สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน
(Youth Standing Up for Human Rights)
จัดโดย สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เป็ นองค์ กรที่ เกิ ด ขึ้ นตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) มีหน้าที่และอานาจในการตรวจสอบและ
รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม
ในการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ขการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตลอดจนพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธร รมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๒) มีหน้าที่และอานาจในการส่งเสริมและเผยแพร่
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น ซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และศาสนา
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การขับ เคลื่ อนงานด้านการส่ งเสริมสิ ทธิมนุษยชนให้เกิดผลอย่างชัดเจนและให้ เกิด
กิจกรรมรูปธรรมที่เป็นต้นแบบและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) สถานการณ์ทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็น และกลุ่มผู้ มี
ความเสี่ ย งที่จ ะถูกละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน ตลอดจนสร้างความเข้าใจเรื่องสิ ทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องของทุกคน
ให้ปรากฏในสังคมไทย สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.) จึงได้จัดทาโครงการ
เยาวชนคนรุ่ น ใหม่ ใ ส่ ใ จและยื น เคี ย งข้ า งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ( Youth Standing Up for Human Rights) ขึ้ น
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบัน
การจั ดโครงการเยาวชนคนรุ่ น ใหม่ ใ ส่ ใ จและยื น เคี ย งข้ า งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Youth Standing Up for
Human Rights) ภายใต้ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรม ๑) การประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชน และ ๒) การประกวด
คลิ ป สั้ น ผ่ า นแพลทฟอร์ ม Tiktok เพื่ อ ให้ เ ยาวชน และประชาชนทั่ ว ไปได้ น าเสนอผลงานที่ ส ะท้ อ นประเด็ น
ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบัน และนาผลงานเหล่านั้นเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิมนุษยชนต่อไป
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ เ ยาวชนคนรุ่ น ใหม่ แ ละประชาชนทั่ ว ไป มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง และเท่ า ทั น
เรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถขยายผลการสร้างเครือข่ายไปยังกลุ่มต่าง ๆ
๒. เพื่ อ ให้ เ ยาวชนคนรุ่ น ใหม่ แ ละประชาชนทั่ ว ไป สามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในชีวิตประจาวัน
๓. เพื่อให้สังคมรู้จักเคารพสิทธิ หน้าที่ ดารงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร
๔. เพื่ อ ให้ เ ยาวชนคนรุ่ น ใหม่ และประชาชนทั่ ว ไป มี ส่ ว นร่ ว มสร้ า งในการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ สั งคม
เกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ
๕. เพื่อน าผลงานที่ผ่ านการประกวดภายใต้โ ครงการไปผลิ ตสื่อต่าง ๆ และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์
๑. นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
๒. นิสิต นักศึกษา กาหนดอายุไม่เกิน ๒๕ ปี
๓. ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการดาเนินงาน
โครงการเยาวชนคนรุ่ น ใหม่ ใส่ ใ จและยื น เคี ยงข้ า งสิ ท ธิม นุ ษ ยชน (Youth Standing Up for Human
Rights) แบ่งกิจกรรมการประกวดเป็น ๒ ประเภท คือ การประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชน และการประกวด
คลิ ป สั้ น ผ่ านแพลตฟอร์ ม TikTok ในหั ว ข้อ “Human Rights for All สิทธิ มนุษยชน เป็น เรื่ องของทุก คน”
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชน
๑.๑ ประเภทการประกวด
๑) ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
๒) ประเภทนิสิต นักศึกษา กาหนดอายุไม่เกิน ๒๕ ปี
๓) ประเภทประชาชนทั่วไป
๑.๒ เกณฑ์การตัดสินผลงาน
กาหนดเกณฑ์การพิจารณา รวม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี้
๑) การเลือกประเด็นที่ใช้สื่อสารเรื่องสิทธิมนุษยชน
10 คะแนน
๒) การสร้างความเข้าใจต่อสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน
45 คะแนน
o สื่อสารได้ชัดเจน (15 คะแนน)
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o การอธิบายความ การตีความ (Interpretation) (15 คะแนน)
o การส่งผลต่อสังคม (Impact) (15 คะแนน)
๓) ความคิดสร้างสรรค์
25 คะแนน
๔) องค์ประกอบของภาพและเทคนิคการถ่ายภาพ
20 คะแนน
กรณีรางวัลความพึงพอใจผลงานของประชาชนทั่วไป (Popular Vote) จะพิจารณาจากผลรวม
ยอดการแชร์และการกดไลค์ในแฟนเพจเฟซบุ๊กส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยยอดแชร์
จะเท่ากับ ๒ คะแนน และยอดไลค์จะเท่ากับ ๑ คะแนน ทั้งนี้ ผลงานที่จะได้สิทธิ์ เผยแพร่เพื่อวัดความพึงพอใจ
จะต้องเป็นผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วเท่านั้น
๑.๓ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๕ ท่าน
๑) คุณพิทยา จินาวัฒน์
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒) คุณรัมภาพร วรสีหะ
กรรมการ
อาจารย์พิเศษคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๓) คุณยศธร ไตรยศ
กรรมการ
ช่างภาพกลุ่ม Real Frame
๔) คุณชาติฉกาจ ไวกวี
กรรมการ
ช่างภาพอิสระ
๕) คุณทวีพงษ์ ประทุมวงษ์
กรรมการ
ช่างภาพอิสระ
๑.๔ รางวัลการประกวด
๑) รางวัลชนะเลิศ
ประเภทละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล
๔) รางวัลชมเชย
ประเภทละ ๓ รางวัล รวม ๙ รางวัล
๕) รางวัล Popular Vote
ประเภทละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล
๖) รางวัลสร้างสรรค์ผลงาน
(สาหรับผู้ผ่านเข้ารอบ)
๒. การประกวดคลิปสั้นผ่านแพลทฟอร์ม TikTok
๒.๑ ประเภทการประกวด
๑) ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
๒) ประเภทนิสิต นักศึกษา กาหนดอายุไม่เกิน ๒๕ ปี
๓) ประเภทประชาชนทั่วไป
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๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลงาน
เกณฑ์การพิจารณา รวม ๑๐๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้
๑) สื่อสารตรงกับหัวข้อการประกวด “Human Rights for All”
๒) Positive Content
o วิธีการสื่อสาร รูปแบบการนาเสนอ (10 คะแนน)
o ตรงกลุ่มเป้าหมาย (10 คะแนน)
o สื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจได้ (10 คะแนน)
o ความสนุกสนาน ความน่าสนใจ (10 คะแนน)
o การเลือกประเด็นที่ใช้สื่อสาร (10 คะแนน)
๓) ความคิดสร้างสรรค์
๔) องค์ประกอบทางศิลปะ และเทคนิคการถ่ายทา
๕) สร้างความตระหนักรู้ (Impactful / Scalable)
๒.๓ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๕ ท่าน
๑) คุณสรวงมนฑ์ สิทธิสมาน
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒) คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย
กรรมการ
ผู้สื่อข่าว สานักข่าว The Reporter
๓) คุณฐิติพันธ์ รักษาสัตย์
กรรมการ
ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer)
๔) คุณปภังกร เขมจิรโชติ
กรรมการ
ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer)
๕) คุณธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ กรรมการ
ผู้ประกาศข่าว
๒.๔ รางวัลการประกวด
๑) รางวัลชนะเลิศ
ประเภทละ ๑ รางวัล
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทละ ๑ รางวัล
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทละ ๑ รางวัล
๔) รางวัลชมเชย
ประเภทละ ๓ รางวัล
๕) รางวัล Popular Vote
ประเภทละ ๑ รางวัล

