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กติกาการเข้าร่วมประกวด Interactive Street Art (ศลิปะการมีส่วนร่วมของชุมชน)  
เพ่ือรณรงค์ป้องกันการจมน ้า 

(ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน ้า ปี 2564) 
 

Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน) หมายถึง ศิลปะรูปแบบหน่ึงที่สื่อสารผ่านภาพและสร้างสรรค์ผลงานในพื นที่
สาธารณะ โดยดึงเอาสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในงาน รวมถึงผู้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับชิ นงาน 
 

ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ 
กระทรวงสาธารณสุขได้ก้าหนดให้เสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน ้า เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
ซึ่งมีเด็กจมน ้าสูงสุด โดยในปีนี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ได้ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กประจ้าประเทศไทย (Save the Children, 
Thailand) จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน ้า ภายใต้แนวคิด New Normal...New Landmark "Drown No More" หรือ 
"วิถีใหม่…พื นที่ใหม่…ไม่เสี่ยงจมน ้า" โดยจัดให้มีการประกวดภาพวาด Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน) 
เพื่อรณรงค์ป้องกันการจมน ้า ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่สื่อถึงแหล่งน ้าที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดจมน ้าและการป้องกันการจมน ้า 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างความรอบรู้ให้แก่เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดความตระหนักในปัญหาการจมน ้าและร่วมกัน
ด้าเนินการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ดังนั นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อชิงโล่รางวัลจากท่านรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐.- บาท มีรายละเอียด ดังนี  
 

กติกา 
๑. ผู้ส่งผลงานเป็นบุคคลทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน ทั งภาครัฐและเอกชน 
๒. ไม่จ้ากัดอายุ เพศ ระดับการศึกษา หน่วยงาน ประสบการณ์ และจ้านวนผู้ร่วมทีม 
๓. ผลงาน Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน) เพื่อรณรงค์ป้องกันการจมน ้า โดยมแีนวความคิดดังนี  

(1) ต้องมีเนื อหาเกี่ยวกับแหล่งน ้าเสี่ยง* และการป้องกันการจมน ้า** 
(2) วาดภาพบนวัสดุ/ก้าแพง/ทางเดิน/อื่น ๆ  ที่เหมาะสม ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากชุมชนหรือเจ้าของสถานที่นั น ๆ ก่อนที่จะด้าเนินการ 
(3) ผลงาน มีรูปร่างแบบใดก็ได้ แต่ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 เมตร x 2.5 เมตร โดยสามารถใช้สแีละเทคนิคอะไรก็ได้ตามความถนัด 
หมายเหตุ:  * แหล่งน ้าเสี่ยง เช่น บ่อน ้า หนองน ้า สระน ้า สระว่ายน ้า ห้วย ฝาย คลอง บึง แม่น ้า ทะเล น ้าตก อุโมงค์ ถ ้า เขื่อน ท่อ อ่างน ้า  

อ่างเก็บน ้า ถังน ้า โอ่ง กะละมัง สระว่ายน ้าพลาสติก (ของเล่น) คูน ้า กระติกน ้า สวนน ้า 
 ** การป้องกันการจมน ้า สืบค้นข้อมูลได้ท่ี กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th/dip 

๔. ต้องเป็น Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน) ที่จัดท้าขึ นมาใหม่เท่านั น ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ล้อเลียนการเมือง 
และไม่เคยผ่านการแข่งขัน/ประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะชนมาก่อน 

๕. Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน) ต้องมีความเหมาะสม และไม่สื่อไปทางลามก อนาจาร ส่อเสียด 
สร้างความแตกแยก หมิ่นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันต่าง ๆ 

๖. ผลงานที่ส่งมา ต้องเขียนบรรยายถึงแนวคิดของการวาดภาพที่ส่งเข้าประกวด (Concept note) บนกระดาษ ขนาด A4 ความยาวไม่เกิน
ครึ่งหน้ากระดาษ โดยมีเนื อหาดังนี  ความเป็นมา กระบวนการได้มาซึ่งผลงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดท้าผลงานนี  

