โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 10
รายละเอียดโครงการ และกติกาการประกวด
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) ดำเนินโครงกำร “จินตนำกำร สืบสำน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ” มำอย่ำง
ต่อ เนื่ องเป็ น ปี ที่ 10 เพื่ อ กระตุ้น ให้ เยำวชนไทยรั ก กำรอ่ำน ช่วยกันสืบ สำน อนุรักษ์ ภำษำและวรรณกรรมไทย มรดกทำง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่ำของไทยให้ คงอยู่ โดยใช้ จินตนำกำรถ่ำยทอดบทวรรณกรรมที่อำ่ นออกมำเป็ นภำพวำดตำมจินตนำกำร
ของตนเอง
สำหรับในปี นี ้ได้ จดั กำรประกวดวำดภำพในหัวข้ อ “กตัญญู รู้คุณ สร้ างสรรค์ ส่ งิ ดีงาม” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้ำน
ควำมกตัญญู ซึ่งเป็ นคุณ ธรรมพืน้ ฐำนที่เยำวชนควรปฏิบตั ิ เพื่อเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภำพ และสร้ ำงสรรค์สงั คมไทยให้
เจริ ญรุ่ งเรื อง นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แนะนำให้ เยำวชนอ่ำนวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่ำของศิลปิ นแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์
เพื่อให้ เยำวชนได้ เข้ ำใจถึงเนื ้อหำ กำรใช้ ภำษำ และแนวคิดที่ถ่ำยทอดได้ อย่ำงสละสลวย และน่ำสนใจ
วัตถุประสงค์
1. เชิดชูและสืบสำนควำมเป็ นไทย มรดกทำงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ ำนศิลปะและวรรณกรรมที่
กำลังจะถูกลืมเลือนจำกสังคมไทย
2. ส่งเสริ มให้ เยำวชนไทยรัก ภูมิใจในภำษำและวรรณกรรมไทย รวมทังส่
้ งเสริ มให้ เยำวชนรักกำรอ่ำนหนังสือ
3. กระตุ้นให้ เยำวชนใช้ จินตนำกำรเพื่อช่วยพัฒนำควำมคิดสร้ ำงสรรค์
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ใช้ วรรณกรรมไทย และศิลปะเป็ นสื่อในกำรปลูกฝั งคุณธรรมและจริ ยธรรมให้ กับเยำวชน
สำมำรถนำข้ อคิดดีๆ ที่มีในวรรณกรรมมำประยุกต์ใช้ กบั กำรดำเนินชีวิตได้ อย่ำงเหมำะสม
คุณสมบัติผ้ สู ่ งผลงาน
เยำวชนไทยทัว่ ประเทศในระดับประถม, มัธยม, 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
อ่ำนและคัดเลือกวรรณกรรมไทยที่ตนเองชื่นชอบ ในบทหรื อตอนที่ตรงกับหัวข้ อ “กตัญญู รู้คุณ สร้ างสรรค์
สิ่งดีงาม” แล้ วใช้ จินตนำกำรถ่ำยทอดสิง่ ที่อำ่ นเป็ นภำพวำดให้ ตรงตำมบทวรรณกรรมในช่วงตอนที่คดั เลือก
( ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้แนะนำวรรณกรรมทีท่ รงคุณค่ำของศิ ลปิ นแห่งชำติ สำขำวรรณศิ ลป์ ตัง้ แต่ปีพุทธศักรำช
2528-2555 จำนวน 38 ท่ำน 38 เรื ่อง ทีก่ รมส่งเสริ มวัฒนธรรมได้ยกย่องให้เป็ นมรดกของชำติ ไว้ให้เยำวชน
ได้อ่ำนใน www.intouchcompany.com )
1.2
ผลงำนต้ องสือ่ ให้ เห็นถึงควำมเป็ นไทย และองค์ประกอบภำพอื่นๆ ต้ องสอดคล้ องกับบทวรรณกรรมที่เลือก
มำ ทังนี
้ ้สำมำรถใช้ เทคนิคลำยเส้ น หรื อเทคนิคสีที่ตนเองถนัด อำทิ สีน ้ำ สีน ้ำมัน สีโปสเตอร์ สีฝนุ่ สีไม้ สี
เทียน สีชอล์ก เป็ นต้ น (ห้ ำมใช้ คอมพิวเตอร์ หรื อเทคนิคดิจิตอลตกแต่งภำพโดยเด็ดขำด)
1.3
ผลงำนต้ องไม่นำเสนอสิง่ ที่รุนแรง หดหู่ หรื อก่อให้ เกิดควำมหมำยในด้ ำนลบ

