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หลักเกณฑ์และกติกาการประกวดขบวนพุทธบูชา ในงาน “บุญเดือน ๕ : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” 

“บุญเดือน ๕ : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจ าปี ๒๕๖๐ 
...............................................................................................................  

๑. รายละเอียดกิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์และส านักวัฒนธรรมจะได้มกีารจัดขบวนแห่
พระพุทธรูปประจ าคณะ/หน่วยงาน/ชุมชน/เพื่อประกวดในงานประเพณีบุญฮดสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น "บุญเดอืนห้า 
แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจ าปี ๒๕๖๐ เพื่อน าพระพุทธรูปประจ าคณะ หรือหน่วยงาน /ชุมชน/ออกมาฮดสง ในบญุ
เดือนห้าเพื่อความเป็นสริิมงคล แก่หน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเพื่อเป็นการอนรุักษ์และ
ส่งเสริมกจิกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอีสาน ซึ่งก าหนดข้ึนในวันอังคารที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๐  ตั้งแต่
เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารพทุธศิลป์ (ริมบงึสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
๒. หลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา 
 ๒.๑.ขบวนแห่จะที่ต้องประกอบด้วย  
- พระพทุธรูปประจ าคณะหรือหน่วยงาน/หรือชุมชน จะเป็นองค์จรงิหรือองค์จ าลองก็ได้ 
- นางสงัขานประจ าขบวนแห ่๑ คน แต่งกายในชุดพื้นเมือง หรือแบบอสีาน-ล้านช้าง โดยให้นางสงัขาน(นางสงกรานต์)ให้
มีบทบาท ในกิจกรรมขบวนแห่กล่าวคือ เมื่อขบวนนางสงัขานมาถึงหน้าอาคารพุทธศิลป์ ให้นางสงัขานข้ึนรายงานตัวที่
เวทีกลาง ตามหมายเลขผู้ประกวด  แล้วข้ึนแนะน าตัว 
- กระทง ๙ ช่อง เสริมบุญบารมมีากับขบวนแห่ ขบวนแห่ละ ๑ อัน เพื่อจะเป็นการน าสิ่งที่ไม่ดีในปีทีผ่่านมาเพื่อน ามาทิ้ง
เคราะห์ในบรเิวณพุทธศิลป์ โดยถือคติเอาความมาดีมาทิง้ใหป้ระสบแตส่ิ่งดีงามภายในงาน และเมื่อถึงบรเิวณหน้าอาคาร
พุทธศิลป์ ให้มผีู้น ากระทงเสรมิบญุบารมีแยกออกจากขบวนแห่ มาวางไว้ด้านนอกก าแพงพุทธศิลป์(ห้ามน าเข้าด้านใน) 
เพื่อรอท าพิธี  
- การแห่ดอกไม้และน้ าอบน้ าหอมเพื่อฮดสง และเมื่อขบวนดอกไม้มาถึงหน้าอาคารพุทธศิลป์ ให้มกีารน าดอกไมบู้ชาต่างๆ 
ที่เตรียมมา ตามพระพุทธรปูไปวางไว้ที่ร้านพระเพื่อประดบัตกแต่งให้สวยงามก่อนการฮดสง 
- การแสดงออกหรอื การละเล่น ประกอบขบวนแห่ เพื่อเปน็การบูชาพระพุทธศาสนา และองค์หลวงพ่อพระศรี ฯ ๕๐ ปี 
มข.(พระไม้) ใหเ้กิดความสนกุสนาน และสะท้อนถึงงานบญุเดือนห้า โดยให้ท าการแสดงบริเวณหน้าอาคารพุทธศิลป์ (การ
แสดงให้ออกแบบทีส่ามารถเคลื่อนย้ายและไมห่ยุดแสดงที่นานจนเกินไป ซึ่งอาจท าให้ขบวนอื่นช้า ประมาณไม่เกิน ๓ 
นาที) และยังเป็นการแสดงให้ผูบ้ริหารและผู้มเีกียรติได้ชมอกีด้วย 
 ทั้งนี้เมื่อขบวนแหเ่คลื่อนมาถึงบริเวณหน้าอาคารพุทธศิลป์ ให้มีการอัญเชิญลง โดยผูบ้รหิารของแต่ละคณะหรือ
หน่วยงาน/หรือชุมชน เป็นผู้น าองค์พระไปประดิษฐานไว้ที ่ ฮ้านพระ ที่มีการประดับตกแต่งให้สวยงามไว้ก่อน พร้อมกับ
น าน้ าอบน้ าหอมและดอกไม้บูชา ไปประดับไว้เพือ่รอการฮดสง 
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 ๒.๒.ขบวนแห่ที่ส่งเข้าประกวดให้มผีู้เข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีอัตราส่วนที่เหมาะสมใหส้ัมพันธ์กับองค์ประกอบที่
ก าหนด 
