ศรีแจม  

ภาณุพงศ ชูชาติ  

สุพิน หม่ืนหาวงษ  

สุรศักดิ์ ผูมีสุข  

นลินี เสนะรัตน 

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท 

เนื้อหา: 

 ชาวมลาบรี เปนชนกลุมนอยทางภาคเหนือ จานวนประชากรประมาณ 500 คนท่ัวประเทศไทย ทางการไทย

และคนท่ัวไปยังคงเรียกพวกเขาวา “ผีตองเหลือง” หรือ “ตองเหลือง” ท้ังท่ีชื่อนี้เปนชื่อท่ีชาวมลาบรีรูสึกไมสบายใจ 

เนื่องจากพวกเขามองวา ทําไมคนภายนอกถึงไดเรียกพวกเขาวา “ผี” ท้ังท่ีพวกเขาเปน “คน” เชนเดียวกับคนอ่ืน ๆ 

ในสังคม 

  ปจจุบันพวกเขาเผชิญกับปญหาความยากจน พอเลี้ยงหรือนายจางจะจางแรงงานชาวมลาบรีเปนรายป 

คาแรงสาหรับชาวมลาบรีสองสามีภรรยาจานวน 2 คนรวมกันประมาณปละ 1,500-4,000 บาทตอป ดูแลไรขาวโพด

บนพ้ืนท่ีสูงของชาวมง เม่ียน ลั้วะ และคนเมือง นายจางหรือพอเลี้ยงจะมีอาหารใหสามม้ือ แตนั่นก็ไมเพียงพอตอการ

ดํารงชีพของชาวมลาบรีท้ังครอบครัว พวกเขาจึงตองเบิกเงินลวงหนาเพ่ือนามาใชจายในชีวิตประจําวัน และ

กลายเปนหนี้ผูกพันตองทํางานใชหนี้ใหกับพอเลี้ยงตอไปโดยไมทราบวาหนี้กอนนี้จะจบลงเม่ือใด นอกจากนี้ยังพบวา

เด็กชาวมลาบรีเขาสูระบบแรงงานในไรตั้งแตอายุไมถึง 10 ป 

  ชาวมลาบรีซ่ึงเปนชนเผาหาของปาลาสัตว รักอิสระและใชชีวิตกับธรรมชาติ แตปจจุบันพวกเขาตองถูกผูก

ตรึงใหอยูกับท่ีเพ่ือทํางานในไร ไรอิสระการเคลื่อนยายถ่ินฐาน และไมมีเสรีภาพท่ีจะเลือกรูปแบบการใชชีวิต พวกเขา

จะถูกขายตอใหกับพอเลี้ยงอีกเจาก็ได เปนมรดกท่ีตกทอดใหกับคนรุนลูกของตระกูลพอเลี้ยงก็ได หากจะเรียกวาพวก

เขาเปนแรงงานทาสในยุคปจจุบันก็คงไมผิดไปจากความหมายนี้นัก 

  ในป 2556 วารสารสยามสมาคม ตีพิมพงานศึกษาเรื่องการฆาตัวตายของชาวมลาบรี พบวาระหวางป 2522 

ถึงป 2555 มีชาวมลาบรีพยายามฆาตัวตายจํานวน 15 คน ถือวาเปนอัตราท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกับจํานวนประชากร 

มลาบรีประมาณ 500 คนท่ัวประเทศ สาเหตุหลักคือปญหาภายในครอบครัวท่ีสะสมมาจากปญหาหนี้สิน ความ

ยากจน และไมสามารถปรับตัวกับกระแสความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชนเผาหาของปาลาสัตวได 

จุดเดน 

- เปดประเด็นใหม ท่ีมองไดหลายแงมุม 
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รางวัลชมเชย สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทรายการ 

เรื่อง “เปดปม ตอน ผูล้ีภัยในเงา”  

จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

ผูผลิตผลงาน คือ   อาทิตย โชติสัจจานันท  

ภาณุพงศ ชูชาติ  

สุพิน หม่ืนหาวงษ  

อวยชัย วงศเอ่ียม  

สุรศักดิ์ ผูมีสุข 

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท  

เนื้อหา: 

วันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ชาวเวียดนามและชาวกัมพูชากวา 172 คนถูกควบคุมตัวจากท่ีพักในยานบางใหญ 

จังหวัดนนทบุรี ดวยขอหาหลบหนีเขาเมือง ภายหลังมีการเปดเผยวาแทจริงแลวผูท่ีถูกจับคือ ผูลี้ภัยซ่ึงหนีภัย

ประหัตประหารจากประเทศเวียดนามและกัมพูชาดวยเหตุผลดานศาสนา สวนใหญอยูระหวางการขอสถานะผูลี้ภัย

จาก UNHCR ในประเทศไทย เปนเหตุใหองคกรดานสิทธิมนุษยชนหลายแหงออกมาเรียกรองใหปลอยตัวผูลี้ภัยท่ีถูก

จับกุมโดยเร็วท่ีสุด 

ปญหาสวนหนึ่งเปนเพราะปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายและหลักปฏิบัติเก่ียวกับผูลี้ภัยโดยตรงทําใหผู

ท่ีเดินทางมาขอสถานะผูลี้ภัยท่ีนี่ถูกปฏิบัติไมตางจากผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย บางสวนถูกจับกุมเพราะออกไป

