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บทที ่4 
ชุมชนวดัป่าเป้ากบัปอยส่างลองของไทใหญ่ 
วดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
บทน้ีเป็นการศึกษาทั้ งภาคเอกสารและภาคสนาม  ในบริบทท่ีเก่ียวกับประวติัความเป็นมา 

สังคมและวฒันธรรมของชุมชน  วดัป่าเป้า ตลอดจนรายละเอียดของปอยส่างลองของไทใหญ่ชุมชน
วดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ตามล าดบัต่อไปน้ี 

4.1.  การศึกษาบริบทชุมชนและวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.1.1 วดัป่าเป้า  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

4.1.1.1 ประวติัความเป็นมาของวดัป่าเป้า 
     4.1.1.2 สภาพทัว่ไปของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
     4.1.1.3 ศาสนสถานและส่ิงก่อสร้างส าคญัของวดัป่าเป้า 

  4.1.1.4 กิจกรรมและประเพณีท่ีส าคญัของวดัป่าเป้าและชุมชนวดัป่าเป้า
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.1.2  ชุมชนวดัป่าเป้า  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

    4.1.2.1 ประวติัความเป็นมาของชุมชนวดัป่าเป้า 
     4.1.2.2 สภาพทัว่ไปของชุมชนวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
     4.1.2.3 สถานท่ีส าคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัไทใหญ่ 
     4.1.2.4 ลกัษณะทางสังคมและการตั้งถ่ินฐาน 
     4.1.2.5 ศกัยภาพชุมชนวดัป่าเป้า 
     4.1.2.6 องคก์รท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแรงงานไทใหญ่ 

4.2  การศึกษาปอยส่างลองของไทใหญ่วดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.2.1 ประวติัความเป็นมาของปอยส่างลองวดัป่าเป้า 

    4.2.2 ลกัษณะและรูปแบบของงานปอยส่างลองวดัป่าเป้า 
    4.2.3 ขั้นตอนการจดัการปอยส่างลองของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
    4.2.4 คุณค่าและความส าเร็จของปอยส่างลองของชาวไทใหญ่วดัป่าเป้า 
    4.2.5 การวเิคราะห์ SWOT Analysis 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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4.1  การศึกษาบริบทชุมชนและวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
จากการศึกษา รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่เป็นสถานท่ีส าคญัในการจดัปอยส่างลองของไทใหญ่ โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลทั้งภาคสนาม
และภาคเอกสาร ด้วยวิธีสังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับประวติัความเป็นมา สังคม วฒันธรรม โดยการสัมภาษณ์ประชาชน ผูรู้้ 
นกัวิชาการในทอ้งถ่ิน หัวหนา้แขวงนครพิงค ์และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 30 คน ดว้ยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยไม่มีกฎเกณฑ์ในการพูดคุยกบับุคคลทัว่ไป และแบบ
จงใจ (Purposive Sampling) กบัเจา้หนา้ท่ี และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม
มาเพื่อ ตรวจสอบขอ้มูล จดัระเบียบ และเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั ประวติัความเป็นมา สังคม 
วฒันธรรมของชุมชนวดัป่าเป้า ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

4.1.1 วดัป่าเป้า  อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
    4.1.1.1  ประวตัิความเป็นมาของวดัป่าเป้า 

บริเวณท่ีตั้งของวดัป่าเป้าในปัจจุบนันั้น แต่เดิมเคยเป็นคุม้เก่า (วงัเก่า) ของ
พระเจา้กือนาธรรมิการาชเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ เม่ือพระเจา้กือนาธรรมิการาช
ไดส้วรรคตอคัรมหาเสนาบดีแสนผานองจึงไดน้ าพระศพเขา้ไปในเมืองเพื่อจะท า
การฌาปนกิจศพของพระเจา้กือนาธรรมิการาช เม่ือเสร็จส้ินงานแลว้ภายหลงัก็ไม่
ไดม้าดูแลคุม้เก่า จึงกลายเป็นท่ีรกร้างจนเกิดมีพนัธ์ุไมข้ึ้นมาโดยเฉพาะไมต้น้เป้า 
มีมากกว่าหมู่ไม้ทั้ งหลาย ภายหลังมีชาวเง้ียว(ไทใหญ่)ท่ีมีอยู่เก่ารวมกันขอ
อนุญาตต่อเจา้ผูค้รองนครในสมยันั้นจึงอนุญาตให้ไปแพว้ถางป่าไมเ้ป้าท่ีคุม้เก่า 
จึงท าการสร้างวดัข้ึนเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะของชาวเง้ียว (ไทใหญ่) 
เรียกวา่เชตะวนัวหิารบา้ง เวฬุวนัวิหารบา้งเร่ือยมา มีการบูรณะซ่อมแซมหลายต่อ
หลายคร้ัง มาจนถึงยคุพระเจา้กาวลิะเป็นเจา้ผู ้ ค รอ งน ค ร เชี ย งให ม่  มี ก าร
ปรับปรุงท านุบ ารุงบา้นเมืองใหเ้จริญรุ่งเรืองจึงมีการไปกวาดตอ้นผูค้นในหวัเมือง
ทิศต่างๆ เช่น ฝาง เชียงราย เชียงค า เชียงของเมืองปู เมืองสาต เมืองกาย เมืองพะ
ยาก เมืองเลน เมืองโก เมืองยอง เมืองเชียงตุง เมืองขอน เมืองยู ้เมืองหลวง เมือง
วะเมืองลวย เมืองตองกายเมืองสิบสองปันนา( เมืองโก เมืองเลน เมืองวะดัง
ปรากฏอยูใ่นอ าเภอสันทรายทุกวนัน้ี) ทิศตะวนัตกจนถึงฝ่ังแม่น ้ าสาลวิน (น ้ าคง)
มีเมืองยวม เมืองขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอนเมืองแหง เมืองปาย เมืองต๋วนเมืองตา้
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ฝ่ัง เมืองผาปูน เมืองยางแดง เมืองส่วยกะยาง เมืองววัลาย เมืองกิติ เมืองจ๊อด เป็น
ตน้ เม่ือมีการกวาดตอ้นผูค้นเหล่านั้นเขา้มานั้นมีทั้งชาวเง้ียว (ไต - ไทใหญ่) ก็
รวมอยูใ่นกลุ่มนั้นดว้ยดงันั้น ชาวเง้ียวก็มาสมทบพวกเก่าๆ จนมีมากข้ึน จึงไดมี้
การรวมกนับูรณะซ่อมแซมวดัวาอารามท่ีมีอยูเ่ก่าข้ึนเร่ือยมาอีก 

ในยุคสมยัของพ่อเจา้อินทรวิชยานนทเ์จา้ผูป้กครองนครเชียงใหม่องคท่ี์ 7 
ในปีพุทธศกัราช 2514 กองทพัเชียงใหม่ไดย้กก าลงัไปกวาดตอ้นชาวเง้ียวทางบา้น
แม่ตะควนเขา้มาในนครเชียงใหม่อีกคร้ัง รวมทั้งครอบครัวของ แม่เฒ่าตา้วเป็น
ภรรยาของตา้วหมอ มีพื้นเพ ดั้งเดิมเป็นคนเมืองลางเคือมาตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณ
ประตูชา้งเผอืก แม่เฒ่าตา้วมีบุตร ธิดาทั้งหมด 6 คน คือ พ่อจางมน แม่จางอ่อง แม่
นางนวล แม่นางแก้ววรรณนา ส่างสาม และแม่นางไหล แม่นางไหลเป็นคน
สวยงามต่อมาจึงไดรั้บเลือกเป็นนางสนมของพระเจา้อินทรวิชยานนท์ นิยมเรียก
กนัในสมยันั้นวา่ หม่อมบวัไหล  

ภายหลงัจาก พ่อเจา้อิทรวิชยานนท์ ถึงแก่พิราลยั หม่อมบวัไหลไดส้มรส
ใหม่กบั คหบดี พ่อคา้ไมช้าวพม่า ช่ือวา่ หม่องจ่ิน ทั้งหม่อมบวัไหลและ หม่อง
จ่ิน ได้เป็นประธานร่วมกับศรัทธาชาววดัป่าเป้าท าการบูรณปฏิสังขรณ์พระ
อุโบสถ ซ่ึงในขณะนั้ นการขออนุญาตก่อสร้างจะต้องขอโดยตรงลงมาย ัง
กรุงเทพฯ โดยสล่าอุ๊ศติ เป็นผูแ้ทนของศรัทธาในนามของ วดัป่าเป้า ขอพระบรม
ราชานุญาตจากในหลวงรัชกาลท่ี ๕ จนในท่ีสุดไดรั้บพระราชทานท่ีดินส่วนหน่ึง
ส าหรับก่อสร้างเป็นพระอุโบสถพร้อมกบัพระราชทานใบวิสุงคามสีมาให้แก่วดั
ป่าเป้า จึงไดช่้วยกนัร้ือพระอุโบสถเก่าและก่อสร้างพระอุโบสถหลงัใหม่ข้ึน ท า
ดว้ยไมส้ักทั้งหลงัมีสถาปัตยกรรมแบบเง้ียว มอญ พม่า ดงัปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั 

ในปีพุทธศกัราช 2468 มีคหบดีเง้ียวแห่งบา้นชา้งเผือก ช่ือปู่ จองค ายี่ไดเ้ป็น
ประธานร่วมกบัเจา้ศรัทธาผูอ่ื้น คือ แม่จองนางซ้ือ แม่เฒ่านายพาราตกัก่าจาง แม่
จองค าแหลง และสล่าอุ๊ศติ แห่งบ้านวงัสิงห์ค า ได้มอบหมายให้ หม่องโภห่าน 
เป็นผูอ้อกแบบและก่ออิฐถือปูนสร้างคนัธกุฎี ข้ึนอีกหลงัหน่ึง ตั้งอยูร่ะหวา่งวหิาร
เดิม กบัองคพ์ระเจดีย ์ศิลปะการก่อสร้าง และตกแต่งภายในเป็นแบบไทใหญ่ พม่า
ผสม (ปัจจุบันทางวดัได้ปรับปรุงและพฒันาเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์)  จากท่ีกล่าว
ขา้งตน้นั้นรวมอายุของวดัป่าเป้าตราบจนปัจจุบนัน้ี อายุไดป้ระมาณ 116 ปีล่วง
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มาแลว้ ในท่ีไดมี้การบูรณะซ่อมแซม หรือก่อสร้างก่อนนั้นไม่มีประวติัหลกัฐาน
 ปรากฏแน่ชดั จากการสันนิษฐานนั้นอายขุองวดัป่าเป้าประมาณ 400 ปี 

 
   4.1.1.2 สภาพทัว่ไปของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
    1) ทีต่ั้งวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

วดัป่าเป้า ตั้งอยู่เลขท่ี 58 บริเวณแจ่งศรีภูมิ ถนนมณีนพรัตน์ ต าบล
ศรีภูมิอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แต่เดิมมีพื้นท่ีทิศเหนือ ห่างจากวดั 100 
วา ทิศใตจ้นถึงคูเมืองทิศตะวนัออก ห่างจากวดั 100 วา และทิศตะวนัตก 
ห่างจากวดั 100 วา วดัป่าเป้าในปัจจุบนัมีพื้นท่ีดินส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีเน้ือท่ี 
10 ไร่ 81 ตารางวา อีกทั้งยงัมีท่ีภายนอกก าแพงท่ีเป็นท่ีธรณีสงฆ ์มีเน้ือท่ี 1 
ไ ร่  2  งาน  73 ตารางวา เม่ือ คิดรวมกันแล้วมี เน้ื อ ท่ีทั้ งหมด 11 ไ ร่
โดยประมาณ 

 

 
 

ภาพที ่4.1 แผนท่ีวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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    2) ลกัษณะทางกายภาพของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
วดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นวดัของไท

ใหญ่วดัแรกในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน วดัป่าเป้า 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บการบูรณะ และก่อสร้างข้ึนโดยกลุ่มคน
ไทใหญ่ซ่ึงน าโดยหม่อมบวัไหล วดัป่าเป้า อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จะ
มีศาสนสถานเป็นลกัษณะศิลปะพม่าไทใหญ่ ซ่ึงมีความสวยงาม และเป็นท่ี
สนใจของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

 

 
 

ภาพที ่4.2 ศิลปะพม่าของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพที ่4.3 พระพุทธรูปศิลปะพม่า ของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีมา : วดัป่าเป้า Chiangmaionly 

