
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 
๑. ชื่อทีม  ศรศิลปน์าฏมวยไทย 

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการส่งเสริมวิถีทอ่งเที่ยวสไตล์มวยไทย  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได ้  ด้านวัฒนธรรม 

❑ ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข ❑ ด้านสิง่แวดลอ้ม 
   ด้านสงัคม ❑ อื่น ๆ (ระบ ุ   ) 

๓. พ้ืนที่ดำเนินการ จังหวดัราชบรุ ี

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ำเนินโครงการ 
  ด้วยโรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั่วทั้งโลก วิถีการดำเนินชีวิต
หยุดชะงักลง เศรษฐกิจชะลอตัว ยากที่จะกลับมาฟื้นฟูดังเดิม จังหวัดราชบุรี ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม (ข้อมูลจากวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) สถานบันการศึกษาทุก
แห่งกำหนดให้มีการเรียนออนไลน์เท่านั้น สนามกีฬาปิดห้ามใช้งาน สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ งดรับ
นักท่องเที่ยว พ้ืนที่ส่วนรวมงดให้บริการ สถานประกอบการหลาย ๆ แห่งปิดตัวลง รวมถึงวิถีชุมชนต่าง ๆ 
ทั้งตลาดสด ตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนก็ต้องปิดตัวลงเช่นกัน ทำให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ ขาดรายได้ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขา  
  กลุ่มของพวกเราจึงอย่างส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นอกเหนือจากการแสดงในสถานที่ท่องเที่ ยว
ต่าง ๆ และพวกเราเล็งเห็นว่า จังหวัดราชบุรีมีของดีเยอะ สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย จึงอยากนำเสนอ
และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับจังหวัดราชบุรี เพ่ือเป็นการสนับสนุนชาวชุมชนต่าง ๆ ได้ฟ้ืนคืน
เศรษฐกิจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านการแสดงนาฏมวยไทยหรือมวย
ไทยประยุกต์เข้ากับตัวละครหนุมานและทศกัณฑ์ จัดทำเป็นวีทีอาร์ประชาสัมพันธ์ ตระเวนนำผู้ชมเข้าสู่
ความสวยงาม ธรรมชาติ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของจังหวัดราชบุรี ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ท้องถิ่น การ
สร้างและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน และสร้างรากฐานที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากหมดโรคระบาด
ไวรัสโคโรน่า-๑๙ 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
  จากที่กลุ่มของเราได้ดำเนินการและก่อตั้งนาฏมวยไทยมาหลายปี ทำให้ชมรมศรศิลป์นาฏมวย
ไทยของเรามีผู้คนรู้จักอยู่บ้าง ถึงความสามารถ เอกลักษณ์ รางวัลที่เราได้รับ การบันทึกเทปรายการทีวี 
รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะด้านกีฬาต่าง ๆ การศึกษาและ

