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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพ	 ศาลเจ้า

พ่อทัพ	 ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ	 และวิเคราะห์บทบาทของเจ้าพ่อทัพ	 และประเพณีแห่

เจ้าพ่อทพัทีม่ต่ีอชมุชน	ผลการศกึษาพบว่าเจ้าพ่อทพัเป็นเทพเจ้าทีค่นในพืน้ทีเ่ช่ือว่าคอย

ปกป้องคุม้ครองให้อยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสุข	และในทกุปีจะมกีารจัดประเพณีแห่เจ้าพ่อทพั

เพื่อให้ผู้ที่เคารพศรัทธาเจ้าพ่อทัพได้เฝ้าชมบารมีและสักการะบูชาเจ้าพ่อทัพเพื่อ

ความเป็นสิรมิงคล	ในด้านบทบาทหน้าทีเ่จ้าพ่อทพั	และประเพณแีห่เจ้าพ่อทพัมบีทบาท

ต่อชุมชน	 ๔	 ประการคือ	 บทบาทด้านการเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่คนในชุมชน	 บทบาท

ด้านการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน	 บทบาทด้านการสร้างความสมัครสมาน

สามัคคีในชุมชน และบทบาทด้านการให้ความเพลิดเพลินใจแก่คนในชุมชน

ค�าส�าคัญ: เจ้าพ่อทัพ,	บทบาท,	เทพเจ้า,	ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ
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Chao Pho Thap: The Roles of Chao Pho Thap and 

the Tradition of the Chao Pho Thap Procession for 

Local Communities
3
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4

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�า  

	 เจ้าพ่อทพัเป็นเทพเจ้าทีป่ระชาชนในจังหวัดสมทุรปราการโดยเฉพาะเขตพืน้ที่

ต�าบลส�าโรงเหนือ	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	ต�าบลส�าโรง	ต�าบลส�าโรงกลาง	อ�าเภอ

พระประแดง	 และพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก	 ชาวจีนที่

อาศยัอยูใ่นต�าบลส�าโรงเหนือ	อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ	ร่วมกนัสร้างศาลเจ้าพ่อทพัขึน้	

เน่ืองจากเช่ือกันว่าเจ้าพ่อทัพช่วยให้พวกเขามีฐานะร�่ารวยข้ึนจากการท�ามาค้าขาย	

เจ้าพ่อทัพมีอิทธิพลทางจิตใจต่อผู้คนในพื้นที่	 เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในด้านต่าง	 ๆ	 และ

ในทุกปีจะมีการจัดประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพซ่ึงเป็นประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

ให้ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่	 และผู้ศรัทธาที่มาจากต่างพื้นที่ได้ร่วมขบวนแห่	 หรือชมบารมีของ

เจ้าพ่อทัพที่แห่ไปตามเส้นทางถนนสุขุมวิท	 และผ่านเข้าไปในซอยวัดด่านส�าโรง	

ซอยสันติคาม	ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

	 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยพบว่า	 การศึกษาวิจัยในเขตพื้นที่จังหวัด

สมทุรปราการนัน้	จะศึกษาเกี่ยวกับวฒันธรรมประเพณีมอญเป็นหลกั	ตวัอยา่งเช่น	พิธี

ร�ำผเีน่ืองในงำนศพของชำวมอญพระประแดง	(๒๕๔๑)	ของสรุนิทร์	ทบัรอด	ทัศนคติ

ของชำวมอญพระประแดงในกำรเล่นสะบ้ำทอย	(๒๕๔๕)	ของธวัชชยั	บญุอุ้ม	พธีิร�ำผี

ถวำยเจ้ำพ่อเจ้ำแม่ของชำวมอญท่ีบ้ำนเว่ขรำว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปรำกำร	 (๒๕๔๖)	 ของปรานี	 วงษ์เทศ	 กำรศึกษำเพลงมอญร�ำ อ�ำเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร	 (๒๕๔๘)	 ของศรัญญา	 บุญลาโภ	 แนวทำง

กำรอนุรักษ์ และสืบสำนประเพณีแห่หงส์ ธงตะขำบของชำติพันธุ์มอญต�ำบล

ทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร	 (๒๕๕๙)	 ของอัฐภิญญา	

ศรีทัพ	 ส่วนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการพบจ�านวนไม่มากนักได้แก่	 กำรส�ำรวจเบื้องต้นศำลเจ้ำจีนใน

ตลำดปำกน�้ำจังหวัดสมุทรปรำกำร	 (๒๕๔๐)	 ของแสงอรุณ	 กนกพงศ์ชัย	 นริศ	

วศินานนท์	และพัฒน์	น้อยแสงศรี	กำรตั้งถิ่นฐำนและกำรปรับเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม: 

กรณีศึกษำชำวไทยเชื้อสำยจีนฮกเก้ียน ในชุมชนบำงน�้ำผึ้ง อ�ำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปรำกำร	(๒๕๕๕)	ของ	Lan	Changlong	
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	 จากการทบทวนเอกสารดงักล่าวข้างต้น	จะเหน็ได้ว่ายงัไม่มงีานวิจัยใดทีศ่กึษา

ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพ	 ทั้งที่เจ้าพ่อทัพเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ	

อีกทั้งประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ส�าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ

ที่จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี	 ด้วยเหตุน้ี	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพเพื่อ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพ	ศาลเจ้าพ่อทัพ	ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ	และวิเคราะห์

บทบาทของเจ้าพ่อทัพ	และประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพ	ศาลเจ้าพ่อทัพ	ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ	

และวิเคราะห์บทบาทของเจ้าพ่อทัพ	และประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน

ขอบเขตในการวิจัย

 ๑.	 ข้อมลูเกีย่วกบัประวัตคิวามเป็นมาของเจ้าพ่อทพั	และประวัตศิาลเจ้าพ่อทพั

ในการวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงเฉพาะศาลเจ้าพ่อทัพแห่งเดิมเท่านั้น

	 ๒.	ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่	 ๑	มกราคม	๒๕๖๐	ถึง	๓๑	

มีนาคม	๒๕๖๑	

	 ๓.	ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ	 เป็นการเข้าร่วมสังเกตการณ์

ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพประจ�าปี	๒๕๖๑	เมื่อวันอาทิตย์ที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๑	

ข้อตกลงเบื้องต้น

 ๑. งานวิจัยน้ีผ่านการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	

ดังน้ันหากผู้ให้สัมภาษณ์ท่านใดไม่ยินยอมเปิดเผยตัวตน	 ผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยรายช่ือ

ผู้ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยดังกล่าว	ซึ่งในบทความนี้มีผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่สมัครใจเปิดเผย

ตัวตนเพียงหนึ่งท่าน	ผู้วิจัยจะใช้ค�าเรียกแทนผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ว่า	วิทยากร
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	 ๒.	เน่ืองจากปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อทัพ	 ๒	 แห่ง	 คือศาลเจ้าพ่อทัพ	 และศาล

เจ้าพ่อทัพที่สร้างขึ้นใหม่	 เพื่อไม่ให้สับสนในงานวิจัยน้ีจะใช้ค�าว่าศาลเจ้าพ่อทัพ/ศาล

เจ้าพ่อทัพแห่งเดิม	 หมายถึงศาลเจ้าพ่อทัพ	 และศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่/ศาลสาขา	

หมายถึง	ศาลเจ้าพ่อทัพที่สร้างขึ้นใหม่	

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 วิลเลียม	บาสคอม	(William	Bascom)	ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่	๔	ประการ

ของคติชนในบทความ	“Four	Functions	of	Folklore”	ดังนี้	

	 ประการแรกใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการท�าพิธีกรรม	

ประการทีส่อง	ท�าหน้าทีใ่ห้การศกึษาในสังคมทีใ่ช้ประเพณีบอกเล่า	

ประการที่สาม	 รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของ

สังคม	 ประการที่ส่ี	 ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับ

ความคับข้องใจของบุคคล	

	 	 	 	 (Nathalang,	2014,	p.	362-363)	

