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จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์1 
  Jamniennoi Singharak 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีการเลี้ยง
ผีฝายของชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีการเลี ้ยงผีฝายของชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก 
ซึ่งแฝงด้วยคุณค่าหลายด้านอันส่งผลต่อการด าเนินชีวิต แต่ด้วยท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี
การเลี้ยงผีฝายถูกลดบทบาทลง การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจึงขาดหายไป 
จึงควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา 
โดยมีการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์
ร่วมกัน และสนับสนุนการสร้างผูน้ าด้านภูมิปัญญาการเลี้ยงผฝีายให้เพิ่มมากขึ้น 
เพื่อยกระดับภูมิปัญญาประเพณีการเลี้ยงผีฝายให้เป็นที่ยอมรับสืบต่อไป 

                                                           
1อาจารย์ ประจ ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี 
การเลี้ยงผีฝายของชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก  
จังหวัดก าแพงเพชร 
The Guidelines for Local Wisdom 
Conservation in the Spirits of Weir of the 
Community in Klong Suan Mark  
Watershed Kamphaeng Phet Province 
Contextualization 
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ค าส าคัญ: การอนุรักษ์  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประเพณีการเลี้ยงผีฝาย 

Abstract 
 According to the study, it was found that local wisdom in 
the spirits of weir in Klong Suan Mark watershed community has 
been hidden by various values which effect their living. However, 
global society change has caused the local wisdom in the spirits 
of weir less valuable and wisdom knowledge gradually disappeared. 
Government agencies, state enterprises and educational institutions 
should support them to resolve this problem by organizing local 
wisdom learning center in order to help conserve this wisdom and 
build more leaders who understand the local wisdom in the spirits 
of weir. In addition, improving the local wisdom in the spirits of 
weir to be acceptable should be promoted as well. 
 

Keywords: Conservation, Local Wisdom, The Local Wisdom In The 
Spirits Of Weir 

บทน า 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีการเลี้ยงผีฝายของชุมชนลุ่มน้ าคลองสวน
หมาก จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งถือเป็นประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหนึ่ง  
เป็นประเพณีที่มีในกลุ่มลุ่มน้ าคลองสวนหมาก ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่าง  ๆ 
ได้เข้ามาสู่ชีวิตประจ าวันมากขึ้น จึงท าให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจ  
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที ่ได้สืบทอดกันมา โดยมีรากฐานมาจากความเป็นจริง
แห่งวิถีชีวิตของชุมชนที่มีการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมและความเชื่อของชุมชนนั้น ๆ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยงผีฝายได้รับการถ่ายทอดสืบสานต่อกันมา ซึ่งเป็นผล
อันเกิดจากความคิดและจินตนาการของมนุษย์สะท้อนถึงโลกทัศน์ ภูมิธรรม 
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จิตวิญญาณของบรรพชนในท้องถ่ินที่ได้ถูกหล่อหลอมจนตกผลึกเป็นภูมิปัญญา
อันทรงคุณค่าและได้กลายเป็นประเพณีท้องถิ่นนับว่ามีความสัมพันธ์กับชุมชน
ตลอดมา  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี
การเลี้ยงผีฝายของคนในชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร            
 2. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประเพณีการเลี้ยงผีฝายของคนในชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1. ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีการเลี้ยงผี
ฝายของคนในชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร  
 2. ด้านแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณีการเลี้ยงผีฝายของคนในชมุชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าในชุมชนลุ่ม
น้ าคลองสวนหมากจังหวัดก าแพงเพชร (ต าบลโป่งน้ าร้อน ต าบลนาบ่อค า 
ต าบลท่าขุนราม) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง ได้แก่ 
สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พื้นที่ หมายถึง สถานที่ที่ได้เข้าไปท าการศึกษาในเรื่องของภูมิปัญญา
ภูมิตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาประเพณี
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การเลี้ยงผีฝาย อันได้แก่ ต าบลโป่งน้ าร้อน ต าบลนาบ่อค า ต าบลท่าขุนราม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาเป็นความคิดทางสังคมที่ส าคัญและสังคมจะด ารงอยู่ได้ต้อง
อาศัยภูมิปัญญา สังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่สังคมหนึ่ง จึงปรากฏภูมิปัญญาเป็น
จ านวนมากและภูมิปัญญาเหล่านี้ได้แสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ส าคัญ โดย
ภูมิปัญญาจะมีความหลากหลาย ซึ่งเป็นความหลากหลายที่แวดล้อมวิถีชีวิตของ
คนในสังคม ดังนั้น จึงควรท าความเข้าใจในความหมายของภูมิปัญญาและค าที่
มีความเก่ียวข้องกับภูมิปัญญา ดังนี้ 
 ค าว่า ภูมิปัญญา ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Wisdom” ซึ่งมี
ความหมายว่า ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม 
สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ กรมวิชาการ (2544, หน้า 3) ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ และประสบการณ์ทั้งหลาย
ของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ใช้แก้ปัญหาหรือด าเนินชีวิตโดยได้รับการถ่ายทอด
กลั่นกรองกันมายาวนาน  
 ประเวศ วะสี (2530, หน้า 75) ได้ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญา คือ 
ความสามารถในการสบืค้นหาคุณค่าและการสืบทอดคุณค่านั้น ๆ เช่น การเรียนรู้
ว่าคนโบราณสมัยก่อนนั้นกินอยู่อย่างไร รักษาสุขภาพอย่างไร สร้างและซ่อมแซม
บ้านเรือนอย่างไร รู้จักประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่มอย่างไร เป็นต้น  
 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 จักรกฤษณ์ ดาวไธสง (2552) ได้กล่าวว่า แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ของไทยสามารถท าได้ ดังนี้ 
 1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของ
ไทยในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวา
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ภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึง
คุณค่าแก่นสาระและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างจิตส านึกของความเป็นคน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน  
 3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่ก าลังสูญหายหรือที่สูญ
หายไปแล้วมาท าให้มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม  
 4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสม
กับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็น
พื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ 
 5. การถ่ายทอด โดยการน าภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วย
เหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้  
เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการ
สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
 7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง  
 8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา 
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่าง ๆ  
 ในฐานะที่เป็นคนไทย เราจ าเป็นที่จะต้องรู้จักและอนุรักษ์สมบัติอันล้ า
ค่าของชาติและต้องช่วยกันสนับสนุน เชิดชูภูมิปัญญาของชาติ เพื่อสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสืบสานเผยแพร่ให้เป็นที่เลื่อง
ลือสืบไป      
