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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อาณาจกัรลา้นนาเป็นดินแดนท่ีมีผูค้นหลากหลายชาติพนัธ์ุอาศยัอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุบน
พื้นท่ีราบหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูง การอพยพโยกยา้ยเขา้มาอยูใ่นดินแดนลา้นนาของ    แต่ละกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุนั้นลว้นแต่มีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจทั้งส้ิน แต่ในท่ีน้ีจะขอหยิบยกชาติพนัธ์ุท่ีมีการอพยพ
เขา้มาอยา่งเห็นไดช้ดัเจนคือ ชนชาติไทใหญ่1 

ค าวา่ “ไทใหญ่” เป็นช่ือท่ีคนไทยคุน้เคยมานานควบคู่กบัค าท่ีคนไทยมกัขนานนามตนเองวา่ “ไทย
นอ้ย” แต่นอกเหนือจากคนไทยในประเทศไทยแลว้ไม่มีใครรู้จกัค าวา่ไทใหญ่ ไทใหญ่นั้นเรียกตนเองว่า 
“ไทย” (อ่านออกเสียงว่า ไต) เช่นเดียวกบัคนไทยเรียกตนเองว่า “ไทย” ไทท่ีเรียกตนเองว่า “ไท” หรือ 
“ไต” นั้นมีมากและจ าแนกกลุ่มดว้ยการเพิ่มค าขยายเช่น ไทด า ไทแดง ไทขาว ไทใต ้ไทเหนือ เป็นตน้ ชาว
ไทใหญ่มีช่ือท่ีชนชาติอ่ืนเรียกแตกต่างกนัไป เช่น ค าวา่ “ซาน” หรือ “ฉาน” แต่พวกเขาเรียกตนเองวา่ เป็น
คน “ไต” และคนเชียงตุงเรียกพวกคนไทเหล่าน้ีวา่ “เง้ียว” เป็นตน้ 2  

ไทใหญ่เป็นพลเมืองของอาณาจกัรมาว แถบลุ่มแม่น ้ าคงหรือสาระวินท่ีเคยรุ่งเรืองมาก   ตามบนัทึก
ตามประวติัศาสตร์ การล่มสลายของอาณาจกัรดงักล่าวน้ีท าให้ชนเผา่ไทตั้งเมืองเป็นอิสระต่อกนั โดยมีเจา้
ฟ้าหรือเจา้ห่อค าเป็นเจา้เมืองปกครองดินแดน3  

ไทใหญ่เป็นชนชาติท่ีมีภาษาและอกัษรเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ซ่ึงแตกต่างจากภาษาไทยและ
ภาษาลา้นนาเดิมเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากศูนยก์ลางอ านาจทางการเมืองและวฒันธรรมของไทใหญ่อยู่

                                                           
1 ธิตินัดดา  มณีวรรณ์และยุทธการ ขันชัย  ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของกลุ่ มชาติพันธ์ุไทยใหญ่  เชียงใหม่ 
 สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2552  หนา้ 1 
2 กองวางแผนโครงการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  แม่ฮ่องสอน   การส ารวจศักยภาพเพ่ือการวางแผน
 พัฒนาการท่องเท่ียว จังหวดัแม่ฮ่องสอน กรุงเทพฯ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  2529  หนา้ 1   
3 บุญ กลุวาณิชย ์ สังคมและวฒันธรรม กรุงเทพฯ สมาคมประวติัศาสตร์  2528  หนา้ 13   
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ท่ีเมืองมาวหลวงท่ีพฒันามาจากการล่มสลายของอาณาจกัรศรีเกษตรหรืออาณาจกัรปย ูอกัษรของไทใหญ่
จึงมีลกัษณะในแบบปยู4 และส่ิงท่ีท าให้ไทใหญ่กบัไทล้ือมีความสัมพนัธ์ร่วมกนันัน่คือ การนบัถือศาสนา
พุทธ โดยมีแนวคิดทางพุทธศาสนาหลายแนวทางท่ีเช่ือมโยงชนเผา่ทั้งสองเขา้ดว้ยกนั และต่างท ากิจกรรม
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ยกตวัอยา่งเช่น การบูชาพระอุปคุต ท่ีเป็นความเช่ือท่ีมีอยูท่ ั้งในลา้นนาและไท
ใหญ่ เป็นตน้  