 
4.1.1.3 ศาสนสถานและส่ิงก่อสร้างส าคัญของวดัป่าเป้า 

จากการศึกษาพบว่า ศาสนสถาน และส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัของวดัป่าเป้า
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัไดถู้กบูรณะหลายต่อหลายคร้ัง และไดถู้กปรับเปล่ียน
ลกัษณะการใชใ้หต่้างไปจากเดิม ซ่ึงผูศึ้กษาไดห้ยบิยกมาดงัน้ี  

1) องค์พระเจดีย์ เป็นเจดียศิ์ลปะพม่าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐาน
 บวัลูกแกอกไก่ มีเจยดี์ประจ ามุมทั้งส่ี และมีซุม้น า ประดิษฐานองค์พระทั้ง
ส่ีทิศเชิงบนัใดประดบัดว้ยมงักรปูนป้ัน ถดัข้ึนไปเป็นชั้นบวัถลาท่ีรับปาก
ระฆงัโดยมีฉตัรอยูส่่วนยอด 
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ภาพที ่4.4 องคพ์ระเจดีย ์ 
 

2) คันธกุฎี เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ท่ีมีศิลปะผสมผสานระหวา่ง
 พม่าและตะวนัตก โดยมีผนงัท าปูนป้ันเป็นซุม้โคง้แบบ ตะวนัตกส่วนยอด
เป็นทรงปราสาทซ้อนชั้นศิลปะพม่า สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2468 ภายหลงัได้
ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑภ์ายในวดั 
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ภาพที ่4.5 คนัธกุฏี 
 

3) พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถทรงพม่าแบบตึกผสมไม ้
 หลงัคาทรงจัว่ซ้อนชั้นข้ึนไปเป็นสถาปัตยกรรมฉานท่ีเรียกวา่ “พญาธาตุ” 
โดยเป็นหลังคาทรงสูงซ้อนกันหลายชั้น และชั้นบนสุดจะมียอดแหลม
ประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัฝีมือประณีต เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์
ชั้นล่างเป็นผนงัก่ออิฐ ถือปูนโดยท าปูน ป้ันเป็นซุ้มโค้งบริเวณ ช่อง
หนา้ต่างแบบ ศิลปะตะวนัตก   
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ภาพที ่4.6 พระอุโบสถ 
      

4.1.1.4  กิจกรรมและประเพณีที่มีความส าคัญต่อไทใหญ่ของวัดป่าเป้า อ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

1) กจิกรรมทีส่ าคัญ 
กิจกรรมของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความส าคญั

ต่อไทใหญ่ในชุมชนวดัป่าเป้าท่ีเด่นชดัท่ีสุดคือ ศูนยก์ารเรียนวดัป่าเป้า เพื่อ
สอนหนังสือให้กับไทใหญ่ หรือ ผูท่ี้ไร้สัญชาติ เพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวดัป่าเป้าก่อตั้ งอยู่ใน
บริเวณวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมจดัการเรียนการสอน
ตั้ งแต่ พ.ศ. 2551 ด้วยความร่วมมือกับ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โดยเร่ิมแรกมีนกัเรียนไทใหญ่จ านวน 50 คน 
และมีครูผูส้อนเป็นไทใหญ่ และพม่า และสอดแทรกดา้นคุณธรรมจริยะ
ธรรม ความเช่ือ ศิลปวฒันธรรมไปพร้อมๆกนั  
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ภาพที ่4.7  ศูนยก์ารเรียนรู้วดัวา่เป้า 
 

2) ประเพณีท่ีส าคญัของวดัป่าเป้าและชุมชน   
ชาวไทใหญ่ในเชียงใหม่ เช่น ชุมชนวดัป่าเป้าและบา้นชา้งเผือก นบั

ถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท ในอดีตไทใหญ่ไดช่ื้อว่าเป็นกลุ่มท่ีเคร่งครัด
ในการนบัถือศาสนาพุทธมาก ท่ีส าคญัท่ีสุดไทใหญ่มีความเช่ือในเร่ืองการ
ท าบุญเพื่อโลกน้ีและ  โลกหน้ามากโดยเช่ือวา่ถา้ยงัมีชีวิตอยูห่ากไดท้  าบุญ
มาก เม่ือตายไปแลว้จะไดอ้ยูบ่นสวรรค ์

ความเคร่งครัดในพุทธศาสนาท าให้ไทใหญ่ให้ความส าคญักบังาน
บุญตามประเพณีทางพุทธศาสนามากในรอบปีชุมชนไทใหญ่จะจดัให้มี
งานบุญประเพณีส าคญัๆหลายคร้ัง ประเพณีส าคญัๆท่ีชาวไทใหญ่ชุมชน
วดัป่าเป้าในอดีตไดย้ดึปฏิบติั มีดงัต่อไปน้ี 

1)  ประเพณีหยาส่ีสิบสอง ไทใหญ่เป็นผูย้ึดมัน่ในศาสนา
และความเช่ือมาก ในช่วงรอบปีจะมีประเพณีครบทั้ ง 12เดือน 
เรียกวา่ หยาส่ีสิบสอง หรือพิธี 12 ราศี เช่ือวา่เป็นพิธีกรรมเพื่อให้อยู่
เยน็เป็นสุขอุดมสมบูรณ์ 

2)  ปอยส่างลอง  ของวดัป่าเป้าจะจดัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 
 4-6 เมษายน ของทุกปี เป็นประเพณีบรรพชาสามเณรของไทใหญ่  
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3)  ประเพณีตานก๋วยสลากการท าบุญตานก๋วยสลากมีจุด
 ประสงค์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กบับรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้โดย
เช่ือว่าชาติหน้าจะได้มีกินมีใช้ มัง่มีศรีสุข นอกจากน้ีการตานก๋วย
สลากยงัแสดงถึงพลงัความ สามคัคีของชาวบา้นท่ีร่วมมือ ร่วมใจ
กนั ระยะเวลาท่ีนิยมท าบุญตานก๋วยสลากคือ จะเร่ิมตั้งแต่วนัเพ็ญ
เดือน 12 เหนือ (ข้ึน 15 ค ่า เดือน 10) จนถึงเดือน เก๋ียงดบั (แรม 15 
ค ่า เดือน 11) ราวๆเดือนตุลาคม –พฤศจิกายน ของทุกปี  

4)  ปอยจ่าต่ี หรือประเพณีก่อเจย์ดีทราย เป็นประเพณี
เดือน 6 ของไทใหญ่ โดยการก่อกองทรายถวาย ในวนัถวายเจย์ดี
ทราย คือ รุ่งเช้าวนัท่ี 15 ค ่าเดือน 6 จะมีพิธีบูชาเจยดี์ทรายพระสงฆ์
จะน าถวายดว้ยขา้วซอม หรือขา้วพระพุทธเจา้ 

5)  ประเพณีแห่จ่องพารา  ในเดือนตุลาคมของทุกปี พุทธ
 บริษทัชาวไทใหญ่พากนัถวาย จองเข่งต่างส่างปุ๊ด และจุกธูปเทียน
ถวายภตัตาหารขนม นม เนย ผลไมใ้นฤดูการแต่เดิมเทศกาลออก
พรรษาของไทใหญ่จะเร่ิมตั้งแต่ วนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 11 ไปส้ินสุดเอา
วนัแรม15 ค ่าเดือน 11 ซ่ึง เรียกในภาษาไทใหญ่วา่ วนัอ่องจอ๊ด หรือ 
วนักอย 

 
4.1.2 ชุมชนวดัป่าเป้า  อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

 4.1.2.1 ประวตัิความเป็นมาของชุมชนวดัป่าเป้า 
จากคติเร่ืองทกัษาเมืองท่ีใชต้ั้งแต่สมยัราชวงศม์งัราย บริเวณท่ีตั้งชุมชนป่า

เป้าเป็นทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นท่ี เดชเมือง เป็นหวัเวียงของเชียงใหม่
มีวดัเชียงยืน เป็นวดัประจ าทิศจึงคงมีชุมชนท่ีเป็นศรัทธาวดัเชียงยืนอยู่แต่เดิม
บริเวณใกลเ้คียงท่ีตั้งวดัป่าเป้า เป็นพื้นท่ีหนองน ้ าเรียกว่าหนองใหญ่หรือหนอง
เขียวท่ีพญามงัรายพบเม่ือคร้ังส ารวจพื้นท่ีสร้างเมืองถือวา่หนองน ้าแห่งน้ีเป็นหน่ึง
ในเจ็ดชัยมงคลของเมืองด้วยความเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ และเป็นชัยมงคล
ดงักล่าวต านานราชวงศ์ปกรณ์จึงกล่าวว่าสมยัพญากือนากษตัริยแ์ห่งราชวงศ์มงั
ราย (พ ศ. 1898 - 1928 )โปรดฯใหส้ร้างคุม้หลวงไวบ้ริเวณแห่งน้ีใกลว้ดัแห่งหน่ึง
ช่ือวา่วดัพราหมณ์ เม่ือพญากือนาส้ินพระชนม ์ณ คุม้หลวงนอกก าแพงเมือง ยงัไม่
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ทนัไดถ้วายพระเพลิงตามราชประเพณี ก็ไดเ้กิดศึกแยง่ครอบครองเมืองเชียงใหม่ 
โดยทา้วมหาพรหมอนุชาของพญากือนาซ่ึงครองเมืองเชียงรายไดย้กทพัมาแยง่ชิง
เมืองเชียงใหม่ แต่ถูกแสนผานองผูเ้ป็นมหาเสนาบดีในขณะนั้นน าก าลงัพลเขา้
ต่อสู้ทา้วมหาพรหมแตกพ่ายหนี  ไปขอความช่วยเหลือจากสมเด็จพระบรมราชา
ท่ี 1 (ขุนหลวงพงัว่) กษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นแสนผานอง เกรงวา่ทาง
อยุธยาจะยกทัพมาติดพัน จึงรีบจัดการให้น าพระศพพญากือนาเข้ามาไวใ้น
เวียง แต่เน่ืองจากมีข้อห้ามไม่ให้ศพเข้ามาทางประตูหัวเวียง (ประตูช้างเผือก) 
แสนผานองจึงให้เจาะก าแพงเมือง ตรงขา้มวดัพราหมณ์ ท าสะพานขา้มคูแลว้เอา
พระศพพระเจา้กือนาใส่พระโกศทองค าเขา้มาไวใ้นเวยีง  คร้ันเม่ือเสร็จศึกแลว้จึง
ไดท้  าพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพญากือนา และท าพิธีราชาภิเษกพญาแสน
เมืองมา(พ. ศ. 1928 - 1944) โอรสของพญากือนาให้ข้ึนเสวยราชย์ครองเมือง
เชียงใหม่  

ร่องรอยท่ีกล่าวถึงพื้นท่ีด้านเหนือของเมืองสมยัพม่าปกครองคือวดักู่เตา้ 
หรือวดัเวฬุวนารามวิหาร ซ่ึงมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัการแข่งขนักนัสร้างเจดียร์ะหวา่ง
พม่ากบัคนในเชียงใหม่ โดยฝ่ายพม่าสร้างเจดียว์ดักู่เต้า ฝ่ายคนเชียงใหม่สร้าง
เจดียใ์นเมืองและออกอุบายสานเส่ือล าแพนหลายผนื ทาสี คลา้ยอิฐหุ้มโครงไมไ้ผ่
ท่ีท  าเป็นโครงเจดียม์องไกลคล้ายเจดียใ์หญ่ นับเป็นร่องรอยเก่ียวกบัพม่าอย่าง
หน่ึงท่ียงัปรากฏอยู ่ขณะเดียวกนัในเวลาต่อมาเม่ือมีการส ารวจวดัก็พบวา่วดักู่เตา้
อยูใ่นหมวดอุโบสถวดัเชียงหมั้นและมีนิกายเง้ียวซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นกลุ่มศรัทธาวดั 
วา่ตอ้งเป็นไทใหญ่ นอกจากวดักู่เตา้แลว้บริเวณท่ีปัจจุบนัเป็นสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่ในอดีตเป็นวดัร้าง ช่ือวดัศรีบุญเรืองใน พ.ศ. 2440 มีพระ 2 รูป เณร 
1 รูป  ข้ึนกบัวดัหวัข่วงดา้นตะวนัออกของวดัมีสระบวัมาถึงวดัป่าเป้า   

