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ค าน า 

            รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น  ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี จัดโครงการนี้ การบริโภคของชาวอีสานในโอกาสพิเศษในงาน
ประเพณีงานบุญต่างๆ ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของสังคม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และ
ที่ส าคัญเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  ที่แสดงออกมาในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆมี
รากฐานมาจากคติความเชื่อและค่านิยม  ประเพณีพิธีกรรมของชาวอีสานนั้นมีทั้งประเพณีตามปฏิทินซึ่งชุมชน
ก าหนดในกระท าในแต่ละเดือน  เรียกว่า ฮีตสิบสอง ได้แก่ การเลี้ยงผี เลี้ยงพระ งานกินดอง  กินเลี้ยงในโอกาส
เทศกาลต่างๆ ซึ่งการบริโภคของชาวอีสานมีจุดมุ่งหมายทางสังคมวัฒนธรรมและประเพณีรวมอยู่ด้วย   ตามคติ
ความเชื่อของคนในท้องถิ่นอีสานที่มีคติความเชื่อและนับถือผี  อันได้แก่ ผีบรรพบุรุษ ผีฟูา ผีปูุตา ผีตาแฮก ผี
มเหสักข์ ท าให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมการเลี้ยงผีขึ้น โดยที่ชาวอีสานมีความเชื่อว่า  การเจ็บไข้ได้ปุวย ความ
อุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณต่างๆ ขึ้นอยู่กับอ านาจและอิทธิพลของผี  จึงต้องมีการเลี้ยงและเซ่นไหว้ผีให้คุ้มครอง
คนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง  ไม่ให้เกิดการเจ็บปุวย ส่วนอาหารหรือของที่เลี้ยงผีนั้นขึ้นอยู่กับฐานะของผู้เลี้ยง  ใน
พิธีเซ่นไหว้ผีอย่างง่ายๆ เช่น การสะเดาะเคราะห์  ชาวบ้านจะประดิษฐ์กระทงหน้าวัวหรือสี่เหลี่ยมท าจากกาบ
กล้วย ท ารูปคนแทนตัวผู้ปุวยส่งไปให้ผี เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้น ได้ประเมินผลของโครงการเพ่ือ
น าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จึงได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการจัดโครงการในครั้งถัดไป 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธาน ี
                                                   30  กรกฎาคม 2556 
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รายละเอียดโครงการ 

หลักการและเหตุผล                     
                 วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสานสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ  การบริโภคในภาวะ
ปกต ิและการบริโภคในโอกาสพิเศษ ดังนั้น ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี มีความ
ประสงค์จะจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอีสานให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับ น าไป
ปฏิบัติและด ารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป 
                 การบริโภคของชาวอีสานในโอกาสพิเศษในงานประเพณีงานบุญต่างๆ  ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์
รวมของสังคม  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และที่ส าคัญเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ  ที่แสดงออกมาในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆมีรากฐานมาจากคติความเชื่อและค่านิยม  
ประเพณีพิธีกรรมของชาวอีสานนั้นมีทั้งประเพณีตามปฏิทินซึ่งชุมชนก าหนดในกระท าในแต่ละเดือน  เรียกว่า ฮี
ตสิบสอง ได้แก่ การเลี้ยงผี เลี้ยงพระ งานกินดอง กินเลี้ยงในโอกาสเทศกาลต่างๆ  ซึ่งการบริโภคของชาวอีสานมี
จุดมุ่งหมายทางสังคมวัฒนธรรมและประเพณีรวมอยู่ด้วย   ตามคติความเชื่อของคนในท้องถิ่นอีสานที่มีคติความ
เชื่อและนับถือผี  อันได้แก่ ผีบรรพบุรุษ ผีฟูา ผีปูุตา ผีตาแฮก ผีมเหสักข์  ท าให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมการ
เลี้ยงผีขึ้น โดยที่ชาวอีสานมีความเชื่อว่า  การเจ็บไข้ได้ปุวย ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
อ านาจและอิทธิพลของผี  จึงต้องมีการเลี้ยงและเซ่นไหว้ผีให้คุ้มครองคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง  ไม่ให้เกิดการ
เจ็บปุวย ส่วนอาหารหรือของที่เลี้ยงผีนั้นขึ้นอยู่กับฐานะของผู้เลี้ยง  ในพิธีเซ่นไหว้ผีอย่างง่ายๆ เช่น การสะเดาะ
เคราะห์ ชาวบ้านจะประดิษฐ์กระทงหน้าวัวหรือสี่เหลี่ยมท าจากกาบกล้วย ท ารูปคนแทนตัวผู้ปุวยส่งไปให้ผี 
                การบริโภคในภาวะปกติของคนอีสาน อาหารหลักของคนอีสานคือ ข้าว โดยเฉพาะกลุ่มชาวอีสาน
ที่พูดภาษาลาว ผู้ไทบริโภคข้าวเหนียว ซึ่งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานมีความสัมพันธ์กับข้าวมาเป็นเวลานาน  
นักมานุษยวิทยาได้สันนิษฐานว่า การปลูกข้าวครั้งแรกของโลกท่ีดินแดนแถบภาคอีสาน  จากหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และโนนนกทา จังหวัดขอนแก่น  ยืนยันว่ากลุ่มชนที่อาศัยแถบนี้มี
ความสัมพันธ์กับข้าวมานานกว่า 3,280 ปีก่อนคริสตกาล แม้นไม่อาจอ้างได้ว่าผู้คนที่อาศัยในแถบนี้เป็นบรรพ
บุรุษของชาวอีสานหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถสรุปได้คือ กลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มีความสัมพันธ์กับข้าวมา
นานจนอาจเรียกสังคมแถบนี้ว่าเป็นสังคมข้าว  

วัตถุประสงค์  

   

1.   เพ่ือรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสาน 
ด้านการบริโภคท้ังในภาวะปกติและโอกาสพิเศษ  

2.   เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสานอันดีงาม ที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้ 
3.   เพื่อน าเอาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสานอันดีงามที่มีมาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลังได้น าไป 

ปฏิบัติ 
       4.เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามวัฒนธรรมของชาวอีสานทุกสาขาที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้  
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เป้าหมาย 
1.กลุ่มเปูาหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มสธ. ประชาชน                                                                                                                  
2.ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย :  300 คน                                                                                                                                       
3.พ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย :ในเขตพ้ืนที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

ก าหนดการด าเนินโครงการ 
         วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  เวลา 08.30 น.-16.00 น.  
           ณ วัดพัฒนารามบ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 310 คน แบ่งเป็น  เพศชาย   140  คน เพศหญิง 170 คน  
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้รับบริการ 

     ชมรมนักศึกษา         1    ชมรม/ 45 คน      ชมรมนักศึกษา         1    ชมรม/ 45 คน 
     นักเรียน/เยาวชน   184    คน      นักเรียน/เยาวชน   184    คน 
     ครู                      12    คน      ครู                      12    คน 
     ประชาชน             60    คน      ประชาชน             60    คน 
     บุคลากร มสธ.         8    คน      บุคลากร มสธ.         8    คน 
               รวม         310   คน                รวม         310   คน 
 
2. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน  52,400.- บาท 

 

2.1 ค่าตอบแทน ……13,300 .-…....(บาท) 
2.2 ค่าใช้สอย…………34,100.-…… (บาท) 
2.3 ค่าวัสดุ...................5,000.-…….(บาท) 
 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 52,400.-บาท ( ห้าหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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ผลการด าเนินโครงการจากแบบประเมินและข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินผลโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  เวลา 08.30 น.-16.00 น.  
ณ วัดพัฒนารามบ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 
การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 ชุด 
ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
      ชาย 112 44.80 
      หญงิ 138 55.20 
สถานภาพ   
      เยาวชน/นักเรียน 173 69.20 
      นักศึกษา มสธ.  31     12.40 
      ประชาชน  46 18.40 
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
    ชมรมนักศึกษา มสธ.     30 12.00 
    หนังสือเชิญจาก มสธ.อุดรธานี     184 73.60 
    จากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี  36 14.40 
 
จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.20 เพศชายร้อยละ 44.80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเยาวชน/นักเรียน ร้อยละ 69.20 รองลงมาเป็นประชาชน ร้อยละ 18.40 และ 
  นักศึกษา มสธ. คิดเป็นร้อยละ 12.40 
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญมากที่สุด ร้อยละ 73.60 
  รองลงมาจากเว็ปไซด์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 14.40 และจากชมรมนักศึกษา มสธ.ร้อยละ 12 
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ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
1.1 การถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ฮีต 12 คอง 14 
ของวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน 

153 85 12 00 00 

1.2 การสาธิต/แบ่งกลุ่มเรียนรู้การบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่นอีสานของวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน 
(วิทยากรกลุ่ม) 

164 79 7 00 00 

1.3 คุณภาพ ปริมาณ ความสะอาดของอาหารที่จัดเลี้ยง 222 24 4 00 00 
1.4 สถานที่ เวที แสง เสียง 162 83 5 00 00 
1.5 การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 168 79 3 00 00 
2.ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม - - - -  
2.1 มีความรู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ฮีต 12 คอง 14 138 106 6 00 00 
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่นอีสาน 

161 84 5 00 00 

2.3 มีกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา  
( ฮีตเดือน 8 ) 

174 76 00 00 00 

2.4 มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (ร่วมปลูกไม้มงคลถวายวัด)  182 64 4 00 00 
3.ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดโครงการปราชญ์ชาวบ้าน               
สืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

168 79 3 00 00 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
1. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะ ปัจจุบันนี้เยาวชนแทบไม่ให้ความส าคัญกับศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 
2. เป็นกิจกรรมที่ท าให้ได้รู้ถึงการบริโภคตามประเพณี ฮีต 12 เดือน 
3.เป็นกิจกรรมที่ได้บ าเพ็ญประโยชน์โดยได้ปลูกต้นไม้ถวายวัด 
4. เป็นกิจกรรมที่ควรจัดอีกเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรักความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน  โดยไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ  
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ตารางท่ี 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน  - - - - - 
1.1 การถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ฮีต 12 คอง 14 
ของวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน 

61.20  34.00 4.80 00 00 

1.2 การสาธิต/เรียนรู้การบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่นอีสานของวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน (วิทยากรกลุ่ม) 

65.60  31.60 2.80 00 00 

1.3 คุณภาพ ปริมาณ ความสะอาดของอาหารที่จัดเลี้ยง 88.80  9.60 1.60 00 00 
1.4 สถานที่ เวที แสง เสียง 64.80 33.20 2.00 00 00 
1.5 การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 67.20 31.60 1.20 00 00 
2.ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม - - - - - 
2.1 มีความรู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ฮีต 12 คอง 14 55.20 42.40 2.40 00 00 
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่นอีสาน 

64.40 33.60 2.00 00 00 

2.3 มีกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา  
( ฮีตเดือน 8 ) 

69.60 30.40 00 00 00 

2.4 มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (ร่วมปลูกไม้มงคลถวายวัด) 72.80 25.60 1.60 00 00 
3.ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดโครงการปราชญ์ชาวบ้าน               
สืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

67.20 31.60 1.20 00 00 

 

สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน  - 
1.1 การถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ฮีต 12 คอง 14 ของวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน  95.20 
1.2 การสาธิต/แบ่งกลุ่มเรียนรู้การบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่น
อีสานของวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน (วิทยากรกลุ่ม) 

97.20 

1.3 คุณภาพ ปริมาณ ความสะอาดของอาหารที่จัดเลี้ยง 98.40 
1.4 สถานที่ เวที แสง เสียง 98.00 
1.5 การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 98.80 
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2.ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม - 
2.1 มีความรู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ฮีต 12 คอง 14 97.60 
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่นอีสาน  98.00 
2.3 มีกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ( ตรงกับฮีตเดือน 8 ) 100 
2.4 มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (ร่วมปลูกไม้มงคลถวายวัด) 98.40 
3.ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดจัดโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถี
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

98.80 

 

สรุปภาพรวมโครงการจัดโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
เชิงปริมาณ   : ผู้ร่วมกิจกรรม      จ านวน      310 คน 
เชิงคุณภาพ  : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม      ร้อยละ      98.80 
                : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม     ร้อยละ      98.53 
เชิงเวลา      : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา      ร้อยละ      100 
เชิงต้นทุน    : โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด     จ านวน  52,400 บาท 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม :-ควรจัดอีกทุกเพ่ือให้เยาวชนรุ่นน้องหรือรุ่นหลัง และโรงเรียนอื่นๆได้รับรู้   
 

