รหัสผู้สมัคร................... (สำหรับเจ้ ำหน้ ำที)่
[ ] ประเภทนักเรี ยนนักศึกษำ [ ] ประเภทบุคคลทัว่ ไป
ชื่อทีม ...............................................................................................................................................................
1. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำงสำว) ..........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด .......................................................................................... อำยุ ............................. ปี ...............
กำลังศึกษำอยูใ่ นชันปี
้ ที่ ......................... สำขำวิชำ ............................................................................................
คณะวิชำ ................................................................. สถำบันกำรศึกษำ ...........................................................
*กรณีไม่ได้ กำลังศึกษำโปรดระบุสถำนที่ทำงำน .................................................................................................. ...
……………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยูท่ ี่สำมำรถติดต่อได้ ..................................................................................................................................….….
…………………………………………………………………………………………………………………… ……….
หมำยเลขโทรศัพท์ ......................................................... อีเมล ........................................................................
LINE …………………………………………………………….…….. Facebook ………………………………………………………

2. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำงสำว) ......................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด .......................................................................................... อำยุ ........................................ ปี
กำลังศึกษำอยูใ่ นชันปี
้ ที่ ......................... สำขำวิชำ ........................................................................................
คณะวิชำ ................................................................. สถำบันกำรศึกษำ ...........................................................
*กรณีไม่ได้ กำลังศึกษำโปรดระบุสถำนที่ทำงำน ..............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยูท่ ี่สำมำรถติดต่อได้ ..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
หมำยเลขโทรศัพท์ ......................................................... อีเมล ........................................................................
LINE …………………………………………………………….…….. Facebook ………………………………………………………

มีควำมประสงค์จะสมัครส่งผลงำนเข้ ำร่วมประกวดจำนวน .......... โครงกำร (ส่งได้ ทีมละไม่เกิน 2 โครงกำร)
ในประเภท (เลือกได้ ประเภทเดียว)
[ ] กำรออกแบบแฟชัน่ [ ] กำรออกแบบเครื่ องประดับ [ ] กำรออกแบบเคหะสิง่ ทอ [ ] กำรออกแบบลำยผ้ ำ
Asean metropolitan (เมืองหลักของอำเชียน) ที่เลือกเป็ นโจทย์กำรประกวดรอบคัดเลือกคือ ........................................
………................................................... ………...........................................……………………………………………
ทรำบข่ำวกำรประกวดจำก [ ] เพื่อน/อำจำรย์ [ ] โปสเตอร์
[ ] Facebook [ ] อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………..
ส่ง (1) ใบสมัคร (2) สำเนำบัตรประชำชน และ (3) เพลทผลงำนมำที่ บริ ษัท ทศภำค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) เลขที่ 90 อำคำร ซี
ดับเบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 15 ยูนิตบี 1501-2 และชัน้ 20 ยูนิตบี 2001-2 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทร. 02-018-2000 ภำยในวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2562 (นับจำกวันที่ประทับตรำไปรษณีย์)

