เทศกาลและขนบธรรมเนียมประเพณี
การแข่ งขันเรือยาวประเพณี
จัดเป็ นงานที่ยง่ิ ใหญ่และจัดมานานแล้ว มีเรื อเข้าร่ วมการแข่งขันมากที่สุด เนื่องจากจังหวัดพิจิตรมี
แม่น้ าํ ไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ าํ ยม และแม่น้ าํ น่าน อีกทั้งมีน้ าํ ไหลหลากเป็ นประจุกปี ตั้งแต่ช่วงเดือน
สิ งหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน วัดต่างๆ ที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ และมีเรื อประจําวัด จะจัดให้มีการแข่งขันเรื อยาว
พร้อมจัดงานปิ ดทองไหว้พระไปด้วย เรื อที่จดั ให้มีการแข่งขัน ได้แก่ เรื อยาวที่มีขนาดฝี พายต่างๆ เรื อบด เรื อ
หมู เรื ออีโปง เรื อเผ่นม้า ฯลฯ บางวัดจดงานแข่งเรื อฉลององค์กฐินประจําปี ไปด้วย
จังหวัดพิจิตรมีงานประเพณี แข่งขันเรื อยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดย
กําหนดแข่งขันในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายน เป็ นประจําทุกปี โดยจัดที่วดั ท่าหลวง พระ
อารามหลวง อําเภอเมืองพิจิตร ซึ่งมีประวัติความเป็ นมาดังนี้
การแข่งขันเรื อยาวประเพณี ของวัดท่าหลวงฯ เริ่ มจัดเมื่อประมาณ พ.ศ.2450 โดยพระธรรมทัสสี มุนี
วงศ์ (เอี่ยม) เจ้าอาวาสวัดท่าหลวงฯ และเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแล้วได้จดั ติดต่อกันเรื่ อยมาจนกระทัง่
ถึงสมัยของพระฑีฆทัสสี มุนีวงศ์ (ไป๋ นาควิจิตร) ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงและเจ้าคณะจังหวัด
พิจิตร จึงได้กาํ หนดจัดงานแข่งขันเรื อยาวตามวันทางจันทรคติ ในวันขึ้น 6 คํ่า เดือน 11 ของทุกปี ต่อมานํ้าใน
แม่น้ าํ น่านแห้งเร็ วไม่เหมาะต่อการแข่งเรื อ จึงเปลี่ยนมาเป็ นวันขึ้น 6 คํ่า เดือน 10 ซึ่งตรงกับช่วงงานปิ ดทอง
ไหว้พระนมัสการหลวงพ่อเพชร
เดิมกรรมการวัดเป็ นผูจ้ ดั ทํารางวัลการแข่งขัน ส่ วนใหญ่เป็ นของอุปโภคบริ โภค เช่น กล้วย
ทอด ข้าวเม่าทอด ผ้าขาวม้า นํ้ามันก๊าด ส่ วนรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้ผา้ ห่ มหลวงพ่อเพชรไป
ครอง ซึ่งถือว่าเป็ นศิริมงคลกันเรื อและเทือกเรื อ (ฝี พาย) โดยนําไปพันไว้ที่โขนเรื อของตน ภายหลัง
คณะกรรมการพิจารณาว่า ผ้าห่มหลวงพ่อเพชรเป็ นของสูงการนําผ้าไปพันบนโขนเรื อไม่เหมาะสมจึง
ยกเลิก แล้วจัดธงที่มีรูปหลวงพ่อเพชรไปเป็ นรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศแทน ต่อมาก็ทาํ ธงมอบให้แก่เรื อ
ที่ร่วมเข้าแข่งขันทุกลํา
การแข่งขันเรื อยาวประเพณี ของจังหวัดพิจิตรที่จดั
ณ วัดท่าหลวงฯ ได้รับการพัฒนามาเป็ น
ลําดับ คือ เพิ่มวันแข่งขันจากหนึ่งวันมาเป็ นสองวัน จัดให้มีการแข่งขันเรื อยาว 2 ขนาดคือเรื อยาวใหญ่และเรื อ
ยาวเล็ก ต่อมาได้ขยายวันแข่งขันเป็ น 3 วัน เนื่องจากมีเรื อเข้าร่ วมการแข่งขันมากขึ้นและได้เพิ่มขนาดของ
เรื อแข่งเป็ น 3 ขนาด ได้แก่ เรื อยาวใหญ่ (ฝี พายไม่เกิน 55 คน) เรื อยาวกลาง (ฝี พายไม่เกิน 40 คน) และเรื อยาว
เล็ก (ฝี พายไม่เกิน 30 คน) และเพิ่มเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภท ก (ฝี พายจัด) ประเภท ข (เป็ นเรื อชุดใหม่ หรื อ
เรื อฝี พายปานกลาง)
ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนวันแข่งขันจากวันทางจันทรคติ มาเป็ นทางสุ ริยคติ โดยกําหนดจัด
แข่งขัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนทุกปี
ในวันเปิ ดการแข่งขันเรื อยาวประเพณี จะจัดให้มีขบวนพาเหรดเรื อของแต่ละอําเภอประเภทต่างๆ
ได้แก่ เรื อประเภทสวยงาม ประเภทความคิด และประเภทตลกขบขัน และยังมีการประกวดกองเชียร์ของเรื อ
แต่ละลําด้วย กลางคืนจะจัดให้มีมหรสพให้ชมฟรี

ใน พ.ศ.2524 จังหวัดร่ วมกับพ่อค้าประชาชน วัดท่าหลวงฯ และองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ นับว่าเป็ นถ้วยพระราชทานแห่ งเดียวและแห่ งแรกใน
ขณะนั้น โดยกําหนดว่าหากเรื อลําใด ครองถ้วยพระราชทานติดต่อกัน ครบ 3 ครั้ง จะได้รับถ้วยนั้นไป
ครอง ปัจจุบนั การแข่งขันเรื อยาวประเพณี ของจังหวัดพิจิตร ได้เปลี่ยนรู ปแบบการแข่งขันมาเป็ นเชิงธุรกิจมาก
ขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว โดยจังหวัดร่ วมกันสมาคมส่ งเสริ มกีฬาจังหวัดพิจิตร ชมรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
จังหวัดพิจิตรและองค์กรต่าง ๆ
แนวทางการจัดการแข่ งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดพิจิตร มีดงั นี้
