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เมืองแตงโม โชว์กรงนก ยกมะม่วงมัน
ขยันทอผ้ำ ไร่นำสวนผสม เกลียวกลมเป็นเลิศ
ประวัติควำมเป็นมำอำเภอวังทรำยพูน
วังทรำยพูน เป็นชื่อของภูมิประเทศ ที่เป็นที่รำบลุ่มบริเวณวัดเขตมงคล วังทรำยพูนในสมัยก่อน
นั้นเป็นวังน้ำขนำดใหญ่ ต่อมำทรำยที่ไหลผ่ำนมำตำมกระแสน้ำจำกเชิงเขำด้ำนตะวันออกได้มำทับถมกันสูงขึ้นใน
ลักษณะเหมือนเอำทรำยมำพูนเป็นกอง ซึ่งถ้ำสังเกตให้ดีจะเห็นบริเวณตำบลวังทรำยพูน มีภูมิประเทศที่เป็นที่สูง
น้ำจะไหลไปทำงทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตกทั้ง ๓ ด้ำน ชำวบ้ำนจึงเรียกว่ำ ตำบลวังทรำยพูน เป็นที่เรียกว่ำ
อำเภอวังทรำยพูนในที่สุด เดิมอำเภอวังทรำยพูนอยู่ในเขตกำรปกครองของอำเภอเมืองพิจิตร ต่อมำทำงรำชกำร
ได้แบ่งแยกท้องที่ส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองพิจิตร จำนวน ๓ ตำบล คือ ตำบลวังทรำยพูน ตำบลหนองพระและ
ตำบลหนองปลำไหล ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๑๘ โดยใช้อำคำรสถำนที่ที่ทำกำรสภำตำบล
วังทรำยพูนเป็นที่ทำกำรชั่วครำว และในปีงบประมำณ ๒๕๑๙ กรมกำรปกครองได้จัดสรรเงินงบประมำณ จำนวน
เงิน ๖๕๙,๐๐๐ บำท (หกแสนห้ำหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) ก่อสร้ำงที่ว่ำกำรอำเภอวังทรำยพูน โดยได้รับควำมร่วมมือ
จำกนำยรุ่ง นำงบุญเกิด ตั้งสิทธิโชค สองสำมีภรรยำอุทิศที่ดินส่วนตัว ซึง่ ตัง้ อยูห่ มูท่ ่ี ๔ ตำบลหนองพระ จำนวน
๔๘ ไร่ รำคำประมำณ ๕๕๐,๐๐๐ บำท (ห้ำแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ให้แก่ทำงรำชกำรจัดตั้งเป็นสถำนที่รำชกำร
กิ่งอำเภอวังทรำยพูน ต่อมำ ได้มีพระรำชกฤษฎีกำยกฐำนะกิ่งอำเภอวังทรำยพูนขึ้นมำเป็นอำเภอวังทรำยพูนโดยได้
ประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๘๙ ตอนที่ ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๑๔ มีนำยวิทยำ สุขิตำนนท์
ดำรงตำแหน่งนำยอำเภอคนแรก ต่อมำได้มีพระรำชกิจจำเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเมืองพิจิตรและอำเภอวังทรำยพูน
โดยโอนตำบลหนองปล้อง อำเภอเมืองพิจิตร มำขึ้นกับอำเภอวังทรำยพูน ตำมพระรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๐๐
ตอนที่ ๑๕๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๒๖ ทำให้อำเภอวังทรำยพูน มีเขตกำรปกครองเป็น ๔ ตำบล ๕๗ หมู่บ้ำน
ปีงบประมำณ ๒๕๓๗ กรมกำรปกครองได้จัดสรรเงินงบประมำณ เป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่ว่ำกำรอำเภอวังทรำยพูน
หลังใหม่ จำนวนเงิน ๖,๕๗๐,๐๐๐บำท (หกล้ำนห้ำแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) ดำเนินกำรก่อสร้ำงโดยห้ำงหุ้นส่วนจำกัด

อิทธิกรณ์พิจิตร และในเดือน ธันวำคม ๒๕๓๗ ได้ทำพิธีเปิดอำคำรที่ว่ำกำรอำเภอวังทรำยพูน หลังใหม่ โดย
มี ฯพณฯ ไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม เป็นประธำนในพิธีวำง
ศิลำฤกษ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อสร้ำงหอประชุมอำเภอวังทรำยพูนหลังใหม่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๔๔
และทำพิธีเปิดหอประชุมหลังใหม่เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๕ โดยมี ฯพณฯ ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคมเป็นประธำนในพิธีเปิดหอประชุมที่ว่ำกำรอำเภอวังทรำยพูน
อำเภอวังทรำยพูนยกฐำนะจำกกิ่งอำเภอมำเป็น อำเภอวังทรำยพูน ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๘๙
ตอนที่ ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๒๔ ขึ้นตรงต่อจังหวัดพิจิตรปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดสร้ำงห้องสมุด
