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ค าน า 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท  ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี                

จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให๎ เยาวชนได๎เข๎าถึง ศิลปะของชาว ภูไท มีพัฒนาการมาต้ังแตํครั้งโบราณกาล  มีความหลากหลาย
และมีความเป็นเอกลักษณ์ ประเพณีสํวนใหญํจะเกิดจากความเช่ือคํานิยม ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตํอการด ารงชีวิต  การประกอบ
อาชีพของคนในท๎องถิ่นและอิทธิพลของศาสนาท่ีมีตํอคนในท๎องถิ่น   อีกท้ังศิลปะการแสดงดนตรี การฟ้อนร า ของคนภู
ไท มักเกิดจากกิจวัตรประจ าวันหรือประจ าฤดูกาล เชํน ฟ้อนภูไทสามเผํา เซิ้งสวิง เซิ้งโปงลาง เซิ้งตังหวาย ไทภูเขา  เซิ้ง
กระติบข๎าว  
         เมื่อโครงการดังกลําวด าเนินการเสร็จส้ิน ได๎ประเมินผลของโครงการเพื่อน าผลท่ีได๎มาใช๎เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จึงได๎รวบรวมข๎อมูลการ
ด าเนินงานในโครงการฯดังกลําว เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

โครงการดนตรีพ้ืนบ้านต านานภูไท 
(แผนงานท่ี 6 : แผนงานสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริการวิชาการแกํสังคม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

1.ความส าคัญของโครงการ 
ภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกตํางกันไปในแตํละท๎องถ่ินแตํละจังหวัด ศิลปะ 

วัฒนธรรมเหลําน้ีเป็นตัวบํงบอกถึงความเช่ือ   คํานิยม   ศาสนาและรูปแบบการด าเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท๎องถ่ินน้ันๆได๎เป็น
อยํางดี  สาเหตุท่ีภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีสํวนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์รวมของประชากร
หลากหลายเช้ือชาติ มีการติดตํอสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล๎เคียง  จนกํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน   

ชาวภูไท เป็นกลํุมชาติพันธุ์ที่ใหญํท่ีสุดรองลงมาจากกลํุมไทลาว สํวนใหญํอาศัยอยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืโดยมีแมํน้ า
โขงแยกกลํุมนี้ออกจากภูไทในภาคเหนือของลาวและญวน กลํุมภูไทกลํุมใหญํท่ีสุดอาจจะอยูํแถบลํุมน้ าโขง และแถบเทือกเขาภู
พาน เชํน จังหวัดนครพนม ได๎แกํอ าเภอค าชะอี ธาตุพนม เรณูนคร นาแก จังหวัดสกลนคร ได๎แกํ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได๎แกํ อ าเภอกุฉินารายณ์ เขาวง สหัสขันธ์ สํวนภูไทผ๎ูเข๎าสํูภาคกลางในจังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี ในยํานนั้นเรียกวํา 
'ลาวโซํง'  
          เผําภูไท เป็นคนเผําไทยกลํุมหนึ่งท่ีมีอยูํในแคว๎นสิบสองจุไทย และอาณาจักรล๎านช๎าง  การเคล่ือนย๎ายของชาวภูไท เข๎าสํู
ภาคอีสานมีหลายครั้ง และมาจากท่ีตํางๆ จึงท าให๎กลํุมภูไทท่ีเข๎ามาอยูํในจังหวัดสกลนคร เรียกช่ือตัวเองตามแหลํงเมืองเดิมของ
ตนเชํน ผ๎ูไทวัง คือ ผ๎ูไทท่ีอพยพมาจากเวงวัง มาต้ังบ๎านเรือนอยูํแถบอ าเภอพรรณานิคม  
          ผ๎ูไทกระป๋อง คือภูไทท่ีอพยพมาจากเมืองกะปอง มาต้ังบ๎านเรือนในเขตอ าเภอวาริชภูมิ ผ๎ูไทกะตาก คือ ผ๎ูไทท่ีอพยพมา
จากเมืองกะตาก มาต้ังบ๎านเรือนอยูํแถบต าบลโนนหอม และแถบริมหนองหาร ทางทิศใต๎  
          ชาวภูไทมีลักษณะความเป็นอยูํแบบครอบครัวใหญํในบ๎านเดียวกัน เป็นกลํุมคนท างานท่ีมีความขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ 
ท างานได๎หลายอาชีพเชํน ท านา ท าไรํ ค๎าวัว ค๎าควาย น ากองเกวียนบรรทุกสินค๎าไปขายตํางถิ่นเรียกวํา 'นายฮ๎อย' เผําภูไทเป็น
กลํุมท่ีพัฒนาได๎เร็วกวําเผําอื่น มีความรู๎ความเข๎าใจและมีความเข๎มแข็งในการปกครอง มีหน๎าตาท่ีสวย ผิวพรรณดี  กริยามารยาท
แชํมช๎อย มีอัธยาศัยไมตรีในการต๎อนรับแขกแปลกถิ่นจนเป็นท่ีกลําวขวัญถึง  
          เผําภูไทนิยมนุํงผ๎าซิ่นหมี่ตีนตํอ เป็นผืนเดียวกันกับผ๎าผืนกว๎างประมาณ 4-5 นิ้ว ย๎อมครามเกือบสีด า เรียกวําผ๎าด าหรือ
ซิ่นด า สวมเส้ือแขนกระบอกสามสํวน ส าด าขลิบแดง ติดกระดุมเงิน หรือเหรียญสตางค์ หรือกระดุมขาวมาติดเรียงสองแถวหํม
ด๎วยผ๎าขิดพื้นเมือง เปลือยไหลํด๎านขวา หํมด๎านซ๎ายและมัดชายผ๎าสีข๎างด๎านขวา นิยมสวมสร๎อยคอ สร๎อยข๎อมือ ข๎อเท๎า  ด๎วย
โลหะเงิน เกล๎าผมเป็นมวยสูงต้ังตรง ใช๎ผ๎ามนหรือแพรมนท าเป็นผ๎าส่ีเหล่ียมเล็กๆ  ม๎วนผูกมวยผม  
          วัฒนธรรมประเพณี เผําภูไท มีเอกลักษณ์เป็นจุดเดํนหลายประเภท เชํน การแตํงท านองดนตรี เรียกวํา 'ลายเป็นเพลง
ของภูไท' มีบ๎านแบบภูไทคือ มีป่องเอี้ยม เป็นชํองลม มีประตูป่อง หน๎าตํางยาวจรดพื้น มีห๎องภายในเรือนเป็นห๎องๆท่ีเรียกวํา 
'ห๎องสํวม' ประเพณีท่ีส าคัญของเผําภูไทซึ่งถือกันแตํโบราณ ได๎แกํ การลงขํวง พิธีแตํงงาน การท ามาหากิน การถือผี การเล้ียงผี 
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ภาษาภไูท (เขียน ผู้ไทยหรือภูไท) เป็นภาษาในตระกูลภาษาไท-กะได มีผ๎ูพูดจ านวนไมํน๎อย กระจัดกระจายในภูมิภาค
ตํางๆ ของไทย ลาวและเวียดนาม เข๎าใจวําผ๎ูพูดภาษาผ๎ูไทมีถ่ินท่ีอยูํด้ังเดิมอยูํในเมืองแถง หรือปัจจุบันคือ จังหวัดเดียนเบียนฟูของ
เวียดนาม ในอดีตคือแคว๎นสิบสองจุไทของสยาม เรียกวํา ชาวไทด า ในปัจจุบัน มีการจัดให๎ภาษาผ๎ูไทเป็นกลํุมยํอยของภาษาไทด า

อีกทอดหนึ่ง 

ดนตรีและฟ้อนผู้ไท นับได๎วําเป็นการสืบสานการแสดงของบรรพบุรุษชาวผ๎ูไทอยํางแท๎จริง ในอดีตจะเรียกวําฟ้อนละคร
โดยมีผ๎ูแสดงจะเป็นชายล๎วน จับกลํุมฟ้อนร าเพื่อความสนุกสนานในงานบุญประเพณีตํางๆของหมูํบ๎าน ตํอมาจึงมีการเพิ่มผ๎ู
แสดงฝ่ายหญิงเข๎ามาฟ้อนร าคํูเพื่อแสดงต๎อนรับขบวนผ๎าป่าหรือในงานพิธีตํางๆพร๎อมกับมีการประยุกต์ทําร าตํางๆ จากการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน เชํน ฟ้อนเข็นฝ้าย ฟ้อนแหยํไขํมดแดง ฟ้อนเก็บฝ้าย ฟ้อนสาวไหม โดยมีเครื่องดนตรีพื้นบ๎านประกอบ 
ได๎แกํ พิณ แคน ซอ โหวด โปงลาง หมากกั๊บแก๏บ กลองยาว กลองต๎ุม ฆ๎อง ฉิ่ง ฉาบ 

