
ก ำหนดกำรโครงกำร 

“ออนซอนอีสำน :   
ควำมเช่ือบูฮำน เฮือนซำนบ้ำนส่อง ของอยู่แนวกนิ ผ้ำซิ่นผืนแพร ดูแลสุขภำพ ซำบซึ้งเสียงดนตรี” 

14 – 16 สงิหำคม 2561  
ณ สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่ในเมือง) 

------------------------------------- 
วันที่ 14 สิงหำคม 2561 
08.00 น.- 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. -09.30 น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  
10.00 น. -16.00 น. กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม 

- การแสดงกลองยาว 
- การเซิ้งบั้งไฟ 
- การแสดงหมอล ากลอน  

10.00 น. - 15.00 น.   กิจกรรมสำธิต ลองท ำ น ำกลับ  
- การห่อข้าวต้มมัด ไทญ้อ  
- การท าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
- การเขียนลายผ้า ย้อมสีธรรมชาติ 
- การท าดอกผึ้ง /การแทงหยวก 
- การท าขนมและอาหารอีสาน 

12.00 น.- 13.00 น.   กำรประกวดส้มต ำอีสำน 
13.00 น. -15.30 น.  กำรเสวนำ “เรียนรู้อีสำนผ่ำนภำพถ่ำย”  

โดย ผศ.ประทีป สุธาทองไทย, ผศ.สมชาย นิลอาธิ, รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ                              
ด าเนินรายการโดย ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จ าปาแดง                                                                     

16.00 น. -19.00 น.  กำรแสดงพื้นบ้ำนอีสำน โดยวง ศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
กิจกรรมกำรท ำข้ำวจี่  

 
วันที่ 15 สิงหำคม 2561 
09.00 น. -19.00 น.  นิทรรศกำรออนซอนอีสำน  
10.00 น. - 15.00 น  กิจกรรมสำธิต ลองท ำ น ำกลับ 
   - เขียนลายผ้า ย้อมสีธรรมชาติ  

- ภูมิปัญญาการตัดกระดาษ และการท าทุงใย 
- การท าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
- ขนมและอาหารอีสาน 

10.00 น. -16.00 น.    กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม 
- การแสดงพ้ืนบ้าน คณะผู้ไทห้องแซง จ.ยโสธร 
- การแสดงฟ้อนกลอนตุ้ม 
- การแสดงการเป่าแคน  



13.00 น. -15.30 น.  การเสวนา “ภูมิปัญญำผ้ำทอกับพลวัตสังคมอีสำน” รว่มเสวนาโดย                                                                                                               
ตัวแทนกลุ่มผ้าแพรวากาฬสินธุ์  ตัวแทนกลุ่มผ้าครามสกลนคร ตัวแทนกลุ่มผ้าย้อมมะเกลือ 
จ.ศรีสะเกษ ตัวแทนกลุ่มผ้าผู้ไทห้องแซง  ตัวแทนกลุ่มผ้าไหมสร้อยดอกหมาก 
จ. มหาสารคาม     ด าเนินรายการ โดย ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จ าปาแดง  

16.00 น. - 19.00 น.  กำรแสดง “หนังบักตื้อ”  คณะเพชรหัวขัว                 
กิจกรรมกำรท ำข้ำวโป่ง  

 
วันที่ 16 สิงหำคม 2561 
09.00 น. - 19.00 น.  นิทรรศการออนซอนอีสาน  
10.00 น. - 15.00 น  กิจกรรมสำธิต ลองท ำ น ำกลับ 
   - เขียนลายผ้า ย้อมสีธรรมชาติ 
   - การท าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
   - ภูมิปัญญาการสานของเล่น 
   - ขนมและอาหารอีสาน 
12.00 น. - 16.00 น.  กำรแสดงดนตรีอีสำน  
13.00 น. - 15.30 น.  เสวนาเรื่อง “วัฒนธรรมเกลือกับการพัฒนาชุมชนอีสาน”  ร่วมเสวนาโดย                                                                                                      

ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ อาจารย์อมฤต หมวดทอง  อาจารย์ทรงศิลป์ ธนะกัลยา   
ด าเนินรายการโดย นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์                                                                                                               

16.00 น. - 19.00 น.  กำรแสดงพื้นบ้ำนอีสำนประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม                                                                 
กิจกรรมกำรท ำข้ำวปุ้น   

 
 

----------------------------------------------------- 
หมำยเหตุ 

- กิจกรรมกำรสำธิต ลองท ำ น ำกลับ จะมีกำรจัดเป็นรอบรอบละไม่เกิน 30 คน รายละเอียดแจ้งไว้ในสูจิบัตร
เข้าชมงาน  

- ภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการ และ จ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- ดูรายละเอียดเพ่ิมได้ที่ https://rinac.msu.ac.th 

 

https://rinac.msu.ac.th/


ตารางกิจกรรม 

“ออนซอนอีสาน :   

ความเช่ือบูฮาน เฮือนซานบ้านส่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพร 

 ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี” 

14 – 16 สิงหาคม 2561  

ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 

---------------------------------------------- 

เวทีกลาง 

14 สิงหาคม 2561  

10.00น.-11.00น. -การแสดงกลองยาว 

12.00น.-13.00น. -การประกวดส้มต าอีสาน  

15.00น.-15.30น. -การแสดงเซิ้งบัง้ไฟ 

16.00น.-19.00น. -การแสดงหมอล าและนาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และ 

                           คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

15 สิงหาคม 2561  

10.00น.-10.30น. -การแสดงการร้องสรภญัญะ 

12.00น.-13.00น. -การแสดงพื้นบ้านคณะผู้ไทยห้องแซง จังหวัดยโสธร 

16.00น.-19.00น. -การแสดงหนังบกัตื้อ คณะเพชรหัวขัว 

 