Q & A การประกวดโครงการผ้ าขาวม้ าท้ องถิ่นหัตถศิลป์ ไทย ประจาปี 2562
Q : วัตถุประสงค์ ของการประกวดครั้งนีค้ ืออะไร
A : เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป และนักออกแบบอิสระใช้ความรู ้ความสามารถใน
การออกแบบความคิดสร้างสรรค์สาหรับผ้าขาวม้าทอมือ ซึ่งเป็ นวัตถุประสงค์หลักของโครงการผ้าขาวม้า
ท้องถิ่ นหัตถศิลป์ ไทย ที่ตอ้ งการช่ วยพัฒนาสิ นค้าผ้าขาวม้าทอมื อให้มีอตั ลักษณ์ ที่ชดั เจน และต้องการ
สร้างการรับรู ้ในวงกว้าง เปลี่ยนแปลงมุมมอง และส่ งเสริ มให้เห็นถึงคุณค่าของ “ผ้าขาวม้าทอมือ” ซึ่งเป็ น
การสื บสานภูมิปัญหาของชาวบ้านและเป็ นการอนุ รักษ์ศิลปะการทอผ้าขาวม้าให้คงอยู่ รวมทั้งยกระดับ
มาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ขาวม้าทอมือในระดับสากลต่อไป
Q : คุณสมบัติของผู้สมัครประกวดครั้งนีม้ ีอะไรบ้ าง
A : แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
1) ระดับนักเรี ยน นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี (นับตั้งแต่วนั ปิ ดรับสมัคร)
2) ระดับประชาชนทัว่ ไป / นักออกแบบอิสระ อายุ 20 ถึง 35 ปี (นับตั้งแต่วนั ปิ ดรับสมัคร)
แต่ละระดับผูส้ มัครสามารถสมัครได้ท้ งั แบบรายบุคคล หรื อแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 2 ท่าน)
Q : Concept การประกวด
A : “ASEAN METROPOLIS” (เมืองหลักของกลุ่มอาเซี ยน)
ตามที่อาเซี ยน ซึ่ งประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ บรู ไน กัมพูชา อิ นโดนี เซี ย ลาว มาเลเซี ย เมี ยนมา
ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้เข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community หรื อ AEC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาเซี ยนได้จดั ทาแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ที่ เ รี ย กว่า AEC โดยมุ่ ง เน้น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรวมกลุ่ ม และรั บ มื อ ต่ อ ประเด็ น ท้า ทายใหม่ ๆ
ที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บนั ซึ่ งประเทศไทยได้ดารงตาแหน่ งประธานอาเซี ยนในปี 2562 ดังนั้น หัวข้อในการ
ประกวดชิ้นงานสาขาต่างๆ ของปี นี้ จะมีหวั ข้อหลัก คือ “ASEAN METROPOLIS” (เมืองหลักของกลุ่ม
อาเซี ยน) โดยผูส้ มัครต้องนาผ้าขาวม้า ทอมือไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นไอเดี ยการนาเสนอ และออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีแรงบันดาลใจ และความคิดสร้ างสรรค์จากเมืองสาคัญต่างๆ ใน 10 ประเทศของ
ASEAN รังสรรค์ออกเป็ นชิ้นงานที่ถ่ายทอดเรื่ องราว จิตวิญาณ สะท้อนความคิดของเมืองที่ตนเลือกผ่าน
ผ้าขาวม้าทอมือ

Q : สาขาการประกวด และหลักเกณฑ์ การส่ งผลงานเข้ าประกวด
A : 1.สาขาออกแบบแฟชั่ น นาผ้าขาวม้าทอมื อมาออกแบบผ่า น Concept : Asean Metropolis โดยนาเสนอ
ภาพสเก็ตช์ 1 collection ประกอบด้ วย 3 ชุ ด ที่สามารถสวมใส่ ได้ในชีวติ ประจาวัน คือ
• ชุ ดทางาน
• ชุ ดลาลอง
• ชุ ดราตรี
โดยต้องระบุว่าได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเมืองใด ประเทศใด พร้อม Concept
ของชุดในการส่ งเข้าประกวด ทั้งนี้ชื่อ Collection จะต้องมีความเชื่อมโยงกับเมืองใดในอาเซี ยนทั้ง 3 ชุด
2.สาขาออกแบบเครื่ องประดับ นาผ้าขาวม้าทอมือมาออกแบบเครื่ องประดับ โดยนาเสนอภาพสเก็ตช์
เครื่ อ งประดับ สุ ภ าพบุ รุ ษ หรื อ สุ ภ าพสตรี ที่ ส ามารถน าไปใช้ ง านและสวมใส่ ไ ด้จ ริ ง 1 collection
ประกอบด้ วย 3 ชิ้น คือ
• กระเป๋า 1 จานวน 1 ชิ้น
• หมวก หรื อ แฮร์ พชี จานวน 1 ชิ้น
• เครื่ งประดับอื่นๆ จานวน 1ชิ้น
โดยต้องระบุว่าได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเมืองใด ประเทศใด พร้อม Concept
ของ Collection ดังกล่าวในการส่ งเข้าประกวด ทั้งนี้ ชื่อ Collection จะต้องมีความเชื่ อมโยงกับเมืองใดใน
อาเซียน
3.สาขาออกแบบเคหะสิ่ งทอ นาผ้าขาวม้าทอมือมาออกแบบเครื่ องใช้เฟอร์ นิเฟอร์ และอุ ปกรณ์ ตกแต่ง
ภายในห้ องนอน โดยนาเสนอภาพสเก็ตช์เฟอร์ นิเจอร์ หรื ออุปกรณ์ตกแต่งดังกล่าวที่สะท้อนถึงมุมมองใน
เมืองหลักของ ASEAN และสามารถใช้งานได้จริ ง 1 collection ประกอบด้ วย 3 ชิ้น คือ
• เก้าอี้ หรื อ โซฟา จานวน 1 ชิ้น
• ชุ ดเครื่ องนอน จานวน 1 ชิ้น
• โคมไฟ หรื อ ของประดับตกแต่ งอื่นๆ จานวน 1 ชิ้น
โดยระบุวา่ ได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบจากเมืองใด ประเทศใด พร้อม Concept การนาเสนอ
ชิ้นงานดังกล่าว ทั้งนี้ชื่อ Collection จะต้องมีความเชื่อมโยงกับเมืองใดในอาเซี ยน

