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บทคัดย่อ 

 การศึกษาอิสระนี ้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลกัษณะ ปัญหาอปุสรรค และแนวทางการจัดการความรู้เพ่ืออนุรักษ์และ

พฒันาภมิูปัญญาการจดัการความรู้เร่ืองผีเจ้าเข้าทรง  การจดัการความรู้ประกอบด้วยการกําหนดองค์ความรู้การสร้างและการถ่าย

โอนความรู้ การแสวงหาและการจดัเก็บความรู้ การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนความรู้ และการใช้ความรู้ การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยั

เชิงคณุภาพ โดยการศกึษาค้นคว้า ข้อมลู การสมัภาษณ์ในเชิงลกึ การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การสนทนา

กลุ่มท่ีเก่ียวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยประชากรท่ีใช้การการศึกษา ครัง้นี ้มีทัง้หมด 30 คน ประกอบด้วยบุคลากร ใน

องค์การบริหารสว่นตําบลแช่ช้าง จํานวน 5 คนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในชมุชนจํานวน 25 คน ผลการศกึษาพบว่าปัญหาและอปุสรรค

ในการจดัการความรู้คือ 1 )  การกําหนดองค์ความรู้ประเพณีผีเจ้าเข้าทรงเป็นลกัษณะเฉพาะกลุ่มยากต่อการอนุรักษ์ 2)  การสร้าง

และการถ่ายโอนความรู้ อยู่ท่ีการปฏิบติัจริง 3)  การแสวงหาความรู้และการจดัเก็บความรู้ ไม่มีการเปิดสอนแต่จดัเก็บด้วยความจํา 

4) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เกิดขึน้พร้อมกับการเตรียมงาน  5) การใช้ความรู้เป็นเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ

อนรัุกษ์ เพราะกลุม่มีอายมุาก  แนวทางการส่งเสริม การจัดการความรู้เร่ือง ผีเจ้าเข้าทรง  คือ ควรจะให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้

ขัน้ตอน พิธีกรรม องค์ความรู้ท่ีซ่อนลึก เพ่ือให้มองเห็นความสําคญัของประเพณีผีเจ้าเข้าทรงสืบไป  ดงันัน้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  จงึควรหาแนวทางการสง่เสริมการจดัการความรู้ในรูปแบบการจดักิจกรรมประจําปีของผีเจ้าเข้าทรง เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วม ซึง่จะ เป็นประโยชน์ตอ่ท้องถ่ินสืบไป 

 

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 beneficially 

conversational groups. The population used for this study consists of a total of 37 people, which was  

1องค์การบริหารสว่นตําบลแชช้่าง เลขที่  55 หมูท่ี่ 2 ตําบลแชช้่าง อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่

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 
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คาํนํา 

 ในปัจจบุนัองค์การบริหารสว่นตําบลแช่ช้าง อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่ซึง่ได้รับการยกฐานะจาก สภาตําบล

แช่ช้างเป็น องค์การบริหารสว่นตําบลแช่ช้าง ตามพระราชบญัญติัสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 ซึง่ให้มี

อํานาจในการก่อนิติสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืนและมีความสามารถในการจัดทําโครงการและงบประมาณได้ด้วยตนเอง โดยมี

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ซึ่งในยุทธศาสตร์ท่ี 5  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรมท้องถ่ินโดยการส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ท่ี ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม ท่ี

เก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ทัง้ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ทัง้นี ้สืบเน่ืองมาจากประเพณีบางอย่างกําลงัจะถูกลืม

เลือนไป ซึง่ประเพณี เจ้าเข้าทรงแต่เดิมจะมีพิธีกรรมการยกครูไหว้บรรพบุรุษตามชุมชนต่าง ๆ  จะเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกนั

อย่างมากมาย ซึง่แสดงออกความรัก ความสามคัคีในชุมชน แต่กระแสการพฒันาทางเศรษฐกิจความก้าวหน้า ของเทคโนโลยี 

