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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่ นแนล คือใคร?
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล คือกลุม่ คนทีเ่ คลือ่ นไหว
รณรงค์เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก
ปัจจุบนั มีผสู้ นับสนุนกว่า 7 ล้านคนใน 150 ประเทศ
ทัว่ โลกและดินแดน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรทีป่ กครอง
ตนเองแบบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพียง
ประการเดียวคือการได้รบั ความมัน่ ใจว่าสิทธิมนุษยชน
จะได้รบั การเคารพและคุม้ ครอง
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งท�ำงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการและวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมโดย
ท�ำงานผ่านการรณรงค์ กิจกรรมแสดงเอกภาพในระดับ
สากล และสิทธิมนุษยชนศึกษา
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรอิสระ ไม่
ฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา หรือ
ลัทธิใด
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ท�ำกิจกรรมณรงค์อัน
มีรากฐานมาจากการท�ำงานวิจัย รณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชน รณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สังคมที่เป็นธรรม การปฏิรูปกฎหมาย การปล่อยตัว
นักโทษและผู้ที่ถูกกักขังโดยไมชอบธรรม ปกป้อง
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกคุกคาม ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ท�ำการรณรงค์โดยการ
เขียนจดหมาย ปฏิบัติการเร่งด่วนและประสานงาน
กับสื่อนานาชาติ รวมถึงการรณรงค์กับรัฐบาลและ
องค์กรภายในของรัฐเพื่อให้การรับรองรัฐธรรมนูญ
สนธิสัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
สิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากากรท�ำงานด้านสิทธิทาง
พลเมืองและการเมือง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ขยายการท�ำงานไปสู่
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย
มีความเชื่อมั่นว่าการเคารพ ปกป้อง ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนจะน�ำมาซึ่งการลดลงของปัญหาความยากจน
และน�ำมาซึ่งความเสมอภาคและความยุติธรรม
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เริ่ม
ด� ำ เนิ น งานในประเทศไทยมาตั้ ง แต่ พ.ศ. 2536
และจดทะเบียนเป็น “สมาคมนิรโทษกรรมสากล”
เมื่ อ ปี พ .ศ. 2545 ต่ อ มาได้ มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
“สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย”
ในปี พ.ศ.2555 ตามนโยบาย ONE AMNESTY ที่
จะใช้ชื่อเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม โดย
ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมด้ า นการส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู ้ ค วาม
เข้าใจและรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างกว้างขวางโดยประสานความร่วมมือกับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ
ปัจจุบันแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
มีสมาชิกกว่า 1,000 คน
แอมเนสตี้ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลได้ รั บ รางวั ล โนเบล
สาขาสันติภาพเมื่อ พ.ศ. 2520
ร่วมมือกับเราได้ท่ี
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซอยลาดพร้าว 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02 513 8745, 513 8754
เว็บไซต์: www.amnesty.or.th
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/AmnestyThailand
ทวิตเตอร์: www.twitter.com/AmnestyThailand
โทรสาร: 02 939 2534
อีเมล: media@amnesty.or.th
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด

“รางวัลสื่อมวลชน

เพื่อสิทธิมนุษยชน

ประจ�ำปี 2561”

