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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารเชิงกลยุทธในการจัดกิจกรรมของศาลเจากะทู

ในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค
ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทู 2) เพื่อ
ศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทู ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ศาลเจากะทูพบวามีกระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษดังนี้ 1.1) แนวคิดการจัด
กิจกรรมพิเศษมีแนวคิดเรื่องความดั้งเดิม แนวคิดความเชื่อในเทพเจาและแนวคิดเรื่อง
บุญกุศล 1.2) วัตถุประสงคการจัดกิจกรรมพิเศษ มีวัตถุประสงคเพื่อสืบสานประเพณี     
ถือศีลกินผักของศาลเจากะทูและเพื่อสรางความสามัคคี 1.3) เปาหมายการจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อการมีบทบาทเปนศูนยรวมจิตใจของสังคมและเพื่อการมีบทบาทในการจัดงาน
ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดมีการประเมินผลในการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งแบบไมเปน
ทางการและแบบเปนทางการ และในสวนการสื่อสารเชิงกลยุทธในการจัดกิจกรรมพิเศษ
พบวามีการสื่อสารเชิงกลยุทธดังตอไปนี้คือ 2.1) สื่อสารเชิงกลยุทธในการสรางความ
สามัคคี 2.2) สื่อสารเชิงกลยุทธในกิจกรรมยอย 2.3) สื่อสารเชิงกลยุทธในการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย 

 

คําสําคัญ :  การสื่อสารเชิงกลยุทธ  การจัดกิจกรรมพิเศษ  ศาลเจากะทู   

 เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 
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Abstract 
 The study of Strategic Communication for Special Events 
Management for the Kathu Shrine during the Phuket Vegetarian Festival is 
qualitative research which aims 1) to investigate the Kathu Shrine’s special 
events process and 2) to study strategic communication for special events 
management for the Kathu Shrine. In this study shrine of Kathu found The 
special events process included the following elements: 1.1) concept of 
the special event was based on tradition, the belief in gods, and the belief 
in merit 1.2) objectives of the special event were to carry on the vegetarian 
tradition of the Kathu Shrine and to build unity in the community 1.3) the 
goals of the special event were to become a spiritual centre and to take 
part in the vegetarian event in Phuket Province. Formal and informal 
assessments were used in the event assessment. Strategic communication 
used in the special events management were 2.1) strategic communication 
for unity building 2.2) strategic communication for sub-activities and 2.3) 
strategic communication for human resources recruitment 
 

Keywords :  strategic communication;  special event;  the Kathu Shrine;  
 the Phuket Vegetarian Festival 
 
บทนํา 
 การจัดกิจกรรมพิเศษในยุคปจจุบันนี้หลายองคกรหันมาใหความสําคัญกับ
การสื่อสารในชองทางนี้ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมพิเศษของ กสท โทรคมนาคม      
(ชนะ ปานแกว, 2550), การจัดกิจกรรมพิเศษของเครื่องดื่มแอลกอฮอลชั้นนําไมวาจะ
เปนไฮเนเกน (Heineken), ลีโอ (Leo beer) (นัดดาว ชัยรัต, 2552),  
 การจัดกิจกรรมพิเศษในเชิงวัฒนธรรมของบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง       
คอรปอเรชั่น (UBC) ในโครงการ Academy Fantasia (อภิรดี  ศรีจินดา, 2548)         
จากที่กลาวมาการสื่อสารโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Communication) จึงเปน
สิ่งที่มีความจําเปนตอองคกรสถาบันในยุคปจจุบันเพื่อชวยในการสงเสริมชื่อเสียง         
ขององคกรสถาบันใหเปนที่ยอมรับอีกทั้งยังเปนการสรางความเคลื่อนไหวและการสราง
ขาวสารในกลุมผูบริโภคดวยการนําเสนอวาระพิเศษขึ้น  
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จุดหนึ่งที่มีความสําคัญคือ กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษ (Process event) 
และการสื่อสารเชิงกลยุทธในการจัดกิจกรรมพิเศษ (Strategic communications) การ
จัดกิจกรรมพิเศษจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับกระบวนการจัดกิจกรรม
พิเศษเปนสําคัญ กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเริ่มจากการ วิเคราะหขอมูลในเบื้องตน
เกี่ยวกับบริบทโดยรอบขององคกรสถาบันตอมาจึงเปนขั้นตอนการวางแผนการจัด
กิจกรรมพิเศษแลวจึงดําเนินการจัดกิจกรรมพิเศษแลวขั้นตอนสุดทายคือการประเมินผล
การจัดกิจกรรมพิเศษ การวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษซึ่งเปนขั้นตอนท่ีสองและถือเปน
ขั้นตอนที่สําคัญมากในกระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษนั้นประกอบไปดวย การกําหนด
แนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษ ตอมาจึงกําหนดวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อใหแนวทางการจัดงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและนําไปสูการกําหนดเปาหมาย      
ในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อความชัดเจนในเปาประสงคในการจัดงาน จากนั้นจึงกําหนด
รายละเอียดวิธีการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษคือ การกําหนดสื่อที่จะใชในการ          
จัดกิจกรรมพิเศษและกําหนดกิจกรรมยอยในการจัดกิจกรรมพิเศษซึ่งเปรียบเสมือน
พาหนะในการเสนอแนวคิดและวัตถุประสงคของการจัดงานไปสูเปาหมายในการ
วางแผนปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมพิเศษเปนขั้นตอนที่รวบรวมเอาองคประกอบจาก
การกําหนดแนวคิด วัตถุประสงค เปาหมายไปจนถึงการกําหนดสื่อและกิจกรรมยอย      
มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติงานโดยละเอียดครอบคลุมถึงตัวบุคคลและภาคสวนที่
รับผิดชอบรวมถึงหนวยงานที่เขามารวมกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ        
ผานการจัดกิจกรรมพิเศษสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว (ชนะ ปานแกว, 2550) 
 การสื่อสารเชิงกลยุทธนั้นเปนวิธีปฏิบัติเพื่อใหไปถึงความสําเร็จตามที่องคกร
สถาบันคาดหวั งไว โดยเปนการสื่อสารที่มี เปาหมาย (Target) ที่ ชัดเจนในการ        
นําเสนอสาร (Message) ที่นําเสนอไปยังกลุมเปาหมายมีกระบวนการในการสื่อสารและ
ตองคุมคาตอทรัพยากรที่สูญเสียไปโดยการสื่อสารเชิงกลยุทธในการจัดกิจกรรมพิเศษ
ตามความหมายของผู วิ จั ยนั้นคือ  ตั วแปรที่ ทํ า ใหกิ จกรรมพิ เศษขององคกร               
ประสบความสําเร็จ ตัวแปรนี้องคกรสถาบันตองคนพบและมองเห็นจุดสําคัญนี้ซึ่งไมมี
ลักษณะตายตัวแนนอนขึ้นอยูกับสถานการณ สิ่งแวดลอมและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษ 
 การจั ดกิ จกรรมพิ เศษของศาลเจ ากะทู เปนการจั ดกิ จกรรมพิ เศษ                 
เชิงวัฒนธรรมในเทศกาลถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตเปนเทศกาลใหญระดับจังหวัด จัดขึ้น
ที่ศาลเจาหลัก ๆ เชน ศาลเจากะทู ศาลเจาทาเรือ ศาลเจาบางเหนียว ศาลเจาจุยตุยเตา
โบเกง ซึ่งแตละศาลเจามีประชาชนผูมีจิตศรัทธาท้ังชาวภูเก็ตและชาวตางจังหวัดเดินทาง
มารวมประกอบพิธีกรรมปละเกิน 30,000 คน ในสวนของศาลเจากะทูมีประชาชน       
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เขารวมกิจกรรมปละกวา 5,000 คน ทั้งในภาคสวนของรัฐ ภาคสวนเอกชนและกลุม
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ สื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ใหความสนใจ มีรายการ
ขาวและรายการสารคดีเขามาทําขาวและนําเสนอเผยแพรในตลอดทุกปที่ผานมามี
ชื่อเสียงไปท่ัวโลกถือวาประสบความสําเร็จมากในการจัดกิจกรรม  
 ศาลเจากะทูถือเปนปฐมบทของการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักของทาง
จังหวัดมาเปนเวลากวา 162 ปแลว เปนศาลเจาที่ไดริเริ่มประเพณีถือศีลกินผักขึ้นเปน
ครั้งแรกของทางจังหวัดภูเก็ตและมีการสืบสานเรื่อยมาจนกลายเปนเทศกาลถือศีลกินผัก
อยางในปจจุบันนี้ ประชาชนชาวภูเก็ตสวนมากจึงศรัทธาและเลื่อมใสในประเพณีถือศีล
กินผักของศาลเจากะทูเปนอยางมาก เมื่อถึงเทศกาลประชาชนจากทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต
และชาวตางชาติที่ใหความสนใจจะเดินทางมารวมเปนจํานวนมากในทุกป ถือเปนการ
จัดกิจกรรมพิเศษที่กระตุนการทองเที่ยวของทางจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือวาเปนเมืองแหงการ
ทองเที่ยวตลอดหลายปที่ผานมา (ปยะพงษ ทับทิมทอง, 2554) 
 ดวยความที่เปนกิจกรรมพิเศษในระดับจังหวัดไปจนถึงประดับประเทศและ     
มีชื่อเสียงไปถึงนานาประเทศเปนกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นมาอยางยาวนานเกินกวารอยป
ของศาลเจาในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปนเมืองแหงการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมโดยรางวัลดี เดน The 10th Tourism Award 2015 ซึ่ ง เปนรางวัลดาน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจัดขึ้นโดยไดรับ    
มอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน 2558 จึงเปนเครื่องยืนยันไดเปนอยางดี  
 การศึกษาในครั้งนี้แมวาจะเปนเพียงการศึกษาปรากฏการณใดปรากฏการณ
หนึ่ง (Action Research) แตผูวิจัยเห็นวาการศึกษาครั้งนี้ไมเพียงแคถายทอดองค
ความรูในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูเทานั้น หากแตสามารถเปนแนวทาง     
ไปจนถึงการสรางกรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษและหมายรวมไปถึงการ           
เปนแบบอยาง (Kathu Shrine Model) ในการจัดกิจกรรมพิเศษโดยเฉพาะกิจกรรม
พิเศษในเชิงศิลปวัฒนธรรมขององคกรสถาบันในภายภาคหนาได จึงเห็นสมควรที่จะ
ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษและการสื่อสารเชิงกลยุทธของศาลเจากะทู        
เพื่อประโยชนในการสื่อสารผานกิจกรรมซึ่งปจจุบันเขามามีบทบาทสําคัญในสังคม 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูในเทศกาลถือ

ศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทู

ในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 
 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
1. แนวคิดการสื่อสารเชิงกลยุทธ (Strategic Communication)  

 การสื่อสารเชิงกลยุทธนั้นเปนวิธีปฏิบัติเพื่อใหไปถึงความสําเร็จตามที่องคกร
สถาบันคาดหวังไว โดยเปนการสื่อสารที่มีเปาหมาย (Target) ที่ชัดเจนในการนําเสนอ
สาร (Message) ที่ตองการนําเสนอไปยังกลุมเปาหมายโดยมีกระบวนการในการสื่อสาร
และตองคุมคาตอทรัพยากรที่สูญเสียไป โดยการสื่อสารเชิงกลยุทธในการจัดกิจกรรม
พิเศษตามความหมายของผูวิจัยนั้นคือ ตัวแปรที่ทําใหกิจกรรมพิเศษขององคกร     
ประสบความสําเร็จ ตัวแปรในที่นี้องคกรสถาบันตองคนพบและมองเห็นจุดสําคัญนี้      
ซึ่งไมมีลักษณะตายตัวแนนอนขึ้นอยูกับสถานการณ สิ่งแวดลอมและรูปแบบของ
กิจกรรมพิเศษและการนําแนวคิดทฤษฏีการสื่อสารมาประยุกตใชในสถานการณนั้น ๆ 
ซึ่งการสื่อสารเชิงกลยุทธในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูไดนําแนวคิดทฤษฏี
การสื่อสารมาประยุกตใชกับสถานการณดังตอไปนี ้

2. คุณวิทยา (Theory of Value)  
 คือทฤษฎีที่วาดวย “ปรัชญาคุณคา” เปนเรื่องราวของการสืบหาธรรมชาติ
และเกณฑมาตรฐานของคุณคาหรือคานิยม (Value) ซึ่งมีตนแบบมาจากทฤษฎีการ
จินตนาการของ Plato ความหมายของทฤษฎีนี้ประกอบไปดวยศาสตรที่ศึกษาความจริง 
(Positive Science) ศาสตรนี้ศึกษาความจริง (Facts) เชน วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร และศาสตรที่ศึกษาเรื่องคุณคา (Normative Science) คือ จริยศาสตร 
สุนทรีศาสตร ตรรกศาสตร โดยมีประเภทของคุณคา (The Kind of Value) คือ คุณคา
นอกตัว (Extrinsic Value) เปนคุณคาที่นอกตัว สิ่งหรือกระทํานั้น ๆ เปนเพียงวิถีทาง
หรืออุปกรณที่จะนําไปสูจุดหมายสุดทาย ไมมีคุณคาในตัวเอง แตคุณคาของมันอยูที่
ผูกระทําปรารถนา เชน สิ่งของที่ผูกระทําใหความสําคัญขึ้นกับสิ่งของนั้น ๆ และคุณคา
ในตัว (Intrinsic Value) เปนคุณคาที่อยูในตัว คือ คุณคาที่ตรงกับจุดหมายสุดทาย คือ
เปาหมายของสิ่งหรือการกระทําอยูในตัวเอง เชน การขยันเรียนเปนสิ่งที่ดี นําพาชีวิต
ไปสูความสําเร็จแนวคิดทฤษฎีคุณวิทยานํามาใชในการตัดสินคุณคาของปรากฏการณ 
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สิ่งของและวัตถุตางในสังคมที่บางครั้งไมสามารถพิสูจนดวยเหตุและผลในกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไดแตมีคุณคาทางศิลปศาสตร ทางศาสตรและศิลปแหงการสื่อสาร  