เลขที ่
.................................. 
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เศรษฐกิจ จากจุดดังกล่าวนีเ้อง เราจึงอยากจะนำการแสดงนาฎมวยไทยที่มีการผสมผสานกันของมวยไทย
และวรรณคดีไทยอย่างรามเกียรติ์มาเป็นตัวเชื่อมในการจัดทำวีทีอาร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
จังหวัดราชบุร ีท้ังสถานที่เชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติและวิถีชุมชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อเกิดภาวะโรค
ระบาดโควิด ๑๙ ขึ้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่ได้หยุดชะงักลง ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และชุมชนต่าง ๆ กลุ่ม
ของเราจึงอยากใช้ความรู้ความสามารถที่มีใช้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในชุมชนอีกแรง เพ่ือกระตุ้นวิถีชุมชมให้
กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่ง และหลังจากหมดสิ้นโรคระบาด เราจะนำความรู้ด้านมวยไทยที่เรามี มาต่อยอด
ให้กับชมุชนและเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกกำลังกายและการใช้ในการแสดงตามสถานที่
ท่องเที่ยว สร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างเอกลักษณ์ให้กับสถานที่นั้น ๆ 
  เด็กอวดดีอย่างเราอยากจะจุดพลังเล็ก ๆ ให้เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ ให้ทุกคนได้ลุกขึ้นสู้อีก
ครั้งหนึ่ง สร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ เราทุกคนจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี อวดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ 
บรรยากาศดี เดินทางสะดวก ท่องเที่ยวใกล้เมืองหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนและกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยใช้วีทีอาร์ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊คของหน่วยงานต่าง ๆ, สื่อออนไลน์ และ 
ผ่านองค์กรทางภาครัฐและเอกชน 
  ๒) เพื่อสร้างความบันเทิงจากการนำการแสดงนาฏมวยไทย แสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม 
ตามตลาดวิถีชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ให้เงียบเหงา อวดฝีมือการแสดงนาฏมวยไทย ความ
ตื่นเต้น และความสวยงามของวฒันธรรมไทย 
  ๓) เพื่อสร้างชุมชนการออกกำลังกายที่นอกเหนือจากในโรงเรียน อยากให้คนทุกเพศ ทุกวัย 
สามารถออกกำลังกายได้โดยใช้มวยไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี มาใช้ออกกำลังกายและ
ป้องกันตัวได้ และมีพวกเราเป็นวิทยากรนำความรู้ที่มีใช้ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไป 
  ๔) เพ่ือสร้างความตระหนักและให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมมวยไทย อวดให้ชาวโลกได้
เห็นว่ามวยไทยก็มีดี 
  ๕) เพื่ออวดความเก่งของพวกเรา ที่เป็นวัยรุ่นยุคใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย อวดดีให้เห็นว่า 
"วัยรุน่ยุคใหม่ เรียนมวยไทยก็เท่ได้"  

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ 
  เป้าหมายด้านปริมาณ 
   - สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวดัราชบุรี 
   - สถานที่ท่องเที่ยวของหนว่ยงานอืน่ ๆ ในจังหวดัราชบรุี 
   - โบราณสถานและเอกลกัษณ์ประจำจงัหวัดราชบุร ี
   - ตลาดเก่า, ตลาดนำ้ตา่ง ๆ, ตลาดวถิีชุมชนในจงัหวัดราชบุร ี
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   - ผู้เข้ารว่มการถา่ยทำวิทอีาร์จำนวน ๑๐ คน (ชมรมศรศิลป์นาฏมวยไทย) 
  เป้าหมายด้านคุณภาพ 
   - มีผู้คนรู้จักและสนใจจังหวดัราชบุรีมากยิ่งขึ้น โดยการวัดจากยอดไลคแ์ละยอดผู้เขา้ชมวี
ทีอาร์ประชาสมัพันธ ์
   - ปริมาณที่ชมรมศรศลิป์นาฏมวยไทยได้รว่มแสดงตามสถานที่ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ 
   - ความสนใจให้พวกเราได้เป็นวิทยากรด้านมวยไทย จากชุมชนและโรงเรียน 
  ผลผลิต 
   - วีทีอาร์อย่างน้อย ๑ ชดุ โดยจะต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวดัราชบุรีปรากฎในวีทีอาร์
ไม่ตำ่กวา่ ๑๐ สถานที่ตอ่วีทอีาร์ ๑ ชดุ 
   - มตีลาดวถิีชุมชนสนใจให้พวกเรานำการแสดงเข้ารว่มสร้างความบันเทิงในตลาด 
   - มีชมุชนและโรงเรียนสนใจให้พวกเราเปน็วิทยากรด้านมวยไทยหรือนาฏมวยไทย  

