
CGAP ประกาศรายชือ่ผูช้นะการประกวดภาพถา่ยประจ าปี 2559 ยกยอ่งผลงานทีแ่สดงถงึพลงั 

ความยดืหยุน่ และนวตักรรมทางการเงนิ 
 

วอชงิตนั--29 พ.ย.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 

CGAP ประกาศวา่ ผูท้ีช่นะการประกวดภาพถา่ยประจ าปี 2559 ไดแ้ก ่Zay Yar Lin จากเมยีนมา 

จากผลงานภาพถา่ยทีม่ชี ือ่วา่ “Lend a Helping Hand” ซึง่ไดรั้บการคัดเลอืกจากภาพถ่ายทีส่ง่เขา้ประกวดกวา่ 
3,000 ภาพ จาก 70 ประเทศ 

ดว้ยองคป์ระกอบภาพทีง่ดงามและความสามารถในการถา่ยทอดความออ่นโยนของหญงิสาวทีก่ าลงัชว่ยพ่อปัน้เครื่
องดนิเผาขาย 

 
ภาพดงักลา่วถา่ยทีเ่มอืงตนูเต ใกลก้ับเมอืงย่างกุง้ซึง่เป็นบา้นของ Zay Yar Lin 

ผูท้ีท่ ามาหากนิดว้ยการเป็นชาวเรอื แตแ่ทจ้รงิแลว้การถา่ยภาพคอืสิง่ทีเ่ขาหลงใหล 

“ผมเชือ่วา่การถา่ยภาพชว่ยใหผู้ค้นไดเ้ห็นและสมัผัสกบัสิง่ตา่งๆ ผมชอบเก็บภาพผูค้นและสถานทีต่า่งๆ 
รวมถงึภาพในชวีติประจ าวนั” 

 
เครือ่งปัน้ดนิเผาเมอืงตนูเตมชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่ประเทศและเป็นทีต่อ้งการสงู 

ทวา่คนรุ่นหลงักลบัพยายามออกไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆ นอกเมอืง 

ทางคณะกรรมการตดัสนิรางวัลตา่งทึง่กบัภาพทีถ่า่ยทอดเรือ่งราวของการสานตอ่ทกัษะอนัทรงคณุคา่แตส่อ่แววเลอื
นหาย จากรุ่นหนึง่ไปสูรุ่่นหนึง่  

 
รับชมภาพถา่ยทีช่นะรางวลัไดท้ี ่https://cgap.exposure.co/2016-cgap-photo-contest  

 
ปัจจุบนั ผูค้นมากถงึ 2 พันลา้นคนทัว่โลกไม่สามารถเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิพืน้ฐาน เชน่ 

การเปิดบญัชเีงนิฝากและการขอสนิเชือ่ ขณะเดยีวกนั มหีลกัฐานเพิม่เตมิทีบ่ง่ชีว้า่ 

การเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิเป็นปัจจัยส าคญัในการบรรลเุป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนืหลายประการ 
ซึง่ทางสหประชาชาตไิดก้ าหนดไวเ้พือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาระดับโลก เชน่ การยกระดับคณุภาพการศกึษา 

และการสง่เสรมิความเทา่เทยีมทางเพศ เป็นตน้ ตลอดระยะเวลา 11 ปีทีผ่า่นมา การประกวดภาพถา่ยประจ าปีของ 
CGAP ไดเ้ฟ้นหาภาพถา่ยทีโ่ดดเดน่และทรงพลงั 

ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึผลพวงของการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิทีม่ตีอ่ประชากรทั่วโลก 

 
การประกวดภาพถา่ยประจ าปี 2559 ไดเ้ปิดรับผลงานเขา้ชงิรางวลัใน 4 หัวขอ้หลัก 

ซึง่ลว้นมคีวามส าคัญตอ่การเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ ไดแ้ก ่(1) 
การเงนิบนโทรศพัทม์อืถอืและนวตักรรมการเงนิดจิทิัล (2) อ านาจทางเศรษฐกจิของสตร ี(3) 

ความยดืหยุน่ทางการเงนิ และ (4) ธรุกจิขนาดย่อม โดยคณะกรรมการตดัสนิรางวลัประกอบดว้ย Nicole Cappello 

ผูจ้ัดการอาวโุสฝ่ายภาพจาก National Geographic, Emily Epstein ผูล้ าดับภาพจาก The Atlantic และ Indira 
Williams Babic ผูก้ ากับภาพและทรัพยากรภาพจาก Newseum 

