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3 MINUTES READ
นครสวรรค์ จะไม่ใช่จังหวัดที่เป็น
ทางผ่านอีกต่อไป เพราะทุกปีจะมีการ
จัดงานเทศกาลยิ่งใหญ่ที่ดึงดูดผู้คน
เดินทางมาเข้าชมจำ�นวนมาก รวมทั้ง
ชาวไมซ์ก็ ไม่ควรพลาดกิจกรรมดีๆ
ในช่วงเทศกาล
ครั้งหนึ่งในชีวิตขอมาร่วมฉลอง
ตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ของปากน้ำ�โพ งานนี้
จะสำ�เร็จไม่ ได้หากคนไทยเชื้อสายจีน
ไม่ส่งต่อประเพณีหรือมีความผูกพัน
กันอย่างยาวนาน
การแข่งขันเรือยาวเป็นทั้งศึกแห่ง
ศักดิ์ศรีและร่วมอนุรักษ์การแข่งขัน
เรือหางยาวประจำ�ปีที่จัดขึ้นทุกปี
หลังวันออกพรรษา
เรียนรู้ดูนกหลากหลายสายพันธุ์
กับการล่องเรือท่องทุ่งบัวแดง และวิถี
ชาวบ้านบึงบอระเพ็ด

ไมซ์เบิกบาน
กลางเทศกาล
เมืองนครสวรรค์
เทศกาลที่ท�ำให้เมืองนครสวรรค์คึกคักและ
มีชีวิตชีวา ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี โดยผลส�ำเร็จนั้นมาจากความ
ผูกพันของคนเชื้อสายจีนที่มีความแน่นแฟ้น
มาเนิ่นนาน ที่ส�ำคัญถือเป็นการรวมชาวจีนถึง
5 ชาติพันธุ์ ประกอบไปด้วย ไหหล�ำ ฮกเกี้ยน
ปักกิ่ง ฮากกา (แคะ) และกวางตุ้ง
ปากน�้ำโพเป็นศูนย์กลางการค้าขาย
มาตั้งแต่ครั้งอดีตและสร้างความคึกคักให้กับ
นครสวรรค์อย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้ เห็นได้ชัด
จากที่เจ้าของธุรกิจต่างๆ ในนครสวรรค์
ยุคปัจจุบันล้วนสืบเชื้อชายจากจีนถึง 70-80%
ถือเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่หนาแน่น
เรียนรูว้ ถิ ชี าวจีน...ตรุษจีน
ติดล�ำดับต้นๆ ของประเทศเลยทีเดียว
ปากน้ำ�โพ
ไฮไลต์ของเทศกาลตรุษจีนปากน�้ำโพ
เทศกาลตรุษจีนปากน�ำ้ โพเป็นงานประเพณี อยู่ที่การแห่เจ้าพ่อและเจ้าแม่ไปตามเส้นทาง
ดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด
ต่างๆ ในเมืองนครสวรรค์เพื่อให้ประชาชน
นครสวรรค์ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมากว่า 104 ปี แล้ว จัดตั้งโต๊ะสักการบูชาหน้าบ้าน ปัดเป่าทุกข์ภัย
มักจัดตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เมือง ภายหลังได้มี
‘นครสวรรค์’ ถือเป็นเมืองมีจุด
ยุทธศาสตร์ที่ดี จากการเป็นศูนย์กลางของ
การค้าขายมาตั้งแต่อดีต เพราะมีแม่น�้ำ
หลายสายมาบรรจบกันที่ปากน�้ำโพ และ
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น�้ำเจ้าพระยา
ที่เสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ
จากความยาว 370 กิโลเมตร จึงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าเมืองปากน�้ำโพแห่งนี้มีแหล่งข้อมูล
ที่น่าสนใจ และถือเป็นโอกาสที่ชาวไมซ์จะ
ได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น�้ำกันอย่าง
เต็มที่ผ่านงานเทศกาลส�ำคัญประจ�ำปี
ที่น่าไปชม
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การเพิม่ เติมการแสดงขบวนต่างๆ เข้าไปมากขึน้
รวมถึงการแห่มังกรทองซึ่งชาวจีนถือว่าเป็น
เทพเจ้า การเชิดสิงโตของคนไทยเชื้อสายจีน
ทั้ง 5 ชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นที่แรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่มีการรวบรวมการเชิดสิงโตไว้
มากที่สุด ส�ำหรับบรรยากาศในช่วงวันงานนั้น
บ้านเรือน อาคาร ร้านค้า จะถูกตกแต่งโคมไฟ
สีแดงนับหมื่นดวงไปทั่วเมือง มีการแสดงของ
ลูกหลานชาวนครสวรรค์ รวมถึงศิลปินมากมาย
ตลอดการจัดงานที่กินระยะเวลานาน 12 คืน
ทุกคนจะได้อมิ่ เอมกับวัฒนธรรมชาวจีนปากน�ำ้ โพ
และประเพณีนี้ก็ได้รับขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจ�ำปี 2561
ไปแล้วโดยปริยาย
MICE Tip: ส�ำหรับผูจ้ ดั งาน หากอยาก
พานักเดิ นทางไมซ์ มาสัมผัสงานเทศกาลนี ้
นอกจากจะได้ชมการเชิ ดสิ งโตทีย่ ิ่ งใหญ่แล้ว
ลองเสริ มกิ จกรรมไมซ์ ในการเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรม
ด้านอาหารของชาวจี นทีม่ ี ในเทศกาลนีด้ ว้ ยก็ได้