ความใกล้ชิดทางด้านเช้ือชาติและวฒันธรรมของชาวล้านนากับไทใหญ่ มีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างพฒันาการทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในดินแดนลา้นนา และยงัเป็นการสร้างความ
ผกูพนัให้เกิดข้ึนในหมู่ชนชนทั้ง 2 กลุ่ม ความรู้สึกดงักล่าวไดแ้สดงออกมาชดัเจนเม่ือคร้ังท่ีเกิดกบฏเง้ียว
เมืองแพร่เม่ือปีพุทธศกัราช 2445  โดยพวกโจรเง้ียวมุ่งท าร้ายแต่เฉพาะชาวสยามเท่านั้น ทั้ งน้ีอาจจะ
สืบเน่ืองจากการเข้ามาปฏิรูปการปกครองในล้านนาของชาวสยามก็ได้ ท่ีท  าให้ไทใหญ่อาศยัอยู่บน
ดินแดนแห่งน้ีไดรั้บผลกระทบอย่างมากมายจากมาตรการปกครองหลายอยา่งท่ีชาวสยามน ามาบงัคบัใช้
ในภาคเหนือ ตรงกนัขา้มกบัการปกครองแบบเดิมท่ีผูป้กครองลา้นนาไม่ไดเ้ขา้มาควบคุมหรือจดัการใด ๆ 
อยา่งเขม้งวดไทใหญ่ยงัคงยอมรับในอ านาจของผูป้กครองลา้นนาอยู ่ไทใหญ่เหล่านั้นจึงมีพฒันาการทาง
สังคมประเพณีและวฒันธรรมกลายเป็นส่ิงเฉพาะของตนเองข้ึนมา ท าให้ขนบธรรมเนียมมีความแตกต่าง
กนัไป เน่ืองไทใหญ่จะนบัถือพระพุทธศาสนา แต่การอยูอ่าศยักบัธรรมชาติส่งผลใหค้นไทใหญ่มีความเช่ือ 
2 เร่ืองส าคญัคือ ความเช่ือในส่ิงเหนือธรรมชาติและเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองวถีิชีวติ เป็นตน้  

วฒันธรรมของไทใหญ่เป็นท่ีรู้จกักนัดี เช่น ประเพณีหยาส่ีสิบสอง (ประเพณี 12 เดือนของไทใหญ่) 
หรือพิธี 12 ราศี เช่ือว่าเป็นประเพณีเพื่อให้อยู่เยน็เป็นสุข อุดมสมบูรณ์    ในแต่ละเดือนมีกิจกรรมดงัน้ี 
เดือนเจ๋ง(ธนัวาคม) ท าบุญถวายขา้วเม่า เดือนก ้า(มกราคม) ท าขา้วปุก เดือนสาม (กุมภาพนัธ์) ท าขา้วหยา่กู ้
เดือนส่ี(มีนาคม) งานปอยส่างลอง เดือนห้า(เมษายน)  งานเทศกาลสงกรานต์และปอยส่างลอง เดือนหก
(พฤษภาคม) ก่อเจดีย์ทรายและจุดบ้องไฟ เดือนเจ็ด(มิถุนายน) ไปท าบุญท่ีวดัตามปกติ เดือนแปด
(กรกฎาคม) ท าบุญเขา้พรรษา เดือนเกา้(สิงหาคม)   งานถวายสลากภตัร เดือนสิบ(กนัยายน) ประเพณีทาน
ขา้วลน้บาตร เดือนสิบเอ็ด(ตุลาคม) เทศกาลออกพรรษา เดือนสิบสอง(พฤศจิกายน) ประเพณียี่เป็ง ลอย

