
      กาํหนดการ 
งาน”ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล  คนมีธรรม  คร้ังท่ี ๗ 

ประจาํปี  ๒๕๕๘     จงัหวดัอุบลราชธานี” 
(สืบฮีต  สานฮอย  มูลมงัดีประเพณีสองฝ่ังโขง) 

วนัพฤหสับดีท่ี  ๑๙  วนัศุกร์ท่ี  ๒๐  และ  วนัเสาร์ท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ทอด  ณ  วดัไชยมงคล  ตาํบลในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 

**************** 
วนัพฤหัสบดทีี ่ ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๙   น. พิธีเปิดงาน  “ สืบฮีต  สานฮอยมูลมงัดีประเพณีสองฝ่ังโขง” 
   นกัเรียน / นกัศึกษา /  ประชาชน  ลงทะเบียนเขา้ศึกษาและเรียนรู้ 

 เวลา ๐๙.๓๙ น. เร่ิมกิจกรรมการสาธิต  การศึกษาและเรียนรู้ 
    ฐานการเรียนรู้จากเมลด็ฝ้ายสู่ไตรจวีร  
   ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๑   ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ  เป็นขั้นตอนการปลูก  บาํรุงรักษาตน้ฝ้าย  
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๒   เกบ็ฝ้ายสายธารบุญ  เกบ็ปุยฝ้ายสีขาวออกจากสมอฝ้ายท่ีแก่ 
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๓   อิว้  ดีด  ล้อ  เข็นฝ้ายสายธารธรรม  เป็นการคดัแยกเมลด็  ทาํใหเ้ป็นปุยฟู  มว้นให ้
                  เป็นหลอด เข็นใหเ้ป็นเสน้ฝ้าย    
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๔   เปีย  ป่ันฝ้ายสายศรัทธา  การทาํใหเ้ป็นใจ  ป่ันใ ส่หลอดเตรียมใส่กระสวย 
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๕   กวกั  ค้น  สืบฝ้ายสายใยบุญ  การดึงเอาเสน้ดา้ยจากกงแลว้นาํไปขึงกบัเครือไป  
    จนถึงกระบวนการร้อยดา้ยยืนเขา้รูเขาสอดดา้ยยืนกบัรูฟืม  
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๖    ตํ่าหูก  ผูกสายธรรม  ขั้นตอนการถกัทอใหเ้ป็นผืนผา้ 
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๗   ตัดเยบ็  เกบ็สายใย ขั้นตอนการตดัเยบ็ใหเ้ป็นผา้ผืนใดผืนหน่ึงคือ สบง จีวร หรือ 
    สงัฆาฎิ หรือทั้งหมด 
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๘   ย้อมด้ายสายพระธรรม   ขั้นตอนการนาํผา้สบง จีวร หรือสงัฆาฎิ หรือทั้งหมดท่ีตดั 
    เยบ็เสร็จเรียบร้อย  แลว้นาํไปยอ้มดว้ยสีธรรมชาติ 
 ฐานการเรียนรู้ท่ี  ๙   มหาบุญจุลกฐิน  พิธีทอดกฐิน 
    ฐานการเรียนรู้ถนนสายข้าว 

๑.ถนนสายขา้วหลาม  ๒.ถนนสายขา้วตม้  ๓.ถนนสายขา้วปุ้น  (ขนมจีน)     
๔ถนนสายขา้วจ่ี   ๕.ถนนสายขา้วมธุปายาส  ๖ .ถนนสายขา้วเม่า    
๗.ถนนสายขา้วโ ป่ง    ๘.ถนนสายขา้วปาด  ๙.ถนนสายพวงมาลยัจากขา้วตอก 

    การละเล่นพืน้บ้านอสีานเฮา 
๑.เล่นกระต่ายขาเดียว  ๒.รีรีขา้วสาร  ๓.ขาโถกเถก   ๔.มา้กา้นกลว้ย     
๕.เล่นหมากเกบ็   ๖ .เล่นเดินกะลา  ๗.การเล่นโยนเบี้ยหรือตงัเต ๘.ป่ีนอ้ยจากกอขา้ว    