1. สนามแข่ งขัน จัดแข่งขัน ณ แม่น้ าํ น่านหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อําเภอเมืองพิจิตร ระยะ
ทางการแข่งขัน 650 เมตร จัดแข่งขันโดยแบ่งร่ องนํ้าออกเป็ น 2 ลู่ และทุกระยะทาง 220 เมตร จะมีธงสัญญาณ
กําหนดลู่ร่องนํ้า รวม 3 จุด การปล่อยเรื อออกจากทุ่น จะถือเอาปลายสุ ดของโขนเรื อเป็ นส่ วนสําคัญที่จะต้อง
ให้ได้แนวเท่ากัน และประมาณ 3 เมตร ปั กอยูต่ รงฝั่งกรรมการจะมีเชือกสี ที่เห็นได้ชดั ทิ้งดิ่งให้ได้ฉากกับเสาที่
อยูต่ รงข้ามเชือกนี้จะต้องตรึ งให้อยูก่ บั ที่
และใช้กล้องวีดิทศั น์จบั ภาพการเข้าเส้นชัยทุกครั้ง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสิ น ในกรณี ที่สูสีกนั มาก ๆ
2. ลักษณะของเรือยาว จะต้องเป็ นเรื อขุดจากไม้ท้ งั ต้น ความยาวไม่จาํ กัด แต่จะจํากัดจํานวนฝี พายที่จะ
ลงแข่งขันในประเภทนั้น ๆ และผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเตรี ยมเรื อ ใบพายตลอดจนเทือกเรื อ (ฝี พาย) มาเอง
3. ขนาดเรือ แบ่งออกเป็ น 3 ขนาด โดยกําหนดจํานวนฝี พายเป็ นเกณฑ์ ดังนี้
เรื อยาวใหญ่
ฝี พายไม่เกิน 55 ฝี พาย
เรื อยาวกลาง
ฝี พายไม่เกิน 40 ฝี พาย
เรื อยาวเล็ก
ฝี พายไม่เกิน 30 ฝี พาย
ในแต่ละประเภทและขนาดจะจับฉลากพบกัน แข่งขันแบบหาผูช้ นะเข้ารอบสอง แล้วจะจัดให้เรื อที่
ชนะในรอบแรกเป็ นเรื อประเภท ก และเรื อที่แพ้จะจัดให้อยูใ่ นเรื อประเภท ข แล้วแข่งขันในประเภทของ
ตนเองจนจบการแข่งขัน และได้เรื อที่ชนะเลิศ
4. การสมัครเข้ าแข่ งขัน เรื อทุกลําจะสมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น และจะต้องจับฉลากประกบเรื อ
ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
5. การเปรียบเรือ ผูแ้ ทนหรื อผูค้ ุมเรื อจะต้องจบฉลากประกบคู่เรื อ และสายนํ้า ตามวันและเวลาที่
คณะกรรมการกําหนดเปรี ยบเรื อ
6. จํานวนผู้ร่วมแข่ งขัน เรื อแต่ละลําจะส่ งจํานวนฝี พายเข้าสมัครแข่งขันเท่าไรก็ได้ แต่เวลาลงเรื อต้อง
เป็ นไปตามที่กาํ หนดขนาดประเภทเรื อ และในการพายแต่ละคู่สามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอด
7. ผลการแข่ งขัน กําหนดแข่งขัน 2 เที่ยว โดยเปลี่ยนร่ องนํ้าทุกครั้ง หากผลชนะกันคนละเที่ยว จะจับ
สลากสายนํ้าใหม่เพื่อแข่งขันในเที่ยวที่ 3 ถ้าผลออกมาเสมอกันอีกจะใช้วิธีการจับสลาก (กติกาการแข่งขัน
ขึ้นอยูก่ บั คณะกรรมการแข่งขันจะกรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความบริ สุทธิ์ยตุ ิธรรมแก่เรื อเข้าร่ วมแข่งขันทุกลํา)

เรือทีเ่ คยได้ รับถ้ วยพระราชทานไปครองเป็ นกรรมสิ ทธิ์ เนื่องจากชนะเลิศ 3 ปี ติดต่อกันมีดงั นี้
เรือเทพนรสิ งห์ 88 ประเภทเรื อยาวใหญ่ จากวัดเสาไห้ อําเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี ชนะเลิศ ระหว่าง พ.ศ.2534 – 2536
เรือประกายเพชร ประเภทเรื อยาวกลาง จากวัดวังจิก
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร ชนะเลิศ ระหว่าง พ.ศ.2524 - 2526
เรือเพชรชมพู ประเภทเรื อยาวกลาง จากวัดบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร ชนะเลิศ ระหว่าง พ.ศ.2529 – 2531
เรือเลิศลอยฟ้า ประเภทเรื อยาวเล็ก จากวัดหาดมูลกระบือ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร ชนะเลิศ ระหว่าง พ.ศ.2524 – 2527
เรือเทพนครชัย ประเภทเรื อยาวเล็ก จากวัดประชานาท อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ชนะเลิศ ระหว่าง พ.ศ.2531 – 2533
งานประเพณีแห่ เจ้ าพ่ อแก้ ว
การจัดงานประเพณี แห่ เจ้าพ่อแก้วมีมานานประมาณ 80 – 90 ปี เดิมจัดกันที่บริ เวณหน้าศาลเจ้าพ่อริ ม
แม่น้ าํ น่าน เพราะมีบริ เวณหาดริ มแม่น้ าํ กว้างพอที่จะตั้งโรงงิ้วได้ ต่อมานํ้าเซาะเข้ามามากจึงย้ายไปจัดที่บริ เวณ
โรงเรี ยนโถงจื้อ เดิมมีมหรสพเพียงงิ้วแต้จิ๋ว 1 โรง และงิ้วไหหลํา 1 โรง และขบวนแห่งิ้วก็มีเพียงล่อโก๊ว กับ
ขบวนสาวงามแห่ เปี ย
(ธง) รอบตลาดเท่านั้น
ราว 30 ปี ต่อมาได้จดั ให้มีมหรสพ
ต่างๆ เพิม่ ขึ้น เช่น ลิเก ภาพยนตร์ จนบริ เวณที่จดั เดิมคับแคบลง ใน พ.ศ.2501 นายวิเชียร นันทพิบูลย์ นายกยุว
พุทธิกสมาคมบางมูลนาก ซึ่งเป็ นประธานกรรมการจัดงาน ได้ยา้ ยไปจัดงานในบริ เวณสนามหน้าที่ทาํ การ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ซึ่งกว้างขวางกว่าและได้จดั งาน ณ ที่น้ ีเรื่ อยมาตราบจนกระทัง่ บัดนี้