ในปัจจบุนั ทําให้ ชนรุ่นหลงัไมมี่โอกาสสมัผสักบัประเพณีวฒันธรรม มองไม่เห็นคณุค่าของประเพณีวฒันธรรมและจารีตท่ีดี

งามของบรรพบรุุษท่ีสืบทอดกนัมาอย่างช้านาน จากการผู้ศกึษาได้ทําการสอบถามตามข้อมลูต่าง ๆ เก่ียวกบัผีเจ้าเข้าทรง จาก

ท่านผู้ศกึษาประวติัศาสตร์ และร่างทรง ความวา่ 

 ประเพณี ผีเจ้าเข้าทรง เกิดและมีขึน้เม่ือสมยัประมาณพนักว่าปีมาแล้ว ตัง้แต่อาณาจกัรมอญท่ีช่ือ  " พยู"  เมืองหง

สาวดีประเทศพม่า ก่อนท่ีศาสนาพุทธจะเข้าเผยแพร่ ชาวบ้านชาวเมืองจะนับถือผีบรรพบุรุษ ผีป่า ผีเขามาก่อน ส่วนผีเจ้า

เข้าทรง จะเกิดหรือเป็นได้ต้องด้วยเหต ุ4 ประการคือ บุคคลสําคญัท่ีชาวบ้านชาวเมืองเคารพนบัถือ เช่น กษัตริย์ นกัรบกล้า  

ท่ีต้องตายด้วย ดิน นํา้ ลม ไฟ เช่นมหาคีรีท่ีต้องตายด้วยการถูกไฟเผาในส่วนของล้านนา  สมยัเม่ือเป็นเมืองขึน้ของพม่า ๆ ได้

นําเอาประเพณีผีเจ้าเข้าทรงมาด้วย  ความเช่ือเร่ืองผีเจ้าเข้าทรงมีอิทธิพลมาก และเป็นท่ีเคารพนบัถือแก่คนทัว่ไป จนกระทัง่ 

ประเพณีผีเจ้าเข้าทรงได้แพร่หลายไปทุกแห่งในอาณาจกัรนครพิงค์ เช่น ตําบลแช่ช้าง อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มี

เจ้าทรงหลายสํานกั แตล่ะสํานกัก็จะมีกิจกรรมตามประเพณีและเทศกาลตา่งๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์เป็นต้น ผู้ ศึกษาดํารง

ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าท่ีรับผิดชอบร่าง

mailto:Suttinan084@hotmail.com
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พระราชบญัญติังบประมาณ ควบคมุการทํางานของผู้บริหาร และให้องค์การบริหารสว่นตําบลแช่ช้าง มีบทบาทในการส่งเสริม 

สนบัสนนุประเพณีวฒันธรรม เผยแพร่ เพ่ือสืบสาน  อนรัุกษ์ ตอ่ไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.   เพ่ือศกึษาลกัษณะการจดัการความรู้เร่ืองผีเจ้าเข้าทรงเพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอนัดีงามของ 

องค์การบริหารสว่นตําบลแช่ช้าง อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่

 2.   เพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรคการจดัการความรู้เร่ืองผีเจ้าเข้าทรงเพ่ือสืบสานประเพณีอนัดีงาม ของ

องค์การบริหารสว่นตําบลแช่ช้าง อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่

 3.   ศกึษาแนวทางการจดัการความรู้เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณีผีเจ้าเข้าทรง ในตําบลแช่ช้าง อําเภอ

สนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ประเดน็การศึกษา 

 การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาลกัษณะการจัดการความรู้เร่ืองผีเจ้าเข้าทรงเพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอนัดีงามของ

องค์การบริหารสว่นตําบลแช่ช้าง ศกึษาปัญหาและอปุสรรคการจดัการความรู้เร่ืองผีเจ้าเข้าทรง และศกึษาแนวทางการจดัการ

ความรู้เพ่ือสืบสานอนรัุกษ์ประเพณีอนัดีงามเร่ืองผีเจ้าเข้าทรงโดยมีตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา คือ 1) การกําหนดองค์ความรู้ 2) 

