
 
 

 

ประกาศสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
เร่ืองรับสมัครผู้สนใจเข้าประกวดตามโครงการ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมปัิญญาไทย  ” 

          ดวยกรมสงเสริมวัฒนธรรมสนับสนุนงบประมาณ และจังหวัดนครสวรรค ไดสงเสริมสนับสนุนใหสภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตองการรักษาและสืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ินใหคงอยูสืบไป จึงไดรวมมือกัน จัดโครงการ “ผาขาวมาหรรษา ภูมิปญญาไทย”  ซ่ึงเปนกิจกรรมการ
ประกวด ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ   ประเภทการแตงเพลง    ประเภทการแตงโคลงส่ีสุภาพ  เรียงความ 
คลิปวีดี การออกกําลังกาย ดวยผาขาวมา ผาขาวมารักษาโรค   ในหัวขอ “ผาขาวมา”    เพ่ือเปดโอกาสให
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปและนักออกแบบอิสระไดใชความรูความสามารถ  
ประเภทการประกวด                                                                                                                
       ๑. การออกแบบ 

           ๑.๑ ผลิตภัณฑและลวดลายผาขาวมา เปนการทอผาขาวมา ท่ีลวดลายเปนอัตลักษณเฉพาะ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและสะทอนความเปนตัวตนของชุมชนทองถ่ินนั้นๆ               

 ๑.๒  ออกแบบการใชผาขาวมาตกแตงสถานท่ีหรือท่ีอยูอาศัย เปนการออกแบบ “ผาขาวมา”มาจัดตกแตง
สถานท่ี บาน ท่ีอยูอาศัย อาคารสํานักงานหรือสถานท่ีจัดงาน  

           ๑.๓  ชุดแฟช่ัน การแตงกายดวยผาขาวมา เปนการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผา เครื่องแตงกายบุรุษหรือ
สตรี ดวย “ผาขาวมา”ใหออกมาเปนชุดท่ีสามารถสวมใสไดจริง 

๑.๔  ออกแบบและผลิตภัณฑสิ่งของเครื่องใชหรือเครื่องประดับตกแตง เปนการออกแบบและจัดสราง
ผลิตภัณฑท่ีทําจากผาขาวมา ใหออกมาเปนสิ่งของ เครื่องใชเครื่องประดับตกแตง ในมุมมองสรางสรรค ท่ีสามารถใช
งานไดจริง 

       ๒. การแตงเพลง “ผาขาวมาหรรษา ภูมิปญญาไทย”  

            ๒.๑ เพลงรําวงผาขาวมา   เปนการแตงคําประพันธและทํานองรําวง มีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง“ผาขาวมา”
ตามขอบขายเนื้อหาการประกวดเรื่อง “ ผาขาวมา ” ความยาว  ไมเกิน ๕ นาที 

           ๒.๒ เพลงฉอย/เพลงรําโทน/เพลงอีแซว   เปนการแตงคําประพันธและทํานอง มีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง 
“ผาขาวมา”ตามขอบขายเนื้อหาเก่ียวกับการประกวดเรื่อง “ ผาขาวมา ”ไมเกิน  ๕ นาที 

            ๒.๓. การแตงบทขับเสภา“ผาขาวมาหรรษา ภูมิปญญาไทย”  เปนการแตงบทขับเสภาท่ีเก่ียวกับเรื่อง 
“ผาขาวมา” มีความยาว ๒-๕ บท ท้ังนี้บทขับเสภา จะตองมีความสละสลวยของถอยคําและมีการสัมผัสคํา การเอ้ือน 
และเสียงสูงต่ําตามหลักการ 

       ๓.  การแตง โคลง ฉันท กาพย กลอน “ผาขาวมาหรรษา ภูมิปญญาไทย”  

 ๓.๑ แตงโคลงส่ีสุภาพ” ผาขาวมาหรรษา ภูมิปญญาไทย”เปนการแตงโคลงสี่สุภาพท่ีเก่ียวกับเรื่อง 
“ผาขาวมา” มีความยาว ๒ – ๕ บท ท้ังนี้ จะตองมีความสละสลวยของถอยคําและมีการสัมผัสคําถูกตอง 

 ๓.๒ แตงกลอนแปด เปนการแตงกลอนแปดท่ีเก่ียวกับเรื่อง “ผาขาวมา” มีความยาว ๒ – ๕ บท ท้ังนี้
จะตองมีความสละสลวยของถอยคําและมีการสัมผัสคําถูกตอง 

๓.๓ เรียงความ “ผาขาวมา” เปนการเขียนบทเรียงความท่ีเก่ียวกับเรื่อง “ผาขาวมา” ในมุมมองตาง ๆอยาง
สรางสรรคท่ี มีความยาวของเรียงความไมเกิน ๓ หนากระดาษ A๔ 

