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ประกาศสถาบันอิ ศรา
เรื่อง การประกวดข่าวและสารคดีเชิ งข่าววิ ทยุกระจายเสียงฝึ กปฏิ บตั ิ ส่งเสริ มสิ ทธิ เด็ก
ประจาปี ๒๕๕๘
The Best Child Rights Report Award 2015
สนับสนุนโดย UNICEF
สถาบัน พัฒ นาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ก่ อตัง้ โดยสภาการหนั งสือ พิม พ์ แ ห่ งชาติ และ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จดั โครงการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริม
สิทธิเด็ก สนับ สนุ น โดยกองทุน เพื่อเด็กและเยาวชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s
Fund: UNICEF) ครัง้ แรกเมื่อปี ๒๕๔๙ แบ่งเป็ นรางวัลข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์
สื่อวิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบตั ิ รวม ๔ ประเภท กรรมการตัดสินประกอบด้วย นัก
วิชาชีพ นักวิชาการด้านสือ่ สารมวลชน ผูแ้ ทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก และผูแ้ ทนเด็กจากศูนย์ขา่ ว
เยาวชน โดยมีพ ิธีม อบรางวัล เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อัน เป็ น ‘วัน สิทธิเด็กสากล’ (Universal
Children Day) และได้จดั ให้มกี ารอภิปรายเรื่อง ‘สถานการณ์สทิ ธิเด็กในประเทศไทย: ศึกษากรณีขา่ วที่
ได้รบั รางวัล’ อีกด้วย
ต่อมาเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๐ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบให้รวมสถาบันพัฒนา
สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการพัฒนาทักษะและวิจยั ทางวิชาชีพ กับศูนย์ข่าวอิศรา ซึ่ง
เป็ นกองบรรณาธิการข่าวอิสระ ทาหน้าทีต่ ดิ ตามและรายงานสถานการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
สื่อมวลชนส่วนกลาง เข้าด้วยกัน เป็ น ‘สถาบันอิศรา’ เนื่องจากภารกิจของ ๒ สถาบัน เชื่อมโยงกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธฯิ ยังได้มมี ติให้เปลีย่ นแปลงชือ่ มูลนิธิ เป็ น ‘มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่ง
ประเทศไทย’ สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย จึงเป็ นผูจ้ ดั ‘โครงการประกวดข่าว
และสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจาปี ๒๕๕๐ โดยยังคงได้รบั การสนับสนุ นจาก UNICEF เพื่อ
สานต่อภารกิจเดิม
การจัดประกวดข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กเริม่ เมื่อปี ๒๕๔๖ โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับ UNICEF และมีพธิ มี อบรางวัลเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๔๗ อันเป็ น ‘วันนักข่าว’ ต่อมา
ทัง้ สององค์กรมีความเห็นว่าควรจัดพิธมี อบรางวัลนี้ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี อนั เป็ น ‘วันสิทธิ
เด็กสากล’ ดังนัน้ ปี ๒๕๕๘ จึงกาหนดให้มพี ธิ มี อบรางวัลในวัน ศุกร์ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดย
สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินงาน
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วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ อ่ื มวลชนตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิเด็ก
๒. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาข่าวสิทธิเด็กของผูป้ ฏิบตั วิ ชิ าชีพสื่อมวลชนให้มกี ารนาเสนออย่างมี
คุณค่า

๓. เพือ่ สนับสนุนการนาเสนอข่าวส่งเสริม ปกป้อง และสะท้อนปญั หาสิทธิเด็กให้มากยิง่ ขึน้

ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ
สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้สนับสนุนโครงการ
UNICEF ประเทศไทย
ประเภทรางวัล
๑. ชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
๒. ชมเชย ๑ รางวัล เงินรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
หลักเกณฑ์การส่งผลงานข่าวและสารคดีเชิ งข่าววิ ทยุกระจายเสียง
๑. ต้องเป็ นข่าว หรือสารคดีเชิงข่าว ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิเด็กเชิงสร้างสรรค์ ปกป้อง และสะท้อน
ปญั หาของเด็ก
๒. ต้อ งเป็ น ข่า วซึ่งได้ อ อกอากาศจริง หรือ มีช่ อ งทางเผยแพร่ เป็ น คลิป เสีย งบนสื่อ สังคม
ออนไลน์ในประเทศไทย
๓. ต้องเป็ นงานทีผ่ ลิตขึน้ เอง มิได้ลอกเลียนแบบหรือทาสาเนาส่วนใดส่วนหนึ่งจากผลงานของ
ผูอ้ น่ื โดยผูผ้ ลิตและเจ้าของลิขสิทธิ ์จะต้องเป็ นคนไทย
๔. ต้องเป็ นงานที่ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงหรือบนสื่อสังคมออนไลน์
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยจัดส่งผลงานเข้าประกวดไปยัง สถาบันอิศรา
เลขที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๓๙๐๕ ภายใน
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕. ผูผ้ ลิตแต่ละราย หรือสถานี ส่งผลงานเข้าประกวดได้ โดยไม่จากัดจานวน
๖. ผลงานทีส่ ่งประกวดต้องมีใบรับรองการออกอากาศโดยผูอ้ านวยการสถานี นายสถานี ทีไ่ ด้
เผยแพร่งานดังกล่าวหรืออาจารย์ทส่ี อนในรายวิชานัน้
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๗. กรณีผสู้ ่งเป็ นบุคคลธรรมดาให้รบั รองด้วยตนเองว่า ออกอากาศจริงในวันเวลาและสถานี
วิทยุใดหรือเผยแพร่บนสือ่ สังคมออนไลน์ใด
๘. ผลงานทุกชิน้ ต้องระบุชอ่ื และเบอร์โทรของผูส้ ง่ ผลงาน
๙. ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล จะได้รบั การเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสถาบันและองค์กรวิชาชีพสื่อ
ทีใ่ ห้การสนับสนุน
รายละเอียดของผลงานที่ ส่งเข้าประกวด
๑. ต้องทาสาเนาผลงานชิน้ ดังกล่าว ในรูปแบบ CD จานวน ๘ ชุดต่อเรือ่ ง หรือส่งผ่านทาง
E-mail : pirab.unicef@gmail.com
๒. แนบรายละเอียดของผลงาน จานวน ๘ ชุด ดังนี้
๒.๑ ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูจ้ ดั ทา เบอร์ตดิ ต่อผูส้ ง่ ผลงาน ชือ่ หัวหน้างานผูร้ บั รอง
๒.๒ บทคัดย่อ สรุปเรือ่ งราว พร้อมเหตุผลประกอบการเสนอผลงานชิน้ นัน้ ๆ ความยาว ๑
– ๒ หน้า โดยอธิบายในประเด็นดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน
(๒) ความเด่น ลักษณะเฉพาะ หรือความพิเศษของผลงาน
(๓) คุณค่าของผลงานต่อสังคม
๒.๓ ความยาวของเรือ่ งทีน่ าเสนอ วัน เวลา และสถานีทอ่ี อกอากาศ
๒.๔ บทวิทยุกระจายเสียงฉบับทีม่ คี าสัมภาษณ์อยูใ่ นบทด้วย (Full Script)
๒.๕ ข้อมูลประกอบอืน่ ๆ (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์การพิ จารณารางวัลข่าวและสารคดีเชิ งข่าววิ ทยุกระจายเสียง
๑ ต้อ งเป็ น ข่า วหรือสารคดีเชิงข่า วที่ม ีเนื้ อ หาปกป้ อง คุ้ม ครอง และส่งเสริม สิท ธิเด็ก ตาม
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ อย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง
๒ เป็ นการนาเสนอข่าวทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็กและให้ความสาคัญกับ
ความคิดเห็นนัน้
๓. ต้องเป็ นข่าวทีถ่ อื เอาเนื้อหาสาระเป็ นคุณค่า มีประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้าง
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องด้านสิทธิเด็ก
๔. กระบวนการในการผลิตผลงานจะต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเด็กเสียเอง อีกทัง้ ต้องมีจริญ
ธรรมแห่งวิชาชีพ
๕. ประเด็นมีความลึก ชัดเจน และแหลมคม ทาให้เห็นแง่มมุ ใหม่ ๆ
๖. เป็ น ผลงานที่ม ีค วามคิด สร้า งสรรค์ และเป็ น ต้ น ฉบับ ของผู้ส่ ง เข้า ประกวดเอง ไม่ ไ ด้
ลอกเลียนแบบใคร
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การตัดสิ น ประกาศผล และมอบรางวัล
๑. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินซึง่ แต่งตัง้ โดยสถาบันอิศรา ถือเป็ นอันยุติ
๒. กรณีไม่มขี า่ วหรือสารคดีเชิงข่าวใดสมควรได้รบั รางวัลคณะกรรมการตัดสินอาจพิจารณาให้ได้รบั
รางวัลชมเชยหรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
๓. คณะกรรมการตัดสินสามารถพิจารณาเงิน รางวัลตามคุณภาพของผลงานในกรณีทไ่ี ม่มผี ลงานใด
เข้าเกณฑ์รางวัลชนะเลิศได้
๔. การประกาศผลการตัดสินและการมอบรางวัลจะมีขน้ึ ใน วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘ ซึง่
เป็ น “วันสิทธิเด็กสากล”

หมายเหตุ : วันประกาศผลการตัดสิ นและการมอบรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

