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ค าน า 

 
       รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี”ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษา อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมของไทย สืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษามิให้สูญหาย เป็นงานประเพณีที่รวม
ความผูกพันของชุมชนท้องถิ่นโดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอมหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่ม
เดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตัว การที่นักศึกษา บัณฑิต มสธ.และประชาชน 
ในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้ร่วมท าบุญ
ถวายภัตตาหารเแด่พระภิกษุในวันส าคัญทางพุทธศาสนา ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป เมื่อโครงการ
ดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้น ได้ประเมินผลของโครงการเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ 
และวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อมูล  การด าเนินงานในโครงการฯ
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการจัดโครงการในครั้งถัดไป 

 

        ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
                 20 กรกฎาคม 2560  
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี” 

(แผนงาน : ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 

1.ความส าคัญของโครงการ 
 

              พรรษา คือ ช่วงระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝนที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องปฏิบัติธรรมอยู่วัดใดวัดหนึ่งโดยตลอดจะ
ไปค้างคืนที่วัดอ่ืนไม่ได้ ข้อห้ามที่ให้พระอยู่วัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือนนี้ เพราะฤดูฝนเป็นฤดูเพาะปลูก ข้าวกล้าพืชผล
ของชาวบ้านก าลังเขียวขจี ถ้าพระออกเดินทางในฤดูนี้จะไปเหยียบย่ าข้าวกล้าพืชผลของชาวบ้านเสียหายได้พระพุทธเจ้า
จึงได้บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์หยุดเข้าพรรษาหรือหยุดพักฝน 3 เดือน ไม่ให้จาริกเดินทางไปค้างคืนที่อ่ืนๆ (เข้าพรรษา
แปลว่าพักฝน) การเข้าพรรษาจึงมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า 

    วันเข้าพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติหรืออยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม แล้วนับไปอีก  
3 เดือนก็จะเป็นวันออกพรรษาซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 หรืออยู่ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี                         
เมื่อพระต้องหยุดพักฝนหรือหยุดเข้าพรรษาท าให้พระมีเวลาศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ เวลาอ่านหนังสือ
ให้เข้าใจและจดจ าได้ดีท่ีสุดคือเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงที่เงียบสงบท าสมาธิได้ง่าย ในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าเวลาพระจะ
อ่านหนังสือจึงจุดเทียน เมื่อชาวบ้านทราบจึงท าเทียนไปถวายพระ โดยเฉพาะการถวายในวันเข้าพรรษา ซึ่งถือว่าได้บุญ
กุศลมากยิ่งนัก นั่นคือจะท าให้ชีวิตของผู้ถวายมีความสุขสบาย สว่างไสว ไม่มืดมน  หรืออีกนัยหนึ่งเป็นผู้มีปัญญา มี
ความรู้ เฉลียวฉลาดนั่นเอง การถวายเทียนแด่พระในวันเข้าพรรษาจึงเป็นประเพณีของชาวพุทธมาแต่โบราณกาล  นับ
เนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันชาวบ้านสมัยใหม่จะนิยมถวายหลอดไฟฟ้าแทน เพราะมีความสว่างมากกว่าเทียน 
ใช้งานง่าย สะดวก และได้บุญกุศลมากเช่นกัน ด้วยคุณค่าและความส าคัญของและด ารงไว้ซึ่งประเพณีไทย งานประเพณี
แห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่งเทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้น
ใหญ่ขึ้น เพ่ือถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆเป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การน าเทียน
ไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี  

           งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น  โดยเริ่มตั้งแต่                    
การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลม
เกลียวในหมู่คณะไปในตัว การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความช านาญในเรื่องการท าลวดลาย
ไทย การแกะสลักลวดลายลงบน ต้นเทียน การท าเทียนให้เป็นลายไทย แล้วน าไปติดบนต้นเทียน  การประดับด้วยผ้า
ฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างในท้องถิ่น  ส่วนการจัดขวนแห่ก็ล้วนแต่ใช้ของพ้ืนเมือง เช่น                
เครื่องแต่งกายขอขบวนฟ้อน จะใช้ผ้าพ้ืนเมืองเป็นหลัก การฟ้อนร าจะใช้ท่าร าที่ดัดแปลงมาจาก วิถีชีวิต  การท ามาหา
กินของชาวบ้าน เป็นท่าร าในรูปแบบของศิลปะที่งดงาม ดนตรีประกอบก็เป็นเครื่องดนตรีประจ าถิ่น ผสมเข้ากับการขับ
ร้องที่สนุกสนานเร้าใจท าให้งานประเพณีนี้ยิ่งใหญ่ ประชาชนต่างเฝ้ารอคอยศิลปะการฟ้อนร า ที่นิยมน ามาประกอบการ
แสดงในขบวนแห่ คือ การร าเซิ้งต่างๆ เช่น เซิ้งกระลอ เซิ้งกระติบ เซิ้งสวิง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ซึ่งดัดแปลงมาจากการ
ประกอบอาชีพในวิถีชีวิตประจ าวันทั้งสิ้น 
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2. วัตถุประสงคข์องโครงการ 

    2.1 เพ่ือตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษา 
    2.2 เพ่ืออนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของไทย  
    2.3 เพื่อสืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษามิให้สูญหาย 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
1.กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา มสธ. ประชาชนทั่วไป                                                                                                           
2.ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 100 คน                                                                                                                                       
3.พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : ในเขตพ้ืนที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

4. ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
          จดัโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี” 

กา               วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
 

5. มีผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 120 คน ประกอบด้วย   
1. ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครราชสีมา 
2. ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครราชสีมา 
3. บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และประชาชนทั่วไป  
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บันทึกข้อความและค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน                                                

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
ที่ ๗ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 
------------------------------------- 

 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ กิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธอุดรธานี ให้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
เสริมบุญ สร้างบารมี ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งบุคลากรในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

๑. ประธานด าเนินงาน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
      ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ๒.๑ นางพรรษชล  แข็งขัน 

งานที่รับผิดชอบ ด าเนินจัดโครงการและสรุปติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
๓. เจ้าหน้าที่กองกลางและเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

       ๓.๑  นางสาวพรนภา นวนมะณี 
งานที่รับผิดชอบ  ต้อนรับประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียน แจกเอกสาร ถ่ายภาพ 
๔.พนักขับรถยนต์ 
      ๔.๑ นายปิยะทัติ อุลานันท์  
งานที่รับผิดชอบ  ให้บริการรถยนต์ศูนย์ในระหว่างการจัดกิจกรรม 

  
ทั้งนี ้ให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เสริมบุญ สร้างบารมี ตามวันเวลาดังกล่าว ต่อไป 

 
สั่ง ณ วันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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     ศูนย์ว 
                   
  

            ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง   ขอเข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดนครราชสีมา 
เรียน   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมา 
 
     การร่วมแห่เทียนพรรษาเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้  
ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ                 
และภาคเอกชน เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีที่มีความส าคัญนี้ไว้ ให้เป็นมรดกตกทอดต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปเป็นสิ่งที่ควร
ท าอย่างยิ่ง  การแห่เทียนพรรษาเป็นงานที่ท าให้เยาวชน วัยรุ่น หนุ่มสาว ได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งคาดหวังได้ว่าประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจะสืบทอดต่อไปอีกยาวไกล    
 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความประสงค์ขอเข้าร่วมในขบวน               
แห่เทียนเข้าพรรษา ณ จังหวัดนคราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยมีบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
อุดรธานี ชมรมนักศึกษา, บัณฑิต มสธ.จังหวัดนครราชสีมา และประชาชนเข้าร่วมบวนแห่จ านวนประมาณ ๑๐๐ คน 
ตามวันเวลา และขอมอบหมายให้นายพนมศักดิ์ ลาดบาศรี ประธานชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนครราชสีมา หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๙ ๓๕๕๕ ๕๖๖๙ และ ๐๘ ๖๗๑๙ ๑๙๗๗ เป็นผู้ประสานงาน 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