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 ประเพณีการเลี้ยงผีฝายคลองสวนหมาก (ผีขุนน้ า) 
 ประเพณีการเลี้ยงผีขุนน้ าเป็นประเพณีหนึ่งที่แสดงถึงความกตัญญู
ต่อแม่น้ าล าธารที่มีต่อการท ามาหากินของชาวบา้นโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ าคลอง
สวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีอาชีพการเกษตร
เป็นหลัก จึงต้องพึ่งพาอาศัยน้ าจากแม่น้ าล าธารในการท าเกษตร ฉะนั้น ค าว่า 
“ผีขุนน้ าหรือผีฝาย” หมายถึง สิ่งที่สถิตอยู่ตามต้นน้ าล าธารอันมีหน้าที่ปกป้อง
รักษาต้นน้ าล าธารนั่นเอง  
 ลักษณะของความเชื่อ 
 การเลี้ยงผีขุนน้ า คือ การท าพิธีสังเวยผีหรือเทวดาอารักษ์ ผู้เป็นหัวหน้า
ของผีอารักษ์ทั้งหลายที่ท าหน้าที่ปกปกัรักษาป่าไม้อันเป็นต้นน้ าล าธาร เพื่อเป็น
การขอบคุณเทวดาที่บันดาลให้มีน้ าใช้ในการเกษตรกรรม โดยเฉพาะในเขตลุ่ม
น้ าของล าน้ านั้น ๆ และยังเป็นการขอให้ผีประจ าขุนน้ าบันดาลให้ฝนตกและ
มีน้ าจากขุนน้ าหรือต้นน้ านั้นลงมาสู่พื้นราบได้ 
 ความส าคัญ 
 เพื่อแสดงความขอบคุณผีขุนน้ าที่ปกปักรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ าล าธาร
ให้ชาวบ้านมีน้ าเพื่อใช้ในการท าการเกษตร เช่น ท านา ท าไร่ และเป็นการเตรียม
ตัวเพื่อรับฤดูการท าการเกษตรและร่วมมือกันในการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของ
การใช้น้ า ช่วยกันขุดลอกเหมืองฝาย จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท าการเกษตรให้
พร้อม 
 พิธีกรรม 
 เมื่อถึงเดือน 8 - 9 (ภาคเหนือ) (ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน) 
ชาวบ้านจะจัดท าพิธีเลี้ยงผีขุนน้ ากันเป็นประจ าทุกปี โดยผู้ที่เป็นหัวหน้าในพิธี
คือ แก่ฝายหรือผู้ดูแลเหมืองฝาย ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมหรือจัดสรรการใช้น้ าแก่
เกษตรกรในเขตท้องที่รับน้ าจากฝาย แก่ฝายจะเรียกประชุม ลูกฝาย หรือเกษตรกร
ผู้ใช้น้ าเพื่อหาฤกษ์ยามที่เหมาะสม เมื่อถึงวันก าหนดสมาชิกก็จะได้เตรียมเครื่อง
สังเวยต่าง ๆ พากันไปยังหอผีขุนน้ าซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธี เครื่องสังเวยผี
ขุนน้ าประกอบด้วยเทียน 4 แท่ง ดอกไม้ 4 กรวย พลู 4 กรวย หมาก 4 ขด หรือ 
4 ท่อน ช่อ (ธงสามเหลี่ยมขนาดเล็ก) สีขาว 8 มะพร้าว 2 ทะลาย กล้วย 2 หวี 
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อ้อย 2 ท่อน หม้อใหม่ 2 ใบ แกงส้มแกงหวาน อาหาร 7 อย่าง หัวหมู เหล้าไห 
ไก่คู่ (ไก่ต้ม 1 คู่ เหล้าขาว 1 ขวด) ทั้งให้มีเมี่ยงบุหร่ีครบถ้วน 
 เมื่อจัดหาเครื่องสังเวยครบแล้ว จึงสานชะลอมขึ้น 3 ใบ ส าหรับบรรจุ
เครื่องสังเวยเหล่านั้นให้คนหาบและคอนชะลอมไปยังบริเวณพิธี หากที่ท าพิธี
นั้นไม่มีหอผีหรือศาลเทพารักษ์ ชาวบ้านจะสร้างศาลชั่วคราวขึ้นใกล้  ๆ กับ
บริเวณด้านต้นน้ า พร้อมทั้งจัดให้มี หลักช้าง หลักม้า คือ หลักผูกช้างหรือม้า
ของเทพารักษ์หรือผีขุนน้ านั้นไว้ด้วย 
 เมื่อเตรียมการพร้อมแล้ว แก่ฝายหรืออาจารย์ผู้ประกอบพิธีจะท าพิธี
อัญเชิญเทวดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประจ ารักษาขุนน้ าให้มารับ
เครื่องสังเวย พร้อมทั้งใช้ถ้อยค าเป็นโวหารอ้อนวอนขอให้มีน้ าอุดมสมบูรณ์และ
มีฝนตกต้องตามฤดูกาล 
 เมื่อประกอบอาหารเสร็จแล้ว ปู่จารย์ หรืออาจารย์ผู้ประกอบพิธีก็จะ
น าชิ้นลาบแกงอ่อมและเหล้าขาว ทั้งขวด ข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียน และกระทง 
หรือ สะตวง ที่มีเครื่องเซ่นอยู่ภายในไปท าพิธีบวงสรวงหรือ เลี้ยงผี ขณะที่ยก
ไปเลี้ยงบนหอผี อาจารย์ก็จะกล่าวค าอัญเชิญผีมากินโภชนาหารที่ชาวบ้าน
น ามาเลี้ยง เมื่อกล่าวค าเสร็จแล้ว อาจารย์ก็จะน าข้าวปลาอาหารเหล่านัน้ยกขึน้
วางไว้บนหอผี และทิ้งระยะให้เวลาผ่านไปชั่วธูปหมดดอก ขณะที่รอผีรับเครื่อง
สังเวยนั้น ชาวบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณพิธีก็จะพากันกินข้าวปลาอาหาร จนกว่า
จะบ่ายได้เวลาอันสมควรก็จะชวนกันกลับ เป็นอันเสร็จพิธี (วิศท์ เศรษฐกร, 
2553) 
 สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ของการท าอาหารเลี้ยงผีนั้น มีข้อห้ามที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง คือ “ห้ามชิม” ก่อนที่จะน ามาท าพิธีเลี้ยงผี ซึ่งต้องอาศัย “ผู้เฒ่าผู้แก่” 
