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การจัดการความรู้ผีเจ้ าเข้ าทรงเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม
ศึกษากรณีเขตองค์ การบริหารส่ วนตําบลแช่ ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
THE KNOWLEDGE MANAGEMENT OF PHEE CHAO KAO SONG FOR RITUAL CONSERVATION IN
CHAECHANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION SANKHAMPEANG DISTRICT
, CHIANGMAI PROVINCE
นายเสน่ ห์ สุภาษิต1
SANE SUPASIT1

บทคัดย่ อ

การศึกษาอิสระนี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะ ปั ญหาอุปสรรค และแนวทางการจัดการความรู้ เพื่ออนุรักษ์ และ
พัฒนาภูมิปัญญาการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรง การจัดการความรู้ ประกอบด้ วยการกําหนดองค์ความรู้ การสร้ างและการถ่าย
โอนความรู้ การแสวงหาและการจัดเก็บความรู้ การแบ่งปั นและการแลกเปลี่ยนความรู้ และการใช้ ความรู้ การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้ นคว้ า ข้ อมูล การสัมภาษณ์ ในเชิงลึก การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วม และไม่มีส่วนร่ วม การสนทนา
กลุ่มที่ เกี่ยวข้ องและมีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยประชากรที่ใช้ การการศึกษา ครั ง้ นี ้ มีทงั ้ หมด 30 คน ประกอบด้ วยบุคลากร ใน
องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง จํานวน 5 คนและผู้ที่เกี่ยวข้ องในชุมชนจํานวน 25 คน ผลการศึกษาพบว่าปั ญหาและอุปสรรค
ในการจัดการความรู้ คือ 1 ) การกําหนดองค์ความรู้ ประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรงเป็ นลักษณะเฉพาะกลุ่มยากต่อการอนุรักษ์ 2) การสร้ าง
และการถ่ายโอนความรู้ อยู่ที่การปฏิบตั ิจริ ง 3) การแสวงหาความรู้ และการจัดเก็บความรู้ ไม่มีการเปิ ดสอนแต่จดั เก็บด้ วยความจํา
4) การแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนความรู้ เกิ ดขึน้ พร้ อมกับการเตรี ยมงาน 5) การใช้ ความรู้ เป็ นเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการ
อนุรักษ์ เพราะกลุม่ มีอายุมาก แนวทางการส่งเสริ ม การจัดการความรู้ เรื่ อง ผีเจ้ าเข้ าทรง คือ ควรจะให้ เด็กและเยาวชนได้ รับรู้
ขันตอน
้ พิธีกรรม องค์ความรู้ ที่ซ่อนลึก เพื่อให้ มองเห็นความสําคัญของประเพณี ผีเจ้ าเข้ าทรงสืบไป ดังนันองค์
้ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น จึงควรหาแนวทางการส่งเสริ มการจัดการความรู้ ในรู ปแบบการจัดกิจกรรมประจําปี ของผีเจ้ าเข้ าทรง เพื่อให้ ทุกฝ่ ายมีส่วน
ร่ วม ซึง่ จะ เป็ นประโยชน์ตอ่ ท้ องถิ่นสืบไป

ABSTRACT
The objective of this research was to study the characteristics of problems, obstacles and guidance on the
Knowledge Management of the Phee Chao Kaosong for ritual conservation in Chaechang Sub- District, San
Khamphang district, Chiangmai province; the study process would be consisted of the conveyance of the knowledge
and the storage of the knowledge as well as the sharing of the knowledge and the exchange of the knowledge including
the usage o the knowledge. The research was a kind of a qualitative research and the data collection came from
documentary, in-depth interviewing, participatory observation and non-participatory observation on the beneficial y
conversational groups. The population used for this study consists of a total of 37 people, which was
1

องค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมูท่ ี่ 2 ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