 

วัตถุประสงค์    
1.เพื่อรณรงค์ให๎ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณคํามรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นอีสาน 
2.เพื่ออนุรักษ์ไว๎ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นอีสานด๎านดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท 
3.เพื่อน าเอาศิลปะด๎านดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไทมาบอกเลําคนรุํนหลังได๎น าไปสืบทอด 
4.เพื่อให๎เยาวชนที่อยูํหํางไกลจังหวัดท่ีไมํมีชนชาวภูไทได๎เรียนรู๎และสืบสานดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท 

 
3.กลุ่มเป้าหมาย 

1.กลํุมเป้าหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน                                                                                                                  
2.ปริมาณกลํุมเป้าหมาย :  220 คน                                                                                                                                       
3.พื้นท่ีกลํุมเป้าหมาย :ในเขตพื้นท่ีบริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
 

4.ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
          จัดโครงการดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท 
          ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี วันท่ี 11 มกราคม 2557 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%B3
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บันทึกข้อความและค าสั่ง  

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน                                               
โครงการดนตรีพื้นบ้านต านานภูไท 
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                         โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ  
                                        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
1.ชื่อ..โครงการดนตรีพื้นบ้านต านานภูไท (กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหํงชาติ ปี 2557)   
2.แผนงบประมาณ : ประจ าปี 2557 
3.แหล่งเงิน : เงินงบประมาณแผํนดินประจ าปี 2557 
4.ประเภทงาน/โครงการ : การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
5.รหัสงาน/โครงการ : กิจกรรมสํงเสริมท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น รหัสผลผลิต 05116            
งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
6.ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี (นางพรรษชล แข็งขัน) 
7.หลักการและเหตุผล 

ชาวภูไท เป็นกลํุมชาติพันธุ์ที่ใหญํท่ีสุดรองลงมาจากกลํุมไทลาว สํวนใหญํอาศัยอยูํในภาตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยมีแมํน้ าโขงแยกกลํุมนี้ออกจากภูไทในภาคเหนือของลาวและญวน กลํุมภูไทกลํุมใหญํท่ีสุดอาจจะอยูํแถบลํุมน้ าโขง 
และแถบเทือกเขาภูพาน เชํน จังหวัดนครพนม ได๎แกํอ าเภอค าชะอี ธาตุพนม เรณูนคร นาแก จังหวัดสกลนคร ได๎แกํ 
อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได๎แกํ อ าเภอกุฉินารายณ์ เขาวง สหัสขันธ์ สํวนภูไทผ๎ูเข๎าสํูภาคกลางในจังหวัดราชบุรี
และเพชรบุรี ในยํานนั้นเรียกวํา 'ลาวโซํง'  
          เผําภไูท เป็นคนเผําไทยกลํุมหนึ่งท่ีมีอยูํในแคว๎นสิบสองจุไทย และอาณาจักรล๎านช๎าง  การเคล่ือนย๎ายของชาวภู
ไท เข๎าสํูภาคอีสานมีหลายครั้ง และมาจากท่ีตํางๆ  จึงท าให๎กลํุมภูไทท่ีเข๎ามาอยูํในจังหวัดสกลนคร  เรียกช่ือตัวเองตาม
แหลํงเมืองเดิมของตนเชํน ผ๎ูไทวัง คือ ผ๎ูไทท่ีอพยพมาจากเวงวัง มาต้ังบ๎านเรือนอยูํแถบอ าเภอพรรณานิคม  
          ผ๎ูไทกระป๋อง คือภูไทท่ีอพยพมาจากเมืองกะปอง มาต้ังบ๎านเรือนในเขตอ าเภอวาริชภูมิ ผ๎ูไทกะตาก คือผ๎ูไทท่ี
อพยพมาจากเมืองกะตาก มาต้ังบ๎านเรือนอยูํแถบต าบลโนนหอม และแถบริมหนองหาร ทางทิศใต๎  
          ชาวภูไทมีลักษณะความเป็นอยํูแบบครอบครวัใหญใํนบ๎านเดียวกนั  เป็นกลํุมคนท างานท่ีมีความขยันขันแข็ง 
มัธยัสถ์ ท างานได๎หลายอาชีพเชํน ท านา ท าไรํ ค๎าวัว ค๎าควาย น ากองเกวียนบรรทุกสินค๎าไปขายตํางถิ่นเรียกวํา 'นาย
ฮ๎อย' เผําภูไทเป็นกลํุมท่ีพัฒนาได๎เร็วกวําเผําอื่น มีความรู๎ความเข๎าใจและมีความเข๎มแข็งในการปกครอง มีหน๎าตาท่ีสวย 
ผิวพรรณดี กริยามารยาทแชํมช๎อย มีอัธยาศัยไมตรีในการต๎อนรับแขกแปลกถิ่นจนเป็นท่ีกลําวขวัญถึง  
          เผําภไูทนยิมนุงํผ๎าซิน่หมีตี่นตํอ เป็นผืนเดียวกนักบัผ๎าผืนกวา๎งประมาณ  4-5 นิ้ว ย๎อมครามเกือบสีด า เรียกวําผ๎า
ด าหรือซิ่นด า สวมเส้ือแขนกระบอกสามสํวน ส าด าขลิบแดง ติดกระดุมเงิน หรือเหรียญสตางค์ หรือกระดุมขาวมาติด
เรียงสองแถวหํมด๎วยผ๎าขิดพื้นเมือง เปลือยไหลํด๎านขวา หํมด๎านซ๎าย มัดชายผ๎าสีข๎างด๎านขวา นิยมสวมสร๎อยคอ สร๎อย
ข๎อมือ ข๎อเท๎าด๎วยโลหะเงิน เกล๎าผมเป็นมวยสูงต้ังตรงใช๎ผ๎ามนหรือแพรมนท าเป็นผ๎าส่ีเหล่ียมเล็กๆม๎วนผูกมวยผม   
          วฒันธรรมประเพณี เผําภูไท มีเอกลักษณ์เป็นจุดเดํนหลายประเภท  เชํน การแตํงท านองดนตรี เรียกวํา 'ลาย
เป็นเพลงของภูไท' มีบ๎านแบบภูไทคือ มีป่องเอี้ยม เป็นชํองลม มีประตูป่อง หน๎าตํางยาวจรดพื้น มีห๎องภายในเรือนเป็น

  ผด 1 
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ห๎องๆ ท่ีเรียกวํา 'ห๎องสํวม' ประเพณีท่ีส าคัญของเผําภูไทซึ่งถือกันแตํโบราณ ได๎แกํ การลงขํวง พิธีแตํงงาน การท ามาหา
กิน การถือผี และการเล้ียงผี 

ภาษาภูไท  (เขียน ผู้ไทย  หรือ ภูไท  ก็มี) เป็นภาษาในตระกูลภาษาไท-กะได มีผ๎ูพูดจ านวนไมํน๎อย กระจัด
กระจายในภูมิภาคตํางๆ ของ ไทย ลาว และเวียดนาม  เข๎าใจวํา ผ๎ูพูดภาษาผ๎ูไทมีถ่ินท่ีอยูํด้ังเดิมอยูํในเมือง แถง หรือ
ปัจจุบันคือจังหวัดเดียนเบียนฟูของเวียดนาม ในอดีตคือแคว๎นสิบสองจุไทของสยาม เรียกวํา ชาวไทด า ในปัจจุบัน มีการ
จัดให๎ภาษาผ๎ูไทเป็นกลํุมยํอยของภาษาไทด าอีกทอดหนึ่ง 