ที่เป็นผู้น าการเลี้ยงผี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก่เหมืองแก่ฝาย จะไม่ค่อยเปลี่ยนคน
ในการน าการเซ่นไหว้ ที่ต้องกล่าวค าขอสูมาคารวะ “ผีขุนน้ า” ในสิ่งที่ได้ล่วง
ละเมิดอย่างใดก็ตามทั้งกาย วาจา และใจ ต่อล าน้ า และขอให้ผีขุนน้ าได้ปักษ์
รักษาผู้คนในลุ่มน้ าได้อยู่ดีมีสุข มีน้ าไหลสามารถท ามาหากินท าไร่ท านาตลอด
ทั้งปี  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จรัญ ฝนขาว (2555) ได้ศึกษาเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านพิธีกรรมและ
ความเชื่อเกี่ยวกับการลดเคราะห์และเสริมดวงชะตาที่ส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 6 องค์ประกอบ คือ ลักษณะของผู้น าพิธีกรรม บทสวด บรรยากาศและ
องค์ประกอบของพิธีกรรม ความเชื่อของผู้เข้าร่วมพิธีกรรม ลักษณะของผู้น า
พิธีกรรมที่มีความเป็นอาวุโส มีการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นแบบอย่าง
ที่ดี และมีความช านาญในการประกอบพิธีกรรม จึงท าให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อถือและเชื่อมั่นว่าพิธีกรรมและความเชื่อที่มีอยู่ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ บทสวด
ที่มีลักษณะเป็นค าพูดที่ดี น่าฟัง มีเนื้อหามาจากหลักค าสอนทางพุทธศาสนา
หรือบทสวดมนต์ เมื่อฟังแล้วท าให้เกิดก าลังใจ คลายจากความทุกข์ บรรยากาศ
ที่ท าให้เกิดความรู้สึกศักดิ์สทิธิ จึงท าให้ส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีได้ ส่วนองค์ประกอบ 
ของพิธีกรรม ด้านวัตถุที่ใช้ในการประกอบพธิีกรรม เช่น ธูป เทียน หมาก พลู ฯลฯ 
ใช้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อส่งผ่านคุณค่าให้แก่จิตใจ และองค์ประกอบของพิธีกรรม
ด้านการปฏิบัติหรือการกระท าที่มีวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เกิด
การท าความดี เนื่องจากพิธีกรรมลดเคราะห์และเสริมดวงชะตา มีแนวคิดใน
การส่งเสริมความเชื่อที่เชื่อมโยงส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดี ผลทางด้านสุขภาพของ
ผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธีกรรมลดเคราะห์และเสริมดวงชะตาที่เกิดขึ้น ล้วนส่งผลต่อ
สุขภาพที่ดีเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
 วิศท์ เศรษฐกร (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การปรับพิธีกรรรมและ
ความเชื่อของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านตลาด
ขี้เหล็กได้น าเอาพิธีกรรมและความเชื่อของชุมชนกลับมาใช้ใหม่ผ่านพิธีกรรม 
การเลี้ยงผีขุนน้ า ซึ่งเป็นพิธีกรรมและความเชื่อที่เคยปฏิบัติมาแต่สมัยดั้งเดิมมา
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพื่อน ามาใช้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การปรับใช้พิธีกรรมและ
ความเชื่อของชุมชนในด้านความรู้ในการจัดการป่าชุมชน โดยพิธีกรรมการเลี้ยง
ผีขุนน้ าที่จัดขึ้นใหม่ได้มีการน าความรู้และแนวคิดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ป่าชุมชนมาจัดเป็นนิทรรศการให้คนในชุมชนได้ศึกษา 2) ด้านของรูปแบบของ
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พิธีกรรมการเลี้ยงผีขุนน้ าก็มีการปรับเปลี่ยนด้านอุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้ใน
พิธีกรรม 3) การจัดพิธีกรรมการเลี้ยงผีขุนน้ าที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
รวมกลุ่มของชุมชน 4) การปรับใช้พิธีกรรมและความเชื่อของหมู่บ้านตลาด
ขี้เหล็ก พบว่า พิธีกรรมการเลี้ยงผีขุนน้ าที่จัดขึ้นจึงเป็นการรวมความเป็นชุมชน
ให้เกิดขึ้น โดยมีการปรับพิธีกรรมใหม่ให้มีความน่าสนใจ พร้อมทั้งปลูกฝังการ
จัดการป่าชุมชนพร้อมกันไปด้วย และการปรับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลภายนอกน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนโดยชุมชนเอง  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ก าหนดเกณฑ์เป็นคุณลักษณะ
เฉพาะเจาะจง คือ ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 40 คน ผู้วิจัยได้ประสาน
