รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ
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ผู้ร่วมโครงการ
นายนันทวุฒิ อินทร์งาม
นางสาวสายใจ อินทพุฒ นางสาวพรนภา นวนมะณี
นางปฏิมา พุทธน นายก้องธนัสถ์ โชคเจริญพศุตม์ นายคมสัน มูลอามาตย์

ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินแผ่นดิน
ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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คานา
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม ขึนเพื่อให้
ตระหนัก และเห็นคุณ ค่ามรดกทางศิล ปวัฒนธรรมลุ่ มน้า โขงเป็น อนุรั กษ์และด้ารงไว้ซึ่งศิล ปวัฒนธรรมการแต่งกาย
ชาวลุ่มน้าโขง และเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวลุ่มน้าโขงมิให้สูญหาย วัฒนธรรมอีสานลุ่มแม่น้าโขง นอกจากคน
ไทยแล้วยังมีหลายชนชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแถบอีสาน เช่น ลาว เวียดนาม โดยบางคนเกิดในเมืองไทยและ
อยู่อาศัยในชุมชน มีอาณาเขตติดต่อกันหลายประเทศ นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่ส้าคัญ มีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม
ความเชื่อ ค่านิยมทังที่คล้ายคลึงและแตกต่าง เช่น การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมที่โดดเด่น
ภาษาที่คล้าย เช่น ภาษาไทย-ลาว อาหารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของผู้คนในแถบลุ่มน้าโขง (ไทย(อีสาน) ลาว
เวียดนาม) ที่มีการผสมกลมกลืนเข้ากับอิทธิพล ที่ได้รับทังจากเพื่อนบ้าน จากอดีตถึงปัจจุบันหลายประเทศมีวัฒนธรรม
การกินที่คล้ายคลึงกัน ท้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คุ้นเคย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การรับประทานอาหารนานาชาติ
จากประชาชนประเทศลุ่มน้าโขงด้วยกันที่อาศัยอยู่ในหลายๆจังหวัดแถบลุ่มแม่น้าโขง เมื่อโครงการดังกล่าวด้าเนินการ
เสร็จสิน ได้ท้าการประเมินผลและได้จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินของโครงการเพื่อน้าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินการจัดโครงการ
ในครังถัดไป
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
24 มิถุนายน 2562
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บทที่ 1
รายละเอียดโครงการ
โครงการศิลปวัฒนธรรมลุม่ น้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
(แผนงาน : ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สงั คม)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี

1.ความสาคัญของโครงการ
ค่านิยม ศาสนา ความเชื่อ สะท้อนถึงรูปแบบการด้าเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนันๆได้เป็นอย่าง
ดี สาเหตุ ที่ ภ าคอี ส านมี ค วามหลากหลายทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี ส่ ว นหนึ่ ง อาจจะเป็ น ผลมาจากการเป็ น
ศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชือชาติ มีการติดต่อกับประชาชนในประเทศใกล้เคียง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมขึน เช่น ชาวอีสานแถบจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี อ้านาจเจริญ ที่มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศลาว ทังสองประเทศมีการเดินทางไปมาหากันและเกิดการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีระหว่างกัน ซึ่งเราจะพบว่าชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุ่มแม่น้าโขงมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายกัน
และรูปแบบการด้าเนินชีวิตก็มีความคล้ายคลึงกันด้วย รวมทังชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาในช่วงสงครามเวียดนาม ก็ได้
น้าเอาศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามเข้ามาด้วย ถึงแม้ปัจจุบันชาวเวียดนามเหล่านีจะได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นอีสาน (เพื่อให้การด้ารงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น)โดยเฉพาะชาวเวียดนามที่เป็นวัยรุ่นในปัจจุบันได้รับการศึกษาที่ดี
เหมือนกับชาวไทยทุกประการจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นคนไทยอีสานหรือคนเวียดนามกันแน่ เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ยัง
มีชาวเวียดนามส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นกับวัฒนธรรมของตนเองอยู่อย่างมั่นคง รูปแบบการด้าเนินชีวิตแบบเวียดนามได้ตาม
ชุมชนชาวเวียดนามในจังหวัดที่กล่าวมาแล้ว ส่วนใหญ่วัฒนธรรมประเพณีของคนทังสองเชือชาติก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่
แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความแตกต่างกันตามแต่ละ
ท้อ งถิ่นและแตกต่างจากภู มิภ าคอื่นๆของไทยอย่างเห็นได้ชัด ทังวัฒนธรรมทางด้านการด้ารงชี วิตและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งเราสามารถสังเกตรูปแบบวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอีสานผ่านทางประเพณีต่างๆที่ชาวอีสานจัดขึน
ซึ่งสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
2.2 เพื่ออนุรักษ์และด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายชาวลุ่มน้าโขง
2.3 เพื่อเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวลุ่มน้าโขงมิให้สูญหาย
3.กลุ่มเป้าหมาย
ชมรมนักศึกษา มสธ. /บัณฑิต มสธ. /เยาวชน ประชาชนทั่วไป จ้านวน 80 คน
4.ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
จัดกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
5.ผู้ร่วมกิจกรรม จ้านวน 150 คน ประกอบด้วย
ชมรมนักศึกษา มสธ. /บัณฑิต มสธ. /เยาวชน ประชาชนทั่วไป
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บันทึกข้อความและคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๕๑๘

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
ย์วบ้านค้ากลิง ต้าบลบ้านจั่น
หมูศู่ น๑๐
อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
เรียน แจ้งท้าย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก้าหนดการ
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จะจัดกิจกรรมท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการศิลปวัฒนธรรม
ลุ่มน้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรม ที่คล้ายคลึงกัน
ในกลุ่มประเทศแถบลุ่มน้าโขง เช่น การท้าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร–เครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ตามธรรมเนียม
ชาวพุ ท ธ วั ฒ นธรรมการแต่ ง กาย วั ฒ นธรรมความเป็ น อยู่ และเนื่ อ งในวั น ครบ ๗๘ ปี วั น คล้ า ยสวรรคต
ของพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๗ นั บ เป็ น วั น ส้ า คั ญ ยิ่ ง ของปวงชนชาวไทยและชาว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีก้าหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี
ในการนี จึงขอเรียนเชิญท่าน ครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวตาม
ก้าหนดการที่แนบมาพร้อมนี โดยมีนางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ช้านาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘
เป็นผู้ประสานงาน
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อ้านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานบริการสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔
โทรสาร ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔
อีเมล : meka75@hotmail.com
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แจ้งท้าย
๑. ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านค้ากลิง
๒. นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านจั่น
๓. หัวหน้าศูนย์เพาะช้ากล้าไม้อดุ รธานี
๔. ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (กลิงค้า)
๕. ผู้ใหญ่บ้านกลิงค้า หมู่ ๑
๖. ผู้ใหญ่บ้านค้ากลิง หมู่ ๓
๗. ผู้ใหญ่บ้านกลิงค้า หมู่ ๔
๘. ผู้ใหญ่บ้านกลิงค้า หมู่ ๕
๙. ผู้ใหญ่บ้านกลิงค้า หมู่ ๑๐
๑๐. ผู้ใหญ่บ้านกลิงค้า หมู่ ๑๑
๑๑. หัวหน้ากลุ่มสตรีต้าบลบ้านจัน่
๑๒. หัวหน้าศูนย์ฯกศน.ต้าบลบ้านจั่น
๑๓. ผู้อ้านวยการส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ อุดรธานี
๑๔. ประธานชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดอุดรธานี
๑๕. ประธานชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี
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ผด.1

โครงการและคาของบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(1) ข้อมูลพืน้ ฐานของโครงการ
ชื่อโครงการ : ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม (งบประมาณ 30,000 บาท)
หน่วยงาน : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี (นางพรรษชล แข็งขัน)
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1.1 เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.1.2 เพื่ออนุรักษ์และด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายชาวลุ่มน้าโขง
1.1.3 เพื่อเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวลุม่ น้าโขงมิให้สูญหาย
1.2 ลักษณะโครงการด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม
 ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านความมั่นคง
1.3 สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
1.4 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
1.5 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ 2562 สินสุดปี 2562
1.6 สถานที่ดาเนินโครงการ : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี หรือพิพธิ ภัณฑ์เมืองอุดรธานี
(2) ที่มาและความต้องการ
2.1 ที่มา :
ค่านิยม ศาสนา ความเชื่อ สะท้อนถึงรูปแบบการด้าเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนันๆได้เป็นอย่าง
ดี สาเหตุ ที่ ภ าคอี ส านมี ค วามหลากหลายทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี ส่ ว นหนึ่ ง อาจจะเป็ น ผลมาจากการเป็ น
ศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชือชาติ มีการติดต่อกับประชาชนในประเทศใกล้เคียง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมขึน เช่น ชาวอีสานแถบจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี อ้านาจเจริญ ที่มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศลาว ทังสองประเทศมีการเดินทางไปมาหากันและเกิดการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีระหว่างกัน ซึ่งเราจะพบว่าชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุ่มแม่น้าโขงมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายกัน
และรูปแบบการด้าเนินชีวิตก็มีความคล้ายคลึงกันด้วย รวมทังชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาในช่วงสงครามเวียดนาม ก็ได้
น้าเอาศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามเข้ามาด้วย ถึงแม้ปัจจุบันชาวเวียดนามเหล่านีจะได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นอีสาน (เพื่อให้การด้ารงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น)โดยเฉพาะชาวเวียดนามที่เป็นวัยรุ่น ในปัจจุบันได้รับการศึกษาที่ดี
เหมือนกับชาวไทยทุกประการจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นคนไทยอีสานหรือคนเวียดนามกันแน่ เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ยัง
มีชาวเวียดนามส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นกับวัฒนธรรมของตนเองอยู่อย่างมั่นคง รูปแบบการด้าเนินชีวิตแบบเวียดนามได้ตาม
ชุมชนชาวเวียดนามในจังหวัดที่กล่าวมาแล้ว ส่วนใหญ่วัฒนธรรมประเพณีของคนทังสองเชือชาติก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่
แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความแตกต่างกันตามแต่ละ
ท้อ งถิ่นและแตกต่างจากภู มิภ าคอื่นๆของไทยอย่างเห็นได้ชัด ทังวัฒนธรรมทางด้านการด้ารงชี วิตและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งเราสามารถสังเกตรูปแบบวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอีสานผ่านทางประเพณีต่างๆที่ชาวอีสานจัดขึน
ซึ่งสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี
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2.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ:
วัฒนธรรมอีสานลุ่มแม่น้าโขง นอกจากคนไทยแล้วยังมีหลายชนชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแถบอีสาน เช่น
ลาว เวียดนาม โดยบางคนเกิดในเมืองไทยและอยู่อาศัยในชุมชน มีอาณาเขตติดต่อกันหลายประเทศ นับเป็นแหล่งอารย
ธรรมที่ส้ า คัญ มีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความเชื่ อ ค่า นิยมทังที่ค ล้ ายคลึ ง และแตกต่ าง เช่ น การแต่ง กายที่เ ป็ น
เอกลักษณ์ ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมที่โดดเด่น ภาษาที่คล้าย เช่น ภาษาไทย-ลาว อาหารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการ
เป็นอยู่ของผู้คนในแถบลุ่มน้าโขง (ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม) ที่มีการผสมกลมกลืนเข้ากับอิทธิพลที่ได้รับทังจากเพื่อน
บ้ า น จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น หลายประเทศมี วั ฒ นธรรมการกิ น ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ท้ า ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ คุ้ น เคย
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การรับประทานอาหารนานาชาติ จากประชาชนประเทศลุ่มน้าโขงด้วยกัน ที่อาศัยอยู่ในหลายๆ
จังหวัดแถบลุ่มแม่น้าโขง
ศูนย์วิทยพั ฒนา มสธ.อุ ดรธานี ได้เ ล็ งเห็นความส้ าคัญ และสนองนโยบายมหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ในการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง/การละเล่น ศิลปวัฒนธรรม
ด้านอาหารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของผู้คนอีสานในแถบลุ่มน้าโขง (ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม) และสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด้ารงไว้
เพื่อเอกลักษณ์ของชาติ
2.3 ความเร่งด่วน : (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : ชมรมนักศึกษา มสธ. /ประชาชนทั่วไป จ้านวน 80 คน
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
ประชาชน ในเขตพืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
ชมรมนักศึกษา มสธ. /ชมรมบัณฑิต มสธ. ในเขตพืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
หน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการศึกษา/เครือข่ายในเขตพืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
อิทธิพลที่มีตอ่ โครงการ : การบริหารจัดการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ปีเริ่มต้น ถึงปี 2562
แผน (ผล)*

ปี 2562
แผน (ผล)*

ตัวชีวัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
: ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม
: ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
เชิงเวลา:โครงการด้าเนินการเสร็จตามระยะเวลา
เชิงต้นทุน:โครงการใช้งบประมาณตามที่ก้าหนด

