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บทคดัย่อ
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยเช้ือ

สายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้ าโพ ในดา้นความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพในปัจจุบนั 

ท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีนในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและศิลปวฒันธรรมทอ้ง

ถ่ินดา้นการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน ตลอดจนศึกษากลไกการจดัการทางสังคม โดยมีองคก์รกลางทาํ

หนา้ท่ีเช่ือมประสานกบัชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้ าโพ  อาํเภอเมือง  จงัหวดั

นครสวรรค ์ในดา้นการเผยแพร่ประเพณีความเช่ือและพิธีกรรมการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ แก่ชุมชน

ทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้ าโพ จงัหวดันครสวรรค ์ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือ ประชาชนทอ้งถ่ินและ

หน่วยงานราชการ หา้งร้านคา้ ในตาํบลปากนํ้าโพ อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ใชใ้นการศึกษา จาํนวน 

50 คน วธีิดาํเนินการวจิยัเป็นการวจิยัผสมผสานระหวา่งการวจิยัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใชส้ถิติพ้ืน

ฐานเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ, การแจกแจงความถ่ี ,การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง ,การวดัการกระจาย 

 ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ิน

ในตาํบลปากนํ้ าโพ  มีวิธีการ 2 รูปแบบ คือ พิธีกรรมแบบนามธรรม เผยแพร่โดยการเซ่นไหวผ้า่นทาง

ร่างทรง เจา้พอ่เทพารักษ ์ เจา้พอ่กวนอู เจา้แม่ทบัทิม เพ่ือความเป็นสิริมงคล การคา้ขายเจริญรุ่งเรือง ส่วน

พิธีกรรมแบบรูปธรรม เผยแพร่โดยผา่นทางการประกอบพิธีกรรมไหวเ้จา้ท่ีศาลเจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ 

และขบวนแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ โดยจะมีคณะกรรมการบริหารศาลเจา้หรือเจา้หนา้ท่ีประจาํศาลเจา้ 

มาคอยแนะนาํ สาธิตพิธีกรรมไหวเ้จา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพท่ีถูกวิธี ส่วนการศึกษาดา้นกลไกการจดัการ

ทางสังคม พบว่า มีการส่งเสริมให้ชุมชนชาวปากนํ้ าโพเป็นศูนยร์วมแหล่งความรู้เร่ืองประเพณีการแห่

เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ โดยการเผยแพร่และจดัอบรมสัมมนา และมีคณะกรรมการจดังานเป็นผูรั้บผิด

ชอบการจดังาน  มีการประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐบาลและพ่อคา้ประชาชนในชุมชนปากนํ้ าโพ 

จดัประชุมคณะกรรมการจดังานเพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในการ บูรณาการการวางแผนการจดั

งานและจดัสรรหางบประมาณ มีการสรรหาผูส้นบัสนุนในการจดังาน มีการกระจายความรับผิดชอบใน

การจดังาน เพ่ือใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม ในการจดัขบวนการแสดงเขา้ร่วมในขบวนแห่ อีกทั้งใหบุ้คคลจาก

ภายนอกชุมชน  ปากนํ้ าโพเขา้มามีส่วนร่วมในการออกร้านขายของและมีมหรสพต่างๆ มากมายเพ่ือให้

ประชาชนทัว่ไดช้ม ในการจดังานประเพณีแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ    
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คําสําคัญ: ประเพณีความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพในปัจจุบนั  กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กลไกการจดัการทางสงัคม

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 pro-

moting 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 Thai-

Chinese 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 prosper-

ous 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 co-

ordinating 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 out-

side 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
 นครสวรรค ์มีช่ือเรียกเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมาแต่เดิมวา่ ปากนํ้ าโพ โดยปรากฏเรียกกนัมาตั้งแต่ใน

สมยักรุงศรีอยธุยา  ปากนํ้ าโพมีตน้แม่นํ้ าเจา้พระยาซ่ึงเกิดจาก แม่นํ้ าปิงท่ีมีสีของนํ้ าใสหรือคลํ้ากบัแม่นํ้ า

น่าน ท่ีมีสีนํ้ าขุ่นแดง ท่ีมาของคาํวา่ ปากนํ้าโพ สนันิษฐานได ้2 ประการคือ อาจมาจากคาํวา่ ปากนํ้าโผล่ 

เพราะเป็นท่ีปากนํ้ าปิง ยม และน่าน มาโผล่รวมกนัเป็น ตน้แม่นํ้ าเจา้พระยา หรืออีกประการหน่ึง คือมี

ตน้โพธ์ิขนาดใหญ่อยูต่รงปากนํ้ าในบริเวณวดัโพธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งศาลเจา้พอ่กวนอูในปัจจุบนั จึงเรียกกนัวา่ 

ปากนํ้าโพธ์ิ                                                  

     สภาพภมิูศาสตร์ในชุมชนปากนํ้าโพ เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้า เป็นชุมชนท่ีมีแม่นํ้าไหลผา่น มีภเูขาอยูเ่ลก็

นอ้ย  (ชาญเวช อ่องทิพยแ์ละคณะ, 2556) ชาวบา้นในชุมชนปากนํ้าโพจะมีอาชีพทาํการประมง จะเป็นการ

เล้ียงปลาในกระชงั ในบ่อปลาหรือจบัปลาในแหล่งนํ้าธรรมชาติ และการคา้ขาย เช่น การขายเส้ือผา้   เปิด

ร้านอาหาร เปิดร้านทอง 

 ในสมยัรัชกาลท่ี  5 การขยายตวัทางการคา้ทาํใหช้าวจีนหลัง่ไหลเขา้มาคา้ขายแรงงานและประกอบ

การคา้ต่างๆ ในจงัหวดันครสวรรคม์ากข้ึน และไดย้า้ยศูนยก์ลางการคา้จากฝ่ังตะวนัตก คือ  ฝ่ังแม่นํ้าน่าน

มาเป็นฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้าเจา้พระยา หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนัคือ ตลาดปากนํ้าโพ ในปี พ.ศ.2447 

มีจาํนวนชาวจีนในจงัหวดันครสวรรคป์ระมาณ 6,000 คน ในขณะท่ีภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 

ซ่ึงมีจาํนวนชาวจีน ประมาณ 10,000 คน และจาํนวนคนจีนในมณฑลนครสวรรคน์ั้น จดัวา่อยูใ่นอนัดบั 3 

รองมาจากกรุงเทพมหานคร และภเูกต็ (สุภรณ์ โอเจริญ, 2541) ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแตจ๋ิ้ว รองลงมาคือจีน

ไหหลาํ, จีนแคะและกวางตุง้ 

 แมว้่าชาวจีนจะเป็นชนชาติหน่ึงท่ีมีวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมต่างไปจากคนพ้ืนถ่ินท่ีเป็น