หลงัจากเจา้กาวิละไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2325 เจา้
กาวิละและน้องๆไดย้กพลจากล าปางมาตั้งมัน่ท่ีเวียงป่าซางเพื่อรวมก าลงัคนจาก
เมืองต่างๆ มาไวท่ี้เชียงใหม่ โดยน ากลุ่มคนท่ีมีฝีมือช่างไวใ้นบริเวณระหว่าง
ก าแพงชั้นในและก าแพงชั้นนอก ซ่ึงในจ านวนคนดังกล่าวมีไทใหญ่อยู่ด้วย 
ดงันั้นนอกเหนือจากกลุ่มพ่อคา้ไทใหญ่ ท่ีมีการติดต่อดว้ยการคา้ทางบกระหวา่ง
เชียงใหม่กบัเมืองต่างๆ สืบมาแลว้คนไทใหญ่จ านวนหน่ึงก็เขา้มาอยูใ่นเชียงใหม่
ตั้ งแต่สมยัพระเจ้ากาวิละฟ้ืนเมืองแล้ว โดยส่วนหน่ึงมาดูด้านประตูช้างเผือก 
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ประตูช้างม่อย นอกจากกลุ่มไทใหญ่แล้วบริเวณย่านประตูช้างเผือกและท่ีตั้ ง
ชุมชนป่าเป้ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ต่อมามีพ่อค้ามุสลิมเช้ือสาย
ปากีสถานและอินเดียประมาณ 4 - 5  (ครอบครัวน าโดยท่านนะปะชางหรือ
พ่อเล้ียงเลานะมาตั้งถ่ินฐาน) ใช้เป็นพื้นท่ีเล้ียงสัตว์  โดยระยะแรกไมน์มาชท่ี
มัสยิดช้างคลาน   ต่อมาเม่ือมีพ่อค้ามุสลิมมาอยู่เพิ่มข้ึนจึงสร้างสยิดท่ีประตู
ชา้งเผือกเสาไมไ้ผ ่หลงัคามุงดว้ยใบตอง  ฝาขดัแตะ ไม่มีพื้น และต่อมา  พ่อเล้ียง
เลานะไดป้รับปรุงเป็นอาคารท าดว้ยไมก้ระดานและไดรั้บการยกยอ่งเป็นอิหม่าม
ของสัปบุรุษแห่งน้ี ต่อมาคณะกรรมการสมยัฮจัยี  ศรีบุษย ์วารียเ์ป็น ประธานได้
ปรับปรุงก่อสร้างมสัยิดใหม่สร้างเป็นสถาปัตยกรรมปากีสถานดงัเห็นสืบมาใน
ปัจจุบนั 

 

 
 

ภาพที ่4.8 ชุมชนวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ไทใหญ่ในเชียงใหม่ท่ีอยูย่า่นประตูชา้งเผือกระยะแรกคงไดเ้ป็นศรัทธาวดั
กู่เตา้ จากหลกัฐานเร่ืองหมวดอุโบสถ ซ่ึงส ารวจเม่ือพุทธศกัราช 2440 พบว่าวดักู่
เตา้เป็นนิกายเง้ียวเพียงวดัเดียวในยา่นนั้น ต่อมาในสมยัพระเจา้อินทวิชยานนทเ์จา้



 

77 
 

หลวงเชียงใหม่องคท่ี์ 7 (พุทธศกัราช 2416-2439) กองทพัเชียงใหม่ไดย้กก าลงัไป
กวาดตอ้นผูค้นชาวไตหรือไท ใหญ่ ท่ีอาศัยอยู่บ ริเวณ ฝ่ังตะวันออกของ
แม่น ้าคง (แม่น ้าสาละวนิ) แถบบา้นแม่คะตวนเขา้มานครเชียงใหม่  ในคร้ังนั้น ได้
มีการกวาดต้อนครอบครัวของแม่เฒ่าต้าวซ่ึงเป็นภรรยาของต้าวหมอ มีพื้นเพ
ดั้งเดิมเป็นคนเมืองลางเคือมาดว้ยครอบครัวของแม่เฒ่าตา้วและพ่อเฒ่าตา้วหมอ 
ได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณย่านประตูช้างเผือก แม่เฒ่าต้าวมีบุตรธิดารวม
ทั้งหมด 6 คน คือพ่อจางมน แม่จ่างอ่อง แม่นางนวล แม่นางแกว้วรรณา ส่างสาม
และแม่นางไหล (บวัไหล) แม่นางแกว้วรรณาและแม่นางบวัไหลเป็นคนสวยงาม 
ต่อมาจึงได้รับเลือกให้เป็นนางสนามของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวง
เชียงใหม่องค์ท่ี 7 คนในสมยันั้นจึงเรียกแม่นางบวัไหลว่า “หม่อมบวัไหล” ซ่ึง
ต่อมาในพุทธศกัราช 2434 หม่อมบวัไหลไดเ้ป็นผูน้ าคนส าคญั ร่วมกบั ชาวไท
ใหญ่ซ่อมแซมและสร้างวดัป่าเป้าข้ึนโดยการสนับสนุนของพระเจา้อินทวิชยา
นนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่ ส าหรับการรบท่ีแม่คะตวนดังกล่าวนั้น ภายหลังทาง
ขา้หลวงองักฤษประจ าแควน้ตะนาวศรีไดท้  าหนงัสือร้องเรียนมายงักงสุลองักฤษ
ท่ีกรุงเทพฯ กล่าวหาวา่เจา้นายเมืองเชียงใหม่ยกกองทพัไปจบัคนในบงัคบัองักฤษ
ท่ีเป็นผูใ้หญ่และเด็กมาแบ่งปันกนัในหมู่เจา้นายทางกงสุลองักฤษจึงขอให้รัฐบาล
ไทยส่งตราสารไปยงันครเชียงใหม่ขอให้เจา้เมืองเชียงใหม่ปล่อยคนไตท่ีน ามา
จากแม่คะตวนเสีย ทางเจา้นายเชียงใหม่เกรงวา่จะเส่ือมเสียเกียรติยศของเจา้หลวง
จึงปล่อยเชลยศึกเหล่านั้นออกมาในรูปของการท าบุญให้ทานเพื่อเสริมดวงชะตา
ของเจา้หลวงเชียงใหม่  โดยชาวไทใหญ่ท่ีถูกปล่อยตวัในรูปการให้ทานคร้ังนั้น ก็
ไดไ้ปตั้งถ่ินฐานไม่ไกลจากตวัเมืองเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่ไดไ้ปตั้งบา้นเรือนอยู่
อาศยัในยา่นท่ีมีกลุ่มคนไทใหญ่อาศยัอยูม่าก่อนหนา้แลว้ เช่น ยา่นช้างเผือก ข่วง
สิงห์ ชา้งม่อย ฟ้าฮ่าม วงัสิงห์ค า ท่าแพและมีบางส่วนไดอ้พยพไปอยูท่ี่ เมืองสาตร
หลวง สันทราย ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่ริม แม่แตง เชียงดาว และฝาง โดยใน
ย่านช้างเผือกไทใหญ่ได้ตั้ งบ้านเรือนตั้งแต่ร่องกะแจะข้างมสัยิดจนถึงบริเวณ
อนุสาวรียช์า้งเผอืก ไทใหญ่ท่ีอพยพมาในยุคน้ีถือเป็นบรรพบุรุษของลูกหลานไท
ใหญ่ บา้นช้างเผือกในรุ่นปัจจุบนั ซ่ึงไทใหญ่เหล่าน้ีส่วนหน่ึงก็ไดเ้ป็นศรัทธาวดั
ป่าเป้าเป็นศูนยร์วมจิตใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชนไทใหญ่ท่ีจะไดม้าพบปะ
กนั และดว้ยเหตุท่ีองักฤษไดเ้ขา้ยึดครองพม่าเป็นส่วนหน่ึงในการปกครองอินเดีย
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ขององักฤษตั้งแต่พุทธศกัราช 2428 ไทใหญ่จึงถูกนับเป็นคนมีเช้ือชาติองักฤษ
ตั้ งแต่นั้ นมาเอกสารทางการไทยจึงเรียก เจ้าอาวาสวัดป่ าเป้ าในยุค ก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ว่ามีเช้ือชาติองักฤษและเป็นพระนิกาย  เง้ียวพม่า โดยมี
รายช่ือตามล าดบัดงัน้ี73 

     1)  พระดหวา่นะเป็นเจา้อาวาส  ช่วงพุทธศกัราช 2436-2449     
     2)  พระอูวชิะยาเป็นเจา้อาวาส  ช่วงพุทธศกัราช 2449-2477  
    3)  พระอูกุณะเป็นเจา้อาวาส    ช่วงพุทธศกัราช 2477-2479  
    4)  พระอูหวุน่นณะเป็นเจา้อาวาส   ช่วงพุทธศกัราช 2479-2482  
 

จนกระทัง่ถึงช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงนับระบุเป็นเช้ือชาติไทใหญ่ดงั
ปรากฏช่ือ เจา้อาวาสองคท่ี์ 5 คือ พระอูชะหยัน่ต๊ะเป็นเจา้อาวาส ช่วงพุทธศกัราช 
2482-2426 เช้ือชาติไทยแต่น่าสังเกตว่าได้ใช้นิกายพม่า แสดงถึงการยึดถือเช่ือ
ประเทศเป็นหลกัของฝ่ายรัฐบาลไทยโดยไม่ค  านึงถึงส่วนท่ีชาติพนัธ์ุ อย่างไรก็
ตามปัจจุบนัทางการไดน้บัเป็นนิกายมหานิกายโดยมี พระอธิการอินตา อินฺทวีโร 
ด ารงต าแหน่งเป็นเจา้อาวาส พุทธศกัราช 2536-ปัจจุบนั74  

จากการพูดคุยกบัผูส้ัมภาษณ์ คือ นายด ารง พรหมเมตจิต และ นายสุรินทร์ 
ทองสว่าง  ผูอ้ยู่อาศยัท่ีชุมชนบ้านช้างเผือกมานาน เล่าให้ฟังว่าในอดีตชาวไท
ใหญ่ในย่านช้างเผือกจะตั้งบา้นเรือนบริเวณตั้งแต่ประตูชา้งเผือกไปตามแนวยาว
ของถนนช้างเผือกจนถึงบริเวณสถานีขนส่งช้างเผือกในปัจจุบนั เดิมมีบา้นเรือน
อยูป่ระมาณ 20 หลงัคาเรือนสภาพบา้นเรือนส่วนใหญ่จะมุงดว้ยหลงัคาใบตองตึง 
ยกเวน้บา้นท่ีมีฐานะเพียงไม่ก่ีหลงัคาเรือนเท่านั้นท่ีปลูกสร้างบา้นเป็นเรือนไม้
ขนาดใหญ่  และยงักล่าวถึงยา่นชา้งเผอืกในอดีตวา่ ในสมยันั้นถนนโชตนายงัเป็น
ถนนดินไม่ได้ลาดยางและจะมีต้นฉ าฉาข้ึนเรียงรายไปตลอดสองฟากฝ่ังถนน
ขนานคู่ ไปกับแนวคูน ้ าเล็ก  ๆ  ข้างถนน ซ่ึ งเป็น คูน ้ า ท่ี ไทใหญ่ใช้กันใน

                                                        
73 อรุณรัตน์  วิ เชียรเขียวและสุรพล ด าริห์กุล  วัด ร้างในเวียงเชียงใหม่  เชียงใหม่  สถาบันวิจัยสังคม 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หนา้ 199-200 2549 
74 สรัสวดี อ๋องสกลุ ประวติัศาสตร์ล้านนา กรุงเทพฯ ส านกัพิมพอ์มรินทร์  หนา้ 358  2549 
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ชีวติประจ าวนั  จนกระทัง่มีการขยายถนน คูน ้ าดงักล่าวจึงสกปรกและไม่สามารถ
ใชไ้ดอี้กต่อไป  

