บทที่ 6
สรุ ปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ

วิธีดำเนิ นกำรวิจยั ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผูศ้ ึกษำได้ทำกำรศึกษำด้วยวิธีกำรเก็บข้อมูลภำคเอกสำร
และภำคสนำม โดยกำรสนทนำกลุ่ ม (Focus Group Discussion) เพื่ อ รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของภำคประชำชนใน กำรจัดกำรงำนประเพณี ปอยส่ ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุมชนวัดป่ ำ
เป้ ำ และทำกำรศึกษำวิเครำะห์ เพื่อเสนอแนวกำรจัดกำรงำนประเพณี ปอยส่ ำงลองของชำวไทใหญ่
ชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำ จำกกำรศึ กษำข้อมูลทั้งภำคเอกสำรและกำรสั งเกตกำรณ์ รวมไปถึ งกำรสั มภำษณ์
พูดคุยกับประชำชนที่มีส่วนร่ วมกับประเพณี ปอยส่ ำงลอง ผูศ้ ึกษำสำมำรถสรุ ปผลกำรศึกษำ โดยแบ่ง
ตำมหัวข้อวัตถุประสงค์กำรศึกษำที่ได้กล่ำวไว้ขำ้ งต้น
6.1

สรุ ปผลการศึกษา
1) จำกกำรศึกษำเพื่อให้ท รำบประวัติควำมเป็ นมำของชำวไทใหญ่ และสังคมวัฒนธรรม
ธรรม พบว่ำ ชุมชนไทใหญ่วดั ป่ ำเป้ ำเป็ นชุ มชนที่อยูม่ ำแต่เดิมประมำณ 50 ปี เป็ นแหล่งที่มีกลุ่มคนไท
ใหญ่เข้ำมำตั้งหลักแหล่งอยู่อำศัยก่อนชุ มชนอื่น ๆ และยังคงรักษำวัฒนธรรม ประเพณี ควำมเชื่ อไว้
อย่ำงเข้มแข็ง โดยมีกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมประเพณี และมีวดั ป่ ำเป้ ำเป็ นศูนย์กลำงกำรจัดกิจกรรม
ประเพณี ต่ำง ๆ ของชุ มชน เช่ น ประเพณี บ รรพชำสำมเณร หรื อ ที่ เรี ยกว่ำ "ปอยส่ ำงลอง" เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ยงั มีภำษำสำเนี ยงประจำถิ่นที่มีมำแต่เดิมคือ ภำษำเหนื อ (คำเมือง) ภำษำไต (ไทใหญ่) เป็ น
เอกลักษณ์ในชีวิตประจำวันของทั้งผูใ้ หญ่และเยำวชน ผูศ้ ึกษำจึงมองว่ำชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำเป็ นชุ มชนที่มี
ศักยภำพและควำมเข็มแข็งในกำรดำเนิ นกิ จกรรมทำงสังคมและวัฒนธรรมของส่ วนรวมร่ วมกันได้
เป็ นอย่ำงดี ซึ่ งสะท้อนให้เห็นได้จำกควำมร่ วมมือของประชำชนในชุมชนวัดป่ ำเป้ ำที่ร่วมมือกันดำเนิ น
กิจกรรมของส่ วนร่ วมทำงสังคมวัฒนธรรมและมีควำมสำมัคคีเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันในชุ มชนวัดป่ ำ
เป้ ำ
2) จำกกำรศึกษำภูมิหลังควำมเป็ นมำของชำวไทใหญ่วดั ป่ ำเป้ ำและงำนประเพณี ปอยส่ ำง
ลองไทใหญ่ ข องวัด ป่ ำเป้ ำ ท ำให้ พ บว่ำ ประเพณี ป อยส่ ำ งลองหรื อ กำรบวชลู ก แก้ว เพื่ อ สื บ สำน
วัฒนธรรมตำมหลักพุทธศำสนำที่สืบทอดกันมำช้ำนำนและยังคงเอกลักษณ์ภำพอันดีงำมเหล่ำนี้ ไว้ซ่ ึ ง
เป็ นกิจกรรมสื่ อกลำงระหว่ำงชุ มชนกับวัด บทบำทในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนศำสนำ และพิธีกรรมใน
