
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ช่ือทีม  งามวถิไีทยทรงด าประจ าถิน่  

๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม งามวถิไีทยทรงด าประจ าถิน่  
ประเภทโครงการ/กจิกรรม  ดา้นการสรา้งรายได ้  ดา้นวฒันธรรม 

❑ ดา้นการเกษตร  ดา้นการศกึษา 
  ❑ ดา้นสาธารณสุข ❑ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
   ดา้นสงัคม ❑ อื่น ๆ (ระบุ   ) 

๓. พืน้ท่ีด าเนินการ ต าบล ประชาสุขสนัต ์อ าเภอ.ลานกระบอื จงัหวดั.ก าแพงเพชร            

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตหุลกัในพื้นท่ีด าเนินโครงการ 
 ในชุมชนของต าบลประชาสุขสนัต์มกีลุ่มชาตพินัธุห์ลากหลายกลุ่ม ซึง่หนึ่งในนัน้มกีลุ่มชาตพินัธุ์
ที่มคีวามน่าสนใจเหมาะสมส าหรบัการเรยีนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คอื การเรยีนรู้เรื่องของ
วฒันธรรม เพราะมอีตัลกัษณ์หลากหลายซึ่งดูแล้วโดดเด่น  หาชมได้ยาก  ชาตพินัธุ์ที่กล่าวมานัน้ 
คอื ชาตพินัธุ์ไทยทรงด า  แต่ในปัจจุบนัเยาวชนคนรุ่นหลงัหรอืแมแ้ต่เยาวชนทีส่บืเชือ้สายไทยทรง
ด าเองกลบัไม่ตระหนักหรอืไม่เหน็ความส าคญัของวฒันธรรมอนัดงีามที่บรรพบุรุษชาวไทยทรงด า
สร้างไว้  บางคนบางกลุ่มก็อายว่าตนเองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด า  พวกเราไม่อยากให้
วฒันธรรมอนัดงีามของชาวไทยทรงด าอนัเป็นอตัลกัษณ์หนึ่งของเอกลกัษณ์ไทยนี้สูญหาย จงึอยาก
ศกึษาและอนุรกัษ์วฒันธรรมของชาวไทยทรงด าไว้  รวมถงึพฒันาการพฒันาเป็นแหล่งเรยีนรู้และ
แหล่งท่องเทีย่วสบืต่อไปในอนาคต 

๕. หลกัการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 
      ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ ์ประชาชนสว่นใหญ่เป็นชนพืน้เมอืงและมี
ชนกลุ่มน้อยทีม่เีอกลกัษณ์และวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัเขา้มาตัง้ถิน่ฐานตามบรเิวณต่างๆ ของประเทศไทย 
เช่น  ชาวเขาเผ่าต่างๆ  ชนชาติเชื้อสายจนี  มอญ  ลาว เขมร เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มน้อยเหล่านี้ได้เขา้มา
อาศยัอยู่เป็นเวลานานจงึเกดิการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมประเพณีให้สอดคล้องและกลมกลนืกบัวฒันธรรม
ท้องถิน่จนแทบไม่เหลือเอกลกัษณ์ของกลุ่มชนเหล่านัน้  ยกเว้น “ไทยทรงด า” ที่ยงัคงเหลอืเอกลกัษณ์
วฒันธรรมประเพณีที่โดดเด่นของกลุ่มชาตพินัธ์ของตนไว้อย่างโดดเด่น นัน่คอื วฒันธรรมการประกอบ
อาหารและการละเล่นพืน้บา้นของชาวไทยทรงด า แต่เราพบว่าการประกอบอาหารและการละเล่นพืน้บา้น
ของชาวไทยทรงด า   ไม่มกีารถ่ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืจดบนัทกึอย่างเป็นทางการอาจกล่าวได้
ว่าอาหารการละเล่นพืน้บา้นของชาวไทยทรงด าเป็นวทิยาการทีศ่กึษาไดย้าก ซึง่นบัเป็นวนัจะสญูสิน้ไป 

เลขที.่........004.............. 