 ๒.๓ ผู้สง่เข้าประกวดจะเป็น/คณะ/หรอืหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น/หรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
ก็ได ้
 ๒.๔ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องด าเนินการสมัครตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึงวันศุกรท์ี่ ๗  เมษายน ๒๕๖๐ ในวันและ
เวลาราชการ หรือที่ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสิน นายวิทยา วุฒิไธสง โทร, ๐๙๕  ๖๖๐๐๓๒๒,โทร/โทรสาร ๐๔๓ 
๓๓๒๐๓๕/ ๐๔๓ ๓๓๒๗๖๐ 
 ๒.๕ ผู้เข้าขบวนแห่ทกุขบวนต้องแต่งกายในผ้าไทยพื้นเมือง หรือชุดอีสาน/ล้านช้าง/ เช่น สตรีนุ่งซิ่นผ้าเบี่ยง ผ้า
ไทย/หรือชายนุ่งโสร่ง ผ้าขาวม้า  อื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น ที่มีความสวยงาม สร้างสรรค์ และมีการประยุกต์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาอสีานในขบวนแห่    
 ๒.๖ พาหนะที่ใช้ในขบวนแห่ อาจใช้เกวียน เสลี่ยง คานหาม เป็นต้น โดยให้มีการจัดตกแต่งพาหนะที่น าเข้าร่วม
ขบวนแห่ให้มีความสวยงามและสร้างสรรค์ (พาหนะที่เป็นเครื่องเสียง จเป็นพาหนะที่ใช้น้ ามันเช้ือเพลงิได้) 
ทั้งนี้ พาหนะทีอ่ัญเชิญพระพุทธรปูส าคัญแต่ละขบวนทีม่ีการประดับสวยงาม  เมื่อถึงอาคารพุทธศิลป์ และ มีการอัญเชิญ
พระพุทธรูป น้ าอบน้ าหอม ดอกไม้ และกระทงเสริมบุญบารมี แยกลงไว้ที่อาคารพุทธศิลปเ์รียบรอ้ยแล้วให้น าพาหนะของ
ท่านไปจอด ณ บริเวณรมิบงึสีฐานฝั่งทิศตะวันตกเพื่อให้เกิดความสวยงาม และใหผู้้คนได้ช่ืนชมจนถึงเวลา ๑๙.๐๐ น. จึง
จะสามารถน าพาหนะของท่านกลบัได้ 
 ๒.๗ โดยขบวนแห่ทุกขบวนจะต้องท าการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน (บรเิวณตู้  ATM หน้าศูนย์ประชุมอเนก
ประชุมสงค์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ภายในเวลา ๑๓.๐๐ น.  โดยจะเคลื่อนขบวนแห่จากบริเวณ ซอย ๕ ผ่านศูนย์
ประชุมอเนกประสงฯ และผ่านหอศิลปวัฒนธรรม เลี้ยวขวาสู่อาคารพทุธศิลป์ (ริมบงึสฐีาน)   
 ๒.๘ การให้คะแนนของคณะกรรมการจะเริม่ต้นให้คะแนนต้ังแต่การตั้งขบวนจนสิ้นสุดขบวนแห่และพิธีการ 
  ๒.๙ ดนตรีที่ใช้ในการแสดงในขบวนแห่ จะเล่นสด หรือ ใช้เครื่องขยายเสียงจากรถยนต์ได ้
 ๒.๑๐ ห้ามผูเ้ข้าร่วมในขบวนแห่ดืม่สรุาหรือเครื่องดืม่แอลกอฮอลท์ุกประเภท 
 ๒.๑๑ ทุกขวนแห่ให้น าทมีพยาบาลและยารักษาโรคมาด้วยตนเอง 
 ๒.๑๒ การตัดสินของกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
๓. เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดดังน้ี 
 ๓.๑ ความสวยงาม  ( ๓๐ คะแนน) โดยจะพิจารณาจาก 
  - ความงามของนางสังขาน ในขบวน ๖ คะแนน 
  - ความงามของการประดับตกแต่งพาหนะพระพุทธรปู ๖ คะแนน 
  - ความงามของการประดับตกแต่งดอกไม้และน้ าอบน้ าหอม ๖ คะแนน 
  - ความงามของการแต่งกายของผูเ้ข้าร่วมขบวน ๖ คะแนน 
  - ความงามของการประดับตกแต่งร้านพระพทุธรูป ๖ คะแนน 
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 ๓.๒ องค์ประกอบ/และกิจกรรม (๓๐ คะแนน) โดยจะพจิารณาจาก 
  - องค์ประกอบของขบวนแห่ครบถ้วนสมบรูณ์ ๖ คะแนน 
  - พิธีการอัญเชิญพระพุทธรูปลง ๖ คะแนน 
  - การอัญเชิญดอกไม้และน้ าอบน้ าหอม ๖ คะแนน 
  - บทบาทของนางสงัขาน ๖ คะแนน 
  - บทบาทของผู้เข้าร่วมขบวน ๖ คะแนน 
 ๓.๓ ความสนุกสนาน (๓๐ คะแนน) โดยจะพจิารณาจาก 
  - การแสดง หรอืการละเล่นประกอบขบวน ๑๐ คะแนน 
  - ดนตรีที่ใช้ประกอบขบวน ๑๐ คะแนน 
     - มีการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรม ๑๐ คะแนน 
 ๓.๔. ความสัมพันธ์และภาพรวมของขบวนแห่  ๑๐  คะแนน 
 
