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บทที ่5 

องค์ความรู้ของการจดัการงานปอยส่างลองไทใหญ่ 

ของวดัป่าเป้า  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

บทน้ีเป็นการศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมและพิธีกรรมงานประเพณีปอยส่างลองวดัป่าเป้า  
และถอดองค์ความรู้หรือรูปแบบและวิธีการจดัการงานปอยส่างลองวดัป่าเป้าท่ีประสบผลส าเร็จ  
ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  และน าเสนอออกมาให้เห็นองค์ประกอบของความร่วมมือท่ี
เขม้แขง็ในการจดัการมรดกประเพณีวฒันธรรมของชุมชน  และน าเสนอเป็นตวัแบบ (model) ของการ
จดัการงานประเพณีปอยส่างลองไทใหญ่ของวดัป่าเป้า ท่ีเขม้แข็ง  เพื่อจะเป็นตวัอย่างและประโยชน์
ส าหรับชุมชนอ่ืนๆ  ใช้เป็นแนวทางในการจดัการมรดกทางศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ให้เกิดความ
ย ัง่ยนืสืบไป  ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

5.1 การศึกษาการด าเนินงานประเพณีปอยส่างลอง วดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ 
5.1.1 การจดักิจกรรมและพิธีกรรมงานประเพณีปอยส่างลองวดัป่าเป้า 

5.1.1.1 การเตรียมงานก่อนวนังานประเพณีปอยส่างลอง 
 5.1.1.2  กิจกรรมและพิธีกรรมวนังานประเพณีปอยส่างลอง 

5.1.1.3  การด าเนินงานหลงัวนังานประเพณี 
5.1.2 การวเิคราะห์รูปแบบและวธีิการของการจดัการงานประเพณีปอยส่างลอง 

5.1.2.1 การเตรียมงานก่อนวนังานประเพณีปอยส่างลอง 
5.1.2.2  กิจกรรมและพิธีกรรมวนังานประเพณีปอยส่างลอง 
5.1.2.3  การด าเนินงานหลงัวนังานประเพณีปอยส่างลอง 

5.2  ตวัแบบ (Model) ของการจดัการงานประเพณีปอยส่างลองท่ีเขม้แข็ง และประสบ
ผลส าเร็จของวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ 

5.2.1 กิจกรรมและหนา้ท่ีของฝ่ายต่างๆ ในการจดัการงานประเพณีปอยส่างลอง 
5.2.2 แผนภูมิ (Organize Charts) ของการจัดการงานประเพณีปอยส่างลองท่ี

เขม้แขง็ และประสบผลส าเร็จของวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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5.1.  การศึกษาการด าเนินการกจิกรรมและพธีิกรรมงานประเพณปีอยส่างลองวดัป่าเป้า 

 หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาการด าเนินการกิจกรรมและพิธีกรรมงานประเพณีปอยส่างลองวดัป่าเป้า  
เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ และการท าหนา้ท่ีในส่วนงานต่างๆ ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในงาน
ประเพณีปอยส่างลองของวดัป่าเป้า  ตั้งแต่การเตรียมการวนัก่อนวนังาน   กิจกรรมต่างๆในวนังาน
ประเพณีและหลงัวนังานประเพณีปอยส่างลองของวดัป่าเป้า  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.1.1  การจัดกจิกรรมและพธีิกรรมงานประเพณปีอยส่างลองวดัป่าเป้า 

งานประเพณีปอยส่างลองของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในปัจจุบนัจดัข้ึน
เป็นคร้ังท่ี 21 แลว้ ซ่ึงงานประเพณีปอยส่างลองของวดัป่าเป้าจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นประเพณี
โบราณ ซ่ึงสามารถเรียกไดว้่า เป็นงานประเพณีแบบดั้งเดิมเลยก็ว่าได ้เน่ืองจากทางวดัป่าเป้า
เป็นตน้แบบของประเพณีปอยส่างลองท่ี วดัต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ไดน้ าไปเป็นแบบอยา่งใน
การจดังานประเพณีปอยส่างลองข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งด ารงไวซ่ึ้งความเป็นแบบอยา่งประเพณีแบบ
ดั้งเดิม 

เน่ืองจากในปัจจุบนัความแพร่หลายของประเพณีปอยส่างลองนั้นท าใหจ้ากสมยัก่อนท่ีมี
แต่ส่างลองเช้ือสายไทใหญ่ แต่ในปัจจุบนังานประเพณีปอยส่างลองน้ีจะมีส่างลองคนเมือง
 เข้ามาร่วมพิธีกรรมด้วย เน่ืองจากความสวยงามของพิธีกรรมเป็นส่ิงดึงดูดให้เกิดความ
เล่ือมใส ศรัทธา แต่ส่ิงท่ีน่ากลวัท่ีสุดก็คือ ในปัจจุบนัมีหลายวดัไดน้ าประเพณีปอยส่างลองไป
จดัข้ึนอยา่งแพร่หลาย มีผลใหเ้กิดตวัเลือกท่ีมากข้ึนในการเลือกวดัท่ีใกลท่ี้ท างาน ใกลบ้า้น หรือ
วดัท่ีมีญาติพี่นอ้งอยูเ่ยอะ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อจ านวนคนท่ีมาร่วมงานกบัทางวดัป่าเป้า เป็นอยา่ง
มาก 

5.1.1.1 การเตรียมงาน ก่อนวนังานประเพณ ี 

1)  การเตรียมในส่วนตัวผู้เข้าพธีีปอยส่างลอง 

การเตรียมตัวของผูเ้ข้าร่วมพิธีปอยส่างลองหลังจากการตัดสินใจเข้าร่วมงาน
ประเพณีปอยส่างลอง ทาง บิดา มารดา ของส่างลองจะต้องจดัเตรียมหางบประมาณ
เน่ืองจากจะตอ้งใช้เงินในการจดัเตรียมส่ิงของต่างๆท่ีจะใช้ในงานพิธี เช่น เส้ือผา้ส่าง
ลอง เคร่ืองไทยธรรม และอฐับริขาร จดังานเล้ียงขา้วปลาอาหารแก่แขกท่ีมาร่วมงานและ
ทางวดัป่าเป้ายงัไดก้ าหนดไวว้า่ผูท่ี้จะเขา้รับการบรรพชาสามเณรนั้นจะตอ้งมีค่าใช้จ่าย
เป็นเงินจ านวน  ,500 บาท เพื่อให้ทางวดัใช้ในการจดัเตรียมส่ิงของท่ีจ าเป็นต่องาน
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พิธีกรรม ในส่วนของทุนทรัพยห์ากเป็นครอบครัวท่ีมีฐานะก็จะไม่มีปัญหาแต่หากเป็น
ครอบครัวท่ีฐานะปานกลาง หรือยากจน นั้นก็จะหาเจา้ภาพท่ีมีจิตรศรัทธาจะร่วมท าบุญ
ในการบวชส่างลอง หรือ ผูท่ี้ท  างานเป็นหลกัเป็นแหล่งอาจจะไปขอทางนายจา้งท่ีมีจิตร
ศรัทธามาเป็นเจา้ภาพ หรือร่วมท าบุญดว้ย อีกส่วนหน่ึงผูมี้จิตศรัทธาทั้งชาวไทใหญ่ และ
คนเมือง ก็จะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนในการบวชส่างลองอีกดว้ย 

