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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
คือใคร?
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล คือกลุม่ คนทีเ่ คลือ่ นไหว
รณรงค์เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก
ปัจจุบนั มีสมาชิกกว่า 7 ล้านคนใน 150 ประเทศทัว่ โลก
และดินแดน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นองค์กรที่ปกครอง
ตนเองแบบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพียง
ประการเดียวคือการได้รับความมั่นใจว่าสิทธิมนุษยชน
จะได้รับการเคารพและคุ้มครอง
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งทำ�งานเพื่อพัฒนา
กระบวนการและวั ฒนธรรมสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในสั ง คม
โดยทำ�งานผ่านการรณรงค์ กิจกรรมแสดงเอกภาพใน
ระดับสากล และสิทธิมนุษยชนศึกษา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ขยายการทำ�งานไปสู่
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีความ
เชื่อมั่นว่าการเคารพ ปกป้อง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
จะนำ � มาซึ่ ง การลดลงของปั ญ หาความยากจนและ
นำ�มาซึ่งความเสมอภาคและความยุติธรรม
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เริ่ม
ดำ�เนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2538 และได้
จดทะเบียนองค์กรเป็น “สมาคมเพื่อองค์การนิรโทษกรรมสากล” เมื่อปี 2546 ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ ค วามเข้ า ใจและการปกป้ อ งคุ้ ม ครองสิ ท ธิ มนุษยชน โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาค
รัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรอิสระ ไม่
ฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา หรือ
ลัทธิใด
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ทำ�กิจกรรมณรงค์อันมี
รากฐานมาจากการทำ�งานวิจัย รณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน รณรงค์เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเพือ่ สังคม
ที่เป็นธรรม การปฏิรูปกฎหมาย การปล่อยตัวนักโทษ
และผู้ที่ถูกกักขังโดยไม่ชอบธรรม ปกป้องนักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนที่ถูกคุกคาม ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ทำ�การรณรงค์โดยการ
เขียนจดหมาย ปฏิบตั กิ ารเร่งด่วนและประสานงานกับ
สื่อนานาชาติ รวมถึงการรณรงค์กับรัฐบาลและองค์กร
ภายในของรัฐเพือ่ ให้การรับรองรัฐธรรมนูญ สนธิสญ
ั ญา
และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
นอกเหนือจากากรทำ�งานด้านสิทธิทางพลเมืองและ
การเมือง

ร่วมมือกับเราได้ที่
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซอยลาดพร้าว 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02 513 8745, 513 8754
โทรสาร: 02 939 2534
อีเมล: media@amnesty.or.th
เว็บไซต์: www.amnesty.or.th
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/AmnestyThailand
ทวิตเตอร์: www.twitter.com/AmnestyThailand
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด

“รางวัลสื่อมวลชน
เพื่ อสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำปี 2560”

( Media Awards 2017 )
ความเป็นมา
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
มีศักดิ์ศรี และสิทธิที่เสมอภาคกัน”

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 “ความ
ยุติธรรมเพื่ อทุกคน เพื่ อทุกสิทธิ” (Justice for all rights for all people) อันมีความ
หมายว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือเป็นกลุ่มสังคมใด ก็ล้วนมี
สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพื้นฐานทุก ๆ ประการที่จะท�ำให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
ด้วยเล็งเห็นว่าสื่อมวลชนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง เพราะสื่อเหล่านั้นเป็น
ครูที่ดีในการร่วมกันบ่มเพาะคนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเคารพซึ่งกันและกัน
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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.

ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิ มพ์

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

2. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)

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

3. สารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)

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

4. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์

รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
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รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อหนังสือพิ มพ์
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�เนาเนื้อหาและแนบบทสรุปย่อของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนั้นลงใน
กระดาษ A4 ความยาวรวมไม่เกิน 8 หน้า (ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16) จัดเรียง
ใส่แฟ้มจำ�นวน 5 ชุด
4. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ตีพิมพ์ใน
สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีตีพิมพ์ในประเทศไทย (ทั้งหนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น
และนิตยสาร) ด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ (สำ�หรับข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวภาษา
ต่างประเทศ ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องแปลเป็นภาษาไทย และส่งสำ�เนาการแปลมาพร้อมกับ
ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดด้วย)
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 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 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 2560

หลักเกณฑ์การพิ จารณา

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 ประเภทสื่อโทรทัศน์

1. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. สารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)
รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่สื่อสารถึงความเคารพ ส่ง
เสริม และปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2. การผลิตจะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ผู้ส่งเป็น ผู้ด�ำเนินการผลิตเอง โดยแต่ละ
สถานีโทรทัศน์ส่งผลงานได้ไม่จ�ำกัด แต่ผู้สื่อข่าว 1 คน สามารถส่งได้ 1 เรื่องเท่านั้น โดย
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ในแต่ละเรื่องอาจมีจ�ำนวนผลงานมากกว่า 1 ชิ้นก็ได้

ทั้งนี้มีความยาวรวมของเรื่องไม่

เกิน 20 นาที

3. การผลิตจะต้องเป็นสารคดีหรือภาพยนตร์สารคดีส้ัน ที่ผู้ส่งเป็น ผู้ด�ำเนินการผลิตเอง
โดยสามารถส่งเข้าประกวดในนามของบุคคล คณะบุคคล หรือในนามของสถานีโทรทัศน์
ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นคนไทยและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข่าวผลงานนั้นๆ
ด้วย สามารถส่งได้โดยไม่เกิน 3 เรื่อง/รายการ โดยในแต่ละเรื่องอาจมีจ�ำนวนผลงาน
มากกว่า 1 ชิ้นก็ได้ ทั้งนี้มีความยาวของเรื่องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
4. ช่วงเวลาของผลงาน จะต้องเป็นผลงานที่เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล หรือระบบเคเบิลท้องถิ่นในประเทศไทย ในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 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 2560

โดยผู้จัดส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละรายต้องดำ�เนินการดังนี้
5.1 จัดส่งเป็น VCD หรือ DVD จำ�นวนเรื่องละ 1 แผ่น
5.2 แนบรายละเอียดต่าง ๆ ของข่าวแต่ละข่าวที่ส่งเข้าประกวด ไม่เกิน 2 หน้า
จำ�นวน 5 ชุด ได้แก่
• บทของผลงาน (Script)
• วัตถุประสงค์ที่จัดทำ�ผลงานชิ้นนี้
• เบื้องหลังการผลิตผลงาน
• ข่าวชิ้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและมีคุณค่าต่อสังคม
อย่างไร มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างไร
• วันและเวลาที่เกิดข่าวดังกล่าว/วัน เวลา และสถานีที่ออกอากาศ
• ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ส่งผลงาน
หลักเกณฑ์การพิ จารณา

1. จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีลักษณะคุณภาพของเนื้อหาสาระ คุณภาพของการ
ผลิตและการนำ�เสนอ คุณค่าของผลงาน ความมีจริยธรรมในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูล
การผลิต และการนำ�เสนออย่างครบถ้วน
2. จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์และก่อให้
เกิดผลกระทบหรือสร้างความเข้าใจในการให้ความสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน
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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
ค�ำนิยาม
ข่าว – ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีลักษณะสั้นกระชับ น�ำเสนอโดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบ

ข่าวที่ครบถ้วน มีความสมบูรณ์ และรอบด้าน
สารคดี – ข้อเท็จจริงในสังคมที่ถูกน�ำเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งในด้าน
กระบวนการผลิต เนื้อหา การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ท�ำให้เห็นแง่มุมต่างๆ
ของประเด็นได้อย่างครบถ้วน เช่น องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวที่ต้องมีความรอบด้าน ก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจอันจะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป
ภาพยนตร์สารคดีสั้น – ข้อเท็จจริงในสังคมที่ถูกน�ำเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น ที่มี
ความหลากหลายทั้งในด้านกระบวนการผลิต เนื้อหา ท�ำให้เห็นแง่มุมต่างๆของประเด็นได้อย่าง
ครบถ้วนและมีศิลปะ

