
 

  

 
 

ผลการตัดสินรางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน สายฟานอยครั้งท่ี 16/2563 ผลงานท่ีไดรับรางวัลดีเดนสารคดีเชิงขาวท่ัวไปมี

สองสถาบันคือ จุฬาลงกรณฯ และ ม.วลัยลักษณ สวน มรภ.สงขลา รับรางวัลชมเชยประเภทวิถีชุมชน /ประเภทอัตลักษณ

วัฒนธรรมและประเภทส่ิงแวดลอม ดาน ม.มหาสารคาม ไดรางวัลชมเชยประเภทวิถีชุมชนและประเภทขาวท่ัวไป สวนผลการ

ตัดสินรางวัลวิทยุกระจายเสียง รางวัลชมเชย ไดแก มช. 

วันนี้ (27 ธ.ค.2563) สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  รวมกับ บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น   โดยมี สำนักงาน กสทช. และ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เจาภาพรวมในการจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งท่ี 16 ประจำป 

พ.ศ. 2563 เพ่ือรวมสงเสริมและพัฒนาองคความรูในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่ออยางปลอดภัยและสรางสรรค  เพ่ือสนับสนุนให

นักศึกษาไดแสดงความสามารถดานการผลิตขาวและสารคดีเชิงขาวประเภทวิทยุกระจายและสารคดีเชิงขาวโทรทัศน และเปด

โอกาสใหไดนำเสนอความคิดสรางสรรค   อันจะเปนชองทางในการพัฒนาทักษะเตรียมความพรอมเขาสูวิชาชีพดานสื่อสารมวลชน 

ในปนี้มีผลงานสงเขาประกวดท้ังหมด 48  เรื่อง ประเภทสารคดีเชิงขาวโทรทัศน  จำนวน 37 เรื่อง จาก 10  สถาบันการศึกษา 

และประเภทสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง จำนวน 11  เรื่อง จาก 3 สถาบนัการศึกษา 

 ผลการตัดสินรางวัลสายฟานอยครั้งท่ี 16 ประจำป พ.ศ. 2563   

รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทวิถีชุมชนดีเดน *ไมมีผลงานเรื่องใดไดรับรางวัลดีเดน สวนผลงานทีไดรับ

รางวัลชมเชย คือ เรื่อง กุงกามกราม สัตวน้ำแหงคลองชะอวดท่ีกำลังจะหายไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / เรื่อง ขุมทรัพย

แหงทองทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และเรื่อง โชหวย ชวยชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท้ัง 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  

สวนเรื่อง พลังศรัทธามโนราหคาบเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเรื่อง ลากพระในนาพลังศรัทธาปลายดามขวาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเขารอบสุดทาย 

รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทส่ิงแวดลอมดีเดน *ไมมีผลงานเรื่องใดไดรับรางวัลดีเดน สวนผลงานทีไดรับ

รางวัลชมเชยคือ เรื่อง พลิกฟนธรรมชาติเปล่ียนโอกาสหลังโควิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ไดรับโลเกียรติยศและเงิน

รางวัลทีมละ 10,000 บาท   

สวนเรื่อง ชลาทัศน แหงความหวังท่ีกำลังจะหายไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / เรื่อง พลิกฟนธรรมชาติเปลี่ยนโอกาสหลังโควิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / เรื่อง เอ้ืองสายไหมเชื่อมสุขสูปาใหญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และเรื่อง โอสถแหงพงไพร 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ไดรับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเขารอบสุดทาย  

 

 



 

  

 

รางวัลสารคดีเชิงขาวโทรทัศน ประเภทขาวท่ัวไปดีเดน ผลงานท่ีไดรับรางวัลดีเดน คือ เรื่อง  เงินอุดหนุนเด็กเล็ก ฝน

ตกไมท่ัวฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเรื่อง ถนนการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ(ซอยตาเอียด) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ท้ัง 2 

เรื่อง ไดรับโลเกียรติยศและเงินรางวัล 20,000  บาท  

ผลงานทีไดรับรางวัลชมเชยประเภทขาวท่ัวไป คือ เรื่อง ชองโหวโครงการคนละครึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับโลเกียรติยศ

และเงินรางวัล10,000 บาท 

สวนเรื่อง บานม่ันคง : ความม่ันคงเขาไมถึงกลุมท่ีเปราะบาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/ เรื่อง วิกฤติหาดใหญ...เมืองเศรษฐกิจท่ี

เคยรุงเรือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ เรื่อง จุดรวมจุดเปลี่ยนนิคมอุตสาหกรรมจะนะแหงอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ไดรับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเขารอบสุดทาย  

รางวัลสายฟานอย ประเภทสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียงดีเดน *ไมมีผลงานเรื่องใดไดรับรางวัลดีเดน ผลงานท่ีไดรับ

รางวัลชมเชยประเภทสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง คือ  เรื่อง สวัสดิการ ‘แรงงานแพลตฟอรม’ บนชองโหวกฎหมาย  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับโลเกียรติยศและเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท   สวนเรื่อง "สิทธิทางการศึกษา" การตั้งครรภไมพรอม

ในวัยเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเขารอบสุดทาย  

สำหรับคณะกรรมการตัดสินรางวัลประเภทสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง คือ 1.อาจารยบรรยงค สุวรรณผอง 

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

เม่ือป พ.ศ.2548 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนท่ีมีคุณภาพ

ของนักศึกษา เปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขาสูวิชาชีพดานวิทยุและโทรทัศนและสื่อสารมวลชน อีกท้ังยัง

ประสานความรวมมืออยางใกลชิด ระหวางสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานเอกชนท่ี

สนับสนุนโครงการฯ สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลสายฟานอยสมาคมฯ ไดสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิและกำหนดหลักเกณฑ

การตัดสินรางวัลไวดังนี้ ดานคุณภาพ(Quality) คุณคา(Value) ผลงาน(Performance) และจรรยาบรรณ/จริยธรรม(Code of 

Ethics) และในปนี้  สำนักงาน กสทช. และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เปนเจาภาพรวมในการจัดงานประกาศผล

การตัดสินรางวัลสายฟานอย ครั้งท่ี 16 ประจำป พ.ศ. 2563   

--------------------------------------------------------------rคมนกัขาววิทยุและโทรทัศนไทย 


