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ประกาศสถาบันอิ ศรา
เรื่อง ขอเชิ ญส่งข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสนั ้
ประเภทสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
เข้าประกวดรางวัลข่าวและสารคดีเชิ งข่าวส่งเสริ มสิ ทธิ เด็ก ประจาปี 2558
The Best Child Rights Report Award 2015
สนับสนุนโดย UNICEF
หลักการและความเป็ นมา
ตามทีส่ ถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ก่อตัง้ โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้จดั โครงการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจาปี 2549 โดยการสนับสนุ น
จาก UNICEF แบ่งรางวัลออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ 2) รางวัลข่าวประเภทสือ่ โทรทัศน์
3) รางวัลข่าวประเภทสื่อวิทยุ และ 4) รางวัลข่าวประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบตั ิ ซึ่งมีส่อื มวลชนแขนงต่างๆ สนใจส่งผลงาน
เข้า ประกวดตามสมควร สาหรับ คณะกรรมการตัด สิน รางวัลประเภทต่ า งๆ ประกอบด้ว ยนั ก วิช าชีพ นั กวิช าการด้า น
สือ่ สารมวลชน ผูแ้ ทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก และผูแ้ ทนเด็กจากศูนย์ขา่ วเยาวชน โดยจัดให้มพี ธิ มี อบรางวัลดังกล่าวใน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 อันเป็ น “วันสิทธิเด็กสากล” หรือ Universal Children Day ขณะเดียวกันได้จดั ให้มกี ารอภิปราย
เรื่อง “สถานการณ์สทิ ธิเด็กในประเทศไทย : ศึกษากรณีขา่ วทีไ่ ด้รบั รางวัล” อีกด้วย
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2550 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะ-กรรมการ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธสิ ถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้มมี ติเห็นชอบให้รวม 2
สถาบันเข้าด้วยกัน คือ “สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย” ซึง่ ทาหน้าทีใ่ นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ ส่งเสริม
การทาข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนและการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชน และ “ศูนย์ข่าวอิศรา” จัดตัง้ โดยสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยทีไ่ ด้ร ับการยกระดับเป็ น “สถาบันข่าวอิศรา” ในเวลาต่อมา โดยดาเนินงานในรูปแบบ
การตัง้ กองบรรณาธิการข่าวอิสระจากการร่วมมือกันของสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เนื่องจากภารกิจของทัง้ 2 สถาบัน มีความเชื่อมโยงเกีย่ วกัน ภายใต้ช่อื ใหม่ คือ “สถาบันอิ ศรา” เพื่อความสะดวก
ในการบริหารงานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั มากยิง่ ขึน้
จากนัน้ ในปี 2550 – 2557 สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยได้จดั “โครงการประกวดข่าว
และสารคดีเชิ งข่าวส่งเสริมสิ ทธิ เด็ก” โดยได้รบั การสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ เพื่อสานต่อภารกิจเดิมของสถาบันพัฒนา
สือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย
ดังนัน้ เพื่อเป็ นความต่อเนื่องของภารกิจ สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย จึงได้จดั “โครงการ
ประกวดข่าวและสารคดีเชิ งข่าวส่งเสริ มสิ ทธิ เด็กประจาปี 2558” ขึน้ และยังคงได้รบั การสนับสนุ นจากองค์การยูนิเซฟ
ด้วยดีเช่นเคย
อนึ่ง การจัดประกวดข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กเริม่ ขึน้ เมื่อปี 2546 โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่ งประเทศไทยและองค์ก ารยูนิ เซฟโดยจัด พิธีม อบรางวัลในวันที่ 5 มีน าคม 2547 เนื่ องในโอกาส “วัน นัก ข่าว” ต่ อ มา
คณะกรรมการทัง้ สององค์กรมีความเห็นร่วมกันว่าพิธมี อบรางวัลดังกล่าวควรจัดขึน้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี อนั เป็ น
“วันสิทธิเด็กสากล” ดังนัน้ การจัดประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในปี 2558 จึงกาหนดให้มพี ธิ มี อบรางวัลขึน้
ในวันศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 โดยสถาบันอิศราเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินงาน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้มีก ารพัฒ นาคุ ณภาพในการนาเสนอข่าวของผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ส่อื มวลชนและนิสติ นักศึกษาด้าน
สือ่ สารมวลชน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ ่อื มวลชนและนิสติ นักศึกษาด้านสื่อสารมวลชนมีความตระหนักถึ งความสาคัญของ
