บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
อาณาจักรล้านนาเป็ นดินแดนที่มีผคู ้ นหลากหลายชาติพนั ธุ์อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์บน
พื้นที่ราบหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์บนพื้นที่สูง การอพยพโยกย้ายเข้ามาอยูใ่ นดิ นแดนล้านนาของ แต่ละกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์น้ นั ล้วนแต่มีประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจทั้งสิ้ น แต่ในที่น้ ี จะขอหยิบยกชาติพนั ธุ์ที่มีการอพยพ
เข้ามาอย่างเห็นได้ชดั เจนคือ ชนชาติไทใหญ่1
คาว่า “ไทใหญ่” เป็ นชื่ อที่คนไทยคุน้ เคยมานานควบคู่กบั คาที่คนไทยมักขนานนามตนเองว่า “ไทย
น้อย” แต่นอกเหนื อจากคนไทยในประเทศไทยแล้วไม่มีใครรู ้จกั คาว่าไทใหญ่ ไทใหญ่น้ นั เรี ยกตนเองว่า
“ไทย” (อ่านออกเสี ยงว่า ไต) เช่ นเดี ยวกับ คนไทยเรี ยกตนเองว่า “ไทย” ไทที่ เรี ยกตนเองว่า “ไท” หรื อ
“ไต” นั้นมีมากและจาแนกกลุ่มด้วยการเพิ่มคาขยายเช่น ไทดา ไทแดง ไทขาว ไทใต้ ไทเหนือ เป็ นต้น ชาว
ไทใหญ่มีชื่อที่ชนชาติอื่นเรี ยกแตกต่างกันไป เช่น คาว่า “ซาน” หรื อ “ฉาน” แต่พวกเขาเรี ยกตนเองว่า เป็ น
คน “ไต” และคนเชียงตุงเรี ยกพวกคนไทเหล่านี้วา่ “เงี้ยว” เป็ นต้น 2
ไทใหญ่เป็ นพลเมืองของอาณาจักรมาว แถบลุ่มแม่น้ าคงหรื อสาระวินที่เคยรุ่ งเรื องมาก ตามบันทึก
ตามประวัติศาสตร์ การล่มสลายของอาณาจักรดังกล่าวนี้ ทาให้ชนเผ่าไทตั้งเมืองเป็ นอิสระต่อกัน โดยมีเจ้า
ฟ้ าหรื อเจ้าห่อคาเป็ นเจ้าเมืองปกครองดินแดน3
ไทใหญ่เป็ นชนชาติ ที่มีภาษาและอักษรเป็ นเอกลักษณ์ ของตนเอง ซึ่ งแตกต่างจากภาษาไทยและ
ภาษาล้านนาเดิมเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากศูนย์กลางอานาจทางการเมืองและวัฒนธรรมของไทใหญ่อยู่
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ธิ ติ นั ด ดา มณี ว รรณ์ แ ละยุท ธการ ขัน ชัย ศิ ล ปะการแสดงพื ้น บ้ านของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไทยใหญ่ เชี ย งใหม่
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 หน้า 1
กองวางแผนโครงการการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย แม่ ฮ่ อ งสอน การส ารวจศั กยภาพเพื่ อ การวางแผน
พัฒนาการท่ องเที่ ยว จังหวัดแม่ ฮ่องสอน กรุ งเทพฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2529 หน้า 1
บุญ กุลวาณิ ชย์ สังคมและวัฒนธรรม กรุ งเทพฯ สมาคมประวัติศาสตร์ 2528 หน้า 13
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ที่เมืองมาวหลวงที่พฒั นามาจากการล่มสลายของอาณาจักรศรี เกษตรหรื ออาณาจักรปยู อักษรของไทใหญ่
จึงมีลกั ษณะในแบบปยู4 และสิ่ งที่ทาให้ไทใหญ่กบั ไทลื้อมีความสัมพันธ์ร่วมกันนัน่ คือ การนับถือศาสนา
พุทธ โดยมีแนวคิดทางพุทธศาสนาหลายแนวทางที่เชื่อมโยงชนเผ่าทั้งสองเข้าด้วยกัน และต่างทากิจกรรม
เพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม ยกตัวอย่างเช่น การบูชาพระอุปคุต ที่เป็ นความเชื่อที่มีอยูท่ ้ งั ในล้านนาและไท
ใหญ่ เป็ นต้น
ความใกล้ชิ ด ทางด้า นเชื้ อ ชาติ แ ละวัฒ นธรรมของชาวล้า นนากับ ไทใหญ่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
เสริ มสร้างพัฒนาการทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในดินแดนล้านนา และยังเป็ นการสร้างความ
ผูกพันให้เกิดขึ้นในหมู่ชนชนทั้ง 2 กลุ่ม ความรู ้สึกดังกล่าวได้แสดงออกมาชัดเจนเมื่อครั้งที่เกิดกบฏเงี้ยว
เมื องแพร่ เมื่ อปี พุ ท ธศัก ราช 2445 โดยพวกโจรเงี้ ยวมุ่ งท าร้ ายแต่ เฉพาะชาวสยามเท่ านั้น ทั้งนี้ อาจจะ
สื บ เนื่ องจากการเข้า มาปฏิ รูป การปกครองในล้านนาของชาวสยามก็ ไ ด้ ที่ ท าให้ ไ ทใหญ่ อาศัย อยู่บ น
ดินแดนแห่ งนี้ ได้รับผลกระทบอย่างมากมายจากมาตรการปกครองหลายอย่างที่ชาวสยามนามาบังคับใช้
ในภาคเหนื อ ตรงกันข้ามกับการปกครองแบบเดิมที่ผปู ้ กครองล้านนาไม่ได้เข้ามาควบคุมหรื อจัดการใด ๆ
อย่างเข้มงวดไทใหญ่ยงั คงยอมรับในอานาจของผูป้ กครองล้านนาอยู่ ไทใหญ่เหล่านั้นจึงมีพฒั นาการทาง
สังคมประเพณี และวัฒนธรรมกลายเป็ นสิ่ งเฉพาะของตนเองขึ้นมา ทาให้ขนบธรรมเนี ยมมีความแตกต่าง
กันไป เนื่องไทใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนา แต่การอยูอ่ าศัยกับธรรมชาติส่งผลให้คนไทใหญ่มีความเชื่อ
2 เรื่ องสาคัญคือ ความเชื่อในสิ่ งเหนือธรรมชาติและเกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องวิถีชีวติ เป็ นต้น
วัฒนธรรมของไทใหญ่เป็ นที่รู้จกั กันดี เช่น ประเพณี หยาสี่ สิบสอง (ประเพณี 12 เดือนของไทใหญ่)
หรื อพิธี 12 ราศี เชื่ อว่าเป็ นประเพณี เพื่อให้อยู่เย็นเป็ นสุ ข อุดมสมบูรณ์ ในแต่ละเดื อนมี กิจกรรมดังนี้
เดือนเจ๋ ง(ธันวาคม) ทาบุญถวายข้าวเม่า เดือนก้ า(มกราคม) ทาข้าวปุก เดือนสาม (กุมภาพันธ์) ทาข้าวหย่ากู้
เดื อนสี่ (มีนาคม) งานปอยส่ างลอง เดื อนห้า(เมษายน) งานเทศกาลสงกรานต์และปอยส่ างลอง เดือนหก
(พฤษภาคม) ก่ อ เจดี ย ์ท รายและจุ ด บ้อ งไฟ เดื อ นเจ็ด (มิ ถุ น ายน) ไปท าบุ ญ ที่ ว ดั ตามปกติ เดื อ นแปด
(กรกฎาคม) ทาบุญเข้าพรรษา เดือนเก้า(สิ งหาคม) งานถวายสลากภัตร เดือนสิ บ(กันยายน) ประเพณี ทาน
ข้าวล้นบาตร เดือนสิ บเอ็ด(ตุลาคม) เทศกาลออกพรรษา เดือนสิ บสอง(พฤศจิกายน) ประเพณี ยี่เป็ ง ลอย
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กิติ แก่นจาปี 2530 พระอุปคุตและสังคมชาวนา ในวารสารมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1-2 2530 หน้า 59-73
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กระทง เป็ นต้น 5 แต่ ในที่ นี่ จะขอหยิบ ยกเพี ย งประเพณี เดี ย ว ได้แก่ "ประเพณี ป อยส่ างลอง" เพื่ อ เป็ น
กรณี ศึกษาเป็ นพิเศษเนื่ องจากประเพณี ปอยส่ างลองนี้ เป็ นประเพณี ที่สาคัญของชาวไทใหญ่ ซึ่ งต้องการให้
บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทใหญ่ยึดถือปฏิ บตั ิสืบทอด
กันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปั จจุบนั โดยมีวดั ป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นศูนย์รวมชุมชน
และได้มีการจัดประเพณี ปอยส่ างลองดังกล่าวนี้ ข้ ึนทุกปี โดยได้รับแรงศรัทธาจากชาวไทใหญ่ที่อาศัยใน
ชุ มชนโดยรอบ รวมไปถึง เขตภาคเหนื อ นอกจากนี้ ประชาชนทัว่ ไปก็ได้ให้ความสนใจประเพณี มากขึ้น
เพราะสถานที่ จดั งานอยู่ในตัวเมืองเชี ยงใหม่ ซึ่ งมีผูค้ นสัญจรไปมา ภาพบรรยากาศที่ สวยงามและจึงถู ก
แสดงต่อประชาชนทัว่ ไปทาให้เกิดความสนใจและอยากทราบประวัติความเป็ นมามากขึ้น
สาเหตุที่ชาวไทใหญ่ตดั สิ นใจเลือกย้ายถิ่นเข้ามาในเมืองเชี ยงใหม่ เนื่ องจากมีแหล่งงานมาก มีญาติ
พี่นอ้ งอาศัยอยู่เดิม ประกอบการคล้ายคลึ งของภาษาและวัฒนธรรมง่ายต่อการปรับตัว เหตุน้ ี เองจึงทาให้
ชาวไทใหญ่มีโอกาสเข้าวัดทาบุญและสามารถใช้วดั เป็ นพื้นที่สาคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของตน สาเหตุ
ที่ชาวไทใหญ่เลือกใช้วดั เพราะชาวไทใหญ่จานวนมากเข้ามาใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายการใช้พ้นื ที่วดั ใน
การจัดพิธีกรรมทางศาสนาและงานประเพณี ที่เกี่ ยวกับพุทธศาสนาจะทาให้สังคมและรัฐบาลไทยไม่มี
ความหวาดระแวงและยอมรับได้ จนกล่าวได้วา่ วัดและพุทธศาสนาเป็ นพื้นที่ที่ปลอดภัยและชาวไทใหญ่จึง
ต้องการยืนยันความเป็ นตัวตนและสร้างสานึ กความเป็ นอัน เดียวกัน โดยอาศัยกิ จรรมทางวัฒนธรรม เช่ น
การใช้ภาษาไต บทเพลงไต การสร้ างความทรงจาเกี่ ยวกับอดี ตพิธีกรรมและประเพณี อื่นไทยอีกจานวน
มาก จึงเป็ นเหตุผลอีกหนึ่งประการที่จะหยิบยกประเพณี ปอยส่ างลองมาทาการศึกษาให้ได้องค์ความรู ้ของ
การจัดการประเพณี เพื่อเป็ นแบบอย่างในการจัดประเพณี อื่น ๆ ต่อไป
จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ พบว่าประเพณี ปอยส่ างลองของชาวไทใหญ่จดั ในช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี ในหมู่บา้ นชาวไทใหญ่จะจัดให้พิธีกร.รมทางศาสนา เรี ยกว่า “ปอยส่ างลอง”
หรื อที่กลุ่มชนผูน้ บั ถือศาสนาเรี ยกต่าง ๆ กันไปว่าการบรรพชาหรื อการบวชลูกแก้ว ปอยส่ างลองมาจากคา
ว่า “ปอย” แปลว่า งาน คาว่า “ส่ าง” สันนิ ษฐานมาจากคาว่า “สาง” หรื อ “ขุนสาง” หมายถึงพระพรหม อีก
ความหมายหนึ่ งนั้นคาว่า “ส่ าง” มาจากคาว่าง “เจ้าส่ าง” หมายถึง สามเณร ส่ วนคาว่า “ลอง” มาจากคาว่า
“อลอง” แปลว่าพระโพธิ สัตว์ ดังนั้นงานปอยส่ างลอง จึงหมายถึง งานบวชลูกแก้ว โดยมีความหมาย 2 นัย
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น งนุ ช จั น ท ราภั ย 2541 ป อยส่ างลอง ใน ไท TAI เชี ยงให ม่ ศู น ย์ ส ตรี ศึ กษ า คณ ะสั ง คมศาสตร์
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คือ คาผสมระหว่างคาว่า “ส่ าง” หมายถึ ง เจ้าส่ าง คือ สามเณร หรื อ อลอง หมายถึ ง หน่ อกษัตริ ยห์ รื อผูท้ ี่
เตรี ยมจะเป็ นส่ างลอง คือ ผูท้ ี่เตรี ยมบวชเป็ นสามเณร