ผลลัพท์จากการด าเนินโครงการ 
  

ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรัก  หวงแหนและอยากร่วม สืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมแล ะ
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป  เผื่อว่าวัฒนธรรมเหล่านี้จะสามารถน าความเจริญมาสู่ประเทศของเราก็ได้  
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรัก  หวงแหนและอยากร่วม กิจกรรมสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น อีสาน เกิดความภาคภูมิใจและมีจิตส านึกร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมด้านการบริโภคท้ังใน
โอกาสพิเศษซึ่งสอดคล้องกับประเพณีฮีต 12 และในโอกาสการบริโภคแบบปกติ  (อาหารจากข้าวเหนียวซึ่งเป็น
อาหารหลักของคนอีสาน  วัฒนธรรมอีสานนั้ นควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม  วัฒนธรรมอีสานของชาว
อีสานทุกสาขาที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้จะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา ศิลปะ วิทยา จารีตประเพณี  
วรรณคดีภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ มีการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้าน การบริโภคให้กับคนรุ่นหลัง
ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

ผลการด าเนินโครงการ 
“โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภค 

กับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น”  
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โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
(แผนงานที ่6 : แผนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

         1. ความส าคัญของโครงการ 
                 วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสานสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ  การบริโภคในภาวะ
ปกต ิและการบริโภคในโอกาสพิเศษ ดังนั้น ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี มีความ
ประสงค์จะจัดโครงกา รนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีอีสาน ให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับ 
น าไปปฏิบัติและด ารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป 
                 การบริโภคของชาวอีสานในโอกาสพิเศษในงานประเพณีงานบุญต่างๆ  ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์
รวมของสังคม  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และที่ส าคัญเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ  ที่แสดงออกมาในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆมีรากฐานมาจากคติความเชื่อและค่านิยม  
ประเพณีพิธีกรรมของชาวอีสานนั้นมีทั้งประเพณีตามปฏิทินซึ่งชุมชนก าหนดในกระท าในแต่ละเดือน  เรียกว่า           
ฮีตสิบสอง ได้แก่ การเลี้ยงผี เลี้ยงพระ งานกินดอง กินเลี้ยงในโอกาสเทศกาลต่างๆ  ซึ่งการบริโภคของชาวอีสาน
มีจุดมุ่งหมายทางสังคมวัฒนธรรมและประเพณีรวมอยู่ด้วย   ตามคติความเชื่อของคนในท้องถิ่นอีสานที่มีคติ
ความเชื่อและนับถือผี  ได้แก่ ผีบรรพบุรุษ ผีฟูา ผีปูุตา ผีตาแฮก ผีมเหสักข์  ท าให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมการ
เลี้ยงผีขึ้น โดยที่ชาวอีสานมีความเชื่อว่า  การเจ็บไข้ได้ปุวย ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
อ านาจและอิทธิพลของผี  จึงต้องมีการเลี้ยงและเซ่นไหว้ผีให้คุ้มครองคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง  ไม่ให้เกิดการ
เจ็บปุวย ส่วนอาหารหรือของที่เลี้ยงผีนั้นขึ้นอยู่กับฐานะของผู้เลี้ยง  ในพิธีเซ่นไหว้ผีอย่างง่ายๆ เช่น การสะเดาะ
เคราะห์ ชาวบ้านจะประดิษฐ์กระทงหน้าวัวหรือสี่เหลี่ยมท าจากกาบกล้วย ท ารูปคนแทนตัวผู้ปุวยส่งไปให้ผี 
                การบริโภคในภาวะปกติของคนอีสาน  อาหารหลักของคนอีสานคือ ข้าว โดยเฉพาะกลุ่มชาวอีสาน
ที่พูดภาษาลาว ผู้ไทบริโภคข้าวเหนียว ซึ่งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานมีความสัมพันธ์กับข้าวมาเป็นเวลานาน  
นักมานุษยวิทยาได้สันนิษฐานว่า การปลูกข้าวครั้งแรกของโลกท่ีดินแดนแถบภาคอีสาน  จากหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และโนนนกทา จังหวัดขอนแก่น  ยืนยันว่ากลุ่มชนที่อาศัยแถบนี้มี
ความสัมพันธ์กับข้าวมานานกว่า 3,280 ปี ก่อนคริสต์กาล  แม้ไม่อาจอ้างได้ว่าผู้คนที่อาศัยในแถบนี้เป็นบรรพ
บุรุษของชาวอีสานหรือไม่  แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถสรุปได้คือ  กลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มีความสัมพันธ์กับข้าวมา
นานจนอาจเรียกสังคมแถบนี้ว่าเป็นสังคมข้าว  
8.วัตถุประสงค ์   

1.   เพ่ือรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสาน 
ด้านการบริโภคท้ังในภาวะปกติและโอกาสพิเศษ  

2.   เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสานอันดีงาม ที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้ 
3.   เพื่อน าเอาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสานอันดีงามที่มีมาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลังได้น าไป 

ปฏิบัติ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
1.กลุ่มเปูาหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มสธ. ประชาชน                                                                                                                  
2.ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย :  300 คน                                                                                                                                       
3.พ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย :ในเขตพ้ืนที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

4. ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
         จัดโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
          วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  เวลา 08.30 น.-16.30 น.  

ณ วัดพัฒนารามบ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
5. ผลการด าเนินงาน  

5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้ (โดยสังเขป) ในโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถี
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

 

ฮีต 12 คอง 14 
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน ซึ่ง

เป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็เอกลักษณ์ของ  
ชาติและท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติด ารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป 

 ฮีตสิบสอง มาจากค าสองค าได้แก่ ฮีต คือค าว่า จารีต ซึ่งหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียมประเพณี 
ความประพฤติท่ีดี และ สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้นฮีตสิบสองจึงหมายถึงประเพณีท่ีประชาชนในภาค
อีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เก่ียวกับเรื่องผีและ
พิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา   นักปราชญ์โบราณได้วางฮีตสิบสอง ไว้ดังนี้ 
          เดือนอ้าย (บุญเข้ากรรม)  เดือนยี่ (บุญคูณลาน) เดือนสาม (บุญข้าวจี่) เดือนสี่ (บุญพระเวส) เดือนห้า 
(บุญสงกรานต์) เดือนหก (บุญบั้งไฟ) เดือนเจ็ด (บุญซ าฮะ) เดือนแปด (บุญเข้าพรรษา) เดือนเก้า (บุญข้าว
ประดับดิน) เดือนสิบ (บุญข้าวสาก) เดือนสิบเอ็ด (บุญออกพรรษา) เดือนสิบสอง (บุญกฐิน) 

คองสิบสี่ เป็นค าและข้อปฏิบัติคู่กับฮีตสิบสอง คอง แปลว่า แนวทาง หรือ ครรลอง หมายถึง ธรรม
เนียมประเพณี หรือแนวทาง และ สิบสี่ หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่ข้อ ดังนั้นคองสิบสี่จึงหมายถึง 
ข้อวัตรหรือแนวทางท่ีประชาชนทุกระดับ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และ
คนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ อาจสรุปได้หลายมุมมองดังนี้ 

1. เป็นหลักปฏิบัติกล่าวถึงครอบครัวในสังคม ตลอดจนผู้ปกครองบ้านเมือง 
2. เป็นหลักปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง และหลักปฏิบัติของประชาชนต่อ  

พระมหากษัตริย์ 
3. เป็นหลักปฏิบัติที่พระราชายึดถือปฏิบัติ เน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามจารีตประเพณี และคนใน  

ครอบครัวที่ปฏิบัติต่อกัน 
4. เป็นหลักปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองให้อยู่เป็นสุขตามจารีตประเพณี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99
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แต่ละข้อมีค าว่าฮีตน าหน้าด้วย (ท าให้เกิดความสับสนกับฮีตสิบสอง) แต่ละคองจะมีสิบสี่ฮีต ยกเว้น  
ฮีตปีคลองเดือน จะมีเพียงสิบสองฮีต ซึ่งนั่นก็คือ ฮีตสิบสอง ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น คอง ประกอบด้วย 

1. ฮีตเจ้าคองขุน 2. ฮีตท้าวคองเพีย 3. ฮีตไพร่คองนาย 4. ฮีตบ้านคองเมือง 5. ฮีตปูุคลองย่า 6. ฮีตตา
คองยาย 7. ฮีตพ่อคองแม่ 8. ฮีตใภ้คองเขย 9. ฮีตปูาคองลุง 10. ฮีตลูกคองหลาน 11. ฮีตเถ้าคองแก่  12. ฮีตปี
คองเดือน (ฮีตสิบสอง) 13. ฮีตไฮ่คองนา 14. ฮีตวัดคองสงฆ์ 

 
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสานสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ การบริโภคในภาวะ

ปกติและการบริโภคในโอกาสพิเศษ  
การบริโภคในโอกาสพิเศษ 

 เป็นรูปแบบการกินในภาวะไม่ปกติ เช่น การบริโภคในโอกาสงานบุญประเพณี หรือการบริโภคใน
สภาพที่ผู้บริโภคเจ็บไข้ ก็ต้องระมัดระวังในการกินเป็นพิเศษ การกินอาหารในโอกาสงานบุญประเพณีต่างๆ มี
รากฐานมาจากคติความเชื่อและค่านิยม ประเพณีพิธีกรรมของชาวอีสานนั้นมีทั้งประเพณีตามปฏิทินซึ่งชุมชน
ก าหนดในกระท าในแต่ละเดือน เรียกว่า ฮีตสิบสอง ประเพณีในแต่ละเดือนเหล่านี้ให้ความส าคัญแก่การเลี้ยง
พระและเลี้ยงคนเป็นอย่างมาก อาหารต้องท าพิเศษแตกต่างจากการบริโภคตามปกติ อาหารที่น าไปถวายพระ
เป็นอาหารที่จัดเป็นพิเศษเพราะมีความเชื่อว่าถ้าน าอาหารที่ดีไปถวายพระจะได้บุญ  ถ้าน าอาหารที่ไม่ดีไปถวาย
จะได้บาป ตายไปตกนรกและพระสงฆ์เป็นบุคคลที่ควรให้ความเคารพกราบไหว้ต้องถวายอาหารที่ดีจึงเป็นการ
สมควร อาหารที่ชาวบ้านเห็นว่าเป็นอาหารพิเศษ คือ อาหารประเภทเนื้อต่างๆ ขนมจีน  ขนมหวานต่างๆ 

 การบริโภคอาหารประเภทเนื้อในโอกาสพิเศษไม่นิยมซื้อเนื้อจากตลาดส่วนใหญ่จะล้มวัวเอง  (ฆ่าวัว) 
เพราะเกรงว่าจะมีเนื้อกระบือปนหรือเนื้อไม่สด ชาวอีสานนิยมบริโภคเนื้อสดๆ  บริโภคสุกๆ ดิบๆ ถือว่ามีรส
อร่อยให้ก าลังดี และเป็นสัญลักษณ์ความเป็นลูกผู้ชาย อาหารที่ปรุงสุกๆ เป็นอาหารส าหรับเด็กและผู้หญิง ส่วน
ขนมจีนเป็นอาหารส าหรับเลี้ยงพระและเลี้ยงคนในประเพณีท่ีส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น บุญมหาชาติ บุญเดือน
หก บุญกฐิน เป็นต้น การบริโภคอาหารในโอกาสพิเศษนี้นอกจากอาหารต้องดีและมีปริมาณพอเหมาะแล้ว  การ
กินก็ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสังคมในปัจจุบันและอนาคต โดยกิจกรรมในการบริโภคจะเป็นศูนย์รวมของเครือญาติ 
และมิตรผู้สนิทสนมคุ้นเคยทั้งบ้านใกล้บ้านไกลที่มากินทานร่วมกันในโอกาสงานประเพณี  

 การเลี้ยงดูในโอกาสพิเศษยังเป็นการแสดงสถานภาพทางเศรษฐกิจของเจ้าภาพและยังเป็นการสร้าง
บุญให้ทานเพ่ือสั่งสมในชาติภพต่อไป การบริโภคอาหารของชาวอีสานในโอกาสพิเศษต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งในปัจจุบันพบว่า การบริโภคอาหารประเภทเนื้อโคกระบือในโอกาสพิเศษของชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากในอดีต กล่าวคือ กระบวนการในการจัดหาและได้มาของเนื้อเป็นการจัดการของชาวบ้านทั้งหมด  แต่เดิม
ชาวบ้านจัดหาโคกระบือเองและท าการล้ม (ฆ่าและช าแหละ) ด้วยตนเองและแจกจ่ายไปตามครัวเรือนต่างๆ 
และการบริโภคเนื้อโคกระบือจะมีเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น  ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต คือ 
การจัดหาและได้มาของเนื้อจะเกิดจากผู้ประกอบการค้าเนื้อโคกระบือ  ช าแหละเพ่ือจ าหน่ายและชาวบ้าน
สามารถบริโภคเนื้อโคกระบือได้ตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะแต่ในโอกาสพิเศษเท่านั้น 
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การบริโภคอาหารในภาวะปกติของคนอีสาน 
 อาหารหลักของคนอีสาน คือ ข้าวโดยเฉพาะกลุ่มชาวอีสานที่พูดภาษาลาว ผู้ไทบริโภคข้าวเหนียว ซ่ึง

กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานมีความสัมพันธ์กับข้าวมาเป็นเวลานาน  นักมานุษยวิทยาได้สันนิษฐานว่า การ
ปลูกข้าวครั้งแรกของโลกท่ีดินแดนแถบภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และ
โนนนกทา จังหวัดขอนแก่น ยืนยันว่ากลุ่มชนที่อาศัยแถบนี้มีความสัมพันธ์กับข้าวมานานกว่า 3,280 ปี ก่อน
คริสต์กาล แม้ไม่อาจอ้างได้ว่าผู้คนที่อาศัยในแถบนี้เป็นบรรพบุรุษของชาวอีสานหรือไม่  แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถ
สรุปได ้คือ กลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มีความสัมพันธ์กับข้าวมานานจนอาจเรียกสังคมแถบนี้ว่าเป็นสังคมข้าว  

ในประเพณีสิบสองเดือนของชาวอีสานพบว่ามีประเพณีอันเกี่ยวข้องกับข้าวเป็นอันมาก  เช่น พิธีกรรมที่
เกี่ยวกับการปลูกข้าว ได้แก่ พิธีเลี้ยงตาแฮก บุญเบิกฟูา พิธีขอฝน พิธีรับขวัญพระแม่โพสพ และพิธีกรรมหลัง
การเก็บเกี่ยวข้าว ได้แก่ พิธีกุ้มข้าวใหญ่ พิธีท าบุณคูนลาน พิธีท าบุญข้าวประดับดิน พิธีกรรมเหล่านี้แสดงถึง
ความส าคัญของข้าวในฐานะเป็นอาหารหลัก เมื่อเปรียบกับจุดมุ่งหมายของการท าบุญข้าวประดับดินที่แสดงถึง
ความคาดหวังว่า ขอให้มีข้าว ปลา อาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดชีวิต  
5.2   ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 

6.ผู้รับบริการ/หน่วยงานได้รับความรู้/ประโยชน์ดังนี้ 
 

1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นและพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.52 

2. ผู้เข้าร่วม โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.88 

3. ผู้เข้าร่วม โครงการ ปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 98.53 
 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เปูาหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เชิงปริมาณ:จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 300 310 
 2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ 80 97.52 
 3. เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                                                                  ร้อยละ 80 100 
 4. เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
งบประมาณ                                                                                                             บาท 52,400 52,400 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 
ร้อยละ 

 
80 98.53 

2.  เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 98.88 
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7.สรุปโดยภาพรวมและความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์มากจากโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรม

และประเพณีท้องถิ่น ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  
ส่งเสริมและยกระดับวัฒนธรรม ประเพณีด้านการบริโภคของ ท้องถิ่น อีสาน อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสานที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้                 
 

8.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
1. ได้รับความรู้ความรู้เพิ่มข้ึนจากการบอกเล่าของวิทยากรซึ่งเป็นปราชญ์มีท่ีมีความรู้ความช านาญ 
2. เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะปัจจุบันนี้เยาวชนแทบไม่ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 
3. เป็นกิจกรรมดูแล้วให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน สวยงาม 
4. เป็นกิจกรรมที่ควรจัดอีกเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรักความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน  
5. ใช้ความรู้ประกอบการเรียนได้  
6. มีเอกสารให้ค้นคว้าประกอบและสามารถน าไปบอกเล่าต่อได้  
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อาหารที่จัดท าเพ่ือน ามาถวายพระสงฆ์ ตามฮีต 12 ของภาคอีสานจะเป็นอาหารพื้นบ้านอีสานและข้าวเหนียว 
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เยาวชน/นักเรียน นักศึกษา มสธ. ประชาชน จ านวน 310 คน                                                

ร่วมโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
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ภาคผนวก ข :  
บันทึกข้อความและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

“โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภค 
กับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น”  
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โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

1.ชื่อ : โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
2. แผนงบประมาณ : ประจ าปี 2556 
3.แหล่งเงิน : เงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2556 

4.ประเภทงาน/โครงการ : การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.รหัสงาน/โครงการ : กิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รหัสผลผลิต 05116            
งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
6.ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี (นางพรรษชล แข็งขัน ) 
7.หลักการและเหตุผล 
          วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสานสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ  การบริโภคในภาวะปกติ  
และการบริโภคในโอกาสพิเศษ  ดังนั้น ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี มีความ
ประสงค์จะจัดโครงกา รนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีอีสาน ให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับ 
น าไปปฏิบัติและด ารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป 
          การบริโภคของชาวอีสานในโอกาสพิเศษในงานประเพณีงานบุญต่างๆ  ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวม
ของสังคม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และที่ส าคัญเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ  ที่แสดงออกมาในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆมีรากฐานมาจากคติความเชื่อและค่านิยม  ประเพณี
พิธีกรรมของชาวอีสานนั้นมีทั้งประเพณีตามปฏิทินซึ่งชุมชนก าหนดในกระท าในแต่ละเดือน  เรียกว่า ฮีตสิบสอง 
ได้แก่ การเลี้ยงผี เลี้ยงพระ งานกินดอง  กินเลี้ยงในโอกาสเทศกาลต่างๆ  ซึ่งการบริโภคของชาวอีสานมี
จุดมุ่งหมายทางสังคมวัฒนธรรมและประเพณีรวมอยู่ด้วย   ตามคติความเชื่อของคนในท้องถิ่นอีสานที่มีคติความ
เชื่อและนับถือผี  อันได้แก่ ผีบรรพบุรุษ ผีฟูา ผีปูุตา ผีตาแฮก ผีมเหสักข์  ท าให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมการ
เลี้ยงผีขึ้น โดยที่ชาวอีสานมีความเชื่อว่า  การเจ็บไข้ได้ปุวย ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
อ านาจและอิทธิพลของผี  จึงต้องมีการเลี้ยงและเซ่นไหว้ผีให้คุ้มครองคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง  ไม่ให้เกิดการ
เจ็บปุวย ส่วนอาหารหรือของที่เลี้ยงผีนั้นขึ้นอยู่กับฐานะของผู้เลี้ยง  ในพิธีเซ่นไหว้ผีอย่างง่ายๆ เช่น การสะเดาะ
เคราะห์ ชาวบ้านจะประดิษฐ์กระทงหน้าวัวหรือสี่เหลี่ยมท าจากกาบกล้วย ท ารูปคนแทนตัวผู้ปุวยส่งไปให้ผี 
          การบริโภคในภาวะปกติของคนอีสาน  อาหารหลักของคนอีสานคือ ข้าว โดยเฉพาะกลุ่มชาวอีสานที่พูด
ภาษาลาว ผู้ไทบริโภคข้าวเหนียว  ซึ่งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานมีความสัมพันธ์กับข้าวมาเป็นเวลานาน  นัก
มานุษยวิทยาได้สันนิษฐานว่า การปลูกข้าวครั้งแรกของโลกท่ีดินแดนแถบภาคอีสานจากหลักฐานทางโบราณคด ี
ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และโนนนกทา จังหวัดขอนแก่น  ยืนยันว่ากลุ่มชนที่อาศัยแถบนี้มีความสัมพันธ์
กับข้าวมานานกว่า 3,280 ปี ก่อนคริสตกาล  แม้ไม่อาจอ้างได้ว่าผู้คนที่อาศัยในแถบนี้เป็นบรรพบุรุษของชาว
อีสานหรือไม่  แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถสรุปได้คือ  กลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มีความสัมพันธ์กับข้าวมานานจนอาจ
เรียกสังคมแถบนี้ว่าเป็นสังคมข้าว  
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8.วัตถุประสงค ์   
4.   เพ่ือรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสาน 

ด้านการบริโภคท้ังในภาวะปกติและโอกาสพิเศษ  
5.   เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสานอันดีงาม ที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้ 
6.   เพื่อน าเอาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสานอันดีงามที่มีมาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลังได้น าไป 

ปฏิบัติ 
9.ตอบสนอง นโยบาย มาตรการ ของมหาวิทยาลัย  (ระบุข้อ)   : เป็นแหล่งการส่งเสริมอนุรักษ์  เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้เพื่อเอกลักษณ์ของชาติ 
10.กลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มเปูาหมาย          :  เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป  
ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย :  จ านวน 300  คน  
พ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย    :  พ้ืนที่ให้บริการ 11 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 

มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี   
          ผู้มีส่วนได้เสีย            :  ภาคประชาชน …นักเรียน นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป 
                                      :  ภาครัฐ… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
11.สถานที่ท าการวิจัย / ให้บริการวิชาการ ณ วัดปุาพัฒนาราม ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
12.ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้นปีงบประมาณ 2556 (วันที่ 19 กรกฎาคม 2556) 
13.เป้าหมายผลผลิต และตัวช้ีวัด 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด  
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ตัวชี้วัด :เชิงปริมาณ 
1)จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2)จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการถ่ายทอดวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นอีสานด้านวิถีการบริโภค 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
อีสานด้านการบริโภคบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้อย่างด ี

 
คน 
ครั้ง 

 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 

    
300 
1 
 

85 
 
 

85 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
 1. โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา 

 
ร้อยละ 

    
100 

ตัวชี้วัด เชิงต้นทุน : 
 1. โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

    
    100 
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14.แผนการด าเนินงาน 
 

ผลผลิต / กิจกรรม 
 

หน่วยนับ 
แผนการด าเนินกิจกรรม 1) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.– มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.– ก.ย.) 

ผลผลิตที่ 1: โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถี
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

     

1.จัดกิจกรรมโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถี
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
1.1 ถ่ายทอดการบริโภคในโอกาสพิเศษ  
(ตามประเพณีฮีต 12 ) 
1.2 ถ่ายทอดการบริโภคในภาวะปกติ  
(อาหารหลักจากข้าวเหนียว) 

ครั้ง    1  

2. สรุปผลการด าเนินงานฯ ครั้ง    1  

 
15.งบประมาณเงินอุดหนุน            หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย / รายการ 
งบประมาณปี พ.ศ. 2556 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร     

     1.1 ค่าจ้าง……     

2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     

2.1 ค่าตอบแทน      13,300          บาท 
1) วิทยากร (ปราชญ์ชาวบ้านอีสาน) 4 คน 1 วัน  
2)ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าศูนย์ฯในการเตรียม/ด าเนินโครงการจัดกิจกรรม 6 คน 
3) ค่าพาหนะเดินทางปราชญ์ชาวบ้าน 4 คนๆละ 400 บาท (400X4) 

    
9,000.- 
2,400.- 
1,600.- 

2.2 ค่าใช้สอย 34,100 บาท 
1) ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ 
300 คน วันละ 110 บาท 1 วัน (110X300X1) 

    
34,100.- 

 
2.3 ค่าวัสดุ  5,000 บาท 
1) ค่าวัสดุตกแต่งเวทีจัดเวทีและนิทรรศการ 5,000  บาท 

    
5,000.- 

รวมท้ังสิ้น.. ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน    52,400.- 

หมายเหตุ .. ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

16.แผนการเบิกจ่ายเงิน 
งวดที่ ภาระงานที่ต้องส่ง จ านวน (บาท) 

1 ด าเนินการตามโครงการฯ            52,400.- 
รวมท้ังสิ้น -ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-   52,400.- 
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17.ผลลัพธ์ / ผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
17.1 มีกิจกรรมสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสาน  
17.2  ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและมีจิตส านึกร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านการบริโภคท้ังในโอกาส 

พิเศษซึ่งสอดคล้องกับประเพณีฮีต 12 และในโอกาสการบริโภคแบบปกติ (อาหารจากข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหาร
หลักของคนอีสาน) 

17.3  มีการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้านการบริโภคให้กับคนรุ่นหลังต่อไป 
  

18. รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กองแผนงาน
ก าหนด 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ วัดป่าพัฒนาราม ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
เวลา                                 กิจกรรม 

 
08.00-08.30 น. 

ลงทะเบียน  
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มสธ.และประชาชน                                                                              
จากเขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี   

 
08.30-09.30 น. 