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8

1.9
1.10

ผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดต้ องเป็ นผลงำนต้ นฉบับ สร้ ำงสรรค์ด้วยฝี มือตนเอง (ห้ ำมคัดลอกภำพผลงำนของ
บุคคลอื่น ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อส่วนหนึง่ ส่วนใด) ไม่เคยนำไปใช้ ในเชิงพำณิชย์ ไม่เคยนำออกมำจำหน่ ำย
ไม่เคยตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ไม่เคยนำเข้ ำร่วมประกวด หรื อชนะกำรประกวดภำพดังกล่ำวจำกที่ใดมำก่อน
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
กรอกใบสมัครตำมแบบฟอร์ มที่ปรำกฏใน www.intouchcompany.com
กรอกหนังสือรับรองผลงำนและประทับตรำโรงเรี ยน ชมรม สถำบัน หรื อกลุม่ ที่สอนศิลปะตำมแบบฟอร์ มที่
ปรำกฏใน www.intouchcompany.com (ยกเว้ นระดับอุดมศึกษำ)
สิง่ ที่ต้องส่งมำด้ วย ได้ แก่
1.8.1 ใบสมัคร
1.8.2 หนังสือรับรองผลงำน
1.8.3 บทวรรณกรรมที่เลือก โดยคัดลอกเฉพำะตอนที่นำมำวำดเป็ นภำพ ควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ ำกระดำษ เอ4
1.8.4 เหตุผลที่เลือกวรรณกรรมนันๆ
้ ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 10 บรรทัด และไม่เกิน 1 หน้ ำกระดำษ เอ4
1.8.5 ข้ อคิดหรื อคติสอนใจที่ได้ จำกวรรณกรรมที่เลือก ควำมยำวไม่เกิน 5 บรรทัด
ผู้จดั กำรประกวดงดพิจำรณำผลงำนที่มีข้อมูลไม่ครบตำมข้ อกำหนด
ผู้สง่ ผลงำนสำมำรถส่งผลงำนเข้ ำประกวดได้ ไม่จำกัดจำนวนภำพ แต่จะได้ รับรำงวัลสูงสุดเพียงรำงวัลเดียว
เท่ำนัน้

เกณฑ์ การตัดสิน พิจำรณำจำก
• ภำพวำดต้ องสือ่ ควำมหมำยหรื อแสดงออกตรงตำมหัวข้ อ “กตัญญู รู้คุณ สร้ างสรรค์ ส่ งิ ดีงาม” ได้ อย่ำงชัดเจน
• ภำพวำดสื่อถึงควำมเป็ นไทย และองค์ประกอบภำพอื่นๆ ต้ องสอดคล้ องกับบทวรรณกรรมที่เลือกมำ โดยพิจำรณำ
ประกอบกับเหตุผลที่แนบมำ
• ภำพวำดสะท้ อนถึงจินตนำกำร และควำมคิดสร้ ำงสรรค์ของผู้เข้ ำประกวดได้ อย่ำงชัดเจน
• กำรใช้ เทคนิคลำยเส้ น หรื อเทคนิคกำรใช้ สตี ำ่ งๆ มีควำมสวยงำม โดดเด่น
• รำงวัลพิเศษสำหรับเยำวชนพิจำรณำตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
• รำงวัลพิเศษสำหรับ สถำบันกำรศึกษำที่สนับสนุน ให้ เยำวชนส่งผลงำนเข้ ำประกวดและได้ รับรำงวัลจะต้ องใช้ เพื่ อ
ส่งเสริ มกิจกรรมด้ ำนศิลปะเท่ำนัน้
• คณะกรรมกำรสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำที่จะเพิ่มหรื องดรำงวัลใดก็ได้ ตำมแต่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมกำร
ถือเป็ นที่สดุ จะอุทธรณ์มิได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบเงินรำงวัลใดๆ หำกผู้สมัครและผลงำนไม่มีคณ
ุ สมบัติตรงตำมเกณฑ์ที่กำหนดภำยใต้
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
• 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.คุณธวัชชัย
สมคง

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

ระยะเวลาดาเนินงาน
1. เปิ ดโครงกำร
2. ประชำสัมพันธ์เปิ ดรับผลงำน
3. คณะกรรมกำรตัดสินหำผลงำนเข้ ำรอบสุดท้ ำย
4. ประกำศผล พิธีมอบรำงวัล และแสดงนิทรรศกำร
5. ประกำศขำยผลงำนผ่ำนเว็บไซต์ www.intouchcompany.com
www.facebook.com/intouchstation
หมำยเหตุ : วัน – เวลำ - สถำนที่ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม

เมษำยน 2559
เมษำยน – 31 กรกฎำคม 2559
สิงหำคม 2559
กันยำยน 2559
กันยำยน - 31 ตุลำคม 2559

