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ข‹าวประชาสัมพันธ

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “สื่อสรŒางสรรคคุณธรรมอวอรด ป‚ 2563”

ศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) และ กองทนุพฒันาสื�อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์กระทรวงวฒันธรรม ประกาศรางวลัโครงการสื�อสรา้งสรรคค์ณุ
ธรรมอวอรด์ ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) จาํนวน 9 ประเภท โดย รายการ สามเณรปลกูปญัญาธรรม ปี 8 ควา้รางวลัชนะเลศิ ประเภท
รายการโทรทศัน ์และหนงัสอื Water Wide Web พายเรอืเก็บขยะ 7 ประเทศ ควา้รางวลัชนะเลศิ ประเภทสื�อส ิ�งพมิพ์

วนัที� 27 สงิหาคม 2564 ศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) และ กองทนุพัฒนาสื�อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์กระทรวงวฒันธรรม จัดงานประกาศผลรางวลั
โครงการสื�อสรา้งสรรคค์ณุธรรมอวอรด์ ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) โดยมนีายอทิธพิล คณุปลื�ม รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม ใหเ้กยีรตเิป็น
ประธานมอบรางวลัและโลเ่กยีรตคิณุ พรอ้มดว้ยรองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รุยิเดว ทรปีาต ีผูอํ้านวยการศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) และ ดร.ธนกร
ศรสีขุใส ผูจั้ดการกองทนุพัฒนาสื�อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์โดยจัดขึ�นในรปูแบบ Virtual Live ผา่นเฟซบุก๊เพจศนูยค์ณุธรรม Moral Center Thailand และเฟ
ซบุก๊กองทนุพัฒนาสื�อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ในงานสมชัชาคณุธรรมแหง่ชาตคิรั �งที� 11

วนัที� 27 สงิหาคม 2564 - 17:30 น.

เว็บไซตน์ี�ใชค้กุกี�
เพื�อสรา้งประสบการณนํ์าเสนอคอนเทนตท์ี�ดใีหก้บัทา่น รวมถงึเพื�อจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อใหท้า่นไดรั้บประสบการณท์ี�ดบีนบรกิารของเว็บไซตเ์รา หากทา่นใชบ้รกิารเว็บไซตน์ี�ตอ่ไปโดยไมม่กีารปรับตั �งคา่ใดๆ
นั�นเป็นการแสดงวา่ทา่นอนุญาตยนิยอมที�จะรับคกุกี�บนเว็บไซตแ์ละนโยบายสทิธสิว่นบคุคลของเรา
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นายอทิธพิล คณุปลื�ม รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม กลา่ววา่ เป็นที�ทราบกนัดวีา่ปัจจบุนั 
การสื�อสารมคีวามจําเป็นและมคีวามสําคญัอยา่งยิ�งในการกระจายขา่วสารและความรูใ้หส้งัคมไดรั้บรูรั้บทราบ และชว่งนี�เป็นชว่งการแพรร่ะบาดของโควดิ-19
จงึเป็นสว่นสําคญัในการป้องกนัเพื�อชว่ยกนัระงับยบัยั �งการแพรร่ะบาด สําหรับโครงการสื�อสรา้งสรรคค์ณุธรรมอวอรด์นี�เป็นครั �งแรกที�ไดจั้ดทําขึ�น เพื�อเป็นการ
เชดิชเูกยีรตผิูผ้ลติสื�อทั �งในสว่นของบคุคล คณะบคุคล หน่วยงานตา่งๆ ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม สิ�งที�เป็นวกิฤตจิะไดเ้ป็นโอกาส ซึ�งตอ้งขอขอบคณุหน่วยงานที�
ไดร้ว่มกนัจัดทําโครงการฯ และขอแสดงความยนิดกีบัผูท้ี�ไดรั้บรางวลั ที�ทําใหเ้กดิการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในวงกวา้ง เพื�อใหส้งัคมไดรั้บสื�อที�มคีณุภาพ
จะไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการผลติสื�อที�ด ี
มคีณุภาพในปีตอ่ ๆ ไป