๒ 
 

 

ด้วยเหตุดงักล่าว จงึท าให้ผู้จดัท าสนใจศกึษาอาหารพื้นบ้านและการละเล่นของชาวไทยทรงด า 
เพื่อศึกษาและอนุรกัษ์วฒันธรรมการประกอบอาหารและการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยทรงด า   และ
การศกึษาและพฒันาวฒันธรรมพื้นบา้นของชาวไทยทรงด าเป็นแหล่งท่องเทยีวในชุมชน  รวมถงึเพื่อให้
เยาวชนรุ่นหลงัไดม้คีวามภาคภูมใิจในความสามารถของบรรพบุรุษและร่วมกนัเผยแพร่วฒันธรรมของชาว
ไทยทรงด าซึง่เป็นอตัลกัษณ์หนึ่งใหอ้ยู่เป็นเอกลกัษณ์ของชาตไิทย 
 

๖. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
๑) เพือ่ศกึษาและอนุรกัษ์วฒันธรรมการการละเล่นพืน้บา้นของชาวไทยทรงด า 
๒) เพือ่ศกึษาและอนุรกัษ์วฒันธรรมการประกอบอาหารพืน้บา้นของชาวไทยทรงด า 
๓) เพือ่ศกึษาและพฒันาวฒันธรรมพืน้บา้นของชาวไทยทรงด าเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละท่องเทยีวในชุมชน 
 

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ต้องการที่จะอนุรกัษ์และเผยแพร่วฒันธรรมของชาวไทยทรงด าในรูปแบบการท่องเที่ยววิถี
ชุมชน    

๘. วิธีการด าเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขัน้ตอนการท างานโดยย่อ 
๑. กิจกรรมปฐมนิเทศ  แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ๑. พี่บอกเล่า น้องไปเก้าสิบ โดยพวกรุ่นพี่ที่เรยีน
ระดบัอุดมศกึษาได้กลบัมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความประทบัใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมนุมนี้ และไดข้บัเคลื่อนสิง่ดีๆ ของชุมนุมนี้ออกสูชุ่มชน และไดเ้รยีนรูเ้รื่องราววถิชีวีติของชาวไทยทรงด า 
เช่น การตัง้ถิน่ฐานและการย้ายถิน่ฐาน การท ามาหากิน สมุนไพร ยา และอาหาร การละเล่น ความเชื่อ 
ประเพณี เป็นตน้  และมกีจิกรรม “ผูเ้ฒา่เล่าเรื่อง”  โดยปราชญ์ชาวบา้นทีม่คีวามรูเ้กี่ยวการยา้ยถิน่ฐานมา
ตัง้อยู่ที่ต าบลประชาสุขสนัต์และพื้นที่ใกล้เคยีงให้นักเรยีนได้รบัฟังเรื่องราวในอดตีที่ไม่มกีารบนัทึกไว้
เหมอืนในหนงัสอืเรยีนและใหน้กัเรยีนร่วมแสดงความคดิเหน็ 
 
๒. กจิกรรม workshop วถิชีวีติชาวไทยทรงด า  
       ๒.๑ กิจกรรมเรยีนรู้การประกอบอาหารของชาวไทยทรงด า โดยครูประจ าชุมนุมได้เชิญปราชญ์
ชาวบ้านที่มคีวามรู้ มาถ่ายทอดการประกอบอาหาร ซึ่งพวกเราได้ลงมอืประกอบอาหารด้วยตนเอง ซึ่ง
พวกเรารู้สกึแปลกใจและประทบัใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นอาหารที่เราไม่เคยเห็นในชวีติประจ าวัน 
และทีส่ าคญัพวกเราไดร้บัประทานอาหารกนัอย่างเอรด็อร่อย และมคีวามสุขมากๆ ยิง่ไปกว่านัน้พวกเรา
ยงัได้น าความรู้ที่ได้รบัไปเผยแพร่และร่วมลงมือประกอบอาหารกบัคนในชุมชนในโอกาสและวนัส าคญั
ต่างๆของชุมชน 
 