ทํางานหาเลี้ยงครอบครัว เม่ือถูกจับก็ตองใชเงินกวา 50,000 บาทในการประกันตัว หากไมมีเงินประกันก็ตองอยูใน

หองกักของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไปเรื่อย ๆ และอาจเสี่ยงตอการถูกสงตัวกลับไปยังประเทศตนทาง 

เม่ือตองอยูอยางผิดกฎหมายหลายครอบครัวจึงตองเลี้ยงชีพดวยการเก็บของท่ีถูกคัดท้ิงจากตลาดมา

ทําอาหารเพ่ือประทังชีวิตและใชชีวิตอยางเงียบๆทามกลางสังคมเมือง เพ่ือรอวันท่ีพวกเขาจะไดรับสถานะเปนผูลี้ภัย

และไดเดินทางตอไปยังประเทศท่ีสามเพ่ือโอกาสในการมีชีวิตใหมท่ีดีกวาในอนาคต 

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 ล้ิมมนตรี 

อมตะ คตีะธาดา 

ศักดาดิ์ ดุลยาชีวะ 

บวร แนวฤทธิกุล 

ขันติ นิลโฉม 

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท  

เนื้อหา: 

ประเทศไทยมีผูปวยเปนโรคมะเร็งปละกวา 1 แสนคน เสียชีวิตปละ 5 ถึง 6 หม่ืนคน ใครท่ีปวยหรือมีคนใน

ครอบครัวปวยดวยโรคมะเร็ง จะนํามาซ่ึงความทุกขใจอยางมากเพราะอาการของโรคสงผลตอรางกายและจิตใจ 

ระยะเวลาการรักษายาวนานตองใหเคมีบําบัดซ่ึงสงผลตอสุขภาพโดยรวมอยางมาก ผูปวยสวนใหญมีอาการแพเคมี

บําบัดมากนอยแตกตางกันไป เชน ผมรวง คลื่นไส อาเจียน ทองผูก ปวดกลามเนื้อ บางรายรุนแรงถึงข้ันเล็บหลุดและ

เสี่ยงตอภาวะภูมิคุมกันบกพรองเพราะยาเคมีบําบัดทําลายเซลลเม็ดเลือดขาว รวมถึงคารักษาพยาบาลคอนสูง หลาย

คนจึงหันไปพ่ึงพาแพทยทางเลือกหรือสมุนไพรในการรักษาแทน โดยหวังวาจะหายขาดจากโรคมะเร็ง  

แมยังไมมีการยืนยันทางการแพทยอยางชัดเจนวาสมุนไพรรักษามะเร็งใหหายขาดไดแตกระแสขาวปากตอ

ปากท่ีบอกวา สมุนไพรของชายคนหนึ่งท่ีทุกคนเรียกวา “หมอแสง” รักษามะเร็งได ก็ทําใหประชาชนท่ีปวยเปน

มะเร็งและญาติผูปวยนับหม่ืนคน เดินทางไปท่ีบานของชายคนนี้ ท่ีจังหวัดปราจีนบุรีทุกเดือน เพ่ือตอคิวรับแจก

สมุนไพรฟรี ผูมารับสมุนไพรมากกวาครึ่งท้ิงการรักษากับแพทยแผนปจจุบัน และหันมาพ่ึงพาสมุนไพรของชายคนนี้ 

ขณะท่ีกรมแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ลงไปตรวจสอบสมุนไพรของหมอแสง และนําตัวอยางกลับมาตรวจท่ี

หองปฏิบัติการ ก็พบวา สมุนไพรหมอแสงไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมะเร็ง  รักษาโรคมะเร็งไมไดแตสามารถรับประทานเปน

ยาบํารุงรางกายได ไมมีสารอันตรายใดใด  

 นี่จึงเปนปรากฎการณของการตอสูระหวางความเชื่อ กับ วิทยาศาสตร ท่ีสะทอนใหเห็นวา ยังมีคนจํานวน

มากขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคมะเร็ง ไมเชื่อถือการรักษากับแพทยแผนปจจุบัน หันไปพ่ึงพาสมุนไพรตาม

ความเชื่อ และการรักษาแผนปจจุบันยังมีคารักษาพยาบาลท่ีคอนขางสูง แมสวัสดิการการรักษาพยาบาลจะระบุวา

ครอบคลุมแตยาเคมีบําบัดบางตัวเปนยานอกบัญชีท่ีไมสามารถใชสิทธิเบิกได 

 

 



32 

 

 

 

 

จุดเดน 

- ธีมเรื่องชัดเจนทําใหเห็นระหวางความยากจน ความสิ้นหวัง แตไมไดใหน้ําหนังของหมอแสง แตเชื่อม่ันกับการ

รักษา 

- แหลงขอมูลครบถวน จบเรื่องดี ไมไดใหคําตอบอยางชัดเจนแตใหคนไปเลือกทางออกเอง เปนประโยชนตอ

สาธารณะ 

- ภาษาภาพดีมาก เลาเรื่องและอารมณไดดี 

 

รางวัลยอดเย่ียม สารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทสกูปขาว 

เรื่อง “ขยะพิษภาคตะวันออก”  

จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส   

ผูผลิตผลงาน คือ  องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท  

เนื้อหา: 

  หลังการตรวจสอบพบการลักลอบนําขยะอิเล็กทรอนิกสเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราและมีการขยายผล

ไปตรวจสอบอีกหลายแหง ทีมขาวตรวจสอบเพ่ิมเติมถึงท่ีตั้งของโรงงาน ยังพบวาบางแหงตั้งอยูในพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปน

แหลงเกษตรกรรม ใกลแหลงน้ํา ชุมชน โรงงานเหลานี้เดิมทีไมสามารถจะตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะนี้ได แตเม่ือมีคําสั่ง คสช. 

