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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจยัในกำรศึกษำคร้ังน้ี ผูศึ้กษำไดท้  ำกำรศึกษำดว้ยวิธีกำรเก็บขอ้มูลภำคเอกสำร
และภำคสนำม  โดยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่ อรับฟังควำมคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของภำคประชำชนใน  กำรจดักำรงำนประเพณีปอยส่ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุมชนวดัป่ำ
เป้ำ และท ำกำรศึกษำวิเครำะห์    เพื่อเสนอแนวกำรจดักำรงำนประเพณีปอยส่ำงลองของชำวไทใหญ่ 
ชุมชนวดัป่ำเป้ำ จำกกำรศึกษำขอ้มูลทั้งภำคเอกสำรและกำรสังเกตกำรณ์ รวมไปถึงกำรสัมภำษณ์
พดูคุยกบัประชำชนท่ีมีส่วนร่วมกบัประเพณีปอยส่ำงลอง  ผูศึ้กษำสำมำรถสรุปผลกำรศึกษำ โดยแบ่ง
ตำมหวัขอ้วตัถุประสงคก์ำรศึกษำท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

1) จำกกำรศึกษำเพื่อให้ทรำบประวติัควำมเป็นมำของชำวไทใหญ่ และสังคมวฒันธรรม
ธรรม พบวำ่ ชุมชนไทใหญ่วดัป่ำเป้ำเป็นชุมชนท่ีอยูม่ำแต่เดิมประมำณ 50 ปี เป็นแหล่งท่ีมีกลุ่มคนไท
ใหญ่เขำ้มำตั้งหลกัแหล่งอยู่อำศยัก่อนชุมชนอ่ืน ๆ  และยงัคงรักษำวฒันธรรม ประเพณี ควำมเช่ือไว้
อยำ่งเขม้แข็ง โดยมีกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมประเพณี  และมีวดัป่ำเป้ำเป็นศูนยก์ลำงกำรจดักิจกรรม
ประเพณีต่ำง ๆ ของชุมชน เช่น ประเพณีบรรพชำสำมเณร หรือ ท่ีเรียกว่ำ "ปอยส่ำงลอง"  เป็นต้น 
นอกจำกน้ียงัมีภำษำส ำเนียงประจ ำถ่ินท่ีมีมำแต่เดิมคือ ภำษำเหนือ (ค ำเมือง) ภำษำไต (ไทใหญ่) เป็น
เอกลกัษณ์ในชีวิตประจ ำวนัของทั้งผูใ้หญ่และเยำวชน ผูศึ้กษำจึงมองวำ่ชุมชนวดัป่ำเป้ำเป็นชุมชนท่ีมี
ศกัยภำพและควำมเข็มแข็งในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงสังคมและวฒันธรรมของส่วนรวมร่วมกนัได้
เป็นอยำ่งดี ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ำกควำมร่วมมือของประชำชนในชุมชนวดัป่ำเป้ำท่ีร่วมมือกนัด ำเนิน
กิจกรรมของส่วนร่วมทำงสังคมวฒันธรรมและมีควำมสำมคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในชุมชนวดัป่ำ
เป้ำ 