ใน พ.ศ.2509 นายแพทย์พยุง กลันทกพันธุ์ (คุณหมอแดง) ขณะดํารงตําแหน่งนายแพทย์ผอู ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลบางมูลนาก เป็ นประธานกรรมการจัดงาน ได้เริ่ มจัดงานในรู ปแบบประสมประสานมหรสพ
ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้งานครึ กครื้ นยิง่ ขึ้น คือนอกจากจะมีงิ้วแต้จ๋ิวและงิ้วไหหลําอย่างละ 1 โรงแล้ว ยังมี
ภาพยนตร์ ลิเก ลําตัด รําวง ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน และในปี นี้ เจ้าพ่อแก้วได้มาประทับทรงเด็กหญิงผูห้ นึ่ง
สามารถพูดภาษาจีนได้คล่องด้วยสําเนียงของชายชรา เจ้าพ่อแก้วเล่าถึงประวัติความเป็ นมาต่าง ๆ ให้คนใน
ตลาดฟังและสิ่ งหนึ่งที่เจ้าพ่อมีความประสงค์กค็ ือ ขอให้ชาวตลาดจัดงานวันเกิดให้ท่านด้วยโดยกําหนดหลัง
วันจากวันตรุ ษจีนไปแล้ว 12 วัน ซึ่งก็จะตกราว ๆ ปลายเดือนมกราคมหรื อต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ตั้งแต่
นั้นมาคณะกรรมการจัดงานจึงได้จดั งาน “วันเกิดเจ้าพ่อแก้ว ” อีก 3 วัน 3 คืน เมื่อแรกที่จดั นั้นจัดงานเลี้ยงโต๊ะ
จีน 10 – 20 โต๊ะ แต่ต่อมาด้วยความเสื่ อมใสของผูค้ นในตลาดที่มีต่อเจ้าพ่อ ต่างพากันมาจองโต๊ะกินเลี้ยงมา
เกือบ 200 โต๊ะ ส่ วนมหรสพนั้นมีไม่มีมากเหมือนงานประจําปี แต่ยนื พื้นก็คือ งิ้ว ภาพยนตร์ และลิเก
แม้วา่ “เจ้าพ่อแก้ว ” จะเป็ นเทพเจ้าที่เคารพสักการะของชาวจีน แต่คนในท้องถิ่นก็ยอมรับนับถือเป็ น
การผสมผสานกันในด้านของวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน การนับถือเทพเจ้าหรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์น้ นั มีในมนุษย์ทุก
ชาติทุกภาษา เพราะมนุษย์มีอะไรเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวทางจิตใจสักอย่างหนึ่งแล้ว จะทําให้เขามีความอบอุ่นใจ และ

เกิดความเชื่อมัน่ ในการดํารงชีวิตมากยิง่ ขึ้น คนไทยแม้จะนับถือพระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยเป็ นที่พ่ งึ ที่
ระลึกแล้ว ก็ยงั มีศาลพระภูมิไว้กราบไหว้บูชาประจําบ้านเรื อนอีกด้วย
ชาวเขาทุกเผ่าในไทยล้วนนับ
ถือ “ผี” กันทั้งนั้น คนจีนก็เช่นเดียวกับคนไทย นอกจากจะมีพระพุทธศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วยัง
มี “ตี่จู ้” ประจําบ้านเรื อน ถือเป็ นศาลพระภูมิหรื อเจ้าที่เจ้าทางอย่างของคนไทย และที่จะขาดไม่ได้อีกอย่าง
หนึ่งก็คือ ทุกชุมชนที่เขาเข้าไปตั้งหลักแหล่งทํามาหากิน
จะต้องมีศาลเจ้า “ปุงเท่ากง ” หรื อ “บุนเถ้า
กง” ไว้ เพื่อสักการบูชา อันจะทําให้เขามีความร่ มเย็นเป็ นสุ ขและทํามาหากินรํ่ารวย
การสักการะ “เจ้า ” มีการเซ่นไหว้ดว้ ย ดอกไม้ ธูป เทียน และของกินที่เรี ยก “โหงวแซ” (เครื่ อง
สังเวย 5 อย่าง อันได้แก่ หมู เป็ ด ไก่ ปลา ผลไม้) หรื อผลไม้ เช่น ส้ม แอปเปิ้ ล นั้นก็คือการแสดงความคารวะ
นอบน้อมต่อผูใ้ หญ่ อันการเคารพนพไหว้ต่อบุคคลอื่นที่ควรเคารพ เช่น เทพยดาอารักษ์กด็ ี ท้าวพญามหา
กษัตริ ยก์ ด็ ี ผูม้ ีอาํ นาจเป็ นเจ้าเป็ นใหญ่กด็ ี
ตลอดจนวิญญาณของบรรพบุรุษก็ดี ล้วนเป็ นสิ่ งดีงาม เป็ น
มงคล ทั้งสิ้ น
ด้วยธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เหมือนกันเช่นนี้ ทั้งในด้านการมีสมั มาคารวะต่อผูใ้ หญ่ มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน และกตัญ�ูกตเวที คนไทยและคนจีนจึงอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างสนิทสนมกลมเกลียว งานประเพณี เจ้า
พ่อแก้ว จึงนับเป็ นเครื่ องหล่อหลอมจิตใจของคนจีนและคนไทยให้รักกันอย่างแน่นเฟ้ นเป็ นอย่างยิง่ มิได้เป็ น
ข้อผิดแผกแตกต่างให้อยูค่ นละพวกคนละหมู่แต่อย่างใดเลย คํากล่าวที่วา่ “คนจีนกับคนไทยใช่ อนื่ ไกลพีน่ ้ อง
กัน” จะเห็นได้ชดั เจนในงานประจําปี “เจ้าพ่อแก้ว”
การดําเนินการจัดงานเจ้าพ่อแก้วนั้นจะทําให้รูปคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์เจ้าพ่อ
แก้วและจะอยูใ่ นตําแหน่งเป็ นเวลา 1 ปี เต็มคือ ตั้งแต่ 1 มกราคม ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ศกเดียวกัน วิธีการ
คัดเลือกกรรมการ หรื อ “เท่านั้ง ” นี้ จะกระทํากันที่ศาลเจ้าชัว่ คราว บริ เวณที่จดั งานวันเกิดเจ้าพ่อ และจะจัด
คัดเลือกในวันกินเลี้ยง หรื อ “กินโต๊ะเจ้า” นั้นเอง วิธีการคัดเลือกจะกระทําดังนี้ คือ มีเจ้าหน้าที่เขียนชื่อบุคคล
จับวางไว้ในจานทีละชื่อเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งจะเสี่ ยงทายด้วยไม้ “ปัวะปวย” ซึ่งเป็ นไม้สองอันประกบกัน มี
