
แบบสรุปรายงานการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 
คณะ/ศูนย์/สำนัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

“การสื่อสารเพลงพื้นบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร” 

 
1. ชื่อชุมชนเป้าหมายที่เข้าไปพัฒนา  กลุ่มดนตรีพ้ืนบ้านสะลอซอซึง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล 
    ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านแม่สอด ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
2. ช่ือผู้รับผิดชอบ อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง และอาจารย์ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ      20 คน  
    ประกอบด้วยสาขาวิชา          ภาษาไทย 
    โดยบูรณาการกับรายวิชา       วรรณกรรมการละครกับงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
   4.1  ครัวเรือนที่เข้ารับการพัฒนา    จำนวน     10  ครัวเรือน 
   4.2 เครือข่ายท่ีเข้าร่วมการพัฒนา    จำนวน     1 เครือข่าย  
      ระบุชื่อเครือข่าย   กลุ่มดนตรีพื้นบ้านสะล้อซอซึง  ตำบลคลองน้ำไหล  
 
   4.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม .............-........................... 
   4.4 รายได้ของครัวเรือนที่เข้ารับการพัฒนาเพิ่มข้ึน จำนวน........-............ครัวเรือน (จากเป้าหมายที่เข้า
ร่วมทั้งหมดในข้อ 1)  
   4.5 รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เฉลี่ย............-..................บาทต่อครัว (ข้อนี้ตอบเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ) 
5. รายละเอียดการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย 

วิธีการดำเนินการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

    กลุ่มดนตรีพื้นบ้านสะล้อซอซึง  ตำบลคลองน้ำไหล 
เป็นกลุ่มที่เกิดข้ึนจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความ
ถนัดทางด้านเครื่องดนตรี และการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมมาแต่บรรพบุรุษ ก่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่
ตำบลคลองน้ำไหล เมื่อรวมกลุ่มกันแล้วทางกลุ่ม
ต้องการสืบทอดต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษา เรียนรู้
การเล่นเครื่องดนตรี รวมถึงการถอดเนื้อเพลงเป็น
ตัวโน๊ต เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ เนื่องจากปัจจุบันผู้เล่น
เครื่องดนตรีใช้การเล่นโดยจำจากการฝึกฝน ไม่ได้เรียนรู้
จากโน้ตดนตรี ดังนั้นกลุ่มดนตรีพื้นบ้านสะล้อซอซึง  จึง
ต้องการแบบโน้ตเพลงพ้ืนบ้าน เพ่ือสืบทอดการเล่น
เครื่องดนตรี 
 
เพลงพืน้บ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 
การดำรง แลกเปลี่ยน และสืบสานวัฒนธรรมจึง
สำคัญ การสื่อสารเพลงพื้นบ้านกับการเรียนรู้เชิง
บูรณาการช่วยให้การแสดงเพลงพื้นบ้านดำรงอยู่ 

กิจกรรมที่ 1  ลงพืน้ที่สำรวจและรวบรวมข้อมูล
เพลงพื้นบ้าน ตำบลคลองน้ำไหล จังหวัด
กำแพงเพชร 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
จัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) ประเด็นที่
เกี่ยวกับการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน และการสื่อสาร
เพลงพื้นบ้าน ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร  
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
จัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) ประเด็นการ
ถอดเพลงพื้นบ้านเป็นโน้ตดนตรีสากล ตำบลคลอง
น้ำไหลอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูล
และจัดทำรูปเล่ม 
กิจกรรมที่ 5 คืนข้อมูลโน้ตเพลงสู่ชุมชนการสื่อสาร
เพลงพื้นบ้าน และ หน่วยงานที่เก่ียวข้องนำไปใช้
เป็นฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป 
 



จึงเป็นให้ดำรงอยู่และมีการสืบทอดต่อไปมี
ความสำคัญต่อสังคมไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรมที่ได้ 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางการแก้ไข 
1 กิจกรรมที่ 1  ลงพืน้ที่

สำรวจและรวบรวม
ข้อมูลเพลงพื้นบ้าน 
ตำบลคลองน้ำไหล 
จังหวัดกำแพงเพชร 
 

กำหนดการลงพ้ืนที่กลุ่มดนตรี
เพลงพื้นบ้านสะล้อซอซึง ได้
จำนวนสมาชิก 11 คน ซึ่งเป็น
สมาชิกกลุ่ม การลงพ้ืนที่ครั้งนี้ทำ
ให้รวบรวมเพลงพื้นบ้านที่ใช้ใน
การแสดง 10 เพลง โดยใช้สลับ
สับเปลี่ยนกันขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของงาน สถานที่ อีกท้ัง
ยังมีเพลงที่เรียกว่า เพลงซอ
ประยุกต ์ซึ่งเป็นเพลงไทยลูกทุ่ง
มาประยุกต์ใช้กับเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้านอีกมากมาย นอกจากนี้
การจัดการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
ของกลุ่มจะขึน้อยู่กับประเพณี 
หรือการจ้างงาทั้งในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด  

