รายละเอียดของกิจกรรมการประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด
รูปแบบของกิจกรรม
การประกวดศิ ลปะเพื่ อคนตาบอด ศิล ปกรรมรู ปปั้ น ในหั วข้ อ “ท่ อ งเที่ย วตามรอยพระราชดาริ ศาสตร์
พระราชา” หมายถึง การประกวดจัดท่าประติมากรรมประเภท นูนต่่า นูนสูง หรือประติมากรรมลอยตัว ที่แสดงออกด้วย
การปั้น แกะสลัก หล่อ และการแสดงศิลปะในลักษณะงานสื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์ แสง สี เสียง วีดิโอ ที่สามารถ
สื่อถึงสิ่งต่าง ๆ รวมถึงความรู้สึกของมนุษย์ผ่านการสร้างผลงานศิลปกรรม (ประติมากรรมและสื่อผสม) โดยสร้างสรรค์
ศิลปกรรมรูปปั้น ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา” อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวในโครงการ
พระราชด่าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เช่น โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, โครงการช่างหัวมัน ,
หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ
โดยขนาดของชิ้นงานประติมากรรมมีความกว้าง 120 เซนติเมตร ความสูง 80 เซนติเมตร ส่าหรับติดตั้งในบูธ
จัดแสดงขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร มีผนัง 3 ด้าน แต่ละด้านสูง 2 เมตร (ผนังแต่ละด้านปิดทึบสูง 1.5 เมตร และ
ส่ว นที่ เ ป็ น โครงถั ด จากส่ ว นที่ ปิ ด ทึ บ 0.5 เมตร รวมเป็ น 2 เมตร ด้ า นหน้ า เปิ ด โล่ ง ) ผนั ง ด้ า นในสุ ด ติ ด ตั้ ง ผลงาน
ประติมากรรม ผนังอีก 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) เป็นงานทางด้านสื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์ แสง สี เสียง วีดิโอ ทั้งนี้
เพื่อแสดงภายในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ Lifestyle
Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
- นักศึกษาที่ก่าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป
- สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน
- สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานแต่ละแห่ง สามารถส่งกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จ่ากัดจ่านวน
รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจ่านวน 120,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจ่านวน 100,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจ่านวน 70,000 บาท
- รางวัลชมเชย (มี 7 รางวัล) โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจ่านวน 50,000 บาท

-2กาหนดเวลาการประกวด
1.การเปิดรับสมัคร
28 ก.ย. – 27 ต.ค. 2560 ส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่ 29 ก.ย. – 27 ต.ค. 2560
2. รอบคัดเลือก
28-29 ต.ค. 2560
น่ า เสนอแนวความคิ ด ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน( Conceptual
Presentation) ในวั นที่ 28-29 ตุ ลาคม 2560 (ให้ เวลาในการ
น่าเสนอ 15 นาที และตอบข้อซักถามของกรรมการ 5 นาที) โดย
คณะท่างานจัดการประกวดฯ จะประสานงานโดยตรง เพื่อระบุ
วันที่ท่าการน่าเสนอ การจัดล่าดับการน่าเสนอ และสถานที่ในการ
น่าเสนอและประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จ่านวน 10 กลุ่ม
เพื่อจัดท่าผลงานศิลปกรรมต่อไปทาง
www.facebook.com/ArtForTheBlind
3. ติดตั้งผลงาน
6 ธ.ค. 2560
ติดตั้งผลงานที่จัดท่าเสร็จแล้วลงในบูธขนาด 3x3 เมตร ที่ก่าหนด
(เวลา 24.00–09.00 น.) ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
4. รอบตัดสิน
7 ธ.ค. 2560
คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย ณ Lifestyle Hall ชั้น 2
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
5. จัดแสดงนิทรรศการ 8-12 ธ.ค. 2560
จัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด
ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
กรรมสิทธิ์ของผลงาน
- ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัล จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และสามารถน่าไปด่าเนินการจัดแสดงในนิทรรศการ หรือที่อื่นใดตามที่กรมฯ เห็นสมควร
- ผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมการประกวด กรมการท่องเที่ยวมีสิทธิในการน่า ไปจัดพิมพ์เผยแพร่
ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สูจิบัตร รวมถึงสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท

-3ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด
1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด ศิลปกรรมรูปปั้น ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดาริ ศาสตร์
พระราชา” โดยเลือกแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชด่าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/ArtForTheBlind กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน แล้วส่งใบสมัครมายัง คณะจัดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด โดยใช้ช่องทางต่างๆ ดังนี้
- Fax ไปที่หมายเลข 02 618 7879
- Scan แบบฟอร์มใบสมัครส่งมาที่ info.artfortheblind@gmail.com หรือ ok_mass2002@yahoo.com
2. น่าเสนอแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน (Conceptual Presentation) โดยจัดหารูปถ่ายประกอบ / ตัวอย่าง
ภาพ / ตั ว อย่ า งโมเดล และรายละเอี ย ดอธิ บ ายผลงาน ในการถ่ า ยทอดแนวความคิ ด ของผลงาน
ไปยั ง คนตาบอด ต่ อ คณะกรรมการ โดยให้ เ วลาการน่ าเสนอกลุ่ มละ 20 นาที (เวลาในการน่ า เสนอ 15 นาที
และตอบข้อซักถามของกรรมการ 5 นาที) โดยคณะผู้จัดการประกวดฯ จะประสานงานโดยตรงไปยังผู้เข้าประกวดแต่
ละทีม เพื่อระบุวันที่จะน่าเสนอ การจัดล่าดับการน่าเสนอและสถานที่ที่ใช้ในการน่าเสนอ
3. จัดท่าผลงานศิลปกรรม โดยคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจ่านวน 10 กลุ่ม
ทาง www.facebook.com/ArtForTheBlind เพื่อจัดท่าผลงานศิลปกรรม (ประติมากรรมสื่อผสม)
4. ติดตั้งผลงานศิลปกรรม (ประติมากรรมและสื่อผสม) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยผู้จัดท่าผลงานเข้าร่วมการ
ประกวดต้องจัดเตรียมชิ้นงานประติมากรรมและสื่อผสมมาท่าการติดตั้งลงในบูธจัดแสดงขนาด
3x3 เมตร มีผนัง 3 ด้าน แต่ละด้านสูง 2 เมตร (ผนังแต่ละด้านปิดทึบสูง 1.5 เมตร และส่วนที่เป็นโครงถัดจากส่วน
ที่ปิดทึบ 0.5 เมตร รวมเป็น 2 เมตร ด้านหน้าเปิดโล่ง) ผนังด้านในสุดติดตั้งผลงานประติมากรรม ผนังอีก 2 ด้าน
(ซ้ายและขวา) เป็นงานทางด้านสื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์ แสง สี เสียง วีดิโอ
5. ตัดสินผลงานประติมากรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2560 และประกาศผลทันที ทาง
www.facebook.com/ArtForTheBlind
6. ทีมที่ส่งใบสมัครเข้ามาก่อน สามารถเลือกผลิตผลงาน สถานที่ตามโครงการพระราชด่าริก่อนทีมที่สมัครภายหลัง และ
ที ม ที่ ส มั ค รเข้ า มาภายหลั ง ไม่ สามารถผลิ ต ผลงานที่ ซ้่ า กั บ ที ม ที่ ส มั ค รเข้ า มาก่ อ นได้ โดยคณะกรรมการจะแจ้ ง
รายละเอียดทีมที่สมัครและUpdate การผลิตผลงาน ทาง www.facebook.com/ArtForTheBlind

-4หลักเกณฑ์ให้คะแนนการประกวด มีการให้คะแนนใน 2 ด้าน ดังนี้
1. การสื่อความหมาย และถ่ายทอดความรู้สึกการรับรู้ไปยังคนตาบอด
2. ความสวยงามองค์ประกอบด้านศิลปะ
หลักเกณฑ์อื่นๆ
1. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัล หรือเผยแพร่ในสูจิบัตรที่ใดมาก่อน หรือจัดแสดงใน
นิทรรศการใดๆ มาก่อน
3. ผู้ออกแบบแต่ละกลุ่ม มีสิทธิส่งผลงานรอบคัดเลือกได้ไม่เกินกลุ่มละ 1 ชิ้น
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรม จริยธรรม
5. ผู้จัดการประกวดจะระวังรักษาประติมากรรมทุกชิ้นทีส่งเข้าประกวดอย่างดีทีสุด ยกเว้น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ
หรือเหตุอันสุดวิสัย
6. การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้
อ่านกติกา และรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ www.facebook.com/ArtForTheBlind
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ประสานงานโครงการนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด
คุณติ๊ก นภัสรพี จิตบุญ โทรศัพท์ 0-2618-7781-4 ต่อ 108
มือถือ 092-7058678
คุณนก รัชนก ปัตเทสัง
โทรศัพท์ 0-2618-7781-4 ต่อ 107
มือถือ 083-178-0567

