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ค าน า 
 

    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม ขึ นเพื่อให้
ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขงเป็นอนุรักษ์และด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมการแต่งกาย                    
ชาวลุ่มน ้าโขง และเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวลุ่มน ้าโขงมิให้สูญหาย วัฒนธรรมอีสานลุ่มแม่น ้าโขง นอกจากคน
ไทยแล้วยังมีหลายชนชาติท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแถบอีสาน เช่น ลาว เวียดนาม โดยบางคนเกิดในเมืองไทยและ               
อยู่อาศัยในชุมชน มีอาณาเขตติดต่อกันหลายประเทศ นับเป็นแหล่งอารยธรรมท่ีส้าคัญมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม 
ความเชื่อ ค่านิยมทั งท่ีคล้ายคลึงและแตกต่าง เช่น การแต่งกายท่ีเป็นเอกลักษณ์ ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น 
ภาษาท่ีคล้าย เช่น ภาษาไทย-ลาว อาหารท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของผู้คนในแถบลุ่มน ้าโขง (ไทย(อีสาน) ลาว 
เวียดนาม) ท่ีมีการผสมกลมกลืนเข้ากับอิทธิพล ท่ีได้รับทั งจากเพื่อนบ้าน จากอดีตถึงปัจจุบันหลายประเทศมีวัฒนธรรม
การกินท่ีคล้ายคลึงกัน ท้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คุ้นเคย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การรับประทานอาหารนานาชาติ              
จากประชาชนประเทศลุ่มน ้าโขงด้วยกันท่ีอาศัยอยู่ในหลายๆจังหวัดแถบลุ่มแม่น ้าโขง เมื่อโครงการดังกล่าวด้าเนินการ
เสร็จสิ น ได้ท้าการประเมินผลและได้จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินของโครงการเพื่อน้าผลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินการจัดโครงการ   
ในครั งถัดไป 

 

        ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
             24  มิถุนายน 2562  
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บทท่ี 1 
รายละเอียดโครงการ 

โครงการศิลปวัฒนธรรมลุม่น ้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม  
(แผนงาน : ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สงัคม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แขง็ขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

1.ความส าคัญของโครงการ 
 

ค่านิยม ศาสนา ความเชื่อ สะท้อนถึงรูปแบบการด้าเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินนั นๆได้เป็นอย่าง
ดี สาเหตุท่ีภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเป็น              
ศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื อชาติ มีการติดต่อกับประชาชนในประเทศใกล้เคียง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมขึ น เช่น ชาวอีสานแถบจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี อ้านาจเจริญ ท่ีมี
พรมแดนติดต่อกับประเทศลาว ทั งสองประเทศมีการเดินทางไปมาหากันและเกิดการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีระหว่างกัน ซึ่งเราจะพบว่าชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุ่มแม่น ้าโขงมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีคล้ายกัน 
และรูปแบบการด้าเนินชีวิตก็มีความคล้ายคลึงกันด้วย รวมทั งชาวเวียดนามท่ีอพยพเข้ามาในช่วงสงครามเวียดนาม ก็ได้
น้าเอาศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามเข้ามาด้วย ถึงแม้ปัจจุบันชาวเวียดนามเหล่านี จะได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นอีสาน (เพื่อให้การด้ารงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น)โดยเฉพาะชาวเวียดนามท่ีเป็นวัยรุ่นในปัจจุบันได้รับการศึกษาท่ีดี
เหมือนกับชาวไทยทุกประการจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นคนไทยอีสานหรือคนเวียดนามกันแน่ เป็นท่ีน่าชื่นชมอย่างยิ่งท่ียัง
มีชาวเวียดนามส่วนใหญ่ยังคงยึดม่ันกับวัฒนธรรมของตนเองอยู่อย่างมั่นคง รูปแบบการด้าเนินชีวิตแบบเวียดนามได้ตาม
ชุมชนชาวเวียดนามในจังหวัดท่ีกล่าวมาแล้ว ส่วนใหญ่วัฒนธรรมประเพณีของคนทั งสองเชื อชาติก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่
แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความแตกต่างกันตามแต่ละ
ท้องถ่ินและแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆของไทยอย่างเห็นได้ชัด ทั งวัฒนธรรมทางด้านการด้ารงชีวิตและวัฒนธรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งเราสามารถสังเกตรูปแบบวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาวอีสานผ่านทางประเพณีต่างๆท่ีชาวอีสานจัดขึ น
ซึ่งสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี 

 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
         2.1 เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวฒันธรรมลุ่มน ้าโขง 
         2.2 เพื่ออนุรักษ์และด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายชาวลุ่มน ้าโขง 
         2.3 เพื่อเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวลุ่มน ้าโขงมิให้สูญหาย 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
  ชมรมนักศึกษา มสธ. /บัณฑติ มสธ. /เยาวชน ประชาชนท่ัวไป จ้านวน 80 คน 
 

4.ข้ันตอนและวธิีด าเนนิงาน 
            จัดกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม  
                  วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.อุดรธาน ี
 
        5.ผู้ร่วมกิจกรรม จ้านวน 150 คน ประกอบด้วย       

          ชมรมนักศึกษา มสธ. /บัณฑิต มสธ. /เยาวชน ประชาชนทั่วไป  
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บันทึกข้อความและค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน                                                

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

 

โครงการศิลปวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง  
: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 
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     ศูนย์ว 
                              
 
 

                      ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
เรื่อง  ขอเชญิรว่มโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 
เรียน  แจ้งท้าย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก้าหนดการ 
  

 ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จะจัดกิจกรรมท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการศิลปวัฒนธรรม            
ลุ่มน ้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรม ท่ีคล้ายคลึงกัน             
ในกลุ่มประเทศแถบลุ่มน ้าโขง เช่น  การท้าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร–เครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ตามธรรมเนียม              
ชาวพุทธ  วัฒนธรรมการแต่งกาย  วัฒนธรรมความเป็นอยู่  และเนื่องในวันครบ ๗๘ ปี  วันคล้ายสวรรคต                                   
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี ๗ นับเป็นวันส้าคัญยิ่ งของปวงชนชาวไทยและชาว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีก้าหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี                         
 
        ในการนี  จึงขอเรียนเชิญท่าน ครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวตาม
ก้าหนดการที่แนบมาพร้อมนี  โดยมนีางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ช้านาญการ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ 
เป็นผู้ประสานงาน 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

           
                                                             (นางเยียรยง ไชยรัตน)์  

               ผู้อ้านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
                         
                                      
งานบริการสือ่และเทคโนโลยกีารศึกษา 
โทรศพัท ์๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 
โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
อีเมล : meka75@hotmail.com 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
หมู่ ๑๐ บ้านค้ากลิ ง ต้าบลบ้านจั่น 
อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

ท่ี ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๕๑๘ 

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


 

- 8 - 

 

แจ้งท้าย 
 

๑. ผู้อ้านวยการโรงเรียนบา้นค้ากลิ ง 
๒. นายกองค์การบริหารสว่นต้าบลบ้านจั่น  
๓. หัวหน้าศูนย์เพาะช้ากล้าไม้อดุรธานี  
๔. ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (กลิ งค้า) 
๕. ผู้ใหญ่บ้านกลิ งค้า หมู่ ๑  
๖. ผู้ใหญ่บ้านค้ากลิ ง หมู่ ๓ 
๗. ผู้ใหญ่บ้านกลิ งค้า หมู่ ๔  
๘. ผู้ใหญ่บ้านกลิ งค้า หมู่ ๕  
๙. ผู้ใหญ่บ้านกลิ งค้า หมู่ ๑๐  
๑๐. ผู้ใหญ่บ้านกลิ งค้า หมู่ ๑๑ 
๑๑. หัวหน้ากลุ่มสตรีต้าบลบ้านจัน่  
๑๒. หัวหน้าศูนยฯ์กศน.ต้าบลบ้านจั่น 
๑๓. ผู้อ้านวยการสา้นักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๙ อุดรธาน ี
๑๔. ประธานชมรมบัณฑิต มสธ.จงัหวัดอุดรธาน ี
๑๕. ประธานชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี 
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 โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ                                                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

(1) ข้อมูลพืน้ฐานของโครงการ 
ช่ือโครงการ : ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวยีดนาม (งบประมาณ 30,000 บาท) 

หนว่ยงาน : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี (นางพรรษชล แข็งขัน) 
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ   
         1.1.1 เพื่อให้ตระหนกัและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 
         1.1.2 เพื่ออนุรักษ์และด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายชาวลุ่มน ้าโขง 
         1.1.3 เพื่อเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวลุม่น ้าโขงมิให้สูญหาย  

  1.2 ลักษณะโครงการด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม        ด้านสิ่งแวดลอ้ม   ด้านความม่ันคง 
  1.3 สถานภาพของโครงการ         โครงการเดิม     โครงการใหม่ 
  1.4 ประเภทของโครงการ                  พัฒนา            ด้าเนินการปกต ิ
  1.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ 2562 สิ นสุดปี 2562 
  1.6 สถานที่ด าเนนิโครงการ : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ีหรือพิพธิภัณฑ์เมอืงอุดรธาน ี

 
(2)  ที่มาและความตอ้งการ 
 

2.1 ที่มา : 
ค่านิยม ศาสนา ความเชื่อ สะท้อนถึงรูปแบบการด้าเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินนั นๆได้เป็นอย่าง

ดี สาเหตุท่ีภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเป็น              
ศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื อชาติ มีการติดต่อกับประชาชนในประเทศใกล้เคียง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมขึ น เช่น ชาวอีสานแถบจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี อ้านาจเจริญ ท่ีมี
พรมแดนติดต่อกับประเทศลาว ทั งสองประเทศมีการเดินทางไปมาหากันและเกดิการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีระหว่างกัน ซึ่งเราจะพบว่าชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุ่มแม่น ้าโขงมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีคล้ายกัน 
และรูปแบบการด้าเนินชีวิตก็มีความคล้ายคลึงกันด้วย รวมทั งชาวเวียดนามท่ีอพยพเข้ามาในช่วงสงครามเวียดนาม ก็ได้
น้าเอาศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามเข้ามาด้วย ถึงแม้ปัจจุบันชาวเวียดนามเหล่านี จะได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นอีสาน (เพื่อให้การด้ารงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น)โดยเฉพาะชาวเวียดนามท่ีเป็นวัยรุ่น ในปัจจุบันได้รับการศึกษาท่ีดี
เหมือนกับชาวไทยทุกประการจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นคนไทยอีสานหรือคนเวียดนามกันแน่ เป็นท่ีน่าชื่นชมอย่างยิ่งท่ียัง
มีชาวเวียดนามส่วนใหญ่ยังคงยึดม่ันกับวัฒนธรรมของตนเองอยู่อย่างมั่นคง รูปแบบการด้าเนินชีวิตแบบเวียดนามได้ตาม
ชุมชนชาวเวียดนามในจังหวัดท่ีกล่าวมาแล้ว ส่วนใหญ่วัฒนธรรมประเพณีของคนทั งสองเชื อชาติก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่
แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความแตกต่างกันตามแต่ละ
ท้องถ่ินและแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆของไทยอย่างเห็นได้ชัด ทั งวัฒนธรรมทางด้านการด้ารงชีวิตและวัฒนธรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งเราสามารถสังเกตรูปแบบวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาวอีสานผ่านทางประเพณีต่างๆท่ีชาวอีสานจัดขึ น
ซึ่งสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี 

  ผด.1 



 

- 10 - 

 

2.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ: 
 

วัฒนธรรมอีสานลุ่มแม่น ้าโขง  นอกจากคนไทยแล้วยังมีหลายชนชาติท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแถบอีสาน เช่น 
ลาว เวียดนาม โดยบางคนเกิดในเมืองไทยและอยู่อาศัยในชุมชน มีอาณาเขตติดต่อกันหลายประเทศ นับเป็นแหล่งอารย
ธรรมท่ีส้าคัญมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมทั งท่ีคล้ายคลึงและแตกต่าง เช่น การแต่งกายท่ีเป็น
เอกลักษณ์ ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น ภาษาท่ีคล้าย เช่น ภาษาไทย-ลาว อาหารท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมการ
เป็นอยู่ของผู้คนในแถบลุ่มน ้าโขง (ไทย(อีสาน)  ลาว เวียดนาม) ท่ีมีการผสมกลมกลืนเข้ากับอิทธิพลท่ีได้รับทั งจากเพื่อน
บ้าน จากอดีตถึงปัจจุบันหลายประเทศมีวัฒนธรรมการกินท่ีคล้ายคลึงกัน ท้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คุ้นเคย 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การรับประทานอาหารนานาชาติ จากประชาชนประเทศลุ่มน ้าโขงด้วยกันท่ีอาศัยอยู่ในหลายๆ
จังหวัดแถบลุ่มแม่น ้าโขง 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้เล็งเห็นความส้าคัญและสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช         
ในการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง/การละเล่น ศิลปวัฒนธรรม
ด้านอาหารท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของผู้คนอีสานในแถบลุ่มน ้าโขง (ไทย(อีสาน)  ลาว เวียดนาม) และสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ด้ารงไว้
เพื่อเอกลักษณ์ของชาติ 

2.3 ความเร่งด่วน : - 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย : ชมรมนกัศึกษา มสธ. /ประชาชนทั่วไป จ้านวน 80 คน   
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
     ประชาชน ในเขตพื นท่ีใหบ้ริการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธาน ี
     ชมรมนักศึกษา มสธ. /ชมรมบัณฑิต มสธ. ในเขตพื นท่ีให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธาน ี
     หน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการศึกษา/เครอืข่ายในเขตพื นท่ีให้บริการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ.อุดรธาน ี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนยว์ิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธาน ี
 อิทธิพลที่มีตอ่โครงการ : -  
 การบรหิารจัดการผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย : -  

 

 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
4.1 เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ปีเริ่มต้น - 
ถึงปี 2562 
แผน (ผล)* 

ปี 2562 
แผน (ผล)* 

ปี  
2563 

 

ปี 2564 
 

ปี 2565 
จบ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม คน  80    
เชิงคุณภาพ  
: ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม 
: ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

  
84 
86 

   

เชิงเวลา:โครงการด้าเนินการเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ  100    
เชิงต้นทุน:โครงการใช้งบประมาณตามท่ีก้าหนด ร้อยละ  100    

 



 

- 11 - 

 

 4.2 ผลลัพธ์ : 
        4.2.1 ได้ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 
                 4.2.2 ได้อนุรักษ์และดา้รงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายชาวลุ่มน ้าโขง  
                 4.2.3 ได้เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวลุ่มน ้าโขงมิให้สญูหาย  
 4.3 ผลกระทบเชิงบวก :  
                4.3.1 สร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งนักศึกษา มสธ.ประชาชน กับมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
                4.3.2 สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  
                ผลกระทบเชิงลบ : ...- 