         
                                                             (นางเยียรยง ไชยรัตน์)  

               ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
                                                               
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 
โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
อีเมล : meka75@hotmail.com 

     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
     หมู ่๑๐ บ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น 
     อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
     ๔๑๐๐๐           

ที ่ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๕๘๐ 

mailto:meka75@hotmail.com%20ภายในวันที่%20๒๙%20มิถุนายน%20๒๕๕๙%20จัก
mailto:meka75@hotmail.com%20ภายในวันที่%20๒๙%20มิถุนายน%20๒๕๕๙%20จัก
mailto:meka75@hotmail.com
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                ๓๐  พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี” 
เรียน  ประธานชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนครราชสีมา  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ 
  
      การร่วมแห่เทียนพรรษาเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของชาติ ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีที่มีความส าคัญนี้ไว้ ให้เป็นมรดกตกทอดต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปเป็นสิ่งที่ควรท า
อย่างยิ่ง  การแห่เทียนพรรษาเป็นงานที่ท าให้เยาวชน วัยรุ่น หนุ่มสาว ได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งคาดหวังได้ว่าประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจะสืบทอดต่อไปอีกยาวไกล    
 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงได้ร่วมจัดโครงการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี”ในวันอาทิตย์ที่  ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐              
ณ จังหวัดนคราชสีมา โดยร่วมกับชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดนครราชสีมา  จึงขอเรียนเชิญท่านและ
นักศึกษา บัณฑิต มสธ. และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  โดยมอบหมายให้                   
นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ช านาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

       
                                                             (นางเยียรยง ไชยรัตน์)  

               ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
                                                               
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 
โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
อีเมล : meka75@hotmail.com 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
หมู่ ๑๐ บ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
๔๑๐๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๕๑๔ 

mailto:meka75@hotmail.com%20ภายในวันที่%20๒๙%20มิถุนายน%20๒๕๕๙%20จัก
mailto:meka75@hotmail.com%20ภายในวันที่%20๒๙%20มิถุนายน%20๒๕๕๙%20จัก


 

- 10 - 

 

 
  

 

      

 

 

 

                       
 
 

                ๓๐  พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี” 
เรียน  ประธานชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดนครราชสีมา  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ 
  
      การร่วมแห่เทียนพรรษาเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของชาติ ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีที่มีความส าคัญนี้ไว้ ให้เป็นมรดกตกทอดต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปเป็นสิ่งที่ควรท า
อย่างยิ่ง  การแห่เทียนพรรษาเป็นงานที่ท าให้เยาวชน วัยรุ่น หนุ่มสาว ได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งคาดหวังได้ว่าประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจะสืบทอดต่อไปอีกยาวไกล    
 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงได้ร่วมจัดโครงการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี” ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐              
ณ จังหวัดนคราชสีมา โดยร่วมกับชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดนครราชสีมา  จึงขอเรียนเชิญท่านและ
นักศึกษา บัณฑิต มสธ. และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  โดยมอบหมายให้                   
นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ช านาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

      
                                                             (นางเยียรยง ไชยรัตน์)  

               ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
                                                    
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 
โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
อีเมล : meka75@hotmail.com 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
หมู่ ๑๐ บ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
๔๑๐๐๐ 

ที ่ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๕๑๕ 

mailto:meka75@hotmail.com%20ภายในวันที่%20๒๙%20มิถุนายน%20๒๕๕๙%20จัก
mailto:meka75@hotmail.com%20ภายในวันที่%20๒๙%20มิถุนายน%20๒๕๕๙%20จัก
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โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏิบัตริาชการ                                                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 (1)  ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
      ชื่อโครงการ : แห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี” (งบประมาณ 20,000 บาท) 
      หน่วยงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
          (1)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
          1.1.1 ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษา 
          1.1.2 เพ่ืออนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของไทย  
          1.1.3 เพื่อสืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษามิให้สูญหาย 
  (1.2) ลักษณะโครงการ ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม       ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านความมั่นคง 

(1.3) สถานภาพของโครงการ    โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
(1.4) ประเภทของโครงการ              พัฒนา          ด าเนินการปกติ 
(1.5) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560 
(1.6) สถานที่ด าเนินโครงการ :  บริเวณลานย่าโม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
  (2)  ที่มาและความต้องการ 

        (2.1) ที่มา :        

              พรรษา คือ ช่วงระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝนที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องปฏิบัติธรรมอยู่วัดใดวัดหนึ่งโดยตลอดจะ
ไปค้างคืนที่วัดอ่ืนไม่ได้ ข้อห้ามที่ให้พระอยู่วัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือนนี้ เพราะฤดูฝนเป็นฤดูเพาะปลูก ข้าวกล้าพืชผล
ของชาวบ้านก าลังเขียวขจี ถ้าพระออกเดินทางในฤดูนี้จะไปเหยียบย่ าข้าวกล้าพืชผลของชาวบ้านเสียหายได้พระพุทธเจ้า
จึงได้บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์หยุดเข้าพรรษาหรือหยุดพักฝน 3 เดือน ไม่ให้จาริกเดินทางไปค้างคืนที่อ่ืนๆ (เข้าพรรษา
แปลว่าพักฝน) การเข้าพรรษาจึงมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า 

    วันเข้าพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติหรืออยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม แล้วนับไปอีก 3 
เดือนก็จะเป็นวันออกพรรษา ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 หรืออยู่ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี                         
เมื่อพระต้องหยุดพักฝนหรือหยุดเข้าพรรษาท าให้พระมีเวลาศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ เวลาอ่านหนังสือ
ให้เข้าใจและจดจ าได้ดีท่ีสุดคือเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงที่เงียบสงบท าสมาธิได้ง่าย ในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าเวลาพระจะ
อ่านหนังสือจึงจุดเทียน เมื่อชาวบ้านทราบจึงท าเทียนไปถวายพระ โดยเฉพาะการถวายในวันเข้าพรรษา ซึ่งถือว่าได้บุญ
กุศลมากยิ่งนัก นั่นคือจะท าให้ชีวิตของผู้ถวายมีความสุขสบาย สว่างไสว ไม่มืดมน  หรืออีกนัยหนึ่งเป็นผู้มีปัญญา มี
ความรู้ เฉลียวฉลาดนั่นเอง การถวายเทียนแด่พระในวันเข้าพรรษาจึงเป็นประเพณีของชาวพุทธมาแต่โบราณกาล  นับ
เนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันชาวบ้านสมัยใหม่จะนิยมถวายหลอดไฟฟ้าแทน เพราะมีความสว่างมากกว่าเทียน 
ใช้งานง่าย สะดวก และได้บุญกุศลมากเช่นกัน ด้วยคุณค่าและความส าคัญของและด ารงไว้ซึ่งประเพณีไทย งานประเพณี

ผด.1 
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แห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่งเทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้น
ใหญ่ขึ้น เพ่ือถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆเป็นพุทธบูชา ตลอดเวลา 3 เดือน การน าเทียน
ไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนาน และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี  

           งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่                    
การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลม
เกลียวในหมู่คณะไปในตัว การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความช านาญในเรื่องการท าลวดลาย
ไทย การแกะสลักลวดลายลงบน ต้นเทียน การท าเทียนให้เป็นลายไทย แล้วน าไปติดบนต้นเทียน การประดับด้วยผ้า
ฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างในท้องถิ่น ส่วนการจัดขวนแห่ก็ล้วนแต่ใช้ของพ้ืนเมือง เช่น เครื่อง
แต่งกายขอขบวนฟ้อน จะใช้ผ้าพ้ืนเมืองเป็นหลัก การฟ้อนร าจะใช้ท่าร าที่ดัดแปลงมาจากวิถีชีวิตการท ามาหากินของ
ชาวบ้าน เป็นท่าร าในรูปแบบของศิลปะที่งดงาม ดนตรีประกอบก็เป็นเครื่องดนตรีประจ าถิ่น ผสมเข้ากับการขับร้องที่
สนุกสนานเร้าใจ ท าให้งานประเพณีนี้ยิ่งใหญ่ ประชาชนต่างเฝ้ารอคอยศิลปะการฟ้อนร า ที่นิยมน ามาประกอบการแสดง
ในขบวนแห่ คือ การร าเซิ้งต่างๆ เช่น เซิ้งกระลอ เซิ้งกระติบ เซิ้งสวิง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ซึ่งดัดแปลงมาจากการประกอบ
อาชีพในวิถีชีวิต ประจ าวันทั้งสิ้น 

     (2.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ: 
 

   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้เล็งเห็นความส าคัญในการร่วมแห่เทียนพรรษา และสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้                
เพ่ือเอกลักษณ์ของชาติ ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีที่มีความส าคัญนี้ไว้ ให้เป็นมรดกตกทอดต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปเป็นสิ่งที่                  
ควรท าอย่างยิ่ง  การแห่เทียนพรรษาเป็นงานที่ท าให้เยาวชน วัยรุ่น หนุ่มสาว ได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ใกล้ชิด นับตั้งแต่การเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ เป็นลูกมือช่างของทางวัด  ในการแกะสลักท าลวดลายต้นเทียน 
ค้นคว้าหาวิธีการท าเพียรพรรษาให้วิจิตรพิสดาร งดงามแต่ประหยัด การเข้าร่วมในขบวนแห่จะเป็นการผสมผสาน
ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ เช่น การเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน โปงลางหรือเป่าแคน จะมีทั้งผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาว ส่วน
ขบวนฟ้อนร า จะใช้เด็กๆรุ่นเยาว์ ถึงวัยหนุ่มสาวมากกว่าคนสูงวัย ซึ่งคาดหวังได้ว่า ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จะสืบ
ทอดต่อไปอีกยาวไกล 
 

 (2.3) ความเร่งด่วน : - 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ชมรมนักศึกษา มสธ. /ประชาชนทั่วไป จ านวน 100 คน  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
  นักศึกษา มสธ.ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ ประชาชนทั่วไป 
 ชมรมนักศึกษา มสธ. /ชมรมบัณฑิต มสธ.  
 หน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการศึกษา/เครือข่าย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
 อิทธิพลที่มีต่อโครงการ : -  
 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -  
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 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปีเริ่มต้น - 
ถึงปี 2559 
แผน (ผล)* 

ปี 2559 
แผน (ผล)* 

ปี 2559 
 

ปี 2560 
 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 
จบ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน    100   
เชิงคุณภาพ  
: ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม 
: ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

    
84 
86 

  

เชิงเวลา   : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ    100   
เชิงต้นทุน : โครงการใช้งบประมาณตามท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ    100   

 (4.2) ผลลัพธ์ : 
1.1.1 ได้ตระหนักและเห็นคุณคา่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษา  
1.1.2 ได้อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของบ้านของไทย 
1.1.3 ได้สืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมการแห่เทียนพรรษามิให้สูญหาย  

          (4.3) ผลกระทบเชิงบวก :  
4.2.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา มสธ.ประชาชน กับมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
4.2.2 สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  

                  ผลกระทบเชิงลบ : ...- 
(4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ต่ ากว่าเป้าหมาย    ตามเปา้หมาย   สูงกว่าเป้าหมาย 
(4.5) การใช้จ่ายงบประมาณ              ต่ ากว่าแผน         ตามแผน         เกินกว่าแผน 
(4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน            ล่าช้ากวา่แผน      ตามแผน         เกินกว่าแผน 

(5) วงเงินของโครงการ 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

 2560 20,000 - 20,000 
 (6) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 

แหล่งเงิน 
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
เงินงบประมาณ      
2.1 ค่าตอบแทน - บาท      
2.2 ค่าใช้สอย 20,000 บาท 
1) ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม,และเจ้าหน้าที่ 
100 คน วันละ 100 บาท 1 วัน (100X100X1) 
2) เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่โครงการและพขร. 4 คน 2 วัน  
3) ค่าท่ีพัก เจ้าหน้าที่โครงการและพขร. 4 คน 1 วัน  
4) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

  
10,000 

 
1,920 
3,100 
2,000 

   

2.3 ค่าวัสดุ -บาท  2,980    
รวม –สองหมื่นบาทถ้วน -  20,000    

 หมายเหตุ... ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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(7) ความเหมาะสมของโครงการ 
(7.1) ความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ 
มีความพร้อมด าเนินการไดท้นัที              อยู่ในระหว่างเตรียมการอยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม 
(7.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน        ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ       ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.4) ความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น.... ไม่ม ี
(7.6) แนวทางการประเมินผล 
    - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  ประเมินตนเอง  ผู้ประเมินอิสระ 

- แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation) 
ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation) 

(8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
(9) แนวทางแก้ไข : .(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แกไ้ขกฎหมาย ปรับโครงสรา้งหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)... 
                                            ----------------------------- 
 

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา “เสริมบุญ สร้างบารมี” 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานย่าโม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
  เวลา กิจกรรม 

07.30-09.00 น. นักศึกษา-บัณฑิต มสธ. ลงทะเบียน /รับเอกสาร  
09.00–12.00 น. ร่วมขบวนขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เทียนพรรษา 
13.00-17.00 น. ร่วมท าบุญหล่อหลอมต้นเทียนขึ้นมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ รับฟังธรรมบรรยาย  
18.00-21.00 น.  ชมการแสดงแสงสีเสียงสืบสานเรื่องราว และเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช                

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยพลังศรัทธาในพุทธศาสนา   
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เอกสารประกอบโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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วันเข้าพรรษาพุทธศักราช 2560 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 
วันเข้าพรรษา 

การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจ าที่ไม่
เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆเว้นแต่มีกิจจ าเป็นจริงๆช่วงจ าพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม ๑ ค่ าเดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ า 
เดือน ๑๑ ของทุกปี ดังนั้นวันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจ าในวัดหรือ
เสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อ่ืนตลอด 3 เดือนในฤดูฝน 
          วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จ าพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ าเดือน 8 จนถึง
กลางเดือน 11 วันเข้าพรรษาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้มีอยู่ 2 วันคือ  
          - วันเข้าปุริมพรรษา คือวันเข้าพรรษาแรก ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญกลางเดือน 11  
          - วันเข้าปัจฉิมพรรษา  คือวันเข้าพรรษาหลัง ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ าเดือน 9 ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน 12  
เมื่อเข้าพรรษาแล้วหากภิกษุมีกิจธุระจ าเป็นอันชอบด้วยพระวินัย พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ไปได้โดยมีข้อจ ากัดว่า
จะต้องกลับมายังสถานที่จ าพรรษาเดิมภายใน 7 วัน ที่เรียกว่า สัตตาหกรณียะ ดังต่อไปนี้  
           1.   เมื่อทายกทายิกา ปราถนาจะบ าเพ็ญกุศล เมื่อมานิมนต์ก็ให้ไปเพ่ือรักษาศรัทธาได้  
           2.   ถ้าสงฆ์ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเกิดอธิกรณ์ข้ึน ก็ให้ไปเพื่อระงับอธิกรณ์ได้  
           3.   ถ้าบิดา มารดา ญาติ พี่น้อง พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ เป็นไข้ เมื่อทราบก็ให้ไปได้  
           4.   พระวิหารในที่แห่งอื่นเกิดช ารุดเสียหาย ให้ไปหาสิ่งของเพ่ือมาปฏิสังขรพระวิหารนั้นได้  
           5.   เมื่อถูกสัตว์ร้ายรบกวน ถูกโจรปล้น พระวิหารถูกไฟไหม้ หรือถูกน้ าท่วม ก็ให้ไปจากที่นั้นได้  
           6.   เมื่อชาวบ้านถูกโจรปล้น อพยพหนีไป ก็ให้ไปกับพวกชาวบ้านได้โดยให้ไปกับชาวบ้านที่มีความเลื่อมใส
ศรัทธา สามารถที่จะให้ความอุปถัมภ์ได้  
           7.   เมื่อที่ใดเกิดความขาดแคลน อาหารหรือยารักษาโรค ขาดผู้อุปถัมภ์บ ารุง ได้รับความล าบากก็อนุญาตให้
ไปจากที่นั้นได้  
           8.   ถ้าหากมีผู้เอาทรัพย์มาล่อ ก็อนุญาตให้ไปจากที่นั้นได้  
           9.   หากภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์แตกกันหรือมีผู้พยายามจะให้แตกกัน ถ้าการไปจากที่นั้นสามารถระงับการ
แตกกันได้ ก็อนุญาตให้ไปได้ 
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          ในวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นกรณียกิจพิเศษส าหรับพระภิกษุสงฆ์ จะมีการประชุมกันในพระอุโบสถ ไหว้พระสวด
มนต์ ขอขมาซึ่งกันและกัน เสร็จแล้วก็ประกอบพิธีเข้าพรรษา ภิกษุจะอธิษฐานใจตนเองว่า ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษานี้
ตนเองจะไม่ไปไหนด้วยการเปล่งวาจาว่า อิมสฺมึ อาวาเส อิม  เตมาส  วสฺส  อุเปมิ หรืออิมสฺมึ วิหาเร อิม  เตมาส  วสฺส  อุเป
มิ แปลว่า ข้าพเจ้าขออยู่จ าพรรษาตลอด 3 เดือน ในอาวาสนี้หรือในวิหารนี้ (ว่า 3 ครั้ง)  หลังจากเสร็จพิธีเข้าพรรษา
แล้วก็น าดอกไม้ ธูป เทียน ไปนมัสการปูชนียวัตถุที่ส าคัญในอาวาสนั้น ในวันต่อมาก็น าดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาพระ
อุปัชฌาย์อาจารย์และพระเถระ ที่ตนเคารพนับถือ 
 
ความส าคัญของวันเข้าพรรษา 
          วันเข้าพรรษานี้มีความส าคัญต่อพุทธศาสนิกชนและเป็นวันส าคัญของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลดังนี้ 
           1. พระภิกษุจะหยุดจาริกไปยังสถานที่อ่ืนๆแต่จะเข้าพักอยู่ประจ าในวัดแห่งเดียวตามพุทธบัญญัติ  
           2. การที่พระภิกษุอยู่ประจ าที่นานๆย่อมมีโอกาสได้สงเคราะห์กุลบุตรที่ประสงค์จะอุปสมบทเพ่ือศึกษาพระ
ธรรมวินัยและสงเคราะห์พุทธบริษัททั่วไป  
           3. เป็นเทศกาลที่พระพุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขและความชั่วต่างๆ เช่น การดื่มสุราสิ่งเสพติด และการ
เที่ยวเตร่เฮฮา เป็นต้น  

4. นอกจากเป็นเทศกาลที่พุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขและความชั่วต่างๆแล้วในช่วงเวลาพรรษา
พุทธศาสนิกชนทั่วไปจะบ าเพ็ญทานรักษาศีลฟังธรรมและเจริญภาวนามากขึ้น 

 
พิธีทางศาสนา 
          การบ าเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ยังมีประเพณีส าคัญอยู่ 2 ประเพณี ควรน ามากล่าวไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้ 

1.ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
           ประเพณีนี้คงเกิดข้ึนจากความจ าเป็นที่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้กันดังปัจจุบัน เมื่อพระสงฆ์จ าพรรษารวมกัน
มากๆก็จ าต้องปฏิบัติกิจวัตร เช่น การท าวัตรสวดมนต์เช้ามืดและตอนพลบค่ า การศึกษาพระปริยัติธรรมกิจกรรมเหล่านี้
ล้วนต้องการแสงสว่างโดยเฉพาะ แสงสว่างจากเทียนที่พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัยและเพ่ือต้องการใช้แสงสว่างโดยตรง
ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมหล่อเทียนต้นใหญ่ กะว่าจะจุดได้ตลอดเวลา 3 เดือน ไปถวายพระภิกษุในวัดใกล้ๆบ้าน
เป็นพุทธบูชา เทียนดังกล่าวเรียกว่า เทียนจ าน าพรรษา 
           ก่อนจะน าเทียนไปถวายนี้ ชาวบ้านมักจัดเป็นขบวนแห่แหนกันไปอย่างเอิกเกริกสนุกสนานเรียกว่าประเพณีแห่
เทียนจ าน าพรรษาดังขอสรุปเนื้อหาจากหนังสือนางนพมาศ ดังนี้ 
           เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ า ทั้งทหารบกและทหารเรือก็จัดขบวนแห่เทียนจ าน าพรรษา ทั้งใส่คานหาบไปและลงเรือ
ประดิษฐานอยู่ในบุษบกทองค าประดับธงทิว ตีกลอง เป่าแตรสังข์ แห่ไป ครั้นถึงพระอารามแล้วก็ยกต้นเทียนนั้นเข้าไป
ถวายในพระอุโบสถหอพระธรรม และพระวิหารจุดตามให้สว่างไสวในที่นั้นๆตลอด 3 เดือน ดังนี้ทุกพระอาราม 
           ในวัดราษฎร์ทั้งหลาย ก็มีพิธีท านองนี้ทั่วพระราชอาณาจักร ปัจจุบันประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษานี้ยังถือ
ปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปบางจังหวัด เช่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ถือให้เป็นประเพณีเด่นประจ าจังหวัดตนได้จัดประดับ
ตกแต่งต้นเทียนใหญ่ๆมีการประกวดแข่งขันแล้วแห่แหนไปถวายตามวัดต่างๆ 

2.ประเพณีถวายผ้าอาบน้ าฝน 
           การถวายผ้าอาบน้ าฝนนี้เกิดขึ้นแต่สมัยพุทธกาลคือ มหาอุบาสิกา ชื่อว่าวิสาขา ได้ทูลของพระบรมพุทธานุญาต
ให้พระสงฆ์ ได้มีผ้าอาบน้ าส าหรับผลัดเปลี่ยนเวลาสรงน้ าฝนระหว่างฤดูฝน นางวิสาขาจึงเป็นสตรีคนแรกที่ได้ถวายผ้า
อาบน้ าฝนแด่พระสงฆ ์ 
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           ด้วยเหตุนี้ เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยราชธานี จึงนิยมน าผ้าอาบน้ าฝนไปถวาย
ผ้าอาบน้ าฝนถวายพระสงฆ์ผู้จะอยู่พรรษา พร้อมกับอาหารและเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่างๆ 
           แม้ในปัจจุบัน พุทธศาสนิกชนไทยก็คงยังปฏิบัติกิจกรรมอย่างนี้อยู่ บางวัดมีการแจกฎีกานัดเวลาประกอบพิธี
ถวายผ้าอาบน้ าฝน (วัสสิกสาฎก) หรือผ้าจ าน าพรรษาและเครื่องใช้อ่ืนๆ ณ ศาลาบ าเพ็ญกุศลของวัดใกล้บ้าน 
 