ชาวไทย แต่ความเป็นพทุธศาสนิกชนดว้ยกนั จึงทาํใหช้าวจีนมีแบบแผนชีวติท่ีเขา้กนัได ้กลมกลืนกบัวถีิ

ชีวิตชาวไทย ทั้งน้ีอาจมีบางส่วนท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น  ความเช่ือและการปฏิบติัตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี ซ่ึงชาวจีนส่วนใหญ่ยงัคงปฏิบติัอยูอ่ยา่งเคร่งครัด และปลูกฝังให้ยึดมัน่ในความเช่ือต่างๆ ใน

ตาํนานเร่ืองของจิตวิญญาณ เทพเจา้ หรือความเร้นลบัของโชคชะตา รวมทั้งชอบท่ีจะแสวงหาโชคลาภ

ในชีวิต รวมทั้งเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดพิธีกรรม และจดัทาํเป็นประเพณีสืบทอดกนัมา เช่น 

ประเพณีการแห่เจา้พอ่เจา้แม่ปากนํ้าโพ ในเทศกาลตรุษจีนเป็นประจาํทุกปี

 ประเพณีการแห่เจา้พ่อเจา้แม่ปากนํ้ าโพ เร่ิมมีการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ ปากนํ้ าโพเกิดข้ึนหลงัจากโรค

ห่า (อหิวาตกโรค) และฝีดาษระบาดเม่ือประมาณ ปี พ.ศ.2460–2462 (คณะกรรมการจดังานเจา้พอ่-เจา้แม่

ปากนํ้าโพ, 2555) ชาวปากนํ้าโพไดรั้บความเดือดร้อนมีผูค้นลม้ตายและเจบ็ป่วย เป็นจาํนวนมาก ดว้ยเหตุ

ท่ีวา่วิทยาศาสตร์การแพทยส์มยัใหม่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย ทาํใหช้าวบา้นหนัไปพ่ึงหมอจีน (ซินแส) เพ่ือ

ช่วยรักษาโรค แต่ไม่สามารถหยดุโรคระบาดได ้ชาวบา้นจึงหนัไปหาท่ีพ่ึงจากเทพอารักษ ์ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้ง

หลายและมีเหตุบงัเอิญ ไดมี้ชาวบา้นบนบานต่อเจา้พอ่เทพารักษ ์หรือปุนเถา้กง เพ่ือขอใหปั้ดเป่าโรคร้าย

ไปจากหมู่บา้นและไดท้าํการเชิญเจา้มาเขา้ทรง เพ่ือทาํพิธีรักษาโรคดว้ยการเขียน “ฮู”้ กระดาษยนัต ์และ

นาํไปเผาใส่นํ้าด่ืมกิน ปรากฏวา่เป็นส่ิงมหศัจรรย ์โรคร้ายท่ีไดด้บัชีวติคนในหมู่บา้นไดห้ยดุการระบาดลง 

ผูค้นปราศจากโรคภยั จนเป็นท่ีเล่ืองลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของเจา้พอ่เทพารักษ ์ ดงันั้นชาวปากนํ้าโพ จึงได้

ร่วมกนัอญัเชิญเจา้พอ่-เจา้แม่ ท่ีอยูใ่นศาลเจา้พอ่เทพารักษ ์มาแห่รอบตลาด เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ 

และครอบครัวตั้งแต่นั้นมา   
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 จากความเช่ือในปัจจยัดงักล่าวจึงเป็นผลทาํให้เกิดวฒันธรรม จารีตตลอดจนประเพณีในการแห่                    

เจ้าพ่อเจ้า-แม่ปากนํ้ าโพจนถึงปัจจุบนัน้ี ซ่ึงนับว่าเป็นปัจจัยหน่ึงของการสร้าง ความแข็งแกร่งทาง

วฒันธรรมและสงัคมท่ีคนในกลุ่มยดึมัน่ในจุดศนูยก์ลางของความเช่ือในส่ิงเดียวกนั                   

  การเปล่ียนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ในปัจจุบนัมีผลต่อการดาํรงชีวิต

ของชาวไทยเช้ือสายจีน ตาํบลปากนํ้าโพ อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ส่วนดา้นการเมืองการปกครอง 

  ทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพมากข้ึนดงันั้น ผูเ้ขียนบทความวิจยั

ได้เล็งเห็นความสําคญัท่ีจะศึกษาประเพณีความเช่ือดังกล่าว ในมุมมองด้านต่างๆ ตลอดจน ศึกษา

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้ าโพ ในดา้น

ความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ ในปัจจุบนั ท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีน

ในดา้นเศรษฐกิจ,ในดา้นสังคมและศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน,ในดา้นการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน และ 

ศึกษากลไกการจดัการทางสังคม โดยมีองคก์รกลางทาํหน้าท่ีเช่ือมประสานกบัชาวไทยเช้ือสายจีนกบั

ชุมชนท้องถ่ินในตาํบลปากนํ้ าโพ  อาํเภอเมือง  จังหวดันครสวรรค์ ในด้านการเผยแพร่พิธีกรรม

การแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพแก่ชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้าโพ  

วตัถุประสงค์
 1.เพ่ือศึกษากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบล                    

ปากนํ้าโพ ดา้นความเช่ือการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ

    2. ศึกษากลไกลการจดัการทางสงัคม โดยมีองคก์รกลางทาํหนา้ท่ีเช่ือมประสานกบัชาวไทยเช้ือสาย

จีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้ าโพ อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ดา้นการเผยแพร่ประเพณี ความ

เช่ือและพิธีกรรมการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ

ขอบเขตของการวจิยั  
 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัท่ีใชรู้ปแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Re-

search) และวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยกาํหนดขอบเขตของการวิจยั  ไดแ้ก่ การศึกษา

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้ าโพ ในดา้น

ความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพในปัจจุบนั ท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีนใน

ดา้นเศรษฐกิจ,ดา้นสงัคม,ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน พร้อมกบัศึกษากลไก

การจดัการทางสังคม โดยมีองคก์รกลางทาํหนา้ท่ีเช่ือมประสานกบัชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ิน

ในตาํบลปากนํ้ าในดา้นการเผยแพร่ประเพณีความเช่ือการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้ าโพแก่ชุมชนทอ้งถ่ินใน

ตาํบลปากนํ้าโพ , การเผยแพร่พิธีกรรมการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ
 1. เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยเช้ือสายจีนกับชุมชนท้องถ่ินในตาํบล                   

ปากนํ้าโพ 

 2. เกิดกลไกการจดัการทางสงัคม โดยมีองคก์รกลางทาํหนา้ท่ีเช่ือมประสานกบัชาวไทยเช้ือสายจีน

กบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้าโพ                                   

  3. นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปส่งเสริมการท่องเท่ียวทางดา้นประเพณีและศิลปวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้าโพ

แนวคดิทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
 สมัพนัธ์  จากถ่ินขจรไกล (2556) ไดอ้ธิบายวา่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การ

ท่ีกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงร่วมกนั มารวมตวักนัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดว้ยความสมคัร

ใจ เพ่ือร่วมสร้างความเขา้ใจหรือพฒันาแนวปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Shar-

ing) ท่ีมีประสิทธิผลนั้น จะตอ้งประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั  คือ คน, สถานท่ี และส่ิงอาํนวยความ

สะดวก  ปัจจยัหลกัของการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดแ้ก่ กาํหนดเป้าหมายการแบ่งปันและแลก

เปล่ียนเรียนรู้ใหช้ดัเจนและสัมพนัธ์กบัเป้าหมาย สร้างผูน้าํท่ีเป็นแบบอยา่ง สร้างเครือข่ายของผูมี้ความรู้

จากการปฏิบติั (Human Networks) กาํหนดวิธีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหเ้หมาะกบัวฒันธรรม

องคก์ร แบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีนาํไปใชใ้นงานประจาํวนัได ้สร้างแรงจูงใจท่ีสนบัสนุนการแบ่ง

ปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้

            Sutee  vichapron (2556) ไดอ้ธิบายวา่ กลไกการจดัการทางสงัคม เป็นการจดัระเบียบสงัคม ซ่ึง

สังคมเป็นท่ีรวมของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  เม่ือมีการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลเพ่ิมมากข้ึนสังคมก็ยิง่มี

ความแตกต่างในหลายๆ  ดา้นเกิดข้ึนความแตกต่างดงักล่าว หากมีการควบคุมและจดัระเบียบของกลุ่ม

และในสังคมท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมแลว้  สังคมก็อาจสับสนวุ่นวายข้ึนได ้โดยใชก้ารขดัเกลาทางสังคม  

คือ  การปลูกฝังระเบียบวนิยั ความมุ่งหวงัใหรู้้จกับทบาทและทศันคติ ความชาํนาญหรือทกัษะ ทั้งน้ี เพ่ือ

ใหส้มาชิกอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดด้ว้ยดี การขดัเกลาทางสงัคมช่วยใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้ และปฏิบติัตาม

บรรทดัฐานของสงัคม การอบรมสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์ เพ่ือนฝงู เพ่ือนร่วมอาชีพหรือส่ือมวลชน

ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะทาํให้การกระทาํต่อผูอ่ื้นเป็นไปอย่างเหมาะสมรู้จกัปฏิบติัตนในฐานะสมาชิกท่ีดีของ

สงัคม  ซ่ึงจะช่วยใหส้งัคมมีระเบียบเพ่ิมข้ึน วธีิการใชก้ลไกการจดัการทางสงัคม คือ การขดัเกลาโดยตรง  :  

โดยการบอกวา่ส่ิงใดควรทาํ  ส่ิงใดไม่ควรทาํ และ การขดัเกลาโดยออ้ม :   ไม่ไดบ้อกโดยตรง  แต่เราเรียนรู้

จากการ กระทาํของคนอ่ืน  หรือ  ซึมซบัจากส่ือ  เช่น  หนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร, วทิย ุฯลฯ

 ชุษา ไรแสง (2556) ไดอ้ธิบาย ทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ Constructionism เป็นทฤษฎีท่ีมีพ้ืน

ฐานมาจากทฤษฎีของความรู้ (Theory of Knowledge) โดย Jean Piaget นกัจิตวิทยาชาวสวิสผูมี้ช่ือเสียง 

อธิบายวา่พฒันาการเก่ียวกบัความคิด ความเขา้ใจของบุคคลนั้นเกิดจากการท่ีบุคคลพยายามจะปรับตวัให้

อยูใ่นสภาวะสมดุลเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม การปรับตวัน้ีบุคคลจะใชก้ระบวนการ 2 อยา่ง คือ

กระบวนการท่ี Piaget เรียกว่า การดูดซึมหรือการกลมกลืน (assimilation) และการปรับความแตกต่าง

(acommodation) - การดูดซึม(assimilation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดพ้บหรือปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิง
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แวดลอ้มใหม่ๆท่ีไม่มีอยูใ่นสมองตนเอง บุคคลจะรับหรือดูดซึมเกบ็เขา้ไปไวเ้ป็นความรู้ใหม่ของตน 

  -การปรับความแตกต่าง (acommodation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดพ้บหรือปฏิสมัพนัธ์กบั

ส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆท่ีสัมพนัธ์กบัความคิดเดิมท่ีมีอยูใ่นสมอง บุคคลจะเร่ิมปรับความแตกต่างระหวา่งของ

ใหม่กบัความคิดเดิมจนเกิดความเขา้ใจวา่ควรจะทาํอยา่งไรกบัส่ิงใหม่น้ี และเม่ือใดท่ีบุคคลสามารถปรับ

ความคิดเดิมให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆได ้ บุคคลจะอยู่ในสภาวะสมดุล แต่เน่ืองจากบุคคลมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นกระบวนการทั้ง 2 อยา่ง จึงเกิดข้ึนอยู่

ฉลอง พนัธ์จนัทร์ (2551) ไดอ้ธิบายวา่ แนวความคิดการเคารพบรรพบุรุษเป็นการแสดงออกถึงท่าทีของ

มนุษยท่ี์มีต่อผูต้าย ซ่ึงปรากฏมีอยูใ่นศาสนาและวฒันธรรมมาตั้งแต่ยคุบุพกาลเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั การ

เกิดลทัธิเคารพบรรพบุรุษมาตั้งแต่ยคุเร่ิมแรกของมนุษยน์ั้น เป็นเพราะมนุษยมี์ทศันคติวา่ ผูมี้ชีวิตอยูแ่ละ

ผูท่ี้ตายไปแลว้มีความสมัพนัธ์กนั ความตายมิไดท้าํใหผู้น้ั้นหมดสภาพความเป็นหน่วยหน่ึงของสงัคม อาจ

จะเป็นครอบครัว สกลุ เผา่พนัธ์ุ เป็นตน้

 สุชาติ แสงทอง (2542) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ประเพณีแห่เจา้พ่อเจา้แม่ปากนํ้ าโพ ” ประเพณีแห่เจา้

พ่อเจา้แม่ปากนํ้ าโพ เป็นประเพณีท่ีสําคญัยิ่งของกลุ่มชนในสังคมจงัหวดันครสวรรค ์ ท่ีมีการสืบทอด