ลักษณะคล้ายเมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ผา่ ซีกแต่ใหญ่กว่า วิธีเสี่ ยงทายจะทําถึง 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกและครั้งที่
สอง เมื่อโยนแล้วไท้จะต้องควํ่าอันหงายอัน ครั้งที่สาม เมื่อโยนแล้ว ไม้จะต้องควํ่าทั้งคู่บุคคลผูน้ ้ นั ถึงจะได้
เป็ น “เท่านั้ง ” เท่านั้งนี้เป็ นได้ท้ งั ชายและหญิง ถ้าเสี่ ยงทายไม่เป็ นไปตามนี้ ผูน้ ้ นั ก็หมดสิ ทธิ์ที่จะได้เป็ น ต้อง
จับฉลากชื่อคนอื่นต่อไป จนกระทัง่ ได้ครบ 20 คน แล้วพอ เท่านั้งทั้ง 20 คนนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับจับชื่อเสี่ ยง
ทายติดต่อกันไปนาน 3 ปี พ้น 3 ปี แล้วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเลือกใหม่ “เท่านั้ง” ถือกันว่าเป็ นผูไ้ ด้รับการอนุมตั ิ
จากเจ้าพ่อแก้วให้เป็ นเจ้าภาพจัดงานให้ท่านได้ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกถือว่าเป็ นผูม้ ีบารมีและเป็ นเกียรติยศอย่าง
สูงบางคนแม้จะรํ่ารวยมีฐานะดี แต่กไ็ ม่มีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งนี้เลยจนตลอดชีวิต
จากนั้น เท่านั้งทั้ง 20 คนจะเลือกประธานกรรมการคนหนึ่ง และจะแบ่งหน้าที่กนั ไปทําตามความถนัด
และความเหมาะสมต่อไป เท่านั้งที่คดั เลือกไว้จะเริ่ มบทบาทหรื อรับช่วงดําเนินการจัดงานในปี ถัดไป เป็ นการ
คัดเลือกไว้ล่วงหน้าถึง 1 ปี
แต่ก่อนนั้นไม่ใคร่ มีใครรับเป็ นเท่านั้ง เพราะเหตุวา่ เป็ นกรรมการหรื อเท่านั้งจะต้องรับภาระและเหน็ด
เหนื่อยมาก รวมทั้งจะต้องมีเงินใช้จ่ายมากด้วย เนื่องจากแต่ก่อนการจัดงานประสบกับการขาดทุนอยูเ่ สมอ เพิ่ง

จะมามีกาํ ไรระยะหลัง ๆ นี้ และเป็ นที่น่าสังเกตว่าคนที่เคยเป็ นเท่านั้งในภายหลังจะประสบแต่ความสุ ขความ
เจริ ญ ทํามาค้าขึ้น มีฐานะรํ่ารวย ต่อมาหลายคนอยากเป็ นเท่านั้ง หากเมื่อใช้วิธีเสี่ ยงไม้ “ปัวะปวย” ดังกล่าว จึง
ไม่มีปัญหา
พิธีแห่ เจ้ าพ่ อแก้ ว
จะจัดขึ้นในงานวันที่สอง ซึ่งมักจะเป็ นวันเสาร์ และเป็ นวันเชิญเจ้าพ่อออกจากศาลมาสู่ ศาลชัว่ คราวที่
สนามหน้าโรงงิ้ว “ผูร้ ู ้ ” คืออาแป๊ ะหยูจะเป็ นผูห้ าฤกษ์ยามให้ เล่ากันว่าเคยมีผฝู ้ ื นฤกษ์ ทําให้เกิดไฟไหม้
ตลาด จึงเป็ นเรื่ องที่ถือกันมากในเรื่ องนี้ เมื่อได้ฤกษ์จะมีพิธีการจุดธูป จุดประทัดบูชาเจ้าพ่อ แล้วบอกกล่าว
อัญเชิญ จากนั้นก็จะอุง้ องค์เจ้าพ่อขึ้นประทับยังเกี้ยว บรรดาผูห้ ามเกี้ยวก็จะวิ่งพาเกี้ยวออกจากศาล แล้วแห่ไป
ตามถนนสายต่างๆ พร้อมขบวนแห่ซ่ ึงมีล่อโก๊ว สิ งโต เองกอ ติดตามด้วยขบวนแห่เปี ย (ธง) ของสาวงามวัย
แรกรุ่ นแต่งกายอย่างสวยงาม เป็ นการประกวดประขันกันไปในตัว นอกจากนี้ยงั มีขบวนหาบกระเช้าของเด็ก
เล็กวัยอนุบาลซึ่งแต่งตัวอย่างน่ารักน่าเอ็นดู พร้อมกันนี้กย็ งั มีขบวนฟ้ อนรํา หรื อกิจกรรมเข้าจังหวะของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนต่างๆ ซึ่งอยูใ่ นเขตเทศบาลประมาณ 5 – 6 โรง เข้าร่ วมขบวนแห่ ดว้ ยทุกปี
ขบวนหามเกี้ยวเจ้าพ่อผ่านไปถึงหน้าบ้านใคร เจ้าของบ้านก็จะออกมาจุดธูปบูชากลิ่นไม้จนั ทร์และ
ควันธูปจะหอมฟุ้ งตลบอบอวนไปทัว่ เสี ยงประทัดจะดังรัวอยูม่ ิได้ขาด ขบวนฟ้ อนรําของนักเรี ยนจะหยุด
แสดงให้ชมเป็ นระยะ ตามสี่ แยกหรื อจุดที่สาํ คัญ ส่ วนขบวนสิ งโต ล่อโก๊ว ก็จะรัวฆ้อง กลอง ด้วยจังหวะที่เร้า
ใจ เข้าร้านโน้นออกร้านนี้ พร้อมกับรับ “อั้งเปา ” มากบ้างน้อยบ้างติดมือเป็ นรางวัล เพราะเขาถือว่าขบวน
เหล่านี้เชิญเซียนหรื อเทวดาเข้าบ้านนําสิ ริมงคลและความสวัสดีมีชยั มาให้
ทุกบ้านจึงมีแก่ใจต้อนรับไม่
รังเกียจ ขบวนแห่ เจ้าพ่อจะแห่ ต้ งั แต่เช้าเข้าไปยังตรอก ซอกซอยและถนนเกือบจะทั้งตลาด จนเกือบประมาณ
พบคํ่าก็เป็ นเวลาได้ฤกษ์ถึงศาลชัว่ คราว เมื่อจะเชิญเจ้าพ่อเข้าประทับยังศาล ล่อโก๊ว สิ งโต เองกอ ก็จะบรรเลง
และแสดงถวายเจ้าพ่ออย่างเอิกเกริ ก พร้อมกับเสี ยงประทัดก็ดงั รัวขึ้นอย่างหูดบั ตับไหม้อีกครั้งหนึ่ง เป็ นอัน
เสร็ จพิธีแห่เจ้าพ่อแต่เพียงนี้ รวมเวลาแล้วตลอดทั้งวัน ผูเ้ ข้าร่ วมแห่ จะทั้งสนุกสนาน ทั้งเหน็ดเหนื่อยไปตามๆ
กัน แต่ทุกคนก็อิ่มใจ ภูมิใจ และสุ ขใจ
เวลากลางคืนมีมหรสพให้ชมฟรี และเกมสนุกที่ตอ้ งควักเงินจ่ายเป็ นค่าบริ การ เช่น ม้าหมุน ชิงช้า
สวรรค์ รถซิ่ง ยิงเป้ า แสดงประชันกันทั้งแสงและเสี ยง ใครใคร่ ซ้ือสิ นค้าอะไรจะรับประทานอะไรก็เลือกซื้อ
ได้ตามอัธยาศัย ทางด้านศาลเจ้านั้น บรรดาเท่านั้งก็จะเริ่ มประมูลของ ส่ งเสี ยงประกาศแข่งกับเสี ยงงิ้วเป็ นที่