การเป็ นส่ างลองนั้นเป็ นการเลี ยนแบบประวัติของพระพุทธเจ้าตอนที่เจ้าชายสิ ทธัตถะครองกรุ ง
กบิ ล พัส ดุ์ก่ อนจะผนวช การเป็ นส่ างลองจะปฏิ บ ัติเหมื อนการปฏิ บ ัติต่อพระมหากษัตริ ย ์ ความเชื่ อ ที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี ปอยส่ างลอง คนไทใหญ่เชื่ อว่าการที่บุตรชายสามารถอุทิศตนบรรพชาอุปสมบทใน
พระพุ ท ธศาสนา ได้เป็ นผูม้ ี บุ ญ อัน ยิ่งใหญ่ เจ้าภาพจะเสี ย สละสิ่ งของเงิ น ทองเพื่ อสนับ สนุ น บุ ต รได้
บรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมและสร้างกุศลกรรมสร้างใหญ่ ซึ่ งเป็ นการเลียนแบบเหตุการณ์ตาม
พุทธประวัติศาสตร์ โดยเนื้อหาและรายละเอียดของพิธีกรรมปอยส่ างลองอาจถือได้วา่ เป็ นพิธีที่ช่วยเน้นย้ า
ความสั ม พันธ์ ข องชาวไทใหญ่ เพราะเป็ นพิ ธี ก รรมทางศาสนาที่ ต้องการก าลังแรงงาน ทุ นทรั พ ย์และ
แรงงานปั ญญาในอัตราสู ง ความสาเร็ จของงานที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอเป็ นเพราะความร่ วมมือร่ วมใจของ
สมาชิ กในชุ มชนต่อการแบ่งงานและบริ จาคทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในการจัดงาน ค่านิ ยมและศรัทธาที่มีผลต่อ
“ปอยส่ างลอง” น่ าจะเป็ นผลมาจากฐานคติของความเชื่ อ กล่าวว่า “การช่ วยงานบวชเณร (ปอยส่ างลอง)
ด้วยตนเองจะได้รับอานิสงส์มหาศาล” 6
นอกจากนี้ การจัดงานประเพณี ป อยส่ างลองของชาวไทใหญ่ ที่อพยพเข้ามาอาศัยในอาเภอเมื อง
จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้จดั ขึ้นทุกปี ที่วดั ป่ าเป้ าซึ่ งตั้งอยู่เลขที่ 58 บริ เวณแจ่งศรี ภูมิถนนมณี นพรัตน์ ตาบลศรี
ภูมิ อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ ตั้งแต่ ปี พุ ท ธศักราช 2537 จนถึ งปั จจุ บ นั และด้วยเหตุ ผลดังกล่ าวมา
ข้างต้น ทาให้ผูศ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึ งองค์ความรู้ด้านการจัดการในการสื บสาน
ประเพณี ปอยส่ างลองของชาวไทใหญ่วดั ป่ าเป้ า โดยต้องการจะศึกษาถึ งรู ปแบบและวิธีการจัดกิ จกรรม
ทางวัฒนธรรม รวมไปถึ งการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรทั้งภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
คณะกรรมการวัด และเนื่ อ งจากมี จ านวนผู ้ค นที่ ม าร่ ว มงานเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี จึ ง ท าให้ ก ารจัด การต้อ ง
เปลี่ ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ให้ เหมาะสมกับ สมัยปั จจุ บ ัน นอกจากนี้ ผูศ้ ึ ก ษายังต้องการทราบถึ ง
ลักษณะทางสังคมสมัยปั จจุบนั ของชุ มชนชาวไทใหญ่เพื่อเปรี ยบเทียบกับในอดีต ให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
และการปรับตัวตามสมัยสังคม และการสื บทอดประเพณี โดยเรี ยนรู ้ ผ่านทางกิ จกรรมประเพณี ปอยส่ าง
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ลอง และเมื่ อ ได้องค์ค วามรู ้ ข องการจัดการงานประเพณี ดัง กล่ าวแล้วจะสามารถน าเอาข้อมู ล ที่ ไ ด้ไ ป
