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    สาน ดินแดนมหัศจรรย์อันอุดมไปด้วยอารยธรรม

และคุณค่าแห่งการเรียนรู้  ดินแดนเก่าแก่ที่คงความเป็น

เอกลกัษณใ์นดา้นวถีชีวีติความเปน็อยู ่วฒันธรรม จารตีประเพณ ี

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้หน็ถงึภาพแหง่ความสขุ ความสามคัค ีความเชือ่มัน่

และความศรัทธาภายใต้ “ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี” จารีตประเพณี

อันงดงามตามแบบฉบับวีถีวฒันธรรมอสีาน ภมูปิญัญาทีไ่ดร้บัการ

บ่มเพาะและสืบทอดจากบรรพบุรุษ จุดเร่ิมต้นสำาคัญของ

ประเพณีอีสานในสิบสองเดือน ดังปรากฏในคู่มือฯ ฉบับนี้

 ณ ดินแดนแห่งอารยธรรมใจกลางอีสาน อันประกอบ

ไปด้วย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เต็มไปด้วย

เทศกาลและงานประเพณีที่น่าสนใจชวนให้ไปสัมผัสมากมาย 

ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัจงัหวดั เหลา่นีล้ว้นเปน็สว่นสำาคญั

ที่จะช่วยเติมเต็มความคุ้มค่าให้กับการเดินทางไปยังแหล่งท่อง

เท่ียวสำาคัญอันหลากหลายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน 

ธรรมชาต ิแหลง่ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีธรณวีทิยา และบรรพ

ชีวินวิทยา

 ททท. สำานักงานขอนแก่นจัดทำาคู่มือฯ ฉบับปี 2556 น้ีข้ึน 

ดว้ยปรารถนาเป็นอยา่งยิง่วา่หนงัสอืในมอืผูอ้า่นเลม่นีจ้ะชว่ยเปดิ

ประสบการณก์ารรบัรูด้า้นการทอ่งเทีย่วในดนิแดนใจกลางอสีาน

ให้แก่ผู้มาเยือน อีกท้ังเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านข้อมูลให้แก่ 

ผู้สนใจ อย่างไรก็ตามกำาหนดการและกิจกรรมภายในงาน 

อาจมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลจากองค์กรผู้จัดงานอีกครั้งก่อนการเดินทาง 

เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่พลาดการเยี่ยมเยือน

อี
PREFACE

The Tourism Authority of Thailand
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(Khon Kaen, Roi Et, Kalasin, and Maha Sarakham)

October 2012

 san, an amazing land which is abundant with 
civilisation and value of learning, and an ancient region 
that still maintains the uniqueness of the way of living, 
culture, and traditions, reflecting a picture of happiness, 
unity, belief and faith under the “Hit Sip Song Khong Sip Si”, 
a charming custom of a typical Isan culture. It is a 
wisdom that has been ripened and inherited from the 
ancestors, and the beginning of the Isan twelve-month 
traditions as per the details in this guidebook. 
 Right here, the land of civilisation in the heart 
of Isan, comprising Khon Kaen, Roi Et, Kalasin, and 
Maha Sarakham, is full of intriguing events and festivals 
luring people to see both locally and provincially; 
these are the main pleasures that will fulfill the value 
of visiting various main attractions in the area; such as, 
religious places, natural attractions, historical,  
archaeological, geological, and palaeontological sites.
 The Tourism Authority of Thailand (TAT), Khon 
Kaen Office, has published this guidebook issue 2013 
with our hope that this book in your hands will open 
the perception of experience of travelling in the heart 
of Isan to the visitors as well as will be a useful source 
of information to interested persons. Nevertheless, the 
schedule and activities are subject to change, for your 
convenience in travelling, you can check information 
from the related organisers before departure to make 
sure anything will not be missed.
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 ในเดือนย่ี  หลังการเก็บเก่ียวข้าวจากท้องทุ่งนาสีเหลืองทอง  
ลานนวดข้าวจะถูกตระเตรียมข้ึนบริเวณลานข้างบ้านหรือข้างทุ่งนา  
เตรียมพร้อมสำาหรับการรับความเป็นสิริมงคลสู่ชีวิตและนาข้าว  
ชาวอสีานถอืเอาชว่งเวลานีเ้ปน็เวลาของการประกอบพธิบีญุคนู
ลาน  เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่การเพาะปลูก ทำาให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล  ข้าวในนาอุดมสมบูรณ์ งอกงาม ได้ผลดีในปีต่อไป  
และสร้างความอยู่เยน็เป็นสุขแกเ่จา้ของไรน่า  ในพธิีบญุคนูลาน
ชาวอีสานจะทำาบุญตักบาตร เลี้ยงพระ  นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์
ทีล่านนวดขา้ว  และประพรมน้ำาพระพทุธมนตแ์กช่าวบา้น  ลาน
นวดข้าว  ที่นาและต้นข้าว  เพ่ือความเป็นสิริมงคล  ก่อนท่ีจะขนข้าว
ใส่ยุ้ง  เชิญขวัญข้าวหรือพระแม่โพสพสู่ยุ้งข้าว  และทำาพิธีสู่ขวัญ
ข้าวต่อไป
 ในช่วงเดือนยี่ที่แผ่นดินอีสานกลาง  นอกจากจะมี
ประเพณีบุญคูนลานให้ได้สัมผัสเรียนรู้แล้ว ยังมีกิจกรรม เทศกาล 
และงานประเพณีอีกมากมายซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของวิถีชีวิต  ภูมิปัญญา และการเกษตรในแผ่นดินอีสาน  
ตลอดจนกิจกรรมในระดับนานาชาติที่พร้อมเชิญชวนให้ทุกคน
ได้มาร่วมสัมผัส  ณ  ใจกลางอีสาน

เดือนยี่บุญคูนลาน
ขึ้น1 ค่ำ� เดือนยี่ – แรม 15 ค่ำ� เดือนยี่ ปีมะโรง

(12 มกร�คม –10 กุมภ�พันธ์ 2556)

Duean Yi Bun Khun Lan
The 1st day of the waxing moon - the dark moon day of 

the 2nd lunar month Year of the Dragon
(12 January - 10 February, 2013) 

 In the second lunar month, after harvesting from 
the golden yellow fields, a threshing yard will be prepared 
nearby the houses or paddy fields to be ready for taking the 
prosperity of life and the fields. Isan people take this period 
to make the ceremony of Bun Khun Lan for the prosperity 
of cultivation, seasonal rainfall, fertility of the rice crops with 
plenty of produce in the next year and give the farmers 
serenity. In the Bun Khun Lan ceremony, Isan people will 
make an alms offering, offer food to monks and invite them 
to give a sermon at the threshing yard then sprinkle sacred 
water on the local people, threshing yard, rice fields, and 
rice plants for prosperity before bringing rice paddy to the 
barn, inviting the rice spirit or Mother Rice Goddess to the 
barn and making a ceremony of rice spirit warming. 
 In the land of Central Isan during the second lunar 
month, besides the Bun Khun Lan ceremony for visitors to 
learn, there are a lot of activities, events and festivals that 
reflect the relationship of the way of life, wisdom, and 
 agriculture in the Isan region including international events 
that persuade everyone to experience in the heart of Isan.
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ณ สนามท่ีว่าการอำาเภอเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 
มกราคม 2556

กิจกรรม ชิมต้นตำารับไก่ย่างเขาสวนกวาง 
ชมการประกวดไก่สวยงาม ไก่ลูกดก 
และไก่จัมโบ้ ชมการประกวดธิดาไก่ย่าง 
การแข่งขันกินไก่ การคีบไก่ 
ชมการแสดงหมอลำาหมู่ หมอลำาซ่ิง 
และการแสดงโปงลาง
ติดต่อ ท่ีว่าการอำาเภอเขาสวนกวาง
โทร. 0 4344 9113

ณ สนามท่ีว่าการอำาเภอมัญจาคีรี  
อ.มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น
17 – 20 มกราคม 2556
กิจกรรม ชมกล้วยไม้ช้างกระ ซึ่งขึ้น
เองตามธรรมชาติกว่า 4,000 ต้น  
ที่ วั ด ป่ า มั ญ จ า คี รี  ช ม ข บ ว น แ ห่  
ตำ าบลต่างๆ การประกวดอาหาร 
พื้นบ้าน ชมการสาธิตและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ติดต่อ  ที่ ว่ าการอำ า เภอมัญจาคี รี   
โทร. 0 4328 9049, 0 4328 9022

มกราคม JANUARY
เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง Khao Suan Kwang Roasted Chicken Festival

เทศกาลกล้วยไม้ป่าช้างกระบานและของดี
เมืองมัญจาคีรี

Chang Kra Festival and Mancha  
Khiri’s Product Fair

Chonnabot Mudmee Silk Festival
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำาเภอชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
9 – 12 มกราคม 2556

กิจกรรม  ชมขบวนแห่งานไหมมัดหม่ี 
การประกวดนางงามไหม การแสดงแฟช่ันโชว์
ผ้าไหม และการแสดง แสง สี เสียง
ติดต่อ  ท่ีว่าการอำาเภอชนบท 
โทร. 0 4328 6252

งานไหมมัดหมี่ของดีเมืองชลบถ

In the grounds of the Khao Suan Kwang District Office,  
Amphoe Khao Suan Kwang, Khon Kaen Province.
January 2013.

In the grounds of the Mancha Khiri District Office, Amphoe 
Mancha Khiri, Khon Kaen Province.
17 – 20 January, 2013.

In the grounds of the Chonnabot District Office, Amphoe 
Chonnabot, Khon Kaen Province.

9 – 12 January, 2013.

Activities : Taste the original Khao Suan Kwang 
roasted chicken, see the best chicken, the 
prolific chicken, and the jumbo chicken  
contests, enjoy the Roasted Chicken Beauty 
Contest, chicken eating and pinching  
competition, see a group of northeastern-style 
Mo Lam singers, and Pong Lang show.
Contact : Khao Suan Kwang District Office,
Tel. 0 4344 9113

Activities : See more than 4000 Chang Kra wild orchids 
(Rhynchostylis gigantea) which naturally grow at Wat Pa 
Mancha Khiri, see the parades of each district, a local food 
contest, and enjoy the demonstrations and sales of OTOP 
products.
Contact : Mancha Khiri District Office, 
Tel. 0 4328 9049, 0 4328 9022

Activities : See the parade of the Mudmee 
Silk Festival, Miss Silk Beauty Pageant, silk 
fashion show, and light and sound show.

Contact : Chonnabot District Office, 
Tel. 0 4328 6252
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ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
27 มกราคม 2556
กิจกรรม การแข่งขันว่ิงในประเภท มาราธอน 
ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน
ติดต่อ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทร. 0 4320 2750

ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ . เ มือง 
จ.ขอนแก่น  
25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม ชมการประกวดและแข่งขัน
ด้านการเกษตร ร่วมฟังสัมมนาวิชาการ
การเกษตร เลือกซ้ือผลิตผลทางการ

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10

ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำาเภอบ้านไผ่ Bun Kum Khao Yai Tradition and Ban 
Phai’s Products

งานวันเกษตรภาคอีสาน Northeast Agricultural Fair

ณ สนามที่ว่าการอำาเภอบ้านไผ่ 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
17 – 22 มกราคม 2556
กิจกรรม   ชมขบวนแห่ปราสาทข้าว 
การสู่ขวัญข้าว การประกวดธิดา 
บุญกุ้มข้าวใหญ่ การประกวดกลองยาว
และการประกวดสรภัญญะ
ติดต่อ ที่ว่าการอำาเภอบ้านไผ่ 
โทร. 0 4327 2611,
      0 4327 4940

At the Agricultural Technology Park, Khon Kaen 
University, Amphoe Mueang, Khon Kaen Province.   

