
เทศกาลออกพรรษา 2560 ทัว่ไทย อิ่มบุญรับสิริมงคล 

 

วันออกพรรษา 2560 รวมงานเทศกาลออกพรรษาทั่วไทย แต่ละภาคต่างก็มมีนตร์เสน่ห์การจัด
เทศกาลออกพรรษาที่ไม่เหมือนกัน จะได้เตรียมตัวให้พร้อม เลือกวันหยุดใหต้รง แล้ววางแผน

เที่ยวกันไดถู้ก 
 

          วันออกพรรษา 2560 ใครก็ตามท่ีก าลังวางแผนเดินทางไปท าบุญ หรือเดินทางไปเท่ียวช่วง
เทศกาลออกพรรษา ซึ่งแตล่ะภาคท่ัวไทย ก็มีการจัดงานเทศกาลออกพรรษา ไดอ้ย่างยิ่งใหญ่และ
น่าสนใจ กระปุกดอทคอมจึงได้รวบรวมเอาสถานท่ีจัดงานวันออกพรรษา 2560 จากทั่วไทยมาฝาก

กันค่ะ 
- เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก และงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจ าปี 2560 

 

https://travel.kapook.com/view180236.html
https://hilight.kapook.com/view/26828


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองหนองคาย 

 
          จังหวัดหนองคาย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วม งานบั้งไฟพญานาค 2560 ระหว่าง

วันท่ี 2-11 ตุลาคม 2560 พบกับกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย พร้อมชมการร าบวงสรวงบูชา
พญานาค โดยนางเอกสาว แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ 

 

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1226950417403232/
https://travel.kapook.com/view178716.html


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองหนองคาย 

 
          ส าหรับกิจกรรมของเทศบาลเมืองหนองคาย จะมีช่วงวันท่ี 2-8 ตุลาคม 2560 จะมีการจัด
กิจกรรมถนนอาหาร การแสดงแสงเสียงต านานบั้งไฟพญานาค (วันท่ี 2-4 กันยายน 2560) การ
แสดงบนเวทีเป็นหลัก ส่วนเทศบาลต าบลโพนพิสัย อ าเภอโพนพิสัย จะจัดระหว่างวันท่ี 4-11 
ตุลาคม 2560 ซึ่งจะมีการร าบวงสรวงบูชาพญานาค โดยนางเอกสาว แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ 

 
          สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 042 421 326 
 

- ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจ าปี 2560  
 

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1226950417403232/
https://travel.kapook.com/view178739.html


 
ภาพจาก ททท. 

 
          จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม 

ประจ าปี 2560 ตั้งแต่วันที ่28 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณเลียบริมฝั่งแม่น้ าโขง ถนน
สุนทรวิจิตร และศาลากลางจังหวัดนครพนม 

 
          ชมขบวนเรือไฟท่ียิ่งใหญ่อลังการเหนือล าน้ าโขง ร่วมงานพาแลงและลอยเรือไฟโบราณ
เพื่อบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พญานาคและแม่น้ าโขงในคืนวนัออกพรรษา ใน
วันท่ี 5 ตุลาคม 2560 เท่ียวงานกาชาด ชมการออกร้านจ าหน่ายสินค้านานาชนิด สินค้าโอทอป 

และการแสดงพื้นเมือง และพลาดไม่ได้กับพิธีร าบูชาองค์พระธาตุพนมของเจ็ดชนเผ่าชาวนครพนม
ท่ีสวยสดงดงามตระการตา ในช่วงเช้าวันออกพรรษา ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมหาวรวิหาร 

 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. ส านักงานนครพนม โทรศัพท์ 042 513 490-1 

 
- จุดไฟตูมกา ออกพรรษา ยโสธร 

 

https://thai.tourismthailand.org/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560--7081


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
          ททท. อุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ขอเชิญเท่ียวงาน "จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร" 
ประเพณีเก่าแก่แห่งเดียวในไทยของชาวบ้านทุ่งแต้ ยโสธร ชมความระยิบระยับงดงามตระการตา
ในยามค่ าคืน ของแสงไฟตูมกานับหมื่นดวง ท่ีจุดบูชาพระรัตนตรัยในช่วงออกพรรษา ชมการฟ้อน
เพลินใจ ไฟตูมกา ด้วยนางร านับพันคน ชมการสาธิตการแกะลายไฟตูมกา และกิจกรรมอื่น ๆ อีก
มากมาย ในวันท่ี 28 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีว่าการอ าเภอเมืองยโสธร และ วันท่ี 5 

ตุลาคม ท่ีบ้านทุ่งแต้ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 045 243 770, 045 250 714 