�
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นายแพทยส์รุยิเดว ทรปีาต ีผูอ้าํนวยการศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) กลา่ววา่ ศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) และ กองทนุพัฒนาสื�อปลอดภยัและ
สรา้งสรรค ์คณะกรรมการปฎริปูดา้นวฒันธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กระทรวงวฒันธรรม ไดจั้ดทําโครงการสื�อสรา้งสรรคค์ณุธรรมอ
วอรด์ 
ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) ขึ�นเป็นปีแรก โดยคดัเลอืกสื�อที�มผีลงานสรา้งสรรคค์ณุธรรม ซึ�งมแีนวคดิ เนื�อหา รปูแบบการถา่ยทอด นําเสนอสู่
สาธารณะที�แสดงถงึการสง่เสรมิคณุธรรม ที�มุง่เนน้ใหผู้รั้บรูส้ ื�อมพีฤตกิรรมดา้นคณุธรรม หรอืวถิวีฒันธรรมที�ดงีามของสงัคมไทย จํานวน 9 ประเภท เพื�อ
ประกาศยกยอ่ง บคุคล หน่วยงานที�ผลติ และนําแงม่มุที�เกี�ยวขอ้งดา้นคณุธรรมที�สง่ผลกระทบตอ่จติสํานกึและเกดิประโยชนต์อ่สงัคมสว่นรวม โดยมผีูใ้หค้วาม
สนใจสง่ผลงานเขา้รว่มมากถงึ 315 ผลงาน แบง่เป็น ประเภทละคร 25 ผลงาน ประเภทภาพยนตร ์18 ผลงาน ประเภทคลปิวดิโีอสั �นที�เผยแพรท่างโซเซยีล
มเีดยี 93 ผลงาน ประเภทโฆษณา 27 ผลงาน ประเภทบทเพลง 25 ผลงาน ประเภทรายการวทิย ุ6 ผลงาน ประเภทรายการโทรทศัน ์38 ผลงาน ประเภทสื�อสิ�ง
พมิพ ์47 ผลงาน และประเภทสื�อดจิทิลั 36 ผลงาน

สําหรับหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก ไดแ้ก ่1.เป็นสื�อสรา้งสรรคค์ณุธรรม ที�มเีนื�อหาแงม่มุเกี�ยวขอ้งดา้นคณุธรรม หรอืสื�อสารเพื�อกระตุน้จติสํานกึดา้นคณุธรรม สง่
เสรมิใหผู้รั้บรูม้พีฤตกิรรมดา้นคณุธรรมพอเพยีง วนัิย สจุรติ จติอาสา และหรอื คณุธรรมอื�น ๆ 2.เป็นสื�อสรา้งสรรรคค์ณุธรรมประเภทตา่งๆ ที�มกีารเผยแพรใ่นสื�อ
ชอ่งทางตา่งๆ แลว้ภายในปี 2562 – 2563 3.เป็นสื�อที�ไมข่ดัตอ่ศลีธรรม จรยิธรรม ไมส่ื�อถงึการยยุง 
ปลกุปั�น หรอืเป็นการละเมดิตอ่ผูอ้ื�น และไมม่คีวามเกี�ยวขอ้งกบัการเมอืงโดยตรง และ 4.รายละเอยีดเกณฑก์ารพจิารณาอื�น ๆ ใหเ้ป็นไปตามความเห็นหรอืมติ
ของคณะทํางานคดัเลอืกแตล่ะประเภทกําหนด

