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กาํหนดการ 
งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” คร้ังที ่๙  ประจําปี ๒๕๖๐ จังหวดัอบุลราชธานี 

เพ่ือจัดหาทุนในการก่อสร้างรูปหล่อเหมือน หลวงปู่มั่น  ภูริฑตัโต องค์ยืนทีสู่งทีสุ่ดในโลก  ๑๓  เมตร 
วนัที่ ๑ – ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

ทอด  ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 
 

**************** 
วันพุธที ่ ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๙ น. ขบวนธรรมยาตราอญัเชิญอฐิัธาตุหลวงปู่มัน่  ภูริฑตฺัโต  จากวดัป่าสุทธาวาส  จงัหวดัสกลนคร 
   เดินทางสู่จงัหวดัอุบลราชธานี 
เวลา ๑๖ .๐๙  น. ขบวนธรรมยาตราอญัเชิญอฐิัธาตุหลวงปู่มัน่  ภูริฑตัโต  เดินทางถึง 
   มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
เวลา ๑๗.๐๙  น. ขบวนธรรมยาตราอญัเชิญอฐิัธาตุหลวงปู่มัน่  ภูริฑตัโต  จากมหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี   
   เดินทางสู่วดัไชยมงคล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานีโดยนกัศึกษา ๑๐,๐๐๐ คน 
เวลา ๑๘.๐๙  น. นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี / อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี /  
   รศ.ดร.วิไลศกัด์ิ ก่ิงคาํ รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
   ร่วมอญัเชิญอฐิัธาตุหลวงปู่มัน่  ภูริฑตฺโตประดิษฐานบนบุษบก 
   นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี  จาํนวน  ๑๐๘  คน   
   รํานอ้มรําลึกบูชาคุณหลวงปู่มัน่  ภูริฑตฺโต 
เวลา ๑๙.๐๙  น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   พิธีกรนาํไหวพ้ระ – รับศีล  อาราธนาพระปริตร 
   พระสงฆท์รงสมณะศกัด์ิ  จาํนวน  ๙  รูป  เจริญพระพุทธมนตธ์มัมจกัรกปัวฒันสูตร 
   พระราชวิสุทธินายก  เจา้คณะจงัหวดัสกลนคร  (ธ)  วดัป่าสุทธาวาส    
   ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี  ประธานในพิธี  
   นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี / อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี /  
   รศ.ดร.วิไลศกัด์ิ ก่ิงคาํ รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
   ร่วมพิธีบรรจุอฐิัธาตุหลวงปู่มัน่  ภูริฑตฺโต  ณ  องคห์ลวงปู่มัน่  ภูริฑตฺโต  จาํลอง 
   พระสงฆท์ั้งหมดสวดชยัมงคลคาถา 
   พระราชวิสุทธินายก  เจา้คณะจงัหวดัสกลนคร  (ธ)  วดัป่าสุทธาวาส   
   แสดงพระธรรมเทศนา     เร่ือง”ตามรอยหลวงปู่ มัน่  ภูริฑตฺโต” 
   ประธานในพิธีนาํคณะถวายจตุปัจจยั – เคร่ืองไทยธรรมแด่พระพิธีธรรม 



๒ 

 

   พระสงฆอ์นุโมทนา 
เวลา   ๒๑.๐๙  น.  บวชชีพราหมณ์   
   ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเคร่ืองบวงสรวงหนา้โ ต๊ะหมู่เคร่ืองบวงสรวง   
   และหนา้แท่น“รูปหล่อเหมือนหลวงปู่มัน่  ภูริฑตฺโต”   
   หวัหนา้พราหมณ์บูชามหาฤกษ ์
   พระมหาเถระทาํพิธีจุดเทียนชยั 
   พระคณาจารยส์วดคาถาพุทธาภิเษก  และนัง่ปรกอธิษฐานจิต 
   พุทธศาสนิกชนร่วมสวด  คาถาอิติปิโสร้อยแปดจบ 
เวลา ๐๕.๐๙ น. ประธานพระคณาจารยท์าํพิธีกรรมดบัเทียนชยั 
   พระสงฆท์ั้งหมดอนุโมทนา 
   ประธานสงฆป์ระพรมนํ้าพระพุทธมนต ์
   ผูร่้วมงานรับวตัถุมงคล  
วนัพฤหัสบดทีี ่๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เวลา   ๐๙.๐๙  น.  พิธีเปิดงาน “ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” ปีท่ี ๙ ประจาํปี  ๒๕๖๐   
    จงัหวดัอุบลราชธานี                                                   
   ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 