สนุกครึ กครื้ น
การประมูลของนั้นจะจัดทําในวันที่สองของงาน ทั้งงานประจําปี และงานวันเกิด คณะกรรมการจะนํา
สิ่ งของที่มีผบู ้ ริ จาคถวายเจ้าพ่อ ทั้งของกินของใช้ออกมาประมูล ของกินได้แก่ ขนม ผลไม้ มีสม้ และแอป
เปิ้ ล รวมทั้งสุ ราต่างประเทศ ของใช้กม็ ีพดั ลม วิทยุ โทรทัศน์ นาฬิกา และอื่นๆ อีกจิปาถะ บรรดาเจ้าของ
ร้านค้าในตลาดจะเป็ นผูม้ าประมูลของ สิ่ งของเหล่านี้หากมีผเู ้ สนอราคาขึ้น ถ้ากรรมการนับ 1 – 3 แล้ว ไม่มี
ใครให้ราคาที่สูงกว่า ก็จะลัน่ ฆ้องขึ้น 3 ครั้ง เป็ นอันว่าผูน้ ้ นั เป็ นผูไ้ ด้ของไป สิ่ งของที่มีผปู ้ ระมูลให้ราคา
มากกว่าสิ่ งของใด ๆ ก็คือ “ทีตี่เต็ง” หรื อ “ทีตี่แป่ ป้ อ” คือ “ตะเกียงฟ้ าตะเกียงดิน” ลักษณะเป็ นลําไม้ไผ่ตรง สูง

ประดับด้วยโคมไฟระย้าบนยอด ในแต่ละปี จะมีผปู ้ ระมูลได้ในราคาไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท บางปี จะประมูล
ในราคาที่สูงถึง 200,000 บาท เหตุที่มีผใู ้ ห้ความสําคัญต่อ “ทีตี่เต็ง” มากเช่นนี้กเ็ พราะความเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้ “ที
ตี่เต็ง” ไปประดับหรื อบูชาที่บา้ น จะทําให้ทาํ มาค้าขึ้น มีโชคดีประสบแต่ความสุ ขความเจริ ญ ในแต่ละปี นั้นจะ
ได้เงินมาจากการประมูลสิ่ งของเป็ นกอบเป็ นกํานับเป็ นเงินหลายล้านบาท การประมูลของนี้จะกระทําไปจนถึง
คืนสุ ดท้ายของงาน ตราบจนได้ฤกษ์เชิญเจ้าพ่อไปประดิษฐานยังศาลเดิม ซึ่งก็จะเป็ นเที่ยงคืนไปแล้วของทุกปี
มีการถือเคล็ดอยูอ่ ย่างหนึ่งว่า เมื่อจะเชิญเจ้าพ่อกลับนั้น จะต้องเปลี่ยนเส้นทางจากตอนที่เชิญมา และ
จะต้องหามเกี้ยววิ่งออกเช่นเดียวกันเมื่อตอนขามา ตอนที่เชิญเข้าสู่ศาลถาวรก็จะต้องโห่ ให้กึกก้องด้วย ความ
เชื่ออย่างหนึ่งที่เล่ากันสื บทอดมาจากเมืองจีน คือ ครั้งหนึ่งผูค้ นพากันน้อยใจและโกรธแค้นที่เจ้าไม่ช่วยดล
บันดาลให้ฝนฟ้ าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทําให้ผคู ้ นพากันอดอยากยากจนติดต่อกันมาหลายปี เมื่อถึงเทศกาลไหว้
เจ้า ก็พาเจ้าออกแห่ แต่แห่ดว้ ยอาการไม่เรี ยบร้อยเช่นเคย มีการกระแทกกระทั้นเพื่อให้เจ้าได้รับรู ้วา่ ผูค้ นเกิด
ความไม่พอใจ ปรากฏว่าปี นั้นฟ้ าฝนเกิดตกต้องตามฤดูกาล ผูค้ นก็ทาํ มาหากินเพราะปลูกได้ตามปกติอยูก่ นั
เป็ นสุ ขสื บมา อีกกระแสหนึ่งสาเหตุที่ตอ้ งหามเกี้ยวเจ้าพ่อแก้ววิ่งออกจากศาลและวิ่งกลับศาลนั้น
นาย
แก้ว แสงอินทร์ เจ้าพิธีการสําคัญคนหนึ่งผูม้ ีความเคารพเลื่อมใสในองค์เจ้าพ่ออย่างแนบแน่นสื บมาแต่รุ่นบิดา
ได้ให้เหตุผลว่า การที่ตอ้ งทําเช่นนี้กเ็ พื่อเพิ่มพลังหรื ออิทธิฤทธิ์ ให้เกิดขึ้นในองค์เจ้าพ่อ การที่หามเกี้ยวเจ้าพ่อ
ด้วยท่าทางเรี ยบ ๆ เชื่อง ๆ เงื่องหงอยนั้น ทําให้ดูไม่ขลัง ไม่ศกั ดิ์สิทธิ์
อภินิหารเจ้ าพ่ อแก้ ว มีเล่าสื บกันมาหลายเรื่ อง กล่าวคือ
เรื่ องที่ 1 ล๊อตเตอรี่ เจ้าพ่อที่ผปู ้ ระมูล “ทีตี่เต็ง ” จะต้องได้ไปด้วยนั้น แทบทุกรายจะถูกรางวัลใหญ่ ไม่
รางวัลใดก็รางวัลหนึ่ง และผูท้ ี่โชคดีกม็ กั จะนําเงินรางวัลที่ได้มาถวายเจ้าพ่อกลับคืน เพื่อเป็ นทุนจัดงานสื บต่อ
กันไป
เรื่ องที่ 2 ในงานวันเกิดเจ้าพ่อ นอกจากจะมีการเสี่ ยงทายเลือก “เท่านั้ง ” แล้วก่อนเชิญกลับศาล ก็จะมี
การเสี่ ยงไม้ “ปัวะปวย” ถามเรื่ อง 3 เรื่ องทุกครั้ง คือ 1.ชาวตลาดบางมูลนากจะอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขหรื อไม่ 2.การค้า
ขายจะดีหรื อไม่ 3.ข้าวปลาจะได้ผลดีไหมถ้าท่านทักข้อใดเหตุการณ์กม็ กั จะเป็ นไปตามนั้น
เรื่ องที่ 3 ได้เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในตลาดบางมูลนาก เมื่อ พ.ศ.2484 ก่อนจะเกิดเหตุข้ ึนนั้น ใน
วันรุ่ งขึ้นหลังจากเสร็ จงานประจําปี แล้ว เวลาประมาณ 9 นาฬิกา เจ้าพ่อได้ไปเข้าทรงหญิงสาวคนหนึ่งทางฝั่ง
วัดบางมูลนาก ร่ างทรงได้พดู เป็ นสําเนียงชายชรา แต่เป็ นภาษาไทยว่าให้ไปตามเจ๊กห้อยฝั่งตลาดมาพบ ซึ่งก็ไม่
มีใครรู ้จกั คนชื่อนี้ เจ้าพ่อจึงกล่าวว่าเป็ นเจ๊กตีเหล็กร้านลี้เต็กเส็ง เมื่อคนไปตามเจ๊กห้อย (บิดาของนายแก้ว แสง
อินทร์) มาถึงแล้วก็ชงนํ้าชาถวาย ปรากฏว่านํ้าชาร้อนๆ ที่ชงนํ้าเดือดใหม่ๆ ร่ างทรงดื่มได้อย่างสบาย มิได้
แสดงอาการว่าร้อนแต่อย่างใด เจ้าพ่อในร่ างทรงได้นอกกับทุกคนในที่น้ นั ว่า ให้ระวังให้ดีจะเกิดไฟไหม้ครั้ง
ใหญ่ และเหตุการณ์กเ็ กิดขึ้นจริ งตามที่เจ้าพ่อทํานายไว้
