
ການແຂງ່ຂນັສ ົ່ງຮບູແຕມ້ເຂ ົ້າປະກວດ “WHITE CANVAS”  

 
1. ຈຸດປະສ ງ Outline 

White Canvas Art Competition ໄດ້ລເິລ ີ່ມການແຂ່ງຂັນການແຕ້ມຮູບດ້ວຍຮູບແບບໃໝ່

ສ າລັບນັກສິນລະປິນໜຸ່ມຈາກ ປະເທດກ າປເູຈ້ຍ, ໄທ ແລະ ສ ລງັກາ ໃນປີ 2020. ເປ ົ້າໝາຍຂອງ
ພວກເຮ າແມ່ນເພ ີ່ອກາຍມາເປັນບ່ອນລວມກັນສ າລບັນັກສິນລະປິນຈາກຂ ງເຂດປະເທດກ າລງັ
ພັດທະນາໃຫ້ມາສາຍແສງສູ່ໂລກໃນ 10 ປຂີ້າງໜ້າ. 

ໃນປີ 2021, ປະເທດລາວໄດ້ເຂ ົ້າຮ່ວມເປັນຄັົ້ງແລກ ແລະ ໄດມ້ ການສ ບຕ ໍ່ສະໜັບສະໜູນ ນັກ

ສນິລະປິນອາຊ ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງໃນປີທ ີ່ຜ່ານມາແລະ ໄດ້ຈດັງານ White Canvas Art Competition 

ຊ ີ່ງໄດສ້າ້ງສະຖານທ ີ່ສ າລບັງານສິນລະປະຂ ົ້ນ ໂດຍການນ າໃຊ້ເທັກໂນໂລຍ ທ ີ່ທນັສະໄໝ ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງງານສິນລະປະ ແລະ ຄວາມຍຸດຕິທ າໃນການຄ້າຂາຍ. ແລະ ທັງເປັນການ
ລວບລວມຜ ນງານຂອງນັກສິນລະປິນທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ມ ຄວາມຕັົ້ງໃຈ ແລະ ມ ພອນສະຫວັນອອກມາສະ
ແດງຄວາມສາມາດຂອງເຂ າເຈ ົ້າ. 
 

2. ປະເພດຜູ້ສະໝັກ Category  

(1) ເປີດໃຫ້ຄ ນລາວທ ີ່ອາໄສໃນລາວ ທ ີ່ມ ອາຍຸ 18 ປີ ຂ ົ້ນໄປ ທ ີ່ຢາກກາຍມາເປັນນັກສິນລະປິນມ 
ອາຊ ບ ຫ   ບ ໍ່ໄດເ້ຂ ົ້າຮ່ວມສ ົ່ງຜ ນງານວາງໃນຫ້ອງສະແດງເພ ີ່ອການຄ້າກັບບ່ອນອ ີ່ນມາກ່ອນ.  

(2) ພ້ອມນັົ້ນພວກເຮ າຍັງໄດ້ສາ້ງປະເພດເດັກນ້ອຍໃນການປະກວດຄັົ້ງນ ົ້ເພ ີ່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້
ທ ີ່ມ ອາຍຸ 17 ປີລ ງມາ ໄດສ້ະແດງສ ມ ໃນການແຕ້ມຮູບ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສນັ. 

ຜ ນງານ ທ ີ່ຖ ກຄັດເລ ອກຈະນ າໄປສະແດງຜ່ານທາງອອນໄລນ໌ໃນປະເທດຍ ີ່ປຸ່ນ ແລະ ຈະຖ ກສ ົ່ງຕ ໍ່ໄປຍັງ
ນັກສະສ ມທ ົ່ວໂລກ. ກະລນຸານ າເອ າຜ ນງານທ ີ່ທ່ານມ ຄວາມພາກພູມໃຈສ ົ່ງເຂ ົ້າມາປະກວດ. 
 