ดนตรีและฟ้อนผู้ไทย  นับได๎วําเป็นการสืบสานการแสดงของบรรพบุรุษชาวผ๎ูไทยอยํางแท๎จริง ในอดีตจะ
เรียกวําฟ้อนละครโดยมีผ๎ูแสดงจะเป็นชายล๎วน จับกลํุมฟ้อนร าเพื่อความสนุกสนานในงานบุญประเพณีตํางๆ ของ
หมูํบ๎าน ตํอมาจึงมีการเพิ่มผ๎ูแสดงฝ่ายหญิงเข๎ามาฟ้อนร าคํูเพื่อแสดงต๎อนรับขบวนผ๎าป่าหรือในงานพิธีตํางๆพร๎อมกับมี
การประยุกต์ทําร าตํางๆจากการด ารงชีวิตประจ าวัน เชํน ฟ้อนเข็นฝ้าย ฟ้อนแหยํไขํมดแดง ฟ้อนเก็บฝ้าย ฟ้อนสาวไหม 
โดยมีเครื่องดนตรีพื้นบ๎านประกอบ ได๎แกํ พิณ แคน ซอ โหวด โปงลาง หมากกั๊บแก๏บ กลองยาว กลองต๎ุม ฆ๎อง ฉิ่ง ฉาบ 

ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงเป็นสํวนหนึ่งท่ีจะสืบสานดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท เพื่อให๎เยาวชนใน
จังหวัดอื่นที่ไมํมีชนชาวภูไทอาศัยอยูํ ได๎มีโอกาสเรียนรู๎ถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามดังกลําว 

 

8.วัตถุประสงค์    
1.เพื่อรณรงค์ให๎ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณคํามรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นอีสาน 
2.เพื่ออนุรักษ์ไว๎ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นอีสานด๎านดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท 
3.เพื่อน าเอาศิลปะด๎านดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไทมาบอกเลําคนรุํนหลังได๎น าไปสืบทอด 
4.เพื่อให๎เยาวชนที่อยูํหํางไกลจังหวัดท่ีไมํมีชนชาวภูไทได๎เรียนรู๎และสืบสานดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท 

 

9.ตอบสนองนโยบาย มาตรการ ของมหาวิทยาลัย (ระบุข้อ)  : เป็นแหลํงการสํงเสริมอนุรักษ์  เผยแพรํศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎ด ารงไว๎เพื่อเอกลักษณ์ของชาติ 

 

10.กลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
กลํุมเป้าหมาย          :  เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  
ปริมาณกลํุมเป้าหมาย :  จ านวน 220  คน  
พื้นท่ีกลํุมเป้าหมาย    :  พื้นท่ีให๎บริการ 11 จังหวัด ได๎แกํ กาฬสินธุ์ ขอนแกํน ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม 

เลย สกลนคร หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี   
          ผ๎ูมีสํวนได๎เสีย            :  ภาคประชาชน …นักเรียน นักศึกษา มสธ. และประชาชนท่ัวไป 
                                      :  ภาครัฐ… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถานศึกษาท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม  

 

11.สถานที่ท าการวิจัย / ให้บริการวิชาการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

12.ระยะเวลาโครงการ เริ่มต๎นปีงบประมาณ  วันท่ี 11 มกราคม 2557 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%B3
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13.เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–ม.ีค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–ม.ิย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ตัวชี้วัด :เชิงปริมาณ 
1)จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 
2)จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการถํายทอดการแสดง
ดนตรีพื้นบ๎าน 
2. ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน าวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวภูไท บอกเลําให๎คนรุํนหลังได๎
อยํางดี                                                  

 
คน 
ครั้ง 

 
ร๎อยละ 

 
 

ร๎อยละ 

  
220 
1 
 

85 
 

85 

  

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
 1. โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา 

 
ร้อยละ 

  
100 

  

ตัวชี้วัด เชิงต้นทุน : 
 1. โครงการใช๎งบประมาณตามท่ีก าหนด 

 
ร๎อยละ 

  
100 

  

 
14.แผนการด าเนินงาน 
 
ผลผลิต / กิจกรรม 

 
หน่วยนับ 

แผนการด าเนินกิจกรรม 1) 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–ม.ีค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ผลผลิตท่ี 1: โครงการดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท      
1.จัดโครงการดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท 
1.1 ถํายทอดดนตรีพื้นบ๎าน 
1.2 ถํายทอดวัฒนธรรมการฟ้อนร าของชาวภูไท  

ครั้ง  1   

2. สรุปผลการด าเนินงานฯ   1   
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15.งบประมาณเงินอุดหนุน         หนํวย : บาท 

  

งบรายจําย / รายการ 

งบประมาณปี พ.ศ. 2557 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.– ก.ย.) 

1. เงินอุดหนุนคําใช๎จํายบุคลากร 
    

     1.1 ค่าจ้าง…… 
    

2. เงินอุดหนุนคําใช๎จํายด าเนินงาน 
    

2.1 ค่าตอบแทน      14,800          บาท 
1) วิทยากร (ปราชญ์ชาวบ๎านอีสาน) 1 คน  
2) คําตอบแทนทุนการศึกษาส าหรับโรงเรียนที่ถํายทอดประเพณีวัฒนธรรม 
3) เจ๎าหน๎าท่ีกองกลางและ พขร.ในวันจัดกิจกรรม 5 คนๆละ 350 บาท (วันหยุด) 
4) คําลํวงเวลาส าหรับเจ๎าหน๎าท่ีเตรียมงานและปฏิบัติงานด๎านพัสดุ จ านวน 5 คน 
1 วันๆละ 150 บาท (วันธรรมดา)      
4) คําพาหนะเดินทางปราชญ์ชาวบ๎าน 1 คนและโรงเรียนที่ถํายทอดประเพณี
วัฒนธรรม 2 แหํงๆละ 500 บาท (500X3) 

  
3,600.- 
7,200.- 
1,750.- 

750.- 
 

 
 1,500.- 

  

2.2 ค่าใช้สอย 28,600 บาท 
1)  อาหารอาหารและเครื่องด่ืม ส าหรับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมและเจ๎าหน๎าท่ี   
220 คน วันละ 130 บาท 1 วัน (130X220X1) 

  
28,600.- 

 

  

2.3 ค่าวัสดุ  6,000 บาท 
1) คําวัสดุตกแตํงเวทีจัดเวทีและซุ๎ม 

  
6,000.- 

  

รวมทั้งสิ้น.. สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน  49,400.-   

หมายเหตุ .. ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

16.แผนการเบิกจ่ายเงิน 
งวดที่ ภาระงานที่ต้องส่ง จ านวน (บาท) 

1 ด าเนินการตามโครงการฯ                49,400.- 

รวมทั้งสิ้น -สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-                  49,400.- 
17.ผลลัพธ์ / ผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
          17.1 มีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่นอีสานด๎านดนตรีพื้นบ๎าน-การฟ้อนร าภูไท 

17.2  เกิดความภาคภูมิใจและมีจิตส านึกรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของภาคอีสาน  
17.3  มีการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นอีสานด๎านดนตรีพื้นบ๎าน การฟ้อนร าภูไทท่ีดีงามให๎กับคนรุํน

หลังตํอไป 
18.รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กองแผนงานก าหนด 
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ก าหนดการ 

โครงการดนตรีพื้นบ้านต านานภูไท                                                                                      
(กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557)  

วันที่ 11 มกราคม 2557 ณ กองบิน 23 อุดรธานี 
 

เวลา                                 กิจกรรม 
 

08.00-08.30 น. 
 
    ลงทะเบียน  
     เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
        (จากเขตพื้นท่ีให๎บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี)   

08.30-09.30 น.      พิธีเปิด 
 

09.30-15.30 น. 
     การบอกเลํา/ถํายทอด/น าเสนอ ตามล าดับ 
       - แสดงดนตรีและการฟ้อนภูไท 
        โดย..ปราชญ์ชาวบ๎านอีสานหรือตัวแทนโรงเรียน 

 
15.30-16.00 น. 

