
๑ 

 

กําหนดการ 
งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบญุจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” ครั้งท่ี ๘ ประจําปี ๒๕๕๙ จงัหวัดอุบลราชธานี 

(สืบฮีต  สานฮอย  มูลมังดีประเพณศีรีอีสาน) 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
วันพฤหสับดีที ่๑๐ วันศุกรท์ี ่๑๑ และ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทอด  ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

**************** 
 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มกิจกรรมงาน  “สืบฮีต  สานฮอย  มูลมังดีประเพณีศรีอีสาน” 
   นักเรียน / นักศึกษา /  ประชาชน  ลงทะเบียนเข้าศึกษาและเรียนรู ้

 เวลา ๐๙.๓๙ น. เริ่มกิจกรรมการสาธิต  การศึกษา และเรียนรู้ 
 
 
 

    

  ฐานการเรียนรู้ที่  ๑   ปลูกฝา้ยเป็นสายบญุ  เป็นขั้นตอนการปลูก บํารุงรักษาต้นฝ้าย  
 ฐานการเรียนรู้ที่  ๒   เก็บฝา้ยสายธารบุญ  เป็นขัน้ตอนการเก็บปุยฝ้ายสีขาวออกจากสมอฝ้ายที่แก่ 
 ฐานการเรียนรู้ที่  ๓   อ้ิว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายสายธารธรรม  เป็นขั้นตอนการคัดแยกเมล็ด  ทําให้เป็นปุยฟู    
                                            ม้วนให้เป็นหลอด และเข็นให้เป็นเส้นฝ้าย   
 ฐานการเรียนรู้ที่  ๔   เปีย ปัน่ฝา้ยสายศรัทธา  เป็นขั้นตอนการทําให้เป็นใจ ป่ันใส่หลอดเตรยีมใส่กระสวย 
 ฐานการเรียนรู้ที่  ๕   กวัก ค้น สืบฝา้ยสายใยบญุ  เป็นขั้นตอนการดึงเอาเส้นด้ายจากกง แล้วนําไปขึง  
    กับเครือ ไปจนถึงกระบวนการร้อยด้ายยืนเข้ารูเขา สอดด้ายยืนกับรูฟืม  
 ฐานการเรียนรู้ที่  ๖   ตํ่าหูก ผูกสายธรรม  เป็นขั้นตอนการถักทอให้เป็นผืนผ้า 
 ฐานการเรียนรู้ที่  ๗   ตัดเย็บ เก็บสายใย  เป็นขั้นตอนการตัดเย็บให้เป็นผ้าผืนใดผืนหน่ึงคือ สบง จีวร 
                                          หรือสังฆาฎิ หรือทั้งหมด 
 ฐานการเรียนรู้ที่  ๘   ย้อมด้ายสายพระธรรม  เป็นขั้นตอนการนําผ้าสบง จีวร หรือสังฆาฎิ หรือทั้งหมด 
                                          ที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว นําไปย้อมด้วยสีธรรมชาติ 
 ฐานการเรียนรู้ที่  ๙   มหาบุญจุลกฐิน  เป็นขั้นตอนพิธีทอดกฐิน 
 
 
 
 

 
    

    ๑. เดือนอ้าย – บุญเข้ากรรม   ๒. เดือนย่ี – บุญคูณลาน 
   ๓. เดือนสาม – บุญข้าวจี ่    ๔. เดือนสี่ – บุญผะเหวด 
   ๕. เดือนห้า – บุญสงกรานต์   ๖. เดือนหก – บุญบ้ังไฟ 

ฐานการเรียนรู้จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร 

นิทรรศการฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 



๒ 

 

   ๗. เดือนเจ็ด – บุญซําฮะ    ๘. เดือนแปด – บุญเข้าพรรษา 
   ๙. เดือนเก้า – บุญข้าวประดับดิน          ๑๐. เดือนสิบ – บุญขา้วสาก 
          ๑๑. เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา          ๑๒. เดือนสิบสอง – บุญกฐิน 
 
 

 

๑. ถนนสายข้าวหลาม  ๒. ถนนสายข้าวต้มมัด  ๓. ถนนสายข้าวปุ้น  (ขนมจีน)     
๔. ถนนสายข้าวจี่   ๕. ถนนสายข้าวมธุปายาส  ๖. ถนนสายข้าวเม่า    
๗. ถนนสายข้าวโป่ง    ๘. ถนนสายข้าวปาด  ๙. ถนนสายมาลัยจากข้าวตอก  