3. ຂ ໍ້ມູນໃນການສະໝກັ Application information                                 

(1) ໄລຍະເວລາຍ ີ່ນສະໝັກ: ວັນທ  1 ມິຖຸນາ - 31 ສິງຫາ 2021 



(2) ການຕັດສິນ (ໄລຍະເວລາກະກຽມ): ກາງເດ ອນກັນຍາ - ຕຸລາ 2021 

(3) ລາງວັນຊະນະເລ ດ1,2,3 ຫ  ວ່າ ໂກດ,໌ ຊິວເວ , ບລອນ ແມ່ນລະບຸໃນໃບສະໝກັ. ທງັ 3 
ລາງວັນນ ົ້ແມ່ນອ ງໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງງານໂດຍຜ່ານການຕັດສິນຂອງກ າມະການ ແລະ 
ຈະແຈ້ງພາຍຫ ັງ(ໝາຍວ່າຄຸນະພາບບ ໍ່ຜ່ານ ກ ໍ່ບ ໍ່ໄດ້ຮບັລາງວັນ. ສ່ວນຜ ນງານທ ີ່ມ ການຊ ົ້ຂາຍ
ກ ໍ່ຈະໄດ້ຮບັຕ່າງຫາກໂດຍບ ໍ່ກຽ່ວກັບລາງວັນໃດໆ) 

(4) ຫ ວຂ ໍ້: ໃຫ້ອິດສະຫ ະ, ແຕມ່ ເງ ີ່ອນໄຂວ່າຈະຕ້ອງບ ໍ່ກະທ ບຕ ໍ່ການເມ ອງ ແລະ ມ ເນ ົ້ອໃນທ ີ່

ແທດເໝາະກັບໄວໜຸ່ມ. ເປັນຜ ນງານເທງິແຜ່ນພຽງ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ສ ນລະປະລະດັບກາງ 
(ສ ນ ້າມັນ, ນ ້າສ , ສ  ອາ ວຄລ ລິກ, ງານພິມ, ສ ພາດສະເທວ, ສ ກ ົ່ວ ແລະ ອ ີ່ນໆ...) 

(5) ການສ ົ່ງເຂ ົ້າປະກວດ: ສາມາດສ ົ່ງ 1 ອັນ ຫ   ຫ າຍກວ່ານັົ້ນໄດ(້ສາມາດສ ົ່ງຜ ນງານໄດ້ຫລາຍ

ຢ່າງ. ແຕ່ວ່າຈະມ ພຽງແຕ່ 1 ອັນໄດ້ເຂ ົ້າຮອບເທ ົ່ານັົ້ນ.) 

(6) ຂະໜາດ: 30cm × 30cm ຂ ົ້ນໄປ ແລະ ບ ໍ່ເກ ນ 100cm × 100cm (ທັງສອງສາມາດ

ເປັນງານແນວຕັົ້ງ ຫ   ແນວນອນກ ໍ່ໄດ)້ 
(7) ອ ີ່ນໆ: ຜ ນງານດັົ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ົ້ນດ້ວຍຄວາມສ ມ  ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຕ ນເອງ. 

ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນຜ ນງານທ ີ່ໄດຮ້ັບຊະນະເລ ດໃນການແຂງ່ຂັນໃດໆມາກ່ອນ (ຜ ນງານໃໝ່ໆກ ໍ່ດ ) 

 ໝາຍເຫດ: ຕ້ອງຂ ຄວາມກະລຸນາໃຫ້ເຂ ົ້າໃຈ ແລະ ອະນຸຍາດໃນການນ າໃຊ້ຮູບພາບຂອງຜ ນງານທາ່ນ
ທ ີ່ສ ົ່ງມາປະກວດ ເພ ີ່ອເຂ ົ້າໃຊ້ໃນການໂຄສະນາ, ໂປສເຕ  SNS ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ. 

 

4. ຜູ້ຕິດຕ ໍ່ສອບຖາມ contact person 

   ທ່ານ ພຸດທະສອນ ຫ ວງສຸພ ມ(ຕ້ອມ) 

  ໂທ: 020-5560-6620 

  ອ ເມວ: phouthasone@jfacvt.la 