ประเพณีกนัมาหลายปี จากการศึกษาพบวา่มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยู ่2 ประการ ท่ีมีผลต่อประเพณีแห่เจา้

พอ่เจา้แม่ปากนํ้าโพ ไดแ้ก่การประกอบพิธีกรรม ทั้งน้ีหมายถึงการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือดั้งเดิม 

เช่น การเซ่นไหวเ้จา้ การไหวบ้รรพบุรุษ และการทรงเจา้เป็นตน้ และองคป์ระกอบของพิธีการ ทั้งน้ีหมาย

ถึงรูปแบบของการจดังานในงานประเพณี ท่ีเป็นปัจจยัเสริมท่ีทาํใหพิ้ธีกรรมซ่ึงเป็นแก่นแทข้องประเพณี

นั้นใหมี้แขง็แกร่งและน่าสนใจมากข้ึน จากการศึกษายงัพบการผสมผสานของกลุ่มชน 2 เช้ือชาติ ทั้งไทย

และจีน เช่นในดา้นของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นอยูท่ี่กลมกลืนเหนียวแน่นจน

ไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกนัได ้โดยวิธีการถ่ายทอดทางวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั และยงัพบอีกวา่ผล

ของพิธีกรรมทาํใหเ้ห็นภาพสะทอ้นในดา้นต่างๆ เช่น ภาพสะทอ้นถึงความเช่ือท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล และ

ภาพสะทอ้นท่ีมีผลต่อสงัคมอีกดว้ย

วธีิดาํเนินการวจิยั
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการ 

คณะกรรมการจดังานเจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ คณะกรรมการศาลเจา้พอ่เทพารักษ-์เจา้แม่ทบัทิม หา้งร้าน

คา้ในตาํบลปากนํ้ าโพ  ขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 80 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา 50 ชุด คิดเป็นร้อยละ 

62.5  ของแบบสอบถามทั้งหมด

วธีิการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) ไม่อาศยัความ

น่าจะเป็น (Non-probability Sampling ) ดว้ยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบมีจุดประสงค์

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ท่ีมีลกัษณะเป็น

คาํถามปลายเปิดและปลายปิด โดยให้กลุ่มตวัอย่างท่ีถูกถาม ตอบคาํถาม ส่วนมากเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง 
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ความคิดเห็น หรือความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมและทศันคติของผูต้อบ ดว้ยการกรอกขอ้มูลดว้ยตนเอง แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนที 1 ขอ้มูลทัว่ไปเป็นสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ศึกษากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ิน

ในตาํบลปากนํ้าโพ ดา้นความเช่ือการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ 

 ส่วนท่ี 3 ศึกษากลไกลการจดัการทางสงัคม โดยมีองคก์รกลางทาํหนา้ท่ีเช่ือมประสานกบั

ชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้าโพ อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ดา้นการเผยแพร่

ประเพณี ความเช่ือและพิธีกรรมการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ

 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 เพ่ือใหแ้บบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีมีคุณภาพ ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม

ดงัน้ี 

  1. การหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปผู ้

เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบเน้ือหา โครงสร้างแบบสอบถามและปรับปรุงสาํนวนภาษาท่ีใชใ้หมี้ความถูก

ตอ้ง ชดัเจนเขา้ใจง่าย และเหมาะสม

  2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามจาํนวน 50 ชุดไปทาํการทดลองใช ้ 

(Try out) และนาํขอ้มูลท่ีได ้ไปทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ก่อนท่ีจะนาํไปใชจ้ริง ปรับปรุง

แกไ้ขเพ่ือความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยการทดสอบความเช่ือมัน่ โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha (Cronbach, 

1984) เพ่ือหาค่าสมัประสิทธิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) จากการทดสอบแบบสอบถาม ไดค้วามเช่ือมัน่  

(Reliability) 0.877 ซ่ึงมากกวา่  0.80 ถือวา่แบบสอบถามอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอบรับได้

 วธีิดาํเนินการวจิยั และสถานทีท่าํการทดลอง/เกบ็ข้อมูล  
  1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการศึกษากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยเช้ือสายจีนกบั

ชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้ าโพ ให้แก่ประชาชนทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการ ห้างร้านคา้ และ

นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 2. ลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูล และการสมัภาษณ์เจาะลึก คณะกรรมการจดังานเจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ คณะ

กรรมการศาลเจา้พ่อเทพารักษ-์เจา้แม่ทบัทิม, ประชาชนทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการ ห้างร้านคา้ใน

ตาํบลปากนํ้าโพ

         3. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการศึกษากลไกการจดัการทางสังคม โดยมีองค์กรกลางทาํหน้าท่ีเช่ือม

ประสานกบัชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในประเพณีการแห่เจา้พ่อเจา้แม่ปากนํ้ าโพ อาํเภอเมือง 

จงัหวดันครสวรรค ์  ใหแ้ก่ ประชาชนทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการ หา้งร้านคา้ และนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม

โครงการ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผลดว้ยการบรรยายตามลาํดบั โดย 

เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงพรรณนา 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติพ้ืนฐานหาค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี การวดัแนวโนม้เขา้

สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิควิธีการท่ีเรียกว่า การจาํแนกกลุ่ม ขอ้มูลเชิงคุณภาพ

การวางแผนการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัมีการวางแผนก่อนโดย

พิจารณาจากวตัถุประสงคข์องการวิจยัว่า ในแต่ละวตัถุประสงคข์องการวิจยัจะทาํการวิเคราะห์อยา่งไร

จดักระทาํขอ้มูลอยา่งไร และใชค่้าสถิติพ้ืนฐานช่วยในการหาคาํตอบตามวตัถุประสงคน์ั้น

สรุปผลการวจิยั
 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  จากการแบบสอบถามและ

แบบสมัภาษณ์ สรุปตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี

  1.ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเป็นสถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม  พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  66   มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31 – 35  ปี  ร้อยละ  24  มีสถานภาพ

โสด ร้อยละ 52  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ  52  ส่วนมากประกอบอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง

ของรัฐ ร้อยละ 40  มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการสรรหาและคดัเลือกคณะกรรมการจดังานประเพณี

แห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพว่า ควรมีการคดัเลือกประจาํทุกปี ร้อยละ 96 มีความคิดเห็นว่า หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ หรือมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดังานประเพณีแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ ควรเป็นเทศบาล

นครนครสวรรค ์ ร้อยละ  80 มีความคิดเห็นวา่ความเช่ือการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ ในปัจจุบนั ท่ีมีผล

ต่อการดาํรงชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีนในดา้นเศรษฐกิจ โดยพ่อคา้ประชาชนมีรายไดจ้ากการขายของ

