
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ชื่อทีม  พหุสังคม (Plural society)                      

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ฟ้ืนภาษาแม ่สร้างการมีส่วนร่วม ผ่านนิทานพ้ืนบ้าน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได ้  ด้านวัฒนธรรม  

 ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา  
   ด้านสาธารณสุข  ด้านสิง่แวดลอ้ม  
   ด้านสงัคม  อื่น ๆ (ระบ ุ   )  

๓. พ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่รับผิดชอบของโรงเรียนวัดวังหลวง และโรงเรียนบ้านห้วยหละ ต าบลป่าพล ู
อ าเภอบ้านโฮง่ จงัหวัดล าพูน 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ าเนินโครงการ  
ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน เป็นพ้ืนที่ท่ีมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ โดย

จะกล่าวคือ พ้ืนที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู จะประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน 
ซึ่งในพ้ืนท่ีนั้นจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อันได้แก่ คนเมือง (คนที่พูดภาษาเมือง) และ คนกะเหรี่ยง (ปกา
เกอะญอ, โพล)่ โดยจะมีการอาศัยอยูก่ับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันซึ่งโดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ก าลังประสบพบเจอ
กับประเด็นปัญหาที่ว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีการใช้ภาษาท้องถิ่นในการพูดและการเขียนในท้องถิ่นเลย อีกทั้งยัง
ไม่มีใครสามารถเขียนภาษาท้องถิ่นได้อีกด้วย รวมไปถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ ก็เริ่มมี
การสูญหายไปจากพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้สิ่งส าคัญนั้นเกิดจากการปล่อยปะละเลยของภาษาท้องถิ่นท่ีใช้ในการ
สื่อสารระหว่างผู้อาวุโสกับเยาวชน และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือการรักษาของวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ภาษาพูดให้คงไว้ เนื่องจากว่า “ภาษาเป็น    อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของแต่ละ
กลุ่มชน” ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ท าให้วัฒนธรรมเกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยที่ผู้สมัครนั้น
เป็นคนในชุมชนและมกีารท าโครงการนีเ้พื่อเปน็กระบวนการหนึ่งในรูปแบบของการจัดท าโดยคนในชุมชน
และเพื่อคนในชุมชน 

๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 
นิทานพื้นบ้านเป็นการเล่าเรื่องที่มีการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งผ่านการบอกเล่าของคน

ในชุมชน โดยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านในชุมชนมักนิยมเล่านิทานให้ลูกหลานฟังในช่วงเวลาค่ าหรือก่อนนอน 
ซึ่งท าให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการสืบสานประเพณีที่มีมาตั้งแต่อดีตด้วย 
จากการเล่านิทานพ้ืนบ้านนั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพ่ือให้เกิดการคงไว้ของภาษาพูด วัฒนธรรม 

เลขท่ี .................................. 
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ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั้นไม่สูญหายไป นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังทางความคิดผ่าน
การอบรมสั่งสอนให้กบัเดก็และเยาวชนระลึกถงึบรรพบุรุษของตนเสมอ รวมถึงการคงไว้ซึ่งแนวทางในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเล่านิทานในปัจจุบันมีบทบาทลดน้อยลงเนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ได้มี
การเปลี่ยนผ่านตามยุคสมัยในการเข้ามาของเทคโนโลยีและปัจจัยอื่น ๆ ด้วย 

การให้ความส าคัญกับนิทานพ้ืนบ้านที่ลดน้อยลงส่งผลให้มีการให้คุณค่ากับโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ที่มากขึ้น จึงส่งผลท าให้มีการหลงลืมของภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ในทางคติชนวิทยาเชื่อว่าบทเพลง เรื่องเล่า นิทาน และต านาน เป็นต้น เหล่านี้ ได้มีการปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนให้มีการยึดถือกับคุณค่าทางทัศนคติที่ส่งผลให้เกิดการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ขึ้น แต่ทว่าเมื่อสิ่ง
เหล่านี้ขาดหายไปก็มักจะเกิดการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนจึงท าให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่มีการออกห่าง
จากโลกของความเป็นจริงและความเป็นชนชาติของตนเองอีกด้วย 

