
 กิจกรรมการแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 
ณ คุ้มวัฒนธรรม

งานประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  
ประจ�าปี 2562

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรมการแสดง

วันศุกร์ที่
29 พ.ย. 62 08.30-12.00 น.

13.00-15.00 น.

17.45-18.30 น.

18.30-19.00 น.
19.00-20.00 น.

20.00-21.00 น.

กลางวัน
- ลงทะเบียนการประกวดพานบายศรี 
- ประกวดพานบายศรีประเภทประชาชน  (ระดับอำาเภอ) 
- คณะกรรมการให้คะแนนตัดสินพานบายศรี
- ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล
กลางคืน
- พิธีเปิดงานประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้ม
ศิลปวัฒนธรรม/พิธีผูกเสี่ยวเอก 10 คู่
- ชมพิธีผูกเสี่ยว 10 คู่ (โรงเรียนซำาสูงพิทยาคม)
- การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง โรงเรียนศรีกระนวน
วิทยาคม
- การแสดงกลองยาว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

วันเสาร์ท่ี
30 พ.ย. 62 08.30-16.00 น.

17.30-19.00 น.

19.19 น.

19.45-21.00 น.
21.00-22.00 น.

กลางวัน
- การประกวดหมอลำากลอน ประเภทประชาชนทั่วไป 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
(สมาคมหมอลำาจังหวัดขอนแก่น)
กลางคืน
- ชมพิธีผูกเสี่ยว 10 คู่ (โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์/
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย)
- การประกวดสรภัญญ์ 3 คณะ
- การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง วงที่ 1 

วันอาทิตย์ที่ี่
1 ธ.ค. 62 08.30-16.00 น.

16.00-19.00 น.

19.19 น.
19.45-20.00 น.
20.00-21.00 น. 
21.00-22.00 น.

กลางวัน
- การประกวดหมอลำากลอน ประเภทเยาวชน 
- การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์)

กลางคืน
- การแสดงสาธิตลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา 
- ชมพิธีผูกเสี่ยว 10 คู่  (โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์)
- การประกวดสรภัญญ์ 3 คณะ
- การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง วงที่ 2

 จดัเป็นประเพณีเก่าแก่และดงีามพธีิหนึง่
ของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่ เรา 
คุ้นเคยกันว่า ชาวอีสาน ที่ได้ประพฤติปฏิบัติ
สบืทอดกันมาเป็นเวลานานนบัศตวรรษ ประเพณี
ผูกเสี่ยวเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่
สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ
 คำาว่า “เส่ียว” เป็นภาษาอีสานแท้ๆ ซ่ึง
ชาวอีสานทุกคนต่างมีความซาบซ้ึงกับคำา ๆ นี้ 
เป็นอย่างดีและเป็นคำาที่มีความหมายไปในทาง
ทีด่งีามอีกด้วย แต่เป็นทีน่่าเสยีดายทีช่าวภาคอื่นๆ 
ยังไม่เข ้าใจความหมายที่แท้จริง ของคำาว่า 
“เสี่ยว” และนำาไปใช้ในทางที่ผิดๆ เช่น เข้าใจว่า
เสี่ยว หมายถึง พวกบ้านนอกคอกนา พวกโง่เง่า
เต่าตุ ่น เป็นต้น แถมใช้คำาพูดในเชิงดูหมิ่น 
ดูแคลน หนกัไปกว่านัน้คอืเตมิคำานำาหน้าลงไปอีก
ว่า บักเสี่ยว ซึ่งถ้าพูดถึงบักเสี่ยวแล้วจะหมายถึง
พวกเซ่อๆ ซ่าๆ ที่มาจากอีสาน
 แต่อันที่จริงแล้ว คำาว่า “เสี่ยว” เป็นคำา
ที่มีความหมายในทางที่ดีงาม เพราะหมายถึง 
มติรแท้ เพือ่นแท้หรือเพือ่นตายซ่ึงมคีวามซ่ือสตัย์
ความจริงใจต่อกัน มคีวามผูกพนัทางด้านจติใจกัน
อย่างจริงใจและเต็มใจ ไม่มีอำานาจใดๆ จะมา
พรากให้จากกันได้แม้แต่ความตาย
 ทัง้นี ้ความผูกพนัของเสีย่วนีไ้ม่มเีฉพาะ
กับเสีย่วเท่านัน้ หากมคีวามหมายผูกพนัเช่ือมโยง
ไปถึงครอบครัว ญาติ พี่น้อง และหมู่บ้านของ
เสี่ยวด้วย
 คำาว่า “เส่ียว” หมายถึง “เพื่อนรัก” 
เพื่อนสนิทที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขที่เก้ือกูลกันมาและ
เอ้ืออาทรต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกัน 
และกันเหมอืนญาติสนทิ บางทเีรียกว่า คนอีสาน
จำาเป็นต้องมีเพื่อนสนิท คือ “เสี่ยว” ไว้ทุกคน 
เพราะการเดนิทางไปมาหาสูกั่นต้องนอนค้างตาม
หมูบ้่านต่างๆ หรือคราวมเีทศกาลงานบญุสำาคญั
เกิดขึ้น เช่น บุญบั้งไฟ บุญเข้าพรรษา บุญกฐิน 
เป็นต้น เสีย่วทัง้หลายก็จะได้ไปเยีย่มยามถามข่าวกัน
และพักนอนด้วยกัน 