25 January – 3 February, 2013.

10th Khon Kaen International Marathon
At Khon Kaen University, Amphoe 

Mueang, Khon Kaen Province.
27 January, 2013.

Activities : Marathon, half marathon 
and mini marathon competitions.

Contact : Khon Kaen University 
Alumni Association, 

Tel. 0 4320 2750

At Ban Phai District Office, Amphoe Ban Phai, Khon Kaen 
Province.   17 – 22 January, 2013.

Activities : See the parade of the rice castle, the rice spirit 
warming, the Bun Kum Khao Yai Beauty Contest, 
the tom-tom drum contest, and the Soraphanya 
Chanting Contest.
Contact : Ban Phai District 
Office, 
Tel. 0 4327 2611, 
      0 4327 4940

Activities : Enjoy the agricultural 
contests and competit ions,  
participate in the academic seminars 
of agriculture, buy agricultural 
produce, see handcrafted and  
folk wisdom works’ contests,  
agricultural exhibition, etc.

Contact : The Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, 
Tel. 0 4320 2360

มกราคม JANUARY

เกษตรชมการประกวดผลงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน นิทรรศการทางการเกษตรและอ่ืน ๆ
ติดต่อ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร 0 4320 2360
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เดือนสามบุญข้าวจี่
ข้ึน 1 ค่ำ� เดือนส�ม – แรม 14 ค่ำ� เดือนส�ม ปีมะโรง 

(11 กุมภ�พันธ์ – 11 มีน�คม 2556)

Duean Sam Bun Khao Chi
The 1st day of the waxing moon - the 14th day of 

the waning moon of the 3rd lunar month
Year of the Dragon

(11 February - 11 March, 2013)

 หลังฤดูการทำานาเสร็จสิ้น  ชาวนาได้ข้าวขึ้นยุ้งใหม่  
ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นของเดือนสามในช่วงเทศกาล 
วนัมาฆบชูา  ภาพของการนัง่ลอ้มวงรอบเตาไฟหรอืกองไฟจีข่า้ว  
เปน็อกีภาพหนึง่ทีส่ะท้อนถงึความศรทัธาในพระพทุธศาสนาของ
ชาวอีสานท่ีร่วมกันทำาบุญข้าวจ่ีถวายพระสงฆ์  ช่วงเวลาน้ี  ชาวบ้าน
ต่างพร้อมใจกันทำาข้าวจ่ี  เพ่ือนำาไปทำาบุญตักบาตรหรือถวายพระสงฆ์
พร้อมภัตตาหารอ่ืนๆ จากน้ันร่วมกันฟังเทศน์ฉลองข้าวจ่ี   
รับพร  และเวียนเทียนในตอนค่ำา  มูลเหตุของการทำาบุญข้าวจี่
มาจากเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาล  ซ่ึงกล่าวถึงนางปุณณะทาสี   
นางทาสผู้ถวายขนมแป้งจ่ีแด่พระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใส
ศรทัธา  แมค้ดิวา่พระองคค์งไมฉ่นั  เพราะเปน็อาหารไมป่ระณตี   
แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ฉันขนมแป้งจี่ น้ันต่อหน้า  และแสดง 
พระธรรมเทศนาแก่นางปุณณะทาสีจนนางบรรลุโสดาปัตติผล  
ชาวอีสานจึงเช่ือในอานิสงส์ของการให้ทานดังกล่าว  และถือเอา 
การทำาบญุขา้วจีเ่ปน็ประเพณทีีป่ฏบิตัสิบืตอ่กนัมาจนถงึปจัจบุนั
 สัมผัสประเพณีบุญข้าวจ่ีได้ท่ีอีสานกลาง  พร้อมอ่ิมเอม
กับวัฒนธรรมดนตรีอีสาน  และภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์   
อีกหนึ่งสีสันในเดือนสามของดินแดนอีสานกลางที่ไม่ควรพลาด
การเที่ยวชม

 After the harvest has ended, farmers have new 
rice in their barns amid the cold weather of the third lunar 
month of the Magha Puja Festival; a picture of local people 
encircling a charcoal stove or bonfire to grill sticky rice 
resonates the faith in the Buddhist religion of the Isan 
people who make merit together by offering Khao Chi 
(grilled sticky rice) to monks for making merit or offering to 
monks together with some other food. After that, they will 
attend the sermon giving to celebrate Khao Chi and receive 
a blessing then walk in a candle-light procession in the 
evening. The reason for making merit with Khao Chi came 
from a story in the Buddha’s era. There was a woman 
named Punna Thasi, a servant who offered Khanom Paeng 
Chi, a dessert to Lord Buddha with her admiration even 
though she thought Lord Buddha would not eat because 
it was not delicate; however, he ate that dessert right in 
front of her and preached to her until she reached Sota-
pattiphala (the first stage of enlightenment). Isan people, 
thus, believe in the virtue of giving and have practised Khao 
Chi merit making as a tradition until the present. 
 Experience the Bun Khao Chi tradition in Central 
Isan, and appreciate Isan folk music and wisdom, which 
are their identities. It is another local prominence of the 
third lunar month of Central Isan that should not be missed.
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ณ บริเวณหน้าท่ีว่าการอำาเภอโพธ์ิชัย อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด
8 – 10 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม ชมการประกวดขบวนแห่ข้าวจ่ียักษ์ 
การประกวดนางงามบุญข้าวจ่ี การประกวดส้มตำา - ข้าวจ่ีเลิศรส 
ติดต่อ  ท่ีว่าการอำาเภอโพธ์ิชัย   โทร. 0 4356 7077
         เทศบาลตำาบลไชยวารี   โทร. 0 4356 7101

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำาเภอเมืองมหาสารคาม 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
8-17 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม ชมพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพและงานกาชาด 
ขบวนแห่ประเพณีท้องถ่ิน การสาธิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ติดต่อ   จังหวัดมหาสารคาม  
โทร. 0 4377 7115

กุมภาพันธ์ FEBRUARY

งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย Bun Khao Chi and Pho Chai Products 
Festival

งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม Bun Boek Fa Festival and Red Cross Fair 
Maha Sarakham

Phrathat Na Dun Festivalงานนมัสการพระธาตุนาดูน
ณ บริเวณพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
25 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม ร่วมทำาบุญตักบาตรและบูชาพระธาตุ
นาดูน พร้อมปฏิบัติธรรมและวิปัสสนา
ติดต่อ   อำาเภอนาดูน
           โทร. 0 4379 7129

In front of Pho Chai District Office, Amphoe Pho Chai, Roi Et 
Province.   8 – 10 February, 2013.

In the grounds of Mueang Maha Sarakham District Office.
8-17 February, 2013.

At the area of Phrathat Na Dun, 
Amphoe Na Dun, Maha Sarakham  
Province. 25 February, 2013.

Activities : See the parade of the giant Khao Chi (grilled  
sticky rice) contest, the Bun Khao Chi Beauty Contest,  
the tasty Som Tam – Khao Chi contest.

Activities : See the sacrifice to the Mother Rice Goddess 
ceremony and Red Cross Fair, the local traditional parade, 
the demonstrations and sales of OTOP products.
Contact : Maha Sarakham Province,  
Tel. 0 4377 7115

Activities : Join making merit, offering 
alms, and worshipping Phrathat Na Dun, also practising 
dharma, and meditation.
Contact : Amphoe Na Dun, Tel. 0 4379 7129

Contact : Pho Chai District Office, Tel. 0 4356 7077
Chai Wari Subdistrict Municipality, Tel. 0 4356 7101
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เดือนส่ีบุญผะเหวด 
ข้ึน 1 ค่ำ� เดือนส่ี – แรม 15 ค่ำ� เดือนส่ี ปีมะโรง

(12 มีน�คม – 10 เมษ�ยน 2556)

Duean Si Bun Pha Wet
The 1st day of the waxing moon - the dark moon day 

of the 4th lunar month
Year of the Dragon (12 March - 10 April, 2013)

 “ผะเหวด”  ในการออกเสียงตามสำาเนียงของชาวอีสาน  
มาจากคำาว่า  “พระเวส”  ซ่ึงหมายถึงพระเวสสันดร  พระนามของ
องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย  ซ่ึงได้บำาเพ็ญทานบารมีอัน 
ย่ิงใหญ่ก่อนท่ีจะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า  ในเดือนส่ีของทุกปี  ชาวอีสานจะร่วมกันจัดงานบุญ
ผะเหวดข้ึนเพ่ือระลึกถึงการบำาเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร  
บรรยากาศอันคึกคักของการจัดเตรียมข้าวปุ้นหรือขนมจีนเพ่ือ 
แจกจ่ายและต้อนรับผู้แวะเย่ียมเยือน  เป็นอีกหน่ึงรูปแบบของการ
ให้ทานท่ีพบเห็นได้ในงานบุญผะเหวด  นอกจากการฟังเทศน์
มหาชาติ  ท่ีเช่ือว่าหากได้ฟังจบครบท้ัง  13  กัณฑ์ภายในวันเดียว  
จะมีอานิสงส์ดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมต
ไตรยซ่ึงเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติแล้ว  งานบุญน้ียังมี
การแห่ต้นเงินหรือต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน  เพ่ือนำาไปถวายทาน  
อันเป็นอีกหน่ึงพิธีท่ีสะท้อนถึงคติความเช่ือเร่ืองการทำาบุญให้ทาน
ในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี
 ไปกินข้าวปุ้น  เอาบุญผะเหวดเดือนส่ีท่ีอีสานกลาง  
พร้อมทำาบุญให้ทาน  นมัสการพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ  และสัมผัสวิถี
ประเพณีท่ีเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในครอบครัวและชุมชน
ให้แน่นแฟ้น  พร้อมมอบไมตรีจิตอันน่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน

 “Pha Wet” is a dialectal variation according to the 
Isan people which came from the word “Phra Wet” meaning 
Phra Wetsandon (Vessantara), the name of the Lord Buddha 
in his last life, in which he performed the great charity perfection 
before his rebirth as Prince Siddhattha who gained enlightenment 
and became the Lord Buddha. In the fourth lunar month of 
every year, Isan people will hold the event of Bun Pha Wet 
in commemoration of the great giving perfection of Prince 
Vessantara. The exciting atmosphere of preparation of Khao 
Pun or Thai rice noodle to give away and welcome visitors is 
a form of giving that can be found in the Bun Pha Wet Festival. 
In addition to attending the Great Birth Sermon, which it is 
believed that one who listens to all 13 chapters within one 
day will be born in the Phra Sri Ariya Mettrai (Ariya Metteyya) 
era, the land of happiness according to Buddhist belief. This 
event features a parade of Ton Ngoen or Ton Kan Chop Kan 
Lon (an imitated tree filled with donated money) to be offered 
to the temple, which is a good example of the rituals that 
shows the belief in the way of making merit in the Buddhist 
religion. 
 Eat Khao Pun, get Bun Pha Wet merit in the fourth 
lunar month in Central Isan, donate, pay homage to sacred 
Buddha relics, and learn a custom that tightens the  
relations among families and community, which also give 
hospitality to visitors.
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มีนาคม MARCH
Bun Pha Wet Fair Roi Et
At Roi Et Stone Garden, Amphoe Mueang, Roi Et Province.
1 – 3 March, 2013.
Activities : Join the great religious festival of the Roi Et  
people, listen to the 13 chapters of the Great Birth Sermon, 
the parade of Upakhut or Upagutta (a Buddhist arahant), the 
parade of a thousand lumps of rice, Pha Laeng Party  
(Isan gala dinner), light and sound show, and free Thai rice 
noodle booths all over town.
Contact : Roi Et Province.     Tel. 0 4352 7814

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
1 – 3 มีนาคม 2556
กิจกรรม ร่วมงานบุญอันย่ิงใหญ่ของชาวร้อยเอ็ด ฟังเทศน์มหาชาติ 
13 กัณฑ์ ชมขบวนแห่อุปคุต ขบวนแห่ข้าวพันก้อน ร่วมงานพาแลงและ
ชมการแสดง แสง สี เสียง รวมถึงการออกซุ้มข้าวปุ้น (ขนมจีน) 

บุญผะเหวดร้อยเอ็ด

ฟรีท่ัวเมือง
ติดต่อ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
โทร. 0 4352 7814

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
18 - 29 มีนาคม 556
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 
ติดต่อ  การกีฬามหาสารคาม 
โทร. 0 4377 7494

มหาสารคามเกมส์ Mahasarakham Games
At Mahasarakham Rajabhat
 University, Institute of
 Physical Education Mahasarakham.
18 – 29 March, 2013.

