
๑ 

 

โครงการผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย 

------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ผ้าขาวม้า เป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจอย่างหน่ึงที่ช่วยสะท้อนภาพวิถีชีวิตความเป็นไทย 
นับต้ังแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ผ้าขาวม้า ยังคงอยู่คู่กับคนไทยและมีพัฒนาการเพ่ือต่อยอดทางภูมิปัญญา    
มาอย่างต่อเน่ืองหลายยุคสมัย คนไทยรู้จักผ้าขาวม้าต้ังแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ราวยุคสมัยเชียงแสน          
โดยได้รับอิทธิพลจากชาวไทยใหญ่ที่ใช้ผ้าขาวม้าโพกศีรษะ ต่อมาผู้ชายไทยใช้ผ้าเคียนเอว (ผูกเอว)                 
และยังประยุกต์ใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่น ใช้ห่อเก็บสัมภาระเดินทาง ห่ออาวุธ นุ่งเวลาอาบนํ้า เช็ดตัว           
ปูนอน ในยุคแรกคนไทยจะเรียกผ้าสารพัดประโยชน์ผืนน้ีว่า ผ้าเคียนเอว ก่อนจะเปลี่ยนเป็น ผ้าขาวม้า          
ในภายหลัง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยสู่การทอ การย้อมสี การประดิษฐ์ลวดลายของผ้าขาวม้า                  
อันมีเอกลักษณ์ประจําแต่ละท้องถิ่นน้ัน ๆ จึงเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างช่ือเสียง สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน           
ได้อย่างย่ังยืน 

จากผ้าธรรมดาที่ใช้กันในวิถีชีวิตของคนไทย ปัจจุบัน ผ้าขาวม้าผ่านกาลเวลาและวิวัฒนาการ           
แห่งวัฒนธรรมมาหลายยุคสมัย ผ่านความคิด จิตวิญญาณ จนกลายเป็นเอกลักษณ์หน่ึงที่แสดงถึง                 
ความเป็นไทย และยังก้าวไกลสู่สากลได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยเหตุน้ี สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต้องการรักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป จึงได้ร่วมมือกัน จัดโครงการ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”  ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวด            
การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้า” สําหรับเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปและนักออกแบบอิสระได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผ่านผลงานการออกแบบ
ชุดแฟชั่นทั้งสุภาพบุรุษและสภาพสตรีในมุมมองความหลากหลายเชิงสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไป               
โดยหลังจากเสร็จสิ้นโครงการจะมีการพิจารณาตัดสิน และนํามาจัดแสดงเป็นนิทรรศการหมุนเวียน (ช่ัวคราว) 
เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นการเชิญชวนให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักและ          
นํากลับมาใช้ในวิถีชีวิต อีกทั้งจะช่วยเป็นการต่อยอดทางภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น              
ในวงกว้างต่อไปในอนาคต 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือจัดกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ให้ทราบถึงคุณประโยชน์ของ “ผ้าขาวม้า” ผ่านโครงการ 
“ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” อาทิ การประกวดออกแบบและผลิตภัณฑ์ การประกวดแต่งเพลง               
การประกวดออกแบบบทขับเสภา การประกวดแต่งโคลงสี่สุภาพ กลอนแปด การประกวดเพลงฉ่อยการ
ประกวดเรียงความ และการประกวดคลิปวีดีโอเรื่องสั้น  
          ๒.๒   เพ่ือให้ผู้สนใจ  “ผ้าขาวม้า” ได้มีเวทีการในการมีแสดงออก และได้โชว์ผลงาน 



๒ 

 

          ๒.๓   เพ่ือส่งเสริมการใช้ผ้าขาวม้าให้เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย 
          ๒.๔   เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ การปลูกฝ้ายและการทอผ้าขาวม้า  
          ๒.๕   เพ่ือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ผ้าขาวม้าซึ่งมรดกภูมิปัญญาของไทย 
          ๒.๖   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป และนักออกแบบอิสระ ได้เข้าร่วมส่งผลงานต่าง ๆ  
ตามความสนใจ ในหัวข้อที่เก่ียวกับเรื่อง “ผ้าขาวม้าหรรษา  ภูมิปัญญาไทย ”            
 
