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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพ ศาลเจ้า
พ่อทัพ ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ และวิเคราะห์บทบาทของเจ้าพ่อทัพ และประเพณีแห่
เจ้าพ่อทัพทีม่ ตี อ่ ชุมชน ผลการศึกษาพบว่าเจ้าพ่อทัพเป็นเทพเจ้าทีค่ นในพืน้ ทีเ่ ชือ่ ว่าคอย
ปกป้องคุม้ ครองให้อยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุข และในทุกปีจะมีการจัดประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ
เพื่อให้ผู้ที่เคารพศรัทธาเจ้าพ่อทัพได้เฝ้าชมบารมีและสักการะบูชาเจ้าพ่อทัพเพื่อ
ความเป็นสิรมิ งคล ในด้านบทบาทหน้าทีเ่ จ้าพ่อทัพ และประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพมีบทบาท
ต่อชุมชน ๔ ประการคือ บทบาทด้านการเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่คนในชุมชน บทบาท
ด้านการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน บทบาทด้านการสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน และบทบาทด้านการให้ความเพลิดเพลินใจแก่คนในชุมชน
ค�ำส�ำคัญ: เจ้าพ่อทัพ, บทบาท, เทพเจ้า, ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ

๑

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย

นเรศวร
๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Chao Pho Thap: The Roles of Chao Pho Thap and
the Tradition of the Chao Pho Thap Procession for
Local Communities3
Catthaleeya Aungthongkamnerd4

Abstract
The objectives of this study are to: 1) gather information about Chao
Pho Thap, Chao Pho Thap Shrines and the Chao Pho Thap Procession; 2)
investigate the roles of Chao Pho Thap and the tradition of the Chao Pho
Thap procession for local communities.
Based on the findings, Chao Pho Thap is highly regarded by local
people for his power in providing protection and bringing them prosperous
lives. The procession is held annually to honor and pay homage to Chao Pho
Thap. In terms of their roles, Chao Pho Thap and the Chao Pho Thap Procession
play important roles for local communities in four functions: 1) providing
local people with spiritual support; 2) controlling the behavior of local people;
3) enhancing social harmony; and 4) providing local people with a range of
entertainment activities.
Keywords: Chao Pho Thap, roles, God, Chao Pho Thap Procession
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บทน�ำ
เจ้าพ่อทัพเป็นเทพเจ้าทีป่ ระชาชนในจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะเขตพืน้ ที่
ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ ต�ำบลส�ำโรง ต�ำบลส�ำโรงกลาง อ�ำเภอ
พระประแดง และพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก ชาวจีนที่
อาศัยอยูใ่ นต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกันสร้างศาลเจ้าพ่อทัพขึน้
เนื่องจากเชื่อกันว่าเจ้าพ่อทัพช่วยให้พวกเขามีฐานะร�่ำรวยขึ้นจากการท�ำมาค้าขาย
เจ้าพ่อทัพมีอิทธิพลทางจิตใจต่อผู้คนในพื้นที่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในด้านต่าง ๆ และ
ในทุกปีจะมีการจัดประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
ให้ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ และผู้ศรัทธาที่มาจากต่างพื้นที่ได้ร่วมขบวนแห่ หรือชมบารมีของ
เจ้ า พ่ อ ทั พ ที่ แ ห่ ไ ปตามเส้นทางถนนสุขุม วิท และผ่านเข้ า ไปในซอยวั ด ด่ า นส� ำ โรง
ซอยสันติคาม ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยพบว่า การศึกษาวิจัยในเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการนัน้ จะศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีมอญเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น พิธี
ร�ำผีเนือ่ งในงานศพของชาวมอญพระประแดง (๒๕๔๑) ของสุรนิ ทร์ ทับรอด ทัศนคติ
ของชาวมอญพระประแดงในการเล่นสะบ้าทอย (๒๕๔๕) ของธวัชชัย บุญอุม้ พิธรี ำ� ผี
ถวายเจ้ า พ่ อ เจ้ า แม่ ข องชาวมอญที่ บ ้ า นเว่ ข ราว อ� ำ เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ (๒๕๔๖) ของปรานี วงษ์เทศ การศึ ก ษาเพลงมอญร� ำ อ� ำ เภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๔๘) ของศรัญญา บุญลาโภ แนวทาง
การอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบของชาติพันธุ์มอญต�ำบล
ทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๙) ของอัฐภิญญา
ศรีทัพ ส่วนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการพบจ�ำนวนไม่มากนักได้แก่ การส�ำรวจเบื้องต้นศาลเจ้าจีนใน
ตลาดปากน�้ ำจั งหวัด สมุทรปราการ (๒๕๔๐) ของแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย นริศ
วศินานนท์ และพัฒน์ น้อยแสงศรี การตั้งถิ่นฐานและการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน ในชุมชนบางน�้ำผึ้ง อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๕) ของ Lan Changlong
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จากการทบทวนเอกสารดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้วา่ ยังไม่มงี านวิจยั ใดทีศ่ กึ ษา
ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพ ทั้งที่เจ้าพ่อทัพเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ
อีกทั้งประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ส�ำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ
ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพ ศาลเจ้าพ่อทัพ ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ และวิเคราะห์
บทบาทของเจ้าพ่อทัพ และประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพ ศาลเจ้าพ่อทัพ ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ
และวิเคราะห์บทบาทของเจ้าพ่อทัพ และประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน

ขอบเขตในการวิจัย
๑. ข้อมูลเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของเจ้าพ่อทัพ และประวัตศิ าลเจ้าพ่อทัพ
ในการวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงเฉพาะศาลเจ้าพ่อทัพแห่งเดิมเท่านั้น
๒. ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๑
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ เป็นการเข้าร่วมสังเกตการณ์
ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพประจ�ำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

ข้อตกลงเบื้องต้น
๑. งานวิจัยนี้ผ่านการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดังนั้นหากผู้ให้สัมภาษณ์ท่านใดไม่ยินยอมเปิดเผยตัวตน ผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยรายชื่อ
ผู้ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งในบทความนี้มีผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่สมัครใจเปิดเผย
ตัวตนเพียงหนึ่งท่าน ผู้วิจัยจะใช้ค�ำเรียกแทนผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ว่า วิทยากร
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๒. เนื่องจากปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อทัพ ๒ แห่ง คือศาลเจ้าพ่อทัพ และศาล
เจ้าพ่อทัพที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อไม่ให้สับสนในงานวิจัยนี้จะใช้ค�ำว่าศาลเจ้าพ่อทัพ/ศาล
เจ้าพ่อทัพแห่งเดิม หมายถึงศาลเจ้าพ่อทัพ และศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่/ศาลสาขา
หมายถึง ศาลเจ้าพ่อทัพที่สร้างขึ้นใหม่