ใหยกเลิกผังเมืองดังกลาว โรงงานจึงถูกปลดล็อค นี่เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหจํานวนโรงงานเพ่ิมข้ึนท่ีสําคัญไมมีการ

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

กองบรรณาธิการใหความสําคัญกับการติดตามขาวนี้ เนื่องจากสะทอนสถานการณปญหาตั้งแตระดับพ้ืนท่ีไป

จนถึงโครงสรางทางนโยบายและกฎหมาย รวมท้ังทิศทางการพัฒนาท่ีตองมีการคํานึงผลกระทบและการมีสวนรวม

ของคนในพ้ืนท่ี 

จุดเดน  

- มีการตั้งคําถามท่ีตองใชความกลา ทําบทบาทหนาท่ีสื่อไดอยางดี 

- มีการยืนยันขอมูลจากคนในพ้ืนท่ี ระดับแกนนําชุมชน 

- เปนการเปดพ้ืนท่ีใหคนในพ้ืนท่ีไดตั้งคําถาม 

- 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 กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคหรือ บก.ปคบ. และ

คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. รวมกันปราบปรามจับกุมผูผลิตอาหารเสริมและผลิตภัณฑกลุมเครื่องสําอาง

ไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการจับกุมกลุมบริษัท เมจิก สกิน ท่ีเปนขาวใหญ มีการใชดารา นักรองผูมีชื่อเสียงหลาย

คนเปนพรีเซนเตอร มีผูหลงเชื่อซ้ือผลิตภัณฑมาก แตเม่ือเจาหนาท่ีเขาตรวจสอบแหลงผลิต พบวาไมไดมาตรฐาน

โฆษณาเกินจริง ใหขอมูลท่ีเปนเท็จในผลิตภัณฑหลายรายการ กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค โดยคดีท่ีผูบริโภค ไดรับ

ความเสียหาย สามารถฟองไปยังศาลแผนกคดีผูบริโภคได โดยมีการบังคับใชกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคมา

ตั้งแตป พ.ศ. 2551 แตผูเสียหายจํานวนมากยังไมทราบสิทธิเรื่องนี้ของตนเอง 

สํานักขาวไทยผลิตสารคดีเชิงขาวเรื่อง อันตรายสุขภาพ ฟองศาลคดีผูบริโภค ข้ึนมาโดยนําเสนอคดีตัวอยาง

ท่ีผูบริโภครวมกลุมกันฟองรองบริษัทผูผลิตโลชั่นยี่หอ “เพิรลลี่” ตอศาลจังหวัดสตูล หลังจากโลชั่นยี่หอนี้ซ่ึงมีวางขาย

ท่ัวประเทศ และหาซ้ือไดผานทางอินเตอรเน็ต อวดอางสรรพคุณชวยใหผูใชมีผิวขาวใส ราคาขายขวดละ 1,500 บาท 

แตมีการใสสารสเตรียรอยด อันตรายท่ีมีชื่อวา “โคเบทาซอล โพรไพโอเนต” ผูใชโลชั่นรองเรียนไปท่ีมูลนิธิ เพ่ือ

ผูบริโภคหลายราย เนื่องจากพบปญหาผิวหนังแตกลาย แสบคัน สงผลกระทบตอการใชชีวิตและตองเสียคา

รักษาพยาบาลหลายหม่ืนบาท โดยมีผูเสียหายรวมกลุมยื่นฟองบริษัท 44 คน โดยความชวยเหลือการใหขอมูลทางคดี

จากมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค และเปนคดีผูบริโภคแบบกลุมคดีแรกของประเทศไทย ท่ีศาลรับฟอง ในเดือนตุลาคม 2561 

ศาลไดมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว หามบริษัทผูผลิตขายโลชั่นเพิรลลี่สูตรท่ีมีการรองเรียน เพราะมีผลตรวจสอบทาง

การแพทย พบมีสารอันตรายจริงตอมาเดือนธันวาคม 2561 ศาลจังหวัดสตูลพิพากษาตัดสินใหจําเลย คือ ผูผลิตโลชั่น

ทาผิวยี่หอ “เพิรลลี่” จายคาเสียหายกับผูเสียหายแตละคนตามท่ีจายจริงรวมถึงคารักษาพยาบาลในอนาคต คาขาด

รายได และคาเสียหายเพ่ิมเติมเปนเชิงลงโทษจาเลย เปนวงเงินประมาณ 10 ลานบาท 

อันตรายสุขภาพ ฟองศาลคดีผูบริโภค ตอนท่ี 1 เปดภาพและเรื่องราวผูเสียหายท้ังท่ีเสียชีวิตจากการกิน