     ข๎อเสนอแนะจากปราชญ์ชาวบ๎านภาคอีสาน 
     แสดงความคิดเห็นจากผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 
     มอบเกียรติบัตร/ทุนการศึกษา 

      16.30 น.         พธิปิีด 
กิจกรรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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เอกสารประกอบ 

โครงการดนตรีพื้นบ้านต านานภูไท 
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ภูไทหรือผู้ไท : ชนเผ่าไทยแห่งสิบสองจุไทในประเทศไทย  

ชาวผู้ไท เป็นชนกลํุมน๎อยกลํุมหนึ่ง ท่ีอาศัยอยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แตํเดิมนั้นชาวผ๎ูไท
ต้ังบ๎านเรือนอยูํแถบสิบสองจุไทย คือ บริเวณลาวตอนเหนือ บางสํวนของเวียตนามเหนือ และทางตอนใต๎ของจีน มี
ศูนย์กลางอยูํท่ีเมืองไล เมืองแถง เรียกวํา ผ๎ูไทด า ชาวผ๎ูไทสามารถแบํงออกเป็น 2 กลํุมใหญํๆ ถึงแม๎จะมีผ๎ูแบํงเป็นกลํุมผ๎ู
ไทแดงและผ๎ูไทลาย แตํก็ไมํมีประวัติชัดเจน (ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ. 2526 : 2) ชาวผ๎ูไทยท่ีอพยพเข๎ามาอยูํในประเทศไทย
นั้นสํวนใหญํมาจากเมืองวัง และเมืองตะโปน ซึ่งอยูํทางทิศตะวันออกของเมืองสหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน และแยกย๎ายกันต้ังหลักแหลํงอยูํบริเวณเทือกเขาภูพานในเขต 3 จังหวัด คือ 

 

1. ชาวผู้ไทจังหวัดกาฬสินธุ์ อาศัยอยูํในเขตอ าเภอเขาวง กุฉินารายณ์ สหัสขันธุ์ ค ามํวง  
2. ชาวผู้ไทจังหวัดสกลนคร อยูํในอ าเภอพรรณานิคม วาริชภูมิ  
3. ชาวผู้ไทจังหวัดนครพนม อยูํในอ าเภอเรณูนคร ค าชะอี หนองสูง 

 

   

 
การฟ้อนภูไท เป็นเอกลักษณ์อยํางหนึ่งท่ีโดดเดํนของคนเผําภูไท อาจจะเป็นเพราะวําวิถีชีวิตและ 

ความเช่ือเรื่องผีดังกลําวแล๎วจึงท าให๎เกิดพิธีการฟ้อนเพื่อบวงสรวงหรือถวายแดํผีท่ีนับถือหรือผีแถนท่ีเป็นเหมือนเทวดา
สูงสุดตามความเช่ือของภูไท ซึ่งนับถือวําแถนหรือพญาแถนคือส่ิงศักดิ์สูงสุด การฟ้อนถวายหรือฟ้อนเซํนผีและการฟ้อน
ในพิธีกรรมตํางของคนเผําภูไทในอดีตได๎เป็นจุดเริ่มต๎นของการฟ้อนของภูไทในเวลาตํอมา จนกระท่ังได๎พัฒนาการเป็น
การฟ้อนภูไทในปัจจุบัน การฟ้อนภูไทท่ีมีการกลําวถึงในเรื่องความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนและมีรูปแบบ
การฟ้อนในปัจจุบันนี้ ก็ด๎วยการพัฒนาการท่ีพัฒนามาเป็นล าดับ จนกระท่ังได๎มีการก าหนดอยํางชัดเจนวํานี่คือการฟ้อน
ภูไท ซึ่งจะได๎กลําวดังตํอไปนี้ 

การฟ้อนภูไท ได๎ริเริ่มมีมาในสมัยท่ีเริ่มสร๎างพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ซึ่งพระธาตุเชิงชุมนี้เป็นพระธาตุท่ี
จ าลองมาจากพระธาตุพนม ในจังหวัดนครพนม คนเผําภูไทเป็นชนเผําผ๎ูรับอาสาท่ีจะเป็นผ๎ูปฏิบัติรักษาและหาเครื่อง
สักการบูชาพระธาตุเชิงชุมเป็นประจ าทุกๆปี ดังนั้น เมื่อถึงฤดูข๎าวออกรวงก าลังแกํ คนเผําภูไทจะเก็บเกี่ยวข๎าวบางสํวน
มาท าเป็นข๎าวเมํา แล๎วได๎น าข๎าวเมํานั้นมาถวายสักการบูชาพระธาตุเชิงชุม แตํการท่ีจะน าขําวเมํามาถวายนั้น ก็ต๎องมีพิธี
การบางอยําง ซึ่งต๎องแหํข๎าวเมําเข๎ามาถวายพระธาตุ จึง เรียกการแหํนั้นวํา "แหํข๎าวเมํา" โดยการแหํก็จะมีการตั้งขบวน
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ฟ้อนไปรอบๆ พระธาตุเชิงชุม ผ๎ูฟ้อนจะเป็นหญิงล๎วนๆ ผ๎ูหญิงแตํงตัวด๎วยพื้นเมืองของเผําภูไท ในการฟ้อนนั้นผ๎ูหญิงจะ
ใสํเล็บยาว สํวนผ๎ูชายเลํนดนตรี เชํน กลองเส็ง กลองยาว ตะโพน ร ามะนา ฉิ่งฉาบ เป็นต๎น  ซึ่งก็คลับคล๎ายกับการฟ้อน
ร าผีหมอ ผ๎ูเป็นผีหมอจะฟ้อและผ๎ูชายก็จะเลํนดนตรี 

การฟ้อนผ๎ูไทนั้นเริ่มมีมาในสมัยท่ีเริ่มสร๎างพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ผ๎ูไทเป็นชนเผําท่ีรับอาสาท่ีจะเป็น 
ผ๎ูปฏิบัติรักษาหาเครื่องสักการบูชาพระธาตุ ทุกๆปีเมื่อถึงฤดูข๎าวออกรวงก าลังแกํ จะมีการเก็บเกี่ยวข๎าวบางสํวนมาท า
ข๎าวเมํา ชาวผ๎ูไทจะน าข๎าวเมํามาถวายสักการบูชาพระธาตุเชิงชุม การน าข๎าวเมํามาถวายพระธาตุนั้น เรียกวํา "แห่
ข้าวเม่า" จะมีขบวนฟ้อนรอบๆ พระธาตุ ผ๎ูฟ้อนเป็นหญิงล๎วน ผ๎ูหญิงแตํงตัวพื้นเมือง ใสํเล็บยาว ผ๎ูชายเลํนดนตรี เชํน 
กลองเส็ง กลองยาว ตะโพน ร ามะนา ฉิ่งฉาบ เป็นต๎น (พนอ ก าเนิดกาญจน์. 2519:38) ตํอมาชาวผ๎ูไทในท๎องถิ่นอื่น
ได๎มาเห็นจึงได๎น าไปประยุกต์ทําฟ้อนให๎สวยงามและมีการแตํงเนื้อร๎องประกอบการฟ้อนขึ้นการฟ้อนผ๎ูไท3 เผํา 
ประกอบด๎วย 

1.ฟ้อนผู้ไทจังหวัดนครพนม เป็นฟ้อนท่ีท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู๎จักกันดี คือ การฟ้อนผ๎ูไทของอ าเภอเรณูนคร 
จนถือวําเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม ในปีพ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯและสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ ได๎เสด็จมานมัสการพระธาตุพนม นายสงํา จันทรสาขา ผ๎ูวําราชการจังหวัดนครพนมในสมัยนั้นได๎จัด
ให๎มีการฟ้อนผ๎ูไทถวายโดยมีนายค านึง อินทร์ติยะ ศึกษาธิการอ าเภอเรณูนครได๎ปรับปรุงทําฟ้อนผ๎ูไทให๎สวยงามกวําเดิม
โดยเชิญผ๎ูสูงอายุท่ีมีประสบการณ์ในการฟ้อนผ๎ูไทมาให๎ค าแนะน าจนกลายเป็นทําฟ้อนแบบแผนของชาวเรณูนคร  

ได๎ถํายทอดให๎แกํลูกหลานสืบทอดตํอมา ทําฟ้อนผ๎ูไทได๎แกํ ทําเตรียม ทํานกกระบาบิน  ทําล าเพลิน ทํากาเต๎น
ก๎อน ทําร าม๎วน ทําฉาย ทําร าสําย ทําร าบูชา ทําก๎อนข๎าวเย็น  ทําเสือออกเหลํา ทําจระเข๎ฟาดหาง ซึ่งการฟ้อนจัดเป็น
คํูๆ ใช๎ชายจริงหญิงแท๎ต้ังแตํ  10 คํูขึ้นไป เครื่องดนตรีประกอบด๎วย กลองกิ่ง กลองแตะ กลองยาว ฆ๎องโหมํง พังฮาด  
และกั๊บแก๏บ 

ส าหรับเครื่องแตํงกาย ฝ่ายหญิงนิยมใช๎เส้ือสีน้ าเงินเข๎มขลิบสีแดงท้ังเส้ือและผ๎าถุง ผ๎าสไบสีขาว  เครื่องประดับ
ใช๎เครื่องเงินต้ังแตํต๎ุมหู สร๎อยคอก าไลเงิน  ผมเกล๎ามวยสูงทัดดอกไม๎สีขาว หํมผ๎าเบ่ียงสีขาว ซึ่งปัจจุบันใช๎ผ๎าถักสีขาว  
สํวนผ๎ูชายจะใสํเส้ือมํอฮํอมขลิบผ๎าแดงนุํงกางเกงขาก๏วยมีผ๎าคาดเอวและโพกศีรษะ  
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 การฟ้อนภูไทเรณูนครจะมี 16 ทําร าดังนี้ 
1. ทําโยกหรือทําเตรียม  