                                                           
4 กิติ แก่นจ าปี 2530  พระอุปคุตและสังคมชาวนา  ในวารสารมนุษยศาสตร์  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1-2  2530 หนา้ 59-73 
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กระทง เป็นต้น5  แต่ในท่ีน่ีจะขอหยิบยกเพียงประเพณีเดียว ได้แก่ "ประเพณีปอยส่างลอง" เพื่อเป็น
กรณีศึกษาเป็นพิเศษเน่ืองจากประเพณีปอยส่างลองน้ีเป็นประเพณีท่ีส าคญัของชาวไทใหญ่ ซ่ึงตอ้งการให้
บุตรหลานไดมี้โอกาสศึกษาพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาท่ีชาวไทใหญ่ยึดถือปฏิบติัสืบทอด
กนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนั โดยมีวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นศูนยร์วมชุมชน 
และไดมี้การจดัประเพณีปอยส่างลองดงักล่าวน้ีข้ึนทุกปีโดยไดรั้บแรงศรัทธาจากชาวไทใหญ่ท่ีอาศยัใน
ชุมชนโดยรอบ รวมไปถึง เขตภาคเหนือ นอกจากน้ีประชาชนทัว่ไปก็ไดใ้ห้ความสนใจประเพณีมากข้ึน 
เพราะสถานท่ีจดังานอยู่ในตวัเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงมีผูค้นสัญจรไปมา ภาพบรรยากาศท่ีสวยงามและจึงถูก
แสดงต่อประชาชนทัว่ไปท าใหเ้กิดความสนใจและอยากทราบประวติัความเป็นมามากข้ึน 

สาเหตุท่ีชาวไทใหญ่ตดัสินใจเลือกยา้ยถ่ินเขา้มาในเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากมีแหล่งงานมาก มีญาติ
พี่นอ้งอาศยัอยู่เดิม ประกอบการคลา้ยคลึงของภาษาและวฒันธรรมง่ายต่อการปรับตวั เหตุน้ีเองจึงท าให้
ชาวไทใหญ่มีโอกาสเขา้วดัท าบุญและสามารถใชว้ดัเป็นพื้นท่ีส าคญัในการสร้างอตัลกัษณ์ของตน สาเหตุ
ท่ีชาวไทใหญ่เลือกใชว้ดัเพราะชาวไทใหญ่จ านวนมากเขา้มาใชแ้รงงานแบบผิดกฎหมายการใชพ้ื้นท่ีวดัใน
การจดัพิธีกรรมทางศาสนาและงานประเพณีท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนาจะท าให้สังคมและรัฐบาลไทยไม่มี
ความหวาดระแวงและยอมรับได ้จนกล่าวไดว้า่วดัและพุทธศาสนาเป็นพื้นท่ีท่ีปลอดภยัและชาวไทใหญ่จึง
ตอ้งการยืนยนัความเป็นตวัตนและสร้างส านึกความเป็นอนัเดียวกนั โดยอาศยักิจรรมทางวฒันธรรม เช่น 
การใช้ภาษาไต บทเพลงไต การสร้างความทรงจ าเก่ียวกบัอดีตพิธีกรรมและประเพณีอ่ืนไทยอีกจ านวน
มาก  จึงเป็นเหตุผลอีกหน่ึงประการท่ีจะหยบิยกประเพณีปอยส่างลองมาท าการศึกษาใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ของ
การจดัการประเพณีเพื่อเป็นแบบอยา่งในการจดัประเพณีอ่ืน ๆ ต่อไป  

จากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ พบวา่ประเพณีปอยส่างลองของชาวไทใหญ่จดัในช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี ในหมู่บา้นชาวไทใหญ่จะจดัให้พิธีกร.รมทางศาสนา เรียกวา่ “ปอยส่างลอง” 
หรือท่ีกลุ่มชนผูน้บัถือศาสนาเรียกต่าง ๆ กนัไปวา่การบรรพชาหรือการบวชลูกแกว้ ปอยส่างลองมาจากค า
วา่ “ปอย” แปลวา่ งาน ค าวา่ “ส่าง” สันนิษฐานมาจากค าวา่ “สาง” หรือ “ขุนสาง” หมายถึงพระพรหม อีก
ความหมายหน่ึงนั้นค าวา่ “ส่าง” มาจากค าว่าง “เจา้ส่าง” หมายถึง สามเณร ส่วนค าวา่ “ลอง” มาจากค าว่า 
“อลอง” แปลวา่พระโพธิสัตว ์ดงันั้นงานปอยส่างลอง จึงหมายถึง งานบวชลูกแกว้ โดยมีความหมาย 2 นยั

                                                           
5 นงนุช  จันทราภัย  2541  ปอยส่ างลอง ใน  ไท  TAI เชี ยงให ม่   ศู น ย์สต รี ศึ กษ า คณะสั งคมศาสต ร์ 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2541 หนา้ 449-467   
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คือ ค าผสมระหวา่งค าว่า “ส่าง” หมายถึง เจา้ส่าง คือ สามเณร หรือ อลอง หมายถึง หน่อกษตัริยห์รือผูท่ี้
เตรียมจะเป็นส่างลอง คือ ผูท่ี้เตรียมบวชเป็นสามเณร  

การเป็นส่างลองนั้นเป็นการเลียนแบบประวติัของพระพุทธเจา้ตอนท่ีเจา้ชายสิทธัตถะครองกรุง
กบิลพสัดุ์ก่อนจะผนวช การเป็นส่างลองจะปฏิบัติเหมือนการปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์ ความเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเพณีปอยส่างลอง คนไทใหญ่เช่ือวา่การท่ีบุตรชายสามารถอุทิศตนบรรพชาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา ได้เป็นผูมี้บุญอันยิ่งใหญ่ เจ้าภาพจะเสียสละส่ิงของเงินทองเพื่อสนับสนุนบุตรได้
บรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมและสร้างกุศลกรรมสร้างใหญ่ ซ่ึงเป็นการเลียนแบบเหตุการณ์ตาม
พุทธประวติัศาสตร์ โดยเน้ือหาและรายละเอียดของพิธีกรรมปอยส่างลองอาจถือไดว้า่เป็นพิธีท่ีช่วยเนน้ย  ้า
ความสัมพนัธ์ของชาวไทใหญ่ เพราะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาท่ีต้องการก าลังแรงงาน ทุนทรัพยแ์ละ
แรงงานปัญญาในอตัราสูง ความส าเร็จของงานท่ีเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอเป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจของ
สมาชิกในชุมชนต่อการแบ่งงานและบริจาคทรัพยเ์พื่อใช้จ่ายในการจดังาน ค่านิยมและศรัทธาท่ีมีผลต่อ 
“ปอยส่างลอง” น่าจะเป็นผลมาจากฐานคติของความเช่ือ กล่าวว่า “การช่วยงานบวชเณร (ปอยส่างลอง) 
ดว้ยตนเองจะไดรั้บอานิสงส์มหาศาล” 6 

