ขอมูลแหลงทองเทีย่ วภายในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอ ง
๑.

วัดอัมพวัน
กราบสักการะรูปปนหลวงพอแสงและหลวงพอโหนง พระเกจิที่ชาว
สองพี่นองเคารพนับถือ กราบพระนอนองคใหญ นมัสการพระประธานคูภายในวิหารเกา
แลวชมความงดงามวิจิตรของวิหารหลวงพอโหนง
๒.
อนุสรณสถานบานเกิดหลวงพอสด
ตําบลสองพี่นองเปนชาติภูมิบานเกิดของพระมงคลเทพมุนี หรือหลวงพอสด วัด
ปากน้ําภาษีเจริญ ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษยจึงไดจัดสรางอนุสรณสถานขึ้นเพื่อรําลึกถึงหลวงพอ
สด ภายในมีบรรยากาศที่รมรื่น สวยงาม และเปนที่ประดิษฐานของรูปเหมือนหลวงพอสดที่ทํา
จากทองคําแท น้ําหนักถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรัม อนุสรณสถานบานเกิดหลวงพอสดตั้งอยูริมคลอง
สองพี่นองบริเวณบานสะพานโคง ภายในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๓.
โรงเจฮกเฮงตั๊ว
ตั้งอยูบริเวณริมคลองสองพี่นองเดิมเปนโรงเจไมที่มคี วามเกาแกมากจนไม
สามารถสืบประวัติไดวาสรางมาตั้งแตเมื่อใด ผูอาวุโสในตลาดบางลี่เลาวาตั้งแตจําความไดก็
เห็นโรงเจแหงนี้แลว สันนิษฐานวาโรงเจฮกเฮงตั๊วนาจะมีอายุมากกวาหนึ่งรอยปและนาจะเปน
โบราณสถานเกาแกที่สุดและมีมากอนการเกิดตลาดบางลี่ดวยซ้ํา โรงเจฮกเฮงตั๊วเปนสถานที่
ประดิษฐาน ฮุกโจว พระพุทธรูปทองคําซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวสองพี่นอง จนกระทั่งใน
เดือนเมษายน พ.ศ.2528 ชาวตลาดบางลี่เห็นพองกันวาจะทําการบูรณะโรงเจขึ้นใหม ทาง
คณะกรรมการโรงเจฮกเฮงตั๊วไดทําการเรี่ยไรงานจากคหบดี พอคา และประชาชนชาวตลาด
บางลี่ไดเงินมากถึงสองลานกวาบาทมาเปนทุนในการกอสรางโรงเจใหม พรอมกันนี้ประชาชน
ที่อาศัยอยูในชุมชนบริเวณรอบโรงเจ หรือที่เรียกวา เช็กชึง ก็ยินดีรื้อบานเรือนของตนเองยาย
ออกไปและมอบทีด่ ินคืนใหแกเจาของ คือ นายเกียรติ ศรีเฟองฟุง เพื่อมอบใหแกโรงเจฮก
เฮงตั๊วจนถึงปจจุบัน ในชวงเทศกาลกินเจชาวสองพี่นองจะมีพิธีกินเจกันที่โรงเจแหงนี้โดยถือ
เปนประเพณีปฏิบัติที่ทําสืบตอกันมาหลายชั่วคน
๔.
ฮุกโจวทองคํา
พระพุทธรูปทองคําศิลปะสมัยเชียงแสนที่ประดิษฐานอยูภายในโรงเจฮกเฮงตั๊ว
ตลาดบางลี่และอยูคูกับโรงเจมาตั้งแตสมัยโบราณ ในอดีตไมมีผูใดทราบเลยวาฮุกโจวเปน
พระพุ ท ธรู ป ทองคํ า จนเมื่ อ ทางคณะกรรมการโรงเจจะทํ า การซ อ มแซมโรงเจจึ ง ได นํ า

พระพุทธรูปทุกองคในโรงเจไปใหชางปดทองใหม ชางปดทองไดนําองคฮุกโจวไปขัดลางทํา
ความสะอาดจึงพบวาเปนเนื้อทองสุกอราม และเมื่อนําไปใหชางทองตรวจสอบก็ทราบวาเปน
พระพุทธรูปทองคําที่มีน้ําหนักถึง 13 กิโลกรัม (น้ําหนักไมรวมฐาน) ฮุกโจวเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ชาวสองพี่นองโดยเฉพาะชาวตลาดบางลี่ทุกคนเคารพบูชาและศรัทธา เมื่อเกิดปญหาที่แกไข
ไมได หรือต องการกํา ลังใจในการตอ สูกับป ญหา ชาวสองพี่ นองก็จะมี ฮุกโจ วเป นเครื่ องยึ ด
เหนี่ยวจิตใจโดยมากราบไหวขอพรหรือบนบานอยูเปนประจํา
๕.
