
 

ประกาศคณะกรรมการองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค ภาคประชาชน 

เรื่อง การประกวดขาว-สารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภค ประจําป พ.ศ. 2557 

 

 คณะกรรมการองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค ภาคประชาชน ถือกําเนิดจากองคกรผูบริโภคท่ัวประเทศ

ไดรวมกันจัดกระบวนการคัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค ภาคประชาชน เพ่ือนํา

รองดําเนินงานตามภารกิจท่ีกําหนดไวใน (ราง) พ.ร.บ.องคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. .... ตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2550 มาตรา 61  

 ในวันท่ี 30 เมษายนของทุกปถูกกําหนดใหเปน ‘วันคุมครองผูบริโภคไทย’ คณะกรรมการองคการอิสระฯ ไดเห็น

ถึงความสําคัญของวันดังกลาวจึงไดรวมกับมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค จัดงานสมัชชาผูบริโภค ประจําป 2558 ข้ึน และจะจัดการ

ประกวดขาว-สารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภค ประจําป พ.ศ. 2557 เพ่ือประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแกเจาของ

ผลงานผูชนะการประกวด 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนใหสื่อมวลชนทําขาว-สารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภค มีการพัฒนาความคิดและ

เปาหมายในการทํางาน โดยเนนการผลิตขาว-สารคดีเชิงขาวท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอการสรางสรรคและ

เปลี่ยนแปลงสังคมไทยใหดีข้ึน 

2. เพ่ือสงเสริม และสันับสนุนใหสื่อมวลชนทําขาว-สารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภคมีจิตสํานึก รวมท้ังให

ความสําคัญกับเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อมวลชนในการผลิตขาว  

3. เพ่ือสงเสริมกําลังใจใหสื่อมวลชนท่ีทําขาว-สารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภค  

ประเภทรางวัล แบงรางวัลเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

• โลเกียรติยศ ขาว-สารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภค ประเภทสื่อโทรทัศนยอดเยี่ยม ประจําป 2557 

• โลเกียรติยศ ขาว-สารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภค ประเภทสื่อหนังสือพิมพยอดเยี่ยม ประจําป 2557 

• โลเกียรติยศ ขาว-สารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภค ประเภทสื่อวิทยยุอดเยี่ยม ประจําป 2557 

• โลเกียรติยศ ขาว-สารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภค ประเภทสื่อออนไลนยอดเยี่ยม ประจําป 2557 

 

ลักษณะของขาว-สารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภคท่ีสงเขาประกวด ไดแก 

 ขาว ไดแก การนําเสนอเนื้อหาประเด็นใหมๆ ไมใชการเสนอขาวโดยใชแหลงขาวเพียงแหลงเดียวหรือขาวจาก

การแถลงขาวเทานั้น อีกท้ังตองอาศัยการศึกษาคนควา วิจัยในระยะยาวดวยความทุมเทท้ังเวลาและความพยายาม และ

เปนเรื่องราวท่ีมีคุณคา เกิดผลกระทบตอสังคม นอกจากนี้ ยังควรเปนขาวท่ีทําข้ึนใหมโดยเพ่ิมเติมความรูในสิ่งท่ีทราบกัน

อยูแลว เชน อธิบายปญหาผูบริโภคท่ีมีความซับซอน ฯลฯ  

สารคดีเชิงขาว ไดแก ขาวท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบของสารคดีท่ีมีความหลากหลายท้ังในดานความลุมลึกของ

เนื้อหา การสอดแทรกขอมูลท่ีบอกถึงภูมิหลังท่ีมาของเรื่อง ทําใหเห็นแงมุมตางๆ เชน การสงเสริมใหผูบริโภคตระหนักถึง
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สิทธิของตน รวมไปถึงการแสดงเนื้อหาใหสอดคลองกับปญหาผูบริโภคท่ีเผชิญในปจจุบันของประเด็นขาว การใชภาษา

บรรยาย ภาพและเสียงประกอบ (กรณีโทรทัศน) ไดอยางสอดคลองกลมกลืน โดยนําเสนออยางสรางสรรค สารคดีเชิงขาว

ดังกลาว จะตองยึดหลักการเบื้องตนของการนําเสนอขาว ไดแก องคประกอบดานแหลงขาวท่ีตองมีความรอบดาน ทันตอ

เหตุการณ มีผลกระทบ 

การดําเนินการสงเขาประกวด 
1. การผลิต จะตองเปนขาว-สารคดีเชิงขาวท่ีผูสื่อขาวในสํานักพิมพหรือสถานีเปนผูดําเนินการผลิตเอง ท้ังนี้