 
กรรมการท ัง้สามไดแ้สดงความคดิเห็นเกีย่วกบัการคดัเลอืกผลงานไวว้า่ 

 
Nicole Cappello กลา่ววา่ “รูส้กึยนิดทีีไ่ดเ้ห็นความภาคภมูใิจ ความอตุสาหะ 

และความยดืหยุน่ทางการเงนิของผูค้นทั่วโลก” 

 
Emily Epstein กลา่ววา่ “ภาพเหลา่นีไ้มค่อ่ยปรากฏตามสือ่ทัว่ไป 

และแสดงใหเ้ห็นถงึผูค้นทีพ่ยายามก าหนดชะตาชวีติของตนเอง” 
 

Indira Williams Babic กลา่ววา่ “ภาพถา่ยเป็นวธิทีีท่รงพลงัทีส่ดุอยา่งหนึง่ในการบอกเลา่เรือ่งราว ดงันัน้ 

การถา่ยทอดเรือ่งราวผา่นทางภาพถา่ยทีท่กุคนสามารถเขา้ถงึได ้
จงึเป็นวธิทีีย่อดเยีย่มในการสานตอ่ความตัง้ใจของตน” 

 
ผูค้วา้รางวัลชนะเลศิประจ าปี 2559 จะไดรั้บบตัรของขวญัส าหรับซือ้อปุกรณ์ถา่ยภาพมูลคา่ 2,000 

ดอลลาร ์และไดโ้ชวผ์ลงานผ่านจอภาพขนาดยักษ์ใจกลางยา่นไทมส์แควรใ์นมหานครนวิยอรก์ 
 

รายชือ่ผูค้วา้รางวลัชนะเลศิและผูเ้ขา้รอบสดุทา้ย 

 
- รางวลัชนะเลศิ: Lend a Helping Hand – Zay Yar Lin จากเมยีนมา 

- รางวลัที ่2: Life in Water – Sujan Sarkar จากอนิเดยี 

https://cgap.exposure.co/2016-cgap-photo-contest
http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex
http://www.cgap.org/publications/achieving-sustainable-development-goals


- รางวลัที ่3: Farmer's Family – Pyae Phyo Thet Paing จากเมยีนมา 

 
รายชือ่ผูช้นะในแตล่ะหวัขอ้ 

 
- การเงนิบนโทรศพัทม์อืถอืและนวตักรรมการเงนิดจิทิลั: Coconut Farm – เอกรนิทร ์เอกอัจฉรยิะวงศ ์

จากไทย 

- อ านาจทางเศรษฐกจิของสตร:ี Floating Life - Md. Zakirul Mazed จากบงักลาเทศ 
- ความยดืหยุน่ทางการเงนิ: Dream Defeated Disability - Faisal Azim จากบงักลาเทศ 

- ธรุกจิขนาดย่อม: Decorative Umbrella Maker - Agung Lawerissa Setiawan จากอนิโดนเีซยี 
 

รายชือ่ผูช้นะระดบัภูมภิาค 
 

- แอฟรกิา: Imagination - Wim Opmeer จากเคนยา 

- ยโุรปตะวนัออกและเอเชยีกลาง: Felting - Bulent Suberk จากตรุก ี
- เอเชยีตะวนัออกและแปซฟิิก: Old TV Re-Used - Ly Hoang Long จากเวยีดนาม 

- ละตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน: Warmi Jilaqata 3 - David Martin Huamani Bedoya จากเปรู 
- ตะวนัออกกลางและแอฟรกิาเหนอื: Sacre Sacrifice - Brahim Faraji จากโมร็อกโก 

- เอเชยีใต:้ The Responsibility - Sujan Sarkar จากอนิเดยี 

 
CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) เป็นความร่วมมอืระดับโลกของกวา่ 30 

องคก์รชัน้น า เพือ่ยกระดบัการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ CGAP 
พัฒนานวัตกรรมการใหบ้รกิารทางการเงนิผ่านการวจัิยเชงิปฏบิตัแิละการมสีว่นร่วมอยา่งจรงิจัง 

กบับรรดาผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ ผูจ้ัดท านโยบาย และผูใ้หท้นุสนับสนุน CGAP ซึง่มสี านักงานอยู่ทีธ่นาคารโลก 
ไดน้ าแนวทางการพัฒนาตลาดดว้ยความรับผดิชอบและแนวทางสนับสนุนทีอ่งิหลักฐานเชงิประจักษ์มาบรูณาการเข ้

าดว้ยกนั เพือ่ชว่ยใหผู้ท้ีม่ฐีานะยากจนสามารถเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิไดม้ากขึน้และมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณารับชมไดท้ี ่www.cgap.org 
 

เครือ่งหมาย - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151216/296527LOGO  
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