	 ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยน�าแนวคิดบทบาทหน้าที่ของคติชนทั้ง	 ๔	 ประการของ

บาสคอมมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทบาทของเจ้าพ่อทพัและประเพณแีห่เจ้าพ่อทพั

ที่มีต่อชุมชนโดยจ�าแนกได้	๔	บทบาทดังนี้	บทบาทด้านการเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่คนใน

ชุมชน	 บทบาทด้านการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน	 บทบาทด้านการสร้าง

ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และบทบาทด้านการให้ความเพลิดเพลินใจแก่คน

ในชุมชน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยน้ี	มวัีตถปุระสงค์เพือ่รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัเจ้าพ่อทพั	ศาลเจ้าพ่อทพั	

และวิเคราะห์บทบาทของเจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน	โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

	 ๑.	ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ๒.	สัมภาษณ์	 เก็บข้อมูลภาคสนาม	 (Fieldwork)	 และเข้าร่วมสังเกตการณ์

ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพประจ�าปี	๒๕๖๑
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	 ๓.	 วิเคราะห์ข้อมูล	สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย

ประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อทัพ

	 จากการรวบรวมข้อมลูประวัตคิวามเป็นมาของเจ้าพ่อทพัพบต�านานเจ้าพ่อทพั

ที่รวบรวมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์	และค�าบอกเล่าของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อทัพ	

๓	ส�านวนดังนี้

	 ส�านวนแรก	 กล่าวถึงเจ้าพ่อทัพว่า	 เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว	 ใน

สมัยน้ันประชาชนยังใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางค้าขาย	 เกิดมีน�้าวนบริเวณ

ที่ตั้งศาลเจ้าพ่อทัพ	 ชาวเรือพบแผ่นไม้คล้ายป้ายดวงวิญญาณลอยอยู่	 เช่ือกันว่ามี

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่	 จึงอัญเชิญแผ่นไม้ดังกล่าวข้ึนบนฝั่ง	 และสร้างศาลไว้	 ใน

เวลาต่อมาจึงได้สร้างรูปองค์เจ้าพ่อทัพไว้ในศาลเพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชน	 และ

หลายครั้งได้เคยมีการเส่ียงทายเพื่อย้ายศาลเจ้าพ่อทัพ	 ผลการเส่ียงทายปรากฏว่า

เจ้าพ่อทัพมีความประสงค์จะสถิตอยู่	 ณ	 ศาลเจ้าเดิมจนถึงปัจจุบัน	 (Anonymous,	

2017)

	 ส�านวนที่สอง	 กล่าวถึงเจ้าพ่อทัพว่า	 องค์เจ้าพ่อทัพลอยน�้ามายังบริเวณ

ริมคลองส�าโรง	ด้วยบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อทัพ	 ชาวบ้านจึงอัญเชิญ

เจ้าพ่อทัพมาประทับ	ณ	ศาลเจ้าพ่อทัพที่ชาวบ้านได้สร้างขึ้น	ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมา

ทางน�้าหน้าศาลเจ้าพ่อทัพจะต้องกราบไหว้ขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ		มีเรื่องเล่า

เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อทัพว่า	 มีคนในเรือขนข้าวต่างมึนเมาด้วยฤทธิ์สุรา

พูดและแสดงกริยาไม่เคารพต่อองค์เจ้าพ่อทัพ	 เมื่อผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อทัพ	 ทันใดน้ัน

เรือก็ไม่สามารถแล่นผ่านไปได้	 เกิดกระแสน�้าวน	 ทั้งนายท้ายเรือและลูกเรือช่วยกัน

บังคับเรืออย่างไรก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้	 อีกทั้งต่างยังเห็นจระเข้มาขวางคลอง

ไม่ให้เรือผ่านไปได้	คนในเรือตกใจและได้ขอขมาต่อเจ้าพ่อทัพ	กราบไหว้เจ้าพ่อทัพเช่น

เดยีวกบัชาวเรอืคนอ่ืนทีผ่่านมา	เรอืขนข้าวจึงสามารถแล่นผ่านไปได้	และจากเหตกุารณ์

ดังกล่าว	 จึงไม่มีใครกล้าแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมเมื่อเดินทางผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อทัพ	

(Anonymous,	2017)
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 ส่วนส�านวนทีส่าม	วิทยากรทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีน้ี่แต่ดัง้เดมิเล่าให้ฟังว่า	ในรุน่พ่อ

รุ่นแม่	(บิดาของวิทยากรเสียชีวิตอายุ	๙๒	ปีในปีพ.ศ.	๒๕๕๒	หากค�านวณจากอายุบิดา

ของผู้ให้ข้อมูลสันนิษฐานได้ว่าเจ้าพ่อทัพน่าจะมีอายุมากกว่า	๑๐๐	ปี)	เป็นศาลเพียงตา	

ภายในมไีม้เจว็ดสีด�าอยูข้่างใน	แต่ในสมยัของวิทยากร	(อายปุระมาณ	๖๗	ปี)	เมือ่เกดิมา

จ�าความได้กเ็หน็เป็นศาลไม้แล้ว	ทัง้ยงัเล่าเกีย่วกบัเจ้าพ่อทพัว่า	เจ้าพ่อทพัน้ันเป็นทหาร

มีเช้ือสายมอญปนจีน	 เดินทางมารบและเสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวจึงสร้างศาลไว	้

ตอ่มามีกลุม่ชาวจนีที่ประสบความส�าเร็จในการค้าขายร่วมกันสรา้งศาลเจ้าพอ่ทัพ	และ

รูปเคารพเจ้าพ่อทัพดังที่เห็นในปัจจุบัน	(key	informant,	personal	interview,	2017,	

January 30)

ภาพที่ ๑ แผ่นไม้คล้ายป้ายดวงวิญญาณที่ลอยน�้ามา	 ปัจจุบันยังตั้งอยู่ข้างรูปเคารพ

	 เจ้าพ่อทัพ	ป้ายไม้ดังกล่าวมีลักษณะรูปทรงคล้ายใบเสมา	สันนิษฐานว่าน่าจะ

	 เป็นไม้เจว็ด	บันทึกภาพเมื่อวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๖๑
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	 จากเรือ่งเล่าทัง้สามส�านวนเหน็ได้ว่าส�านวนทีห่น่ึงและส�านวนทีส่องน้ันปรากฏ

อนุภาควัตถุลอยน�้าเช่นเดียวกัน	สิ่งที่แตกต่างกันคือ	ส�านวนแรกกล่าวถึงวัตถุที่ลอยน�้า

มาน้ันเป็นแผ่นไม้คล้ายป้ายดวงวิญญาณ	 ส่วนส�านวนที่สองเป็นองค์เจ้าพ่อทัพ	 และ

ทัง้สองส�านวนกล่าวตรงกนัเกีย่วกบัการอัญเชิญวัตถทุีล่อยน�า้ขึน้มาบนบกและสร้างศาล

ให้	ส่วนส�านวนทีส่ามน้ีมคีวามแตกต่างจากสองส�านวนแรก	เพราะวิทยากรไม่ได้กล่าวถงึ

อนุภาควัตถุลอยน�้า	 แต่กล่าวถึงเจ้าพ่อทัพว่าเป็นทหารที่มารบและเสียชีวิตในบริเวณ

ดังกล่าว	 และแสดงชาติพันธุ์ของกลุ่มชนของวิทยากรเข้าไปในเรื่องเล่า	 เน่ืองจาก

วิทยากรเป็นคนไทยเชือ้สายมอญ	เมือ่เล่าเรือ่งเกีย่วกบัเจ้าพ่อทพัจึงได้กล่าวถงึเช้ือสาย