4.4 ความกา้วหนา้ในการด าเนินโครงการ  ต่้ากว่าเป้าหมาย   ตามเป้าหมาย   สูงกว่าเป้าหมาย 
4.5 การใช้จ่ายงบประมาณ       ต่้ากว่าแผน       ตามแผน         เกินกว่าแผน 
4.6 สรุปแผนการด าเนินงาน     ล่าช้ากว่าแผน    ตามแผน         เกินกว่าแผน 

(5) วงเงินของโครงการ 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

 2562 30,000 - 30,000 
(6) กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ 

แหล่งเงิน 

งบประมา
ณ 

ประมาณการรายจา่ย
ล่วงหน้า 

ปี  
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

รวมทั้งส้ิน  30,000 บาท (สามหมื่นบาท)      
เงินงบประมาณ      
2.1 ค่าตอบแทน   7,500 บาท 
1) วิทยากรเสวนา 3 คน (3 คนX3ชม.X600 บาท) 
2) ค่าล่วงเวลาเจา้หน้าท่ีปฏิบตัิงาน รวม 5 คน 
    -วันหยุด 350 บาท 1 วัน (6 คนX1 วันX350 บาท) 

 
5,400 

 
2,100 

 
- 
 
- 

   

2.2 ค่าใช้สอย 14,500 บาท 
1) ค่าอาหารและเครือ่งดื่มส้าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม,วิทยากรและ
เจ้าหน้าท่ี 
    จ้านวน 80 คนๆละ 35 บาท 2 มื อ (80X35X2) 
2) ค่าอาหาร (ไม่ครบทุกมื อ) ส้าหรับผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม,วิทยากรและ
เจ้าหน้าท่ี  
    80 คนๆละ 100 บาท (80X100X1) 
3) ค่าพาหนะเดินทาง (ไป-กลับเหมาจ่าย)วิทยากรเสวนา  
    รวม 3 คนๆละ 300 บาท (3 คน X 300  บาท ) 

 
5,600 

 
8,000 

 
900 

  

 
- 
 
- 
 
- 
 

   

2.3 ค่าวัสดุ  8,000 บาท 
1) ค่าวัสดุส้าหรับกิจกรรม /ไวนิลนิทรรศการ  

 
8,000   

 

- 
   

รวม -สามหม่ืนบาทถ้วน- 30,000 -   

หมายเหตุ... ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     
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(7) ความเหมาะสมของโครงการ 
7.1 ความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ 
       มีความพร้อมด้าเนินการได้ทันท ี      อยู่ในระหว่างเตรียมการอยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม 
7.2 ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน  ต่้ามาก        ต่้า      ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
7.3 ความพร้อมของการบรหิารจัดการ ต่้ามาก        ต่้า      ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
7.4 ความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ต่้ามาก    ต่้า      ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
7.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น.... ไม่ม ี
7.6 แนวทางการประเมินผล 
    - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  ประเมินตนเอง  ผู้ประเมินอิสระ 

- แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
ประเมินผลเมื่อสิ นสุดการด้าเนินงาน (Post  Evaluation) 
ประเมินผลกระทบของการด้าเนินงาน (Impact Evaluation) 

(8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
(9) แนวทางแก้ไข : .(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 
 

 

โครงการศิลปวัฒนธรรมลุม่น้ าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 
วันท่ี  30 พฤษภาคม 2562 

ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
  

06.00-07.00 น. 07.00-09.00 น. 09.00-12.00 น. 13.00 น.-15.00 น. 15.00-16.00 น. 
 

ลงทะเบียน  
นักศึกษา มสธ. 
บัณฑิต มสธ.  
นักเรียน 
ประชาชน 
เจ้าหน้าท่ี 
 

 
ตักบาตร 
ถวายภัตตาหาร
ถวายเครื่องไทย
ธรรมแด่พระภิกษุสงฆ ์
สามเณร และแม่ชี  
ตามแบบวัฒนธรรมลุ่ม
น ้าโขง: ไทย(อีสาน) 
ลาว เวียดนาม 

 
 ให้ความรู ้ 
เรื่องความเหมือนและ
ความต่างของศิลป 
วัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 
- ความเป็นอยู่ของชาว
ไทย(อีสาน) ชาวลาว 
และชาวเวียดนาม 
- การใช้ภาษาของชาว
ไทย(อีสาน) ชาวลาว 
และชาวเวียดนาม 
 
วิทยากร 
พระครูโสภณ  
วิสุทธวิงศ์ 
เจ้าอาวาสวัดป่าค้ากลิ ง 
 

 
ให้ความรูเ้รือ่ง 
- อาหารตามแบบวัฒนธรรม 
ลุ่มน ้าโขงชาวไทย(อีสาน)  
เช่น แกงออ่ม 
ชาวลาว (ซุปไก่, ซั่วไก่) 
ชาวเวียดนาม (กระยอสด) 
2.การแต่งกายตามวัฒนธรรม
ลุ่มน ้าโขง 
-แบบชาวไทย(อีสาน) 
-แบบชาวลาว 
-แบบชาวเวียดนาม 
วิทยากร  
1.นางพรรษชล แข็งขัน 
2.นางน ้าค้าง ป้องนางไชย 
  

 
ตอบข้อซักถาม 
สรุปกิจกรรม 
ถ่ายภาพท่ีระลึก 
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เอกสารประกอบโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 

โครงการศิลปวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง  
: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 
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วิถีชีวิตกลุ่มชาติพนัธุแ์ห่งอารยธรรมลุ่มน ้าโขง 
พระครูโสภณ วิสุทธวิงศ์ 
เจ้าอาวาสวัดป่าค ากลิ้ง 

 
 

 แม่น้ าโขง (พม่า: မဲခေါင်မြစ်; ลาว: ແມ່ນ ້ ຳຂອງ; เขมร: ទន្លេ ន្េគង្គ ; เวียดนาม: Mê Kông มีต้น

ก้าเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย เกิดจากการละลายของหิมะและน ้าแข็งบริเวณท่ีราบสูงทิเบต ในบริเวณตอนเหนือของทิเบต 
ผ่านประเทศจีน ประเทศพม่า ประเทศลาว เริ่มไหลผ่านดินแดนประเทศไทยท่ีบริเวณสบรวก สามเหลี่ยมทองค้า อ้าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และไหลไปทางทิศตะวันออก ผ่านอ้าเภอเชียงของ ก่อนไหลเข้าประเทศลาวท่ีแก่งผาได อ้าเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย [3] จึงนับเป็นจุดสุดท้ายของแม่น ้าโขงท่ีผ่านดินแดนภาคเหนือของไทย รวมความยาวช่วงท่ีไหล
ผ่านพรมแดนกั นไทย-ลาว ท่ีจังหวัดเชียงราย เป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ก่อนท่ีจะไหลวกกลับเข้ามายัง
ดินแดนไทยอีกครั งหนึ่งท่ีอ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดอ้านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นพรมแดนกั นระหว่างไทย -ลาว ผ่านดินแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมความยาวช่วงท่ีไหลผ่านพรมแดนกั นไทย-ลาว เป็นระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร 
แล้วเข้าสู่ประเทศกัมพูชา ท่ีหมู่บ้านอินนัง ทางภาคเหนือของกัมพูชา แล้วไหลผ่านจังหวัด  สตึงแตรง จังหวัดกระแจะ 
จังหวัดก้าปงจาม กรุงพนมเปญ และไหลเข้าเขตประเทศเวียดนามท่ีหมู่บ้านวินฮือ ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ มีความยาวทั งหมด 
4,880 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร 
  
 ช่วงท่ีแม่น ้าไหลผ่านมีชื่อเรียกเป็นภาษาของไทลื อ ซึ่งเป็นชนชาติท่ีอาศัยอยู่ริมแม่น ้าโขงอย่างหนาแน่น               
ในดินแดนสิบสองปันนาว่า “แม่น ้าล้านช้าง” คนจีนท่ัวไปเรียกว่า แม่น้ าหลานซาง หรือ หลานชางเจียง (จีนตัวย่อ: 澜
沧江, จีนตัวเต็ม: 瀾滄江) มีความหมายว่า เป็นแม่น ้าท่ีไหลเชี่ยวกราก เมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และ 
ประเทศลาว เรียกว่า แม่น้ าของ รวมถึงค้าเมืองล้านนาก็เรียก น้ าของ เช่นกัน ส่วนในภาษาไทยเรียกว่า แม่น้ าโขง ไหล
ผ่าน 6 ประเทศ คือ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนออกสู่ทะเลจีนใต้ และเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศ
พม่า และประเทศลาว เรียกว่า แม่น ้าของ ในภาษาไทยเรียกว่า แม่น ้าโขง 
  
 ลักษณะส้าคัญของแม่น ้าโขงคือ มีตลิ่งท่ีสูงชันมากทั งสองฝั่ง ไหลเลี ยวเลาะไปตามไหล่เขา กระแสน ้าจะไหลจาก
ทางเหนือลงสู่ทางใต้ตลอดทั งปี ระดับน ้าในฤดูฝนกับฤดูแล้งจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ความเร็วของกระแสน ้าขึ นอยู่
กับแต่ละฤดูกาล ดินในแม่น ้าโขงเป็นดินทราย มีเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่าหนึ่งร้อยแห่งเรียงรายตลอดแม่น ้า ด้วยเป็นแม่น ้าท่ี
ไหลผ่านถึง 6 ประเทศ บางทีจึงเรียกว่าแม่น ้านานาชาติ 

 ดินแดนแห่งลุ่มแม่น ้าโขง ช่วงระหว่างประเทศไทย ประเทศสหภาพพม่า ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันในเชิงสังคม วัฒนธรรมมีตั งแต่อดีตกาล 
บริเวณแห่งนี เป็นท่ีก้าเนิดของอาณาจักรใหญ่น้อย มีนครรัฐมากมาย มีความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ด้วยความสัมพันธ์
หลายรูปแบบ ทั งความกลมกลืนทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การปกครอง และภูมิปัญญา ดินแดนแห่งนี จึง
เป็นแหล่งอารยธรรมท่ีส้าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87#cite_note-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 สังคมวัฒนธรรมในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขงตอนบน ส่วนใหญ่มีพัฒนาการมาจากรัฐในหุบเขา พื นท่ีส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาสูงมีท่ีราบแทรกอยู่เล็กน้อย และกระจัดกระจายอยู่ตามแอง่ต่างๆของหุบเขา ลักษณะเช่นนี จึงเป็นพื นฐานที่ท้าให้เกิด
นครรัฐ (City state) ท่ีแยกตัวกันอยู่ แต่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเอกภาพระหว่างนครรัฐ เพื่อพัฒนาไปสู่อาณาจักรใหญ่ 
แต่ถึงกระนั นก็มีนครรัฐบางแห่งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นอาณาจักรได้ เช่น อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง 
ในขณะท่ีหัวเมืองต่าง ๆ ตอนบนของทั งสองอาณาจักร ได้แก่ เชียงตุง เชียงรุ่ง รวมทั งเมืองอื่นๆไม่สามารถรวบรวมหัว
เมืองน้อยใหญ่พัฒนาให้เป็นอาณาจักรได้ 

 ขอบเขตศิลปวัฒนธรรมลุ่ มแม่น ้ า โขง  มีอ าณาเขตกว้ า งขวาง  ทั งนี ได้ รวมพื น ท่ีร าบลุ่ มแม่น ้ าปิ ง                       
(แอ่งเชียงใหม่-ล้าพูน) พื นท่ีราบลุ่มแม่น ้ากก (แอ่งเชียงราย) พื นท่ีราบลุ่มแม่น ้าอิง (พะเยา) และพื นท่ีราบลุ่มน ้าบึน (เชียง
ตุง) โดยใช้แม่น ้าโขงเป็นแกนหลัก และศึกษาการรับวัฒนธรรมรวมทั งการแพร่กระจายวัฒนธรรมในกลุ่มเมืองและ
อาณาจักรต่างๆ 

 ภูมิปัญญาต่างๆในแถบอนภุูมิภาคแห่งนี  ได้มีการพัฒนาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่อชัดเจนโดยการ
พัฒนานี มีความเหมือนและแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัย สิง่แวดลอ้มทางประวัติศาสตรก์ารเมืองปกครอง แต่ยังคงความมี
อัตตาลักษณ์ (Identity)  ความเป็นตัวตน (Self) ความเป็นชนชาติ (Ethnicity) ท่ีเหนียวแนน่ด้วยคุณธรรม ความเชือ่
ดั งเดิมรวมกับการรับเอาพุทธศาสนาในเวลาตอ่มา สิ่งเหล่านี ส่งผลถึงวิถีชวีิตท่ีงดงาม มีระเบียบของชวีิตท่ีชัดเจนและมีการ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท่ีสื่อถึงความเชื่อและค่านิยมดังกล่าว ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมทั งหลายได้ผ่าน
กระบวนการววิัฒนาการจนกลายมาเป็นแอ่งอารยธรรมลุ่มน ้าโขงท่ีทรงคุณค่า 
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 อารยธรรมลุ่มแม่น ้าโขงมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มากว่า 1,000 ปีก่อก้าเนิดศิลปวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่าและ
สุนทรียภาพที่มีอัตตาลักษณ์ ท่ามกลางกระแสความผันแปรทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างรัฐต่อรัฐ เมืองต่อเมือง 
ชุมชนต่อชุมชน บนความสัมพันธ์ ระหว่างชาติพันธุ์และเครือญาติท่ีผสมผสานอย่างกลมกลืนเป็นเอกภาพบนความ
หลากหลาย ในดินแดนท่ีเป็นแอ่งอารยธรรมท่ีเรียกว่า“ลุ่มน ้าโขง” 
 วิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดอารยธรรมท่ีหลากหลายก็เพราะเหล่าชาติพันธุ์ต่างๆในดินแดนลุ่มน ้า
โขงท่ีประกอบด้วย อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรขอม และระดับรัฐน้อยใหญ่อีกมาก กลุ่มชาติพันธุ์
เหล่านี เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะ และวัฒนธรรมต่างๆ อย่างสืบเนื่องยาวนาน กลุ่มคนเหล่านี ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไท 
อันได้แก่ ไทยวน ไทลาว ไทใหญ่ ไทเขิน ไทลื อ ไทด้า ไทแดง เป็นหลัก รวมถึงกลุ่มคนมอญ เขมร จีนและชนเผ่าต่างๆกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทเหล่านี ก็สามารถแยกแยะได้ด้วยภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน แม้จะไม่ชัดเจนนักแต่จะมีเอกลักษณ์
แตกต่างกับกลุ่ม มอญ เขมร จีนและชนเผ่าต่างๆ อย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ทั งหลาย
ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี  
 กลุ่มท่ีตั งถ่ินฐานอยู่ในเขตลุ่มแม่น ้าโขง ปัจจุบันสืบเชื อสายมาจากบรรพบุรุษท่ีก่อก้าเนิดอารยธรรมท่ียิ่งใหญ่ ทว่า
ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงและโลกาภิวัฒน์ รวมทั งการแบ่งเขตรัฐชาติต่าง ๆ ในดินแดนแถบลุ่มน ้าโขง และ
กระแสความผกผันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท้าให้วิวัฒนาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไม่เด่นชัดและอ่อนด้อย
ลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ถูกปิดกั นด้วยอ้านาจรัฐและลัทธิทางการเมือง ถึงแม้ว่าปัจจุบันความเป็นรัฐชาติและ
อาณาจักรจะสูญสิ นไปไม่ต่้ากว่าร้อยปีแล้วก็ตาม ในกลุ่มชนต่างๆ ก็ยังมีผู้คนบางคนและบางชุมชนท่ีสามารถด้ารงอัตตา
ลักษณ์ของตนเองและยังสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็ง 
ภาพถ่ายก็นับเป็นหลักฐานชิ นส้าคัญชิ นหนึ่งท่ีบันทึกเรื่องราวท่ีผ่านสายตามุนษย์ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และใช้
อ้างอิงถึงความจริง นอกเหนือจากการบันทึกลายลักษณ์อักษรได้  
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ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง :  
ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 