 พิธีเปิด/ให้โอวาท  โดย..ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี   
 แนะน า ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

09.30-15.30 น.  การบอกเล่า/ถ่ายทอด/น าเสนอ ตามล าดับ 
- วิถกีารบริโภคในโอกาสพิเศษ (ตามประเพณีฮีต 12 ) 
- วิถกีารบริโภคในภาวะปกติ (อาหารหลักจากข้าวเหนียว) 

โดย.. ปราชญ์ชาวบ้านอีสาน 
  -    เวียนเทียน (ฮีตเดือน 8) อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 
  -    ปลูกต้นไม้มงคลถวายวัด  

15.30-16.00 น.  ข้อเสนอแนะจากปราชญ์ชาวบ้านอีสาน 
 แสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 มอบเกียรติบัตร 

16.30 น. พิธีปิด 
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ภาคผนวก ค :  
เอกสารประกอบการบรรยาย 

โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภค 
กับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
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“ปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น” 
 
ฮีต 12 คอง 14 

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของ 
ชาติและท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติด ารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป 

ฮีตสิบสอง มาจากค าสองค าได้แก่ ฮีต คือค าว่า จารีต ซึ่งหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี 
ความประพฤติท่ีดี และ สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้น ฮีตสิบสอง จึงหมายถึง ประเพณีท่ีประชาชนใน
ภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆท้ังสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เก่ียวกับเรื่องผี
และพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา   นักปราชญ์โบราณได้วางฮีตสิบสอง ไว้ดังนี้ 

 
 เดือนอ้าย  - บุญเข้ากรรม,      เดือนยี่       - บุญคูณลาน,       เดือนสาม     - บุญข้าวจี่,  
 เดือนสี่   - บุญพระเวส,       เดือนห้า      - บุญสงกรานต์,     เดือนหก      - บุญบั้งไฟ,  
 เดือนเจ็ด  - บุญซ าฮะ,          เดือนแปด    - บุญเข้าพรรษา,    เดือนเก้า      - บุญข้าวประดับดิน, 
  เดือนสิบ   - บุญข้าวสาก,      เดือนสิบเอ็ด  - บุญออกพรรษา,   เดือนสิบสอง - บุญกฐิน 
 

คองสิบสี่ เป็นค าและข้อปฏิบัติคู่กับฮีตสิบสอง คอง แปลว่า แนวทาง หรือ ครรลอง ซึ่งหมายถึง ธรรม
เนียมประเพณี หรือแนวทาง และ สิบสี่ หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่ข้อ ดังนั้น คองสิบสี่ จึง
หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางท่ีประชาชนทุกระดับ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง 
พระสงฆ์ และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ อาจสรุปได้หลายมุมมอง ดังนี้ 

1. เป็นหลักปฏิบัติกล่าวถึงครอบครัวในสังคม ตลอดจนผู้ปกครองบ้านเมือง 
2. เป็นหลักปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง และหลักปฏิบัติของประชาชน

ต่อพระมหากษัตริย์ 
3. เป็นหลักปฏิบัติที่พระราชายึดถือปฏิบัติ เน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามจารีตประเพณี 
     และคนในครอบครัวที่ปฏิบัติต่อกัน 
4. เป็นหลักปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองให้อยู่เป็นสุขตามจารีตประเพณี  

 
แต่ละข้อมีค าว่าฮีตน าหน้าด้วย (ท าให้เกิดความสับสนกับฮีตสิบสอง) แต่ละคองจะมีสิบสี่ฮีต  ยกเว้น 

 ฮีตปีคลองเดือน จะมีเพียงสิบสองฮีต ซึ่งนั่นก็คือฮีตสิบสองท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น คอง  ประกอบด้วย 
1. ฮีตเจ้าคองขุน 2. ฮีตท้าวคองเพีย 3. ฮีตไพร่คองนาย 4. ฮีตบ้านคองเมือง 5. ฮีตปูุคลองย่า   

6. ฮีตตาคองยาย 7. ฮีตพ่อคองแม่ 8. ฮีตใภ้คองเขย 9. ฮีตปูาคองลุง 10. ฮีตลูกคองหลาน 11. ฮีตเถ้าคองแก่  
12. ฮีตปีคองเดือน (ฮีตสิบสอง) 13. ฮีตไฮ่คองนา 14. ฮีตวัดคองสงฆ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ฮีตปีคองเดือน (ฮีตสิบสอง) มีรายละเอียดปฏิบัติ ดังนี้  
 
1.เดือนเจียง (เดือนอ้าย) บุญเข้ากรรม 

 

บุญเข้ากรรม เป็นกิจกรรมของสงฆ์ 
เรียกว่า เข้าปริวาสกรรม  โดยให้
พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอาบัติ (กระท า
ผิด) สังฆทิเสส  ได้สารภาพต่อหน้า
คณะสงฆ์เพ่ือเป็นการฝึกจิตส านึก
ถึงความบกพร่องของตน  แล้ว
ปรับตัวประพฤติตนให้ถูกต้องตาม
พระวินัย พิธีเข้าปริวาสกรรม  

ก าหนดไว้ 9 ราตรี ก าหนดให้พักอยู่ใน  สถานที่ สงบ ไม่มีคนพลุกพล่าน  (อาจเป็นบริเวณวัดก็ได้)  โดยมีกุฏิ
ชั่วคราวเป็นหลังๆ  พระภิกษุสงฆ์เข้าปริวาสกรรมคราวหนึ่งๆ  จะมีจ านวนเท่าใดก็ตาม แต่ต้องบอกดพระภิกษุ
สงฆ์จ านวน 4 รูปไว้ก่อนว่าตนเองจะเข้ากรรม  และเม่ือถึงเวลาออกกรรมจะมีพระสงฆ์ 20 รูป มารับออกกรรม 
เรียกว่า สวดอัพภาณ แปลว่า รับกลับเข้าพวก พิธีท าบุญเข้ากรรมไม่ถือว่าเป็นการล้างบาป  แต่เป็นการปวารณา
ตนว่าจะไม่กระท าผิดอีก ส่วนกิจของชาวพุทธในบุญเข้ากรรมนี้คือการหาข้าวขงเครื่องอุปโภค บริโภคถวายพระ  
เชื่อว่าจะได้บุญมากกว่าการท าบุญตักบาตรทั่วไป 

 

2.เดือนยี่ (เดือนสอง) บุญคูณลาน 

 

การท าบุญคูณลาน จะท าเมื่อเก็บ
เกี่ยวข้าวแล้ว ในพิธีนี้จะมีการท าบุญ
ตักบาตร เลี้ยงพระประพระพรมน้ า
พระพุทธมนต์แก่ชาวบ้านลานข้าว ที่
นาและตอข้าวบริเวณใกล้ลานข้าวถือ
ว่าเป็นสิริมงคล ท าให้ข้าวในนาอุดม
สมบูรณ์ เจ้าของนาจะอยู่เป็นสุข ฝน
ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าจะงอก
งามและได้ผลดีในปีต่อไป  

เมื่อเสร็จพิธีท าบุญคูณลานข้าวแล้วชาวบ้านจึงจะขนข้าวใส่ยุ้งและเชิญขวัญข้าวคือแม่โพสพไปยังยุ้งข้าวและท า
พิธีสู่ขวัญกับสู่ข้าวเล้า(ยุ้ง)ข้าวเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป 
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4.เดือนสาม บุญข้าวจี่ 

 

บุญข้าวจี่  เป็นการท าบุญในช่วง
เทศกาลวันมาฆบูชา  ชาวบ้านจะมา
ร่วมกันท าบุญตักบาตรในตอนค่ าจะมี
การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  
ชาวบ้านจัดเตรียมข้าวจี่แล้วน าไป
ถวายพระภิกษุสามเณรที่วัด  เมื่อพร
ฉันเสร็จแล้วมีการฝังเทศน์ฉลองข้าวจี่
และรับพร มูลเหตุที่มีการท าบุญ 

ข้าวจี่ซึ่งเป็นอาหารที่คนยากจนกินเป็นประจ าไปถวายพระพุทธเจ้า พลางคิดว่า  ขนมแปูงข้าวจี่เป็นเพียงขนม
ของทาสที่ต่ าต้อยพระพุทธองค์คงไม่ฉัน  ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้จิตใจของนาง  จึงทรงฉันแปูงข้าวจี่ต่อหน้านา
ท าให้เกิดความปีติดีใจ  ครั้นตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์ชาวอีสานจึงได้แบบอย่างในก ารท าแปูงข้าวจี่ ท าบุญข้าวจี่  
ถวายพระมาโดยตลอดจวบจนปัจจุบัน 

 

4.เดือนสี่ บุญพระเวส  

 

บุญพระเวส  (บุญพระเวสสันดร
หรือบุญมหาชาติ) ค านี้ออกเสียงว่า 
ผะเหวด เป็นส าเนียงของชาวอีสาน
ที่มาจากค าว่า พระเวส ซึ่งหมายถึง
พระเวสสันดร กา รท าบุญผะเหวด  
เป็นการท าบุญและฟังเทศน์เรื่อง
พระเวสสันดรชาดก หรือเทศน์
มหาชาติ ซึ่งมีจ านวน 13 กัณฑ ์

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระเวสสันดร  ผู้ซึ่งบ าเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยการให้ทานหรือทานบารมีในชาติ
สุดท้ายก่อนที่จะมาเสวยชาติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า บุญพระเวสเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสาน นิยมท า
กันทุกหมู่บ้าน ด้วยความเชื่อว่าหากได้ฝังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์จบภายในวันเดียว  อานิสสงส์จะดลบันดาล
ให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นยุคแห่งความสุข  ความสมบูรณ์ตามพุทธคติที่มีมาแต่ครั้ง
พุทธกาล 
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5.เดือนห้า บุญสงกรานต์ (บุญสรงน้ า)  

 

บุญสงกรานต์  เป็นการท าบุญวันขึ้นปี
ใหม่ของไทย  แต่โบราณ  นิยมท าใน
เดือนห้าเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึง
วันที่ 15 เมษายน  ค าว่า สงกรานต์  
เป็นค าสันสกฤต แปลว่า ผ่านหรือ
เคลื่อนย้ายเข้าไปในที่นี้หมายถึง  พระ
อาทิตย์ผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปใน  
จักราศีหนึ่งเป็นเดือนที่เริ่มต้นปีใหม่  

การท าบุญสงกรานต์จะมีพิธีสรงน้ าพระพุทธรูป พระสงฆ์ ผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ นอกจากนี้ชาวบ้านจะท าบุญตัก
บาตรก่อพระเจดีย์ทรายและมีการละเล่นสาดน้ ากันอย่างสนุกสนานนานตลอดทั้ง 3 วัน 

6. เดือนหก บุญบั้งไฟ  

 

บุญบ้ังไฟ  เป็นงานส าคัญของชาว
อีสานก่อนลงมือท านา  ด้วยความเชื่อ
ว่าเป็นการขอฝนเพ่ือให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์  
ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข ในงานจะ
มีการแห่บั้งไฟ  และจุดบั้งไฟเพราะเชื่อ
ว่าเป็นการส่งสัญญาณข้ึนไปบอกพญา
แถน ให้ส่งน้ าฝนลงมาระหว่างที่มีการ 

จุดบั้งไฟ ชาวบ้านจะมีการเซิ้งอย่างสนุกสนาน การท าบุญบั้งไฟนับเป็นการชุมนุมที่ส าคัญของคนในท้องถิ่นท่ีมา
ร่วมงานบุญกันอย่างสนุกสนานเต็มที่ มีการน าสัญลักษณ์ทางเพศมาล้อเลียนในขบวนแห่บั้งไฟ โดยไม่ถือว่าเป็น
เรื่องหยาบคาย การท าบุญบั้งไฟนี้บางทีจะตรงกับประเพณีบุญวันวิสาขบูชาด้วย 

