ผลการตัดสินรางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน สายฟานอยครั้งที่ 16/2563 ผลงานที่ไดรับรางวัลดีเดนสารคดีเชิงขาวทั่วไปมี
สองสถาบันคือ จุฬาลงกรณฯ และ ม.วลัยลักษณ สวน มรภ.สงขลา รับรางวัลชมเชยประเภทวิถีชุมชน /ประเภทอัตลักษณ
วัฒนธรรมและประเภทสิ่งแวดลอม ดาน ม.มหาสารคาม ไดรางวัลชมเชยประเภทวิถีชุมชนและประเภทขาวทั่วไป สวนผลการ
ตัดสินรางวัลวิทยุกระจายเสียง รางวัลชมเชย ไดแก มช.
วันนี้ (27 ธ.ค.2563) สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย รวมกับ บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น โดยมี สำนักงาน กสทช. และ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เจาภาพรวมในการจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งที่ 16 ประจำป
พ.ศ. 2563 เพื่อรวมสงเสริมและพัฒนาองคความรูในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่ออยางปลอดภัยและสรางสรรค เพื่อสนับสนุนให
นักศึกษาไดแสดงความสามารถดานการผลิตขาวและสารคดีเชิงขาวประเภทวิทยุกระจายและสารคดีเชิงขาวโทรทัศน และเปด
โอกาสใหไดนำเสนอความคิดสรางสรรค อันจะเปนชองทางในการพัฒนาทักษะเตรียมความพรอมเขาสูวิชาชีพดานสื่อสารมวลชน
ในปนี้มีผลงานสงเขาประกวดทั้งหมด 48 เรื่อง ประเภทสารคดีเชิงขาวโทรทัศน จำนวน 37 เรื่อง จาก 10 สถาบันการศึกษา
และประเภทสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง จำนวน 11 เรื่อง จาก 3 สถาบันการศึกษา
ผลการตัดสินรางวัลสายฟานอยครั้งที่ 16 ประจำป พ.ศ. 2563
รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทวิถีชุมชนดีเดน *ไมมีผลงานเรื่องใดไดรับรางวัลดีเดน สวนผลงานทีไดรับ
รางวัลชมเชย คือ เรื่อง กุงกามกราม สัตวน้ำแหงคลองชะอวดที่กำลังจะหายไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / เรื่อง ขุมทรัพย
แหงทองทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และเรื่อง โชหวย ชวยชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 3 เรื่อง ไดรับโลเกียรติยศ
และเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท
สวนเรื่อง ตอเรือ ตอชีวิตวิถีชุมชนบานทะเลนอย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเขารอบสุดทาย
รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทอัตลักษณวัฒนธรรมดีเดน *ไมมีผลงานเรื่องใดไดรับรางวัลดีเดน สวนผลงาน
ทีไดรับรางวัลชมเชยคือ เรื่อง เทริดโนรามรดกล้ำคาหัตถศิลปถิ่นใต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับโลเกียรติยศและเงิน
รางวัลทีมละ 10,000 บาท
ส ว นเรื่ อ ง พลั ง ศรั ท ธามโนราห ค าบเรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา และเรื่ อ ง ลากพระในนาพลั ง ศรั ท ธาปลายด ามขวาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเขารอบสุดทาย
รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทสิ่งแวดลอมดีเดน *ไมมีผลงานเรื่องใดไดรับรางวัลดีเดน สวนผลงานทีไดรับ
รางวัลชมเชยคือ เรื่อง พลิกฟนธรรมชาติเปลี่ยนโอกาสหลังโควิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับโลเกียรติยศและเงิน
รางวัลทีมละ 10,000 บาท
สวนเรื่อง ชลาทัศน แหงความหวังที่กำลังจะหายไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / เรื่อง พลิกฟนธรรมชาติเปลี่ยนโอกาสหลังโควิด
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา / เรื่ อ ง เอื้ อ งสายไหมเชื่ อ มสุ ข สู ป า ใหญ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ และเรื่ อ ง โอสถแห งพงไพร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเขารอบสุดทาย

รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวทั่วไปดีเดน ผลงานที่ไดรับรางวัลดีเดน คือ เรื่อง เงินอุดหนุนเด็กเล็ก ฝน
ตกไมทั่วฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเรื่อง ถนนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ(ซอยตาเอียด) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ทั้ง 2
