
๑ 
 

 
 
 
 
 
 

ผังการจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบลคนมีธรรม  ครั้งท่ี  ๑๐  ประจําปี  ๒๕๖๑ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(กิจกรรมสืบฮีต  สานฮอย  มูลมังดีประเพณีอีสาน) 
วันท่ี  ๒๐ – ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

ณ  ลานขวัญเมือง  วัดไชยมงคล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 
 

กิจกรรมจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร   
ฐานการเรียนรู้ท่ี ๑   
ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ 

๑.๑ สํานักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี  
    - การปลูกฝ้าย 
๑.๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
    -การจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ 

บริเวณลานขวัญเมือง 
หน้าเสาธงโรงเรียน 
เบ็ญจะมะมหาราช 

ฐานการเรียนรู้ท่ี ๒   
เก็บฝ้ายสายธารบุญ 

โรงเรียนอาเวมารีอา 
 

บริเวณลานขวัญเมือง 
หน้าเสาธงโรงเรียน 
เบ็ญจะมะมหาราช 

ฐานการเรียนรู้ท่ี ๓   
อ้ิว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายสายธารธรรม 

โรงเรียนวิจิตราพิทยา 
 

รอบอุโบสถวัดไชยมงคล 

ฐานการเรียนรู้ท่ี ๔  
เปีย ป่ันฝ้ายสายศรัทธา                 

โรงเรียนวารินชําราบ รอบอุโบสถวัดไชยมงคล 

ฐานการเรียนรู้ท่ี ๕   
กวัก ค้น สืบฝ้ายสายใยบุญ              

โรงเรียนปทุมพิทยาคม รอบอุโบสถวัดไชยมงคล 

ฐานการเรียนรู้ท่ี ๖   
ตํ่าหูกผูกสายธรรม 

โรงเรียนนารีนุกูล ๒ 
 

รอบอุโบสถวัดไชยมงคล 

ฐานการเรียนรู้ท่ี ๗   
ตัดเย็บเก็บสายใย 

โรงเรียนหนองขอนวิทยา รอบอุโบสถวัดไชยมงคล 

ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๘   
ย้อมด้ายสายพระธรรม 
 

โรงเรียนนารีนุกูล รอบอุโบสถวัดไชยมงคล 



๒ 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๙   
มหาบุญจุลกฐิน  :  พิธีทอดกฐิน 

โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ศาลาธรรมสามัคคี 

นิทรรศการ “ฮีตสิบสอง” 
๑. ฮีตสิบสอง (ประเพณีสิบสอง
เดือน) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารห้องสมุด 

๒. นิทรรศการพุทธศิลป์ถ่ินอีสาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารห้องสมุด 
๓. ประเพณีแซนโฎนตา ศูนย์ กศน. อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ศาลาการเปรียญช้ันล่าง 

ฝั่งทิศใต้ 
๔. ประเพณีบุญคูณลาน ศูนย์ กศน.อําเภอลืออํานาจ  

จังหวัดอํานาจเจริญ 
ด้านหน้าวิหารชิโนวาทสาทร 
ประตูวัดทางด้านทิศเหนือ 

๕. ประเพณีบุญบ้ังไฟ จังหวัดยโสธร ด้านหน้าศาลาธรรมสามัคคี
ประตูวัดด้านทิศใต้ 

๖.มาลัยข้าวตอก จังหวัดยโสธร ศาลาการเปรียญช้ันล่าง 
ฝั่งทิศเหนือ 

๗. ผีตาโขน ศูนย์ กศน. อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านหน้าอาคารสุนีย์- 
ตริยางกูรศรีฝั่งทิศเหนือ 

๘. รําผีฟ้า วัดไชยมงคล  (จังหวัดศรีสะเกษ) ศาลาหน้ากุฏิเปลวเทียน 
๙.  ประเพณีจุดไฟตูมกา จังหวัดยโสธร หน้าอุโบสถวัดไชยมงคล 

กิจกรรมเล่าขานตํานานลานข้าว 
ลานบุญข้าวต้มมัด -ศูนย์ กศน. อ.เมืองอุบลราชธานี  

-โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
-ชุมชนบ้านตาวัง  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์ 