คน

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

84
86
100
100

ปี
2563

ปี 2564

ปี 2565
จบ
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4.2 ผลลัพธ์ :
4.2.1 ได้ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
4.2.2 ได้อนุรักษ์และด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายชาวลุ่มน้าโขง
4.2.3 ได้เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวลุ่มน้าโขงมิให้สญ
ู หาย
4.3 ผลกระทบเชิงบวก :
4.3.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา มสธ.ประชาชน กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4.3.2 สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลกระทบเชิงลบ : ...4.4 ความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ  ต่้ากว่าเป้าหมาย  ตามเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
4.5 การใช้จ่ายงบประมาณ
 ต่้ากว่าแผน  ตามแผน
 เกินกว่าแผน
4.6 สรุปแผนการดาเนินงาน
 ล่าช้ากว่าแผน  ตามแผน
 เกินกว่าแผน
(5) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวม
2562
30,000
30,000
(6) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ
งบประมา
ประมาณการรายจ่าย
ณ
ล่วงหน้า
แหล่งเงิน
ปี
ปี
ปี
ปี
2562
2563 2564 2565
รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)
เงินงบประมาณ
2.1 ค่าตอบแทน 7,500 บาท
1) วิทยากรเสวนา 3 คน (3 คนX3ชม.X600 บาท)
5,400 2) ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน รวม 5 คน
-วันหยุด 350 บาท 1 วัน (6 คนX1 วันX350 บาท)
2,100 2.2 ค่าใช้สอย 14,500 บาท
1) ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มส้าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม,วิทยากรและ
5,600 เจ้าหน้าที่
8,000 จ้านวน 80 คนๆละ 35 บาท 2 มือ (80X35X2)
2) ค่าอาหาร (ไม่ครบทุกมือ) ส้าหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม,วิทยากรและ
900 เจ้าหน้าที่
80 คนๆละ 100 บาท (80X100X1)
3) ค่าพาหนะเดินทาง (ไป-กลับเหมาจ่าย)วิทยากรเสวนา
รวม 3 คนๆละ 300 บาท (3 คน X 300 บาท )
2.3 ค่าวัสดุ 8,000 บาท
1) ค่าวัสดุส้าหรับกิจกรรม /ไวนิลนิทรรศการ
8,000
รวม -สามหมื่นบาทถ้วน30,000 หมายเหตุ... ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
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(7) ความเหมาะสมของโครงการ
7.1 ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ
มีความพร้อมด้าเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการอยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม
7.2 ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน
ต่้ามาก
ต่้า ปานกลาง สูง สูงมาก
7.3 ความพร้อมของการบริหารจัดการ
ต่้ามาก
ต่้า ปานกลาง สูง สูงมาก
7.4 ความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ต่้ามาก ต่้า ปานกลาง สูง สูงมาก
7.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น.... ไม่มี
7.6 แนวทางการประเมินผล
- ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  ประเมินตนเอง  ผู้ประเมินอิสระ
- แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
ประเมินผลเมื่อสินสุดการด้าเนินงาน (Post Evaluation)
ประเมินผลกระทบของการด้าเนินงาน (Impact Evaluation)
(8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
(9) แนวทางแก้ไข : .(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

โครงการศิลปวัฒนธรรมลุม่ น้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
06.00-07.00 น.
ลงทะเบียน
นักศึกษา มสธ.
บัณฑิต มสธ.
นักเรียน
ประชาชน
เจ้าหน้าที่

07.00-09.00 น.

09.00-12.00 น.

ตักบาตร
ถวายภัตตาหาร
ถวายเครื่องไทย
ธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
สามเณร และแม่ชี
ตามแบบวัฒนธรรมลุ่ม
น้าโขง: ไทย(อีสาน)
ลาว เวียดนาม

 ให้ความรู้
เรื่องความเหมือนและ
ความต่างของศิลป
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
- ความเป็นอยู่ของชาว
ไทย(อีสาน) ชาวลาว
และชาวเวียดนาม
- การใช้ภาษาของชาว
ไทย(อีสาน) ชาวลาว
และชาวเวียดนาม
วิทยากร
พระครูโสภณ
วิสุทธิวงศ์
เจ้าอาวาสวัดป่าค้ากลิง

13.00 น.-15.00 น.

15.00-16.00 น.

ให้ความรูเ้ รือ่ ง
ตอบข้อซักถาม
- อาหารตามแบบวัฒนธรรม สรุปกิจกรรม
ลุ่มน้าโขงชาวไทย(อีสาน)
ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
เช่น แกงอ่อม
ชาวลาว (ซุปไก่, ซั่วไก่)
ชาวเวียดนาม (กระยอสด)
2.การแต่งกายตามวัฒนธรรม
ลุ่มน้าโขง
-แบบชาวไทย(อีสาน)
-แบบชาวลาว
-แบบชาวเวียดนาม
วิทยากร
1.นางพรรษชล แข็งขัน
2.นางน้าค้าง ป้องนางไชย
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เอกสารประกอบโครงการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
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วิถีชีวิตกลุ่มชาติพนั ธุแ์ ห่งอารยธรรมลุ่มน้าโขง
พระครูโสภณ วิสุทธิวงศ์
เจ้าอาวาสวัดป่าคากลิ้ง
แม่น้าโขง (พม่า: မဲခေါင်မြစ်; ลาว: ແມ່ ນ້ ຳຂອງ; เขมร: ទន្លេ ន្េគង្គ ; เวียดนาม: Mê Kông มีต้น
ก้าเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย เกิดจากการละลายของหิมะและน้าแข็งบริเวณที่ราบสูงทิเบต ในบริเวณตอนเหนือของทิเบต
ผ่านประเทศจีน ประเทศพม่า ประเทศลาว เริ่มไหลผ่านดินแดนประเทศไทยที่บริเวณสบรวก สามเหลี่ยมทองค้า อ้าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และไหลไปทางทิศตะวันออก ผ่านอ้าเภอเชียงของ ก่อนไหลเข้าประเทศลาวที่แก่งผาได อ้าเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย [3] จึงนับเป็นจุดสุดท้ายของแม่น้าโขงที่ผ่านดินแดนภาคเหนือของไทย รวมความยาวช่วงที่ไหล
ผ่านพรมแดนกันไทย-ลาว ที่จังหวัดเชียงราย เป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ก่อนที่จะไหลวกกลับเข้ามายัง
ดินแดนไทยอี กครั งหนึ่งที่ อ้ า เภอเชี ย งคาน จั งหวัดเลย จังหวั ดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวั ดนครพนม จังหวั ด
มุ ก ดาหาร จั ง หวั ด อ้ า นาจเจริ ญ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น พรมแดนกั นระหว่ า งไทย-ลาว ผ่ า นดิ น แดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมความยาวช่วงที่ไหลผ่านพรมแดนกันไทย-ลาว เป็นระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร
แล้วเข้าสู่ประเทศกัมพูชา ที่หมู่บ้านอินนัง ทางภาคเหนือของกัมพูชา แล้วไหลผ่านจังหวัด สตึงแตรง จังหวัดกระแจะ
จังหวัดก้าปงจาม กรุงพนมเปญ และไหลเข้าเขตประเทศเวียดนามที่หมู่บ้านวินฮือ ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ มีความยาวทังหมด
4,880 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร
ช่ ว งที่ แ ม่ น้ า ไหลผ่ า นมี ชื่ อ เรี ย กเป็ น ภาษาของไทลื อ ซึ่ ง เป็ น ชนชาติ ที่ อ าศั ย อยู่ ริ ม แม่ น้ า โขงอย่ า งหนาแน่ น
ในดินแดนสิบสองปันนาว่า “แม่น้าล้านช้าง” คนจีนทั่วไปเรียกว่า แม่น้าหลานซาง หรือ หลานชางเจียง (จีนตัวย่อ: 澜
沧江, จีนตัวเต็ม: 瀾滄江) มีความหมายว่า เป็นแม่น้าที่ไหลเชี่ยวกราก เมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และ
ประเทศลาว เรียกว่า แม่น้าของ รวมถึงค้าเมืองล้านนาก็เรียก น้าของ เช่นกัน ส่วนในภาษาไทยเรียกว่า แม่น้าโขง ไหล
ผ่าน 6 ประเทศ คือ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนออกสู่ทะเลจีนใต้ และเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศ
พม่า และประเทศลาว เรียกว่า แม่น้าของ ในภาษาไทยเรียกว่า แม่น้าโขง
ลักษณะส้าคัญของแม่น้าโขงคือ มีตลิ่งที่สูงชันมากทังสองฝั่ง ไหลเลียวเลาะไปตามไหล่เขา กระแสน้าจะไหลจาก
ทางเหนือลงสู่ทางใต้ตลอดทังปี ระดับน้าในฤดูฝนกับฤดูแล้งจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ความเร็วของกระแสน้าขึนอยู่
กับแต่ละฤดูกาล ดินในแม่น้าโขงเป็นดินทราย มีเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่าหนึ่งร้อยแห่งเรียงรายตลอดแม่น้า ด้วยเป็นแม่น้าที่
ไหลผ่านถึง 6 ประเทศ บางทีจึงเรียกว่าแม่น้านานาชาติ
ดินแดนแห่งลุ่มแม่น้าโขง ช่วงระหว่างประเทศไทย ประเทศสหภาพพม่า ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในเชิงสังคม วัฒนธรรมมีตังแต่อดีตกาล
บริเวณแห่งนีเป็นที่ก้าเนิดของอาณาจักรใหญ่น้อย มีนครรัฐมากมาย มีความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ด้วยความสัมพันธ์
หลายรูปแบบ ทังความกลมกลืนทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การปกครอง และภูมิปัญญา ดินแดนแห่งนีจึง
เป็นแหล่งอารยธรรมที่ส้าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
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สังคมวัฒนธรรมในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนบน ส่วนใหญ่มีพัฒนาการมาจากรัฐในหุบเขา พืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาสูงมีที่ราบแทรกอยู่เล็กน้อย และกระจัดกระจายอยู่ตามแอ่งต่างๆของหุบเขา ลักษณะเช่นนีจึงเป็นพืนฐานที่ท้าให้เกิด
นครรัฐ (City state) ที่แยกตัวกันอยู่ แต่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเอกภาพระหว่างนครรัฐ เพื่อพัฒนาไปสู่อาณาจักรใหญ่
แต่ถึงกระนันก็มีนครรัฐบางแห่งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นอาณาจักรได้ เช่น อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง
ในขณะที่หัวเมืองต่าง ๆ ตอนบนของทังสองอาณาจักร ได้แก่ เชีย งตุง เชียงรุ่ง รวมทังเมืองอื่น ๆไม่สามารถรวบรวมหัว
เมืองน้อยใหญ่พัฒนาให้เป็นอาณาจักรได้
ขอบเขตศิ ล ปวั ฒ นธรรมลุ่ ม แม่ น้ า โขง มี อ าณาเขตกว้ า งขวาง ทั งนี ได้ ร วมพื นที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ า ปิ ง
(แอ่งเชียงใหม่-ล้าพูน) พืนที่ราบลุ่มแม่น้ากก (แอ่งเชียงราย) พืนที่ราบลุ่มแม่น้าอิง (พะเยา) และพืนที่ราบลุ่มน้าบึน (เชียง
ตุง) โดยใช้แม่น้าโขงเป็นแกนหลั ก และศึกษาการรั บวัฒนธรรมรวมทังการแพร่กระจายวัฒนธรรมในกลุ่ มเมือ งและ
อาณาจักรต่างๆ
ภูมิปัญญาต่างๆในแถบอนุภูมิภาคแห่งนี ได้มีการพัฒนาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อชัดเจนโดยการ
พัฒนานีมีความเหมือนและแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัย สิง่ แวดล้อมทางประวัติศาสตร์การเมืองปกครอง แต่ยังคงความมี
อัตตาลักษณ์ (Identity) ความเป็นตัวตน (Self) ความเป็นชนชาติ (Ethnicity) ที่เหนียวแน่นด้วยคุณธรรม ความเชือ่
ดังเดิมรวมกับการรับเอาพุทธศาสนาในเวลาต่อมา สิ่งเหล่านีส่งผลถึงวิถีชวี ิตที่งดงาม มีระเบียบของชีวิตที่ชัดเจนและมีการ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงความเชื่อและค่านิยมดังกล่าว ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมทังหลายได้ผ่าน
กระบวนการวิวัฒนาการจนกลายมาเป็นแอ่งอารยธรรมลุ่มน้าโขงที่ทรงคุณค่า
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อารยธรรมลุ่มแม่น้าโขงมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มากว่า 1,000 ปีก่อก้าเนิดศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและ
สุนทรียภาพที่มีอัตตาลักษณ์ ท่ามกลางกระแสความผันแปรทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างรัฐต่อรัฐ เมืองต่อเมือง
ชุมชนต่อชุ มชน บนความสัมพันธ์ ระหว่างชาติพั นธุ์และเครือ ญาติที่ผ สมผสานอย่างกลมกลืนเป็นเอกภาพบนความ
หลากหลาย ในดินแดนที่เป็นแอ่งอารยธรรมที่เรียกว่า“ลุ่มน้าโขง”
วิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดอารยธรรมที่หลากหลายก็เพราะเหล่าชาติพันธุ์ต่างๆในดินแดนลุ่มน้า
โขงที่ประกอบด้วย อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรขอม และระดับรัฐน้อ ยใหญ่อีกมาก กลุ่มชาติพันธุ์
เหล่านีเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะ และวัฒนธรรมต่างๆ อย่างสืบเนื่องยาวนาน กลุ่มคนเหล่านีประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไท
อันได้แก่ ไทยวน ไทลาว ไทใหญ่ ไทเขิน ไทลือ ไทด้า ไทแดง เป็นหลัก รวมถึงกลุ่มคนมอญ เขมร จีนและชนเผ่าต่างๆกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทเหล่านีก็สามารถแยกแยะได้ด้วยภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แม้จะไม่ชัดเจนนัก แต่จะมีเอกลักษณ์
แตกต่างกับกลุ่ม มอญ เขมร จีนและชนเผ่าต่างๆ อย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ทังหลาย
ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี
กลุ่มที่ตังถิ่นฐานอยู่ในเขตลุ่มแม่น้าโขง ปัจจุบันสืบเชือสายมาจากบรรพบุรุษที่ก่อก้าเนิดอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ ทว่า
ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงและโลกาภิวัฒน์ รวมทังการแบ่งเขตรัฐชาติต่าง ๆ ในดินแดนแถบลุ่มน้าโขง และ
กระแสความผกผันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท้าให้วิวัฒนาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไม่เด่นชัดและอ่อนด้อย
ลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ถูกปิดกันด้วยอ้านาจรัฐและลัทธิทางการเมือง ถึงแม้ว่าปัจจุบันความเป็นรัฐชาติและ
อาณาจักรจะสูญสินไปไม่ต่้ากว่าร้อยปีแล้วก็ตาม ในกลุ่มชนต่างๆ ก็ยังมีผู้คนบางคนและบางชุมชนที่สามารถด้ารงอัตตา
ลักษณ์ของตนเองและยังสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็ง
ภาพถ่ายก็นับเป็นหลักฐานชินส้าคัญชินหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวที่ผ่านสายตามุนษย์ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และใช้
อ้างอิงถึงความจริง นอกเหนือจากการบันทึกลายลักษณ์อักษรได้
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ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง :
ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
การตั กบาตร คื อ ประเพณี อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ ช าวพุ ท ธปฏิ บั ติกั น มาแต่ ส มั ย พุ ท ธกาล พระภิ ก ษุ จะถื อ บาตรออก
บิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะน้าของท้าทานต่างๆ เช่น ข้าว
อาหารแห้ง มาถวายพระ ประเพณีนีชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้
ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนันจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน

กฎของพระภิกษุเกี่ยวกับการตักบาตร
พระภิกษุนันจะออกบิณฑบาตทุกวัน อันเนื่องมาจากกฎของพระภิกษุมีอยู่ว่า พระภิกษุไม่สามารถที่จะเก็บอาหาร
ข้ามคืนได้ เวลาที่พระภิกษุออกบิณฑบาต พระภิกษุจะใช้ 2 มือประคองบาตรเอาไว้แล้วเดินในกิริยาส้ารวม พระภิกษุจะ
ไม่เอ่ยปากขออาหารจากผู้คน หรือแสดงกิริยาในการขอ โดยส่วนมากแล้วเวลาที่พระภิกษุออกบิณฑบาตคือ ตังแต่ช่วงเช้า
มืด (ประมาณ 5 นาฬิกา อาจจะเร็ ว หรื อ ช้ ากว่านีบ้างเล็ กน้อ ยในแต่ล ะท้อ งที่) จนถึงก่อน 7 นาฬิ กา ซึ่งเป็นเวลาที่
พระภิกษุฉันอาหารมือเช้า เมื่อเวลามีคนให้ทาน พระภิกษุต้องรับทานที่คนให้ทังหมด ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะรับ
หรือไม่รับ หรือบอกกับผู้คนว่าตนต้องการสิ่งนันสิ่งนี แต่อย่างไรก็ดี มีทานบางชนิดที่พระภิกษุไม่สามารถรับได้ นั่นคือ
1. ทานที่ได้มาโดยวิธีการทุจริตทานแก่ตน เช่น ได้มาจากการขโมย และพระภิกษุรวู้ ่าบุคคลคนนันได้ขโมยของนัน
เพื่อที่จะให้
2. เนือสัตว์ที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาพุทธ (เช่น เนือคน, เนือช้าง เป็นต้น)
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3. เนือสัตว์ที่ได้มาจากการที่บุคคลคนนันตังใจที่จะฆ่าสัตว์โดยมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อที่จะเอาเนือมาถวาย
พระภิกษุโดยเฉพาะ และพระภิกษุรู้ว่าเนือนันมาจากการฆ่าเพื่อที่จะน้ามาถวายตนโดยเฉพาะ
4. ผลไม้ที่มีเมล็ด บุคคลที่ตักบาตรไม่สามารถถวายผลไม้ที่มีเมล็ดได้ เพราะถือว่าเมล็ดนันยังสามารถที่จะให้
ก้าเนิดชีวิตได้อยู่ ถ้าจะถวายต้องเอาเมล็ดออกก่อน
5. วัตถุดิบในการท้าอาหาร เช่น ข้าวสาร, แป้ง เพราะตามหลักของศาสนานันไม่อนุญาตที่จะให้พระภิกษุ
ประกอบอาหาร
หมายเหตุ ในปัจจุบัน กฎข้อที่ 4 และ 5 สามารถอนุโลมได้ เนื่องจากชีวิตสังคมปัจจุบันที่เร่งรีบ ผู้คนอาจจะไม่มี
เวลาที่จะเตรียมอาหารมากนัก โดยหน้าที่ในการเตรียมอาหารนันจะเป็นหน้าที่ของเด็กวัด
วิธีการตักบาตร
การตักบาตรโดยทั่วไป
ผู้คนที่น้าของที่เอามาตักบาตรจะยืนรออยู่ตรงทางที่พระภิกษุเดินผ่าน ส่วนมากของที่ผู้คนใช้นิยมตักบาตรเป็น
หลักคือข้าว โดยก่อนที่พระภิกษุเดินทางมาถึงจะมีการน้าถ้วยข้าวจบที่ศีรษะแล้วอธิษฐาน เมื่อพระภิกษุเดินทางมาถึง
พระภิกษุจะหยุดยืนอยู่ตรงหน้าคนที่จะตักบาตรแล้วเปิดฝาบาตร ก่อนที่จะตักบาตรคนที่ตักบาตรจะต้องถอดรองเท้าก่อน
จากนันคนที่ตักบาตรจะน้าทานที่ตนมีถวายพระ เมื่อให้เสร็จแล้วพระจะให้พร คนที่ตักบาตรประนมมือรับพร (โดยปกติ
แล้วจะนิยมคุกเข่าหรือนั่งยองๆ ประนมมือ) ขณะที่ให้พรคนที่ตักบาตรอาจจะมีการกรวดน้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่
ล่วงลับ (การกรวดน้านันอาจจะท้าขณะที่พระให้พรหรือหลังจากการตักบาตรเสร็จสินก็ได้) หลังจากที่พระภิกษุให้พรแล้ว
ก็เป็นอันเสร็จพิธี
การตักบาตรในวันพระ
ในวันพระ ทุกขึน/แรม 8/15ค่้า โดยทั่วไปพระภิกษุจะไม่มีการออกบิณฑบาต ผู้คนจะน้าทานไปถวายที่วัด และ
วันนันพระภิกษุจะมีการเทศนาธรรมที่วัด โดยคตินิยมการเข้าวัดท้าบุญนันน่าจะมีมาแต่สมัยพุทธกาลที่ชาวพุทธไปวัดเพื่อ
รับฟังพระธรรมเทศนาและถืออุโบสถศีล ในอดีตการไปท้าบุญตักบาตรที่วัดวันพระนับว่าเป็นการไปพบปะเพื่อนฝูงญาติ
มิตรและแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่ได้มาท้ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันยังพอหาพบได้บางตามหมู่บ้าน
ในแถบชนบท ในเมืองใหญ่ๆที่มีความเร่งรีบเช่นกรุงเทพ บางวัดจะมีการเทศนาที่วัดอย่างเดียวโดยไม่มีการจัดท้าบุญตัก
บาตร ส่วนพระสงฆ์จะออกเดินบิณฑบาตเพื่อโปรดชาวพุทธตามปรกติ
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการตักบาตร
ค้าว่าตักบาตรนัน สามารถที่จะเรียกว่าใส่บาตรก็ได้ ในบางที่มีคนสงสัยว่าตกลงแล้วเรียกว่าตักบาตรหรือใส่บาตร
กันแน่ - ก็ว่ากันว่าค้าว่าตักบาตรนันมาจากกิริยาอาการที่ใช้ทัพพีตักข้าวใส่บาตรพระ แต่ในปัจจุบันนีเนื่องจากสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนไป ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมากขึน ผู้คนจึงน้าข้าวสารหรือของอื่นๆ ใส่ถุงหรือกล่อง เมื่อถึงเวลาตักบาตรจะได้
สะดวกที่จะหยิบของใส่ได้ทันที ค้าว่าใส่บาตรจึงถือว่าเป็นวิวัฒนาการทางภาษาเพื่อสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน - สรุปว่า
ใช้ได้ทัง 2 อย่าง ตามปกติผู้คนจะถือว่า ของที่น้ามาถวายพระจะต้องเป็นของที่ดีที่สุดเสมอ ดังนันผู้คนจะจัดเตรียมทานที่
ดีที่สุดตามก้าลังที่หาได้ นอกจากนียังมีความเชื่อพิเศษเล็กน้อยเกี่ยวกับทานที่ให้ (ความเชื่อนีเป็นความเชื่อส่วนบุคคล)
เช่น ข้าวที่ถวายพระนันควรจะเป็นข้าวที่หุงสุกใหม่ๆ ร้อนๆ ยิ่งข้าวร้อนเท่าไหร่บุญกุศลจะยิ่งแรงมากขึนเท่านัน , ถวาย
น้าตาลแก่พระเพื่อที่จะส่งผลให้ชีวิตคู่มีความหวานสดชื่นดั่งน้าตาล เป็นต้น
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การตักบาตรข้าวเหนียว (ประเทศลาว)
ถือเป็นจุดเด่นของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งโดยปกติแล้วนิยมใส่บาตรด้วยข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อถึง
เวลาฉัน ชาวบ้านจะยกสารับกับข้าวไปถวายที่วัด เรียกว่า “ถวายจังหัน” โดยเวลาใส่บาตรจะนั่งคุกเข่าและผู้ หญิงต้องนุ่ง
ซิ่น ส่วนผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว และมีผ้าพาดไหล่ไว้สาหรับเป็นผ้ากราบพระเหมือนกัน วิถียามเช้าของชาวหลวงพระบาง
ที่ยังคงงดงามมีเอกลักษณ์และเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ก็เห็นจะไม่มีอะไรเกิน “การตักบาตรข้าวเหนียว”ที่ในทุกๆเช้าของแต่ละ
วัน ชาวหลวงพระบางผู้แนบแน่นในพระพุทธศาสนาจะตื่นขึนมาแต่เช้าเพื่อเตรียมข้าวของไว้สาหรับตักบาตรข้าวเหนียว
หลังจากนันพอฟ้าเริ่มสาง เสียงตุ๊มๆๆ..ของ “กะลอ” (เครื่องเคาะของลาวมีลักษณะคล้ายกลอง) ดังขึนจากหลายๆวัด
บรรดาญาติโยมต่างก็จะหอบหิวข้าวของมานั่งอย่างสงบรอพระออกบิณฑบาต ซึ่งหากเป็นวันพระจะมีเหล่าฆราวาสมารอ
ตักบาตรข้าวเหนียวเป็นจานวนมาก แต่หากเป็นวันปกติก็จะมีอยู่พอประมาณ พอสินเสียงกะลอได้ไม่นาน เหล่าพระสงฆ์
นับร้อยรูปก็จะเดินเรียงแถวยาวเหยียดมาให้ญาติโยมได้ใส่บาตรกัน จนถ้วนทั่ว ภาพเหล่านีคือวิถีปกติของชาวหลวงพระ
บาง แต่สาหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ การตักบาตรข้าวเหนียวคือภาพอันชวนตื่นตาตื่นใจ เป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่
ไม่ควรพลาดด้วยประการทังปวง ด้วยเหตุนีเมื่อ “อุปสงค์” การตักบาตรข้าวเหนียวของนักท่องเที่ยวมีมากขึนเรื่อยๆทาให้
ชาวลาวหลายๆคนเกิดแนวคิดนาข้าวเหนียวใส่กะติ๊บออกมาเร่ขายให้นักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการตักบาตรข้าวเหนียว