 
 

 การตักบาตร คือ ประเพณีอย่างหนึ่งท่ีชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออก
บิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนท่ีออกมาตักบาตรจะน้าของท้าทานต่างๆ เช่น ข้าว 
อาหารแห้ง มาถวายพระ ประเพณีนี ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้
ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน 
  

 
  
กฎของพระภิกษุเกี่ยวกับการตักบาตร 
 
 พระภิกษุนั นจะออกบิณฑบาตทุกวัน อันเนื่องมาจากกฎของพระภกิษุมีอยู่ว่า พระภิกษุไม่สามารถท่ีจะเก็บอาหาร
ข้ามคืนได้ เวลาที่พระภิกษุออกบิณฑบาต พระภิกษุจะใช้ 2 มือประคองบาตรเอาไว้แล้วเดินในกิริยาส้ารวม พระภิกษุจะ
ไม่เอ่ยปากขออาหารจากผู้คน หรือแสดงกิริยาในการขอ โดยส่วนมากแล้วเวลาที่พระภิกษุออกบิณฑบาตคือ ตั งแต่ช่วงเช้า
มืด (ประมาณ 5 นาฬิกา อาจจะเร็วหรือช้ากว่านี บ้างเล็กน้อยในแต่ละท้องท่ี) จนถึงก่อน 7 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาท่ี
พระภิกษุฉันอาหารมื อเช้า เมื่อเวลามีคนให้ทาน พระภิกษุต้องรับทานท่ีคนให้ทั งหมด ไม่สามารถท่ีจะเลือกได้ว่าจะรับ
หรือไม่รับ หรือบอกกับผู้คนว่าตนต้องการสิ่งนั นสิ่งนี  แต่อย่างไรก็ดี มีทานบางชนิดท่ีพระภิกษุไม่สามารถรับได้ นั่นคือ 
 
 1. ทานท่ีได้มาโดยวิธีการทุจริตทานแก่ตน เช่น ได้มาจากการขโมย และพระภิกษุรูว้่าบุคคลคนนั นได้ขโมยของนั น
เพื่อที่จะให้ 
 2. เนื อสัตว์ท่ีต้องห้ามตามหลักศาสนาพุทธ (เช่น เนื อคน, เนื อช้าง เป็นต้น) 
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 3. เนื อสัตว์ท่ีได้มาจากการท่ีบุคคลคนนั นตั งใจท่ีจะฆ่าสัตว์โดยมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อท่ีจะเอาเนื อมาถวาย
พระภิกษุโดยเฉพาะ และพระภิกษุรู้ว่าเนื อนั นมาจากการฆ่าเพื่อท่ีจะน้ามาถวายตนโดยเฉพาะ 
 4. ผลไม้ท่ีมีเมล็ด บุคคลท่ีตักบาตรไม่สามารถถวายผลไม้ท่ีมีเมล็ดได้ เพราะถือว่าเมล็ดนั นยังสามารถท่ีจะให้
ก้าเนิดชีวิตได้อยู่ ถ้าจะถวายต้องเอาเมล็ดออกก่อน 
 5. วัตถุดิบในการท้าอาหาร เช่น ข้าวสาร , แป้ง เพราะตามหลักของศาสนานั นไม่อนุญาตท่ีจะให้พระภิกษุ
ประกอบอาหาร 
 หมายเหตุ ในปัจจุบัน กฎข้อที่ 4 และ 5 สามารถอนุโลมได้ เนื่องจากชีวิตสังคมปัจจุบันท่ีเร่งรีบ ผู้คนอาจจะไม่มี
เวลาที่จะเตรียมอาหารมากนัก โดยหน้าท่ีในการเตรียมอาหารนั นจะเป็นหน้าท่ีของเด็กวัด 
  
วิธีการตักบาตร 
 
 การตักบาตรโดยทั่วไป 
 ผู้คนท่ีน้าของท่ีเอามาตักบาตรจะยืนรออยู่ตรงทางท่ีพระภิกษุเดินผ่าน ส่วนมากของท่ีผู้คนใช้นิยมตักบาตรเป็น
หลักคือข้าว โดยก่อนท่ีพระภิกษุเดินทางมาถึงจะมีการน้าถ้วยข้าวจบท่ีศีรษะแล้วอธิษฐาน เมื่อพระภิกษุเดินทางมาถึง
พระภิกษุจะหยุดยืนอยู่ตรงหน้าคนท่ีจะตักบาตรแล้วเปิดฝาบาตร ก่อนที่จะตักบาตรคนท่ีตักบาตรจะต้องถอดรองเท้าก่อน 
จากนั นคนท่ีตักบาตรจะน้าทานท่ีตนมีถวายพระ เมื่อให้เสร็จแล้วพระจะให้พร คนท่ีตักบาตรประนมมือรับพร (โดยปกติ
แล้วจะนิยมคุกเข่าหรือนั่งยองๆ ประนมมือ) ขณะท่ีให้พรคนท่ีตักบาตรอาจจะมีการกรวดน ้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ท่ี
ล่วงลับ (การกรวดน ้านั นอาจจะท้าขณะที่พระให้พรหรือหลังจากการตักบาตรเสร็จสิ นก็ได้) หลังจากท่ีพระภิกษุให้พรแล้ว
ก็เป็นอันเสร็จพิธี 
 
 การตักบาตรในวันพระ 
 ในวันพระ ทุกขึ น/แรม 8/15ค้่า โดยท่ัวไปพระภิกษุจะไม่มีการออกบิณฑบาต ผู้คนจะน้าทานไปถวายท่ีวัด และ
วันนั นพระภิกษุจะมีการเทศนาธรรมท่ีวัด โดยคตินิยมการเข้าวัดท้าบุญนั นน่าจะมีมาแต่สมัยพุทธกาลท่ีชาวพุทธไปวัดเพื่อ
รับฟังพระธรรมเทศนาและถืออุโบสถศีล ในอดีตการไปท้าบุญตักบาตรท่ีวัดวันพระนับว่าเป็นการไปพบปะเพื่อนฝูงญาติ
มิตรและแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนท่ีได้มาท้ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันยังพอหาพบได้บางตามหมู่บ้าน
ในแถบชนบท ในเมืองใหญ่ๆท่ีมีความเร่งรีบเช่นกรุงเทพ บางวัดจะมีการเทศนาท่ีวัดอย่างเดียวโดยไม่มีการจัดท้าบุญตัก
บาตร ส่วนพระสงฆ์จะออกเดินบิณฑบาตเพื่อโปรดชาวพุทธตามปรกติ 
 
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการตักบาตร 
 
 ค้าว่าตักบาตรนั น สามารถท่ีจะเรียกว่าใส่บาตรก็ได้ ในบางท่ีมีคนสงสัยว่าตกลงแล้วเรียกว่าตักบาตรหรือใส่บาตร
กันแน่ - ก็ว่ากันว่าค้าว่าตักบาตรนั นมาจากกิริยาอาการที่ใช้ทัพพีตักข้าวใสบ่าตรพระ แต่ในปัจจุบันนี เนื่องจากสภาพสังคม
ท่ีเปลี่ยนไป ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมากขึ น ผู้คนจึงน้าข้าวสารหรือของอื่นๆ ใส่ถุงหรือกล่อง เมื่อถึงเวลาตักบาตรจะได้
สะดวกท่ีจะหยิบของใส่ได้ทันที ค้าว่าใส่บาตรจึงถือว่าเป็นวิวัฒนาการทางภาษาเพื่อสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน - สรุปว่า
ใช้ได้ทั ง 2 อย่าง ตามปกติผู้คนจะถือว่า ของที่น้ามาถวายพระจะต้องเป็นของท่ีดีท่ีสุดเสมอ ดังนั นผู้คนจะจัดเตรียมทานท่ี
ดีท่ีสุดตามก้าลังท่ีหาได้ นอกจากนี ยังมีความเชื่อพิเศษเล็กน้อยเก่ียวกับทานท่ีให้ (ความเชื่อนี เป็นความเชื่อส่วนบุคคล) 
เช่น ข้าวท่ีถวายพระนั นควรจะเป็นข้าวท่ีหุงสุกใหม่ๆ ร้อนๆ ยิ่งข้าวร้อนเท่าไหร่บุญกุศลจะยิ่งแรงมากขึ นเท่านั น , ถวาย
น ้าตาลแก่พระเพื่อที่จะส่งผลให้ชีวิตคู่มีความหวานสดชื่นดั่งน ้าตาล เป็นต้น 
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การตักบาตรข้าวเหนียว (ประเทศลาว) 

 ถือเป็นจุดเด่นของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งโดยปกติแล้วนิยมใส่บาตรด้วยข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อถึง
เวลาฉัน ชาวบ้านจะยกสารับกับข้าวไปถวายท่ีวัด เรียกว่า “ถวายจังหัน” โดยเวลาใส่บาตรจะนั่งคุกเข่าและผู้หญิงต้องนุ่ง
ซิ่น ส่วนผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว และมีผ้าพาดไหล่ไว้สาหรับเป็นผ้ากราบพระเหมือนกัน วิถียามเช้าของชาวหลวงพระบาง
ท่ียังคงงดงามมีเอกลักษณ์และเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ก็เห็นจะไม่มีอะไรเกิน “การตักบาตรข้าวเหนียว”ท่ีในทุกๆเช้าของแต่ละ
วัน ชาวหลวงพระบางผู้แนบแน่นในพระพุทธศาสนาจะตื่นขึ นมาแต่เช้าเพื่อเตรียมข้าวของไว้สาหรับตักบาตรข้าวเหนียว  
หลังจากนั นพอฟ้าเริ่มสาง เสียงตุ๊มๆๆ..ของ “กะลอ” (เครื่องเคาะของลาวมีลักษณะคล้ายกลอง) ดังขึ นจากหลายๆวัด 
บรรดาญาติโยมต่างก็จะหอบหิ วข้าวของมานั่งอย่างสงบรอพระออกบิณฑบาต ซึ่งหากเป็นวันพระจะมีเหล่าฆราวาสมารอ
ตักบาตรข้าวเหนียวเป็นจานวนมาก แต่หากเป็นวันปกติก็จะมีอยู่พอประมาณ พอสิ นเสียงกะลอได้ไม่นาน เหล่าพระสงฆ์
นับร้อยรูปก็จะเดินเรียงแถวยาวเหยียดมาให้ญาติโยมได้ใส่บาตรกัน จนถ้วนท่ัว ภาพเหล่านี คือวิถีปกติของชาวหลวงพระ
บาง แต่สาหรับนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ การตักบาตรข้าวเหนียวคือภาพอันชวนตื่นตาตื่นใจ เป็นไฮไลท์ของการท่องเท่ียวท่ี
ไม่ควรพลาดด้วยประการทั งปวง ด้วยเหตุนี เมื่อ “อุปสงค”์ การตักบาตรข้าวเหนียวของนักท่องเท่ียวมีมากขึ นเรื่อยๆทาให้
ชาวลาวหลายๆคนเกิดแนวคิดนาข้าวเหนียวใส่กะติ๊บออกมาเร่ขายให้นักท่องเท่ียวเพื่อใช้ในการตักบาตรข้าวเหนียว 

  

    

 

 

   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPkav57uDiAhV3_XMBHZW_CwsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.luckymonkeytrip.com/product/38308/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87&psig=AOvVaw1OBOI38bfVd0l74mQzHlSF&ust=1560323006930639
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSr5Dy7ODiAhXjQ3wKHcd7BsQQjRx6BAgBEAU&url=https://tourkrub.co/tours/12033-vientiane-luang-prabang-3d2n-fd.html&psig=AOvVaw2vkapcWScyi1YL-Cn7prhF&ust=1560322550817160
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พระพุทธศาสนาตอ่ประเทศเวียดนาม 
 
อิทธิพลทางสังค 
      วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นท่ีพึ่งของชุมชน เช่น ศาลเจดีย์หรือโรงเจดีย์หรือหอเจดีย์ ท่ีเรียกว่า จัว 
[Chua=Pagoda] เป็นท่ีบูชาเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา และเป็นท่ีประกอบพิธีบูชา หรืองานเทศกาลทาง
พระพุทธศาสนา เช่น พิธี 1 ค้่า 15 ค้่า และงานศราทธ์กลางเดือน ๗ เป็นต้น พระพุทธศาสนาอย่างท่ีนับถือปฏิบัติตาม
ศาลเจดีย์เหล่านั น เป็นการผสมระหว่างนิกายเธียร (เซน) กับตินห์โด (ชิน) หรือเป็นศาสนาแบบชาวบ้าน ไม่สู้มีเนื อหา
หลักธรรมลึกซึ งอะไร คือเป็นลัทธิบูชาเทพเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์หรือปูชนียบุคคลของจีน เช่น พระกวานอาม 
(กวนอิม) เป็นต้น 
     วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษา วัดเป็นสถานท่ีรวมแหล่งทางการศึกษาแห่งชนชั นทุกระดับ และยังเป็นสถานท่ี
ชุมนุมของชาวพุทธในการพบปะปรึกษาหารือกิจกรรมต่าง ๆ ทั งในด้านศาสนาและทั งในด้านการเมือง โดยมีพระภิกษุสงฆ์
เป็นผู้น้าประชาชน และมีส่วนร่วมในการกอบกู้เอกราช อีกทั งการฟื้นฟูพระศาสนา 
      พระสงฆ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พระสงฆ์ถือว่ามีบทบาทต่อสังคมและความเป็นอยู่ เพราะการท่ี
ประเทศเกิดความไม่สงบ และถูกรุกรานจากข้าศึก ประชาชนขาดท่ีพึ่ง และยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงต้องอาศัยวัด และมี
พระสงฆ์ ซึ่งสามารถให้ความอบอุ่นใจ และก้าลังใจ และยังเป็นผู้น้าประชาชนในการต่อสู้กอบกู้เอกราชอยู่เคียงข้างกับ
ประชาชน 
 