ตลาดปลาสด
คลองสองพี่นองอุดมสมบูรณไปดวยปลาและสัตวน้ํานานาชนิด ทุกเชาที่บริเวณ
ถนนราษฎรเจริญ ตลาดบางลี่ จะมีชาวบานนําปลาสดๆ เชน ปลาชอน ปลาดุก ปลาหมอ
ฯลฯ ที่หามาไดจากคลองสองพี่นองมาจําหนายในราคามิตรภาพ
๖.
ลองเรือชมวิถีชีวิตริมคลองสองพี่นอง
วิถีชีวิตของชาวสองพี่นองผูกพันกับคลองสองพี่นองมาตั้งแตเกิด คลองสองพี่นอง
จึงเปรียบเสมือนเสนเลือดสําคัญในการหลอเลี้ยงชีวิตของทุกคน ในอดีตชาวสองพี่นองจะปลูก
บานเรือนและอาศัยอยูริมคลองสองพี่นอง ซึ่งเปนทั้งแหลงอาหารและสถานที่ทํามาหากิน
แมวาในปจจุบันความเจริญตางๆ ไดเขามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวสองพี่นองไปบาง แต
วิถีชีวิตดั้งเดิมแบบชาวคลอง เชน การใชเรือเปนพาหนะไปมาหาสูกัน การประกอบอาชีพแบบ
ดั้งเดิม เชน การทอดแหจับปลา การเลี้ยงปลาในกระชัง การทักเปลญวน หรือการปลูกพืชน้ํา
เชน ผักบุง ผักกะเฉด ในบรรยากาศที่รมรื่นเย็นสบายแบบชนบทแทๆ ก็ยังคงหลงเหลือใหผูที่
สนใจไดเขาไปเยี่ยมชมและศึกษาอยูตลอดสองฝงคลองสองพี่นอง

ประวัติศาสตรทนี่ าสนใจในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑.

ตลาดสองฤดู
ตลาดบางลี่ ตําบลสองพี่นองตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ราบลุมแอง
กระทะของอําเภอสองพี่นอง โดยตั้งอยูติดกับคลองสองพี่นองทางทิศใต ในอดีตทุกปเมื่อ
ถึงฤดูน้ําหลากน้ําในคลองสองพี่นองจะมีระดับสูงขึ้นและไหลเขาทวมบริเวณตลาดบางลี่
รวมทั้งพื้นที่ใกลเคียง ตั้งแตประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ นาน 4 - 6 เดือน
ชาวตลาดบางลี่จึงตองอพยพขึ้นไปคาขายและอยูอาศัยกันที่ชั้นสองของบาน ลักษณะ
บานเรือนในตลาดบางลี่จึงลักษณะที่แตกตางจากที่อื่น คือเปนเรือนไมสองชั้นเรียงตอกัน
เป นแถวยาวเวน ด านหน าบ านทั้ง ชั้ นบนและชั้น ลา งเอาไวเ ปน ระเบี ย งเปด เชื่ อมตอ กั น
สําหรับใชเปนทางเดิน ทุกบานจะตองมีบันไดพาดจากชั้นบนลงไปในน้ํา เพื่อใชนํ้าในการ
อาบน้ํ า หรื อ ล า งถ ว ยชาม ในยุ ค นั้ น ทุ ก บ า นจะต อ งมี เ รื อ ประจํ า บ า น เพื่ อ ใช สํ า หรั บ
เดินทางในระยะทางใกล ๆ และมีสะพานไมซึ่งทางเทศบาลตําบลสองพี่นองสรางไวใหเปน
ทางเดินขามระหวางแถวของบานเรือน ถึงแมวาน้ําจะทวมก็ยังสามารถติดตอกันไดอยาง
ทั่วถึงทั้งตลาด ชาวบานจากพื้นที่ใกลเคียงที่จะมาซื้อสินคาหรือทําธุระที่ตลาดบางลี่
จะตองเดินทางมาทางเรือเทานั้น ชาวบานที่นําสินคามาขายที่ตลาดบางลี่ก็จะนําสินคาใส
เรือมาขายกันที่ตลาดบางลี่อยางคึกคัก นอกจากนี้ชาวตลาดบางลี่ยังไดอาศัยปลาน้ําจืด
ที่มากับน้ําเปนอาหาร เด็ก ๆ ไดสนุกสนานกับการกระโดดน้ําเลนจากบนสะพานไม แมแต
ตลาดสดของเทศบาล ที่ชาวตลาดบางลี่เรียกวา ซี่กะเตง ซึ่งสรางขึ้นในราวปพุทธศักราช
2480 ก็ยังสรางเปนตลาดสองชั้น สําหรับในหนาน้ําจะไดอพยพขึ้นไปขายของที่ชั้นบน
และเมื่อถึงหนาแลงน้ําลดระดับลง ชาวตลาดบางลี่ก็จะยายขาวของลงมาอยูที่ชั้นลางของ
บานเหมือนเดิม และเทศบาลก็จะรื้อสะพานออกไปพรอมกับทําความสะอาดตลาดบางลี่
ครั้งใหญจากนั้นชาวตลาดบางลี่ก็จะลงมาคาขายกันที่ชั้นลางของบาน สภาพชีวิตของชาว
สองพี่นองจะวนเวียนกันอยางนี้เปนประจําทุกป จนไดรับการเรียกขานวาเปนตลาดสะเทิ้น
