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เพือ
่ เฟ้ นหาภาพถ่ายดีเด่นจากช่างภาพมือสมัครเล่นและมืออาชีพทั่วโลก
ส่งผลงานเข ้าร่วมการประกวดภาพถ่ายประจาปี 2558 ได ้ทางออนไลน์ท ี่ photocontest.cgap.org
ก่อนวันที่ 9 กันยายน 2558
ตลอดทศวรรษทีผ
่ า่ นมา โครงการประกวดภาพถ่ายของ CGAP ได ้แสดงให ้เห็นว่า
การเข ้าถึงบริการทางการเงินในระบบสามารถยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ยากไร ้ได ้ ทัง้ นี้
หลายสิง่ หลายอย่างได ้เปลีย
่ นแปลงไปและพัฒนาขึน
้ ในช่วงหลายปี ทีผ
่ า่ นมา และระบบทีท
่ ันสมัยมากมาย เช่น
บริการทางการเงินในรูปแบบดิจต
ิ อล
ได ้ก่อให ้เกิดทัง้ ความหวังและความท ้าทายสาหรับคนทีไ่ ม่มบ
ี ัญชีธนาคารซึง่ มีจานวนมากกว่า 2 พันล ้านคนทัว่ โลก
เพือ
่ ตอกย้าถึงลักษณะการเข ้าถึงบริการทางการเงินทีก
่ าลังเปลีย
่ นแปลงไป
การประกวดภาพถ่ายในปี นจ
ี้ งึ เน ้นที่ 4 หัวข ้อหลัก คือ บริการทางการเงินในรูปแบบดิจต
ิ อล
ลักษณะการใช ้บริการทางการเงินของสตรี ระบบการเงินระดับฐานราก (Microfinance) สาหรับธุรกิจขนาดเล็ก
และเกษตกรรายย่อยรวมถึงสมาชิกในครอบครัว
โดยผลงานภาพทีส
่ ง่ เข ้าประกวดควรแสดงถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สถาบันการเงิน
และวิธเี ข ้าถึงบริการทางการเงินภายใต ้หัวข ้อหลักข ้างต ้น และอาจแสดงถึงประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การพัฒนา
และเทคโนโลยีด ้วยก็ได ้ โครงการนีย
้ น
ิ ดีรับผลงานจากทุกภูมภ
ิ าคทั่วโลก ทัง้ จากชนบทและในเมือง
ภาพถ่ายทีไ่ ด ้รับรางวัลในปี ก่อนๆ
่ มวลชนชัน
้ นาทั่วโลก โดยหนังสือพิมพ์
ต่างแสดงถึงความคิดสร ้างสรรค์และตรึงตาตรึงใจจนได ้รับความสนใจจากสือ
The Guardian ได ้ให ้การยกย่องการประกวดภาพถ่ายประจาปี 2557 ซึง่ มีผลงานเข ้าแข่งขันเกือบ 5,000
ผลงานจาก 95 ประเทศ ว่าเป็ น
“การกระตุ ้นให ้ตระหนั กถึงความสาคัญของการยกระดับการเข ้าถึงบริการทางการเงิน” ขณะเดียวกันเว็บไซต์
Business Insider กล่าวว่า โครงการประกวดภาพถ่ายนีแ
้ สดงถึง
“ภาพลักษณ์ทด
ี่ ข
ี น
ึ้ ของผู ้ประกอบการในประเทศกาลังพัฒนา”
สาหรับการประกวดภาพถ่ายในปี 2558 จะมีการมอบรางวัลมากมาย ได ้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 2
และรางวัลที่ 3 รวมถึงรางวัลผู ้ชนะระดับภูมภ
ิ าค และรางวัลขวัญใจมหาชนทีต
่ ัดสินโดยคะแนนโหวต
ซึง่ จะเปิ ดให ้โหวตระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน
ร่วมส่งภาพถ่ายเข ้าประกวดและแชร์ขา่ วนีบ
้ นโซเชียลเน็ ตเวิรก
์ เพือ
่ แสดงให ้โลกเห็นถึง “โฉมหน ้า”
ของการเข ้าถึงบริการทางการเงิน
และแสดงให ้เห็นว่าการเข ้าถึงบริการทางการเงินช่วยยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ยากไร ้ได ้
เกีย
่ วก ับ CGAP
CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) เป็ นความร่วมมือระดับโลกของ 34
้ นาเพือ
องค์กรชัน
่ ยกระดับการเข ้าถึงบริการทางการเงิน CGAP
พัฒนานวัตกรรมการให ้บริการทางการเงินผ่านการวิจัยเชิงปฏิบต
ั แ
ิ ละการมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังกับบรรดาผู ้ให ้บริการ
ทางการเงิน ผู ้จัดทานโยบาย และผู ้ให ้ทุนสนั บสนุน CGAP ซึง่ มีสานั กงานอยู่ทธี่ นาคารโลก
ได ้นาแนวทางการพัฒนาตลาดด ้วยความรับผิดชอบและแนวทางสนั บสนุนทีอ
่ งิ หลักฐานเชิงประจักษ์ มาบูรณาการเข ้
าด ้วยกัน เพือ
่ ช่วยให ้ผู ้ทีม
่ ฐ
ี านะยากจนสามารถเข ้าถึงบริการทางการเงินได ้มากขึน
้ และมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้
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