1

Chaechang Subdistrict Administration Organization
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composed of 5 people who came from
Chaechang Subdistrict Administrative
Organization and 25 people involved in the community
According to the qualitative study, it was found that the problems of the Knowledge management were
consisted of (1) the knowledge on the Phee Chao Kaosong for ritual ceremony was considered to be difficult to
preserve, (2) the translocation of knowledge was based on the real practice, (3) there was no knowledge storage for it
was on the memory and remembrance, (4) the sharing of knowledge occurred during the performance of the
ceremony, (5) the practice group was composed of old-age people; thus, it was an obstacle in the preservation of the
knowledge.
The recommendation would be let the young people learn the Phee Chao Kaosong for ritual ceremony in
every step for they could see the importance of the ceremony. In summary, the local administrative organization should
arrange the activity of the Phee Chao Kaosong for ritual ceremony in order to be the benefits for the locale in the future.
Keyword: Knowledge Maagement, Phee Chao Kaosong for ritual ceremony, preservation
E-mail address : Suttinan084@hotmail.com

คํานํา
ในปั จจุบนั องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ได้ รับการยกฐานะจาก สภาตําบล
แช่ช้างเป็ น องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ซึง่ ให้ มี
อํานาจในการก่อนิติสมั พันธ์ กับบุคคลอื่นและมีความสามารถในการจัดทํ าโครงการและงบประมาณได้ ด้วยตนเอง โดยมี
ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ซึ่งในยุทธศาสตร์ ที่ 5 เป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการ
ส่งเสริ มและอนุรักษ์ ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นโดยการส่งเสริ มให้ ประชาชนในพืน้ ที่ ได้ มีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม ที่
เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ทงชุ
ั ้ มชนเมืองและชุมชนชนบท ทังนี
้ ้ สืบเนื่องมาจากประเพณีบางอย่างกําลังจะถูกลืม
เลือนไป ซึง่ ประเพณี เจ้ าเข้ าทรงแต่เดิมจะมีพิธีกรรมการยกครู ไหว้ บรรพบุรุษตามชุมชนต่าง ๆ จะเดินทางมาร่ วมพิธีกรรมกัน
อย่างมากมาย ซึง่ แสดงออกความรัก ความสามัคคีในชุมชน แต่กระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจความก้ าวหน้ า ของเทคโนโลยี
ในปั จจุบนั ทําให้ ชนรุ่ นหลังไม่มีโอกาสสัมผัสกับประเพณีวฒ
ั นธรรม มองไม่เห็นคุณค่าของประเพณีวฒ
ั นธรรมและจารี ตที่ดี
งามของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาอย่างช้ านาน จากการผู้ศกึ ษาได้ ทําการสอบถามตามข้ อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับผีเจ้ าเข้ าทรง จาก
ท่านผู้ศกึ ษาประวัติศาสตร์ และร่ างทรง ความว่า
ประเพณี ผีเจ้ าเข้ าทรง เกิดและมีขึ ้นเมื่อสมัยประมาณพันกว่าปี มาแล้ ว ตังแต่
้ อาณาจักรมอญที่ชื่อ " พยู" เมืองหง
สาวดีประเทศพม่า ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ าเผยแพร่ ชาวบ้ านชาวเมืองจะนับถือผีบรรพบุรุษ ผีป่า ผีเขามาก่อน ส่วนผีเจ้ า
เข้ าทรง จะเกิดหรื อเป็ นได้ ต้องด้ วยเหตุ 4 ประการคือ บุคคลสําคัญที่ชาวบ้ านชาวเมืองเคารพนับถือ เช่น กษัตริ ย์ นักรบกล้ า
ที่ต้องตายด้ วย ดิน นํ ้า ลม ไฟ เช่นมหาคีรีที่ต้องตายด้ วยการถูกไฟเผาในส่วนของล้ านนา สมัยเมื่อเป็ นเมืองขึ ้นของพม่า ๆได้
นําเอาประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรงมาด้ วย ความเชื่อเรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรงมีอิทธิพลมาก และเป็ นที่เคารพนับถือแก่คนทัว่ ไป จนกระทัง่
ประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรงได้ แพร่ หลายไปทุกแห่งในอาณาจักรนครพิงค์ เช่น ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มี
เจ้ าทรงหลายสํานัก แต่ละสํานักก็จะมีกิจกรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆเช่น เทศกาลสงกรานต์เป็ นต้ น ผู้ ศึกษาดํ ารง
ตํ าแหน่ งสมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลแช่ ช้ าง อํ าเภอสันกํ าแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบร่ าง