การสร้างและถ่ายโอนความรู้ 3) การแสวงหาและการจดัเก็บองค์ความรู้ 4) การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนความรู้ 5) การใช้

ความรู้ โดยมีประเด็นการศกึษาท่ีต้องการหาคําตอบจากลกัษณะการจดัการความรู้เร่ืองผีเจ้าเข้าทรงเป็นอย่างไร ปัญหาและ

อปุสรรคการจัดการความรู้เร่ืองผีเจ้าเข้าทรง เป็นอย่างไร และ แนวทางการจดัการความรู้เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณีผีเจ้า

เข้าทรง เป็นอย่างไร 

กรอบแนวคดิการศึกษา 

 ในการศึกษาครัง้นีผู้้ ศึกษาได้กําหนดกระบวนการการจัดการความรู้ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน  1) การกําหนด             

องค์ความรู้ (Define) 2) การสร้างและถ่ายโอน (Create) 3) การแสวงหาความรู้และจดัเก็บความรู้ (Capture)  4) การแบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) 5) การใช้ความรู้(Use)  

 การศกึษาครัง้นีผู้้ศกึษาได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยการกําหนดกระบวนการการจดัการความรู้เร่ืองผีเจ้า

เข้าทรงเพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอนัดีงามจากการกําหนดองค์ความรู้ การสร้างและถ่ายโอน การแสวงหาความรู้และการ

จดัเก็บความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ความรู้ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง  เพ่ือทําให้ทราบถึง

การจดัการความรู้เร่ืองผีเจ้าเข้าทรงเพ่ือสืบสานอนรัุกษ์ประเพณีอนัดีงามของ องค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง และเพ่ือศกึษา

ปัญหาและอปุสรรคการจัดการความรู้เร่ืองผีเจ้าเข้าทรงเพ่ือสืบสานประเพณีอนัดีงาม ขององค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง 

ตลอดจนศกึษาแนวทางการจดัการความรู้เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณีผีเจ้าเข้าทรงใน                     ตําบลแช่ช้าง อําเภอสนั

กําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่

ระเบียบวิธีการศึกษา 
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 การศึกษาครัง้นีกํ้าหนดขอบเขตของการวิจยัดงันี ้ ศกึษาพืน้ท่ีตําบลแช่ช้าง อําเภอสนักําแพง จังหวดัเชียงใหม่ 2. 

ขอบเขตค้านเนือ้หา ทําการศกึษาลกัษณะการจดัการความรู้ ศกึษาปัญหาและอปุสรรค  การจดัการความรู้แนวทางการจดัการ

องค์ความรู้ เร่ืองผีเจ้าเข้าทรงเพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอนัดีงามของ องค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง อําเภอสนักําแพง 

จงัหวดัเชียงใหมแ่ละ3. ขอบเขตด้านประชากร. และกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 30 คน ประกอบด้วยบุคลากร ในองค์การบริหารส่วน

ตําบลแช่ช้าง จํานวน 5 คนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในชมุชนจํานวน 25 คน (รองศาสตราจารย์ ดร. สมศกัด์ิ ศรีสนัติสขุ) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ลักษณะการจัดการความรู้เร่ือง ผีเจ้าเข้าทรง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม        

1) การกาํหนดองค์ความรู้ การขึน้ครู - ไหว้ครู จะจดัขึน้จดัขึน้ในเดือน 9 เหนือ ขึน้ 3 ค่ํา หรือขึน้ 13 ค่ํา หรือ 

ประมาณเดือน พฤษภาคม โดยมีลกูศิษย์  มาช่วยเตรียมงาน ซึง่การขึน้ 108 นัน้จะมีหมาก 8 ก้อน      รองก้นขนั และต้องมี

หมากอีก 108 ก้อนไหมฝ้าย 108 เส้น มดัส่วนยอดด้วยฝ้าย 9 เส้น เหล้า 2 ขวด ผ้าขาว ผ้าแดง              อย่างละ 1 ผืน 

