
 

 

 

แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

 

๑. ช่ือทีม    แควน้อยรักษ์ถ่ิน  

๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  มัคคุเทศก์พาเพลิน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได้  ด้านวัฒนธรรม 

❑ ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข ❑ ด้านส่ิงแวดล้อม 
   ด้านสังคม ❑ อื่น ๆ (ระบุ   ) 

๓. พื้นที่ดำเนินการ เขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิและเขตเทศบาลตำบลท่าขนุน 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นทีด่ำเนินโครงการ 
1.เด็กและเยาวชนในแขตทศบาลตำบลทองผาภูมิและเขตเทศบาลตำบลท่าขนุนไม่กล้าพูดภาษาชาติพันธ์ุ
ของตนเอง (ภาษามอญ ภาษากะเหร่ียง ภาษาเมียร์นมา) ทำให้ภาษาชาติพันธ์ุค่อย ๆ สูญหาย 
2.นักทอ่งเที่ยวยังไม่ทราบว่าในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิและเขตเทศบาลตำบลท่าขนุนมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอะไรบ้าง 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
 ทองผาภูมิมีผู้คนอาศัยอยู่หลากหลายชาติพันธ์ุ แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและการรับวัฒนธรรม
ต่างชาติเข้ามาเป็นอย่างมาก การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวดเร็ว และสะดวก การดำเนินชีวิต
เปล่ียนแปลงไปมาก การพูดภาษาชาติพันธ์ุก็ค่อย ๆ เล่ือนหาย เนื่องจากเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ ไม่นิยม
พูดภาษาชาติพันธ์ุของตนเอง บางคนอายไม่กล้าที่จะพูดภาษาชาติพันธ์ุของตนเองกับเพื่อน ๆ บางคนกลัว
เพือ่น ๆ ล้อเลียนหากพูดภาษาชาติพันธ์ุของตนเอง ทำให้การพูดภาษาชาติพันธ์ุ (ภาษามอญ ภาษา
กะเหร่ียง ภาษาเมียร์นมา) ไม่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ทำให้เด็กและเยวชนในท้องถิ่นบางคนมี
เช้ือสายมอญ กะเหร่ียง เมียร์มา แต่พูดไม่เป็น บางคนฟังรู้เร่ืองแต่พูดไม่ได้ หรือบางคนฟังและพูดไม่ได้
เลย ทีมแควน้อยรักษ์ถ่ินเล็งเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวจึงจัดทำโครงการมัคคุเทศก์พาเพลินขึ้น เพื่อเชิญ
ชวนเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภาษามอญ กะเหร่ียง เมียร์นมา เข้าร่วมทำ
กิจกรรมเพือ่อนาคตจะมีเด็กและเยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาชาติพันธ์ุของตนเอง ที่

เลขที่ .................................. 
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สำคัญจะทำให้เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในการนำภาษาชาติพันธ์ุของตนเองมาทำให้เกิด
ประโยชน ์กับชุมชนและส่วนรวมอีกด้วย 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพือ่ให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิและเขตเทศบาลตำบลท่าขนุนกล้า
พูดภาษาชาติพันธ์ุของตนเองมากขึ้น (ภาษามอญ ภาษากะเหร่ียง ภาษาเมียร์นมา) 
  ๒) เพือ่อนุรักษ์ภาษาชาติพันธ์ (ภาษามอญ ภาษากะเหร่ียง ภาษาเมียร์นมา) ให้คงอยู่ 
  ๓) เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุนและเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ  

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิและเขตเทศบาลตำบลท่าขนุนพูดภาษาชาติพันธ์ุของ
ตนเองมากขึ้น (ภาษามอญ ภาษากะเหร่ียง ภาษาเมียร์นมา) 
2.ท้องถิ่นมีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นต่อเดือนครัวเรือนละ 7,000 บาท  จากเดิมครัวเรือนละ 
5,000 บาท จากการแนะนำสถานทีท่่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเป็นภาษาชาติพันธ์ุ ทำให้มีความน่าสนใจ 
3.มีเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเป็นมัคคุเทศก์น้อย และใช้ภาษาชาติพันธ์ุ (ภาษามอญ กะเหร่ียง เมียร์นมา)
ในการแนะนำสถานทีท่่องเที่ยวและวันสำคัญต่าง ๆ 30 คน 

