๑

กําหนดการ
งาน “ทอฝ้ายเป็ นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ครั้งที่ ๙ ประจําปี ๒๕๖๐ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อจัดหาทุนในการก่ อสร้ างรู ปหล่อเหมือน หลวงปู่ มั่น ภูริฑตั โต องค์ ยืนทีส่ ู งทีส่ ุ ดในโลก ๑๓ เมตร
วันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ทอด ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
****************
วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา
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ขบวนธรรมยาตราอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงปู่ มัน่ ภูริฑตั ฺ โ ต จากวัดป่ าสุ ทธาวาส จังหวัดสกลนคร
เดินทางสู่ จงั หวัดอุบลราชธานี
ขบวนธรรมยาตราอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงปู่ มัน่ ภูริฑตั โต เดินทางถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ขบวนธรรมยาตราอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงปู่ มัน่ ภูริฑตั โต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เดินทางสู่ วดั ไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีโ ดยนักศึกษา ๑๐,๐๐๐ คน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี / อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี /
รศ.ดร.วิไ ลศักดิ์ กิ่งคํา รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ร่ วมอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงปู่ มัน่ ภูริฑตฺ โ ตประดิษฐานบนบุษบก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จํานวน ๑๐๘ คน
รําน้อมรําลึกบูชาคุณหลวงปู่ มัน่ ภูริฑตฺ โ ต
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พิธีกรนําไหว้พระ – รับศีล อาราธนาพระปริ ตร
พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ จํานวน ๙ รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์ธมั มจักรกัปวัฒนสู ตร
พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) วัดป่ าสุ ทธาวาส
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี / อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี /
รศ.ดร.วิไ ลศักดิ์ กิ่งคํา รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ร่ วมพิธีบรรจุอฐั ิธาตุหลวงปู่ มัน่ ภูริฑตฺ โ ต ณ องค์หลวงปู่ มัน่ ภูริฑตฺ โ ต จําลอง
พระสงฆ์ท้ งั หมดสวดชัยมงคลคาถา
พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) วัดป่ าสุ ทธาวาส
แสดงพระธรรมเทศนา เรื่ อง”ตามรอยหลวงปู่ มัน่ ภูริฑตฺ โ ต”
ประธานในพิธีนาํ คณะถวายจตุปัจจัย – เครื่ องไทยธรรมแด่พระพิธีธรรม
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พระสงฆ์อนุโ มทนา
บวชชีพราหมณ์
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่ องบวงสรวงหน้าโต๊ะหมู่เครื่ องบวงสรวง
และหน้าแท่น“รู ปหล่อเหมือนหลวงปู่ มัน่ ภูริฑตฺ โ ต”
หัวหน้าพราหมณ์บูชามหาฤกษ์
พระมหาเถระทําพิธีจุดเทียนชัย
พระคณาจารย์สวดคาถาพุทธาภิเษก และนัง่ ปรกอธิษฐานจิต
พุทธศาสนิกชนร่ วมสวด คาถาอิติปิโสร้อยแปดจบ
ประธานพระคณาจารย์ทาํ พิธีกรรมดับเทียนชัย
พระสงฆ์ท้ งั หมดอนุโ มทนา
ประธานสงฆ์ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์
ผูร้ ่ วมงานรับวัตถุมงคล

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๙ น.

เวลา ๐๙.๓๙ น.

พิธีเปิ ดงาน “ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปี ที่ ๙ ประจําปี ๒๕๖๐
จังหวัดอุบลราชธานี
ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรอาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ใ ห้ศีล
- ประธานจัดงาน“ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
ปี ที่ ๙ ประจําปี ๒๕๖๐ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิ ดงาน / ประธานลัน่ ฆ้อง ๓ รา
(ดนตรี บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- เจ้าหน้าที่ยา่ ํ ฆ้อง กลอง ระฆัง
- ประธาน นักท่องเที่ยว นักเรี ยน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ร่ วมเก็บดอกฝ้าย
- ประธาน แขกผูม้ ีเกียรติ นักท่องเที่ยว นักเรี ยน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน
ร่ วมตักบาตรดอกฝ้าย
- ประธาน แขกผูม้ ีเกียรติ นักท่องเที่ยว นักเรี ยน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน
ร่ วมขบวนแห่ดอกฝ้ายฟ้อนรํากลองตุม้ จากบ้านหนองบ่อ
- ทุกคนพร้อมที่ลานดอกฝ้ายมงคล
พราหมณ์ทาํ พิธีอนั เชิญเทพเทวาและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ท้ งั หลายเข้าสู่ ปริ มณฑลพิธีบูชา
พรรณนา ทําขวัญ อภิเษกฝ้ายมงคล ณ ลานฝ้ายมงคล
- ประธานจุดธูปเทียนบวงสรวงเทวาอารักษ์ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์

๓

เวลา ๑๐.๐๙ น.