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
วิลเลียม บาสคอม (William Bascom) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ ๔ ประการ
ของคติชนในบทความ “Four Functions of Folklore” ดังนี้
ประการแรกใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการท�ำพิธีกรรม
ประการทีส่ อง ท�ำหน้าทีใ่ ห้การศึกษาในสังคมทีใ่ ช้ประเพณีบอกเล่า
ประการที่สาม รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของ
สังคม ประการที่สี่ ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับ
ความคับข้องใจของบุคคล
(Nathalang, 2014, p. 362-363)
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยน�ำแนวคิดบทบาทหน้าที่ของคติชนทั้ง ๔ ประการของ
บาสคอมมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทบาทของเจ้าพ่อทัพและประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ
ที่มีต่อชุมชนโดยจ�ำแนกได้ ๔ บทบาทดังนี้ บทบาทด้านการเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่คนใน
ชุมชน บทบาทด้านการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน บทบาทด้านการสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และบทบาทด้านการให้ความเพลิดเพลินใจแก่คน
ในชุมชน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับเจ้าพ่อทัพ ศาลเจ้าพ่อทัพ
และวิเคราะห์บทบาทของเจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน โดยมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
๑. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม (Fieldwork) และเข้าร่วมสังเกตการณ์
ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพประจ�ำปี ๒๕๖๑
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๓. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย
ประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อทัพ
จากการรวบรวมข้อมูลประวัตคิ วามเป็นมาของเจ้าพ่อทัพพบต�ำนานเจ้าพ่อทัพ
ที่รวบรวมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ และค�ำบอกเล่าของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อทัพ
๓ ส�ำนวนดังนี้
ส�ำนวนแรก กล่าวถึงเจ้าพ่อทัพว่า เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว ใน
สมัยนั้นประชาชนยังใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางค้าขาย เกิดมีน�้ำวนบริเวณ
ที่ตั้งศาลเจ้าพ่อทัพ ชาวเรือพบแผ่นไม้คล้ายป้ายดวงวิญญาณลอยอยู่ เชื่อกันว่ามี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ จึงอัญเชิญแผ่นไม้ดังกล่าวขึ้นบนฝั่ง และสร้างศาลไว้ ใน
เวลาต่อมาจึงได้สร้างรูปองค์เจ้าพ่อทัพไว้ในศาลเพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชน และ
หลายครั้งได้เคยมีการเสี่ยงทายเพื่อย้ายศาลเจ้าพ่อทัพ ผลการเสี่ยงทายปรากฏว่า
เจ้าพ่อทัพมีความประสงค์จะสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าเดิมจนถึงปัจจุบัน (Anonymous,
2017)
ส�ำนวนที่สอง กล่าวถึงเจ้าพ่อทัพว่า องค์เจ้าพ่อทัพลอยน�้ำมายังบริเวณ
ริมคลองส�ำโรง ด้วยบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อทัพ ชาวบ้านจึงอัญเชิญ
เจ้าพ่อทัพมาประทับ ณ ศาลเจ้าพ่อทัพที่ชาวบ้านได้สร้างขึ้น ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมา
ทางน�้ำหน้าศาลเจ้าพ่อทัพจะต้องกราบไหว้ขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ  มีเรื่องเล่า
เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อทัพว่า มีคนในเรือขนข้าวต่างมึนเมาด้วยฤทธิ์สุรา
พูดและแสดงกริยาไม่เคารพต่อองค์เจ้าพ่อทัพ เมื่อผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อทัพ ทันใดนั้น
เรือก็ไม่สามารถแล่นผ่านไปได้ เกิดกระแสน�้ำวน ทั้งนายท้ายเรือและลูกเรือช่วยกัน
บังคับเรืออย่างไรก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ อีกทั้งต่างยังเห็นจระเข้มาขวางคลอง
ไม่ให้เรือผ่านไปได้ คนในเรือตกใจและได้ขอขมาต่อเจ้าพ่อทัพ กราบไหว้เจ้าพ่อทัพเช่น
เดียวกับชาวเรือคนอืน่ ทีผ่ า่ นมา เรือขนข้าวจึงสามารถแล่นผ่านไปได้ และจากเหตุการณ์
ดังกล่าว จึงไม่มีใครกล้าแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมเมื่อเดินทางผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อทัพ
(Anonymous, 2017)
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ภาพที่ ๑ แผ่นไม้คล้ายป้ายดวงวิญญาณที่ลอยน�้ำมา ปัจจุบันยังตั้งอยู่ข้างรูปเคารพ
เจ้าพ่อทัพ ป้ายไม้ดังกล่าวมีลักษณะรูปทรงคล้ายใบเสมา สันนิษฐานว่าน่าจะ
เป็นไม้เจว็ด บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
ส่วนส�ำนวนทีส่ าม วิทยากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีน่ แี้ ต่ดงั้ เดิมเล่าให้ฟงั ว่า ในรุน่ พ่อ
รุ่นแม่ (บิดาของวิทยากรเสียชีวิตอายุ ๙๒ ปีในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ หากค�ำนวณจากอายุบิดา
ของผู้ให้ข้อมูลสันนิษฐานได้ว่าเจ้าพ่อทัพน่าจะมีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี) เป็นศาลเพียงตา
ภายในมีไม้เจว็ดสีดำ� อยูข่ า้ งใน แต่ในสมัยของวิทยากร (อายุประมาณ ๖๗ ปี) เมือ่ เกิดมา
จ�ำความได้กเ็ ห็นเป็นศาลไม้แล้ว ทัง้ ยังเล่าเกีย่ วกับเจ้าพ่อทัพว่า เจ้าพ่อทัพนัน้ เป็นทหาร
มีเชื้อสายมอญปนจีน เดินทางมารบและเสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวจึงสร้างศาลไว้
ต่อมามีกลุม่ ชาวจีนที่ประสบความส�ำเร็จในการค้าขายร่วมกันสร้างศาลเจ้าพ่อทัพ และ
รูปเคารพเจ้าพ่อทัพดังที่เห็นในปัจจุบัน (key informant, personal interview, 2017,
January 30)
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ภาพที่ ๒ รูปเคารพเจ้าพ่อทัพ บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
จากเรือ่ งเล่าทัง้ สามส�ำนวนเห็นได้วา่ ส�ำนวนทีห่ นึง่ และส�ำนวนทีส่ องนัน้ ปรากฏ
อนุภาควัตถุลอยน�้ำเช่นเดียวกัน สิ่งที่แตกต่างกันคือ ส�ำนวนแรกกล่าวถึงวัตถุที่ลอยน�้ำ
มานั้นเป็นแผ่นไม้คล้ายป้ายดวงวิญญาณ ส่วนส�ำนวนที่สองเป็นองค์เจ้าพ่อทัพ และ
ทัง้ สองส�ำนวนกล่าวตรงกันเกีย่ วกับการอัญเชิญวัตถุทลี่ อยน�ำ้ ขึน้ มาบนบกและสร้างศาล
ให้ ส่วนส�ำนวนทีส่ ามนีม้ คี วามแตกต่างจากสองส�ำนวนแรก เพราะวิทยากรไม่ได้กล่าวถึง
อนุภาควัตถุลอยน�้ำ  แต่กล่าวถึงเจ้าพ่อทัพว่าเป็นทหารที่มารบและเสียชีวิตในบริเวณ
ดังกล่าว และแสดงชาติพันธุ์ของกลุ่มชนของวิทยากรเข้าไปในเรื่องเล่า เนื่องจาก
วิทยากรเป็นคนไทยเชือ้ สายมอญ เมือ่ เล่าเรือ่ งเกีย่ วกับเจ้าพ่อทัพจึงได้กล่าวถึงเชือ้ สาย
ของเจ้าพ่อทัพว่ามีเชื้อสายมอญปนจีน ซึ่งเป็นการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างชน
สองกลุ่มคือกลุ่มชาวจีนและชาวมอญ
อีกทั้งจากข้อมูลประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อทัพที่วิทยากรให้ข้อมูลว่า
แต่เดิมก่อนที่จะเป็นรูปเคารพเจ้าพ่อทัพอย่างในปัจจุบันนั้น เป็นเจว็ดที่ตั้งอยู่ในศาล
พระภูมิที่คนในพื้นที่ตั้งแต่ดั้งเดิมให้ความเคารพนับถือ ซึ่งไม้เจว็ดดังกล่าวยังคง
วางอยู่ใกล้กับรูปเคารพเจ้าพ่อทัพ และจากการเดินส�ำรวจบริเวณต้นโพธิ์หน้าศาลเจ้า
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ยังพบหน้าจั่วและกองไม้ซึ่งรื้อจากศาลเจ้าเดิมวางอยู่ สันนิษฐานว่า แต่เดิมเจ้าพ่อทัพ
เป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ผี่ คู้ นในพืน้ ทีใ่ ห้ความเคารพนับถือ ต่อมาเมือ่ มีชาวจีนเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน
และประกอบอาชีพค้าขายจนประสบความส�ำเร็จก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาให้ความ
เคารพนับถือ จึงสร้างรูปเคารพและศาลเจ้าแบบจีนขึน้ เช่นเดียวกับศาลเจ้าจีนในทีอ่ นื่ ๆ
ดังที่ สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ (Amornwanitsak, 2018, p. 62) กล่าวถึงการนับถือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำท้องถิ่น ของไทยตั้งแต่ดั้งเดิมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาอาศัย
อยู ่ ใ นประเทศไทย ซึ่ ง ปรากฏหลั ก ฐานในภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง พระอุ โ บสถ
วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เขียนภาพพ่อลูก
ชาวจีนพายเรือผ่านศาลพระภูมิของไทยแล้วท�ำความเคารพสิ่งศักดิ์ในศาลความว่า
คนไทยและคนจีนต่างมีความเชื่อในเรื่องผี เรื่องวิญญาณ
เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อชาวจีนอพยพเข้ามา
อยู่ในประเทศไทย การกราบไหว้ขอพรจากผี วิญญาณ เทวดาหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวจีน
ในฐานะผู้อพยพเข้ามาอยู่ใหม่พึงกระท�ำ  เพราะเชื่อว่าผี วิญญาณ
เทวดาหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ หล่านีส้ ามารถประทานความร่มเย็นเป็นสุข
การงานก้าวหน้าให้กับพวกเขานั่นเอง ตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดคือ
จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวัดเก่า
สมั ย ปลายกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ตอนหนึ่ ง มี ก ารเขี ย นภาพเล่ า เรื่ อ ง
พ่อลูกชาวจีนคู่หนึ่งก�ำลังพายเรือผ่านศาลเทพารักษ์ซึ่งเชื่อว่า
เป็นศาลเจ้าพ่อหรือศาลพระภูมใิ นคติความเชือ่ ของคนไทย ตัวศาล
ท�ำจากไม้ รูปแบบศาลาทรงไทย ภายในมีเทวรูปที่เป็นเจว็ดตั้งอยู่
ตรงกลาง เด็ ก น้ อ ยที่ ก� ำ ลั ง นั่ ง อยู ่ ต อนบนของเรื อ ได้ พ นมมื อ
เหนื อ ศี ร ษะท� ำ การเคารพสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง ภาพนี้ ไ ด้ ส ะท้ อ นถึ ง
ความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเลในไทยที่บูชาเทพารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของไทยได้เป็นอย่างดี
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สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมบริเวณศาลเจ้าพ่อทัพ
ศาลเจ้าพ่อทัพตั้งอยู่บริเวณริมคลองส�ำโรง แต่เดิมคลองส�ำโรงเป็นเส้นทาง
การคมนาคมที่ส�ำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งที่ยกทัพไปตีเขมรโดยใช้เส้นทางนี้
ดังหลักฐานที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้กล่าวถึงคลอง
ส�ำโรงแยกจากแม่น�้ำเจ้าพระยาที่วัดส�ำโรงเหนือ ต�ำบลส�ำโรงใต้ อ�ำเภอพระประแดง
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเลี ย บถนนปู ่ เ จ้ า สมิ ง พราย ถนนเทพารั ก ษ์ ผ ่ า นอ� ำ เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ ในพื้นที่ต�ำบลส�ำโรงเหนือ ต�ำบลบางเมือง อ�ำเภอบางพลีและอ�ำเภอ
บางบ่อ ไปบรรจบกับแม่น�้ำบางปะกงที่ต�ำบลท่าสะอ้าน อ�ำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นคลองสายหลักที่มีคลองแยกออกไปอีกหลายสาขา (Miklinhom,
2000, p. 10)
ในอดีตการคมนาคมของชาวบ้านในส�ำโรงสัญจรไปมาทางเรือเป็นหลัก
คลองส�ำโรงมีความส�ำคัญต่อชีวติ ของผูค้ นในชุมชนส�ำโรงอย่างมาก เนือ่ งจากเป็นคลอง
ที่สามารถไหลออกแม่น�้ำเจ้าพระยาได้ คลองส�ำโรงจึงเป็นเส้นทางส�ำคัญที่ชาวบ้าน
ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าระหว่างส�ำโรง บางพลี บางบ่อ อีกทั้งในอดีตนั้นคลองส�ำโรง
ยังมีเรือเอี้ยมจุ๊น (เรือบรรทุกข้าวสาร) จ�ำนวนมากขนส่งข้าวสารจากบางบ่อ บางพลี
ส�ำโรง ผ่านประตูน้�ำส�ำโรง ผ่านคลองมหาวงษ์ (ปากคลองส�ำโรง) ไปออกแม่น�้ำ
เจ้าพระยา เพื่อส่งไปขายที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (Petchbodee, 1999, p. 1)
เรือทีจ่ ะเดินทางผ่านออกไปยังแม่นำ�้ เจ้าพระยา จะต้องผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อทัพ
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองส�ำโรง ซึ่งตรงกับค�ำบอกเล่าของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้
แต่ดงั้ เดิมเล่าว่า “เรือแข่งพระประแดงต้องมาไหว้พอ่ ปูต่ ลอด คลองเส้นนีเ้ ป็นทางสัญจร
ไปมา เรือบรรทุกหิน เรือมาด เรือล่องจุ๊น ผ่านเข้ามาในช่วงน�้ำขึ้น” (Khunnasombat,
personal interview, 2018, February 2) แต่ปจั จุบนั เส้นทางการคมนาคมเปลีย่ นแปลง
ไปจากอดีต ผูค้ นหันมาใช้รถยนต์แทนการเดินทางด้วยเรือ อีกทัง้ ปัจจุบนั มีประตูระบายน�ำ้
กั้นเส้นทางคลองส�ำโรงท�ำให้เรือไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ดังเช่นอดีต
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ภาพที่ ๓ สภาพล�ำคลองส�ำโรงหน้าศาลเจ้าพ่อทัพในปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นเส้นทาง
การคมนาคมเช่นในอดีต บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔ ประตูระบายน�้ำกั้นเส้นทางคลองส�ำโรงท�ำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางเดินเรือ
จากบางบ่อ บางพลี ไปออกแม่น�้ำเจ้าพระยาเช่นในอดีต บันทึกภาพเมื่อวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
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ดังนัน้ การเดินทางมาศาลเจ้าพ่อทัพจึงสามารถมาได้เพียงเส้นทางเดียวเท่านัน้
คือทางบก แต่เนื่องจากศาลเจ้าพ่อทัพตั้งอยู่ในซอยแคบ ๆ เยื้องกับบริเวณวัดมหาวงษ์
รถยนต์จึงไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ผู้ที่จะเข้ามาศาลเจ้าพ่อทัพจึงต้องเดิน ใช้รถ
จักรยาน หรือรถจักรยานยนต์เท่านั้น

