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ประกาศสถาบันอิ ศรา
เรื่อง ขอเชิ ญส่งข่าวและสารคดีเชิ งข่าวประเภทสื่อหนังสือพิ มพ์เข้าประกวด
รางวัลข่าวและสารคดีเชิ งข่าวส่งเสริ มสิ ทธิ เด็ก ประจาปี 2558
The Best Child Rights Report Award 2015
สนับสนุนโดย UNICEF
หลักการและความเป็ นมา
ตามทีส่ ถาบันพัฒนาสือ่ มวลชนแห่ งประเทศไทย ก่อตัง้ โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้จดั โครงการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจาปี 2549 โดยการ
สนับ สนุ น จาก UNICEF แบ่ งรางวัลออกเป็ น 4 ประเภท ได้แ ก่ 1) รางวัลข่า วประเภทสื่อ หนั งสือ พิม พ์ 2) รางวัลข่า ว
ประเภทสือ่ โทรทัศน์ 3) รางวัลข่าวประเภทสือ่ วิทยุ และ 4) รางวัลข่าวประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบตั ิ ซึง่ มีสอ่ื มวลชนแขนง
ต่างๆ สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตามสมควร สาหรับคณะกรรมการตัดสินรางวัลประเภทต่างๆ ประกอบด้วยนักวิชาชีพ
นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก และผู้แทนเด็กจากศูนย์ข่าวเยาวชน โดยจัดให้มพี ธิ ี
มอบรางวั ล ดั ง กล่ า วในวั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2549 อั น เป็ น “วัน สิ ท ธิ เ ด็ ก สากล” หรื อ Universal Children Day
ขณะเดียวกันได้จดั ให้มกี ารอภิปรายเรื่อง “สถานการณ์สทิ ธิเด็กในประเทศไทย : ศึกษากรณีขา่ วทีไ่ ด้รบั รางวัล” อีกด้วย
ต่ อ มาในเดื อ นมี น าคม 2550 คณะกรรมการบริ ห ารสมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สือ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธสิ ถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้มมี ติ
เห็นชอบให้รวม 2 สถาบันเข้าด้วยกัน คือ “สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย” ซึ่งทาหน้าที่ในการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ ส่งเสริมการทาข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนและการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชน และ “ศูนย์
ข่าวอิศรา” จัดตัง้ โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การยกระดับเป็ น “สถาบันข่าวอิศรา” ในเวลา
ต่อมา โดยดาเนินงานในรูปแบบการตัง้ กองบรรณาธิการข่าวอิสระจากการร่วมมือกันของสื่อมวลชนจากส่วนกลางและ
สือ่ มวลชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากภารกิจของทัง้ 2 สถาบัน มีความเชื่อมโยงเกีย่ วกัน ภายใต้ช่อื ใหม่
คือ “สถาบันอิ ศรา” เพื่อความสะดวกในการบริหารงานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั มากยิง่ ขึน้
จากนัน้ ในปี 2550 - 2556 สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย จึงได้จดั “โครงการประกวด
ข่าวและสารคดี เชิ งข่าวส่ งเสริ มสิ ท ธิ เด็ก” โดยได้รบั การสนับสนุ นจากองค์การยูนิเซฟ เพื่อสานต่ อภารกิจเดิมของ
สถาบันพัฒนาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย
ดังนัน้ เพื่อเป็ น ความต่ อเนื่ องของภารกิจ สถาบันอิศรา มูลนิ ธิพ ัฒ นาสื่อมวลชนแห่ งประเทศไทย จึงได้จ ัด
“โครงการประกวดข่าวและสารคดีเชิ งข่าวส่ งเสริ มสิ ทธิ เด็ก ประจาปี 2558” ขึน้ และยังคงได้รบั การสนับสนุ นจาก
องค์การยูนิเซฟ ด้วยดีเช่นเคย
อนึ่ ง การจัด ประกวดข่ า วส่ ง เสริม สิท ธิเด็ ก เริ่ม ขึ้น เมื่ อ ปี 2546 โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสมาคมนั ก ข่ า ว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและองค์การยูนิเซฟโดยจัดพิธมี อบรางวัลในวันที่ 5 มีนาคม 2547 เนื่องในโอกาส “วัน
นักข่าว” ต่อมาคณะกรรมการทัง้ สององค์กรมีความเห็นร่วมกันว่าพิธมี อบรางวัลดังกล่าวควรจัดขึน้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน
ของทุ ก ปี อ ัน เป็ น “วัน สิท ธิเด็ก สากล” ดังนั น้ การจัด ประกวดข่ า วและสารคดีเชิง ข่า วส่ ง เสริม สิท ธิเด็ก ในปี 2558 จึง
กาหนดให้มพี ธิ มี อบรางวัลขึน้ ในวันศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 โดยสถาบันอิศราเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินงาน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาคุณภาพในการนาเสนอข่าวของผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ อ่ื มวลชน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ อ่ื มวลชนมีความตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิเด็กและสนับสนุนการนาเสนอ
ข่าวเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กให้มากยิง่ ขึน้