ของเจ้าพ่อทัพว่ามีเช้ือสายมอญปนจีน	 ซ่ึงเป็นการผสมผสานเช่ือมโยงระหว่างชน

สองกลุ่มคือกลุ่มชาวจีนและชาวมอญ	

	 อีกทั้งจากข้อมูลประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อทัพที่วิทยากรให้ข้อมูลว่า

แต่เดิมก่อนที่จะเป็นรูปเคารพเจ้าพ่อทัพอย่างในปัจจุบันน้ัน	 เป็นเจว็ดที่ตั้งอยู่ในศาล

พระภูมิที่คนในพื้นที่ตั้งแต่ดั้งเดิมให้ความเคารพนับถือ	 ซ่ึงไม้เจว็ดดังกล่าวยังคง

วางอยู่ใกล้กับรูปเคารพเจ้าพ่อทัพ	 และจากการเดินส�ารวจบริเวณต้นโพธ์ิหน้าศาลเจ้า

ภาพที่ ๒	รูปเคารพเจ้าพ่อทัพ	บันทึกภาพเมื่อวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๖๑
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ยังพบหน้าจั่วและกองไม้ซึ่งรื้อจากศาลเจ้าเดิมวางอยู่	สันนิษฐานว่า	แต่เดิมเจ้าพ่อทัพ

เป็นส่ิงศกัดิส์ทิธิท์ีผู้่คนในพืน้ทีใ่ห้ความเคารพนับถอื	ต่อมาเมือ่มชีาวจีนเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน

และประกอบอาชีพค้าขายจนประสบความส�าเร็จก็เกิดความเล่ือมใสศรัทธาให้ความ

เคารพนับถอื	จึงสร้างรปูเคารพและศาลเจ้าแบบจีนข้ึนเช่นเดยีวกบัศาลเจ้าจีนในทีอ่ื่น	ๆ 	

ดังที่	 สุรสิทธิ์	 อมรวณิชศักด์ิ	 (Amornwanitsak,	 2018,	 p.	 62)	 กล่าวถึงการนับถือ

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ�าท้องถิ่น	 ของไทยตั้งแต่ดั้งเดิมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาอาศัย

อยู ่ ในประเทศไทย	 ซ่ึงปรากฏหลักฐานในภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ	

วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร	 เขตบางกอกน้อย	 กรุงเทพมหานคร	 เขียนภาพพ่อลูก

ชาวจีนพายเรือผ่านศาลพระภูมิของไทยแล้วท�าความเคารพสิ่งศักดิ์ในศาลความว่า	

	 คนไทยและคนจีนต่างมีความเช่ือในเรื่องผี	 เรื่องวิญญาณ	

เทวดาหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน	 ดังน้ันเมื่อชาวจีนอพยพเข้ามา

อยู่ในประเทศไทย	การกราบไหว้ขอพรจากผี	วิญญาณ	เทวดาหรือ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าท้องถิ่นนั้น	ๆ	 เป็นสิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งที่ชาวจีน

ในฐานะผู้อพยพเข้ามาอยู่ใหม่พึงกระท�า	 เพราะเชื่อว่าผี	 วิญญาณ	

เทวดาหรอืส่ิงศกัดิสิ์ทธิเ์หล่าน้ีสามารถประทานความร่มเยน็เป็นสุข	

การงานก้าวหน้าให้กับพวกเขาน่ันเอง	 ตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดคือ	

จิตรกรรมฝาผนัง	 ภายในพระอุโบสถวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร	

แขวงบางขุนนนท์	 เขตบางกอกน้อย	 กรุงเทพฯ	 ซ่ึงเป็นวัดเก่า

สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา	 ตอนหน่ึงมีการเขียนภาพเล่าเรื่อง	

พ่อลูกชาวจีนคู ่หน่ึงก�าลังพายเรือผ่านศาลเทพารักษ์ซ่ึงเชื่อว่า

เป็นศาลเจ้าพ่อหรอืศาลพระภมูใินคตคิวามเช่ือของคนไทย	ตวัศาล

ท�าจากไม้	 รูปแบบศาลาทรงไทย	 ภายในมีเทวรูปที่เป็นเจว็ดตั้งอยู่

ตรงกลาง	 เด็กน้อยที่ก�าลังน่ังอยู ่ตอนบนของเรือได้พนมมือ

เหนือศีรษะท�าการเคารพส่ิงศักด์ิสิทธิ์	 ซ่ึงภาพน้ีได้สะท้อนถึง

ความเช่ือของชาวจีนโพ้นทะเลในไทยที่บูชาเทพารักษ์ส่ิงศักดิ์สิทธิ์

ของไทยได้เป็นอย่างดี	
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สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมบริเวณศาลเจ้าพ่อทัพ

	 ศาลเจ้าพ่อทัพตั้งอยู่บริเวณริมคลองส�าโรง	แต่เดิมคลองส�าโรงเป็นเส้นทาง

การคมนาคมที่ส�าคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 เมื่อครั้งที่ยกทัพไปตีเขมรโดยใช้เส้นทางนี้	

ดังหลักฐานที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้กล่าวถึงคลอง

ส�าโรงแยกจากแม่น�้าเจ้าพระยาที่วัดส�าโรงเหนือ	 ต�าบลส�าโรงใต้	 อ�าเภอพระประแดง	

ไปทางทิศตะวันออกเลียบถนนปู ่เจ้าสมิงพราย	 ถนนเทพารักษ์ผ่านอ�าเภอเมือง

สมุทรปราการ	 ในพื้นที่ต�าบลส�าโรงเหนือ	 ต�าบลบางเมือง	 อ�าเภอบางพลีและอ�าเภอ

บางบ่อ	 ไปบรรจบกับแม่น�้าบางปะกงที่ต�าบลท่าสะอ้าน	 อ�าเภอบางปะกง	 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา	 เป็นคลองสายหลักที่มีคลองแยกออกไปอีกหลายสาขา	 (Miklinhom,	

2000,	p.	10)

	 ในอดีตการคมนาคมของชาวบ้านในส�าโรงสัญจรไปมาทางเรือเป็นหลัก	

คลองส�าโรงมคีวามส�าคญัต่อชวิีตของผู้คนในชุมชนส�าโรงอย่างมาก	เน่ืองจากเป็นคลอง

ที่สามารถไหลออกแม่น�้าเจ้าพระยาได้	 คลองส�าโรงจึงเป็นเส้นทางส�าคัญที่ชาวบ้าน

ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าระหว่างส�าโรง	บางพลี	บางบ่อ	อีกทั้งในอดีตนั้นคลองส�าโรง

ยังมีเรือเอี้ยมจุ๊น	 (เรือบรรทุกข้าวสาร)	จ�านวนมากขนส่งข้าวสารจากบางบ่อ	บางพลี	

ส�าโรง	 ผ่านประตูน�้าส�าโรง	 ผ่านคลองมหาวงษ์	 (ปากคลองส�าโรง)	 ไปออกแม่น�้า

เจ้าพระยา	เพื่อส่งไปขายที่ท่าเรือกรุงเทพฯ	(Petchbodee,	1999,	p.	1)

	 เรอืทีจ่ะเดนิทางผ่านออกไปยงัแม่น�า้เจ้าพระยา	จะต้องผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อทพั

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองส�าโรง	ซึ่งตรงกับค�าบอกเล่าของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้

แต่ดัง้เดมิเล่าว่า	“เรอืแข่งพระประแดงต้องมาไหว้พ่อปูต่ลอด	คลองเส้นน้ีเป็นทางสัญจร

ไปมา	เรือบรรทุกหิน	เรือมาด	เรือล่องจุ๊น	ผ่านเข้ามาในช่วงน�้าขึ้น”	(Khunnasombat,	

personal	interview,	2018,	February	2)	แต่ปัจจุบันเส้นทางการคมนาคมเปล่ียนแปลง

ไปจากอดตี	ผู้คนหนัมาใช้รถยนต์แทนการเดนิทางด้วยเรอื	อีกทัง้ปัจจุบันมปีระตรูะบายน�า้