อานิสงส์แห่งการจ าพรรษา 
         เมื่อพระภิกษุอยู่จ าพรรษาครบ 3 เดือนได้ปวารณาแล้วย่อมจะได้รับอานิสงส์แห่งการจ าพรรษา 5 อย่างตลอด   
1 เดือนนับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไปคือ  
          1. เที่ยวจาริกไปโดยไม่ต้องบอกลาตามสิกขาบทที่ 6 แห่งอเจลกวรรค ปาจิตตีย์กัณฑ์  
          2. เที่ยวจาริกไปโดยไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบส ารับ  
          3. ฉันคณะโภชน์และปรัมปรโภชน์ได้  
          4. เก็บอติเรกจีวรได้ตามปรารถนา  
          5. จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของพวกเธอ 
          และยังได้โอกาสเพ่ือที่จะกราลกฐิน และได้รับอานิสงส์พรรษาทั้ง 5 ขึ้นนั้นเพิ่มออกไปอีก 4 เดือน ในฤดูหนาว 
คือตั้งแต่แรม 1 ค่ า เดือน 12 ไปจนถึงขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 อีกด้วย 
   
ประวัติวันเข้าพรรษาและความเป็นมาของวันเข้าพรรษา 
 

1. ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 
           เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่  ณ วัด เวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ มีเหตุการณ์
เกิดขึ้นคือ พวกชาวบ้าน กลุ่มหนึ่งพากันกล่าวต าหนิพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่า ช่างไม่รู้จักกาลเวลาเสียเลยพากัน
จาริกไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้งแม้ในระหว่างฤดูฝนบางครั้งก็ไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาเสียหาย ขณะที่พวกนิครนถ์ นักบวช
ในศาสนาอ่ืนและฝูงนกยังหยุดพักผ่อนไม่ท่องเที่ยงไปในฤดูฝนเช่นนี้ เรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าในกาลต่อมา พระองค์
จึงทรงรับสั่งให้พระสงฆ์ประชุมพร้อมกันตรัสถามจนได้ความเป็นจริงแล้วจึงทรงบัญญัติเรื่องการเข้าพรรษาไว้ว่า 
 
           อนุชานามิ ภิกขะเว อุปะคันตุง แปลว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้พวกเธออยู่จ าพรรษา"พระสงฆ์ที่เข้าจ าน า
พรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อ่ืนไม่ได้ แต่หากมีกรณีจ าเป็น 4 ประการต่อไปนี้ ภิกษุผู้อยู่พรรษาสามารถไปค้างที่อ่ืนได้ 
โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษา แต่ต้องกลับมาภายในระยะเวลา 7 วัน คือ 

1. ไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย 
2. ไประงับไม่ให้ภิกษุสึก 
3. ไปเพื่อธุระของสงฆ์ 
4. ทายกนิมนต์ไปฉลองศรัทธาในการบ าเพ็ญกุศลของเขา 
 

          วันเข้าพรรษานี้โดยทั่วไปก าหนดในวันแรม 1 ค่ าเดือน 8 เรียกว่า วันเข้าพรรษา (ปุริมพรรษา) ถ้าปีใดเป็นปี
อธิกมาส มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเข้าพรรษาในวันแรม 1 ค่ าเดือน 8 หลัง ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถ
เข้าพรรษาได้ก็เลื่อนเข้าพรรษา ในแรม 1 ค่ าเดือน 9 ก็ได้ ไปสิ้นสุดเอาวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 เรียกว่าวันเข้าพรรษา
หลัง (ปัจฉิมพรรษา)  
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2. การถือปฏิบัติวันเข้าพรรษาในประเทศไทย 
  

           สมัยก่อนประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จะเริ่มท าไร่ท านาปักด าข้าวกล้าก่อนพรรษากาลพอ พระสงฆ์
เข้าพรรษาก็จะเสร็จงานในไร่นาย่อมมีเวลาว่างมาก ประกอบกับการคมนาคมไปมาระหว่างสถานที่ต่างๆก็ไม่ค่อยสะดวก 
เนื่องจากฝนตกชุกและน้ าขึ้นเจิ่งนอง เต็มแม่น้ าล าคลองทั่วไปชาวบ้านจึงถือโอกาสเข้าวัดถวายทาน รักษาศีล  ฟังธรรม
และเจริญภาวนาเพิ่มพูนบุญกุศลกันมากขึ้น 
           ดังนั้นเมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนก็จะพากันหาอาหารทั้งคาวหวาน ผลไม้ และเครื่องอุปโภคที่จ าเป็น
แก่สมณะน าไปถวายพระภิกษุสงฆ์ใกล้บ้านตน พระภิกษุสงฆ์แนะน าสั่งสอนให้เกิดศรัทธาในการปฏิบัติ ตามหลักทานศีล
และภาวนา และความไมป่ระมาทในการประกอบคุณความดีอ่ืนๆ 
           ตามประวัติศาสตร์ พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้เริ่มบ าเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ ตั้งแต่สมัยกรุง
สุโขทัยเป็นราชธานี ดังข้อความในศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชว่า 
           "พ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า ทั้งท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขันทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิง
ทั้งชายฝูงท่วยมีศรัทธาในพุทธศาสน์ มักทรงศีล เมื่อพรรษาทุกคน" 
           นอกจากการรักษาศีลแล้ว พุทธศาสนิกชนไทย ในสมัยสุโขทัยนั้นยังได้บ าเพ็ญกุศลอ่ืนๆดังรายละเอียดปรากฎ
อยู่ในหนังสือ นางนพมาศ พอสรุปได้ดังนี้  
           เมื่อถึงเดือน 8 ก็มีพระราชพิธีอาษาฒมาส พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป จะได้เข้าจ าพรรษา ในพระอารามต่างๆ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งให้จัดแจงเสนาสนะถวาย พร้อมทั้งบริขารอันควรแก่สมณะบริโภค เช่น เตียงตั่ง 
เสื่อสาด ผ้าจ าน าพรรษา อาหารหวานคาวยารักษาโรค และธูปเทียนจ าน าพรรษา  เพ่ือบูชาพระรัตนตรัยในพระอาราม
หลวงทั่วราชอาณาจักร แม้ชาวเมืองสุโขทัยก็บ าเพ็ญกุศลเช่นนี้ในวัดประจ าตระกูลของตน  
 

 

วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จ าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนใน
ฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ า เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 เพ่ือไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ าข้าวกล้าของชาวนาให้ได้รับ
ความเสียหาย ในวันเข้าพรรษามีประเพณีท่ีส าคัญ 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้า
อาบน้ าฝน ประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น 
เพ่ือถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การน าเทียนไปถวาย
ชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี 

การถวายเทียนจ าน าพรรษา เชื่อกันว่ามีสาเหตุ 2 ประการ คือ 
 
1. พระอนุรุทธะ สาวกของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมฉลาดรอบรู้พระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน 

เพราะในชาติปางก่อนพระอนุรุทธะเคยให้แสงประทีปเป็นทาน  
          2. หญิงคนหนึ่งไปฟังธรรมที่เชตวนาราม เมืองสาวัตถี พอพลบค่ าก็ให้คนไปน าประทีปที่บ้านตนมาจุดให้แสง
สว่างแก่คนที่มาฟังธรรม ครั้งนางตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีเป็นแสงสว่างสวยงาม  
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ประเพณีหลวง เรียกเป็นทางการว่า "การพระราชกุศลหล่อเทียนพรรษา" ประเพณีนี้พระมหากษัตริย์ทรงหล่อ

เทียนพรรษาด้วยพระองค์เอง และเสด็จพระราชด าเนินทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยเฉพาะพระอารามห ลวงที่ส าคัญ 
นอกนั้นทรงโปรดเกล้าฯให้ผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 