การตักบาตร(เวียดนาม) 
 
 ชาวพุทธในเวียดนาม การตักบาตรได้ปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับ
อาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนท่ีออกมาตักบาตรจะน้าของท้าทานต่างๆเช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวาย
พระด้วยกฎของพระภิกษุมีอยู่ว่า พระภิกษุไม่สามารถท่ีจะเก็บอาหารข้ามคืนได้ พระภิกษุนั นจึงออกบิณฑบาตทุกวัน 
ตั งแต่ช่วงเช้ามืด (ประมาณ 5 นาฬิกา อาจจะเร็วหรือช้ากว่านี บ้างเล็กน้อยในแต่ละท้องท่ี)จนถึงก่อน 7 นาฬิกา ซึ่งเป็น
เวลาท่ีพระภิกษุฉันอาหารมื อเช้า เมื่อเวลามีคนให้ทาน (ใส่บาตร) พระภิกษุต้องรับทานท่ีคนให้ ทั งหมด ไม่สามารถท่ีจะ
เลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับ หรือบอกกับผู้คนว่าตนต้องการสิ่งนั นสิ่งนี   แม้จะการเปลี่ยนแปลงไปมากมายในวงการสงฆ์ แต่
การออกบิณฑบาตยังคงมีอยู่ เช่นเดียวพระสงฆ์ท่ีเวียดนามนี แม้จะฝนตกยามเช้าพระคุณเจ้าก็ยังบิณฑบาตรท้ากิจของสงฆ ์
 
 

 

https://lh3.googleusercontent.com/-NkZMf9Ug-S4/VrSTzjqdKCI/AAAAAAAALvc/R58F6jMv9Rs/s640/blogger-image--2037354710.jpg
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“ชาวพุทธเวียดนามรอใส่บาตรพระเณรในเช้าที่ฝนตกหนักเพราะศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า 
 จากภาพนี ท้าให้หลายคนสงสัยว่าท้าไมท่านไม่กางร่ม สวมเสื อกันฝน จริงอยู่ท่ีท่านสามารถกางร่มขณะบิณฑบาต
ได้ไม่ได้ผิดวินัย แต่การประคองทั งอุ้มบาตรมือจับฝาบาตร ถ้าวันไหนฝนตก มือซ้ายก็ต้องคอยหนีบผ้าจีวรไม่ให้หลุด มือ
ขวากางร่ม เวลาโยมจะใส่บาตร ต้องเปิดฝาบาตร อาการทุลักทุเลจริงๆไหนจะเจอแรงลมพัด แรงฝนต้านท้าให้ร่มกระเด็น
ไปอีก และกางร่มเดินเป็นแถวย่อมท้าให้มองไม่เห็นเส้นทาง อาจจะพลาดเก่ียวร่มไปถูกพระเถระองค์หน้าอีก ดังนั น เมื่อ
มติกันแล้วให้ไม่ใช้ร่มก็ปฏิบัติตามนั น ภาพท่ีเห็นนี ท้าให้เราประทับใจมาก ชาวพุทธพากันถอดรองเท้าเตรียมรอใส่บาตร 
และบางคนก็เปียกปอนไปทั งตัว เพื่อจะได้ถวายอาหารพระคุณเจ้า ฝนตกก็กางร่มบิณฑบาต อย่าให้ขาดกิจวัตรทั งสวดฉัน
ปฏิบัติตามครรลองพระสัพพัญญ์ จิตมุ่งมั่นต่อนิพพานทุกกาลเอย  
 

 
 

 
 

การใสบ่าตรของชาวเวียดนามในเทศกาลส าคัญทางพุทธศาสนา 

  

http://nop072.blogspot.com/2016/02/blog-post_5.html
https://lh3.googleusercontent.com/-bbtIanNPRSM/VrSUHAsIjqI/AAAAAAAALvs/mFcLjeMtlsM/s640/blogger-image-1298217071.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-xexZb7b5gms/VrST1VXTLTI/AAAAAAAALvg/Fy_u6Z-6I6k/s640/blogger-image--1265804695.jpg
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ตักบาตรข้าวเหนียว (ไทย:อีสาน)อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

 

 เมืองเชียงคานเดิมตั งอยู่ท่ีเมืองชะนะคาม ประเทศลาว ซึ่งสร้างโดยขุนคาน โอรสของขุนคัวแห่งอาณาจักรล้าน
ช้าง เมื่อประมาณ พ.ศ.1400 ต่อมาประมาณ พ.ศ.2250 อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็นสองอาณาจักรคือ อาณาจักร
หลวงพระบาง ซึ่งมีพระเจ้ากีสราชเป็นกษัตริย์ และอาณาจักรเวียงจันทน์ ซึ่งมีพระเจ้าไชยองค์เว้เป็นกษัตริย์ โดยก้าหนด
อาณาเขตให้ดินแดนเหนือแม่น ้าเหืองขึ นไปเป็นอาณาเขตหลวงพระบาง และใต้แม่น ้าเหืองลงมาเป็นอาณาเขตเวียงจันทน์ 
ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหืองซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น ้าโขงเป็นเมืองหน้าด่านและทางเวียงจันทน์ได้ตั งเมือง
เชียงคานเดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน ต่อมา พ.ศ. 2320 พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับพระสุร
สีห์ ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์ ตีเวียงจันทน์ได้จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกต กลับมายังกรุงธนบุรี แล้วได้รวมอาณาจักรล้าน
ช้างเข้าด้วยกันและให้เป็นประเทศราชของไทย และได้กวาดต้อนผู้คนพลเมืองมาอยู่เมืองปากเหืองมากขึ น แล้วโปรดเกล้า
ฯ ให้เมืองปากเหืองไปขึ นกับเมืองพิชัย ต่อมาในสมัยรชักาลท่ี 3 เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจนัทน์ คิดกอบกู้เอกราชเพื่อแยก
เป็นอิสระจากไทยโดยยกก้าลังจากเวียงจันทน์มายึดเมืองนครราชสีมา แต่ในท่ีสุดเจ้าอนุวงค์ถูกจับขังจนสิ นชีวิต กองทัพ
ไทยท่ียกมาปราบเจ้าอนุวงศ์ท่ีนครราชสีมาได้ยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายของล้าน ้าโขงมายังเมืองปากเหืองมากขึ น 
และโปรดเกล้าฯ ให้พระอนุพินาศ (ก่ิง ต้นสกุลเครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปากเหืองคนแรก แล้วพระราชทานชื่อเมืองใหม่
ว่าเมืองเชียงคาน ครั งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนฮ่อได้ยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ เมือง
หลวงพระบางและได้เข้าปล้นสะดมเมืองเชียงคานเดิมท่ีอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น ้าโขง ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยู่
เมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) เป็นจ้านวนมาก ครั งต่อมา เห็นว่าชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ไม่
เหมาะสม ผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ท่ีบ้านท่านาจันทร์ซึ่งใกล้กับท่ีตั งของอ้าเภอเชียงคานปัจจุบัน แล้วตั งชื่อใหม่ว่า 
เมืองใหม่เชียงคาน ต่อมาไทยได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น ้าโขงให้กับฝรั่งเศส ท้าให้เมืองปากเหืองตกเป็นของฝรั่งเศส คน
ไทยท่ีอยู่เมืองปากเหืองจึงอพยพมาอยู่เมืองใหม่เชียงคานหรืออ้าเภอเชียงคานปัจจุบันโดยสิ นเชิง แล้วได้เปลี่ยนชื่อเมือง
เป็นเมืองเชียงคานใหม่ ได้ตั งท่ีท้าการอยู่บริเวณวัดธาตุ เรียกว่าศาลาเมืองเชียงคาน ต่อมาได้ย้ายไปอยู่บริเวณวัดโพนชัย  
 จนกระท่ังปี พ.ศ. 2452 เมืองเชียงคานซึ่งมีพระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) ได้รับต้าแหน่งนายอ้าเภอ
เชียงคานคนแรก ต่อมาปี พ.ศ.2484 ได้ย้ายท่ีว่าการอ้าเภอเชียงคานมาอยู่ ณ ท่ีอยู่ปัจจุบันตราบเท่าทุกวันนี  ปัจจุบัน 
เชียงคานเป็นท่ีรู้จักกันในฐานะท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม และความสงบของวิถีชีวิตผู้ท่ีอาศัยในท้องถ่ิน กอรป
กับความงดงามของทัศนียภาพที่อยู่ติดกับแม่น ้าโขง  
 ประเพณีการใส่บาตรเข้าเหนยีวยามเช้าของไทเชยีงคาน ไม่ใช่เรื่องใหม่ท่ีจะท้าให้อ้าเภอเล็กๆแห่งนี แตกต่างจากท่ี
อื่น แต่นี่เป็นประเพณีที่คนเชียงคานได้ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานแล้วร่วมร้อยปี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiV9u_-9eDiAhVTjeYKHa5XCRIQjRx6BAgBEAU&url=https://blog.traveloka.com/th/local-attraction/chiangkan/&psig=AOvVaw2H7hg0eomadhaSZId1_RzP&ust=1560325052195097
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 “ใส่บาตรข้าวเหนียว”จะเริ่มขึ นในเวลาเช้าตรู่ของทุกวัน ซึ่งชาวไทเชียงคานถือว่าเป็นกิจวัตรแรกของวัน             
ท่ีต้องปฏิบัติก่อนจะแยกย้ายกันออกไปท้าภารกิจการงานของตน ส้าหรับนักท่องเท่ียวและผู้มาเยือนท่ีอยากสัมผัสความ
เป็นเชียงคานให้ลึกซึ ง ต้องท้าความเข้าใจถึงวิธีใส่บาตรที่คนไทเชียงคานรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อกัน
มาอย่างยาวนานเสียก่อน นั่นก็คือ ต้องถอดรองเท้าเวลาใส่บาตร เพราะพระท่านเดินเท้าเปล่า ดังนั นการใส่รองเท้าจะถือ
ว่าอยู่สูงกว่าพระ และต่อมาคือข้าวเหนียวท่ีจะน้ามาใส่บาตร จะต้องเป็นข้าวเหนียวท่ีนึ่งมาใหม่ๆร้อนๆ และแยกออกมา
โดยเฉพาะเพื่อใส่บาตรเท่านั น และเมื่อพระเดินบิณฑบาตมาถึง ให้ใช้นิ วมือขวาหยิบข้าวเหนียวขึ นมาเป็นก้อนเล็กๆโดยไม่
ต้องปั้น ใส่ลงไปในบาตร ทั งนี ชาวเชียงคานจะไม่นิยมใส่อาหารใดๆลงในบาตร จะมีก็เพียงข้าวเหนียว หรืออาจมีขนมบ้าง 
หรือเป็นกล้วยเท่านั น แต่ของทุกอย่างจะเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดเสมอ และท่ีส้าคัญชาวเชียงคานจะไม่น้าเงินใส่บาตรพระโดย
เด็ดขาด 
 

 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFrbyb9-DiAhWZ6XMBHbTWABUQjRx6BAgBEAU&url=https://pantip.com/topic/33070848&psig=AOvVaw0QUYcvuq9Jij8za4j0cfeZ&ust=1560325349119914
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi12tXo8eDiAhUN7XMBHaBYAhEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bloggang.com/mainblog.php?id%3Dnet-mania%26month%3D26-12-2011%26group%3D8%26gblog%3D31&psig=AOvVaw1yAKqm7O93HG0iTxyE1ryO&ust=1560323832217431
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เชียงคานเองมีวัฒนธรรมไม่แตกต่างจากเมืองหลวงพระบางของลาวเลยก็ว่าได้ ในเวลาเช้าตรู่ของทุกวันหากใครท่ีตื่นเช้า
จะเห็นชาวบ้านมาปูเสื่อจับจองพื นท่ีเรียงรายไปตลอดแนวถนนชายโขงตั งแต่เวลา 06.00 น 

 

 

วิธีการปฏบิัติตัวในการใส่บาตรให้ถูกหลักพระพุทธศาสนา  
ได้บุญครบถว้นทั้งตวัเราเองและผู้ที่อทุิศสว่นกศุลไปให้ 
 
 1. ขณะท่ีเราก้าลังยืนรอใส่บาตรให้ท้าจิตตั งมั่นไว้ว่าจะใส่บาตรโดยไม่เจาะจงพระภิกษุหรือเณรรูปใด บางคน
เจาะจงรอใส่บาตรเพราะมีความรู้จักเป็นการส่วนตัวกับพระภิกษุรูปนั นๆ อาจเป็น ลูกหลานท่ีไปบวช หรือ เจาะจงจะใส่
กับพระอาจารย์ หลวงพ่อ หรือ เจ้าอาวาสวัด เพราะเชื่อว่าจะได้บุญมากกว่าการใส่บาตรให้พระท่ีไม่มีความสนิทสนม เมื่อ
พระเณรรูปใดเดินผ่านมาก็ท้าการใส่บาตรไปตามล้าดับจนหมด การใส่บาตรโดยไม่เจาะจงนี พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า
มีอานิสงส์มากกว่าการใส่บาตรโดยเจาะจง 
 2. เมื่อพระภิกษุเดินมาใกล้จะถึงท่ีท่ีเรายืนอยู่ให้พึงอธิษฐานจิตเสียก่อนโดยถือขันข้าวด้วยมือทั งสองข้างยกขัน
ข้าวขึ นเสมอหน้าผากพร้อมกับนั่งกระหย่งปลายเท้าลงแล้วกล่าวค้าอธิษฐานว่า“สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยา
วะหัง โหตุ”แปลว่า ทานท่ีข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี  จงเป็นเครื่องน้ามาซึ่งความสิ นกิเลสเถิด”อาจจะอธิษฐานในใจก็ได้  
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ศิลปวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ าโขงด้านการแต่งกาย 
นางน ้าค้าง ปอ้งนางไชย 

