
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 
๑. ชื่อทีม เด็กวิถีใหม่อวด(ท ำ)ดี 
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ดนตรีไทยสร้ำงสรรค์ สำนสัมพันธ์ชีวิต 

    ประเภทโครงกำร  ด้ำนกำรสร้ำงรำยได้  ด้ำนวัฒนธรรม 
 ด้ำนกำรเกษตร  ด้ำนกำรศึกษำ 

   ด้ำนสำธำรณสุข  ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

   ด้ำนสังคม  อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 
๓. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดอ่ำงทอง ประเทศไทย 
๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ด าเนินโครงการ 
 วันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ ส ำนักงำนสำธำรณสุขเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ได้ออกประกำศ
เป็นทำงกำร พบโรคปอดอักเสบไม่ทรำบสำเหตุ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของไวรัสระบำดแห่งศตวรรษ ต่อมำวันที่      
๑๑ มีนำคม ๒๕๖๓ องค์กำรอนำมัยโลกได้ประกำศยกระดับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์
ใหม่ (Covid-๑๙) เป็น “ภำวะกำรระบำดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)” ซึ่งทำงองค์กำรอนำมัยโลกและหน่วยงำน
ด้ำนสำธำรณสุขทั่วโลกก ำลังพยำยำมควบคุมกำรระบำดของโรค ซึ่งได้ระบำดไปทั่วโลก ถือเป็นเหตุฉุกเฉินด้ำน
สำธำรณสุขในระดับนำนำชำติ มำตรกำรทำงสำธำรณสุขที่ใช้ในประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก มีควำมแตกต่ำงกัน       
แต่ที่ส ำคัญคือ เน้นกำรป้องกันตนเอง โดยกำรใส่หน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือบ่อยๆ กินร้อนและใช้อุปกรณ์ส่วนตัว 
ใช้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) โดยกำรปฏิบัติงำนที่บ้ำน (work from home) รักษำระยะห่ำงทำงสังคม ร่วมกับ
มำตรกำรของรัฐที่ท ำให้ลดกำรเคลื่อนที่ของคน ไม่ว่ำจะเป็นกำรปิดสถำนที่ต่ำงๆ ตลอดจนกำรปิดเมืองหรือ     
ปิดประเทศ เป็นต้น   
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) ในประเทศไทย 
กรมควบคุมโรคได้เปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ตั้งแต่วันที่         
๔ มกรำคม ๒๕๖๓ เพ่ือตอบโต้กำรระบำดของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่    
(Covid-๑๙) พบว่ำ กำรติดเชื้อในช่วงแรกของประเทศไทยนั้น เป็นผู้เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศแล้วจึงค่อยๆ 
พบผู้ติดเชื้อชำวไทยในระยะเวลำต่อมำ กำรระบำดในระลอกแรกนั้นอยู่ในช่วงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน ๒๕๖๓  
สำมำรถควบคุมโรคได้ภำยใน ๒ เดือน กำรระบำดระลอกใหม่ในประเทศไทย ตรวจพบคนไทยติดเชื้อรำยแรก
และแพร่เชื้อจำกตลำดกลำงกุ้ง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงำนต่ำงด้ำว (สัญชำติเมียนมำ) มีร่ำงกำยแข็งแรง ไม่มี
อำกำรแสดงและพักอำศัยในสภำพแออัด โดยมีประชำชนจำกหลำยจังหวัดที่เดินทำงมำยังตลำดกลำงกุ้ง จึงท ำให้
เกิดกำรระบำดเป็นหลำยกลุ่มใหญ่และเริ่มกระจำยไปหลำยจังหวัด และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้สัมผัสกับ
ผู้ติดเชื้อยืนยันรำยก่อนหน้ำ ทั้งที่สำมำรถระบุได้และระบุไม่ได้  ซึ่งท ำให้กำรแพร่กระจำยของเชื้อเป็นไป       
อย่ำงรวดเร็ว ปัญหำอุปสรรคในกำรควบคุมกำรระบำดของประเทศไทยประกอบด้วย  แรงงำนต่ำงด้ำวเป็นปัจจัย
ในกำรแพร่เชื้อที่ส ำคัญต่อกำรควบคุมกำรระบำดระลอกใหม่ ควำมรวดเร็วของกำรแพร่ระบำดของเชื้อ 