3. ทฤษฎีแรงจูงใจ (Expectancy Theory)  
 ไดอธิบายถึงแรงจูงใจ (Motivation) ที่จะทําใหคนทํางานโดยอธิบายวา
แ ร งจู ง ใ จ เ ป นผลมาจากตั ว แปรที่ สํ า คัญสามประกา ร  ไ ด แก  expectancy, 
Instrumentality และ Valence โดยตัวแปรทั้งสามตัวมีความสัมพันธกันตามสมการ
ดังนี้ (Motivation = Expectancy x Instrumentality x Valence) โดย Expectancy 
เปนความสัมพันธระหวางความพยายาม (Effort) กับศักยภาพที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย 
(Performance) ถาหากคนนั้นเชื่อวาการใสความพยายามลงไปในงานนั้นจะทําใหมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะทําใหบรรลุเปาหมายได คนนั้นก็จะยอมทํางานนั้น แตหากคิดวา
ไมวาจะพยายามสักเทาไหร ศักยภาพก็ยังไมเพียงพอที่จะบรรลุเปาหมายไดก็จะไมยอม
ทํางานนั้น ตัวแปร Expectancy จึงขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก ศักยภาพ
ที่คนนั้นมีอยูจริง ความมั่นใจในตัวเองของคนนั้นและเปาหมายที่ตั้งไว หากคนนั้น          
มีศักยภาพเพียงพอและมีความมั่นใจประกอบกับเปาหมายไมไกลเกินไป ก็จะทําใหเกิด 
Expectancy หรืออาจสรุปไดนัยหนึ่งวา หากตองการให Expectancy มีคาสูงจะตอง
เพิ่มศักยภาพใหกับคนนั้น อาจโดยการใชวิธี Training หรือ Coaching เพิ่มความมั่นใจ
ใหกับคนน้ันโดยการสนับสนุนจากผูนําและตั้งเปาหมายใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมไมไกล
เกินไป 
 ปยะพงธ ทับทิมทอง (2554) ไดศึกษาประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต
กรณีศึกษาศาลเจาจุยตุยเตาโบเกง จากการศึกษาพบวาการถือศีลกินผักของชาวภูเก็ต   
มาจากแนวคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจาในอุดมคติของชาวไทยเชื้อสายจีนและ
แนวคิดเรื่องบุญกุศลในการที่ทําใหปุถุชนไดรับพรจากเทพเจาที่ตนเองนับถือที่ใหชีวิต
ประสบกับความเจริญรุงเรืองและดีงามโดยนําเสนอผานพิธีกรรมและรายละเอียดในการ
จัดงานของทางศาลเจา จากงานวิจัยขางตนผูวิจัยเห็นวาการศึกษาการจัดงานประเพณี
ถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตในการศึกษาศาลเจาจุยตุยเตาโบเกงซึ่งเปนศาลเจาที่มี
ชื่อเสียงก็จริงแตยังไมใชศาลเจาแรกที่ประกอบพิธีถือศีลกินผักขึ้นของทางจังหวัดภูเก็ต 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศาลเจาที่จัดงานประเพณีถือศีลกินผักขึ้นเปนครั้งแรกคือ     
ศาลเจากะทูเพื่อขอมูลและองคความรูในการจัดกิจกรรมพิเศษในเชิงศิลปวัฒนธรรมที่
ครบถวนสมบูรณ 
 ยุทธนา วรุณปติกุล (2541)  ไดศึกษาพิธีกรรมกินเจในสังคมชาวจีนภาคใต : 
กรณีชาวจีนใน อ.ตะกั่วปา จ.พังงา จากผลการศึกษาพบวา สัญลักษณหลักของการ     



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

- 7 - 

จัดกิจกรรมที่นําพาใหกลุมคนเขารวมพิธีคือ “กิ้วอองตายเต” และการธํารงไวซึ่งศูนย
อํานาจจีน นําไปสูเปาหมายของการวมพิธีคือ ความมีมากกวาในโลกปุถุชนเสมือนกับ
องคกิ้วอองตายเตเทพเจาซึ่งมีพรอมทุกสิ่งอยางดวยการบําเพ็ญธรรมและความมั่นคง
ของศูนยอํานาจจีนเพื่อตอรองกับศูนยอํานาจสวนกลางของไทยที่หางไกลในสมัยนั้น    
ทําใหพิธีกรรมประเพณีถือศีลกินผักยังคงสืบมาไดจนถึงทุกวันนี้ จากงานวิจัยชิ้นนี้จึง
อยากทราบวา ประเพณีถือศีลกินผักของศาลเจากะทูมี สัญลักษณแนวคิดและเปาหมาย
ในพิธีกรรมประเพณีอื่นใดและมีกระบวนการ วิธีการสื่อสารรวมไปถึงการสื่อสาร     
เชิงกลยุทธท่ีนําพาใหมีการสืบสานประเพณีจนถึงทุกวันนี ้
 อภิรดี ศรีจินดา (2548) ไดศึกษาเรื่องกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ 
กรณีศึกษาโครงการ Academy Fantasia จากการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมพิเศษ
ประสบความสําเร็จไดดวยวิธีการจัดคอนเสิรตในกิจกรรมพิเศษทําใหกลุมเปาหมายไดมี
สวนรวมในการโหวตและรวมคอนเสิรตกับศิลปนอยางใกลชิดเปนการสรางการมีสวน
รวมและการจัดโครงการบานกระจกในการจัดกิจกรรมพิเศษคือ ใหกลุมเปาหมาย
สามารถรับรูความเปนไปของศิลปนอยางใกลชิดทําใหเกิดความเขาใจและความรูสึกที่ดี
ตอตัวศิลปนทําใหการจัดงานประสบความสําเร็จ โดยความสําเร็จวัดจากยอดผลโหวตคือ 
ผลตอบแทนในการจัดกิจกรรม ซ่ึงจากงานวิจัยขางตนผูวิจัยเห็นวาการจัดกิจกรรมพิเศษ
ในเชิงศิลปวัฒนธรรมของบริษัท UBC ในการจัดกิจกรรมพิเศษ Academy Fantasia    
ในการประกวดรองเพลงและการนําเสนอวิถีชีวิตของผูเขารวมแขงขันในกิจกรรมยอย 
“บานกระจก” ประสบความสําเร็จไดรับการตอบรับอยางสูงจึงอยากจะศึกษาการ        
จัดกิจกรรมพิเศษในเชิงศิลปวัฒนธรรมขององคกรสถาบันคือ ศาลเจากะทูในการ        
จัดกิจกรรมพิเศษถือศีลกินผักวามีการสื่อสารในรูปแบบใดบาง 

เครื่องมือการวิจัย 
1. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในการศึกษาครั้งนี้ ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการสัมภาษณ (Interview) โดยคําถามที่ใชในการสัมภาษณคือ คําถามยอย
ที่มาจากคําถามนําวิจัย (Interview Guide) 

2. การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Observation)  
การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมสามารถไดขอมูลในเชิงปรากฏการณภาคสนาม

ในกิจกรรมยอย และการนําเสนอสื่อในจัดกิจกรรมพิเศษที่ทางองคกรสถาบันจัดขึ้น   
โดยผูวิจัยไมไดมีตําแหนงหนาที่หรือความผูกพันมีสวนไดสวนเสียกับองคกรสถาบัน 
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 การทดสอบเครื่องมือผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามมุม (Methods 
Triangulation) กลาวคือ การใชวิธีการเก็บขอมูล 2 วิธีการขึ้นไปซึ่งในที่นี้ ผูวิจัยใชการ
ทดสอบโดยการเก็บขอมูลทั้งวิธีการสัมภาษณ (Interview) และวิธีการสังเกตการณแบบ
ไมมีสวนรวม (Observation) เพื่อตรวจสอบขอมูลวามีลักษณะตรงตามที่ผูใหขอมูลหลัก 
(Key Informant) ไดใหไวหรือไมมากนอยเพียงใดเปนการทดสอบความตรงของขอมูล 
(Content Validity) ทําใหงานวิจัยที่ ไดมีขอมูลที่ครบถวนสมบูรณตามหลักการ       
ความเท่ียงตรงในการยืนยันความนาเชื่อถือของขอมูลเชิงคุณภาพ 
 วิธีการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ    
เชิงลึก (In-depth Interview) และวิธีการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Observation) 
แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวจึงเขียนรายงานผล
ขอมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบพรรณนารายกรณีตอไป 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) มีตําแหนงหนาที่และ
บทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมพิเศษของทางศาลเจากะทู จํานวนทั้งสิ้น 15 คน และ
ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Observation) ในการจัด
กิจกรรมพิเศษของทางศาลเจาทั้ง 9 วัน 9 คืน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 – 21 ตุลาคม 
2558  
 
ผลการวิจัย  
กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Process) 
 การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูในเทศกาลถือศีล   
กินผักสามารถสรุปไดวา กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูของศาลเจากะทู 
เริ่มจากการวิเคราะหขอมูล วางแผนจัดกิจกรรมพิเศษ การดําเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ
และการประเมินผลการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
การวิเคราะหขอมูลการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 ศาลเจากะทูมีประเพณีถือศีลกินผักมายาวนาน 162 ปที่สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีมาอยางยาวนานจากรุนสูรุนมาจนถึงยุคปจจุบันซึ่งมีความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและวิชาการแตวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเปนรากเหงาวิถีชีวิตชุมชนชาวกะทู
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ยังคงสืบทอดสายใยวัฒนธรรมดวยความเขมแข็งสืบมาจนถึงปจจุบัน ประเพณีกินผักของ
ศาลเจากะทู เริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2368 ประมาณ 190 ปที่ผานมาในสมัยที่พระยาถลาง 
(เจิม) มาเปนเจาเมืองภูเก็ตที่บานเก็ตโฮ บริเวณตําบลกะทูเนื่องจากในสมัยนั้นกะทูมี   
แรดีบุกมากมายทําใหมีชาวตางชาติเขามาอาศัยและมีคณะงิ้วจากเมืองจีนไดมาเปด     
ทําการแสดง เมื่อคณะงิ้วมาแสดงอยูที่กะทูเปนเวลานานเน่ืองจากชาวกะทูมีฐานะร่ํารวย
เนื่องจากทําอุตสาหกรรมแรดีบุกเกิดโรคภัยไขเจ็บขึ้นและคนในพื้นที่กะทูพากันไมสบาย
เจ็บไขไดปวยคณะงิ้วจึงนึกขึ้นไดวามาอยูบานกะทูเสียนานจนลืมพิธีเจี๊ยะฉายหรือ
ประเพณีถือศีลกินผักที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมานานทุกป ณ มณฑลกังไส ประเทศจีน     
(ปยะพงษ ทับทิมทอง, 2554) 
 ตอมาโรคภัยไขเจ็บก็คอยทุเลาลงและหายไปในที่สุดทําใหชาวกะทูเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธา ชาวกะทูจึงไดประกอบพิธีกินผักตั้งแตนั้นเปนตนมา โดยกอนที่คณะงิ้ว
จะเดินทางจากไปไดมอบรูปพระหรือกิ่มซ้ิน องคเตี่ยนฮูหงวนโสย องคสามฮูอองเอี๋ยและ
องคสามไทจื้อ ไวใหชาวกะทูประกอบพิธีกินผัก ซึ่ง เปนที่มาของการที่ เทพเจา                
3 พระองคนี้เปนผูกํากับดูแลศาลเจาในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจนถึงทุกวันนี้    
ในวันขึ้น 1 ค่ําไปจนถึงวันขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9 ของทุกป รวม 9 วัน 9 คืน  
 การวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 1) ประสบการณเดิมของสังคม ในที่นี้คือ
ชุมชนกะทูและชาวจังหวัดภูเก็ตนั้นมีเชื้อสายจีนและสืบเชื้อสายจีนมาแตเดิม ประกอบ
กับความเชื่อของเทพเจาในศาสตรจีนที่สื่อสารออกมาทําใหเกิดความเชื่อ คานิยมไปสู
ความเลื่อมใสศรัทธาโดยงาย 2) การขาดที่พึ่งทางจิตใจ ในยุคสมัยนั้นการขาดที่พึ่งทาง
จิตใจของสังคมในที่นี้คือ ชุมชนชาวกะทูทําใหการสื่อสารเพื่อสรางความเชื่อและความ
ศรัทธาประสบความสําเร็จไดโดยงายเพราะการไมมีอยูของที่พึ่งทางจิตใจเดิมนั้นทําให
ความเชื่อใหมจะถูกสรางขึ้นโดยงาย สวนเรื่องของความคงทนถาวรนั้นก็ขึ้นอยูกับความ
เชื่อนั้นวาจะใหเหตุใหผลตรงกับความเปนจริงของชีวิตมากนอยเพียงใด 
 
การวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษ 
 การวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูหลังจากที่ผานการวิเคราะห
ขอมูล เริ่มจากการกําหนดแนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษ กําหนดวัตถุประสงคการ          
จัดกิจกรรมพิเศษ การวางเปาหมายในการจัดกิจกรรมพิเศษ การกําหนดรายะละเอียด
วิธีการดําเนินงานและการวางแผนปฏิบัติงาน โดยมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 
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1. แนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษ  
 หลังจากวิเคราะหขอมูลของศาลเจากะทู สิ่งแวดลอมและสังคมโดยรอบ      
ศาลเจาจากอดีตจนถึงปจจุบันจึงเกิดการกําหนดแนวคิดในการจัดกิจกรรมพิเศษ         
เพื่อเปนภาพลักษณของการจัดงานและเปนตัวชวยในการวางแผนรูปแบบงานใหเปนที่
นาสนใจและจบลงอยางประทับใจ แนวคิด (Concept) ในการจัดงานนั้นจะนําไปสู
จุดเริ่มตนของการกําหนดวัตถุประสงคของการจัดงานในขั้นตอนตอไป โดยการ          
จัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูประกอบดวยแนวคิดดังตอไปนี้ 
 1.1 แนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษในเรื่องของความด้ังเดิม 
 แนวคิดเรื่องความดั้งเดิมของศาลเจากะทูในที่นี้หมายถึง ความดั้งเดิมใน
ประเพณี การเปนปฐมบทของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เปนศาลเจาที่สรางขึ้น
เพื่อการถือศีลกินผักโดยเฉพาะ เรียกวา “ฉายตึ๋ง” แปลวาศาลเจากินผัก ความดั้งเดิมคือ
จุดเดนในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทู ไมวาจะเปนความเชื่อแบบดั้งเดิม      
แนวทางการปฏิบัติตนในการถือศีลกินผักแบบดั้งเดิมเหลานี้ผานการจัดกิจกรรมพิเศษ
แบบดั้งเดิมเสมือนการยอนเวลากลับไปเมื่อรอยปที่แลวมาสูยุคปจจุบัน ใหเห็นถึงความ
ดั้งเดิมในประเพณีถือศีลกินผักของศาลเจากะทู ความดั้งเดิมในประเพณีในท่ีนี้ แบงออก
ไดเปน “ความด้ังเดิมในสถานท่ี” “ความด้ังเดิมในกิจกรรมยอย” “ความด้ังเดิมในสื่อ”  