7.เดือนเจ็ด บุญซ าฮะ 

บุญซ าฮะ (บุญช าระ) เป็นการท าบุญเพ่ือช าระล้างสิ่งที่ไม่ดีเป็นเสนียดจัญไรอันจะท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่
บ้านเมือง เป็นการปัดเปุาความชั่วร้ายให้ออกจากหมู่บ้าน ชาวบ้านจะพากันเก็บกวาดบ้านเรือนให้เรียบร้อยเป็น
การท าความสะอาดครั้งใหญ่ในรอบปี สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขจัดออกไป เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในหมู่บ้าน
มูลเหตุที่มีการท าบุญซ าฮะ เนื่องมาจากสมัยพุทธกาลมีโรคห่า (อหิวาตกโรค)ระบาดมีผู้คนล้มตายกันเป็นจ านวน
มากที่เมืองไพศาลี 
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พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จมาโปรดท าให้เกิดฝน
ห่าใหญ่มาช าระบ้านเมือง  มีการสวดปัดรัง
ควานและประพรมน้ ามนต์ตามหมู่บ้าน  และ
แก่ชาวบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลนอกจากท าบุญ
ซ าฮะแล้วยังมีการท าพิธีบูชาผีบรรพบุรุษ  ผี
บ้าน ผีเมือง ผีปูุตา ผีตาแฮก (ผีประจ าไร่นา)  
และเซ่นสรวงหลักเมืองเพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้
มีพระคุณเพ่ือให้บ้านเมืองสงบสุข 

8. เดือนแปด บุญเข้าพรรษา  

 

การเข้าพรรษา เป็นกิจของภิกษุสามเณรที่
จะต้องอยู่เป็นประจ าในวัดใดวัดหนึ่งตลอด 
3 เดือน ก าหนดเอาตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า 
เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ห้ามมิ
ให้พระภิกษุสามเณรไปพักแรมคืนที่อ่ืน  
การท าบุญเข้าพรรษาเป็นประเพณีทาง
ศาสนาโดยตรง จึงคล้ายกับภาคอ่ืนๆใน
ประเทศไทยในพิธีจะมีการท าบุญตักบาตร 

ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร มีการฟังธรรมเทศนา  ชาวบ้านจะหล่อเทียนขนาดใหญ่ถวายวัดเป็นพุทธ
บูชาและเก็บไว้ตลอดพรรษา การท าเทียนถวายวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรา มีความเชื่อแต่โบราณว่า  หากใครท า
เทียนไปถวายวัด เมื่อเกิดชาติใหม่ ผู้นั้นจะได้เสวยสุข หากมิได้ขึ้นสวรรค์แต่เกิดบนโลกมนุษย์ผู้นั้นจะมีคนเฉลียว
ฉลาด มีสติปัญญาไหวพริบเป็นเลิศ ประดุจแสงเทียนอันสว่างไสว 

9. เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน  

 

บุญข้าวประดับดิน  เป็นการท าบุญเพ่ือ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรท่ีล่วงลับไป
แล้ว เมื่อถึงวันแรม 14 ค่ า เดือน 9 
ชาวบ้านจากันท าข้าวปลาอาหารคาว
หวานพร้อมหมากพลูตั้งแต่เช้ามืดห่อใส่
ใบตอง เรียกว่า  ข้าวประดับดินน าไปวาง
ไว้ตามโคนต้นไม้ในบริเวณวัด เพ่ือให้ผู้ที่ 
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ล่วงลับไปแล้วนั้นมากินเพราะเชื่อว่าเพราะเชื่อว่าในช่วงเดือนเก้าผู้ที่ล่วงลับแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้
ออกมาท่องเที่ยวได ้ในพิธีบุญข้าวประดับดิน ชาวบ้านจะวางข้าวประดับดินไว้พร้อมจุดเทียนบอกกล่าวให้มารับ
เอาอาหารและส่วนบุญนี้  จากนั้นชาวบ้านจะเอาอาหารไปท าบุญตักบาตรถวายทานแด่พระภิกษุสามเณร 
สมาทานศีล ฟังเทศน์และกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 

10. เดือนสิบ บุญข้าวสาก  

  

บุญข้าวสาก เป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย  โดยมีการท าสลากให้พระจับ เพ่ือที่จะได้ถวายของตาม
สลากนั้น เป็นการท าบุญที่ต่อเนื่องจากพิธีในเดือนเก้าเพราะถือว่าเป็นการท าบุญส่งล่วงลับไปแล้วที่ได้ออกมา
ท่องเที่ยว ให้กลับสู่แดนของตน  ในเดือนสิบนี้ชาวบ้านจะน าห่อข้าวสากไปวางไว้บริเวณวัดพร้อมจุดเทียนและ
บอกให้ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วมารับอาหารและผลบุญที่อุทิศให้ 

11. เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  

 

บุญออกพรรษา  จัดท าในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 
11 เป็นการท าบุญที่สื บเนื่องมาจากบุญ
เข้าพรรษาในเดือนแปด  ที่พระภิกษุสามเณร
ได้เข้าพรรษาเป็นเวลานานถึง 3 เดือน ดังนั้น 
ในวันที่ครบก าหนดพระภิกษุสามเณรเหล่านั้น
จะมารวมกันท าพิธีออกวัสสาปวารณา  วันนี้
เป็นวันที่ภิกษุสามเณรมีโอกาสมาชุมนุมกัน 

อย่างพร้อมเพรียงกันที่วัด ชาวบ้านถือว่าเป็นวันส าคัญและเป็นระยะที่ชาวบ้านหมดภาระในการท านาไร่อากาศ
ในช่วงนี้จะเย็นสบายจึงถือโอกาสมาร่วมกันท าบุญ  มีการตักบาตรถวายภัตตาคารแด่พระภิกษุ สามเณร มีการ
กวนข้าวทิพย์ถวาย  รับศีลสวดมนต์ฟังเทศน์และถวายผ้าจ าน าพรรษา  ตอนค่ าจะมีการจุดประทีปโคมไฟใน
บริเวณวัดและหน้าบ้าน  บางท้องถิ่นอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ าจะมีการไหลเรือไฟ (ล่องเฮือไฟ)  เพ่ือเป็นการบูชา
คารวะแม่คงคา บางแห่งมีการแข่งเรือยาวเพ่ือความสนุกสนานและสามัคคีร่วมกันในงานอีกด้วย 
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12. เดือนสิบสอง บุญกฐิน  

 

บุญกฐิน เป็นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ท่ีจ า
พรรษาครบ 3 เดือน งานบุญนี้มีระยะเวลาท า
ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 
ค่ า เดือน 12 มูลเหตุที่มีการท าบุญกฐินนั้น มี
เรื่องเล่าว่า มีพระภิกษุจ านวนหนึ่งได้เดินทาง
ไปเฝูาพระพุทธเจ้าระหว่างการเดินทางนั้นยัง
เป็นช่วงหน้าฝน และระยะทางไกลจึงน าให้ 

ผ้าจีวรของพระภิกษุเหล่านั้นเปียกน้ าเปรอะเปื้อนโคลนไม่สามารถหาผ้าผลัดเปลี่ยนได้  พระพุทธเจ้าได้เห็นถึง
ความยากล าบากนั้น  จึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหาผ้าและรับผ้ากฐินได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังออกพรรษา
ชาวบ้านจึงได้จัดผ้าจีวรน ามาถวายพระภิกษุในช่วงเวลาดังกล่าว  จนกลายเป็นประเพณีท าบุญกฐินมาจวบจน
ปัจจุบัน  ก่อนการท ากฐินเจ้าภาพจะต้องจองวัดและก าหนดวันทอดกฐินล่วงหน้า  เตรียมผ้าไตรจีวรพร้อม
อัฐบริขารและเครื่องไทยทาน มีการบอกบุญแก่ญาติมิตร  ตอนเช้าในพิธีจะแห่ขบวนกฐินเพื่อน าไปทอดที่วัดและ
แห่กฐินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ 3 รอบ จึงท าพิธีถวายผ้ากฐินจากปุยฝูายจนสามารถน าไปทอดให้เสร็จ
ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาเริ่มท าเชื่อว่าจะได้บุญมากกว่าอย่างอ่ืน 

 
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสานสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ การบริโภคในภาวะ

ปกติและการบริโภคในโอกาสพิเศษ 
  

การบริโภคในโอกาสพิเศษ 
 เป็นรูปแบบการกินในภาวะไม่ปกติ เช่น การบริโภคในโอกาสงานบุญประเพณี  หรือการบริโภคใน

สภาพที่ผู้บริโภคเจ็บไข้ ก็ต้องระมัดระวังในการกินเป็นพิเศษ  การกินอาหารในโอกาสงานบุญประเพณีต่างๆ มี
รากฐานมาจากคติความเชื่อและค่านิยม  ประเพณีพิธีกรรมของชาวอีสานนั้นมีทั้งประเพณีตามปฏิทินซึ่งชุมชน
ก าหนดในกระท าในแต่ละเดือน  เรียกว่า ฮีตสิบสอง  ประเพณีในแต่ละเดือนเหล่านี้ให้ความส าคัญแก่การเลี้ยง
พระและเลี้ยงคนเป็นอย่างมาก  อาหารต้องท าพิเศษแตกต่างจากการบริโภคตามปกติ  อาหารที่น าไปถวายพระ
เป็นอาหารที่จัดเป็นพิเศษเพราะมีความเชื่อว่าถ้าน าอาหารที่ดีไปถวายพระจะได้บุญ  ถ้าน าอาหารที่ไม่ดีไปถวาย
จะได้บาป ตายไปตกนรกและพระสงฆ์เป็นบุคคลที่ควรให้ความเคารพกราบไหว้ต้องถวายอาหารที่ดีจึงเป็นการ
สมควร อาหารที่ชาวบ้านเห็นว่าเป็นอาหารพิเศษ คือ อาหารประเภทเนื้อต่างๆ ขนมจีน ขนมหวานต่างๆ 

 การบริโภคอาหารประเภทเนื้อในโอกาสพิเศษไม่นิยมซื้อเนื้อจากตลาดส่วนใหญ่จะล้มวัวเอง  (ฆ่าวัว ) 
เพราะเกรงว่าจะมีเนื้อกระบือปนหรือเนื้อไม่สด ชาวอีสานนิยมบริโภคเนื้อสดๆ  บริโภคสุกๆ ดิบๆ ถือว่ามีรส
อร่อยให้ก าลังดี และเป็นสัญลักษณ์ความเป็นลูกผู้ชาย อาหารที่ปรุงสุกๆ เป็นอาหารส าหรับเด็กและผู้หญิง  ส่วน
ขนมจีนเป็นอาหารส าหรับเลี้ยงพระและเลี้ยงคนในประเพณีท่ีส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น บุญมหาชาติ บุญเดือน
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หก บุญกฐิน เป็นต้น การบริโภคอาหารในโอกาสพิเศษนี้นอกจากอาหารต้องดีและมีปริมาณพอเหมาะแล้ว  การ
กินก็ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสังคมในปัจจุบันและอนาคต  โดยกิจกรรมในการบริโภคจะเป็นศูนย์รวมของเครือญาติ  
และมิตรผู้สนิทสนมคุ้นเคยทั้งบ้านใกล้บ้านไกลที่มากินทานร่วมกันในโอกาสงานประเพณี 

 การเลี้ยงดูในโอกาสพิเศษยังเป็นการแสดงสถานภาพทางเศรษฐกิจของเจ้าภาพและยังเป็นการสร้าง
บุญให้ทานเพ่ือสั่งสมในชาติภพต่อไป  การบริโภคอาหารของชาวอีสานในโอกาสพิเศษต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งในปัจจุบันพบว่า  การบริโภคอาหารประเภทเนื้อโคกระบือในโอกาสพิเศษของชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากในอดีต กล่าวคือ กระบวนการในการจัดหาและได้มาของเนื้อเป็นการจัดการของชาวบ้านทั้งหมด  แต่เดิม
ชาวบ้านจัดหาโคกระบือเองและท าการล้ม  (ฆ่าและช าแหละ)  ด้วยตนเองและแจกจ่ายไปตามครัวเรือนต่างๆ  
และการบริโภคเนื้อโคกระบือจะมีเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตคือ  การ
จัดหาและได้มาของเนื้อจะเกิดจากผู้ประกอบการค้าเนื้อโคกระบือ  ช าแหละเพ่ือจ าหน่ายและชาวบ้านสามารถ
บริโภคเนื้อโคกระบือได้ตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะแต่ในโอกาสพิเศษเท่านั้น 

 การบริโภคอาหารในภาวะปกติของคนอีสาน  อาหารหลักของคนอีสานคือ ข้าว โดยเฉพาะกลุ่มชาว
อีสานที่พูดภาษาลาว ผู้ไทบริโภคข้าวเหนียว ซึ่งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานมีความ 
สัมพันธ์กับข้าวมาเป็นเวลานาน  นักมานุษยวิทยาได้สันนิษฐานว่า การปลูกข้าวครั้งแรกของโลกท่ีดินแดนแถบ
ภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และโนนนกทา จังหวัดขอนแก่น  ยืนยันว่า
กลุ่มชนที่อาศัยแถบนี้มีความสัมพันธ์กับข้าวมานานกว่า 3,280 ปี ก่อนคริสต์กาล  แม้ไม่อาจอ้างได้ว่าผู้คนที่
อาศัยในแถบนี้เป็นบรรพบุรุษของชาวอีสานหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถสรุปได้คือ  กลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มี
ความสัมพันธ์กับข้าวมานานจนอาจเรียกสังคมแถบนี้ว่าเป็นสังคมข้าว 

