บทที่ 5
องค์ความรู้ของการจัดการงานปอยส่ างลองไทใหญ่
ของวัดป่ าเป้า จังหวัดเชียงใหม่
บทนี้ เป็ นการศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมและพิธีกรรมงานประเพณี ปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
และถอดองค์ค วามรู้ ห รื อรู ป แบบและวิธี ก ารจัดการงานปอยส่ างลองวัด ป่ าเป้ าที่ ป ระสบผลส าเร็ จ
ออกมาให้เห็ นเป็ นรู ปธรรมที่ ชัดเจน และนาเสนอออกมาให้เห็ นองค์ประกอบของความร่ วมมื อที่
เข้มแข็งในการจัดการมรดกประเพณี วฒั นธรรมของชุมชน และนาเสนอเป็ นตัวแบบ (model) ของการ
จัดการงานประเพณี ปอยส่ างลองไทใหญ่ของวัดป่ าเป้ า ที่เข้มแข็ง เพื่อจะเป็ นตัวอย่างและประโยชน์
สาหรับชุมชนอื่นๆ ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่ น ให้เกิดความ
ยัง่ ยืนสื บไป ซึ่ งจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
5.1 การศึกษาการดาเนินงานประเพณี ปอยส่ างลอง วัดป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่
5.1.1 การจัดกิจกรรมและพิธีกรรมงานประเพณี ปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
5.1.1.1 การเตรี ยมงานก่อนวันงานประเพณี ปอยส่ างลอง
5.1.1.2 กิจกรรมและพิธีกรรมวันงานประเพณี ปอยส่ างลอง
5.1.1.3 การดาเนินงานหลังวันงานประเพณี
5.1.2 การวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการของการจัดการงานประเพณี ปอยส่ างลอง
5.1.2.1 การเตรี ยมงานก่อนวันงานประเพณี ปอยส่ างลอง
5.1.2.2 กิจกรรมและพิธีกรรมวันงานประเพณี ปอยส่ างลอง
5.1.2.3 การดาเนินงานหลังวันงานประเพณี ปอยส่ างลอง
5.2 ตัวแบบ (Model) ของการจัดการงานประเพณี ปอยส่ างลองที่ เข้มแข็ง และประสบ
ผลสาเร็ จของวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่
5.2.1 กิจกรรมและหน้าที่ของฝ่ ายต่างๆ ในการจัดการงานประเพณี ปอยส่ างลอง
5.2.2 แผนภู มิ (Organize Charts) ของการจัด การงานประเพณี ป อยส่ า งลองที่
เข้มแข็ง และประสบผลสาเร็ จของวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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5.1. การศึกษาการดาเนินการกิจกรรมและพิธีกรรมงานประเพณีปอยส่ างลองวัดป่ าเป้า
หัวข้อนี้ เป็ นการศึ กษาการดาเนิ นการกิ จกรรมและพิธีกรรมงานประเพณี ปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ และการทาหน้าที่ในส่ วนงานต่างๆ ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน
ประเพณี ปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ า ตั้งแต่การเตรี ยมการวันก่ อนวันงาน กิ จกรรมต่างๆในวันงาน
ประเพณี และหลังวันงานประเพณี ปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.1.1 การจัดกิจกรรมและพิธีกรรมงานประเพณีปอยส่ างลองวัดป่ าเป้า
งานประเพณี ปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ในปั จจุบนั จัดขึ้น
เป็ นครั้งที่ 21 แล้ว ซึ่ งงานประเพณี ปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ าจะดารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นประเพณี
โบราณ ซึ่ งสามารถเรี ยกได้ว่า เป็ นงานประเพณี แบบดั้งเดิ มเลยก็ว่าได้ เนื่ องจากทางวัดป่ าเป้ า
เป็ นต้นแบบของประเพณี ปอยส่ างลองที่ วัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้นาไปเป็ นแบบอย่างใน
การจัดงานประเพณี ปอยส่ างลองขึ้น ดังนั้นจึงต้องดารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นแบบอย่างประเพณี แบบ
ดั้งเดิม
เนื่องจากในปั จจุบนั ความแพร่ หลายของประเพณี ปอยส่ างลองนั้นทาให้จากสมัยก่อนที่มี
แต่ส่ างลองเชื้ อสายไทใหญ่ แต่ในปั จจุ บ นั งานประเพณี ป อยส่ างลองนี้ จะมี ส่างลองคนเมื อง
เข้ามาร่ ว มพิ ธี ก รรมด้ว ย เนื่ อ งจากความสวยงามของพิ ธี ก รรมเป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ให้ เกิ ด ความ
เลื่อมใส ศรัทธา แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ในปั จจุบนั มีหลายวัดได้นาประเพณี ปอยส่ างลองไป
จัดขึ้นอย่างแพร่ หลาย มีผลให้เกิดตัวเลือกที่มากขึ้นในการเลือกวัดที่ใกล้ที่ทางาน ใกล้บา้ น หรื อ
วัดที่มีญาติพี่นอ้ งอยูเ่ ยอะ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อจานวนคนที่มาร่ วมงานกับทางวัดป่ าเป้ า เป็ นอย่าง
มาก
5.1.1.1 การเตรียมงาน ก่อนวันงานประเพณี
1) การเตรียมในส่ วนตัวผู้เข้ าพีธีปอยส่ างลอง
การเตรี ยมตัวของผูเ้ ข้าร่ วมพิ ธี ป อยส่ างลองหลัง จากการตัดสิ น ใจเข้า ร่ วมงาน
ประเพณี ป อยส่ างลอง ทาง บิ ดา มารดา ของส่ างลองจะต้องจัดเตรี ยมหางบประมาณ
เนื่ องจากจะต้องใช้เงิ นในการจัดเตรี ยมสิ่ งของต่างๆที่ จะใช้ในงานพิธี เช่ น เสื้ อผ้าส่ าง
ลอง เครื่ องไทยธรรม และอัฐบริ ขาร จัดงานเลี้ยงข้าวปลาอาหารแก่แขกที่มาร่ วมงานและ
ทางวัดป่ าเป้ ายังได้กาหนดไว้วา่ ผูท้ ี่จะเข้ารับการบรรพชาสามเณรนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่าย
เป็ นเงิ น จานวน ,500 บาท เพื่ อให้ ท างวัดใช้ใ นการจัดเตรี ย มสิ่ งของที่ จาเป็ นต่ องาน
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พิธีกรรม ในส่ วนของทุนทรัพย์หากเป็ นครอบครัวที่มีฐานะก็จะไม่มีปัญหาแต่หากเป็ น
ครอบครัวที่ฐานะปานกลาง หรื อยากจน นั้นก็จะหาเจ้าภาพที่มีจิตรศรัทธาจะร่ วมทาบุญ
ในการบวชส่ างลอง หรื อ ผูท้ ี่ทางานเป็ นหลักเป็ นแหล่งอาจจะไปขอทางนายจ้างที่มีจิตร
ศรัทธามาเป็ นเจ้าภาพ หรื อร่ วมทาบุญด้วย อีกส่ วนหนึ่งผูม้ ีจิตศรัทธาทั้งชาวไทใหญ่ และ
คนเมือง ก็จะร่ วมบริ จาคเพื่อสมทบทุนในการบวชส่ างลองอีกด้วย
สาหรั บผูท้ ี่ จะเข้ารับการบรรพชาสามเณรนั้นจะต้องไปเตรี ยมตัวอยู่ที่วดั ป่ าเป้ า
เป็ นเวลาอย่างน้อย 15 วันขึ้นไป โดยทางวัดจะอบรมถึ งความเป็ นมาของงานประเพณี
ปอยส่ างลอง ขัดเกลานิ สัยใจคอ หัดบทคาขอบรรพชาเป็ นสามเณร ร่ วมถึ งการซักซ้อม
พิธีกรรมการบรรพชาเป็ นสามเณร ซึ่ งผูท้ ี่ เป็ นผูฝ้ ึ กสอนก็จะเป็ นพระ หรื อ เณร ที่วดั ป่ า
เป้ า ซึ่งเด็กที่จะเข้ารับการบรรพชาระหว่างฝึ กซ้อมอยูท่ ี่วดั ก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
กวาดลานวัด ช่ วยพัฒนาวัด ทาความสะอาดในส่ วนต่างๆ ของวัดเพื่ อประพฤติ ตนให้
เป็ นประโยชน์ต่อศาสนสถาน
การเตรี ยมงานสาหรับเจ้าภาพด้านการจัดสถานที่ ตอ้ นรับแขก ที่พกั ส่ างลองซึ่ ง
จะต้องจัดในบริ เวณวัดป่ าเป้ า โดยแบ่งเป็ นซุ ้มใครซุ ้มมัน จะเตรี ยมการตั้งแต่เนิ่ นๆ โดย
ส่ วนมากแล้วจะใช้ระยะเวลาเตรี ยมงานตั้งแต่ 15 วันขึ้ นไป อี กทั้งมีสิ่งที่ จาเป็ นจะต้อง
เตรี ยมเพื่อไว้ใช้ในงานพิธีกรรม และใช้เลี้ ยงต้อนรับแขกที่มาร่ วมงานบุญส่ างลอง โดย
สิ่ งที่จะต้องเตรี ยมสาหรับงานพิธี มีดงั ต่อไปนี้
1) เตรี ยมข้าวแตก หรื อข้าวตอก โดยน าข้าวเปลื อกเหนี ย มมาคัว่ ใน
หม้อ ดิ น ให้ แ ตกเป็ นช่ อ คล้า ยๆ ข้า วโพดคั่ว เพื่ อ ใช้เป็ นเครื่ อ งสั ก การะในพิ ธี
บรรพชาอุปสมบท และนาไปคลุ กกับน้ าอ้อยเชื่ อมปั้ นเป็ นก้อนโต เรี ยกว่า “ข้าว
แตกปั้ น” โดยเจ้าภาพจะเตรี ยมอุปกรณ์ ต่างๆไว้ให้ครบแล้ว จะเชิ ญเพื่อนบ้านผูม้ ี
จิตรศรัทธามาร่ วมกันจัดเตรี ยมงาน
2) เตรี ยมบุ หรี่ มี 2 ชนิ ดคื อ ยาฉุ นกับขี้ โย จะต้องเตรี ยมมวนบุ หรี่ ไว้
เป็ นพันๆ มวนเพื่อใช้ในการต้อนรับแขกที่มาร่ วมงาน และเป็ นเครื่ องไทยธรรม
3) เครื่ องไทยธรรม และอัฐ บริ ข าร เมื่ อ ใกล้ถึ ง ก าหนดเวลาพิ ธี ก าร
ประมาณ 7 วัน จะมีการเตรี ยมตกแต่งเครื่ องไทยธรรม และอัฐบริ ขาร เช่ นทาต้น
ปุ๊ กข้าวแตก โดยห่ อข้าวแตกนี้ จะนามาแจกผูเ้ ข้าร่ วมพิธีในวันสุ ดท้าย เพื่อใช้เป็ น
เครื่ องสักการะต่างดอกไม้ ธู ปเทียน สาหรับอัฐบริ ขาร เช่น บาตร จีวร เสื่ อ หมอน
108