ฝาก และของท่ีระลึก ร้อยละ 82  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลการจดังานประเพณีแห่เจา้พอ่-เจา้แม่

ปากนํ้ าโพ มาจากป้ายโฆษณา ร้อยละ  92  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ า

โพ ในปัจจุบนั ท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีนในดา้นสังคมและศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ในดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี อนัดีงามของชาวไทยเช้ือสายจีน 

ร้อยละ 70

ภาพท่ี 1 กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้าโพ
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2. ผลการศึกษาศึกษากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ิน

 ในตาํบลปากนํ้าโพ ดา้นความเช่ือการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ พบวา่ กระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหวา่งชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบล ปากนํ้ าโพ ดา้นความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้

แม่ปากนํ้าโพ ใชว้ิธีการผสมผสานประเพณีความเช่ือท่ีถูกสัง่สอนและสัง่สมมาจากบรรพบุรุษคือ การเผย

แพร่ องคค์วามรู้เก่ียวกบัเทศกาลตรุษจีนกบัความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน

ในตาํบลปากนํ้ าโพ โดยปลูกฝังความเช่ือท่ีว่าถา้เรามีความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ ตลอดจนเคารพนบัถือ

เจา้และเทพเจา้ ผลท่ีไดรั้บและสะทอ้นกลบัมาคือ ส่ิงท่ีเราเคารพสักการะนั้นจะบนัดาลส่ิงท่ีเราตอ้งการ

ใหก้บัผูเ้คารพบูชาตามความประสงค ์ความปรารถนาทุกประการท่ีตอ้งการ ทาํใหจ้ดัเป็นกลไกทางสงัคม

ท่ีควบคุมพฤติกรรมและกาํหนดให้มีความเช่ือในเร่ืองประเพณีความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ

ท่ีสืบต่อกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และการเผยแพร่พิธีกรรมความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ า

โพ มีวิธีการ 2 แบบ คือ แบบนามธรรม เผยแพร่โดยผา่นทางร่างทรง เจา้พ่อเทพารักษ ์ เจา้พ่อกวนอู เจา้

แม่ทบัทิมโดย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเซ่นไหวเ้ทพเจา้ หรือเจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

ปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย ออกไปจากบา้นเรือน ร้านคา้ ซ่ึงมีความเช่ือว่าจะมีโชคลาภ การคา้ขายเจริญรุ่งเรือง 

ขั้นตอนของพิธีกรรมแสดงใหเ้ห็นถึงความมีอาํนาจ อิทธิปาฏิหาริย ์มีการเขา้ทรง เพ่ือใหว้ิญญาณของเจา้

พ่อเทพารักษ ์ เจา้พ่อกวนอู เจา้แม่ทบัทิม ในร่างทรงเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรม ร่างทรงจะมีหนา้ท่ีเป็นส่ือ

กลางระหว่างเจา้พ่อ-เจา้แม่กบัชุมชนทอ้งถ่ินในปากนํ้ าโพและเผยแพร่พิธีกรรมโดยการแสดงอภินิหาร

อาํนาจเหนือธรรมชาติ เพ่ือสร้างศรัทธาและความเช่ือในพิธีกรรมการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ และ

พิธีกรรมแบบรูปธรรม เผยแพร่โดยผ่านการประกอบพิธีกรรมไหวเ้จา้ท่ีศาลเจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ 

ประชาชนท่ีมาประกอบพิธีกรรมไหวเ้จา้ท่ีศาลเจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ จะมีคณะกรรมการบริหารศาล

เจา้หรือเจา้หนา้ท่ีประจาํศาลเจา้ มาคอยแนะนาํ สาธิตพิธีกรรมไหวเ้จา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพท่ีถูกวิธี เช่น 

แนะนาํเร่ืองอาหารและเคร่ืองเซ่นไหวเ้จา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ เคร่ืองแต่งกายของผูม้าประกอบพิธีไหวเ้จา้

พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ ส่วนพิธีกรรมแบบรูปธรรม เผยแพร่โดยขบวนแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ ก่อนท่ี

จะถึงวนัแห่ซ่ึงกาํหนดใหว้นัท่ี 3 ของเทศกาลตรุษจีน เป็นวนัแห่เจา้พอ่-เจา้แม่รอบเมืองปากนํ้าโพนั้น ะมี

คณะกรรมการ 2 กลุ่มคือ คณะกรรมการจดังานแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพและคณะกรรมการบริหารศาล

เจา้พอ่เทพารักษ ์เป็นผูรั้บผดิชอบต่อพิธีกรรมขบวนแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพร่วมกนั ซ่ึงพิธีกรรมขบวน

แห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ จะจดัเป็น 2 ช่วง เวลา ไดแ้ก่

 ขบวนแห่ในช่วงเวลากลางคืน จะเร่ิมข้ึนตอนคํ่า ประมาณเวลา 18.00 น.โมงเยน็ ประกอบดว้ย

ขบวนเกือบ 30 ขบวน เร่ิมแสดงท่ีหนา้สาํนกังานเทศบาลนครนครสวรรค ์แลว้เคล่ือนเขา้สู่ตวัตลาดปาก     

นํ้าโพ  สาํหรับขบวนแห่ในช่วงเวลากลางวนั จะเร่ิมตั้งแต่เชา้ ประมาณเวลา 08.00 น.  โดยเร่ิมขบวนจาก 

ส่ีแยกสะพานเดชาติวงศ ์ประกอบดว้ยขบวนแห่ในกลางคืนทั้งหมด และเพ่ิมมาอีกนบัสิบขบวนไดแ้ก่  

ขบวนเจา้พ่อเทพารักษ-์เจา้แม่ทบัทิม ขบวนเจา้พ่อเจา้แม่หน้าผา รถประชาสัมพนัธ์วตัถุมงคล รถป้าย

อาญาสิทธ์ิ รถกระถางธูป เก้ียวเจา้พอ่เจา้แม่ (กวนอู, เจา้แม่สวรรค,์ เจา้พอ่จุ๊) ขบวนสาวงามถือธงเข่ียเปีย 

พร้อมดว้ยการประทบัทรงขององคเ์จา้พอ่เจา้แม่ เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชาวไทยเช้ือสายจีน
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ภาพท่ี 2 ขบวนแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพในเทศกาลตรุษจีน

 3. ผลการศึกษากลไกลการจดัการทางสังคม โดยมีองคก์รกลางทาํหนา้ท่ีเช่ือมประสานกบัชาว

ไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในปากนํ้ าโพ อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ดา้นการเผยแพร่ประเพณี 

ความเช่ือและพิธีกรรมการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ พบว่า การจดักลไกลการจดัการทางสังคมอยูใ่น