๓. เป้าหมายและพื้นที่ดําเนินการ 
          ๓.๑    ประชาชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจ และร่วมอนุรักษ์ “ผ้าขาวม้า”ซึ่งเป็น
มรดกภูมิปัญญาของไทย 
          ๓.๒  นักเรียน นักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปและนักออกแบบอิสระ                 
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และพ้ืนที่ใกล้เคียง เข้าร่วมส่งผลงานการออกแบบและผลิตภัณฑ์ “ผ้าขาวม้า” 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ช้ินงาน/ผลงาน  
 
๔. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ๔.๑  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน ต้ังแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๔.๒  เปิดรับผลงาน    ต้ังแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ๔.๓  ปิดผลงาน     วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔.๔  การพิจารณาและคัดเลือก  ระหว่างวันที่ ๑๖  – ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔.๕  ประกาศผลการตัดสิน  วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔.๖  จัดพิธีมอบรางวัล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๕. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

๕.๑ วางแผนดําเนินโครงการ 
  ๕.๑.๑ จัดทําโครงการ และคาํของบประมาณ 

๕.๒  ดําเนินงานตามแผน 
๕.๒.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๕.๒.๒ ประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจแก่คณะผูป้ฏิบัติงาน  ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๕.๒.๓ ประชาสัมพันธ์/ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๕.๒.๔ จัดหาวัสดุอุปกรณ์  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๕.๒.๕ ดําเนินงานตามโครงการ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 



๓ 

 

๕.๓  ตรวจสอบ/ประเมินผล 
  ๕.๓.๑ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็น 

๕.๓.๒ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

๖. ขอบขา่ย เนื้อหาของกิจกรรมที่ประกวด “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปญัญาไทย” 

       ๖.๑  ประเภทการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ผา้ขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
           ๖.๑.๑ การประกวดผลิตภัณฑ์และลวดลายผา้ขาวม้า 
                +  เป็นการนํา “ผ้าขาวม้า” ที่ผ่านการทอซึ่งมีลวดลายเป็นอัตลักษณ์ที่เฉพาะ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนท้องถิ่นน้ัน ๆ  
           ๖.๑.๒ การประกวดออกแบบการใช้ผา้ขาวม้าตกแต่งสถานที่หรือที่อยู่อาศัย 
                +  เป็นการออกแบบการนํา “ผ้าขาวม้า” มาจัดตกแต่งสถานที่ บ้าน ที่อยู่อาศัย อาคาร
สํานักงานหรือสถานที่จัดงาน  
                 ๖.๑.๓  การประกวดชุดแฟช่ัน การแต่งกายด้วยผ้าขาวม้า 
                +  เป็นการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย บุรุษ และสตรีด้วย “ผ้าขาวม้า”         
ให้ออกมาเป็นชุดที่สามารถ สวมใส่ได้จริง ในมุมมองต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์  
            ๖.๑.๔  การประกวดการออกแบบและผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ หรือเครื่องประดับตกแต่ง   
                      “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”  
                 +  เป็นการออกแบบและจัดสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก “ผ้าขาวม้า” ให้ออกมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ 
สิ่งของเคร่ืองใช้หรือเคร่ืองประดับตกแต่ง ในมุมมองต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ทั้งน้ี จะต้องมีความสมดุลและ
รูปลักษณ์ที่สามารถใช้งานได้จริง 
 

       ๖.๒  ประเภทการประกวดประพนัธ์และแต่งเพลง “ผา้ขาวม้าหรรษา ภูมิปญัญาไทย”  
            ๖.๒.๑ การประกวดเพลงราํวงผา้ขาวม้า 