ประยุกต์ใช้กบั งานประเพณี ทางวัฒนธรรมอื่น ๆเพื่อให้การจัดการเป็ นไปอย่างสะดวก ราบรื่ นและยังเป็ น
การอนุรักษ์วฒั นธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้คงอยูต่ ลอดไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาภูมิหลังความเป็ นมาของชาวไทใหญ่ วดั ป่ าเป้ าและงานประเพณี ปอยส่ างลองไท
ใหญ่ของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.2.2 เพื่อศึกษาให้ได้องค์ความรู ้ของการจัดการงานประเพณี ปอยส่ างลองไทใหญ่ของวัดป่ าเป้ าที่
ประสบความสาเร็ จเพื่อเป็ นตัวอย่างและประโยชน์สาหรับการจัดการงานประเพณี ในท้องถิ่น
อื่นๆต่อไป
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1 ทาให้ทราบประวัติความเป็ นมาของชาวไทใหญ่และสังคม วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย
1.3.2 ทาให้ทราบภูมิหลังความเป็ นมาของชาวไทใหญ่วดั ป่ าเป้ าและงานประเพณี ปอยส่ างลอง
ไทใหญ่ของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.3.3 ทาให้ได้องค์ความรู ้ของการจัดการงานประเพณี ปอยส่ างลองไทใหญ่ของวัดป่ าเป้ าที่ประสบ
ความสาเร็ จ เพื่อเป็ นตัวอย่างและประโยชน์สาหรับการจัดการงานประเพณี ในท้องถิ่นอื่นๆ
ต่อไป
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.4.1 ขอบเขตพืน้ ที่
ทาการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ของชุมชนวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่และแหล่งชุมชนชาว
ไทใหญ่ในวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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1.4.2 ขอบเขตเนือ้ หำ
เป็ นการศึ กษาประวัติค วามเป็ นมาของชาวไทใหญ่ และสั งคม วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ใน
ภาคเหนื อของประเทศไทย ตลอดจนภูมิหลังของชาวไทใหญ่วดั ป่ าเป้ าและงานประเพณี ปอยส่ างลองไท
ใหญ่ของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ อ ศึ ก ษาให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ ข องการจัด การงาน
ประเพณี ปอยส่ างลองไทใหญ่ของวัดป่ าเป้ า ที่ประสบความสาเร็ จ เพื่อเป็ นตัวอย่างและประโยชน์สาหรับ
การจัดการงานประเพณี ในท้องถิ่นอื่นๆต่อไป
1.5 นิยำมศัพท์
ปอยส่ ำงลอง หมายถึง เป็ นงานประเพณี บวชลูกแก้วประจาของชาวไตหรื อไทใหญ่ ซึ่ งได้มีการจัด
สื บทอดกันมายาวนาน คาว่า “ปอย” แปลว่า งาน ซึ่ งหมายถึ ง งานเทศกาล งานรื่ นเริ ง งานมงคลต่าง ๆ
“ส่ าง” แปลว่า พระ-เณร และ “ลอง” มาจากคาว่า “อะลอง” แปลว่า กษัตริ ย ์ ราชา เกี่ยวกับเจ้าแผ่นดิน เมื่อ
รวมกันก็หมายถึง งานเตรี ยมบวชเป็ นพระเพณี ของเด็กที่แต่งดาเป็ นกษัตริ ยห์ รื อราชา ไทใหญ่ หมายถึ ง
กลุ่มคน ซึ่ งเรี ยกตัวเองว่า “ไทใหญ่” หรื อ “ไต” มีถิ่นกาเนิ ดอยู่ที่รัฐฉานของประเทศพม่าหรื อกาเนิ ดใน
ประเทศไทย แต่มีบรรพบุรุษเป็ นชาวไทใหญ่
1.6 กำรเสนอผลกำรศึกษำ
บทที่ 1 บทนำ