ส าหรับผูท่ี้จะเขา้รับการบรรพชาสามเณรนั้นจะตอ้งไปเตรียมตวัอยู่ท่ีวดัป่าเป้า
เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วนัข้ึนไป โดยทางวดัจะอบรมถึงความเป็นมาของงานประเพณี
ปอยส่างลอง ขดัเกลานิสัยใจคอ หัดบทค าขอบรรพชาเป็นสามเณร ร่วมถึงการซักซ้อม
พิธีกรรมการบรรพชาเป็นสามเณร ซ่ึงผูท่ี้ เป็นผูฝึ้กสอนก็จะเป็นพระ หรือ เณร ท่ีวดัป่า
เป้า ซ่ึงเด็กท่ีจะเขา้รับการบรรพชาระหวา่งฝึกซ้อมอยูท่ี่วดัก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
กวาดลานวดั ช่วยพฒันาวดั ท าความสะอาดในส่วนต่างๆ  ของวดัเพื่อประพฤติตนให้
เป็นประโยชน์ต่อศาสนสถาน  

 การเตรียมงานส าหรับเจา้ภาพดา้นการจดัสถานท่ีตอ้นรับแขก ท่ีพกัส่างลองซ่ึง
จะตอ้งจดัในบริเวณวดัป่าเป้า โดยแบ่งเป็นซุ้มใครซุ้มมนั จะเตรียมการตั้งแต่เน่ินๆ โดย
ส่วนมากแล้วจะใช้ระยะเวลาเตรียมงานตั้งแต่ 15 วนัข้ึนไป อีกทั้งมีส่ิงท่ีจ  าเป็นจะตอ้ง
เตรียมเพื่อไวใ้ช้ในงานพิธีกรรม และใช้เล้ียงตอ้นรับแขกท่ีมาร่วมงานบุญส่างลอง โดย
ส่ิงท่ีจะตอ้งเตรียมส าหรับงานพิธี มีดงัต่อไปน้ี 

1) เตรียมข้าวแตก หรือข้าวตอก โดยน าข้าวเปลือกเหนียมมาคัว่ใน
หม้อดินให้แตกเป็นช่อคล้ายๆ ข้าวโพดคั่ว เพื่อใช้เป็นเคร่ืองสักการะในพิธี
บรรพชาอุปสมบท และน าไปคลุกกบัน ้ าออ้ยเช่ือมป้ันเป็นกอ้นโต เรียกว่า “ขา้ว
แตกป้ัน” โดยเจา้ภาพจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไวใ้ห้ครบแลว้ จะเชิญเพื่อนบา้นผูมี้
จิตรศรัทธามาร่วมกนัจดัเตรียมงาน 

2)   เตรียมบุหร่ี มี 2 ชนิดคือ ยาฉุนกบัข้ีโย จะตอ้งเตรียมมวนบุหร่ีไว้
เป็นพนัๆ มวนเพื่อใชใ้นการตอ้นรับแขกท่ีมาร่วมงาน และเป็นเคร่ืองไทยธรรม 

3)    เคร่ืองไทยธรรม และอัฐบริขาร เม่ือใกล้ถึงก าหนดเวลาพิธีการ
ประมาณ 7 วนั จะมีการเตรียมตกแต่งเคร่ืองไทยธรรม และอฐับริขาร เช่นท าตน้
ปุ๊กขา้วแตก โดยห่อขา้วแตกน้ีจะน ามาแจกผูเ้ขา้ร่วมพิธีในวนัสุดทา้ย เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองสักการะต่างดอกไม ้ธูปเทียน ส าหรับอฐับริขาร เช่น บาตร จีวร เส่ือ หมอน 
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ผา้ห่ม จาน ชอ้น เคร่ืองกรองน ้ า มีดโกน เป็นตน้ น ามาตกแต่งดว้ยไหมพรม เพื่อ
สะดวกในการใหค้นหามน าเขา้ขบวนแห่ในวนัพิธีแห่เคร่ืองไทยธรรม 

 )    อุปกรณ์อ่ืนๆ โดยเจา้ภาพจะจดัเตรียมเคร่ืองใช้ และวสัดุต่างๆ เช่น 
ขา้วสาร อาหารแห้งเคร่ืองครัว หมอ้ เตา จาน ถาด ช้อน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมี
เคร่ืองทองของอลองท่ีจะต้องจัดหามา รวมไปถึงเคร่ืองประดับตกแต่ง สร้อย 
แหวน เป็นตน้ 

2)  การเตรียมการทีว่ดัและอืน่ๆ 

ในส่วนของการเตรียมการจดังานประเพณีปอยส่างลองท่ีวดัป่าเป้า ทางรองเจา้
อาวาสวดัป่าเป้า พระมหาอนุพรรณ อภิวฒัโนส จะด าเนินการติดต่อประสานงานกบัทาง
หน่วยงานราชการ โดยเร่ิมติดต่อจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยไปติดต่อในส่วนของ
ส านกัการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม เทศบาลนครเชียงใหม่ ติดต่อดา้นสถานท่ีใช้ใน
การเปิดงานประเพณีปอยส่างลองท่ีบริเวณประตูท่าแพ ประสานงานกบัการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ 1 เพื่อแจง้ก าหนดการต่างๆ ของการจดังานประเพณีปอย
ส่างลองของทางวดัป่าเป้า เพื่อให้ทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ 1 
ช่วยในการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบโดยทัว่กนั ประสานงานกบัสถานีต ารวจแม่ปิง โดย
แจง้ก าหนดการจดังานประเพณีปอยส่างลองของทางวดัป่าเป้า เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการอ านวยความสะดวกในการเดินขบวนแห่ส่างลอง การจดัสถานท่ีจอดรถบริเวณวดั 
เพื่อความสะดวกแก่ผูมี้จิตรศรัทธาเขา้ร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง การจดัสถานท่ีจอด
รถของทางวดัป่าเป้าจะจดัไวบ้ริเวณรอบนอกวดั เน่ืองจากภายในวดัมีพื้นท่ีจ  ากัด ไม่
สะดวกต่อการจะน ารถเขา้มาจอด โดยจะมีการหมุนเวียนมาดูแลความสะดวก สบายจาก
เจา้พนกังานต ารวจจราจร ส านกังานต ารวจภูธรแม่ปิง  

เม่ือเสร็จส้ินจากการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกแลว้ พระมหาอนุพนัธ์   
อภิวฑฺฒโน จะร่างหนงัสือเพื่อส่งสารเจา้อาวาส วดัพระสิงห์ วดักู่เตา้ วดัโลกโมฬี เพื่อ
แจง้ขออนุญาตน าส่างลองเขา้พบเพื่อรับโอวาท รับศีลรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคล 