จากการกล่าวไปในข้างต้นนั้น ทางทีมพหุสังคม (Plural society) มีแนวคิดที่ท าให้นิทานพ้ืนบ้าน
เป็นเครื่องมือของการสื่อสารโดยจะมีการริเริ่มจากการค้นหานิทานในชุมชน ซึ่งจะท าให้เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่เป็นผู้ประสานระหว่างวยัต่าง ๆ ทั้งนี้เมื่อได้ท าการรวบรวมนิทานพื้นบ้านไว้แล้วจะต้องมีการน ามา
ปรับปรุงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในปัจจุบันด้วย แต่ทั้งนี้ก็ยังคงความส าคัญของการสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจกับนิทานพ้ืนบ้านมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทีมมีกระบวนการจัดกิจกรรมให้กับเด็กเเละ
เยาวชนภายในโรงเรียน โดยจะเป็นการจัดกิจกรรมของกลุ่มสภาเด็กเเละเยาวชนต าบลป่าพลูในส่วนของ
การจัดกิจกรรมประกวดเล่านิทาน การวาดภาพประกอบนิทาน และการจัดท านิทานในรูปเเบบใหม่ที่เป็น
ความต้องการของคนในชุมชน รวมถึงยังสามารถแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย ดังค ากล่าวที่ว่า “การไม่ปฏิเสธสิ่ง
ใหม่เเต่ก็ไม่ทิ้งสิ่งเก่า เพ่ือการเรียนรู้เเละเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ของสิ่งใหม่จากสิ่งเก่า” 
ซึ่งในการจัดท าโครงการนีเ้พื่อเปน็กระบวนการหนึง่ในรปูแบบของการจัดท าโดยคนในชุมชนและเพ่ือคนใน
ชุมชน โดยผ่านการจัดท านิทานพื้นบ้านของคนในชุมชนเพื่อเป็นการฟ้ืนฟูภาษาแม่ 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
๑) เพ่ือเป็นการรวบรวมและการจัดประเภทของนิทานพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ต าบลป่าพลู อ าเภอ

บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
๒) เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างวัยของผู้อาวุโสกับเด็กและเยาวชนผ่านการ

เล่านิทานพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
๓) เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมของนิทานในรูปแบบใหม่ (ได้แก่ การวาดภาพประกอบเรื่องทั้ง

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว, บันทึกเสียงและวิดีโอการเล่านิทาน เป็นต้น) 

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ 
๑) การรวบรวมและการจัดประเภทของนทิานพ้ืนบ้านของแต่ละโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลป่าพลู 

อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน โรงเรียนละ ๑๐ เรื่อง รวมเป็นจ านวนนิทานพ้ืนบ้านทั้งหมด ๒๐ เรื่อง 



๓ 
 

 

๒) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างวัยของผู้อาวุโสกับเด็กและเยาวชนผ่านการเล่านิทาน
พ้ืนบ้านในพ้ืนที่ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน โดยจะเป็นการสานสัมพันธ์สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 

๓) การจัดกิจกรรมของนิทานในรูปแบบใหม่ที่มีอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

๘. วิธีการด าเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการท างานโดยย่อ 

๑) การติดต่อประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ 
(๑.๑) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู 
(๑.๒) กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนต าบลป่าพลู 
(๑.๓) โรงเรียนบ้านห้วยหละ กับ โรงเรียนวัดวังหลวง 
(๑.๔) ผู้ใหญ่บ้านในชุมชน 

๒) การด าเนินงาน 
(๒.๑) ลงพ้ืนที่เข้าไปท าการ workshop กับกลุ่มเด็ก ๆ ก่อนเข้าไปยังในพ้ืนที่ของชุมชน