กั้นเส้นทางคลองส�าโรงท�าให้เรือไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ดังเช่นอดีต	
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ภาพที่ ๓	สภาพล�าคลองส�าโรงหน้าศาลเจ้าพ่อทัพในปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นเส้นทาง

	 การคมนาคมเช่นในอดีต	บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

ภาพที่ ๔ ประตูระบายน�้ากั้นเส้นทางคลองส�าโรงท�าให้ไม่สามารถใช้เส้นทางเดินเรือ

	 จากบางบ่อ	บางพลี	ไปออกแม่น�้าเจ้าพระยาเช่นในอดีต	บันทึกภาพเมื่อวันที่	

	 ๒๑	มกราคม	๒๕๖๑	
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 ดงัน้ันการเดนิทางมาศาลเจ้าพ่อทพัจึงสามารถมาได้เพยีงเส้นทางเดยีวเท่าน้ัน

คือทางบก	แต่เนื่องจากศาลเจ้าพ่อทัพตั้งอยู่ในซอยแคบ	ๆ 	เยื้องกับบริเวณวัดมหาวงษ์	

รถยนต์จึงไม่สามารถผ่านเข้าออกได้	 ผู้ที่จะเข้ามาศาลเจ้าพ่อทัพจึงต้องเดิน	 ใช้รถ

จักรยาน	หรือรถจักรยานยนต์เท่านั้น

ภาพที่ ๕	 บริเวณซอยทางเข้าศาลเจ้าพ่อทัพที่ถูกขนาบด้วยโรงงานทั้งสองด้าน

	 บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๖๑	

 ทัง้น้ีจากการสัมภาษณ์วิทยากรทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณศาลเจ้าพ่อทพัเพิม่เตมิทราบ

ว่าพื้นที่บริเวณที่ตั้งศาลเจ้าพ่อทัพแต่เดิมนั้นเป็นท้องร่องสวน	มีมะพร้าว	หมาก	กล้วย	

และป่าจาก	 ในล�าคลองส�าโรงร่องสวนมีปลา	 มีกุ้งอุดมสมบูรณ์	 (Key	 Informant,	

personal	 interview,	 2017,	 January	 30)	 แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเปล่ียนแปลงไป	

พื้นที่ร่องสวนเปล่ียนเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวบ้าน	 ซ่ึงส่วนใหญ่ปลูกเป็นบ้านเช่า

ให้ผู้ที่ท�างานบริเวณน้ีอาศัยเช่าอยู่	 และในช่วงเวลาที่เข้าไปเก็บข้อมูลน้ัน	 (ประมาณ

เดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑)	มีการรื้อบ้านเช่าที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวออก	แต่จากการ

สอบถามจากชาวบ้านทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณน้ันกไ็ม่ได้ข้อมลูทีแ่น่ชัดว่าจะปรบัเปล่ียนพืน้ที่

ไปท�าสิ่งใด
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ประวัติความเป็นมาและสภาพศาลเจ้าพ่อทัพ

	 แต่เดิมศาลเจ้าพ่อทัพเป็นศาลเพียงตาเสาต้นเดียว	วางไม้เจว็ดสีด�าไว้ภายใน	

หลังจากน้ันมีการสร้างเป็นศาลไม้ขึ้นมาแทนที่	 และต่อมามีกลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่ส�าโรงที่นับถือเจ้าพ่อทัพได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าพ่อทัพข้ึน	 และสร้างรูปเคารพ

เจ้าพ่อทัพขึ้นมาแทนไม้เจว็ดเดิม	 ดังความที่วิทยากรกล่าวถึงสภาพศาลไม้ก่อนเป็น

ศาลเจ้าแบบจีนว่า	 “จ�าความได้เกิดมาเห็นเป็นศาลไม้	 มีก่อนป้าเกิด	 เหมือนบ้าน

มี	 ๒	 ช้ันด้านข้างมีลูกกรงไม้	 มีโต๊ะและไม้เจว็ดตั้งอยู่”	 (Key	 Informant,	 personal	

interview,	2017,	January	30)	

ภาพที่ ๖	สภาพบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทัพ	 บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด

	 บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๖๑
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	 ศาลเจ้าพ่อทัพมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก	 บรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น	 ด้านหน้า

บรเิวณตดิรมิคลองส�าโรง	เป็นทีต่ัง้ของแท่นไหว้ฟ้าดนิอยูด้่านหน้า	เมือ่เดนิเข้าไปภายใน

ศาลจะพบแท่นวางผลไม้และสิ่งของที่ผู้มีศรัทธาน�าไปถวาย	ถัดจากแท่นวางผลไม้และ

เครือ่งบชูาเป็นแท่นวางกระถางธปูจ�านวน	๕	ใบ	กระถางธปูใบใหญ่สุดตัง้อยูต่รงกลางเป็น

กระถางธปูของเจ้าพ่อทพั	ถดัจากแท่นวางกระถางธปูเป็นทีต่ัง้ของรปูเคารพเจ้าพ่อทพั

ซ่ึงตั้งอยู่ด้านในบานเล่ือนกระจก	 ซ่ึงภายในมีเจ้าพ่อทัพ	 ไม้เจว็ด	 และเครื่องบูชา

ต่าง	 ๆ	 ภายในศาลเจ้านอกจากจะมีรูปเคารพเจ้าพ่อทัพ	 และแผ่นไม้เจว็ดแล้ว	 ยังมี 

ตี่จูเอี๊ยะ	ฮกลกซิ่ว	เจ้าแม่กวนอิม	และจระเข้ซึ่งถือเป็นพาหนะของเจ้าพ่อทัพตั้งอยู่	

	 เน่ืองจากบรเิวณทางเข้าศาลเจ้าพ่อทพัมขีนาดแคบ	รถยนต์ไม่สามารถเดนิทาง

เข้าไปถึงได้	คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อทัพมีความเห็นว่า	ควรย้ายศาลเจ้าพ่อทัพไปอยู่ที่

แห่งใหม่	จึงท�าพธิเีส่ียงทายขออนุญาตเจ้าพ่อทพั	แต่ผลปรากฏว่าเจ้าพ่อทพัไม่ประสงค์

จะให้ย้ายศาล	ต่อมาในปีพ.ศ.	๒๕๔๘	คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อทพัได้จัดหาทีด่นิบรเิวณ

รมิถนนรถรางเก่าซ่ึงมพีืน้ทีต่ดิกบัรมิคลองส�าโรง	จึงท�าพธิเีส่ียงทายอีกครัง้เพือ่ขออนุญาต

ย้ายศาลเจ้าพ่อทัพไปที่แห่งใหม่แต่ผลปรากฏว่าเจ้าพ่อทัพไม่อนุญาต	 คณะกรรมการ

ศาลเจ้าพ่อทัพจึงเส่ียงทายอีกครั้งเพื่อขออนุญาตสร้างศาลสาขาข้ึนในที่แห่งใหม่แทน	

ผลเส่ียงทายปรากฏว่าเจ้าพ่ออนุญาต	 คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อทัพจึงสร้างศาล

ภาพที่ ๗	สภาพภายในศาลเจ้าพ่อทัพ	บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๖๑
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สาขาขึน้บรเิวณรมิถนนทางรถไฟเก่าซ่ึงมพีืน้ทีต่ดิกบัรมิคลองส�าโรงดังทีเ่หน็กนัในปัจจุบัน	

(Anonymous,	2017)