[ Media Awards 2018 ]
ความเป็ นมา
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ.1948) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติ
รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) และ
ประกาศให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) และ
นับตั้งแต่นั้นมากลไกและเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนก็ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อรับประกันการมีสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติและป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในวันสิทธิมนุษยชน
ประชาคมต่างๆ ทั่วโลกจึงร่วมเฉลิมฉลองภายใต้แนวคิดหลักว่า “เราทุกคนเกิดมามีอิสระเสรี มี
ศักดิ์ศรี และสิทธิท่เี สมอภาคกัน”
ในปัจจุบันคำ�ว่า “สิทธิมนุษยชน” ได้มีการกล่าวถึงและนำ�ไปใช้มากขึ้นในสื่อต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่ในบทละครหลังข่าวที่มีผู้ชมเป็นจำ�นวนมาก อย่างไร
ก็ตามต้องยอมรับว่าคนจำ�นวนไม่น้อยไม่เข้าใจความหมายของคำ�ดังกล่าวอย่างชัดเจนนัก จน
หลายครั้งถูกนำ�ไปสื่ออย่างผิดที่ผิดทาง ซึ่งนำ�ไปสู่การมองเรื่องสิทธิมนุษยชนในแง่ลบ บ้างก็มอง
ว่าสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดตะวันตกที่แปลกแยก บ้างก็ว่าสิทธิมนุษยชนคือเสรีภาพอันไร้ความ
รับผิดชอบ บ้างก็อ้างสิทธิมนุษยชนเพื่อเอ่ยถึงสิทธิของตน ในขณะที่ไม่ยอมรับและเคารพในสิทธิของ
บุคคลหรือกลุ่มชนชาติอื่น เป็นต้น
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยซึ่งท�ำงานสื่อสารสาธารณะกับสื่อมวลชน
และประชาชนทั่วไป เห็นว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อประชาชนผู้เสพข่าวสารทั่วไป และ
มีสื่อมวลชนจ�ำนวนไม่น้อยที่ท�ำหน้าที่ในการน�ำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงสู่สังคมและ ท�ำหน้าที่
ในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนทุกชนชั้นควบคู่กันไป ภายใต้ความเชื่อที่ว่า
“ความยุ ติธรรมเพื่อทุกคน เพื่อทุกสิทธิ” (Justice for all rights for all people) อันมี
ความหมายว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือเป็นกลุ่มสังคมใด ก็ล้วนมี
สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพื้นฐานทุก ๆ ประการที่จะท�ำให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
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ด้วยเล็งเห็นว่าสื่อมวลชนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง เพราะสื่อเหล่านั้นเป็น
ครูที่ดีในการร่วมกันบ่มเพาะคนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเคารพซึ่งกันและกัน
มากขึ้น และเพื่อให้การนำ�เสนอข่าวสารในเชิงปกป้อง ส่งเสริมประเด็นสิทธิมนุษยชนยังคงมีอยู่
ต่อไปในสังคมไทย จึงเล็งเห็นความสำ�คัญในการสร้างกำ�ลังใจให้สื่อมวลชนที่ทำ�งานอย่างหนัก
ในการนำ�เสนอข่าวสารในแง่มุมที่คำ�นึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการ
จัดมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อสิทธิมนุษชน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนในสังคม และ
สื่อมวลชนจะได้มีพลังในการยืนหยัดที่จะทำ�งานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่อไป
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล (สากล) เป็นขบวนการอาสาสมัครที่เคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อ ส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคนใน 150 ประเทศและดินแดน เราเป็น
องค์กรอิสระไม่ฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือลัทธิใดๆ สำ�หรับในประเทศไทยนั้น
เริ่มดำ�เนินงานมาตั้งแต่ปี 2536 และได้จดทะเบียนเป็นเป็นสมาคมเมื่อปี 2545 โดยได้ดำ�เนิน
กิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่าง
กว้างขวาง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนมีความตระหนักถึงความสำ�คัญของสิทธิมนุษยชนและสนับสนุน
การนำ�เสนอข่าวสารด้วยความเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
2. เพื่อส่งเสริม การเคารพ และปกป้องสิทธิมนุษยชนให้เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย

ประเภทรางวัล
1. ข่าวและสารคดีเชิ งข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. ข่าวและสารคดีเชิ งข่าวประเภทสื่อออนไลน์
รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3. ข่าวหรือสารคดีเชิ งข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)

รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

4. สารคดีหรือสารคดีเชิ งข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)
รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
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หลักเกณฑ์การ

