บทที่ 4
ชุมชนวัดป่ าเป้ ากับปอยส่ างลองของไทใหญ่
วัดป่ าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บทนี้ เป็ นการศึ กษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บ ทที่ เกี่ ยวกับ ประวัติค วามเป็ นมา
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน วัดป่ าเป้ า ตลอดจนรายละเอียดของปอยส่ างลองของไทใหญ่ชุมชน
วัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อตามลาดับต่อไปนี้
4.1. การศึกษาบริ บทชุมชนและวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.1.1 วัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.1.1.1 ประวัติความเป็ นมาของวัดป่ าเป้ า
4.1.1.2 สภาพทัว่ ไปของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.1.1.3 ศาสนสถานและสิ่ งก่อสร้างสาคัญของวัดป่ าเป้ า
4.1.1.4 กิ จกรรมและประเพณี ที่ส าคัญของวัดป่ าเป้ าและชุ มชนวัดป่ าเป้ า
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.1.2 ชุมชนวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.1.2.1 ประวัติความเป็ นมาของชุมชนวัดป่ าเป้ า
4.1.2.2 สภาพทัว่ ไปของชุมชนวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.1.2.3 สถานที่สาคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับไทใหญ่
4.1.2.4 ลักษณะทางสังคมและการตั้งถิ่นฐาน
4.1.2.5 ศักยภาพชุมชนวัดป่ าเป้ า
4.1.2.6 องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงานไทใหญ่
4.2 การศึกษาปอยส่ างลองของไทใหญ่วดั ป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.2.1 ประวัติความเป็ นมาของปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
4.2.2 ลักษณะและรู ปแบบของงานปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
4.2.3 ขั้นตอนการจัดการปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.2.4 คุณค่าและความสาเร็ จของปอยส่ างลองของชาวไทใหญ่วดั ป่ าเป้ า
4.2.5 การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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4.1 การศึกษาบริบทชุ มชนและวัดป่ าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จากการศึ ก ษา รวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับ ประวัติค วามเป็ นมาของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่เป็ นสถานที่สาคัญในการจัดปอยส่ างลองของไทใหญ่ โดยดาเนิ นการเก็บข้อมูลทั้งภาคสนาม
และภาคเอกสาร ด้วยวิธี สั งเกตการณ์ และสั ม ภาษณ์ แบบไม่ มี โครงสร้ าง (Unstructured Interview)
เพื่ อให้ ไ ด้ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ประวัติ ค วามเป็ นมา สั ง คม วัฒ นธรรม โดยการสั ม ภาษณ์ ป ระชาชน ผูร้ ู้
นักวิชาการในท้องถิ่น หัวหน้าแขวงนครพิงค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยไม่มีกฎเกณฑ์ในการพูดคุยกับบุคคลทัว่ ไป และแบบ
จงใจ (Purposive Sampling) กับเจ้าหน้าที่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ผูศ้ ึกษานาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
มาเพื่อ ตรวจสอบข้อมูล จัดระเบี ยบ และเรี ยบเรี ยงเป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับ ประวัติความเป็ นมา สังคม
วัฒนธรรมของชุมชนวัดป่ าเป้ า ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1.1 วัดป่ าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.1.1.1 ประวัติความเป็ นมาของวัดป่ าเป้า
บริ เวณที่ต้ งั ของวัดป่ าเป้ าในปั จจุบนั นั้น แต่เดิมเคยเป็ นคุม้ เก่า (วังเก่า) ของ
พระเจ้ากือนาธรรมิการาชเจ้าผูค้ รองนครเชี ยงใหม่ เมื่อพระเจ้ากื อนาธรรมิการาช
ได้สวรรคตอัครมหาเสนาบดีแสนผานองจึงได้นาพระศพเข้าไปในเมืองเพื่อจะทา
การฌาปนกิจศพของพระเจ้ากือนาธรรมิการาช เมื่อเสร็ จสิ้ นงานแล้วภายหลังก็ไม่
ได้มาดูแลคุม้ เก่า จึงกลายเป็ นที่รกร้างจนเกิดมีพนั ธุ์ไม้ข้ ึนมาโดยเฉพาะไม้ตน้ เป้ า
มี ม ากกว่า หมู่ ไ ม้ท้ ัง หลาย ภายหลัง มี ช าวเงี้ ย ว(ไทใหญ่ )ที่ มี อ ยู่เก่ า รวมกัน ขอ
อนุ ญาตต่อเจ้าผูค้ รองนครในสมัยนั้นจึงอนุ ญาตให้ไปแพ้วถางป่ าไม้เป้ าที่คุม้ เก่า
จึ ง ท าการสร้ า งวัด ขึ้ น เป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบศิ ล ปะของชาวเงี้ ย ว (ไทใหญ่ )
เรี ยกว่าเชตะวันวิหารบ้าง เวฬุวนั วิหารบ้างเรื่ อยมา มีการบูรณะซ่ อมแซมหลายต่อ
หลายครั้ง มาจนถึงยุคพระเจ้ากาวิละเป็ นเจ้าผู้ ค รอ งน ค ร เชี ย งใ ห ม่ มี ก าร
ปรับปรุ งทานุ บารุ งบ้านเมืองให้เจริ ญรุ่ งเรื องจึงมีการไปกวาดต้อนผูค้ นในหัวเมือง
ทิศต่างๆ เช่ น ฝาง เชี ยงราย เชี ยงคา เชี ยงของเมืองปู เมืองสาต เมืองกาย เมืองพะ
ยาก เมืองเลน เมืองโก เมืองยอง เมืองเชี ยงตุง เมืองขอน เมืองยู้ เมืองหลวง เมือง
วะเมื อ งลวย เมื อ งตองกายเมื อ งสิ บ สองปั นนา( เมื อ งโก เมื อ งเลน เมื อ งวะดัง
ปรากฏอยูใ่ นอาเภอสันทรายทุกวันนี้ ) ทิศตะวันตกจนถึงฝั่งแม่น้ าสาลวิน (น้ าคง)
มีเมื องยวม เมืองขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอนเมืองแหง เมืองปาย เมืองต๋ วนเมืองต้า
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ฝั่ง เมืองผาปูน เมืองยางแดง เมืองส่ วยกะยาง เมืองวัวลาย เมืองกิติ เมืองจ๊อด เป็ น
ต้น เมื่ อมี ก ารกวาดต้อนผูค้ นเหล่ านั้นเข้ามานั้นมี ท้ งั ชาวเงี้ ยว (ไต - ไทใหญ่ ) ก็
รวมอยูใ่ นกลุ่มนั้นด้วยดังนั้น ชาวเงี้ยวก็มาสมทบพวกเก่าๆ จนมีมากขึ้น จึงได้มี
การรวมกันบูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามที่มีอยูเ่ ก่าขึ้นเรื่ อยมาอีก
ในยุคสมัยของพ่อเจ้าอินทรวิชยานนท์เจ้าผูป้ กครองนครเชี ยงใหม่องค์ที่ 7
ในปี พุทธศักราช 2514 กองทัพเชียงใหม่ได้ยกกาลังไปกวาดต้อนชาวเงี้ยวทางบ้าน
แม่ตะควนเข้ามาในนครเชี ยงใหม่อีกครั้ง รวมทั้งครอบครัวของ แม่เฒ่าต้าวเป็ น
ภรรยาของต้าวหมอ มีพ้ืนเพ ดั้งเดิมเป็ นคนเมืองลางเคือมาตั้งบ้านเรื อนอยูบ่ ริ เวณ
ประตูชา้ งเผือก แม่เฒ่าต้าวมีบุตร ธิ ดาทั้งหมด 6 คน คือ พ่อจางมน แม่จางอ่อง แม่
นางนวล แม่ น างแก้ววรรณนา ส่ างสาม และแม่ น างไหล แม่ น างไหลเป็ นคน
สวยงามต่อมาจึงได้รับเลือกเป็ นนางสนมของพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ นิ ยมเรี ยก
กันในสมัยนั้นว่า หม่อมบัวไหล
ภายหลังจาก พ่อเจ้าอิทรวิชยานนท์ ถึ งแก่พิราลัย หม่อมบัวไหลได้สมรส
ใหม่กบั คหบดี พ่อค้าไม้ชาวพม่า ชื่ อว่า หม่องจิ่น ทั้งหม่อมบัวไหลและ หม่อง
จิ่ น ได้เป็ นประธานร่ ว มกับ ศรั ท ธาชาววัด ป่ าเป้ าท าการบู ร ณปฏิ สั งขรณ์ พ ระ
อุ โ บสถ ซึ่ งในขณะนั้ นการขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งจะต้ อ งขอโดยตรงลงมายัง
กรุ งเทพฯ โดยสล่าอุ๊ศติ เป็ นผูแ้ ทนของศรัทธาในนามของ วัดป่ าเป้ า ขอพระบรม
ราชานุญาตจากในหลวงรัชกาลที่ ๕ จนในที่สุดได้รับพระราชทานที่ดินส่ วนหนึ่ ง
สาหรับก่อสร้ างเป็ นพระอุโบสถพร้อมกับพระราชทานใบวิสุงคามสี มาให้แก่วดั
ป่ าเป้ า จึงได้ช่วยกันรื้ อพระอุโบสถเก่าและก่อสร้ างพระอุโบสถหลังใหม่ข้ ึน ทา
ด้วยไม้สักทั้งหลังมีสถาปั ตยกรรมแบบเงี้ยว มอญ พม่า ดังปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั
ในปี พุทธศักราช 2468 มีคหบดีเงี้ยวแห่งบ้านช้างเผือก ชื่ อปู่ จองคายี่ได้เป็ น
ประธานร่ วมกับเจ้าศรัทธาผูอ้ ื่น คือ แม่จองนางซื้ อ แม่เฒ่านายพาราตักก่าจาง แม่
จองคาแหลง และสล่ าอุ๊ศติ แห่ งบ้านวังสิ งห์ คา ได้ม อบหมายให้ หม่องโภห่ าน
เป็ นผูอ้ อกแบบและก่ออิฐถือปูนสร้างคันธกุฎี ขึ้นอีกหลังหนึ่ง ตั้งอยูร่ ะหว่างวิหาร
เดิม กับองค์พระเจดีย ์ ศิลปะการก่อสร้าง และตกแต่งภายในเป็ นแบบไทใหญ่ พม่า
ผสม (ปั จจุ บ ัน ทางวัด ได้ป รั บ ปรุ งและพัฒ นาเป็ นเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ) จากที่ ก ล่ า ว
ข้างต้นนั้นรวมอายุของวัดป่ าเป้ าตราบจนปั จจุบนั นี้ อายุได้ประมาณ 116 ปี ล่วง
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มาแล้ว ในที่ได้มีการบูรณะซ่ อมแซม หรื อก่อสร้ างก่อนนั้นไม่มีประวัติหลักฐาน
ปรากฏแน่ชดั จากการสันนิษฐานนั้นอายุของวัดป่ าเป้ าประมาณ 400 ปี
4.1.1.2 สภาพทัว่ ไปของวัดป่ าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1) ทีต่ ้งั วัดป่ าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่ าเป้ า ตั้งอยู่เลขที่ 58 บริ เวณแจ่งศรี ภูมิ ถนนมณี นพรัตน์ ตาบล
ศรี ภูมิอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ แต่เดิมมีพ้ืนที่ทิศเหนื อ ห่ างจากวัด 100
วา ทิศใต้จนถึ งคู เมืองทิ ศตะวันออก ห่ างจากวัด 100 วา และทิศตะวันตก
ห่ างจากวัด 100 วา วัดป่ าเป้ าในปั จจุ บนั มี พ้ืนที่ ดินสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส มีเนื้ อที่
10 ไร่ 81 ตารางวา อีกทั้งยังมีที่ภายนอกกาแพงที่เป็ นที่ธรณี สงฆ์ มีเนื้ อที่ 1
ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา เมื่ อ คิ ด รวมกั น แล้ ว มี เ นื้ อที่ ท้ ั งหมด 11 ไร่
โดยประมาณ

ภาพที่ 4.1 แผนที่วดั ป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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2)

ลักษณะทางกายภาพของวัดป่ าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเรี ยกได้ว่าเป็ นวัดของไท
ใหญ่วดั แรกในจังหวัดเชี ยงใหม่ ด้วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน วัดป่ าเป้ า
อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้รับการบูรณะ และก่อสร้างขึ้นโดยกลุ่มคน
ไทใหญ่ซ่ ึ งนาโดยหม่อมบัวไหล วัดป่ าเป้ า อาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ จะ
มีศาสนสถานเป็ นลักษณะศิลปะพม่าไทใหญ่ ซึ่ งมีความสวยงาม และเป็ นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