สิทธิเด็กและสนับสนุนการนาเสนอข่าวเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กให้มากยิง่ ขึน้
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย
ผูส้ นับสนุนโครงการ
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
คานิ ยาม
ข่าว - ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ มีลกั ษณะสัน้ กระชับ นาเสนอโดยคานึงถึงองค์ประกอบข่าวทีค่ รบถ้วน
มีความสมบูรณ์ และรอบด้าน
สารคดี - ข้อเท็จจริงในสังคมทีถ่ ูกนาเสนอในรูปแบบของสารคดีทม่ี คี วามหลากหลายทัง้ ในด้านกระบวนการผลิต
เนื้ อ หา การสอดแทรกข้อมูลที่บ อกถึง ภู มิห ลังที่ม าของเรื่อง ท าให้เห็น แง่ มุ ม ต่ างๆของประเด็น ได้อ ย่ างครบถ้วน เช่ น
องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวทีต่ อ้ งมีความรอบด้าน ก่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจอันจะนาไปสูก่ ารแก้ไขปญั หาต่อไป
ภาพยนตร์สารคดีสนั ้ – ข้อเท็จจริงในสังคมที่ถูกนาเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์สนั ้ ที่มคี วามหลากหลายทัง้ ใน
ด้านกระบวนการผลิต เนื้อหา ทาให้เห็นแง่มุมต่างๆของประเด็นได้อย่างครบถ้วนและมีศลิ ปะ
เด็ก – ตามอนุ สญ
ั ญาสิทธิเด็ก ข้อที่ 1 เด็ก หมายถึง มนุ ษย์ทุกคนที่อายุต่ ากว่าสิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุ นิตภิ าวะ
ก่อนหน้านัน้ ตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับแก่เด็กนัน้
ประเภทรางวัล
รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสนั ้ ส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสือ่ โทรทัศน์และสือ่ ออนไลน์
กลุ่มที่ 1 สือ่ มวลชนทัวไป
่
1. รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลรองชนะเลิศ จานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
กลุ่มที่ 2 สือ่ ภาคพลเมือง ( เด็ก เยาวชน ชุมชน นิสติ นักศึกษา และบุคคลทัวไป)
่
1. รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลรองชนะเลิศ จานวน 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
3. รางวัลชมเชย จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
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หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสนั ้ ส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสือ่ โทรทัศน์และสือ่ ออนไลน์
1. การผลิต จะต้องเป็ นข่าวหรือสารคดีหรือภาพยนตร์สารคดีสนั ้ ส่งเสริมสิทธิเด็ก ที่ผู้ส่งเป็ นผู้ดาเนินการผลิตเอง
โดยสามารถส่งเข้าประกวดในนามของบุคคล คณะบุคคล หรือในนามของสถานีโทรทัศน์ ทัง้ นี้ ผูส้ ง่ ผลงานเข้าประกวดต้องเป็ น
คนไทยและเป็ นเจ้าของลิขสิทธิข่์ าวผลงานนัน้ ๆ ด้วย สามารถส่งได้โดยไม่จากัดจานวนเรื่อง โดยในแต่ละเรื่องอาจมีจานวน
ผลงานมากกว่า 1 ชิน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ มีความยาวของเรือ่ งไม่เกิ น 1 ชัวโมง
่
2. ช่วงเวลาของผลงาน จะต้องเป็ นผลงานทีเ่ ผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ , เคเบิลทีวี หรือดาวเทียมทีวใี น
ประเทศไทย และสือ่ ออนไลน์
กลุ่มที่ 1 สือ่ มวลชนทัวไป
่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558
กลุ่มที่ 2 สือ่ ภาคพลเมือง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 15 ตุลาคม 2558
3. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ท่ี สถาบัน อิศ รา เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุ สิต เขตดุ สิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพ ท์ 02-241-3905 ต้ อ งส่ง ภายในวัน อาทิ ตย์ที่ 25 ตุ ล าคม 2558 โดยผู้จ ัด ส่ ง ผลงานเข้าประกวดแต่ ล ะรายต้ อ ง
ดาเนินการดังนี้
3.1 จัดส่งเป็ น VCD หรือ DVD จานวนเรื่องละ 8 ชิน้
3.2 แนบรายละเอียดต่าง ๆ ของข่าวแต่ละข่าวทีส่ ง่ เข้าประกวด ไม่เกิน 2 หน้า ได้แก่
- บทของผลงาน (Script)
- ลิง้ ค์เว็บไซต์ทม่ี กี ารเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)
- วัตถุประสงค์ทจ่ี ดั ทาผลงานชิน้ นี้
- เบือ้ งหลังการผลิตผลงาน
- ข่าวชิน้ นี้มคี วามเกีย่ วเนื่องกับประเด็นสิทธิเด็กและมีคุณค่าต่อสังคมอย่างไรมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร
- วันและเวลาทีเ่ กิดข่าวดังกล่าว/วัน เวลา และสถานีทอ่ี อกอากาศ
- ชื่อและเบอร์ตดิ ต่อผูส้ ง่ ผลงาน
- บทสรุปย่อของผลงานนัน้ ให้ระบุดว้ ยว่าเนื้อหานัน้ เป็ นการส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุ สญ
ั ญาว่าด้วย สิทธิเด็ก