การเตรียมการจดัสถานท่ีประกอบพิธีกรรม ทางคณะสงฆ์วดัป่าเป้า และคณะครู 
นักเรียน โรงเรียนวดัป่าเป้า ร่วมกนัจดัเตรียมสถานท่ีประกอบพิธีกรรม จดัเตรียมการ
แสดงร่ืนเริง เช่น ลิเกไทใหญ่ การแสดงฟ้อนเพลงไต โดยผูท่ี้มาแสดงจะเป็นนักเรียน 
โรงเรียนวดัป่าเป้า ซ่ึงไดรั้บการฝึกซอ้มจากคณะครูโรงเรียนวดัป่าเป้า  
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5.1.1.2  กจิกรรมและพธีิกรรมวนังานประเพณปีอยส่างลอง 

กิจกรรม และพิธีกรรมต่างๆ ในงานประเพณีปอยส่างลองของวดัป่าเป้า ไดมี้ความ
ร่วมมือกนัจากคนในชุมชนวดัป่าเป้า มคัทายกวดัป่าเป้า คณะครูและนกัเรียน โรงเรียน
วดัป่าเป้า ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ โดยในแต่ละวนัของงานประเพณีปอยส่าง
ลอง จะมีกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1)  วนัแรก หรือเรียกว่า วนัรับส่างลอง จะมีพีธีกรรมคือ การอาบน ้ าเงินน ้ าทอง 
ของส่างลองซ่ึงทางพ่อแม่ส่างลอง หรือ เจา้ภาพจะเป็นผูจ้ดัเตรียมมา หลงัจากเสร็จพิธี
การอาบน ้ าเงินน ้ าทองแลว้ จะเป็นพิธีการรับศีล กล่าวให้โอวาทโดยเจา้อาวาสวดัป่าเป้า 
จากนั้ นจะเป็นพิธีการกินอาหารโอชารส 12 อย่าง โดยเจ้าภาพ และทางวดัช่วยกัน
จดัเตรียมอาหารทั้ง 12 อย่างจะตอ้งไม่ซ ้ ากนั มีพิธีการคือ ผูเ้ป็นพ่อ แม่ จะป้อนอาหาร
โอชารสแก่ส่างลองก่อน 7 ค าแรก  เม่ือเสร็จพิธีแลว้ส่างลองเขา้พกัตามสถานท่ีท่ีจดัไว้
โดยเจา้ภาพ หรือ พ่อแม่ส่างลอง งานในช่วงบ่ายจะเร่ิมจากการเขา้พบเจา้คณะจงัหวดั เจา้
คณะต าบลต่างๆ รอบๆคูเมือง โดยจะเดินทางโดยรถยนตท่ี์ทางเจา้ภาพไดจ้ดัไว ้โดยการ
จะเขา้พบแต่ละคร้ังจะตอ้งน าส่างลองแห่รอบวิหารก่อน 3 รอบจึงจะเขา้พบ เพื่อขอขมา 
รับศีล รับพร และโอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคลกบัส่างลอง เม่ือเสร็จพิธีแลว้จะเดินทาง
กลบัไปท่ีวดัป่าเป้า 

กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในวดัป่าเป้าจะเร่ิมตั้งแต่ช่วงสายๆ ของวนัไปจนถึง เวลา 23.00 
น. ซ่ึงในงานจะประกอบไปด้วย ร้านขายของ ร้านขายอาหาร  งานแสดงมหรสพจาก
นักเรียนโรงเรียนวดัป่าเป้า สร้างความสนุกสนานเพลินเพลินให้กบัเด็กๆ และผูท่ี้มา
ร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง โดยตลอดเวลาท่ีมีงานร่ืนเริงจะไดรั้บการอ านวยความ
สะดวกจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ส านกังานต ารวจภูธรแม่ปิง เป็นอยา่งดีในการดูแลเร่ืองของ
การจอดรถ ดูแลความปลอดภยั เป็นตน้   
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รูปที ่5.1 พิธีรับส่างลอง สมาทานเบญจศีล  

 

 
 

รูปที ่5.2 การรับประทานอาหารโอชารส 12 อยา่ง 
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2)  วนัแห่ครัวหลู่ จะเร่ิมตั้งขบวนตั้งแต่เวลา 7 โมง ท่ีบริเวณประตูท่าแพ เน่ืองจาก
ต้องใช้เวลาในการตั้ งขบวน ในเวลาประมาณ 9.00 น. จะมีพิธีเปิดงานจากนายยก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ อยากเป็นทางการ ซ่ึงท่านพระมหาอนุพรรณ อภิวฒัโน เป็นผูส่้ง
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ท่านมาเป็นประธานในพิธี หลงัจากเสร็จพิธีเปิดงานแลว้ จะ
เร่ิมขบวนแห่ วนไปตามคูเมือง เพิ่อมุ่งสู่วดัป่าเป้า ตลอดขบวนแห่ส่างลองจะมีการเล่น
ชุดกลองหางยาว คอยบรรเลงเพื่อให้เกิดความคึกคกัสนุกสนาน เม่ือกลบัถึงวดัป่าเป้า 
ส่างลองจะยกยา้ยกันพักผ่อนตามสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไวข้องแต่ละคน ในช่วงเวลา
ประมาณ 17.00 น. จะมีพิธีการเรียกขวญัส่างลอง โดยผูท่ี้เป็นหมอท าขวญัคือ นายจเร ออ
ตอ มคัทายกวดัป่าเป้า ซ่ึงเป็นชาวไทใหญ่ เม่ือเสร็จจากพิธีเรียกขวญัส่างลองจะเป็นการ
เล้ียงแขกท่ีมาร่วมงานของเจา้ภาพ ซ่ึงจะจดักนัภายในวดัป่าเป้า 

ส่วนของการแสดง และกิจกรรมในตอนกลางคืนจะคลา้ยๆ กบัคืนแรก แต่ส่ิงท่ี
เปล่ียนไปก็คือ การแสดงจากนกัเรียนโรงเรียนวดัป่าเป้า ซ่ึงการคดัเลือกการแสดงนั้นจะ
ถูกคดัสรรโดยคณะครูโรงเรียนวดัป่าเป้า 

 