- พราหมณ์ทาํ พิธีอ่านโองการ อัญเชิญสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
- ประธานลัน่ ฆ้อง กลอง ระฆัง
- พราหมณ์เป่ าสังข์ ประโคมดนตรี มหาฤกษ์
เริ่ มกิจกรรมการผลิต “จากเมล็ดฝ้ายสู่ ไ ตรจีวร”

การเรียนรู้ จากเมล็ดฝ้ายสู่ ไตรจีวร
ฐานการเรี ยนรู ้ที่ ๑
ฐานการเรี ยนรู ้ที่ ๒
ฐานการเรี ยนรู ้ที่ ๓

ฐานการเรี ยนรู ้ที่ ๔
ฐานการเรี ยนรู ้ที่ ๕

ฐานการเรี ยนรู ้ที่ ๖
ฐานการเรี ยนรู ้ที่ ๗

ฐานการเรี ยนรู ้ที่ ๘

ฐานการเรี ยนรู ้ที่ ๙

โดยคณะครุ ศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ปลูกฝ้ายเป็ นสายบุญ เป็ นขั้นตอนการปลูก บํารุ งรักษาต้นฝ้าย
โรงเรี ยนเบ็ญจะมะมหาราช
เก็บฝ้ ายสายธารบุญ เป็ นขั้นตอนการเก็บปุยฝ้ายสี ขาวออกจากสมอฝ้ายที่แก่
โรงเรี ยนหนองขอนวิทยา, โรงเรี ยนอาเวมารี อา
อิว้ ดีด ล้ อ เข็นฝ้ายสายธารธรรม เป็ นขั้นตอนการคัดแยกเมล็ด ทําให้เป็ นปุยฟู
ม้วนให้เป็ นหลอด และเข็นให้เป็ นเส้นฝ้าย
โรงเรี ยนวิจิตตราพิทยา
เปี ย ปั่นฝ้ายสายศรัทธา เป็ นขั้นตอนการทําให้เป็ นใจ ปั่ นใส่ หลอดเตรี ยมใส่ กระสวย
โรงเรี ยนวาริ นชําราบ
กวัก ค้น สื บฝ้ายสายใยบุญ เป็ นขั้นตอนการดึงเอาเส้นด้ายจากกง แล้วนําไปขึง
กับเครื อ ไปจนถึงกระบวนการร้อยด้ายยืนเข้ารู เขา สอดด้ายยืนกับรู ฟืม
โรงเรี ยนปทุมพิทยาคม
ตํา่ หูก ผูกสายธรรม เป็ นขั้นตอนการถักทอให้เป็ นผืนผ้า
โรงเรี ยนเทศบาลหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕, โรงเรี ยนนารี นุกูล ๒
ตัดเย็บ เก็บสายใย เป็ นขั้นตอนการตัดเย็บให้เป็ นผ้าผืนใดผืนหนึ่งคือ สบง จีวร
หรื อสังฆาฎิ หรื อทั้งหมด
โรงเรี ยนหนองขอนวิทยา
ย้อมด้ ายสายพระธรรม เป็ นขั้นตอนการนําผ้าสบง จีวร หรื อสังฆาฎิ หรื อทั้งหมด
ที่ตดั เย็บเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว นําไปย้อมด้วยสี ธรรมชาติ
โรงเรี ยนนารี นุกูล
มหาบุญจุลกฐิ น เป็ นขั้นตอนพิธีทอดกฐิน
โรงเรี ยนอุบลราชธานี ศรี วนาลัย

๔

นิทรรศการงานของพ่ อ
๑. พระราชกรณี ยกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนชาวไทย
วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอ่ ุบลราชธานี
๒. พระราชกรณี ยกิจด้านการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โรงเรี ยนอุบลวิทยาคม
๓. พระราชกรณี ยกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
โรงเรี ยนวาริ นชําราบ
๔. พระราชกรณี ยกิจด้านการศึกษา (ครู ของแผ่นดิน)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
๕. พระราชกรณี ยกิจด้านศาสนา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
๖. พระราชกรณี ยกิจด้านงานช่างของแผ่นดิน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
๗. พระราชกรณี ยกิจด้านศิลปวัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
๘. พระราชกรณี ยกิจด้านการกีฬา
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