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พระราชบัญญัติงบประมาณ ควบคุมการทํางานของผู้บริ หาร และให้ องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง มีบทบาทในการส่งเสริ ม
สนับสนุนประเพณีวฒ
ั นธรรม เผยแพร่ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรงเพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอนั ดีงามของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรงเพื่อสืบสานประเพณีอนั ดีงาม ของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
3. ศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรง ในตําบลแช่ช้าง อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประเด็นการศึกษา
การศึกษาครั ง้ นีม้ ่งุ ศึกษาลักษณะการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรงเพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณี อนั ดีงามของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรง และศึกษาแนวทางการจัดการ
ความรู้ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอนั ดีงามเรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรงโดยมีตวั แปรที่ใช้ ในการศึกษา คือ 1) การกําหนดองค์ความรู้ 2)
การสร้ างและถ่ายโอนความรู้ 3) การแสวงหาและการจัดเก็บองค์ความรู้ 4) การแบ่งปั นและการแลกเปลี่ยนความรู้ 5) การใช้
ความรู้ โดยมีประเด็นการศึกษาที่ต้องการหาคําตอบจากลักษณะการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรงเป็ นอย่างไร ปั ญหาและ
อุปสรรคการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรง เป็ นอย่างไร และ แนวทางการจัดการความรู้ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณี ผีเจ้ า
เข้ าทรง เป็ นอย่างไร
กรอบแนวคิดการศึกษา
ในการศึกษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูศึกษาได้ กําหนดกระบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้ วย 5 ขัน้ ตอน 1) การกํ าหนด
องค์ความรู้ (Define) 2) การสร้ างและถ่ายโอน (Create) 3) การแสวงหาความรู้ และจัดเก็บความรู้ (Capture) 4) การแบ่งปั นและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Share) 5) การใช้ ความรู้ (Use)
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้ศกึ ษาได้ กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยการกําหนดกระบวนการการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ า
เข้ าทรงเพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณี อนั ดีงามจากการกําหนดองค์ความรู้ การสร้ างและถ่ายโอน การแสวงหาความรู้ และการ
จัดเก็บความรู้ การแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการใช้ ความรู้ ของ องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง เพื่อทําให้ ทราบถึง
การจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรงเพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอนั ดีงามของ องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง และเพื่อศึกษา
ปั ญหาและอุปสรรคการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรงเพื่อสืบสานประเพณี อนั ดีงาม ขององค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง
ตลอดจนศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณี ผีเจ้ าเข้ าทรงใน
ตําบลแช่ช้าง อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวิธีการศึกษา
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การศึกษาครัง้ นี ้กําหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้ ศึกษาพื ้นที่ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2.
ขอบเขตค้ านเนื ้อหา ทําการศึกษาลักษณะการจัดการความรู้ ศึกษาปั ญหาและอุปสรรค การจัดการความรู้ แนวทางการจัดการ
องค์ความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรงเพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอนั ดีงามของ องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่และ3. ขอบเขตด้ านประชากร. และกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 30 คน ประกอบด้ วยบุคลากร ในองค์การบริ หารส่วน
ตําบลแช่ช้าง จํานวน 5 คนและผู้ที่เกี่ยวข้ องในชุมชนจํานวน 25 คน (รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ )

ผลการทดลองและวิจารณ์

ลักษณะการจัดการความรู้ เรื่ อง ผีเจ้ าเข้ าทรง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม
1) การกําหนดองค์ ความรู้ การขึ ้นครู - ไหว้ ครู จะจัดขึ ้นจัดขึ ้นในเดือน 9 เหนือ ขึ ้น 3 คํ่า หรื อขึ ้น 13 คํ่า หรื อ
ประมาณเดือน พฤษภาคม โดยมีลกู ศิษย์ มาช่วยเตรี ยมงาน ซึง่ การขึ ้น 108 นันจะมี
้ หมาก 8 ก้ อน รองก้ นขัน และต้ องมี
หมากอีก 108 ก้ อนไหมฝ้าย 108 เส้ น มัดส่วนยอดด้ วยฝ้าย 9 เส้ น เหล้ า 2 ขวด ผ้ าขาว ผ้ าแดง
อย่างละ 1 ผื น
ข้ าวเปลือก 1 ขวด ข้ าวสาร 1 ขวด ส่วนขันที่ 2 ก็เป็ นขัน 108 เช่นกัน แต่ต้องรองก้ นขันด้ วยใบเงิน ใบทอง ใบเต้ า ใบสัก ใบดอก
ใบขนุนใบโชค เงินหรื อสตางค์แดง 108 และเบี ้ย 1,300 ก้ อน ส่วนขันซ้ าย ขันขวา ใช้ สําหรับ
รักษาคนป่ วย เช่น เสก เป่ า
แหก ไล่ภตู ผีปีศาจ ไล่โรคภัย ขันซ้ าย และขันขวา ประกอบด้ วย เทียน 24 คู่ และดอกไม้ ขาว ส่วนขันสัจจะ นี ้ใช้ สําหรับเชิญเจ้ า
เข้ าทรง ร่ างม้ าขี่ ในเทศกาลต่าง ๆ และเพื่อการรักษา และจัดปั ดเป่ า ภูตผี ปี ศาจ
ผีเข้ าเหล้ าตือ และขัน5ประกอบด้ วย
เทียน 5 เล่ม และข้ าวตอกดอกไม้ ส่วนขันสาม ประกอบด้ วย เทียน 3 เล่ม และข้ าวตอกดอกไม้ ทัง2ขั
้ น ใช้ สําหรับการสวด
มนต์ ภาวนา รักษาศีล ของเจ้ าเข้ าทรง ซึง่ วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ แต่ละขันตอนในพิ
้
ธีไหว้ ครู นนจะมี
ั ้ ลกู ศิษย์ ลูกเลี ้ยง เอี ้ยงคํา นํา
สิ่งของ เช่นใบตอง ต้ นอ้ อย กล้ วย 1 เครื อ มะพร้ าว 1 คะแนง ตาล 1 เครื อ ต้ นกล้ วย ข้ าวเปลือก ข้ าวสาร ดอกไม้ ธูปเทียน หมาก
พลู แล้ วนํามารวมกัน แล้ วจัดแต่งดา ช่วยกันเตรี ยมงาน เพื่อเข้ าทําพิธี ต่อไป
2) การสร้ างการถ่ ายโอนความรู้ ในขันตอนพิ
้
ธีกรรมต่าง ๆ จะมีการถ่ายโอนความรู้ เมื่อมีการปฏิบตั ิจริ ง ในงาน
พิธีตา่ ง ๆเท่านัน้ อาศัยพี่ร้ ู สอง น้ องรู้ หนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเป็ นร่ างทรง ลูกศิษย์ ที่ถ่ายทอด ความรู้ ให้ ซงึ่ กันและกัน ทาง
ภาครัฐ ควรมองเห็นความสําคัญ สนับสนุน การสร้ างและการถ่ายโอนความรู้ เพื่อสืบทอด อนุรักษ์ ประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรง จาก
กลุม่ เครื อข่ายเจ้ าเข้ าทรง ที่มีอายุมากแล้ ว ไปสูเ่ ด็กและเยาวชน ต่อไป