 
การแต่งกายลาว 
 ลาวเป็นประเทศท่ีอยู่ชิดชายแดนไทยทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือทางจังหวัดหนองคาย ข้ามแม่น ้าโขงไปอีก
ฟากหน่ึงก็จะถึงเมอืงเวียงจันทร์ นอกจากชนชาตลิาวซึง่บางครั งเรยีกว่าลวัะ หรือละว้า ยังมีชนเผ่าตา่งๆ อีก ได้แก่  
 1. กลุ่มชนเผ่าไท-ลาว คือพวกไทแดง ไทขาว ไทด้า ย้อ ลื อ 
 2. กลุ่มม้ง-เย้า  
 3. กลุ่มพม่า-ธิเบต รวมถึงมูเซอ ล่าฮู  
 4. กลุ่มมอญ-เขมร รวมถึงขมุ  
การทอผ้าของกลุ่มชาวไท-ลาว ใช้เทคนิคการทอ 6 วธิี ได้แก่  

 มัดหม่ี หรือ IKAI (อีขัด)  
 จก หรือ เทคนิค การเพิ่มด้ายเส้นพุ่งพิเศษเป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้าผ้า  
 ชิด หรือเทคนิคการเพิ่มด้วยเส้นพุ่งพเิศษติดตอ่กันตลอดหน้าผ้า  
 เหยียบเกาะหรอืเทคนิคการทอแบบใชเ้ส้นด้ายหลายสเีกี่ยวหรือผูกเป็นห่วง(เป็นเทคนิคการทอของชาวไทลื อ) 
 ตามุก หรือเทคนิคการเพิ่มด้ายเส้นยืนพิเศษ  
 หมากไม หรือเทคนิคการปั่นด้ายเส้นพุ่ง 2 สีเข้าด้วยกัน  

ผ้าทอมีบทบาทส้าคัญในชีวิตครอบครัวของชาวไท-ลาว ทุกวันนี พิธีแต่งงานแบบดั งเดิมของ คนไท-ลาวยังคงใชเ้ครื่องแต่ง
กายท่ีงดงาม ประณีต ชุดเจ้าสาวทอดว้ยไหมเส้นละเอียด สอดแทรก ด้วยเส้นเงินเส้นทอง ผ้าเบีย่ง ซ่ินและตีนซิ่น จะมีสี
และลวดลายรับกัน เจ้าบ่าวนุง่ผ้านุ่งหรอืผ้าเตี่ยวทอด้วยไหมละเอยีดสพีื นอาจะใช้เทคนคิการทอแบบ“หมากไม” คือการ
ปั่นเส้นใย สวมเสื อ แบบฝรัง่ มีผ้าพาดบ่าเพื่อเข้าพธิีสู่ขวัญ 

 

     

ผู้หญิง นุ่ง Patoi (มีลักษณะคล้ายผ้านุ่งของไทย) นิยมท้าเป็นลายทางๆ เชิงผ้าเปน็ สีแดงแก่ หรือน ้าตาลเข้ม  
          ถ้าผ้านุ่งเป็นไหม เชิงก็จะเป็นไหมด้วย มักจะทอทองและเงินแทรกเข้าไป ไวผ้มเกล้ามวยประดับดอกไม้  
ผู้ชาย นุ่ง Patoi เป็นการนุ่งโจงกระเบน สวมเสื อชิ น นอก กระดุมเจ็ดเม็ด 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLxZqJp-PiAhX-6nMBHXs1AFMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dhamdee.com/?attachment_id%3D907&psig=AOvVaw1pBnBtdgSK2JLmu7ahkGSr&ust=1560406938625980
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การแต่งกายเวียดนาม 

ตามข้อตกลงของการประชุมการสงบศึกษาในอินโดจีนท่ีกรุงเจนวิาเมื่อ พ.ศ.2499 ได้แบ่งเวียดนามออกเป็น 2 ส่วนคือ  

1. เวียดนามเหนือ อยู่ที่เมืองเว้ ปกครองระบบคอมมูนิสต์  
2. เวียดนามใต้ มีเมืองไซ่ง่อนเปน็เมืองหลวง ปกครองระบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข  

           ชาวเมืองไซ่ง่อนได้รับประเพณีต่างๆมาจากแต่ครั งฝรั่งเศสปกครอง เช่น การหยุดพักนอน กลางวันในวันท้างาน 
การก้มศีรษะและโค้งตัวเวลาพบปะกันจับมือกัน ท่ีเหมือนไทยคือ ยังคงรับประทานหมากให้ฟันด้าแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว 
  

การแต่งกาย  

           ผู้หญิง นุ่งกางเกงแพรยาว สวมเสื อแขนยาว คอตั งสูง ตัวเสื อยาวลงมาจรดข้อเท้า ผ่า 2 ข้าง สูงแค่เอว พวก
ท้างาน หนักจะสวมเสื อสั น มีกระเป๋า  2 ใบ แขนจีบยาว บางแห่งทางเหนือสวมกระโปรงยาวถึงข้อเท้า  
 ผม ยาวเกล้ามวย สวมงอบสานด้วยใบลานทรงรูปฝาชี หรือใช้ผ้าสามเหลี่ยมคลุมศีรษะ ดึงชาย 2 ข้างมาผูกใต้
คาง ถ้าเป็นทางเหนือแถวฮานอย ใช้ผ้าด้าแถบยาวหุ้มผมซึ่งถักเปียไว้ให้มิด แล้วโอบพันศีรษะ ปัจจุบันนิยมตัดผมสั น และ
ดัดผมมากขึ น สวมรองเท้าเกียะส้นสูงพ่นสี รองเท้าสตรีส้นรองด้วยพื น ยาง คาดหลังด้วยหนังหรือพลาสติกสีต่างๆ  

 ชาย แต่งกายคล้ายหญิง บางครั งสวมเสื อกุยเฮง สวมหมวกสีด้าเย็บด้วยผ้า ไม่มีปีก ปัจจุบันแต่งสากลกันมาก
แล้ว ในเวียดนามใต้มีชาวเขาเผ่าหนึ่งเรียกว่า พวกม้อย จะนุ่งผ้าสั นๆปกปิดร่างกายแต่เฉพาะท่อนล่างคล้ายนุ่งใบไม้ 
ปัจจุบันหญิงสวมเสื อ นิยมเจาะหูสอดไม้ซึ่งเหลาแหลมๆสวมก้าไลคอ  

          จากประวัติความเป็นมาจะเห็นว่าชาวเวียดนามมีการแต่งกายผสมผสานกันมีทั งไทยมุงหรืออ้ายลาว ระยะแรก 
ปนของจีนบ้าง เช่น ลักษณะของเสื อท่ีป้ายซ้อนกันบริเวณอก คอปิด แขน ยาว แต่แตกต่างจากไทยและจีนตรงท่ีการใช้ผ้า 
ถึงแม้ว่าจะใส่กางเกงแล้ว ยังนิยมสวมเสื อผ้าบาง ท่ีเปิดจนถึงเอวทั ง 2 ข้าง ให้เห็นรูปทร งและสัดส่วนท่ีงดงาม ชาว
เวียดนามได้ชื่อว่าเป็นชาติมีผิวพรรณงามท่ีสุดในโลกอีกด้วย 

          ชนเผ่าไทในเวียดนามจะมีการทอผ้าออกมางดงามมาก ซึ่งจะมีลวดลายบนผืนผ้าทอท่ีแตกต่างกันออกไป             
ซึ่งแต่ละลายนั น มีความหมายและมีเทคนิคการทอท่ีแตกต่างกันอย่าง เช่น ลาย ดาวแปดแฉก จะเป็นลายดาวแปดแฉก
ตรงกลางของผ้า หรือในผ้าเปียว (ผ้าโพกศีรษะ) และยังมี ลายเส้นจุด (ลายคลื่น) ลายฟันเลื่อย (ลายหยักหงอนไก่) ลายขอ  
(ลายกูด) ลายเหรียญ (ลายจ้า หลอด) ลายรูปหัวใจ (ลายหมากจุ้ม) เป็นต้น ลวดลายต่างๆเหล่านี นอกจากจะปรากฏอยู่บน
ผืน ผ้าแล้วยังปรากฏในเครื่องปั้นดินเผาและกลองส้าริดด้วย  

 

      

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLxZqJp-PiAhX-6nMBHXs1AFMQjRx6BAgBEAU&url=https://kullanit.wordpress.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/&psig=AOvVaw1pBnBtdgSK2JLmu7ahkGSr&ust=1560406938625980
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วัฒนธรรมการแต่งกาย (ไทยอีสาน) 

 

 

 

      เผ่าไทยลาว(ไทยอีสาน) นิยมผ้าฝ้ายมาแต่เดิม และพัฒนาผ้าฝ้ายเป็นการทอผ้ามัดหม่ีลวดลายต่างๆ แหล่งผ้าฝ้าย
ท่ีมีมานานแล้วคือกลุ่มบ้านวาใหญ่ อ้าเภออากาศอ้านวยจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจาก
เปลือกไม้ ใบไม้ แก่นไม้ผ้าซิ่นแขนกระบอกผ้ายย้อมคราม หรือมัดหมี่ เป็นท่ีนิยมของชนเผ่าไทยลาวกลุ่มท่ีแต่งกายแบบ
ดั งเดิมจริงๆ นิยมแต่งด้วยผ้าย้อมครามทั งเสื อและผ้าซิ่น แต่ไม่สวยเด่นเท่าผ้ามัดหมี่ เพราะมีสีด้ามือทั งตัว การพัฒนาการ
ของการทอผ้ามัดหมี่ ท้าให้ไทยลาวในปัจจุบันสามารถทอผ้าลายหมี่ค่ันหลายสี เช่น สีเหลือง สีแดง และนิยมสีฉูดฉาด 
นอกจากนี ชาวเผ่าไทยลาวยังนิยมทอผ้าห่ม ผ้าจ่องลวดลายสวยงาม ซึ่งสามารถปรับแต่งมาเป็นผ้าสไบโชว์ลวดลายของผ้า
ประกอบเสื อผ้ า ได้ เป็นอย่ างดี  เครื่ อ งประดับของชาว เผ่ า ไทยลาวนิยม เครื่ อ ง เ งิน เช่น เดียว กับกลุ่ มอื่ น  
ผ้าซิ่น ในขณะท่ีเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ กลุ่มผู้ไทย กลุ่มย้อ กลุ่มกะเลิง แต่เดิมนิยมผ้าซิ่นมีเชิงในตัวท่ีเรียกว่า 
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 ท่ี 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  
       เสื อ แบบเสื อของชนเผ่าไทยลาว แม้เสื อจะเป็นเสื อย้อมสีน ้าเงินแก่ แบบเสื อคล้ายกับชนเผ่าอื่นๆ แต่เนื่องจาก
เป็นชนเผ่าท่ีกระจายอยู่ในท่ีต่างๆและรับเอาวัฒนธรรมจากภาคกลางได้รวดเร็วจึงท้าให้เผ่าไทยลาวมีแบบเสื อแตกต่างไป
จากชนเผ่าอื่นๆบ้าง  เช่น เสื อแขนกระบอก คือทอจากผ้าแพรตกแต่งให้มีจีบมีระบาย สวมสร้อยท่ีเป็นรัตนชาติ  เช่น มุก 
มากกว่าการสวมสร้อยเงิน สอดชายเสื อในซิ่นหมี่ไหม คาดด้วยเข็มขัดเงิน จุดเด่นอีกประการหนึ่งของชนเผ่าไทยลาว คือ
การนิยมผ้าขะม้าทั งชายและหญิง ผ้าขะม้า(ขาวม้า) ท่ีงดงามคือผ้าใส่ปลาไหล มีสีเขียว-แดง-เหลือง ตามแนวยาวไม่ใช่เป็น
ตาหมากรุก ซึ่งเป็นผ้าสมัยใหม่ ผ้าใส่ปลาไหลสามารถคัดแปลงเป็นผ้าคล้องคอ ผ้าสไบของสตรีในการเสริมการแต่งกายให้
งดงามขึ น 
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การแต่งกายไทอีสานโบราณ 
การแต่งกายแบบไทอีสานโบราณอิงกับการแต่งกายของลาวเป็นการออกแบบและรวบรวมข้อมูลของผู้รู้  

ทางด้านวัฒนธรรมของอีสานแบบแท้ ตั งแต่ทรงผม ชนิดของผ้า ลายผ้ า เครื่องประดับ จะเป็นการแต่งกาย 
ทั งของผู้ดีในสมัยโบราณ และชาวบ้านท่ัวไป  

  

     
  

การแต่งกายชาวไทย(อีสาน)แถบลุม่น้ าโขง  
           เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดรองลงมาจากกลุ่มไทลาว ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
แม่น ้าโขงแยกกลุ่มนี ออกจากภูไทในภาคเหนือของลาว และญวน กลุ่มภูไทกลุ่มใหญ่ท่ีสุดอาจจะอยู่แถบลุ่มน ้าโขง และ
แถบเทือกเขาภูพาน เช่น จังหวัดนครพนม ได้แก่ ธาตุพนม เรณูนคร นาแก จังหวัดมกดาหาร ได้แก่ อ้าเภอค้าชะอี  
อ้าเภอหนองสูง จังหวัดสกลนคร ได้แก่ อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อ้าเภอกุฉินารายณ์ เขาวง สหัสขันธ์ ส่วน       
ภูไทผู้เข้าสู่ภาคกลางในจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี ในย่านนั นเรียกว่า ‘ลาวโซ่ง’ 
           เผ่าภูไทเป็นคนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งท่ีมีอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทยและอาณาจักรล้านช้าง การเคลื่อนย้ายของชาวภูไท
เข้าสู่ภาคอีสานมีหลายครั งและมาจากท่ีต่างๆจึงท้าให้กลุ่มภูไทท่ีเข้ามาอยู่ในจังหวัดสกลนคร เรียกชื่อตัวเองตามแหล่ง
เมืองเดิมของตนเช่น ผู้ไทวัง คือ ผู้ไทท่ีอพยพมาจากเวงวัง มาตั งบ้านเรือนอยู่แถบอ้าเภอพรรณนานิคม ผู้ไทกระป๋อง คือ 
ภูไทท่ีอพยพมาจากเมืองกะปอง มาตั งบ้านเรือนในเขตอ้าเภอวาริชภูมิ ผู้ไทกะตาก คือ ผู้ไทท่ีอพยพมาจากเมืองกะตาก 
มาตั งบ้านเรือนอยู่แถบต้าบลโนนหอมและแถบริมหนองหารทางทิศใต้ 
           ชาวภูไทมีลักษณะความเป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนท้างานท่ีมีความขยันขันแข็ง 
มัธยัสถ์ ท้างานได้หลายอาชีพเช่น ท้านา ท้าไร่ ค้าวัว ค้าควาย น้ากองเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายต่างถ่ินเรียกว่า               
‘นายฮ้อย’ เผ่าภูไทเป็นกลุ่มท่ีพัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอื่น มีความรู้ความเข้าใจและมีความเข้มแข็งในการปกครอง  มีหน้าตา               
ท่ีสวย ผิวพรรณดี กริยามารยาทแช่มช้อย มีอัธยาศัยไมตรีในการต้อนรับแขกแปลกถ่ินจนเป็นท่ีกล่าวขวัญถึง 
          เผ่าภูไทนิยมนุ่งผ้าซิน่หม่ีตีนต่อ เป็นผืนเดยีวกันกับผ้าผืนกว้างประมาณ 4-5 นิ ว ย้อมครามเกือบสีดา้เรยีกวา่ผ้าด้า
หรือซิ่นด้า สวมเสื อแขนกระบอกสามส่วน ส้าด้าขลิบแดง ติดกระดุมเงินหรือเหรียญสตางค์หรือกระดุมขาวมาติดเรยีงสอง
แถวห่มด้วยผ้าขิดพื นเมือง เปลือยไหล่ดา้นขวา ห่มด้านซ้ายและมัดชายผ้าสีข้างด้านขวา นิยมสวมสรอ้ยคอ สร้อยข้อมือ
ข้อเท้าด้วยโลหะเงิน เกล้าผมเป็นมวยสงูตั งตรงใช้ผ้ามนหรอืแพรมนท้าเป็นผ้าสีเ่หลี่ยมเล็กๆม้วนผูกมวยผม 

https://picpost.postjung.com/126407.html#pic3
https://picpost.postjung.com/126407.html#pic4
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ชาวบน (ชาวญัฮกุร เนียะกุล ชาวดง) เป็นชนกลุ่มเดียวกัน 
แต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ชาวบนนี เป็นชนกลุ่มน้อยที่
อาศัยอยู่ตามไหล่เขาหรือเนินเขาเตี ยๆบริเวณจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ  และเพชรบูรณ์ เข้าใจว่าจะตั ง
ภูมิล้าเนาอยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามชั่วคน 
 