น้ําสะเทิ้นบก หรือ ตลาดสองฤดู ตั้งแตปพุทธศักราช 2520 เปนตนมา เทศบาลตําบล
สองพี่นองเริ่มปรับปรุงยกระดับถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาลใหสูงขึ้นเพื่อปองกันน้ําทวม
ประชาชนในตลาดบางลี่ก็เริ่มทําการปรับปรุงบานเรือนรานคาลงมาอยูในระดับเดียวกับ
ถนนที่น้ําทวมไมถึง จึงไมตองอพยพขาวของหนีน้ําขึ้นไปอยูที่ชั้นสองของบานอีกแลว
ชีวิตความเปนอยูและการเดินทางของชาวสองพี่นองก็สะดวกสบายมากขึ้นไมมีหนาน้ําหรือ

หนาแหงอีกตอไป เรือจึงหมดความจําเปนไปโดยปริยาย ภาพชีวิตของชาวตลาดสองฤดูซึ่ง
เปนเอกลักษณไมเหมือนใครและมีแหงเดียวเทานั้นในประเทศไทยก็เลือนหายไป คงเหลือ
ไวเพียงในภาพถายและในความทรงจําของชาวตลาดบางลี่ที่อายุมากกวา ๔๐ปขึ้นไป
เทานั้น ตลาดสองฤดูจึงเปนประวัติศาสตรของสองพี่นองที่ตองบันทึกเอาไวใหคนรุนหลังได
จดจําและรวมกันเก็บรักษาอดีตเกา ๆ เอาไวกอนที่จะเลือนหายไปกับกาลเวลา
๒.
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
ในอดีตประชาชนในตําบลสองพี่นองซึ่งสวนใหญมีเชื้อสายจีนไมนิยมสง
ลูกหลานใหเรียนหนังสือมากนัก โรงเรียนที่เปดทําการเรียนการสอนกันในตลาดบางลี่จึงเปด
สอนเพียงแคชั้นประถมและเปนโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีเพียงสองโรงเรียน คือ โรงเรียนขวัญยืน
พิทยา และโรงเรียนสหสินศึกษา ในปจจุบันโรงเรียนขวัญยืนพิทยาไดปดกิจการไปแลว สวน
โรงเรียนสหสินศึกษานั้นก็คือ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ในปจจุบัน
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เปนโรงเรียนประจําชุมชนที่มีประวัติยืนยาว
อยูคูกับตลาดบางลี่มานานตั้งแตกอนปพุทธศักราช 2487 เดิมชื่อโรงเรียนสหสินศึกษา เกิด
จากความรวมมือรวมใจของชาวตลาดบางลี่ที่รวมกันกอตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อเปนสถานที่ให
ความรูแกลูกหลานชาวบางลี่ เปดทําการสอนถึงชั้นประถมศึกษา แตหลังจากสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนปวยมิ้น ทําการสอนภาษาจีนพรอมกันไปดวย จนถึงในสมัยจอม
พล ป. พิบูลสงคราม โรงเรียนจีนทั่วประเทศถูกเพงเล็ง เนื่องจากในขณะนั้นชาวจีนโพนทะเล
กําลังรูสึกชื่นชมกับลัทธิคอมมิวนิสต โรงเรียนปวยมิ้นจึงปดตัวลง ตอมาในป พุทธศักราช
2495 โรงเรียนปวยมิ้นก็ไดเปดตัวขึ้นอีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฮั่วมิ้น แตในยุคนั้น
โรงเรี ยนจีนต องประสบปญ หารอบดาน ทั้ งปญหาดานการเงิน การกวดขัน อยางหนักจาก
รัฐบาล ฯลฯ จนในปพุทธศักราช 2497 โรงเรียนฮั่วมิ้นก็ไดปดตัวลง และเปดตัวใหมอีกครั้ง
โดยใชชื่อโรงเรียนสหสินศึกษา จนกระทั่งในปพุทธศักราช 2506 ชาวตลาดบางลี่ไดยก
โรงเรียนสหสินศึกษาใหอยูภายใตการกํากับดูแลของเทศบาลตําบลสองพี่นอง และไดเปลี่ยนชื่อ
ใหมเปนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) และเพื่อเปนอนุสรณแกพอคาพานิชชาว
ตลาดบางลี่ที่ไดรวมใจกันสรางโรงเรียนขึ้น โดยทําการสอนตั้งแตชั้นประถมถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน

งานเทศกาลที่สําคัญในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑.

เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลตรุษจีนของชาวตําบลสองพี่นองจะเริ่มตั้งแต วันแรม 14 ค่ํา เดือน 2
เปนตนไป วันแรกของเทศกาลตรุษจีนนี้เราเรียกวา วันจาย ชาวสองพี่นองเชื้อสายจีนรวมทั้ง
คนไทยดวยจะออกมาจับจายซื้อขาวของและอาหารที่จําเปนในการเซนไหวบรรพบุรุษ ในวัน
จายนี้ตลาดบางลี่จะคึกคักมากมีผูคนมากมายเปนวันที่มีเงินสะพัดมากที่สุดในรอบปก็วาไดวันที่
สองของเทศกาลตรุษจีน คือ วันแรม 15 ค่ํา เดือน 2 หรือวันไหว ชาวจีนถือวาวันนี้เปนวันสิ้น
ป ทุกบานจะตองตื่นขึ้นมาเตรียมของเซนไหวและทําอาหารแตเชามืดโดยในชวงเชาจะมีการ
เซนไหวเทวดาประจําบานผูปกปกษดูแล หรือ เหลาเอี๊ย และตี่จูเอี๊ย ในการเซนไหวบรรพ
บุรุษนี้ ชาวสองพี่นองจะนํารูปถายของบรรพบุรุษมาตั้งไวบริเวณโถงกลางของบาน แลว
ลูกหลานทุกคนจะจุดธูปเทียนเพื่อเชิญบรรพบุรุษมารับประทานอาหารที่เตรียมไวให ทิ้งไว
จนกระทั่งธูปหมดดอก จึงจะลาของไหวตาง ๆ ได จากนั้นก็จะนํากระดาษเงินกระดาษทองไป
เผา ซึ่งชาวสองพี่นองเชื่อวาเปนการสงเงินและทองไปใหบรรพบุรุษไดใชสอยในอีกโลกหนึ่ง
หลังจากเซนไหวบรรพบุรุษเรียบรอยแลวก็ถึงเวลาของการแจกเงินใสในซองสีแดง ที่เรียกวา
อั่งเปา หรือ แตะเอียใหกับเด็ก ๆ เพื่อใหเด็ก ๆ นําเงินไปใชเที่ยวในวันขึ้นปใหม สําหรับใน
บางบานยังมีการเซนไหวผีไมมีญาติ หรือวิญญาณเรรอนในชวงบายอีกดวย ซึ่งชาวสองพี่นอง
เรียกผีไมมีญาติ หรือวิญญาณเรรอนเหลานี้วา หอเฮียตี๋ ซึ่งจะตองจัดเตรียมอาหารไวมาก ๆ
เพื่อเลี้ยงวิญญาณที่ไมมีลูกหลานหรือญาติพี่นองเซนไหวในวันตรุษจีน หลังจากเสร็จพิธีเซน
ไหวตาง ๆ แลว ชาวสองพี่นองก็จะเริ่มเก็บกวาดทําความสะอาดบานเรือนใหเรียบรอยภายใน
วันสิ้นปนี้ ชาวสองพี่นองยังเชื่ออีกวาวันนี้ทุกบานจะตองหุงขาวไวใหเต็มหมอและจะทิ้งขาวคา
หมอไวขามคืนไปถึงวันขึ้นปใหม เพื่อเปนเคล็ดวาจะไดมีกินมีใชไปตลอดทั้งป ในปจจุบันคน
ไทยในสองพี่นองก็ยังรับเอาประเพณีเซนไวบรรพบุรุษในวันไหวไปใชดวยเชนกัน และยังมีการ
ตอยอดความคิดดวยการเซนไหวแมยานางรถยนตในวันนี้อีกดวย วั น ที่ ส ามของเท ศก าล
ตรุษจีน คือวันขึ้น1 ค่ํา เดือน 3 เรียกวาวันเที่ยว ชาวจีนเรียกวันนี้วาวันชิวอิก ซึ่งถือเปนวัน
ขึ้นปใหมของชาวจีน ในวันนี้ทุกคนจะตื่นแตเชา หนาตายิ้มแยมแจมใส ทักทายกันดวยคําพูดที่
ไพเราะ และพูดแตเรื่องดี ๆ กลาวอวยพร ซินเจียอยูอี่ ซินนี้ฮวกใช ใหแกกัน ไมมีการพูดคํา
หยาบหรือสิ่งไมเปนมงคล ทุกคนจะแตงกายดวยสีที่เปนมงคล คือ สีแดง หรือสีชมพู มีการจุด
ประทัดเฉลิมฉลองกันแตเชา ทุกคนจะหยุดทํางานทุกอยางเพื่อฉลองวันขึ้นปใหม และชาวสอง

พี่นองยังเชื่อวาหากวันนี้ทํางานก็จะตองทํางานไปตลอดทั้งป ในวันนี้ทุกบานจะไมมีการกวาด
บาน เพราะเชื่อวาจะเปนการกวาดเอาสิ่งที่เปนมงคลออกไป เด็ก ๆ ก็จะไดใชเงินอั่งเปา หรือ