ตนเอง 
(๒.๒) ให้เด็กและเยาวชนลงพ้ืนที่ในชุมชนตนเอง เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างวัยใน

การสื่อสารเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลของนิทานพ้ืนบ้าน 
(๒.๓) น านิทานพ้ืนบ้านของแต่ละคนที่ได้รับรู้มาเล่าให้เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ในโรงเรียน

ฟังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและการรับรู้ถึงนิทานพื้นบ้านที่แตกต่างของกันและกัน 
(๒.๔) ให้เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนท าการคัดเลือกนิทานพ้ืนบ้านที่น่าสนใจมาเป็น

จ านวน ๑๐ เรื่อง/โรงเรียน ดังนั้นจะได้จ านวนนิทานพ้ืนบ้านทั้งหมด ๒๐ เรื่อง 
๓) การประมวลผล 

ท าการคัดเลือกนิทานพ้ืนบ้านที่ดีที่สุดหรือนิทานที่น่าสนใจที่สุดของแต่ละโรงเรียน ๆ ละ 
๑ เรื่อง เพื่อน ามาจัดท าการนิทานในรูปแบบใหม่ 

 ๘.๒ แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑) การติดต่อประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ 
(๑.๑) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู 
(๑.๒) กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนต าบลป่าพลู 
(๑.๓) โรงเรียนบ้านห้วยหละ กับ โรงเรียนวัดวัง

หลวง 
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(๑.๔) ผู้ใหญ่บา้นในชุมชน 
๒) การด าเนินงาน 

(๒.๑) workshop กับกลุ่มเด็ก ๆ ก่อนที่จะเข้าไป
ยังในพ้ืนที่ของชุมชนตนเอง 

(๒.๒) ให้เด็ก ๆ ลงพ้ืนที่ในชุมชนตนเอง เพ่ือให้
เข้าถึงข้อมูลของนิทานพ้ืนบ้านและเพ่ือเป็นการสาน
สัมพันธ์ระหว่างวัยด้วย 

(๒.๓) น านิทานพ้ืนบ้านมาเล่าให้เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ 
น้อง ๆ ฟัง 

(๒.๔) ให้เด็ก ๆ คัดเลือกนิทานพ้ืนบ้านที่น่าสนใจ
มาเป็นจ านวน ๑๐ เรื่อง/โรงเรียน  

    

๓) การประมวลผล ท าการคัดเลือกนิทานพ้ืนบ้านที่
ดีที่สุดหรือนิทานที่น่าสนใจที่สุดของแต่ละโรงเรียน ๑ 
เรื่อง และน ามาจัดท าเป็นนิทานรูปแบบใหม่  

    

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จ านวน ..........๒๐,๐๐๐.......... บาท 
งบประมาณที่เสนอขอ   จ านวน ..........๒๐,๐๐๐.......... บาท 
งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนุน (ถา้มี) จ านวน ................-..................... บาท



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
๑)  ตนเอง 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับจากการด าเนินงานของโครงการ ฯ นี้ ส่งผลให้กลุ่มผู้จัดท าโครงการนั้น
สามารถเข้าถึงและเข้าใจในภาษาท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น จากการได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนโดยคนในชุมชนและเพื่อคนในชุมชน ทั้งนี้ยังจะก่อให้ตนเองนั้นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนิทาน
พ้ืนบ้านของตนเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย รวมไปถึงยังได้ท าในสิ่งที่ได้ฝันไว้เป็นระยะเวลานานให้ได้ดังสมหวัง 
ส่งผลให้ตนเองได้รับการพัฒนาในการท าโครงการกิจกรรมและได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้วย 

๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานของโครงการ ฯ นี้ อันจะก่อให้เกิดการเก็บรวบรวม
และการจัดประเภทของนิทานพื้นบา้นในชุมชนไว้อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งจะเป็นการเก็บรักษาของมรดกทาง
ภูมิปัญญา ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจในภาษาของตนเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยจะเป็นการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการของการเล่านิทานพ้ืนบ้านจากการเก็บการรวบรวมนิทานพ้ืนบ้านและการจัดท านิทาน
พ้ืนบ้านในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย โดยจะเป็นนิทานพ้ืนบา้นทีแ่สดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
และประเพณีของชุมชนอีกด้วย 