ภาพที่ 4.2 ศิลปะพม่าของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
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ภาพที่ 4.3 พระพุทธรู ปศิลปะพม่า ของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : วัดป่ าเป้ า Chiangmaionly
4.1.1.3 ศาสนสถานและสิ่ งก่อสร้ างสาคัญของวัดป่ าเป้า
จากการศึ ก ษาพบว่า ศาสนสถาน และสิ่ งก่ อสร้ างที่ ส าคัญ ของวัดป่ าเป้ า
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ได้ถูกบูรณะหลายต่อหลายครั้ง และได้ถูกปรับเปลี่ยน
ลักษณะการใช้ให้ต่างไปจากเดิม ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้หยิบยกมาดังนี้
1) องค์ พระเจดีย์ เป็ นเจดี ยศ์ ิลปะพม่าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐาน
บัวลูกแกอกไก่ มีเจย์ดีประจามุมทั้งสี่ และมีซุม้ นา ประดิ ษฐานองค์พระทั้ง
สี่ ทิศเชิ งบันใดประดับด้วยมังกรปูนปั้ น ถัดขึ้นไปเป็ นชั้นบัวถลาที่รับปาก
ระฆังโดยมีฉตั รอยูส่ ่ วนยอด
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ภาพที่ 4.4 องค์พระเจดีย ์
2) คันธกุฎี เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ที่มีศิลปะผสมผสานระหว่าง
พม่าและตะวันตก โดยมีผนังทาปูนปั้ นเป็ นซุ ม้ โค้งแบบ ตะวันตกส่ วนยอด
เป็ นทรงปราสาทซ้อนชั้นศิลปะพม่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 ภายหลังได้
ใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์ภายในวัด
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ภาพที่ 4.5 คันธกุฏี
3) พระอุ โ บสถ เป็ นพระอุ โ บสถทรงพม่ า แบบตึ ก ผสมไม้
หลังคาทรงจัว่ ซ้อนชั้นขึ้นไปเป็ นสถาปั ตยกรรมฉานที่เรี ยกว่า “พญาธาตุ”
โดยเป็ นหลัง คาทรงสู งซ้อนกัน หลายชั้น และชั้นบนสุ ดจะมี ยอดแหลม
ประดับด้วยไม้แกะสลักฝี มือประณี ต เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป 3 องค์
ชั้นล่างเป็ นผนังก่ออิฐ ถื อ ปู น โดยท าปู น ปั้ นเป็ นซุ ้ ม โค้ ง บริ เวณช่ อ ง
หน้าต่างแบบ ศิลปะตะวันตก
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ภาพที่ 4.6 พระอุโบสถ
4.1.1.4 กิจกรรมและประเพณี ที่มีค วามสาคัญ ต่ อไทใหญ่ ของวัดป่ าเป้า อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
1) กิจกรรมทีส่ าคัญ
กิจกรรมของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่มีความสาคัญ
ต่อไทใหญ่ในชุมชนวัดป่ าเป้ าที่เด่นชัดที่สุดคือ ศูนย์การเรี ยนวัดป่ าเป้ า เพื่อ
สอนหนัง สื อ ให้ ก ับ ไทใหญ่ หรื อ ผู ้ที่ ไ ร้ สั ญ ชาติ เพื่ อ ขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษา ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ว ดั ป่ าเป้ าก่ อ ตั้ง อยู่ใ น
บริ เวณวัดป่ าเป้ า อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ย งใหม่ เริ่ มจัดการเรี ยนการสอน
ตั้ง แต่ พ.ศ. 2551 ด้ ว ยความร่ ว มมื อ กับ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชี ยงใหม่เขต 1 โดยเริ่ มแรกมีนกั เรี ยนไทใหญ่จานวน 50 คน
และมีครู ผสู ้ อนเป็ นไทใหญ่ และพม่า และสอดแทรกด้านคุ ณธรรมจริ ยะ
ธรรม ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน
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ภาพที่ 4.7 ศูนย์การเรี ยนรู ้วดั ว่าเป้ า
2)

ประเพณี ที่สาคัญของวัดป่ าเป้ าและชุมชน
ชาวไทใหญ่ในเชียงใหม่ เช่น ชุ มชนวัดป่ าเป้ าและบ้านช้างเผือก นับ
ถือพุทธศาสนานิ กายเถรวาท ในอดีต ไทใหญ่ได้ชื่อว่าเป็ นกลุ่มที่เคร่ งครัด
ในการนับถือศาสนาพุทธมาก ที่สาคัญที่สุดไทใหญ่มีความเชื่อในเรื่ องการ
ทาบุญเพื่อโลกนี้ และ โลกหน้ามากโดยเชื่ อว่าถ้ายังมีชีวิตอยูห่ ากได้ทาบุญ
มาก เมื่อตายไปแล้วจะได้อยูบ่ นสวรรค์
ความเคร่ งครัดในพุทธศาสนาทาให้ไทใหญ่ให้ความสาคัญกับงาน
บุ ญตามประเพณี ทางพุทธศาสนามากในรอบปี ชุ มชนไทใหญ่จะจัดให้มี
งานบุญประเพณี สาคัญๆหลายครั้ง ประเพณี สาคัญๆที่ชาวไทใหญ่ชุมชน
วัดป่ าเป้ าในอดีตได้ยดึ ปฏิบตั ิ มีดงั ต่อไปนี้
1) ประเพณี หยาสี่ สิบสอง ไทใหญ่เป็ นผูย้ ึดมัน่ ในศาสนา
และความเชื่ อ มาก ในช่ ว งรอบปี จะมี ป ระเพณี ค รบทั้ง 12เดื อ น
เรี ยกว่า หยาสี่ สิบสอง หรื อพิธี 12 ราศี เชื่อว่าเป็ นพิธีกรรมเพื่อให้อยู่
เย็นเป็ นสุ ขอุดมสมบูรณ์
2) ปอยส่ างลอง ของวัดป่ าเป้ าจะจัดในช่วงระหว่างวันที่
4-6 เมษายน ของทุกปี เป็ นประเพณี บรรพชาสามเณรของไทใหญ่
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3) ประเพณี ตานก๋ วยสลากการทาบุญตานก๋ วยสลากมีจุด
ประสงค์ เพื่ออุทิศส่ วนกุศลให้กบั บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดย
เชื่ อว่าชาติ หน้าจะได้มีกินมี ใช้ มัง่ มี ศรี สุข นอกจากนี้ การตานก๋ วย
สลากยังแสดงถึงพลังความ สามัคคีของชาวบ้านที่ร่วมมือ ร่ วมใจ
กัน ระยะเวลาที่ นิยมทาบุ ญ ตานก๋ วยสลากคื อ จะเริ่ มตั้งแต่ วนั เพ็ญ
เดื อน 12 เหนื อ (ขึ้น 15 ค่ า เดื อน 10) จนถึ งเดื อน เกี๋ ยงดับ (แรม 15
ค่า เดือน 11) ราวๆเดือนตุลาคม –พฤศจิกายน ของทุกปี
4) ปอยจ่ า ตี่ หรื อ ประเพณี ก่ อ เจย์ดี ท ราย เป็ นประเพณี
เดื อน 6 ของไทใหญ่ โดยการก่ อกองทรายถวาย ในวัน ถวายเจย์ดี
ทราย คือ รุ่ งเช้าวันที่ 15 ค่ าเดื อน 6 จะมีพิธีบูชาเจย์ดีทรายพระสงฆ์
จะนาถวายด้วยข้าวซอม หรื อข้าวพระพุทธเจ้า
5) ประเพณี แห่ จ่องพารา ในเดื อนตุลาคมของทุกปี พุทธ
บริ ษทั ชาวไทใหญ่พากันถวาย จองเข่งต่างส่ างปุ๊ ด และจุกธู ปเทียน
ถวายภัตตาหารขนม นม เนย ผลไม้ในฤดู การแต่เดิ มเทศกาลออก
พรรษาของไทใหญ่จะเริ่ มตั้งแต่ วันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 ไปสิ้ นสุ ดเอา
วันแรม15 ค่าเดือน 11 ซึ่ง เรี ยกในภาษาไทใหญ่วา่ วันอ่องจ๊อด หรื อ
วันกอย
4.1.2 ชุ มชนวัดป่ าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.1.2.1 ประวัติความเป็ นมาของชุ มชนวัดป่ าเป้า
จากคติเรื่ องทักษาเมืองที่ใช้ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์มงั ราย บริ เวณที่ต้ งั ชุ มชนป่ า
เป้ าเป็ นทิศเหนื อของเมืองเชี ยงใหม่เป็ นพื้นที่ เดชเมือง เป็ นหัวเวียงของเชี ยงใหม่
มีวดั เชี ยงยืน เป็ นวัดประจาทิ ศ จึ งคงมี ชุม ชนที่ เป็ นศรั ท ธาวัดเชี ยงยืนอยู่แต่เดิ ม
บริ เวณใกล้เคี ยงที่ ต้ งั วัดป่ าเป้ า เป็ นพื้นที่ หนองน้ าเรี ยกว่าหนองใหญ่ หรื อหนอง
เขียวที่พญามังรายพบเมื่อครั้งสารวจพื้นที่สร้างเมืองถือว่าหนองน้ าแห่ งนี้เป็ นหนึ่ ง
ในเจ็ด ชัย มงคลของเมื อ งด้ว ยความเป็ นพื้ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ และเป็ นชัย มงคล
ดังกล่าวตานานราชวงศ์ปกรณ์ จึงกล่าวว่าสมัยพญากื อนากษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์มงั
ราย (พ ศ. 1898 - 1928 )โปรดฯให้สร้างคุม้ หลวงไว้บริ เวณแห่งนี้ใกล้วดั แห่งหนึ่ ง
ชื่อว่าวัดพราหมณ์ เมื่อพญากือนาสิ้ นพระชนม์ ณ คุม้ หลวงนอกกาแพงเมือง ยังไม่
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ทันได้ถวายพระเพลิงตามราชประเพณี ก็ได้เกิ ดศึกแย่งครอบครองเมืองเชี ยงใหม่
โดยท้าวมหาพรหมอนุชาของพญากือนาซึ่ งครองเมืองเชี ยงรายได้ยกทัพมาแย่งชิ ง
เมืองเชี ยงใหม่ แต่ถูกแสนผานองผูเ้ ป็ นมหาเสนาบดี ในขณะนั้นนากาลังพลเข้า
ต่อสู ้ทา้ วมหาพรหมแตกพ่ายหนี ไปขอความช่วยเหลือจากสมเด็จพระบรมราชา
ที่ 1 (ขุนหลวงพงัว่ ) กษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งศรี อยุธยาในเวลานั้นแสนผานอง เกรงว่าทาง
อยุ ธ ยาจะยกทัพ มาติ ด พัน จึ ง รี บ จัด การให้ น าพระศพพญากื อ นาเข้า มาไว้ใ น
เวียง แต่ เนื่ องจากมี ข ้อห้ามไม่ให้ศ พเข้ามาทางประตูหัวเวียง (ประตูช้างเผือก)
แสนผานองจึงให้เจาะกาแพงเมือง ตรงข้ามวัดพราหมณ์ ทาสะพานข้ามคูแล้วเอา
พระศพพระเจ้ากือนาใส่ พระโกศทองคาเข้ามาไว้ในเวียง ครั้นเมื่อเสร็ จศึกแล้วจึง
ได้ทาพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพพญากื อนา และทาพิธีราชาภิเษกพญาแสน
เมื องมา(พ. ศ. 1928 - 1944) โอรสของพญากื อนาให้ ข้ ึ น เสวยราชย์ค รองเมื อ ง
เชียงใหม่
ร่ องรอยที่ กล่ าวถึ งพื้นที่ ด้านเหนื อของเมื องสมัยพม่าปกครองคื อวัดกู่เต้า
หรื อวัดเวฬุวนารามวิหาร ซึ่ งมีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับการแข่งขันกันสร้างเจดี ยร์ ะหว่าง
พม่ากับ คนในเชี ยงใหม่ โดยฝ่ ายพม่ าสร้ างเจดี ยว์ ดั กู่เต้า ฝ่ ายคนเชี ยงใหม่ส ร้ าง
เจดียใ์ นเมืองและออกอุบายสานเสื่ อลาแพนหลายผืน ทาสี คล้ายอิฐหุ ้มโครงไม้ไผ่
ที่ ท าเป็ นโครงเจดี ยม์ องไกลคล้ายเจดี ยใ์ หญ่ นับ เป็ นร่ องรอยเกี่ ยวกับ พม่ าอย่าง
หนึ่ งที่ยงั ปรากฏอยู่ ขณะเดียวกันในเวลาต่อมาเมื่อมีการสารวจวัดก็พบว่าวัดกู่เต้า
อยูใ่ นหมวดอุโบสถวัดเชียงหมั้นและมีนิกายเงี้ยวซึ่ งสะท้อนให้เห็นกลุ่มศรัทธาวัด
ว่าต้องเป็ นไทใหญ่ นอกจากวัดกู่เต้าแล้วบริ เวณที่ปัจจุบนั เป็ นสนามกี ฬาเทศบาล
นครเชี ยงใหม่ในอดีตเป็ นวัดร้าง ชื่อวัดศรี บุญเรื องใน พ.ศ. 2440 มีพระ 2 รู ป เณร
1 รู ป ขึ้นกับวัดหัวข่วงด้านตะวันออกของวัดมีสระบัวมาถึงวัดป่ าเป้ า
หลังจากเจ้ากาวิละได้รับแต่งตั้งเป็ นเจ้าผูค้ รองนครเชี ยงใหม่ พ.ศ. 2325 เจ้า
กาวิละและน้องๆได้ยกพลจากลาปางมาตั้งมัน่ ที่เวียงป่ าซางเพื่อรวมกาลังคนจาก
เมื องต่ างๆ มาไว้ที่ เชี ย งใหม่ โดยน ากลุ่ ม คนที่ มี ฝี มื อช่ างไว้ใ นบริ เวณระหว่า ง
ก าแพงชั้น ในและก าแพงชั้น นอก ซึ่ งในจานวนคนดัง กล่ า วมี ไ ทใหญ่ อ ยู่ด้ว ย
ดังนั้นนอกเหนื อจากกลุ่มพ่อค้าไทใหญ่ ที่มีการติดต่อด้วยการค้าทางบกระหว่าง
เชี ยงใหม่กบั เมืองต่างๆ สื บมาแล้วคนไทใหญ่จานวนหนึ่ งก็เข้ามาอยูใ่ นเชี ยงใหม่
ตั้งแต่ ส มัย พระเจ้ากาวิล ะฟื้ นเมื องแล้ว โดยส่ วนหนึ่ งมาดู ด้านประตู ช้า งเผือ ก
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ประตู ช้างม่ อย นอกจากกลุ่ ม ไทใหญ่ แล้วบริ เวณย่านประตู ช้างเผื อกและที่ ต้ งั
ชุ ม ชนป่ าเป้ ามี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ เป็ นอย่า งมาก ต่ อ มามี พ่ อ ค้ามุ ส ลิ ม เชื้ อ สาย
ปากี ส ถานและอิ น เดี ย ประมาณ 4 - 5 (ครอบครั วน าโดยท่ า นนะปะชางหรื อ
พ่อเลี้ ยงเลานะมาตั้งถิ่ น ฐาน) ใช้เป็ นพื้ นที่ เลี้ ยงสั ตว์ โดยระยะแรกไมน์มาชที่
มัส ยิ ด ช้า งคลาน ต่ อ มาเมื่ อ มี พ่ อ ค้า มุ ส ลิ ม มาอยู่เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง สร้ า งสยิ ด ที่ ป ระตู
ช้างเผือกเสาไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยใบตอง ฝาขัดแตะ ไม่มีพ้ืน และต่อมา พ่อเลี้ยง
เลานะได้ปรับปรุ งเป็ นอาคารทาด้วยไม้กระดานและได้รับการยกย่องเป็ นอิหม่าม
ของสัปบุรุษแห่ งนี้ ต่อมาคณะกรรมการสมัยฮัจยี ศรี บุษย์ วารี ยเ์ ป็ น ประธานได้
ปรับปรุ งก่อสร้ างมัสยิดใหม่สร้ างเป็ นสถาปั ตยกรรมปากี สถานดังเห็ นสื บมาใน
ปัจจุบนั