ภาพที่ ๕ บริ เ วณซอยทางเข้ า ศาลเจ้ า พ่ อ ทั พ ที่ ถู ก ขนาบด้ ว ยโรงงานทั้ ง สองด้ า น
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
ทัง้ นีจ้ ากการสัมภาษณ์วทิ ยากรทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณศาลเจ้าพ่อทัพเพิม่ เติมทราบ
ว่าพื้นที่บริเวณที่ตั้งศาลเจ้าพ่อทัพแต่เดิมนั้นเป็นท้องร่องสวน มีมะพร้าว หมาก กล้วย
และป่าจาก ในล�ำคลองส�ำโรงร่องสวนมีปลา มีกุ้งอุดมสมบูรณ์ (Key Informant,
personal interview, 2017, January 30) แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
พื้นที่ร่องสวนเปลี่ยนเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกเป็นบ้านเช่า
ให้ผู้ที่ท�ำงานบริเวณนี้อาศัยเช่าอยู่ และในช่วงเวลาที่เข้าไปเก็บข้อมูลนั้น (ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) มีการรื้อบ้านเช่าที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวออก แต่จากการ
สอบถามจากชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณนัน้ ก็ไม่ได้ขอ้ มูลทีแ่ น่ชดั ว่าจะปรับเปลีย่ นพืน้ ที่
ไปท�ำสิ่งใด
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ประวัติความเป็นมาและสภาพศาลเจ้าพ่อทัพ
แต่เดิมศาลเจ้าพ่อทัพเป็นศาลเพียงตาเสาต้นเดียว วางไม้เจว็ดสีด�ำไว้ภายใน
หลังจากนั้นมีการสร้างเป็นศาลไม้ขึ้นมาแทนที่ และต่อมามีกลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ส�ำโรงที่นับถือเจ้าพ่อทัพได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าพ่อทัพขึ้น และสร้างรูปเคารพ
เจ้าพ่อทัพขึ้นมาแทนไม้เจว็ดเดิม ดังความที่วิทยากรกล่าวถึงสภาพศาลไม้ก่อนเป็น
ศาลเจ้าแบบจีนว่า “จ�ำความได้เกิดมาเห็นเป็นศาลไม้ มีก่อนป้าเกิด เหมือนบ้าน
มี ๒ ชั้นด้านข้างมีลูกกรงไม้ มีโต๊ะและไม้เจว็ดตั้งอยู่” (Key Informant, personal
interview, 2017, January 30)

