โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 12
ประกวดวาดภาพหัวข้ อ “ความสุข ความงดงามในความเป็ นไทย”
บริ ษั ท อิน ทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) ดำเนิน โครงกำร “จิ นตนำกำร สืบสำน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ” มำอย่ำง
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 12 เพื่อกระตุ้นให้ เยำวชนไทยรักกำรอ่ำน ช่วยกันสืบสำน อนุรักษ์ ภำษำและวรรณกรรมไทย มรดกทำงวัฒนธรรม
อันทรงคุณค่ำของไทยให้ คงอยู่ โดยใช้ จินตนำกำรถ่ำยทอดสิง่ ที่อำ่ นออกมำเป็ นภำพวำดตำมจินตนำกำรของตนเอง
สำหรับในปี นี ้ได้ จดั กำรประกวดวำดภำพในหัวข้ อ “ความสุข ความงดงามในความเป็ นไทย” เพื่อให้ เยำวชนได้ เรี ยนรู้
และถ่ำยทอดควำมงดงำมของวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สภำพแวดล้ อมของแต่ละท้ องถิ่นในแต่ละ
ยุคสมัยจวบจนปั จจุบนั ที่แสดงถึงควำมสุขและเอกลักษณ์ ควำมเป็ นไทยตำมจินตนำกำรของเยำวชนนำเสนอผ่ำนภำพวำดเพื่อ
ถ่ำยทอดสูค่ นรุ่นหลังต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เชิดชูและสืบสำนควำมเป็ นไทย มรดกทำงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ ำนศิลปะและวรรณกรรม
ที่กำลังจะถูกลืมเลือนจำกสังคมไทย
2. ส่งเสริ มให้ เยำวชนไทยรัก ภูมิใจในภำษำและวรรณกรรม รวมทังส่
้ งเสริ มให้ เยำวชนรักกำรอ่ำนหนังสือ
3. กระตุ้นให้ เยำวชนใช้ จินตนำกำรเพื่อช่วยพัฒนำควำมคิดสร้ ำงสรรค์
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ใช้ วรรณกรรม และศิลปะเป็ นสือ่ ในกำรปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรมให้ กบั เยำวชน
สำมำรถนำข้ อคิดดีๆ ที่มีในวรรณกรรมมำประยุกต์ใช้ กบั กำรดำเนินชีวิตได้ อย่ำงเหมำะสม
คุณสมบัติผ้ สู ่ งผลงาน
เยำวชนไทยทัว่ ประเทศในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ อุดมศึกษำ ได้ แก่
• เยำวชนที่กำลังศึกษำอยูใ่ นระดับประถมศึกษำ 4 – 6
• เยำวชนที่กำลังศึกษำอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น-ตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
• เยำวชนที่กำลังศึกษำอยูใ่ นระดับอุดมศึกษำ
กติกาการส่ งผลงานเข้ าประกวด
1. เยำวชนที่สนใจส่งผลงำนเข้ ำประกวดปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ดังนี ้
1.1
อ่ำนวรรณกรรมที่ตนเองชื่นชอบในบทหรื อตอนที่ตรงกับหัวข้ อ “ความสุข ความงดงามในความเป็ นไทย”
แล้ วใช้ จินตนำกำรถ่ำยทอดสิง่ ที่อำ่ นเป็ นภำพวำดให้ ตรงตำมเนื ้อหำในช่วงตอนที่คดั เลือก
1.2
ผลงำนต้ องสอดคล้ องกับเนื ้อหำที่เลือกมำ ทังนี
้ ้สำมำรถใช้ เทคนิคลำยเส้ น หรื อเทคนิคสีที่ตนเองถนัด อำทิ
สีนำ้ สีน ำ้ มัน สีโปสเตอร์ สีฝุ่น สีไม้ สีเทียน สีชอล์ ก เป็ น ต้ น (ห้ ำมใช้ คอมพิ วเตอร์ หรื อเทคนิ คดิจิตอล
ตกแต่งภำพโดยเด็ดขำด)
1.3
ผลงำนต้ องไม่นำเสนอสิง่ ที่รุนแรง หดหู่ หรื อก่อให้ เกิดควำมหมำยในด้ ำนลบ
1.4
ผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดต้ องเป็ นผลงำนต้ นฉบับ สร้ ำงสรรค์ด้วยฝี มือตนเอง (ห้ ำมคัดลอกภำพผลงำนของ
บุคคลอื่น ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อส่วนหนึง่ ส่วนใด) ไม่เคยนำไปใช้ ในเชิงพำณิชย์ ไม่เคยนำออกมำจำหน่ำย
ไม่เคยตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ไม่เคยนำเข้ ำร่วมประกวด หรื อชนะกำรประกวดภำพดังกล่ำวจำกที่ใดมำก่อน