ผ้าห่ ม จาน ช้อน เครื่ องกรองน้ า มีดโกน เป็ นต้น นามาตกแต่งด้วยไหมพรม เพื่อ
สะดวกในการให้คนหามนาเข้าขบวนแห่ในวันพิธีแห่เครื่ องไทยธรรม
) อุปกรณ์อื่นๆ โดยเจ้าภาพจะจัดเตรี ยมเครื่ องใช้ และวัสดุต่างๆ เช่ น
ข้าวสาร อาหารแห้งเครื่ องครัว หม้อ เตา จาน ถาด ช้อน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มี
เครื่ องทองของอลองที่ จะต้องจัดหามา รวมไปถึ งเครื่ องประดับ ตกแต่ ง สร้ อย
แหวน เป็ นต้น
2) การเตรียมการทีว่ ดั และอืน่ ๆ
ในส่ วนของการเตรี ยมการจัดงานประเพณี ป อยส่ างลองที่ วดั ป่ าเป้ า ทางรองเจ้า
อาวาสวัดป่ าเป้ า พระมหาอนุพรรณ อภิวฒั โนส จะดาเนิ นการติดต่อประสานงานกับทาง
หน่ วยงานราชการ โดยเริ่ มติดต่อจาก เทศบาลนครเชี ยงใหม่ โดยไปติ ดต่อในส่ วนของ
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลนครเชี ยงใหม่ ติดต่อด้านสถานที่ใช้ใน
การเปิ ดงานประเพณี ปอยส่ างลองที่ บริ เวณประตูท่าแพ ประสานงานกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ 1 เพื่อแจ้งกาหนดการต่างๆ ของการจัดงานประเพณี ปอย
ส่ างลองของทางวัดป่ าเป้ า เพื่ อให้ทางการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย เขตภาคเหนื อ 1
ช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่ กัน ประสานงานกับสถานี ตารวจแม่ปิง โดย
แจ้งกาหนดการจัดงานประเพณี ปอยส่ างลองของทางวัดป่ าเป้ า เพื่อขอความอนุ เคราะห์
ในการอานวยความสะดวกในการเดินขบวนแห่ส่างลอง การจัดสถานที่จอดรถบริ เวณวัด
เพื่อความสะดวกแก่ผมู ้ ีจิตรศรัทธาเข้าร่ วมงานประเพณี ปอยส่ างลอง การจัดสถานที่จอด
รถของทางวัดป่ าเป้ าจะจัดไว้บ ริ เวณรอบนอกวัด เนื่ องจากภายในวัดมี พ้ื นที่ จากัด ไม่
สะดวกต่อการจะนารถเข้ามาจอด โดยจะมีการหมุนเวียนมาดูแลความสะดวก สบายจาก
เจ้าพนักงานตารวจจราจร สานักงานตารวจภูธรแม่ปิง
เมื่อเสร็ จสิ้ นจากการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกแล้ว พระมหาอนุพนั ธ์
อภิวฑฺ ฒโน จะร่ างหนังสื อเพื่อส่ งสารเจ้าอาวาส วัดพระสิ งห์ วัดกู่เต้า วัดโลกโมฬี เพื่อ
แจ้งขออนุญาตนาส่ างลองเข้าพบเพื่อรับโอวาท รับศีลรับพร เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
การเตรี ยมการจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรม ทางคณะสงฆ์วดั ป่ าเป้ า และคณะครู
นักเรี ยน โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ า ร่ วมกันจัดเตรี ยมสถานที่ ประกอบพิธีกรรม จัดเตรี ยมการ
แสดงรื่ นเริ ง เช่ น ลิ เกไทใหญ่ การแสดงฟ้ อนเพลงไต โดยผูท้ ี่ มาแสดงจะเป็ นนักเรี ยน
โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ า ซึ่งได้รับการฝึ กซ้อมจากคณะครู โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ า
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5.1.1.2 กิจกรรมและพิธีกรรมวันงานประเพณีปอยส่ างลอง
กิจกรรม และพิธีกรรมต่างๆ ในงานประเพณี ปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ า ได้มีความ
ร่ วมมือกันจากคนในชุ มชนวัดป่ าเป้ า มัคทายกวัดป่ าเป้ า คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยน
วัดป่ าเป้ า ตลอดจนหน่ วยงานราชการต่างๆ โดยในแต่ละวันของงานประเพณี ปอยส่ าง
ลอง จะมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) วันแรก หรื อเรี ยกว่า วันรั บส่ างลอง จะมีพี ธีกรรมคื อ การอาบน้ าเงิ นน้ าทอง
ของส่ างลองซึ่ งทางพ่อแม่ส่างลอง หรื อ เจ้าภาพจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมมา หลังจากเสร็ จพิธี
การอาบน้ าเงินน้ าทองแล้ว จะเป็ นพิธีการรับศีล กล่าวให้โอวาทโดยเจ้าอาวาสวัดป่ าเป้ า
จากนั้น จะเป็ นพิ ธี ก ารกิ น อาหารโอชารส 12 อย่า ง โดยเจ้า ภาพ และทางวัด ช่ ว ยกัน
จัดเตรี ยมอาหารทั้ง 12 อย่างจะต้องไม่ซ้ ากัน มี พิธีการคื อ ผูเ้ ป็ นพ่อ แม่ จะป้ อนอาหาร
โอชารสแก่ส่างลองก่อน 7 คาแรก เมื่อเสร็ จพิธีแล้วส่ างลองเข้าพักตามสถานที่ที่จดั ไว้
โดยเจ้าภาพ หรื อ พ่อแม่ส่างลอง งานในช่วงบ่ายจะเริ่ มจากการเข้าพบเจ้าคณะจังหวัด เจ้า
คณะตาบลต่างๆ รอบๆคูเมือง โดยจะเดินทางโดยรถยนต์ที่ทางเจ้าภาพได้จดั ไว้ โดยการ
จะเข้าพบแต่ละครั้งจะต้องนาส่ างลองแห่ รอบวิหารก่อน 3 รอบจึงจะเข้าพบ เพื่อขอขมา
รับศีล รับพร และโอวาท เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลกับส่ างลอง เมื่อเสร็ จพิธีแล้วจะเดินทาง
กลับไปที่วดั ป่ าเป้ า
กิจกรรมที่จดั ขึ้นในวัดป่ าเป้ าจะเริ่ มตั้งแต่ช่วงสายๆ ของวันไปจนถึ ง เวลา 23.00
น. ซึ่ งในงานจะประกอบไปด้วย ร้ านขายของ ร้ านขายอาหาร งานแสดงมหรสพจาก
นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดป่ าเป้ า สร้ างความสนุ กสนานเพลิ นเพลิ นให้ กบั เด็ก ๆ และผูท้ ี่ ม า
ร่ วมงานประเพณี ปอยส่ างลอง โดยตลอดเวลาที่ มีงานรื่ นเริ งจะได้รับการอานวยความ
สะดวกจากเจ้าหน้าที่ตารวจ สานักงานตารวจภูธรแม่ปิง เป็ นอย่างดีในการดูแลเรื่ องของ
การจอดรถ ดูแลความปลอดภัย เป็ นต้น
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รู ปที่ 5.1 พิธีรับส่ างลอง สมาทานเบญจศีล