 
รูปที ่5.3 พิธีแห่ครัวหลู่ 

3)  วนัข่ามส่าง เป็นวนับรรพชาสามเณร จะเร่ิมพิธีกรรมในเวลา 09.00 น. ซ่ึงถือ
เป็นเลขมงคล โดยมีการแห่ผา้ไตร แห่ส่างลอง รอบเจยดี์จ านวน 9 รอบ จากนั้นจะน าส่าง
ลองข้ึนวิหาร จากนั้นจะเร่ิมพิธีโดยทางวดัป่าเป้าได้ส่งหนังสือเชิญเจา้อาวาสวดักู่เต้า 
พระครูประภศัร์ ธรรมรังสี เจา้คณะต าบลศรีภูมิเขต 3 เป็นพระอุปัชฌาย ์เร่ิมจากส่างลอง
ขอขมาพ่อแม่ และรับผา้ไตรจีวร จากนั้นส่างลองจะเปล่งวาจาค าขอบรรพชา และน าผา้
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ไตรจีวรไปใหพ้ระพี่เล้ียงช่วยเปล่ียน  เม่ือกลบัมาเปล่งวาจาขอรับศีล 10 และขอนิสัยแลว้
พระอุปัชฌาย์ให้ศีลบอกกัมมัฏฐาน และให้โอวาทส่างลองเพื่อเปล่ียนสถานะเป็น
สามเณร เจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพร่วมและผู ้มาร่วมงานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พระสงฆอ์นุโมทนาเป็นเสร็จพิธี 

 

 
รูปที ่5.4 การกราบขอขมาพอ่แม่ของส่างลอง 

องค์ประกอบของขบวนแห่ส่างลองของวดัป่าเป้านั้น จะเร่ิมตน้ขบวนหลงัจาก
เสร็จพิธีรับศีลรับพรจากเจา้อาวาสวดัป่าเป้าในช่วงเชา้ โดยรูปแบบขบวนแห่จะประกอบ
ไปดว้ย 

1) ขบวนจะเร่ิมด้วยผูอ้าวุโส ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่แต่งชุดขาว อุ้มขนัข้าวตอก
ดอกไม ้โดยถือวา่เป็นผูมี้ศีลธรรม ผูบ้ริสุทธ์ิเดินน าหนา้ขบวน 

2)   ถดัมาเป็นกงัสดาลใหญ่ (จีเจ่) ตีเป็นระยะๆ เพื่อเป็นเคร่ืองเสียงป่าว
ประกาศให้ไดย้ินกนัทัว่ๆ ไป เม่ือใครได้ยินแลว้ให้ร่วมอนุโมทนาหรือเดินทาง
มาร่วมท าบุญรวมทั้งเป็นการบอกล่าว ถึงเทวดาอารักษ์ต่างๆให้ได้ทราบถึงการ
ท าบุญใหญ่ของชุมชน 

3)  มา้ทรงเจา้เมือง เป็นมา้ทรงของเจา้เมือง (เจา้พอ่หลกัเมือง) ท่ีจะตอ้ง
อญัเชิญมาร่วมในขบวนเคร่ืองไทยธรรมในประเพณีปอยส่างลองทุกคร้ัง เพื่อเป็น
การให้เจา้ท่ีเคารพของชุมชนรับทราบและช่วยปกป้องคุม้ครองให้งานด าเนินไป
ไดด้ว้ยความเรียบร้อยปราศจากเหตุร้ายทั้งปวง 
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4)   ตน้ตะแปส่าพระพุทธ – ตน้กลัปพฤกษถ์วายเป็นพุทธบูชา ลกัษณะ
คลา้ยกบัจองพาราโครงสร้างท าดว้ยไมไ้ผก่รุกระดาษสา ตกแต่งลวดลายสวยงาม
ตน้เล็กหรือใหญ่แลว้แต่ฐานะของเจา้ภาพ เป็นส่วนท่ีเด่นท่ีสุดในขบวน 

5)  ตน้ตะแปส่าพระสงฆ์–ตน้กลัปพฤกษ์ถวายพระสงฆ์ลกัษณะคลา้ย
กบัตน้ตะแปส่าพระพุทธ โดยจะต่างกนัตรงเคร่ืองหอ้ย ซ่ึงเป็นเคร่ืองใชส้ าหรับวดั 
เช่น ถว้ยชาม จาน แกว้น ้า หมอ้ เป็นตน้ 

6)   ปุ๊กข้าวแตก ข้าวตอกห่อด้วยผา้ขาวผูกต้นไม้ยาวส่างลองถวาย
พระสงฆ ์

7)  เทียนเงิน เทียนทอง ธูปเทียนแพ เป็นเคร่ืองบูชาของส่างลองเพื่อ
บูชาพระอุปัชฌาย ์

8)   พุ่มเงิน พุ่มทอง ส าหรับส่างลองถวายพระพุทธเจา้ และเพื่อประดบั
ขบวน 

9)   อูต่านปานต่อง คือ กรวยหมากพลูกบักรวยดอกไม ้

10)  หมอ้น ้าต่า เป็นหมอ้ดินใส่ผา้ขาวปิดจดัไวเ้พื่อความร่มเยน็ของงาน 

11)  ขบวนกลองมองเซิง ซ่ึงประกอบไปดว้ย กลอง 1 ใบ ฆอ้งชุด 6 ใบ 
ฉาบ 1 ฉ่ิง 1 ใชบ้รรเลงประกอบขบวนเพื่อใหเ้กิดความไพเราะร่ืนเริงในขบวนแห่ 
ส่วนใหญ่จะมีแต่ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีสามารถตีกลองมองเซิงได ้

12)  ขบวนเคร่ืองอฐับริขารและไทยธรรม โดยจะให้หญิงสาวเป็นผูถื้อ
เคร่ืองอฐับริขาร ซ่ึงเป็นเคร่ืองใช้ของสามเณร ซ่ึงประกอบไปด้วย จีวร เคร่ือง
นอน และเคร่ืองใชอ่ื้นๆ  

13)  ขบวนส่างลอง เป็นกลุ่มสุดทา้ยในขบวนแห่ส่างลองเป็นเหมือนการ
แสดงแสนยานุภาพของกษตัริย ์มีบริวารแห่แหนรายรอบเป็นขบวนยาวมีการฟ้อน
ร าเขา้กบัดนตรี ขณะท่ีขบวนเคล่ือนท่ีออกไปก็จะฟ้อนร าตามจงัหวะกลองกน้ยาว 
โดยบวริวารส่างลองประกอบดว้ย 

 -  ตะแปส่างลอง 2-3 คนสับเปล่ียนกนั 

 -  คนคอยกางทีค า (ร่มใหญ่ปิดทอง) 
 -  คณะดนตรีเคล่ือนท่ีเร็ว (กลองกน้ยาว) 
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รูปที ่5.5 ขบวนแห่ส่างลอง 

5.1.1.3  การด าเนินงานหลงัวันงานประเพณีปอยส่างลอง 
การด าเนินงานหลงัจากเสร็จส้ินงานประเพณีปอยส่างลอง พระมหาอนุพรรณ 

อภิวฒัโน จะรวบรวมข้อมูล รายรับ รายจ่าย เพื่อน าไปเสนอแก่ การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย เขตภาคเหนือ 1 และ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยทั้งสองหน่วยงานจะจดัหา
งบประมาณเพื่อน ามามอบใหก้บัทางวดัป่าเป้า เพื่อน าไปใชท้  าประโยชน์ต่อไป 

