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บทคดัย่อ 
 ปอยส่างลองของไทใหญ่ท่ีวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นงานประเพณีบรรพชา
สามเณรของไทใหญ่ที่ยิ่งใหญ่และประสบความส า เร็จมีน ักท่องเที่ยวตลอดจนไทใหญ่ทั้งใน
จงัหวดัเชียงใหม่ และใกลเ้คียงมาชุมนุมเป็นจ านวนมากสะทอ้นให้เห็นถึงวธีิการจดัการงานประเพณี
ท่ีเขม้แข็งของภาคส่วนต่างๆ วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวตัิความเป็นมาของไทใหญ่และสังคม
วฒันธรรมของไทใหญ่ในภ าคเหนือของประเทศไทยตลอดจนภูมิหลงัของไทใหญ่วดัป่าเป้าและ
ปอยสางลองไทใหญ่ของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาให้ไดอ้งคค์วามรู้ของการ
จดัการปอยส่างลองไทใหญ่ของวดัป่าเป้าท่ีประสบความส าเร็จเพื่อเป็นตวัอยา่งและประโยชน์ส าหรับ
การจดัการงานประเพณีในทอ้งถ่ินอ่ืนๆต่อไป 

 ผลการศึกษาพบวา่วดัป่าเป้าเป็นวดัโบราณ ซ่ึงมีประวติัความเป็นมาเก่ียวขอ้งกบัไทใหญ่ และ 
มีการจัดปอยส่างลองเป็นประจ าทุกปีมาโดยตลอด มีไทใหญ่ซ่ึงเป็นแรงงานต่างดา้วอาศยัอยู่ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ และใกล ้เคียงเป็น อนัมากได ้เข ้ามาร่วมงานประเพณีดงักล่าวจนกลายเป็ 
นงานประเพณีใหญ่ของไทใหญ่ท่ีจะมาชุมนุมสังสรรค ์พบปะญาติมิตรเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงการจดัการ
ปอยส่างลองก็ไดด้ าเนินการไปอยา่งเขม้แขง็ตลอดมา จากการศึกษาไดว้ิเคราะห์ และถอดองค์ความรู้
ของการจดัการปอยส่างลองท่ีเขม้แขง็ 

 ดงักล่าวน้ี พบว่าการจดัการปอยส่างลองของวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่จะมีการจ าแนก
กิจกรรมและหนา้ที่ของฝ่ายต่างๆ อยา่งเป็นรูปธรรมที่ชดัเจนอยา่งเป็นระบบประกอบด้วย ฝ่ายวดั 
ประชาชน องคก์รภาคเอกชนและหน่วยงานทอ้งถ่ินในพื้นท่ี โดยเฉพาะไทใหญ่ที่เขา้มามีส่วนร่วม
ในงานคร้ังน้ีจะด าเนินงานอยา่งเขม้แขง็และมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายใตค้วามส านึกทางเช้ือ
ชาติ 
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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. 

 