ดร.ธนกร ศรสีขุใส ผูจ้ดัการกองทนุพฒันาสื�อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์กลา่ววา่ กองทนุพัฒนาสื�อปลอดภยัและสรา้งสรรคม์วีตัถปุระสงคร์ณรงคส์ง่เสรมิ
และสนับสนุนการพัฒนาสื�อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์หนึ�งในภารกจิที�สําคญัมากคอืสนับสนุนสื�อที�สง่เสรมิใหเ้กดิคณุธรรมจรยิธรรม ปีนี�ถอืเป็นนมิติหมายอนัดทีี�
ไดจั้ดขึ�นเป็นปีแรก เราอยากเห็นการใชส้ื�อเพื�อสง่เสรมิสิ�งที�ดงีาม เป็นความดขีองคนในสงัคมและทําใหไ้ดรั้บการขยายผล ถา่ยทอดไปสูส่าธารณชนตอ่ไป

โดยผลการคดัเลอืกสื�อสรา้งสรรคค์ณุธรรมอวอรด์ ปี 2563 ทั �ง 9 ประเภท มดีงันี� 1.ประเภทละคร จํานวน 
3 ผลงาน ไดแ้ก ่ปลายจวกั โดย สถานโีทรทศันไ์ทยพบีเีอส, ทองเอก หมอยา ทา่โฉลง โดยสถานโีทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง 3, วยัแสบสาแหรกขาด โครงการ 2
โดย สถานโีทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง 3 2.ประเภทภาพยนตร ์
จํานวน 3 ผลงาน ไดแ้ก ่Mother Gamer เกมเมอรเ์กมแม ่โดย บรษัิท สหมงคลฟิลม์ อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั, รักนะซปุซปุ โดย บรษัิท มณวจิติร เอ็นเตอรเ์ท
นเมน้ท ์จํากดั, หวัใจทองคํา โดย บรษัิท สยามแพนโดรา่ จํากดั 
3.ประเภทคลปิวดิโีอส ั�นที�เผยแพรท่างโซเชยีลมเีดยี จํานวน 3 ผลงาน ไดแ้ก ่จนแตม่นํี�าใจ โดย กลุ ิฟิลม์, ทา่นจงมนํี�าใจตอ่กนั โดย บางรัก ชาแนล,
Blood Hero กลุม่ฮโีร ่หลั�งเลอืดจากชมรมผูบ้รจิาคโลหติ ๑๐๐ ครั�ง สภากาชาด โดยเพจมนุษยต์า่งวยั 4.ประเภทโฆษณา จํานวน 3 ผลงาน ไดแ้ก ่ไฟ-ฟ้า
by TMB / เด็กธรรมดา…คอืสิ�งที�สวยงาม โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) , คณุเคย bully ใครหรอืเปลา่? | ความสขุประเทศ

ไทย โดย ความสขุประเทศไทยและธนาคารจติอาสา, โปรโมชั�นที�ดทีี�สดุ | Air Asia โดย JourneyD/ บรษัิท ไทยแอรเ์อเชยี จํากดั
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