๗. ผลงานท่ีส่งมาเข้าร่วมประกวดจะตอ้งประกอบด้วย Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน) [รายละเอียดตามกติกา
ข้อ 3] และแนวคิดของการวาดภาพ (Concept note) [รายละเอียดตามกติกาข้อ 6] 

๘. ถ่ายภาพผลงานท่ีจัดท้าเสร็จแล้ว และบันทึกเป็นไฟล์ดจิิตอล โดยมคีวามละเอียดอย่างน้อย 350 DPI ขึ นไป ดังนี  
(1) ภาพถ่ายผลงานจากสถานท่ีจริงในขณะทีท่ีมก้าลังร่วมกันวาดภาพ บนัทึกไฟล์ภาพนามสกลุ Jpeg จ้านวน 1 - 3 ภาพ และ PDF 

จ้านวน 1 - 3 ภาพ 
(2) ภาพถ่ายผลงานจากสถานที่จริง โดยไม่มีตัวบุคคลประกอบอยู่ในภาพ บันทึกไฟล์ภาพนามสกุล Jpeg จ้านวน 1 - 3 ภาพ และ PDF 

จ้านวน 1 - 3 ภาพ 
(3) ภาพถ่ายผลงานจากสถานที่จริง โดยมีตัวบุคคลประกอบอยู่ในภาพ เพื่อสะท้อนถึงแนวคิดและความรู้สึกเมื่ออยู่ในจุดนั น 

บันทึกไฟล์ภาพนามสกุล Jpeg จา้นวน 1 - 3 ภาพ และ PDF จ้านวน 1 - 3 ภาพ 
๙. ส่งผลงาน พร้อมทั งเอกสาร/หลักฐาน ในรูปแบบ Zip ไฟล์ ไปทางอีเมล otherinjury@gmail.com 
๑๐. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัล สูงสดุเพียงรางวัลเดียว) 
๑๑. ค้าตัดสินของคณะกรรมการตดัสินการประกวดถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด 

เงื่อนไข... 
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เงื่อนไข 
๑. ผู้ส่งผลงานและทีมที่ร่วมท้าผลงานทุกคน ยินดีและอนุญาตใหก้รมควบคุมโรค และองค์การช่วยเหลือเด็กประจ้าประเทศไทย เผยแพร่

และจดัท้าสา้เนาผลงาน Interactive Street Art ที่ส่งเขา้มาร่วมประกวดได้ แต่ทั งนี การน้าไปใช้จะต้องมลีักษณะที่ไม่หวังผลในเชิงพาณิชย ์
๒. ผู้ส่งผลงานและทีมต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของเนื อหา รูปภาพ สัญลักษณ์ หรืออื่นใด ที่อยู่ในผลงานทั งหมด ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย

ว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั งสถานที่ท่ีจัดท้าผลงาน ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือท้าลายทรัพย์สินของบุคคล นิติบุคคล 
และหน่วยงาน ทั งนี หากมีการฟ้องรอ้งไม่ว่าทางอาญาหรือทางแพ่ง ผูส้่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผูร้บัผิดชอบทั งหมดแตเ่พียงผูเ้ดียว 

๓. ผู้ส่งผลงานทุกคนและทีมต้องปฏิบัติตามตามกติกา เง่ือนไข และการสมัครเข้าร่วมการประกวดทุกประการ ทั งนี หากเกิดปัญหา/
ความเสียหายใด ๆ จะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องสิทธิใด ๆ ทั งสิ นจากหน่วยงานและผู้จัดการประกวด 

๔. ผู้ส่งผลงานท่ีไดร้ับรางวัล จะต้องนา้หลักฐานมาแสดงตัวตน เพื่อรับรางวัลตามที่คณะกรรมการก้าหนด 
๕. เงินรางวัลที่ไดร้ับ จะถูกหักภาษี และหักค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร (กรณีที่มีการโอน) 
๖. กรณสี่งเอกสาร/หลักฐานและอื่น ๆ ตามที่ก้าหนด มาไม่ครบถ้วน ผูจ้ัดการประกวดขอตดัสิทธ์ิในการเข้าร่วมประกวด 
๗. กรณีที่มผีลงานท่ีไม่เหมาะสม และไม่เป็นไปตามทีก่ติกาก้าหนด คณะกรรมการขอตดัสิทธ์ิในการเข้าร่วมประกวด 
๘. กรณีทีไ่มม่ีผลงานใดที่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาตัดสินคัดเลือกให้ผลงานใดได้รับรางวัล 
 