(ทําเตรียมโยกตัวไปมาเป็นการอุํนเครื่องเพื่อจะไปทําบิน)  
2. ทําบิน หรือทํานกกะทาบินเลียบ  
3. ทําเพลิน หรือทําล าเพลิน  
4. ทําเชิด หรือ ทําร าเชิด  
5. ทําม๎วน หรือทําร าม๎วน  
6. ทําสําย หรือทําร าสํายเปิด  
7. ทําลมพัดพร๎าว  
8. ทําร าเด่ียว หรือฟ้อนเลือกคํู  

9. ทําเสือออกเหลํา  
10. ทํากาเต๎นก๎อนข๎าวเย็น  
11. ทําเสือลากหาง  
12. ทําม๎ากระทืบโฮง  
13. ทําจระเข๎ฟาดหาง  
14. ทํามวยโบราณ  
15. ทําถวายพระยาแถนหรือทําหนุมาน

ถวายแหวน  
16. ทําร าเกี้ยว 

   
 

     2.ฟ้อนผู้ไทจังหวัดสกลนคร เป็นฟ้อนผ๎ูไทท่ีมีลีลาแตกตํางจากฟ้อนผ๎ูไทในท๎องถิ่นอื่น เนื่องจากฟ้อนผ๎ู 
ไทจังหวัดสกลนครจะสวมเล็บ คล๎ายฟ้อนเล็บทางภาคเหนือ  ปลายเล็บจะมีพูํไหมพรมสีแดง ใช๎ผ๎ูหญิงฟ้อนล๎วนๆ ทํา
ฟ้อนท่ีชาวผ๎ูไทสกลนครประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีเนื้อเพลงสลับกับท านอง การฟ้อนจึงใช๎ตีบทตามค าร๎องและฟ้อนรับชํวงท านอง
เพลง ทําฟ้อนมีดังนี้ ทําดอกบัวตูม ทําดอกบัวบาน ทําแซงแซวลงหาด ทําบังแสง ทํานางไอํเลาะดอน หรือนางไอํเลียบ
หาด ทํานาคีม๎วนหาง ดนตรีใช๎กลองกิ่ง แคน กลองต๎ุม กลองแตะ กลองยาว ฆ๎องโหมํง พังฮาด ไม๎กั๊บแก๏บ 
        เครื่องแตํงกาย จะใสํเส้ือสีด า ผ๎าถุงด าขลิบแดง  สวมเล็บท าด๎วยโลหะ บางแหํงใช๎กระดาษท าเป็นเส๎นมีพูํตรง
ปลายสีแดง หํมผ๎าเบ่ียงสีแดง ผมเกล๎ามวยทัดดอกไม๎สีขาว บางครั้งผูกด๎วยผ๎าสีแดงแทน  ปัจจุบันพบวํา เส้ือผ๎าชุดฟ้อนผ๎ู
ไทจังหวัดสกลนครได๎เปล่ียนไปบ๎าง คือใช๎เส้ือสีแดงขลิบสีด า ผ๎าถุงสีด ามีเชิง  ผ๎าเบ่ียงอาจใช๎เชิงผ๎าตีนซิ่นมาหํมแทน 

ฟ้อนภูไทจังหวัดสกลนครนั้น กลําวกันวําเป็นการฟ้อนภูไทท่ีมีลีลาแตกตํางจากการฟ้อนภูไทในท๎องถิ่นอื่น 
เนื่องจากฟ้อนภูไทจังหวัดสกลนครจะสวมเล็บ คล๎ายฟ้อนเล็บทางภาคเหนือ โดยปลายเล็บมีพูํไหมพรมสีแดง จะใช๎
ผ๎ูหญิงฟ้อนล๎วนๆ ทําฟ้อนท่ีชาวภูไทสกลนครประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีเนื้อเพลงสลับกับท านอง การฟ้อนจึงใช๎ตีบทตามค าร๎อง
และฟ้อนรับชํวงท านองเพลง  

ทําการฟ้อนภูไทจังหวัดสกลนครมีดังนี้  
1.ทําดอกบัวตูม การฟ้อนทํานี้ มีลักษณะคล๎ายฟ้อนเล็บของภาคเหนือ ใช๎สองมือจีบกรีดนิ้วออกหลังมือชนกัน

หมุนสลับไปสลับมา เป็นทําเริ่มต๎นของการฟ้อน 
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2.ทําดอกบัวบาน การฟ้อนทํานี้ มีลักษณะคล๎ายทําสร๎อยมาลาแปลง คือ มีการตั้งวงบนสลับกับการจีบหงาย
ระดับหัวเข็มขัด สลับกับการคลายจับไปต้ังวงบน 

3.ทําแซงแซวลงหาด การฟ้อนทํานี้ มือซ๎ายและขวาจีบหงายพร๎อมกันท่ีระดับเอว เริ่มจากจีบด๎านซ๎ายแล๎ว
เปล่ียนมาด๎านขวา คล๎ายจีบสํงมือไปด๎านหลังในทํายูงฟ้อนหาง ลากมือกลับจีบระดับหน๎าแล๎วม๎วนมือคลายจีบในระดับ
ศีรษะ 

4.ทําบังแสง การฟ้อนทํานี้ คล๎ายทําชักแป้งผัดหน๎า หงายมือท้ัง 2 ข๎าง มือขวาปะที่แก๎ม มือซ๎ายเหยียดตึงไป
ข๎างหน๎า 

5.ทํานางไอํเลาะดอนหรือนางไอํเลียบหาด การฟ้อนทํานี้ มือขวายกสูงจีบและคลายมือแบหงาย มือซ๎ายจีบ
สํงไปด๎านหลัง หมุนตัวอยูํกับท่ี 2 ครั้ง หมุนครั้งท่ีสองสลับมือสูงมาต่ า มือต่ าไปสูงเดินสลับแถว หมุนตัว 2 ครั้ง แล๎ว
กลับมาแถวเดิม 

6.ทํานาคีม๎วนหาง การฟ้อนทํานี้ มีลักษณะดังนี้ มือท้ังสองจีบเข๎าหาตัวพร๎อมกันในระดับเอว แล๎วกรีดมือท้ัง
สองออกพร๎อมกัน มือหนึ่งคลายจีบออกด๎านนอก ต้ังวงบน มือหนึ่งคลายจีบสํงมือไปด๎านหลังแล๎วกลับมาเริ่มด๎านใหมํ
เป็นทําจบ 

ส าหรับดนตรีที่ใช๎ประกอบการฟ้อนนั้น ได๎แกํ กลองกิ่ง แคน กลองต๎ุม กลองแตะ กลองยาว ฆ๎องโหมํง พังฮาด 
ไม๎กั๊บแก๏บ 

เครื่องแตํงกายฟ้อนภูไทจังหวัดสกลนคร ใสํเส้ือสีด า ผ๎าถุงด าขลิบแดง สวมเล็บท าด๎วยโลหะหรือบางแหํงใช๎
กระดาษท าเป็นเส๎น มีพูํตรงปลายสีแดง หํมผ๎าเบ่ียงสีแดง ผมเกล๎ามวยทัดดอกไม๎สีขาว บางครั้งผูกด๎วยผ๎าสีแดงแทน ใน
ปัจจุบันนี้ เส้ือผ๎าชุดฟ้อนภูไทจังหวัดสกลนครได๎เปล่ียนไปบ๎าง คือ ใช๎เส้ือสีแดงขลิบสีด า ผ๎าถุงสีด ามีเชิง ผ๎าเบ่ียงอาจใช๎
เชิงผ๎าตีนซิ่นมาหํมแทนด๎วย 
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3.ฟ้อนภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์  
ผู้ไทจังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะการแตํงกายแตกตํางจากฟ้อนผ๎ูไทในถิ่นอื่น จะสวมเส้ือสีด าขลิบ  

