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บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างชาวไทยเชื้อ
สายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ ในด้านความเชื่อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพในปั จจุบนั
ที่ มีผลต่อการดํารงชี วิตของชาวไทยเชื้ อสายจี นในด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคมและศิ ลปวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนศึกษากลไกการจัดการทางสังคม โดยมีองค์กรกลางทํา
หน้าที่เชื่ อมประสานกับชาวไทยเชื้ อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ อําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ในด้านการเผยแพร่ ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ แก่ชุมชน
ท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนท้องถิ่นและ
หน่วยงานราชการ ห้างร้านค้า ในตําบลปากนํ้าโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ใช้ในการศึกษา จํานวน
50 คน วิธีดาํ เนินการวิจยั เป็ นการวิจยั ผสมผสานระหว่างการวิจยั ในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ใช้สถิติพ้ืน
ฐานเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ, การแจกแจงความถี่ ,การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ,การวัดการกระจาย
ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่น
ในตําบลปากนํ้าโพ มีวิธีการ 2 รู ปแบบ คือ พิธีกรรมแบบนามธรรม เผยแพร่ โดยการเซ่ นไหว้ผา่ นทาง
ร่ างทรง เจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทบั ทิม เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล การค้าขายเจริ ญรุ่ งเรื อง ส่ วน
พิธีกรรมแบบรู ปธรรม เผยแพร่ โดยผ่านทางการประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
และขบวนแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ โดยจะมีคณะกรรมการบริ หารศาลเจ้าหรื อเจ้าหน้าที่ประจําศาลเจ้า
มาคอยแนะนํา สาธิ ตพิธีกรรมไหว้เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพที่ถูกวิธี ส่ วนการศึกษาด้านกลไกการจัดการ
ทางสังคม พบว่า มีการส่ งเสริ มให้ชุมชนชาวปากนํ้าโพเป็ นศูนย์รวมแหล่งความรู ้เรื่ องประเพณี การแห่
เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ โดยการเผยแพร่ และจัดอบรมสัมมนา และมีคณะกรรมการจัดงานเป็ นผูร้ ับผิด
ชอบการจัดงาน มีการประสานงานกับหน่ วยงานของรัฐบาลและพ่อค้าประชาชนในชุ มชนปากนํ้าโพ
จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ ายในการ บูรณาการการวางแผนการจัด
งานและจัดสรรหางบประมาณ มีการสรรหาผูส้ นับสนุนในการจัดงาน มีการกระจายความรับผิดชอบใน
การจัดงาน เพื่อให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ในการจัดขบวนการแสดงเข้าร่ วมในขบวนแห่ อีกทั้งให้บุคคลจาก
ภายนอกชุมชน ปากนํ้าโพเข้ามามีส่วนร่ วมในการออกร้านขายของและมีมหรสพต่างๆ มากมายเพื่อให้
ประชาชนทัว่ ได้ชม ในการจัดงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
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คําสํ าคัญ: ประเพณี ความเชื่อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพในปั จจุบนั กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กลไกการจัดการทางสังคม

ABSTRACT
The objectives of this study is to study the learning exchange process between Thai Chinese and
local community in Paknampho district on the belief of Chao Poh-Chao Mae Paknampho procession
in the present that has influence over the living of the Thai Chinese people economically, socially and
culturally of local governance aspect, and also to study the social management mechanism coordinated
by medium organisations to associate the Thai-Chinese and local communities in Paknampho district,
Muang, Nakhonsawan ,The research used the mix method to measure both quantity and quality on promoting the tradition of Chao Poh-Chao Mae Paknampho procession to local communities in the district
with 50 sampling group. The research used the mix method to measure both quantity and quality, The
research used the mix method to measure both quantity and quality. Research is using the Descriptive
Statistics which aims to explain only the study group’s information without concerning the other group
of population. The methods are frequency distribution, measures of central tendency (Mean, Median,
Mode) Measure of Dispersion.
The study result is found that there are 2 ways of the learning exchange process between the ThaiChinese and local communities in Paknampho district; abstract ceremony promoting by venerating the
guardian spirits, Chao Poh Guan U, and Choa Mae Tubtim through the medium for the luck and prosperous trading, and concrete ceremony promoting through god and goddess venerating at Chao Poh – Chao
Mae Paknampho shrine and the procession with the administration committee of the shrine gave the
advice and demonstrated the correct way of venerating. On the study of social management mechanism,
it is found that there is a promoting to make Paknampho community become the knowledge centre of
Chao Poh – Chao Mae Paknampho procession which is promoted and has seminar by the committee coordinating with government organizations along with traders and merchants in Paknampho community.
There is a meeting of the committee to brainstorm the opinions and ideas from the involved people to
integrate, make a plan and finding budget to hold the ceremony of procession. There are also people outside Paknampho community came to participate in the event by setting up boots to sell stuffs and other
entertainments in the event.
KEYWORDS : The tradition of Chao Poh-Chao Mae Paknampho procession that influence on
Thai-Chinese people, Learning exchange process, Social management mechanism
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บทนํา

