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ติดต่อสอบกาบเพมเติมหรอดาวนโหลดใบสมัคร
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% ) สำนักงานวัดชนรรรมอัจหวัดลาพน Fanpage

http://www.m-culture.go.th/lamphun


โครงการล่งเสริมสนับสบุนการอนุรักษ์พื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมประกวดภาพก่าย หัวข้อ ‘‘ก่ายฮูปตวยฮอยหนังล้มปอยตี้หละปูน” 
#*###*#****#***#**##*#*********##**#**********

๑. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างภารพัฒนาความมั่นคงเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมซองทุกภาคส่วน ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งชัน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๖๐ ปี ประเด็นความมั่นคง 
ประเด็นการท่องเที่ยว แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 
ในการเสริมพลังการเทิดทุนสถาบันหลักซอง*ชาติและสืบสานการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ส่งเสริม 
เศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันได้ 
ใบตลาดโลก ใบปี ๒๕๖๕ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ การเทิดทูน 
สถาบันหลักของชาติ รักษาและสืบสานศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม ส่งเสริมการน้าวัฒนธรรมมาสร้าง 
เศรษฐกิจ และยกระดับ Soft' Power ไทยใบเวทีโลก การพัฒนาประเทศในต้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
โดยน้าทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างคุณค่าทางสังคม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
ร่วมกับมิติการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องสำศัญยิ่ง

ภาพยนตร์เรื่องล้มปอย เป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ ฉบับล้านนา ซึ่งฉากถ่ายทำอันสวยงาม 
ข อ งแห ล ่งท ่อ ง เท ี่ยวท ี่ม ืเอ ก ล ัก ษ ณ ์เฉ พ าะต ัวห ล ายแ ห ่งใน พ ื้น ท ี่ข อ งจ ังห ว ัด ล ำพ ูน  ซ ึ่งสามารถ 
น้าทางทุนวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว ท้ังโบราณสถาน สถาปิดยกรรม ประเพณีวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
ที่มีคุณค่าและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรม อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จ็งโต้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนนการอนุรักษ์ปีบฟูรบบธรรมเนียมประเพณี 
ว ัฒ นธรรมท ้องถ ิ่นจ ังหว ัดลำพ ูน ป ระจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ก ิจกรรมป ระกวดภาพ ถ ่าย 
หัวข้อ “ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังล้มปอยตี้หละปูน’’ ข้ึน
๒. วัตธุประสงค์ของการประกวดภาพก่าย

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนในจังหวัดลำพูน
๒.๒ เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ และเซิดชูวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและหลากหลายของจังหวัดลำพูน 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะและความสามารถในการถ่ายภาพของเด็ก เยาวซน และประชาซน 
๒.๔ เพื่อน้าภาพท่ีได้จากการประกวดเป็นส์อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมทารท่องเท่ียวจังหวัดลำพูน 
๒.๕ เพื่อให้นักท่องเท่ียวและประซาซนเห็นคุณค่าซองวัฒนธรรม และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

เท. กติกาและแนวคิดของการประกวดภาพถ่าย
๓.๑ เป็นภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวในภาพยนตร์ “ล้มปอย’, ผู้แสดงแบบต้องแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง 

ของจังหวัดลำพูน
๓.๒ ภาพถ่ายจะต้องถ่ายภายในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ''ล้มปอย” ดังนี้

๓.๒.® วัดพระรน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองสำชุน จังหวัดลำพูน 
๓.๒.๒ วัดพระธาตุหรฦิญซัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดสำพูน 
๓.๒.๓ ย่านการค้าถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวดลำพูน 
๓.๒.๔ วัดกอม่วง ตำบลปากปอง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน

/ ๓.๒.๕ บ้านปาเลา...
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on.๒.(ะ บ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำชุน 
๓.๓ เป็นภาพท่ีถ่ายใน?เถานท๋ัจริง ไม่ผ่านการตัดต่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ 
๓.๔ ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย สามารถเข้าร่วมได้ทุกท่าน โดยไม่จำกัด อายุ เพศ และประสบการณ์ของผู้ 

เข้าประกวด
๓.๔ ผู้มีสิทธึ๋ส่งภาพถ่ายเข้า'ประกวด ประซาซบท่ัวไป (หมายเหตุ: คบไทยที่มีถ่ินพำนักในประเทศไทย) 

สามารถส่งภาพได้คนละ ๓ ภาพ เท่าบ้ัน
๓.๖  ขนาดไฟล์รูปภาพความละเอียดไม่ตํ่ากว่า ๓ MB 
๓.๗ หลักฐานประกอบการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ประกอบด้วย 

