
CHALLENGE WEBSITE: 
 

Girl Rising Storytelling Challenge ประจาํปี 2020 
ในหลายเดือนท่ีผา่นมา ภาวะโรคระบาดไดเ้ผยให้เหน็ถึงความไมเ่ทา่เทียมท่ีฝังรากลึกในดา้นของเช้ือชาติ เพศ และ   
ความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจ ความไมเ่สมอภาคท่ีตอ่เน่ืองมาจากอดีตถึงปัจจุบันเชน่น้ี สง่ผลกระทบทางสังคมตอ่กลุม่  
คนผิวสี สตรี และเดก็ผูห้ญงิไดอ้ยา่งบาดลึก แตใ่นขณะเดียวกัน เหลา่ผูนํ้าเยาวชนน่ามหัศจรรยจ์ากท่ัวโลกลว้นกาํลัง    
ตอ่สูอ้ยา่งกลา้หาญเพ่ือความเทา่เทียม ความยุติธรรม และอนาคตอันสดใส 
  

ถึงเวลาท่ีเราจะตอ้งฟังและเรียนรู้จากกันและกัน Girl Rising ตอ้งการท่ีจะเป็นกระบอกเสยีงให้การทาํงานอันทรงพลัง    
ท่ีคุณกาํลังดาํเนินเพ่ือสง่เสริมและสร้างโลกท่ีเท่ียงธรรมและเทา่เทียมมากยิง่ข้ึน ไมว่า่คุณจะเป็นวัยรุ่นจากรัฐเทก็ซัส ท่ี  
กาํลังจัดการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทร์ะหวา่งเจา้หน้าท่ีตาํรวจและเหลา่นักศกึษา คณาจารยแ์หง่ประเทศ 
กัวเตมาลา ท่ีกาํลังจัดสรรสื่อการเรียนรู้และจัดสง่ให้กับเหลา่เดก็ผูห้ญงิในพ้ืนท่ีชนบท กลุม่ผูห้ญงิในประเทศไนโรบีท่ี  
กาํลังแจกจา่ยเสบียงเพ่ือสุขภาพและความสะอาดให้กับเหลา่เดก็หญงิท่ีโรงเรียนของพวกเธอไมส่ามารถเขา้รับเสบียง
ความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นได้ หรือองคก์รในประเทศไทยท่ีกาํลังสอนศลิปะการสร้างหนังให้เยาวชน -- เราตอ้งการ   
รับรู้เร่ืองราวของพวกคุณและเป็นกระบอกเสยีงเพ่ือแบง่ปันให้ท่ัวโลกไดรั้บรู้ 

  

วธีิเขา้ร่วม 
องคก์ร Girl Rising กาํลังมองหาเร่ืองราวหลากหลายของเหลา่บุคคล หมูค่ณะ หรือองคก์รท่ีกาํลังดาํเนินการเพ่ือสง่     
เสริมความเทา่เทียมทางเช้ือชาติ ความยุติธรรมทางเพศ การเขา้ถึงโอกาสทางการศกึษา หรือเพ่ือชว่ยเหลือชุมชนในชว่ง   
เวลาท่ีทา้ทายเชน่น้ี คุณสามารถแบง่ปันเร่ืองราวตามหัวขอ้ดังตอ่ไปน้ี 
1. เร่ืองราวเก่ียวกับตัวของคุณเอง - เลา่เร่ืองราวสว่นตัวท่ีจะแสดงให้เราเหน็ถึงการทาํงาน ความเทา่เทียมทางเพศ     
และ/หรือ ความยุติธรรมทางเช้ือชาติ หรือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในชุมชนของคุณ 
2. เร่ืองราวในชุมชนของคุณ – เลา่เร่ืองราวของท่ีจะแสดงให้เราเหน็ถึงบุคคลหรือกลุม่คน ท่ีกาํลังทาํงานเพ่ือความ    
เทา่เทียมทางเพศ และ/หรือ ความยุติธรรมทางเช้ือชาติ หรือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในชุมชน 
3. เร่ืองราวเก่ียวกับหมูค่ณะหรือองคก์ร – เลา่เร่ืองราวเก่ียวกับการดาํเนินงานของกลุม่หรือองคก์รของคุณหรือท่ีคุญ   
รู้จัก ท่ีกาํลังทาํงานเพ่ือความเทา่เทียมทางเพศ และ/หรือ ความยุติธรรมทางเช้ือชาติ หรือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ    
ในชุมชน 
เร่ืองราวทุกเร่ืองจะเป็นสว่นหน่ึงของการรวบรวมเร่ืองสัน้ออนไลน์ของเรา โดยเร่ืองราว 15 เร่ืองจะถูกแชร์ในงาน   
ฉลอง Girl Rising International Day of the Girl (งานวันเดก็หญงิสากลของ Girl Rising) ในเดือนตุลาคม            
2563 เร่ืองราวท่ีถูกเลือกมานัน้จะไดรั้บการเผยแพร่ผา่นทางชอ่งโซเชียลมีเดียของ Girl Rising อีกดว้ย 
  
หมดเขตการสง่เร่ืองราว My Story : Girl Rising Storytelling Challege 2020 ในวันท่ี 1 กันยายน 2563             
เม่ือคุณไดอ้า่น ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข ฉบับเตม็ของชาเลนจแ์ลว้ จะมีกระบวนงา่ยๆ ในการสง่เร่ืองราวของคุณ หากคุณ     
อายุตํา่กวา่ 18 ปี ผูป้กครองหรือผูพิ้ทักษ์จะตอ้งลงช่ือใน หนังสอืยนิยอม แลว้สง่มาท่ี  info@girlrising.org  
  
ทุกๆ คนท่ีมีอายุมากกวา่ 14 ปี สามารถสง่เร่ืองราวและผลงานในรูปแบบตา่งๆ เขา้มาได ้
ผลงานตา่งๆท่ีสามารถสง่เขา้มาได:้ 
● วดีิโอ/เสยีง (สูงสุด 2 นาที) 
● งานเขียน (เรียงความ บทกลอน เพลง ฯลฯ) (สูงสุด 500 คาํ) 
● ภาพถา่ย (สูงสุด 3 ภาพ) 
● ผลงานศลิปะ (ภาพดิจิตอลสูงสุด 3 ภาพ) 

mailto:info@girlrising.org


 
ภาษา: 
คุณสามารถสง่เร่ืองราวเขา้มาไดจ้ากท่ัวทุกมุมโลกและในทุกๆ ภาษา สาํหรับเร่ืองราวท่ีสง่เขา้มาเป็นภาษาทอ้งถิน่นัน้   
เราขอแนะนําให้มีการรวมบทแปลภาษาอังกฤษหรือซับไตเต้ิลมาดว้ย โดยบทแปลจะไมถู่กนับรวมในการจาํกัดคาํ 
 