ติดต่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชน เข้าสังเกตการณ์และท าการ
สัมภาษณ์จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม และจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และหาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีการ
เลี้ยงผีฝายของชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
 1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยมีแบบการสัมภาษณ์ ซึ่งมีการ
ตั้งข้อค าถามโดยละเอียดตามที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ตามเนื้อหาและรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ได้ท าการศึกษา 
 2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ การสนทนา
แบบมีเป้าหมาย ผู้วิจัยได้มีการใช้แบบการสัมภาษณ์นี้ ส าหรับการพูดคุยสนทนา 
 3. การสนทนากลุ่มเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกมาจากกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ด าเนินการ
สนทนา เป็นผู้คอยเปิดประเด็นปัญหาในการสนทนา  
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ผลการศึกษา 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดีงามคู่กับชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก ซึ่ง
ปัจจุบันหาผู้ที่มีความช านาญในการประกอบพิธีกรรมได้ไม่มากนัก จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการหาแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการเลี้ยงผีฝาย ในการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ในการประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงผีฝายให้ด ารงอยู่ตลอดไป 
จึงท าการสนทนากลุ่มย่อยในการเสนอแนวทางการอนรุักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
การเลี้ยงผีฝาย จากการที่ได้จัดท าการหาแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ในภาพกว้าง ๆ ไปในข้างต้น ผลจากการสนทนากลุ่มย่อย พบว่า ประเพณีการเลี้ยง
ผีฝายค่อย ๆ เลือนไปจากชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก หายไปจากคนในชุมชน
ในยุคใหม่อย่างไม่น่าเชื่อ คนในชุมชนปัจจุบันไม่ค่อยให้ความส าคัญและรักษา
ภูมิปัญญาของเราตั้งแต่เดิม มัวแต่มุ่งเน้นให้ความส าคัญทางด้านวัตถุ ความทันสมัย
ของเทคโนโลยีเป็นหลัก ไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อน 

อภิปรายผล 

 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงผีฝาย 
 การศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงผีฝาย มีปัจจัยภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจัยภายในมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงผีฝายให้กับผู้ที่มีความสนใจมารับการสืบทอด  
มีการปรับตัวตามสภาพของสังคมที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากอดีตและเห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์ประเพณี และมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุน คือ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ จนเกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ แนวคิด ปัญหา ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการอนุรักษ์
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิศท์ เศรษฐกร (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การปรับพิธีกรรรมและความเชื่อของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน ผลการวิจัย
พบว่า ชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็กได้น าเอาพิธีกรรมและความเชื่อของชุมชน
กลับมาใช้ใหม่ผ่านพิธีกรรมการเลี้ยงผีขุนน้ า ซึ่งเป็นพิธีกรรมและความเชื่อ
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ที่เคยปฏิบัติมาแต่สมัยดั้งเดิมมาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพื่อน ามาใช้ในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ 1) การปรับใช้พิธีกรรมและความเชื่อของชุมชนในด้านความรู้ในการ
จัดการป่าชุมชน โดยพิธีกรรมการเลี้ยงผีขุนน้ าที่จัดขึ้นใหม่ได้มีการน าความรู้
และแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชนมาจัดเป็นนิทรรศการให้