รู ปที่ 5.2 การรับประทานอาหารโอชารส 12 อย่าง
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2) วันแห่ครัวหลู่ จะเริ่ มตั้งขบวนตั้งแต่เวลา 7 โมง ที่บริ เวณประตูท่าแพ เนื่ องจาก
ต้อ งใช้ เวลาในการตั้ง ขบวน ในเวลาประมาณ 9.00 น. จะมี พิ ธี เปิ ดงานจากนายยก
เทศมนตรี นครเชียงใหม่ อยากเป็ นทางการ ซึ่ งท่านพระมหาอนุพรรณ อภิวฒั โน เป็ นผูส้ ่ ง
หนังสื อขอความอนุ เคราะห์ท่านมาเป็ นประธานในพิธี หลังจากเสร็ จพิธีเปิ ดงานแล้ว จะ
เริ่ มขบวนแห่ วนไปตามคูเมือง เพิ่อมุ่งสู่ วดั ป่ าเป้ า ตลอดขบวนแห่ ส่างลองจะมีการเล่น
ชุ ดกลองหางยาว คอยบรรเลงเพื่อให้เกิ ดความคึ กคักสนุ กสนาน เมื่ อกลับถึ งวัดป่ าเป้ า
ส่ างลองจะยกย้า ยกัน พัก ผ่อ นตามสถานที่ ที่ จ ัด เตรี ย มไว้ข องแต่ ล ะคน ในช่ ว งเวลา
ประมาณ 17.00 น. จะมีพิธีการเรี ยกขวัญส่ างลอง โดยผูท้ ี่เป็ นหมอทาขวัญคือ นายจเร ออ
ตอ มัคทายกวัดป่ าเป้ า ซึ่ งเป็ นชาวไทใหญ่ เมื่อเสร็ จจากพิธีเรี ยกขวัญส่ างลองจะเป็ นการ
เลี้ยงแขกที่มาร่ วมงานของเจ้าภาพ ซึ่ งจะจัดกันภายในวัดป่ าเป้ า
ส่ วนของการแสดง และกิ จกรรมในตอนกลางคืนจะคล้ายๆ กับคื นแรก แต่สิ่งที่
เปลี่ยนไปก็คือ การแสดงจากนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดป่ าเป้ า ซึ่ งการคัดเลือกการแสดงนั้นจะ
ถูกคัดสรรโดยคณะครู โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ า

รู ปที่ 5.3 พิธีแห่ครัวหลู่
3) วันข่ามส่ าง เป็ นวันบรรพชาสามเณร จะเริ่ มพิธีกรรมในเวลา 09.00 น. ซึ่ งถื อ
เป็ นเลขมงคล โดยมีการแห่ผา้ ไตร แห่ส่างลอง รอบเจย์ดีจานวน 9 รอบ จากนั้นจะนาส่ าง
ลองขึ้ นวิหาร จากนั้นจะเริ่ ม พิ ธีโดยทางวัดป่ าเป้ าได้ส่งหนังสื อเชิ ญ เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า
พระครู ประภัศร์ ธรรมรังสี เจ้าคณะตาบลศรี ภูมิเขต 3 เป็ นพระอุปัชฌาย์ เริ่ มจากส่ างลอง
ขอขมาพ่อแม่ และรับผ้าไตรจีวร จากนั้นส่ างลองจะเปล่งวาจาคาขอบรรพชา และนาผ้า
112