เกณฑ์การตัดสิน ประกาศผล และรางวัล 
1.  การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด 
2.  คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงานท่ีส่งไฟล์มาถูกต้องและครบตามที่ก้าหนด 
3.  คณะกรรมการตดัสิน โดยใช้เกณฑใ์นการตัดสินใน 5 ประเด็นหลัก (๑๐๐ คะแนน) ดังนี  

(1) ภาพวาดเนื อหาที่มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับกิจกรรม สื่อสารถึงประเด็นแหล่งน ้าเสี่ยง และการป้องกันการจมน ้า (20 คะแนน) 
(2) ภาพวาดถ่ายทอดเรื่องราวและสื่อความหมายได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น และน่าสนใจ (20 คะแนน) 
(3) การน้าเสนอภาพวาดมีความโดดเด่น ไม่ซ ้าใคร (20 คะแนน) 
(4) ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค ์และการสื่อสารสู่ประชาชนท่ัวไป (20 คะแนน) 
(5) รูปแบบ/แนวคดิการจดัท้าภาพวาด (Concept note) (20 คะแนน) 

3.  ประกาศผลการตัดสิน วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ทาง https://ddc.moph.go.th/dip, www.facebook.com/thaiinjury, 
www.facebook.com/SaveTheChildrenThailand และ/หรือโทรแจ้ง 

4.  รางวลั 
   ชนะเลิศ จ้านวน 1 รางวัล จะไดร้บัถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล จ้านวน  25,000.- บาท  
   รองชนะเลิศอันดับ 1 จ้านวน 1 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงนิรางวัล จ้านวน 15,000.- บาท 
    รองชนะเลิศอันดับ 2 จ้านวน 1 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงนิรางวัล จ้านวน 10,000.- บาท  
 

การสมัคร 
  เปิดรับสมัคร: ตั งแต่วันท่ี 1  - 31 มกราคม 2564  
  เอกสาร/หลักฐาน: 

(1) ใบสมัครเข้าร่วมประกวด โดยต้องกรอกข้อความและมีลายเซ็นครบถ้วนตามที่ก้าหนด 
(2) ไฟล์ดิจิตอลของผลงาน [ตามกติกาข้อ 8] 
(3) Concept note ที่มีเนื อหาครบถ้วน [ตามกติกาข้อ 6] 
(4) แบบประเมินฯ (กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน ้า ปี ๒๕๖4) จ้านวนอย่างน้อย 3 ใบ ต่อ ๑ ทีม  
(5) หนังสือน้าส่งจากหน่วยงาน เฉพาะกรณีที่จัดส่งในนามของหน่วยงาน 

  ขั นตอน: รวมผลงาน และเอกสาร/หลักฐานทั งหมด (ในรูปแบบ Zip ไฟล์ โดยระบุช่ือเป็น “ช่ือผู้ส่งผลงานการประกวด”) ส่งไปยัง
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทางอีเมล otherinjury@gmail.com 

 

หมายเหตุ: องค์การช่วยเหลือเด็กประจ้าประเทศไทย (Save the Children, Thailand) จะจัดประชุม online เพื่อท้าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท้าผลงานเพื่อส่งเข้าร่วมประกวด ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563  หากท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม สามารถติดตามรายละเอียด
เกี่ยวกับช่องทาง การเข้าร่วมได้ที่ www.facebook.com/SaveTheChildrenThailand 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณลวิตรา ก๋าวี (โทร. 09 6964 5454) และคุณพิมพ์ดารา มีสุวรรณ (โทร. 09 1523 6712) 
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 3888 

สามารถ Download กติกา  ใบสมัคร แบบประเมินฯ และอื่น ๆ ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/dip, www.facebook.com/thaiinjury 
กองป้องกนัการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ และองคก์ารช่วยเหลือเด็กประจ้าประเทศไทย, 26 พ.ย. 2563 