2) จำกกำรศึกษำภูมิหลงัควำมเป็นมำของชำวไทใหญ่วดัป่ำเป้ำและงำนประเพณีปอยส่ำง
ลองไทใหญ่ของวดัป่ำเป้ำ ท ำให้พบว่ำประเพณีปอยส่ำงลองหรือกำรบวชลูกแก้วเพื่อสืบสำน
วฒันธรรมตำมหลกัพุทธศำสนำท่ีสืบทอดกนัมำชำ้นำนและยงัคงเอกลกัษณ์ภำพอนัดีงำมเหล่ำน้ีไวซ่ึ้ง
เป็นกิจกรรมส่ือกลำงระหวำ่งชุมชนกบัวดั บทบำทในดำ้นต่ำง ๆ ทั้งทำงดำ้นศำสนำ และพิธีกรรมใน
กำรจดักำรประเพณีปอยส่ำงลองนั้น ลว้นตอ้งเกิดจำกควำมร่วมมือร่วมใจทั้งจำกพระสงฆ์ กรรมกำร
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วดั ประธำนชุมชนและประชำชนเพื่อร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงในกำรประกอบพิธีกรรมกำรจดัประเพณี
ปอยส่ำงลอง กำรด ำเนินกำรของทุกภำคส่วนในสังคมจะท ำให้กำรจดังำนประเพณีประสบผลส ำเร็จ 
และสำมำรถรักษำคุณค่ำและสืบสำน    งำนประเพณีปอยส่ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุมชนวดัป่ำเป้ำให้
ด ำรงคงอยูสื่บไป อยำ่งไรก็ตำม สภำพสังคมในปัจจุบนัของชุมชนมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมำกตำมยุค
สมยัท่ีเปล่ียนไป เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในระบบใดระบบหน่ึง ก็จะส่งผลถึงระบบอ่ืน ๆ และ  
ต่อโครงสร้ำงของวฒันธรรม ซ่ึงคนในชุมชนปัจจุบนัไม่ค่อยเห็นคุณค่ำของประเพณีปอยส่ำงลองของ
ชำวไทใหญ่ ชุมชนวดัป่ำเป้ำ เน่ืองจำกสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมในกำรใช้ชีวิตท่ีมี กำร
เปล่ียนแปลงไป จึงมีผลให้ควำมคิดควำมเช่ือเปล่ียนแปลงไปด้วย ปัจจยัทำง เศรษฐกิจของชุมชน
เปล่ียนแปลงจำกกำรผลิตเพื่อยงัชีพมำเป็นกำรผลิตเพื่อกำรขำยโดยไม่คิดถึงควำมส ำคญัของกำรใช้
ชีวิตในแบบเดิมของชำวไทใหญ่ ชุมชนวดัป่ำเป้ำและอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมสูญเสียประเพณีปอย
ส่ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุมชนวดัป่ำเป้ำ ดงันั้น เพื่อให้สำมำรถรักษำคุณค่ำและสืบสำนงำนประเพณี
ปอยส่ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุมชนวดัป่ำเป้ำให้ด ำรงคงอยูสื่บไป ผูศึ้กษำจึงสนใจท่ีจะท ำกำรศึกษำ
เก่ียวกบัองค์ควำมรู้ของกำรจดักำรประเพณีปอยส่ำงลองท่ีเขม้แข็งของชำวไทใหญ่วดัป่ำเป้ำ อ ำเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อรักษำคุณค่ำและสืบสำนงำนประเพณีปอยส่ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุมชน
วดัป่ำเป้ำ ใหด้ ำรงคงอยูสื่บไป 

3) จำกกำรศึกษำเพื่อให้ไดอ้งคค์วำมรู้ของกำรจดักำรงำนประเพณีปอยส่ำงลองไทใหญ่ของ
วดัป่ำเป้ำ ท่ีประสบควำมส ำเร็จ  สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำไดว้ำ่ รูปแบบของงำนประเพณีปอยส่ำงลอง
ของชำวไทใหญ่ ชุมชนวดัป่ำเป้ำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัคงมีเจตนำหรือแกนสำรเดิม คือ เป็น
กำรสร้ำงบุญกุศลอย่ำงหน่ึง ซ่ึงประเพณี    ปอยส่ำงลองเป็นส่ือกลำงของกำรส่งเสริมพุทธศำสนำ 
พื้นฐำนของกำรเป็นพุทธศำสนิกชนท่ีดี ซ่ึงเป็นนิมิตหมำยของกำรอยูร่่วมกนัในสังคมอยำ่งมีควำมสุข
และเป็นกำรแสดงออกให้เห็นวำ่ชำวพุทธยงัคงยึดถือแนวทำงกำรตำมทอดเจตนำรมณ์และทะนุบ ำรุง
พระพุทธศำสนำตำมหลกัสูตรค ำสอนของพระพุทธศำสนำ เป็นกำรสร้ำงควำมกตญัญูต่อบุพกำรีและ
ญำติท่ีล่วงลบัไปโดยกำรบวชในประเพณีปอยส่ำงลองเป็นอีกหน่ึงบุญพิธีของกำรอุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลให้ผู ้ท่ี ล่วงลับไปแล้วตำมควำมเช่ือของชำวไทใหญ่ ท่ีย ังคงยึดถือและปฏิบัติตำมหลัก
พระพุทธศำสนำ เป็นกำรสืบทอดประเพณีท่ีส ำคญัของทอ้งถ่ิน โดยกำรเขำ้ร่วมประกอบพิธีกรรมกำร
จดัประเพณีปอยส่ำงลอง ก่อให้เกิดกำรรู้รำกเหง้ำของตนเอง รักและหวงแหวน น ำมำซ่ึงควำม
ภำคภูมิใจของคนในชุมชน ซ่ึงมีประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์  ควรแก่กำรอนุรักษไ์วข้องชุมชนต่อไป เป็น
กิจกรรมส่ือกลำงระหวำ่งชุมชนกบัวดั กำรประกอบประเพณีปอยส่ำงลองนั้นบทบำทในดำ้นต่ำง ๆ ทั้ง
ทำงดำ้นศำสนำ พิธีกรรมต่ำง ๆ ล้วนตอ้งเกิดจำก ควำมร่วมมือร่วมใจทั้งจำกพระสงฆ์ กรรมกำรวดั 
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ประธำนชุมชนและประชำชนเพื่อร่วมกนัเป็น     ส่วนหน่ึงในกำรประกอบพิธีกรรมกำรจดัประเพณี
ปอยส่ำงลองทุกคร้ังและเป็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคี ประเพณีปอยส่ำงลองซ่ึงมีจุดมุ่งหมำยมำจำก
ประเพณีท่ีดีงำมสืบทอดกนัมำของชุมชนวดัป่ำเป้ำ ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ท ำให้คนในชุมชน
รู้จกัควำมเสียสละ รักและหวงแหนประเพณีท่ีมีคุณค่ำให้คงไวท้ั้งยงัท ำให้เกิดควำมสำมคัคีของคนใน
ชุมชน 

