องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม : ตัวแทนแห.งความเชื่อและความศรัทธาของชาวปากน้ำโพ
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$

โดย
นางสาวฐิติรัตน$ หิรัญยะพรรณ$

รายงานการศึกษาค+นคว+าเฉพาะบุคคล (Individual Study) เป]นส.วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
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ภาควิ ช ามานุ ษ ยวิ ท ยา คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร อนุ ม ั ต ิ ใ ห+ ก ารศึ ก ษา
เฉพาะบุคคล เรื่อง องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม : ตัวแทนแห.งความเชื่อและความศรัทธาของชาวปากน้ำ
โพ อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค$ เสนอโดย นางสาวฐิ ต ิ ร ั ต น$ หิ ร ั ญ ยะพรรณ$ เป] น ส. ว นหนึ่ ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา มานุษยวิทยา

.................................................................................
ผู+ช.วยศาสตราจารย$ ดร.ดํารงพล อินทร$จันทร$
หัวหน+าภาควิชามานุษยวิทยา
วันที่………....เดือน…………............พุทธศักราช…………..

อาจารย$ที่ปรึกษา
.................................................................................
(ผู+ช.วยศาสตราจารย$ ดร.กุลศิริ อรุณภาคย$)
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(ผู+ช.วยศาสตราจารย$ ชินวร ฟlาดิษฐี)
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องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม : ตัวแทนแห.งความเชื่อและความศรัทธา
ของชาวปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม, เจ+าแม.กวนอิม, ปากน้ำโพ,
Model of, Model for, การเสี่ยงทาย
นางสาวฐิติรัตน$ หิรัญยะพรรณ$ รหัสนักศึกษา 03600094
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การศึกษาเรื่ององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม : ตัวแทนแห.งความเชื่อและความศรัทธาของชาว
ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ มีจุดประสงค$เพื่อศึกษาวิถีชีวิต และความเชื่อของชาวไทย
เชื้อสายจีน ในปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค$ เพื่อศึกษาความเป]นมาและวิวัฒนาการของการคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ตลอดจนรายละเอียดของขั้นตอนและรูปแบบการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค$ เพื่อศึกษาการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยอ+างอิงจาก
แนวคิดชุดสัญลักษณ$ โดยมุ.งเน+นที่ตัวแบบของ (model of) และตัวแบบสำหรับ (model for) ซึ่งเป]น
แนวคิดของคลิฟฟอร$ด เกียร$ซ และศึกษาสังคมและเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันผ.านบทบาทขององค$สมมติ
เจ+ าแม. กวนอิ ม ปากน้ ำโพ จั ง หวั ดนครสวรรค$ โดยมี การศึ กษาผ. านการลงพื ้ นที ่ ภาคสนาม และ
สัมภาษณ$กลุ.มเปlาหมายที่เกี่ยวข+องทั้งหมด 13 คน แบ.งเป]นทั้งหมด 4 กลุ.ม คือ กลุ.มที่ 1 องค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564 กลุ.มที่ 2 อดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม กลุ.มที่ 3 ผู+เข+าคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564 และกลุ.มที่ 4 กลุ.มผู+ที่อาศัยอยู.ในอำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค$ ที่เคยเข+าร.วมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพมากกว.า 2 ครั้งขึ้นไป
ผลจากการศึกษาพบว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นมีบทบาทที่โดดเด.นในด+านความเชื่อ
มากกว.าทางโลก คล+ายกับบทบาทกุมารี (Kumari) ของประเทศเนปาล โดยรูปแบบและบทบาททุก
อย.างขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถูกจำลองมาจากเจ+าแม.กวนอิมโดยตรง ทั้งลักษณะทางกายภาพ
และรูปแบบวิถีปฏิบัติบางส.วนที่ถูกนำประกอบเข+ากับตำนานเจ+าแม.กวนอิม ผู+ศึกษาได+นำแนวคิดตัว
แบบสำหรับ (model for) และตัวแบบของ (model of) ของคลิฟฟอร$ด เกียร$ซ มาอธิบายรูปแบบ
ความเชื่อเจ+าแม.กวนอิมและรูปแบบขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม นอกจากนี้กระบวนการที่ได+มาซึ่ง
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังถูกเชื่อมโยงเข+ากับความเชื่อของชาวจีน ในเรื่องของการเสี่ยงทายต.อเทพ
ก

เจ+า ทำให+ชาวปากน้ำโพเชื่อว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นผู+ที่มาจากการคัดเลือกของเทพเจ+า
โดยตรง ทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีบทบาทที่พิเศษและแตกต.างไปจากบทบาทอื่น ๆ ในงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ นอกจากนี้บทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทางด+านความ
เชื่อยังแสดงให+เห็นผ.านการปรากฏตัวในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพขององค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม โดยเฉพาะอย.างยิ่งในวันแห.กลางวัน ที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะนั่งอยู.บนขบวนแห. พร+อม
ทำท.าปางประทานพร เปรียบเสมือนกำลังแสดงการโปรดมนุษย$ของเจ+าแม.กวนอิม ทำให+เกิดภาพที่
ชาวปากน้ำโพหลายคน ตั้งแต.วัยเด็กไปจนถึงวัยชรายกมือพนมไหว+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เมื่อขบวน
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเคลื่อนผ.าน
จึงอาจกล.าวได+ว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เป]นตัวแทนแห.งความเชื่อและความศรัทธาของ
ชาวปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ อย.างแท+จริง
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ลายมือชื่อนักศึกษา …………………………………………………….
ลายมือชื่ออาจารย$ที่ปรึกษา.................................................

ข

กิตติกรรมประกาศ

ข+าพเจ+าเปรียบรายงานฉบับนี้เหมือนเป]นเพื่อนคนหนึ่ง ในระหว.างหนึ่งปaที่ข+าพเจ+าทำรายงาน
ฉบับนี้ ข+าพเจ+าพบเจอกับเรื่องราวมากมาย ข+าพเจ+าได+พบเจอทั้งความสุขและความทุกข$ โดยเฉพาะ
ทุกข$จากการพลัดพราก และทุกข$จากการสูญเสีย รายงานฉบับนี้เหมือนเป]นเพื่อนที่คอยปลอบใจ หาก
ลองคิดว.ารายงานฉบับหนึ่งจะปลอบใจคนได+อย.างไร รายงานฉบับนี้ทำให+ข+าพเจ+าไม.สามารถจมกับ
ความทุกข$ได+นาน เพราะคิดว.าต+องรีบพิมพ$รายงานให+เสร็จสมบูรณ$ เพราะข+าพเจ+าต+องพยายามคิด
เสมอว.า ชีวิตข+าพเจ+าต+องไปต.อ และมีสิ่งที่ต+องทำในอนาคต การดึงตัวข+าพเจ+าออกมาจากความทุกข$
ในใจ จึงเป]นสิ่งที่รายงานฉบับนี้ทำให+ข+าพเจ+าคิดได+เช.นนั้น ข+าพเจ+าจึงอยากขอบคุณเพื่อนคนนี้จากใจ
ขอขอบคุณภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงคณาจารย$
ทุกท.าน ที่มอบความรู+ และทำให+ข+าพเจ+าได+เปลี่ยนมุมมองในการมองสังคม ได+มองสังคมในหลาย
รูปแบบมากขึ้น รู+จักเข+าใจความแตกต.างของสังคมมากขึ้น รวมถึงทำให+ข+าพเจ+าสามารถเข+าถึงชุมขน
ต.าง ๆ ที่มีรูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต.างกันออกไป ก.อนหน+านี้ข+าพเจ+าคิดว.า ตัวข+าพเจ+า
เข+าใจสังคมดีแล+ว แต.เมื่อเข+ามาศึกษาเรียนรู+จากที่ภาควิชามานุษยวิทยา จึงทำให+ข+าพเจ+ารู+ว.า ยังมี
หลายสิ่งหลายอย.างในสังคมที่ข+าพเจ+ายังคงต+องเรียนรู+ต.อไปอีกมาก เปรียบเสมือนการได+เรียนรู+แบบที่
ไม.มีจุดสิ้นสุด
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.กุลศิริ อรุณภาคย$ อาจารย$ที่ปรึกษาคนสำคัญที่คอยให+คำแนะนำแนว
ทางการทำงานตั้งแต.เริ่มต+น คำแนะนำจากอาจารย$ทำให+สามารถตกผลึกความคิดทั้งหมดกลายมาเป]น
รายงานฉบั บนี ้ ได+ อย. างสมบู รณ$ และขอขอบคุ ณอาจารย$ ที ่ ให+ กำลั งใจมาตลอดหนึ ่ งปa การศึ กษา
ขอขอบคุณ ผศ.ชินวร ฟlาดิษฐี คณะกรรมการสอบที่คอยให+คำแนะนำ โดยเฉพาะคำแนะนำที่
เกี่ยวข+องกับทฤษฎีที่ใช+ในการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงเรื่องราวของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาจารย$ได+แนะนำ
ให+ไปค+นหาเพิ่มเติม จนสามารถเข+าใจและเข+าถึงประวัติศาสตร$ของปากน้ำโพและชาวไทยเชื้อสายจีน
ได+มากขึ้น
ขอบคุณพ.อและแม. ที่สนับสนุนเรื่องการศึกษาของลูกสาวคนนี้มาโดยตลอด ในการศึกษาครั้ง
นี้หากไม.ได+ความเข+าใจจากพ.อและแม. คงไม.สามารถประกอบเป]นรายงานฉบับสมบูรณ$ได+ และ
ขอบคุณพ.อกับแม.สำหรับกำลังใจดี ๆ ที่บอกว.า ลูกสาวพ.อกับแม.เก.งที่สุด ลูกสาวพ.อกับแม.ทำได+ สู+ ๆ
เป]นคำพูดที่ทำให+ข+าพเจ+าสามารถผลักตัวเองขึ้นมาจากความท+อแท+ได+
ขอบคุณคุณยายวัย 91 ของข+าพเจ+า ถึงแม+ในขณะที่ข+าพเจ+ากำลังพิมพ$กิตติกรรมประกาศ
คุณยายจะไม.อยู.แล+ว แต.ในหนึ่งปaที่ทำรายงานฉบับนี้ ข+าพเจ+าคิดเสมอว.า มีคนที่รอความสำเร็จจาก
ข+าพเจ+าอยู. หนึ่งในนั้นคือ คุณยาย ยายทำให+ข+าพเจ+าอยากรีบพิมพ$งานให+เสร็จ อยากรีบเรียนให+จบ มี
ค

ความมุ.งมั่น มีเปlาหมายที่อยากจะทำ ถึงวันนี้ยายจะจากไปแล+ว แต.ข+าพเจ+าก็จะดำเนินความตั้งใจนี้
ต.อไป เพราะข+าพเจ+ายังมีความเชื่อว.า ยายยังคงรอคอยความสำเร็จของตัวข+าพเจ+าอยู.ถึงแม+ตัวของยาย
จะจากไปแล+ว
ขอบคุณเพื่อนทุกคน ไม.ว.าจะเป]นเพื่อนสมัยประถม จนถึงมหาวิทยาลัย ที่คอยให+กำลังใจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให+คำแนะนำกันมาตลอดระยะเวลาที่ทำรายงานฉบับนี้ รวมถึงในเวลาที่
ยากลำบาก ต.างคนต.างทำรายงาน แต.ทุกคนก็ยังมีความปรารถนาดีให+แก.กันเสมอ
ขอบคุณเจค และคุณแม. ที่คอยช.วยหาวิธีการติดต.อกับผู+ให+สัมภาษณ$คนอื่น ๆ รวมถึง
สนับสนุนเรื่องการเดินทาง ทุกสิ่งทุกอย.างที่เกี่ยวข+องกับงาน และขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ได+เคยมอบ
ให+มาตลอดการทำรายงานฉบับนี้
สุดท+ายนี้ รายงานฉบับนี้จะไม.สามารถสมบูรณ$ได+เลย หากขาดชาวปากน้ำโพทุกคน เมื่อ 2 ปa
ก.อน เคยมีผู+ใหญ.ท.านหนึ่งพูดกับข+าพเจ+าไว+ว.า “ศรัทธาไม.มีใครพิสูจน$ได+ แต.เป]นความเชื่อ ไม.ว.าจะชน
ชาติใด ศาสนาใด ถ+ามีความศรัทธาก็สามารถเข+าร.วมได+ทั้งหมด” คำพูดนี้จึงเป]นหนึ่งในแรงบันดาลใจ
ที่ทำให+ข+าพเจ+าอยากศึกษาประเด็นขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพต.อไป
จนออกมาเป]นการศึกษาในครั้งนี้ ข+าพเจ+าขอขอบคุณผู+ให+สัมภาษณ$ทุกคน คุณพลอย คุณนะโม คุณป…ง
ปอนด$ คุณก+อย และคุณผึ้ง องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทุกคน คุณสุนทรีที่ให+ความรู+และความเข+าใจ
เกี่ยวกับลักษณะการทำงานของคณะกรรมการจัดงานประเพณีฯ และมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีฯ
รวมถึงกลุ.มชาวปากน้ำโพที่ให+สัมภาษณ$ทั้งหมด คณะกรรมการจัดงานประเพณีฯ และมูลนิธิส.งเสริม
งานประเพณีฯ หลายคน ที่คอยช.วยเหลือ สนับสนุนการศึกษาค+นคว+าเฉพาะบุคคล (Individual
Study) ครั้งนี้

ฐิติรัตน$

ง

สารบัญ

บทคัดย.อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่
1
บทนำ
ความเป]นมาและความสำคัญของป…ญหา
วัตถุประสงค$ในการศึกษา
ประโยชน$ที่คาดว.าจะได+รับ
สมมติฐานการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
ระเบียบวิธีการศึกษา
สถานที่ที่ใช+ในการศึกษา
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
นิยามศัพท$
2

แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข%อง
แนวคิดที่ใช+ในการศึกษา
ประเด็นเรื่ององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม : ความหมายและบทบาท
แนวคิดตัวแบบสำหรับ (model for) และตัวแบบของ
(model of) ของ Clifford Geertz
แนวคิดการเสี่ยงทาย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข+อง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตของชาวไทย
เชื้อสายจีนในสังคมไทย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน
ประเพณีและพิธีกรรม

จ

หน%า
ก
ค
จ
ฎ
1
1
5
5
6
6
7
9
9
10
11
11
11
17
20
21
21
25

สารบัญ (ต.อ)
บทที่

3

วรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับพรหมจรรย$และพรหมจารี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับการประกวดนางงาม
วิถีชีวิตปากน้ำโพ จุดเริ่มต%นของความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมในปากน้ำโพ
ชุมชนและการค+า
วิถีชีวิตของชาวปากน้ำโพในป…จจุบัน
เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และเจ+าแม.กวนอิม
ศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ.
เจ+าพ.อเทพารักษ$ (ปุงเถ.ากง)
เจ+าแม.ทับทิม
เทพเจ+ากวนอู
ศาลเจ+าหน+าผา
เจ+าแม.หน+าผา
เจ+าแม.กวนอิม
ตำนานเจ+าแม.กวนอิม
ลักษณะของเจ+าแม.กวนอิม
ความเชื่อเรื่องเจ+าแม.กวนอิมในปากน้ำโพ
ประเพณีและพิธีกรรมในปากน้ำโพ
ตรุษจีนปากน้ำโพ
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
วันแห.กลางคืน (ชิวซา)
วันแห.กลางวัน (ชิวอิก)
วันไหว+พระจันทร$
พิธีคัดเลือกในปากน้ำโพ
พิธีคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพ
พิธีคัดเลือกลูกศิษย$เจ+าแม.กวนอิม กิมท+ง เง็กนึ่ง

ฉ

หน%า
28
30
33
33
38
41
41
42
43
45
46
48
49
49
51
54
55
55
57
59
60
63
64
65
66

สารบัญ (ต.อ)
บทที่
4
องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม ความงาม ความเชื่อ และความศรัทธา
ขั้นตอนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในปa พ.ศ.2563
เกณฑ$และเงื่อนไขสำหรับผู+ที่ประสงค$จะสมัครเข+ารับการคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564
การรับสมัคร
การสัมภาษณ$
พิธีจับติ้วหมายเลข และพิธีปฏิญาณตน
การซ+อมเดินที่อาคารรักษ$รักษ$
ปฐมนิเทศผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
การสักการะเสาฟlาดิน (ทีกงเต็ง) เจ+าแม.กวนอิม และถ.ายทำสื่อ
วิดีทัศน$แนะนำตัว (VTR)
การฝ•กซ+อมเดินที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค$
พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค$
พิธีเสี่ยงทายคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่ศาลเจ+าหน+าผา
พิธีฉลองเป‘ดตัวองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
วิถีขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
แรงบันดาลใจและจุดเริ่มต+น ก.อนเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม
ลำดับที่ 1 คุณสวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$
ลำดับที่ 2 คุณมณีมัย จันทร$อุไร
ลำดับที่ 3 คุณกนกทิพย$ เพชรพิสิษฐโชติ
ลำดับที่ 4 คุณฐิตามินทร$ เอกมงคลเลิศทวี
ลำดับที่ 5 คุณนฤมาศ ชื่นกระมล
การใช+ชีวิตในระหว.างเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และชีวิตหลัง
เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ชีวิตในระหว.างเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ชีวิตหลังเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม

ช

หน%า
71
73
73
75
79
81
83
84
88
89
92
103
108
117
117
117
118
118
119
119
120
120
122

สารบัญ (ต.อ)
บทที่

5

ผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564
ความสำคัญขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมสำหรับชาวปากน้ำโพ
ลำดับที่ 1 คุณแจ’ว
ลำดับที่ 2 คุณอิ๊ว
ลำดับที่ 3 คุณพลอย
ลำดับที่ 4 คุณกอ (นามสมมติ)
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในอุดมคติของชาวปากน้ำโพ
บทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
บทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในด+านการท.องเที่ยว
บทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในทางความเชื่อ
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันแห.กลางคืน
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันแห.กลางวัน
การปรับตัวของเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพและองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจาก
สถานการณ$การระบาดของไวรัสโคโรนา
วันแห.กลางคืน
วันแห.กลางวัน
บทวิเคราะห9
เจ+าแม.กวนอิม : เทพเจ+าที่ถูกเลือก
เจ+าแม.กวนอิมกับบทบาทของความเป]นสตรีเพศ
เจ+าแม.กวนอิมกับบทบาทของความเป]นผู+มีคุณธรรม
จากองค$เจ+าแม.กวนอิมเทพเจ+าที่ถูกเลือก สู.บทบาทองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม
แรงบันดาลใจที่ทำให+ตัดสินใจเข+าร.วมพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม
แรงบันดาลใจที่มาจากครอบครัว

ซ

หน%า
124
125
126
126
127
128
129
130
130
133
133
134
136
137
138
141
141
143
144
145
145
145

สารบัญ (ต.อ)
บทที่

สรุปผลการศึกษา
บรรณานุกรม

แรงบันดาลใจที่มาจากป…จจัยภายนอก ได+แก. การเข+าร.วม
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ, บุคคลภายนอก และ
สถานศึกษา
ร.างสมมติ สิ่งที่แสดงให+เห็นถึงความสัมพันธ$ระหว.างเทพเจ+ากับ
มนุษย$
คุณสมบัติที่ดีงามของการเป]นสาวพรหมจรรย$
Model of Reality และ Model for Reality : องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
กับการเป]นตัวแบบ
ลักษณะทางกายภาพ
เครื่องแต.งกาย
โครงสร+างใบหน+า
ลักษณะท.วงท.า
รูปแบบวิถีการปฏิบัติ
มนุษย$คือผู+เลือก : ทั้งในการเป]นตัวแบบและการเสี่ยงทาย
ความสำคัญของการเสี่ยงทายในพิธีคัดเลือกองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม
เจ+าแม.กวนอิมและองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม: บทบาทหน+าที่ของ
ศาสนาและความเชื่อ
บทบาทของเจ+าแม.กวนอิม
บทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม กับสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่
สังคม
เศรษฐกิจ
สิ่งที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+รับจากบทบาทการเป]นองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมในระดับป…จเจก

ฌ

หน%า

146
148
149
152
154
154
155
156
159
159
160
161
161
163
164
165
167
169
172
175

สารบัญ (ต.อ)
บทที่
ภาคผนวก

ประวัติผู+ศึกษา

ภาคผนวก ก องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa พ.ศ.2563-2564
ภาคผนวก ข แผนผังสถานที่ที่เกี่ยวข+องกับกระบวนการคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ภาคผนวก ค รูปแบบการนำเสนอการศึกษาเฉพาะบุคคล 1
ภาคผนวก ง รูปแบบการนำเสนอการศึกษาเฉพาะบุคคล 2

ญ

หน%า
182
182
189
191
198
206

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ห+างทองฮ+อเต็กหมงในป…จจุบัน
อาคารบ+านมะระยงค$ในป…จจุบัน
พาสาน สถานที่ท.องเที่ยวแห.งใหม.ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$
ศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ.
รูปเคารพของเจ+าพ.อ เจ+าแม. ที่ถูกนำมาตั้งก.อนพิธีประทับทรง
แผนที่ศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ.
ศาลเจ+าหน+าผา
แผนที่ศาลเจ+าหน+าผา
เจ+าแม.หน+าผา
เจ+าแม.กวนอิมที่ศาลเจ+าหน+าผา
ภาพวาดเจ+าแม.กวนอิม ปางประทานพร
การแสดงบนเวทีหาดทรายในช.วงเทศกาลตรุษจีน
ขบวนรถนางฟlาจากสถาบันการศึกษา ในวันแห.กลางคืน
การแสดงของคณะเสือไหหลำ ในวันแห.กลางคืน
คณะสิงโตฮกเกี้ยน ทำการแสดงหน+าห+างร+าน
คณะสิงโตฮกเกี้ยน เข+าไปในห+างร+าน
ร.างทรงเจ+าแม.ทับทิม ในพิธีประทับทรงที่ศาลเจ+าเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม
แควใหญ.
ร.างทรงเจ+าแม.ทับทิม ขณะกำลังตั้งม+าทรงที่โต–ะรับเจ+า
ของเซ.นไหว+ในพิธีไหว+พระจันทร$ ที่ศาลเจ+าหน+าผา ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค$
การโยนไม+เสี่ยงทายเป]นคู.ชาย-หญิง ในรอบที่สอง
เด็กหญิง จิรัชญา อ่ำจุ+ย เง็กนึ่ง ประจำปa 2563-2564 และเด็กชาย อิทธิกร ผิวผ.อง
กิมท+ง ประจำปa 2563-2564
ผู+เข+าคัดเลือกกำลังลงทะเบียนในจุดที่ 1
ผู+เข+าคัดเลือกกำลังยืนตรวจวัดอุณหภูมิ
ผู+เข+าคัดเลือกกำลังกรอกเอกสารการสมัครที่จุดเตรียมเอกสาร

ฎ

หน%า
36
37
40
41
42
42
47
47
48
49
54
57
59
60
61
61
62
62
64
68
69
76
76
77

สารบัญภาพ (ต.อ)
ภาพที่
25-26
27-28
29
30
31-32
33-34
35-36
37-38
39
40-41
42-43
44-45
46-47
48-49
50
51-52
53
54-55
56-57
58
59-60
61-62
63
64-65

หน%า
คณะกรรมการจัดงานประเพณีกำลังวัดตัวผู+เข+าคัดเลือกเพื่อกรอกในเอกสารการสมัคร 77
คณะกรรมการจัดงานประเพณีกำลังวัดส.วนสูง ชั่งน้ำหนักให+กับผู+เข+าคัดเลือก
78
ผู+เข+าคัดเลือกถ.ายภาพพร+อมกับถือบัตรคิวในมือ ในจุดที่ 5
78
ผู+เข+าคัดเลือกถ.ายภาพพร+อมกับครอบครัว ในจุดที่ 6
79
ห+องศตวรรษแห.งศรัทธา บริเวณด+านซ+ายของศาลเจ+าหน+าผา และปlายไวนิลที่ติดไว+
ด+านหน+า
79
คณะกรรมการจัดงานประเพณีขณะกำลังสัมภาษณ$ผู+เข+าคัดเลือก
80
ผู+เข+าคัดเลือกบางส.วนขณะกำลังสัมภาษณ$ต.อหน+าคณะกรรมการจัดงานประเพณี
81
ติ้วหมายเลขและเข็มกลัดหมายเลขของผู+เข+าคัดเลือก
81
คณะกรรมการจัดงานประเพณีขณะติดเข็มกลัดหมายเลขให+แก.ผู+เข+าคัดเลือก
82
ผู+เข+าคัดเลือกบางส.วนขณะรอปฏิญาณตน
82
ผู+เข+าคัดเลือกขณะทำพิธีปฏิญาณตนต.อหน+ารูปสักการะของเจ+าพ.อ เจ+าแม.
83
ผู+เข+าคัดเลือกขณะกำลังฟ…งวิทยากรอธิบายเรื่องการเดิน
84
ผู+เข+าคัดเลือกขณะฝ•กซ+อมการเดินที่อาคารรักษ$รักษ$
84
ผู+เข+าคัดเลือกขณะฝ•กซ+อมการเดินต.อหน+าคณะกรรมการตัดสิน
84
วิทยากรกำลังสอนวิธีการไหว+ให+แก.ผู+เข+าคัดเลือก
85
ผู+เข+าคัดเลือกได+ลองทำตามที่วิทยากรสาธิต
86
ลักษณะการยืนแบบเท+าบ.ายโมง
86
ผู+เข+าคัดเลือกกำลังฝ•กยิ้มและฝ•กการนั่ง
87
วิทยากรกำลังสอนท.าปางประทานพร และผู+เข+าคัดเลือกกำลังซ+อมท.าปางประทานพร 87
ผู+เข+าคัดเลือกกำลังสักการะเสาฟlาดิน
88
ผู+เข+าคัดเลือกขณะถ.ายทำ VTR แนะนำตัว
89
ผู+เข+าคัดเลือกขณะซ+อมเดินทีละคน
90
ผู+เข+าคัดเลือกกำลังฝ•กซ+อม ที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค$
90
ผู+เข+าคัดเลือกขณะฝ•กซ+อมการยิ้มต.อหน+าคณะกรรมการตัดสินที่หอประชุมเทศบาล
นครนครสวรรค$
90
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สารบัญภาพ (ต.อ)
ภาพที่
หน%า
66
ผู+เข+าคัดเลือกขณะซ+อมรับรางวัลจากคณะกรรมการจัดงานประเพณี
91
67-68 นางสาวณัชชา และนางสาวนฤมาศ กำลังสอนท.าปางประทานพรให+แก.ผู+เข+าคัดเลือก
ทั้งหมด
91
69
ผู+เข+าคัดเลือกกำลังลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
92
70
คณะกรรมการจัดงานกำลังติดเข็มกลัดที่มีหมายเลขให+แก.ผู+เข+าคัดเลือก
93
71-72 ผู+เข+าคัดเลือกระหว.างการรอเตรียมตัวด+านหลังเวที
93
73
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค$ นายจิตตเกษมณ$ นิโรจน$ธนรัฐ กล.าวเป‘ดงาน
95
74-75 ผู+เข+าคัดเลือกกำลังเดินในรอบ 37 คน
95
76-77 ผู+เข+าคัดเลือกขณะกำลังยืนให+กรรมการได+เห็นบุคลิกภาพและใบหน+าอย.างชัดเจน
95
78
ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมด 37 คนบนเวที
96
79-80 ผู+เข+าคัดเลือกรับมอบประกาศนียบัตรการเข+าร.วมคัดเลือกจากคณะกรรมการ
จัดงานประเพณี
96
81-82 ผู+เข+าคัดเลือกส.วนหนึ่งที่เข+ารอบ 10 คน
98
83
ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดที่ผ.านเข+ารอบ 10 คนบนเวที
98
84
ผู+เข+าคัดเลือกในท.าปางประทานพร
99
85
ผู+เข+าคัดเลือกในท.าปางประทานพรผู+เข+าคัดเลือกกำลังจับซองคำถาม
100
86
ผู+เข+าคัดเลือกกำลังตอบคำถามต.อหน+าคณะกรรมการตัดสิน
101
87
การแสดงเจ็ดนางฟlาโปรยดอกไม+จากมหาวิทยาลัยเจ+าพระยา
101
88-89 ผู+เข+าคัดเลือกที่ผ.านเข+าสู.รอบ 5 คนสุดท+าย
102
90
ผู+เข+าคัดเลือกที่ผ.านเข+าสู.รอบ 5 คนสุดท+าย เรียงตามลำดับหมายเลข
102
91
รถที่ใช+แห.ผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทั้ง 5 คน
103
92
ผู+เข+าคัดเลือกทั้ง 5 คนจุดธูปไหว+เจ+าแม.กวนอิม
103
93
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมและกิมท+ง เง็กนึ่ง ประจำปa 2563-2564
108
94
นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564
108
95-96 การแสดงจากมหาวิทยาลัยเจ+าพระยา
109
97-98 สิงโตและมังกรทองขณะทำการแสดง
109
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สารบัญภาพ (ต.อ)
ภาพที่
99
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมขณะแสดงท.าทางการพรมน้ำอมฤต
100 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถ.ายภาพร.วมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณี
101 พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่จัดขึ้นในหอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค$
ที่ถูกถ.ายทอดผ.านเฟซบุ–กไลฟ—
102 พิธีเสี่ยงทายคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่ถูกถ.ายทอดสดผ.านเฟซบุ–กไลฟ—
103 ข.าวผลการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564 เผยแพร.
ในหนังสือพิมพ$เสรีนคร ประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563
104-105 เนื้อหาข.าวที่เกี่ยวข+องกับพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa
2563-2564 ในหนังสือพิมพ$เสรีนคร ประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563
106 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa พ.ศ.2553-2554 ในหนังสือพิมพ$อัจฉราลัย
โรงเรียนสตรีนครสวรรค$
107 เนื้อหาที่เกี่ยวข+องกับพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ในหนังสือพิมพ$
อัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค$
108 ปlายประชาสัมพันธ$งานตรุษจีนปากน้ำโพ ปa 2561-2562 ที่เคยถูกนำไปติด
ไว+ที่ร+านค+าแห.งหนึ่ง
109 ปlายประชาสัมพันธ$งานตรุษจีนปากน้ำโพ ตั้งอยู.บริเวณทางเดินริมฝ…˜งแม.น้ำเจ+าพระยา
110 ขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันแห.กลางคืน
111 ขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันแห.กลางวัน
112 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันแห.กลางวัน ขณะนั่งอยู.บนดอกบัวพร+อมทำท.า
ปางประทานพร
113 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทำการแสดงลูบจมูกมังกร บนเวทีริมน้ำ ในเทศกาล
ตรุษจีนปากน้ำโพ
114 ขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ในวันแห.กลางวัน
115 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทำท.าปางประทานพรนั่งบนดอกบัวในวันแห.กลางวัน
116 นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$ (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 25632564)
117 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และกิมท+ง เง็กนึ่ง ประจำปa 2563-2564
118 ปlายประชาสัมพันธ$งานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ประจำปa 2563-2564
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หน%า
111
111
112
113
114
114
116
116
132
132
133
134
136
138
139
139
183
184
184

สารบัญภาพ (ต.อ)
ภาพที่
119 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจับลูบจมูกมังกร หน+าวีสแควร$ นครสวรรค$ ในวันแห.กลางวัน
120 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564 บนขบวนแห.ในวันแห.กลางวัน
121 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม นั่งบนขบวนแห. วันแห.กลางวัน
122,123 ข.าวพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564 โดยสถานีโทรทัศน$
ช.อง 13 สยามไทย
124,125 ข.าวพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564 โดยสำนักงานการ
ท.องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครสวรรค$

ฒ

หน%า
185
185
186
187
188

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป[นมาและความสำคัญของป\ญหา
นครสวรรค$เป]นจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู.จำนวนมากเป]นอันดับ 3 ของประเทศ
ไทย รองลงมาจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต โดยนครสวรรค$ได+รับการขนานนามว.าเป]น
เมือง 5 ภาษา อันเกิดจากการรวมตัวกันของชาวจีนหลากหลายเชื้อชาติ ได+แก. จีนไหหลำ จีนแต+จิ๋ว
จีนฮากกาหรือจีนแคะ จีนกวางตุ+ง และจีนฮกเกี้ยน ชาวจีนเหล.านี้ได+อพยพเข+ามาอาศัยอยู.ในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค$ ชาวจีนไหหลำเป]นชาวจีนเชื้อชาติแรกที่เข+ามาอาศัยอยู.ในอำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค$ สาเหตุที่ชาวจีนเลือกป…กหลักถิ่นฐานที่จังหวัดนครสวรรค$ เพราะจังหวัดนครสวรรค$เป]น
จังหวัดที่ติดแม.น้ำ จึงเป]นที่สนใจของชาวจีนที่ประกอบอาชีพค+าขาย เนื่องจากการมีทำเลติดแม.น้ำ ทำ
ให+ค+าขายสะดวกและสามารถทำหน+าที่เป]นพ.อค+าคนกลางในการรับส.งสินค+าจากเมืองหลวงได+ ทำให+
นครสวรรค$โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณตลาดปากน้ำโพกลายเป]นศูนย$กลางทางการค+าขนาดใหญ.ในแถบ
ภาคเหนือตอนล.าง (สุชาติ แสงทอง, 2560: 95-97)
การเป]นศูนย$กลางด+านการค+าในนครสวรรค$นี้ เริ่มเจริญรุ.งเรืองสูงสุดในสมัยรัตนโกสินทร$ เมื่อ
มีการลงนามในสนธิสัญญาเบาว$ริงสมัยรัชกาลที่ 4 จึงทำให+ระบบการค+าแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยมเข+า
มาในนครสวรรค$มากขึ้นจนกลายเป]นแหล.งรวมสินค+าที่สำคัญของประเทศไทยในขณะนั้น โดยมีสินค+า
ที่สำคัญได+แก. ข+าวและไม+สัก ที่ส.งจากภาคเหนือสู.กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้สนธิสัญญาเบาว$ริงยัง
ทำให+นครสวรรค$ฝ…˜งแม.น้ำน.าน (แควใหญ.) มีบริษัทต.างชาติ โรงสี และกิจการการค+าหลายอย.างที่ส.งผล
ให+นครสวรรค$ถูกยกระดับจากรัฐกึ่งกลาง กลายเป]นศูนย$กลางการค+าที่สำคัญ การขยายตัวทางการค+า
จึงทำให+มีชาวจีนหลั่งไหลเข+ามาเพื่อเป]นแรงงานและประกอบการค+าในนครสวรรค$มากขึ้น สมัยรัชกาล
ที่ 6 จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 7 ปากน้ำโพเต็มไปด+วยความคึกคักจากกลุ.มคนที่เข+ามาค+าขาย แลกเปลี่ยน
สินค+า จนก.อนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปaพ.ศ. 2475 การสร+างสถานีรถไฟทำให+การสัญจร
ทางน้ำลดลง และเมื่อมีการสร+างเส+นทางรถ นครสวรรค$จึงเปลี่ยนจากเมืองการค+า เป]นเมืองผ.าน ทำ
ให+ชาวจีนที่ทำกิจการค+าขายต+องปรับตัวให+เข+ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป (คนจีนในนครสวรรค$มาจากไหน
ดูยุคอยุธยาถึงรัตนโกสินทร$และจุดเสื่อมทางเศรษฐกิจ, 2562, ออนไลน$)
ปากน้ำโพเป]นศูนย$กลางทางการค+าที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค$ เพราะเป]นพื้นที่ที่แม.น้ำทั้ง
4 สาย ได+แก. แม.น้ำป‘ง แม.น้ำวัง แม.น้ำยม และแม.น้ำน.าน ไหลมาบรรจบกัน ในสาสน$สมเด็จพระเจ+า
บรมวงศ$เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได+มีการกล.าวถึงปากน้ำโพว.าเป]นเมืองสำคัญฝ›ายเหนือ เป]น
1

2

ตลาดที่แลกเปลี่ยนสินค+าเมืองเหนือกับเมืองใต+ในลุ.มแม.น้ำเจ+าพระยา ในอดีตพ.อค+าที่มีทุนทรัพย$จะไป
ตั้งถิ่นฐานอยู.ที่ปากน้ำโพ เพื่อรอรับการซื้อขายสินค+าจากกรุงเทพฯ ส.งขึ้นไปยังหัวเมืองเหนือ รวมถึงมี
การนำเอาสินค+าจากหัวเมืองเหนือ ขายส.งลงมายังกรุงเทพฯ (ภิญโญ นิโรจน$, 2558: 30 – 39)
นอกจากชาวจีนที่เข+ามาอาศัยอยู.ในจังหวัดนครสวรรค$จะนำความรู+ทางด+านการค+าขายเข+า
มาแล+ว ยังมีการนำเอาความเชื่อและวัฒนธรรมเข+ามาเผยแพร.ยังพื้นที่ โดยเฉพาะในปากน้ำโพ
กล.าวคือ หลังจากชาวจีนจำนวนหนึ่งได+เข+ามาตั้งถิ่นฐานอยู.บริเวณต+นแม.น้ำเจ+าพระยา หรือในป…จจุบัน
คือ บริเวณศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ. ได+เริ่มนำเอาเทพเจ+าที่ตนนับถือมาสร+างเป]น
ศาลขนาดเล็กเพื่อเคารพบูชากันในหมู.ชาวจีนที่เข+ามาอาศัยอยู.ในปากน้ำโพ ศาลที่ชาวจีนสร+างขึ้นมามี
ขนาดเล็กคล+ายศาลเพียงตา โดยเริ่มแรกมีเพียง 2 ศาลคือ ศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$และศาลเจ+าแม.ทับทิม
จุดเริ่มต+นในการนำเอาความเชื่อเรื่องเทพเจ+าเข+ามาเผยแพร.ของชาวจีนนั้น ส.งผลให+เกิดความเชื่อและ
ความศรัทธาในพื้นที่มากขึ้น (ภิญโญ นิโรจน$, มปป.: 26-27)
นอกจากศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ.ที่ชาวปากน้ำโพส.วนใหญ.นับถือแล+ว ยัง
มีศาลเจ+าหน+าผาที่เป]นอีกหนึ่งศาสนสถานที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค$ ทั้งสองศาลเจ+านี้มีบทบาทสำคัญอย.างยิ่งในการจัดประเพณีและพิธีกรรมต.าง ๆ ในปากน้ำ
โพ ได+แก. เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ เทศกาลทิ้งกระจาด วันสารทจีน วันไหว+พระจันทร$ วันเกิด
เจ+าพ.อเทพารักษ$ วันเกิดเจ+าแม.ทับทิม วันเกิดเจ+าพ.อกวนอู วันเกิดเจ+าแม.สวรรค$ และพิธีคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม แต.ประเพณีที่สำคัญที่สุดในปากน้ำโพ และเป]นประเพณีที่ชาวปากน้ำโพรอคอย
คือ งานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
จากการค+นคว+างานวิจัยที่เกี่ยวข+องกับงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ บทความวิจัย
หัวข+อการสืบทอดอัตลักษณ$ชาวไทยเชื้อสายจีนที่สะท+อนผ.านประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัด
นครสวรรค$ ในรอบหนึ่งศตวรรษของจรรยา เหลียวตระกูล, มนต$ ขอเจริญ และอัศวิน เนตรโพธิ์แก+ว
(2559) พบว.าชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค$ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตปากน้ำโพ มีการสืบ
ทอดอัตลักษณ$ความเป]นชาวไทยเชื้อสายจีนที่ส.งผ.านกันรุ.นสู.รุ.น จากรุ.นปู›ย.าตายายผู+เป]นผู+สร+าง
วัฒนธรรมในพื้นที่ สู.รุ.นพ.อแม.ที่เป]นผู+สืบทอดวัฒนธรรม และรุ.นลูกหลานที่สามารถเลือกสืบทอด
วัฒนธรรมได+ตามความพึงพอใจของตนเอง การสืบทอดอัตลักษณ$นี้จะถ.ายทอดผ.านการอบรมสั่งสอน
ภายในครอบครัว การปลูกฝ…งด+านความเชื่อและความศรัทธาต.อวัฒนธรรมตามเชื้อชาติของตน อีกทั้ง
บริบทสภาพแวดล+อมที่ส.งผลให+เกิดการสืบทอดอัตลักษณ$ยังเป]นสิ่งที่ทำให+ชาวปากน้ำโพสามารถ
ดำรงอัตลักษณ$ความเป]นชาวไทยเชื้อสายจีนไว+ได+ ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพจึงเป]นประเพณี
ที่สำคัญที่ชาวปากน้ำโพจะมาร.วมแสดงความศรัทธาและแสดงอัตลักษณ$ของตนผ.านการเข+าร.วมงาน
ประเพณี หรือมีส.วนร.วมต.อการจัดงานประเพณี (จรรยา เหลียวตระกูล, มนต$ ขอเจริญ และอัศวิน
เนตรโพธิ์แก+ว, 2559: 27-28)
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ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เกิดขึ้นเมื่ออหิวาตกโรคระบาดไปทั้งปากน้ำโพ ทำให+มี
ผู+คนในพื้นที่ป›วยและล+มตายเป]นจำนวนมากโดยมีสาเหตุมาจากโรคระบาด เมื่อการแพทย$ไม.สามารถ
เยียวยาคนในพื้นที่ได+ กลุ.มชาวไทยเชื้อสายจีนจึงเลือกพึ่งความเชื่อและศาสนาในการรักษาโรคภัย เมื่อ
วิกฤตของโรคระบาดผ.านไป ทำให+ชาวจีนในปากน้ำโพร.วมกันจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพขึ้นที่บริเวณตลาดปากน้ำโพ มีคำบอกเล.าว.า ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพนั้นมีมา
ก.อนการเกิดโรคระบาดแต.ไม.มีหลักฐานที่ชัดเจน เริ่มแรกงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพมี
เพียงแค.การแห.รูปสักการะของเทพเจ+าเท.านั้น โดยใช+ระยะเวลาเพียง 1 วันในการแห.ไปรอบตลาด
ปากน้ำโพ แต.ป…จจุบันงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+ขยายจากระยะเวลา 1 วัน เป]น 2 วัน
(ณรงค$ศักดิ์, สัมภาษณ$, 4 เมษายน 2562)
งานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพเป]นประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ.ที่สุดของจังหวัด
นครสวรรค$ โดยมีการจัดขึ้นต.อเนื่องมากว.า 105 ปa การขยายวันในการจัดงานประเพณีนั้นมีสาเหตุ
จากการที่เริ่มมีผู+ศรัทธามากขึ้น ทำให+รูปแบบขบวนแห.มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีแค.การแห.องค$
เจ+าพ.อ เจ+าแม. ล.องไปตามแม.น้ำ เริ่มขยายการแห.องค$เจ+าพ.อ เจ+าแม.มาทางบก และเริ่มมีขยายขบวน
ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งป…จจุบันนี้งานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+ขยายวันแห.เป]น 2 วัน
แบ.งเป]น วันแห.กลางคืน (ชิวซา) และวันแห.กลางวัน (ชิวอิก) และเนื่องจากงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+า
แม.ปากน้ำโพนั้นจัดขึ้นหลังจากช.วงเทศกาลตรุษจีนเพียงไม.กี่วันเท.านั้น ภายหลังจึงมีการรวมเข+ากับ
งานตรุษจีนปากน้ำโพ หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว.า งานตรุษจีนนครสวรรค$ โดยจัดขึ้นทั้งหมด 12 วัน 12
คืน ครอบคลุมเทศกาลตรุษจีน 3 วัน และงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ อีก 2 วัน โดยใน
ระหว.างนั้นจะมีการทำพิธีเป‘ดงาน รวมถึงมีการแสดงจากหน.วยงานต.าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค$
ในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+มีการรวบรวมอัตลักษณ$ของชาวไทยเชื้อสายจีน
ไว+อย.างหลากหลาย โดยอัตลักษณ$เหล.านี้ถูกถ.ายทอดผ.านลูกหลานชาวปากน้ำโพ รวมไปถึงหน.วยงาน
ราชการและเอกชนที่ให+ความสนใจกับงานประเพณี จึงทำให+งานประเพณีนี้ขับเคลื่อนไปด+วยแรง
สนั บ สนุ น จากชาวนครสวรรค$ ทำให+ ง านดั ง กล. า วมี ผ ู + เ ข+ า ร. ว มจำนวนมากในแต. ล ะปa และมี ก าร
ประชาสัมพันธ$งานประเพณีอย.างยิง่ ใหญ. ดังจะเห็นได+จากสือ่ อินเทอร$เน็ต และปlายประชาสัมพันธ$ของ
งานประเพณีที่ถูกติดไว+รอบอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ นอกจากนี้จุดเด.นของงานประเพณีเป]นอีก
หนึ่งป…จจัยสำคัญที่ทำให+มีผู+สนใจเข+าร.วมงานประเพณีจำนวนมาก เช.น การจัดรถขบวนแห.หรือขบวน
นางฟlา ที่ดึงดูดความสนใจจากการแต.งกายหลากหลายสีสัน รวมถึงการแสดงที่จัดขึ้นจากหน.วยงาน
เอกชนในเขตอำเภอเมือง ต.อมาคือการแสดงของคณะมังกรทอง สิงโต 5 ภาษา และเสือไหหลำ
นอกจากนี้ยังมีจุดเด.นทางด+านความเชื่อที่ดึงดูดให+มีผู+เข+าร.วมจำนวนมาก และเป]นบทบาทสำคัญที่ทำ
ให+งานประเพณียังคงสามารถสืบทอดอัตลักษณ$ด+านความเชื่อต.อไปได+
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องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เป]นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำ
โพ เริ ่ ม ต+ น ตั ้ ง แต. ป a พ .ศ. 2494 ที ่ ป ากน้ ำ โพจั ด ให+ ม ี อ งค$ ส มมติ เ จ+ า แม. ก วนอิ ม คนแรกของจั ง หวั ด
นครสวรรค$ และเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมคนแรกของประเทศไทย โดยจัดให+องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมปรากฏตัวอยู.ในขบวนแห.ในช.วงเทศกาลตรุษจีน หลังจากนั้นเมื่อองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+รับ
ความสนใจมากขึ้นจากทั้งภายในจังหวัดนครสวรรค$ รวมถึงภายนอก องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงกลาย
มาเป]นอีกหนึ่งบทบาทที่ถูกนำมาเป]นจุดเด.นของงานประเพณีในทุกปa โดยจะสังเกตเห็นได+จากปlาย
ประชาสัมพันธ$งานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพในแต.ละปaจะมีการนำภาพขององค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมมาจัดวางอยู.ในองค$ประกอบภาพ เพื่อประชาสัมพันธ$การท.องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน และ
จะนำปlายประชาสัมพันธ$นี้ไปติดตามสถานที่ต.าง ๆ ในปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$
รวมถึงป…จจุบันนี้การเข+ามาของเทคโนโลยียังทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+รับความสนใจมากขึ้น
โดยเฉพาะการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในแต.ละปa ที่มีวิวัฒนาการการคัดเลือกยาวนานกว.า
69 ปa
หลังจากการปรากฏตัวครั้งแรกในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพขององค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมคนแรกของจังหวัดนครสวรรค$ ทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+รับความสนใจเป]นอย.าง
มากในพื้นที่ จึงเริ่มเปลี่ยนรูปแบบจากการเชิญให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม มาเป]นรูปแบบการ
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยการคัดเลือกนี้มีรูปแบบกระบวนการบางอย.างที่ปรับเปลี่ยนให+
เข+ากับยุคสมัย แต.โดยรวมแล+ว พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมตั้งแต.อดีตจนถึงป…จจุบันนั้นมี
รูปแบบการดำเนินพิธีที่น.าสนใจ เนื่องจากเป]นการคัดสรรหญิงสาวที่ถือว.าเป]นตัวแทนของเจ+าแม.
กวนอิม และจะต+องเป]นหญิงสาวพรหมจารี มีภูมิลำเนาอยู.ในจังหวัดนครสวรรค$เท.านั้น นับว.าชุมชนมี
แนวคิดที่น.าสนใจ ที่สร+างตัวแทนของเจ+าแม.กวนอิม พระโพธิสัตว$ตามความเชื่อของศาสนาพุทธให+อยู.
ในรูปแบบมนุษย$ธรรมดา ที่คนทั่วไปสามารถเอื้อมถึงและจับต+องได+
นอกจากนี้การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังใช+วิธีที่เรียกได+ว.า เป]นการรวมกันระหว.าง
พิธีทางโลก และพิธีที่อาจกล.าวได+ว.าเป]นพิธีทางความเชื่อ กล.าวคือ การจัดรูปแบบการคัดเลือกให+
คล+ายกับการประกวดสาวงามทั่วไป แต.ในการคัดเลือกรอบสุดท+าย กลับมีความแตกต.างไปจากการ
ประกวดสาวงาม คือคัดเลือกให+เหลือสาวงามบางส.วนเข+าสู.พิธีเสี่ยงทาย การเสี่ยงทายเพื่อคัดเลือกนั้น
เป]นการคัดเลือกโดยใช+ความเชื่อ ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องโยนไม+เสี่ยงทายให+ได+ผลตามที่กำหนด จึงจะได+
เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ด+วยเหตุนี้ การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงมีความน.าสนใจ จาก
การนำเอารูปแบบการประกวดสาวงามที่เป]นที่นิยมของชาวไทย มาผสมผสานกับความเชื่อของชาว
ไทยเชื้อสายจีนในท+องถิ่น
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีแนวโน+มที่ได+รับความนิยมเพิ่มขึ้นในจังหวัดนครสวรรค$ โดยปรากฏ
ให+เห็นจากความสนใจของผู+คนในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น ในแต.ละปaจะมีหญิงสาวในจังหวัดนครสวรรค$
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จำนวนไม.น+อยเข+าร.วมการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และผู+ที่ได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมจะได+เข+าร.วมพิธีฉลองเป‘ดตัวองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่จะจัดขึ้นอย.างยิ่งใหญ. หลังจากที่ผล
การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเสร็จสิ้นแล+ว กระบวนการคัดเลือกที่มีความน.าสนใจ รวมถึง
บทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่มีหลากหลายบทบาท โดยสามารถเชื่อมโยงบทบาทหน+าที่ของ
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเข+ากับความเชื่อเรื่องเทพเจ+าของชาวจีน และสังคม เศรษฐกิจในพื้นที่ จึงทำ
ให+ในแต.ละปa ชาวนครสวรรค$ต.างรอคอยองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมยังได+รับความสนใจมากขึ้นในทุกปa แสดงให+เห็นถึงความสำคัญขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ของคนในท+องถิ่น ด+วยเหตุนี้ผู+ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาประเด็นบทบาทและหน+าที่ขององค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิม ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค$ ตลอดจนกระบวนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
อิทธิพลขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่ส.งผลต.อชาวปากน้ำโพ และบทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมที่เชื่อมโยงกับสังคม และเศรษฐกิจในปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$
1.2 วัตถุประสงค9ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต และความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ในปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค$
2. เพื่อศึกษาความเป]นมาและวิวัฒนาการของการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ตลอดจน
รายละเอียดของขั้นตอนและรูปแบบการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ปากน้ำโพ จังหวัด
นครสวรรค$
3. เพื่อศึกษาการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยอ+างอิงจากแนวคิดชุดของสัญลักษณ$ (sets
of symbols) โดยมุ.งเน+นที่ตัวแบบสำหรับ (model for) และตัวแบบของ (model of) ซึ่ง
เป]นแนวคิดของ คลิฟฟอร$ด เกียร$ซ (Clifford Geertz)
4. เพื่อศึกษาสังคมและเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันผ.านบทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ปากน้ำ
โพ จังหวัดนครสวรรค$
1.3 ประโยชน9ที่คาดวBาจะได%รับ
1. ทราบถึงบทบาทและหน+าที่ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค$ เพื่อ
ทำความเข+าใจกับบทบาทหน+าที่ที่เชื่อมโยงถึงสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่
2. ได+ทราบถึงกระบวนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่มีลักษณะเฉพาะ สามารถสะท+อน
ให+เห็นถึงการเลือกใช+ระบบความเชื่อเข+ามาตัดสินในรอบสุดท+าย เพื่อเป]นการหลีกเลี่ยงความขัดแย+ง
จากการตัดสินโดยคณะกรรมการ ที่มักเห็นได+จากการประกวดสาวงามทั่วไป
3. การศึกษาบทบาทและหน+าที่ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ปากน้ำโพ ทำให+บุคคลภายนอก
เข+าใจถึงบทบาทของผู+ที่ปฏิบัติหน+าที่เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+มากขึ้น
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4. ในพื้นที่ศึกษาไม.ได+มีเพียงการนับถือเจ+าแม.กวนอิม แต.ยังมีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่
กลายเป] นตั วแทนแห. งความศรั ทธา และเป] นตั วอย. างของวิ ถี การดำเนิ นชี วิ ตของชาวปากน้ำโพ
โดยเฉพาะผู+หญิง โดยจะเห็นได+จากประเด็นเรื่องพรหมจารี ความเมตตา การเป]นคนดีต.อสังคม องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงกลายเป]นตัวแทนของเจ+าแม.กวนอิม ที่เป]นเทพเจ+าที่ต.างจากเทพเจ+าองค$อื่น
กล.าวคือ เป]นมนุษย$ที่เราสามารถสัมผัสได+ เลือกเป]นตัวอย.างได+
5. การศึกษาประวัติศาสตร$ด+านความเชื่อ และงานประเพณี จะสามารถทำให+เข+าใจจุดประสงค$
ที่มาของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ รวมถึงเข+าใจรูปแบบของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+า
แม.ปากน้ำโพได+ดียิ่งขึ้น
6. การศึกษานี้สามารถทำให+เห็นภาพส.วนหนึ่งของเมืองปากน้ำโพในอดีต และวิถีชีวิตของคนใน
ยุคก.อนที่จะมีการเดินทางด+วยถนน และแม.น้ำถูกลดทอนความสำคัญทางด+านคมนาคมในพื้นที่
1.4 สมมติฐานการศึกษา
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ปากน้ำโพอยู.คู.กับงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพมาอย.าง
ยาวนาน ท.ามกลางบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังคงมีหน+าที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และเป]นอีกหนึ่งสัญลักษณ$สำคัญของงานประเพณี
โดยผู+คนส.วนใหญ.เชื่อว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เป]นบทบาทที่แสดงให+เห็นถึงตัวแทนเทพเจ+าใน
รูปแบบของคนธรรมดา ที่ผ.านการคัดเลือกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถูกยก
สถานะให+เป]นมากกว.าบุคคลธรรมดา นอกจากนี้การจัดให+มีองค$สมมติของเจ+าแม.กวนอิม เป]นการให+
ความสำคัญกับเจ+าแม.กวนอิมที่เป]นพระโพธิสัตว$ทางพุทธศาสนามากกว.าเทพเจ+าประจำท+องถิ่น โดยได+
นำตำนาน ความเชื่อ รูปลักษณะขององค$เจ+าแม.กวนอิมมาเชื่อมโยงกับบทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม ชาวไทยเชื้อสายจีนในปากน้ำโพจึงได+ยกให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นตัวแทนของความเชื่อ
และความศรัทธาของชาวปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$
1.5 ขอบเขตการศึกษา
ผู + ศ ึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษาความเชื ่ อ และวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของผู + ค นในอำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค$
โดยเฉพาะความเชื่อที่เกี่ยวข+องกับงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เริ่มต+นตั้งแต.ศาลเจ+าที่
ตั้งขึ้นในช.วงปaพ.ศ. 2444 จนถึงป…จจุบัน และศึกษาเกี่ยวกับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม วิวัฒนาการ
รูปแบบการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่สำคัญ ตั้งแต.ในปaพ.ศ. 2494 จนถึงป…จจุบัน ว.ามีการ
พัฒนารูปแบบการคัดเลือกอย.างไร รวมถึงศึกษาบทบาทและหน+าที่ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
โดยเฉพาะสิ่งที่เชื่อมโยงกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ปากน้ำโพ
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ผู+ศึกษาเน+นการสัมภาษณ$เชิงลึกกับกลุ.มเปlาหมาย โดยคัดเลือกกลุ.มเปlาหมายทั้งหมด 4 กลุ.ม
คือ กลุ.มแรกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ได+แก. องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ปaพ.ศ. 2563-2564 และอดีต
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม กลุ.มผู+ที่เกี่ยวข+องกับการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ ผู+ที่เข+า
ร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม อดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และกลุ.มสุดท+ายคือ กลุ.มผู+อาศัย
อยู.ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ โดยคัดเลือกจากผู+ที่มีอายุระหว.าง 18-75 ปa เคยเข+าร.วมงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพเกินกว.า 2 ครั้ง
เนื่องจากสถานการณ$การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม.ในช.วงธันวาคม
พ.ศ.2563 – ต+นปaพ.ศ.2564 ทำให+รัฐบาลต+องออกมาตรการควบคุมการเดินทางเข+าจังหวัด โดยมีการ
แบ.งเขตพื้นที่ต.าง ๆ ตามสี โดยผู+ศึกษาได+อาศัยอยู.ในจังหวัดที่อยู.ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จึงทำ
ให+ผู+ศึกษาได+เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานในช.วงภาคเรียนที่ 2 กล.าวคือ ไม.มีการลงพื้นที่ภาคสนาม โดย
จากเดิมที่ผู+ศึกษาตั้งใจจะลงพื้นที่ภาคสนามในงานตรุษจีนปากน้ำโพ หรืองานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+า
แม.ปากน้ำโพ ช.วงวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ$ พ.ศ.2564 แต.เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาที่ทำ
ให+ผู+ศึกษาไม.สามารถลงพื้นที่ในช.วงเวลาดังกล.าวได+ จึงดำเนินงานโดยอ+างอิงข+อมูลงานประเพณีแห.เจ+า
พ. อ -เจ+ า แม. ป ากน้ ำ โพ จากปa พ .ศ.2561-2562 และปa พ .ศ.2562-2563 ที ่ ผ ู + ศ ึ ก ษาได+ เ คยลงพื ้ น ที่
ภาคสนามมาก.อนหน+านี้ รวมถึงศึกษารูปแบบการเปลี่ยนของประเพณีที่อาจส.งผลต.อบทบาทขององค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมผ.านการถ.ายทอดสดที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพ และสัมภาษณ$กลุ.มเปlาหมาย ในช.วงภาคเรียนที่ 2 จะปรับเปลี่ยนไปใช+วิธีการสัมภาษณ$ทาง
โทรศัพท$และทางออนไลน$ทั้งหมด โดยเลือกจากวิธีที่ผู+ให+สัมภาษณ$สะดวกที่สุด
1.6 ระเบียบวิธีการศึกษา
เน+นการศึกษาภาคสนาม สังเกตการณ$ และการสัมภาษณ$ มีการเก็บรวบรวมข+อมูลผ.านการ
ค+นคว+าข+อมูลผ.านหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข+องกับความเชื่อของชาวจีน วิถีชีวิตของชาวจีน และ
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
1.6.1 ขั้นปฐมภูมิ
- การสังเกตการณ$
สังเกตการณ$อย.างไม.มีส.วนร.วมในการรับสมัครองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 25632564 ในระหว.างวันที่ 6 กันยายน–27 กันยายน พ.ศ. 2563 และพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ปากน้ำโพ ประจำปa 2563-2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่หอประชุมสำนักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค$ และศาลเจ+าหน+าผา
- การสัมภาษณ$
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เก็บข+อมูลสัมภาษณ$โดยใช+วิธีการสัมภาษณ$เชิงลึกกับกลุ.มเปlาหมายอย.างเป]นทางการและไม.
เป]นทางการ ได+แก. องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563–2564 และอดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
โดยสองกลุ.มนี้ผู+ศึกษาจะใช+คำถามที่เกี่ยวข+องกับแรงบันดาลใจ ความคิดและความรู+สึกก.อนเข+าร.วม
การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงชีวิตขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในระหว.างปฏิบัติหน+าที่
และหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน+าที่เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ว.ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย.างไร โดยมี
รูปแบบวิธีการสัมภาษณ$แบบตัวต.อตัวและไม.เป]นทางการ ต.อมาคือผู+เข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม ประจำปa พ.ศ. 2563-2564 โดยเป]นคำถามที่เกี่ยวข+องกับแรงบันดาลใจที่เข+าร.วมคัดเลือก
ด+วยวิธีการสัมภาษณ$ตัวต.อตัวแบบไม.เป]นทางการ ต.อมาคือกลุ.มบุคคลทั่วไปคือ ผู+ที่อาศัยอยู.ในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค$และเคยเข+าร.วมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพเกินกว.า 2 ครั้งขึ้นไป
โดยเป]นคำถามที่แสดงให+เห็นถึงความคิดเห็นของชาวปากน้ำโพที่มีต.อบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ทั้งในมุมมองด+านสังคมและความเชื่อ มีวิธีการสัมภาษณ$อย.างไม.เป]นทางการ แต.เนื่องจากสถานการณ$
การระบาดของไวรัสโคโรนา ในช.วงปลายปa พ.ศ.2563 จนถึงต+นปa พ.ศ.2564 ทำให+มีการจำกัดเรื่อง
การเดินทางข+ามจังหวัด รวมถึงมีการกำหนดระดับความรุนแรงของการระบาดในแต.ละพื้นที่ ผู+ศึกษา
จึงจำเป]นจะต+องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสัมภาษณ$จากการสัมภาษณ$ตัวต.อตัว เป]นการสัมภาษณ$
ออนไลน$ในกลุ.มเปlาหมายบางกลุ.ม ได+แก. องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564 และผู+ที่
อาศัยอยู.ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$
กลุ.มเปlาหมายการศึกษา
กลุ.มเปlาหมายการศึกษา
จำนวน
1. องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564

1 คน

2. อดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม

4 คน

3. ผู+เข+าคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564

4 คน

4. ผู+ที่อาศัยในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$

4 คน

รวมทั้งหมด

13 คน

1.6.2 ขั้นทุติยภูมิ
ค+นคว+าข+อมูลจากหนังสือ หนังสือพิมพ$ท+องถิ่น เอกสารในท+องถิ่น บทความทางวิชาการ
วารสารวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ$ ที่เกี่ยวข+องกับเทพเจ+าจีน และค+นคว+าจากวรรณกรรมที่
เกี่ยวข+องกับประเด็นการตั้งถิ่นฐาน ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
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สังคมไทย รวมถึงวิถีชีวิตของชาวปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ตั้งแต.อดีตจนถึงป…จจุบัน
และมีการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับความเป]นพรหมจรรย$และประกวดนางงาม ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับกระบวนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
1.7 สถานที่ที่ใช%ในการศึกษา
1. ศาลเจ+าหน+าผา ถนนโกสีย$ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$
2. หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค$ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค$ ถนนอรรถกวี ตำบล
ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$
1.8 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระยะเวลาการดำเนินงาน
เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2563

กันยายน พ.ศ. 2563

ตุลาคม พ.ศ. 2563

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ธันวาคม - มีนาคม พ.ศ. 2564
เมษายน พ.ศ. 2564

การดำเนินงาน
ค+นคว+าข+อมูลจากเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ$ และบทความ
วิชาการ
ยื่นเอกสารขออนุญาตเข+ารับข+อมูลต.อคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ประจำปa 2563-2564
เก็บข+อมูลสัมภาษณ$ครั้งที่ 1
เก็บข+อมูลสัมภาษณ$ครั้งที่ 2
สั ง เกตการณ$ ก ารสมั ค รคั ด เลื อ กองค$ ส มมติ เ จ+ า แม. ก วนอิ ม
ประจำปa 2563-2564
สังเกตการณ$พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ประจำปa 2563-2564
ส.งโครงร.างรายงานการศึกษาค+นคว+าเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ$
สอบโครงร.างรายงานการศึกษาค+นคว+าเฉพาะบุคคล เทอมต+น
ส.งโครงร.างรายงานเฉพาะบุคคลฉบับแก+ไข
เก็บข+อมูลสัมภาษณ$ครั้งที่ 3
วิเคราะห$ผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา (ฉบับร.าง)
สอบรายงานการศึกษาค+นคว+าเฉพาะบุคคล เทอมปลาย
ปaการศึกษา 2563-2564
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1.9 นิยามศัพท9
องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม ตัวแทนของเจ+าแม.กวนอิม เป]นหญิงสาวที่ได+รับคัดเลือกจากการประกอบ
พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในแต.ละปa หญิงสาวผู+นั้นจะต+องเป]น
หญิงพรหมจรรย$ และเป]นผู+มีภูมิลำเนาอยู.ในจังหวัดนครสวรรค$เท.านั้น โดย
จะมีพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และเป‘ดตัวองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมในวันไหว+พระจันทร$ของทุกปa
เจ%าแมBกวนอิม
เจ+าแม.กวนอิม หรือพระโพธิสัตว$กวนอิม เป]นพระโพธิสัตว$ที่เปa˜ยมไปด+วย
เมตตาธรรม มีปณิธานมุ.งมั่นที่จะช.วยเหลือสรรพสัตว$บนโลกให+พ+นจาก
ความทุกข$
ปากน้ำโพ
ตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ เป]นพื้นที่ที่แม.น้ำป‘ง วัง ยม
และน.านไหลมาบรรจบกัน สันนิษฐานว.า ชื่อปากน้ำอาจเพี้ยนมาจากคำว.า
ปากน้ำโผล. หรือปากน้ำโพธิ์ ตามเรื่องเล.าของผู+ที่อาศัยอยู.บริเวณปากน้ำโพ
ป\วะปวย
รูปแบบการโยนไม+เสี่ยงทายของชาวจีน ไม+ที่โยนมีลักษณะเป]นไม+ครึ่งซีกสี
แดงประกบกัน คล+ายกับเสี้ยวพระจันทร$ นิยมเสี่ยงทายกันที่ศาลเจ+า โดยมี
ความเชื่อว.าการเสี่ยงทายด+วยไม+ซีกนี้เป]นการขอรับคำแนะนำจากเทพเจ+า
โดยมีตัวเลือกว.า ใช. หรือ ไม.ใช. คล+ายกับการตอบรับจากเทพเจ+า

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข%อง

เนื่องด+วยวัตถุประสงค$ของการศึกษาในครั้งนี้ มุ.งเน+นไปที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่มี
บทบาทค.อนข+างเด.น ในงานประเพณีสำคัญของชาวปากน้ำโพ ที่ได+สะท+อนให+เห็นถึงความเชื่อ ความ
ศรัทธาที่มีต.อเทพเจ+าทั้งปวง โดยเฉพาะเจ+าแม.กวนอิม ผู+ศึกษาจึงเลือกใช+แนวคิดและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข+อง ดังนี้
1) แนวคิด ทฤษฎีที่ใช+ในการศึกษา
- องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม : ความหมายและบทบาท
- แนวคิ ด ตั ว แบบสำหรั บ (model for) และตั ว แบบของ (model of) โดย
Clifford Geertz
- แนวคิดการเสี่ยงทาย
2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข+อง
- วรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับการตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
สังคมไทย
- วรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ประเพณี
และพิธีกรรม
- วรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับพรหมจรรย$และพรหมจารี
- วรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับการประกวดนางงาม
2.1 แนวคิดที่ใช%ในการศึกษา
2.1.1 ประเด็นเรื่ององค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม : ความหมายและบทบาท
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เป]นคำนำหน+าที่ชาวปากน้ำโพใช+เรียกหญิงสาวผู+ผ.านการคัดเลือกให+
เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยจะคัดเลือกจากหญิงสาวอายุประมาณ 16 – 22 ปa มีภูมิลำเนาเป]น
ลูกหลานชาวจังหวัดนครสวรรค$ หลังจากนั้นจะต+องผ.านพิธีการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดย
มีการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน และคัดเลือกด+วยวิธีการเสี่ยงทาย ซึ่งในการศึกษานี้ผู+ศึกษายัง
ไม.พบข+อมูลสำคัญที่กล.าวถึงเบื้องหลังความคิดของการจัดให+มีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
11
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ดังนั้นในเบื้องต+นนี้ผู+ศึกษาจึงคิดว.าควรทำความเข+าใจคำเรียกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ตาม
คำศัพท$ที่ชาวปากน้ำโพใช+กล.าวถึง โดยศึกษาความหมายตามศัพท$ของคำว.า “สมมติ” ก.อน และ
พยายามหาความสัมพันธ$ของคำว.าสมมติในมุมมองที่เกี่ยวข+องกับองค$สมมติ โดยจะเน+นมุมมองที่
เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาเป]นสำคัญ อย.างไรก็ตามผู+ศึกษาพบว.าคำว.าสมมติ ยังถูกใช+ในทาง
จิตวิทยา ซึ่งก็เป]นมุมมองที่น.าสนใจ จึงได+รวบรวมไว+ในที่นี้ด+วย
เนื้อหาในส.วนนี้ จึงกล.าวถึงความหมายตามศัพท$ของคำว.า สมมติ และที่มีคำว.าสมมติเป]น
องค$ประกอบอันเกี่ยวข+องกับศาสนาความเชื่อ คือ คำว.า สมมติสงฆ$ และสมมติเทพ นอกจากนั้น ยังมี
คำหนึ่งที่น.าสนใจเนื่องจากมีความคล+ายคลึงกับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ในแง.มุมของการเป]นคน
ธรรมดาที่ถูกมอบความศักดิ์สิทธิ์ให+เป]นเทพเจ+า คือ กุมารี เทพเจ+าในร.างเด็กหญิง ประเทศเนปาล ที่
แม+ว.าความหนักแน.น จริงจังของความเชื่อดูเหมือนว.าจะมีมากกว.าองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ในปากน้ำ
โพ แต.หากพิจารณาจากลักษณะสำคัญแล+ว อาจนำมาเป]นกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบในหลาย ๆ
ประเด็นได+ ซึ่งจะได+กล.าวเป]นลำดับดังนี้
1) สมมติ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) สมมติ หรือสมมุติ (ก.) รู+สึกนึกเอาว.า (สัน.) ต.าง
ว.า ถือเอาว.า (ว.) ที่ยอมรับตกลงกันเองโดยปริยาย โดยไม.คำนึงถึงสภาพที่แท+จริง
คำว.า สมมติ ได+ถูกนำไปพูดในบริบทที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย.างยิ่ง การกล.าวถึงบทบาท
สมมติ (Role Playing) การใช+บทบาทสมมตินี้ส.วนมากจะใช+ในบริบทของการศึกษาโดยเป]นเทคนิค
การสอนผู+เรียนให+มีความเข+าใจบทเรียนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร+างความสนุกสนานให+แก.ผู+เรียนได+มี
ความกล+าแสดงออก และกล+าที่จะแสดงความรู+สึกผ.านเรื่องราวของตัวละคร สถานการณ$ เป]นต+น โดย
แบ.งการแสดงบทบาทสมมติออกเป]น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก การแสดงบทบาทสมมติแบบละคร
กล.าวคือ การแสดงบทบาทสมมติโดยมีเรื่องราวกำหนดอยู.ก.อนแล+ว ผู+เรียนแสดงบทบาทตามเรื่องราว
ที่ได+รับ และลักษณะที่สอง คือ การแสดงบทบาทสมมติแบบแก+ป…ญหา คือการสมมติสถานการณ$ แล+ว
ให+ผู+เรียนแสดงบทบาทสมมติเพื่อแก+ป…ญหาและตอบสนองต.อสถานการณ$ตามความคิดเห็นของตัวเอง
(นวรัชต$ ฝ…นเชียร, 2562, ออนไลน$)
Shaftel and Shaftel (1967 อ+างถึงใน เกศสุดา ปงลังกา, 2550: 15-16) บทบาทสมมติ
หมายถึง วิธีการที่ผู+เรียนจะได+เรียนรู+สถานการณ$ในชีวิตจริง เป]นแนวทางช.วยให+บุคคลดำเนินชีวิตอยู.
ในสังคมได+อย.างมีความสุข การแสดงบทบาทสมมติจะแฝงไปด+วยประสบการณ$และวิธีการแก+ป…ญหา
หลาย ๆ ด+าน
ประกอบ ระกิติ (2523 อ+างถึงใน ราตรี เพรียวพานิช, 2547: 112) บทบาทสมมติ เป]นการ
แสดงแบบหนึ่ง โดยสร+างสถานการณ$ที่เป]นป…ญหาขึ้นแล+วให+บุคคลตั้งแต.สองคนขึ้นไปแสดงบทบาท
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ตามสถานการณ$ ซึ่งปกติมักไม.ใช.บทบาทของตนชั่วระยะเวลาสั้น ๆ ต.อหน+าผู+ชมเพื่อพิสูจน$สิ่งที่สมมติ
ขึ้นว.า ผู+แสดงจะประพฤติต.อคนอื่น ๆ ในสถานการณ$นั้นอย.างไรให+ผู+ชมมีส.วนร.วมในการแก+ป…ญหา
สิ่งที่น.าสนใจในประเด็นข+างต+นคือ สมมติ เป[นบทบาทในการแสดงอยBางหนึ่ง แต.มีประโยชน$
ทำให+ผู+แสดงได+รับประสบการณ$ชีวิต และวิธีการรับมือเมื่อเผชิญป…ญหาต.าง ๆ รวมถึงได+คิดวิธีการ
แก+ป…ญหาที่เสมือนจริง แต.ประเด็นสำคัญคือ สมมติ ไมBใชBสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และไมBใชBของจริง
2) สมมติสงฆ$
นิธี ศิริพัฒน$ (2554) สมมติสงฆ$ หมายถึง ภิกษุที่กำลังเจริญศึกษาพระศาสนาทั้ง 3 ด+าน
ได+แก. ปริยัตติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม แต.ยังไม.บรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน ยังไม.
เกิดการตรัสรู+ กล.าวคือ ยังอยู.ในวิสัยแห.งโลก และยังไม.ก+าวสู.ความเป]นอริยบุคคล นอกจากนี้สมมติ
สงฆ$เป]นนักบวชที่ปฏิบัติด+วยศีล เพื่อแสวงหาความสงบตามคติโลก ยังไม.ได+พัฒนาตนเองถึงขั้นปรมัตถ$
ได+แก. อธิศีล อธิจิต และอธิป…ญญา
ดนัย ไชยโยธา (มปป. อ+างถึงใน MGR Online, 2549, ออนไลน$) สมมติสงฆ$ แปลว.า พระสงฆ$
โดยสมมติ หมายถึง บุรุษที่มีอายุ 20 ปaบริบูรณ$ผ.านการอุปสมบทตามหลักการญัตติจุตตถกรรมวาจา
อุปสัมปทา โดยสมมติสงฆ$แบ.งออกเป]น 2 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 สมมติสงฆ$ในแง.พระวินัย หมายถึง พระภิกษุตั้งแต. 4 รูปขึ้นไป แบ.งจำนวนตาม
กิจกรรมที่สงฆ$พึงกระทำ
ประเภทที่ 2 สมมติสงฆ$ในแง.พระธรรม หมายถึง พระภิกษุเพียงรูปเดียวที่ผ.านการอุปสมบท
อย.างถูกต+อง
วัดพุทธป…ญญา (มปป.) พระสมมติสงฆ$ คือ พระสงฆ$ที่ยังไม.บรรลุมรรคผล แต.เข+าบวชเป]น
พระภิกษุสงฆ$ด+วยความศรัทธาในพระพุทธเจ+าอย.างยิ่ง และกำลังปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล หรือเป]นผู+
ระมัดระวังในอำนาจของธรรมะเพื่อจะได+รับอิสรภาพจากการครอบงำของอำนาจกิเลส โดยพระสมมติ
สงฆ$มีหน+าที่หลักคือ ศึกษา ปฏิบัติ และเผยแพร.พระธรรมคำสั่งสอนตามรอยบาทของพระพุทธเจ+าและ
พระอริยเจ+า
ธนภณ สมหวัง (2561) สมมติสงฆ$ หรือภิกษุสงฆ$ (Monks) หมายถึง ผู+เข+ามาบวชเป]นภิกษุ ที่
ยังเป]นปุถุชนธรรมดา มีกิเลสเช.นคนทั่วไป แต.ปฏิบัติเพื่อความสะอาด สว.าง สงบแห.งจิตใจ สมมติสงฆ$
จะกำหนดจำนวน 4 รูปขึ้นไปจึงจะทำสังฆกรรมได+
พระศรีคัมภีรญาณ (มปป.) สมมติสงฆ$เป]นหนึ่งในประเภทของสงฆ$ กล.าวคือ สมมติสงฆ$
หมายถึงหมู.หรือชุมนุมที่ได+รับการยอมรับว.าเป]นสาวกของพระพุทธเจ+า โดยทั่วไปหมายถึง พระภิกษุ
หรือภิกษุณีที่ยังเป]นปุถุชนมีกิเลส โดยนิตินัยนิยม หมายถึง พระภิกษุหรือภิกษุณีที่มาชุมนุมกันตั้งแต.
4 – 20 รูปขึ้นไป เพื่อทำกิจของสงฆ$
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3) สมมติเทพ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) สมมติเทพ หมายถึง เทวดาโดยสมมติ
ศรินธร รัตน$เจริญขจร (2538) สมมติเทพ คือ การเชื่อว.าองค$พระมหากษัตริย$คือ เทพ เทวดา
ที่ลงมาจุติบนโลกเพื่อช.วยปกครองบ+านเมือง มีความเมตตาต.ออาณาประชาราษฎร$ โดยความเชื่อเรื่อง
กษัตริย$เป]นสมมติเทพนี้ได+รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดู การนิยามความเป]นสมมติเทพให+แก.
พระมหากษัตริย$นี้ เพื่อแสดงให+เห็นว.า กษัตริย$ไม.ใช.สามัญชน มีการแบ.งแยกระหว.าง คน กับ เทพ
อย.างชั ดเจน และความเป] นสมมติเทพนี้ยังแสดงให+เห็นผ.านการกระทำของประชาชนที่มองว.า
พระมหากษัตริย$คือเจ+าชีวิต ผ.านการจงรักภักดีและศรัทธา
ศรีศักร (2535 อ+างถึงใน ศรินธร รัตน$เจริญขจร, 2538: 12) สมมติเทพ ได+รับอิทธิพลจาก
ศาสนาฮินดูที่ทำให+เกิดรูปแบบการปกครองที่ยกย.องกษัตริย$ผู+ปกครองให+เป]นอวตารภาคหนึ่งของพระ
เจ+า อาจเป]นพระอิศวรหรือพระนารายณ$ และทำให+เกิดลัทธิและประเพณีที่เกี่ยวข+องกับเทวราชาขึ้น
แต.ในพุทธศาสนานิกายหินยานถือว.า กษัตริย$เป]นผู+มีบารมีหรือเป]นพระโพธิสัตว$ที่คอยช.วยเหลือผู+คน
ให+พ+นทุกข$ โดยหลักนี้จะถือว.ากษัตริย$เป]นธรรมราชา ผู+ยึดมั่นในหลักธรรมตามพุทธศาสนา ต.างจาก
อิทธิพลจากศาสนาฮินดูที่เชื่อว.า พระมหากษัตริย$คือสมมติเทพ
คำว.าสมมติเทพนี้เป]นคำที่ใช+นิยามรูปแบบการปกครอง โดยเปรียบเทียบกษัตริย$เป]นดั่งพระ
โพธิสัตว$ ปราโมทย$ สกุลรักความสุข (2554 อ+างถึงใน จำนงค$ ทองประเสริฐ, 2520: 356 - 258) พระ
โพธิสัตว$ต+องประกอบไปด+วยคุณสมบัติทั้งหมดดังนี้
1. ต+องเป]นมนุษย$
2. ต+องเป]นผู+ชาย
3. ต+องมีความสมบูรณ$แห.งเหตุ คือต+องบำเพ็ญคุณความดี
4. ต+องได+พบพระพุทธเจ+า เพื่ออธิษฐานให+ตนได+เป]นพระพุทธเจ+า
5. ต+องได+บรรพชา
6. ต+องสมบูรณ$ด+วยอภิญญา 6 และสมาบัติ 8
7. ต+องมีการบริจาคที่ยิ่งใหญ.
8. ต+องมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติธรรม
4) กุมารี เทวนารีในร.างเด็กหญิง แห.งประเทศเนปาล
กุมารีเป]นเด็กผู+หญิงชาวเนปาลที่ถูกยกย.องให+กลายเป]นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง และมีสถานะ
เทียบเท.ากับเทพเจ+า การคัดเลือกกุมารีจึงต+องมีพิธีการคัดเลือกอย.างยิ่งใหญ. รวมถึงบทบาทหน+าที่ของ
กุมารี ข+อห+ามของกุมารีทั้งหมด เป]นสิ่งที่สำคัญต.อวิถีชีวิตของชาวเนปาล จึงทำให+กุมารีกลายเป]นหนึ่ง
ในสัญลักษณ$ทางความเชื่อที่สำคัญของประเทศเนปาล
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จุดเริ่มต+นของการมีกุมารี เทวนารีองค$น+อยแห.งหุบเขากาฐมาณฑุ กล.าวคือ ในศาสนาฮินดู
และศาสนาพุทธมีความเชื่อร.วมกันว.า ตะเลจูภวานี คือเทพนารีผู+คุ+มครองรักษาหุบเขากาฐมาณฑุให+
อยู.ร.มเย็นเป]นสุข เมื่อ 300 ปaก.อน ตะเลจูภวานีเคยปรากฏกายในร.างของเทพธิดาผู+เลอโฉม และคอย
ลงมาเล.นสกา1 กับกษัตริย$ราชวงศ$มัลละอยู.เสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งกษัตริย$เกิดปรารถนาที่จะแตะต+อง
ตัวของตะเลจูภวานี ตะเลจูภวานีจึงพิโรธอย.างหนัก และไม.ปรากฏกายให+แก.ชาวเมืองกาฐมาณฑุได+
เห็นร.างของตนอีก แต.ตะเลจูภวานีจะเลือกประทับอยู.ในร.างของเด็กสาวพรหมจารี ที่มีสถานะเป]น
เทพธิดาให+ทุกคนได+กราบไหว+บูชา จึงเป]นที่มาของการคัดเลือกกุมารีของประเทศเนปาล (ธีรภาพ
โลหิตกุล, 2558, ออนไลน$)
กุมารี เป]นเด็กสาวที่ชาวเนปาลเชื่อกันว.าคือ อวตารของ เทวีพรหมจารีย9 โดยกุมารีที่เมือง
กาฐมาณฑุถือเป]นราชกุมารี เพราะกุมารีเมืองกาฐมาณฑุนี้จะได+รับการสักการะจากกษัตริย$ ต.างจาก
กุมารีในเมืองอื่น ๆ กุมารีจะอาศัยอยู.ภายในกุมารีบะฮาล หรือเทวาลัยของพระแม.เจ+าบนโลกมนุษย$
(Living Goddess) และจะไม.สามารถออกจากกุมารีบะฮาลนี้ได+ ยกเว+นในช.วงเทศกาลอินทราจัตรา ที่
กุมารีจะนั่งเกี้ยวประดับดอกไม+แห.ไปรอบเมืองอย.างตระการตา การที่ต+องแบกเกี้ยวกุมารีเช.นนี้ เพราะ
ชาวเนปาลมีความเชื่อว.า ห+ามเท+ากุมารีสัมผัสกับพื้นโดยเด็ดขาด (สรณี วงศ$เบี้ยสัจจ$, 2550: 167)
การคัดเลือกกุมารีจะคัดเลือกจากเด็กผู+หญิงอายุสี่ถึงห+าปa ที่มาจากกลุ.มชาวเนวารี ตระกูล
ช.างทอง หรือวงศ$ศากยะ (Shakya) ที่ชาวเนปาลเชื้อว.า สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจ+า โดยคุณสมบัติ
ของกุมารี จะต+องมีผิวเนียน ปราศจากจุดด.างพร+อย ร.างกายถูกต+องตามลักษณะ 32 ประการ หลังจาก
นั้นกุมารีจะต+องพิสูจน$ต.อนักบวชผู+ประกอบพิธีว.า ตนเป]นกุมารีจริง โดยเลือกเครื่องแต.งกายและ
เครื่องประดับของกุมารีองค$ก.อนจากกองเครื่องแต.งกายทั้งหมดที่ดูคล+ายกัน จากนั้นโหรจึงจะตรวจ
ดวงชะตาของกุมารีผู+นั้นว.าสามารถเข+ากันได+กับดวงชะตาของกษัตริย$หรือไม. เมื่อพิธีการทั้งหมดสิ้นสุด
กุมารีจะได+เข+าไปพักที่กุมารีบะฮาล (Kumari Bahal) จนกระทั่งสิ้นสุดหน+าที่ความเป]นกุมารี (ชนิดา
ศักดิ์สิริสัมพันธ$, 2546: 204-205)
ในคอลัมน$รอบโลกของเว็บไซต$โพสต$ทูเดย$ ได+มีการเล.าถึงวิธีการคัดเลือกกุมารีไว+อย.าง
ละเอียดว.า เด็กหญิงที่มีสิทธิเข+าร.วมคัดเลือกเป]นกุมารีจะต+องเป]นชาวเนวาร$ (เนวารี) เชื้อสายศากยะ
อยู.ในวรรณะช.างเงินหรือช.างทอง มีสุขภาพแข็งแรง ไม.เคยหลั่งเลือดหรือป›วยเป]นโรคใดมาก.อน มีฟ…น
ครบ 20 ซี่ และจากนั้นจึงจะสำรวจลักษณะ 32 ประการของพระโพธิสัตว$ เช.น มีคอดั่งหอยสังข$
ร.างกายเหมือนดังต+นไทร ขนตาเหมือนโค สะโพกเหมือนกวาง หน+าอกเหมือนราชสีห$ เสียงเบาและ
ชัดเจนเหมือนเป]ด มีอวัยวะเพศที่กระชับได+รูป เป]นต+น หลังจากการตรวจลักษณะแล+วจึงจะนำดวง
ชะตาของเด็กหญิงไปตรวจดูว.า มีชะตาไม.สมพงศ$กับกษัตริย$หรือไม. แล+วจึงจัดพิธีทดสอบในเทศกาล
ดาไซ โดยเทศกาลดาไซเป]นเทศกาลที่จะสังเวยสัตว$ให+แก.เจ+าแม.กาลี สภาพแวดล+อมทั้งหมดจะมืดมิด
1