เลขท่ี .................................. 
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สัมฤทธิผลของแอปพลิเคชันไทยชนะ ควำมท้ำทำยของกำรประกำศล็อกดำวน์และแบ่งระดับพ้ืนที่ กำรอนุญำต
ให้บุคคล ๑๑ ประเภทเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร (กลุ่มโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป    
กรมควบคุมโรค, ๒๕๖๔) จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ได้ส่งผลกระทบในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ ชีวิตควำมเป็นอยู่   
ของประชำชนไม่สะดวกสบำยมีข้อจ ำกัดในกำรสื่อสำร ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมน้อยลง สำเหตุต่ำงๆเหล่ำนี้     
ส่งผลกระทบต่อสุขภำพจิตคนไทยซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ ๑) มีควำมกังวลน้อยเกินไปจึงไม่สวมหน้ำกำก กำร
ไม่ป้องกันตัวเองอำจ ส่งผลให้เกิดกำรติดได้มำกขึ้น ๒) มีระดับควำมกังวลแบบพอดีท ำได้ด้วยกำรบริโภคข่ำวสำร
ที่พอเหมำะ และ ๓) กังวลมำกเกินไป เช่น กลัวกำรติดเชื้อจำกคนอ่ืน กำรกักตุนอำหำร กำรรับรู้ข่ำวสำร        
ในระยะเวลำที่นำนเกินไปส่งผลกระทบต่อสังคมและสุขภำพจิต โดยเฉพำะด้ำนจิตใจ ท ำให้นอนไม่หลับ       
กังวล เครียด (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศำนติ์, ๒๕๖๓) เมื่อระดับควำมเครียดวิตกกังวลซึมเศร้ำสูงขึ้น อำจน ำไปสู่    
กำรท ำร้ำยตัวเองหรือฆ่ำตัวตำย กรมสุขภำพจิต ระบุว่ำ กลุ่มเสี่ยงต่อกำรเกิดปัญหำสุขภำพจิตที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) สำมำรถจัดกลุ่มได้ดังนี้ ประชำชนทั่วไป   
ที่เกิดควำมกังวล เด็กและเยำวชนที่เรียนออนไลน์ ผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กที่อยู่บ้ำนในช่วงที่โรงเรียนปิด   
ผู้ป่วย/ผู้ที่มีโรคประจ ำตัว เช่น เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้น ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด
กับผู้ป่วย ผู้ที่ถูกกักกันตัว ผู้สูงอำยุที่อยู่ตำมล ำพัง กลุ่มที่มีสภำพจิตใจเปรำะบำง เช่น ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ติดยำเสพ
ติดผู้พิกำร (กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์, ๒๕๖๓) ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ           
ได้กำรส ำรวจสุขภำพจิต (ควำมสุข) คนไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ ,๒๕๖๑ พบว่ำ คนภำคกลำงมีคะแนน 
สุขภำพจิตต่ ำกว่ำคนไทยในภูมิภำคอ่ืนมำโดยตลอด และสถิติกำรฆ่ำตัวตำยมีแนวโน้มเป็นปัญหำเพ่ิมขึ้นในทุก
ภูมิภำคของไทย โดยเฉพำะในปี ๒๕๖๓ ที่เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์
ใหม่ (Covid-๑๙) ซึ่งพบว่ำ ในภำพรวมทั้งประเทศมีอัตรำพุ่งขึ้นถึง ๗.๘ คน ต่อแสนประชำกร (สถำบันวิจัย
ประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ, ๒๕๖๔)     
จึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรดูแลช่วยเหลือประชำชนคนไทย ในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) เพ่ือให้ประชำชนปรับตัวได้และใช้ชีวิตได้ตำมปกติ 
สำมำรถก้ำวข้ำมวิกฤตในครั้งนี้ไปได ้
 
๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 
 ในเดือนมีนำคม ๒๕๖๓ องค์กำรอนำมัยโลก ได้ประกำศว่ำ COVID-๑๙ เป็นโรคระบำดระดับ 
pandemic ซึ่งทำงองค์กำรอนำมัยโลกและหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขทั่วโลก ก ำลังพยำยำมควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) อย่ำงไรก็ตำมวิกฤติครั้งนี้ก ำลังก่อให้เกิด
ควำมเครียดในหมู่คนทั่วไป สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในประเทศไทย ที่ก ำลังเผชิญหน้ำอยู่กับกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) ตั้งแต่เดือนมกรำคม ๒๕๖๓ และก้ำวสู่ผลกระทบใน   
คลื่นลูกท่ี ๔ เป็นกำรระบำดที่ยำวนำนส่งผลต่อเศรษฐกิจ ท ำให้ประชำชนเกิดควำมเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหำ
ทำงสุขภำพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคทำงจิตเวชเพ่ิมขึ้น (UPWELL Health Collection, Home Health : 
Melbourne, Australia, ๒๕๖๓) บำงรำยจัดกำรกับควำมคิดควำมรู้สึกตนเองไม่ได้ ไม่มีทำงออกคิดฆ่ำตัวตำย 
จังหวัดอ่ำงทองเป็น พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ค ำสั่ งจังหวัดอ่ำงทอง ที่  ๑๗๒๐/๒๕๖๔ วันที่                  
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๒ สิงหำคม ๒๕๖๔) ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) ส่งผลกระทบ    
ท ำให้ประชำชนเกิดควำมกลัววิตกกังวลและควำมเครียด ไม่เพียงแต่รำยบุคคลเท่ำนั้นแต่ยังขยำยวงกว้ำงไปใน
ระดับชุมชน สังคม ท ำให้ประชำชนมีควำมยำกล ำบำกในกำรปรับตัว  และต้องเผชิญกับปัญหำเพียงล ำพัง         
จึงมีโอกำสที่ประชำชนจะจัดกำรแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรที่ไม่เหมำะสมหรือปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ประชำชนบำงคน
อำจรู้สึกโดดเดี่ยว หดหู่สิ้นหวังและน ำไปสู่กำรเจ็บป่วยทำงจิตที่รุนแรงตำมมำ ผลกำรส ำรวจควำมเครียดของ
ประชำชนในจังหวัดอ่ำงทอง ระหว่ำงวันที่ ๒๗ เมษำยน - ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ในช่วงกำรระบำดกับช่วงก่อน
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) ด้วยแบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภำพจิต   
คนไทยฉบับสมบูรณ์ของกรมสุขภำพจิต พบว่ำ ระดับที่สูงที่สุดคือ ไม่เครียด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๙          
เครียดมำกกว่ำเดิม คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๖๗ เครียดเหมือนเดิม คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๓๖ เครียดมำกกว่ำเดิมมำก 
คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘  ทั้งนี้องค์กำรอนำมัยโลกได้ออกค ำแนะน ำในกำรดูแล สุขภำพจิตในกลุ่มประชำกรต่ำงๆ 
หนึ่งในวิธีคือเรียนรู้กำรออกก ำลังกำยแบบง่ำย ๆ ที่ท ำได้ที่บ้ำนทุกวัน โดยควรออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ        
เพ่ือรักษำควำมคล่องตัวและลดควำมเบื่อเซ็ง(ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร , ๒๕๖๓) สอดคล้องกับแนวคิดของ            
กรมสุขภำพจิตแนะวิธีต่อต้ำนควำมเครียด หำทำงผ่อนคลำย ดูแลสุขภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจให้แข็งแรง      
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ ดูแลใจสู้ไวรัสโควิด ให้ประชำชนดูแลสุขภำพจิตของ
ตนเอง ป้องกันไม่ให้เครียดหรือกังวลมำกเกินไป  
 กำรพัฒนำอำรมณ์ เรำสำมำรถท ำได้ง่ำยเพียงเรำรู้วิธี  และรู้จักควบคุมอำรมณ์ของตนเอง             
กำรจะพัฒนำอำรมณ์มีอยู่หลำยวิธีแต่กำรพัฒนำอำรมณ์โดยดนตรีนั้น เป็นวิธีที่เข้ำใจง่ำย และสำมำรถปฏิบัติ     
ได้ทุกคนดนตรีเป็นสิ่งที่คู่กับมนุษย์มำตั้งแต่เกิด ทุกคนเกิดมำพร้อมกับเสียงดนตรี และมีเสียงดนตรีในหัวใจ 
ดนตรีเป็นภำษำหนึ่งที่สื่อได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชำติ ดนตรีเป็นสิ่ งที่มีคุณค่ำและมีประโยชน์ได้ทั้ง   
ควำมบันเทิง ควำมสนุกสนำน สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับมนุษย์ และในปัจจุบันวงกำรแพทย์ยังได้        
น ำดนตรีเข้ำไปใช้ในกำรดูแลเยียวยำมนุษย์ที่มีภำวะที่ผิดปกติทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ หรืออำรมณ์ ที่เรียกว่ำ 
“ดนตรีบ ำบัด” ท ำให้ผู้ที่ได้รับกำรบ ำบัดรู้สึกผ่อนคลำยสงบ สำมำรถกระตุ้นกำรตอบสนองและกำรไหลเวียนของ
โลหิต เสริมสร้ำงอำรมณ์และควำมคิดในเชิงบวก ลดควำมตึงเครียด ควำมซึมเศร้ำ สร้ำงก ำลังใจ และยังสำมำรถ
สร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลได้อีกด้วย แสดงให้เห็นถึงศักยภำพและประสิทธิผลของดนตรี 
 องค์ประกอบของดนตรี ซึ่งแต่ละส่วนมีประโยชน์ แตกต่ำงกันออกไป (Root Wilson, ๒๐๑๐) ดังนี้   
๑) จังหวะ (Rhythm) จังหวะหรือลีลำนั้นมีส่วนส ำคัญในกำรช่วยสร้ำงเสริมสมำธิ (Concentration) และ        
มีส่วนช่วยให้เกิดควำมรู้สึกผ่อนคลำย (Relax) ๒) ระดับเสียง (Pitch) ระดับของเสียงไม่ว่ำจะเป็นเสียงของ  
เครื่องดนตรีหรือเสียงร้อง ก็มีผลต่อควำมรู้สึกของสิ่งมีชีวิตได้ โดยระดับเสียงต่ ำ ระดับเสียงสูง หรือในระดับเสียง
ปำนกลำง จะช่วยให้เกิดควำมรู้สึกที่แตกต่ำงกันได้ ๓) ระดับควำมดังเบำ (Dynamic) จำกเสียงที่เบำและนุ่มนวล 
จะมีผลท ำให้เกิดควำมสบำยใจ รู้สึกสงบ มีควำมสุข แต่หำกได้รับเสียงที่มีควำมดังจะท ำให้เกิดกำรกระตุกเกร็ง
ของกล้ำมเนื้อ ซึ่งควำมดังท่ีอยู่ในระดับที่พอดีจะช่วยให้สำมำรถจัดระเบียบในกำรควบคุมตนเองได้ดี และมีสมำธิ
มำกกว่ำเสียงระดับอ่ืนๆ และระดับควำมดังสำมำรถกระตุ้นให้เกิดควำมตื่นตัวและเรียกควำมสนใจได้ แต่ผู้ใช้  
ควรที่ควบคุมระดับของเสียงให้อยู่ในระดับที่พอเหมำะ หำกใช้ระดับเสียงที่ดังเกินไปจะเกิดอันตรำยต่อกำรฟังได้ 
(Hays, ๒๐๐๕) ๔) ท ำนอง (Melody) ท่วงท ำนองของเสียงดนตรีมีผลต่อควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และท ำนอง