10 คะแนน
50 คะแนน

20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

รวม ๓ รางวัล
รวม ๓ รางวัล
รวม ๓ รางวัล
รวม ๙ รางวัล
รวม ๓ รางวัล
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ผลการเปิดรับสมัคร
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ ก าหนดการเปิ ด รั บ สมั ค รผู้ ส นใจส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว ม
การประกวดระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สื่อออนไลน์ และผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer)
ทั้งนี้ ปรากฏจานวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๙๗ คน โดยมีจานวนผลงานส่งเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 454 ผลงาน และการประกวดคลิ ป สั้ น ผ่ า นแพลตฟอร์ ม TikTok จ านวน ๒๓๗ ผลงาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชน
ลาดับ
ประเภท
จานวนผลงาน
๑. นักเรียน
118
๒. นิสิต นักศึกษา
94
๓. ประชาชนทั่วไป
242
รวม
๔๕๔
หมายเหตุ : ผู้สมัครหนึ่งคนสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่เกินคนละ ๕ ผลงาน ในรูปแบบ ภาพเดี่ยว (Single Frame)
หรือ Photo Essay (๑ - ๕ ภาพ)

๒. การประกวดคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok
ลาดับ
๑.
๒.
๓.

ประเภท
นักเรียน
นิสิต นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
รวม

จานวนผลงาน
๗๗
๗๑
๘๙
๒๓๗

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในรูปแบบทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน ๓ คน หรือ ในรูปแบบรายบุคคล
ทั้งนี้ หนึ่งบัญชีผู้ใช้ในแพลตฟอร์ม TikTok สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน ๓ ผลงาน

การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดาเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการ
ประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชนและการประกวดคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โถงทางเดินชั้น ๓ - ๔ - ๕ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในธีม “มองให้ชัด
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ยืนหยัดเพื่อสิทธิทุกคน” ซึ่งสื่อให้เห็นถึง “มอง ให้ ชัด” เป็นการรณรงค์ให้ผู้เข้าชมมองให้เห็นถึงปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และปัญหาอื่น ๆ เช่น การไม่เข้าใจถึงสิทธิ และการ “ยืนหยัดเพื่อสิทธิทุกคน” เป็นการรณรงค์
ให้ทุกคนหันมาให้ความสาคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ยืนหยัดตามหลักความถูกต้อง ปกป้องสิทธิของตนเองและ
ผู้ อื่ น เพราะสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น เรื่ อ งของทุ ก คน ทั้ ง นี้ จากการรวบรวมข้ อ มู ล ของห อศิ ล ปวั ฒ นธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ปรากฏจานวนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการรวมทั้งสิ้น ๔๐,๑๙๐ ราย
นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้แสดงความคิดเห็น
ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันในสังคม “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
เหล่านี้ ?” โดยให้ผู้เข้าร่วมตอบ “Yes” หรือ “No” ของ ๕ คาถาม ดังนี้
๑) ผู้หญิงมีเสรีภาพที่จะเลือก "ทาแท้ง"
๒) "เด็ก (อายุต่ากว่า ๑๘ ปี) ไม่มีวุฒิภาวะพอ" ในการตัดสินใจเรื่องสาคัญ
๓) "Sex Worker" ควรเป็นอาชีพถูกกฎหมาย
๔) ชายและหญิงเท่านั้น ที"่ สมรส"ได้ตามกฎหมาย
๕) "การประหารชีวิต" ช่วยลดอาชญากรรม
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ผลการจัดกิจกรรมภายในงานนิทรรศการ
ผลการจัดกิจกรรมแสดงความเห็น มีผู้เข้าร่วมโหวตในกิจกรรมทั้ง ๕ ข้อรวม ๔๕,๒๘๔ โหวต
ซึ่งผู้ร่วมโหวตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนวัยทางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ผู้หญิงมีเสรีภาพที่จะเลือก "ทาแท้ง" มีผู้ร่วมโหวต 7,421 โหวต
ผลการโหวต : ประชาชนโหวตเห็ น ด้ ว ย 7,238 โหวต คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.5๓
และไม่เห็นด้วย 183 โหวต
๒) "เด็ก (อายุต่ากว่า ๑๘ ปี) ไม่มีวุฒิภาวะพอ" ในการตัดสินใจเรื่องสาคัญ มีผู้ร่วมโหวต
๙,๕๕๙ โหวต
ผลการโหวต : ประชาชนโหวตไม่เห็นด้วย ๗,๒๔๖ โหวต คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๐ และ
เห็นด้วย ๒,๓๑๓ โหวต
๓) "Sex Worker" ควรเป็นอาชีพถูกกฎหมาย มีผู้ร่วมโหวต ๗,๓๗๘ โหวต
ผลคือการโหวต : ประชาชนโหวตเห็นด้วย ๗,๒๖๖ โหวต คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๘ และไม่
เห็นด้วย ๑๑๒ โหวต
๔) ชายและหญิงเท่านั้น ที"่ สมรส"ได้ตามกฎหมาย มีผู้ร่วมโหวต ๙,๔๐๗ โหวต
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ผลการโหวต : ประชาชนไม่เห็นด้วย ๙,๒๖๔ โหวต คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๘ และเลือก
เห็นด้วย ๑๔๓ โหวต
๕) "การประหารชีวิต" ช่วยลดอาชญากรรม มีผู้ร่วมโหวต ๑๑, ๕๑๙ โหวต
ผลการโหวต : ประชาชนเห็ น ด้ ว ย ๖,๓๐๗ โหวต คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๔.๗๕
และไม่เห็นด้วย ๕,๒๑๒ โหวต
จากกิจกรรมแสดงความคิดเห็นในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันในสั ง คม
ทั้ง 5 ข้อ สรุปได้ว่า ประชาชนผู้ลงคะแนนโหวตซึ่งโดยมากเป็นเยาวชนและคนวัยทางาน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
เสรีภาพที่จะเลือกทาแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาให้การทาแท้ง
ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 และ 20 สัปดาห์ สามารถทาได้ภายใต้เงื่ อนไขที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย และในอีกประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า
ประชาชนผู้ลงคะแนนโหวตส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าอาชีพพนักงานบริการทางเพศ หรือ sex worker ควรเป็นอาชีพที่
ถูกกฎหมายขณะที่ประเด็นสิทธิเด็ก ประชาชนผู้ลงคะแนนโหวตส่วนใหญ่ เห็นว่า เด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี มีวุฒิ
ภาวะมากพอในการตัดสินใจเรื่องสาคัญของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือการมีส่วน
ร่วมกับผู้ใหญ่ในเรื่องต่าง ๆ อันสอดคล้องและไปเป็นตามหลักการของอนุสัญญาว่ าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี สาหรับประเด็นการสมรสเท่าเทียมของคนทุกเพศได้รับเสียงโหวตเห็นด้วยเกือบทั้งหมด ส่วนผลโหวตประเด็น
โทษประหารชีวิตช่วยลดอาชญากรรมหรือไม่นั้น สะท้อนให้เห็นว่ามีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณร้อยละ 55 ต่อร้อยละ 45
ผลจากกิจกรรมภายในงานทางช่องทางออนไลน์
จากกิ จ กรรมแสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ยั ง เป็ น ข้ อ ถกเถี ย งกั น