- 19 -

พระพุทธศาสนาต่อประเทศเวียดนาม
อิทธิพลทางสังค
วัดเป็นศูนย์กลางของชุ มชนเป็นที่พึ่ งของชุมชน เช่ น ศาลเจดีย์หรื อ โรงเจดีย์ หรื อหอเจดีย์ ที่เ รี ยกว่า จัว
[Chua=Pagoda] เป็นทีบ่ ูชาเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา และเป็นที่ประกอบพิธีบูชา หรืองานเทศกาลทาง
พระพุทธศาสนา เช่น พิธี 1 ค่้า 15 ค่้า และงานศราทธ์กลางเดือน ๗ เป็นต้น พระพุทธศาสนาอย่างที่นับถือปฏิบัติตาม
ศาลเจดีย์เหล่านัน เป็นการผสมระหว่างนิกายเธียร (เซน) กับตินห์โด (ชิน) หรือเป็นศาสนาแบบชาวบ้าน ไม่สู้มีเนือหา
หลักธรรมลึกซึงอะไร คือเป็นลัทธิบูชาเทพเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์หรือปูชนียบุคคลของจีน เช่น พระกวานอาม
(กวนอิม) เป็นต้น
วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษา วัดเป็นสถานที่รวมแหล่งทางการศึกษาแห่งชนชันทุกระดับ และยั งเป็นสถานที่
ชุมนุมของชาวพุทธในการพบปะปรึกษาหารือกิจกรรมต่าง ๆ ทังในด้านศาสนาและทังในด้านการเมือง โดยมีพระภิกษุสงฆ์
เป็นผู้น้าประชาชน และมีส่วนร่วมในการกอบกู้เอกราช อีกทังการฟื้นฟูพระศาสนา
พระสงฆ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พระสงฆ์ถือว่ามีบทบาทต่อสัง คมและความเป็นอยู่ เพราะการที่
ประเทศเกิดความไม่ส งบ และถูกรุ กรานจากข้าศึก ประชาชนขาดที่พึ่ง และยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงต้อ งอาศัยวัด และมี
พระสงฆ์ ซึ่งสามารถให้ความอบอุ่นใจ และก้าลังใจ และยังเป็นผู้น้า ประชาชนในการต่อสู้กอบกู้เอกราชอยู่เคียงข้างกับ
ประชาชน
การตักบาตร(เวียดนาม)
ชาวพุทธในเวียดนาม การตักบาตรได้ปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับ
อาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะน้าของท้าทานต่างๆเช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวาย
พระด้วยกฎของพระภิกษุมีอยู่ว่า พระภิกษุไม่สามารถที่ จะเก็บอาหารข้ามคืนได้ พระภิกษุนันจึงออกบิณฑบาตทุกวัน
ตังแต่ช่วงเช้ามืด (ประมาณ 5 นาฬิกา อาจจะเร็วหรือช้ากว่ านีบ้างเล็กน้อยในแต่ละท้องที่) จนถึงก่อน 7 นาฬิกา ซึ่งเป็น
เวลาที่พระภิกษุฉันอาหารมือเช้า เมื่อเวลามีคนให้ทาน (ใส่บาตร) พระภิกษุต้องรับทานที่คนให้ ทังหมด ไม่สามารถที่จะ
เลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับ หรือบอกกับผู้คนว่าตนต้องการสิ่งนันสิ่งนี แม้จะการเปลี่ยนแปลงไปมากมายในวงการสงฆ์ แต่
การออกบิณฑบาตยังคงมีอยู่ เช่นเดียวพระสงฆ์ที่เวียดนามนีแม้จะฝนตกยามเช้าพระคุณเจ้าก็ยังบิณฑบาตรท้ากิจของสงฆ์
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“ชาวพุทธเวียดนามรอใส่บาตรพระเณรในเช้าที่ฝนตกหนักเพราะศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
จากภาพนีท้าให้หลายคนสงสัยว่าท้าไมท่านไม่กางร่ม สวมเสือกันฝน จริงอยู่ที่ท่านสามารถกางร่มขณะบิณฑบาต
ได้ไม่ได้ผิดวินัย แต่การประคองทังอุ้มบาตรมือจับฝาบาตร ถ้าวันไหนฝนตก มือซ้ายก็ต้องคอยหนีบผ้าจีวรไม่ให้หลุด มือ
ขวากางร่ม เวลาโยมจะใส่บาตร ต้องเปิดฝาบาตร อาการทุลักทุเลจริงๆไหนจะเจอแรงลมพัด แรงฝนต้านท้าให้ร่มกระเด็น
ไปอีก และกางร่มเดินเป็นแถวย่อมท้าให้มองไม่เห็นเส้นทาง อาจจะพลาดเกี่ย วร่มไปถูกพระเถระองค์หน้าอีก ดังนัน เมื่อ
มติกันแล้วให้ไม่ใช้ร่มก็ปฏิบัติตามนัน ภาพที่เห็นนีท้าให้เราประทับใจมาก ชาวพุทธพากันถอดรองเท้าเตรียมรอใส่บาตร
และบางคนก็เปียกปอนไปทังตัว เพื่อจะได้ถวายอาหารพระคุณเจ้า ฝนตกก็กางร่มบิณฑบาต อย่าให้ขาดกิจวัตรทังสวดฉัน
ปฏิบัติตามครรลองพระสัพพัญญ์ จิตมุ่งมั่นต่อนิพพานทุกกาลเอย

การใส่บาตรของชาวเวียดนามในเทศกาลสาคัญทางพุทธศาสนา
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ตักบาตรข้าวเหนียว (ไทย:อีสาน)อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เมืองเชียงคานเดิมตังอยู่ที่เมืองชะนะคาม ประเทศลาว ซึ่งสร้างโดยขุนคาน โอรสของขุนคัวแห่งอาณาจักรล้าน
ช้าง เมื่อประมาณ พ.ศ.1400 ต่อมาประมาณ พ.ศ.2250 อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็นสองอาณาจักรคือ อาณาจักร
หลวงพระบาง ซึ่งมีพระเจ้ากีสราชเป็นกษัตริย์ และอาณาจักรเวียงจันทน์ ซึ่งมีพระเจ้าไชยองค์เว้เป็นกษัตริย์ โดยก้าหนด
อาณาเขตให้ดินแดนเหนือแม่น้าเหืองขึนไปเป็นอาณาเขตหลวงพระบาง และใต้แม่น้าเหืองลงมาเป็นอาณาเขตเวียงจันทน์
ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหืองซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้าโขงเป็นเมืองหน้าด่านและทางเวียงจันทน์ได้ตังเมือง
เชียงคานเดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน ต่อมา พ.ศ. 2320 พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับพระสุร
สีห์ ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์ ตีเวียงจันทน์ได้จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกต กลับมายังกรุงธนบุรี แล้วได้รวมอาณาจักรล้าน
ช้างเข้าด้วยกันและให้เป็นประเทศราชของไทย และได้กวาดต้อนผู้คนพลเมืองมาอยู่เมืองปากเหืองมากขึน แล้วโปรดเกล้า
ฯ ให้เมืองปากเหืองไปขึนกับเมืองพิชัย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ คิดกอบกู้เอกราชเพื่อแยก
เป็นอิสระจากไทยโดยยกก้าลังจากเวียงจันทน์มายึดเมืองนครราชสีมา แต่ในที่สุดเจ้าอนุวงค์ถูกจับขังจนสินชีวิต กองทัพ
ไทยที่ยกมาปราบเจ้าอนุวงศ์ที่นครราชสีมาได้ยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายของล้าน้าโขงมายังเมืองปากเหืองมากขึน
และโปรดเกล้าฯ ให้พระอนุพินาศ (กิ่ง ต้นสกุลเครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปากเหืองคนแรก แล้วพระราชทานชื่อเมืองใหม่
ว่าเมืองเชียงคาน ครังถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนฮ่อได้ยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ เมือง
หลวงพระบางและได้เข้าปล้นสะดมเมืองเชียงคานเดิมที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้าโขง ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยู่
เมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) เป็นจ้านวนมาก ครังต่อมา เห็นว่าชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ไม่
เหมาะสม ผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ที่บ้านท่านาจันทร์ซึ่งใกล้กับที่ตังของอ้าเภอเชียงคานปัจจุบัน แล้วตังชื่อใหม่ว่า
เมืองใหม่เชียงคาน ต่อมาไทยได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้า โขงให้กับฝรั่งเศส ท้าให้เมืองปากเหืองตกเป็นของฝรั่งเศส คน
ไทยที่อยู่เมืองปากเหืองจึงอพยพมาอยู่เมืองใหม่เชียงคานหรืออ้าเภอเชียงคานปัจจุบันโดยสินเชิง แล้วได้เปลี่ยนชื่อเมือง
เป็นเมืองเชียงคานใหม่ ได้ตังที่ท้าการอยู่บริเวณวัดธาตุ เรียกว่าศาลาเมืองเชียงคาน ต่อมาได้ย้ายไปอยู่บริเวณวัดโพนชัย
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2452 เมืองเชียงคานซึ่งมีพระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) ได้รับต้าแหน่งนายอ้าเภอ
เชียงคานคนแรก ต่อมาปี พ.ศ.2484 ได้ย้ายที่ว่าการอ้าเภอเชียงคานมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันตราบเท่าทุกวันนี ปัจจุบัน
เชียงคานเป็นที่รู้จักกันในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และความสงบของวิถีชีวิตผู้ที่อาศัยในท้องถิ่น กอรป
กับความงดงามของทัศนียภาพที่อยู่ติดกับแม่น้าโขง
ประเพณีการใส่บาตรเข้าเหนียวยามเช้าของไทเชียงคาน ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่จะท้าให้อ้าเภอเล็กๆแห่งนีแตกต่างจากที่
อื่น แต่นี่เป็นประเพณีที่คนเชียงคานได้ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานแล้วร่วมร้อยปี
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“ใส่บ าตรข้า วเหนียว”จะเริ่ มขึ นในเวลาเช้าตรู่ ของทุกวัน ซึ่งชาวไทเชียงคานถือ ว่าเป็นกิจวัตรแรกของวัน
ที่ต้องปฏิบัติก่อนจะแยกย้ายกันออกไปท้าภารกิจการงานของตน ส้าหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนที่อยากสัมผัสความ
เป็นเชียงคานให้ลึกซึง ต้องท้าความเข้าใจถึงวิธีใส่บาตรที่คนไทเชียงคานรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อกัน
มาอย่างยาวนานเสียก่อน นั่นก็คือ ต้องถอดรองเท้าเวลาใส่บาตร เพราะพระท่านเดินเท้าเปล่า ดังนันการใส่รองเท้าจะถือ
ว่าอยู่สูงกว่าพระ และต่อมาคือข้าวเหนียวที่จะน้ามาใส่บาตร จะต้ องเป็นข้าวเหนียวที่นึ่งมาใหม่ๆ ร้อนๆ และแยกออกมา
โดยเฉพาะเพื่อใส่บาตรเท่านัน และเมื่อพระเดินบิณฑบาตมาถึง ให้ใช้นิวมือขวาหยิบข้าวเหนียวขึนมาเป็นก้อนเล็กๆโดยไม่
ต้องปั้น ใส่ลงไปในบาตร ทังนีชาวเชียงคานจะไม่นิยมใส่อาหารใดๆลงในบาตร จะมีก็เพียงข้าวเหนียว หรืออาจมีขนมบ้าง
หรือเป็นกล้วยเท่านัน แต่ของทุ กอย่างจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ และที่ส้าคัญ ชาวเชียงคานจะไม่น้าเงินใส่บาตรพระโดย
เด็ดขาด
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เชียงคานเองมีวัฒนธรรมไม่แตกต่างจากเมืองหลวงพระบางของลาวเลยก็ว่าได้ ในเวลาเช้าตรู่ของทุกวันหากใครที่ตื่นเช้า
จะเห็นชาวบ้านมาปูเสื่อจับจองพืนที่เรียงรายไปตลอดแนวถนนชายโขงตังแต่เวลา 06.00 น