ข้าวเปลือก 1 ขวด ข้าวสาร 1 ขวด สว่นขนัท่ี 2 ก็เป็นขนั 108 เช่นกนั แต่ต้องรองก้นขนัด้วยใบเงิน ใบทอง ใบเต้า ใบสกั ใบดอก 

ใบขนนุใบโชค เงินหรือสตางค์แดง 108 และเบีย้ 1,300 ก้อน สว่นขนัซ้าย ขนัขวา ใช้สําหรับ              รักษาคนป่วย เช่น เสก เป่า 

แหก ไลภ่ตูผีปีศาจ ไลโ่รคภยั ขนัซ้าย และขนัขวา ประกอบด้วย เทียน 24 คู ่และดอกไม้ขาว สว่นขนัสจัจะ นีใ้ช้สําหรับเชิญเจ้า

เข้าทรง ร่างม้าข่ี ในเทศกาลตา่ง ๆ  และเพ่ือการรักษา และจดัปัดเป่า ภูตผี ปีศาจ               ผีเข้าเหล้าตือ และขนั5ประกอบด้วย 

เทียน 5 เลม่ และข้าวตอกดอกไม้ สว่นขนัสาม ประกอบด้วย เทียน 3 เลม่          และข้าวตอกดอกไม้ ทัง้2ขนั ใช้สําหรับการสวด

มนต์ ภาวนา รักษาศีล ของเจ้าเข้าทรง  ซึง่วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้แต่ละขัน้ตอนในพิธีไหว้ครูนัน้จะมีลกูศิษย์ ลกูเลีย้ง เอีย้งคํา นํา

สิ่งของ เช่นใบตอง ต้นอ้อย กล้วย 1 เครือ มะพร้าว 1 คะแนง ตาล 1 เครือ ต้นกล้วย ข้าวเปลือก ข้าวสาร ดอกไม้ ธูปเทียน หมาก 

พล ูแล้วนํามารวมกนั แล้วจดัแตง่ดา ช่วยกนัเตรียมงาน เพ่ือเข้าทําพิธี ตอ่ไป  

2) การสร้างการถ่ายโอนความรู้ ในขัน้ตอนพิธีกรรมตา่ง ๆ  จะมีการถ่ายโอนความรู้เม่ือมีการปฏิบติัจริง ในงาน 

พิธีตา่ง ๆ เท่านัน้ อาศยัพ่ีรู้สอง น้องรู้หนึง่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง จะเป็นร่างทรง ลกูศิษย์ ท่ีถ่ายทอด ความรู้ให้ซึง่กนัและกนั ทาง

ภาครัฐ ควรมองเห็นความสําคญั   สนบัสนนุ การสร้างและการถ่ายโอนความรู้เพ่ือสืบทอด อนุรักษ์ประเพณีผีเจ้าเข้าทรง จาก

กลุม่เครือข่ายเจ้าเข้าทรง ท่ีมีอายมุากแล้ว ไปสูเ่ดก็และเยาวชน ตอ่ไป 

3) การแสวงหาและการจัดเกบ็องค์ความรู้ โดยการแสวงหาความรู้จะถ่ายทอดขัน้ตอนในการประกอบพิธีกรรม 

โดยการปฏิบติัจริง และสอนตอ่ ๆ  กนัมา ซึง่อาศยัการจดจํา และการถาม โดยไมมี่การจดบนัทกึ แตอ่ย่างใด 

4) การแบ่งปันและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะแลกเปลี่ยนความรู้กนัด้วยทางวาจา และการปฏิบติัจริง อาศยั 

ความจํา การสืบทอดเฉพาะกลุม่เครือข่ายผีเจ้าเข้าทรง เท่านัน้  

 5)  การใช้ความรู้ กลุม่เครือข่ายผีเจ้าเข้าทรงจะใช้ความรู้ก็ตอ่เม่ือ มีการปฏิบติัจริง ในพิธีกรรมเท่านัน้ เช่น พิธีขึน้

ครู - ไหว้ครู เป็นการใช้ความรู้ในการประกอบพิธีให้ชมุชน และลกูหลานได้ด ูได้เรียนรู้ 

