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บทคัดย่ อ
ปอยส่ างลองของไทใหญ่ที่วดั ป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นงานประเพณี บ รรพชา
สามเณรของไทใหญ่ ที่ ยิ่ง ใหญ่ แ ละประสบความสาเร็ จ มี น ัก ท่ อ งเที่ ย วตลอดจนไทใหญ่ ท้ งั ใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ และใกล้เคียงมาชุ มนุ มเป็ นจานวนมากสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการจัดการงานประเพณี
ที่เข้มแข็งของภาคส่ วนต่างๆ วัตถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาประวัติค วามเป็ นมาของไทใหญ่ แ ละสั งคม
วัฒ นธรรมของไทใหญ่ใ นภ าคเหนื อ ของประเทศไทยตลอดจนภูมิหลังของไทใหญ่วดั ป่ าเป้ าและ
ปอยสางลองไทใหญ่ข องวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อศึกษาให้ได้องค์ความรู้ของการ
จัดการปอยส่ างลองไทใหญ่ของวัดป่ าเป้ าที่ประสบความสาเร็ จเพื่อเป็ นตัวอย่างและประโยชน์สาหรับ
การจัดการงานประเพณี ในท้องถิ่นอื่นๆต่อไป
ผลการศึกษาพบว่าวัดป่ าเป้ าเป็ นวัดโบราณ ซึ่ งมีประวัติความเป็ นมาเกี่ยวข้องกับไทใหญ่ และ
มีก ารจัด ปอยส่ า งลองเป็ นประจาทุ ก ปี มาโดยตลอด มีไ ทใหญ่ซ่ึ ง เป็ นแรงงานต่างด้า วอาศัย อยู่ใ น
จัง หวัด เชี ย งใหม่ และใกล้เ คี ย งเป็ น อัน มากได้เ ข้า มาร่ ว มงานประเพณี ด งั กล่ า วจนกลายเป็
นงานประเพณี ใหญ่ของไทใหญ่ที่จะมาชุมนุมสังสรรค์ พบปะญาติมิตรเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งการจัดการ
ปอยส่ างลองก็ได้ดาเนินการไปอย่างเข้มแข็งตลอดมา จากการศึกษาได้วิเคราะห์ และถอดองค์ความรู้
ของการจัดการปอยส่ างลองที่เข้มแข็ง
ดัง กล่า วนี้ พบว่า การจัด การปอยส่ า งลองของวัด ป่ าเป้ า จัง หวัด เชี ย งใหม่ จ ะมีก ารจ าแนก
กิจกรรมและหน้าที่ของฝ่ ายต่างๆ อย่างเป็ นรู ปธรรมที่ช ดั เจนอย่างเป็ นระบบประกอบด้วย ฝ่ ายวัด
ประชาชน องค์กรภาคเอกชนและหน่ วยงานท้องถิ่นในพื้ นที่ โดยเฉพาะไทใหญ่ที่เข้ามามีส่วนร่ วม
ในงานครั้งนี้จะดาเนินงานอย่างเข้มแข็งและมีความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันภายใต้ความสานึ กทางเชื้ อ
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ABSTRACT
‘Poy Sang Long’ at Wat Pa Pao (Pa Pao’s Temple) in Chaing Maicity is a mighty ordinate
tradition of Shan people which is called “Tai Yai”. The tradition encourages many tourism and shan
people from everywhere to be participated ay Wat Pa Pao by strong collaboration between temple
committee, inhabitants, local authority and any other volunteer. This research study about their
historical and social background to learn the relationship between Shan people who live in the
northern of the country and ‘Poy Sang Long’ tradition at Wat Pa Pao in order to find out the way to
be successful in actualize this traditional ritual and also being a role for operating other events. The
author found that Wat Pa Pao is an ancient temple that has been relate to Shan people so far.
Moreover, this temple is thevenue to actualize ‘Poy Sang Long’ every year. For over two decades,
Shan people, the worker in town and about around, is likely to attend the tradition. So, the event
becomes bigger, have been very well actual and being annual festival for shan people since then.
The research also found the definite management in organization as everyone know their own duty.
A clear command isassigned to Shan people and local authority, temple committee. Hence, the
event can run proper, harmonious, and conscience.
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