ภาพที่ ๘ แผนที่ที่ตั้งศาลเจ้าพ่อทัพ	 และศาลสาขา	 จากแผนที่จะเห็นได้ว่าศาลสาขา

	 ที่สร้างขึ้นใหม่น้ันตั้งอยู่ริมคลองส�าโรงเป็นคลองสายเดียวกับบริเวณที่ตั้ง

	 ศาลเจ้าพ่อทัพ	และอีกด้านหนึ่งติดกับริมถนนทางรถไฟสายเก่า

 ที่มา:	https://www.google.co.th/maps/@13.650973,100.5880223,17z

ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ

	 ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพเป็นประเพณีที่ชาวจีนในพื้นที่ส�าโรงจัดขึ้นเพื่อฉลอง

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�าหนดเวลาก่อนสิ้นปีจีน	เพราะฉะนั้น
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ถ้าพูดให้เต็มค�าก็คือ	 ที่ น่ีงานฉลองขอบคุณเจ้าพ่อทัพน่ันเอง

	 ประเพณแีห่เจ้าพ่อทพัเป็นประเพณีท้องถิน่ของชาวจีนทีจั่ดข้ึนทกุปี	โดยก�าหนด

วันจัดงานแห่เจ้าพ่อทัพในช่วงราวปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนเดือนกุมภาพันธ	์

(Miklinhom,	2000,	p.	138)	ซ่ึงแต่เดมิมกีารจัดงานเฉลิมฉลองเป็นระยะเวลา	๓	วัน	๓	คนื

(Miklinhom,	 2000,	 p.	 139)	 แต่ในปัจจุบันเปล่ียนมาจัดงานเฉลิมฉลองเป็นระยะ

เวลา	๕	วัน	ซึ่งในปีนี้ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่	๒๘	มกราคมถึง	

๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	โดยในช่วงเวลาก่อนจัดงานจะมีการติดป้ายไวนิลขนาดใหญ่ตาม

อาคารทีต่ัง้อยูร่มิถนนสุขุมวิทและตดิป้ายไวนิลตามเสาไฟบรเิวณรมิถนนสุขมุวิทเพือ่แจ้ง

วันในการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ทราบ

	 ในช่วงเช้ามืด	จะอัญเชิญเจ้าพ่อทัพจากศาลเจ้าพ่อทัพขึ้นประทับเกี้ยว	ขณะ

เดนิแห่องค์เจ้าพ่อทพัออกมาจากซอยศาลเจ้าพ่อทพั	มกีารตผ่ีาง
๕
	และจุดประทดัตลอด

ทาง	 เมื่อมาถึงหน้าปากซอยก็จะมีการอัญเชิญรูปเคารพเจ้าพ่อทัพข้ึนประทับบนรถที่

จอดรออยู่บริเวณหน้าปากซอย	 และแห่เจ้าพ่อทัพมาตามทางจนถึงหน้าโรงเรียนวัด

มหาวงษ์	แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยชุมชนวัดมหาวงษ์	หมู่	๗	ต�าบลส�าโรงกลาง	มาออกที่

ปากซอยร่วมพัฒนา	 ๑	 เข้าถนนปู่เจ้าสมิงพราย	 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทมาตาม

ทางจนถึงศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่
๖

	 จากที่ผู้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ	 เมื่อวันอาทิตย์

ที	่๒๘	มกราคม	๒๕๖๑	ตัง้แต่ช่วงเช้ามดืจนถงึกลางคนืพบว่า	ผู้คนให้ความเคารพศรทัธา

เจ้าพ่อทัพเป็นจ�านวนมาก	 ดังจะเห็นได้จากในเวลาเช้ามืดเมื่อเริ่มอัญเชิญรูปเคารพ

เจ้าพ่อทัพออกจากศาลเจ้าพ่อทัพเดิมไปยังศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่	 ชาวบ้านตลอด

สองข้างทางต่างตั้งโต๊ะบูชารอรับเจ้าพ่อทัพ	 เมื่อรถอัญเชิญเจ้าพ่อทัพผ่านมายังหน้า

บ้านของตัวเอง	 ชาวบ้านจะจุดธูปเทียน	 ถวายพวงมาลัยดอกดาวเรือง	 ถวายเงิน

และจุดประทัดเพื่อความเป็นสิริมงคล

 
๕	
เครื่องตีชนิดหนึ่ง	ลักษณะคล้ายฆ้อง

 
๖	
ศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่	 เป็นศาลสาขาที่สร้างขึ้นใหม่	ซึ่งด้านหนึ่งอยู่ติดริมคลองส�าโรง

คลองเส้นเดียวกับที่ตั้งศาลเจ้าพ่อทัพแห่งเดิม	ส่วนอีกด้านหนึ่งตั้งอยู่ติดริมถนนทางรถไฟสายเก่า
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ภาพที่ ๙ โต๊ะบชูาทีช่าวบ้านตลอดสองข้างทางตัง้ไว้รอรบัเจ้าพ่อทพัเมือ่ผ่านมาหน้าบ้าน

	 บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๑

ภาพที่ ๑๐ ผู้ศรัทธามารอรับองค์เจ้าพ่อทัพเมื่อมาถึงศาลสาขาในเวลาเช้า

	 บันทึกภาพ	เมื่อวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๑	
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	 เมื่อขบวนรถอัญเชิญเจ้าพ่อทัพมาถึงศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่เวลาประมาณ	

๐๖.๓๐	 น.	 ถึงแม้จะเป็นเวลาเช้าแต่ประชาชนผู้มีศรัทธาต่างมารอรับเจ้าพ่อทัพกัน

อย่างเนืองแน่น	 และเมื่อได้เวลา	 ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อทัพกล่าวรายงาน	 ต่อจากน้ัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน	 ผู้ที่มาร่วมงานมีทั้ง

ข้าราชการ	 พ่อค้า	 ประชาชนผู้ศรัทธาเจ้าพ่อทัพจ�านวนมาก	 หลังจากเสร็จส้ินพิธีการ	

ขบวนแห่ซ่ึงประกอบไปด้วยขบวนดุริยางค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านส�าโรง

ขบวนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง	 ๆ	 ขบวนจากชมรมต่าง	 ๆ	 ขบวนโคมไฟ	 ขบวนธงทิว

ขบวนป้าย	ขบวนสิงโต	ขบวนมังกร	ขบวนเอ็งกอ	ขบวนล่อโก้ว	ขบวนชาวไทยเชื้อสาย

จีน	ชาวเหนือ	ชาวใต้	ชาวมอญ	รถแห่เจ้าพ่อทัพ	รถแห่หลวงปู่ทวด	เริ่มเคลื่อนขบวน

โดยใช้เส้นทางเริม่ต้นจากศาลเจ้าพ่อทพัแห่งใหม่	ผ่านหน้าโรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์	

ออกถนนสุขมุวิทขาเข้า	จนถงึซอยแบริง่	แล้ววกกลับมาตามเส้นทางสุขุมวิทขาออก	เข้า

ซอยวัดด่านส�าโรง	ซอยสันตคิาม	แล้วมาออกถนนสุขุมวิทขาออก	เมือ่ถงึแยกเทพารกัษ์

จึงกลับขบวน	เล้ียวซ้ายเข้าซอยข้างห้างอิมพเีรยีลเวิลด์ส�าโรง	กลับมายงัศาลเจ้าพ่อทพั

แห่งใหม่	 เมื่อขบวนแห่เจ้าพ่อทัพกลับมายังศาลเจ้าพ่อทัพแห่งใหม่แล้ว	 จะอัญเชิญ

รปูเคารพเจ้าพ่อทพัเข้าไปประทบัในศาลเจ้าพ่อทพัแห่งใหม่ให้ประชาชนได้สักการะเป็น

เวลา	๕	วัน

ภาพที่ ๑๑ แผนที่เส้นทางเดินขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ

ที่มา: http://www.fm91bkk.com/๒๘-ม-ค-๖๑-งานแห่ขบวน-เจ้าพ่อทัพ
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	 อีกทั้งจะเห็นได้ว่าการจัดขบวนแห่เจ้าพ่อทัพในปัจจุบันมีความเปล่ียนแปลง