 

 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ เร่ืองผีเจ้าเข้าทรง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 

1) การกาํหนดองค์ความรู้ ในขัน้ตอนพิธีกรรมตา่ง ๆ  จะสามารถรู้เฉพาะร่างทรง ลกูศิษย์ เท่านัน้ บคุคลทัว่ไปท่ี 

ไปร่วมช่วยงาน ร่วมกิจกรรม จะไมรู้่เลย ความรู้จงึกระจกุอยู่อยู่กบัท่ี ไมก่ระจายเผยแพร่แก่บคุคลทัว่ไป                       

2) การสร้างการถ่ายทอดโอนความรู้ การสร้างและการถ่ายโอนในขัน้ตอนตา่ง ๆ  ของเจ้าเข้าทรง ไมมี่               
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การเปิดสอน หรืออบรม แตใ่นพิธีกรรมก็จะเป็นคนกลุม่เดิมท่ีช่วยกนัทําซึง่มีอายมุากแล้ว ต่อไป ภูมิปัญญาองค์ความรู้ต่าง ๆ  

ก็จะหายไปไมมี่ใครทําเป็น ไมมี่ใครก็สืบทอด ปัญหาก็จะเกิดขึน้ในสงัคม ประเพณีวฒันธรรมก็จะเลือนหายไปในท่ีสดุ 

3) การแสวงหาและการจัดเกบ็องค์ความรู้  จะอยู่ท่ีการปฏิบติัจริง เป็นการสอน และจดัเก็บไว้ในสมองไป 

พร้อม ๆ  กัน ไม่ได้คิดว่าเป็นการเรียน หรือต้องการจะเรียนทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ปฏิบติัสืบต่อกนัมา ไม่มีการแต้ม 

หรือการจดบนัทกึ 

4) การแบ่งปันและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะเกิดการแลกเปลี่ยนในเฉพาะกลุม่โดยการถามซึง่กนัและกนัแบบ 

พ่ีรู้สองน้องรู้หนึง่  

5) การใช้ความรู้ ในพิธีกรรม กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง กบัประเพณีเจ้าเข้าทรง จะเป็นรูปแบบเดิมไมมี่ความรู้ใหม ่ไม ่

มีการประชาสมัพนัธ์ ในทกุงานพิธีกรรม ของผีเจ้าเข้าทรง สว่นมากจะเป็นผู้สงูอายุ                 การใช้การสืบทอดองค์ความรู้จึง

ไมเ่กิดผลเท่าท่ีควร และสดุท้ายคงจะเหลือแตตํ่านาน เท่านัน้ 

แนวทางการจัดการความรู้ เร่ืองผีเจ้าเข้าทรง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 

1) การกาํหนดองค์ความรู้ จากการวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย และจากการสนทนากลุม่ เห็นวา่ควรจะอนรัุกษ์ 

ประเพณีผีเจ้าเข้าทรง ตอ่ไป เช่นขัน้ตอนประเพณีพิธีกรรม การนัง่วิปัสสนา การรักษาศีล ภาวนายดึเอาหลกัธรรมเป็นท่ีตัง้ เม่ือ

มีการอนรัุกษ์ ก็ควรจะต้องมีการพฒันาไป  องค์การบริหารสว่นตําบลแช่ช้างควรมองเห็นความสําคญั การส่งเสริมให้เด็กและ              

เยาวชน เข้ามามีสว่นร่วมในการร่วมกิจกรรม เพ่ือท่ีเดก็และเยาวชนจะได้ซมึซบัประเพณี ขัน้ตอนพิธีกรรมตา่ง ๆ      

2)   การสร้างการถ่ายทอดโอนความรู้ การสร้างและการถ่ายโอนความรู้เร่ือง ผีเจ้าเข้าทรงแนวทางการอนรัุกษ์  

และพฒันาประเพณีผีเจ้าเข้าทรง ขัน้ตอนพิธีกรรม คงเป็นไปอย่างเดิม ไมส่ามารถปรับเปลี่ยนได้ การสร้าง              และการถ่าย