ประเพณีราษฎร เรียกกันว่า "เทียนจ าน าพรรษา" หรือ "เทียนพรรษา" ประเพณีนี้ประชาชนเป็นผู้หล่อเทียน
จ าน าพรรษา ปัจจุบันเทียนพรรษามี 2 ชนิด คือ เทียนพรรษาแบบจุดได้ กันเทียนพรรษาแบบจุดไม่ได้ เทียนพรรษาแบบ
จุดไม่ได้นี้จะไม่มีไส้ มีแต่ไม้หรือเหล็กกันเทียนหัก เพราะท าขึ้นมาเพ่ือประกวด หรือถวายเป็นพุทธบูชาเท่านั้น 

ประเพณีการแห่เทียนจ าน าพรรษานี้ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย แต่ที่ท ากันเป็นประเพณี
ใหญ่โตที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีการแกะสลักต้นเทียนอย่างสวยงามและจัดประกวดแข่งขันก่อนแก่ไปถวายตาม
วัดต่างๆ 

การแห่เทียน เป็นประเพณีท่ีแสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้ธ ารงอยู่ต่อไป แม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อเทียนพรรษาส าเร็จรูป มีไฟนีออนหรือหลอดฟลูออเรส
เซนต์ถวายแทน แต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจ าน าพรรษาก็จะ
เป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป 

วิธีท าเทียนเบื้องต้น  

ผสมพาราฟิน และแว๊กซ์ในสัดส่วนที่เท่ากัน ( ถ้าชั่งเป็นน้ าหนักให้ใช้ สัดส่วนพาราฟิน 100 กรัม ต่อแว๊กซ์ 30 
กรัม) ต้มจนหลอมละลายเข้ากัน ผสมสี (ให้แผ่นสีเทียนหรือสีมัตสุตะ) ผสมให้เข้ากันดี ยกหม้อลงจากเตา ใส่หัวน้ าหอม 
กลิ่นที่ชอบ ทิ้งให้ส่วนผสมเย็นลงเล็กน้อย(สังเกตุดูเทียนจะเริ่มขุ่น)ใส่ไส้เทียนในพิมพ์ให้ยาวพ้นพิมพ์ประมาณ 4-5 ซ.ม. 
เทเทียนที่ยังร้อนอยู ่ประมาณ 92 องศา) ลงในพิมพ์ ทิ้งให้เย็น จึงค่อยแกะออกจากพิมพ์  

ข้อควรระวังขณะท าเทียน  

o ใช้หม้อ 2 ชั้นในการต้มเทียน ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดี และปลอดภัย  
o อย่าต้มเทียนในอุณหภูมิที่สูงเกินกว่า 100 องศา เพราะน้ าเทียนจะติดไฟ ได้ง่าย  
o ถ้าเทียนที่ก าลังต้มอยู่ติดไฟ ให้ปิดแก๊ส หรือดึงปลั๊กไฟออกทันทีอย่าเคลื่อน ย้ายหม้อต้มหรือใช้น้ าดับไฟ 

(ถ้าต้องการดับไฟให้ปิดฝาหม้อหรือใช้ผ้าชื้นๆปกคลุมฝาหม้อไว้)  
o ถ้าเทียนหกบนพ้ืนหรือโต๊ะ ต้องคอยจนกว่าเทียนเย็น หรือแข็งตัวแล้วขูดออก  
o อย่าเทเทียนเหลวลงในท่อน้ า เพราะจะท าให้ท่อน้ าอุดตัน  

ส่วนผสมเพิ่มเติม  

o สเตียริน (Stearin) คือ แว๊กซ์แข็งสีขาวใช้เป็นส่วนผสมของพาราฟีน ประมาณ 10% เพ่ือเพ่ิมการหดตัวใน
การท าเทียนหล่อ ท าให้เทียนหลุดจาก พิมพ์ง่าย เทียนจะเป็นเงา และมีสีสดใส  

o พี.อี. (Polyester Easterien) ใช้ 5%-10% ของน้ าหนักพาราฟิน จะช่วยท าให้เทียนแข็งตัว และจุดติด 
       ไฟนานขึ้น ที่ส าคัญ เมื่อจุดเทียน จะมี ควันน้อย  
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o ขี้ผึ้ง (Beeswax) คือ แว๊กซ์ท าจากธรรมชาติมีกลิ่นหอมอ่อนๆใช้ผสมกับพาราฟิน ประมาณ 1% เพ่ือเพ่ิม
ระยะเวลาผาไหม้ของเทียน และช่วยท าให้สีของเทียนสดขึ้น  

o สี ช่วยท าให้เทียนมีสีสวยน่าใช้ การใช้แผ่นสีเทียนช่วยให้สะดวกในการ ผสมสีเข้ากับเทียน หากใส่สีมาก  
สีจะเข้มมาก  

o หัวน้ าหอม ช่วยท าให้เทียนมีกลิ่นหอมน่าใช้ มีหลายกลิ่นให้เลือกใช้ เช่น กลิ่นกุหลาบ ส้ม สตรอเบอร์รี 
มะลิ ลาเวนเดอร์ ก ายาน ฯลฯ เลือกใช้ได้ตามสีของเทียนหรือโอกาส  

การตกแต่งเทียนเพิ่มเติม  

o หั่นแผ่นสีเทียนเป็นชิ้นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วโรยในพิมพ์ จากนั้นจึงเทเทียนที่ผสมแล้วลงพิมพ์ 
ควรใช้ชิ้นสีหลายๆสี และเลือกสีที่เข้มกว่าสีเทียนที่จะเท เพ่ือให้สีต่างๆสามารถมองทะลุเทียนออกมาได้  

o ตกแต่งพ้ืนผิวด้านนอกของเทียนด้วยเทียนแฟนซีที่เป็นรูปดอกไม้หรือรูปทรงอ่ืน ให้ตกแต่งทีละด้าน จุ่ม
เทียนแฟนซีในน้ าเทียนบางๆ แล้วน าไปติดข้างในพิมพ์ด้านที่ต้องการตกแต่ง จากนั้นจึงเทเทียน ที่ผสมแล้ว
ลงไป หรือวางชิ้นเทียนแฟนซีลงบนพิมพ์ด้านใน จากนั้นนาบด้วยมีดหรือโลหะท่ีร้อนที่ด้านนอกของพิมพ์ 
เพียง 1 นาที ชิ้นเทียนแฟนซีก็จะติดที่พิมพ์ จากนั้นจึงเทเทียนที่ผสมแล้วลงไป  

o การท าเทียน 2 สี ให้เทเทียนสีที่ 1 ลงไปในพิมพ์ ปล่อยให้เทียนเกือบแข็งตัว (สังเกตุดูเนื้อเทียนจะเป็นสี
ขุ่นมาก) แล้วเทเทียนสี ที่ 2 ลงไป อาจท าสลับกันเป็นชั้นๆแต่ต้องทิ้งให้แต่ละชั้นเย็นตัวเสียก่อนแต่ไม่แข็ง  

          หมายเหตุ การท าเทียนสูตรอื่นๆ อาจจะไม่มีการผสมแว็กซ์ (ไมโครแว็กซ์) ลงไป การผสมแว็กซ์จะช่วยท าให้เนื้อ
เทียนสวย เพิ่มระยะเวลา เผาไหม้ของเทียนให้นานขึ้น 
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ประเพณีราษฎร เรียกกันว่า "เทียนจ าน าพรรษา" หรือ "เทียนพรรษา" ประเพณีนี้ประชาชนเป็นผู้หล่อเทียน
จ าน าพรรษา ปัจจุบันเทียนพรรษามี 2 ชนิด คือ เทียนพรรษาแบบจุดได้ กันเทียนพรรษาแบบจุดไม่ได้ เทียนพรรษาแบบ
จุดไม่ได้นี้จะไม่มีไส้ มีแต่ไม้หรือเหล็กกันเทียนหัก เพราะท าขึ้นมาเพ่ือประกวด หรือถวายเป็นพุทธบูชาเท่านั้น 