๔. รางวัลการประกวดขบวนแห่  มีจ าวน ๔ รางวัล ดังน้ี 
- รางวัลที่ ๑  เงินสด ๑๐,๐๐๐  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
- รางวัลที่ ๒  เงินสด ๘,๐๐๐    บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
- รางวัลที่ ๓  เงินสด ๕,๐๐๐    บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
- รางวัลชมเชย มี ๕ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท  
 
๕. การรับสมัคร 
 - ผู้ประสงค์จะสง่ขบวนเข้าประกวด สามารถติดต่อขอรบัใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบงึ
สีฐาน) ส านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร/โทรสาร  ๐๔๓-๓๓๒๐๓๕ ,๐๔๓-๓๓๒๗๖๐  ภายใน ๔๒๓๐๑ 
หรือ Email – littlebuffy_21@hotmail.com 
 - ก าหนดการยื่นใบสมัครตัง้แต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึง วันศุกรท์ี่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ    
(หากพ้นก าหนดจะไม่รบัสมัคร และถ้าไมส่่งหลกัฐานการสมคัรคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน) 
 

********************************************** 
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ก าหนดการคณะกรรมการการการประกวดขบวนแห่และประกวดตบปะทาย/ประกวดนางสังขาน 
ในงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น "บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
เวลา ก าหนดการ 
๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประกวดขบวนแห่/นางสังขาน/ตบประทาย/รบัเอกสาร(หอ้ง

ประชุมช้ัน ๓) พร้อมรบัประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ น. ผู้เข้าประกวดลงทะเบียนประกวดตบปะทาย(เจดีย์ทราย) หน้าอาคารพุทธ

ศิลป ์
๑๓.๐๐ น. เริ่มการประกวดตบประทาย (เจดีย์ทราย) 
๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนขบวนแห่ บรเิวณ ตู้เอทีเอ็ม  หน้าศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก 
๑๓.๒๐ น. คณะกรรมการพร้อมกันทีจุ่ดให้คะแนนหน้าอาคารพุทธศิลปต์ัดสินการ

ประกวด ขบวนแห่/นางสังขาน/ตบปะทาย(เจดีย์ทราย) 
๑๓.๓๐ น. ขบวนแห่เริม่เคลื่อนขบวน สู่อาคารพุทธศิลป ์
๑๕.๐๐ น. กรรมการตัดสินการตบประทาย (เจดีย์ทราย) ให้คะแนน 
๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการ ประกวดขบวนแห่ /นางสังขาน/ตบประทาย(เจดีย์ทราย)

ประชุมรวมคะแนน ห้องประชุมช้ัน 3 หอศิลป ์
๑๗.๐๐ น. ส่งผลเพื่อประกาศผลการประกวด 
  

 
ผศ.ดร. บรุินทร์  เปล่งดีสกุล   ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดกลาง 081 0495005  
นายวิทยา วุฒิไธสง กรรมการและเลขานุการการประกวด โทร  ๐๙๕ ๖๖๐๐๓๒๒ 
นางสาวพิธัญญา พริุณสุนทร  (ผู้ช่วยเลขานุการ) โทร ๐๘๙ ๕๖๙ ๘๐๕๔ (ประกวดนางสังขาน) 
นางสาวคณิตตา  คลังทอง (ผู้ช่วยเลขานุการ) โทร ๐๘๑-๗๒๙๐๘๑๖ (ประกวดตบประทาย เจดีย์ทราย) 
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แบบตอบรับการเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดขบวนแห่และการประกวดตบปะทาย 
ในงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น "บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจ าปี ๒๕๕๙ 

.......................................................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................  
ต าแหน่ง...............................................................สังกัด(คณะ/ หน่วยงาน)........................................... 
โทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได.้................................................................................................................. 
ที่อยู.่................................................................................................................................................... 
............................................................................................... ........................................................... 
Email........................................................................................................................ .......................... 
 
