
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 
๑. ช่ือทีม   สักทองเสียงทิพย์ 
๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  เยาวชน ฅนเล่นเพลง 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได้ ❑ด้านวัฒนธรรม 

❑ ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข ❑ ด้านส่ิงแวดล้อม 
  ❑ ด้านสังคม ❑ อื่น ๆ (ระบุ   ) 
๓. พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งทางผู้จัดโครงการ
ไดเ้ลือกจำนวน ๓ โรงเรียน ดังนี้  
  ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา)    
  ๒ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา)     
  ๓ โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ (ระดับประถมศึกษา) 
๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นทีด่ำเนินโครงการ 
  ปัญหาหลักในการดำเนินโครงการของกลุ่ม สักทองเสียงทิพย์มีดังนี้   
  ๑ ขาดผู้สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านเพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อการอนุรักษ์    
และสืบทอด  
  ๒   ขาดส่ือและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ และผู้สนับสนุนในการดำเนินโครงการ 
       ๓ ขาดโอกาสและเวทีในการนำเสนอ เพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม เพลงพื้นบ้านจังหวัด
กำแพงเพชร      
๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
  มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตและการสืบทอดเผ่าพันธ์ุ ในเมื่อ
การดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นเร่ืองที่กว้างใหญ่และมีแง่มุมต่าง ๆ จึงให้พจิารณาอย่างซับซ้อน เร่ืองของ
วัฒนธรรมจึงสามารถมองได้หลายแง่มุมไปด้วยมีผู้ให้ความหมายคำว่า"วัฒนธรรม" ต่างกัน (ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้นิยามความหมายของวัฒนธรรม ไว้ ๔ นัย) ดังนี้ คือ ๑. ส่ิงที่ทำให้
เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ ๒. วิถีชีวิตของหมู่คณะ ๓. ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว ความก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดขีองประชาชน ๔. พฤติกรรม
และส่ิงที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน  
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประทานคำอธิบายไว้ว่า "วัฒนธรรม" 
หมายถึง ความเจริญในทางวิชาความรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปวิทยา วรรณคดี ศาสนา ตลอดจน

เลขที่ .................................. 



๒ 
 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและจรรยามารยาท วัฒนธรรมเป็นมรดกแห่งสังคม มีทั้งส่วนจับต้องได้และ   
จับต้องไม่ได้ เช่น กวีนิพนธ์ ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อร่าง
สร้างความประพฤติปฎิบัติของประชาชาติ  
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พระยาอนุมานราชธน พระยาอนุมานราชธน 
(๒๕๓๒: ๔๕ - ๔๘) ได้ให้บทนิยาม คำ "วัฒนธรรม"ว่า วัฒนธรรม คือ" ส่ิงที่มนุษย์เปล่ียนแปลง ปรับปรุง 
หรือผลิตสร้างขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวม ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได ้     
คือผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมาคือความรู้สึก     
ความคิดเห็น ความประพฤติ และกิริยาอาการ หรือการกระทำใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์
เดียวกัน และสำแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือถือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น คือมรดก
แห่งสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม เป็นผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคน
แต่ก่อนสืบต่อเป็น ประเพณีกันมา"    
  พระเทพเวที ( ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้อธิบายความหมายของวัฒนธรรมเม่ือคราวแสดงปาฐกถา
พิเศษ ๑๐๐ ปี ของพระยาอนุมานราชธน เร่ือง " วัฒนธรรม กับการพัฒนา" ไว้เป็นหลายนัยอย่าง        
น่าพิจารณา ดังนี้ วัฒนธรรม เป็นผลรวมของการส่ังสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิธรรมปัญญา ที่ถ่ายทอด     
สืบต่อกันมาของสังคมนั้น ๆ วัฒนธรรม เป็นการส่ังสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภูมิธรรม    
ภูมิปัญญาทั้งหมดที่ได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้น ๆ อยู่รอด และเจริญสืบต่อได้ และเป็นอยู่อย่างที่เป็นใน
บัดนี้    
  ดังนั้น วัฒนธรรม คือ ผลรวมของทุกสิ่งซึ่งเป็นความเจริญงอกงามที่สังคมนั้น ๆ ได้ทำไว้    
หรือได้ส่ังสมมาจนถึงบัดนี้ วัฒนธรรม เป็นทั้งส่ิงที่ทำ ให้เจริญงอกงามสืบมา และเป็นเนื้อตัวของ       
ความเจริญงอกงามที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของความเจริญงอกงามต่อไปตลอดจนเป็นเคร่ืองวัดระดับ
ความเจริญงอกงามของสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ พระเทพเวที ( ประยุทธ์ ปยุตโต) ในเอกสารของ
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แสดงความหมายของวัฒนธรรมไว้ต่างกัน เช่น วัฒนธรรม 
เป็นวิธีการดำเนินชีวิตของสังคมเป็นแบบแผนการประพฤติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด         
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจและซาบช้ึงร่วมกันยอมรับและใช้ปฏิบัติ
ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิด
จากระบบความสัมพันธ์ระหว่ามนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์ กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้ง
สาระและรูปแบบที่เป็นระบบความคิด วิธีการ โครงสร้างของสังคม สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น 
  จังหวัดกำแพงเพชรในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน     
จึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งด้านการแต่งกายประเพณี 
ขนบบธรรมเนียมกระทั่งด้านการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ และความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ                 