4.สาขาออกแบบลายผ้ าขาวม้ า โดยนา Concept : Asean Metropolisมาเป็ นไอเดี ยการออกแบบลวดลาย
ผ้า ขาวม้า ที่ สื่ อความหมายถึ ง เมื องหลัก ของ ASEAN ประกอบการออกแบบลวดลายผ้าขาวม้าทอมื อ
จานวน 1 ชิ้นงาน โดย
• ออกแบบใหม่ โดยใช้ เทคนิคต่ าง เช่ น การถัก การทอ การปั ก การย้ อม รวมถึงนวัตกรรมและ
วัสดุอื่นๆ

Q : ถ้ าสนใจเข้ าร่ วมประกวดจะต้องทาอย่างไร และส่ งชิ้นงานเข้ าประกวดทีไ่ หน และภายในเมื่อไร
A : 1. ส่ งแบบสเก็ตซ์สีในสาขาที่สมัคร โดยการออกแบบต้องสามารถตัดเย็บและผลิ ตชิ้ นงานได้จริ งลงใน
กระดาษ ขนาด A3 พร้อมแนบใบสมัคร
2. ตั้งชื่ อผลงาน เขี ยนคาบรรยายถึ งแรงบันดาลใจ แนวคิ ด พร้ อมภาพนิ่ งในการออกแบบว่าได้รับแรง
บันดาลใจการสร้างสรรค์ชิ้นงานดังกล่าวจากเมืองใด ประเทศอะไร และนาผ้าขาวม้าทอมือมาผสมผสาน
โดยนาเสนอเป็ นชิ้นงานอย่างไร (ผ่านรู ปแบบคาบรรยาย , POWERPOINT , รู ปภาพนิ่ง หรื อคลิป
VDO เกี่ยวกับแรงบันดาลใจรวมถึงขั้นตอนการทางาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
เช่ น ชื่ อผลงาน : trời nắng (sunshine) ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ในการนาเอาวิถี ข องชาวฮานอยที่ มีค วามเรี ย บง่ า ย มาออกแบบเป็ น collection ที่ ส วมใส่ สบายในช่ วง
Summer ซึ่งได้นาผ้าขาวม้าทอมือของชุมชน... มาออกแบบตัดเย็บ เป็ นต้น
3. สิ้ นสุ ดการส่ งผลงานการประกวดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณี ย)์
โดยส่ ง ไปรษณี ย ์ ที่ บริ ษ ทั ทศภาค จากัด เลขที่ 90 อาคารซี ดับ เบิ้ ล ยู ทาวเวอร์ ชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 (จ่าหน้าซอง “โครงการประกวด
ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ ไทย 2562” และระบุวา่ สมัครประเภท นักเรี ยนนักศึกษา หรื อบุคคลธรรมดา)
4. เอกสารประกอบการสมัครส่ งชิ้นงาน
- ใบสมัคร มีรายละเอียดชื่อ-นามสกุล, ที่อยู,่ เบอร์ ติดต่อ, E-mail
- ภาพสเก็ตช์ ขนาด A3 โดยไม่จากัดเทคนิค พร้อมแนวคิดในการออกแบบ
- สาเนาบัตรประชาชน / บัตรนักศึกษา