เรื่ องที่ 4 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2528 หลังจากที่เสร็ จงานประจําปี เจ้าพ่อแล้ว 1 วัน ก็จะเกิดไฟไหม้ข้ ึน
ที่บา้ นไม้เก่าแก่หลังหนึ่งซึ่งสร้างอยูเ่ หนือศาลเจ้าพ่อขึ้นไปเล็กน้อย ไฟได้ไหม้บา้ นหลังนั้นวอดวาย มีคนถูก
ไฟคลอกตายด้วย 1 คน ในละแวกนั้น มีบา้ นเรื อนติดกันอยูห่ นาแน่น ไฟน่าจะลุกลามมากกว่านั้น แต่ดว้ ยเดชะ

บารมีเจ้าพ่อได้ปัดเป่ าความพินาศไปไม่ให้เกิดมากกว่านั้น
โดยมีผเู ้ ล่าว่า เมื่อบอกกล่าวเจ้าพ่อให้ช่วย
แล้ว ปรากฏว่าลมที่พดั กระพือได้หยุดลงและมีฝนตกลงมา ไฟก็เริ่ มมอดลงเป็ นอัศจรรย์
เรื่ อง ที่ 5 มีเจ้าของร้านขายยาแห่ งหนึ่ง ชาวบ้านเรี ยกกันว่า “หมอโข่ง” ได้พดู เล่นๆ ว่า ถ้าตนได้เป็ น
เท่านั้ง จะหาเมียให้เจ้าพ่อ ครั้นปี ต่อมา หมอโข่งได้รับเลือกให้เป็ นเท่านั้งด้วยคนหนึ่ง ก็นึกถึงคําพูดที่ได้พดู ไว้
จึงไปปรึ กษากับนายแก้ว แสงอินทร์ พิธีการคนสําคัญว่าจะหาเจ้าแม่หรื อ “ปุงเท่าม้า ” มาให้เจ้าพ่อ จะต้องทํา
ประการใด ก็มีการเข้าทรงถามท่าน เจ้าพ่อบอกว่า ไม่ตอ้ งการ ท่านอยากอยูเ่ ป็ นโสดเพราะถ้าท่านมีเมีย
แล้ว ภาระที่จะต้องคอยดูแลตลาดและปกป้ องรักษาลูกหลานจะลดน้อยลงไป ความดําริ ของหมอโข่งก็เลยต้อง
เลิกล้ม
งานประเพณีกาํ ฟ้า
งานประเพณี กาํ ฟ้ า เป็ นงานบุญพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งของลาวพวนบ้านป่ าแดง อําเภอตะพานหิ น ที่
ยึดถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็ นการบูชาหรื อเคารพเทวดาฟ้ าดิน เชื่อกันว่าเมื่อได้ทาํ บุญ
ประกอบพิธีกรรมตั้งบายศรี บูชาขอพรจากเทพยดาผูร้ ักษาฟ้ าแล้วจะทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เชื่อกันว่า
เสี ยงฟ้ าร้องคือ “สัญญาณฟ้ าเปิ ดประตูน้ าํ ” เพื่อให้ชาวนา ชาวไร่ มีน้ าํ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การ
พยากรณ์เสี ยงฟ้ าร้องของลาวพวนมีดงั นี้
เสี ยงฟ้ าร้องมาจากทิศเหนือหรื อทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ พยากรณ์วา่ ฝนจะดีมีน้ าํ เพียงพอ พืชพันธุ์
ธัญญาหารสมบูรณ์ ประชาชนจะมัง่ มีศรี สุข ถ้าฟ้ าร้องดังมาจากทิศใต้ ฝนจะตกน้อย เกิดความแห้งแล้งพืชผล
ได้รับความเสี ยหาย ถ้าฟ้ าร้องเสี ยงดังมาจากทิศตะวันออก ฝนจะตกปานกลาง พืชในที่ลุ่มได้ผลดี พืชในที่ดอน
จะเสี ยหาย ถ้าเสี ยงฟ้ าร้องมาจากทิศตะวันตกจะเกิดความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงจะรบพุง่ ฆ่าฟันกัน
การกําหนดวันกําฟ้า
ประเพณี กาํ ฟ้ า ของลาวพวนบ้านป่ าแดง กําหนดวันงาน 2 วัน คือวันขึ้น 2 คํ่า เดือน 3 เป็ นวันกํา
ต้อน และวันขึ้น 3 คํ่า เดือน 3 เป็ นวันกําฟ้ า
วันกําต้ อน (ขึ้น 2 คํ่า เดือน 3) เป็ นวันเตรี ยมการก่อนวันงาน 1 วัน ทุกคนจะหยุดทํางาน กลับมายังบ้าน
เกิดเมืองนอนของตน ตั้งศาลพระภูมิบายศรี ของพรจากเทพยดาช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตามคําที่กล่าว
ว่า “ฝนบ่ละเดือนสาม ฝนบ่หามเดือนสี่ ละแท้ ๆ คือเดือนยีเ่ ดือนเดียว ” ชาวพวนจะจัดเตรี ยมอาหารหวาน
คาว ข้าวปุ้ น (ขนมจีน) เผาข้าวหลาม ไว้ทาํ บุญในวันรุ่ งขึ้นซึ่งเป็ นวันกําฟ้ า และจัดไว้เลี้ยงดูแลญาติพี่นอ้ ง
ตลอดจนแขกที่มาเยือนตอนคํ่าจะเป็ นการเริ่ มกํา หมายถึงทุกคนต้องหยุดงานดังคํากล่าวที่วา่ “ครกบ่เห้อต้อง
น้องบ่เห้อตํา ” กลางคืนจะมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น เตะหมากเบี้ย ต่อไก่ ลูกช่วง รําแคน โดยออกไปเล่นตาม
คุม้ ต่าง ๆ ในหมู่บา้ น
วันกําฟ้า (ขึ้น 3 คํ่า เดือน 3) เป็ นวันงาน ตอนเช้าจะทําบุญตักบาตรสู่ ขวัญข้าว ตอนกลางวันแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน เช่น นางกวัก นางดัง นางสาก ถ่อเส้า ขี่มา้ หลังโปะ ไม้อ้ือ มอญซ่อนผ้า ตอนเย็นจะนํา
ข้าวปลาอาหารมาร่ วมรับประทานกัน ตอนกลางคืนจะเล่นเตะหมากเบี้ย ลูกช่วง ต่อไก่ รําแคน มอญซ่อนผ้า

ปัจจุบนั หน่วยงานทางราชการและพ่อค้าประชาชนสนับสนุนส่ งเสริ มให้อนุรักษ์งานกําฟ้ าเป็ นงาน
ประเพณี พ้ืนบ้าน เพื่อส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมประจําหมู่บา้ นของลาวพวน จนกระทั้งงานกําฟ้ าบ้านป่ าแดง
ได้รับการจัดให้เป็ นประเพณี สาํ คัญ และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่ งหนึ่งของอําเภอตะพานหิ น
ประเพณีธงวันสงกรานต์
บ้านหนองโสน ปั จจุบนั ตั้งอยูท่ ี่หมู่ 7 ตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อนที่จะตั้งเป็ น