การพูดคุยกบับุคคล หลาย ๆ คนต่อมาเพื่อสอบถามถึงลกัษณะทางสังคม
และวฒันธรรมชุมชนวดัป่าเป้า ท าให้ทราบขอ้มูลจาก นายธีรภพ ไชยเฉพาะ และ 
นางนภาพร ผาทอง เพิ่มเติมวา่ ในสมยัก่อนนั้นชุมชนชา้งเผือกยงัมีตลาดเหนือกบั
ตลาดใต้ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีคนไทใหญ่ไปจบัจ่ายซ้ือของมาบริโภคในครัวเรือน 
และโดยทั่วไปส าห รับความสัมพัน ธ์ภายในชุมชนไทใหญ่ในอดีตจะมี
ความสัมพนัธ์อย่างแน่นแฟ้นฉันพี่น้องในกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนั โดยจะมีการ
แต่งงานกนัเองในหมู่คนไทใหญ่ดว้ยกนัทั้งท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นชา้งเผอืก  ท่าแพ  ชา้ง
ม่อย  ดอยสะเก็ด นอกจากนั้นก็ยงัมีความสัมพนัธ์เช่ือมผ่านทางคณะศรัทธาวดั
ต่าง ๆ ท่ีเป็นวดัของไทใหญ่ เช่น วดัป่าเป้า วดัอุปคตพม่า วดัทรายมูล วดัหนองค า
ซ่ึงจะมีการไปมาหาสู่ ติดต่อท าการคา้ววัต่างกนัรวมทั้งการไปช่วยงานบุญท่ีคณะ
ศรัทธาของวดัไทใหญ่ในชุมชนต่าง ๆ ร่วมกนัจดัข้ึน  นอกจากน้ีผูถู้กสัมภาษณ์
บางคนยงัไดก้ล่าวถึง " ปู่ แมน" ซ่ึงจากการคน้ควา้เพิ่มเติมท าใหท้ราบวา่  ในยุคล่า
อาณานิยมท่ีองักฤษและฝร่ังเศสเขา้มามีอิทธิพลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตรั้ฐบาล
องักฤษไดเ้ขา้มาประกอบกิจการท าไมใ้นประเทศพม่าและในดินแดนลา้นนา ใน
ยุคนั้นชาวไทใหญ่ท่ีเขา้มาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน ส่วน
ใหญ่จะเป็นคนในบงัคบัองักฤษ องักฤษจะให้ไทใหญ่มีการปกครองดูแลกนัเอง 
โดยมี Headman หรือท่ีไทใหญ่นิยมเรียกกนัวา่ “ปู่ แมน” ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกจาก
คนในชุมชนไทใหญ่ดว้ยกนัให้เป็นหวัหนา้ท าหนา้ท่ีปกครองดูแลทุกขสุ์ขของไท
ใหญ่โดยทัว่ไป ส่วนใหญ่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งเป็น Headman นั้นจดัเป็นคนไทใหญ่
ท่ีอยู่ย่านถนนท่าแพ ทั้ งน้ีเน่ืองจากย่านท่าแพเป็นชุมชนใหญ่ มีคนไทใหญ่มา
อาศยัอยู่มากและไทใหญ่ท่ีน่ีมีฐานะดีกว่าท่ีอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งท่ีมี
กลุ่มคนไทใหญ่เขา้มาตั้งหลกัแหล่งอยูอ่าศยัก่อนชุมชนอ่ืน ๆ 75 

 
 
 

                                                        
75 กลัยารัตน์ สุมานนทแ์ละคณะ วิถีไต เชียงใหม่ โรงเรียนชุมชนบา้นบวกครกนอ้ย  หนา้ 34  2552 
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4.1.2.2    สภาพทัว่ไปของชุมชนวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
   1) ทีต่ั้งชุมชนวดัป่าเป้า 

วดัป่าเป้า ตั้งอยู่เลขท่ี 58 บริเวณแจ่งศรีภูมิ ถนนมณีนพรัตน์ ต าบล
ศรีภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในสมยัก่อนมีพื้นท่ีทิศเหนือห่างจาก
วดั 100 วา ทิศใต้จนถึงคูเมือง ทิศตะวนัออก  ห่างจาก 100 วา และทิศ
ตะวนัตกห่างจากวดั 100 วา ในปัจจุบนัมี พื้นท่ีดินส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีเน้ือท่ี 
10 ไร่ 81 ตารางวาและภายนอกก าแพงเป็นธรณีสงฆ์วดัมี 1 ไร่ 2 งาน 73 
ตารางวา รวม 11 ไร่โดยประมาณ76 

 

 
 

ภาพที ่4.9 วดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 

 

                                                        
76 สมโชติ  อ๋องสกุล  โครงการประวัติศาสตร์ชุมชนในเชียงใหม่   การสร้างประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
 กรุงเทพมหานคร  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 2548 
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รูปที ่4.10 วดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 

 
 

ภาพที ่4.11   ชุมชนไทใหญ่วดัป่าเป้าในปัจจุบนั 
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ภาพที ่4.12  ชุมชนไทใหญ่วดัป่าเป้า 
 

 

4.1.2.3 สถานทีท่ีม่ีความเกีย่วข้องกบัไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้า 
สถานท่ีท่ีมีความส าคญัต่อไทใหญ่ในชุมชนวดัป่าเป้ามีหลายสถานท่ีซ่ึงไว้

ใชน้ดัพบปะ พดูคุยกนั ไดแ้ก่  
1)  ลานเอนกประสงคว์ดัป่าเป้าเพื่อจดักิจกรรมทางศาสนาซ่ึงจะ

เป็นสถานท่ีรวมตวัของไทใหญ่ท่ีมีความศรัทธาในประเพณีทางศาสนา  
2)  ร้านอาหารทางด้านหลังวดัป่าเป้า จะเป็นท่ีรวมตวัของไท

ใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้าอีกท่ีหน่ึงเพื่อรับประทานอาหาร สนมนากันใน
เร่ืองราวต่างๆท่ีไดพ้บเจอมา  

3)  อนุสาวรีย์ช้ างเผือก  โดยไทใหญ่ มีความ เค ร่งครัดใน
พระพุทธศาสนา เม่ือไดอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานบริเวณต าบลชา้งเผอืก จึงได้
มีการร่วมกนับูรณะอนุสาวรียช์้างเผือกข้ึน และเป็นท่ีสักการะบุชาของคน
ในชุมชนตลอดมา 

4) บา้นหมอเมืองดีซ่ึงเป็นสถานท่ีพบปะของไทใหญ่ในชุมชน
อีกหน่ึงสถานท่ี โดยบ้านของหมอเมืองดีนั้นจะเปิดเป็นร้านรับดูดวง ให้
ค  าปรึกษาปัญหาต่างๆของคนในชุมชน 
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ภาพที ่4.13  ร้านคา้ไทใหญ่หลงัวดัป่าเป้า 
 

 
 

ภาพที ่4.14  บา้นหมอเมืองดี 
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4.1.2.4 ลกัษณะทางสังคมและการตั้งถิ่นฐาน 

จากค าบอกเล่าของชาวบา้นในการสัมภาษณ์ ไดบ้อกวา่ลกัษณะทางสังคม
ของชุมชนวดัป่าเป้า ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในอดีตมีลกัษณะ
เป็นสังคมไทใหญ่ในย่านช้างเผือกจะตั้งบ้านเรือน มีอาณาบริเวณตั้งแต่ประตู
ช้างเผือกเร่ือยไปตามแนวยาวของถนนช้างเผือกจนถึงบริเวณสถานีขนส่ง
ชา้งเผือกในปัจจุบนั เดิมมีบา้นเรือนอยู่ประมาณ 20 หลงัคาเรือนสภาพบา้นเรือน
ส่วนใหญ่จะมุงดว้ยหลงัคาใบตองตึง ยกเวน้บา้นท่ีมีฐานะเพียงไม่ก่ีหลงัคาเรือน
เท่านั้นท่ีปลูกสร้างบา้นเป็นเรือนไม ้ขนาดใหญ่ ซ่ึงในสมยัก่อนไทใหญ่ในย่าน
ช้างเผือกจะใช้น ้ า จากคูน ้ าแห่งน้ีในการด ารงชีวิต จนเม่ือมีการขยายถนนจึงมีมี
สภาพท่ีเห็นดงัในปัจจุบนั นอกจากน้ี ท่ีบา้นชา้งเผือกยงัมีตลาดเหนือกบัตลาดใต้
เป็นสถานท่ีส าหรับคนไทใหญ่ไปจับจ่ายซ้ือของอุปโภคบริโภค โดยทั่วไป
ส าหรับความสัมพนัธ์ภายในชุมชน ไทใหญ่ในอดีตจะมีความสัมพนัธ์อยา่งแน่น
แฟ้นในกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกัน โดยจะมีการแต่งงานกันเองในหมู่คนไทใหญ่
ดว้ยกนัทั้งท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นชา้งเผือก ท่าแพ ชา้งม่อย ดอยสะเก็ด นอกจากนั้นก็ยงั
มีความสัมพนัธ์เช่ือมผา่นทางคณะศรัทธาวดัต่าง ๆ ท่ีเป็นวดัของไทใหญ่ เช่น วดั
ป่าเป้า วดัอุปคุตพม่า วดัทรายมูลวดัหนองค าซ่ึงจะมีการไปมาหาสู่ ติดต่อท า
การคา้ววัต่างกนัรวมทั้งการไปช่วยงานบุญท่ีคณะศรัทธาของวดัไทใหญ่ในชุมชน
ต่าง ๆ นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งท่ีมีกลุ่มคนไทใหญ่เขา้มาตั้งหลกัแหล่งอยู่อาศยั
ก่อนชุมชนอ่ืน ๆ นิยมตั้งบา้นเรือนรวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่โดยเป็นการวมกลุ่มกนั
ในเครือญาติมีวิถีชีวติท่ีเรียบง่ายในลกัษณะของสังคมเครือญาติประกอบกบัสภาพ
พื้นท่ีซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

นางค าผง  พวงสายใจไดเ้ล่าวา่ ในสมยัพระอูซะหยัน่ต๊ะ ด ารงต าแหน่งเป็น
เจา้อาวาส พุทธศกัราช 2482-2526 เกิดการเปล่ียนแปลงการถือครองท่ีดินคร้ัง
ใหญ่ในช่วงระยะเวลาเดียวกนัเร่ิมจากในกรณีของวดัป่าเป้าในไดน้ าท่ีธรณีสงฆ์
ของวดัดา้นหลงัซ่ึงเดิมมีสภาพรกร้างว่างเปล่าให้ไทใหญ่อาศยัอยู่ประมาณ 4-5 
หลงัคาเรือน และทางวดัไดคิ้ดค่าเช่าในอตัราปีละ 50 บาท ส่วนพื้นท่ีดา้นหน้าวดั
ท่ีติดกบัถนนมณีนพรัตน์ ซ่ึงเดิมท่ีบางส่วนเป็นหนองน ้ าต่อมาไดมี้การถมดินปลูก
เป็นตึกแถวให้คนจีนเช่าอยูอ่าศยั นายผา่น ทะนนั และนางสมจิต ศรีชยั ไดก้ล่าว
เสริมในเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีดินว่า การท่ีทางวดัป่าเป้าเปิดโอกาสให้คน
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ภายนอกชุมชนท่ีไม่ใช่ไทใหญ่เขา้มาอยูอ่าศยัในท่ีดินธรณีสงฆ์ของวดัได ้ท าให้
พื้นท่ีของไทใหญ่ในชุมชนลดเหลือนอ้ยลง ขณะเดียวกนัก็เกิดการช่วงชิงพื้นท่ีกนั
ระหว่างคนนอกชุมชนทั้งคนจีนและคนเมืองกบัคนไทใหญ่ท่ีอยูม่าก่อน เช่น คน
เมืองเม่ือเขา้มาอยูใ่นท่ีธรณีสงฆห์ลงัวดั ก็เปิดร้านคา้แข่งกบัไทใหญ่ในหมู่บา้นจน
ปัจจุบนัน้ีมีร้านคา้คนเมืองอยูถึ่ง 3 ร้านขณะท่ีมีร้านคา้ท่ีมีเจา้ของเป็นไทใหญ่เพียง
แค่ 1 ร้าน ในกรณีน้ียงัไม่นบัรวมถึงร้านของคนจีนท่ีอยู่ดา้นหน้าวดัติดถนนมณี
นพรัตน์ยิ่งกวา่นั้นความสัมพนัธ์ในชุมชนก็ลดนอ้ยลงดงัจะเห็นไดว้า่ชาวจีนท่ีอยู่
ดา้นหนา้วดักบัไทใหญ่ท่ีอยูห่ลงัวดัแทบจะไม่รู้จกักนัเลย 

ชุมชนวดัป่าเป้ามีลกัษณะทัว่ไปดงัน้ี 
1) ทีต่ั้ง 

ตั้งอยูบ่ริเวณแจ่งศรีภูมิ ถนนมณีนพรัตน์ ต าบลศรีภูมิ  อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มี อาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกบัชุมชนเชียงยนื 
 ทิศใต ้   ติดต่อกบัชุมชนเชียงยนื 
 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัชุมชนเชียงยนื 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัถนนอษัฎาธร 

2) ประชากร 
 ผูช้าย 285 คน ผูห้ญิง 301 คน77 โดยมีประชากรไทยใหญ่ 

10 ครัวเรือน หรือ ประมาณ 35 คน78 
  3) ภูมิประเทศ 
   ลกัษณะภูมิประเทศของชุมชนวดัป่าเป้าเป็นพื้นท่ีราบ 
  4) การปกครอง  