รูปแบบองคก์รกลางท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมประสานกบัชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้ า

โพ ไดแ้ก่ คณะกรรมการจดังานประเพณีการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ และคณะกรรมการศาลเจา้พ่อ

เทพารักษ-์เจา้แม่ทบัทิม   ซ่ึงไดม้าจากการคดัเลือกชาวไทยเช้ือสายจีน ผูน้าํในชุมชนทอ้งถ่ินและประชาชน

ในตาํบลปากนํ้ าโพ โดยมีการคดัเลือกคณะกรรมการจดังานเป็นประจาํทุกปี เพ่ือทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนและ

ส่งเสริมใหชุ้มชนชาวปากนํ้าโพเป็นศนูยร์วมแหล่งความรู้เร่ืองประเพณีการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ  มี

ส่วนร่วมในการช่วยปลูกฝังส่งเสริมประเพณีการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การ

เป็นวิทยากรอบรมเร่ืองประเพณีการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพให้หน่วยงานทางราชการและเอกชนทั้ง

ในและนอกชุมชนปากนํ้ าโพ หรือมีเจา้หนา้ท่ีประจาํศาลเจา้พ่อเทพารักษแ์ละเจา้แม่ทบัทิม (แควใหญ่)  

เพ่ือสอนและสาธิตพิธีกรรมไหวเ้จา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพท่ีถูกวิธีให้แก่ประชาชนท่ีมาไหวเ้จา้ท่ีศาลน้ี 

เป็นองคก์รกลางยงัทาํหนา้ท่ีเผยแพร่งานประเพณีการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ โดยใชส่ื้อของรัฐ และ

เอกชน จดัสรรช่องทางและเวทีในการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบังานประเพณีการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ 

ในการจดังานแห่ มีการประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐบาลและพอ่คา้ประชาชนในชุมชนปากนํ้าโพ จดั

ประชุมคณะกรรมการจดังานเพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในการบูรณาการการวางแผนการจดังาน

และจดัสรรหางบประมาณมีการสรรหาผูส้นบัสนุนในการจดังาน มีการกระจายความรับผดิชอบในการจดั

งาน เพ่ือใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม ในการจดัขบวนการแสดงเขา้ร่วมในขบวนแห่ อีกทั้งใหบุ้คคลจากภายนอก

ชุมชนปากนํ้ าโพเขา้มามีส่วนร่วมในการออกร้านขายของและมีมหรสพต่างๆ มากมาย เพ่ือใหป้ระชาชน

ในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดช้ม
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คณะกรรมการจดังานประเพณีแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ

และคณะกรรมการศาล เจา้พอ่เทพารักษ-์เจา้แม่ทบัทิม

โครงสร้างกลไกลการจดัการทางสงัคม โดยการทาํงานขององคก์รกลางทาํหนา้ท่ี

เช่ือมประสานกบัชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้าโพ

 ในการจดังานประเพณีแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ มีองคก์รกลางคือ คณะกรรมการจดังานประเพณี

การแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ และคณะกรรมการศาลเจา้พ่อเทพารักษ-์เจา้แม่ทบัทิม ทาํหน้าท่ีเช่ือม

ประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลนครนครสวรรค ์สาํนกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

นครสวรรค ์ มูลนิธิปากนํ้ าโพประชานุเคราะห์ ตาํรวจภูธรนครสวรรค ์สาํนกังานประชาสัมพนัธ์ประจาํ

จงัหวดันครสวรรค ์มูลนิธิเจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ  สมาคมไหหลาํนครสวรรค ์โรงพยาบาลรวมแพทย ์โรง

พยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์โรงพยาบาลศรีสวรรค ์ฯลฯ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานมีความพร้อมและเป็นไป

ตามวตัถุประสงคใ์นการจดังาน ดงัตวัอยา่งโครงสร้างการทาํงานขององคก์รกลางทาํหนา้ท่ีเช่ือมประสาน

กบัชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้าโพ

              4. ผลการศึกษาประเพณีความเช่ือการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพในปัจจุบนัท่ีมีผลต่อการดาํรง

ชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีนในตาํบลปากนํ้ าโพ พบว่า ผลจากความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ 

ทาํใหเ้กิดการผสมผสานของกลุ่มชน 2 เช้ือชาติทั้งไทยและจีน ในดา้นของขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่กลมกลืนจนไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกนัได ้โดยวิธีการถ่ายทอดทางวฒันธรรม

ซ่ึงกนัและกนั และยงัพบอีกว่าผลของพิธีกรรมการไหวเ้จา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ ทาํให้เกิดความเป็นสิริ

มงคลแก่ตนเองและครอบครัว ผลต่อการดาํรงชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีนในดา้นเศรษฐกิจ เกิดการแลก

สถานศึกษา

 ทั้งของรัฐบาล

และเอกชน

พอ่คา้และ

ประชาชน

ในชุมชน

ปากนํ้าโพ

หน่วยงานทั้ง

ของ

รัฐบาลและ

เอกชน

เทศบาลนคร

นครสวรรค์

มูลนิธิและ

สมาคมใน

ปากนํ้าโพ

พอ่คา้และ

ประชาชน

ภายนอกชุมชน        

ปากนํ้าโพ
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เปล่ียนซ้ือขายสินคา้โดยชาวไทยเช้ือสายจีนนาํสินคา้พ้ืนเมืองของชาวบา้นชุมชนทอ้งถ่ินปากนํ้ าโพมา

ขายในร้านคา้ของตวัเอง เช่น ของฝากและของท่ีระลึก มีการสร้างงานและสร้างรายไดใ้หชุ้มชนทอ้งถ่ิน

โดยการจา้งชาวบา้นในชุมชนทอ้งถ่ินมาทาํงานในโรงแรม ภตัตาคารและร้านคา้ท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนเป็น

เจ้าของกิจการ ผลท่ีเกิดข้ึนในด้านการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินคือ เกิดความร่วมมือในการจดังาน

แห่เจา้พ่อ- เจา้แม่ปากนํ้ าโพ ระหว่างชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการ การ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือร่วมกนัอนุรักษสื์บทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมท่ีดีงามและร่วม

กนัยกระดบัประเพณีการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ ซ่ึงร่วมกนัจดัมากว่า 100 ปี ให้เป็นกิจกรรมระดบั

นานาชาติและเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของตาํบลปากนํ้ าโพ จงัหวดันครสวรรค ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกกวา้ง

ขวางมากข้ึน

การอภปิรายผล
 การอภิปรายผลการวิจยั ประเพณีความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพในปัจจุบนั ท่ีมี ผลต่อ