อาหารเสริมหลายชนิดท่ีไมมีมาตรฐานและผูเสียหายหญิงท่ีมีผิวแตกลายท่ัวรางกายจากการใชโลชั่นท่ีอวดอาง

สรรพคุณวาใชแลวขาวใส แตมีสวนผสมของสเตรียรอยด โดยในรายของผูเสียหายท่ีใชโลชั่นนี้ เธอไดเลาถึงผลกระทบ

จากการขาดโอกาสในการทางานและการเสียคารักษาจํานวนมาก ในรายงานพิเศษตอนนี้ยังสัมภาษณผูอํานวยการ 

 



34 

 

 

 

 

สถาบันโรคผิวหนังเพ่ือยืนยันขอมูลวา ครีมท่ีผสมสารอันตรายโคลเบทาซอล โพรไพโอเนต แพทยผิวหนังจะ

ใชเพ่ือตานการอักเสบและใชไมเกิน 2 สัปดาห การใสผสมในผลิตภัณฑเชนนี้ มีความเสี่ยงอันตรายมาก และรักษา

ยากมาก 

อันตรายสุขภาพ ฟองศาลคดีผูบริโภค ตอนท่ี 2 ผูเสียหายท่ีใชโลชั่นท่ีอวดอางสรรพคุณขาวใสยี่หอนี้ สวน

ใหญอยูในจังหวัดทางภาคใต ซ่ึงรวมกลุมกันกับผูเสียหายจากท่ัวประเทศ 44 คน เปนโจทกฟองเรียกคาเสียหายจาก

บริษัทผูผลิต ในระหวางท่ีคดีอยูในการพิจารณาในชั้นศาล ทีมขาวไดสัมภาษณผูเสียหายชาวอุบลราชธานีท่ีเคยทํางาน

อยูในโรงงานท่ีฉะเชิงเทราและเปน 1 ใน 4 โจทกหลักท่ียื่นฟอง ไดขอมูลวา ในชวง 2 ปท่ีแลวโลชั่นยี่หอนี้เปนท่ีนิยม

มากในหมูสาวโรงงาน แมมีราคา 1,500บาทตอขวด แตมีโปรโมชั่นใชกอนจายทีหลัง เม่ือเห็นมีผูใชแลวขาวข้ึน จึงมีผู 

ซ้ือตามกันนับสิบราย และทุกคนไดรับผลผิวพังเสียหายเหมือนกัน ตองเสียคารักษาและยังถูกตัวแทนขมขูเพราะไป

เตือนเพ่ือนใหหยุดใช จึงตองการฟองรองใหเปนคดีตัวอยาง สวนมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคใหขอมูลสอดคลองกันวา ชวงตน

ป 60 มีผูใชโลชั่นยี่หอนี้รองเรียนเขามาหลายคน เม่ือสงไปตรวจสอบท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยพบมีสวนผสม

ของสเตรียรอยด กลุมโคลเบทาซอล โพรไพโอเนต หามใชในเครื่องสําอาง บริษัทผูผลิตปฏิเสธความรับผิดชอบ และ

ไมมีสถานท่ีต้ังอยูจริงตามท่ีอางในขอมูลขางขวดโลชั่น นอกจากนี้เม่ือทีมขาวคนหาคําในอินเตอรเน็ต ก็ยังพบยังมี

จําหนายอยูและมีการวางขายตามทองตลาด ท้ังท่ีศาลมีคาสั่งคุมครองชั่วคราวหามจําหนาย สวนเลขาธิการ อย. 

ยอมรับวากาลังเจาหนาท่ีมีไมเพียงพอท่ีจะควบคุมผลิตภัณฑท่ีมีการจดแจง แตมีผลกระทบทางสุขภาพ 

อันตรายสุขภาพ ฟองศาลคดีผูบริโภค ตอน 3 คดีผูบริโภคท่ีไดรับผลกระทบจากการใชโลชั่นอวดอาง

สรรพคุณวาใชแลวขาวใสแตผสมสารโคลเบทาซอล สเตรียรอยด เปนคดีตัวอยางท่ีผูบริโภคจะพึงตระหนักถึงสิทธิของ

ตนเอง ในรายงานตอนนี้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปดเผยวา คดีนี้ศาลชั้นตนยกฟอง ตอมาศาลอุทธรณรับ

ฟอง และการพิจารณาคดีมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงผูเสียหายท่ีใชโลชั่นไมวาอยูจังหวัดใดจะไดรับการคุมครองไดรับการ

พิจารณาชดใชคาเสียหายและในสวนผูประกอบการท่ีทาความผิดนอกจากจะตองจายคาชดใชยังมีคาเสียหายเชิง

ลงโทษท่ีทําใหเกิดสินคาท่ีไมปลอดภัยดวยและยังใหความรูผูเสียหายจากการบริโภคไมวาเรื่องใดสามารถยื่นฟองเพ่ือ

เรียกคาเสียหายไดโดยมีหลักเกณฑท่ีไมยุงยาก บางทีอาจไมตองมีทนายไมเสียคาธรรมเนียม เกิดเหตุท่ีไหนฟองรองท่ี

ศาลจังหวัดนั้น 

รายงานพิเศษ 3 ตอนนี้ ออกอากาศไปเม่ือวันท่ี 11-13 มิถุนายน 2561 ในชวงขาวภาคคาของสํานักขาวไทย 

โดยตอมาวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 ศาลจังหวัดสตูลพิพากษาตัดสินใหจําเลยคือบริษัทผูผลิตโลชั่น ตองจายคาเสียหาย

ใหแกโจทกและสมาชิกกลุม 44 คน คาเสียหายเชิงลงโทษ 10 ลานบาท โดยมีขอมูลดวยวาหากมีผูเสียหายรายอ่ืน

จากการใชโลชั่นก็สามารถยื่นเรื่องเพ่ิมเปนสมาชิกกลุมเพ่ือใหไดรับสิทธิตามท่ีศาลตัดสินไดดวย โดยมีกรอบระยะเวลา

ใหถึงเดือนมีนาคม 2562 และตองใหนําเอกสารทางการแพทยมาใชเปนหลักฐานดวยซ่ึงทีมขาวสํานักขาวไทยจะ

ติดตามเรื่องนี้ภายหลังเดือนมีนาคม 2562วาผูเสียหายท่ีจะมีเพ่ิมเติมมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและมีรายละเอียดท่ี

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: 

ไทยพีบีเอสเปดประเด็นความผิดปกติการจัดซ้ือวัตถุดิบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนใน

สังกัดกลุมเทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร ท้ังระดับประถมศึกษา ท่ีมีจํานวนวัตถุดิบไมครบถวนตามใบสั่งซ้ือ และ

ระดับมัธยมศึกษา ไมมีวัตถุดิบใหตรวจรับแมแตรายการเดียวจากท้ังหมด 47 รายการ (สตอกผี) จนนําไปสูการ

นําเสนอความผิดปกติ และขยายผล ทําใหฝายเก่ียวของใหความสนใจและยกระดับการตรวจสอบคุณภาพอาหาร

กลางวัน และทุจริตโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนทุกแหงท่ัวประเทศ รวมถึงโรงเรียนตนเรื่องไดเปลี่ยนแปลง

คุณภาพอาหารและวัตถุดิบใหเด็กไดรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพมากข้ึน และประเด็นไมโปรงใส นําไปสูการ

ตรวจสอบจาก ป.ป.ช. 

 

จุดเดน 

- การดําเนินเรื่องในชวงแรกไมคอยมีอะไร  แตเม่ือดูจนจบกระบวนการ มีการตรวจสอบและตามเรื่องตอ 

- เรื่องสามารถสงผลตอการเปลี่ยนได  ทําใหอาหารเด็กมีการเปลี่ยนแปลง 

- เนื้อหามีความสมบูรณ 

- การนําเสนอควาเปนขาวคอนขางสูง มีบริบทในการสืบคน คลี่คลาย และบทสรุป 

- เปนประเด็นเล็ก ๆ แตสงผลตอโครงสรางได 

ขอสังเกต 

- เรื่องนี้นาจะอยูในหมวดขาวสืบสวนสอบสวนได 
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รางวัลยอดเย่ียม ขาวเหตุการณ ประเภทขาวรายงานสด 

เรื่อง “เจอแลว 13 ชีวิตหมูปาติดถ้ําหลวงเชียงราย”  

จาก  สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี 

ผูผลิตผลงาน คือ  วรวรรธน ขุนทอง 

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท  

เนื้อหา: 

 สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวีตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตองติดตามรายงานขาว 13 ชีวิต

ผูประสบภัย ติดอยูในถํ้าหลวง ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย ดังนั้นนับตั้งแตไดเบาะแสผูสูญหายเม่ือวันท่ี 23 

มิถุนายน 2561 กองบรรณาธิการมอบหมายใหสงทีมขาวหนา 1 ไปรายงานสถานการณแบบเกาะติดยังท่ีเกิดเหตุโดย

เริ่มรายงานสดจากผูสื่อขาวภาคสนามเขามา ทุกชวงรายการของสถานี จนเม่ือเขาสูวันท่ี 4 ของกรคนหาไทยรัฐทีวี 

ตัดสินใจลมผังรายการภาคปกติ เพ่ือรายงานความคืบหนาการคนหาผูสูญหายตลอด 24 ชม. 

 กระท่ังชวงคํ่าวันท่ี 2 กรกฎาคม การคนหาสําเร็จนายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูบัญชาการศูนยอํานวยการ

รวมฯ ออกมายืนยันวาพบ 13 ชีวิตปลอดภัย ทีมขาวสามารถรายงานวินาทีท่ีคนไทยรอคอย เพ่ือรับฟงขาวดีไดทันที

นับเปนวันท่ีคนไทยและคนท้ังโลกตางดีใจท่ีรูวาทุกคนยังมีชีวิตอยู ในวันดังกลาวเรตติ้งสถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวีไดรับ

ความนิยมเปนอันดับ 1 และไดรับความนิยมอยางตอเนื่องไปจนถึงวันสุดทายในการติดตามรายงานเจาหนาท่ีกูภัยนํา

ทุกคนออกจากถํ้าหลวง-ขุนน้ํานางนอนไดสําเร็จ 

 ถือเปนความสําเร็จในการรวมมือของทุกภาคสวน ท้ังรัฐ เอกชน ประชาชน ท้ังไทยและตางประเทศและเปน