Activities : The 29th National Youth Sport Challenge.
Contact : The Sports Authority of Thailand : 
Mahasarakham Office, Tel. 0 4377 7494

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำาเภอภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
10 – 12 มีนาคม 2556
กิจกรรม ร่วมชมพิธีขอขมาผู้สูงอายุของชาวภูผาม่าน 
ชมการประกวดเทพีตรุษไทย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
การแสดง แสง สี เสียง 
การสาธิตและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ติดต่อ  ท่ีว่าการอำาเภอภูผาม่าน 
โทร. 0 4339 6035

ตรุษไทยภูผาม่าน  Phu Pha Man Thai Lunar New Year Festival
In the grounds of Phu Pha Man District Office, Amphoe Phu 
Pha Man, Khon Kaen Province.
10 – 12 March, 2013.

Activities : See the Elder Apology Ceremony of the Phu 
Pha Man people, see the Thai Lunar New Year Beauty 
Contest, local sports competitions, light and sound show, 
the demonstrations and sales of OTOP products.
Contact : Phu Pha Man District Office, 
Tel. 0 4339 6035

In the grounds of Kalasin City 
Hall, Amphoe Mueang, 
Kalasin Province.
Activities : See the Pong Lang bands’ contest, music and 
entertainment shows, northeastern-style Mo Lam singers, 
the demonstrations and sales of OTOP products.
Contact : Kalasin Province,  Tel. 0 4381 1695, 0 4381 1213

งานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด 
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ
1– 10 มีนาคม 2556
กิจกรรม ชมการประกวดวงดนตรีโปงลาง การแสดงมหรสพดนตรี  
หมอลำา การสาธิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ติดต่อ จังหวัดกาฬสินธ์ุ   
โทร. 0 4381 1695, 0  4381  1213

Pong Lang, Phrae Wa
and Red Cross Extravaganza
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เดือนห้าบุญสงกรานต์
ข้ึน 1 ค่ำ� เดือนห้� – แรม 14 ค่ำ� เดือนห้� ปีมะเส็ง

(11 เมษ�ยน –  9 พฤษภ�คม 2556)

 “ สงกรานต์ ”  วันข้ึนปีใหม่ของไทยแต่โบราณ  เป็นคำา

มาจากภาษาสันสกฤตท่ีแปลว่า  “ ผ่าน  หรือ  เคล่ือนย้ายเข้าไป ”   

ซ่ึงหมายถึงพระอาทิตย์ได้เคล่ือนเข้าสู่จักรราศีหน่ึงอันเป็นเดือน 

เร่ิมต้นปีใหม่  ชาวอีสานได้ยึดถือโอกาสน้ีเป็นหน่ึงในงานบุญตาม

ฮีต  12  และเป็นโอกาสท่ีญาติพ่ีน้องซ่ึงแยกย้ายกันไปทำางานต่าง

ถ่ินจะได้กลับบ้านมาพบปะกัน  การทำาบุญตักบาตร  สรงน้ำาพระ  

และรดน้ำาขอพรจากญาติผู้ใหญ่  เป็นกิจกรรมในงานบุญสงกรานต์

ท่ีชาวอีสานยึดถือปฏิบัติเพ่ือรับสิริมงคลในปีใหม่  ความร่ืนเริง 

จากการละเล่นสาดน้ำา  ยังเป็นส่ือสร้างไมตรีและเช่ือมความสัมพันธ์

อันดีให้เกิดขึ้นในงานบุญสงกรานต์ของชาวอีสานอีกด้วย

 รบัสิรมิงคลวันปใีหมไ่ทยในเดอืนหา้  ณ  ใจกลางอสีาน  

อิม่เอบิกับบุญสงกรานต์พ้ืนบ้านผสมผสานกิจกรรมร่ืนเริงร่วมสมัย

ท่ีจะทำาให้การเร่ิมต้นปีใหม่เต็มไปด้วยความสุขและส่ิงดีงาม

Duean Ha Bun Songkran
The 1st day of the waxing moon - the 14th day of 

the waning moon of the 5th lunar month
Year of the Snake  (11 April - 9 May, 2013)

 “Songkran”, the New Year’s Day of Thailand 
since ancient times, is a word from Sanskrit language meaning 
“Passing” or “Moving in” which indicates the sun moves 
into another zodiacal sign, which is the beginning of the 
month of a new year. Isan people take this time to enjoy 
one of the merit making festivals of Hit Sip Song, and it is 
an opportunity for people in the family who work far from 
home to reunite. Making merit, offering alms, and pouring 
water onto monks and the elderly are the activities in the 
Songkran Festival that Isan people practise as a custom to 
embrace the prosperity in a new year. Furthermore, the 
joyfulness of splashing water is a way of making friendship 
and flourishing good relationships amid the Isan Songkran 
Festival. 
 Embrace the prosperity of Thailand New Year’s 
Day in the 5th lunar month in the heart of Isan, and  
celebrate the merit of the local Songkran tradition  
together with cheerful contemporary activities that will 
make a beginning of a new year be full of happiness and 
good fortune.

ภาพโดย รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
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เมษายน APRIL

ณ วนอุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย 
จ.มหาสารคาม
2 เมษายน 2556
กิจกรรม ชมขบวนแห่พาข้าวลิง 
และการเลี้ยงโต๊ะจีนลิง
ติดต่อ ที่ว่าการอำาเภอโกสุมพิสัย 
โทร. 0 4376 1454, 0 4376 1010

ณ หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า 
อ.น้ำาพอง  จ. ขอนแก่น  
10 – 16 เมษายน 2556
กิจกรรม ชมการแสดงการต่อสู้ระหว่าง
คนและงูจงอาง ชมขบวนแห่
งูจงอาง พิธีบายศรีสู่ขวัญงูจงอาง
และการประกวดเทพีงูจงอาง
ติดต่อ ชมรมงูจงอาง
แห่งประเทศไทย 
โทร. 08 1974 9499

งานบุญพาข้าวลิง

งานประเพณีวันงูจงอาง

Bun Pha Khao Ling (Buffet Dinner 
for Monkeys)

King Cobra Day

At Kosamphi Forest Park, Amphoe Kosum Phisai, 
Maha Sarakham Province. 2 April, 2013.

At the King Cobra Village, Ban Khok Sa-nga, Amphoe Nam 
Phong, Khon Kaen Province.
10 – 16 April, 2013.

Activities : See the parade of Pha Khao Ling, and 
monkey buffet.
Contact : Kosum Phisai District Office, 
Tel. 0 4376 1454, 
      0 4376 1010

Activities : See the fight between man and king cobra,  
see the parade of king cobra, spirit – warming ceremony for 
king cobra, and the King Cobra Beauty Contest.
Contact : The King Cobra Club of Thailand, 
Tel. 08 1974 9499

ณ วัดเจติยภูมิ อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น
13 เมษายน 2556
กิจกรรม ร่วมสรงน้ำาองค์พระธาตุขามแก่นเพ่ือความเป็นสิริมงคล
รับปีใหม่ไทย และรดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านขาม 
โทร. 0 4343 6024

พิธีบวงสรวงและสรงน้ำาองค์พระธาตุขามแก่น
Activities : Join bathing Phrathat 
Kham Kaen for good luck on Thai 
New Year’s Day, and pouring water 
onto theelderly to seek their 
blessings.
Contact : Ban Kham Subdistrict 
Administrative Organization, 
Tel. 0 4343 6024

Phrathat Kham Kaen Fair
At Wat Chetiyaphum, Amphoe 
Nam Phong, Khon Kaen Province. 
13 April, 2013.
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ณ บริเวณบึงแก่นนครและถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8 – 15 เมษายน 2556
กิจกรรม ชมการประกวดเกวียนบุปผชาติ ร่วมพิธีรดน้ำาผู้สูงอายุ  
ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว (บริเวณถนนศรีจันทร์)  
ชมการสาธิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ติดต่อ เทศบาลนครขอนแก่น   
โทร. 0 4322 4032, 0 4322 4029

ณ แหลมโนนวิเศษและหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ   
13 – 15 เมษายน 2556
กิจกรรม ชมการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดเทพี
สงกรานต์ การประกวดการก่อเจดีย์ทราย การแข่งขันเรือพาย 
และการประกวดซุ้มสงกรานต์
ติดต่อ  เทศบาลตำาบลโนนบุรี   โทร. 0 4387 1146

งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน 
เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

ปร ะ เพณีมหาสงกรานต์  มหาธ ารลำ า ป าว  
ทะเลมรกตอีสานและงานแข่งเรือพายน้ำานิ่งชิงถ้วย
พร ะ ร า ช ท า น สม เ ด็ จพร ะ เ ทพ รัตนร า ช สุด า ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

Songkran Festival and Dok Khun Siang 
Khaen Festival on Khao Niao Road

Lam Pao Songkran Festival and Stillwater 
Rowing Race
At Laem Non Wiset and the front of the City Pillar Shrine, 
Amphoe Sahatsakhan, Kalasin Province.
13 – 15 April, 2013.
Activities : See the Songkran parade contest, the Nang 
Songkran Beauty Contest, sand pagoda building contest, 
rowing competition, and Songkran booth contest.
Contact : Non Buri Subdistrict Municipality,
Tel. 0 4387 1146

เมษายน APRIL

At Bueng Kaen Nakhon and Sri Chan Road area, Amphoe 
Mueang, Khon Kaen Province.
8 – 15 April, 2013.

Activities : See flower wagon 
contest, pour water onto the  
elderly to seek their blessings, join 
Songkran activities on Khao Niao 
Road (Sri Chan Road area), see  
the demonstrations and sales of 
OTOP products.
Contact : Khon Kaen Municipality, 
Tel. 0 4322 4032,
      0 4322 4029
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ณ บึงพลาญชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด      13 – 15 เมษายน 2556
กิจกรรม ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ถนนข้าวหอมมะลิ 
ชมขบวนแห่สงกรานต์ และรดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ
ติดต่อ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
โทร. 0 4351 1222

งานประเพณีสงกรานต์เมืองกาฬสินธุ์

งานประเพณีสงกรานต์เมืองมหาสารคาม

งานประเพณีสงกรานต์เมืองร้อยเอ็ด

Mueang Kalasin Songkran Festival

Roi Et Songkran Festival

In the grounds of Kalasin City Hall, Amphoe Mueang, Kalasin 
Province. 12 – 15 April, 2013.

At the clock tower and in front of Mueang Maha Sarakham 
District Office, Amphoe Mueang, Maha Sarakham Province.
13 – 14 April, 2013.

At Bueng Phalanchai and Roi Et Stone Garden, Amphoe 
Mueang, Roi Et Province. 13 – 15 April, 2013.