ภาพที่ 4.8 ชุมชนวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่
ไทใหญ่ในเชี ยงใหม่ที่อยูย่ า่ นประตูชา้ งเผือกระยะแรกคงได้เป็ นศรัทธาวัด
กู่เต้า จากหลักฐานเรื่ องหมวดอุโบสถ ซึ่ งสารวจเมื่อพุทธศักราช 2440 พบว่าวัดกู่
เต้าเป็ นนิ กายเงี้ยวเพียงวัดเดียวในย่านนั้น ต่อมาในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้า
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หลวงเชี ยงใหม่องค์ที่ 7 (พุทธศักราช 2416-2439) กองทัพเชี ยงใหม่ได้ยกกาลังไป
กวาดต้อนผูค้ นชาวไตหรื อไท
ใหญ่ ที่ อ าศัย อยู่ บ ริ เวณ ฝั่ ง ตะวัน ออกของ
แม่น้ าคง (แม่น้ าสาละวิน) แถบบ้านแม่คะตวนเข้ามานครเชียงใหม่ ในครั้งนั้น ได้
มี ก ารกวาดต้อนครอบครั วของแม่ เฒ่ าต้าวซึ่ งเป็ นภรรยาของต้าวหมอ มี พ้ื น เพ
ดั้งเดิ มเป็ นคนเมืองลางเคือมาด้วยครอบครัวของแม่เฒ่าต้าวและพ่อเฒ่าต้าวหมอ
ได้เข้ามาตั้งบ้านเรื อนอยู่บ ริ เวณย่านประตู ช้างเผือก แม่ เฒ่ าต้าวมี บุ ตรธิ ดารวม
ทั้งหมด 6 คน คือพ่อจางมน แม่จ่างอ่อง แม่นางนวล แม่นางแก้ววรรณา ส่ างสาม
และแม่นางไหล (บัวไหล) แม่นางแก้ววรรณาและแม่นางบัวไหลเป็ นคนสวยงาม
ต่ อ มาจึ ง ได้รั บ เลื อ กให้ เป็ นนางสนามของพระเจ้า อิ น ทวิ ช ยานนท์ เจ้า หลวง
เชี ยงใหม่องค์ที่ 7 คนในสมัยนั้นจึงเรี ยกแม่นางบัวไหลว่า “หม่อมบัวไหล” ซึ่ ง
ต่อมาในพุทธศักราช 2434 หม่อมบัวไหลได้เป็ นผูน้ าคนสาคัญ ร่ วมกับ ชาวไท
ใหญ่ ซ่อมแซมและสร้ างวัดป่ าเป้ าขึ้ นโดยการสนับสนุ นของพระเจ้าอิ นทวิชยา
นนท์เจ้าหลวงเชี ยงใหม่ ส าหรั บ การรบที่ แม่ ค ะตวนดังกล่ าวนั้น ภายหลังทาง
ข้าหลวงอังกฤษประจาแคว้นตะนาวศรี ได้ทาหนังสื อร้องเรี ยนมายังกงสุ ลอังกฤษ
ที่กรุ งเทพฯ กล่าวหาว่าเจ้านายเมืองเชียงใหม่ยกกองทัพไปจับคนในบังคับอังกฤษ
ที่เป็ นผูใ้ หญ่และเด็กมาแบ่งปั นกันในหมู่เจ้านายทางกงสุ ลอังกฤษจึงขอให้รัฐบาล
ไทยส่ งตราสารไปยังนครเชี ยงใหม่ขอให้เจ้าเมื องเชี ยงใหม่ปล่ อยคนไตที่ นามา
จากแม่คะตวนเสี ย ทางเจ้านายเชียงใหม่เกรงว่าจะเสื่ อมเสี ยเกียรติยศของเจ้าหลวง
จึงปล่อยเชลยศึกเหล่านั้นออกมาในรู ปของการทาบุญให้ทานเพื่อเสริ มดวงชะตา
ของเจ้าหลวงเชียงใหม่ โดยชาวไทใหญ่ที่ถูกปล่อยตัวในรู ปการให้ทานครั้งนั้น ก็
ได้ไปตั้งถิ่นฐานไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยส่ วนใหญ่ได้ไปตั้งบ้านเรื อนอยู่
อาศัยในย่านที่มีกลุ่มคนไทใหญ่อาศัยอยูม่ าก่อนหน้าแล้ว เช่ น ย่านช้างเผือก ข่วง
สิ งห์ ช้างม่อย ฟ้ าฮ่าม วังสิ งห์คา ท่าแพและมีบางส่ วนได้อพยพไปอยูท่ ี่ เมืองสาตร
หลวง สันทราย ดอยสะเก็ด สันป่ าตอง แม่ริม แม่แตง เชี ยงดาว และฝาง โดยใน
ย่านช้างเผือกไทใหญ่ ได้ต้ งั บ้านเรื อนตั้ง แต่ ร่องกะแจะข้างมัส ยิดจนถึ งบริ เวณ
อนุสาวรี ยช์ า้ งเผือก ไทใหญ่ที่อพยพมาในยุคนี้ ถือเป็ นบรรพบุรุษของลูกหลานไท
ใหญ่ บ้านช้างเผือกในรุ่ นปั จจุบนั ซึ่ งไทใหญ่เหล่านี้ ส่วนหนึ่ งก็ได้เป็ นศรัทธาวัด
ป่ าเป้ าเป็ นศูนย์รวมจิตใจและเป็ นศูนย์กลางของชุ มชนไทใหญ่ที่จะได้มาพบปะ
กัน และด้วยเหตุที่องั กฤษได้เข้ายึดครองพม่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการปกครองอินเดีย
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ของอังกฤษตั้งแต่พุ ท ธศักราช 2428 ไทใหญ่ จึงถู กนับ เป็ นคนมี เชื้ อชาติ องั กฤษ
ตั้ งแต่ น้ ั นมาเอกสารทางการไทยจึ ง เรี ยกเจ้ า อาวาสวัด ป่ าเป้ าในยุ ค ก่ อ น
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ว่ามี เชื้ อชาติ องั กฤษและเป็ นพระนิ ก าย เงี้ ยวพม่ า โดยมี
รายชื่อตามลาดับดังนี้73
1) พระดหว่านะเป็ นเจ้าอาวาส
ช่วงพุทธศักราช 2436-2449
2) พระอูวชิ ะยาเป็ นเจ้าอาวาส
ช่วงพุทธศักราช 2449-2477
3) พระอูกุณะเป็ นเจ้าอาวาส
ช่วงพุทธศักราช 2477-2479
4) พระอูหวุน่ นณะเป็ นเจ้าอาวาส ช่วงพุทธศักราช 2479-2482
จนกระทัง่ ถึ งช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงนับระบุ เป็ นเชื้ อชาติไทใหญ่ ดงั
ปรากฏชื่ อ เจ้าอาวาสองค์ที่ 5 คือ พระอูชะหยัน่ ต๊ะเป็ นเจ้าอาวาส ช่วงพุทธศักราช
2482-2426 เชื้ อชาติ ไทยแต่ น่าสั งเกตว่าได้ใช้นิกายพม่า แสดงถึ งการยึดถื อเชื่ อ
ประเทศเป็ นหลักของฝ่ ายรัฐบาลไทยโดยไม่คานึ งถึ งส่ วนที่ ชาติ พนั ธุ์ อย่างไรก็
ตามปั จจุบนั ทางการได้นบั เป็ นนิ กายมหานิ กายโดยมี พระอธิ การอินตา อินฺทวีโร
ดารงตาแหน่งเป็ นเจ้าอาวาส พุทธศักราช 2536-ปัจจุบนั 74
จากการพูดคุยกับผูส้ ัมภาษณ์ คือ นายดารง พรหมเมตจิต และ นายสุ รินทร์
ทองสว่าง ผูอ้ ยู่อาศัยที่ ชุ มชนบ้านช้างเผือกมานาน เล่ าให้ฟั งว่าในอดี ตชาวไท
ใหญ่ในย่านช้างเผือกจะตั้งบ้านเรื อนบริ เวณตั้งแต่ประตูชา้ งเผือกไปตามแนวยาว
ของถนนช้างเผือกจนถึงบริ เวณสถานี ขนส่ งช้างเผือกในปั จจุบนั เดิ มมีบา้ นเรื อน
อยูป่ ระมาณ 20 หลังคาเรื อนสภาพบ้านเรื อนส่ วนใหญ่จะมุงด้วยหลังคาใบตองตึง
ยกเว้นบ้านที่ มีฐานะเพี ยงไม่กี่หลังคาเรื อนเท่านั้นที่ ปลู กสร้ างบ้านเป็ นเรื อนไม้
ขนาดใหญ่ และยังกล่าวถึงย่านช้างเผือกในอดีตว่า ในสมัยนั้นถนนโชตนายังเป็ น
ถนนดิ นไม่ ได้ล าดยางและจะมี ต้นฉ าฉาขึ้ นเรี ยงรายไปตลอดสองฟากฝั่ งถนน
ขนานคู่ ไ ปกั บ แนวคู น้ าเล็ ก ๆ ข้ า งถนน ซึ่ งเป็ นคู น้ าที่ ไ ทใหญ่ ใ ช้ ก ั น ใน

73

74

อรุ ณรั ต น์ วิ เชี ย รเขี ย วและสุ ร พล ด าริ ห์ กุ ล วั ด ร้ างในเวี ย งเชี ยงใหม่ เชี ยงใหม่ สถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 199-200 2549
สรัสวดี อ๋ องสกุล ประวัติศาสตร์ ล้านนา กรุ งเทพฯ สานักพิมพ์อมริ นทร์ หน้า 358 2549
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ชีวติ ประจาวัน จนกระทัง่ มีการขยายถนน คูน้ าดังกล่าวจึงสกปรกและไม่สามารถ
ใช้ได้อีกต่อไป
การพูดคุ ยกับบุคคล หลาย ๆ คนต่อมาเพื่อสอบถามถึ งลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมชุมชนวัดป่ าเป้ า ทาให้ทราบข้อมูลจาก นายธี รภพ ไชยเฉพาะ และ
นางนภาพร ผาทอง เพิ่มเติมว่า ในสมัยก่อนนั้นชุมชนช้างเผือกยังมีตลาดเหนื อกับ
ตลาดใต้ ซึ่ งเป็ นสถานที่ ที่ คนไทใหญ่ ไปจับ จ่ายซื้ อของมาบริ โภคในครั วเรื อน
และโดยทั่ ว ไปส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในชุ ม ชน ไทใหญ่ ใ นอดี ต จะมี
ความสั ม พันธ์ อย่างแน่ นแฟ้ นฉันพี่ น้องในกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ เดี ยวกัน โดยจะมีก าร
แต่งงานกันเองในหมู่คนไทใหญ่ดว้ ยกันทั้งที่อาศัยอยูใ่ นย่านช้างเผือก ท่าแพ ช้าง
ม่อย ดอยสะเก็ด นอกจากนั้นก็ยงั มีความสัมพันธ์ เชื่ อมผ่านทางคณะศรัทธาวัด
ต่าง ๆ ที่เป็ นวัดของไทใหญ่ เช่น วัดป่ าเป้ า วัดอุปคตพม่า วัดทรายมูล วัดหนองคา
ซึ่ งจะมีการไปมาหาสู่ ติดต่อทาการค้าวัวต่างกันรวมทั้งการไปช่วยงานบุญที่คณะ
ศรัทธาของวัดไทใหญ่ในชุ มชนต่าง ๆ ร่ วมกันจัดขึ้ น นอกจากนี้ ผถู ้ ู กสัมภาษณ์
บางคนยังได้กล่าวถึง " ปู่ แมน" ซึ่ งจากการค้นคว้าเพิ่มเติมทาให้ทราบว่า ในยุคล่า
อาณานิยมที่องั กฤษและฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิ พลในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้รัฐบาล
อังกฤษได้เข้ามาประกอบกิ จการทาไม้ในประเทศพม่าและในดินแดนล้านนา ใน
ยุคนั้นชาวไทใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในเมื องเชี ยงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นคนในบังคับอังกฤษ อังกฤษจะให้ ไทใหญ่มีการปกครองดูแลกันเอง
โดยมี Headman หรื อที่ไทใหญ่นิยมเรี ยกกันว่า “ปู่ แมน” ซึ่ งได้รับการคัดเลือกจาก
คนในชุมชนไทใหญ่ดว้ ยกันให้เป็ นหัวหน้าทาหน้าที่ปกครองดูแลทุกข์สุขของไท
ใหญ่โดยทัว่ ไป ส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่ งเป็ น Headman นั้นจัดเป็ นคนไทใหญ่
ที่ อยู่ย่านถนนท่ าแพ ทั้งนี้ เนื่ องจากย่านท่ าแพเป็ นชุ ม ชนใหญ่ มี ค นไทใหญ่ ม า
อาศัยอยู่มากและไทใหญ่ ที่นี่มีฐานะดี กว่าที่ อื่น ๆ นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่ งที่ มี
กลุ่มคนไทใหญ่เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยูอ่ าศัยก่อนชุมชนอื่น ๆ 75

75

กัลยารัตน์ สุมานนท์และคณะ วิถีไต เชี ยงใหม่ โรงเรี ยนชุมชนบ้านบวกครกน้อย หน้า 34 2552
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4.1.2.2 สภาพทัว่ ไปของชุ มชนวัดป่ าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
1) ทีต่ ้ งั ชุ มชนวัดป่ าเป้า
วัดป่ าเป้ า ตั้งอยู่เลขที่ 58 บริ เวณแจ่งศรี ภูมิ ถนนมณี นพรัตน์ ตาบล
ศรี ภูมิ อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ ในสมัยก่อนมีพ้ืนที่ทิศเหนื อห่ างจาก
วัด 100 วา ทิ ศ ใต้จนถึ ง คู เมื อ ง ทิ ศ ตะวัน ออก ห่ า งจาก 100 วา และทิ ศ
ตะวันตกห่ างจากวัด 100 วา ในปั จจุบนั มี พื้นที่ดินสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส มีเนื้ อที่
10 ไร่ 81 ตารางวาและภายนอกกาแพงเป็ นธรณี สงฆ์วดั มี 1 ไร่ 2 งาน 73
ตารางวา รวม 11 ไร่ โดยประมาณ76

