
    
  
 

นิทรรศการศิลปะนานาชาต ิ

พหลพักตรารามายณะ 

2-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

 
ประกาศรับผลงานศิลปะ ที่ได้แรงบันดาลใจจากมหากาพย์รามายณะ 

องค์การยูเนสโก ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้วยการสนับสนุน
จากเครื่องส าอางค์โซลวาซู (Sulwhasoo) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานร่วม
แสดงในนิทรรศการนานาชาติ “พหลพักตรารามายณะ | The Many Faces of Ramayana” ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

มหากาพย์รามายณะเป็นวรรณคดีท่ีแพร่หลายในภูมิภาคเอเชีย ในแต่ละประเทศมีรูปแบบการ
แสดงออกท่ีโดดเด่นงดงาม ท าให้มหากาพย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมร่วมท่ีแตกต่างหลากหลายมา
จนถึงปัจจุบัน นิทรรศการ “พหลพักตรารามายณะ” มุ่งสะท้อนวัฒนธรรมท่ีตราตรึงใจผ่านผลงานศิลปะ
จากศิลปินนานาชาติ ซึ่งตีความและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของหลากหลายชาติพันธุ์ในเอเชียผ่านภาพการ
แสดง การขับร้อง ดนตรี หัตถศิลป์เครื่องแต่งกายและฉาก ไปจนถึงพิธีกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  



    
  
 

ผลงานท่ีจัดแสดงในนิทรรศการ เป็นผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และจะน ามาจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2-24 
พฤศจิกายน 2562 รวมไปถึงการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยศิลปินทุกท่านท่ี
ผลงานไดร้ับเลือกให้ได้ร่วมแสดง จะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์การยูเนสโก และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

ประเภทของงานศิลปะ 

เป็นผลงาน 2 มิติ ประเภทต่างๆ เช่น จิตรกรรม วาดเส้น ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปะจากสื่อดิจิตัล 
ฯลฯ ซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบการแสดงออก สามารถส่งได้ทั้งแบบอนุรักษ์ดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย  

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานศิลปกรรม 
เปิดรับผลงานจากศิลปิน ท้ังไทยและต่างประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 

 
เงื่อนไขข้อก าหนดของการส่งผลงานเข้าร่วมแสดง 

- ศิลปินทุกท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกได้ ท่านละ 1 ชิ้นงาน 

- เป็นผลงาน 2 มิติ ไม่จ ากัดเทคนิค  

- เป็นผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยตัวเอง ต้องปรากฏลายเซ็นของศิลปินก ากับอยู่ (หากไม่

ปรากฏลายเซ็นของศิลปิน จะไม่ได้รับการพิจารณา) 

- ขนาดของผลงาน ไม่ต่ ากว่า 40X60 เซนติเมตร และไม่เกินกว่า 80X120 เซนติเมตร 

- ผลงานทุกประเภทต้องสามารถม้วนใส่กระบอก และจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ 

- ผลงานทุกประเภท ต้องมีน้ าหนักรวมหีบห่อแล้วไม่เกิน 2 กิโลกรัม 

  



    
  
 

ขั้นตอนการจัดส่งผลงาน การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ  

1.รอบแรก คัดเลือกผลงานจากภาพถ่าย 

- ศิลปินต้องส่งภาพถ่ายของผลงาน จ านวน 1 ภาพ เพื ่อใช้ส าหรับการคัดเลือก โดยมี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดเลือกในรอบแรก  โดยส่งเป็นไฟล์สกุล JPEG ความละเอียด 

220-300 dpi, RGB ขนาดใหญ่กว่า 1 MB แต่ไม่เกิน 5 MB และต้องเห็นลายเซ็นของศิลปิน 

- กรอกใบสมัคร (หน้า 5 ของเอกสารนี้) 

- ส่งภาพถ่ายผลงานพร้อมใบสมัครมาทางอีเมล exhibition.unescofatu@gmail.com 

(ส่งเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น) 

- ก าหนดส่งภาพถ่ายผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562 หากส่งเกินระยะเวลาที่

ก าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา  

- จะประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับเลือก ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ท่ี www.fineart.tu.ac.th และ

ส่งอีเมลหรือโทรแจ้ง 

2. รอบสอง รอบส่งผลงานจริงเข้าร่วมแสดง 

- ศิลปินที่ได้รับการติดต่อว่าผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้ส่งผลงานจริงภายในวันที่ 20 