ไทยโส้ เป็นกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งในจังหวัดนครพนมและมุดกา
หาร ที่มีปะวัติศาสตร์ยาวนานซึ่งชาวบ้านโพนจาน เล่าว่า
แรกเร่ิมนั นบรรพบุรุษของตนได้อพยพมาจากดินแดนฝั่งซ้าย
ของแม่น ้าโขง  
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กูย กลุ่มชาติพันธุ์ทีค่นไทยหลายคนเรียกว่า ส่วย นั นก็คือ ชน
ชาติพันธุ์กูย ,กวย ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาและต้นกรง
รัตนโกสินทร์ ชนชาติพันธุ์นี ถูกเรียกเหมารวมกับชนชาติพันธุ์
อื่นๆว่า เขมรป่าดง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ลุ่มแม่น ้าโขง 
บริเวณแนวเขาพนมดงรัก ถึงบริเวณลาวตอนกลางและลาวใต้ 

ไทแสก เป็นชนกลุ่มน้อยตั งถิ่นฐานอาศัยอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ในจังหวัดนครพนมและ
จังหวัดมุกดาหาร ชาวไทแสกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เป็นชาติ
พันธุ์เดิมมีภูมิล้าเนาอาศัยอยู่ในตอนกลางของสาธารณะรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม อาศัยอยู่ในแถบเมืองรอง เมืองเว้ 

ชนเผ่ากะเลิง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในหลายๆกลุ่มที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดสกลนคร มีประวัติความเป็นมา การเลือกหลัก
แหล่งท้ามาหากิน วัฒนธรรม ความเช่ือ ตลอดจนภาษาพูด
ที่มีส้าเนียงหรือถ้อยค้าที่นิยมใช้กันเฉพาะในกลุ่มของตน 

เยอ หรือเผ่าเยอ อพยพย้ายถิ่นฐานมาจาก ประเทศจีน
ตอนบน ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าย้ายมาก่อน หรือหลังสมัยกรุงศรี
อยุธยา ซึ่งคนเผ่าเยอ ย้ายมา ตั งถิ่นฐานอยู่ในอ้าเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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    ไทยโย้ย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในอา้เภอวารนรนิวาส 
    และอ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 
 

 
ชาวข่า(บรู)เป็นกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร 
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ศิลปวัฒนธรรมอาหารลุ่มน้ าโขง 
นางพรรษชล แข็งขัน 

 

 
อาหารลาว  

  อาหารของประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากอาหารเอเชียตะวัน 
ออกเฉียงใต้อื่นๆ อาหารลาวมีอิทธิพลแก่อาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นอย่างมาก และอิทธิพลของ
อาหารลาวก็แผ่ไปถึงประเทศกัมพูชาและภาคเหนือของไทย (ล้านนา) อาหารหลักของลาวได้แก่ข้าวเหนียว ซึ่งจะ
รับประทานด้วยมือในความเป็นจริงชาวลาวจะรับประทานข้าวเหนียวมากกว่ากลุ่มใดๆในโลก ข้าวเหนียวถือว่าเป็นสิ่ง
ส้าคัญที่หมายถึงการเป็นชาวลาว ชาวลาวหลายคนมักเรียกตนเองว่าลูกข้าวเหนียว ซึงแปลว่า เด็ก หรือลูกหลานของข้าว
เหนียว ข่า,ตะไคร,้ ปลาแดก (ปลาร้าในชื่อไทย) เป็นส่วนประกอบท่ีส้าคัญในอาหารลาว อาหารท่ีมีชื่อเสียงที่สุดคือ  
 ลาบ (ลาว : ລຳບ; อังกฤษ：laap) โดยน้าเนื อสัตว์ท่ียังดิบผสมคลุกเข้ากับเครื่องเทศ  
          ต้าหมากหุ่ง (ลาว: ຕ ຳໝຳກຫ ່ ງ อังกฤษ：Tam mak Hoong) โดยน้ามะละกอ (ลาว：ໝຳກຫ ່ ງ；
หมากหุ่ง ) มาต้าลงพร้อมพริก กระเทียม มะเขือเทศ มะนาว และอื่น ๆ ต้าหมากหุ่ง หรือชื่อเรียกท่ีเป็นท่ีรู้จักกันมากคือ 
ส้มต า  

          อาหารลาวจะมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆและยังคงมีอิทธิพลของอาหารฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณา
นิคมหลงเหลืออยู่และยังเป็นที่นิยมในลาว โดยเฉพาะข้าวจี่ปาเต้ หรือข้าวจี่ลาวท่ีน้าขนมปังฝรั่งเศสมายัดไส้ต่างๆ เช่น หมู
ยอ หมูหยอง แจ่วบอง ผักสด ซึ่งก็แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ข้าวจี่ปาเต้นี ยังเป็นท่ีนิยมในประเทศแถบอินโดจีนอย่าง
เวียดนามและกัมพูชาอีกด้วย  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B3
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiXsYCBncriAhXA6nMBHTVGDgAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.go-graph.com/2018/06/gograph-x-sofitel-luang-prabang/&psig=AOvVaw0k14sAxietN8bpy1YSNMSC&ust=1559545232295854
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 โดยท่ัวไปแล้วอาหารลาวรสชาติมักไม่ค่อยจัดจ้าน มีรสธรรมชาติมาก เครื่องปรุงรสแต่เดิมใช้เกลือเพยีงอย่างเดยีว 
มาปัจจุบันชาวลาวทั งประเทศนิยมใช้ผงชูรสกันมากขึ นจนเป็นเรื่องปกติแล้วว่า ไม่ว่าเป็นอาหารใดก็ต้องใส่ผงชูรสไว้ก่อน 
เช่นเดียวกับเมืองไทยท่ีเรื่องวัฒนธรรมการกินอาหารถือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ชาวลาวภาคเหนืออย่างหลวง
พระบางก็เช่นกัน จะมีลักษณะและรสชาติอาหารแตกต่างกันจากลาวภาคใตอย่างแถบเมืองปากเซ สะหวันนะเขต หรือ
แม้แต่ลาวภาคกลางเช่นเมืองเวียงจันทน์ ท่าแขก 
 

 ส้าหรับอาหารหลวงพระบางซึ่งถือว่าเป็นอาหารภาคเหนือของลาว รสชาติจัดว่าเบาท่ีสุดในบรรดาอาหารลาวทั ง
สามภาค และเนื่องจากหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงของลาวอยู่เป็นเวลานาน แม้แต่ในยุคท่ีฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง มี
เมืองหลวงอยู่ท่ีเวียงจันทน์ แต่พระมหากษัตริย์และราชส้านักยังคงอยู่ท่ีหลวงพระบาง อาหารแบบหลวงพระบางจึงถูก
เปรียบเทียบว่าเป็นอาหารของผู้ดีหรืออาหารชาววัง 
 

           อาหารลาวแท้มีรส เบาไม่จัดจ้ าน ไม่มีพริกแกง มักไม่ ใช้ การผัดหรือทอดน ้ ามันแต่ ใช้ การนึ่ ง ต้ม                    
เป็นส่วนใหญ่ วิธีการปรุงง่าย ไม่ซับซ้อน ยกเว้นอาหารของชาววังในราชส้านัก จะมีขั นตอนและวิธีการปรุงซับซ้อนขึ น ซึ่ง
ทุกวันนี อาหารชาววังต้ารับหลวงพระบางสามารถหารับประทานได้ตามร้านอาหาร บางแห่งในหลวงพระบางและ
เวียงจันทน์ ดังเช่นอาหารแนะน้าซึ่งมีเฉพาะถ่ินของหลวงพระบาง ดังนี  
 

อาหารที่นิยมของชาวลาว 
 
1.ซุบไก่ (Chicken Soup) เป็นหนึ่งในอาหารพื นเมืองของประเทศลาว มีสว่นผสมในการประกอบอาหาร คือ ตะไคร้               
ใบสะระแหน่ กระเทียม และหอมแดง ทั งนี  อาหารลาวโดยส่วนใหญ่มักจะมผีักและสมนุไพรเป็นส่วนผสมในการปรุง 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiap_rh7OriAhXBfn0KHfnkAR4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DcSNL_Ah3aLw&psig=AOvVaw2tkEQv6rG27d734-TYzEuZ&ust=1560666190037697
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2.สลัดผักน้ าหลวงพระบาง (Luang Prabang Salad) เป็นอาหารขึ นชื่ออีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีรสชาติกลางๆท้าให้
รับประทานได้ทั งชาวตะวันออกและตะวันตก โดยส่วนประกอบส้าคัญคือ ผักน ้า ซึ่งเป็นผักป่าท่ีขึ นตามริมธารน ้าไหล และ
ยังมีส่วนประกอบอื่นๆเชน่  มันแกว แตงกวา มะเขือเทศ ไข่ต้ม ผักกาดหอม และหมูสับลวกสุก ส่วนวิธีปรุงรสคือ ราดด้วย
น ้าสลัดชนิดใส คลุกส่วนผสมทั งหมดเข้าด้วยกัน แล้วโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว และถ่ัวลิสงคั่ว 
 

  
 
3.เฝอ ถือว่าเป็นอาหารจานด่วนท่ีมีท่ัวไปทุกเมือง หน้าตาไม่ต่างกับก๋วยเตี๋ยวน ้าใสประเทศไทยนิยมใส่เนื อสัตว์เพื่อเพิ่ม
รสชาติและจะมีผักสดเป็นเครื่องเคียง ปรุงรสด้วยมะนาว กะปิ พริกเผา และน ้าปลา จะให้อร่อยมันต้องเติมซอสพริก(ท่ี
น้าเข้าจากไทย) ซ่ึงวางเป็นเครื่องปรุงอยู่กลางโต๊ะนั่นแหล่ะ มันจะท้าให้น ้าซุปเปลี่ยนเป็นสีแดงข้น รสชาติหวานๆเปรี ยวๆ
อร่อยดี 
 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK6vup7uriAhXLR30KHY8_Cw4QjRx6BAgBEAU&url=https://theyummyfood.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87-lao-salad/&psig=AOvVaw3bRxMvrv0Z7t3nt4sGnS-W&ust=1560666562480362
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGw5747uriAhXTbX0KHeEJDt0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.maeban.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/920/%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD.php&psig=AOvVaw3kjn4jDIvlSN_5IhU_VlY3&ust=1560666762306765
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4. ข้าวซอยหลวงพระบาง คงท้าให้หลายคนนึกไปถึงข้าวซอยของทางเชียงใหม่ แต่ท่ีจริงข้าวซอยหลวงพระบางก็คือ 
“เฝอ” หรือก๋วยเตี๋ยว แต่ราดหน้าด้วยเครื่องข้าวซอย (ภาษาลาวเรียก “น ้าหน้าข้าวซอย”) ซึ่งประกอบไปด้วยหมูสับ    
หนังหมู มะเขือเทศ น้ามาผัดในกระทะ แล้วปรุงรส เมื่อสุกดีแล้ว ตักใส่ภาชนะแช่เก็บไว้ในตู้เย็น 

 

 

5.ข้าวเปียก หน้าตาจะคล้ายก๋วยเตี๋ยวประเทศไทยและเฝอของประเทศลาว แต่ ท่ีจะแต่ต่างอย่างเห็นได้ชัด                        
คือ เส้นของข้าวเปียกจะเป็นเส้นกลมๆและมีความเหนี่ยวกว่า จะโรยหน้าด้วยผักชี หมูยอ และมีผักสดเป็นเครื่องเคียง 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiE2dS6-eriAhXZfn0KHVMpCi4QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7-1954174/&psig=AOvVaw3U5XoXjRCuJgIKXwHkwCIS&ust=1560669589118785
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFm86T8-riAhUCU30KHa0-AisQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iam-tour.com/country_info/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7/&psig=AOvVaw12CAXxWIjgr5ntj11HwsJR&ust=1560667893145831
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6.บาแกตต์ (ข้าวจี,่ แป้งจี่) เป็นขนมปังฝรั่งเศส หน้าตาคล้ายแซนด์วชิ สามารถใส่ไส้ ผักสด เนื อสัตว ์แฮม หมูยอ ตับบด 
เป็นต้น มีให้เลอืกทั งก้อนเล็ก กลาง ใหญ่ เรียกไดว้่าก้อนเดียวอิ่มไปทั งมื อค่ะ 
 
 

 
 
5..ลาบ เป็นอาหารท่ีขึ นชื่อของคนลาว ส่วนหนึ่งมาจากชื่อของอาหารหารท่ีมีความหมายดี ในงานเลี ยงต่างๆของลาว 
มักจะมีลาบเสิร์ฟด้วยและลาบท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ ลาบไก่งวงท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ จะใส่ดีวัวลงไปด้วยให้มีรสชาติขม
นิดๆ 

 
 