๔ 
 

 

เพลงที่คุ้นเคย จะช่วยสร้ำงควำมรู้สึกปลอดภัย ช่วยเบี่ยงเบนออกจำกควำมรู้สึกเครียด กังวล ไม่สบำยใจ ช่วยลด
ควำมวิตกกังวลได้ นอกจำกนี้ก็ยัง ช่วยระบำยควำมรู้สึกส่วนลึกภำยในจิตใจได้ดี ช่วยกระตุ้นกำรสื่อสำรได้      
ทั้งข้อควำมจำกเนื้อเพลง หรือสื่ออำรมณ์จำกท ำนองเพลงโดยไม่ต้องอำศัยค ำพูด ผู้ใช้จะสำมำรถสัมผัสได้จำก
กำรร้องหรือกำรบรรเลงดนตรีด้วยตนเอง ๕) เสียงประสำน (Harmony) มีส่วนส ำคัญในกำรสื่อสำรควำมรู้สึก
และอำรมณ์ ซึ่งเสียงประสำนจะสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงของอำรมณ์ได้ชัดเจนกว่ำท ำนองเพียงอย่ำงเดียว  
และยังมีส่วนที่เติมเต็มตัวของดนตรีให้มีบรรยำกำศและเต็มไปด้วยควำมรู้สึกมำกขึ้น จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนจำก
ปฏิกิริยำของผู้รับฟังที่แสดงออกมำในขณะที่ฟังเสียงประสำนประเภทต่ำงๆ  รูปแบบของวิธีกำรบ ำบัดทำงดนตรี
ประกอบด้วย กิจกรรมกำรฟัง กำรร้องเพลง กำรเล่นเครื่องดนตรี กำรเคลื่อนไหวและกำรสร้ำงสรรค์   
 ปรัชญำที่จะน ำไปสู่แนวควำมคิด ในเรื่องของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบของดนตรีไทยและ   
คนไทย ดังค ำกล่ำวของนำยลุดวิก แฮมเบอร์เกอร์ (Ludwig Hamberger) นักสังคมวิทยำชำวเยอรมันคนแรกที่
เข้ำมำเมืองไทยและได้ศึกษำดนตรีไทยในแง่สังคมศำสตร์ (Social Science) ได้วิเครำะห์ไว้ว่ำดนตรีไทยต่ำง   
จำกดนตรีสำกลในแง่ที่ว่ำ ดนตรีไทยมีโครงสร้ำง องค์ประกอบ ที่ตรงกันข้ำมกับดนตรีตะวันตก คือ ไม่มี        
กำรวำงแผนไว้ก่อน ไม่มีกฎเกณฑ์ตำยตัว และไม่สำมำรถก ำหนดล่วงหน้ำได้ ดนตรีไทยมีเอกลักษณ์ทำง
องค์ประกอบของดนตรีเฉพำะตัว ซึ่งเกิดจำกคนไทย ควำมเป็นไทย สำมำรถถ่ำยทอด ควำมรู้สึกควำมเป็นไทย   
สู่งำนคีตศิลป์ให้ผู้ฟังได้รับรู้ ดนตรีไทยจึงเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้เข้ำกับจังหวะของโลก    
ที่เปลี่ยนไปควบคู่เพ่ือควบคุมควำมเป็นไทยไม่ให้มลำยหำยไป ตำมจังหวะของสังคม เพ่ือรักษำคุณค่ำของ
เอกลักษณ์ที่ก ำลังจะถูกกลืนหำยไปกับกำรเข้ำมำแทนที่ของกระแสวัฒนธรรมตะวันตก ส่งผลกระทบต่อ       
กำรด ำเนินชีวิตในบริบทสังคมปัจจุบัน 
 ผู้เสนอโครงกำรสนใจในประเด็นดนตรีไทยเพ่ือกำรพัฒนำสุขภำพ โดยมีควำมเห็นว่ำดนตรีไทยน่ำ    
จะมีส่วนช่วยพัฒนำสุขภำพจิตใจของมนุษย์ให้ดีขึน้ได ้โดยกำรน ำดนตรีไทยเข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำสุขภำพ
ในรูปแบบกิจกรรมที่หลำกหลำย เช่น กำรฟัง กำรร้อง และกำรเคลื่อนไหวตำมจังหวะ มีเป้ำหมำยเพ่ือ         
เป็นแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงใจส ำหรับสมำชิกในชุมชน ให้สำมำรถเข้ำใจ ยอมรับ และเผชิญ
กับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน มีก ำลังใจในกำรด ำเนินชีวิตและผ่ำนพ้นสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไปให้ได้ 
 