สํานักพิมพหรือสถานีท่ีสงขาวเขาประกวดตองจดทะเบียนในประเทศไทยและเปนเจาของลิขสิทธิ์ขาวนั้นๆ ดวย 
2. ชวงเวลาของขาว-สารคดีเชิงขาว จะตองเปนขาวท่ีเผยแพรทางหนังสือพิมพหรือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน

หรือเคเบิลทีวีในประเทศไทย ในชวงเวลาระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
3. การสงขาว-สารคดีเชิงขาวเขาประกวด ตองสงผลงาน ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 10 เมษายน 2558 โดยผูจัดสงขาว-

สารคดีเชิงขาวเขาประกวดแตละสถานีหรือแตละหนังสือพิมพ กรุณาดําเนินการดังนี ้
3.1 ทําจดหมายนําสงขาว-สารคดีเชิงขาวท่ีเขาประกวด แจงจํานวนเรื่อง ชื่อเรื่อง พรอมหมายเลขโทรศัพทของผู

ประสานงาน ในการนีใ้หผูบริหารสถานีหรือบรรณาธิการขาวลงนามในจดหมายดังกลาวมาดวย 
3.2 กรณีสงผลงานประเภทสื่อโทรทัศน ใหจัดสงเปน DVD สกุลไฟล .mov .avi จํานวน 10 ชุดตอรายการท่ีสง

ประกวด 
3.3 กรณีสงผลงานประเภทหนังสือพิมพใหจัดสงเปน DVD สกุลไฟล .pdf จํานวน 10 ชุดตอเรื่องท่ีสงเขา

ประกวด 
3.4 กรณี 3.2 และ 3.3 ใหแนบรายละเอียดตางๆ ของขาว-สารคดีเชิงขาวแตละรายการท่ีสงเขาประกวด 

จํานวน 10 ชุด/รายการ ไดแก 
- บทคัดยอสรุปเรื่องราว วันเวลาท่ีเกิดข้ึน วันเวลาท่ีนําเสนอ (ตีพิมพ ออกอากาศ) 
- วัตถุประสงคท่ีจัดทําขาว-สารคดีเชิงขาวชิ้นนี้ 
- คุณคาตอสังคมของขาว-สารคดีเชิงขาวชิ้นนี้ 

3.5 สงผลงานพรอมเอกสารแนบรายละเอียด ขอ 3.1- 3.4 ทาง 

• ไปรษณีย : 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
4. การตัดสินขาว-สารคดีเชิงขาวท่ีสงเขาประกวด คณะกรรมการประกวดขาว-สารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภค 

จะเปนผูพิจารณาตัดสินตามกรอบหลักเกณฑในการตัดสิน และถือคําตัดสินของคณะกรรมการเปนท่ีสุด 
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หลักเกณฑในการตัดสินสารคดีเชิงขาวการคุมครองผูบริโภคยอดเย่ียม 
พิจารณาจากองคประกอบตางๆ ของสารคดีเชิงขาวท่ีสงเขาประกวด ดังตอไปนี ้

1. คุณคาของขาว-สารคดีเชิงขาว 
1.1 ความมีประโยชนและมีคุณคาตอประเทศชาติและประชาชน 

- สรางสรรคสังคม โดยสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนในสังคมไทย 
- ใหแงคิด เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนะแนวทางท่ีถูกตอง 

1.2 รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเปนธรรมในสังคมไทย 
- ทําหนาท่ีของสื่อมวลชนท่ีเฝาคอยระแวดระวังในการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
- ปกปองใหเกิดความยุติธรรมข้ึนในสังคมไทย 

1.3 ความมีจริยธรรมในการเสนอสารคดีเชิงขาว 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความสุภาพ ซ่ือสัตย 
- ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน 

2. คุณภาพของขาว และสารคดีเชิงขาว 
2.1 ความสมบูรณ 

- เนื้อหาสาระมีความสมบูรณ และมีความตอเนื่อง 
- การสื่อความหมายไดชัดเจน 

2.2 ความถูกตอง 
- ตรงกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
- ไมมีการบิดเบือนขอมูล 

2.3 ความสมดุลและเท่ียงธรรม 
- ใหความเปนธรรมแกทุกฝายท่ีตกเปนขาว 

2.4 ความทันสมัย 
- มีความฉับไว ทันตอเหตุการณ 

การสงผลงานประกวด 
ผูท่ีสนใจโปรดสงผลงานเขารวมการประกวดไดท่ี คณะกรรมการองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค ภาคประชาชน 
เลขท่ี 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
เพ่ิมเติมขอมูลท่ี โทร. 02-248-3737  โทรสาร. 02-248-3733   E-mail: supatra.nuch@gmail.com  
ปดรับผลงานภายในวันพฤหัสบดีท่ี 10 เมษายน 2558    
ประกาศผลและมอบรางวัลภายในงานสมัชชาผูบริโภคไทยประจําป 2558 วัน เวลา สถานท่ี จะแจงใหทราบภายหลัง 
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