ในสังคม ทาให้เกิดการสื่อสารเป็นวงกว้าง และมีการแสดงความเห็นกันในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในประเด็น
“ประหารชีวิต ช่วยลดอาชญากรรมหรือไม่ ?” มีผู้แสดงความคิดเห็นในแพลตฟอร์ม Twitter ซึ่งมีผู้สนใจรีทวีต
(Retweet) จานวน ๙,๒๐๔ รีทวีต และเกิดการแสดงความเห็นเพิ่มเติมกว่า ๓๙๖ ครั้ง
การจัดงานเสวนาและพิธีมอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดงานเสวนาและพิธีมอบรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น
๑๗๒ คน ประกอบด้ ว ย กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินผลงาน วิทยากร ผู้ได้รับรางวัลและประชาชนที่สนใจ มีรายละเอียด
โดยสรุป ดังนี้
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๑. การกล่าวเปิดงาน
คุ ณ พรประไพ กาญจนริ น ทร์ ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ กล่ า วต้ อ นรั บ
ผู้เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงาน โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
กสม. ตระหนักว่าปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ไม่อาจดาเนินการแก้ไขได้เพียงการดาเนินงาน
ขององค์ ก รใดองค์ ก รหนึ่ ง หรื อ ภาคส่ ว นใดภาคส่ ว นหนึ่ ง นั่ น เพราะ “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น เรื่ อ งของทุ ก คน”
ในสังคมที่จะต้องร่วมมือกันสอดส่องดูแล ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดนิทรรศการ กิจกรรมเสวนาและ
พิธีมอบรางวัล การประกวดภาพถ่ายและคลิ ปสั้นผ่ านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่ อง
ของทุ ก คน” หรื อ Human Rights for All ในวั น นี้ เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นมุ ม มองด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งทุกมุมมองและทุกความคิดเห็น
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเชื่อว่าเสียงสะท้อนผ่านผลงานศิลปะเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่นาพาสังคมไทยไปสู่การเคารพ
สิทธิมนุษยชนของทั้งตนเองและผู้อื่นได้ เพื่อจุดมุ่งหมายสาคัญที่จะทาให้สังคมของเราซึ่งเต็มไปด้วยความแตกต่าง
หลากหลายในความคิด ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอื่นใด อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
๒. กิจกรรม Talk เรื่อง “สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน (Human Rights for All)”
เป็นการนาเสนอมุมมองในหัวข้อเรื่อง “สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน (Human Rights
for All)” โดย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนกลุ่มคนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ในรูปแบบ
Ted Talk คนละไม่เกิน ๕ - ๗ นาที โดยรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
๑) คุ ณ โยธิ น ทองพะวา สภาเด็ ก และเยาวชน หั ว ข้ อ “เด็ ก และเยาวชนกั บ
สิทธิมนุษยชน” กล่าวโดยสรุปว่า กรอบความคิดที่บูรณาการความยุติธรรมของแต่ละบุ คคลเข้าด้วยกัน เป็นต้น
กาเนิดของสิทธิมนุษยชน โดยสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กและเยาวชน ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนตระหนั ก ได้ ว่ า สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ร อบตั ว รวมถึ ง การสอนให้ เ ด็ ก และเยาวชนเข้ า ใจ
สิ ทธิมนุ ษยชนอย่ างแท้จ ริ ง โดยเราจะเริ่ มสร้างความเข้าใจผ่ านการทากิจกรรมง่าย ๆ ได้ โดยไม่จาเป็นต้อ ง
สอนเรื่องยาก แต่สามารถปรับภาษาให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนมากขึ้นผ่านกิจกรรม
ที่ห ลากหลาย และอีกหนึ่ งบทบาทส าคั ญของผู้ ปกครองหรื อ แม้ กระทั่ งตัว ของเด็ กและเยาวชนเองก็ตาม คือ
การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเด็ก โดยเริ่มต้นได้จากการทาสิ่งเล็ก ๆ การสารวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจทาให้
เด็กจมน้า และกาจัดทิ้งเพื่อป้องกันปัญหาเด็กจมน้า ซึ่งการกระทาเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิในชีวิตของ
เด็กแล้ว ดังนั้นทุกคนไม่จาเป็นต้องทาสิ่งใหญ่ ๆ เสมอไป เช่น การคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทารุนแรงหรือถูกรังแก
เท่านั้นแต่สามารถเริ่มต้นได้เพียงทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและเฝ้าระวังเหตุการณ์เสี่ยงที่อาจนาไปสู่อันตรายต่อ
ชีวิตเด็ก
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๒) คุ ณ นาดา ไชยจิ ต ต์ นั ก วิ ช าการอิ ส ระ หั ว ข้ อ “การก าหนดเจตจ านงของ
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ” กล่าวโดยสรุปว่า สิทธิในการกาหนดเจตจานงในชีวิตของตนเอง (the rights of
self determination) เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของมนุษย์ หากไม่มีสิทธิดังกล่าว เสรีภาพและความเสมอภาค