การท าความสะอาดสถานท่ีบริเวณท่ีจดังานวนัแห่ครัวหลู่ท่ีประตูท่าแพได้รับ
ความร่วมมือจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่ในการเก็บกวาด ท าความสะอาดรอบๆ 
บริเวณนั้น โดยทางชุมชนวดัป่าเป้า ด าเนินการเก็บอุปกรณ์ท่ีน าไปใชบ้ริเวณท่ีกล่าวเปิด
งานประเพณีปอยส่างลอง  

ส่วนของการเก็บกวาด ท าความสะอาดวดัป่าเป้า คณะสงฆ์วดัป่าเป้า ไดรั้บความ
ร่วมมือจาก คณะครู และนกัเรียน โรงเรียนวดัป่าเป้า มาช่วยกนัคนละไม ้คนละมือ ใน
การท าความสะอาดรอบบริเวณวดั เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับมาในแต่ละปีนั้นไม่
เพียงพอต่อการด าเนินการต่างๆ เป็นผลใหท้างวดัป่าเป้า ตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง โดยมี
ผูมี้จิตรศรัทธาแวะเวยีนเขา้มาช่วยงานจนแลว้เสร็จ  

5.1.2  การวเิคราะห์รูปแบบและวธีิการของการจัดการงานประเพณีปอยส่างลองวดัป่าเป้า 

เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการของจดัการงานประเพณีปอยส่างลองวดั
ป่าเป้า  จงัหวดัเชียงใหม่  ดว้ยการจ าแนกประเภทของงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบเป็นส่วนๆ  
เพื่อใหเ้ห็นถึงรูปแบบและวธีิการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
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5.1.2.1  การเตรียมงาน ก่อนวนังานประเพณปีอยส่างลอง 

กิจกรรมการเตรียมงานก่อนวนังานประเพณีปอยส่างลองของวดัป่าเป้าซ่ึงจดัข้ึน
ระหว่างวนัท่ี   – 6 เมษายน ของทุกปี ผูศึ้กษาได้รวบรวมข้อมูลซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

1) วดัป่าเป้า  

กิจกรรมก่อนวนังานประเพณีปอยส่างลองของวดัป่าเป้าซ่ึงจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี   - 
6 เมษายน ของทุกปี โดยสามารถจ าแนกหน้าท่ีได้ออกเป็น   หน้าท่ีหลกั คือ โฆษณา
และประชาสัมพนัธ์, ดูแลการจราจร, จดัเตรียมงานบวช, ดูแลโบราณสถานท่ีส าคัญ
ภายในวดัป่าเป้า และจดักิจกรรมการแสดง ซ่ึงแสดงขอ้มูลดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 3 แสดงการจ าแนกหนา้ท่ี และผูรั้บผดิชอบ 

แผนก รายการ ผู้รับผดิชอบ 

โฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ 

ประชาสัมพนัธ์ ก าหนดการของทางวดั วนัจดั
งานประเพณี เพื่อเชิญชวนผูมี้จิตศรัทธาเขา้มา
ร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง 

ก ารท่ อ ง เท่ี ย วแ ห่ ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย  เข ต
ภาคเหนือ 1 

ดูแลการจราจร ดูแลความสงบเรียบร้อยทั้ง ขบวนแห่ส่างลอง 
งานมหรสพเวลากลางคืน และงานพิธีกรรมใน
เวลากลางวนั เพื่อความสะดวกในการจอดรถ 

เจ้ า ห น้ า ท่ี จ ร า จ ร
ส านักงานต ารวจภูธร
แม่ปิง 

จดัเตรียมงานบวช จดัเตรียมสถานท่ีในการบรรพชาสามเณร  คณ ะส งฆ์  แ ล ะ ค รู
โรงเรียนวดัป่าเป้า 

ดูแลโบราณสถาน
ท่ีส าคัญภายในวดั
ป่าเป้า 

เขา้ประจ าตามโบราณสถานในช่วงท่ีมีพิธีใน
วดัป่าเป้า เพื่อดูแลและรักษาส่ิงก่อสร้างเก่าแก่
ของวดั 

ฝ่ายชุมชนวดัป่าเป้า 

จัด กิ จก รรม ก าร
แสดง 

การแสดงพื้ นบ้าน  และมหรสพใน เวล า
กลางคืน 

นั ก เ รี ย น แ ล ะ ค รู 
โรงเรียนวดัป่าเป้า 
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หนา้ท่ีและผูรั้บผดิชอบในแผนกต่าง ๆ สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1.1) แผนกโฆษณาประชาสัมพนัธ์  

ส่วนของการโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์เป็นส่วนของทางหน่วยงานท่ี
สนับสนุนคือ เทสบาลนครเชียงใหม่ และ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เขต
ภาคเหนือ 1 โดยเม่ือทางวดัได้ข้อสรุปเก่ียวกับก าหนดการเร่ือง กิจกรรม และ
พิธีกรรมแลว้ จะแจง้ไปยงั เทศบาลนครเชียงใหม่ และ การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย เขตภาคเหนือ 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพนัธ์ ก าหนดการ
ของทางวดั วนัจดังานประเพณี เพื่อเชิญชวนผูมี้จิตศรัทธาเขา้มาร่วมงานปอยส่าง
ลองหลงัจากนั้นหน่วยงานดงักล่าวจะน าไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เช่น การติด
ป้ายโฆษณาตามสถานท่ีท่ีมีคนพลุกพล่าน การประกาศออกทางรายการวิทยุ การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ในส่วนของผูด้  าเนินการประสานงานกบั การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
เขตภาคเหนือ 1 และเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหนา้ท่ีของทางวดัป่าเป้าโดย พระ
ผูรั้บผดิชอบคือ พระมหาอนุพรรณ อภิวฒัโน 

1.2) แผนกดูแลการจราจร  

แผนกดูแลการจราจรไดรั้บความอนุเคราะห์จากเจา้หนา้ท่ีจราจร ส านกังาน
ต ารวจภูธรแม่ปิง ซ่ึงจะผลดักนัมาดูแลความสงบเรียบร้อยทั้ง ขบวนแห่ส่างลอง 
งานมหรสพเวลากลางคืน และงานพิธีกรรมในเวลากลางวนั เพื่อความสะดวกใน
การจอดรถ ส าหรับผูม้าร่วมงานบุญส่างลอง โดยแต่ละจุดของงานประเพณีปอย
ส่างลอง จะมีเจา้หนา้ท่ีจราจรหมุนเวยีน ผลดัเปล่ียนกนัไป ดงัน้ี 

 ขบวนแห่ส่างลอง  5 คน 

 งานมหรสพเวลากลางคืน 3 คน 

 งานพิธีบรรพชาสามเณร  3 คน 

1.3) แผนกจดัเตรียมงานบวช  
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การจดัเตรียมงานบวชเป็นหนา้ท่ีของคณะสงฆว์ดัป่าเป้า จดัเตรียมสถานท่ี
ในการบรรพชาสามเณร แต่ทางวดัป่าเป้าไดข้อความอนุเคราะห์จากทางคณะครู 
โรงเรียนวดัป่าเป้าเขา้มาช่วยในการจดัเตรียมสถานท่ี  

