รายละเอียดโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครัง้ ที่ 4
บมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครัง้ ที่ 4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้ าง
งานศิลปกรรมที่แสดงออกถึงเรื่ องราวและเนื ้อหาของความเป็ นไทย ให้ พฒ
ั นาก้ าวสู่ระดับสากล ธนาคารเชื่อมัน่
ว่างานสร้ างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม สามารถสร้ างคุณภาพที่ดีขึ ้นแก่สงั คม ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้ าง
ความงามและคุณค่าแห่งความดีเพื่อมวลมนุษยชาติ อันเป็ นการนาพาสังคมสู่ความเจริญงอกงามทังทางด้
้
าน
จิตใจและความคิดในที่สดุ
แนวเรื่อง (Theme)
ศิลปกรรมกรุ งไทย มีเนื ้อหาและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทยในด้ านต่าง ๆ ทังศิ
้ ลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม เพื่อสื่อถึง “กรุ งไทย” สังคมอันมีคุณธรรม ยึดมั่นใน
คุณค่าแห่งความดีงาม ที่นาพาเศรษฐกิจเฟื่ องฟูด้วยความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม มีความอุดมสมบูรณ์
ด้ วยงานศิลปกรรมอันทรงคุณ ค่าและสุนทรี ยะ ซึ่งก่อให้ เกิ ดความสุข นาสังคมและมวลมนุษยชาติสู่ความ
เจริญรุ่งเรื องอันยัง่ ยืน
รู ปแบบและลักษณะการสร้ างสรรค์
ศิลปิ นผู้สร้ างสรรค์ผลงาน (“ศิลปิ น”) สามารถนาเสนอและแสดงออกในผลงานศิลปกรรมโดยอิสระ
ทังแนวคิ
้
ด รูปแบบและเทคนิควิธีการตามแนวทางส่วนตนของศิลปะร่วมสมัยในปั จจุบนั
ระดับการประกวด
เปิ ดกว้ างสาหรับบุคคลธรรมดาทัว่ ไป
ประเภทผลงาน
จิตรกรรม Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรื อแท่น) ด้ านละไม่เกิน 1.80 เมตร
ภาพพิมพ์ Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรื อแท่น) ด้ านละไม่เกิน 1.80 เมตร
ประติมากรรม Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรื อแท่น) ด้ านละไม่เกิน 1.20 เมตร
หลักเกณฑ์ ในการส่ งผลงานเข้ าประกวด
1 ผลงานทุกชิ ้นต้ องเป็ นผลงานลอยตัว สามารถเคลื่อนย้ ายได้ อย่างอิสระ มีสภาพสมบูรณ์ คงทนต่อ
สภาวะแวดล้ อม โครงสร้ างแข็งแรงมัน่ คง ติดอุปกรณ์เรี ยบร้ อย พร้ อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการ
2 ผลงานชิ ้นใดที่ต้องติดตังด้
้ วยวิธีพิเศษหรื อต้ องประกอบชิ ้นงานเข้ าด้ วยกัน ศิลปิ นต้ องเป็ นผู้ติดตัง้
ด้ วยตนเอง ณ สถานที่ประกวด ให้ เสร็จสิ ้นก่อนเวลา 17.00 น. ของวันรับผลงานวันสุดท้ าย
3 สามารถส่งผลงานเข้ าประกวดได้ คนละไม่เกิน 3 ชิ ้น โดยผลงานนันต้
้ องสร้ างสรรค์ขึ ้นด้ วยฝี มือและ
ความคิดของตนเอง และจะต้ องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรื อได้ รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
4 แนบประวัตสิ ว่ นตัวพร้ อมชื่อ-ที่อยูข่ องศิลปิ น รวมทังกรอกรายละเอี
้
ยดต่างๆ เกี่ยวกับผลงานลงใน
แบบฟอร์ มที่กาหนดให้
5 แนบสาเนาบัตรประชาชน หรื อกรณีเป็ นชาวต่างประเทศให้ แนบสาเนาหนังสือเดินทางพร้ อมเอกสาร
การตรวจ ลงตราวีซา่ (ถ้ ามี) เพื่อเป็ นหลักฐาน
6 ศิลปิ นจะต้ องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการละเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บัต ร เครื่ องหมายการค้ า หรื อ สิ ท ธิ ใดๆ ในทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของบุค คลภายนอก ส าหรั บ
ส่วนประกอบของผลงานที่ศลิ ปิ นนามาใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงานและ/หรื อผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
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เวลาและสถานที่ในการส่ งผลงานเข้ าประกวด
กาหนดส่ งใบสมัครพร้ อมผลงาน
ศิ ล ปิ นจะต้ อ งส่ ง ผลงานพร้ อมใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง หรื อ มอบอ านาจให้ ตัว แทนน าส่ ง ระหว่ า ง
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น.