นครสวรรค์ มีชื่อเรี ยกเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายมาแต่เดิมว่า ปากนํ้าโพ โดยปรากฏเรี ยกกันมาตั้งแต่ใน
สมัยกรุ งศรี อยุธยา ปากนํ้าโพมีตน้ แม่น้ าํ เจ้าพระยาซึ่ งเกิดจาก แม่น้ าํ ปิ งที่มีสีของนํ้าใสหรื อคลํ้ากับแม่น้ าํ
น่าน ที่มีสีน้ าํ ขุ่นแดง ที่มาของคําว่า ปากนํ้าโพ สันนิษฐานได้ 2 ประการคือ อาจมาจากคําว่า ปากนํ้าโผล่
เพราะเป็ นที่ปากนํ้าปิ ง ยม และน่ าน มาโผล่รวมกันเป็ น ต้นแม่น้ าํ เจ้าพระยา หรื ออีกประการหนึ่ ง คือมี
ต้นโพธิ์ ขนาดใหญ่อยูต่ รงปากนํ้าในบริ เวณวัดโพธิ์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ศาลเจ้าพ่อกวนอูในปั จจุบนั จึงเรี ยกกันว่า
ปากนํ้าโพธิ์
สภาพภูมิศาสตร์ในชุมชนปากนํ้าโพ เป็ นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ เป็ นชุมชนที่มีแม่น้ าํ ไหลผ่าน มีภเู ขาอยูเ่ ล็ก
น้อย (ชาญเวช อ่องทิพย์และคณะ, 2556) ชาวบ้านในชุมชนปากนํ้าโพจะมีอาชีพทําการประมง จะเป็ นการ
เลี้ยงปลาในกระชัง ในบ่อปลาหรื อจับปลาในแหล่งนํ้าธรรมชาติ และการค้าขาย เช่น การขายเสื้ อผ้า เปิ ด
ร้านอาหาร เปิ ดร้านทอง
ในสมัยรัชกาลที่ 5 การขยายตัวทางการค้าทําให้ชาวจีนหลัง่ ไหลเข้ามาค้าขายแรงงานและประกอบ
การค้าต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์มากขึ้น และได้ยา้ ยศูนย์กลางการค้าจากฝั่งตะวันตก คือ ฝั่งแม่น้ าํ น่าน
มาเป็ นฝั่งตะวันออกของแม่น้ าํ เจ้าพระยา หรื อเป็ นที่รู้จกั กันในปั จจุบนั คือ ตลาดปากนํ้าโพ ในปี พ.ศ.2447
มีจาํ นวนชาวจีนในจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 6,000 คน ในขณะที่ภาคกลาง (ไม่รวมกรุ งเทพมหานคร)
ซึ่งมีจาํ นวนชาวจีน ประมาณ 10,000 คน และจํานวนคนจีนในมณฑลนครสวรรค์น้ นั จัดว่าอยูใ่ นอันดับ 3
รองมาจากกรุ งเทพมหานคร และภูเก็ต (สุ ภรณ์ โอเจริ ญ, 2541) ส่ วนใหญ่เป็ นชาวจีนแต้จิ๋ว รองลงมาคือจีน
ไหหลํา, จีนแคะและกวางตุง้
แม้ว่าชาวจี นจะเป็ นชนชาติหนึ่ งที่มีวฒั นธรรม และขนบธรรมเนี ยมต่างไปจากคนพื้นถิ่นที่เป็ น
ชาวไทย แต่ความเป็ นพุทธศาสนิกชนด้วยกัน จึงทําให้ชาวจีนมีแบบแผนชีวติ ที่เข้ากันได้ กลมกลืนกับวิถี
ชีวิตชาวไทย ทั้งนี้อาจมีบางส่ วนที่แตกต่างกันออกไป เช่น ความเชื่อและการปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซึ่ งชาวจีนส่ วนใหญ่ยงั คงปฏิบตั ิอยูอ่ ย่างเคร่ งครัด และปลูกฝังให้ยึดมัน่ ในความเชื่ อต่างๆ ใน
ตํานานเรื่ องของจิตวิญญาณ เทพเจ้า หรื อความเร้นลับของโชคชะตา รวมทั้งชอบที่จะแสวงหาโชคลาภ
ในชีวิต รวมทั้งเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งที่ก่อให้เกิดพิธีกรรม และจัดทําเป็ นประเพณี สืบทอดกันมา เช่น
ประเพณี การแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนํ้าโพ ในเทศกาลตรุ ษจีนเป็ นประจําทุกปี
ประเพณี การแห่ เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนํ้าโพ เริ่ มมีการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากนํ้าโพเกิดขึ้นหลังจากโรค
ห่า (อหิ วาตกโรค) และฝี ดาษระบาดเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2460–2462 (คณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อ-เจ้าแม่
ปากนํ้าโพ, 2555) ชาวปากนํ้าโพได้รับความเดือดร้อนมีผคู ้ นล้มตายและเจ็บป่ วย เป็ นจํานวนมาก ด้วยเหตุ
ที่วา่ วิทยาศาสตร์ การแพทย์สมัยใหม่ยงั ไม่เป็ นที่แพร่ หลาย ทําให้ชาวบ้านหันไปพึ่งหมอจีน (ซิ นแส) เพื่อ
ช่วยรักษาโรค แต่ไม่สามารถหยุดโรคระบาดได้ ชาวบ้านจึงหันไปหาที่พ่ ึงจากเทพอารักษ์ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ท้ งั
หลายและมีเหตุบงั เอิญ ได้มีชาวบ้านบนบานต่อเจ้าพ่อเทพารักษ์ หรื อปุนเถ้ากง เพื่อขอให้ปัดเป่ าโรคร้าย
ไปจากหมู่บา้ นและได้ทาํ การเชิญเจ้ามาเข้าทรง เพื่อทําพิธีรักษาโรคด้วยการเขียน “ฮู”้ กระดาษยันต์ และ
นําไปเผาใส่ น้ าํ ดื่มกิน ปรากฏว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ โรคร้ายที่ได้ดบั ชีวติ คนในหมู่บา้ นได้หยุดการระบาดลง
ผูค้ นปราศจากโรคภัย จนเป็ นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเทพารักษ์ ดังนั้นชาวปากนํ้าโพ จึงได้
ร่ วมกันอัญเชิญเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ที่อยูใ่ นศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ มาแห่รอบตลาด เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวติ
และครอบครัวตั้งแต่น้ นั มา
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จากความเชื่ อในปั จจัยดังกล่าวจึงเป็ นผลทําให้เกิ ดวัฒนธรรม จารี ตตลอดจนประเพณี ในการแห่
เจ้า พ่อ เจ้า -แม่ ป ากนํ้า โพจนถึ ง ปั จ จุ บ นั นี้ ซึ่ ง นับ ว่า เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ของการสร้ า ง ความแข็ง แกร่ ง ทาง
วัฒนธรรมและสังคมที่คนในกลุ่มยึดมัน่ ในจุดศูนย์กลางของความเชื่อในสิ่ งเดียวกัน
การเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในปั จจุบนั มีผลต่อการดํารงชีวิต
ของชาวไทยเชื้อสายจีน ตําบลปากนํ้าโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ส่ วนด้านการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพมากขึ้นดังนั้น ผูเ้ ขียนบทความวิจยั
ได้เ ล็ง เห็ น ความสํา คัญ ที่ จ ะศึ ก ษาประเพณี ค วามเชื่ อ ดัง กล่ า ว ในมุ ม มองด้า นต่ า งๆ ตลอดจน ศึ ก ษา
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ ในด้าน
ความเชื่ อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ ในปั จจุ บนั ที่ มีผลต่อการดํารงชี วิตของชาวไทยเชื้ อสายจี น
ในด้านเศรษฐกิ จ,ในด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น,ในด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น และ
ศึกษากลไกการจัดการทางสังคม โดยมีองค์กรกลางทําหน้าที่เชื่ อมประสานกับชาวไทยเชื้ อสายจี นกับ
ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ในตํา บลปากนํ้า โพ อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครสวรรค์ ในด้า นการเผยแพร่ พิ ธี ก รรม
การแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพแก่ชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบล
ปากนํ้าโพ ด้านความเชื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
2. ศึกษากลไกลการจัดการทางสังคม โดยมีองค์กรกลางทําหน้าที่เชื่อมประสานกับชาวไทยเชื้อสาย
จีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการเผยแพร่ ประเพณี ความ
เชื่อและพิธีกรรมการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ

ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั ที่ใช้รูปแบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกําหนดขอบเขตของการวิจยั ได้แก่ การศึกษา
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ ในด้าน
ความเชื่ อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพในปั จจุบนั ที่มีผลต่อการดํารงชี วิตของชาวไทยเชื้ อสายจีนใน
ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเมืองการปกครองท้องถิ่น พร้อมกับศึกษากลไก
การจัดการทางสังคม โดยมีองค์กรกลางทําหน้าที่เชื่อมประสานกับชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่น
ในตําบลปากนํ้าในด้านการเผยแพร่ ประเพณี ความเชื่อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพแก่ชุมชนท้องถิ่นใน
ตําบลปากนํ้าโพ , การเผยแพร่ พิธีกรรมการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพแก่ชุมชนท้องถิ่น
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เกิ ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งชาวไทยเชื้ อ สายจี น กับ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ในตํา บล
ปากนํ้าโพ
2. เกิดกลไกการจัดการทางสังคม โดยมีองค์กรกลางทําหน้าที่เชื่อมประสานกับชาวไทยเชื้อสายจีน
กับชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ
3. นําความรู ้ที่ได้จากการศึกษาวิจยั ไปส่ งเสริ มการท่องเที่ยวทางด้านประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ

แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สัมพันธ์ จากถิ่นขจรไกล (2556) ได้อธิบายว่า การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge Sharing) คือ การ
ที่กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งร่ วมกัน มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ด้วยความสมัคร
ใจ เพื่อร่ วมสร้างความเข้าใจหรื อพัฒนาแนวปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นๆ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge Sharing) ที่มีประสิ ทธิผลนั้น จะต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ คน, สถานที่ และสิ่ งอํานวยความ
สะดวก ปั จจัยหลักของการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ได้แก่ กําหนดเป้ าหมายการแบ่งปั นและแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้ชดั เจนและสัมพันธ์กบั เป้ าหมาย สร้างผูน้ าํ ที่เป็ นแบบอย่าง สร้างเครื อข่ายของผูม้ ีความรู ้
จากการปฏิบตั ิ (Human Networks) กําหนดวิธีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้เหมาะกับวัฒนธรรม
องค์กร แบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่นาํ ไปใช้ในงานประจําวันได้ สร้างแรงจูงใจที่สนับสนุนการแบ่ง
ปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
Sutee vichapron (2556) ได้อธิบายว่า กลไกการจัดการทางสังคม เป็ นการจัดระเบียบสังคม ซึ่ง
สังคมเป็ นที่รวมของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เมื่อมีการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลเพิ่มมากขึ้นสังคมก็ยงิ่ มี
ความแตกต่างในหลายๆ ด้านเกิดขึ้นความแตกต่างดังกล่าว หากมีการควบคุมและจัดระเบียบของกลุ่ม
และในสังคมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว สังคมก็อาจสับสนวุ่นวายขึ้นได้ โดยใช้การขัดเกลาทางสังคม
คือ การปลูกฝังระเบียบวินยั ความมุ่งหวังให้รู้จกั บทบาทและทัศนคติ ความชํานาญหรื อทักษะ ทั้งนี้ เพื่อ
ให้สมาชิกอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้ดว้ ยดี การขัดเกลาทางสังคมช่วยให้สมาชิกได้เรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิตาม
บรรทัดฐานของสังคม การอบรมสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อนฝูง เพื่อนร่ วมอาชีพหรื อสื่ อมวลชน
ต่าง ๆ เหล่านี้ จะทําให้การกระทําต่อผูอ้ ื่นเป็ นไปอย่างเหมาะสมรู ้จกั ปฏิบตั ิตนในฐานะสมาชิ กที่ดีของ
สังคม ซึ่งจะช่วยให้สงั คมมีระเบียบเพิ่มขึ้น วิธีการใช้กลไกการจัดการทางสังคม คือ การขัดเกลาโดยตรง :
โดยการบอกว่าสิ่ งใดควรทํา สิ่ งใดไม่ควรทํา และ การขัดเกลาโดยอ้อม : ไม่ได้บอกโดยตรง แต่เราเรี ยนรู ้
จากการ กระทําของคนอื่น หรื อ ซึมซับจากสื่ อ เช่น หนังสื อพิมพ์, นิตยสาร, วิทยุ ฯลฯ
ชุษา ไรแสง (2556) ได้อธิ บาย ทฤษฎีการเสริ มสร้างความรู ้ Constructionism เป็ นทฤษฎีที่มีพ้ืน
ฐานมาจากทฤษฎีของความรู ้ (Theory of Knowledge) โดย Jean Piaget นักจิตวิทยาชาวสวิสผูม้ ีชื่อเสี ยง
อธิ บายว่าพัฒนาการเกี่ยวกับความคิด ความเข้าใจของบุคคลนั้นเกิดจากการที่บุคคลพยายามจะปรับตัวให้
อยูใ่ นสภาวะสมดุลเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม การปรับตัวนี้ บุคคลจะใช้กระบวนการ 2 อย่าง คือ
กระบวนการที่ Piaget เรี ยกว่า การดูดซึ มหรื อการกลมกลืน (assimilation) และการปรับความแตกต่าง
(acommodation) - การดูดซึ ม(assimilation) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อได้พบหรื อปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ ง
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แวดล้อมใหม่ๆที่ไม่มีอยูใ่ นสมองตนเอง บุคคลจะรับหรื อดูดซึมเก็บเข้าไปไว้เป็ นความรู ้ใหม่ของตน
-การปรับความแตกต่าง (acommodation) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อได้พบหรื อปฏิสมั พันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมใหม่ๆที่สัมพันธ์กบั ความคิดเดิมที่มีอยูใ่ นสมอง บุคคลจะเริ่ มปรับความแตกต่างระหว่างของ
ใหม่กบั ความคิดเดิมจนเกิดความเข้าใจว่าควรจะทําอย่างไรกับสิ่ งใหม่น้ ี และเมื่อใดที่บุคคลสามารถปรับ
ความคิดเดิ มให้สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อมใหม่ๆได้ บุคคลจะอยู่ในสภาวะสมดุล แต่เนื่ องจากบุคคลมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นกระบวนการทั้ง 2 อย่าง จึงเกิดขึ้นอยู่
ฉลอง พันธ์จนั ทร์ (2551) ได้อธิ บายว่า แนวความคิดการเคารพบรรพบุรุษเป็ นการแสดงออกถึงท่าทีของ
มนุษย์ที่มีต่อผูต้ าย ซึ่ งปรากฏมีอยูใ่ นศาสนาและวัฒนธรรมมาตั้งแต่ยคุ บุพกาลเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั การ
เกิดลัทธิ เคารพบรรพบุรุษมาตั้งแต่ยคุ เริ่ มแรกของมนุษย์น้ นั เป็ นเพราะมนุษย์มีทศั นคติวา่ ผูม้ ีชีวิตอยูแ่ ละ
ผูท้ ี่ตายไปแล้วมีความสัมพันธ์กนั ความตายมิได้ทาํ ให้ผนู ้ ้ นั หมดสภาพความเป็ นหน่วยหนึ่งของสังคม อาจ
จะเป็ นครอบครัว สกุล เผ่าพันธุ์ เป็ นต้น
สุ ชาติ แสงทอง (2542) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ประเพณี แห่ เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนํ้าโพ ” ประเพณี แห่ เจ้า
พ่อเจ้าแม่ปากนํ้าโพ เป็ นประเพณี ที่สําคัญยิ่งของกลุ่มชนในสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีการสื บทอด
ประเพณี กนั มาหลายปี จากการศึกษาพบว่ามีองค์ประกอบที่สาํ คัญอยู่ 2 ประการ ที่มีผลต่อประเพณี แห่เจ้า
พ่อเจ้าแม่ปากนํ้าโพ ได้แก่การประกอบพิธีกรรม ทั้งนี้หมายถึงการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิม
เช่น การเซ่นไหว้เจ้า การไหว้บรรพบุรุษ และการทรงเจ้าเป็ นต้น และองค์ประกอบของพิธีการ ทั้งนี้หมาย
ถึงรู ปแบบของการจัดงานในงานประเพณี ที่เป็ นปั จจัยเสริ มที่ทาํ ให้พิธีกรรมซึ่ งเป็ นแก่นแท้ของประเพณี
นั้นให้มีแข็งแกร่ งและน่าสนใจมากขึ้น จากการศึกษายังพบการผสมผสานของกลุ่มชน 2 เชื้อชาติ ทั้งไทย
และจีน เช่นในด้านของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็ นอยูท่ ี่กลมกลืนเหนียวแน่นจน
ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ โดยวิธีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมซึ่ งกันและกัน และยังพบอีกว่าผล
ของพิธีกรรมทําให้เห็นภาพสะท้อนในด้านต่างๆ เช่น ภาพสะท้อนถึงความเชื่อที่มีต่อปั จเจกบุคคล และ
ภาพสะท้อนที่มีผลต่อสังคมอีกด้วย

วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนท้องถิ่นและหน่ วยงานราชการ
คณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทบั ทิม ห้างร้าน
ค้าในตําบลปากนํ้าโพ ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 80 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา 50 ชุด คิดเป็ นร้อยละ
62.5 ของแบบสอบถามทั้งหมด
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง (Sampling) ใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ไม่อาศัยความ
น่าจะเป็ น (Non-probability Sampling ) ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีจุดประสงค์
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่ มีลกั ษณะเป็ น
คําถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด โดยให้กลุ่มตัวอย่างที่ถูกถาม ตอบคําถาม ส่ วนมากเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง
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ความคิดเห็น หรื อความรู ้สึกนึ กคิด ค่านิ ยมและทัศนคติของผูต้ อบ ด้วยการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที 1 ข้อมูลทัว่ ไปเป็ นสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่น
ในตําบลปากนํ้าโพ ด้านความเชื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
ส่ วนที่ 3 ศึกษากลไกลการจัดการทางสังคม โดยมีองค์กรกลางทําหน้าที่เชื่อมประสานกับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการเผยแพร่
ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ

ดังนี้

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เพื่อให้แบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้มีคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม

1. การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปผู ้
เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา โครงสร้างแบบสอบถามและปรับปรุ งสํานวนภาษาที่ใช้ให้มีความถูก
ต้อง ชัดเจนเข้าใจง่าย และเหมาะสม
2. การหาความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามจํานวน 50 ชุ ดไปทําการทดลองใช้
(Try out) และนําข้อมูลที่ได้ ไปทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ก่อนที่จะนําไปใช้จริ ง ปรับปรุ ง
แก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น โดยการทดสอบความเชื่อมัน่ โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha (Cronbach,
1984) เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) จากการทดสอบแบบสอบถาม ได้ความเชื่อมัน่
(Reliability) 0.877 ซึ่งมากกว่า 0.80 ถือว่าแบบสอบถามอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอบรับได้
วิธีดาํ เนินการวิจยั และสถานทีท่ าํ การทดลอง/เก็บข้ อมูล
1. จัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การศึ กษากระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างชาวไทยเชื้ อสายจี นกับ
ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ในตํา บลปากนํ้า โพ ให้แ ก่ ป ระชาชนท้อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานราชการ ห้า งร้ า นค้า และ
นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์เจาะลึก คณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ คณะ
กรรมการศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทบั ทิม, ประชาชนท้องถิ่นและหน่ วยงานราชการ ห้างร้ านค้าใน
ตําบลปากนํ้าโพ
3. จัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การศึ กษากลไกการจัดการทางสังคม โดยมี องค์กรกลางทําหน้าที่ เชื่ อม
ประสานกับชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในประเพณี การแห่ เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนํ้าโพ อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่ ประชาชนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ห้างร้านค้า และนักศึกษาที่เข้าร่ วม
โครงการ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล

การศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผลด้วยการบรรยายตามลําดับ โดย
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้า
สู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพ ใช้เทคนิ ควิธีการที่ เรี ยกว่า การจําแนกกลุ่ม ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ
การวางแผนการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในขั้นตอนของการวิเคราะห์ ขอ้ มูลนั้น ผูว้ ิจยั มี การวางแผนก่ อนโดย
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ว่า ในแต่ละวัตถุประสงค์ของการวิจยั จะทําการวิเคราะห์อย่างไร
จัดกระทําข้อมูลอย่างไร และใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานช่วยในการหาคําตอบตามวัตถุประสงค์น้ นั