Q : เกณฑ์ การตัดสิ นและการประกาศผล
A : 1. เกณฑ์การตัดสิ น คือ ความคิดสร้ างสรรค์ และความโดดเด่นของชิ้ นงาน ประกอบกับแรงบันดาลใจ
และแนวคิ ด ที่ ใ ช้ใ นการออกแบบที่ มี อ ัต ลัก ษณ์ ใ นรู ป แบบที่ ร่ ว มสมัย ที่ สื่ อ ความหมายถึ ง ASEAN
METROPOLIS และมีความเป็ นไปได้ในการนาไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
2. ประกาศผลผูผ้ า่ นการคัดเลือกเดือนกรกฎาคม 2562 ทาง Facebook : pakaomathailand และ ประชารัฐ
รักสามัคคีประเทศไทย
3. ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกจะได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการ/ผูเ้ ชี่ยวชาญในการขึ้นตัวอย่างชิ้นงาน ซึ่ งใน
รอบตัดสิ นมีการตัดเย็บ หรื อขึ้นชิ้นงานจริ ง จานวน 1 ชุด หรื อ 1 ชิ้นงาน โดยผ้าขาวม้าที่นาใช้ท้ งั หมดใน
ชิ้ นงานต่างๆ ต้องเป็ นผ้ าขาวม้ าทอมือเท่านั้น และระบุชุมชนผลิ ตได้ว่านามาจากที่ใด โดยทุกสาขาจะ
ได้รับเงิ นสนับสนุ นในการขึ้ นชิ้ นงานจริ ง เป็ นเงิ น 3,000 บาทต่อชิ้ นงาน สาหรั บสาขาเคหะสิ่ งทอจะ
ได้รับเงินสนับสนุนในการขึ้นชิ้นงานจริ ง เป็ นเงิน 4,000 บาท
4. ผูท้ ี่ ผ่านการคัดเลื อก ต้องส่ งชิ้ นงานจริ งภายในต้นเดือนกันยายน 2562 พร้ อมภาพประกอบ ภาพนิ่ ง
คลิป อธิบายแรงบันดาลใจ (ไม่เกิน 5 นาที) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
5. หากตรวจสอบพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการลอกเลียนแบบหรื อละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น ผูส้ ่ งผล
งานต้องรับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยผลงานการออกแบบรอบชิ งชนะเลิศทุกชิ้นถือเป็ น
ลิ ขสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิ จเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด ผูด้ าเนิ นนโครงการ
ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ ไทย และการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด
Q : รางวัลการประกวด
A : รางวัลประเภทนักศึกษา (อายุไม่ เกิน 25 ปี )
รางวัลชนะเลิศ อับดับ 1 ในแต่ ละสาขา
- เงินรางวัล 25,000 บาท และแพ็คเกจเดินทางศึกษาดูงานทอผ้าในอาเซียน แห่งลุ่มแม่น้ าโขง พร้อมโล่
รางวัล และ ประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ในแต่ ละสาขา
- เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ ละสาขา
- เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลประเภทประชาชนทัว่ ไป และนักออกแบบอิสระ (อายุ 20 – 35 ปี )
รางวัลชนะเลิศ อับดับ 1 ในแต่ ละสาขา
- เงินรางวัล 50,000 บาท และแพ็คเกจเดินทางศึกษาดูงานทอผ้าในอาเซี ยน แห่ งลุ่มแม่น้ าโขง พร้อมโล่
รางวัล และ ประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ในแต่ ละสาขา
- เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ ละสาขา
- เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
Q :
A :
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