กันยายน 2562 

- กรุณาม้วนผลงานใส่กระบอกที่แข ็งแรง  และ  มีความยาวของกระบอกไม่เก ิน  95 

เซนติเมตร เพื่อป้องกันผลงานช ารุดเสียหาย โดยมีน้ าหนักรวมหีบห่อไม่เกิน 2 กิโลกรัม  

- ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือน าส่งด้วยตนเอง มาท่ี  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

99 หมู ่18 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธาน ี12120 

- ศิลปินที่พ านักอยู ่นอกประเทศไทย ให้ส่งผลงานทาง AIR MAIL ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ 

(PRINTED MATTER) เท่านั้น 

- หมายเหตุ 

o ศิลปินรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งด้วยตนเอง 

o ศิลปินผู้ส่งผลงานจะต้องไม่ด าเนินการประกันภัยผลงาน 

mailto:exhibition.unescofatu@gmail.com
http://www.fineart.tu.ac.th/


    
  
 

o กรุณาถ่ายภาพสลิปเลขลงทะเบียนพัสดุส่งมาทางอีเมล 

exhibition.unescofatu@gmail.com ด้วย 

- สิ้นสุดการรับผลงานจริงวันท่ี 20 กันยายน 2562 (จะนับวันท่ีประทับตราไปรษณีย์) หากส่ง

เกินระยะเวลาที่ก าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมแสดง  

- ท้ังนี ้ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากผลงานท่ีส่งเข้ามาอยู่ในสภาพ เสียหายหรือช ารุดใน

ระหว่างการขนส่งเข้าร่วมแสดง และในระหว่างการส่งผลงานกลับคืนยังศิลปิน 

 

ก าหนดระยะเวลา 
ส่งผลงานรอบแรก ภายใน 31 กรกฎาคม 2562 
ประกาศผลการตัดสิน 31 สิงหาคม 2562 
ส่งผลงานจริง 
(ศิลปินจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งผลงานมาจัดแสดง) 

ภายใน 20 กันยายน 2562 

แสดงผลงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 2-24 พฤศจิกายน 2562 
ส่งผลงานคืน 
(ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งผลงานคืน) 

1-15 ธันวาคม 2562  
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นิทรรศการศิลปะนานาชาต ิ
พหลพักตรารามายณะ | The Many Faces of Ramayana 

 
ใบสมัคร 

 
รายละเอียดของศิลปิน 

- ชื่อจริง .......................................................... นามสกุล ................................................................. 

- ประเทศที่ศิลปินอาศัยอยู่ .................................................................................................................. 

- นามปากกา / สมญา (ถ้ามี) .................................………………………………………………………………….. 

- หน่วยงานหรือองค์กรของศิลปิน และต าแหน่งในหน่วยงานหรือองค์กร (ถ้ามี)  

* แต่หากเป็นศิลปินอิสระ ให้ใส่ “ศิลปินอิสระ” 

.......................................................................................................................................................... 

- ประวัติการแสดงผลงานของศิลปิน 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

- ท่ีอยู่บ้านหรือท่ีท างาน (เลือกท่ีสะดวกท่ีสุดในการรับพัสดุ) 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

- หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/ท่ีท างาน) ………………............................................................................... 

(มือถือ) ………..................................................................................................... 

- E-mail ………………………………..…………………………………………………………………………………..……… 

 

  



    
  
 

รายละเอียดผลงาน 

- ชื่อผลงาน.......................................................................................................................... 

- เทคนิค.............................................................................................................................. 

- ขนาดผลงาน..................................................................................................................... 

- ปีท่ีสร้าง............................................................................................................................ 

- แนวความคิดของผลงาน (ไม่เกิน 100 ค า / 2 ย่อหน้า) 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

การรับรองสิทธิในผลงาน 

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ...............………………...................................... ยืนยันว่าผลงานนี้เป็นผลงานของข้าพเจ้า
อย่างแท้จริง และหากได้รับเลือกร่วมแสดงในนิทรรศการ ข้าพเจ้าขอมอบฉันทานุมัติให้องค์การยูเนสโก
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น าไปจัดแสดงในการนี้ และใช้ในการจัดแสดงอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อการค้าได้ 

 
(ลายเซ็น) ..........................................................  

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัคร 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรศัพท์ 02-696-6305 

โทรสาร: 02-986-8601 

E-mail: exhibition.unescofatu@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/FineArtsTU/ 

mailto:exhibition.unescofatu@gmail.com
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