 



๓ 
 

 

       ๒.๒ กจิกรรมการเรยีนรูก้ารละเล่นของชาวไทยทรงด า โดยครปูระจ าชุมนุมไดเ้ชญิปราชญ์ชาวบา้นที่
มคีวามรู ้มาถ่ายทอดการฟ้อนร า "ไทด า ร าพนั" พวกเราได้ลงมอืปฏบิตัริ าตามที่ปราชญ์ได้สอน ซึ่งเป็น
กจิกรรมทีเ่รยีกรอยยิม้และเสยีงหวัเราะใหก้บัพวกเราและผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทีม่าถ่ายทอดอกีดว้ย พวกเราเป็นว่า
กจิกรรมนี้ยงัสามารถเชื่อมความส าพนัธ์ระหว่างวยัของเด็ก และผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้พวก
เรายงัได้น าทกัษะเหล่านี้ไปแสดงร่วมกบัคนในชุมชนในโอกาสและวนัส าคญัต่างๆ นอกจากการร าแล้ว
พวกเรายงัได้เรยีนรู้การท าของเล่นต่างๆของชาวไทยทรงด า เพื่ออนุรกัษ์ภูมิปัญญาทางด้านของเล่น
พืน้บา้นของชาวไทยทรงด า ในวนัดงักล่าวพวกเรารูส้กึว่าไดย้อ้นวนัวานสูว่ยัเดก็อกีครัง้ 
 
๓. กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ โดยพวกเราจดันิทรรศการมชีวีติเพื่อให้นักเรยีนทุกคนในโรงเรยีนได้มา
เรยีนรู้  มเีวทีเสวนาซึ่งสามารถให้ทุกคนได้พูดคุยกนัได้ และนิทรรศการการประกอบอาหารซึ่งสามารถ
รบัประทานได้ด้วยเลย และมีนิทรรศการการละเล่น ซึ่งมีการสอนการร่ายร า “ไทด าร าพัน” มีสอน
การละเล่นพื้นบ้านเป็นต้น  นอกจากนี้หากมงีานที่หน่วยงานหรอืชุมชนจดัพวกเราก็จะไปจดันิทรรศการ  
เพื่อให้เกดิการเรยีนรู ้และใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเหน็ความส าคญั เพื่อว่าอนาคตอาจจะกลายเป็นแหล่ง
เรยีนรูห้รอืแหล่งท่องเทีย่วในชุมชน 
 
 ๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ขัน้ตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑. กจิกรรมปฐมนิเทศ   ✓     
๒.กจิกรรม workshop วถิชีวีติชาวไทยทรงด า      
๒.๑ กจิกรรมเรยีนรูก้ารประกอบอาหารของชาวไทย
ทรงด า  

✓    

๒.๒ กจิกรรมการเรยีนรูก้ารละเล่นของชาวไทยทรง
ด า  

 ✓   

๓. กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้     ✓ ✓ 

๙. งบประมาณรวมทัง้โครงการ  จ านวน ..........๒๐,๐๐๐............ บาท 
  งบประมาณท่ีเสนอขอ  จ านวน ..........๒๐,๐๐๐............ บาท 

  งบประมาณท่ีมีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จ านวน .......-......... บาท 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการด าเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 
     โครงการนี้สามารถเปิดโอกาสให้พวกเราได้มเีวทีในการแสดงออกทางความคดิ พฒันา
ศกัยภาพ เรยีนรูก้ระบวนการท างานเป็นทมี การมภีาวะผูน้ าผูต้ามทีด่ ีเป็นตน้  และนอกจากนี้ยงัช่วยสรา้ง
สมัพนัธอ์นัดใีนครอบครวัไดม้เีวลาท ากจิกรรมร่วมกนัและช่วยลดระยะห่างของช่วงวยัอกีดว้ย 

