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ขอมูลเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
ตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 

 
ลําดับ

ที ่
ประเพณี/วัฒนธรรม 

ประวัติความเปนมา/
ความสําคัญ 

ชวงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

1 ประเพณีบุญขาวจ่ี 
(บุญเดือนสาม) 

 วันท่ี 1 มกราคม 
ของทุกป  และ
ในชวงฤดูหนาว 

-วัดถํ้าสุทธิมงคล  
 หมูท่ี 3 ต.หลุบเลา 

2 วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา  เปนสําคัญวันหน่ึง
ของพระพุทธศาสนา  เปนท่ีรูกัน
วาเปนวันเกิดพระธรรม ถือวา
เป น วัน ท่ีพร ะ พุทธ เจ า   ไ ด
ประกาศหลักธรรมคําสอนของ
พระองค  เพ่ือใหพระอรหันต
ท้ังหลาย  ท่ีมาประชุมพรอมกัน
ในวันน้ัน  นําไปเผยแผ 

วันข้ึน 15 คํ่า  
เดือน 4 

- ศาสนาสถานใน
พ้ืนท่ี 

3 ประเพณีวันสงกรานต ประ เพณีสงกรานต  ถือ เป น
ประเพณีวันข้ึนปใหมไทย ท่ีถือ
ปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาแตโบราณ 
เปนวัฒนธรรมประ จําชาติ ท่ี
งดงามและฝงลึกเขาไปในชีวิต
ของคนไทยมานาน มีการทําบุญ
ตักบาตร  สรงนํ้าพระ  รดนํ้าขอ
พรผู สูงอายุใหอยู เ ย็นเปนสุข  
และกิจกรรมตางๆมากมาย 

วันท่ี 12- 15 
เมษายน ของทุก
ป 

 - ครอบครัว  ชุมชน  
หมูบาน /เด็กและ
เยาวชนในตําบลหลุบ
เลา/ ศาสนสถานใน
พ้ืนท่ี ฯ 

4 บุญผวสหรือบุญมหาชาติ 
(เดือนส่ี) 

บุญผะ เ ห วด  ห รื อ ง า น บุ ญ
มหาชาติ คืองานมหากุศล ให
รําลึกถึงการบําเพ็ญบุญคือ การ
ทําความดี ดังน้ันบรรพชนชาว
ไทยอีสานแตโบราณจึงถือเปน
เทศกาลท่ีประชาชนท้ังหลายพึง
สนใจรวมกระทําบําเพ็ญ และได
อนุรักษสืบทอดเปนวัฒนธรรมสิบ
มา จนถึงอนุชนรุนหลังท่ีควรเห็น
คุณคาและอนุรักษเปนวัฒนธรรม
สืบไป 

ระหวางเดือน
เมษายนของทุกป 

- ครอบครัว  ชุมชน  
ห มู ท่ี  5  บ า น จั ด
ระ เบียบ /เ ด็กและ
เยาวชนในตําบลหลุบ
เลา/ ศาสนสถานใน
พ้ืนท่ีฯ 
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ลําดับ
ที ่

ประเพณี/
วัฒนธรรม 

ประวัติความเปนมา/ความสําคัญ ชวงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

5 บุญแขงเรือพาย บุญเดือนสิบสองจารีตประเพณีประจําสิบสองเดือนเปน
ประเพณีหลักๆของชาวอีสาน ซ่ึงเปนโอกาสดีท่ีชาวบาน
จะไดมารวมชุมนุมและทําบุญในทุกๆ เดือนของรอบป 
และถือเปนจรรยาของสังคม ผูท่ีฝาฝนก็จะเปนผูท่ี ผิด
ฮีต หรือ ผิดจารีต หรือแนวทางดําเนินชีวิต เดือนสิบ
สอง เปนเดือนสงทายปเกา โดยเร่ิมต้ังแตวันแรม หน่ึงคํ่า 
เดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสอง สําหรับประชาชนท่ี
อาศัยอยูตามริมฝงแมนํ้าใหญ จะมีการจัดสวงเฮือ (แขง
เรือ) เพ่ือระลึกถึง อุสุพญานาค มีการจุดพลุตะไล ซ่ึง
นิยมทํากันมากในสมัยกอน 
 

ระหวางเดือน
พฤศจิกายนหรือ
ชวงเดือนสอบ
สองของทุกป 

ริมเข่ือนนํ้าพุง
ฝงทางบานจัด
ระเบียบ ตําบล
หลุบเลา 
 

6 วันวิสาขบูชา การบูชาในวันเพ็ญ ข้ึน 15 คํ่า เดือนวิสาขะ หรือเดือน 6  
เน่ืองในโอกาสวันคลายวัน พระพุทธ เจาประสูติ  ตรัสรู 
และเสด็จดับขันธปรินิพพานพุทธศาสนิกชนจะบําเพ็ญ
กุศล ทําบุญตักบาตร  บริจาคทาน ปฏิบัติธรรมท่ีวัด  
รักษาศีล  ไหวพระ  สวดมนต ฟงธรรม เวียนเทียน 
เจริญภาวนาฯ 
 