3) การแสวงหาและการจัดเก็บองค์ ความรู้ โดยการแสวงหาความรู้ จะถ่ายทอดขันตอนในการประกอบพิ
้
ธีกรรม
โดยการปฏิบตั จิ ริ ง และสอนต่อ ๆ กันมา ซึง่ อาศัยการจดจํา และการถาม โดยไม่มีการจดบันทึก แต่อย่างใด
4) การแบ่ งปั นและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จะแลกเปลี่ยนความรู้ กนั ด้ วยทางวาจา และการปฏิบตั ิจริ ง อาศัย
ความจํา การสืบทอดเฉพาะกลุม่ เครื อข่ายผีเจ้ าเข้ าทรง เท่านัน้
5) การใช้ ความรู้ กลุม่ เครื อข่ายผีเจ้ าเข้ าทรงจะใช้ ความรู้ ก็ตอ่ เมื่อ มีการปฏิบตั ิจริ ง ในพิธีกรรมเท่านัน้ เช่น พิธีขึ ้น
ครู - ไหว้ ครู เป็ นการใช้ ความรู้ ในการประกอบพิธีให้ ชมุ ชน และลูกหลานได้ ดู ได้ เรี ยนรู้
ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม
1) การกําหนดองค์ ความรู้ ในขันตอนพิ
้
ธีกรรมต่าง ๆ จะสามารถรู้ เฉพาะร่ างทรง ลูกศิษย์ เท่านัน้ บุคคลทัว่ ไปที่
ไปร่ วมช่วยงาน ร่ วมกิจกรรม จะไม่ร้ ู เลย ความรู้ จงึ กระจุกอยู่อยู่กบั ที่ ไม่กระจายเผยแพร่ แก่บคุ คลทัว่ ไป
2) การสร้ างการถ่ ายทอดโอนความรู้ การสร้ างและการถ่ายโอนในขันตอนต่
้
าง ๆ ของเจ้ าเข้ าทรง ไม่มี
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การเปิ ดสอน หรื ออบรม แต่ในพิธีกรรมก็จะเป็ นคนกลุม่ เดิมที่ช่วยกันทําซึง่ มีอายุมากแล้ ว ต่อไป ภูมิปัญญาองค์ความรู้ ต่าง ๆ
ก็จะหายไปไม่มีใครทําเป็ น ไม่มีใครก็สืบทอด ปั ญหาก็จะเกิดขึ ้นในสังคม ประเพณีวฒ
ั นธรรมก็จะเลือนหายไปในที่สดุ
3) การแสวงหาและการจัดเก็บองค์ ความรู้ จะอยู่ที่การปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการสอน และจัดเก็บไว้ ในสมองไป
พร้ อม ๆ กัน ไม่ได้ คิดว่าเป็ นการเรี ยน หรื อต้ องการจะเรี ยนทุกอย่างเป็ นไปตามธรรมชาติ ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา ไม่มีการแต้ ม
หรื อการจดบันทึก
4) การแบ่ งปั นและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จะเกิดการแลกเปลี่ยนในเฉพาะกลุม่ โดยการถามซึง่ กันและกันแบบ
พี่ร้ ู สองน้ องรู้ หนึง่
5) การใช้ ความรู้ ในพิธีกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง กับประเพณีเจ้ าเข้ าทรง จะเป็ นรู ปแบบเดิมไม่มีความรู้ ใหม่ ไม่
มีการประชาสัมพันธ์ ในทุกงานพิธีกรรม ของผีเจ้ าเข้ าทรง ส่วนมากจะเป็ นผู้สงู อายุ
ไม่เกิดผลเท่าที่ควร และสุดท้ ายคงจะเหลือแต่ตํานาน เท่านัน้