1) แนวคิดเรื่องความดั้งเดิมในสถานที่ในการจัดกิจกรรมพิเศษ
ของทางศาลเจา 

 แนวคิดเรื่องความดั้งเดิมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมพิเศษของทางศาลเจา
ประกอบไปดวยรูปพระในศาลเจาและรูปพระองคเลาเอี๋ยซึ่งเปนประธานของศาลเจา
เปนแบบดั้งเดิมท่ีทางคณะงิ้วไดใหไว รวมถึงรูปพระของหลี่โหลเฉี้ยดวยเชนกันตั้งแตเมื่อ 
200 ปที่แลว ตัวศาลเจาในเรื่องของศิลปกรรมและสถาปตยกรรมก็เปนแบบดั้งเดิมตาม
แบบ “ฉายติ๋ง” คือศาลเจาที่มีไวสําหรับกินผักโดยเฉพาะ ของเซนไหวบริเวณหนาพระ  
ก็เปนแบบด้ังเดิมตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบกันมาและสิ่งที่ประดับประดาศาลเจาซึ่งเปน
สิ่งที่สําคัญเปนหลักยึดคือ ธงในศาลเจาจะเปนธงชื่อพระในศาลเจาทั้งหมด ไมมี           
ธงโฆษณาประชาสัมพันธของผูสนับสนุนสินคาและบริการ 

2) แนวคิดเรื่องความดั้งเดิมในกิจกรรมยอย 
 แนวคิดเรื่องความดั้งเดิมของในกิจกรรมยอยในที่นี้คือ “พิธีกรรม” ที่สื่อสาร
ความดั้งเดิมผานพิธีกรรมที่ทางศาลเจาจัดขึ้น อาทิเชน พิธีอิ้วเกงแหพระรอบเมืองที่
จุดหมายปลายทางของขบวนแหจะเดินทางไปถึงนั้นคือ จุดเริ่มตนของธรรมเนียมปฏิบัติ 
วัฒนธรรมประเพณีพิธีกินผักสามารถชี้ใหเห็นถึงรากเหงาตั้งแตยุคเริ่มแรกของพิธีกินผัก
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ในยุคสมัยที่คณะงิ้วไดถายทอดไวกวา 200 ปสืบมาจนถึงทุกวันนี้ ความดั้งเดิมใน
กิจกรรมยอย ทั้งชวงเวลา ลายละเอียดและเปาหมายในกิจกรรมยอย เหลานี้สะทอนให
เห็นถึงรากเหงาตั้งแตยุคเริ่มแรกของพิธีกินผักในยุคสมัยที่คณะงิ้วไดถายทอดไวกวา  
200 ปนําไปสูการระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษและสืบสานประเพณีใหคงอยู
สืบไป  

3) แนวคิดเรื่องความดั้งเดิมในสื่อ 
 แนวคิดเรื่องความดั้งเดิมในการสื่อประชาสัมพันธศาลเจาประกอบไปดวย  
สื่อประชาสัมพันธของศาลเจาในการสื่อสารแนวคิดเรื่องความดั้งเดิม สื่อสารผานสื่อ 
“ขายโหล” “เอี๊ยวเตี๋ยว” และ “ลานซานเอี๋ยน” ซึ่งเปนสื่อประเพณีที่สืบตอกันมาตั้งแต
บรรพบุรุษเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ตองทําในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักของทาง
ศาลเจา สื่อ “ขายโหล” คือ การใชกลุมเยาวชนในทองถิ่นเดินตีเครื่องใหสัญญาณที่
เรียกวา “ผาง” มีลักษณะเหมือนกับ “ฆอง” ในเครื่องดนตรีพื้นบานของไทย โดยเดิน
สื่อสารไปตามบานเรือนในชุมชนกะทูเพ่ือบอกกลาวกําหนดการณในพิธียกเสาโกเต็งกอน
กําหนดการณ 2-3 วันซึ่งถือเปนพิธีกรรมที่สงสัญญาณวาพิธีถือศีลกินผักไดเริ่มขึ้นแลว 
สวนสื่อ “เอี๊ยวเตี๋ยว” คือ การติดปายผาสีเหลืองตามเสนทางที่ขบวนแหพระรอบเมือง
หรือพิธีกรรมอิ้วเกงจะเริ่มขึ้นกอนกําหนดการณ 3 วันเพื่อเปนการสื่อสารวา “องคกิ้ว-
อองตายเต” และขบวนแหของศาลเจาจะแหแหนผานเสนทางนี้ในอีก 3 วันขางหนา
เพื่อใหชุมชนในเสนทางและผูคนที่ตองการมารวมพิธีจะไดรับรูและเตรียมตัวออกมา  
รวมพิธีและสื่อ “ลานซานเอี๋ยน” คือการใชสิงโตเชิดเดินไปตามบานเรือนชุมชนกะทู
ในชวงประเพณีถือศีลกินผัก 9 วัน เพื่อเปนการบอกกลาววาตอนนี้ประเพณีกินผักของ
ทางศาลเจาไดเริ่มขึ้นแลวและผูคนตามเสนทางในชุมชนก็จะนําทรัพยสินเงินทองออกมา
ยื่นใสปากสิงโตเพื่อแสดงถึงการศรัทธาและสนับสนุน ลักษณะของสื่อ “ลานซานเอี๋ยน” 
นี้ คลายกับสิงโตเชิดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรคแตตางกันตรงที่ ตัวสิงโตจะมี    
ตัวเล็กกวาและใชคนจํานวนนอยกวา 

1.2 แนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษในเรื่องเทพเจา 
 แนวคิดเรื่องเทพเจาของศาลเจากะทูในที่นี้หมายถึง ความเชื่อเทพเจาจีนใน
ศาลเจาและความเชื่อในปจจุบันท่ี “กิ้วอองตายเต” หรือพระราชาธิราชท้ัง 9 พระองคที่
เสด็จมารวมประเพณีถือศีลกินผักกับทางศาลเจาซึ่ งอยู ในฐานะพระพุทธและ            
พระโพธิสัตว ทรงไวซึ่งอํานาจอันเกิดจากการบําเพ็ญธรรมเปนเปาหมายอุดมคติของ
พิธีกรรมและในฐานะเทพกษัตริยคือ ภาพอุดมคติของชีวิตปุถุชนที่สมบูรณดวยอํานาจ
และเปนผูมีชีวิตอมตะ ตอบสนองเปาหมายของผูเขารวมกิจกรรมที่ตองการความสุข     
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ในโลกปุถุชนที่มากกวานําไปสูการรวมแรงรวมใจกันสืบสานประเพณีใหคงอยูสืบไป 
ความเชื่อเรื่องเทพเจาในที่นี้ สามารถแบงออกไดเปน “การสะเดาะเคราะห” “การสราง
ความปลอดภัย” “การสรางขวัญกําลังใจ” 

1) แนวคิดเรื่องเทพเจาในการสะเดาะเคราะห 
 แนวคิดความเชื่อในเทพเจาในการสะเดาะเคราะหผานการจัดกิจกรรมพิเศษ
ของทางศาลเจาคือ เทพเจา “เอี่ยนเที้ยนสองเต” รับเคราะหแทนใหกับผูที่มารวม
พิธีกรรมของทางศาลเจาซึ่งในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ของศาลเจา เทพเจาจะ     
ดลบันดาลในการสะเดาะเคราะหกรรมทําใหผูที่มารวมพิธีกรรม เขามารวมสักการบูชา 
หมดเคราะหหมดโศกพบกับความสุขความเจริญ 

2) แนวคิดเรื่องเทพเจาในการสรางความแคลวคลาดปลอดภัย 
 แนวคิดเรื่องความเชื่อในเทพเจาในการสรางความแคลวคลาดปลอดภัยคือ 
เทพเจา “หลี่โหลเฉี่ย” และเทพเจา “สามฮูอองเอี่ย” เขารวมพิธีถือศีลกินผักกับทางศาล
เจาและการเขารวมพิธีกรรมที่ทางศาลเจาจัดขึ้นดังนั้นผูที่เขารวมจะไดรับความแคลว
คลาดปลอดภัยจากสิ่งไมดีทั้งหมดทั้งปวงโดยมีเทพเจาชวยปกปกคุมครองรักษารวมถึง
การดลบันดาลสุขภาพรางกายแข็งแรงและมีอายุยืนยาว 

3) แนวคิดเรื่องเทพเจาในการสรางขวัญกําลังใจ  
 แนวคิดเรื่องความเชื่อในเทพเจาในการสรางขวัญกําลังใจคือ เทพเจา      
“กวนเสงเตกุน” เขารวมประเพณีถือศีลกินผักกับทางศาลเจาและการเขารวมพิธีกรรมที่
ทางศาลเจาจัดขึ้นดังนั้นผูเขารวมจะไดรับขวัญกําลังใจจากการเขารวมกิจกรรมไดรับการ
บายศรีสูขวัญจากการเขารวมพิธีกรรมรวมถึงการดลบันดาลใหกับผูที่บนบานศาลกลาว
ใหสมดังที่หวังไว 

1.3 แนวคิดเรื่องบุญกุศล 
 แนวคิดเรื่องบุญกุศลของศาลเจาในที่นี้หมายถึง “บุญกุศลของผูเขารวม”    
ในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจาในสิ่งที่จะไดรับตอบแทนจากการสรางบุญกุศลเปน
การแสดงออกทางแรงทานคือการบริจาคแรงเงิน บริจาคแรงกาย การแสดงออกทางศีล
คือ การถือศีลกินผัก รักษาศีลและแรงภาวนาคือ การภาวนาจิตตอเทพเจาในศาลเจา
นําไปสูการรวมแรงรวมใจสามัคคีในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของทางศาลเจา 
แนวคิดเรื่องบุญกุศลในที่นี้ สามารถแบงออกไดเปน “บุญกุศลในดานแรงใจ” “บุญกุศล
ในดานแรงกาย” “บุญกุศลในดานแรงเงิน” 
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1) แนวคิดเรื่องบุญกุศลในดานแรงใจ 
 แนวคิดเรื่องบุญกุศลในดานของแรงใจในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจาคือ 
การรวมแรงรวมใจกันมาถือศีลกินผักกับทางศาลเจา กลาวคือการมาลงชื่อรวมถือศีล    
กินผักและการมารวมพิธีกรรมที่ทางศาลเจาจัดขึ้นในชวงเวลา 9 วัน เสมือนเปนการ
สรางคุณคาใหกับกิจกรรมพิเศษที่ทางศาลเจาจัดขึ้น เห็นไดจากในสวนการประเมินผล
ความสําเร็จของกิจกรรมที่ประเมินผลทั้งแบบเปนทางการคือ ประเมินจากจํานวน
รายชื่อผูที่รวมลงชื่อกินผักกับทางศาลเจาและการประเมินผลแบบไมเปนทางการคือ 
ประเมินจากภาพรวมของผูที่มารวมดวยสายตาและประสบการณ 

2) แนวคิดเรื่องบุญกุศลในดานแรงกาย 
 แนวคิดเรื่องบุญกุศลในดานของแรงกายในการจัดกิจกรรมพิเศษของทางศาล
เจาคือ การมารวมกันชวยกิจการงานของศาลเจาทั้งจากประชาชนในพื้นที่และ
บุคคลากรจากภายนอกถือเปนการสนับสนุนศาลเจาในดานของแรงกาย การใชกําลังคน 
การใหกําลังกายเปนการตอบแทน อาทิเชน การรวมแรงมา “ลางศาลเจา” ซึ่งจะกระทํา
กอนงานประเพณีจะเริ่มขึ้น 3 วัน เปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบตอกันมาอยางยาวนานสวน
นี้ถือเปนปจจัยสําคัญใหกิจกรรมพิเศษสําเร็จลุลวงไปดวยดี เห็นไดจากในสวนของการ
ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมที่ประเมินผลในแบบไมเปนทางการคือ ในดานความ
รวมมือรวมใจกันและในดานความราบรื่นของงาน 

3)  แนวคิดเรื่องบุญกุศลในดานแรงเงิน 
 แนวคิดเรื่องบุญกุศลในดานแรงเงินในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจาคือ 
การบริจาคเงินชวยเหลือศาลเจาทั้งจากประชาชนในพื้นที่และบุคคลจากภายนอก       
ถือเปนการสนับสนุนศาลเจาดวยตัวเงิน เปนการสรางบุญกุศลในดานของแรงเงิน คนท่ีมี
เงินก็ชวยเหลือสนับสนุนศาลเจาดวยการมอบเงินบริจาคใหแกศาลเจาถือเปนการออก
แรงเงินเปนการสรางบุญกุศลอีกทางหนึ่ง เห็นไดจากการประเมินผลความสําเร็จของ
กิจกรรมที่ประเมินผลในแบบเปนทางการคือ ในดานของยอดเงินบริจาคจะมีการแสดง
ตัวเลขบงบอกชัดเจน 

2. วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 เมื่อกําหนดแนวคิดเสร็จสิ้นแลวจากนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคในการจัด
กิจกรรมพิเศษซึ่งเปนจุดหมายสําคัญที่ตองการใหกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นมุงไปสู
ปลายทางเดียวกันและยังเปนปายบอกทางที่จะชวยชี้แนะหรือบังคับใหการดําเนินการ
จัดกิจกรรมมีความสอดคลอง เหมาะสมและตอเนื่องกันกับแนวคิดที่วางไวโดย
วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูมาจากแนวคิดการจัดกิจกรรม
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พิเศษแลวนําแนวคิดเหลานี้มากําหนดวัตถุประสงคของการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี ้
 2.1 วัตถุประสงคเพ่ือการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของศาลเจากะทู 
 วัตถุประสงคเพื่อการ “สืบสาน” ประเพณีถือศีลกินผักของศาลเจากะทูสําคัญ
ในดานวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมา ในดานการสืบทอดดานวัฒนธรรม 
คือการแสดงออกถึงแบบแผนคือ ธรรมเนียมขอควรปฏิบัติและกฎเกณฑคือ ขอหามที่  
ไมควรปฏิบัตเิพื่อการธํารงรักษาไวซึ่งวฒันธรรมประเพณีชีวิตท่ีถูกตองและดีงามดวยการ
ยอมรับในลักษณะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยการสืบทอดตอกันในลักษณะรุนสูรุนคือ 
การรับชวงตอโดยใชบุคคลในสืบทอดประเพณีนี้ การถายทอดธรรมเนียมปฏิบัติจาก        
ผูอาวุโสสูเยาวชนคนรุนหลังและผูที่มีความเชื่อความศรัทธาโดยยึดถือขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบดั้งเดิมเปนแกนแท มีเทพเจาเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและมีบุญกุศลเปน
เครื่องจรรโลงจิตใจ  

