
กิจกรรมประกวดภูมิปญญาผูสงูอายุ  
“บายศรีแตงงานลานนา” 

ภายใตกิจกรรมงานมหกรรมสรางความตระหนักในการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ       

โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 
 

 

ลักษณะและรูปแบบการประกวด 
บายศรีแตงงานลานนา 

คุณสมบัติผูสมัคร 
๑. ผูสูงอายุทั้งชายและหญิงทีม่ีอายุไมนอยกวา ๖๐ ป จํานวน ๔ คน / ทีม 

๒. ทีมผูสูงอายุที่เขาประกวดตองเปนผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรม / สภา / มูลนิธิ หรือองคกรอื่นที่ดําเนินงาน 

หรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับผูสงูอายุในจงัหวัดเชียงใหม 

๓. ผูเขาประกวดทุกคนแตงกายดวยชุมพื้นเมืองลานนาเทาน้ัน 

วัน เวลา การแขงขัน 
๑. ทําการประกวดวันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๙  

๒. ลงทะเบียนและรายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. 

๓. เริ่มทําการประกวดพรอมกันเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 

สถานท่ีจัดการแขงขัน 

 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 

หลักเกณฑ ขอปฏิบัติและเง่ือนไขการประกวด 

 การจัดเตรียมอุปกรณ 
๑. ทีมผูเขาประกวดเปนผูจัดหา จัดทํา จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณตางๆ ในการประดิษฐและตกแตง

มาเอง โดยศูนยฯ จะสนับสนุนคาวัสดุอุปกรณ ทีมละ ๕๐๐ บาท 
๒. ไมอนุญาตใหทีมผูเขาประกวดจัดตกแตง ประกอบสวนใดสวนหน่ึงของบายศรีที่เขาประกวดมากอนชวงเวลา

การประกวดที่กําหนดเด็ดขาด 
๓. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่แตละทีมนํามาหลังจากทําการประดิษฐเสร็จแลวใหจัดเก็บ ทําความสะอาดพื้นที่ 

ใหเรียบรอย 

 รูปแบบวิธีการประดิษฐบายศร ี
๑. จัดทําเปนพานบายศรีสูขวัญแบบลานนา แบบ ๑ ช้ัน ๕ แถว ขนาดความสูงจากฐานหรือพื้นภาชนะรองรับ

ถึงยอดบายศรทีี่ตกแตงแลวไมเกิน ๑๒๐ เซนติเมตร 
๒. ใหตกแตงดวยดอกไมใบไมสด หรอืวัสดุธรรมชาติใหมลีวดลายสวยงาม สรางสรรคตามความเหมาะสม 
๓. วัสดุหลัก (ใบตอง) วัสดุสวนประกอบหรือวัสดุตกแตง โครงสราง ภาชนะรองรับ รูปแบบ ใหใชวัสดุธรรมชาติ 

สามารถเตรียมมากอนไดแตหามตกแตง ประกอบและหอหุมกอนเวลาแขงขันโดยเด็ดขาด 
๔. สามารถทําความสะอาด ฉีก ตัดใบตอง เปนแผนขนาดที่ตองการตามแบบมากอนได ทั้งน้ีหามพับหรือ

ประกอบ เย็บเปนรูปทรงอยางหน่ึงอยางใดกอนการประกวด 
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๕. ใหใชวัสดุธรรมชาติเปนสวนประกอบการตกแตง ทั้งน้ีไมอนุญาตใหใชวัสดุสังเคราะห เชน หมวกพลาสติก 
ดอกรักพลาสติก ดอกพุดพลาสติก หรืออื่น ๆ ที่ไมใชของสดหรือวัสดุธรรมชาติ 

๖. อนุญาตใหเตรียมดอกไม ใบไมทุกชนิดมากอนได เชน ตัดกาน แตงกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็มหมุด ทั้งน้ีตอง
จัดเรียงอุปกรณและวัสดุสวนประกอบใหคณะกรรมการตรวจสอบกอนการประกวด 

๗. ภาชนะรองรับบายศรีตองเปนวัสดุธรรมชาติ เชน โตกไม โดยมีเสนผานศูนยกลางภายในตัวภาชนะ          
ไมนอยกวา ๑๒ น้ิว แตไมเกิน ๑๕ น้ิว 

๘. ทีมผูเขาประกวดตองนํา เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณที่จําเปนตองใชในการจัดทําหรือประดิษฐทุกชนิด 
จัดเรียงไวบนโตะ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจกอนทําการแขงขัน 

๙. ใหแตละทีมทําการประดิษฐและทําการแขงขันพรอมกันทุกทีมหลังจากการใหสัญญาณเริ่มการแขงขันจาก
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีสุ่ด 

เกณฑการตัดสิน 

 กําหนดใหมีคะแนนรวมทัง้หมด ๑๐๐ คะแนน โดยแบงรายละเอียดดังน้ี 
๑. ขนาด  ความสูง รูปทรง และสัดสวนที่มสีมดุลสวยงาม   ๑๐ คะแนน  

๒. ความประณีตสวยงาม เหมาะสมกลมกลืน    ๒๐ คะแนน  

๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค การเลือกใชวัสดุ    ๒๕ คะแนน  

๔. ความถูกตองตามหลักศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   ๒๐ คะแนน 

๕. ความสะอาด เปนระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน    ๕ คะแนน 