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)
3. ผู้สื่อข่าว 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ชิ้น แต่ละสื่อออนไลน์ส่งผลงานได้
ไม่จำ�กัด กรณีข่าวชุดส่งได้ไม่เกิน 2 ชิ้น/เรื่อง (ในกรณีเกินกว่านั้นให้ส่งเป็นเอกสารแนบ
ประกอบการพิจารณา)
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4. ให้พิมพ์ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวจากหน้าเว็บไซด์โดยระบุและเรียงลำ�ดับตามวันที่เผยแพร่
พร้อมสำ�เนาเนื้อหาและแนบบทสรุปย่อของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนั้นลงในกระดาษ A4
ความยาวรวมไม่เกิน 8 หน้า (ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16) จัดเรียงใส่แฟ้มจำ�นวน
5 ชุด
5. ข่ า วหรื อ สารคดี เ ชิ งข่ า วที่ ส ่ ง เข้ า ประกวดจะต้ อ งมี ร ะยะเวลาในการเผยแพร่ / ตี พิ ม พ์
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 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 2560

หลักเกณฑ์การพิ จารณา

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
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ผลรางวัล
สื่อมวลชน
เพื่ อสิทธิมนุษยชน

ประจ�ำปี 2559

โดย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย
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รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ประเภทสื่อหนังสือพิ มพ์ ระดับชาติ

รางวัลดีเด่น

ข่าวชุด
พิ พาทที่ดินราไวย์
ปมละเมิดสิทธิ์ไล่ชาวเลพ้ นแผ่นดินเกิด
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

สารคดีเชิงข่าว
Forest clampdown hurts poor
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ประเภทสื่อหนังสือพิ มพ์ ระดับท้องถิ่น

รางวัลชมเชย

ข่าวชุด คนบ้านแหง ต้านการเมือง
โค่นป่า ระเบิดภูเขา ถมล�ำธาร ท�ำเหมือง
หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์
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ข่าว
ชาวเลย์ราไวย์ ฮึดสู้! รักษาสิทธิ์ที่ท�ำกิน
หนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ทูเดย์

รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
ประเภทสื่อออนไลน์

รางวัลดีเด่น

สารคดีเชิงข่าว
มหากาพย์ “จีที 200”
กับบาดแผลในใจของคนจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซด์ข่าวไทยพีบีเอส

รางวัลชมเชย

สารคดีเชิงข่าว
บาดแผลที่บ้านโต๊ะชูด อ.ทุ่งยางแดง
ค�ำขอโทษของรัฐและน�้ำตาของผู้สูญเสีย
เว็บไซด์ข่าวไทยพีบีเอส

รางวัลชมเชย

สารคดีเชิงข่าว
“คนไม่มีสิทธิ์”
...40 ปีที่ไร้ตัวตนของชาวลาวอพยพ
เว็บไซด์โพสต์ทูเดย์

สารคดีเชิงข่าว
สั่งซ่อมพลทหาร พลาดพลั้งถึงตาย
ใครต้องรับผิดชอบ
เว็บไซด์ไทยรัฐออนไลน์
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รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

รางวัลดีเด่น

สารคดีเชิงข่าว
สิทธิเด็ก...สิทธิปกป้องชุมชน
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

สารคดีเชิงข่าว
เบื้องหลังคดีเผานั่งยางบ้านผือ...
กับพยานที่ยังมีชีวิต
สถานีโทรทัศน์ NOW26

รางวัลชมเชย

สารคดีเชิงข่าว
ซ้อมทรมาน
ค�ำสารภาพสุดท้ายที่ปลายด้ามขวาน
สถานีโทรทัศน์ TNN24
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สารคดีเชิงข่าว
“ฉุด” กระชากชีวิต
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ต่อ)