 แผนกจดัเตรียมอุปกรณ์  3 คน 

แผนกท าความสะอาด  4 คน 

แผนกจดัสถานท่ี   4 คน 

1. )  แผนกดูแลโบราณสถานท่ีส าคญัภายในวดัป่าเป้า  
การดูแลโบราณสถานท่ีส าคญัภายในวดัป่าเป้าเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายชุมชนวดั

ป่าเป้า โดยจะประจ าตามโบราณสถานท่ีส าคญัของวดัป่าเป้า โดยจะเขา้ประจ า
ตามโบราณสถานในช่วงท่ีมีพิธีในวดัป่าเป้า โดยเม่ือถึงเวลาจริงจะมีคนในชุมชน
วดัป่าเป้า มีสับเปล่ียนหมุนเวยีนกนัอีก จุดละ 2 คน 

นายสมหมาย บุญสุวรรณ รับผดิชอบดูแล องคพ์ระเจยดี์ 
นายชยันุชิต จิตรบุญ  รับผดิชอบดูแล คนัธกุฏี 
นายคมสันต ์  หอมแก่นจนัทร์ รับผดิชอบดูแล พระอุโบสถ 

 1.5)  แผนกจดักิจกรรมการแสดง 
การจดักิจกรรมการแสดงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการวดัป่าเป้า ซ่ึงถูก

แต่งตั้งข้ึนมาเฉพาะกิจ และเวียนเปล่ียนกันทุก ๆ ปี  โดยคดัเลือกจากคณะครู
โรงเรียนวดัป่าเป้ามารับต าแหน่งป็นคณะกรรมการวดั โดยในปีท่ีเก็บขอ้มูล มี
รายช่ือคณะกรรมการตามรายการข้างล่าง และทางวดัจะคัดเลือกนักเรียนใน
โรงเรียนวดัป่าเป้ามาฝึกซ้อมการแสดง เช่น ลิเกไทใหญ่ ฟ้อนเพลงไต โดยมีคณะ
ครูโรงเรียนวดัป่าเป้าเป็นผูฝึ้กซอ้มการแสดงให้   

 
     นางรัตนาภรณ์   นนัทะเรือน      นางสายลกัษณ์     มัน่สายทอง 

    นายวชิรา           วชิรนคร             นางพรทิพย ์         แกว้ก๊อ 

 นางสาวกลัยารัตน์  สุมานนท ์    นางสาวเกศสุดา    ขิปะนนั 

 นายธนชัชนม ์   มาตระออ         นางสาวปวณีา      ชยักุย 

 นายก าพล        เกษทนั              นายณฐัพงศ ์      นิลประภา 

 นายประวนิ        ศิริธรรม              นางสาวกมลชนก   สุดเสน่ห์  
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2) ส่วนของชาวไทใหญ่ชุมชนวดัป่า 

การเตรียมงานของชาวไทใหญ่จะจดัเตรียมในส่วนของตนเอง คือ พ่อแม่ส่างลอง 
หรือ เจา้ภาพเป็นฝ่ายจดัเตรียมเคร่ืองไทยธรรม และอฐับริขาร อุปกรณ์ท่ีจะตอ้งใช้ใน
การแห่ครัวหลู่ จดัเตรียม อาหารไวส้ าหรับเล้ียงตอ้นรับแขกท่ีมาร่วมงาน และการสร้าง
ซุม้ภายในบริเวณวดัป่าเป้า เพื่อเป็นท่ีพกัใหก้บัส่างลอง อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีเล้ียงตอ้นรับ
แขกท่ีมาร่วมงานอีกดว้ย 

3) ส่วนของเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ในความรับผิดชอบของ นายสมศกัด์ิ วิริยสกุลทอง หวัหนา้
ฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกบั การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย เขตภาคเหนือ 1 และหน่วยงานจราจรสถานีต ารวจภูธรแม่ปิง ในการ
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการจดัประเพณีปอยส่างลอง ของวดัป่าเป้า จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยไดส่้งเจา้หน้าท่ีมาเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนงานประเพณีปอย
ส่างลองเป็นอยา่งดี โดยมีการสนบัสนุนดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4 จ  าแนกหนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐในการจดัปอยส่างลอง 

แผนก รายการ ผู้รับผดิชอบ 

โฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ 

การประกาศทางวิทย ุติดป้ายเชิญชวนนกัท่องเท่ียว
ใหม้าเขา้ร่วมงานปอยส่างลอง 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
เขตภาคเหนือ 1 

ดูแลสถานท่ี ใชพ้ื้นท่ีบริเวณประตูท่าแพในการเปิดงานประเพณี 
และอ านวยความสะดวกเร่ืองการเก็บกวาดขยะ 

นายกเทศมนตรีและเทศบาล
เมืองเชียงใหม่ 

ดูแลการจราจร ดูแลขบวนแห่และอ านวยความสะดวกในพ้ืนท่ี
บริเวณวดัป่าเป้า  

เจ้าหน้ าท่ี จราจร  ส านั ก งาน
ต ารวจภูธรแม่ปิง 

จดัหางบประมาณ จัดหางบประมาณบางส่วนเพ่ือสนับสนุนการจัด
งานประเพณีปอยส่างลองของวดัป่าเป้า จังหวดั
เชียงใหม่ 

นายวสูิตร   บวัชุม   ผูอ้  านวยการ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ส านกังานเชียงใหม่ 
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5.1.2.2  กจิกรรมและพธีิกรรมวนังานประเพณปีอยส่างลอง 

งานประเพณีปอยส่างลองของวดัป่าเป้าจะมีการจดังานทั้งส้ิน 3 วนั โดยมีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีด ำเนินกิจกรรมกิจกรรมและพิธีกรรมต่ำงๆ  ดงัน้ี 

1) วดัป่าเป้า 

การจัดเตรียมสถานที ่

คณะกรรมกำรวดั  ผูน้ ำชุมชน ชำวบำ้น และเทศบำลเมืองเชียงใหม่ไดร่้วมมือใน
กำรจดัเตรียมสถำนท่ีในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ตั้งแต่ช่วง 5 นำฬิกำของทุกวนั  ไปจนถึง
ช่วง 18 นำฬิกำประกอบด้วยพิธีกำรรับส่ำงลอง พิธีสมำทำนเบญจศีล พิธีแห่ครัวหลู่
เคร่ืองไทยธรรมพิธีเล้ียงอำหำรส่ำงลอง  พิธีเรียกขวญัส่ำงลอง และพิธีบรรพชำสำมเณร  
นอกจำกน้ีในช่วงหวัค ่ำไปจนถึงเวลำ 23 นำฬิกำ จะมีงานแสดงพื้นบา้นของชาวไทใหญ่ 
และงานมหรสพ งานแสดงสินคา้ รวมไปถึงการจ าหน่าย อาหารพื้นบา้นไทใหญ่ และ
อาหารทัว่ไปส าหรับผูท่ี้มาร่วมงาน 
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ตารางท่ี 5 หนา้ท่ีในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของวดัป่าเป้า 