ภาพที่ ๖ สภาพบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทัพ บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

เจ้าพ่อทัพ: บทบาทของเจ้าพ่อทัพและประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน
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ภาพที่ ๗ สภาพภายในศาลเจ้าพ่อทัพ บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
ศาลเจ้าพ่อทัพมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก บรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น ด้านหน้า
บริเวณติดริมคลองส�ำโรง เป็นทีต่ งั้ ของแท่นไหว้ฟา้ ดินอยูด่ า้ นหน้า เมือ่ เดินเข้าไปภายใน
ศาลจะพบแท่นวางผลไม้และสิ่งของที่ผู้มีศรัทธาน�ำไปถวาย ถัดจากแท่นวางผลไม้และ
เครือ่ งบูชาเป็นแท่นวางกระถางธูปจ�ำนวน ๕ ใบ กระถางธูปใบใหญ่สดุ ตัง้ อยูต่ รงกลางเป็น
กระถางธูปของเจ้าพ่อทัพ ถัดจากแท่นวางกระถางธูปเป็นทีต่ งั้ ของรูปเคารพเจ้าพ่อทัพ
ซึ่งตั้งอยู่ด้านในบานเลื่อนกระจก ซึ่งภายในมีเจ้าพ่อทัพ ไม้เจว็ด และเครื่องบูชา
ต่าง ๆ ภายในศาลเจ้านอกจากจะมีรูปเคารพเจ้าพ่อทัพ และแผ่นไม้เจว็ดแล้ว ยังมี
ตี่จูเอี๊ยะ ฮกลกซิ่ว เจ้าแม่กวนอิม และจระเข้ซึ่งถือเป็นพาหนะของเจ้าพ่อทัพตั้งอยู่
เนือ่ งจากบริเวณทางเข้าศาลเจ้าพ่อทัพมีขนาดแคบ รถยนต์ไม่สามารถเดินทาง
เข้าไปถึงได้ คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อทัพมีความเห็นว่า ควรย้ายศาลเจ้าพ่อทัพไปอยู่ที่
แห่งใหม่ จึงท�ำพิธเี สีย่ งทายขออนุญาตเจ้าพ่อทัพ แต่ผลปรากฏว่าเจ้าพ่อทัพไม่ประสงค์
จะให้ยา้ ยศาล ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อทัพได้จดั หาทีด่ นิ บริเวณ
ริมถนนรถรางเก่าซึง่ มีพนื้ ทีต่ ดิ กับริมคลองส�ำโรง จึงท�ำพิธเี สีย่ งทายอีกครัง้ เพือ่ ขออนุญาต
ย้ายศาลเจ้าพ่อทัพไปที่แห่งใหม่แต่ผลปรากฏว่าเจ้าพ่อทัพไม่อนุญาต คณะกรรมการ
ศาลเจ้าพ่อทัพจึงเสี่ยงทายอีกครั้งเพื่อขออนุญาตสร้างศาลสาขาขึ้นในที่แห่งใหม่แทน
ผลเสี่ยงทายปรากฏว่าเจ้าพ่ออนุญาต คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อทัพจึงสร้างศาล
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สาขาขึน้ บริเวณริมถนนทางรถไฟเก่าซึง่ มีพนื้ ทีต่ ดิ กับริมคลองส�ำโรงดังทีเ่ ห็นกันในปัจจุบนั
(Anonymous, 2017)

ภาพที่ ๘ แผนที่ที่ตั้งศาลเจ้าพ่อทัพ และศาลสาขา จากแผนที่จะเห็นได้ว่าศาลสาขา
ที่สร้างขึ้นใหม่นั้นตั้งอยู่ริมคลองส�ำโรงเป็นคลองสายเดียวกับบริเวณที่ตั้ง
ศาลเจ้าพ่อทัพ และอีกด้านหนึ่งติดกับริมถนนทางรถไฟสายเก่า
ที่มา: https://www.google.co.th/maps/@13.650973,100.5880223,17z

ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ
ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพเป็นประเพณีที่ชาวจีนในพื้นที่ส�ำโรงจัดขึ้นเพื่อฉลอง
ขอบคุณเจ้าพ่อทัพตามธรรมเนียมของชาวจีนที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณที่จะต้องจัดงาน
ฉลองเพื่อขอบคุณเทพเจ้าในเรื่องต่าง ๆ ดังที่ Petchbodee (1999, p. 2) ได้กล่าวถึง
ความเป็นมาของประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพไว้ว่า
ประเพณีงานฉลองเจ้าพ่อทัพเกิดขึ้นอย่างไร ตั้งแต่สมัย
โบราณกาลของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนใหญ่หรือเล็ก จะมี
ประเพณีนิยมฉลองขอบคุณเจ้า (คนจีนเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า “เจ้า”
เช่น เจ้าพ่อทัพ เป็นต้น) ขอบคุณที่ท่านได้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง
ให้แก่เขาและชุมชนของพวกเขาได้อยู่อย่างมีความสุข มีความ
เจริญรุ่งเรือง เป็นต้น ซึ่งก็ก�ำหนดเวลาก่อนสิ้นปีจีน เพราะฉะนั้น
เจ้าพ่อทัพ: บทบาทของเจ้าพ่อทัพและประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน
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ถ้ า พู ด ให้ เ ต็ ม ค� ำ ก็ คื อ ที่ น่ี ง านฉลองขอบคุ ณ เจ้ า พ่ อ ทั พ นั่ น เอง
ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพเป็นประเพณีทอ้ งถิน่ ของชาวจีนทีจ่ ดั ขึน้ ทุกปี โดยก�ำหนด
วันจัดงานแห่เจ้าพ่อทัพในช่วงราวปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนเดือนกุมภาพันธ์
(Miklinhom, 2000, p. 138) ซึง่ แต่เดิมมีการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๓ คืน
(Miklinhom, 2000, p. 139) แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาจัดงานเฉลิมฉลองเป็นระยะ
เวลา ๕ วัน ซึ่งในปีนี้ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคมถึง
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยในช่วงเวลาก่อนจัดงานจะมีการติดป้ายไวนิลขนาดใหญ่ตาม
อาคารทีต่ งั้ อยูร่ มิ ถนนสุขมุ วิทและติดป้ายไวนิลตามเสาไฟบริเวณริมถนนสุขมุ วิทเพือ่ แจ้ง
วันในการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ทราบ
ในช่วงเช้ามืด จะอัญเชิญเจ้าพ่อทัพจากศาลเจ้าพ่อทัพขึ้นประทับเกี้ยว ขณะ
เดินแห่องค์เจ้าพ่อทัพออกมาจากซอยศาลเจ้าพ่อทัพ มีการตีผา่ ง๕ และจุดประทัดตลอด
ทาง เมื่อมาถึงหน้าปากซอยก็จะมีการอัญเชิญรูปเคารพเจ้าพ่อทัพขึ้นประทับบนรถที่
จอดรออยู่บริเวณหน้าปากซอย และแห่เจ้าพ่อทัพมาตามทางจนถึงหน้าโรงเรียนวัด
มหาวงษ์ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยชุมชนวัดมหาวงษ์ หมู่ ๗ ต�ำบลส�ำโรงกลาง มาออกที่
ปากซอยร่วมพัฒนา ๑ เข้าถนนปู่เจ้าสมิงพราย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทมาตาม
ทางจนถึงศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่๖
จากที่ผู้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ เมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตัง้ แต่ชว่ งเช้ามืดจนถึงกลางคืนพบว่า ผูค้ นให้ความเคารพศรัทธา
เจ้าพ่อทัพเป็นจ�ำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากในเวลาเช้ามืดเมื่อเริ่มอัญเชิญรูปเคารพ
เจ้าพ่อทัพออกจากศาลเจ้าพ่อทัพเดิมไปยังศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่ ชาวบ้านตลอด
สองข้างทางต่างตั้งโต๊ะบูชารอรับเจ้าพ่อทัพ เมื่อรถอัญเชิญเจ้าพ่อทัพผ่านมายังหน้า
บ้านของตัวเอง ชาวบ้านจะจุดธูปเทียน ถวายพวงมาลัยดอกดาวเรือง ถวายเงิน
และจุดประทัดเพื่อความเป็นสิริมงคล
๕

เครื่องตีชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายฆ้อง
ศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่ เป็นศาลสาขาที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งด้านหนึ่งอยู่ติดริมคลองส�ำโรง
คลองเส้นเดียวกับที่ตั้งศาลเจ้าพ่อทัพแห่งเดิม ส่วนอีกด้านหนึ่งตั้งอยู่ติดริมถนนทางรถไฟสายเก่า
๖
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ภาพที่ ๙ โต๊ะบูชาทีช่ าวบ้านตลอดสองข้างทางตัง้ ไว้รอรับเจ้าพ่อทัพเมือ่ ผ่านมาหน้าบ้าน
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

ภาพที่ ๑๐ ผู้ศรัทธามารอรับองค์เจ้าพ่อทัพเมื่อมาถึงศาลสาขาในเวลาเช้า
บันทึกภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

เจ้าพ่อทัพ: บทบาทของเจ้าพ่อทัพและประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน
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ภาพที่ ๑๑ แผนที่เส้นทางเดินขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ
ที่มา: http://www.fm91bkk.com/๒๘-ม-ค-๖๑-งานแห่ขบวน-เจ้าพ่อทัพ
เมื่อขบวนรถอัญเชิญเจ้าพ่อทัพมาถึงศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่เวลาประมาณ
๐๖.๓๐ น. ถึงแม้จะเป็นเวลาเช้าแต่ประชาชนผู้มีศรัทธาต่างมารอรับเจ้าพ่อทัพกัน
อย่างเนืองแน่น และเมื่อได้เวลา ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อทัพกล่าวรายงาน ต่อจากนั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ผู้ที่มาร่วมงานมีทั้ง
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนผู้ศรัทธาเจ้าพ่อทัพจ�ำนวนมาก หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ
ขบวนแห่ซ่ึงประกอบไปด้วยขบวนดุริยางค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านส�ำโรง
ขบวนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ขบวนจากชมรมต่าง ๆ ขบวนโคมไฟ ขบวนธงทิว
ขบวนป้าย ขบวนสิงโต ขบวนมังกร ขบวนเอ็งกอ ขบวนล่อโก้ว ขบวนชาวไทยเชื้อสาย
จีน ชาวเหนือ ชาวใต้ ชาวมอญ รถแห่เจ้าพ่อทัพ รถแห่หลวงปู่ทวด เริ่มเคลื่อนขบวน
โดยใช้เส้นทางเริม่ ต้นจากศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่ ผ่านหน้าโรงพยาบาลส�ำโรงการแพทย์
ออกถนนสุขมุ วิทขาเข้า จนถึงซอยแบริง่ แล้ววกกลับมาตามเส้นทางสุขมุ วิทขาออก เข้า
ซอยวัดด่านส�ำโรง ซอยสันติคาม แล้วมาออกถนนสุขมุ วิทขาออก เมือ่ ถึงแยกเทพารักษ์
จึงกลับขบวน เลีย้ วซ้ายเข้าซอยข้างห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำ� โรง กลับมายังศาลเจ้าพ่อทัพ
แห่งใหม่ เมื่อขบวนแห่เจ้าพ่อทัพกลับมายังศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่แล้ว จะอัญเชิญ
รูปเคารพเจ้าพ่อทัพเข้าไปประทับในศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่ให้ประชาชนได้สกั การะเป็น
เวลา ๕ วัน
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อีกทั้งจะเห็นได้ว่าการจัดขบวนแห่เจ้าพ่อทัพในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีต แต่เดิมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพจะประกอบด้วยวงดุริยางค์ของนักเรียนมัธยม
วัดด่านส�ำโรง ขบวนธงทิว ขบวนโคมไฟ ขบวนป้ายต่าง ๆ ขบวนเอ็งกอ ขบวนสิงโต ขบวน
ทรงเจ้าและศิษยานุศิษย์ ขบวนการแสดงของนักเรียน และมีชาวจีนจากจังหวัด
อื่นส่งขบวนเข้าร่วม รถแห่เจ้าพ่อทัพ รถกระถางธูปจากศาลปู่เฒ่าคงและอาม้า
(Miklinhom, 2000, p. 138) แต่ในปัจจุบันเพิ่มรถขบวนแห่หลวงปู่ทวดให้ผู้คนได้
สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย เนื่องจากศาลสาขานอกจากจะมีเจ้าพ่อทัพ
เป็นที่เคารพบูชาของผู้คนที่มากราบไหว้แล้ว ยังมีองค์หลวงปู่ทวดขนาดใหญ่อยู่ในศาล
สาขาด้วย อีกทั้งนอกจากจะมีชาวไทยเชื้อสายจีนแล้ว ยังมีขบวนของชาวเหนือ ชาวใต้
ชาวมอญ ร่วมขบวนด้วย ส่วนขบวนทรงเจ้าปัจจุบันไม่ปรากฏในขบวน
ในช่วงเวลากลางคืนมีการจัดมหรสพถวายเจ้าพ่อทัพ เช่น การแสดงเชิดมังกร
การแสดงเชิดสิงโต การแสดงงิ้ว การแสดงเอ็งกอ เป็นต้น เท่าที่สังเกตพบว่ามี
ประชาชนมาร่วมชมการแสดงกันอย่างคับคัง่ ซึง่ การแสดงมหรสพในช่วงเวลากลางคืน
สร้างความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้มาร่วมงานอย่างมาก