(    ) มีความยินดีเข้าร่วมในการตัดสินการประกวดขบวนแหแ่ละตบปะทายฯ  
 
(    ) ไม่สามารถเข้าร่วมในการตัดสินการประกวดขบวนแห่งานและการประกวดตบปะทายฯ ได้ 
       ทั้งนีส้่งผู้แทนเข้าร่วมตัดสินคือ.......................................................................................................... 
       ต าแหน่ง.............................................................โทรศัพท.์.................................................................. 
 
 
 
 
 
.......................................................................................................... ...................................... 
หมายเหตุ :  ส่งแบบตอบรับมายังหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร /โทรสาร๐๔๓ ๓๓๒๐๓๕  
หรือประสานงานได้ที ่นายวิทยา วุฒิไธสง (เลขานุการจัดการประกวด) โทร ๐๘๕  ๐๐๓๔๔๓๗  หรือที่  Email  
littlebuffy_21@hotmail.com 
ค าอธิบาย 
พระพุทธรูปประจ าคณะ/หน่วยงาน/ชุมชน  หมายถึง  พระพุทธรูป ที่ชุมชน/คณะ/หน่วยงาน/ที่ใช้ในการบูชาและ
สักการะ ที่สามารถเคลื่อนย้ายสะดอก อาจเป็นพระพุทธรปูที่ท าจากไมม้งคล ส าริด ทองเหลอืง ทองแดงเงิน ฯลฯ จะเปน็
ปางไหนก็ได ้
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นางสังขาน  หมายถึง นางสงกรานต์ ทั้งนี้เป็นไปตามต านาน “บุตรีทั้งเจ็ด” ของพญากะบินละพรม (กบิลพรม) ผู้เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการเปลี่ยนจากปีเก่าไปสูป่ีใหม่ เป็นผู้ท าใหเ้กิดประเพณีการรดน้ าขอพร เรื่องราวเกี่ยวกบัท้าวกะ
บินละพรมนี้  ทุกๆ ปีจะมกีารคัดเลือกนางสงัขาร 1 คน กับรอง 2 คน และผู้ช่วยอีก 4 รวมเป็นทั้งหมด 7 คน ครบตาม
จ านวน ในครอบครัวพญากะบินละพรมนั่นเอง หญิงสาวที่เข้าไปท าหน้าทีเ่หล่าน้ีจะต้องเป็นบุคคลากร/นักศึกษาของ
คณะ/หน่วยงาน/ชุมชนน้ัน /รูปร่างหน้าตาหรือต้องหุ่นงาม  
 
น้ าอบน้ าหอม 
องค์ประกอบของการท าน้ าอบ น้ าหอม นี้ได้มีการน าสมนุไพรไทยต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบที่ช่วยเรื่องของความหอม 
เช่น ใบเนียมอ้ม เปลือกมะกรูด ใบเตยหอม ก ายาน ชะลูด ขมิ้น ฝักสม้ป่อย  ซึ่งชาวไทยสมัยโบราณมักจะใช้เครือ่งหอม
ดังกล่าว ในวันส าคัญอีกวันหนึง่คือประเพณีวันสงกรานต์ เพราะเป็นวันข้ึนปีใหม่ของไทย สิ่งที่อยู่ควบคู่กับวันสงกรานต์ 
คือการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ เป็นภูมปิัญญาไทยที่จะมาช่วยเติมความสดช่ืนในช่วงที่อากาศร้อนระอุ 
 