๖. การทํางานเปนทีม การมอบหมายงาน     ๑๐ คะแนน  

๗. การใชเวลาเสรจ็ตามเวลาที่กําหนด     ๑๐ คะแนน 
 

รางวัลการแขงขัน 
๑. รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) พรอมโลรางวัล 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ไดรับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) พรอมเกียรติบัตร 

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ไดรับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถวน) พรอมเกียรติบัตร 
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วิธีการสมัคร 

๑. กรอกแบบฟอรมใบสมัคร และกรอกรายละเอียดใหครบถวนถูกตอง สามารถโหลดใบสมัครไดที ่
http://thammapakorn.go.th 

๒. แบบฟอรมใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด ตอ ๑ ทีม 
๓. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นรบัรองสําเนาถูกตองของผูเขาประกวดทุกคนในทีม  

อยางละ ๑ แผน 
๔. ชองทางสงใบสมัคร 

- สงดวยตนเองไดที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) เวลา  
๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

- สงทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ 
(เชียงใหม) เลขที่ ๑ ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐  โดยวงเล็บที่มุมซองวา      
“สมัครประกวดภูมิปญญาผูสูงอายุ” 

- สงทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 
- สงทาง E-mail : thammapakorn@dop.mail.go.th 

๕. สมัครไดต้ังแตวันน้ี ถึง ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ (กรณีที่สมัครทางไปรษณียใหนับวันที่ประทับตราไปรษณีย  
ณ ที่ทําการไปรษณียปลายทางเทาน้ัน) 

 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
เลขที่ ๑ ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท : ๐-๕๓๒๗-๘๕๗๓ ตอ ๑๐๔ โทรสาร : ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ใบสมัครกิจกรรมประกวดภูมิปญญาผูสูงอายุ (บายศรีแตงงานลานนา) 

กิจกรรมงานมหกรรมสรางความตระหนกัในการเขาสูสังคมผูสูงอายอุยางมีคณุภาพ       

โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสูสังคมผูสงูอายุอยางมีคณุภาพ 
 

 

 

ขอมูลผูสมัคร 
  ชื่อทีม / กลุม ............................................................................................................................................................................ 
  ที่อยูที่ติดตอได ..................อาคาร.................................................. หมูที่ ................ ถนน ...................................................... 

  ตําบล .............................. อําเภอ .................................. จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ................................. 

  เบอรโทรศัพท ............................... เบอรโทรศัพทมือถือ ................................... E-mail :....................................................... 

 

 ๑.  ชื่อ – สกุล (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................................................................... อายุ ............ป  

 หมายเลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 

 ที่อยูปจจุบัน .................... อาคาร............................................. หมูที่ .............. ถนน ...................................................... 

 ตําบล ............................ อําเภอ ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................................. 

 เบอรโทรศัพท .............................. เบอรโทรศัพทมือถือ ................................. E-mail : .................................................. 

 ๒.  ชื่อ – สกุล (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................................................................... อายุ ............ป  

 หมายเลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 

 ที่อยูปจจุบัน .................... อาคาร............................................. หมูที่ .............. ถนน ...................................................... 

 ตําบล ............................ อําเภอ ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................................. 

 เบอรโทรศัพท .............................. เบอรโทรศัพทมือถือ ................................. E-mail : .................................................. 

 ๓.  ชื่อ – สกุล (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................................................................... อายุ ............ป  

 หมายเลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 

 ที่อยูปจจุบัน .................... อาคาร............................................. หมูที่ .............. ถนน ...................................................... 

 ตําบล ............................ อําเภอ ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................................. 

 เบอรโทรศัพท .............................. เบอรโทรศัพทมือถือ ................................. E-mail : .................................................. 

 ๔.  ชื่อ – สกุล (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................................................................... อายุ ............ป  

 หมายเลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 

 ที่อยูปจจุบัน .................... อาคาร............................................. หมูที่ .............. ถนน ...................................................... 

 ตําบล ............................ อําเภอ ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................................. 

 เบอรโทรศัพท .............................. เบอรโทรศัพทมือถือ ................................. E-mail : .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขใบสมัคร 
 
 

(สําหรับเจาหนาที)่ 
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 ขาพเจาและทีมผูสมัครมีความประสงคจะสมัครเขารวมเปนผูเขาประกวดภูมิปญญาผูสูงอายุ “บายศรีแตงงานลานนา” โดยที่
ขาพเจาและสมาชิกรับทราบ ไดอานและเขาใจกฎกติกาและเงื่อนไขตามโครงการที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ           
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) ประกาศเปนอยางดีและตกลงตามกฎกติกาและเงื่อนไขที่ผูจัดโครงการฯ ไดประกาศไวหรือที่จะแจงใหทราบ
ตอไป ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของใบสมัครน้ีทุกประการ 
 

ขาพเจาขอรบัรองวาขอมลูที่ใหไวขางตนถูกตองเปนความจรงิ ตลอดจนไดอานและรบัทราบเงื่อนไขในใบสมัครน้ี
แลวทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ………………………….…….…………หัวหนากลุม 
        (................................................) 

                            สมัครวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ............... 
 
 
 

 

๑. กรุณากรอกขอมูลในใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขใหครบถวนพรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      
พรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูสมัครทุกคน 

๒. ปดรับสมัครวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

๓. ชองทางสงใบสมัคร 
- สงดวยตนเองไดที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
- สงทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณเชียงใหม เลขที่ ๑  

ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐  โดยวงเล็บที่มุมซองวา “สมัครประกวดภูมิปญญาผูสูงอาย”ุ 
- สงทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 
- สงทาง E-mail : thammapakorn@dop.mail.go.th 

 
 