๙.การเล่นบั้งโผ      ๑๐.มา้หลงัโปก  ๑๑.เล่นต่ีจบั   ๑๒.เล่นข่ีมา้ฟันดาบ    
๑๓.การเล่นแมวกินปลาย่าง ๑๔.บกักิ้งลอ้  ๑๕.การละเล่นงูกินหาง 
    ถนนสายอาชีพ 
 ๑.การทาํธูปหอมด้วยวสัดุธรรมชาติ  โดยโรงเรียนบ้านนาเลงิ     ๒.สถาบัน  กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ๓.วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอุีบลราชธานี   ๔.ชมรมผู้สูงอายุตําบลแสนสุข 
 กจิกรรมการสาธิตและเรียนรู้เร่ืองหนังบักต้ือ  (หนังประโมทยั)    กจิกรรมเสริมปัญญาด้านวทิยาศาสตร์ 
 ชมการแสดงดนตรีพืน้เมืองอสีานจากสถานศึกษาต่าง ๆ   ชมการแสดงดนตรีไทยจากสถานศึกษาต่าง ๆ  
 ชมการแสดงหมอลาํคู่ 
เวลา ๐๙.๓๐  น. ประกวดเล่านิทานดว้ยภาษาถ่ิน  ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  (รอบคดัเลือก) 
เวลา ๑๔.๐๐   น. ประกวดงานประดิษฐใ์บตอง  ประเภทขนัหมากเบง็  
เวลา ๑๓.๐๐   น.       ประกวดขบัร้องสรภญัญะ  (รอบคดัเลือก) 
เวลา  ๑๓.๐๐  น. การแข่งขนัเด่ียวเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง ๔  ประเภท  (รอบคดัเลือก)  
   -เด่ียวพิณ  -เด่ียวแคน  -เด่ียวโหวด  -เด่ียวโปงลาง 
เวลา ๑๗.๐๐ น.  ประธาน  นกัท่องเท่ียว  นกัเรียน  นกัศึกษา  เยาวชน  ประชาชน  รวมท่ีหนา้เวทีกลางเพ่ือร่วม 
                                         กิจกรรม 
   -ฮ่วมกนักินขา้วแลง  / เบิ่งการแสดงลูกหลาน / สนุกสนานรําวงยอ้นยุค 
   -ดูสนุกหนงักลางแปลง  /  ซอดแจง้กบัการแสดงหมอลาํ 
เวลา ๒๑.๐๐  น. การละเล่นสาธิต  “รําผีฟ้า”  ของชาวเขมร  
วนัศุกร์ที ่ ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๘.๓๙   น. พราหมณ์ทาํพิธีอนัเชิญเทพเทวาและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายเขา้สู่ปริมณฑลพิธีบูชา   
                                      พรรณนา  ทาํขวญั  อภิเษกตน้ฝ้าย  ณ  ลานปลูกฝ้าย 
เวลา ๐๙.๐๙   น. พิธีเปิดงาน  “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ประจาํปี  ๒๕๕๘   จงัหวดัอุบลราชธานี”                                      

  -ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  -พิธีกรอาราธนาศีล -  ประธานสงฆใ์หศี้ล 
     ประธานจดังาน“ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินประจาํปี  ๒๕๕๘  จงัหวดัอุบลราชธานี”             

   กล่าวรายงาน 
   -  ประธานกล่าวเปิดงาน  /  ประธานลัน่ฆอ้ง  ๓  รา  (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ)์ 