ภาพที่ ๑๒ ขบวนมังกรเงินมังกรทองในขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
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บทบาทของเจ้าพ่อทัพ และประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน
จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร สัมภาษณ์ และเข้าร่วมสังเกตการณ์ในงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ สามารถสรุปบทบาทของเจ้าพ่อทัพและประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ
ที่มีต่อชุมชนได้ ๔ ประการคือ บทบาทด้านการเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่คนในชุมชน
บทบาทด้านการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน บทบาทด้านการสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีในชุมชน และบทบาทด้านการให้ความเพลิดเพลินใจแก่คนในชุมชน
๑. บทบาทด้านการเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่คนในชุมชน
		 เจ้าพ่อทัพมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในการเป็นทีพ่ งึ่ ทางใจให้แก่คนในชุมชน
ทัง้ ผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการและต่างพืน้ ที่ เมือ่ ใครมีเรือ่ งทุกข์รอ้ นใจ
ใด ๆ ก็จะมาขอพรให้เจ้าพ่อทัพช่วยเหลือ ดังที่ Petchbodee (1999, p. 3) กล่าวถึง
เจ้าพ่อทัพว่า “ศูนย์รวมใจของชาวส�ำโรงนัน้ อยูท่ เี่ จ้าพ่อทัพ ซึง่ คนจีนก็เรียกตามภาษาจีน
ว่า ‘ปึ่งเท้ากง’ เช่นกัน ซึ่งเจ้าพ่อทัพนั้นชาวส�ำโรงถือว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มาก และเป็นที่
เคารพสักการะของชาวส�ำโรงเป็นอย่างสูง”
จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้คนมาขอพรจากเจ้าพ่อทัพในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
ขอให้ปกป้องคุม้ ครองทัง้ ตัวเองและครอบครัวให้อยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุข ขอให้ปลอดภัย
จากภยันตรายต่าง ๆ ขอให้ค้าขายดี กิจการเจริญรุ่งเรือง ขอให้ขายที่ดินได้ ขอบุตร
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ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงหรือหายเจ็บป่วยจากโรคที่เผชิญอยู่ ขอโชคลาภ ขอเรื่อง
การงาน ตัวอย่างเช่น
- ขอพรเกี่ยวกับการค้าขาย
เจ้าพ่อทัพนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องการค้า
ขายมาตั้งแต่อดีต ดังจะเห็นได้จากชาวจีนในต�ำบลส�ำโรงเหนือที่ร่วมกันสร้างศาลเจ้า
พ่อทัพขึ้นเนื่องจากเชื่อกันว่าเจ้าพ่อทัพดลบันดาลให้พวกเขาประสบความส�ำเร็จในการ
ประกอบอาชีพ คุณยงศักดิ์ แต้กิจพัฒนา อายุ ๕๘ ปี ประกอบอาชีพค้าขาย และ
เป็นคนในพื้นที่ส�ำโรงตั้งแต่ก�ำเนิดได้เล่าถึงเรื่องราวเมื่อครั้งรุ่นพ่อ และอาก๋งว่า “รุ่น
พ่อ รุน่ อาก๋ง เมือ่ พายเรือผ่านศาลเจ้าพ่อทัพจะขอพรให้ขายดี คนทีท่ ำ� การค้าจะต้องมา
ไหว้เจ้าพ่อทัพ” (Taekitpatthna, personal interview, 2018, January 27) ซึ่งพ่อค้า
แม่ค้าเจ้าของกิจการในปัจจุบันก็ยังคงมีความเชื่อเช่นในอดีต ดังเช่น คุณสมหมาย
เชิงฉลาด อายุ ๕๑ ปีเล่าถึงความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพในเรื่องการค้าขายว่า “ทุกเช้า
ก่อนขายของ ถ้าขายของไม่ดกี จ็ ะขอเจ้าพ่อให้ทบี่ า้ นขายดี เอาน�ำ้ มนต์ทศี่ าลไปพรมหน้า
ร้านก็ขายดี” (Choengchalad, personal interview, 2018, February 16)
นอกจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มาสักการะเจ้าพ่อทัพที่ศาลเจ้าพ่อทัพแล้วนั้น
จากการสังเกตบริเวณที่ตั้งรูปเคารพเจ้าพ่อทัพซึ่งอยู่ในบานเลื่อนกระจก พบว่ามี
นามบัตรของร้านค้าต่าง ๆ จ�ำนวนหนึ่งวางอยู่ในนั้น จากการสอบถามผู้ดูแลศาลเจ้าได้
ความว่า เจ้าของร้านค้าต่าง ๆ ต้องการให้เจ้าพ่อช่วยเหลือให้รา้ นค้าของตัวเองค้าขายดี
จึงน�ำนามบัตรมาวางไว้ในบริเวณดังกล่าว
- ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพ
ผูท้ มี่ าขอพรเจ้าพ่อทัพนัน้ นอกจากจะขอพรเรือ่ งการค้าขายแล้ว ยังขอพร
เกี่ยวกับสุขภาพด้วย ดังเช่นเรื่องราวของภรรยาของคุณยงศักดิ์ แต้กิจพัฒนา ที่เมื่อ
สิบปีก่อนมีปัญหาเรื่องปวดเข่า ไปซื้อยาจีนที่บางคล้ามากินก็หายปวดเพียงชั่วคราว
ไม่นานก็กลับมาปวดเข่าอีก จนมีอาซิม่ คนหนึง่ มาแนะน�ำให้ภรรยาของเขาไปไหว้เจ้าพ่อทัพ
ขอให้เจ้าพ่อทัพท่านช่วยให้หายจากอาการดังกล่าว และภรรยาของเขาตั้งใจไว้ว่า
หากหายจากอาการปวดเข่าจะเข้าร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ ปรากฏว่า
ภรรยาหายตามที่ขอ จึงไปร่วมเดินในขบวนแห่เจ้าพ่อทัพเป็นเวลา ๕ ปี และหลังจาก
เจ้าพ่อทัพ: บทบาทของเจ้าพ่อทัพและประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน
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นั้นจึงได้ขอเจ้าพ่อทัพไปท�ำของแจกคนที่มาร่วมขบวนแห่กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแทน
(Taekitpatthna, personal interview, 2018, January 27)
- ขอพรให้ช่วยคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ
เจ้าพ่อทัพยังเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ผู้คนเมื่อต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่
ไม่สามารถคลีค่ ลายได้ ตัวอย่างเช่น กรณีของคุณนารี ทิวาสัมฤทธิ์ อายุ ๕๖ ปี ประกอบ
อาชีพค้าขาย ต้องเผชิญกับปัญหาเจ้าของตึกทีท่ ำ� ค้าขายอยูไ่ ม่ตอ่ สัญญาให้ ตอนนัน้ ลูก
ยังเล็ก มีคนแนะน�ำให้มาขอให้เจ้าพ่อทัพช่วยเหลือ จึงมาขอให้ทา่ นช่วยให้ได้อยูท่ เี่ ดิมต่อ
และถ้าส�ำเร็จจะมาไหว้ท่านทุก ๆ ปี จนทุกวันนี้ ๒๐ ปีผ่านไป ก็ยังได้ค้าขายอยู่ที่เดิม
(Tiwasamrit, personal interview, 2018, January 27)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เจ้าพ่อทัพมีบทบาทส�ำคัญในด้านเป็น
ที่พึ่งทางใจให้แก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก ช่วยบรรเทาความทุกข์ใจ ช่วยให้เกิดความ
สบายใจ มีความมัน่ ใจ ทัง้ ยังช่วยให้มกี ำ� ลังใจในการด�ำเนินชีวติ เมือ่ ต้องเผชิญกับปัญหา
ต่าง ๆ
๒. บทบาทด้านการควบคุมพฤติกรรมของผู้คนในชุมชน
		 จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพพบเรื่องเล่าที่ที่เล่าสืบต่อกันมา
ตั้งแต่อดีตเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อทัพที่ลงโทษผู้ที่ลบหลู่ดูหมิ่นท่านเมื่อ
เรือแล่นผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อทัพ โดยบันดาลให้เกิดกระแสน�้ำวนท�ำให้เรือไม่สามารถ
ผ่านไปได้ อีกทั้งมีจระเข้มาขวางคลองไว้ ท�ำให้ต้องขอขมาต่อเจ้าพ่อทัพจึงสามารถ
ผ่านไปได้ความว่า
มีเรือ่ งเล่าตอนหนึง่ เกีย่ วกับความศักดิส์ ทิ ธิข์ ององค์เจ้าพ่อทัพ
ว่ า มี เ รื อ ขนข้ า วล� ำ หนึ่ ง ได้ แ ล่ น ผ่ า นศาลเจ้ า พ่ อ ทั พ คนเรื อ
ในขณะนั้นต่างมีอาการมึนเมาด้วยฤทธิ์สุรา ท�ำให้พูดจาไม่สุภาพ
และแสดงกริยาทีไ่ ม่แสดงความเคารพ ฉับพลันนัน้ เรือก็ไม่สามารถ
แล่นต่อไปได้ และได้เกิดกระแสน�้ำวนหมุนเอาตัวเรือกลับ แม้
นายท้ายเรือและลูกเรือจะช่วยกันบังคับเรือ แต่ท�ำอย่างไรก็ไม่
สามารถเดิ น เรื อ ต่ อ ไปได้ และยั ง เห็ น จระเข้ ม าขวางคลองไว้
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ไม่ยอมให้ผ่านไป ทุกคนต่างตกใจ จึงได้ท�ำการขอขมาลาโทษต่อ
เจ้าพ่อทัพ และก้มลงกราบไหว้เหมือนเช่นชาวเรือทุกคนที่ผ่าน
ศาลเจ้ า พ่ อ ทั พ จากนั้ น จึ ง สามารถแล่ น เรื อ ต่ อ ไปได้ ด ้ ว ยดี