ชุมชนวดัป่าเป้าอยู่ภายในการปกครององค์กรส่วนท้องถ่ิน
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ สังกดัแขวงนครพิงค ์ตั้งอยูบ่ริเวณ แจ่งศรี
ภูมิถนนมณีนพรัตน์ ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองจงัหวดั เชียงใหม่ 

  

                                                        
77 ขอ้มูลประชากรชุมชนวดัป่าเป้า ปี 2554 
78 สมัภาษณ์ นายสุริยา แสงเมือง (หมอเมืองดี) ไทใหญ่ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 
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5) ผู้น าไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้า 
ในส่วนของผูน้ าชุมชน หรือผูอ้าวุโสท่ีชุมชนไทใหญ่วดัป่า

เป้าใหค้วามเคารพนบัถือ คือพระครูอมรวรีคุณ เจา้อาวาสวดั ป่าเป้า
ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งมูลนิธิวดัป่าเป้า เพื่อการศึกษาของไทใหญ่ และดูแล
ทุกข์สุขของไทใหญ่ท่ีอาศยัอยู่บริเวณชุมชนวดัป่าเป้า ทางมูลนิธิมี
บทบาทท่ีเด่นชดัในเร่ืองของการจดัการเรียน การสอนของไทใหญ่
ในชุมชนวดัป่าเป้าโดยครูผูส้อนก็มีเช่ือสายไทใหญ่ พม่า สอดแทรก
คุณธรรม จริยะธรรม วฒันธรรมประเพณีไปดว้ยกนั 
6) ลกัษณะทางเศรษฐกจิ 

อาชีพของไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้าไทใหญ่ในชุมชนวดัป่าเป้า
มีอาชีพคา้ขายเป็นส่วนมาก เช่น ขายหนงัสือไทใหญ่ ขายอาหารไท
ใหญ่ ขายเส้ือผา้ไทใหญ่ ส่วนผูท่ี้ประกอบอาชีพแรงงานก็จะยา้ย
ออกไปอยูท่ี่อ่ืนๆ ท่ีใกลส้ถานท่ีท างาน 

  7) ประเพณทีีส่ าคัญของชุมชนวดัป่าเป้า 

 ประเพณีเขา้พรรษา – ออกพรรษา 
 ประเพณีวนัเขา้พรรษาและออกพรรษาถือเป็น
ประเพณีท่ีส าคญัของชุมชนวดัป่าเป้า และวดัป่าเป้า 
เน่ืองจากระหว่างช่วงเขา้พรรษา ถึง ออกพรรษา จะมี
วนัท่ีไทใหญ่เรียกว่าวนัศีล คือ ข้ึน 15 ค ่า แรม 15 ค ่า 
ซ่ึงจะเป็นท่ีรู้โดยทั่วกันว่าท่ีวดัป่าเป้าจะมีงานเพียง
แห่งเดียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ไทใหญ่จากต่างชุมชน
จะมาร่วมกนัท าบุญท่ีวดัโดยจะมานอนท่ีวดัเพื่อสวด
มนต์ ปฏิบติัธรรมกันเป็นจ านวนมาก จากการศึกษา
ข้อมูลจ านวนผูม้าร่วมประเพณีมีประมาณ 300 คน 
โดยเป็นไทใหญ่ทั้งส้ิน 

 ประเพณีปีใหม่ไทย 

 งานประเพณีปีใหม่ไทยของชุมชนวดัป่าเป้า จดั
ข้ึนท่ีวดัป่าเป้า เป็นอีกหน่ึงประเพณีท่ีเป็นการร่วมตวั
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ของไทใหญ่ โดยจะร่วมกนัท าบุญ จดัเตรียมอาหารมา
ถวาย ตามความสมคัรใจและก าลงัทรัพย ์

 ปอยส่างลอง 

ปอยส่างลองเป็นประเพณีท่ีส าคญัท่ีสุดอีกหน่ึง
ประเพณี เน่ืองจากไทใหญ่ท่ีมีบุตรหลาน จะตั้งตารอ
บุตรหลานของตน เพื่อจะบรรพชาเป็นสามเณร ตาม
ความเช่ือวา่จะไดบุ้ญกุศลมาก และหากครอบครัวใดท่ี
ไม่ได้บรรพชาส่างลองก็จะเป็นการน้อยหน้ากับ
ครอบครัวอ่ืนดว้ย 

 
4.1.2.5 ศักยภาพของชุมชนวดัป่าเป้า 

ผลการศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมของชุมชนวดั
ป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ในตอนท่ีผา่นมา ผูศึ้กษาจึงสรุปไดว้า่ 

1) ชุมชนวดัป่าเป้า เป็นหมู่บา้นท่ีอยูม่าแต่เดิมประมาณ 21-50 ปี
เป็นชุมชนเมืองท่ียงัคงรักษาวฒันธรรมประเพณี ความ เ ช่ื อ ไ ว้ อ ย่ า ง
เขม้แขง็และมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี นอกจาก น้ี ย ัง มีภาษ า
ส าเนียงประจ าถ่ิน คือ ภาษาเหนือ (ค า เมือง) ภาษาไต (ไทใหญ่) มีการ
ออกเสียงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใน ชีวติประจ าวนัทั้งผูใ้หญ่และเยาวชน 

2) ชุมชนวดัป่าเป้า เป็นชุมชนท่ียงัคงรักษาเอกลักษณ์ด้าน
วฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมท่ีสืบทอดความศรัทธา และความเช่ือ
ในพระพุทธศาสนา มีวดัป่าเป้าเป็นศูนยร์วมทางจิตใจและเป็นศูนยก์ลาง
การจดักิจกรรมประเภทต่าง ๆ ของชุมชนวดัป่าเป้า 

3) คนในชุมชนนิยมใชล้านเอนกประสงคข์องวดัป่าเป้าเพื่อเป็น
สถานท่ีประกอบกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีพบปะกนัเน่ืองจาก
งานประเพณี งานบุญท่ีทางวดัจดัข้ึน  

4)  ชุมชนวดัป่าเป้ามีลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนเมือง 
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชาวจีน มากกว่า
ประชากรไทใหญ่  
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5)  โรงเรียนวดัป่าเป้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสส าหรับไทใหญ่
เพื่อใหก้ารศึกษาแก่ลูกหลานไทใหญ่ท่ีขาดโอกาส ทางการเรียนหนงัสือ 
ดว้ยเหตุน้ีชุมชนวดัป่าเป้า ผูศึ้กษาจึงมองว่าชุมชนวดัป่าเป้าเป็นชุมชนท่ีมี

ศกัยภาพและความเข็มแข็งในการด าเนินกิจกรรมทางสังคมและวฒันธรรมของ
ส่วนรวมร่วมกันได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสะท้อนให้เห็นได้จากความร่วมมือของ
ประชาชนในชุมชนวดัป่าเป้าท่ีร่วมมือกนัด าเนินกิจกรรมของส่วนร่วมทางสังคม
วฒันธรรมและมีความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในชุมชนวดัป่าเป้า 

 
4.1.2.6 องค์กรทีม่ีความเกีย่วข้องกบัแรงงานไทใหญ่ 

ในปัจจุบนัมีการจดัตั้งองคก์รท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแรงงานไทใหญ่ข้ึนเป็น
จ านวนมาก องคก์รท่ีให้ความคุม้ครอง และองคก์รท่ีไม่ให้การสนบัสนุนแรงงาน
ไทใหญ่ สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1) ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อพฒันาระบบบริหารการ
ท างานของคนต่างดา้ว พิจารณาการท างานของคนต่างดา้ว  จดัระเบียบการ
ท างานของคนต่างดา้ว เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร คนต่างดา้ว  

 2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองจดัตั้ง
ข้ึนเพื่อ ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดของแรงงานต่างด้าว
ตรวจสอบกกักนัแรงงานท่ีหลบหนีเขา้เมือง บนัทึกขอ้มูลบุคคลตอ้งห้ามท่ี
เป็นภยัต่อความมัน่คง 

 3) กระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงานมีบทบาทต่อไทใหญ่
กล่าวคือ มีบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบความถูกตอ้ง หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติงานในราชอาณาจกัรไทย มีหน้าท่ีออกใบอนุญาตท างาน ซ่ึงใน
ปัจจุบนัแรงงานต่างด้าวได้รับการยอมรับมากข้ึนเน่ืองจากนายจา้งมีการ
ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยการน าแรงงานไปขอรับใบอนุญาตท างาน
จากกระทรวงแรงงาน 
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4.2 การศึกษาปอยส่างลองไทใหญ่วดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
4.2.1.  ประวตัิความเป็นมาของปอยส่างลองวดัป่าเป้า   
 ประวติัความเป็นมาของปอยส่างลองของชุมชนไทใหญ่วดัป่าเป้านั้น แต่เดิมได้มีการ
อพยพเคล่ือนยา้ยของผูค้นจ านวนมาก บา้งตั้งบา้นเรือนอยู่บริเวณพม่า ลาว จีน และทางตอน
เหนือของประเทศไทยคือ จงัหวดัเชียงใหม่เน่ืองจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการยา้ยถ่ินของไทใหญ่ คือ 
ขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยั ท่ีดินท ากิน รายไดน้อ้ยไม่เพียงพอกบัการด ารงชีวติ และถูกบีบคั้นทางดา้น
สังคม จึงท าให้ไทใหญ่ตดัสินใจเลือกยา้ยถ่ินเขา้มาในเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากมีแหล่งงานมาก 
มีญาติพี่น้องอาศยัอยู่เดิม ภาษา และวฒันธรรมงานต่อการปรับตวั ด้วยเหตุน้ีเองจึงท าให้ไท
ใหญ่มีโอกาสเขา้วดัท าบุญและสามารถใชว้ดัเป็นพื้นท่ีส าคญัในการสร้างอตัลกัษณ์ของตน และ
จากการศึกษาพบวา่ปอยส่างลองท่ีจดัข้ึนในวดัป่าเป้านั้นเร่ิมมาตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2537 เป็น
ตน้มาจนถึงปัจจุบนั79 
 วดัป่าเป้าได้ท าการศึกษาดูการจดังานประเพณีมาจาก วดัเปียงหลวง อ าเภอเวี ยงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากการจดังานประเพณีปอยส่างลองท่ีวดัเปียงหลวงเป็นงานท่ีใหญ่มาก 
มีส่างลองจ านวนกวา่ 100 รูป ร่วมในงานประเพณี ดงันั้นวดัป่าเป้าจึงไดน้ ารูปแบบการจดังาน
ประเพณีปอยส่างลอง ณ วดัเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง มาปรับใช้กบัทางวดัป่าเป้า ในปี พ.ศ. 
2537 ซ่ึงเป็นการริเร่ิมงานปอยส่างลอง ณ วดัป่าเป้า เป็นคร้ังแรก 80 

 

4.2.2 ลกัษณะและรูปแบบของงานปอยส่างลองวดัป่าเป้า 
ลักษณ ะการ เต รียม งาน  บ รรพชาและ อุปสมบทแยกออกได้ส ามประการ   

โดยประการท่ีแรกคือ ถา้พ่อแม่ของเด็กมีฐานะเพียงพอ ก็สามารถเป็นเจา้ภาพในการบรรพชา
หรืออุปสมบทดว้ยตนเองไดแ้ละรวบรวมญาติพี่ นอ้งของตนจดักนัเอง  ประการต่อมา ถา้พ่อแม่
ของเด็กไม่สามารถจดังานบรรพชาบุตรหลานของตนได้ด้วยตนเอง  จะต้องหาคนมาเป็น
ศรัทธารับเป็นเจา้ภาพ (พ่อข่าม)ให้ โดยศรัทธาผูรั้บเป็นเจา้ภาพบรรพชาหรืออุปสมบทจะจดัตรี
ยมงานพิธีกรรมส าหรับบรรพชาเป็นกลุ่มเป็นคณะ และ ฝ่ายบิดามารดาของเด็กจะตอ้งแสวงหา
เคร่ืองบรรพชาหรืออุปสมบทและบริวารให้ ครบถว้น และสุดทา้ยคือประการท่ีสาม   ถา้ไม่มี