เร้าใจไปกับประเพณีแข่งเรือ
นครสวรรค์

การแข่งขันเรือยาวกลายเป็นประเพณี
ที่ส�ำคัญของชาวนครสวรรค์ที่สืบทอดกันมา

ตั้งแต่อดีต เพราะนครสวรรค์เป็นแหล่งที่รวม
ของแม่น�้ำ ปิง วัง ยม น่าน ณ บริเวณปากน�้ำโพ
ซึ่งถือเป็นจุดก�ำเนิดของเป็นแม่น�้ำเจ้าพระยาที่
เป็นสายเลือดของประเทศไทยโดยมีความยาว
กว่า 370 กิโลเมตร ชาวนครสวรรค์จึงมีวิถีชีวิต
และผูกพันกับแม่น�้ำเจ้าพระยา
มาช้านาน
การแข่งขันเรือยาวมีมาตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาทีเ่ ป็นกีฬาพืน้ บ้านทีน่ ยิ มของประชาชน
ทั่วไปและยังสืบต่อมาถึงปัจจุบัน ปกติประเพณี
การแข่งขันเรือยาวของนครสวรรค์จะเกิดขึ้น
ในช่วงฤดูน�้ำหลาก ราวๆ เดือนตุลาคม พฤศจิกายนของทุกปี มีการแข่งขันเรือยาว
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ซึ่งจะมีจ�ำนวนฝีพายและ
จ�ำนวนเรือที่เข้าแข่งขันแตกต่างกัน ศูนย์กลาง
การแข่งเรือจะอยู่ที่วัดเกาะหงษ์ ริมแม่น�้ำ
เจ้าพระยา ในเขต อ.เมือง และ อ.โกรกพระ จะ
มีการปิดทองไหว้พระ มีการละเล่นสนุกสนาน
และมหกรรมสินค้าที่รอรับประชาชนให้มาร่วม
พลังสามัคคีและความบันเทิงพร้อมกันไปด้วย
นอกจากความสนุกสนานจากแข่งเรือ
ประเพณีนี้ยังเป็นบทเรียนให้ทุกคนสร้างวินัย
เกิดความรักใคร่กลมเกลียว เกิดความสามัคคี
กันทัง้ ระหว่างชุมชนด้วยกันเอง หรือกับถิน่ อืน่ ๆ