2.2 วัตถุประสงคเพื่อการสรางความสามัคคี 
 วัตถุประสงคเพื่อการสรางความสามัคคีในประเพณีถือศีลกินผักคือ การสราง
คุณคาตอชุมชนที่มีความสามัคคีเปนแรงขับเคลื่อนโดยมีแนวคิดการเปนแบบอยาง      
ในเรื่องความด้ังเดิม แนวคิดความเชื่อในเรื่องเทพเจา แนวคิดเรื่องบุญกุศล มาสูการสราง
ความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
วัตถุประสงคเพื่อการสรางความสามัคคีในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูคือ ศาล
เจากะทูตองการใหเกิดความสัมพันธและความสมัครสมานสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน 
โดยมองวาความสามัคคีคือพลังขับเคลื่อนทั้งในทางตรงและทางออม โดยในทางตรง
ความสามัคคีคือรากฐานสําคัญที่ชวยใหการจัดกิจกรรมของศาลเจาประสบความสําเร็จ
ลุลวง ในทางออมก็ทําใหผูคนในสังคม ชุมชนกะทูเกิดความสามัคคีซึ่งก็ถือเปนสวนหนึ่ง 
โดยมีการใหความสําคัญกับความดั้งเดิมในประเพณี ความเชื่อรวมในเทพเจาและความ
เชื่อในการสรางบุญกุศล บางคนในตลอดระยะเวลา 1 ป ไมไดประสบพบเจอแตก็ไดมา
พบเจอในชวงเวลานี้เสมือนเปน การวมญาติของคนในชุมชนกะทูท่ี   เขามารวมกิจกรรม
ของศาลเจากะทูทําใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจกันมาชวยงานของศาลเจาเปน
การชวยเหลืองานเพื่อใหการจัดงานออกมาประสบความสําเร็จลุลวง” ดังที่กลาวมา
แสดงใหเห็นวา “ความสามัคค”ี คอืรากฐานไปสูความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพิเศษ 
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3. เปาหมายในการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 การกําหนดเปาหมายเปนสิ่งที่บงบอกผลลัพธที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น
และหวังผลไดเฉพาะเจาะจงกวาวัตถุประสงค ในการยึดเอาวัตถุประสงคเปนหลัก         
ในกําหนดเปาหมายใหมีความสอดคลองกัน ชัดเจนวัดผลไดและสามารถปฏิบัติไดจริง 
โดยการกําหนดเปาหมายในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทู มาจากวัตถุประสงค
ของการจัดกิจกรรมพิเศษแลวนําวัตถุประสงคเหลานี้มากําหนดเปาหมายในการจัดงาน 
โดยมีการกําหนดเปาหมายดังนี ้

3.1 เปาหมายในบทบาทการเปนศูนยรวมจิตใจ  
 เปาหมายในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูเพื่อบทบาทในการ “ศูนย
รวมจิตใจ” ในที่นี้คือ การเปนศูนยกลางของความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีในแนวคิด
ความเชื่อในเทพเจาของศาลเจา แนวคิดเรื่องประเพณีถือศีลกินผักแบบดั้งเดิม แนวคิด
การสรางบุญกุศลใหกับผูที่มารวมงาน นําไปสูการนําพาผูคนในชุมชนและหมายรวมถึง
สังคมวงกวางใหเกิดการรวมแรงรวมใจสามัคคีกันมารวมงานประเพณีถือศีลกินผักของ
ทางศาลเจา เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของทางศาลเจาใหคงอยูสืบตอไป 

3.2 เปาหมายเพื่อบทบาทในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 
 เปาหมายในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูใน “บทบาทการจัดงาน
ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต” ในที่นี้คือ องคกรสถาบันตองการมีบทบาทใน
ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ดวยความที่เปน “พี่ใหญ” คือศาลเจาแหงแรกที่
ประกอบพิธีกินผักตลอดจนมาถึงประเพณีถือศีลกินผัก ตลอดจนการเปนปฐมบทของ  
ภูมิปญญาทองถิ่นที่นําเสนอแนวคิดความเชื่อตอเทพเจาผานแนวคิดเรื่องบุญกุศลไปสู
การมีบทบาทสําคัญในประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต 
 การเปนศาลเจาแรกที่ประกอบพิธีถือศีลกินผักขึ้นและยังคงรักษาประเพณี
ความดั้งเดิมของพิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติตาง ๆ ที่ยึดถือกันมาทั้งขนบประเพณี 
ความเชื่อ แรงศรัทธาในเทพเจาฉะนั้นสิ่งที่ศาลเจาตองการจะเปนคือ การสราง      
“แกนแท (Folk law)” ในประเพณีถือศีลกินผักโดยผานการจัดกิจกรรมพิเศษในเทศกาล
ถือศีลกินผัก เมื่อนึกถึงประเพณีถือศีลกินผักของทางจังหวัดตองนึกถึงศาลเจากะทูและ
เมื่อถึงเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตตองเดินทางมารวมงานประเพณีที่ทางศาลเจา
จัดขึ้น ดวยเพราะเปนหลักยึดในทุกสิ่งอยางใหกับประเพณีถือศีลกินผัก  
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4. กําหนดรายละเอียดวิธีการดําเนินการจัดกิจกรมพิเศษ 
 รายละเอียดวิธีการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมพิเศษที่จะตองระบุอยูใน
แผนงานนั้นมีความสําคัญ เพราะวิธีการดําเนินงานที่ถูกกําหนดขึ้นจะเปนตัวนําหรือ
พาหนะของเรื่องราวสาระขาวสารที่องคกรตองการจะสื่อสารใหสาธารณะชนหรือ
กลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในกิจกรรม รับรู เขาใจ การกําหนดรายละเอียดวิธีการ
ดําเนินงานจึงตองคํานึงถึงปจจัยที่มีสวนในการตัดสินใจ คือการเลือกสื่อและกิจกรรม
ยอยที่ใชประกอบในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมทั้งจากลักษณะและประเภทและเนื้อหา 
เรื่องราว สาระและกําหนดเวลาท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมดังตอไปน้ี 
 4.1 กําหนดรายละเอียดในสื่อ (Media)  
 การกําหนดรายละเอียดวิธีการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทู
ในเรื่อง “สื่อ” ที่ใชประกอบในการจัดกิจกรรมมีทั้งสิ้น 3 ประเภทคือ สื่อประเพณี   
(Folk Media) สื่อเกา (Old Media) และสื่อใหม (New Media)  
 
ตารางท่ี 1 ตารางกรอบแนวคิดในการกําหนดสื่อ 

สื่อ (Media) แนวคิด รูปแบบ รายละเอียดของสือ่ 
สื่อประเพณี 
(Folk Media) 

- ดั้งเดิม  
- ธรรมเนียมปฏิบัติ    
(Folk Law)  

- วงแคบเพื่อเขาถึงฐาน
ทองถิ่นนิยม 
- ไมมีความยืดหยุนใน
ขอมูลขาวสาร 

- ขายโหล  
- ลานซานเอี๋ยน 
- เอี๊ยวเตี๋ยว 

สื่อเกา  
(Old Media) 

- อุตสาหกรรมสือ่ 
- ทกุกลุมสังคม (Mass 
Communication) 

- วงกวางเพือ่เขาถึงทกุ
กลุมคนในสังคม 
- มีความยืดหยุนในขอมูล
ขาวสาร 

- สื่อบุคคล (Influence) 
- แผนปาย (banner) 
- แผนพับ (Brochures) 
- วิทยุกระจายเสียง 

สื่อใหม  
(New Media) 

- ยุคสังคมสารสนเทศ 
(Information Seek) 
- เฉพาะกลุม (Niche) 

- เครอืขาย (Network) 
- ขอมูลขาวสารลื่นไหล     
(Real time) 

- เฟสบุค (Facebook) 
- โฮมเพจ (Homepage) 

 จากตารางสามารถอธิบายการกําหนดรายละเอียดของสื่อในการจัดกิจกรรม
พิเศษของทางศาลเจากะทูไดดังตอไปนี ้

1) สื่อประเพณี (Folk Media) 
 กิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูในสวนของสื่อประเพณี (Folk Media) เพื่อให
กิจกรรมพิเศษประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมาย สื่อประเพณีของทางศาลเจานั้น     
เพื่อการสื่อสารในกลุมทองถิ่นนิยมมีกฎเกณฑที่ชัดเจนแนนอนในรูปแบบการนําเสนอ
โดยยึดหลักธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีแบบดั้งเดิมในภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่           
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สืบตอกันมา โดยการกําหนดรายละเอียดวิธีการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจา
กะทู ในเรื่อง “สื่อประเพณี” ที่ ใชประกอบในการจัดกิจกรรมของศาลเจากะทู  
ประกอบดวยสื่อแรกเรียกตามภาษาทองถิ่นคือ “ขายโหล” สื่อที่สองเรียกตามภาษา
ทองถิ่นวา “ลานซานเอี๋ยน” เรียกตามภาษาทองถิ่นวา “เอี๊ยวเตี๋ยว” และนอกจากเพื่อ
การสื่อสารในฐานทองถิ่นนิยมยังหมายรวมไปถึงการธํารงรักษาไวซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติ 
(Folk Law) สะทอนไปถึงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของทางศาลเจาซึ่งเปน
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 

2) สื่อเกา (Old Media)  
 การจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูในสวนของสื่อเกา (Old Media) 
เพื่อใหกิจกรรมพิเศษประสบผลสําเร็จเพื่อการเขาถึงกลุมมวลชนหรือวงกวางเพื่อเขาถึง
ทุกกลุมคนในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพดวยอุตสาหกรรมสื่อในเทคโนโลยีการพิมพ
ไปสูความหลากหลายในรูปแบบ รายละเอียดของขอมูลในการนําเสนอรวมไปถึงความถี่
ทําใหเกิดมีความยืดหยุนในการใหขอมูลขาวสาร โดยการกําหนดรายละเอียดวิธีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพิเศษในเรื่องของสื่อเกา (Old Media) นั้นทางศาลเจาไดใช       
สื่อบุคคล (Personal Media) ที่มีลักษณะเปนผูนําทางความคิด (Key Influence) ของ
คนในพื้นที่มีการนําเสนอขอมูลตามสภาวการณในแตละวันของกิจกรรม สิ่งพิมพที่ให
ขอมูลประวัติความเปนมาและความนาสนใจของประเพณีและแผนปายบอกกําหนด
การณในกิจกรรมดวยความถี่ที่สูงและสื่อวิทยุกระจายเสียงผานรถขยายเสียงที่บอก
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ในเทศกาลถือกินผักของทางศาลเจาตลอดระยะเวลา 9 วันที่จัด
กิจกรรมตามชวงเวลาท่ีเห็นวาเหมาะสม 

3) สื่อใหม (New Media) 
 กิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูในสวนของสื่อใหม (New Media) เปนการ
ปรับตัวเขาสูยุคสังคมขาวสาร (Information Seeking) สื่ออินเตอรเน็ทไปสูการสราง
เครือขายในสังคมออนไลนเปนสิ่งจําเปนในการสื่อสารสมัยใหมเพื่อการเขาถึง
กลุมเปาหมายที่มีลักษณะเชิงรุกตอขอมูลขาวสาร (Active Receiver) ในการสรางการ
รับรู เขาใจนําไปสูพฤติกรรมและหมายรวมไปถึงการประกอบสราง “ความเชื่อ” โดย
ภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือเหตุการณที่มีลักษณะเปนการถายทอดสดหรือเทปบันทึกและ
การนําเสนอขอมูลสามารถปรับเปลี่ยนลื่นไหล (Real time) โดยการกําหนดรายละเอียด
วิธีการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูในเรื่อง “สื่อใหม” ที่ใชประกอบใน
การจัดกิจกรรมของศาลเจากะทูคือ สื่อออนไลนเฟสบุค (Facebook) และเว็บไซด 
(Homepage)  
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 4.2 กําหนดรายละเอียดในกิจกรรมยอย 
 การกําหนดรายละเอียดในกิจกรรมยอยสามารถจําแนกไดตามแนวคิดในการ
จัดกิจกรรมพิเศษทั้งแนวคิดเรื่องความด้ังเดิมและแนวคิดเทพเจาดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ตารางกําหนดรายละเอียดกิจกรรมยอยในแนวคิดความดั้งเดิม 

กิจกรรมยอย จุดนําเสนอความด้ังเดิม (Point) 
พิธีกรรมอิ้วเกง  
(แหพระรอบเมือง) 

“จุดหมายปลายทาง” คือ จุดหมายปลายทางในพิธีแพพระหรือแหพระของทางศาลเจากะทู
เดินทางไปเปนจุดที่ “เหี่ยวเอี๋ยน” กระถางรูปและดวงไฟรวมไปถึงตํารา องคพระมาจาก         
เมืองจีนซึ่งถือเปนจุดกําเนิดพิธีถือศีลกินผักของทางศาลเจา ซึ่งจุดหมายปลายทางในพิธี          
แหพระนี้จะแตกตางกับศาลเจาอื่น  

พิธีกรรมโกยโหย (ลุย
ไฟ) 

“กําหนดการณในพิธี” คือ สัญลักษณในการสื่อสารแนวคิดความดั้งเดิม กําหนดการณในการ
ประกอบพิธีกรรมของทางศาลเจาในพิธีกรรมลุยไฟนั่นจะทําในชวงเวลา กลางวันคือบายสามโมง
หรือ 15.00 น. โดยจะมีการเริ่มกอกองไฟตั้งแตเวลา เกาโมงเชาหรือ 9.00 น. ซึ่งเปนความเชื่อ
เดิมของทางศาลเจาสืบทอดมาจนถึงปจจุบันโดยศาลเจากะทูยังคงยึดประเพณีนี้ ไว                  
ไมเปลี่ยนแปลง โดยทางศาลเจาอื่นมีการประกอบพิธีกรรมในชวงเวลาค่ําตอนกลางคืน มีเพียง
ศาลเจากะทูแหงเดียวเทานั้นที่ประกอบพิธีตามแบบดั้งเดิมในเวลากลางวัน 

พิธีกรรมยกเสา 
โกเต็ง 

“วิธีการยกเสาโกเตง” คือ สัญลักษณในการสื่อสารแนวคิดความดั้งเดิมโดยการยกเสาโกเตง        
ซึ่งจะใชบุคลากรในศาลเจาและผูที่มารวมงานกับทางศาลเจา ทั้งฝายชายและฝายหญิงในการยก
เสาโกเตง โดยยังคงยึดถือแนวคิดความดั้งเดิมตามบรรพบุรุษที่ใชเพียงคนของศาลเจาและ    
ผูที่มารวมพธิีกินผักในการยกเสาไมใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการยกเสา 

การเปดศาลเจา  
(Open house) 