โอนความรู้อยู่ท่ีการปฏิบัติจริง องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจท่ีจะกําหนดนโยบายในการท่ีจะอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอด

ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะประเพณีผีเจ้าเข้าทรง  ด้านการสืบสาน อนุรักษ์ในขัน้ตอน พิธีกรรม เพราะองค์ความรู้จะ

อยู่เฉพาะกลุม่ ดงันัน้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ต้องให้ความสําคญัสนบัสนนุด้านวิชาการ และงบประมาณ ตอ่ไป 

3) การแสวงหาและการจัดเกบ็องค์ความรู้ แนวทางท่ีจะจดัการความรู้ เร่ือง ประเพณีผีเจ้าเข้าทรง เป็น               

การปฏิบติัสืบตอ่กนัมา รุ่นตอ่รุ่น มาจนถงึทกุวนันี ้แตห่ากจะทําการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไว้ก็อาจทําได้               ซึง่ใน

การสนทนากลุม่ เสนอให้มีการบนัทกึไว้ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภาพถ่ายกิจกรรมประเพณีไว้ เพ่ือถ่ายทอด                 ให้แก่ชน

รุ่นหลงัได้เรียนรู้ โดยเฉพาะงานด้านการศกึษา ศาสนาวฒันธรรมขององค์การบริหารสว่นตําบลแช่ช้าง ควรมีข้อมลูองค์ความรู้

เร่ืองผีเจ้าเข้าทรง เพ่ือให้คนรุ่นหลงั ได้ศึกษาเรียนรู้ เน่ืองจากในปัจจุบันท่ีมีความเช่ือของคนมีการเปลี่ยนแปลง หากไม่

อนรัุกษ์องค์ความรู้นีไ้ว้อาจจะเกิดการสญูหายได้  

4) การแบ่งปันและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากการวิเคราะห์และการสนทนากลุม่ การจดัการความรู้                

เร่ืองผีเจ้าเข้าทรง การปฏิบติัขัน้ตอนพิธีตา่ง ๆ  ต้องเป็นไปอย่างเดิม การปฏิบติัขัน้ตอนงานพิธีก็มีแต่ผู้สงูอายุ การท่ีจะดงึเอา

คนหนุ่ม คนสาว หรือคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเร่ืองยากมาก แนวทางการจดัการความรู้ในเร่ืองนีค้วรให้องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทมากขึน้                  

5) การใช้ความรู้ ควรจะชกัชวนให้คนรุ่นหลงั เดก็และเยาวชนเข้าร่วมพิธี ทกุครัง้ เพ่ือจะได้เห็นและจดจําการ 

ประกอบพิธี องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินควรจะเข้ามามีบทบาท เป็นหลกัในการอนรัุกษ์สืบทอดประเพณีและการใช้ความรู้ให้

เป็นไปตามจารีต ประเพณีดัง่เดิม องค์ความรู้เร่ืองผีเจ้าข้าทรง ยังเป็นความรู้ท่ีฝังลกึ และถาวรไม่มีการปรับเปลี่ยน ขัน้ตอน
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และวิธีการได้แตอ่งค์ความรู้ตา่ง ๆ  จะกระจกุอยู่ท่ีกลุม่เครือข่ายผีเจ้าเข้าทรง กลุ่มเครือข่ายล้วน               แต่เป็นผู้สงูอายุ คิด

เป็นร้อยละ 90 จะเห็นได้ว่าโอกาสท่ีจะพฒันามีน้อยมาก ถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างนี ้ มีแต่จะลดน้อยลง แล้วสญูสลายไปใน

ท่ีสุด จึงขอเสนอให้เป็นอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองท้องถ่ิน และท้องท่ีช่วยกันบํารุงรักษาเพ่ือการอนุรักษ์สืบทอด

ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามนี ้ตอ่ไป 

 

สรุป 

 การจดัการความรู้เร่ืองผีเจ้าเข้าทรงเพ่ือสืบสานอนรัุกษ์ประเพณีอนัดีงามของ องค์การบริหารสว่นตําบลแช่ช้าง 