ในประเพณีสิบสองเดือนของชาวอีสานพบว่ามีประเพณีอันเกี่ยวข้องกับข้าวเป็นอันมาก  เช่น พิธีกรรมที่
เกี่ยวกับการปลูกข้าว ได้แก่ พิธีเลี้ยงตาแฮก บุญเบิกฟูา พิธีขอฝน  พิธีรับขวัญพระแม่โพสพ และพิธีกรรมหลัง
การเก็บเกี่ยวข้าว ได้แก่ พิธีกุ้มข้าวใหญ่  พิธีท าบุณคูนลาน พิธีท าบุญข้าวประดับดิน  พิธีกรรมเหล่านี้แสดงถึง
ความส าคัญของข้าวในฐานะเป็นอาหารหลัก  เมื่อเปรียบกับจุดมุ่งหมายของการท าบุญข้าวประดับดินที่แสดงถึง
ความคาดหวังว่า ขอให้มีข้าว ปลา อาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดชีวิต  

อาหารหลักอีกประเภทคือ ปลา ซึ่งชาวอีสานสามารถจับปลาได้ตามฤดูกาลตามแหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วย 
หนอง คลอง บึง  แม่น้ าท่ีส าคัญได้แก่ แม่น้ าชี แม่น้ ามูล แม่น้ าโขง แม่น้ าสงคราม  และแม่น้ าสาขาอีกมาก ใน
ฤดูกาลน้ าหลากและหน้าน้ าลดในหน้าหนาว  อาหารประเภทปลามีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากท้ังปลาเล็กปลา
ใหญ ่ชาวอีสานจะสามรถจับปลาได้เป็นจ านวนมาก ในหน้าน้ าหลากจะมีปลาขนาดเล็กจ านวนมากซึ่งไม่สามารถ
เก็บได้หลายวัน  จึงต้องท าปลาร้าหรือปลาแดกเป็นการถนอมอาหารไว้บริโภคตลอดปี  ปลาร้าถือเป็นรากเหง้า
ของวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานในระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองการมีข้าวกับปลาแดกในปริมาณที่
เพียงพอคือ การมีอาหารกินตลอดทั้งปี 

 ปลาร้าของชาวอีสานมีหลายชนิดแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับการวิธีการในการปรุง เช่น  ปลาร้าหอม (ปลา
แดกหอม) ปลาร้าโหน่ง ปลาจ่อม ปลาร้าปลาซิว ปลาร้ากุ้ง ปลาร้าอ่ึง  (ปลาแดกอ่ึง) วิธีการท าปลาร้ามี
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ส่วนประกอบคือ ปลา กุ้ง หรืออ่ึงอ่าง  เครื่องปรุงรสประกอบด้วยร าอ่อนหรือข้าวคั่ว  การท าปลาร้าไม่นิยมท า
ปลาร้าปนกันระหว่างปลาตัวเล็กกับปลาตัวใหญ่  มูลเหตุที่ชาวอีสานเรียก ปลาร้าว่า ปลาแดก  เพราะวิธีการท า
ปลาร้าด้วยปลาขนาดใหญ่การหมักต้องเอาปลามาต าในครกเพ่ือให้เกลือเข้าเนื้อปลาดี  เมื่อปลาแข็งตัวเพราะ
เกลือจึงบรรจุไว้ในไห  หากเป็นปลาขนาดใหญ่เช่นปลาดุกปลาช่อนทิ้งไว้ประมาณ 12 เดือน ปลาแดกกุ้งทิ้งไว้
ประมาณ 1-4 เดือน ปลาขนาดเล็กทิ้งไว้ประมาณ 5 เดือน เมื่อน ามาบริโภคจึงจะได้รสของปลาร้า การบริโภค
ปลาร้าในวัฒนธรรมของชาวอีสาน การปรุงอาหารด้วยปลาแดกหรือน้ าปลาร้านั้นเป็นที่นิยมจนกลายเป็นอาหาร
หลักของชาวอีสาน อาหารคาวทุกชนิดต้องใส่ปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรส  การบริโภคปลาร้ามีทั้งแบบเครื่องปรุงรส  
การบริโภคปลาร้าสุกและดิบในรูปอาหาร 

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของชาวอีสาน  ความหลากหลายของธรรมชาติของท้องถิ่นต่างๆ  ใน
ประเทศไทยท าให้คนในชนบทรู้จักการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปุา พันธุ์ปลามาใช้ประโยชน์
ทั้งในด้านอาหารและยาสมุนไพรรักษาโรค การบริโภคอาหารของชาวอีสานส่วนใหญ่พึ่งพาผลผลิตจากธรรมชาติ
ทั้งข้าว พืชผัก ปลา แมง  แต่ละฤดูกาลแต่ละฤดูกาลชาวอีสานเก็บเก่ียวผลผลิตจากปุามาบริโภคได้อย่าง
เหมาะสม เช่น  ในฤดูร้อนการบริโภคอาหารประเภทพืชผักที่มีสรรพคุณผ่อนคลายความร้อน เช่น  รับประทาน
มะระข้ีนก ส้มปุอย ผักกูด ผักปลัง ต าลึง ชะอม มาขาม ผักหวาน แตงโม  ในฤดูฝนการบริโภคพืชผักที่สามารถ
ปูองกันความเย็นของอากาศที่จะก่อให้เกิดโรคภัย เช่น  ยอดพริก โหระพา ยี่หร่า แมงลัก ผักแพว หูเสือ ขิง ข่า 
กระเจียว เป็นต้นในฤดูหนาวความหนาวจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อร่างกาย  อาหารที่เหมาะสมในฤดูหนาว
คือ อาหารรสขม ร้อนและเปรี้ยว  ผักพ้ืนบ้านที่รับประทานจึงมีลักษณะคล้ายกับฤดูฝน เช่น กระชาย ยอดพริก 
ผักแพว และผักท่ีมีรสเผ็ดร้อนทุกชนิด 

นอกจากนี้ชาวอีสานยังรับประทานอาหารประเภทแมง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าและสัตว์เลื้อย 
คลานที่ให้คุณค่าทางอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น  แมงกุดจี่ แมงกระชอน แมงจี่นูน แมงตับเต่า ตั๊กแตน กบ เขียด 
อ่ึงอ่าง งู แย้ กระปอม(กิ้งก่า) ตุ๊กแก เป็นต้น  
 
การบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  การบริโภคของชาวอีสานในโอกาสพิเศษในงานประเพณีงานบุญต่างๆ  ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวม
ของสังคม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และที่ส าคัญเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ ที่แสดงออกมาในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ การเลี้ยงผี เลี้ยงพระ งานกินดอง  (แต่งงาน) กิน
เลี้ยงในโอกาสเทศกาลต่างๆซึ่งการบริโภคของชาวอีสานมีจุดมุ่งหมายทางสังคมวัฒนธรรมและประเพณีรวมอยู่
ด้วย 

ตามคติความเชื่อของคนในท้องถิ่นอีสานที่มีคติความเชื่อและนับถือผี อันได้แก่ ผีบรรพบุรุษ ผีฟูา ผีปูุตา 
ผีตาแฮก ผีมเหสักข์  ท าให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมการเลี้ยงผีขึ้น โดยที่ชาวอีสานมีความเชื่อว่า  การเจ็บไข้ได้
ปุวย ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณต่างๆ ขึ้นอยู่กับอ านาจและอิทธิพลของผี  จึงต้องมีการเลี้ยงและเซ่นไหว้ผี
ให้คุ้มครองคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง ไม่ให้เกิดการเจ็บปุวย ส่วนอาหารหรือของที่เลี้ยงผีนั้นขึ้นอยู่กับฐานะของ
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ผู้เลี้ยง ในพิธีเซ่นไหว้ผีอย่างง่ายๆ เช่น การสะเดาะเคราะห์  ชาวบ้านจะประดิษฐ์กระทงหน้าวัวหรือสี่เหลี่ยมท า
จากกาบกล้วย ท ารูปคนแทนตัวผู้ปุวยส่งไปให้ผี 

 เครื่องเซ่นไหว้ผีคืออาหารหลักของชาวบ้านที่บริโภคกันในชีวิตประจ าวัน ผีที่ชาวบ้านเชื่อว่าท าให้เกิด
ความเจ็บไข้ได้ปุวยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว คอยปกปักรักษาลูกหลานอยู่ หากลูกหลาน
กระท าผิดฮีต-คอง จะดลบันดาลให้มีอันเป็นไป การเซ่นไหว้ผีที่มีอ านาจมากส่วนใหญ่จะเป็นผีที่ปกปักรักษา
หมู่บ้านหรือชุมชน เช่น ผีปูุตา ผีมเหสักข์หลักเมือง เครื่องเซ่นไหว้เป็นอาหารชั้นดี ได้แก่ หัวหมู ไก่ ขาวัว ขา
ควาย อาหารเหล่านี้เมื่อเซ่นไหว้เสร็จจะน ามาเลี้ยงผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรม เป็นการรวมผู้มีคติความเชื่อเช่นเดียวกัน
หรือผู้ถือผีตัวเดียวกัน  
การเลี้ยงพระเป็นประเพณีพิธีกรรมของชาวพุทธเกษตรกรรม โดยจะมีท้ังการเลี้ยงพระรวมทั้งหมู่บ้านหรือเป็น
งานเลี้ยงพระในงานส่วนบุคคลเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการสั่งสมผลบุญ
ของผู้จัดเลี้ยง การเลี้ยงพระร่วมกันทั้งหมู่บ้านเป็นประเพณีพิธีกรรมหนึ่งในปฏิทิน เช่น ประเพณีบุญเข้ากรรมใน
เดือนเจ็ด จะมีการท าบุญซ าฮะ เพ่ือเป็นการขจัดสิ่งสกปรกที่เป็นเสนียดจัญไรให้หมดไป พอถึงวันท าบุญ
ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะน าดอกไม้ ธูปเทียน ขันน้ ามนต์ ขันใส่กรวดทราย และฝูายผูกแขนมารวมกันที่ศาลา
กลางบ้าน ตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์มาสวดชัยมงคลคาถา หรือ ชาวอีสานเรียกว่า "ตั้งมุงคุน" ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นน า
ข้าวปลาอาหารมาท าบุญตักบาตร เลี้ยงพระ เมื่อพระสงฆ์ฉันจังหันเสร็จจะให้พรประพรมน้ ามนต์  ชาวบ้านที่มา
ร่วมจ าน าขันน้ ามนต์ ด้ายผูกแขน ขันกรวดทรายกลับมาท่ีบ้านเรือนของตน น าน้ ามนต์ประพรมให้แก่ทุกคนใน
ครอบครัว สัตว์เลี้ยงบ้านเรือน น าฝูายผูกแขนลูกหลานทุกคนเพราะเชื่อว่าจะนความสุข สิริมงคลมาสู่สมาชิกทุก
คน ส่วนกรวดทรายก็น ามาหว่านรอบๆ บริเวณบ้าน สวนและที่นาเพ่ือขับไล่เสนียดจัญไรสิ่งอัปมงคลให้หมดสิ้น
ไป 

 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอีสานประเภทนิทานพื้นบ้าน  ที่เป็นค ากล่าวเชิงอ้างอิงรวมทั้งประเพณีฮีตสิบสอง  
คองสิบสี่ พบว่า  ชุมชนอีสานก าหนดจริยธรรมในการบริโภคไว้สองประการคือ  การกระจายอาหารและธรรม
เนียมการกิน  การกระจายอาหารเป็นจริยธรรมที่ปรากฏในนิทานหลายเรื่อง  เช่น ต านานข้าว ต านานแม่น้ าโขง 
นิทานเรื่อง ขูลู-นางอ้ัว มุขตลกล้อเลียนพระสงฆ์และล้อเลียนพ่อตา สาระส าคัญของต านานเหล่านี้คือ  มนุษย์
ควรแบ่งปันอาหารให้คนอื่นในสัดส่วนที่พอเหมาะพอควรไม่ควรกักตุนอาหารไว้เพียงผู้เดียว 