ประเพณีการแห่เทียนจ าน าพรรษานี้ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย แต่ที่ท ากันเป็นประเพณี
ใหญ่โตที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีการแกะสลักต้นเทียนอย่างสวยงามและจัดประกวดแข่งขันก่อนแก่ไปถวายตาม
วัดต่างๆ การแห่เทียน เป็นประเพณีท่ีแสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้ธ ารงอยู่ต่อไป แม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อเทียนพรรษาส าเร็จรูป มีไฟนีออนหรือหลอดฟลูออเรส
เซนต์ถวายแทน แต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงานนี้ไว้ ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจ าน าพรรษาก็
จะเป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป 

ในช่วงปี พ.ศ.2494 ประชาชนเริ่มให้ความสนใจและเห็นความส าคัญ ในการท าและแห่เทียนพรรษามากขึ้น 
เมื่อทางจังหวัดได้ส่งเสริมให้งานเข้าพรรษาเป็นงานประเพณีประจ าปี แต่ต้นเทียนในขณะนั้นยังมีการจัดท าอยู่ เพียง 2 
ประเภท คือ ประเภทมัดเทียนรวมกันแล้วติดกระดาษสีและประเภทพิมพ์ลายติดล าต้น 

ใน พ.ศ.2495 ได้มีการฟ้ืนฟูศิลปะการท าต้นเทียน และการแห่เทียนพรรษาของ จังหวัดอุบลราชธานี มีการ
ประกวดเทียนพรรษา 2 ประเภท คือ ประเภทมัดรวมติดลาย และประเภท ติดพิมพ์ครั้น พ.ศ.2497 ช่างฝีมือรุ่นเยาว์ 
อันได้แก่ นายอารีย์ สินสวัสดิ์ นายประดับ ก้อนแก้ว ได้พัฒนาวิธีท าขึ้นใหม่ โดยใช้ปูนพลาสเตอร์แกะเป็นแม่พิมพ์ลาย
ต่างๆ แล้วหล่อด้วยเทียนออกมาเป็นดอกๆ ผึ้งที่ใช้หล่อดอกไม้คนละสีกับล าต้น จึงท าให้มองเห็นเป็นส่วนลึกของลาย
อย่างชัดเจน นายประดับก้อนแก้ว ได้ท าต้นเทียนติดพิมพ์ และตกแต่งขบวนต้นเทียนของวัดมหาวนารามได้อย่าง
สวยงาม จนได้รับรางวัลชนะเลิศ 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่
ยิ่งใหญ่และมโหฬาร มีการประกวดต้นเทียนประเภทต่างๆ ประกวด ขบวนแห่ และนางฟ้า โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้คะแนนอย่างรัดกุม มีการประชาสัมพันธ์งานกันอย่างกว้างขวาง ท าให้มีผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวและชม
งานเป็นจ านวนมาก 
 

 

อุบลราชธานี ดินแดนแห่งปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นถิ่นก าเนิดของพระอาจารย์ทางวิปัสสนา คือ พระ
อาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล เป็นต้น กล่าวกันว่า เมืองอุบลราชธานีเป็นต้นรากแห่งการขยาย
พระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม ให้แพร่หลายยิ่งกว่าในทุกหัวเมืองในภาคอีสาน เดิมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
จังหวัดอุบลราชธานี มีจัดเฉพาะตามคุ้มวัดต่างๆเท่านั้น จนกระทั่งปี พ.ศ.2444 เมืองอุบลราชธานีจัดงานบุญบั้งไฟ โดย
ทุกคุม้จะน าบั้งไฟมารวมกันที่วัดหลวงริมแม่น้ ามูล มีการแห่บั้งไฟไปรอบเมืองและจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
บั้งไฟตกลงมาถูกชาวบ้านตายในงาน มีการชกต่อยตีรันฟันแทงกัน ก่อเหตุวุ่นวายไปท้ังงาน กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ 
ผู้ส าเร็จราชการเมืองอุบลราชธานีสมัยนั้น ให้ยกเลิกงานประเพณีบุญบั้งไฟเสีย แล้วให้มาจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาแทน ในสมัยแรกๆนั้นไม่มีการประกวดเทียนพรรษา แต่ชาวบ้านจะกล่าวร่ าลือกันไปว่า เทียนคุ้มวัดนั้นงาม เทียน
คุ้มวัดนี้สวย ผู้ส าเร็จราชการเมืองอุบลราชธานี จึงเห็นควรให้มีการประกวดเทียนพรรษาก่อนแล้วแห่รอบเมืองก่อนจะ
น าไปถวายพระที่วัด  



 

- 23 - 

 

 

ประเพณีแหเ่ทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2560 วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่องาน โครงการแห่
เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี” ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้น านักศึกษา บัณฑิต มสธ. ประชาชนทั่วไป
และบุคลากรศูนย์ร่วมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่เดินทางไปชมความงดงามอลังการของ
ขบวนเทียนพรรษากันอย่างคึกคัก ขบวนเทียนพรรษาจากคุ้มวัดต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาได้เคลื่อนขบวนเทียนออก
จากวัด และเดินทางไปจอดแสดงโชว์ที่บริเวณถนนรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
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บทที่ 2                                                                                                    
ผลการด าเนินโครงการ 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.1 ผลผลิต (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
       ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นเพศชาย 17 คน เพศหญิง 103 คน  รวม 120 คน  

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้รับบริการ จ านวน 
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                1   ชมรม       ชมรมนักศึกษา มสธ.                  1  ชมรม 
     นักศึกษา มสธ.                    10   คน      นักศึกษา มสธ.                     13   คน 
     บัณฑิต มสธ.                      10   คน      บัณฑิต มสธ.                         7   คน 
     บุคลากร มสธ.                     5    คน      บุคลากร มสธ.                      5    คน 
     เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน              75   คน       เครือข่าย/เยาวชน/ประชาชน               95   คน 
     รวม                          100  คน      รวม                           120  คน 
 

2.1.2 ผลลัพท์ (ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เชิงปริมาณ :จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 100 120 
 2. เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพงึพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ 84 90.13 
 3. เชิงเวลา :ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                                                                  ร้อยละ 100 100 
 4. เชิงต้นทุน :ต้นทุน/ค่าใช้จา่ยของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ                                                                                                             บาท 20,000 20,000 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
86 95.71 

2.  เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพงึพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 84 97.15 
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2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจ  

ผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินผลการด าเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี” 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
 

การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 ชุด 
ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
      หญิง 53 75.71 
      ชาย 17 24.29 
อายุ   
      ต่ ากว่า 20 ปี 20 28.57 
      21-30 ปี   11 15.71 
      31-40 ปี   19 27.14 
      41-50 ปี 12 17.14 
      มากกว่า 50 ปี 8 11.42 
สถานภาพ   
      นักศึกษา มสธ. 13 18.57 
      บัณฑิต มสธ. 7 10.00 
      เยาวชน 20 28.57 
      ประชาชน 30 42.85 
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด    
    เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    12 17.14 
    รายการวิทยุ ข่าว มสธ. ออกอากาศผ่านวิทยุท้องถิ่น  11 15.71 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    47 67.14 
 

 
จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารม”ี 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น เพศหญิงร้อยละ 75.71 เพศชายร้อยละ 24.59 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอายุต่ ากว่า 20 ปีมากที่สุดร้อยละ 28.57 รองลงมาอายุ 31-40 ปีร้อยละ 27.14 ,                    

อายุ 41-50 ปีร้อยละ 17.14, อายุ 21-30 ปีร้อยละ 17.71 , อายุมากกว่า 50 ปีร้อยละ 11.42,  
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนมากที่สุดร้อยละ 42.85 รองลงมาเป้นเยาวชนร้อยละ 28.57 , นักศึกษา 