ไตรจีวรไปให้พระพี่เลี้ยงช่วยเปลี่ยน เมื่อกลับมาเปล่งวาจาขอรับศีล 10 และขอนิสัยแล้ว
พระอุ ปั ช ฌาย์ใ ห้ ศี ล บอกกัม มัฏ ฐาน และให้ โ อวาทส่ า งลองเพื่ อ เปลี่ ย นสถานะเป็ น
สามเณร เจ้าภาพใหญ่ เจ้า ภาพร่ ว มและผู ้ม าร่ ว มงานในพิ ธี ถ วายจตุ ปั จ จัย ไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนาเป็ นเสร็ จพิธี

รู ปที่ 5.4 การกราบขอขมาพ่อแม่ของส่ างลอง
องค์ประกอบของขบวนแห่ ส่างลองของวัดป่ าเป้ านั้น จะเริ่ ม ต้นขบวนหลังจาก
เสร็ จพิธีรับศีลรับพรจากเจ้าอาวาสวัดป่ าเป้ าในช่วงเช้า โดยรู ปแบบขบวนแห่จะประกอบ
ไปด้วย
1) ขบวนจะเริ่ ม ด้วยผูอ้ าวุโส ผูเ้ ฒ่ าผูแ้ ก่ แต่ งชุ ดขาว อุ ้ม ขัน ข้าวตอก
ดอกไม้ โดยถือว่าเป็ นผูม้ ีศีลธรรม ผูบ้ ริ สุทธิ์ เดินนาหน้าขบวน
2) ถัดมาเป็ นกังสดาลใหญ่ (จีเจ่) ตีเป็ นระยะๆ เพื่อเป็ นเครื่ องเสี ยงป่ าว
ประกาศให้ได้ยินกันทัว่ ๆ ไป เมื่อใครได้ยินแล้วให้ร่วมอนุ โมทนาหรื อเดิ นทาง
มาร่ วมทาบุ ญรวมทั้งเป็ นการบอกล่ าว ถึ งเทวดาอารักษ์ต่างๆให้ได้ทราบถึ งการ
ทาบุญใหญ่ของชุมชน
3) ม้าทรงเจ้าเมือง เป็ นม้าทรงของเจ้าเมือง (เจ้าพ่อหลักเมือง) ที่จะต้อง
อัญเชิ ญมาร่ วมในขบวนเครื่ องไทยธรรมในประเพณี ปอยส่ างลองทุกครั้ง เพื่อเป็ น
การให้เจ้าที่เคารพของชุ มชนรับทราบและช่ วยปกป้ องคุม้ ครองให้งานดาเนิ นไป
ได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยปราศจากเหตุร้ายทั้งปวง
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4) ต้นตะแปส่ าพระพุทธ – ต้นกัลปพฤกษ์ถวายเป็ นพุทธบูชา ลักษณะ
คล้ายกับจองพาราโครงสร้างทาด้วยไม้ไผ่กรุ กระดาษสา ตกแต่งลวดลายสวยงาม
ต้นเล็กหรื อใหญ่แล้วแต่ฐานะของเจ้าภาพ เป็ นส่ วนที่เด่นที่สุดในขบวน
5) ต้นตะแปส่ าพระสงฆ์–ต้นกัลปพฤกษ์ถวายพระสงฆ์ลกั ษณะคล้าย
กับต้นตะแปส่ าพระพุทธ โดยจะต่างกันตรงเครื่ องห้อย ซึ่ งเป็ นเครื่ องใช้สาหรับวัด
เช่น ถ้วยชาม จาน แก้วน้ า หม้อ เป็ นต้น
6) ปุ๊ กข้าวแตก ข้า วตอกห่ อ ด้ว ยผ้า ขาวผูก ต้น ไม้ย าวส่ า งลองถวาย
พระสงฆ์
7) เทียนเงิ น เที ยนทอง ธู ปเทียนแพ เป็ นเครื่ องบู ชาของส่ างลองเพื่ อ
บูชาพระอุปัชฌาย์
8) พุ่มเงิน พุ่มทอง สาหรับส่ างลองถวายพระพุทธเจ้า และเพื่อประดับ
ขบวน
9) อูต่านปานต่อง คือ กรวยหมากพลูกบั กรวยดอกไม้
10) หม้อน้ าต่า เป็ นหม้อดินใส่ ผา้ ขาวปิ ดจัดไว้เพื่อความร่ มเย็นของงาน
11) ขบวนกลองมองเซิ ง ซึ่ งประกอบไปด้วย กลอง 1 ใบ ฆ้องชุ ด 6 ใบ
ฉาบ 1 ฉิ่ ง 1 ใช้บรรเลงประกอบขบวนเพื่อให้เกิดความไพเราะรื่ นเริ งในขบวนแห่
ส่ วนใหญ่จะมีแต่ผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่ที่สามารถตีกลองมองเซิ งได้
12) ขบวนเครื่ องอัฐบริ ขารและไทยธรรม โดยจะให้หญิงสาวเป็ นผูถ้ ื อ
เครื่ องอัฐบริ ข าร ซึ่ งเป็ นเครื่ องใช้ของสามเณร ซึ่ งประกอบไปด้วย จีวร เครื่ อง
นอน และเครื่ องใช้อื่นๆ
13) ขบวนส่ างลอง เป็ นกลุ่มสุ ดท้ายในขบวนแห่ส่างลองเป็ นเหมือนการ
แสดงแสนยานุภาพของกษัตริ ย ์ มีบริ วารแห่แหนรายรอบเป็ นขบวนยาวมีการฟ้ อน
ราเข้ากับดนตรี ขณะที่ขบวนเคลื่อนที่ออกไปก็จะฟ้ อนราตามจังหวะกลองก้นยาว
โดยบวริ วารส่ างลองประกอบด้วย
- ตะแปส่ างลอง 2-3 คนสับเปลี่ยนกัน
- คนคอยกางทีคา (ร่ มใหญ่ปิดทอง)
- คณะดนตรี เคลื่อนที่เร็ ว (กลองก้นยาว)
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รู ปที่ 5.5 ขบวนแห่ส่างลอง
5.1.1.3 การดาเนินงานหลังวันงานประเพณีปอยส่ างลอง
การดาเนิ นงานหลังจากเสร็ จสิ้ น งานประเพณี ป อยส่ างลอง พระมหาอนุ พ รรณ
อภิ ว ฒ
ั โน จะรวบรวมข้อ มู ล รายรั บ รายจ่ า ย เพื่ อ น าไปเสนอแก่ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย เขตภาคเหนือ 1 และ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยทั้งสองหน่วยงานจะจัดหา
งบประมาณเพื่อนามามอบให้กบั ทางวัดป่ าเป้ า เพื่อนาไปใช้ทาประโยชน์ต่อไป
การท าความสะอาดสถานที่ บ ริ เวณที่ จดั งานวันแห่ ครั วหลู่ ที่ ป ระตู ท่ าแพได้รับ
ความร่ วมมื อจากทางเทศบาลนครเชี ยงใหม่ ใ นการเก็ บ กวาด ท าความสะอาดรอบๆ
บริ เวณนั้น โดยทางชุมชนวัดป่ าเป้ า ดาเนิ นการเก็บอุปกรณ์ที่นาไปใช้บริ เวณที่กล่าวเปิ ด
งานประเพณี ปอยส่ างลอง
ส่ วนของการเก็บกวาด ทาความสะอาดวัดป่ าเป้ า คณะสงฆ์วดั ป่ าเป้ า ได้รับความ
ร่ วมมื อจาก คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ า มาช่ วยกันคนละไม้ คนละมือ ใน
การท าความสะอาดรอบบริ เวณวัด เนื่ องจากงบประมาณที่ ได้รับ มาในแต่ ละปี นั้นไม่
เพียงพอต่อการดาเนิ นการต่างๆ เป็ นผลให้ทางวัดป่ าเป้ า ต้องดาเนินการด้วยตนเอง โดยมี
ผูม้ ีจิตรศรัทธาแวะเวียนเข้ามาช่วยงานจนแล้วเสร็ จ
5.1.2 การวิเคราะห์ รูปแบบและวิธีการของการจัดการงานประเพณีปอยส่ างลองวัดป่ าเป้า
เป็ นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบและวิธีการของจัดการงานประเพณี ปอยส่ างลองวัด
ป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการจาแนกประเภทของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นส่ วนๆ
เพื่อให้เห็นถึงรู ปแบบและวิธีการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
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5.1.2.1 การเตรียมงาน ก่อนวันงานประเพณีปอยส่ างลอง
กิจกรรมการเตรี ยมงานก่อนวันงานประเพณี ปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ าซึ่ งจัดขึ้น
ระหว่างวัน ที่ – 6 เมษายน ของทุ ก ปี ผูศ้ ึ ก ษาได้รวบรวมข้อ มูล ซึ่ งสามารถสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี้
1)