การดาํรงชีวติของชาวไทยเช้ือสายจีน ตาํบลปากนํ้าโพ   อาํเภอเมือง  จงัหวดันครสวรรค ์ มีประเดน็สาํคญั

ท่ีผูว้จิยัเห็นวา่ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี

 1.จากการศึกษากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยเช้ือสายจีนกับชุมชนทอ้งถ่ิน

ในตาํบลปากนํ้ าโพในปัจจุบนั พบว่า ความแตกต่างทางดา้นสังคมและวฒันธรรมประเพณีของชาวไทย

เช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ทาํให้เกิดการดูดซึมหรือการกลมกลืนและการปรับความแตกต่างเพ่ือให้

เกิดการปรับตวัให้อยู่ในสภาวะสมดุลทางสังคมและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินนั้น สอดคลอ้งกบัคาํ

อธิบายของ ชุษา ไรแสง (2556) ท่ีอธิบายวา่ทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้  เป็นทฤษฎีท่ีมีพ้ืนฐานมากจาก

ทฤษฎีของความรู้โดย Jean Piaget นกัจิตวิทยาชาวสวิสผูมี้ช่ือเสียง อธิบายวา่พฒันาการเก่ียวกบัความคิด 

ความเขา้ใจของบุคคลนั้นเกิดจากการท่ีบุคคลพยายามจะปรับตวัให้อยูใ่นสภาวะสมดุลเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์

กับส่ิงแวดล้อม การปรับตัวน้ีบุคคลจะใช้กระบวนการ 2 อย่าง คือกระบวนการท่ี Piaget เรียกว่า 

การดูดซึมหรือการกลมกลืน และการปรับความแตกต่าง เช่น ชาวบา้นชุมชนทอ้งถ่ินปากนํ้าโพ มีพิธีกรรม

ทางพุทธศาสนา คือการทาํบุญและตกับาตรหรือการนาํของทาํทานต่างๆ เช่น ขา้ว อาหารแห้ง มาถวาย

พระท่ีวดั ประเพณีน้ีชาวพุทธถือกนัวา่เป็นการสร้างกุศล และถือวา่เป็นการแผส่่วนกุศลใหก้บัญาติผูล่้วง

ลบัไปแลว้ดว้ย โดยเช่ือกนัว่าอาหารท่ีถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผูล่้วงลบั ซ่ึงมีความเหมือนกบัเทศกาล

ตรุษจีนของชาวไทยเช้ือสายจีน เป็นการไหวเ้จา้ท่ี และไหวบ้รรพบุรุษท่ีบา้นและศาล โดยมีความเช่ือว่า

ผลท่ีสะทอ้นกลบัมาคือ ส่ิงท่ีเราเคารพสกัการะนั้นจะบนัดาลส่ิงท่ีเราตอ้งการใหก้บัผูเ้คารพบูชาตามความ

ประสงค ์ความปรารถนาทุกประการท่ีตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฉลอง พนัธ์จนัทร์ (2551) ไดอ้ธิบายว่า 

แนวความคิดการเคารพบรรพบุรุษเป็นการแสดงออกถึงท่าทีของมนุษยท่ี์มีต่อผูต้าย ซ่ึงปรากฏมีอยู่ใน

ศาสนาและวฒันธรรมมาตั้งแต่ยุคบุพกาลเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั การเกิดลทัธิเคารพบรรพบุรุษมาตั้งแต่

ยุคเร่ิมแรกของมนุษยน์ั้น เป็นเพราะมนุษยมี์ทศันคติว่า ผูมี้ชีวิตอยู่และผูท่ี้ตายไปแลว้มีความสัมพนัธ์

กนั ความตายมิไดท้าํให้ผูน้ั้นหมดสภาพความเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม อาจจะเป็นครอบครัว สกุล เผ่า
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พนัธ์ุ เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุชาติ แสงทอง (2542) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ประเพณีแห่

เจา้พ่อเจา้แม่ปากนํ้ าโพ” รูปแบบของการจดังานในงานประเพณี ท่ีเป็นปัจจยัเสริมท่ีทาํให้พิธีกรรมซ่ึง

เป็นแก่นแทข้องประเพณีนั้น ให้มีความแข็งแกร่งและน่าสนใจมากข้ึน จากการศึกษายงัพบการผสม

ผสานของกลุ่มชน 2 เช้ือชาติ ทั้งไทยและจีน เช่นในดา้นของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ความเป็นอยู่ท่ีกลมกลืนเหนียวแน่นจนไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกันได้ โดยวิธีการถ่ายทอดทาง

วฒันธรรมซ่ึงกันและกัน และยงัพบอีกว่าผลของพิธีกรรมทาํให้เห็นภาพสะทอ้นในด้านต่างๆ เช่น 

ภาพสะทอ้นถึงความเช่ือท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล และภาพสะทอ้นท่ีมีผลต่อสงัคมอีกดว้ย 

 2.จากการศึกษากลไกลการจัดการทางสังคม โดยมีองค์กรกลางทาํหน้าท่ีเช่ือมประสานกับ

ชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในปากนํ้ าโพ อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ดา้นการเผยแพร่

ประเพณี ความเช่ือและพิธีกรรมการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ พบว่า กลไกลการจดัการทางสังคม 

มี 2 รูปแบบ  คือ กลไกลการจดัการทางสังคมแบบนามธรรม เป็นการปลูกฝังความเช่ือท่ีถูกสั่งสอน

และสั่งสมมาจากบรรพบุรุษท่ีมีต่อประเพณีความเช่ือการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนํ้ าโพให้แก่ชุมชน

ทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้ าโพ ถา้เรามีความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ ตลอดจนเคารพนับถือเจา้และเทพเจา้ 

โดยมีความเช่ือว่าผลท่ีสะทอ้นกลบัมาคือ ส่ิงท่ีเราเคารพสักการะนั้นจะบนัดาลส่ิงท่ีเราตอ้งการให้กบัผู ้

เคารพบูชาตามความประสงค ์ทาํใหจ้ดัเป็นกลไกทางสงัคมท่ีควบคุมพฤติกรรมและกาํหนดใหมี้ความเช่ือ

ในเร่ืองประเพณีความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพท่ีสอนต่อกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และ

แบบรูปธรรม โดยวธีิการทาํงานขององคก์รกลาง ทาํหนา้ท่ีเช่ือมประสานกบัชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชุมชน

ทอ้งถ่ินในตาํบลปากนํ้ าโพ คือ ในงานประเพณีแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพของทุกปี จะมีคณะกรรมการ

จดังานประเพณีการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ เป็นผูรั้บผิดชอบการจดังานแห่ มีการประสานงานกบั