                                                        
79 ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด ไทใหญ่ความเป็นใหญ่ในชาติพนัธ์ุ เชียงใหม่ สถาบนัวจิยัสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 หนา้ 120 2551 
80 สมัภาษณ์  พระมหาอนุพรรณ  อภิวฑฺฒโน อาจารยส์อนปริยติัธรรมวดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2556  
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ใครบรรพชาให้ก็จะตอ้งตั้งคณะกรรมการ  ตั้งเจา้ภาพใหญ่ของงาน และท าการรวบรวมทุน
ทรัพย์ โดยเฉล่ียกันออกเท่าๆกันแล้วท าการตกลงกันว่าจะตระเตรียมงานบวชก่ีรูป ตามท่ี
คณะกรรมการไดเ้ห็นสมควร แลว้ก าหนดเวลาวนัเดือนปีท่ีจะจดังาน  

ลกัษณะปอยส่างลองวดัป่าเป้าส่วนใหญ่ผูป้กครองส่างลองจะขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการ
จดังานให้บุตรของตน ดงันั้นจึงตอ้งจดัหาผูท่ี้มีความพร้อมมาเป็นพ่อข่ามให้ โดยคดัสรรจากผูท่ี้มี
ความพร้อม มีจิตศรัทธาในงานปอยส่างลอง ส่วนใหญ่จะเป็นคนมีเงินแต่ไม่มีบุตร แต่พ่อแม่ส่าง
ลองจะตอ้งจดัเตรียมเส้ือผา้ส่างลอง เคร่ืองไทยธรรมและอฐับริขารไว ้81   

ปอยส่างลองของวดัป่าเป้า จะจดัข้ึนในช่วงระหวา่งวนัท่ี 4 เมษายน ถึง วนัท่ี 6 เมษายน ของ
ทุกปี โดยครอบครัวชาวไทใหญ่ท่ีจะน าบุตร หลาน มาบรรพชาเป็นสามเณรจะพาบุตรหลานมา
ฝากเน้ือฝากตวักบัท่ีวดัเพื่อ ฝึกซ้อมบทสวดมนต ์และเพื่อท าจิตใจให้สงบเป็นระยะเวลา 7 วนัก่อน
พิธีปอยส่างลองจะเร่ิมข้ึน และก่อนท่ีจะถึงวนังานผูค้นในชุมชนวดัป่าเป้ารวมถึงชาวบา้นละแวก
รอบ ๆ นั้นจะมาช่วยกนัจดัเตรียมสถานท่ี อาหาร ท่ีพกัของส่างลองตกแต่งเคร่ืองไทยธรรม และ
อฐับริขารตามความสมคัรใจ  

การจดัเตรียมสถานท่ีในปอยส่างลองวดัป่าเป้า คนในชุมชนวดัป่าเป้าทั้งคนเมือง และไท
ใหญ่ รวมถึงคณะครูโรงเรียนวดัป่าเป้า ท่ีมีจิตศรัทธาจะมาช่วยกนัจดัสถานท่ีโดยแบ่งหนา้ท่ีกนัคือ 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวดัป่าเป้าจดัเตรียมสถานท่ีแสดงมหรสพ การแสดงงานร่ืนเริง เช่น 
ลิเกไต ร านก ฟ้อนเพลงไต ในส่วนของไทใหญ่จะจดัเตรียมอาหารส าหรับเล้ียงส่างลองและแขก
ท่ีมาร่วมงานบุญส่างลอง เคร่ืองไทยธรรมและอฐับริขาร เคร่ืองครัวหลู่ ท่ีจ  าเป็นส าหรับขบวนแห่ 
ส่วนของชุมชนวดัป่าเป้าผูมี้จิตศรัทธาจะช่วยจดัเตรียมอาหาร จดัสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 82 

การจดักิจกรรมดงักล่าวจะใช้เวลา 3 วนั และมีรูปแบบของการจดังานคือการใช้ขบวนแห่ 
การจดัการแสดงมหรสพ และพิธีกรรมทางศาสนา   ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาและสังเกตการณ์
และสามารถสรุปรูปแบบการจดังานตามตารางไดด้งัน้ี 

 
 
 

                                                        
81 สมัภาษณ์  ก าพล  เกษทนั ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 
82 สมัภาษณ์  ภชพน เกตุวงศ ์ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 
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ตารางท่ี 1 รูปแบบการจดัการปอยส่างลองวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

วนัทีจ่ดังาน 
รูปแบบการจดังาน 

ขบวนแห่ งานเลีย้ง มหรสพ พธีิกรรมทางศาสนา 

วนัแรก 
 

ช่วงเชา้ 

- ขบวนแห่ ไปกราบไหว้ส่ิ ง
ศัก ด์ิ สิท ธ์ิ ใน เมื องเชี ยงให ม่ 
ได้แก่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย ์
และ เสาหลกัเมือง 

 
 
 
- 

 
 
 
พิธีการการรับศีลในตอน
เชา้ เวลา 9.09 น. 

วนัแรก 
 

ช่วงบ่าย 

- ขบวนแห่ส่างลองออกไปตาม
บ้านญาติผูใ้หญ่เพ่ือขอขมาลา
โทษ 

วนัทีส่อง 
 

ช่วง
กลางวนั 

 

- ขบวนแห่เคร่ืองครัวหลู่ไทย
ธรรม จะเดินขบวนไปตามถนน
มูลเมืองถึงประตูชา้งเผือกเขา้สู่
วดัป่าเป้า 

- ช่วงกลางวนัจะมีการเล้ียง
อาหารส่างลองเตม็รูปแบบ 
หรือ "อาหารโอชารส 12 อยา่ง" 
 

- การเจริญพระพทุธ
มนต ์
- สวดมนตต์ัน๋  
 

 
วนัทีจ่ดังาน 

รูปแบบการจดังาน 

ขบวนแห่ งานเลีย้ง มหรสพ พธีิกรรมทางศาสนา 

 
วนัทีส่อง 

 
ช่วงเยน็ 

 
 
 

- 

-พิธีเล้ียงอาหารและท าขวญั
ใหก้บัส่างลอง 
- งานปอยหลวงวดัป่าเป้า 
- การแสดงฟ้อนร า การ 
แสดงกลองมองเซิง เป็นตน้ 

 
 
- 

วนัทีส่าม - แห่ส่างลองรอบเจดีย ์9 รอบ 
แลว้จึงน าข้ึนไปบนวหิาร 

 
 
 

- 

- พิธีมอบผา้ไตรใหส่้าง
ลอง เวลา 9.09 น. 
- พิธีบรรพชา และถวาย
ไทยทาน 
-พิธีเรียกขวญัส่างลอง 
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ภาพที ่4.15 ประเพณีปอยส่างลองวดัป่าเป้า วนัท่ี 5 เมษายน 2556 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบงานประเพณีปอยส่างลอง 
 วดัป่าเป้า วดักู่เต้า หมายเหตุ 
 
 
 
 
 

ความ
แตกต่าง 

สถานท่ีในการ
จดังานประเพณี
ปอยส่างลองมี
พื้นท่ีจ  ากดั 

 

สถานท่ีจดังาน
ประเพณีปอย
ส่างลองมีบริเวณ
กวา้งขวางกวา่
วดัป่าเป้า 

 

ส่งผลให้จ  านวนประชากร
ท่ีมาร่วมงานบุญส่างลอง
ข อ ง วัด กู่ เต้ า มี จ  า น ว น
มากกว่าวดัป่าเป้า เน่ืองจาก
ความสะดวกสบายในการ
จอดรถ 

ส่างลองเป็นไท
ใหญ่ลว้น 

ส่างลองมีทั้งไท
ใหญ่และคน
เมือง 

ส่งผลให้จ  านวนส่างลอง
ข อ ง วัด กู้ เต้ า มี จ  า น ว น
มากกวา่วดัป่าเป้า 

 
  4.2.2.1 บทบาทหน้าทีส่ าคัญในปอยส่างลอง 
   ในงานปอยส่างลองโดยจะมีต าแหน่งหน้าท่ีซ่ึงมีความส าคญักบัส่างลอง

เป็นอยา่งมาก ต าแหน่งเหล่านั้นประกอบไปดว้ย ตะก่าหลวง จเร ตะแปส่างลอง 
ซ่ึงมีบทบาทดงัต่อไปน้ี 
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1) ตะก่าหลวง คือ เจา้ภาพใหญ่ หรือ ผูอุ้ปถมัภส่์างลองในกรณี
 ท่ีพ่อแม่ส่างลองไม่มีความพร้อมในการจดัปอยส่างลอง โดยมากเป็นผูท่ี้มี
ทรัพยม์ากแต่ไม่มีบุตร หลานท่ีจะเขา้ประกอบพิธีกรรม 

 หน้าที ่ 
เป็นเจา้ภาพใหญ่ในการบรรพชาส่างลอง เป็นผูอ้อก

ทุนทรัพยใ์นการจดังานต่างๆของส่างลอง  
 การคัดเลอืก 

ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการคดัเลือก เน่ืองจากผูท่ี้จะเป็นตะก่า
หลวงจะตอ้งมีความสมคัรใจ และพร้อมทั้งทุนทรัพยใ์นการ
อุปถมัภค์่าใชจ่้ายในการจดัปอยส่างลอง 

2)  จเร  คือ ผูท้รงคุณวุฒิ และวยัวุฒิในทางธรรม ศึกษาเรียนรู้
 การอ่านธรรมแบบไทใหญ่ 

 หน้าที ่ 
จเร ท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าในการประกอบพิธีกรรม เช่น 

การสมาทานศีล การน าไหวพ้ระ เรียกขวญัส่างลอง เป็นตน้ 

 การคัดเลอืก 
การคดัเลือก จเร ข้ึนอยูก่บัการยอมรับของคณะศรัทธา 

อุบาสก อุบาสิกา และดุลพินิจของพระครูอมรวีรคุณ เจ้า
อาวาสวดัป่าเป้า 

3) ตะแปส่างลอง  คือ ผูท่ี้คอยอ านวยความสะดวกแก่ส่างลอง 
หรือเป็นพี่เล้ียงให้กบัส่างลอง โดยปกติแลว้ส่างลอง 1 คนจะมีตะแปส่าง
ลอง 2-3 คน เน่ืองจากจะตอ้งสลบักนัแบกส่างลองไวบ้นบ่าตลอดเวลา 

 หน้าที ่ 
คอยดูแลส่างลอง โดยจะต้องให้ส่างลองข่ีคอไว้

ตลอดเวลาเน่ืองจากตามความเช่ือของไทใหญ่เน่ืองจากไม่
ตอ้งการให้ส่างลองเหยียบพื้นดิน เพราะเป็นการเลียนแบบ
การออกผนวชของเจา้ชายสิทธตัถะ 



 

94 
 

 การคัดเลอืก 
ข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจของแต่ละบุคคล โดยมากจะ

เป็นพี่ชาย หรือ ญาติสนิท 

4.2.3 คุณค่าและความส าเร็จของปอยส่างลองของไทใหญ่วดัป่าเป้า  
การประกอบพิธีกรรมปอยส่างลองของไทใหญ่ ชุมชนวดัป่าเป้า เป็นการสืบสาร

วฒันธรรมประเพณีท่ีส าคญัของไทใหญ่ ซ่ึงมีคุณค่าทางจิตใจต่อประชนชาไทใหญ่เป็นอย่างยิ่ง ใน
ปัจจุบนัการปะกอบพิธีกรรมปอยส่างลองของวดัป่าเป้านั้นแทบไม่ตอ้งมีการประกาศอะไรมากมาย 
ประชาชนในชุมชน รวมถึงนกัท่องเท่ียวต่างมีความสนใจในพิธีกรรมปอยส่างลอง พิธีกรรมปอยส่าง
ลองของไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้ามีความส าเร็จในการจดังานเป็นอยา่งดี ผูศึ้กษาไดห้ยิบยกประเด็นดา้น
คุณค่าของปอยส่างลอง และความส าเร็จของปอยส่างลองดงัน้ี 

 
    4.2.3.1 คุณค่าของปอยส่างลองของไทใหญ่วดัป่าเป้า 

ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาการจดัการปอยส่างลองของไทใหญ่แลว้จึงสามารถ
สรุปไดว้า่ คุณค่าของปอยส่างลองของไทใหญ่วดัป่าเป้าท่ีส าคญั มีดงัน้ี  

ปอยส่างลองของไทใหญ่นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจกนั ความ
สามคัคีในหมู่คณะ ความศรัทธาในพิธีกรรม จะส่งผลใหป้อยส่างลองส าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดี ปอยส่างลองเป็นประเพณีท่ีทรงคุณค่าท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาอย่างช้า
นาน ดว้ยความเช่ือของไทใหญ่เร่ืองของกรท าบุญจะส่งผลให้ข้ึนสวรรค ์ปอยส่าง
ลองนั้นไทใหญ่เช่ือวา่เป็นการท าบุญคร้ังใหญ่ไดบุ้ญมาก จะไดข้ึ้นสวรรค ์83 

