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โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที ่15 (ประจ าปี 2564) 
 

โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ด าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อกระตุน้ใหเ้ยาวชนไทยรกัการอ่าน คิด วิเคราะห ์ใชจ้ินตนาการ ความคิดสรา้งสรรคถ์่ายทอดส่ิงที่อ่านออกมาเป็นผลงาน
ศิลปะตามจินตนาการของตนเอง เพื่อส่งเขา้ประกวดชิงรางวลัทุนการศึกษา ในปี 2564 ก าหนดหวัขอ้ใหเ้ลือกประกวดจาก 2 เรื่องคือ 
“ก าลังใจสร้างพลังที่ย่ิงใหญ่” หรือ “การให้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” เพื่อใหเ้ยาวชนร่วมแบ่งปันก าลังใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ท่ามกลางสถานการณปั์จจบุนัใหค้ลี่คลายไปไดด้ว้ยดี 
 

วัตถุประสงค ์
1. เชิดชแูละสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวฒันธรรมไทยทัง้ดา้นวรรณศิลป์และทศันศิลป์ 
2. ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไทยรกัการอ่าน  
3. กระตุน้ใหเ้ยาวชนคิด วิเคราะห ์ตีความ ใชจ้ินตนาการสรา้งสรรค ์และน าเสนอเป็นผลงานศิลปะ   
4. ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนรว่มแบ่งปัน เสียสละ และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 
5. ส่งเสรมิการใช ้online platform ที่สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์พฤติกรรมผูบ้รโิภคและเทคโนโลยีปัจจบุนั  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

• เยาวชนที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษา 4 – 6 

• เยาวชนที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

• เยาวชนที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัอดุมศกึษา  
 

เงือ่นไขการส่งผลงานของผู้สมัคร 
1. ผูส้มคัรสามารถเลือกสมคัรเขา้รว่มโครงการได ้2 ทาง ดงันี ้ 

1.1 สมคัรผ่านระบบออนไลนท์าง  www.intouchstation.com หรือ  Scan QR Code    

 
โดยมีเอกสารที่ตอ้งส่งมาพรอ้มกบัผลงาน ดงันี ้

• หนงัสือใหค้วามยินยอมโดยผูป้กครอง (ยกเวน้ผูท้ี่มีอายเุกิน 20 ปี) 

• กรอกขอ้มลูการสมคัรใหค้รบถว้น พรอ้มถ่ายภาพผลงานของตนเองอพัโหลดลงในระบบออนไลน ์

• อพัโหลด VDO Clip ส าหรบัระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และอดุมศกึษา 
1.2 สมคัรผ่านทางไปรษณีย ์สามารถดาวนโ์หลดเอกสารไดท้ี่ www.intouchstation.com  โดยมีเอกสารท่ีตอ้งส่งมาพรอ้ม

กบัผลงาน ดงันี ้ 

• ใบสมคัร 

• วรรณกรรมที่เลือก โดยคดัลอกเฉพาะตอนที่น ามาวาดเป็นภาพ ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ เอ4 

• ความประทบัใจและขอ้คิดที่ไดจ้ากการอ่าน ความยาวไม่นอ้ยกว่า 10 บรรทดั และไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ เอ4 
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• หนงัสือใหค้วามยินยอมโดยผูป้กครอง (ยกเวน้ผูท้ี่มีอายเุกิน 20 ปี) 

• แบบสอบถาม 

• ผูส้มคัรระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และอดุมศกึษาใหส่้งไฟล ์VDO Clip ตามเงื่อนไขการส่งผลงานในขอ้ 6 
2. อ่านหนังสือ/บทความในบทหรือตอนที่ตรงกับหัวขอ้ประกวดแลว้ใชจ้ินตนาการถ่ายทอดส่ิงที่อ่านเป็นผลงานศิลปะ โดยมี

ตัวอย่างวรรณกรรมแนะน าที่ สอดคล้องกับแต่ละหัวข้อประกวดจ านวน 60 เรื่อง สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ 
www.intouchstation.com  

3. ผูส้มคัรตอ้งท าผลงานศิลปะดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบัเนือ้หาที่เลือกมา โดยสามารถใชเ้ทคนิคที่หลากหลาย เช่น ลายเสน้ 
หรือเทคนิคสีที่ตนเองถนดั อาทิ สีน า้ สีน า้มนั สีโปสเตอร ์สีฝุ่ น สีไม ้สีเทียน สีชอลก์ เป็นตน้ (หา้มใชค้อมพิวเตอร ์หรือเทคนิค
ดิจิทลัตกแต่งภาพเด็ดขาด)  

4. ผลงานตอ้งไม่น าเสนอส่ิงที่รุนแรง หดหู่ หรือก่อใหเ้กิดความหมายในดา้นลบ 
5. ขนาดของผลงาน (ไม่รวมกรอบและฐาน)  

5.1 ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดผลงานไม่เกิน 40 x 60 ซม.  
5.2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดผลงานไม่เกิน 80 x 100 ซม. 
5.3 ระดบัอดุมศกึษา ขนาดผลงานไม่เกิน 150 x 180 ซม.  