ความสําเร็จของไทยรัฐทีวี ท่ีไดถายทอดเรื่องราวเหลานี้ ทุกแงมุม ซ่ึงสะทอนอยางชัดเจน ในรายงานสดวันท่ี 13 ชีวิต 

โดยนายทัศนัย โคตรทอง ท่ีสามารถสื่อถึงความรวมมือครั้งนี้ ไดอยางสมบูรณแบบ 

จุดเดน 

- กลองตามติดผูสื่อขาวตลอด แลวรันไปตามเหตุการณ  

- มีการวางแผนหนางานไดดี 

- คนดูสามารถดูแลวไดขอมูลท่ีรวบยอด 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: 

 โจทยท่ีกําหนดในการทํางานหลังจากทราบวา ทีมหมูปาท้ัง 13 คน รอดชีวิตท้ังหมด และเตรียมเคลื่อนยาย

ออกมาจากถํ้าหลวงขุนน้ํานางนอน เพ่ือนําสงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

  สิ่งท่ีกองบรรณาธิการ และทีมขาวในพ้ืนท่ี ตองการคือ จะทาอยางไรใหไดภาพทุกข้ันตอน ทุกกระบวนการ 

อยางสมบูรณแบบ เสมือนผูชมสถานีโทรทัศน Thai PBS อยูรวมในเหตุการณประวัติศาสตรครั้งนี้ดวย โดยไมรบกวน

การทํางานของเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี และไมละเมิดสิทธิของทีมหมูปาทุกคน ท่ีถือวาเปนผูประสบภัย 

  การวางแนวกลองเพ่ือถายภาพ หรือ การวางไลนกลอง จึงนับวาเปนกระบวนการสําคัญท่ีสุดของข้ันตอนนี้ 

จากการทํางานของผูสื่อขาว ชางภาพ โปรดิวเซอร และทีมถายทอดสด ท่ีทํางานในพ้ืนท่ีมาหลายวัน ทําใหรูจักสภาพ

พ้ืนท่ี รูข้ันตอนการทํางานของเจาหนาท่ี ทําใหเขาใจกระบวนการ ฯลฯ จนเกิดการวางแผนรวมกัน ท่ีจะใหไดภาพท่ีดี

ท่ีสุด หลังจากรูวา จะมีการเคลื่อนยายทีมหมูปาท้ัง 13 คน ออกจากถํ้าหลวง 

กระบวนการเริ่มจากการมองภาพรวมของพ้ืนท่ี วาจะสามารถวางกลองในจุดใดไดบาง มาจนถึงเสนทางท่ี

คาดวา เจาหนาท่ีจะเคลื่อนยายเด็กออกจากถํ้า เพ่ือนาสงโรงพยาบาล 

  จากนั้นจึงรวมกันวางแผน ท้ังโปรดิวเซอร ชางภาพ ผูสื่อขาว วาจะวางกลองในจุดใดบาง เพ่ือใหไดภาพครบ

ตามโจทยท่ีกําหนดไวคือ จาก “ถํ้าหลวง” ถึง “โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห” 

กลองตัวท่ี 1 วางไวบริเวณสามแยกทางเขาถํ้าหลวงขุนน้ํานางนอน ซ่ึงเปนจุดท่ีกลองจะจับภาพไดจากตั้งแต

หนาถํ้าหลวง มาจนถึงสามแยกดังกลาว 

กลองตัวท่ี 2 จะเปนกลองท่ีถูกติดไวในมุมสูง ติดต้ังอยูกับรถถายทอดสด (โอบี) บริเวณใกลสามแยกทางเขา

ถํ้าหลวง สามารถจับภาพไดจากหนาถํ้าหลวง มาจนถึงสามแยกดังกลาวเชนเดียวกัน ซ่ึงเปนกลองท่ีควบคุมดวยรีโมท

คอนโทรล 

กลองตัวท่ี 3 จะจับภาพบนถนนกอนถึงสามแยกทางเขาถํ้าหลวง ซ่ึงเม่ือรถเคลื่อนตัวออกมาจากถํ้าหลวง จะ

ผานกลองตัวท่ี 1 และ 2 และเม่ือรถเลี้ยวมาทางดานซาย เพ่ือจะไปสนามจอดเฮลิคอปเตอรชั่วคราว กลองตัวท่ี 3 จะ

ทําหนาท่ีบันทึกภาพ ไปจนสุดทางแยกอีกดานหนึ่ง ซ่ึงกลองท้ัง 3 ตัวนี้ ควบคุมการถายทอดสดโดยรถถายทอดสด

ระบบดาวเทียม (โอบี) 
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  จากนั้นจะเปนหนาท่ีของกลองตัวท่ี 4 ซ่ึงเปนกลองท่ีสงสัญญาณดวยระบบ 4 G จะรอรับภาพอยูบริเวณลาน

จอดเฮลิคอปเตอร ซ่ึงจุดดังกลาวจะไมรบกวนการทํางานของเจาหนาท่ี ไมขัดขวางเจาหนาท่ี และไมละเมิดสิทธิเด็ก 

ซ่ึงเปนผูประสบภัย 

เม่ือเจาหนาท่ีเคลื่อนยายทีมหมูปาออกจากถํ้า มาถึงลานจอดเฮลิคอปเตอรแลว เฮลิคอปเตอรจะเคลื่อนตัว

