สงกรานต์@ร้อยเอ็ด
ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย
สารบัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาหนดการจัดงาน
แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์
เส้นทางกราบสิ่งศักดิ์สิทธิร์ อบบึงพระลานชัย
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่ ๗/๒๕๕๖

ททท.ชวนเที่ยวงาน “สงกรานต์ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย”
และกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงพลาญชัย”
*********************************************************************
นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สานักงานขอนแก่น
เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจาปี ๒๕๕๖ ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย” ระหว่างวันที่ ๑๓ –
๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ถนนข้าวหอมมะเลิ (ถนนหน้าบึงพลาญชัย)
งานสงกรานต์ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดผู้สูงอายุ การประกวด
หนูน้อยสงกรานต์ การประกวดอาหารอีสาน การแข่งขันมวยบึงผลาญชัย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวด และ
สนุกสนานกับเครื่องเล่นโฟมขนาดใหญ่ สระน้าพองลม ม่านน้าพุ คอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายตลอดวัน ซึ่งเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดเนรมิตสีสันแห่งความสนุกให้เป็นถนนเล่นน้าปลอดแอลกอฮอล์
นอกจากจะได้ส นุ กสนานกับ การละเล่ นสงกรานต์ตามแบบเมืองเกินร้ อยแล้ ว เมืองร้อยเอ็ดยังมีส ถานที่
ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง ที่ผู้มาเยือนควรจะได้ไปนมัสการเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเนื่องในวันปีใหม่ไทย อาทิ
เช่น“เส้นทางกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงพลาญชัยเมืองร้อยเอ็ด ” ซึ่งประกอบด้วย หลวงพ่อใหญ่ วัดบูรพาภิราม ศาล
เจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ศาลหลักเมือง บ่อน้าผุดใต้หอไตร วัดบึงพลาญชัย เจดีย์เก่าแก่ทรงอูบมุง และเสาหินทวารวดี
ที่วัดเหนือ และพระสังกัจจายน์ วัดสระทอง และใน “เส้นทางไหว้พระธาตุอีสาน ๔ เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต” ซึ่ง
ประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ชัย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด รับอานิสงส์ ท่วมท้นชัยชนะ ด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้า พระธาตุขามแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น : เรื่องร้ายกลายเป็นดี ดุจดังแก่นขามตายแล้วฟื้น พระ
มหาธาตุแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น : ก้าวหน้ารุ่งเรือง เปรียบดังบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสรวงสวรรค์ชั้ นดาวดึงส์
พระธาตุนดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม : เพิ่มพูนบารมี พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ : ร่มเย็นเป็นสุข
ททท. สานักงานขอนแก่น จึงขอเชิญทุกท่าน สนุกสนานกับการเทศกาลปีใหม่ไทย “สงกรานต์เมืองเกิน
ร้อย” และอิ่มบุญกับเส้นทางกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงพลาญชัยและเส้นทางไหว้รพระธาตุอีสาน ๔ เมือง รุ่งเรืองตลอด
ชีวิต สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ม เติมได้ที่ เทศบาลเมืองร้ อยเอ็ ด โทร ๐ ๔๓๕๑ ๓๓๙๐ ต่อ ๑๓๒ หรือ ททท.
สานักงานขอนแก่น โทร ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔-๖
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กาหนดการ
งานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
*************
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. เวลา ๐๙.๐๐ น. เวลา ๑๕.๐๐ น. -

รายงานตัวผู้เข้าประกวดผู้สูงอายุ
การประกวดผู้สูงอายุ
- ประกาศผลการประกวด
พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐาน ณ บริเวณพิธีหน้า
บึงพลาญชัย

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๗.๐๐ น.

เวลา ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. เวลา ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ น.

- ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อทาบุญตักบาตร
- ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงาน
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีการทางศาสนา
- ประธานในพิธีนาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทาบุญตักบาตร ปล่อยนก
ปล่อยปลา
- การแข่งขันประกอบอาหารอีสาน
- รายงานตัวผู้เข้าประกวดหนูน้อยสงกรานต์
ประกวดหนูน้อยสงกรานต์
- ประกาศผลการแข่งขันประกอบอาหารอีสาน
รายงานตัวผู้เข้าแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและมวยบึงพลาญชัย
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
การแข่งขันมวยบึงพลาญชัย
- การแสดงดนตรีจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
- แขกผู้มีเกียรติ ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมกัน ณ บริเวณพิธี
- ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน
- ประธานนาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สรงน้าพระพุทธรูป
พระสังกัจจายน์ เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ
- พิธีมอบรางวัล
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน สรงน้าพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ
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วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ (ต่อ)
เวลา ๑๖.๐๐ น. (ต่อ)
- ประธานคณะกรรมการจัดงานนาคณะรดน้าดาหัวขอพรประธานในพิธีและ
ผู้สูงอายุ
- เสร็จพิธีประธานนาขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมเล่นน้าสงกรานต์ รอบตัวเมือง
ร้อยเอ็ด
เวลา ๑๘.๐๐ น. - การแสดงดนตรีจาก วงสบู่เหลว
- การแสดงคอนเสิร์ตของ ฟิวส์ กิตติวงศ์ ดาราช่อง ๗
- พบกับเครื่องเล่นปาร์ตี้โฟม และสระน้าพองลม