 
TERMS AND CONDITIONS: 
 

กติกาการประกวด 
ไมมี่คา่ใชจ้า่ยหรือการซ้ือขายใดๆ ในการเขา้ร่วมหรือชนะการประกวดน้ี การจา่ยเงนิไมส่ามารถชว่ยเพิม่  
โอกาสในการชนะใดๆ ทัง้สิน้ การประกวดน้ีไมมี่ผลใดๆ ณ สถานท่ีท่ีมีการคุม้ครองทางกฎหมาย 

หากเขา้ร่วมการประกวด ผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขันนัน้ถือวา่ยอมรับและยนิยอมท่ีจะทาํตามกฎกติกาของการประกวด  
การละเมิดกฎกติกาใดๆ จะถูกตัดสทิธ์ิโดยดุลยพินิจของผูส้นับสนุน การตัดสนิใจใดๆ ของทางคณะกรรมการ   
ในการแขง่ขันน้ีถือเป็นสทิธ์ิช้ีขาดในทุกประการ 

ผลงานท่ีถูกสง่เขา้มาทัง้หมดนัน้อยูภ่ายใตอ้าํนาจของขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของ Girl Rising ตามท่ีระบุไว้   
ใน girlrising.org/terms-and-conditions รวมไปถึงนโยบายตา่งๆ ของทางบริษัท ขอ้มูลของผลงานท่ี    
ถูกสง่เขา้มาและขอ้มูลการสมัครนัน้อยูใ่ตอ้าํนาจของนโยบายความเป็นสว่นตัวของ Girl Rising ตามท่ีระบุ   
ไวใ้น girlrising.org/privacy-policy 

 

ชว่งเวลาเขา้ร่วมการประกวด 

การประกวดจะเร่ิมตน้ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 และสิน้สุดในวันท่ี 1 กันยายน 2563 ในเวลา 12:00          
นาฬิกา EST เม่ือไดรั้บผลงานทัง้หมดท่ีถูกสง่เขา้มาแลว้ (“ชว่งเวลาการประกวด”) 

  

คุณสมบัติ 

การประกวดน้ีเปิดรับเฉพาะผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีท่ีอยูอี่เมลถูกตอ้งและมีอายุมากกวา่ 14 ปีข้ึนไป สาํหรับคนท่ีอายุยัง   
ไมถึ่ง 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันท่ีสมัครเขา้ร่วม ผูป้กครองหรือผูพิ้ทักษ์ตามกฎหมายจะตอ้งมอบลายเซน็และ     
ขอ้มูลติดตอ่แบบอิเลก็ทรอนิกสแ์นบมากับใบสมัครดว้ย พนักงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับทางมูลนิธิ Girl Rising    
และ HP หรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดตัง้หรือพัฒนาในการประกวด หรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคล   
ใดๆ ท่ีอาศัยอยูร่่วมกันกับบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งนัน้จะไมมี่สทิธ์ิในการเขา้ร่วมการประกวดน้ี และชาเลนจน้ี์ไม่  
เปิดรับผูส้มัครจากประเทศแคนาดา  การประกวดน้ีไมมี่ผลใดๆ ณ สถานท่ีท่ีมีการคุม้ครองทางกฎหมาย 

  

วธีิการเขา้ร่วม 

ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเขา้ร่วมการประกวดภายในชว่งระยะเวลาการประกวด โดยไปท่ี  
https://mystory.girlrising.org/ และกรอกขอ้มูลสาํหรับการสมัคร ในแบบฟอร์ม ผูเ้ขา้ร่วมอาจถูกขอให้   
มอบขอ้มูลการติดตอ่หรือตอบคาํถามสัน้ๆ รวมไปถึงการอัปโหลดผลงานความคดิสร้างสรรคข์องตนเอง ไมว่า่  



จะเป็นวดีิโอ (ไมเ่กิน 2 นาที), ไฟลเ์สยีง/ผลงานเพลง (ไมเ่กิน 2 นาที), ภาพวาด/ภาพถา่ย (ไมเ่กิน 3 ภาพ)            
หรือเรียงความ (ไมเ่กิน 500 คาํ) (“การสมัคร”) โดยการสมัครทัง้หมดจะตอ้งเป็นไปตาม เง่ือนไขการสมัคร       
ตามท่ีระบุไวด้า้นลา่ง ผูส้มัครจะตอ้งสามารถยืนยันและพิสูจน์ไดว้า่ผลงานท่ีผูส้มัครไดย่ื้นเขา้มานัน้ ไมไ่ดเ้ป็น  
ผลงานท่ีคัดลอกมาจากผูอ่ื้น และไมเ่ป็นการละเมิดสทิธิของผูใ้ดหรือสิง่มีชีวติอ่ืนใด ขอ้จาํกัด: ไมมี่ขอ้จาํกัด   
จาํนวนครัง้ในการเขา้ร่วมสาํหรับหน่ึงคนหรือหน่ึงท่ีอยูอี่เมลในชว่งระยะเวลาการประกวด ขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วม 
ทัง้หมด รวมถึงท่ีอยูอี่เมลนัน้จะมีการดูแลตาม นโยบายความเป็นสว่นตัว ของผูส้นับสนุน ใบสมัครใดๆ ท่ีไม่     
ไดท้าํตามกฎกติกาของเรานัน้จะถือวา่ไมมี่คุณสมบัติเพียงพอ (และถา้ผูเ้ขา้ร่วมใชผ้ลงานภาพวาดของผูอ่ื้น  
พวกเขาจะถูกตัดสทิธ์ิเชน่กัน) 

การคัดเลือกผูช้นะและการแจง้เตือน 

ผู ้เขา้ร่วมทัง้หมดจะถูกตัดสนิในชว่งเวลาการประกวดโดยคณะกรรมการของทางมูลินิธิ Girl Rising และเจา้   
หน้าท่ีของ HP และจะมีผูผ้า่นเขา้รอบ 30 คนท่ีจะไดผ้า่นเขา้รอบท่ีสอง ซ่ึงจะถูกตัดสนิในวันท่ี 15 กันยายน        
2563 จากคณะกรรมการท่ีทาง Girl Rising และ HP ไดคั้ดเลือกมา ทางคณะกรรมการจะมอบคะแนน        
1-10 คะแนนให้กับผูเ้ขา้ร่วมโดยตัดสนิจากเกณฑดั์งตอ่ไปน้ี: ความคดิสร้างสรรคข์องผลงานท่ีสง่เขา้มา (3    
คะแนน) และศักยภาพท่ีจะทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลงจากการผลงานของบุคคลในการสง่เสริมความเทา่ 
เทียมทางเพศ (7 คะแนน) ผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีคะแนนรวมทัง้หมดสูงท่ีสุดจะถูกประกาศเป็นผูมี้สทิธ์ิชนะ โดยผูมี้    
สทิธ์ิชนะ (รอบสุดทา้ย) จะไดรั้บการแจง้เตือนผา่นทางอีเมล หากผูมี้สทิธ์ิชนะนัน้: (ก) ไมส่ามารถติดตอ่ได;้ (      
ข) ไมมี่การตอบรับภายในเวลาห้า (5) วันนับจากวันท่ีทางผูส้นับสนุนไดเ้ร่ิมทาํการติดตอ่เขา/เธอ; (ค) ไมมี่     
การมอบเอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรไดต้ามท่ีระบุดา้นลา่งน้ี ; (ง) ขอปฏิเสธของรางวัล; และ/หรือ (จ) ของ     
รางวัลหรือการแจง้เตือนรางวัลตีกลับวา่ไมส่ามารถมอบสง่ได้ ผูมี้สทิธ์ิชนะนัน้จะถูกถอดสทิธ์ิจากการชนะการ 
ประกวดและผูมี้สทิธ์ิชนะคนอ่ืนจะถูกเลือกแทนท่ี เม่ือมีการติดตอ่ผูมี้สทิธ์ิชนะและตัดสนิวา่เขา/เธอนัน้ไดผ้า่น 
การคัดเลือกของการประกวดทัง้หมดแลว้ รวมแตไ่มจ่าํกัดถึงการดาํเนินการหากมีการสละสทิธ์ิ การเผยแพร่  
ผา่นสื่อและความน่าเช่ือถือในการสละสทิธ์ิ และ ตามความเหน็สมควรของผูส้นับสนุน เม่ือมีการตรวจสอบ   
พ้ืนหลังไดส้าํเร็จลุลว่งไปแลว้นัน้ บุคคลนัน้จะถูกประกาศให้เป็น “ผูช้นะ” การประกวด 

  

ลักษณะของรางงวัล 

ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยจะถูกตัดสนิโดยอิงจากจาํนวนและคุณภาพของผลงานท่ีสง่เขา้มา ของรางวัลสาํหรับผูเ้ขา้รอบ 
สุดทา้ยทัง้หมดคือการถูกตีพิมพเ์ร่ืองราวบน girlrising.org และไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของงานฉลอง 2020    
International Day of the Girl 

 

โอกาสในการชนะ  

โอกาสใน การชนะนัน้ข้ึนอยูกั่บจาํนวนของผูเ้ขา้ร่วมทัง้หมดท่ีไดส้ง่ผลงานเขา้มา จะไมมี่การสุม่เลือกผูช้นะ ผู้  
ชนะจะถูกเลือกจากความสามารถของพวกเขาเองทัง้หมด 

  

คุณสมบัติในการสง่ใบสมัคร 

การสง่ใบสมัคร หรือสว่นประกอบนัน้ (รวมไปถึงขอ้ความ, บทเพลง, ภาพวาด, การออกแบบ, ภาพกราฟฟิค       
หรือสิง่ใกลเ้คียงอ่ืนใด) จะตอ้งเป็นผลงานตน้ฉบับของผูเ้ขา้ร่วมและไมเ่คยมีการเผยแพร่มากอ่น ไฟลว์ดีิโอ  



และเสยีงนัน้จะตอ้งไมย่าวเกิน 120 วนิาที โดยไฟลว์ดีิโอจะตอ้งเป็นไฟลส์กุล MOV, MPEG, MPG,       
MP4, M4V, VOB, FLV, AVI, ASF, DIVX, WMV และในการสง่นัน้จะตอ้งไมใ่หญเ่กินกวา่ 10 MB           
เพ่ือคุณภาพท่ีดีท่ีสุด อัตราสว่นของวดีิโอควรจะเป็น 16 x 9 โดยผูเ้ขา้ร่วมนัน้จะตอ้งถือสทิธ์ิเป็นเจา้ของ ช่ือ      
เร่ือง และความสนใจในการสมัครแตเ่พียงผูเ้ดียว หรือจะตอ้งมีสทิธ์ิในการมอบคาํอนุญาตหรือสทิธ์ิในการ  
พิจารณาตามกฎกติกาการประกวดของผูส้นับสนุน หากมีผูใ้ดท่ีมีช่ือ นํา้เสยีง ความคลา้ยคลึง หรือบุคลิกท่ีถู    
กลา่วถึง แสดง หรือมีภาพอยูใ่นผลงานท่ีสง่เขา้มา ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบุคคลดังกลา่ว   
หรือจากผูป้กครองหรือผูพิ้ทักษ์ในกรณีท่ีบุคคลดังกลา่วนัน้มีอายุน้อยกวา่เกณฑ์ ใบสมัครจะถูกเพิกถอนจาก 
การประกวดหากทางคณะกรรมการไดตั้ดสนิวา่เน้ือหาท่ีสง่เขา้มานัน้มีหรือคลา้ยวา่จะมีเน้ือหาดังตอ่ไปน้ี: (ก)  
โจมตี เหยียดหยาม หยาบคาย หรือเน้ือหาท่ีไมถู่กกาลเทศะ หรือ (ข) มีการสนับสนุน (หรือสง่เสริม) การใช้        
ยาเสพติด, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ หรือกิจกรรมผิดกฎหมายอ่ืนๆ หรือ (ค) การเปลือยกายหรือความรุนแรง      
หรือ (ง) มีโฆษณาแอบแฝง หรือ (จ) การวพิากษ์วจิารยลั์กษณะบุคคลหรือกลุม่คนในเร่่ืองอายุ, เช้ือชาติ, สี       
ผิว, เพศ, การแสดงตนทางเพศ, ความเช่ือทางศาสนา, สถานภาพการแต่ง่งาน, ความผิดปกติทางกายหรือ     
จิตใจ, พลเมือง, ขอ้บัญญัติ, ตน้ตระกูล, รูปลักษณ์, ความสัมพันธท์างการเมือง, ความเป็นสว่นหน่ึงของสมา      
พันธ,์ หรือปัจจัยไร้จรรยาบรรณอ่ืนๆ หรือ (ฉ) การแสดงให้เหน็พฤติกรรม, การใชภ้าษา หรือเน้ือหาท่ีไม่      
เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของผูส้นับสนุน หรือ (ช) เน้ือหาท่ีทาํลายช่ือเสยีงหรือละเมิดสทิธ์ิความเป็นสว่นตัว   
ของบุคคลใดๆ ท่ีไมว่า่จะมีชีวติหรือเสยีชีวติไปแลว้ หรือเน้ือหาท่ีละเมิดสทิธ์ิทรัพยส์นิสว่นตัวของบุคคลนัน้ๆ   
หรือสทิธ์ิของบุคคลท่ีสามอ่ืนๆ ท่ีรวมไปถึงเคร่ืองหมายการคา้, ลิขสทิธ์ิ หรือทรัพยส์นิทางปัญญาอ่ืนๆ ทางผู้    
สนับสนุนมีสทิธ์ิท่ีจะตัดสทิธ์ิใบสมัครใดๆ ท่ีมีคุณสมบัติไมเ่พียงพอตามกฎกติกาการประกวด ใบสมัครนัน้ๆ   
จะไมผ่า่นการคัดเลือกหากมีเคร่ืองหมายการคา้, ชุดการคา้, โลโก,้ เน้ือหาท่ีมีลิขสทิธ์ิหรือทรัพยส์นิทางปัญญา   
อ่ืนๆ ของบุคคลใดๆ, บริษัท, หรือสิง่มีชีวติใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกันหรือเป็นการสนับสนุนแบบไมถู่กตอ้ง หรือ     
ละเมิดลิขสทิธ์ิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูนั้น้ หรือเป็นการแสดงโดยนัยวา่มีการเก่ียวขอ้งหรือการสนับสนุนท่ี 
ไมถู่กตอ้ง ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งรับผิดชอบตอ่การละเมิดลิขสทิธ์ิหรือการละเมิดกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกติกา  
ของผูส้นบัสนุนไดก้ลา่วถึงไวแ้ตเ่พียงผูเ้ดียว ผูเ้ขา้ร่วมรับรู้วา่การละเมิดกฎกติกาอยา่งเป็นทางการใดๆ หรือ  
หากบุคคลท่ีสามไดถื้ออา้งสทิธ์ิในใบสมัครนัน้ๆ จะตัดสทิธ์ิของผูเ้ขา้ร่วมนัน้จากการประกวดทันที ผูเ้ขา้ร่วมจะ  
ตอ้งไมใ่สช่ื่อจริง, ขอ้มูลติดตอ่หรือขอ้มูลสว่นตัวใดๆ ของบุคคลท่ีสามในใบสมัคร หรือในสว่นใดๆ ของใบ    
สมัคร เพราะใบสมัครนัน้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดย งา่ย โดยสาธารณชน ผูส้นับสนุนมีสทิธ์ิท่ีจะแกไ้ขใบสมัครใดๆ   
เพ่ือลบขอ้มูลเหลา่นัน้ออก และ/หรือตัดสนิให้ใบสมัครนัน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมการประกวดได ้

  

สทิธิความเป็นเจา้ของและใบอนุญาต 

ผลงานท่ีถูกสง่เขา้มาทัง้หมดนัน้จะกลายเป็นทรัพยส์นิของผูส้นับสนุนและจะไมมี่การตอบรับหรือตีกลับ สทิธ์ิ 
ใดๆ ของใบสมัครนัน้จะยังเป็นของผูเ้ขา้ร่วม แตก่ารเขา้ร่วมสูก่ารประกวดน้ีจะแสดงให้เหน็วา่ผูส้มัครนัน้ไม่  
สามารถเพิกถอนสทิธ์ิไดแ้ละในการยนิยอมนัน้ถือเป็นคาํอนุญาตถาวร โดยไมมี่การชดเชยเพิม่เติมใดๆ จาก  
การนําไปใช,้ ผลิตเพิม่เติม, พิมพ,์ เผยแพร่, ออกอากาศ, แจกจา่ย, จัดการแสดง, ดัดแปลง, ปรับปรุง, หรือ         
วางแสดงเร่ืองราวเหลา่นัน้ และช่ือของผูเ้ขา้ร่วม และ/หรือ อ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกัน ไมว่า่จะดว้ยเหตุผลใด ซ่ึงรวมแต่      
ไมจ่าํกัดถึงเหตุผลในการแกไ้ขและเผยแพร่โดยผูส้นับสนุน ไมว่า่จะผา่นสื่อใดๆ ในตอนน้ีหรือท่ีอาจจะถูก  
สร้างภายหลังไมว่า่ท่ีใดบนโลก ในระยะเวลาหรือตามสทิธ์ิของผลงาน ทางผูส้นับสนุนและ/หรือผูไ้ดรั้บการ  
แตง่ตัง้จากผูส้นับสนุนนัน้มีสทิธ์ิท่ีจะแกไ้ข, ดัดแปลง, และเปล่ียนแปลงเร่ืองท่ีถูกสง่เขา้มา 

  

สทิธ์ิในการใชง้าน 



ใน การสละสทิธ์ิของผูเ้ขา้ร่วมนัน้ จะเป็นการมอบสทิธ์ิให้กับผูส้นันสนุนและผูร่้วมงานไดเ้ป็นเป็นตัวแทนทาง 
กฎหมาย ในการโอนสทิธ์ิ ออกใบอนุญาต สทิธ์ิในการผลิต, เปล่ียนแปลง, จัดขาย, คัดลอก, ออกอากาศ,        
เผยแพร่, โพสต,์ วางแสดง, จัดการแสดงสาธารณะ, ดัดแปลง, ใชง้านหรือใชซ้ํา้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ อยา่ง      
ถาวร (โดยไมจ่าํกัดจาํนวนหรือเวลาในการใช)้ ในแตล่ะสว่นประกอบของผลงาน หรือสว่นอ่ืนสว่นใด รวม    
แตไ่มจ่าํกัดถึงการบันทึกหรือจัดแสดงในท่ีนัน้ๆ (ในแตค่รัง้ จะเป็นผลงานตามท่ีสง่มา หรืออาจมีการแกไ้ข/   
ปรับแตง่ หรืออ่ืนใด ตามท่ีทางผูส้นับสนุนเหน็สมควร) รวมไปถึงการใชช่ื้อของผูเ้ขา้ร่วม ความคลา้ยคลึง     
ภาพถา่ย (เรียกรวมๆ วา่ “ความเหมือน”) และ/หรือถอ้ยคาํท่ีผูเ้ขา้ร่วมไดใ้ชเ้ม่ือเขา้ร่วมการประกวด (โดยอาจ     
จะใชห้รือไมใ่ชช่ื้อของผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขัน) ผา่นสื่อมีเดียท่ีรู้จักท่ัวไปหรือท่ีอาจจะมีในอนาคตท่ัวโลกภาย 
หลังอยา่งถาวร โดยไมมี่การแจง้ลว่งหน้าและไมมี่คา่ชดเชยหรือคาํขออนุญาตเพิม่เติมใดๆ จากผูเ้ขา้ร่วมหรือ  
บุคคลอ่ืนใด นอกเสยีจากวา่มีการเรียกร้องทางกฎหมาย ผูเ้ขา้ร่วมสามารถเพิกถอนสทิธ์ิในการเป็นเจา้ของ,   
โดยสว่นตัวหรือสาธารณะ, ความสัตยห์รือศลีธรรมหรือสทิธ์ิสว่นตัวใดๆ ในเร่ืองราวท่ีสง่เขา้มา ใบสมัครหรือ   
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีอาจจะถอดโอกาสในการใชง้านสว่นประกอบอ่ืนใดจากทางผูส้นับสนุน และยนิยอมท่ีจะไม่  
ทาํการฟ้องร้องหรือถือสทิธ์ิกลา่วอา้งใดๆ กับทางผูส้นับสนุนในการใชง้านสว่นประกอบใดๆ จากผลงาน   
ความเหมือน หรือถอ้ยคาํของผูเ้ขา้ร่วมใดๆ หากทางผูส้นับสนุนไดมี้การร้องขอให้มีความร่วมมือในการ  
โปรโมตการประกวด ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งยนิยอมในการร่วมกิจกรรมโปรโมตตามความเหมาะสม 

  

ไมมี่การถา่ยโอนรางวัลหรือสับเปล่ียนของรางวัล 

ไมมี่การถา่ยโอนหรือแลกเปล่ียนของรางวัลเป็นเงนิสดได้ ไมมี่การสับเปล่ียนของรางวัลเชน่กันนอกเสยีจาก 
ทางผูส้นับสนุนจะยนิยอม ซ่ึงของรางวัลจะถูกสับเปล่ียนกับของรางวัลอ่ืนท่ีมีมูลคา่เทา่กันหรือมากกวา่แทน 

  

ความยนิยอมและเผยแพร่ 

เม่ือเขา้ร่วมการประกวด ผูเ้ขา้ร่วมไดย้นิยอมให้ทางผูส้นับสนุน, HP Inc., คณะกรรมการ, และผูมี้สว่นเก่ียว     
ขอ้งอ่ืนๆ ในการพัฒนาหรือดูแลการประกวดน้ี, ผูป้กครอง, ผูช้ว่ย, องคก์ร, และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับ     
แตล่ะฝ่าย, ผูก้าํกับ, สมาชิก, ผูถื้อหุ้น, ลูกจา้ง, ผูท้าํสัญญาวา่จา้ง, เจา้หน้าท่ี, ตัวแทน, ผูส้บืทอดและผูรั้บ        
สทิธ์ิ (เรียกรวมๆ วา่ “องคก์รผูส้นับสนุน”) หรือจากฝ่ายใดๆ กต็ามท่ีมีความเช่ือมตอ่กับการแขง่ขันน้ี รวมแต่      
ไมจ่าํกัดถึงการเรียกร้องทางกฎหมาย, คา่ใชจ้า่ย, อาการบาดเจบ็, ความสูญเสยีหรือความเสยีหาย, การเรียก    
ร้องหรือการกระทาํใดๆ (รวมแตไ่มจ่าํกัดถึงอาการบาดเจบ็สว่นตัว, เสยีชีวติ, บาดเจบ็, เสยีหายหรือเกิดการ    
ทาํลายทรัพยส์นิ, สทิธ์ิสว่นตัวและสาธารณะ, การทาํลายช่ือเสยีง, หรือการแสดงออกในทางท่ีผิด) (เรียก    
รวมๆ วา่ “ขอ้เรียกร้อง”) เวน้เสยีจากกวา่มีการสัง่ห้าม: (ก) การเขา้ร่วมการประกวดถือวา่ผูเ้ขา้ร่วมนัน้ไดย้นิ     
ยอมแลว้ โดยไมต่อ้งมีคา่ชดเชยใดๆ ในการใชช่ื้อของเขา/เธอ, ความเหมือน, ขอ้มูลประวัติ จากผลงานของผู้     
เขา้ร่วมสาํหรับทาํการตลาด, หรือการปรับแตง่ดูแลจากทางผูส้นับสนุน และ/หรือผูไ้ดรั้บสทิธ์ิจากทางผูส้นับ  
สนุนอ่ืนๆ หรือ (ข) ในการรับรางวัลนัน้ ถือเป็นการยนิยอมของผูช้นะท่ีจะยอมให้องคก์รผูส้นับสนุน และผูมี้     
สว่นเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในการพัฒนาหรือดูแลการประกวดน้ีในการใช้ หรือ เป็นเจา้ของในรางวัลของเขา/เธอ    
หรือ (ค) ผูมี้สทิธ์ิชนะจะตอ้งเซน็หนังสอืมอบสทิธ์ิเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงหมายเลขประกันสังคม) เพ่ือ    
ความน่าเช่ือถือ/การเผยแพร่/ลิขสทิธ์ิในการยนิยอมนัน้ๆ และ (ง) หากการรับรางวัลนัน้จาํเป็นจะตอ้งผา่นการ   
เดินทางหรือกิจกรรม ผูมี้สทิธ์ิชนะและผูร่้วมเดินทาง (ถา้มี) จะตอ้งยนิยอมในการเดินทาง/กิจกรรม/หรือใช้   
ของรางวัลจากการเขา่ร่วมนัน้กับทางผูส้นับสนุน เอกสารยนิยอมท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรทัง้หมดจะตอ้งถูกสง่ 
ให้ทางผูส้นับสนุนกอ่นภายในห้า (5) วันจากวันท่ีผูส้นับสนุนไดพ้ยายามติดตอ่ผูมี้สทิธ์ิชนะ ทางผูส้นับสนุน   
อาจมีการตรวจสอบพ้ืนหลังเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของผูมี้สทิธ์ิชนะตามกฎกติกาเหลา่น้ี ช่ือ/ตัวตนของ 



บุคคลท่ีสามจะไมถู่กนํามาใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หากผลงานของผูเ้ขา้ร่วมนัน้มีช่ือของบุคคลอ่ืน ทางผูเ้ขา้  
ร่วมจะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมในการประกฏตัวในผลงานของเขาหากวา่ผูเ้ขา้ร่วมนัน้ไดผ้า่นเขา้รอบสุดทา้ย 
โดยการเขา้ร่วมนัน้ คุณไดต้กลงท่ีจะร่วมมือในการตรวจสอบพ้ืนหลังของคุณ หากในการรับของรางวัลนัน้มี  
การขอให้คุณปรากฏตัวในท่ีสาธารณะหรือออกสื่อ หรือทางองคก์รผูส้นับสนุนนัน้ตัง้ใจจะเปิดเผยผูช้นะไมว่า่ 
ทางใด และหากวา่การตรวจสอบพ้ืนเพนัน้มีผลวา่ผูมี้สทิธ์ิชนะไดมี้สว่นร่วมในกิจกรรมท่ีอาจจะสง่ผลเสยีตอ่ 
ช่ือเสยีงหรือธุรกิจขององคก์รผูส้นับสนุน ผูเ้ขา้ร่วมจะถูกตัดสทิธ์ิจากการเป็นผูช้นะโดยทางผูส้นับสนุน และ  
ของรางวัลจะตกเป็นของผูมี้สทิธ์ิชนะคนตอ่ไป หากผูช้นะนัน้เป็นบุคคลท่ีมีอายุไมถึ่งเกณฑแ์ละอยูภ่ายใตก้าร 
ดูแลของผูป้กครอง รางวัลจะถูกประกาศในรายช่ือของผูป้กครองหรือผูพิ้ทักษ์ทางกฎหมายแทน และจะตอ้งมี  
หนังสอืยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และหากจาํเป็น จะตอ้งร่วมเดินทางกับผูช้นะดว้ย (จะไมมี่คา่ตอบแทน   
ในสว่นของคา่เดินทางสาํหรับผูป้กครองหรือผูพิ้ทักษ์ท่ีร่วมเดินทางมากับผูช้นะ) 

  

ขอ้ปฏิเสธ 

(ก) ทางผูส้นับสนุนนัน้จะไมรั่บผิดชอบตอ่ใบสมัครท่ีสูญหาย, ลา่ชา้, สง่ผิด, ไมถู่กตอ้ง, ขอ้มูลเทจ็, หรือไม่      
สมบูรณ์ในตอนท่ีไดรั้บ น่ันรวมถึงกรณีท่ีฮาร์ดแวร์, ซอฟตแ์วร์, บราวเซอร์, เครือขา่ยท่ีเกิดความลม้เหลว,     
ทาํงานผิดพลาด, หรือไมส่ามารถเช่ือมตอ่ไดกั้บเซิร์ฟเวอร์ของผูส้นับสนุนหรือท่ีอ่ืนๆ ในกรณีท่ีมีการโตแ้ยง้  
เกิดข้ึน จะถือวา่ใบสมัครนัน้ถูกสง่เขา้มาโดยเจา้ของบัญชีของท่ีอยูอี่เมลนัน้ๆ ในเวลาท่ีใบสมัครถูกสง่เขา้มา “   
เจา้ของบัญชี” จะถือวา่เป็นผูท่ี้มีสทิธ์ิในบัญชีนัน้ๆ โดยธรรมชาติจากผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต ผูใ้ห้บริการ   
ออนไลน์ หรือองคก์ร (เชน่ บริษัท หรือสถานศกึษา) ท่ีรับผิดชอบตอ่อีเมลนัน้ๆ ในสว่นโดเมนท่ีเก่ียวขอ้งกับ      
อีเมลนัน้ดว้ย (ข) ผูส้นับสนุนนัน้มีสทิธ์ิท่ีจะตัดสทิธ์ิผูใ้ดกต็ามท่ีเขา้มากอ่ความวุน่วายในขัน้ตอนการสมัครบน  
เวบ็ไซตห์รือรบกวนการปฏิบัติการของการประกวด การใชบ้อ็ตหรือการดาํเนินการแบบอัตโนมัติอ่ืนๆ นัน้  
เป็นเร่ืองตอ้งห้ามและมีผลตอ่การถูกตัดสทิธ์ิโดยทางคณะผูส้นับสนุน (ค) ทางผูส้นับสนุนนัน้มีสทิธ์ิในการ  
ยกเลิก ละทิ้ง หรือเปล่ียนแปลงการประกวดในกรณีท่ีไมส่ามารถสาํเร็จการประกวดไดต้ามท่ีวางแผนไว้ รวม   
ไปถึงกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ติดไวรัส, บัก๊, โดนกอ่กวน, มีการแทรกแซงท่ีไมไ่ดรั้บอนุญาต, เหตุสุดวสัิย หรือ     
ความผิดพลาดทางเทคนิค หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ง) องคก์รผูส้นับสนุนจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดใน    
การดูแลหรือดูจัดการของการประกวดน้ีท่ีเกิดจากเคร่ืองจักร, มนุษย,์ การตีพิมพ,์ การแจกจา่ย หรือการจัดทาํ     
โดยอาจจะยกเลิก ละทิ้ง หรือแกไ้ขการประกวดน้ีแลว้แตก่รณีขอ้ผิดพลาดโดยไมต่อ้งรับผิดชอบอะไรใดๆ ทัง้   
สิน้ และทางผูส้นับสนุนจะไมม่อบรางวัลท่ีนอกเหนือไปจากท่ีระบุไวใ้นกฎกติกา (จ) ในกรณีท่ีการประกวดน้ี   
ถูกยกเลิกหรือถูกละทิ้งตามท่ีกลา่วไวข้า้งตน้ในขอ้ท่ี (ค) หรือ (ง) ทางผูส้นับสนุนอาจเลือกผูช้นะจากเหลา่ผู้    
เขา้ร่วมในการประกวดตัง้แตเ่ร่ิมตน้จนถึงเวลาท่ีถูกยกเลิกและมอบรางวัลบางสว่นหรือทัง้หมดให้กับผูช้นะ ( 
ฉ) ทางองคก์รผูส้นับสนุนจะไมรั่บประกัน, เป็นตัวแทนหรือการันตีในการพูดหรือบอกโดยนัย ตามขอ้เทจ็   
จริงหรือตามกฎหมาย เก่ียวกับการประกวดน้ีหรือในสว่นของการตลาด, คุณภาพ หรือความเหมาะสมใดๆ    
ของรางวัลหรือสว่นประกอบอ่ืนใดของของรางวัล (ช) ขอ้ควรระวัง: การพยายามใดๆ จากผูเ้ขา้ร่วมท่ีจะกอ่ให้    
เกิดความเสยีหายตอ่เวบ็ไซตห์รือซุม่ทาํลายการปฏิบัติการของการประกวดถือเป็นการกอ่อาชญกรรม และ/ 
หรือละเมิดกฎหมายแพง่ และหากมีการกระทาํนัน้เกิดข้ึน ทางผูส้นับสนุนมีสทิธ์ิท่ีดาํเนินเร่ืองฟ้องร้องคา่เสยี  
หาย (รวมแตไ่มจ่าํกัดถึงคา่ทนายความ) จากผูเ้ขา้ร่วมไดต้ามกฎหมายไดอ้ยา่งถึงท่ีสุด รวมไปถึงความผิดทาง   
อาญา (ซ) มูลคา่ของของรางวัลตามท่ีกลา่วไวข้า้งตน้นัน้มีมูลคา่ตามการคา้ปลีกและมูลคา่ทางการตลาดตามท่ี  
เหน็สมควรจากทางผูส้นับสนุน ซ่ึงถือเป็นการตัดสนิใจสุดทา้ยและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้ ในกรณีท่ี  
มูลคา่ของการคา้ปลีกของรางวัลนัน้มากกวา่มูลคา้ทางการตลาด จะไมมี่การจา่ยคา่สว่นตา่งเป็นเงนิสด คา่  
ทดแทนหรือคา่ชดเชยจะถูกจา่ยให้ในสว่นของรางวัลท่ีไมถู่กใชไ้ป การประกวดน้ีไมไ่ดรั้บการสนับสนุน หรือ  
ไดรั้บอนุญาต หรือดูแลจากทาง Facebook, Instagram, Twitter หรือวา่ชอ่งทางโซเชียลมีเดียเวบ็ไซต์     



หรือแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆ และทางโซเชียลมีเดียเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆ นัน้ (ก) ไมข่อ้งเก่ียวกับการ    
ประกวดทัง้สิน้ และ (ข) ไมไ่ดส้นับสนุน อนุญาต อนุมัติ หรือมีความรับผิดชอบใดๆ กับการประกวดน้ี คาํถาม        
, คอมเมนต์ หรือขอ้ติชมใดๆ เก่ียวกับการประกวดสามารถสง่ถึงผูส้นับสนุนไดโ้ดยตรง ไมใ่ชถึ่ง Facebook      
ในการเขา้ร่วมการประกวดครัง้น้ี คุณไดม้อบขอ้มูลของเร่ืองราวท่ีสง่เขา้มาให้กับทางผูส้นับสนุน ไมใ่ชกั่บทาง   
Facebook 

  

กฎหมายท่ีบังคับใชแ้ละขอบเขตอาํนาจศาล 

การประกวดน้ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรัฐบาล, สหพันธรัฐ, รัฐ, และกฎบัญญัติทอ้งถิน่ หากมีขอ้กฎหมายใดๆ ท่ี     
มีอาํนาจในการตัดสนิคดีความหรือตัดสนิใจในเหตุการณ์น้ี ไดต้รวจสอบวา่กฎกติกาอยา่งเป็นทางการท่ี 
เตรียมไวนั้น้ไมเ่หมาะสมหรือไมส่ามารถบังคับใชไ้ด้ กฎขอ้นัน้ๆ จะถูกนําออกจากกฎกติกาอยา่งเป็นทางการ  
ออกโดยท่ีจะไมมี่ผลใดๆ ตอ่เง่ือนไขการประกวด กฎท่ีเหลืออ่ืนๆ สามารถดาํเนินการไดต้อ่ไป ปัญหาตา่งๆ ท่ี     
เก่ียวกับโครงสร้าง, ความถูกตอ้ง, การตีความ, หรือการบังคับใชก้ฎกติกาอยา่งเป็นทางการเหลา่น้ีจะอยูภ่าย   
ใตอ้าํนาจของรัฐบาลทอ้งถิน่ New York โดยไมจ่าํเป็นตอ้งคาํนึงการแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ทางกฎหมาย   
ใดๆ การโตแ้ยง้ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแตไ่มเ่ก่ียวขอ้งกับการประกวดน้ีจะถูกแกไ้ขโดยลาํพังสว่นบุคคล และไมจ่าํเป็น   
ตอ้งมีการฟ้องร้องใดๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กับทางรัฐบาลหรือสหพันธรัฐของ New York หากมีขอ้โตแ้ยง้    
ระหวา่งกฎหมายของรัฐบาล New York กับกฎหมายอ่ืนๆ จะมีการแกปั้ญหาโดยรัฐบาล New York       
สุดทา้ยแลว้ ตามท่ีกฎหมายสามารถบังคับใชไ้ด้ การตัดสนิใจหรือรางวัลใดๆ จะไมร่วมอยูใ่นคา่ความเสยีหาย   
นอกกระเป๋า (ไมร่วมคา่ทนายความ) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ร่วมการประกวดน้ีและจะไมร่วมอยูใ่นการความ  
เสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยตรงหรือทางออ้ม 

  

รายช่ือผูช้นะ; กฎกติกาอยา่งเป็นทางการ 

สาํหรับรายช่ือผูช้นะ ตรวจสอบไดท่ี้ https://mystory.girlrising.org/ และคลิกท่ี “รายช่ือผูช้นะ” หลังจาก     
วันท่ี 10 ตุลาคม 2563 ผูส้นับสนุนจะประกาศช่ือเป็น ช่ือจริง ตัวอักษรยอ่ตัวแรกของนามสกุล และ เมือง/        
รัฐ/ประเทศ ของผูช้นะ นอกเสยีจากวา่จะมีการเรียกร้องทางกฏหมาย ดูเอกสารของกฎกติกาอยา่งเป็นทางการ   
ไดท่ี้  https://mystory.girlrising.org/ และคลิกท่ี “กฎกติกาการประกวดอยา่งเป็นทางการ” 

  

ผูส้นับสนุน 

สนับสนุนการประกวดโดยมูลนิธิ Girl Rising ท่ีอยู่ 114 West 26th Street, New York, NY           
10001 (“ผูส้นับสนุน”) หรือเวบ็ไซต ์ http://www.girlrising.org. 

 
 
 
 
 
GOOGLE SUBMISSION FORM: 
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ร่วมสง่เร่ืองราวของคุณ 
ช่ือ  * 
อีเมล  * 
หมูบ่า้น/เขต/เมือง  * 
ประเทศ  * 
เพศ  * 
วัฒนธรรม/เช้ือชาติ  * 
ระดับการศกึษาสูงสุด  * 
  
น่ีคือเร่ืองราวเก่ียวกับ... 
 วธีิท่ีฉันหรือกลุม่ (ช่ือทีมกีฬา, กลุม่เตน้, กลุม่เพ่ือนของคุณ ฯลฯ) ฉันเป็นสว่นหน่ึงของการพัฒนาสทิธิ     
มนุษยชน ความเทา่เทียมทางเพศ และ/หรือ ความยุติธรรมทางเช้ือชาติ 
 วธีิท่ีองคก์ร (องคก์ร NGO, บริษัท, โรงเรียน, องคก์ารศาสนา และอ่ืนๆ) ไดพั้ฒนาสทิธิมนุษยชน ความ        
เทา่เทียมทางเพศ และ/หรือ ความยุติธรรมทางเช้ือชาติ 
 วธีิท่ีบุคคลหรือกลุม่ท่ีฉันรู้จักสว่นตัวนัน้ไดพั้ฒนาสทิธิมนุษยชน ความเทา่เทียมทางเพศ และ/หรือ ความ   
ยุติธรรมทางเช้ือชาติ 
  
กลุม่อายุ 
14 หรือตํา่กวา่ 
15 - 24 
25+ 
  
ช่ือผลงาน  * 
ช่ือขององคก์ร (ถา้มี) 
ประเภทของงาน  * 
 วดีิโอ 
 เสยีง/เพลง 
 ภาพวาด 
 ขอ้ความ 
อัปโหลดไฟล ์(ถา้มี) 
ลิงคผ์ลงานของคุณ (ถา้มี) 
ช่ือท่ีใชบ้นโซเชียลมีเดีย 
คุณรู้จักชาเลนจน้ี์ไดอ้ยา่งไร?   * 
พ้ืนท่ีวา่งสาํหรับ คาํบรรยาย/คอมเมนต ์เก่ียวกับผลงาน/คาํบรรยายสาํหรับวดีิโอ/ภาพวาด 
 
 
 
CONSENT FORM / หนังสอืมอบคาํยนิยอม 

หนังสอืยนิยอมจากผูป้กครอง 

ขา้พเจา้ ลงช่ือในนามของผูป้กครอง/ผูพิ้ทักษ์ทางกฎหมายของ __________________________ (“   
ผูเ้ขา้ร่วม”) ผูมี้ความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมใน My Story : Girl Rising Storytelling Challenge 2020          



(“การประกวด”) ท่ีไดรั้บการสนับสนุนโดยมูลนิธิ Girl Rising องคก์รไมห่วังผลกาํไรจากเขตโคลัมเบีย (“ผู้     
สนับสนุน”) ให้ความสาํคัญกับเง่ือนไขและหากมีความไมชั่ดเจนใดๆ เกิดข้ึน สามารถตรวจสอบกฎกติกาอยา่ง   
เป็นทางการไดท่ี้ https://www.girlrising.com/challenge-terms-and-conditions (“กติกา”) 

ขา้พเจา้ไดอ้นุญาตให้ผูเ้ขา้ร่วมไดเ้ขา้ร่วมการประกวดน้ี และอนุญาตให้ทางผูส้นับสนุนและผูเ้ก่ียวขอ้ง,  
ตัวแทนทางกฎหมาย, ผูรั้บสทิธ์ิ, เจา้หน้าท่ีและผูอ้อกใบอนุญาตไดรั้บสทิธ์ิอยา่งถาวรโดยไมมี่เง่ือนไขในการ  
ผลิต, เปล่ียนแปลง, วางจาํหน่าย, คัดลอก, ออกอากาศ, ตีพิมพ,์ โพสต,์ วางแสดง, จัดแสดงสาธารณะ,         
ดัดแปลง, หรือใชซ้ํา้ (โดยไมจ่าํกัดจาํนวนครัง้ท่ีใช)้ สว่นประกอบใดๆ ของผลงานในการประกวดน้ี รวมแต่     
ไมจ่าํกัดถึง เรียงความ, ไฟลบั์นทึกและการแสดง (ในแตล่ะกรณี ตามท่ีสง่เขา้มาหรือแกไ้ข/ปรับแตง่แลว้แต่    
การตัดสนิใจของผูส้นับสนุน) รวมถึงการใชช่ื้อของผูเ้ขา้แขง่ขัน, ความเหมือน, ภาพถา่ย, เสยีง และ/หรือ     
บทความท่ีเขา/เธอไดพู้ดตอนเขา้ร่วมการประกวด (โดยจะใชห้รือไมใ่ชช่ื้อของผูเ้ขา้ร่วมกไ็ด)้ ผา่นสื่อมีเดียท่ี  
รู้จักท่ัวไปหรือในอนาคตท่ัวโลกอยา่งถาวร โดยไมมี่การแจง้ลว่งหน้าและไมมี่คา่ชดเชยหรือขออนุญาตเพิม่ 
เติมใดๆ จากผูเ้ขา้ร่วมหรือบุคคลอ่ืนใด นอกเสยีจากวา่มีการเรียกร้องทางกฎหมาย 

ดว้ยการลงช่ือดา้นลา่ง ขา้พเจา้ยนิยอม ไดอ้า่น ทาํความเขา้ใจ และยอมรับ และไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมไดอ้า่น      
ทาํความเขา้ใจ และยอมรับในกฎเหลา่น้ีแลว้ 

ช่ือผูป้กครอง/ผูพิ้ทักษ์ทางกฎหมาย: 

___________________________________________________________________ 

ลายเซน็ผูป้กครอง/ผูพิ้ทักษ์ทางกฎหมาย: 

___________________________________________________________________ 

ท่ีอยู ่(รวมถึง เมือง, รัฐ, และรหัสไปรษณีย)์: 

 ____________________________________________________________________ 

วันท่ี: 

 
STORIES THAT INSPIRE / เร่ืองราวบันดาลใจ 
 

Can Güngör 
ประเทศตุรกี 



ผมช่ือ Can ผมคือเดก็ชายอายุ 15 ปี จากทางตะวันออกของประเทศตุรกี และทาํงานกับกลุม่ HeforShe        
ของ UN ท่ีโรงเรียนของผมเอง กอ่นท่ีกลุม่น้ีจะถูกตัง้ข้ึน ผมรู้วา่ความไมเ่ทา่เทียมทางเพศนัน้เป็นปัญหาท่ีมี    
อยูจ่ริงในประเทศตุรกี และหลายๆ อยา่งถึงเวลาเปล่ียนแลว้ ในตอนคุณครูสอนวชิาชีววทิยาบอกวา่จะมีการ   
จัดตัง้กลุม่น้ีข้ึน ผมเลยตัดสนิใจเขา้ร่วม 

ในตอนแรก ผูค้นดูถูกผม เพราะผมคือเดก็ผูช้ายท่ียืนหยัดเพ่ือสทิธิของผูห้ญงิ ผมคดิวา่น่ันมันผิด เพราะผูช้าย    
เองกส็ามารถตอ่สูเ้พ่ือสทิธิของผูห้ญงิไดเ้หมือนกัน 

เป้าหมายของกลุม่เรากคื็อการมอบความเทา่เทียมกันทางเพศในโรงเรียนและสังคมของพวกเรา เรามีการจัด 
กิจกรรมสันทนาการ โดยกิจกรรมแรกของเรากคื็อการแกไ้ขขอ้ความเหยียดเพศในภาษาของเรา เรายังบริจาค  
หนังสอื 5 เลม่ท่ีเขียนเก่ียวกับสทิธิความเสมอภาพของสตรีและความเทา่เทียมทางเพศให้กับห้องสมุด  
โรงเรียนของเราอีกดว้ย และในวัน Orange the World Day เราไดท้าํกระดานสันทนาการและเขียน      
ประโยคเก่ียวกับการตอ่ตา้นความรุนแรงตอ่สตรีและให้คนอ่ืนๆ เซน็ช่ือลงบนกระดานเพ่ือแสดงความ 
สนับสนุนกับความเช่ือของเรา ในวัน International Solidarity Day เราไดว้าดภาพบนฝาผนังท่ีโรงเรียน     
ของเรา และเขียนขอ้ความเก่ียวกับวันนัน้ลงไปดว้ย แลว้เรากยั็งเชิญ Ilayda Eskitascioglu ท่ีเป็นตัวแทน     
ผูห้ญงิตุรกีคนเดียวใน UN Women เพ่ือนําเสนอโรงเรียนของเราอีกดว้ย 

พวกเราลว้นกเ็ช่ือกันวา่ ในวันขา้งหน้า การตอ่สูเ้พ่ือความเทา่เทียมทางเพศนัน้จะจบลง แลว้เราจะภูมิใจอยา่ง   
ยิง่ท่ีไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของมัน 

 