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงท�ำให้ไม่มีใครกล้าแสดงกริยาที่ไม่เคารพ
เวลาเดินทางผ่านบริเวณศาลเจ้าพ่อทัพอีก
(Anonymous, 2017)
อีกทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้นับถือเจ้าพ่อทัพเชื่อกันว่า เจ้าพ่อทัพจะช่วยเหลือ
ผูท้ ปี่ ระพฤติดี ซือ่ สัตย์ เป็นคนดีอยูใ่ นศีลในธรรม ดังทีค่ ณ
ุ สมทรง คุณสมบัติ อายุ ๔๙ ปี
อาชีพรับจ้าง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกศาลเจ้าพ่อทัพตั้งแต่ดงั้ เดิมกล่าวว่า “ส่วนใหญ่
เราต้ อ งท� ำ เอง ขึ้ นกับการปฏิบัติด ้วย ต้อ งรักษาค�ำ พู ด มี จิต ใจเมตตา ซื่ อสั ต ย์
ไม่หลอกลวง ถ้าใครไม่ซื่อตรงท่านก็ไม่ช่วย” (Khunnasombat, Personal Interview,
2018, February 2) ทั้งยังกล่าวอีกว่า “พูดอะไรต้องท�ำให้ได้ ใครสาบานและท�ำไม่ได้จะ
ต้องถูกลงโทษ” (Khunnasombat, Personal Interview, 2018, February 2)
การรักษาสัจจะเป็นสิ่งที่ผู้ที่ศรัทธาเจ้าพ่อทัพถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
ดังเช่น คุณวิโรจน์ งามเอนกนันตกุล อายุ ๕๒ ปี อาชีพรับจ้าง เมือ่ ครัง้ ประสบปัญหาได้
มาขอให้เจ้าพ่อทัพช่วยเหลือและได้ให้สญ
ั ญาว่าหากผ่านพ้นปัญหาดังกล่าวไปได้กจ็ ะแผ่
เมตตา สวดมนต์ ท�ำบุญ ท�ำสังฆทานถวายตามที่ตั้งใจไว้ และเมื่อตัวเองดีแล้วก็จะช่วย
เหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเพื่อรักษาค�ำพูดที่ให้ไว้กับเจ้าพ่อทัพ (Ngamaneknantakun,
personal Interview, 2018, February 2) เช่นเดียวกับคุณนารี ทิวสัมฤทธิ์ ที่กล่าวว่า
“ขอแล้วต้องท�ำตามทีบ่ อกทีส่ ญ
ั ญากับเจ้าพ่อทัพไว้” (Tiwasamrit, personal interview,
2018, January 27)
เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อทัพที่เล่าสืบต่อกันมาถึงเรื่องการลงโทษ
ผู้ที่ลบหลู่ดูหมิ่นเจ้าพ่อทัพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นข้อมูลส�ำคัญที่ท�ำให้ชาวบ้าน
ไม่กล้าแสดงพฤติกรรมหรือใช้ค�ำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อเจ้าพ่อทัพ เนื่องจากเกรงว่าจะ
ได้รับการลงโทษ จึงกล่าวได้ว่าเจ้าพ่อทัพนั้นมีบทบาทด้านการควบคุมพฤติกรรมของ
คนในชุมชนอย่างมาก ด้วยความปรารถนาของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องการให้เจ้าพ่อทัพ
คุ้มครองดูแลตนเองและครอบครัวให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ชาวบ้านจึงพยายาม
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ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ซื่อสัตย์ รักษาสัจจะ ส่งผลให้คนในชุมชน
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
๓. บทบาทด้านการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้แก่คนในชุมชน
เจ้าพ่อทัพเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
และในแต่ละปีจะมีการอัญเชิญเจ้าพ่อทัพจากศาลเจ้าพ่อทัพมาแห่ไปตามถนนสุขุมวิท
เพือ่ ให้ผทู้ ศี่ รัทธาเจ้าพ่อทัพได้มโี อกาสสักการะอย่างใกล้ชดิ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพใน
แต่ละปีนั้น แสดงให้เห็นถึงพลังความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนในพื้นที่ที่ร่วมแรง
ร่วมใจกันจัดงานดังกล่าวให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังจะเห็นได้จากพลังความสามัคคี
จากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ทีม่ าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ มี
ต�ำรวจจากสถานีตำ� รวจมาคอยอ�ำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อยในงาน ทัง้ ได้รบั
ความร่วมมือจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ต�ำบลส�ำโรงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนมัธยม
วั ด ด่ า นส� ำ โรง โรงเรี ย นคลองกระทุ ่ ม ราษฎร์ อุ ทิ ศ มาร่ ว มขบวนแห่ โรงเรี ย น
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ มีบริษัทและ
ร้านค้าน�ำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายผู้คนที่มาเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ
ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพนอกจากจะสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
แล้ว ยังมีบทบาทในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งชาวไทย
เชือ้ สายจีน ชาวมอญ ชาวเหนือ ชาวใต้ ดังจะเห็นได้จากในขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ นอกจาก
จะมีกลุ่มชาวจีน และผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ที่นับถือศรัทธาเจ้าพ่อทัพแล้ว ยังประกอบด้วย
ขบวนของกลุ่มชาวมอญ กลุ่มชาวใต้ กลุ่มชาวเหนือจากชมรมชาวเหนือสมุทรปราการ
มาร่วมเดินในขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ
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ภาพที่ ๑๔ ขบวนของชมรมชาวเหนือจังหวัดสมุทรปราการ
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
จากการสอบถามผู้ที่มาร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างมา
ด้วยความสมัครใจ แม้จะต้องเดินเป็นระยะทางไกลท่ามกลางแดดร้อนเพียงใดก็ไม่
ย่อท้อ เดินร่วมขบวนจนจบ อีกทัง้ ยังกล่าวตรงกันว่า การได้เข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ
หรือการได้มามีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพนั้นถือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
และครอบครัว
ด้วยพลังความศรัทธาต่อเจ้าพ่อทัพ ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจของคน
ในชุมชนหลาย ๆ ฝ่ายช่วยเหลือกันจัดงานจนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพส�ำเร็จลุลว่ งไปได้
ด้วยดีนนั้ จึงกล่าวได้วา่ เจ้าพ่อทัพมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ในการสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน
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ภาพที่ ๑๕ ประชาชนผู้ศรัทธาในองค์เจ้าพ่อทัพที่มาร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ
ขณะรอเคลื่อนขบวน บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
๔. บทบาทด้านการให้ความเพลิดเพลินใจแก่คนในชุมชน
		 ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพนั้น นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ศรัทธาได้ร่วม
สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังมีบทบาทส�ำคัญด้านการให้ความเพลิดเพลินใจ
แก่คนในสังคม เนื่องจากเป็นประเพณีที่ย่ิงใหญ่ที่จัดขึ้นทุกปี ในขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ
ประกอบด้วยขบวนต่าง ๆ เช่น ขบวนสิงโต ขบวนมังกร ขบวนเอ็งกอ ขบวนนักเรียน
จากโรงเรียนต่าง ๆ ขบวนจากชมรมต่าง ๆ ขบวนโคมไฟ ขบวนธงที่ตกแต่งริ้วขบวน
อย่างสวยงาม เป็นต้น ขบวนที่กล่าวมานี้สามารถสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้คน
ตลอดสองข้างทาง
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ภาพที่ ๑๖ ขบวนสิงโตในขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
ในเวลากลางคืนยังจัดให้มีการแสดงมหรสพต่าง ๆ ได้แก่ การแสดง
เชิดมังกร การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเอ็งกอ การแสดงงิว้ แม้วา่ มหรสพทีจ่ ดั ขึน้ จะมี
วัตถุประสงค์เพือ่ แสดงถวายเจ้าพ่อทัพก็ตาม แต่กส็ ร้างความเพลิดเพลินใจให้แก่ผทู้ มี่ า
ร่วมชมมหรสพที่จัดแสดงในเวลากลางคืนด้วย