5.ประเภทบทเพลง จํานวน 3 ผลงาน ไดแ้ก ่แสงศรัทธา โดย สว่นประชาสมัพันธ ์มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง, ดว้ยใจรัก โดย นายวรีะ มนตรวีงษ์, เชญิ
อรยิมรรค จากโครงการสามเณร ปลกูปัญญาธรรม โดย หน่วยงานทรปูลกูปัญญา บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) 6.ประเภทรายการวทิย ุจํานวน 3
ผลงาน ไดแ้ก ่รายการ GIVE NEVER STOP มอบอปุกรณช์ว่ยชวีติ โดย บรษัิท วไิลเซน็เตอรแ์อนดซ์นัส ์จํากดั ผูผ้ลติรายการขา่วจราจร สวพ.FM91 และผู ้
สนับสนุน รายการ บรษัิท กรงุเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน), รายการหอ้งรับเเขก สวที 
เอฟเอ็ม โดย FM 89.5 MHz., รายการสโมสรวฒันธรรม โดย สถานวีทิยกุระจายเสยีง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
AM981 KHz 7.ประเภทรายการโทรทศัน ์จํานวน 3 ผลงาน โดยมกีารจัดอนัดบัรางวลั ดงันี� รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก ่รายการสามเณรปลกูปัญญาธรรม ปี 8
จากโครงการสามเณร ปลกูปัญญาธรรม โดย หน่วยงานทรปูลกูปัญญา บรษัิท ทรคูอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน), รองชนะเลศิอนัดบัที� 1 รายการชวัรก์อ่นแชร์
โดยศนูยช์วัรก์อ่นแชร ์สํานักขา่วไทย อสมท, รองชนะเลศิอนัดบัที� 2 รายการทา้ใหอ้า่น The Reading Hero โดย สถานโีทรทศัน ์
ไทยพบีเีอส 8.ประเภทสื�อส ิ�งพมิพ ์จํานวน 3 ผลงาน โดยมกีารจัดอนัดบัรางวลั ดงันี� รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก ่หนังสอื Water Wide Web พายเรอืเกบ็ขยะ 7
ประเทศ ผูแ้ตง่ ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ จากสํานักพมิพบ์า้นหนังสอื, รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� 1 หนังสอื เด็กชายชาวดง ผูแ้ตง่ มาลา คําจันทร ์จากสํานัก
พมิพ ์กรูฟ๊ พับลชิชิ�ง จํากดั, รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� 2 หนังสอื หอมกลิ�นความด ีผูแ้ตง่ ประสาร มฤคพทิกัษ์ จากสํานักพมิพศ์ยาม และ 
9.ประเภทสื�อดจิทิลั จํานวน 3 ผลงาน ไดแ้ก ่สารคด ีหวัใจตื�นรู ้โดย มลูนธิสิหธรรมกิชน, ธรรมlife โดย มลูนธิหิอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปัญโญ, เปิดใจ
– แพลตฟอรม์ที�จะชว่ยใหค้รเูขา้ถงึหวัใจวยัรุน่ไดม้ากกวา่ที�เคย โดย บรษัิท มายดเ์ซท็เมคเกอร ์จํากดั

ประกาศผลการคดัเลอืกรางวลั “สื�อสรา้งสรรค์
คณุธรรมอวอรด์ ปี 2563”

สาวทําความสะอาดกรงุเทพฯ เจอหอ้งนํ�า
150,000 บาท เพราะ...

PR

‘ธรรมนัส’ สะทอ้นปัญหาพปชร. มรีมต.ทํางาน
ไมต่อบโจทย ์หวงัทวงโควตา้มท.1

หวัลา้นจะหายไดใ้น 2 สปัดาห!์ ลา้นแคไ่หนก็
กลบัมาดกดําได!้ คลกิเลย! ดเูลย!

PR

ผจก.สนามกอลฟ์ดงั รับ เปิดใหบ้รกิารไพรเวท
จรงิ หลงัเซเลบสาว แจง้ความสาม ียอ่งต…ี
กอลฟ์

อื�อฉาว!หญงิวยั 58 มใีบหนา้เหมอืนเด็ก นี�คอื
สิ�งที�เธอทําตอนกลางคนื

PR

ศาลฎกีายกฟ้อง ‘จําลอง-สนธ’ิ พรอ้มพวกรวม
6 คน คดพัีนธมติรชมุนุมดาวกระจาย

หญงิวยั 74 ปี ที�หนา้ดเูหมอืนเด็ก เพยีงแคเ่ธอ
ทําสิ�งนี�กอ่นเขา้นอน

PR

กรมอตุฯุ เผย 7 วนัขา้งหนา้ ฝนตกทั�วไทย-
ถลม่หนักบางแหง่ เตอืนระวงันํ�าทว่ม-นํ�าป่า

เว็บไซตน์ี�ใชค้กุกี�
เพื�อสรา้งประสบการณนํ์าเสนอคอนเทนตท์ี�ดใีหก้บัทา่น รวมถงึเพื�อจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อใหท้า่นไดรั้บประสบการณท์ี�ดบีนบรกิารของเว็บไซตเ์รา หากทา่นใชบ้รกิารเว็บไซตน์ี�ตอ่ไปโดยไมม่กีารปรับตั �งคา่ใดๆ
นั�นเป็นการแสดงวา่ทา่นอนุญาตยนิยอมที�จะรับคกุกี�บนเว็บไซตแ์ละนโยบายสทิธสิว่นบคุคลของเรา