แตะเอียไปเที่ยวหรือซื้อขาวของที่อยากได ในวันนี้ชาวสองพี่นองจะออกมารวมกันเฉลิมฉลอง
โดยทางโรงเจฮกเฮงตั๊วไดจัดขบวนแหสิงโต การแสดงของคณะหลอโกว (วงดนตรีที่ใชสําหรับ
การแสดงเชิดสิงโต) รวมทั้งขบวนแหของเด็ก ๆ ลูกหลานชาวสองพี่นองที่แตงกายดวยเสื้อผา
สวยงามอัญเชิญของเซนไหวไปถวายแดองคฮุกโจวที่โรงเจอีกดวย และในเทศกาลตรุษจีนนี้
ทางคณะกรรมการโรงเจฮกเฮงตั๊วก็จะจัดใหมีงิ้วเพื่อเปนการเฉลิมฉลองตลาดบางลี่ 4 คืน ที่
บริเวณหนาพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลาดบางลี่ และหลังจากผานวันขึ้นปใหม
หรือวันชิวอิกไปแลว ชาวสองพี่นองถือวายังอยูในชวงเทศกาลปใหมของชาวจีนอยูอีก 1
สัปดาห โดยจะเรียกเรียงตามลําดับ คือ วันชิวหยี วันชิวซา วันชิวสี่ วันชิวโหงว และชิวลัก
๒.
งานประเพณีสงกรานต
ประเพณีสงกรานตของชาวสองพี่นองจะมีขึ้นในวันที่ 13 เมษายน เหมือนกับ
ประเพณีสงกรานตโดยทั่วไป โดยชาวสองพี่นองจะไปทําบุญตักบาตรในตอนเชา จากนั้น
ในช ว งบ า ยก็ จ ะมี พิ ธี ส รงน้ํ า พระด ว ยน้ํ า อบไทย รดน้ํ า ขอพรผู สู ง อายุ และเล น สาดน้ํ า
สงกรานตเพื่อคลายรอนดวยกัน แตจะมีพิธีสําคัญอีกพิธีหนึ่งที่เปนเอกลักษณของสองพี่นอง
นั่นคือ ในชวงสายของวันสงกรานต ทางคณะกรรมการโรงเจฮกเฮงตั๊วจะทําพิธีอัญเชิญองค
ฮุกโจว พระพุทธรูปทองคําซึ่งเปนที่เคารพบูชาของชาวสองพี่นองออกมาใหชาวสองพี่นองได
รวมกันสรงน้ําเพื่อความเปนสิริมงคล ซึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเทานั้นในหนึ่งป งานประเพณี
สงกรานตที่ถือวาเปนงานประจําปของตําบลสองพี่นองก็คือ งานประเพณีสงกรานตเทศบาล
เมืองสองพี่นอง ซึ่งจัดกันในชวงเทศกาลสงกรานตตั้งแตวันที่ 11 – 13 เมษายนของทุกป
และไดจัดติดตอกันเปนประจําทุกปมานานกวา ๕๔ ปแลว งานประเพณีสงกรานตของเทศบาล
นี้เ ดิ ม เรี ยกว า งานโรงไฟฟ า เนื่ อ งจากในสมั ย กอ นจั ด กั น ที่บ ริ เ วณหนา โรงผลิ ตไฟฟ า ของ
เทศบาล โดยมีพิธีเปดงานที่ยิ่งใหญ รวมทั้งมีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ทั้งขบวนแหสงกรานตที่
สวยงามของหมูบานตา ง ๆ ที่ใกล เคียง การเลนน้ําสงกรานต และมหรสพ ทั้ งภาพยนตร
ดนตรี ลิเก รวมทั้งสวนสนุกและความบันเทิง เชน รถไตถัง สาวนอยตกน้ํา อาหารและสินคา
ตาง ๆ ใหเลือกซื้อเลือกชมมากมาย ซึ่งในยุคนั้นถือวาเปนงานใหญระดับอําเภอเลยทีเดียว
ปจจุ บั นเทศบาลเมื องสองพี่น อ งก็ยั ง คงเอกลั กษณ ข องการจัด งานประเพณี
สงกรานตไว โดยจัดงานในวันที่ 13 เมษายนของทุกป แตไดมีการปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ ให

เขายุคสมัยและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรัก ษและสืบสาน
ประเพณีของทองถิ่นใหคงอยูสืบไปเชนเดียวในอดีตที่ผานมา
๓.