ด้านข้างศาลาการเปรียญ 
ด้านทิศใต้ 

ลานบุญข้าวหลาม -ศูนย์ กศน. อ.เมืองอุบลราชธานี  
-ชุมชนบ้านหนองช้าง ต.หนองขอน 

ด้านศาลาการเปรียญด้าน 
ทิศเหนือ 

ลานบุญข้าวปุ้น (ขนมจีน) -ศูนย์ กศน. อ.เมืองอุบลราชธานี 
-บ้านตาแท่น  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
-โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล    

ด้านข้างศาลาการเปรียญ 
ด้านทิศใต้ 

ลานบุญข้าวจ่ี -ศูนย์ กศน. อ.เมืองอุบลราชธานี 
-คณะญาติโยมวัดไชยมงคล 
-โรงเรียนเซนต์เอเมลี่  

ถนนเมนกลางของวัดจาก
ประตูด้านเหนือถึงทิศไต้ 
จํานวน ๖ จุด 

ลานบุญข้าวมธุปายาส -โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
-โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
-คณะญาติโยมวัดไชยมงคล   

ด้านหน้า กศน.ตําบลในเมือง 



๓ 
 
ลานบุญข้าวเม่า -ศูนย์ กศน. อ.เมืองอุบลราชธานี  

-ชุมชนบ้านหนองช้าง  ตําบลหนองขอน 
-โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสําราญ 

ซุ้มด้านหลังอุโบสถ 

ลานบุญข้าวโป่ง -สํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 
-โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  
-โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา     

ถนนทางเข้าอุบลพลาซ่า 

ลานบุญข้าวปาด -ศูนย์ กศน. อ.เมืองอุบลราชธานี ถนนทางเข้าอุบลพลาซ่า 
กิจกรรมถนนสายอาชีพ 

๑. การสาธิตทําธูปหอมด้วยวัสดุ 
     ธรรมชาติ   

โรงเรียนบ้านนาเลิง  อําเภอม่วงสามสิบ   ลานขวัญเมือง 

๒. การสาธิตสาวไหม  กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านหนองบ่อ ลานขวัญเมือง 
๓. การทอผ้าลายจกดาว       กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านหนองบ่อ   ลานขวัญเมือง 
๔. การทําลูกประคบ ศูนย์ กศน. อําเภอสว่างวีระวงศ์ ลานขวัญเมือง 
๕. การสาธิตทําเครื่องป้ันดินเผา     ชุมชนบ้านปากห้วยวังนอง ตําบลปทุม ซุ้มด้านข้างโรงครัว 
๕. การสาธิตตีมีด  นายสลัด  พ่วงทวี    บ้านทุ่งนาเพียง ซุ้มด้านข้างโรงครัว 
๖. การสาธิตแทงหยวก บ้านโพนทราย อําเภอเข่ืองใน ซุ้มหน้าธาตุเกตสิริ 
๗. การจัดนิทรรศการหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯ อุบลราชธานี 
ลานขวัญเมือง 

๘. การสาธิตทําของที่ระลึก 
    และสิ่งประดิษฐ์ 

๘.๑ ศูนย์ กศน. อ.เมืองอุบลราชธานี 
๘.๒ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลานขวัญเมือง 

๙. การสาธิตสานตะกร้าและกระเป๋า 
    จากแถบพลาสติก  โคมไฟจาก 
    ไม้ไผ่ กุหลาบใบเตย หมวกจ๊อกกี้ 
    หมวกปีกจากกล่องเครื่องด่ืม 

ชมรมผู้สูงอายุตําบลแสนสุข    
 

ลานขวัญเมือง 

การแสดงดนตรีไทย 
การแสดงดนตรีไทย ๑. โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสําราญ   ศาลาหน้าพระใหญ่ 

 ๒. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช     
 ๓. โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ   

 ๔. ชมรมอุบลรักดนตรีไทย  
โดย ผศ.ร.อ.วราวุธ  ผลานันต์และคณะ 

 

 ๕. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม        
 
 



๔ 
 

การแสดงดนตรีพ้ืนเมืองการแสดงบนเวที และการแสดงการละเล่นพ้ืนเมือง 
การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง ๑. โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ตระการพืชผล  เวทีกลางลานขวัญเมือง 

 ๒. โรงเรียนวารินชําราบ (โปงลาง)  
 ๓. โรงเรียนบ้านสร้างม่ิง    

 ๔. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
การแสดงบนเวที ๑. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  เวทีกลางลานขวัญเมือง 