-   “ของเซนไหว” คือ สัญลักษณในการสื่อสารแนวคิดความด้ังเดิมผานความหมายของเซนไหว
ที่ใชบูชาเทพเจาบริเวณหนาพระไดแก “หงอโก” คือ ผลไม 3 อยางหมายความดังนี้ สับปะรด 
หมายถึง อองหลายคือ มีบุญวาสนาเพิ่มขึ้นสะทอนผานลักษณะของ “ตาสับปะรด” ที่มีลักษณะ
ชี้ขึ้นไปดานบนทั้งหมด สวนสม หมายถึง กามเสี่ยคือ ขอบคุณ สะทอนผานลักษณะ “ทรงกลม” 
ของผลสมที่มีทรงกลมเหมือนทาทางการขอบคุณแบบจีนที่ใชมือทั้งสองยกขึ้นลักษณะเปนทรง
กลมและกลวยขาว หมายถึง “กิ่มเจี้ยว” คือ การมีลูกหลานไวสืบสกุลเยอะมีลูกหลานที่ดี            
มีตระกูลที่ใหญ สะทอนผานลักษณะ “จํานวนของผลกลวยและความสวยงามของผลกลวย”         
คือกลวยนั้นมีลูกดกในหนึ่งหวีและกลวยขาวมีผลที่เรียวสวยงามกวากลวยชนิดอื่นตอมา            
คือ “บิดเจี๋ยน” คือ ขนม 3 อยางหมายความดังนี้ ขนมถวยฟู หมายถึง ความเจริญรุงเรืองที่
เพิ่มขึ้น สะทอนผานลักษณะ “ความฟู” ของขนมเปรียบเสมือนความเจริญที่ฟองขึ้น เพิ่มมาก
ขึ้น สวนขนมรวมถั่วหลากชนิดหรือ “เตเหลี่ยว” หมายถึง อุดมสมบูรณ สะทอนผานลักษณะ 
“ไสขนม” ที่รวมเอาธัญพืชตาง ๆ ไวดวยกันเปรียบเหมือนความอุดมสมบูรณและขนมเตา
หมายถึงความ มีอายุยืน สะทอนผานลักษณะ “อายุ” ของเตาที่มีอายุยืนมาก สวนผัก 6 ชนิด 
เปนความเชื่อของผักมงคลตามความเชื่อแบบจีนใชในการเซนไหวเทพเจามาแตอดีต 
-   “การแตงธง” การตกแตงธงในศาลเจานั้น ศาลเจากะทูยังคงยึดหลักปฏิบัติตามแนวคิดความ
ดั้งเดิมคือจะมีเพียงธงของเทพเจาในศาลเจา คือธงที่ประดับประดาจะเขียนเปน “ชื่อ               
เทพเจาของศาลเจากะทู” เทานั้นไมมีธงของผูสินคา ธุรกิจภาคเอกชนตาง ที่ตองการมา
สนับสนุนศาลเจาแลกกันการมีธงชื่อตราสินคาของตนติดอยูที่ศาลเจาแตทางศาลเจาไดปฏิเสธ
มาตลอด 
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ตารางท่ี 3 ตารางกําหนดรายละเอียดกิจกรรมยอยในแนวคิดเรื่องเทพเจาในการสะเดาะ
เคราะห 

กิจกรรมยอย จุดนําเสนอความเชื่อเทพเจา (Point) สะเดาะเคราะห 
พิธีกรรมอิ้วเกง 
(แหพระรอบเมอืง) 

“อาวุธ” คือ สัญลักษณการใชอาวุธทิ่มแทงรางกายของเทพเจาที่ประทับทรง
ถือเปนการรับเคราะหแทนผูที่เขารวมพิธีกินผักของทางศาลเจา เสมือนการ
รับคมอาวุธแทนผูเขารวม การบาดเจ็บแทนและอาวุธที่ทิ่มแทงรายกายของ
เทพเจาประทับทรงนี้ สรางความนาเชื่อถือใหกับผูที่มารวมพิธีกรรมของทาง
ศาลเจาวาไดสะเดาะเคราะหไปแลวในเชิงมโนคต ิ
 

พิธีกรรมโกยโหย 
(ลุยไฟ) 

“กองไฟ” คือ สัญลักษณการสะเดาะเคราะหกรรมของเทพเจาและมาทรง
รวมถึงผูที่เขารวมพิธีกินผักกับทางศาลเจาโดยการใชกองไฟเปนการเผาสิ่งไม
ดี เผาเคราะหกรรมตาง ๆ ใหหมดไปดวย “ไฟ” ตามความเชื่อแบบจีนโดย
การที่เทพเจาจะเดินผานกองไฟเสมือนใหไฟชําระลางโดยไฟที่นํามากอกอง
ไฟก็เปนไฟจากหององค “กิ้วอองตายเต”  
 

พิธีโกยหาน  
(พิธีสะเดาะเคราะห) 

-  “รูปตางตัว” มีลักษณะเปนภาพวาดของเพศชายและเพศหญิง ในการเขา
รวมพิธีกรรมสะเดาะเคราะห ซึ่งจะมีการเขียนชื่อของผูที่เขารวมพิธีกรรมไวที่
รูปตางตัว รูปตางตัวนี้ก็เสมือนการแสดงเชิงสัญลักษณ ใหความหมายวา “ 
ทิ้งเคราะหกรรมของตัวเองไปแลวอยางเฉพาะเจาะจง “ คือการเขียนชื่อลง
ไปในรูปตางตัวเปนการแสดงความเปนเจาของบุญกุศล ความบริสุทธิ์ ความ
เปนสิริมงคลที่ไดแบบสวนตัวเปนการแสดงถึงปจเจกบุคคลในสิ่งที่ไดรับจาก
การพิธีกรรมนี ้
-  “สะพาน” คือ สัญลักษณของการสะเดาะเคราะหโดยการทิ้งสิ่งเกาที่ไมดี
ออกไป การกาวขามผานสะพานก็เทากับวาไดผานอดีตมาสูปจจุบันแลวคือ 
การทิ้งสิ่งไมดีไวในอดีตแลวเริ่มตนใหมกับสิ่งดี ๆ บริสุทธิ์ ลางเคราะหกรรม
ใหหมดไปในการเดินผานขามสะพานที่มีเทพเจาประทับทรงคอยปดเปา 
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ตารางที่ 4 ตารางกําหนดรายละเอียดกิจกรรมยอยในแนวคิดความเชื่อเทพเจาในการ
สรางขวัญกําลังใจ 

กิจกรรมยอย จุดนําเสนอความเชื่อเทพเจา (Point) การสรางขวญักําลังใจ 
พิธียกเสาโกเตง็ “เสาโกเตง” คือ สัญลักษณเสาโกเตง เปรียบเสมือนสัญลักษณวาสถาน

ที่นี้เปนสถานที่ถือศีลกินผักขององคกิ้วอองตายเตเปนสัญลักษณวา             
กิ้วอองตายเตไดประทับอยูที่สถานที่แหงนี้ เมื่อยกเสาโกเตงแลวก็แสดง
วาสถานที่จะมีเทพเจามาประทับจะมารวมพิธีกรรมกับทางศาลเจาเปน
สัญลักษณของการสรางขวัญกําลังใจวามีเทพเจามารวมถือศีลกินผักกับ
ผูเขารวมพิธีกรรมและเปนสถานที่ถือศีลกินผักของเทพเจา 

พิธีเชิญหยก 
อองสองเต 
และกิว้อองตายเต 

-  “ใบรายชื่อ” คือ สัญลักษณใบรายชื่อผูชวยงานทางศาลเจาฝายตาง ๆ 
ในศาลเจาที่ฝายพิธีกรรมอานตอหนาองคหยกอองสองเตและกิ้วออง   
ตายเตเพื่อเปนการบอกกลาวในคุณงามความดีของบุคคลเหลานี้ ใบ
รายชื่อมีลักษณะสีเหลือง อักษรสีแดง แผนใหญ การอานรายชื่อนี้แสดง
วาหยกอองสองเตและกิ้วอองตายเตมาประทับแลว 
-  “ตะเกียงน้ํามัน 9 ดวง” คือ สัญลักษณ ตะเกียงน้ํามันจะมีลักษณะ
เปนพวงโดยในพวงทั้งหมดจะมีดวงไฟ 9 ดวง ซึ่งจะถูกแขวนอยูบน         
เสาโกเตงหลังจากที่มีการเชิญกิ้วอองตายเตลงมารวมพิธีถือศีลกินผักกับ
ทางศาลเจาเปนที่เรียบรอยแสดงถึงพระราชาธิราชทั้ง 9 องคที่หมายถึง 
องคกิ้วอองตายเตและตะเกียงของดวงไฟนั้นหามดับโดยเด็ดขาดโดยจะมี
การเติมน้ํามันตะเกียงโดยฝายเถาแกลอจู 

พิธีกรรมโกยชิดแช 
(พิธีบูชาดาวพระ
เคราะห) 

“ผายันต” คือสัญลักษณ ผายันตในพิธีบูชาดาวพระเคราะหทั้ง 7 ดวง 
จะใชแจกหลังจากที่ทําพิธีกรรมบูชาดาวพระเคราะหเสร็จสิ้นแลวใหแกผู
มารวมพิธีกรรมกับทางศาลเจาโดยผูที่มารวมพิธีมีความตองการจะได       
ผายันตในพิธีนี้กลับไป โดยผายันตนี้มีคุณประโยชนทางดานบายศรีสู
ขวัญใหขวัญกําลังใจแกผูพกพา จากการทําพิธีบูชาดาวเคราะหทั้งเจ็ด
ของทางศาลเจา ผายันตมีลักษณะสีเหลืองอักษรสีแดงขนาดพอดีพกพา
จะแจกจากเทพเจาประทับทรงบนปรัมพิธีใหแกผูมารวมพิธีกรรม 

พิธีสงเกงและถากสอ 
(พิธีสวดมนตและ
อานรายชื่อของ
ผูเขารวม) 

“ใบรายชื่อผูเขารวมกินผัก” คือ สัญลักษณ ใบรายชื่อผูเขารวมกินผักจะ
อานในพิธีสงเกงและถากสอ ในใบรายชื่อจะมีรายชื่อของผูเขารวมกินผัก
ที่คนที่มารวมกินผักโดยจะทยอยอานไปในแตละวัน ใบรายชื่อเปนการ
สรางขวัญกําลังใหแกผูเขารวมพิธีเนื่องจากเปนการบอกองคกิ้วออง      
ตายเตวาเราไดทําความดี ไดทําสิ่งดีรวมกับทางศาลเจา ใบรายชื่อจึงเปน
สัญลักษณของการสรางขวัญกําลังใจใหผูที่มารวมพิธีถือศีลกินผักกับทาง
ศาลเจา 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) ตารางกําหนดรายละเอียดกิจกรรมยอยในแนวคิดความเชื่อเทพเจาใน
การสรางขวัญกําลังใจ 

กิจกรรมยอย จุดนําเสนอความเชื่อเทพเจา (Point) การสรางขวญักําลังใจ 
พิธีปายหลาวไชอิ๋ว 
(พิธีไหวอาหารบรรพ
บุรุษ) 

“ถวย” คือ สัญลักษณถวยใสขาวที่ใชในการประกอบพิธีกรรมเสมือนเปน
ตัวแทนของถวยใสขาวของผูที่สรางคุณงามความดีใหแกศาลเจา ผูชวย
งาน คณะกรรมการ และภาคสวนตาง ๆ ของศาลเจา หนึ่งคนคือหนึ่ง
ถวยขาวที่จะมารวมทานอาหารในพิธีกรรมนี้รวมกันทั้งหมดและรวมกัน
กับเทพเจาเสมือนการเลี้ยงอาหารใหแกผูที่ทําคุณงามความดีใหแกศาล
เจาแลวโดยใชถวยนี้เปนสัญลักษณ 

พิธีสงหยกอองสองเต
และ 
กิ้วอองตายเต 

“กองพิธีกรรม” คือ สัญลักษณในความหมายของผูวิจัยคอื  กองกระดาษ
รายชื่อ กองใบรายชื่อของผูเขารวม สิ่งของตาง ๆ ที่ใชพิธีกรรม กระดาษ
ทองที่พับตามหนาพระตาง ๆ ที่อยางนี้จะถูกเผาไปพิธีกรรมสงหยกออง
สองเต กองพิธีกรรมนี้จะมีการใสประทัดไวในกองพิธีกรรมดวย เมื่อถึง
เวลาสงหยกอองก็เผากองพิธีกรรมนี้เสมือนเปนการจบดวยไฟตามความ
เชื่อจีน รายชื่อตาง ๆ ของผูชวยเหลืองานก็จะถูกเผาขึ้นไปพรอมกับ      
หยกอองและเพื่อบอกหยกอองใหรับรู  

การเปดศาลเจา  
(Open house) 

“องคเทพเจาในศาลเจา” คือ สัญลักษณ องคเทพเจาทั้งหมดในศาลเจา
ในสวนหนาพระตาง ๆ ทั้ง 6 หนาพระ อาทิเชน พระเตี่ยนฮูหงวนโสย      
เอี่ยนเที่ยนสองเต สามฮูอองเอี๋ย กวนเส็งเตกุน เจาแมกวนอิม คือ สิ่งที่
แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการเปดศาลเจาใหผูเขารวมกิจกรรมพิเศษของ
ทางศาลเจา ไดเขามาสักการบูชา บนบาลศาลกลาว ขอพรเพื่อความ
ปรารถนาใดก็ตามแตที่สะทอนออกมาเปนความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจากะ
ทูและนําไปสูความเชื่อและศรัทธาตอศาลเจากะทูเมื่อเกิดความศรัทธาก็
เกิดพฤติกรรมในการเขามารวมกจิกรรมพิเศษกับทางศาลเจาในทายที่สุด 

พธิีเบิกเนตรองคพระ “กิมซิ้นหรือรูปพระ” คือสัญลักษณ กิมซิ้นในที่นี้คือ “รูปไมแกะสลัก
เสมือนองคพระ” ของประชาชนภายนอกที่ไดจัดทําองคพระขึ้นและ        
นํามารวมพิธีการนํามาใหทางศาลเจาเบิกเนตร เมื่อทําการเบิกเนตรแลว
ก็ถือวาผานพิธีการ “ปลุกเสก” เปนการสรางขวัญกําลังใจเสมือนความ
เชื่อทางศาสนาพุทธของชาวไทยพุทธคือ มีความศักดิ์สิทธิ์ในองคพระแลว
ผานพิธีการ 
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ตารางท่ี 5 ตารางกําหนดรายละเอียดกิจกรรมยอยในแนวคิดความเชื่อเทพเจาในการ
สรางความแคลวคลาดปลอดภัย 

กิจกรรมยอย จุดนําเสนอความเชื่อเทพเจา (Point) 
การสรางความแคลวคลาดปลอดภัย 

พิธีกรรมปางเอี๋ย 
(พิธีกรรมปกหลกัเขตทหาร) 

“เต็กฮู” คือ สัญลักษณ เต็กฮูคือยันตไมไผที่ใชในการปกหลักเขตที่จะ
ใหทหารไปรักษาการณตามจุดตาง ๆ ที่มีอยูทั้งสิ้น 8 จุดในบริเวณ
ศาลเจา โดยในเต็กฮู 1 จุดมียันตไมไผ 3 อันโดยมีชื่อเทพเจาเขียนอยู
ที่ยันตไมไผนั้น 1 ชื่อตอ 1 อัน โดยมีชื่อเทพเจาหลักคือ “หลี่โหลเฉี่ย” 
ใช แสดงสัญลั กษณของความปลอดภัย ให แก ผู ที่ ร วมกิ นผั ก        
โดยยันตไมไผสามารถเห็นไดชัดจากผูที่มารวมพิธีถือศีลกินผักกับทาง
ศาลเจาจากบริเวณจุดปก 
 

พธิีกรรมโขกุน 
(พิธีกรรมเลี้ยงทหาร) 