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดข้ันตอนการทำงานโดยย่อ 
1.ประชุมแกนนำอาสาสมัครเพื่อวางแผนขั้นตอนการดำเนินโครงการรายละเอียดต่าง ๆ ส่ิงจำเป็นสำหรับ
การดำเนินโครงการ และการร่วมกันเป็นแกนนำเยาวชน โดยมีแกนนำอาสาสมัคร จำนวน 15 คน 
2.รับสมัครอาสาสมัครมัคคุเทศก์ โดยมีผู้สมัครอาสามัคคุเทศก์ นานาชาติ จำนวน 30 คน 
3.อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ จำนวน 30 คน และแกนนำ จำนวน 3 คน รวม 33 คน ในหัวข้อ  
  -การเป็นมัคคุเทศก์   
       -การเป็นเจ้าบ้านที่ดี   
  -ประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุน และเทศบาลตำบลทองภาภูมิ 
4.ประเมินผลความพึงพอใจของอาสาสมัครมัคคุเทศก์ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อโครงการ  
5.ทีมมัคคุเทศก์ และอาสาสมัครมัคคุเทศก์ ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลโครงการ 

 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.รับสมัครเด็กและเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมโดย
การเป็นมัคคุเทศก์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและ บอก  1-30 
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เล่าประวัติและความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนา 
รวมถึงประเพณีที่สำคัญของ คนมอญ คนกะเหร่ียง 
คนพม่า เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญและ
มีความภาคภูมิใจในภาษาชาติพันธ์ุของตนเอง 
2.ลงพื้นที่ศึกษาหาข้อมูลเพือ่ถ่ายคลิปเกี่ยวกับ
ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว และอาหารที่ขึ้นชื่อของ
ทองผาภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว และ
คนในท้องถิ่นทราบและมัคคุเทศก์น้อยได้รับประสบ 
การณต์รงจาการลงพืน้ที่ และจากการอัดคลิป  

1-15    

3.ลงพื้นที่อัดคลิปแยกเป็น 3 ประเภท 
-ประเพณี 
-สถานที่ท่องเที่ยว 
-อาหาร  

16-31  
1-15 
16-30 
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4.นำคลิปแต่ละสถานที่ลงประชาสัมพันธ์ทางเพจ
โรงเรียน เพจของเทศบาลตำบลท่าขนุน และเพจของ
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ    

  16-31  
1-16 

5.ทีมมัคคุเทศก์ และอาสาสมัครมัคคุเทศก์ ประชุม
ร่วมกันเพื่อสรุปผลโครงการ   

   17-31 

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน ...............30,000................................... บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จำนวน ................30,000.................................. บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จำนวน .......................-........................... บาท 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนนิโครงการ  
  1)  ตนเอง 
1.มีความภาคภูมิใจในภาษาชาติพันธ์ุของตนเองเพิ่มมากขึน้ (ภาษามอญ ภาษากะเหร่ียง ภาษาเมียร์มา) 

  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 
1.มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิม่มากขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุนและเขต
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ  
2.ภาษามอญ ภาษากะเหร่ียง ภาษาเมียร์นมา ไม่สูญหาย  
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
1.ความร่วมมือของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุนและเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ  
2.ความร่วมมือของคนในชุมชนและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในเขตเทศบาลตำบลท่า
ขนุนและเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ  

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุนและเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เนื่องจาก
การดำเนินกิจกรรมของเด็กอยู่ในพื้นที่ หากผู้นำหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญและให้การ
สนับสนุนทั้งในส่วนของงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ จะทำให้โครงการที่เด็ก ๆ ทำมี
โอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าที่ให้เด็ก ๆ ทำเองโดยไม่มีผู้นำหรือผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นมาให้การ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ  

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
พี่ตนูบอดี้สแลม เพราะเป็นคนที่ทำกิจกรรมเพือ่สังคมและอยากพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทำ
กิจกรรมของพี่เขา ว่าเขามีแรงบันดาลใจอะไรในการทำกิจกรรมเพือ่สังคม  

❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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             ผู้เสนอโครงการ 
   ลงช่ือ   นำ้ใส    ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 

        (นางสาวน้ำใส  พชัรกฤฎิ)์ 
   วัน/เดือน/ปี    3 - 4 กรกฎาคม  
2564 
   ลงช่ือ          สุธาวัลย์           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

    (นางสาวสุธาวัลย์  รุจิราผาทอง) 
   วัน/เดือน/ปี 3 – 4 กรกฎาคม 2564 
 
   ลงช่ือ       เล็ก                  ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

             (นางสาวเล็ก) 
   วัน/เดือน/ปี 3 – 4 กรกฎาคม 2564 

 