พธีิการ รายละเอยีด ผู้รับผดิชอบ 

พิ ธี ก าร
รั บ ส่ า ง
ลอง 

 

เจ้าภาพจัดเตรียมน ้ าเงิน น ้ าทองเพื่ อให้ ส่างลองอาบ
หลงัจากการโกนผมแลว้เสร็จ จากนั้นพาส่างลองไปรับศีล 
รับโอวาทจากเจา้อาวาสวดัป่าเป้า เม่ือเสร็จพิธีจะเดินทาง
ไปกราบนมัสการณ์เจ้าอาวาส หรือ พระผูใ้หญ่ตามวดั
ต่างๆ ท่ีส าคัญรอบคูเมือง จากนั้ นเดินทางไปสักการะ
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวเชียงใหม่นบัถือ เช่นศาลหลกัเมือง 
อนุสาวรียส์ามกษตัริย ์

 

 

 

 

- พระมหาอนุพันธ์   
อภิวฑฺฒโน  

(อาจารย์สอนปริยติั
ธรรม) 

 

- วชิยั   พิริยะจีระ
อนนัต ์

(ไวยาวจักรวดัป่า
เป้า) 

 

- พระครูอมรวรีคุณ 

(เจา้อาวาสวดัป่าเป้า) 

 

                         

 

พิ ธี เรียก
ขวัญส่าง
ลอง 

พิธีการจะมีข้ึนในช่วงเยน็วนัท่ีสองของงาน โดยการเรียก
ขวญัจะมีค าเรียกขวญัท่ีเป็นภาษาไทใหญ่ ซ่ึงใช้ปนกนักบั
ค าเรียกขวญัภาษากลาง และค าเมือง ทางวดัจะจดัเตรียม
พานบายศรี และสายสิญณ์ส าหรับผกูขอ้มือใหส่้างลองไว ้

พธีิ
บรรพชา
สามเณร 

 

เร่ิมโดยการแห่ส่างลองรอบเจยดี์ภายในวดั 9 รอบ จากนั้น 
ส่างลองจะกราบพระอุปัชฌาย ์3 คร้ัง แลว้รับจีวร จากพ่อ
ข่าม แม่ข่าม แลว้หนักลบัไปเปล่งวา่จาขอบรรพชากบัพระ
อุปัชฌาย์ พร้อมขอรับศีล 10 และขอนิสัย จากนั้ นพระ
อุปัชฌายใ์หศี้ล บอกกมัมฏัฐาน และใหโ้อวาทแก่ส่างลอง  
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2)  ไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้า  

หนา้ท่ีของไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้าสามารถจ าแนกเป็นรายการในตารางไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 6 บทบาทหนา้ท่ีของไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้า 

พธีิการ รายละเอยีด ผู้รับผดิชอบ 

พิธีแห่ครัว
หลู่เคร่ือง
ไทยธรรม 

นายยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นผูก้ล่าวเปิดงาน จากนั้น
ขบวนจะแห่ไปรอบคูเมือง มีคณะกลองก้นยาวให้ความ
บนัเทิงระหว่างแห่ไปตามสถานท่ีต่างๆ มีคนโปรยดอกไม้
ตลอดทาง แล้ววนกลบัเขา้วดัป่าเป้า เพื่อประกอบพิธีกรรม
อ่ืนๆ ต่อไป 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ
วดั และ
หมู่บา้น 

 

                         

 

พิธีเล้ียง
อาหารส่าง

ลอง 

จดัเตรียมอาหารโอชารส 12 อย่าง เพื่อประกอบพิธีการเล้ียง
อาหารส่างลอง 

พิธีสมำทำน
เบญจศีล 

เป็นพิธีท่ีส่างลองเข้ารับศีล 5 จากเจ้าอาวาสวดัป่าเป้า หรือ 
พระผูใ้หญ่ ส่างลองจะอาราธนาบทสวดตามเจา้อาวาสวดัป่า
เป้า 

การแสดง
และงาน
มหรสพ
ตอน

กลางคืน 

กำรฟ้อนร ำ ร้องเพลง และเล่นดนตรีพื้นเมือง สะลอ้ ซอ ซึง ท่ี
บริเวณลำนกิจกรรม 

5.1.2.3  การด าเนินงานหลงัวนังานประเพณ ี

1) วดัป่าเป้า 

หลังจำกเสร็จส้ินงำนประเพณีปอยส่ำงลองทำงวดัป่ำเป้ำจะสรุปยอดค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดแล้วน าไปแจง้กบั การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เพื่อทั้งสองหน่วยงานจะจดัหางบประมาณมาใหก้บัทางวดั ซ่ึงหากคงเหลือมากทางวดัจะ
น าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น น าไปพฒันาวดัให้มีความพร้อมท่ีจะรองรับปริมาณผู้
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ท่ีมาร่วมงานบุญส่างลองให้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัร่วมกบัเจำ้หน้ำท่ีวำงแผนกำรฟ้ืนฟู
สถำนท่ี  พร้อมทั้งช่วยกนัดูแลท ำควำมสะอำดบริเวณวดัป่ำเป้ำ  ซ่ึงแบ่งพื้นท่ีกนัท ำควำม
สะอำดดังน้ี  คณะสงฆ์จะท ำควำมสะอำดเขตสังฆวำส และคณะกรรมกำรท ำควำม
สะอำดเขตพุทธวำส 

2) ชาวไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้า   

ภายหลงัจากงานประเพณีแลว้จะมีการท าบุญตกับาตรสามเณรใหม่ ซ่ึงเจา้ภาพ พ่อ
แม่ส่างลอง ตลอดจนผูมี้จิตรศรัทธาจะมาร่วมท าบุญตกับาตรกนัอยา่งเนืองแน่น สะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมท่ีใกลชิ้ดกบัพระพุทธศาสนาอยา่งชดัเจน  

เม่ือประเพณีปอยส่างลองแลว้เสร็จทุกประการ พ่อแม่ส่างลอง หรือ เจา้ภาพจะมา
ร้ือซุ้มท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีพกัส่างลอง และเก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณรอบๆ โดย
จะมีเพื่อนท่ีอาสามาช่วยงานดว้ย 

3) เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลเมืองเชียงใหม่ 

ทำงเจำ้หน้ำท่ีเทศบำลนครเชียงใหม่ จดักำรควำมสะอำดบริเวณสถำนท่ีเปิดงำน
ประเพณีปอยส่ำงลองของวดัป่ำเป้ำ ท่ีบริเวณประตูท่ำแพ และจดัหำงบประมำณจำกภำค
ส่วนต่ำงๆ ท่ีมีควำมตอ้งกำรจะสนบัสนุนงำนประเพณีปอยส่ำงลอง เพื่อมำมอบให้กบั
ทำงวดัเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำไปท ำใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