6. ส าหรบัผูส้มคัรในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และอดุมศกึษาจะตอ้งส่ง VDO Clip ที่ส่ือถึงแนวคิด วิธีการสรา้งสรรคผ์ลงาน
ศิลปะที่ไดร้บัแรงบันดาลใจจากการอ่าน ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที ไฟล ์MPEG4 (.mp4) หรือ MOV ความละเอียดระดับ 
Full HD(1920x1080 px) มาพรอ้มกับใบสมัครออนไลน ์โดยอพัโหลดผลงานผ่าน Google Drive หรือ ระบบผูใ้หบ้ริการรบั
ฝากไฟลอ์ื่นๆ แลว้แนบ link ผลงานมาในใบสมคัรออนไลน ์ส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดส้มคัรผ่านออนไลน ์สามารถส่ง link VDO Clip ที่
อพัโหลดเรียบรอ้ยแลว้มาที่ inbox ของ www.facebook.com/intouchstation  หรือ Line ID : Jintanakarn.intouch 

7. ผูส้มัครเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลิขสิทธ์ิของข้อมูล ไดแ้ก่ เนือ้หา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟตแ์วร ์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิต
ผลงาน โดยตอ้งไม่ละเมิดกฎหมายว่าดว้ยลขิสิทธ์ิและทรพัยสิ์นทางปัญญา และตอ้งอา้งอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชดัเจน 

8. ผลงานศิลปะ และ VDO Clip ที่ส่งเขา้ประกวดเป็นผลงานตน้ฉบับมาจากความคิด และสรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง ไม่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิและคดัลอกผลงานของบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่เคยน าไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ไม่เคยน าออกมา
จ าหน่าย ไม่เคยตีพิมพห์รือเผยแพร ่ไม่เคยน าเขา้รว่มประกวดจากที่ใดๆ มาก่อน  

9. หากบริษัทตรวจพบ หรือทราบในภายหลงัว่าผูเ้ขา้รอบ หรือผูไ้ดร้บัรางวลัไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ปกปิดขอ้เท็จจรงิ มีการแอบ
อา้ง ลอกเลียนแบบผลงานของผูอ้ื่น หรือมิไดส้รา้งสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกรางวัล 
เรียกคืนรางวัลในภายหลัง และสามารถตัดสิทธ์ิผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลออกจากการประกวดโดยไม่มีสิทธ์ิเรียก
ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และบรษิัทสามารถฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหาย หรือด าเนินการทางกฎหมายกบัผูเ้ขา้รอบหรือผู้
ไดร้บัรางวลัได ้ 

10. บรษิัทงดพิจารณาผลงานท่ีมีขอ้มลูไม่ครบตามขอ้ก าหนด 
11. ผูส่้งผลงานสามารถส่งผลงานเขา้ประกวดไดไ้ม่จ ากดัจ านวนภาพ แต่จะไดร้บัรางวลัสงูสดุเพียงรางวลัเดียวเท่านัน้ 
12. ผูส้มคัรที่ส่งผลงานเขา้ประกวดกบับริษัท จ าเป็นตอ้งยินยอมใหบ้รษิัท และผูใ้หบ้ริการที่ไดร้บัอนญุาตจากบริษัทประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดการ

http://www.facebook.com/intouchstation
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ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบัผูท้ี่เขา้รว่มกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัท ถา้หากผลงานของผูส้มคัรไดร้บัรางวลั ผูส้มคัร
ตอ้งจดัส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนใหบ้รษิัทเพิ่มเติมเพื่อเป็นเอกสารประกอบการมอบเงินรางวลั  และใหถื้อว่าผูส้มคัร
มอบกรรมสิทธ์ิในผลงานท่ีไดร้บัรางวลันีใ้หแ้ก่บริษัท โดยบรษิัทมีสิทธ์ิในการจดัแสดง จดัพิมพ ์เผยแพร ่หรือจ าหน่ายผลงาน
ไดต้ามที่เห็นสมควร 

 

สถานทีส่่งผลงาน  
(น าส่งดว้ยตนเองหรือไปรษณีย ์ส าหรบัผูท้ี่ส่งทางไปรษณียใ์หด้วูนัที่ประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั) ระบชุื่อ โครงการ “จินตนาการ 
สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช  ปีที ่15”  