ส่งผลงาน
เข้าประกวด
และ หลักเกณฑ์

การพิจารณา

รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิ งข่าว ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์
รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อสารถึงความเคารพ ส่งเสริม และปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
2. ผู้สื่อข่าว 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ชิ้น แต่ละสื่อสิ่งพิมพ์ส่งผลงานได้
ไม่จำ�กัด กรณีข่าวชุดส่งได้ไม่เกิน 2 ชิ้น/เรื่อง (ในกรณีเกินกว่านั้นให้ส่งเป็นเอกสารแนบ
ประกอบการพิจารณา)
3. ให้จัดทำ�สำ�เนาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวตัวจริงเรียงลำ�ดับตามวันเวลาโดยระบุวันที่ตีพิมพ์
ทุกฉบับ พร้อมสำ�เนาเนื้อหาของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนั้นลงในกระดาษ A4 ความยาวรวม
ไม่เกิน 8 หน้า (ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16) และแนบบทสรุปย่อ (ความยาวไม่เกิน
2 หน้า) จัดเนื้อหาทั้งสองส่วนเรียงใส่แฟ้มจำ�นวน 5 ชุด
4. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ตีพิมพ์ใน
สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีตีพิมพ์ในประเทศไทย (ทั้งหนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น
และนิตยสาร) ด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ (สำ�หรับข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวภาษา
ต่างประเทศ ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องแปลเป็นภาษาไทย และส่งสำ�เนาการแปลมาพร้อมกับ
ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดด้วย)
5. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีระยะเวลาในการ เผยแพร่/ตีพิมพ์ ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
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ผลงานประกวดข่าวต้องระบุชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ส่งผลงาน และส่งมาที่
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซ.ลาดพร้าว ซอย 5 ถ.ลาดพร้าว จอมพล จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-513-8745, 02-513-8754
หรือมือถือ 089-922-9585
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน สมบูรณ์เที่ยงตรงและ
ไม่มีอคติ
2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
สร้างความเข้าใจในการให้ความสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน อีกทั้งอยู่ในกรอบจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพหนังสือพิมพ์
3. จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาสื่อสารถึงความเคารพ ส่งเสริม และปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการตัดสินอาจจะให้รางวัลชมเชย
หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินซึ่งแต่งตั้งโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ถือเป็นอันยุติ
2. กรณีไม่มีข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวใดสมควรได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสินฯ อาจให้ได้รับ
รางวัลชมเชยหรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. การประกาศผลการตัดสินและการมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
มกราคมปีถัดไป

รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อออนไลน์

รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดต้องสือ่ สารถึงความเคารพ ส่งเสริม และปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุษย
ชน
2. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวดเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เท่านั้น ด้วยภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ (สาหรับข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวภาษาต่างประเทศ ผู้ส่งเข้าประกวดจะ
ต้องแปลเป็นภาษาไทย และส่งสำ�เนาการแปลมาพร้อมกับชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดด้วย)
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3. ผู้สื่อข่าว 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ชิ้น แต่ละสื่อออนไลน์ส่งผลงานได้
ไม่จำ�กัด กรณีข่าวชุดส่งได้ไม่เกิน 2 ชิ้น/เรื่อง (ในกรณีเกินกว่านั้นให้ส่งเป็นเอกสารแนบ
ประกอบการพิจารณา)
4. ให้พิมพ์ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวจากหน้าเว็บไซต์โดยระบุและเรียงลำ�ดับตามวันที่เผยแพร่
พร้อมสำ�เนาเนื้อหาของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนั้นลงในกระดาษ A4 ความยาวรวมไม่เกิน
8 หน้า (ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16) และแนบบทสรุปย่อ (ความยาวไม่เกิน 2 หน้า)
จัดเนื้อหาทั้งสองส่วนเรียงใส่แฟ้มจำ�นวน 5 ชุด
5. ข่ า วหรื อ สารคดี เ ชิ ง ข่ า วที่ ส ่ ง เข้ า ประกวดจะต้ อ งมี ร ะยะเวลาในการเผยแพร่ / ตี พิ ม พ์
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
6. ผลงานประกวดข่าวต้องระบุชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ส่งผลงาน และส่งมาที่
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซ.ลาดพร้าว ซอย 5
ถ.ลาดพร้าว จอมพล จตุจักร
กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-513-8745, 02-513-8754
หรือมือถือ 089-922-9585
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน สมบูรณ์เที่ยงตรงและ
ไม่มีอคติ
2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
สร้างความเข้าใจในการให้ความสำ�คัญเรื่องสิทธิมนุษยชน
3. จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาสื่อสารถึงความเคารพ ส่งเสริม และปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการตัดสินอาจจะให้รางวัล
ชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
1. การตั ด สิ น ของคณะกรรมการตั ด สิ น ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยแอมเนสตี้ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
ประเทศไทย ถือเป็นอันยุติ
2. กรณีไม่มีข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวใดสมควรได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสินฯ อาจให้ได้
รับรางวัลชมเชยหรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. การประกาศผลการตัดสินและการมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือนมกราคมปีถัดไป

6

Media Awards 2018

ประเภทสื่อโทรทัศน์
1. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์
(ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)

รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. สารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์
(ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)

รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
3. ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดจะต้องเป็นข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิ งข่าวทีส่ อื่ สารถึงความเคารพ
ส่งเสริม และปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. การผลิตจะต้องเป็นข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิ งข่าวที่ผู้ส่งเป็นผู้ด�ำเนินการผลิตเอง โดย
แต่ละสถานีโทรทัศน์ส่งผลงานได้ไม่จ�ำกัด แต่ผู้สื่อข่าว 1 คน สามารถส่งได้ 1 เรื่องเท่านั้น
โดยในแต่ละเรื่องอาจมีจ�ำนวนผลงานมากกว่า 1 ชิ้นก็ได้ ทั้งนี้มีความยาวรวมของเรื่อง
ไม่เกิน 20 นาที
5. การผลิตจะต้องเป็น ข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิ งข่าว ที่ผู้ส่งเป็น ผู้ด�ำเนินการผลิตเอง
โดยสามารถส่งเข้าประกวดในนามของบุคคล คณะบุคคล หรือในนามของสถานีโทรทัศน์
ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นคนไทยและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข่าวผลงานนั้นๆ
ด้วย สามารถส่งได้โดยไม่เกิน 3 เรื่อง/รายการ โดยในแต่ละเรื่องอาจมีจ�ำนวนผลงาน
มากกว่า 1 ชิ้นก็ได้ ทั้งนี้มีความยาวของเรื่องไม่เกิน 1 ชั่ วโมง
6. ช่วงเวลาของผลงาน จะต้องเป็นผลงานที่เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล หรือระบบเคเบิลท้องถิ่นในประเทศไทย ในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
7. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซ.ลาดพร้าว ซอย 5
ถ.ลาดพร้าว จอมพล จตุจักร
กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-513-8745, 02-513-8754
หรือมือถือ 089-922-9585
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
โดยผู้จัดส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละรายต้องดำ�เนินการดังนี้
5.1 จัดส่งเป็น VCD หรือ DVD จ�ำนวน เรื่องละ 1 แผ่น
5.2 แนบรายละเอียดต่าง ๆ ของข่าวแต่ละข่าวที่ส่งเข้าประกวด ไม่เกิน 2 หน้า
จำ�นวน 5 ชุด ได้แก่
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•
•
•
•