(น.) เครื่องเล.นการพนันอย.างหนึ่ง ใช8ลูกบาศก<ทอดแล8วเดินตัวสกาตามแต8มลูกบาศก<
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โดยจะนำเด็กหญิงไปอยู.กลางเทวาลัยที่มีหัวของสัตว$ รวมถึงมีผู+เต+นระบำอยู.รอบ ๆ หากเด็กหญิงไม.
แสดงอาการหวาดกลัว จึงจะถือว.าผ.านการทดสอบ หากเด็กหญิงผ.านการทดสอบ เด็กหญิงจะต+องเข+า
ไปอยู.ในห+องที่ป‘ดมืด มีแต.หัวสัตว$ที่นำมาสังเวย หากไม.แสดงอาการเกรงกลัวเช.นเดิม จึงจะถือว.า
เด็กหญิงมีพลังของเทพเจ+า และจะได+ผ.านไปจนถึงรอบสุดท+าย โดยในรอบนี้ จะเป]นการเสี่ยงทาย ให+
เด็กหญิงได+เลือกสิ่งของ เครื่องแต.งกายของกุมารีองค$ก.อน หากเลือกได+ถูกต+อง จึงจะถือว.าเป]นกุมารี
(ไม.ปรากฏผู+แต.ง, 2562, ออนไลน$)
กุมารีมีบทบาทสำคัญอย.างยิ่งในการทำนายดวงชะตาแก.ผู+ที่เข+ามาสักการะ รวมถึงเหตุการณ$
สำคัญในประเทศเนปาล โดยคำทำนายจะถูกส.งผ.านการกระทำของกุมารี กุมารีจะทำหน+านิ่งเฉย
ตลอดเวลาที่มีคนเข+าไปสักการะ แต.เมื่อใดที่กุมารีแสดงอาการฉุนเฉียว โมโห หรือร+องไห+ ชาวเนปาล
เชื่อว.า จะเกิดภัยพิบัติขึ้นกับประเทศ จึงต+องหาวิธีการรักษาสมดุลอารมณ$ของกุมารี เพื่อปlองกันไม.ให+
เกิดเหตุการณ$ร+ายแรงต.อประเทศ คำทำนายผ.านการกระทำของกุมารียังส.งผลต.อการเมืองในประเทศ
เนปาล โดยเชื่อกันว.า การที่ราชวงศ$ของเนปาลล.มสลายนั้นเชื่อมโยงกับอาการป›วยของกุมารี โดย
ขณะนั้นกุมารีป›วยด+วยโรคทางผิวหนัง แม+ในเวลาต.อมา กุมารีองค$นี้จะสิ้นสุดความเป]นกุมารีไปในทันที
แต.เหตุการณ$ที่เกิดขึ้น ทำให+ชาวเนปาลเชื่อว.า ไม.มีวิญญาณเทพเจ+าประจำเมืองคอยช.วยเหลือสถาบัน
กษั ตริ ย$ จึ งทำให+ ถู กโค. นล+ มและกลายเป] นระบอบสาธารณรั ฐไปในที ่ สุ ด (เมฆา วิ รุ ฬหก, 2562,
ออนไลน$)
เมื่อกุมารีมีรอบเดือนครั้งแรก จะต+องมีการจัดหากุมารีองค$ใหม.ทันที และกุมารีองค$เดิม
จะต+องออกจากเทวาลัยที่อยู. กลับไปยังบ+านเดิมของตนเพื่อเริ่มต+นชีวิตใหม.อีกครั้งในฐานะบุคคล
ธรรมดา แม+ ว . า ครั ้ ง หนึ ่ ง ผู + ท ี ่ เ คยเป] น กุ ม ารี จ ะได+ ถ ู ก ยกย. อ งจากประชาชนรวมถึ ง บุ ค คลสำคั ญ
ระดับประเทศ แต.เมื่อสิ้นสุดหน+าที่การเป]นกุมารี อดีตกุมารีกลับต+องพบเจออุปสรรค รวมถึงความ
ยากลำบากต.าง ๆ ที่เกิดขึ้น อดีตกุมารีต+องเริ่มหัดเดินใหม. เพราะก.อนหน+านี้ไม.เคยให+เท+าสัมผัสพื้น ไป
ที่ใดจะต+องมีผู+อุ+มไปอยู.เสมอ และในอดีต กุมารีไม.ได+รับอนุญาตให+ศึกษาเล.าเรียนเหมือนอย.างคนวัย
เดียวกัน ภายหลังมีการเรียกร+องให+กุมารีได+เรียนหนังสือ เพื่อนำความรู+นี้ติดตัวเมื่อหมดวาระหน+าที่
แต.ป…ญหาที่สำคัญอีกอย.างหนึ่งคือ ป…ญหาการเข+าสังคมของอดีตกุมารี ในขณะดำรงตำแหน.งเป]นกุมารี
นั้น กุมารีจำเป]นจะต+องวางท.าเรียบเฉย ไม.แสดงอารมณ$ และไม.สามารถพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ไม.ใช.พ.อ
แม.ของตนได+ จึงทำให+กุมารีต+องประสบกับป…ญหาการเข+าสังคม และต+องพยายามปรับตัวอย.างหนักให+
ตนสามารถกลับไปเป]นส.วนหนึ่งของสังคมได+ แม+ว.าจะไม.ได+ดำรงตำแหน.งเป]นกุมารี เทวนารีบนโลก
มนุษย$อีกแล+ว (รอบโลก By กรุณา บัวคำศรี, 2562, ออนไลน$)
กุมารี เทพนารีองค$น+อยของชาวเนปาลและองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมต.างถูกยกย.องสถานะให+
เป]นตัวแทนของเทพเจ+าที่ผู+คนนับถือหรือมีความสำคัญในท+องถิ่น แม+ความศักดิ์สิทธิ์อาจเทียบกันไม.ได+
เนื่องจากกุมารีเป]นความเชื่อในระดับประเทศ และในหลายชาติพันธุ$ เช.น กลุ.มเนวาร$ในประเทศ
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เนปาล และชาวทิเบตบางส.วน ในขณะที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นที่รู+จักกันในวงแคบกว.า แต.ผู+
ศึกษาเห็นว.ามีความคล+ายคลึงกันอยู.บางส.วน กุมารีและองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องผ.านพิธีการ
คัดเลือก เพื่อให+ได+ตัวแทนของเทพเจ+าที่คนในท+องถิ่นรอคอย พิธีการคัดเลือกจะแตกต.างกันไปตรงที่
กุมารีนั้นจะทำการคัดเลือกเด็กผู+หญิงที่มาจากตระกูลศากยะวงศ$และตระกูลบาจราชารยา ที่เป]น
ตระกูลใหญ.ในเนปาล แต.องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นจะคัดเลือกหญิงสาว ที่ไม.จำกัดตระกูลแต.จำกัด
ภูมิลำเนาว.าจะต+องเป]นหญิงสาวที่อาศัยอยู.ในจังหวัดนครสวรรค$เท.านั้น แต.สิ่งหนึ่งที่การคัดเลือกกุมารี
และองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีร.วมกันคือ การเสี่ยงทายเพื่อคัดเลือก
การเสี่ยงทายเพื่อคัดเลือกของกุมารีและองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เป]นรูปแบบการคัดเลือกที่
ทำให+คนในท+องถิ่นสามารถเชื่อถือได+ว.า เป]นการคัดเลือกที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และจะได+ตัวแทนของเทพ
เจ+าโดยเป]นไปตามความต+องการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การคัดเลือกจากการเสี่ยงทายจึงเป]นวิธีการที่สร+าง
ความชอบธรรมให+แก.ตัวแทนของเทพเจ+าบนโลกมนุษย$
กุมารีและองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมต.างมีกฎเกณฑ$ที่ต+องปฏิบัติเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและ
ความศรัทธาที่คนในท+องถิ่นมีให+กับตน กุมารีจะต+องพยายามไม.ให+เท+าสัมผัสกับพื้น ต+องอยู.ภายใน
เทวาลัยเท.านั้น รวมถึงไม.มีโอกาสได+ใช+ชีวิตวัยเด็กเหมือนกับคนรุ.นเดียวกัน แม+องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมจะมีข+อแตกต.างไปจากกุมารี กล.าวคือ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังสามารถใช+ชีวิตแบบปกติ
ของตนได+ สามารถเรียนหนังสือ หรือสามารถทำกิจกรรมในวัยของตนได+ แต.สิ่งที่องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมจำเป]นจะต+องปฏิบัติอย.างเคร.งครัดคือ การถือศีลกินเจ เป]นระยะเวลา 1 ปaจนกระทั่งหมด
วาระในการดำรงตำแหน.งองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องสงวนท.าที ทำ
จิตใจให+สงบ ทั้งหมดนี้เป]นการรักษาภาพลักษณ$ของตัวแทนเจ+าแม.กวนอิม ที่ต+องมีภาพลักษณ$เป]นผู+มี
ความเมตตา มีบารมี รวมถึงไม.เบียดเบียนสรรพสัตว$
จากเรื่อง “สมมติ” ที่ได+กล.าวไปในข+างต+นทั้งหมด รวมถึงกุมารี เทวนารีแห.งประเทศเนปาล
ที่มีความคล+ายกับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในบางประเด็น โดยผู+ศึกษาจะนำเรื่องราวเหล.านี้ไป
ประยุกต$เพื่อวิเคราะห$ในบทที่ 5 บทวิเคราะห$ต.อไป
2.1.2 แนวคิดตัวแบบสำหรับ (model for) และตัวแบบของ (model of) ของ คลิฟ
ฟอร9ด เกียร9ซ (Clifford Geertz)
สำหรับเกียร$ซ มนุษย$เป]นสัตว$คล+ายแมงมุมที่ห+อยตัวอยู.ในสายใยของความหมายที่ถักทอขึ้น
โดยสายใยของความหมายที่มนุษย$ได+ถักทอนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว.า วัฒนธรรม เพราะฉะนั้นการตีความ
วัฒนธรรมจึงไม.ใช.การวิเคราะห$หากฎเกณฑ$ต.าง ๆ แต.เป]นการเสาะหาความหมายและตีความหมาย
โดยความหมายสำหรับเกียร$ซนี้คือ ความหมายของสัญลักษณ$ (symbol) ที่มนุษย$สร+างขึ้น และ
สัญลักษณ$คือการกระทำ เหตุการณ$ คุณลักษณะ หรือความสัมพันธ$ ที่ใช+สื่อแทนแนวความคิด
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(conception) ซึ่งเป]นความหมายของสัญลักษณ$ โดยเกียร$ซได+ยกตัวอย.างไม+กางเขน ที่อยู.ในหลาย
รูปแบบ เช.น อยู.ในระหว.างการสนทนา จินตนาการ ปรากฏอยู.บนฟlา หรือห+อยอยู.บนคอ ทุกอย.างล+วน
เป]นสัญลักษณ$ทั้งสิ้น
การกระทำทางวัฒนธรรมที่เป]นการสร+างความเข+าใจ และใช+รูปแบบทางสัญลักษณ$ ถือเป]น
กิจกรรมทางสังคม ดังนั้นความหมายของสัญลักษณ$จึงมีความเป]นสาธารณะ ที่รับรู+กันโดยทั่วไป และ
การที่คนในกลุ.มสามารถใช+สัญลักษณ$ในการสื่อสารกันได+ ความหมายของสัญลักษณ$ก็จะต+องเป]นที่
รับรู+กันในกลุ.มด+วยเช.นกัน เกียร$ซได+เปรียบเทียบสัญลักษณ$กับหน.วยพันธุกรรม หรือยีนส$ (genes) ที่
ทำหน+าที่คล+ายกับการจัดโปรแกรมและกำหนดแผนให+แก.มนุษย$แบบกว+าง ๆ ไม.เจาะจง มนุษย$จึงต+อง
พึ่งแบบแผนของวัฒนธรรมจากภายนอก
แบบแผนของวัฒนธรรม (cultural patterns) หรือชุดของสัญลักษณ$ (sets of symbols)
เป]นตัวแบบ (models) โดยตัวแบบนี้แบ.งออกเป]นสองประเภท ได+แก. ตัวแบบของ (model of) และ
ตั วแบบสำหรั บ (model for) ตั วแบบทั ้ ง สองนี ้ มี ความหมายแตกต. างกั น กล. าวคื อ ตั วแบบของ
(model of) เป]นการสร+างโครงสร+างของสัญลักษณ$ขึ้นมาเพื่อเลียนแบบสิ่งที่ไม.ใช.สัญลักษณ$ และ
แสดงให+เห็นว.า สิ่งนั้นมีกระบวนการทำงาน โดยเราสามารถเรียกสิ่งนี้ว.า เป]นตัวแบบของสิ่งที่เป]นจริง
(model of reality) ที่สร+างขึ้นเพื่อให+เรารู+จักและเข+าใจถึงสิ่งที่เป]นจริงเหล.านั้น ส.วนตัวแบบสำหรับ
(model for) ใช+สำหรับการจัดการระบบที่ไม.ใช.สัญลักษณ$ ดังนั้นตัวแบบสำหรับจึงใช+เป]นแนวทาง
สร+างความสัมพันธ$ทางกายภาพและสังคม หรือเรียกว.า ตัวแบบสำหรับสิ่งที่เป]นจริง (model for
reality)
แบบแผนวัฒนธรรมมีลักษณะเป]นสองด+าน คือ ให+ความหมายแก.สิ่งที่เป]นจริงทางสังคมและ
กายภาพ โดยปรับรูปร.างของตัวแบบให+เหมือนสิ่งที่เป]นจริง (model of) และปรับรูปร.างของสิ่งที่เป]น
จริงให+เหมือนตัวแบบ (model for) การมีสองมิติเป]นสิ่งที่แยกสัญลักษณ$แท+จริงออกจากสิ่งที่ให+
ความหมายอย.างอื่น ๆ ขณะที่ตัวแบบสำหรับ (model for) สามารถหาได+ทั่วไป เช.น สัตว$ต.าง ๆ ที่
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมของกันและกัน ส.วนตัวแบบของ (model of) นั้นจำกัดอยู.แค.เฉพาะมนุษย$
เท.านั้น โดยเกียร$ซเห็นว.า มนุษย$มีความสามารถในการมองเห็น แล+วรับรู+ได+ว.ากระบวนการ กิจกรรม
ความสัมพันธ$ และสิ่งอื่น ๆ ที่มีโครงสร+างสอดคล+องกันจนกระทั่งสร+างเป]นรูปแบบจำลองหรือ
สัญลักษณ$ได+นั้น เป]นแกนความคิดของมนุษย$ (อคิน รพีพัฒน$, 2551: 79-81)
เกียร$ซยังกล.าวถึงการแสดงในพิธีกรรม เช.น การแสดงเต+นรำของชาวบาลีที่มีความซับซ+อน
อย.างการแสดงของแม.มดรังดาและบารอง ที่แม.มดรังดาไม.ได+เพียงแต.มีลักษณะการแสดงที่น.ากลัว
เท.านั้น แต.รังดาคือความกลัว มือที่มีเล็บยาวไม.ได+ข.วนที่ไปที่ศัตรู แต.กลับงอนิ้วหงายหลังกลับมาหา
ตนเอง ซึ่งเป]นท.าที่ชาวบาหลีให+ความหมายว.าเป]นท.าของคนตกใจเมื่อตกจากต+นไม+ และเมื่อแม.มด
รังดาแสดงอาการตกใจไปพร+อม ๆ กับน.ากลัว ทำให+เราสามารถเห็นได+ถึงเสน.ห$และความน.าสงสาร
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รวมถึงบารอง ที่นอกจากจะทำให+คนหัวเราะแล+ว บารองยังเป]นตัวตลกในแบบของชาวบาหลี คือ
ขี้เล.น ขี้อวด เมื่อผสมผสานกับความน.ากลัว จึงทำให+เห็นนิสัยของชาวบาหลี (เพิ่งอ+าง, 2551: 97) ทำ
ให+เกียร$ซวิเคราะห$ว.า กระบวนการทางพิธีกรรมนี้ทำให+เกิดตัวแบบของ (model of) ที่เชื่อมโยงกับ
ความเชื่อทางศาสนาโดยตรง โดยสัญลักษณ$ทางศาสนาที่เรียกว.า ตัวแบบของ (model of) เกิดจาก
สองสิ่งรวมกันคือ คุณสมบัติของตัวบุคคลและสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย$ (Geertz, 1973: 99 อ+างถึง
ใน Janet Hoskins, 2015: 861)
นอกจากพิธีกรรมในการแสดงของแม.มดรังดาและบารองแล+ว ในงานศึกษาสัญลักษณ$ใน
พิธีกรรมของเกียร$ซ เกียร$ซได+ศึกษาพิธีกรรมในวรรณะกษัตริย$ของสังคมบาหลี ที่เรียกว.า Negara ซึ่ง
เป]นพิธีศพของราชาในเมืองหนึ่งของบาหลี ที่จะมีขบวนแห.พระศพอย.างยิ่งใหญ. รวมถึงมีการแสดงที่มี
สัญลักษณ$แฝงอยู. เช.น การพลีร.างของหญิงสาว 3 คนลงในกองไฟ เพื่อตอบสนองความเชื่อว.า หญิง
สาวทั้งสามนี้จะได+เป]นราชินีผู+โปรดปรานของกษัตริย$ในโลกหน+า และให+พระศิวะได+ยอมรับตนขึ้นสู.
สวรรค$ เป]นต+น พิธีกรรมของราชาแห.งบาหลีนี้เปรียบเสมือนโรงละครโรงใหญ.ที่ทำให+เกิดเรื่องราว
ต.าง ๆ ในตำนานและความคิดที่เกิดขึ้นจริง ระเบียบแห.งความคิดนี้ที่ถูกถ.ายทอดออกมาของกษัตริย$
และบรรดาชนชั้นสูง คือ คติความเป]นศูนย$กลางของกษัตริย$ที่ไม.ได+เป]นเพียงแค.ศูนย$กลางในระบบ
จักรวาลเท.านั้น แต.ยังเป]นแม.แบบของอารยธรรม (exemplary center) ผ.านสัญลักษณ$ของป…ทม
อาสน$ หรือบัลลังก$ของพระศิวะที่ตั้งอยู.ประจำพระราชวัง และถือเป]นเขตศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีศิว
ลึงค$ที่เป]นสัญลักษณ$ของกษัตริย$ที่ทำหน+าที่ปกครองในนามของพระศิวะ รูปแบบของกษัตริย$ที่ถูก
จำลองมาจากพระศิ ว ะนี ้ ถ ู ก ถ. า ยทอดออกมาเป] น ลำดั บ ขั ้ น กล. า วคื อ พระศิ ว ะàพระเจ+ า
àกษัตริย$àขุนนางàประชาชน โดยแม.แบบนี้ได+ถูกถ.ายทอดไปในสังคมของชาวบาหลีที่เชื่อว.า
กษัตริย$มีแม.แบบมาจากพระศิวะ พิธีกรรมดังกลBาวจึงต%องมีการแสดงเชBนนั้น เพราะประชาชนเชื่อ
วBากษัตริย9เป[นแมBแบบของตน จึงต+องทำตามโดยผ.านรูปแบบของรัฐ สังคมและตัวบุคคล (Geertz,
1980: 109 อ+างถึงใน พิเชฐ สายพันธ$, 2538: 21-22)
กล.าวโดยสรุป จากแนวคิดตัวแบบสำหรับ (model for) และตัวแบบของ (model of) ผู+
ศึกษาตีความได+ว.า ตัวแบบของ (model of) นั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการของมนุษย$ เช.น กระบวนการ
ที่เกี่ยวข+องกับความเชื่อ หรือตำนาน ส.วนตัวแบบสำหรับ (model for) เป]นการถ.ายทอดความคิดและ
กระบวนการของมนุษย$ให+อยู.ในรูปแบบของสิ่งต.าง ๆ เพื่อให+เข+าใจถึงกระบวนการทำงานของสิ่ง
เหล.านั้น ผู+ศึกษาได+นำแนวคิดตัวแบบสำหรับ (model for) และตัวแบบของ (model of) เพื่ออธิบาย
ถึงสิ่งที่เป]นจริง ในมุมมองขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
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2.1.3 แนวคิดการเสี่ยงทาย
กมลพรรณ บุญสุทธิ์, 2552 (อ+างถึงใน บาราย, 2556, ออนไลน$) กล.าวว.า การเสี่ยงทาย เป]น
พฤติกรรมหนึ่งของมนุษย$ที่พยายามหาคำตอบจากการทำนายโชคชะตาตนเอง มนุษย$ใช+การเสี่ยงทาย
เป]นการสร+างกำลังใจ และลดความสะพรึงกลัวในจิตใจของตน วิธีการเสี่ยงทายจะแตกต.างกันออกไป
เช.น จากสลาก สั่นติ้ว และโยนไม+เสี่ยงทาย โดยมีจุดประสงค$หลักคือ การได+คำตอบจากคำทำนาย
เรื่องที่มนุษย$ไม.สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได+ เป]นเรื่องราวที่สงสัย หรือสิ่งที่ต+องการทราบ เป]นต+น
การเสี่ยงทายสามารถพบเห็นได+ทั่วไป โดยเฉพาะการเสี่ยงทายภายในศาลเจ+าจีน ที่มักใช+วิธีการเสี่ยง
เซียมซี ขอคำแนะนำจากเทพเจ+า
ฟรีน.า บรูมฟ‘ลด$ (2532) ได+กล.าวถึงเรื่องนี้ว.า เริ่มต+นชาวจีนในสมัยโบราณนิยมนำกระดอง
เต.ามาใช+ในการเสี่ยงทาย โดยมีกรรมวิธีในการนำกระดองเต.ามาทาน้ำหมึกและนำไฟมาให+แตกเป]น
เสิ้นริ้วรอย จากนั้นนักพยากรณ$จึงจะตีความ ภายหลังได+เปลี่ยนมาใช+ไม+เซียมซี ไม+ซีก โยนเหรียญ ใน
การเสี่ยงทายดวงชะตา ป…จจุบันนี้การใช+เซียมซีเสี่ยงทายเป]นวิธีที่ได+รับความนิยมมากที่สุด โดยจำนวน
ของไม+เซียมซีที่ใช+เสี่ยงทายจะแตกต.างกันไปในแต.ละวัด เช.น โดยทั่วไปจะใช+ทั้งหมดสี่สิบก+าน แต.วัดที่
สร+างถวายแด.พระโพธิสัตว$กวนอิม จะใช+เซียมซีทั้งหมดหนึ่งร+อยก+าน เป]นต+น นอกจากการเสี่ยงทาย
เซียมซีจะเป]นที่นิยมแล+ว ยังมีการโยนไม+ผ.าซีกในการทำนายที่เป]นวิธียอดนิยมอีกอย.างหนึ่ง ไม+ผ.าซีกที่
ใช+จะมีลักษณะคล+ายกับสัญลักษณ$หยิน หยาง โดยผู+เสี่ยงทายจะตั้งคำถามอยู.ภายในใจ แล+วโยนไม+
สองชิ้นเบื้องหน+าแท.นบูชา ถ+าไม+ทั้งสองชิ้นหงายด+านเรียบขึ้น คำตอบคือไม. แต.ถ+าไม+ทั้งสองด+านโค+ง
ขึ้น คำตอบคือใช. ผู+เสี่ยงทายจะทำเช.นนี้ทั้งหมดสามครั้ง
การโยนไม+ซีกเสี่ยงทาย หรือการเสี่ยงทายด+วยไม+คู.ประกบกัน มีชื่อเรียกว.า ป…วะปวย ป…วะโปlย
เจี๋ยวเปlย (擲筊) ซึ่งมีความหมายว.า แท.งไม+คู.ประกบกัน โดยการเสี่ยงทายด+วยไม+คู.ประกบ เป]นวิธีเสี่ยง
ทายตามความเชื่อของลัทธิเต’าและพุทธศาสนา นิกายมหายาน โดยไม+คู.ประกบนี้จะวางอยู.หน+าแท.น
บูชาของศาลเจ+าในทุกที่ โดยส.วนใหญ.จะใช+วิธีการเสี่ยงทายป…วะปวย เพื่อสอบถามเหตุการณ$ชีวิต
อนาคตต.อเทพเจ+า จากบทความของภูเก็ตสารสนเทศ ผู+เสี่ยงทายจะต+องนำโปlยไปรมควันกระถางธูป
วนขวาสามรอบ ก.อนที่จะกลับมาคุกเข.าหน+าแท.นบูชา จากนั้นตั้งสมาธิให+จิตใจสงบ แล+วจึงบอกชื่อ
นามสกุล วันเดือนปaเกิด สถานที่เกิด และคำถามที่ต+องการถามเทพเจ+า เมื่อตั้งคำถามแล+วผู+เสี่ยงทาย
จึงจะโยนโปlยขึ้น หากผลการเสี่ยงทายเป]นคว่ำหนึ่งอัน หงายหนึ่งอัน เท.ากับเทพเจ+าเห็นด+วย เห็นว.าดี
และสามารถทำได+ แต.หากผลการเสี่ยงทายเป]นคว่ำทั้งสองอัน มีความหมายว.า เทพเจ+าไม.เห็นด+วย ไม.
ดี และไม.ควรทำต.อ หรืออาจมองว.า เทพเจ+ากำลังกริ้วอยู. เป]นต+น (สมบูรณ$ แก.นตะเคียน, 2555,
ออนไลน$)
ในจังหวัดนครสวรรค$ โดยส.วนใหญ.การเสี่ยงทายด+วยไม+ซีกจะปรากฏให+เห็นในช.วงก.อน
เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ที่จะมีการจัดพิธีการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงพิธีการ
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คัดเลือกคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพในแต.ละปa โดยวิธีการเสี่ยงทายจะ
แตกต.างไปจากพื้นที่อื่น ๆ กล.าวคือ ผู+เสี่ยงทายจะต+องถือปวยอยู.ในมือ เพื่ออธิษฐานจิตต.อองค$เทพ
เจ+า จากนั้นจึงจะโยนปวย โดยผลการเสี่ยงทายจะต+องออกมาเป]นคว่ำหงาย-คว่ำหงาย-คว่ำคว่ำ หรือ
หน.อเส.งเจ–กอุ+ง จึงจะถือว.าผลการเสี่ยงทายนั้นสำเร็จ (ไม.ปรากฏชื่อผู+แต.ง, 2561, ออนไลน$)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข%อง
จากการศึกษาเรื่องราวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมพบว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีต+น
กำเนิดจากความเชื่อของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเข+ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดนครสวรรค$
โดยมีการตอบสนองความเชื่อผ.านการเป]นตัวแทนของเทพเจ+าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือ กล.าวคือ
การเป]นตัวแทนของพระโพธิสัตว$กวนอิม หรือเจ+าแม.กวนอิม และได+ถูกยกย.องให+เป]นสัญลักษณ$สำคัญ
ของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ที่เป]นประเพณีสืบสานอัตลักษณ$และวัฒนธรรมของชาว
จังหวัดนครสวรรค$ พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงเป]นที่สนใจของชาวจังหวัดนครสวรรค$ในทุก
ปa โดยจะมีการคัดเลือกคล+ายกับการประกวดนางงามในเบื้องต+น ก.อนที่จะทำการเสี่ยงทาย จนกว.าจะ
ได+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ด+วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงนำมาเรียบเรียงเป]นวรรณกรรมที่เกี่ยวข+อง
สามารถจัดหมวดหมู.ได+ ดังนี้
2.2.1 วรรณกรรมที ่ เกี ่ ยวข%องกับการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
สังคมไทย
จากหนังสือสังคมจีนในประเทศไทย ประวัติศาสตร$เชิงวิเคราะห$ (Chinese Society in
Thailand : An Analytical History) โดย จี. วิลเลียม สกินเนอร$ (G.William Skinner) และชาญวิทย$
เกษตรศิริ (2529) เป]นบรรณาธิการ ชาวจีนได+เริ่มอพยพเข+ามาในประเทศไทยมากว.าหลายรุ.น ตั้งแต.
ก.อนสมัยอยุธยาในช.วงคริสต$ศตวรรษที่ 17 โดยในสมัยอยุธยานั้นมีชาวจีนเริ่มตั้งรกรากอยู.ใกล+กับเมือง
หลวงที่มีแม.น้ำล+อมรอบ จนชาวอังกฤษเรียกว.า แถบเมืองจีน ชาวจีนที่เข+ามาอาศัยอยู.ในอยุธยานั้น
ส.วนใหญ.มักเป]นกลุ.มพ.อค+า แต.ก็มีชาวจีนบางกลุ.มที่ประกอบอาชีพคนเลี้ยงหมู เป]นช.างฝaมือ รวมถึง
เป]นนักแสดงงิ้ว นอกจากนี้ยังพบว.า ชายชาวจีนที่เข+ามาอาศัยได+มีการแต.งงานกับหญิงชาวไทย ทำให+
เกิดกลุ.มบุคคลที่เรียกว.า ลูกจีน โดยมาจากการที่มีบิดาเป]นคนจีนและมารดาเป]นคนไทย (ชาญวิทย$
เกษตรศิริ, 2548: 1-13) เมื่อมาถึงในสมัยคริสต$ศตวรรษที่ 19 เริ่มมีชาวจีนอพยพเข+ามาอาศัยอยู.ใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และเริ่มกระจายกันไปอาศัยอยู.ในหัวเมืองต.าง ๆ ของประเทศไทย โดยชาว
จีนไหหลำเป]นชาวจีนกลุ.มแรกที่เริ่มเข+ามาอาศัยอยู.ในประเทศไทยขณะนั้น ชาวจีนไหหลำที่เข+ามามี
อาชีพเป]นพ.อค+าเร.และชาวประมงเสียส.วนใหญ. รวมถึงมีความถนัดในการด+านต.อเรือ ทำให+ชาวจีน
ไหหลำกลุ.มนี้เริ่มกระจายกันไปตั้งถิ่นฐานอยู.บริเวณริมฝ…˜งน้ำ มีการสร+างโรงเลื่อยแปรรูปไม+ของกลุ.ม
พ.อค+าไม+แปรรูป และมีอู.ต.อเรือของชาวไหหลำอยู.ที่เมืองปากน้ำโพ แต.นอกจากกลุ.มชาวจีนไหหลำแล+ว

22

ภายหลังได+เริ่มมีชาวจีนเชื้อชาติอื่น ๆ เข+ามาอาศัยอยู.ในประเทศไทย ช.วงกลางคริสต$ศตวรรษที่ 19
พบว.า มีชาวจีนอาศัยอยู.ในหัวเมืองต.าง ๆ มากถึงหกสิบแห.งภายในอาณาจักรสยามขณะนั้น และโดย
ส.วนใหญ.ที่ชาวจีนเข+ามาตั้งรกรากคือบริเวณริมฝ…˜งแม.น้ำ ตั้งแต.แม.น้ำเจ+าพระยาไปจนถึงปากน้ำโพ
(เพิ่งอ+าง, 2548: 85-86)
ในงานวิ จ ั ย ของภั ท รภร สุ ว รรณจิ น ดา และหลี ่ เหริ น เหลี ย ง ในหั ว ข+ อ การปรั บ ตั ว ทาง
วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน: กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายจีน ย.านเยาวราช (2559) พบว.าเมื่อชาว
จีนเข+ามาอาศัยอยู.ในประเทศไทย บางส.วนมีการอพยพครอบครัวมาจากประเทศจีน หรือชาวจีน
บางส.วนเลือกที่จะแต.งงานกับชาวไทยในพื้นที่ แต.เมื่อชาวจีนอพยพเข+ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
ชาวจีนได+มีการซึมซับวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงความเชื่อทางศาสนาพุทธของไทย เนื่องจากแต.เดิมชาว
จีนนิยมนับถือลัทธิเต’า ลัทธิขงจื๊อ และศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต.ป…จจุบันนี้พบว.าชาวไทยเชื้อสาย
จีนมีการนับถือความเชื่อดั้งเดิมน+อยลง และหันมานับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทกันมากขึ้น โดย
แสดงออกผ.านการเข+าวัดทำบุญ แต.ความเชื่อดั้งเดิมก็ยังไม.ได+หายไปจากชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทย
เชื้อสายจีนยังคงนับถือเทพเจ+าและเคารพบรรพบุรุษตามความเชื่อแบบชาวจีนดั้งเดิม การสืบทอด
ความเชื่อนี้เกิดขึ้นจากการขัดเกลาของสังคมภายในครอบครัวของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยแบ.งเป]น
การขัดเกลาทางตรง ที่เกิดจากญาติผู+ใหญ. ผู+ปกครองคอยอธิบายและเล.าถึงขนบธรรมเนียม พิธีกรรม
ของชาวจีนให+แก.ลูกหลาน แต.การขัดเกลาทางอ+อม เกิดจากการที่ลูกหลานซึมซับวัฒนธรรมทางเชื้อ
ชาติตนผ.านการปฏิบัติตนของคนในครอบครัว เพื่อที่จะจดจำและนำไปปฏิบัติตาม
จากงานวิจัยของบุญยง ชื่นสุวิมล (2543) ได+มีการพูดถึงลักษณะของชาวจีนโพ+นทะเลและ
ชาวจีนในไทยไว+ว.า จุดประสงค$ของชาวจีนที่เข+ามาอาศัยอยู.ในประเทศไทย ส.วนใหญ.นิยมเข+ามาเพื่อ
หาช.องทางในการเลี้ยงชีพ ชาวจีนมีลักษณะที่ขยันขันแข็ง มีความพยายามต.อสู+กับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เพื่อให+ตนและครอบครัวได+มีชีวิตที่สุขสบายในอนาคต เมื่อจากบ+านเกิดของตนมา ชาวจีนโพ+นทะเล
เหล.านี้มีความสำนึกรักบ+านเกิด เมื่ออพยพย+ายถิ่นฐานเข+ามายังคงมีการธำรงรักษาวัฒนธรรมเก.าของ
ตนเองไว+ รวมไปถึงธรรมเนียมและรูปแบบความสัมพันธ$ที่ชาวจีนยังคงยึดถือ แม+ตนจะย+ายถิ่นฐาน
ออกมาจากบ+านเมืองของตน วัฒนธรรมที่ชาวจีนยังคงรักษานี้ได+สืบทอดต.อรุ.นหลาน โดยเฉพาะเรื่อง
ความเชื่อที่จะต+องปฏิบัติตาม เช.น บ+านของชาวจีนจะตั้งหิ้งไว+ที่บูชาบรรพบุรุษอยู.ในบ+าน (บุญยง ชื่น
สุวิมล, 2543: 44-47)
เช.นเดียวกับรายงานค+นคว+าเฉพาะบุคคลของพิชญ$สินี ติระตระกูลเสรี (2560) ที่พูดถึงการ
ธำรงอัตลักษณ$ชาติพันธุ$จีน พบว.า คนในชุมชนตลาดคลอง 12 ยังคงธำรงอัตลักษณ$ของตนเองไว+ได+
เนื่องจากจิตสำนึกของความเป]นกลุ.มชาติพันธุ$ที่มีร.วมกันของคนในชุมชน โดยจิตสำนึกเหล.านี้ถูก
ส.งผ.านการปลูกฝ…งของครอบครัว แม+รูปแบบของพิธีกรรมจะเปลี่ยนแปลงไป รากฐานของพิธีกรรมคือ
ความเชื่อ และความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ แม+ว.าจะต.างศาสนาแต.คนในพื้นที่ต.างมี
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จิตสำนึกในความเป]นชาวไทยเชื้อสายจีนร.วมกัน ทำให+ประเพณีในพื้นที่ยังคงดำรงอยู.ได+ หรือ
แม+กระทั่งรุ.นลูกหลานของคนในพื้นที่ที่เริ่มเข+าสู.สถาบันการศึกษาของไทยมากขึ้น ทำให+เอกลักษณ$
ความเป]นเชื้อชาติจีนถูกกลืนหายไป แต.จิตสำนึกที่ถูกปลูกฝ…งจากครอบครัวยังคงทำให+คนรุ.นหลานมี
การซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนอยู.แม+ว.าองค$ประกอบของพิธีกรรมจะถูกลดทอนไป (พิชญ$
สินี ติระตระกูลเสรี, 2560: 82-83) การธำรงรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ$ของชาวไทยเชื้อสายจีนจึง
เป]นสิ่งสะท+อนให+เห็นถึงความเป]นตัวตนของชาวจีน ทั้งความกตัญ±ูต.อบรรพบุรุษ ความสำนึกรักบ+าน
เกิดที่แม+จะไปตั้งถิ่นฐานที่ดินแดนใด จะไม.ลืมวัฒนธรรมและความเป]นชาวจีน
งานวิจัยหัวข+อการสืบทอดอัตลักษณ$ชาวไทยเชื้อสายจีนที่สะท+อนผ.านประเพณีตรุษจีน
ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค$ โดยรอบหนึ่งศตวรรษ ของจรรยา เหลียวตระกูล, มนต$ ขอเจริญ และ
อัศวิน เนตรโพธิ์แก+ว (2559) ได+มีการพูดถึงการสืบทอดอัตลักษณ$ของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยแบ.งอัต
ลักษณ$ออกเป]น 3 รุ.น คือ รุ.นปู›ย.าตายาย เรียกว.า “ผู+สร+างวัฒนธรรม” รุ.นปู›ย.าตายายถือเป]นรุ.นที่สอง
ถัดจากรุ.นบรรพบุรุษที่มาจากประเทศจีน รุ.นนี้มีความเป]นกลุ.มชาติพันธุ$จีนสูง มีการใช+ภาษาจีนเพื่อ
สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน และมีการเคารพบรรพบุรุษจากประเทศจีน เนื่องจากมีความสัมพันธ$ที่
แน.นแฟlนกันในหมู.เครือญาติ รุ.นที่ 2 คือ รุ.นพ.อแม. เรียกว.า “ผู+สืบทอดวัฒนธรรม” เป]นรุ.นที่อยู.จุด
กึ่งกลางระหว.างความเป]นชาวจีนและความเป]นชาวไทย เนื่องจากส.วนใหญ.เกิดและเติบโตที่ประเทศ
ไทย จึงมีการปรับตัวในเรื่องวัฒนธรรมให+มีความเป]นชาวไทยมากขึ้น แต.ยังคงมีการสืบทอดอัตลักษณ$
ความเป]นชาวจีนจากรุ.นปู›ย.าตายาย รุ.นสุดท+ายคือ รุ.นลูกหลาน เรียกว.า “รุ.นเสพวัฒนธรรม” การสืบ
ทอดอัตลักษณ$เฉพาะรุ.นลูกหลานไม.มีความหนักแน.นเท.ากับรุ.นพ.อแม. เนื่องจากการปลูกฝ…งจาก
ครอบครัวและอิทธิพลจากสภาพแวดล+อมที่ทำให+มีความผูกพันต.อบรรพบุรุษน+อยลง อีกทั้งยังมีอิสระ
ในการเลือกเสพวัฒนธรรม ทำให+อัตลักษณ$ไม.ได+สืบทอดผ.านรุ.นลูกหลานเท.าที่ควร แต.บริบทสังคมที่
ขับเคลื่อนไปด+วยเทคโนโลยีการสื่อสารยังคงทำให+รุ.นลูกหลานได+สืบทอดอัตลักษณ$ผ.านการเสพข+อมูล
ที่สะดวก รวดเร็ว และเข+าถึงได+ง.าย อีกทั้งเทคโนโลยียังสามารถทำให+เกิดการรวมกลุ.มกันระหว.างรุ.น
ลูกหลานในการสืบทอดอัตลักษณ$ต.อไป (จรรยา เหลียวตระกูล, มนต$ ขอเจริญ และอัศวิน เนตรโพธิ์
แก+ว, 2559: 27-32)
เช.นเดียวกับวิทยานิพนธ$ของศศิวิมล ศรีวิโรจน$มณีได+มีการศึกษาบทบาทครอบครัวชาวไทย
เชื้อสายจีน โดยเลือกพื้นที่ศึกษาเป]นชุมชนคลองคูเมืองเดิมสามแพร.ง จากการศึกษาพบว.า ชาวไทย
เชื้อสายจีนในชุมชนยังคงหลงเหลือความเชื่อและขนบธรรมเนียมเดิมของตนไว+ เกือบทุกครอบครัวมี
การสืบทอดวิถีประเพณีตามบรรพบุรุษของตน ส.วนใหญ.สมาชิกในรุ.นแรกหรือกลุ.มผู+สูงอายุ ยังคงมี
การไหว+เจ+าอยู.เสมอ และประกอบพิธีกรรมทุกเทศกาล เพราะเชื่อว.าจะนำความสุขมาให+แก.ตนและ
ครอบครัว ทั้งนี้อาจเป]นเพราะความใกล+ชิดระหว.างบรรพบุรุษและกลุ.มผู+สูงอายุ รุ.นต.อมาคือรุ.นที่สอง
ซึ่งครอบคลุมไปถึงรุ.นพ.อแม.และรุ.นลูกหลานในชุมชน ลูกหลานตอบว.า ตนจะยึดถือประเพณีของชาว
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ไทยเชื้อสายจีนต.อไป แม+ว.าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขนบตามกาลเวลาแต.จะพยายามรักษา
ความเชื่อของบรรพบุรุษให+ได+มากที่สุด การปลูกฝ…งจากครอบครัวจึงเป]นสิ่งที่สำคัญที่ทำให+ลูกหลานซึม
ซับวัฒนธรรมทั้งสองแบบ กล.าวคือ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน นอกจากจะ
ปฏิบัติตนตามความเชื่อของไทยแล+ว ยังสามารถเลือกสืบทอดและส.งเสริมประเพณีและความเชื่อของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนต.อไปได+ (ศศิวิมล ศรีวิโรจน$มณี, 2543: 181-182) วิทยานิพนธ$นี้จึงแสดงให+เห็นว.า
แม+ ช าวไทยเชื ้ อ สายจี น รุ . น ใหม. จ ะเติ บ โตมาท. า มกลางสภาพแวดล+ อ มที ่ เ ปลี ่ ย นแปลง หรื อ เข+ าสู.
สถาบันการศึกษาที่ปลูกฝ…งความเป]นไทยตามสัญชาติ แต.การซึมซับรูปแบบปฏิบัติของครอบครัวยังคง
ส.งผลให+ลูกหลานยังคงอยากสืบทอดขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษเช.นเดิม
จากสารนิ พ นธ$ ข องอั ม พวั น สองสมุ ท ร มี ก ารพู ด ถึ ง พิ ธ ี ก รรมของชาวจี น เชื ่ อ มโยงกั บ
ความสัมพันธ$ของคนในชุมชน โดยศึกษาผ.านพิธีกินเจ พิธีกรรมและประเพณีที่เกิดขึ้นในชุมชนเป]นสิ่ง
ที่แสดงให+เห็นถึงความสามัคคีและเป]นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนที่ร.วมใจกันเข+าร.วมพิธีกรรม
เพื่อรักษาประเพณีดั้งเดิมของตนเองไว+ โดยชาวจีนเป]นเชื้อชาติที่ยึดมั่นในความเชื่อและอัตลักษณ$ของ
ตน ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงอาศัยอยู.ในพื้นที่สืบต.อประเพณีและพิธีกรรมในชุมชนต.อจากบรรพบุรุษ
นอกจากนี้พิธีกรรมยังสะท+อนให+เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาในพื้นที่ ที่ชาวไทยเชื้อสายจีน
ร.วมกันจัดงานพิธีกรรมขึ้น เพื่อแสดงถึงความศรัทธาของตนที่มีต.อองค$เทพเจ+าที่นับถือ การร.วมมือกัน
ถือศีลกินเจและเข+าร.วมงานพิธีจึงเป]นส.วนหนึ่งของการสืบทอดอัตลักษณ$ความเป]นชาวไทยเชื้อสายจีน
นอกจากนี้พิธีกรรมยังทำให+เกิดการพบปะสังสรรค$กันระหว.างคนในชุมชน ที่อาจจะต+องไปตั้งถิ่นฐาน
นอกชุมชน แต.เมื่อมีงานประเพณีจึงกลับมาร.วมงาน ส.วนนี้แสดงให+เห็นถึงความเป]นชาวไทยเชื้อสาย
จีนที่ไม.ว.าจะอยู.ที่ใด ความเป]นอัตลักษณ$ชาวไทยเชื้อสายจีนจะไม.เสื่อมคลาย (อัมพวัน สองสมุทร,
2543: 65-66)
วรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในสังคมไทยทั้งหมดนี้
แสดงให+เห็นว.า เมื่อชาวจีนเข+ามาตั้งถิ่นฐานอยู.ในประเทศไทย มีการรับเอาอิทธิพลของไทยผสมผสาน
เข+ากับวัฒนธรรมและความเชื่อของตน อีกทั้งการที่ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนถูกปลูกฝ…งค.านิยมของ
ไทย ได+รับการศึกษาของไทย จึงเป]นสาเหตุที่ทำให+รูปแบบประเพณีและความเชื่อบางส.วนเริ่มหายไป
แต.ด+วยความกตัญ±ูต.อบรรพบุรุษ รวมถึงความภาคภูมิใจในความเป]นชาติพันธุ$จีน จึงทำให+ชาวไทย
เชื้อสายจีนยังคงสืบทอดวัฒนธรรมความเชื่อ แต.อาจมีรูปแบบที่ต.างไปจากรุ.นบรรพบุรุษที่เข+ามาอาศัย
อยู.ในประเทศไทยรุ.นแรก การปลูกฝ…งความเชื่อในครอบครัวจึงเป]นสิ่งสำคัญที่ยังคงทำให+ชาวไทยเชื้อ
สายจีนสามารถธำรงอัตลักษณ$และวัฒนธรรมของตนได+ นอกจากครอบครัวแล+ว อีกหนึ่งป…จจัยสำคัญ
คือ ศาสนสถาน หรือศาลเจ+า ที่ยังคงแสดงให+เห็นถึงเอกลักษณ$ความเป]นชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ชาว
ไทยเชื้อสายจีนยังสามารถเข+าไปสักการะบูชาเทพเจ+าจีนที่ตนนับถือได+ รวมถึงได+เข+าร.วมประเพณีของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในศาสนสถาน
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2.2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข%องกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ประเพณีและพิธีกรรม
วรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ผู+ศึกษาจะกล.าวเริ่มต+นตั้งแต.
ความเชื่อเรื่องเทพเจ+าของชาวจีนที่สืบทอดมาสู.ชาวไทยเชื้อสายจีนในสังคมไทย และความเชื่อเรื่อง
เทพเจ+านี้ได+กลายเป]นจุดเริ่มต+นของงานประเพณีและพิธีกรรมต.าง ๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
สังคมไทย โดยความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
ปากน้ำโพ ผู+ศึกษาจะอธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 3 จุดเริ่มต+นของความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมใน
ปากน้ำโพ
จากรายงานการวิจัยของเรือนแก+ว ภัทรานุประวัติ (2554) ในหัวข+อการศึกษาสืบทอดความ
เป]นจีนผ.านการทำความเข+าใจในความหมายและสัญลักษณ$ทางศาสนา ได+พูดถึงวิวัฒนาการด+านความ
เชื่อของชาวจีนไว+ว.า ก.อนที่ชาวจีนจะเริ่มนับถือศาสนาอย.างในป…จจุบันนั้น ชาวจีนได+ผูกโยงชีวิตของ
ตนไว+กับธรรมชาติ โดยเชื่อว.ามีเทพเจ+าประจำอยู.ในทุกปรากฏการณ$ที่เกิดขึ้น เช.น เทพเจ+าแห.งท+องฟlา
เทพเจ+าแห.งดิน เทพเจ+าแห.งฝน เป]นต+น เทพเจ+าเหล.านี้มีอำนาจในการควบคุมชีวิตของมนุษย$ ทำให+
มนุษย$ไม.สามารถเอาชนะธรรมชาติได+ โดยเฉพาะเทพเจ+าแห.งแผ.นดินที่ชาวจีนเชื่อว.า สวรรค$เป]น
กษัตริย$ แผ.นดินเป]นราชินี ทำให+เทพเจ+าแห.งแผ.นดินสามารถควบคุมชะตาชีวิตได+ไม.ว.าใครก็ตาม
ต.อมาจึงเกิดความเชื่อเรื่องวิญญาณผ.านการเคารพบรรพบุรุษของชาวจีน ที่เชื่อว.าวิญญาณของบรรพ
บุรุษไม.ได+สูญหายไปไหน แต.กลับยังวนเวียนอยู.กับลูกหลานที่ยังคงดำรงชีวิตต.อไป อีกทั้งวิญญาณของ
บรรพบุรุษยังสามารถให+คุณและโทษแก.ลูกหลานได+ จึงเกิดการสร+างค.านิยมเรื่องความกตัญ±ู
โดยเฉพาะกับบรรพบุรุษเพื่อตอบสนองต.อความเชื่อเรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษ ทำให+ลูกหลานต+อง
ประกอบพิธีกรรมต.าง ๆ เช.น การเซ.นไหว+ต.อบรรพบุรุษ เนื่องจากชาวจีนมีความเชื่อว.า บรรพบุรุษที่
ล.วงลับไปย.อมต+องการสิ่งของป…จจัย 4 เหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู. ทำให+ลูกหลานต+องแสดงความกตัญ±ู
ด+วยการเซ.นไหว+ของเหล.านี้ให+แก.บรรพบุรุษ ต.อมาเกิดพุทธศาสนาขึ้น โดยเฉพาะนิกายมหายานที่
ได+รับความนิยมอย.างมากในแถบประเทศตะวันออก ความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานนั้น เน+น
การปฏิบัติธรรมให+บรรลุธรรม เพื่อพ+นทุกข$ไปจากสังสารวัฏทั้งหลาย มีการให+ความสำคัญกับการ
ประกอบกรรมดี โดยมีรูปแบบการปฏิบัติตนจากพระโพธิสัตว$ ที่เน+นการให+ทาน การนึกถึงส.วนรวม ไม.
คิดถึงตนเอง เสียสละตนเองเพื่อทำประโยชน$ต.อสังคม การนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานทำให+ชาว
จีนทำให+ชาวจีนส.วนใหญ.นิยมฝ•กสมาธิ สวดมนต$ เพื่อตอบสนองต.อความเชื่อของตน (เรือนแก+ว ภัทรา
นุประวัติ, 2554: 15-19)
ชาวไทยเชื้อสายจีนมีความผูกพันกับความเชื่อเรื่องเทพเจ+าเป]นอย.างมาก โดยเชื่อว.าเทพเจ+า
เป]นผู+สามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย.าง ทั้งผลดีและผลร+ายต.อตนเองและครอบครัว ทำให+ชาวจีนที่อพยพ
เข+ามาในประเทศมีการสร+างที่สักการะเทพเจ+า นั่นคือศาลเจ+าจีนในป…จจุบัน ศาลเจ+าจีนมีหน+าที่ในการ
เป]นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีน และมีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมต.าง ๆ ของชาว
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ไทยเชื้อสายจีน ศาลเจ+าจึงถือเป]นศูนย$กลางในการรวมตัวกันทางความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน
นอกจากนี้ที่มาของศาลเจ+าเป]นอีกหนึ่งป…จจัยสำคัญที่ทำให+มีชาวไทยเชื้อสายจีนเข+ามาสักการะเทพเจ+า
ในศาลเจ+าเป]นจำนวนมาก โดยที่มานี้อาจเกิดความเชื่อเรื่องการเข+าฝ…นของเทพเจ+า หรือการบอกผ.านผู+
ที่ทำหน+าที่ร.างทรง เป]นต+น เทพเจ+าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือและนิยมอัญเชิญมาไว+ที่ศาลเจ+าจีน
ได+แก. เจ+าแม.กวนอิม เจ+าพ.อเทพารักษ$หรือปุนเถ.ากง เจ+าพ.อกวนอู เจ+าแม.ทับทิม และเจ+าแม.สวรรค$
โดยเจ+าแม.กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือเป]นอย.างมาก ความเชื่อเรื่องเจ+า
แม.กวนอิมเข+ามาพร+อมกับการเผยแพร.พุทธศาสนานิกายมหายาน เจ+าแม.กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ที่มี
ปณิธานยิ่งใหญ.ในการช.วยเหลือสรรพสัตว$บนโลกให+พ+นทุกข$ เป]นพระโพธิสัตว$ที่มีลักษณะเป]นสตรีเพศ
ซึ่งแฝงไปด+วยความหมายต.อการเมตตากรุณาต.อสัตว$โลก (ธนพล วิวัฒน$พาณิชย$, 2553: 37-40)
การนับถือเทพเจ+าของชาวจีนยังพบในงานวิจัยของ สุรเดช ภาพันธ$ และคณะ (2561) ได+ให+
คำอธิบายเกี่ยวกับการนับถือเทพเจ+าของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะเรื่องเทพเจ+าประจำบ+าน เมื่อ
ชาวจีนอพยพเข+ามาอาศัยอยู.ในประเทศไทย จึงเกิดวัฒนธรรมและความเชื่อที่ผสมผสานกันกับความ
เชื่อดั้งเดิมของชาวจีน ทำให+ความเชื่อเรื่องเทพเจ+าประจำบ+านมีความผ.อนปรนและลดน+อยลงจาก
เริ่มแรกที่บรรพบุรุษเข+ามาอาศัยอยู. โดยความเชื่อเรื่องเทพเจ+าดั้งเดิมของชาวจีนที่นิยมนับถือคือ เทพ
เจ+าที่มีชื่อเรียกเกี่ยวกับบ+าน เช.น เทพเจ+าประตู เทพเจ+าบ.อน้ำ เทพเจ+าสุขา เป]นต+น แต.เมื่อเกิดการ
ผสมผสานวัฒนธรรมทำให+เทพเจ+าประจำบ+านที่นับถือถูกเปลี่ยนแปลงไปด+วยเช.นกัน ชาวไทยเชื้อสาย
จีนป…จจุบันหันมาบูชาเทพเจ+าป•งเถ.ากง เทพเจ+าตี่จู.เอี๊ย เจ+าแม.กวนอิม และเทพเจ+าประจำบ+านจาก
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไทยแทนการนับถือเทพเจ+าประจำบ+านดั้งเดิม แม+ว.า
เทพเจ+าประจำบ+านจะมีการเปลี่ยนแปลงแต.พิธีกรรมต.าง ๆ ที่แสดงถึงความเคารพต.อเทพเจ+าประจำ
บ+านยังคงมีอยู. เช.น การเซ.นไหว+ เป]นต+น (สุรเดช ภาพันธ$ และคนอื่น ๆ, 2561: 511-512)
จากรายงานวิจัยของศุภการ สิริไพศาล และอภิเชษฐ กาญจนดิฐ (2550) ในหัวข+อพิธีกรรม
และความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน บริเวณลุ.มทะเลสาบสงขลา ตั้งแต.อดีตจนถึงป…จจุบัน กล.าวว.า
ชาวจีนบริเวณทะเลสาบสงขลายังคงปฏิบัติตามประเพณีจีนดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต.สมัยบรรพ
บุ ร ุ ษ รวมถึ ง มี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต ามความเชื ่ อ ในพุ ท ธศาสนามหายาน ลั ท ธิ เ ต’ า และลั ท ธิ ข งจื ๊ อ ความ
หลากหลายทางชาติพันธุ$ของชาวจีน ทำให+มีความเชื่อที่ปลีกย.อยกันไปตามกลุ.มต.าง ๆ เช.น ชาวจีน
ฮกเกี้ยนจะเคารพบูชาในเจ+าพ.อกวนอูและเจ+าแม.ทับทิมเป]นพิเศษ หรือในกลุ.มชาวจีนไหหลำจะให+
ความเคารพนับถือเจ+าแม.ทับทิม โดยความเชื่อเรื่องเทพเจ+านี้นำมาสู.การประกอบพิธีกรรมและ
ประเพณีที่ชาวจีนปฏิบัติในรอบปa โดยจำแนกเป]นสามประเภทดังนี้ ประเภทแรกคือ ประเพณีความ
เชื่อดั้งเดิมตามนักขัตฤกษ$ (festival) ได+แก. ประเพณีตรุษจีน ประเพณีเชงเม+ง ประเพณีสารทจีน
ประเพณีไหว+พระจันทร$ เป]นต+น และประเภทต.อมาคือ ประเพณีความเชื่อดั้งเดิมตามวัฏจักรชีวิต (rite
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of passage) ได+แก. ประเพณีแต.งงาน ประเพณีแซยิด และประเพณีงานศพ (ศุภการ สิริไพศาล และ
อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 2550: 50-51)
ป…จจุบันนี้การขัดเกลาทางสังคมในครอบครัวจะทำให+เอกลักษณ$และความเชื่อดั้งเดิมยังคงสืบ
ทอดต.อไปยังรุ.นลูกหลานได+ ดังจะเห็นได+จากการธำรงรักษาเทศกาลและงานประเพณีของชาวไทยเชื้อ
สายจีน โดยป…จจุบันมี 8 เทศกาลที่เป]นเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ได+แก. เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลโคมไฟหยวนเซียว เทศกาลเชงเม+ง เทศกาลตวนอู.หรือเทศกาลขนมบะจ.าง วันสารทจีน วัน
ไหว+พระจันทร$ เทศกาลกินเจ และเทศกาลฤดูหนาวหรือเทศกาลตงเจี๋ย โดยเทศกาลตรุษจีน เทศกาล
เชงเม+ง และวันสารทจีน ถือเป]นเทศกาลที่สำคัญที่สุดและยังคงมีการสืบทอดอยู.ในหลายครอบครัว
นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญและเทศกาลที่เกี่ยวข+องกับความเชื่อเรื่องเทพเจ+าของชาวจีน เช.น วันประสูติ
เจ+าแม.กวนอิม วันเกิดเจ+าพ.อกวนอู เป]นต+น แม+เทศกาลและงานประเพณีจะยังคงมีการสืบทอดจาก
ชาวไทยเชื้อสายจีนอย.างต.อเนื่อง แต.งานเทศกาลที่เคยเต็มไปด+วยความคึกคักจากชาวไทยเชื้อสายจีน
ที่มาร.วมงาน ป…จจุบันนี้กลับมีผู+ร.วมงานน+อยลง จึงทำให+ชาวไทยเชื้อสายจีนมีการประยุกต$บริบท
บางอย.างในเทศกาลให+เข+ากับสภาพสังคมในป…จจุบัน เช.น การพยายามประยุกต$ให+งานเทศกาลมี
รูปแบบเชิงการศึกษา และเน+นการเข+าถึงคนรุ.นหลังให+มากขึ้น งานวิจัยนี้แสดงให+เห็นว.า เวลาที่
เปลี่ยนแปลง อาจทำให+รูปแบบของงานประเพณีแบบดั้งเดิมเปลี่ยนไป แต.ความพยายามในการ
อนุรักษ$ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนยังคงทำให+ประเพณีที่บรรพบุรุษได+สร+างไว+ แม+จะมีรูปแบบที่
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ตาม (ภัทรภร สุวรรณจินดา และหลี่ เหรินเหลียง, 2559: 330-332)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากยุคสมัย ทำให+รูปแบบประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนเปลี่ยนไป
ทั้งนี้อาจขึ้นอยู.กับการปลูกฝ…งในแต.ละครอบครัว รวมถึงสภาพแวดล+อมที่มีอิทธิพลต.อรูปแบบประเพณี
เช.นเดียวกับงานวิจัยในหัวข+อกระบวนการสืบทอดประเพณีทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีน ชุมชน
ตลาดบ+านใหม. จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยชนาภา เมธีเกรียงไกร (2559) ได+พูดถึงกระบวนการสืบทอด
ประเพณีทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีน งานวิจัยนี้ได+แบ.งการถ.ายทอดออกเป]นทางตรงและ
ทางอ+อม ทางตรงคือถ.ายทอดประเพณีผ.านการปฏิบัติโดยตรง ประเพณีที่เป]นการถ.ายทอดทางตรงคือ
การไหว+เจ+า ประเพณีตรุษจีน ประเพณีเชงเม+ง ประเพณีสารทจีน และประเพณีฉลองวันเกิดเทพเจ+า
ส.วนทางอ+อมคือ การปฏิบัติให+ดูเป]นตัวอย.าง และการเล.าให+ฟ…ง งานวิจัยนี้พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีการใช+
วิธีปฏิบัติให+ดูมากกว.าการให+ลูกหลานปฏิบัติเอง และครอบครัวเป]นป…จจัยสำคัญในการถ.ายทอด
วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีให+แก.ชาวไทยเชื้อสายจีนรุ.นใหม. โดยใช+วิธีการถ.ายทอดเรื่องราว
ของบรรพบุรุษที่ทำให+ลูกหลานเกิดจิตสำนึกในความเป]นลูกหลานชาวจีน แม+ประเพณีของชาวไทยเชื้อ
สายจีนที่สืบทอดมาตั้งแต.สมัยบรรพบุรุษจำเป]นต+องปรับเปลี่ยนให+เข+ากับยุคสมัย แต.สำนึกในความ
เป]นชาวไทยเชื้อสายจีนยังคงทำให+ชาวไทยเชื้อสายจีนเลือกที่จะปฏิบัติต.อไป เพื่อธำรงไว+ซึ่งประเพณี
ของเชื้อสายตน และเลือกที่จะปรับเปลี่ยนบริบทของงานประเพณี อีกหนึ่งป…จจัยที่มีการระบุไว+ใน
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งานวิจัยชิ้นนี้คือ ป…จจัยด+านศาสนสถานที่มีส.วนทำให+ชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดการกระตุ+นจิตสำนึกใน
กลุ.มชาติพันธุ$ ศาสนสถานได+ทำหน+าที่ส.งเสริมให+ชาวไทยเชื้อสายจีนตระหนักถึงคุณค.าของงาน
ประเพณีและความเชื่อ โดยนำความเชื่อมาเป]นแรงจูงใจกับชาวไทยเชื้อสายจีน และยังสร+างพลังให+แก.
ชุมชนในการร.วมมือร.วมใจกันเข+าร.วมงานประเพณี การสร+างแรงจูงใจนี้ทำให+ชาวไทยเชื้อสายจีน
ตระหนักในความเป]นชาวไทยเชื้อสายจีน และทำให+ประเพณีหรืออัตลักษณ$ของชาวจีนดั้งเดิมไม.สูญ
หายไป (ชนาภา เมธีเกรียงไกร, 2559: 94-97)
ชาวจีนเป]นเชื้อชาติที่มีความเชื่อหลากหลาย โดยความเชื่อเหล.านี้ถูกปลูกฝ…งกันมาตั้งแต.ก.อน
ประวัติศาสตร$ เริ่มต+นจากการนับถือผีและธรรมชาติ มีการนับถือเทพเจ+าที่เกี่ยวข+องกับธรรมชาติ ที่อยู.
อาศัย ต.อมาได+รับอิทธิพลจากลัทธิต.าง ๆ ไปจนถึงได+รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ นิกายมหายานและ
นิกายหินยาน ทำให+ชาวจีนเริ่มนับถือเทพเจ+าสูงสุดของศาสนา และชาวจีนยังมีการสร+างศาสนสถานไว+
เพื่อบูชาเทพเจ+าที่ตนศรัทธา เป]นหนึ่งในวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวจีน และวัฒนธรรมนี้ส.งผลต.อชาว
จีนโพ+นทะเลที่รับเอาวัฒนธรรมความเชื่อของตนมาเผยแพร.ในดินแดนใหม. และเป]นการธำรงไว+ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมในพื้นที่ ถึงแม+รูปแบบของประเพณีอาจถูกปรับเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา แต.ประเพณีเหล.านี้ยังคงถูกปลูกฝ…งและสืบทอดผ.านรุ.นลูกหลานของชาวไทยเชื้อสายจีนไม.
หายไป
2.2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข%องกับพรหมจรรย9และพรหมจารี
พรหมจรรย$และพรหมจารีเป]นอีกหนึ่งข+อกำหนดสำคัญในการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม โดยมีการกำหนดคุณสมบัตินี้ตั้งแต.ครั้งแรกที่มีการจัดคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมขึ้น แต.
ความหมายของคำวBาพรหมจรรย9และพรหมจารีนั้นมีความหมายที่ตBางกันไปในแตBละบริบท ทั้งใน
บริบทของศาสนา ความเชื่อ และค.านิยมทางสังคมที่นำมาใช+เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติของสตรี
พรหมจรรย$ในทางศาสนาพุทธ จากงานวิจัยหัวข+อการประยุกต$การประพฤติพรหมจรรย$ เพื่อ
พัฒนาจริยธรรมในสังคมไทย ของพระมหาบุญแสง ปุญ±ฺสโม พระมหาสมบูรณ$ วุฑฒิกโร และสมิทธิ
พล เนตรนิมิตร การประพฤติพรหมจรรย9มีต%นกำเนิดมาจากลัทธิพรหมจรรย9ของพราหมณ9 ที่มี
ความเชื่อว.า พระพรหมเป]นเทพเจ+าสูงสุด เป]นบรมอัตตาหรือปรมาตมัน การที่จะสามารถเข+าถึง เป]น
อันหนึ่งอันเดียวกับพรหมันได+นั้น จะต+องดำเนินชีวิตด+วยการประพฤติพรหมจรรย$ในรูปแบบต.าง ๆ
ได+แก. การครองชีวิต เว%นเมถุน และประพฤติตนอย.างเคร.งครัด เพื่อศึกษาพระเวทและอุทิศตนเพื่อ
การศึกษาเท.านั้น ภายหลังเมื่อมีพุทธศาสนาเกิดขึ้น คำว.า พรหมจรรย$ จึงถูกนิยามถึงผู+ที่ครองเพศ
บรรพชิตและงดเว+นจากเมถุนธรรม โดยจุดประสงค$ที่มีการประพฤติพรหมจรรย$ในพุทธศาสนาคือ การ
รักษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุ โดยเปlาหมายของพรหมจรรย$ทางพุทธศาสนา คือ การสิ้นราคะ
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โทสะ และโมหะ การประพฤติพรหมจรรย$จึงจะสมบูรณ$ (พระมหาบุญแสง ปุ±ฺญสโม, พระมหา
สมบูรณ$ วุฑฺฒิกโร และสมิทธิพล เนตรนิมิตร, 2562: 160-161)
ในทางสังคมไทย พรหมจารีเป]นอุดมการณ$หลักในสังคมไทยที่ถูกใช+เป]นเครื่องมือในการ
ควบคุมเพศวิถีของผู+หญิง โดยสมัยรัชกาลที่ 5 สังคมไทยมีการรับเอาความเชื่อเรื่องเพศแบบวิคทอ
เรียนเข+ามา คือ การมีเพศสัมพันธ$ที่มีการแต.งงานและก.อให+เกิดการผลิตทายาท หน+าที่ของผู+หญิงคือ
การดูแลบ+าน เป]นภรรยาและแม. ในช.วงปa พ.ศ. 2449-2519 ได+มกี ารนำเสนอพรหมจารีในรูปแบบการ
สร+างความหมายให+เป]นคุณสมบัติที่ดีงามของผู+หญิงผ.านสื่อสิ่งพิมพ$ต.าง ๆ โดยเป]นการปลูกฝ…งค.านิยม
ที่ผู+หญิงจะต+องเสียสละพรหมจารีของตนให+แก.ชายผู+เป]นเจ+าของเท.านั้น และความบริสุทธิ์ของผู+หญิง
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิต ตัวอย.างเช.น สตรีใดเปนผู+ปราศจากความบริสุทธิ์แล+วไซร+ สตรีนั้นย.อมมี
ส.วนแห.งความตกต่ำเปนแท+ สตรีมีชีวิตอยู.เพียงครั้งเดียวสำหรับการเปนผู+บริสุทธิ์ เปนสตรีจงรักษา
ความบริสุทธิ์ให+เหมือนโคจามรีรักษาขนหางด+วยเถิด2 (ชเนตตี ทินนาม และอรวรรณ ป‘ลันธน$โอวาท,
2554: 15-16) โดยจะเห็นว.า สื่อสิ่งพิมพ$ในสมัยนั้นมีการกำหนดคุณสมบัติที่ดีของผู+หญิงว.าจะต+อง
รักษาพรหมจารีของตนเองจนกว.าจะแต.งงาน พรหมจารีทำหน+าที่เปรียบเสมือนศักดิ์ศรีของผู+หญิงที่
ต+องรักษาเอาไว+เท.าชีวิต ซึ่งต.อมาเกิดมุมมองว.าเป]นการกดขี่ผู+หญิงในรูปแบบหนึ่งของสังคม รวมถึงยัง
เป]นการแสดงให+เห็นถึงบริบทสังคมป‘ตาธิปไตย ที่ผู+ชายเป]นผู+กำหนดค.านิยมและคุณสมบัติที่ดีงาม
ให+แก.ผู+หญิงว.าจะต+องปฏิบัติตนเช.นไรถึงจะดี
เงื่อนไขทางสังคมกำหนดให+ผู+หญิงต+องมีขอบเขตการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีและถูกต+อง
ตามสายตาของสังคม ทำให+ผู+หญิงไทยถูกปลูกฝ…งและอบรมอย.างเข+มงวด โดยเฉพาะอย.างยิ่งเรื่องของ
การมีความสัมพันธ$กับเพศตรงข+ามและการแต.งงาน ผู+หญิงไทยจะต+องทำทุกอย.างให+ถูกต+องตาม
ประเพณี และต+องรักนวลสงวนตัว ในบางครอบครัวจึงมีการป‘ดกั้นการคบหากันระหว.างวัยรุ.นชาย
และวัยรุ.นหญิงในวัยเรียน รวมถึงมีการอบรมบุตรสาวอย.างเข+มงวดเพื่อปlองกันการถูกนินทาและการ
สร+างความอับอายให+แก.ครอบครัว แต.เนื่องจากป…จจุบันมีอิทธิพลจากสิ่งเร+าภายนอกเพิ่มมากขึ้น แม+ว.า
จะยังมีวัยรุ.นหญิงไทยบางกลุ.มที่ยังคงให+คุณค.ากับพรหมจารีอยู. แต.วัยรุ.นไทยเริ่มเห็นภาพการแสดง
ความรักจากสื่อต.าง ๆ ทำให+เห็นคุณค.าของพรหมจารีน+อยลง โดยเฉพาะอย.างยิ่งจากสื่อละคร
ภาพยนตร$ และอินเทอร$เน็ตที่บ.งบอกว.าเรื่องเพศเป]นเรื่องที่พูดถึงได+ รวมถึงการใช+เวลาในวัยเรียนเพิ่ม
มากขึ้นยังทำให+วัยรุ.นชายและวัยรุ.นหญิงได+มีโอกาสสร+างปฏิสัมพันธ$ระหว.างกันเพิ่มมากขึ้น ทำให+
วัยรุ.นบางกลุ.มมองว.า การถูกเนื้อต+องตัวเป]นเรื่องปกติ และเริ่มมีการรักนวลสงวนตัวน+อยลง (วรุณีย$ สี
ม.วงงาม, กริช เหล็กดี, คฑาวุฒิ จันทร$สมุด และเมธาวี ตันวัฒนะพงษ$, 2554: 363-364)
คำว.า พรหมจรรย$นั้นถูกใช+ในหลากหลายความหมาย ดังที่กล.าวไปในข+างต+น การใช+คำว.า
พรหมจรรย$ทางพุทธศาสนานั้น อาจไม.ได+หมายถึงสตรีเพศที่ยังคงความบริสุทธิ์ แต.หมายถึง ผู+ที่ครอง
2 (สยามราษฎร<,

2474) อ8างถึงใน ชเนตตี ทินนาม และอรวรรณ ปPลันธน<โอวาท, 2554: 16
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เพศบรรพชิต และต+องรักษาพระธรรมวินัย ในขณะเดียวกันคำว.าพรหมจรรย$ถูกนิยามให+หมายถึง
ความบริสุทธิ์ของผู+หญิงเพิ่มมากขึ้น หรืออีกความหมายหนึ่งจะเรียกว.า พรหมจารี การรักษาพรหมจารี
สำหรับสังคมไทยถือเป]นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการปลูกฝ…งการปฏิบัติตนสำหรับสตรีเพศ โดยจะเห็น
ว.า มีการปลูกฝ…งค.านิยมนี้มาอย.างยาวนาน และค.านิยมนี้ยังคงมีอิทธิพลอย.างต.อเนื่องในป…จจุบัน
2.2.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข%องกับการประกวดนางงาม
เนื่องจากการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม มีรูปแบบการคัดเลือกในรอบแรกคล+ายกับ
การประกวดนางงาม กล.าวคือ การแสดงให+เห็นบุคลิกภาพของผู+เข+าคัดเลือก เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกโดยกลุ.มคณะกรรมการตัดสินที่ได+รับเชิญมาจากคณะกรรมการจัดงาน การคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงมีความเกี่ยวโยงกับการประกวดนางงามด+วยรูปแบบที่มีลักษณะคล+ายกัน ผู+
ศึกษาจึงเลือกนำวรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับการประกวดนางงามเพื่อเป]นส.วนหนึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้
การประกวดนางงามในประเทศไทย เริ่มต+นขึ้นตั้งแต.ปaพ.ศ. 2470 โดยจังหวัดลำพูนเป]น
จังหวัดแรกที่ริเริ่มการประกวดนางงาม ตามด+วยจังหวัดเชียงใหม. จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
นครปฐม ตามลำดับ โดยการประกวดนางงามระดับจังหวัดนั้นมักจะจัดขึ้นในงานเทศกาลประจำปaของ
จังหวัด โดยหาสาวงามที่มีภูมิลำเนาอยู.ในจังหวัดนั้น ๆ เข+าร.วมการประกวดเพื่อสร+างความสนุกสนาน
เพลิดเพลินให+แก.คนในท+องถิ่น จนกระทั่งในปaพ.ศ. 2477 ได+เกิดการประกวด นางสาวสยาม ขึ้นเป]น
ครั้งแรกของประเทศไทย หรือสยามในขณะนั้น โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ
ในปaนั้น นางสาว กันยา เทียนสว.าง จากจังหวัดพระนคร ได+รับตำแหน.งนางสาวสยามคนแรกของ
ประเทศไทย
หลังจากที่จอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต$ได+ทำการรัฐประหารรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ทำให+งานฉลองรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไป การประกวดนางสาวไทย3 จึงถูกยกเลิกไปชั่วคราว ระหว.าง
นั้นสมาคมนักเรียนเก.าวชิราวุธจึงเริ่มต+นจัดการประกวดที่มีความใกล+เคียงกับนางสาวไทยขึ้นที่งาน
กาชาด หรืองานฤดูหนาว โดยใช+ชื่อการประกวดว.า นางงามวชิราวุธ และผู+ที่ได+รับตำแหน.งนางงาม
วชิราวุธคนแรกคือ นางสาว นงคราญ โกลละสุต (ณัฐธิดา ทองเกษม, 2563, ออนไลน$)
การประกวดนางงามเป]นการแสดงภาพลักษณ$ของผู+หญิงที่ สวย เก.ง ฉลาด มีความอ.อนโยน
และชอบช.วยเหลือผู+อื่น จึงคัดเลือกจากคุณสมบัติที่บ.งชี้วา. นางงามต+องอุทิศตนเพื่อช.วยเหลือสังคม ใน
ป…จจุบันเราจึงพบว.าหลากหลายเวทีการประกวดไม.ได+คัดเลือกนางงามจากคุณสมบัติเพียงแค.ความสวย
เก.ง หรือฉลาดเท.านั้น คนที่ได+ตำแหน.งจึงมักจะไม.ใช.คนที่สวยที่สุด แต.อาจเป]นคนที่สามารถปฏิบัติ
หน+าที่เพื่อช.วยเหลือสังคมได+อย.างสมบูรณ$แบบ ภาพลักษณ$ของนางงามจึงแตกต.างไปตามความ
3