1. ทางไปรษณีย ์จ่าหนา้ซองถึง  

• บรษิัท โอเวชั่น สตดูิโอ จ ากัด อาคารทศันียา ชัน้ที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามค าแหง 39 ถ.ประชาอทุิศ แขวงวงัทองหลาง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  

2. ส่งด้วยตนเองที ่ 

• บรษิัท โอเวชั่น สตดูิโอ จ ากัด อาคารทศันียา ชัน้ที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามค าแหง 39 ถ.ประชาอทุิศ แขวงวงัทองหลาง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ 

• บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์ชั้น 29 ถนน
วิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 (เวน้วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครสมาชิกเพือ่รับข้อมูลข่าวสารจากโครงการโดยตรง 

• โทรศพัท ์
o ใบสมคัรออนไลน ์: โทรศพัท ์062-593-2224 (จนัทร-์ศุกร ์เวลา 10:00-18:00 น. เวน้วนัหยุดราชการ และ

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 
o ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับโครงการ : โทรศัพท์ 082-796-1670 หรือ 02-118-6953 (จันทร-์ศุกร ์เวลา 09.00-

17.00 น. เวน้วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 
• Website : www.intouchstation.com 

• Facebook Fanpage :  www.facebook.com/intouchstation 

• Facebook Group :  จินตนาการ.อินทชั 

• Line ID : Jintanakarn.intouch 
 

เกณฑก์ารตัดสิน  พิจารณาจาก 
• ผลงานศิลปะตอ้งสื่อความหมายหรือแสดงออกตรงตามหวัขอ้ที่ก าหนดไดอ้ย่างชดัเจน 
• ผลงานศิลปะตอ้งสอดคลอ้งกบัวรรณกรรมหรือบทความที่เลือกมา โดยพิจารณาประกอบกบัความประทบัใจและขอ้คิดที่

ไดเ้ขียนแนบมา 
• ผลงานศิลปะสะทอ้นถึงจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรคข์องผูเ้ขา้ประกวดไดอ้ย่างชดัเจน 
• การใชเ้ทคนิคลายเสน้ หรือเทคนิคการใชสี้ต่างๆ มคีวามสวยงาม โดดเด่น  

http://www.facebook.com/intouchstation
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• VDO Clip ตอ้งสอดคลอ้งกับหวัขอ้ที่เลือก และผลงานศิลปะ น าเสนอไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์น่าสนใจ เนือ้หามีความสมบูรณ์
ทัง้ภาพและเสียง 

• ในการตัดสินรอบสุดทา้ย ผู้ที่จะไดร้บัรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ละระดับชั้นจะตอ้งน าเสนอ
ความหมายและแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานต่อคณะกรรมการ 

• รางวลัพิเศษส าหรบัเยาวชนพิจารณาตามดลุยพินิจของคณะกรรมการ 
• รางวลัส าหรบัสถาบนัการศกึษาที่สนบัสนนุใหเ้ยาวชนส่งผลงานเขา้ประกวดและไดร้บัรางวลัจะตอ้งใชเ้พื่อส่งเสรมิ 

กิจกรรมดา้นศิลปะเท่านัน้ 
• การตดัสินจะถือคุณภาพของผลงานเป็นส าคญั คณะกรรมการมีสิทธ์ิในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวลัใดรางวลัหนึ่งได้

ตามความเหมาะสม ค าตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
• ประกาศรายชื่อผูผ่้านการคดัเลือกรอบแรกทาง www.intouchstation.com หากมีผูค้ดัคา้น หรือมีความเห็นตา่งโดยมี

หลกัฐานอา้งอิงที่พิสจูนไ์ดใ้หด้  าเนินการภายใน 2 สปัดาห ์เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งการตดัสินของ

คณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ  

• คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการใชด้ลุยพินิจพจิารณาโทษหลายระดบัตัง้แต่  ตกัเตือน จนถงึตดัสิทธ์ิผูส้มคัร ครู และ

สถาบนัท่ีกระท าการอนัไม่สจุรติทกุกรณีในการส่งผลงานประกวดครัง้ต่อไป  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่มอบเงินรางวัลใดๆ หากผู้สมัครและผลงานไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดภายใต ้       
ดลุยพินิจของคณะกรรมการ รวมถึงบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้กบัผลงานของผูส้มคัรในทกุกรณี  

• ผูท้ี่ไดร้บัรางวลัตัง้แต่ระดบัประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอ้งส่งหนงัสือรบัรองผลงานที่ประทบัตราโรงเรียน ชมรม 
หรือสถาบันสอนศิลปะ และหนังสือใหค้วามยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของครูที่ปรกึษา และผู้อ  านวยการ
โรงเรียน/ครูใหญ่ 

 