วัดป่ าเป้า

กิจกรรมก่อนวันงานประเพณี ปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ าซึ่ งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี โดยสามารถจาแนกหน้าที่ได้ออกเป็ น หน้าที่หลัก คือ โฆษณา
และประชาสั ม พันธ์ , ดู แลการจราจร, จัดเตรี ย มงานบวช, ดู แลโบราณสถานที่ ส าคัญ
ภายในวัดป่ าเป้ า และจัดกิจกรรมการแสดง ซึ่งแสดงข้อมูลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงการจาแนกหน้าที่ และผูร้ ับผิดชอบ
แผนก

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กาหนดการของทางวัด วันจัด ก ารท่ อ งเที่ ย วแ ห่ ง
งานประเพณี เพื่อเชิ ญชวนผูม้ ีจิตศรัทธาเข้ามา ป ร ะ เท ศ ไ ท ย เข ต
ร่ วมงานประเพณี ปอยส่ างลอง
ภาคเหนือ 1

ดูแลการจราจร

ดูแลความสงบเรี ยบร้ อยทั้ง ขบวนแห่ ส่างลอง เจ้ า ห น้ า ที่ จ ร า จ ร
งานมหรสพเวลากลางคืน และงานพิธีกรรมใน ส านัก งานตารวจภูธ ร
เวลากลางวัน เพื่อความสะดวกในการจอดรถ แม่ปิง

จัดเตรี ยมงานบวช

จัดเตรี ยมสถานที่ในการบรรพชาสามเณร

ค ณ ะ ส งฆ์ แ ล ะ ค รู
โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ า

ดู แ ลโบราณสถาน เข้าประจาตามโบราณสถานในช่ วงที่ มี พิ ธีใน ฝ่ ายชุมชนวัดป่ าเป้ า
ที่ ส าคัญ ภายในวัด วัดป่ าเป้ า เพื่อดูแลและรักษาสิ่ งก่อสร้างเก่าแก่
ป่ าเป้ า
ของวัด
จั ด กิ จ ก รร ม ก าร การแส ดงพื้ น บ้ า น และมห รส พ ใน เวล า นั ก เรี ย น แ ล ะ ค รู
โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ า
แสดง
กลางคืน
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หน้าที่และผูร้ ับผิดชอบในแผนกต่าง ๆ สามารถจาแนกได้ดงั นี้
1.1) แผนกโฆษณาประชาสัมพันธ์
ส่ วนของการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์เป็ นส่ วนของทางหน่วยงานที่
สนับ สนุ นคื อ เทสบาลนครเชี ยงใหม่ และ การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย เขต
ภาคเหนื อ 1 โดยเมื่ อทางวัดได้ข ้อสรุ ป เกี่ ยวกับ ก าหนดการเรื่ อง กิ จกรรม และ
พิธีกรรมแล้ว จะแจ้งไปยัง เทศบาลนครเชียงใหม่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย เขตภาคเหนื อ 1 เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ กาหนดการ
ของทางวัด วันจัดงานประเพณี เพื่อเชิ ญชวนผูม้ ีจิตศรัทธาเข้ามาร่ วมงานปอยส่ าง
ลองหลังจากนั้นหน่วยงานดังกล่าวจะนาไปเผยแพร่ ในช่องทางต่างๆ เช่น การติด
ป้ ายโฆษณาตามสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน การประกาศออกทางรายการวิทยุ การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเวปไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในส่ วนของผูด้ าเนิ นการประสานงานกับ การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
เขตภาคเหนือ 1 และเทศบาลนครเชี ยงใหม่ เป็ นหน้าที่ของทางวัดป่ าเป้ าโดย พระ
ผูร้ ับผิดชอบคือ พระมหาอนุพรรณ อภิวฒั โน
1.2) แผนกดูแลการจราจร
แผนกดูแลการจราจรได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่จราจร สานักงาน
ตารวจภูธรแม่ปิง ซึ่ งจะผลัดกันมาดูแลความสงบเรี ยบร้ อยทั้ง ขบวนแห่ ส่างลอง
งานมหรสพเวลากลางคืน และงานพิธีกรรมในเวลากลางวัน เพื่อความสะดวกใน
การจอดรถ สาหรับผูม้ าร่ วมงานบุญส่ างลอง โดยแต่ละจุดของงานประเพณี ปอย
ส่ างลอง จะมีเจ้าหน้าที่จราจรหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนกันไป ดังนี้
ขบวนแห่ส่างลอง
5
คน
งานมหรสพเวลากลางคืน
3
คน
งานพิธีบรรพชาสามเณร
3
คน
1.3) แผนกจัดเตรี ยมงานบวช