 
 
 

 ๑. สาธิตการทําธูปหอมด้วยวัสดุธรรมชาติ     ๒. สาธิตการสาวไหม 
  ๓. สาธิตการทอผ้าลายจกดาว (หัวซิ่น)    ๔. สาธิตการทําเคร่ืองทองเหลือง 
  ๕. นิทรรศการหม่อนไหม      ๖. สาธิตการทําเคร่ืองป้ันดินเผา 
  ๗. สาธิตการทําของที่ระลึก สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
  ๘. การแปรรูปอาหาร และการทํานํ้าผลไม้    

 
 
 
 

   ๑. กระต่ายขาเดียว  ๒. รีรีข้าวสาร  ๓. เดินขาโถกเถก ๔. ม้าก้านกล้วย     
 ๕. หมากเก็บ   ๖. เดินกะลา  ๗. โยนเบ้ียหรือตังเต ๘. เสือกินวัว 
 ๙. งูกินหาง       ๑๐. มอญซ่อนผ้า  ๑๒. บักก้ิงล้อ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. การแสดงดนตรีไทย    ๒. สาธิตการแสดงหมอลาํกลอน  
  ๓. สาธิตการแสดงหนังบักต้ือและการแกะสลักตัวละครหนังบักต้ือ (หนังประโมทัย)      
  ๔. นิทรรศการและการแสดงผีตาโขน  ๕. นิทรรศการและการแสดงบุญบั้งไฟ 
 ๖. นิทรรศการชนเผา่ภูไท   ๗. นิทรรศการและการแสดงประเพณีแซนโฎนตา 
  ๘. นิทรรศการฮีตบุญเดือนย่ี -บุญคูณลาน 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ถนนสายข้าว 

ฐานการเรียนรู้ถนนสายอาชีพ 

การละเล่นพ้ืนบ้านอีสาน 

กิจกรรมเสริมปัญญาด้านวิทยาศาสตร์

นิทรรศการและการสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

นิทรรศการสัตว์ป่าน่ารัก  “Mini Zoo” และการแสดงของมาสคอต 
่



๓ 

 

 
 

 
 เวลา ๐๙.๐๐  น. ประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถิ่น  ระดับประถมศึกษา 
 เวลา ๐๙.๐๐   น.      แข่งขันการขับร้องสรภัญญะ   ประเภทนักเรียน 
  เวลา ๑๓.๐๐   น. ประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง  ประเภทนักเรียน นักศึกษา 
 เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีบาํเพ็ญกุศลเพื่อถวายเปน็พระราชกุศล  
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในพระบรมโกศ   

- ประธานในพิธี  
     * จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา 
     * จุดธูป เทียน หน้าตู้พระอภิธรรม 
     * จุดเคร่ืองบูชาทองน้อยถวายสักการะ  และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ ์

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร        หน้าโต๊ะหมู่บูชา 

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 
- ประธานสงฆ์ให้ศีล 
  * เจ้าคณะภาค ๑๐  พระธรรมฐิติญาณ  (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต น.ธ.เอก)  
             วัดบึงพระลานชัย  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
- พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม   
- เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม 
- ประธานสงฆ์แสดงธรรม 
- พุทธศาสนิกชนเจริญจิตภาวนาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
- เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดภูษาโยง 
- ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล 
- พระสงฆ์สดับปกรณ์ 
- ประธานในพิธี ถวายเคร่ืองไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
- พระสงฆ์อนุโมทนา 
- ประธานในพิธี กรวดนํ้า 
- ประธานในพิธี   
     * กราบลาพระประธานหน้าโต๊ะหมู่บูชา 
     * กราบลาประธานสงฆ์ 
     * กราบถวายบังคมลาพระบรมฉายาลักษณ์ 

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
 จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร       หน้าโต๊ะหมู่บูชา 
 

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน



๔ 

 