“ธงทหาร 5 สี” คือ สัญลักษณเสมือนการบอกวามีทหารมา
ประจําการรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลเจาจาก 5 ทิศและ        
5 กองกรม คือ ธงสีแดงคือทหารจากทิศใตมีจํานวน 80,000 คน       
ธงสีเขียวคือทหารจากทิศตะวันออกมีทหาร 90,000 คน ธงสีขาวคือ
ทหารจากทิศตะวันตกมีทหาร 70,000 คน ธงสีดําคือทหารจากทิศ
เหนือมีทหาร 60,000 คน และธงสีเหลืองคือทหารจากทิศกลางหรือ
ทหารวังหลวงมีทหาร 30,000 คน  
 

พิธีเชิญลําเตาปกเตา “เหนียวสั่ว” คือ สัญลักษณเหนี่ยวสั่วมีลักษณะเปนรมขนาดใหญมี
ลวดลายแบบจีนใชในการไปอัญเชิญลําเตาปกเตาเปนเทพเจาที่ดูแล 
“บัญชีคนเกิดและบัญชีคนตาย” และรับกลับมาประทับที่ศาลเจา
เสมือนตัวแทนที่ประทับของลําเตาปกเตาหากรมใหญไปยังจุดไหน       
ก็ถือวา ลําเตาปกเตาไดไปประทับยังจุดนั้น 
 

 

 จากการกําหนดกิจกรรมยอยสามารถสรุปไดวา กิจกรรมยอยตองมีความ
สอดคลองกับ “แนวคิดในการจัดกิจกรรมพิเศษ” เพื่อตอบสนองการกําหนดรายละเอียด
วิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมซึ่งวิธีการดําเนินงานที่ถูกกําหนดขึ้นจะเปนตัวนําหรือ
พาหนะของเรื่องราวสาระและสิ่งที่ตองการจะสื่อสารใหกลุมเปาหมายหรือประชาชนที่
มารวมกิจกรรมพิเศษขององคกรไดรับรูเขาใจและเกิดพฤติกรรมตอสิ่งเปาหมายของ
องคกร การกําหนดรายละเอียดวิธีการดําเนินงานจัดกิจกรรมจึงตองคํานึงถึงปจจัยที่
สําคัญคือ แนวคิดการจัดกิจกรรมในการสื่อสาร สัญลักษณ รูปแบบ องคความรู เพื่อ
สนองตอบเปาหมายในการจัดกิจกรรมและยังหมายรวมไปถึงการเลือกสื่อและกิจกรรม
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ยอยที่ใชประกอบในการจัดกิจกรรมพิเศษที่มีความเหมาะสมทั้งจากลักษณะของ
กิจกรรม ประเภทของกิจกรรมและคาใชจาย เนื้อหา สาระ เรื่องราว กําหนดเวลาที่
เหมาะสม  

5. การวางแผนปฏิบัติงานในภาคสวนของศาลเจา 
 การวางแผนปฏิบัติงานในภาคสวนของศาลเจาเปนขั้นตอนรวบรวมเอา
องคประกอบท่ีไดพิจารณากําหนดแลวจากการกําหนดแนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษ การ
กําหนดวัตถุประสงค การกําหนดเปาหมาย การกําหนดรายละเอียดในการจัดกิจกรรม
คือสื่อและกิจกรรมยอยนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการดําเนินการตอไป 
ละเอียดที่ระบุตัวบุคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบแตละสวนของการดําเนินงานในการ        
ขอความรวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคสวนของศาลเจาดังตอไปน้ี 

5.1 การวางแผนปฏิบตัิงานในสวนของฝายเถาแกลอจู (ฝายบุคคลากร) 
 ฝายเถาแกลอจูมีการประชุมจัดงานกันในวันที่ 20 กันยายน 2558 เพื่อให
ศาลเจาประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพิเศษเปนฝายที่คอยอํานวยความสะดวก
ใหแกผูที่มารวมกิจกรรมพิเศษกับทางศาลเจากะทูในเทศกาลถือศีลกินผักเปนฝาย
บุคลากรตอนรับผูที่มาไหวพระในการบอกธรรมเนียมปฏิบัติในศาลเจาและรับผิดชอบ
รายชื่อของเถาแกลอจูที่เขามาปฏิบัติหนาที่จากการเสี่ยงทายในพิธีคัดเลือก(โปย)เถาแก
ลอจูจัดทํารายชื่อของผูที่มารวมลงชื่อรวมพิธีถือศีลกินผักกับทางศาลเจาเพื่อที่จะไป
ประกอบพิธีกรรมถากสอคือ อานรายชื่อผูเขารวมพิธีถือศีลกินผักกับทางศาลเจาให    
เทพเจารับรู 

5.2 การวางแผนปฏิบัติงานในสวนของฝายพิธีกรรม 
 ฝายพิธีกรรมมีการประชุมวางแผนเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยนอกจากการ
ประชุมกันในฝายเพื่อหาขอสรุปแลวในรายละเอียดในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ แลว
ยังมีการติดตอสื่อสารกับเทพเจาเพื่อตัดสินหาขอสรุปในประเด็นบางประเด็นใน
รายละเอียดที่มติในฝายตองการจะปฏิบัติ อาทิเชน การเลือกเทพเจาหลักในการเปน
ประธานในการประกอบพิธีกรรมรวมถึงการเลือกประกอบพิธีกรรมบางพิธีกรรม การ
ปรับเปลี่ยนในรายละเอียดของพิธีกรรมก็จะมีการหาขอสรุปในฝายและไปสูขั้นตอน
สื่อสารกับเทพเจา 

5.3 การวางแผนปฏิบัติงานในสวนของฝายประชาสัมพันธ 
 ฝายประชาสัมพันธมีการใชสื่อบุคคลในการประกาศใชสื่อสิ่งพิมพคือแผนปาย 
ใบปลิว รถขยายเสียงในการประชาสัมพันธ สื่อออนไลน ขายโหล ในประชาสัมพันธ
กําหนดการณในพิธีกรรมตาง ๆ ของศาลเจา ประวัติของศาลเจา ประวัติตาง ๆ ของ
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พิธีกรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางผูที่มารวมกิจกรรมพิเศษกับแนวคิด 
วัตถุประสงค เปาหมายในการจัดกิจกรรมพิเศษศาลเจาเพื่อการจัดกิจกรรมพิเศษของ
ศาลเจามีราบรื่นและประสบความสําเร็จไปดวยดี 

5.4 การวางแผนปฏิบัติงานในสวนของฝายบริจาคปนโต 
 ฝายบริจาคปนโตมีกระบวนการคัดสรรคนของฝายบริจาคปนโตจะมีการ        
คัดสรรคนจากชุมชน ชมรมและสถานศึกษาตาง ๆ ในอําเภอกะทูโดยมีการประชุมกับ
หัวหนาชุมชนชมรมและภาคสถานศึกษาโรงเรียนที่เทศบาลกะทูเพื่อใหสงอาสาสมัคร
มารวมชวยเหลืองานของศาลเจาภาคสวนละ 5-6 คน ตามตารางเวลาที่เลือกเปนการ
สรางความมีสวนรวมที่มีความนาสนใจรวมไปถึงการสืบทอดประเพณีถือศีลกินผักของ
ศาลเจาและการประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจา 
 5.5 ภาคสวนจากภายนอก 
  1) ภาคสวนราชการ 
 มีการติดตอประสานงานในการขอความรวมมือในการจัดกิจกรรมพิเศษของ
ทางศาลเจากับ ตํารวจภูธรวิชิตสงคราม ตํารวจภูธรเมืองภูเก็ต ตํารวจภูธรทุงทอง 
ตํารวจทองเที่ยว เทศบาลกะทู โรงพยาบาลปาตอง โรงพยาบาลสิริโรจน โรงพยาบาล
กรุงเทพ โรงเรียนกะทูวิทยาและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตอําเภอกะทู  สถานีอนามัยกะทู  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ต 
  2) ภาคสวนเอกชน 
 มีการติดตอประสานงานในการขอความรวมมือในการจัดกิจกรรมพิเศษของ
ทางศาลเจากับโรงแรมปาตองรีสอรท (Patong Resort Hotel) สนามกอลฟภูเก็ต      
คันทรีคลับ (Phuket Country Golf Club) สนามกอลฟล็อคปาลม (Loch Palm Golf 
Club) บริษัทหมูบานภูเก็ตวิลลา (Phuket Villa) บริษัท เทสโก โลตัส (Tesco Lotus)  
เครื อบริษั ท เซ็ นทรั ล  (Central Group) สมาคมโรตารี่  (Rotary Phuket) เครื อ            
มาบุญครอง (MBK Group)  
  3) ภาคสวนประชาชน 
 ชุมชนและชมรมในเขตกะทูท้ังหมดรวมแรงรวมใจกันสงบุคคลากรเขามารวม      
มีชุมชนศาลเจากะทู ชุมชนอิรวดี ชุมชนปกกั้วหลาว ชุมชนบานสี่กอ ชุมชนบานทราย
ทอง ชมรมพัฒนาเด็กเล็กบานเก็ตโฮ ชมรมไลนแดนซกะทู ชุมชนบานภักดี ชุมชนบาน
เหนือ ชุมชนน้ําตกกะทู กลุมพัฒนาสตรีตําบลกะทู ชุมชนควนล้ิมซาน ชุมชนบานทุงทอง 
องคกรบริหารสวนจังหวัดบานไมเรียบ ชุมชนเบฮั้ว ชุมชนเพชรลอเหลียน ชุมชนกะทู      
3 ชุมชนบานเขานอย ชุมชนบางเจี้ยม ชุมชนบานกะทู 2 ชุมชนบานเก็ตโฮ 
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การประเมินผลกิจกรรมพิเศษ 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมเปนกระบวนการที่ทําอยางตอเนื่องเพื่อตัดสิน
คุณคาและความสําเร็จของการดําเนินการจัดกิจกรรม โดยมีการวิเคราะห รวบรวม
ขอมูลดานตาง ๆ เพื่อนําไปสูการตัดสินการตัดสินการประสบความสําเร็จการประเมินผล
มีทั้งการประเมินผลอยางไมเปนทางการและการประเมินผลที่เปนทางการ โดยการ
ประเมินผลอยางไมเปนทางการเปนการใชความรูและประสบการณความชํานาญการ
และสังเกตในการตัดสินคุณคาของการดําเนินการจัดกิจกรรม หากมีการใชเทคนิคท่ีดี มี
แหลงที่มาสนับสนุนก็จะไดรับการยอมรับ สวนการประเมินผลอยางเปนทางการอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีขอเท็จจริง มีความนาเชื่อถือ มีตัวเลขหรือจํานวน
ปรากฏชัดเจน มีหลักฐานท่ีสามารถพิสูจนได โดยการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทู
มีการประเมินผลทั้งสิ้น 9 วิธี โดยมีการประเมินผลแบบไมเปนทางการทั้งสิ้น 4 วิธีและ
การประเมินผลแบบเปนทางการทั้งสิ้น 5 วิธ ีดังตอไปนี ้

1. การประเมินผลแบบไมเปนทางการ 
 การประเมินผลโดยบุคลากรที่มีความชํานาญงานของศาลเจา มีประสบการณ
ในการทํางานและการประเมินงานใชความรูสึกไปถึงเหตุและผลที่บางครั้งไมสามารถ
อธิบายออกมาใชทางวิทยาศาสตรไดแตไดรับความเชื่อถือจากบุคลากรในศาลเจา           
มีลักษณะเปนผูนําทางความคิด (Key Influence) ดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 6 ตารางการประเมินผลแบบไมเปนทางการ 

ประเมนิผลแบบไมเปน
ทางการ 

รายละเอียดวธิีในการประเมนิผล 

1.1. ดานความเชือ่เรือ่ง
เทพเจา 

การประเมินผลในดานความเชื่อในเทพเจาในที่นี้คือ “ความพึงพอใจ” 
ในติดตอสื่อสารกับเทพเจา จะทําโดยฝายพิธีกรรมในการติดตอสื่อสาร
กับเทพเจาในเรื่องของการจัดงานในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจา
กะทูในชวงเวลา 9 วัน วาเทพเจามีความพอใจมากนอยแคไหนและ
ตองการใหปรับปรุงรายละเอียดในสวนไหนก็จะนํามาปรับปรุงในการจัด
พิธีกรรมครั้งถัดไป คือยึดถือความเชื่อตอเทพเจาเปนหลักการในการ
ประเมินผลความสําเร็จของการจัดงาน 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) ตารางการประเมินผลแบบไมเปนทางการ 
ประเมนิผลแบบไมเปน

ทางการ 
รายละเอียดวธิีในการประเมนิผล 

1 . 2 .  ด า น ข อ ง ค ว า ม
รวมมือรวมใจ 

ความรวมมือรวมใจในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูในชวงเวลา
ของการจัดกิจกรรมพิเศษ 9 วันความรวมมือจากภาคสวนภายนอกที่     
สงแรงกายหรือแรงเงิน และมองไปถึงการอํานวยความสะดวกใน
พิธีกรรมตาง ๆ การเอื้อเฟอสถานที่ การสงบุคลากรมาชวยงาน อํานวย
ความสะดวกเปนไปตามแผนงานที่วางไวหรือไม และภาคสวนภายใน
ศาลเจาเองมีการประสานงานกัน รวมมือรวมใจกันมากนอยแคไหนมี
ปญหาขัดแยงกันหรือไม 

1.3. ดานภาพรวมของผูที่
มารวมกิจกรรม 

การประเมินดวยการสังเกตการณของคณะกรรมการศาลเจาและฝาย
พิธีกรรมวามีผูมารวมมากนอยแคไหนในพิธีกรรม ในหองพระในการจัด
กิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูในชวงเวลา 9 วัน ความสนใจในพิธีกรรม
มากนอยแคไหนและจํานวนคนที่มาไหวพระในศาลเจาดวยสายตา 

1 . 4 .  ด า น ข อ ง ค ว า ม
ราบรื่นของการจัดงาน 

การประเมินดวยเรื่องเวลาหรือกําหนดการณในพิธีกรรมนั้น ๆ          
วาตรงตามเวลาที่แผนงานที่วางไวหรือไม รายละเอียดในพิธีกรรมตาง ๆ 
เปนไปตามแผนงานที่วางไวหรือไม สรุปคือในพิธีกรรมแตละพิธีกรรม      
มีรายละเอียดของพิธีกรรม กําหนดการณเปนไปตามที่วางแผนไวหรือไม 

2. การประเมินผลอยางเปนทางการ 
 การประเมินผลที่ใชตัวเลขในการตัดสิน ใชจํานวนนับที่สามารถพิสูจนไดจาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีเหตุมีผลที่สามารถอธิบายไดชัดเจนและจากองคกร
ภายนอกที่เขามาตรวจสอบในการใหมาตรฐานซึ่งทางศาลเจาก็ไดใหความสําคัญในสวน
นี้เพ่ือความเปนสากลและยอมรับในสังคม 
 

ตารางท่ี 7 ตารางการประเมินผลแบบเปนทางการ 
ประเมนิผลแบบเปนทางการ รายละเอียดวธิีในการประเมนิผล 