           ๔. คลปิวีดีโอ (เรื่องสั้น  

 ๔.๑ การออกกําลังกายดวยผาขาวมา (คลิปวีดีโอ เปนการถายภาพเคลื่อนไหว นําผาขาวมามาประกอบการ
ออกกําลังกายพรอมการบรรยายผานสื่อคลิปวีดีโอ มีความยาวไมเกิน ๓ นาที 



        ๔.๒ ผาขาวมารักษาโรค (คลิปวีดีโอ เปนการถายภาพเคลื่อนไหว การนําผาขาวมาชวยรักษาโรคไดอยางไร 
พรอมคําบรรยาย ผานสื่อคลิปวีดีโอ มีความยาวไมเกิน ๓ นาที 

๕.  คุณสมบัติของผูสงผลงานเขาประกวด  
              นกัเรียน นักศึกษาทุกชั้นป เจาหนาท่ีบุคลากร จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ   
               ขาราชการ ประชาชนท่ัวไป หรือนักออกแบบอิสระ บุคคลผูท่ีสนใจท่ัวไป    
               ผูสงผลงานเขาประกวด ตองออกแบบผลงานดวยตนเอง ไมนําผลงานอ่ืนมาดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ 
หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน และตองไมเคยสงผลงาน ดังกลาวเขาประกวด ท่ีใดมากอน 
              ผูสงผลงาน สามารถสงผลงานไดมากกวา ๑ ชิ้น/ผลงาน  สงใบสมัคร พรอมผลงาน ไดท่ี (สามารถอานรายละเอียดการ 
ประกวด และดาวนโหลดแบบฟอรม ใบสมัครไดท่ี เว็บไซต หรือ facebook ของสํานักศิลปะ และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค ผูสงผลงาน สามารถสงผลงานไดมากกวา๑ ชิ้นผลงานของแตละประเภท แตมีสิทธิรับรางวัลสูงสุดประเภทละ เพียงรางวัล
เดียว  
       ๖.  วิธีการสงผลงานเขาประกวด 
               สงผลงานดวยตนเอง ไดท่ีสํานักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค หรือสภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ โทร. ๐๕๖ ๓๑๐ ๒๘๕-๖ ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒   
       ๗.  เกณฑการตัดสิน   
              การสื่อความหมายครอบคลุมเนื้อหา เปนศิลปวัฒนธรรม และความเปนอัตลักษณของผาขาวมา ๒๐ คะแนน 
               ความสวยงาม นาสนใจ และความครบถวนขององคประกอบ  ๒๐ คะแนน  
               ความคิดสรางสรรค  ๒๐ คะแนน      มีความเปนไทยรวมสมัย หรือเปนสากล  ๒๐ คะแนน  
               การนาํไปใชงานไดจริง  ๒๐ คะแนน   
       ๘. รางวัลในการประกวดของแตละประเภทกิจกรรม  
              รางวัลชนะเลศิ  จํานวน ๑ รางวัล  รับโลประกาศเกียรติคุณ  พรอมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ   
              รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  จํานวน ๑ รางวัล รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
              รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  จํานวน ๑ รางวัล รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
              รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓  จํานวน ๑ รางวัล รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
              รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔  จํานวน ๑ รางวัล  รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
       ๙. ระยะเวลาการสงประกวด  
               เปดรับผลงาน ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๑๕ กันยายน ประกาศผลการตัดสนิ ในวนัท่ี ๒๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
              ผานทางเว็บไซต และทาง facebook สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค หรือสภา
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ โทร.๐๕๖ ๓๑๐ ๒๘๕-๖ 
       ๑๐. การพิจารณาตัดสินผลงาน และขอตกลง  
              ผลการตัดสินของคณะกรรมการ แตละประเภท (ชุดละ๕ ทาน  ถือเปนท่ีสิ้นสุด   
              ผลงานท่ีสงประกวดทุกชิ้นงานใหถือเปนกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคและ สํานัก
ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ซ่ึงมีสิทธิ์นําผลงาน ท่ีเขารวมการประกวด ในครั้งนี้ ไปแสดงและเผยแพร โดยไม
ตองขออนุญาตและไมตองจายคาตอบแทน แกเจาของผลงาน ท้ังนี้ ในการนําไปใชจะใหเกียรติแสดงชื่อผูสรางสรรคผลงานดวยทุกครั้ง  
              หากมีขอรองเรียนหรือฟองรองภายหลังวา ผลงานท่ีไดรับรางวัลเปนผลงานท่ีมีการลอกเลียนแบบ ละเมิด 
ลิขสิทธิ์ หรือเปนการนําผลงานของผูอ่ืนมาสงเขาประกวด  สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคและสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จะไมรับผิดชอบ  ในการรองเรียนหรือฟองรองนั้น ๆ  

              วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กําหนดจัดงานมอบรางวัล และแสดงผลงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวถัน 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี ๑๕   สิงหาคม  พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 

                 

               นายนัทธี    พุคยาภรณ  

                                                                         ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค 


