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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?
แอมเนสตี้ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล คื อ กลุ ่ ม คนที่
เคลื่ อ นไหวรณรงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และปกป้ อ ง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั่ ว โลก ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ส นั บ สนุ น กว่ า
7 ล้านคนใน 150 ประเทศทั่วโลกและดินแดน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรที่ปกครอง
ตนเองแบบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพียง
ประการเดี ย วคื อ การได้ รั บ ความมั่ น ใจว่ า สิ ท ธิ
มนุษยชนจะได้รับการเคารพและคุ้มครอง
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งท�ำงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการและวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคม
โดยท�ำงานผ่านการรณรงค์ กิจกรรมแสดงเอกภาพ
ในระดับสากล และสิทธิมนุษยชนศึกษา
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรอิสระ
ไม่ฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา
หรือลัทธิใด
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ท�ำกิจกรรมณรงค์
อันมีรากฐานมาจากการท�ำงานวิจัย รณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น
สิทธิมนุษยชน รณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสังคมที่เป็นธรรม การปฏิรูปกฎหมาย การ
ปล่อยตัวนักโทษและผู้ที่ถูกกักขังโดยไมชอบธรรม
ปกป้ อ งนั ก ต่ อ สู ้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ถู ก คุ ก คาม
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ท�ำการรณรงค์โดย
การเขียนจดหมาย ปฏิบัติการเร่งด่วนและประสาน
งานกั บ สื่ อ นานาชาติ รวมถึ ง การรณรงค์ กั บ
รัฐบาลและองค์กรภายในของรัฐเพื่อให้การรับรอง
รั ฐ ธรรมนู ญ สนธิ สั ญ ญาและกฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจาก
การท�ำงานด้านสิทธิทางพลเมืองและการเมือง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ขยายการท�ำงาน
ไปสู่ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
โดยมีความเชื่อมั่นว่าการเคารพ ปกป้อง ส่งเสริม
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจะน� ำ มาซึ่ ง การลดลงของปั ญ หา
ความยากจนและน�ำมาซึ่งความเสมอภาคและความ
ยุติธรรม
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เริ่ม
ด�ำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 และ
จดทะเบียนเป็น “สมาคมนิรโทษกรรมสากล” เมื่อปี
พ.ศ. 2545 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคม
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย” ในปี
พ.ศ. 2555 ตามนโยบาย ONE AMNESTY ที่จะใช้
ชื่อเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม โดยด�ำเนิน
กิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและ
รณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่าง
กว้ า งขวางโดยประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ
ปัจจุบัน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยมีสมาชิก
กว่า 1,000 คน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพเมื่อ พ.ศ. 2520

ร่วมมือกับเราได้ที่
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

เพื่ อสิทธิมนุษยชน

ประจ�ำปี 2562”