เทศกาลกินเจ
เทศกาลกินเจเปนเทศกาลที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะรวมกันทําบุญทําทานดวย
การงดการบริโภคเนื้อสัตวและผลิตภัณฑที่มาจากสัตวทุกชนิด รับประทานแตพืชผักเพื่อเปน
การใหชีวิตและงดเวนการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตดวยกัน โดยเทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแตวันขึ้น 1
ค่ํา เดือน 9 ถึงวันขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9 ของจีน รวม 9 วัน แตสําหรับชาวตลาดบางลี่ เทศกาล
กินเจจะเริ่มตั้งแตวันแรม 15 ค่ํา เดือน 8 ของจีน คือเริ่มกอนเทศกาล 1 วัน โดยชาวตลาด
บางลี่จะพรอมใจกันรับประทานอาหารเจ สวมใสเสื้อผาสีขาวและรวมกันทําบุญที่โรงเจฮก
เฮงตั๊วดวยกัน โดยทางโรงเจจะมีอาหารเจเลี้ยงใหกับประชาชน 3 มื้อตลอดเทศกาลกินเจ (แต
เดิมมีการเลี้ยงอาหารเจมื้อดึกดวย โดยทางโรงเจจัดทําเพื่อใหเด็ก ๆ ที่มาชวยทางโรงเจเวียน
ธูปในตอนค่ํา แตปจจุบันไดยกเลิกไป)
ในวันแรกของเทศกาลกินเจ (ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 9) ชาวตลาดบางลี่จะมารวมใน
พิธีเชิญเจา หรือที่เรียกกันวา เฉียวฮุกโจว เพื่อเปนการเริ่มเทศกาลกินเจ
วันที่ 3 ของเทศกาลกินเจ หรือวันชิวซา จะมีพิธีสวดมนตโดยโรงเจฮกเฮงตั๊วจะ
นิมนตพระสงฆจากวัดโพธิ์แมน กรุงเทพมหานคร มาเปนผูนําสวด ซึ่งจะสวด 5 ครั้งใน 1 วัน
ไดแก ตอนเชามืด (ประมาณตีหาครึ่ง) , กอนอาหารเชา , กอนอาหารกลางวัน , เวลาสี่โมง
เย็น และเวลาหนึ่งทุมทุกวันจนสิ้นสุดเทศกาลกินเจ ในวันขึ้น 3 ค่ํา และวันขึ้น 6 ค่ํา หรือวันที่
3 และวันที่ 6 ของการกินเจก็จะมีพิธีเชิญเจาใหญ หรือ ตั่วเจคี้มารวมพิธีกินเจดวย
ในวันที่ 7 ของการกินเจ หรือวันชิวฉิก จะเปนวันปลอยสัตว (หรือตั่งเจคี้) สวน
ในวันที่ 8 (วันชิวโปย) ในชวงบายจะมีพิธีลอยกระทง เพื่อเปนการบูชาเจาแมกวนอิม ชาว
ตลาดบางลี่จะพรอมใจกันแตงกายดวยเสื้อผาสีขาว นํากระทงไปลอยกันที่บริเวณคลองสองพี่
นองหนาโรงเจ ในวันนี้จะมีการชักธงสีเหลืองที่หนาโรงเจ และจะไมมีการเปาปงเซี้ยง(ปงเซี้ยง
คือแตรที่ใชสําหรับเปาไลดวงวิญญาณ) เพื่อใหดวงวิญญาณตาง ๆ สามารถมารับสวนบุญสวน
กุศลได และในวันขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9 (วันชิวเกา) ซึ่งเปนวันสุดทายของเทศกาลกินเจชาวบางลี่
ถือวาเปนวันใหทานที่ใหญที่สุด โดยจะมีการแจกทานแกผูยากไรทั่วไป ชาวตลาดบางลี่จะจัด
เครื่องเซนไหวรวมทั้งเสื้อผาขาวของตาง ๆ มาที่โรงเจเพื่อทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของ
บรรพบุรุษ ผูที่ลวงลับ หรือสัมภเวสีมารับสวนกุศล และจะมีการทําพิธีตั้งศาลเพื่ออัญเชิญเจาผู
มีหนาที่ควบคุมดูแลดวงวิญญาณตาง ๆ ไมใหมาแยงเครื่องเซนไหวที่มีการเขียนชื่อผูรับเอาไว

ตลอดทั้ง 10 วันของเทศกาลกินเจชาวตลาดบางลี่จะพรอมใจกันแตงกายดวย
เสื้อผาสีขาวแลวมารวมกันประดิษฐกระทง หรือทํากระดาษเงินกระดาษทองใหกับโรงเจเพื่อ
นําไปจําหนายแกผูที่มากินเจที่จะซื้อไปถวายเจา หรืออุทิศใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว แต
เดิมในเทศกาลกินเจของชาวตลาดบางลี่จะมีง้ิวเพื่อถวายเจาดวย แตเนื่องจากงิ้วตนทุนในการ
จางคอนขางสูง ประกอบกับมีผูสนใจงิ้วนอยลง ทางโรงเจจึงไดเปลี่ยนจากงิ้วมาเปนภาพยนตร
เพื่อถวายเจาแทน
๔.