บทของผลงาน (Script)
วัตถุประสงค์ที่จัดทำ�ผลงานชิ้นนี้
เบื้องหลังการผลิตผลงาน
ข่าวชิ้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและมีคุณค่าต่อสังคม
อย่างไร มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างไร
• วันและเวลาที่เกิดข่าวดังกล่าว/วัน เวลา และสถานีที่ออกอากาศ
• ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ส่งผลงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. จะต้องเป็นข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวที่มีลักษณะคุณภาพของเนื้อหาสาระ คุณภาพ
ของการผลิตและการนำ�เสนอ คุณค่าของผลงาน ความมีจริยธรรมในการเข้าถึงหรือได้มา
ซึ่งข้อมูล การผลิต และการนำ�เสนออย่างครบถ้วน
2. จะต้องเป็นข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์
และก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเข้าใจในการให้ความสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน
3. จะต้องเป็นข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาสื่อสารถึงความเคารพ ส่งเสริม และ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการตัดสินอาจจะให้
รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
1. การตั ด สิ น ของคณะกรรมการตั ด สิ น ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยแอมเนสตี้ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
ประเทศไทย ถือเป็นอันยุติ
2. กรณีไม่มีข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวใดสมควรได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสินฯ
อาจให้ได้รับรางวัลชมเชยหรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. การประกาศผลการตัดสินและการมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือนมกราคมปีถัดไป

ค�ำนิยาม
ข่าว – ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีลักษณะสั้นกระชับ น�ำเสนอโดยค�ำนึงถึงองค์องค์
ประกอบข่าวที่ครบถ้วน มีความสมบูรณ์ และรอบด้าน

สารคดี – ข้อเท็จจริงในสังคมที่ถูกน�ำเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งในด้าน
กระบวนการผลิต เนื้อหา การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ท�ำให้เห็นแง่มุมต่างๆ
ของประเด็นได้อย่างครบถ้วน เช่น องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวที่ต้องมีความรอบด้าน ก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจอันจะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป
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ผลรางวัล
สื่อมวลชน
เพื่อสิทธิมนุษยชน

ประจ�ำปี 2560

โดย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
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รางวัลข่าวและสารคดีเชิ งข่าว ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
รางวัลดีเด่น

Too Little, Too Late for Lahu Traumatized by
Youth’s Killing
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

รางวัลชมเชย

สิทธิคืนสัญชาติ คนไทยพลัดถิ่น
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

10

Media Awards 2018

รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิ งข่าว ประเภทสื่อออนไลน์
รางวัลดีเด่น

Sex in Jails: เรื่องเซ็กส์ในที่ลึก แต่ไม่ลับในเรือนจ�ำชาย
เว็บไซต์ประชาไท

อันวาร์ ปาตานี แม่น้�ำจระเข้
เว็บไซต์ the101.world

รางวัลชมเชย

ขอทาน AEC เขมรถึงพัทยา ไล่ล่านายหน้าค้ามนุษย์
ทารก 1 เดือนยังถูกใช้หาเงิน
เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

หนึ่งทริปกับดวงดาว
เว็บไซต์ Detectteam

Media Awards 2018

11

ข่าวหรือสารคดีเชิ งข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์
(ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
รางวัลดีเด่น

พลทหารถูกซ้อมเสียชี วิตในค่ายทหาร
สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

รางวัลชมเชย

ลวนลาม เท่ากับคุกคามทางเพศ สิทธิสตรีท่ีเงียบงัน
สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์
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สารคดีเชิ งข่าวชุ ด โรฮิงญาคนไร้แผ่นดิน
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ข่าวหรือสารคดีเชิ งข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์
(ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
(ต่อ)

รางวัลชมเชย

วิสามัญฆาตกรรมเยาวชนลาหู่
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

รื้อชุ มชนริมน�้ำ ล้างวิถีชีวิต
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
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สารคดีและภาพยนตร์สารคดีสนั ้ ประเภทสื่อโทรทัศน์
(ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)
รางวัลดีเด่น

รายการชี วิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอนบ้านเรา กรรมสิทธิ์ใคร
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รางวัลชมเชย

รายการ Frontline ตอนผ้าขาวเปื้ อนเลือด
สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี
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รายการสารตั้งต้น ตอนเจ้า(ของ)ป่ า
สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