  -  พิธีกรอาราธนาศีล 
  -  ประธานสงฆ์ใหศี้ล 

      -  ประธานจดังาน“ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม”  
       ปีท่ี ๙ ประจาํปี  ๒๕๖๐  จงัหวดัอุบลราชธานี    กล่าวรายงาน 
   -  ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน / ประธานลัน่ฆอ้ง ๓ รา   
                               (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ)์ 
  -  เจ้าหนา้ท่ียํา่ฆอ้ง  กลอง  ระฆงั 
  -  ประธาน นกัท่องเท่ียว นกัเรียน นกัศึกษา เยาวชน ประชาชน ร่วมเกบ็ดอกฝ้าย  
  -  ประธาน แขกผูมี้เกียรติ นกัท่องเท่ียว นกัเรียน นกัศึกษา  เยาวชน  ประชาชน 
      ร่วมตกับาตรดอกฝ้าย   
                          -  ประธาน แขกผูมี้เกียรติ นกัท่องเท่ียว นกัเรียน นกัศึกษา  เยาวชน  ประชาชน 
    ร่วมขบวนแห่ดอกฝ้ายฟ้อนรํากลองตุม้  จากบา้นหนองบ่อ 
              -  ทุกคนพร้อมท่ีลานดอกฝ้ายมงคล 

เวลา   ๐๙.๓๙ น.  พราหมณ์ทาํพิธีอนัเชิญเทพเทวาและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายเขา้สู่ปริมณฑลพิธีบูชา   
                                      พรรณนา  ทาํขวญั  อภิเษกฝ้ายมงคล  ณ  ลานฝ้ายมงคล 
   -  ประธานจุดธูปเทียนบวงสรวงเทวาอารักษ ์ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 



๓ 

 

   -  พราหมณ์ทาํพิธีอ่านโองการ  อญัเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
   -  ประธานลัน่ฆอ้ง  กลอง  ระฆงั   
   -  พราหมณ์เป่าสงัข ์ ประโคมดนตรีมหาฤกษ ์
เวลา   ๑๐.๐๙  น.  เร่ิมกิจกรรมการผลิต “จากเมลด็ฝ้ายสู่ไตรจีวร” 

