
หลักเกณฑ์และกตกิาการประกวดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

"บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจ าปี ๒๕๕๙   
............................................................................................................................. ................................... 

๑. รายละเอียดกิจกรรม 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์และส านักวัฒนธรรมจะได้มีการจัดขบวนแห่
พระพุทธรูปประจ าคณะ/หน่วยงาน/ชุมชน/เพ่ือประกวดในงานประเพณีสงกรานต์มหาวิิทยาลัยขอนแก่น "บุญเดือนห้า 
แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือน าพระพุทธรูปประจ าคณะ หรือหน่วยงาน /ชุมชน/ออกมาฮดสง ในบุญ
เดือนห้าเพ่ือความเป็นสิริมงคล แก่หน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอีสาน ซึ่งก าหนดขึ้นในวันศุกร์ที่  ๘ เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  
๑๕.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารพุทธศิลป์ (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

๒. หลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่ 
 ๒.๑.ขบวนแห่จะท่ีต้องประกอบด้วย  

- พระพุทธรูปประจ าคณะหรือหน่วยงาน/หรือชุมชน จะเป็นองค์จริงหรือองค์จ าลองก็ได้ 
- นางสังขานประจ าขบวนแห่ ๑ คน แต่งกายในชุดแบบอีสาน-ล้านช้าง โดยให้นางสังขานให้มีบทบาท 

ในกิจกรรมขบวนแห่กล่าวคือ เมื่อขบวนนางสังขานมาถึงหน้าอาคารพุทธศิลป์ ให้นางสังขานประจ าขบวนเป็นผู้
อัญเชิญน าิอบน าิหอมตามพระพุทธรูป ไปวางไว้ที่ร้านพระ เพ่ือรอพิธีการฮดสง  

- กระทง ๙ ช่อง เสริมบุญบารมีมากับขบวนแห่ ขบวนแห่ละ ๑ อัน เพ่ือจะเป็นการน าสิ่งที่ไม่ดีในปีที่
ผ่านมาเพ่ือน ามาทิ้งเคราะห์ในบริเวณพุทธศิลป์ โดยถือคติเอาความมาดีมาทิ้งให้ประสบแต่สิ่งดีงามภายในงาน 
และเม่ือถึงบริเวณหน้าอาคารพุทธศิลป์ ให้มีผู้น ากระทงเสริมบุญบารแยกออกจากขบวนแห่ เพื่อมาท าพิธี  

- การแห่ดอกไม้และน้ าอบน าิหอมเพ่ือฮดสง และเมื่อขบวนดอกไม้มาถึงหน้าอาคารพุทธศิลป์ ให้มีการ
น าดอกไม้บูชาต่างๆ ที่เตรียมมา ตามพระพุทธรูปไปวางไว้ที่ร้านพระเพ่ือประดับตกแต่งให้สวยงามก่อนการฮดสง 

- การแสดงออกหรือ การละเล่น ประกอบขบวนแห่ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และสะท้อนถึงงานบุญ
เดือนห้า โดยสามารถแสดงได้ตั้งแต่เริ่มขบวนแห่จนถึงหน้าอาคารพุทธศิลป์ (การแสดงให้ออกแบบที่สามารถ
เคลื่อนย้ายและไม่หยุดแสดงที่นานจนเกินไป ซึ่งอาจท าให้ขบวนอื่นช้า) 

 ทั้งนี้เมื่อขบวนแห่เคลื่อนมาถึงบริเวณหน้าอาคารพุทธศิลป์ ให้มีการอัญเชิญลง โดยผู้บริหารของแต่ละคณะหรือ
หน่วยงาน/หรืิอชุมชนเป็นผู้น าองค์พระไปประดิษฐานไว้ที่ร้านพระ (ฮ้านพระ) ที่มีการประดับตกแต่งให้สวยงามไว้ก่อน 
พร้อมกับน าิอบน าิหอมและดอกไม้บูชา 

 ๒.๒.ขบวนแห่ที่ส่งเข้าประกวดให้มีผู้เข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีอัตราส่วนที่เหมาะสมให้สัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ก าหนด 