ภาพที่ 4.9 วัดป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่

76

สมโชติ อ๋ องสกุ ล โครงการประวัติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนในเชี ย งใหม่ การสร้ างประวั ติ ศ าสตร์ ท้ องถิ่ น
กรุ งเทพมหานคร สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 2548
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รู ปที่ 4.10 วัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 4.11 ชุมชนไทใหญ่วดั ป่ าเป้ าในปั จจุบนั
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ภาพที่ 4.12 ชุมชนไทใหญ่วดั ป่ าเป้ า
4.1.2.3 สถานทีท่ มี่ ีความเกีย่ วข้ องกับไทใหญ่ ชุมชนวัดป่ าเป้า
สถานที่ที่มีความสาคัญต่อไทใหญ่ในชุ มชนวัดป่ าเป้ ามีหลายสถานที่ซ่ ึ งไว้
ใช้นดั พบปะ พูดคุยกัน ได้แก่
1) ลานเอนกประสงค์วดั ป่ าเป้ าเพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนาซึ่ งจะ
เป็ นสถานที่รวมตัวของไทใหญ่ที่มีความศรัทธาในประเพณี ทางศาสนา
2) ร้ านอาหารทางด้านหลังวัดป่ าเป้ า จะเป็ นที่ รวมตัวของไท
ใหญ่ ชุ ม ชนวัด ป่ าเป้ าอี ก ที่ ห นึ่ งเพื่ อ รั บ ประทานอาหาร สนมนากัน ใน
เรื่ องราวต่างๆที่ได้พบเจอมา
3) อนุ สาวรี ย์ ช้ า งเผื อ ก โดยไทใหญ่ มี ค วามเคร่ งครั ด ใน
พระพุทธศาสนา เมื่อได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริ เวณตาบลช้างเผือก จึงได้
มีการร่ วมกันบูรณะอนุ สาวรี ยช์ ้างเผือกขึ้น และเป็ นที่สักการะบุชาของคน
ในชุมชนตลอดมา
4) บ้านหมอเมืองดี ซ่ ึ งเป็ นสถานที่พบปะของไทใหญ่ในชุ มชน
อีกหนึ่ งสถานที่ โดยบ้านของหมอเมืองดี น้ นั จะเปิ ดเป็ นร้ านรับดู ดวง ให้
คาปรึ กษาปั ญหาต่างๆของคนในชุมชน
82

ภาพที่ 4.13 ร้านค้าไทใหญ่หลังวัดป่ าเป้ า

ภาพที่ 4.14 บ้านหมอเมืองดี
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4.1.2.4 ลักษณะทางสั งคมและการตั้งถิ่นฐาน
จากคาบอกเล่าของชาวบ้านในการสัมภาษณ์ ได้บอกว่าลักษณะทางสังคม
ของชุ มชนวัดป่ าเป้ า ตาบลศรี ภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ในอดีตมีลกั ษณะ
เป็ นสั งคมไทใหญ่ ในย่านช้างเผือกจะตั้งบ้านเรื อน มี อาณาบริ เวณตั้งแต่ป ระตู
ช้ า งเผื อ กเรื่ อ ยไปตามแนวยาวของถนนช้ า งเผื อ กจนถึ ง บริ เวณสถานี ข นส่ ง
ช้างเผือกในปั จจุบนั เดิมมีบา้ นเรื อนอยู่ประมาณ 20 หลังคาเรื อนสภาพบ้านเรื อน
ส่ วนใหญ่จะมุงด้วยหลังคาใบตองตึง ยกเว้นบ้านที่มีฐานะเพียงไม่กี่หลังคาเรื อน
เท่านั้นที่ปลู กสร้ างบ้านเป็ นเรื อนไม้ ขนาดใหญ่ ซึ่ งในสมัยก่อนไทใหญ่ในย่าน
ช้างเผือกจะใช้น้ า จากคู น้ าแห่ งนี้ ในการดารงชี วิต จนเมื่ อมี การขยายถนนจึงมี มี
สภาพที่เห็นดังในปั จจุบนั นอกจากนี้ ที่บา้ นช้างเผือกยังมีตลาดเหนื อกับตลาดใต้
เป็ นสถานที่ ส าหรั บ คนไทใหญ่ ไ ปจับ จ่ า ยซื้ อ ของอุ ป โภคบริ โภค โดยทั่ว ไป
สาหรับความสัมพันธ์ภายในชุมชน ไทใหญ่ในอดี ตจะมีความสัมพันธ์อย่างแน่ น
แฟ้ นในกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ เดี ยวกัน โดยจะมี ก ารแต่ งงานกัน เองในหมู่ ค นไทใหญ่
ด้วยกันทั้งที่อาศัยอยูใ่ นย่านช้างเผือก ท่าแพ ช้างม่อย ดอยสะเก็ด นอกจากนั้นก็ยงั
มีความสัมพันธ์เชื่ อมผ่านทางคณะศรัทธาวัดต่าง ๆ ที่เป็ นวัดของไทใหญ่ เช่น วัด
ป่ าเป้ า วัด อุ ป คุ ต พม่ า วัด ทรายมู ล วัด หนองค าซึ่ งจะมี ก ารไปมาหาสู่ ติ ด ต่ อ ท า
การค้าวัวต่างกันรวมทั้งการไปช่วยงานบุญที่คณะศรัทธาของวัดไทใหญ่ในชุมชน
ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่งที่มีกลุ่มคนไทใหญ่เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัย
ก่อนชุ มชนอื่น ๆ นิ ยมตั้งบ้านเรื อนรวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่โดยเป็ นการวมกลุ่มกัน
ในเครื อญาติมีวิถีชีวติ ที่เรี ยบง่ายในลักษณะของสังคมเครื อญาติประกอบกับสภาพ
พื้นที่ซ่ ึ งมีความอุดมสมบูรณ์ต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
นางคาผง พวงสายใจได้เล่าว่า ในสมัยพระอูซะหยัน่ ต๊ะ ดารงตาแหน่งเป็ น
เจ้าอาวาส พุ ท ธศักราช 2482-2526 เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองที่ ดินครั้ ง
ใหญ่ในช่ วงระยะเวลาเดี ยวกันเริ่ มจากในกรณี ของวัดป่ าเป้ าในได้นาที่ ธรณี สงฆ์
ของวัดด้านหลังซึ่ งเดิมมีสภาพรกร้ างว่างเปล่าให้ไทใหญ่ อาศัยอยู่ประมาณ 4-5
หลังคาเรื อน และทางวัดได้คิดค่าเช่าในอัตราปี ละ 50 บาท ส่ วนพื้นที่ดา้ นหน้าวัด
ที่ติดกับถนนมณี นพรัตน์ ซึ่ งเดิมที่บางส่ วนเป็ นหนองน้ าต่อมาได้มีการถมดินปลูก
เป็ นตึกแถวให้คนจีนเช่าอยูอ่ าศัย นายผ่าน ทะนัน และนางสมจิต ศรี ชยั ได้กล่าว
เสริ ม ในเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงที่ ดิ น ว่า การที่ ท างวัด ป่ าเป้ าเปิ ดโอกาสให้ ค น
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ภายนอกชุ มชนที่ไม่ใช่ ไทใหญ่เข้ามาอยูอ่ าศัยในที่ดินธรณี สงฆ์ของวัดได้ ทาให้
พื้นที่ของไทใหญ่ในชุมชนลดเหลือน้อยลง ขณะเดียวกันก็เกิดการช่วงชิงพื้นที่กนั
ระหว่างคนนอกชุ มชนทั้งคนจีนและคนเมืองกับคนไทใหญ่ที่อยูม่ าก่อน เช่น คน
เมืองเมื่อเข้ามาอยูใ่ นที่ธรณี สงฆ์หลังวัด ก็เปิ ดร้านค้าแข่งกับไทใหญ่ในหมู่บา้ นจน
ปั จจุบนั นี้ มีร้านค้าคนเมืองอยูถ่ ึง 3 ร้านขณะที่มีร้านค้าที่มีเจ้าของเป็ นไทใหญ่เพียง
แค่ 1 ร้าน ในกรณี น้ ี ยงั ไม่นบั รวมถึ งร้านของคนจีนที่อยู่ดา้ นหน้าวัดติดถนนมณี
นพรัตน์ยงิ่ กว่านั้นความสัมพันธ์ในชุ มชนก็ลดน้อยลงดังจะเห็นได้วา่ ชาวจีนที่อยู่
ด้านหน้าวัดกับไทใหญ่ที่อยูห่ ลังวัดแทบจะไม่รู้จกั กันเลย
ชุมชนวัดป่ าเป้ ามีลกั ษณะทัว่ ไปดังนี้
1) ทีต่ ้งั
ตั้งอยูบ่ ริ เวณแจ่งศรี ภูมิ ถนนมณี นพรัตน์ ตาบลศรี ภูมิ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดต่อกับชุมชนเชียงยืน
 ทิศใต้
ติดต่อกับชุมชนเชียงยืน
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับชุมชนเชียงยืน
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนอัษฎาธร
2) ประชากร
ผูช้ าย 285 คน ผูห้ ญิง 301 คน 77 โดยมี ประชากรไทยใหญ่
10 ครัวเรื อน หรื อ ประมาณ 35 คน78
3) ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนวัดป่ าเป้ าเป็ นพื้นที่ราบ
4) การปกครอง
ชุ มชนวัดป่ าเป้ าอยู่ภายในการปกครององค์กรส่ วนท้องถิ่ น
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ สังกัดแขวงนครพิงค์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณ แจ่งศรี
ภูมิถนนมณี นพรัตน์ ตาบลศรี ภูมิ อาเภอเมืองจังหวัด เชียงใหม่