117

การจัดเตรี ยมงานบวชเป็ นหน้าที่ของคณะสงฆ์วดั ป่ าเป้ า จัดเตรี ยมสถานที่
ในการบรรพชาสามเณร แต่ทางวัดป่ าเป้ าได้ขอความอนุ เคราะห์ จากทางคณะครู
โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ าเข้ามาช่วยในการจัดเตรี ยมสถานที่
แผนกจัดเตรี ยมอุปกรณ์
3
คน
แผนกทาความสะอาด
4
คน
แผนกจัดสถานที่
4
คน
1. ) แผนกดูแลโบราณสถานที่สาคัญภายในวัดป่ าเป้ า
การดูแลโบราณสถานที่สาคัญภายในวัดป่ าเป้ าเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายชุมชนวัด
ป่ าเป้ า โดยจะประจาตามโบราณสถานที่สาคัญของวัดป่ าเป้ า โดยจะเข้าประจา
ตามโบราณสถานในช่วงที่มีพิธีในวัดป่ าเป้ า โดยเมื่อถึงเวลาจริ งจะมีคนในชุมชน
วัดป่ าเป้ า มีสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอีก จุดละ 2 คน
นายสมหมาย บุญสุ วรรณ
รับผิดชอบดูแล องค์พระเจย์ดี
นายชัยนุชิต จิตรบุญ
รับผิดชอบดูแล คันธกุฏี
นายคมสันต์ หอมแก่นจันทร์ รับผิดชอบดูแล พระอุโบสถ
1.5) แผนกจัดกิจกรรมการแสดง
การจัดกิ จกรรมการแสดงเป็ นหน้าที่ ของคณะกรรมการวัดป่ าเป้ า ซึ่ งถู ก
แต่ ง ตั้งขึ้ น มาเฉพาะกิ จ และเวีย นเปลี่ ยนกัน ทุ ก ๆ ปี โดยคัดเลื อกจากคณะครู
โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ ามารั บตาแหน่ งป็ นคณะกรรมการวัด โดยในปี ที่ เก็บ ข้อมู ล มี
รายชื่ อ คณะกรรมการตามรายการข้างล่ าง และทางวัด จะคัดเลื อ กนัก เรี ย นใน
โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ ามาฝึ กซ้อมการแสดง เช่น ลิเกไทใหญ่ ฟ้ อนเพลงไต โดยมีคณะ
ครู โรงเรี ยนวัดป่ าเป้ าเป็ นผูฝ้ ึ กซ้อมการแสดงให้
นางรัตนาภรณ์ นันทะเรื อน
นายวชิรา
วชิรนคร
นางสาวกัลยารัตน์ สุ มานนท์
นายธนัชชนม์ มาตระออ
นายกาพล
เกษทัน
นายประวิน
ศิริธรรม
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นางสายลักษณ์
นางพรทิพย์
นางสาวเกศสุ ดา
นางสาวปวีณา
นายณัฐพงศ์
นางสาวกมลชนก

มัน่ สายทอง
แก้วก๊อ
ขิปะนัน
ชัยกุย
นิลประภา
สุ ดเสน่ห์

2)

ส่ วนของชาวไทใหญ่ ชุมชนวัดป่ า

การเตรี ยมงานของชาวไทใหญ่จะจัดเตรี ยมในส่ วนของตนเอง คือ พ่อแม่ส่างลอง
หรื อ เจ้าภาพเป็ นฝ่ ายจัดเตรี ยมเครื่ องไทยธรรม และอัฐบริ ขาร อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ใน
การแห่ ครัวหลู่ จัดเตรี ยม อาหารไว้สาหรับเลี้ ยงต้อนรับแขกที่มาร่ วมงาน และการสร้าง
ซุม้ ภายในบริ เวณวัดป่ าเป้ า เพื่อเป็ นที่พกั ให้กบั ส่ างลอง อีกทั้งยังเป็ นสถานที่เลี้ยงต้อนรับ
แขกที่มาร่ วมงานอีกด้วย
3)

ส่ วนของเจ้ าหน้ าทีภ่ าครัฐ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ในความรับผิดชอบของ นายสมศักดิ์ วิริยสกุลทอง หัวหน้า
ฝ่ ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลนครเชี ยงใหม่ ร่ วมกับ การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย เขตภาคเหนื อ 1 และหน่ วยงานจราจรสถานี ต ารวจภู ธ รแม่ ปิ ง ในการ
ประสานงานอานวยความสะดวกในการจัดประเพณี ปอยส่ างลอง ของวัดป่ าเป้ า จังหวัด
เชี ยงใหม่ โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุ นงานประเพณี ปอย
ส่ างลองเป็ นอย่างดี โดยมีการสนับสนุนดังนี้
ตารางที่ 4 จาแนกหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการจัดปอยส่ างลอง
แผนก

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

การประกาศทางวิทยุ ติดป้ ายเชิญชวนนักท่องเที่ยว การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
ให้มาเข้าร่ วมงานปอยส่างลอง
เขตภาคเหนือ 1

ดูแลสถานที่

ใช้พ้ืนที่บริ เวณประตูท่าแพในการเปิ ดงานประเพณี นายกเทศมนตรี และเทศบาล
และอานวยความสะดวกเรื่ องการเก็บกวาดขยะ
เมืองเชียงใหม่

ดูแลการจราจร

ดู แ ลขบวนแห่ แ ละอ านวยความสะดวกในพื้ น ที่ เจ้ า ห น้ า ที่ จราจร ส านั ก งาน
บริ เวณวัดป่ าเป้ า
ตารวจภูธรแม่ปิง

จัดหางบประมาณ

จัด หางบประมาณบางส่ ว นเพื่ อ สนับ สนุ น การจัด นายวิสูตร บัวชุม ผูอ้ านวยการ
งานประเพณี ป อยส่ า งลองของวัด ป่ าเป้ า จัง หวัด การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
เชียงใหม่
สานักงานเชียงใหม่
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5.1.2.2 กิจกรรมและพิธีกรรมวันงานประเพณีปอยส่ างลอง
งานประเพณี ป อยส่ างลองของวัดป่ าเป้ าจะมี การจัดงานทั้งสิ้ น 3 วัน โดยมี การ
แบ่งแยกหน้าที่ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมและพิธีกรรมต่ำงๆ ดังนี้
1)

วัดป่ าเป้า

การจัดเตรียมสถานที่
คณะกรรมกำรวัด ผูน้ ำชุ มชน ชำวบ้ำน และเทศบำลเมืองเชี ยงใหม่ได้ร่วมมือใน
กำรจัดเตรี ยมสถำนที่ในกำรทำกิ จกรรมต่ำงๆ ตั้งแต่ช่วง 5 นำฬิกำของทุกวัน ไปจนถึง
ช่ วง 18 นำฬิ กำประกอบด้วยพิ ธีก ำรรั บ ส่ ำงลอง พิ ธีส มำทำนเบญจศี ล พิ ธี แห่ ค รัวหลู่
เครื่ องไทยธรรมพิธีเลี้ยงอำหำรส่ ำงลอง พิธีเรี ยกขวัญส่ ำงลอง และพิธีบรรพชำสำมเณร
นอกจำกนี้ ในช่วงหัวค่ำไปจนถึงเวลำ 23 นำฬิกำ จะมีงานแสดงพื้นบ้านของชาวไทใหญ่
และงานมหรสพ งานแสดงสิ นค้า รวมไปถึ งการจาหน่ าย อาหารพื้นบ้านไทใหญ่ และ
อาหารทัว่ ไปสาหรับผูท้ ี่มาร่ วมงาน
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ตารางที่ 5 หน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของวัดป่ าเป้ า
พิธีการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