ด๎วยผ๎าขิด หํมผ๎าแพรวา นุํงผ๎าถุงมัดหมี่มีเชิง ลีลาการฟ้อนได๎รับการผสมผสานจากทําฟ้อนผ๎ูไท  และเซิ้งบั้งไฟ ทําฟ้อน
จะเริ่มจากทําฟ้อนไหว๎ครู ทําเดิน ทําชํอมํวง ทํามโนราห์  ทําดอกบัวบาน ทํามยุรี ทํามาลัยแก๎ว โดยใช๎ผ๎ูหญิงฟ้อนล๎วนๆ  
ฟ้อนผ๎ูไทของกาฬสินธุ์จะมีการขับล าประกอบเรียกวํา "ล าภูไท" ฟ้อนผ๎ูไท 3 เผําเป็นการประยุกต์การฟ้อนผ๎ูไทของท้ัง 3 
ถิ่น ให๎เห็นถึงลีลาการฟ้อนท่ีมีลักษณะเฉพาะของแตํละถิ่น ซึ่งการฟ้อนผ๎ูไท 3 เผําจะแสดงให๎เห็นถึงลักษณะรํวมกันของ
ชาวผ๎ูไทท้ัง 3 เผํา  

ท่าฟ้อนภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด๎วยทําตํางๆดังนี้ 
1. จะเริ่มจากทําฟ้อนไหว๎ครู   5. ทําดอกบัวบาน  
2. ทําเดิน     6. ทํามยุรี  
3. ทําชํอมํวง     7. ทํามาลัยแก๎ว  
4. ทํามโนราห์  
การฟ้อนของภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช๎ผ๎ูหญิงฟ้อนล๎วนๆ เชํนเดียวกับการฟ้อนของภูไทจังหวัดสกลนคร การฟ้อน

ภูไทของกาฬสินธุ์จะมีการขับล าประกอบเรียกวํา "ล าภูไท" 
 

         การแต่งกาย 
สวมเส้ือแขนกระบอกสีด า แนวปกคอเส้ือและแนวกระดุมตกแตํงด๎วยผ๎าแถบลายแพรวาสีแดง กุ๏นขอบลายผ๎าด๎วยผ๎ากุ๏น
สีเหลืองและขาว ประดับด๎วยกระดุมเงิน หํมผ๎าสไบไหมแพรวาสีแดง นุํงผ๎าซิ่นมัดหมี่ภูไทมีตีนซิ่นยาวคลุมเขํา ผมเกล๎า
มวยมัดมวยผมด๎วยผ๎าแพรมน หรือผ๎าแพรฟอย และสวมเครื่องประดับเงิน 
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ดนตรทีี่เป็นเอกลักษณ์ของชาวภไูท (โปงลาง) 
 

 

 

หมากกลิ้งกล่อมหรือโปงลาง 

ยังมีเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะวิธีการ
บรรเลงคล๎ายกับระนาดเอก  คือน าทํอนไม๎หรือกระบอก
ไม๎มาร๎อยติดกันเป็นผืนและใช๎ไม๎ตีเป็นท านองเพลง 
แขวนตีกับเสาบ๎าง ขึงบนรางบ๎าง หรือบางทีก็ผูกติดกับ
ตัวผ๎ูบรรเลง  เครื่องดนตรีชนิดนี้พบท่ัวไปในหลาย
ประเทศ  ส าหรับในประเทศไทยพบในแถบภาคอิสาน
และเรียกเครื่อง 

ดนตรีนี้หลายช่ือด๎วยกันเชํนเรียกวํา หมากกล้ิงกลํอม, หมากขอลอ หรือหมากโปงลาง  เป็นเครื่องดนตรีโบราณมีช่ือ
เรียกหลายอยํางเชํน ระนาดยักษ์, ระนาดอิสาน, หมากขอลอ, หมากโปงลาง  ท่ีได๎ช่ือวํา หมากขอลอ เพราะเวลา
เคาะแตํละลูกมีเสียงดังกังวานคล๎าย ขอลอ (หมายถึง เกราะ ในภาษาอิสาน) สํวนค าวํา โปงลาง นั้นเดิมเป็นค าท่ีใช๎
เรียก กระดึงสัมริด ท่ีใช๎แขวนคอวัวในสมัย โบราณ  ท่ีเรียกกระดึงนี้วําโปงลางคงเรียกตามเสียงท่ีได๎ยิน  ตํอมามีผ๎ูน า
ช่ือนี้ไปต้ังเป็นช่ือ  ลายแคน  (การบรรเลงแคน)  ท่ีเป่าเลียนเสียงโปงลางท่ีผูกคอวัวเรียกวํา  ลายโปงลาง                       
และท่ีเรียกวําหมากกล้ิงกลํอมก็เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะสามารถกลํอมให๎ผ๎ูฟังมีความเคลิบเคล้ิม
เพลิดเพลินได๎  

            หมากกล้ิงกลํอม นยิมท าจาก  ไม๎มะหาด หรือ ไม๎หมากเหล้ือม เพราะเป็นไม๎ท่ีมี ความอยูํตัวมากกวําไม๎
อื่นๆ วิธีการท าเอาไม๎มาถากเหลาให๎ได๎ขนาดลดหล่ันกันตามเสียง ท่ีต๎องการในระบบ 5 เสียง หมากกล้ิงกลํอม 1 
ชุดจะมีจ านวนประมาณ 12 ลูกใช๎เชือกร๎อยรวมกันเป็นผืน เวลาตีต๎องน าปลายเชือกด๎านหนึ่งไปผูกแขวนไว๎กับเสา
ในลักษณะห๎อยลงมา  สํวนปลายเชือกด๎านลํางจะผูกไว๎กับขาหรือเอวของผ๎ูตี  วิธีตีแบบนี้มีลักษณะคล๎ายคลึงกับ
เครื่องดนตรีของเวียตนาม ท่ีเรียกวํา  ตาตัง (นําสังเกตวําช่ือของเครื่องดนตรีชนิดนี้นําจะต้ังโดยการเลียนเสียงท่ี
เกิดขึ้นเชํนเดียวกับค าวํา โปงลาง) ปัจจุบันการบรรเลงโปงลาง นิยมท าเสาและท่ีผูกผืนเป็นแบบชุดส าเร็จรูป  

               
วิธีการเทียบเสียง หมากกล้ิงกลํอม ท าโดยการเหลาไม๎ให๎ได๎ขนาดและเสียงตาม ต๎องการ  ยิ่งเหลาให๎ไม๎เล็ก

ลงเทําใดเสียงก็จะยิ่งสูงขึ้นซึ่งแตกตํางจากระนาดในปัจจุบัน  ท่ีมีเจ็ดเสียงและมีการปรับแตํงเทียบเสียงด๎วยการใช๎  
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ตะก่ัวผสมขี้ผ้ึง ถํวงใต๎ผืนระนาด เพื่อให๎ได๎ระดับเสียงและคุณภาพเสียงท่ีต๎องการ การบรรเลงหมากกล้ิงกลํอมหรือ
โปง ลางนิยมใช๎ผ๎ูบรรเลงสองคนตํอเครื่องดนตรีหนึ่งช้ิน แตํละคนใช๎ไม๎ตี 2 อัน คนหนึ่งตี  เสียงเสพ  โดยตี 2 เสียง
ของเสียง ติดสูตรลายแคน  สํวนอีกคนหนึ่งตีเป็นท านองเพลง  การเรียกชื่อเพลงท่ีบรรเลงด๎วยโปงลางมักจะเรียก
ตามลักษณะและลีลาของเพลงโดยการ สังเกตจากสภาพของธรรมชาติท่ีอยูํรอบๆตัวเชํนเพลง " ลายนกไซบินข้าม
ทุ่ง" หรือเพลง "ลายกาเต้นก้อน" เป็นต๎น  

เครื่องเป่า (แคนและโหวด)  

         แคน เป็นเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องเป่า  เป็น
เครื่องดนตรีสัญลักษณ์ของชาวไทยอีสาน  มีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ยืนยันวําแคนเป็นเครื่องดนตรี
ประเภทใช๎เลํนท านองท่ีเกําแกํท่ีสุดในโลก  ได๎รับความ
นิยมแพรํหลายในเอเชีย โดยมีช่ือเรียกตํางกันไป เชํน 
ชนเผําแม๎วเรียกวํา เคํง ชาวจีนเรียก ชะอัง 