77
78

ข้อมูลประชากรชุมชนวัดป่ าเป้ า ปี 2554
สัมภาษณ์ นายสุริยา แสงเมือง (หมอเมืองดี) ไทใหญ่ในชุมชนวัดป่ าเป้ า วันที่ 23 กรกฎาคม 2556
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5) ผู้นาไทใหญ่ ชุมชนวัดป่ าเป้า
ในส่ วนของผูน้ าชุ มชน หรื อผูอ้ าวุโสที่ ชุมชนไทใหญ่ วดั ป่ า
เป้ าให้ความเคารพนับถือ คือพระครู อมรวีรคุณ เจ้าอาวาสวัด ป่ าเป้ า
ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งมูลนิ ธิวดั ป่ าเป้ า เพื่อการศึกษาของไทใหญ่ และดูแล
ทุกข์สุขของไทใหญ่ที่อาศัยอยู่บริ เวณชุ มชนวัดป่ าเป้ า ทางมูลนิ ธิมี
บทบาทที่เด่นชัดในเรื่ องของการจัดการเรี ยน การสอนของไทใหญ่
ในชุมชนวัดป่ าเป้ าโดยครู ผสู ้ อนก็มีเชื่อสายไทใหญ่ พม่า สอดแทรก
คุณธรรม จริ ยะธรรม วัฒนธรรมประเพณี ไปด้วยกัน
6) ลักษณะทางเศรษฐกิจ
อาชีพของไทใหญ่ชุมชนวัดป่ าเป้ าไทใหญ่ในชุมชนวัดป่ าเป้ า
มีอาชี พค้าขายเป็ นส่ วนมาก เช่น ขายหนังสื อไทใหญ่ ขายอาหารไท
ใหญ่ ขายเสื้ อผ้าไทใหญ่ ส่ วนผูท้ ี่ ป ระกอบอาชี พ แรงงานก็จะย้าย
ออกไปอยูท่ ี่อื่นๆ ที่ใกล้สถานที่ทางาน
7) ประเพณีทสี่ าคัญของชุ มชนวัดป่ าเป้า
 ประเพณี เข้าพรรษา – ออกพรรษา
ประเพณี วนั เข้าพรรษาและออกพรรษาถือเป็ น
ประเพณี ที่ ส าคัญ ของชุ มชนวัดป่ าเป้ า และวัดป่ าเป้ า
เนื่ องจากระหว่างช่ วงเข้าพรรษา ถึ ง ออกพรรษา จะมี
วันที่ ไทใหญ่ เรี ยกว่าวันศี ล คื อ ขึ้ น 15 ค่ า แรม 15 ค่ า
ซึ่ งจะเป็ นที่ รู้โดยทั่วกัน ว่าที่ วดั ป่ าเป้ าจะมี ง านเพี ย ง
แห่ งเดี ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่ ไทใหญ่ จากต่างชุ ม ชน
จะมาร่ วมกันท าบุ ญที่ วดั โดยจะมานอนที่ วดั เพื่อสวด
มนต์ ปฏิ บ ตั ิ ธ รรมกันเป็ นจานวนมาก จากการศึ ก ษา
ข้อ มู ล จ านวนผูม้ าร่ วมประเพณี มี ป ระมาณ 300 คน
โดยเป็ นไทใหญ่ท้ งั สิ้ น
 ประเพณี ปีใหม่ไทย
งานประเพณี ปีใหม่ไทยของชุ มชนวัดป่ าเป้ า จัด
ขึ้นที่วดั ป่ าเป้ า เป็ นอีกหนึ่ งประเพณี ที่เป็ นการร่ วมตัว
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ของไทใหญ่ โดยจะร่ วมกันทาบุญ จัดเตรี ยมอาหารมา
ถวาย ตามความสมัครใจและกาลังทรัพย์
 ปอยส่ างลอง
ปอยส่ างลองเป็ นประเพณี ที่สาคัญที่สุดอีกหนึ่ ง
ประเพณี เนื่ องจากไทใหญ่ที่มีบุตรหลาน จะตั้งตารอ
บุตรหลานของตน เพื่อจะบรรพชาเป็ นสามเณร ตาม
ความเชื่อว่าจะได้บุญกุศลมาก และหากครอบครัวใดที่
ไม่ ไ ด้ บ รรพชาส่ างลองก็ จ ะเป็ นการน้ อ ยหน้ า กั บ
ครอบครัวอื่นด้วย
4.1.2.5 ศักยภาพของชุ มชนวัดป่ าเป้า
ผลการศึกษาบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนวัด
ป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ในตอนที่ผา่ นมา ผูศ้ ึกษาจึงสรุ ปได้วา่
1) ชุมชนวัดป่ าเป้ า เป็ นหมู่บา้ นที่อยูม่ าแต่เดิมประมาณ 21-50 ปี
เป็ นชุมชนเมืองที่ยงั คงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ความ เชื่ อ ไ ว้ อ ย่ า ง
เข้มแข็งและมีการทากิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี นอกจากนี้ ยัง มี ภ าษ า
สาเนียงประจาถิ่น คือ ภาษาเหนือ (คา เมือง) ภาษาไต (ไทใหญ่ ) มี การ
ออกเสี ยงที่เป็ นเอกลักษณ์ใน ชีวติ ประจาวันทั้งผูใ้ หญ่และเยาวชน
2)
ชุ ม ชนวัดป่ าเป้ า เป็ นชุ ม ชนที่ ย งั คงรั ก ษาเอกลัก ษณ์ ด้า น
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุ มชนดั้งเดิ มที่สืบทอดความศรัทธา และความเชื่ อ
ในพระพุทธศาสนา มีวดั ป่ าเป้ าเป็ นศูนย์รวมทางจิตใจและเป็ นศูนย์กลาง
การจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ของชุมชนวัดป่ าเป้ า
3) คนในชุ มชนนิ ยมใช้ลานเอนกประสงค์ของวัดป่ าเป้ าเพื่อเป็ น
สถานที่ ประกอบกิ จกรรมต่างๆ อี กทั้งยังเป็ นสถานที่ พบปะกันเนื่ องจาก
งานประเพณี งานบุญที่ทางวัดจัดขึ้น
4) ชุ ม ชนวัด ป่ าเป้ ามี ล ัก ษณะสภาพแวดล้อ มเป็ นชุ ม ชนเมื อ ง
ประชาชนที่ อ าศัย อยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ส่ ว นใหญ่ เป็ นพ่ อ ค้า ชาวจี น มากกว่ า
ประชากรไทใหญ่
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5) โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ าเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสสาหรับไทใหญ่
เพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานไทใหญ่ที่ขาดโอกาส ทางการเรี ยนหนังสื อ
ด้วยเหตุน้ ี ชุมชนวัดป่ าเป้ า ผูศ้ ึกษาจึงมองว่าชุ มชนวัดป่ าเป้ าเป็ นชุ มชนที่มี
ศักยภาพและความเข็มแข็งในการดาเนิ นกิ จกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ส่ ว นรวมร่ ว มกัน ได้ เป็ นอย่า งดี ซึ่ งสะท้อ นให้ เห็ น ได้จ ากความร่ ว มมื อ ของ
ประชาชนในชุ มชนวัดป่ าเป้ าที่ร่วมมือกันดาเนิ นกิจกรรมของส่ วนร่ วมทางสังคม
วัฒนธรรมและมีความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนวัดป่ าเป้ า
4.1.2.6 องค์ กรทีม่ ีความเกีย่ วข้ องกับแรงงานไทใหญ่
ในปั จจุบนั มีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงานไทใหญ่ข้ ึนเป็ น
จานวนมาก องค์กรที่ให้ความคุม้ ครอง และองค์กรที่ไม่ให้การสนับสนุ นแรงงาน
ไทใหญ่ สามารถจาแนกได้ดงั นี้
1) สานักบริ หารแรงงานต่ างด้ าว เพื่ อพัฒนาระบบบริ หารการ
ทางานของคนต่างด้าว พิจารณาการทางานของคนต่างด้าว จัดระเบี ยบการ
ทางานของคนต่างด้าว เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร คนต่างด้าว
2) สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดตั้ง
ขึ้ นเพื่ อ ป้ องกั น และปราบปรามการกระท าผิ ด ของแรงงานต่ า งด้ า ว
ตรวจสอบกักกันแรงงานที่หลบหนี เข้าเมือง บันทึกข้อมูลบุคคลต้องห้ามที่
เป็ นภัยต่อความมัน่ คง
3) กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานมี บ ทบาทต่ อไทใหญ่
กล่ าวคื อ มีบทบาทหน้าที่ ในการตรวจสอบความถู กต้อง หรื อใบอนุ ญาต
ปฏิ บ ัติ ง านในราชอาณาจัก รไทย มี ห น้าที่ อ อกใบอนุ ญ าตท างาน ซึ่ งใน
ปั จจุ บนั แรงงานต่างด้าวได้รับการยอมรั บมากขึ้ นเนื่ องจากนายจ้างมี การ
ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย โดยการนาแรงงานไปขอรับใบอนุญาตทางาน
จากกระทรวงแรงงาน
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4.2 การศึกษาปอยส่ างลองไทใหญ่วดั ป่ าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.2.1. ประวัติความเป็ นมาของปอยส่ างลองวัดป่ าเป้า
ประวัติความเป็ นมาของปอยส่ างลองของชุ มชนไทใหญ่ วดั ป่ าเป้ านั้น แต่เดิ มได้มีการ
อพยพเคลื่ อนย้ายของผูค้ นจานวนมาก บ้างตั้งบ้านเรื อนอยู่บริ เวณพม่า ลาว จี น และทางตอน
เหนื อของประเทศไทยคือ จังหวัดเชี ยงใหม่เนื่ องจากปั จจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของไทใหญ่ คือ
ขาดแคลนที่อยูอ่ าศัย ที่ดินทากิน รายได้นอ้ ยไม่เพียงพอกับการดารงชีวติ และถูกบีบคั้นทางด้าน
สังคม จึงทาให้ไทใหญ่ตดั สิ นใจเลือกย้ายถิ่นเข้ามาในเมืองเชี ยงใหม่ เนื่ องจากมีแหล่งงานมาก
มี ญาติ พี่น้องอาศัยอยู่เดิ ม ภาษา และวัฒนธรรมงานต่อการปรับ ตัว ด้วยเหตุ น้ ี เองจึงทาให้ไท
ใหญ่มีโอกาสเข้าวัดทาบุญและสามารถใช้วดั เป็ นพื้นที่สาคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของตน และ
จากการศึกษาพบว่าปอยส่ างลองที่ จดั ขึ้นในวัดป่ าเป้ านั้นเริ่ มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537 เป็ น
ต้นมาจนถึงปัจจุบนั 79
วัดป่ าเป้ าได้ท าการศึก ษาดู การจัดงานประเพณี มาจาก วัดเปี ยงหลวง อาเภอเวี ย งแหง
จังหวัดเชี ยงใหม่ เนื่ องจากการจัดงานประเพณี ปอยส่ างลองที่วดั เปี ยงหลวงเป็ นงานที่ใหญ่มาก
มีส่างลองจานวนกว่า 100 รู ป ร่ วมในงานประเพณี ดังนั้นวัดป่ าเป้ าจึงได้นารู ปแบบการจัดงาน
ประเพณี ปอยส่ างลอง ณ วัดเปี ยงหลวง อาเภอเวียงแหง มาปรับใช้กบั ทางวัดป่ าเป้ า ในปี พ.ศ.
2537 ซึ่ งเป็ นการริ เริ่ มงานปอยส่ างลอง ณ วัดป่ าเป้ า เป็ นครั้งแรก 80
4.2.2 ลักษณะและรู ปแบบของงานปอยส่ างลองวัดป่ าเป้า
ลั ก ษ ณ ะการเตรี ยม งาน บ รรพ ชาแล ะอุ ป ส มบ ท แยกออกได้ ส าม ป ระการ
โดยประการที่ แรกคือ ถ้าพ่อแม่ของเด็กมีฐานะเพียงพอ ก็สามารถเป็ นเจ้าภาพในการบรรพชา
หรื ออุปสมบทด้วยตนเองได้และรวบรวมญาติพี่ น้องของตนจัดกันเอง ประการต่อมา ถ้าพ่อแม่
ของเด็ ก ไม่ ส ามารถจัดงานบรรพชาบุ ตรหลานของตนได้ ด้วยตนเอง จะต้องหาคนมาเป็ น
ศรัทธารับเป็ นเจ้าภาพ (พ่อข่าม)ให้ โดยศรัทธาผูร้ ับเป็ นเจ้าภาพบรรพชาหรื ออุปสมบทจะจัดตรี
ยมงานพิธีกรรมสาหรับบรรพชาเป็ นกลุ่มเป็ นคณะ และ ฝ่ ายบิดามารดาของเด็กจะต้องแสวงหา
เครื่ องบรรพชาหรื ออุปสมบทและบริ วารให้ ครบถ้วน และสุ ดท้ายคือประการที่สาม ถ้าไม่มี
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มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ไทใหญ่ความเป็ นใหญ่ในชาติพนั ธุ์ เชียงใหม่ สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้า 120 2551
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สัมภาษณ์ พระมหาอนุพรรณ อภิวฑฺฒโน อาจารย์สอนปริ ยตั ิธรรมวัดป่ าเป้ า วันที่ 23 กรกฏาคม 2556
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ใครบรรพชาให้ก็จะต้องตั้งคณะกรรมการ ตั้งเจ้าภาพใหญ่ ของงาน และท าการรวบรวมทุ น
ทรัพ ย์ โดยเฉลี่ ย กัน ออกเท่ าๆกัน แล้ว ท าการตกลงกัน ว่าจะตระเตรี ย มงานบวชกี่ รูป ตามที่
คณะกรรมการได้เห็นสมควร แล้วกาหนดเวลาวันเดือนปี ที่จะจัดงาน
ลักษณะปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ าส่ วนใหญ่ผปู ้ กครองส่ างลองจะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการ
จัดงานให้บุตรของตน ดังนั้นจึงต้องจัดหาผูท้ ี่มีความพร้อมมาเป็ นพ่อข่ามให้ โดยคัดสรรจากผูท้ ี่มี
ความพร้ อม มีจิตศรัทธาในงานปอยส่ างลอง ส่ วนใหญ่จะเป็ นคนมีเงิ นแต่ไม่มีบุตร แต่พ่อแม่ส่าง
ลองจะต้องจัดเตรี ยมเสื้ อผ้าส่ างลอง เครื่ องไทยธรรมและอัฐบริ ขารไว้ 81
ปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ า จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 4 เมษายน ถึง วันที่ 6 เมษายน ของ
ทุกปี โดยครอบครัวชาวไทใหญ่ที่จะนาบุ ตร หลาน มาบรรพชาเป็ นสามเณรจะพาบุ ตรหลานมา
ฝากเนื้ อฝากตัวกับที่วดั เพื่อ ฝึ กซ้อมบทสวดมนต์ และเพื่อทาจิตใจให้สงบเป็ นระยะเวลา 7 วันก่อน
พิธีปอยส่ างลองจะเริ่ มขึ้น และก่อนที่จะถึงวันงานผูค้ นในชุ มชนวัดป่ าเป้ ารวมถึ งชาวบ้านละแวก
รอบ ๆ นั้นจะมาช่ วยกันจัดเตรี ยมสถานที่ อาหาร ที่ พกั ของส่ างลองตกแต่งเครื่ องไทยธรรม และ
อัฐบริ ขารตามความสมัครใจ
การจัดเตรี ยมสถานที่ในปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า คนในชุ มชนวัดป่ าเป้ าทั้งคนเมือง และไท
ใหญ่ รวมถึงคณะครู โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ า ที่มีจิตศรัทธาจะมาช่วยกันจัดสถานที่โดยแบ่งหน้าที่กนั คือ
คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดป่ าเป้ าจัดเตรี ยมสถานที่แสดงมหรสพ การแสดงงานรื่ นเริ ง เช่ น
ลิเกไต รานก ฟ้ อนเพลงไต ในส่ วนของไทใหญ่จะจัดเตรี ยมอาหารสาหรับเลี้ ยงส่ างลองและแขก
ที่มาร่ วมงานบุญส่ างลอง เครื่ องไทยธรรมและอัฐบริ ขาร เครื่ องครัวหลู่ ที่จาเป็ นสาหรับขบวนแห่
ส่ วนของชุ มชนวัดป่ าเป้ าผูม้ ีจิตศรัทธาจะช่วยจัดเตรี ยมอาหาร จัดสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 82
การจัดกิ จกรรมดังกล่าวจะใช้เวลา 3 วัน และมีรูปแบบของการจัดงานคือการใช้ขบวนแห่
การจัดการแสดงมหรสพ และพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาและสังเกตการณ์
และสามารถสรุ ปรู ปแบบการจัดงานตามตารางได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 รู ปแบบการจัดการปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันทีจ่ ดั งาน
ขบวนแห่
วันแรก - ขบวนแห่ ไปกราบไหว้ สิ่ ง
ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ในเมื องเชี ยงใหม่
ช่วงเช้า ได้ แ ก่ อนุ ส าวรี ย์ส ามกษั ต ริ ย์
และ เสาหลักเมือง
วันแรก
ช่วงบ่าย
วันทีส่ อง
ช่วง
กลางวัน

วันทีจ่ ดั งาน

วันทีส่ าม

-

- ขบวนแห่ ส่างลองออกไปตาม
บ้านญาติ ผูใ้ หญ่ เพื่ อขอขมาลา
โทษ

พิธีกรรมทางศาสนา

พิธีการการรับศีลในตอน
เช้า เวลา 9.09 น.