ไปจากอดีต	 แต่เดิมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพจะประกอบด้วยวงดุริยางค์ของนักเรียนมัธยม

วัดด่านส�าโรง	ขบวนธงทวิ	ขบวนโคมไฟ	ขบวนป้ายต่าง	ๆ 	ขบวนเอ็งกอ	ขบวนสิงโต	ขบวน

ทรงเจ้าและศิษยานุศิษย์	 ขบวนการแสดงของนักเรียน	 และมีชาวจีนจากจังหวัด

อ่ืนส่งขบวนเข้าร่วม	 รถแห่เจ้าพ่อทัพ	 รถกระถางธูปจากศาลปู่เฒ่าคงและอาม้า	

(Miklinhom,	 2000,	 p.	 138)	 แต่ในปัจจุบันเพิ่มรถขบวนแห่หลวงปู่ทวดให้ผู้คนได้	

สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย	 เน่ืองจากศาลสาขานอกจากจะมีเจ้าพ่อทัพ

เป็นที่เคารพบูชาของผู้คนที่มากราบไหว้แล้ว	ยังมีองค์หลวงปู่ทวดขนาดใหญ่อยู่ในศาล

สาขาด้วย	อีกทั้งนอกจากจะมีชาวไทยเชื้อสายจีนแล้ว	ยังมีขบวนของชาวเหนือ	ชาวใต้	

ชาวมอญ	ร่วมขบวนด้วย	ส่วนขบวนทรงเจ้าปัจจุบันไม่ปรากฏในขบวน

	 ในช่วงเวลากลางคนืมกีารจัดมหรสพถวายเจ้าพ่อทพั	เช่น	การแสดงเชิดมงักร	

การแสดงเชิดสิงโต	 การแสดงงิ้ว	 การแสดงเอ็งกอ	 เป็นต้น	 เท่าที่สังเกตพบว่ามี

ประชาชนมาร่วมชมการแสดงกนัอย่างคบัคัง่	ซ่ึงการแสดงมหรสพในช่วงเวลากลางคนื

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

  เจ้าพ่อทพัมบีทบาทส�าคญัอย่างมากในการเป็นทีพ่ึง่ทางใจให้แก่คนในชมุชน	

ทัง้ผู้คนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีจั่งหวัดสมทุรปราการและต่างพืน้ที	่เมือ่ใครมเีรือ่งทกุข์ร้อนใจ

ใด	ๆ	ก็จะมาขอพรให้เจ้าพ่อทัพช่วยเหลือ	ดังที่	 Petchbodee	 (1999,	p.	 3)	กล่าวถึง

เจ้าพ่อทพัว่า	“ศนูย์รวมใจของชาวส�าโรงน้ันอยูท่ีเ่จ้าพ่อทพั	ซ่ึงคนจีนกเ็รยีกตามภาษาจีน

ว่า	 ‘ปึ่งเท้ากง’	 เช่นกัน	 ซึ่งเจ้าพ่อทัพนั้นชาวส�าโรงถือว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มาก	 และเป็นที่

เคารพสักการะของชาวส�าโรงเป็นอย่างสูง”	

	 	 จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้คนมาขอพรจากเจ้าพ่อทัพในเรื่องต่าง	ๆ	 ได้แก่	

ขอให้ปกป้องคุม้ครองทัง้ตวัเองและครอบครวัให้อยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสุข	ขอให้ปลอดภยั

จากภยันตรายต่าง	ๆ	ขอให้ค้าขายดี	 กิจการเจริญรุ่งเรือง	ขอให้ขายที่ดินได้	 ขอบุตร	

ภาพที่ ๑๓ การแสดงมังกร	บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๑
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ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงหรือหายเจ็บป่วยจากโรคที่เผชิญอยู่	 ขอโชคลาภ	 ขอเรื่อง

การงาน	ตัวอย่างเช่น

 - ขอพรเกี่ยวกับการค้าขาย

	 	 เจ้าพ่อทัพน้ันมีช่ือเสียงในเรื่องการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องการค้า

ขายมาตั้งแต่อดีต	 ดังจะเห็นได้จากชาวจีนในต�าบลส�าโรงเหนือที่ร่วมกันสร้างศาลเจ้า

พ่อทัพขึ้นเน่ืองจากเช่ือกันว่าเจ้าพ่อทัพดลบันดาลให้พวกเขาประสบความส�าเร็จในการ

ประกอบอาชีพ	 คุณยงศักด์ิ	 แต้กิจพัฒนา	 อายุ	 ๕๘	 ปี	 ประกอบอาชีพค้าขาย	 และ

เป็นคนในพื้นที่ส�าโรงตั้งแต่ก�าเนิดได้เล่าถึงเรื่องราวเมื่อครั้งรุ่นพ่อ	 และอาก๋งว่า	 “รุ่น

พ่อ	รุน่อาก๋ง	เมือ่พายเรอืผ่านศาลเจ้าพ่อทพัจะขอพรให้ขายด	ีคนทีท่�าการค้าจะต้องมา

ไหว้เจ้าพ่อทัพ”	(Taekitpatthna,	personal	interview,	2018,	January	27)	ซึ่งพ่อค้า

แม่ค้าเจ้าของกิจการในปัจจุบันก็ยังคงมีความเชื่อเช่นในอดีต	 ดังเช่น	 คุณสมหมาย

เชิงฉลาด	อายุ	๕๑	ปีเล่าถึงความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพในเรื่องการค้าขายว่า	“ทุกเช้า

ก่อนขายของ	ถ้าขายของไม่ดกีจ็ะขอเจ้าพ่อให้ทีบ้่านขายด	ีเอาน�า้มนต์ทีศ่าลไปพรมหน้า

ร้านก็ขายดี”	(Choengchalad,	personal	interview,	2018,	February	16)

	 	 นอกจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มาสักการะเจ้าพ่อทัพที่ศาลเจ้าพ่อทัพแล้วน้ัน

จากการสังเกตบริเวณที่ตั้งรูปเคารพเจ้าพ่อทัพซ่ึงอยู่ในบานเล่ือนกระจก	 พบว่ามี

นามบัตรของร้านค้าต่าง	ๆ 	จ�านวนหนึ่งวางอยู่ในนั้น	จากการสอบถามผู้ดูแลศาลเจ้าได้

ความว่า	เจ้าของร้านค้าต่าง	ๆ 	ต้องการให้เจ้าพ่อช่วยเหลอืให้ร้านค้าของตวัเองค้าขายด	ี

จึงน�านามบัตรมาวางไว้ในบริเวณดังกล่าว

 - ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพ

	 	 ผู้ทีม่าขอพรเจ้าพ่อทพัน้ัน	นอกจากจะขอพรเรือ่งการค้าขายแล้ว	ยงัขอพร

เกี่ยวกับสุขภาพด้วย	 ดังเช่นเรื่องราวของภรรยาของคุณยงศักดิ์	 แต้กิจพัฒนา	 ที่เมื่อ

สิบปีก่อนมีปัญหาเรื่องปวดเข่า	 ไปซ้ือยาจีนที่บางคล้ามากินก็หายปวดเพียงช่ัวคราว

ไม่นานกก็ลับมาปวดเข่าอีก	จนมอีาซ่ิมคนหน่ึงมาแนะน�าให้ภรรยาของเขาไปไหว้เจ้าพ่อทพั

ขอให้เจ้าพ่อทัพท่านช่วยให้หายจากอาการดังกล่าว	 และภรรยาของเขาตั้งใจไว้ว่า

หากหายจากอาการปวดเข่าจะเข้าร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ	 ปรากฏว่า

ภรรยาหายตามที่ขอ	 จึงไปร่วมเดินในขบวนแห่เจ้าพ่อทัพเป็นเวลา	๕	ปี	 และหลังจาก



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒52

น้ันจึงได้ขอเจ้าพ่อทัพไปท�าของแจกคนที่มาร่วมขบวนแห่กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแทน	