5.2   ตัวแบบ (Model) ของการจัดการงานประเพณีปอยส่างลองที่เข้มแข็งและประสบผลส าเร็จของ
ของวดัป่าเป้า  จังหวดัเชียงใหม่ 

จากการศึกษาในหัวข้อท่ีผ่านมา เป็นกรณีศึกษางานประเพณีปอยส่างลองท่ีเข็มแข็ง และ
ประสบความส าเร็จของวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ไดท้  าการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการ
ของประเพณีปอยส่างลองของวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจากการศึกษาดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นวา่ 
ไดมี้การจดัการอย่างเป็นระบบโดยแบ่งหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายอย่างชดัเจน โดยจะจ าแนกหนา้ท่ีของแต่
ละฝ่ายออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบของความร่วมมือในการจดังาน
ประเพณีปอยส่างลองท่ีเขม้แข็ง และประสบผลส าเร็จของวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าเสนอใน
รูปของตวัแบบ (Model) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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5.2.1  กิจกรรมและหน้าทีข่องฝ่ายต่างๆในการจัดการงานประเพณปีอยส่างลองวดัป่าเป้า 
จังหวดัเชียงใหม่ 

5.2.1.1  ส่วนของวดัป่าเป้า 

1) งานดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 

1.1) แผนกโฆษณำประชำสัมพนัธ์  

มีคณะกรรมกำรวดั และมีอำสำสมคัรจำกชำวบำ้นในชุมชนเขำ้มำ
ช่วยงำนประชำสัมพนัธ์กิจกรรมและกำรท ำบุญต่ำงๆ ภำยในวดั 

1.2) แผนกดูแลกำรจรำจร 

พระสงฆ์วดัป่ำเป้ำส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนจรำจร
ส ำนกังำนต ำรวจภูธรแม่ปิง มำอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรจรำจร 

1.3) แผนกจดัเตรียมงำนบวช  

คณะสงฆว์ดัป่ำเป้ำ ร่วมกบัคณะกรรมกำรวดั และนกัเรียนโรงเรียน
วดัป่ำเป้ำ ด ำเนินกำรจดัสถำนท่ีประกอบพิธีกรรม 

1.4) แผนกจดักิจกรรมกำรแสดง  

คณะกรรมกำรวดัท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนในกำรดูแล  จดักิจกรรมกำร
แสดงต่ำงๆ รวมไปถึงกำรตอ้นรับผูม้ำร่วมงำนประเพณีปอยส่ำงลอง   

1.5) แผนกดูแลโบรำณสถำนท่ีส ำคญัภำยในวดัป่ำเป้ำ 
อำสำสมคัรจำกชุมชนวดัป่ำเป้ำท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มำช่วยท ำ

หน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ศรัทธำประชำชนในกำรเขำ้เยี่ยมชม และ
ดูแลควำมเรียบร้อย 

 
2) งำนดำ้นพิธีกรรม 

ทางวดัป่าเป้าเชิญเจา้อาวาสวดักู่เตา้ พระครูประภศัร์ ธรรมรังษี เจา้
คณะต าบลศรีภูมิ เขต 3 มาเป็นพระอุปัชฌาย์ และด าเนินการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาในวนับรรพชาส่างลอง 
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5.2.1.2  ส่วนของชาวไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้า 

ชาวไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้า ศรัทธาจากประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณถนนชา้งเผือก 
สันทราย ดอยสะเก็ด และท่าแพ โดยเฉพาะระดบัผูน้ าชุมชน มีความเต็มใจท่ีจะเขา้ไป
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของวดัป่าเป้าในช่วงงานประเพณีต่างๆ อยา่งเขม้แข็ง โดยเฉพาะ
ประเพณีปอยส่างลอง ซ่ึงถือวา่เป็นประเพณีส าคญัของชาวไทใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งในช่วงการเตรียมงานและวนังานประเพณีทั้ง 3 วนั  ใน
ส่วนของอาสาสมคัรในกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีทางวดัมอบหมาย และยงัมีส่วนร่วมกับ
องคก์รส่วนเทศบาลเพื่อใหง้านกิจกรรมส าเร็จลุล่วง  

5.2.1.3  ส่วนของเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เทศบาลเมืองเชียงใหม่ไดส่้งเจา้หนา้ท่ีมาเพื่อใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนงาน
ประเพณีปอยส่ำงลองเป็นอยำ่งดี โดยมีกำรสนบัสนุนดงัน้ี 

1) ประชำสัมพันธ์และติดต่อประสำนงำนกับองค์กรส่วนจังหวดั
เชียงใหม่เพื่อขอใชส้ถำนท่ีเพื่อประกอบพิธีและแห่ขบวน 

2) สนบัสนุนช่วยเหลือดำ้นกำรดูแลสถำนท่ีและท ำควำมสะอำด 
3) สนบัสนุนงำนดำ้นควำมปลอดภยั งำนจรำจร และอ ำนวย

ควำมสะดวกระหวำ่งขบวนแห่ส่ำงลอง 

5.2.2  แผนภูมิ(Organization Charts) ของการจัดการมรดกประเพณีวฒันธรรมที่เข้มแข็งของ
ชุมชนวดัป่าเป้า  

ความร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งของชุมชนชาวไท
ใหญ่วดัป่าเป้า  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นจากกิจกรรมและหนา้ท่ีของฝ่ายต่างๆในการจดัการงานประเพณีผอ
ยส่างลองดงัท่ีกล่าวมาแล้วขา้งต้น  สามารถแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของความร่วมมือในการ
จดัการมรดกประเพณีวฒันธรรมในแผนภูมิ (Organization Charts)  ดงัน้ี 
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รูปแบบการจดัการปอยส่างลองวดัป่าเป้า  
อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ 

กจิกรรมในส่วนของ
ไทใหญ่ 

กจิกรรมในส่วนของวดั
ป่าเป้า 

 

เทศบาล
นคร

เชียงใหม่ 

คณะกรรม
การวดั 

การ
ท่องเทีย่ว
แห่ง 

ประเทศ
ไทย 

ตดิต่อ
ประสานงาน 

หน่วยงาน
ราชการ 

กจิกรรมในส่วนของ
หน่วยงานราชการ 

ยืน่หนังสือ
เชิญพระ 

อุปปัชฌาย์ 

สภอ.
แม่ปิง 

เตรียมเคร่ืองไทย
ธรรมและอฐับริขาร 

เตรียม
เคร่ืองครัวหลู่ 

และขบวนแห่ 

เตรียมซุ้มส่าง
ลอง 

 

เตรียมสถานที ่

เตรียมการ
แสดงการ
แสดง 

งานพธีิกรรม
ทางศาสนา 

เตรียมอาหาร
เลีย้งส่างลอง 
และ แขก 

 

ประชาสัม
พนัธ์และ
จดัสรรงบ 
ประมาณ 

จดัสรร
งบประมา
ณ และ งาน

ด้าน
สถานที ่

งาน
จราจร
และ
ความ
ปลอด
ภัย 