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 เวลา   ๐๘.๓๙ น. พราหมณ์ทําพิธีอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายเข้าสู่ปริมณฑลพิธีบูชา   
                                      พรรณนา  ทําขวัญ  อภิเษกต้นฝ้าย  ณ  ลานปลูกฝ้าย 
 เวลา   ๐๙.๐๙  น. พิธีเปิดงาน “ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ ๘ ประจาํปี  ๒๕๕๙   
     จังหวัดอุบลราชธานี                                               
     -  ประธานในพิธี จดุธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 

   -  พิธีกรอาราธนาศีล 
   -  ประธานสงฆ์ให้ศีล 

       -  ประธานจัดงาน“ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”  
       ปีที ่๘ ประจําปี  ๒๕๕๙  จังหวัดอุบลราชธานี    กล่าวรายงาน 
    -  ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน / ประธานลั่นฆ้อง ๓ รา   
                                  (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
   -  เจ้าหน้าที่ยํ่าฆ้อง  กลอง  ระฆัง 
   -  ประธาน นักทอ่งเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ร่วมเก็บดอกฝ้าย  
   -  ประธาน แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชน   
                                  ร่วมขบวนแห่ดอกฝ้ายสายใยบุญจากลานเก็บดอกฝ้าย นําไปมอบให้ประธานจัดงาน   
               นําโดยขบวนฟ้อนรํากลองตุ้ม  จากบ้านหนองบ่อ 
    - ประธาน แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชน 
               ร่วมเย่ียมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ   

  เวลา   ๐๙.๓๐  น. ประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถิ่น  ระดับมัธยมศึกษา   
 เวลา   ๐๙.๓๐  น.       แข่งขันการขับร้องสรภัญญะ  ประเภทประชาชน 
  เวลา   ๑๐.๐๙  น. เริ่มกิจกรรมการผลิต “จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร” 
 เวลา   ๑๓.๐๐  น. ประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง  ประเภทประชาชน 
 เวลา   ๑๗.๐๐  น. พระสงฆ์  ๑๐๙  รูปเจริญพระพุทธมนต์ 
 

  เวลา   ๑๘.๐๐  น.  พิธีบําเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ   

         -    ประธานในพิธี  
                                      * จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา 

     * จุดธูป  เทียน  หน้าตู้พระอภิธรรม 
     * จุดเคร่ืองบูชาทองน้อยถวายสักการะ  และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ ์

                                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร       หน้าโต๊ะหมู่บูชา 

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 
- ประธานสงฆ์ให้ศีล 
  * พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจา้อาวาสวัดหนองป่าพง 
- พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม   
- เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม 



๕ 

 

- ประธานสงฆ์แสดงธรรม 
- พุทธศาสนิกชนเจริญจิตภาวนาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
- เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดภูษาโยง 
- ประธานในพิธี  ทอดผ้าบังสุกุล 
- พระสงฆ์สดับปกรณ์ 
- ประธานในพิธี  ถวายเคร่ืองไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
- พระสงฆ์อนุโมทนา 
- ประธานในพิธี กรวดนํ้า 
- พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขัน 

 ๑.  การแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถิ่น  
 ๒.  การประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
 ๓.  การแข่งขันขับร้องสรภัญญะ 

- ประธานในพิธี   
      * กราบลาพระประธานหน้าโต๊ะหมู่บูชา 
      * กราบลาประธานสงฆ์ 
      * กราบถวายบังคมลาพระบรมฉายาลกัษณ์ 

                                         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร       หน้าโต๊ะหมู่บูชา 
 

วันเสาร์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

  เวลา   ๐๖.๓๐  น. พิธีตักบาตรพระกัมมัฏฐาน  จํานวน  ๑๐๙  รูป 
             เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ   
             (บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเดิม)  
 เวลา   ๐๗.๓๐  น. ถวายภัตตาหารพระกัมมัฏฐาน  จํานวน  ๑๐๙  รูป  (ฉันในบาตร) 
 เวลา   ๐๘.๓๐  น. ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน  
                                          “เส้นทางธรรมสืบฮีต  สานฮอย  มลูมังดีประเพณีศรอีีสาน”   
 เวลา   ๐๙.๓๐  น. เข้าสู่กระบวนการฐานการเรยีนรู้ที่  ๙  พิธทีอดมหาบุญจุลกฐิน 
 เวลา   ๑๑.๐๐  น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร 
 
 

เสร็จพิธ ี