มสธ.ร้อยละ 18.57, บัณฑิต มสธ.ร้อยละ 10  
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากที่สุดร้อยละ 67.14 

รองลงมาจากจากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 17.14 และจากรายการวิทยุของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี                
ร้อยละ 15.71 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
 
  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
    1.1 การร่วมท าบุญหล่อหลอมต้นเทียนพรรษา  22 44 4 00 00 
    1.2 ร่วมขบวนขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เทียนพรรษา 36 28 6 00 00 
    1.3 การเวียนเทียน-ถวายสังฆทาน  20 44 7 00 00 
    1.4 การรับฟังธรรมบรรยาย 46 20 4 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 37 27 6 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 29 37 4 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  34 31 5 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 16 47 7 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 51 17 2 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 46 21 3 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 42 28 0 00 00 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
    1.1 การร่วมท าบุญหล่อหลอมต้นเทียนพรรษา  34.42 62.88 5.73 00 00 

    1.2 ร่วมขบวนขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เทียนพรรษา 51.42 40.00 5.58 00 00 
    1.3 การเวียนเทียน-ถวายสังฆทาน  28.57 62.85 8.58 00 00 
    1.4 การรับฟังธรรมบรรยาย 65.71 28.57 5.72 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 52.85 38.57 8.58 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 41.42 52.85 6.01 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  48.57 44.28 7.18 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 22.85 67.28 7.30 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 72.85 24.28 2.85 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 65.71 30.00 4.29 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 60.00 40.00 00 00 00 
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สรุปผลความคิดเหน็ในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - 
    1.1 การร่วมท าบุญหล่อหลอมต้นเทียนพรรษา  94.27 
    1.2 ร่วมขบวนขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เทียนพรรษา 94.42 
    1.3 การเวียนเทียน-ถวายสังฆทาน  91.42 
    1.4 การรับฟังธรรมบรรยาย 94.28 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 91.42 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 93.99 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  92.85 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 90.13 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 97.15 
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 95.71 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 100 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมประเมนิโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี” 
เชิงปริมาณ  : ผู้ร่วมกิจกรรม   จ านวน  120 คน 
เชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ   ร้อยละ  97.15 
                : การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  95.71 
เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา   ร้อยละ  100 
เชิงต้นทุน   : โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด   จ านวน  20,000 บาท 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : - ควรจัดอีกทุกเพ่ือให้นักศึกษา บัณฑิต บุคลากร มสธ. เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 

 
2.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย... เพศหญิง 103 คน เพศชาย 17 คน รวม 120 คน 

จ านวนผู้รับบริการ ร้อยละ  
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                                                         1  ชมรม   - 
     นักศึกษา มสธ.                                                               13  คน       55.84 
     บัณฑิต มสธ.                                                                   7  คน           22.07 
     บุคลากร มสธ.                                                                 5  คน     2.60 
     เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน                                             95  คน      19.49 
                                                                           รวม    120  คน  - 
2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี” 

1. ค่าตอบแทน..………….. - ...... บาท 
2. ค่าใช้สอย………….  18,020.- บาท 
3. ค่าวัสดุ.................    1,980.- บาท 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 20,000.-บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
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บทที่ 3                                                                                                    
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1.ผู้รับบริการได้รับความรู้/ประโยชน์ 

   1.1 ไดต้ระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษา 
   1.2 ได้ร่วมอนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของไทย  
   1.3 ไดส้ืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษามิให้สูญหาย 

 
2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบรายละเอียดและความส าคัญของประเพณีวันเข้าพรรษา และการแห่เทียนใน
เทศกาลเข้าพรรษา  ซ่ึงถือว่าเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันเช่นนี้พุทธศาสนิกชนถ้วนหน้า ทั้งคฤหัสถ์และ
บรรพชิตผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงพรอ้มใจกันน้อมร าลึกถึงพระพุทธเจ้า  

2.ผู้เข้าร่วมโครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งนับเป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชน
ท้องถิ่น  โดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอมหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน  เป็นการ
แสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตัว การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความ
ช านาญในเรื่องการท าลวดลายไทย การแกะสลักลวดลายลงบน ต้นเทียน การท าเทียนให้เป็นลายไทย แล้วน าไปติดบน
ต้นเทียน การประดับด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างในท้องถิ่น  

3.ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นการจัดขวนแห่ก็ล้วนแต่ใช้ของพ้ืนเมือง เช่น เครื่องแต่งกายขอขบวนฟ้อน จะใช้ผ้า
พ้ืนเมืองเป็นหลัก การฟ้อนร าจะใช้ท่าร าที่ดัดแปลงมาจาก วิถีชีวิต การท ามาหากินของชาวบ้าน เป็นท่าร าในรูปแบบ
ของศิลปะที่งดงาม ดนตรีประกอบก็เป็นเครื่องดนตรีประจ าถิ่น ผสมเข้ากับการขับร้องที่สนุกสนานเร้าใจท าให้งาน
ประเพณีนี้ยิ่งใหญ่ ประชาชนต่างเฝ้ารอคอยศิลปะการฟ้อนร า ที่นิยมน ามาประกอบการแสดงในขบวนแห่ คือ การร าเซิ้ง
ต่างๆ เช่น เซิ้งกระลอ เซิ้งกระติบ เซิ้งสวิง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ซึ่งดัดแปลงมาจากการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตประจ าวัน
ทั้งสิ้น 

4. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก ที่ส าคัญได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยหลากหลาย
กิจกรรมและได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมไปให้คนอ่ืนได้ชม 

5. เป็นการผูกสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา มสธ. กับบัณฑิต 
มสธ. และกับเครือข่าย  
 
3.หน่วยงาน 
           1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา มสธ.และเครือข่ายในพ้ืนที่ให้บริการของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เพ่ิมมากข้ึน 
 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาทางไกล 
 3. มีความร่วมมือระหว่างชมรมนักศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 4. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  เกิดความรักความร่วมมือ                       
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 
4.ปัญหา/อุปสรรค – ไม่มี- 
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1.รายชื่อ/ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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2.ภาพกิจกรรมโครงการ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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วันท่ี 9 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา                                 
ณ บริเวณลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 120 คน 

               1.ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครราชสีมา 
               2.ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครราชสีมา 
               3.บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และประชาชนท่ัวไป  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJhMLn4ZTVAhVIabwKHfD3BMsQjRwIBw&url=https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%97-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560--2733&psig=AFQjCNEE8Si14Gg6D-3dJPSnTXC-iK5-VA&ust=1500533698960390
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3.แบบประเมิน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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แบบประเมินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา“เสริมบุญ สร้างบารมี” 
 วันที่ 9 กรกฏาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

โปรดกาเครื่องหมาย    ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
     1.  เพศ    ชาย             หญิง 
     2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี  21-30 ปี    31-40 ปี     41-50 ปี      มากกว่า 50 ปี  
     3.  สถานะภาพของท่าน      บุคลากร     นักศึกษา มสธ.     บัณฑิต มสธ.  ประชาชนทั่วไป 
     4.  ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี  รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   
      อ่ืนๆระบุ.................................................................................................................... ............................. 
 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      
    1.1 การร่วมท าบุญหล่อหลอมต้นเทียนพรรษา       
    1.2 ร่วมขบวนขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เทียนพรรษา      
    1.3 การเวียนเทียน-ถวายสังฆทาน       
    1.4 การรับฟังธรรมบรรยาย      
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน       
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม      
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม      
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก      
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
1............................................................................................................................ ........................................................... 
2............................................................................................................................ ........................................................... 
3............................................................................................................................ ........................................................... 
            
                                                        ขอขอบพระคุณทุกท่าน    