ก็ไม่มีความหมาย กล่าวคือ ทุกคนมีสิทธิในการเลือกใช้ชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ต้องเผชิญกับ ปั ญหาการเลื อกปฏิบั ติ การไม่รับเข้าทางานเพราะเพศวิถี การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ตามเพศวิถีต้องทาเอกสารเพื่อยื่นเรื่องคาร้อง การระบุเพศในเอกสารราชการตามเพศตั้งแต่กาเนิดไม่ใช่เพศวิถีหรือ
เพศอัตลักษณ์ที่ตนเองเป็น ปัญหาการไม่รองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นคู่สมรสตามกฎหมาย ซึ่งขัดกับ
สิทธิในการกาหนดเจตจานงในชีวิตของตนเอง ดังนั้น รัฐบาลจึงควรปรับมุมมองทางการเมือง (Political View)
โดยให้ความสาคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น และผลักตันกฎหมายการสมรส
เท่าเทียม เพื่อสร้างความเท่าเทียมแก่ทุกเพศไม่เพียงชายหญิงเท่านั้น และที่สาคัญคือทาให้ทุกคนได้รับสิทธิในการ
กาหนดเจตจานงในเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศของตนเองโดยปราศจากการแบ่งแยก
๓) คุณโชไอซ์ ปาทาน หัวข้อ “สถานการณ์ปัญหาของผู้ไม่มีสิทธิสถานะในประเทศไทย”
กล่ า วโดยสรุ ป ว่ า ปั จ จุ บั น มี ค นไทยพลั ด ถิ่ น จ านวนกว่ า หนึ่ ง หมื่ น คนในประเทศไทยที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ สั ญ ชาติ
และส่วนใหญ่ยังคงต้องดาเนินชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ
และอื่น ๆ หรือแม้แต่กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นบางส่วนที่ได้รับมีสิทธิด้านต่าง ๆ แล้ว แต่หากย้อนไปในอดีต ก็พบว่า
บุคคลเหล่านี้ต้องผ่านการต่อสู้ ดิ้นรนมาเป็นเวลากว่าสิบปี ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการได้รับสิทธิสถานะบุคคล
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน โดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๔) คุณ นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิ การเว็บ ไซต์ ThisAble.me หัวข้อ “คนพิการกับ
การเดิ น ทาง” กล่ าวโดยสรุ ป ว่า บริ บ ทของสั ง คมไทยท าให้ คนพิ ก ารมั ก พบปั ญหาการถู ก แบ่ ง แยก ถูก กั ก ขั ง
ภายในบ้ า น/พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ต้ อ งการ และการเลื อ กปฏิ บั ติ จึ ง ส่ ง ผลให้ ค นพิ ก ารด้ อ ยคุ ณ ค่ า ภายในตนเองหรื อ
โทษว่าเป็นความผิดของตนเองเพราะตนมีข้อ จากัด ซึ่งคนพิการควรจะได้รับสิทธิชั้นพื้นฐานเท่าเทียมกับบุคคลอื่น
แต่ด้วยบริบทสังคมไทยคนพิการจึงขาดโอกาสในการใช้ชีวิตหลายอย่าง ๆ เพียงเพราะสาเหตุที่ว่าสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไม่เอื้ออานวยต่อการเดินทางของคนพิการ หรือถ้าจาเป็นต้องเดินทางก็ต้องพึ่งพาผู้อื่นเท่านั้ น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ส่งผลกระทบในเรื่องการไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามเจตจานงอิสระ เนื่องจากเมื่อคนพิการไม่สามารถเดินทางไปใน
สถานที่ต่าง ๆ ก็จะส่งผลให้ขาดการสร้างปฏิสัมพันธ์ การเข้าสังคม การทากิจกรรมต่าง ๆ ขาดพื้นที่การแสดงออก
ดังนั้น การผลักดันให้สังคมมีสวัสดิการที่ดีในเรื่องการเดินทางของคนพิการ โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อานวย
ความสะดวก ไม่ลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีความปลอดภัยแก่คนพิการมากขึ้น จะส่งผลให้คน
พิการมีสิ ทธิ มีเสี ย ง มีอานาจที่เท่าเทีย มกับทุกคนได้ อีกทั้งยังช่ว ยผลั กตันให้ คนพิการมีสิทธิในการดารงชีวิต
ตามเจตจานงอิสระเหมือนกับผู้อื่นในสังคม
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๕) คุณชเนตตี ทินนาม อาจารย์ประจาภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “สิทธิผู้หญิงในปัจจุบันและภาพหวังในอนาคต” กล่าวโดยสรุปว่า ความรุนแรง
ทางเพศคือสิ่ งชั่ว ร้ ายที่สังคมและวัฒ นธรรมแบบปิตาธิปไตยได้ห ล่อหลอมให้ผู้ ชายคุ้นชินต่อการเป็นผู้กระทา
ความรุนแรงในครอบครัว เด็กหลายคนต้องคุ้นชินกับการที่เห็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัว แม่จะต้องทางาน
หนักและกลับมาเผชิญกับความรุนแรงจากพ่อภายในบ้าน หรือแม้แต่ในการใช้สื่ออย่างละครยังสอนแค่กรอบว่า
การเป็นภรรยาที่ดี โดยที่ในโรงเรียนไม่เคยสอนเรื่องเหล่านี้ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของหญิงชายเป็นสิ่งที่
เกิ ด ขึ้ น ตามสภาพแวดล้ อ มของสั ง คม ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ตามธรรมชาติ ข ณะที่ ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งชิ น ต่ อ การยอมจ านน
สังคมต้องตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับผู้หญิ ง และช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
เพื่อให้ผู้หญิงหลุดพันจากการถูกกระทารุนแรงและสามารถกาหนดเจตจานงในชีวิตของตัวเองได้เท่าเทียมผู้ชาย
๖) คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย นักวิชาชีพสื่อมวลชน หัวข้อ “เสรีภาพสื่อ” กล่าวโดยสรุปว่า
การนาเสนอข่าวด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจเป็นการเรียกร้องสิ่งที่ขัดต่อนโยบายของรัฐ ย่อมมีเหตุการณ์ที่เป็นภัย