2.1. ดานจํานวนรายชื่อที่ลงชือ่
เขารวม 

การประเมินผลในสวนรายชื่อผูที่เขารวมพิธีถือศีลกินผักกับทาง
ศาลเจาสามารถวัดจํานวนคนที่มารวมกิจกรรมพิเศษกับทาง       
ศาลเจาในลักษณะรูปธรรมชัดเจนถึงจํานวนตัวเลข รายชื่อเหลานี้
จะเปนผูมาผูกปนโตกับทางศาลเจากะทูเปรียบเสมือนการเขามา
เปนสมาชิกกับทางศาลเจาในการรวมพิธีถือศีลกินผัก โดยจะนํา
ปนโตมาเอาอาหารที่โรงครัวตลอด 3 มื้ออาหารในแตละวันแลวนํา
กลับไปทานกับครอบครัวที่บานและมีจํานวนหนึ่งที่ทานอาหารที่
โรงครัวก็สามารถทํา ได  แสดงให เห็นว าจะเปนตั วเลขที่ มี
ความหมายและคุณภาพในการประเมินผลในสวนนี ้
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ตารางท่ี 7 (ตอ) ตารางการประเมินผลแบบเปนทางการ 
ประเมนิผลแบบเปนทางการ รายละเอียดวธิีในการประเมนิผล 

2.2. ดานยอดเงินบรจิาค ยอดเงินบริจาคของผูที่มารวมพิธีถือศีลกินผักกับทางศาลเจากะทู
ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมพิเศษ 9 วัน ยอดเงินบริจาคของผูที่
ศรัทธาและรวมทําบุญกับทางศาลเจาก็ถือเปนการประเมินผล
ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพิเศษของทางศาลเจาและสามารถ
ดูไดวามียอดเงินบริจาคเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปกอนก็เปนปจจัย
ของการประเมินความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพิเศษ ในองคกรไม
แสวงหาผลกําไร ลักษณะที่เปนมูลนิธิแบบศาลเจากะทู 

2.3. ดานของจํานวนเถาแกลอจู เถาแกลอจูคือผูที่จะมาชวยเหลือในบริเวณหองพระในศาลเจาใน
การจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูในชวงเวลา 9 วัน จํานวน
ของเถาแกลอจูหรือผูที่จะมาชวยงานอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมพิเศษของศาลเจาบริเวณหองพระในตัวศาลเจา ฉะนัน้หาก
จํานวนเถาแกลอจูถึงเกณฑที่กําหนดถือวาประสบความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรมพิเศษของทางศาลเจา 

2.4. ดานความสามารถของ
บุคลากร 

ความสามารถของบุคลากรมีผลในการจัดกิจกรรมใหประสบ
ความสําเร็จที่วางไวในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทูใน
ชวงเวลาของการจัดกิจกรรม 9 วัน คือความสามารถในการทํางาน 
ความสามารถในการติดตอประสานงาน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
และทักษะของบุคลากร  

2.5. ประเมนิผลจากหนวยงาน
ภายนอก 

การประเมินผลที่ศาลเจาใหความสําคัญคือใหหนวยงานภายนอก
คือ สาธารณสุขจังหวัดเขามาประเมินผลในดานความสะอาดของ
โรงครัวและอาวุธของมาทรงที่จะใชในพิธีกรรมตาง ๆ เพื่อการ
ยอมรับจากสังคมภายนอกในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะ
ทูในชวงเวลา 9 วัน 

 

การสื่อสารเชิงกลยุทธในการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 การสื่อสารเชิงกลยุทธในการกิจกรรมพิเศษของศาลเจาเปนการสื่อสารที่
สงเสริมและสนับสนุนถือเปนกุญแจสําคัญที่ทําใหการจัดงานถือศีลกินผักของศาลเจา     
กะทูประสบความสําเร็จโดยปจจัยสูความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทู           
มีท้ังสิ้น 3 ปจจัยคือ กลยุทธการสื่อสารในการสรางความสามัคคี กลยุทธการสื่อสารผาน
กิจกรรมยอยของศาลเจาและกลยุทธการสื่อสารดานทรัพยากรมนุษย 

1. การสื่อสารเชิงกลยุทธในการสรางความสามัคคี 
 ความสามัคคีในที่นี้คือ การสื่อสารเพื่อสรางความสามัคคีในการรวมกิจกรรม
พิเศษกับทางศาลเจา ความสามัคคีในการวมแรงรวมใจกันชวยงาน ความสามัคคีกัน
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มารวมถือศีลกินผักของชุมชนในพื้นที่เปนพื้นฐานสูความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพิเศษ
ของศาลเจากะทู โดยมีแนวคิดเรื่องเทพเจาเปนเครื่องยึดเหนื่อยจิตใจ มีองคกิ้วออง     
ตายเตหรือพระราชาธิราชทั้ง 9 พระองคและองคเลาเอี๋ยหรือพระเตี่ยนฮูโหงนโสย     
เปนศูนยกลางของความเชื่อและความศรัทธา กอปรกับแนวคิดเรื่องความดั้งเดิมที่ทําให
เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการเปนปฐมบทของประเพณีถือศีลกินผักและ
แนวคิดเรื่องบุญกุศลที่ผลบุญกุศลจะสงผลใหผูที่มาเขารวมประเพณีถือศีลกินผัก       
ไดรับเฉกเชนองคกิ้วอองตายเตที่อยูในฐานะพระพุทธและพระโพธิสัตวทรงไวซึ่งอํานาจ
อันเกิดจากการบําเพ็ญธรรมซ่ึงเปนเปาหมายอุดมคติของพิธีกรรมและองคกิ้วอองตายเต
ในฐานะเทพกษัตริยคือ ภาพอุดมคติของชีวิตปุถุชนที่สมบูรณดวยอํานาจและเปนผูมีชีวิต
อมตะซึ่งตอบสนองเปาหมายของผูเขารวมพิธีที่ตองการความสุขในโลกปุถุชนที่มากกวา 
นํ า ไปสู ก า ร ร วมแร งร วม ใจกั นบํ า เพ็ญ เพี ย รนั่ นคื อ  บุญกุ ศล ในด านแรง ใ จ                      
การรวมแรงรวมใจกันทํางานนั่นคือ บุญกุศลในดานแรงกายและการวมแรงรวมใจกัน
ชวยเหลือในดานกําลังทรัพยคือ บุญกุศลในดานแรงเงินเพื่อวัตถุประสงคในการสืบสาน
ประเพณีถือศีลกินผักนําไปสูเปาหมายการเปนศูนยรวมจิตใจของสังคมและการมีบทบาท
ในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต  

2. การสื่อสารเชิงกลยุทธในกิจกรรมยอย 
 กิจกรรมยอยคือ “พิธีกรรม” เปนกลยุทธการสื่อสารในการจัดกิจกรรมพิเศษ
ของทางศาลเจา กิจกรรมยอยคือ การเปนสื่อสารที่ดีที่สุด เพราะสามารถอธิบายเรื่องราว
ทั้งหมดที่ศาลเจาตองการนําเสนอดวยการนําเสนอกิจกรรมยอยหรือพิธีกรรม พิธีกรรม
ของศาลเจามีการสื่อสารแนวคิดครอบคลุมทั้ง 3 แนวคิดทั้งแนวคิดความดั้งเดิมของ
พิธีกรรม แนวคิดความศักดิ์สิทธของเทพเจาที่สามารถดลบันดาลสิ่งตาง ๆ ใหกับผูที่มา
รวมกิจกรรมพิเศษของทางศาลเจา ซึ่งมีความเปนนามธรรมใหเห็นออกมาเปนรูปธรรม 
ทั้ งยั ง เปนการสื่ อสารในเรื่ องของบุญกุศลในเรื่ องแรงใจคือการถือศีลกินผัก                      
ให สมบู รณ แบบด วย  เพราะ ในกิ จกรรมย อยคือพิ ธีกรรมต า ง  ๆ  ไดอัญ เชิญ                     
องคกิ้วอองตายเต มารวมพิธีกรรมเปนการสะทอนใหเห็นถึงการรวมถือศีลกินผักกับ     
องคกิ้วอองตายเต ใน 9 วันซึ่งจะเปนการสรางบุญบารมีมากกวาชวงวันเวลาอื่น             
ที่นอกเหนือไปจาก 9 วัน ดังกลาวดวยตัวกิจกรรมยอย 
 กิจกรรมยอยไดสื่อสารแนวคิดความดั้งเดิมทั้งในสวนของชวงเวลาในการ
ประกอบพิธีกรรมในกิจกรรมยอยลุยไฟหรือพิธีกรรมโกยโหยในภาษาทองถิ่น สถานท่ีใน
การประกอบพิธีกรรมในกิจกรรมยอยแหพระรอบเมืองหรือพิธีกรรมอิ้วเกงในภาษา
ทองถิ่ นและลักษณะในการประกอบพิธี กรรมในกิ จกรรมย อยยกเสาโกเต ง                     
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สวนการสื่อสารแนวคิดเรื่องเทพเจาในสวนของผลที่จะไดรับในการรวมพิธีกรรม              
ในกิจกรรมยอยบูชาดาวเคราะหท้ัง 7 ดวงหรือพิธีกรรมโกยชิดแชในภาษาทองถิ่นเสมือน
เปนบายศรีสูขวัญใหกําลังใจโดยเทพเจาและกิจกรรมยอยขึ้นสะพานสะเดาะเคราะหหรือ
พิธีกรรมโกยหานในภาษาทองถิ่นเสมือนเปนการสะเดาะเคราะหใหแกผูที่มาเขารวม     
โดยเทพเจา 