ข อ ง ข อ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ 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)

หลักเกณฑ์การพิ จารณา
รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสนั ้ ส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสือ่ โทรทัศน์และสือ่ ออนไลน์
1. ประเด็น/เนื้ อหาข่าวสิ ทธิ เด็ก และความสร้างสรรค์ (คะแนน 30 %)
1.1 ต้องเป็ น ข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสนั ้ ที่มีเนื้ อหาส่งเสริมสิท ธิเด็กตามปฏิญ ญาสากลของ
สหประชาชาติว่าสิทธิเด็ก ในด้านใดด้านหนึ่ง ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของเด็ก 4 ข้อ ดังนี้
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กขัน้ พืน้ ฐาน 4 ข้อ
- สิทธิดา้ นการอยู่รอด
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- สิทธิดา้ นการพัฒนา
- สิทธิดา้ นการปกป้องคุม้ ครอง
- สิทธิดา้ นการมีสว่ นร่วม
1.2 ประเด็นมีความทันสมัย สอดคล้องกับเหตุ การณ์ ปจั จุบนั สะท้อนสภาพปญั หาสิทธิเด็กตามยุคสมัยที่
น่าสนใจและสร้างสรรค์
1.3 เปิ ดประเด็นการส่งเสริมสิทธิเด็กใหม่ๆ เช่น การมีสว่ นร่วมทางประชาธิปไตยและความเป็ นพลเมือง, การ
พัฒนาชุมชน, สิทธิเด็กกับสือ่ , สิทธิเด็กในเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ
2. คุณภาพของผลงาน (คะแนน 40 %)
2.1 คุณภาพของเนื้อหาสาระ (Quality of Content)
(1) ข้อมูลความถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง (Accuracy)
(2) ข้อมูลทีน่ าเสนอมีความรอบด้าน ความสมดุล และเป็ นธรรม (Balanced and Fairness)
ั หาอย่ า งใกล้ชิด
(3) ข้อ มู ล ที่น าเสนอมีค วามน่ า เชื่อ ถือ ตรวจสอบได้ เกี่ย วข้อ งโยงกับ ประเด็น ป ญ
(Creditability and Authority)
2.2 คุณภาพของการผลิตและการนาเสนอ (Quality of Presentation Technique)
(1) การนาเสนอข้อมูลมีความสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง (Completeness and Continuity)
(2) คุณภาพของภาพ และเสียงทีอ่ ดั บันทึกมีความคมชัด สมบูรณ์ (Quality of Audio and Visual)
(3) การเล่ าเรื่อง ท าได้อย่ างเหมาะสม เข้าใจง่าย ตรงประเด็น กระชับ สื่อ ความหมายด้ว ยภาพได้ดี
สอดคล้องของสาระและภาพข่าว (Story Telling Comprehensive and Concise)
(4) มีรสนิยม และสุนทรียศาสตร์ในการนาเสนอ (Aesthetic)
2.3 ความมีจริยธรรมในการเข้าถึง/ได้มาซึง่ ข้อมูล การผลิต และการนาเสนอ
(1) วิธกี ารผลิตและการให้ได้มาซึง่ ข้อมูล – ต้องเกิดด้วยกระบวนการทีเ่ คารพสิทธิกบั ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
(2) นาเสนอข้อมูลตรงตามข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ไม่มีการบิดเบือน โดยคานึงถึงการปกป้องคุม้ ครองศักดิศรี
์
ความเป็ นมนุษย์ของแหล่งข่าว
3. คุณค่าของผลงาน (Values of Contents) (คะแนน 30 %)
3.1 ความมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์สงั คม โดยส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ในสังคมไทย ให้แง่คดิ เตือนใจ เตือนภัย ชีแ้ นะแนวทางทีถ่ ูกต้อง
3.2 รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็ นธรรมในสังคมไทยทาหน้าทีข่ องสื่อมวลชนทีเ่ ฝ้าคอยระแวดระวังใน
การรักษา ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน
ั หาสิท ธิเด็ก ในระดับ ปรากฏการณ์ และขยายไปสู่ก ารมองป ญ
ั หาในระดับ เชิง
3.3 เนื้ อ หาสะท้ อ นป ญ
โครงสร้าง และนาเสนอทางออกอย่างมีสว่ นร่วม บูรณาการทีเ่ ป็ นรูปธรรม
3.4 การสร้างผลกระทบทางสังคมในวงกว้าง สร้างความตระหนักในสภาพปญั หา ความสนใจ และมีส่วน
ร่วมกันในสังคม สร้างการตรวจสอบ การร่วมมือแก้ไขปญั หาอย่างจริงจัง
รวมคะแนนจาก 3 หมวด 100 %
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การตัดสิ น ประกาศผล และมอบรางวัล
1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินซึง่ แต่งตัง้ โดยสถาบันอิศรา ถือเป็ นอันยุติ
2. กรณีไม่มขี า่ วหรือสารคดีเชิงข่าวใดสมควรได้รบั รางวัลคณะกรรมการตัดสินอาจพิจารณาให้ได้รบั รางวัลชมเชยหรืองด
เว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. คณะกรรมการตัดสินสามารถพิจารณาเงินรางวัลตามคุณภาพของผลงา นในกรณีทไ่ี ม่มผี ลงานใดเข้าเกณฑ์รางวัล
ชนะเลิศได้
4. การประกาศผลการตัดสินและการมอบรางวัลจะมีขน้ึ ใน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิ กายน 2558 ซึง่ เป็ น “วันสิทธิเด็ก
สากล”

หมายเหตุ : วันประกาศผลการตัดสิ นและการมอบรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