 
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihhofY7-riAhXLAnIKHS9HD-wQjRx6BAgBEAU&url=https://jittidamin.wordpress.com/2014/02/28/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%82/&psig=AOvVaw2jG37uhR5wlqkL38FiMjuz&ust=1560666967382586
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi-quas8OriAhVIWH0KHR3iDmUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.thaifly.com/index.php?route%3Dnews/news%26news_id%3D1020&psig=AOvVaw1dITXhHAayInBuslsokCCZ&ust=1560667104730519
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6.ต าหมากหุ่งหรอืส้มต า หน้าตา รสชาติ วัตถุดิบเหมือนสม้ต้าประเทศไทย แต่ท่ีประเทศลาวบางรา้นจะใส่กะปลิงไปด้วย
จึงท้าให้รสชาติมีความแตกตา่งกันเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังถือว่าส้มต้าเป็นอาหารท่ีนิยมของคนลาวท่ีหากินได้ง่าย 

 

 
 
 

 9.ไคแผ่นทอด (ไคแผ่น) หรือสาหร่ายน ้าจืด เป็นอาหารกินเล่นยอดนิยมของชาวลาว“ไค”คือสาหร่ายน ้าจืดท่ีล้างสะอาด
แล้วมาท้าเป็นแผ่นแล้วน้าไปตากให้แห้ง และน้าไปทอด โรยด้วยงาและมะเขือเทศ เป็นอาหารกินเล่นขึ นชื่อ  ของหลวง
พระบาง 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwju5JiT8uriAhWfgUsFHVuSCXsQjRx6BAgBEAU&url=https://project525s.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7/&psig=AOvVaw1wy8DSwgVutZBxHC5mLxIC&ust=1560667631835532
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อาหารเวียดนาม 
 

            อาหารเวียดนามมีรสชาติคล้ายอาหารไทย จีน อีกส่วนหนึ่งก็คล้ายอาหารไทย แต่ท่ีน่าสนใจคือ               
เฝอ (Pho) เป็นก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารประเภทบะหมี่ของเวียดนาม มีขายอยู่ท่ัวไป ทั งในร้านอาหารและร้านหาบเร่
ข้างถนน  และแหนมเนืองเป็นอาหารเวียดนามขนานแท้ มีรสชาติอร่อย ทั งสองนี จัดเป็นอาหารประจ้าชาติ
เวียดนามท่ีใครไปเยือนแล้วต้องหารับประทานให้ได้ อาหารเวียดนามส่วนใหญ่ จะมีผักหลากหลายชนิด               
เป็นเครื่องเคียง เวลารับประทานต้องน้าเอาผักมาห่อค้าข้าวหรือห่ออาหาร จะท้าให้มีรสชาติดี   อาหารเวียดนาม
คล้ายอาหารจีนตรงท่ีไม่เผ็ด รสออกจืดๆแต่อร่อย เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว คนเวียดนามมักจะดื่ม “ฉ่าด๋า” 
คือน ้าชาเย็น หรือน ้าชาใส่น ้าแข็ง ( ฉ่า  แปลว่า ชา, ด๋า แปลว่า เย็น หรือ น ้าแข็ง) ฉ่าด๋า จึงเป็นเครื่องดื่มสากล
ของเวียดนาม ในร้านอาหารต่างๆ ก็มักจะเสริฟฉ่าด๋าให้กับลูกค้าในร้าน  ด้วยสาเหตุท่ีคนเวียดนามชอบดื่มชาเป็น
กิจวัตรประจ้าวันและชอบรับประทานผักหรือเปล่า จึงท้าให้คนเวียดนามไม่อ้วนไม่ว่าหญิงหรือชาย อายุมากหรือ
น้อย  

 
อาหารเวยีดนาม  
เน้นผักทุกมื อ 

 

 
เฝอ อาหารจานด่วน  

หาทานได้ท่ัวไป 
 

 
  การเกษตรกรรม 

ท่ีอุดมสมบูรณ ์
 
 

            สิ่งท่ีควรลองชิมคือ ขนมปังสอดใส้ เป็นอาหารฝรั่งเศส ซึ่งได้รับมาในคราวท่ีเวียดนามตกเป็นอาณานิคม                   
ของฝรั่งเศส เป็นขนมปังก้อนใหญ่เท่าแขน  สีน ้าตาลอมเหลือง ข้างในสอดใส้ด้วยเครื่องปรุง เช่น หมูยอ ผัก หมูแดง                      
และเครื่องปรุงอื่นๆตามสูตรของแต่ละร้าน  ขนมปังชนิดนี สามารถพบเห็นได้นอกจากท่ีเวียดนามแล้วยังมีท่ีลาว โดยเฉพาะ
กรุงเวียงจันทน์ แต่ขนมปังท่ีลาวต่างจากท่ีเวียดนามคือไม่นิยมสอดใส้   

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEkq2kncriAhXUgeYKHb_LAUMQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiEkq2kncriAhXUgeYKHb_LAUMQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.chillpainai.com/scoop/9125/%26psig%3DAOvVaw3NJI-H4UlLfxb9RXy3Fn0b%26ust%3D1559545337304218&psig=AOvVaw3NJI-H4UlLfxb9RXy3Fn0b&ust=1559545337304218
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อาหารที่นิยมของเวียดนาม  
 
           นอกจากเมนูอาหารพื นบ้านดังกล่าวแล้ว  อาหารทะเลท่ีเวียดนามราคาก็ไม่แพงนัก ถ้าเทียบกับบ้านเรา เพราะ
ทุกภาคของเวียดนาม ทั งเหนือ กลาง ใต้ ล้วนมีภูมิประเทศติดกับทะเลทั งสิ นอาหารทะเลก็มีมากทะเลก็อุดมสมบูรณ์             
การขนส่งก็ไม่ไกล แต่อาหารทะเลไม่มีขายท่ัวไป  ถ้าอยากทานก็ต้องไปท่ีร้านอาหารหรือภัตตาคารตามแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆหรือในโรงแรม 

 
 

 
 

ขนมจีนทรงเครื่องเวียดนาม 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiD-6-io8riAhWy7XMBHefRCoYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pearlvacations.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1&psig=AOvVaw3BkfwbARDW6VdZg5OkGEHC&ust=1559546949273446
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikuYyxnsriAhWv7nMBHdy4D7IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1082737&psig=AOvVaw3bklsS_108QvCmBK8rVOol&ust=1559545529944794
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แหนมเนือง 
 

 
 

กุ้งพันอ้อย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2016/09/แหนมเนือง-ท่าลานทอง-หนองคาย.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi12eWO5-riAhUEA3IKHTkTBecQjRx6BAgBEAU&url=https://gramha.net/explore-hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%F0%9F%8D%A4&psig=AOvVaw2gxTwFkwUSwpC84ruEHn3s&ust=1560664642875398
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กระยอทอด/เมี่ยงทอดเวียดนาม 
 
 

 
 

กระยอสด/เมี่ยงสดเวียดนาม 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi-r4Chn8riAhX86nMBHQMeBw4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Dc28SFpCkfdI&psig=AOvVaw3lFItrFSsHxGaIfvv0X2PX&ust=1559545873119744
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEnsjf3uriAhWJX30KHYNXBEMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tipawanfood.com/menu-location/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2/page/55/&psig=AOvVaw2U4YHGbuVYZl7HQBtzxypd&ust=1560662373875758
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ปากหม้อเวียดนาม 
 

 
 

ข้าวเปียกหรือก๋วยจั๊บเวียดนาม 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjOmOmu3-riAhVaAXIKHXYPBhcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tipawanfood.com/meal-type/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1/page/2/&psig=AOvVaw2U4YHGbuVYZl7HQBtzxypd&ust=1560662373875758
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig35zkoMriAhX-6nMBHWpMB2IQjRx6BAgBEAU&url=https://cookpad.com/th/recipes/2231286-%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%99&psig=AOvVaw1Z1EnDVquai0SVTbjV7t2w&ust=1559546258350238
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อาหารไทย(อีสาน) 

 ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคท่ีมีจ้านวนคนมากท่ีสุดในประเทศ อาหารอีสาน
พื นบ้าน อาหารอีสานได้รับความนิยมมากท่ัวโลกท่ีมีคนไทยอาศัยอยู่ อาหารอีสานมีทั ง ปิ้งย่าง นึ่ง ต้ม ทอด  ลาบ ก้อย 
น ้าตก แจ่วฮ้อน ต้มแซบ เป็นต้น อาหารอีสานคงจะเป็นเมนูสุดโปรดของคนไทยหลายๆคน เพราะเสน่ห์ของรสชาติ                
ท่ีมีครบทุกรส ทั งเปรี ยว หวาน เค็ม และเผ็ด อาหารพื นเมืองภาคอีสานแบบลกูทุ่งอีสาน เนื่องจากอาหารอีสานเป็นอาหาร
รสแซ่บ มีทั งรสเปรี ยว เผ็ด เค็ม กลมกล่อม อาหารพื นเมืองของชาวอีสานนั นจึงมีความหลากหลายและแปลกด้วยวัตถุดิบ
ต่างๆท่ีน้ามาท้า เช่น ส้มต้าไทย ส้มต้าปู ส้มต้าทะเล ส้มต้าวุ้นเส้น ส้มต้าไก่ยอ ส้มต้าถ่ัวฝักยาว ส้มต้าไข่เค็ม ต้าซั่ว ส้มต้า
ถาด ลาบไก่ ลาบเนื อ ลาบวุ้นเส้น น ้าตกเนื อย่าง น ้าตกไก่ย่าง 

 
 

 

 

https://nlovecooking.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
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อาหารไทย(อีสาน)ที่นิยม 
          อาหารอีสานคงจะเปน็เมนูสุดโปรดของคนไทยหลายๆคน เพราะเสน่ห์ของรสชาติ ท่ีมีครบทุกรส ทั งเปรี ยว หวาน 
เค็ม และเผ็ด กินก่ีท่ีก็ไม่มีเบื่อ แถมยังเหมาะมากท่ีจะเป็นเมนูทางเลอืกส้าหรับคนท่ีลดความอ้วนอีกด้วย เพราะแต่ละเมนู
มีแคลอรีไม่สูงมากนั่นเอง 
  
1.ไก่ย่าง คือ อาหารพื นบ้าน น้าไก่มาหมักและย่าง วธิีท้าไก่ย่าง ง่ายๆสามารถท้ากินเองได้ การหมักไก่ ส้าหรับท้าขาย 
อร่อยถูกปากทุกคน อาหารไทย สุดพิเศษ เหมาะทานคู่กับ ข้าวเหนียว ส้มต้า 

 

2.คอหมูย่าง ผสมน ้าผึ งกับซอสปรุงรส ซอสหอยนางรม และพริกไทยขาว คนผสมจนเข้ากัน  ใช้ส้อมจิ มสันคอหมูให้ท่ัว 
น้าไปหมักกับส่วนผสมด้านบนพักทิ งไว้ในตู้เย็น 30 นาที แล้วน้าไปย่างเตาถ่าน หรือตั งกระทะจนร้อน น้าคอหมูลงจี่ให้สุก
ทั งสองด้าน จากนั นหั่นเป็นชิ นเสิร์ฟคู่กับน ้าจิ มแจ่ว วิธีโดยการผสมน ้าปลา น ้ามะขามเปียกและน ้าตาลปี๊บเข้าด้วยกัน                 
คนผสมจนน ้าตาลปี๊บละลายหมด  ใส่พริกป่น ข้าวค่ัว และหอมแดงคนให้เข้ากัน โรยหน้าด้วยต้นหอมซอย 

 

https://nlovecooking.com/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87/
https://nlovecooking.com/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmusiLieviAhWIT30KHeXrBuwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/393009504953201091/&psig=AOvVaw1sn4bSRx6cZmxWV-dOkhC3&ust=1560673791531873
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6jPvtjeviAhVvgUsFHaFQAO8QjRx6BAgBEAU&url=https://food.mthai.com/food-recipe/111763.html&psig=AOvVaw29IP_0kb0qhA_MaXoGOYep&ust=1560675049107644
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3. ส้มต า เป็นอาหารปรุงมาจากการท้าต้าส้ม คือการท้าให้เปรี ยว ในลาวจะเรียกว่าต้าหมากหุ่ง ปรุงโดยน้ามะละกอดิบ             
ท่ีสับแล้วฝานหรือขูดเป็นเสน้มาต้าในครกเป็นหลัก พร้อมด้วยวัตถุดิบอื่นๆคือ มะเขือเทศลูกเล็ก มะเขือสีดา มะเขือเปราะ 
พริกสดหรือพริกแห้ง ถ่ัวฝักยาว กระเทียม และปรุงรสด้วยน ้าตาลปี๊บและน ้าปลา มะนาว อนึ่ง ส้มต้าไม่ใช่อาหารดั งเดิม
ของชนชาติลาวตามท่ีคนลาวบางส่วนเข้าใจกัน เพราะเครื่องปรุงหลายอย่าง ทั งมะละกอ พริก ได้รับมาจากต่างประเทศ
โดยทางเรือในสมัยโบราณ ส่วนน ้าปลาต้องใช้ปลาทะเลในการท้า และค้าเรียกส้มต้าในลาวคือ  ต้าหมากหุ่งส่วนในไทย
เรียกส้มต้า 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjj3snmiOviAhUJSX0KHXawDDEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wongnai.com/restaurants/27351ei-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87&psig=AOvVaw04WjTahKQb25DGKIv9Ko54&ust=1560673712615130
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsob6RkOviAhXbfysKHfHXBBsQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%9A&psig=AOvVaw1PCuij_ielRjDqS43mtdgS&ust=1560675641649960
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4.ลาบ เมนูท่ีจะขาดไปไม่ได้เลยกับเสน่ห์กลิ่นข้าวค่ัวหอมๆ เคล้ากับเนื อหมูรวนสุก โรยใบสะระแหน่ จกกับข้าวเหนยีว 
หรือข้าวสวย ร้อนๆอรอ่ยนักแล ยิ่งในสมัยนี ท้ากินเองง่ายมากๆเพราะมีผงปรุงลาบ-น ้าตก  
 

 

ลาบหมู 

 

ลาบปลาดุก 



 

- 50 - 

 

5.ตับหวาน อาหารอีสานเป็นท่ีโปรดปรานของคนท่ีชอบกินอาหารก่ึงสุกก่ึงดิบท่ีจะน้าตับหมูไปลวกพอเกือบสุก               
พอให้นิ่ม เพราะถ้าลวกสุกเกินไป ตับหมูจะแข็ง ไม่อร่อย (ระดับความสุกเลือกตามความชอบ) ตักขึ นสะเด็ดน ้าเตรียมไว้ 
ผสมน ้าปลา น ้ามะนาว น ้าตาลทราย และพริกป่นเข้าด้วยกัน จากนั นเทลงในอ่างผสมท่ีใส่ตับหมูลวกไว้ เคล้าผสมให้เข้า
กัน ใส่ข้าวคัว่ ต้นหอมซอย ผักชีฝรั่งซอย ใบมะกรูดซอย และใบสะระแหน่ลงเคล้าผสมจนเข้ากันดี  