กำรจัดกำรประเพณี ปอยส่ ำงลองนั้น ล้วนต้องเกิดจำกควำมร่ วมมือร่ วมใจทั้งจำกพระสงฆ์ กรรมกำร
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วัด ประธำนชุ มชนและประชำชนเพื่อร่ วมกันเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรประกอบพิธีกรรมกำรจัดประเพณี
ปอยส่ ำงลอง กำรดำเนิ นกำรของทุกภำคส่ วนในสังคมจะทำให้กำรจัดงำนประเพณี ประสบผลสำเร็ จ
และสำมำรถรักษำคุณค่ำและสื บสำน งำนประเพณี ปอยส่ ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุมชนวัดป่ ำเป้ ำให้
ดำรงคงอยูส่ ื บไป อย่ำงไรก็ตำม สภำพสังคมในปั จจุบนั ของชุ มชนมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกตำมยุค
สมัยที่เปลี่ ยนไป เมื่อมีกำรเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้นในระบบใดระบบหนึ่ ง ก็จะส่ งผลถึงระบบอื่น ๆ และ
ต่อโครงสร้ำงของวัฒนธรรม ซึ่ งคนในชุ มชนปั จจุบนั ไม่ค่อยเห็นคุณค่ำของประเพณี ปอยส่ ำงลองของ
ชำวไทใหญ่ ชุ ม ชนวัด ป่ ำเป้ ำ เนื่ อ งจำกสั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้อ มในกำรใช้ ชี วิ ต ที่ มี กำร
เปลี่ ยนแปลงไป จึงมี ผลให้ค วำมคิดควำมเชื่ อเปลี่ ยนแปลงไปด้วย ปั จจัยทำงเศรษฐกิ จของชุ ม ชน
เปลี่ ยนแปลงจำกกำรผลิ ตเพื่อยังชี พมำเป็ นกำรผลิ ตเพื่อกำรขำยโดยไม่คิดถึ งควำมสำคัญของกำรใช้
ชี วิตในแบบเดิ มของชำวไทใหญ่ ชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำและอำจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดควำมสู ญเสี ยประเพณี ปอย
ส่ ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำ ดังนั้น เพื่อให้สำมำรถรักษำคุณค่ำและสื บสำนงำนประเพณี
ปอยส่ ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำให้ดำรงคงอยูส่ ื บไป ผูศ้ ึกษำจึงสนใจที่จะทำกำรศึกษำ
เกี่ ยวกับองค์ควำมรู ้ ของกำรจัดกำรประเพณี ปอยส่ ำงลองที่ เข้มแข็งของชำวไทใหญ่วดั ป่ ำเป้ ำ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อรักษำคุณค่ำและสื บสำนงำนประเพณี ปอยส่ ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุ มชน
วัดป่ ำเป้ ำ ให้ดำรงคงอยูส่ ื บไป
3) จำกกำรศึกษำเพื่อให้ได้องค์ควำมรู ้ของกำรจัดกำรงำนประเพณี ปอยส่ ำงลองไทใหญ่ของ
วัดป่ ำเป้ ำ ที่ประสบควำมสำเร็ จ สำมำรถสรุ ปผลกำรศึกษำได้วำ่ รู ปแบบของงำนประเพณี ปอยส่ ำงลอง
ของชำวไทใหญ่ ชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำ อำเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ยังคงมีเจตนำหรื อแกนสำรเดิม คือ เป็ น
กำรสร้ ำงบุ ญกุศ ลอย่ำงหนึ่ ง ซึ่ งประเพณี ปอยส่ ำงลองเป็ นสื่ อกลำงของกำรส่ งเสริ มพุ ทธศำสนำ
