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โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 9 

รายละเอียดโครงการ และกติกาการประกวด 

บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินโครงกำร “จินตนำกำร สืบสำน วรรณกรรมไทยกับ
อินทัช” อย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อกระตุ้นให้เยำวชนไทยร่วมรณรงค์ ส่งเสริม และสืบสำนภำษำและ
วรรณกรรมไทย ผ่ำนบทประพันธ์ในรูปแบบของร้อยแก้ว ร้อยกรอง โคลง ฉันท์ กำพย์ กลอน โดยใช้จินตนำกำร
ถ่ำยทอดบทวรรณกรรมที่อ่ำนออกมำเป็นภำพวำดตำมจินตนำกำรของตนเอง ตลอด 8 ปีที่ผ่ำนมำ มีเยำวชนส่ง
ผลงำนเข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 12,242 ผลงำน   

ส ำหรับในปีนี้ เป็นปีมหำมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริญ
พระชนมำยุครบ 60 พรรษำ และเพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภำพและพระปรีชำสำมำรถด้ำน
อักษรศำสตร์ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้เยำวชนอ่ำน
หนังสือพระรำชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อให้เยำวชนได้ศึกษำค้นคว้ำ 
เรียนรู้ในงำนเขียนของพระองค์ท่ำน เพื่อน ำมำใช้เป็นแรงบันดำลใจในกำรอ่ำนและสร้ำงสรรค์ผลงำน โดยปีนี้
ก ำหนดกำรประกวดในหัวข้อ “วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่งความประทับใจ” 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในโอกำสมหำมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ทรงเจริญพระชนมำยุครบ 
60 พรรษำ รวมทั้งพระอัจฉริยภำพและพระปรีชำสำมำรถด้ำนอักษรศำสตร์ของพระองค์ท่ำน 

2. เชิดชูและสืบสำนควำมเป็นไทย มรดกทำงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ำนศิลปะและ
วรรณกรรมที่ก ำลังจะถูกลืมเลือนจำกสังคมไทย  

3. ส่งเสริมให้เยำวชนไทยรัก ภูมิใจในภำษำและวรรณกรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เยำวชนรักกำรอ่ำน
หนังสือ  

4. กระตุ้นให้เยำวชนใช้จินตนำกำรเพื่อช่วยพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วรรณกรรมไทย และศิลปะเป็นสื่อในกำรสอนคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ

เยำวชนสำมำรถน ำข้อคิดดีๆที่มีในวรรณกรรมมำประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม 
 
 
 
 
 



 

2/4 

 

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ 
เยำวชนไทยทั่วประเทศในระดับประถม, มัธยม, อุดมศึกษำ คือ  

- เยำวชนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ 4 - 6 
- เยำวชนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น-ตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
- เยำวชนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับอุดมศึกษำ  

 
กติกาการประกวด 

1. เยำวชนที่สนใจส่งผลงำนเข้ำประกวดปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังนี้ 
1.1 อ่ำนและคัดเลือกวรรณกรรมไทยที่ตนเองชื่นชอบ จำกพระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในบทหรือตอนที่ตรงกับหัวข้อ “วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่ง

ความประทับใจ” แล้วใช้จินตนำกำรถ่ำยทอดสิ่งที่อ่ำนเป็นภำพวำดให้ตรงตำมบทวรรณกรรม
ในช่วงตอนที่คัดเลือก 
ทั้ ง นี้  ส ำ ม ำ ร ถ เ ลื อ ก ตั ว อ ย่ ำ ง ร ำ ย ชื่ อ ห นั ง สื อ พ ร ะ ร ำ ช นิ พ น ธ์ ไ ด้ ท ำ ง  
www.intouchcompany.com (ห้ำมคัดลอกภำพผลงำนของบุคคลอ่ืน รวมถึงผลงำนที่ได้รับ
รำงวัลไม่ว่ำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด) 

1.2   ผลงำนต้องสื่อให้เห็นถึงควำมเป็นไทย และองค์ประกอบภำพอ่ืนๆ ต้องสอดคล้องกับบท
วรรณกรรมที่เลือกมำ ทั้งนี้สำมำรถใช้เทคนิคได้ 2 ประเภท  

1.2.1 ประเภททั่วไป สำมำรถใช้เทคนิคลำยเส้น หรือเทคนิคสีที่ตนเองถนัด อำทิ สีน้ ำ         
สีน้ ำมัน สีโปสเตอร์ สีฝุ่น สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก เป็นต้น  (ห้ำมใช้คอมพิวเตอร์
ตกแต่งภำพในประเภทนี้)  

1.2.2 ประเภทจิตรกรรมสร้ำงสรรค์ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ (เฉพำะระดับอุดมศึกษำ) 
ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิก (ห้ำมใช้ภำพถ่ำยมำประกอบใน
ชิ้นงำน) 

1.3 ผลงำนต้องไม่น ำเสนอสิ่งที่รุนแรง หดหู่ หรือก่อให้เกิดควำมหมำยในด้ำนลบ 
1.4 ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดต้องสร้ำงสรรค์ด้วยฝีมือตนเอง และไม่เคยเผยแพร่หรือผ่ำนกำร

ประกวดที่ใดมำก่อน 
1.5  ขนำดผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด  

1.5.1 ระดับประถมศึกษำตอนปลำย ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ขนำดผลงำน ไม่ต่ ำกว่ำ            
    12 x 16 นิ้ว และไม่เกิน 16 x 24 นิ้ว   
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1.5.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และอุดมศึกษำ ขนำดผลงำน 16.5 x 23.4 นิ้ว(เอ 2)ขึ้นไป  
1.5.3 ผลงำนประเภทจิตรกรรมสร้ำงสรรค์ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ (เฉพำะระดับอุดมศึกษำ) 