Activities : See the Songkran parade contest, pour water 
onto the elderly to seek their blessings, and have fun  
splashing water.
Contact : Mueang Kalasin Municipality, Tel. 0 4382 1354

Activities : Join Songkran activities on Khao Mao Road, see 
a Songkran parade, local sports competition,  and pour 
water onto the elderly to seek their blessings.
Contact : Mueang Maha Sarakham Municipality, 
Tel. 0 4374 0826 – 28

Activities : Join Songkran activities on 
Khao Hom Mali Road, see a Songkran 
parade, and pour water onto the 
elderly to seek their blessings.
Contact : Mueang Roi Et Municipality, 
Tel. 0 4351 1222

ณ บริเวณหอนาฬิกาและหน้าที่ว่าการอำาเภอเมืองมหาสารคาม 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม   13 – 14 เมษายน 2556

กิจกรรม ร่วมกิจกรรมสงกรานต์
ถนนข้าวเม่า ชมขบวนแห่สงกรานต์ 
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และรดน้ำา
ขอพรผู้สูงอายุ
ติดต่อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
โทร. 0 4374 0826 – 28

ณ ปราสาทเปือยน้อย อ.เปือยน้อย 
จ.ขอนแก่น      เมษายน 2556
กิจกรรม ร่วมพิธีผูกเส่ียวตามประเพณี
ท้องถ่ิน ชมการแสดง แสง สี เสียง 
การประกวดอาหารพื้นเมือง 
ชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม
การสาธิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ติดต่อ อำาเภอเปือยน้อย    โทร.  0 4349 4024

งานศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย Siwaratri Puchaniyalai Prasat Pueai Noi
At Prasat Pueai Noi, Amphoe Pueai Noi, Khon Kaen Province.
April, 2013.

Activities : Join the local traditional “Phuk Siao”, see  
a light and sound show, local food contest, see the art 
and cultural parade, and the demonstrations and sales of 
OTOP products.
Contact : Amphoe Pueai Noi, 
Tel. 0 4349 4024

เมษายน APRIL

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
12 – 15 เมษายน 2556
กิจกรรม ชมการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ 
ร่วมรดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ และเล่นน้ำาสงกรานต์
ติดต่อ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
โทร. 0 4382 1354

Maha Sarakham Songkran Festival
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เดือนหกบุญบั้งไฟ
ข้ึน 1 ค่ำ� เดือนหก – แรม 15 ค่ำ� เดือนหก ปีมะเส็ง

(10 พฤษภ�คม – 8 มิถุน�ยน 2556)

Duean Hok Bun Bang Fai
The 1st day of the waxing moon - the dark moon 
day of the 6th lunar month Year of the Snake

(10 May - 8 June, 2013)

 “ บุญบ้ังไฟ ”  เป็นอีกหน่ึงงานบุญท่ีเต็มไปด้วยความ
ร่ืนเริงสนุกสนานของชาวอีสาน  การเซ้ิงบ้ังไฟ  แห่บ้ังไฟ  และจุด
บ้ังไฟ  ถือเป็นพิธีการบูชาพญาแถนเพ่ือขอฝนก่อนฤดูทำานา 
ซ่ึงชาวอีสานเช่ือว่าจะทำาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  ข้าวในนาอุดม
สมบูรณ์และผู้คนอยู่เย็นเป็นสุข  ความเช่ือน้ีมาจากตำานาน 
เร่ืองราวของพญาคันคากหรือพญาคางคก  ซ่ึงสู้รบชนะพญาแถน
เทวดาผู้ควบคุมบันดาลฝนท่ีแกล้งให้ฝนไม่ตกนานถึง  7  เดือน   
จนชาวบ้านเดือดร้อนกันถ้วนหน้า  เม่ือพญาคันคากรบชนะแล้ว  
ท้ังสองได้มีสัญญาสงบศึกต่อกันว่า  หากชาวบ้านจุดบ้ังไฟข้ึนสู่
ท้องฟ้าเม่ือใด  ให้พญาแถนบันดาลให้ฝนตก  จึงเกิดเป็นตำานาน
ท่ีมาของงานบุญบ้ังไฟท่ีชาวอีสานถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึง
ปัจจุบัน
 เ ดือนหก  สนุกสนานร่ืนเริงกับงานบุญบ้ังไฟ 
ท่ีใจกลางอีสาน  ซ่ึงเก่ียวโยงความสัมพันธ์ของวิถีชีวิต  ความเช่ือ 
และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นและงดงาม

 “Bun Bang Fai” (Traditional Rocket Festival) is 
one of the merit-making festivals that is full of enjoyment 
for the Isan people. Rocket dance, rocket parade, and 
rocket launching are all the rituals of worshipping Phaya 
Thaen to ask for rain before the cultivating season, in which 
Isan people believe that will bring regular rainfall, and rice 
will grow abundantly and people will live happily. This 
belief came from the myth of Phaya Khankhak or Phaya 
Khangkhok (King of the Toads) who had a battle and won 
over Phaya Thaen, the angel who controlled the rain but 
he, instead, withheld to give the rain falling onto the Earth 
for 7 months causing people suffer. After the victory of 
Phaya Khankhak, both declared a truce that whenever 
villagers light a rocket into the sky, Phaya Thaen shall cast 
a spell to make it rain. That is the story of Bun Bang Fai 
that Isan people have observed and practised until the 
present.
      In the 6th lunar month, enjoy the Rocket Festival 
in Central Isan, which is related to the social cohesion of 
the way of life, beliefs, and folk culture inseparably and 
beautifully.
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พฤษภาคม MAY

ณ สนามกีฬากลางอำาเภอพยัคฆภูมิพิสัยและที่ว่าการอำาเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
18 - 19 พฤษภาคม 2556
กิจกรรม ชมการประกวดบั้งไฟ ขบวนแห่บั้งไฟ และการแข่งขัน
การจุดบั้งไฟ
ติดต่อ อำาเภอพยัคฆภูมิพิสัย  โทร. 0 4379 0580,  0 4379 1100

ณ บริเวณองค์พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
23 - 24 พฤษภาคม 2556
กิจกรรม ชมขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนบั้งไฟ 
การประกวดเซิ้งบั้งไฟ และพิธีบวชชีพราหมณ์
ติดต่อ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 4382 1354
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โทร. 0 4381 6061 – 4
เทศบาลตำาบลหนองแปน โทร. 0 4385 4164

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำาเภอพยัคฆภูมิพิสัย

งานประเพณีสรงน้ำาพระธาตุยาคู

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำาเภอกระนวน

Phayakkhaphum Phisai Rocket Festival 

Phrathat Yakhu Bathing Ceremony 

Kranuan Rocket Festival 

At Phayakkhaphum Phisai Central Stadium and  
Phayakkhaphum Phisai  Distr ict Office, Amphoe  
Phayakkhaphum Phisai, Maha Sarakham Province. 
18 – 19 May, 2013.

At Phrathat Yakhu area, Amphoe Kamalasai, Kalasin Province.
23 – 24 May, 2013.

In front of Kranuan District Office, Amphoe Kranuan,  
Khon Kaen Province.   25 – 26 May, 2013.

Activities : See the rocket contest, 
the rocket parade, and the 
rocket launching competition.
Contact : Amphoe Phayakkhaphum 
Phisai, 
Tel. 0 4379 0580, 0 4379 1100

Activities : See the offering parade, the rocket parade, 
Bang Fai dance contest, and Dhammajarini nun ordination 
ceremony.
Contact : Kalasin Province, Tel. 0 4382 1354
Kalasin Provincial Administrative Organization, 
Tel. 0 4381 6061 – 4
Nong Paen Subdistrict Municipality, Tel. 0 4385 4164

Activities : See a Pha Daeng – Nang Ai contest (the  
characters from Isan legend), the rocket parade contest,  
the beautiful rocket contest, the high–rising rocket competition, 
and the demonstrations and sales of OTOP products.
Contact : Amphoe Kranuan, Tel. 0 4325 2460
Kranuan Municipality, Tel. 0 4325 1595

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำาเภอกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
25 – 26 พฤษภาคม 2556
กิจกรรม ชมการประกวดผาแดง – นางไอ่ การประกวดขบวน
แห่บั้งไฟ การประกวดบั้งไฟสวยงาม แข่งขันการจุดบั้งไฟขึ้นสูง
การสาธิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ติดต่อ อำาเภอกระนวน  โทร. 0 4325 2460
เทศบาลเมืองกระนวน   โทร. 0 4325 1595
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เดือนเจ็ดบุญซำาฮะ
ข้ึน 1 ค่ำ� เดือนเจ็ด – แรม 14 ค่ำ� เดือนเจ็ด ปีมะเส็ง

(9 มิถุน�ยน – 7 กรกฎ�คม 2556)

 Once upon a time in the Buddha’s era, the town 
of Phaisali (Vaisali) experienced drought, suffered  
economic hardship, and had an epidemic causing a tremendous 
high death toll. The arrival of Lord Buddha helped produce 
heavy rain and the rain cleansed the town. People were 
blessed by sacred water. Hence, the epidemic was gone from 
the town. This story is the beginning of the merit making 
“Samha”. The word “Samha” is an Isan dialect word, deriving 
from a word “Chamra” which means cleansing, leaving no 
sins and bad things. In the 7th lunar month, Isan people will 
clean their household and public places of the village. It is a 
big cleaning time of the year. The event features merit making, 
sprinkling sacred water onto people in families, tying sacred 
thread onto children’s wrists as an Isan custom for happiness, 
and bringing sand grains that had a spell cast on them in a 
sacred ceremony to spread around the household and farms 
to ward off bad things. 
 Besides learning about the merit-making tradition 
from Hit Sip Song, a practical custom of Isan people, during 
the period of the 7th lunar month, there are many activities 
and traditional festivals including various attractions that have 
been waiting to tell the mysterious stories of Central Isan.

Duean Chet Bun Samha
The 1st day of the waxing moon - the 14th day of

the waning moon of the 7th lunar month
Year of the Snake (9 June - 7 July, 2013)

 คร้ังหน่ึงในสมัยพุทธกาล  เมืองไพสาลีเกิดทุพภิกขภัย  
ฝนแล้ง  ข้าวยากหมากแพง  เกิดโรคระบาดทำาให้ผู้คนล้มตายเป็น
จำานวนมาก  พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรด  ทำาให้เกิดฝนตกลงมา
อย่างหนักและชะล้างบ้านเมืองจนสะอาด  ชาวบ้านได้รับการ
ประพรมน้ำามนต์เพ่ือเป็นสิริมงคล  แล้วโรคภัยไข้เจ็บก็หมดส้ินไป
จากเมือง  เร่ืองราวดังกล่าวเป็นมูลเหตุให้เกิดการทำาบุญซำาฮะ  โดย 
“ ซำาฮะ ”  เป็นภาษาอีสานมาจากคำาว่า  “ ชำาระ ”  คือการทำาให้
สะอาด  ปราศจากมลทินและส่ิงไม่ดี  ในเดือนเจ็ดชาวอีสานจะเก็บ
กวาดบ้านเรือนและสถานท่ีสาธารณะของหมู่บ้าน  เป็นการ
ทำาความสะอาดคร้ังใหญ่ในรอบปี  มีการทำาบุญตักบาตร  ประพรม
น้ำามนต์ให้คนในครอบครัว  ผูกแขนลูกหลานเพ่ือความสุขสิริมงคล  
และนำากรวดทรายท่ีผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วไปหว่านรอบ
บริเวณบ้านและไร่นา  เพ่ือขับไล่ส่ิงอัปมงคลให้หมดส้ินไป
 เรียนรู้งานบุญท่ีสืบสานจากฮีต  12  อันเป็นจารีตยึดถือ
ปฏิบัติของชาวอีสานแล้ว  ช่วงเวลาในเดือนเจ็ดยังมีกิจกรรมและ
งานประเพณีต่างๆ  พร้อมแหล่งท่องเท่ียวหลากหลายท่ีรอบอกเล่า
เร่ืองราวอันน่าค้นหาของแผ่นดินใจกลางอีสานแห่งน้ี
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มิถุนายน JUNE

ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเซียง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
1 – 2 มิถุนายน 2556
กิจกรรม ชมขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดบั้งไฟ 
และการแข่งขันการจุดบั้งไฟ
ติดต่อ เทศบาลตำาบลสุวรรณภูมิ โทร. 0 4358 1199

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำาเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
23 – 24 มิถุนายน 2556
กิจกรรม ชมการประกวดบั้งไฟสวยงาม บั้งไฟโบราณ 
ประกวดขบวนแห่บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน  และบั้งไฟล้าน 
ชมหมู่บ้านหัตถกรรมบั้งไฟบ้านสระแก้ว
ติดต่อ  อำาเภอพนมไพร  โทร. 0 4359 1223

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำาเภอสุวรรณภูมิ

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำาเภอปทุมรัตน์

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำาเภอพนมไพร

Suwannaphum Rocket Festival

Pathum Rat Rocket Festival

Phanom Phrai Rocket Festival

At Thao Siang Monument area, Amphoe Suwannaphum, 
Roi Et  Province.      1 – 2 June, 2013.