       +  เป็นการแต่งคําประพันธ์และทํานองขึ้นใหม่ มีเ น้ือหาเก่ียวกับเรื่อง “ผ้าขาวม้า”                
ตามขอบข่ายเน้ือหาเกี่ยวกับการประกวดเรื่อง “ ผ้าขาวม้า ” 
            ๖.๒.๒ การประกวดเพลงฉ่อย/เพลงรําโทน/เพลงอีแซว  

       +  เป็นการแต่งคําประพันธ์และทํานองขึ้นใหม่ มีเ น้ือหาเก่ียวกับเรื่อง “ผ้าขาวม้า”                   
ตามขอบข่ายเน้ือหาเกี่ยวกับการประกวดเรื่อง “ ผ้าขาวม้า ” ไม่เกิน  ๕ บท 
            ๖.๒.๓ การประกวดแต่งบทขับเสภา“ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
                  +  เป็นการแต่งบทขับเสภาที่เก่ียวกับเรื่อง “ผ้าขาวม้า” มีความยาว ๒ – ๕ บท ทั้งน้ี              
บทขับเสภา จะต้องมีความสละสลวยของถ้อยคําและมีการสัมผัสคํา การเอ้ือน และเสียงสูงตํ่าตามหลักการ 
 
 
 



๔

       ๖.๓  ประเภทการประกวดฉันทลักษณ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน “ผา้ขาวม้าหรรษา ภูมิปญัญาไทย”  
           ๖.๓.๑ การประกวดแต่งโคลงสี่สภุาพ“ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”     

+ เป็นการแต่งโคลงสี่สุภาพที่เก่ียวกับเร่ือง “ผ้าขาวม้า” มีความยาว ๒ – ๕ บท ทั้งน้ี
โคลงสี่สุภาพ จะต้องมีความสละสลวยของถ้อยคําและมีการสัมผัสคําและมีวรรณยุกต์ตามหลักการโครงสร้าง
ของโครงสี่สุภาพจริง ๆ 
           ๖.๓.๒ การประกวดแต่งกลอนแปด “ผา้ขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”     

เปนการแตงกลอนแปดที่เกี่ยวกับเรื่อง “ผาขาวมา” มีความยาว ๓ – ๕ บท ทั้งนี้             

กลอนแปดจะตองมีความสละสลวยของถอยคําและมีการสัมผัสคําและมีวรรณยุกตตามหลักการโครงสรางของ

กลอนแปดจริง ๆ 

 ๖.๓.๓  การประกวดเรียงความ ที่เก่ียวกับเรื่อง “ผ้าขาวม้า” 
เป็นการเขียนข้อความตัวอักษรผ่านรูปแบบการเรียงความที่เก่ียวกับเรื่อง “ผ้าขาวม้า”           

ในมุมมองต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มีความยาวของเรียงความไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ 

       ๖.๔  ประเภทการประกวดคลปิวีดีโอ (เรื่องสัน้) “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”  
           ๖.๔.๑ การประกวดคลิปวีดีโอการออกกําลังกาย ด้วยผ้าขาวม้า 

+ เป็นการถ่ายภาพเคลื่อนไหว พร้อมการบรรยายผ่านสื่อคลิปวีดีโอ มีความยาวไม่เกิน
๓ นาทีที่เกี่ยวกับเร่ือง การนําผ้าขาวม้ามาประกอบการออกกําลังกาย 

 ๖.๔.๒ การประกวดคลิปวีดีโอ ผา้ขาวม้ารักษาโรค 
เป็นการถ่ายภาพเคล่ือนไหว พร้อมคําบรรยายผ่านสื่อคลิปวีดีโอ มีความยาวไม่เกิน ๓ นาที

