1.ฐำนข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเพณี ท้องถิ่น
ลำดับที่ 1 ประเพณี สรงน้ำพระธำตุหงส์หิน
พระธำตุ ห งส์หิน เปรีย บเสมือ นสัญ ลัก ษณ์ แ ละสิ่ง ศัก ดิส์ ิท ธิ ์
คู่ บ้ ำ นคู่ เมือ งของต ำบลหงส์หิน มำช้ำ นำน เป็ น สถำนที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของรำษฎรในเขตพืน้ ทีต่ ำบลหงส์หนิ และประชำชน
พื้นที่ใกล้เคียงในทุกๆปี ท่ตี รงกับ วัน วิสำขบูชำ วันขึ้น 15 ค่ ำ
เดือน 8 เป็ ง (ทำงเหนือ) ประชำชนจะร่ วมกันจัดงำนประเพณี
สรงน้ ำพระธำตุหงส์หนิ ขึ้น เพื่อเป็ นกำรสักกำระบูชำองค์พระ
ธำตุหงส์หนิ และสิง่ ศักดิ ์สิทธิคู์ ่พระธำตุหงส์หนิ โดยมีควำมเชื่อ
ว่ำ หลังจำกที่มกี ำรจัดประเพณีสรงน้ ำพระธำตุหงส์หนิ ไปแล้ว
จะทำให้ฝนตกตำมฤดูกำล ได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ดี และ
ประชำชนอยู่ดีมสี ุข ปรำศจำกภัยธรรมชำติต่ำงๆ ร่วมกันนำ
เครื่องสังเวยมำถวำยแก่องค์เจ้ำหงส์หนิ และนิมนต์พระสงฆ์มำ
เจริญพุทธมนต์ เพื่อเป็ นศิรมิ งคลแก่ผทู้ ม่ี ำร่วมงำน และบุคคลที่
มีควำมเลื่อมใส ศรัทธำพระธำตุหงส์หนิ อีกทัง้ กำรจัดงำนสรง
น้ ำพระธำตุหงส์หนิ ยังเป็ นกำรอนุ รกั ษ์สบื สำนขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิ ั ญญำอันดีงำมของท้องถิน่ ทีไ่ ด้ยดึ ถือ
ปฏิบตั ิกัน มำแต่ ช้ำนำน และเป็ นกำรส่งเสริม ให้ประชำชนใน
พืน้ ทีเ่ กิดควำมรักควำมสำมัคคี ในกำรร่วมกันอนุรกั ษ์ ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมปิ ั ญญำท้องถิน่ ตลอดจนกำรจัดประเพณีสรง
น้ำพระธำตุหงส์หนิ ยังเป็ นกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วให้เกิดขึน้
ในชุมชน เพื่อเป็ นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของประชำชนในพื้นที่
ต ำบลหงส์หิน อีก ทัง้ ผู้ท่ีม ำร่ ว มงำนสรงน้ ำ พระธำตุ ห งส์หิน
บำงส่วนเป็ นคนต่ำงถิ่น ต่ำงตำบล และต่ำงอำเภอ เนื่องจำก
บุคคลเหล่ำนัน้ มีควำมเชื่อในควำมศักดิ ์สิทธิของเจ้
์
ำพ่อหงส์หนิ
และพระธำตุหงส์หนิ

ลำดับที่ 2 ประเพณี
สรงน้ำพระธำตุคีรีศรีเวียงลอ
พระธำตุครี ศี รีเวียงลอ เป็ นพระธำตุท่รี ำษฎรในตำบล
หงส์ หิ น เคำรพนั บ ถื อ มำช้ ำ นำนโดยทุ ก ปี ผู้ น ำ
หมู่บ้ำน และรำษฎรในตำบลหงส์หิน จะกำหนดให้มี
กำรจัดงำนพิธสี รงน้ ำพระธำตุ ครี ศี รีเวียงลอขึ้น ในวัน
ขึน้ 8 ค่ำ เดือน 6 เพื่อเป็ นกำรแสดงควำมเคำรพ
สักกำระพระธำตุ ครี ศี รีเวียงลอ และสิง่ ศักดิ ์สิทธิคู์ ่พระ
ธำตุ คีรีศ รีเวีย งลอ และเพื่อ เป็ น กำรอนุ ร ัก ษ์ สืบ สำน
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ภู มิปั ญ ญำอัน ดี ง ำมของ
ท้องถิ่นที่ได้ยดึ ถือปฏิบตั ิกนั มำแต่ช้ำนำน นอกจำกนี้
ยังแสดงถึงควำมร่วมมือร่วมใจของคนในครอบครัว
และชุ ม ชน ที่ม ำร่ว มสัก กำรบู ช ำองค์พ ระธำตุ คีรีศ รี
เวีย งลอ ร่ วมกัน พร้อ มกับ น ำ ขมิ้น ส้ม ป่ อย น้ ำอบ
น้ ำหอม มำสักกำระองค์พระธำตุ และนำเครื่องสังเวย
มำบวงสรวงเทวดำและสิ่งศักดิส์ ิ ท ธิ ์ ให้ป กป้ องดูแ ล
รักษำ ตลอดจนกำรรับศีล รับพรจำกพระสงฆ์เพื่อเป็ น
สิรมิ งคลแก่ผทู้ ม่ี ำร่วมงำนอีกด้วย

ลำดับที่ 3 ประเพณี ลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน
12 ตำมปฏิ ทิ น จัน ทรคติ ไ ทย หรือ ถ้ ำ เป็ นปฎิ ทิ น
จันทรคติล้ำนนำจะตรงกับเดือนยี่ และหำกเป็ นปฎิทนิ
สุรยิ คติจะรำวเดือ นพฤศจิกำยนของทุ กปี ช่ว งนี้เป็ น
ช่วงต้นฤดูหนำวและอยู่ในช่วงน้ ำหลำก มีน้ ำอิงเต็มฝั ง่
ซึ่งประเพณี ย่เี ป็ งแต่ละพื้นที่ทำงภำคเหนือจะจัดให้มี
กำรลอยกระทงและลอยโคม ขึ้น ไปบนท้อ งฟ้ ำ เพื่อ
บูชำพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ และเป็ นกำรขอขมำแก่พระ
แม่คงคำ อีกด้วย

2.ฐำนข้อมูลเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

3.ภูมิปัญญำด้ำนศิ ลปกรรม

1.ภูมิปัญญำด้ำนเกษตรกรรม

ฐำนข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี ท้องถิ่ นและ

ฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่ น
ตำบลหงส์หิน
4.ภูมิปัญญำด้ำนแพทย์ไทย

2.ภูมิปัญญำด้ำนหัตกรรม/จักรสำน
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