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เบ้ืองหลัง 

 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross - ICRC) เป็นองค์กรมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศที่เป็นกลาง มีพันธกิจในการเผยแพร่ความรู้และหลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  (International 

Humanitarian Law - IHL) โดย ICRC ดำเนินพันธกิจผ่านกิจกรรมและทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ัวโลกใน

การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมหลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  เช่น การจัดกิจกรรมทางวิชาการ      

การสัมมนา การแข่งขันศาลจำลองและการแข่งขันบทบาทสมมติ การบรรยายพิเศษในด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

การเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และพอดคาส เป็นต้น 

 

ในปีนี ้แผนกกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศประจำคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพ วางแผน

ที่จะจัดการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รอบภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย การแข่งขัน      

ว่าความศาลจำลอง และการแข่งขันบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยจะดำเนินการจัดร่วมกับคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และสร้างความตระหนักในหลักการกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศแก่นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และนักกฎหมาย 

 

เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การแข่งขันจะจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน  Zoom         

ระหว่างวันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน และวันท่ี 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

วัตถุประสงค ์

 

วัตถุประสงค์หลักของการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รอบภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 คือ 

1. เผยแพร่ความรู้และหลักการด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ แก่นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และนักกฎหมาย

ไทย ในภาษาและบริบทที่เข้าถึงได้ง่าย 



2. สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ICRC และมหาวิทยาลัยที่ร่วมงาน และสร้างเครือข่ายของกลุ่มอาจารย์และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

3. สร้างความตระหนักในหลักการด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ทั้งในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้

เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และความตระหนักในหลักการมนุษยธรรมอย่างท่ัวถึงและเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 

4. สร้างเครือข่ายเยาวชนท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ ในหลักการด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

และการปฏิบัติการทางมนุษยธรรม 

 

วันและเวลาจัดกจิกรรม 

 

กิจกรรมการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รอบภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 

พฤศจิกายน และวันท่ี 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

สถานที ่

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 การแข่งขันจะถูกจัดในรูปแบบออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชัน Zoom 

 

คณะผู้จัด 

 

การแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รอบภาษาไทย ดำเนินการจัดร่วมกับคณะนติิศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

รายละเอียดของการแข่งขัน 

 

การแข่งขันจะถูกจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร ในปีนี้จะมีทีมเข้าแข่งขัน

จำนวน 10 ทีม จากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม โดยหลังจากสิ้นสุดกำหนดการรับสมัคร ทีมที่

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำแบบทดสอบความรูด้้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคัดเลอืก 10 ทีมท่ีจะได้เข้าร่วม

การแข่งขัน โดยจะทำการคัดเลือกตามผลการทดสอบ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลัย

ให้มากท่ีสุด ทุกสถาบันที่มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้การรับรองในมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย 1 ทีม คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันสนับสนุนให้แต่ละสถาบันดำเนินการคัดเลือกภายในเพื่อหาผู้เข้าแข่งขันที่เหมาะสมจะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย 

 

 



กำหนดการเบ้ืองต้นของการแข่งขัน 

 

วันที ่ คำอธิบาย หมายเหตุ 

ตั้งแต่ พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศผ่านทางบล็อค 
ICRC, เฟซบุ๊ค, และอีเมลถึงมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วม 

 

ภายใน ก.ย. 2564 เผยแพร่โจทย์การแข่งข ันผ ่านทางบล็อค  ICRC, เฟซบุ ๊ค , และอีเมลถึง
มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วม 

 

1 มิ.ย. - 4 ก.ย. 2564 เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขนั ภายใน 23.59 น. 

ของ 4 ก.ย. 2564 

5 ก.ย. 2564 ทำแบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยมีเวลาให ้

24 ช่ัวโมง 

แจกแบบทดสอบ: 09.30 น. ของ 5 ก.ย. 2564 

กำหนดส่งแบบทดสอบ: 09.30 น. ของ 6 ก.ย. 2564 

 

12 ก.ย. 2564 เปิดรับคำขอคำขยายความของโจทย์การแข่งขัน (ถ้ามี)  

20 ก.ย. 2564 จัดส่งคำขยายความของโจทย์การแข่งขัน (ถ้ามี)  

24 ต.ค. 2564 กำหนดส่งเอกสารคำฟ้องและคำให้การผ่านอีเมล ภายใน 23.59 น. 

ของ 24 ต.ค. 2564 

25 ต.ค. 2564 แลกเปลีย่นเอกสารคำฟ้องและคำให้การกับทีมตรงข้าม  

6 พ.ย. 2564 รับเอกสารการแข่งขันบทบาทสมมต ิ  

7 พ.ย. 2564 ผู้เข้าแข่งขันทดสอบระบบออนไลน์  

13 พ.ย. 2564 รับโจทย์การแข่งขันบทบาทสมมต ิ  

13 – 14 พ.ย. 2564 การแข่งขันบทบาทสมมต ิ  

20 – 21 พ.ย. 2564 การแข่งขันว่าความศาลจำลอง  

 

 



รูปแบบการแข่งขัน 

 

บทบาทสมมต ิ
 

การแข่งขันส่วนแรกจะเป็นการแข่งขันบทบาทสมมติ แต่ละช่วงจะใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที ทีมท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดจะเป็น

ผู้ชนะการแข่งขันบทบาทสมมติ 

 

ศาลจำลอง 

 

การแข่งขันส่วนที่สองจะเป็นการแข่งขันว่าความศาลจำลอง การว่าความแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 90 นาที ทีมที่มีคะแนนสูง

กว่าในแต่ละรอบจะได้เข้าแข่งขันในรอบต่อไป ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน 