( Media Awards 2019)
ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ.1948) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
มีมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of
Human Rights) และประกาศให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล
(Human Rights Day) และนับตั้งแต่นั้นมากลไกและเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนก็ได้รับ
การพัฒนาขึ้น เพื่อรับประกันการมีสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยชาติและป้องกันมิให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในวันสิทธิมนุษยชน ประชาคมต่างๆ ทั่วโลกจึงร่วมเฉลิมฉลอง
ภายใต้แนวคิดหลักว่า “เราทุกคนเกิดมามีอิสระเสรี มีศักดิ์ศรี และสิทธิที่เสมอภาคกัน”
ในปัจจุบันค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ได้มีการกล่าวถึงและน�ำไปใช้มากขึ้นในสื่อต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่ในบทละครหลังข่าวที่มีผู้ชมเป็นจ�ำนวน
มาก อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าคนจ�ำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจความหมายของค�ำดังกล่าว
อย่างชัดเจนนัก จนหลายครั้งถูกน�ำไปสื่ออย่างผิดที่ผิดทาง ซึ่งน�ำไปสู่การมองเรื่องสิทธิ
มนุษยชนในแง่ลบ บ้างก็มองว่าสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดตะวันตกที่แปลกแยก บ้างก็ว่าสิทธิ
มนุษยชนคือเสรีภาพอันไร้ความรับผิดชอบ บ้างก็อ้างสิทธิมนุษยชนเพื่อเอ่ยถึงสิทธิของตน
ในขณะที่ไม่ยอมรับและเคารพในสิทธิของบุคคลหรือกลุ่มชนชาติอื่น เป็นต้น
แอมเนสตี้ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ประเทศไทยซึ่ ง ท� ำ งานสื่ อ สารสาธารณะกั บ
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป เห็นว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อประชาชนผู้เสพ
ข่าวสารทั่วไป และมีสื่อมวลชนจ�ำนวนไม่น้อยที่ท�ำหน้าที่ในการน�ำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริง
สู่สังคมและ ท�ำหน้าที่ในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนทุกชนชั้นควบคู่กันไป
ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “ความยุติธรรมเพื่อทุกคน เพื่อทุกสิทธิ” (Justice for all rights
for all people) อันมีความหมายว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ
หรือเป็นกลุ่มสังคมใด ก็ล้วนมีสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพื้นฐานทุก ๆ ประการที่จะท�ำให้
สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ด้วยเล็งเห็นว่าสื่อมวลชนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง เพราะสื่อเหล่า
นั้นเป็นครูที่ดีในการร่วมกันบ่มเพาะคนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเคารพ
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ซึ่งกันและกันมากขึ้น และเพื่อให้การน�ำเสนอข่าวสารในเชิงปกป้อง ส่งเสริมประเด็นสิทธิมนุษยชนยังคง
มีอยู่ต่อไปในสังคมไทย จึงเล็งเห็นความส�ำคัญในการสร้างก�ำลังใจให้สื่อมวลชนที่ท�ำงานอย่างหนัก
ในการน�ำเสนอข่าวสารในแง่มุมที่ค�ำนึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการจัด
มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อสิทธิมนุษชน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนในสังคม และสื่อมวลชน
จะได้มีพลังในการยืนหยัดที่จะท�ำงานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่อไป
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
(สากล) เป็นขบวนการอาสาสมัครที่เคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อ ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคนใน 150 ประเทศและดินแดน เราเป็นองค์กรอิสระไม่ฝักใฝ่
อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือลัทธิใดๆ ส�ำหรับในประเทศไทยนั้น เริ่มด�ำเนินงานมาตั้งแต่
ปี 2536 และได้จดทะเบียนเป็นเป็นสมาคมเมื่อปี 2545 โดยได้ด�ำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้
ความรู้ความเข้าใจ และการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนมีความตระหนักถึงความสำ�คัญของสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการนำ�
เสนอข่าวสารด้วยความเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
2. เพื่อส่งเสริมการเคารพ และปกป้องสิทธิมนุษยชนให้เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย

ประเภทรางวัล

1. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์
รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
3. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
4. สารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)
รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
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หลักเกณฑ์การ

ส่งผลงาน
เข้าประกวด
และ หลักเกณฑ์

การพิ จารณา

รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อสิ่งพิ มพ์

รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อสารถึงความเคารพ ส่งเสริม และปกป้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
2. ผู้สื่อข่าว 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ชิ้น แต่ละสื่อสิ่งพิมพ์ส่ง
ผลงานได้ไม่จำ�กัด กรณีข่าวชุดส่งได้ไม่เกิน 2 ชิ้น/เรื่อง (ในกรณีเกินกว่านั้นให้ส่งเป็น
เอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
3. นักข่าวหรือคอลัมนิสต์ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นบุคลากรขององค์กรที่ประกอบ
วิชาชีพสื่อ
4. ให้จัดทำ�สำ�เนาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวตัวจริงเรียงลำ�ดับตามวันเวลาโดยระบุวันที่
ตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมสำ�เนาเนื้อหาของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนั้นลงในกระดาษ A4
ความยาวรวมไม่เกิน 8 หน้า (ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16) และแนบบทสรุปย่อ
(ความยาวไม่เกิน 2 หน้า) จัดเนื้อหาทั้งสองส่วนเรียงใส่แฟ้มจำ�นวน 5 ชุด
5. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ตีพิมพ์
ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (ทั้งหนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ระดับ
ท้องถิ่นและนิตยสาร) ด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ (สำ�หรับข่าวหรือสารคดี
เชิงข่าวภาษาต่างประเทศ ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องแปลเป็นภาษาไทย และส่งสำ�เนา
การแปลมาพร้อมกับชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดด้วย)
6. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีระยะเวลาในการ เผยแพร่/ตีพิมพ์
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 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 2562