ประชำชน เฉลิมรำชกุมำรี อำเภอวังทรำยพูน ตำมแนวพระรำชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี จำนวน ๑ แห่ง ณ บริเวณที่ว่ำกำรอำเภอวังทรำยพูน เพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้ ของประชำชนในชนบทใช้งบประมำณจำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท
(สำมล้ำนบำทถ้วน) และเมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เสด็จพระรำชดำเนินอำเภอวังทรำยพูน ทรงประกอบพิธีเปิดห้องสมุดประชำชน เฉลิรำชกุมำรี
เอกลักษณ์ของอำเภอ
- กรงนก ตั้งอยู่หน้ำที่ว่ำกำรอำเภอวังทรำยพูน ทั้ง ๒ ด้ำน
ข้อมูลด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่สำคัญ
1. วัดเขตมงคล เดิมมีชื่อเรียกว่ำ วัดใหม่ วัดใหม่ไพศำลี วัดทุ่งนำดีบ้ำง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลวังทรำยพูน
เป็นวัดเจ้ำคณะอำเภอ ซึ่งมีพระครูพิเศษวิริยคุณ เป็นเจ้ำคณะอำเภอวังทรำยพูน รวมเป็นเวลำ ๓๔ ปี ซึง่
ปัจจุบันได้มรณภำพแล้ว ได้รับกำรยกย่องจำกกรมกำรศำสนำ เป็นวัดพัฒนำตัวอย่ำง
2. วัดไตรยำงค์วนำรำม เดิมมีชื่อเรียกว่ำ วัดยำงสำมต้น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพระ สิ่งที่น่ำสนใจ
ของวัดคือ วัดและประชำชนได้ร่วมมือกันสร้ำงหลวงพ่อเงิน ซึ่งนับได้ว่ำใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิจิตร มีหน้ำตักกว้ำง
๙ ศอก ๙ นิ้ว และเป็นที่ประดิษฐำนรูปหล่อพระเกจิดังหน้ำตักกว้ำง ๒๙ นิ้ว ทั่วประเทศอีกจำนวน ๒๙ องค์
3. วัดป่ำเขำน้อย ตั้งอยู่บ้ำนเนินหัวโล้ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทรำยพูน สังกัดธรรมยุต สิ่งที่น่ำสนใจ คือ
ภำยในวัดพระอุโบสถกลำงน้ำ หอพระไตรปิฎก เจดีย์แปดเหลี่ยมประดิษฐำนพระธำตุองค์สัมมำสัมพุทธ
เจ้ำ สถำนที่ปฏิบัติธรรม วิหำรประดิษฐหลวงพ่อดำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมะ ปัจจุบันมีหลวงปู่จัน
ทำ ถำวโร พระเกจิชื่อดังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่ำเขำน้อย จนถึงปัจจุบัน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. ประเพณีงำนแตงโมโชว์กรงนก จัดขึ้นในช่วงเดือน กุมภำพันธ์ ของทุกปี ณ สนำมหน้ำที่ว่ำกำร
อำเภอวังทรำยพูน และใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ขัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๐
2. ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้ำวเกี่ยวสำววังทรำยพูน จัดในช่วงเดือน พฤศจิกำยน – ธันวำคม ของทุกปี
โดยมีองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุกตำบล เป็นเจ้ำภำพหลักจัดหมุนเวียนกันทั้ง ๔ ตำบล
กลุ่มชำติพันธุ์ของอำเภอวังทรำยพูน
ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ทำนำ ทำไร่ เป็นหลัก เชื้อสำยมำจำก
1. ไทยอีสำน อพยพโยกย้ำยมำจำกหลำยจังหวัด เช่น จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ขอน
เก่น อุทัยธำนี กำฬสินธุ์ ยโสธร นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม เป็นชำวไทยอีสำน ซึง่
กระจำยอยู่ตำบลวังทรำยพูน ตำบลหนองปลำไหล ตำบลหนองปล้อง นับถือศำสนำพุทธ
2. ไทยลำวแง้ว อพยพมำจำก จังหวัดลพบุรี จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งรกรำกอยู่ที่บ้ำน
ป่ำหวำย หมู่ที่ ๓ บ้ำนห้วยตัดไม้ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลำไหล อำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิจิตร
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