- ขบวนแห่เครื่ องครัวหลู่ไทย - ช่วงกลางวันจะมีการเลี้ยง
- การเจริ ญพระพุทธ
ธรรม จะเดินขบวนไปตามถนน อาหารส่างลองเต็มรู ปแบบ
มนต์
มูลเมืองถึงประตูชา้ งเผือกเข้าสู่ หรื อ "อาหารโอชารส 12 อย่าง" - สวดมนต์ตนั๋
วัดป่ าเป้ า

ขบวนแห่

วันทีส่ อง
ช่วงเย็น

รู ปแบบการจัดงาน
งานเลีย้ ง มหรสพ

-

รู ปแบบการจัดงาน
งานเลีย้ ง มหรสพ
-พิธีเลี้ยงอาหารและทาขวัญ
ให้กบั ส่างลอง
- งานปอยหลวงวัดป่ าเป้ า
- การแสดงฟ้ อนรา การ
แสดงกลองมองเซิง เป็ นต้น

- แห่ส่างลองรอบเจดีย ์ 9 รอบ
แล้วจึงนาขึ้นไปบนวิหาร
-
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พิธีกรรมทางศาสนา

-

- พิธีมอบผ้าไตรให้ส่าง
ลอง เวลา 9.09 น.
- พิธีบรรพชา และถวาย
ไทยทาน
-พิธีเรี ยกขวัญส่างลอง

ภาพที่ 4.15 ประเพณี ปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า วันที่ 5 เมษายน 2556
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบงานประเพณี ปอยส่ างลอง
วัดป่ าเป้า
วัดกู่เต้ า
สถานที่ในการ
สถานที่จดั งาน
จัดงานประเพณี
ประเพณี ปอย
ปอยส่ างลองมี
ส่ างลองมีบริ เวณ
พื้นที่จากัด
กว้างขวางกว่า
ความ
วัดป่ าเป้ า
แตกต่าง
ส่ างลองเป็ นไท
ใหญ่ลว้ น

ส่ างลองมีท้ งั ไท
ใหญ่และคน
เมือง

หมายเหตุ
ส่ ง ผลให้ จานวนประชากร
ที่ ม าร่ ว มงานบุ ญ ส่ า งลอง
ข อ ง วั ด กู่ เต้ า มี จ า น ว น
มากกว่าวัดป่ าเป้ า เนื่ องจาก
ความสะดวกสบายในการ
จอดรถ
ส่ ง ผลให้ จ านวนส่ า งลอง
ข อ ง วั ด กู้ เต้ า มี จ า น ว น
มากกว่าวัดป่ าเป้ า

4.2.2.1 บทบาทหน้ าทีส่ าคัญในปอยส่ างลอง
ในงานปอยส่ างลองโดยจะมี ตาแหน่ งหน้าที่ ซ่ ึ งมี ความสาคัญกับส่ างลอง
เป็ นอย่างมาก ตาแหน่ งเหล่านั้นประกอบไปด้วย ตะก่าหลวง จเร ตะแปส่ างลอง
ซึ่ งมีบทบาทดังต่อไปนี้
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1) ตะก่ าหลวง คือ เจ้าภาพใหญ่ หรื อ ผูอ้ ุปถัมภ์ส่างลองในกรณี
ที่พ่อแม่ส่างลองไม่มีความพร้อมในการจัดปอยส่ างลอง โดยมากเป็ นผูท้ ี่มี
ทรัพย์มากแต่ไม่มีบุตร หลานที่จะเข้าประกอบพิธีกรรม
 หน้ าที่
เป็ นเจ้าภาพใหญ่ ในการบรรพชาส่ างลอง เป็ นผูอ้ อก
ทุนทรัพย์ในการจัดงานต่างๆของส่ างลอง
 การคัดเลือก
ไม่จาเป็ นต้องมีการคัดเลื อก เนื่ องจากผูท้ ี่จะเป็ นตะก่า
หลวงจะต้องมีความสมัครใจ และพร้อมทั้งทุนทรัพย์ในการ
อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการจัดปอยส่ างลอง
2) จเร คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ และวัยวุฒิในทางธรรม ศึกษาเรี ยนรู้
การอ่านธรรมแบบไทใหญ่
 หน้ าที่
จเร ท าหน้าที่ เป็ นผูน้ าในการประกอบพิ ธีกรรม เช่ น
การสมาทานศีล การนาไหว้พระ เรี ยกขวัญส่ างลอง เป็ นต้น
 การคัดเลือก
การคัดเลือก จเร ขึ้นอยูก่ บั การยอมรับของคณะศรัทธา
อุ บ าสก อุ บ าสิ ก า และดุ ล พิ นิ จของพระครู อ มรวีรคุ ณ เจ้า
อาวาสวัดป่ าเป้ า
3) ตะแปส่ างลอง คือ ผูท้ ี่ คอยอานวยความสะดวกแก่ ส่างลอง
หรื อเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั ส่ างลอง โดยปกติแล้วส่ างลอง 1 คนจะมีตะแปส่ าง
ลอง 2-3 คน เนื่องจากจะต้องสลับกันแบกส่ างลองไว้บนบ่าตลอดเวลา
 หน้ าที่
คอยดู แ ลส่ างลอง โดยจะต้ อ งให้ ส่ างลองขี่ ค อไว้
ตลอดเวลาเนื่ องจากตามความเชื่ อของไทใหญ่ เนื่ องจากไม่
ต้องการให้ส่างลองเหยียบพื้นดิ น เพราะเป็ นการเลี ยนแบบ
การออกผนวชของเจ้าชายสิ ทธัตถะ
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 การคัดเลือก
ขึ้นอยู่กบั ความสมัครใจของแต่ละบุ คคล โดยมากจะ
เป็ นพี่ชาย หรื อ ญาติสนิท
4.2.3 คุณค่ าและความสาเร็จของปอยส่ างลองของไทใหญ่วดั ป่ าเป้า
การประกอบพิธีกรรมปอยส่ างลองของไทใหญ่ ชุ มชนวัดป่ าเป้ า เป็ นการสื บสาร
วัฒนธรรมประเพณี ที่สาคัญของไทใหญ่ ซึ่ งมีคุณค่าทางจิ ตใจต่อประชนชาไทใหญ่เป็ นอย่างยิ่ง ใน
ปั จจุบนั การปะกอบพิธีกรรมปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ านั้นแทบไม่ตอ้ งมีการประกาศอะไรมากมาย
ประชาชนในชุ มชน รวมถึ งนักท่องเที่ยวต่างมีความสนใจในพิธีกรรมปอยส่ างลอง พิธีกรรมปอยส่ าง
ลองของไทใหญ่ชุมชนวัดป่ าเป้ ามีความสาเร็ จในการจัดงานเป็ นอย่างดี ผูศ้ ึกษาได้หยิบยกประเด็นด้าน
คุณค่าของปอยส่ างลอง และความสาเร็ จของปอยส่ างลองดังนี้
4.2.3.1 คุณค่ าของปอยส่ างลองของไทใหญ่วดั ป่ าเป้า
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาการจัดการปอยส่ างลองของไทใหญ่แล้วจึงสามารถ
สรุ ปได้วา่ คุณค่าของปอยส่ างลองของไทใหญ่วดั ป่ าเป้ าที่สาคัญ มีดงั นี้
ปอยส่ างลองของไทใหญ่น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจกัน ความ
สามัคคีในหมู่คณะ ความศรัทธาในพิธีกรรม จะส่ งผลให้ปอยส่ างลองสาเร็ จลุล่วง
ไปได้ดว้ ยดี ปอยส่ างลองเป็ นประเพณี ที่ทรงคุ ณค่าที่ ปฏิ บตั ิสืบต่อกันมาอย่างช้า
นาน ด้วยความเชื่ อของไทใหญ่เรื่ องของกรทาบุญจะส่ งผลให้ข้ ึนสวรรค์ ปอยส่ าง
ลองนั้นไทใหญ่เชื่อว่าเป็ นการทาบุญครั้งใหญ่ได้บุญมาก จะได้ข้ ึนสวรรค์ 83
1) เป็ นการสร้างความสามัคคี ปอยส่ างลองซึ่ งมีจุดมุ่งหมายมาจาก
ประเพณี ที่ ดีงามสื บ ทอดกันมาของชุ มชนวัดป่ าเป้ าส่ งเสริ ม ให้เกิ ดการมี
ส่ วนร่ วม ทาให้คนในชุมชนรู้จกั ความเสี ยสละรักและหวงแหนประเพณี ที่
มีคุณค่าให้คงไว้ท้ งั ยังทาให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน
ปอยส่ างลองแสดงให้เห็ นถึ งความสามมัคคีในหมู่คณะ การทางาน
เห็ นได้ชัดจากการร่ วมมื อกันในการจัดสถานที่ แบ่งฝ่ ายประสานการกับ
หน่วยงานในภาคต่างๆ เครื่ องครัวหลู่ที่จะใช้นะขบวนแห่ 84
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สัมภาษณ์ คณิ ต ศิริแรมจันทร์ นักวิชาการท้องถิ่น ชุมชนวัดป่ าเป้ า วันที่ 13 สิ งหาคม
สัมภาษณ์ ประเสริ ฐ สุนทรแก้ว ผูร้ ู ้ในชุมชนวัดป่ าเป้ า วันที่ 14 สิ งหาคม 2556
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2) เป็ นการสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่ง ซึ่ งปอยส่ างลองเป็ นสื่ อกลางของ
การส่ งเสริ มพุทธศาสนา พื้นฐานของการเป็ นพุทธศาสนิ กชนที่ ดี ซึ่ งเป็ น
นิ มิ ต หมายของการอยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ขและเป็ นการ
แสดงออกให้เห็ นว่าชาวพุทธยังคงยึดถื อแนวทางการสื บทอดเจตนารมณ์
และทะนุบารุ งพระพุทธศาสนาตามหลักสู ตรคาสอนของพระพุทธศาสนา
ไทใหญ่มีความเชื่ อในเรื่ องบาป บุญ และมีความเคร่ งครัดในศาสนามา
เป็ นเวลายาวนาน เนื่ องจากได้รับการปลูกฝั่งมาตั้งแต่ยงั เล็กให้มีใจรักในการ
เข้าวัด สร้ างบุญสร้ างกุศล ปอยส่ างลองถื อได้ว่าเป็ นการสร้ างกุศลครั้งใหญ่
ของไทใหญ่ ดังนั้นไทใหญ่ จึงให้ ความส าคัญและปฏิ บ ตั ิ สื บทอดประเพณี
ปอยส่ างลองมาอย่างช้านาน 85
3) เป็ นกิจกรรมสื่ อกลางระหว่างชุ มชนกับวัด การประกอบพีธีปอย
ส่ างลองนั้นบทบาทในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านศาสนา พิธีกรรมต่าง ๆ ล้วน
ต้องเกิ ดจากความร่ วมมื อร่ วมใจทั้งจากพระสงฆ์ กรรมการวัด ประธาน
ชุ ม ชนและประชาชนเพื่ อ ร่ ว มกั น เป็ นส่ ว นหนึ่ งในการประกอบพิ ธี
กรรมการจัดประเพณี ปอยส่ างลองทุกครั้ง
การจัดปอยส่ างลองหากมองในแง่มุมของความมีคุณค่าของปอยส่ าง
ลองสามารถบอกได้วา่ ปอยส่ างลองเป็ นสื่ อกลางระหว่างชุ มชนไทใหญ่ กับ
วัดป่ าเป้ าที่ ตอ้ งร่ วมมื อกันจัดการงานปอยส่ างลองให้สาเร็ จลุ ล่วงได้ด้วยดี
นอกจากความร่ วมมื อกันแล้ว ปอยส่ างลองยังส่ งผลให้ผทู ้ ี่ มีความสนใจใน
ประเพณี ได้เข้ามาศึกษา และได้เข้าวัดมาทาบุญกันอีกด้วย 86
4) เป็ นการสร้ างความกตัญญู ต่อบุ พ การี และญาติ ที่ล่วงลับ ไปโดย
การบวชในปอยส่ างลองเป็ นอีกหนึ่ งบุญพิธีของการอุทิศส่ วนบุญส่ วนกุศล
ให้ผทู ้ ี่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อของชาวไทใหญ่ที่ยงั คงยึดถือและปฏิบตั ิ
ตามหลักพระพุทธศาสนา
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สัมภาษณ์ ประวิน ศิริธรรม ผูร้ ู ้ในชุมชนวัดป่ าเป้ า วันที่ 14 สิ งหาคม 2556
สัมภาษณ์ ธนัชชนม์ มาตระออ ผูร้ ู ้ในชุมชนวัดป่ าเป้ า วันที่ 14 สิ งหาคม 2556
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ปอยส่ างลองของไทใหญ่ในอีกแง่มุมหนึ่งคือ เป็ นการบวชเพื่อ
ทดแทนคุณบิดา-มารดา ที่ล่วงลับไปแล้ว เชื่ อว่า หากบวชให้ บิดา-มารดา จะ
ได้กุศลมาก ส่ งผลให้ข้ ึนสวรรค์ 87
5) เป็ นการสื บทอดประเพณี ที่สาคัญของท้องถิ่ น โดยการเข้าร่ วม
ประกอบพิธีกรรมการจัดปอยส่ างลอง ก่อให้เกิดการรู ้รากเหง้าของตนเอง
รักและหวงแหน นามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในชุมชน ซึ่ งมีประเพณี ที่
เป็ นเอกลักษณ์ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ของชุมชนต่อไป
งานปอยส่ างลองในปั จจุบนั เป็ นงานประเพณี ที่มีความสาคัญต่อคนใน
ชุ มชนวัดป่ าเป้ าเนื่ องด้วยการปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็ นเวลากว่ายี่สิบปี นั้นย่อม
ก่ อให้เกิ ดความรั กและหวงแหนประเพณี ที่ทุ กคนร่ วมมื อร่ วมใจกัน อี กทั้ง
ปอยส่ างลองยังสามารถเล่าถึงความหลังของไทใหญ่ได้ดี88
4.2.3.2 ความสาเร็จของปอยส่ างลองของไทใหญ่วดั ป่ าเป้า
ความส าเร็ จ ของปอยส่ า งลองวัด ป่ าเป้ า อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่
สามารถจาแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่คณะศรัทธา พ่อแม่ส่างลอง ญาติธรรมทั้งหลาย
มีความสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจในการจัดปอยส่ างลอง และช่วยกันทานุบารุ ง
พระพุทธศาสนาให้เจริ ญรุ่ งเรื่ อง
2) ผลผลิ ต ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับการบรรพชา
ส่ างลอง จ่ า งลอง มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมในการด าเนิ น ชี วิ ต และน า
หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลความสาเร็ จของการจัดงานปอยส่ างลองของไท
ใหญ่ ชุ ม ชนวัดป่ าเป้ า ด้วยวิธี การสั ม ภาษณ์ และบันทึ ก ข้อมู ล ดังมี รายละเอี ย ด
ต่อไปนี้
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สัมภาษณ์ ภัทราภรณ์ นิลรอด ผูร้ ู ้ในชุมชนวัดป่ าเป้ า วันที่ 14 สิ งหาคม 2556
สัมภาษณ์ ปวีณา ชัยกุย ผูร้ ู ้ในชุมชนวัดป่ าเป้ า วันที่ 14 สิ งหาคม 2556
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ความคิดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิ พระสงฆ์ สามเณร ผูร้ ู้ ในชุ มชน และผูน้ า
ชุ ม ชน เกี่ ย วกับ ความส าเร็ จของการจัดงานปอยส่ างลอง ซึ่ งผูศ้ ึ ก ษาได้ท าการ
สัมภาษณ์ จานวน 6 คน สรุ ปได้ดงั นี้
พระอธิการอินตา อินทวีโร
เจ้ าอาวาสวัดป่ าเป้า
ได้กล่าวถึงการจัดปอยส่ างลองของชุ มชนวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงใหม่วา่ แต่
เดิมปอยส่ างลองได้เคยจัดขึ้นที่วดั ป่ าเป้ าเมื่อนานมาแล้ว แต่ไม่เป็ นที่รู้จกั และขาด
ความร่ วมมือของทุกฝ่ าย จึงทาให้ปอยส่ างลองได้ถูกลื มไป ทางวัดได้เล็งเห็ นถึง
ความสาคัญของปอยส่ างลองต่อไทใหญ่จึงช่วยกันกับคนในชุ มชนเพื่อฟื้ นฟูปอย
ส่ างลองขึ้นอีกครั้ง ในปี พุทธศักราช 2537 หากนับถึงปั จจุบนั ก็เป็ นครั้งที่ 21 ก่อน
จะจัดงานประมาณ 3 เดือน จะประกาศเรี ยกผูน้ าชุมชน ไทใหญ่มาร่ วมประชุมกัน
แบ่งหน้าที่กนั ทางานส่ วนต่างๆ จากความร่ วมมือกันทาให้ส่างลองของทางวัดป่ า
เป้ าเป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น89
นายวงศกร เอกจิตร สมาชิ กชุ มชนวัดป่ าเป้า
ได้กล่าวถึ งการจัดงานปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงใหม่ว่าปอย
ส่ างลองจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–6 เมษายน ของทุกปี พอทราบว่าจะมีงานปอย
ส่ างลองก็จะมีคนมาติดต่อนาบุตร หลาน มาฝากฝังกับทางวัดป่ าเป้ า ให้เจ้าอาวาส
หรื อพระผูใ้ หญ่อบรมสั่งสอน บทสวดมนต์ในพิธีกรรมการบรรพชาเป็ นสามเณร
ฝึ กจิตใจให้สงบ สมัยมีงานปอยส่ างลองแรกๆ คนที่จะรู ้จกั ปอยส่ างลองส่ วนใหญ่
แล้ ว ก็ จ ะเป็ นไทใหญ่ คนมาร่ วมงานก็ มี ไ ม่ ม ากนั ก แต่ ใ นปั จจุ บ ั น มี ก าร
ประชาสัมพันธ์กาหนดการงานที่ดี ทาให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รู้จกั กับปอย
ส่ างลองมากยิง่ ขึ้น90
นายวิชัย พิริยะจีระอนันต์
ไวยาวัจกรวัดป่ าเป้า
ได้กล่าวถึงการจัดงานปอยส่ างลองของชุมชนวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่วา่
ก่ อ นจะมี ง านปอยส่ า งลองของทางวัด ป่ าเป้ าทางวัด ป่ าเป้ าจะประกาศตาม
วิทยุกระจายเสี ยงชุ มชน เพื่อให้มาร่ วมประชุ ม ปรึ กษากันเกี่ยวกับแนวทางการจัด
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สัมภาษณ์ พระอธิการอินตา อินทวีโร เจ้าอาวาสวัดป่ าเป้ า วันที่ 23 กรกฏาคม 2556
สัมภาษณ์ วงศกร เอกจิตร สมาชิกชุมชนวัดป่ าเป้ า วันที่ 23 กรกฎาคม 2556
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ปอยส่ างลอง เนื่ องจากชุ มชนวัดป่ าเป้ าเป็ นชุ มชนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักจึงใช้
การประกาศทางเสี ยงตามสายงาน แต่ในปั จจุบนั จะรู ้ กนั ดี ว่าวัดป่ าเป้ าจะจัดปอย
ส่ างลอง ในวันที่ 4-6 เมษายน ของทุกปี ผูท้ ี่มีความสมัครใจจะเข้าร่ วมปอยส่ างลอง
จะมีการเตรี ยมตัวกันมาก่อนแล้ว91
พระมหาอนุพนั ธ์ อภิวฑฺฒโน อาจารย์สอนพระปริยตั ิธรรม
ได้กล่าวถึ งการจัดงานปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงใหม่วา่ ปอย
ส่ างลองของทางวัดป่ าเป้ าเป็ นรู ปแบบที่มีความคล้ายคลึงกับประเพณี ด้ งั เดิมที่สุด
เป็ นต้นแบบในการเผยแพร่ ไปสู่ วดั อื่นๆ ที่มีการจัดปอยส่ างลอง ปั จจุบนั มีหลายที่
จัดปอยส่ างลองจึงทาให้ในปั จจุ บนั จานวณคนที่ เข้าร่ วมปอยส่ างลองจึงน้อยลง
เนื่องจากวัดที่จดั งานเป็ นตัวเลือกมากขึ้น 92
นายจเร ออตอ มัคทายกวัดป่ าเป้า (ชาวไทใหญ่)
ได้ก ล่ าวถึ งการจัดปอยส่ างลองของชุ ม ชนวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงใหม่ว่า
ปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ า สนุ ก มีความงดงามของพิธีกรรม ซึ่ งมีความคล้ายคลึ ง
กับประเพณี ด้ งั เดิ มมาก การบวชส่ างลองในสมัยก่อนจะมีแต่ส่างลองเชื้ อสายไท
ใหญ่เท่านั้น แต่ในปั จจุบนั นี้มีส่างลองเชื้อสายคนเมือง เข้าร่ วมพิธีกรรมด้วย93
นางสาวพรรณี โพทะยะ
ผู้นาชุ มชนวัดป่ าเป้า
ได้กล่าวถึงการจัดปอยส่ างลองของชุ มชนวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงใหม่วา่ ได้
เข้าร่ วมการประชุ ม และจัดปอยส่ างลองทุ กครั้งตั้งแต่เข้ารับตาแหน่ งผูน้ าชุ มชน
วัดป่ าเป้ า แบ่งคนไปช่วยจัดวิหาร เตรี ยมข้าวของ เครื่ องใช้ที่จะประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา การจัดเตรี ยมขบวนแห่ ส่างลอง ได้รับความร่ วมมือจากคนในชุ มชน
ดี94
4.2.4 ขั้นตอนและปัญหาปอยส่ างลองวัดป่ าเป้า
จากการสังเกตการณ์ และพูดคุยกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดงานปอยส่ างลองนั้น ทา
ให้ทราบรู ปแบบการจัดประเพณี ของชุ มชนวัดป่ าเป้ านั้น ซึ่ งจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี เพื่อ
สื บ สานวัฒ นธรรมตามหลัก พุ ท ธศาสนา โดยไทใหญ่ ย งั คงเชื่ อ ว่ า การที่ บุ ต รชาย
91
92
93
94