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๖.๑ เพ่ือพัฒนำทักษะกำรใช้ดนตรีไทยบ ำบัดควำมเครียด ของประชำชนในจังหวัดอ่ำงทอง          
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) 
 ๖.๒  เพ่ือศึกษำผลของกำรใช้ดนตรีไทยบ ำบัดควำมเครียด ของประชำชนในจังหวัดอ่ำงทอง          
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) 
  ๖.๓  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมดนตรีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจ ำชำติไทย 
 
 
 
 



๕ 
 

 

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ด้านปริมาณ 
 ๗.๑ ร้อยละ ๘๐ ของประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร มีทักษะกำรผ่อนคลำยควำมเครียด  
 ๗.๒ ร้อยละ ๘๐  ของประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร ควำมเครียดลดลง 
 ๗.๓ ร้อยละ ๘๐ ของประชำชนที่เข้ำร่วมโครง กำรตระหนักถึงคุณค่ำและเห็นควำมส ำคัญของ 
      ดนตรีไทย 
ด้านคุณภาพ 
  ๗.๔ ประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร มีทักษะผ่อนคลำยควำมเครียด 
  ๗.๕ ประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร ควำมเครียดลดลง  
  ๗.๖ ประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร เห็นคุณค่ำและเห็นควำมส ำคัญของดนตรีไทย 
 
๘. วิธีการด าเนินการ 
๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการท างานโดยย่อ 
ขั้นที่ ๑ วำงแผนงำน (Plan) 
 ๑. ก ำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 ๒. ก ำหนดโครงสร้ำงทีมงำน และมอบหมำยควำมรับผิดชอบ 
 ๓. ก ำหนดตั้งเป้ำหมำยโครงกำร 
 ๔. ส ำรวจสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 ๕. วำงแผนด ำเนินกำร  
ขั้นที่ ๒ ด ำเนินกำร (Do) 
  ๑. เสนออนุมัติโครงกำร 
 ๒ ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสำนงำน 
 ๓ ปฏิบัติงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
   ๓.๑ ด ำเนินกำรออกแบบกิจกรรมดนตรีไทยสร้ำงสรรค์สำนสัมพันธ์ชีวิต แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน  
ประกอบด้วย ๑) ประเมินประชำชนจังหวัดอ่ำงทอง (Assessment) ๒) วำงแผนในกำรบ ำบัด (Treatment Plan) 
๓) ด ำเนินกำรบ ำบัด (Implementation) ๔) ประเมิลผลกำรบ ำบัด (Evaluation)  
   ๓.๒ ด ำเนินกำรจัดท ำวีดิทัศน์กิจกรรมดนตรีไทยสร้ำงสรรค์สำนสัมพันธ์ชีวิต  (กำรน ำท ำนอง
เพลงไทย มำดัดแปลงเนื้อร้อง ประกอบท่ำทำงใช้ในกำรออกก ำลังกำยและผ่อนคลำยควำมเครียด)  

 ๓.๓ จัดพิมพ์แผ่นพับแนะน ำโครงกำร จัดท ำคิวอำร์โค้ด ประกอบด้วย แบบประเมินควำมเครียด  
(ST๕) ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร เกริ่นน ำโครงกำร ชุดวีดิทัศน์เพลงไทยอัตรำจังหวะสองชั้น ชุดวีดิทัศน์เพลงไทย
อัตรำจังหวะชั้นเดียว แบบประเมินควำมเครียด (ST๕) หลังเข้ำร่วมโครงกำร วีดิทัศน์ละไม่เกิน ๓ นำที 