ในปีพ.ศ. 2482 มีการเปลี่ยนคําเรียกการประกวดจาก นางสาวสยาม เป็น นางสาวไทย ตามนโยบายของจอมพล
ป. พิบูลสงคราม ผู้นําประเทศในขณะนั้น (อาธิติยา จําปาจันทร์, 2562, ออนไลน์)
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คิดเห็นและมุมมองของแต.ละบุคคล ความสวยจึงไม.ใช.สิ่งสำคัญสำหรับการประกวดนางงาม แต.สิ่งที่
สำคัญที่สุดคือ องค$ประกอบโดยรวมของการเป]น นางงาม ได+แก.ความเพียบพร+อมด+านรูปร.าง ฉลาด มี
ภาพลักษณ$ที่ดี กล+าแสดงออกในด+านที่ดี มีความสามารถ และมีความพร+อมที่จะช.วยเหลือผู+อื่น จึงเป]น
สิ่งที่เรียกว.าเป]น นางงาม อย.างแท+จริง (ธาราทิพย$ สุขดรุณพัฒน$ และศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, 2560:
50–51)
เช.นเดียวกับบทความ จากนางสาวสยามสู.มิสยูนิเวิร$ส เวทีนางงามไม.เคยหนีห.างจากการเมือง
ของอาธิติยา จำปาจันทร$ บนเว็บไซต$เดอะโมเมนตัม ที่มองว.า ภายหลังในปaพ.ศ. 2527-2530 ภาค
ธุรกิจเริ่มมีส.วนเกี่ยวข+องกับการประกวดนางงามมากขึ้น ผู+ที่ชนะเลิศไม.ได+มีหน+าที่ช.วยชาติตาม
นโยบายของรัฐบาลอีกต.อไป แต.ผู+ชนะกลับผันตัวไปเป]นดารา โฆษณาสินค+าให+กับผู+สนับสนุนทางธุรกิจ
ของการประกวด จึงทำให+นางงามจำเป]นต+องมีภาพลักษณ$ที่ดี ไม.ใช.เพียงแต.มีใบหน+าที่งดงามเท.านั้น
แต.จะต+องมีการศึกษาที่ดี ยกตัวอย.างเช.น เวทีนางสาวไทยมีการกำหนดคุณสมบัติว.าผู+เข+าประกวด
จะต+องมีการศึกษาไม.ต่ำกว.าชั้นมัธยมศึกษาปaที่สาม หรือเทียบเท.า ไม.ผ.านการสมรสหรือมีบุตรมาก.อน
โดยมองว.าการพยายามสร+างภาพลักษณ$ที่ดี เป]นส.วนหนึ่งที่ทำให+เกิดการครอบงำทางพฤติกรรมของ
ผู+หญิง (อาธิติยา จำปาจันทร$, 2562, ออนไลน$) กล.าวคือ การเป]นนางงามจะต+องอุทิศตนเพื่อเป]น
ตั ว อย. า งของสั ง คม โดยเฉพาะตั ว อย. า งให+ แ ก. ผ ู + ห ญิ ง องค$ ก รการประกวดจึ ง ต+ อ งการผู + ห ญิ ง ที ่ มี
ภาพลักษณ$ความสมบูรณ$แบบ โดยสิ่งนี้เป]นส.วนหนึ่งที่ถูกถ.ายทอดจากค.านิยมของสังคมไทย ที่ยกย.อง
ผู+หญิงที่มีใบหน+างดงาม มีการศึกษาที่ดี และมีความประพฤติดี นางงามจึงจำเป]นต+องตอบสนอง
ค.านิยมทางสังคมไทย แม+ว.าในป…จจุบันการประกวดนางงามจะเป]นเรื่องของคนเฉพาะกลุ.ม แต.ความ
คาดหวังที่มีต.อนางงามของชาวไทยยังมีอยู.
ในบทความเรื่องการประกวดนางงามกับระบบชายเป]นใหญ.ในพื้นที่สาธารณะ ของ รุ+งนภา
ยรรยงเกษมสุข และสุมิต อินทวงศ$ (2558) ได+ยกตัวอย.างการประกวดมิสยูนิเวิร$สไทยแลนด$ กล.าวคือ
เป]นเวทีที่เป‘ดโอกาสให+ผู+หญิงได+แสดงออกทั้งด+านรูปร.างหน+าตา ความรู+ ความสามารถ และยังเป]นเวที
ที่เป‘ดโอกาสให+แก.ผู+สมัครได+สร+างชื่อเสียง สถานะทางสังคม รวมถึงได+รับการยอมรับจากสังคม หาก
พิจารณาจากแนวคิดสตรีนิยมถือเป]นการเป‘ดโอกาสให+ผู+หญิงได+มีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น ผ.านการ
ยอมรับในระดับประเทศ สู.การประกวดระดับโลก จึงเป]นการสร+างสถานะและการยอมรับของผู+
หญิงไทยได+เพิ่มมากขึ้น แต.แท+จริงแล+ว ผู+หญิงตกอยู.ภายใต+ระบบชายใหญ.เป]นใหญ.ในครัวเรือนมา
ตลอด จนกระทั่งเวลาผ.านไป ผู+หญิงมีความต+องการที่จะมีบทบาท สิทธิ และเสรีภาพเท.าเทียมกับ
ผู+ชายมากขึ้น ถึงแม+ว.าการประกวดนางงามจะเปรียบเสมือนพื้นที่ที่ให+โอกาสผู+หญิงได+แสดงศักยภาพ
แต.หากพิจารณาแล+ว การประกวดนางงามยังคงฝ…งอยู.ภายใต+ระบบชายเป]นใหญ. (รุ+งนภา ยรรยงเกษม
สุข และสุมิต อินทวงศ$, 2558: 103)
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การประกวดนางงามในป…จจุบันมักจะนำเสนอความงามในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให+ออก
จากกรอบความคิดเดิมที่นางงามมีเพียงแค.ความสวยเท.านั้น รูปแบบการคัดเลือกจึงเพิ่มคุณสมบัติ
ความมีจิตอาสา ช.วยเหลือสังคม รวมถึงคัดเลือกจากลักษณะภายใน เช.น ทัศนคติ ความรู+ และ
ความสามารถที่ตัวผู+เข+าประกวดมี เพื่อแสดงให+เห็นถึงความงามที่หลากหลายของนางงาม นอกจากนี้
คุณสมบัติดังกล.าวยังเป]นการพยายามยกระดับผู+หญิงงามให+มีคุณค.ามากขึ้น ตัวอย.างเช.น การ
แสดงออกทางทัศนคติหรือการแสดงให+เห็นถึงความสามารถเป]นสิ่งที่ผู+หญิงพยายามจะหลุดพ+นไปจาก
กรอบทางสังคมที่ถูกกดทับ
จากการศึกษาแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีความ
เชื่อมโยงกับเรื่องราวในทางโลก กล.าวคือ การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมด+วยวิธีการประกวด
ที่มีรูปแบบคล+ายกับการประกวดนางงามของไทยที่ตัดสินจากภาพลักษณ$ของผู+เข+าคัดเลือก รวมถึง
ทัศนคติ ที่จะต+องเป]นตัวอย.างที่ดีให+แก.สังคม และต.อมาคือรูปแบบการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมแบบเสี่ยงทาย ที่ทำให+บทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถูกเชื่อมโยงเข%ากับความเชื่อ
เพื่อที่จะทำให+คนเชื่อว.า การโยนไม+เสี่ยงทายเป]นการตอบรับจากเทพเจ+า ต.อมาคือการถูกเชื่อมโยง
เข%ากับบทบาททางศาสนา กล.าวคือ เจ+าแม.กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ในพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่
ชาวจีนนับถือกันเป]นจำนวนมาก และความศรัทธานี้ยังสืบทอดต.อกันมาเป]นระยะเวลากว.าหลายร+อย
ปa โดยแสดงให+เห็นตั้งแต.ชาวจีนอพยพเข+ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย และได+สืบทอดความเชื่อนี้จน
ก.อให+เกิดประเพณีและพิธีกรรมในพื้นที่ โดยในบทต.อไป ผู+ศึกษาจะกล.าวถึงความเชื่อ ประเพณีและ
พิธีกรรมในปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ โดยมุ.งเน+นไปที่ความเชื่อหลักของชาวปากน้ำโพ
รวมถึงประเพณีที่และพิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม

บทที่ 3
วิถีชีวิตปากน้ำโพ
จุดเริ่มต%นของความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญในปากน้ำโพ

บทนี้จะกล.าวถึงวิถีชีวิตของชาวปากน้ำโพตั้งแต.อดีตจนถึงป…จจุบัน ครอบคลุมถึงเรื่องราวของ
ชุมชนในปากน้ำโพ การประกอบอาชีพของชาวปากน้ำโพในอดีต และการดำเนินชีวิตของผู+คนใน
ป…จจุบัน นอกจากนี้ยังมีการกล.าวถึงเรื่องราวความเชื่อในปากน้ำโพ โดยเฉพาะอย.างยิ่งความเชื่อเรื่อง
เทพเจ+า และงานประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวข+องกับงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ รวมถึง
ประเพณีและพิธีกรรมที่เชื่อมโยงถึงองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ตลอดจนความเชื่อของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในปากน้ำโพ เพื่อทำความเข+าใจกับวิถีชีวิตของชาวปากน้ำโพในเบื้องต+น นำไปสู.
การศึกษาเรื่องราวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อในท+องถิ่น
ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค$ เป]นพื้นที่ที่มีชาวจีนอพยพมาจากหลายเส+นทาง โดยมีทั้งชาว
จีนที่อพยพมาทางทะเลในยุคเสื่อผืนหมอนใบ ขณะนั้นเกิดทุพภิกขภัย ความอดอยากที่เมืองทางตอน
ใต+ของประเทศจีน เช.น มณฑลกวางตุ+ง และเกาะไหหลำ โดยอพยพกันมาทางเรือสำเภาจีน ที่เมืองซัว
เถาและเกาะไหหลำ ชาวจีนกลุ.มที่อพยพทางเรือสำเภานี้เน+นการเข+ามาทำการค+าขายในประเทศไทย
แต.ชาวจีนอีกกลุ.มหนึ่งที่อพยพเข+ามาทางบก หรือที่เรียกกันว.า จีนฮ.อ เป]นกลุ.มชาวจีนที่มาพร+อมกับ
คาราวานม+า ลา ตามเส+นทางการค+า หรือบางส.วนมาพร+อมกับกองทัพจีน (ชาย นครชัย, 2562: 5152)
ป…จจุบันนี้ชาวจีนที่เข+ามาอาศัยอยู.ในจังหวัดนครสวรรค$ ประกอบไปด+วยชาวจีนหลากหลาย
เชื้อชาติ ได+แก. จีนไหหลำ จีนแต+จิ๋ว จีนฮกเกี้ยน จีนกวางตุ+งและจีนฮากกาหรือจีนแคะ โดยสาเหตุที่
ชาวจีนเลือกป…กหลักถิ่นฐานที่จังหวัดนครสวรรค$ เพราะจังหวัดนครสวรรค$เป]นจังหวัดที่ติดแม.น้ำ
เนื่องจากชาวจีนส.วนใหญ.ประกอบอาชีพค+าขาย การตั้งถิ่นฐานใกล+กับแม.น้ำ จึงสะดวกต.อการค+าขาย
ในอดีต ที่เน+นคมนาคมทางน้ำเป]นหลัก และคนในพื้นที่ยังสามารถทำหน+าที่เป]นพ.อค+าคนกลางในการ
รับส.งสินค+าจากเมืองหลวงได+ ทำให+นครสวรรค$โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณตลาดปากน้ำโพกลายเป]น
ศูนย$กลางทางการค+าขนาดใหญ.ในแถบภาคเหนือตอนล.าง (สุชาติ แสงทอง, 2560: 95-97)
3.1 ชุมชนและการค%า
ในอดีต ปากน้ำโพเป]นที่รู+จักกันดีในด+านการค+า เนื่องจากที่ปากน้ำโพเป]นศูนย$รวมพ.อค+าจาก
หลากหลายจังหวัด เช.น กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พิจิตร อุตรดิตถ$ อุทัยธานี ชัยนาท และ
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จังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือทั้งหมดเข+ามาซื้อขายสินค+าและรับสินค+าจากปากน้ำโพไปขายยังจังหวัด
ของตน พ.อค+าเหล.านั้นจะนำสินค+าจากทางภาคเหนือล.องแพลงมาขาย โดยสินค+าที่นำมาขายจะเป]น
กลุ.มของป›า เช.น ไม+หอม ไม+พะยอม ไม+สีเสียด น้ำผึ้ง ชัน ครั่ง และขี้ไต+ นอกจากพ.อค+าจากจังหวัดอื่น
ยังมีพ.อค+าในตลาดที่นำสินค+าขึ้นเรือโดยสารเพื่อลงไปขายสินค+าที่กรุงเทพฯ และนำสินค+าจากกรุงเทพ
มาขายที่ปากน้ำโพเช.นกัน (ศักดิ์ สมบุญโต, 2552: 22)
ปากน้ำโพนอกจากจะเป]นศูนย$กลางทางการค+าที่สำคัญของภาคเหนือตอนล.างแล+ว ธุรกิจค+า
ไม+เป]นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการตั้งกิจการอยู.ในปากน้ำโพ ธุรกิจค+าไม+ของชาวจังหวัดนครสวรรค$ที่เป]นที่
รู+จักกันคือ โรงเลื่อยไม+ของนายจรินทร$ เดชอุดม หรือที่ชาวนครสวรรค$รู+จักกันในชื่อเรียก โรงเลื่อยไม+
แควใหญ. โดยโรงเลื้อยไม+นี้ตั้งอยู.ริมแม.น้ำ ใกล+กับศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ. (เพิ่ง
อ+าง, 2552: 49) แต.นอกจากธุรกิจค+าไม+ของคนในพื้นที่แล+ว ส.วนใหญ.ธุรกิจค+าไม+ที่มาตั้งกิจการอยู.จะ
เป]นธุรกิจค+าไม+ของบริษัทตะวันตก
หลังจากการทำสนธิสัญญาเบาว$ริงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล+าเจ+าอยู.หัว รัชกาลที่ 4
พ.อค+าตะวันตกได+เข+ามาในแถบเมืองท.ามากขึ้น และปากน้ำโพเป]นอีกหนึ่งเมืองท.าที่สำคัญของสยามใน
ขณะนั้น ชาวตะวันที่เข+ามาส.วนใหญ.เน+นการประกอบธุรกิจ ซื้อขายสินค+าระหว.างประเทศ โดยเฉพาะ
ขายเปลือกและไม+ท.อนซุง ชาวตะวันตกที่เข+ามาประกอบธุรกิจนั้นส.วนใหญ.เป]นธุรกิจบริษัทรับซื้อไม+ซุง
เพื่อการส.งออก โดยได+จ+างคนไทยตัดไม+ซุง ประเภทไม+สัก ไม+ยาง และไม+เบญจพรรณ ออกจากป›า
ภาคเหนือ และขนลำเลียงมาตามแม.น้ำทั้งสี่สาย ผ.านเมืองปากน้ำโพ โดยมีบริษัทไม+ของชาวตะวันตก
หลายแห.งที่มาตั้งอยู.ในปากน้ำโพ ได+แก.
1. บริษัท บอร$เนียว จำกัด ตั้งอยู.บริเวณฝ…˜งตะวันตกของแม.น้ำป‘ง ใต+วัดไทรใต+
2. บริษัท บอมเบย$ เบอร$มา ตั้งอยู.ฝ…˜งตะวันออกของแม.น้ำป‘ง ตอนใต+ของวัดคลองคลาง
3. บริษัท แองโกล มิสหลุยส$ และบริษัทอีสต$เอเชียติก ตั้งอยู.ฝ…˜งตะวันออกของแม.น้ำน.าน ใต+
สถานีรถไฟปากน้ำโพ
นอกจากการตั้ ง ของบริ ษ ั ท ตะวั น ตก ยั ง มี ก ารตั ้ ง บริ ษ ั ท เอกชนของพ. อ ค+ า ไม+ จ าก
กรุงเทพมหานคร ได+แก. บริษัทป›าไม+ ล่ำซำ จำกัด, บริษัท น+อมมิตร จำกัด และบริษัทพ.อค+าตระกูล
เพชรทองคำ (ศักดิ์ สมบุญโต, 2552: 15) โดยส.วนใหญ.แล+วธุรกิจค+าไม+ที่มาทำกิจการอยู.ในปากน้ำโพ
จะเป]นกลุ.มบริษัทตะวันตกที่เข+ามาทำกิจการ รองลงมาคือ ธุรกิจค+าไม+ของชาวกรุงเทพฯ ปากน้ำโพจึง
มีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองท.าที่ใช+แลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค+า
เมื่อมีผู+เข+ามาอาศัยอยู.ในตลาดปากน้ำโพเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ทำให+ชุมชนเกิดการขยายตัว สิ่ง
อำนวยความสะดวกเริ่มเข+าสู.ปากน้ำโพมากขึ้น โดยเฉพาะอย.างยิ่งสถานที่ที่จะแสดงให+เห็นถึงความ
เจริญรุ.งเรืองสมัยนั้น คือ โรงภาพยนตร$ ในปากน้ำโพมีโรงภาพยนตร$ชื่อดังอยู.ทั้งหมด 2 แห.ง แห.งแรก
คือ โรงภาพยนตร$เฉลิมชาติ หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว.า โรงหนังเหนือ เมื่อการชมภาพยนตร$ซบเซา จึงได+
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เปลี่ยนเป]นโรงละครอยู.ช.วงหนึ่ง แต.เมื่อเปลี่ยนเจ+าของใหม.ก็ได+กลับมาเป]นโรงภาพยนตร$ตามเดิม
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป]นโรงภาพยนตร$นครสวรรค$ และโรงภาพยนตร$นิวนครสวรรค$ ตามลำดับ ใน
ตอนกลางคืนหน+าโรงภาพยนตร$ จะมีร+านอาหาร ร+านขายไอศกรีม รถขายผลไม+ และขนมหวาน
หลากหลายชนิดมาตั้งขายอยู.หน+าโรงภาพยนตร$ (เจริญ ตันมหาพราน, 2558, ออนไลน$) และต.อมาคือ
โรงภาพยนตร$เฉลิมสวรรค$ ตั้งอยู.ที่ถนนโกสีย$ในป…จจุบัน โรงภาพยนตร$มีลักษณะเป]นโรงไม+ มีผนังเป]น
สังกะสี และมีม+านั่งแถวยาว ก.อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางเทศบาลได+ต.อเติมโรงภาพยนตร$ให+
สวยงาม และตั้งชื่อว.าโรงภาพยนตร$เฉลิมสวรรค$ โดยคำว.าเฉลิมนี้มีที่มาจากโรงภาพยนตร$ในกรุงเทพที่
ส.วนใหญ.มักตั้งชื่อนำหน+าด+วยคำว.า เฉลิม (มานพ สุวรรณศรี, มปป.: 54)
ชาวจีนที่เข+ามาอาศัยอยู.ในตลาดปากน้ำโพ โดยส.วนใหญ.จะประกอบอาชีพค+าขาย สองฝ…˜งของ
ตลาดปากน้ำโพจึงเต็มไปด+วยธุรกิจห+างร+านของชาวจีน ธุรกิจที่ตั้งอยู.ในตลาดปากน้ำโพนั้นมีธุรกิจ
หลากหลายรูปแบบ แต.ที่มากที่สุดคือ ธุรกิจห+างทอง ร+านขายยา ร+านถ.ายภาพ และภัตตาคารต.าง ๆ
ป…จจุบันนี้ร+านค+าบางร+านได+ป‘ดกิจการลงแล+ว แต.ร+านดั้งเดิมหลายร+านยังคงเป‘ดกิจการอยู. เช.น ห+าง
ทองฮ+อเต็กหมง ร+านชัยอรุณโอสถ ร+านศรีศิลป— ภัตตาคารโกยี เป]นต+น นอกจากร+านค+าดังกล.าว ยังมี
อีกหนึ่งร+านค+าที่ถึงแม+ป…จจุบันนี้จะป‘ดทำการไปแล+ว แต.ถือว.าเป]นอีกหนึ่งร+านค+าในตำนานของปากน้ำ
โพ จังหวัดนครสวรรค$ และเป]นร+านค+าที่มีความมั่งคั่งที่สุดในยุคหนึ่งของปากน้ำโพ ได+แก. ร+านเปงหลี
หรือตระกูลมะระยงค$
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ภาพที่ 1 ห8างทองฮ8อเต็กหมงในปZจจุบัน
ที่มาภาพ ธนบดี วัฒนารักษ< ถ.ายเมื่อ กุมภาพันธ< พ.ศ. 2564

ตระกูลมะระยงค$ เจ+าของร+านเปงหลี หรือโค+วเปงหลี ที่ก.อตั้งโดยนายบุญเติม และนางชงสิริ
ในปa พ.ศ.2492 ร+านเปงหลีตั้งอยู.ที่ตลาดลาว บริษัทถนนริมน้ำในป…จจุบัน ร+านเปงหลีเป]นร+านที่ชาว
ปากน้ำโพรู+จักกันดีในฐานะตัวแทนจำหน.ายน้ำมันตรามงกุฎจากบริษัทเชลล$ และเป]นร+านค+าแห.งแรก
ที่นำเข+าเครื่องดื่มน้ำดำ หรือเป³ปซี่ (Pepsi) มาจำหน.ายในจังหวัดนครสวรรค$ รวมถึงเป]นตัวแทน
จำหน.ายสินค+านำเข+าจากต.างประเทศ เช.น ยางรถ เยลลี่ ท็อฟฟa˜กระป´อง เป]นต+น นอกจากนี้ตระกูล
มะระยงค$ยังเป]นเจ+าของตึกรูปแบบตะวันตกแห.งแรกในจังหวัดนครสวรรค$ โดยรูปแบบตึกของบ+าน
มะระยงค$นั้นมีลักษณะโครงสร+างทำด+วยปูน มีเสาปูน มีชั้นวางหินอ.อน มีเคาท$เตอร$ (counter) รวมถึง
ภายในบ+านมีการปูพื้นด+วยพื้นกระเบื้องแบบอิตาลี (ย+อนอดีต เมืองปากน้ำโพ, 2563, ออนไลน$)
ป…จจุบันนี้ร+านเปงหลีได+ป‘ดกิจการลงแล+ว แต.อาคารบ+านมะระยงค$ยังคงมีให+เห็นอยู. ริมถนน
โกสีย$ บริเวณใกล+กับตลาดริมน้ำ รวมถึงป…จจุบันนี้ทายาทตระกูลมะระยงค$ได+มีบทบาททางการเมือง
ท+องถิ่น ในเทศบาลนครนครสวรรค$ คือ นายณรงค$ มะระยงค$ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค$
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ภาพที่ 2 อาคารบ8านมะระยงค<ในปZจจุบัน
ที่มาภาพ ธนบดี วัฒนารักษ< ถ.ายเมื่อ กุมภาพันธ< พ.ศ. 2564

นอกจากตระกูลมะระยงค$ที่เป]นคหบดีเก.าแล+ว อีกหนึ่งตระกูลที่มีบทบาทสำคัญทั้งด+าน
กิจการในจังหวัดนครสวรรค$ และมีบทบาทสำคัญทางการเมืองท+องถิ่น คือ ตระกูลนิโรจน$ เริ่มต+นจาก
นายถาวร นิโรจน$ เริ่มต+นทำธุรกิจรับส.งผู+โดยสารตามอำเภอต.าง ๆ เช.น อำเภอลาดยาว อำเภอบรรพต
พิสัย และขากลับจะรับจ+างบรรทุกข+าวเปลือก และพืชไร.มาส.งที่ปากน้ำโพ เมื่อมีลูกค+าใช+บริการมาก
ขึ้น นายถาวรจึงเริ่มขยายกิจการ โดยได+เริ่มมีการซื้อรถเพิ่มและจ+างคนขับรถ หลังจากกิจการรับส.งผู+
โดยการและรับส.งสินค+าเจริญรุ.งเรือง นายถาวรจึงเริ่มทำธุรกิจอีกหนึ่งอย.างคือ ธุรกิจเลี้ยงไก. เพราะ
เล็งเห็นว.า ธุรกิจเลี้ยงไก.เป]นสิ่งที่ทำได+และได+กำไร เมื่อธุรกิจเลี้ยงไก.ประสบความสำเร็จ จึงตั้งชื่อธุรกิจ
นี้ว.า ถาวรฟาร$ม จนกระทั่งในปa พ.ศ.2505 เมื่อมีการเป‘ดเส+นทางเดินรถระหว.างนครสวรรค$ เชียงใหม. นายถาวรจึงหันมาทำธุรกิจเดินรถอย.างจริงจัง และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในชื่อ “บริษัท
ถาวรฟาร$ม จำกัด” (ภิญโญ นิโรจน$, 2558: 239)
ภายหลังนายถาวรเริ่มมีบทบาททางการเมืองท+องถิ่นมากขึ้น กล.าวคือ ในปa พ.ศ.2523 นาย
ถาวรได+ลงสมัครเลือกตั้งเป]นนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค$ จนได+รับเลือกให+เป]นนายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค$ ตั้งแต.ปaพ.ศ.2523 – 2547 รวมทั้งหมด 24 ปa จนกระทั่งนายถาวร นิโรจน$ ถึงแก.
กรรมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ$ พ.ศ.2551 (จิระวิทย$ ศุภนันทกานต$, 2558, ออนไลน$) บทบาททาง
การเมื อ งในท+ อ งถิ ่ น ถู ก ส. ง ต. อ ผ. า นรุ . น ลู ก ในปa ต . อ มาหลั ง จากนายถาวรหมดวาระในหน+ า ที่
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค$ นายจิตตเกษมณ$ นิโรจน$ธนรัฐ บุตรชายได+ชนะการเลือกตั้งเป]น
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค$ ตั้งแต.ปa พ.ศ.2547 จนถึงป…จจุบัน นอกจากนี้ นายภิญโญ นิโรจน$
บุตรชายอีกหนึ่งคนได+มีบทบาททั้งในการเมืองท+องถิ่นและการเมืองระดับประเทศ กล.าวคือ นาย
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ภิญโญเคยดำรงตำแหน.งผู+ช.วยเลขานุการ รัฐมนตรีว.าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ$ ปa 2538 ต.อมา
ดำรงตำแหน.งเป]นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมัยนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ป…จจุบันนี้
ดำรงตำแหน.ง สมาชิกสภาผู+แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ นครสวรรค$ เขต 1
นอกจากครอบครัวนิโรจน$ที่เป]นที่รู+จักในฐานะผู+มีบทบาททางการเมืองแล+ว อีกหนึ่งบุคคล
สำคัญทางการเมื องที่มีภูมิลำเนาเป]นชาวปากน้ำโพ คือ นายสงกรานต$ จิตสุทธิภากร โดยนาย
สงกรานต$เป]นบุตรของนายเดชชัย และนางโบ+ตัว จิตสุทธิภากร เจ+าของโรงหล.อเหล็กในตลาดปากน้ำ
โพ ได+กลับมาประกอบธุรกิจการผลิตลูกยางสีข+าวสำหรับใช+ในโรงสีข+าวขนาดใหญ.ของครอบครัวที่
จังหวัดนครสวรรค$ ในชื่อ “บริษัท เดชชัยรับเบอร$ จำกัด” นายสงกรานต$มีความสนใจในด+านการเมือง
และได+เข+าร.วมเป]นสมาชิกพรรคประชาธิป…ตย$ตั้งแต.ปa พ.ศ. 2539 นายสงกรานต$ได+รับเลือกตั้งให+เป]น
สมาชิ ก สภาผู + แ ทนราษฎรทั ้ ง หมด 4 ปa จนกระทั ่ ง ในปa พ.ศ.2550 ได+ ร ั บ เลื อ กตั ้ ง ให+ เ ป] น
สมาชิกสภาผู+แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค$ เขต 1 และได+รับเลือกตั้งอีกครั้งในปa พ.ศ. 2554 รวม
ทั้งหมด 2 สมัย ป…จจุบันนี้นายสงกรานต$ได+ปฏิบัติหน+าที่เป]นที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณ ด+านครุภัณฑ$ ประจำปa พ.ศ. 2564 (นายสงกรานต$ จิตสุทธิภากร, 2564, ออนไลน$)
แม+ว.าชุมชนจะมีขนาดใหญ.ขึ้น แต.ความสัมพันธ$ของคนในชุมชนที่ปากน้ำโพยังคงแน.นแฟlน
โดยเฉพาะอย.างยิ่งกับกลุ.มผู+ที่ทำการค+าขาย กล.าวคือ ในแต.ละปaจะมีพิธีคัดเลือกคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ในอดีตจะคัดเลือกจากร+านค+าในตลาดปากน้ำโพเพื่อมาทำงาน
สืบสานประเพณีร.วมกัน แต.ในป…จจุบันมีกฎเกณฑ$ที่เปลี่ยนไปเล็กน+อยคือ มีการขยายขอบเขตการ
คัดเลือกร+านค+าเป]นร+านค+าในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ที่ได+ทำบุญจากการโต.ยจี๊หรือเรี่ยไรเงิน
ของคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพรุ.นป…จจุบัน และต+องทำบุญจำนวนเงิน
มากกว.า 100 บาทขึ้นไป หรือแม+แต.นักการเมืองท+องถิ่นหากมีธุรกิจ ร+านค+าเป]นของตนเอง ก็สามารถ
ร.วมคัดเลือกเป]นคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+
3.2 วิถีชีวิตของชาวปากน้ำโพในป\จจุบัน
ยามเช+าผู+คนนิยมสัญจรกันไปจ.ายตลาด เพื่อซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร โดยตลาดที่ผู+คนใน
ปากน้ำโพส.วนใหญ.นิยมไปนั้น ได+แก. ตลาดบ.อนไก. ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค$ ก.อนหน+านี้อาจมี
บรรยากาศการพูดคุยยามเช+าของชาวปากน้ำโพที่ร+านกาแฟต.าง ๆ เปรียบเสมือนสภากาแฟของชาว
ปากน้ำโพ แต.ป…จจุบันนี้ภาพเหล.านั้นได+ปรากฏให+เห็นน+อยลง และแทนที่ด+วยภาพของผู+คนในตลาดที่
ต.างสัญจรกันไปซื้อของในตลาด
ยามเย็น ผู+คนบางส.วนที่รักสุขภาพ นิยมไปออกกำลังกายกันที่อุทยานสวรรค$ หรืออีกชื่อหนึ่ง
ที่เรียกว.า หนองสมบูรณ$ โดยเป]นสวนสาธารณะขนาดใหญ.ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ ผู+คน
นิยมไปเดินและวิ่งออกกำลังกายที่นั่น นอกจากนี้ในบางวันยังมีการรวมกลุ.มเต+นแอโรบิก ทำให+ในช.วง
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เย็นอุทยานสวรรค$กลายเป]นพื้นที่ที่เต็มไปด+วยความสนุกสนาน คึกคักของผู+คนที่นิยมมาออกกำลังกาย
กัน นอกจากอุทยานสวรรค$ที่ผู+คนนิยมไปออกกำลังกายแล+ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในช.วงเย็นคือการออกไป
รับประทานอาหารเย็น และที่ที่ชาวปากน้ำโพนิยมไปกันในช.วงเย็นมากที่สุดคือ ตลาดริมน้ำ โดยตลาด
ริมน้ำตั้งอยู.บนถนนริมน้ำ ริมฝ…˜งแม.น้ำเจ+าพระยา มีลักษณะเป]นร+านอาหารยาวไปจนสุดถนนทั้งสองฝ…˜ง
ฝ…˜งหนึ่งเป]นร+านอาหารเล็ก ๆ ฝ…˜งริมแม.น้ำเจ+าพระยาจะเป]นร+านรถเข็น มีลักษณะคล+ายกับ street
food
โดยปกติแล+ว ในช.วงเย็นทุกวันศุกร$และเสาร$จะมีการตั้งแผงขายของที่ถนนริมน้ำ ถัดจาก
ตลาดริมน้ำไปเล็กน+อย ชาวปากน้ำโพเรียกตลาดนี้ว.า “ตลาดนัดคนเดิน” นอกจากการตั้งแผงขายของ
แล+ว ยังมีการแสดงดนตรีเป‘ดหมวกของเด็กนักเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ แต.เนื่องจาก
การระบาดของไวรัสโคโรนา ในปaพ.ศ. 2563 ทำให+รัฐบาลมีการออกมาตรการควบคุมคน ป‘ดตลาด
เพื่อลดความแออัดและระงับการแพร.กระจายของเชื้อ ทำให+ช.วงหนึ่งตลาดนัดคนเดินต+องถูกระงับการ
เป‘ดไป จนกระทั่งเมื่อสถานการณ$การระบาดในประเทศไทยได+คลี่คลายลงจึงมีการกลับมาเป‘ดตลาด
นัดคนเดินอีกครั้ง ในช.วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ.านมา แต.เนื่องจากเกิดการระบาดระลอกใหม.
ในช.วงต+นปaพ.ศ. 2564 จึงทำให+ตลาดนัดคนเดินต+องป‘ดตัวไปอีกครั้งหนึ่ง
ในอดีตผู+คนมักรู+จักปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค$ในฐานะที่เป]นศูนย$กลางการค+าที่สำคัญ
โดยเฉพาะการค+าข+าวและไม+พันธุ$ต.าง ๆ แต.ในป…จจุบันนี้นครสวรรค$แม+จะถูกลดทอนบทบาทการเป]น
ศูนย$กลางการค+าด+วยป…จจัยด+านเวลาและการพัฒนาของพื้นที่ รวมถึงเทคโนโลยีที่เข+าสู.ประเทศไทย
นครสวรรค$ในป…จจุบันจึงโดดเด.นในด+านของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน เพราะ
เป]นจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู.จำนวนมาก และได+มีการพัฒนาแหล.งท.องเที่ยวหลายแห.ง
เพื่อดึงดูดผู+คนภายนอกจังหวัดให+เดินทางเข+ามาท.องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค$ โดยเฉพาะอย.างยิ่งใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$
สองปaที่ผ.านมา ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ ได+สร+างสถานที่ท.องเที่ยวแห.งใหม.
ที่แรกได+แก. พาสาน4 โดยพาสานตั้งอยู.บนเกาะยม ริมฝ…˜งแม.น้ำเจ+าพระยา ทิวทัศน$จากพาสานจะ
สามารถมองเห็นแม.น้ำสองสี ได+แก. แม.น้ำป‘งและแม.น้ำน.านไหลมาบรรจบกัน รวมถึงเห็นศาลเจ+าพ.อ
เทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ.ที่ตั้งอยู.อีกฝ…˜งหนึ่งของแม.น้ำเจ+าพระยา ป…จจุบันนี้พาสานเป]นสถานที่
ท. อ งเที ่ ย วที ่ เ น+ น ให+ ผ ู + ค นได+ ม าพั ก ผ. อ นหย. อ นใจ รวมถึ ง เป] น สถานที ่ ท ี ่ ผ ู + ค นนิ ย มมาถ. า ยรู ป กั บ
สถาป…ตยกรรมที่ลักษณะเป]นไม+โค+งยาว และนอกจากนี้พาสานยังมีการประดิษฐานของรูปเคารพองค$
เจ+าแม.กวนอิม และลูกศิษย$ชายหญิง กิมท+ง เง็กนึ่งที่บริเวณทางเข+าพาสานอีกด+วย สถานที่ท.องเที่ยวที่
4

คำว.า พาสาน มีที่มาจากคำว.า ผสาน หมายถึง การผสานกันของแม.น้ำทั้ง 4 สายกลายเปbนแม.น้ำเจ8าพระยา ได8แก.
แม.น้ำปPง วัง ยม และน.าน ที่ผสานจาก 4 กลายเปbน 2 จนเกิดเปbนแม.น้ำเจ8าพระยา (อรัณย< หนองพล, 2562,
ออนไลน<)
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เพิ่งสร+างอีกแห.งคือ คลองญวนชวนรักษ$ โดยเป]นพื้นที่พัฒนาร.องน้ำเกาะญวน โดยก.อนหน+านี้ผู+คน
มักจะรู+จักกันในนาม คลองคอเกชอนนครสวรรค$ ด+วยบรรยากาศโดยรอบที่คล+ายกับริมคลองคอเก
ชอนที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต+ ในช.วงเย็นผู+คนนิยมเดินทางมานั่งเล.น รวมถึงมาให+อาหารปลาคาร$ฟ
ในบ.อพัฒนาร.องน้ำ

ภาพที่ 3 พาสาน สถานที่ท.องเที่ยวแห.งใหม.ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค<
ที่มาภาพ https://travel.mthai.com/region/204756.html

อดีตที่เมืองปากน้ำโพ เคยมีชาวจีนหลากหลายเชื้อชาติอพยพเข+ามาอาศัยอยู.และตั้งถิ่นฐาน
เพื่อประกอบอาชีพในประเทศไทย โดยเฉพาะอย.างยิ่งอาชีพค+าขาย นอกจากความรู+เรื่องการค+าขายที่
ชาวจีนได+นำพาเข+ามาสู.พื้นที่แล+ว ชาวจีนกลุ.มนี้ได+นำพาวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีเข+าสู.
ประเทศไทย เช.น ความเชื่อเทพเจ+าจีน ที่ในแต.ละห+างร+านจะมีการตั้งหิ้งเทพเจ+าจีนไว+บูชา รวมถึงใน
วันแห.กลางวันจะมีการนำเทพเจ+าประจำบ+านออกมาตั้งที่โต–ะรับเจ+า เพื่อเสริมสิริมงคลในช.วงเทศกาล
ตรุษจีน นอกจากนี้ยังมีศาลเจ+าที่เป]นศาสนสถานสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ ได+แก. ศาลเจ+า
พ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ. และศาลเจ+าหน+าผาที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมารวมตัวกันในช.วง
เทศกาลและงานประเพณีต.าง ๆ เพื่อประกอบพิธีกรรมร.วมกัน
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3.3 เจ%าพBอ-เจ%าแมBปากน้ำโพ และเจ%าแมBกวนอิม
ในปากน้ำโพมีความเชื่อเรื่องเทพเจ+ามาอย.างยาวนาน สืบทอดจากรุ.นบรรพบุรุษที่อพยพมา
จากประเทศจีน เนื่องจากชาวจีนในปากน้ำโพมีหลากหลายชาติพันธุ$ จึงทำให+ความเชื่อเรื่องเทพเจ+ามี
ความหลากหลายตามถิ่นที่อยู. กล.าวคือ ในปากน้ำโพจะแบ.งศาลเจ+าออกเป]นสองฝ…˜งคือ ฝ…˜งตะวันตก
ของแม.น้ำเจ+าพระยาจะเป]นที่ตั้งของศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ. (ศาลใต+) และฝ…˜ง
ตะวันออกของแม.น้ำเจ+าพระยาจะเป]นที่ตั้งของศาลเจ+าหน+าผา (ศาลเหนือ) โดยมีรายละเอียดของศาล
เจ+าและเทพเจ+าที่นับถือ ดังนี้
3.3.1 ศาลเจ%าพBอเทพารักษ9-เจ%าแมBทับทิม แควใหญB
ศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$ - เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ. ตั้งอยู.ในตำบลแควใหญ. อำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค$ ริมแม.น้ำเจ+าพระยา ฝ…˜งตะวันออกและตั้งอยู.ตรงข+ามกับฝ…˜งตัวเมืองนครสวรรค$ ปaที่สร+าง
ไม.ได+ระบุชัดเจน แต.สันนิษฐานว.าศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ.นี้อาจมีอายุนานกว.า
130 ปa จากการพบเจอระฆังโบราณที่มีผู+ศรัทธานำมาถวายศาลเจ+า ประมาณปaพ.ศ. 2413 แต.เดิมศาล
เจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ. แบ.งเป]น 2 ศาล มีลักษณะเป]นศาลไม+ขนาดเล็ก คือ ศาลเจ+า
พ.อกวนอู และศาลเจ+าเทพารักษ$ จนกระทั่งศาลเกิดการผุผัง ชาวปากน้ำโพจึงสร+างศาลใหม. ตั้งชื่อว.า
ศาลเจ%าพBอเทพารักษ9 (ภิญโญ นิโรจน$, มปป., 58-59)
ป…จจุบันนี้ภายในศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ. มีรูปเคารพของเทพเจ+าทั้งหมด
ดังนี้ เจ+าพ.อเทพารักษ$ (ปุงเถ.ากง) เจ+าแม.ทับทิม เจ+าพ.อกวนอู เจ+าแม.สวรรค$ และเจ+าพ.อสามตา โดย
ทางคณะกรรมศาลเจ+าจะจัดให+มีพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง รวมถึงมีการอัญเชิญรูปเคารพของเทพเจ+ามาตั้ง
ไว+หน+าแท.นบูชา ก.อนการประกอบพิธีประทับทรงในช.วงเช+าของวันแห.กลางวัน

ภาพที่ 4 ศาลเจ8าพ.อเทพารักษ<-เจ8าแม.ทับทิม แควใหญ.
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 5 กุมภาพันธ< 2562
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ภาพที่ 5 รูปเคารพของเจ8าพ.อ เจ8าแม. ที่ถูกนำมาตั้งก.อนพิธีประทับทรง
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 7 กุมภาพันธ< 2562

ภาพที่ 6 แผนที่ศาลเจ8าพ.อเทพารักษ<-เจ8าแม.ทับทิม แควใหญ. จัดทำโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ<

3.3.1.1 เจ+าพ.อเทพารักษ$ (ปุงเถ.ากง)
ปุงเถ.ากงเป]นเทพเจ+าผู+ชาย มีชื่อเรียกในภาษาจีนกลางว.า เปvwนโถวกง ส.วนปุงเถ.ากงเป]นชื่อ
เรียกตามภาษาจีนแต+จิ๋ว ปุงเถ.ากงมีรูปร.างลักษณะคล+ายกับเศรษฐีในสมัยโบราณของจีน มีผมและ
หนวดสีขาว สวมเสื้อคลุมยาว ถือไม+เท+า มีหน+าตาที่บ.งบอกถึงความเมตตา ปุงเถ.ากงมีความสำคัญ
อย.างมากต.อชาวจีน เนื่องจากปุงเถ.ากงมีหน+าที่ดูแลทุกข$สุขของมนุษย$ เมื่อครอบครัวชาวจีนมีผู+เกิด
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ใหม.หรือมีผู+ถึงแก.กรรมจะต+องคอยจุดธูปบอกปุงเถ.ากงอยู.เสมอ ต.อมาคือปุงเถ.าม.า เป]นเทพเจ+าผู+หญิง
มักจะตั้งรูปเคารพข+างกับปุงเถ.ากง บางตำนานถือกันว.า เป]นภรรยาของปุงเถ.ากง มีลักษณะภายนอก
กล.าวคือ มีผมสีขาว เกล+ามวย ใส.เสื้อแขนยาว ถือไม+เท+า หน+าตายิ้มแย+มแจ.มใส ส.วนมากปุงเถ.ากงและ
ปุงเถ.าม.าจะถูกตั้งเป]นเทพประธานของศาลอยู.ในศาลเจ+าจีน เพื่อให+ผู+ที่ศรัทธาในปุงเถ.ากง ปุงเถ.าม.าได+
เข+ามากราบไหว+ เพื่อขอให+ปุงเถ.ากงและปุงเถ.าม.าคุ+มครองให+รอดพ+นจากอันตรายทั้งปวง (มุจลินทร$
เพ็ชรรุ.ง, 2553: 54)
เช.นเดียวกับรายงานค+นคว+าเฉพาะบุคคลของกนกพร เจริญแสนสวย (2557) เมื่อมีคนใน
ครอบครัวเกิดหรือถึงแก.กรรมจะต+องจุดธูปบอกปุงเถ.ากง ตัวอย.างเช.น กลุ.มชาวจีนที่อพยพเข+ามาใน
ประเทศไทยรุ.นแรก ที่ยังคงมีความรักและความผูกพันต.อประเทศจีน เมื่อจากไปจึงต+องการให+
ลูกหลานนำศพกลับไปที่เมืองจีน ก.อนเคลื่อนศพจึงต+องจุดธูปบอกกล.าวปุงเถ.ากง ส.วนปุงเถ.าม.านั้นใน
รายงานค+นคว+าฉบับนี้ให+ความเห็นว.า การตั้งปุงเถ.ากงและปุงเถ.าม.าไว+คู.กันนั้น เกิดจากธรรมชาติของ
คนที่มีนิสัยชอบจับคู. จึงมักตั้งรูปเคารพของปุงเถ.ากงและปุงเถ.าม.าไว+คู.กันอยู.ในศาลเจ+า แต.ทั้งนี้มัก
ปรากฏการประดิษฐานรูปเคารพของปุงเถ.ากงและปุงเถ.าม.าที่ศาลเจ+าของชาวจีนแต+จิ๋ว จีนฮกเกี้ยน
มากกว.าจีนไหหลำและจีนฮากกา ในศาลเจ+าของชาวจีนไหหลำมักใช+แผ.นไม+มาเขียนเป]นชื่อของเทพ
และบูชาปุงเถ.ากงในฐานะเทพชั้นรองในศาลเจ+า (กนกพร เจริญแสนสวย, 2557: 11–12)
บทความของกฤษฎา แก+วเกลี้ยง ในวารสารร.มพฤกษ$ มหาวิทยาลัยเกริก (2555) ได+กล.าวถึง
ปุงเถ.ากง หรือเรียกว.า ปุนเถ%ากง ว.าเป]นเทพผู+คอยปกป…กรักษาผืนแผ.นดินให+มีความสงบร.มเย็น โดยมี
การกล.าวถึงตำนานของปุงเถ.ากงไว+ว.า ในรัชสมัยพระเจ+าโจวอู.หวัง ปaที่ 2 มีชายคนหนึ่งนามว.า จังฟู
เต’อ เป]นผู+ที่มีความเฉลียวฉลาดและกตัญ±ู เมื่อมีอายุ 36 ปa ได+รับราชการเป]นหัวหน+าเจ+าภาษีนาย
อากร ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน.งไม.เคยทำการทุจริต มักช.วยเหลือผู+ที่ตกทุกข$ได+ยาก จึงทำให+
ประชาชนรักและศรัทธาเป]นอย.างมาก เมื่ออายุ 102 ปa จังฟูเต’อได+จากไป จึงมีครอบครัวยากจน
ครอบครัวหนึ่งตั้งศาลเล็ก ๆ ให+ ต.อมาครอบครัวนี้ได+กลายเป]นครอบครัวเศรษฐี ทำให+ประชาชนทั่วไป
เกิดความศรัทธาและกราบไหว+ในฐานะเทพผู+รักษาอาณาบริเวณ ความเชื่อนี้ได+อยู.คู.สังคมจีน และติด
ตัวชาวจีนโพ+นทะเลเมื่อครั้งเข+ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย (กฤษฎา แก+วเกลี้ยง, 2555: 52)
3.3.1.2 เจ+าแม.ทับทิม
เจ+าแม.ทับทิมเป]นเทพนารีแห.งการเดินเรือและอาชีพประมง โดยเป]นที่มาของแม.ย.านางใน
ความเชื่อของชาวไทย ชาวฮกเกี้ยนเรียกว.า “พระหมาจBอ” จีนกลางเรียกว.า “มาจูB” ไหหลำเรียกว.า
“มาโตBว (มาจูB)” และแต+จิ๋วเรียกว.า “หมBาโจ%ว” เดิมทีเป]นเทพของมณฑลกวางตุ+ง ภายหลังความเชื่อ
นี้แพร.กระจายไปทั่ว จนกระทั่งกลายเป]นเทพนารีองค$สำคัญและเป]นเทพท+องถิ่นของชาวไหหลำ โดย
เชื่อว.า มาจู.นั้นเป]นเทพดั้งเดิมที่แยกเป]นสองร.างในภายหลัง โดยองค$แรกคือมาจู.ดังที่กล.าวไปข+างต+น
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แต.อีกองค$หนึ่งมีชื่อเรียกว.า “ตุยบวยเต%งเหนี่ยง” แม+กระทั่งชาวไทยเชื้อสายจีนยังถือว.าเป]นคนละ
องค$ จะสั ง เกตได+ จ ากการตั ้ ง ศาลเจ+ า ของชาวไทยเชื ้ อ สายจี น เช. น ในอำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีการตั้งศาลมาจู. และศาลเจ+าแม.ทับทิมอยู.ไม.ไกลกันนัก แต.เนื่องจากเครื่องทรงของ
เทพนารีองค$นี้มีความคล+ายคลึงกัน โดยมีทับทิมเป]นเครื่องประดับ ชาวไทยเชื้อสายจีนจึงเรียกว.า เจ+า
แม.ทับทิม
ตำนานที่มาของเจ+าแม.ทับทิม กล.าวคือ เมื่อมีชีวิตอยู.เป]นผู+มีความรู+ที่พิเศษกว.าคนอื่น และได+
นำความรู+นั้นมาช.วยเหลือผู+อื่น จึงมีผู+เคารพรักจำนวนมาก ด+วยความเสียสละที่เคยทำมาในขณะที่มี
ชีวิต เมื่อจากไปจึงมีคนอาลัย สร+างศาลไว+กราบไหว+ รวมถึงตำนานเล.าขาน ต.อจากนั้นเมื่ออิทธิพลของ
เต’าและพุทธศาสนาเข+ามาเกี่ยวข+องว.า เจ+าแม.ทับทิมกลับสู.สวรรค$เป]นบริวารของซีหวางหมู. กลายเป]น
เทพสูงสุดของลัทธิเต’า ในทางพุทธศาสนาเชื่อว.า เจ+าแม.ทับทิมเป]นนิรมาณปางหนึ่งของพระโพธิสัตว$
กวนอิม (ถาวร สิกขโกศล, 2563, ออนไลน$) ชีวิตของเจ+าแม.ทับทิมขณะมีชีวิตอยู. ที่ได+ช.วยเหลือเกื้อกูล
ผู+อื่นด+วยความเมตตากรุณา โดยลักษณะเหล.านี้เป]นคุณสมบัติหนึ่งของพระโพธิสัตว$กวนอิม ในหนังสือ
บารมีพระโพธิสัตว$กวนอิม ของ ธรรมเกียรติ กันอริ (2536) ได+มีการกล.าวถึง ปณิธานของพระโพธิสัตว$
กวนอิมโดยกล.าวว.า พระโพธิสัตว$กวนอิมมีความเมตตากรุณาต.อสัตว$โลก ปรารถนาให+ผู+อื่นพ+นทุกข$
ก.อนที่จะแสวงหาสุขแห.งตน ด+วยเหตุนี้จึงมีการอนุมานว.า เจ+าแม.ทับทิมเป]นอีกหนึ่งนิรมาณกายของ
พระโพธิสัตว$กวนอิมที่ได+เสวยชาติเป]นมนุษย$เพื่อช.วยเหลือมวลมนุษย$เหล.านี้ให+พ+นทุกข$ (ธรรมเกียรติ
กันอริ, 2536)
การกล.าวถึงเจ+าแม.ทับทิมว.าเป]นอีกหนึ่งร.างอวตารของพระโพธิสัตว$กวนอิม หรือเจ+าแม.
กวนอิมนั้น ยังมีปรากฏในหนังสือ 108 เทพแห.งสรวงสวรรค$ ฉบับ พระโพธิสัตต$ โดยไต+ตี่ ไทจือ กล.าว
ว.า เจ+าแม.ทับทิมนั้นเป]นองค$อวตารของเจ+าแม.กวนอิม เพราะบทบาทของทั้ง 2 องค$นั้นมีความ
เกี่ยวเนื่องกับน้ำและทะเลค.อนข+างมากเช.นกัน มีตำนานเรื่องแรกเล.าว.า เจ+าแม.ทับทิมได+กำเนิดเป]นลูก
สาวของชาวประมงที่มณฑลฮกเกี้ยน ในสมัยราชวงศ$ซ.ง มีนามว.า หลินหยวน คืนหนึ่งหลินหยวนฝ…นว.า
พ.อและพี่ชายได+ออกไปหาปลา จากนั้นประสบอุบัติเหตุทางทะเล หลินหยวนจึงได+ ว.ายน้ำเข+าไป
ช.วยเหลือทั้งสองคน เมื่อตื่นขึ้นมา หลินหยวนได+พบว.าพ.อและพี่ชายเสียชีวิตจากอุบัติทางทะเล จึง
ตรอมใจตายด+วยความอาลัย ชาวบ+านในพื้นที่เห็นจึงมีการสร+างศาลถวาย และอีกหนึ่งตำนานได+เล.าว.า
เจ+ า แม. ท ั บ ทิ ม ได+ เ กิ ด เป] น มนุ ษ ย$ ช ื ่ อ หลิ น โมB ว เหนี ย ง ธิ ด าคนที ่ 7 ของขุ น นางชั ้ น ผู + ใ หญ. นางมี
ความสามารถด+านการพยากรณ$ จึงมีผู+ขนานนามว.า ธิดามังกรน+อย ระหว.างมีชีวิตหลินโม.วเหนียงจึงได+
อุทิศชีวิตช.วยเหลือผู+ประสบภัยทางทะเลด+วยความเมตตา แต.มีอายุสั้นนักเพียงแค. 28 – 30 ปa (ไต+ตี่
ไทจือ, 2544: 101)
ในบทความเรื่อง คารวะเจ+าแม.ทับทิม (พระม.าจ+อ) เข+าใจเทพ - ผีในระบบความเชื่อจีน ของ
คมกฤช อุ.ยเต็กเค.ง ได+กล.าวถึงตำนานเจ+าแม.ทับทิม หรือที่ในบทความนี้ได+กล.าวในชื่อพระม.าจ+อว.า มี
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ชีวิตอยู.ในสมัยราชวงศ$ซ.งเหนือ ในขณะมีชีวิตพระม.าจ+อมีความสามารถพิเศษทางเวทมนตร$ การ
ทำนาย และสามารถพยากรณ$ทางทะเลได+อย.างแม.นยำ จึงได+ใช+พลังพิเศษของตนในการช.วยเหลือ
ชาวประมงหรือผู+ที่เดินทางทางทะเล เมื่อเสียชีวิตไป ชาวบ+านจึงได+สร+างศาลเป]นที่สักการะบูชา
นอกจากนี้ในสมัยราชวงศ$จีน เริ่มต+นตั้งแต.ราชวงศ$ซ.งมีการเลื่อนยศให+แก.เทพที่เกี่ยวข+องกับงาน
ราชการ โดยมีตำนานเล.าว.า เจ+าแม.ทับทิมได+เคยปรากฏกายช.วยเหลือเรือของราชทูตที่ประสบภัย
หรือแม+กระทั่งเคยช.วยเหลือเรือมหาสมบัติของเจิ้งเหอ จึงทำให+เจ+าแม.ทับทิมได+เลื่อนยศจากทาง
ราชการ เจ+าแม.ทับทิมหรือพระม.าจ+อได+รับอิสริยยศเริ่มตั้งแต.ระดับท.านผู+หญิง จนถึงยศสุดท+ายคือ
พระราชชนนี ส วรรค9 (เที ย นสB ง เซB ง โบ% ) ในสมั ยจั กรพรรดิ เต+ ากวง (คมกฤช อุ . ยเต็ งเค. ง , 2562,
ออนไลน$)
แม+ว.าเจ+าแม.ทับทิม หรือพระแม.มาจู. จะเป]นเทพนารีแห.งการค+าขาย เดินเรือ คุ+มครองภัยทาง
ทะเล กล.าวคือปlองกันคลื่นลมแรงและปlองกันภัยจากโจรสลัด ความเกี่ยวข+องที่เชื่อมโยงกับคลื่นทะเล
จึงทำให+เจ+าแม.ทับทิมกลายเป]นเทพแห.งฝนและน้ำ ที่ช.วยขจัดภัยแล+งและปlองกันอุทกภัย และเจ+าแม.
ทับทิมยังเป]นเทพเจ+าแห.งการรบอีกด+วย โดยนอกจากการรบแล+ว ยังมีตำนานเล.าขานว.า ขณะที่มีชีวิต
อยู.เจ+าแม.ทับทิมเป]นผู+เชี่ยวชาญการแพทย$ ทำให+เมื่อกลายเป]นเทพนารี จึงมีผู+นับถือเป]นจำนวนมากใน
ด+านการขอบุตร เป]นต+น เนื่องจากเจ+าแม.ทับทิมเป]นเทพนารีที่มีฤทธานุภาพมาก เมื่อชาวจีนย+ายถิ่น
ฐานหรืออพยพไป จึงนำพาความศรัทธาต.อเจ+าแม.ทับทิมมาด+วย ความเชื่อเรื่องเจ+าแม.ทับทิมจึง
แพร.หลายออกไป (ถาวร สิกขโกศล, 2563, ออนไลน$) จึงกล.าวได+ว.า ชีวิตของชาวจีนโพ+นทะเลมีความ
ผูกพันกับน้ำ เพราะชาวจีนส.วนใหญ.เดินทางอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม.ด+วยการเดินทางทางทะเล เจ+าแม.
ทับทิมผู+เป]นเทพแห.งการเดินเรือ รวมถึงการประมงและเทพแห.งน้ำ จึงมีบทบาทสำคัญในการเป]นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจให+กับชาวจีนโพ+นทะเล เพื่อปlองกันอุทกภัยทั้งหลายระหว.างการเดิน เมื่ออพยพเข+ามาตั้ง
ถิ่นฐานในพื้นที่ใหม. เจ+าแม.ทับทิมจึงเป]นหนึ่งในความเชื่อเรื่องเทพเจ+าที่ชาวจีนโพ+นทะเลนำมาเผยแพร.
ในดินแดนใหม. รวมถึงมีการสร+างสถานที่ที่ใช+สักการะบูชาเทพเจ+า ป…จจุบันนี้ความเชื่อเรื่องเจ+าแม.
ทับทิมมิได+จำกัดเพียงแค.ชาวจีนเท.านั้น ชนชาติอื่นสามารถเข+าไปสักการะเจ+าแม.ทับทิมได+ที่ศาลเจ+า
เช.นกัน
3.3.1.3 เทพเจ+ากวนอู
เทพเจ+ากวนอู หรือมักจะรู+จักกันในนาม กวนกง และกวนตี้ เชื่อกันว.า กวนอูเป]นบุคคลที่มี
ตัวตนทางประวัติศาสตร$ มีชีวิตอยู.ในยุคสามก–ก (ค.ศ. 220 – 280) เป]นแม.ทัพในอาณาจักรจ–กฮั่น
ลักษณะภายนอกของกวนอู กล.าวคือ รูปร.างสูงหกศอก ใบหน+าแดงเหมือนผลพุทรา คิ้วเหมือนหนอน
ไหม มีหนวดเครายาวถึงอก และมีง+าวมังกรเขียวเป]นอาวุธคู.กาย กวนอูเป]นเทพเจ+าที่ชาวจีนนับถือกัน
อย.างแพร.หลาย โดยเฉพาะกลุ.มตำรวจ และนักรบ รวมไปถึงกลุ.มอาชีพอื่น ๆ ในหนังสือเกร็ดเทพเจ+า
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จีน ของสมชาย จิว มีคำกล.าวว.า ตำรวจก็บูชา มาเฟ>ยก็นับถือ หนอนหนังสือก็เคารพ นักรบก็กราบ
ไหว% คนค%าขายก็บนบาน เนื่องจากกวนอูเป]นผู+ที่ถูกกล.าวขานเรื่องความจงรักภักดี มีคุณธรรมและมี
ความซื่อสัตย$ รวมถึงฝaมือในเชิงยุทธ$ คุณสมบัติดังกล.าวจึงทำให+กวนอู ถูกยกย.องให+กลายเป]นเทพ
กวนอูเป]นเทพในหลากหลายความเชื่อ โดยเฉพาะกลุ.มความเชื่อหลักของจีน เช.น พุทธ
ศาสนา ลัทธิเต’า และลัทธิขงจื๊อ ในพุทธศาสนามหายานยกย.องกวนอูให+เป]น พระสังฆารามโพธิสัตว$
หรือพระวิหารบาลโพธิสัตว$ ทำหน+าที่ดูแลพระพุทธศาสนา โดยมีตำนานเล.าว.า วิญญาณของกวนอู
ปรากฏตัวต.อหน+าพระอาจารย$จื้ออี่ ผู+ก.อตั้งนิกายเทียนไถในจีน กวนอูขอฟ…งธรรม เมื่อจื้ออี่แสดงธรรม
ให+แก.กวนอูแล+ว กวนอูจึงขอถวายตัวเป]นผู+ดูแลพุทธศาสนา ต.อมาคือลัทธิเต’า มีตำนานเล.าว.า ในรัช
สมัยซ.งฮุยจง แห.งราชวงศ$ซ.ง มีทะเลสาบน้ำเค็มที่เคยเป]นแหล.งผลิตเกลือ แต.เริ่มที่จะผลิตเกลือไม.ได+
โดยมีเหตุจากปaศาจซือโหยว จึงมีการอัญเชิญเทพเจ+ากวนอูมาปราบปaศาจซือโหยว สุดท+ายคือในลัทธิ
ขงจื๊อ กวนอูได+รับการยกย.องเพราะกวนอูมีคุณสมบัติของวิญ±ูชน ทั้ง 5 ตามคำสอนของขงจื๊อ
กล.าวคือ เมตตาธรรม คุณธรรม จรรยามารยาท ป…ญญา และสัจจะ (สมชาย จิว, 2562: 163–167)
ในหนังสือ กวนอู ขุนศึกผู+กลายเป]นเทพ ของกิตติ โล.เพชรัตน$ (2558) ได+มีการกล.าวเพิ่มเติม
จากตำนานเทพเจ+ากวนอูในลัทธิเต’าว.า หลังจากมีการนมัสการเทพเจ+ากวนอูในสมัยราชวงศ$ซ.ง รวมถึง
ได+รับการสถาปนาเป]นอู.อันหวัง หรืออ’องผู+กล+าหาญรักษาความสงบ เมื่อโอรสสวรรค$ผู+ปกครองแผ.นดิน
มีความนับถือศรัทธาในเทพเจ+ากวนอู ความเชื่อนี้จึงส.งต.อมาที่ราษฎร ทำให+มีการจัดพิธีเพื่อบูชาเทพ
เจ+ากวนอู รวมถึงมีการสักการะเพื่ออธิษฐานขอพรให+สมปรารถนา เช.น การสอบจอหงวน ขอโชคลาภ
เป]นต+น และนอกจากนี้เทพเจ+ากวนอูยังถูกยกย.องให+เป]น พระยม มีหน+าที่เป]นผู+ตรวจตราในแดนนรก
(กิตติ โล.เพชรัตน$, 2558: 192) จึงกล.าวได+ว.า จากตำนานที่เทพเจ+ากวนอูได+เคยทำหน+าที่เป]นแม.ทัพ
ทำให+เทพเจ+ากวนอูเป]นเทพเจ+าที่โดดเด.นในด+านความซื่อสัตย$ รวมถึงความจงรักภักดี ซึ่งเป]นหนึ่งใน
คุณธรรมที่สำคัญสำหรับมนุษย$ ด+วยเหตุนี้เทพเจ+ากวนอูจึงได+ถูกยกย.องจากชาวจีน ให+เป]นเทพเจ+าองค$
สำคัญ รวมถึงในปากน้ำโพ ที่ชาวจีนได+ยกย.องให+เทพเจ+ากวนอูเป]นหนึ่งในเทพเจ+าที่สำคัญของชาว
ปากน้ำโพ โดยเรียกกันโดยทั่วไปว.า เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
3.3.2 ศาลเจ%าหน%าผา
ศาลเจ+าหน+าผา (ป•งเถ.าม.า) หรือมักเรียกกันว.า ศาลเจ+าแม. ศาลเจ+าหน+าผาตั้งอยู.ที่บริเวณตรง
ข+ามโรงสูบน้ำ เทศบาลเมืองนครนครสวรรค$ ถนนโกสีย$ไปทางเหนือของตลาดปากน้ำโพ ริมแม.น้ำป‘ง
ไม.ระบุปaที่เริ่มตั้ง อย.างชัดเจน แต.คาดว.าได+มีการตั้งศาลก.อนปa พ.ศ. 2444 ที่มาของการเรียกว.า ศาล
เจ+าหน+าผา กล.าวคือ บริเวณที่ตั้งของศาลเจ+าเดิมนั้นตั้งอยู.ติดริมตลิ่งของแม.น้ำป‘ง ลักษณะริมตลิ่งเป]น
โขดหินสูง จึงเรียกว.า ศาลเจ+าหน+าผาตั้งแต.นั้นเป]นต+นมา
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แต.เดิมตัวศาลทำด+วยไม+สี่เสา มีชื่อเรียกว.า ศาลเจ+าพ.อจุ–ย ป…จจุบันนี้พื้นที่ตั้งศาลเดิมคือ
บริเวณโรงสูบน้ำนครสวรรค$ ก.อนปaพ.ศ. 2500 จึงได+ย+ายมาสร+างอาคารไม+บริเวณฝ…˜งตรงข+าม โดยใน
ศาลเจ+าหน+าผามีการประดิษฐานของเทพเจ+าหลายองค$ แต.องค$ที่สำคัญที่สุดของศาลเจ+าหน+าผา คือ
เจ+าแม.หน+าผาหรือปุงเถ.าม.า ที่ประดิษฐานอยู.คู.กับเจ+าพ.อแควใหญ. ที่จำลองมาจากเจ+าพ.อเทพารักษ$ ที่
ศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ.

ภาพที่ 7 ศาลเจ8าหน8าผา
ถ.ายโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 28 มิถุนายน 2563

ภาพที่ 8 แผนที่ศาลเจ8าหน8าผา จัดทำโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ<
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3.3.2.1 เจ+าแม.หน+าผา
เจ+าแม.หน+าผา มีชื่อเดิมว.า เจ%าแมBทองสุข หรือเจ%าแมBลำดวน ชาวลาวโซ.งจะเรียกว.า เจ%าแมB
ทองดำ เนื่องจากรูปเคารพของเจ+าแม.หน+าผาเดิมใช+ไม+จันทร$สีดำในการแกะสลัก เชื่อว.าเจ+าแม.ชอบกิน
หมาก แต.ในป…จจุบันนี้ได+มีการเปลี่ยนเครื่องทรงของเจ+าแม.ให+เป]นแบบจีน และเปลี่ยนชื่อเรียกเป]น เจ%า
แมBหน%าผา (ภิญโญ นิโรจน$, มปป., 56)

ภาพที่ 9 เจ8าแม.หน8าผา
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 5 กุมภาพันธ< 2562

จากเอกสารประวั ต ิ เ บื ้ อ งต+ น ของศาลเจ+ า หน+ า ผา ได+ ม ี ก ารเล. า ถึ ง ตำนานจากนางสุ ม นา
อาชาไนย กล.าวคือ วันหนึ่งบิดาของนางสุมนาตื่นเช+ามืดแล+วออกจากบ+านไป จนสายจึงกลับมาเล.าให+
ทุกคนในบ+านฟ…งว.า เมื่อคืนฝ…นว.าตนได+ขึ้นไปทางเหนือและเดินไปเรื่อย ๆ จนพบหญิงชราท.านหนึ่งยืน
กวาดใบไม+มากองรวมไว+ เมื่อตื่นจึงรีบออกเดินทางไปตามเส+นทางที่ฝ…น จนได+พบเห็นทุกอย.างคล+ายกับ
สิ่งที่เห็นในฝ…น จึงเกิดความประทับใจและเชื่อว.า เจ+าแม.คงจะมาเข+าฝ…นเพื่อต+องการให+ช.วยบูรณะศาล
จึงมีการอัญเชิญเจ+าแม.ขึ้นจากแม.น้ำบริเวณหน+าผามาตั้งไว+ที่ศาล เพื่อให+คนในชุมชนละแวกนั้นได+
กราบไหว+บูชา โดยเฉพาะกลุ.มชาวเรือที่แล.นเรือผ.านไป-มาผ.านหน+าผาจะต+องกราบไว+เพื่อเป]นสิริมงคล
ให+เดินทางปลอดภัย (เอกสารประวัติเบื้องต+นศาลเจ+าหน+าผา, 2563: 1-2)
ภายหลังจากการอัญเชิญเจ+าแม.และสร+างศาลแล+ว ภายหลังชาวปากน้ำโพได+อัญเชิญเจ+าพ.อ
แควใหญ. มาประดิษฐานไว+อยู.คู.กับเจ+าแม.หน+าผา เปรียบเสมือนป•งเถ.ากง ป•งเถ.าม.า ตามความเชื่อของ
ชาวจีน นอกจากนี้ภายในศาลเจ+ายังมีการอัญเชิญเจ+าพ.อกวนอู เจ+าแม.สวรรค$ และไฉ.ชิ่งเอี้ย ส.วน
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ภายนอกศาลนั้นมีเง็กเซียนฮ.องเต+ และเจ+าแม.กวนอิม โดยมีการอัญเชิญไว+เพื่อเป]นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ให+แก.คนในพื้นที่

ภาพที่ 10 เจ8าแม.กวนอิมที่ศาลเจ8าหน8าผา
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 29 มิถุนายน 2563