 

https://www.facebook.com/tat.northeasternregion


- งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2560 
 

 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลสกลนคร 

 
          จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2560 
ระหว่างวันท่ี 2-5 ตุลาคม 2560 ณ สนามมิ่งเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลเมือง
สกลนคร ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เทศกาลของดีของแซ่บเมืองสกล นิทรรศการดอกผึ้ง
เพื่อพ่อ การแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าต่าง ๆ, ชมปราสาทผึ้งและขบวนแห่ที่สวยงามตระการตา และ

ท าบุญตักบาตรดอกผึ้งรอบองค์พระธาตุ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม 
 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครพนม 
โทรศัพท์ 0 4251 3490-1 หรือเทศบาลเมืองสกลนคร โทรศัพท์ 0 4273 3168 

 
- งานประเพณีออกพรรษาที่อ าเภอเชียงคาน "ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง" 

 

https://www.facebook.com/sakonnakhoncity.go.th/


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก TAT Loei Office 

 
          ร่วมสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียง

คาน 29 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2560 ณ ถนนริมโขงและสนามท่ีว่าการอ าเภอเมืองเชียงคาน 
จังหวัดเลย 

 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ท่ีว่าการอ าเภอเมืองเชียงคาน โทรศัพท์ 042 821 597 

และ ททท. ส านักงานเลย โทรศัพท์ 042 812 812 
 

- ประเพณีรับบัว จังหวัดสมุทรปราการ  
 

https://www.facebook.com/TAT-Loei-Office-229084870559319/
https://travel.kapook.com/view179297.html


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง 

 
          ขอเชิญชวนเท่ียวชมงานประเพณีรับบัว 2560 หนึ่งเดียวในโลก ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระ
อารามหลวง ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันท่ี 28 กันยายน ถึง 

6 ตุลาคม 2560 (วันโยนบัว วันท่ี 4 ตุลาคม 2560) ชมพิธีรับบัว บิณฑบาตทางเรือ ขบวนแห่หลวง
พ่อโต การแข่งขันเรือพาย การตักบาตรเทโวโรหณะ พร้อมกับเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านมากมาย 

 
- งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด 

 

https://www.facebook.com/watbangpleeyainai/


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก TAT Maehongson 

 
          ประเพณีตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ในช่วงออกพรรษา โดยชาวบ้านจะประดิษฐ์จอง

พาราและประดับตามบ้านเรือน เพื่อแสดงถึงการรับเสด็จพระพุทธเจ้าท่ีเสด็จจากสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์กลับมาสู่โลกมนุษย์ ก าหนดจัดขึ้นในวันท่ี 1-3 ตุลาคม 2560 ณ สิงหนาทบ ารุง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
 

          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 053 612 016 
และ ททท. ส านักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053 612 982-3 

 
- งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ป ี2560 

 

https://www.facebook.com/TAT-Maehongson-177762765676043/


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เที่ยวอีสาน.com 

 
          เชิญรว่มงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ปี 2560 ซึ่งจังหวัด

ขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น จะจัดขึ้นในวันท่ี 3-6 ตุลาคม 2560 ท่ีบริเวณบึงแก่นนคร 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 
          ภายในงานจะมีการแสดงธรรมเทศนาในวันพุทธกตัญญู พิธีลอยประทีปบูชาน้ า การ

ประกวดฮ้านประทีป พิธีกวนข้าวทิพย์ไทย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู 
การประกวดสรภัญญะ Workshop การท าดอกไม้จันทน์ Workshop การท ากระทงด้วยวัสดุ

ธรรมชาติและรีไซเคิล กิจกรรมของชมรมคนใจเดียวกัน (บอนไซ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ นกกรง
หัวจุก พระเคร่ือง) เป็นต้น 

 
- งานประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ ประจ าปี 2560 

 

https://www.facebook.com/go2isan/


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เชิญเท่ียวงานประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ ประจ าปี 2560 ในวันพุธท่ี 4 ตุลาคม 2560 ณ 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การประกวด
ข้าวทิพย์, การประกวดประดับประทีปโคมไฟ และการประกวดสรภัญญะอีสาน ประเภทนักเรียน 

นักศึกษา 
 

- งานบุญกระธูป ออกพรรษา 
 

          ประเพณียิ่งใหญ่ของชาวหนองบัวแดง ต้นกระธูปใหญ่ท่ีสุด และหนึ่งเดียวในโลก ระหว่าง
วันท่ี 1-3 ตุลาคม 2560 ณ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ ท่ีว่าการอ าเภอหนองบัวแดง โทรศัพท์ 044 872 123, ท้องถิ่นอ าเภอ โทรศัพท์ 086 
879 0287 หรือท่ี ททท. ส านักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 044 213 030, 044 213 666 