(Taekitpatthna,	personal	interview,	2018,	January	27)

 - ขอพรให้ช่วยคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ

	 	 เจ้าพ่อทัพยังเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ผู้คนเมื่อต้องประสบกับปัญหาต่าง	ๆ 	ที่

ไม่สามารถคล่ีคลายได้	ตวัอย่างเช่น	กรณขีองคณุนาร	ีทวิาสัมฤทธิ	์อาย	ุ๕๖	ปี	ประกอบ

อาชพีค้าขาย	ต้องเผชิญกบัปัญหาเจ้าของตกึทีท่�าค้าขายอยูไ่ม่ต่อสัญญาให้	ตอนน้ันลูก

ยงัเล็ก	มคีนแนะน�าให้มาขอให้เจ้าพ่อทพัช่วยเหลือ	จึงมาขอให้ท่านช่วยให้ได้อยูท่ีเ่ดมิต่อ	

และถ้าส�าเร็จจะมาไหว้ท่านทุก	ๆ	ปี	จนทุกวันนี้	๒๐	ปีผ่านไป	ก็ยังได้ค้าขายอยู่ที่เดิม	

(Tiwasamrit,	personal	interview,	2018,	January	27)

	 	 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 เจ้าพ่อทัพมีบทบาทส�าคัญในด้านเป็น

ที่พึ่งทางใจให้แก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก	ช่วยบรรเทาความทุกข์ใจ	ช่วยให้เกิดความ

สบายใจ	มคีวามมัน่ใจ	ทัง้ยงัช่วยให้มกี�าลังใจในการด�าเนินชวิีตเมือ่ต้องเผชญิกบัปัญหา

ต่าง	ๆ	

 ๒. บทบาทด้านการควบคุมพฤติกรรมของผู้คนในชุมชน

  จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อทัพพบเรื่องเล่าที่ที่เล่าสืบต่อกันมา

ตั้งแต่อดีตเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อทัพที่ลงโทษผู้ที่ลบหลู่ดูหมิ่นท่านเมื่อ

เรือแล่นผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อทัพ	 โดยบันดาลให้เกิดกระแสน�้าวนท�าให้เรือไม่สามารถ

ผ่านไปได้	 อีกทั้งมีจระเข้มาขวางคลองไว้	 ท�าให้ต้องขอขมาต่อเจ้าพ่อทัพจึงสามารถ

ผ่านไปได้ความว่า

 มเีรือ่งเล่าตอนหน่ึงเกีย่วกบัความศกัดิส์ทิธิข์ององค์เจ้าพ่อทพั

ว่า	 มีเรือขนข้าวล�าหน่ึง	 ได้แล่นผ่านศาลเจ้าพ่อทัพ	 คนเรือ

ในขณะน้ันต่างมีอาการมึนเมาด้วยฤทธิ์สุรา	 ท�าให้พูดจาไม่สุภาพ

และแสดงกรยิาทีไ่ม่แสดงความเคารพ	ฉับพลันน้ันเรอืกไ็ม่สามารถ

แล่นต่อไปได้	 และได้เกิดกระแสน�้าวนหมุนเอาตัวเรือกลับ	 แม้

นายท้ายเรือและลูกเรือจะช่วยกันบังคับเรือ	 แต่ท�าอย่างไรก็ไม่

สามารถเดินเรือต่อไปได้	 และยังเห็นจระเข้มาขวางคลองไว้
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ไม่ยอมให้ผ่านไป	 ทุกคนต่างตกใจ	 จึงได้ท�าการขอขมาลาโทษต่อ	

เจ้าพ่อทัพ	 และก้มลงกราบไหว้เหมือนเช่นชาวเรือทุกคนที่ผ่าน

ศาลเจ ้าพ ่อทัพ	 จากน้ันจึงสามารถแล่นเรือต ่อไปได ้ด ้วยดี	

จากเหตุการณ์ครั้งน้ันจึงท�าให้ไม่มีใครกล้าแสดงกริยาที่ไม่เคารพ

เวลาเดินทางผ่านบริเวณศาลเจ้าพ่อทัพอีก

(Anonymous,	2017)

	 อีกทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้นับถือเจ้าพ่อทัพเช่ือกันว่า	 เจ้าพ่อทัพจะช่วยเหลือ

ผู้ทีป่ระพฤตดิ	ีซ่ือสัตย์	เป็นคนดอียูใ่นศลีในธรรม	ดงัทีค่ณุสมทรง	คณุสมบตั	ิอาย	ุ๔๙	ปี	

อาชพีรับจ้าง	ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกศาลเจ้าพอ่ทัพตั้งแตด่ัง้เดิมกล่าวว่า	“ส่วนใหญ่

เราต้องท�าเอง	 ขึ้นกับการปฏิบัติด้วย	 ต้องรักษาค�าพูด	 มีจิตใจเมตตา	 ซ่ือสัตย์

ไม่หลอกลวง	ถ้าใครไม่ซื่อตรงท่านก็ไม่ช่วย”	(Khunnasombat,	Personal	Interview,	

2018,	February	2)	ทั้งยังกล่าวอีกว่า	“พูดอะไรต้องท�าให้ได้	ใครสาบานและท�าไม่ได้จะ

ต้องถูกลงโทษ”	(Khunnasombat,	Personal	Interview,	2018,	February	2)

	 การรักษาสัจจะเป็นส่ิงที่ผู้ที่ศรัทธาเจ้าพ่อทัพถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด

ดงัเช่น	คณุวิโรจน์	งามเอนกนันตกลุ	อาย	ุ๕๒	ปี	อาชีพรบัจ้าง	เมือ่ครัง้ประสบปัญหาได้

มาขอให้เจ้าพ่อทพัช่วยเหลือและได้ให้สัญญาว่าหากผ่านพ้นปัญหาดงักล่าวไปได้กจ็ะแผ่

เมตตา	สวดมนต์	ท�าบุญ	ท�าสังฆทานถวายตามที่ตั้งใจไว้	และเมื่อตัวเองดีแล้วก็จะช่วย

เหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเพื่อรักษาค�าพูดที่ให้ไว้กับเจ้าพ่อทัพ	 (Ngamaneknantakun,	

personal	Interview,	2018,	February	2)	เช่นเดียวกับคุณนารี	ทิวสัมฤทธิ์	ที่กล่าวว่า	

“ขอแล้วต้องท�าตามทีบ่อกทีสั่ญญากบัเจ้าพ่อทพัไว้”	(Tiwasamrit,	personal	interview,	

2018,	January	27)

	 เรื่องราวความศักด์ิสิทธิ์ของเจ้าพ่อทัพที่เล่าสืบต่อกันมาถึงเรื่องการลงโทษ

ผู้ที่ลบหลู่ดูหมิ่นเจ้าพ่อทัพต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นข้อมูลส�าคัญที่ท�าให้ชาวบ้าน

ไม่กล้าแสดงพฤติกรรมหรือใช้ค�าพูดที่ไม่เหมาะสมต่อเจ้าพ่อทัพ	 เน่ืองจากเกรงว่าจะ

ได้รับการลงโทษ	 จึงกล่าวได้ว่าเจ้าพ่อทัพน้ันมีบทบาทด้านการควบคุมพฤติกรรมของ

คนในชุมชนอย่างมาก	 ด้วยความปรารถนาของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องการให้เจ้าพ่อทัพ

คุ้มครองดูแลตนเองและครอบครัวให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข	 ชาวบ้านจึงพยายาม
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ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม	 ซ่ือสัตย์	 รักษาสัจจะ	 ส่งผลให้คนในชุมชน

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

 ๓. บทบาทด้านการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้แก่คนในชุมชน