คุกคามต่อชีวิตของสื่อมวลชนหรือ แม้แต่กระแสการโจมตีจากสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนั้น แต่หน้าที่ในการ
เป็นกระบอกเสียงให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ คนที่ตกเป็นเหยื่อที่ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้ จึงเป็นสิ่งที่สื่อ
ต้องทาด้วยความกล้ าหาญ สื่อมวลชนควรมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นปากเสียงให้ผู้ ที่ถูกละเมิดสิ ทธิมนุษ ยชน
และมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับอานาจต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่ถูกละเมิด ได้รับความยุติธรรม
๗) คุ ณ วสั น ต์ ภั ย หลี ก ลี้ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ หั ว ข้ อ “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เป็ น เรื่ อ งของทุ ก คน” กล่ าวโดยสรุ ป ว่า สิ ทธิมนุษยชนเป็ นเรื่ อ งใกล้ ตัว ที่ มี ความส าคั ญ และมีค วามหมายกั บ
เราทุกคน เหมือนลมหายใจ ที่ไม่อาจขาดได้ บางครั้งเราอาจไม่สังเกตว่ามีอยู่ แต่ทั้งลมหายใจและสิทธิมนุษยชนคือ
สิ่งที่ติดตัวเรามาแต่เกิดและต้องไม่มี ใครพรากเอาไปจากเรา เพราะเป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) ที่ติดตัว
เรามาแต่กาเนิดและไม่มีใครมีสิทธิพรากเอาไปจากเราได้ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันส่งเสริม
ปกป้อง และคุ้มครอง ซึ่งนอกจากเราจะคานึงถึงสิ ทธิของตัว เองแล้ว เราต้องให้ ความเคารพสิท ธิและศั กดิ์ ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วย สังคมจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
๓.การเสวนา มุมมองคณะกรรมการตัดสินผลงานกับการประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชนและ
การประกวดคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ ม TikTok การเสวนาในหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณะกรรมการได้
สะท้อนมุมมองหรือข้อสังเกตจากการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
๑) การประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชน
o ภาพถ่ า ยหรื อ งานศิ ล ปะถื อ เป็ น สื่ อ ที่ ช่ ว ยสะท้ อ นสถานการณ์ ปรากฏการณ์ ห รือ
ความต้ อ งการของผู้ ค นในสั ง คม เช่ น ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด ๑๙
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ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม หรื อ สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง เสรี ภ าพในการแสดงออก
ความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น
o ประเด็นที่ปรากฏในผลงานการประกวดภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดในแต่ละประเภท
ได้สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนเหล่านั้นมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่อง หรือให้ความสนใจเรื่องอะไร เช่น กลุ่มนักเรียน
ภาพถ่ายส่วนใหญ่ที่ส่งเข้าประกวดจะสะท้อนเรื่องการบูลลี่ ทรงผม LGBTQ+ หรือกลุ่มนักศึกษา ภาพถ่ายสะท้อน
เรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง หรือกลุ่มประชาชนทั่วไป ภาพถ่ายสะท้อน
เรื่องเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สวัสดิการสังคม เป็นต้น ซึ่งการประกวด
ภาพถ่ายสิทธิมนุษยชนครั้งนี้ทาให้เห็นพัฒนาการมุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน
o การประกวดภาพถ่ ายในครั้ งนี้ ได้ส ะท้อนให้ เห็ นว่า คนรุ่น ใหม่ ให้ ความส าคั ญ กั บ
เรื่องสิทธิมนุษยชน และคานึงถึงสังคมส่วนรวม และการสื่อสารของพวกเขาคือเสียงที่สาคัญในการที่จะบอกว่า
เราคาดหวังต่อสังคมในอนาคตอย่างไร
๒) การประกวดคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok
o การประกวดในครั้งนี้ ได้ทาให้เห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่สามารถสื่ อสาร
และสามารถทาให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายได้
o ผลงานของคนรุ่นใหม่ที่สื่ อสารผ่ านคลิ ปสั้ น นอกจากจะเป็นการสื่ อสารต่อสั ง คม
สาธารณะแล้ว คณะกรรมการก็ได้เรียนรู้มุมมองสิทธิมนายชนที่หลากหลายจากผู้เข้าประกวดด้วย
o ปริมาณผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดในโครงการนี้ เป็นตัวสะท้อนประการหนึ่งว่า
คนรุ่นใหม่ตื่นตัวและให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชน และต้องการที่จะสะท้อนปัญหาและความต้องการที่อยาก
สื่อสารกับสังคม
o การประกวดผ่ า นแพลตฟอร์ ม TikTok ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การสื่ อ สารเรื่ อ ง
สิทธิมนุษยชนสามารถทาให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายได้ และสามารถส่งต่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศ ทุกวัย
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ภาคผนวก
(ผลงานผู้ได้รับรางวัล)
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ผลการประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชน
รางวัล
ชนะเลิศ