 ๒. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น 
     มิตรภาพท่ี ๕ 

 

 ๓. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา  
 ๔. โรงเรียนเทศบาล  ๒ หนองบัว  
 ๕. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  
 ๖. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

    อุบลราชธานี 
 

 ๗. โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา  
การแสดงการละเล่นพ้ืนเมือง  เวทีกลางลานขวัญเมือง 
: เสือกินวัว  งูกินหาง ๑. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม    
: กระต่ายขาเดียว หมากเก็บ ๒. โรงเรียนเทศบาล ๒  หนองบัว    
: มอญซ่อนผ้า/ รีรีข้าวสาร ๓. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล    
: ม้าก้านกล้วย/เดินกะลา/บักก้ิงล้อ ๔. โรงเรียนอุบลวิทยาคม    
: โค้งตีนเกวียน/ โป้งแปะ   
มอญซ่อนผ้า 

๕. โรงเรียนเซนต์เอเมลี่    

: เดินขาโถกเถก ๖. ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย วิทยาลัย 
    หมอลํา : ดร.สมชาย  ฐานเจริญ 

 

: เดินกะลา  เดินขาโถกเถก ๗. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   
การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 

๑. การแสดงหุ่นสาย โรงเรียนนารีนุกูล ซุ้มด้านทิศเหนือตรงข้ามบุญ
คูณลาน 

๒. การแสดงหนังบักต้ือและการ
แกะสลักตัวละครหนังบักต้ือ 

โรงเรียนประชาสามัคคี บริเวณด้านหน้าอาคารสุนีย์
ตริยางกูรศรี 

๓. การแสดงหมอลําคู่ หมอลํากลอน ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยหมอลํา  
ดร.สมชาย  ฐานเจริญ    

เวทีถนนสุรศักด์ิ 

๔. การแสดงดนตรี  ๒๐๐ ช้ิน   นายขําทอง  สูงสุมาลย์ ท่ัวบริเวณงาน 
๕. หนังกลางแปลง วัฒนาคาร์แอร์ ถนนสุรศักด์ิ 



๕ 
 

กิจกรรมเสริมความรู้ 
การเสริมปัญญาด้านวิทยาศาสตร์   ศู น ย์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า

อุบลราชธานี 
ลานขวัญเมือง 

นิทรรศการสัตว์ป่าน่ารัก “Mini 
Zoo”และการแสดงของมาสคอต 

สวนสัตว์อุบลราชธานี   ลานขวัญเมือง 

กิจกรรมมูลมังของดีประเพณีอีสาน 
กิจกรรมมูลมังของดีประเพณีอีสาน 
๒๕ อําเภอ 

นายอําเภอทุกอําเภอ 
พัฒนาการอําเภอทุกอําเภอ 
กศน.อําเภอทุกอําเภอ 
จัดกิจกรรมเผยแพร่  สาธิต  แสดงผลิตภัณฑ์
จากฝ้ายและมูลมังของดีประเพณีอีสาน  
และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ลานขวัญเมือง 

กิจกรรมถนนคนเดิน   สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ลานขวัญเมือง 
ถนนสุรศักด์ิ 

กิจกรรมสืบสานมูลมังดีประเพณีศรีอิสาน 
การสืบสานตํานานฝ้ายเป็นสายบุญ   (ประกวดแข่งขันทอผ้าฝ้าย) (ลานหลังร้านวัฒนาคาร์แอร์)
การแข่งขันขับร้องสรภัญญะ  ศาลาธรรมสามัคคี 
การประกวดงานประดิษฐ์ใบตอง
ประเภทขันหมากเบ็ง (ประยุกต์) 

 ลานหน้าห้องธุรการ 

การประกวดเด่ียวเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้านอีสาน 

- พิณ   
- แคน   
- โหวต   
- โปงลาง 

 เวทีเล็กด้านหน้าอาคารเรียน
โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา 

ประกวดเล่านิทานด้วยภาษาถ่ิน  เวทีเล็กด้านหน้าอาคารเรียน
โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา 

กิจกรรมเฉลิมฉลองงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน 
การจัดประกวดธิดาฝ้ายสามวัย 
สายใยบุญ 

ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดท่ี ๗ จังหวัด
อุบลราชธานี   

เวทีกลาง ลานขวัญเมือง 

การจัดงานราตรีดอกฝ้ายบาน    ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดท่ี ๗ จังหวัด
อุบลราชธานี   

เวทีกลาง ลานขวัญเมือง 

รําวงย้อนยุค นางมาริษา  ทยาธรรม และคณะ   เวทีกลาง ลานขวัญเมือง 
วงดนตรีคีตะบุศย์     คณะวงดนตรีคีตบุษย์ เวทีกลาง ลานขวัญเมือง 



๖ 
 
กิจกรรมกินข้าวฮ่วมพา นางมาริษา  ทยาธรรม และคณะ   เวทีกลาง ลานขวัญเมือง 

กิจกรรม  “ธรรมะเลิศลํ้า  ตามธรรมพระพุทธองค์” 
นิทรรศการ  “ตามฮอยพระอริยสงฆ์
ยุคกึ่งพุทธกาล  หลวงปู่ม่ัน  ภูริทัตฺ
โต” 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

บริเวณหน้าอุโบสถ  
วัดไชยมงคล 

กิจกรรมเทศนาธรรมคํากลอนย้อน
ยุค 

ประธานเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลาน
ฮักบ้านแปงเมือง       

อุโบสถวัดไชยมงคล 

กิจกรรม  “ตักบาตรดอกฝ้าย”  จากลานขวัญเมือง ถึง 
วัดไชยมงคล 

พราหมณ์ทําพิธีอันเชิญเทพเทวา
และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายเข้าสู่
ปริมณฑลพิธีบูชา  พรรณนา  ทํา
ขวัญอภิเษกต้นฝ้าย    

 ลานขวัญเมือง 

กิจกรรม”สืบสานพุทธธรรมดั่ง
พุทธกาล ตักบาตรพระกรรมฐาน 
๑๐๙ รูป 

 จากวัดไชยมงคลถึง 
ลานขวัญเมือง 

คณะกรรมการสืบสานงานทอฝ้ายสายใยบุญ 
๑.พิธีเปิด  เวทีกลาง  ลานขวัญเมือง 
๒.ขบวนแห่ดอกฝ้ายสายใยบุญ  จากหน้าศาลเ จ้าพ่อหลัก

เมืองถึงลานขวัญเมือง 
๓.กิจกรรมฟ้อนรํา “ถักทอฝ้าย   
   สายใยบุญ  จุลกฐินถ่ินอุบล 
   คนมีธรรม” 

ใช้ผู้รําท้ังหมด  ๒๕๖๒  คน ลานขวัญเมือง 

๔.กิจกรรม”ลานบุญคูณฝ้าย 
   สายศรัทธา” 

 ลานขวัญเมือง 

๕.ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน   
   “เส้นทางธรรมสืบสานประเพณี 
    ศรีอีสาน”. 

  

กิจกรรมสนับสนุนการจัดงาน 
กองอํานวยการกลาง/ลงทะเบียน  ซุ้มด้านทิศเหนือ ศาลาหน้า

พระใหญ่ 
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  ศาลาหน้าพระใหญ่ 
บันทึกภาพกิจกรรม  อาคารช้ันล่าง โรงเรียน 

พุทธเมตตาวิทยา 



๗ 
 
คณะกรรมการปฎิคม  ลานขวัญเมือง/ศาลาธรรม

สามัคคี 
คณะกรรมการแสง  เสียง  และ
ประดับตกแต่งสถานท่ีบริเวณงาน 

 ศาลาหน้าพระใหญ่ 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
การจราจร 

 ศาลาหน้าพระใหญ่ 

การเงิน – และบัญชี   ศาลาหน้าพระใหญ่ 
การพยาบาล  ซุ้มด้านทิศเหนือศาลาหน้า

พระใหญ่ 
พิมพ์เกียรติบัตร  อาคารช้ันล่างโรงเรียน 

พุทธเมตตาวิทยา 
ออกแบบการเรียนรู้  ห้องธุรการ 
พิธีกร  ศาลาหน้าพระใหญ่ 
จัดเตรียมของที่ระลึก  ศาลาธรรมสามัคคี 
อาหารโรงทาน  สนามฟุตบอลโรงเรียนพุทธ

เมตตาวิทยา 
นํ้าด่ืม  จํานวน ๔  จุด 

 