3. การสื่อสารเชิงกลยุทธในการสรรหาทรัพยากรมนุษย 
 การสื่อสารเชิงกลยุทธในการสรรหาทรัพยากรมนุษยในที่นี้คือ การสื่อสารใน
กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาทํางาน โดยผานกระบวนการสรรหา
บุคคลดังตอไปนี ้
 3.1 การสรรหาบุคลากรในฝายเถาแกลอจูเปนการสรรหาบุคลากรในการมา
ทําหนาที่เถาแกลอจูหรือผูอํานวยความสะดวกแกผูมารวมกิจกรรมพิเศษของทางศาลเจา 
โดยใชพิธีกรรมโปยเถาแกลอจูเปนกระบวนการสรรหาบุคลากรมาทํางานใหกับทาง     
ศาลเจา คือ การคัดเลือกบุคลากรจากรายชื่อที่เขารับการคัดเลือก โดยรายชื่อมีที่มาที่ไป
จากรายชื่อผูเขารวมกินผักกับทางศาลเจา และมีความสมัครใจที่จะเขามาชวยงาน      
แลวจึงนําไปสูกระบวนการตัดสินในการคัดเลือกโดยความเชื่อในเทพเจาคือพิธีกรรม   
โปยเถาแกลอจูที่ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธา 
 การสรรหาบุคลากรมาทํางานในตําแหนงเถาแกลอจูใหกับทางศาลเจาโดย
การสื่อสารเชิงกลยุทธเขามาทํางานของศาลเจากะทูผานแนวคิดเรื่องความสําเร็จของ
องคกรคือ “การมีสวนรวม” และแนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจาคือ        
“ความเชื่อในเทพเจา” กอปรกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรคือ การเอารายชื่อจาก     
ผูที่ เขารวมลงชื่อและผานการแสดงเจตจํานงซึ่งตรงนี้มีลักษณะเหมือนสมาชิก 
(Membership) ในการเขามามีสวนรวม (Engage) กับกิจกรรมของทางศาลเจาและ
นําไปสูความจงรักภักดีตอศาลเจา (Loyalty) คือการแสดงเจตจํานงของผูที่เขารวม        
กินผักกับทางศาลเจาอีกขั้นตอนหนึ่งกอนจะไปสูพิธีการคัดเลือกตามความเชื่อเทพเจา 
คือเขาสูพิธีการโปยเถาแกลอจู ใชวิธีการเสี่ยงทายเสมือนเปนการสอบถามไปยังเทพเจา
วาตองการบุคคลนั้นหรือไม ในกระบวนการนี้จะเปนที่ยอมรับของบุคคลที่มีความคิด
สมัยใหมที่เชื่อในกระบวนการวิทยาศาสตร การไดมาของตัวบุคลากรอยางมีเหตุมีผล
และยังคงรักษาแนวคิดความเชื่อเดิมของบุคคลรุนกอน บรรพบุรุษเอาไวอยางเหนียว
แนนนั่นคือความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ในเทพเจาของศาลเจา นี่คือปจจัยดานทรัพยากร
มนุษย ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งของความเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทู 
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 3.2 การสรรหาบุคลากรของฝายบริจาคฝายบริจาคปนโต 
 การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักของทางศาลเจาฝายที่รับบริจาคเงินปนโต  
ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง คือเงินที่มาจากผูที่มารวมลงชื่อรวมถือศีลกินผักกับทาง      
ศาลเจาแลวบริจาคเงินใหศาลเจาตามความศรัทธาและเปนฝายที่รวบรวมรายชื่อ
ผูเขารวมลงชื่อถือศีลกินผักกับทางศาลเจาทั้งหมดแลวสงไปใหฝายเถาแกลอจูเพื่อนําไป
อานรายชื่อผูเขารวมถือศีลกินผักกับทางศาลเจา การสรรหาบุคลากรของฝายบริจาค
ปนโตคือปจจัยสูความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพิเศษของทางศาลเจาเพราะบุคลากร
ที่มาชวยงาน มาจากทุกชุมชนทุกหนวยงานในเขตพ้ืนที่ตําบลกะทู เสมือนเปนการสราง
การมีสวนรวม สรางความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันของคนในชุมชน สรางความผูกพัน
ระหวางชุมชนและตัวศาลเจา นอกจากนี้ยังเปนการลดคาใชจายของทางศาลเจาในการ
จางบุคลากรมาทํางานและเนื้องานที่ออกมาก็มีประสิทธิภาพเพราะ คนที่มาทํางาน       
มาดวยความสมัครใจมารวมดวยชวยกันทํางาน เปนการตอบสนองวัตถุประสงคคือการ
สรางความสามัคคีและเปาหมายในการจัดกิจกรรมพิเศษคือ การเปนรวมจิตใจของสังคม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจากะทู     
ในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต “กิจกรรมยอยคือกุญแจสูความสําเร็จ” จากการ
กําหนดรายละเอียดวิธีดําเนินงาน ในการกําหนดกิจกรรมยอยตองมีความสัมพันธกับ
แนวคิด (Concept) ความสัมพันธนี้ไมเพียงเปนรากฐานที่สําคัญที่องคกรสภาบันตอง
ตระหนักในการจัดกิจกรรมแตยังหมายรวมไปถึงการบงชี้ความสําเร็จของการ               
จัดกิจกรรมพิเศษที่องคกรสถาบันจัดขึ้นในระยะยาว กลาวคือ ความดั้งเดิมและ         
ความเชื่อในคุณงามความดีของเทพเจาที่นําเสนอเพื่อการรับรู (Awareness) ไปสูความรู
ความเขาใจ (Knowledge) และพฤติกรรม (Behavior)  หากสําคัญกวานั้นคือการสราง 
“อัตตานิยม” (Egoism) ที่มีสัญลักษณ รูปแบบ องคความรู ความเชื่อหรือตรรกะในทาง
วิทยาศาสตรเหลานี้คือตัวประกอบสรางผานกิจกรรมพิเศษ (Special Event) คือ          
ตัวตอบสนองในการประกอบสรางนี้ดวยการสื่อสารผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 หู ตา จมูก 
ลิ้นและผิวหนัง  
 อาวุธที่ใชทิ่มแทงรางกายในพิธีแหพระรอบเมือง กองไฟที่ใชในพิธีลุยไฟ        
รูปตางตัวและสะพานที่ใชขามในการสะเดาะเคราะห จุดหมายปลายทางที่ทางศาลเจา
ตองการไปใหถึงในพิธีแหพระรอบเมือง ยันตไมไผในพิธีปกหลักเขตทหาร ผายันตในพิธี
บูชาดาวพระเคราะหทั้ง 7 ดวง (พระจันทร – พระอาทิตย ) ตัวอยางเหลานี้คือ
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รายละเอียดที่สื่อสารผานสัญลักษณ รูปแบบ องคความรู  ความเชื่อและตรรกะ          
ทางวิทยาศาสตรเพื่อการประกอบสรางอัตตานิยมใหเกิดขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่ง อัตตา
นิยมหรือการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่คิดวามีตัวตนอยูจริงในบริบทของสังคมนี้ไดนําไปสู 
ความจงรักภักดี (Loyalty) ตอองคกรสถาบัน 
 สามารถอธิบายอางอิงดวยทฤษฎีทางการสื่อสาร (Communication 
Theory) ซึ่งในเชิงการสื่อสารรูปแบบสังคมจิตวิทยาลักษณะนี้ ทฤษฏีคุณวิทยา (Value 
of Theory) ที่วาดวยปรัชญาคุณคาความเชื่อจะสามารถอธิบายปรากฏการณนี้ได         
ซึ่งคุณคานี้มี 2 ลักษณะคือ คุณคานอกตัว (Extrinsic Value) และคุณคาในตัว (Intrinsic 
Value) ทั้งคุณคาในความดั้งเดิม คุณคาในเทพเจาและคุณคาในบุญกุศลเหลานี้คือ        
“ตัวสาร” ที่สื่อผานการจัดกิจกรรม เริ่มจากแนวคิดในการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งในเรื่อง
ความด้ังเดิม เรื่องเทพเจาและเรื่องบุญกุศลมีความสัมพันธกันจะขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดไปไมได 
จุดเริ่มตนของประเพณีก็คือความดั้งเดิม ความเกาแกถือเปนปฐมบทโดยมีองคเทพเจา
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่รวมเอาทั้ งความดั้ ง เดิมในประวัติความเปนมาใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไปสูการสื่อสารภาพในอุดมคติคือการมีบญุบารมี การมีพรอมใน
ทรัพย การมีสุขในโลกปุถุชนท่ีมากกวา  
 โดยหลังจากที่สื่อ “ตัวสาร” ไปสูกลุมเปาหมายแลวเปนแนวคิดทฤษฏี
แรงจูงใจ (Expectancy Theory) หลักแลวเปนทฤษฏีที่วาดวยความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจกับผลลัพธในที่น้ีมีท้ังความพยายาม (Effort) กับศักยภาพในการบรรลุเปาหมาย 
(Performance) ซึ่งในที่นี้คือการถือศีลกินผัก การมารวมพิธีกรรมกับองคเทพเจา        
การบริจาคชวยเหลือศาลเจา เหลานี้คือความพยายามที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทําให
บรรลุเปาหมายคือ “ความสุขในโลกปุถุชนที่มากกวา” ทั้ง Instrumentality เกี่ยวของ
กับความเชื่อของผูนําในท่ีนี้คือ ผูนําองคกร ผูนําพิธีกรรมซึ่งหมายรวมไปถึง องคเทพเจา 
องคประธานศาลเจาคือ “เตี่ยนฮูโหงนโสย” และ “กิ้วอองตายเต” ที่มีศักดิ์ในอุดมคติคือ 
พระราชาธิราชท้ัง 9 พระองคทรงเปนสุดยอดเทวะกษัตริย  
 ในสวนของ “สื่อ” สามารถสรุปไดวา การจัดกิจกรรมพิเศษที่ประสบ
ความสําเร็จนั้นตองใชสื่อใหตรงกับกลุมเปาหมายองคกรสถาบัน กลาวคือ สังคมมีความ
หลากหลายของกลุมคนที่สามารถจําแนกไดเปน 8 กลุมตั้งแต G.I. Generation – 
Generation C โดยในสื่อประเพณี (Folk Media) เปนการสนองความตองการของ        
ค น ใ น ก ลุ ม  Silent Generation แ ล ะ  Baby Boomer คื อ ก ลุ ม ค น ใ น ยุ ค                       
พ.ศ. 2470 – 2510 ที่มีความอนุรักษนิยมสูง มีความเปนทางการยึดแบบจารีต           
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ของสังคม มีความเครงครัดตอระเบียบแบบแผน มีความรักในองคกรสถาบันและ
ประเทศชาติสูง  
 สื่อเกา (Old Media) สนองความตองการของคนกลุม Generation X คือ
กลุมคนในยุค พ.ศ. 2510 – 2530 ที่มีความยืดหยุนในการปรับตัวตามวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไปเปนยุคที่อุตสาหกรรมสื่อเขามามีบทบาทในยุคนี้จะใหความสําคัญกับ “ความ
สมดุล” ระหวาง “แกน” สังคมยุคเกากับสังคมยุคใหม กลาวคือ ประเพณีนิยมก็ยังคง
ยึดถือปฏิบัติ หากแตในขณะเดียวกันก็เปดรับกระแสนิยมในสังคมอุตสาหกรรม อาทิเชน 
สื่อวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียงและแผนปายโฆษณาที่เขามามีบทบาทในการ
ติดตอสื่อสารในยุคปจจุบัน 
 สื่อใหม (New Media) สนองความตองการของกลุมคน Generation Y, 
Generation Z และ Generation C คนกลุมเหลาน้ีอาศัยอยูบนสังคมเครือขาย (Global 
Network) ก ล า ว คื อ  ก ลุ ม เ ห ล า นี้ ต อ ง ก า ร ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ทุ ก สิ่ ง อ ย า ง                                 
(Real Time) ร วมถึ ง ก าร ใช ชี วิ ต ไปพร อมกั บการ เป ด รั บข อมู ลข า วสารต อ ง                          
ทันสถานการณในปจจุบันซึ่งกลุมคนเหลานี้อาจจะมองวา ประเพณีวัฒนธรรมเสมือน
นิทรรศการ (Exhibitions) มองวาภาพเคลื่อนไหว สี เสียง เหลานี้มีความสําคัญตอการ
รับรูและสรางองคความรูมากกวาการสรางมโนคติขึ้นจากขนบธรรมเนียมความเชื่อที่
เครงครัดแบบคนรุนกอนหนานี ้ 
 แนวคิดในการจัดกิจกรรมพิเศษในการศึกษาของ ปยะพงษ ทับทิมทอง 
(2554) ที่สามารถสนับสนุนไดวา แนวคิดท่ีสรางแรงจูงใจใหแกผูที่เขารวมเทศกาลถือศีล
กินผักของทางจังหวัดภูเก็ตคือ แนวคิดใน “ความศักดิ์สิทธิ์” ของเทพเจาที่สามารถการ
ดลบันดาลตามความเชื่อในปจจุบันที่ “กิ้วอองตายเต” อยูในฐานะพระพุทธและ        
พระโพธิสัตวทรงไวซึ่งอํานาจอันเกิดจากการบําเพ็ญธรรมเปนเปาหมายอุดมคติของ
พิธีกรรมและ มีฐานะเทพกษัตริยคือ ภาพอุดมคติของชีวิตปุถุชนที่สมบูรณดวยอํานาจ
และเปนผูมีชีวิตอมตะเปนการตอบสนองเปาหมายของผูเขารวมพิธีที่ตองการความสุข    
ในโลกปุถุชนที่มากกวานําไปสูการรวมแรงรวมใจกันสืบสานประเพณีใหคงอยูสืบไปซึ่ง      
มีความสอดคลองกับ แนวคิดความเชื่อในเทพเจาในการจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจา     
กะทู 
 วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมในการศึกษาของ ยุทธนา วรุณปติกุล (2541) 
ที่มาอธิบายถึงวัตถุประสงคในการสรางความสามัคคีไปสูเปาหมายคือการเปนศูนยรวม
จิตใจของสังคมนั้นสะทอนแนวคิดการสรางศูนยอํานาจทดแทนการหางไกลจาก          
ศูนยอํานาจสวนกลางของไทยที่มีมาแตอดีต ซึ่งในขณะนั้นบริเวณภาคใตแถบชายฝง
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ทะเลอันดามัน โดยการสรางศูนยอํานาจทดแทนนี้อาศัยแนวคิดความดั้งเดิมของ
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อเทพเจาและบุญกุศลเพื่อการดํารงรักษาไวไมใชเพียงแค
วัฒนธรรมประเพณี เทพเจาไมแตยังหมายรวมไปถึงการธํารงรักษาไวซึ่งศูนยอํานาจของ
สังคมชาวจีนจากยุคอดีตจนมาถึงยุคปจจุบัน จึงไมแปลกแตอยางใดที่ปจจุบันแนวคิด
และวัตถุประสงคเหลานี้ยังคงถายทอดสูสังคมชาวจีนและหมายรวมไปถึงสังคมภายนอก
ในยุคสังคมขาวสารที่สามารถสรางความรูสึกนึกคิด สรางคานิยมจนนําไปสูความเชื่อทั้ง
ดานมายาคติและดานรูปปุถุชน 
 เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จในการจัดกิจกรรมในการศึกษาของ       
อภิรดี ศรีจินดา (2548) ผลการศึกษาไดชี้ใหเห็นวา การจัดกิจกรรมพิเศษคือ โครงการ 
Academy Fantasia นั้นมีตัวชี้วัดความสําเร็จคือ ความนิยมชมชอบในศิลปนที่เขา
ประกวดดูไดจากยอดผลโหวตของศิลปนคนนั้น ๆ และยอดผลโหวตรวมของศิลปน       
ทุกคนคือตัวชี้วัดความสําเร็จ ซึ่งจุดนี้เปรียบไดกับตัวชี้วัดความสําเร็จการจัดกิจกรรมของ
ศาลเจาคือ แรงศรัทธาตอองคเทพเจาในศาลเจาวัดไดจากจํานวนผูเขารวม จํานวน         
ผูลงชื่อรวมกินผักและยอดเงินบริจาคที่ทางศาลเจาไดรับคือ การประเมินผลทั้งในแบบ
ไมเปนทางการและแบบที่เปนทางการ ซึ่งไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมขององคกร           
ที่แสวงหาผลกําไรและองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรก็ตางลวนตองการ “เปาหมาย” และ 
“ตัวชี้วัด” ในการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นอยูกับ แนวคิด (Concept) เปนตัวกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดหมายรวมไปถึงการกําหนดรายละเอียดวิธีการและการวางแผนดวย
เชนกัน 
    
บทสรุป 
 การสื่อสารเชิงกลยุทธคือ การสื่อสารที่ประสบผลสําเร็จ ซึ่งในที่นี้การจัด
กิจกรรมพิ เศษ (Special Event) คือการสื่ อสาร เชิ งกลยุทธ ของศาลเจ ากะทู               
จากผลการวิจัยและอภิปรายผลสามารถสรุปไดวา กระบวนการจัดกิจกรรมตองมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับการสื่อสารเชิงกลยุทธอยางมีนัยยะสําคัญ กลาวคือ การสื่อสาร
เชิงกลยุทธในการสรางความสามัคคี การสื่อสารเชิงกลยุทธในกิจกรรมยอยและการ
สื่อสารเชิงกลยุทธในการสรรหาทรัพยากรมนุษยนั้นเปนเสมือนผลลัพธท่ีสามารถอธิบาย
ไดดวยหลักการหรือทฤษฏีทางการสื่อสาร (Communication Theory) ที่มีรากฐาน      
มาจาก “แนวคิด” การจัดกิจกรรม โดยอาศัยวัตถุประสงคและเปาหมายเปนตัวชี้ทาง
แหงความสําเร็จโดยที่การกําหนดรายละเอียดวิธีการดําเนินงานคือ ตัวสื่อและ              
ตัวกิจกรรมยอยเปนตัวประกอบสรางแลวจึงไปสูตัวขับเคลื่อนคือ กลุมสังคมชั้นในคือ     
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ตัวองคกรสถาบันศาลเจา ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐสูกลุมเปาหมายทั้งใน
ระดับสังคมขนาดยอมคือ สังคมชาวกะทู ขนาดกลางคือ สังคมชาวจังหวัดภูเก็ตและ
ขนาดใหญคือ สังคมระดับประเทศและสิ้นสุดที่การประเมินผลการจัดกิจกรรมพิเศษซึ่ง
เปนสวนสําคัญในการตัดสินคุณคาในการจัดกิจกรรมพิเศษ เหลานี้ไดแสดงใหเห็นวา     
การสื่อสารในสังคมใดสังคมหนึ่งใหประสบความสําเร็จไดนั้นตองมองไปถึงแนวคิด 
(Concept) ในการสื่อสารและประสบการณของสังคมน้ัน ๆ ผานการสื่อสารเชิงกลยุทธ
ดวยสัมพันธในหลักการทั้งเหตุและผลที่สนองตอบซึ่งกันเสมือนเปนกุญแจสําคัญที่ทําให 
“ตัวสาร” ไปนั่งอยูในบริบทของสังคมนั้น 
 
ขอเสนอแนะ 
  การศึกษาวิจัยครั้งเปนการศึกษามูลเหตุที่มาที่ไปของความสําเร็จในการ
สื่อสารองคกรสถาบันดวยการจัดกิจกรรมพิเศษเปนการศึกษากระบวนการและการ
สื่อสารเชิงกลยุทธที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงรายละเอียดวิธีการและองคความรูใน
ภาพรวมทั้งหมดของการจัดกิจกรรม หากแตผูวิจัยเล็งเห็นวา ผลการวิจัยที่ไดนั้นเปน
การศึกษาปรากฏการณหนึ่ง ณ ขณะนั้น (Action Research) ซึ่งเปนกรอบที่สามารถ
อธิบายในหวงเวลาปจจุบัน ซึ่งในอนาคตหากมีการศึกษาตอยอดอาจคนพบรายละเอียด
เชิงลึก ที่มาที่ไปแหงความสําเร็จหรือปจจัยแหงความสําเร็จอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจาก
งานวิจัยชิ้นนี ้ 
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