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
  ๑. การถ่ายทำวีทีอาร ์
   เริ่มจากการปะทะกันของยักษ์ อย่างทศกัณฑ์และหนุมาน ที่อุทยานหินเขางู ต่อสู้กันด้วย
มวยไทย เมื่อหนุมานเป็นฝ่ายเพลี้ยงพล้ำก็เหาะหนีไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น สตรีทอาร์ต บ้าน
โป่ง ที่มีงานอาร์ตเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงบ้านไม้โบราณเหมาะแก่การเที่ยวเดินชมและถ่ายรูป , วัดโพธิ์
รัตนาราม วัดนี้มีสิ่งโดดเด่น คือ โบสถ์ที่ทำจากสแตนเลสสวยงาม เป็นหนึ่งในโบสถ์สแตนเลสที่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพ, ตลาดเก่าโพธาราม เป็นตลาดเก่าแก่แห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบันยังคงเหลือเรือน
แถวไม้และบ้านเก่าให้เดินชมอยู่หลายหลัง , หนังใหญ่วัดขนอน พิพิธภัณฑ์สถานแสดงนิทรรศการหนัง
ใหญ่ ของดีประจำจังหวัดราชบุร,ี SOP (Sense of Pleace) โพธาราม ราชบุรี คาเฟ่ดีไซน์สุดล้ำริมนำ้แม่
กลอง, สุนทรีแลนด์ ดินแดนแห่งตุ๊กตา, Secret Space ดินแดนแห่งความลับ ทางเข้าไปยังตัวร้านที่ทำ
เป็นเส้นทางเดินเขาวงกต, ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี, เถ้า 
ฮง ไถ่ ราชบุรี โรงงานเซรามิคที่มีชื่อเสียงของ ราชบุรี เป็นโรงงานที่ผลิตงานเซรามิคหรื องาน 
เครื่องปั้นดินเผาแห่งแรกอย่างโอ่งมังกร, วัดหนองหอย บูชารูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม ขนาดใหญ่ สูง
กว่า ๑๖ เมตร, แกรนด์แคนยอน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใกล้กรุง กับมุมถ่ายภาพสุดปัง, สวนเลม่อน พสุธา
รา สวนผึ้ง, ตลาดโอ๊ะป่อย สัมผัสชีวิตสโลว์ไลฟ์  ชิมอาหารพ้ืนถิ่น เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมกะเหรี่ยง 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ จบที่ ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งแห่งการเรียนรู้ 
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
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  ๒. การแสดงนาฏมวยไทย 
   การนำเอานาฏมวยไทยเข้าร่วมการแสดงตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งในช่วงก่อนเกิด
ภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรน่า เราได้ทำการแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น 
    - ณ สัทธา อุทยานหุ่นขี้ผึ้งไทย (วันหยุดนักขัตฤกษ์) 
    - ตลาดอมยิ้มหรือตลาดควาย (วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. 
    - ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ) 
    - โครงการชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ำอัมพวา (วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 
๑๖.๐๐ น. เป็นต้น 
   หลังจากที่ทุกอย่างเริ่มกลับเข้ามาสู่สภวะปกติ เราจะดำเนินการติดต่อกับผู้ดูแลสถานที่
ต่าง ๆ ในการนำการแสดงเข้าร่วมกับตลาดอีกครั้งหนึ่ง โดยเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรม
ให้กับนักท่องเที่ยว 
* ในกรณีที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ๑๙ ยังไม่ดีขึ้น จะมีการไลฟ์สดการแสดงนาฏมวยไทย 
และมวยไทย ตามโครงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค  เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศ 
  ๓. การเป็นวิทยากร 
   พวกเราได้ร่วมเป็นวิทยากรด้านการออกกำลังกายด้วยมวยไทย รวมถึงวิทยากรด้านการ
แสดงนาฏมวยไทยในหลาย ๆ พ้ืนที่ เมื่อสถานการณ์โรคระบาดดีขึ้น รวมถึงมีผู้สนใจการออกกำลังกาย 
พวกเรายินดีที่จะเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้กบัทุกกลุ่มชุมชนและโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียน
ได้ต่อยอดสร้างผลงานได้ต่อไป 
* ในกรณีที่สถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา่ ๑๙ ยังไม่ดีขึ้น พวกเราจะทำคลิปสอนประวัติมวยไทย 
ความเป็นมาของมวยไทย ประวัติศาสตร์มวยไทย ท่าแม่ไม้มวยไทย การต่อสู้ด้วยมวยไทยและการออก
กำลังกายด้วยมวยไทย เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้ง เฟซบุ๊ค ยูทูป และสื่อวีดีทัศน์สำหรับผู้สนใจ  
 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑. การประชุมงาน/วางแผนงานและอบรมออนไลน์ ✓     

๒. การถ่ายทำวีทีอาร ์ ✓ ✓    
๓. การแสดงนาฏมวยไทย  ✓ ✓ ✓ ✓ 
๔. การเปน็วิทยากร   ✓ ✓ ✓ 
๕. การสรปุผลกิจกรรม     ✓ 

 



๕ 
 

 