ยอมรับ เรยีนรูเ้พิ�มเตมิ
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ชอ็กจนเป็นขา่ว! ป้าวยั 52 บอกเคล็ดลบัหนา้
เด็ก

PR

มพีลกิ ‘บิ�กเฒา่’ ผงาดกลบัมานั�ง ‘ผบ.ทร.’ ดา้น
‘นภาเดช’ นั�งแมท่พัฟ้า ขณะที� ’บิ�กหน่อย’ ขึ�…
ปลดักห.

รับผลติงานCNCตามแบบจากไมจ้รงิ ไมอ้ดั
ไมM้DF ไมH้MR/บรกิารตดัไม/้เดนิรอ่งตาม…

PR

‘ณัฐชา’ เปิดปฏบิตักิารทลาย ไอโอปรสติกนิ
รวบประเทศ แฉ จัดอบรมสง่ซมิ แบง่งานดเู…
อวตาร

ปวดเขา่ เขา่เสื�อม กลวัผา่ตดั ลองดทูางเลอืก
นี�...

PR

ทนายตั �ม นําคลปิ ผกก.โจส้อบโหด มอบ
พนักงานสอบสวน ยนืยนัคนสง่ใหเ้ป็นตํารวจ…
ชั �นผูน้อ้ย

จบแลว้! ทหารสหรัฐยตุปิฏบิตักิาร 20 ปีใน
อฟักานสิถาน

สภาลกูจา้งแรงงานฯ จี�ฝ่ายคา้นอภปิราย
สรา้งสรรค ์– หยดุกลา่วหานายกฯ โง่

‘ลกูนัท’ มาตามนัด พรอ้มเชค็ 10 ลา้น ‘สริะ’ อา้
งดลีเงนิสด พลกิเกม สอ่ลม้โตะ๊เดมิพัน

พยากรณอ์ากาศ วนันี� กรมอตุฯุ เตอืน 39 จว.
ฝนตกหนัก เสี�ยงนํ�าทว่ม-นํ�าป่า

เชก็สทิธเิลย! ผูป้ระกนัตน ม.39-40 รับเยยีวยา
เพิ�ม 5 พัน รวม 2 ด.รับ 1 หมื�น

ฝนกระหนํ�าหลายเขตกทม. ‘พญาไท’ หนักสดุ
108 มม.

ดเีอสไอ แจงปมคนื แลมโบรก์นิ ีอดตีผกก.โจ ้
ชี�อยัการสั�งฟ้องผูต้อ้งหา แตไ่มข่อใหร้บิของ…
กลาง

‘หมอธรีะวฒัน’์ เตอืน โควดิกลายพันธุ-์สาย
พันธุใ์หมโ่ผล ่วคัซนีเอาไมอ่ยู ่ซํ�าเริ�มดื�อยาฟ…
พริาเวยีร์

‘คารม’ ยนัไมเ่คยทรยศ ปชช. ทา้ให ้ก.ก.ขบั
พน้พรรค อยา่ขี�คลาด เปรยีบเลขาฯพรรคเห็…
ขี�มกูเป็นลอดชอ่ง

เว็บไซตน์ี�ใชค้กุกี�
เพื�อสรา้งประสบการณนํ์าเสนอคอนเทนตท์ี�ดใีหก้บัทา่น รวมถงึเพื�อจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อใหท้า่นไดรั้บประสบการณท์ี�ดบีนบรกิารของเว็บไซตเ์รา หากทา่นใชบ้รกิารเว็บไซตน์ี�ตอ่ไปโดยไมม่กีารปรับตั �งคา่ใดๆ
นั�นเป็นการแสดงวา่ทา่นอนุญาตยนิยอมที�จะรับคกุกี�บนเว็บไซตแ์ละนโยบายสทิธสิว่นบคุคลของเรา

ยอมรับ เรยีนรูเ้พิ�มเตมิ
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