๓.๔ ประชำสัมพันธ์โครงกำร กำรสื่อสำรองค์ควำมรู้ เทคนิคกำรจัดกำรอำรมณ์ ผ่อนคลำย 
ควำมเครียดหรือควำมกังวล ด้วยเทคนิคดนตรีไทยบ ำบัดควำมเครียด โดยใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรของชุมชน 
เช่น Line Facebook YouTube เป็นต้น 
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ขั้นที่ ๓ สรุปและประเมินผล (Check) 
 ๓.๑ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและเทียบกับเป้ำหมำย 
 ๓.๒ สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ขัน้ที่ ๔ ปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน  (Action) 
 ๔.๑ วิเครำะห์ผลส ำเร็จของกิจกรรม 
 ๔.๒ น ำเสนอผลงำนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๓ จัดท ำแผนขยำยผล เพ่ือต่อยอดกำรปรับปรุง 
 

๘.๒ แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
วางแผนงาน (Plan) 
- ก ำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตกำรด ำเนินงำน

โครงกำร 
 

    

- ก ำหนดโครงสร้ำงทีมงำน และมอบหมำยควำม
รับผิดชอบ  

    

- ก ำหนดตั้งเป้ำหมำยโครงกำร      

- ส ำรวจสถำนกำรณ์ปัจจุบัน      

- วำงแผนด ำเนินกำร      
ขั้นด ำเนินกำร (Do)      
- เสนออนุมัติโครงกำร      

- ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสำนงำน     

- ปฏิบัติงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนด      
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)      
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและเทียบกับเป้ำหมำย      

- สรุปผลกำรด ำเนินงำน      
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน  (Action)      
- วิเครำะห์ผลส ำเร็จของโครงกำร        

- น ำเสนอผลงำนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง      

- จัดท ำแผนขยำยผล เพ่ือต่อยอดกำรปรับปรุง       
 
 



๗ 
 

 

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ   จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จ านวน ..........................-........................ บาท 
 
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
  ๑๐.๑  ตนเอง 
  ๑๐.๑.๑ กำรพัฒนำตนเองสู่กำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง จำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ ส่งผลให้เกิด
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ นอกเหนือจำกกำรเรียนรู้ในเนื้อหำสำระวิชำกำร ที่จะท ำให้เกิดทักษะพ้ืนฐำน
แล้วจ ำเป็นต้องพัฒนำทักษะควำมรู้เกี่ยวกับโลกเพ่ือกำรด ำรงอยู่ในอนำคต ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน จิตห้ำลักษณะส ำหรับอนำคต 
ที่ส ำคัญประกอบด้วย จิตเชี่ยวชำญ จิตรู้สังเครำะห์ จิตสร้ำงสรรค์  จิตเคำรพ และจิตรู้จริยธรรมเพ่ือควำมส ำเร็จ
ทั้งกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตและจรรโลงให้สังคมในอนำคตน่ำอยู่มำกยิ่งขึ้น 
  ๑๐.๑.๒ กำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติท ำ จำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ ช่วยให้เข้ำใจสำระของเรื่องผ่ำน
กำรถำม กำรเก็บข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหำที่ต้องอำศัยกระบวนกำรคิดขึ้นสูง วิธีกำรนี้         
ถูกน ำมำใช้ในกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเชิงปริมำณ และเป็นวิธีกำรที่น ำ เทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนรู้
สอดคล้องกับเรียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง     
กำรเรียนรู้ในระดับทักษะกำรคิดขั้นสูงอันประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ และกำรประเมินค่ำ            
เพ่ือน ำไปสู่กำรลงมือปฏิบัติจริง ช่วยส่งเสริมระดับควำมส ำเร็จ  
  ๑๐.๑.๓ กำรพัฒนำตนเองพร้อมกับกำรพัฒนำผู้อ่ืน จำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ ท ำให้เกิดกำร
พัฒนำศักยภำพของตนเองด้ำนรำงกำย จิตใจ อำรมณ และสังคม รู้ว่ำตนเองเปนสมำชิกที่มีประสิทธิภำพของ
สังคม เปนประโยชนตอผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศชำติ 
  ๑๐.๑.๔ กำรเป็นส่วนหนึ่งของก้ำวเล็ก ๆ ที่น ำไปสู่กำรเติบโตของสังคมที่ยั่งยืน  จำกกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำทักษะควำมรูที่เก่ียวของกับกำรด ำเนินชีวิต ทักษะทำงวิชำชีพ ทักษะทำงสังคม 
ตลอดจนเรียนรูเครื่องมือนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีตำงๆ ท ำใหสำมำรถด ำเนินชีวิตเกิดกำรปรับตัวเขำกับ
สังคมและสภำพแวดลอมไดอยำงมีควำมสุข และสงผลใหสังคมมีควำมเจริญกำวหนำ ประเทศชำติก็พัฒนำ 
 ๑๐.๒) ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชำติ  
   ควำมสุขจำกกำรเป็นผู้ให้ จำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ เกิดควำมสุขจำกกำรเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
กำรให้ในรูปแบบของ “เวลำ” ส่งผลบวกต่อระดับควำมสุขมำกกว่ำกำรให้ในรูปแบบของทรัพย์สินเงินทอง      
นั่นหมำยควำมว่ำ กำรให้ “เวลำ” เพ่ือท ำประโยชน์ต่อส่วนรวมสำมำรถสร้ำงควำมสุขให้กับผู้นั้นได้มำกกว่ำกำร
มอบเงินทองของมีค่ำ เพรำะฉะนั้นคงไม่จ ำเป็นต้องรอให้โตขึ้นแล้วค่อยเป็นผู้ให้ วัยรุ่นยุคใหม่ก็สำมำรถเป็นผู้ให้
ได้ตั้งแต่ตอนนี้ เริ่มต้นจำกกำรให้สิ่งเล็กๆ ง่ำยๆ ให้กับสังคมใกล้ๆ ตัว เช่น ที่บ้ำน ที่โรงเรียน เพ่ือนบ้ำนข้ำงๆ 
หรือให้เวลำในกำรท ำประโยชน์เพื่อชุมชนที่เรำอยู่ กำร “ให้” ท ำให้สังคมของเรำจะน่ำอยู่ ทุกคนคงจะมีควำมสุข
มำกขึ้น เรำทุกคนสำมำรถพบควำมสุขได้ง่ำยๆ ในทุกๆ วันจำกกำรนึกถึงเพ่ือนมนุษย์และท ำประโยชน์เล็กๆ 
น้อยๆ ทุกอย่ำงเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 