	 	 เจ้าพ่อทัพเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ	

และในแต่ละปีจะมีการอัญเชิญเจ้าพ่อทัพจากศาลเจ้าพ่อทัพมาแห่ไปตามถนนสุขุมวิท	

เพือ่ให้ผู้ทีศ่รทัธาเจ้าพ่อทพัได้มโีอกาสสักการะอย่างใกล้ชิด	งานประเพณีแห่เจ้าพ่อทพัใน

แต่ละปีน้ัน	 แสดงให้เห็นถึงพลังความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนในพื้นที่ที่ร่วมแรง

ร่วมใจกันจัดงานดังกล่าวให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	ดังจะเห็นได้จากพลังความสามัคคี

จากข้าราชการ	พ่อค้า	ประชาชน	ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ	ทีม่าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทพั	มี

ต�ารวจจากสถานีต�ารวจมาคอยอ�านวยความสะดวก	ดแูลความเรยีบร้อยในงาน	ทัง้ได้รบั

ความร่วมมือจากโรงเรียนต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่ต�าบลส�าโรงเหนือ	 ได้แก่	 โรงเรียนมัธยม

วัดด่านส�าโรง	 โรงเรียนคลองกระทุ ่มราษฎร์อุทิศ	 มาร่วมขบวนแห่	 โรงเรียน

มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์	 ส่งนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ	 มีบริษัทและ

ร้านค้าน�าอาหารและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายผู้คนที่มาเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ

	 	 ประเพณแีห่เจ้าพ่อทพันอกจากจะสร้างความสมคัรสมานสามคัคใีนชุมชน

แล้ว	 ยังมีบทบาทในการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกลุ่มต่าง	 ๆ	 ซ่ึงมีทั้งชาวไทย

เชือ้สายจีน	ชาวมอญ	ชาวเหนือ	ชาวใต้	ดงัจะเหน็ได้จากในขบวนแห่เจ้าพ่อทพั	นอกจาก

จะมีกลุ่มชาวจีน	 และผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ที่นับถือศรัทธาเจ้าพ่อทัพแล้ว	 ยังประกอบด้วย

ขบวนของกลุ่มชาวมอญ	กลุ่มชาวใต้	กลุ่มชาวเหนือจากชมรมชาวเหนือสมุทรปราการ	

มาร่วมเดินในขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ	
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	 จากการสอบถามผู้ที่มาร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพน้ันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างมา

ด้วยความสมัครใจ	 แม้จะต้องเดินเป็นระยะทางไกลท่ามกลางแดดร้อนเพียงใดก็ไม่

ย่อท้อ	เดนิร่วมขบวนจนจบ	อีกทัง้ยงักล่าวตรงกนัว่า	การได้เข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทพั

หรือการได้มามีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพน้ันถือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

และครอบครัว

	 ด้วยพลังความศรัทธาต่อเจ้าพ่อทัพ	 ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจของคน

ในชุมชนหลาย	ๆ 	ฝ่ายช่วยเหลือกนัจัดงานจนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อทพัส�าเรจ็ลุล่วงไปได้

ด้วยดน้ัีน	จึงกล่าวได้ว่า	เจ้าพ่อทพัมบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ในการสร้างความสมคัรสมาน

สามัคคีในชุมชน

 ภาพที่ ๑๔ ขบวนของชมรมชาวเหนือจังหวัดสมุทรปราการ	

	 	 บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๑	
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 ๔. บทบาทด้านการให้ความเพลิดเพลินใจแก่คนในชุมชน

  ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพน้ัน	 นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ศรัทธาได้ร่วม

สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว	ยังมีบทบาทส�าคัญด้านการให้ความเพลิดเพลินใจ

แก่คนในสังคม	 เน่ืองจากเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นทุกปี	 ในขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ

ประกอบด้วยขบวนต่าง	ๆ	เช่น	ขบวนสิงโต	ขบวนมังกร	ขบวนเอ็งกอ	ขบวนนักเรียน

จากโรงเรียนต่าง	ๆ	ขบวนจากชมรมต่าง	ๆ	ขบวนโคมไฟ	ขบวนธงที่ตกแต่งริ้วขบวน

อย่างสวยงาม	 เป็นต้น	 ขบวนที่กล่าวมาน้ีสามารถสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้คน

ตลอดสองข้างทาง

 ภาพที่ ๑๕	ประชาชนผู้ศรัทธาในองค์เจ้าพ่อทัพที่มาร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ	

	 	 ขณะรอเคลื่อนขบวน	บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๑
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	 	 ในเวลากลางคืนยังจัดให้มีการแสดงมหรสพต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การแสดง

เชิดมงักร	การแสดงเชิดสิงโต	การแสดงเอ็งกอ	การแสดงงิว้	แม้ว่ามหรสพทีจั่ดข้ึนจะมี

วัตถปุระสงค์เพือ่แสดงถวายเจ้าพ่อทพักต็าม	แต่กส็ร้างความเพลิดเพลินใจให้แก่ผู้ทีม่า

ร่วมชมมหรสพที่จัดแสดงในเวลากลางคืนด้วย	

ภาพที่ ๑๖	ขบวนสิงโตในขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ	บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๑

ภาพที่ ๑๗	การแสดงเอ็งกอ	บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๑
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บทสรุป

	 จากการวิเคราะห์บทบาทของเจ้าพ่อทัพและประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อ

ชุมชนสามารถสรุปบทบาทได้	 ๔	 ประการคือ	 ประการแรก	 บทบาทด้านการเป็นที่พึ่ง

ทางใจให้แก่คนในชุมชน	 เจ้าพ่อทัพเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่คนในชุมชนในเรื่องต่าง	 ๆ	

เช่น	 เรื่องค้าขาย	 เรื่องสุขภาพ	 เรื่องครอบครัว	 เรื่องโชคลาภ	 เรื่องการงาน	 เรื่อง

สุขภาพ	เป็นต้น	ส่งผลให้เกิดความสบายใจ	มีความมั่นใจ	และมีก�าลังใจในการด�าเนิน

ชีวิต	 ประการที่สอง	 บทบาทด้านการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน	 จะเห็นได้ว่า

ผู้คนที่ศรัทธาเจ้าพ่อทัพต่างมีความเช่ือร่วมกันว่าเจ้าพ่อทัพจะช่วยเหลือผู้ที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นคนดีเท่าน้ัน	 ด้วยเหตุน้ีจึงต้องประพฤติปฏิบัติดีอยู่	 มีศีลธรรม	 ซ่ือสัตย์	

รักษาสัจจะตามที่ได้กล่าวกับเจ้าพ่อไว้	 ประการที่สาม	 บทบาทด้านการสร้างความ

สมัครสมานสามัคคีในชุมชน	 ด้วยพลังความศรัทธาที่มีต่อเจ้าพ่อทัพ	 เมื่อถึงวันจัดงาน

ประเพณีแห่เจ้าพ่อทพั	ข้าราชการ	พ่อค้า	ชาวบ้านในชุมชนต่างมาร่วมงานกนัด้วยความ

เต็มใจ	แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในชุมชน	และประการสุดท้าย	

บทบาทด้านการให้ความเพลิดเพลินแก่คนในชุมชนอันเกิดจากประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพ	

ผู้ที่มาร่วมงานหรือรอชมระหว่างสองข้างทางต่างได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

จากริ้วขบวนที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม	 และการชมมหรสพที่จัดแสดงถวายเจ้าพ่อทัพ

ในเวลากลางคนื	จากบทบาทหน้าทีท่ัง้ส่ีประการทีก่ล่าวมาข้างต้น	จึงกล่าวได้ว่าเจ้าพ่อทพั

มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อคนในชุมชน 

ภาพท่ี ๑๘	การแสดงงิว้จากคณะเล่าบ่วงน้ีชุน	บนัทกึภาพเมือ่วันที	่๒๘	มกราคม	๒๕๖๑
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