3.3.3 เจ%าแมBกวนอิม
3.3.3.1 ตำนานเจ+าแม.กวนอิม
ในหนังสือบารมีพระโพธิสัตว$กวนอิม ของธรรมเกียรติ กันอริ (2536) ก.อนที่เจ+าแม.กวนอิมจะ
บรรลุธรรมเป]นพระโพธิสัตว$ในพุทธศาสนานิกายมหายาน ได+เสวยชาติเป]นเจ+าหญิงเมี่ยวเสียง ราชธิดา
ของเมี่ยวจึงฮ.องเต+แห.งแผ.นดินเฮงลิ้ม และแปะเง+สีฮองเฮา จุดเริ่มต+นของการกำเนิดเจ+าแม.กวนอิมหรือ
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เจ+าหญิงเมี่ยวเสียง กล.าวคือ ในรัชสมัยของเมี่ยวจึงฮ.องเต+แห.งแผ.นดินเฮงลิ้ม แม+ฮ.องเต+จะปกครอง
แผ.นดินมาอย.างยาวนาน แต.กลับยังไม.มีโอรสสวรรค$มาเกิด แม+ว.าจะมีสนมมากมายก็ตาม แปะเง+สี
ฮองเฮาจึงเสนอให+เมี่ยวจึงฮ.องเต+เดินทางไปขอพรที่เขาไซงัก เมี่ยวจึงฮ.องเต+ทำตามเช.นนั้น เมื่อเจ+าเขา
ไซงักเห็นการเซ.นไหว+ของเมี่ยวจึงฮ.องเต+ จึงพิจารณาว.า ตัวของเมี่ยวจึงฮ.องเต+นั้นเป]นทรราช จึงทำ
ให+ผลกรรมนั้นส.งผลให+ไม.มีโอรสสวรรค$ และตระกูลของทรราชควรสูญสิ้นไป แต.มีเทพบริวารเสนอว.า
ในอาณาจักรโกวเต็ก มีกลุ.มโจรออกอาละวาด ปล+น เผาบ+านเรือน และฆ.าผู+คนมากมาย เมื่อพระภูมิใน
พื้นที่นั้นรายงานป…ญหาต.อเง็กเซียนฮ.องเต+ เง็กเซียนฮ.องเต+จึงกริ้วนัก เหตุเพราะต+นเหตุแห.งการสูญเสีย
นี้คือการที่บุตรชายทั้งสามแห.งบ+านนักบุญไม.มีน้ำใจต.อกลุ.มโจรที่จับไว+ โจรกลุ.มนี้จึงเลือกใช+วิธีปล+น
เพื่อเอาตัวรอด
เจ+าเขาไซงักรู+ความเช.นนั้น จึงไปทูลขอเง็กเซียนฮ.องเต+ เพื่อให+บุตรชายทั้งสามได+มาเกิดเป]น
ราชธิดาของเมี่ยวจึงฮ.องเต+และแปะเง+สีฮองเฮา เง็กเซียนฮ.องเต+จึงอภัยโทษ สามพี่น+องนี้จึงได+มาเกิด
เป]นราชธิดาทั้งสามของเมี่ยวจึงฮ.องเต+ ได+แก. 1) เจ+าหญิงเมี่ยวเช็ง 2) เจ+าหญิงเมี่ยวอิม และ 3) เจ+า
หญิงเมี่ยวเสียง เจ+าหญิงเมี่ยวเสียงเป]นเจ+าหญิงที่ถือศีลกินเจมาตั้งแต.แรกเกิด และเป]นผู+มีจิตใจเมตตา
เมื่อถึงวัยที่เจ+าหญิงจะต+องอภิเษก เจ+าหญิงเมี่ยวเช็งและเจ+าหญิงเมี่ยวอิมเลือกแต.งงานกับขุนนาง
ฝ›ายบู– แต.เจ+าหญิงเมี่ยวเสียงกลับเลือกบำเพ็ญบารมี เมี่ยวจึงฮ.องเต+อนุญาตให+ไปอุปสมบทเป]นภิกษุณี
ด+วยหวังว.า เมื่อเจ+าหญิงทนความลำบากไม.ได+ คงต+องกลับมาเลือกคู.ครองเป]นแน. แต.ท+ายที่สุดเมื่อเจ+า
หญิงไม.กลับไป จึงสั่งประหารชีวิต แต.ดาบที่ใช+ประหารกลับไม.สามารถฟ…นเข+า รวมถึงผ+าที่นำมารัดคอ
กลายเป]นเสือมาลักพาตัวเจ+าหญิงไป
เมื่อเจ+าหญิงเมี่ยวเสียงฟµ¶นตนขึ้นมาพบว.า ข+างตนมีชายหนุ.มรูปงามคนหนึ่ง ชายหนุ.มได+ยื่น
ข+อเสนอแก.เจ+าหญิงเพื่อขออภิเษก เจ+าหญิงยืนยันว.าตนจะบำเพ็ญพรหมจรรยามรรค และจะอธิษฐาน
จิตให+ในฐานะผู+ช.วยชีวิต ชายหนุ.มจึงบอกความจริงว.า ตนคือเทวดาที่ถูกส.งลงมาเพื่อพิสูจน$ขันติบารมี
ของเจ+าหญิง หลังจากนั้นเจ+าหญิงเมี่ยวเสียงจึงบรรลุพระโพธิสัตวภูมิ ได+ฉายาทางธรรมว.า กวงซีอิม
ผBอสัก (ธรรมเกียรติ กันอริ, 2536 : 26-31)
ในหนังสือพระโพธิสัตว$กวนอิมในเมืองโบราณ ได+เล.าถึงอีกมุมมองหนึ่งของตำนานเจ+าแม.
กวนอิม ที่แตกต.างไป กล.าวคือ พระธิดาเมี่ยวซ.าน พระธิดาองค$ที่สามของกษัตริย$เมี่ยวจวงเจริญวัย
ด+วยสิริโฉมงดงาม มีสติป…ญญาเฉลียวฉลาด และมีความเมตตา กษัตริย$เมี่ยวจวงจึงทรงตั้งพระทัยที่จะ
ให+พระธิดาอภิเษกกับราชบุตรที่มีความรู+ความสามารถ แต.เมื่อพระราชมารดาของพระธิดาเมี่ยวซ.าน
สิ้นพระชนม$ พระธิดาเสียพระทัยมาก จึงอยากทดแทนคุณพระราชมารดา ตั้งใจบำเพ็ญศีลภาวนา คืน
หนึ่งพระธิดานิมิตเห็นพระพุทธเจ+าประทับยืนบนดอกบัวและได+บอกถึงหนทางการปฏิบัติธรรมให+แก.
พระธิดา พระพุทธองค$ได+กล.าวว.า พระธิดาจะบรรลุธรรมในไม.ช+านี้ ต.อมาเมื่อถึงวัยที่จะต+องอภิเษก
ความมุ.งมั่นที่ต+องการจะบรรลุธรรมของพระธิดา แม+ว.าจะต+องเจออุปสรรคอะไรที่ผ.านเข+ามา หรือแม+
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กษัตริย$เมี่ยวจวงผู+เป]นบิดาจะสั่งประหารชีวิต แต.ท+ายที่สุดพระธิดาสามารถบรรลุธรรมเป]นพระ
โพธิสัตว$ได+ในที่สุด (วิยะดา ทองนิมิตร, 2549: 42-47)
เช.นเดียวกับหนังสือกวนซีอิมผ.อสัก ฉบับพิเศษรวมเรื่องของสมเกียรติ โล.เพชรัตน$ (2547) ที่
เล.าถึงตำนานเจ+าหญิงเมี่ยวซ.าน ในอีกมุมหนึ่งว.า เรื่องราวเริ่มต+นในสมัยปลายราชวงศ$โจว ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยของพระเจ+าอโศกมหาราชแห.งอินเดีย และพระเจ+าเทวานัมป‘ยะติสสะแห.งศรีลังกา ที่เป]นยุค
ทองของพระพุทธศาสนา อาณาจักรซิงหลิงเป]นอาณาจักรที่ตั้งอยู.ภายในหุบเขา มีเส+นทางเข+าสู.เมืองที่
ยากลำบาก มีหิมะปกคลุมตลอดปa แต.ภายในเมืองเต็มไปด+วยความสงบสุข ความอุดมสมบูรณ$จากพืช
พันธุ$นานาชนิด แม+ว.าอาณาจักรจีนขณะนั้นจะเกิดสงคราม เข+าสู.ช.วงกลียุค แต.อาณาจักรซิงหลิงกลับ
อยู.รอดด+วยการปกครองที่เปa˜ยมไปด+วยทศพิศราชธรรมของ กษัตริย$เมี่ยวจวง และพระมเหสีเปlาเต’อ ที่
มีป…ญญาเลิศ แต.สิ่งที่ทำให+กษัตริย$เมี่ยวจวงกลัดกลุ+มพระทัยคือการไม.มีพระราชโอรสที่สืบทอดบัลลังก$
มีเพียงพระราชธิดาสององค$เท.านั้น
หลังจากที่กษัตริย$เมี่ยวจวงและพระมเหสีได+ไปพักที่พระราชวังริมบึงบัวขาว พระมเหสีได+ทรง
สุบินถึงสถานที่ที่มีทะเลอันกว+างใหญ. และทรงพยายามไล.ตามดวงอาทิตย$ ไม.นานนักพระมเหสีทรง
ตั้งครรภ$พระราชธิดานามว.า เมี่ยวซ.าน แม+ว.ากษัตริย$เมี่ยวจวงจะรู+สึกผิดหวังที่ได+พระราชธิดา แต.
ในขณะที่เจ+าหญิงเมี่ยวซ.านมีพระชนม$มายุสี่พรรษา เจ+าหญิงมีใบหน+างดงาม มีสติป…ญญาเฉียบแหลม
มีวาจาไพเราะ และอุปนิสัยร.าเริง เป]นที่รักใคร.ของกษัตริย$เมี่ยวจวงและพระมเหสีเปlาเต’อ จนกระทั่ง
เจ+าหญิงเมี่ยวซ.านมีพระชนม$มายุได+เจ็ดพรรษา ทรงสูญเสียพระราชมารดา จึงทำให+เจ+าหญิงเสีย
พระทัยอย.างมาก มุ.งมั่นที่จะศึกษาศึกษาพระธรรมจนกระทั่งบรรลุเป]นพระโพธิสัตว$ หลังจากที่เจ+า
หญิงบรรลุมรรคผลเป]นพระโพธิสัตว$กวนอิมแล+ว ทำให+ผู+คนในอาณาจักรซิงหลิงเริ่มหันมานับถือพุทธ
ศาสนาอย.างเลื่อมใสมากขึ้น อาณาจักรซิงหลิงจึงกลายเป]นอาณาจักรแห.งพุทธศาสนาในเวลาต.อมา
(สมเกียรติ โล.ห$เพชรัตน$, 2547: 135-251)
3.3.3.2 ลักษณะของเจ+าแม.กวนอิม
ผู+ศึกษาได+เลือกกล.าวถึงลักษณะของเจ+าแม.กวนอิม เนื่องจากในพื้นที่ศึกษา มีการคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู+เข+าคัดเลือกจากลักษณะของพระโพธิสัตว$ และเจ+า
แม.กวนอิม กล.าวคือ ลักษณะภายนอกที่จะต+องมีบุคลิกภาพ และใบหน+าที่คล+ายกับรูปเคารพของเจ+า
แม.กวนอิม หรือลักษณะภายในที่จะต+องมีความเมตตากรุณา ดังนั้นผู+ศึกษาจึงเลือกนำประเด็นลักษณะ
ของเจ+าแม.กวนอิมมาอธิบายเพื่อให+เข+าใจถึงหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ในพุทธศาสนามีพระโพธิสัตว$ผู+เปa˜ยมไปด+วยบารมีและเป]นที่เคารพของพุทธศาสนิกชน โดย
พระโพธิสัตว$คือผู+ที่บำเพ็ญเพียรบารมี เพื่อจะบรรลุธรรมเป]นพระสัมมาสัมพุทธเจ+าในอนาคต การนับ
ถือพระโพธิสัตว$มักจะปรากฏในพุทธศาสนามหายานมากกว.าพุทธศาสนาเถรวาท เนื่องจากนิกายเถร
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วาทมองว.า พระโพธิสัตว$คืออดีตชาติของพระพุทธเจ+าที่บำเพ็ญเพียรบารมีด+วยความอดทนและ
เสียสละ ต.างจากนิกายมหายานที่มีพระโพธิสัตว$หลายองค$ พระโพธิสัตว$ในทัศนะของมหายานแบ.งเป]น
2 ประเภท คือ พระโพธิสัตว$ประเภทบุคลาธิษฐาน และพระโพธิสัตว$ประเภทธรรมาธิษฐาน โดย
จำแนกประเภทจากการใช+ชีวิตในขณะที่ยังมีชีวิตอยู. เช.น การเป]นนักบวชหรือฆราวาสจะบำเพ็ญเพียร
บารมีให+เป]นพระโพธิสัตว$ได+นั้น ต+องบำเพ็ญเพียรทั้งหมด 6 บารมีธรรม ได+แก. ทานบารมี ศีลบารมี
วิริยบารมี สมาธิบารมี ป…ญญาบารมี และกษานติบารมี (ขันติบารมี) โดยภายหลังมีการเพิ่มมาอีก 4
บารมี คือ อุปายบารมี ปณิธานบารมี พลบารมี และญาณบารมี การบำเพ็ญตนของพระโพธิสัตว$จึง
เป]นสิ่งที่น.านับถือ เป]นอุดมคติสำหรับชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวพุทธมหายานที่นำคำสอนของพระ
โพธิสัตว$เพื่ออธิบายชีวิตที่ควรจะเป]นในป…จจุบันและอนาคต กล.าวได+ว.า นิกายมหายานมีการนำ
คำอธิบายเรื่องของการบำเพ็ญตนของพระโพธิสัตว$มาใช+นำชีวิต และให+ความเคารพ ศรัทธาต.อพระ
โพธิสัตว$ (ธวัลรัตน$ แดงหาญ, 2556: 85 - 87)
ก.อนที่เจ+าแม.กวนอิม จะกลายเป]น “เจ+าแม.” ในบทความของศิริพจน$ เหล.ามานะเจริญ
(2561) ได+มีการนำคำอธิบายเกี่ยวกับเพศของพระโพธิสัตว$จากคำอธิบายของ ผศ.ดร.อชิรัชญ$ ไชย
พจน$พานิช กล.าวคือ เมื่อพุทธศาสนาได+ขยายอิทธิพลมายังดินแดนจีนช.วงแรกในสมัยราชวงศ$ฮั่น
ขณะนั้นพระอวโลกิเตศวรยังคงสถานะเพศชาย จนกระทั่งในสมัยราชวงศ$ถัง มีจิตรกรในราชสำนักชื่อ
อู.เต+าจื่อ ได+วาดภาพพระอวโลกิเตศวรขึ้น โดยมีแบบมาจากหญิงสาวในราชสำนัก แต.ขณะนั้นมีการพูด
ถึงการจำแลงของพระอวโลกิเตศวรในหลากหลายรูปแบบ ทั้งร.างเพศชายและร.างของเพศหญิง
จนกระทั่งยุคราชวงศ$ซ.งเหนือ จึงปรากฏร.างของพระโพธิสัตว$องค$นี้ในรูปแบบเพศหญิงอย.างสมบูรณ$
(ศิริพจน$ เหล.ามานะเจริญ, 2561, ออนไลน$) ทั้งนี้การยกย.องพระโพธิสัตว$ในสถานะเพศหญิง อาจเกิด
จากการที่เจ+าแม.กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ที่เปa˜ยมไปด+วยเมตตาธรรม การใช+ความอ.อนโยนของเพศ
หญิงจึงอาจเป]นสิ่งที่สามารถนำเสนอความเมตตาของพระโพธิสัตว$ได+มากกว.าสถานะเพศชาย รวมถึง
การนำเสนอตำนานที่อ+างถึงเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านว.าเป]นร.างหนึ่งของพระโพธิสัตว$ จึงทำให+เกิดภาพจำ
พระโพธิสัตว$กวนอิมในป…จจุบันว.าเป]นเพศหญิง
เนื่องจากคำเรียกของเจ+าแม.กวนอิม มีอีกหนึ่งความหมายว.า พระแม.แห.งความเมตตา และ
ปางที่ผู+คนนิยมนับถือกันคือ ปางในเพศสตรีที่มีความเมตตาและความอ.อนโยน สื่อถึงบทบาทความ
เป]นแม. ที่ผู+นับถือเชื่อว.า เจ+าแม.อิมผู+เป]นพระแม.จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให+แก.ตน โดยจะต+องทำคุณ
ความดีตอบแทน ดังคำกล.าวว.า เมื่อทBานชBวยตัวเองดีแล%ว พระเจ%าก็จะชBวยทBาน การบูชาเจ+าแม.
กวนอิมจึงทำให+ผู+นับถือรู+สึกราวกับว.าอยู.กับแม. แตBในทางพุทธศาสนา เชื่อวBาพระอริยเจ%าทุก
พระองค9อยูBเหนือคำวBา เพศ แม+ว.าคำเรียกของเจ+าแม.กวนอิมจะมีคำว.า พระแมB แต.เพศนั้นถูกจำกัด
อยู.เพียงแค.สรรพสัตว$โลกและผู+ที่ยังไม.สำเร็จธรรมเท.านั้น แต.พระองค$ท.านจะลงมาโปรดสัตว$ใน
รูปแบบที่หลากหลาย โดยไม.จำกัดเพศและวัย (บัวหยก, 2551: 55-56)
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ในหนังสือกวนซีอิมผ.อสักของสมเกียรติ โล.ห$เพชรัตน$ (2547) ได+มีการแบ.งรูปเคารพของพระ
โพธิสัตว$เป]นสามฝ›ายตามกลุ.มผู+นับถือพระโพธิสัตว$ ฝ›ายแรกคือ ฝ›ายที่เชื่อว.าพระโพธิสัตว$มีปางเดียว
เป]นบุรุษเพศ มีต+นกำเนิดจากองค$อมิตภะพุทธเจ+า โดยส.วนใหญ.กลุ.มประเทศที่นับถือ ได+แก. อินเดีย
ธิเบต เนปาล กัมพูชา ภูฏาน เป]นต+น ต.อมาคือฝ›ายที่สองเชื่อว.า พระโพธิสัตว$มี 33 ปาง บางปางเป]น
สตรีเพศ อมนุษย$ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในการโปรดสัตว$ แต.เนื่องด+วยพระนามที่เกี่ยวโยง
กับความเมตตา จึงทำให+พระพักตร$มีความเมตตาคล+ายกับสตรีเพศ เหมือนมารดาที่แสดงความเมตตา
ต.อบุตร จึงก.อตัวให+มีภาคหนึ่งเป]นสตรีเพศโดยสมบูรณ$ และเปลี่ยนนามให+มีความสอดคล+อง จากกวน
ซีอิมผ.อสัก เป]นกวนอิมเนี้ย หรือเจ+าแม.กวนอิม ฝ›ายนี้จะสามารถพบเห็นได+ทั่วไป เช.น ในประเทศจีน
ญี่ปุ›น ไต+หวัน และไทย เป]นต+น ฝ›ายสุดท+ายคือ ฝ›ายที่เชื่อว.าพระโพธิสัตว$ไม.มีเพศ เนื่องจากพระองค$
บรรลุธรรมสำเร็จ และสามารถตัดกิเลสทั้งปวงได+แล+ว (สมเกียรติ โล.ห$เพชรัตน$, 2547: 103-104) จึง
อาจกล.าวได+ว.า รูปแบบการนับถือพระโพธิสัตว$ขึ้นอยู.กับความเชื่อในแต.ละภูมิภาคว.า มีการนิยามและ
จำกัดรูปเคารพของพระโพธิสัตว$ไว+อย.างไร
ในหนังสือ 108 เทพแห.งสรวงสรรค$ ฉบับ กวนอิมโพธิสัตต$ ได+กล.าวถึงภาพสมมุติของเจ+าแม.
กวนอิมไว+ดังนี้ ผู%หญิงสวย สงBางาม รูปปากสวยบาง นิ้ว เล็บ มือต%องเรียวงาม ใบหน%าฉายความมี
เมตตา ปรานีอยูBเป[นนิจสิน สBวนโครงสร%างทางใบหน%าต%องหน%ารูปไขB สดใส อิ่มเอม และมีพลัง
ดึงดูดให%คนรู%สึกวBาอบอุBนและอยากเข%าหา (ไต+ตี่ ไทจือ, 2544: 103) นอกจากคุณสมบัติที่คนส.วนมาก
ตั้งภาพสมมุติไว+เช.นนั้นแล+ว ชาวจีนบางส.วนยังมีภาพแทนของผู+มีบุญบารมีไว+คล+ายกับที่กล.าวข+างต+น
กล.าวคือ ผู%มีบุญบารมีนั้นจะต%องมีลำคอเป[นปล%อง นัยน9ตาหงส9 ที่สำคัญคือ ภายใต%ความเมตตาที่
ฉายชัดในดวงตาอยูBเป[นนิจสินนั้นต%องแฝงเร%นด%วยแววตาที่หมBนโศกอยูBลึก ๆ ที่ชาวโลกยังมิอาจ
ข%ามวัฏสงสาร (ไต+ตี่ ไทจือ, 2544 : 103) จากคำพูดดังกล.าวจึงส.งผลอย.างยิ่งต.อการจินตนาการภาพ
ของเจ+าแม.กวนอิมในสายตาผู+คน ภาพจำดังกล.าวจึงแสดงให+เห็นถึงลักษณะภายนอกของพระโพธิสัตว$
กวนอิมในรูปแบบจินตภาพของชาวจีนทั่วไป ส.วนหนึ่งเกิดจากค.านิยมทางสังคม รวมถึงการนิยามคำ
ว.า “สวย” “สง.า” ในแต.ละยุคสมัย รวมถึงมีการตีความคุณธรรมของพระโพธิสัตว$กวนอิมร.วมด+วย
กล.าวคือ ความเมตตากรุณาต.อสัตว$โลก จึงทำให+เกิดภาพสมมุติของพระโพธิสัตว$กวนอิมว.าจะต+องเป]น
ผู+ที่มีใบหน+าเปa˜ยมไปด+วยเมตตาธรรม ดวงตามีความฉายให+เห็นถึงความปรารถนาที่อยากเห็นสรรพ
สัตว$พ+นทุกข$
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ภาพที่ 11 ภาพวาดเจ8าแม.กวนอิม ปางประทานพร
ที่มาภาพ https://www.boxwood-supreme.com/content/6568/
จัดลำดับ-ปาง-ยอดนิยม-พระโพธิสัตว<กวนอิม-หรือ-เจ8าแม.กวนอิม-บูชาปางไหนดี

3.3.3.3 ความเชื่อเรื่องเจ+าแม.กวนอิมในปากน้ำโพ
เจ+าแม.กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ที่ชาวปากน้ำโพนับถือเป]นอย.างมาก เนื่องจากใน
ตลาดปากน้ำโพนั้นมีชาวจีนอาศัยอยู.เป]นจำนวนมาก และชาวจีนได+นำพาความเชื่อเรื่องเทพเจ+าเข+า
มายังพื้นที่ เจ+าแม.กวนอิมถือเป]นพระโพธิสัตว$ที่ชาวจีนนิยมไปขอพรมากที่สุด โดยอาจขอพรกันใน
หลากหลายเหตุผล เช.น ขอพรเรื่องการค+า หรือแม+กระทั่งขอพรเรื่องบุตร ขึ้นอยู.กับปางเคารพของเจ+า
แม.กวนอิม ในปากน้ำโพส.วนใหญ.ชาวจีนนิยมประกอบอาชีพค+าขาย ทำให+กลุ.มพ.อค+านิยมมาขอพรกับ
องค$เจ+าแม.กวนอิม ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของเจ+าแม.กวนอิมที๋โดดเด.นในด+านความเมตตาต.อมนุษย$
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เจ$าแม(กวนอิมเป/นสิ่งที่ชาวจีนสามารถขอพรได$ เพราะว(าเป/นพระโพธิสัตวAที่สามารถบรรลุอย(างพระ
พุทธองคAก็ได$ แต(เจ$าแม(กวนอิมไม(ยอมบรรลุ เพราะยังรักมนุษยAเลยขอจะช(วยเหลือมนุษยA พวก
พ(อค$าก็เลยชอบมาขอพรจากเจ$าแม(กวนอิม แล$วชาวจีนนครสวรรคAเลยมองว(าเจ$าแม(กวนอิม
สามารถประทานพรให$กับเขาได$
(คุณอิ๊ว, สัมภาษณA, 23 กุมภาพันธA 2564)

ซึ่งสอดคล+องกับกลุ.มอดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ได+แก. คุณกนกทิพย$ (อายุ 44 ปa) และคุณ
ฐิตามินทร$ (อายุ 19 ปa) โดยทั้งสองคนได+ให+ข+อมูลเพิ่มเติมว.า ตนมีความผูกพันกับเจ+าแม.กวนอิม
นอกเหนือไปจากความผูกพันที่มาจากบทบาทหน+าที่ที่ตนเองเคยได+รับ แต.ยังมาจากการปลูกฝ…งจาก
ครอบครัวให+มีความเชื่อและความศรัทธาต.อเจ+าแม.กวนอิม เช.น การปลูกฝ…งในเรื่องการแสดงความ
เคารพต.อเจ+าแม.กวนอิม นอกจากนี้เจ+าแม.กวนอิมยังมีความสำคัญต.อการเป]นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให+กับ
ชาวปากน้ำโพ ที่ไม.ว.าชาวปากน้ำโพจะไปอาศัยอยู.ที่ใด หากได+ไปสักการะเจ+าแม.กวนอิมจะรู+สึกสบาย
ใจขึ้น
ศรัทธาเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร เราไปวัด เราเจอเราก็ไหว้ เรารู้สึกว่า เราเห็นรูปท่านเราก็รู้สึกทําไม
ผู้หญิงคนนี้สวยจัง ที่เราเคยไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่พิษณุโลก ท่านเย็นมาก เรารู้สึกทําไมท่าน
เย็นจัง เราจะไปขอพรบ่อยมาก เพราะว่าที่นั่นเราไปแล้วเราสบายใจ ที่นี่เรามาเราก็สบายใจ เหมือน
เรามานั่งปุ๊บ เรานึกอะไรไม่ออก เรามาที่นี่เราจะสบายใจมาก
(ฐิตามินทร์, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2563)
ที่บ้านจะมีห้องพระ แล้วก็จะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมวางอยู่รวมอยู่กับองค์พระหลาย ๆ องค์ ทุกเช้าแม่พี่จะ
ไปไหว้ห้องพระ สวดมนต์ พี่ก็จะนั่งข้างหลัง แม่ก็จะไหว้นานมาก จะเอานํ้าชาไปถวายท่าน พี่ก็จะมอง
แต่เจ้าแม่กวนอิมว่า องค์นี้สวยจัง อยู่บนดอกบัว หน้าตาท่านสวย อิ่มเอม สะดุดตาท่านมาก แล้วก็จะ
กราบไหว้ท่านตั้งแต่เด็ก ๆ ทุกวันนี้ก็ยังไหว้ทุกวัน เพราะพี่จะมีที่บ้าน ที่ร้าน พี่ก็จะมีเป็นองค์ท่านเลย ที่
หัวเตียง หิ้งพระพี่ก็จะมี กราบไหว้ทุกวัน พี่ไหว้ทุกวันเลย ถวายนํ้าชาทุกวันเลย ไม่เคยขาด เวลาพี่มีธุระ
ไปต่างจังหวัด ไปต่างประเทศ พี่ก็จะไหว้ทุกวัน
(กนกทิพย์, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

3.4 ประเพณีและพิธีกรรมในปากน้ำโพ
3.4.1 ตรุษจีนปากน้ำโพ
เทศกาลตรุษจีนจะเริ่มต+นตั้งแต.วันที่ 23 เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ไปจนถึงวันที่
15 ค่ำเดือนอ+ายตามปฏิทินจันทรคติของจีน แต.เดิมช.วงเทศกาลตรุษจีนจะกินเวลาทั้งหมดประมาณ 3
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อาทิตย$ แต.ในป…จจุบันเหลือเพียงแค. 1 อาทิตย$เท.านั้น ในวันส.งท+ายปaใหม.ช.วงเช+า ชาวจีนจะทำการเซ.น
ไหว+เจ+าที่ เทพเทวดา ด+วยชุดซาแช ประกอบไปด$วย หมู เป/ด ไก( ขนมเทียน และขนมถ$วยฟู ผลไม+ที่มีส+มสี
ทอง องุ.น แอปเป‘¶ล พร+อมด+วยกระดาษเงิน กระดาษทอง หลังจากนั้นจึงจะทำพิธีไหว+บรรพบุรุษ โดย
เครื่องเซ.นไหว+ทั้งหมดจะคล+ายกับเครื่องเซ.นไหว+เจ+าที่ โดยอาหารที่นำไปไหว+นั้น มีสัญลักษณ$แฝงอยู.
กล.าวคือ การไหว+หมูให+มีความสมบูรณ$ รวมถึงเส+นหมี่ที่เชื่อว.าจะทำให+อายุยืนยาว เมื่อเสร็จพิธีแล+วจึง
นำกระดาษเงิน กระดาษทองไปเผา พร+อมทั้งเสื้อผ+า ของใช+ เงินทอง เป]นต+น
หลังจากการเซ.นไหว+บรรพบุรุษแล+ว สมาชิกในครอบครัวจะร.วมกันรับประทานอาหารค่ำ โดย
อาหารที่นำมาประกอบนั้นจะต+องมีความพิถีพิถันในการทำ หลังจากรับประทานอาหารแล+ว จะมีการ
มอบซองแดงให+กับคนในครอบครัว โดยในอดีตจะนิยมให+เพียงแค.คนในครอบครัวเท.านั้น แต.ป…จจุบันนี้
ขยายการมอบซองแดงไปจนถึงบุคคลที่รักใคร.นับถือกัน (ประสิทธิ์ เงินชัย, 2558 :106-107)
นอกจากวันชิวอิกที่เป]นวันสิ้นปaช.วงเทศกาลตรุษจีนแล+ว ยังมีอีกสองวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีน
เลือกถือประเพณีปฏิบัติ คือ วันจ.าย และวันเที่ยว (วันถือ) โดยวันจ.ายนี้จะจัดขึ้นก.อนวันสิ้นปa ชาวไทย
เชื้อสายจีนจะออกไปซื้ออาหาร ผลไม+ และเครื่องเซ.นไหว+ต.าง ๆ ในเวลาค่ำจะมีการจุดธูปอัญเชิญเจ+าที่
หรือตี่จู.เอี๊ยให+ลงมาจากสวรรค$เพื่อรับการสักการะบูชาของเจ+าบ+าน หลังจากนั้นจึงจะเป]นวันสิ้นปa (วัน
ไหว+) เมื่อคนในครอบครัวมารวมตัวกันในวันสิ้นปaแล+ว จะเป]นวันขึ้นปaใหม. หรือวันชิวอิก (初 一) เป]น
วันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะไหว+ขอพรจากญาติผู+ใหญ.และผู+ที่เคารพรัก โดยจะนำส+มสีทองไปมอบให+
เพื่อเป]นสัญลักษณ$แทนความโชคดีในช.วงเทศกาลตรุษจีน โดยในวันนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนมีกฎห+าม
ไม.ให+ทำบาป ไม.พูดจาไม.ดีต.อกัน ไม.ทวงหนี้ และจะแต.งกายด+วยเสื้อผ+าชุดใหม. หลังจากนั้นจึงออก
เยี่ยมญาติผู+ใหญ. และพักผ.อนนอกบ+าน (สุชาติ แสงทอง, 2560: 180-181)
เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพจะจัดขึ้นทั้งหมด 12 วัน 12 คืน รวมกับงานประเพณีแห.เจ+าพ.อเจ+าแม.ปากน้ำโพทั้งหมด 2 วัน เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพเป]นเทศกาลพิเศษในทุกคนในปากน้ำโพจะ
ได+ร.วมเฉลิมฉลองกันอย.างยิ่งใหญ.ในทุกปa โดยจะมีการจัดตั้งเวทีหาดทรายขึ้นเพื่อจัดทำการแสดง
ตลอดทั้ง 12 คืน โดยการแสดงเหล.านี้จะเป]นการแสดงจากคณะมังกรทอง คณะสิงโต 5 ภาษา การ
แสดงจินตลีลาจากหน.วยงานและสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค$ และการแสดงคอนเสิร$ตจาก
ศิลป‘นชื่อดัง และมีการตั้งศาลเจ+าชั่วคราวขึ้น เพื่อให+ชาวปากน้ำโพได+ร.วมสักการะรูปเคารพของเจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ โดยศาลเจ+าชั่วคราวนี้มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต.าง ๆ เช.น การ
ประกอบพิธีถอนทรง การคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เป]นต+น
นอกจากนี้เทศกาลตรุษจีนยังเป]นเทศกาลที่รวบรวมเอาความเชื่อ และวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสาย
จีนมาอยู.รวมกันในงานเทศกาลนี้ กล.าวคือ มีการแสดงงิ้วแบบดั้งเดิม โดยใช+บทพูดเป]นภาษาจีน มีการ
ปlายให+ความรู+เรื่องการแสดงของคณะต.าง ๆ ในปากน้ำโพตลอดทางเดิน รวมถึงมีการจัดเมืองจีน
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จำลองที่บริเวณซอยศรีไกรลาส เป]นการจำลองภาพบรรยากาศให+มีกลิ่นอายความเป]นจีนโบราณ เพื่อ
นำเสนอความเป]นเมืองแห.งชาวไทยเชื้อสายจีน

ภาพที่ 12 การแสดงบนเวทีหาดทรายในช.วงเทศกาลตรุษจีน
https://www.facebook.com/paknamphochinesenewyear/photos/
a.1481804261979773/1481804378646428

3.4.1.1 ประเพณีแหBเจ%าพBอ-เจ%าแมBปากน้ำโพ
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ไม.ปรากฏหลักฐานชัดเจนว.าเริ่มต+นจัดขึ้นเมื่อปaใด จาก
หลักฐานคำบอกเล.าของนายเตียงตุ.น แซ.ภู. ผู+อาวุโสของชาวไหหลำ เล.าว.า การแห.เจ+าพ.อมีมาก.อนเกิด
โรคระบาด โดยสมัยก.อนมีการแห.ทางน้ำเป]นหลัก และได+แบ.งวันแห.ออกเป]นทั้งหมดสองวัน วันแรกจะ
อัญเชิญรูปเคารพของเจ+าพ.อ-เจ+าแม.ขึ้นประทับบนเกี้ยว แล+วนำลงเรือบรรทุกข+าวหรือเรือบรรทุกไม+
ล.องไปทางตลาดใต+ (บ+านตากุ’ย) และอัญเชิญกลับศาล ต.อมาวันที่สอง จะแห.ขึ้นไปทางเหนือ ไปทาง
สถานีรถไฟ โดยขบวนแห.มีแค.เฉพาะองค$เจ+าและพระโหล.ว เมื่อคมนาคมทางบกเข+ามาในพื้นที่จึงมีการ
อัญเชิญแห.รอบตลาดปากน้ำโพ
เช.นเดียวกับในบทความวิจัยของจรรยา เหลียวตระกูลและคณะ (2559) ในหัวข+อการสืบ
ทอดอัตลักษณ$ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สะท+อนผ.านประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค$ ใน
รอบหนึ่งศตวรรษ ได+แบ.งยุคสมัยในการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพทั้งหมด 3 ยุค
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ยุคแรก : ประเพณีตรุษจีนในยุคการสื่อสารคมนาคม วิถีทางน้ำและทางรถไฟ (พ.ศ.
2460–2490)
ในยุคแรกมีการจัดงานพิธีอย.างเรียบง.าย เป]นการสร+างอัตลักษณ$การแห.เจ+าทางน้ำที่ไม.
เหมือนจังหวัดใดในประเทศไทย เริ่มแรกจะเป]นการแห.เกี้ยวไม+อัญเชิญเจ+าพ.อ และเจ+าแม.ปากน้ำโพไป
ตามตลาดปากน้ำโพ ผ.านบ+านเรือนและห+างร+านในชุมชน โดยใช+เส+นทางทางน้ำเป]นหลัก เนื่องจาก
เส+นทางน้ำเป]นเส+นทางคมนาคมหลักของจังหวัดนครสวรรค$ในขณะนั้น หลังจากการแห.ทางน้ำจะนำ
ขึ้นมาแห.รอบตลาด ให+ผู+คนได+สักการะบูชาเพื่อเป]นสิริมงคลต+อนรับวันตรุษจีน
ยุคที่สอง : ประเพณีตรุษจีนในยุคการสื่อสารคมนาคม วิถีสัญจรบนถนน (พ.ศ.2491–
2495)
ยุคนี้การคมนาคมทางบกเริ่มเข+ามามีบทบาทต.อวิถีชีวิตของชาวปากน้ำโพมากขึ้น มีนโยบาย
ในการพัฒนาความเจริญด+วยการตัดถนน แต.เพื่อยังคงอัตลักษณ$การแห.เจ+าทางน้ำที่ไม.เหมือนที่ใดใน
ประเทศไทย รวมถึงมีการย+ายบ+านเรือนและห+างร+านไปตั้งที่ถนนตัดใหม. ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพจึงยังคงใช+วิธีการแห.เจ+าทางน้ำ เพื่อสะดวกแก.ผู+ที่ศรัทธาเจ+าพ.อ-เจ+าแม.ได+ร.วมสักการะบูชา
ยุ ค ที ่ ส าม : ประเพณี ต รุ ษ จี น ในยุ ค การสื ่ อ สารคมนาคมวิ ถ ี ส ั ญ จรบนถนน ผสานกั บ
ความก%าวหน%าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และพื้นที่โลกเสมือนจริง (พ.ศ.2526–2558)
เมื่อมีความสะดวกสบายเข+ามาในพื้นที่ ทั้งถนน ตรอกซอกซอย รวมถึงการเข+ามาของโลก
เสมือนจริงอย.างอินเทอร$เน็ต ทำให+เทคโนโลยีกลายเป]นตัวแปรสำคัญที่ทำให+เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
งานประเพณี ผู+ส.งสารอย.างคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพสามารถ
ประชาสัมพันธ$งานประเพณีสู.สังคมภายนอกได+อย.างรวดเร็ว (จรรยา เหลียวตระกูล, มนต$ ขอเจริญ
และอัศวิน เนตรโพธิ์แก+ว, 2559 : 25 – 27)
จุดเริ่มต+นของประเพณีที่ยิ่งใหญ.เกิดขึ้นเมื่อราว พ.ศ.2460–2462 เมื่ออหิวาตกโรค (โรคห.า)
ระบาดอย.างหนักในประเทศไทย ปากน้ำโพเป]นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได+รับผลกระทบเช.นกัน ทำให+มีผู+
เจ็บป›วย ล+มตายเป]นจำนวนมาก สมัยนั้นการแพทย$ยังไม.เจริญเทียบเท.าป…จจุบัน ทำให+ชาวบ+านหันไป
พึ่งหมอบ+าน และซินแสจีน แต.ไม.สามารถยับยั้งโรคระบาดได+ จึงหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะที่
ศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$ ในอำเภอแควใหญ. ที่ศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$มีการทำพิธีประทับทรง และรักษาโรค
ด+วยการเขียนยันต$กระดาษ (ฮู+) ส.วนหนึ่งให+ผู+คนนำไปเผาไฟ ต+มกินเป]นยารักษาโรค อีกส.วนหนึ่งนำไป
ทำน้ำมนต$ประพรมแก.ชาวบ+านทั่วปากน้ำโพ ไม.นานโรคระบาดจึงหมดไป ทำให+มีผู+ศรัทธามากขึ้นเป]น
จำนวนมาก ประเพณีแห.เจ+าเริ่มแรกที่มีแต.ชาวไหหลำเป]นผู+ทำพิธี จึงเริ่มกระจายความเชื่อนี้สู.ชาวจีน
เชื้อชาติอื่น เช.น จีนแต+จิ๋ว จีนฮากกา จีนกวางตุ+ง และจีนฮกเกี้ยน รวมถึงชาวไทยในพื้นที่ จนเกิดการ
ขยายรูปแบบของงานประเพณีให+มีขนาดใหญ.ขึ้น เริ่มมีการนำขบวนนางฟlาเข+ามาประกอบงาน
ประเพณี และขยายจำนวนวันจากการแห.สองวัน เป]นเทศกาลตรุษจีนต.อเนื่องหลายสิบวัน ครอบคลุม
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ถึงวันตรุษจีน และงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ที่มีขบวนแห.ในวันแห.กลางคืน และวันแห.
กลางวัน
วันแหBกลางคืน (ชิวซา)
ในวันแห.กลางคืนจะเน+นสีสันของขบวนนางฟlาและจากการแสดงของคณะต.าง ๆ โดยมีการ
เริ่มต+นตั้งขบวนเวลา 18.00 น. บริเวณหน+าเทศบาลนครนครสวรรค$ ขบวนทั้งหมดประกอบไปด+วย
ขบวนนางฟlา ทั้งจากหน.วยงานในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ ขบวนนางฟlาจากสถาบันการศึกษา
ในเขตพื้นที่ ป‘ดท+ายด+วยขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ต.อมาจึงเป]นขบวนการแสดงคณะมังกร สิงโต
เสือ และเอ็งกอ พะบู– ขบวนทั้งหมดจะเริ่มแห.ไปรอบตลาดปากน้ำโพ เมื่อขบวนเดินทางมาถึงสี่แยก
ตรอกชุนหงส$ คณะมังกรทองจะเริ่มทำการแสดงมังกรขึ้นเสา ต.อมาจึงเป]นการแสดงของสิงโต 5 ภาษา
ประกอบไปด+วย สิงโตกว’องสิว สิงโตฮากกา สิงโตฮกเกี้ยน สิงโตป…กกิ่ง และเสือไหหลำ

ภาพที่ 13 ขบวนรถนางฟ„าจากสถาบันการศึกษา ในวันแห.กลางคืน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 6 กุมภาพันธ< 2562
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ภาพที่ 14 การแสดงของคณะเสือไหหลำ ในวันแห.กลางคืน
ถ.ายภาพโดย นางสาวฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 6 กุมภาพันธ< 2562

วันแหBกลางวัน (ชิวอิก)
ในตอนเช+าของวันแห.กลางวัน เวลา 05.00 น. จะมีพิธีประทับทรงที่ศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+า
แม.ทับทิม แควใหญ. จนกระทั่งประมาณ 06.00 น. เริ่มตั้งขบวนที่บริเวณสะพานเดชาติวงศ$ เพื่อแห.ไป
รอบตลาดปากน้ ำ โพ ขบวนในวั น แห. ก ลางวั น จึ ง ค. อ นข+ า งยิ ่ ง ใหญ. ก ว. า วั น แห. ก ลางคื น เพราะมี
หลากหลายขบวนที่เพิ่มมาจากศาลเจ+า เช.น
1. ขบวนของศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ. จะประกอบไปด+วยรถ
น้ำมนต$ รถกระถางธูป และรถอัญเชิญรูปเคารพของเจ+าพ.อ เจ+าแม.
2. ขบวนนางฟlาจากหน.วยงาน และสถาบันการศึกษา
3. ขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
4. การแสดงจากคณะต.าง ๆ เช.น เด็กรำถ+วย เอ็งกอ พะบู– คณะมังกรทอง คณะ
สิงโต 5 ภาษา (สิงโตกว’องสิว สิงโตฮกเกี้ยน สิงโตฮากกา สิงโตป…กกิ่ง และเสือ
ไหหลำ)
การแสดงใหญ.ของวันแห.กลางวัน คือ การแสดงของคณะมังกรทองที่สี่แยกตรอกชุนหงส$ โดย
จะเป]นการแสดงมังกรพ.นน้ำ ในช.วงบ.ายของวัน แต.ตลอดทั้งวันนั้นเราจะได+เห็นการแสดงของคณะ
สิงโต คณะเสือ รวมถึงเอ็งกอ พะบู– ที่จัดขึ้นอย.างต.อเนื่อง โดยเฉพาะการแสดงของคณะสิงโตที่จะจัด
ขึ้นหน+าห+างร+านต.าง ๆ รวมถึงมีการเชิดสิงโตเข+าไปในห+างร+าน ไม.เพียงแค.คณะสิงโตเท.านั้น แต.ยังมี
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คณะมังกรทองที่สามารถเข+าในห+างร+านได+หากได+รับเชิญจากเจ+าของร+าน ทั้งนี้จุดประสงค$ในการให+เข+า
ไปในห+างร+านคือ เพื่อความเป]นสิริมงคลต+อนรับตรุษจีน เพราะสัตว$ที่นำมาแสดงนี้คือสัตว$มงคลตาม
ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน

ภาพที่ 15 คณะสิงโตฮกเกี้ยน ทำการแสดงหน8าห8างร8าน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 7 กุมภาพันธ< 2562

ภาพที่ 16 คณะสิงโตฮกเกี้ยน เข8าไปในห8างร8าน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 7 กุมภาพันธ< 2562

ร.างทรงเป]นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในวันแห.กลางของงานประเพณี ร.างทรงจะเดินไปตามโต–ะ
รับเจ+าหน+าห+างร+านต.าง ๆ ในตลาดปากน้ำโพ เมื่อไปถึงโต–ะรับเจ+า จะมีการตั้งม+าทรง รวมถึงมีการ
ประทับตราที่หน+าผากให+แก.ประชาชนผู+มารอรับ หลังจากนั้นจะมีการจุดประทัด ท+ายที่สุดของวันจะมี
พิธีถอนทรงที่ศาลเจ+าชั่วคราวบริเวณถนนอรรถกวี โดยร.างทรงจะผลัดเปลี่ยนกันมาทำพิธีถอนทรง
ลำดับของการถอนทรงอาจแตกต.างกันไปในแต.ละปa ตัวอย.างการถอนทรง ร.างทรงเจ+าแม.ทับทิมจะมี
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ผู+ช.วยคอยถอดเครื่องประดับและเครื่องทรงทั้งหมดออก และจะทยอยให+ประชาชนที่มารอเข+าแถวเพื่อ
ประทับตราที่หน+าผาก เมื่อถึงฤกษ$ทำพิธีถอนทรง ร.างทรงจะเข+าไปในศาลเจ+า นำน้ำมนต$มาพรมตัว
พร+อมสวดมนต$ไปด+วย หลังจากนั้นจึงออกทรง ต.อมาร.างทรงเจ+าพ.อสามตาจะมีพิธีที่ต.างกัน กล.าวคือ
ร.างทรงเจ+าพ.อสามตาจะทำพิธีกลางแจ+ง โดยพิธีสำคัญคือ การป…กทวนลงบนถ+วยน้ำชา เมื่อป…กทวนลง
ได+สำเร็จ ร.างทรงจะถอดเครื่องทรงบนหัว และเริ่มนำน้ำมนต$มาพรมตัวคล+ายของร.างทรงเจ+าแม.ทับทิม
และจึงถอนทรงออกไป สิ่งที่สำคัญคือ ผู+ช.วยจะต+องรีบนำทวนออกทันทีเมื่อร.างทรงถอนทรงออกไป
เพราะทวนจะล+มลงทันที

ภาพที่ 17 ร.างทรงเจ8าแม.ทับทิม ในพิธีประทับทรงที่ศาลเจ8าพ.อเทพารักษ<-เจ8าแม.ทับทิม แควใหญ.
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 7 กุมภาพันธ< 2562

ภาพที่ 18 ร.างทรงเจ8าแม.ทับทิม ขณะกำลังตั้งม8าทรงที่โต…ะรับเจ8า
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 7 กุมภาพันธ< 2562
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3.4.2 วันไหว%พระจันทร9
วันไหว+พระจันทร$เชื่อมโยงกับหลายตำนาน หนึ่งในนั้นคือ ตำนานเทพธิดาฉางเอ’อร$ กล.าวคือ
ในยุคบรรพกาลมีดวงอาทิตย$ขึ้น 10 ดวง แผดเผาให+ผู+คนเดือดร+อน มีชายหนุ.มคนหนึ่งชื่อ โฮ.วอี้ ได+ใช+
ธนูยิงไป 9 ดวง โลกจึงเย็นลงและมนุษย$จึงสามารถกลับมาใช+ชีวิตได+อย.างปกติสุข วีรกรรมของโฮ.วอี้นี้
ได+รับการยกย.องจากผู+คนมากมาย จนกระทั่งพระแม.เจ+าซีหวางหมู.ได+ประทานยาวิเศษที่ทานแล+วเป]น
อมตะให+แก.โฮ.วอี้ทั้งหมด 2 เม็ด แต.โฮ.วอี้ไม.ประสงค$จึงนำยานั้นฝากไว+ที่ฉางเอ€อร9 ภรรยาของตน แต.
วันหนึ่งกลับมีชายชั่วร+ายเข+ามาขโมยยาในช.วงที่โฮ.วอี้ไม.อยู.บ+าน จึงใช+อุบายหลอกฉางเอ’อร$ให+มอบยา
วิเศษนั้นแก.ตน ฉางเอ’อร$ไม.ยอมให+จึงทานยาสองเม็ดนั้นเข+าไป ทำให+ตัวของฉางเอ’อร$ลอยสู.ท+องฟlา ไป
สถิตอยู.บนดวงจันทร$ในวันนั้นซึ่งเป]นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ประชาชนต.างชื่นชมการกระทำของฉาง
เอ’อร$ ชาวจีนจึงจัดพิธีเซ.นไหว+ฉางเอ’อร$ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และเรียกขานวันนี้ว.า “เทศกาลไหว%
พระจันทร9” (ปณิตา สระวาสี, 2559, ออนไลน$)
เมื่อชาวจีนอพยพเข+ามาในประเทศไทย ธรรมเนียมการเซ.นไหว+ในเทศกาลไหว+พระจันทร$นี้จึง
ถูกส.งต.อสืบทอดผ.านลูกหลาน โดยป…จจุบันนี้จะสังเกตได+ว.าวันไหว+พระจันทร$จะมีการตั้งโต–ะไหว+
พระจันทร$ตลอดทั้งวัน กล.าวคือ ในช.วงเช+าจะจัดโต–ะเซ.นไหว+คล+ายกับการไหว+เจ+าโดยทั่วไป แต.เพิ่ม
ความพิเศษคือ ขนมไหว+พระจันทร$ ขนมโก’ และขนมเปa·ยะ และในช.วงค่ำจะทำพิธีไหว+เจ+าแม. โดยมี
การเตรียมของเซ.นไหว+ ดังนี้ (สุชาติ แสงทอง, 2560: 195)
1. อาหารเจแห+ง 5 อย.าง คือ วุ+นเส+น ดอกไม+จีน เห็ดหูหนู เห็ดหอม และฟองเต+าหู+
2. ขนมไหว+พระจันทร$ ที่ไม.ใช.ไส+ไข.แดงเค็ม และไส+โหงวยิ้ง
3. ขนมโก’
4. ผลไม+ โดยเฉพาะส+มโอผลใหญ.
5. น้ำชา
6. กระดาษเงิน
โดยเทศกาลไหว+พระจันทร$ในปากน้ำโพจะจัดขึ้นพร+อมกับพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยจะ
เริ่มเฉลิมฉลองกันในช.วงเวลาค่ำ เพื่อทำพิธีเซ.นไหว+ที่โต–ะไหว+พระจันทร$บริเวณหน+าศาลเจ+าหน+าผา ให+
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+ทำหน+าที่เป]นสักขีพยานในงานพิธี
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ภาพที่ 19 ของเซ.นไหว8ในพิธีไหว8พระจันทร< ที่ศาลเจ8าหน8าผา ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค<
ที่มาภาพ https://www.facebook.com/paknamphochinesenewyear/
photos/a.1353990918094442/1353997544760446

ในประเด็นต.อไป จะกล.าวถึงอีกรูปแบบหนึ่งของพิธีกรรมในปากน้ำโพ โดยเป]นกลุ.มพิธีที่
สำคัญสำหรับชาวปากน้ำโพนอกเหนือไปจากพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม คือ พิธีคัดเลือก
คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และพิธีคัดเลือกลูกศิษย$เจ+าแม.กวนอิม
กิมท+ง เง็กนึ่ง โดยสองบทบาทนี้เป]นบทบาทที่มีความเชื่อมโยงกับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมโดยตรง
กล.าวคือ คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพเป]นกลุ.มที่ทำหน+าที่จัดงาน
เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพในแต.ละปa รวมถึงงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ โดยมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติหน+าที่มากว.า 105 รุ.น และลูกศิษย$เจ+าแม.กวนอิม กิมท+ง เง็กนึ่ง เป]นกุมารเด็กทั้งสองคน
ตามความเชื่อที่จะยืนอยู.ข+างกับพระโพธิสัตว$กวนอิม และในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
จะพบกิมท+ง เง็กนึ่งอยู.ข+างกับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเสมอ จึงอาจเรียกได+ว.า ทั้งสองบทบาทนี้เป]น
บทบาทที่มีความสำคัญต.อองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมและชาวปากน้ำโพ จนก.อเกิดเป]นพิธีคัดเลือกที่
สำคัญในปากน้ำโพ
3.5 พิธีคัดเลือกในปากน้ำโพ
พิธีคัดเลือกในปากน้ำโพอาจมีหลายพิธี กล.าวคือ การคัดเลือกคณะกรรมการศาลเจ+าพ.อ
เทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ.ก็พบว.ามีรูปแบบจากการคัดเลือกเสี่ยงทายด+วยเช.นกัน แต.เนื่องจาก
พิธีคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพและพิธีคัดเลือกลูกศิษย$เจ+าแม.
กวนอิม กิมท+ง เง็กนึ่ง เป]นพิธีคัดเลือกที่ผู+คนทั่วไปสามารถเข+ารับชมการคัดเลือกได+ และสามารถ
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เข+าถึงกลุ.มบุคคลได+มากกว.าพิธีคัดเลือกอื่น ๆ ผู+ศึกษาจึงหยิบยกทั้งสองพิธีนี้มาอธิบายในหัวข+อพิธี
คัดเลือกในปากน้ำโพ
3.5.1 พิธีคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานประเพณีแหBเจ%าพBอ-เจ%าแมBปากน้ำโพ
เมื่อคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ (เถ.านั้ง) ชุดเดิมกำลังจะหมด
วาระหน+าที่ในฐานะคณะกรรมการจัดงานประเพณี ทางมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพจะจัดพิธีคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการจัดงานประเพณีชุดใหม. ในทุกปaพิธีคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อเจ+าแม.ปากน้ำโพจะจัดขึ้นในวันแรกของงานตรุษจีนนครสวรรค$ในช.วงหัวค่ำ ที่ศาลเจ+าชั่วคราว (ศาล
เหนือ) ถนนอรรถกวี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$
คณะกรรมการจัดงานประเพณีชุดป…จจุบันจะออกไป “โตBยจี๊” หรือเรี่ยไรเงิน เพื่อบอกบุญ
ก.อนช.วงเทศกาลตรุษจีน แก.บุคคล ห+างร+าน ร+านค+า และบริษัทต.าง ๆ ในอำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค$ ห+างร+านหรือบริษัทใดทำบุญมากกว.า 100 บาทขึ้นไป ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณี
จะจดชื่อห+างร+านนั้นไว+ เพื่อนำไปเสี่ยงทายคัดเลือกเป]นคณะกรรมการจัดงานประเพณีรุ.นต.อไป แต.
ก.อนจะถึงวันคัดเลือก ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพจะส.งจดหมายมา
ที่บ+าน พร+อมกับส+มทั้งหมดสี่ผล หากไม.ต+องการเข+าร.วมพิธีเสี่ยงทายเป]นคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีรุ.นต.อไปก็ส.งผลส+มนั้นกลับคืนไปยังคณะกรรมการจัดงานประเพณี แต.หากต+องการตอบรับ
การเสี่ยงทาย จะต+องเข+าร.วมพิธีเสี่ยงทายคัดเลือกเป]นคณะกรรมการจัดงานประเพณีชุดต.อไป จาก
การสัมภาษณ$คุณอุไร คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำ ประจำปa 2560-2561
ได+ให+ข+อมูลว.า ส.วนใหญ.ทางร+านค+าที่ได+รับเชิญมักจะตอบรับการเข+าร.วมคัดเลือกเป]นคณะกรรมการจัด
งานประเพณี เพราะบางคนเชื่อว.า การได+เป]นคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำ
โพ ถือเป]นการได+รับใช+องค$เจ+าพ.อ-เจ+าแม. และองค$เจ+าพ.อ-เจ+าแม.จะคุ+มครองบุคคลที่ช.วยเหลืองาน
ประเพณี ให+มีชีวิตที่เจริญรุ.งเรือง ชาวปากน้ำโพที่มีกิจการห+างร+านโดยส.วนใหญ.จึงยินดีที่จะเข+าร.วม
คัดเลือกเป]นคณะกรรมการจัดงานประเพณี ด+วยมีพลังแห.งความศรัทธาเป]นที่ตั้ง (อุไร, สัมภาษณ$, 3
เมษายน 2562)
เราโดนคัดเลือกโดยที่เขาปYวะปวย มันจะรู$กันโดยอัตโนมัติ ถ$าถูกเชิญก็ต$องออกมารับใช$ เป/นศรัทธา
ที่เรายึดมั่นว(า เหมือนทำดีได$ดี ความรวยก็จะเข$ามา เหมือนจิตอาสา ในเมื่อใจเราศรัทธา เราทำให$
เขาเต็มที่ เหมือนคนเก(าคนแก( ดวงไม(ค(อยจะดี อาม(าเลือกเข$าไปทำงานรับใช$ เพื่อทำให$เคราะหA
หนักเบาลง แล$วมันก็จริง ๆ ถ$ามีใจศรัทธา พอถึงเคราะหAกรรมอะไรที่หนักหนา มันจะเบา เหมือน
เขาคุ$มครองพวกเราอยู(
(อุไร, สัมภาษณA, 3 เมษายน 2562)
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ในพิธีคัดเลือก ชื่อห+างร+านทั้งหมดกว.าร+อยรายชื่อจะถูกเขียนลงบนกระดาษสีแดงและม+วนใส.
อยู.ในกล.อง เมื่อมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพทำพิธจี ดุ ธูปอัญเชิญองค$เจ+าพ.อเจ+าแม.แล+ว จะเชิญสมาชิกมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีมาจับรายชื่อห+างร+านขึ้นมาครั้งละ 5 รายชื่อ
และเชิญแขกอาวุโส หรือบุคคลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค$ที่ทางมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีได+เชิญ
มาเป]นผู+โยนไม+เสี่ยงทาย ผลการเสี่ยงทายจะต+องออกมาเป]น “หนBอเซBงเจ‚กอุ%ง” กล.าวคือ
ครั้งแรก
“เซ.งปวย”
คว่ำ – หงาย
ครั้งที่สอง
“หน.อเซ.ง”
คว่ำ – หงาย
ครั้งที่สาม
“อุ+งปวย”
คว่ำ – คว่ำ
หากผู+เสี่ยงทายโยนไม+ได+ผลดังนี้ ห+างร+านทั้ง 5 รายชื่อที่ถูกจับขึ้นมาจะได+เป]นคณะกรรมการ
จัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพชุดใหม.ทันที จากร+อยห+างร+านที่ถูกรวบรวมมา จะถูก
คัดเลือกเสี่ยงทายให+เหลือเพียงแค. 40 ห+างร+านเท.านั้นที่จะได+ทำหน+าที่เป]นคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
หลังจากได+รายชื่อร+านค+าที่ได+รับคัดเลือกให+เป]นคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+า
แม.ปากน้ำโพแล+ว ทางมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพจะนำส+ม 5 ผลใส.ถาด
พร+อมกับกิมฮวยหรือขนนกยูงไปเชิญร+านค+าที่ได+รับคัดเลือกให+เป]นคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.
เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพรุ.นต.อไป และเมื่อถึงวันสุดท+ายของเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค$ คณะกรรมการ
จั ด งานประเพณี ช ุ ด ป… จ จุ บ ั น จะทำพิ ธ ี ม อบธง เพื ่ อ เป] น สั ญ ลั ก ษณ$ ก ารส. ง ต. อ งานประเพณี ใ ห+ แ ก.
คณะกรรมการจัดงานประเพณีรุ.นต.อไป
3.5.2 พิธีคัดเลือกลูกศิษย9เจ%าแมBกวนอิม กิมท%ง เง็กนึ่ง5
พิธีคัดเลือกลูกศิษย$เจ+าแม.กวนอิม กิมท+ง เง็กนึ่งจะจัดขึ้นก.อนพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมประมาณหนึ่งอาทิตย$ พิธีคัดเลือกกิมท+ง เง็กนึ่งจะมีลักษณะคล+ายกับพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมเล็กน+อย กล.าวคือ คณะกรรมการจัดงานประเพณีจะประกาศรับสมัครคัดเลือกเด็กผู+ชาย
เป]นกิมท+ง และรับสมัครคัดเลือกเด็กผู+หญิงเป]นเง็กนึ่ง โดยเด็กผู+ชายและเด็กผู+หญิงที่จะสามารถมีสิทธิ
เข+ารับสมัครคัดเลือกได+จะต+องเป]นเด็กที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะกรรมการจัดงานประเพณีได+
กำหนดไว+ โดยจะมีการประกาศผ.านเพจเฟซบุ–กตรุษจีนนครสวรรค$ สืบสานประเพณี แห.เจ+าพ.อ เจ+าแม.

5

ลูกศิษย<เจ8าแม.กวนอิม ได8ถูกเปbนกิมท8ง (กุมารทอง) และเง็กนึ่ง (กุมารหยก) โดยมีตำนานเล.าว.า กิมท8งนี้เปbน
บุตรชายของแม.ทัพหลี่จิ้ง นามว.า “ซ.านไฉ.” ภายหลังได8ถวายตัวเปbนลูกศิษย<เจ8าแม.กวนอิม และเง็กนึ่งเคยเปbนธิดา
แห.งเจ8าสมุทรผังเจี๋ยหลัว นามว.า “หลงหนี่” ภายหลังได8ปวารนาตนเปbนลูกศิษย<เจ8าแม.กวนอิม (ไม.ปรากฏชื่อผู8แต.ง,
2563, ออนไลน<)
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ปากน้ำโพ ในปaพ.ศ.2563 นี้ คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ รุ.นที่ 105 ได+
กำหนดคุณสมบัติของผู+ที่สามารถเข+ารับสมัครคัดเลือกเป]นกิมท+ง เง็กนึ่ง6ไว+ดังนี้
1. อายุระหว.าง 8 - 11 ปaบริบูรณ$
2. ส.วนสูงระหว.าง 120 - 135 ซม.
3. น้ำหนักระหว.าง 40 - 55 กก.
โดยผู+ที่ประสงค$จะเข+าสมัครคัดเลือกเป]นกิมท+ง เง็กนึ่งจะต+องเข+ามายื่นเอกสารการสมัครด+วย
ตนเอง และมีขั้นตอนการสมัครคล+ายกับการรับสมัครองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ ผู+เข+าคัดเลือก
จะต+องลงทะเบียนตามมาตรการปlองกันสถานการณ$การระบาดของไวรัสโคโรนา จากนั้นผู+เข+าคัดเลือก
จะต+องวัดส.วนสูงและชั่งน้ำหนัก โดยคณะกรรมการจัดงานประเพณีจะเป]นผู+วัดส.วนสูงและชั่งน้ำหนัก
ให+แก.ผู+เข+าคัดเลือก เพื่อที่จะดูว.าผู+เข+าคัดเลือกมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว+หรือไม. หากมีคุณสมบัติ
ผ.าน ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องถ.ายภาพพร+อมกับบัตรคิวการสมัคร เป]นอันสิ้นสุดการสมัครคัดเลือกใน
เบื้องต+น
สิ่งที่พิธีคัดเลือกลูกศิษย$เจ+าแม.กวนอิม กิมท+ง เง็กนึ่ง ต.างจากพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมคือ จะไม.มีการตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสิน ก.อนจะเข+าสู.พิธีเสี่ยงทาย เพราะพิธีคัดเลือกลูก
ศิษย$เจ+าแม.กวนอิม กิมท+ง เง็กนึ่งนี้จะคัดเลือกโดยพิธีเสี่ยงทายเท.านั้น โดยพิธีเสี่ยงทายนี้จะจัดขึ้นที่
ศาลเจ+าหน+าผา และมีกระบวนการคัดเลือกดังนี้
รอบที่หนึ่ง
ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจะทำการจับติ้วหมายเลข เพื่อทำการเสี่ยงทายตามลำดับ หลังจากนั้น
จะแบ.งแถวออกเป]นเพศชายและเพศหญิง เพื่อที่จะทำการเสี่ยงทายในรอบที่หนึ่ง กล.าวคือ ผู+เข+า
คัดเลือกจะต+องเสี่ยงทายให+ได+ผลเป]น “เซ.งปวย” หรือ คว่ำ - หงาย เท.านั้น เมื่อเสี่ยงทายได+ในรอบ
แรกจะมีเสียงตีฉาบหนึ่งครั้ง เพื่อแสดงให+ผู+ชมได+ทราบว.า ผู+เข+าคัดเลือกท.านนี้ผ.านการคัดเลือกในรอบ
ที่หนึ่ง เริ่มต+นคณะกรรมการจัดงานประเพณีจะให+เด็กผู+ชายเสี่ยงทายก.อน จนครบจำนวน 10 คน จึง
จะให+เด็กผู+หญิงเสี่ยงทายในลักษณะเดียวกัน คือ การโยนไม+เสี่ยงทายให+ได+ผลเป]น “เซ.งปวย” หรือ
คว่ำ-หงาย เมื่อครบจำนวน 10 คนเท.ากันแล+วจึงจะเข+าสู.พิธีเสี่ยงทายในรอบที่สอง

6

อ8างอิงจากเกณฑ<อายุสำหรับการสมัครคัดเลือกเปbนกิมท8ง เง็กนึ่ง โดยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ8าพ.อ-เจ8า
แม.ปากน้ำโพ ประจำป• 2563-2564 เผยแพร.ทางเพจเฟซบุ…ก ตรุษจีนนครสวรรค< สืบสานงานประเพณีแห.เจ8าพ.อ เจ8า
แม.ปากน้ำโพ
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รอบที่สอง
เมื ่ อ ได+ ผ ู + เ ข+ า คั ด เลื อ กเพศหญิ ง และเพศชายอย. า งละ 10 คนแล+ ว คณะกรรมการจั ดงาน
ประเพณีจะจับคู.เด็กผู+หญิงและเด็กผู+ชายตามความเหมาะสม ทั้งหมด 10 คู. เพื่อทำพิธีเสี่ยงทาย
ร.วมกัน กล.าวคือ เด็กผู+ชายจะเป]นผู+จับติ้วหมายเลขลำดับการเสี่ยงทาย จากนั้นทั้งคู.จะเข+ามาทำพิธี
เสี่ยงทายพร+อมกัน โดยจะต+องให+ผลเป]น “อุ+งปวย” หรือ คว่ำ-คว่ำ หากได+ผลเป]นคว่ำ-คว่ำในครั้งแรก
ทั้งสองจะได+เป]นกิมท+ง เง็กนึ่ง ประจำงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพทันที

ภาพที่ 20 การโยนไม8เสี่ยงทายเปbนคู.ชาย-หญิง ในรอบที่สอง
ที่มาภาพ https://www.facebook.com/paknamphochinesenewyear/photos/
a.1707618902731640/1707589216067942

ในปa พ.ศ. 2563 นี้ เด็กชาย อิทธิกร ผิวผ.อง อายุ 9 ปa 10 เดือน ศึกษาอยู.ที่โรงเรียนโพฒิสาร
ศึกษา ได+รับคัดเลือกให+เป]นกิมท+ง งานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ประจำปa 2563-2564
และเด็กหญิง จิรัชญา อ่ำจุ+ย อายุ 8 ปa 11 เดือน ศึกษาอยู.ที่โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน$ นครสวรรค$
ได+รับคัดเลือกให+เป]นเง็กนึ่ง งานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ประจำปa 2563-2564 โดยเสี่ยง
ทายผลเป]นอุ+งปวยตั้งแต.ในรอบแรก
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ภาพที่ 21 เด็กหญิง จิรัชญา อ่ำจุ8ย เง็กนึ่ง ประจำป• 2563–2564
และเด็กชาย อิทธิกร ผิวผ.อง กิมท8ง ประจำป• 2563-2564
ที่มาภาพ https://www.facebook.com/paknamphochinesenewyear/photos/
a.1707618902731640/1707590942734436

เนื้อหาในบทที่ 3 นี้ได+กล.าวถึง อัตลักษณ$ที่โดดเด.นของชาวปากน้ำโพนอกจากการรวมกลุ.ม
ของชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากแล+ว ยังโดดเด.นในเรื่องของเอกลักษณ$ความเป]นชาวไทยเชื้อสาย
จีน วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมากว.าหลายรุ.น โดยเฉพาะอย.างยิ่งประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+า
แม.ปากน้ำโพ ที่เชื่อมโยงได+ถึงรูปแบบความเชื่อเรื่องเทพเจ+าของชาวจีน ที่ก.อให+เกิดความศรัทธาและ
พิธีกรรมที่สำคัญตามมา นอกจากพิธีคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำ
โพและพิธีคัดเลือกลูกศิษย$เจ+าแม.กวนอิม กิมท+ง เง็กนึ่งแล+ว อีกหนึ่งพิธีคัดเลือกที่มีความสำคัญและ
ได+รับความสนใจจากผู+คนในปากน้ำโพมากที่สุดคือ พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยผู+ศึกษา
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จะกล.าวถึงกระบวนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมอย.างละเอียด รวมถึงบทบาทขององค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม วิถีขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และความคิดเห็นของชาวปากน้ำโพที่มีต.อองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม ในบทที่ 4 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ความงาม ความเชื่อ และความศรัทธา

บทที่ 4
องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม ความงาม ความเชื่อ และความศรัทธา
เนื้อหาบทนี้จะกล.าวถึงที่มาขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และกระบวนการคัดเลือกองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมทั้งหมดอย.างละเอียด ตั้งแต.การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในช.วงเริ่มต+น จนถึง
การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในป…จจุบันว.า มีกระบวนการคัดเลือกที่เปลี่ยนไปอย.างไร รวมถึงมี
การกล.าวถึงบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในปากน้ำโพ ที่มีความสำคัญทั้งด+านความเชื่อ และด+าน
การท.องเที่ยว โดยศึกษาผ.านบทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และศึกษาผ.านสื่อสิ่งพิมพ$ ตลอดจน
สื่อออนไลน$ที่เกี่ยวข+องกับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม นอกจากนี้ยังศึกษาผ.านบทสัมภาษณ$องค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิม อดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และกลุ.มผู+ที่อาศัยอยู.ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ โดย
นำเสนอเพื่อให+เห็นถึงความสำคัญขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในปากน้ำโพ ที่ส.งผลต.อชีวิตขององค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม และความคิดเห็นของชาวปากน้ำโพที่มีต.อบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม7 เป]นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพ ในป…จจุบันนี้องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมกลายเป]นสัญลักษณ$สำคัญของงานประเพณีแห.เจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพและงานตรุษจีนปากน้ำโพของทุกปa โดยจะสังเกตได+จากการประชาสัมพันธ$การ
ท.องเที่ยว ที่นำองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเดินทางไปประชาสัมพันธ$งานตรุษจีนปากน้ำโพตามสถานที่
ต.าง ๆ มีการนำเอาภาพองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมาเป]นส.วนหนึ่งของปlายประชาสัมพันธ$งานประเพณี
แห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ มีการประชาสัมพันธ$พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และพิธีกรรมที่
เกี่ยวข+องบนพื้นที่ออนไลน$ และการให+ความสำคัญของสื่อมวลชนที่มีต.อพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมในแต.ละปa รวมถึงจำนวนผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่มีแนวโน+มเพิ่มขึ้นในทุกปa
แสดงให+เห็นถึงความสนใจของผู+คนในพื้นที่ที่มีต.อบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมของชาวปากน้ำโพ
ปากน้ำโพเป]นที่แรกในประเทศไทยที่ริเริ่มให+มีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมขึ้นมาในปa พ.ศ.2494
คุณจงกล ยนต$พินิจ ได+รับเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมคนแรกของจังหวัดนครสวรรค$ หลังจาก
นั้นจึงจัดให+มีการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมสืบเนื่องกันมาจนถึงป…จจุบัน การคัดเลือกองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมในอดีตมีรูปแบบแตกต.างไปจากป…จจุบัน กล.าวคือ คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+า
7

องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว.า องค%สมมุติเจ-าแม0กวนอิม ชื่อเรียกนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามดุลย
พินิจของคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ8าพ.อ-เจ8าแม.ปากน้ำโพในแต.ละป• ผู8ศึกษาเลือกใช8คำว.า องค<สมมติเจ8าแม.
กวนอิม โดยอ8างอิงจากคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ8าพ.อ-เจ8าแม.ปากน้ำโพ ประจำป• 2563-2564 (รุ.นที่ 105
ป•)
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พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพจะนำส+มใส.ถาดไปเชิญตามห+างร+านในตลาดปากน้ำโพ ที่มีลูกสาวหน+าตาดี โดย
คณะกรรมการจัดงานประเพณีจะคัดเลือกให+เหลือ 5 คนสุดท+าย เพื่อมาประกอบพิธีเสี่ยงทายคัดเลือก
ในปaแรกหากได+ผลการเสี่ยงทายออกมาตามที่คณะกรรมการจัดงานประเพณีกำหนดไว+หลายคน จะทำ
การเสี่ยงทายจนกว.าจะได+ 1 คนสุดท+าย แต.วิธีนี้ทำให+ช+า ภายหลังจึงมีการยกเลิกกติกาดังกล.าว และ
เปลี่ยนมาให+จับติ้วหมายเลขเพื่อเรียงลำดับการโยน หากใครโยนได+ผลตามที่กำหนดคนแรกจะได+เป]น
องค$ ส มมติ เ จ+ า แม. ก วนอิ ม ทั น ที (ศั ก ดิ ์ สมบุ ญ โต, 2552: 102-103) แต. ห ลั ง จากนั ้ น ได+ ม ี ก ารเพิ่ ม
กระบวนการคัดเลือกเข+าไปอีกอย.างหนึ่งคือ การสัมภาษณ$กับคณะกรรมการจัดงานประเพณี เพื่อดู
ทัศนคติจากการตอบคำถามของผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมด และคัดเลือกให+เหลือ 5 คน เข+าสู.พิธีเสี่ยงทาย
เป]นลำดับต.อไป แต.เพราะการคัดเลือกในสมัยก.อนนั้นไม.ได+เป]นกระแสนิยมเท.ากับในป…จจุบัน รวมถึงผู+
เข+าคัดเลือกไม.ได+มีจำนวนมาก กระบวนการคัดเลือกในอดีตจะจัดขึ้นเป]นการภายใน โดยเฉพาะอย.าง
ยิ่งการสัมภาษณ$กับคณะกรรมการจัดงานประเพณี
การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในป…จจุบันจัดขึ้นอย.างค.อนข+างเป]นทางการ เนื่องจากพิธี
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นที่สนใจของชาวนครสวรรค$ โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใน
ปากน้ำโพ และเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น จึงทำให+คณะกรรมการจัด
งานในป…จจุบันมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม.เข+ามาผสมผสานในการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
เช.น จัดให+มีการถ.ายทอดสดผ.านช.องสถานีโทรทัศน$ท+องถิ่น หรือมีการถ.ายทอดสดผ.านเฟซบุ–ก
(Facebook) เพจตรุษจีนนครสวรรค$ สืบสานงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ เจ+าแม.ปากน้ำโพ และเพจ
ตรุษจีนปากน้ำโพ
เนื่องจากมีผู+สนใจพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นจำนวนมาก และมีแนวโน+มเพิ่มขึ้น
ในทุกปa จึงทำให+ในบางปaเกิดกระแสวิพากษ$วิจารณ$ลักษณะของผู+ที่เข+ารอบ 10 คน 5 คน รวมถึงผู+ที่
ได+รับคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงจำเป]นต+องมี
กระบวนการคัดเลือกที่แตกต.างไปจากการประกวดสาวงามทั่วไป โดยจัดให+มีการปฐมนิเทศ อบรม
บุคลิกภาพให+แก.ผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในทุกปa เป]นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการ
จัดงานต+องจัดขึ้นเพื่อให+ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดได+นำความรู+เกี่ยวกับบุคลิกภาพไปปรับใช+ในพิธีคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม นอกจากนี้จากกระแสวิพากษ$วิจารณ$จึงทำให+ต+องมีการจัดงานที่เป‘ดเผย และ
ยุติธรรมทุกขั้นตอน รวมถึงมีการจัดพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมขั้นตอนสุดท+ายด+วยวิธีการ
เสี่ยงทาย เพื่อให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถูกยกบทบาทว.าเป]นผู+ที่ได+รับคัดเลือกจากเทพเจ+าหรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ไม.ได+มาจากการคัดเลือกด+วยวิธีตัดสินของมนุษย$อีกต.อไป ด+วยเหตุนี้จึงทำให+องค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมมีความพิเศษแตกต.างไปจากการประกวดสาวงามโดยทั่วไป
ข+อมูลต.อไปนี้ จะกล.าวถึงรูปแบบการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในป…จจุบัน โดย
ตัวอย.างการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ในปa พ.ศ.2563 แบ.งเป]นทั้งหมด 5 ขั้นตอนสำคัญ คือ
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ขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือก ขั้นตอนการสัมภาษณ$ ขั้นตอนการอบรมบุคลิกภาพ และส.วนของพิธี
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่จะแบ.งออกเป]นทั้งหมด 2 ขั้นตอนสำคัญคือ พิธีคัดเลือกองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมในรูปแบบการคัดเลือกโดยคณะกรรมการตัดสิน และพิธีเสี่ยงทายคัดเลือกองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิม ดังจะได+กล.าวตามลำดับ
4.1 ขั้นตอนการคัดเลือกองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมในป> พ.ศ. 2563-2564
การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะจัดขึ้นในช.วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม โดยพิธีคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะจัดขึ้นพร+อมกับเทศกาลวันไหว+พระจันทร$ ก.อนที่จะมีพิธีคัดเลือกองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมหนึ่งเดือน ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ จะมีการ
ประชาสัมพันธ$การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม มีการประกาศรายละเอียดของวันที่สมัคร
คัดเลือก ไปจนถึงวันที่จัดพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และมีการประกาศเกณฑ$ของผู+ที่มีสิทธิ
เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ในป…จจุบันนี้ ส.วนใหญ. คณะกรรมการจัดงานประเพณีมักจะ
เลือกประชาสัมพันธ$การคัดเลือกนี้ผ.านช.องทางออนไลน$และสื่อในท+องถิ่น แต.ยังคงมีภาพการติดปlาย
ประชาสัมพันธ$พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่ถูกติดไว+ตามสถานที่ต.าง ๆ ในอำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค$ เช.น บริเวณทางเข+าตลาดปากน้ำโพ หน+าอุทยานสวรรค$ เป]นต+น รวมถึงในบางปa
คณะกรรมการจัดงานประเพณียังจัดให+มีการเข+าไปประชาสัมพันธ$พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ตามสถาบันการศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ เพื่อเป]นการประชาสัมพันธ$ให+แก.นักเรียนและ
นั กศึ กษาที ่ มี ความสนใจที ่ จะเข+ า คั ดเลื อกองค$ สมมติ เ จ+ า แม. กวนอิ ม โดยในปa พ.ศ.2563 นี ้ ทาง
คณะกรรมการจัดงานประเพณีได+จัดการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ตั้งแต.วันที่ 8 กันยายน–1
ตุลาคม พ.ศ.2563 และได+ประกาศเกณฑ$ของผู+มีสิทธิเข+ารับการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ประจำปaพ.ศ. 2563-2564 ไว+ดังนี้
4.1.1 เกณฑ$และเงื่อนไขสำหรับผู+ที่ประสงค$จะสมัครเข+ารับการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม ประจำปa 2563-25648
1. เป]นสาวพรหมจรรย$
2. เป]นลูกหลานชาวนครสวรรค$โดยกำเนิด9
8

อ8างอิงจากเกณฑ<และเงื่อนไขของการรับสมัครคัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม ประจำป• 2563-2564 โดย
คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ8าพ.อ-เจ8าแม.ปากน้ำโพ ประจำป• 2563-2564 เผยแพร.ทางเพจเฟซบุ…ก ตรุษจีน
นครสวรรค< สืบสานงานประเพณี แห.เจ8าพ.อ-เจ8าแม.ปากน้ำโพ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563
9 แบ.งเปbนผู8ที่มีคุณสมบัติหลักและผู8ที่มีคุณสมบัติรอง กล.าวคือ ผู8ที่มีคุณสมบัติรอง – ผู8ที่มีใบสูติบัตรอยู.ในจังหวัด
นครสวรรค<โดยกำเนิด, ผู8ที่มีคุณสมบัติรอง – ผู8ที่บิดาหรือมารดามีที่อยู.อาศัยตามทะเบียนบ8าน ในจังหวัดนครสวรรค<
(ตรุษจีนนครสวรรค< สืบสานงานประเพณี แห.เจ8าพ.อ-เจ8าแม.ปากน้ำโพ, 2563, ออนไลน<)
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3. มีสุขภาพร.างกายแข็งแรงและสมบูรณ$ มีอัตลักษณ$ของโครงสร+างใบหน+าและองค$ประกอบ
ตามคุณสมบัติของการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่ชัดเจน
4. มีอายุตั้งแต. 16 – 23 ปaบริบูรณ$ และมีส.วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
5. มีความพร+อมที่จะร.วมประชาสัมพันธ$งานประเพณีฯ ประจำปa 2563-2564 อย.างต.อเนื่อง
6. พร+อมที่จะถือศีลกินเจก.อนวันคัดเลือก 7 วัน และหลังจากได+ถูกคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมแล+ว ตลอดจนจบงาน ประจำปa 2563-2564
7. ต+องไม.เป]นผู+ที่เคยได+รับการคัดเลือกเป]น “องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม” (ตัวแทนของพระ
โพธิสัตว$กวนอิม) จากที่ใดมาก.อน
8. หากได+รับการคัดเลือกแล+ว ห+ามเข+าประกวดในเวทีใด ๆ อีก จนกว.าจะจบงานประเพณีแห.เจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ประจำปa 2563-2564
9. ในระหว.างที่ได+รับเลือกแล+วต+องยินดีปฏิบัติตามข+อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางคณะกรรมการ
จัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ประจำปa 2563-2564 กำหนดไว+ มิเช.นนั้นทาง
คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์จากคุณสมบัติของการเข+ารับการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ประจำปa 2563 ทันที
10. ผู+ที่ทำการดัดฟ…น ต+องยินยอมถอดออก
โดยคุณสมบัตทิ ส่ี ำคัญทีส่ ดุ ในการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม คือ คุณสมบัตกิ ารเป]นสาว
พรหมจรรย$ เนื่องจากเป]นคุณสมบัติเริ่มต+นของผู+ที่จะเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงเป]น
คุณสมบัติที่จะต+องมีกำหนดไว+ในเกณฑ$การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมของทุกปa นอกจากนี้
เกณฑ$บางอย.างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เช.น เกณฑ$อายุ และส.วนสูงของผู+เข+าคัดเลือก แต.นอกจากนี้ในการคัดเลือกองค$
สมมติ เ จ+ า แม. ก วนอิ ม ประจำปa 2563-2564 ได+ พ บว. า มี เ กณฑ$ ค ุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ น . า สนใจคื อ ลั ก ษณะ
โครงสร+างใบหน+าตามคุณสมบัติของการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม คุณสุนทรี (อายุ 62 ปa) สมาชิก
มูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ได+กล.าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญขององค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมไว+ดังนี้
ต$องเป/นสาวพรหมจรรยA ส(วนใหญ(ทุกคนที่เข$าประกวดก็ต$องซื่อสัตยAกับตัวเอง เพราะถ$าคนที่ได$ ไม(
เป/นสาวพรหมจรรยA ก็จะมีเหตุการณAตกจากรถขบวนแห( หรือมีเหตุการณAที่ไม(คาดคิดเกิดขึ้น เป/น
เหตุผลที่ชาวปากน้ำโพจะไม(โกหก เพราะกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเป/นประเพณีที่สืบทอดกันมา 100
ปd แล$ว
อีกคุณสมบัติหนึ่งขององคAสมมติฯ คือ กรรมการจะมีการดูโหงวเฮ$ง คือ ปาก หน$าผาก จมูก ตา หู ที่
สวยงาม คะแนนจะมาจากตรงนี้มาก เพราะกรรมการจะดูเป/นอันดับแรก จากนั้นก็ดูการตอบ
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คำถาม เพราะองคAสมมติเจ$าแม(กวนอิมต$องเป/นตัวแทนในการประชาสัมพันธAเทศกาลแห(ตรุษจีนใน
ที่ที่ได$รับเชิญไป
(สุนทรี, สัมภาษณA, 25 ธันวาคม 2563)

ลักษณะโครงสร+างใบหน+าถือเป]นคุณสมบัติอีกข+อหนึ่งที่สำคัญ ทำให+ในปaนี้มีการกำหนด
คุณสมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบหน+าของผู+ที่ต+องการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ว.าจะต+องเป]นผู+
มีอัตลักษณ$ของโครงสร+างใบหน+าและองค$ประกอบตามคุณสมบัติของการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ดังที่กล.าวไปในบทสัมภาษณ$ของสมาชิกมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เมื่อมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ$การรับสมัครคัดเลือกที่คณะกรรมการจัดงานประเพณีได+กำหนดไว+ ผู+ที่สนใจ
สมัครคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องเดินทางมาสมัครด+วยตนเองในช.วงระยะเวลาที่
คณะกรรมการจัดงานประเพณีได+กำหนดไว+ในประกาศการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และ
จะต+องเข+าร.วมในขั้นตอนต.าง ๆ ที่คณะกรรมการจัดงานประเพณีได+จัดขึ้น โดยแบ.งเป]น 7 กิจกรรม
ดังนี้
4.1.2 การรับสมัคร
การรับสมัครคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และลูกศิษย$กิมท+ง เง็กนึ่ง จะจัดขึ้นก.อนพิธี
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประมาณ 1–2 อาทิตย$ ในปaนี้ได+จัดให+มีการรับสมัครคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมระหว.างวันที่ 8–13 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ห+องศตวรรษแห.งศรัทธา ทางด+านซ+าย
ของศาลเจ+าหน+าผา บริเวณหน+าห+องรับสมัครมีการตั้งแผ.นปlายไวนิลประชาสัมพันธ$พิธีคัดเลือกให+เห็น
อย.างเด.นชัด เมื่อผู+เข+าคัดเลือกเป‘ดประตูเข+าไปจะต+องทำตามกระบวนการรับสมัครตามจุดต.าง ๆ ดังนี้
จุดที่ 1 จุดลงทะเบียน สแกนคิวอาร$โค+ดไทยชนะ และตรวจวัดอุณหภูมิโดยคณะกรรมการจัด
งานประเพณี
เนื่องจากในปa พ.ศ.2563 มีสถานการณ$การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให+
รัฐบาลได+ออกมาตรการการลงทะเบียนเข+าพื้นที่ รวมถึงมีการออกนโยบายสแกนคิวอาร$โค+ดผ.านไทย
ชนะ ทำให+คณะกรรมการจัดงานประเพณีได+นำมาตรการเหล.านี้มาใช+สำหรับการคัดเลือกองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมในปaนี้ด+วย ก.อนเข+าสมัคร ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องเลือกลงทะเบียน โดยเขียนชื่อ นามสกุล
และเบอร$โทรศัพท$ หรือเลือกสแกนคิวอาร$โค+ดไทยชนะเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเข+าพื้นที่ ต.อมา
คณะกรรมการจัดงานจะนำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อตรวจวัดไข+ผู+เข+าคัดเลือกและผู+ปกครอง เป]น
การตอบสนองนโยบายการเฝlาระวังสถานการณ$โควิด 19 (COVID-19) ของรัฐบาล
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ภาพที่ 22 ผู8เข8าคัดเลือกกำลังลงทะเบียนในจุดที่ 1
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 9 กันยายน 2563

ภาพที่ 23 ผู8เข8าคัดเลือกกำลังยืนตรวจวัดอุณหภูมิ
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 10 กันยายน 2563