 ๒.๓ ผู้ส่งเข้าประกวดจะป็น/คณะ/หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น/หรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยก็
ได้ 
 ๒.๔ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องด าเนินการสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอังคารที่ ๕  เมษายน ๒๕๕๙ ในวันและ
เวลาราชการ หรือที่ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสิน นายวิทยา วุฒิไธสง โทร, ๐๙๕  ๖๖๐๐๓๒๒,โทร/โทรสาร ๐๔๓ 
๓๓๒๐๓๕/ ๐๔๓ ๓๓๒๗๖๐ 

 ๒.๕ ผู้เข้าขบวนแห่ทุกขบวนต้องแต่งกายในผ้าไทยพ้ืนเมือง หรือชุดอีสาน/ล้านช้าง/ เชน่ สตรีนุ่งซิ่นผ้าเบี่ยง ผ้าไทย/
หรือชายนุ่งโสร่ง ผ้าขาวม้า เป็นต้น ทีม่ีความสวยงาม สร้างสรรค์ และมีการประยุกต์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาอีสาน
ในขบวนแห่    
 ๒.๖ พาหนะที่ใช้ในขบวนแห่ห้ามเป็นพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง อาจใช้เกวียน เสลี่ยง คานหาม เป็นต้น โดยให้
มีการจัดตกแต่งพาหนะทีน่ าเข้าร่วมขบวนแห่ให้มีความสวยงามและสร้างสรรค์  

ทั้งนี้ พาหนะที่อัญเชิญพระพุทธรูปส าคัญแต่ละขบวนที่มีการประดับสวยงาม  เมื่อถึงอาคารพุทธศิลป์ และ มีการ
อัญเชิญพระพุทธรูป น า้อบน า้หอม ดอกไม้ และกระทงเสริมบุญบารมี แยกลงไว้ที่อาคารพุทธศิลป์เรียบร้อยแล้วให้น า
พาหนะของท่านไปจอด ณ บริเวณริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตกเพ่ือให้เกิดความสวยงาม และให้ผู้คนได้ชื่นชมจนถึงเวลา 
๒๐.๐๐ น. จึงจะสามารถน าพาหนะของท่านกลับได้ 

๒.๗ โดยขบวนแห่ทุกขบวนจะต้องท าากรลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน (บริเวณตู้  ATM หน้าศูนย์ประชุมอเนก
ประชุมสงค์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.  โดยจะเคลื่อนขบวนแห่จากบริเวณ ซอย ๕ ผ่านศูนย์
ประชุมอเนกประชุมสงค์ฯ และผ่านหอศิลปวัฒนธรรม เลี้ยวขวาสู่อาคารพุทธศิลป์ (ริมบึงสีฐาน)   
 ๒.๘ การให้คะแนนของคณะกรรมการจะเริ่มต้นให้คะแนนตั้งแต่การตั้งขบวนจนสิ้นสุดขบวนแห่และพิธีการ 

  ๒.๙ ดนตรีที่ใช้ในการแสดงในขบวนแห่ จะเล่นสด หรือ ใช้เครื่องขยายเสียงโดยใช้แบตเตอร์รี่ก็ได้ ซึ่งไม่ให้ใช้
พาหนะที่มีน าิมันเชื้อเพลิง 

 ๒.๑๐ ห้ามผู้เข้าร่วมในขบวนแห่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท 

 ๒.๑๑ ทุกขวนแห่ให้น าทีมพยาบาลและยารักษาโรคมาด้วยตนเอง 

 ๒.๑๒ การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

๓. เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้ 
๓.๑ ความสวยงาม  ( ๓๐ คะแนน) โดยจะพิจารณาจาก 

  - ความงามของนางสังขาน ๖ คะแนน 

- ความงามของการประดับตกแต่งพาหนะพระพุทธรูป ๖ คะแนน 

- ความงามของการประดับตกแต่งดอกไม้และน าิอบน าิหอม ๖ คะแนน 

- ความงามของการแต่งกายของผู้เข้าร่วมขบวน ๖ คะแนน 

- ความงามของการประดับตกแต่งร้านพระพุทธรูป ๖ คะแนน 



 ๓.๒ องค์ประกอบ/และกิจกรรม (๓๐ คะแนน) โดยจะพิจารณาจาก 

- องค์ประกอบของขบวนแห่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๖ คะแนน 
- พิธีการอัญเชิญพระพุทธรูปลง ๖ คะแนน 
- การอัญเชิญดอกไม้และน าิอบน าิหอม ๖ คะแนน 
- บทบาทของนางสังขาน ๖ คะแนน 
- บทบาทของผู้เข้าร่วมขบวน ๖ คะแนน 