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเรจ็ 

ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยของกลุ่มผู้จัดท าโครงการ ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อ
ประสานงานกับหนว่ยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวขอ้งกับโครงการในครั้งนี้ รวมไปถึงการวางแผน
ในส่วนของการด าเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการจัดท าในแต่ละขั้นตอน โดยในการด าเนินงาน
ของการวางแผนกลุ่มผู้จัดท าโครงการก่อนในการเข้าไปยังกลุ่มของผู้เก็บรวบรวมหรือเข้าถึงข้อมูลของ
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึงผลผลิตหรือการประมวลผลของการด าเนินงาน
ของโครงการร่วมด้วย 

ปัจจัยภายนอก หมายถึง การร่วมไม้ร่วมมือของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ 
ในครั้งนี้ รวมไปถึงการสร้างการสานสัมพันธ์กลุ่มเด็กและเยาวชนกับผู้อาวุโสในชุมชนเพ่ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดและการสืบทอดของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการสื่อสารของการให้ความส าคัญของ
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ ที่ได้มีการสอดแทรกความหมายของ
วัฒนธรรมอันดีงามผ่ายการเล่านิทานพ้ืนบ้านที่เป็นการสื่อสารจากภาษาหรือค าพูด ค ากล่าวขานของคน
ในชุมชนที่เป็นภาษาท้องถิ่นนั้น ๆ ไว้ 

 



๒ 
 

 

๑๒. บุคคลหรอืหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ี่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตผุล 

บุคคลและหน่วยงานหรือองค์กรที่จะสามารถช่วยในการด าเนินงานของโครงการเพ่ือให้เกิดการ
ประสบความส าเร็จ มีดังต่อไปนี้ 

๑) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู 

๒) โรงเรียนบ้านห้วยหละ กับ โรงเรียนวัดวังหลวง 

๓) สภาเด็กและเยาวชนต าบลป่าพลู 

๔) กลุ่มผู้อาวุโสในชุมชน 

๕) ผูใ้หญ่บ้านในชุมชน 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  

บุคคลที่ทางกลุ่มอยากพบมากที่สุดตามความใฝ่ฝัน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นการเข้าร่วมพบปะเพ่ือพูดคุยซึ่งกันและกันถึงความส าคัญของภาษาท้องถิ่นหรือภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ ท่ีเห็นสมควรวา่จะได้รบัการส่งเสริมและการสนับสนุนเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดการคงรักษาไว้
และเพื่อให้เกิดการสืบทอดของมรดกทางวฒันธรรมอีกด้วย รวมไปถึงเปน็การน าเสนอมรดกทางภูมิปัญญา
ในรูปแบบของนิทานพ้ืนบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังมี
การสอดแทรกความเป็นคติชนต่าง ๆ ของกลุ่มนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นการสืบทอดของภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการขอค าแนะน าในส่วนของการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในรูป
แบบอย่างมีชีวิตและความหลากหลายที่มีความสวยงาม เนื่องจากเพราะประเทศไทยมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมอย่างมากมาย 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ส าแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุ ม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่
แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ผู้เสนอโครงการ 
   ลงชื่อ       ผู้สมัคร (หัวหน้าทมี) 

           (  นายจตุพล ยะวา  )  
วัน/เดือน/ป ี16 กรกฎาคม  2564 

 
   ลงชื่อ       ผูส้มัคร (สมาชิกทีม) 
           (  นางสาวทวีวรรณ สิทธิกาน  ) 

วัน/เดือน/ป ี16 กรกฎาคม  2564 
 

   ลงชื่อ       ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
           (  นางสาวชาลีรักษ์ เพชรรักษ ์ ) 
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