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  งบประมาณที่มีหน่วยงานอื่นร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จำนวน – บาท 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 
   - สร้างผลงานในรูปแบบของตนเองที่สร้างสรรค์ โดยการใช้ฝีมือการแสดงของตนเอง 
ถ่ายทอดออกมา เน้นที่เอกลักษณ์ประจำชาติที่เรามีความรู้ความสามารถติดตัว 
   - สร้างผลงานให้ตัวเองและองค์กร แสดงให้ เห็นถึงผลงานในวงกว้าง ความสามารถที่
เหมาะสมกับวัยและรางวัลที่เคยได้รับ 
   - สร้างผลงานของตัวเอง ใช้สำหรับการศึกษาและเป็นเกียรติประวัติ  ที่ครั้งหนึ่งได้ร่วม
โครงการดี ๆ แบบนี้ 
  ๒)  ชมุชน/ท้องถิน่ หรือประเทศชาติ 
   - ได้จดัทำสื่อชว่ยการประชาสัมพันธ์จงัหวัดราชบรุี ทั้งความสวยงามของสถานที่ทอ่งเที่ยว
ต่าง ๆ และความเป็นอยู ่
   - สร้างสังคมการออกกำลังกายดว้ยมวยไทย ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง สร้าง
ภูมิคุ้มกนัโรคใหต้นเองได ้
   - รักษาและส่งเสริมการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย 
   - หากโครงการเกดิขึน้ได้จรงิ จะช่วยสง่เสรมิให้เศรษฐกจิของจังหวดัราชบุรแีละชุมชน ได้
ฟ้ืนตัวมากขึ้นหลังจากภาวะโรคระบาด 

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเรจ็ 
  - สถานการณ์ของบ้านเมืองที่กำลังเกิดวิกฤตเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองได้ออก
มาตรการล็อคดาวน์ และการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพ่ือชาติ หากทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและการดูแล
รักษาตนเอง พวกเราเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ได้  
  - การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้มีความรู้ เช่น ผู้ใหญ่ในชุมชนต่าง ๆ, เจ้าของ
สถานที่ทอ่งเที่ยวและผู้ให้คำแนะนำ ในการถ่ายทำวีทีอาร์ประชาสัมพนัธ์ 
  - การให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน พวกเราเองก็เป็นแค่จุดเล็ก ๆ จุดหนึ่งที่อยากให้
สถานการณ์บ้านเมืองได้กลับมาเหมือนเดิม พวกเราได้แต่เตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองต้อนรับ
นักท่องเที่ยว หลังจากภารกิจของเราเสร็จสิ้น เราต้องฝากให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทำการประชาสัมพันธ์
ในวงกว้างต่อไป 



๖ 
 

 

๑๒. บุคคลหรอืหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ี่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตผุล 
   อยากจะร่วมมือกับสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนในจังหวัดราชบุรี กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุรีและประชาสัมพันธ์จังหวดัราชบุร ีเพราะหน่วยงานดังกล่าว เป็นผู้สนับสนุนโดยตรงของการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สามารถประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ของทีมเราได้เป็นวงกว้างมากขึ้น 
และช่วยอำนวยความสะดวกในการแสดงนาฏมวยไทยรวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกความสามารถมากยิ่งขึ้น 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
  ตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ 
เพราะ พวกเรารู้จักชื่อ ได้เห็นภาพวาด ได้นับถือเป็นครูอาจารย์ พวกเราจึงอยากจะพบเพ่ือได้ทำการ
กราบไหว้บูชา ขอบคุณที่ได้ให้วิชาและการนำพวกท่านมาประกอบการแสดง การได้พบได้เจอเพื่อความ
เป็นศิริมงคลและการพัฒนาผลงานของพวกเราต่อไป 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

     ผู้เสนอโครงการ 
 

  ลงชื่อ           ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 
 (นายสถาพร  จติรดี)  

  วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
      

  ลงชื่อ           ผู้สมัคร  
 (นายสมยศ  สิงทอง) 

  วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

      
  ลงชื่อ           ผู้สมัคร  

 (นายจักรพงศ์  ด่านปาน) 
  วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 



๗ 
 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวดัราชบุร ี
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การแสดงนาฏมวยไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

การเป็นวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

แฟนเพจเฟซบุ๊คท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
 

https://web.facebook.com/SornSilpTGT 
 
 
 
 
 