หมู่บา้ นหนองโสน เมื่อราว พ.ศ.2460 หรื อประมาณ 80 ปี ที่ผา่ นมา มีราษฎรจากภาคอีสาน ภาคกลางและภาค
อื่นของประเทศไทย ได้อพยพเข้ามาอยูใ่ นหมู่บา้ นเขตดังกล่าว
จากครอบครัวเล็ก
ๆ หลาย
ๆ ครอบครัว กลายเป็ นหลาย ๆ ครอบครัวและหลาย ๆ หมู่บา้ น อยูใ่ นเขตปกครองของตําบลเนินปอ อําเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร ครั้นถึง พ.ศ.2523 ทางราชการได้แยกหมู่บา้ นหนองโสน และหมู่บา้ นใกล้เคียงออกจาก
ตําบลเนินปอ ตั้งตําบลชื่อว่าตําบลหนองโสน ตามชื่อหมู่บา้ น หมู่บา้ นหนองโสนมีประเพณี สาํ คัญประจําปี
อย่างหนึ่ง คือ ประเพณี ยกธงวันสงกรานต์
ประเพณี ยกธงวันสงกรานต์ของชาวบ้านหนองโสนนี้ นายสมศักดิ์ สุ ตา อดีตเจ้าอาวาสวัดหนอง
โสน เล่าให้ฟังว่า นายจําเนียน สุ ขเกษม ผูอ้ พยพจากจังหวัดอุทยั ธานี ได้นาํ ประเพณี ยกธงในวันสงกรานต์มาร
จัดที่วดั หนองโสน ราษฎรที่อพยพมาจากหลายถิ่นหลายภาคของประเทศ เห็นเป็ นประเพณี ที่ดีงามและเป็ น
มงคลแก่พทุ ธศาสนิกชนโดยทัว่ ไป จึงยึดถือเป็ นประเพณี ของหมู่บา้ นตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา คําว่า ธง ภาษา
บาลี คงมาจาก สาธุง ซึ่งแปลว่า เครื่ องหมาย แต่ชาวล้านนา เรี ยกว่า ตุง การทําธงจะทําจากแผ่นผ้าหรื อเสื่ อทอ
ด้วยกก เย็บต่อกัน และปั กให้ยอ้ ยลงมาจากที่สูงทอดยาวตามคันธงหรื อเสาธง
กําหนดการจัดงาน
เมื่อใกล้ถึงวันสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็ นวันปี ใหม่ของไทย ประชาชนจะเริ่ มทําบุญกันตั้งแต่วนั ตรุ ษ ครั้น
ถึงวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็ นวันสงกรานต์ เจ้าอาวาสวัดหนองโสนและคณะกรรมการวัดจะแจ้งให้ประชาชนใน
หมู่บา้ นได้ทราบกําหนดการยกธงวันสงกรานต์วา่ เป็ นวันที่ใด เพื่อชาวบ้านจะได้เตรี ยมตัวจัดธง ซึ่งอาจจะ
กระทําด้วยผ้าหรื อเสื่ อก็ได้ ตลอดจนนําสบงหรื อผ้าห่มไปถวายพระในวันดังกล่าว ครั้นถึง พ.ศ.2523 ชาวบ้าน
หนองโสน ได้พร้อมใจกันกําหนดให้วนั ที่ 19 เมษายน ของทุกปี เป็ นวันยกธงวันสงกรานต์
กิจกรรมก่ อนวันยกธง
ก่อนจะถึงวันยกธงวันสงกรานต์ตรงกับวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี ในช่วงวันสงกรานต์ นอกจากหนุ่ม
สาวจะไปรวมตัวและร่ วมเล่นประเพณี พ้ืนบ้าน เช่น มอญซ่อนผ้า งูกินหางหรื อเล่นลูกช่วงแล้ว ชาวบ้านทุก
เพศทุกวัยยังได้น่วมแรงร่ วมใจกันช่วยพัฒนาและทําความสะอาดสาธารณสถาน
อาทิ
เช่น วัด โรงเรี ยน ถนน ฯลฯ เป็ นประจําทุกปี ซึ่งการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดพลังความสามัคคีข้ ึนในหมู่บา้ น
ของชาวบ้านที่ได้ร่วมปฏิบตั ิกนั มา ปั จจุบนั ถึงแม้การละเล่นพื้นเมืองหรื อการร่ วมแรงร่ วมใจในการพัฒนา
ท้องถิ่นจะลดลงแต่กเ็ ป็ นไปตามสภาวะการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไป
วันยกธง
วันที่ 19 เมษายน ชาวบ้านหนองโสนทุกครอบครัวเตรี ยมการที่จะนําธงไปปัก ณ วัดหนองโสน เวลา
ประมาณ 15.00 – 16.00 นาฬิกา ทุกคนก็ยกธงไว้พร้อมกัน ณ ที่กาํ หนดไว้ ภาพของธงที่โบกสะบัดตาม

สายลม ก่อให้เกิดความเป็ นกุศล ระลึกถึงธรรมะที่ดีงามของพระพุทธศาสนาที่ทุกคนจะนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ทําให้เกิดความสงบสุ ขอย่างแท้จริ ง รุ่ งขึ้นวันที่ 20 เมษายน ทุกคนก็จะไปร่ วมทําบุญฉลองธงที่
วัดหนองโสนเมื่อฉลองเรี ยบร้อยแล้วก็เป็ นอันเสร็ จพิธียกธงวันสงกรานต์ของชาวหนองโสน
ประเพณี ยกธงวันสงกรานต์ ที่นายจําเนียน สุ ขเกษม นํามาจากจังหวัดอุทยั ธานีเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กิจกรรมที่จะนําพุทธศาสนิกชนเข้าไปใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาและนําไปสู่ การพัฒนาร่ วมมือเพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรมให้แก่ส่วนรวม เช่น วัด โรงเรี ยน เป็ นต้น ซึ่งนายสมศักดิ์ สุ ตา อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโสน ให้คาํ
จํากัดความการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกันของชาวบ้านหนองโสนว่า ใช้วิธีการพัฒนาสามัคคีเป็ นหลัก
เมื่อการยกธงสิ้ นสุ ดลงแล้วชาวบ้านหนองโสนจะไชโยโห่ ร้องอย่างสนุกสนานหน้าตาชื่นบานยิม้ แย้ม
แจ่มใส เดินทางกลับบ้านด้วยความสุ ขปลื้มปี ติทวั่ ทุกคน รอคอยวันที่จะได้ร่วมงานในปี ใหม่ต่อไป
ภาษาถิ่น
ชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากทํามาหากินในจังหวัดพิจิตร ส่ วนใหญ่จะพูดด้วยสําเนียงภาษาเดิม