 ๓.๓ ความสนุกสนาน (๓๐ คะแนน) โดยจะพิจารณาจาก 

- การแสดง หรือการละเล่นประกอบขบวน ๑๐ คะแนน 
- ดนตรีที่ใช้ประกอบขบวน ๑๐ คะแนน 
- มีการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรม ๑๐ คะแนน 

๓.๔.ความสัมพันธ์และภาพรวมของขบวนแห่  ๑๐  คะแนน 

 

๔. รางวัลการประกวดขบวนแห่  มีจ าวน ๔ รางวัล ดังนี้ 
- รางวัลที่ ๑  เงินสด ๑๐,๐๐๐  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 

- รางวัลที่ ๒  เงินสด ๘,๐๐๐    บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 

- รางวัลที่ ๓  เงินสด ๕,๐๐๐    บาท    พร้อมถ้วยรางวัล 

- รางวัลชมเชย มี ๕ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท 

 

๕. การรับสมัคร 

 - ผู้ประสงค์จะส่งขบวนเข้าประกวด สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ หอศิลปวัฒนธรรม (ริม
บึงสีฐาน) ส านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร/โทรสาร  ๐๔๓-๓๓๒๐๓๕ ,๐๔๓-๓๓๒๗๖๐  ภายใน 
๔๒๓๐๑ หรือ Email – littlebuffy_21@hotmail.com 

 - ก าหนดการยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ    
(หากพ้นก าหนดจะไม่รับสมัคร และถ้าไม่ส่งหลักฐานการสมัครคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน) 
 

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



ค าอธิบาย 
พระพุทธรูปประจ าคณะ/หน่วยงาน/ชุมชน  หมายถึง  พระพุทธรูป ที่ชุมชน/คณะ/หน่วยงาน/ที่ใช้ในการบูชา

และสักการะ ที่สามารถเคลื่อนย้ายสะดอก อาจเป็นพระพุทธรูปที่ท าจากไม้มงคล ส าริด ทองเหลือง ทองแดงเงิน ฯลฯ จะ

เป็นปางไหนก็ได้ 

 

  
 

นางสังขาน  หมายถึง นางสังขาร ทั้งนี้เป็นไปตามต านาน “บุตรีทั้งเจ็ด” ของพญากะบินละพม (กบิลพรม) ผู้

เป็นองค์ประกอบส าคัญในการเปลี่ยนจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่ เป็นผู้ท าให้เกิดประเพณีการรดน้ าขอพร เรื่องราวเกี่ยวกับท้าว

กะบินละพมนี้  ทุกๆ ปีจะมีการคัดเลือกนางสังขาร 1 คน กับรอง 2 คน และผู้ช่วยอีก 4 รวมเป็นทั้งหมด 7 คน ครบตาม

จ านวน ในครอบครัวพญากะบินละพมนั่นเอง หญิงสาวที่เข้าไปท าหน้าที่เหล่านี้จะต้องเป็นบุคคลากร/นักศึกษาของคณะ/

หน่วยงาน/ชุมชนนั้น รูปร่างหน้าตาหรือต้องหุ่นงาม  

องค์ประกอบของการท าน้ าอบ น้ าหอม นี้ได้มีการน าสมุนไพรไทยต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบที่ช่วยเรื่องของความ

หอม เช่น ใบเนียมอ้ม เปลือกมะกรูด ใบเตยหอม ก ายาน ชะลูด ขม้ิน ฝักส้มป่อย  ซึ่งชาวไทยสมัยโบราณมักจะใช้เครื่อง



หอมดังกล่าว ในวันส าคัญอีกวันหนึ่งคือประเพณีวันสงกรานต์ เพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย สิ่งที่อยู่ควบคู่กับวัน