ออกจากสนามบิน กลองตัวท่ี 4 จะบันทึกภาพ และถายทอดสดตลอดเวลา จนสุดสายตา เปนเวลาเดียวกับกลองตัวท่ี 

5 ซ่ึงวางอยูท่ีหนาศูนยสื่อมวลชน หางออกไปประมาณ 1 กม. รับภาพตอ จนเฮลิคอปเตอรบินหางออกไปลับตาภาพ

จะปรากฎผานกลองตัวท่ี 6 ท่ีรอบันทึก เฮลิคอปเตอรนําเจาหนาท่ีและสมาชิกทีมหมูปา มาลงบริเวณสนามบินเกา

เชียงราย ในจุดนี้ผูสื่อขาวท่ีหนาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จะรายงานเหตุการณ โดยตัดภาพสลับกับ

กลองตัวท่ี 7 ซ่ึงวางรับอยูหนาโรงพยาบาล ทามกลางประชาชนท่ีรออยูจํานวนมาก เพ่ือใหกําลังใจทีมหมูปา ท้ัง 13 

คน 

จุดเดน 

- เนนเรื่องการวางจุดกลองไดดี  

- มีการลําดับ sequence ดี 

- การบรรยายภาพบรรยากาศทําไดดี 

ขอสังเกต 

- สงคลิปขาวมาเยอะเกินไป 

 

รางวัลยอดเย่ียม ขาวเหตุการณ ประเภทขาวเหตุการณ  

เรื่อง “แมชางปา เขาชวยลูกตกบอน้ํา”  

จาก สถานีโทรทัศนชอง 7 HD  

ผูผลิตผลงาน คือ  ไตรรงค มีทับทิม 

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท  

เนื้อหา: 

แมชางปาตัวหนึ่ง อยูในอาการตื่นตกใจ พยายามท่ีเขาไปชวยลูกชางอายุ 1 ปเศษ ท่ีพลัดตกบอนา โดยแม

ชางพยายามใชงวงดึงรั้วไฟฟา หวังชวยลูกชางใหปลอดภัย กระท่ังตัวแมชางเองถูกกระแสไฟฟาช็อต ลมลง ชาวบาน

ตัดสินใจ ตัดกระแสไฟไดทันทวงที ทําใหแมชางปาและลูกชางสามารถเดินทางกลับเขาปาไปไดอยางปลอดภัย เหตุ

เกิดเม่ือวันท่ี 16 ก.พ. 2561 เวลา 03.00 น. 

จุดเดน 

- ผลงานเขาหลักเกณฑการประกวด ทันเหตุการณ ฉับพลันทีนที 

- ผูสื่อขาวมีความโชคดีท่ีอยูในพ้ืนท่ีนั้นและทําไดดีมาก สามารถคุมสติได 
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- ใหอารมณของมนุษยธรรม ไมใชแคการชวยชางเทานั้น 

- ภาพขาวท่ีไดเปนภาพท่ีไมมีการเซ็ท เปนภาพ ณ ขณะนั้น  

- ภาพเลาเรื่องไดดี มีความสมบูรณ 

 

รางวัลชมเชย  ขาวเหตุการณ ประเภทขาวเหตุการณ  

เรื่อง "บุกทลายแหลงม่ัวสุมยาเสพติด จ.สระบุรี" 

จาก สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ชอง 33HD 

ผูผลิตผลงาน คือ   สถาพร ดานขุนทด 

    สมเกียรติ รี้พลไกร 

สุทิน ชางเกวียน 

ไดรับโลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท  

เนื้อหา: 

เจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เปดปฏิบัติการลางปาชานํากําลังเขาบุกจับทลายแหลงม่ัวสุม

ยาเสพติดในสถานบันเทิงชื่อดัง จ.สระบุรี หลังสืบทราบวาท่ีนี่เปนแหลงม่ัวของวัยรุนนักเท่ียว โดยเฉพาะกุมเยาวชนท่ี

อาศัยท่ีนี่เปนสถานท่ีพบปะสังสรรคเสพยาเสพติด  

ซ่ึงหาซ้ือไดภายในสถานบันเทิงจากกลุมเอเยนตท่ีคอยเดินวนอยูรอบราน จากการตรวจสอบพบนักเท่ียวฉ่ี

มวงมีสารเสพติดในรางกายจํานวนมาก ท่ีนาสนใจคือพบเยาวชนจํานวนมากเขาไปม่ัวสุมเมามายอยูในสถานบันเทิง 

จุดเดน 

- ผูสื่อขาวสามารถใหขอมูลเพ่ิมเติมและตอเนื่อง ทําใหคนดูรูสึกเห็นถึงความสําคัญและเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบ  

- ดูมีเรื่องราว มีผลตอสังคม 

- มีกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 

- ผูสื่อขาวเดินเรื่องดี 

 