นอกจำกน้ีผูศึ้กษำสำมำรถสรุปแนวทำงของวธีิกำรบริหำรจดักำรประเพณีดงักล่ำว ดงัน้ี 

 1) งำนประเพณีปอยส่ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุมชนวดัป่ำเป้ำท่ีจดัข้ึน ในบริเวณวดั
ป่ำเป้ำเป็นจดัแบบวดัป่ำเป้ำร่วมกบัชุมชนวดัป่ำเป้ำ เป็นกิจกรรมส่ือกลำงระหวำ่งชุมชนกบัวดั 
กำรประกอบประเพณีปอยส่ำงลองนั้นบทบำทในดำ้นต่ำง ๆ ทั้งทำงดำ้นศำสนำ พิธีกรรมต่ำง ๆ 
ล้วนต้องเกิดจำกควำมร่วมมือร่วมใจทั้ งจำกพระสงฆ์ กรรมกำรวดั ประธำนชุมชนและ
ประชำชนเพื่อร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงในกำรประกอบพิธีกรรมกำรจดัประเพณีปอยส่ำงลองทุก
คร้ัง 

2) กำรสืบทอดงำนประเพณีปอยส่ำงลองของชำวไทใหญ่ ชุมชนวดัป่ำเป้ำ อ ำเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคี ซ่ึงมีจุดมุ่งหมำยมำจำกประเพณีท่ีดีงำมสืบ
ทอดกันมำของชุมชนวดัป่ำเป้ำ ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ท ำให้คนในชุมชนรู้จกัควำม
เสียสละ รักและหวงแหนประเพณีท่ีมีคุณค่ำให้คงไวท้ั้ งยงัท ำให้เกิดควำมสำมคัคีของคนใน
ชุมชน 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

6.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

รัฐบำลควรให้กำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนและประชำสัมพนัธ์กำรจดักำรประเพณีทำง
วฒันธรรมของชุมชนวดัป่ำเป้ำ คือประเพณีปอยส่ำงลองของชำวไทใหญ่ ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์
ท่ีเด่นชัดของท้องถ่ิน เพื่อพฒันำในด้ำนกำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำทำง
สังคมและเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชน  
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6.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฎบิัติ  

หน่วยงำนรำชกำรควรให้กำรสนบัสนุน ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีปอยส่ำงลองของชำว
ไทใหญ่ ชุมชนวดัป่ำเป้ำ  โดยส ำรวจควำมตอ้งกำรของชุมชนวดัป่ำเป้ำเก่ียวกบักำรวำงแผนจดั
งำน ควำมช่วยเหลือ และแนวทำงกำรปรับปรุงพฒันำกำรจดังำนประเพณีปอยส่ำงลองของชำว
ไทใหญ่ เพื่อกำรแกไ้ขและพฒันำกำรจดังำนให้มีควำมสะดวกและ น่ำสนใจมำกข้ึน  นอกจำกน้ี 
ควรมีกำรจดักำรประชำสัมพนัธ์ เผยแพร่ โดยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น พิมพ์หนังสือ วำรสำร จดั
นิทรรศกำร เผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ต วิทยุชุมชน จดัท ำส่ือชุมชนตน้แบบเผยแพร่ทำงโทรทศัน์    
เป็นตน้ 

6.3.3  ข้อเสนอแนะด้านการวจัิย  

กำรจดังำนประเพณีดงักล่ำวมีข้ึนเป็นประจ ำทุกปีในช่วงเดือนมีนำคม-พฤษภำคมดงันั้น
ควรมีกำรวำงแผนเขำ้ไปสังเกตกำรณ์ภำยในงำนประเพณีให้พอดี และใช้วิธีกำรสนทนำกลุ่ม
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกของผูท่ี้มีส่วนร่วมในงำนนั้ น ๆ  โดยจะต้องเลือกผู ้
สัมภำษณ์อย่ำงจงใจ เพื่อให้ได้ขอ้มูลครบทุกด้ำน เช่น บุคลำกร ฝ่ำยวดั  ประชำชน  องค์กร
ภำคเอกชนและหน่วยงำนท้องถ่ินในพื้ น ท่ี   เป็นต้น   นอกจำกน้ีกำรศึกษำข้อมูล เชิ ง
ประวติัศำสตร์ ควรมีกำรเทียบเคียงขอ้มูลจำกในหนังสือหรือบนัทึกกบัค ำบอกเล่ำจำกคนไม
ใหญ่ในชุมชน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตรงตำมควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด 

 

 

 