๘ 
 

 

๑๑. ปัจจัยท่ีจะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
  ๑๑.๑ ปัจจัยด้ำนข้อมูลโครงกำร มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำโครงกำร ข้อมูลโครงกำรเป็น        
ตัวก ำหนดกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ไม่ว่ำจะเป็นระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยค ำนึงถึงกำรแก้ปัญหำ และควำมต้องกำรของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นหลัก  
  ๑๑.๒ ปัจจัยด้ำนหัวหน้ำโครงกำร มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำโครงกำร  โครงกำรจะขับเคลื่อนไป
ได้จะต้องมีผู้น ำที่ดี หัวหน้ำโครงกำรที่มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร ตั้งแต่กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
กำรมอบหมำยงำน กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย และตัวชี้วัด รวมทั้งควบคุม ก ำกับ ดูแล ตลอดกำรด ำเนินงำน
โครงกำร เป็นผู้กระตุ้นให้สมำชิกในทีมเกิดกำรด ำเนินงำนและน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำโครงกำร 
  ๑๑.๓ ปัจจัยด้ำนสมำชิกในทีม มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำโครงกำร กำรจะท ำให้โครงกำรส ำเร็จ
ได้นั้น ไม่อำจท ำได้โดยบุคคลใดเพียงคนเดียว ดังนั้น กำรท ำงำนเป็นทีมจึงเป็นสิ่ งหนึ่งที่ส ำคัญ โดยทุกคนในทีม
จะต้องให้ควำมส ำคัญในทุกรำยละเอียดของโครงกำร เข้ำใจในจุดประสงค์ของโครงกำร รับผิดชอบในหน้ำที่ รับ
ฟังยอมรับควำมคิดเห็น เสนอแนะและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำงเต็มที 
 ๑๑.๔ ปัจจัยด้ำนเวลำ กำรด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จในเวลำที่ก ำหนดครอบคลุมถึงระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนโดยรวมของโครงกำร และระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมย่อยแต่ละงำน 
 ๑๑.๕ ปัจจัยด้ำนประสิทธิผล กำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  ทั้งใน     
เชิงปริมำณและคุณภำพ โดยเฉพำะกำรเน้นเรื่องกำรควบคุมคุณภำพ เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญมำกท่ีสุด  
 
๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 
 ๑๒.๑ จังหวัดอ่ำงทอง  อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๕๒/๑ได้ บัญญัติอ ำนำจหน้ำที่ของจังหวัดดังต่อไปนี้ น ำภำรกิจของรัฐและนโยบำยของ
รัฐบำลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  จัดให้มีกำรคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชำชนและชุมชน      
ที่ด้อยโอกำสเพ่ือให้ได้รับควำมเป็นธรรม ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง จัดให้มี      
กำรบริกำรภำครัฐเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเสมอภำค รวดเร็ว และมีคุณภำพ  
 ๑๒.๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจหน้ำที่  จัดระบบกำร
บริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ ๑๖ เช่น กำรสำรธำรณสุข กำร
อนำมัยครอบครัว กำรรักษำพยำบำล บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
งำมของท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีควำมส ำคัญต่อชุมชน (หมู่บ้ำน/ต ำบล) เช่น เป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่
พัฒนำต ำบล ให้เจริญก้ำวหน้ำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  เป็นหน่วยประสำนทรัพยำกรระหว่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับท้องถิ่นอ่ืนๆ รวมทั้งหน่วยรำชกำรและหน่วยเอกชนอื่น ๆ     

 ๑๒.๓ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.)  มีบทบำทหน้ำที่ เป็นผู้สื่อข่ำวสำรสำธำรณสุข
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่และประชำชนในหมู่บ้ำน เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำถ่ำยทอดควำมรู้แก่เพ่ือนบ้ำน และแกนน ำสุขภำพ
ประจ ำครอบครัว เป็นผู้ให้บริกำรสำธำรณสุขแก่ประชำชน ถ่ำยทอดควำมรู้และจัดกิจกรรมตำมปัญหำของชุมชน  



๙ 
 

 

ให้บริกำรที่จ ำเป็นใน ๑๔ กิจกรรมสำธำรณสุขมูลฐำน เฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำสำธำรณสุขในหมู่บ้ำน       
เป็นผู้น ำในกำรบริหำรจัดกำรวำงแผนแก้ปัญหำและพัฒนำชุมชน ดูแลสิทธิประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุข           
ของประชำชนในหมู่บ้ำน 
 ๑๒.๔ ผู้น ำชุมชน เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประธำนชุมชน มีหน้ำที่เป็นผู้รักษำหรือประสำนให้สมำชิก
ของชุมชนอยู่ร่วมกันคือ ต้องอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน มีควำมสัมพันธ์กับคนในชุมชนและเป็นที่ยอมรับของคน        
ในชุมชน อีกทั้งผู้น ำจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติภำรกิจของชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ต้องรับผิดชอบ               
ในกระบวนกำร วิธีกำรท ำงำนด้วยควำมมั่นคงและเข้ำใจ และต้องท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย นอกจำกนั้น        
ผู้น ำชุมชนจะต้อง มีบทบำทในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม คือ จะต้องปฏิบัติงำนในลักษณะ
อ ำนวย ควำมสะดวกให้สมำชิกในชุมชนเกิดกำรติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันด้วยดี  
 
๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 หลวงประดิษฐไพเรำะ (ศร ศิลปบรรเลง) มีเหตุผลดังนี้ หลวงประดิษฐไพเรำะ (ศร ศิลปบรรเลง)       
เป็นบรมครูที่มีควำมสำมำรถในกำรบรรเลงดนตรีไทยได้ทุกชนิด สำมำรถขับร้องเพลงไทยได้เป็นอย่ำงดี           
มีควำมโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกำรบรรเลงระนำดเอก นอกจำกนี้ยังมีควำมรู้ที่ลึกซึ้งในกำรประพันธ์เพลง รวมถึง
กำรปรับวงในลักษณะต่ำงๆ ในด้ำนอุปนิสัยนั้นเป็นผู้ที่มีควำมพำกเพียรในกำรใฝ่หำควำมรู้ มีควำมอ่อนน้อม   
ถ่อมตน มีควำมเมตตำกรุณำต่อศิษย์ อุทิศตนเพ่ือกำรถ่ำยทอดควำมรู้ดนตรีไทยอย่ำงต่อเนื่อง ธ ำรงด้วย        
วัตรปฏิบัติตำมหลักพระพุทธศำสนำ เป็นแบบอย่ำงให้บรรดำสำนุศิษย์ประพฤติปฏิบัติตำมสืบมำจนถึงปัจจุบัน 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ได้ส ำแดงไว้ข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร จึงได้ลงลำยมือชื่อที่มุมขวำ
ด้ำนล่ำงของแบบเสนอโครงกำร พร้อมกับลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรและหลักฐำนที่แนบ       
ทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

             ผู้เสนอโครงกำร 
 

   ลงชื่อ        ฐิติพร   จรเณร             ผู้สมัคร (หัวหน้ำทีม) 
       (นำงสำวฐิติพร   จรเณร) 

           วันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

   ลงชื่อ        ฑิฆัมพร  บุญจันทร์        ผู้สมัคร (สมำชิกทีม) 
      (นำงสำวฑิฆัมพร บุญจันทร์) 

            วันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

   ลงชื่อ        วชิญพงศ์   สำลีผล        ผูส้มัคร (สมำชิกทีม) 
        (นำยวิชญพงศ์   สำลีผล) 

                                                                 วันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 