งานประเพณีลอยกระทงวัดอัมพวัน
งานประเพณีลอยกระทงวัดอัมพวันเปนงานประจําปที่จัดติดตอกันมานานกวา
50 ป โดยจัดขึ้นที่วัดอัมพวัน ในวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 12 ถึงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 12 รวม
ระยะเวลา 3 วัน 3 คืน ซึ่งเปนงานประเพณีที่เกาแกของทองถิ่น และเปนงานใหญระดับอําเภอ
อีกงานหนึ่ง
ในวันแรกของการจัดงานคือวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 12 ตอนกลางวันจะมีพิธีสงฆ
โดยประชาชนชาวสองพี่นองจะมารวมพิธีท่ีบริเวณหนาพระนอนวัดอัมพวัน นอกจากนี้ชาว
คลองมะดันและใกลเคียง โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก ๆ จะมารวมกันประดิษฐกระทงใหกับวัด
อัมพวัน เพื่อนําไปจําหนายในคืนวันลอยกระทงดวย ทุกคืนของการจัดงานจะมีกิจกรรมความ
บันเทิง มหรสพสมโภช และการออกรานจําหนายสินคามากมาย ในคืนวันลอยกระทงเมื่อ
ใกลเวลาเที่ยงคืน พระสงฆและประชาชนจะรวมในขบวนแหนํากระทงไปเวียนรอบพระปรางค
วัดอัมพวัน 3 รอบ ทําพิธีรับศีล แลวจึงนํากระทงไปลอยที่คลองมะดันบริเวณหนาวัดในตอน
เที่ยงคืนเพื่อเปนการบูชารอยพระพุทธบาทตามตํานานลอยกระทงแตโบราณ
๕.
งานเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
เทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู คือ งานเทศกาลที่ชาวสองพี่นองทุก
คนรอคอย เปนงานเทศกาลที่ไดนําเอาความสุขทุกชนิดมารวบรวมเอาไวใหทุกคนไดสุข สนุก
ดื่มด่ํา และอิ่มเอม ไมวาจะเปนอาหารอรอย ความสนุกความบันเทิง งานออกรานและสินคา
มากมาย รวมทั้งบรรยากาศที่แสนอบอุนประทับใจ เทศบาลเมื อ งสองพี่ น อ งเริ่ ม ได จั ด งาน
เทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู ขึ้นเมื่อป 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
สงเสริมใหชาวสองพี่นองไดบริโภคอาหารที่สะอาด มีคุณคาทางโภชนาการ และถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหเกิดการจับจายใชสอยในทองถิ่น
และเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยประชาสัมพันธของดีอันเปนเอกลักษณของสองพี่นองใหเปน
ที่รูจักทั่วไป การจัดงานในปแรกเทศบาลเมืองสองพี่นองไดรวบรวมรานอาหาร ที่ไดรับปาย

รับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” (Clean food good taste) พรอมเมนูขึ้น
ชื่อมากมายใหเลือกชิม เลือกอิ่ม เลือกอรอยกวา 100 ราน รวมทั้งความสนุกสนานบนเวที
จากศิลปนนักรองชื่อดัง และสินคา OTOP ที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกภาคของประเทศ โดยไดจําลอง
บรรยากาศของตลาดบางลี่ชวงฤดูน้ําหลากในอดีตใหกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง โดยใชชื่องาน
วา “ เปดตํานานอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู ” ซึ่งไดรับการตอนรับจากชาวสองพี่นอง
อยางอบอุน ผูใหญที่ยังมีความทรงจํากับตลาดสองฤดูก็กลับมารําลึกความหลังและซึมซับ
ความสุขความทรงจํา สวนคนรุนใหมและวัยรุนก็มาเรียนรูและศึกษาวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ
ของคนรุนกอน แมแตชาวสองพี่นองที่ไปทํามาหากินที่อ่ืน เมื่อไดทราบขาวการจัดงานก็ยัง
กลับมาเที่ยวงานเพื่อกลับมารําลึกความสุขและความทรงจําในอดีต