วันข้ึน 15 คํ่า    
เดือน 6 

 - ศาสนา
สถานในพ้ืนท่ี 
ตําบลหลุบเลา 

7 วันเขาพรรษา การเขาพรรษาเปนพุทธบัญญัติ  ซ่ึงพระภิกษุสงฆ  ทุก
รูปจะตองปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิฐานอยูประจําท่ี
ไมเท่ียวจาริกไปยังสถานท่ีตางๆ  เวนแตมีกิจจําเปน
จริงๆ  ชวงจําพรรษาจะอยูในชวงฤดูฝนท่ีมีกําหนดเปน
ระยะเวลา 3 เดือน  มีประเพณีสําคัญท่ีขาดไมไดเลย   
คือประเพณีหลอเทียนเขาพรรษาและประเพณีถวายผา
อาบนํ้าฝน 
 

วันแรม 1 คํ่า 
เดือน 8 

 - ศาสนา
สถานในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุบเลา 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน
อาสาฬหบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบูชาในวันเพ็ญ ข้ึน 15 คํ่า เดือน 8   เน่ืองในโอกาส
วันคลายวันท่ีพระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนา
เปนคร้ังแรก   โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปญจ
วัคคีย ท่ีปาอิสปตนมฤคทายวันจนพระอัญญาโกณ
ฑัญญะ  ไดบรรลุธรรมและขอบวชเปนพระภิกษุรูปแรก
ในพระพุทธ-ศาสนา จนถือไดวา  เปนวันแรกท่ีมีพระ
พุทธ พระธรรมและพระสงฆ  ครบเปนองคพระรัตนตรัย 

วันข้ึน 15 คํ่า  
เดือน  

- ศาสนาสถาน
ในพ้ืนท่ีตําบล
หลุบเลา 
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9 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิพระ
บรม ราชินีนาถ 
 
 
 
 

วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  ผู
ทรงประทานความรัก ความเมตตา และเสียสละ
ความสุขสวนพระองค สงเสริมอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  องคกรและหนวยงานตางๆ  ไดจัดท่ีไวสําหรับลง
นามถวายพระพร    และมีการจัดกิจกรรม/โครงการ
เทิดพระเกียรติฯ เชน การบําเพ็ญประโยชนรณรงค
เผยแพร  ประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจดานตางๆ
การจัดนิทรรศการ   ประดับธงชาติตามสถานท่ีราชการ  
อาคาร บานเรือน ทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเปนพระราช
กุศล รวมพิธีถวายพระราชสดุดี ฯ 
 
 

วันท่ี 12 สิงหาคม
ของทุกป 
 

- ครอบครัว  
ชุมชน  
หมูบาน อบต.
หลุบเลา  
อําเภอ จังหวัด 
สกลนคร 

10 วันออกพรรษา วันออกพรรษาคือวันท่ีพนจากขอกําหนดทางพระวินัยท่ี
ตองอยูประจําท่ีหรือในวัดแหงเดียวตลอด  3 เดือน 
พระสงฆไดทําปวารณา เปดโอกาสใหเพ่ือนพระภิกษุวา
กลาวตักเตือนเร่ืองความประพฤติของตน เพ่ือใหเกิด
ความบริสุทธ์ิ  ความเคารพนับถือและสามัคคีกัน  
 
 

วันข้ึน 15 คํ่า  
เดือน 11 

- ศาสนาสถาน
ในพ้ืนท่ีตําบล
หลุบเลา 

11 ประเพณีการ
ทอดกฐิน   
 
 
 
 
 
 

การทอดกฐิน คือ การนําผากฐินไปวางไวตอหนา
พระสงฆอยางตํ่า 5 รูป  แลวใหพระสงฆรูปใดรูปหน่ึงท่ี
ไดรับมอบหมายจากคณะสงฆท้ังน้ันเปนเอกฉันทใหเปน
ผูรับกฐินน้ัน การทอดกฐินในแตละปกําหนด ใหมีการจัด
ทอดกฐินข้ึนภายใน 1 เดือน หลังวันออกพรรษา  โดยวัด
ท่ีจะสามารถรับกฐินได ตองมีพระภิกษุจําพรรษาโดยไม
ขาดพรรษาเลย แตละวัดสามารถรับกฐินไดปละ 1 คร้ัง 
การทอดกฐินน้ัน มีหลายประเภท ในพ้ืนท่ีตําบลสระแกว
สวนใหญจะเปนกฐินสามัคคี ท่ีมีเจาภาพรวมกัน จะมี
การต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการ  แลวมีหนังสือบอก
บุญไปยังผูอ่ืนดวย 
 
 

แรม 1 คํ่า   
เดือน 11  ถึง 
กลางเดือน 12 

- ศาสนาสถาน
ในพ้ืนท่ี 

11 ประเพณีลอย
กระทง 
 
 