-  การแสดงรําเอด้อกฝ้าย 
-  การแสดงชุด  อารุณส่องแสงสว่าง  จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
-  ประธาน  นกัท่องเท่ียว  นกัเรียน  นกัศึกษา  เยาวชน  ประชาชน ร่วมเกบ็ดอกฝ้าย  
-  ประธาน  แขกผูมี้เกียรติ  นกัท่องเท่ียว  นกัเรียน  นกัศึกษา  เยาวชน  ประชาชน ร่วม    
   ขบวนแห่ดอกฝ้ายสายใยบุญ  จากลานเกบ็ดอกฝ้ายนาํไปมอบใหป้ระธานจดังาน  นาํ   
   โดยขบวนฟ้อนรํากลองตุม้  จากบา้นหนองบ่อ 
-  ประธาน  แขกผูมี้เกียรติ  นกัท่องเท่ียว  นกัเรียน  นกัศึกษา  เยาวชน  ประชาชน  



   ร่วมเย่ียมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ    
เวลา ๑๐.๐๙ น. เร่ิมกิจกรรมการผลิต  “จากเมลด็ฝ้ายสู่ไตรจีวร” 
เวลา ๐๙.๓๐  น. ประกวดเล่านิทานดว้ยภาษาถ่ิน  ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  (รอบชิงชนะเลิศ) 
เวลา ๑๓.๓๐   น.       ประกวดขบัร้องสรภญัญะ  (รอบชิงชนะเลิศ) 
เวลา  ๑๓.๓๐  น. การแข่งขนัเด่ียวเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง ๔  ประเภท  (รอบชิงชนะเลิศ)  
   -เด่ียวพิณ  -เด่ียวแคน  -เด่ียวโหวด  -เด่ียวโปงลาง 
เวลา ๑๔.๐๐   น. ประกวดงานประดิษฐใ์บตอง  ประเภทขนัหมากเบง็  
เวลา  ๑๖ .๐๐  น. พระสงฆ ์ ๑๐๙  รูปเจริญพระพุทธมนต ์
เวลา ๑๖ .๓๙  น. ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา  แหล่ทาํนองอีสาน    ๓  ธรรมมาสน์   
เวลา ๑๙.๐๐ น.  ประธาน  นกัท่องเท่ียว  นกัเรียน  นกัศึกษา  เยาวชน  ประชาชน  รวมท่ีหนา้เวทีกลางเพ่ือร่วม 
                                         - พธีิมอบรางวลัการประกวดและแข่งขันทุกประเภท 
   -ฮ่วมกนักินขา้วแลง  / เบิ่งการแสดงลูกหลาน / สนุกสนานรําวงยอ้นยุค 
   -ดูสนุกหนงักลางแปลง  /  ซอดแจง้กบัการแสดงหมอลาํ 
เวลา ๒๑.๐๐  น. การละเล่นสาธิต  “รําผีฟ้า”  ของชาวเขมร  
วนัเสาร์ที ่ ๒๑  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๖ .๓๐  น. พิธีตกับาตรพระกมัมฏัฐาน  จาํนวน  ๑๐๙  รูป  (บริเวณศาลากลางจงัหวดัหลงัเดิม)  
เวลา ๐๗.๓๐  น. ถวายภตัตาหารพระกมัมฏัฐาน  จาํนวน  ๑๐๙  รูป  (ฉนัในบาตร) 
เวลา ๐๘.๓๐  น. ขบวนแห่ผา้มหาบุญจุลกฐิน  “เสน้ทางธรรมสืบสานประเพณีศรีอีสาน”   
เวลา ๐๙.๓๐  น. เข้าสู่กระบวนการฐานการเรียนรู้ที ่ ๙  พธีิทอดมหาบุญจุลกฐิน 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภตัตาหารเพลแด่พระภิกษุ - สามเณร 

เสร็จพธีิ 
 

ทานมขีอสงสยัประการใดโปรดสอบถามไดที่  วัดไชยมงคล  โทรสาร (๐๔๕)๒๔๔๗๔๒,  โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐,   
chaturong-111@hotmail.com,  www.chaimongkol.net  หรือท่านสะดวกโอนเงินเข้าบัญชีลานบุญลานปัญญาวดัไชยมงคล  
ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนสรรพสิทธ์ิ  หมายเลขบัญชี  322-0-39137-0 

 
 