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน สมบูรณ์เที่ยงตรงและไม่มี
อคติ
2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้าง
ความเข้าใจในการให้ความสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน อีกทั้งอยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์
3. จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาสื่อสารถึงความเคารพ ส่งเสริม และปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
4. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการตัดสินอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือ
ไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

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. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อสารถึงความเคารพ ส่งเสริม และปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวดเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เท่านั้น ด้วยภาษาไทยหรือภาษา
ต่างประเทศ (สาหรับข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวภาษาต่างประเทศ ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องแปลเป็น
ภาษาไทย และส่งสำ�เนาการแปลมาพร้อมกับชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดด้วย)
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3. ผู้สื่อข่าว 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ชิ้น แต่ละสื่อออนไลน์ส่งผลงานได้ไม่จำ�กัด
กรณีข่าวชุดส่งได้ไม่เกิน 2 ชิ้น/เรื่อง (ในกรณีเกินกว่านั้นให้ส่งเป็นเอกสารแนบประกอบการ
พิจารณา)
4. ให้พิมพ์ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวจากหน้าเว็บไซต์โดยระบุและเรียงลำ�ดับตามวันที่เผยแพร่ พร้อม
สำ�เนาเนื้อหาของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนั้นลงในกระดาษ A4 ความยาวรวมไม่เกิน 8 หน้า
(ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16) และแนบบทสรุปย่อ (ความยาวไม่เกิน 2 หน้า) จัดเนื้อหา
ทั้งสองส่วนเรียงใส่แฟ้มจำ�นวน 5 ชุด
5. ข่ า วหรื อ สารคดี เ ชิ ง ข่ า วที่ ส่ ง เข้ า ประกวดจะต้ อ งมี ร ะยะเวลาในการเผยแพร่ / ตี พิ ม พ์
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
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 2562

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน สมบูรณ์เที่ยงตรงและไม่มี
อคติ
2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความ
เข้าใจในการให้ความสำ�คัญเรื่องสิทธิมนุษยชน
3. จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาสื่อสารถึงความเคารพ ส่งเสริม และปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
4. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการตัดสินอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือ
ไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินซึ่งแต่งตั้งโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ถือ
เป็นอันยุติ
2. กรณีไม่มีข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวใดสมควรได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสินฯ อาจให้ได้รับ
รางวัลชมเชยหรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. การประกาศผลการตัดสินและการมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
มกราคมปีถัดไป
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รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์
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
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวที่สื่อสารถึงความเคารพ
ส่งเสริม และปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2. การผลิตจะต้องเป็นข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวที่ผู้ส่งเป็นผู้ดำ�เนินการผลิตเอง โดยแต่ละ
สถานีโทรทัศน์ส่งผลงานได้ไม่จำ�กัด แต่ผู้สื่อข่าว 1 คน สามารถส่งได้ 1 เรื่องเท่านั้น โดยในแต่ละ
เรื่องอาจมีจำ�นวนผลงานมากกว่า 1 ชิ้นก็ได้ ทั้งนี้มีความยาวรวมของเรื่องไม่เกิน 20 นาที
3. การผลิตจะต้องเป็น สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าว ที่ผู้ส่งเป็นผู้ดำ�เนินการผลิตเอง โดยสามารถ
ส่งเข้าประกวดในนามของบุคคล คณะบุคคล หรือในนามของสถานีโทรทัศน์ ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดต้องเป็นคนไทยและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข่าวผลงานนั้นๆ ด้วย สามารถส่งได้โดย
ไม่เกิน 3 เรื่อง/รายการ โดยในแต่ละเรื่องอาจมีจำ�นวนผลงานมากกว่า 1 ชิ้นก็ได้ ทั้งนี้มีความยาว
ของเรื่องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
4. ช่วงเวลาของผลงาน จะต้องเป็นผลงานที่เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
หรือระบบเคเบิลท้องถิ่นในประเทศไทย ในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2562 เท่านั้น
5. 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 2562
โดยผู้จัดส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละรายต้องดำ�เนินการดังนี้
5.1 จัดส่งเป็น VCD หรือ DVD จำ�นวน 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
ข่าวชิ้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและมีคุณค่าต่อสังคมอย่างไร
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
วันและเวลาที่เกิดข่าวดังกล่าว/วัน เวลา และสถานีที่ออกอากาศ
ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ส่งผลงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. จะต้องเป็นข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวที่มีลักษณะคุณภาพของเนื้อหาสาระ คุณภาพของการ
ผลิตและการนำ�เสนอ คุณค่าของผลงาน ความมีจริยธรรมในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูล การ
ผลิต และการนำ�เสนออย่างครบถ้วน
2. จะต้องเป็นข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์และก่อให้
เกิดผลกระทบหรือสร้างความเข้าใจในการให้ความสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน
3. จะต้องเป็นข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาสื่อสารถึงความเคารพ ส่งเสริม และปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการตัดสินอาจจะให้รางวัล
ชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินซึ่งแต่งตั้งโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ถือ
เป็นอันยุติ
2. กรณีไม่มีข่าว สารคดี หรือสารคดีเชิงข่าวใดสมควรได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสินฯ อาจให้
ได้รับรางวัลชมเชยหรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. การประกาศผลการตัดสินและการมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
มกราคมปีถัดไป