ของตน ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 (2.3 ภาษาและวรรณกรรม) และอาศัยอยูใ่ นบางท้องที่ ดังนี้
ลาวพวน ที่ตาํ บลเขาทราย ตําท้ายทุ่ง ตําบลทับคล้อ ในเขตท้องที่อาํ เภอทับคล้อ
ลาวพวน ที่บา้ นป่ าแดง ตําบลหนองพะยอม ในเขตท้องที่อาํ เภอตะพานหิ น
ลาวโซ่ง ที่ตาํ บลไผ่รอบ ในเขตท้องที่อาํ เภอโพธิ์ประทับช้าง
ลาวโซ่ง ที่บา้ นห้วยห้าง ไหล่โก ตําบลหนองหลุม ในเขตท้องที่อาํ เภอวชิรบารมี
ลาวโซ่ง ที่บา้ นวังโป่ ง ตําบลกําแพงดิน ในเขตท้องที่อาํ เภอสามง่าม
ชาวอีสาน ที่บา้ นห้วยแก้ว บ้านโพธิ์ไทรงาม บ้านใหม่สามัคคี ตําบลแหลมรัง ในเขตท้องที่กิ่งอําเภอบึงนาราง
ลาวยวน ที่บา้ นลําปะดา ตําบลลําปะดา อําเภอบางมูลนาก
ลาวยวน ที่ตาํ บลห้วยพุก กิ่งอําเภอดงเจริ ญ
ลาวแง้ว ที่บา้ นดงเย็น ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก
โดยเฉพาะลาวพวนนั้น ได้รวบรวมถ้อยคําที่ใช้พดู ในชีวิตประจําวัน จัดทําเป็ นพจนานุกรม
ขึ้น 1 เล่ม ใช้เทียบดูวา่ ภาษาไทยกลางความหมายว่าอย่างไร นับเป็ นหนังสื อที่น่าสนใจมาก อักษรที่ใช้เขียน
หรื อบันทึกนั้นเรี ยกว่า อักษรธรรมหรื อตัวธรรม ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ชาวพวนสามารถอ่านได้เป็ นอย่างดี
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“งานประเพณี วันแตงโมโชว์ กรงนก”
จัดขึ้นเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้านอําเภอวังทรายพูน ซึ่งร้อยละ ๘๐ มีอาชีพ
ทํานา ในฤดูแล้งจะปลูกพืชทนแล้ง ได้แก่ แตงโม อีกทั้งชาวบ้านยังมีความสามารถด้านหัตถกรรมทํากรงนก
เป็ นสิ นค้าส่ งออกไปต่างจังหวัด และต่างประเทศช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
“งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ (วัดพระพุทธบาทเขาทราย)”
ชาวอําเภอทับคล้อได้จดั งาน ทําบุญตักบาตรเทโวโรหะณะขึ้นเป็ นประจําทุกปี ที่วดั พระพุทธบาทเขา
ทราย โดยถือเอาวันแรม 2 คํ่าเดือน 11 (เดือนตุลาคม) เริ่ มงานวันแรก ในงานจะมีการแห่ พระพุทธปาง
ประจําวัน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและผูว้ า่ ราชการจังหวัด จะแต่งกายเป็ น
เทวดา (ท้าวสักกะเทวราช,พระอินทร์) ที่เชื่อกันว่า เป็ นผูน้ าํ พระพุทธองค์เสด็จลงมาสู่ โลกมนุษย์ โดยมี
พระภิกษุสงฆ์ 250 รู ปลงบิณฑบาตรสองข้างทางจากมลฑปวัดพระพุทธบาทเขาทราย
“งานประเพณียงิ ฟ้าขอฝน อําเภอบึงนาราง”
บริ เวณหน้าที่วา่ การอําเภอบึงนาราง ประชาชนส่ วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ได้รักษาสื บทอดงานบุญประเพณี ที่เกี่ยวกับนํ้าและการทํานาปลูกข้าวมาจนถึงปัจจุบนั ได้แก่งานบุญบั้งไฟ
โดยมีความเชื่อว่าเมื่อจุดบั้งไฟขึ้นสู่ ฟ้าเพื่อบูชาพญาแถนเมื่อใด ฝนก็จะตกลงมาทําให้มีน้ าํ ทํานาปลูกข้าว
ได้ผลดี บุญบั้งไฟจึงเป็ นพิธีเกี่ยวกับเรื่ องความเจริ ญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ของไร่ นาและฟ้ าฝน อัน
เนื่องด้วยอาชีพส่ วนใหญ่ของประชาชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ถือได้วา่ เป็ นการยิงฟ้ าขอฝน มีความสําคัญ
และมีค่ายิง่ เพราะถ้าปี ใดฝนแล้งทํานาไม่ได้ ก็จะได้รับความเดือดร้อน
“ประเพณีสงกรานต์ พ่อปู่ บูชาหลักเมือง”
อุทยานเมืองเก่า ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร เริ่ มครั้งแรก ชื่องานว่า “สรงนํ้าพ่อปู่ บูชาหลัก
เมือง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๘ โดยมีนายสมทบ ศุภศรี ขณะนั้นดํารงตําแหน่งนายอําเภอเมือง
พิจิตร เป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการจัดงานสรงนํ้าพ่อปู่ (พระยาโคตมเทวราช) ในเทศกาลสงกรานต์ประจําปี ซึ่งถือว่าพ่อ
ปู่ คือเทพเทวาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดพิจิตร ที่ชาวพิจิตรให้ความเคารพและเป็ นที่พ่ งึ ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ ทุกปี ของวันที่ ๙ เมษายน ก่อนถึงวันสงกรานต์
“ประเพณีลงแขกเกีย่ วข้ าวเกีย้ วสาววังทรายพูน”
อําเภอวังทรายพูน เป็ นประเพณี เพื่อให้เกษตรกรได้บูรณาการพัฒนาอาชีพการเกษตร ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเป็ นหมู่คณะมีความรักความสามัคคีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข และเพื่ออนุรักษ์วฒั นธรรม
ประเพณี การลงแขกเกี่ยวข้าว สื บไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไป ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