เป็ นบทที่นาเสนอให้เห็นความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่ อง
องค์ความรู้ในการจัดการประเพณี ปอยส่ างลองของชาวไทใหญ่ที่วดั ป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
วัตถุปรสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
น าเสนอผลการศึ ก ษาองค์ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ ประวัติ ค วามเป็ นมา รู ป แบบและวิธี ก ารจัด การและ
อุปสรรคในการพัฒนาประเพณี ปอยส่ างลองของชาวไทใหญ่รวมไปถึ งแนวคิดเกี่ยวกัการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน กฎหมายที่เกี่ ยวข้องตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ครั้งนี้ พร้อมทั้งนาเสนอ
กรอบแนวคิดการวิจยั ในการศึกษา
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บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรวิจัย
นาเสนอถึงกระบวนการและวิธีการที่ทาวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยรู ปแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่ องมือในการวิจยั การดาเนิ นการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลตลอดจนการ
นาเสนอผลการวิจยั
บทที่ 4 ชุ มชนวัดป่ ำเป้ำกับงำนประเพณีปอยส่ ำงลองของชำวไทใหญ่ วัดป่ ำเป้ำ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
บทนี้ เป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บทที่ เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมา สังคม
และวัฒนธรรมของชุมชน วัดป่ าเป้ า ตลอดจนรายละเอียดของงานประเพณี ปอยส่ างลองของชาวไทใหญ่
ชุมชนวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บทที่ 5 องค์ ค วำมรู้ ข องกำรจั ด กำรงำนประเพณี ป อยส่ ำงลองไทใหญ่ ข องวั ด ป่ ำเป้ ำ จั งหวัด
เชียงใหม่
บทนี้ เป็ นการศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมและพิธีกรรมงานประเพณี ปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า และ
ถอดองค์ค วามรู้ หรื อรู ป แบบและวิธีก ารจัดการงานประเพณี ปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ าที่ ประสบผลส าเร็ จ
ออกมาให้เห็นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน และนาเสนอออกมาให้เห็นองค์ป ระกอบของความร่ วมมือที่เข้มแข็ง
ในการจัดการมรดกประเพณี วฒั นธรรมของชุมชน และนาเสนอเป็ นตัวแบบ (model) ของการจัดการงาน
ประเพณี ปอยส่ างลองไทใหญ่ของวัดป่ าเป้ า ที่เข้มแข็ง เพื่อจะเป็ นตัวอย่างและประโยชน์สาหรับชุ มชน
อื่นๆ ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เกิดความยัง่ ยืนสื บไป
บทที่ 6 สรุ ปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้ อเสนอแนะ
น าเสนอสรุ ป สาระส าคัญ ของการศึ ก ษานั้น อภิ ป รายผลการศึ ก ษาและข้อ เสนอแนะต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งต่อไป
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