สัมภาษณ์ วิชยั พิรพยะจีระอนันต์ ไวยาวัจกรวัดป่ าเป้ า วันที่ 23 กรกฎาคม 2556
สัมภาษณ์ พระมหาอนุพรรณ อภิวฑฺฒโน อาจารย์สอนพระปริ ยตั ิธรรมวัดป่ าเป้ า วันที่ 23 กรกฏาคม 2556
สัมภาษณ์นายจเร ออตอ มัคทายกไทใหญ่วดั ป่ าเป้ า วันที่ 23 กรกฎาคม 2556
สัมภาษณ์นางสาวพรรณี โพทะยะ ผูน้ าชุมชนวัดป่ าเป้ า วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
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หลานชายของครอบครัวอุทิศตนบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาได้เป็ นผูม้ ีบุญ และ
พิธีการของวัดป่ าเป้ าจะจัดขึ้ นระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน ของทุกปี ผูศ้ ึกษาได้ทารวม
รวมข้อมูล และสามารถสรุ ปขั้นตอนวิธีการจัดงานประเพณี ปอยส่ างลอง ของชุ มชนวัด
ป่ าเป้ าในปั จจุบนั โดยพิธีการจะเริ่ มต้นด้วยการที่พ่อแม่เด็กนาบุตรและคนที่จะบวชไป
ฝากฝังให้เจ้าอาวาสอบรมสั่งสอน หัดให้ท่องจาคาขอบรรพชา คาให้ศีลให้พรก่อนจะจัด
งานประมาณ 15 วัน จากนั้น "ตะแป" หรื อ "พ่อส้าน แม่ส้าน" จะเริ่ มเชิญผูค้ นมาเข้าร่ วม
พิธี องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดงานจะต้องมี ชุ ดส่ างลอง (เครื่ องต่างกายต่าง ๆ), ร่ ม
ทอง (สาหรับกางให้ส่างลอง), จีวร, อัฐบริ ขาร (ประกอบด้วยเครื่ องใช้ต่าง ๆ), ต้นเงิน,
สังฆทาน และต้นข้าวตอกหรื อต้นข้าวแตก จากคาบอกเล่าของผูส้ ัมภาษณ์หลาย ๆ คนทา
ให้ ท ราบว่า พิ ธี ก รรมที่ ใช้กนั ในปั จจุ บ ันมี อยู่ 2 แบบ โดยขึ้ น อยู่ก ับ ฐานะ ของแต่ ล ะ
ครอบครัว คือ "แบบข่ ามดิบ" เป็ นพิธีกรรมแบบง่ายๆ คือจะนาเด็กไปโกนผมที่วดั หรื อ
บ้าน และเตรี ยมนุ่งขาวห่ มขาวเพื่อไปประกอบพิธีที่วดั และ "แบบส่ างลอง" พิธีน้ ี จะจัด
งานกันอย่างใหญ่โตโดยใช้ระยะเวลาถึง 3 วัน โดยพิธีกรรมแบบส่ างลอง มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วันแรกของการจัดปอยส่ างลองเรี ยกว่า "วันรับส่ างลอง" จะมีพิธีการ
การรับศีลในตอนเช้า จากนั้นตะแปส่ างลองจะแต่งหน้าและแต่งเครื่ องทรงให้ ส่ างลองมี
ลักษณะคล้ายเจ้าชายไทใหญ่จากนั้นจะมีการตั้งขบวนแห่ ที่วดั ป่ าเป้ า เพื่อแห่ ไปกราบไหว้
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ในเมืองเชี ยงใหม่ ได้แก่ อนุสาวรี ยส์ ามกษัตริ ย ์ เสาหลักเมือง ซึ่ งเป็ นที่นบั ถือ
ของไทใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษ เมื่อแล้วเสร็ จจะแยกย้ายกันกลับเพื่อให้ส่างลองได้พกั ผ่อน
และรับประทานอาหาร
ขั้นตอนที่ 2 วันที่สองของการจัดปอยส่ างลองเรี ยกว่า "วันข่ามแขก" และสาหรับ
พิธีแห่ ขบวนครัวหลู่ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.09 น. ที่ผ่านมา ได้รับความ
ร่ วมมือจากนายทัศนัย บูรณุ ปกรณ์ นายกเทศมนตรี มาเป็ นประธานเปิ ดงานพิธี ณ ข่วง
ประตูท่าแพ จากนั้นขบวนแห่ เครื่ องครัวหลู่ไทยธรรมพร้อมด้วยส่ างลอง จะเดินขบวน
ไปตามถนนมู ล เมื อ งถึ งประตู ช้างเผือกเข้าสู่ วดั ป่ าเป้ า และในตอนบ่ ายจะมี ก ารเลี้ ย ง
อาหารส่ างลองเต็มรู ปแบบ หรื อ "อาหารโอชารส 12 อย่าง" ได้แก่ ผัก, ผลไม้, เนื้ อสัตว์,
เนื้ อปลา, ถัว่ งา, นม, เผือก, ดอกไม้ที่กินได้ ไข่ไก่, ข้าว น้ าผึ้ง และหน่อไม้ และในช่วง
เย็นจะมีพิธีเลี้ยงอาหารและทาขวัญให้กบั ส่ างลอง
ขั้นตอนที่ 3 วันสุ ดท้ายของการจัดปอยส่ างลองเรี ยกว่า "วันข่ามสาง" ในวันสุ ดท้าย
คือวันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.09 น. ที่ผ่านมา จะเป็ นพิธีมอบผ้าไตรให้ส่างลองโดย
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บุพการี ของส่ างลอง โดยจะมีการแห่ ส่างลองรอบเจดีย ์ 9 รอบ แล้วจึงนาขึ้นไปบนวิหาร
เพื่ อ รับ ผ้าจีวรไปนุ่ ง และกลับ มาเปล่ งวาจาขอรั บ ศี ล 10 และขอนิ สั ย และต่อมาพระ
อุปัชฌาย์จะให้ศีล บอกกัมมัฏฐานและให้โอวาทส่ างลองเพื่อเปลี่ยนสถานเป็ นสามเณร
โดยหลังจากหลังจากเสร็ จพิธีจะมีเทศนา 1 กัณฑ์ทาพิธีบรรพชา และถวายไทยทานเป็ น
เสร็ จพิธี

ภาพที่ 4.6 พิธีการแห่ส่างลอง ณ วัดป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่
องค์ประกอบสาคัญของงานบวช “ปอยส่ างลอง”95
1) ชุดส่ างลอง (เครื่ องต่างกายต่าง ๆ)
2) ร่ มทอง (สาหรับกางให้ส่างลอง)
3) ตะแป – พ่อส้าน แม่ส้าน (ผูค้ อยปรนนิบตั ิ)
4) จีวร
5) อัฐบริ ขาร (ประกอบด้วยเครื่ องใช้ต่าง ๆ)
6) ต้นเงิน
7) สังฆทาน
8) ต้นข้าวตอกหรื อต้นข้าวแตก