  ๒)  ชุมชน/ทอ้งถิน่ หรอืประเทศชาต ิ
   โครงการนี้สามารถพฒันาของดทีีเ่ป็นวฒันาธรรมทีก่ าลงัจะสูญหายใหก้ลบักลายเป็นสิง่ที่
น่าสนใจ  อาจต่อยอดเป็นแหล่งเรยีนรูห้รอืแหล่งท่องเทีย่วในชุมชนได้  ซึง่นบัว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ 
 

๑๑. ปัจจยัท่ีจะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเรจ็ 

 สิง่ที่ท าให้โครงการประสบความส าเรจ็ คือ ทมี ซึ่งเกิดจาก พวกเรา  พวกเราและครอบครวั  
พวกเราร่วมกบัโรงเรยีน พวกเราร่วมกบัผูน้ าชุมชนและชุมชน  พวกเราร่วมกบัหน่วยงานราชการอื่น 
เพราะถ้าเป็นทมีแล้ว  ท าสิง่ใดก็จะร่วมด้วยช่วยกนัร่วมคดิร่วมท า  ก็จะท าให้ภารกิจที่ท าประสบ
ผลส าเรจ็ 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครฐั/เอกชน) ในพื้นท่ีท่ีอยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้
เกิดผลเป็นรปูธรรมย่ิงขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 

 บุคคลแรกคอื ครทูีป่รกึษาโครงการ  เน่ืองจากอยู่กบัพวกเราตลอดท าใหผู้ท้ีเ่ขา้ใจพวกเรา ซึ่งครู
ทีป่รกึษาโครงการจะช่วยดูแลและอ านวยความสะดวกช่วยต ิชม และใหก้ าลงัใจ  จงึช่วยใหโ้ครงงาน
เดนิหน้าได้อย่างถูกต้องและประสบผลส าเร็จ  นอกจากนี้โรงเรยีนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  เช่น 
เทศบาล ก็มีส่วนช่วยให้โครงการเกิดเป็นรูปธรรม เพราะสามารถให้พื้นที่ในการประชาสมัพนัธ ์ 
สรา้งเวทกีจิกรรม  การเผยแพร่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ร่วมถงึยังช่วยสร้างความตระหนักกบัทุกคนใน
โรงเรยีนและชุมชนได้  ซึ่งจะท าให้เกิดความยัง่ยนืได้ในอนาคต   และที่ขาดไม่ได้คอืหน่วยงานที่
ช่วยสนับสนุนทุนเพื่อด าเนินการในการเริม่ต้นท ากจิกรรมนี้  เพราะเป็นสิง่ที่ส าคญัอย่างยิง่ในการ
ด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ  
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๑๓. ใครคือบุคคลในฝันท่ีคณุอยากพบ เพราะเหตุใด  
 ในหลวงรชักาลที่ ๙ เพราะเห็นว่าพระองค์เป็นคนดแีละมคีวามสามารถหลายด้าน  อีกทั ้งยงั
รูส้กึปลาบปลืม้ทุกครัง้ทีเ่หน็ขา่วหรอืวดีโีอคลปิต่าง ๆ  

❑ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีไ่ดส้ าแดงไวข้า้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ จงึไดล้งลายมอืชื่อที่
มุมขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พรอ้มกบัลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและ
หลกัฐาน ทีแ่นบทุกฉบบัไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

             ผูเ้สนอโครงการ 
   ลงชื่อ       พชัราภรณ์             ผูส้มคัร (หวัหน้าทมี) 

    ( นางสาวพชัราภรณ์   ทองครุฑ ) 
วนั/เดอืน/ปี 19 กรกฎาคม 2564   

 
   ลงชื่อ         เกศนิ ี                   ผูส้มคัร (สมาชกิทมี) 

        ( นางสาวเกศนิี    มแีกว้ ) 
วนั/เดอืน/ปี 19 กรกฎาคม 2564   
 
   ลงชื่อ      สุภสัสรา                 ผูส้มคัร (สมาชกิทมี) 

    ( นางสาวสุภสัสรา  จนัทะนาขา่  ) 
วนั/เดอืน/ปี 19 กรกฎาคม 2564   

 