1)  เป็นการสร้างความสามคัคี ปอยส่างลองซ่ึงมีจุดมุ่งหมายมาจาก
ประเพณีท่ีดีงามสืบทอดกันมาของชุมชนวดัป่าเป้าส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วม ท าให้คนในชุมชนรู้จกัความเสียสละรักและหวงแหนประเพณีท่ี
มีคุณค่าใหค้งไวท้ั้งยงัท าใหเ้กิดความสามคัคีของคนในชุมชน 

ปอยส่างลองแสดงให้เห็นถึงความสามมคัคีในหมู่คณะ การท างาน
เห็นได้ชัดจากการร่วมมือกนัในการจดัสถานท่ี แบ่งฝ่ายประสานการกบั
หน่วยงานในภาคต่างๆ เคร่ืองครัวหลู่ท่ีจะใชน้ะขบวนแห่ 84 

                                                        
83 สมัภาษณ์ คณิต ศิริแรมจนัทร์  นกัวชิาการทอ้งถ่ิน ชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 13 สิงหาคม  2556 
84 สมัภาษณ์ ประเสริฐ สุนทรแกว้  ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 14  สิงหาคม 2556 
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2) เป็นการสร้างบุญกุศลอยา่งหน่ึง ซ่ึงปอยส่างลองเป็นส่ือกลางของ
การส่งเสริมพุทธศาสนา พื้นฐานของการเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี ซ่ึงเป็น
นิมิตหมายของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นการ
แสดงออกให้เห็นว่าชาวพุทธยงัคงยึดถือแนวทางการสืบทอดเจตนารมณ์
และทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาตามหลกัสูตรค าสอนของพระพุทธศาสนา 

ไทใหญ่มีความเช่ือในเร่ืองบาป บุญ และมีความเคร่งครัดในศาสนามา
เป็นเวลายาวนาน เน่ืองจากไดรั้บการปลูกฝ่ังมาตั้งแต่ยงัเล็กให้มีใจรักในการ
เขา้วดั สร้างบุญสร้างกุศล ปอยส่างลองถือไดว้่าเป็นการสร้างกุศลคร้ังใหญ่
ของไทใหญ่ดังนั้ นไทใหญ่จึงให้ความส าคญัและปฏิบติัสืบทอดประเพณี
ปอยส่างลองมาอยา่งชา้นาน 85 

3) เป็นกิจกรรมส่ือกลางระหว่างชุมชนกบัวดั การประกอบพีธีปอย
ส่างลองนั้นบทบาทในดา้นต่าง ๆ ทั้งทางดา้นศาสนา พิธีกรรมต่าง ๆ ลว้น
ตอ้งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจทั้งจากพระสงฆ์ กรรมการวดั ประธาน
ชุมชนและประชาชนเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบพิ ธี
กรรมการจดัประเพณีปอยส่างลองทุกคร้ัง 

การจดัปอยส่างลองหากมองในแง่มุมของความมีคุณค่าของปอยส่าง
ลองสามารถบอกไดว้า่ ปอยส่างลองเป็นส่ือกลางระหวา่งชุมชนไทใหญ่ กบั 
วดัป่าเป้าท่ีตอ้งร่วมมือกนัจดัการงานปอยส่างลองให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
นอกจากความร่วมมือกนัแล้ว ปอยส่างลองยงัส่งผลให้ผูท่ี้มีความสนใจใน
ประเพณีไดเ้ขา้มาศึกษา และไดเ้ขา้วดัมาท าบุญกนัอีกดว้ย 86 

4) เป็นการสร้างความกตญัญูต่อบุพการีและญาติท่ีล่วงลบัไปโดย 
การบวชในปอยส่างลองเป็นอีกหน่ึงบุญพิธีของการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ใหผู้ท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ตามความเช่ือของชาวไทใหญ่ท่ียงัคงยดึถือและปฏิบติั
ตามหลกัพระพุทธศาสนา 

                                                        
85 สมัภาษณ์ ประวนิ ศิริธรรม  ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 
86 สมัภาษณ์ ธนชัชนม ์  มาตระออ ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 
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ปอยส่างลองของไทใหญ่ในอีกแง่มุมหน่ึงคือ เป็นการบวชเพื่อ
ทดแทนคุณบิดา-มารดา ท่ีล่วงลบัไปแลว้ เช่ือวา่ หากบวชให้ บิดา-มารดา จะ
ไดกุ้ศลมาก ส่งผลใหข้ึ้นสวรรค ์ 87 

5) เป็นการสืบทอดประเพณีท่ีส าคญัของทอ้งถ่ิน  โดยการเขา้ร่วม
ประกอบพิธีกรรมการจดัปอยส่างลอง ก่อให้เกิดการรู้รากเหงา้ของตนเอง 
รักและหวงแหน น ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของคนในชุมชน ซ่ึงมีประเพณีท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ควรแก่การอนุรักษไ์วข้องชุมชนต่อไป 

งานปอยส่างลองในปัจจุบนัเป็นงานประเพณีท่ีมีความส าคญัต่อคนใน
ชุมชนวดัป่าเป้าเน่ืองดว้ยการปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลากวา่ยี่สิบปีนั้นยอ่ม
ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนประเพณีท่ีทุกคนร่วมมือร่วมใจกนั อีกทั้ง
ปอยส่างลองยงัสามารถเล่าถึงความหลงัของไทใหญ่ไดดี้88 

 

4.2.3.2 ความส าเร็จของปอยส่างลองของไทใหญ่วดัป่าเป้า 
 ความส าเร็จของปอยส่างลองวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่

สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ผลสัมฤทธ์ิ ไดแ้ก่คณะศรัทธา พ่อแม่ส่างลอง ญาติธรรมทั้งหลาย

มีความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจในการจดัปอยส่างลอง และช่วยกนัท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเร่ือง 

2) ผลผลิต ไดแ้ก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ท่ีไดรั้บการบรรพชา
ส่างลอง จ่างลอง มี คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และน า
หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
ผูศึ้กษาได้รวบรวมขอ้มูลความส าเร็จของการจดังานปอยส่างลองของไท

ใหญ่ ชุมชนวดัป่าเป้า ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และบนัทึกข้อมูล ดังมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

                                                        
87 สมัภาษณ์ ภทัราภรณ์ นิลรอด  ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 14 สิงหาคม 2556  
88 สมัภาษณ์ ปวณีา ชยักยุ  ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 14 สิงหาคม 2556  
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ พระสงฆ์ สามเณร ผูรู้้ในชุมชน และผูน้ า
ชุมชน  เก่ียวกับความส าเร็จของการจดังานปอยส่างลอง ซ่ึงผูศึ้กษาได้ท าการ
สัมภาษณ์  จ านวน  6  คน  สรุปไดด้งัน้ี 

 
พระอธิการอนิตา อนิทวโีร เจ้าอาวาสวดัป่าเป้า 
ไดก้ล่าวถึงการจดัปอยส่างลองของชุมชนวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่วา่ แต่

เดิมปอยส่างลองไดเ้คยจดัข้ึนท่ีวดัป่าเป้าเม่ือนานมาแลว้ แต่ไม่เป็นท่ีรู้จกัและขาด
ความร่วมมือของทุกฝ่าย จึงท าให้ปอยส่างลองไดถู้กลืมไป ทางวดัไดเ้ล็งเห็นถึง
ความส าคญัของปอยส่างลองต่อไทใหญ่จึงช่วยกนักบัคนในชุมชนเพื่อฟ้ืนฟูปอย
ส่างลองข้ึนอีกคร้ัง ในปีพุทธศกัราช 2537 หากนบัถึงปัจจุบนัก็เป็นคร้ังท่ี 21 ก่อน
จะจดังานประมาณ 3 เดือน จะประกาศเรียกผูน้ าชุมชน ไทใหญ่มาร่วมประชุมกนั 
แบ่งหนา้ท่ีกนัท างานส่วนต่างๆ จากความร่วมมือกนัท าให้ส่างลองของทางวดัป่า
เป้าเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน89 

นายวงศกร  เอกจิตร สมาชิกชุมชนวดัป่าเป้า 
ไดก้ล่าวถึงการจดังานปอยส่างลองของวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ว่าปอย

ส่างลองจะจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 4–6 เมษายน ของทุกปี พอทราบว่าจะมีงานปอย
ส่างลองก็จะมีคนมาติดต่อน าบุตร หลาน มาฝากฝังกบัทางวดัป่าเป้า ให้เจา้อาวาส 
หรือพระผูใ้หญ่อบรมสั่งสอน บทสวดมนตใ์นพิธีกรรมการบรรพชาเป็นสามเณร 
ฝึกจิตใจให้สงบ สมยัมีงานปอยส่างลองแรกๆ คนท่ีจะรู้จกัปอยส่างลองส่วนใหญ่
แล้วก็จะเป็นไทใหญ่  คนมาร่วมงานก็ มีไม่มากนัก  แต่ในปัจจุบัน มีการ
ประชาสัมพนัธ์ก าหนดการงานท่ีดี ท าให้ประชาชน นกัท่องเท่ียวไดรู้้จกักบัปอย
ส่างลองมากยิง่ข้ึน90   

นายวชัิย   พริิยะจีระอนันต์  ไวยาวจักรวดัป่าเป้า 

ไดก้ล่าวถึงการจดังานปอยส่างลองของชุมชนวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่วา่
ก่อนจะมีงานปอยส่างลองของทางว ัดป่าเป้าทางว ัดป่าเป้าจะประกาศตาม
วทิยุกระจายเสียงชุมชน เพื่อให้มาร่วมประชุม ปรึกษากนัเก่ียวกบัแนวทางการจดั

                                                        
89 สมัภาษณ์ พระอธิการอินตา อินทวโีร เจา้อาวาสวดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2556 
90 สมัภาษณ์ วงศกร เอกจิตร สมาชิกชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 
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ปอยส่างลอง เน่ืองจากชุมชนวดัป่าเป้าเป็นชุมชนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนักจึงใช้
การประกาศทางเสียงตามสายงาน แต่ในปัจจุบนัจะรู้กนัดีว่าวดัป่าเป้าจะจดัปอย
ส่างลอง ในวนัท่ี 4-6 เมษายน ของทุกปีผูท่ี้มีความสมคัรใจจะเขา้ร่วมปอยส่างลอง
จะมีการเตรียมตวักนัมาก่อนแลว้91 

พระมหาอนุพนัธ์   อภิวฑฺฒโน อาจารย์สอนพระปริยตัิธรรม 
ไดก้ล่าวถึงการจดังานปอยส่างลองของวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่วา่ ปอย

ส่างลองของทางวดัป่าเป้าเป็นรูปแบบท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัประเพณีดั้งเดิมท่ีสุด 
เป็นตน้แบบในการเผยแพร่ไปสู่วดัอ่ืนๆ ท่ีมีการจดัปอยส่างลอง ปัจจุบนัมีหลายท่ี
จดัปอยส่างลองจึงท าให้ในปัจจุบนัจ านวณคนท่ีเขา้ร่วมปอยส่างลองจึงน้อยลง
เน่ืองจากวดัท่ีจดังานเป็นตวัเลือกมากข้ึน 92     
  นายจเร  ออตอ มัคทายกวดัป่าเป้า (ชาวไทใหญ่) 

ได้กล่าวถึงการจดัปอยส่างลองของชุมชนวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ว่า 
ปอยส่างลองของวดัป่าเป้า สนุก มีความงดงามของพิธีกรรม ซ่ึงมีความคลา้ยคลึง
กบัประเพณีดั้งเดิมมาก การบวชส่างลองในสมยัก่อนจะมีแต่ส่างลองเช้ือสายไท
ใหญ่เท่านั้น แต่ในปัจจุบนัน้ีมีส่างลองเช้ือสายคนเมือง เขา้ร่วมพิธีกรรมดว้ย93 

นางสาวพรรณ ี โพทะยะ ผู้น าชุมชนวดัป่าเป้า 
ไดก้ล่าวถึงการจดัปอยส่างลองของชุมชนวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่วา่ ได้

เขา้ร่วมการประชุม และจดัปอยส่างลองทุกคร้ังตั้งแต่เขา้รับต าแหน่งผูน้ าชุมชน
วดัป่าเป้า แบ่งคนไปช่วยจดัวหิาร เตรียมขา้วของ เคร่ืองใชท่ี้จะประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา การจดัเตรียมขบวนแห่ส่างลอง ไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชน
ดี94 