นอกจากน้ี การจดังานประเพณีปอยส่างลองของชาวไทใหญ่ท่ีอพยพเขา้มาอาศยัในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดจ้ดัข้ึนทุกปีท่ีวดัป่าเป้าซ่ึงตั้งอยู่เลขท่ี 58 บริเวณแจ่งศรีภูมิถนนมณีนพรัตน์ ต าบลศรี
ภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2537 จนถึงปัจจุบนั และด้วยเหตุผลดงักล่าวมา
ขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้ด้านการจดัการในการสืบสาน
ประเพณีปอยส่างลองของชาวไทใหญ่วดัป่าเป้า  โดยตอ้งการจะศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการจดักิจกรรม
ทางวฒันธรรม รวมไปถึงการติดต่อประสานงานระหวา่งองค์กรทั้งภาคประชาชน เจา้หน้าท่ีภาครัฐและ 
คณะกรรมการวดั  และเน่ืองจากมีจ านวนผู ้คนท่ีมาร่วมงานเพิ่มข้ึนทุกปี จึงท าให้การจัดการต้อง
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ให้เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัต้องการทราบถึง
ลกัษณะทางสังคมสมยัปัจจุบนัของชุมชนชาวไทใหญ่เพื่อเปรียบเทียบกบัในอดีต ให้เห็นการเปล่ียนแปลง
และการปรับตวัตามสมยัสังคม และการสืบทอดประเพณีโดยเรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมประเพณีปอยส่าง

                                                           
6 ดนยั สิทธิเจริญ  2535  สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่างลองของชาวไทยใหญ่ใน จังหวัด  แม่ฮ่องสอน 
 สาขาวชิาการศึกษานอกระบบ.บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2535 หนา้ 5-7 
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ลอง และเม่ือได้องค์ความรู้ของการจดัการงานประเพณีดังกล่าวแล้วจะสามารถน าเอาข้อมูลท่ีได้ไป
ประยุกตใ์ชก้บังานประเพณีทางวฒันธรรมอ่ืน ๆเพื่อให้การจดัการเป็นไปอยา่งสะดวก ราบร่ืนและยงัเป็น
การอนุรักษว์ฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชนใหค้งอยูต่ลอดไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาภูมิหลงัความเป็นมาของชาวไทใหญ่วดัป่าเป้าและงานประเพณีปอยส่างลองไท
ใหญ่ของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2 เพื่อศึกษาให้ไดอ้งคค์วามรู้ของการจดัการงานประเพณีปอยส่างลองไทใหญ่ของวดัป่าเป้าท่ี
ประสบความส าเร็จเพื่อเป็นตวัอยา่งและประโยชน์ส าหรับการจดัการงานประเพณีในทอ้งถ่ิน
อ่ืนๆต่อไป 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.3.1  ท าใหท้ราบประวติัความเป็นมาของชาวไทใหญ่และสังคม วฒันธรรมของชาวไทใหญ่ใน 

  ภาคเหนือของประเทศไทย 

1.3.2  ท าใหท้ราบภูมิหลงัความเป็นมาของชาวไทใหญ่วดัป่าเป้าและงานประเพณีปอยส่างลอง 

   ไทใหญ่ของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.3  ท าให้ไดอ้งคค์วามรู้ของการจดัการงานประเพณีปอยส่างลองไทใหญ่ของวดัป่าเป้าท่ีประสบ
ความส าเร็จ  เพื่อเป็นตวัอยา่งและประโยชน์ส าหรับการจดัการงานประเพณีในทอ้งถ่ินอ่ืนๆ
ต่อไป 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1 ขอบเขตพืน้ที ่

ท าการศึกษาครอบคลุมพื้นท่ีของชุมชนวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่และแหล่งชุมชนชาว
ไทใหญ่ในวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.4.2 ขอบเขตเนือ้หำ 

เป็นการศึกษาประวติัความเป็นมาของชาวไทใหญ่และสังคม วฒันธรรมของชาวไทใหญ่   ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย  ตลอดจนภูมิหลงัของชาวไทใหญ่วดัป่าเป้าและงานประเพณีปอยส่างลองไท
ใหญ่ของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   เพื่ อ ศึกษาให้ ได้องค์ความ รู้ของการจัดการงาน
ประเพณีปอยส่างลองไทใหญ่ของวดัป่าเป้า ท่ีประสบความส าเร็จ  เพื่อเป็นตวัอยา่งและประโยชน์ส าหรับ
การจดัการงานประเพณีในทอ้งถ่ินอ่ืนๆต่อไป 