 ในต านานแม่น้ าโขงท่ีปรากฏในต านานอุรังคธาตุมีใจความว่า ณ  บึงหนองแสมีพญานาคสองตนเป็น
เสี่ยวหรือสหายรักกัน  ให้ค าม่ันสัญญาว่าจะช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือกัน  วันต่อมาพญานาคตนหนึ่งไปหาอาหารได้เม่น
มาหนึ่งตัว จึงแบ่งให้เสี่ยวฮัก วันต่อมาพญานาคตนที่สองไปหาอาหารได้ช้างมาหนึ่งตัวจึงแบ่งให้เสี่ยวฮักเช่นกัน  
ต่อมาพญานาคตนที่สองรู้สึกขุ่นเคืองที่ได้รับส่วนแบ่งอาหารน้อย  จึงทะเลาะวิวาทต่อสู้กันจนน้ าในหนองแสขุ่น 
สัตว์ต่างๆ ได้รับความเดือดร้อน  พระอินทร์จึงให้นาคทั้งสองหาที่อยู่ใหม่ นาคตนหนึ่งด าดินไปสร้างแม่น้ าปิง  
นาคตนหนึ่งด าดินไปสร้างแม่น้ าโขงและแม่น้ ามูล แม่น้ าชีดังที่ปรากฏในปัจจุบัน 

นิทานเรื่องขูลู-นางอ้ัว มีใจความว่า มีครอบครัวสองครอบครัวผูกเสี่ยวสาบานเป็นเพื่อนรักกันต่าง
สัญญาว่าหากลูกของตนเป็นชายหญิงจะให้แต่งงานกัน วันหนึ่งครอบครัว (ฝุายนางอ้ัว) หนึ่งไปเยี่ยมเพ่ือนรักซึ่ง
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ปลูกผลไม้ไว้อย่างอุดมสมบูรณ์ ภรรยาของฝุายเยี่ยมเยือนก าลังตั้งครรภ์จึงขอหมากส้มเกลี้ยง(ส้มโอ)จากเจ้าบ้าน
(ฝุายท้าวขูลู) ซึ่งปฏิเสธไม่แบ่งให้โดยอ้างเหตุผลว่า หมากส้มเกลี้ยงยังอ่อนไม่เหมาะแก่การกิน  ฝุายที่ขอ(ฝุาย
นางอ้ัว)จึงโกรธมาก ตัดขาดจากความเป็นเพื่อน ต่อมาลูกสาวลูกชายทั้งสองครอบครัวคือท้าวขูลูกับนางอ้ัวรัก
ใคร่ได้เสียกัน แต่ด้วยความโกรธของพ่อแม่นางอ้ัวบังคับให้ลูกสาวแต่งงานกับชายอื่น นางอ้ัวจึงฆ่าตัวตายโดย
ท้าวขูลูชายคนรักฆ่าตัวตายตามด้วย  
มุขล้อเลียนพระสงฆ์มีนิทานหลายเรื่อง เช่น ญาพ่อปลาค่อใหญ่ ญาพ่อมะเขือขื่น  ญาพ่อไม้ไผ่ส้องไฟ มีใจความ
กล่าวถึงพระสงฆ์ท่ีตระหนี่ถี่เหนียวไม่แบ่งปันอาหารแก่พระสงฆ์อ่ืนและญาติโยม  ส่วนมุขตลกล้อเลียนพ่อตา
กล่าวถึงลูกเขยหลอกให้พ่อตากินหัวกบซึ่งมีแต่กระดูกส่วนลุกเขยหลอกรับประทานส่วนที่เป็นเนื้อ  

นิทานดังกล่าวแสดงความขัดแย้งของมนุษย์ในการแบ่งปันอาหาร  เมื่อตรวจสอบกับสภาพสังคมท่ีเป็น
ของเจ้าของนิทานคือสังคมอีสานพบว่า อุดมการณ์ของสังคมอีสานเน้นการแบ่งปันการเอ้ือเฟ้ือภายในครอบครัว
และกลุ่มเครือญาติไว้สูงมาก  ดังค าผญาภาษิตท่ีว่า "บ่กินผักบ่มีเหยื่อท้อง บ่เอาพ่ีน้องสิเสียหน่อแนวดี"  
หมายความว่า ไม่กินผักไม่มีกากอาหาร ไม่รักพ่ีน้องย่อมเสียญาติเสียเผ่าพันธุ์ "กินบ่ปันหมู่ บาดห่างูเขียวเกี้ยว บ่
มีไผเอาออก" หมายความว่า กินไม่แบ่งปันคนอื่น เมื่อมีอันตรายใครจะช่วยเหลือ 

นอกจากนี้กระบวนการกล่อมเกลาลูกหลานผ่านพิธีสู่ขวัญแต่งงานและประเพณีบุญมหาชาติได้เน้นย้ า
การให้ทานการเอื้อเฟ้ือต่อผู้อื่น เหตุผลที่มีการเน้นให้กระจายอาหารไม่ให้ผูกขาดแต่ผู้เดียว เพราะจากสภาพการ
ตั้งชุมชน  ชาวบ้านอีสานจะเลือกที่ตั้งหมู่บ้านที่บริเวณดินดีน้ าอุดมและปุาที่มีอาหารสมบูรณ์เพ่ือใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต  แต่ท าเลดังกล่าวมีความจ ากัดหรือทรัพยากรธรรมชาติมีเฉพาะ
ฤดูกาล การแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันกันระหว่างชุมชนจึงมีความส าคัญระหว่างกลุ่มที่ครอบครองทรัพยากรที่
แตกต่างกัน มาแลกเปลี่ยนอาหารกัน หากชุมชนไม่มีการกระจายอาหารอาหารย่อมเกิดการขาดแคลน  มีการลัก
ขโมยปล้นชิงขาดความสันติ  การจัดระเบียบการบริโภคใช้จริยธรรมจึงจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของชุมชน แม้ใน
กฎหมายธรรมศาสตร์บูฮานลาว ได้มีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนแบ่งปันอาหารกัน  โดยผู้มีผลผลิตในนาในน้ ามาก 
หากเพ่ือนบ้านมาขโมยพืชผัก เพ่ือบริโภคประทังชีวิตไม่ให้เอาผิด หากขโมยเพ่ือค้าขายต้องมีความผิดตามอาญา
แผ่นดิน 

ส่วนธรรมเนียมการบริโภคเป็นพฤติกรรมที่คนในชุมชนเห็นว่าควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดประ 
โยชน์สุข  ธรรมเนียมบางอย่างเป็นจารีตที่ต้องปฏิบัติตามใครละเมิดถือว่าผิด  ธรรมเนียมบางอย่างถือเป็น
มารยาทผู้ที่ปฏิบัติได้ถือเป็นผู้มีคุณสมบัติดี  ธรรมเนียมการบริโภคในชุมชนอีสานก าหนดโดยสถานภาพทาง
สังคมและอาชีพของบุคคล เช่น  หมอธรรม หมอล าผีฟูา หมอผี มีธรรมเนียมการบริโภคท่ีแตกต่างจากคนทั่วไป 
ยกตัวอย่าง ข้อห้ามในการบริโภคของหมอธรรม เช่น ห้า มรับประทานมังสัง 10 ชนิด เช่นเนื้อมนุษย์  ม้า เต่า 
สุนัข งู หมี เสือเหลือง เสือโคร่ง เสือดาว สิงโต ห้ามรับประทานอาหารหรือน้ าที่เหลือจากผู้อื่น ห้ามรับประทาน
เครื่องเซ่นไหว้ผี ฯลฯ 
          ธรรมเนียมการกินในครอบครัวอย่างหนึ่งคือ  ก าหนดให้ชายผู้เป็นสามีรับประทานอาหารก่อน  เพ่ือเป็น
การแสดงความเคารพยกย่องสามีในฐานะครอบครัว ซึ่งสามีในฐานะผู้ท างานหนัก  ผู้เป็นภรรยาหรือหญิงงาน
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หลักคือ ท าครัวปรุงอาหารเป็นแม่ศรีเรือน ชุมชนอีสานจึงก าหนดคุณสมบัติของหญิงที่ดีพร้อมต้องประกอบด้วย 
เรือนสามน้ าสี่  ซึ่งเรือนในที่นี้หมายถึง เรือนนอน เรือครัวและเรือนผม  โดยเรือนครัวจะต้องจัดการให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  เพราะเรือนครัวในบ้านแบบอีสานเป็นบริเวณท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะไม่มิดชิดเช่นปัจจุบัน  
แม่บ้านที่ดีนอกจากปรุงอาหารอร่อยแล้วเรือครัวต้องดูแลให้สะอาดเรียบร้อย 
 
การบริโภคอาหารของชาวอีสานที่สัมพันธ์กับฤดูกาลและการตั้งถิ่นฐาน 
  ตามปกติอาหารเนื้อที่ชาวอีสานบริโภคกันคือ เนื้อสัตว์น้ าและสัตว์ปุา  อาหารเนื้อทั้งสองประเภทมี
ความสัมพันธ์กับฤดูกาลและลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชาวอีสานในแต่ละชุมชน  ซึ่งชุมชนที่มีปลาบริโภคตาม
ฤดูกาลต้องมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติและส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เป็นหลัก อาหาร
ประเภทสัตว์น้ าและครึ่งบกครึ่งน้ าที่หาได้ในท้องถิ่น ได้แก่ ปลา กุ้ง  หอย ปู กบ เขียด อึ่งอ่าง ซึ่งจะมีมากในฤดู
น้ าหลากและน้ าลด อาจารย์ศรีศักร  ให้ความเห็นว่า อาหารที่ส าคัญรองจากข้าวคือ ปลา  ชาวบ้านในชนบททุก
ครัวเรือนจะมีเครื่องจับปลา ปลาจะมีชุกชุมในฤดูฝนและต้นฤดูหนาว  เมื่อหน้าฝนมาถึงปลาเจริญเติบโตในห้วย 
หนอง คลอง บึง ในท้องนาชาวบ้านจับมาเป็นอาหาร  ในหน้าน้ าหลากชาวอีสานสามารถจับปลาได้มากเกินกว่า
จะบริโภคได้หมดในเวลาอันสั้น  ถ้าไปจับด้วยกันจ านวนมากเมื่อได้ปลาตัวใหญ่จะต้องช าแหละแบ่งกันกินทันที  
แต่หากเป็นปลาขนาดกลางจะเก็บมาท ากับข้าวอื่นๆและตากแดดท าปลาแห้ง  แต่ถ้าตัวขนาดเล็กจะเก็บถนอมไว้
บริโภคให้นาน ด้วยการท าปลาร้า ปลาส้ม เป็นต้น 

 
 

ข้าวอาหารหลักของชาวอีสาน 
  ชาวอีสานทั้งในเขตที่ราบและที่ราบสูงบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก  ชาวอีสานท านาปลูกข้าวเป็นอาชีพ
หลัก การท านาของชาวอีสานปีละ 1 ครั้งคือ ท านาปี  การผลิตข้าวของชาวอีสานในอดีตเป็นการผลิตเพ่ือการ
บริโภคเป็นหลัก ในปีใดที่ฝนฟูาตกตามฤดูกาล ฝนไม่แล้งก็สามารถได้ผลผลิตข้าวมากสามารถบริโภคได้ตลอดทั้ง
ปี หากปีใดฝนฟูาไม่ตกตามฤดูกาลจะประสบปัญหาการขาดข้าวบริโภคต้องหา เผือก มัน  กลอยกินแทนข้าว 
ข้าวที่ชาวอีสานปลูกเพ่ือบริโภคส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง  ได้แก่ ข้าวพันธุ์ตมขาว ข้าวปลาซิว ข้าวปูองแอว 
ข้าวขี้ตมน้อย ข้าวขี้ตมด า  ข้าวขี้ตมใหญ่ ข้าวก่ า ข้าวนางนวล ข้าวพม่าแดง ข้าวพม่าเหลือง  ข้าวพันธุ์พื้นเมือง
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เหล่านี้มีความทนทานต่อโรคและภัยธรรมชาติ โดยพึ่งพาสารเคมีน้อย  ส่วนข้าวพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือ ข้าวเหนียว กข.6 ข้าวหอมมะลิและข้าวจ้าว กข. 7 แม้ในชุมชนท้องถิ่นจะมีข้าว
พันธุ์พ้ืนเมืองหลายพันธุ์ 
  ปัจจุบันคนไทยทุกแห่งรวมทั้งภาคอีสานบริโภคข้าวเพียงไม่ก่ีพันธุ์  โดยเฉพาะพันธุ์ที่มีส่งเสริมให้มีการ
ปลูก ซึ่งข้าวประเภทนี้มีการใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืชค่อนข้างสูง ต่างจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง กรรมวีธีการท า
ให้ข้าวเป็นอาหารของชาวอีสานที่ส่วนใหญ่รับประทานข้าวเหนียว  มีวิธีการคือ การนึ่ง การหุงและการท าข้าว
หลาม เป็นวิธีการหลัก  การปรุงด้วยวิธีอ่ืนคือ การท าขนมชนิดต่างๆ  การปรุงข้าวเป็นเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์ คือ การหมักท าสาโท การท าข้าวสารให้สุกด้วยการนึ่ง การหุง การหลามของชาวอีสาน  โดยวิธีการ
ไม่แตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืน  แตกต่างเพียงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมเท่านั้น เช่น  ชาวอีสานนึ่งข้าวเหนียว
ด้วยภาชนะจักสานจากไม้ไผ่ สานจากใบลาน  ชาวอีสานบริโภคข้าวเหนียวมากกว่าข้าวจ้าว  นอกจากนี้ข้าว
เหนียวยังเหมาะกับอาหารท้องถิ่นประเภทลาบ แจ่ว ส้มต า ปิ้ง ย่าง  เป็นพิเศษ และเหตุผลส าคัญที่ชาวอีสาน
บริโภคข้าวเหนียวเพราะเป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับดินและน้ าในเขตท่ีราบสูงมากกว่าที่ราบลุ่ม  อาหารที่ชาวอีสาน
บริโภคส่วนใหญ่ที่เป็นข้าวเหนียวและปรุงจากข้าวเหนียว มีดังนี ้
 