การใช้ การสืบทอดองค์ความรู้ จึง

แนวทางการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม
1) การกําหนดองค์ ความรู้ จากการวิเคราะห์ผลได้ ผลเสีย และจากการสนทนากลุม่ เห็นว่าควรจะอนุรักษ์
ประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรง ต่อไป เช่นขันตอนประเพณี
้
พิธีกรรม การนัง่ วิปัสสนา การรักษาศีล ภาวนายึดเอาหลักธรรมเป็ นที่ตงั ้ เมื่อ
มีการอนุรักษ์ ก็ควรจะต้ องมีการพัฒนาไป องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้างควรมองเห็นความสําคัญ การส่งเสริ มให้ เด็กและ
เยาวชน เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการร่ วมกิจกรรม เพื่อที่เด็กและเยาวชนจะได้ ซมึ ซับประเพณี ขันตอนพิ
้
ธีกรรมต่าง ๆ
2) การสร้ างการถ่ ายทอดโอนความรู้ การสร้ างและการถ่ายโอนความรู้ เรื่ อง ผีเจ้ าเข้ าทรงแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรง ขันตอนพิ
้
ธีกรรม คงเป็ นไปอย่างเดิม ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ การสร้ าง
และการถ่าย
โอนความรู้ อยู่ที่การปฏิ บัติจริ ง องค์การบริ หารส่วนตําบลมีอํานาจที่จะกําหนดนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรง ด้ านการสืบสาน อนุรักษ์ ในขันตอน
้
พิธีกรรม เพราะองค์ความรู้ จะ
อยู่เฉพาะกลุม่ ดังนันองค์
้ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้ องให้ ความสําคัญสนับสนุนด้ านวิชาการ และงบประมาณ ต่อไป
3) การแสวงหาและการจัดเก็บองค์ ความรู้ แนวทางที่จะจัดการความรู้ เรื่ อง ประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรง เป็ น
การปฏิบตั ิสืบต่อกันมา รุ่ นต่อรุ่ น มาจนถึงทุกวันนี ้แต่หากจะทําการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไว้ ก็อาจทําได้
ซึง่ ใน
การสนทนากลุม่ เสนอให้ มีการบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภาพถ่ายกิจกรรมประเพณีไว้ เพื่อถ่ายทอด
ให้ แก่ชน
รุ่ นหลังได้ เรี ยนรู้ โดยเฉพาะงานด้ านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมขององค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง ควรมีข้อมูลองค์ความรู้
เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรง เพื่ อให้ คนรุ่ นหลัง ได้ ศึกษาเรี ยนรู้ เนื่ องจากในปั จจุบันที่ มีความเชื่ อของคนมีการเปลี่ยนแปลง หากไม่
อนุรักษ์ องค์ความรู้ นี ้ไว้ อาจจะเกิดการสูญหายได้
4) การแบ่ งปั นและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากการวิเคราะห์และการสนทนากลุม่ การจัดการความรู้
เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรง การปฏิบตั ิขนตอนพิ
ั้
ธีตา่ ง ๆ ต้ องเป็ นไปอย่างเดิม การปฏิบตั ิขนตอนงานพิ
ั้
ธีก็มีแต่ผ้ สู งู อายุ การที่จะดึงเอา
คนหนุ่ม คนสาว หรื อคนรุ่ นใหม่ เข้ าร่ วมกิจกรรมเป็ นเรื่ องยากมาก แนวทางการจัดการความรู้ ในเรื่ องนี ้ควรให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น
5) การใช้ ความรู้ ควรจะชักชวนให้ คนรุ่ นหลัง เด็กและเยาวชนเข้ าร่ วมพิธี ทุกครัง้ เพื่อจะได้ เห็นและจดจําการ
ประกอบพิธี องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นควรจะเข้ ามามีบทบาท เป็ นหลักในการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีและการใช้ ความรู้ ให้
เป็ นไปตามจารี ต ประเพณีดงั่ เดิม องค์ความรู้ เรื่ องผีเจ้ าข้ าทรง ยังเป็ นความรู้ ที่ฝังลึก และถาวรไม่มีการปรับเปลี่ยน ขันตอน
้
2051

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

และวิธีการได้ แต่องค์ความรู้ ตา่ ง ๆ จะกระจุกอยู่ที่กลุม่ เครื อข่ายผีเจ้ าเข้ าทรง กลุ่มเครื อข่ายล้ วน
แต่เป็ นผู้สงู อายุ คิด
เป็ นร้ อยละ 90 จะเห็นได้ ว่าโอกาสที่จะพัฒนามีน้อยมาก ถ้ าปล่อยให้ เป็ นไปอย่างนี ้ มีแต่จะลดน้ อยลง แล้ วสูญสลายไปใน
ที่สุด จึงขอเสนอให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ ขององค์ กรปกครองท้ องถิ่ น และท้ องที่ ช่วยกันบํ ารุ งรั กษาเพื่ อการอนุรักษ์ สืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามนี ้ต่อไป