พื้นฐำนของกำรเป็ นพุทธศำสนิ กชนที่ดี ซึ่ งเป็ นนิ มิตหมำยของกำรอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุ ข
และเป็ นกำรแสดงออกให้เห็นว่ำชำวพุทธยังคงยึดถือแนวทำงกำรตำมทอดเจตนำรมณ์และทะนุ บำรุ ง
พระพุทธศำสนำตำมหลักสู ตรคำสอนของพระพุทธศำสนำ เป็ นกำรสร้ำงควำมกตัญญูต่อบุพกำรี และ
ญำติที่ล่วงลับไปโดยกำรบวชในประเพณี ปอยส่ ำงลองเป็ นอีกหนึ่ งบุญพิธีของกำรอุทิศส่ วนบุญส่ วน
กุ ศ ลให้ ผู ้ที่ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว ตำมควำมเชื่ อ ของชำวไทใหญ่ ที่ ย ัง คงยึ ด ถื อ และปฏิ บ ั ติ ต ำมหลั ก
พระพุทธศำสนำ เป็ นกำรสื บทอดประเพณี ที่สำคัญของท้องถิ่น โดยกำรเข้ำร่ วมประกอบพิธีกรรมกำร
จัด ประเพณี ป อยส่ ำ งลอง ก่ อ ให้ เกิ ด กำรรู ้ รำกเหง้ำ ของตนเอง รั ก และหวงแหวน น ำมำซึ่ งควำม
ภำคภูมิใจของคนในชุมชน ซึ่ งมีประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ ควรแก่กำรอนุ รักษ์ไว้ของชุมชนต่อไป เป็ น
กิจกรรมสื่ อกลำงระหว่ำงชุมชนกับวัด กำรประกอบประเพณี ปอยส่ ำงลองนั้นบทบำทในด้ำนต่ำง ๆ ทั้ง
ทำงด้ำนศำสนำ พิธีกรรมต่ำง ๆ ล้วนต้องเกิ ดจำก ควำมร่ วมมื อร่ วมใจทั้งจำกพระสงฆ์ กรรมกำรวัด
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ประธำนชุ มชนและประชำชนเพื่อร่ วมกันเป็ น ส่ วนหนึ่ งในกำรประกอบพิธีกรรมกำรจัดประเพณี
ปอยส่ ำงลองทุ กครั้ งและเป็ นกำรสร้ ำงควำมสำมัคคี ประเพณี ป อยส่ ำงลองซึ่ งมี จุดมุ่ งหมำยมำจำก
ประเพณี ที่ดีงำมสื บทอดกันมำของชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำ ส่ งเสริ มให้เกิดกำรมีส่วนร่ วม ทำให้คนในชุ มชน
รู ้จกั ควำมเสี ยสละ รักและหวงแหนประเพณี ที่มีคุณค่ำให้คงไว้ท้ งั ยังทำให้เกิดควำมสำมัคคีของคนใน
ชุมชน
นอกจำกนี้ผศู ้ ึกษำสำมำรถสรุ ปแนวทำงของวิธีกำรบริ หำรจัดกำรประเพณี ดงั กล่ำว ดังนี้
1) งำนประเพณี ปอยส่ ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำที่จดั ขึ้น ในบริ เวณวัด
ป่ ำเป้ ำเป็ นจัดแบบวัดป่ ำเป้ ำร่ วมกับชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำ เป็ นกิจกรรมสื่ อกลำงระหว่ำงชุ มชนกับวัด
กำรประกอบประเพณี ปอยส่ ำงลองนั้นบทบำทในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนศำสนำ พิธีกรรมต่ำง ๆ
ล้ว นต้อ งเกิ ด จำกควำมร่ ว มมื อ ร่ ว มใจทั้ง จำกพระสงฆ์ กรรมกำรวัด ประธำนชุ ม ชนและ
ประชำชนเพื่อร่ วมกันเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรประกอบพิธีกรรมกำรจัดประเพณี ปอยส่ ำงลองทุ ก
ครั้ง
2) กำรสื บทอดงำนประเพณี ป อยส่ ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นกำรสร้ำงควำมสำมัคคี ซึ่ งมีจุดมุ่งหมำยมำจำกประเพณี ที่ดีงำมสื บ
ทอดกันมำของชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำ ส่ งเสริ มให้เกิ ดกำรมี ส่วนร่ วม ทำให้คนในชุ ม ชนรู ้ จกั ควำม
เสี ยสละ รักและหวงแหนประเพณี ที่มีคุณค่ำให้คงไว้ท้ งั ยังทำให้เกิ ดควำมสำมัคคีของคนใน
ชุมชน
6.2 ข้ อเสนอแนะ
6.2.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รัฐบำลควรให้กำรสนับสนุ นด้ำนเงิ นทุนและประชำสัมพันธ์ก ำรจัดกำรประเพณี ทำง
วัฒนธรรมของชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำ คือประเพณี ปอยส่ ำงลองของชำวไทใหญ่ ซึ่ งถือเป็ นเอกลักษณ์
ที่ เด่ นชัดของท้องถิ่ น เพื่ อพัฒ นำในด้ำนกำรท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมเป็ นกำรเพิ่ ม คุ ณ ค่ ำทำง
สังคมและเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน
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6.2.2 ข้ อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ
หน่วยงำนรำชกำรควรให้กำรสนับสนุ น ส่ งเสริ มกิจกรรมประเพณี ปอยส่ ำงลองของชำว
ไทใหญ่ ชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำ โดยสำรวจควำมต้องกำรของชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำเกี่ยวกับกำรวำงแผนจัด
งำน ควำมช่วยเหลือ และแนวทำงกำรปรับปรุ งพัฒนำกำรจัดงำนประเพณี ปอยส่ ำงลองของชำว
ไทใหญ่ เพื่อกำรแก้ไขและพัฒนำกำรจัดงำนให้มีควำมสะดวกและ น่ำสนใจมำกขึ้น นอกจำกนี้
ควรมี ก ำรจัดกำรประชำสั ม พัน ธ์ เผยแพร่ โดยวิธี ก ำรต่ ำง ๆ เช่ น พิ ม พ์หนังสื อ วำรสำร จัด
นิทรรศกำร เผยแพร่ ทำงอินเทอร์ เน็ต วิทยุชุมชน จัดทำสื่ อชุ มชนต้นแบบเผยแพร่ ทำงโทรทัศน์
เป็ นต้น
6.3.3 ข้ อเสนอแนะด้ านการวิจัย
กำรจัดงำนประเพณี ดงั กล่ำวมีข้ ึนเป็ นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมีนำคม-พฤษภำคมดังนั้น
ควรมีกำรวำงแผนเข้ำไปสังเกตกำรณ์ภำยในงำนประเพณี ให้พอดี และใช้ วิธีกำรสนทนำกลุ่ ม
เพื่ อ รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น และควำมรู ้ สึ ก ของผูท้ ี่ มี ส่ วนร่ วมในงำนนั้น ๆ โดยจะต้อ งเลื อ กผู ้
สัมภำษณ์ อย่ำงจงใจ เพื่ อให้ได้ขอ้ มู ลครบทุ กด้ำน เช่ น บุ คลำกร ฝ่ ำยวัด ประชำชน องค์ก ร
ภำคเอกชนและหน่ ว ยงำนท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ เป็ นต้ น นอกจำกนี้ กำรศึ ก ษำข้ อ มู ล เชิ ง
ประวัติศำสตร์ ควรมี กำรเทียบเคียงข้อมูลจำกในหนังสื อหรื อบันทึ กกับคำบอกเล่ ำจำกคนไม
ใหญ่ในชุมชน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตรงตำมควำมเป็ นจริ งมำกที่สุด
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