 
เกาหลีเรียก แซง ญี่ปุ่นเรียก โซว เป็นต๎น สํวนรูปรํางลักษณะก็จะแตกตํางกันอยูํบ๎างตามความนิยมและการใช๎
งานในสํวนแตํละท๎องท่ี สํวนค าวําแคน นี้ได๎มาจากเสียงของแคนเองเพราะคนไทยอีสานได๎ยินแคนวํา "แลน
แคน-แลนแคน" แคนมีหลายชนิด เรียกตามจ านวนของลุกแคน ต้ังแตํคํู 3 ถึง คํู 9 แคนนิยมในภาคอีสานคือ
แคนหก แคนเจ็ด แคนแปด และแคนเก๎าหรือแคนลาวสูง 
         แคนหก มีคํูแกน 3 คํู รวมเป็น 6 ล า มีขนาดส้ัน มีเพียง 5 เสียง จึงไมํนิยมใช๎บรรเลงจริงๆ โดยมากจะ 
เป็นแคนส าหรับให๎เด็กฝึกเป่าเลํน 

แคนเจ็ด เป็นแคนขนาดกลาง มีคํูแคน 7 คํู รวม 14 ล า นิยมเป่าเป็นแคนวง มีครบท้ังเจ็ดเสียง 
        แคนแปด มีคํูแคน 8 คํู รวม 16 ล า มีครบทุกเสียง โดยมีเสียงต่ าสูงคํูกัน 7 คํู จึงสามารถบรรเลงเพลง 

ได๎หลากหลายรูปแบบ ท้ังลายอีสาน เพลงไทยเดิม ไทยลูกทํุง เป็นต๎น  เป็นแคนประจ าวงหมอล าและเหมาะ 
ส าหรับเป่าเด่ียวเพื่ออวดฝีมืออีกด๎วย 

        แคนเก๎า มีคํูแคน 9 คํู ขนาดยาวประมาณ 4 ศอกขึ้นไป เสียงแคนมีลักษณะท๎ุม ต่ าและมีครบท้ังเจ็ด 
เสียง 

                    



 

- 25 - 

 

           โหวด เครื่องดนตรีขนาดเล็ก กะทัดรัด ราคายํอมเยา รูปทรงสวยงาม กลายเป็นเครื่องดนตรีแหํงวงการดนตรี
อีสานจริงๆ เมื่อไมํกี่สิบปีมานี่เอง โดยผ๎ูคิดค๎นพัฒนาให๎เป็นเครื่องดนตรี แบบท่ีเห็นในปัจจุบัน คืออาจารย์ทรงศักดิ์  ประ
ทุมสินธุ์ (อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนาฏศิลป์ร๎อยเอ็ด) ซึ่งได๎คิดค๎นและน าออกแสดงเมื่อปีพ.ศ.2511โหวด ท าจากไม๎กูํแคน
ซึ่งเป็นปลายท่ีเหลือจากการท าแคน แตํมีรูปแบบการก าเนิดเสียง ท่ีแตกตํางจากแคน  โดยแคนมีล้ินเป็นตัวให๎ก าเนิด
เสียง แตํโหวดไมํมีล้ิน ให๎ก าเนิดเสียงโดยการไหลของลม ระดับเสียง สูง-ต่ า ขึ้นอยูํกับ ขนาดความโต และความยาวของ
ลูกโหวด หรือ ขึ้นอยูํกับปริมาตรความจุลมของลูกโหวดนั่นเอง หากมีความจุมาก เสียงจะต่ า หากมีความจุน๎อย เสียงจะ
สูง ลูกโหวด ด๎านหัวของแตํละลูก เส้ียมปลายให๎แหลมเป็นปากปลาฉลาม และน าแตํละลูก มาติดเข๎ากับแกนโดยรอบ  
เรียงล าดับจากยาวไปหาส้ัน โหวดมาตรฐาน มี 13 ลูก 5 โน๎ต ตามโน๎ตเพลงพื้นบ๎านอีสาน คือ มี ซอล ลา โด เร 
สามารถบรรเลงเพลงลายใหญํ และลายสุดสะแนนได๎ หรือหากต๎องการใช๎เลํนรํวมกับลายน๎อย และลายโป้ซ๎ายได๎ ก็
สามารถปรับคีย์ลูกโหวดให๎สูงขึ้น ก็จะได๎โน๎ต 5 ตัวส าหรับคีย์ลายน๎อย คือ ลา โด  เร ฟา  ตํอมาเพื่อให๎โหวดหนึ่งตัว เลํน
ได๎หลายลายหรือหลายสเกลเสียงมากขึ้น จึงเพิ่มเสียง ฟา เข๎าไปเป็น 6 โน๎ต ซึ่ง โหวดท่ีมี 6 โน๎ต จะสามารถบรรเลงลาย
ใหญํ ลายน๎อย ลายสุดสะแนน และลายโป้ซ๎าย ได๎ แตํบางคน อาจส่ังพิเศษ  ให๎ชํางโหวดท าให๎ครบท้ัง 7 โน๎ต เพื่อให๎
บรรเลงเพลงลูกทํุงได๎เต็มสเกล แตํโหวดท่ีมี 7 โน๎ต อาจเลํนยากกวําโหวดปกติ 

             โหวด          
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บทที่ 2                                                                                                    
ผลการด าเนินโครงการ 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.1 ผลผลิต( จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นเพศชาย   122  คน เพศหญิง 118 คน  รวม 240 คน  

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้รับบริการ 
     ชมรมนักศึกษา        3    ชมรม/25 คน      ชมรมนักศึกษา        6    ชมรม/ 33 คน 
     นักเรียน/เยาวชน  170    คน      นักเรียน/เยาวชน   175    คน 
     ประชาชน            20    คน      ประชาชน              27   คน 
     ครู                      5    คน      ครู                        5   คน 
     รวม                 220    คน      รวม                   240   คน 

 
2.1.2 ผลลัพท์ ( ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) 

ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

 
 
 
 

     ตัวชี้วัด 
 

หนํวยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เชิงปริมาณ:จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ คน 220 240 
 2. เชิงคุณภาพ:ร๎อยละความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร๎อยละ 85  91.77 
 3. เชิงเวลา:ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด                                                                                                                  ร๎อยละ 85 100 
 4. เชิงต๎นทุน:ต๎นทุน/คําใช๎จํายของการให๎บริการวิชาการแกํสังคมตามงบประมาณ                                                                                                             บาท 49,400 49,400 
ผลลัพธ ์ (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ : ร๎อยละของผู๎เข๎ารับบริการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

 
ร๎อยละ 

 
85 100 

2.  เชิงคุณภาพ:ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 85 92.67 



 

- 27 - 

 

2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจ  
ผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 

ผลประเมนิโครงการดนตรีพื้นบ้านต านานภูไท 
วันท่ี 11 มกราคม 2557 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธาน ี

การประเมินผลคร้ังนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 ชุด 
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
       ชาย 78 52.00 
      หญิง 72 48.00 
อายุ - - 
      ต่ ากวํา 20 ปี 75 50.00 
      21-30 ปี   27 18.00 
      31-40 ปี   31 20.67 
      41-50 ปี 14 9.33 
      มากกวํา 50 ปี 3 2.00 
สถานภาพ - - 
      เยาวชน/นกเรียน 121 80.67 
      นักศึกษา มสธ. 19 12.67 
      ครู 5 3.33 
      ประชาชน  5 3.33 
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) - - 
    เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    42 28.00 
    รายการวิทยุ ขําว มสธ. ออกอากาศผํานวิทยุท๎องถิ่นและผํานเวปไซต์ศูนย์ฯ   40 26.67 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    68 45.33 
 

จากตารางท่ี 1 ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท 
- ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ เป็นเพศชายร๎อยละ 52 เพศหญิงร๎อยละ 48 
- ผ๎ูเข๎ารํวมโครง การ สํวนใหญํอายุต่ ากวํา 20 ปี ร๎อยละ 50 .00 รองลงมาอายุ 31-40 ปีร๎อยละ 20.67                  

อายุ 21-30 ปี ร๎อยละ 18 อายุ 41-50 ปี ร๎อยละ 9.33 และอายุ 50 ปีข้ึนไป ร๎อยละ 2  
- ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการสํวนใหญํเป็นเยาวชน/นักเรียน ร๎อยละ 80.67 รองลงมาเป็นนักศึกษา มสธ. คิดเป็นร๎อยละ 

12.67 ครู และประชาชน เทํากันคิดเป็นร๎อยละ 3.33 
- ด๎านการได๎รับขําวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากท่ีสุดร๎อยละ 45.33 

รองลงมาเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร๎อยละ 28 และจากรายการวิทยุ ศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี ร๎อยละ 26.67 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีจัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม  
 