สงกรานต์ คือการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ เป็นภูมิปัญญาไทยที่จะมาช่วยเติมความสดชื่นในช่วงที่อากาศร้อนระอุ 

 

การแห่ดอกไม้ 

การแห่ดอกไม้  ทางภาคอีสาน ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีดั่งเดิมของลาวเวียง การแห่ดอกไม้นั้น เมื่อถึงเทศกาล

สงกรานต์ทุกปี ชาวบ้านก็จะไปหาดอกไม้ตามที่ต่างๆ ที่หาได้ง่ายที่สุดในช่วงหน้าแล้งนี้เห็นจะเป็นดอกคูณ ดอกหางนกยูง 

ดอกมันปลา  หรือทุกชนิดที่เป็นดอกไม้ใบไม้ส าหรับน ามาไหว้พระ  ถึงเวลาแล้วก็จะตั้งขบวนแห่รอบหมู่บ้าน ผ่านหน้า

บ้านใครเจ้าของบ้านก็จะน าครุ หรือถังและภาชนะส าหรับใส่น้ าอ่ืนๆ มาตั้งไว้ขบวนแห่ผ่านก็จะน าดอกไม้ที่ได้มาจุ่มลงล้าง 

ไปเรื่อยๆ  การจุ่มล้างดอกไม้เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง เพ่ือท าให้ดอกไม้ให้สะอาดก่อนที่จะน าไปถวายพระ เมื่อถึงวัดก็จะ

เวียนขวารอบโบสถ์ 3 รอบ หรือการเวียนรอบศาลาการเปรียญส าหรับวัดที่ไม่มีโบสถ์วิหาร ดังที่ท่านได้เห็นจากภาพ

ขณะนี้ และน าดอกไม้ไปว่างไว้สถานที่ทางวัดจัดไว้   

           ความส าคัญของประเพณีการแห่ดอกไม้ เป็นการน าดอกไม้ไปถวายพระ เพ่ือเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลชีวิต

ในช่วงวันสงกรานต์  

 

       



ร้านพระ (ฮ้านพระ) 

หรือ หิ้ง จะ ท าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เสาสี่เสาสูงท่วมหัวพอมือยืดถึง  ท าไว้ตรงลานกลางแจ้งของลานวัดแล้ว

น าพระพุทธรูปประดิษฐานไว้บนหิ้ง เพื่อบูชา แล้วประดับประดาด้วยดอกไม้ธูปเทียน ขันหมากเบ็ง ข้าวตอกดอกไม้  

 

การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง  หมายถึง วัฒนธรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย หมายถึงการสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้ าไทย 

เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม หรืออ่ืน ๆ ที่ผลิตจาก วัตถุดิบธรรมชาติและด้วยกรรมวิธีการทอมือ การถักทอหรือลวดลายที่ปรากฏ

บนผ้า บ่งบอกถึงการ ผสมผสานเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยในอดีต ปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นสังคมที่มี

ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์  

      
อีสานล้านช้าง 

อาณาจักรล้านช้าง (ภาษาลาว: ອານາຈັກລ້ານຉ້າງ) เป็นอาณาจักรของชนชาติลาวซ่ึงต้ังอยู่ในแถบลุม่แม่น้ า
โขง มีอาณาเขตอยู่ในบริเวณประเทศลาวทั้งหมด ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยมีความเจริญรุ่งเรืองทั้ง
การเมืองการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ไทยกับล้านช้าง (ลาว) 
ล้านช้างหรือลาว ซึ่งนับว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนั้น ลักษณะความสัมพันธ์ที่ไทยมีต่อล้านช้างมีอยู่หลายลักษณะ
ผสมผสานกัน คือ มีทั้งด้านความสัมพันธ์ในด้านการเมืองที่ไทยพยายามขยายอิทธิพลเข้าไปครอบง า มีการผูกมิตรไมตรี  
ชาวไทยลาว หรือ ชาวอีสานจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไต-กะไดเป็นชนกลุ่มใหญ่ และมีวัฒนธรรมสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ พูด
ภาษาไทยลาว (ภาษาอีสาน) มีตัวอักษรไทยน้อยและอักษรตัวธรรม ชาวไทย-ลาวรับวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง อาจจะกล่าวได้
ว่าเป็นกลุ่มผู้น าทางวัฒนธรรมอีสาน ภูมิปัญญาสังคม เช่น ฮีตคอง ต านานอักษรศาสตร์ จารีตประเพณีและเป็นผู้สืบทอด
และถ่ายทอดให้ชาวบ้านกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย 