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

๑๒.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๓๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.

- ประชาชนเล่นน้าสงกรานต์
- การแสดงดนตรีจาก วงหนองพอก
- การแสดงดนตรีจาก วงนิ่ม นิ่ม
- รายงานตัวผู้เข้าประกวด “มิส ทู อิน วัน”
- การแสดงดนตรีจาก วงสบู่เหลว
- การประกวด “มิส ทู อิน วัน”
- การแสดงคอนเสิร์ตของ วง THE DEY
- ประกาศผลการประกวด
- มอบรางวัลการประกวด
- พบกับเครื่องเล่นปาร์ตี้โฟม และสระน้าพองลม

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

๑๒.๐๐
๑๔.๐๐
๑๕.๓๐
๑๗.๐๐
๑๘.๐๐
๑๙.๐๐

น.
น.
น.
น.
น.
น. -

- ประชาชนเล่นน้าสงกรานต์
- การแสดงจากวงดนตรีจาก วงเรไรตี้
- การแสดงจากวงดนตรีจาก วง The Heart Band
- รายงานตัวผู้เข้าประกวด Roi Et boy & girl 2013
- การแสดงจากวงดนตรีจาก วง Freedom Man
การประกวด Roi Et boy & girl 2013
- พบกับเครื่องเล่นปาร์ตี้โฟม และสระน้าพองลม
- การแสดงคอนเสิร์ตจาก วง Room 3.50 (สามบาทห้าสิบ)
******************************************************
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กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงพลาญชัย เมืองร้อยเอ็ด