จุดที่ 2 จุดเตรียมเอกสาร
เมื่อผ.านการตรวจวัดอุณหภูมิ ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องกรอกเอกสารใบสมัคร โดยมีรายละเอียด
เบื้องต+นเกี่ยวกับผู+เข+าคัดเลือก เช.น ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู. และข+อมูลเกี่ยวกับสื่อ
ออนไลน$ของผู+เข+าคัดเลือก ได+แก. เฟซบุ–ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) เป]นต+น รวมถึง
ขนาดเสื้อของผู+เข+าคัดเลือก เพื่อนำไปจัดทำเป]นเสื้อโปโลสีขาวแจกให+ผู+เข+าคัดเลือกใส.ในวันปฐมนิเทศ
เอกสารนี้หากมีการกรอกไว+ล.วงหน+ามาจากที่พักจะทำให+กระบวนการเสร็จสิ้นเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้สิ่ง
ที่ผู+เข+าคัดเลือกต+องจัดเตรียมมาคือ รูปถ.ายขนาด 4 x 6 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ+าน และสำเนาบัตร
ประชาชน
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ภาพที่ 24 ผู8เข8าคัดเลือกกำลังกรอกเอกสารการสมัครที่จุดเตรียมเอกสาร
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 9 กันยายน 2563

ภาพที่ 25,26 คณะกรรมการจัดงานประเพณีกำลังวัดตัวผู8เข8าคัดเลือก เพื่อกรอกในเอกสารการสมัคร
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 9 กันยายน 2563

จุดที่ 3 จุดวัดส.วนสูง และชั่งน้ำหนัก
เนื่องจากในทุกปa คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพจะมีการระบุ
คุณสมบัติด+านส.วนสูงของผู+เข+าคัดเลือกเสมอ แต.เกณฑ$จะแตกต.างกันไปในแต.ละปa ในปa 2563–2564
มีการระบุชัดเจนให+ผู+เข+าคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องมีส.วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
แต.ในปa 2562 – 2563 กำหนดให+ผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ต+องมีส.วนสูง 155 เซนติเมตร
ขึ้นไป โดยคณะกรรมการจัดงานจะเป]นผู+ทำการวัดส.วนสูง และตรวจสอบค.าน้ำหนักของผู+เข+าคัดเลือก
ด+วยตนเอง ด+วยเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส.วนสูงแบบเทคโนโลยีสมัยใหม.ที่ได+รับการเปลี่ยนในวันสมัครวันที่
9 กันยายน พ.ศ. 2563 ได+รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพริ้นซ$ ปากน้ำโพ
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ภาพที่ 27,28 คณะกรรมการจัดงานประเพณีกำลังวัดส.วนสูง ชั่งน้ำหนักให8กับผู8เข8าคัดเลือก
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 9 กันยายน 2563

จุดที่ 4 จุดตรวจเอกสาร
จุดนี้ผู+เข+าคัดเลือกจะไม.ต+องตรวจสอบด+วยตนเอง คณะกรรมการจัดงานประเพณีจะเป]นผู+
ตรวจสอบเอกสารของผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดในภายหลัง
จุดที่ 5 และ 6 จุดถ.ายภาพ
เมื่อผู+เข+าคัดเลือกผ.านการวัดส.วนสูง ชั่งน้ำหนักแล+ว ผู+เข+าคัดเลือกจะได+รับบัตรคิวตามลำดับ
ของตนในการสมัคร เพื่อที่จะนำมาถือถ.ายภาพในจุดที่ 5 และต.อมาในจุดที่ 6 จะเป]นจุดถ.ายภาพกับ
ภาพพื้นหลัง (Backdrop) การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมประจำปa 2563 – 2564 โดยจะให+ผู+
เข+าคัดเลือกได+ถ.ายภาพร.วมกับผู+ปกครอง หรืออาจารย$ เป]นต+น

ภาพที่ 29 ผู8เข8าคัดเลือกถ.ายภาพพร8อมกับถือบัตรคิวในมือ ในจุดที่ 5
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 9 กันยายน 2563
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ภาพที่ 30 ผู8เข8าคัดเลือกถ.ายภาพพร8อมกับครอบครัว ในจุดที่ 6
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 9 กันยายน 2563

ภาพที่ 31,32 ห8องศตวรรษแห.งศรัทธา บริเวณด8านซ8ายของศาลเจ8าหน8าผา และป„ายไวนิลที่ติดไว8ด8านหน8า
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 11 กันยายน 2563

4.1.3 การสัมภาษณ$
เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครแล+ว คณะกรรมการจัดงานประเพณีได+จัดให+มีการสัมภาษณ$ผู+เข+า
คัดเลือกทั้ง 39 คน ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 ที่ชั้น 3 อาคารมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ การสัมภาษณ$นี้จะไม.มีผลต.อคะแนนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เป]น
การพูดคุยระหว.างคณะกรรมการจัดงานประเพณีและผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดเท.านั้น ผู+เข+าคัดเลือก
ทั้งหมดจะต+องแต.งหน+า สวมเสื้อโปโลสีขาว กางเกงสีเข+ม และลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต.เวลา 13.00
น. เป]นต+นไป
ขั้นตอนแรกเมื่อผู+เข+าคัดเลือกมาถึงชั้น 3 อาคารมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพแล+ว ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องลงทะเบียนเข+าร.วมงาน และสแกนคิวอาร$โค+ดเข+าร.วมกลุ.มใน
แอพพลิเคชั่นไลน$ (Line) กลุ.มดังกล.าวจะเป]นกลุ.มที่คณะกรรมการจัดงานประเพณีใช+ประชาสัมพันธ$
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รายละเอียดต.าง ๆ แก.ผู+เข+าคัดเลือก และสุดท+ายคือการตรวจวัดอุณหภูมิของผู+เข+าคัดเลือก รวมถึง
ผู+ปกครอง บุคคลภายนอกที่เข+าร.วมชมการสัมภาษณ$ในวันนี้ หลังจากที่ตรวจวัดอุณหภูมิเรียบร+อยแล+ว
คณะกรรมการจัดงานประเพณีจะพาผู+เข+าคัดเลือกไปนั่งรอการสัมภาษณ$โดยไม.เรียงตามลำดับบัตรคิว
ที่ผู+เข+าคัดเลือกได+รับในวันรับสมัคร แต.จะเรียงตามความพร+อมเมื่อมาถึงของผู+เข+าคัดเลือก
เมื่อคณะกรรมการจัดงานประเพณีที่รับหน+าที่สัมภาษณ$พร+อมแล+ว ผู+เข+าคัดเลือกจะทยอยไป
นั่งตามโต–ะสัมภาษณ$ที่ว.าง โดยโต–ะสัมภาษณ$มีทั้งหมด 5 โต–ะ มีคณะกรรมการจัดงานประเพณีประจำ
อยู.ที่โต–ะทั้งหมด 2 คน ต.อผู+เข+าคัดเลือก 1 คน คณะกรรมการจัดงานประเพณีจะมีคำถามที่เตรียมไว+
เป]นหลัก 3 ข+อ ดังนี้
1. อะไรคือแรงบันดาลใจในการมาสมัครเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
2. คิดอย.างไรกับพระโพธิสัตว$กวนอิม
3. อะไรคือหัวใจสำคัญของการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
แต.นอกเหนือคำถามเหล.านี้ คณะกรรมการจัดงานประเพณีสามารถเพิ่มเติมคำถามอื่น ๆ
ให+แก.ผู+เข+าคัดเลือกได+ เช.น สามารถทานอาหารเจได+หรือไม. สะดวกถอดเหล็กดัดฟ…นหรือไม. เป]นต+น
หรือคณะกรรมการจัดงานประเพณีบางท.านอาจใช+วิธีการชวนคุยเพื่อให+ผู+เข+าคัดเลือกรู+สึกผ.อนคลาย
ต.อการสัมภาษณ$ในครั้งนี้ แต.การสัมภาษณ$ทั้งหมดจะไม.มีผลต.อการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจะได+เข+าร.วมพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่หอประชุมเทศบาลนคร
นครสวรรค$ทั้งหมด โดยไม.มีการคัดออก

ภาพที่ 33,34 คณะกรรมการจัดงานประเพณีขณะกำลังสัมภาษณ<ผู8เข8าคัดเลือก
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 19 กันยายน 2563
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ภาพที่ 35,36 ผู8เข8าคัดเลือกบางส.วนขณะกำลังสัมภาษณ<ต.อหน8าคณะกรรมการจัดงานประเพณี
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 19 กันยายน 2563

4.1.4 พิธีจับติ้วหมายเลข และพิธีปฏิญาณตน
เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ$แล+ว คณะกรรมการจัดงานประเพณีจะแบ.งผู+เข+าคัดเลือก 5 คนลง
ไปที่ศาลเจ+าหน+าผา เพื่อทำพิธีจับติ้วหมายเลข ติ้วหมายเลขนี้จะเป]นไม+ที่ใช+ในการเสี่ยงเซียมซี
โดยทั่วไป แต.จะมีหมายเลขเพียงแค. 1 – 39 เพื่อให+ตรงกับจำนวนของผู+เข+าคัดเลือก คณะกรรมการ
จัดงานประเพณีจะนำกล.องใส.ไม+ติ้วเดินมาให+แก.ผู+เข+าคัดเลือกได+สุ.มจับหมายเลขขึ้นมา เมื่อผู+เข+า
คัดเลือกจับได+หมายเลขใด หมายเลขนั้นจะเป]นหมายเลขของผู+เข+าคัดเลือกไปจนถึงวันคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม และเมื่อได+หมายเลขแล+ว คณะกรรมการจัดงานประเพณีจะนำเข็มกลัดที่มี
หมายเลขมากลัดไว+ที่เสื้อของผู+เข+าคัดเลือก

ภาพที่ 37,38 ติ้วหมายเลขและเข็มกลัดหมายเลขของผู8เข8าคัดเลือก
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 19 กันยายน 2563
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ภาพที่ 39 คณะกรรมการจัดงานประเพณีขณะติดเข็มกลัดหมายเลขให8แก.ผู8เข8าคัดเลือก
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 19 กันยายน 2563

หลังจากที่ผู+เข+าคัดเลือกได+ทำพิธีจับติ้วหมายเลข ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจะกลับเข+าไปในห+อง
ศตวรรษแห. ง ศรั ท ธา โดยนั ่ ง เรี ย งตามลำดั บ หมายเลขที ่ ไ ด+ เพื ่ อ รั บ ฟ… ง การกล. า วเป‘ ด งานจาก
คณะกรรมการจัดงานประเพณี หลังจากนั้นจึงจะเริ่มทยอยให+ผู+เข+าคัดเลือกได+ไปทำพิธีปฏิญาณตน
ภายในศาลเจ+าหน+าผาครั้งละ 10 คน โดย 5 คนแรกจะได+ทำพิธีปฏิญาณตนก.อน และคนที่เหลือ
จะต+องยืนรอ 5 คนแรกปฏิญาณตนเสร็จ ทำแบบนี้ไปถึงหมายเลข 39 การปฏิญาณตนนี้เป]นพิธีที่จัด
ขึ้นเพื่อให+ผู+เข+าคัดเลือกได+ยืนยันคุณสมบัติของตนเองว.า ตรงตามที่คณะกรรมการจัดงานประเพณี
กำหนดไว+ทุกประการ โดยผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจะต+องคุกเข.าปฏิญาณต.อหน+ารูปเคารพขององค$เจ+า
พ.อ-เจ+าแม. เมื่อกล.าวคำปฏิญาณแล+ว ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจะกราบ 3 ครั้ง เป]นการเสร็จสิ้นพิธี
ปฏิญาณตน

ภาพที่ 40,41 ผู8เข8าคัดเลือกบางส.วนขณะรอปฏิญาณตน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 19 กันยายน 2563
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ภาพที่ 42,43 ผู8เข8าคัดเลือกขณะทำพิธีปฏิญาณตนต.อหน8ารูปสักการะของเจ8าพ.อ เจ8าแม.
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 19 กันยายน 2563

4.1.5 การซ+อมเดินที่อาคารรักษ$รักษ$
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีจับติ้วหมายเลข และพิธีปฏิญาณตนภายในศาลเจ+าหน+าผาแล+ว ผู+เข+า
คัดเลือกทั้งหมดจะต+องไปฝ•กซ+อมเดินสำหรับวันคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่อาคารรักษ$รักษ$
บริเวณด+านหลังของศาลเจ+าหน+าผา โดยจะมีวิทยากรผู+ฝ•กซ+อมและให+คำแนะนำแก.ผู+เข+าคัดเลือก อย.าง
แรกที่วิทยากรได+แนะนำให+แก.ผู+เข+าคัดเลือกคือ การเดิน
โดยผู+เข+าคัดเลือกจะถูกแบ.งออกเป]นสองแถว ได+แก. แถวเลขคี่ และแถวเลขคู. เพื่อให+มีการ
ซ+อมเสมือนจริง กล.าวคือ วันคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ผู+เข+าคัดเลือกเลขคี่จะต+องออกมาทาง
ด+านซ+ายของเวที แต.ผู+เข+าคัดเลือกที่มีเลขคู.จะได+ออกทางด+านขวาของเวที จึงมีการแบ.งผู+เข+าคัดเลือก
ออกเป]นทั้งหมดสองแถว ต.อมาวิทยากรได+ให+ผู+เข+าคัดเลือกได+ลองฝ•กซ+อมเดินบนเวที มีการฝ•กไหว+ ฝ•ก
เดินอย.างไรให+ถูกต+อง ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องเดินอย.างช+า ๆ ไม.เดินเร็ว และไม.เดินทิ้งสะโพก นอกจากนี้
ยังมีการฝ•กซ+อมเดินด+านล.างเวที เป]นการฝ•กซ+อมการเดินต.อหน+าคณะกรรมการตัดสินในวันคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่มีจำนวนทั้งหมด 9 – 10 ท.าน ผู+เข+าคัดเลือกจะได+เดินลงจากเวทีครั้งละ 10
คน โดยการฝ•กซ+อมเดินที่อาคารรักษ$รักษ$นี้ เป]นการฝ•กซ+อมเดินแบบเบื้องต+นก.อนที่จะมีการปฐมนิเทศ
ให+แก.ผู+เข+าคัดเลือก
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ภาพที่ 44,45 ผู8เข8าคัดเลือกขณะกำลังฟZงวิทยากรอธิบายเรื่องการเดิน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 19 กันยายน 2563

ภาพที่ 46,47 ผู8เข8าคัดเลือกขณะฝ•กซ8อมการเดินที่อาคารรักษ<รักษ<
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 19 กันยายน 2563

ภาพที่ 48,49 ผู8เข8าคัดเลือกขณะฝ•กซ8อมการเดินต.อหน8าคณะกรรมการตัดสิน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 19 กันยายน 2563

4.1.6 ปฐมนิเทศผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ก.อนวันคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม คณะกรรมการจัดงานจะมีการจัดการปฐมนิเทศ
หรือการอบรมบุคลิกภาพให+แก.ผู+เข+าคัดเลือกในทุกปa ในปaนี้ได+จัดการปฐมนิเทศขึ้นในวันที่ 27
กันยายน พ.ศ.2563 โดยคณะกรรมการจัดงานเป‘ดให+ลงทะเบียนตั้งแต.เวลา 07.00 น. ที่ชั้น 3 อาคาร
มูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เมื่อเดินเข+าไปแล+วจะพบกับโต–ะลงทะเบียน
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เป]นจุดแรกของงาน ผู+เข+าคัดเลือกรวมถึงบุคคลภายนอกจะต+องลงทะเบียนเข+าร.วมงาน หรืออาจเลือก
เป]นการสแกนคิวอาร$โค+ดไทยชนะ และที่สำคัญ ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องได+รับการตรวจวัดอุณหภูมิจาก
คณะกรรมการจัดงานประเพณีบริเวณประตูทางเข+าก.อนเข+าร.วมกิจกรรม เมื่อผู+เข+าคัดเลือกลงทะเบียน
แล+ว จะต+องทยอยไปนั่งรอเวลาเริ่มงาน โดยเรียงตามลำดับหมายเลขผู+เข+าคัดเลือก โดยผู+ปกครองที่มา
สามารถนั่งรอชมการปฐมนิเทศได+ทางฝ…˜งขวาของห+องปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศ อบรมบุคลิกภาพผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเริ่มต+นเวลา 08.00 น.
โดยปaนี้ได+รับเกียรติจากอาจารย$มนตรี อาจารย$จากโรงเรียนโพฒิสารศึกษามาเป]นวิทยากรในการ
อบรมบุคลิกภาพให+แก.ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมด และได+รับเกียรติจากนางสาวณัชชา แซ.เอี้ยว องค$สมมติ
เจ+ าแม. กวนอิ มประจำปa 2561–2562 และนางสาวนฤมาศ ชื ่ นกระมล องค$ สมมติ เ จ+ าแม. กวนอิ ม
ประจำปa 2562–2563 ในการเป]นต+นแบบการฝ•กซ+อมและอบรมบุคลิกภาพ
การอบรมบุคลิกภาพนี้เริ่มต+นบทเรียนแรกด+วยการไหว+ ที่เป]นอีกหนึ่งบุคลิกภาพที่สำคัญ
สำหรับการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เพราะในพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ผู+เข+า
คัดเลือกจะต+องไหว+คณะกรรมการตัดสินและผู+ชม วิทยากรได+แนะนำให+ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมด ไหว+ใน
ลักษณะคล+ายกับการไหว+ผู+ใหญ. แขนทั้งสองข+างจะต+องไม.กางมากจนเกินไป รวมถึงเวลาก+มหน+า
จะต+องไม.ก+มหน+าเยอะจนเกินไป จนทำให+ผมด+านหลังลงมาป‘ดหน+าด+านข+าง จะต+องไหว+ให+สวยงาม
การฝ•กไหว+ให+สวยงามนี้จะเป]นประโยชน$ต.อผู+เข+าคัดเลือกในพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่
จะต+องทำการไหว+คณะกรรมการตัดสินและผู+ชมในรอบแรก

ภาพที่ 50 วิทยากรกำลังสอนวิธีการไหว8ให8แก.ผู8เข8าคัดเลือก
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563
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ภาพที่ 51,52 ผู8เข8าคัดเลือกได8ลองทำตามที่วิทยากรสาธิต
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563

ต.อมาคือการสอนทักษะการยืนอย.างสวยงามแบบองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ผู+เข+าคัดเลือก
จะต+องนำมือทั้งสองข+างประสานกันไว+ตรงกลางลำตัว เท+าชิดเป]นลักษณะที่วิทยากรนิยามว.า เท+าบ.าย
โมง กล.าวคือ เท+าซ+ายเหยียดตรง เท+าขวาเฉียงไปด+านขวาเล็กน+อย คล+ายกับเข็มนา¹ิกาเวลาบ.ายโมง
เมื่อวิทยากรได+สอนเรื่องการไหว+ การยืนทั้งหมดแล+ว วิทยากรจะได+ให+ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดลองฝ•ก
ด+วยตนเอง เนื่องจากวันคัดเลือก ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องใช+รูปแบบดังกล.าวในการเดินรอบ 39 คน
รูปแบบการไหว+ การยืนจึงเป]นสิ่งสำคัญที่ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องจดจำให+ได+ เมื่อผู+เข+าคัดเลือกได+ลอง
ฝ•กฝนการไหว+ด+วยตนเองแล+ว วิทยากรจึงเริ่มต+นบทเรียนต.อไปคือการยิ้ม และการนั่ง
การยิ้มเป]นอีกหนึ่งสิ่งที่วิทยากรแนะนำว.า สำคัญสำหรับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เพราะเมื่อ
หนึ่งใน 39 คนได+รับตำแหน.งให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแล+ว ในขบวนแห.องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
จะต+องยิ้มอยู.เป]นเวลานาน การยิ้มขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องแสดงให+เห็นถึงความเมตตา
วิทยากรจึงให+ผู+เข+าคัดเลือกได+ลองฝ•กยิ้ม โดยเป]นการยิ้มในลักษณะยิ้มกว+างให+เห็นฟ…น ต.อมาคือการนั่ง
ผู+เข+าคัดเลือกจำเป]นที่จะต+องเรียนรู+การนั่งเพื่อปรับบุคลิกภาพให+ดูดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 53 ลักษณะการยืนแบบเท8าบ.ายโมง
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563
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ภาพที่ 54,55 ผู8เข8าคัดเลือกกำลังฝ•กยิ้มและฝ•กการนั่ง
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563

ในลำดั บ สุ ด ท+ า ย ผู + เ ข+ า คั ด เลื อ กจะได+ ฝ • ก ซ+ อ มการถื อ แจกั น ในท. า ปางประทานพร โดย
คณะกรรมการจัดงานจะนำแจกันทั้งหมดมาแจกให+แก.ผู+เข+าคัดเลือก วิทยากรจะแนะนำโดยให+นางสาว
ณัชชาเป]นต+นแบบในการทำท.าปางประทานพร มือข+างซ+ายของผู+เข+าคัดเลือกจะถือแจกันสีขาว ผู+เข+า
คัดเลือกจะต+องถือฐานแจกัน ไม.จับกลางแจกัน มือข+างขวาของผู+เข+าคัดเลือกจะทำท.าปางประทานพร
หรือที่วิทยากรเรียกอีกชื่อหนึ่งว.า ท.าล.อแก+ว กล.าวคือ การนำนิ้วกลางจรดลงมาแตะกับนิ้วโปlงเป]น
ลักษณะวงกลม นิ้วที่เหลือเหยียดตรง เป]นท.าปางประทานพร

ภาพที่ 56,57 วิทยากรกำลังสอนท.าปางประทานพร และผู8เข8าคัดเลือกกำลังซ8อมท.าปางประทานพร
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563
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(VTR)

4.1.7 การสักการะเสาฟlาดิน (ทีกงเต็ง) เจ+าแม.กวนอิม และถ.ายทำสื่อวิดีทัศน$แนะนำตัว

การอบรมบุคลิกภาพในช.วงเช+าจะหยุดชั่วคราว เพื่อให+ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดได+ลงมาสักการะ
เสาฟlาดิน (ทีกงเต็ง) และเจ+าแม.กวนอิม โดยการสักการะนี้จะเป]นส.วนหนึ่งของ VTR10 พิธีคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมอีกด+วย
ขั้นตอนการสักการะเสาฟlาดิน ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจะตั้งแถวเตรียมบริเวณข+างศาลเจ+า โดย
เรียงตามลำดับหมายเลข 1 – 39 เมื่อได+สัญญาณจากคณะกรรมการจัดงานประเพณี ผู+เข+าคัดเลือก
ทั้งหมดจะตั้งแถวละ 9 คน โดยคณะกรรมการจัดงานประเพณีจะเป]นผู+จุดธูปและเทียนให+แก.ผู+เข+า
คัดเลือกทั้งหมด ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากทีกงเต็งเป]นระยะเวลาประมาณ 1 นาที
ก.อนที่จะย+ายไปสักการะเจ+าแม.กวนอิมบริเวณฝ…˜งตรงข+าม การสักการะเจ+าแม.กวนอิมนี้ ประธาน
คณะกรรมการจัดงานประเพณีจะเป]นผู+จุดธูปไหว+แต.เพียงผู+เดียว ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจะพนมมือไหว+
และตั้งจิตอธิษฐานต.อเจ+าแม.กวนอิม

ภาพที่ 58 ผู8เข8าคัดเลือกกำลังสักการะเสาฟ„าดิน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการสักการะเสาฟlาดินและเจ+าแม.กวนอิมแล+ว ผู+เข+าคัดเลือกหมายเลข 1 – 5
จะได+ถ.าย VTR การแนะนำตัวภายในศาลเจ+าเป]นชุดแรก โดยหมายเลขที่เหลือจะต+องขึ้นไปรอที่ชั้น 3
อาคารมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ การถ.ายทำ VTR แนะนำตัวนี้จะใช+เป‘ด
ในงานพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องไปยืนบริเวณจุดกึ่งกลางที่กำหนดไว+
และยืนด+วยท.าประสานมือตรงกลางลำตัว โดยสิ่งที่ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องพูดมีดังนี้
10

VTR ย.อมาจาก Video Tape Recorder มีความหมายว.า สื่อวิดีทัศน<สำหรับบันทึกภาพและเสียง ส.วนมากเปbน
การแนะนำตัวบุคคล องค<กร หรือสถานที่โดยย.อเพื่อให8ผู8ชมเกิดความคุ8นเคย (Acronymwords, มปป., ออนไลน<)
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1.
2.
3.
4.

ชื่อ – นามสกุล ของผู+เข+าคัดเลือก
อายุ
สถาบันการศึกษา
ความรู+สึกที่ได+เข+าร.วมการคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม หรือแรงบันดาลใจที่ทำ
ให+เข+าร.วมการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
“ดิฉันนางสาว ..... อายุ ..... ปd ขณะนี้กำลังศึกษาอยู(ที่ ..... ดิฉันรู$สึก .....”

ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องพูดให+เสียงดัง ฟ…งชัด ไม.พูดช+าหรือพูดเร็วจนเกินไป รวมถึงภาษากายของผู+เข+า
คัดเลือกจะต+องมีความเป]นธรรมชาติ ไม.พูดให+ผู+ฟ…ง ฟ…งแล+วอึดอัดใจ

ภาพที่ 59,60 ผู8เข8าคัดเลือกขณะถ.ายทำ VTR แนะนำตัว
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563

4.1.8 การฝ•กซ+อมเดินที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค$
เมื่อกำหนดจัดพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค$ ผู+เข+า
คัดเลือกจำเป]นต+องฝ•กซ+อมการเดินในสถานที่จริง เพื่อให+ทราบถึงรูปแบบการเดินที่ถูกต+องและ
ใกล+เคียงกับวันที่คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ผู+เข+าคัดเลือกจะเริ่มซ+อมเดินทันทีที่มาถึงหอประชุม
เทศบาลนครนครสวรรค$ ในเวลา 13.00 น. เริ่มแรกจะเป]นการเดินออกมาทีละคน ทันทีที่ผู+เข+า
คัดเลือกได+ยินพิธีกรเรียกขานหมายเลขของตน ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องเดินออกมาจากหลังม.าน เพื่อเดิน
ไปจุดกึ่งกลางของเวที พร+อมกับก+มหน+าไหว+ลงอย.างสวยงาม ทำเช.นนี้จนถึงหมายเลขสุดท+าย
ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องพยายามควบคุมเวลา เนื่องจากในวันคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ผู+
เข+าคัดเลือกจะต+องเดินไปพร+อมกับเสียงจาก VTR แนะนำตัวของผู+เข+าคัดเลือกเป]นระยะเวลาประมาณ
30 วินาที และเนื่องจากจำนวนผู+เข+าคัดเลือกที่มีมากพอสมควร ทำให+ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องพยายาม
เดินให+ไม.เร็วและไม.ช+าจนเกินไป เพื่อให+ทันเวลาที่พอดี เมื่อเสร็จสิ้นการเดินทีละคนแล+ว วิทยากรจึง
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เปลี่ยนจากการเดินทีละคน เป]นการเดินทีละ 10 คนพร+อมกับฝ•กซ+อมลงจากเวที เพื่อเดินไปหยุดยิ้มที่
หน+าคณะกรรมการตัดสินเป]นระยะเวลา 1 นาที

ภาพที่ 61,62 ผู8เข8าคัดเลือกขณะซ8อมเดินทีละคน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563

ภาพที่ 63 ผู8เข8าคัดเลือกกำลังฝ•กซ8อม ที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค<
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563

ภาพที่ 64,65 ผู8เข8าคัดเลือกขณะฝ•กซ8อมการยิ้มต.อหน8าคณะกรรมการตัดสิน ที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค<
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563
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นอกจากนี้ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องฝ•กซ+อมการรับรางวัลจากคณะกรรมการจัดงานประเพณี โดย
วันคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ผู+เข+าคัดเลือกทุกคนจะได+รับรางวัลจากผู+สนับสนุนพิธีคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และประกาศนียบัตรเข+าร.วมพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ผู+เข+า
คั ด เลื อ กจึ ง จำเป] น ต+ อ งฝ• ก ซ+ อ มรู ป แบบการรั บ รางวั ล จากคณะกรรมการจั ด งานประเพณี โดย
คณะกรรมการจัดงานประเพณีจะขึ้นมอบรางวัลทั้งหมด 5 คน ผู+เข+าคัดเลือกจึงจะต+องเดินมารับ
รางวัลจากคณะกรรมการจัดงานทีละ 5 คน ทำเช.นนี้ไปจนกว.าจะถึงหมายเลข 39 ซึ่งเป]นคนสุดท+าย
ของผู+เข+าคัดเลือก ท+ายที่สุดของการฝ•กซ+อมที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค$นี้ จะเป]นการซ+อมเดิน
ถือแจกัน โดยได+รับเกียรติจากนางสาวณัชชา แซ.เอี้ยว องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมประจำปa 2561–2562
และ นางสาวนฤมาศ ชื่นกระมล องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2562–2563 เป]นผู+ฝ•กซ+อมและ
เป]นตัวอย.างการเดินถือแจกันในท.าปางประทานพรให+แก.ผู+เข+าคัดเลือกได+ชม แต.เนื่องจากเวลาที่จำกัด
ทำให+ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดไม.ได+ฝ•กซ+อมการเดินในท.าปางประทานพรบนเวทีหอประชุมเทศบาลนคร
นครสวรรค$ การปฐมนิเทศจึงจบลงเพียงเท.านี้

ภาพที่ 66 ผู8เข8าคัดเลือกขณะซ8อมรับรางวัลจากคณะกรรมการจัดงานประเพณี
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563

ภาพที่ 67,68 นางสาวณัชชา และนางสาวนฤมาศ กำลังสอนท.าปางประทานพรให8แก.ผู8เข8าคัดเลือกทั้งหมด
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 27 กันยายน 2563
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4.2 พิธีคัดเลือกองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค9
พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะจัดขึ้นตรงกับวันไหว+พระจันทร$ของทุกปa เนื่องจากตาม
ปฏิทินจีนโบราณ วันไหว+พระจันทร$ถือเป]นวันมงคล มีฤกษ$ดี และเพื่อให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+
ร.วมทำพิธีไหว+พระจันทร$ร.วมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณี รวมถึงผู+เข+าร.วมพิธีทั้งหมด ในปa พ.ศ.
2563 นี้ ได+จัดพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยพิธีคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะแบ.งเป]นสองส.วนคือ ส.วนแรก มีการคัดเลือกเข+ารอบ 10 คนและ 5 คนสุดท+าย
ตามลำดับ โดยมาจากการตัดสินของกรรมการผู+ทรงเกียรติทั้งหมด 10 ท.าน และส.วนที่สองคือ พิธี
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมด+วยวิธีการเสี่ยงทาย (ป…˜วะปวย) ที่ศาลเจ+าหน+าผา โดยผู+เข+าคัดเลือกที่
ผ.านเข+ารอบ 5 คนสุดท+ายเท.านั้นจึงจะมีสิทธิ์ในการเสี่ยงทายเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
เมื่อมาถึงหอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค$ ในเวลา 7.30 น. จะมีการเป‘ดให+ลงทะเบียนที่
จุดรับลงทะเบียนทางฝ…˜งขวาของหอประชุม โดยแบ.งจุดลงทะเบียนแก.ผู+ที่เข+าร.วมดังนี้
1. จุดลงทะเบียนแขก VIP ได+แก. นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค$ กรรมการทั้ง 9 คน รวมถึง
คณะผู+สังเกตการณ$จากสถาบันการศึกษาต.าง ๆ ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค$
2. จุดลงทะเบียนสื่อมวลชน
3. จุดลงทะเบียนบุคคลทั่วไป
4. จุ ด ลงทะเบี ย นของผู + เ ข+ า คั ด เลื อ กองค$ ส มมติ เ จ+ า แม. ก วนอิ ม ทั ้ ง หมด เมื ่ อ ผู + เ ข+ า คั ด เลื อ ก
ลงทะเบียนแล+ว ทางคณะกรรมการจัดงานจะติดเข็มกลัดที่ระบุหมายเลขให+แก.ผู+เข+าคัดเลือก
ที่หน+าอกข+างซ+าย และผู+เข+าคัดเลือกจะไปนั่งรอจนถึงเวลาเตรียมตัวด+านหลังเวที

ภาพที่ 69 ผู8เข8าคัดเลือกกำลังลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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ภาพที่ 70 คณะกรรมการจัดงานกำลังติดเข็มกลัดที่มีหมายเลขให8แก.ผู8เข8าคัดเลือก
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพที่ 71,72 ผู8เข8าคัดเลือกระหว.างการรอเตรียมตัวด8านหลังเวที
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

นาย จิตตเกษณ$ นิโรจน$ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค$และ นาย เกรียงศักดิ์ อัศวรัตน$
ประธานกรรมการจัดงานประเพณีจะเป]นผู+กล.าวเป‘ดงานพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa
2563 – 2564 อย.างเป]นทางการ หลังจากนั้นจะมีการแนะนำคณะกรรมการตัดสินทั้ง 10 ท.านและ
คณะกรรมการผู+สังเกตการณ$ทั้งหมด ดังนี้
1) คณะกรรมการตัดสิน 10 ทBาน
1. คุณ จิตรา หมีทอง
ประธานองค$การบริหารส.วนจังหวัดนครสวรรค$
2. คุณ รัสรินทร$ นิโรจน$ธนรัฐ
ประธานชมรมแม.บ+านเทศบาลนครนครสวรรค$
3. คุณ จินตนา เสรีภาพ
รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค$
4. คุณ สุพิชญา ไพฑูรย$
ตัวแทนจากบริษัทเพชรวดีก.อสร+าง จำกัด
5. คุณ พีรพงศ$ อภิวัชร$ชานนท$
เจ+าของร+านโมจิแม.กุหลาบ
6. คุณ นภาพร ไกรพฤษะวัน
ประธานผู+พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัด
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นครสวรรค$
7. คุณ อาภรณ$ ฉัตรวิริยะชัย
สตรีดีเด.นแห.งชาติ ประจำจังหวัดนครสวรรค$
8. คุณ อุมารัตน$ ห+วยหงษ$ทอง
ภริยาท.านพันตำรวจเอกวีรภัสส$ ห+วยหงษ$ทอง
9. คุณ พัฒน$นรี ธนะพิมพ$เมธา
นายกสมาคมส.งเสริมวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค$
10. คุณ ศิราณี สุทธพงษ$
ผู+เชี่ยวชาญด+านบุคลิกภาพ
2) คณะกรรมการผู%สังเกตการณ9 4 ทBาน
1. ภราดา ประภาส ศรีเจริญ
ผู+อำนวยการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค$
2. คุณ ไชยรัตน$ ปราณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค$
3. คุณ ศิวารมย$ ศิริภาพ
ผู+อำนวยการโรงเรียนโพฒิสารศึกษา
4. คุณ สุดสวาท ยังแจ.ม
ผู+อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค$
หลังจากการแนะนำคณะกรรมการทั้งหมดแล+ว ลำดับต.อไปจะเป]นการเป‘ด VTR ของผู+เข+า
คัดเลือกทั้งหมดเริ่มต+นตั้งแต.หมายเลข 1 ผู+เข+าคัดเลือกจะเดินออกมาจากหลังเวทีหลังจากได+ยิน
สัญญาณเรียกหมายเลขของตน ผู+เข+าคัดเลือกจะไปยืนที่จุดกึ่งกลาง และเดินต.อมาที่บริเวณหน+าเวที
โดยมีเสียงแนะนำตัวจาก VTR ของผู+เข+าคัดเลือกคลอไปพร+อมกับการดูทักษะการเดิน บุคลิกภาพของ
ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมด 3711 คน โดยบุคลิกภาพที่ผู+เข+าคัดเลือกได+แสดงออกมา กล.าวคือ การไหว+ การ
ยิ้ม ที่ต+องแสดงให+เห็นถึงความเมตตาและความสง.างาม เมื่อหมายเลข 39 เดินกลับไปหลังเวที พิธีกร
จะกล.าวพักช.วงเพื่อให+ผู+เข+าคัดเลือกได+มีเวลาเตรียมตัวเดินออกมาให+กรรมการได+ชมกันอีกครั้ง ครั้งนีผ้ ู+
เข+ าคั ดเลื อกจะต+ องเดิ นเรี ยงแถวในแนวนอนทั ้ งหมด 9 คน เพื ่ อเดิ นลงบั นไดมาหยุ ดยื นที ่ หน+ า
คณะกรรมการตัดสิน ให+คณะกรรมการตัดสินทั้งหมดได+เห็นหน+าของผู+เข+าคัดเลือกอย.างชัดเจนเป]น
ระยะเวลา 1 นาที

11

เนื่องจากมีผู8เข8าคัดเลือกสองท.าน ได8สละสิทธิ์ก.อนพิธีคัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม จึงทำให8เหลือผู8เข8าร.วม
คัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมทั้งหมด 37 คน โดยที่หมายเลขยังคงไว8ตามเดิม กล.าวคือ ยังคงหมายเลข 1 จนถึง
หมายเลข 39 เช.นเดิม
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ภาพที่ 73 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค< นายจิตตเกษมณ< นิโรจน<ธนรัฐ กล.าวเปPดงาน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพที่ 74,75 ผู8เข8าคัดเลือกกำลังเดินในรอบ 37 คน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพที่ 76,77 ผู8เข8าคัดเลือกขณะกำลังยืนให8กรรมการได8เห็นบุคลิกภาพและใบหน8าอย.างชัดเจน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

เมื่อผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดตั้งแต.หมายเลข 1 จนถึง 39 ได+เดินไปหยุดตรงหน+าคณะกรรมการ
ตัดสินเพื่อแสดงให+เห็นถึงบุคลิกภาพของตนแล+ว ผู+เข+าคัดเลือกจะกลับเข+าไปข+างหลังเวทีอีกครั้ง แล+ว
กลับออกมาตั้งแถวเป]นแนวนอนทั้งหมด 37 คน โดยแบ.งว.า ผู+เข+าคัดเลือกที่มีหมายเลขคี่จะเดิน
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ออกมาเป]นชุดแรก ตามด+วยผู+เข+าคัดเลือกที่มีเลขคู. หลังจากนั้นพิธีกรจะเชิญคณะกรรมการจัดงาน
ได+แก. ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณี รองประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณี เลขานุการ
คณะกรรมการจัดงานประเพณี ทั้งหมด 5 คนขึ้นไปบนเวทีเพื่อมอบของรางวัลให+แก.ผู+เข+าคัดเลือก
ทั้งหมด 37 คน โดยของรางวัลที่มอบได+แก.
1. ขนมไดฟุกุ จากร+านโมจิแม.กุหลาบ
2. เครื่องสำอาง จากผลิตภัณฑ$ Charms of Love
3. ประกาศนียบัตรเข+าร.วมพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563 – 2564
นอกจากนี้จะมีการถ.ายภาพรวมทั้งหมด 37 คนกับคณะกรรมการจัดงานประเพณี โดย
แบ.งเป]นรอบละ 20 คน เมื่อถ.ายภาพเสร็จแล+ว ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจะกลับเข+าไปหลังเวที เพื่อรอ
เวลาการสรุปคะแนนทั้งหมดจากคณะกรรมการจัดงาน เพื่อคัดเลือกจาก 37 คน ให+เหลือ 10 คน
สุดท+ายในการตอบคำถามรอบทัศนคติ

ภาพที่ 78 ผู8เข8าคัดเลือกทั้งหมด 37 คน บนเวที
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพที่ 79,80 ผู8เข8าคัดเลือกรับมอบประกาศนียบัตรการเข8าร.วมคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงาน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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หลังจากที่คณะกรรมการจัดงานประเพณีได+รวบรวมคะแนนของผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดเป]นที่
เรียบร+อยแล+ว ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมด 37 คนจะออกมายืนเรียงกัน เพื่อรอการประกาศเข+ารอบ 10 คน
สุดท+าย คณะกรรมการจัดงานประเพณีจะส.งผลการคัดเลือกผู+ที่เข+ารอบให+แก.พิธีกร เพื่อประกาศการ
เข+ารอบโดยไม.เรียงตามลำดับคะแนนแต.เรียงตามหมายเลขผู+เข+าคัดเลือก โดยรายชื่อของผู+เข+าคัดเลือก
ที่ผ.านเข+ารอบ 10 คนมีรายชื่อดังต.อไปนี้
รายชื่อผู%ผBานเข%ารอบ 10 คน
หมายเลข 2 นางสาว สุภาภัทร เลิศเกียรติวงศ$
การศึกษา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หมายเลข 7 นางสาว พีรชา วชิรไตรภพ
การศึกษา : โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
หมายเลข 8 นางสาว ศิริลดา จงกล
การศึกษา : โรงเรียนนครสวรรค$
หมายเลข 13 นางสาว วริศรา วิมลสมบัติ
การศึกษา : โรงเรียนเซนต$โยเซฟนครสวรรค$
หมายเลข 18 นางสาว สาธิดา คลังสิน
การศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลข 20 นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$
การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลข 31 นางสาว ญาสุมินทร$ อินทร$ชู
การศึกษา : โรงเรียนสตรีนครสวรรค$
หมายเลข 34 นางสาว พรไพลิน เชาว$ปรีชา
การศึกษา : โรงเรียนสตรีนครสวรรค$
หมายเลข 38 นางสาว สุทธิดา ทองพิทักษ$
การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล+าพระนครเหนือ
หมายเลข 39 นางสาว สุชัญญา ใบไกร
การศึกษา : โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค$
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ภาพที่ 81,82 ผู8เข8าคัดเลือกส.วนหนึ่งที่เข8ารอบ 10 คน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพที่ 83 ผู8เข8าคัดเลือกทั้งหมดที่ผ.านเข8ารอบ 10 คน บนเวที
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

หลังจากพิธีกรประกาศผู+เข+ารอบ 10 คนสุดท+ายเสร็จสิ้นเป]นที่เรียบร+อยแล+ว ผู+เข+าคัดเลือก
ทั้งหมดจะกลับเข+าไปด+านหลังเวทีอีกครั้งหนึ่ง โดยผู+เข+าคัดเลือกทั้ง 10 คนจะออกมาเดินอีกครั้งหนึ่ง
ในท.าปางประทานพร กล.าวคือ มือข+างซ+ายของผู+เข+าคัดเลือกจะถือแจกันที่มีกิ่งหลิว และมือข+างขวา
ทำท.าปางประทานพร โดยท.าปางประทานพรนี้เลียนแบบมาจากรูปเคารพของเจ+าแม.กวนอิมในปาง
ประทานพร ที่ถือเป]นปางยอดนิยมของผู+ที่นับถือและสามารถพบเห็นได+มากที่สุด เมื่อเสียงเพลงจาก
บทสวดมหากรุณาธารณี (ไต.ปุยจิ่ว)12 เริ่มต+นขึ้น ผู+เข+าคัดเลือกจะได+เดินออกมาจากหลังเวทีโดยเริ่ม
จากหมายเลข 2 ตามด+วยหมายเลข 7 8 13 18 20 31 34 38 และ 39 ตามลำดับ

12บทสวดมหากรุณาธารณี

เปbนคาถาที่มุ.งเน8นให8เห็นถึงความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ. สละเข8าสู.นิพพาน เพื่ออยู.โปรด
สัตว<จนถึงคนสุดท8ายของพระโพธิสัตว< โดยมีทั้งหมด 84 ประโยค มีความหมายทางธรรมปฏิบัติ รวมถึงปางต.าง ๆ
ของพระโพธิสัตว< (สมเกียรติ โล.ห<เพชรัตน<, 2551: 271-273)
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ภาพที่ 84 ผู8เข8าคัดเลือกในท.าปางประทานพร
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

เมื่อเสร็จสิ้นการเดินไปในท.าปางประทานพรแล+ว ผู+เข+าคัดเลือกจะกลับมายืนรวมกัน 10 คน
อีกครั้งเพื่อเข+าสู.รอบตอบคำถาม โดยในปaนี้ได+รับเกียรติจากนางสาวนฤมาศ ชื่นกระมล องค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมประจำปa 2562 – 2563 เป]นผู+เชิญคำถามให+แก.ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมด 10 คน ผู+เข+าคัดเลือก
จะต+องหยิบซองคำถามขึ้นมาเพียง 1 ซอง จากทั้งหมด 10 ซอง เมื่อผู+เข+าคัดเลือกหยิบขึ้นมาแล+ว
นางสาวนฤมาศจะเป]นผู+ประกาศหมายเลขคำถามของผู+เข+าคัดเลือกแก.กรรมการและผู+ชมทั้งหมด
กรรมการทั้ง 10 ท.านจะมีซองคำถามเป]นของตนเอง เมื่อผู+เข+าคัดเลือกได+หยิบซองหมายเลขคำถาม
ของใคร กรรมการท.านนั้นจะเป]นผู+ถามคำถามแก.ผู+เข+าคัดเลือก โดยผู+เข+าคัดเลือกสามารถตอบคำถาม
ได+โดยไม.มีการจำกัดเวลา
คำถามที่ผู%เข%าคัดเลือกได%รับ
หมายเลข 2 นางสาว สุภาภัทร เลิศเกียรติวงศ$
ได+รับคำถามข+อที่ 7 คำถามคือ อยากทำอะไรเพื่อตรุษจีนปากน้ำโพ
หมายเลข 7 นางสาว พีรชา วชิรไตรภพ
ได+รับคำถามข+อที่ 9 คำถามคือ อะไรคือความหมายขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมสำหรับคุณ
หมายเลข 8 นางสาว ศิริลดา จงกล
ได+รับคำถามข+อที่ 6 คำถามคือ ถ+าพูดได+หนึ่งประโยคเกี่ยวกับงานตรุษจีนปากน้ำโพ จะพูดว.า
อะไร
หมายเลข 13 นางสาว วริศรา วิมลสมบัติ
ได+รับคำถามข+อที่ 10 คำถามคือ คุณมีความคิดเห็นอย.างไรต.องานประเพณีแห.เจ+าพ.อ – เจ+าแม.
ปากน้ำโพ
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หมายเลข 18
ได+รับคำถามข+อที่ 5
หมายเลข 20
ได+รับคำถามข+อที่ 2
หมายเลข 31
ได+รับคำถามข+อที่ 3
หมายเลข 34
ได+รับคำถามข+อที่ 4
หมายเลข 38
ได+รับคำถามข+อที่ 1
หมายเลข 39
ได+รับคำถามข+อที่ 8

นางสาว สาธิดา คลังสิน
คำถามคือ สิ่งสำคัญที่สุดในการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมคืออะไร
นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$
คำถามคือ หากได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม คุณจะ
เผยแพร.งานตรุษจีนปากน้ำโพอย.างไร
นางสาว ญาสุมินทร$ อินทร$ชู
คำถามคือ บอกคุณสมบัติขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมว.า ต+องปฏิบัติตน
อย.างไร
นางสาว พรไพลิน เชาว$ปรีชา
คำถามคือ จุดมุ.งหมายสูงสุดในการประกวดของคุณในครั้งนี้คืออะไร
นางสาว สุทธิดา ทองพิทักษ$
คำถามคื อ จงบอกเหตุ ผลของการเข+ าสมั ครคั ดเลื อกองค$ สมมติ เ จ+ าแม.
กวนอิม
นางสาว สุชัญญา ใบไกร
คำถามคือ ถ+าผ.านการคัดเลือกในวันนี้ สิ่งแรกที่จะทำคืออะไร

ภาพที่ 85 ผู8เข8าคัดเลือกกำลังจับซองคำถาม
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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ภาพที่ 86 ผู8เข8าคัดเลือกกำลังตอบคำถามต.อกรรมการ
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพที่ 87 การแสดงเจ็ดนางฟ„าโปรยดอกไม8จากมหาวิทยาลัยเจ8าพระยา
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

หลังจากการตอบคำถามของผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมด 10 คน ลำดับต.อไปจะเป]นการแสดงจาก
มหาวิทยาลัยเจ+าพระยา ในชื่อชุดการแสดงว.า เจ็ดนางฟlาโปรยดอกไม+ เพื่อให+ผู+ชมได+ผ.อนคลายใน
ระหว.างที่คณะกรรมการจัดงานประเพณีกำลังรวบรวมผลคะแนนเพื่อประกาศผู+เข+ารอบ 5 คนสุดท+าย
ที่จะได+ไปเสี่ยงทายเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่ศาลเจ+าหน+าผาต.อไป หลังจากคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีได+มอบกระเช+าขอบคุณให+แก.กรรมการตัดสินทั้ง 10 ท.านแล+ว ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมด 10 คน
จะออกมาจากด+านหลังเวทีอีกครั้ง เพื่อรอฟ…งการประกาศผลในรอบ 5 คนสุดท+ายจากพิธีกร โดยการ
ประกาศนี้จะเรียงตามหมายเลขของผู+เข+าคัดเลือก
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ภาพที่ 88,89 ผู8เข8าคัดเลือกที่ผ.านเข8าสู.รอบ 5 คนสุดท8าย
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ผู%เข%ารอบ 5 คนสุดท%าย พิธีคัดเลือกองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมประจำป> 2563 – 2564
หมายเลข 2 นางสาว สุภาภัทร เลิศเกียรติวงศ$
การศึกษา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หมายเลข 7 นางสาว พีรชา วชิรไตรภพ
การศึกษา : โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
หมายเลข 13 นางสาว วริศรา วิมลสมบัติ
การศึกษา : โรงเรียนเซนต$โยเซฟนครสวรรค$
หมายเลข 20 นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$
การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลข 34 นางสาว พรไพลิน เชาว$ปรีชา
การศึกษา : โรงเรียนสตรีนครสวรรค$

ภาพที่ 90 ผู8เข8าคัดเลือกที่ผ.านเข8าสู.รอบ 5 คนสุดท8าย เรียงตามลำดับหมายเลข
จากซ8าย หมายเลข 2, หมายเลข 7, หมายเลข 13, หมายเลข 20 และหมายเลข 34
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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4.3 พิธีเสี่ยงทายคัดเลือกองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมที่ศาลเจ%าหน%าผา
ในเวลาบ.ายสองโมง ผู+เข+าคัดเลือกทั้ง 5 คนจะได+ขึ้นรถแห.ไปรอบตลาดปากน้ำโพ เริ่มต+นจาก
เทศบาลนครนครสวรรค$ ไปจนถึงศาลเจ+าหน+าผา จำนวนรถแห.มีทั้งหมด 3 คัน ผู+เข+าคัดเลือกหมายเลข
2 โดยสารไปกับรถยนต$สีแดง ผู+เข+าคัดเลือกหมายเลข 20 โดยสารไปกับรถยนต$สีดำ และผู+เข+าคัดเลือก
หมายเลข 7 13 34 โดยสารไปกับรถยนต$สีเขียว เมื่อมาถึงศาลเจ+าหน+าผา ผู+เข+าคัดเลือกทั้ง 5 จะได+จุด
ธูปไหว+เจ+าแม.กวนอิมบริเวณฝ…˜งขวาของศาลเจ+า เพื่ออธิษฐานจิต ขอพรจากองค$เจ+าแม.กวนอิม
หลังจากนั้นจึงจะไปจุดธูปไหว+เจ+าแม.หน+าผา และเจ+าพ.อแควใหญ.ภายในศาลเจ+าหน+าผา เมื่อถึงเวลา
สามโมงจึงจะเริ่มคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมด+วยวิธีการป…˜วะปวยเสี่ยงทาย

ภาพที่ 91 รถที่ใช8แห.ผู8เข8าคัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมทั้ง 5 คน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพที่ 92 ผู8เข8าคัดเลือกทั้ง 5 คนจุดธูปไหว8เจ8าแม.กวนอิม
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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เนื่องด+วยสถานการณ$การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให+รัฐบาลมีการออก
นโยบายควบคุมจำนวนคนตามสถานที่ต.าง ๆ พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในศาลเจ+าหน+าผาจึง
มีการควบคุมจำนวนผู+เข+าชมภายในศาลเจ+า ดังนี้
1. ผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม 5 คน
2. รองผู+ว.าราชการจังหวัดนครสวรรค$ และภริยา
3. นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค$ และภริยา
4. ประธานมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
5. ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
6. ผู+ปกครองของผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม 1 ท.าน ต.อผู+เข+าคัดเลือก 1 คน
7. คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
8. สมาชิกมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ13
9. ทีมงานถ.ายทอดสดและถ.ายทำ VTR
10. ช.างภาพจิตอาสา 2 คน
เนื่องจากมาตรการควบคุมจำนวนคน จึงทำให+บรรยากาศพิธีเสี่ยงทายคัดเลือกภายในศาลเจ+า
หน+าผาอาจแปลกตาไปจากหลาย ๆ ปaที่จะมีผู+ชมเข+ามาชมพิธีเสี่ยงทายกันอย.างเนืองแน.น แม+ว.าจะไม.
สามารถเข+าชมพิธีกรรมภายในศาลเจ+าได+ แต.ผู+ที่สนใจสามารถรับชมพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมได+จากการถ.ายทอดสดพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมตั้งแต.พิธีคัดเลือกในรอบ 10 คน
จนถึงพิธีการเสี่ยงทายคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมภายในศาลเจ+าหน+าผา โดยการถ.ายทอดสดนี้
คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+จัดให+ชมผ.านเพจเฟซบุ–ก ตรุษจีน
นครสวรรค$ สืบสานงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
เมื่อถึงฤกษ$ในการเสี่ยงทาย ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจะได+จับติ้วหมายเลขที่เป]นลำดับในการ
เสี่ยงทายตั้งแต. 1 – 5 และจะต+องเปลี่ยนลำดับที่นั่งใหม. โดยผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดได+เรียงลำดับใหม.
ดังนี้
1. หมายเลข 2
นางสาว สุภาภัทร เลิศเกียรติวงศ$
2. หมายเลข 34
นางสาว พรไพลิน เชาว$ปรีชา
3. หมายเลข 7
นางสาว พีรชา วชิรไตรภพ
13

มูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ8าพ.อ-เจ8าแม.ปากน้ำโพ คือ กลุ.มบุคคลที่คัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีแห.เจ8าพ.อ-เจ8าแม.ปากน้ำโพ หรือเถ.านั้ง ของแต.ละป• โดยจะคัดเลือกเข8ามาในมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.
เจ8าพ.อ-เจ8าแม.ปากน้ำโพ 7 คน รวมกับสมาชิกทั้งหมดเปbน 35 คน โดยทำหน8าที่เปbนพี่เลี้ยง ให8คำปรึกษากับ
คณะกรรมการจัดงานประเพณีในงานที่ต8องจัด หนึ่งในนั้นคือพิธีคัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม (คุณสุนทรี,
สัมภาษณ<, 5 มกราคม 2564)
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4. หมายเลข 13
นางสาว วริศรา วิมลสมบัติ
5. หมายเลข 20
นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$
ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจะต+องรับฟ…งคำอธิบายในการเสี่ยงทายจากสมาชิกมูลนิธิส.งเสริมงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพก.อนที่จะเริ่มต+นเสี่ยงทาย ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องใช+วิธีการโยนไม+ซีก
เสี่ยงทายให+ได+ผลเป]น “หนBอเซBงเจ‚กอุ%ง” กล.าวคือ
เสี่ยงทายครั้งที่ 1 : คว่ำ – หงาย (เซ.งปวย)
เสี่ยงทายครั้งที่ 2 : คว่ำ – หงาย (หน.อเซ.ง)
เสี่ยงทายครั้งที่ 3 : คว่ำ – คว่ำ (อุ+งปวย)
ในทุกครั้งที่ผู+เข+าคัดเลือกเสี่ยงทายได+คว่ำ หงายในครั้งแรก จะมีการตีฉาบหนึ่งครั้ง ได+คว่ำ
หงายในครั้งที่สอง จะมีการตีฉาบสองครั้ง และครั้งสุดท+าย จะตีฉาบทั้งหมด 3 ครั้ง หากได+รับผลการ
เสี่ยงทายดังนี้ผู+เข+าคัดเลือกท.านนั้นจะถือว.าได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทันที
สถิติการโยนไม%เสี่ยงทายของผู%เข%าคัดเลือกทั้งหมด
หมายเลข 2 นางสาว สุภาภัทร เลิศเกียรติวงศ$
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ผลการคัดเลือก ไม.ผ.าน
หมายเลข 34 นางสาว พรไพลิน เชาว$ปรีชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ผลการคัดเลือก ไม.ผ.าน
หมายเลข 7 นางสาว พีรชา วชิรไตรภพ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ผลการคัดเลือก ไม.ผ.าน
หมายเลข 13 นางสาว วริศรา วิมลสมบัติ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

คว่ำ - หงาย
คว่ำ – คว่ำ
-

คว่ำ – คว่ำ
-

หงาย - หงาย
-

คว่ำ – หงาย
หงาย - หงาย
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ครั้งที่ 3
ผลการคัดเลือก ไม.ผ.าน
หมายเลข 20 นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ผลการคัดเลือก ผBาน

-

คว่ำ - หงาย
คว่ำ - หงาย
คว่ำ - คว่ำ

ปaนี้เป]นอีกหนึ่งปaที่เสี่ยงทายได+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมอย.างรวดเร็วเพียงแค.รอบเดียวเท.านั้น
โดยปaล.าสุดที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเสี่ยงทายได+ภายในรอบเดียวคือปa พ.ศ.2559 - 2560 และเมื่อปa
พ.ศ. 2562 - 2563 ที่ผ.านมา ผู+เข+าคัดเลือกเสี่ยงทายเป]นเวลานานทั้งหมด 9 รอบจึงจะได+องค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม ซึ่งในปaนี้ถือเป]นปaที่มีความพิเศษเป]นอย.างยิ่ง โดยนางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564 ได+กล.าวถึงความรู+สีกขณะได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมไว+ว.า
ตอนที่โยนไม$เสี่ยงทาย ตัวเราเองก็อธิษฐานว(า “เจ$าพ(อ เจ$าแม(หน$าผา ข$าพเจ$านางสาว สวรรณ
กมล รัตนวุฒิรัตนA ผู$เข$ารับคัดเลือกองคAสมมติเจ$าแม(กวนอิม หมายเลข 20 วันนี้ขอให$เลือกและไว$ใจ
ให$หนูได$ทำหน$าที่นี้และสัญญาว(า จะช(วยงานเจ$าพ(อ เจ$าแม(อย(างเต็มที่ ไม(ว(างานหนัก งานเบา หนู
จะช(วยทุก ๆ อย(าง หนูจะตั้งใจทำอย(างเต็มที่และดีที่สุด”
เรารู$สึกว(า การได$ทำหน$าที่นี้เป/นหน$าที่ เป/นเกียรติ และดีใจที่ทำให$คนในครอบครัว คนรอบข$าง
ภูมิใจในตัวเรา เรายังเชื่อว(า การได$ทำหน$าที่ตรงนี้ เกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นของใจ ที่บริสุทธิ์
ต(อองคAเจ$าพ(อ เจ$าแม( และพระโพธิสัตวAด$วย
(สวรรณกมล, สัมภาษณA, 17 มกราคม 2564)

เมื่อหนึ่งในผู+เข+าคัดเลือกเสี่ยงทายได+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแล+ว พิธีการจะหยุดชะงักชั่ว
ขณะหนึ่งเพื่อให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+ถ.ายรูปร.วมกับแขกผู+มีเกียรติ มูลนิธิส.งเสริมงานประเพณี
แห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมจะได+ออกจากภายในศาลเจ+า เพื่อไปแต.งตัวในชุดองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมสีขาว แต.เมื่อ
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมออกไปแต.งตัวแล+ว ภายในศาลเจ+าจะเริ่มพิธีต.อไปคือพิธีเสี่ยงทายองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมสำรอง โดยเป]นการให+ผู+เข+าคัดเลือกที่เหลือได+เสี่ยงทายคล+ายกับองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม แต.มีสถานะเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมสำรอง เพื่อรองรับไว+หากเกิดป…ญหาที่ทำให+องค$
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สมมติเจ+าแม.กวนอิมคนป…จจุบันปฏิบัติหน+าที่ไม.ได+ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมสำรองจะเป]นผู+ปฏิบัติ
หน+าที่แทน
สถิติการโยนไม%เสี่ยงทายเป[นองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมสำรองของผู%เข%าคัดเลือกทั้งหมด
หมายเลข 2 นางสาว สุภาภัทร เลิศเกียรติวงศ$
ครั้งที่ 1
หงาย - หงาย
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ผลการคัดเลือก ไม.ผ.าน
หมายเลข 34 นางสาว พรไพลิน เชาว$ปรีชา
ครั้งที่ 1
หงาย – หงาย
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ผลการคัดเลือก ไม.ผ.าน
หมายเลข 7 นางสาว พีรชา วชิรไตรภพ
ครั้งที่ 1
คว่ำ - หงาย
ครั้งที่ 2
คว่ำ – หงาย
ครั้งที่ 3
คว่ำ – คว่ำ
ผลการคัดเลือก ผBาน
หมายเลข 13 นางสาว วริศรา วิมลสมบัติ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ผลการคัดเลือก ไม.ผ.าน
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ภาพที่ 93 องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมและกิมท8ง เง็กนึ่ง ประจำป• 2563 – 2564
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพที่ 94 นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน< องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม ประจำป• 2563 – 2564
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

4.4 พิธีฉลองเปvดตัวองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+เสร็จสิ้นเป]นที่เรียบร+อยแล+ว ในปaนี้ นางสาว สวรรณ
กมล รัตนวุฒิรัตน$ ได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมประจำปa 2563–2564 ในเวลา 19.00
น. ของวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 จะมีการฉลองเป‘ดตัวองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563–
2564 พร+อมกับลูกศิษย$กิมท+ง เง็กนึ่ง ที่อาคารรักษ$รักษ$ บริเวณด+านหลังของศาลเจ+าหน+าผา โดยงาน
ฉลองเป‘ดตัวองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนี้ได+รับเกียรติจาก นายปรีชา เดชพันธ$ รองผู+ว.าราชการจังหวัด
นครสวรรค$ เป]นประธานเป‘ดงานฉลองเป‘ดตัวองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมและพิธีไหว+พระจันทร$ ภายใน
งานประกอบไปด+วยแสงสีมากมาย เป]นงานที่เป‘ดให+บุคคลภายนอกได+เข+ามาร.วมชมการแสดงจาก
มหาวิทยาลัยในอำเภอเมืองนครสวรรค$ การแสดงจากคณะสิงโต เสือ และมังกรทอง รวมถึงได+ร.วมชม
การเป‘ดตัวองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
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ในงานฉลองเป‘ดตัวองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนี้จะเริ่มต+นด+วยการเป‘ด VTR การคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลูกศิษย$กิมท+ง เง็กนึ่งให+แก.ผู+ชมทั้งหมด ได+เห็นถึงรูปแบบการคัดเลือกองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมตั้งแต.วันปฐมนิเทศไปจนถึงพิธีคัดเลือกที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค$ และ
ท+ายที่สุดคือพิธีเสี่ยงทายคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ต.อมาจึงเป]นการแสดงเป‘ดงานจากมหาวิทยาลัยเจ+าพระยา ที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ. เป]น
การแสดงที่เกี่ยวข+องกับงานประเพณีและวิถีชีวิตของชาวปากน้ำโพ หลังจากนั้นพิธีกรจะขึ้นมาดำเนิน
รายการต.อไป พิธีกรมีการอธิบายถึงวิธีการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงการคัดเลือก
คณะกรรมการจัดงานประเพณี ต.อมาจึงจะเป]นการแสดงของคณะสิงโตและเสือ 5 ชาติพันธุ$ ได+แก. สิง
โตกว’องสิว สิงโตฮากกา สิงโตฮกเกี้ยน สิงโตป…กกิ่ง และเสือไหหลำ เพื่อเป‘ดตัวคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ประจำปa 2563–2564 และประธานคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีจะกล.าวเป‘ดงานพร+อมกับรองผู+ว.าราชการจังหวัดนครสวรรค$

ภาพที่ 95,96 การแสดงจากมหาวิทยาลัยเจ8าพระยา
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพที่ 97,98 สิงโตและมังกรทองขณะทำการแสดง
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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หลังจากการกล.าวเป‘ดงาน คณะมังกรทองจะเข+ามาทำการแสดงหน+าเวที โดยมังกรเป]นสัตว$
มงคลของจีนอีกชนิดหนึ่ง และมีความเกี่ยวข+องกับเจ+าแม.กวนอิม การแสดงของมังกรทองถือเป]นการ
แสดงที่ชาวปากน้ำโพให+ความสนใจเป]นอย.างยิ่ง ทำให+พิธีฉลองเป‘ดตัวองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนี้มี
ความสนุกสนาน คึกคักจากการแสดงของมังกรทอง และเมื่อบทสวดมนต$เจ+าแม.กวนอิมดังขึ้น องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะปรากฏกายพร+อมกับลูกศิษย$กิมท+ง เง็กนึ่ง องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะอยู.ในท.า
ปางประทานพร เมื่อมังกรทองเข+ามาใกล+ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะนำกิ่งหลิวที่อยู.ภายในแจกัน
ออกมาทำท.าประพรมน้ำอมฤตแก.มังกรทอง รวมถึงผู+ชมทั้งหมด และยังมีการแสดงลูบจมูกและศีรษะ
มังกรทองที่ถือเป]นการแสดงสำคัญสำหรับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยการแสดงลูบจมูกและศีรษะ
มังกรนี้เป]นการแสดงที่เชื่อมโยงกับตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเจ+าแม.กวนอิมที่ชาวปากน้ำโพรับรู+
กล.าวคือ ชาวปากน้ำโพบางคนเชื่อว.า เจ+าแม.กวนอิมต+องอยู.คู.กับมังกร แยกจากกันไม.ได+ รวมถึงเชื่อว.า
มังกรเป]นสัตว$พาหนะของเจ+าแม.กวนอิม และชาวปากน้ำโพบางกลุ.มมองว.า มังกรเป]นลูกของเจ+าแม.
กวนอิม
ที่ต$องมีองคAสมมติฯ เพราะมีมังกร ถ$ามีมังกรก็ต$องมีเจ$าแม(กวนอิม เพราะเป/นคู(กัน มังกรก็เป/น
พาหนะของเจ$าแม(กวนอิม เจ$าแม(กวนอิมมาแสดงก็ต$องมีมังกร
(คุณแจoว, สัมภาษณA, 16 กุมภาพันธA 2564)

การแสดงท.าทางลูบจมูกและศีรษะมังกรอาจเป]นการจำลองรูปแบบท.าทางมาจากปางหนึ่ง
ของเจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ ปางยืนบนมังกร หรือเหยียบบนตัวมังกร โดยปางนี้มีที่มาจาก ในสมัยที่
เจ+าแม.กวนอิม ประทับอยู.ในดินแดนสุขาวดี มีพญาเต.าและพญ.ามังกรที่บำเพ็ญเพียรมานานจน
สามารถแปลงตนเป]นมนุษย$ได+ ครั้งหนึ่งลูกชายของพญามังกรผู+มีนิสัยเกเร ได+แปลงตนเป]นมนุษย$ลงมา
เที่ยว และเกิดไปหลงรักหญิงสาวในหมู.บ+าน จนได+ทำการล.วงเกินและฆ.าทิ้ง ชาวบ+านจับได+ จึงฆ.าลูก
พญามังกร เมื่อพญามังกรทราบข.าวจึงมาอาละวาดที่เมืองมนุษย$ ทำให+เกิดความวุ.นวาย น้ำท.วม ข+าว
ยากหมากแพง และทำให+ผู+คนล+มตายจำนวนมาก วิญญาณของผู+ตายจึงไปร+องเรียนบนเทวโลก จน
ต+องหาผู+ที่อาสาปราบพญามังกร เจ+าแม.กวนอิมทรงเห็นว.า ถ+าให+ผู+อื่นไปปราบพญามังกร อาจถูกฆ.าได+
จึงอาสาลงมาปราบพญามังกรด+วยตัวพระองค$เอง จนสามารถปราบพญามังกรและทำให+พญามังกร
ยอมสำนึกผิด หลังจากนั้นเจ+าแม.กวนอิมจึงเหยียบพญามังกรขึ้นไปบำเพ็ญเพียรบนสวรรค$ (ไม.ทราบ
ชื่อผู+แต.ง, 2563, ออนไลน$)
จึงอาจกล.าวได+ว.า การแสดงลูบจมูกและศีรษะมังกรอาจมองได+ว.า เป]นสัญลักษณ$ของการ
ปราบมังกรของเจ+าแม.กวนอิม เนื่องจากก.อนการแสดงลูบจมูกและศีรษะมังกรนี้ มังกรทองจะทำการ
แสดงก.อนที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะปรากฏตัวขึ้น การลูบจมูกและศีรษะของมังกรจึงอาจเป]นการ
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แสดงบารมีขององค$เจ+าแม.กวนอิมที่สามารถปราบมังกรที่มีความวุ.นวายได+ หรือสอดคล+องกับอีกหนึ่ง
ตำนานที่ชาวปากน้ำโพเชื่อกันว.า มังกรเป]นสัตว$พาหนะของเจ+าแม.กวนอิม การลูบจมูกและศีรษะของ
มังกรจึงอาจเป]นการแสดงการตอบรับความเคารพจากมังกร ที่จะนำพาเจ+าแม.กวนอิมขึ้นไปบำเพ็ญ
เพียรบนสวรรค$ตามตำนานเจ+าแม.กวนอิมปราบมังกร และนอกจากจะปรากฏอยู.ในท.วงท.าการลูบจมูก
และศีรษะมังกรแล+วยังปรากฏให+เห็นผ.านรูปแบบของขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่มักจะนำมังกร
มาเป]นสัตว$พาหนะของเจ+าแม.กวนอิมอยู.เสมอ

ภาพที่ 99 องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมขณะแสดงท.าทางการพรมน้ำอมฤต
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพที่ 100 องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมถ.ายภาพร.วมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณี
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 1 ตุลาคม 2563

พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจัดขึ้นมากว.า 60 ปa โดยในแต.ละปaจะได+รับความสนใจทั้ง
จากชาวจังหวัดนครสวรรค$ที่ต.างรอคอยองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+า
แม.ปากน้ำโพคนใหม. และยังได+รับความสนใจจากสื่อต.าง ๆ ทั้งสื่อในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่ต.างรอทำ
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ข.าวผลการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยเฉพาะอย.างยิ่งในช.วงพิธีเสี่ยงทายคัดเลือกองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม สื่อเหล.านี้มีผลอย.างยิ่งในอดีต ก.อนที่สื่อออนไลน$จะเข+ามามีบทบาทแทนที่ กล.าวคือ ใน
อดีตที่ยังไม.มีเทคโนโลยีเข+ามา ผลการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะถูกส.งต.อผ.านคำบอกเล.าของ
ผู+ที่เข+ามาสังเกตการณ$การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และสื่อท+องถิ่นที่จะตีพิมพ$ผลการคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันต.อมา
แต.ป…จจุบันนี้การเข+ามาของเทคโนโลยีและสื่อออนไลน$ ทำให+การเผยแพร.พิธีการคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงการประกาศผลการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นเปลี่ยนแปลงไป
กล.าวคือ คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+ใช+วิธีการสื่อสารผ.านเพจเฟซบุ–ก
เป]นหลัก เพื่อเผยแพร.ประกาศต.าง ๆ ไปได+ในวงกว+างมากขึ้น ในปa พ.ศ.2559 เฟซบุ–กได+เป‘ดให+มีการ
ถ.ายทอดสดผ.านเฟซบุ–กไลฟ— (Facebook Live) คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพ จึงได+นำเอารูปแบบดังกล.าวเข+ามาปรับใช+กับพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม จัดให+มี
การถ.ายทอดสดพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมผ.านเฟซบุ–กไลฟ— ในเพจตรุษจีนนครสวรรค$ สืบ
สานประเพณีแห.เจ+าพ.อ เจ+าแม.ปากน้ำโพ โดยมีการถ.ายทอดสดทั้งพิธีการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมในรอบคัดเลือก 10 คน และ 5 คนสุดท+ายที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค$ และพิธีการ
เสี่ยงทายคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่จัดขึ้นที่ศาลเจ+าหน+าผา

ภาพที่ 101 พิธีคัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมที่จัดขึ้นในหอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค<
ที่ถูกถ.ายทอดสดผ.านเฟซบุ…กไลฟ˜
ถ.ายภาพหน8าจอโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564
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ภาพที่ 102 พิธีเสี่ยงทายคัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมที่ถูกถ.ายทอดสดผ.านเฟซบุก… ไลฟ˜
ถ.ายภาพหน8าจอโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 22 มกราคม 2564

นอกจากเทคโนโลยีเฟซบุ–กไลฟ—ที่ถูกนำมาปรับใช+ในพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแล+ว
ผลการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังถูกเผยแพร.ผ.านเฟซบุ–ก โดยคณะกรรมการจัดงานประเพณี
เป]นผู+เผยแพร.อย.างเป]นทางการ โดยมีการนำเสนอประวัติส.วนตัวเบื้องต+นของผู+ที่ได+รับคัดเลือกเป]น
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ได+แก. ชื่อนามสกุล ชื่อเล.น อายุ การศึกษา และชื่อบิดามารดา ในบางปaอาจมี
การบอกรายละเอียดการประกอบอาชีพของบิดามารดาอีกด+วย นอกจากการประกาศผ.านเพจเฟซบุ–ก
แล+ว ยังมีการนำเสนอผ.านสื่อออนไลน$อื่น ๆ เช.น เว็บไซต$ข.าวต.าง ๆ ที่ได+เข+ามาสังเกตการณ$ในพิธี
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ทั้งสื่อในท+องถิ่น และสื่อภายนอก อาจกล.าวได+ว.า เทคโนโลยีที่เข+า
มาเป]นส.วนหนึ่งของพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้น ทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+รับความ
นิยมเพิ่มมากขึ้น และกลายเป]นที่จับตามองทั้งในและนอกจังหวัดนครสวรรค$ รวมถึงการจัดให+
มี เ ฟซบุ – ก ไลฟ— ใ นพิ ธ ี ค ั ด เลื อ กองค$ ส มมติ เ จ+ า แม. ก วนอิ ม ยั ง ทำให+ ผ ู + ค นสามารถมี ส . ว นร. ว มในการ
สังเกตการณ$พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+ โดยที่ไม.ต+องอยู.ในสถานที่จริง
ถึงแม+ว.าอิทธิพลของสื่อออนไลน$ป…จจุบันยังคงได+รับความนิยมอย.างต.อเนื่อง จนอาจทำให+
ความนิยมของการเผยแพร.ผ.านสื่อหนังสือพิมพ$เลือนรางหายไปตามกาลเวลา แต.ป…จจุบันนี้ยังคงพบ
เห็นการตีพิมพ$พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมและผลการคัดเลือกผ.านหน+าหนังสือพิมพ$ท+องถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค$ คือ หนังสือพิมพ$เสรีนคร โดยหนังสือพิมพ$เสรีนคร ฉบับที่ 2609 ประจำวันที่
16 ตุลาคม พ.ศ.2563 ยังคงมีการตีพิมพ$ผลการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563–
2564 และได+ประกาศผลลงบนหน+าที่หนึ่งของหนังสือพิมพ$ รวมถึงมีการอธิบายผลการคัดเลือกทั้งหมด
ได+แก. ประวัติเบื้องต+นของนางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมประจำปa 2563
–2564 และผลการคัดเลือก 5 คนสุดท+ายในปaนี้อีกด+วย
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ภาพที่ 103 ข.าวผลการคัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม ประจำป• 2563 – 2564
เผยแพร.ในหนังสือพิมพ<เสรีนคร ประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564
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ภาพ 104,105 เนื้อหาข.าวที่เกี่ยวข8องกับพิธีคัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม ประจำป• 2563–2564
ในหนังสือพิมพ<เสรีนคร ประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564

นอกจากพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะได+รับความสนใจจากผู+คนในปากน้ำโพ
จำนวนมาก มีการถ.ายทอดสดพิธีการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมผ.านสื่อออนไลน$และมีการ
ตีพิมพ$ผลการคัดเลือกลงบนหนังสือพิมพ$ท+องถิ่น พิธีคัดเลือกและองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังได+รับ
ความสนใจจากสื่อในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย.างยิ่งสถาบันการศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค$ กล.าวคือ การที่มีศิษย$เก.า นักเรียน และนักศึกษาที่ศึกษาอยู.ในสถาบันนั้นได+รับคัดเลือกให+
เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถือเป]นเกียรติอย.างหนึ่ง และเป]นสิ่งที่สร+างความภาคภูมิใจให+แก.ตัวองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมและสถาบันการศึกษา ข.าวพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนี้จึงเคยมีการ
ปรากฏอยู.ในหนังสือพิมพ$อัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค$ ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2553
โดยในปaนั้น นางสาว เมวลี จิโรจนนุกูล ศิษย$เก.าโรงเรียนสตรีนครสวรรค$ได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมประจำปa 2553–2554 ในหนังสือพิมพ$ฉบับนี้ได+มีการตีพิมพ$ข.าวที่นางสาวเมวลี
ได+รับคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมอยู.ในหน+าที่หนึ่งของหนังสือพิมพ$ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การศึกษาเบื้องต+นของนางสาวเมวลี และในหน+าที่ 6 ยังมีบทสัมภาษณ$โดยเบื้องต+นเกี่ยวกับความรู+สึก
ของนางสาวเมวลีที่ได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในครั้งนี้อีกด+วย
การถ.ายทอดหรือตีพิมพ$เรื่องราวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมผ.านสื่อต.าง ๆ ทั้งสื่อในรูปแบบ
ของหนังสือพิมพ$และสื่อออนไลน$ที่มีการเข+ามาทำข.าวนำเสนอพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
แสดงให+เห็นว.าองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ นั้นได+รับ
ความสนใจอย.างมากจากสื่อขนาดใหญ.และขนาดย.อย รวมถึงการเข+ามาของเทคโนโลยีและสื่อ
ออนไลน$ทำให+บทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นไม.ได+เพียงแต.ได+รับความสนใจจากชาวปากน้ำ
โพ และชาวจังหวัดนครสวรรค$เท.านั้น แต.ยังได+รับความสนใจจากบุคคลภายนอกพื้นที่ แสดงให+เห็นว.า
พื้นที่สื่อทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในปaนั้นกลายเป]นที่รู+จักอย.างกว+างขวาง รวมถึงทำให+เห็น
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ความสำคัญของบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในพื้นที่ ที่แสดงให+เห็นว.าองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
เป]นบทบาทสำคัญที่ชาวปากน้ำโพให+ความสนใจ อีกทั้งการได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมเป]นหนึ่งในความภาคภูมิใจทั้งตัวผู+ได+รับคัดเลือก ครอบครัว และสถาบันการศึกษา เป]นต+น

ภาพที่ 106 องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมประจำป• พ.ศ.2553-2554 ในหนังสือพิมพ<อัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค<
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 26 มกราคม 2564