๓.๗.๑ โบสมัคร 
๓.๗.๒ ลำเนาบัตรประซาซน 
๓.๗.๓ ภาพถ่ายสี ขนาด ๕x๗ น้ิว
๓.๗.๔ รูปภาพตามข้อ ๓.๗.๓ ส่งทาง Line Group : ประกวดภาพถ่าย “ถ่ายฮปตวยฮอยหนังส้มปอย

ต้ีหละปูน"
๓.๘ ภาพถ่ายท่ีเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพโดยยึดตามหัวข้อท่ีกำหนดเป็นหลัก 
๓.๙ ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วย ตบเอง ห้ามนำภาพซองผู้อ่ืนมาส่งหรือส่ง 

ในนามผู้อ่ืบโดยเด็ดซาด
๓.ร)๐ ภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็น 

การประกวดใบเวทีสาธารณะ หริอการประกวดภายในของสมาคม ซมรม หริอองค์กรอนโด ทั่งบี้ ภาพถ่ายตังกล่าว 
จะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใบ Social media หริอ เป็นภาพที่ส่งขายในคลังภาพ (Stock photo)
ไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศ

๓ .๑ ๑  รูปถ่ายจะต้องไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และ/หรือ ซัดต่อซนบประเพณี ศีลธรรมอันด็ จะต้อง 
ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน

ต.๑๒ ภาพท่ีส่งเข้าประกวดทุกภาพสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สามารถทำซํ้า ดัดแปลง และ/หรือ 
เผยแพร่ภาพถ่ายต่อลาธารณซนไต้

๓.๑๓ หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนี่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพ 
เข้าประกวด ไม่มีสิทธิ้อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการๆ มีอำนาจใบการตัดสิน 
ผู้ท่ีส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธ๋ิอุทธรณ์ใด  ๆบ้ังส้ิน

๔. ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
สามารถส่งภาพเข้าประกวดไต้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน -  ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ในวันและเวลาทำการ

บั้งน้ิ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
๔. วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

๔.๑ ล่งด้วยตัวเอง ไต้ท่ี
สำนักงาบวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 
๓๓ หมู่ ๑  ถนนหน้าวัดพระยึน 
ตำบลเวียงยอง อำ๓ อเมีองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐

๔.๒ ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย” ตามท่ีอยู่ข้างต้น

/ ๖. รางวัลท่ัไต้รับ...
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๖. รางวัลที่ได้รับ
รางวัลการประกวดภาพถ่าย ดังบ้ี

- รางวัล'ซนะเลิศ (เงินรางวัล ๓,00๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  (เงินรางวัล ๒,๐0๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เงินรางวัล ๑ ,0๐ ๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร)

๗. การประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑ ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ทาง 

เว็บไซต์ Website : www.m-culture.go.thAamphun และ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 
Fan page Line Group ะ ประกวดภาพถ่าย “ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มปอยตี้หละปูน”และจะแจังผลให้
ผู้ท่ีใต้รับรางวัลทุกท่านทราบทางโทรศัพท์

๘. พิธีมอบรางวัล
ผู้ท่ีได้รับรางวัล ให้มารับรางวัลด้วยตบเอง ใบวับ เวลา และสถาน,ท่ีท่ีกำหนด'ไว้ (โดยจะแจ้งให้หราบ่ในภายหลัง)

๙. ติดต่อสอบคามเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัคร
โทรศัพท์ 0-๕๓๕๑-๐๒๔๓
Website: www.m-culture.go.th/lamphun
Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน Fanpage
Line Group: ประกวดภาพถ่าย “ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มปอยตี้หละปูน”

http://www.m-culture.go.thAamphun
http://www.m-culture.go.th/lamphun


ใบสมัคร
โครงการส่งเสริมสนับสนุบการอนุรักษ์พี้๒ฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ถ่ายฮูปตวยออยหนังสัมป่อยตี้หละปูน”

(ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๑๕ มิถุนายน -  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
#■ ■ **•#*■ #■ **■ ***• a-*-*#*#***#**"* ■ **■ *••#**#■

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งผลงาน
ร). ซื่อ-สกุล........................................ ......................................................................................................

๒. ที่อยู่ปีจจุบัน (ท่ีติดต่อได้สะดวก)
เลขท ี.่................ ห ม .่........... .......... ซ อ ย..... ............. ถนน......
แขวง/ตำบล.......................... .... เขต/อำ๓ อ ...
จังหวัด.................................. .....รหัสไปรษณีย์
เบอรโทรศัพท์....................... ..... มิอถอ ..........
E-mail..................................

๓. ซื่อสถาบันการศึกษา/สถานที่ทำงาบ

ข้อมูลภาพ
๑. จำบวบภาพที่ส่งเข้าประกวด............................... ภาพ
๒. รายละเอียดของภาพ

ลำดับท่ี ซ่ือภาพ สถานที่ถ่ายภาพ
๑

๒

๓