95

สมัย สุทธิธรรม ปอยส่ างลอง กรุ งเทพฯ คุรุสภา หน้า 37 2531
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กฎระเบียบส่ างลอง-จางลองโดยเฉพาะวัดป่ าเป้ า มี 12 ข้อ 96
1) เคารพยกย่องส่ างลองเสมือนหน่อเนื้อพยาเจ้าเมือง
2) ผูใ้ กล้ชิดหรื อบุคคลใดก็ตาม ควรนัง่ ห่ างจากส่ างลองอย่างน้อยหนึ่ ง
ศอก
3) เมื่อส่ างลองไปอาบน้ าหรื อเข้าห้องน้ า ควรอุม้ หรื อขี่คอ ห้ามเดินเอง
4) ขณะส่ างลองอยูบ่ นบ่าห้ามตะแป)นาส่ างลองเข้าไปในร้านค้าเพื่อ
ซื้ อสิ่ งของต่าง ๆ
5) ห้ามนาส่ างลองไปเรี่ ยไรและขอบริ จาคเงินหรื อสิ่ งของจากผูอ้ ื่น
6) ส่ างลองควรมีกิริยาสารวม ไม่ควรหลุกหลีก ไม่ควรหยอกล้อกับ
เพื่อนไม่ควรเล่นของเล่นชนิดต่างๆ
7) ส่ างลองจะต้องนัง่ บนอาสนะเสมอโดยปกติอาสนะคือผ้าพรม
8) ส่ างลองไม่ควรสวมแว่นตาดา และใส่ นาฬิกา
9) ส่ างลองไม่ควรรับประทานหรื อเคี้ยวสิ่ งใด ขณะที่อยูบ่ นบ่า ตะแป
ส่ างลอง
10) ส่ างลองไม่ควรอ้ามืออ้าแขนแสดงกิริยาฟ้ อนรา และไม่ควรหัวเราะ
จนเกินงาม
11) ก่อนขึ้นบนวัดหรื อเคหสถาน ตะแปส่ างลองต้องนาผ้าพรมไปปูไว้
ล่วงหน้าก่อนเสมอ
12) ผ้าพรม เชี่ยนหมาก กระโถน โคนโฑ(น้ าเต้า) ร่ ม(สี ทอง-สี
แดง) ต้นเข้าตอกเป็ นเครื่ องบริ ขารคู่กบั ส่ างลอง
ผูศ้ ึกษาพบว่าสิ่ งสาคัญที่ทาให้การจัดการประเพณี ในครั้งนี้ ประสบผลสาเร็ จอย่าง
ยิ่งใหญ่ คือความร่ วมมือมือกันอย่างเข้มแข็งของคนในชุ มชน การจาแนกกิ จกรรมและ
หน้าที่ของฝ่ ายต่างๆ อย่างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน และ เป็ นระบบ ทาให้บุคลากร ฝ่ ายวัด
ประชาชน องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ โดยเฉพาะไทใหญ่ที่เข้ามา
มีส่วนร่ วมในงานครั้งนี้ รู้หน้าที่ของตนเป็ นอย่างดี ทาให้เกิดความร่ วมมือกันดาเนิ นงาน
อย่า งเข้ม แข็ ง และมี ค วามเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ภายใต้ค วามส านึ ก ทางเชื้ อชาติ แ ต่
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อย่างไรก็ตามการจัดงานประเพณี น้ ีก็ยงั คงมีปัญหาและอุปสรรคอยูบ่ า้ ง โดยสามารถสรุ ป
ปั ญหาและอุปสรรคในด้านอื่น ๆ ที่พบได้ดงั นี้
1) คนในชุ มชนวัดป่ าเป้ าบางกลุ่ มไม่ค่อยเห็ นความสาคัญและคุ ณค่าของ
ปอยส่ างลอง โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งสิ้ นเปลือง
และเกินความจาเป็ นในการดาเนินงานปอยส่ างลอง
2) ขาดการสร้ างจิตสานึ กแรงจูงใจให้มาเข้าร่ วมปอยส่ างลองในชุ มชนวัด
ป่ าเป้ า
3) ปอยส่ างลองที่จดั ขึ้นในวัดป่ าเป้ าเป็ นจัดแบบวัดร่ วมกับชุ มชน ยังขาด
การสนับสนุ นให้ความรู ้และรู ปแบบการจัดงานจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เท่ าที่ ควร บางครั้งจึ งดู ไม่ เป็ นรู ป แบบที่ เป็ นทางการแต่จะดูเป็ นธรรมชาติแบบ
ชาวบ้านจัดงานในวัดซึ่ งถ้ามีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสนับสนุ นเรื่ อง การจัด
กิจกรรม เช่ น การจัดประกวด การจัดการแสดงเพื่อให้มีกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจ
รวมทั้ง รู ป แบบการจัด จะเป็ นระเบี ย บมากขึ้ น ซึ่ งอาจพัฒ นาให้ เป็ นแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนมากกว่านี้
4) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสาคัญและการเข้าร่ วมปอยส่ างลอง
ของชุมชนวัดป่ าเป้ า
5) ขาดการจัด การความรู ้ เกี่ ย วกับ ความส าคัญ ของปอยส่ า งลอง ท าให้
ประชาชนทัว่ ไปถ้าไม่ได้อยูใ่ นบริ เวณชุมชนวัดป่ าเป้ าไม่ทราบข้อมูลของปอยส่ าง
ลอง
สังคมในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระบบใดระบบหนึ่ ง ก็จะส่ งผลถึงระบบอื่น ๆ และ ต่อโครงสร้าง
ของวัฒนธรรม ซึ่ งคนในชุ มชนปั จจุบ นั ไม่ ค่อยเห็ นคุ ณค่าของปอยส่ างลอง เนื่ องจาก
สั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้อ มในการใช้ชี วิ ต ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป จึ ง มี ผ ลให้
ความคิดความเชื่ อเปลี่ ยนแปลงไปด้วย จากปั จจัยทางเศรษฐกิจของชุ มชนเปลี่ ยนแปลง
จากการผลิตเพื่อยังชี พมาเป็ นการผลิ ตเพื่อการขาย โดยไม่คิดถึ งความสาคัญของการใช้
ชีวติ ในแบบเดิมของชุมชนไทใหญ่ ปั จจุบนั ปั จจุบนั ได้มีความพยายามที่จะฟื้ นฟูประเพณี
ดั้งเดิ ม เช่ น ปอยส่ างลอง (บวชลู ก แก้ว) โดยทางวัดป่ าเป้ าได้ริเริ่ ม ให้มี การจัดงานขึ้ น
ตั้งแต่ในปี พุทธศักราช 2537 โดยการให้ความสนับสนุ นจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
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ไทย เทศบาลนครเชี ยงใหม่ อาเภอเมืองและพุทธศาสนิ กชนอื่นอีกได้จดั ปอยส่ างลองขึ้น
อย่างยิง่ ใหญ่ในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุก ๆ ปี
4.2.3.3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ผูศ้ ึ กษาได้ทาการวิเคราะห์ ถึงจุ ดแข็งจุดอ่อนของปอยส่ างลอง รวมไปถึ ง
โอกาสและอุปสรรคของการจัดงานนี้ ให้ประสบความสาเร็ จ ซึ่ งสามารถแสดงได้
ดังนี้
S- จุดแข็ง
1) ปอยส่ างลองเป็ นประเพณี ที่ ส าคั ญ ของไทใหญ่ ที่ นั บ ถื อ
พระพุ ท ธศาสนา โดยสาระส าคัญ ของประเพณี ดังกล่ า วคื อ การบรรพา
สามเณรเพื่อทดแทนพระคุ ณพ่อแม่และให้เรี ยนรู ้ คาสอนทางศาสนา ซึ่ ง
การจัดงานดังกล่าวจะทาให้เกิ ดความร่ วมมือจากทุ กภาคส่ วนของชุ มชน
อย่างเข้มแข็ง ทั้งผูเ้ ฒ่าแก่ ผูใ้ หญ่ วัยรุ่ น และเด็ก ด้วยความสมัครใจ เพราะ
ไทใหญ่ต่างก็รักและหวงแหนประเพณี ดงั กล่าวและต้องการสื บทอดต่อ ๆ
ไป
2) ไทใหญ่ชุมชนวัดป่ าเป้ าเป็ นชุมชนใหญ่และเข้มแข็ง มีผนู ้ าชุมชน
ที่ ค อยประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เช่ น วัด ป่ าเป้ า เทศบาลนคร
เชี ยงใหม่ เป็ นต้น ทาให้การกระจายข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการขอความ
ช่วยเหลื อในการจัดการปอยส่ างลองเป็ นไปด้วยความราบรื่ น และสะดวก
นอกจากนี้ การที่ ไทใหญ่อยู่ร่วมกันทาให้เกิ ดความใกล้ชิด รั กใคร่ ฉันท์พี่
น้อง จึงทาให้เกิดความร่ วมมือที่เข้มแข็งเพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการจัดการ
ปอยส่ างลอง
3) การบรรพชาสามเณรลูกแก้วของปอยส่ างลองนี้ เป็ นการบรรพชา
หมู่ ดังนั้นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในพิธีกรรม ได้แก่ พ่อแม่ ของส่ า งลอง ส่ า งลอง
ตะแป และ ม้าเมือง เป็ นต้น จะเป็ น
แกนหลักในส่ วนของเจ้าภาพจัด
งาน ประสานงานร่ วมกับ เจ้าหน้าที่ ส่ วนจังหวัด และคณะกรรมการวัด
นอกจากนี้ ตามคติ ค วามเชื่ อ โบราณกล่ า วไว้ว่ า หากบุ ต รหลานของ
ครอบครัว ได้ได้บวนเป็ นส่ า งลอง ครอบครั วนั้น จะมี บุ ญ ญาธิ ก ารสู ง
ดังนั้นจึงมีบรรดาญาติสนิ ท มิตรสหายของครอบครัวจากชุ มชนอื่น ๆ ให้
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ความสนใจเข้ามาร่ วมงานเป็ นจานวนมาก จึง
ความยิง่ ใหญ่มากขึ้น

ท าให้ ง านประเพ ณี มี

W- จุดอ่ อน
1) ชุ มชนไทใหญ่วดั ป่ าเป้ าอาศัยอยูใ่ นตัวเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่
ซึ่งถือว่าเป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรเป็ นจานวนมาก การจัด งานประเพณี จึง
อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์กบั ชาวไทย เพื่อนบ้าน เพราะถึงแม้ชุมชน
จะเข้มแข็ง แต่ก็ยงั ถือว่าเป็ นคน ส่ วนน้อยในชุ ม ชนชาวเชี ยงใหม่ ดังนั้น
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องขออนุ ญาตและแจ้งให้ทางเทศบาลทราบ
เพื่อเป็ นการ ไกล่เกลี่ยและอานวยความสะดวกให้แก่ทุกฝ่ าย
2)
สภาพความเป็ นอยู่ที่ เปลี่ ย นไป อุ ป กรณ์ ส าคัญ บางอย่าง
อาจจะหาได้อยากในปั จจุบนั จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง รวมไปถึง
ขั้นตอนพิธีกรรมที่ เปลี่ ยนไป จากเดิ มจะเดิ นขบวนแห่ ไปรอบ ๆ หมู่บา้ น
และวัด ซึ่ งอยู่ไม่ ไ กลกัน มากนัก แต่ ในปั จจุ บ นั ไทใหญ่ ชุ ม ชนวัดป่ าเป้ า
จาเป็ นจะต้องใช้ขบวนแห่เดินตามระยะทางที่ยาวมากขึ้น จนกระทัง่ อาจจะ
เปลี่ยนแปลงในรู ปแบบการเดินขบวน หรื ออุปกรณ์ หรื อเส้นทางซึ่ งอาจทา
ให้ส่วนสาคัญของประเพณี ถูกกัดกร่ อนไปตามกาลเวลา
O- โอกาส
1) ชาวไทยส่ วนใหญ่ ในจังหวัดเชี ย งใหม่ นับ ถื อพระพุ ท ธศาสนา
เช่ นเดี ยวกัน และปอยส่ างลองนี้ ก็เป็ นประเพณี บรรพชาสามเณรลูกแก้วที่
สาคัญที่ มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวชัดเจน และยังแสดงออกถึ งความเลื่ อมใส
ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่ จึงทาให้ผคู ้ นส่ วนใหญ่ในจังหวัดมี
ความเข้าใจ และคุ น้ เคยกับสาระสาคัญของการจัดการประเพณี มากยิ่งขึ้ น
รวมไปถึงการเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของงานในฐานะแขกบ้านแขกเมือง
2)
การจัดการปอยส่ างลองนั้นได้รับความร่ วมมือจากเทศบาล
เมื องเชี ยงใหม่เป็ นอย่างดี เพราะนอกจากจะเป็ นการแสดงออกอย่างเป็ น
เอกลั ก ษณ์ แล้ ว ปอยส่ างลองยัง สามารถใช้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อีกด้วย
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3) ประเทศไทยเตรี ยมการเข้าสู่ การเปิ ดเสรี ทางเขตอาเซี ยน การให้
ความสาคัญต่อการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมต่าง ๆ ประเพณี ของชนชาติ
ไทใหญ่ จะท าให้ เกิ ดความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่า งประเทศไทและพม่ า ซึ่ ง
เป็ นถื่นฐานเดิมของไทใหญ่ การกระตุน้ ภาคการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมจะ
ท าให้ เกิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ง ามเพราะแสดงให้ เห็ น ว่า ชาวเชี ย งใหม่ ยิน ดี
ต้อนรับทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมอย่างไร้ขอบเขต
T- อุปสรรค
1) ทัศ นคติ ข องประชาชนชาวเชี ย งใหม่ ต่ อ ชาวไทใหญ่ ค่ อ นไป
ในทางลบ เนื่ องจากพฤติกรรมของไทใหญ่บางกลุ่มที่สร้างความวุน่ วายใน
ชุ ม ชน ซึ่ งนอกจากจะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ล้ว ยัง มี ก ารสร้ า งความ
เดือดร้อนให้แก่ชุมชนอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น จึงทห้ภาพลักษณ์ของไท
ใหญ่ ติ ด ลบ และส่ ง ผลกระทบไปถึ ง ภาพลัก ษณ์ ข องปอยส่ างลองด้ว ย
เพราะ เป็ นงานประเพณี ของไทใหญ่
2) ปอยส่ างลองใช้ระยะเวลาในการจัด 3 วัน ไม่รวมเวลาจัดงานทา
ให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง ดังนั้นคณะกรรมการวัดร่ วมกับเจ้าหน้าที่องค์กร
ส่ วนจังหวัดจึ งต้องมี ก ารระดมทุ น การจัดงานด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่ อเป็ นทุ น
ทรัพย์ในการจัดการประเพณี ให้ประสบผลสาเร็ จ
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