สรุปผลการวิจยั

ผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ มาณและเชิ ง คุ ณ ภาพ จากการแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ สรุ ปตามวัตถุประสงค์ ได้ดงั นี้
1.ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล ทั่ว ไปเป็ นสถานภาพส่ ว นตัว ของผู ้ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 66 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31 – 35 ปี ร้อยละ 24 มีสถานภาพ
โสด ร้อยละ 52 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 52 ส่ วนมากประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน/ลูกจ้าง
ของรัฐ ร้อยละ 40 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานประเพณี
แห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพว่า ควรมีการคัดเลือกประจําทุกปี ร้อยละ 96 มีความคิดเห็นว่า หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ หรื อมีส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการจัดงานประเพณี แห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ ควรเป็ นเทศบาล
นครนครสวรรค์ ร้อยละ 80 มีความคิดเห็นว่าความเชื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ ในปั จจุบนั ที่มีผล
ต่อการดํารงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในด้านเศรษฐกิจ โดยพ่อค้าประชาชนมีรายได้จากการขายของ
ฝาก และของที่ระลึก ร้อยละ 82 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลการจัดงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่
ปากนํ้าโพ มาจากป้ ายโฆษณา ร้อยละ 92 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้า
โพ ในปั จจุบนั ที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในด้านการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว และสื บสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน
ร้อยละ 70

ภาพที่ 1 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ
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2. ผลการศึกษาศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่น
ในตําบลปากนํ้าโพ ด้านความเชื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ พบว่า กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบล ปากนํ้าโพ ด้านความเชื่อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้า
แม่ปากนํ้าโพ ใช้วิธีการผสมผสานประเพณี ความเชื่อที่ถูกสัง่ สอนและสัง่ สมมาจากบรรพบุรุษคือ การเผย
แพร่ องค์ความรู ้เกี่ยวกับเทศกาลตรุ ษจีนกับความเชื่อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ในตําบลปากนํ้าโพ โดยปลูกฝังความเชื่ อที่ว่าถ้าเรามีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ตลอดจนเคารพนับถือ
เจ้าและเทพเจ้า ผลที่ได้รับและสะท้อนกลับมาคือ สิ่ งที่เราเคารพสักการะนั้นจะบันดาลสิ่ งที่เราต้องการ
ให้กบั ผูเ้ คารพบูชาตามความประสงค์ ความปรารถนาทุกประการที่ตอ้ งการ ทําให้จดั เป็ นกลไกทางสังคม
ที่ควบคุมพฤติกรรมและกําหนดให้มีความเชื่อในเรื่ องประเพณี ความเชื่อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และการเผยแพร่ พิธีกรรมความเชื่ อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้า
โพ มีวิธีการ 2 แบบ คือ แบบนามธรรม เผยแพร่ โดยผ่านทางร่ างทรง เจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าพ่อกวนอู เจ้า
แม่ทบั ทิมโดย มีวตั ถุประสงค์เพื่อเซ่ นไหว้เทพเจ้า หรื อเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
ปั ดเป่ าสิ่ งชัว่ ร้ าย ออกไปจากบ้านเรื อน ร้ านค้า ซึ่ งมีความเชื่ อว่าจะมีโชคลาภ การค้าขายเจริ ญรุ่ งเรื อง
ขั้นตอนของพิธีกรรมแสดงให้เห็นถึงความมีอาํ นาจ อิทธิ ปาฏิหาริ ย ์ มีการเข้าทรง เพื่อให้วิญญาณของเจ้า
พ่อเทพารักษ์ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทบั ทิม ในร่ างทรงเป็ นผูป้ ระกอบพิธีกรรม ร่ างทรงจะมีหน้าที่เป็ นสื่ อ
กลางระหว่างเจ้าพ่อ-เจ้าแม่กบั ชุมชนท้องถิ่นในปากนํ้าโพและเผยแพร่ พิธีกรรมโดยการแสดงอภินิหาร
อํานาจเหนื อธรรมชาติ เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่ อในพิธีกรรมการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ และ
พิธีกรรมแบบรู ปธรรม เผยแพร่ โดยผ่านการประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าที่ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
ประชาชนที่มาประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ จะมีคณะกรรมการบริ หารศาล
เจ้าหรื อเจ้าหน้าที่ประจําศาลเจ้า มาคอยแนะนํา สาธิ ตพิธีกรรมไหว้เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพที่ถูกวิธี เช่น
แนะนําเรื่ องอาหารและเครื่ องเซ่นไหว้เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ เครื่ องแต่งกายของผูม้ าประกอบพิธีไหว้เจ้า
พ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ ส่ วนพิธีกรรมแบบรู ปธรรม เผยแพร่ โดยขบวนแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ ก่อนที่
จะถึงวันแห่ซ่ ึ งกําหนดให้วนั ที่ 3 ของเทศกาลตรุ ษจีน เป็ นวันแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่รอบเมืองปากนํ้าโพนั้น ะมี
คณะกรรมการ 2 กลุ่มคือ คณะกรรมการจัดงานแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพและคณะกรรมการบริ หารศาล
เจ้าพ่อเทพารักษ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อพิธีกรรมขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพร่ วมกัน ซึ่งพิธีกรรมขบวน
แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ จะจัดเป็ น 2 ช่วง เวลา ได้แก่
ขบวนแห่ ในช่วงเวลากลางคืน จะเริ่ มขึ้นตอนคํ่า ประมาณเวลา 18.00 น.โมงเย็น ประกอบด้วย
ขบวนเกือบ 30 ขบวน เริ่ มแสดงที่หน้าสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ แล้วเคลื่อนเข้าสู่ ตวั ตลาดปาก
นํ้าโพ สําหรับขบวนแห่ในช่วงเวลากลางวัน จะเริ่ มตั้งแต่เช้า ประมาณเวลา 08.00 น. โดยเริ่ มขบวนจาก
สี่ แยกสะพานเดชาติวงศ์ ประกอบด้วยขบวนแห่ ในกลางคืนทั้งหมด และเพิ่มมาอีกนับสิ บขบวนได้แก่
ขบวนเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทบั ทิม ขบวนเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผา รถประชาสัมพันธ์วตั ถุมงคล รถป้ าย
อาญาสิ ทธิ์ รถกระถางธูป เกี้ยวเจ้าพ่อเจ้าแม่ (กวนอู, เจ้าแม่สวรรค์, เจ้าพ่อจุ๊) ขบวนสาวงามถือธงเขี่ยเปี ย
พร้อมด้วยการประทับทรงขององค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่ชาวไทยเชื้อสายจีน
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ภาพที่ 2 ขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพในเทศกาลตรุ ษจีน
3. ผลการศึกษากลไกลการจัดการทางสังคม โดยมีองค์กรกลางทําหน้าที่เชื่ อมประสานกับชาว
ไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในปากนํ้าโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการเผยแพร่ ประเพณี
ความเชื่ อและพิธีกรรมการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ พบว่า การจัดกลไกลการจัดการทางสังคมอยูใ่ น
รู ปแบบองค์กรกลางที่ทาํ หน้าที่เชื่ อมประสานกับชาวไทยเชื้ อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้า
โพ ได้แก่ คณะกรรมการจัดงานประเพณี การแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อ
เทพารักษ์-เจ้าแม่ทบั ทิม ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกชาวไทยเชื้อสายจีน ผูน้ าํ ในชุมชนท้องถิ่นและประชาชน
ในตําบลปากนํ้าโพ โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานเป็ นประจําทุกปี เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนและ
ส่ งเสริ มให้ชุมชนชาวปากนํ้าโพเป็ นศูนย์รวมแหล่งความรู ้เรื่ องประเพณี การแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ มี
ส่ วนร่ วมในการช่วยปลูกฝังส่ งเสริ มประเพณี การแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การ
เป็ นวิทยากรอบรมเรื่ องประเพณี การแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพให้หน่ วยงานทางราชการและเอกชนทั้ง
ในและนอกชุมชนปากนํ้าโพ หรื อมีเจ้าหน้าที่ประจําศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าแม่ทบั ทิม (แควใหญ่)
เพื่อสอนและสาธิ ตพิธีกรรมไหว้เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพที่ ถูกวิธีให้แก่ ประชาชนที่ มาไหว้เจ้าที่ ศาลนี้
เป็ นองค์กรกลางยังทําหน้าที่เผยแพร่ งานประเพณี การแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ โดยใช้สื่อของรัฐ และ
เอกชน จัดสรรช่องทางและเวทีในการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับงานประเพณี การแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
ในการจัดงานแห่ มีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลและพ่อค้าประชาชนในชุมชนปากนํ้าโพ จัด
ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ ายในการบูรณาการการวางแผนการจัดงาน
และจัดสรรหางบประมาณมีการสรรหาผูส้ นับสนุนในการจัดงาน มีการกระจายความรับผิดชอบในการจัด
งาน เพื่อให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ในการจัดขบวนการแสดงเข้าร่ วมในขบวนแห่ อีกทั้งให้บุคคลจากภายนอก
ชุมชนปากนํ้าโพเข้ามามีส่วนร่ วมในการออกร้านขายของและมีมหรสพต่างๆ มากมาย เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ชม
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คณะกรรมการจัดงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
และคณะกรรมการศาล เจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทบั ทิม

