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กติกาการประกวด 

การประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Kindness during Crises” (ในวิกฤต มีน ้าใจ) โดย สหพันธ์สภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สภากาชาดไทย และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(ICRC) 
 
ส่วนท่ี 1 – ข้อมูลท่ัวไป 
- ICRC ร่วมกับสภากาชาดไทยและ IFRC จัดการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “Kindness during Crises” (ในวิกฤต 
มีน ้าใจ) 
- ผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต ่ากว่า 200 ผลงาน จะได้รับการจัดแสดงแบบเปิด ผู้ชนะเลิศและผู้ส่งผล
งานเข้าร่วมการประกวดที่ผ่านการคัดเลือกยินยอมให้คณะผู้จัดงานน าผลงานภาพถ่ายของตนไปใช้จัดแสดงในงาน
นิทรรศการดังกล่าวและนิทรรศการอื่น ๆ  
ส่วนท่ี 2 – คุณสมบัติและเง่ือนไข 

- ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย  
- รางวัลการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทอายุไม่เกิน 25 ปี และ (2) ประเภทอายุ 25 ปีข้ึนไป 
- ผู้สมัครมีสิทธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 5 ผลงาน 
- ประเภทของอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

o ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, 
Mirrorless, Compact และ Smartphone)  

o ภาพถ่ายที่ถ่ายโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และมีอายุ 2 ปีข้ึนไปจะถูกตัดสิทธ์ิฯ 
- การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

o ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและลงนาม พร้อมแนบลิงค์ออนไลน์ส าหรับดาวน์โหลด
ผลงานภาพถ่าย รายละเอียดไฟล์ภาพมีดังนี้ 

▪ ไฟล์ภาพรูปแบบ JPG/JPEG  
▪ มีขนาดภาพไม่ต ่ากว่า 5 MB หรือมีขนาดด้านที่ยาวที่สุดไม่ต ่ากว่า 2,500 พิกเซล 

- อนุญาตให้มีการปรับแต่งเพื่อให้คุณภาพของภาพดีขึ้น เช่น การปรับสี/เฉดสี/ความอิ่มตัวของสี/การรับ
แสง/แสง แต่ต้องไม่เปลี่ยนความหมายของภาพต้นฉบับอย่างมีนัยส าคัญ ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไมม่ี
ลายน ้า เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกลงบนภาพ หากผิดกติกาข้อนี้ จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้น
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

- เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และจะประกาศผลฯ ทาง Facebook 
ของ ICRC โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเท่านั้นที่จะมีสิทธ์ิเข้าชิงรางวัล popular vote 

- ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกไม่ต ่ากว่า 200 ภาพ จะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการที่จะจัดข้ึนใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดสถานที่และวันจัดแสดงนิทรรศการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

ส่วนท่ี 3 – เกณฑ์การคัดเลือก การให้คะแนน และรางวัล 
- หัวข้อการประกวด คณะกรรมการตัดสินจะให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อผลงานภาพถ่ายที่เน้นแนวความคิด

เกี่ยวกับมนุษยธรรม เช่น เหตุการณ์หรือช่วงเวลาที่เป็นแรงบันดาลใจท าให้ผู้คนปรารถนาที่จะช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์อันยากล าบากที่มีการระบาดของโรค
ติดเชื ้อหรือเกิดภัยธรรมชาติ ที ่มีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ที ่ได้ร ับผลกระทบ ผู ้เดือดร้อน และ
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ หรือผลงานภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงภาพเหตุการณ์หรือช่วงเวลาแห่งน ้าใจและการ
แสดงความเมตตาต่อผู้อื่นท่ามกลางเหตุการณ์หรือสถานการณ์อันยากล าบาก 

- การให้คะแนน การให้คะแนน ส าหร ับรางวัลชนะเล ิศ จะให้คะแนนโดยคณะกรรมการต ัดสิน 
ประกอบด้วยผู ้แทนจากหน่วยงานคณะผู้จัดงานและองค์กรพันธมิตร และส าหรับรางวัลยอดนิยม 
(Popular Vote) จะเปิดให้มีการให้คะแนนออนไลน์ผ่านทาง Facebook ของ ICRC และจะนับคะแนน
รวม ณ วันตัดยอด (จะประกาศให้ทราบภายหลัง) – ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการแชร์จะคิดเป็น 3 คะแนน
ต่อครั้งและผลงานภาพถ่ายที่มีการกดปุ่มแสดงปฏิกิริยา (reaction) จะคิดเป็น 1 คะแนนต่อปฏิกิริยา 

- รางวัลการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามรายละเอียดที ่ระบุไว้ในส่วนที ่ 2 ส าหรับรางวัลแต่ละ
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ประเภท ประกอบด้วย 
o รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท  
o รางวัลยอดนิยม จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท  
o รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท และ 3,000 บาท 

หมายเหต ุส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับใบประกาศนียบัตร 
ส่วนท่ี 4 – การปฏิเสธความรับผิดชอบและการสละลิขสิทธิ์ 

- กรรมสิทธ์ิ ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมการประกวดน้ีจะเป็นกรรมสิทธ์ิของหน่วยงานผู้จัดเพื่อน าไปใช้ใน
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของการประกวด (คณะผู้จัดและองค์กรพันธมิตรจะระบุชื่อเจ้าของ
ผลงานทุกครั้งที่น าผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมการประกวดไปใช้) 

- การยกเลิกจัดการประกวด กรณีที่มีการยกเลิกการประกวดทั้งหมดหรือบางส่วนหรือมีการเลื่อนการ
ประกวดออกไปอันเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไม่
มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

สามารถส่งใบสมัครพร้อมลิงก์ส าหรับดาวน์โหลดผลงานทางอีเมล: icrc.thailand@gmail.com  
ติดต่อสอบถาม โทร 081-830-4357 หรือผ่านช่องทาง Facebook 
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