การแต่งกาย การแต่งกายชาวไทลาวเหมือนกลุ่มชาวไทย-อีสานทั่วไป เมื่ออยู่กับบ้านผู้ชายจะนุ่งโสร่งพาด

ผ้าขาวม้าคล้องคอและไม่สวมเสื้อ เมื่อออกไปนอกบ้านจะนุ่งกางเกงขาก๊วย สวมเสื้อแขนสั้น คาดผ้าขาวม้าตาตาราง ส่วน

ผู้หญิงจะนุงซิ่นมัดหมี่ไหมหรือฝ้าย ใส่เสื้อกระบอก แขนยาวและนิยมห่มสไบ ผ้าขาวม้าหรือผ้าขิดลายดอกจันเมื่อไป

ร่วมงานบุญต่างๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD


รายละเอียด “พิธีเสริมบุญบารมี” 
งานบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส 

 
พิธีเสริมบุญบารมี เป็นพิธีกรรมของชาวอีสาน ในกรณีที่ต้องการสร้างความเป็นสิริมงคลหรือละท้ิงเคราะห์โศก 

ซึ่งเป็นการน าเครื่องสังเวย หรือชาวอีสานเรียกว่า “กระทง 9 ช่อง”  ซึ่งท าเพ่ือบูชาเทวดา พระแม่ธรณี และเสริมบุญ
บารมี และความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการละทิ้งความทุกข์ เคราะห์โศกไปกับเครื่องสังเวย ดังนี้ 
 
“กระทง 9 ช่อง” ประกอบด้วย 

1. กาบกล้วยที่ใช้ท าเป็นกระทงลักษณะสี่เหลี่ยม โดยแบ่งเป็น 9 ช่อง ขนาดไม่เกิน 1x1 เมตร 
2. ค าหมาก จ านวน 81 ค า (ใส่ให้ครบ 9 ช่องๆ ละ 9 ค า )   
3. ยาสูบพัน จ านวน 81 ค า (ใส่ให้ครบ 9 ช่องๆ ละ 9 มวน)   
4. กระจอกใบสีดา (ใบฝรั่ง) จ านวน 9 กระจอก ส าหรับใส่ค าเมี่ยง ที่ท าด้วยข่าและตะไคร้ต า และหอ่ด้วยใบ

มะยม จ านวน   81 ค า (ใส่ให้ครบ 9 ช่องๆ ละ 9 ค า)   
5. พริก (ใส่ให้ครบ 9 ช่องตามสมควร) 
6. เกลือ (ใส่ให้ครบ 9 ช่องตามสมควร) 
7. ปลาแห้งหรือปลาปิ้ง (ใส่ให้ครบ 9 ช่องตามสมควร) 
8. ค าข้าว 3 สี ได้แก ่สีแดง เหลือง ด า (ใส่ให้ครบ 9 ช่องตามสมควร)  หรือใช้ขนมที่มีสีดังกล่าวแทนได้ เช่น 

ขนมถ้วยฟู  
9. ธง 9 ไม้ คือ ไม้ไผ่ยาว 1 ศอก ผ่าเป็นหีบและปักในกระทง 9 ให้ครบ 9 ช่อง พร้อมฝ้ายขาว หรือสีใช้พาด

หรือเหน็บตามหลักธง 
10. กาบกล้วย ตัดเป็นรูปผู้ชายและผู้หญิง (แทนรูปเทวดา) จ านวน 2 คู่ (รูปผู้ชายนุ่งด้วยผ้าเบี่ยง ผู้หญิงนุ่ง

ผ้าซิ่น) 
11. รูปปั้น หมา หมู กา นก หากไม่มีสามารถใช้ตุ๊กตาพลาสติกตัวเล็กๆ แทนได้ (ใส่ให้ครบทั้ง 9 ช่องตาม