วิธีการปฏิบัติตัวในการใส่บาตรให้ถูกหลักพระพุทธศาสนา
ได้บุญครบถ้วนทั้งตัวเราเองและผู้ที่อทุ ิศส่วนกุศลไปให้
1. ขณะที่เราก้าลังยืนรอใส่บาตรให้ท้าจิตตังมั่นไว้ว่าจะใส่บาตรโดยไม่เจาะจงพระภิกษุหรือเณรรูปใด บางคน
เจาะจงรอใส่บาตรเพราะมีความรู้จักเป็นการส่วนตัวกับพระภิกษุรูปนันๆ อาจเป็น ลูกหลานที่ไปบวช หรือ เจาะจงจะใส่
กับพระอาจารย์ หลวงพ่อ หรือ เจ้าอาวาสวัด เพราะเชื่อว่าจะได้บุญมากกว่าการใส่บาตรให้พระที่ไม่มีความสนิทสนม เมื่อ
พระเณรรูปใดเดินผ่านมาก็ท้าการใส่บาตรไปตามล้าดับจนหมด การใส่บาตรโดยไม่เจาะจงนีพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า
มีอานิสงส์มากกว่าการใส่บาตรโดยเจาะจง
2. เมื่อพระภิกษุเดินมาใกล้จะถึงที่ที่เรายืนอยู่ให้พึงอธิษฐานจิตเสียก่อนโดยถือขันข้าวด้วยมือทังสองข้างยกขัน
ข้าวขึนเสมอหน้าผากพร้อมกับนั่งกระหย่ง ปลายเท้าลงแล้วกล่าวค้าอธิษฐานว่า“สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยา
วะหัง โหตุ”แปลว่า ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี จงเป็นเครื่องน้ามาซึ่งความสินกิเลสเถิด”อาจจะอธิษฐานในใจก็ได้
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ศิลปวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้าโขงด้านการแต่งกาย
นางน้าค้าง ป้องนางไชย
การแต่งกายลาว
ลาวเป็นประเทศที่อยู่ชิดชายแดนไทยทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือทางจังหวัดหนองคาย ข้ามแม่น้าโขงไปอีก
ฟากหนึ่งก็จะถึงเมืองเวียงจันทร์ นอกจากชนชาติลาวซึง่ บางครังเรียกว่าลัวะ หรือละว้า ยังมีชนเผ่าต่างๆ อีก ได้แก่
1. กลุ่มชนเผ่าไท-ลาว คือพวกไทแดง ไทขาว ไทด้า ย้อ ลือ
2. กลุ่มม้ง-เย้า
3. กลุ่มพม่า-ธิเบต รวมถึงมูเซอ ล่าฮู
4. กลุ่มมอญ-เขมร รวมถึงขมุ
การทอผ้าของกลุ่มชาวไท-ลาว ใช้เทคนิคการทอ 6 วิธี ได้แก่
 มัดหมี่ หรือ IKAI (อีขัด)
 จก หรือ เทคนิค การเพิ่มด้ายเส้นพุ่งพิเศษเป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้าผ้า
 ชิด หรือเทคนิคการเพิ่มด้วยเส้นพุ่งพิเศษติดต่อกันตลอดหน้าผ้า
 เหยียบเกาะหรือเทคนิคการทอแบบใช้เส้นด้ายหลายสีเกี่ยวหรือผูกเป็นห่วง(เป็นเทคนิคการทอของชาวไทลือ)
 ตามุก หรือเทคนิคการเพิ่มด้ายเส้นยืนพิเศษ
 หมากไม หรือเทคนิคการปั่นด้ายเส้นพุ่ง 2 สีเข้าด้วยกัน
ผ้าทอมีบทบาทส้าคัญในชีวิตครอบครัวของชาวไท-ลาว ทุกวันนีพิธีแต่งงานแบบดังเดิมของ คนไท-ลาวยังคงใช้เครื่องแต่ง
กายที่งดงาม ประณีต ชุดเจ้าสาวทอด้วยไหมเส้นละเอียด สอดแทรก ด้วยเส้นเงินเส้นทอง ผ้าเบีย่ ง ซิ่นและตีนซิ่น จะมีสี
และลวดลายรับกัน เจ้าบ่าวนุง่ ผ้านุ่งหรือผ้าเตี่ยวทอด้วยไหมละเอียดสีพืนอาจะใช้เทคนิคการทอแบบ“หมากไม” คือการ
ปั่นเส้นใย สวมเสือ แบบฝรัง่ มีผ้าพาดบ่าเพื่อเข้าพิธีสู่ขวัญ

ผู้หญิง นุ่ง Patoi (มีลักษณะคล้ายผ้านุ่งของไทย) นิยมท้าเป็นลายทางๆ เชิงผ้าเป็น สีแดงแก่ หรือน้าตาลเข้ม
ถ้าผ้านุ่งเป็นไหม เชิงก็จะเป็นไหมด้วย มักจะทอทองและเงินแทรกเข้าไป ไว้ผมเกล้ามวยประดับดอกไม้
ผู้ชาย นุ่ง Patoi เป็นการนุ่งโจงกระเบน สวมเสือชิน นอก กระดุมเจ็ดเม็ด
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การแต่งกายเวียดนาม
ตามข้อตกลงของการประชุมการสงบศึกษาในอินโดจีนที่กรุงเจนิวาเมื่อ พ.ศ.2499 ได้แบ่งเวียดนามออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. เวียดนามเหนือ อยู่ที่เมืองเว้ ปกครองระบบคอมมูนิสต์
2. เวียดนามใต้ มีเมืองไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวง ปกครองระบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ชาวเมืองไซ่ง่อนได้รับประเพณีต่างๆมาจากแต่ครังฝรั่งเศสปกครอง เช่น การหยุดพักนอน กลางวันในวันท้า งาน
การก้มศีรษะและโค้งตัวเวลาพบปะกันจับมือกัน ที่เหมือนไทยคือ ยังคงรับประทานหมากให้ฟันด้าแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว
การแต่งกาย
ผู้หญิง นุ่งกางเกงแพรยาว สวมเสือแขนยาว คอตังสูง ตัวเสือยาวลงมาจรดข้อเท้า ผ่า 2 ข้าง สูงแค่เอว พวก
ท้ า งาน หนั ก จะสวมเสื อสั น มี ก ระเป๋ า 2 ใบ แขนจี บ ยาว บางแห่ ง ทางเหนื อ สวมกระโปรงยาวถึ ง ข้ อ เท้ า
ผม ยาวเกล้ามวย สวมงอบสานด้วยใบลานทรงรูปฝาชี หรือใช้ผ้าสามเหลี่ยมคลุมศีรษะ ดึงชาย 2 ข้างมาผูกใต้
คาง ถ้าเป็นทางเหนือแถวฮานอย ใช้ผ้าด้าแถบยาวหุ้มผมซึ่งถักเปียไว้ให้มิด แล้วโอบพันศีรษะ ปัจจุบันนิยมตัดผมสัน และ
ดัดผมมากขึน สวมรองเท้าเกียะส้นสูงพ่นสี รองเท้าสตรีส้นรองด้วยพืน ยาง คาดหลังด้วยหนังหรือพลาสติกสีต่างๆ
ชาย แต่งกายคล้ายหญิง บางครังสวมเสื อกุยเฮง สวมหมวกสีด้าเย็บด้วยผ้า ไม่มีปีก ปัจจุบันแต่งสากลกันมาก
แล้ว ในเวียดนามใต้มีชาวเขาเผ่าหนึ่ งเรียกว่า พวกม้อย จะนุ่งผ้าสันๆปกปิดร่างกายแต่เฉพาะท่อนล่างคล้ายนุ่งใบไม้
ปัจจุบันหญิงสวมเสือ นิยมเจาะหูสอดไม้ซึ่งเหลาแหลมๆสวมก้าไลคอ
จากประวัติความเป็นมาจะเห็นว่าชาวเวียดนามมีการแต่ งกายผสมผสานกันมีทังไทยมุงหรือ อ้ายลาว ระยะแรก
ปนของจีนบ้าง เช่น ลักษณะของเสือที่ป้ายซ้อนกันบริเวณอก คอปิด แขน ยาว แต่แตกต่างจากไทยและจีนตรงที่การใช้ผ้า
ถึงแม้ว่าจะใส่กางเกงแล้ว ยังนิยมสวมเสือผ้ าบาง ที่เปิดจนถึงเอวทัง 2 ข้าง ให้เห็นรู ปทรงและสัดส่ว นที่งดงาม ชาว
เวียดนามได้ชื่อว่าเป็นชาติมีผิวพรรณงามที่สุดในโลกอีกด้วย
ชนเผ่ าไทในเวีย ดนามจะมี การทอผ้ า ออกมางดงามมาก ซึ่ งจะมี ล วดลายบนผื นผ้ าทอที่ แ ตกต่า งกั นออกไป
ซึ่งแต่ละลายนัน มีความหมายและมีเทคนิคการทอที่แตกต่างกันอย่าง เช่น ลาย ดาวแปดแฉก จะเป็นลายดาวแปดแฉก
ตรงกลางของผ้า หรือในผ้าเปียว (ผ้าโพกศีรษะ) และยังมี ลายเส้นจุด (ลายคลื่น) ลายฟันเลื่อย (ลายหยักหงอนไก่) ลายขอ
(ลายกูด) ลายเหรียญ (ลายจ้า หลอด) ลายรูปหัวใจ (ลายหมากจุ้ม) เป็นต้น ลวดลายต่างๆเหล่านีนอกจากจะปรากฏอยู่บน
ผืน ผ้าแล้วยังปรากฏในเครื่องปั้นดินเผาและกลองส้าริดด้วย
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วัฒนธรรมการแต่งกาย (ไทยอีสาน)

เผ่าไทยลาว(ไทยอีสาน) นิยมผ้าฝ้ายมาแต่เดิม และพัฒนาผ้าฝ้ายเป็นการทอผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆ แหล่งผ้าฝ้าย
ที่มีมานานแล้วคือกลุ่มบ้านวาใหญ่ อ้าเภออากาศอ้านวยจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจาก
เปลือกไม้ ใบไม้ แก่นไม้ผ้าซิ่นแขนกระบอกผ้ ายย้อมคราม หรือมัดหมี่ เป็นที่นิยมของชนเผ่าไทยลาวกลุ่มที่แต่งกายแบบ
ดังเดิมจริงๆ นิยมแต่งด้วยผ้าย้อมครามทังเสือและผ้าซิ่น แต่ไม่สวยเด่นเท่าผ้ามัดหมี่ เพราะมีสีด้ามือทังตัว การพัฒนาการ
ของการทอผ้ามัดหมี่ ท้าให้ไทยลาวในปัจจุบันสามารถทอผ้าลายหมี่คั่นหลายสี เช่น สีเหลือง สีแดง และนิยมสีฉูดฉาด
นอกจากนีชาวเผ่าไทยลาวยังนิยมทอผ้าห่ม ผ้าจ่องลวดลายสวยงาม ซึ่งสามารถปรับแต่งมาเป็นผ้าสไบโชว์ลวดลายของผ้า
ประกอบเสื อผ้ า ได้ เ ป็ น อย่ า งดี เครื่ อ งประดั บ ของชาวเผ่ า ไทยลาวนิ ย มเครื่ อ งเงิ น เช่ น เดี ย วกั บ กลุ่ ม อื่ น
ผ้าซิ่น ในขณะที่เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ กลุ่มผู้ไทย กลุ่มย้อ กลุ่มกะเลิง แต่เดิมนิยมผ้าซิ่นมีเชิงในตัวที่เรียกว่า
ซิ่ น ตี น เ ต๊ า ะ แ ต่ เ ผ่ า นี ก ลั บ นิ ย ม ซิ่ น ไ ม่ มี เ ชิ ง ทั ง ที่ เ ป็ น ผ้ า เ ข็ น ( ท อ ) แ ล ะ ผ้ า มั ด ห มี่ ฝ้ า ย ห รื อ ไ ห ม
เสือ แบบเสือของชนเผ่าไทยลาว แม้เสือจะเป็นเสือย้อมสี น้าเงินแก่ แบบเสือคล้ายกับชนเผ่าอื่ นๆ แต่เนื่องจาก
เป็นชนเผ่าที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆและรับเอาวัฒนธรรมจากภาคกลางได้รวดเร็วจึงท้าให้เผ่าไทยลาวมี แบบเสือแตกต่างไป
จากชนเผ่าอื่นๆบ้าง เช่น เสือแขนกระบอก คือทอจากผ้าแพรตกแต่งให้มีจีบมีระบาย สวมสร้อยที่เป็นรัตนชาติ เช่น มุก
มากกว่าการสวมสร้อยเงิน สอดชายเสือในซิ่นหมี่ไหม คาดด้วยเข็มขัดเงิน จุดเด่นอีกประการหนึ่งของชนเผ่าไทยลาว คือ
การนิยมผ้าขะม้าทังชายและหญิง ผ้าขะม้า(ขาวม้า) ที่งดงามคือผ้าใส่ปลาไหล มีสีเขียว-แดง-เหลือง ตามแนวยาวไม่ใช่เป็น
ตาหมากรุก ซึ่งเป็นผ้าสมัยใหม่ ผ้าใส่ปลาไหลสามารถคัดแปลงเป็นผ้าคล้องคอ ผ้าสไบของสตรีในการเสริมการแต่งกายให้
งดงามขึน
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การแต่งกายไทอีสานโบราณ
การแต่ งกายแบบไทอี ส านโบราณอิ ง กั บ การแต่ งกายของลาวเป็น การออกแบบและรวบรวมข้ อ มูล ของผู้ รู้
ทางด้ า นวั ฒ นธรรมของอี ส านแบบแท้ ตั งแต่ ท รงผม ชนิ ด ของผ้ า ลายผ้ า เครื่ อ งประดั บ จะเป็ น การแต่ ง กาย
ทังของผู้ดีในสมัยโบราณ และชาวบ้านทั่วไป