ณ ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด มีบึง้าขนาดใหญ่
น้
ที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นจุดหนึ่งในค้าขวัญของจังหวัดและเป็นที่
รู้จักของประชาชนทั่วไป บึงน้าดังกล่าวคือ บึงพลาญชัย บึงแห่งนี้หลักฐานเดิมเขียน “บึงพระลานชัย” ในปี พ.ศ.
๒๔๖๙ สมัยพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทราวศุ) ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นว่าบึงตื้นเขินมาก จึงได้ให้ขุด
ลอกบึงและน้าดินที่ขุดได้บางส่วนถมริมบึง เรียกว่า “ถนนสุนทรเทพกิจจารักษ์” และส่วนที่เหลือถมกลางบึงให้เป็นเกาะ
ใหญ่กว้างสูงขึ้น โดยใช้เวลาขุด 2 ปี มีชาวบ้านร่วมขุดจ้านวน 40,000 คน บึงพลาญชัยมีความส้าคัญต่อชาวเมือง
ร้อยเอ็ดมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน และได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญของ
จังหวัดที่ผู้มาเยือนมักจะแวะมาชมความสวยงามอยู่มิได้ขาด ซึ่งนอกจากความส้าคัญดังกล่าวแล้ว รอบๆ บึงพลาญชัย
และบริเวณใก้ลเคียงยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งที่ ททท. ส้านักงานขอนแก่น อยากแนะน้าให้ทุกท่านที่มาเยือน
ร้อยเอ็ดได้ไปกราบเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต
 หลวงพ่อใหญ่ วัดบูรพาภิราม พุทธรูปปางประทานพรที่
สูงที่สุดในประเทศไทย “พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี “สร้าง
ด้ ว ยคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป องค์ นี้ เ ป็ น ห้ อ ง
พิพิธ ภัณฑ์จ านวนหลายห้ อง ความสู งขององค์พระวัดจาก
พระบาทถึงยอดเกศสูง 59 เมตร 20 เซนติเมตร ตั้งอยู่ถนน
ผดุงพานิช ด้านทิศตะวันออกของบึงพลาญชัย
 ศาลเจ้า พ่อมเหศักดานุภาพ เป็นสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ที่ช าว
ร้อยเอ็ด เคารพนับถือสืบทอดมาแต่ครั้งบรรพกาล เชื่อว่าสิง
สถิตอยู่ที่คูเมืองทางทิศตะวันออกของวัดบูรพาภิราม เดิมเป็น
หอไม้ ๓ หลัง อยู่ตรงคูเมือง ปี ๒๕๑๐ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์
สร้างที่ตั้งศาลขึ้นใหม่เรียกขานขอความสวัสดิมงคลและความ
คุ้มครองให้ ปลอดภัยว่า เจ้าพ่อมเหศักดิ์ และมักเรียกคู่กัน
“มเหศักดิ์หลักเมือง” เพื่อระลึกถึงและอธิษฐานขอพรและ
ความ คุ้มครอง ตั้งอยู่ใกล้วัดบูรพาภิรามด้านทิศตะวันออก
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 ศาลหลักเมือง นับตั้งแต่มณฑลร้อยเอ็ด ปรากฏมีหลักเมือง
กลางบึงพลาญชัย เป็นเสาไม้แก่น กลม ตอนปลายมน ยาวเมตรเศษ
ต่ อ มาได้ ขุ ด ลอกบึ ง ได้ น ามาประดิ ษ ฐาน ณ ที่ เ ก่ า บริ เ วณศาลา
จตุรมุขกลางบึงพลายชัย เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองร้อยเอ็ด
 บ่อนาผุดใต้หอไตร วัดบึงพระพลาญชัย ด้านทิศตะวันตกของ
บึงพลาญชัย มีสระน ้าโบราณศักดิ์สิทธิ์ “สระชัยมงคล” และกลาง
สระ นี้มีหอไตรมิ่งเมือง ที่ไต้หอไตรนั้นมีบ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ที่ไม่เคย
แห้งเหือด ซึ่งในอดีตใช้น ้านี้ในการประกอบพิธีกรรมฉลองชัยชนะ
และถือน ้าพิพัฒน์สตัยา กระทั่งในปัจจุบันน ้าในสระแห่งนี้ยังเป็น
1 ใน 19 จังหวัด ที่ถู กอัญเชิญไปใช้ในงานส าคัญระดับประเทศ
และเป็นความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองร้อยเอ็ด
 เจดีย์ทรงอูบมุง วัดเหนือ เจดีย์เก่าแก่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาสักการบูชาของ
ประชาชนตลอดมา หลายชั่วอายุคน ชั้นนอกเคยบูรณะมาแล้วครั้งหนึ่งเป็น
อิฐสมัยอยุธยา ก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่สมัยทวาราวดี อายุกว่า ๑๒๐๐ ปี ก่อ
และสอด้วยดินผสมปูน มีใบเสมาหินทรายขนาด ๒ ฝังลึกรายรอบเจดีย์ วัด
เหนือตั้งอยู่ถนนผดุงพานิช ด้านทิศตะวันตกของบึงพลาญชัย

 เสาหินทวารวดี วัดเหนือ ศิลปกรรมสร้างขึ้นจากหินศิลาแลงรูปทรงกลม
รูปเหลี่ยม ๘ เหลี่ยม จารึกอักษร ปาละวะ ของอินเดียใต้โบราณสมัยทวารวดี ยุคต้น
ศตวรรษที่ ๑๔ มีใจความตอนหนึ่งว่า “ปุณะมะญะ” ซึ่งหมายถึงผู้มีบุญสร้างขึ้นด้วย
ความใจบุญ หรือสร้างขึ้นเพื่อแสดงเขตบุญ ผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีสันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นหลักเขตเมืองหรือเขตพุทธสถานมาก่อน มีอักษร ๕ แถว ที่โคนเสาเป็น
หลั่น ๓ ชั้น เป็นกลีบบัวคว่า-บัวหงาย ตรงยอดเสาหินมีลักษณะกลม

 พระสังกัจจายน์ วัดสระทอง ปูชนียวัตถุคู่เมืองร้อยเอ็ด สร้างด้วยหินปูนโบราณ
หน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้ว สูง ๑๐๑ นิ้ว ไม่ มีหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่
ชาวร้อยเอ็ดเคารพเลื่อมใสศรัทธา กราบไหว้บู ชา นอกจากนี้ พ่อค้า ประชาชน และ
ข้าราชการที่โยกย้ายเข้าออกและเลื่อนต าแหน่งจะนิยมไปขอพรเพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่ตนเอง ครอบครัว วัดสระทองตั้งอยู่ถนนหายโศรก ด้านทิศเหนือของ
บึงพลาญชัย
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