สถานที่รับผลงาน
หอศิ ล ป์ กรุ ง ไทย อาคารธนาคารกรุ ง ไทย สาขาเยาวราช ซ. เยาวราช 23 ข. สัม พัน ธวงศ์ กทม.
โทร. 0-2222-0137
หมายเหตุ ประติมากรรมและผลงานที่ต้องติดตัง้ ด้ วยวิธีพิเศษหรื อต้ องประกอบชิน้ งานเข้ า
ด้ วยกัน ส่ งผลงานพร้ อมใบสมัครได้ เฉพาะที่หอศิลป์กรุงไทย เท่ านัน้
สถานที่รับผลงานส่ วนภูมิภาค
1.ภาคเหนื อ คณะวิจิ ต รศิล ป์ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ถ. ห้ วยแก้ ว ต. สุเทพ อ. เมื อ ง จ. เชี ย งใหม่
ติดต่อ อ. พงศ์ศริ ิ คิดดี โทร. 08-4019-2483
2.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิ ตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ติดต่อ ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน โทร. 08-5002-5455
3.ภาคใต้ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ถ.กาญจนวนิ ช ต. เขารู ป ช้ า ง อ. เมื อ ง
จ. สงขลา ติดต่อ อ. ชัยรัตน์ แสงทอง โทร. 08-4193-9055
การคัดเลือกและตัดสินรางวัล
- การตัด สิ นของคณะกรรมการคัด เลื อกและตัดสิน ถื อว่าเป็ นที่ สุด และธนาคารขอสงวนสิท ธิ ในการ
คัดเลือกผลงานที่เหมาะสม เพื่อรับรางวัลและเข้ าร่วมแสดงนิทรรศการ
- คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน มีสิทธิในการงดหรื อเพิ่มรางวัลใดรางวัลหนึง่ ได้
- ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ทางเว็บไซต์ธนาคาร www.ktb.co.th
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ
1. อาจารย์ทวี รัชนีกร
2. อาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม
3. อาจารย์ธงชัย รักปทุม
4. ศาสตราจารย์เกียรติศกั ดิ์ ชานนนารถ
5. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ อิทธิพล ตังโฉลก
้
6. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ปรี ชา เถาทอง
7. ศาสตราจารย์วิชยั สิทธิรัตน์
8. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
9. ศาสตรเมธีเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
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เงินรางวัลรวม 2.7 ล้ านบาท
คณะกรรมการคัด เลื อ กและตัด สิ น จะไม่แ ยกประเภทของผลงานศิล ปกรรม แต่จ ะถื อ เอา
คุณภาพของผลงานเป็ นเกณฑ์การตัดสิน โดยกาหนดรางวัล ดังนี ้
รางวัลศิลปกรรมกรุงไทย 2,400,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รางวัล พร้ อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ และเงินรางวัล 500,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1
จานวน 2 รางวัล ๆ ละ 300,000 บาทพร้ อมเกียรติบตั ร
รองชนะเลิศอันดับ 2
จานวน 2 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาทพร้ อมเกียรติบตั ร
รองชนะเลิศอันดับ 3
จานวน 9 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาทพร้ อมเกียรติบตั ร
รางวัล Collector Choice Awards 300,000 บาท
รางวัลที่ 1
จานวน 1 รางวัล ๆ ละ 120,000 บาทพร้ อมเกียรติบตั ร
รางวัลที่ 2
จานวน 1 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาทพร้ อมเกียรติบตั ร
รางวัลที่ 3
จานวน 1 รางวัล ๆ ละ 80,000 บาทพร้ อมเกียรติบตั ร
ทัง้ นี ้ ธนาคารจะมอบเกียรติบัตรให้ ศิลปิ นที่ได้ รับคัดเลือกให้ ร่วมแสดงนิทรรศการด้ วย