  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 
กลาง 

น๎อย น๎อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
   1.1 บอกเลําวัฒนธรรมวีถีชีวิตความเป็นอยูํของชาวภูไท 96 42 12 00 00 
   1.2 การถํายทอดศิลปะแสดงการฟ้อนภูไท 3 เผํา 111 29 10 00 00 
   1.3 การถํายทอดการแสดงดนตรีพื้นบ๎านของชาวภูไท 130 5 15 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 114 23 13 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 124 10 16 00 00 
4. การต๎อนรับและบริการจากเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูจัดงาน  124 16 10 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 98 34 18 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 115 24 11 00 00 
7.การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 132 9 9 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 107 43 00 00 00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีและรูปแบบการจัดกิจกรรม  
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
   1.1 บอกเลําวัฒนธรรมวีถีชีวิตความเป็นอยูํของชาวภูไท 64.00 28.00 8.00 00 00 
   1.2 การถํายทอดศิลปะแสดงการฟ้อนภูไท 3 เผํา 74.00 19.33 6.67 00 00 
   1.3 การถํายทอดการแสดงดนตรีพื้นบ๎านของชาวภูไท 86.67 3.33 10.00 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 76.00 15.33 8.67 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 82.67 6.66 10.66 00 00 
4. การต๎อนรับและบริการจากเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูจัดงาน  82.67 10.66 6.66 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 65.33 22.67 12.00 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 76.67 16.00 7.33 00 00 
7. การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 88.00 6.00 6.00 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 71.33 28.67 00 00 00 
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สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากข้ึนไปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของกระบวนการการจัดกิจกรรมภายในงาน - 
   1.1บอกเลําวัฒนธรรมวีถีชีวิตความเป็นอยูํของชาวภูไท วิทยากร นายอภิชาติ ราชค า 92.00 
   1.2 การถํายทอดศิลปะแสดงการฟ้อนภูไท 3 เผํา 93.33 
   1.3 การถํายทอดการแสดงดนตรีพื้นบ๎านของชาวภูไท 90.00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 91.33 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 89.32 
4. การต๎อนรับและบริการจากเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูจัดงาน  93.33 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 88.00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 92.67 
7.การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 94.00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 100 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมโครงการดนตรีพื้นบ้านต านานภูไท 
เชิงปริมาณ : ผ๎ูรํวมกิจกรรม   จ านวน  240 คน 
เชิงคุณภาพ : ผ๎ูรํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท   ร๎อยละ  92.67 
              : การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  ร๎อยละ  94.00 
เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา   ร๎อยละ  100 
เชิงต้นทุน   : โครงการใช๎งบประมาณตามท่ีก าหนด   จ านวน  49,400 บาท 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : - ควรจัดอีกทุกเพื่อให๎นักศึกษา มสธ. เยาวชน ประชาชนได๎รํวมกิจกรรม 
 
2.2 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  

  
ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นเพศชาย   122  คน เพศหญิง 118 คน  รวม 240 คน  

จ านวนผู้รับบริการ ร้อยละ  
     ชมรมนักศึกษา        6    ชมรม/ 32 คน 13.33 
     นักเรียน/เยาวชน   176    คน 73.33 
     ประชาชน              27   คน 11.25 
     ครู                        5   คน 2.09 
     รวม                   240   คน - 
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2.4 ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
1. คําตอบแทน ……14,300 .-…....(บาท) 
2. คําใช๎สอย…………29,100.-…… (บาท) 
3. คําวัสดุ...................6,000.-…….(บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 49,400.-บาท ( สี่หม่ืนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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บทที่ 3                                                                                                    
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1.ผู้รับบริการได้รับความรู้/ประโยชน์ 
 

           1. ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท มีความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหา สาระเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาว 
 ภูไทและเห็นความส าคัญและเห็นคุณคํามรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นอีสาน 

2. ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท มีความเข๎าใจและเห็นควรอนุรักษ์ไว๎ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น
อีสานด๎านดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท 

3. ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไทได๎รู๎คําศิลปะด๎านดนตรีพื้นบ๎านและการฟ้อนภูไทมาบอกเลําคนรุํน 
หลังได๎น าไปสืบทอด 

4. ผ๎ูรํวมโครงการท่ีอยูํหํางไกลจังหวัดท่ีไมํมีชนชาวภูไทได๎เรียนรู๎และสืบสานดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท 
 

2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ ดนตรีพื้นบ๎านต านานภูไท ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์มาก เป็นการหลีกเล่ียงอบายมุข

โดยเฉพาะในกลํุมเด็กเยาวชน นักเรียน ท่ีส าคัญ ได๎รับทราบถึงวิถีชีวิตชองชาวภูไท ท้ังจากวิทยากรและการถํายทอด
ผํานดนตรีและการฟ้อนร า ได๎รับความเพลินเพลินการการถํายทอดศิลปะดนตรีและการฟ้อนร าของคนภูไท ได๎รู๎จัก
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพิ่มมากขึ้น 
 
3.หน่วยงาน 
          1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธ์กับหนํวยงานในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 
 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได๎ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาทางไกล  
 
4.ปัญหา/อุปสรรค 
          - ไมํมี 
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ภาคผนวก  
 

1.รายชื่อ/ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการดนตรีพื้นบ้านต านานภูไท 
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2.ภาพกิจกรรม 
การด าเนินงานโครงการดนตรีพื้นบ้านต านานภูไท 

 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

- 46 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธเีปิดและมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรม โดย ผู้การกองบิน 23 

ซ่ึงศูนย์วิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี ได้จัดโครงการดนตรพีื้นบ้านต านานภูไท เนื่องในวันเด็ก

แห่งชาติ 11 ก.พ.2557 ณ กองบิน 23 อุดรธานี เป็นการสร้างความสัมพันธ์ 50 หน่วยงาน              

และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                                              

น าโดยนางเยียรยง ไชยรตัน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 
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ชมนักศึกษา มสธ./เยาวชน/ประชาชน                  

ในเขตพื้นที่ให้บริการ                                   

ของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี  

ลงทะเบียนร่วมโครงการ                               

ดนตรพีื้นบ้านต านานภูไท                            

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2557                  

จ านวน 240 คน 
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ผู้ร่วมโครงการรบัมอบของที่ระลึก จากศูนย์วิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี                          

ประกอบด้วย ชมรมนักศึกษา มสธ. เยาวชน ประชาชน                                                                        



 

- 49 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอภิชาต ราชค า วิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรพีื้นบ้าน การแสดงศิลปะการฟ้อนร าภูไท

ของเยาวชนจากโรงเรยีนที่ตอบรบัร่วมโครงการ 
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การฟ้อนภูไท 3 เผ่าและการแสดงดนตรขีองชาวภูไท โดยการเป่าโหวดและแคน 
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มอบของที่ระลึกและค่าตอบแทนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ร่วมแสดงวัฒนธรรมภูไท                      

พร้อมถ่ายภาพหมู่ผู้ร่วมกิจกรรม                    
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3.แบบประเมินผลโครงการดนตรีพื้นบ้านต านานภูไท 
แบบประเมินผลโครงการดนตรีพื้นบ้านต านานภูไท 
วันที่ 11 มกราคม 2557 ณ กองบิน 23 อุดรธานี 

 

โปรดกาเครื่องหมาย     ลงใน  หน๎าข๎อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทํานมากท่ีสุด  
ตอนท่ี 1  สถานภาพทั่วไป 
     1.  เพศ    ชาย              หญิง 
     2.  อายุ    ต่ ากวํา 20 ปี   21-30 ปี   31-40 ปี   41-50 ปี   มากกวํา 50 ปี  
     3.  สถานะภาพของทําน           บุคลากร มสธ.      นักศึกษา มสธ.    ประชาชนท่ัวไป 
     4.  ทํานได๎รับขําวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด (เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
      เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   
      อื่นๆระบุ................................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีจัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม  

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น๎อย น๎อย 
ท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      
    1.1 บอกเลําวัฒนธรรมวีถีชีวิตความเป็นอยูํของชาวภูไท      
    1.2 การถํายทอดศิลปะแสดงการฟ้อนภูไท 3 เผํา      
    1.3 การถํายทอดการแสดงดนตรีพื้นบ๎านของชาวภูไท      
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม      
4. การต๎อนรับและบริการจากเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูจัดงาน       
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม      
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม      
7. การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์      
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก      
ข๎อเสนอแนะอื่นๆ   
1.......................................................................................................................................................................... 
2......................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                      