16 สิงหาคม 2561  

10.00น.-11.00น. -การแสดงจากกลุ่มนิทรรศการดนตรีอีสาน 

16.00น.-19.00น. -การแสดงพื้นบ้านอสีานประยุกต์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

 

นิทรรศการ/สาธิต/ลองท า 

09.00น.-19.00น.         -นิทรรศการออนซอนวิถีชวีติอีสาน/ออนซอนดนตรีอีสาน/ 

                             ออนซอนอาหารอีสาน             

14-16 สิงหาคม 2561  

11.00น.-12.00น. -กิจกรรมท าขนมและอาหารอีสาน 

13.00น.-14.00น. -กิจกรรมท าขนมและอาหารอีสาน 

16.00น.-19.00น. -กิจกรรมท าข้าวจี่/กิจกรรมท าข้าวโป่ง/กิจกรรมการท าข้าวปุ้น 

 

 

 



สาธิต-ลองท า-น ากลับ ผา้มัดย้อมสีธรรมชาติ 

14-16 สิงหาคม 2561  

10.00น.-12.00น. -กิจกรรมผ้ามัดย้อม (รอบเช้า) 

14.00น.-15.00น. -กิจกรรมผ้ามัดย้อม (รอบบ่าย) 

 

โซน B : พื้นที่ในอาคาร ชั้น 1 

นิทรรศการ 

09.00น.-19.00น.       -นิทรรศการออนซอนงานหัตถกรรมอสีาน 

กิจกรรมเวทีย่อย 1 

14 สิงหาคม 2561  

09.30น.-12.00น.       -กิจกรรมสาธติ-ลองท า การเขียนลายผ้า ย้อมสีธรรมชาติ  

12.00น.-12.30น.       -การแสดงเซิ้งบั้งไฟ 

13.30น.-15.00น.       -กิจกรรมสาธิต-ลองท า การเขียนลายผ้า ย้อมสีธรรมชาติ  

15.30น.-16.00น.       -การแสดงหมอล า 

15 สิงหาคม 2561  

09.30น.-12.00น.       -กิจกรรมสาธติ-ลองท า การเขียนลายผ้า ย้อมสีธรรมชาติ 

12.00น.-12.30น. -การแสดงฟ้อนกลองตุ้ม 

13.30น.-15.00น.       -กิจกรรมสาธิต-ลองท า การเขียนลายผ้า ย้อมสีธรรมชาติ  

15.30น.-16.00น.       -การแสดงการเป่าแคน 

16 สิงหาคม 2561  

09.30น.-12.00น.       -กิจกรรมสาธติ-ลองท า การเขียนลายผ้า ย้อมสีธรรมชาติ 

12.00น.-12.30น. -การแสดงดนตรีอสีาน 

13.30น.-15.00น.       -กิจกรรมสาธิต-ลองท า การเขียนลายผ้า ย้อมสีธรรมชาติ  

15.30น.-16.00น.       -การแสดงดนตรีอสีาน 

 

โซน C : พื้นที่ในอาคาร ชัน้ 3 

นิทรรศการ/สาธิต/ลองท า 

09.00น.-17.00น.      -นิทรรศการออนซอนเอกสารโบราณ/ออนซอนผ้าทออีสาน/ 

                           นิทรรศการเรียนรู้อีสานผ่านภาพถ่าย 

 

 

 



โซน D : พื้นที่ในอาคาร ชั้น 4 

นิทรรศการ 

09.00น.-17.00น.     -นิทรรศการศิลปกรรมท้องถิ่น 

สาธิต-ลองท า-น ากลับ 

14 สิงหาคม 2561  

10.00น.-12.00น.      -กิจกรรมสาธิตการแทงหยวก/กิจกรรมการท าดอกผึ้ง 

13.00น.-15.00น.      -กิจกรรมสาธิตการแทงหยวก/กิจกรรมการท าดอกผึ้ง 

15 สิงหาคม 2561  

10.00น.-12.00น.      -กิจกรรมสาธิต-ลองท า-น ากลบั การท างานกระดาษและทุงใย 

13.00น.-15.00น.       

16 สิงหาคม 2561  

10.00น.-12.00น.      -กิจกรรมสาธิต-ลองท า-น ากลบั กิจกรรมการสานของเลน่ 

13.00น.-15.00น.      -กิจกรรมสาธิต-ลองท า-น ากลบั กิจกรรมการสานของเลน่ 

 

เวทีย่อย 2 (ห้องประชมุ)  

14 สิงหาคม 2561  

13.00น.-15.30น. -เสวนาเรื่อง “เรียนรู้สังคมอีสานผ่านภาพถ่าย”                              

 ร่วมเสวนาโดย  

 ผศ.ประทีป สุธาทองไทย, ผศ.สมชาย นิลอาธิ, รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวฒันะ 

 ด าเนินรายโดย ผศ.ดร.ราชนัย์ นิลวรรณาภา   

15 สิงหาคม 2561  

13.00น.-15.30น. -เสวนาเรื่อง “ภูมิปัญญาผา้ทอกับพลวตันส์ังคมอสีาน” 

 ร่วมเสวนาโดย  

 กลุ่มทอผ้าในภาคอสีาน 

 ด าเนินรายโดย ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จ าปาแดง  

16 สิงหาคม 2561  

13.00น.-15.30น. -เสวนาเรื่อง “วัฒนธรรมเกลือกับการพัฒนาชุมชนอสีาน” 

 ร่วมเสวนาโดย  

 ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ, อาจารย์อมฤต หมวดทอง, อาจารย์ธงสิน ธนะกญัญา 

 ด าเนินรายโดย ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร ์

 

----------------------------------------------------    

***ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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