ภาพที่ ๑๗ การแสดงเอ็งกอ บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
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ภาพที่ ๑๘ การแสดงงิว้ จากคณะเล่าบ่วงนีช้ นุ บันทึกภาพเมือ่ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

บทสรุป
จากการวิเคราะห์บทบาทของเจ้าพ่อทัพและประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อ
ชุมชนสามารถสรุปบทบาทได้ ๔ ประการคือ ประการแรก บทบาทด้านการเป็นที่พึ่ง
ทางใจให้แก่คนในชุมชน เจ้าพ่อทัพเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่คนในชุมชนในเรื่องต่าง ๆ
เช่น เรื่องค้าขาย เรื่องสุขภาพ เรื่องครอบครัว เรื่องโชคลาภ เรื่องการงาน เรื่อง
สุขภาพ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความสบายใจ มีความมั่นใจ และมีก�ำลังใจในการด�ำเนิน
ชีวิต ประการที่สอง บทบาทด้านการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน จะเห็นได้ว่า
ผู้คนที่ศรัทธาเจ้าพ่อทัพต่างมีความเชื่อร่วมกันว่าเจ้าพ่อทัพจะช่วยเหลือผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงต้องประพฤติปฏิบัติดีอยู่ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์
รักษาสัจจะตามที่ได้กล่าวกับเจ้าพ่อไว้ ประการที่สาม บทบาทด้านการสร้างความ
สมัครสมานสามัคคีในชุมชน ด้วยพลังความศรัทธาที่มีต่อเจ้าพ่อทัพ เมื่อถึงวันจัดงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ ข้าราชการ พ่อค้า ชาวบ้านในชุมชนต่างมาร่วมงานกันด้วยความ
เต็มใจ แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในชุมชน และประการสุดท้าย
บทบาทด้านการให้ความเพลิดเพลินแก่คนในชุมชนอันเกิดจากประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ
ผู้ที่มาร่วมงานหรือรอชมระหว่างสองข้างทางต่างได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จากริ้วขบวนที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม และการชมมหรสพที่จัดแสดงถวายเจ้าพ่อทัพ
ในเวลากลางคืน จากบทบาทหน้าทีท่ งั้ สีป่ ระการทีก่ ล่าวมาข้างต้น จึงกล่าวได้วา่ เจ้าพ่อทัพ
มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อคนในชุมชน
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