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑

ระดับ
นักเรียน

ชื่อผู้ได้รางวัล
คุณกิตติกวิน แสวงหา

ชื่อผลงาน
ผม ผิดใช่ไหม?

นิสิต
นักศึกษา

คุณอรนิภา อรรคนันท์ "Pride of
LGBT"

ประชาชน
ทั่วไป

คุณเมธิชัย เตียวนะ

นักเรียน

คุณนิฟัลดี หะยีซาสูดิง สิทธิมนุษยชน

นิสิต
นักศึกษา

คุณกุลชนาฎ เสือม่วง

My Boobs

ประชาชน
ทั่วไป

คุณพิชญวัฒน์
ปรุงศักดิ์

สงบจิตใจก่อน
เข้าห้องเรียน

ประชา(ชน)
ธิปไตย

ผลงาน
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รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๒

รางวัล
ชมเชย

รางวัล
ชมเชย

ระดับ
นักเรียน

ชื่อผู้ได้รางวัล
คุณวรุตม์ ศรีคา

ชื่อผลงาน
ความเท่าเทียม
ทางเพศ เป็น
ส่วนหนึ่งของ
สิทธิมนุษย์

นิสิต
นักศึกษา

คุณอัดดีน ตุลยาพงศ์

ฉันไม่ใช่
ผู้ก่อการร้าย

ประชาชน
ทั่วไป

คุณกัมพล คุ้มวงษ์

การคุกคาม
แอบแฝง

นักเรียน

คุณนภสร
จุลกาญจน์

การศึกษาไทย

คุณธัญชนก
ปานรักษา

มิตรภาพ

คุณนภสร
สิงห์สถิตนนท์

กลั่นแกล้ง

นิสิต
นักศึกษา

คุณณรงค์กรณ์ ขวัญดี ใต้ ... สันติสุข

ผลงาน
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รางวัล

รางวัล
ชมเชย

ระดับ

ประชาชน
ทั่วไป

ชื่อผู้ได้รางวัล
คุณชุติกาญจน์
มนต์ประสิทธิ์

ชื่อผลงาน
Human Rights
for All

คุณธวัชชัย ใจปวง

คนจน

คุณประยนต์
ช่างเกวียน

สิทธิคนเราไม่
เท่ากันแต่ก็มี
สิทธิที่จะเลือก
ได้

คุณ Hansa
INEQUALITY
Tangmanpoowadol IN LIFE

คุณนเรศร์ สิงห์อุสาหะ Educated
Please

Popular
Vote

นักเรียน

คุณสุภาวดี
ศรีอรุณ

Human Rights
for All

นิสิต
นักศึกษา

คุณอัดนันต์ มะดารี

เพราะพวกเรา
ไม่เหมือนคนอื่น
ใช่ไหม...คุณถึง

ผลงาน
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รางวัล

ระดับ

ประชาชน
ทั่วไป

ชื่อผู้ได้รางวัล

ชื่อผลงาน
มองว่าพวกเรา
อันตราย"
คุณนเรศร์ สิงห์อุสาหะ Educated
Please

ผลงาน
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ผลการประกวดคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok
รางวัล
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑

ระดับ
นักเรียน

ชื่อผู้ได้รางวัล

ทีม PKE
๑. คุณกิตติวัฒน์ ขัดศรี
๒. คุณขวัญพร ลุงเฮือง
๓. คุณณัฐภูมิ พิทักษ์ฤทธิพงษ์
นิสิต นักศึกษา ทีม MIRROR
๑. คุณพิชญากรณ์ นิลพิมาย
๒. คุณธนกฤต หนูพันธ์
๓. คุณวีระพล ช่างไถ
ประชาชนทั่วไป ทีม Bossy Gang
๑. คุณวิภารัตน์ อินทร์มณี
๒. คุณวิศษิ ฏ์ ไหมเพ็ชร
๓. คุณวรกมล ไหมเพ็ชร
นักเรียน
ทีม Private Account
๑. คุณศุภชัย จินา
๒. คุณมายา สุทธิวงศ์
๓. คุณกุลจิรา ทิเขียว
นิสิต นักศึกษา ทีม กอ=กอ
๑. คุณเนรันตร์ชลา สุขะพละ
๒. คุณอภิสรา โสภาพงษ์
ประชาชนทั่วไป คุณทิพากร ไชยประสิทธิ์

ชื่อผลงาน
"ฮักใส ๆ หัวใจ๋สีรุ้ง"
https://vt.tiktok.com/ZSeDdaKvD/
Human Rights ใกล้ตัว กว่าที่คิด
https://www.tiktok.com/@phit_pk/
video/๗๐๓๕๔๙๙๔๓๖๒๓๕๑๑๕๘๐๒
การยอบรับความหลากหลายทางความคิด
https://vt.tiktok.com/ZSeA๔VdwW/