องค์การนิรโทษกรรมสากล
ประกาศเปลี่ยนชื่ อเป็ น

“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่ นแนล”
องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของ Amnesty International (AI) ที่มีส�ำนักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปนองคกรที่
ท�ำงานดานสิทธิมนุษยชน ภายใตค�ำขวัญที่ว่า “Working
to Protect Human Rights Worldwide” ประกาศ
เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น “แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่ นแนล ประเทศไทย” การเปลี่ยนชื่อดังกล่าวเป็นการ
เรียกชื่อองค์กรตรงตัวตามภาษาอังกฤษ และเป็นส่วน
หนึ่ ง ภายใต้ ก ารด� ำ เนิ น นโยบายเพื่ อ ความเป็ น หนึ่ ง
เดียวกันทั่วโลก (One Amnesty) เพื่อน�ำเสนอภาพ
ลักษณ์และการสื่อสารภายใต้ชื่อเดียวกัน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็น
ส่วนหนึ่งของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (สากล) คือ
กลุ่มคนที่เคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกและผู้สนับสนุน
กว่า 7 ล้านคนใน 150 ประเทศทั่วโลกและดินแดน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรที่ปกครอง
ตนเองแบบประชาธิปไตย เป็นอิสระไม่ฝักใฝ่อุดมการณ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือลัทธิใดๆ มีวัตถุประสงค์
คือ การได้รับความมั่นใจว่าสิทธิมนุษยชนจะได้รับการ
เคารพ ปกป้องและคุ้มครอง
ส�ำหรับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยนั้น
เริ่มด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2538 และได้จดทะเบียน
เป็นสมาคม เมื่อปี 2545 ได้ด�ำเนินกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง โดยประสานความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระ
ต่างๆ
นางปยนุช โคตรสาร ผูอ�ำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า “แอมเนสตี้ อินเตอร์

เนชั่นแนล ยืนหยัดท�ำงานมายาวนานกว่า 57 ปี เพื่อ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งหวังให้คนทุก
เพศ ทุกวัย ทุกชาติพันธุ์ ได้รับความเสมอภาค มีสิทธิ
เสรีภาพ และด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์โดยเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่าง
ประเทศและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อ
มุ่งหวังให้คนทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
ส�ำหรับประเทศไทยมีการด�ำเนินงานอย่างเป็นทางการ
มาครบ 16 ปีเต็ม ปัจจุบันเรามีสมาชิกกว่า 1,000
คน ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยต่อไป ซึ่งในปีนี้ เราเน้นการท�ำงานใน
ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ลี้ภัย ยุติการทรมาน
การยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต และรณรงค์ เ พื่ อ ช่ ว ย
ปลดปล่อยนักโทษทางความคิดหรือผู้เผชิญความเสี่ยง
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ที่ผ่านมาเราได้
รับการสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีจากสมาชิก นักกิจกรรม
และอาสาสมัครเพื่อช่วยกันสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรม
ในการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกันให้เกิดขึ้นจริงในสังคม
ของเรา”
ส�ำหรับโลโกของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล มี
ลักษณะเป็นรูปเปลวเทียนลุกโชนบนแท่งเทียนที่ถูก
ล้อมด้วยลวดหนาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง
ท่ามกลางขวากหนามทั้งปวง เป็นการยืนหยัดภายใต้การ
ท�ำงานที่ว่า “จุ ดเทียนดีกว่าก่นด่าความมืด”
ทั้ ง นี้ จึ ง ขอความร ว มมื อ จากสมาชิ ก ผู  ส นั บ สนุ น
นักกิจกรรม อาสาสมัคร และสื่อมวลชนทุกแขนง
ในการเปลี่ยนชื่อองค์กรตามนี้ โดยเฉพาะการแปล
ชื่ อ องค์ ก รที่ ม าจากภาษาอั ง กฤษที่ ว ่ า Amnesty
International ขอให้ใช้ชื่อ “แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล” นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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