เพราะเวทีแข่งขันเรือยาวนครสวรรค์แห่งนี้
ถือเป็นเวทีใหญ่ที่จะมีทีมเรือยาวจากจังหวัดอื่น
หรือทั่วประเทศส่งเรือและทีมเข้ามาแข่งขันด้วย
จึงไม่ต่างอะไรกับศึกแห่งความศักดิ์ศรีที่พร้อม
จะพิสูจน์ความสามัคคีของฝีพายทุกคน
MICE Tip: ไม่จ�ำเป็ นต้องเป็ นผูช้ มเพียง
อย่างเดียว แต่สามารถทดลองพายเรื อยาว
ทีส่ ร้างประสบการณ์ จริ งได้อีกด้วย ผูจ้ ดั งาน
สามารถติ ดต่อทีมเรื อยาวทีส่ ามารถจัดกิ จกรรม
ทดลองพายนีไ้ ด้
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เพลินใจกับโลกธรรมชาติ
ในบึงบอระเพ็ด

บึงบอระเพ็ดที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่เรียน
ว่าเป็นทะเลสาบน�้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ของประเทศ และครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 อ�ำเภอ
ของ จ.นครสวรรค์คือ อ.เมือง อ.ท่าตะโก และ
อ.ชุมแสง แต่เสน่ห์และสิ่งที่นักเดินทางไมซ์
จะได้จากการนั่งเรือท่องบึงแห่งนี้ คือ การได้
สัมผัสธรรมชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ประมาณ 148 ชนิด และพืชต่างๆ 44 ชนิด
และเป็นแหล่งดูนก ซึ่งมีการส�ำรวจว่า พบนก
ที่บึงบอระเพ็ดไม่ต�่ำกว่า 250 ชนิด โดยจะมีทั้ง
นกที่อพยพหนีหนาวมาจากประเทศอื่น ๆ ไกล
เป็นร้อยๆ กิโลเมตร หรือแม้กระทั่งนกประจ�ำ
ถิ่นที่หายากชนิดต่าง ๆ

ด้วยศักยภาพของบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์เลยเกิดไอเดียปั้นเทศกาล
‘เย็นดูดาว เช้าดูนก’ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 31 มกราคมเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อสร้างจิตสำ�นึก
รักธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน
โดยเฉพาะกิจกรรมดูนกนั้น ดูจะเป็นอะไรที่
ฮ็อตสุดๆ สำ�หรับที่นี่ เพราะคุณจะได้เห็น
นกต่างๆ โผบินออกมาจากรัง อีกทั้งได้เห็น
ทุ่งบัวแดงบานสะพรั่งเหมาะกับการเป็น
ฉากหลังในการถ่ายรูป รวมถึงการที่จะได้เห็น
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ออกมาจับปลา
ช่วงเวลาเหมาะๆ ของการดูนกบึงบอระเพ็ด
อยู่ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. และฤดูกาล
ที่ดีที่สุดคือในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว
หรือประมาณปลายเดือนตุลาคมจนถึงสิ้นเดือน

กุมภาพันธ์ เพราะช่วงเวลานั้นจะมีนกอพยพ
หนีหนาวมาจากดินแดนอืน่ ๆ ท�ำให้บงึ บอระเพ็ด
ในช่วงนี้ละลานตาด้วยนกนานาชนิด โดยการ
ล่องเรือดูนกบึงพอระเพ็ดนั้น สามารถหาเรือ
ได้จาก 2 ท่าคือ ฝั่งท่าตะโก้ อุทยานนกน�้ำ และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ซึ่งโซนนี้
จะมีเส้นทางให้ศึกษาธรรมชาติด้วย และ
ฝั่งอ�ำเภอเมืองบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์แสดง
สัตว์น�้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รับรองว่าความงามเหนือบึงบอระเพ็ด
ในช่วงเทศกาลปลายปีจะทำ�ให้ทุกคนต้อง
หลงใหล และเข้าใจว่าทำ�ไมธรรมชาติจึงสำ�คัญ
กับเรานัก
MICE Tip: ทีน่ ีส่ ามารถจัดกิ จกรรมไมซ์
ด้วยการเสริ มบทเรี ยนดูนกชนิ ดต่างๆ ในช่วง
เทศกาล ซึ่งเป็ นช่วงเวลาทีจ่ ะได้เห็นนกหลาก
หลายชนิ ด โดยสามารถเชิ ญเจ้าหน้าทีจ่ าก
สถานีพฒ
ั นาและส่งเสริ มการอนุรกั ษ์ สตั ว์ป่า
บึงบอระเพ็ดมาร่ วมเป็ นวิ ทยากรบรรยาย

