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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน : งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
2. ชื่อโครงการ : อนุรักษวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวขาวและทําขวัญขาว
3. วันที่ดําเนินงานโครงการ
 ไตรมาสที่ 1 : ระบุ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 ไตรมาสที่ 2 : ระบุ (วัน/เดือน).......................
 ไตรมาสที่ 3 : ระบุ (วัน/เดือน).......................  ไตรมาสที่ 4 : ระบุ (วัน/เดือน).......................
 สิ้นสุดโครงการแลว
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
4. แผนงานและความสอดคลอง
4.1 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ดานการเสริมสราง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.3 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
4.3.1 ประเด็นที่ (ระบุ) แผนปฏิบัติการดานที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4.3.2 เปาหมายที่ (ระบุ) เปาหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
4.3.3 ตัวชี้วัด (ระบุ) รอยละของจํานวนนักศึกษา หรือบุคลากรที่เขารวมโครงการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
อาชีพเกษตรกรรม (ปลูกขาว) เปนอาชีพหลักที่อยูคูสังคมไทยเรามาชานานแลว ซึ่งชาวนาไดรับการยกยอง
วาเปนกระดูกสันหลังของชาติ ในการทํานานั้นตองทําอยาพิถีพิถันและการเอาใจใสเปนอยางมากตั้งแตเพราะปลูกถึง
เก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะการเกี่ยวขาวนั้นเปนขั้นตอนที่สําคัญในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในอดีตชาวนาภาคอีสานมี
ประเพณีชวยกันเกี่ยวขาว เนื่องจากในแตละหมูบานมีกําลังคนไมมากนัก แตละคนจะรูจักมักคุนกันเปนอยางดี เมื่อมี
งานหรือกิจกรรมที่ชวยเหลือกันไดก็จะพยายามรวมมือกัน จึงเกิดประเพณี "ลงแขกเกี่ยวขาว"
ปจจุบันประเพณีการลงแขกไดเลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อทดแทน
แรงงานมนุ ษย ม ากขึ้ น ทํ า ให ป ระเพณี ดั งกลาวค อยๆ หายไป ดังนั้น โครงการอนุรักษ วัฒ นธรรมและทํ า นุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การลงแขกเกี่ยวขาวจึงมีความสําคัญตอการปลูกจิตสํานึกใหกับเยาวชนคนรุนใหมใหเห็นความสําคัญ
ของการทํานาตามวิถีเกษตรวิถีดั้งเดิมของชุมชน ตลอดจนเปนแนวทางที่สําคัญในการลดตนทุนการผลิตที่แสดงการ
รวมแรงรวมใจเคารพนับถือคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนวัฒนธรรมอันล้ําคาของบรรพบุรุษ การลงแขกเกี่ยวขาว
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และทําขวัญขาวจึงถือเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงามของชาวนาไทยที่ควรไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนใหคงอยูและสืบสานตอไป
นอกจากนี้กิจกรรมทําขวัญขาวเปนพิธีกรรมดั้งเดิมในภูมิภาคที่มีการปลูกขาวของประเทศไทย การทําขวัญ
ขาวจะทําในชวงขาวตั้งทองและตอนขนขาวขึ้นยุงแลว ในพิธีจะมีการรองหรือสวดบททําขวัญขาว ซึ่งในแตละทองถิ่น
เรียกแตกตางกันไป ภาคเหนือเรียกวา คําสูขวัญขาว ภาคกลางและภาคใตเรียกวา บททําขวัญขาว ซึ่งแตละถิ่นมี
ลักษณะที่คลายกันและแตกตางกัน สวนที่คลายคลึงกันคือ สวนที่กลาวเชิญขวัญหรือเรียกขวัญ สวนนี้จะเปนสวนที่
เรียกขวัญแมโพสพ และอีกสวนคือ สวนที่เปนการขอพรหรือการขอรองแมโพสพ สวนนี้เปนสวนที่แสดงถึงความ
ปรารถนาของชาวนาที่ตองการใหขวัญขาวหรือแมโพสพ ดลบันดาลในสิ่งที่เขาตองการ สวนเนื้อหาที่แตกตางกันไป
บางในแตละทองถิ่น เปนสิ่งที่มีเฉพาะในทองถิ่นนั้นๆ เชน ชื่อพันธุขาวพื้นเมืองหรือตํานานเกี่ยวกับขาวหรือแมโพสพ
ที่เปนเรื่องเลาที่รับรูกันในทองถิ่นนั้นๆ การทําขวัญขาวถือเปนกลไกในการชวยลดหรือบรรเทาความเครียดใหกับ
ชาวนา เนื่องจากการทํานาในแตละครั้ง ตองลงทุนลงแรงจํานวนมาก ชาวนาจึงเกิดความไมมั่นใจและรูสึกไมมั่นคง
ทางจิตใจ วา การทํานาจะประสบความสําเร็จหรือไม จึงตองอาศัยการทําขวัญขาวเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
ตนเอง
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ที่รวมอนุรักษและสืบสานประเพณี
ที่สําคัญ มีคุณคา และเปนเอกลักษณหนึ่งชาติ รวมถึงเปนวันที่นักศึกษา บุคลากร และคณาจารยจะไดพบปะและได
ปฏิบัติงานรวมกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงไดจัดโครงการอนุรักษและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวขาวและทําขวัญขาว ขึ้นเพื่อใหนักศึกษา บุคลากรไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี
ของชาวอีสานที่ดําเนินสืบเนื่องมาตั้งแตบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมที่สอดแทรกการเรียนการสอนของ
นักศึกษา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ
6.2 เพื่อกอใหเกิดความรักและสามัคคีในกลุมของนักศึกษา คณาจารย และบุคลกรที่เขารวมกิจกรรม
6.3 เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม
7. ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไมนอยกวา
เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนินงานโครงการไมนอยกวา

เปาหมาย
(แผน)
รอยละ 80
รอยละ 75
รอยละ 75
รอยละ 80

การดําเนินงาน (ผล)
100 (160 คน)
84.8
100
100
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8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ
กิจกรรมหลักในโครงการ
ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมแขกเกี่ยวขาว
งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงาน
และทําขวัญขาว
อธิการบดี จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวขาวและ
ทําขวัญขาว ขึ้นในวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
รองศาสตราจารยจิระพันธ หวยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ นําผูบริหาร อาจารย และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รวมกัน
เขารวมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวขาวและทําขวัญขาว เพื่ออนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว สรางความรัก ความสามัคคี ให
นักศึกษาไดเรียนรูวิถีชีวิตของชาวนาแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะการลงแขก
เกี่ยวขาวถือเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงามของ
ชาวนาไทย ที่ควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหคงอยูและสืบสานตอไป
ณ แผนกนาขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีผูรวมกิจกรรมดังกลาว 160
คน
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ)
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10. งบประมาณ
10.1 งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน............40,000.............บาท
10.2 งบประมาณที่ใช
จํานวน............40,000.............บาท
10.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน.....................................บาท
( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ)
11. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
11.1 นักศึกษา บุคลากร และคณาจารยไดอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ
11.2 นักศึกษา บุคลกร และคณาจารยที่เขารวมกิจกรรมเกิดความรักและสามัคคี
11.3 นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม
12. ปญหา อุปสรรค
13. แนวทางแกไข
๑4. ผูรายงาน นายเดชา บุงอุทุม ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท 0-6247-9974-1 โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : Decha.bo@gmail.com
15. รายงาน ณ วันที่

13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
--------------------------------------

ทั้ ง นี้ หลั ง เสร็ จ สิ้ น การดํ า เนิ น งานขอความอนุ เ คราะห ส ง ที่ ก องนโยบายและแผน ทาง E-mail
kalasin_plan@yahoo.com และ plan@ksu.ac.th

:
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