ค�ำนิยาม
ข่าว – ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีลักษณะสั้นกระชับ น�ำเสนอโดยค�ำนึงถึงองค์องค์ประกอบ
ข่าวที่ครบถ้วน มีความสมบูรณ์ และรอบด้าน
สารคดี – ข้อเท็จจริงในสังคมที่ถูกน�ำเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งในด้านกระบวนการ

ผลิต เนื้อหา การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ท�ำให้เห็นแง่มุมต่างๆของประเด็นได้อย่าง
ครบถ้วน เช่น องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวที่ต้องมีความรอบด้าน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันจะน�ำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาต่อไป
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ผลรางวั ล
สื่อมวลชน

เพื่ อสิทธิมนุษยชน

ประจ�ำปี 2561

โดย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย
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รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อสิ่งพิ มพ์
รางวัลดีเด่น

ผู้ต้องกักและผู้ลี้ภัยในเขตเมือง 101
- หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รางวัลชมเชย

น้องนนท์...จากคนกีฬาชายขอบไร้สัญชาติ
สู่วันที่คราบน�้ำตาแห้งพร้อมสู้เพื่อชาวไทย
- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อออนไลน์
รางวัลดีเด่น

บทเรียนจากแดนประหารจากช่างภาพญี่ปุ่นโทชิ คาซามะ
- เว็บไซต์สนุกดอทคอม

รางวัลชมเชย

เปิดตาตีหม้อ-ส�ำรวจตลาดโสเภณีคลองหลอด
- เว็บไซต์ the101.world

ชีวิตยามเกษียณ: ‘ชีวิตดี’ เกิดจนตาย
รัฐสวัสดิการเป็นไปได้ในชาตินี้
- เว็บไซต์ประชาไท
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รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อออนไลน์ (ต่อ)
รางวัลชมเชย

4 ปีรัฐประหาร: ความตายของชัยภูมิ ป่าแส
สิทธิมนุษยชนยุคทหารที่ไร้ค�ำตอบ
- เว็บไซต์บีบีซีไทย

In The Name Of The Mother
เปลวเพลิงในดวงตาพะเยาว์ อัคฮาด
- เว็บไซต์ the101.world
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ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์
(ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
(ต่อ)
รางวัลดีเด่น

ซ่อม VS ซ้อม ธ�ำรงวินัยทหารอดทน
- สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์

โรฮิงญากลางฤดูอพยพ

- สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รางวัลชมเชย

วิสามัญ ‘ชัยภูมิ ป่าแส’
ควันปืนที่บดบังข้อเท็จจริง
- สถานีโทรทัศน์นิวทีวี

ค้ามนุษย์ข้ามชาติ

- สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีเอชดี 36
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สารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์
(ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)
รางวัลดีเด่น

ชีวิตหนี้มลาบรี

- รายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เคยมีคนชื่อ เด่น ค�ำแหล้