นิทรรศการเรื่ องฮีตสิ บสอง
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑. เดือนอ้าย – บุญเข้ากรรม
๓. เดือนสาม – บุญข้าวจี่
๕. เดือนห้า – บุญสงกรานต์
๗. เดือนเจ็ด – บุญซําฮะ
๙. เดือนเก้า – บุญข้าวประดับดิน
๑๑. เดือนสิ บเอ็ด – บุญออกพรรษา

๒. เดือนยี่ – บุญคูณลาน
๔. เดือนสี่ – บุญผะเหวด
๖. เดือนหก – บุญบั้งไฟ
๘. เดือนแปด – บุญเข้าพรรษา
๑๐. เดือนสิ บ – บุญข้าวสาก
๑๒. เดือนสิ บสอง – บุญกฐิน

เล่ าขานตํานานลานข้ าวข้ าว
โดย คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
๑. ฐานบุญข้าวหลาม โดย ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองอุบลราชธานี, ชาวบ้านหนองช้าง ต.หนองขอน
๒. ฐานบุญข้าวต้มมัด โดย ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองอุบลราชธานี, โรงเรี ยนเทศบาล๒ หนองบัว
ชาวบ้านตาวัง อ.บัวเชด จ.สุ รินทร์
๓. ฐานบุญข้าวปุ้น (ขนมจีน) โดย โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล, โรงเรี ยนพุทธเมตตาวิทยา
๔. ฐานบุญข้าวจี่ โดย โรงเรี ยนเซนต์เอเมรี , ชาวคุม้ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

๕
๕. ถนนสายข้าวมธุปายาส โดย โรงเรี ยนกีฬาอุบลราชธานี, โรงเรี ยนเทศบาลวาริ นวิชาชาติ
๖. ถนนสายข้าวเม่า โดย ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองอุบลราชธานี, โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสุ ขสําราญ
๗. ถนนสายข้าวโป่ ง โดย โรงเรี ยนเทศบาลวาริ นวิชาชาติ, โรงเรี ยนพุทธเมตตาวิทยา
๘. ถนนสายข้าวปาด โดย ชมรมผูส้ ู งอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

สาธิตและแสดงการละเล่ นพืน้ บ้ าน
๑. กระต่ายขาเดียว
๕. หมากเก็บ
๙. งูกินหาง

๒. รี รีขา้ วสาร
๖. เดินกะลา
๑๐. มอญซ่อนผ้า

๓. เดินขาโถกเถก
๗. โยนเบี้ยหรื อตังเต
๑๒. บักกิ้งล้อ

๔. ม้าก้านกล้วย
๘. เสื อกินวัว

นิทรรศการและการสาธิตด้ านศิลปวัฒนธรรม

เวลา

๑๘.๐๐ น.

สาธิตการแสดงดนตรี ไ ทย
สาธิตการแสดงหมอลํากลอน
สาธิตการแสดงหนังบักตื้อและการแกะสลักตัวละครหนังบักตื้อหนังบักตื้อ
สาธิตการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
สาธิตงานประดิษฐ์ใ บตองประเภทขันหมากเบ็ง, พานบายศรี
สาธิตการขับร้องสรภัญญะ
นิทรรศการสัตว์ป่าน่ารัก
สาธิตการทําธูปหอมจากวัสดุธรรมชาติ
ประธาน นักท่องเที่ยว นักเรี ยน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน รวมที่หน้าเวทีกลาง
เพื่อร่ วมกิจกรรม
-ฮ่วมกันกินข้าวแลง / เบิ่งการแสดงแสงสี เสี ยง”เล่าขานตํานานมหาบุญจุลกฐิน”
-ร่ วมเดินแบบตํานานฝ้ายสายใยบุญ

วันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๗.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ร่ วมสื บสานพุทธธรรมดัง่ พุทธกาล ตักบาตรพระกรรมฐาน ๑๐๙ รู ป
(บริ เวณศาลากลางจังหวัดหลังเดิม)
ถวายภัตตาหารพระกัมมัฏฐาน จํานวน ๑๐๙ รู ป (ฉันในบาตร)
ร่ วมประเพณี แห่ผา้ มหาบุญจุลกฐินที่ยาวที่สุดในโลก ๖๙๙ เมตร
“เส้นทางธรรมสื บฮีต สานฮอย มูลมังดีประเพณี ศรี อีสาน”
เข้ าสู่ กระบวนการฐานการเรียนรู้ ที่ ๙ พิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร
เสร็จพิธี