ภาพที่ 107 เนื้อหาที่เกี่ยวข8องกับพิธีคัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม
ในหนังสือพิมพ<อัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค<
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 26 มกราคม 2564
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4.5 วิถีขององค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
4.5.1 แรงบันดาลใจและจุดเริ่มต%น กBอนเข%ารBวมคัดเลือกองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
จากการสัมภาษณ$กลุ.มองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมและผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ประจำปa 2563-2564 พบว.า แรงบันดาลใจของเด็กผู+หญิงในปากน้ำโพที่ทำให+ตัดสินใจเข+าร.วมการ
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นมีอยู.หลายสาเหตุ แตกต.างกันไปในแต.ละช.วงเวลา และความ
คิดเห็นในระดับป…จเจกบุคคล
1) ลำดับที่ 1 คุณสวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน9 องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม ประจำป> 2563-2564
คุณสวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$ ป…จจุบันนี้อายุ 21 ปa แรงบันดาลใจที่จุดประกายให+คุณสวรรณ
กมลเลือกที่จะเข+าร.วมการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมคือ เมื่อคุณสวรรณกมลยังเป]นเด็ก คุณแม.
ได+เคยพาไปดูขบวนแห.ในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และได+มีโอกาสเห็นขบวนขององค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม รู+สึกชื่นชมในความงามขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมว.า ร.างสมมติยังสวยและน.า
ศรัทธาขนาดนี้ ร.างจริงจะงดงามขนาดไหน
อีกทั้งคุณสวรรณกมลได+เข+าร.วมขบวนในงานประเพณีมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต.อายุ 5 ขวบ
โดยได+เคยเป]นเด็กถือกระเช+า รำนางฟlา และร+องเพลงบนเวที ทุกปaคุณสวรรณกมลจะรอคอยให+ถึงงาน
ประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพอยู.เสมอ คุณสวรรณกมลเล.าว.า ครั้งหนึ่งเคยมีผู+ใหญ.ท.านหนึ่งได+แนะนำให+
ไปคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม หลังจากนั้นจึงสนใจที่จะคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมาโดย
ตลอด อีกทั้งตนอยากได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเพื่อทำหน+านี้ให+เป]นเกียรติแก.
ตนเอง ครอบครัว และคนรอบข+าง รวมถึงครอบครัวสนับสนุนเต็มที่ การเข+าร.วมคัดเลือกจึงเป]นสิริ
มงคลต.อตนเองและครอบครัวอย.างมาก
ตอนเด็ก ๆ คุณแม่พาไป เราได้เข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากนํ้าโพ ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไร
เลย แล้วเราได้มีโอกาสเห็นขบวนองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม เพราะคุณแม่เล่าให้ฟังเรารู้สึกเลยว่า ร่าง
สมมติยังสวยและน่าศรัทธาขนาดนี้ ร่างจริงจะงดงามขนาดไหน และเราก็ได้ร่วมขบวนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ทั้งถือกระเช้า รํานางฟ้า ร้องเพลง ทั้งเดินบนถนน อยู่บนรถ เรามี
ความสุขมากกับการที่ได้ทําแบบนี้ ทุก ๆ ปีจะรอคอยประเพณีตรุษจีนว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ ชอบ
บรรยากาศและทุก ๆ อย่างในงาน เมื่อตอนที่เรายังอายุไม(ถึง มีผู$ใหญ(มาพูดกับเราว(า โตขึ้นหนูต$อง
ไปคัดเลือกองคAสมมติเจ$าแม(กวนอิมนะ ตั้งแต(ตอนนั้นเราก็สนใจองคAสมมติเจ$าแม(กวนอิมในทุก ๆ ปd
โดยไม(รู$เลยว(า อยากเข$ารับคัดเลือกตั้งแต(เมื่อไหร( เพราะรู$สึกแบบนี้มาตั้งแต(เด็ก ๆ รอจนอายุถึง
แล$วก็ติดภารกิจจนไม(สามารถไปคัดได$ แต(เราก็ยังไม(เคยล$มเลิกความคิดที่จะเข$ารับคัดเลือกเลย คิด
แต(ว(าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากที่จะเข$าคัดเลือกให$ได$ โดยไม(สนว(าจะได$เป/นองคAสมมติเจ$าแม(กวนอิม
หรือไม( ขอแค(ให$ได$เข$าคัดเลือกก็รู$สึกภูมิใจมากแล$ว
(สวรรณกมล, สัมภาษณA, 17 มกราคม 2564)
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2) ลำดับที่ 2 คุณมณีมัย จันทร9อุไร องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม ประจำป> 2536-2537
คุณมณีมัย จันทร$อุไร ขณะนี้อายุ 48 ปa คุณมณีมัยได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม ประจำปa 2536-2537 ในขณะนั้นการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังคงมีรูปแบบการ
คัดเลือกที่ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพจะนำส+มถาดไปเชิญตามห+าง
ร+าน ซึ่งห+างร+านของครอบครัวคุณมณีมัยเป]นหนึ่งในห+างร+านที่ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.
เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+นำส+มถาดมาเชิญ ขณะนั้นคุณมณีมัยมีอายุ 19-20 ปa และกำลังศึกษาอยู.ใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถึงแม+ตอนเด็กตนจะเคยอยากเป]นนางฟlาเจ็ดสีในขบวนนางฟlา แต.เมื่อได+รับส+ม
ถาดจากคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ จึงตัดสินใจเข+าร.วมการคัดเลือกใน
ที่สุด
สมัยนั้นไม(ได$คิดว(า อยากจะเป/น เพียงแต(ว(าอยากช(วยงานอากงอาม(า คือเราเรียนอยู(ที่ม.กรุงเทพ
แล$วเขาเอาส$มไปเชิญทางคุณพ(อคุณแม(เรา เขาก็เรียกเรากลับมาประกวด เพื่อช(วยงานประเพณี
ตรุษจีนนครสวรรคA ใจก็ไม(ได$คิดว(าจะได$อะไร แต(ว(าเราก็มาร(วมงาน เผื่อว(ามีโอกาส เพราะทาง
ครอบครัวก็สนับสนุนค(ะ เป/นพิธี เป/นประเพณีของนครสวรรคA ก็อยากให$มาร(วม และคิดว(าถ$ามี
โอกาสเป/นได$ก็ดี เป/นเกียรติกับครอบครัว
(มณีมัย, สัมภาษณA, 29 มิถุนายน 2563)

นอกจากคุณมณีมัยที่มีแรงบันดาลใจในการเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่เกิด
จากความต+องการที่จะช.วยเหลืองานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพแล+ว องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมคนอื่นยังมีแรงบันดาลใจในรูปแบบเดียวกัน
3) ลำดับที่ 3 คุณกนกทิพย9 เพชรพิสิษฐโชติ องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม ประจำป> 2538-2539
คุณกนกทิพย$ เพชรพิสิษฐโชติ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2538-2539 ป…จจุบันนี้อายุ
44 ปa คุณกนกทิพย$ได+เข+าร.วมการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในขณะที่อายุ 20 ปa โดยที่
จุดเริ่มต+นของการเข+าร.วมนี้เกิดจากที่คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพรู+จัก
กับครอบครัว ทำให+คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+มาทาบทามไปสมัคร
คัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และเนื่องจากครอบครัวของคุณกนกทิพย$มีความศรัทธาในเจ+า
แม.กวนอิม รวมถึงคุณกนกทิพย$มีความต+องการอยากช.วยเหลืองานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำ
โพ และงานของศาลเจ+าหน+าผา ทำให+คุณกนกทิพย$ตัดสินใจเข+าร.วมการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม
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พอดีปีนั้น เถ้านั่งเขารู้จักกับที่บ้าน เขาก็มาเห็นแล้วก็ถามว่าลองสมัครดูไหม ที่บ้านก็ถามว่า ลอง
ดูไหม ก็เลยมาลองดู เขาก็ติดต่อมาทางแม่พี่ และด$วยความที่เราศรัทธาในองคAเจ$าพ(อ-เจ$าแม( คิดว(า
อยากช(วยเหลืออะไรที่เป/นกิจกรรมดี ๆ ให$กับศาลเจ$า ก็เลยลองมาสมัครดู เพราะทางครอบครัวก็
สนับสนุน เขาก็บอกว(า ทำให$เต็มที่เลย เขาก็เห็นด$วย
(กนกทิพยA, สัมภาษณA, 29 มิถุนายน 2563)

4) ลำดับที่ 4 คุณฐิตามินทร9 เอกมงคลเลิศทวี องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม ประจำป> 2560-2561
คุณฐิตามินทร$ เอกมงคลเลิศทวี ป…จจุบันนี้อายุ 19 ปa ก.อนหน+านี้ที่จะเข+าร.วมการคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม คุณฐิตามินทร$เคยช.วยงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพมาตลอด เช.น เข+า
ร.วมขบวนนางฟlาของโรงเรียน การที่เข+าร.วมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และได+เห็น
รูปแบบประเพณีทั้งหมด จึงทำให+คุณฐิตามินทร$เกิดแรงบันดาลใจที่ทำให+ตนอยากเข+ามาช.วยงาน
ประเพณีในบทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เมื่อถึงเกณฑ$อายุที่กำหนดในคุณสมบัติจึงได+ตัดสินใจ
สมัครเข+าร.วมคัดเลือก อีกทั้งการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนี้ ยังเป]นความฝ…นหนึ่งของคุณแม.ที่
ต+องการเห็นลูกสาวเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยคุณแม.ได+พาคุณฐิตามินทร$ไปชมพิธีคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมตั้งแต.เด็ก จึงสนับสนุนให+คุณฐิตามินทร$เข+าร.วมพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมเป]นอย.างมาก
ก่อนอื่นเคยช่วยงานเจ้าพ่อ เจ้าแม่ทุกปีอยู่เลย รถนางฟ้า ทุกอย่าง อยู่ในขบวนต่าง ๆ พอปีนั้นรู้สึก
ว่า อยากเข้ามาช่วยในจุดตรงนี้ ก็เลยลองลงสมัครดู อีกทั้งต$องบอกว(าคุณแม(อยากให$มา ตอนแรกก็
คิดว(าจะมาไม(มาดี สุดท$ายก็มา ตั้งแต(เด็กแม(จะชอบพาไปดู บอกว(า เนี่ย สวยนะ เป/นเจ$าแม(กวนอิม
เราก็รู$สึกพี่เขาสวยนะ อยู(บนนั้น แล$วพี่เขาใส(ชุดสวยมาก ทุกปdจะมีแค(ปdละคน ก็เลยทำให$อยากมา
เป/น และตั้งแต(จำความได$ก็คือ เราจะไปดู เข$าไปช(วย เข$าไปทำ มีขบวนติดต(อให$มาช(วย เราก็จะไป
รถนางฟrาต(าง ๆ แต(ละปdจะมีรถนางฟrาของโรงเรียน เราก็จะขึ้นไปรำบนรถ
(ฐิตามินทรA, สัมภาษณA, 28 มิถุนายน 2563)

5) ลำดับที่ 5 คุณนฤมาศ ชื่นกระมล องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม ประจำป> 2562-2563
คุณนฤมาศ ชื่นกระมล ป…จจุบันนี้อายุ 19 ปa จุดเริ่มต+นที่ทำให+คุณนฤมาศเข+าร.วมการคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ คณะกรรมการจัดงานประเพณีได+เข+าไปประชาสัมพันธ$การคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่มหาวิทยาลัยที่คุณนฤมาศกำลังศึกษา ขณะนั้นคุณนฤมาศกำลังเข+าร.วมการ
ประกวดดาว-เดือนของมหาวิทยาลัย และได+ติดหนึ่งในสามดาวมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจึง
ประชาสัมพันธ$ให+กับนักศึกษาหญิงที่สนใจเข+าร.วมการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมว.า ถ+าหาก
สนใจจะพามาเข+าร.วมการคัดเลือก ตนเป]นคนเดียวที่มีภูมิลำเนาเป]นชาวจังหวัดนครสวรรค$โดยกำเนิด
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จึงเป]นครั้งแรกที่มีการส.งผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในนามสถาบันการศึกษา นอกจากนี้
ตนยังได+รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เพราะ
ครอบครัวนับถือเจ+าแม.กวนอิมอยู.แล+ว และตนเชื่อว.า ครอบครัวที่มีลูกสาวส.วนใหญ.ย.อมอยากให+ลูก
สาวได+มาเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ครอบครัวสนับสนุนค(ะ เขาบอกว(าถ$าอยากมา ถ$าคิดว(าตัวเองทำได$ก็มาเลย เขาไม(ห$าม เราเป/นคน
ไปบอกเองว(า อยากมาตรงนี้ และทางมหาวิทยาลัยติดต(อ เขาก็ถามว(าอยากทำไหม อยากทำก็คือ
ทำเลย แล$วส(วนตัวที่บ$านไม(ทานสัตวAใหญ(กันเลยทุกคน เขาก็นับถือองคAเจ$าแม(อยู(แล$ว เขาก็อยาก
ให$เราเป/นอยู(แล$ว เพราะว(านครสวรรคAทุกปdจะมีการแห( ทุกคนจะเห็นองคAสมมติ ฯ บ$านไหนมีลูก
สาวก็อยากให$ลูกสาวเข$ามาเป/น เพราะว(าครั้งหนึ่งในชีวิต เราไม(ได$เป/นได$ตลอด ไม(ใช(ใครก็ได$ มัน
ขึ้นอยู(กับเจ$าพ(อเจ$าแม( ว(าเขาจะเลือกเรา อย(างประกวดนางงาม คณะกรรมการเป/นผู$เลือก เราเข$า
มาแล$วเราได$ 5 คน เราจะมาปYtวะปวยในศาลเจ$า ปYtวะปวยเสร็จแล$ว มันไม(มีใครมาบอกเราว(า เรา
ปYtวะปวยแบบนี้ เราจะได$แบบนี้ มันไม(มีกฎข$อบังคับว(า โยนแล$วได$แบบนี้ มันเป/นไปได$ยาก ที่
นครสวรรคAเขาเลยอยากให$ลูกสาวได$ อยากให$ลองมา
(นฤมาศ, สัมภาษณA, 30 มิถุนายน 2563)

4.5.2 การใช%ชีวิตในระหวBางเป[นองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม และชีวิตหลังเป[นองค9สมมติเจ%า
แมBกวนอิม
4.5.2.1 ชีวิตในระหวBางเป[นองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
จากการสัมภาษณ$กลุ.มองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม หลังจากที่สามารถเสี่ยงทายคัดเลือก
ได+แล+ว ทุกคนรู+สึกดีใจและเป]นเกียรติอย.างยิ่งที่ได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม นอกจาก
จะเป]นเกียรติแก.ตนเองแล+ว ยังเป]นเกียรติแก.ครอบครัว ที่มีความศรัทธาต.อองค$เจ+าแม.กวนอิมอีกด+วย
เมื่อได+รับคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม สิ่งที่ทุกคนต+องพบเจอคือ รูปแบบวิถีปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป กล.าวคือ ทุกคนต+องเปลี่ยนมารับประทานอาหารเจตลอดหนึ่งปa
ตั้งแต.ก.อนเข+าร.วมการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ซึ่งเป]นคุณสมบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
จัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ประมาณ 1 อาทิตย$ก.อนเข+าร.วมการคัดเลือก และ
รับประทานต.อเนื่องมาจนถึงวันแห.กลางวัน ที่ถือเป]นวันสุดท+ายในการปฏิบัติหน+าที่ในฐานะองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม นอกจากการรับประทานอาหารเจแล+ว องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทุกคนจะต+องถือศีล
สวดมนต$ และทำจิตใจให+บริสุทธิ์ รวมถึงประพฤติตนให+อยู.ในกรอบปฏิบัติที่ดีงาม
การเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติในช.วงที่ดำรงตำแหน.งองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนี้ ส.งผล
กระทบต.อชีวิตขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมบางส.วน กล.าวคือ นอกจากรูปแบบการรับประทานอาหาร
ที่เปลี่ยนไป ทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมบางคนรู+สึกว.า ตนต+องแยกตัวออกมาจากสังคมเวลา
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รับประทานอาหาร แต.ยังมีผลกระทบในชีวิตด+านอื่น ๆ เช.น การปฏิบัติตนของคนรอบข+าง ที่อาจเกิด
จากความกังวลในการปฏิบัติตนต.อองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ทำให+คนรอบข+างเกิดอาการเกร็ง และ
แสดงออกไม.เหมือนเดิม จากคำสัมภาษณ$ของคุณฐิตามินทร$ และคุณสวรรณกมล ที่กล.าวถึงการปฏิบัติ
ตนที่แตกต.างไปจากเดิมของคนรอบข+าง โดยเฉพาะกลุ.มเพื่อน
ครอบครัวปฏิบัติกับเราเหมือนเดิม แต่ก็มีดีเพิ่มขึ้นเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ อาหารการกิน ส่วน
เพื่อน ๆ ตอนแรกก็มีเกร็ง ๆ บ้างค่ะ คิดว่าต้องไหว้เราตลอดเวลา หลัง ๆ ก็ปกติเหมือนเดิม แค่รู้สึกว่า
เราไม่สามารถแบ่งปันอาหารกันได้เหมือนเมื่อก่อน เพราะเราต้องกินเจ
(สวรรณกมล, สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2564)
เพื่อนเราจะเกร็ง ไปโรงเรียนวันแรก ปกติเราจะนั่งแถวกลางๆ วันนั้นโต๊ะเราล่นมาอยู่สุดท้าย เพื่อนเรา
ก็เลื่อนไปข้างหน้าแล้วให้เราอยู่คนเดียวแบบนี้ เราก็งงว่า เป็นอะไรกัน เหมือนเพื่อนไม่กล้าคุยกับเรา
บอกกลัวพูดศัพท์ผิด เราต้องไปปรับทัศนคติกับเขาก่อนว่า เราคือคนปกติ เราคือเพื่อนเธอคนเดิม เรา
ยังคุยกับเธอได้เหมือนเดิม เรายังเป็นเหมือนเดิม เพื่อนบอกว่า เราโดนตัวได้ไหม เขากลัวว่า โดนตัวเรา
แล้วจะผิดไหม เขากลัวบาป เวลาคุยก็จะตอบ อือ อืม คือถ้าเลี่ยงได้ก็จะไม่คุย จนเราต้องไปคุยกับเขา
ว่า เราคือคนปกติ
(ฐิตามินทร์, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2563)

ถึงแม+ว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติตัวให+แตกต.างไป
จากเดิม แต.องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมส.วนใหญ.รู+สึกว.า ตนยังคงมีความสุขกับบทบาทที่ตนเองได+รับ จึง
ไม.ได+รู+สึกว.า การปฏิบัติหน+าที่เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นเป]นเรื่องที่ยากลำบาก แต.อาจมีองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมบางคนที่มองว.า การปฏิบัติหน+าที่ในกรอบที่ถูกกำหนดไว+นี้อาจเป]นสิ่งที่ทำให+เกิด
ความรู+สึกลำบากใจในบางครั้งที่มีคนแนะนำให+ปฏิบัติไปในทิศทางที่ต+องการให+เป]น และต+องคำนึงถึง
ความเหมาะสมในทุก ๆ การกระทำ แต.ท+ายที่สุดนี้องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทุกคนยังคงรู+สึกภาคภูมิใจ
กับความเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
นอกจากการที่องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมต้องเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในช่วงปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์
สมมติเจ้าแม่กวนอิม สิ่งหนึ่งที่องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมได้พบเจอในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่คือ การพบเจอ
กับปาฏิหาริย์ทางความเชื่อบางอย่างที่เกิดขึ้น โดยกลุ่มองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมเชื่อว่า เกิดจากองค์เจ้า
แม่กวนอิมเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของท่าน เช่น เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นกับคุณกนกทิพย์ โดยคุณกนกทิพย์เล่าว่า ในระหว่างที่ตนต้องมาคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่
กวนอิม ตนต้องไปสอบวิชาหนึ่งที่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิชาที่ยาก แต่วิชานั้นกลับยกเลิกไปอย่างไม่มี
สาเหตุ เมื่อเสี่ยงทายได้ และกลับไปสอบวิชานี้ ปรากฏว่า ผ่าน เปรียบเสมือนท่านมาช่วยให้พบเจอกับ
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สิ่งดี ๆ นอกจากนี้ยังมีคุณฐิตามินทร์ที่ได้เจอกับปาฏิหาริย์ความเชื่อบางอย่างที่คล้ายกันคือ ในช่วงที่
เป็นองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ต้องสอบวิชาหนึ่ง ซึ่งรู้สึกว่าทําไม่ได้ ในขณะที่สอบจึงสวดมนต์ หลังจาก
นั้นพบว่า ตนได้คะแนนเกือบเต็ม จึงรู้สึกตกใจ และเชื่อว.าท.านมาช.วย
มีวิชาหนึ่งที่ยากมาก ยังไงพี่ก็ทําไม่ได้ รู้สึกมันยาก มันเป็นจังหวะที่พี่มาคัดเลือก วิชานั้นก็สอบ
ปรากฏว่ า อยู ่ ดี ๆ วิ ช านั ้ น cancel โดยที ่ ไ ม่ ม ี เ หตุ ผ ล กลายเป็ น ว่ า โชคดี ท ี ่ ไ ม่ ต ้ อ งเข้ า แล้ ว
ปรากฏว่า พอพี่ปั่วะปวยได้ พี่ก็กลับไปสอบวิชานี้ ปรากฏผ่าน เป็นอะไรที่ท่านทําให้ เราเหมือนกับ
จัดเวลาให้เราเสร็จสรรพ ต่อไปก็เจอแต่เรื่องดี ๆ เราคิดดี ทําดี อยู่ที่จิตใจเราด้วย ผ่านทุกอย่างด้วย
ด้วยปาฏิหาริย์ของอากง อาม่า
(กนกทิพยA, สัมภาษณA, 29 มิถุนายน 2563)

4.5.2.2 ชีวิตหลังเป[นองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
หลังจากเสร็จสิ้นบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยถือเอาวันแห.กลางวันเป]นวัน
สุดท+ายในการปฏิบัติหน+าที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมบางคนจะมีการทำพิธีจุด
ธูปลาศาล ที่บริเวณศาลเจ+าชั่วคราว ในช.วงค่ำของวันแห.กลางวัน เพื่อแสดงให+เห็นถึงการสิ้นสุด
บทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมอย.างเป]นทางการ การเสร็จสิ้นหน+าที่ทั้งหมดทำให+องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมเกิดความรู+สึกใจหาย เนื่องจากผูกพันกับบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงรู+สึกผูกพันกับ
ผู+ที่เกี่ยวข+องทั้งหมด เช.น กลุ.มคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และมูลนิธิ
ส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
ใจหายเหมื อ นกั น เพราะรู ้ ส ึ ก หลั ง จากที ่ เ ราได้ ร ั บ เลื อ ก จนถึ ง แห่ ของพี ่ ไ ด้ ร ั บ เลื อ กเดื อ น
พฤศจิกา มีแห่เดือนมกรา จบที่กุมภาต้นเดือน รู้สึกสามสี่เดือนนี้ จะผูกพันกับศาลเจ้า รู้สึก
ผูกพันกับคณะกรรมการฯ ทีมงานทุกคน พอวันสุดท้ายที่จะจากกันก็รู้สึกใจหายเหมือนกัน
(กนกทิพยA, สัมภาษณA, 29 มิถุนายน 2563)
รู้สึกดีใจที่เราสามารถทําหน้าที่ของเราที่เราได้รับมา ที่เราต้องการเป็นตัวแทนของท่านเสร็จเรียบร้อย
โดยเสร็จสมบูรณ์ เรารู้สึกดีใจที่ท่านให้เราเป็นตัวแทนของท่าน และทําให้เราทําหน้าที่นั้นจนสําเร็จ ก็
รู้สึกใจหาย รู้สึกว่าไวเนอะ หมดไปเร็วจัง
(ฐิตามินทร์, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2563)

หลังจากเสร็จสิ้นบทบาทหน+าที่ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแต.ละคนต.างมีชีวิตที่
แตกต.างกันออกไป แต.สิ่งที่ทุกคนเชื่อเหมือนกันคือ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทุกคนได+พบเจอแต.สิ่งที่ดี
ทั้งในขณะที่เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม หรือแม+กระทั่งหลังจากเสร็จสิ้นบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.
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กวนอิมไปแล+ว โดยในทางโลก องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทุกคนได+มีสังคมที่กว+างขวางขึ้น เกิดจากการ
ได+ทำความรู+จักกับผู+ที่เกี่ยวข+องในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ หรือกลายมาเป]นที่รู+จักใน
ปากน้ำโพ รวมถึงในจังหวัดนครสวรรค$ทั้งหมด ทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมกลายมาเป]นที่สนใจของ
คนในจังหวัดนครสวรรค$ และสามารถเข+าถึงงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+มากขึ้น และ
นอกจากนี้ยังทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+พัฒนาบุคลิกภาพของตนให+ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ก่อนเป็นก็ปกติทั่วไป หลังเป็น คนรู้จักเรามากขึ้น คนทั่วไปจะรู้จักว่า “ลูกร้านนี้เป็นองค์สมมติเจ้าแม่
กวนอิมนะ” “คนนี้เหรอ องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม” ได้สังคมเพิ่ม กว้างขวางขึ้น ตอนรุ่น 100 เขารวม
อดีตองค์สมมติฯ ก็จะมีแบบ “อ๋อ จําได้ ๆ” “ปีนี้ ๆ” คล้ายกับว่าเห็นมาตั้งแต่เด็ก
(มณีมัย, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)
ทุกคนก็จะจําเราได้ ว่าน้องนะโม องค์สมมติฯ ปี 102 ทุกคนก็จะรู้ประมาณนี้ มีเข้ามาทักบ้าง ก่อน
หน้านี้ เราจะมองว่า จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดใหญ่ พอเราได้มาเป็นองค์สมมติฯ จริง ๆ คือทุกคน
ก็จะรู้จักกันหมดเลย การที่เราได้เป็นองค์สมมติฯ ทําให้เรารู้จักคนเยอะขึ้น ทําให้เราเปิดสังคมมากขึ้น
เพราะตอนแรกเราจะไม่ค่อยกล้าคุยกับคน แต่พอเรามาเป็นองค์สมมติฯ เราต้องเข้าสังคม เราต้องคุย
กับคน เราก็รู้สึกเราคุยกับคนได้ง่ายขึ้น คนรู้จักเรามากขึ้น คนรอบนอกก็รู้จักเรามากขึ้น มีเพื่อนใหม่
เยอะขึ้น เรามาเจอองค์สมมติฯ องค์เก่าที่เขาเคยประกวดไปก่อนหน้าเรา เขาก็มาช่วยงาน เราก็จะ
รู้จักพวกตรงนี้เยอะขึ้น และทําให้เราได้เรียนรู้ประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์มากขึ้นด้วย เราได้รู้ลึกถึงจุด
เราอยู่ข้างนอกเราจะมองว่า เอ๊ะ คืออะไร แต่พอเข้าไปแล้วเราจะรู้ว่าเขาทํางานแบบนี้นะ เป็น
กระบวนการแบบนี้นะ พอปีต่อไป เราหมดจากองค์สมมติฯ เราก็ได้เข้ามาช่วย เราก็ได้เข้ามาเยอะขึ้น
(ฐิตามินทร์, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2563)
ส่งผลดี คือเราจะเป็นคนที่ทําอะไรคิดมากขึ้น คิดเยอะขึ้น เป็นคนที่ละเอียดมากขึ้น คําพูด ความคิดจะ
นิ่งมากขึ้น จะไม่พูดออกมาแบบกระโตกกระตาก คิดก่อนแล้วค่อยพูด เพราะเป็นวัยรุ่น บางทีเราก็พูด
ออกมาหมดเลย แต่พอมาเป็นตรงนี้ ต้องนิ่งหมด ด้วยความที่เราเคยถือศีล ถึงแม้ว่าจะปลดออกมาแล้ว
ความนิ่งมันก็ยังอยู่ในตัว คือตอนเราเป็นองค์ฯ เราจะเป็นคนที่ทําอะไรคิดก่อน เราต้องอยู่ในศีลใน
ธรรม พอเราออกมา เหมือนคําพูด ความคิด อะไรมันเปลี่ยนไปหมดเลย เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ทั้งหมด
(นฤมาศ, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2563)

แต.ในทางความเชื่อ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทุกคน ประสบความสำเร็จทั้งในด+าน
หน+าที่การงาน รวมถึงชีวิตครอบครัว ในกรณีขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่แต.งงานแล+ว ได+แก. คุณ
มณีมัยและคุณกนกทิพย$ โดยเชื่อว.า การเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมส.งผลให+ตนได+อยู.ในสังคมที่ดี ได+
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รู+จักคนดี มีกัลยาณมิตรที่ดี และมีครอบครัวที่ดี นอกจากนี้แม+ว.าจะเสร็จสิ้นบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมไปแล+ว แต.ในองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมบางคน ยังคงได+รับเกียรติให+ทำหน+าที่อื่น ๆ ในงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เช.น ได+ทำหน+าที่เป]นคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อเจ+าแม.ปากน้ำโพ ซึ่งมาจากการโยนไม+เสี่ยงทายในรูปแบบเดียวกับการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม โดยคุณกนกทิพย$ และคุณมณีมัย เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่ได+รับคัดเลือกให+เป]น
คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ประจำปa 2560-2561 ทำให+คนบางกลุ.ม
ชื่นชมว.า ทั้งสองคนเป]นคนที่โชคดีที่ได+เป]นทั้งองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมและคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ที่มาจากการคัดเลือกในรูปแบบเดียวกัน
4.6 ผู%เข%าคัดเลือกองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม ประจำป> 2563-2564 (จำนวน 4 คน)
บทสัมภาษณ$ต.อไปนี้จะเป]นบทสัมภาษณ$ผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa
2563–2564 ผู+ศึกษาได+มีโอกาสสัมภาษณ$ผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดสี่คน โดยใช+นามสมมติแทนชื่อของผู+
เข+าคัดเลือกทั้งหมด ได+แก. คุณเอ คุณบี คุณซี และคุณดี แต.เนื่องจากวันที่ทำการสัมภาษณ$ ผู+ศึกษามี
เวลาสัมภาษณ$แค.เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ผู+สัมภาษณ$จึงสัมภาษณ$แค.เพียงสองประเด็น กล.าวคือ
ประเด็นเกี่ยวกับเหตุผลที่เข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และความรู+สึกของผู+เข+าคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ในปa 2563 มีผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทั้งหมด 39 คน โดยเป]นจำนวนที่มากกว.า
หลายปaที่ผ.านมา ส.วนใหญ.เป]นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู.ในอำเภอเมืองนครสวรรค$ โดยคุณเอ (นาม
สมมติ) เป]นนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่กำลังศึกษาอยู.ในจังหวัดนครสวรรค$ คุณเอได+ให+เหตุผลในการ
เข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมไว+ว.า ตนศรัทธาในเจ+าแม.กวนอิม รู+สึกว.าท.านดีมาก เป]นพระ
โพธิสัตว$ที่มีความเมตตา กรุณา และช.วยให+บางอย.างในชีวิตดีขึ้น เมื่อเห็นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมใน
แต.ละปaสวยมาก ทำให+ตนเองอยากไปยืนในจุดนั้น จึงตัดสินใจเข+าร.วมการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมด+วยตนเอง โดยไม.ได+มาจากการบังคับของผู+ปกครอง
คุณบี (นามสมมติ) คุณบีเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมครั้งนี้เพราะแรงศรัทธาที่
คุณบีมีต.อองค$เจ+าพ.อ-เจ+าแม. และงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ที่ผ.านมาคุณบีได+มีโอกาส
เข+าร.วมขบวนต.าง ๆ มาก.อน และได+เห็นขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อเจ+าแม.ปากน้ำโพของทุกปaมาตั้งแต.เด็ก จึงรู+สึกอยากมีส.วนร.วมตรงนี้ แต.รู+สึกว.า จะได+หรือไม.ได+ไม.
เป]นไร อีกทั้งคุณบีเต็มใจที่จะถือศีลกินเจ และคุณบีมีการเตรียมตัวเช.นเดียวกับคนอื่นคือ มีการกินเจ
ล.วงหน+าก.อนการเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
นอกจากนี้การไม.ป‘ดโอกาสในการสมัครคัดเลือกให+แก.ผู+ที่เคยเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมมาก.อน จึงทำให+เราได+เห็นผู+เข+าคัดเลือกในช.วงปaที่ผ.านมาได+กลับเข+ามาคัดเลือกอีกครั้งด+วย

125

ความศรัทธาอย.างแรงกล+าที่มีต.อองค$เจ+าพ.อ-เจ+าแม. เช.นเดียวกับคุณซี (นามสมมติ) คุณซีเติบโตใน
ครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่ศรัทธาต.อองค$เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพเป]นอย.างยิ่ง เมื่อปa 2562 คุณซี
ได+มีโอกาสสมัครคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมและได+เข+ารอบ แต.ไม.ได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม เนื่องจากได+รับการสนับสนุนจากครอบครัว จึงทำให+คุณซีเลือกที่จะกลับมาเข+า
ร.วมการคัดเลือกอีกครั้งในปaนี้ และพยายามแก+ไขจุดบกพร.องของตนเองให+มากขึ้น คุณซีเล.าว.า ตนได+
ถือศีลกินเจอย.างเคร.งครัดมากขึ้น
คุณดี (นามสมมติ) คุณดีมาจากอำเภอเก+าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค$ ได+มาเข+าร.วมคัดเลือก
เมื่อปaที่ผ.านมาเช.นกัน การกลับมาเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมอีกครั้งของคุณดี มีการ
ปรับปรุงแก+ไขจุดบกพร.องของตนเองคล+ายกับคุณบี กล.าวคือ คุณดีเริ่มต+นทานเจ งดเนื้อสัตว$มาเป]น
ระยะเวลา 1 เดือน โดยเป]นสิ่งที่คุณดีทำนอกเหนือจากที่กำหนดไว+ในคุณสมบัติ คุณดีกล.าวว.า การที่
คุณดีเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เพราะคุณดีอยากเป]นตัวแทนพระโพธิสัตว$กวนอิม และ
ลูกหลานชาวปากน้ำโพ อยากเป]นตัวแทนที่ได+ทำหน+าที่ตรงนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิต จึงทำให+คุณดีตัดสินใจ
เข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นปaที่ 2
โดยส.วนมากคำตอบที่เกี่ยวข+องกับแรงบันดาลใจที่ทำให+ผู+เข+าคัดเลือกตัดสินใจเข+าร.วมการ
สมัครคัดเลือกคือ ความศรัทธาที่มีต.อองค$เจ+าพ.อ-เจ+าแม. และเจ+าแม.กวนอิม ที่ถูกปลูกฝ…งจากสังคม
โดยเฉพาะจากสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา การเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ของผู+เข+าคัดเลือกหลายคนมาจากการผลักดันจากผู+ปกครอง รวมถึงได+รับการสนับสนุนจากผู+ปกครอง
ให+เข+าร.วมการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม หรือผู+เข+าคัดเลือกบางคนได+มีโอกาสช.วยงานในส.วน
ต.าง ๆ ของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพมาก.อน เนื่องจากศึกษาอยู.ในจังหวัดนครสวรรค$
ตั้งแต.เด็ก เช.น ได+เข+าร.วมขบวนนางฟlาของโรงเรียน ได+ร.วมเดินขบวนแห. หรือแม+กระทั่งการเข+าร.วม
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในปaก.อน
4.7 ความสำคัญขององค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมสำหรับชาวปากน้ำโพ
สำหรับชาวปากน้ำโพ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถือเป]นบทบาทที่สำคัญในงานประเพณีแห.เจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ที่ไม.สามารถขาดไปจากงานประเพณีได+ ในปa พ.ศ. 2563-2564 นี้ถึงแม+จะเกิด
สถานการณ$การระบาดของไวรัสโคโรนา และได+มีการยกเลิกรูปแบบประเพณีบางอย.างไป แต.ขบวน
ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังคงมีอยู. จึงแสดงให+เห็นถึงความสำคัญของบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมในปากน้ำโพ โดยในงานศึกษานีพ้ บว.า ชาวปากน้ำโพบางคนได+ให+คำนิยามและมองความสำคัญ
ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในมุมมองที่ต.างกันออกไป
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ลำดับที่ 1 คุณแจ€ว
คุณแจ’ว (เพศหญิง อายุ 68 ปa) เป]นชาวพิษณุโลกโดยกำเนิด แต.เมื่อคุณแจ’วอายุ 20 ปaได+เข+า
มาอาศัยอยู.ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ เพื่อเริ่มต+นเรียนการตัดเย็บเสื้อผ+าที่โรงเรียนสอนเย็บผ+า
แห.งหนึ่งในตลาดปากน้ำโพ และป…จจุบันนี้คุณแจ’วได+อาศัยอยู.ในปากน้ำโพมากว.า 40 แล+ว แต.เดิม
โรงเรียนสอนตัดเสื้อและร+านตัดเย็บเสื้อผ+าที่คุณแจ’วเคยทำงานนั้นตั้งอยู.ในตลาดปากน้ำโพ ทำให+คุณ
แจ’วได+มีโอกาสได+ชมขบวนในช.วงวันแห.กลางวันมาตลอด
สำหรับคุณแจ’ว องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นผู+ที่มาจากคัดเลือกด+วยการโยนไม+เสี่ยงทายให+
เทพเจ+าเป]นผู+เลือก และต+องเป]นสาวบริสุทธิ์เท.านั้น องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เพราะจังหวัดนครสวรรค$
ขึ้นชื่อว.าเป]น “เมืองมังกร” การแสดงของมังกรทองจึงเป]นสิ่งที่ขาดไม.ได+ และองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ที่ต+องมาแสดงคู.กับมังกรนั้น เป]นสิ่งที่ขาดไม.ได+เช.นกัน หากมีปaไหนที่คิดจะไม.มีองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม แต.ท+ายที่สุด ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพจะต+องพยายาม
หาหญิงสาวในจังหวัดนครสวรรค$ เพื่อมาคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมให+ได+ เพราะนอกจากจะ
เป]นส.วนสำคัญในการแสดงคู.กับมังกรทองแล+ว องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังเป]นผู+ที่มีความสำคัญต.อ
ความศรัทธาของชาวจังหวัดนครสวรรค$ กล.าวคือ เป]นผู+ที่ได+รับการคัดเลือกมาจากองค$เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
แม+ว.าจะมีหน+าตาและบุคลิกภาพเป]นอย.างไร แต.คุณแจ’วเชื่อว.า เทพเจ+าจะคัดเลือกหญิงสาวที่สมบูรณ$
ที่สุดเพื่อเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
จำเป/ นต$ องมี องคA สมมติ ฯ เพราะว( าเป/ นงานของเจ$ าพ( อ-เจ$ าแม( โดยตรง เป/ นงานที ่ แห( เจ$ าโดยตรง
นครสวรรคAเป/นเมืองมังกร ยังไงก็ต$องมีมังกรออกมาแห(กับเจ$าแม(กวนอิมคู(กัน เพราะคนนครสวรรคAเขา
จะศรัทธาเจ$าแม(กวนอิม องคAสมมติฯ เป/นคนที่เจ$าพ(อ-เจ$าแม(เลือกมาแล$ว เพราะฉะนั้นเขาศรัทธา เขาก็
จะยินยอม ถ$ามีบุคคลใดคนนึงเลือก เขาก็จะไม(ยินยอม บางคนก็เห็นด$วย ไม(เห็นด$วย ต$องมาจากเจ$าพ(อ
เจ$าแม(เลือก
(คุณแจoว, สัมภาษณA, 16 กุมภาพันธA 2564)

ลำดับที่ 2 คุณอิ๊ว
คุณอิ๊ว (เพศชาย อายุ 38 ปa) ป…จจุบันนี้ประกอบอาชีพครูที่สถาบันแห.งหนึ่งในอำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค$ ตั้งแต.เด็กได+เคยไปดูเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพกับคุณพ.อคุณแม.มาโดยตลอด เมื่อ
โตขึ้น เนื่องจากประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสอนศิลปะ จึงได+มีโอกาสช.วยเหลืองานประเพณีแห.เจ+าพ.อเจ+าแม.ปากน้ำโพอยู.หลายครั้ง โดยในบางปaคุณอิ๊วได+รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดงานประเพณี
แห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพในการจัดทำอาวุธของเทพเจ+าที่ใช+ในงานประมูลช.วงเทศกาลตรุษจีน
ในตอนเด็กที่คุณอิ๊วเห็นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม จะรู+สึกได+ถึงความขลังและความศรัทธา
และขณะนั้นมีความเชื่อว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นเจ+าแม.กวนอิม แต.เมื่อเติบโตขึ้น มุมมองเรื่องนี้
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ก็ได+ต.างออกไป โดยมองว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีบทบาทสำคัญในเชิงสัญลักษณ$มากกว.า และ
การที่จัดให+มีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมขึ้นมาที่จังหวัดนครสวรรค$ คุณอิ๊วคิดว.า เกิดจากการที่เจ+าแม.
กวนอิมเป]นเทพเจ+าที่ชาวจีนสามารถขอพรได+ เพราะเป]นพระโพธิสัตว$ โดยมีที่มาจากการที่เจ+าแม.
กวนอิมสามารถบรรลุธรรมได+อย.างพระพุทธองค$ แต.ทรงไม.ยอมบรรลุ เพราะยังมีจิตใจเมตตาต.อ
มนุษย$โลก และมีความปรารถนาที่จะช.วยเหลือมนุษย$ ชาวจีนจึงนิยมมาขอพรจากเจ+าแม.กวนอิม จึง
อาจเป]นสาเหตุที่ทำให+มีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมขึ้นมา และป…จจุบันนี้องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมกลาย
มาเป]นอีกหนึ่งสัญลักษณ$สำคัญของงานประเพณีที่หากขาดไป อาจขาดความน.าสนใจ และสอดคล+อง
กับความคิดเห็นของคุณแจ’วคือ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องมาคู.กับมังกรทอง โดยการที่มีองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม
องคAสมมติฯ เรียกได$ว(าเป/นจุดเด(นที่สุดของงานนี้เลย พอจะมีงานตรุษจีน เขาก็จะถามก(อนเลยว(า
เจ$าแม(กวนอิมสวยไหม นักเรียนที่ไหนได$ มองว(าคนคาดหวังองคAสมมติฯ มากสุดเลย อยากมาดู
อยากมาเห็น คนที่มารอดูขบวนก็มารอดูขบวนองคAสมมติฯ มากที่สุด คิดว(า ถ$าขาดประธานที่สำคัญ
ไป หากขาดสัญลักษณAสำคัญ ก็คงขาดความน(าสนใจไป ตามความเชื่อมังกรยังเป/นพาหนะของเจ$า
แม(กวนอิมด$วย ถ$าไม(องคAสมมติฯ งานตรุษจีนก็คงมีแค(การเชิดสิงโต แห(มังกรเหมือนตรุษจีนทั่วไป
ๆ แต(พอมีองคAสมมติก็เหมือนเป/นอัตลักษณAหนึ่งของงานตรุษจีนไปแล$ว
(คุณอิ๊ว, สัมภาษณA, 23 กุมภาพันธA 2564)

ลำดับที่ 3 คุณพลอย
คุณพลอย (อายุ 24 ปa) คุณพลอยอาศัยอยู.ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ เติบโตมากับ
ครอบครัวที่มีคุณย.าเป]นชาวจีน และมีคุณพ.อเป]นชาวไทยเชื้อสายจีน แต.ตนใช+ชีวิตประจำวันภายใต+
กรอบวัฒนธรรมไทยมากกว.าวัฒนธรรมจีน และได+มีโอกาสเข+าร.วมเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพอยู.หลาย
ครั้ง โดยส.วนใหญ.จะไปดูการแสดง รวมถึงขบวนแห.องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมกับมังกรทอง แต.ยังไม.เคย
ทำหน+าที่ใด ๆ ในงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในความคิดเห็นของคุณพลอย คือ หญิงสาวที่ถูกคัดเลือกมาให+เป]น
ตัวแทนของเจ+าแม.กวนอิม ไม.ใช.องค$เจ+าแม.กวนอิมจริง ๆ เป]นเพียงแค.บุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นมาเพื่อเติม
เต็มความเชื่อเรื่องเทพเจ+าในปากน้ำโพ เปรียบเสมือนจุดรวมความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยผู+ที่
จะได+รับคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องเป]นสาวพรหมจรรย$ โดยอ+างอิงจากความเชื่อของ
ชาวจีน แต.ตนมองว.า ในบริบทป…จจุบัน การเป]นสาวพรหมจรรย$อาจไม.ได+จำเป]นสำหรับองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมอีกต.อไป เพราะเป]นเรื่องที่ตรวจสอบไม.ได+ ต.อให+ใช+วิธีทางการแพทย$หรือวิทยาศาสตร$ใน
การยืนยัน ก็อาจไม.สามารถยืนยันได+ 100 เปอร$เซ็นต$ สุดท+ายจุดนี้ต+องนำความเชื่อเข+ามา เพื่อ
เชื่อมโยงให+เข+ากับความเชื่อเกี่ยวกับเจ+าแม.กวนอิม
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องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมอาจเป]นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ.ม ด+วยเหตุผลที่มีไว+เติมเต็มความเชื่อเรื่อง
เทพเจ+าจีนของชาวปากน้ำโพ ทำให+ประเพณีและความเชื่อสมบูรณ$มากยิ่งขึ้น บางครอบครัวจึงมีความ
ตั้งใจจะให+บุตรสาวของตนไปเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยเฉพาะอย.างยิ่งครอบครัว
ชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อเป]นสิริมงคลต.อครอบครัว
หากขาดองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม คงไม.อาจเรียกว.า งานตรุษจีนปากน้ำโพได+ กล.าวคือ องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นสิ่งที่อยู.คู.กับขบวนแห.ตรุษจีนมาอย.างยาวนาน และเกือบ 100 ปa ที่องค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมกลายเป]นภาพจำของชาวนครสวรรค$ ที่จำเป]นต+องมีคู.กับขบวนแห. เพราะฉะนั้นองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมอาจไม.ใช.สิ่งที่ขาดไม.ได+ แต.หากขาดไปภาพจำของงานประเพณีจะไม.สมบูรณ$
มันคือภาพจำมาเป/น 100 ปdนิด ๆ แล$ว กับการมีองคAสมมติฯ ซึ่งก็ยืนยันเหมือนเดิม อะไรที่มันมีมา
ตลอดมันหายไป มันก็จะรู$สึกว(า มันเป/นขบวนแห(ของปากน้ำโพที่สมบูรณAได$เหรอ ตามความเห็นเรา
เรารู$สึกว(า มันขาดอะไรไป ลองให$คนนครสวรรคAหลาย ๆ คนนึกภาพตาม มีขบวนแห(แต(ในขบวนไม(
มีองคAสมมติฯ ไม(ใช(ว(าขาดไม(ได$นะ แต(คือไม(สมบูรณA จะไม(มีก็ได$ แต(ไม(เต็มร$อย มันก็จะดูไม(ครบ
ปกติมันมีนี่นา ประมาณนี้
(คุณพลอย, สัมภาษณA, 19 กุมภาพันธA 2564)

ลำดับที่ 4 คุณกอ (นามสมมติ)
คุณกอ (นามสมมติ อายุ 23 ปa) คุณกอเป]นชาวจังหวัดนครสวรรค$โดยกำเนิด อาศัยอยู.ใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ ป…จจุบันนี้ประกอบอาชีพอิสระ คุณกอเป]นอีกหนึ่งคนที่มีความสนใจใน
งานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และได+เข+าร.วมงานประเพณีอยู.หลายครั้ง เพราะชื่นชอบการ
แสดงของมังกรทองและสิงโต 5 ภาษา
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในความคิดเห็นของคุณกอคือ ตัวแทนของเจ+าแม.กวนอิมในการแสดง
ของเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ เพียงแต.ตัวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมไม.ได+มีลักษณะที่เหมือนกับร.าง
ทรงเจ+าพ.อ-เจ+าแม. แต.อยู.ในรูปแบบของสิ่งสมมติเท.านั้น ถึงแม+ว.าความสำคัญของขบวนแห.องค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมอาจจะน+อยกว.าขบวนแห.องค$เจ+าพ.อ เจ+าแม. หรือแม+กระทั่งมังกรทอง ที่เป]นจุดเด.นของ
จังหวัดนครสวรรค$ แต.เพราะองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมต+องมาคู.กับมังกรทอง หากขาดองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม อาจทำให+รู+สึกเหมือนขาดอะไรไปในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ อีกทั้งป…จจุบันนี้
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถูกยกย.องจากคนในปากน้ำโพให+กลายมาเป]นจุดเด.นหนึ่งของงานประเพณี มี
บทบาทสำคัญในงานพิธีต.าง ๆ รวมถึงขบวนแห.ในวันแห.กลางคืนและวันแห.กลางวันอีกด+วย หากไม.มี
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม คุณกอคิดว.า ตนคงแปลกใจว.า ทำไมถึงไม.มี เปรียบกับในปa พ.ศ.2563-2564
ที่ไม.มีการประทับทรงของเจ+าพ.อ เจ+าแม. จึงทำให+รู+สึกไม.ชิน และรู+สึกว.าไม.น.าจะเป]นไปได+ที่จะขาดองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมไปในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
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เราคิดว(า องคAสมมติฯ เป/นตัวแทนในขบวนแห(ตรุษจีน คล$าย ๆ กับนางงาม แต(ในขบวนมันมีเยอะ
มาก ธิดามังกร นางฟrา แต(เราจะเอาอะไรมาเป/น figure ที่เหนือกว(าสิ่งเหล(านี้ ก็คือเจ$าแม(กวนอิม
โดยผ(านพิธีกรรมบางอย(าง ก็คือ พิธีคัดเลือกองคAสมมติฯ เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว(า นางงามไม(ได$
เพราะเทพเจ$าเป/นผู$เลือก จะไปตำหนิ หรือแตะต$องไม(ได$ แล$วก็สิ่งที่ทำให$แตกต(างจากนางงาม ถ$า
คุณจะมาสมัครเป/นองคAสมมติฯต$องมีลักษณะแบบนี้ โดยเฉพาะพรหมจรรยAที่ทำให$แตกต(างจาก
นางงามชัดเจน เพราะคงไม(มีเวทีไหนที่บอกว(า คุณต$องเป/นสาวพรหมจรรยA ตรงนี้เลยทำให$องคA
สมมติฯ beyond กว(านางงาม
ถ$าขาดองคAสมมติฯก็เหมือนขาดอะไรไป ก็จะเป/นแหละ คงคิดว(าทำไมปdนี้ถึงไม(มีองคAสมมติฯ ?
คณะกรรมการฯ ไม(ได$คัดเลือกหรือเปล(า? เหมือนการคัดเลือกองคAสมมติฯ ก็เป/นงานประจำปdไป
แล$ว ที่ต$องมี เป/นอีกส(วนประกอบหลักของงาน ถ$าไม(มีคงแปลกใจว(าทำไมถึงไม(มี คง งง ๆ เพราะว(า
มันเคยมี เหมือนกับที่ปdนี้ที่ไม(มีการประทับทรงเจ$าพ(อ เจ$าแม( ก็เลยรู$สึกว(ามันแปลก ๆ ไม(ชิน แล$วก็
รู$สึกว(ามันไม(น(าเป/นไปได$
(คุณกอ, สัมภาษณA, 10 มกราคม 2564)

4.7.1 องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมในอุดมคติของชาวปากน้ำโพ
ดังที่กล.าวไปในหัวข+อ 4.1 ที่เกี่ยวข+องกับเกณฑ$การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึง
กระบวนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในเบื้องต+น พบว.า มีการระบุถึงลักษณะโครงสร+าง
ใบหน+าของผู+เข+าคัดเลือกที่ต+องตรงตามลักษณะขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงได+แสดงให+เห็น
รู ป แบบของลั ก ษณะโครงสร+ า งใบหน+ า หรื อ โหงวเฮ+ ง ที ่ ค ณะกรรมการตั ด สิ น ต+ อ งการ และใช+ ใ น
กระบวนการคัดเลือกก.อนจะเข+าสู.พิธีเสี่ยงทาย คณะกรรมการตัดสินจะใช+ลักษณะโหงวเฮ+งเป]น
ตัวกำหนดในการคัดเลือกผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดให+เหลือเพียงแค. 5 คน แต.ในมุมมองของชาวปากน้ำโพ
นั้นอาจคิดเห็นแตกต.างไปจากคณะกรรมการตัดสิน กล.าวคือ ชาวปากน้ำโพบางกลุ.มมองว.า สำหรับ
ลักษณะภายนอกขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม สิ่งที่จำเป]นต+องมีคือ ความสวย ที่เป]นลักษณะโดดเด.น
ของเจ+าแม.กวนอิม โดยเฉพาะความสวยที่แสดงให+เห็นถึงบารมี ความเมตตา และความสุข ที่เป]นที่รับรู+
โดยทั่วไป อาจไม.ได+มีเกณฑ$กำหนดเหมือนกับคณะกรรมการตัดสิน แต.นอกจากนี้ ชาวปากน้ำโพบาง
กลุ.มมองว.า ถึงแม+ลักษณะภายนอกขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะเป]นสิ่งสำคัญ แต.สิ่งที่สำคัญยิ่งกว.า
คือ การเป]นสาวพรหมจรรย$
มีความคิดว(า ต$องเป/นคนสวย ไม(ใช(หน$าตาไปทางจีน แต(มองแล$วสวย รู$สึกหวาน รู$สึกหน$ามี
ความสุข เพราะว(าเจ$าแม(กวนอิมไม(ว(าจะดูยังไง ก็ต$องสวยไว$ก(อน เป/นที่ดึงดูดความศรัทธา ความ
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เชื่อ ในทุกปdก็จะคุยกันตลอดว(า “เจ$าแม(กวนอิมสวยไหม” พอเขาบอกไม(สวย บางทีเราก็จะผิดหวัง
ก็เลยมีความคาดหวังนิดหน(อยว(า องคAสมมติฯ ต$องสวย
(คุณอิ๊ว, สัมภาษณA, 23 กุมภาพันธA 2564)
ถ$าเป/นตามอุดมคติคิดว(าคงหายาก ที่ดูจะเป/นไปได$มากสุดคือเป/นสาวพรหมจรรยA แต(คิดว(าคง ต$ อ ง
สวย หน$าเหมือนคนจีน หน$าหมวย ขาว หน$าอิ่ม ตาตี่ รูปร(างดี แต(ที่จริงแล$ว พรหมจรรยAเป/น
คุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ ส ำคั ญ ที ่ ส ุ ด เลย เพราะไม( ว ( า คุ ณ จะเตี ้ ย สวยหรื อ ไม( ส วย แต( ท ุ ก คนต$ อ งเป/ น สาว
พรหมจรรยAหมด
(คุณกอ, สัมภาษณA, 10 มกราคม 2564)

4.8 บทบาทและหน%าที่ขององค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ปากน้ำโพ ในเริ่มแรกนั้นจะปรากฏในขบวนแห.เพียงอย.างเดียว
เท.านั้น ภายหลังองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเริ่มมีบทบาทมากขึ้น และถูกผลักดันให+กลายมาเป]นอีกหนึ่ง
จุดเด.นของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงเริ่มมีบทบาทและ
หน+าที่ที่หลากหลายมากขึ้น โดยผู+ศึกษาได+แบ.งบทบาทและหน+าที่ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทั้งหมด
สองประเภท เริ่มต+นจากบทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในด+านการท.องเที่ยว และบทบาทของ
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในด+านความเชื่อ
4.8.1 บทบาทขององค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมในด%านการทBองเที่ยว
หลังจากพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เมื่อได+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมคนใหม.แล+ว องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องไปปรากฏตัวพร+อมกับลูกศิษย$กิมท+ง เง็กนึ่ง คณะสิงโต มังกรทอง รวมถึง
คณะกรรมการจัดงานประเพณีในงานประชาสัมพันธ$การท.องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค$ ตามสถานที่
ต.าง ๆ ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด ทำให+สถานะขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีลักษณะคล+ายกับ ทูต
วั ฒนธรรม ของจั งหวั ดนครสวรรค$ โดยส. วนใหญ. จะงานประชาสั มพั นธ$ ที ่ ได+ รั บเชิ ญมาจากการ
ท.องเที่ยวแห.งประเทศไทย การทำหน+าที่ประชาสัมพันธ$การท.องเที่ยวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนี้
สันนิษฐานว.า ได+เริ่มต+นให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเข+าร.วมการประชาสัมพันธ$การท.องเที่ยวเทศกาล
ตรุษจีนปากน้ำโพพร+อมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพตั้งแต.ในช.วง
ก.อน พ.ศ. 2539 โดยสังเกตได+จากคำสัมภาษณ$ของคุณกนกทิพย$ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa
2538-2539 ที่กล.าวว.า ตนเคยทำหน+าที่ในการประชาสัมพันธ$งานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพในช.วง
ขณะที่ยังคงเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยได+มีโอกาสเข+าร.วมงานประชาสัมพันธ$ที่ศูนย$วัฒนธรรม
แห.งประเทศไทย เป]นต+น
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ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัด งานตรุษจีน เป็นหน้าที่หลักเลยค่ะ แล้วก็แนะนํานักท่องเที่ยว ใคร
อยากจะมาเที่ยวก็เชิญชวนมา และคอยประชาสัมพันธ์งานตรุษจีนให้กับผู้ที่สนใจ นักท่องเที่ยว
เวลาใกล้ เทศกาล จะมีงานแถลงข่าวตามกรุงเทพฯ ศูนย์วัฒนธรรม ก็ไปช่วยเหลือเขาด้วยค่ะ
(กนกทิพย์, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

โดยส.วนใหญ.แล+ว องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมักจะไปประชาสัมพันธ$ในชุดเจ+าแม.กวนอิมสีขาว
แต.ในปa พ.ศ.2563 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม นางสาว สวรรณกมล รัตน
วุฒิรัตน$ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564 ได+ทำหน+าที่ไปประชาสัมพันธ$เทศกาลตรุษจีน
ปากน้ำโพพร+อมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ รุ.นที่ 105 ในงานไทย
เที่ยวไทย ที่อิมแพ็ค อารีน.า เมืองทองธานี ระหว.างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แต.สิ่งที่ต.างไป
จากการปรากฏตัวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมปaอื่น ๆ คือ เปลี่ยนจากการใส.ชุดเจ+าแม.กวนอิมสีขาว
เป]นการใส.กี่เพ+า ในปaอื่น ๆ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมอาจปรากฏตัวในงานประชาสัมพันธ$การท.องเที่ยว
ที่ต.างกันออกไป เช.น ในปa พ.ศ.2562-2563 นางสาว นฤมาศ ชื่นกระมล องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ประจำปa 2562-2563 ได+ไปประชาสัมพันธ$การท.องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ในงานแถลงข.าว
ตรุษจีนประเทศไทย ที่เยาวราช พร+อมกับลูกศิษย$เจ+าแม.กวนอิม กิมท+ง เง็กนึ่ง คณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และคณะสิงโตฮกเกี้ยน เต+ออี้ถัง จ+าวพ.อจ+าวแม.ปากน้ำโพ และ
ปรากฏตัวในชุดเจ+าแม.กวนอิมสีขาว
นอกจากนี้ เมื่อใกล+ถึงเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำในแต.ละปaจะจัดทำปlายประชาสัมพันธ$งานตรุษจีนปากน้ำโพ โดยจะนำเอาจุดเด.น
ของงานประเพณีทั้งหมดมารวมอยู.ในปlายประชาสัมพันธ$ ได+แก. มังกรทอง สิงโตและเสือ 5 ภาษา เพื่อ
นำเสนอความเป]นป…กน่ำโพโหงวซก (เมืองปากน้ำโพ 5 ภาษา) และที่สำคัญที่สุดคือ องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิ ม พร+ อ มด+ ว ยลู ก ศิ ษ ย$ ก ิ ม ท+ ง เง็ ก นึ ่ ง โดยองค$ ส มมติ เ จ+ า แม. ก วนอิ ม จะถู ก นำมาจั ด วางเป] น
องค$ประกอบที่เด.นที่สุดในภาพ เพราะ ในแต.ละปaองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นสิ่งที่ชาวจังหวัด
นครสวรรค$รอคอยที่จะเห็นในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
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ภาพ 108 ป„ายประชาสัมพันธ<งานตรุษจีนปากน้ำโพ ป• 2561-2562 ที่เคยถูกนำไปติดไว8ที่ร8านค8าแห.งหนึ่ง
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 18 กุมภาพันธ< 2564

ภาพที่ 109 ป„ายประชาสัมพันธ<งานตรุษจีนปากน้ำโพ ตั้งอยู.บริเวณทางเดินริมฝZ™งแม.น้ำเจ8าพระยา
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 28 มกราคม 2563
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4.8.2 บทบาทขององค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมในด%านความเชื่อ
บทบาทที่สำคัญที่สุดขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมคือ การเข+าร.วมขบวนแห.ในงานประเพณีแห.
เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ โดยเป]นบทบาทที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมปฏิบัติมาตั้งแต.การจัดให+มีองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมครั้งแรกในปa พ.ศ.2494 จนกระทั่งถึงป…จจุบัน โดยองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+อง
ถือศีลกินเจ ตั้งแต.ช.วงที่ได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมไปจนถึงวันแห.กลางวัน ซึ่งเป]น
วันสุดท+ายในการทำหน+าที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เพื่อทำจิตใจให+บริสุทธิ์
4.8.2.1 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันแห.กลางคืน
ในวันแห.กลางคืน ขบวนทั้งหมดจะมาตั้งอยู.ที่หน+าที่ทำการเทศบาลนครนครสวรรค$ ในช.วง
เวลา 17.00 – 18.00 น. เพื่อเริ่มเดินขบวนเข+าสู.ตลาดปากน้ำโพ ให+ผู+คนได+เห็นถึงความวิจิตรตระการ
ตาของขบวนแห.ทั้งหมด โดยเฉพาะอย.างยิ่งขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่มีลักษณะยิ่งใหญ.
และงดงามมากที่สุด ขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนี้มีวิวัฒนาการเริ่มต+นจากขบวนขนาดเล็ก จน
ในป…จจุบันรถขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+มีขนาดที่ใหญ.ขึ้น และได+มีการตกแต.งรถขบวนแห.
อย.างงดงาม โดยเชื่อมโยงกับตำนานต.าง ๆ ของเจ+าแม.กวนอิม เช.น การนำเอามังกรมาเป]นส.วนหนึ่ง
ของรถขบวนแห.
แม+ลักษณะรูปแบบของขบวนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกปa แต.สิ่งที่เหมือนเดิมคือ การ
แสดงท.าทางในรูปแบบต.าง ๆ ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะใส.
ชุดเจ+าแม.กวนอิมสีขาวนั่งอยู.บนดอกบัวบนรถขบวนแห. และทำท.าปางประทานพร โดยที่มืออีกข+าง
หนึ่งถือแจกันที่มีกิ่งหลิว โดยที่ข+างล.างของดอกบัวด+านซ+ายจะเป]นกิมท+ง และด+านขวาเป]นเง็กนึ่ง คอย
นั่งขนาบองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมไปตลอดเส+นทางการเดินรถ นอกจากนี้องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
จะต+องยิ้มให+แก.ผู+ที่มาร.วมดูขบวนแห.ไปตลอดเส+นทาง

ภาพที่ 110 ขบวนองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมในวันแห.กลางคืน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 7 กุมภาพันธ< 2562
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4.8.2.2 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันแห.กลางวัน
ในช.วงเช+า เวลา 06.00 น. ขบวนทั้งหมดจะเริ่มตั้งขบวนที่บริเวณสี่แยกเดชาติวงศ$ ทางเข+า
ตลาดปากน้ำโพ ขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะอยู.ท+ายสุดของกลุ.มขบวนนางฟlา และเป]นขบวนที่มี
ความยิ่งใหญ.ที่สุดในบรรดาขบวนแห.ทั้งหมด รูปแบบของขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะคล+ายกับ
ขบวนในวันแห.กลางคืน ด+านหน+าของรถขบวนแห.จะเป]นลูกศิษย$เจ+าแม.กวนอิม กิมท+งและเง็กนึ่งที่จะ
คอยทำท.าพนมมืออยู.ตลอดเส+นทาง โดยส.วนใหญ.รถขบวนแห.องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะมีการตกแต.ง
รูปแบบที่แตกต.างกันออกไป แต.โดยส.วนใหญ.แล+ว รถขบวนแห.จะออกแบบให+มีมังกรเป]นพาหนะของ
เจ+าแม.กวนอิม

ภาพที่ 111 ขบวนองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมในวันแห.กลางวัน
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 28 มกราคม 2563

องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะใส.ชุดเจ+าแม.กวนอิมสีขาวร.วมขึ้นขบวนแห.ตั้งแต.เริ่มตั้งขบวน การ
แสดงท.าทางขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะคล+ายกับวันแห.กลางคืน กล.าวคือ การนั่งอยู.บนดอกบัว
และทำท.าปางประทานพร แต.สิ่งที่เพิ่มเติมเข+ามาจะเป]นการแสดงท.าทางลูบจมูกมังกร โดยคณะมังกร
ทองจะเดินแห.ขบวนหลังจากขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เมื่อถึงสี่แยกบริเวณโรงพยาบาล
สวรรค$ประชารักษ$ หลังวัดโพธาราม ขณะที่รถขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมหยุดอยู.นั้น คณะ
มังกรทองจะเชิดมังกรเข+ามาใกล+กับขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เพื่อให+องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมได+แสดงท.าทางการลูบจมูกมังกร เป]นการจำลองให+เห็นถึงความเมตตากรุณาต.อสรรพสัตว$ของ
พระโพธิสัตว$ โดยการลูบจมูกมังกรนี้จึงกลายเป]นอีกหนึ่งจุดเด.นขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันแห.
กลางวัน ในบางปaองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมอาจมีความรู+สึกร.วมหรือมีการแสดงอภินิหารบางอย.าง เช.น
มีการลูบจมูกมังกรแล+วเกิดอาการเศร+า หรือในปaพ.ศ.2552–2553 องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+แสดง
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ท.าทางคล+ายกับว.าจะมีการเข+าทรงเกิดขึ้น เรื่องราวเหล.านี้จึงถูกกล.าวขานกันต.อมาในพื้นที่ สิ่งที่องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมแสดงออกมาในช.วงงานวันแห.กลางวันนั้น จึงทำให+ชาวปากน้ำโพมองว.า องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมเปรียบเสมือนตัวแทนที่สามารถมีพลังบางอย.างผ.านร.างกายของตนได+
เป/นองคAสมมติฯ ถือว(ามีเจ$าแม(กวนอิมอยู(ในใจ อยู(ในความรู$สึกเลย บางครั้งถ$ามังกรทำไม(ถูก ก็จะมี
อาการออกมา เหมือนเขามีร(างเจ$าแม(กวนอิมสิงสถิตอยู(ข$างในเลย เพราะว(าเขายินยอม เราก็รับรู$ได$
ว(า ท(านมาจริง เพราะองคAสมมติฯ ไม(ใช(ร(างทรง เหมือนเป/นร(างสมมติของเขาเลย ตอนนั้นพอพัก
กินข$าวตอนกลางวัน บางทีขบวนมันก็จะแซงกัน อันนี้ออกเร็วกว(า ก็จะแซงหน$าไป เจ$าแม(กวนอิม
เขาก็จะไม(พอใจ เขาก็เหมือนจะบอก ว(าทำแบบนี้ไม(ถูก มังกรตามหลัง ห(างเกินไป มีขบวนอื่นมา
แซงหน$ามังกร มังกรต$องตามติดขบวนเขา เขาหวงของเขาไง ต$องให$มาคู(กัน
สิ่งที่เกิดเป/นอารมณAเป/นอาการของเขาจริง ๆ มันต$องมีอะไรสักอย(างที่ทำให$เขาเกิดอาการ ทำให$
ร$องไห$ มีน้ำตา ถ$ามีอะไรที่ไม(ถูกต$อง ต$องร$อนทุกปd เจ$าแม(กวนอิมต$องนั่งตั้งแต(เช$าถึงเย็น แต(คิดว(า
มันมีอะไรที่ไม(ถูกต$องเขาถึงจะมา คิดว(าเป/นอาการของท(าน ทำให$คนเห็น ว(าท(านมีจริงและท(านมา
จริง เพราะองคAสมมติฯ ไม(ใช(ร(างทรง เป/นแค(ร(างสมมติ ให$แค(วันนี้วันเดียว
(คุณแจoว, สัมภาษณA, 16 กุมภาพันธA 2564)
ตามปกติในจังหวัดเราเนี่ย ท(านจะไม(มีการเข$าทรง แต(ในบางปdเราก็จะได$ยิน จากคณะกรรมการคน
ที่อยู(ในขบวน เหมือนเจ$าแม(กวนอิมมาประทับร(าง เป/นความเชื่อล$วน ๆ บางปdก็ไม(ได$มาลง เพราะ
วิธีการประทับของเจ$าแม(กวนอิมไม(ได$เหมือนกับเจ$าพ(อ เจ$าแม(องคAอื่น เหมือนท(านมาลงเอง ถ$ามอง
ในฐานะลูกหลานชาวนครสวรรคA ก็มองว(า รู$สึกเลื่อมใส รู$สึกปลื้มที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
(คุณอิ๊ว, สัมภาษณA, 23 กุมภาพันธA 2564)

ชาวปากน้ำโพเชื่อว.า การมีขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นเปรียบเสมือนการจำลองเจ+าแม.
กวนอิมลงมาโปรดมนุษย$ทั้งหลาย เพื่อเป]นสิริมงคลแก.ชาวปากน้ำโพในช.วงเทศกาลตรุษจีน ระหว.าง
ทางที่ขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเคลื่อนตัวไป จึงเห็นผู+คนสองฝ…˜งถนนนั้นมีการพนมมือขึ้นไหว+
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ไม.ว.าจะเป]นเด็ก ผู+ใหญ. หรือวัยชรา หรือแม+กระทั่งชาย หญิง การแต.งกายที่
จำลองเหมือนกับรูปเคารพและภาพวาดของเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงท.าทางการแสดงขององค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมจึงทำให+ผู+คนเกิดความศรัทธาในบทบาทหน+าที่นี้ จึงแสดงให+เห็นว.า บทบาทองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมในวันแห.กลางวันนั้นเป]นบทบาทที่เชื่อมโยงกับความเชื่อในท+องถิ่น
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ภาพที่ 112 องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมในวันแห.กลางวัน ขณะนั่งอยู.บนดอกบัวพร8อมทำท.าปางประทานพร
ถ.ายภาพโดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 28 มกราคม 2563

4.9 การปรับตัวของเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพและองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมจากสถานการณ9การ
ระบาดของไวรัสโคโรนา
ในช.วงปลายปa พ.ศ.2563 จนถึงต+นปa พ.ศ.2564 มีการระบาดของไวรัสโคโรนาระลอกใหม.
ทำให+รัฐบาลมีการออกมาตรการควบคุมจำนวนคนในสถานที่ต.าง ๆ รวมถึงมีการควบคุมการเดินทาง
ข+ามจังหวัด และระบุพื้นที่ควบคุมตั้งแต. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข+มงวดสูงสุด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่
ควบคุม และพื้นที่เฝlาระวังสูง โดยจังหวัดนครสวรรค$ได+ถูกยกระดับในเป]นพื้นที่เฝlาระวังสูง แต.
เนื่องจากจำนวนผู+ติดเชื้อในประเทศยังคงพุ.งสูงอย.างต.อเนื่องในขณะนั้น ทำให+คณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพจำเป]นต+องออกมาตรการในการจัดเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ
ประจำปa 2563-2564 ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณียังคงกำหนดให+มีการจัดงาน 12 วัน 12 คืน
เช.นเดิม เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพจะจัดขึ้นตั้งแต.วันที่ 5-16 กุมภาพันธ$ พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรมใน
แต.ละวัน ดังนี้
5 กุมภาพันธ$ พ.ศ.2564
7 กุมภาพันธ$ พ.ศ.2564
10 กุมภาพันธ$ พ.ศ.2564
11 กุมภาพันธ$ พ.ศ.2564
12 กุมภาพันธ$ พ.ศ.2564
15 กุมภาพันธ$ พ.ศ.2564

พิธีคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพ ประจำปa 2564-2565 (รุ.นที่ 106)
พิธีเป‘ดงานตรุษจีนปากน้ำโพ
วันจ.าย
วันไหว+เทพเจ+าและบรรพบุรุษ
พิธีไหว+เทพเจ+าไฉ.ชิงเอี๊ยะ
วันชิวอิก
วันแห.กลางวัน (ชิวสี่)
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16 กุมภาพันธ$ พ.ศ.2564

พิธีป‘ดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ประจำปa 25632564

ที่มาข8อมูล ตรุษจีนปากน้ำโพ
https://www.facebook.com/Paknamphochinesenewyearfestival/
photos/pcb.2879308595638133/2879306722304987

การจัดกิจกรรมและพิธีกรรมในช.วงเทศกาลตรุษจีนยังคงมีรูปแบบคล+ายกับปaที่ผ.านมา แต.
ต+องปรับรูปแบบให+อยู.ในวิถีปฏิบัติแบบ New Normal14 โดยมีมาตรการควบคุมสถานการณ$โรค
ระบาด โดยการจัดให+มีจุดคัดกรองคน ผู+ที่จะเข+าชมงานจะต+องสวมใส.หน+ากากอนามัย และต+องผ.าน
การวัดอุณหภูมิ นอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให+เห็นความเป]นวิถีใหม.ที่สุดคือ การนำเทคโนโลยีการ
ถ.ายทอดสดเข+ามาใช+กับงานกิจกรรมในช.วงเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ กล.าวคือ เพื่อลดความแออัดที่
อาจเกิดขึ้น ทำให+มีการถ.ายทอดสดทุกกิจกรรมผ.านทางเฟซบุ–กไลฟ—ในเพจตรุษจีนนครสวรรค$ สืบสาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ เจ+าแม.ปากน้ำโพ เริ่มต+นจากพิธีเป‘ดงานตรุษจีนปากน้ำโพ ที่จัดขึ้นในวันที่ 7
กุมภาพันธ$ พ.ศ.2563 มีการถ.ายทอดสดผ.านทางเฟซบุ–กไลฟ—ตั้งแต.เวลา 18.45 น. มีการแสดงเป‘ดงาน
ด+วยรำนางฟlา คณะสิงโตและเสือ 5 ภาษา มังกรทอง รวมถึงมีการแสดงแสง สี เสียง Mapping โดย
เป]นเนื้อหาของการย+ายถิ่นฐานจากประเทศจีน มาสู.จังหวัดนครสวรรค$ และมีการแสดงขององค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมที่ปรากฏตัวบนดอกบัวกลางเวทีจัดแสดง พร+อมกับกิมท+งและเง็กนึ่งที่ยืนขนาบทาง
ด+านซ+ายและขวาขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม บทบาทขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันเป‘ดงานที่จะ
ได+เห็นคือ การแสดงจับจมูกและศีรษะของมังกรทอง และถ.ายภาพร.วมกับผู+สนับสนุนและแขกผู+มี
เกียรติทั้งหมด
4.9.1 วันแห.กลางคืน
ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพมีมติยกเลิกงานแห.กลางคืน
(ชิวซา) ขบวนแห.ทั้งหมดจะถูกยกไปรวมกันในวันแห.กลางวัน (ชิวสี่) ในวันแห.กลางคืนจึงไม.มีขบวนแห.
ไปตามถนนในตลาดปากน้ำโพ แต.คณะกรรมการจัดงานประเพณีได+จัดให+มีการแสดงที่เวทีริมน้ำ
ทดแทนการเดินขบวนวันแห.กลางคืน และเพื่อลดความแออัดของจำนวนผู+ชม
การถ.ายทอดสดวันแห.กลางคืนจะเริ่มตั้งแต.เวลาประมาณ 19.00 น. โดยเริ่มจากการเป‘ดตัว
รำนางฟlาจากโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เมื่อประธานกรรมการจัดงานประเพณีกล.าวถึงวัตถุประสงค$ของ
14

New normal หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอย.างใหม.ที่แตกต.างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จน
แบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ8นเคยอย.างเปbนปกติและเคยคาดหมายล.วงหน8าได8 ต8องเปลี่ยนแปลงไปสู.
วิถีใหม.ภายใต8หลักมาตรฐานใหม.ที่ไม.คุ8นเคย (มาลี บุญศิริพันธ<, 2563, ออนไลน<)
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งาน หลังจากนั้นจะเป]นการแสดงแสง สี เสียง Mapping หลังจากนั้นคณะกรรมการจัดงานประเพณี
จะเดินนำขบวนเข+าสู.บริเวณพื้นที่จัดแสดง เริ่มต+นจากขบวนมิตรภาพไทย-จีนจงเจริญ ตามด+วยขบวน
ของคณะสิงโตและเสือ 5 ภาษา ได+แก. สิงโตกว’องสิว (กวางตุ+ง) จากสมาคมกว’องสิวนครสวรรค$ เสือ
ทองไหหลำ จากสมาคมไหหนำนครสวรรค$ สิ ง โตฮากกาและกิ เ ลนฮากกา จากสมาคมฮากกา
นครสวรรค$ สิงโตฮกเกี้ยน จากคณะสิงโตฮกเกี้ยน เต+ออี้ถัง จ+าวพ.อจ+าวแม.ปากน้ำโพ สิงโตป…กกิ่ง จาก
คณะสิงโตป…กกิ่ง เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ตามด+วยเอ็งกอ และมังกรทอง โดยมังกรทองจะนำการ
แสดงมังกรขึ้นเสาที่บริเวณเวทีริมน้ำ แทนการแสดงมังกรขึ้นเสาที่สี่แยกตรอกชุนหงส$ในทุก ๆ ปa โดย
จะเป]นการแสดงมังกรขึ้นเสาเพียงแค.ครั้งเดียวสำหรับเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพในปaนี้
เมื่อสิ้นสุดการแสดงของมังกรทอง องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะปรากฏตัวขึ้นบนเวที โดยยืน
อยู.บนดอกบัวกลางเวทีเช.นเดียวกับในพิธีเป‘ดงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ หลังจากนั้นพิธีกรจะเชิญ
ให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+แสดงการลูบจมูกและศีรษะของมังกรทองบนเวทีการแสดง โดยการ
แสดงนี้จะเป]นสัญลักษณ$แทนความเคารพของมังกรทองที่มีต.อเจ+าแม.กวนอิม

ภาพที่ 113 องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมทำการแสดงลูบจมูกมังกร บนเวทีริมน้ำ ในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ
ถ.ายภาพหน8าจอ โดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 14 กุมภาพันธ< 2564

4.9.2 วันแห.กลางวัน
ในวันแห.กลางวัน ขบวนทั้งหมดยังคงมีจุดเริ่มต+นที่บริเวณสี่แยกเดชาติวงศ$ โดยขบวนแรกคือ
ขบวนวงโยธวาทิตจากโรงเรียนนครสวรรค$ จากนั้นตามด+วยขบวนมิตรภาพไทย-จีนจงเจริญ โดยผู+ที่ถือ
ปlายขบวนนี้จะเป]นเหล.าธิดามังกรที่เข+ารอบ 5 คนสุดท+ายในพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ปa
2563-2564 และหลังจากนั้นจะเป]นขบวนของคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำ
โพ รุ.นที่ 106 ตามด+วยขบวนการแสดงต.าง ๆ เช.น สิงโตและเสือ 5 ภาษา เอ็งกอ ล–อโกว มังกรทอง
และป‘ดท+ายด+วยขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม พร+อมด+วยลูกศิษย$กิมท+ง เง็กนึ่งที่นั่งอยู.บริเวณ
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หน+ารถขบวนแห. โดยขบวนทั้งหมดจะเคลื่อนตัวเข+าสู.ตลาดปากน้ำโพ ไปตามถนนโกสีย$ และพักขบวน
ที่ถนนสวรรค$วิถี ขบวนในปaนี้อาจดูบางตาเล็กน+อย เนื่องจากมีการลดจำนวนผู+เข+าร.วมขบวน รวมถึงมี
การงดรถขบวนแสดงรำนางฟlาจากสถาบันการศึกษาต.าง ๆ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ รวมถึง
ขบวนอื่น ๆ จากหน.วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่
ทุกคนจะได+ชมขบวนทั้งหมดแม+ว.าจะไม.ได+อยู.ในตลาดปากน้ำโพขณะนั้นก็ตาม เนื่องจาก
คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+จัดให+มีการถ.ายทอดสดผ.านเฟซบุ–กไลฟ—
ตั้งแต.เวลา 07.00 น. โดยประมาณ และถ.ายทอดสดไปจนถึงช.วงสุดท+ายของวันแห.กลางวัน คือ การ
แสดงมังกรลงเล.นน้ำ ที่ริมฝ…˜งแม.น้ำเจ+าพระยา

ภาพที่ 114 ขบวนองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม ในวันแห.กลางวัน
ถ.ายภาพหน8าจอ โดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 15 กุมภาพันธ< 2564