อาหารหวานจากข้าว 

อาหารหวานหรือขนมหวานของชาวอีสานส่วนใหญ่ท าจากข้าวเป็นหลัก การบริโภคอาหารหวานหรือ
ขนมหวานของชาวอีสานส่วนใหญ่ก็ท าในโอกาสที่มีงานส าคัญของชุมชน ของครัวเรือน ส าหรับเลี้ยงพระ เลี้ยง
คนที่มากินมาทาน การปรุงขนมหวานของอีสานที่รับประทานเป็นประจ ามีน้อย นอกจากขนมหวานที่เน้น
ส่วนประกอบหลักเป็นข้าวแล้วยังมีส่วนประกอบจากไม้ผลและพืชลงหัวอีก เช่น บวดหมากอึ (ฟักทอง)  
บวดเผือก บวดมัน นึ่งกลอย กล้วยบวดชี เป็นต้น ขนมหวานที่ปรุงจากข้าวของชาวอีสาน ได้แก่ 
 

    
 
1. ข้าวโคบ (หรือข้าวแตนหรือขนมนางเล็ด) ขนมประเภทหนึ่งท าจากข้าวเหนียวนึ่งตากแดดให้แห้ง

ทอดด้วยน้ ามัน แล้วหยอดด้วยน้ าตาลหรือน้ าอ้อย 
2. ข้าวเขียบข้าวโขบ ขนมท าจากข้าวเหนียวสุกต าให้ละเอียดด้วยครกกระเดื่อง ผสมน้ ารากตดหมา ท า

เป็นแผ่นบางผึ่งให้แห้ง น าไปย่างไฟ 
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3. ข้าวต้ม(มัด) ท าจากข้าวเหนียว ใส่กล้วย เม็ดถั่วด า น ามาห่อใบตองแล้วต้มให้สุกจึงน ามารับประทาน 
บางครั้งคลุกด้วยน้ าตาลและมะพร้าวแก่ขูด 

 

 
 

 
4. ข้าวตอกแตก วิธีท าน าข้าวเปลือกมาคั่วไฟให้แตกเอาน้ าอ้อยมาคลุก หรือผสมข้าวเม่า ถั่วลิสง  

มะพร้าว น้ าตาล งา คลุกเป็นกระยาสารท 
5. ข้าวเม่า ท าจากข้าวเหนียวที่เป็นน้ านมไม่อ่อนหรือแก่เกินไปมาค่ัวไฟอ่อนๆ แล้วต าเอาเปลือกออก  

จะได้ข้าวเม่าสีเขียวอ่อนรสหวานหอม 
 6. ข้าวหลาม เป็นอาหารหวานที่ท าจากข้าวเหนียว น าข้าวเหนียวใหม่แช่น้ าประมาณ 5-7 ชั่วโมง 

จากนั้นเอาข้าวที่แช่มาผสมน้ ากะทิ น้ าตาล เกลือ บรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่ที่ตัดเป็นปล้องๆปิดปากกระบอกไม้
ไผ่ด้วยขุยมะพร้าวแล้วน าไปเผาไฟที่ลุกสม่ าเสมอโดยต้องกลับข้างกระบอกให้ทั่วด้าน  

7. ข้าวหลุ้ง ท าจากข้าวเหนียวต้มกับกะทิ น้ าตาล 
8. ข้าวหลิ้มหรือข้าวพอง ท าจากข้าวเหนียวนึ่งแห้ง น ามาค่ัวให้เหลืองงาม ผสมน้ าตาลหรือน้ าอ้อยแล้ว

ปั้นเป็นก้อน 
9. ข้าวปาด (ขนมเปียกปูน) ท าจากแปูงข้าวจ้าว ผสมน้ ากะทิ น้ าใบเตย น้ าตาล น ามากวนในกระทะจน

สุกและเนื้อขนมข้นเทลงในถาดจนขนมแข็งตัว 
10. ข้าวหัวหงอก ท าจากข้าวเหนียวนึ่งให้สุก ขูดมะพร้าวเปลือกผง(ทึนทึก)เป็นแผ่นบางๆ น ามะพร้าว

ที่ขูดและน้ าตาลไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวนึ่ง  
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อาหารคาวหรือเครื่องปรุงจากข้าว 
 1. ข้าวจี่ เป็นอาหารพิเศษในบุญเดือนสามที่เรียกว่า บุญข้าวจี่ ข้าวจีในชีวิตประจ าวันของคนยากจน

ทั่วไปใช้เกลือโรยข้าวเหนียวนึ่งนวดให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมหรือรี น าไปย่างไฟกลับให้ทั่วทุกด้าน บริโภคโดย
จิ้มกับปลาร้าหรือแจ่วบอง ส่วนการท าข้าวจี่ในบุญเดือนสามหรือเพ่ือขาย ขาวจี่จะชุบไข่และข้าวจี่ยัดไส้น้ าอ้อย 

 

   
 
2. ข้าวเหนียวนึ่ง เป็นอาหารหลักท่ีบริโภค วิธีการนึ่งให้สุก โดยน าข้าวสารเหนียวมาแช่หากเป็นข้าว

ใหม่แช่ 30 นาที ข้าวเก่าแช่ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย แล้วน าข้าวสารที่แช่ได้ใส่หวดหรือมวย น าไปนึ่ง เมื่อสุกทั่ว
ดีเทข้าวเหนียวใส่กระเบียนใช้ไม้พายกลับให้ไอร้อนออกแล้วจึงเก็บไว้ในกระติบข้าว  

 
 
3. ข้าวคั่ว ข้าวสารเหนียวที่น ามาค่ัวให้สุกไหม้พอสมควร แล้วโขลกขณะที่ร้อนๆ จะได้ผงสีเทาหม่นมี

กลิ่นหอมส าหรับเป็นเครื่องปรุงลาบ ก้อย ส้มปลาน้อย ปลาจ่อม 
4. ข้าวเบือ เป็นข้าวเหนียวที่ได้จากการน าข้าวสารมาแช่น้ าจนอ่อนแล้วโขลกให้ละเอียด นิยมใส่แกง

หน่อไม้ แกงอ่อมหอย อีกวิธีคือน าข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนน าไปย่างไฟพอเหมาะจนมีสีเหลืองและมีกลิ่นหอม
น าไปโขลกให้ละเอียดแล้วน าไปใส่หม้อแกงที่ก าลังเดือด 
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ภาคผนวก ง :  

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภค 

กับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
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โดย....ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ วัดป่าพัฒนาราม ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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เยาวชน/นักเรียน นักศึกษา มสธ. ประชาชน จ านวน 310 คน ในเขตพื้นที่ให้บริการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
ร่วมโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น                                       

เนื่องในการท าบุญวันอาสาฬบูชา-เข้าพรรษา  
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พิธีเปิด...โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
โดย นางพรรษชล แข็งขัน ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
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คณะวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านจากจังหวัดสกลนครและนครพนม นายอภิชาต ราชค า ,นายพิทักษ์ คิดโสดา ,นางสาวเยาวภา 
ภารส าเร็จ, นายนิติวัฒน์ อัมวงศา ให้ความรู้การบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตามฮีต 12 ของภาคอีสาน 
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แบ่งกลุ่มเรียนรู้...การบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตามฮีต 12 ของภาคอีสาน           
เดือนอ้าย - บุญเข้ากรรม ,เดือนยี่ - บุญคูณลาน  เดือนสาม - บุญข้าวจี่ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88
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แบ่งกลุ่มเรียนรู้...การบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตามฮีต 12 ของภาคอีสาน                               
เดือนสี่ - บุญพระเวส  เดือนห้า - บุญสงกรานต์  เดือนหก- บุญบั้งไฟ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F
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การจัดอาหารถวายพระเพื่อบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตามฮีต 12 ของภาคอีสาน                                
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การจัดถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในเทศกาลงานบุญตามฮีต 12 ของภาคอีสาน โดยชาวบ้านจะรับประทานอาหารที่วัดด้วย                               
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แบ่งกลุ่มเรียนรู้...การบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตามฮีต 12 ของภาคอีสาน                               
เดือนเจ็ด - บุญซ าฮะ  เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา  เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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แบ่งกลุ่มเรียนรู้...การบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตามฮีต 12 ของภาคอีสาน                               
เดือนสิบ - บุญข้าวสาก  เดือนสิบเอ็ด - บุญออกพรรษา  เดือนสิบสอง - บุญกฐิน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ฝึกปฏิบัติการท าอาหารหวานจากข้าวเหนียว คือ ท าข้าวต้มมัด และการท าขันหมากเบ็งเพ่ือถวายพระในวันส าคัญ                     
เช่น เทศกาลงานบุญ ตามฮีต 12 และในวันพระ 
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ผู้ร่วมโครงการพักประทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
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ให้ความรู้เกี่ยวกับ คอง 14 (ค าสอน) ประกอบด้วย 1. ฮีตเจ้าคองขุน 2. ฮีตท้าวคองเพีย 3. ฮีตไพร่คองนาย          
4. ฮีตบ้านคองเมือง 5. ฮีตปู่คลองย่า 6. ฮีตตาคองยาย 7. ฮีตพ่อคองแม่ 8. ฮีตใภ้คองเขย 9. ฮีตป้าคองลุง               

10. ฮีตลกูคองหลาน 11. ฮีตเถ้าคองแก่  12. ฮีตปีคองเดือน (ฮีตสิบสอง) 13. ฮีตไฮ่คองนา 14. ฮีตวัดคองสงฆ์ 
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มอบเกียรติบัตรการร่วมโครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรม     
และประเพณีท้องถิ่น แด่ตัวแทนเยาวชน นักเรียน ครู นักศึกษา มสธ. ประชาชนและวิทยากร                                       
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ถวายเทียนพรรษา ปลูกต้นไม้ถวายวัดพัฒนารามบ้านค ากลิ้ง จังหวัดอุดรธานี                                          
และถ่ายภาพหมู่โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
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ภาคผนวก จ  

แบบประเมินผล 
โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภค 

กับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
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แบบประเมินผล 
โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  
ณ วัดป่าพัฒนาราม ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 
 

โปรดกาเครื่องหมาย     ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
     1.  เพศ    ชาย             หญิง 
     2.  สถานะภาพของท่าน      นักศึกษา มสธ.จังหวัด ................... ประชาชนทั่วไป  อื่นๆระบุ........... 
     3.  ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด  
           ชมรมนักศึกษา มสธ.     หนังสือเชิญ     จากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
1.1 การถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ฮีต 12 คอง 14                  
ของวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน 

     

1.2 การสาธิต/แบ่งกลุ่มเรียนรู้การบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่นอีสานของวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน (วิทยากรกลุ่ม) 

     

1.3 คุณภาพ ปริมาณ ความสะอาดของอาหารที่จัดเลี้ยง      
1.4 สถานท่ี เวที แสง เสียง      
1.5 การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี      
2.ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม - - - - - 
2.1 มีความรู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ฮีต 12 คอง 14      
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตามประเพณี
ท้องถิ่นอีสาน 

     

2.3 มีกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา  
( ฮีตเดือน 8 ) 

     

2.4 มกีิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (ร่วมปลูกไม้มงคลถวายวัด)       
3.ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดโครงการปราชญ์ชาวบ้าน               
สืบสานการบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

     

ข้อเสนอแนะอื่นๆ   
1...................................................................................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฉ : 

รายชื่อ/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภค 

กับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
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