เปิ ดรับสมัครผูข้ อทุนทําข่าวด้าน
สิง่ แวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงด้าน
สภาพภูมิอากาศ Climate Change ใน
ภูมภิ าคเอเชีย - แปซิฟิค
โครงการ Earth Journalism Network (EJN) ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การอินเตอร์ นิวส์ Internews เปิ ดให้ ทนุ แก่
นักข่าวและผู้ผลิ ตสื่ อในภูมิภ าคเอเชี ย – แปซิฟิค เพื่อสนับสนุนการสร้ างข่าวสารที่ มีเ นื อ้ หาเชิงลึกและเชิ ง
สืบสวนด้ านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Climate Change และสิ่งแวดล้ อม Environment ซึง่ จะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนที่ อ าศัย อยู่ ใ นพื น้ ที่ เ สี่ ย งและผู้ อ อกกฎหมายเพื่ อ ให้ ส ามารถตัด สิ น ใจได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น และเสริ มสร้ างความสามารถในการฟื น้ คืนสูส่ ภาพปกติ Resilience
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําลังสร้ างความเสียหายอย่างมหาศาลให้ กบั ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิค ซึง่ เป็ น
ภูมิภาคที่มีเมืองใหญ่ๆ อย่างจาการ์ ตา กรุงเทพ หรื อ มะนิลา เมืองเหล่านี ้กําลังตกอยูใ่ นความเสี่ยงจากการเกิด
อุทกภัยและภาวะระดับนํ ้าทะเลเพิ่มสูงขึ ้นและการพัฒนาที่ไม่มีกฎหมายควบคุม
ในขณะเดียวกัน ปั ญหาวาตะภัยและภัยทางธรรมชาติอื่นๆได้ สร้ างความเสียหายให้ กับภูมิภาคนี ้เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิสง่ ผลกระทบต่อพื ้นที่ชายฝั่ งและพื ้นที่ล่มุ นํ ้า ในปี พศ. 2561
มีพายุไต้ ฝนุ่ ขนาดใหญ่เกิดขึ ้นถึง 6 ครัง้ ในภูมิภาคนี ้
นอกจากนี ้ Climate Change กํ าลังส่งผลทางด้ านลบต่อแนวปะการัง สัตวนํ ้าในทะล และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สร้ าง
ผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนที่ต้องพึง่ พาสิ่งเหล่านี ้เพื่ออยู่อาศัยและดํารงชีวิต กลายเป็ นปั ญหาต่อเนื่องทางด้ าน
สุขภาพ โรคระบาด และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มีรายงานจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชียระบุว่าภายในทศวรรษนี ้ บางพื ้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จะผลิตข้ าวได้ ลดลงกว่าครึ่ งจากที่
เคยผลิตได้ ถ้ าหากปั ญหานี ้ยังไม่ได้ รับการแก้ ไข

ปี พศ. 2561องค์กรสหประชาชาติได้ ออกรายงานฉบับหนึ่งเกี่ยวกับผลกระทบจาก Climate Change ซึ่งยืนยัน
ว่าปั ญหานี ้จะต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะเกิดปัญหาที่รุนแรงตามมา
ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิคมีบทบาทสําคัญในการแก้ ไขปั ญหาจากสภาวะโลกร้ อน เนื่องจากเป็ นภูมิภาคที่เต็มไป
ด้ วยเขตเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว ซึ่งประเทศเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นตัวการสําคัญที่ปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจกและสร้ างมลภาวะต่างๆ เช่น พลาสติก อีกทังประเทศเหล่
้
านี ย้ งั ขาดทรัพยาการในการจัดการปั ญ หา
เหล่านี ้อย่างเป็ นระบบ
นอกจากความท้ าทายในเรื่ องขอบเขตและขนาดของปัญหาแล้ ว ยังมีเรื่ องสื่อและองค์กรเกี่ยวกับสื่อในภูมิภาคนี ้
โดยเฉพาะองค์กรสื่อท้ องถิ่นที่อยู่ในเขตพื ้นที่ เสี่ยงที่ ยงั ไม่มีทรัพยากรในการผลิตสื่อที่ครอบคลุม รวมทังยั
้ งมี
นักข่าวที่ทํางานด้ านนี ้ไม่เพียงพอ สาเหตุนี ้ทําให้ ยงั ไม่มีข่าวหรื อเนื ้อหาที่อธิ บายปั ญหาเหล่านี ้อย่างละเอียด
ให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่น และไม่มีการสาธิตวิธีการปรับตัวหรื อรับมือกับปั ญหาอย่างถูกต้ อง
โครงการ EJN Asia - Pacific ตังเป้
้ าหมายที่จะช่วยแก้ ไขปั ญหาตรงนี ้ โดยการให้ การสนับสนุนในเรื่ องทุนทํ า
ข่าวและให้ คําปรึ กษาแก่ผ้ สู ื่อข่าวและผลิตข่าวเกี่ยวกับ Climate Change, ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทุนนี ไ้ ด้ รับการสนับสนุนจากองค์ กรความร่ วมมื อทางด้ านการพัฒนาของประเทศ
สวีเดน (SIDA)