In front of Pathum Rat District Office, Amphoe Pathum Rat, 
Roi Et  Province.      1 – 3 June, 2013.

In front of Phanom Phrai District Office, Amphoe Phanom 
Phrai, Roi Et Province.        23 – 24 June, 2013.

Activities : See the rocket 
parade, the rocket contest, 
and the high–rising rocket 
competition.
Contact : Suwannaphum 
Subdistrict Municipality, 
Tel. 0 4358 1199.

Activities : See the rocket parade contest, the beautiful 
rocket contest, and the high – rising rocket competition.
Contact : Amphoe Pathum Rat,    
Tel. 0 4358 7114

Activities : See the beautiful rocket contest, ancient rocket, 
each size of a rocket parade contest (Bang Fai Muen, Bang 
Fai Saen and Bang Fai Lan), see the Ban Sa Kaeo rocket 
handicraft village.
Contact : Amphoe Phanom Phrai, Tel. 0 4359 1223

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำาเภอปทุมรัตน์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
1 – 3 มิถุนายน 2556
กิจกรรม ชมการประกวดขบวนแหบ่ัง้ไฟ การประกวดบัง้ไฟสวยงาม 
และการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง
ติดต่อ อำาเภอปทุมรัตน์   โทร. 0 4358 7114
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เดือนแปดบุญเข้าพรรษา
ข้ึน 1 ค่ำ� เดือนแปด – แรม 15 ค่ำ� เดือนแปด ปีมะเส็ง

(8 กรกฎ�คม – 6 สิงห�คม 2556)

Duean Paet Bun Khao Phansa
The 1st day of the waxing moon - the dark moon day 

of the 8th lunar month Year of the Snake
(8 July - 6 August, 2013)

 แรม  1  ค่ำา  เดือน  8  เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์
ในพระพุทธศาสนาจะอยู่ประจำาที่วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา   
3 เดือน  โดยไมไ่ปพกัแรมคนืทีอ่ืน่  เปน็บญัญตัซิึง่มขีึน้ตัง้แตส่มยั
พุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า  การออกแสวงบุญของ 
พระสงฆ์ในช่วงฤดูฝนทำาให้เกิดการเหยียบย่ำาข้าวกล้าในนาของ
ชาวบ้านเสียหาย  จึงมีบัญญัติให้พระสงฆ์ต้องอยู่จำาพรรษาท่ีวัดใด
วัดหน่ึงนาน  3  เดือน  เพ่ือให้พ้นช่วงระยะเวลาน้ีไป  เป็นมูลเหตุ
ให้เกิดอีกหนึ่งงานบุญในฮีต  12  ของชาวอีสาน  คือ   
“บญุเขา้พรรษา”  โดยในงานบุญน้ี  ชาวบ้านจะพร้อมใจกันหล่อ
เทียนใหญ่ไว้ถวายเป็นพุทธบูชา  ซึง่เปน็ทีเ่ชือ่กนัวา่การถวายเทยีน
จะให้อานิสงส์ด้านสติปัญญาและไหวพริบอันเฉลียวฉลาดดุจดัง
แสงเทียนที่สว่างไสว
 อิ่มบุญกับการถวายเทียนพรรษาในเดือนแปด 
ที่ อีสานกลาง  พร้อมท่องเท่ียวสักการะพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิตาม 
เส้นทาง“ไหว้พระธาตุอีสาน  4  เมือง  รุ่งเรืองตลอดชีวิต”   
ที่จะให้ความอิ่มเอมใจและอานิสงส์อันดีงามแก่ผู้สักการบูชา

 The 1st day of the waning moon of the 8th lunar 
month is the start that monks in the Buddhist religion will stay 
in the temple for a three-month period without staying 
overnight somewhere else. It is a precept enforced since the 
Buddha’s era when Lord Buddha saw that a pilgrimage of 
monks during the rainy season would cause them to step on 
the farmers’ crops and damage the crops. Therefore, Lord 
Buddha ruled that monks had to stay in any temple for  
a three-month period until the cultivating season had passed. 
That is the story of another merit- making festival in Hit Sip 
Song of Isan, which is “Bun Khao Phansa” (the Buddhist Lent 
Festival). In this event, local people will cast a big candle to 
give offering to the Buddhist religion. It is believed that offering 
candles will result in intelligence and wit like brightening 
candlelight. 
 Rejoice with the big candle offerings in the Buddhist 
Lent Festival in the 8th lunar month in Central Isan, enjoy 
travelling to pay homage to sacred relics along the route of 
“Paying homage to Isan’s sacred relics in 4 towns for the 
glory of life” that will make one’s heart delighted and be 
full of fruitfulness of good to one who worships.
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กรกฎาคม JULY

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
23 กรกฎาคม 2556
กิจกรรม ชมการประกวดขบวนแห่เทียน การประกวดต้นเทียน 
การประกวดธิดาเทียน และการสาธิตแกะสลักต้นเทียน
ติดต่อ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 1222

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองกาฬสินธุ์

งานประเพณีเข้าพรรษาเมืองร้อยเอ็ด

Kalasin Candle Festival

Roi Et Candle Festival

In the grounds of the City Hall, Amphoe Mueang, 
Kalasin Province.   
23 July, 2013.

At the Roi Et Stone Garden, Amphoe Mueang, 
Roi Et Province.
23 July, 2013.

Activities : See the large candle parade contest, 
the candle contest, the Miss Candle Beauty Contest,
and demonstrations of carving candles.
Contact : Roi Et Municipality, Tel. 0 4351 1222. 

ณ สนามหน้าศาลากลาง อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์

Activities : See the large candle parade contest, 
and the candle contest.
Contact : Kalasin Municipality, 
Tel. 0 4382 1354 – 6 

ณ สนามหน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
23 กรกฎาคม 2556
กิจกรรม ชมการประกวดขบวนแห่เทียน 
และการประกวดต้นเทียน
ติดต่อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
โทร. 0 4374 0826 – 28

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองมหาสารคาม Maha Sarakham Candle Festival
In the grounds of City Hall, Amphoe Mueang, 
Maha Sarakham Province. 23 July, 2013.

Activities : See the candle parade contest, and the
candle contest.
Contact : Mueang Maha Sarakham Municipality, 
Tel. 0 4374 0826 – 28.

23 กรกฎาคม 2556
กิจกรรม ชมการประกวด
ขบวนแห่เทียน 
การประกวดต้นเทียน
ตดิตอ่  เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์
โทร. 0 4382 1354 – 6
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Duean Kao Bun Khao Pradap Din
The 1st day of the waxing moon - the 14th day of 
the waning moon of the 9th lunar month Year of the 

Snake (7 August - 4 September, 2013)

 ช่วงเช้ามืดในวันแรม  14  ค่ำา  เดือน  9  ของทุกปี   
ชาวอีสานจะนำาข้าวปลาอาหารคาวหวาน  และหมากพลูที่ห่อใส่
ใบตองแล้ว  ไปวางท่ีโคนต้นไม้และบนดินบริเวณริมกำาแพงวัด  
โบสถ์  หรือเจดีย์  พร้อมจุดเทียนบอกกล่าวหรือร้องบอกให้
ญาติมติรทีล่ว่งลบัไปแลว้มารบัอาหารและผลบญุนี ้ หลงัจากนัน้  
ชาวบ้านจะทำาบุญตักบาตร  ถวายปัจจัยไทยทาน  และกรวดน้ำา
อุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ  พิธีน้ีคือพิธีกรรมของบุญข้าว
ประดับดิน  ซึ่งชาวอีสานมีความเชื่อสืบต่อกันมาแต่โบราณว่า  
ในคืนเดือนเก้าดับ  คือวันแรม  14  ค่ำา  เดือน  9  นี้  เป็น 
วันเดียวในรอบปีที่เหล่าวิญญาณจะถูกปลดปล่อยให้ออกมายัง
โลกมนุษย์  เพ่ือพบญาติมิตรและรับส่วนกุศลจากผู้อุทิศให้   
บุญข้าวประดับดินจึงเป็นหนึ่งในฮีต  12  ของชาวอีสานที่ยึดถือ
ปฏิบัติกันเป็นประจำาทุกปี
 เดือนเก้า  อีกหนึ่งช่วงเวลาน่าเที่ยวของดินแดน 
อีสานกลางท่ีพร้อมเผยบรรยากาศสดชื่นชุ่มฉ่ำาจากสายฝน   
และความเขียวขจีของท้องทุ่ง  รวมทั้งความสมบูรณ์ของ 
อู่อารยธรรมซึ่งเต็มไปด้วยความร่ำารวยของเสน่ห์วิถีวัฒนธรรม
อันน่าค้นหา

 Every year at dawn of the 14th day of the 
waning moon of the 9th lunar month, Isan people will 
bring food and dessert and betel wrapped with banana 
leaves to put at the foot of trees and on the soil near 
the walls of the temples, ordination halls, or stupa; they 
also light a candle to call their deceased relatives to 
accept all this food and merit. After that, villagers will 
make alms offerings, give supplies and pour water to 
donate the merit to their deceased relatives. This is the 
ritual of Bun Khao Pradap Din, which Isan people have 
inherited this belief from the past that in the dark night 
of the 9th lunar month, the 14th day of the waning moon 
is the only day of the year that all spirits will be released 
to come to Earth to see their relatives and receive 
merit from the donors. Hence, Bun Khao Pradap Din is 
one of the Hit Sip Song traditions that Isan people 
practise every year.
 The 9th lunar month is another time for travelling 
to Central Isan amid the refreshing atmosphere from the 
rain and greenery of the fields, including the abundance 
of the cradle of civilisation filled with the richness of the 
irresistible charms of the culture.

 เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน
ข้ึน 1 ค่ำ� เดือนเก้� – แรม 14 ค่ำ� เดือนเก้� ปีมะเส็ง

(7 สิงห�คม – 4 กันย�ยน 2556)

ภาพโดย รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย

38 39



เดือนสิบบุญข้าวสาก
ข้ึน 1 ค่ำ� เดือนสิบ – แรม 15 ค่ำ� เดือนสิบ ปีมะเส็ง

(5 กันย�ยน – 4 ตุล�คม 2556)

Duean Sip Bun Khao Sak
The 1st day of the waxing moon - the dark moon 
day of the 10th lunar month Year of the Snake

(5 September - 4 October, 2013)

 ในวันขึ้น  15  ค่ำา  เดือน  10  ของทุกปี  บรรยากาศ
ความศรทัธาและความตัง้ใจในการทำาบญุขา้วสากของชาวอสีาน
จะปรากฏใหเ้หน็ผา่นพธิกีรรมตา่งๆ  เริม่จากการทำาบญุตกับาตร
ในตอนเช้า  และเตรียมสำารับกับข้าว  พร้อมด้วยเครื่องปัจจัย
ไทยทานเพื่อนำาไปถวายพระที่วัด  กระดาษที่เขียนชื่อของ
ญาตโิยมท่ีเตรยีมนำาอาหารและปจัจยัมาถวายจะถกูรวบรวมมว้น
เปน็สลากใส่ลงในบาตรหลงัการกลา่วคำาถวายสลากภตั  พระสงฆ์
จะจับสลากนั้น  และให้ญาติโยมที่มีชื่อตามสลากที่จับได้ถวาย
ข้าวของที่เตรียมมาแด่พระสงฆ์รูปนั้นๆ แล้วรับพรและกรวดน้ำา
อุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับ  นอกจากนี้  ชาวอีสานจะเตรียม
อาหารคาวหวานใสห่อ่เลก็ๆ นำาไปวางตามทุง่นาและรอบ ๆ  บา้น  
เปน็การอทุศิสว่นบญุแกว่ญิญาณไรญ้าตแิละบชูาผตีาแฮกเพือ่ให้
ช่วยดูแลข้าวกล้าในนาให้อุดมสมบูรณ์
 สัมผัสมนต์เสน่ห์ฮีต  12  และสนุกสนานกับกิจกรรม
การท่องเท่ียวในเดือนสิบที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนแหล่งเรียนรู้   
อู่อารยธรรม  ณ  ใจกลางอีสาน

 On the full moon day of the 10th lunar month 
of every year, the atmosphere of faith and willing to 
make merit of Khao Sak of the Isan people will appear 
through several rituals; starting from an alms offering in 
the morning, preparation of food and supplies to offer 
to monks at the temple, a piece of paper written with 
the names of villagers who make merit will be  
collected and will draw lots by putting into an alms 
bowl. After praying and chanting, the monk will draw a 
raffle and the one, whose name is picked, will give  
his/her offerings to that monk, get blessings and pour 
water to dedicate merit to the deceased relatives.  
In addition, Isan people will arrange food and dessert in 
small packets and place them in the field and around 
the house to dedicate merit to the wandering spirit and 
worship Phi Ta Haek (a rice field guardian spirit) to ask 
for help in watching over the fertility of the rice.
 Capture the charms of Hit Sip Song and enjoy 
the tourism activities in the 10th lunar month that are 
ready to welcome guests, who come to visit the learning 
source and cradle of civilisation of Central Isan. 

40 41



กันยายน SEPTEMBER

ณ สนามแข่งเรือลำาน้ำาปาว อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
กันยายน 2556
กิจกรรม ชมการแข่งขันเรือยาว การแข่งขันเส็งกลองกิ่ง 
ชมขบวนพาเหรดเรือยาว และการประกวดกองเชียร์
ติดต่อ ที่ว่าการอำาเภอกมลาไสย โทร. 0 4389 9397
เทศบาลตำาบลกมลาไสย โทร. 0 4389 9088

งานประเพณีแข่งเรือยาวเส็งกลองก่ิง

ประเพณีบุญข้าวสาก

Long-boat Racing and Seng Klong King 
Drum Competition

Bun Khao Sak

At Pao River long-boat racing area, Amphoe Kamalasai, 
Kalasin Province.  September, 2013.

At Wat Kok Tong Kut Wa, Amphoe Kuchinarai, 
Kalasin Province.       19 September, 2013.

Activities : See the long-boat racing, ancient drum 
competition (Seng Klong King), see a long-boat parade, 
and cheering team contest.
Contact : Kamalasai District Office, Tel. 0 4389 9397
Kamalasai Subdistrict Municipality,  Tel. 0 4389 9088

Activities : See the bamboo flower offering demonstration 
contest, see local cultural performances and local music  
(Phu Thai dance with the Klong Tum drum), see local art and 
cultural contest (Lam Phu Thai), join making merit and giving 
food to monks, and offer ing Kanlapaphruek trees  
(bamboo flower offerings).
Contact : Kut Wa Subdistrict Municipality, 
Tel. 0 4374 0826 – 28

ณ วัดไชยศรี อ.เมือง จ.ขอนแแก่น 
4 กันยายน 2556
กิจกรรม    ร่วมทำาบุญตักบาตร ถวายปัจจัยทาน  
กรวดน้ำาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล นำาข้าวปลาอาหาร และหมากพลู
ใส่ใบตอง  นำาไปวางไว้โคนต้นไม้และบนดินบริเวณริมกำาแพงวัด 
โบสถ์ หรือเจดีย์  พร้อมจุดเทียนบอกกล่าวผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
มารับอาหารและผลบุญนี้
ติดต่อ วัดไชยศรี
โทร. 0 4344 8350

ประเพณีบุญข้าวประดับดินวัดไชยศรี
Bun Khao Pradap Din Wat Chaisri 
At Wat Chaisri Amphoe Mueang, Khon Kaen province
4 September, 2013.

ณ วัดกกต้องกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ 
จ.กาฬสินธุ์
19 กันยายน 2556
กิจกรรม ชมการสาธิตและประกวด
ทำ าพวงมาลั ย ไ ม้ ไผ่  ชมการแสดง
วัฒนธรรมพื้นบ้านและดนตรีพื้นเมือง 

(ฟ้อนผู้ไทประกอบกลองตุ้ม) ชมการประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(ลำาผู้ไท) ร่วมทำาบุญตักบาตรและถวายต้นกัลปพฤกษ์ (มาลัยไม้ไผ่)
ติดต่อ เทศบาลตำาบลกุดหว้า 
โทร. 0 4374 0826 – 28

Activities : Join making merit and giving food to monks, give
supplies and pour water to donate the merit to their deceased
relatives, bring food and dessert and betel wrapped with
banana leaves to put at the foot of trees and on the soil
near the walls of the temples, ordination halls, or stupa
Contact : Wat Chaisri
Tel. 0 4344 8350
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เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา 
ข้ึน 1 ค่ำ� เดือนสิบเอ็ด – แรม 14 ค่ำ� เดือนสิบเอ็ด ปีมะเส็ง 

(5 ตุล�คม – 2 พฤศจิก�ยน 2556)

 บุญออกพรรษา  เป็นงานบุญที่มีขึ้นในวันสิ้นสุด 
การจำาพรรษาเป็นเวลา  3  เดือนของพระภิกษุสงฆ์  คือวันข้ึน  15 ค่ำา  
เดือน 11  ของทุกปี  เป็นโอกาสที่ภิกษุสามเณรมาชุมนุมกัน 
พร้อมเพรียงที่วัด  ในวันนี้  พระภิกษุสงฆ์จะมีพิธีปวารณาเพื่อ
ให้มีการว่ากล่าวตักเตือนกันได้  ชาวอีสานจะร่วมใจกันทำาบุญ
ตักบาตร  ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  รับศีลสวดมนต์ฟังเทศน์  
และถวายผ้าจำานำาพรรษา  พร้อมจุดประทีปโคมไฟสว่างไสว 
ทั้งบริเวณวัดและหน้าบ้านในตอนค่ำา
 เดือนสิบเอ็ด  ร่วมทำาบุญออกพรรษา  และสัมผัสวิถี
พทุธอนัสงบสขุในแผน่ดนิอสีานกลาง  ดนิแดนทีไ่มเ่คยรา้งความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  

Duean Sip Et Bun Ok Phansa
The 1st day of the waxing moon - the 14th day of 
the waning moon of the 11th lunar monthYear of 

the Snake
(5 October - 2 November, 2013)

 Bun Ok Phansa (the End of the Buddhist Lent 
Festival) is a merit-making festival held on the last day 
of the three-month period of the rains retreat of monks, 
which is the full moon day of the 11th lunar month of 
every year. It is a time for all monks and novices to 
gather at the temple. On that day, monks will hold  
a Pavarana ceremony to allow each monk to give the 
admonition among them. Isan people will give an alms 
offering, offer food to monks, take the precepts and 
pray, listen to a sermon, and give Chamnam Phansa 
robes together then light the shining lanterns in all the 
temple area and in front of the houses in the evening.
       Duean Sip Et, go making merit at the End of 
the Buddhist Lent Festival, and feel the peace of the 
Buddhist path in Central Isan, the land of the Buddhist 
religion’s faithfulness.
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ตุลาคม OCTOBER

ณ สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
17 – 20 ตุลาคม 2556
กิจกรรม ชมการประกวดขบวนแห่ประทีปโคมไฟ การประกวด 
ฮ้านประทีป การประกวดประทีปโคมไฟ ไฟพะเนียง การสาธิตและ
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ติดต่อ เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0 4322 4032, 0 4322 4029

ณ บริเวณบึงบอนและหน้าเทศบาลตำาบลหัวขวาง 
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม     
18 – 19 ตุลาคม 2556
กิจกรรม ชมการแข่งขันเรือยาว ชมกองเชียร์เรือยาว 
ขบวนแห่กระทง การลอยกระทงและไหลเรือไฟ
ติดต่อ เทศบาลตำาบลหัวขวาง 
โทร. 0 4376 1131 ต่อ 108

งานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ
และวิถีอีสาน

งานประเพณีออกพรรษา แข่งขันเรือยาว 
ลอยกระทงและไหลเรือไฟ

งานประเพณีออกพรรษาเมืองร้อยเอ็ด

Ok Phansa Kindle Lamp Festival

End of Buddhist Lent Festival, Long-boat 
Races, Loi Krathong and Lai Ruea Fai

Ok Phansa Festival in Roi Et

At the 200–year–old park, Bueng Kaen Nakhon, Amphoe 
Mueang, Khon Kaen Province. 17 – 20 October, 2013.

At Bueng Bon area and in front of Hua Khwang Subdistrict 
Municipality, Amphoe Kosum Phisai, Maha Sarakham   Province.
18 – 19 October, 2013.

At the Stone Garden, Amphoe Mueang, Roi Et Province.
19 October, 2013.

Activities : See the shining lantern parade contest, the lamp 
altar contest, the kindle lamp contest, Fai Phaniang fireworks, 
the demonstrations and sales of OTOP products.
Contact : Khon Kaen Municipality, 
Tel. 0 4322 4032, 0 4322 4029

Activities : See long-boat racing, long-boat cheering team, 
Krathong parade, Loi Krathong and Lai Ruea Fai 
(Illuminated Boat Procession).
Contact : Hua Khwang Subdistrict Municipality, 
Tel. 0 4376 1131 Ext. 108

Activities : See the traditional rice porridge cooking  
ceremony, the rice porridge contest, the lantern decoration 
contest, and the Isan Soraphanya Chanting Contest at student 
and public levels.
Contact : Roi Et Municipality, 
Tel. 0 4351 1222

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
19 ตุลาคม 2556
กิจกรรม ร่วมชมพิธีกวนข้าวทิพย์ 
การประกวดข้าวทิพย์ 
การประกวดประดับประทีปโคมไฟ
การประกวดร้องสรภัญญะอีสาน
ในระดับนักเรียนและประชาชน
ติดต่อ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
โทร. 0 4351 1222
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ณ วัดพุทธาวาส บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
19 ตุลาคม 2556
กิจกรรม รว่มทำาบญุตกับาตรเทโวบนเสน้ทางไดโนเสาร ์บำาเพญ็บญุ
ตั กบาตร  108  พิ ธี บวช เนกขั มมจารี และ เนกขั มมจาริ ณี   
ชมขบวนแหพ่ระพทุธรปู เทวดา และนางฟา้ ชมการกวนขา้วทพิย ์และ
ข้าวกระยาสารท การแสดงแสง สี เสียง ตำานานเมืองสหัสขันธ์  
สู่การจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ
ติดต่อ เทศบาลตำาบลโนนบุรี 
โทร. 0 4387 1146

ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทภูพานคำา อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
20 ตุลาคม 2556
กิจกรรม ร่วมงานตักบาตรเทโวที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของภาคอีสาน  
ณ ยอดเนินภูพานคำาเหนืออ่างเก็บน้ำาเขื่อนอุบลรัตน์ ตักบาตร 
พระสงฆ์ จำ านวน 500 รูป เ ดิน บิณฑบาตลงมาตามบันได 
จำานวน 1,049 ข้ัน ร่วมปล่อยโคมลมยักษ์และจุดตะไลยักษ์
ติดต่อ เทศบาลตำาบลเขื่อนอุบลรัตน ์
โทร. 0 4344 6098

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

งานประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการ
องค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท

Tak Bat Thewo Rohana Fair

Tak Bat Thewo Alms Giving Fair

At Wat Phuttawat, Phu Sing Foothills, Amphoe Sahatsakhan, 
Kalasin Province.   19 October, 2013.