๓ 
 

 

ความหลากหลายนี้เองที่ทำเกิดการกลืนหรือการผสมผสานระหว่าวัฒนธรรมที่ถูกต้อง จนกลายเป็น
วัฒนธรมประดษิฐิท์ี่คงเห็นในปัจจุบัน 
   ผู้จัดทำโครงการ เยาวชน ฅนเล่นเพลง จึงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและมีความตั้งใจ          
ที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างรากฐานที่ดีและถูกต้องในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
วัฒนธรรมท้องถิ่นในทีน่ี้คือ เพลงพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยเป็นเพลงพื้นบ้านมีความสำคัญ   
เป็นอย่างยิ่ง อาทิ เพลงระบำคล้องช้าง ระบำ ก.ไก่ เพลงแม่ศรี เพลงพวงมาลัย เพลงพิษฐาน  ซึ่งเด็ก  
และเยาวชนในกลุ่มพื้นที่ในการดำเนินโครงการยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่า เพราะขาด  
การเรียนรู้  และที่สำคัญขาดการหวงแหนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนซึ่งเป็นส่ิงที่สมควรอย่างยิ่งใน
การสืบทอดให้แก่เยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อไม่ให้ส่ิงที่เรียกว่ารากเหง้าส่ิงที่บ่งบอกความเป็น
เอกลักษณข์องเรานั้นลดน้อยลงจนจางหายไป  
  นอกจากปญัหาดังกล่าวแล้วนั้นเด็กและเยาวชนยังขาดเวทีในการนำเสนอวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ของตนเองและยังขาดการสนับสนุนที่จะอนุรักษ์และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีความรู้       
และความสามารถในการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนขาดความมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะอนุรักษ์   
ให้คงอยู่ดังนั้นจึงทำให้ผู้ดำเนินโครงการมีความสนใจที่จะจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุ         
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชน ฅนเล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร 
  ๒) เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น เพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร  
  ๓) เพื่อปลูกจติสำนึกรักษ์เพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรและมีเวทีนำเสนอให้แก่เยาวชน
จังหวัดกำแพงเพชร 
๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๑ ได้กลุ่มเยาวชน ฅนเล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นแกนนำในการเผยแพร่ และฝึกหัด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจศึกษาเพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร 
  ๒ เผยแพร่เพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรในเวทีต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัดและระดับประเทศ
โดยการขยายผลของกลุ่มเยาวชน ฅนเล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร และจัดทำสื่อการสอนทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และส่ือมัลติมีเดีย 
  ๓ เด็กและเยาวชน เกิดความรักษ์ และหวงแหน เพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรมากขึ้นและพร้อม
ที่จะสืบสาน ได้อย่างถูกต้อง 
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๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดข้ันตอนการทำงานโดยย่อ 
  ๑ จัดตั้งกลุ่มการดำเนินโครงการ  
  ๒ ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 
    ๒.๑ กำหนดขอบเขตในการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
             ๒.๑.๑ ด้านพื้นที่ในการดำเนินโครงการ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร 
             ๒.๑.๒ ด้านผู้ให้ข้อมูลหรือปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่   
                                     ๑ อาจารย์สันติ อภัยราช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมของจังหวัด
กำแพงเพชร                        
                                     ๒ อาจารยสุ์ขศรี สิทธิ ปราชญ์ท้องถิ่นตำบลไตรตรึงษ์ 
             ๒.๑.๓ ด้านกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม(ระดับ
มัธยมศึกษา) โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์(ระดับ
ประถมศึกษา)  
  ๓ กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ 
             ๔ กำหนดตารางและแผนการดำเนินโครงการ 
             ๕ ดำเนินโครงการโดยแบ่งระยะเวลาในการดำเนินการตามตารางที่กำหนดไว้ 
        ๖ จัดทำส่ือมัลติมีเดีย ทั้งในรูปแบบออนไลน์และวีซีดี เพื่อมอบให้กับ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร สรุปผลการดำเนินโครงการ 
             ๗ ประเมินผลการดำเนินโครงการพร้อมจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ 
             ๘ ส่งรูปเล่มการดำเนินโครงการแก่ โครงการเด็กอวด (ทำ) ดี  
๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑ จัดต้ังกลุ่มการดำเนินโครงการ       
๒ วางแผนการดำเนินโครงการ      
๓ ดำเนินโครงการ (ลงพื้นที่)      
๔ จัดทำสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่       
๕ สรุปและประเมินผล       