ภาพที่ 115 องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมทำท.าปางประทานพรนั่งบนดอกบัว ในวันแห.กลางวัน
ถ.ายภาพหน8าจอ โดย นางสาว ฐิติรัตน< หิรัญยะพรรณ< วันที่ 15 กุมภาพันธ< 2564
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ในวันแห.กลางวัน นอกจากขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่มีความยิ่งใหญ.แล+ว อีกสิ่งหนึ่งที่
น.าสนใจและเป]นที่จับตามองของชาวปากน้ำโพคือ อาการขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่แสดงออกมา
ขณะอยู.ในขบวนแห. ในบางปaองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะมีอาการเศร+า รวมถึงมีน้ำตาไหลออกมา
ในขณะที่กำลังแสดงท.าทางการลูบจมูกและศีรษะของมังกรทอง หรือในปa 2552 ได+เกิดเหตุการณ$ที่
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแสดงอาการโกรธในขบวนแห. โดยสาเหตุที่ทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเกิด
อาการดังกล.าวนั้น ชาวปากน้ำโพบางกลุ.มมีความเชื่อว.า อาการที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแสดง
ออกมาเป]นอาการของการประทับทรงของเจ+าแม.กวนอิม และการที่แสดงอาการโกรธออกมานั้น อาจ
เกิดจากที่ขบวนของมังกรทองนั้นห.างจากขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมากเกินไป ชาวปากน้ำ
โพบางกลุ.มจึงเชื่อว.า สาเหตุนั้นเป]นเหตุให+องค$เจ+าแม.เกิดอาการไม.พอใจ และส.งสัญญาณผ.านตัวองค$
สมมติ เ จ+ าแม. กวนอิ ม จึ งทำให+ องค$ สมมติ เ จ+ าแม. กวนอิ มแสดงอาการและท. าทางเช. นนั ้ นออกมา
นอกจากนี้ในปa 2564 ในแอพลิเคชั่น Tik Tok ได+มีการเผยแพร.ภาพวิดีโอขบวนองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมในวันแห.กลางวัน ขณะที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแสดงท.าทางคล+ายกับมีอารมณ$เศร+าและมี
น้ำตาไหลออกมา โดยอาการเหล.านี้เป]นสิ่งที่ถูกมองผ.านความเชื่อและความศรัทธาของคนในท+องถิ่น
บางกลุ.มที่เชื่อว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นตัวแทนของเจ+าแม.กวนอิมทั้งในบทบาทเชิงสัญลักษณ$
และบทบาททางความเชื่อ
เนื้อหาในบทนี้เป]นการเก็บข+อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยผู+ศึกษาได+รวบรวมรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ในปa พ.ศ.2563-2564 รวมถึงรวบรวมบทสัมภาษณ$กลุ.มองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และผู+ที่อาศัยอยู.ใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ จากการศึกษาในบทนี้พบว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีบทบาทที่
หลากหลายและมีความน.าสนใจ โดยเฉพาะบทบาททางด+านความเชื่อ ผู+ศึกษาจะนำข+อมูลในบทที่ 4 นี้
ไปวิเคราะห$ในบทต.อไป

บทที่ 5
บทวิเคราะห9

5.1 เจ%าแมBกวนอิม : เทพเจ%าที่ถูกเลือก
ชาวปากน้ำโพเป]นผู+ที่ศรัทธาในความเชื่อเรื่องเทพเจ+าเป]นอย.างมาก โดยมีเทพเจ+าที่สำคัญ
และเป]นที่นับถือมากที่สุดในปากน้ำโพอยู.ประมาณ 8 องค$ ได+แก. เจ+าพ.อเทพารักษ$ เจ+าแม.ทับทิม เจ+า
พ.อกวนอู เจ+าแม.สวรรค$ เจ+าพ.อสามตา เจ+าแม.หน+าผา เจ+าพ.อแควใหญ. และเจ+าแม.กวนอิม โดยเทพเจ+า
ที่กล.าวไปนั้น มีเพียงเจ+าพ.อเทพารักษ$ เจ+าแม.ทับทิม เจ+าแม.สวรรค$ และเจ+าพ.อสามตาเท.านั้นที่จัดให+มี
การประทับทรงของเทพเจ+า โดยจะจัดขึ้นที่ศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แควใหญ. ร.างทรงเทพ
เจ+าเหล.านี้จะทำให+หน+าที่เป]นตัวแทนของเทพเจ+าในการประกอบพิธีกรรมในช.วงเทศกาลสำคัญของ
ปากน้ำโพ เช.น งานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ โดยเริ่มแรกที่จัดงานประเพณีนั้นมีเพียงร.าง
ทรงเจ+าพ.อเทพารักษ$ เจ+าแม.ทับทิมเท.านั้น ซึ่งเป]นเทพเจ+าจากศาลเจ+าพ.อเทพารักษ$-เจ+าแม.ทับทิม แคว
ใหญ. ที่เป]นศาลเจ+าของชาวไหหลำในปากน้ำโพ ภายหลังได+มีการประทับทรงเทพเจ+าเพิ่มเติม คือ ร.าง
ทรงเทพเจ+ากวนอู ร.างทรงเจ+าแม.สวรรค$ และร.างทรงเจ+าพ.อสามตา โดยกระบวนการในพิธีประทับทรง
นั้นค.อนข+างที่จะมีความเป]นเอกลักษณ$ กล.าวคือ มีการเฉือนลิ้นแล+วนำเลือดมาทำเป]นฮู+หรือยันต$ และ
มีการแสดงท.าทางอิทธิฤทธิ์ขององค$เจ+าพ.อ-เจ+าแม. เช.น การนำเหล็กทิ่มไปที่กระพุ+งแก+ม หรือการนำ
ไฟจากธูปมาประพรมไปตามตัวของร.างทรง เป]นต+น
เจ+าแม.กวนอิมเป]นเทพเจ+าองค$เดียวเท.านั้นในปากน้ำโพ ที่ไม.เคยปรากฏให+เห็นการประทับ
ทรง หรือมีการแสดงอิทธิฤทธิ์ใด ๆ เหมือนเทพเจ+าองค$อื่น ซึ่งหากมองในอีกมุมหนึ่ง การประทับทรง
หรือการแสดงอภินิหารนี้ เป]นช.องทางที่เป‘ดโอกาสให+มนุษย$ได+สื่อสารกับเทพเจ+าโดยผ.านร.างทรง ที่ถือ
ว.ามนุษย$ธรรมดาที่ไม.ได+เป]นร.างทรงได+ใกล+ชิดกับเทพเจ+าที่สุดแล+ว ดังนั้นในกรณีของเจ+าแม.กวนอิมผู+
เป]นที่เคารพอย.างยิ่งของชาวไทยเชื้อสายจีน เบื้องหลังความคิดในการสร+างองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
อาจเกิดจากความต+องการที่จะได+สัมผัสกับองค$เจ+าแม.กวนอิม และได+เห็นว.า ท.านมีตัวตนจริง ๆ ได+เห็น
องค$เจ+าแม.กวนอิมมีชีวิต สามารถเคลื่อนไหวได+ รวมถึงได+ชื่นชมความงามและบารมี และได+ขอพร
ตลอดจนรับการประทานพรจากเจ+าแม.กวนอิมโดยตรง ดังนั้น สิ่งนี้อาจเป]นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให+เจ+าแม.
กวนอิมได+ถูกเลือกขึ้นมาให+มีการสร+างตัวแทนในร.างมนุษย$ที่แตกต.างไปจากร.างทรงโดยทั่วไป คือ ไม.มี
การประทับทรงด+วยพิธีอัญเชิญเทพเจ+าลงประทับทรงเหมือนกับร.างทรงเทพเจ+าองค$อื่น ซึ่งเหตุผลอีก
ประการหนึ่งอาจเกิดจากการที่เจ+าแม.กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ที่ถือว.าเหนือกว.าเทพทั้งปวง และการ
ประกอบพิธีประทับทรงอาจทำให+เกิดภาพลักษณ$ที่แตกต.างไปจากการรับรู+ของคนโดยทั่วไป โดย
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ยกตัวอย.างความคิดเห็นจาก คุณกอ (นามสมมติ ผู+ที่อาศัยอยู.ในอำเภอเมืองนครสวรรค$ ลำดับที่ 4) ที่
มองว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมไม.ควรจัดให+มีการประทับทรง เพราะอาจถูกลดทอนคุณค.าลง และ
อาจทำให+ไม.เป]นที่น.าเชื่อถือของคนทั่วไป เนื่องจากกระบวนการประทับทรงนั้นมีความขัดแย+งกับ
ลักษณะของเจ+าแม.กวนอิมที่คนทั่วไปรับรู+ว.า เจ+าแม.กวนอิมมีความเมตตาและมีท.วงท.าที่แสดงออกให+
เห็นถึงความสง.างาม
ส.วนการที่ชาวปากน้ำโพไม.จัดให+มีองค$สมมติของเทพองค$อื่น เช.น เจ+าแม.หน+าผา อาจเกิดจาก
ความเชื่อตั้งแต.เริ่มต+นที่เจ+าแม.หน+าผานั้นมีที่มาจากท+องถิ่นที่ไม.ใช.เทพเจ+าของจีนโดยตรง เพียงแต.มี
การจัดเครื่องทรงใหม.และยกสถานะให+เท.าเทียมกับการเป]นปุงเถ.าม.า (เทพเทพารักษ$เพศหญิง)
ประจำศาลเจ+าหน+าผาแห.งนี้ ดังได+กล.าวแล+วในบทที่ 3 แต.เจ+าแม.กวนอิมนั้นเป]นพระโพธิสัตว$ตาม
ความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายมหายาน และชาวจีนโดยส.วนใหญ.นับถือเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงมีการ
นำเจ+าแม.กวนอิมมาเป]นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพาะกลุ.มชาวจีนโพ+นทะเลที่ประกอบอาชีพค+าขาย
ด+วยเหตุนี้เจ+าแม.กวนอิมจึงเป]นเทพผู+ถูกเลือกให+มีตัวแทนขององค$ท.านเรียกว.า องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม
การมีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เปรียบเสมือนการ
เติมเต็มความเชื่อของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในปากน้ำโพ กล.าวคือ แม+งานประเพณีแห.เจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพจะเป]นงานที่รวบรวมความเชื่อเรื่องเทพเจ+าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในปากน้ำโพนับ
ถือ แต.สิ่งที่ยังขาดไปจากขบวนทั้งหมดคือ เจ+าแม.กวนอิม ผู+เป]นพระโพธิสัตว$ที่ชาวจีนเคารพนับถือเป]น
อย.างยิ่ง การมีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงเป]นการนำเสนอความเชื่อเรื่องเจ+าแม.กวนอิมของชาวไทย
เชื้อสายจีนในปากน้ำโพ และทำให+ชาวไทยเชื้อสายจีนได+รู+สึกว.า ตนใกล+ชิดกับเจ+าแม.กวนอิม และเจ+า
แม.กวนอิมเป]นเทพเจ+าที่มีตัวตน สัมผัสและจับต+องได+เช.นเดียวกับร.างทรงเทพเจ+าองค$อื่น เพียงแต.จะมี
กระบวนการคัดเลือกที่แตกต.างออกไป โดยจะให+ความสำคัญกับรูปลักษณ$ทางกายภาพที่ต+องมี
ลักษณะคล+ายกับเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงมีการฝ•กท.าทางให+เหมือนกับเจ+าแม.กวนอิมที่สามารถเห็นได+
จากภาพวาด หรือรูปเคารพที่ตั้งอยู.ภายในศาลเจ+า หรือตามบ+าน และห+างร+านต.าง ๆ และการจัดให+มี
การคัดเลือกผ.านพิธีเสี่ยงทาย
ในช.วงปa พ.ศ. 2506-250715 เมื่อคณะมังกรทองได+เข+ามาเป]นส.วนหนึ่งของขบวนแห.งาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เนื่องจากคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำ
โพในปaนั้นต+องการให+มีผู+สนใจขบวนแห.เพิ่มมากขึ้น จึงได+เลือกนำมังกรซึ่งเป]นสัตว$มงคลของจีน และ
เป]นสัญลักษณ$แห.งโชคลาภเข+ามาแสดงในขบวนแห.เพื่อเพิ่มความยิ่งใหญ. หลังจากนั้นในช.วงปaหลัง จึง
มีการจับคู.องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเข+ากับมังกร เป]นการเชื่อมโยงกับตำนานเจ+าแม.กวนอิมและมังกร
โดยชาวปากน้ำโพเชื่อว.า มังกรเปรียบเสมือนลูกของเจ+าแม.กวนอิม และอีกตำนานหนึ่งคือ เชื่อว.ามังกร
15
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เป]นสัตว$พาหนะของเจ+าแม.กวนอิม จึงได+มีการจัดการแสดงการลูบจมูกและศีรษะมังกรระหว.างขบวน
แห. เพื่อเป]นการสร+างภาพจำขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม หลังจากนั้นชาวปากน้ำโพจึงมองว.า หากมี
มังกรทองก็ต+องมีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมอยู.คู.กันเสมอ ไม.แยกห.างกัน โดยจากคำสัมภาษณ$ของคุณ
แจ’ว (ผู+ที่อาศัยในอำเภอเมืองนครสวรรค$ ลำดับที่ 1) และคุณกอ (ผู+ที่อาศัยในอำเภอเมืองนครสวรรค$
ลำดับที่ 4) ที่มองว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นสิ่งที่ต+องมาคู.กับมังกร องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมและ
มังกรจึงกลายมาป]นสัญลักษณ$สำคัญของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพนับแต.นั้นเป]นต+นมา
คุณสมบัติของเจ+าแม.กวนอิมถือเป]นอีกหนึ่งบทบาทที่น.าสนใจ กล.าวคือ มีความคล+ายคลึงกับ
มนุษย$ เช.น ในด+านการมีคุณธรรมที่ล้ำเลิศ มีความเมตตากรุณา อ.อนโยน งดงาม และมีความสง.างาม
ซึ่งคุณสมบัติเหล.านี้ไม.ได+ห.างไกลจากคุณสมบัติของมนุษย$มากนัก ทั้งยังสามารถเป]นต+นแบบที่ดีให+แก.
มนุษย$ได+ ส.วนในทางธรรม ที่เจ+าแม.กวนอิมมีความปรารถนาให+มนุษย$พ+นทุกข$ จนสามารถบรรลุธรรม
แท+จริงแล+วเป]นสิ่งที่มนุษย$ธรรมดาสามารถทำได+เช.นกัน หากต+องมีความตั้งใจที่มากพอ โดยคุณสมบัติ
เหล.านี้เป]นสิ่งสำคัญที่ทำให+เกิดเป]นบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่จะได+กล.าวเป]นลำดับ ดังนี้
5.1.1 เจ%าแมBกวนอิมกับบทบาทของความเป[นสตรีเพศ
เจ+าแม.กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ที่มีความโดดเด.นทางด+านเอกลักษณ$บางประการที่แตกต.าง
จากเทพเจ+าองค$อื่น โดยเฉพาะอย.างยิ่ง ความโดดเด.นทางด+านกายภาพของความเป]นสตรีเพศ ซึ่งมี
เรื่องราวการคลี่คลายในเรื่องเพศที่น.าสนใจ กล.าวคือ ถึงแม+ในช.วงราชวงศ$ฮั่นของจีนที่พุทธศาสนาเริ่ม
เข+าไปมีอิทธิพล พระโพธิสัตว$ตามความเชื่อของชาวจีนในขณะนั้นยังคงเป]นเพศชาย แต.เมื่อถึงในสมัย
ราชวงศ$ถัง มีจิตรกรในราชสำนักได+วาดภาพพระอวโลกิเตศวรที่มีรูปแบบมาจากหญิงสาวในราชสำนัก
ทำให+ในช.วงราชวงศ$ซ.งเหนือ ภาพจำของพระโพธิสัตว$สำหรับชาวจีนได+กลายมาอยู.ในรูปแบบสตรีเพศ
อย.างสมบูรณ$ (ศิริพจน$ เหล.ามานะเจริญ, 2561, ออนไลน$) ป…จจุบันนี้ภาพจำของพระโพธิสัตว$สำหรับ
คนแต.ละภูมิภาคยังคงมีความแตกต.างกันออกไป แต.ในแถบเอเชียตะวันออกนี้พบว.า พระโพธิสัตว$ที่
ได+รับความนิยมมากที่สุดคือ พระโพธิสัตว$ในรูปแบบของสตรีเพศ ที่มีชื่อเรียกว.า พระโพธิสัตว$กวนอิม
หรือเจ+าแม.กวนอิม
แม+จะเกิดการตีความลักษณะทางกายภาพของเจ+าแม.กวนอิมแตกต.างกันไป แต.สิ่งที่เป]นที่รับรู+
โดยทั่วไป คือ การที่เจ+าแม.กวนอิมเป]นเทพเจ+าที่มีความโดดเด.นในด+านความงดงาม ความสวย ความ
สง.างาม รวมถึงมีความอ.อนโยน สิ่งเหล.านี้ถือเป]นอุดมคติหนึ่งของสังคมที่มีต.อเพศหญิง โดยคุณสมบัติ
เหล.านี้มีความสอดคล+องกับตำนานเจ+าแม.กวนอิม เรื่องเจ+าหญิงเมี่ยวซ.าน ที่เล.าถึงอุปนิสัยของเจ+าหญิง
เมี่ยวซ.านที่มีความอ.อนโยน อ.อนหวาน รวมถึงมีใบหน+าที่งดงาม ทำให+ผู+คนมีความเชื่อว.า เจ+าแม.
กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ที่เป]นสตรีเพศที่มีความสวย ที่ไม.ได+สวยแต.เพียงใบหน+าเท.านั้น แต.ยังมีความ
สวยจากภายในจิตใจที่มีความอ.อนโยนและมีความเมตตาต.อมนุษย$โลก
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นอกจากลักษณะทางกายภาพและความอ.อนโยนของสตรีเพศที่เห็นได+ชัดจากเจ+าแม.กวนอิม
แล+ว ยังมีลักษณะเด.นของความเป]นสตรีเพศอีกอย.างหนึ่งคือ ความเป]นแม. แม+ว.าตามตำนานเจ+าแม.
กวนอิมจะเป]นสาวพรหมจรรย$ และไม.ได+แต.งงานมีบุตร ธิดา แต.บทบาทความเป]นแม.นี้ถูกยกสถานะ
โดยชาวจีนที่นับถือเจ+าแม.กวนอิมอย.างมาก และได+เปรียบเจ+าแม.กวนอิมเหมือนกับแม.ที่มีความผูกพัน
ทางจิตวิญญาณ ความเป]นแม.ของเจ+าแม.กวนอิมยังปรากฏให+เห็นผ.านปางเคารพของเจ+าแม.กวนอิมปาง
หนึ่ง คือ ปางประทานบุตร ซึ่งมีตำนานเล.าว.า ครั้งหนึ่งที่มณฑลฮกเกี้ยน เต’าซือในวัดคิดจะนำหัวใจ
ของเด็กผู+ชายจำนวน 100 คนมาผสมปรุงเป]นยาอายุวัฒนะ และได+จับตัวเด็กผู+ชายทั้งหมดไปขังไว+ใน
ห+องมืด เมื่อเจ+าแม.กวนอิมที่กำลังเสด็จไปเกาะผู.โถวซานได+ยินเสียงร+องของเด็กจึงได+ให+ความช.วยเหลือ
เด็กเหล.านั้น แต.เนื่องจากเด็กเหล.านั้นยังเด็กเกินกว.าจะรู+ว.าบ+ านของตนเองอยู.ที่ไหน จึงนำเด็ก
เหล.านั้นไปให+เจ+าเมืองฉวนโจว และชาวบ+านที่ไม.มีบุตรรับไปเลี้ยงดู จึงเป]นที่มาของเจ+าแม.กวนอิมปาง
ประทานบุตร (MGR Online, 2551, ออนไลน$) ด+วยเหตุนี้เจ+าแม.กวนอิมจึงได+ถูกยกย.องในอีกบทบาท
หนึ่งของสตรีเพศคือความเป]นแม.
5.1.2 เจ%าแมBกวนอิมกับบทบาทของความเป[นผู%มีคุณธรรม
นอกจากลักษณะโครงสร+างใบหน+าและลักษณะทางกายภาพที่แสดงให+เห็นถึงความงามของ
สตรีเพศในอุดมคติของชาวเอเชียตะวันออกแล+ว สิ่งที่โดดเด.นในบทบาทของเจ+าแม.กวนอิมคือ บทบาท
ของความเป]นผู+มีคุณธรรม กล.าวคือ ก.อนจะบำเพ็ญบารมีเป]นพระโพธิสัตว$ได+นั้น จำเป]นจะต+องมี
คุณธรรมอย.างพระโพธิสัตว$ ซึ่งเจ+าแม.กวนอิมนั้นมีคุณธรรมอย.างหนึ่งที่โดดเด.นคือ ความกตัญ±ู โดย
อ+างอิงคุณธรรมนี้จากการรับรู+ตำนานของผู+คนทั่วไป คือตำนานเจ+าหญิงเมี่ยวซ.าน ซึ่งเป]นตำนานเล.า
ขานที่สำคัญของเจ+าแม.กวนอิม โดยเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านนี้แม+ว.า จะถูกบิดาของตนขัดขวางไม.ให+ไปบวชชี
เพื่อบรรลุธรรมตามความตั้งใจของตน และบางตำนานอาจกล.าวว.า บิดาของเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านได+
พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางความตั้งใจของเจ+าหญิงเมี่ยวซ.าน แต.เจ+าหญิงเมี่ยวซ.านไม.เคยคิด
โกรธบิดาของตนเลย จนกระทั่งเมื่อบิดาของตนล+มป›วยลง เจ+าหญิงที่บวชเป]นชีในขณะนั้นได+ยอม
เสียสละดวงตาและแขนขาเพื่อนำไปปรุงเป]นยาให+แก.บิดาของตน เมื่อบิดาหายป›วยจึงอยากพบกับผู+มี
พระคุณที่ยอมเสียสละดวงตาและแขนขาเพื่อมารักษาตน และได+พบกับเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านจึงเกิดสำนึก
ผิด คุณธรรมที่เจ+าหญิงเมี่ยวซ.านได+แสดงความกตัญ±ูต.อบิดาของตนโดยปราศจากความโกรธแค+น ทำ
ให+เจ+าหญิงได+บรรลุมรรคผลเป]น พระโพธิสัตว$กวนอิม
ตำนานความกตัญ±ูของเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านนี้ เป]นที่รับรู+กันโดยทั่วไป ทำให+เจ+าแม.กวนอิม
กลายมาเป]นต+นแบบของผู+มีคุณธรรมความกตัญ±ูต.อบิดามารดา และผู+มีพระคุณ ซึ่งเป]นคุณธรรม
สำคั ญ ของชาวจี น โดยส. ว นใหญ. ท ี ่ จ ะต+ อ งมี ค วามกตั ญ ±ู ต . อ บรรพบุ ร ุ ษ และบิ ด ามารดาเป] น ที ่ ตั้ ง
นอกจากนี้คุณธรรมดังกล.าวยังเป]นสิ่งที่มนุษย$สามารถกระทำได+ในชีวิตประจำวัน แตกต.างไปจากการ
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บำเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว$ที่จะต+องมีความตั้งใจและมุ.งมั่นที่จะบรรลุมรรคผลเช.นเดียวกับเจ+าหญิง
เมี่ยวซ.าน นอกจากนี้คุณธรรมที่ปรากฏให+เห็นผ.านบทบาทของเจ+าแม.กวนอิมยังส.งผลให+เจ+าแม.กวนอิม
เป]นพระโพธิสัตว$ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได+รับความนับถือ ยกย.องจากชาวจีนที่นับถือเป]นอย.างมาก
และยังทำให+ชาวจีนได+นำคุณธรรมนี้ส.งต.อไปยังลูกหลาน รวมถึงได+สร+างกรอบปฏิบัติที่มีแบบแผนมา
จากเทพเจ+าที่ชาวจีนนับถือ
5.2 จากเจ%าแมBกวนอิมเทพเจ%าที่ถูกเลือก สูBบทบาทองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
ชาวปากน้ำโพโดยส.วนใหญ.ได+ให+คำนิยามถึงองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมไว+ว.า เป]นตัวแทนของ
เจ+าแม.กวนอิม และเป]นสัญลักษณ$สำคัญของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ โดยคนบางกลุ.ม
เชื่อว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากต+องผ.านพิธีกรรมการคัดเลือกเสี่ยงทาย
ที่เชื่อกันว.าเป]นการคัดเลือกจากเทพเจ+าโดยตรง ซึ่งชาวปากน้ำโพมีความเลื่อมใสในเทพเจ+าเป]นอย.าง
มาก องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่มาจากการคัดเลือกของเทพเจ+าในรอบการเสี่ยงทาย จึงถูกยกสถานะ
ให+มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีสถานะที่เหนือไปกว.าบุคคลธรรมดาทั่วไป นอกจากนี้องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมยังถูกนิยามในฐานะหญิงสาวที่ถูกคัดเลือกมาเป]นตัวแทนของเจ+าแม.กวนอิม โดยเป]นเพียงแค.
บุคคลที่ถูกสมมติขึ้นมา เพื่อเติมเต็มความเชื่อเรื่องเทพเจ+าในปากน้ำโพ16
จากนี้จะกล.าวถึงองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยเริ่มต+นจากเหตุผลที่ทำให+ตัดสินใจเข+าคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ต.อจากนั้นจะวิเคราะห$ถึงร.างสมมติ สิ่งที่แสดงให+เห็นถึงความสัมพันธ$
ระหว.างเทพเจ+ากับมนุษย$ และประเด็นที่แตกต.างและอาจไม.พบในเทพเจ+าองค$ใด นอกจากเจ+าแม.
กวนอิม คือ คุณสมบัติในเรื่องของการเป]นสาวพรหมจารี
5.2.1 แรงบันดาลใจที่ทำให%ตัดสินใจเข%ารBวมพิธีคัดเลือกองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
ในที่นี้ขอแบ.งข+อมูลที่ได+จากการสัมภาษณ$ เป]น 2 ประเด็น คือแรงบันดาลใจที่มาจาก
ครอบครัว และแรงบันดาลใจที่มาจากป…จจัยภายนอก ได+แก. ป…จจัยจากการเข+าร.วมงานประเพณีแห.เจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ บุคคลภายนอก และสถานศึกษา
5.2.1.1 แรงบันดาลใจที่มาจากครอบครัว
ป…จจัยจากครอบครัวเป]นอีกหนึ่งป…จจัยสำคัญที่ทำให+ผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมบางส.วนเกิดความต+องการที่อยากจะเข+ามาคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ
ครอบครัวส.วนใหญ.ในปากน้ำโพ โดยเฉพาะครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะมีการปลูกฝ…งความเชื่อ
เรื่องเทพเจ+าให+แก.ลูกหลานของตน ชาวปากน้ำโพทุกคนจึงได+รับการปลูกฝ…งให+มีความเชื่อและความ
ศรัทธาต.อองค$เจ+าพ.อ-เจ+าแม. การได+ทำงานสืบสานประเพณีจึงเป]นอีกหนึ่งทางในการแสดงความเชื่อที่
16
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ได+ปลูกฝ…งมาของชาวไทยเชื้อสายจีน สำหรับเด็กผู+หญิงในปากน้ำโพ บทบาทที่สำคัญในงานประเพณี
แห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพคือ การได+รับหน+าที่ให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ในบางครอบครัว จากคำสัมภาษณ$ของคุณฐิตามินทร$ (อดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ลำดับที่ 3) ที่ได+กล.าวว.า การที่ตัดสินใจเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเกิดจากการปลูกฝ…ง
จากคุณแม. ที่ต+องการอยากให+เข+ามาช.วยงานประเพณี รวมถึงการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังเป]น
ความฝ…นของคุณแม. แต.โดยส.วนใหญ.แล+ว จากการสัมภาษณ$อดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมและองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมคนป…จจุบัน ไม.มีการกล.าวถึงการบังคับให+เข+าร.วมพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมจากคนในครอบครัว เพียงแต.ได+รับการปลูกฝ…งความเชื่อที่เชื่อมโยงกับบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม ทำให+ผู+ให+สัมภาษณ$ทั้งหมดซึมซับในสิ่งเหล.านั้นและเกิดแรงบันดาลใจที่ทำให+ต+องการเป]นองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม
นอกจากการปลูกฝ…งจากครอบครัวเรื่องความเชื่อแล+ว เด็กผู+หญิงโดยส.วนใหญ.เคยได+
ไปชมขบวนแห.ในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพพร+อมกับครอบครัวในช.วงเวลาที่ยังเป]นเด็ก
ทำให+เกิดภาพจำเมื่อเห็นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมอยู.บนรถขบวนแห. ที่มีความสวย สง.างาม ทำให+เกิด
แรงบันดาลใจที่อยากจะอยู.ในจุดนั้น เช.น คุณสวรรณกมล (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 1) กล.าว
ว.า คุณแม.เป]นคนพาไปชมขบวนแห. ได+มีโอกาสชมขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม หรือคำสัมภาษณ$
จากคุณฐิตามินทร$ (อดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 3) ที่กล.าวว.า คุณแม.เคยพาไปชมขบวนองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม และแนะนำว.านี่คือเจ+าแม.กวนอิม จากการเข+าร.วมชมขบวนแห.นี้ จึงทำให+
เด็กผู+หญิงหลายคนเกิดแรงบันดาลใจ และได+เริ่มต+นจากการเข+าร.วมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพ โดยหลายคนได+เริ่มต+นจากการทำหน+าที่รำนางฟlา เดินถือกระเช+า เดินขบวน เป]นต+น
จนกระทั่งเมื่ออายุถึงเกณฑ$จึงได+เข+าร.วมพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
การปลูกฝ…งจากครอบครัวอีกหนึ่งอย.างที่พบจากการสัมภาษณ$คือ การปลูกฝ…งให+
รับประทานอาหารเจตั้งแต.เด็ก โดยครอบครัว ทำให+ผู+เข+าคัดเลือกคุ+นชินกับการรับประทานอาหารเจ
รวมถึงบางครอบครัวอาจมีการปลูกฝ…งเรื่องของการถือศีล โดยเฉพาะอย.างยิ่งในช.วงเทศกาลกินเจของ
ทุกปa ทำให+ผู+เข+าคัดเลือกหลายคนได+มีการเตรียมตัวก.อนเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ด+วย
การทานเจมาก.อนล.วงหน+า และเกินจากระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพได+กำหนดไว+ในคุณสมบัติ
5.2.1.2 แรงบันดาลใจที่ที่มาจากป\จจัยภายนอก ได%แกB การเข%ารBวมประเพณีแหB
เจ%าพBอ-เจ%าแมBปากน้ำโพ, บุคคลภายนอก และสถานศึกษา
นอกจากป…จจัยจากคนในครอบครัวที่ทำให+ผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเกิด
แรงผลักดันที่อยากจะเข+าคัดเลือกแล+ว บุคคลภายนอกเป]นอีกหนึ่งป…จจัยที่เห็นได+จากคำสัมภาษณ$ของ
คุณสวรรณกมล (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 1) ที่ได+กล.าวถึง ขณะที่ตนเองยังเป]นเด็กและได+
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ช.วยเหลืองานประเพณีในบทบาทต.าง ๆ ทำให+มีผู+ใหญ.ท.านหนึ่งได+เคยพูดกับตนว.า โตขึ้นให+ไปคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม คำแนะนำและการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกพบว.า อีกหนึ่งแรงบันดาลใจ
ที่ทำให+ผู+เข+าคัดเลือกบางส.วนเกิดความสนใจในบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเพิ่มมากขึ้น รวมถึง
อาจจะเกิดความคิดว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นเป]นบทบาทที่พิเศษ จากการแนะนำของบุคคลอื่น
ที่ค.อนข+างให+ความสำคัญกับการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
นอกจากนี้เด็กผู+หญิงในปากน้ำโพ โดยส.วนใหญ.เคยเข+าร.วมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อเจ+าแม.ปากน้ำโพ และเคยได+ทำหน+าที่ในงานประเพณี เช.น การขึ้นไปรำนางฟlาบนรถขบวนแห.ของ
สถาบันการศึกษา หรือการเดินขบวนต.าง ๆ โดยมีจุดมุ.งหมายสูงสุดคือการเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม ตัวอย.างเช.น คำตอบของนางสาวสุภาภัทร ผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ปa
พ.ศ.2563-2564 หมายเลข 2 ได+กล.าวว.า ตนทำงานรับใช+เจ+าพ.อ-เจ+าแม. มาโดยตลอด และตนมีความ
ฝ…นที่อยากจะเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมสักครั้งหนึ่งในชีวิต นอกจากนี้อาจเป]นเพราะกระบวนการ
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นมีความแตกต.างจากการเข+าร.วมงานประเพณีในส.วนอื่น ๆ ที่ไม.ได+
มีกระบวนการคัดเลือกที่ซับซ+อนหรือต+องผ.านพิธเี สี่ยงทายคัดเลือก จึงทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมี
ความพิเศษและแตกต.างไปจากบทบาทอื่น ๆ ในงานประเพณี รวมถึงการให+ความสำคัญกับบทบาท
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมของคนในพื้นที่นี้จึงทำให+เด็กผู+หญิงโดยส.วนใหญ.มีความมุ.งมั่นที่อยากจะเป]น
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ในตัวอย.างคำสัมภาษณ$ของคุณนฤมาศ (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 5)
ที่กล.าวว.า ชาวนครสวรรค$เกือบทุกคนอยากเป]น เพราะไม.ใช.ใครก็ได+ที่จะได+เป]น ทุกสิ่งขึ้นอยู.กับองค$
เจ+าพ.อ เจ+าแม. เป]นครั้งหนึ่งในชีวิต ไม.ได+สามารถเป]นได+ตลอด
การที่เคยได+พบเห็นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมบนขบวนแห.ในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อเจ+าแม.ปากน้ำโพเป]นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของผู+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมโดยส.วนใหญ.
กล.าวคือ ขบวนแห.เป]นอีกหนึ่งจุดเด.นของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ โดยเฉพาะอย.างยิ่ง
ขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่จะจัดให+มีความยิ่งใหญ.เพิ่มมากขึ้นในทุกปa รวมไปถึงองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมที่อยู.บนขบวนแห.ด+วยลักษณะที่มีความสง.างาม ทำให+เด็กผู+หญิงหลายคนที่เคยเข+าร.วม
ชมขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเกิดความรู+สึกประทับใจในลักษณะขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่มี
ความสวยและความสง.างาม โดยส.วนใหญ.จากคำสัมภาษณ$ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมประจำปa พ.ศ.
2563-2564 รวมถึงอดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทั้งหมด ทุกคนมีความคิดเห็นเช.นเดียวกันเกี่ยวกับ
การที่ตนเคยชมขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ตัวอย.างเช.น คุณสวรรณกมล (องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม ลำดับที่ 1) เคยเข+าร.วมชมขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมพร+อมกับคุณแม. เมื่อเห็นองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมจึงคิดว.า ร.างสมมติยังสวยงามขนาดนี้ ร.างจริงจะงามขนาดไหน หรือคุณฐิตามินทร$ (องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 4) ที่เคยชมขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม แล+วคิดเห็นว.า องค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมมีรูปลักษณะที่สวย รวมไปถึงการแต.งกายที่ขับให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมดูมีความสวยเพิ่ม
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มากขึ้น และในแต.ละปaจะมีเพียงแค.หนึ่งคนเท.านั้น ด+วยเหตุนี้จึงทำให+เกิดแรงบันดาลใจที่ต+องการเข+า
มาคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ในป…จจุบันนี้ยังพบว.า สถานศึกษาเริ่มมีส.วนเกี่ยวข+องกับการคัดเลือกองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย.างยิ่งสถานศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ ที่มีความ
ใกล+ชิดกับการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และเริ่มปรากฏให+เห็นความสนใจของ
สถานศึกษาที่มีต.อกระบวนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมากขึ้น มีการจัดให+คณะกรรมการจัด
งานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+เข+าไปประชาสัมพันธ$พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ภายในโรงเรียน และพบว.าในหลายครั้งที่คณะกรรมการจัดงานประเพณีได+เข+าไปประชาสัมพันธ$
ภายในสถานศึกษานั้น มีเด็กผู+หญิงที่ให+ความสนใจไม.น+อย รวมถึงจากการสังเกตเมื่อได+ลงพื้นที่
ภาคสนามในช.วงการสมัครคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa พ.ศ. 2563-2564 เริ่มมี
นักเรียนจำนวนหนึ่งที่มาสมัครคัดเลือกพร+อมกับคณะอาจารย$ และได+เข+าร.วมฟ…งการประชาสัมพันธ$
การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจากคณะกรรมการจัดงานประเพณีที่สถานศึกษาได+มีการเชิญ
ในช.วงก.อนมีการรับสมัครคัดเลือก การสนับสนุนจากสถานศึกษาที่มีแนวโน+มจะเพิ่มมากขึ้นในทุกปa จึง
อาจทำให+ผู+เข+าคัดเลือกเกิดแรงบันดาลใจที่ต+องการจะเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเพิ่ม
มากขึ้นในปaถัดไป
5.2.2 รBางสมมติ สิ่งที่แสดงให%เห็นถึงความสัมพันธ9ระหวBางเทพเจ%ากับมนุษย9
การปรากฏให+เห็นร.างสมมติของเทพเจ+าในพิธีกรรม แสดงให+เห็นถึงความเชื่อและความ
ศรัทธาของคนในพื้นที่ที่มีต.อเทพเจ+าท+องถิ่น รวมถึงความพยายามที่จะใกล+ชิดกับเทพเจ+า คือ ผู+ที่มี
ความศรัทธาในเทพเจ+าเชื่อว.า เทพเจ+านั้นมีอยู.จริง สามารถดลบันดาลให+เกิดสิ่งต.าง ๆ ได+จริง มีการ
สร+างตำนาน ความเชื่อ เรื่องเล.าที่สืบต.อกันมาอย.างยาวนาน รวมถึงภายหลังมีการสร+างรูปเคารพของ
เทพเจ+าที่นับถือไว+ตามศาสนสถานหรือแม+กระทั่งมีการอัญเชิญรูปเคารพของเทพเจ+าไว+ในบ+าน หรือ
ห+างร+านต.าง ๆ แต.ป…จจุบันนี้พบว.า นอกจากรูปเคารพของเทพเจ+าที่ปรากฏให+เห็นโดยทั่วไปแล+ว ยังมี
การสร+างร.างสมมติหรือการจำลองเทพเจ+าในรูปแบบมนุษย$ธรรมดาเกิดขึ้น ซึ่งกลายมาเป]นบทบาทที่
สำคัญสำหรับท+องถิ่น โดยร.างสมมตินี้จะแตกต.างไปจากบทบาทของร.างทรง ที่พบเห็นได+โดยทั่วไป
แต.การสร+างร.างสมมตินี้เป]นการยกสถานะมนุษย$ธรรมดาคนหนึ่งให+มีความเท.าเทียมกับเทพเจ+า หรือ
ในคนบางกลุ.มเชื่อว.า ร.างสมมตินี้จะเป]นจุดเชื่อมความสัมพันธ$ระหว.างมนุษย$และเทพเจ+า ร.างสมมติ
โดยส.วนใหญ.จึงไม.ได+มีหน+าที่ในการให+เทพเจ+าหรือพลังวิญญาณผ.านเข+าร.างโดยการประกอบพิธีกรรม
แต.ถูกจำลองขึ้นเพื่อเป]นสัญลักษณ$แทนความศรัทธาของคนในพื้นที่ รวมถึงเป]นการจำลองเพื่อตอกย้ำ
การมีอยู.ของเทพเจ+าที่นับถือ โดยส.วนใหญ.แล+วผู+ที่จะถูกยกสถานะเป]นตัวแทนของเทพเจ+านั้น จะต+อง
ผ.านพิธีกรรมการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนจากสถานะมนุษย$ธรรมดา ไปสู.การเป]นตัวแทนของเทพเจ+า โดย
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รูปแบบพิธีคัดเลือกนี้จะแตกต.างไปตามความเชื่อของท+องถิ่น ดังตัวอย.างจาก กุมารี (Kumari) ตัวแทน
เทพเจ+าของชาวเนปาล หรือในอีกชื่อเรียกหนึ่งได+ถูกยกสถานะให+เป]นเทพเจ+าที่มีลมหายใจ (living
goddess)
ผู+ศึกษาได+นำกุมารีมาเปรียบเทียบกับบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในปากน้ำโพ พบว.า มี
ความคล+ายคลึงกันในหลายด+าน โดยเฉพาะอย.างยิ่งการเป]นตัวแทนของเทพเจ+าที่คนในท+องถิ่นนับถือ
การเป]นตัวแทนของเทพเจ+า ทำให+ผู+คนสามารถใกล+ชิดกับเทพเจ+าได+มากกว.าการกราบไหว+เพียงรูป
เคารพ หรือรับรู+ผ.านตำนานที่เล.าขานกันมาเท.านั้น กุมารีและองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นตัวแทนของ
เทพเจ+าที่สามารถมองเห็นได+ในร.างมนุษย$เพศหญิง และถูกยกสถานะจากบุคคลธรรมดาให+กลายเป]น
ตัวแทนเทพเจ+า รวมถึงยังมีกระบวนการคัดเลือกที่คล+ายคลึงกัน กล.าวคือ มีการคัดเลือกในรอบ
สุดท+ายโดยใช+วิธีการเสี่ยงทาย แต.เป]นการเสี่ยงทายในรูปแบบที่ต.างกันไปตามความเชื่อของแต.ละเชื้อ
ชาติ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะใช+เป]นวิธีการโยนไม+เสี่ยงทาย ซึ่งเป]นความเชื่อเรื่องการทำนาย
โชคชะตาแบบชาวจีน แต.สิ่งที่แตกต.างกันระหว.างกุมารีกับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่เห็นได+ชัดคือ
กุมารีจะต+องอาศัยอยู.ในกุมารีบะฮาล และปฏิบัติหน+าที่เป]นกุมารีไปจนกว.าจะถึงเวลาที่มีประจำเดือน
แต.องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน+าที่เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเพียงแค.
ระยะเวลาตั้งแต.ได+รับคัดเลือก ไปจนถึงวันแห.กลางวัน ซึ่งเป]นวันสุดท+ายของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อเจ+าแม.ปากน้ำโพเท.านั้น รวมถึงองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังคงสามารถใช+ชีวิตได+อย.างปกติ โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให+แตกต.างจากเดิมเพียงแค.เล็กน+อย การมีตัวแทนของเทพเจ+าจึงแสดงให+เห็นถึง
ความพยายามใกล+ชิดเทพเจ+าของมนุษย$ แม+จะอยู.ในลักษณะที่แตกต.างกันระหว.างกุมารีและองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม แต.ทั้งสองบทบาทนี้ต.างขับเคลื่อนหน+าที่ไปด+วยความเชื่อของคนในพื้นที่
5.2.3 คุณสมบัติที่ดีงามของการเป[นสาวพรหมจรรย9
ด+วยเหตุที่ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+มีการกำหนด
คุณสมบัติการเป]น “สาวพรหมจรรย$” ซึ่งถือเป]นคุณสมบัติแรกและคุณสมบัติสำคัญของผู+ที่จะสมัคร
เข+ารับการคัดเลือกเป]นองค$สมมติ อาจกล.าวได+ว.า คณะกรรมการจัดงานประเพณีที่เป]นผู+จัดการ
คัดเลือก เห็นว.าพรหมจรรย$เป]นสิ่งที่มีความสำคัญอย.างมาก เพราะหากพิจารณาแล+วในโลกยุคป…จจุบัน
พรหมจรรย$ถือเป]นเรื่องส.วนตัวอย.างหนึ่งของเพศหญิง และไม.ค.อยพบเห็นคุณสมบัตินี้ในการคัดเลือก
จากเวทีใด ๆ พบแค.เพียงในพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเท.านั้น ดังนั้นการยกเงื่อนไขข+อนี้
ขึ้นมาเป]นคุณสมบัติแรกในเกณฑ$การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม จึงเป]นเรื่องที่กำหนดขึ้นโดย
ตั้งใจ และแฝงความหมายบางประการเอาไว+ด+วย
ค.านิยมการเป]นสาวพรหมจรรย$นั้นมีการปลูกฝ…งกันมาอย.างยาวนานในสังคมจีน โดยการ
ครองตนเป]นพรหมจรรย$ได+ถูกแบ.งเป]นสองประเภท ประเภทที่หนึ่งคือ หญิงพรหมจรรย$ ที่ไม.แต.งงาน
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เพราะอาจมองว.าชีวิตหลังการแต.งงานไม.เหมาะสมกับตนเอง มีปณิธานที่ต+องการจะดูแลบิดามารดา
จนกว.าชีวิตจะหาไม. หรือเป]นหญิงที่มีคู.หมั้นแต.คู.หมั้นเสียชีวิต เป]นต+น ส.วนประเภทที่สองคือ หม+าย
พรหมจรรย$ หมายถึง หญิงสาวที่สูญเสียสามี จนตั้งปณิธานว.าจะไม.มีสามีใหม. โดยค.านิยมของการเป]น
สาวพรหมจรรย$นี้เกิดขึ้นในสังคมจีนยุคศักดินา เริ่มต+นตั้งแต.สมัยราชวงศ$ฉิน ที่จักรพรรดิจิ๋นซีให+
ความสำคัญแก.คุณสมบัติของผู+หญิง มีการพระราชทานแผ.นปlายจารึกบันทึกคุณงามความดีเรื่องการ
รักนวลสงวนตัวของสตรีในที่ต.าง ๆ จนกระทั่งในสมัยราชวงศ$ซ.ง ทัศนคติเรื่องพรหมจรรย$เริ่มมีผลต.อ
การดำเนินชีวิตด+านลบของผู+หญิงเพิ่มมากขึ้น กล.าวคือ มีคำกล.าวว.า อดตายเป[นเรื่องเล็ก แตBการ
สูญเสียพรหมจรรย9เป[นเรื่องใหญB นอกจากนี้ในสมัยราชวงศ$ชิงยังพบว.า มีการระบุกฎหมายว.า หญิง
หม+ายที่ละเมิดพรหมจรรย$ด+วยการแต.งงานใหม. จะไม.ได+รับตำแหน.งใด ๆ โดยผู+หญิงที่จะได+รับการ
แต.งตั้งจะต+องครองตนเป]นพรหมจรรย$เท.านั้น นอกจากบทลงโทษทางกฎหมายยังมีบทลงโทษทาง
สังคม ที่อาจเกิดขึ้น เช.น ครอบครัวไม.ยอมรับ เป]นต+น (อาครมสยาม-จีนวิทยา, 2562, ออนไลน$)
เช.นเดียวกับในสังคมไทยมีการปลูกฝ…งค.านิยมทางสังคมให+กับสตรีมาหลายยุคหลายสมัย
โดยเฉพาะอย.างยิ่งค.านิยมการรักนวลสงวนตัว ผู+หญิงจะต+องรักษาความเป]นพรหมจรรย$และความ
บริสุทธิ์จนกว.าจะถึงเวลาแต.งงาน ค.านิยมนี้มักถูกกำหนดไว+เฉพาะกับกลุ.มหญิงสาวชนชั้นสูงเท.านั้น
จากบทความ สุจิตต$ วงษ$เทศ รื้อถอนวาทกรรม “สาวไทยต+องรักนวลสงวนตัว” ที่เรียบเรียงโดย กร
กฤช สมจิตรานุกิจ เผยแพร.ทางเว็บไซต$ประชาไท กล.าวว.าในสมัยอยุธยา ผู+หญิงมีบทบาทอย.างยิ่งใน
การตัดสินใจภายในบ+าน หรือแม+กระทั่งในราชสำนัก ผู+หญิงยังคงเป]นผู+ที่มีอิทธิพล จนกระทั่งในสมัย
รัตนโกสินทร$ตอนต+น บทบาทของผู+หญิงเริ่มเลือนหายไป ค.านิยมการรักนวลสงวนตัว หรือชิงสุกก.อน
ห.ามยังไม.มีปรากฏให+เห็น ถึงแม+สุภาษิตสอนหญิงจะถูกเขียนขึ้นในเวลาต.อมา แต.สุจิตต$ วงษ$เทศให+
ความคิดเห็นว.า สุภาษิตสอนหญิงรวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข+องกับเพศหญิงเรื่องอื่น ๆ นั้นมีไว+สำหรับ
ลูกสาวของชนชั้นสูงยึดปฏิบัติ เพื่อให+ผู+ชายในราชสำนักสนใจนำไปเป]นภรรยา (กรกฤช สมจิตรานุกิจ,
2556, ออนไลน$)
จงรักนวลสงวนตัวห$ามใจไว$
คิดถึงหน$าบิดาและมารดร
เมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล(น
อย(าชิงสุกก(อนห(ามไม(งามดี

อย(าหลงใหลจำคำที่ร่ำสอน
อย(ารีบร$อนเร็วนักมักไม(ดี
อยู(กับต$นอย(าให$พรากไปจากที่
เมื่อบุญมีคงจะมาอย(าปรารมภA17

นอกเหนือจากสุภาษิตสอนหญิง ค.านิยมรักนวลสงวนตัวยังปรากฏให+เห็นในวรรณคดีเรื่อง
อิ เ หนา ที ่ บ รรยายถึ ง ความรู + ส ึ ก น+ อ ยใจและเสี ย ดายต. อ การตั ด สิ น ใจของนางจิ น ตะหราวาตี ท ี ่ มี
17

โครงสี่สุภาพ สุภาษิตสอนหญิง
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เพศสัมพันธ$กับอิเหนา โดยเป]นการตอกย้ำว.า ผู+หญิงไม.ควรมอบความสาวให+แก.ใครด+วยความรัก ทั้งที่
ยังไม.ได+แต.งงาน (มลฤดี ลาพิมล และคณะ, 2551: 110) หรือจากงานศึกษาเรื่องผู+หญิงหายไปไหนใน
วาทกรรมพรหมจารี ?: มุมมองจากสื่อ พ.ศ. 2449-2519 ของชเนตตี ทินนาม และอรวรรณ ป‘ลันธน$
โอวาท ได+มีการวิเคราะห$ถึงการควบคุมบทบาททางเพศของผู+หญิงผ.านสื่อสิ่งพิมพ$ในสมัยปaพ.ศ. 24492519 กล.าวคือ มีการนำเสนอค.านิยมของสตรีในสมัยนั้นผ.านการตีพิมพ$ของสื่อสิ่งพิมพ$ต.าง ๆ ใน
สังคมไทยที่ถูกนำเสนอโดยเพศชาย ทำให+เกิดการตอกย้ำความดีงามของผู+หญิง โดยเฉพาะอย.างยิ่ง
คุณสมบัติความดีงามด+านพรหมจารี
เพศของเธอโลกให$ความอิศระน$อย ความบริสุทธิ์ของเธอเปนของที่ต$องสงวนยิ่งนัก เช(นเดียวกับ
ความรักที่บังเกิดขึ้นกับเธออย(าเห็นความรักเปนของที่หยิบได$ง(าย ๆ เมื่อเธอเสียความรักไปกับชาย
ใด ความบริสุทธิ์ของเธอก็เศร$าหมองด$วยเหมือนกัน18

เมื่อค.านิยมพรหมจรรย$และการรักนวลสงวนตัวในเพศหญิงทั้งในสังคมจีนและสังคมไทยถูก
นำมาผนวกเข+าด+วยกันในพื้นที่สังคมที่อุดมไปด+วยชาวไทยเชื้อสายจีนอย.างในปากน้ำโพ จังหวัด
นครสวรรค$ ทำให+เกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ของผู+หญิงในสังคมว.า จะต+องมี
กรอบการประพฤติปฏิบัติตนอย.างไร โดยอาจมีการปลูกฝ…งเริ่มต+นตั้งแต.ในครอบครัว ที่คอยสั่งสอนให+
ลูกสาวหรือหลานสาวมีความรักนวลสงวนตัว โดยเฉพาะในกลุ.มวัยรุ.นหญิง ที่ถึงแม+ว.าในป…จจุบันจะไม.
มีบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกับในสมัยสังคมจีนยุคศักดินา แต.บทลงโทษทางสังคมยังคงมีอยู.
แม+กระทั่งในสังคมไทยป…จจุบัน ที่หากหญิงสาวประพฤติตนไปทิศทางที่ผิดไปจากที่สังคมกำหนด
มักจะถูกลงโทษจากสังคมด+วยการถูกติฉินนินทา ในป…จจุบันค.านิยมการรักนวลสงวนตัวในวัยรุ.นหญิง
บางกลุ.มอาจเปลี่ยนไป แต.กระบวนการขัดเกลาทางสังคมในด+านการเป]นสาวพรหมจรรย$และรักนวล
สงวนตัวยังคงมีอยู. และเห็นได+ชัดเจนต.างจากพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย คือการปลูกฝ…งค.านิยมการ
เป]นสาวพรหมจรรย$ในกลุ.มหญิงสาวที่มีจุดมุ.งหมายอยากเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ การ
เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม สิ่งที่สำคัญมากกว.าลักษณะทางกายภาพคือการเป]นสาวพรหมจรรย$ โดย
ได+ถูกกำหนดไว+ในคุณสมบัติก.อนเข+ารับคัดเลือก และเป]นคุณสมบัติที่ชาวปากน้ำโพทุกคนรับรู+ร.วมกัน
ในครอบครัวที่มีความต+องการอยากให+ลูกสาวหรือหลานสาวได+เข+าคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม หรือได+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม จึงมีการปลูกฝ…งค.านิยมนี้อย.างเคร.งครัด รวมถึงเด็กผู+หญิง
ส.วนใหญ.ที่ต+องเข+าคัดเลือก จะมีเปlาหมายในการยึดถือหลักปฏิบัติตามกรอบคุณสมบัติที่ดีงามของ
สังคม เพื่อไม.ให+ถูกจับจ+องจากสังคม ซึ่งมาจากองค$ประกอบส.วนหนึ่งของความเชื่อเรื่องเทพเจ+าของ
ชาวปากน้ำโพ ที่ทำให+คุณสมบัติการเป]นสาวพรหมจรรย$คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการคัดเลือกองค$
18 (สยามราษฎร<, 12 สิงหาคม 2474) อ8างถึงใน ชเนตตี ทินนาม และอรวรรณ ปPลันธน<โอวาท, 2554: 16
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สมมติเจ+าแม.กวนอิม เพราะการเป]นตัวแทนของเจ+าแม.กวนอิม ซึ่งเป]นพระโพธิสัตว$ที่ชาวจีนให+ความ
นับถือเป]นอย.างยิ่งนั้น จะต+องเป]นผู+ที่มีความประพฤติดีและตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว+ทุกประการ
มีจุดประสงค$มาจากการที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถือเป]นสัญลักษณ$สำคัญของงานประเพณีแห.เจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพที่ทุกคนให+ความสนใจ หากมีความประพฤติที่ไม.ดี อาจทำให+ไม.มีความน.าเชื่อถือ
หรือถูกลดทอนความศักดิ์สิทธิ์และคุณค.าของบทบาทนี้ไปทันที
5.3 Model of Reality และ Model for Reality : องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมกับการเป[นตัวแบบ
สำหรับเกียร$ซ สัญลักษณ$คือการกระทำ เหตุการณ$ คุณลักษณะ หรือความสัมพันธ$ ที่ใช+เป]น
สื่อแนวคิด (conception) ความหมายของสัญลักษณ$เป]นสิ่งที่เป]นสาธารณะ คนในกลุ.มสามารถใช+
สัญลักษณ$เพื่อสื่อสารกันได+ และต+องเป]นที่รู+จักกันในกลุ.มคนเหล.านั้น โดยมีชุดของสัญลักษณ$ (sets
of symbols) เป]นตัวแบบ (models) ที่แบ.งเป]นสองประเภท คือ ตัวแบบสำหรับ (model for) และ
ตัวแบบของ (model of) โดยตัวแบบสำหรับ (model for) เป]นสิ่งที่หาได+ทั่วไป เช.น สัตว$ต.าง ๆ แต.
ตัวแบบของ (model of) จะเป]นสิ่งที่จำกัดไว+แค.มนุษย$เท.านั้น เพราะมนุษย$มีความสามารถในการ
มองเห็น เข+าถึงกระบวนการ กิจกรรม ความสัมพันธ$ และสิ่งอื่น ๆ ที่มีโครงสร+างสอดคล+องกันจนเป]น
รูปแบบจำลองหรือสัญลักษณ$ได+ (อคิน รพีพัฒน$, 2551: 79-81) โดยตัวแบบของ (model of) และตัว
แบบสำหรับ (model for) จะเป]นสิ่งที่นำวิเคราะห$ต.อไป
ชาวปากน้ำโพได+สร+างองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมขึ้น ซึ่งเป]นสิ่งที่ผู+ศึกษาสนใจที่จะเสาะหา
ความหมายขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และพยายามตีความหมายนั้น เพราะในความคิดของเกียร$ซ
การศึกษาวัฒนธรรมจึงไม.ใช.การวิเคราะห$หากฎเกณฑ$ต.าง ๆ แต.เป]นการเสาะหาความหมาย และ
ตีความหมาย โดยความหมายสำหรับเกียร$ซนี้คือ ความหมายของสัญลักษณ$ (symbol) ที่มนุษย$สร+าง
ขึ้น สัญลักษณ$ในที่นี้คือ รูปแบบความเชื่อเกี่ยวกับเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่ชาว
ปากน้ำโพสร+างขึ้น สัญลักษณ$ดังกล.าวสามารถสื่อแทนแนวความคิด โดยมีโครงสร+างของสัญลักษณ$คือ
ลักษณะทางกายภาพ และรูปแบบวิถีปฏิบัติซึ่งมีเจ+าแม.กวนอิมเป]นแม.แบบ
การสร+างองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นการสร+างความเข+าใจ และใช+รูปแบบทางสัญลักษณ$ ถือ
เป]นกิจกรรมทางสังคม ซึ่งตรงกับที่เกียร$ซกล.าวว.า ความหมายของสัญลักษณ$จึงมีความเป]นสาธารณะ
ที่รับรู+กันโดยทั่วไป และที่คนในกลุ.มสามารถใช+สัญลักษณ$สื่อสารกันได+ ความหมายของสัญลักษณ$ย.อม
ต+องเป]นที่รู+กันในกลุ.ม องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมก็เช.นกัน ชาวปากน้ำโพรับรู+กันว.า องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมสามารถทำให+ผู+คนระลึกถึงเจ+าแม.กวนอิม แต.เป]นเจ+าแม.กวนอิมในมุมมองที่ลึกกว.านั้น
กล.าวคือ เมื่อเห็นภาพเจ+าแม.กวนอิม เราจะรับรู+ถึงคุณสมบัติที่อยู.ภายในของเจ+าแม.กวนอิมได+ เช.น
คุณสมบัติความกตัญ±ู ความเมตตา และการถือพรหมจรรย$ เป]นต+น ในขณะเดียวกันเมื่อเราเห็นองค$
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สมมติเจ+าแม.กวนอิม เราก็จะเห็นทั้งเจ+าแม.กวนอิม และสามารถมองลึกไปถึงคุณสมบัติที่อยู.ภายในองค$
เจ+าแม.กวนอิมด+วย
เกียร$ซกล.าวว.า ชุดของสัญลักษณ$ (sets of symbols) เป]นตัวแบบ (models) โดยตัวแบบนี้
แบ.งเป]นสองประเภท ในที่นี้ผู+ศึกษามองว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นตัวแบบประเภทที่เรียกว.า ตัว
แบบของ (model of) เพราะตั วแบบดั งกล. าวนั ้ นจำกั ดอยู . แค. เฉพาะมนุ ษย$ เท. านั ้ น ตั วแบบของ
(model of) เป]นการสร+างโครงสร+างของสัญลักษณ$ขึ้นมาเพื่อเลียนแบบสิ่งที่ไม.ใช.สัญลักษณ$ ซึ่งผู+
ศึ ก ษาขอตี ค วามว. า สิ ่ ง ที ่ ไ ม. ใ ช. ส ั ญลั ก ษณ$ ค ื อ สิ ่ ง ที ่ เ ป] น จริ ง (reality) โดยเกี ย ร$ ซ เห็ น ว. า มนุ ษ ย$ มี
ความสามารถในการมองเห็น แล+วรับรู+ได+ว.ากระบวนการ กิจกรรม ความสัมพันธ$ และสิ่งอื่น ๆ ที่มี
โครงสร+างสอดคล+องกันจนกระทั่งสร+างเป]นรูปแบบจำลองหรือสัญลักษณ$ได+นั้น เป]นแกนความคิดของ
มนุษย$ ซึ่งสะท+อนให+เห็นว.าในความคิดของชาวปากน้ำโพให+ความสำคัญและเห็นคุณค.ากับสิ่งที่เจ+าแม.
กวนอิมมี
สำหรับแนวคิดตัวแบบสำหรับ (model for) และตัวแบบของ (model of) ในการศึกษา
เรื่องราวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ผู+ศึกษาขอกล.าวขยายความดังนี้
สำหรับชาวปากน้ำโพ เจ+าแม.กวนอิมคือสิ่งที่เป]นจริง (reality) ชาวปากน้ำโพเชื่อและศรัทธา
ว.า เจ+าแม.กวนอิมมีจริง สามารถดลบันดาลสิ่งต.าง ๆ โดยเฉพาะการที่สามารถดลบันดาลพรและสิ่งที่ดี
ให+แก.ผู+ที่ศรัทธาได+ด+วยความเมตตากรุณา ความเชื่อเรื่องเจ+าแม.กวนอิมในปากน้ำโพถือเป]นตัวแบบของ
สิ่งที่เป]นจริง (model of reality) โดยความเชื่อเรื่องเจ+าแม.กวนอิมนี้ครอบคลุมตำนานของเจ+าแม.
กวนอิมที่ชาวปากน้ำโพรับรู+ร.วมกัน กล.าวคือ ตำนานเจ+าหญิงเมี่ยวซ.าน ที่เล.าขานกันว.าเป]นสาว
พรหมจรรย$ที่มีความยึดมั่นในการบรรลุมรรคผลเป]นพระโพธิสัตว$ นอกจากนี้ยังมีตำนานที่สามารถ
เชื่อมโยงไปถึงส.วนประกอบอื่น ๆ ในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เช.น มังกรทอง ที่ชาว
ปากน้ำโพเชื่อกันว.า เป]นสัตว$พาหนะของเจ+าแม.กวนอิม หรือบางกลุ.มเชื่อว.า เป]นลูกของเจ+าแม.กวนอิม
ซึ่งเป]นตำนานที่ที่รับรู+ร.วมกันของกลุ.มชาวไทยเชื้อสายจีนในปากน้ำโพ
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นเป]นตัวแบบสำหรับสิ่งที่เป]นจริง (model for reality) ที่มีการ
เลียนแบบมาจากแม.แบบที่สำคัญคือ ความเชื่อเรื่องเจ+าแม.กวนอิม โดยมีการสร+างให+เกิดตัวแทนของ
เจ+าแม.กวนอิมขึ้นมา ในรูปแบบขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่มีการจำลองรูปแบบของเจ+าแม.กวนอิม
ทั้งทางกายภาพและวิถีปฏิบัติบางส.วน รวมถึงมีการแสดงท.าทางให+คล+ายกับรูปเคารพของเจ+าแม.
กวนอิมปางต.าง ๆ โดยต+องผ.านพิธีกรรมที่เรียกว.า พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่ได+นำความ
เชื่อการเสี่ยงทายเข+ามาผสมผสานกับรูปแบบการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่คล+ายกับการ
ประกวด ชาวปากน้ำโพได+นำเอาพิธีเสี่ยงทายมาเป]นพิธีสำคัญในการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
โดยเชื่อว.า การเสี่ยงทายเป]นการให+เทพเจ+า โดยเฉพาะอย.างยิ่งเจ+าแม.กวนอิม ได+เป]นผู+เลือก เมื่อนำตัว
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แบบทั้งสองมารวมกันจึงเกิดเป]นคุณสมบัติต.าง ๆ ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่ถูกนำมาตีความใน
รูปแบบของสัญลักษณ$ทางความเชื่อ ดังนี้
5.3.1 ลักษณะทางกายภาพ
5.3.1.1 เครื่องแตBงกาย
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะปรากฏตัวในพิธีกรรมต.าง ๆ ด+วยชุดเจ+าแม.กวนอิมสีขาว
สีขาว (White) เป]นสีที่แทนสัญลักษณ$มากมาย สัญลักษณ$แรกที่เป]นที่รับรู+กันว.า สีขาวเป]นสีที่แทน
ความบริสุทธิ์ และความสะอาด เป]นการแสดงให+เห็นถึงความบริสุทธิ์ของเจ+าแม.กวนอิม ที่ละกิเลส
ทางโลก รักษาพรหมจรรย$ รวมถึงรักษาศีลให+บริสุทธิ์ เพื่อบรรลุธรรมเป]นพระโพธิสัตว$ นอกจากนี้สี
ขาวยังสามารถแสดงให+เห็นถึงความสงบ เรียบง.าย และเป]นสีที่มักจะปรากฏให+เห็นจากการแต.งกาย
ของนักพรต หรือนักบวชทางศาสนาพุทธ โดยเฉพาะอย.างยิ่งนักบวชหญิง การให+องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมแต.งกายด+วยชุดเจ+าแม.กวนอิมสีขาวจึงอาจเป]นสัญลักษณ$ที่แฝงไปด+วยความหมายจากสีและ
ศาสนา
ต.อมาคือ สัญลักษณ$ของความเป]นแม.สี จากบทสัมภาษณ$ของคุณอิ๊ว (ผู+ที่อาศัยอยู.ใน
อำเภอเมืองนครสวรรค$ ลำดับที่ 2) ที่กล.าวถึง ความรู+สึกเมื่อเห็นชุดขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมสีขาว
ว.า อาจเป]นเพราะสีขาวเป]นสีที่สามารถผสมเข+าได+กับหลายสี ทั้งนี้สีที่สีขาวในมุมมองทางศิลปะคือ สี
ของแสงที่สามารถลอดผ.านตัวกลาง เช.น ปริซึม ละอองน้ำ และสเปกตรัม ที่ให+แสงเป]น 7 สี คือ สีม.วง
สีคราม สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด สีแดง และสีของรุ+งกินน้ำ สีทั้งหมดนี้มีสีขาวเป]นแม.สี จึง
เปรียบสีขาวเป]นแม.ของทุกสี การนำสีขาวมาใช+เป]นสีของชุดเจ+าแม.กวนอิม จึงแสดงให+เห็นถึงความ
เป]นแม. เพราะเจ+าแม.กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ที่ชาวจีนบางกลุ.มนับถือเปรียบเสมือนแม. ที่คอยคุ+มครอง
ปกปlองลูกหลานชาวจีน
นอกจากสัญลักษณ$สีในการแต.งกายขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแล+ว รูปแบบการ
แต.งกายยังได+แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดและรูปเคารพของเจ+าแม.กวนอิมที่พบเห็นภายในศาลเจ+า
และที่ประดิษฐานไว+ภายในบ+านของชาวจีน เป]นที่รับรู+โดยทั่วไปว.า เจ+าแม.กวนอิมจะสวมใส.เครื่องแต.ง
กายสีขาว พร+อมกับเครื่องประดับบนศีรษะ แต.รายละเอียดของเครื่องแต.งกายนั้นจะมีลักษณะคล+าย
กับชุดนักบวชหญิงในพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยรูปแบบเครื่องแต.งกายขององค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมในป…จจุบันมีการปรับให+เพิ่มความประณีตมากขึ้น มีการใส.รายละเอียดเข+าไปในเครื่องแต.งกาย
โดยชุ ด ที ่ อ งค$ ส มมติ เ จ+ า แม. ก วนอิ ม ใส. จ ะถู ก ตั ด ขึ ้ น ใหม. เ พื ่ อ ให+ ม ี ค วามแตกต. า งกั น ไปในแต. ล ะปa
เครื่องประดับบนศีรษะขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในป…จจุบันมีความคล+ายคลึงกับในภาพวาดของเจ+า
แม.กวนอิมมากกว.าในอดีต กล.าวคือ มีการนำพระอมิตาภะพุทธเจ+าประดับไว+บนศีรษะ แต.เพิ่ม
รายละเอียดให+มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น นอกจากแรงบันดาลใจของเครื่องแต.งกายและรูปเคารพ
ของเจ+าแม.กวนอิมแล+ว ยังได+แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร$และสื่อโทรทัศน$ที่นำเสนอเกี่ยวกับตำนาน
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เจ+าแม.กวนอิม โดยในสื่อ เครื่องกายของเจ+าแม.กวนอิมจะมีความประณีตสวยงามแตกต.างจากใน
ภาพวาดเล็กน+อย ในบางปaจึงสังเกตได+ว.า รูปแบบเครื่องแต.งกายขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมี
ลักษณะที่คล+ายกับเครื่องแต.งกายของนักแสดงในภาพยนตร$
5.3.1.2 โครงสร%างใบหน%า
สิ่งที่สำคัญ และเป]นประเด็นที่มีการตีความกันมากที่สุดสำหรับองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมคือ การมีโครงสร+างใบหน+าที่ถูกต+องตามลักษณะความเชื่อของชาวจีนในจังหวัดนครสวรรค$
หรือที่มีชื่อเรียกกันว.า โหงวเฮ+งใบหน+า การมีใบหน+าที่ถูกสัดส.วนตามหลักโหงวเฮ+ง มีผลต.อผลการ
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในเบื้องต+น กล.าวคือ คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู+ที่มีลักษณะ
ใบหน+าที่ถูกต+องตามลักษณะโหงวเฮ+งที่ดี เพื่อเข+าสู.พิธีเสี่ยงทายในรอบสุดท+าย จากการสัมภาษณ$
สมาชิกมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ โหงวเฮ+งเป]นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญ
สำหรับการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยคณะกรรมการตัดสินจะดูโหงวเฮ+งโดยรวมทั้งหมด
คือ ปาก หน+าผาก จมูก ตา และหูว.ามีความสวยงาม ได+สัดส.วนหรือไม. โดยโครงสร+างใบหน+าที่เป]นที่
ยอมรับกันในวงกว+าง คือการอ+างอิงจากลักษณะโหงวเฮ+งของพระโพธิสัตว$ ว.าจะต+องมีลักษณะดังนี้ มี
หน+าผากกว+าง แสดงถึงบุญวาสนาบารมี มีคิ้วโค+งเรียวดั่งวงพระจันทร$ แสดงถึง ความกรุณาที่แจ.มจ+า
ดั่งพระจันทร$วันเพ็ญ มีตาเรียวเหมือนหงส$ แสดงถึง ความเป]นผู+สูงศักดิ์ มีจมูกเหมือนสิงห$ แสดงถึง
อำนาจ มีปากเหมือนมังกร แสดงถึง ความศักดิ์สิทธิ์ มีหูใหญ. ยาว และแปlน แสดงถึง อายุที่ยั่งยืน มี
คางอิ่ม แสดงถึง บุญวาสนาที่กินไม.หมด และท+ายที่สุดคือ การมีใบหน+าอิ่ม มีชีวิตชีวา แสดงถึง การ
เปa˜ยมไปด+วยความกรุณา (กิเลน ประลองเชิง, 2554, ออนไลน$) และสิ่งสำคัญที่สุดคือ นัยน$ตา ที่ต+องมี
ความคล+ายหงส$ เพื่อแสดงให+เห็นถึงความเมตตา และความหม.นเศร+าที่มนุษย$โลกยังไม.พ+นวัฏสงสาร
ชาวจีนโดยส.วนใหญ.เชื่อว.า โหงวเฮ+งมีผลต.อการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการมีโหงวเฮ+ง
ที่ดียังช.วยส.งเสริมชีวิต หน+าที่การงาน รวมไปถึงอำนาจและบารมี การเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึง
ต+องนำหลักความเชื่อนี้เข+ามาเกี่ยวข+อง เนื่องจากเจ+าแม.กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ที่เปa˜ยมไปด+วยเมตตา
และบารมี ผู+ที่จะมาเป]นตัวแทนของเจ+าแม.กวนอิมจึงจำเป]นต+องมีลักษณะใบหน+าที่สามารถแสดงให+
เห็นได+ถึงความเมตตากรุณา และมีบารมีแบบเจ+าแม.กวนอิม
นอกจากลักษณะโครงสร+างใบหน+าที่อ+างอิงจากหลักโหงวเฮ+งในความเชื่อของชาวจีน
แล+ว สิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปรับรู+เกี่ยวกับลักษณะโครงสร+างใบหน+าของเจ+าแม.กวนอิมคือ ความสวยและ
ความงดงาม แต.ความงดงามนี้อาจถูกนิยามแตกต.างกันออกไปในความคิดเห็นของแต.ละบุคคล จาก
การสัมภาษณ$ชาวปากน้ำโพ ได+มีบางคนกล.าวถึงความคาดหวังที่มีต.อลักษณะภายนอกขององค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ บางคนคาดหวังว.าจะต+องเป]นผู+หญิงที่หน+าตาสวย เช.น คุณอิ๊ว (ผู+ที่อาศัยอยู.ใน
อำเภอเมืองนครสวรรค$ ลำดับที่ 2) ได+ให+ความคิดเห็นว.า ต+องเป]นผู+หญิงที่มองแล+วสวย มีความ
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อ. อ นหวาน และใบหน+ า สามารถแสดงออกให+ เ ห็ น ถึ ง ความสุ ข แต. ไ ม. ไ ด+ ร ะบุ ช ั ด เจนว. า จะต+ อ งมี
ลักษณะเฉพาะอย.างไร ตรงกันข+ามกับคุณกอ (นามสมมติ) (ผู+ที่อาศัยอยู.ในอำเภอเมืองนครสวรรค$
ลำดับที่ 4) ที่มีการระบุชัดเจนว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมควรเป]นผู+หญิงที่มีหน+าตาแสดงออกให+เห็น
ถึงความเป]นชาวไทยเชื้อสายจีนอย.างชัดเจน รวมถึงมีลักษณะอื่น ๆ ที่ใกล+เคียงกับโหงวเฮ+งพระ
โพธิสัตว$ เช.น มีใบหน+าที่อิ่ม มีตาที่เรียว
นอกจากนี้โครงสร+างใบหน+าที่เป]นที่ยอมรับในการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ส.วนหนึ่งมาจากภาพยนตร$และสื่อโทรทัศน$ที่นำเสนอตำนานเจ+าแม.กวนอิม ได+แก. ภาพยนตร$กำเนิด
เจ+าแม.กวนอิม (The Goddess of Mercy) ในปa ค.ศ.1967 และละครโทรทัศน$เรื่องตำนานกำเนิดเจ+า
แม.กวนอิม (The Reincanated Princess) ในปa ค.ศ.1985 โดยภาพยนตร$กำเนิดเจ+าแม.กวนอิม ในปa
ค.ศ.1967 ที่นำแสดงโดย หลี่ลี่หัว หรือลีลี่โฮ นั้น มีบทบาทสำคัญอย.างยิ่งต.อภาพจำโครงสร+างใบหน+า
ของเจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ หลี่ลี่หัวในสมัยนั้นเป]นนักแสดงที่ได+รับความนิยมเป]นอย.างมาก และมี
โครงสร+างใบหน+าที่สวยและมีความสง.างาม ทำให+จิตรกรได+นำองค$ประกอบใบหน+าของหลี่ลี่หัวมาเป]น
แรงบันดาลใจในการสร+างสรรค$ภาพวาดของเจ+าแม.กวนอิมในเวลาต.อมา ซึ่งกระบวนการคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมอาจได+รับอิทธิพลจากภาพวาดนี้มาด+วยเช.นกัน กล.าวคือ ภาพวาดเป]นสิ่งที่ทำให+
สามารถจินตนาการได+ถึงลักษณะโครงสร+างใบหน+าของพระโพธิสัตว$กวนอิมได+มากที่สุด ทำให+คนบาง
กลุ.มเกิดภาพจำว.า ตาเหมือนหงส$เป]นเช.นนี้ หน+าอิ่มเป]นเช.นนี้ เป]นต+น แต.เนื่องจากค.านิยมความงาม
ของสตรีเพศนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกยุคสมัย ใบหน+าแบบหลี่ลี่หัวอาจไม.ได+ถูกนำมาเป]นต+นแบบ
ในการตัดสิน แต.อาจมีการนำเอาค.านิยมความงามของสตรีในป…จจุบันเข+ามาผสมผสานกับกระบวนการ
คัดเลือก กล.าวคือ ผู+ที่จะได+รับคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม นอกจากจะต+องมีลักษณะ
โครงสร+างใบหน+าบางอย.างที่ตรงตามลักษณะโครงสร+างใบหน+าของพระโพธิสัตว$แล+ว ยังต+องมีความ
งามในแบบฉบับของค.านิยมในป…จจุบัน
5.3.1.3 ลักษณะทBวงทBา
ในการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม สิ่งที่สำคัญคือการแสดงลักษณะท.วงท.าต.าง ๆ ที่
แม.แบบมาจากเจ+าแม.กวนอิม โดยการแสดงท.วงท.าเหล.านี้ เปรียบเสมือนการแสดงหนึ่งของพิธีกรรม
โดยองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะได+แสดงท.าทางต.าง ๆ ที่คล+ายกับเจ+าแม.กวนอิม ในงานพิธีต.าง ๆ ที่องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมไปปรากฏตัว จะมีการวางรูปแบบให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องแสดงท.าทาง
ต.าง ๆ โดยรูปแบบท.าทางนี้ได+แรงบันดาลใจที่เชื่อมโยงมาจากตำนานเจ+าแม.กวนอิม หรือปางเคารพ
ภาพวาดของเจ+าแม.กวนอิม ก.อเกิดให+กลายมาเป]นการแสดงเชิงสัญลักษณ$ขององค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม โดยท.วงท.าที่สำคัญที่สุดของการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม คือ ทBาปางประทานพร โดยท.า
ปางประทานพรเป]นลักษณะท.วงท.าประจำตัวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ในทุกปaทางคณะกรรมการ
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จัดงานประเพณีจะมีการอบรมบุคลิกภาพ แต.จุดเด.นที่สำคัญคือ การฝ•กซ+อมท.าปางประทานพร ที่จะ
นำไปใช+ในรอบคัดเลือก 10 คน โดยจะฝ•กตั้งแต.การถือแจกัน และการทำท.าประทานพรที่ถูกต+อง
จากคำสัมภาษณ$ของคุณสุนทรี มูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำ
โพ การจัดให+มีการทำท.าปางประทานพรนี้ มีเหตุผลจากการที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมต+องทำท.าปาง
ประทานพรเป]นเวลานานในขณะอยู.บนขบวนแห. เป]นเกณฑ$การคัดเลือกอย.างหนึ่งที่จะดูว.า ผู+เข+า
คัดเลือกคนใดทำท.าปางประทานพรได+สวยที่สุด ท.าปางประทานพรไม.ได+มีความสำคัญแค.เพียงในพิธี
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเท.านั้น แต.ท.าปางประทานพรเป]นลักษณะท.วงท.าที่องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมต+องทำอยู.เสมอขณะใส.ชุดเจ+าแม.กวนอิมสีขาว ในงานพิธีต.าง ๆ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะ
สวมใส.ชุดเจ+าแม.กวนอิมสีขาว พร+อมถือแจกันมีกิ่งหลิวและทำท.าประทานพร การทำท.าปางประทาน
พรจึงกลายเป]นอีกหนึ่งสัญลักษณ$สำคัญขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจนกระทั่งถึงในป…จจุบัน
ท.าปางประทานพรนี้เป]นการจำลองท.าทางมาจากรูปเคารพของเจ+าแม.กวนอิมที่ชาว
จีนนิยมบูชากันมากที่สุด19 และจากภาพวาดต.าง ๆ รวมถึงรูปเคารพของเจ+าแม.กวนอิมมักจะมีการ
นำเสนอถึงท.าปางประทานพรอยู.เสมอ เนื่องจากปางประทานพรเป]นปางที่เจ+าแม.กวนอิมได+ประทาน
พรให+แก.มวลมนุษย$ทุกคน การบูชาปางประทานพรจึงนิยมบูชาไว+เพื่อขอพรจากองค$เจ+าแม.กวนอิม
การให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+ทำท.าปางประทานพรเป]นท.วงท.าประจำตัวนี้ จึงมีความหมายสำคัญ
ให+ชาวปากน้ำโพทุกคนรู+สึกว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นตัวแทนของเจ+าแม.กวนอิมที่จำลองมา
ประทานพรให+แก.ชาวปากน้ำโพทุกคน และในขบวนแห. ท.าปางประทานพรนี้จะเป]นท.าทางที่สำคัญ
ที่สุดที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องทำ เพื่อจำลองการลงมาโปรดมนุษย$ของเจ+าแม.กวนอิม โดยเป]น
จุดประสงค$ในการเริ่มต+นจัดให+มีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ตั้งแต.ปa พ.ศ.2494
ต.อมาคือ ทBาทางการลูบจมูกและศีรษะของมังกรทอง เป]นอีกหนึ่งสัญลักษณ$
ท.วงท.าที่สำคัญขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม หลังจากเสร็จสิ้นพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในทุกปaจะต+องแสดงท.าทางการลูบจมูกและศีรษะของมังกรในพิธีเป‘ดตัวองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงในวันแห.กลางวันที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องแสดงท.าทางลูกจมูก
และศีรษะของมังกรทอง ในปa พ.ศ.2564 นี้ ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพได+จัดให+มีการแสดงท.าทางการลูบจมูกและศีรษะของมังกรทองหลายครั้ง ได+แก. ในพิธี
เป‘ดตัวองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม พิธีแถลงข.าวงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ การแสดงวัน
แห.กลางคืนแบบวิถีใหม. และวันแห.กลางวัน โดยเป]นสัญลักษณ$ที่แสดงให+เห็นถึงความสำคัญของ
ท.าทางการลูบจมูกมังกร การลูบจมูกมังกรทองนี้ เกิดจากความเชื่อของคนในท+องถิ่นที่เกี่ยวข+องกับ
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมและมังกรทอง กล.าวคือ ชาวปากน้ำโพเชื่อว.า มังกรคือลูกของเจ+าแม.กวนอิม
19