ประเภทของเนื้อหา
EJN เปิ ด รั บ ข่ า วและบทความที่ มี เ นื อ้ หาเชิ ง ลึ ก และเชิ ง สื บ สวนด้ า น Climate Change, ปั ญ หาจากการ
เปลี่ ยนแปลงด้ านสิ่งแวดล้ อม และการจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ ในภูมิภาคเอเชี ย – แปซิฟิค โดยเนื อ้ หา
นําเสนอบทบาทของผู้หญิงและกลุม่ คนชายขอบ (marginalized groups) – ซึ่งรวมถึง ผู้เยาว์ ชนพื ้นเมือง ชน
กลุม่ น้ อย และผู้พิการ – ซึง่ เป็ นผู้ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาเหล่านี ้
เราสนับสนุนให้ ผ้ ูสมัครส่งเนื ้อหาที่เสนอแนะวิธีการแก้ ไขปั ญหา และวิธีการที่ ชุมชนที่มีความเสี่ ยงรับมื อกับ
ปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ น เราสนใจเป็ นพิเศษเกี่ ยวกับเนื ้อหาที่ใช้ ข้อมูลน่าเชื่อถื อและเข้ าใจได้ ง่ายมาอธิ บาย
ปั ญหาเหล่านี ้

นอกจากนี ้ เราอยากได้ เนื ้อหาที่มีประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยครอบคลุมประเด็นเรื่ องสิ่งแวดล้ อม
ภายในประเทศหรื อระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อแก้ ปัญหา Climate Change

ใครควรสมัคร?
นักข่าว (สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ) ผู้ผลิตข่าว และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการผลิตสื่อที่มีผลงานการ
ผลิตข่าวเกี่ยวกับ Climate Change, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ปั ญหาทางด้ านสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ โดย
ทางเราจะรับและสนับสนุนให้ มีผ้ ูสมัครทังนั
้ กข่าวอิสระและนักข่าวประจํ าจากสํานักข่าว หลายประเภทและ
หลายระดับ ซึง่ รวมถึงระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ ระดับท้ องถิ่น และ ระดับชุมชน
ทังนี
้ ้ เราเปิ ดรับใบสมัครโดยแบ่งเป็ น:
- นักข่ าว ช่ วงเริ่มต้ น ซึง่ ทํางานในสายนี ้ไม่เกินห้ าปี
- นักข่ าว ประสบการณ์ กลาง-สูง ซึง่ ทํางานในสายนี ้มากกว่าห้ าปี
โดยผู้สมัครต้ องเจาะจงในใบสมัครว่าอยากสมัครแบบใด ได้ ประโยชน์ใดจากทุนนี ้ รวมถึงอยากให้ เราสนับสนุน
ด้ านใดบ้ าง
ผู้ได้ รับทุนสามารถเผยแพร่ หรื อถ่ายทอดงานบนสื่อในสังกัดหรื อเครื อข่ายได้ ตราบเท่าที่ EJN และ SIDA ได้ รับ
สิทธิ์ ในการแก้ ไข เผยแพร่ ถ่ายทอดและส่งต่อได้ ตามดุลพินิจ นักข่าวอิสระควรแสดงแผนงานการตีพิมพ์และ
แนบจดหมายแสดงความสนใจจากบรรณาธิการ

มุมมอง เนื้อหา และของรูปแบบ
EJN คาดว่าจะให้ 30 ทุนๆ ละประมาณ 1,500 USD ขึ ้นอยู่กบั เนื ้อหาและรู ปแบบการรายงาน เราจะพิจารณา
เพิ่มทุนขึ ้นสําหรับเรื่ องราวเชิงลึกที่ใช้ นวัตกรรมหรื อแนวทางการทําข่าวเจาะที่มีต้นทุนสูง ผู้สมัครควรจัดทํ า
งบประมาณโดยละเอียดพร้ อมเหตุผลสําหรับจํานวนเงินที่ขอโดยใช้ แบบฟอร์ มที่เราให้ เราหวังว่าผู้สมัครจะมี
อุปกรณ์สําหรับผลิตเนื ้อหาอยู่แล้ ว (เช่น กล้ อง โดรน ไฟ ขาตัง้ ฯลฯ) ดังนันเราจะไม่
้
พิจารณางบประมาณที่เน้ น
การซื ้ออุปกรณ์

