(เอกสารแนบ)

การแข่งขันจัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ งานด้ านมนุษยธรรมคืออะไร
“What is Humanitarian Work?” Drawing Contest
ในปั จจุบนั หลายคนรู้จักงานด้ านมนุษยธรรมผ่านทางองค์ กรระหว่างประเทศชั ้นนาเช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ (ICRC), สหพันธ์ กาชาดและเสี ้ยวงวงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), ออกซ์แฟม (OXFAM), สานักงาน
ข้ าหลวงใหญ่ ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และ องค์การอาหารโลก (WFP) แต่ยงั มีคนจานวนไม่น้อยที่ไม่เข้ าใจ
ความหมายที่แท้ จริงของคาว่างานด้ านมนุษยธรรม เมื่อพูดถึงงานด้ านนีค้ นส่วนใหญ่ มกั นึกไปถึงผู้ลี ้ภัยเพียงอย่างเดียว ซึง่
เป็ นความเข้ าใจที่ไม่ชดั เจนและครอบคลุมบริบททั ้งหมดของคาว่า มนุษยธรรม
กลุม่ องค์การกาชาดและเสี ้ยวงวงเดือนแดงระหว่างประเทศถือเป็ นกลุม่ องค์กรระดับประเทศแถวหน้ าที่ทางานด้ าน
มนุษยธรรมโดยทางานมานานกว่า 150 ปี โดยในกลุม่ องค์ กรกาชาดจะประกอบไปด้ วย 3 องค์ กรใหญ่ได้ แก่ คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สหพันธ์ กาชาดและเสี ้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และ สภากาชาดในแต่ละ
ประเทศ เช่น สภากาชาดไทย สภากาชาดกัมพูชา หรือ สภากาชาดเยอรมัน
ทั ้งนี ้ แม้ ว่าทั ้ง 3 องค์กรอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน แต่ละองค์ กรก็มีพันธกิจที่แตกต่างกันในการทางาน เช่น
ICRC จะทางานช่วยเหลือชุมชนและประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากสงคราม ความขัดแย้ ง และสถานการณ์ รุนแรง
จะมีกิจกรรมเช่น การฝึ กอบรมกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่ในเรือนจา งานด้ าน
สุขภาพในเรือนจา งานสานสัมพันธ์ ครอบครัว
IFRC จะทางานเพื่อช่วยเหลือชุมชนเปราะบางและประชาชนในการรับมือกับภัยพิบต
ั ิประเภทต่างๆ เช่น อุทกภัย
โรคระบาด ไฟป่ า แผ่นดินไหว สึนามิ การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น
สภากาชาดไทย ที่จะมีกิจกรรมหลายแขนงไม่ว่าจะเป็ นการขอรับบริจาคโลหิต ให้ บริ การด้ านสาธารณสุข บรรเทา
ทุกข์ งานอาสาสมัครผู้สงู อายุ และ อาสาสมัครยุวกาชาด

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้ าประกวด
-วาดภาพในหัวข้ อ “งานด้ านมนุษยธรรมคืออะไร” โดยผู้เข้ าแข่งขันสามารถเลือกธีมได้ ตามความถนัด เช่น งานของ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) งานของสภากาชาดไทย (TRC) หรือ งานของสหพันธ์ สภากาชาดและ
เสี ้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) (โดยสามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากเวบไซด์ เฟสบุค หรื อ สือ่ อื่นๆของ
องค์กร) โดยผลงานต้ องมีขนาดไม่ต่ากว่า A3 ผู้สมัครสามารถเลือกใช้ สหี รือเทคนิคได้ ตามความถนัด แต่ห้ามไม่ให้ ใช้
การตกแต่งภาพด้ วยเทคนิคดิจิตอล แอปพลิเคชัน่ หรือ สิง่ อื่นๆในการสร้ างผลงาน
-ต้ องกรอกชื่อผลงานและอธิบายความหมายของผลงานที่สง่ เข้ าประกวดมาในใบสมัคร
-การตัดสินจะแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ
1.1คะแนนร้ อยละ 70 จะตัดสินจากคณะกรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของแต่ละองค์กรรวมถึงศิลปิ นผู้ทรงวุฒิและศิลปิ นอีก 3
ท่านที่ทางานร่วมกับองค์กรในโปรเจคนี ้
1.2 คะแนนร้ อยละ 30 จากการโหวตผ่านทางเฟสบุคของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ( ICRC) โดยจะเปิ ดให้
มีการลงคะแนนโหวตออนไลน์ตั ้งแต่วนั ที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563
-1 share นับเป็ น 3 คะแนน
-1 reactions (like, love, care etc.) นับเป็ น 1 คะแนน
-ไม่จากัดจานวนผลงานที่สง่ เข้ าประกวด

เกณฑ์ การตัดสิน
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานการแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้ อ งานด้ านมนุษยธรรมคืออะไรจะดูจาก องค์ประกอบ
ภาพ ความคิดสร้ างสรรค์ เทคนิค ความสอดคล้ องของภาพกับหัวข้ อที่เลือก การจัดวาง และ ความหมายของภาพโดยองค์
รวม
การประกาศรางวัล
จะมีการประกาศผลรางวัลในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเฟสบุคของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)
และ สภากาชาดไทย (TRC) ทั ้งนี ้ผลงานที่ได้ รับคัดเลือกจะถูกนาไปจัดแสดงนิทรรศการพร้ อมกับผลงานของศิลปิ นที่เข้ า
ร่วมโครงการอีก 3 ท่านในสถานที่จัดแสดงซึง่ ตั ้งอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร (สถานที่จะมีการระบุอีกครัง้ )
รางวัลจะแบ่ งออกเป็ น 3 หัวข้ อ ได้ แก่
รางวัลที่ 1 ในหัวข้ อ งานด้ านมนุษยธรรมของ ICRC เงินรางวัล 9000 บาท พร้ อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 ในหัวข้ อ งานด้ านมนุษยธรรมของ ICRC เงินรางวัล 6000 บาท พร้ อมประกาศนียบัตร
ระยะเวลาในการส่ งผลงานเข้ าประกวด
เปิ ดรั บสมัครผลงาน
นับคะแนนโหวตทางเฟสบุค
ประกาศผล
จัดแสดงนิทรรศการ

23 กันยายน-23 พฤศจิ กายน
24 พฤศจิ กายน – 1 ธันวาคม
2 ธันวาคม
14 ธันวาคม

สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ ละองค์ กรสามารถค้ นคว้ าเพิ่มเติมได้ ท่ ี
คณะกรรมการกาชาดระหว่ างประเทศ (ICRC)
https://www.facebook.com/icrcth/
https://blogs.icrc.org/th/
https://lin.ee/iZJlAuO

สหพันธ์ กาชาดและเสี้ยวงวงเดือนแดงระหว่ างประเทศ (IFRC)
https://media.ifrc.org/ifrc/

สภากาชาดไทย
https://www.redcross.or.th/
https://www.facebook.com/ThaiRedCross/
@Sharecrops (Twitter)
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