 
- ประเพณีลากพระ อ าเภอปากพะยูน ประจ าปี 2560 

 

https://www.facebook.com/prmuni101/


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานประเพณีแข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง 

 
          ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีแข่งโพน ลากพระ จังหวัดพัทลุง" ระหว่างวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 
ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น พิธีตักบาตรเทโว (อาหารแห้ง) และขอเชิญน าป่ินโตถวายเพล

พระ (พระสงฆ์ ประมาณ 60 รูป), พิธีสมโภชพระลาก, ชมขบวนแห่เรือพระ, ฟังปาฐกถาธรรม 
จากท่าน พระครูประภัศร์ธรรมวาที เจ้าคณะต าบลดอนประดู่ เจ้าอาวาสวัดหัวเตย และชมหนัง

ตะลุง อ.ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต 
 

          สามารถสอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองพัทลุง โทรศัพท์ 
074 61 3291 หรือ ททท. ส านักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074 231 055, 074 231 055, 074 238 

518 
 

- งานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทยัธานี 
 

https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87-251398681712404/


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี 

 
          ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีตักบาตรเทโว" ในวันอาทิตย์ท่ี 6 ตุลาคม 2560 ณ วัดสังกัสรัต
นคีรี โดยบริเวณด้านหลังวัด และใกล้ ๆ วัดมีที่จอดรถบริการและชาวบ้านส่วนใหญ่จะรีบไปจองท่ี
ใส่บาตรกันแต่เช้า ท้ังนี้ส าหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา 
เทศบาลเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ 056 511 061 หรือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ส านักงานอุทัยธานี โทรศัพท์ 056 514 982 
 

- งานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2560 
 

          ประเพณีท่ีชาวสุพรรณบุรียึดถือปฏิบัติกันมา เพราะเป็นการจัดงานตักบาตรเทโว ท่ีมีความ
สอดคล้องกับพุทธต านาน เมื่อคร้ังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาได้เสด็จขึ้นไปแสดง
ธรรมโปรดพุทธมารดายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม จนกระท่ังพระพุทธมารดาได้

บรรลุ ซึ่งพระอริยมรรคอริยผล เป็นพระอรหันต์ภูมิ แล้วจึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่โลก
มนุษย์ วันท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์นั้น เรียกว่า "วันเทโวโรหณะ" ซึ่ง

จะมีพระอรหันต์พร้อมด้วยสาธุชนมารอรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อการใส่บาตรอย่าง
มากมายขึ้น เพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันตักบาตรท าบุญซึ่งเป็นหน้าท่ีชาวพุทธและสืบสานประเพณี

ท่ีส าคัญอย่างนี้ต่อไป และในจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัดต่าง ๆ ท่ีจัดงานประจ าทุกปี เช่น 
 

ประเพณีตักบาตรเทโว วัดหัวเขา ปี 2560 
 

          ก าหนดการจัดงานระหว่างวันท่ี 6-7 ตุลาคม 2560 ณ วัดหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมภายในงานพบกับ การแข่งขันโมโตครอส การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
การแข่งขันชกมวย ฟุตบอลดารา ชมขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 14 ต าบล และตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จ านวน 109 รูป เดินลงจากยอดเขา 

https://www.facebook.com/uthaicity.pr?hc_ref=ARQVlhLuh4L94g4AL_sGCycTMSUQcrC-bUTwhLj1edVuxUUXo0JHBG0YIvvw-AQgo4o&pnref=story


 
ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจ าปี 2560 

 

 
ภาพจาก เว็บไซต์ suphan.biz 

 
          ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง เป็นประเพณีท่ีชาว

สุพรรณบุรยีึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จ านวน 200 รูป เดินลงมา
จากยอดเขามณฑปรอยพระพุทธบาทตามทางเดินบันไดนาค โดยมีประธานสงฆ์พรมน้ าพระพุทธ
มนต์ มีขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา ขบวนนางฟ้า ขบวนกลองยาว ขบวนเปรต การแสดง
พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่นอีกด้วย ในปีนี้จะมีงาน

วันท่ี 7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป 
 

- งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดพระบาทภูพานค า จังหวัดขอนแก่น 
 

http://www.suphan.biz/takbatdevo.htm


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 
          ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว โดยพระสงฆ์จะบิณฑบาตลงมาจากบันไดสวรรค์ 
1,049 ขั้น ประชาชนจากท่ัวสารทิศจะแห่แหนพากันมาใส่บาตรอย่างเนืองแน่น ในปีนี้งานจะจัด