นอกจากนี ้เรายังสนับสนุนให้ ใช้ มัลติมีเดียและแพลตฟอร์ มสื่อใหม่ไม่ซํ ้าใครเพื่อนําเสนอและเผยแพร่ เ นื อ้ หา
ผู้สมัครที่มีแนวคิดจะเล่าเรื่ องแบบยาวและมัลติมีเดียควรมีแผนและงบประมาณสําหรับองค์ประกอบเหล่านี ้
(เช่น วิดีโอ, ภาพถ่าย) และช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
เนื ้อหาเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาท้ องถิ่นหรื อทังสองอย่
้
าง ผู้สมัครที่ตงใจจะเขี
ั้
ยนหรื อผลิตเรื่ องราวเป็ นภาษา
ท้ องถิ่นจะต้ องแปลภาษาอังกฤษด้ วย หากจําเป็ นสามารถระบุคา่ แปลในงบประมาณได้
โปรดแจ้ งในแบบฟอร์ มงบประมาณหากคุณได้ รับเงินทุนจากผู้บริจาครายอื่น

ความยาวของเนื้อหา
•งานเขียน: 1,000 - 3,000 คํา
•เรื่ องราวผ่านภาพถ่าย: ภาพ 10-20 ภาพพร้ อมคําอธิบายภาพและคําโปรยสัน้ ๆ 200-400 คํา
•มัลติมีเดียแพ็คเกจ: ข้ อความ 600 - 1,000 คําพร้ อมวิดีโอ 2-4 นาทีและ / หรื อกราฟิ ก ภาพถ่ายและแผนที่
•ออกอากาศ: วิดีโอยาวประมาณ 4-6 นาทีโดยมีคําโปรยสัน้ ๆ ประมาณ 200 คํา
•รายงานเสียง / พอดแคสต์: ไม่เกิน 20 นาทีพร้ อมข้ อความสัน้ ๆ สรุปเนื ้อหา

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี ้เมื่อวางแผนยื่นขอทุน
•เวลา: เนื ้อหาควรเผยแพร่ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
•ความเกี่ยวข้ อง: ตรงตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์หรื อไม่ ทําไมเรื่ องนี ้ถึงสําคัญและสําคัญกับใคร แนวคิดหลัก
บริ บท และคุณค่าโดยรวมของกลุม่ เป้าหมายชัดเจนหรื อไม่?
•มุมมอง: หากประเด็นนี ้ได้ รับการกล่าวถึงโดยสื่อกระแสหลักแล้ ว เนื ้อหาของคุณสามารถนําข้ อมูลเชิงลึกหรื อ
ข้ อมูลใหม่ ๆ หรื อเสนอมุมมองใหม่ได้ หรื อไม่

•ผลกระทบ: องค์ประกอบมีการเล่าเรื่ องหรื อการเจาะหาข้ อมูลที่นา่ สนใจ การมีส่วนร่ วม การดึงดูดความสนใจ
การอภิปรายและการกระตุ้นพฤติกรรม
•การเล่าเรื่ องด้ วยนวัตกรรม: การใช้ วิธีการสร้ างสรรค์และการนําเสนอโดยภาพและข้ อมูลจะได้ รับการพิจารณา
เป็ นพิเศษ
•ความเป็ นไปได้ : เรื่ องราวจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในกรอบเวลาที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ งบประมาณสะท้ อนความเป็ นจริ ง
หรื อไม่
•ความหลากหลาย: เราจะคํานึงถึงความหลากหลายทางเพศสภาวะและทางภูมิศาสตร์ ประกอบเพิ่มเติมจาก
เกณฑ์ข้างต้ น

วิธีการสมัคร
•ผู้สมัครควรกรอกตามลิงค์ด้านล่างและกรอกแบบฟอร์ มให้ ครบถ้ วนก่อนหมดเขต
•ต้ องแนบงบประมาณโดยละเอี ยด โดยไปที่ลิงค์นี ้ ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ มงบประมาณก่อนเริ่ ม ต้ น
กรอกแบบฟอร์ มใบสมัคร
•นอกจากแบบฟอร์ มขอรับทุน ขอให้ ผ้ สู มัครทุกคนส่งประวัตยิ อ่ และตัวอย่างงานของคุณ 3 ชิ ้นด้ วย

info.ejn@internews.org
หมดเขตรับสมัคร: 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 5.00 PM ICT