At Wat Phra Phutthabat Phu Phan Kham area, Amphoe 
Ubonratana, Khon Kaen Province.   20 October, 2013.

Activities : Join making merit, offering alms (Tak Bat Thewo) 
on the Dinosaur’s route, Tak Bat 108, ordination ceremony of 
white–robed lay followers, see the parade of the Buddha  
image, gods and angels, see making the traditional rice porridge 
and Krayasat (Thai sweet made of rice, nut, sesame-seeds and 
sugar), light and sound show of the Sahatsakhan legend of the 
Tak Bat Thewo ceremony.
Contact : Non Buri Subdistrict Municipality,
Tel. 0 4387 1146

Activities : Join one of the largest Isan Tak Bat Thewo  
ceremonies at the top of Phu Phan Kham above Ubonratana 
Dam, offer alms to 500 monks while walking down the 1,049 
steps, join launching a traditional giant hot air balloon and giant 
Talai fireworks. 
Contact : Khuean Ubonratana Subdistrict Municipality, 
Tel. 0 4344 6098.

ตุลาคม OCTOBER
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เดือนสิบสองบุญกฐิน
ข้ึน 1 ค่ำ� เดือนสิบสอง – แรม 15 ค่ำ� เดือนสิบสอง ปีมะเส็ง

(3 พฤศจิก�ยน – 2 ธันว�คม 2556)

Duean Sip Song Bun Kathin
 The 1st day of the waxing moon - the dark moon 
day of the 12th lunar month Year of the Snake

(3 November - 2 December, 2013)

 บญุกฐนิ  มกีำาหนดทำากนัในระหวา่งแรม  1  ค่ำา  เดอืน  
11  ถึง  15  ค่ำา  เดือน  12  ความเป็นมาของบุญกฐินเริ่มต้น 
มาจากในสมัยหนึ่ง  มีพระภิกษุชาวเมืองปาฐาจำานวน  30  รูป  
เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในช่วงหลังออกพรรษาซ่ึงฤดูฝนยังไม่ผ่าน
พน้ไป  ทำาใหจ้วีรของพระภกิษเุหลา่นัน้เปยีกชุม่และเปือ้นโคลน  
พระพุทธเจา้ทรงเหน็ใจในความยากลำาบากนัน้  จงึมพีทุธบญัญตัิ
ใหภิ้กษแุสวงหาผา้และรบัผา้กฐนิมาใชผ้ลดัเปลีย่นแทนผา้เกา่ได ้ 
จึงเกิดการจัดนำาผ้าจีวรมาถวายพระภิกษุในช่วงเวลาน้ัน  จนกลาย
มาเป็นงานบุญกฐินในปัจจุบัน  ในงานบุญกฐินชาวอีสาน 
จะเตรียมผ้าไตรจีวรพร้อมเครื่องอัฐบริขาร  และเครื่องไทยทาน  
มีการบอกบุญแก่ญาติมิตร  และแห่ขบวนกฐินเพ่ือนำาไปทอด
ถวายที่วัด  นับเป็นอีกหนึ่งงานบุญที่เสริมสร้างความรักสามัคคี
และทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
 เดือนสิบสอง  ช่วงเวลาปลายปีที่อีสานกลาง  ยังคงมี
กิจกรรม  เทศกาล  และงานประเพณีให้ได้สัมผัสความรื่นรมย์
จากการท่องเที่ยวในดินแดนอันเปี่ยมล้นด้วยมิตรไมตรี 

 Bun Kathin is set to be held between the 1st day 
of the waning moon of the 11th lunar month to the full 
moon day of the 12th lunar month. The myth of Bun Kathin 
is that once upon a time, there were 30 monks who were 
Patha town natives, travelling to appear before the Lord 
Buddha after the End of the Buddhist Lent period, which 
was still in the rainy season, causing the robes of those 
monks to get wet and dirty. Lord Buddha realised that 
hardship; therefore, he gave permission for monks to have 
new robes and take Kathin robes to replace the old ones. 
Hence, giving robes to monks was practised at that time 
then it has become the Kathin merit-making festival at the 
present. During the event, Isan people will prepare Trai 
Chiwon clothes (the Triple Robe of Buddhist monks: a robe, 
inner robe and outer robe) with the monk’s eight requisites 
and donations. Solicitation to all the people is made and 
Kathin floating is brought to offer at the temple. This is 
another festival that builds unity and supports the Buddhist 
religion to stay long lasting. 
 Duean Sip Song, the period at year-end in Central 
Isan, still retains a lot of activities, festivals and traditions 
for visitors to enjoy travelling in the land of friendship. 

50 51



พฤศจิกายน NOVEMBER

ณ  บริเวณศาลเจ้าปึงเถ่า-กงม่า บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
พฤศจิกายน 2556
กิจกรรม ชมขบวนแห่สิงโต-มังกร  เอ็งกอ อัญเชิญแห่เจ้าพ่อรอบเมือง 
และมหรสพสมโภช

ณ  บริเวณรอบเข่ือนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น
พฤศจิกายน 2556
กิจกรรม การแข่งขันจักรยานบนเส้นทาง 180 กม. รอบอ่างเก็บน้ำา
เข่ือนอุบลรัตน์ในประเภท
ถนนและประเภทเสือภูเขา
ทางเรียบ
ติดต่อ  เครือข่ายชมรม
จักรยานจังหวัดขอนแก่น 
โทร. 08 6458 5244,
      08 1871 6537

งานฉลองศาลเจ้าปึงเถ่า - กงม่า

การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาทางเรียบ 
“ ต า ม ห า เ สี ย ง พิ ณ เ ยื อ น ถ่ิ น ห ม อ แ ค น 
ตอน ป่ันรอบเข่ือนอุบลรัตน์ ” 
(Tour de Pong Neep 2013)

ขอนแก่นไบค์วีค ครั้งที่ 6

Pueng Thao Kong Ma Shrine’s 
Celebration Festival

Tour de Pong Neep Bike Race 2013

Khon Kaen Bike Week 6th

At Pueng Thao Kong Ma Shrine, Bueng Kaen Nakhon, Amphoe 
Mueang, Khon Kaen Province. November, 2013.

Around the Ubonratana Dam area, Amphoe Ubonratana, 
Khon Kaen Province.  November, 2013.

At The Provincial Police Training Center Region 4.
November, 2013.

Activities : See Lion and Dragon dancing parade, Eng Ko 
(Chinese performing art), the Guardian’s parade around the 
town, and entertainment for the celebrations.
Contact : Pueng Thao Kong Ma Shrine, 
Tel. 0 8544 6699

Activities : 180 kilometers of Road Bike and Mountain Bike 
Racing around the Ubonratana Dam.
Contact : The Khon Kaen Cycling Club Network,
 Tel. 08 6458 5244, 08 1871 6537

Activities : See the Big Bike 
Parade, enjoy music from 
concert, etc.
Contact : Khon Kaen Hotel, 
Tel. 08 1380 0473 
Bussarakam Hotel, 
Tel. 0 4333 3606.ณ  ศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค 4 

พฤศจิกายน 2556
กิจกรรม ชมขบวนพาเหรดรถมอเตอร์ไซค์บ๊ิกไบค์ สนุกไปกับดนตรี
สุดมันส์  ชิมอาหารหลากหลายร้านดัง และโชว์กิจกรรมเวทีมากมาย
ติดต่อ  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทร. 08 1380 0473
โรงแรมบุษราคัม โทร. 0 4333 3606

ติดต่อ  ศาลเจ้าปึงเถ่า – กงม่า  
โทร.  0 8544 6699
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ณ บึงพลาญชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 
16 - 17 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรม ชมการประกวดกระทงอนุรักษ์ การประกวดขบวนแห่
กระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงประทีปใหญ่ การประกวด 
ธิดาสาเกตนคร และการแสดงแสง  สี เสียงตำานานเมืองร้อยเอ็ด
ติดต่อ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    
โทร.  0 4351 1222

Loi Krathong Festival Roi Et
At Bueng Phalanchai and Roi Et Stone Garden.
16 – 17 November, 2013.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาและบริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ
1 – 7 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรม ชมขบวนแห่ผ้าไหมแพรวา การประกวดผ้าไหมแพรวา 
การจัดแสดงการสาธิตและจำาหน่ายหัตถกรรมผ้าไหมแพรวา 
การแสดงแฟช่ันโชว์ การแสดงโปงลางและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมือง  
การประกวดรถสกายแล็ป งานราตรีแพรวาเพื่อการกุศล
การสาธิตและจำาหน่ายสินค้า OTOP

งานมหกรรมวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม Kalasin Phrae Wa Silk Festival
At His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary Building 
and the grounds of Kalasin City Hall, Amphoe Mueang,  
Kalasin Province.   1 – 7 November, 2013.

Activities : See the Phrae Wa silk parade, Phrae Wa silk 
contest, the demonstrations and sales of the Phrae Wa silk 
handicraft, the fashion show, Pong Lang and local art  and 
cultural performances, the skylab local car contest, Phrae 
Wa silk evening party for charity, the demonstrations and 
sales of OTOP products.
Contact : Kalasin Province 
(Administration Section), 
Tel. 0 4381 1213 Ext. 10

Activities : See the conservative 
Krathong contest, large Krathong 
float contest, large Krathong  
contest, Miss Saket Nakhon 
Beauty Contest, and the legend 
of Roi Et light and sound show.
Contact : Roi Et Municipality, 
Tel. 0 4351 1222

Loi Krathong Festival Kalasin
At Kut Nam Kin Public Park, Amphoe Mueang, 
Kalasin Province.
17 November, 2013.

งานประเพณีลอยกระทงเมืองกาฬสินธุ์

พฤศจิกายน NOVEMBER

Activities : See the Krathong parade contest, Nang Nopphamat 
Beauty Contest, and the local art and cultural performances.
Contact : Kalasin Municipality, 
Tel. 0 4382 1354 – 6

งานประเพณีสมมาน้ำาคืนเพ็งเส็งประทีป
เมืองร้อยเอ็ด

ณ  สวนสาธารณะกุดน้ำากิน อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ
17 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรม ชมการประกวด
ขบวนแห่กระทง การประกวดนางนพมาศ
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมือง
ติดต่อ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ       
โทร. 0 4382 1354 – 6

ติดต่อ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(กลุ่มงานปกครอง)

โทร. 0 4381 1213 ต่อ 10
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ณ  บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
17 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรม ชมการประกวดขบวนแห่กระทง การประกวดนางนพมาศ 
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ติดต่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทร. 0 4334 5325

งานประเพณีลอยกระทงบึงสีฐาน

Loi Krathong Festival Bueng Si Than
At Bueng Si Than area, Khon Kaen University, Amphoe Mueang, 
Khon Kaen Province.  17 November, 2013.