   ถ้าลูกผูกเสีย่วกัน บดิามารดาก็จะกลายเป็น
ญาตสินทิกัน ซ่ึงลูกๆ จะเรียกพ่อแม่ได้อย่างสนทิใจ 
ถ้าพ่อแม่ผูกเสีย่วกับใคร ลูกๆ จะเรียกพ่อเสีย่ว 
แม่เสีย่วตามไปด้วย
  การผูกเส่ียว ก็คือ การนำาบุคคลสองคนมา
ผูกพันเป็นมิตรกัน หลักเกณฑ์ในการเลือก 
คูเ่สีย่วนัน้ปกติแล้วมกัจะเลือกเพศเดยีวกัน ชายก็
มีคู ่ เสี่ยวเป็นชาย หญิงก็มีคู ่เสี่ยวเป็นหญิง 
นอกจากนี้คู่เสี่ยวต้องมีลักษณะ ท่าทางรูปร่าง 
หน้าตา อายุ อารมณ์ จิตใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ
ทีค่ล้ายคลึงกันหรือเหมอืนกันอีกด้วย ญาตผู้ิใหญ่
ทัง้สองฝ่ายก็จะจดัพธีิผูกเสีย่วให้โดยใช้เส้นฝ้ายผูก
ข้อมอืของคูเ่สีย่วแต่ละคน พร้อมทัง้ให้โอวาทและ
อวยพรให้ทั้งคู่เป็นเพื่อนตายต่อกัน จะมีการดื่ม
นำ้าสาบานระหว่างคู่เสี่ยวด้วย และเมื่อสาบาน
เป็นคู่เสี่ยวกันแล้วก็จะช่วยเหลือเก้ือกูลกันทั้งใน
เรื่องส่วนตัวและสังคม ซึ่งจะมีผลก่อให้เกิดความ
รักใคร่ สมัครสมานสามัคคี ความสงบเรียบร้อย 
ความร่มรื่น ร่มเย็นในชุมชนและในกลุ่มสังคม
 การผูกเส่ียว เป็นสายสัมพันธ์แห่ง
ความรัก ถ้าคนเรามีแต่ความรักมีแต่มิตรไม่มี
ศัตรูโลกจะมีแต่สันติสุข การผูกเสี่ยวจึงเป็นฐาน
มิตรภาพที่ให้คนทั้งโลกหันมาเป็นมิตรกัน
 การผูกเส่ียว เป็นธรรมเนียมที่มีการ 
ผูกมติรมาแต่โบราณกาล จงึเป็นประเพณีอันดงีาม
ของชาวอีสานทีบ่รรพบรุุษของเราได้ยดึถอืปฏิบัติ
สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน สมควรอย่างยิ่ง 
ที่พวกเราชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะชาวอีสาน
จะได้ช่วยกันอนรัุกษ์รักษาไว้ให้เจริญพนูผลงอก
งามยิ่งขึ้น เพื่อเป็นมรดกตกทอดไปยังอนุชนรุ่น
หลังสืบไป
 ประเพณีผูกเสี่ยวได ้วิวัฒนาการมา
เรื่อยๆ นอกจากการผูกเสี่ยวในเพศเดียวกันแล้ว 
ยังมีการผูกเสี่ยวข้ามเพศได้ด้วย เป็นชายคู่กับ
หญงิ หรือ หญงิคู่กับชายก็ม ีและยงัมกีารผูกเสีย่ว
ในคราวเดียวกันหลายคน เรียกว่า “เส่ียวหมู่”

วันจันทร์ที่
2 ธ.ค. 62 17.00-18.30 น.

18.30-19.00 น.
19.19 น.

20.00.-21.00น.
21.00-22.00 น.

กลางวัน
- การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม)
กลางคืน
- การแสดงสาธิตแคนวง 
- ชมพิธีผูกเสี่ยว 10 คู่  (โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม)
- การประกวดสรภัญญ์ 3 คณะ
- การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง วงที่ 3

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรมการแสดง

วันอังคารที่
3 ธ.ค. 62 08.30-12.00 น.

13.00-15.00 น.

17.00-18.30 น.

18.30-19.00 น. 
19.19 น.

20.00–21.00 น.
21.00–22.00 น.

กลางวัน
- ลงทะเบียนการประกวดพานบายศรี
- ประกวดพานบายศรี  ประเภทเยาวชน (ระดับสถานศึกษา)
- ประกวดจัดทำาพานบายศรี
- คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสินพานบายศรี
- ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
  (สมาคมหมอแคนจังหวัดขอนแก่น)
กลางคืน
- การแสดงสาธิตลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา
- ชมพิธีผูกเสี่ยว 10 คู่ (โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม) 
- การประกวดสรภัญญ์ 3 คณะ
- การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง วงที่ 4

วันพุธที่
4 ธ.ค. 62 17.00-18.30 น.

18.30-19.00น.
19.19 น.

20.00–21.00 น.
21.00–22.00 น.

กลางวัน
- การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โรงเรียนโนนหันวิทยายน)
กลางคืน
- การแสดงสาธิตลำาเตี้ย 
- ชมพิธีผูกเสี่ยว 10 คู่ (โรงเรียนโนนหันวิทยายน/
  โรงเรียนสีชมพูศึกษา)
- การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง วงที่ 5
- การประกวดกลองยาว 2 คณะ  

วันพฤหัสบดี
ที่

5 ธ.ค. 62
17.30-19.00 น.

19.19 น.

20.00–20.15 น.
20.15–20.30 น.
20.30-22.00 น.

กลางวัน
- การแสดงวงโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์ จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
กลางคืน
- ชมพิธีผูกเสี่ยว 10 คู่ (โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา/
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์) 
- การแสดงชมรมเด็กดีจิตอาสาร้องเพลงพ่อ (ร.9) ให้พ่อฟัง
- การสาธิตเพลงกล่อมลูกอีสาน 
- การประกวดกลองยาว 2 คณะ  
 

การผูกเสี่ยวหรือพิธีผูกเสี่ยว  จงัหวดัขอนแก่นได้ผนวกประเพณีผูกเสีย่วเข้าเป็นส่วนหนึง่ของงานประจำาปีของจงัหวดัคร้ังแรก
ในปี พ.ศ. 2523 ในชื่อว่า“เทศกาลงานไหมและประเพณผูีกเส่ียว ปี พ.ศ. 2523” และนับจากนั้น
มาจังหวัดขอนแก่นได้จัดประเพณีผูกเสี่ยวเป็นงานประจำาปีของจังหวัดมาจนทุกวันนี้
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดประเพณี 
ผูกเสี่ยว และกิจกรรมในคุ้มวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรมการแสดง
วันศุกร์ท่ี
6 ธ.ค. 62 18.30-19.00 น.

19.19 น.
20.30-21.00 น.
21.00-22.00 น.

กลางคืน
- การแสดงสาธิตลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา
- ชมพิธีผูกเสี่ยว 10 คู่ (โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)
- การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง วงที่ 6
- การประกวดกลองยาว 2 คณะ  

วันเสาร์ที่
7 ธ.ค. 62 08.30-12.00 น.

13.00-15.00 น.

16.30–19.00 น.

19.00-19.19 น.
19.19 น.

20.00 - 22.00 น.

กลางวัน
- ลงทะเบียนการประกวดพานบายศรี 
- ประกวดพานบายศรีประเภทประชาชน  (ทั่วไป) 
- คณะกรรมการให้คะแนนตัดสินพานบายศรี
- ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล
- การประกวดเดี่ยวแคนประเภทเยาวชน
กลางคืน
- การสาธิตเพลงกล่อมลูกอีสาน 
- ชมพิธีผูกเสี่ยว 10 คู่ (โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์/
   โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย) 
- การประกวดกลองยาว 3 คณะ

วันอาทิตย์ที่
8 ธ.ค. 62 16.30-19.00 น.

19.19 น.

19.30-20.00 น.
20.00-22.00 น.

กลางวัน
- การประกวดเดี่ยวแคนประเภทประชาชน
กลางคืน
- ชมพิธีผูกเสี่ยว 10 คู่ (โรงเรียนพูวัดพิทยาคม/
  โรงเรียนมัธยมหนองเขียด)
- การสาธิตเพลงกล่อมลูกอีสาน 
- การประกวดกลองยาว 3 คณะ

วันจันทร์ที่
9 ธ.ค. 62 16.30-19.00 น.

19.19 น.

20.00-20.30 น.
20.30-22.00 น.

กลางวัน
- การประกวดเดี่ยวแคนประเภทประชาชน และเยาวชน รอบชิง
ชนะเลิศ  
กลางคืน
- ชมพิธีผูกเสี่ยว 10 คู่ (โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม/
  โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา)
- การสาธิตเพลงกล่อมลูกอีสาน 
- การประกวดสรภัญญ์ รอบชิงชนะเลิศ

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรมการแสดง
วันอังคารท่ี
10 ธ.ค. 62

18.00-19.30 น.
19.30-21.00 น.
21.00-21.30 น.

- การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง (วงชนะเลิศ)
- การประกวดกลองยาว รอบชิงชนะเลิศ 
- พิธีมอบรางวัล/กล่าวปิดงาน

หมายเหต ุตารางกิจกรรมอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  รายการประกวด
1. การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง   4. การประกวดเป่าแคน 
2. การประกวดกลองยาว                     5. การประกวดหมอล�ากลอน
3. การประกวดพานบายศรี                  6. การประกวดสรภัญญ์      

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานขอนแก่น