พิ ธี ก าร เจ้า ภาพจัด เตรี ยมน้ าเงิ น น้ าทองเพื่ อ ให้ ส่ างลองอาบ
รั บ ส่ า ง หลังจากการโกนผมแล้วเสร็ จ จากนั้นพาส่ างลองไปรับศีล
รับโอวาทจากเจ้าอาวาสวัดป่ าเป้ า เมื่อเสร็ จพิธีจะเดิ นทาง
ลอง
ไปกราบนมัส การณ์ เจ้า อาวาส หรื อ พระผูใ้ หญ่ ต ามวัด
ต่ า งๆ ที่ ส าคัญ รอบคู เมื อ ง จากนั้ น เดิ น ทางไปสั ก การะ
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเชี ยงใหม่นบั ถื อ เช่นศาลหลักเมือง - พระมหาอนุ พ ัน ธ์
อนุสาวรี ยส์ ามกษัตริ ย ์
อภิวฑฺฒโน
พิ ธี เรี ย ก พิธีการจะมีข้ ึนในช่ วงเย็นวันที่สองของงาน โดยการเรี ยก
ขวัญส่ าง ขวัญจะมีคาเรี ยกขวัญที่เป็ นภาษาไทใหญ่ ซึ่ งใช้ปนกันกับ
คาเรี ยกขวัญ ภาษากลาง และคาเมื อง ทางวัดจะจัดเตรี ยม
ลอง
พานบายศรี และสายสิ ญณ์สาหรับผูกข้อมือให้ส่างลองไว้
พิธี
เริ่ มโดยการแห่ ส่างลองรอบเจย์ดีภายในวัด 9 รอบ จากนั้น
บรรพชา ส่ างลองจะกราบพระอุปัชฌาย์ 3 ครั้ง แล้วรับจีวร จากพ่อ
สามเณร ข่าม แม่ข่าม แล้วหันกลับไปเปล่งว่าจาขอบรรพชากับพระ
อุ ปั ช ฌาย์ พร้ อ มขอรั บ ศี ล 10 และขอนิ สั ย จากนั้น พระ
อุปัชฌาย์ให้ศีล บอกกัมมัฏฐาน และให้โอวาทแก่ส่างลอง

(อาจารย์ส อนปริ ย ตั ิ
ธรรม)
- วิชยั พิริยะจีระ
อนันต์
(ไวยาวัจกรวัดป่ า
เป้ า)
- พระครู อมรวีรคุณ
(เจ้าอาวาสวัดป่ าเป้ า)
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2) ไทใหญ่ ชุมชนวัดป่ าเป้า
หน้าที่ของไทใหญ่ชุมชนวัดป่ าเป้ าสามารถจาแนกเป็ นรายการในตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 6 บทบาทหน้าที่ของไทใหญ่ชุมชนวัดป่ าเป้ า
พิธีการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

พิธีแห่ครัว นายยกเทศมนตรี นครเชี ยงใหม่ เป็ นผูก้ ล่ าวเปิ ดงาน จากนั้น
หลู่เครื่ อง ขบวนจะแห่ ไ ปรอบคู เมื อ ง มี ค ณะกลองก้ น ยาวให้ ค วาม
ไทยธรรม บัน เทิ งระหว่างแห่ ไ ปตามสถานที่ ต่างๆ มี ค นโปรยดอกไม้
ตลอดทาง แล้ววนกลับเข้าวัดป่ าเป้ า เพื่ อประกอบพิ ธีก รรม
อื่นๆ ต่อไป
พิธีเลี้ยง จัดเตรี ยมอาหารโอชารส 12 อย่าง เพื่อประกอบพิธีการเลี้ ยง
อาหารส่ าง อาหารส่ างลอง
คณะกรรมการ
ลอง
วัด และ
พิธีสมำทำน เป็ นพิ ธี ที่ ส่ า งลองเข้ารั บ ศี ล 5 จากเจ้าอาวาสวัดป่ าเป้ า หรื อ หมู่บา้ น
เบญจศีล

พระผูใ้ หญ่ ส่ างลองจะอาราธนาบทสวดตามเจ้าอาวาสวัดป่ า
เป้ า

การแสดง
และงาน
มหรสพ
ตอน
กลางคืน

กำรฟ้ อนรำ ร้องเพลง และเล่นดนตรี พ้ืนเมือง สะล้อ ซอ ซึ ง ที่
บริ เวณลำนกิจกรรม

5.1.2.3 การดาเนินงานหลังวันงานประเพณี
1)

วัดป่ าเป้า

หลังจำกเสร็ จ สิ้ นงำนประเพณี ป อยส่ ำงลองทำงวัดป่ ำเป้ ำจะสรุ ปยอดค่ าใช้จ่าย
ทั้งหมดแล้วนาไปแจ้งกับ การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย และ เทศบาลนครเชี ยงใหม่
เพื่อทั้งสองหน่วยงานจะจัดหางบประมาณมาให้กบั ทางวัด ซึ่ งหากคงเหลือมากทางวัดจะ
นาไปทาประโยชน์อย่างอื่น เช่ น นาไปพัฒนาวัดให้มีความพร้อมที่ จะรองรับปริ มาณผู ้
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ที่ ม าร่ วมงานบุ ญส่ างลองให้ดียิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ยงั ร่ วมกับ เจ้ำหน้ำที่ วำงแผนกำรฟื้ นฟู
สถำนที่ พร้อมทั้งช่วยกันดูแลทำควำมสะอำดบริ เวณวัดป่ ำเป้ ำ ซึ่ งแบ่งพื้นที่กนั ทำควำม
สะอำดดัง นี้ คณะสงฆ์จ ะท ำควำมสะอำดเขตสั งฆวำส และคณะกรรมกำรท ำควำม
สะอำดเขตพุทธวำส
2)

ชาวไทใหญ่ ชุมชนวัดป่ าเป้า

ภายหลังจากงานประเพณี แล้วจะมีการทาบุญตักบาตรสามเณรใหม่ ซึ่ งเจ้าภาพ พ่อ
แม่ส่างลอง ตลอดจนผูม้ ีจิตรศรัทธาจะมาร่ วมทาบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่น สะท้อน
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
เมื่อประเพณี ปอยส่ างลองแล้วเสร็ จทุกประการ พ่อแม่ส่างลอง หรื อ เจ้าภาพจะมา
รื้ อซุ ้มที่สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นที่พกั ส่ างลอง และเก็บกวาดทาความสะอาดบริ เวณรอบๆ โดย
จะมีเพื่อนที่อาสามาช่วยงานด้วย
3)

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทศบาลเมืองเชียงใหม่

ทำงเจ้ำหน้ำที่เทศบำลนครเชี ยงใหม่ จัดกำรควำมสะอำดบริ เวณสถำนที่เปิ ดงำน
ประเพณี ปอยส่ ำงลองของวัดป่ ำเป้ ำ ที่บริ เวณประตูท่ำแพ และจัดหำงบประมำณจำกภำค
ส่ วนต่ำงๆ ที่ มีควำมต้องกำรจะสนับสนุ นงำนประเพณี ปอยส่ ำงลอง เพื่อมำมอบให้กบั
ทำงวัดเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรนำไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อไป
5.2 ตัวแบบ (Model) ของการจัดการงานประเพณีปอยส่ างลองที่เข้ มแข็งและประสบผลสาเร็ จของ
ของวัดป่ าเป้า จังหวัดเชียงใหม่
จากการศึ ก ษาในหั วข้อ ที่ ผ่านมา เป็ นกรณี ศึ ก ษางานประเพณี ป อยส่ างลองที่ เข็ ม แข็ ง และ
ประสบความสาเร็ จของวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่ได้ทาการวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบและวิธีการจัดการ
ของประเพณี ปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งจากการศึกษาดังกล่าวได้แสดงให้เห็ นว่า
ได้มีการจัดการอย่างเป็ นระบบโดยแบ่งหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน โดยจะจาแนกหน้าที่ของแต่
ละฝ่ ายออกมาเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน เพื่อแสดงให้เห็ นถึงองค์ประกอบของความร่ วมมือในการจัดงาน
ประเพณี ปอยส่ างลองที่เข้มแข็ง และประสบผลสาเร็ จของวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อนาเสนอใน
รู ปของตัวแบบ (Model) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