- รายการสารตั้งต้น สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี 36

รางวัลชมเชย

เด็กลูกแรงงานข้ามชาติกับการได้รับการศึกษา
- รายการสปริง รีพอร์ต สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
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องค์การนิรโทษกรรมสากล
ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น

“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล”
องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของ Amnesty International (AI) ที่มี
ส�ำนักงานใหญ่ตงั้ อยูท
่ ก
ี่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เปนองคกรที่ท�ำงานดานสิทธิมนุษยชน ภายใต
ค�ำขวัญที่ว่า “Working to Protect Human
Rights Worldwide” ประกาศเปลี่ยนชื่ออย่าง
เป็นทางการเป็น “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย” การเปลี่ยนชื่อดังกล่าวเป็นการเรียก
ชื่อองค์กรตรงตัวตามภาษาอังกฤษ และเป็นส่วน
หนึ่งภายใต้การด�ำเนินนโยบายเพื่อความเป็นหนึ่ง
เดียวกันทั่วโลก (One Amnesty) เพื่อน�ำเสนอภาพ
ลักษณ์และการสื่อสารภายใต้ชื่อเดียวกัน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็น
ส่วนหนึ่งของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (สากล)
คือกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิก
และผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคนใน 150 ประเทศ
ทั่วโลกและดินแดน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
เป็นองค์กรที่ปกครองตนเองแบบประชาธิปไตย เป็น
อิสระไม่ฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือลัทธิใดๆ มีวัตถุประสงค์คือ การได้รับความ
มั่นใจว่าสิทธิมนุษยชนจะได้รับการเคารพ ปกป้อง
และคุ้มครอง
ส�ำหรับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
นั้ น เริ่ ม ด� ำ เนิ น งานมาตั้ ง แต่ ป ี 2536 และได้
จดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อปี 2545 ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และ
การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
โดยประสานความร่ ว มมื อ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ
นางป ย นุ ช โคตรสาร ผู  อ� ำ นวยการแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชัน
่ แนล ประเทศไทย กล่าวว่า “แอมเนสตี้

อินเตอร์เนชั่นแนล ยืนหยัดท�ำงานมายาวนานก
ว่า 58 ปี เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดย
มุ่งหวังให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติพันธุ์ ได้รับ
ความเสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพ และด�ำรงชีวิตอยู่
อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียม
กั น ภายใต้ ก รอบกฎหมายระหว่ า งประเทศและ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งหวัง
ให้คนทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยมี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งเป็ น
ทางการมาครบ 16 ปีเต็ม ปัจจุบันเรามีสมาชิกกว่า
1,000 คน ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าท�ำงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยต่อไป ซึ่งในปีนี้ เราเน้นการ
ท�ำงานในประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ลี้ภัย
ยุติการทรมาน การยกเลิกโทษประหารชีวิต และ
รณรงค์เพื่อช่วยปลดปล่อยนักโทษทางความคิด
หรื อ ผู ้ เ ผชิ ญ ความเสี่ ย งจากการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนทั่วโลก ที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุน
กิ จ กรรมด้ ว ยดี จ ากสมาชิ ก นั ก กิ จ กรรม และ
อาสาสมัครเพื่อช่วยกันสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรม
ในการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นจริงใน
สังคมของเรา”
ส� ำ หรั บ โลโก ข องแอมเนสตี้ อิ น เตอร เ นชั่ น แนล
มีลักษณะเป็นรูปเปลวเทียนลุกโชนบนแท่งเทียน
ที่ถูกล้อมด้วยลวดหนาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความหวังท่ามกลางขวากหนามทั้งปวง เป็นการ
ยืนหยัดภายใต้การท�ำงานที่ว่า “จุดเทียนดีกว่า
ก่นด่าความมืด”
ทั้งนี้จึงขอความรวมมือจากสมาชิก ผูสนับสนุน
นักกิจกรรม อาสาสมัคร และสื่อมวลชนทุกแขนง
ในการเปลี่ยนชื่อองค์กรตามนี้ โดยเฉพาะการแปล
ชื่อองค์กรที่มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า Amnesty
International ขอให้ใช้ชื่อ “แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล” นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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