Act iv i t ies :  See the Krathong parade contest ,  
Nang Nopphamat Beauty Contest, and the local art and 
cultural performances.
Contact : Khon Kaen University, 
Tel. 0 4334 5325

งานคืนสิบสองเพ็ญเล่นโคมไฟไต้ประทีป
เมืองมหาสารคาม

Loi Krathong Festival Maha Sarakham
On the banks of Khlong Somthawin, Amphoe Mueang, Maha 
Sarakham Province.   17 November, 2013.

Activities : See the Krathong parade contest, the lantern 
contest, Nang Nopphamat Beauty Contest, the folk song 
contest, and the Krathong contest.
Contact : Mueang Maha Sarakham Municipality, 
Tel. 0 4374 0826 – 28

พฤศจิกายน NOVEMBER

งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น

Silk Festival, Phuk Siao Tradition and Red 
Cross Fair
In front of City Hall, Amphoe Mueang, Khon Kaen Province.
29 November – 10 December, 2013.

Activities : See the local art and cultural parade, Phuk Siao 
ceremony, the Bai Si contest, the silk exhibition and contest, 
Miss Silk Beauty Contest, art and cultural booths, the  
Soraphanya Chanting Contest, the local art and cultural 
performances, the demonstrations and sales of OTOP  
products.
Contact : Khon Kaen Province,   Tel. 0 4323 6882

ณ  บริเวณหน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2556
กิจกรรม ชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมือง พิธีผูกเ ส่ียว  
การประกวดพานบายศรี การจัดแสดงและประกวดผ้าไหม  
การประกวดนางงามไหม การจัดคุ้มศิลปวัฒนธรรม การประกวด
สรภัญญะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตและ
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ติดต่อ จังหวัดขอนแก่น   โทร.  0 4323 6882

ณ  บริเวณริมคลองสมถวิล อ.เมือง จ.มหาสารคาม
17 พฤศจิกายน 2556

กิจกรรม ชมการประกวดขบวนแห่
กระทง การประกวดโคมไฟ 
การประกวดนางนพมาศ การประกวด
เพลงลูกทุ่ง และการประกวดกระทง
ติดต่อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
โทร. 0 4374 0826 – 28
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 “ บุญเข้ากรรม ”  คือ  การเข้าปริวาสกรรม  เป็น
พิธีของสงฆ์ท่ีให้พระภิกษุผู้ต้องอาบัติหรือกระทำาผิดได้สารภาพ
ต่อหน้าคณะสงฆ์  เพื่อฝึกจิตสำานึกให้รู้ถึงความบกพร่องของ
ตนเอง  และมุ่งปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามพระวินัย  ถือเป็นการ
ปวารณาตนว่าจะไม่กระทำาผิดอีก  พระสงฆ์ที่ต้องการเข้ากรรม
จะต้องไปพักอยู่ในสถานที่สงบ  ชาวอีสานเชื่อกันว่า  หากได้
ทำาบุญในช่วงบุญเข้ากรรมนี้โดยการจัดข้าวของเครื่องใช้อุปโภค
บริโภคถวายพระ  จะได้บุญเป็นอันมาก  จึงยึดเป็นหนึ่งงานบุญ
ในฮีต  12  ของชาวอีสานเรื่อยมา
 เดือนอ้าย  ณ  ใจกลางอีสาน  ช่วงเวลาแห่งความหลากหลาย
ของกิจกรรม  เทศกาล  และงานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน 
ท่ีรอให้ผู้มาเยือนได้ร่วมช่ืนชม  และภูมิใจกับวิถีวัฒนธรรมอันล้ำาค่า
ของดินแดนแห่งนี้

 “Bun Khao Kam” is the attainment of  
Pariwaskam, a ceremony of monks that allows Bhikkhus 
who commit offenses or wrongdoings to confess before 
the monk community in order to train their minds to be 
aware of their own guilt and to practise themselves to 
be on the right track of the monk’s discipline, which is 
also a commitment to vow themselves not to make 
wrong conduct again. The monk, who desires to do this, 
has to reside in a peaceful place. Isan people believe 
that making merit in this period of Bun Khao Kam by 
offering items for general use to monks will result in 
great merit. Therefore, this tradition has been long  
observed in the Hit Sip Song until now. 
           Duean Ai, in Central Isan, is a time for various 
activities, festivals, and traditions that are the local 
identities waiting for guests to admire and take pride of 
the precious culture of this region together.    

Duean Ai Bun Khao Kam
The 1st day of the waxing moon - the 14th day  
of the waning moon of the 1st lunar month

Year of the Snake
(3 December - 31 December, 2013)

เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม
ข้ึน 1 ค่ำ� เดือนอ้�ย – แรม 14 ค่ำ� เดือนอ้�ย ปีมะเส็ง

(3 ธันว�คม – 31 ธันว�คม 2556)
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ธันวาคม DECEMBER

ณ บริเวณบึงพลาญชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
1 – 2 ธันวาคม 2556
กิจกรรม ร่วมบูชาพระแม่โพสพ ชมขบวนแห่ฮีต 12 คอง 14 

ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ธันวาคม 2556
กิจกรรม ชมการประกวดวงโปงลางนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

งานแพรวาพุทราหวาน 

งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก 

Phrae Wa Silk and Jujube Festival 

The World’s Jasmine Rice Festival

The 6th “Fon Lam Khaen Contest 2013”

In the grounds of Phon Subdistrict Municipality, Amphoe 
Kham Muang, Kalasin Province 
December, 2013.

At Bueng Phalanchai area, Amphoe Mueang, Roi Et Province.
1 – 2 December, 2013.

On the outdoor stage, Art and Culture Museum, 
Khon Kaen University.
December 2013

Activities : See a Phrae Wa silk contest, Miss Phrae Wa 
Beauty Contest, jujube contest, folk song singing contest, 
the demonstrations and sales of OTOP products.
Contact : Phon Subdistrict Municipality, 
Tel. 0 4385 6157

Activities : Join worshipping the Mother Rice Goddess, see 
the Hit Sip Song Khong Sip Si parade, Jasmine rice contest, 

Activities : See Pong Lang bands’ contest at the High school 
level (age not more than 18 years old).
Contact : Office of Culture, Khon Kaen University, 
Tel. 08 6346 5133, 08 4960 0261, 08 9569 8054

“ฟ้อนลำาแคน คอนเทสต์ 2013” ครั้งที่ 6
ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจำาปี 2556

ณ  สนามหน้าเทศบาลตำาบลโพน อ.คำาม่วง
จ.กาฬสินธุ์     
ธันวาคม 2556
กิจกรรม ชมการประกวดผ้าไหมแพรวา 
การประกวดธิดาแพรวา การประกวดพุทราหวาน 
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
การสาธิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ติดต่อ เทศบาลตำาบลโพน 
โทร. 0 4385 6157

ติ ด ต่ อ  สำ า นั ก วั ฒนธ ร รม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทร.  08 6346 5133, 
        08 4960 0261, 
        08 9569 8054

การประกวดข้าวหอมมะลิ  
นิทรรศการข้าวหอมมะลิ การ
จดัแสดงและสาธติวถิวีฒันธรรม
พื้นบ้านที่เกี่ยวกับข้าว และการ
สมัมนาทางวชิาการเกีย่วกบัขา้ว
หอมมะลิ
ติดต่อ สำานักงานเกษตรจังหวัด
ร้อยเอ็ด โทร. 0 4356 9004

Jasmine rice exhibition, the exhibition 
and demonstration of the local 
cultural way about the rice, and 
Jasmine rice’s academic seminar.
Contact : Roi Et Agricultural Office, 
Tel. 0 4356 9004
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ณ บริเวณศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3 – 5 ธันวาคม 2556
กิจกรรม ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีถวายเครื่องสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร พิธีทำาบุญตักบาตร ฟังเทศน์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และภาวนาอธิษฐานจิต
ติดต่อ เทศบาลนครขอนแก่น  โทร.  0 4322 1667

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำาเภอวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
20 – 22 ธันวาคม 2556
กิจกรรม ชมการแข่งขันกลองยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ การประกวดขบวนแห่กลองยาว การประกวด 
ธิดากลองยาว การแสดงนิทรรศการของดีพื้นบ้าน การสาธิตและ
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ติดต่อ อำาเภอวาปีปทุม   โทร.  0 4379 9518

ณ  บริเวณประตูเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31 ธันวาคม 2556
กิจกรรม รว่มกิจกรรมสง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหม ่บรเิวณประตเูมอืง
ขอนแก่นที่ประดับตกแต่งการประดับตกแต่งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
อาทิ สวนเรืองแสง  อุโมงค์ดาว  ไดโนแสง  และคอนเสิร์ตสุดมันส์ 
เป็นต้น
ติดต่อ เทศบาลนครขอนแก่น  โทร. 0 4322 1667

*NOTES :  The schedules and details of the festivals are subject 
to change. Please contact the organising agencies for further 
information before participating.

งานบุญคูนเมืองขอนแก่น

งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน 

งานขอนแก่น Countdown 2014 

Bun Khun Mueang Khon Kaen

On Son Klong Yao Festival

Khon Kaen Countdown 2014

At the City Pillar Shrine area, Amphoe Mueang, Khon Kaen 
Province.    3 – 5 December, 2013.

In the grounds of Wapi Pathum District Office, Amphoe Wapi 
Pathum, Maha Sarakham Province.
20 – 22 December, 2013.

At the City Gate area, Amphoe Mueang, Khon Kaen Province.
31 December, 2013.

Activities : See a tom – tom drum competition for the  
Princess’ Cup, tom – tom drum parade contest, Miss Tom – Tom 
Drum Beauty Contest, exhibition of local products, the  
demonstrations and sales of OTOP products.
Contact : Amphoe Wapi Pathum, Tel. 0 4379 9518

Activities : Join the count down activities around the Khon 
Kaen City Gate which is decorated with new technology; such 
as, fluorescent garden, tunnel of stars, Dino – light,  
concert, etc.
Contact : Khon Kaen Municipality, Tel. 0 4322 1667

ธันวาคม DECEMBER

Activities : Join the City Pillar Shrine Sacrificing Ceremony, 
the offering and candlelight ceremony in honour of H.M. the 
King, join making merit, offering alms, listening to a sermon, 
praying ceremony, 
and meditation.
Contact : Khon Kaen
Municipality, 
Tel. 0 4322 1667

* หมายเหตุ   กำาหนดการและรายละเอียดของงานอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมกับหน่วยงานท่ีจัดงานก่อนไปชมงาน
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จัดทำ�โดย
ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

The Tourism Authority of Thailand. (TAT.)
 

สำ�นักง�นขอนแก่น
Khon Kaen Office

 
(ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มห�ส�รค�ม-ก�ฬสินธุ์)

(Roi Et, Khon Kaen, Maha Sarakham, Kalasin)

277/20-21   ถ.กล�งเมือง
(ริมบึงแก่นนครด้�นทิศตะวันตก)

อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000
277/20-21   Klangmueang Road,

(On the west side of Kaen Nakhon Lake)
Mueang District, Khon Kaen 40000

 
Tel : 0 4322 7714-5
Fax : 0 4322 7719

E-mail : tatkhkn@tat.or.th
www.เที่ยวอีส�น.com

www.tourismthailand.org
www.facebook.com/TAT.Khonkaen.Office