สถานศึกษา
ทั้งของรัฐบาล
และเอกชน

พ่อค้าและ
ประชาชน
ในชุมชน
ปากนํ้าโพ

หน่วยงานทั้ง
ของ
รัฐบาลและ
เอกชน

เทศบาลนคร
นครสวรรค์

มูลนิธิและ
สมาคมใน
ปากนํ้าโพ

พ่อค้าและ
ประชาชน
ภายนอกชุมชน
ปากนํ้าโพ

โครงสร้างกลไกลการจัดการทางสังคม โดยการทํางานขององค์กรกลางทําหน้าที่
เชื่อมประสานกับชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ
ในการจัดงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ มีองค์กรกลางคือ คณะกรรมการจัดงานประเพณี
การแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทบั ทิม ทําหน้าที่เชื่ อม
ประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลนครนครสวรรค์ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ มูลนิ ธิปากนํ้าโพประชานุ เคราะห์ ตํารวจภูธรนครสวรรค์ สํานักงานประชาสัมพันธ์ประจํา
จังหวัดนครสวรรค์ มูลนิธิเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ สมาคมไหหลํานครสวรรค์ โรงพยาบาลรวมแพทย์ โรง
พยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลศรี สวรรค์ ฯลฯ เพื่อให้การดําเนิ นงานมีความพร้อมและเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังตัวอย่างโครงสร้างการทํางานขององค์กรกลางทําหน้าที่เชื่อมประสาน
กับชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ
4. ผลการศึกษาประเพณี ความเชื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพในปั จจุบนั ที่มีผลต่อการดํารง
ชี วิตของชาวไทยเชื้ อสายจีนในตําบลปากนํ้าโพ พบว่า ผลจากความเชื่ อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
ทําให้เกิดการผสมผสานของกลุ่มชน 2 เชื้อชาติท้ งั ไทยและจีน ในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่กลมกลืนจนไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ โดยวิธีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
ซึ่ งกันและกัน และยังพบอีกว่าผลของพิธีกรรมการไหว้เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ ทําให้เกิดความเป็ นสิ ริ
มงคลแก่ตนเองและครอบครัว ผลต่อการดํารงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในด้านเศรษฐกิจ เกิดการแลก
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เปลี่ยนซื้ อขายสิ นค้าโดยชาวไทยเชื้ อสายจีนนําสิ นค้าพื้นเมืองของชาวบ้านชุ มชนท้องถิ่นปากนํ้าโพมา
ขายในร้านค้าของตัวเอง เช่น ของฝากและของที่ระลึก มีการสร้างงานและสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น
โดยการจ้างชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นมาทํางานในโรงแรม ภัตตาคารและร้านค้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็ น
เจ้าของกิ จการ ผลที่ เกิ ดขึ้ นในด้านการเมื องการปกครองท้องถิ่ นคื อ เกิ ดความร่ วมมื อในการจัดงาน
แห่ เจ้าพ่อ- เจ้าแม่ปากนํ้าโพ ระหว่างชาวไทยเชื้ อสายจีนกับชุ มชนท้องถิ่นและหน่ วยงานราชการ การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อร่ วมกันอนุ รักษ์สืบทอดขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและร่ วม
กันยกระดับประเพณี การแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ ซึ่ งร่ วมกันจัดมากว่า 100 ปี ให้เป็ นกิจกรรมระดับ
นานาชาติและเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของตําบลปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็ นที่รู้จกกว้าง
ขวางมากขึ้น

การอภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั ประเพณี ความเชื่ อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพในปั จจุบนั ที่มี ผลต่อ
การดํารงชีวติ ของชาวไทยเชื้อสายจีน ตําบลปากนํ้าโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีประเด็นสําคัญ
ที่ผวู ้ จิ ยั เห็นว่าควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1.จากการศึ กษากระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งชาวไทยเชื้ อ สายจี นกับ ชุ มชนท้อ งถิ่ น
ในตําบลปากนํ้าโพในปั จจุบนั พบว่า ความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี ของชาวไทย
เชื้ อสายจี นกับชุ มชนท้องถิ่น ทําให้เกิ ดการดูดซึ มหรื อการกลมกลืนและการปรับความแตกต่างเพื่อให้
เกิ ดการปรั บตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุ ลทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่ นนั้น สอดคล้องกับคํา
อธิ บายของ ชุษา ไรแสง (2556) ที่อธิ บายว่าทฤษฎีการเสริ มสร้างความรู ้ เป็ นทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานมากจาก
ทฤษฎีของความรู ้โดย Jean Piaget นักจิตวิทยาชาวสวิสผูม้ ีชื่อเสี ยง อธิ บายว่าพัฒนาการเกี่ยวกับความคิด
ความเข้าใจของบุคคลนั้นเกิดจากการที่บุคคลพยายามจะปรับตัวให้อยูใ่ นสภาวะสมดุลเมื่อมีปฏิสัมพันธ์
กับ สิ่ ง แวดล้อ ม การปรั บ ตัว นี้ บุ ค คลจะใช้ก ระบวนการ 2 อย่า ง คื อ กระบวนการที่ Piaget เรี ย กว่า
การดูดซึมหรื อการกลมกลืน และการปรับความแตกต่าง เช่น ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นปากนํ้าโพ มีพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา คือการทําบุญและตักบาตรหรื อการนําของทําทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวาย
พระที่วดั ประเพณี น้ ี ชาวพุทธถือกันว่าเป็ นการสร้างกุศล และถือว่าเป็ นการแผ่ส่วนกุศลให้กบั ญาติผลู ้ ่วง
ลับไปแล้วด้วย โดยเชื่ อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่ งถึงญาติผูล้ ่วงลับ ซึ่ งมีความเหมือนกับเทศกาล
ตรุ ษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน เป็ นการไหว้เจ้าที่ และไหว้บรรพบุรุษที่บา้ นและศาล โดยมีความเชื่อว่า
ผลที่สะท้อนกลับมาคือ สิ่ งที่เราเคารพสักการะนั้นจะบันดาลสิ่ งที่เราต้องการให้กบั ผูเ้ คารพบูชาตามความ
ประสงค์ ความปรารถนาทุกประการที่ตอ้ งการ ซึ่ งสอดคล้องกับฉลอง พันธ์จนั ทร์ (2551) ได้อธิ บายว่า
แนวความคิดการเคารพบรรพบุรุษเป็ นการแสดงออกถึงท่าทีของมนุ ษย์ที่มีต่อผูต้ าย ซึ่ งปรากฏมีอยู่ใน
ศาสนาและวัฒนธรรมมาตั้งแต่ยุคบุพกาลเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั การเกิดลัทธิ เคารพบรรพบุรุษมาตั้งแต่
ยุคเริ่ มแรกของมนุ ษย์น้ ัน เป็ นเพราะมนุ ษย์มีทศั นคติ ว่า ผูม้ ีชีวิตอยู่และผูท้ ี่ ตายไปแล้วมีความสัมพันธ์
กัน ความตายมิได้ทาํ ให้ผนู ้ ้ นั หมดสภาพความเป็ นหน่วยหนึ่ งของสังคม อาจจะเป็ นครอบครัว สกุล เผ่า
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พันธุ์ เป็ นต้น และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ ชาติ แสงทอง (2542) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ประเพณี แห่
เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนํ้าโพ” รู ปแบบของการจัดงานในงานประเพณี ที่เป็ นปั จจัยเสริ มที่ทาํ ให้พิธีกรรมซึ่ ง
เป็ นแก่ นแท้ของประเพณี น้ ัน ให้มีความแข็งแกร่ งและน่ าสนใจมากขึ้ น จากการศึ กษายังพบการผสม
ผสานของกลุ่มชน 2 เชื้อชาติ ทั้งไทยและจีน เช่นในด้านของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
ความเป็ นอยู่ที่กลมกลื นเหนี ยวแน่ นจนไม่ สามารถที่ จะแยกออกจากกันได้ โดยวิธีการถ่ ายทอดทาง
วัฒ นธรรมซึ่ ง กัน และกัน และยัง พบอี ก ว่า ผลของพิ ธี ก รรมทํา ให้เ ห็ น ภาพสะท้อ นในด้า นต่ า งๆ เช่ น
ภาพสะท้อนถึงความเชื่อที่มีต่อปัจเจกบุคคล และภาพสะท้อนที่มีผลต่อสังคมอีกด้วย
2.จากการศึ ก ษากลไกลการจัด การทางสั ง คม โดยมี อ งค์ก รกลางทํา หน้า ที่ เ ชื่ อ มประสานกับ
ชาวไทยเชื้ อสายจี นกับชุ มชนท้องถิ่ นในปากนํ้าโพ อําเภอเมื อง จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการเผยแพร่
ประเพณี ความเชื่ อและพิธีกรรมการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ พบว่า กลไกลการจัดการทางสังคม
มี 2 รู ปแบบ คือ กลไกลการจัดการทางสังคมแบบนามธรรม เป็ นการปลูกฝั งความเชื่ อที่ ถูกสั่งสอน
และสั่ ง สมมาจากบรรพบุ รุ ษ ที่ มี ต่ อ ประเพณี ค วามเชื่ อ การแห่ เ จ้า พ่ อ -เจ้า แม่ ป ากนํ้า โพให้แ ก่ ชุ ม ชน
ท้องถิ่ นในตําบลปากนํ้าโพ ถ้าเรามี ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ตลอดจนเคารพนับถื อเจ้าและเทพเจ้า
โดยมีความเชื่ อว่าผลที่สะท้อนกลับมาคือ สิ่ งที่เราเคารพสักการะนั้นจะบันดาลสิ่ งที่เราต้องการให้กบั ผู ้
เคารพบูชาตามความประสงค์ ทําให้จดั เป็ นกลไกทางสังคมที่ควบคุมพฤติกรรมและกําหนดให้มีความเชื่อ
ในเรื่ องประเพณี ความเชื่ อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพที่สอนต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และ
แบบรู ปธรรม โดยวิธีการทํางานขององค์กรกลาง ทําหน้าที่เชื่อมประสานกับชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชน
ท้องถิ่นในตําบลปากนํ้าโพ คือ ในงานประเพณี แห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพของทุกปี จะมีคณะกรรมการ
จัดงานประเพณี การแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ เป็ นผูร้ ับผิดชอบการจัดงานแห่ มีการประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐบาลและพ่อค้าประชาชนในชุมชนปากนํ้าโพ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อระดม
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ ายในการบูรณาการวางแผนการจัดงานและจัดสรรหางบประมาณ มีการสรรหาผู ้
สนับสนุนในการจัดงาน มีการกระจายความรับผิดชอบในการจัดงาน เพื่อให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ในการจัด
ขบวนการแสดงเข้าร่ วมในขบวนแห่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Sutee Vichapron (2556) เรื่ องการ
ขัดเกลาทางสังคม คือ การปลูกฝังระเบียบวินยั ความมุ่งหวังให้รู้จกั บทบาทและทัศนคติ ความชํานาญ
หรื อทักษะ ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้ดว้ ยดี การขัดเกลาทางสังคมช่วยให้สมาชิกได้
เรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานของสังคม การอบรมสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อนฝูง เพื่อนร่ วม
อาชีพหรื อสื่ อมวลชนต่าง ๆ เหล่านี้ จะทําให้การกระทําต่อผูอ้ ื่นเป็ นไปอย่างเหมาะสมรู ้จกั ปฏิบตั ิตนใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งจะช่วยให้สงั คมมีระเบียบเพิ่มขึ้น
3.จากการศึ ก ษาประเพณี ค วามเชื่ อ การแห่ เ จ้า พ่ อ -เจ้า แม่ ป ากนํ้าโพในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ผ ลต่ อ
การดํารงชี วิตของชาวไทยเชื้ อสายจีนในด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประเพณี การแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
มีบทบาทในการกระตุน้ ให้เกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากรของท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างสู งสุ ด
โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกซึ่ งนักท่องเที่ยวนิ ยมซื้ อเป็ นของฝากจากจังหวัดนครสวรรค์ เช่น
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ขนมเปี๊ ยะนมสด (ขนมโมจิ) ลูกชิ้นปลากราย กุนเชี ยง มีชื่อทั้งกุนเชี ยงหมู และกุนเชี ยงไก่ แหนมเนื้ อ
นํ้าผึ้ง ผลิตภัณฑ์งาช้างแกะสลัก เครื่ องจักรสาน เครื่ องประดับเพชร-ทอง ผลิตภัณฑ์หินอ่อน มีผลิตเป็ น
ของที่ระลึก เช่น แจกัน ที่เขี่ยบุหรี่ ก่อให้เกิดรายได้เป็ นเงินตราทั้งของไทยและต่างประเทศ เนื่ องจาก
ในช่วงจัดงานประเพณี แห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ มีนกั ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาท่อง
เที่ยวในงาน เช่น ชาวจีน ชาวญี่ปุ่น ชาวอังกฤษ ฯลฯ เกิดธุรกิจการท่องเที่ยว เป็ นรายได้ที่กระจายไปสู่ท้ งั
พ่อค้าและประชาชนในชุมชนปากนํ้าโพอย่างกว้างขวาง นอกจากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม มีรายได้แล้ว
รถโดยสารประจํา ทาง รถสามล้อ รั บ จ้า ง รถจัก รยานยนต์ รั บ จ้า งก็ มี ร ายได้จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน
ช่วงเทศกาลแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ และยังมีบทบาทในการสร้างงาน สร้างอาชี พกับประชาชนใน
ชุมชนปากนํ้าโพ ได้แก่ การจ้างแรงงานในโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร
4.จากการศึกษาประเพณี ความเชื่ อการแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพในปั จจุบนั ที่มีผลต่อการดํารง
ชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น พบว่า ในอดีตการจัดงาน ประเพณี การ
แห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทบั ทิมเท่านั้น ปั จจุบนั องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น คือ
เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้เข้ามีส่วนร่ วมโดยการส่ งเสริ มกิจการการท่องเที่ยวในงานประเพณี การแห่เจ้า
พ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ จัดสถานที่สาํ หรับตั้งศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ จัดระบบคมนาคม การจราจรและ
ขนส่ ง มีแผนการจัดจราจรและอํานวยความสะดวกด้านจราจรงานตรุ ษจีน ติดตั้งระบบไฟฟ้ าสาธารณะ
และดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการป้ องกันและลดปั ญหามลพิษจาก
ขยะมูลฝอย โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทําความสะอาดทั้งในงานและบริ เวณรอบงานแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่
ปากนํ้าโพ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท้องถิ่นและผูท้ ี่มาร่ วมงานประเพณี ความเชื่อการแห่
เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ

ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยั เพือ่ นําไปใช้ ประโยชน์
1. องค์การปกครองส่ วนจังหวัดหรื อเทศบาลนครสวรรค์ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเพณี การแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ ได้แก่ การอนุรักษ์และส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การแห่
เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. องค์การปกครองส่ วนจังหวัดหรื อเทศบาลนครสวรรค์ควรมีแผนการพัฒนาเผยแพร่ ประเพณี การ
แห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพโดยใช้สื่อของรัฐและเอกชนจัดสรรช่องทางและเวทีในการเผยแพร่ ได้แก่ การ
เผยแพร่ ผา่ นทาง Social Network ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Facebook ประชาสัมพันธ์จงั หวัดและเผย
แพร่ ผา่ นทางรายการทีวหี รื อเผยแพร่ ผา่ นทางวารสารและหนังสื อพิมพ์
3. องค์ก ารปกครองส่ ว นจัง หวัด หรื อ เทศบาลนครนครสวรรค์ ควรสร้ า งพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ห รื อ หอ
วัฒนธรรมเพื่อเป็ นศูนย์รวมแหล่งความรู ้เรื่ องประเพณี การแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
4. องค์การปกครองส่ วนจังหวัดหรื อเทศบาลนครนครสวรรค์ ควรสร้างเครื อข่ายส่ งเสริ มการท่อง
เที่ยวงานประเพณี การแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาวิจยั ในครั้งต่ อไป
ผูส้ นใจหรื อนักวิจยั อาจนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ไปใช้เป็ นแนวทางการส่ งเสริ มการ
พัฒนาและเผยแพร่ การสร้างเครื อข่ายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวงานประเพณี การแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้าโพ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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