ที่เกี่ยวกับเร่ือง การนําผ้าขาวม้าช่วยรักษาโรคได้อย่างไร 

๖.๕  คณุสมบัติของผูส้่งผลงานเข้าประกวด 
  นักเรียน นักศึกษาทุกช้ันปี เจ้าหน้าที่บุคลากร จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
  ประชาชนทั่วไป หรือนักออกแบบอิสระ บุคคลผู้ทีส่นใจทั่วไป   
  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องออกแบบผลงานด้วยตนเอง ไม่นําผลงานอ่ืนมา 
    ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน และต้องไม่เคยส่งผลงาน 
    ดังกล่าวเข้าประกวด ที่ใดมาก่อน 
  ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ช้ิน/ผลงาน ส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน 
    ได้ที่ (สามารถอ่านรายละเอียดการประกวด และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
    ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ หรือ facebook ของของสํานักศิลปะ และวัฒนธรรม) 
    ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า๑ ช้ินผลงานแต่มีสิทธิรับรางวัลสูงสุด 
    เพียงรางวัลเดียว 



๕ 

 

 
๖.๖  วิธีการสง่ผลงานเข้าประกวด 

ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ หรือ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
และทางไปรษณีย์  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๓๙๘ หมู่ ๙ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

๖.๗  เกณฑ์การตัดสนิ  
            การสื่อความหมายครอบคลุมเน้ือหาที่กําหนดไว้ มีความเป็นศิลปวัฒนธรรม และ 
              ความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าขาวม้า ๒๐ คะแนน 
            ความสวยงาม น่าสนใจ และความครบถ้วนขององค์ประกอบ  ๒๐ คะแนน 
            ความคิดสร้างสรรค์  ๒๐ คะแนน 
            มีความเป็นไทยร่วมสมัย หรือเป็นสากล  ๒๐ คะแนน 
            ความสามารถหรือนําไปใช้งานได้จริง  ๒๐ คะแนน 

 

๖.๘  รางวัลในการประกวดของแต่ละประเภทกิจกรรม 
  รางวัลชนะเลิศ  จํานวน ๑ รางวัล  

          รับโลป่ระกาศเกียรติคุณ  พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
  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 
 

๖.๙  ระยะเวลาการส่งประกวด 
  เปิดรับผลงาน ต้ังแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๒๒ กัยนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ผ่านทางเว็บไซต์ และทาง facebook ของของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ หรือสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 
 
 
 



๖ 

 
 

๖.๑๐  การพจิารณาตัดสนิผลงาน และข้อตกลง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการ แต่ละชุด (ชุดละ ๕ ท่าน ) ถือเป็นที่สิ้นสุด  
  ผลงานที่ส่งประกวดทุกช้ินงานให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิของสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครสวรรค์และ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีสิทธ์ินํา    
ผลงาน ที่เข้าร่วมการประกวด ในครั้งน้ี ไปแสดงและเผยแพร่ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่
ต้องจ่ายค่าตอบแทน แก่เจ้าของผลงาน ทั้งน้ี ในการนําไปใช้จะให้เกียรติแสดงช่ือผู้
สร้างสรรค์ผลงานด้วยทุกคร้ัง 

  หากมีข้อร้องเรียนหรือฟ้องร้องภายหลังว่า ผลงานท่ีได้รับรางวัลเป็นผลงานที่มีการ
ลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือเป็นการนําผลงานของผู้ อ่ืนมาส่งเข้าประกวด                
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จะไม่รับผิดชอบ  ในการร้องเรียนหรือฟ้องร้องน้ัน ๆ 

  คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการตัดสินการประกวด  ไม่มีสิท ธ์ิส่ งผลงาน                   
เข้าร่วมประกวด 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากร ประชาชนทั่วไป หรือนักออกแบบอิสระได้เข้าร่วม            
ส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับเรื่อง “ผ้าขาวม้า 
 ๗.๒  เกิดความตระหนักและการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ผ่านงานเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
“ผ้าขาวม้า” ให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จัก รู้ถึงคุณประโยชน์ และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน         
มากย่ิงขึ้น 
 ๗.๓  สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้นในด้านการทํานุบํารุง อนุรักษ์ และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
 ๗.๔  เกิดเป็นเครือข่ายของผู้สร้างสรรค์ในงานศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านเวทีการสรรหาผลงาน             
การประกวดผลงานที่เก่ียวกับเรื่อง “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”  
 

๘. การประเมินผลโครงการ 
 ๘.๑  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
 ๘.๒  จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  