1.5

ขนำดของผลงำน
1.5.1 ระดับประถมศึกษำตอนปลำย ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น ขนำดผลงำน ไม่ต่ำกว่ำ 12 x 16 นิ ้ว
และไม่เกิน 16 x 24 นิ ้ว
1.5.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และอุดมศึกษำ ขนำดผลงำน 16.5 x 23.4 นิ ้ว (เอ 2) ขึ ้นไป
1.6
กรอกใบสมัครตำมแบบฟอร์ มที่ปรำกฎใน www.intouchcompany.com
1.7
กรอกหนังสือรับรองผลงำนและประทับตรำโรงเรี ยน ชมรม สถำบัน หรื อกลุม่ ที่สอนศิลปะตำมแบบฟอร์ ม
ที่ปรำกฏใน www.intouchcompany.com (ยกเว้ นระดับอุดมศึกษำ)
1.8
สิง่ ที่ต้องส่งมำด้ วย ได้ แก่
1.8.1 ใบสมัคร
1.8.2 หนังสือรับรองผลงำน
1.8.3 งำนเขียนที่เลือก โดยคัดลอกเฉพำะตอนที่นำมำวำดเป็ นภำพ ควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ ำกระดำษ เอ4
1.8.4 เหตุผลที่เลือกงำนเขียนนันๆ
้ ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 10 บรรทัด และไม่เกิน 1 หน้ ำกระดำษ เอ4
1.8.5 แบบสอบถำม
1.9
ผู้จัดการประกวดงดพิจารณาผลงานที่มีข้อมูลไม่ ครบตามข้ อกาหนด (ดังรำยละเอียดในข้ อ 1.8)
1.10 ผู้ส่งผลงำนสำมำรถส่งผลงำนเข้ ำประกวดได้ ไม่จำกัดจำนวนภำพ แต่จะได้ รับรำงวัลสูงสุดเพียงรำงวั ลเดียว
เท่ำนัน้
2. สถำนที่สง่ ผลงำน (นำส่งด้ วยตนเองหรื อไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่สง่ ทำงไปรษณีย์ให้ ดวู นั ที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็ นสำคัญ)
ระบุชื่อ โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 12”
2.1 ทำงไปรษณีย์ จ่ำหน้ ำซองถึง ตู้ ปณ. 173 ปณศ. จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2.2 ส่ง ด้ ว ยตนเองที่ บริ ษั ท กรำฟิ ก สเตชั่น จ ำกัด 27 ซอยพหลโยธิ น 25 ถ.พหลโยธิ น แขวงจตุจัก ร เขตจตุจัก ร
กรุ ง เทพฯ 10900 (เว้ น วัน หยุด รำชกำร และวัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์ ) สอบถำมเพิ่ ม เติ ม โทร.064-939-9667 หรื อ
02-118-6953 www.intouchcompany.com หรื อ www.facebook.com/intouchstation
เกณฑ์ การตัดสิน พิจำรณำจำก
• ภำพวำดต้ องสือ่ ควำมหมำยหรื อแสดงออกตรงตำมหัวข้ อ “ความสุข ความงดงามในความเป็ นไทย” ได้ อย่ำงชัดเจน
• ภำพวำดต้ องสอดคล้ องกับงำนเขียนที่เลือกมำ โดยพิจำรณำประกอบกับเหตุผลที่แนบมำ
• ภำพวำดสะท้ อนถึงจินตนำกำร และควำมคิดสร้ ำงสรรค์ของผู้เข้ ำประกวดได้ อย่ำงชัดเจน
• กำรใช้ เทคนิคลำยเส้ น หรื อเทคนิคกำรใช้ สตี ำ่ งๆ มีควำมสวยงำม โดดเด่น
• ในกำรตัดสินรอบสุดท้ ำย ผู้ท่ จี ะได้ รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ ละระดับชัน้ จะต้ อง
นาเสนอความหมายและแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ผลงานต่ อหน้ าคณะกรรมการ
• รำงวัลพิเศษสำหรับเยำวชนพิจำรณำตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
• รำงวัลพิเศษสำหรับสถำบันกำรศึกษำที่สนับสนุนให้ เยำวชนส่งผลงำนเข้ ำประกวดและได้ รับรำงวัลจะต้ องใช้
เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมด้ ำนศิลปะเท่ำนัน้
• คณะกรรมกำรสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำที่จะเพิ่มหรื องดรำงวัลใดก็ได้ ตำมแต่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมกำร
ถือเป็ นที่สดุ จะอุทธรณ์มิได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบเงินรำงวัลใดๆ หำกผู้สมัครและผลงำนไม่มีคณ
ุ สมบัติตรงตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ภำยใต้ ดลุ ยพินิจของคณะกรรมกำร
• บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีภำพที่จดั ส่งมำชำรุดหรื อเสียหำย ก่อนถึงกำรพิจำรณำตัดสินของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการตัดสิน
1.คุณเฉลิมชัย โฆษิ ตพิพฒ
ั น์
2.คุณปั ญญำ
วิจินธนสำร
3.คุณสังคม
ทองมี
4.คุณเสฐี ยรพงษ์ วรรณปก
5.คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์
6.คุณเนำวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
7.คุณธวัชชัย
สมคง

ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักรำช 2554
ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักรำช 2557
ผู้อำนวยกำรศูนย์ศิลป์ สิรินธร
รำชบัณฑิตไทย
ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์ (นวนิยำย) พุทธศักรำช 2555
ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักรำช 2536
บรรณำธิกำรบริ หำร นิตยสำร Fineart