การแต่งกายชาวไทย(อีสาน)แถบลุม่ น้าโขง
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากกลุ่มไทลาว ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
แม่น้าโขงแยกกลุ่มนีออกจากภูไทในภาคเหนือของลาว และญวน กลุ่มภูไทกลุ่มใหญ่ที่สุดอาจจะอยู่แถบลุ่มน้าโขง และ
แถบเทือกเขาภูพาน เช่น จังหวัดนครพนม ได้แก่ ธาตุพนม เรณู นคร นาแก จังหวัดมกดาหาร ได้แก่ อ้าเภอค้าชะอี
อ้าเภอหนองสูง จังหวัดสกลนคร ได้แก่ อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อ้า เภอกุฉินารายณ์ เขาวง สหัสขันธ์ ส่วน
ภูไทผู้เข้าสู่ภาคกลางในจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี ในย่านนันเรียกว่า ‘ลาวโซ่ง’
เผ่าภูไทเป็นคนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทยและอาณาจักรล้านช้าง การเคลื่อนย้ายของชาวภูไท
เข้าสู่ภาคอีสานมีหลายครังและมาจากที่ต่างๆจึงท้าให้กลุ่มภูไทที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดสกลนคร เรียกชื่อตัวเองตามแหล่ง
เมืองเดิมของตนเช่น ผู้ไทวัง คือ ผู้ไทที่อพยพมาจากเวงวัง มาตังบ้านเรือนอยู่แถบอ้าเภอพรรณนานิคม ผู้ไทกระป๋อง คือ
ภูไทที่อพยพมาจากเมืองกะปอง มาตังบ้านเรือนในเขตอ้า เภอวาริชภูมิ ผู้ไทกะตาก คือ ผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองกะตาก
มาตังบ้านเรือนอยู่แถบต้าบลโนนหอมและแถบริมหนองหารทางทิศใต้
ชาวภูไทมีลักษณะความเป็นอยู่ แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนท้างานที่มีความขยันขันแข็ง
มัธ ยั ส ถ์ ท้า งานได้หลายอาชี พ เช่ น ท้า นา ท้ าไร่ ค้ าวัว ค้ าควาย น้ ากองเกวี ยนบรรทุก สิ นค้ าไปขายต่ างถิ่นเรีย กว่ า
‘นายฮ้อย’ เผ่าภูไทเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอื่น มีความรู้ความเข้าใจและมีความเข้มแข็งในการปกครอง มีหน้าตา
ที่สวย ผิวพรรณดี กริยามารยาทแช่มช้อย มีอัธยาศัยไมตรีในการต้อนรับแขกแปลกถิ่นจนเป็นที่กล่าวขวัญถึง
เผ่าภูไทนิยมนุ่งผ้าซิน่ หมี่ตีนต่อ เป็นผืนเดียวกันกับผ้าผืนกว้างประมาณ 4-5 นิว ย้อมครามเกือบสีดา้ เรียกว่าผ้าด้า
หรือซิ่นด้า สวมเสือแขนกระบอกสามส่วน ส้าด้าขลิบแดง ติดกระดุมเงินหรือเหรียญสตางค์หรือกระดุมขาวมาติดเรียงสอง
แถวห่มด้วยผ้าขิดพืนเมือง เปลือยไหล่ดา้ นขวา ห่มด้านซ้ายและมัดชายผ้าสีข้างด้านขวา นิยมสวมสร้อยคอ สร้อยข้อมือ
ข้อเท้าด้วยโลหะเงิน เกล้าผมเป็นมวยสูงตังตรงใช้ผ้ามนหรือแพรมนท้าเป็นผ้าสีเ่ หลี่ยมเล็กๆม้วนผูกมวยผม
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ชาวบน (ชาวญัฮกุร เนียะกุล ชาวดง) เป็นชนกลุ่มเดียวกัน
แต่มีชื่อเรีย กแตกต่างกันไป ชาวบนนีเป็นชนกลุ่มน้อยที่
อาศั ย อยู่ ต ามไหล่ เ ขาหรื อ เนิ น เขาเตี ยๆบริ เ วณจั ง หวั ด
นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ และเพชรบู ร ณ์ เข้ า ใจว่ า จะตั ง
ภูมิล้าเนาอยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามชั่วคน

ไทยโส้ เป็นกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งในจังหวัดนครพนมและมุดกา
หาร ที่มีปะวัติศาสตร์ยาวนานซึ่งชาวบ้านโพนจาน เล่าว่า
แรกเริ่มนันบรรพบุรุษของตนได้อพยพมาจากดินแดนฝั่งซ้าย
ของแม่น้าโขง
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ไทแสก เป็ น ชนกลุ่ม น้ อ ยตั งถิ่ น ฐานอาศั ย อยู่ ใ นภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย ในจั ง หวั ด นครพนมและ
จังหวัดมุกดาหาร ชาวไทแสกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เป็นชาติ
พันธุ์เดิมมีภูมิล้าเนาอาศัยอยู่ในตอนกลางของสาธารณะรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม อาศัยอยู่ในแถบเมืองรอง เมืองเว้

กูย กลุ่มชาติพันธุ์ทคี่ นไทยหลายคนเรียกว่า ส่วย นันก็คือ ชน
ชาติ พั น ธุ์ กู ย ,กวย ในสมั ย ปลายกรุ ง ศรีอ ยุ ธ ยาและต้ น กรง
รัตนโกสินทร์ ชนชาติพันธุ์นีถูกเรียกเหมารวมกับชนชาติพันธุ์
อื่นๆว่า เขมรป่าดง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ลุ่ม แม่น้าโขง
บริเวณแนวเขาพนมดงรัก ถึงบริเวณลาวตอนกลางและลาวใต้

ชนเผ่ากะเลิง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในหลายๆกลุ่มที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดสกลนคร มีประวัติความเป็นมา การเลือกหลัก
แหล่งท้ามาหากิน วัฒนธรรม ความเชื่อ ตลอดจนภาษาพูด
ที่มีส้าเนียงหรือถ้อยค้าที่นิยมใช้กันเฉพาะในกลุ่มของตน

เยอ หรื อ เผ่ า เยอ อพยพย้ า ยถิ่ น ฐานมาจาก ประเทศจี น
ตอนบน ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าย้ายมาก่อน หรือหลังสมัยกรุงศรี
อยุธยา ซึ่งคนเผ่าเยอ ย้ายมา ตังถิ่นฐานอยู่ในอ้าเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ
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ชาวข่า(บรู)เป็นกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร

ไทยโย้ย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในอ้าเภอวารนรนิวาส
และอ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร
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ศิลปวัฒนธรรมอาหารลุ่มน้าโขง
นางพรรษชล แข็งขัน

อาหารลาว
อาหารของประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากอาหารเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้อื่นๆ อาหารลาวมีอิทธิพลแก่อาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นอย่างมาก และอิทธิพลของ
อาหารลาวก็แผ่ ไปถึง ประเทศกัมพู ช าและภาคเหนือ ของไทย (ล้ านนา) อาหารหลั กของลาวได้แก่ ข้าวเหนียว ซึ่งจะ
รับประทานด้วยมือในความเป็นจริงชาวลาวจะรั บประทานข้าวเหนียวมากกว่ากลุ่มใดๆในโลก ข้าวเหนียวถือว่าเป็นสิ่ง
ส้าคัญที่หมายถึงการเป็นชาวลาว ชาวลาวหลายคนมักเรียกตนเองว่าลูกข้าวเหนียว ซึงแปลว่า เด็ก หรือลูกหลานของข้าว
เหนียว ข่า,ตะไคร้, ปลาแดก (ปลาร้าในชื่อไทย) เป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญในอาหารลาว อาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ
ลาบ (ลาว : ລຳບ; อังกฤษ：laap) โดยน้าเนือสัตว์ที่ยังดิบผสมคลุกเข้ากับเครื่องเทศ
ต้าหมากหุ่ง (ลาว: ຕຳໝຳກຫ່ ງ อังกฤษ：Tam mak Hoong) โดยน้ามะละกอ (ลาว：ໝຳກຫ່ ງ；
หมากหุ่ง ) มาต้าลงพร้อมพริก กระเทียม มะเขือเทศ มะนาว และอื่น ๆ ต้าหมากหุ่ง หรือชื่อเรียกที่เป็นที่รู้จักกันมากคือ
ส้มตา
อาหารลาวจะมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆและยังคงมีอิทธิพลของอาหารฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณา
นิคมหลงเหลืออยู่และยังเป็นที่นิยมในลาว โดยเฉพาะข้าวจี่ปาเต้ หรือข้าวจี่ลาวที่น้าขนมปังฝรั่งเศสมายัดไส้ต่างๆ เช่น หมู
ยอ หมูหยอง แจ่วบอง ผักสด ซึ่งก็แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ข้าวจี่ปาเต้นียังเป็นที่นิยมในประเทศแถบอินโดจีนอย่าง
เวียดนามและกัมพูชาอีกด้วย
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โดยทั่วไปแล้วอาหารลาวรสชาติมักไม่ค่อยจัดจ้าน มีรสธรรมชาติมาก เครื่องปรุงรสแต่เดิมใช้เกลือเพียงอย่างเดียว
มาปัจจุบันชาวลาวทังประเทศนิยมใช้ผงชูรสกันมากขึนจนเป็นเรื่องปกติแล้วว่า ไม่ว่าเป็นอาหารใดก็ต้องใส่ ผงชูรสไว้ก่อน
เช่นเดียวกับเมืองไทยที่เรื่องวัฒนธรรมการกิ นอาหารถือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ชาวลาวภาคเหนืออย่างหลวง
พระบางก็เช่นกัน จะมีลักษณะและรสชาติอาหารแตกต่างกันจากลาวภาคใตอย่างแถบเมืองปากเซ สะหวันนะเขต หรือ
แม้แต่ลาวภาคกลางเช่นเมืองเวียงจันทน์ ท่าแขก
ส้าหรับอาหารหลวงพระบางซึ่งถือว่าเป็นอาหารภาคเหนือของลาว รสชาติจัดว่าเบาที่สุดในบรรดาอาหารลาวทัง
สามภาค และเนื่องจากหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงของลาวอยู่เป็นเวลานาน แม้แต่ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง มี
เมืองหลวงอยู่ที่เวียงจันทน์ แต่พระมหากษัตริย์และราชส้านักยังคงอยู่ที่หลวงพระบาง อาหารแบบหลวงพระบางจึงถูก
เปรียบเทียบว่าเป็นอาหารของผู้ดีหรืออาหารชาววัง
อาหารลาวแท้ มี ร สเบาไม่ จั ด จ้ า น ไม่ มี พ ริ ก แกง มั ก ไม่ ใ ช้ ก ารผั ด หรื อ ทอดน้ า มั น แต่ ใ ช้ ก ารนึ่ ง ต้ ม
เป็นส่วนใหญ่ วิธีการปรุงง่าย ไม่ซับซ้อน ยกเว้นอาหารของชาววังในราชส้านัก จะมีขันตอนและวิธีการปรุงซับซ้อนขึน ซึ่ง
ทุกวันนีอาหารชาววังต้ารั บหลวงพระบางสามารถหารั บประทานได้ตามร้ านอาหาร บางแห่งในหลวงพระบางและ
เวียงจันทน์ ดังเช่นอาหารแนะน้าซึ่งมีเฉพาะถิ่นของหลวงพระบาง ดังนี

อาหารที่นิยมของชาวลาว
1.ซุบไก่ (Chicken Soup) เป็นหนึ่งในอาหารพืนเมืองของประเทศลาว มีสว่ นผสมในการประกอบอาหาร คือ ตะไคร้
ใบสะระแหน่ กระเทียม และหอมแดง ทังนี อาหารลาวโดยส่วนใหญ่มักจะมีผักและสมุนไพรเป็นส่วนผสมในการปรุง
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2.สลัดผักน้าหลวงพระบาง (Luang Prabang Salad) เป็นอาหารขึนชื่ออีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีรสชาติกลางๆท้าให้
รับประทานได้ทังชาวตะวันออกและตะวันตก โดยส่วนประกอบส้าคัญคือ ผักน้า ซึ่งเป็นผักป่าที่ขึนตามริมธารน้าไหล และ
ยังมีส่วนประกอบอื่นๆเช่น มันแกว แตงกวา มะเขือเทศ ไข่ต้ม ผักกาดหอม และหมูสับลวกสุก ส่วนวิธีปรุงรสคือ ราดด้วย
น้าสลัดชนิดใส คลุกส่วนผสมทังหมดเข้าด้วยกัน แล้วโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว และถั่วลิสงคั่ว