สรุ ป
การจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรงเพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอนั ดีงามของ องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง
อําเภอสันกําแพงมีลกั ษณะการจัดการความรู้ เรื่ อง ผีเจ้ าเข้ าทรง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอนั ดีงาม พบว่า การกําหนดองค์
ความรู้ จะอยู่เฉพาะกลุม่ หรื อเครื อข่ายเจ้ าเข้ าทรง ร่ างทรง ลูกศิษย์ เป็ นองค์ความรู้ เฉพาะเมื่อมีพิธีกรรม และเป็ นองค์ความรู้
ที่มีอยู่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง โดยการถ่ายโอนความรู้ จะถ่ายทอดโดยการปฏิบตั ิจริ ง และสอนต่อ ๆ กันมา เฉพาะกลุม่
เครื อข่ายผีเจ้ าเข้ าทรง เท่านัน้ ไม่มีการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่อย่างใด
ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอนั ดีงามพบว่า การสร้ างและการถ่ายโอนขันตอนพิ
้
ธีกรรม ต่าง ๆ ของ
ประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรง ไม่มีสตู ร หรื อตํารา ไม่มีการเปิ ดสอน และการอบรม แต่อย่างใด แต่จะสร้ างและให้ ความรู้ ด้วยวาจา และ
การปฏิบตั ิจริ ง อาศัยความจํา การสืบทอดเฉพาะกลุม่ เครื อข่าย ผีเจ้ าเข้ าทรง ต่างเป็ นผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุมากแล้ ว ซึง่ เป็ นปั น
หาและอุปสรรคต่อการสืบทอด อนุรักษ์ พฒ
ั นาต่อไป
แนวทางการจัดการความรู้ เรื่ องผีเจ้ าเข้ าทรง เพื่อสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีอนั ดีงาม จากการสนทนากลุม่ ได้ มีข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา ว่า ประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรง ควร
จะมีการอนุรักษ์ ต่อไป เช่น ขันตอนพิ
้
ธีกรรมต่าง ๆ การนัง่ วิปัสสนา การรักษาศีล ภาวนา เอาหลักธรรมเป็ นที่ตงั ้ และองค์
ความรู้ ตา่ ง ๆ ยังคงมีแบบเดิม เพราะเป็ นการสืบทอดต่อ ๆ กันมา เป็ นร้ อย ๆ ปี เมื่อมีการอนุรักษ์ ก็ควรจะต้ องมีการพัฒนาไป
ซึง่ องค์การบริ หารส่วนตําบลแช่ช้าง เป็ นหน่วยงานทางภาครัฐที่ใกล้ ชิดกับประชาชนมากที่สดุ ควรมองเห็นความสําคัญ การ
ส่งเสริ มให้ เด็กและเยาวชน เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการร่ วมกิจกรรม เพื่อที่เด็กและเยาวชนจะได้ ซมึ ซับประเพณี สืบไปซึง่ ตาม
ตามพระราชกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํ
้
านาจให้ แก่องค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. 2542 และกําหนดให้ องค์การ
บริ หารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้ าที่ในการส่งเสริ มประเพณีวฒ
ั นธรรม เพื่อประโยชน์ของท้ องถิ่น ตามมาตราว่าด้ วยเรื่ องการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรม องค์การบริ หารส่วนตําบลมีอํานาจที่จะกําหนดนโยบายในการ
ที่จะอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะประเพณีผีเจ้ าเข้ าทรง ด้ านการสืบสาน อนุรักษ์ ในขันตอน
้
พิธีกรรม เพราะองค์ความรู้ จะอยู่เฉพาะกลุม่ ดังนันองค์
้ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้ องให้ ความสําคัญสนับสนุนด้ านวิชาการและ
งบประมาณ ต่อไป
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