จากเสียงตอบรับและกําลังใจที่อบอุนของพี่นองประชาชน เทศบาลเมืองสองพี่
นองจึงไดสานตอการจัดงานในปตอๆ มา โดยใชชื่องานวา “ เทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่
เมืองสองฤดู ” ซึ่งในทุกๆ ครั้ง เทศบาลยังคงคัดสรรอาหารสะอาด รสชาติอรอย พรอมความ
บันเทิง และความสนุ กสนานมากมายมามอบใหพี่นอ งประชาชนอยูเสมอ รวมทั้งได นําเอา
แนวคิดตางๆ มาประยุกตและผสมผสานเพื่อสรางสรรคงานเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมือง
สองฤดูออกมาในรูปแบบที่แตกตางและหลากหลายพรอมศิลปนนักรองชื่อดังมากมาย เพื่อให
ทุ ก ท า นที่ ม าเที่ ย วงานได สั ม ผั ส กั บ ความสุ ข อิ่ ม เอม และอิ่ ม อร อ ยโดยไม ซ้ํ า กั น ในแต ล ะป
อยางไรก็ตามเทศบาลก็ยังไมลืมที่จะคงไวซึ่งกลิ่นอายของเอกลักษณ “ ตลาดบางลี่ เมือง
สองฤดู ” ไวเสมอ
นอกจากนี้เทศบาลเมืองสองพี่นองไดรวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานสุพรรณบุรี ดําเนินการประชาสัมพันธขาวการจัดงาน รวมทั้งไดบรรจุ “งานเทศกาล
อาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู” ไวในปฏิทินการทองเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
ประชาสัมพันธให งานเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู เปนที่รูจักและมีชื่อเสียงไป
ทั่วประเทศ จนถึงปจจุบันงาน “ เทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู ” ไดจัดติดตอกัน
มาจนถึงครั้งที่ ๘ แลว และยังไดรับการตอนรับอยางอบอุนมาโดยมาตลอด มีนักทองเที่ยว
จากพื้นที่ตางๆ ทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และจากจังหวัดอื่นๆ หลั่งไหลกันเขามาเที่ยวงาน
อยางมากมาย เพื่อมาตักตวงและเก็บเกี่ยวความสุข ความสนุก และความประทับใจที่ไมมีที่ใด
เหมือน ทุกคนที่มาเที่ยวงานตางพูดกันเปนเสียงเดียววา งานเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่
เมืองสองฤดู คือ “ เทศกาลแหงความสุขที่ทุกคนรอคอย ”

สินคาโอทอปและภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑.

การทอเสื่อกก
เจาของภูมิปญญา นางศรีรัตน อุบลรัตน เลขที่ 3/3 ซอยราษฎรอุทิศ 17
ถนนราษฎรอุทิศ ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒.
ปลาราบานสองพี่นอง
เจาของภูมิปญญา นางเสมอ ธรรมวิชิต เลขที่ 3 ซอยราษฎรอุทิศ 7 ถนน
ราษฎรอุทิศ ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เนื่องจากสองพี่นองเปนเมืองที่อุดมสมบูรณไปดวยปลาน้ําจืด ชาวสองพี่นอง
จึงนําปลาที่เหลือจากการบริโภคมาแปรรูปเปนปลารา ซึ่งเปนวิธีการถนอมอาหารอยางหนึ่ง
๓.
ปลาเค็มบานบอดินทราย ชุมชนบางใหญ
เจาของภูมิปญญา นางบุญลอม โพธิ์พันธุ เลขที่ 7 ซอยราษฎรอุทิศ 5 ถนน
ราษฎรอุทิศ ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปลาเค็ม อาหารขึ้นชื่ออีกอยางหนึ่งของชาวสองพี่นอง เนื่องจากพื้นที่ของสอง
พี่นองเปนพื้นที่ราบลุมและอยูริมคลองสองพี่นองจึงมีปลาใหบริโภคตลอดทั้งป และปลาก็มี
รสชาติดีเนื่องจากเปนปลาคลองจากธรรมชาติ ปลาน้ําจืดทุกชนิดมาสามารถนํามาทําเปนปลา
เค็มได แตปลาที่มีรสชาติอรอยและเปนที่ขึ้นชื่อของบานบอดินทรายก็คือ ปลาชอน และปลา
สลิดเค็ม