สมควร) 
12. ขันธ์ 5 จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย เทียน 5 คู่ ดอกไม้บูชา 5 คู่ 
13. เงิน 6 ต าลึง (จ านวน 24 บาท)  วางในกระทง 9 ช่อง 
14. อ่ืนๆ อาทิ กล้วย อ้อย ข้าวตอกดอกไม้ ข้าวต้มขนมต้ม เป็นต้น (ทุกอย่างใส่ให้ครบ 9 ช่องตามสมควร) 

 
 
 



แนวปฏิบัติในพิธีเสริมบุญบารมี งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส มีดังนี้ 
1. ในขบวนแห่ของแต่ละคณะหน่วยงาน ให้น า “กระทง 9 ช่อง” มาพร้อมกับขบวนแห่ด้วย 
2. ตัวแทนของแต่ละคณะน า “กระทง 9 ช่อง” มาวางไว้ในบริเวณพิธีที่ได้ก าหนดให้ (บริเวณริมรั้วอาคารพุทธศิลป์ 

หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม) 
3. น า “กระทง 9 ช่อง” วางบนพื้นดิน เนื่องจากใช้เป็นเครื่องสังเวยบูชาเทวดาและพระแม่ธรณี และเพ่ือให้เกิด

มงคลเนื่องจากได้ทิ้งเคราะห์โศกไปกับเครื่องสังเวย ในกระทง 9 ช่อง 
4. พราหมณ์ประกอบพิธีน าสวดและค ากล่าวเพ่ือบูชา 
5. ตัวแทนของแต่ละคณะ/หน่วยงาน น า “กระทง 9 ช่อง” ไปวางไว้ตามโคนต้นไม้ เป็นการรับสิ่งที่เป็นสิริมงคลเข้า

มาในชีวิต พร้อมน าพาเคราะห์ไม่ดีออกจากตัว 
6. เสร็จพิธี 

 
พราหมณ์ผู้ประกอบพิธี  ได้แก่ นายสมานจิตต์ ผุยชา 

(ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาศาสนาและประเพณี ประจ าปี 2557) 
 

---------------------------------------------------- 
ภาพตัวอย่างของ “กระทง 9 ช่อง” 

 

         
 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัพิธีเสริมบุญบารมีและการท า “กระทง 9 ช่อง” คลิกที ่http://cac.kku.ac.th 

  

 

 

 



ใบสมัคร 

การประกวดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส) ประจ าปี ๒๕๕๙ 

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

 

ข้าพเจ้า(นาย/นางสาวนาง).............................................................นามสกุล.................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................. ................................. 
สังกัด..................................................................................................................................................... .............. 
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................มือถือ………………….…………………………………... 
อีเมล............................................................................................................................. ...................................... 
 

(     ) ขอส่งขบวนแห่เข้าร่วมการประกวด     
ขบวนแห่ชื่อ..........................................................................................................................................  
แนวคิดของขบวนแห่............................................................................................................................  

....................................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................... ...........................................................................  
(    ) ส่งขบวนแห่เข้าร่วมแต่ไม่ประกวด 

ขบวนแห่ชื่อ............................................................................................................................. ............. 
แนวคิดของขบวนแห่............................................................................................................................  

........................................................................................................... ............................................................... 

............................................................................................................................. ............................................. 
 

 (ลงชื่อ)......................................ผู้สมัคร            ลงชื่อ...................................(ผู้รับสมัคร) 
 (.......................................................)                           (..................................................) 
วันที่...........เดือน..................พ.ศ……….                       วันที่..............เดือน.............พ.ศ……….. 
 

******ให้รถขบวนแห่แต่ละขบวนที่มีการประดับสวยงาม  เมื่อน าพระพุทธรูปประจ าหน่วยงาน/คณะฯของท่านลงแล้ว แล้วให้น า
พาหนะของท่านไปจอด ณ บริเวณ ริมบึงสีฐาน จนกว่าเวลา ๒๐.๐๐ น. จึงจะสามารถน ารถกลับได้******** 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  ยื่นใบสมัครได้ที่ หอศลิปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๓๒๐๓๕,๐๔๓-๓๓๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑ หรือ  
Email – littlebuffy_21@hotmail.com  
ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ ๕  เมษายน ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ 