++++++++++++++++++++++++ 
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	- ประเภทข่าวเชิงสืบสวน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้านิยามของข่าวเชิงสืบสวน มีบางผลงานที่เป็นการทำงานเหมือน PR ให้รัฐ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ขาดแนวคิดและมุมมอง การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
	- หลาย ๆ ผลงานมีการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจและเห็นความพยายามของนักวิชาชีพสื่อ
	- มีการเปิดประเด็นใหม่ ๆ ให้สังคมรับทราบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เห็นถึงผลกระทบในวงกว้างทั้งเชิงนโยบาย นักการเมือง หรือคนมีอำนาจในบ้านเมือง ให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
	- ประเด็นการทำข่าวเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย ทำให้เห็นถึงสถานการณ์ประเด็นข่าวที่ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพฯ นักข่าว ผู้สื่อข่าว สามารถนำพาซึ่งข้อมูลที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ในเมืองมานำเสนอได้อย่างดี
	- มีการนำเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การค้ามนุษย์ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ใกล้ตัว ทุกข่าวยังต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
	- สารคดีเชิงข่าว สิ่งทีสำคัญคือเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง การนำเสนอรอบด้านมีสมดุล ไม่ตัดสินไม่ชี้นำ แต่นำเสนอในเชิงเหตุและผล
	ข้อสังเกตและเสนอแนะ คณะกรรมการพิจารณาดังนี้
	-    อยากให้มองว่ารางวัลแสงชัยฯ เป็นตัวกระตุ้นให้สื่อรักษาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ เพราะสื่อออนไลน์ทำหน้าที่ได้เหมือนสื่อมืออาชีพ ฉะนั้นทำอย่างไรให้เกิดความต่างระหว่างสื่อออนไลน์กับสื่อมืออาชีพ
	-    ทำอย่างไรให้สื่อยังคงเป็นที่พึ่งต่อสังคม เป็นปากเสียงของสังคม คุณภาพของงานประเภทข่าวเชิงสืบสวน มีผลงานส่งน้อย ผลงานในปีนี้คุณภาพยังขาดความสมบูรณ์ทั้งในเชิงโปรดักชั่นและการสร้างผลกระทบความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม
	-    สื่อควรจะมีความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวบางภาพจากบางสถานที่ เช่น ภาพของสภาพผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน  การสัมภาษณ์คนป่วยในโรงพยาบาลที่กำลังครอบหน้ากาก เป็นภาพที่ไม่ควรจะมีห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลนักขาวช่างภาพเข้าไปทำข่าวได้อย่างไร ควรคำนึงถึงผล...
	-    ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดควรอ่านและทำความเข้าใจในประเภทหลักเกณฑ์ นิยาม ของรางวัลแต่ละประเภท เอาหลักเกณฑ์เป็นตัวตั้ง ข่าวที่ส่งมาควรอยู่ในประเภทไหน เพราะมีหลายข่าวที่ผ่านเข้ารอบที่ก้ำกึ่งว่าควรอยู่ในประเภทไหน ให้ผู้ส่งผลงานพิจารณาเนื้อหาของข่าวก่อนส่ง...
	-    ผลงานบางเรื่อง บางข่าว สื่อไปผูกรวมกับตัวองค์กรที่เคลื่อนไหวในประเด็นนั้น ๆ ซึ่งมีจุดยืนเป้าหมายที่ชัดเจนในกิจกรรมและการเคลื่อนไหวนั้นๆ  ทำให้ข่าวที่นำเสนอ บกพร่องในเรื่องความครบถ้วนรอบด้าน
	-     สื่อควรใช้กราฟิก/อินโฟกราฟิก มาช่วยในการนำเสนอเรื่องที่มีรายละเอียด มีเนื้อหา มากเกินไป เพื่อช่วยให้ผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเห็นภาพรวมและเข้าใจในเนื้อหาสาระที่นำเสนอมากขึ้น
	-     การส่งผลงานเข้าประกวดอยากให้ผู้ส่งอ่านรายละเอียดผลงาน
	-     การทำข่าว อยากให้มองเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม ควรมีบริบทของสังคมสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย ทำให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้มากขึ้น ถ้าเราทำแล้วตอบโจทย์ได้ทำให้เห็นว่าสื่อเป็นที่พึ่งของสังคม ประชาชนได้ แม้จะเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เล็ก ๆ แต่สื่อก็มีบท...
	-     การระมัดระวังในการนำเสนอแหล่งข่าว ทำอย่างไรไม่ให้แหล่งข่าวดูน่าสงสาร ไม่ใช่การใช้เบลอภาพอย่างเดียว ในทางเทคนิคมีการนำเสนอได้มากมาย ถ้าเราละเอียดอ่อนกับเรื่องนี้ทำให้สื่อสามารถสรรค์มุมกล้องและวิธีการนำเสนอที่นำความจริงมาเสนอได้ แต่ไม่เข้าข่ายไปละ...
	-    ในการรายงานข่าวและนำเสนอข่าวผู้สื่อข่าวควรระมัดระวังข้อความหรือประโยคคำพูดที่ละเอียดอ่อนล่อแหลม อันอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจและเสื่อมเสียต่อผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้ถูกกระทำ (อาทิ จำนวนครั้งที่เหยื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศและในสถานที่ไหนบ้าง)
	-    สรุปโดยรวม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัล ข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ปี 2561 ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่มีการเปิดประเด็นข่าวใหม่ ผลงานข่าวหลายเรื่องการผลิตและการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ยังไปไม่ถึงที่สุด...สถานการณ์สภาพข่าวไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเหมือนกันทุ...
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