คณะกรรมการตัดสิน 
1.คณุเฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) พทุธศกัราช 2554 
2.คณุปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) พทุธศกัราช 2557 
3.คณุสงัคม ทองมี  ผูอ้  านวยการศนูยศ์ิลป์สิรนิธร 
4.คณุเสฐียรพงษ์ วรรณปก  ราชบณัฑิตไทย 
5.คณุหญิงวิมล ศิรไิพบลูย ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) พทุธศกัราช 2555 
6.คณุเนาวรตัน ์ พงษ์ไพบลูย ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ)์ พทุธศกัราช 2536 
7.คณุธวชัชยั สมคง  บรรณาธิการบรหิาร นิตยสาร Fineart 
 

รางวัล    
1. ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 2 รางวลั 

ส าหรบัรางวลัชนะเลิศระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และอดุมศกึษา  
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2. เงินรางวลัรวมทัง้สิน้ 1,415,000 บาท แบ่งเป็น 
2.1  เงินรางวลั พรอ้มประกาศนียบตัรส าหรบัผูช้นะการประกวด จ านวน 44 รางวลั มลูค่ารวมทัง้สิน้ 975,000 บาท         
2.2  รางวลัส าหรบัสถาบนัการศึกษาที่มีเยาวชนไดร้บัรางวลั จ านวน 44 รางวลั รางวัลละ 10,000 บาท มลูค่ารวมทั้งสิน้  

440,000 บาท  ซึ่งรางวลัที่สถาบนัการศกึษาไดร้บัจะตอ้งใชเ้พื่อส่งเสรมิกิจกรรมดา้นศิลปะเท่านัน้  
3. ผลงานรว่มจดัแสดง บรษิัทสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตามดลุยพินจิของคณะกรรมการ  

4. ผูส้มคัรทกุคนที่ส่งผลงานเขา้ประกวดจะไดร้บัประกาศนียบตัร 
ประเภทรางวัล  (ส าหรับเยาวชน)   

ประถมศึกษา 
 ชนะเลิศ    =  30,000 x 1 รางวลั 
 รองชนะเลิศอนัดบั 1  =  20,000 x 3 รางวลั 
 รองชนะเลิศอนัดบั 2  =  15,000 x 5 รางวลั 
 รางวลัพิเศษ   =  10,000 x 5 รางวลั 
  รวม 14 รางวัล  =  215,000  บาท 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชนะเลิศ    =  40,000 x 1 รางวลั 
 รองชนะเลิศอนัดบั 1  =  25,000 x 3 รางวลั 
 รองชนะเลิศอนัดบั 2  =  15,000 x 5 รางวลั 
 รางวลัพิเศษ   =  10,000 x 5 รางวลั 
  รวม 14 รางวัล  =   240,000  บาท 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชนะเลิศ    =  50,000 x 1 รางวลั 
 รองชนะเลศิอนัดบั 1  =  30,000 x 1 รางวลั 
 รองชนะเลศิอนัดบั 2  =  20,000 x 1 รางวลั 
 รางวลัพิเศษ   =  15,000 x 5 รางวลั 
  รวม 8 รางวัล  =  175,000  บาท 
อุดมศึกษา 

ชนะเลิศ    =  120,000 x 1 รางวลั 
 รองชนะเลิศอนัดบั 1  =    60,000 x 1 รางวลั 
 รองชนะเลิศอนัดบั 2  =    40,000 x 1 รางวลั 
 รางวลัพิเศษ   =    25,000 x 5 รางวลั 
  รวม 8 รางวัล  =    345,000  บาท 

 

หมายเหต ุ :  รางวลัอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและดลุยพินจิของบริษัทฯ 
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ระยะเวลาด าเนินงาน 
1. ประชาสมัพนัธโ์ครงการ       กรกฎาคม 2564 
2. เปิดรบัผลงาน        กรกฎาคม – 15 ตลุาคม 2564 
3. คณะกรรมการตดัสินผลงานรอบแรก      พฤศจิกายน 2564 
4.    ตดัสินผลงานรอบสดุทา้ย ประกาศผล และแสดงนิทรรศการ  ธันวาคม 2564 
5. ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต ์www.intouchstation.com  ธันวาคม 2564 
 Facebook Fanpage : www.facebook.com/intouchstation 

หมายเหต ุ:  วนั – เวลา - สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

การรับผลงานคืน 
• สามารถติดต่อรบัผลงานที่ไม่ไดร้บัรางวัลคืนไดด้้วยตนเอง ภายในเดือนมกราคม 2565 ที่บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จ ากัด 

อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามค าแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 เวลา 09.00-17.00 น. (เวน้วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) โทร.082-796-1670 

• หากไม่มารบัผลงานคืนภายในวนัและเวลาท่ีก าหนดบรษิัทฯ จะถือว่าเจา้ของผลงานสละสิทธ์ิในการรบัผลงานคืนและยินดี
มอบผลงานใหบ้รษิัทฯ เพื่อด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป  