 

 

 

4.ซุปหน่อไม้ เป็นอาหารลาวดั งเดิม / อาหารอีสาน เป็นอาหารยอดนิยมซึ่งมักขายควบคู่ไปกับส้มต้าในประเทศไทยและ       
มีรสชาติเปรี ยวเค็มและร้อนจากมะนาวน ้าปลาพริกแห้งและข้าวค่ัว นอกเหนือไปจากหน่อไม้แล้วส่วนผสมท่ัวไป                 
ยังประกอบด้วยสมุนไพรพื นบ้านเช่นยันนัมตะไคร้และผักเบี ย เป็นประเพณีกินกับข้าวเหนียวอบอุ่นและไก่ย่าง 

 

            

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiY9vG-i-viAhXMR30KHZ2WAHgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.knorr.com/th/recipe-ideas/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.html&psig=AOvVaw25NUcqXYNND4lgu8fQ9sk0&ust=1560674422041542
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9.ต้มแซ่บกระดูกอ่อน เป็นอาหารอีสานประเภทต้มกระดูกอ่อน วิธีท้าใส่น ้าลงในหม้อ น้าขึ นตั งไฟต้มจนเดือด ใส่ข่า 
ตะไคร้ และใบมะกรูดลงต้มจนเดือดอีกครั ง ใส่กระดูกอ่อนหมูลงต้มจนสุก ใส่เห็ดฟาง มะเขือเทศ และหอมแดงซอยลงต้ม 
ปรุงรสด้วยน ้าปลา น ้ามะขามเปียก และน ้าตาลทราย คนผสมจนเข้ากันดี ยกลงจากเตา ตักใส่ชาม เติมน ้ามะนาว พริกป่น 
และผักชีฝรั่ง ชิมรสตามชอบ โรยด้วยใบโหระพา พร้อมเสิร์ฟ 

 

        

10.แกงอ่อมไก่/อ่อมกระดูกหมูอ่อน เริ่มต้าพริกกับเกลือและเครื่องแกงต่างๆให้พอหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนัก              
เสร็จแล้วน้าน ้าซุปไก่ใส่หม้อไม่ต้องเยอะนักพอน ้าขลุกขลิก แล้วใส่น ้าพริกแกงอ่อมท่ีเราต้าไว้ ตามด้วยไก่บ้าน/กระดูกหมู
อ่อน ท่ีสับไว้เป็นชิ นๆลงผัดกับน ้าพริกแกงอ่อมให้สุก พอหนังไก่เด้งๆแล้วเติมน ้าซุปไก่ให้ท่วมชิ นไก่ เนื อไก่บ้านจะเหนียว
ต้มต่ออีก 10 นาทีหรือจนไก่สุกดีปรุงรสด้วยน ้าปลาดี ผงปรุงรส (ตาใช้ผงปรุงรสไก่) และข้าวค่ัว ใส่ลงไปจะหอมมาก                
ใครจะใส่ปลาร้าก็ใส่ตอนนี เลย ปรุงรสตามชอบใส่มะเขือเปราะ ผักชีลาว ต้นหอม ใบโหระพา ใบแมงลัก ผักโสภณ และผัก
ต่างๆตามชอบ กดผักให้จมลงในน ้าแกง รอให้เดือดสักพักก็เสร็จแล้ว ทานกับข้าวเหนียว  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS9OSupoHjAhWJqY8KHe0pASQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwomen.thaiza.com%2Fcuisine%2F312346%2F&psig=AOvVaw2P1_zBIz4tuuy1DJAt1f15&ust=1561437552489867
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บทท่ี 2                                                                                                    
ผลการด าเนินโครงการ 

 
ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวัดโครงการ 

 

2.1 ผลสัมฤทธิ ์
2.1.1 ผลผลิต (จ้านวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ) 
       ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นเพศชาย 28 คน เพศหญิง 122 คน  รวม 150 คน  

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้รับบริการ จ านวน 
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                1   ชมรม       ชมรมนักศึกษา มสธ.                  1  ชมรม 
     นักศึกษา มสธ.                     5   คน      นักศึกษา มสธ.                       1  คน 
     บัณฑิต มสธ.                       5   คน      บัณฑิต มสธ.                         1  คน 
     บุคลากร มสธ.                    10   คน      บุคลากร มสธ.                      16  คน 
     เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน              60   คน       เครือข่าย/เยาวชน/ประชาชน              132  คน 
     รวม                           80  คน      รวม                           150  คน 
 

2.1.2 ผลลัพท์ (ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ) 
ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด้าเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เชิงปริมาณ :จ้านวนผู้เข้ารับบริการ คน 80 150 
 2. เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ 84 90.13 
 3. เชงิเวลา :ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนด                                                                                                                  ร้อยละ 100 100 
 4. เชิงต้นทุน :ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ                                                                                                             บาท 30,000 30,000 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
86 94.16 

2.  เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 84 95.83 
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2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจ 
  

ผลการด าเนนิโครงการและข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินผลการด าเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 

วันท่ี  30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
 

การประเมินผลครั้งนีร้วบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 ชุด 
 
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
      หญิง 100 83.33 
      ชาย 20 16.66 
อาย ุ   
      ต่้ากว่า 20 ปี 39 32.50 
      21-30 ปี   5 4.16 
      31-40 ปี   22 18.33 
      41-50 ปี 28 23.33 
      มากกว่า 50 ปี 36 30.00 
สถานภาพ   
      นักศึกษา มสธ. 1 0.83 
      บัณฑิต มสธ. 1 0.83 
      ประชาชน  64 53.33 
      เยาวชน 39 32.50 
      บุคลากร 15 10.00 
ท่านไดร้ับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากทีใ่ด    
    เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    19 15.83 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อดุรธานี    101 84.16 
 

 
จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง: 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 ปรี้อยละ 20.33 อายุ 31-40 ปีร้อยละ 18.33  และอายุ 21-30 ปีร้อยละ 4.16 
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนมากท่ีสุดร้อยละ 53.33 รองลงมาเป็นเยาวชน ร้อยละ 34  
  บุคลากรศูนย์ฯร้อยละ 10 , บัณฑิต มสธ.ร้อยละ 0.83 และนักศึกษา มสธ.ร้อยละ 0.83 
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากท่ีสุดร้อยละ 84.16 

และจากจากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 15.83   
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
   1.1 การตักบาตรตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง  74.00 40.00 6.00 00 00 
   1.2 การกินอาหารรว่มกันตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 83.00 30.00 7.00 00 00 
   1.3 การให้ความรู้เรื่องความเหมือน-ต่างของวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 89.00 28.00 3.00 00 00 
   1.4 การแต่งกายของวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 64.00 50.00 6.00 00 00 
   1.5 อาหารของวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง : ไทย(อีสาน)ลาว เวียดนาม 72.00 42.00 6.00 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 70.00 42.00 8.00 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 62.00 50.00 6.00 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน  68.00 48.00 4.00 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 82.00 34.00 4.00 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 69.00 46.00 5.00 00 00 
7. การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 85.00 28.00 7.00 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี อีก 84.00 36.00 0.00 00 00 

สรุปผลความคิดเห็นในระดบัมากขึ้นไปในแต่ละประเดน็ ดังนี ้

 
รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - 
   1.1 การตักบาตรตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง  95.00 
   1.2 การกินอาหารรว่มกันตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 94.16 
   1.3 การให้ความรู้เรื่องความเหมือน-ต่างของวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 97.50 
   1.4 การแต่งกายของวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 94.27 
   1.5 อาหารของวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง : ไทย(อีสาน)ลาว เวียดนาม 94.42 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 91.42 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 93.99 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน  92.85 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 90.13 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 95.83 
7. การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 94.16 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี อีก 100 
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สรุปภาพรวมประเมนิโครงการศิลปวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 
 

เชิงปริมาณ  : ผู้ร่วมกิจกรรม   จ้านวน  150 คน 
เชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ   ร้อยละ  95.83 
                : การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  94.16 
เชิงเวลา     : โครงการด้าเนินการเสร็จตามระยะเวลา   ร้อยละ  100 
เชิงต้นทุน   : โครงการใช้งบประมาณตามท่ีก้าหนด   จ้านวน  30,000 บาท 
ข้อคิดเหน็เพิ่มเตมิ : - ควรจัดอีกทุกเพื่อให้นักศึกษา บัณฑิต บุคลากร มสธ. เยาวชน ประชาชนได้รว่มกิจกรรม 

 
 

2.3 ผลการเข้ารว่มกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย...เพศชาย 28 คน เพศหญิง 122 คน  รวม 150 คน 
 
 

จ านวนผู้รบับริการ ร้อยละ  
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                                                                   1 ชมรม   - 
     นักศึกษา มสธ.                                                                            1  คน       0.83 
     บัณฑิต มสธ.                                                                              1  คน           0.83 
     บุคลากร มสธ.                                                                           15  คน     10.00 
     ประชาชน                                                                                 64 คน 53.33 
     เยาวชน                                                                                   39  คน      34.00 
                                                                           รวม      150  คน  - 

 
2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 

 
1. ค่าตอบแทน..………….. - ...... บาท 
2. ค่าใช้สอย………….  25,359.- บาท 
3. ค่าวัสดุ..................... 4,641.- บาท 
 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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บทท่ี 3                                                                                                    
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1.ผู้รับบริการไดร้ับความรู้/ประโยชน ์
 

   1.1 ได้ตระหนักและเห็นคณุค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 
   1.2 ได้รว่มอนุรักษ์และด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมแต่งกายชาวลุ่มน ้าโขง 
   1.3 ได้สืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมชาวลุ่มน ้าโขงมิให้สูญหาย 
 

2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบความส้าคัญของศิลปวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง ซึ่งสะท้อนถึงวิถีความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในลุ่มน ้าโขงทั ง 3 ประเทศ คือ ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม  

  2. ผู้เข้าร่วมโครงการไดเ้ห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ได้ทราบถึงความ
เหมือน-ต่างของวัฒนธรรมลุม่น ้าโขง เช่น การตักบาตรตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง การท้าอาหารและกินอาหารรว่มกัน
ตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง การแต่งกายของวัฒนธรรมลุม่น ้าโขง 

3. เป็นการผูกสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี กับนักศึกษา บัณฑิต มสธ.และเครือข่าย 
เยาวชน ประชาชน  
 
3.หนว่ยงาน 
           1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา มสธ.และเครือข่ายในพื นท่ีให้บริการของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เพิ่มมากขึ น 
 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธร์ะบบการศึกษาทางไกล 
 3. มีความร่วมมือระหวา่งชมรมนักศึกษาในเขตพื นท่ีให้บรกิารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 4. บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เกิดความรักความร่วมมือ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 
4.ปญัหา/อุปสรรค – ไม่มี- 
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ภาคผนวก  
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1.รายชื่อ/ทีอ่ยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

โครงการศิลปวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง  
: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 
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2.ภาพกิจกรรมโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
โครงการศิลปวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง  

: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 
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 ผู้ร่วมกจิกรรมลงทะเบียน

              
  ประธานในพิธจุีดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย
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  กจิของพระสงฆก์บัการบิณฑบาตร
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การตักบาตรที่ใช้วิธกีารน่ังกบัพ้ืน 

เป็นวิถวีัฒนธรรมที่งดงามที่ปฏบัิติมาถงึปัจจุบัน 

ของชาวลุ่มน า้โขง :ไทย(อสีาน) ลาว เวียดนาม 
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การตักบาตรที่ใช้วิธกีารน่ังกบัพ้ืน 

เป็นวิถวีัฒนธรรมที่งดงามที่ปฏบัิติมาถงึปัจจุบัน 

ของชาวลุ่มน า้โขง :ไทย(อสีาน) ลาว เวียดนาม  
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วัฒนธรรมการถวายภัตตาหาร             

แด่พระภิกษุสงฆ์และมีชี 

ของชาวลุ่มน า้โขง : 

ไทย(อสีาน) ลาว เวียดนาม 
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วัฒนธรรมการกนิอาหารร่วมกนั          

ด้วยวิธน่ัีงล้อมวงกบัพ้ืนเป็นวิถทีี่ปฏบิัติมา

ตั้งแต่สมัยโบราณ 

ของชาวลุ่มน า้โขง :ของชาวลุ่มน า้โขง : 

ไทย(อสีาน) ลาว เวียดนาม 
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 พระครูโสภณ วิสทุธิวงศ์ เจ้าอาวาส 

 วัดป่าค ากล้ิง จังหวัดอุดรธานี

ให้ความรู้ เร่ืองความเหมือน-ต่าง 

ของศิลปวัฒนธรรมลุ่มน า้โขง : 

ไทย(อสีาน) ลาว เวียดนาม 
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ชุดแต่งกายแบบชาวเวียดนาม 

ชุดแต่งกายชาวไทยอสีาน 

ชุดแต่งกายแบบชาวลาว 
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การถวายเคร่ืองไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ และการรับศีล-รับพร เป็นวัฒนธรรม 

ที่ทั้งชาวไทย ชาวลาว ชาวเวียดนาม ที่นับถือศาสนาพุทธได้ปฏบิัติ 
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การพรมน า้มนต์เพื่อเป็นสริิมงคล 
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ผู้ร่วมกจิกรรม บัณฑติ นักศึกษา มสธ.  

ประชาชน เยาวชน คร ูบุคลากร ร่วมถ่ายภาพหมู่  



 

- 82 - 

 

 

 

      

  ผู้ร่วมกจิกรรม บัณฑติ นักศึกษา มสธ. ประชาชน เยาวชน ครู บุคลากรถ่ายภาพหมู่ 
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3.แบบประเมิน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 

 

โครงการศิลปวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง  
: ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 
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แบบประเมินโครงการศิลปวฒันธรรมลุม่น้ าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม 
วันท่ี  30 พฤษภาคม 2562 

ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
 

โปรดกาเครื่องหมาย    ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนท่ี 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.  ประชาชนท่ัวไป 
     4.  ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี  รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   
      อื่นๆระบุ................................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานท่ีจัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      
    1.1 การตักบาตรตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง       
    1.2 การกินอาหารรว่มกันตามแบบวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง      
    1.3 การให้ความรู้เรือ่งความเหมือน-ต่างของวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง      
    1.4 การแต่งกายของวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง      
    1.5 อาหารของวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม      
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม      
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน       
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม      
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม      
7. การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน ์      
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี อีก      
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ   
1.......................................................................................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................................................................................... 
3......................................................................................................................................................................................... 
            
                                                        ขอขอบพระคุณทุกท่าน    