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน ...........๕๐,๐๐๐....................... บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จำนวน .............๓๐,๐๐๐....................... บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จำนวน .........๒๐,๐๐๐........ บาท



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนนิโครงการ  
  1)  ตนเอง 
   ในการดำเนินโครงการ เยาวชน ฅนเล่นเพลง คร้ังนี้ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองนั้น         
ผู้ดำเนินโครงการสามารถ อธิบายได้ ดังนี้    
                              ๑ สร้างองค์ความรู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นสำหรับแนวทางและวิธีการอนุรักษ์       
เพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร 
              ๒ สร้างและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานเป็นหมู่คณะความกล้าแสดงออก
และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  
  ๒)  ชุมชน/ท้องถ่ิน หรือประเทศชาติ 
   ในการดำเนินโครงการ เยาวชน ฅนเล่นเพลง คร้ังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับต่อชุมชน ท้องถิ่น 
หรือประเทศชาตินั้น     ผู้ดำเนินโครงการสามารถ อธิบายได้ ดังนี้    
   ด้านชุมชน ท้องถ่ิน           
                    ๑  เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเอง 
    ๒  เยาวชนมีเวทีและโอกาสในการนำเสนอการแสดงเพลงพื้นบ้านมากขึ้น  
    ๓ สร้างรายไดแ้ละอาชีพให้กับเยาวชนหรือประชาชนที่มีความสามารถในการแสดงมาก
ขึ้น                     
               ๔  เกิดความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ 
                    ประเทศชาติ 
   ๑ การเผยแพร่วัฒนธรรมระดับประเทศในงานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น การแสดงส่ีภาค  
   ๒ การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ด้านการแสดงในประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
   ปัจจัยในการที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการนี้ คือ  
  ๑ การได้รับความร่วมมือจาก ปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒ การได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา นักเรียนที่จะเป็นแกนนำเยาวชน ฅนเล่นเพลง 
  ๓ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่จัดตั้งโครงการ เด็กอวด (ทำ) ด ี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง    
              ๔ การได้รับงบประมาณที่สนับสนุนในการดำเนินโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด  
 
 
 



๒ 
 

 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 
  ๑ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะท่านคือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ใน       
การทำงานและความเช่ียวชาญในด้านที่เราต้องการเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนิน
โครงการ   
  ๒ กระทรวงวัฒนธรรม เพราะเป็นหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนโครงการ เกี่ยวกับการสร้าง
แกนนำและร่วมสืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีในระดับประเทศชาติ 
  ๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ที่เมือ่       
มปัีญหาหรือการขอข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
  ๔ สำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพราะเป็นหน่วยงานที่มี        
ความพร้อมในด้านของการแสดง และสามารถขอความอนุเคราะห์ในการฝึกสอน การรำ และเคร่ือง
ประกอบจังหวะ ได้เป็นอย่างดี 
  ๕ โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ๓  โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนกำแพงเพชรพิยาคม 
โรงเรียนพรานกระต่ายพทิยาคม และโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ เพราะเป็นโรงเรียนที่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ด้านประชากรเพื่อสร้างเยาวชน ฅนเล่นเพลง 
๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
   ๑ แม่ขวัญจิต ศรีประจันทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว 
   ๒ รองศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ  
   ๓ ว่าที่ รต.ไอยเรศ งานแฉล้ม  
    ๔ นายสตานันท์ ครุฑพิเชฐ 
 ด้วยเพราะ ทั้งส่ีท่านนี้ มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญด้านเพลงพื้นบ้าน ทั้งส้ิน         
และหากได้พบทั้งส่ีท่านนี้จะสามารถทำให้การดำเนินโครงการได้ประโยชน์เป็นอย่างสูง เพราะจะได้ขอ
ข้อแนะนำตลอดจนแนวทางการฝึกฝนเยาวชน ฅนเล่นเพลง ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

             ผู้เสนอโครงการ 

   ลงช่ือ    ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 
    (    นายกฤษฎา   อินทะเสน    ) 

วัน/เดือน/ปี 10/07/2564    
 

 ลงช่ือ       ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
    (    นายรณฤชัย   โยชนะ   ) 

วัน/เดือน/ปี 10/07/2564    
 

   ลงช่ือ   ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
    (  นางสาวอภิญญา เจียมศักดิ์  ) 

วัน/เดือน/ปี 10/07/2564    
 