ส่งผลงำนด้วย CD/DVD ไฟล์ภำพ ดิจิตอล และบันทึกไฟล์นำมสกุล JPEG ควำม
ละเอียด ไม่ต่ ำกว่ำ 300 DPI พร้อมพิมพ์ภำพลงกระดำษ ขนำดผลงำน 16.5 x 23.4 นิ้ว 
(เอ 2) ขึ้นไป ติดลงบนกระดำษแข็งหรือพีพีบอร์ด พร้อมระบุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในกำรออกแบบติดด้ำนหลังผลงำน 

1.6 กรอกใบสมัครตำมแบบฟอร์มที่ปรำกฏใน www.intouchcompany.com 
1.7 กรอกหนังสือรับรองผลงำนและประทับตรำโรงเรียน ชมรม สถำบัน หรือกลุ่มที่สอนศิลปะ           

ตำมแบบฟอร์มที่ปรำกฏใน www.intouchcompany.com (ยกเว้นระดับอุดมศึกษำ)  
1.8 สิ่งที่ต้องส่งมำด้วย ได้แก่ 
 1.8.1 ใบสมัคร 
 1.8.2 หนังสือรับรองผลงำน 

1.8.3 บทวรรณกรรมที่เลือก โดยคัดลอกเฉพำะตอนที่น ำมำวำดเป็นภำพ ควำมยำวไม่เกิน                
1 หน้ำกระดำษ เอ4  

1.8.4 เหตุผลที่ เลือกวรรณกรรมนั้นๆ ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 10 บรรทัด และไม่ เกิน                       
1 หน้ำกระดำษ เอ4     

     1.8.5 ข้อคิดหรือคติสอนใจที่ได้จำกวรรณกรรมที่เลือก ควำมยำวไม่เกิน 5 บรรทัด  
 1.9  ผู้จัดกำรประกวดงดพิจำรณำผลงำนที่มีข้อมูลไม่ครบตำมข้อก ำหนด 

1.10 ผู้ส่งผลงำนสำมำรถส่งผลงำนเข้ำประกวดได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนภำพ แต่จะได้รับรำงวัลสูงสุด
เพียงรำงวัลเดียวเท่ำนั้น 

2. สถำนที่ส่งผลงำน ( น ำส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ส ำหรับผู้ที่ส่งทำงไปรษณีย์ให้ดูวันที่ประทับตรำ
ไปรษณีย์เป็นส ำคัญ ) ระบุชื่อ โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช  ปีที่ 9”  
2.1 ทำงไปรษณีย์ จ่ำหน้ำซองถึง ตู้ ปณ. 45 ปณภ. ล ำลูกกำ ปทุมธำนี 12150 
2.2 ส่งด้วยตนเองที่ บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ำกัด (มหำชน) อำคำรเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส       

คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 เลขที่ 349 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
     สอบถำมเพิ่มเติม โทร.083-302-7711,02-118-6953 หรือ www.intouchcompany.com หรือ 

www.facebook.com/intouchstation 
3. ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดทุกผลงำนถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ  
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เกณฑ์การตัดสิน  กำรตัดสินพิจำรณำจำก 
• ภำพวำดต้องสื่อควำมหมำยหรือแสดงออกตรงตำมหัวข้อ “วรรณกรรมเจ้ำฟ้ำแห่งควำมประทับใจ” ได้

อย่ำงชัดเจน 
• ภำพวำดสื่อถึงควำมเป็นไทย และองค์ประกอบภำพอื่นๆ ต้องสอดคล้องกับบทวรรณกรรมที่เลือกมำ โดย

พิจำรณำประกอบกับเหตุผลที่แนบมำ 
• ภำพวำดสะท้อนถึงจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้เข้ำประกวดได้อย่ำงชัดเจน 
• กำรใช้เทคนิคลำยเส้น หรือเทคนิคกำรใช้สีต่ำงๆ มีควำมสวยงำม โดดเด่น  
• รำงวัลพิเศษส ำหรับเยำวชนพิจำรณำตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
• รำงวัลพิเศษส ำหรับสถำบันกำรศึกษำที่สนับสนุนให้เยำวชนส่งผลงำนเข้ำประกวดและได้รับรำงวัล

จะต้องใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศิลปะเท่ำนั้น 
• รำงวัลด้ำนจิตรกรรมสร้ำงสรรค์ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ จะพิจำรณำตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
• ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
 
หมายเหตุ   : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรให้รำงวัลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 

:  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีภำพที่จัดส่งมำช ำรุดหรือเสียหำย ก่อนถึงกำรพิจำรณำตัดสินของ     
คณะกรรมกำร  

 : ผลงำนที่ได้รับรำงวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ 
 : ผู้ส่งผลงำนมีสิทธิ์รับรำงวัลสูงสุดเพียงรำงวัลเดียวเท่ำนั้น 
 

การรับผลงานคืน 

ผลงำนที่ไม่ได้รับรำงวัลหรือคงค้ำง เจ้ำของผลงำนสำมำรถติดต่อรับผลงำนคืนได้ด้วยตนเอง ภายใน

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวถือว่ำสละสิทธิ์ และยินยอมให้บริษัทฯ ด ำเนินกำร
ใดๆ กบัผลงำนนั้นได้ตำมดุลยพินิจของบริษัทฯ 

 

 