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย
ผูส้ นับสนุนโครงการ
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ประเภทรางวัล
รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสือ่ หนังสือพิมพ์
1. รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลข่าวหรือสารคดีเชิ งข่าวส่งเสริมสิ ทธิ ประเภทสื่อหนังสือพิ มพ์
1. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท่สี งั กัดทาหนังสือรับรองการส่ง
ประกวด
2. สามารถส่งข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวเข้าประกวดได้โดยไม่จากัดจานวน
3. ให้จดั ทาสาเนาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนัน้ เรียงลาดับตามวันเวลาโดยระบุวนั ที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมแนบ
บทสรุปย่อของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนัน้ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ดดี จัดเรียงใส่แฟ้มจานวน 10 ชุด
4. บทสรุปย่อของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนัน้ ให้ระบุดว้ ยว่าเนื้อหานัน้ เป็ นการส่งเสริมสิทธิเด็กตามปฏิญญาสากล
ข อ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ว่ า สิ ท ธิ เด็ ก ใ น ด้ า น ใ ด บ้ า ง (Download อ นุ สั ญ ญ า ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ เ ด็ ก ไ ด้ ที่
http://www.unicef.org/thailand/tha/overview_5954.html)
5.ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวทีส่ ง่ เข้าประกวดจะต้องเป็ นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวทีต่ พี มิ พ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ราย
3 วัน หรือรายสัปดาห์ทต่ี พี มิ พ์ในประเทศไทย ด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ สาหรับข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
ภาษาต่างประเทศ ผูส้ ง่ ต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนัน้ เป็ นภาษาไทย
6. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวทีส่ ง่ เข้าประกวดจะต้องมีระยะเวลาในการ เผยแพร่/ตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 เท่านัน้
7. ผลงานประกวดข่าวต้องระบุชอ่ื และเบอร์ตดิ ต่อของผูส้ ง่ ผลงาน และส่งมาที่ สถาบันอิศรา เลขที่ 538/1 ถนน
สามเสน แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-241-3905 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558
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หลักเกณฑ์การพิ จารณารางวัลข่าวหรือสารคดีเชิ งข่าวส่งเสริมสิ ทธิ เด็ก
1. ต้องเป็ นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวทีม่ เี นื้อหาส่งเสริม และปกป้องคุม้ ครองสิทธิเด็กตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ของสหประชาชาติ ในด้านใดด้านหนึ่ง
2. เป็ นการนาเสนอข่าวทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็กและให้ความสาคัญกับความคิดเห็น นัน้
3. จะต้องเป็ นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็ นคุณค่า มีประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องด้านสิทธิเด็ก
4. กระบวนการในการผลิตเนื้อหาผลงาน จะต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเด็กเสียเอง
5. ประเด็นมีความลึก ชัดเจน และแหลมคม ทาให้เห็นแง่มมุ ใหม่ๆ
6. มีจริยธรรมในการคัดเลือกและนาเสนอผลงานในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
7. เป็ นผลงานทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ และเป็ นต้นฉบับของผูส้ ง่ เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร
การตัดสิ น ประกาศผล และมอบรางวัล
1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินซึง่ แต่งตัง้ โดยสถาบันอิศรา ถือเป็ นอันยุติ
2. กรณี ไม่ มีข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวใดสมควรได้รบั รางวัล คณะกรรมการตัดสิน อาจพิจารณาให้ได้รบั รางวัล
ชมเชยหรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. คณะกรรมการตัดสินสามารถพิจารณาเงินรางวัลตามคุณภาพของผลงานในกรณีท่ไี ม่มผี ลงานใดเข้าเกณฑ์
รางวัลชนะเลิศได้
4. การประกาศผลการตัดสินและการมอบรางวัลจะมีขน้ึ ใน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิ กายน 2558 ซึง่ เป็ น “วันสิทธิเด็ก
สากล”

หมายเหตุ : วันประกาศผลการตัดสิ นและการมอบรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
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