อ8างอิงข8อมูลจาก https://www.boxwood-supreme.com/content/6568/จัดลำดับ-ปาง-ยอดนิยม-พระ
โพธิสัตว<กวนอิม-หรือ-เจ8าแม.กวนอิม-บูชาปางไหนดี
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การแสดงท.าทางขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงเป]นสัญลักษณ$ของความเป]นแม. ที่มีความเมตตาให+แก.
ลูก รวมถึงจากคำสัมภาษณ$ของคุณฐิตามินทร$ (อดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 3) ในขณะที่ลูบ
จมูกและศีรษะของมังกรนั้น เกิดความรู+สึกว.า คิดถึง หรือว.าไปไหนมา มีความรู+สึกร.วมกับการแสดง
ท.าทางเหล.านั้น ความรู+สึกคิดถึงที่ออกมาจากองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนี้ จึงอาจเป]นความรู+สึกจาก
ความเชื่อว.า มังกรคือลูกของเจ+าแม.กวนอิม
นอกจากนี้การแสดงท.าทางการลูบจมูกและศีรษะมังกรขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
อาจมีรูปแบบการจำลองท.าทางมาจากปางเคารพขององค$เจ+าแม.กวนอิม ที่เรียกว.า ปางเหยียบบนตัว
มังกร ตามตำนานที่เล.าขานกันมา แต.เนื่องจากภาพลักษณ$ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้น เน+นไปที่
ลักษณะของความอ.อนโยนแบบสตรีเพศ และความเมตตาแบบพระโพธิสัตว$ หากแสดงท.าทางการ
เหยียบบนตัวมังกรตามรูปแบบปางเคารพนั้นอาจขัดแย+งกับภาพลักษณ$ที่เน+นความอ.อนโยน และ
สอดคล+องกับความเชื่อของชาวปากน้ำโพ ที่เชื่อกันว.า มังกรเปรียบเสมือนลูกของเจ+าแม.กวนอิม ทำให+
การแสดงขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมและมังกรทองจำเป]นที่จะต+องเป]นการแสดงที่สามารถทำให+
ผู+ชมรู+สึกได+ถึงความเมตตากรุณาที่เจ+าแม.กวนอิมมีต.อมัง รวมถึงความผูกพันในความสัมพันธ$ของแม.กับ
ลูก
ท.วงท.าสุดท+ายคือ ทBาทางการพรมน้ำอมฤตขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม หากเทียบ
กับสองท.าทางที่ได+กล.าวไป ท.าทางการพรมน้ำอมฤตเป]นท.าทางที่ปรากฏให+เห็นน+อยที่สุด กล.าวคือ
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะแสดงท.าทางการพรมน้ำอมฤตในพิธีฉลองเป‘ดตัวองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
และในวันแห.กลางวัน ท.าทางการพรมน้ำอมฤตนี้เป]นการแสดงให+เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระ
โพธิสัตว$ และเป]นการจำลองการลงมาโปรดมนุษย$ของพระโพธิสัตว$กวนอิม นอกจากนี้ท.าทางการพรม
น้ำอมฤตยังเป]นการจำลองแบบมาจากปางเคารพของเจ+าแม.กวนอิม ในหนังสือกวนอิมผ.อสัก ฉบับ
พิเศษรวมเรื่อง พระโพธิสัตต$อวโลกิเตศวร ของ สมเกียรติ โล.ห$เพชรรัตน$ ได+มีการกล.าวถึงปางทั้ง 84
ภาค ของเจ+าแม.กวนอิม ที่มีการบรรยายไว+ในบทสวดมหากรุณาธารณี โดยปางเจ+าแม.กวนอิมพรมน้ำ
อมฤตนี้ ได+ปรากฏอยู.ในปางที่ 44 คือ ทรงอยู.ในปางที่กำลังพรมน้ำอมฤตให+แก.สรรพสัตว$ที่มุ.งมั่นใน
การปฏิบัติธรรมให+พ+นจากสรรพภัยทุกสิ่งอัน ทรงประทับยืนบนดอกบัวพระหัตถ$ขวาจับทัณตโบน (กิ่ง
หลิว) ส.วนพระหัตถ$ซ+ายถือแจกันบรรจุน้ำอมฤต
จึงแสดงให+เห็นว.า นอกจากการทำท.าปางประทานพรที่จำลองการลงมาประทานพร
ให+แก.ชาวปากน้ำโพในช.วงเทศกาลตรุษจีนแล+ว ยังมีท.าทางการพรมน้ำอมฤตที่จำลองการลงมา
ประทานพรของเจ+าแม.กวนอิมด+วยเช.นกัน เนื่องจากการพรมน้ำอมฤตนี้เปรียบเสมือนการขจัดภัย
อันตราย รวมถึงเป]นการสร+างสิริมงคลให+แก.ผู+ที่เคารพนับถือ เป]นต+น
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5.3.2 รูปแบบวิถีการปฏิบัติ
เมื่อได+รับคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม วิถีปฏิบัติบางอย.างขององค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมผู+เป]นมนุษย$ธรรมดาจะเปลี่ยนไป กล.าวคือ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องถือศีล ทานเจ
ตั้งแต.วันที่ได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ไปจนถึงวันแห.กลางวัน ซึ่งเป]นวันสุดท+ายใน
การปฏิบัติหน+าที่เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม หรือองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมบางคนอาจยึดถือเวลาใน
การถือศีลทานเจที่ต.างกันออกไป เช.น คุณสวรรณกมล (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 1) ที่มีความ
ตั้งใจจะทานเจต.อจนครบ 1 ปa การถือศีลทานเจนี้ เป]นการจำลองรูปแบบวิถีปฏิบัติของเจ+าแม.กวนอิม
อ+างอิงจากตำนานเจ+าหญิงเมี่ยวซ.าน โดยบางตำนานเชื่อว.า เจ+าหญิงเมี่ยวซ.านเป]นผู+ที่ไม.ทานเนื้อสัตว$
มาตั้งแต.เกิด รวมถึงเมื่อเจ+าหญิงต+องการที่จะละทิ้งชีวิตทางโลก นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับความเชื่อที่
เจ+าแม.กวนอิมจะยังไม.บรรลุเป]นพระอรหันต$ หากมนุษย$ยังคงทำบาป รวมถึงยังมีการรับประทาน
เนื้อสัตว$ ซึ่งถือเป]นการเบียดเบียนสัตว$ในรูปแบบหนึ่ง ทำให+ผู+ที่นับถือเจ+าแม.กวนอิมหลายคน เลือกที่
จะมีวิถีปฏิบัติในการไม.รับประทานเนื้อสัตว$ โดยส.วนใหญ.จะเลือกไม.รับประทานสัตว$ใหญ. และเลือกที่
จะงดรับประทานเนื้อสัตว$ทุกชนิด ในช.วงเทศกาลกินเจของทุกปa แต.วิถีขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมก
ลับแตกต.างไปจากคนทั่วไป แม+ว.าองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมหลายคน ก.อนที่จะเข+าร.วมคัดเลือก จะมีวิถี
ปฏิบัติที่ไม.ได+แตกต.างไปจากผู+ที่นับถือเจ+าแม.กวนอิมคนอื่น ๆ กล.าวคือ การไม.ทานเนื้อสัตว$ใหญ. แต.
โดยส.วนใหญ.ทุกคนจะรับประทานอาหารแบบปกติทั่วไป จนกระทั่งเมื่อได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม ทุกคนจะต+องเปลี่ยนวิถีปฏิบัติของตนเอง เริ่มต+นจากการงดรับประทานเนื้อสัตว$
และเปลี่ยนมารับประทานเจ
5.4 มนุษย9คือผู%เลือก : ทั้งในการเป[นตัวแบบและการเสี่ยงทาย
ก.อนจะไปถึงกระบวนการเสี่ยงทาย ซึ่งเป]นกระบวนการคัดเลือกที่สำคัญที่สุดสำหรับพิธี
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม มนุษย$หรือกลุ.มคณะกรรมการตัดสิน เป]นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญต.อ
พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ ก.อนจะเข+าสู.พิธีเสี่ยงทาย ผู+เข+าคัดเลือกจะต+องผ.าน
กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน ที่มีเกณฑ$คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตัดสินได+
กำหนดไว+ โดยส.วนใหญ.จะเน+นเป]นการคัดเลือกจากลักษณะทางกายภาพของผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมด
เช.น ใบหน+าที่ตรงตามลักษณะโครงหน+าที่ถูกตามหลักโหงวเฮ+งของชาวจีน รูปร.างและบุคลิกภาพของผู+
เข+าคัดเลือก รวมถึงทัศนคติของผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจากการตอบคำถามที่เป]นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ
ในการคัดเลือกผู+เข+าคัดเลือกจาก 10 คน สู. 5 คนสุดท+าย
ในประเด็นก.อนหน+านี้ได+มีการกล.าวถึงองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมกับการเป]นตัวแบบของสิ่งที่
เป]นจริง (model of reality) และตัวแบบสำหรับสิ่งที่เป]นจริง (model for reality) กล.าวคือ องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นตัวแบบของเจ+าแม.กวนอิม ซึ่งเป]นเทพเจ+าที่ชาวจีนเคารพนับถือเป]นอย.างมาก
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การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมให+มีความใกล+เคียงกับเจ+าแม.กวนอิมตามตำนานมากที่สุด จึงต+อง
อาศัยการคัดเลือกจากมนุษย$เป]นสำคัญ คือกลุ.มคณะกรรมการตัดสินจะเป]นผู+คัดเลือกว.า ผู+เข+า
คัดเลือกคนใดที่มีลักษณะโครงหน+าและกายภาพที่ใกล+เคียงกับเจ+าแม.กวนอิมมากที่สุด เพื่อคัดผู+เข+า
คัดเลือกทั้งหมดให+เหลือเพียง 5 คนที่เหมาะสมจะเข+าไปประกอบพิธีเสี่ยงทายมากที่สุด หลังจากนั้น
จะเป]นหน+าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวปากน้ำโพ ที่จะต+องคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมที่เหมาะสมที่สุดประจำปaนั้น กล.าวคือ อาจเรียกว.า เป]นการมอบหน+าที่ให+แก.สิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
เทพเจ+าเป]นผู+คัดเลือก เพื่อลดความขัดแย+งที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการให+คณะกรรมการตัดสินที่เป]น
มนุษย$นั้นเป]นผู+เลือกทั้งหมด อาจมีข+อขัดแย+งและสงสัยในกระบวนการคัดเลือก การใช+วิธีการเสี่ยง
ทายจึงเป]นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
5.4.1 ความสำคัญของการเสี่ยงทายในพิธีคัดเลือกองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
การเสี่ยงทาย คือ พฤติกรรมที่มนุษย$ใช+หาคำตอบในโชคชะตาของตนเอง รวมถึงใช+การเสี่ยง
ทายในการให+กำลังใจ และลดความกลัวในจิตใจของตนเอง20 วิธีการเสี่ยงทายนั้นมีหลากหลายวิธี
ขึ้นอยู.กับความพึงพอใจและการเลือกใช+ของผู+เสี่ยงทาย โดยส.วนใหญ.แล+ว หากเป]นการทำนาย
โชคชะตา ผู+เสี่ยงทายมักเลือกที่จะใช+วิธีการเสี่ยงทายด+วยไม+เซียมซี แต.หากเป]นพิธีกรรมที่เกี่ยวข+องกับ
การคัดเลือก มักจะใช+วิธีการโยนไม+ซีกเสี่ยงทาย หรือที่เรียกว.า ป…วะปวย หรือป…วะโปlย
ชาวจีนในปากน้ำโพนิยมการทำนายด+วยการโยนไม+ซีกเสี่ยงทาย โดยปรากฏให+เห็นผ.าน
พิธีกรรมต.าง ๆ ที่จัดขึ้นในปากน้ำโพ โดยเฉพาะอย.างยิ่งบทบาทที่เกี่ยวข+องกับเทศกาลตรุษจีนปากน้ำ
โพ ได+แก. คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ลูกศิษย$เจ+าแม.กวนอิม กิมท+ง เง็ก
นึ่ง รวมถึงองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นอีกหนึ่งบทบาทที่คัดเลือกด+วยวิธีการโยนไม+ซีกเสี่ยงทาย แต.
นอกจากการเสี่ยงทายด+วยการโยนไม+จะเป]นที่นิยมสำหรับพิธีกรรมต.าง ๆ ในปากน้ำโพแล+ว ในหลาย
สังคมมีการนำวิธีเสี่ยงทายมาใช+ในพิธีกรรม โดยเฉพาะอย.างยิ่งการคัดเลือกและการตัดสินใจ จาก
งานวิจัยของเรือนแก+ว ภัทรานุประวัติ ในหัวข+อ ความต.อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ+าจีนใน
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ยั ง พบว. า การคั ด เลื อ กคณะกรรมศาลเจ+ า ในอำเภอแม. ก ลอง จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ได+มีการใช+รูปแบบการโยนไม+เสี่ยงทายเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการที่จะหมุนเวียนกันทำ
หน+าที่ไปในแต.ละปa โดยเชื่อว.า การโยนไม+เสี่ยงทายนี้เป]นการให+เทพเจ+าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาล
เจ+าเป]นผู+เลือก ได+แก. กิมบ+อ พระพุทธเจ+า เจ+าแม.ทับทิม และเจ+าแม.กวนอิม (เรือนแก+ว ภัทรานุประวัต,ิ
2551: 46-47)
ในกรณีขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม การเสี่ยงทายยังช.วยลดความขัดแย+งที่อาจเกิดขึ้นได+ ใน
พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นแบ.งกระบวนการคัดเลือกออกเป]นสองพิธีหลัก คือ พิธีคัดเลือก
20
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องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่มีคณะกรรมการตัดสินเป]นผู+คัดเลือกผู+เข+ารอบ 5 คนสุดท+าย เพื่อเข+าสู.พิธี
ต.อมาคือพิธีเสี่ยงทายคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ถึงแม+คณะกรรมการตัดสินจะเป]นผู+มีบทบาท
สำคัญในพื้นที่ แต.ในการคัดเลือกที่มนุษย$เป]นผู+ตัดสิน ทำให+คนบางกลุ.มเกิดการตั้งคำถามกับผลการ
ตัดสินที่เกิดขึ้นในบางครั้ง พิธีเสี่ยงทายในรอบสุดท+ายจึงเป]นพิธีที่สามารถลดความขัดแย+งที่จะเกิด
ขึ้นกับผลการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+ กล.าวคือ แม+คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู+
เข+ารอบ 10 คน และ 5 คนตามลำดับ แต.ในพิธีเสี่ยงทายผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมดจะต+องใช+กติกาเดียวกัน
ในการโยนไม+ซีกเสี่ยงทาย โดยการโยนไม+เสี่ยงทายนี้ เป]นการคัดเลือกที่มีความยุติธรรม และสามารถ
ลดความขัดแย+งได+มากที่สุด โดยเฉพาะอย.างยิ่ง ในป…จจุบันที่มีเทคโนโลยีการถ.ายทอดสดให+ชาวปากน้ำ
โพ รวมถึงบุคคลที่สนใจพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+ร.วมชมการคัดเลือกในพิธีเสี่ยงทาย จึง
ทำให+พิธีเสี่ยงทายนี้กลายเป]นพิธีที่มีความโปร.งใสมากยิ่งขึ้น
นอกจากการเสี่ยงทายจะเป]นพิธีที่ลดความขัดแย+งและดูเหมือนว.าจะมีความยุติธรรมแล+ว พิธี
เสี่ยงทายยังทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถูกยกย.องสถานะขึ้นมาว.าเป]นผู+ที่ถูกคัดเลือกโดยเทพเจ+า
อย.างชอบธรรม เนื่องจากการเสี่ยงทายคัดเลือกมีการปรับรูปแบบให+แตกต.างจากการเสี่ยงทายเพื่อ
ทำนายชะตาโดยทั่วไป มีการกำหนดให+ต+องเสี่ยงทายถึงสามครั้ง จึงทำให+ชาวปากน้ำโพเชื่อว.า การ
เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นไม.ใช.เรื่องง.าย โดยเฉพาะการโยนไม+เสี่ยงทายให+ได+ภายในครั้งเดียวนัน้
เป]นเรื่องที่มหัศจรรย$ ในบางปaที่มีการเสี่ยงทายได+ภายในครั้งเดียวจึงมีการกล.าวถึงในวงกว+าง รวมถึง
ให+การยกย.ององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในฐานะที่สามารถเสี่ยงทายได+ภายในครั้งเดียว
แต.ท+ายที่สุดนี้ แม+ว.าหน+าที่คัดเลือกในรอบสุดท+ายจะเป]นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ+าเป]นผู+
เลือก ทำให+ชาวปากน้ำโพเชื่อว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นมาจากการคัดเลือกโดยเทพเจ+าโดยตรง
ไม.ได+มาจากการคัดเลือกจากมนุษย$เพียงอย.างเดียวเท.านั้น แต.หากพิจารณาดูแล+ว มนุษย$กลับ
กลายเป]นผู+เลือกทั้งสิ้น แม+กระทั่งการเลือกให+เทพเจ+าเป]นผู+คัดเลือก โดยใช+พิธีเสี่ยงทายเป]นตัว
เชื่อมโยงระหว.างความเชื่อและการคัดเลือก และยังเป]นผู+เลือกผู+เข+าคัดเลือกทั้งหมด ซึ่งจะมีหนึ่งในห+า
คนนั้นได+เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม อาจเรียกได+ว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมาจากการคัดเลือกของ
มนุษย$ด+วยเช.นกัน ทั้งหมดนี้เป]นสิ่งที่มนุษย$คิด และกระทำทั้งสิ้น โดยสิ่งเหล.านี้ เมื่อวิเคราะห$แล+วก็คือ
หน+าที่ของศาสนาและความเชื่อ เพราะเป]นสิ่งที่มนุษย$คิดและกระทำขึ้นผ.านความเชื่อ หรือสร+างความ
เชื่ออีกชุดหนึ่งขึ้นมา
5.5 เจ%าแมBกวนอิม และองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม : บทบาทหน%าที่ของศาสนาและความเชื่อ
5.5.1 บทบาทของเจ%าแมBกวนอิม
บทบาทและหน+าที่ของเจ+าแม.กวนอิมที่สำคัญที่สุด คือ การเป]นที่พึ่งทางใจให+แก.ชาวจีนที่นับ
ถือทุกคน กล.าวคือ ผู+ที่นับถือเจ+าแม.กวนอิมจะมีความเชื่อว.า เจ+าแม.กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ที่เปa˜ยมไป
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ด+วยเมตตาต.อมนุษย$ ทำให+ผู+ที่นับถือ โดยเฉพาะกลุ.มชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมไปขอพรจาก
เจ+าแม.กวนอิม ไม.ว.าจะเป]นที่ศาลเจ+า หรือในบ+าน ห+างร+านที่มีการตั้งหิ้งเจ+าแม.กวนอิมไว+ นอกจากนี้
พบว.า ปางเคารพต.าง ๆ ของเจ+าแม.กวนอิม ยังสามารถให+พรแก.ผู+ที่นับถือได+ต.างกัน เช.น ปางประทาน
พร ถือเป]นปางที่มีผู+นิยมบูชามากที่สุด โดยเจ+าแม.กวนอิม ปางประทานพรจะดลบันดาลให+ประสบ
ความสำเร็จ และเป]นการป…ดเป›าทุกข$ภัยให+แก.ผู+ที่นับถือ หรือนอกจากนี้อีกหนึ่งปางที่มีผู+นิยมบูชามาก
ที่สุด คือ เจ+าแม.กวนอิมปางประทานบุตร โดยมีความหมายตรงตัวคือ ส.วนใหญ.แล+วผู+ที่บูชาปาง
ประทานบุตรมักจะขอพรให+ตนมีบุตรไว ๆ หรือต+องการมีบุตรเพศอะไร เป]นต+น เจ+าแม.กวนอิมจึงมี
บทบาทสำคัญในทางความเชื่อและเป]นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให+แก.ชาวจีนทุกคน
ผู+ที่นับถือเจ+าแม.กวนอิมโดยทั่วไป หลายคนเคยได+รับฟ…งตำนานที่เกี่ยวข+องกับเจ+าแม.กวนอิม
โดยเฉพาะตำนานเจ+าหญิงเมี่ยวซ.าน ที่ถูกเล.าขานต.อกันมามากที่สุด ในตำนานเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านนี้ได+
เล.าถึงชีวิตของเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านขณะที่เป]นธิดาของกษัตริย$ไปจนถึงเมื่อบรรลุเป]นพระโพธิสัตว$กวนอิม
ในตำนานเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านนี้นอกจากจะเล.าถึงชีวิตของเจ+าหญิงก.อนเป]นพระโพธิสัตว$แล+วยังแฝงไป
ด+วยคุณธรรมบางอย.างที่ส.งผลให+เกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) กับคนในยุค
ป…จจุบัน กล.าวคือ เจ+าหญิงเมี่ยวซ.านเป]นผู+มีจิตมุ.งมั่นที่จะออกบวช และบรรลุเป]นพระโพธิสัตว$ สิ่งหนึ่ง
ที่คนทั่วไปรับรู+จากบทบาทของเจ+าแม.กวนอิมคือ การเป]นสาวพรหมจรรย$ ในทางพุทธศาสนา นิกาย
หินยานได+มีการกล.าวถึงการบำเพ็ญบารมี 10 ประการได+แก. ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี
ป…ญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี โดย
จะเน+นย้ำที่การบำเพ็ญบารมีข+อที่ 3 คือ เนกขัมมะบารมี เนกขัมมะบารมีคือการพึงรักษาพรหมจรรย$
ด+วยการออกจากกาม (อมตะ เทพรักษา, 2555: 35-36) เมื่อรวมกับค.านิยมของประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกที่ผู+หญิงต+องรักนวลสงวนตัว ครองตนเป]นพรหมจรรย$หากยังไม.ถึงเวลาแต.งงาน ทำให+การ
เป]นสาวพรหมจรรย$ตามตำนานของพระโพธิสัตว$กวนอิมนั้นจึงถูกยกย.องให+เป]นต+นแบบของผู+หญิงที่ดี
กล.าวคือ แม+จะไม.ได+แต.งงาน แต.ยังคงความเป]นพรหมจรรย$ ถึงแม+ว.าจะมีเทวดามาปลอมแปลงกายให+
เจ+าหญิงเมี่ยวซ.านพยายามเปลี่ยนใจ แต.เจ+าหญิงเมี่ยวซ.านยังคงยึดมั่นที่จะครองตนเป]นพรหมจรรย$
เพื่อบรรลุมรรคผลเป]นพระโพธิสัตว$ คุณธรรมข+อนี้จึงอาจแสดงให+เห็นถึงความอดทนของสตรีเพศ
แม+ว.ารูปแบบการปลูกฝ…งเรื่องการครองตนเป]นสาวพรหมจรรย$ในครอบครัวจะไม.ได+มีจุดประสงค$
เพื่อให+ลูกสาวหรือหลานสาวได+บำเพ็ญบารมีตามพระโพธิสัตว$ แต.เป]นการปลูกฝ…งให+ลูกสาวหรือ
หลานสาวปฏิบัติตามค.านิยมของสังคม โดยมีต+นแบบจากเทพเจ+าที่นับถือ ซึ่งก็คือพระโพธิสัตว$กวนอิม
ที่เป]นเทพเจ+าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพ และยังส.งผลต.อบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในเวลา
ต.อมา กล.าวคือ คุณสมบัติของการเป]นสาวพรหมจรรย$ถือเป]นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับการเป]น
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ทำให+เด็กสาวบางกลุ.มในปากน้ำโพยึดถือการครองตนเป]นสาวพรหมจรรย$
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โดยมีเปlาหมายเพื่อเข+าร.วมการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ไปจนถึงการได+รับหน+าที่ให+เป]นองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม
นอกจากนี้บทบาทของเจ+าแม.กวนอิมที่สำคัญในแง.ของความเสียสละและความกตัญ±ูเป]นอีก
หนึ่งสิ่งที่ทำให+เกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ค.านิยมความกตัญ±ูนี้เป]นค.านิยมที่
ถูกปลูกฝ…งในแถบเอเชียตะวันออกมาอย.างยาวนาน โดยมีค.านิยมว.าลูกจะต+องเคารพและภักดีต.อผู+เป]น
บิดามารดา ในตำนานเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านมีการกล.าวถึงเรื่องนี้ด+วยเช.นกัน เมื่อเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านออก
บวช เมี่ยวจึงฮ.องเต+ผู+เป]นบิดาของเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านที่เคยขัดขวางการออกบวช เกิดประชวร เจ+าหญิง
เมี่ยวซ.านจึงควักลูกตาทั้งสองข+างพร+อมกับตัดแขนและขาทั้งสองของตนเอง ดังที่กล.าวไปในหัวข+อที่
5.1.2 เจ+าแม.กวนอิมกับบทบาทของความเป]นผู+มีคุณธรรม เมื่อกษัตริย$เมี่ยวจวงหายเป]นปกติ จึงได+
เดินทางไปตามหาผู+ที่มอบดวงตา แขนและขาให+กับตน ซึ่งก็คือเจ+าหญิงเมี่ยวซ.าน จึงทำให+เกิดความ
ซาบซึ้งใจ การมอบอวัยวะเหล.านี้ให+แก.บิดาโดยปราศจากอคติและความเกลียดชัง จึงทำให+เจ+าหญิง
เมี่ยวซ.านสามารถสำเร็จมรรคผลจนกลายมาเป]น พระโพธิสัตว$กวนอิม (อมตะ เทพรักษา, 2555: 3233) ถึงแม+ว.าบิดาจะเคยขัดขวางไม.ให+เจ+าหญิงได+ออกบวช แต.เจ+าหญิงไม.เคยถือโทษโกรธ และยัง
เสียสละอวัยวะสำคัญให+แก.บิดา คุณธรรมความกตัญ±ูของเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านนี้ จึงถูกเล.าขานผ.าน
ตำนานเจ+าแม.กวนอิม ทำให+ความกตัญ±ูถือเป]นหนึ่งในคุณธรรมของพระโพธิสัตว$ รวมถึงเจ+าแม.
กวนอิมยังถูกยกย.องในฐานะของพระโพธิสัตว$ผู+มีคุณธรรม ความเมตตา ความเสียสละ และความ
กตัญ±ู ชาวจีนหลายคนจึงยึดถือคุณธรรมนี้เป]นวิถีปฏิบัติที่สำคัญ และส.งผลให+ครอบครัวของชาวไทย
เชื้อสายจีนมีการปลูกฝ…งค.านิยมความกตัญ±ูต.อบิดามารดา รวมถึงบรรพบุรุษให+แก.ลูกหลาน
5.5.2 บทบาทขององค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
บทบาทหน+าที่ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่สำคัญที่สุดคือ การเข+าร.วมขบวนแห.
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในวันแห.กลางคืน (ชิวซา) และวันแห.กลางวัน (ชิวอิก) โดยเป]นหน+าที่ที่องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย.างยาวนาน ตั้งแต.ปa พ.ศ. 2494 จนถึงป…จจุบัน โดย
หน+าที่หลักในการปฏิบัติขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพนั้น
เชื่อมโยงกับความเชื่อที่ส.งผลต.อจิตใจของชาวปากน้ำโพโดยตรง กล.าวคือ การสร+างร.างสมมติเจ+าแม.
กวนอิมขึ้นมาในรูปแบบมนุษย$ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได+นั้น ทำให+ชาวปากน้ำโพได+รู+สึกว.าตน
ใกล+ชิดกับเจ+าแม.กวนอิม ซึ่งเป]นพระโพธิสัตว$ที่ชาวจีนเคารพนับถือเป]นอย.างยิ่ง และการสร+างร.าง
สมมตินี้ทำให+ชาวปากน้ำโพบางกลุ.มรู+สึกว.า ตนสามารถที่จะขอพรและแสดงความเคารพต.อร.างสมมติ
ของเจ+าแม.กวนอิมได+ เปรียบเสมือนภาพเจ+าแม.กวนอิมลงมาประทานพรให+แก.มนุษย$ทุกคน โดยในวัน
แห.กลางวันเรามักจะเห็นภาพที่ชาวปากน้ำโพทุกวัย ตั้งแต.วัยเด็กไปจนถึงวัยชราพนมมือไหว+องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม เมื่อขบวนเคลื่อนผ.าน
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ในวันแห.กลางวัน เป]นวันที่สามารถเห็นบทบาททางความเชื่อขององค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมได+อย.างชัดเจนที่สุด กล.าวคือ คนบางกลุ.มรอที่จะชมอิทธิฤทธิ์บางอย.างที่อาจเกิดขึ้นกับองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยอิทธิฤทธิ์นี้ มีลักษณะคล+ายกับการประทับทรง ทำให+บทบาทองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมมีความก้ำกึ่งความเป]นร.างทรง แต.ไม.ใช. เพราะองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมไม.ได+ผ.านพิธีอัญเชิญ
ประทับทรงโดยตรง ชาวปากน้ำโพบางคนเชื่อว.า อาการนี้อาจเกิดจากการที่ภายในร.างขององค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมนั้น มีเจ+าแม.กวนอิมแฝงอยู.ภายใน และอาการจะแสดงออกมาในบางโอกาส คือ เมื่อ
รูปแบบขบวนมีความผิดพลาด เช.น เคยมีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแสดงอาการคล+ายกับถูกประทับทรง
ชาวปากน้ำโพเชื่อว.า ขบวนของมังกรทองห.างไกลจากขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมากเกินไป อาจ
ทำให+เจ+าแม.กวนอิมกริ้ว และแสดงออกมาผ.านร.างขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม นอกจากนี้ยังมีอาการ
เศร+า เสียใจ คิดถึง ที่แสดงออกมาขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเมื่อลูบจมูกและศีรษะของมังกรทอง
โดยอดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมหลายคนยืนยันว.า เคยมีอาการเช.นนี้เมื่อได+สัมผัสกับมังกรทอง เช.น
คุณกนกทิพย$ (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 3) คุณฐิตามินทร$ (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่
4) และคุณนฤมาศ (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 5) แต.อาการที่เกิดขึ้นนั้น ไม.ได+เกิดขึ้นกับองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมในทุกปa โดยบางปaองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมอาจไม.มีอาการอะไรแสดงออกมา
เพียงแค.รู+สึกอยู.ภายในได+
บางคนอาจกล.าวว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีบทบาทที่คล+ายกับการเป]นนางงาม
เนื่องจากรูปแบบการคัดเลือกเริ่มต+นที่มีการกำหนดคุณสมบัติ การสมัครคัดเลือก การจัดให+มีรอบตอบ
คำถาม และคัดเลือกโดยกลุ.มคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งมีรูปแบบคล+ายกับการประกวดสาวงามที่พบ
เห็นโดยทั่วไป เช.น คำสัมภาษณ$ของคุณกอ (นามสมมติ) (ผู+ที่อาศัยอยู.ในอำเภอเมืองนครสวรรค$ ลำดับ
ที่ 4) ที่ให+ความคิดเห็นอีกมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
อาจมีความคล+ายกับนางงาม แต.ชาวปากน้ำโพหลายคนไม.คิดเช.นนั้น เพราะหลายคนมองว.า ท+ายที่สุด
แล+วองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถูกคัดเลือกมาจากการเสี่ยงทาย ที่ชาวปากน้ำโพเชื่อว.า เทพเจ+าเป]นผู+
ตัดสินใจเลือกหญิงสาวที่เหมาะสมให+ได+ทำหน+าที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เพราะฉะนั้นแล+วองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมจึงไม.อาจเรียกว.า เป]นนางงาม เพราะมีบทบาททางความเชื่อที่เด.นกว.าบทบาททางโลก
5.6 องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม กับสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนอกจากจะเป]นจุดเด.นในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
แล+ว ยังมีบทบาทสำคัญในพื้นที่ โดยเฉพาะอย.างยิ่งบทบาทที่ส.งผลต.อสังคมและเศรษฐกิจในปากน้ำโพ
โดยจะกล.าวในประเด็นย.อยต.อไป
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5.6.1 สังคม
องค$ สมมติ เ จ+ าแม. กวนอิ มเป] นบทบาทที ่ มี ผลต. อจิ ตใจในด+ านความเชื ่ อ โดยเป] นหนึ ่ งใน
จุดประสงค$หลักที่จัดให+มีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมขึ้น กล.าวคือ การจำลองร.างสมมติของเจ+าแม.กวนอิม
ขึ้นมา เพื่อให+ชาวปากน้ำโพได+แสดงความศรัทธาต.อเจ+าแม.กวนอิม ซึ่งเป]นพระโพธิสัตว$ที่ชาวจีนโพ+น
ทะเลนับถือเป]นอย.างมาก องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงมีบทบาทในการเป]นตัวแทนเจ+าแม.กวนอิม โดยมี
การแสดงท.าทางต.าง ๆ ที่จำลองมาจากเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงเมื่อองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมสวมใส.ชุด
เจ+าแม.กวนอิมสีขาว ทุกคนจะให+ความเคารพศรัทธาเป]นอย.างยิ่ง โดยเฉพาะในช.วงวันแห.กลางวันที่จะ
สังเกตได+ว.า มักจะมีผู+คนตั้งแต.วัยเด็ก ไปจนถึงวัยชราที่ยกมือไหว+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมขณะที่ขบวน
เคลื่อนผ.านไปตามตลาดปากน้ำโพ คนบางกลุ.มเชื่อว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีจิตวิญญาณของความ
เป]นเจ+าแม.กวนอิมแฝงอยู. เนื่องจากอาการที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแสดงออกมาขณะนั่งอยู.บนขบวน
แห.ในบางครั้ง เช.น อาการร+องไห+ ทำให+ชาวปากน้ำโพเชื่อว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นบทบาทที่
ศักดิ์สิทธิ์ และมีความพิเศษแตกต.างไปจากขบวนนางฟlาอื่น ๆ และความเชื่อที่มีต.อองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม ทำให+องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมสำคัญอยBางยิ่งตBอจิตใจของผู%ที่นับถือในปากน้ำโพ สร%าง
ความรู%สึกรBวมให%เกิดขึ้นในสังคม
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมสร+างแรงบันดาลใจให+กับเด็กผู+หญิงไปจนถึงหญิงสาวในปากน้ำโพ
กล.าวคือ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเปรียบเสมือนต+นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบประเพณี
อันดีงามของสังคม กล.าวคือ การรักษาพรหมจรรย$ของเพศหญิง มีความรักนวลสงวนตัว และมีความ
ประพฤติดีเป]นที่รับรู+ของสังคม นอกจากนี้ยังรวมถึงการปฏิบัติตนในระหว.างปฏิบัติหน+าที่เป]นองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม ที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องปฏิบัติอย.างเคร.งครัด เช.น การไม.มีความใกล+ชิด
กับเพศชาย หรือการไม.พูดคำหยาบคาย เป]นต+น ทำให+องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมถูกยกขึ้นมาเป[น
ต%นแบบในการดำเนินชีวิตของเด็กผู%หญิงบางกลุBม โดยเฉพาะกลุ.มเด็กผู+หญิงที่สนใจเข+าร.วมคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม จะค.อนข+างมีความเคร.งครัดในการประพฤติตนต.อสังคม นอกจากการ
ประพฤติตนที่ดีงามแล+ว องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังสร+างแรงบันดาลใจให+แก.เด็กผู+หญิงจากการแสดง
ท.วงท.าที่มีความสง.างามในช.วงงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ รวมถึงท.าทางและบุคลิกภาพ
ที่ทำให+มีความน.าศรัทธา รู+สึกได+ถึงความสวยและสง.างามของผู+ที่ทำหน+าที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ทำ
ให+เด็กผู+หญิงที่เคยเข+าร.วมชมขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เกิดความรู+สึกที่อยากเป]นองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมขึ้นจากการได+พบเห็นลักษณะทางกายภาพขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่ปรากฏให+เห็น
โดยเหตุผลนี้ จากการสัมภาษณ$อดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม มีหลายคนที่เกิดแรงบันดาลใจอยากเป]น
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจากการที่เคยได+เข+าร.วมชมขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมด+วยเช.นกัน
เช.น คุณสวรรณกมล (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 1) และคุณฐิตามินทร$ (องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม ลำดับที่ 4)
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นอกจากนี้ในอดีต กระบวนการคัดเลือกจะค.อนข+างให+ความสำคัญกับร+านค+าในปากน้ำโพ
เนื่องจากคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพจะนำส+มถาดไปเชิญตามห+างร+านที่
มีลูกสาวอายุถึงเกณฑ$ที่กำหนด แต.ในป…จจุบันนี้รูปแบบของการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเน+นการเป‘ดรับสมัครโดยความสมัครใจของผู+ที่ต+องการเข+าร.วมคัดเลือก
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม นอกจากนี้ในปa พ.ศ. 2562-2563 ได+พบว.า นอกจากการรับสมัครแบบ
ป…จเจกแล+ว ยังมีการปรากฏให+เห็นรูปแบบการสมัครในนามของสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค$เป]นผู+ริเริ่มการส.งนักศึกษาหญิงเข+าร.วมการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นครั้งแรก
ของจังหวัดนครสวรรค$ โดยผู+ที่ได+เป]นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค$คือ คุณนฤมาศ ชื่น
กระมล จากการสัมภาษณ$คุณนฤมาศ (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 5) ได+มีการเล.าถึงที่มาของ
การเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในนามสถานศึกษาว.า ตนได+เคยเข+าร.วมการคัดเลือกดาวเดือนของมหาวิทยาลัย และติดหนึ่งในสามคนสุดท+าย เนื่องจากตนเป]นผู+มีภูมิลำเนาอยู.ในจังหวัด
นครสวรรค$ จึงมีสิทธิเข+ารับการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค$จึงได+ส.งคุณนฤมาศเป]นตัวแทนเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 25622563 การส. ง ตั ว แทนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาหญิ ง เข+ า ร. ว มคั ด เลื อ กองค$ ส มมติ เ จ+ า แม. ก วนอิ ม ในนาม
สถานศึกษาจึงแสดงให+เห็นถึงการให%ความสำคัญกับกระบวนการคัดเลือกองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
ของสถาบันการศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค9 ที่ไม.ใช.เพียงแค.อนุญาตให+มีคณะกรรมการ
จัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+เข+าไปประชาสัมพันธ$การคัดเลือกภายในสถานศึกษา
เท.านั้น แต.ยังจัดให+มีตัวแทนเข+าร.วมการคัดเลือก ซึ่งไม.เคยเกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค$
นอกจากนี้ยังพบว.า ในปa พ.ศ. 2563-2564 สถาบันการศึกษาได+เข+ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในพิธี
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดให+คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพได+เข+าไปประชาสัมพันธ$การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในสถาบันการศึกษา
และทางสถานศึกษาได+ให+นักเรียนและนักศึกษาหญิงที่สนใจได+เข+าร.วมฟ…งการประชาสัมพันธ$จาก
คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และจากการลงพื้นที่ภาคสนามในช.วงการ
รับสมัครคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ประจำปa 2563-2564 พบว.า มีนักเรียนบางกลุ.มที่มาสมัคร
พร+อมกับอาจารย$ แต.ยังคงไม.สามารถเรียกได+ว.า ทั้งหมดนี้มาสมัครคัดเลือกในนามของสถานศึกษา แต.
นอกจากการเชิญให+ไปประชาสัมพันธ$ตามสถานศึกษา ในพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ประจำปa 2563-2564 ยังพบว.า มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ ได+
เข+ าร. วมสั ง เกตการณ$ พิ ธี คั ดเลื อกองค$ สมมติ เ จ+ าแม. กวนอิ มในช. วงเช+ าที ่ หอประชุ มเทศบาลนคร
นครสวรรค$ โดยเป]นกลุ.มผู+อำนวยการโรงเรียนจำนวนหนึ่ง จึงแสดงให+ถึงจุดเริ่มต+นของความสนใจต.อ
บทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงกระบวนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเพิ่มมากขึ้นของ
สถานศึกษา ไม.ใช.เพียงแต.นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข+าร.วมโดยป…จเจกเท.านั้น แต.สถาบันการศึกษาได+
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เริ่มสนับสนุนให+ผู+ที่เข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยมีทั้งคณะอาจารย$ รวมถึงกลุ.ม
ผู+อำนวยการและผู+บริหารที่ให+ความสนใจกับพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ซึ่งอาจเป]นแนวโน+ม
ที่ดีในอนาคต ที่สถาบันการศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค$ จะได+มีการส.งตัวแทนเข+าร.วม
คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในนามสถาบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และอาจได+เห็นการร.วมมือกัน
ของสถาบันการศึกษาที่ช.วยให+ผู+เข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+มีโอกาสเตรียมตัวโดยอยู.
ภายใต+การดูแลในนามสถาบันการศึกษา
5.6.2 เศรษฐกิจ
ในการจัดงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ และงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพในแต.
ละปa จำเป]นจะต+องมีผู+สนับสนุน สำหรับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแล+ว ผู+สนับสนุนที่สำคัญคือ น้ำมัน
ตรามรกต โดยจะสังเกตได+จากรถขบวนแห.ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+า
แม.ปากน้ำโพที่จะมีตราสัญลักษณ$ของน้ำมันมรกตติดไว+อยู.ที่ด+านหน+าและด+านหลังของรถขบวนองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม จากการสัมภาษณ$คุณสุนทรี มูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำ
โพ ในการสนับสนุนขบวนต.าง ๆ ในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ผู+สนับสนุนจะเป]นผู+เลือก
ขบวนในการสนับสนุนด+วยตนเอง โดยเวลาที่น้ำมันมรกตเริ่มเป]นผู+สนับสนุนขบวนองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมนั้นค.อนข+างไม.แน.ชัด แต.ชาวปากน้ำโพรับรู+ว.า น้ำมันมรกตได+เป]นผู+สนับสนุนให+แก.ขบวนองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมมากว.าหลายปaแล+ว การสนับสนุนขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมาหลายปaของ
น้ำมันมรกต แสดงให+เห็นถึง การให+ความสำคัญของผู+สนับสนุนที่มีต.อองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดย
อาจเกิดจากความต+องการที่จะประชาสัมพันธ$ด+านการค+า เนื่องจากขบวนขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
เป]นขบวนที่มีความยิ่งใหญ. และเป]นขบวนที่โดดเด.นที่สุดในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
นอกจากผู+สนับสนุนใหญ.ของขบวนองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแล+ว พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมยังมีผลต.อเศรษฐกิจในพื้นที่ กล.าวคือ ในวันที่จัดพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ผู+เข+า
คัดเลือกจะต+องสวมใส.ชุดกี่เพ+า ทำให+ก.อนวันที่จัดพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ผู+เข+าคัดเลือก
จะต+องไปจัดการเช.าชุดจากร+านเช.าชุดกี่เพ+า พร+อมเครื่องประดับ โดยร+านที่ผู+เข+าคัดเลือกส.วนใหญ.
นิยมไปเช.าชุดกันคือ ร+านป³อปปูล.าร$นครสวรรค$ เนื่องจากร+านป³อปปูล.าร$นครสวรรค$เป]นร+านที่รู+จักกัน
อย.างดีว.า เป]นร+านที่สนับสนุนชุดองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในระยะเวลาหลายปaที่ผ.านมา แต.นอกจาก
ร+านป³อปปูล.าร$นครสวรรค$แล+วยังมีร+านอื่น ๆ ที่ผู+เข+าคัดเลือกได+ไปเช.าชุดกี่เพ+า โดยสิ่งที่เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจคือ การที่ร+านค+าขนาดย.อยได+มีรายได+เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีร+านค+าขนาดย.อยที่ได+สนับสนุน
เสื้อผ+าให+แก.ผู+เข+าคัดเลือก ได+แก. เสื้อโปโลสีขาวที่ผู+เข+าคัดเลือกจะได+รับในวันที่ผู+เข+าคัดเลือกอบรม
บุคลิกภาพ โดยในแต.ละปaอาจมีการเปลี่ยนร+านค+ารายย.อยที่สนับสนุนไปเรื่อย ๆ แล+วแต.ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ การให+ความสนับสนุนของร+านค+าส.งผลให+
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ร+านค+ารายย.อยได+ประชาสัมพันธ$ร+านค+าของตนเองผ.านกระบวนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ที่มีผู+คนให+ความสนใจเป]นจำนวนหนึ่ง
และเนื่องจากงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพเกิดขึ้นมากว.าร+อยปa ในช.วงแรกนั้นการ
จัดงานประเพณีจึงอาจจัดขึ้นเป]นการภายใน เพื่อให+ชาวปากน้ำโพได+เข+าร.วมเท.านั้น แต.ภายหลัง
คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ได+เริ่มนำงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.
ปากน้ำโพไปประชาสัมพันธ$ให+กับคนนอกจังหวัดได+รับรู+ และเป]นการกระตุ+นการท.องเที่ยวในพื้นที่
เวลาที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเริ่มเข+าร.วมการประชาสัมพันธ$การท.องเที่ยวพร+อมกับคณะกรรมการจัด
งานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพนั้นไม.ทราบอย.างแน.ชัด แต.จากการสัมภาษณ$อดีตองค$สมมติ
เจ+ าแม. กวนอิ ม คุ ณกนกทิ พย$ (องค$ สมมติ เ จ+ าแม. กวนอิ ม ลำดั บที ่ 3) เล. าว. า ได+ เ คยเข+ าร. วมการ
ประชาสัมพันธ$การท.องเที่ยวพร+อมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ที่
ศูนย$วัฒนธรรมแห.งประเทศไทย หลังจากนั้นพบว.า อดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมคนป…จจุบัน ได+เคยเข+าร.วมการประชาสัมพันธ$การท.องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ
และงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพพร+อมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+า
แม.ปากน้ำโพ และกลุ.มสิงโตคณะต.าง ๆ รวมถึงในบางงานอาจมีการปรากฏตัวร.วมกับลูกศิษย$เจ+าแม.
กวนอิม กิมท+ง เง็กนึ่งอีกด+วย การเข+าร.วมประชาสัมพันธ$งานประเพณีขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
อาจเกิดจาก การที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+รับความสนใจอย.างมาก จนกลายมาเป]นจุดเด.นของงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพไปในที่สุด ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีจึงอาจมีความ
ต+องการที่จะผลักดันและแสดงจุดเด.นของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพให+นักท.องเที่ยว
ภายนอกจังหวัดได+รับรู+ถึงจุดเด.นและสัญลักษณ$ที่สำคัญของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
การที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นจุดเด.นของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ทำให+
คณะกรรมการจัดงานประเพณีเริ่มมีการผลักดันให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมกลายมาเป]นสัญลักษณ$
สำคัญ (iconic) ของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพและเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ โดยจะ
สั ง เกตได+ จ ากการนำภาพขององค$ ส มมติ เ จ+ า แม. ก วนอิ ม มาเป] น องค$ ป ระกอบสำคั ญ ของปl า ย
ประชาสัมพันธ$การท.องเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ที่ได+ถูกนำไปติดไว+ตามห+างร+านต.าง ๆ รอบ
ตลาดปากน้ำโพหรือป…จจุบันนี้การแทนที่ของสื่อออนไลน$ ทำให+ได+เห็นความสำคัญของการเป]น
สัญลักษณ$สำคัญขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเพิ่มมากขึ้น ชาวปากน้ำโพบางกลุ.มเชื่อว.า องค$สมมติเจ+า
แม.เป]นจุดเด.นและสัญลักษณ$สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท.องเที่ยวให+เข+ามาชมเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ
ได+ ซึ่งถ+าหากสามารถดึงดูดนักท.องเที่ยวให+สนใจเข+าร.วมงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพและงาน
ประเพณี แห. เจ+ าพ. อ-เจ+ าแม. ปากน้ ำโพ ก็ อาจทำให+ เศรษฐกิ จในพื ้ นที ่ เกิ ดความคล. องตั วจากการ
ประชาสัมพันธ$การท.องเที่ยวนี้
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5.7 สิ่งที่องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมได%รับ
จากบทบาทการเป[นองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม ในระดับป\จเจก
ในทางความเชื่อ การเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถือเป]นหน+าที่ที่ถูกคัดเลือกโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเป]นตัวแทนที่ถูกคัดเลือกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ จึงทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทุกคนเชื่อว.า ตน
ได+รับสิ่งที่ดีจากการทำหน+าที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม อันเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป]นผู+บันดาลให+เกิดสิ่งที่
ดีกับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ เมื่อได+รับคัดเลือกเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ทุกคนจะต+อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให+อยู.ในกรอบปฏิบัติที่งามทั้งทางสังคมและทางศาสนา กล.าวคือ ต+องปฏิบัติถือ
ศีลทานเจตลอดหนึ่งปaที่ทำหน+าที่เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงโดยส.วนใหญ.องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมทุกคนจะต+องสวดมนต$บทเจ+าแม.กวนอิมก.อนจะนอนเป]นเวลาหลายรอบ ในบางคนอาจมีการ
นั่งสมาธิ และปฏิบัติอย.างเคร.งครัด การปฏิบัติตนอย.างเคร.งครัดนี้ คนบางกลุ.มเชื่อว.า จะทำให+สามารถ
เข+าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได+ ในทีนี้คือ การเข+าถึงองค$เจ+าแม.กวนอิม และเชื่อว.าหากปฏิบัติอย.างเคร.งครัด ไม.
ประพฤติในทางมิชอบ หรือฝ›าฝµนกฎข+อห+ามแล+ว องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะได+รับสิ่งที่ดีเป]นการตอบ
แทนในการปฏิบัติหน+าที่
ขณะที่ปฏิบัติหน+าที่เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม จากการสัมภาษณ$องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
ทั้งหมด เกือบทุกคนจะเจอเรื่องราวปาฏิหาริย$ในทางที่ดี โดยส.วนใหญ.จะเป]นเรื่องราวที่เกี่ยวข+องกับ
การศึกษา เช.น คุณฐิตามินทร$ (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 4) ที่เล.าว.า ในขณะที่ตนกำลังทำ
ข+อสอบแล+วรู+สึกว.าทำไม.ได+นั้น ได+สวดมนต$บทเจ+าแม.กวนอิม หลังจากเสร็จสิ้นการสอบแล+วจึงพบว.า
ตนได+คะแนนที่ดี หรืออีกหนึ่งคนคือ คุณกนกทิพย$ (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 3) เล.าว.า
ในขณะที่ตนมาคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม มีวิชาหนึ่งได+จัดสอบ แต.อยู.ดี ๆ วิชานั้นได+ยกเลิกการ
สอบไปอย.างไม.มีสาเหตุ พอได+คัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม และกลับไปสอบวิชานี้ ปรากฏว.าผ.าน
ทั้งที่ตนคิดว.าวิชานี้ยากมาก
แต.นอกเหนือไปจากผลตอบแทนทางด+านการศึกษาแล+ว จากการสัมภาษณ$อดีตองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิม ทุกคนพูดไปในทิศทางเดียวกันว.า ตนมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได+รับคัดเลือกให+เป]นองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิม ทุกคนได+มีชีวิตที่ดี ประสบความสำเร็จทั้งในอาชีพ การงาน การศึกษา รวมถึงชีวิต
ครอบครัว ตัวอย.างที่เห็นได+ชัดคือ คุณมณีมัย (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 2) และคุณกนกทิพย$
(องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 3) ที่ป…จจุบันนี้ทั้งสองคนได+มีครอบครัวแล+ว โดยทั้งสองคนเชื่อว.า
การที่ตนได+มีครอบครัวที่ดีนั้น ส.วนหนึ่งเป]นเพราะการที่เคยเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม สิ่งศักดิ์สิทธิ์
จึงดลบันดาลให+ได+ประสบเจอแต.สิ่งที่ดี
ชาวปากน้ำโพบางกลุ.มหรือแม+กระทั่งองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมบางคน เชื่อว.า หากองค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมปฏิบัติหน+าที่ดี อยู.ในกรอบปฏิบัติที่ดีงาม รวมถึงปฏิบัติตนให+เหมาะสมและเป]นไปตาม
กฎเกณฑ$ที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะต+องปฏิบัติอย.างเคร.งครัด จะทำให+เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิต เจ+าพ.อ-
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เจ+าแม.ปากน้ำโพ และเจ+าแม.กวนอิม หรือที่ชาวปากน้ำโพเรียกกันว.า อากง อาม.า จะดลบันดาลให+คน
ผู+นั้นได+รับแต.สิ่งที่ดี ทำอะไรจะไม.มีอุปสรรคขัดขวาง แต.ในทางตรงกันข+าม หากมีองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมที่ละเมิดข+อห+าม ปฏิบัติตนในทางมิชอบ โดยเฉพาะอย.างยิ่งเรื่องของพรหมจรรย$ ซึ่งเป]นเรื่องที่
ค.อนข+างยากลำบากในการพิสูจน$ คนบางกลุ.มเชื่อว.า คนที่ละเมิดข+อห+ามนั้นจะถูกลงโทษในทางความ
เชื่อ โดยเชื่อกันว.า จะถูกผลักลงจากรถขบวนแห. เป]นต+น แต.จากการสัมภาษณ$ผู+ที่เกี่ยวข+อง รวมถึง
ชาวปากน้ำโพทั้งหมด ทุกคนยืนยันว.า ไม.เคยมีสิ่งเหล.านั้นเกิดขึ้น เป]นเพียงแค.ความเชื่อที่เล.าต.อกันมา
ว.า ถ+าหากมีการละเมิดข+อห+ามเกิดขึ้นจะมีผลลัพธ$เป]นเช.นไร
นอกจากสิ่งที่ได+จากการเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในทางความเชื่อแล+ว องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมได+เครือข.ายทางสังคมเพิ่ม กล.าวคือ มีการรวมกลุ.มกันของอดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในงาน
ฉลองตรุษจีนปากน้ำโพ ปaที่ 100 โดยมีการนำองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมตั้งแต.ปa พ.ศ. 2494–2558 มา
รวมตัวกัน หลังจากนั้นจากคำบอกเล.าของคุณมณีมัย จากการรวมตัวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมใน
ครั้งนั้น ทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมที่เข+าร.วมงานฉลองตรุษจีนปากน้ำโพ ปaที่ 100 ได+สร+างกลุ.ม
สนทนากันทางแอพลิเคชั่นไลน$ หรือจากคำสัมภาษณ$ขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมทั้งสามท.าน ได+แก.
คุณสวรรณกมล (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 1) คุณฐิตามินทร$ (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับ
ที่ 4) และคุณนฤมาศ (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 5) ทุกต.างกล.าวถึงอดีตองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมที่ตนได+รู+จัก และเคยเข+าไปขอคำแนะนำและคำปรึกษาในการเตรียมตัวเข+าร.วมคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม เช.น ขอคำแนะนำในการทานเจที่ถูกต+อง ทั้งนี้การที่สามารถรวมกลุ.มกันได+ เกิด
จากการที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมส.วนใหญ. มาจากสถาบันการศึกษาที่เดียวกัน เมื่อได+รับคัดเลือกให+
เป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงเกิดการรวมกลุ.มปรึกษาและสนทนารวมกันมากขึ้น ในฐานะกลุ.มผู+ที่
เคยทำหน+าที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
นอกจากเครือข.ายทางสังคมของกลุ.มองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมด+วยกันเองแล+ว ยังมีเครือข.าย
ทางสังคมที่เกี่ยวข+องกับบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม คือ คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห.เจ+า
พ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ ที่ได+มีส.วนเกี่ยวข+อง
ในกระบวนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการทำงานร.วมกับองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม ถึงแม+จะสิ้นสุดการทำหน+าที่องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมแล+ว แต.องค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิมหลายคนยังคงได+รับโอกาสในการช.วยเหลืองานต.าง ๆ ช.วงเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จาก
เครือข.ายสังคมของกลุ.มคณะกรรมการจัดงานประเพณีและมูลนิธิส.งเสริมงานประเพณี เช.น การทำ
หน+าที่ผู+เชิญคำถามในพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เป]นต+น
หลังเสร็จสิ้นพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมกลายมาเป]นคนที่
ชาวปากน้ำโพเกือบทุกคนรู+จักภายในชั่วข+ามคืน ในอดีตเรื่องราวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะถูก
เล.ากันปากต.อปากไปเรื่อย ๆ ว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในปaนี้เป]นใคร เป]นลูกสาวห+างร+านไหน
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เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมในสมัยก.อน จะมีการเชิญลูกสาวห+างร+านใน
ปากน้ำโพเข+าร.วมคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม หรือแม+กระทั่งในป…จจุบัน เนื่องจากบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนไป องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมไม.จำเป]นที่จะต+องมีภูมิลำเนาอยู.ในปากน้ำโพเท.านั้น แต.มี
การขยายไปจนครอบคลุมทั้งจังหวัดนครสวรรค$ การเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึงไม.ได+เป]นที่รู+จักใน
วงสังคมของกลุ.มของห+างร+านในปากน้ำโพเท.านั้น แต.เนื่องด+วยอิทธิพลของสื่อและเทคโนโลยีที่เริ่มเข+า
มา ทำให+ผู+คนได+ทราบถึงเรื่องราวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+ง.ายขึ้น แต.สามารถกระจายผ.านสื่อ
ไปได+ในวงกว+าง ไม.ได+เป]นที่รับรู+แค.เพียงในปากน้ำโพเท.านั้น นอกจากนี้การเป]นที่รู+จักขององค$สมมติ
เจ+าแม.กวนอิมยังส.งผลให+เมื่อองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมสิ้นสุดการปฏิบัติหน+าที่แล+ว ได+มีผู+ที่สนใจเข+า
ร.วมคัดเลือกบางกลุ.มมีการขอคำแนะนำจากอดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เช.น คุณนฤมาศ (องค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 5) เคยได+เล.าว.า มีรุ.นน+องที่โรงเรียนมาถามว.า หากจะสมัครคัดเลือกองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิมควรทำอย.างไร หรือคุณสวรรณกมล (องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ลำดับที่ 1) ได+เคย
เป]นหนึ่งในคนที่เคยไปขอคำแนะนำจากอดีตองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เป]นต+น
จากการวิเคราะห$ในบทที่ 5 นี้ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถือเป]นบทบาทที่มีความหลากหลาย
ทั้งในด+านความเชื่อ อันมีผลให+ความเชื่อเกี่ยวกับเจ+าแม.กวนอิมยังคงความเข+มข+นในปากน้ำโพ
ท. า มกลางโลกในยุ ค ป… จ จุ บ ั น รวมทั ้ ง ยั ง มี บ ทบาทที ่ ส . ง ผลกั บ กระบวนการขั ด เกลาทางสั ง คม
(socialization) ตลอดจนมีบทบาทสำคัญด+านเศรษฐกิจในปากน้ำโพอีกด+วย สิ่งที่สำคัญเป]นที่รับรู+กัน
ว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นตัวแทนของเทพเจ+า ในร.างของมนุษย$ที่ผ.านพิธีกรรมการคัดเลือก
ความพิเศษของบทบาทองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมไม.ได+มีความสำคัญ
เพียงแค.เป]นตัวแทนของเทพเจ+าที่ชาวปากน้ำโพนับถือเท.านั้น แต.ยังทำหน+าที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ$
ของงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพที่ทำให+มีผู+สนใจงานประเพณีเพิ่มมากขึ้นด+วย
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ปากน้ำโพ เป]นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค$ ซึ่งเป]นจังหวัดที่รวมชาวไทยเชื้อสายจีน
จำนวนมากแห.งหนึ่งในประเทศไทย ผู+คนส.วนใหญ.มีความเชื่อและความศรัทธาต.อเทพเจ+า ที่เรียกกัน
ว.า เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ และจัดให+มีตัวแทนของเทพเจ+าจีนเกือบทั้งหมดในรูปแบบของร.างทรง
โดยเจ+าแม.กวนอิมเป]นเทพเจ+าจีนองค$เดียวที่ไม.มีร.างทรง แต.เนื่องจากการรับรู+ของคนโดยทั่วไป ที่มอง
ว.า เจ+าแม.กวนอิมเป]นพระโพธิสัตว$ที่มีความโดดเด.นในด+านความอ.อนโยน งดงาม ซึ่งเป]นบุคลิกของ
สตรีเพศ รวมถึงลักษณะที่แสดงให+เห็นออกมาถึงความเมตตา ทำให+หากมีการประทับทรงในบทบาท
ของร.างทรงเจ+าแม.กวนอิมจึงขัดแย+งต.อการรับรู+ของคนโดยทั่วไป เนื่องจากการประทับทรงจะมี
เอกลักษณ$ในการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย$ต.าง ๆ ซึ่งอาจไม.เหมาะกับลักษณะของเจ+าแม.กวนอิม แต.
เนื่องจากความศรัทธาที่คนในพื้นที่มีต.อเจ+าแม.กวนอิม ทำให+เกิดมีตัวแทนของเจ+าแม.กวนอิมที่ถูก
จำลองขึ้นมา ให+มีลักษณะคล+ายกับเจ+าแม.กวนอิม ทั้งลักษณะทางกายภาพและวิถีปฏิบัติ โดยชาว
ปากน้ำโพได+เรียกขานบุคคลนี้ว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมปรากฏตัวครั้งแรกในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ
ประจำปa พ.ศ.2494 และทำให+มีผู+สนใจบทบาทหน+าที่นี้เป]นอย.างมาก โดยมีกระบวนการคัดเลือกที่มี
ความพิเศษแตกต.างไปจากการคัดเลือกโดยทั่วไป กล.าวคือ มีการนำเอาความเชื่อเรื่องการเสี่ยงทาย
เข+ามาเป]นหนึ่งในกระบวนการคัดเลือก ซึ่งการเสี่ยงทายเป]นรูปแบบความเชื่อในการทำนายโชคชะตา
ของชาวจีน การเสี่ยงทายถูกนำมาใช+ในการตัดสินคัดเลือก เพื่อแสดงให+เห็นถึงความยุติธรรม และ
ความโปร.งใสในการคัดเลือก นอกจากนี้การเสี่ยงทายยังทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+ถูกยกย.อง
บทบาทจากตั ว แทนของเทพเจ+ า เป] น ตั ว แทนของเทพเจ+ า ที ่ ไ ด+ ร ั บ คั ด เลื อ กจากเทพเจ+ า โดยตรง
กระบวนการคัดเลือกในช.วงแรกนั้นพบว.า ไม.ได+มีความซับซ+อนมากเท.ากับป…จจุบัน การคัดเลือกในอดีต
จะนำส+มถาดไปเชิญลูกสาวห+างร+านในปากน้ำโพ เพื่อมาทำพิธีเสี่ยงทายที่ศาลเจ+า แต.ในป…จจุบันมีการ
นำเอารูปแบบวิธีการคัดเลือกสมัยใหม.เข+ามา ซึ่งมีลักษณะคล+ายกับการประกวดนางงาม โดยเป]นการ
คัดเลือกจากบุคลิกภาพ และลักษณะโครงสร+างใบหน+า และมีคณะกรรมการตัดสินเป]นผู+คัดเลือก ก.อน
เข+าสู.พิธีเสี่ยงทาย
ชาวปากน้ำโพให+ความสำคัญกับองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นอย.างยิ่ง ในแต.ละปaชาวปากน้ำ
โพจะรอคอยพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม เนื่องจากองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีบทบาทสำคัญ
อย.างยิ่งในด+านความเชื่อ กล.าวคือ การจัดให+มีองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมนั้นเป]นการจำลองรูปแบบการ
ลงมาโปรดมนุษย$ของเจ+าแม.กวนอิม และในบางครั้งองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเกิดอาการคล+ายกับจะมี
การประทับทรง ทำให+ชาวปากน้ำโพบางกลุ.มเชื่อว.า องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีความศักดิ์สิทธิ์ ในวัน
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แห.กลางวันจึงสามารถพบเห็นภาพของผู+คนที่ยกมือไหว+ขอพรจากองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม แต.
นอกจากองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจะมีสถานะในแง.ของความศักดิ์สิทธิ์แล+ว องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยัง
มีบทบาทสำคัญทางด+านการท.องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค$ โดยองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมได+ถูกให+
ความสำคัญในบทบาทของการเป]นตัวแทนประชาสัมพันธ$เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพและงานประเพณี
แห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ เพราะองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถือเป]นสัญลักษณ$หนึ่งที่สำคัญสำหรับงาน
ประเพณี มีต+องมีควบคู.กับองค$ประกอบอื่น ๆ ไม.สามารถขาดไปได+
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมถือเป]นตัวแทนของความดีงามของสตรีเพศ กล.าวคือ มีการวาง
รูปแบบองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมให+มีความคล+ายกับเจ+าแม.กวนอิมมากที่สุดตามตำนานที่รับรู+กันใน
พื้นที่ และตำนานที่ถูกเล.าขานมากที่สุดคือ ตำนานเจ+าหญิงเมี่ยวซ.านที่เป]นสาวพรหมจรรย$ มีความ
ประพฤติดีจนกระทั่งสามารถบรรลุมรรคผลเป]นพระโพธิสัตว$ได+ การเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึง
ต+องมีคุณสมบัติสำคัญคือ การเป]นสาวพรหมจรรย$ และต+องเป]นผู+ที่มีความประพฤติดี การแสดงออก
ให+เห็นถึงคุณสมบัติที่ดีขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมกลายมาเป]นแรง
บันดาลใจสำคัญสำหรับเด็กผู+หญิงในปากน้ำโพ กล.าวคือ องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมเป]นต+นแบบในการ
ประพฤติของเด็กผู+หญิง โดยเฉพาะอย.างยิ่งในกลุ.มเด็กผู+หญิงที่มีความมุ.งมั่นอยากเป]นองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิม
ในหลายครอบครัวเริ่มมีการปลูกฝ…งลูกสาวหรือหลานสาว ให+เริ่มมีแรงบันดาลใจจากองค$
สมมติเจ+าแม.กวนอิม กล.าวคือ ในบางครอบครัวมีความคาดหวังที่จะเห็นลูกสาวได+เป]นองค$สมมติเจ+า
แม. กวนอิ มสั กครั ้ ง หนึ ่ งในชี วิ ต และการเป] นต+ นแบบที ่ ดี ขององค$ สมมติ เ จ+ าแม. กวนอิ มทำให+ เ กิ ด
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ที่กำหนดให+เด็กผู+หญิงในปากน้ำโพควรมีรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตอย.างไร โดยเฉพาะเด็กผู+หญิงที่มีจุดมุ.งหมายอยากเป]นองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม ว.าจะต+องมี
การเตรียมตัวทั้งในด+านจิตใจและความประพฤติอย.างไร โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้เน+นย้ำ
ในค.านิยมเรื่องการเป]นสาวพรหมจรรย$ ซึ่งเป]นคุณสมบัติที่โดดเด.นที่สุดขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
แต.นอกจากจะถูกกำหนดกรอบความประพฤติ ที่มาจากความเชื่อแล+ว พบว.า การถูกกำหนดความ
ประพฤติของเด็กผู+หญิงนั้นเป]นค.านิยมหนึ่งทางสังคมไทย และสังคมจีนในอดีต โดยเชื่อว.า เด็กผู+หญิง
ควรมีความรักนวลสงวนตัว และรักษาความเป]นพรหมจรรย$ไว+จนกว.าจะถึงวันแต.งงาน ในสังคมมีการ
เผยแพร.ค.านิยมนี้ผ.านสื่อต.าง ๆ ทั้งในคำสอนที่เป]นสุภาษิตสอนหญิง หรือแม+กระทั่งในสื่อสมัยใหม. ที่
ตอกย้ำคุณสมบัติความดีงามของเพศหญิงว.า จะต+องมีความเป]นพรหมจารี เมื่อนำมารวมกับค.านิยม
พรหมจรรย$จากสังคมจีนในอดีต ที่พบว.า มีการให+ความสำคัญกับพรหมจรรย$ของเพศหญิง รวมถึงมี
การกำหนดบทลงโทษทางกฎหมายให+แก.หญิงที่ผิดพรหมจรรย$ การเป]นสาวพรหมจรรย$จึงเป]นสิ่งที่
สำคัญและถูกปลูกฝ…งในสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีน และเมื่อองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมต+องเป]น

174

ต+นแบบที่ดีให+กับเด็กผู+หญิง รวมถึงหญิงสาวในปากน้ำโพ จึงจำเป]นอย.างยิ่งที่จะต+องมีคุณสมบัติตรง
ตามความเชื่อที่รับรู+กันในพื้นที่ และต+องมีความประพฤติถูกต+องตามค.านิยมของสังคม
ผู+ศึกษาได+นำแนวคิดตัวแบบสำหรับ (model for) และตัวแบบของ (model of) ของคลิฟ
ฟอร$ด เกียร$ซ (Clifford Geertz) มาอธิบายเรื่องราวขององค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม พบว.า ความเชื่อ
เรื่องเจ+าแม.กวนอิมตลอดจนการรับรู+เกี่ยวกับเจ+าแม.กวนอิมในด+านต.าง ๆ ทั้งตำนานเล.าขานเกี่ยวกับ
เจ+าแม.กวนอิม เช.น ตำนานเจ+าหญิงเมี่ยวซ.าน หรือตำนานที่เกี่ยวข+องกับองค$ประกอบอื่น ๆ ในงาน
ประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำโพ คือ ตำนานเจ+าแม.กวนอิมกับมังกร รวมถึงการรับรู+ลักษณะของ
เจ+าแม.กวนอิมสำหรับชาวปากน้ำโพ ถือเป]นสิ่งที่เรียกว.า ตัวแบบของสิ่งที่เป]นจริง (model of reality)
เพราะสิ่งนี้เป]นสิ่งที่เกิดจากความคิดของมนุษย$ ที่สร+างให+เกิดกระบวนการ หรือกิจกรรมต.าง ๆ
องค$สมมติเจ+ากวนอิมเป]นสิ่งที่ถูกจำลองขึ้นเพื่อเลียนแบบมาจากตัวแม.แบบสำคัญคือ เจ+าแม.
กวนอิม โดยมีการจำลองรูปแบบลักษณะทางกายภาพ รวมถึงวิถีปฏิบัติที่รับรู+กันจากตำนานต.าง ๆ
หรือแม+กระทั่งมีการจำลองมาจากปางเคารพของเจ+าแม.กวนอิม ได+แก. ปางประทานพร ปางเหยียบ
มังกร และนอกจากนี้มีการสร+างพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อใช+ในการคัดเลือก คือ พิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.
กวนอิม ซึ่งเป]นสิ่งที่แสดงให+เห็นถึงสัญลักษณ$ของความเป]นเจ+าแม.กวนอิม องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมจึง
เป]นสิ่งที่เรียกว.า ตัวแบบสำหรับสิ่งที่เป]นจริง (model for reality)
ในป…จจุบัน องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมมีบทบาทสำคัญในงานประเพณีแห.เจ+าพ.อ-เจ+าแม.ปากน้ำ
โพ ซึ่งจัดรวมกับเทศกาลตรุษจีน โดยชาวปากน้ำโพได+ร.วมฉลองเทศกาลตรุษจีนกันถึง 12 วัน 12 คืน
แสดงให+เห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมและประเพณีในปากน้ำโพ รวมถึงพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+า
แม.กวนอิมในช.วงก.อนเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพพบว.า ได+รับความสนใจจากชาวปากน้ำโพมากเช.นกัน
เนื่องจากชาวปากน้ำโพจะรอคอย และร.วมรับรู+การคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม โดยเฉพาะอย.าง
ยิ่งในป…จจุบันที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม.มาปรับใช+ในพิธีคัดเลือกองค$สมมติเจ+าแม.กวนอิม
เพื่อให+ชาวปากน้ำโพได+รับรู+ถึงกระบวนการคัดเลือกที่มีความยุติธรรมและมีความโปร.งใส นอกจากนี้
องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังมีบทบาทสำคัญในหลายด+าน ทั้งในด+านสังคม เศรษฐกิจ และการท.องเที่ยว
ที่ทำให+องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมกลายมาเป]นสัญลักษณ$สำคัญของงานประเพณี นอกจากนี้การสืบทอด
และรักษารูปแบบพิธีกรรมและงานประเพณีเป]นอีกหนึ่งสิ่งที่ยังทำให+ความเชื่อเรื่องเจ+าแม.กวนอิมยังคง
เข+มข+นอยู.ท.ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในป…จจุบัน องค$สมมติเจ+าแม.กวนอิมยังคงไว+ซึ่งการ
เป]นตัวแทนของความเชื่อและความศรัทธาของชาวปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค$
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สวรรณกมล รั ต นวุ ฒ ิ ร ั ต น$ . องค$ ส มมติ เ จ+ า แม. ก วนอิ ม ประจำปa 2563-2564. สั ม ภาษณ$ , 17
มกราคม 2564.
สุรชัย วิสุทธากุล. ผู+ควบคุมและฝ•กซ+อมคณะมังกรทอง จ+าวพ.อ จ+าวแม.ปากน้ำโพ. สัมภาษณ$, 4
เมษายน 2562.
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ภาคผนวก ก
องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม ประจำป> พ.ศ. 2563-2564
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องค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม งานประเพณีแหBเจ%าพBอ-เจ%าแมBปากน้ำโพ ประจำป> 2563 – 2564
นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน$ (น+องพลอย)
เกิดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ป…จจุบันอายุ 21 ปa
ศึกษาอยู.ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บิดาชื่อ นาย วันชัย รัตนวุฒิรัตน$
มารดาชื่อ นางสาว วิภาพร นิยติวัฒน$ชาญชัย

ภาพที่ 116 นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน< (องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม ประจำป• 2563 – 2564)
ที่มาภาพ https://www.facebook.com/paknamphochinesenewyear/
photos/a.1717279051765625/1717272051766325
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ภาพที่ 117 องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม และกิมท8ง เง็กนึ่ง ประจำป• 2563 – 2564
จากซ8าย เด็กหญิง จิรัชญา อ่ำจุ8ย (เง็กนึ่ง), นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน< (องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม)
และเด็กชาย อิทธิกร ผิวผ.อง (กิมท8ง)
ที่มาภาพ https://www.facebook.com/paknamphochinesenewyear/photos/
a.1717279051765625/1717274868432710

ภาพที่ 118 ป„ายประชาสัมพันธ<งานประเพณีแห.เจ8าพ.อ-เจ8าแม.ปากน้ำโพ ประจำป• 2563 – 2564
ที่มาภาพ ตรุษจีนนครสวรรค< สืบสานงานประเพณีแห.เจ8าพ.อ เจ8าแม.ปากน้ำโพ
https://www.facebook.com/paknamphochinesenewyear/photos/a.438999232926953/1804102313
083298
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ภาพที่ 119 องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิมจับจมูกมังกร หน8าวีสแควร< นครสวรรค< ในวันแห.กลางวัน
ที่มาภาพ https://www.facebook.com/paknamphochinesenewyear/photos/
a.1824712434355619/1824698977690298

ภาพที่ 120 องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม ประจำป• 2563-2564 บนขบวนแห. ในวันแห.กลางวัน
ที่มาภาพ ธนบดี วันที่ 15 กุมภาพันธ< 2564

186

ภาพที่ 121 องค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม นั่งบนขบวนแห. วันแห.กลางวัน
ที่มาภาพ https://www.facebook.com/paknamphochinesenewyear/photos/
a.1824712434355619/1824701167690079
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ภาพที่ 122, 123 ข.าวพิธีคัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม ประจำป• 2563-2564 โดยสถานีโทรทัศน<ช.อง 13
สยามไทย
ที่มาภาพ http://www.newstv13siamthai.com/2020/10/105.html
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ภาพที่ 124, 125 ข.าวพิธีคัดเลือกองค<สมมติเจ8าแม.กวนอิม ประจำป• 2563-2564 โดยสำนักงานการท.องเที่ยวและ
กีฬา จังหวัดนครสวรรค<
ที่มาภาพ http://nakhonsawan.mots.go.th/news_view.php?mid=761
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แผนผังสถานที่ที่เกี่ยวข%องกับกระบวนการคัดเลือกองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิม
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แผนผังห%องรับสมัคร (ห%องศตวรรษแหBงศรัทธา)
จุดวัดส่วนสูง
ชั่งนํ้าหนัก

จุดตรวจเอกสาร

จุดเตรียมเอกสาร

จุดตรวจอุณหภูมิ

จุดกรอกเอกสาร

จุดถ่ายรูป 6

ประตู

ที่นั่ง
โต๊ะคณะกรรมการ

จุดถ่ายรูป 5

จุดกรอกเอกสาร

แผนผังห%องสัมภาษณ9
โต๊ะสัมภาษณ์ 5

โต๊ะสัมภาษณ์ 4

โต๊ะสัมภาษณ์ 3

โต๊ะสัมภาษณ์ 2

ที่นั่งผู้เข้าร่วมคัดเลือก

โต๊ะสัมภาษณ์ 1

จุดตรวจอุณหภูมิ
ประตู

ที่นั่งผู้ปกครอง

แผนผังการจัดพิธีการคัดเลือกองค9สมมติเจ%าแมBกวนอิมที่หอประชุมเทศบาลนครนครสวรรค9

ที่นั่งแขก VIP

โต๊ะรวบรวมคะแนน

เวที
โต๊ะคณะกรรมการตัดสิน

ที่นั่ง

ที่นั่ง
ประตู
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รูปแบบการนำเสนอการศึกษาเฉพาะบุคคล 1
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รูปแบบการนำเสนอการศึกษาเฉพาะบุคคล 2
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