อําเภอสนักําแพงมีลกัษณะการจดัการความรู้เร่ือง ผีเจ้าเข้าทรง เพ่ือสืบสานอนรัุกษ์ประเพณีอนัดีงาม พบว่า การกําหนดองค์

ความรู้จะอยู่เฉพาะกลุม่ หรือเครือข่ายเจ้าเข้าทรง ร่างทรง ลกูศิษย์ เป็นองค์ความรู้ เฉพาะเม่ือมีพิธีกรรม และเป็นองค์ความรู้

ท่ีมีอยู่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง โดยการถ่ายโอนความรู้จะถ่ายทอดโดยการปฏิบติัจริง และสอนตอ่  ๆ กนัมา เฉพาะกลุม่

เครือข่ายผีเจ้าเข้าทรง เท่านัน้ ไมมี่การจดบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร แตอ่ย่างใด   ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการ

ความรู้ เร่ืองผีเจ้าเข้าทรง เพ่ือสืบสานอนรัุกษ์ประเพณีอนัดีงามพบวา่ การสร้างและการถ่ายโอนขัน้ตอนพิธีกรรม ตา่ง  ๆของ

ประเพณีผีเจ้าเข้าทรง ไมมี่สตูร หรือตํารา ไมมี่การเปิดสอน และการอบรม แตอ่ย่างใด แตจ่ะสร้างและให้ความรู้ด้วยวาจา และ

การปฏิบติัจริง อาศยัความจํา การสืบทอดเฉพาะกลุม่เครือข่าย ผีเจ้าเข้าทรง  ต่างเป็นผู้ เฒ่าผู้แก่ท่ีมีอายุมากแล้ว ซึง่เป็นปัน

หาและอปุสรรคตอ่การสืบทอด อนรัุกษ์พฒันาตอ่ไป  แนวทางการจดัการความรู้ เร่ืองผีเจ้าเข้าทรง เพ่ือสืบสานอนรัุกษ์

ประเพณีอนัดีงาม จากการสนทนากลุม่ ได้มีข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพฒันาภมิูปัญญา ว่า ประเพณีผีเจ้าเข้าทรง ควร

จะมีการอนรัุกษ์ ต่อไป เช่น ขัน้ตอนพิธีกรรมตา่ง  ๆ การนัง่วิปัสสนา การรักษาศีล ภาวนา เอาหลกัธรรมเป็นท่ีตัง้ และองค์

ความรู้ตา่ง  ๆยงัคงมีแบบเดิม เพราะเป็นการสืบทอดต่อ  ๆกนัมา เป็นร้อย  ๆปี เม่ือมีการอนรัุกษ์ ก็ควรจะต้องมีการพฒันาไป 

ซึง่องค์การบริหารสว่นตําบลแช่ช้าง เป็นหน่วยงานทางภาครัฐท่ีใกล้ชิดกบัประชาชนมากท่ีสดุ ควรมองเห็นความสําคญั การ

สง่เสริมให้เดก็และเยาวชน เข้ามามีสว่นร่วมในการร่วมกิจกรรม เพ่ือท่ีเดก็และเยาวชนจะได้ซมึซบัประเพณี สืบไปซึง่ตาม 

ตามพระราชกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 2542 และกําหนดให้องค์การ

บริหารสว่นตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในการสง่เสริมประเพณีวฒันธรรม เพ่ือประโยชน์ของท้องถ่ิน ตามมาตราว่าด้วยเร่ืองการ

อนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม  องค์การบริหารสว่นตําบลมีอํานาจท่ีจะกําหนดนโยบายในการ

ท่ีจะอนรัุกษ์ฟืน้ฟสูืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะประเพณีผีเจ้าเข้าทรง  ด้านการสืบสาน อนรัุกษ์ในขัน้ตอน 

พิธีกรรม เพราะองค์ความรู้จะอยู่เฉพาะกลุม่ ดงันัน้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ต้องให้ความสําคญัสนบัสนนุด้านวิชาการและ

งบประมาณ ต่อไป 
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