หน่วยงานของรัฐบาลและพอ่คา้ประชาชนในชุมชนปากนํ้าโพ จดัประชุมคณะกรรมการจดังานเพ่ือระดม

ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในการบูรณาการวางแผนการจดังานและจดัสรรหางบประมาณ มีการสรรหาผู ้

สนบัสนุนในการจดังาน มีการกระจายความรับผดิชอบในการจดังาน เพ่ือใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม ในการจดั

ขบวนการแสดงเขา้ร่วมในขบวนแห่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Sutee Vichapron (2556)  เร่ืองการ

ขดัเกลาทางสังคม  คือ  การปลูกฝังระเบียบวินยั ความมุ่งหวงัใหรู้้จกับทบาทและทศันคติ ความชาํนาญ

หรือทกัษะ ทั้งน้ี เพ่ือใหส้มาชิกอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดด้ว้ยดี การขดัเกลาทางสงัคมช่วยใหส้มาชิกได้

เรียนรู้ และปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสงัคม การอบรมสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์ เพ่ือนฝงู เพ่ือนร่วม

อาชีพหรือส่ือมวลชนต่าง ๆ  เหล่าน้ีจะทาํให้การกระทาํต่อผูอ่ื้นเป็นไปอยา่งเหมาะสมรู้จกัปฏิบติัตนใน

ฐานะสมาชิกท่ีดีของสงัคม  ซ่ึงจะช่วยใหส้งัคมมีระเบียบเพ่ิมข้ึน 

 3.จากการศึกษาประเพณีความเช่ือการแห่เจ้าพ่อ- เจ้าแม่ปากนํ้ าโพในปัจจุบัน  ท่ี มีผลต่อ

การดาํรงชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีนในดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ประเพณีการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ 

มีบทบาทในการกระตุน้ให้เกิดการผลิตและการนาํเอาทรัพยากรของทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุด

โดยเป็นผลิตภณัฑข์องฝากของท่ีระลึกซ่ึงนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือเป็นของฝากจากจงัหวดันครสวรรค ์ เช่น 
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ขนมเป๊ียะนมสด (ขนมโมจิ)  ลูกช้ินปลากราย กุนเชียง มีช่ือทั้งกุนเชียงหมู และกุนเชียงไก่ แหนมเน้ือ 

นํ้าผึ้ง ผลิตภณัฑง์าชา้งแกะสลกั เคร่ืองจกัรสาน เคร่ืองประดบัเพชร-ทอง  ผลิตภณัฑหิ์นอ่อน มีผลิตเป็น

ของท่ีระลึก เช่น แจกนั ท่ีเข่ียบุหร่ี ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นเงินตราทั้งของไทยและต่างประเทศ เน่ืองจาก

ในช่วงจดังานประเพณีแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ มีนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาท่อง

เท่ียวในงาน เช่น ชาวจีน ชาวญ่ีปุ่น ชาวองักฤษ ฯลฯ  เกิดธุรกิจการท่องเท่ียว เป็นรายไดท่ี้กระจายไปสู่ทั้ง

พอ่คา้และประชาชนในชุมชนปากนํ้าโพอยา่งกวา้งขวาง นอกจากร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม มีรายไดแ้ลว้ 

รถโดยสารประจําทาง  รถสามล้อรับจ้าง  รถจักรยานยนต์รับจ้างก็มีรายได้จากนักท่องเท่ียวใน

ช่วงเทศกาลแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ และยงัมีบทบาทในการสร้างงาน สร้างอาชีพกบัประชาชนใน

ชุมชนปากนํ้าโพ ไดแ้ก่  การจา้งแรงงานในโรงแรม ร้านคา้ ร้านอาหาร 

 4.จากการศึกษาประเพณีความเช่ือการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพในปัจจุบนั ท่ีมีผลต่อการดาํรง

ชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีนในดา้นการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน พบวา่ ในอดีตการจดังาน ประเพณีการ

แห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ เป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการจดังานเจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ

และคณะกรรมการศาลเจา้พ่อเทพารักษ-์เจา้แม่ทบัทิมเท่านั้น ปัจจุบนัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ 

เทศบาลนครนครสวรรค ์ไดเ้ขา้มีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมกิจการการท่องเท่ียวในงานประเพณีการแห่เจา้

พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ จดัสถานท่ีสาํหรับตั้งศาลเจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ จดัระบบคมนาคม การจราจรและ

ขนส่ง มีแผนการจดัจราจรและอาํนวยความสะดวกดา้นจราจรงานตรุษจีน ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกนัและลดปัญหามลพิษจาก

ขยะมูลฝอย โดยจดัเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาทาํความสะอาดทั้งในงานและบริเวณรอบงานแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่

ปากนํ้ าโพ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาร่วมงานประเพณีความเช่ือการแห่

เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจิยัเพือ่นําไปใช้ประโยชน์     

 1. องคก์ารปกครองส่วนจงัหวดัหรือเทศบาลนครสวรรคค์วรมีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

ประเพณีการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ ไดแ้ก่ การอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณีการแห่

เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน

 2. องคก์ารปกครองส่วนจงัหวดัหรือเทศบาลนครสวรรคค์วรมีแผนการพฒันาเผยแพร่ประเพณีการ

แห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้ าโพโดยใชส่ื้อของรัฐและเอกชนจดัสรรช่องทางและเวทีในการเผยแพร่ไดแ้ก่ การ

เผยแพร่ผา่นทาง Social Network  ผา่นทางเวบ็ไซตต่์างๆ  เช่น Facebook ประชาสมัพนัธ์จงัหวดัและเผย

แพร่ผา่นทางรายการทีวหีรือเผยแพร่ผา่นทางวารสารและหนงัสือพิมพ ์ 

 3. องค์การปกครองส่วนจังหวดัหรือเทศบาลนครนครสวรรค์ ควรสร้างพิพิธภัณฑ์หรือหอ

วฒันธรรมเพ่ือเป็นศนูยร์วมแหล่งความรู้เร่ืองประเพณีการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพ

 4. องคก์ารปกครองส่วนจงัหวดัหรือเทศบาลนครนครสวรรค ์ควรสร้างเครือข่ายส่งเสริมการท่อง

เท่ียวงานประเพณีการแห่เจา้พอ่-เจา้แม่ปากนํ้าโพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป
 ผูส้นใจหรือนกัวจิยัอาจนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ไปใชเ้ป็นแนวทางการส่งเสริมการ

พฒันาและเผยแพร่การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการท่องเท่ียวงานประเพณีการแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากนํ้ าโพ

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 กติตกิรรมประกาศ   
 ขอขอบพระคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคท่ี์ใหทุ้นสนบัสนุนการทาํผลงานวจิยัเร่ืองน้ี
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