1.5 นิยำมศัพท์ 

 ปอยส่ำงลอง หมายถึง เป็นงานประเพณีบวชลูกแกว้ประจ าของชาวไตหรือไทใหญ่ ซ่ึงไดมี้การจดั
สืบทอดกนัมายาวนาน ค าว่า “ปอย” แปลว่า งาน ซ่ึงหมายถึง งานเทศกาล งานร่ืนเริง งานมงคลต่าง ๆ 
“ส่าง” แปลวา่ พระ-เณร และ “ลอง” มาจากค าวา่ “อะลอง” แปลวา่ กษตัริย ์ราชา เก่ียวกบัเจา้แผน่ดิน เม่ือ
รวมกนัก็หมายถึง งานเตรียมบวชเป็นพระเพณีของเด็กท่ีแต่งดาเป็นกษตัริยห์รือราชา ไทใหญ่  หมายถึง 
กลุ่มคน ซ่ึงเรียกตวัเองว่า “ไทใหญ่” หรือ “ไต” มีถ่ินก าเนิดอยู่ท่ีรัฐฉานของประเทศพม่าหรือก าเนิดใน
ประเทศไทย แต่มีบรรพบุรุษเป็นชาวไทใหญ่ 

1.6 กำรเสนอผลกำรศึกษำ  

บทที ่1 บทน ำ 

เป็นบทท่ีน าเสนอให้เห็นความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการศึกษาเร่ือง
องคค์วามรู้ในการจดัการประเพณีปอยส่างลองของชาวไทใหญ่ท่ีวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
วตัถุปรสงค ์และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

น าเสนอผลการศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับประวติัความเป็นมา รูปแบบและวิธีการจดัการและ
อุปสรรคในการพฒันาประเพณีปอยส่างลองของชาวไทใหญ่รวมไปถึงแนวคิดเก่ียวกกัารมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  คร้ังน้ีพร้อมทั้งน าเสนอ
กรอบแนวคิดการวจิยัในการศึกษา 
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บทที ่3 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

น าเสนอถึงกระบวนการและวธีิการท่ีท าวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยรูปแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง เคร่ืองมือในการวิจยั การด าเนินการ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลตลอดจนการ
น าเสนอผลการวจิยั 

บทที่ 4 ชุมชนวัดป่ำเป้ำกับงำนประเพณีปอยส่ำงลองของชำวไทใหญ่วัดป่ำเป้ำ อ ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ในบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา สังคม
และวฒันธรรมของชุมชน  วดัป่าเป้า ตลอดจนรายละเอียดของงานประเพณีปอยส่างลองของชาวไทใหญ่
ชุมชนวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   

บทที่ 5  องค์ควำมรู้ของกำรจัดกำรงำนประเพณีปอยส่ำงลองไทใหญ่ของวัดป่ำเป้ำ  จังหวัด
เชียงใหม่ 

บทน้ีเป็นการศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมและพิธีกรรมงานประเพณีปอยส่างลองวดัป่าเป้า  และ
ถอดองค์ความรู้หรือรูปแบบและวิธีการจดัการงานประเพณีปอยส่างลองวดัป่าเป้าท่ีประสบผลส าเร็จ  
ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน  และน าเสนอออกมาให้เห็นองคป์ระกอบของความร่วมมือท่ีเขม้แข็ง
ในการจดัการมรดกประเพณีวฒันธรรมของชุมชน  และน าเสนอเป็นตวัแบบ (model) ของการจดัการงาน
ประเพณีปอยส่างลองไทใหญ่ของวดัป่าเป้า ท่ีเขม้แข็ง  เพื่อจะเป็นตวัอยา่งและประโยชน์ส าหรับชุมชน
อ่ืนๆ  ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการมรดกทางศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ใหเ้กิดความย ัง่ยนืสืบไป   

บทที ่6 สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

น าเสนอสรุปสาระส าคัญของการศึกษานั้ น อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัคร้ังต่อไป 

 
 