3.เฝอ ถือว่าเป็นอาหารจานด่วนที่มีทั่วไปทุกเมือง หน้าตาไม่ต่างกับก๋วยเตี๋ยวน้าใสประเทศไทยนิยมใส่เนือสัตว์เพื่อเพิ่ม
รสชาติและจะมีผักสดเป็นเครื่องเคียง ปรุงรสด้วยมะนาว กะปิ พริกเผา และน้าปลา จะให้อร่อยมันต้องเติมซอสพริก(ที่
น้าเข้าจากไทย) ซึ่งวางเป็นเครื่องปรุงอยู่กลางโต๊ะนั่นแหล่ะ มันจะท้าให้น้าซุปเปลี่ยนเป็นสีแดงข้น รสชาติหวานๆเปรียวๆ
อร่อยดี
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4. ข้าวซอยหลวงพระบาง คงท้าให้หลายคนนึกไปถึงข้าวซอยของทางเชียงใหม่ แต่ที่จริงข้าวซอยหลวงพระบางก็คือ
“เฝอ” หรือก๋วยเตี๋ยว แต่ราดหน้าด้วยเครื่องข้าวซอย (ภาษาลาวเรียก “น้าหน้าข้าวซอย”) ซึ่งประกอบไปด้วยหมูสับ
หนังหมู มะเขือเทศ น้ามาผัดในกระทะ แล้วปรุงรส เมื่อสุกดีแล้ว ตักใส่ภาชนะแช่เก็บไว้ในตู้เย็น

5.ข้ า วเปี ย ก หน้ า ตาจะคล้ า ยก๋ ว ยเตี๋ ย วประเทศไทยและเฝอของประเทศลาว แต่ ที่ จ ะแต่ ต่ า งอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
คือ เส้นของข้าวเปียกจะเป็นเส้นกลมๆและมีความเหนี่ยวกว่า จะโรยหน้าด้วยผักชี หมูยอ และมีผักสดเป็นเครื่องเคียง
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6.บาแกตต์ (ข้าวจี,่ แป้งจี่) เป็นขนมปังฝรั่งเศส หน้าตาคล้ายแซนด์วชิ สามารถใส่ไส้ ผักสด เนือสัตว์ แฮม หมูยอ ตับบด
เป็นต้น มีให้เลือกทังก้อนเล็ก กลาง ใหญ่ เรียกได้ว่าก้อนเดียวอิ่มไปทังมือค่ะ

5..ลาบ เป็นอาหารที่ขึนชื่อของคนลาว ส่วนหนึ่งมาจากชื่อของอาหารหารที่มีความหมายดี ในงานเลียงต่างๆของลาว
มักจะมีลาบเสิร์ฟด้วยและลาบที่นิยมมากที่สุดคือ ลาบไก่งวงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ จะใส่ดีวัวลงไปด้วยให้มีรสชาติขม
นิดๆ
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6.ตาหมากหุ่งหรือส้มตา หน้าตา รสชาติ วัตถุดิบเหมือนส้มต้าประเทศไทย แต่ที่ประเทศลาวบางร้านจะใส่กะปิลงไปด้วย
จึงท้าให้รสชาติมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังถือว่าส้มต้าเป็นอาหารที่นิยมของคนลาวที่หากินได้ง่าย

9.ไคแผ่นทอด (ไคแผ่น) หรือสาหร่ายน้าจืด เป็นอาหารกินเล่นยอดนิยมของชาวลาว“ไค”คือสาหร่ายน้าจืดที่ล้างสะอาด
แล้วมาท้าเป็นแผ่นแล้ว น้าไปตากให้แห้ง และน้าไปทอด โรยด้วยงาและมะเขือเทศ เป็นอาหารกินเล่นขึนชื่อ ของหลวง
พระบาง
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อาหารเวียดนาม
อาหารเวี ย ดนามมี ร สชาติ ค ล้ า ยอาหารไทย จี น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ก็ ค ล้ า ยอาหารไทย แต่ ที่ น่ า สนใจคื อ
เฝอ (Pho) เป็นก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารประเภทบะหมี่ของเวียดนาม มีขายอยู่ทั่วไป ทังในร้านอาหารและร้านหาบเร่
ข้างถนน และแหนมเนือ งเป็นอาหารเวียดนามขนานแท้ มีร สชาติอร่ อ ย ทังสองนีจัดเป็นอาหารประจ้าชาติ
เวียดนามที่ ใครไปเยือ นแล้ ว ต้อ งหารับประทานให้ได้ อาหารเวียดนามส่ ว นใหญ่ จะมีผั กหลากหลายชนิด
เป็นเครื่องเคียง เวลารับประทานต้องน้าเอาผักมาห่อค้าข้าวหรือห่ออาหาร จะท้าให้มีรสชาติดี อาหารเวียดนาม
คล้ายอาหารจีนตรงที่ไม่เผ็ด รสออกจืดๆแต่อร่อย เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว คนเวียดนามมักจะดื่ม “ฉ่าด๋า”
คือน้าชาเย็น หรือน้าชาใส่น้าแข็ง ( ฉ่า แปลว่า ชา, ด๋า แปลว่า เย็น หรือ น้าแข็ง) ฉ่าด๋า จึงเป็นเครื่องดื่มสากล
ของเวียดนาม ในร้านอาหารต่างๆ ก็มักจะเสริฟฉ่าด๋าให้กับลูกค้าในร้าน ด้วยสาเหตุที่คนเวียดนามชอบดื่มชาเป็น
กิจวัตรประจ้าวันและชอบรับประทานผักหรือเปล่า จึงท้าให้คนเวียดนามไม่อ้วนไม่ว่าหญิงหรือชาย อายุมากหรือ
น้อย

อาหารเวียดนาม
เน้นผักทุกมือ

เฝอ อาหารจานด่วน
หาทานได้ทั่วไป

การเกษตรกรรม
ที่อุดมสมบูรณ์

สิ่ ง ที่ ค วรลองชิ ม คื อ ขนมปั ง สอดใส้ เป็ น อาหารฝรั่ ง เศส ซึ่ ง ได้ รั บ มาในคราวที่ เ วี ย ดนามตกเป็ น อาณานิ ค ม
ของฝรั่งเศส เป็นขนมปังก้อ นใหญ่เ ท่าแขน สี น้าตาลอมเหลือ ง ข้างในสอดใส้ ด้ว ยเครื่ อ งปรุง เช่ น หมูยอ ผั ก หมูแดง
และเครื่องปรุงอื่นๆตามสูตรของแต่ละร้าน ขนมปังชนิดนีสามารถพบเห็นได้นอกจากที่เวียดนามแล้วยังมีที่ลาว โดยเฉพาะ
กรุงเวียงจันทน์ แต่ขนมปังที่ลาวต่างจากที่เวียดนามคือไม่นิยมสอดใส้
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อาหารที่นิยมของเวียดนาม
นอกจากเมนูอาหารพืนบ้านดังกล่าวแล้ว อาหารทะเลที่เวียดนามราคาก็ไม่ แพงนัก ถ้าเทียบกับบ้านเรา เพราะ
ทุกภาคของเวียดนาม ทังเหนือ กลาง ใต้ ล้วนมีภูมิประเทศติดกับทะเลทังสินอาหารทะเลก็มีมากทะเลก็อุดมสมบูรณ์
การขนส่งก็ไม่ไกล แต่อาหารทะเลไม่มีขายทั่วไป ถ้าอยากทานก็ต้องไปที่ร้านอาหารหรือภัตตาคารตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆหรือในโรงแรม

ขนมจีนทรงเครื่องเวียดนาม
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แหนมเนือง

กุ้งพันอ้อย
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กระยอทอด/เมี่ยงทอดเวียดนาม

กระยอสด/เมี่ยงสดเวียดนาม
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ปากหม้อเวียดนาม

ข้าวเปียกหรือก๋วยจั๊บเวียดนาม
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อาหารไทย(อีสาน)
ภาคอี ส านหรื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ เป็นภู มิภ าคที่มี จ้านวนคนมากที่ สุ ดในประเทศ อาหารอี สาน
พืนบ้าน อาหารอีสานได้รับความนิยมมากทั่วโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่ อาหารอีสานมีทัง ปิ้งย่าง นึ่ง ต้ม ทอด ลาบ ก้อย
น้าตก แจ่วฮ้อน ต้มแซบ เป็นต้น อาหารอีสานคงจะเป็นเมนูสุดโปรดของคนไทยหลายๆคน เพราะเสน่ห์ของรสชาติ
ที่มีครบทุกรส ทังเปรียว หวาน เค็ม และเผ็ด อาหารพืนเมืองภาคอีสานแบบลูกทุ่งอีสาน เนื่องจากอาหารอีสานเป็นอาหาร
รสแซ่บ มีทังรสเปรียว เผ็ด เค็ม กลมกล่อม อาหารพืนเมืองของชาวอีสานนันจึงมีความหลากหลายและแปลกด้วยวัตถุดิบ
ต่างๆที่น้ามาท้า เช่น ส้มต้าไทย ส้มต้าปู ส้มต้าทะเล ส้มต้าวุ้นเส้น ส้มต้าไก่ยอ ส้มต้าถั่วฝักยาว ส้มต้าไข่เค็ม ต้าซั่ว ส้มต้า
ถาด ลาบไก่ ลาบเนือ ลาบวุ้นเส้น น้าตกเนือย่าง น้าตกไก่ย่าง
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อาหารไทย(อีสาน)ที่นิยม
อาหารอีสานคงจะเป็นเมนูสุดโปรดของคนไทยหลายๆคน เพราะเสน่ห์ของรสชาติ ที่มีครบทุกรส ทังเปรียว หวาน
เค็ม และเผ็ด กินกี่ที่ก็ไม่มีเบื่อ แถมยังเหมาะมากที่จะเป็นเมนูทางเลือกส้าหรับคนที่ลดความอ้วนอีกด้วย เพราะแต่ละเมนู
มีแคลอรีไม่สูงมากนั่นเอง
1.ไก่ย่าง คือ อาหารพืนบ้าน น้าไก่มาหมักและย่าง วิธีท้าไก่ย่าง ง่ายๆสามารถท้ากินเองได้ การหมักไก่ ส้าหรับท้าขาย
อร่อยถูกปากทุกคน อาหารไทย สุดพิเศษ เหมาะทานคู่กับ ข้าวเหนียว ส้มต้า

2.คอหมูย่าง ผสมน้าผึงกับซอสปรุงรส ซอสหอยนางรม และพริกไทยขาว คนผสมจนเข้ากัน ใช้ส้อมจิมสันคอหมูให้ทั่ว
น้าไปหมักกับส่วนผสมด้านบนพักทิงไว้ในตู้เย็น 30 นาที แล้วน้าไปย่างเตาถ่าน หรือตังกระทะจนร้อน น้าคอหมูลงจี่ให้สุก
ทังสองด้าน จากนันหั่นเป็นชินเสิร์ฟคู่กับน้าจิมแจ่ว วิธีโดยการผสมน้าปลา น้ามะขามเปียกและน้าตาลปี๊บเข้าด้วยกัน
คนผสมจนน้าตาลปี๊บละลายหมด ใส่พริกป่น ข้าวคั่ว และหอมแดงคนให้เข้ากัน โรยหน้าด้วยต้นหอมซอย

- 47 -

3. ส้มตา เป็นอาหารปรุงมาจากการท้าต้าส้ม คือการท้าให้เปรียว ในลาวจะเรียกว่าต้าหมากหุ่ง ปรุงโดยน้ามะละกอดิบ
ที่สับแล้วฝานหรือขูดเป็นเส้นมาต้าในครกเป็นหลัก พร้อมด้วยวัตถุดิบอื่นๆคือ มะเขือเทศลูกเล็ก มะเขือสีดา มะเขือเปราะ
พริกสดหรือพริกแห้ง ถั่วฝักยาว กระเทียม และปรุงรสด้วยน้าตาลปี๊บและน้าปลา มะนาว อนึ่ง ส้มต้าไม่ใช่อาหารดังเดิม
ของชนชาติลาวตามที่คนลาวบางส่วนเข้าใจกัน เพราะเครื่องปรุงหลายอย่าง ทังมะละกอ พริก ได้รับมาจากต่างประเทศ
โดยทางเรือในสมัยโบราณ ส่วนน้าปลาต้องใช้ปลาทะเลในการท้า และค้าเรียกส้มต้าในลาวคือ ต้าหมากหุ่งส่วนในไทย
เรียกส้มต้า
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4.ลาบ เมนูที่จะขาดไปไม่ได้เลยกับเสน่ห์กลิ่นข้าวคั่วหอมๆ เคล้ากับเนือหมูรวนสุก โรยใบสะระแหน่ จกกับข้าวเหนียว
หรือข้าวสวย ร้อนๆอร่อยนักแล ยิ่งในสมัยนีท้ากินเองง่ายมากๆเพราะมีผงปรุงลาบ-น้าตก

ลาบหมู

ลาบปลาดุก
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5.ตั บ หวาน อาหารอี ส านเป็ น ที่ โ ปรดปรานของคนที่ ช อบกิ น อาหารกึ่ ง สุ ก กึ่ ง ดิ บ ที่ จ ะน้ า ตั บ หมู ไ ปลวกพอเกื อ บสุ ก
พอให้นิ่ม เพราะถ้าลวกสุกเกินไป ตับหมูจะแข็ง ไม่อร่อย (ระดับความสุกเลื อกตามความชอบ) ตักขึนสะเด็ดน้า เตรียมไว้
ผสมน้าปลา น้ามะนาว น้าตาลทราย และพริกป่นเข้าด้วยกัน จากนันเทลงในอ่างผสมที่ใส่ตับหมูลวกไว้ เคล้าผสมให้เข้า
กัน ใส่ข้าวคัว่ ต้นหอมซอย ผักชีฝรั่งซอย ใบมะกรูดซอย และใบสะระแหน่ลงเคล้าผสมจนเข้ากันดี