ขึ้นวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 4344 6091 หรือดู
รายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 
- มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนวัดพระพุทธฉาย 

 

https://www.facebook.com/ubr.muni.ubonrat?hc_ref=ARTAfXSR6PDZQrLlBnY2dxYzWFSWPsSk6LejSo2b5R_OyIYLZYS6K2oPcsVyOjUv-DE
https://www.facebook.com/ubr.muni.ubonrat?hc_ref=ARTAfXSR6PDZQrLlBnY2dxYzWFSWPsSk6LejSo2b5R_OyIYLZYS6K2oPcsVyOjUv-DE


 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระพุทธฉาย สระบุรี เพจ 

 
          ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย เป็นอีกหนึ่งประเพณีส าคัญของชาว

สระบุรี ซึ่งจะมีการจัดงานในช่วงวันออกพรรษา เชื่อกันว่าเมื่อครั้งพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ ท่ีเมืองสังกัสสะ 
หลังจากวันออกพรรษา 1 วัน ตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 พุทธศาสนิกชนจ านวนมากมารอเฝ้า

รับเสด็จและปรารถนาใส่บาตรพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวก คนท่ีอยู่ห่างออกไปต่างโยน
ภัตตาหารของตน เพื่อให้ลงในบาตรของพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวก ภัตตาหารก็ล้วนตกลงใน

บาตรท้ังหมดอย่างมหัศจรรย์ 
 

          ชาวไทยแต่โบราณจึงจัดให้มีประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 
โดยนิยมท าข้าวต้มลูกโยนห่อด้วยทางมะพร้าวอ่อน ใบเตย เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อให้

อนุชนรุ่นหลังได้น้อมใจระลึกถึงพุทธประวัติ 
 

          โดยในปีนี้จะจัดขึน้ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระพุทธฉาย ต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอเมืองสระบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระ

พุทธฉาย โทรศัพท์ 087 996 185 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานลพบุรี โทรศัพท์ 
036 770 096-7 

 
          เทศกาลออกพรรษา จึงถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลดี ๆ ท่ีเราจะได้เดินทางไปท าบุญ รับแต่สิ่งดี 

https://www.facebook.com/watphraputtachai/


ๆ เข้ามาในชีวิต ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดี ๆ ส าหรับพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย มาร่วมท าบุญเนื่องใน
เทศกาลออกพรรษาด้วยกันนะคะ ^ ^ 

 
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก 

เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองหนองคาย, เฟซบุ๊ก ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เฟซบุ๊ก TAT 
Loei Office, เฟซบุ๊ก วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง, เฟซบุ๊ก TAT Maehongson, เฟซบุ๊ก 
เท่ียวอีสาน.com, เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, เฟซบุ๊ก งานประเพณีแข่งโพน

ลากพระ จังหวัดพัทลุง, เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี, เว็บไซต์ suphan.biz, เฟ
ซบุ๊ก เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น, เฟซบุ๊ก วัดพระพุทธฉาย 

สระบุรี เพจ 

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1226950417403232/
https://www.facebook.com/tat.northeasternregion
https://www.facebook.com/TAT-Loei-Office-229084870559319/
https://www.facebook.com/TAT-Loei-Office-229084870559319/
https://www.facebook.com/watbangpleeyainai/
https://www.facebook.com/TAT-Maehongson-177762765676043/
https://www.facebook.com/go2isan/
https://www.facebook.com/go2isan/
https://www.facebook.com/prmuni101/
https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87-251398681712404/
https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87-251398681712404/
https://www.facebook.com/uthaicity.pr?hc_ref=ARQVlhLuh4L94g4AL_sGCycTMSUQcrC-bUTwhLj1edVuxUUXo0JHBG0YIvvw-AQgo4o&pnref=story
http://www.suphan.biz/takbatdevo.htm
https://www.facebook.com/ubr.muni.ubonrat?hc_ref=ARTAfXSR6PDZQrLlBnY2dxYzWFSWPsSk6LejSo2b5R_OyIYLZYS6K2oPcsVyOjUv-DE
https://www.facebook.com/ubr.muni.ubonrat?hc_ref=ARTAfXSR6PDZQrLlBnY2dxYzWFSWPsSk6LejSo2b5R_OyIYLZYS6K2oPcsVyOjUv-DE
https://www.facebook.com/watphraputtachai/
https://www.facebook.com/watphraputtachai/