ลอยกระทง   เปนประเพณีท่ี สําคัญ  ไดสืบทอดกันมา
ต้ังแตโบราณโดยมีความเช่ือหลายประการ  เชน แสดง
ความสํานึกถึงบุญคุณของแมนํ้าท่ีเราไดอาศัยนํ้ากินนํ้าใช  
การขอขมาตอพระแมคงคาท่ีไดท้ิงส่ิงปฏิกูลตางๆ ลงไป
ในนํ้า การสะเดาะเคราะห และส่ิงไมดีตางๆ ใหลอยตาม
แม นํ้าไปกับกระทง  และยังเปนการสงเสริมการ
ทองเท่ียวอีกดวย 
 

วันเพ็ญ(ข้ึน 15 
คํ่า) เดือน 12 

ในพ้ืนท่ีตําบล 
และใกลเคียง 
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12 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
 

วันท่ีระลึกคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ พระผูทรงกอปรดวยพระวิริยะอุตสาหะ 
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  ดวยพระราช
ประสงคท่ีจะใหประชาชนทุกหมูเหลา  ไมเลือกชาติ  
ศาสนา  ท่ีอยูใตพระบรมโพธิสมภารและประเทศชาติ  
มีความผาสุก และเจริญกาวย่ิงๆข้ึน  องคกรและ
หนวยงานตางๆ ไดจัดท่ีไวสําหรับลงนามถวายพระพร 
และมีการจัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติฯ เชน 
การบําเพ็ญประโยชน รณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ
พระราชกรณียกิจดานตางๆ การจัดนิทรรศการ ประดับ
ธงชาติตามสถานท่ีราชการ  อาคาร บานเรือน ทําบุญตัก
บาตรเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล  และรวมพิธีถวายพระ
ราชสดุดี ฯ 
 

วันท่ี 5 ธันวาคม 
ของทุกป 

 ครอบครัว  
ชุมชน  
หมูบาน 
อบต.  อําเภอ 
จังหวัด ฯ 

13 วันธรรมสวนะ “วันธรรมสวนะ”  เรียกช่ืออีกอยางหน่ึงวา “วันพระ”  
หมายถึงการฟงธรรมของชาวไทยพุทธ เม่ือถึงวันธรรม
สวนะ คือ วันข้ึน 8 คํ่า  แรม 8 คํ่า และ วันข้ึน 15 คํ่า  
แรม 15 คํ่า  พุทธศาสนิกชนจะเตรียมอาหาร  ผลไม  
เคร่ืองสักการะไปวัดเพ่ือถวายแดพระภิกษุสงฆ รวมท้ัง
รักษาศีล เจริญจิตภาวนา และฟงธรรมเทศนา 
 

ทุกวันธรรมสวนะ - ศาสนาสถาน
ในพ้ืนท่ี 

14 พิธีกรรม
เก่ียวกับการ
แตงงาน 
 
 

พิธีกรรมเก่ียวกับการแตงงาน สมัยโบราณมีข้ันตอน
ตางๆ หลายข้ันตอน เร่ิมจากการเก้ียวพาราสี การ
ทาบทาม การสูขอ และการแตงงาน   เม่ือขบวนเจาบาว
ไปถึงบานเจาสาวมักจะถูกปดทางไมใหเขาไป  ตองมีการ
จายคาผานทาง    ญาติเจาสาวจะจูงมือเจาบาวไปใน
หองประกอบพิธี เม่ือไดมีการตรวจสอบสินสอดทอง
หม้ันเ รียบรอยแลว  จึงประกอบพิธีสงฆ   ถวาย
ภัตตาหาร  แลวมีพิธีกราบหมอน เจาบาวมอบของขวัญ
ใหเจาสาว  เปนอันเสร็จพิธีและมีการเล้ียงแขก   ตกคํ่า
จะมีพิธีหองหอใหคูบาวสาว  เรียกวา  “การเรียงสาด
เรียงหมอน” 
 

มีการดูฤกษยาม 
วันดี ไดตลอดท้ัง
ป   
 

สวนใหญจะ
จัดบาน
เจาสาว 
หรือสถานท่ี
ตาง  ๆ ตาม
ความสะดวก 

15 ประเพณีการ
บวชนาค 

ตามประเพณีชายไทย อายุ 20 ปบริบูรณ จะตองบวช
ทดแทนบุญคุณพอแมการบวชสมัยกอนตองบวชกัน 1 
พรรษาปจจุบันระยะเวลาอาจจะนอย เชน 7 วัน  15 วัน  
30 วัน  การบวชถือไดวา  ผูบวชจะได ศึกษาถึง
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเพ่ือจะนําไปปฏิบัติ
อยางเครงครัด  มีความอดทนอดกล้ัน   และเขาใจโลก
ธรรม 

มีการดูฤกษยาม
วันดี ไดตลอดท้ัง
ป   
 

- ศาสนาสถาน
ในพ้ืนท่ี 
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