4.ซุปหน่อไม้ เป็นอาหารลาวดังเดิม / อาหารอีสาน เป็นอาหารยอดนิยมซึ่งมักขายควบคู่ไปกับส้มต้าในประเทศไทยและ
มีร สชาติเ ปรี ยวเค็ ม และร้ อ นจากมะนาวน้า ปลาพริ ก แห้ง และข้า วคั่ว นอกเหนื อ ไปจากห น่ อ ไม้ แล้ ว ส่ ว นผสมทั่ว ไป
ยังประกอบด้วยสมุนไพรพืนบ้านเช่นยันนัมตะไคร้และผักเบีย เป็นประเพณีกินกับข้าวเหนียวอบอุ่นและไก่ย่าง

- 50 -

9.ต้มแซ่บกระดูกอ่อน เป็นอาหารอีสานประเภทต้ มกระดูกอ่อน วิธีท้าใส่น้าลงในหม้อ น้าขึนตังไฟต้มจนเดือด ใส่ข่ า
ตะไคร้ และใบมะกรูดลงต้มจนเดือดอีกครัง ใส่กระดูกอ่อนหมูลงต้มจนสุก ใส่เห็ดฟาง มะเขือเทศ และหอมแดงซอยลงต้ม
ปรุงรสด้วยน้าปลา น้ามะขามเปียก และน้าตาลทราย คนผสมจนเข้ากันดี ยกลงจากเตา ตักใส่ชาม เติมน้ามะนาว พริกป่น
และผักชีฝรั่ง ชิมรสตามชอบ โรยด้วยใบโหระพา พร้อมเสิร์ฟ

10.แกงอ่อมไก่/อ่อ มกระดูกหมู อ่อน เริ่มต้าพริ กกับเกลื อและเครื่ อ งแกงต่างๆให้พ อหยาบๆไม่ต้องละเอี ยดมากนัก
เสร็จแล้วน้าน้าซุปไก่ใส่หม้อไม่ต้องเยอะนักพอน้าขลุกขลิก แล้วใส่น้าพริกแกงอ่อมที่เราต้าไว้ ตามด้วยไก่บ้าน/กระดูกหมู
อ่อน ที่สับไว้เป็นชินๆลงผัดกับน้าพริกแกงอ่อมให้สุก พอหนังไก่เด้ง ๆแล้วเติมน้าซุปไก่ให้ท่วมชินไก่ เนือไก่บ้านจะเหนียว
ต้มต่ออีก 10 นาทีหรือจนไก่สุกดีปรุงรสด้วยน้าปลาดี ผงปรุงรส (ตาใช้ผงปรุงรสไก่) และข้าวคั่ว ใส่ลงไปจะหอมมาก
ใครจะใส่ปลาร้าก็ใส่ตอนนีเลย ปรุงรสตามชอบใส่มะเขือเปราะ ผักชีลาว ต้นหอม ใบโหระพา ใบแมงลัก ผักโสภณ และผัก
ต่างๆตามชอบ กดผักให้จมลงในน้าแกง รอให้เดือดสักพักก็เสร็จแล้ว ทานกับข้าวเหนียว
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บทที่ 2
ผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
2.1 ผลสัมฤทธิ์
2.1.1 ผลผลิต (จ้านวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ)
ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นเพศชาย 28 คน เพศหญิง 122 คน รวม 150 คน
กลุ่มเป้าหมาย
ชมรมนักศึกษา มสธ.
นักศึกษา มสธ.
บัณฑิต มสธ.
บุคลากร มสธ.
เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน
รวม

จานวน
1 ชมรม
5 คน
5 คน
10 คน
60 คน
80 คน

ผู้รับบริการ
ชมรมนักศึกษา มสธ.
นักศึกษา มสธ.
บัณฑิต มสธ.
บุคลากร มสธ.
เครือข่าย/เยาวชน/ประชาชน
รวม

จานวน
1 ชมรม
1 คน
1 คน
16 คน
132 คน
150 คน

2.1.2 ผลลัพท์ (ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
1. เชิงปริมาณ :จ้านวนผู้เข้ารับบริการ
2. เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม
3. เชิงเวลา :ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนด
4. เชิงต้นทุน :ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ด้าเนินการ
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท

80
84
100
30,000

150
90.13
100
30,000

ร้อยละ
ร้อยละ

86
84

94.16
95.83
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2.2 ผลสารวจความพึงพอใจ
ผลการดาเนินโครงการและข้อเสนอแนะ
ผลประเมินผลการดาเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
การประเมินผลครั้งนีร้ วบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 ชุด
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทั่วไป
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
ต่้ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
สถานภาพ
นักศึกษา มสธ.
บัณฑิต มสธ.
ประชาชน
เยาวชน
บุคลากร
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากทีใ่ ด
เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี
จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี

จานวน
100
20

ร้อยละ
83.33
16.66

39
5
22
28
36

32.50
4.16
18.33
23.33
30.00

1
1
64
39
15

0.83
0.83
53.33
32.50
10.00

19
101

15.83
84.16

จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น เพศหญิงร้อยละ 83.33 เพศชายร้อยละ 16.66
- ผู้เข้าร่วมโครงการอายุอายุต่้ากว่า 20 ปี ร้อยละ 32.50 รองลงมาอายุมากกว่า 50 ปีร้อยละ 30
อายุ 41-50 ปีร้อยละ 20.33 อายุ 31-40 ปีร้อยละ 18.33 และอายุ 21-30 ปีร้อยละ 4.16
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนมากที่สุดร้อยละ 53.33 รองลงมาเป็นเยาวชน ร้อยละ 34
บุคลากรศูนย์ฯร้อยละ 10 , บัณฑิต มสธ.ร้อยละ 0.83 และนักศึกษา มสธ.ร้อยละ 0.83
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากที่สุดร้อยละ 84.16
และจากจากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 15.83
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม
ระดับความคิดเห็น
รายการ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน
1.1 การตักบาตรตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.2 การกินอาหารร่วมกันตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.3 การให้ความรู้เรื่องความเหมือน-ต่างของวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.4 การแต่งกายของวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.5 อาหารของวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง : ไทย(อีสาน)ลาว เวียดนาม
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม
7. การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนีอีก

74.00
83.00
89.00
64.00
72.00
70.00
62.00
68.00
82.00
69.00
85.00
84.00

40.00
30.00
28.00
50.00
42.00
42.00
50.00
48.00
34.00
46.00
28.00
36.00

6.00
7.00
3.00
6.00
6.00
8.00
6.00
4.00
4.00
5.00
7.00
0.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น ดังนี้
รายการ
1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน
1.1 การตักบาตรตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.2 การกินอาหารร่วมกันตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.3 การให้ความรู้เรื่องความเหมือน-ต่างของวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.4 การแต่งกายของวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.5 อาหารของวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง : ไทย(อีสาน)ลาว เวียดนาม
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม
7. การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนีอีก

ร้อยละ
95.00
94.16
97.50
94.27
94.42
91.42
93.99
92.85
90.13
95.83
94.16
100
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สรุปภาพรวมประเมินโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมกิจกรรม
จ้านวน 150 คน
เชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ
ร้อยละ 95.83
: การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 94.16
เชิงเวลา : โครงการด้าเนินการเสร็จตามระยะเวลา
ร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : โครงการใช้งบประมาณตามที่ก้าหนด
จ้านวน 30,000 บาท
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : - ควรจัดอีกทุกเพื่อให้นักศึกษา บัณฑิต บุคลากร มสธ. เยาวชน ประชาชนได้รว่ มกิจกรรม
2.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย...เพศชาย 28 คน เพศหญิง 122 คน รวม 150 คน
จานวนผู้รบั บริการ
ชมรมนักศึกษา มสธ.
นักศึกษา มสธ.
บัณฑิต มสธ.
บุคลากร มสธ.
ประชาชน
เยาวชน
รวม

1 ชมรม
1 คน
1 คน
15 คน
64 คน
39 คน
150 คน

ร้อยละ
0.83
0.83
10.00
53.33
34.00
-

2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
1. ค่าตอบแทน..………….. - ...... บาท
2. ค่าใช้สอย…………. 25,359.- บาท
3. ค่าวัสดุ..................... 4,641.- บาท
รวมค่าใช้จ่ายจริงจานวน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
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บทที่ 3
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1.ผู้รับบริการได้รับความรู้/ประโยชน์
1.1 ได้ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.2 ได้รว่ มอนุรักษ์และด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมแต่งกายชาวลุ่มน้าโขง
1.3 ได้สืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมชาวลุ่มน้าโขงมิให้สูญหาย
2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ
1. ผู้ เ ข้าร่ ว มโครงการได้ทราบความส้ าคัญ ของศิล ปวัฒนธรรมลุ่ มน้าโขง ซึ่งสะท้อ นถึงวิถีความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้าโขงทัง 3 ประเทศ คือ ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ได้ทราบถึงความ
เหมือน-ต่างของวัฒนธรรมลุม่ น้าโขง เช่น การตักบาตรตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง การท้าอาหารและกินอาหารร่วมกัน
ตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง การแต่งกายของวัฒนธรรมลุม่ น้าโขง
3. เป็นการผูกสัมพันธ์อั นดีระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี กับนั กศึกษา บัณ ฑิต มสธ.และเครือข่าย
เยาวชน ประชาชน
3.หน่วยงาน
1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา มสธ.และเครือข่ายในพืนที่ให้บริการของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เพิ่มมากขึน
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาทางไกล
3. มีความร่วมมือระหว่างชมรมนักศึกษาในเขตพืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
4. บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เกิดความรักความร่วมมือ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
4.ปัญหา/อุปสรรค – ไม่มี-
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ภาคผนวก
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1.รายชื่อ/ทีอ่ ยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
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2.ภาพกิจกรรมโครงการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
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ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียน

ประธานในพิธจี ุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- 70 -
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กิจของพระสงฆ์กบั การบิณฑบาตร
- 72 -

การตักบาตรที่ใช้ วิธกี ารนั่งกับพื้น
เป็ นวิถวี ัฒนธรรมที่งดงามที่ปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน
ของชาวลุ่มนา้ โขง :ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
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การตักบาตรที่ใช้ วิธกี ารนั่งกับพื้น
เป็ นวิถวี ัฒนธรรมที่งดงามที่ปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน
ของชาวลุ่มนา้ โขง :ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
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วัฒนธรรมการถวายภัตตาหาร
แด่พระภิกษุสงฆ์และมีชี
ของชาวลุ่มนา้ โขง :
ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
- 75 -

วัฒนธรรมการกินอาหารร่วมกัน
ด้ วยวิธนี ่ังล้ อมวงกับพื้นเป็ นวิถที ่ปี ฏิบัติมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ
ของชาวลุ่มนา้ โขง :ของชาวลุ่มนา้ โขง :
ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
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พระครูโสภณ วิสทุ ธิวงศ์ เจ้ าอาวาส
วัดป่ าคากลิ้ง จังหวัดอุดรธานี
ให้ ความรู้เรื่องความเหมือน-ต่าง
ของศิลปวัฒนธรรมลุ่มนา้ โขง :
ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
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ชุดแต่งกายแบบชาวเวียดนาม

ชุดแต่งกายชาวไทยอีสาน

ชุดแต่งกายแบบชาวลาว
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การถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ และการรับศีล-รับพร เป็ นวัฒนธรรม
ที่ท้งั ชาวไทย ชาวลาว ชาวเวียดนาม ที่นับถือศาสนาพุทธได้ ปฏิบัติ
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การพรมนา้ มนต์เพื่อเป็ นสิริมงคล
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ผู้ร่วมกิจกรรม บัณฑิต นักศึกษา มสธ.
ประชาชน เยาวชน ครู บุคลากร ร่วมถ่ายภาพหมู่
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ผู้ร่วมกิจกรรม บัณฑิต นักศึกษา มสธ. ประชาชน เยาวชน ครู บุคลากรถ่ายภาพหมู่
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3.แบบประเมิน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
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แบบประเมินโครงการศิลปวัฒนธรรมลุม่ น้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  ต่้ากว่า 20 ปี  21-30 ปี  31-40 ปี
 41-50 ปี  มากกว่า 50 ปี
3. สถานะภาพของท่าน  บุคลากร  นักศึกษา มสธ.  บัณฑิต มสธ.  ประชาชนทัว่ ไป
4. ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี  จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี
 อื่นๆระบุ.................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม
รายการ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สดุ

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน
1.1 การตักบาตรตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.2 การกินอาหารร่วมกันตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.3 การให้ความรู้เรือ่ งความเหมือน-ต่างของวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.4 การแต่งกายของวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
1.5 อาหารของวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม
7. การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนีอีก
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1..........................................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกท่าน
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