กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง
กิจกรรม “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลา ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 3
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ลานกิจกรรมบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตาบลหนองควาย
โดย เทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
********************************
ด้วยเทศบาลตาบลหนองควาย จะได้จัดกิจกรรม “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของล า
ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 3 ตามโครงการงานหัตถกรรมสินค้าชุมชน OTOP ตาบลหนองควาย ประจาปี
2561 ในวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมบ้านเหมื องกุง ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็ น การส่ งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ตาบลหนองควายให้ สอดคล้ อง
กับวิถีชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมให้เยาวชน/คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสื บ สานภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ น สามารถน าภูมิ ปัญ ญาในท้ องถิ่ นมาเป็น ทุ นส าคั ญในการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เกิ ด การสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ จ ากการผลิ ต สิ น ค้ า OTOP
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนบริเวณใกล้เคียงและ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนาเสนอ
จุดแข็งของประเทศ คือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นของประเทศ นาเสนอสินค้าผ่านการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับ
วิถี ไ ทย เพื่อ สร้ างประสบการณ์ ที่ป ระทับ ใจจากท้ องถิ่ นไทย ภายใต้ โ ครงการ “ปี ท่อ งเที่ย ววิ ถีไ ทย เก๋ ไ ก๋
อย่างยั่งยืน” เพื่อนารายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทาให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท่องเที่ยว นาไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในอนาคต โดยเทศบาลตาบล
หนองควายจะจั ดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวิถีชุมชนตาบลหนองควาย การประกวดเขียนลายน้าต้น
การประกวดนางงาม OTOP การประกวดแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรมแสดงสินค้าชุมชน OTOP และ
กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวฮอม เพื่อเป็ นการส่งเสริมประชาสั มพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตาบลหนองควายและ
สถานที่ท่องเที่ยวตาบลหนองควาย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเจริญเติบโต
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น มี ค วามพร้ อ มในการน าภู มิ ปั ญ ญาในท้ อ งถิ่ น มาเป็ น ทุ น ส าคั ญ ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้จากการผลิตสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ
กิจกรรม ...

-2กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง
1. ประเภทการประกวด
1.1 ประเภทประชาชนทั่วไป
2. คุณสมบัติผสู้ มัคร
2.1 เพศหญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย
2.2 ไม่จากัดอายุ
2.3 ทีมละ 1 – 2 คน
3. หลักเกณฑ์การประกวดดนตรีโฟล์คซอง
3.1 ให้ผู้สมัครมาแสดงตนเพื่อลงทะเบียนระหว่างเวลา 18.00 – 18.30 น. ในวันอาทิตย์ ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7
3.2 เริ่มการประกวดดนตรีโฟล์คซอง ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
3.3 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 20 นาที รวมเซตเครื่อง และวอร์มเสียง
3.4 เพลงที่ใช้ในการแข่งขันจานวน 3 เพลง โดยมีเพลงบังคับเป็นเพลงพื้นเมืองล้านนา จานวน 1 เพลง
3.5 ห้ามใช้ EFFECT เครื่องช่วยเสียงทุกชนิดที่เป็นหรือเกี่ยวข้อง ELECTRONIC / CHORUS /
FLANGER / ซีเควนเซอร์มิดิไฟล์ คอมพิวเตอร์ดนตรีทุกชนิด และห้ามใช้อุปกรณ์กระเดื่อง (BASS DRUM)
3.6 เครื่ องดนตรีที่สามารถนามาใช้การแข่งขัน ได้แก่ กีตาร์ กีตาร์เบส กลองบองโก้ เมาท์
ออร์แกน เครื่องกระทบ กีตาร์โปร่งไฟฟ้า เบสไฟฟ้า คาฮอง
3.7 หากมีทีมสมัครแข่งขันไม่ถึง 4 ทีม ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแข่งขัน
3.8 ในวันแข่งขัน หากมีผู้เข้าแข่งขันไม่ถึง 4 ทีม ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแข่งขัน
3.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
4. เกณฑ์การตัดสินการประกวดดนตรีโฟล์คซอง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
4.1 เทคนิคการเล่น ความสามารถเฉพาะตัว Technic
4.2 ความสามารถในการขับร้อง Singer
4.3 ความพร้อมเพียงในการเล่น Team Work
4.4 การจัดความสมดุลของเสียง Balance
4.5 ความคิดสร้างสรรค์ Performance
5. รางวัลการประกวด
5.1 รางวัลชนะเลิศ
5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,500.- บาท
จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000.- บาท
จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500.- บาท
6. หลักฐาน ...

-36. หลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัคร
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
6.3 สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ (ทุกคนในทีม)
จานวน 1 ฉบับ (ทุกคนในทีม)

7. การสมัคร ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร
7.1 ให้ผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามข้อ 6
7.2 ระยะเวลาและสถานทีร่ ับสมัคร
- ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
7.3 สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทรศั พ ท์ 053–125070 www.nongkhwai.go.th/
www.facebook.com/ เทศบาลตาบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