การแห่ดอกไม ้
  การแห่ดอกไม้  ทางภาคอีสาน ซึง่ถือว่าเป็นประเพณีดั่งเดมิของลาวเวียง การแห่ดอกไม้นั้น เมื่อถึงเทศกาลสงกรานตท์ุก
ปี ชาวบ้านก็จะไปหาดอกไม้ตามที่ต่างๆ ทีห่าได้ง่ายทีสุ่ดในช่วงหน้าแล้งนีเ้ห็นจะเป็นดอกคูณ ดอกหางนกยงู ดอกมันปลา  
หรือทุกชนิดที่เป็นดอกไม้ใบไม้ส าหรบัน ามาไหว้พระ  ถึงเวลาแล้วก็จะตั้งขบวนแหร่อบหมูบ่้าน ผ่านหน้าบ้านใครเจ้าของ
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บ้านก็จะน าครุ หรือถังและภาชนะส าหรบัใส่น้ าอื่นๆ มาตั้งไว้ขบวนแห่ผ่านก็จะน าดอกไม้ที่ได้มาจุ่มลงล้าง ไปเรื่อยๆ  การ
จุ่มล้างดอกไมเ้ป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง เพื่อท าให้ดอกไม้ใหส้ะอาดก่อนที่จะน าไปถวายพระ เมื่อถึงวัดก็จะเวียนขวารอบ
โบสถ์ 3 รอบ หรือการเวียนรอบศาลาการเปรียญส าหรับวัดที่ไม่มีโบสถ์วิหาร ดังทีท่่านได้เห็นจากภาพขณะนี้ และน า
ดอกไม้ไปว่างไว้สถานที่ทางวัดจัดไว้   
           ความส าคัญของประเพณีการแห่ดอกไม้ เป็นการน าดอกไม้ไปถวายพระ เพือ่เป็นพุทธบูชาเสริมสริิมงคลชีวิต
ในช่วงวันสงกรานต์  
 

 
ร้านพระ(ฮ้านพระ) 
 หรือหิง้ จะ ท าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เสาสี่เสาสูงท่วมหัวพอมือยืดถึง  ท าไว้ตรงลานกลางแจ้งของลานวัดแล้วน า
พระพุทธรูปประดิษฐานไว้บนหิ้ง เพือ่บูชา แล้วประดับประดาด้วยดอกไม้ธูปเทียน ขันหมากเบง็ ข้าวตอกดอกไม้  
การแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมือง  หมายถึง 
วัฒนธรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย หมายถึงการสวมใสเ่สือ้ผ้าทีเ่ป็นผ้าไทย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม หรืออื่น ๆ ที่ผลิตจาก วัตถุดิบ
ธรรมชาติและด้วยกรรมวิธีการทอมือ การถักทอหรอืลวดลายที่ปรากฏบนผ้า บ่งบอกถึงการ ผสมผสานเรื่องราววิถีชีวิต
ของคนไทยในอดีต ปัจจบุัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นสังคมทีม่ีความหลากหลายทางด้านชาติพันธ์ุ  
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อีสานล้านช้าง 
อาณาจักรล้านช้าง (ภาษาลาว: ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ) เป็นอาณาจกัรของชนชาติลาวซึ่งตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง 

มีอาณาเขตอยู่ในบริเวณประเทศลาวทั้งหมด ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยมีความเจริญรุ่งเรืองทัง้
การเมืองการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ไทยกับล้านช้าง (ลาว)ล้านช้างหรือ
ลาว ซึ่งนับว่าเป็นบ้านพี่เมอืงน้องกันนั้น ลกัษณะความสัมพนัธ์ที่ไทยมีต่อล้านช้างมอียู่หลายลกัษณะผสมผสานกัน คือ มี
ทั้งด้านความสัมพันธ์ในด้านการเมืองที่ไทยพยายามขยายอิทธิพลเข้าไปครอบง า มกีารผูกมิตรไมตรี ชาวไทยลาว หรอื 
ชาวอีสานจัดอยู่ในกลุม่ตระกูลภาษาไต-กะไดเป็นชนกลุ่มใหญ่ และมีวัฒนธรรมสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ พูดภาษาไทยลาว (ภาษา
อีสาน) มีตัวอักษรไทยนอ้ยและอกัษรตัวธรรม ชาวไทย-ลาวรับวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มผู้น าทาง
วัฒนธรรมอีสาน ภูมิปัญญาสังคม เช่น ฮีตคอง ต านานอักษรศาสตร ์ จารีตประเพณีและเป็นผูส้ืบทอดและถ่ายทอดให้
ชาวบ้านกลุ่มอื่น ๆ ด้วย 
 การแต่งกาย การแต่งกายชาวไทลาวเหมือนกลุ่มชาวไทย-อีสานทั่วไป เมื่ออยู่กับบ้านผู้ชายจะนุ่งโสรง่พาด
ผ้าขาวม้าคล้องคอและไมส่วมเสื้อ เมือ่ออกไปนอกบ้านจะนุง่กางเกงขาก๊วย สวมเสื้อแขนสั้น คาดผ้าขาวม้าตาตาราง สว่น
ผู้หญิงจะนุงซิ่นมัดหมี่ไหมหรอืฝ้าย ใส่เสื้อกระบอก แขนยาวและนิยมหม่สไบ ผ้าขาวม้าหรือผ้าขิดลายดอกจันเมื่อไป
ร่วมงานบญุต่าง ๆ  

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%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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://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%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD

