
แหล่งเรียนรู้ : กลุ่มร าวงย้อนยุค (ทุนระดับกลุ่ม) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 แหล่งเรียนรู้กลุ่มร าวงย้อนยุค มีประธานกลุ่มร าวงย้อนยุค โดย นางเล็ก   ใจนวล เป็นเจ้าภาพหลักในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเปูาหมายในการท างาน คือ สมาชิกลุ่ม จ านวน 30 คน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
  บ้านพระเกิด หมู่ที่ 14 เป็นหมู่บ้านชุมชนดั้งเดิมของเทศบาลต าบลเวียงเทิง และยังคงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี รากเหง้าความเป็นชุมชนพื้นบ้าน ในแต่ละปีจะมีกิจกรรมภายในหมู่บ้านประมาณเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา 
(2520) มีการรวมกลุ่มของศิลปินพื้นบ้านภายในหมู่บ้านรวมกันขึ้นเป็นวงดนตรีมีทั้งนักดนตรี นักรอง สาวร าวง เพื่อ
สร้างความบันเทิง สร้างสีสัน เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ซึ่งทุกคนได้ฉายาว่า “กลุ่มดนตรีคองก้า”
เมื่อปี พ.ศ. 2540 - 2545 กลุ่มนักดนตรี และนักร้องได้เสียชีวิตลง และไม่ได้มีการสืบสาน จึงท าให้เกิดการแตก
สลายไปของกลุ่มยังคงเหลือไว้เพียงสาวร าวงไม่กี่คน ได้แก่ นางค าใส ใจนวล, นางส่วน เมืองอินทร์, นางเล็ก ใจนวล 
ซึ่งมักจะรวมตัวกันเป็นคร้ังคราวเพื่อเต้นจังหวะร าวงย้อนยุคประมาณ 20 คน โดยมีการซ้อมเต้นและฝึกสอนระหว่าง
กันเองในแต่ละช่วงระยะเวลาของการจัดงานในหมู่บ้าน ซึ่งจะมีการจัดงานทุกๆ ปี เช่น งานทอดกฐิน งานผ้าปุา
สามัคคี งานแข่งเรือ งานกีฬาสี งานลอยกระทง ฯลฯ จึงท าให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอเทิงให้กลุ่ม
ร าวงย้อนยุคบ้านพระเกิดเป็นตัวแทนของสตรีอ าเภอเทิงเข้าร่วมประกวด “ร าวงย้อนยุค” ในงานมหกรรมดอกไม้
อาเซียน จังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลเวียงเทิง ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของกิจกรรมกลุ่มร าวงย้อนยุคว่าเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกาย จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ท าการจัดตั้งกลุ่มขึ้น
อย่างเป็นทางการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมในนาม “กลุ่มร าวงย้อนยุค” เมื่อปี พ.ศ. 
2559 มาจนถึงปัจจุบัน 
 
1.2 เส้นทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 



ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมามีการรวมกลุ่มนักดนตรี นักร้อง นักเต้น (สาวร าวง) ภายในหมู่บ้านพระเกิด ม.14 
ประมาณ 10 คน เพื่อสร้างวงดนตรีท ากิจกรรมให้ความบันเทิง สร้างสีสันในงานประจ าปีของหมู่บ้านและกิจกรรม
ต่างๆ ภายในหมู่บ้านจนเมื่อปี พ.ศ. 2540 - 2545 กลุ่มดังกล่าวได้ล่มสลายลงตามวัยของสมาชิก บางคนก็เสียชีวิต 
บางคนก็ปุวยไม่สามารถถ่ายทอดให้กับลูกหลาน แต่กลุ่มกิจกรรมนักเต้น (สาวร าวง) ยังคงมีอยู่และพยายามที่จะรื้อฟื้น
การเต้นคองก้า การเต้นร าวงย้อนยุค โดยมีการรวมตัวกันเป็นครั้งคราวและเชิญชวนคนรุ่นต่อมาร่วมเต้นร าร่วมท า
กิจกรรมในงานประจ าปี จนเกิดมีสมาชิกและผู้สนใจประมาณ 20 คน ภายในปี พ.ศ. 2552 จึงมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการร่วมซ้อมร่วมฝึกระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง ออกงานโชว์ร าวงคองก้า การร าวงย้อนยุคบ่อยขึ้น  
จากความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์ จึงท าให้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอเทิงเข้าร่วม
ประกวด “ร าวงย้อนยุค” ในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณริมน้ ากก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2558 จากการท ากิจกรรมเพื่อสุขภาพและการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
อย่างต่อเนื่องมาตลอดท าให้เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายตาม
นโยบายของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียงเทิง จึงมีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อว่า 
“กลุ่มร าวงย้อนยุค” ในปี พ.ศ. 2558 และท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 
1.3 กระบวนการด าเนินงาน 
  ๑) จัดตั้งกลุ่มร าวงย้อนยุคโดยก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มตามนโยบายและข้อก าหนดของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียงเทิง โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ จ านวน ๒0 คน ประกอบด้วย
ประธาน ๑ คน รองประธาน ๑ คน เหรัญญิก ๑ คน เลขานุการ ๑ คน และสมาชิกรวมกันตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป เพื่อรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) คณะท างานของกลุ่ม มีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป และก าหนดกลุ่มเปูาหมายเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน  
๓๐ คน มีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประจ า
หมู่บ้าน โดยก าหนดจังหวะการเต้นหลัก ได้แก่ (1) เพลงไหว้ครู (2) เพลงคองก้า (3) เพลงม้าย่อง (4) เพลงสีนวล  
จากอดีตมาเป็นแรงจูงใจในการเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม 
  ๓) สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการประเมินสุขภาพเป็นประจ า โดยได้รับค าแนะน าและค าปรึกษาจากกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเวียงเทิง โดยก าหนดให้มีการประเมินสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ (1) ดัชนีมวล
กาย (BMI) (2) ความดันโลหิต (3) รอบเอว ทุกๆ ๑ เดือน 
  ๔) พัฒนาศักยภาพและสวัสดกิารของกลุ่ม ได้แก่ การศึกษาดูงานร าวงย้อนยุคจากแหล่งอื่นๆ ณ ลานถนนคน
เดินเทศบาลนครเชียงราย ร าคณะร าวงย้อนยุคเข้าร่วมแสดงตามงานประเพณีต่างๆ ภายในอ าเภอเทิง และภายใน
จังหวัดเชียงราย โดยรายได้จากการแสดงตามงานต่างๆ จัดเน้นสวัสดิการให้กับสมาชิกโดยแยกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่     
(1) กองกลางกลุ่ม (2) ค่าตอบแทนสมาชิก (3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยผ่านมติการประชุมของกลุ่มมีการติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มเป็นประจ าทุกปี   
 ๕) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้กลุ่มแอโรบิค, แหล่งเรียนรู้
กลุ่มบาสโลป และแหล่งเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 
1.4 ผลที่เกิดขึ้น 
 1) “กลุ่มร าวงย้อนยุค” เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีการรื้อฟื้นเอกลักษณ์การ
ร าวงแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่อดีต เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น คือ เพลงคองก้า เพลงสีนวล เพลงม้าย่อง ให้เป็นการยอมรับ
อย่างแพร่หลาย มีสมาชิกที่ยังคงอยู่อย่างยั่งยืน และสมาชิกทั่วไปขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง 
 2) “กลุ่มร าวงย้อนยุค” สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มตามนโยบายของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง และต่อยอดพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีวิทยากรเพิ่มทักษะท่าทาง ลีลา ที่ส่งผล
ต่อสุขภาพมากข้ึน 



3. ด้านสุขภาพ สมาชิกกลุ่มมีสุขภาพดีขึ้น จากผลการตรวจสุขภาพและประเมินสุขภาพเบื้องต้นของกลุ่มท า
ให้ทราบว่าสุขภาพของสมาชิกในกลุ่มที่ท ากิจกรรมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยดูจากผลการประเมิน
สุขภาพที่ท าเป็นประจ า 

 

 
 

1.5 การขยายผลการด าเนินงาน 
1) สมาชิกกลุ่มร าวงย้อนยุค มีการรวมตัวอย่างเหนียวแน่นยั่งยืน มีสมาชิกขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
2) สมาชิกกลุ่มสามารถถ่ายทอดเป็นวิทยากรให้กับชุมชนและท้องถิ่นอื่นๆ ที่สนใจได้ เป็นตัวแทนของ

เทศบาลต าบลเวียงเทิงในการเผยแพร่กิจกรรมและสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ในโอกาสต่างๆ 
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จ านวนสมาชิก 20 คน 



1.6 Typology 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เป้าหมาย การเรียนรู้และพัฒนา ส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจสขุภาพซ่ึงเป็นปัญหาใกล้ตัว 

ฟ้ืนฟูกิจกรรมร าวงย้อนยุคท่ีมีมาในอดีตด้ังเดิมของคนในชุมชน 

เป็นการเผยแพร่ศิลปะร าวงย้อนยุค 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผู้สูงอายุ 

กลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มวัยท างาน 

เยาวชน/ประชาชน 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

แกนน าร าวงย้อนยุค/บุคคลที่เคยท ากิจกรรมร าวงย้อนยุคมาก่อน 

ลานกิจกรรมถนนคนเดิน เทศบาลนครเชียงราย 

สื่อจาก VCD /DVD ประกอบภาพ 

อสม. 

การน าใช้ข้อมูล บูรณาการกิจกรรมร าวงย้อนยุค 

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 

ระดมทุนในกลุ่ม 

จัดกิจกรรมในงานประเพรีต่างๆ ตามโอกาส 

เข้าร่วมกิจกรรมโดยแสดงศิลปะร าวงย้อนยุคในงานต่างๆ 

การน าใช้งบประมาณ 
ตัดชุดทีมเพ่ือใช้ท ากิจกรรมร าวงย้อนยุค 

จัดซ้ือเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมร าวงย้อนยุค 

แหล่งเรียนรู้  “ร าวงย้อนยุค” 

กฎระเบียบ กลุ่ม/ชุมชน ข้อตกลงร่วมกับระหว่างกลุ่มและชุมชน 



ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ชื่อวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑. นางเล็ก ใจนวล ประธานแหล่งเรียนรู ้ - 
๒. นางกุลรัศมิ ์  หมอกเหมย สมาชิกกลุ่ม ๐๘๑-๓๘๗๔๗๐๘ 
๓. นางเกศราภรณ์ จันทร์ภูงา สมาชิกกลุ่ม - 
๔. นางกรรณิการ์ อุดใจ สมาชิกกลุ่ม - 
๕. นางจันทร์ จันเทว ี เหรัญญิก - 
๖. นายธนกฤต อินจา นวก.ประจ าแหล่ง 064-6397199 
 
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑) เพื่อเรียนรู้การสร้างพื้นที่ส าหรับออกก าลังกายในชุมชน 
  ๒) เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การเริ่มต้นท ากิจกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อน าไปบูรณาการให้เข้ากับสภาพสังคมในพื้น
ของตน 
 
2.3 กิจกรรมการเรียนรู ้(ใช้เวลา 60 นาที) 
  การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ กลุ่มร าวงย้อนยุค ดังนี้ 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 

 ๑) แผ่นพับแสดงข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ 
2) ไวนิลแสดงท่าทางการเต้น 
3) ไมโครโฟน/เคร่ืองขยายเสียง 
 

2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้  (ผู้เรียนจ านวน ๖๐ คน) 
๑) ผู้น าชุมชน เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน, แกนน ากลุ่ม 

 2) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3) เครือข่ายเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

วิทยากรกล่าวต้อนรบัและแนะน าแหล่งเรียนรู้ (15 นาที) 

บรรยายแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มร าวงย้อนยุค 
และสาธิตการร าวงย้อนยุคด้วยท่าพื้นฐาน (15 นาที) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  (15 นาที) 

ร่วมท ากิจกรรม โดยการออกก าลังกายด้วยท่าพืน้ฐานงา่ยๆ (15 นาที) 