คนในชุมชนได้ศึกษา 2) ด้านของรูปแบบของพิธีกรรมการเลี้ยงผีขุนน้ าก็มีการ
ปรับเปลี่ยนด้านอุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้ในพิธีกรรม 3) การจัดพิธีกรรมการ
เลี้ยงผีขุนน้ าที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชน 4) การปรับใช้
พิธีกรรมและความเชื่อของหมู่บ้านตลาดขี้เหล็ก พบว่า มีบทบาทหน้าที่ เป็น
ความรู้สมัยใหม่ในการปลูกจิตส านึกของชุมชนในการจัดป่าชุมชน พิธีกรรมการ
เลี้ยงผีขุนน้ าที่จัดขึ้นจึงเป็นการรวมความเป็นชุมชนให้เกิดขึ้นอีกครั้ง โดยมีการ
ปรับพิธีกรรมใหม่ให้มีความน่าสนใจ พร้อมทั้งปลูกฝังการจัดการป่าชุมชนพร้อม
กันไปด้วย และการปรับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
บุคคลภายนอกน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนโดยชุมชนเอง  
 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงผีฝาย 
 เพื่อมิให้องค์ความรู้ในเร่ืองของประเพณีการเลี้ยงผีฝายสูญหาย มีการ
รวบรวมและน าองค์ความรู้เรื่องประเพณีการเลี้ยงผีฝายมาบูรณาการ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในสถานศึกษาจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้กับเยาวชนและ
ผู้ที่สนใจจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันภายในชุมชน 
เพิ่มการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อีกทั้งควรเพิ่มการตระหนัก
รู้จิตส านึกในการร่วมกันสืบสาน สืบทอดภูมิปัญญาประเพณีการเลี้ยงผีฝาย
ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยไปชั่วลูกหลานสืบไป ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
จรัญ ฝนขาว (2555) ได้ศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านพิธีกรรมและความเชื่อ
เกี่ยวกับการลดเคราะห์และเสริมดวงชะตาที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน
ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
6 องค์ประกอบ คือ ลักษณะของผู้น าพิธีกรรม บทสวด บรรยากาศและองค์ประกอบ
ของพิธีกรรม ความเชื่อของผู้เข้าร่วมพิธีกรรม ลักษณะของผู้น าพิธีกรรมที่มี
ความเป็นอาวุโส มีการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นแบบอย่างที่ดี และ
มีความช านาญในการประกอบพธิีกรรม จึงท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือและ
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เชื่อมั่นว่าพิธีกรรมและความเชื่อที่มีอยู่ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ บทสวดที่มีลักษณะ
เป็นค าพูดที่ดี น่าฟัง มีเนื้อหามาจากหลักค าสอนทางพุทธศาสนาหรือบทสวด
มนต์ เมื่อฟังแล้วท าให้เกิดก าลังใจ คลายจากความทุกข์ บรรยากาศที่ท าให้เกิด
ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ จึงท าให้ส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีได้ ส่วนองค์ประกอบของ
พิธีกรรม ด้านวัตถุที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม เช่น ธูป เทียน หมาก พลู ฯลฯ 
ใช้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อส่งผ่านคุณค่าให้แก่จิตใจและองค์ประกอบของพิธีกรรม
ด้านการปฏิบัติหรือการกระท าที่มีวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เกิด
การท าความดี เนื่องจากพิธีกรรมลดเคราะห์และเสริมดวงชะตา มีแนวคิดใน
การส่งเสริมความเชื่อที่เชื่อมโยงส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดี ผลทางด้านสุขภาพของ
ผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธีกรรมลดเคราะห์และเสริมดวงชะตาที่เกิดขึ้น ล้วนส่งผลต่อ
สุขภาพที่ดีเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรท าการศึกษาวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อระดม
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มต่าง ๆ ใน
การลงมือปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่ประกอบพิธีกรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรท าการศึกษาด้านทัศนคติและเจตคติที่มีผลต่อกิจกรรมภูมิปัญญา
ประเพณีการเลี้ยงผีฝายบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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