123

5.2.1 กิจกรรมและหน้ าทีข่ องฝ่ ายต่ างๆในการจัดการงานประเพณีปอยส่ างลองวัดป่ าเป้า
จังหวัดเชียงใหม่
5.2.1.1 ส่ วนของวัดป่ าเป้า
1)

งานด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
1.1) แผนกโฆษณำประชำสัมพันธ์

มีคณะกรรมกำรวัด และมี อำสำสมัครจำกชำวบ้ำนในชุ มชนเข้ำมำ
ช่วยงำนประชำสัมพันธ์กิจกรรมและกำรทำบุญต่ำงๆ ภำยในวัด
1.2) แผนกดูแลกำรจรำจร
พระสงฆ์วดั ป่ ำเป้ ำส่ งหนังสื อขอควำมอนุ เครำะห์หน่ วยงำนจรำจร
สำนักงำนตำรวจภูธรแม่ปิง มำอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร
1.3) แผนกจัดเตรี ยมงำนบวช
คณะสงฆ์วดั ป่ ำเป้ ำ ร่ วมกับคณะกรรมกำรวัด และนักเรี ยนโรงเรี ยน
วัดป่ ำเป้ ำ ดำเนินกำรจัดสถำนที่ประกอบพิธีกรรม
1.4) แผนกจัดกิจกรรมกำรแสดง
คณะกรรมกำรวัดทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรดูแล จัดกิจกรรมกำร
แสดงต่ำงๆ รวมไปถึงกำรต้อนรับผูม้ ำร่ วมงำนประเพณี ปอยส่ ำงลอง
1.5) แผนกดูแลโบรำณสถำนที่สำคัญภำยในวัดป่ ำเป้ ำ
อำสำสมัครจำกชุ มชนวัดป่ ำเป้ ำที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มำช่วยทำ
หน้ำที่อำนวยควำมสะดวกให้แก่ศรัทธำประชำชนในกำรเข้ำเยี่ยมชม และ
ดูแลควำมเรี ยบร้อย
2)

งำนด้ำนพิธีกรรม
ทางวัดป่ าเป้ าเชิ ญเจ้าอาวาสวัดกู่เต้า พระครู ประภัศร์ ธรรมรังษี เจ้า
คณะตาบลศรี ภู มิ เขต 3 มาเป็ นพระอุ ปั ช ฌาย์ และด าเนิ น การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาในวันบรรพชาส่ างลอง
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5.2.1.2 ส่ วนของชาวไทใหญ่ ชุมชนวัดป่ าเป้า
ชาวไทใหญ่ชุมชนวัดป่ าเป้ า ศรัทธาจากประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณถนนช้างเผือก
สันทราย ดอยสะเก็ด และท่าแพ โดยเฉพาะระดับผูน้ าชุ มชน มีความเต็มใจที่ จะเข้าไป
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของวัดป่ าเป้ าในช่วงงานประเพณี ต่างๆ อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะ
ประเพณี ปอยส่ างลอง ซึ่ งถื อว่าเป็ นประเพณี สาคัญของชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณ
ภาคเหนื อของประเทศไทย ทั้งในช่ วงการเตรี ยมงานและวันงานประเพณี ท้ งั 3 วัน ใน
ส่ วนของอาสาสมัค รในกิ จกรรมต่ างๆ ตามที่ ท างวัดมอบหมาย และยังมี ส่ วนร่ วมกับ
องค์กรส่ วนเทศบาลเพื่อให้งานกิจกรรมสาเร็ จลุล่วง
5.2.1.3 ส่ วนของเจ้ าหน้ าทีภ่ าครัฐ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเชียงใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงาน
ประเพณี ปอยส่ ำงลองเป็ นอย่ำงดี โดยมีกำรสนับสนุนดังนี้
1) ประชำสั ม พัน ธ์ แ ละติ ด ต่ อ ประสำนงำนกับ องค์ ก รส่ ว นจัง หวัด
เชียงใหม่เพื่อขอใช้สถำนที่เพื่อประกอบพิธีและแห่ขบวน
2) สนับสนุนช่วยเหลือด้ำนกำรดูแลสถำนที่และทำควำมสะอำด
3)
สนับสนุ นงำนด้ำนควำมปลอดภัย งำนจรำจร และอำนวย
ควำมสะดวกระหว่ำงขบวนแห่ส่ำงลอง
5.2.2 แผนภูมิ(Organization Charts) ของการจัดการมรดกประเพณีวฒ
ั นธรรมที่เข้ มแข็งของ
ชุ มชนวัดป่ าเป้า
ความร่ วมมื อในการดาเนิ นงานกิ จกรรมทางประเพณี วฒั นธรรมที่ เข้มแข็งของชุ มชนชาวไท
ใหญ่วดั ป่ าเป้ า ซึ่ งสะท้อนให้เห็นจากกิจกรรมและหน้าที่ของฝ่ ายต่างๆในการจัดการงานประเพณี ผอ
ยส่ างลองดังที่ กล่ าวมาแล้วข้างต้น สามารถแสดงให้เห็ นถึ งองค์ป ระกอบของความร่ วมมื อในการ
จัดการมรดกประเพณี วฒั นธรรมในแผนภูมิ (Organization Charts) ดังนี้
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รู ปแบบการจัดการปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมในส่ วนของวัด
ป่ าเป้ า

ติดต่ อ
ประสานงาน

คณะกรรม
การวัด

กิจกรรมในส่ วนของ
ไทใหญ่

เตรียมเครื่องไทย
ธรรมและอัฐบริขาร

หน่ วยงาน
ราชการ
เตรียมสถานที่
เตรียม
เครื่องครัวหลู่

ยืน่ หนังสือ
เชิญพระ
อุปปัชฌาย์

งานพิธีกรรม
ทางศาสนา

และขบวนแห่
เตรียมการ
แสดงการ
แสดง
เตรียมซุ้มส่ าง
ลอง

เตรียมอาหาร
เลีย้ งส่ างลอง
และ แขก
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กิจกรรมในส่ วนของ
หน่ วยงานราชการ

การ
ท่ องเทีย่ ว
แห่ ง
ประเทศ
ไทย

เทศบาล
นคร
เชียงใหม่

สภอ.
แม่ ปิง

ประชาสัม
พันธ์ และ
จัดสรรงบ
ประมาณ

จัดสรร
งบประมา
ณ และ งาน
ด้ าน
สถานที่

งาน
จราจร
และ
ความ
ปลอด
ภัย