เรื่อง ไดรับโลเกียรติยศและเงินรางวัล 20,000 บาท
ผลงานทีไดรับรางวัลชมเชยประเภทขาวทั่วไป คือ เรื่อง ชองโหวโครงการคนละครึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับโลเกียรติยศ
และเงินรางวัล10,000 บาท
สวนเรื่อง บานมั่นคง : ความมั่นคงเขาไมถึงกลุมที่เปราะบาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/ เรื่อง วิกฤติหาดใหญ...เมืองเศรษฐกิจที่
เคยรุงเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ เรื่อง จุดรวมจุดเปลี่ยนนิคมอุตสาหกรรมจะนะแหงอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ไดรับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเขารอบสุดทาย
รางวัลสายฟานอย ประเภทสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงดีเดน *ไมมีผลงานเรื่องใดไดรับรางวัลดีเดน ผลงานที่ไดรับ
รางวัล ชมเชยประเภทสารคดีเชิ งขาววิทยุ กระจายเสีย ง คื อ เรื่อง สวัสดิการ ‘แรงงานแพลตฟอรม’ บนชองโหวกฎหมาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับโลเกียรติยศและเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท สวนเรื่อง "สิทธิทางการศึกษา" การตั้งครรภไมพรอม
ในวัยเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเขารอบสุดทาย
สำหรับ คณะกรรมการตั ด สิ น รางวั ล ประเภทสารคดี เชิ งข า ววิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง คื อ 1.อาจารย บ รรยงค สุ ว รรณผ อ ง
ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน/ 2.นายศักดา จิวัธยากูล บรรณาธิการบริหาร สำนักขาวไอเอ็นเอ็น /3.อาจารยกรรณิการ โตะมี
นา หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร/ 4.นาย
เดชา รินทพล ผูจัดการ สถานีวิทยุครอบครัวขาว FM 106 Mhz.และ 5.นางสาววัชรินทร เศรษฐกุดั่น หัวหนากองขาวตางประเทศ
ฝายขาวตางประเทศ สำนักขาวไทย
คณะกรรมการตัดสินประเภทสารคดีเชิงขาวโทรทัศน คือ 1. ดร.ปรัชญา เปยมการุณ อาจารยประจำวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /2.นายประสาน อิงคนันท กรรมการผูจัดการบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด /3.
นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน/4.นายจักรพันธุ กมุทโยธิน ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน /5.นายสุร
ชา บุญเปยม ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน/6.นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ/7.นางสาวฉัตรรัศม ปยทัศน
สิริ ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน และ8.นายพุทธิฉัตร จินดาวงศ บรรณาธิการขาวและหัวหนาผูสื่อขาว สถานีโทรทัศน PPTV
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย รวมกับ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น ไดจัดใหมีการประกวดผลงานสารคดีเชิงขาวครั้งแรก
เมื่อป พ.ศ.2548 เพื่อสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่มีคุณภาพ
ของนักศึกษา เปน การเตรียมความพรอมใหกับ นั กศึกษาก อนเข าสู วิชาชีพด านวิทยุและโทรทัศน และสื่อสารมวลชน อีกทั้งยัง
ประสานความรวมมื ออยางใกล ชิด ระหว างสมาคมนั กขาววิท ยุและโทรทั ศนไทย สถาบั นอุ ดมศึกษา และหนว ยงานเอกชนที่
สนับสนุนโครงการฯ สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลสายฟานอยสมาคมฯ ไดสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิและกำหนดหลักเกณฑ
การตัดสินรางวัลไวดังนี้ ดานคุ ณภาพ(Quality) คุณคา(Value) ผลงาน(Performance) และจรรยาบรรณ/จริยธรรม(Code of
Ethics) และในปนี้ สำนักงาน กสทช. และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เปนเจาภาพรวมในการจัดงานประกาศผล
การตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งที่ 16 ประจำป พ.ศ. 2563
--------------------------------------------------------------rคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