การเรียนรู้จากเมลด็ฝ้ายสู่ไตรจวีร 
      โดยคณะครุศาสตร์  สาขาคอมพวิเตอร์  มหาวทิยาลยัราชภัฎอุบลราชธานี 
  ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๑   ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ  เป็นขั้นตอนการปลูก บาํรุงรักษาตน้ฝ้าย 
    โ รงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๒   เกบ็ฝ้ายสายธารบุญ  เป็นขั้นตอนการเกบ็ปุยฝ้ายสีขาวออกจากสมอฝ้ายท่ีแก่ 
    โ รงเรียนหนองขอนวิทยา,   โรงเรียนอาเวมารีอา 
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๓   อิว้ ดดี ล้อ เขน็ฝ้ายสายธารธรรม  เป็นขั้นตอนการคดัแยกเมลด็  ทาํใหเ้ป็นปุยฟู    
                                             มว้นใหเ้ป็นหลอด และเข็นใหเ้ป็นเส้นฝ้าย  
    โ รงเรียนวิจิตตราพิทยา  
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๔   เปีย ป่ันฝ้ายสายศรัทธา  เป็นขั้นตอนการทาํให้เป็นใจ ป่ันใ ส่หลอดเตรียมใส่กระสวย 
    โ รงเรียนวารินชาํราบ 
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๕   กวกั ค้น สืบฝ้ายสายใยบุญ  เป็นขั้นตอนการดึงเอาเส้นดา้ยจากกง แลว้นาํไปขึง  
    กบัเครือ ไปจนถึงกระบวนการร้อยดา้ยยืนเขา้รูเขา สอดดา้ยยืนกบัรูฟืม 
    โ รงเรียนปทุมพิทยาคม  
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๖    ตํา่หูก ผูกสายธรรม  เป็นขั้นตอนการถกัทอใหเ้ป็นผืนผา้ 
    โ รงเรียนเทศบาลหนองตาโ ผ่นมิตรภาพท่ี ๕,  โรงเรียนนารีนุกูล ๒ 
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๗   ตดัเยบ็ เกบ็สายใย  เป็นขั้นตอนการตดัเย็บใหเ้ป็นผา้ผืนใดผืนหน่ึงคือ สบง จีวร 
                                           หรือสงัฆาฎิ หรือทั้งหมด 
    โ รงเรียนหนองขอนวิทยา 
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๘   ย้อมด้ายสายพระธรรม  เป็นขั้นตอนการนาํผา้สบง จีวร หรือสงัฆาฎิ หรือทั้งหมด 
                                           ท่ีตดัเยบ็เสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํไปยอ้มดว้ยสีธรรมชาติ 
    โ รงเรียนนารีนุกูล 
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๙   มหาบุญจุลกฐิน  เป็นขั้นตอนพิธีทอดกฐิน 
    โ รงเรียนอุบลราชธานี ศรีวนาลยั 
 
 
 
 



๔ 

 

                    นิทรรศการงานของพ่อ 
 ๑. พระราชกรณียกิจดา้นการเกษตรและการยกระดบัสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย 
  วิทยาลยัเกษตรกรรมและเทคโนโลย่ีอุบลราชธานี 
 ๒. พระราชกรณียกิจดา้นการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  โ รงเรียนอุบลวิทยาคม 
 ๓. พระราชกรณียกิจดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
  โ รงเรียนวารินชาํราบ 
 ๔. พระราชกรณียกิจดา้นการศึกษา (ครูของแผ่นดิน) 
  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
 ๕. พระราชกรณียกิจดา้นศาสนา 
  ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัอุบลราชธานี 
 ๖ . พระราชกรณียกิจดา้นงานช่างของแผ่นดิน 
  วิทยาลยัสารพดัช่างอุบลราชธานี 
 ๗. พระราชกรณียกิจดา้นศิลปวฒันธรรม 
  สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัอุบลราชธานี 
 ๘. พระราชกรณียกิจดา้นการกีฬา 
  โ รงเรียนกีฬาจงัหวดัอุบลราชธานี 

นิทรรศการเร่ืองฮีตสิบสอง 
   โดยมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
   ๑. เดือนอา้ย – บุญเขา้กรรม   ๒. เดือนย่ี – บุญคูณลาน 
  ๓. เดือนสาม – บุญขา้วจ่ี    ๔. เดือนส่ี – บุญผะเหวด 
  ๕. เดือนหา้ – บุญสงกรานต์   ๖ . เดือนหก – บุญบั้งไฟ 
  ๗. เดือนเจ็ด – บุญซําฮะ    ๘. เดือนแปด – บุญเขา้พรรษา 
  ๙. เดือนเกา้ – บุญขา้วประดบัดิน              ๑๐. เดือนสิบ – บุญขา้วสาก 
            ๑๑. เดือนสิบเอด็ – บุญออกพรรษา             ๑๒. เดือนสิบสอง – บุญกฐิน 

เล่าขานตํานานลานข้าวข้าว 
   โดย  คณะคุรุศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภัฎอุบลราชธานี 

  ๑. ฐานบุญขา้วหลาม โดย  ศูนย ์ กศน. อาํเภอเมืองอุบลราชธานี,  ชาวบา้นหนองชา้ง  ต.หนองขอน  
  ๒. ฐานบุญขา้วตม้มดั  โดย  ศูนย ์ กศน. อาํเภอเมืองอุบลราชธานี,  โรงเรียนเทศบาล๒ หนองบวั 
         ชาวบา้นตาวงั  อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
  ๓. ฐานบุญขา้วปุ้น  (ขนมจีน)   โดย  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล,  โ รงเรียนพุทธเมตตาวิทยา 
  ๔. ฐานบุญขา้วจ่ี    โดย  โรงเรียนเซนต์เอเมรี,  ชาวคุม้วดัไชยมงคล  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  



๕ 

 

  ๕. ถนนสายขา้วมธุปายาส    โดย  โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี,  โ รงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  
  ๖ . ถนนสายขา้วเม่า   โดย  ศูนย ์ กศน. อาํเภอเมืองอุบลราชธานี,  โ รงเรียนเทศบาลบา้นสุขสาํราญ  
  ๗. ถนนสายขา้วโ ป่ง  โดย  โ รงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ,  โ รงเรียนพุทธเมตตาวิทยา   
  ๘. ถนนสายขา้วปาด โดย  ชมรมผูสู้งอายุ กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สาธิตและแสดงการละเล่นพืน้บ้าน 
   ๑. กระต่ายขาเดียว  ๒. รีรีขา้วสาร  ๓. เดินขาโถกเถก ๔. มา้กา้นกลว้ย     
 ๕. หมากเกบ็   ๖ . เดินกะลา  ๗. โ ยนเบ้ียหรือตงัเต ๘. เสือกินววั 
 ๙. งูกินหาง       ๑๐. มอญซ่อนผา้  ๑๒. บกักิ้งลอ้   

นิทรรศการและการสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรม 
    สาธิตการแสดงดนตรีไทย     
    สาธิตการแสดงหมอลาํกลอน  
     สาธิตการแสดงหนงับกัต้ือและการแกะสลกัตวัละครหนงับกัต้ือหนงับกัต้ือ   
     สาธิตการเล่านิทานพ้ืนบา้นดว้ยภาษาถ่ิน   
    สาธิตงานประดิษฐใ์บตองประเภทขนัหมากเบง็,  พานบายศรี 
    สาธิตการขบัร้องสรภญัญะ   
    นิทรรศการสัตวป่์าน่ารัก 
    สาธิตการทาํธูปหอมจากวสัดุธรรมชาติ    
เวลา ๑๘.๐๐ น.  ประธาน  นกัท่องเท่ียว  นกัเรียน  นกัศึกษา  เยาวชน  ประชาชน  รวมท่ีหนา้เวทีกลาง  
   เพ่ือร่วมกิจกรรม 
   -ฮ่วมกนักินขา้วแลง  / เบ่ิงการแสดงแสงสีเสียง”เล่าขานตาํนานมหาบุญจุลกฐิน” 
   -ร่วมเดินแบบตาํนานฝ้ายสายใยบุญ 
วนัศุกร์ท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

  เวลา   ๐๖ .๓๐  น. ร่วมสืบสานพุทธธรรมดัง่พุทธกาล ตกับาตรพระกรรมฐาน ๑๐๙  รูป   
              (บริเวณศาลากลางจงัหวดัหลงัเดิม)  
 เวลา   ๐๗.๓๐  น. ถวายภตัตาหารพระกมัมฏัฐาน  จาํนวน  ๑๐๙  รูป  (ฉนัในบาตร) 
 เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ร่วมประเพณีแห่ผา้มหาบุญจุลกฐินท่ียาวท่ีสุดในโลก ๖๙๙  เมตร 
                                           “เส้นทางธรรมสืบฮีต  สานฮอย  มูลมงัดีประเพณีศรีอีสาน”   
 เวลา   ๐๙.๓๐  น. เข้าสู่กระบวนการฐานการเรียนรู้ท่ี  ๙  พธีิทอดมหาบุญจุลกฐิน 
 เวลา   ๑๑.๐๐  น.  ถวายภตัตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร 
 

เสร็จพธีิ 

 


