แรงบันดาลใจ
จากทุกคน

เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 7
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
The 7th White Elephant Art Award
By Thai Beverage Public Company Limited

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 7 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
สืบเนื่องจากโครงการ “สานพลังประชารัฐ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย คณะทำ�งานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ มีเป้าประสงค์เพือ่ เพิม่ รายได้ให้ชมุ ชนในระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื่อให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 7 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) จึงกำ�หนดหัวข้อการประกวด “แรงบันดาลใจ
จากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” โดยมีความมุ่งหมายให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative
Art) ได้ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันมีความบันดาลใจมาจาก กรอบแนวความคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนลงมือทำ�
เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน” โดยเน้นย้ำ�ความสำ�คัญของการเชื่อมโยง “วิถีการเกษตร” สู่ “การแปรรูปผลิตผล” และ “การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน” เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ให้ประชาชนมีความสุข ด้วยรูปแบบของธุรกิจชุมชน ตามแนวคิดของโครงการประชารัฐสามัคคี
การสานพลังประชารัฐ ภายใต้แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุง่ หมายในการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและ
มีความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ ให้ประชาชนในชุนชนสามารถดำ�รงชีวติ ตามวิถขี องตนเองได้อย่างพอมี พอกิน พอใช้ มีความเป็นอยูส่ ขุ สบายตามอัตภาพ มีการ
นำ�เอาผลงานศิลปะ ผลงานประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ วิถที �ำ กิน วัฒนธรรมการกิน หรือหัตถกรรมแบบพืน้ บ้านมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
หล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง
การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 7 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่
ยั่งยืน” จะเปิดโอกาสให้ศิลปินผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในแหล่งชุมชนที่มีความพร้อมและความโดดเด่นทั่วประเทศ เพื่อ
ให้ศลิ ปินผูส้ นใจได้รบั แรงบันดาลใจจากโครงการ “สานพลังประชารัฐ” อย่างแท้จริง โดยศิลปินผูส้ นใจทุกคนสามารถติดตามตารางเวลาการ
เดินทางทัศนศึกษาได้จาก www.thaibev.com และ เฟซบุ๊ก: ศิลปกรรมช้างเผือก
ผลงาน
การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 เปิดรับผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในแนวทางเหมือนจริง
โดยไม่จำ�กัดเทคนิคและวัสดุ ภายใต้หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”
ประเภทของผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำ�กัดเทคนิคและวัสดุ
เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก เฟซบุ๊ก: ศิลปกรรมช้างเผือก, www.thaibev.com และ www.bacc.or.th
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พำ�นักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำ�กัดสัญชาติหรือภูมิลำ�เนา
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทีอ่ ยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน
ครบถ้วน และแนบมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน
4. ผูส้ มัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 ชิน้ ผลงานแต่ละชิน้ รวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 x 2 เมตร
(งานสองมิติ) และ 2 x 2 x 2 เมตร (งานสามมิติ) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือประติมากรรม ต้องระบุ จำ�นวนพิมพ์ (Edition) โดยผล
งานนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
5. ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จำ�นวนพิมพ์ (ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่ง
ผลงานระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น. กรณีสง่ ผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันทีส่ ง่ ภายในวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2561 และส่งถึง
โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัด
งานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรม จริยธรรม
7. ห้ามนำ�ผลงานที่เคยส่งแล้วมาส่งซ้ำ� และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) หากเป็นผลงานประติมากรรมและภาพพิมพ์ จะ
ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เฉพาะผลงานชิ้นที่ส่งเข้าประกวด
9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่ง
พิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด
10. ภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ ให้นำ�บัตรประชาชนมาขอรับผลงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 3 - 10 มีนาคม 2561 ระหว่าง 10.00 - 17.00 น. ส่วนผู้ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงงาน ติดต่อรับผลงานคืน ระหว่าง
วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้น คณะผู้จัดงานจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำ�เนินการกับผลงานที่ไม่
ได้รับการติดต่อขอรับคืน
11. คณะผู้จัดงานจะใช้ความระมัดระวังในขณะขนย้ายหรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงานไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้นๆ

รางวัล
รางวัลช้างเผือก		
รางวัลชนะเลิศ		
รางวัล CEO Award
รางวัลรองชนะเลิศ		
รางวัลชมเชย		

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล		
5 รางวัล
12 รางวัล

รางวัลละ		
รางวัลละ
รางวัลละ		
รางวัลละ
รางวัลละ

1,000,000
500,000
250,000
200,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น					

3,950,000

บาท

การตัดสินรางวัล
• การตัดสินผลงานใช้เกณฑ์การตัดสินจากคุณภาพของงานแต่ละชิ้นโดยไม่แยกประเภท
แต่จะประเมินและยึดถือคุณค่าของตัวงานนั้นๆ เป็นสำ�คัญ
• การตัดสินรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• ประกาศผลรางวัลทาง เฟซบุ๊ก: ศิลปกรรมช้างเผือก เว็บไซต:์ www.thaibev.com และ www.bacc.or.th ในวันที่ 2 มีนาคม 2561
• หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาสำ�หรับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลนั้น
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้
• ผลงานทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั รางวัลจะได้รบั การจัดแสดงนิทรรศการ ณ ชัน้ 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 10 มิถนุ ายน 2561
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี ป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะจำ�นวน 9 ท่าน ได้แก่
คุณฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
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อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์
ศาสตราจารย์ ดร.อภินนั ท์ โปษยานนท์
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
อาจารย์นติ กิ ร กรัยวิเชียร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อหอศิลป์รว่ มสมัยอาร์เดล (ผูด้ �ำ เนินงาน)
หมายเลข: 0-2422-2092 แฟกซ์: 0-2422-2091 อังคาร - เสาร์ 10.30 - 19.00 น.
อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. อีเมล: ardelgallery@gmail.com
เฟซบุก๊ : ศิลปกรรมช้างเผือก
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การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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