รางวัลดีเด่น

สารคดีเชิงข่าว
เด็กในพื้ นที่จังหวัดชายแดนใต้...
บาดแผลจากความรุนแรง
สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
ประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบเคเบิลท้องถิ่น

รางวัลชมเชย

สารคดีเชิงข่าว
แพะทุ่งกุลา
สถานีโทรทัศน์เสี ยงไทยแลนด์เคเบิลทีวี
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องค์การนิรโทษกรรมสากล
ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น
“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล”
องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของ Amnesty International (AI) ที่มี
สำ�นักงานใหญ่ตง้ั อยูท่ ก่ี รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เป น องค ก รที ่ ท ำ � งานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ภายใต
คำ�ขวัญที่ว่า “Working to Protect Human Rights
Worldwide” ประกาศเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ
เป็น “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย”
การเปลี่ ย นชื่ อ ดั ง กล่ า วเป็ น การเรี ย กชื่ อ องค์ ก ร
ตรงตัวตามภาษาอังกฤษ และเป็นส่วนหนึ่งภายใต้
การดำ � เนิ น นโยบายเพื่ อ ความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น
ทั่วโลก (One Amnesty) เพื่อนำ�เสนอภาพลักษณ์
และการสื่อสารภายใต้ชื่อเดียวกัน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็น
ส่วนหนึ่งของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (สากล)
คื อ กลุ ่ ม คนที่ เ คลื่ อ นไหวรณรงค์ เ พื่ อ การปกป้ อ ง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกและ
ผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคนใน 150 ประเทศทั่วโลก
และดินแดน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็น
องค์กรที่ปกครองตนเองแบบประชาธิปไตย เป็น
อิสระไม่ฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือลัทธิใดๆ มีวัตถุประสงค์คือ การได้รับความ
มั่นใจว่าสิทธิมนุษยชนจะได้รับการเคารพ ปกป้อง
และคุ้มครอง
ส�ำหรับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
นั้น เริ่มด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2538 และได้
จดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อปี 2545 ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และ
การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
โดยประสานความร่ ว มมื อ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ
14
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นางปย นุช โคตรสาร ผูอ ำ � นวยการแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า “ปีนี้ถือ
เป็ น การเฉลิ ม ฉลองก้ า วสำ � คั ญ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ของ
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชัน่ แนล ประเทศไทย เนือ่ งจาก
เป็นการดำ�เนินงานอย่างเป็นทางการมาครบ 14 ปี
เต็ม ปัจจุบันเรามีสมาชิกกว่า 1,000 คน ซึ่งเรา
มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยต่อไป ซึ่งในปีนี้ เราเน้นการทำ�งานใน
ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ลี้ภัย ยุติการ
ทรมาน การยกเลิกโทษประหารชีวิต และรณรงค์
เพื่อช่วยปลดปล่อยนักโทษทางความคิดหรือผู้เผชิญ
ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลก
ที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีจาก
สมาชิก นักกิจกรรม และอาสาสมัครเพื่อช่วยกัน
สร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมในการเคารพสิทธิซึ่งกัน
และกันให้เกิดขึ้นจริงในสังคมของเรา”
สำ�หรับโลโกของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล มี
ลักษณะเป็นรูปเปลวเทียนลุกโชนบนแท่งเทียนที่ถูก
ล้อมด้วยลวดหนาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง
ท่ามกลางขวากหนามทัง้ ปวง เป็นการยืนหยัดภายใต้
การทำ�งานที่ว่า “จุดเทียนดีกว่าก่นด่าความมืด”
ทั้งนี้จึงขอความรวมมือจากสมาชิก ผูสนับสนุน
นักกิจกรรม อาสาสมัคร และสื่อมวลชนทุกแขนง
ในการเปลี่ยนชื่อองค์กรตามนี้ โดยเฉพาะการแปล
ชื่อองค์กรที่มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า Amnesty
International ขอให้ใช้ชื่อ “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล” นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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