Thoughless desire
https://vt.tiktok.com/ZSeSApByR/
คน = คน
https://vt.tiktok.com/ZSeDRWnJq/
ก็แทงเข่าคนเหยียดเพศไปเลยสิคะ
(สิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ)
https://vt.tiktok.com/ZSeAEX๓Wb/

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒

นักเรียน

ทีม SJ Production
๑. คุณนพวิชญ์ ยะสาธะโร
๒. คุณนิติพล จันทิมา
๓. คุณปัณณวิชญ์ สาคร
นิสิต นักศึกษา ทีม SAKURADA
๑. คุณสุวิช บุบผาชาติ
๒. คุณเกียรติภูมิ ภูผิวผา
๓. คุณคณิษร เบญจกวินเลิศ
ประชาชนทั่วไป คุณกัญจน์นิกข์ วิริยาลัย

มุมมอง Another point
https://vt.tiktok.com/ZSeBcGKhw/
การนับถือศาสนา
https://www.tiktok.com/@bigaembigaem
/video/๗๐๓๖๓๑๑๒๖๓๗๑๘๑๙๘๕๕๔
เด็กทุกคนไม่ควรมีใครถูกทาร้าย
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รางวัล

ระดับ

ชื่อผู้ได้รางวัล

ชื่อผลงาน
https://www.tiktok.com/t/ZSeS๙LG๔K/

รางวัลชมเชย นักเรียน

นิสิต นักศึกษา

ทีม DONGRAK
๑. คุณวิทวัส บุญมา
๒. คุณนาริศา สายยศ
๓. คุณชาคริต ไชยบุตร
ทีมแก๋งฮ้อน Studio
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
๑. คุณพรหมพร ใจกาศ
๒. คุณชินภัทร ภูผารัตน์กนก
๓. คุณชยานันท์ หล้ากาศ
ชื่อทีม ฮาโหลวว
๑. คุณธีรสิทธิ วรวัฒน์
๒. คุณอิทธิกร จามจุรีโสภาคย์
๓. คุณศุภสุตา มงคลแจ่มจิตต์
ทีม Black White
๑. คุณอานีซ๊ะห์ บากา
๒. คุณนูรี แวกูยิ
๓. คุณอาฟียะห์ หลาบาหลี
คุณจันทร์จิรา อินทร์สุข
คุณยะธิดา สุวรรณ

ประชาชนทั่วไป คุณธนาคาร มีสุข
คุณสหรัฐ ลักษณะสุต
คุณรัณญ์ สุขณรงค์
Popular
Vote

นักเรียน

ทีม DONGRAK
๑. คุณวิทวัส บุญมา
๒. คุณนาริศา สายยศ

ทุกขา
https://www.tiktok.com/@pureprod
/video/๗๐๓๕๔๙๑๖๙๕๐๑๓๖๖๑๙๕๔
Safe Zone
https://www.tiktok.com/@wxve_๑๓/
video/๗๐๓๕๙๒๑๓๗๕๙๗๓๙๖๙๑๗๙
สิทธิมนุษยชนเป็นของใคร ?
https://vt.tiktok.com/ZSeAPWVck/
รวย จน มีสิทธิเท่าเทียมกัน
https://vt.tiktok.com/ZSeS๓MgDv/
"หยุดเหยียดชาติพันธุ์"
https://www.tiktok.com/@janjira.somo
/video/๗๐๓๑๕๔๔๑๒๗๒๘๘๒๘๒๓๙๔
ไม่ควรมีใครถูกข่มขืนเพราะการแต่งตัว
https://vt.tiktok.com/ZSeSm๗E๖๖/
เยาวชนรู้จัก รักสิทธิ ในร่างกายของตัวเอง
https://vt.tiktok.com/ZSeBMN๔Gd/
ขอมือเธอหน่อย เพื่อสิทธิมนุษยชนของพวกเรา
https://vt.tiktok.com/ZSeBPMLGj/
หากไม่ใช่ประธานบริษัท จะได้รับวัคซีนคุณภาพ
เหมือนกันไหม?
https://vt.tiktok.com/ZSeBbnjdd/
ทุกขา
https://www.tiktok.com/@pureprod
/video/๗๐๓๕๔๙๑๖๙๕๐๑๓๖๖๑๙๕๔
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รางวัล

ระดับ

นิสิต นักศึกษา

ชื่อผู้ได้รางวัล
๓. คุณชาคริต ไชยบุตร

ทีม Black White
๑. คุณอานีซ๊ะห์ บากา
๒. คุณนูรี แวกูยิ
๓. คุณอาฟียะห์ หลาบาหลี

ประชาชนทั่วไป คุณทิพากร ไชยประสิทธิ์

ชื่อผลงาน

รวย จน มีสิทธิเท่าเทียมกัน
https://vt.tiktok.com/ZSeS๓MgDv/

วิมลวรรณ รุ่งทองใบสุรีย์ รุ่นพี่ที่จากไปในวัน
๖ ตุลา (Freedom of Speech/ State Crime)
https://vt.tiktok.com/ZSeAE๔d๑๙/

สแกนดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่

รางวัลภาพถ่าย

รางวัล TikTok