เพลงพื้นบ้านของ
กลุ่มสะล้อซอซึง 

ปัญหา/อุปสรรค 
ร่างกายของผู้สูงอายุใน
กลุ่ม ทำให้เคลื่อนไหว
ช้าลง นั่งแสดงนานๆ มี
ปัญหาสุขภาพ 
แก้ไขปัญหา  
ระบุช่วงเวลาในการ
เก็บข้อมูล ไม่ใช้
เวลานานเกินไป 

2 กิจกรรมที่ 2 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus 
group) ประเด็นที่
เกี่ยวกับการแสดง
เพลงพื้นบ้าน และการ
สื่อสารเพลงพ้ืนบ้าน 
ตำบลคลองน้ำไหล

การแสดงเพลงพื้นบ้านตำบล
คลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร 
หมายถึงกลุ่มดนตรีพื้นบ้านสะล้อ
ซอซึงที่รวมตัวกันเพ่ือเล่นดนตรี
เป็นชมรม อีกทั้งยังมีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบ้านให้
ดำรงอยู่ และยังมีขนบประเพณี
เกี่ยวกับการแสดงที่สืบทอดต่อๆ
กันมา โดยแบ่งเป็นวรรณกรรม

คุณค่าทาง
วัฒนธรรมใน
เพลงพื้นบ้านสะ
ล้อซอซึง ลักษณะ
คำประพันธ์ และ
การขับร้อง
รูปแบบวงดนตรี
พ้ืนบ้าน 
 

- 



ที ่ กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรมที่ได้ 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางการแก้ไข 
อำเภอเมือง จังหวัด
กำแพงเพชร 

เพลงพ้ืนบ้านสะล้อซะซึงแบบ
โบราณ เพลงซอ และเพลงซอ
ประยุกต์ 
 

3 กิจกรรมที่ 3 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus 
group) ประเด็นการ
ถอดเพลงพื้นบ้านเป็น
โน้ตดนตรีสากล ตำบล
คลองน้ำไหลอำเภอ
เมือง จังหวัด
กำแพงเพชร 

กำลังดำเนินการ   

4 กิจกรรมที่ 4วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เรียบเรียง
ข้อมูลและจัดทำ
รูปเล่ม 

กำลังดำเนินการ   

5 กิจกรรมที่ 5 คืน
ข้อมูลโน้ตเพลงสู่
ชุมชนการสื่อสารเพลง
พ้ืนบ้าน และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำไปใช้เป็นฐาน
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต่อไป 

กำลังดำเนินการ   

 
7. ภาพชุมชนก่อนการพัฒนา และหลังการพัฒนา (ถ้ามี) (ขอ 8 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
8. ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการแต่ละกิจกรรม (ให้ระบุชื่อกิจกรรม วันที่ สถานที่) 

 

ภาพที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) ประเด็นที่เกี่ยวกับการแสดง
เพลงพื้นบ้าน และการสื่อสารเพลงพื้นบ้าน วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำ
ไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

 

 

ภาพที่ 2  การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus group) ประเด็นที่เกี่ยวกับการแสดงเพลงพื้นบ้าน  
และการสื่อสารเพลงพ้ืนบ้าน วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลอง
ลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 



 

ภาพที่ 3  สัมภาษณ์ช่างซอ นางบัวลอย ใจสม  
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 

 

ภาพที่ 4  สัมภาษณ์นักดนตรี (กลอง) นายสังวรณ์  ปาไข  
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 

 



ภาพที่ 5  สัมภาษณ์นักดนตรี (กลอง) นายอุ๊ค อุนาใจ  
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 

 

ภาพที่ 6 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยที่ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้อาวุโส/ปราชญ์ชุมชน 
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 
 

 

ภาพที่ 7 สัมภาษณ์ช่างซอ  นายประพันธ์ จิตคำ (ประธานกลุ่ม) 
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 
 
 
 



 
 

 
 
ภาพที่ 8 การเรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้านของนักศึกษาผู้สนใจ 
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 



 
 

ภาพที่ 9 การสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มดนตรีพื้นบ้านสะล้อซอซึง 
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 



 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 10 การวางแผนและการนำเสนอสรุปงานหลังจัดกิจกรรมกับรายวิชาวรรณกรรมการละคร 
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
และอาคารเรียน 47 ในชั้นเรียน 



 
 
ภาพที่ 11 การแสดงเพลงพ้ืนบ้าน สะล้อซอซึง 
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 



 
ภาพที่ 11 เครื่องประกอบพิธี ขันครูก่อนการแสดง 
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 



 
 
 

 