4.2.4 ขั้นตอนและปัญหาปอยส่างลองวดัป่าเป้า 
จากการสังเกตการณ์และพูดคุยกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดังานปอยส่างลองนั้น ท า

ให้ทราบรูปแบบการจดัประเพณีของชุมชนวดัป่าเป้านั้น ซ่ึงจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีเพื่อ
สืบสานวฒันธรรมตามหลักพุทธศาสนา โดยไทใหญ่ยงัคงเช่ือว่าการท่ีบุตรชาย

                                                        
91 สมัภาษณ์ วชิยั พิรพยะจีระอนนัต ์ ไวยาวจักรวดัป่าเป้า   วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 
92 สมัภาษณ์ พระมหาอนุพรรณ อภิวฑฺฒโน  อาจารยส์อนพระปริยติัธรรมวดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2556 
93 สมัภาษณ์นายจเร ออตอ  มคัทายกไทใหญ่วดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 
94 สมัภาษณ์นางสาวพรรณี โพทะยะ ผูน้ าชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2556 
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หลานชายของครอบครัวอุทิศตนบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาไดเ้ป็นผูมี้บุญ และ
พิธีการของวดัป่าเป้าจะจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 4 – 6 เมษายน ของทุกปี ผูศึ้กษาได้ท ารวม
รวมขอ้มูล และสามารถสรุปขั้นตอนวิธีการจดังานประเพณีปอยส่างลอง ของชุมชนวดั
ป่าเป้าในปัจจุบนั  โดยพิธีการจะเร่ิมตน้ดว้ยการท่ีพ่อแม่เด็กน าบุตรและคนท่ีจะบวชไป
ฝากฝังใหเ้จา้อาวาสอบรมสั่งสอน  หดัใหท้่องจ าค าขอบรรพชา ค าใหศี้ลใหพ้รก่อนจะจดั
งานประมาณ 15 วนั  จากนั้น "ตะแป" หรือ "พอ่ส้าน แม่ส้าน" จะเร่ิมเชิญผูค้นมาเขา้ร่วม
พิธี  องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดังานจะตอ้งมี ชุดส่างลอง (เคร่ืองต่างกายต่าง ๆ), ร่ม
ทอง (ส าหรับกางให้ส่างลอง), จีวร, อฐับริขาร (ประกอบดว้ยเคร่ืองใช้ต่าง ๆ), ตน้เงิน, 
สังฆทาน และตน้ขา้วตอกหรือตน้ขา้วแตก จากค าบอกเล่าของผูส้ัมภาษณ์หลาย ๆ คนท า
ให้ทราบว่า พิธีกรรมท่ีใช้กนัในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ โดยข้ึนอยู่กับ ฐานะ ของแต่ละ
ครอบครัว คือ "แบบข่ามดิบ" เป็นพิธีกรรมแบบง่ายๆ คือจะน าเด็กไปโกนผมท่ีวดัหรือ
บา้น และเตรียมนุ่งขาวห่มขาวเพื่อไปประกอบพิธีท่ีวดั และ "แบบส่างลอง" พิธีน้ีจะจดั
งานกนัอยา่งใหญ่โตโดยใชร้ะยะเวลาถึง 3 วนั โดยพิธีกรรมแบบส่างลอง มีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  วนัแรกของการจดัปอยส่างลองเรียกวา่ "วนัรับส่างลอง"  จะมีพิธีการ
การรับศีลในตอนเชา้ จากนั้นตะแปส่างลองจะแต่งหนา้และแต่งเคร่ืองทรงให้ ส่างลองมี
ลกัษณะคลา้ยเจา้ชายไทใหญ่จากนั้นจะมีการตั้งขบวนแห่ท่ีวดัป่าเป้า เพื่อแห่ไปกราบไหว้
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ อนุสาวรียส์ามกษตัริย ์เสาหลกัเมือง ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือ
ของไทใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษ เม่ือแลว้เสร็จจะแยกยา้ยกนักลบัเพื่อให้ส่างลองไดพ้กัผอ่น
และรับประทานอาหาร  

ขั้นตอนท่ี 2   วนัท่ีสองของการจดัปอยส่างลองเรียกวา่ "วนัข่ามแขก"  และส าหรับ
พิธีแห่ขบวนครัวหลู่ในวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.09 น. ท่ีผ่านมา  ไดรั้บความ
ร่วมมือจากนายทศันยั บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานเปิดงานพิธี  ณ ข่วง
ประตูท่าแพ  จากนั้นขบวนแห่เคร่ืองครัวหลู่ไทยธรรมพร้อมดว้ยส่างลอง จะเดินขบวน
ไปตามถนนมูลเมืองถึงประตูช้างเผือกเข้าสู่วดัป่าเป้า และในตอนบ่ายจะมีการเล้ียง
อาหารส่างลองเต็มรูปแบบ หรือ "อาหารโอชารส 12 อยา่ง" ไดแ้ก่  ผกั, ผลไม,้ เน้ือสัตว,์ 
เน้ือปลา, ถัว่งา, นม,  เผือก, ดอกไมท่ี้กินได ้ไข่ไก่,  ขา้ว น ้ าผึ้ง และหน่อไม ้ และในช่วง
เยน็จะมีพิธีเล้ียงอาหารและท าขวญัใหก้บัส่างลอง  

ขั้นตอนท่ี 3  วนัสุดทา้ยของการจดัปอยส่างลองเรียกวา่ "วนัข่ามสาง" ในวนัสุดทา้ย
คือวนัท่ี 6 เมษายน 2556 เวลา 09.09 น. ท่ีผ่านมา จะเป็นพิธีมอบผา้ไตรให้ส่างลองโดย
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บุพการีของส่างลอง โดยจะมีการแห่ส่างลองรอบเจดีย ์9 รอบ แลว้จึงน าข้ึนไปบนวิหาร 
เพื่อรับผา้จีวรไปนุ่ง และกลบัมาเปล่งวาจาขอรับศีล 10 และขอนิสัย  และต่อมาพระ
อุปัชฌายจ์ะให้ศีล บอกกมัมฏัฐานและให้โอวาทส่างลองเพื่อเปล่ียนสถานเป็นสามเณร  
โดยหลงัจากหลงัจากเสร็จพิธีจะมีเทศนา 1 กณัฑ์ท าพิธีบรรพชา และถวายไทยทานเป็น
เสร็จพิธี  

 

 
 

ภาพที ่4.6 พิธีการแห่ส่างลอง ณ วดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่  
 

องคป์ระกอบส าคญัของงานบวช “ปอยส่างลอง”95 
    1) ชุดส่างลอง (เคร่ืองต่างกายต่าง ๆ) 

2) ร่มทอง (ส าหรับกางใหส่้างลอง) 
3) ตะแป – พอ่ส้าน แม่ส้าน (ผูค้อยปรนนิบติั) 

     4) จีวร 
     5) อฐับริขาร (ประกอบดว้ยเคร่ืองใชต่้าง ๆ) 
     6) ตน้เงิน 
     7) สังฆทาน 
     8) ตน้ขา้วตอกหรือตน้ขา้วแตก 

                                                        
95 สมยั สุทธิธรรม  ปอยส่างลอง  กรุงเทพฯ  คุรุสภา  หนา้ 37 2531 
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กฎระเบียบส่างลอง-จางลองโดยเฉพาะวดัป่าเป้า  มี  12  ขอ้ 96  
1) เคารพยกยอ่งส่างลองเสมือนหน่อเน้ือพยาเจา้เมือง 
2) ผูใ้กลชิ้ดหรือบุคคลใดก็ตาม ควรนัง่ห่างจากส่างลองอยา่งนอ้ยหน่ึง
ศอก 
3) เม่ือส่างลองไปอาบน ้าหรือเขา้หอ้งน ้า ควรอุม้หรือข่ีคอ หา้มเดินเอง 
4) ขณะส่างลองอยูบ่นบ่าหา้มตะแป)น าส่างลองเขา้ไปในร้านคา้เพื่อ 
ซ้ือส่ิงของต่าง ๆ 
5) หา้มน าส่างลองไปเร่ียไรและขอบริจาคเงินหรือส่ิงของจากผูอ่ื้น 
6) ส่างลองควรมีกิริยาส ารวม  ไม่ควรหลุกหลีก  ไม่ควรหยอกลอ้กบั 
เพื่อนไม่ควรเล่นของเล่นชนิดต่างๆ 
7) ส่างลองจะตอ้งนัง่บนอาสนะเสมอโดยปกติอาสนะคือผา้พรม 
8) ส่างลองไม่ควรสวมแวน่ตาด า และใส่นาฬิกา 
9) ส่างลองไม่ควรรับประทานหรือเค้ียวส่ิงใด ขณะท่ีอยูบ่นบ่า ตะแป 
ส่างลอง 
10) ส่างลองไม่ควรอา้มืออา้แขนแสดงกิริยาฟ้อนร า และไม่ควรหวัเราะ 
จนเกินงาม 
11) ก่อนข้ึนบนวดัหรือเคหสถาน  ตะแปส่างลองตอ้งน าผา้พรมไปปูไว ้
ล่วงหนา้ก่อนเสมอ 
12) ผา้พรม  เช่ียนหมาก  กระโถน  โคนโฑ(น ้าเตา้)  ร่ม(สีทอง-สี 
แดง)  ตน้เขา้ตอกเป็นเคร่ืองบริขารคู่กบัส่างลอง 

ผูศึ้กษาพบวา่ส่ิงส าคญัท่ีท าให้การจดัการประเพณีในคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จอยา่ง
ยิ่งใหญ่คือความร่วมมือมือกนัอย่างเขม้แข็งของคนในชุมชน การจ าแนกกิจกรรมและ
หน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน และ เป็นระบบ ท าให้บุคลากร ฝ่ายวดั  
ประชาชน  องคก์รภาคเอกชนและหน่วยงานทอ้งถ่ินในพื้นท่ี  โดยเฉพาะไทใหญ่ท่ีเขา้มา
มีส่วนร่วมในงานคร้ังน้ีรู้หนา้ท่ีของตนเป็นอยา่งดี ท าให้เกิดความร่วมมือกนัด าเนินงาน
อย่างเข้มแข็งและมีความเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกันภายใต้ความส านึกทางเช้ือชาติแต่

                                                        
96 ป ร ะ เพ ณี ป อ ย ส่ า ง ล อ ง  ว ั ด ป่ า เ ป้ า  ล า น น า ท อ ร์ ค ข อ ง ดี  อ อ น ไ ล น์   แ ห ล่ ง ท่ี ม า  
 www.lannatalkkhongdee.com/scoopDetail.php?id=Sco000082  2553 

http://www.lannatalkkhongdee.com/scoopDetail.php?id=Sco000082
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อยา่งไรก็ตามการจดังานประเพณีน้ีก็ยงัคงมีปัญหาและอุปสรรคอยูบ่า้ง โดยสามารถสรุป
ปัญหาและอุปสรรคในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีพบไดด้งัน้ี  

1) คนในชุมชนวดัป่าเป้าบางกลุ่มไม่ค่อยเห็นความส าคญัและคุณค่าของ
ปอยส่างลอง โดยขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ พบวา่ มีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงส้ินเปลือง
และเกินความจ าเป็นในการด าเนินงานปอยส่างลอง 

2) ขาดการสร้างจิตส านึกแรงจูงใจให้มาเขา้ร่วมปอยส่างลองในชุมชนวดั
ป่าเป้า 

3) ปอยส่างลองท่ีจดัข้ึนในวดัป่าเป้าเป็นจดัแบบวดัร่วมกบัชุมชน ยงัขาด
การสนบัสนุนให้ความรู้และรูปแบบการจดังานจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เท่าท่ีควร บางคร้ังจึงดูไม่เป็นรูปแบบท่ีเป็นทางการแต่จะดูเป็นธรรมชาติแบบ
ชาวบา้นจดังานในวดัซ่ึงถา้มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนเร่ือง การจดั
กิจกรรม เช่น การจดัประกวด การจดัการแสดงเพื่อให้มีกิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจ
รวมทั้ งรูปแบบการจัดจะเป็นระเบียบมากข้ึน ซ่ึงอาจพัฒนาให้เป็นแผนการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งชดัเจนมากกวา่น้ี 

4) ขาดการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ห็นความส าคญัและการเขา้ร่วมปอยส่างลอง
ของชุมชนวดัป่าเป้า 

5) ขาดการจัดการความรู้เก่ียวกับความส าคัญของปอยส่างลอง ท าให้
ประชาชนทัว่ไปถา้ไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณชุมชนวดัป่าเป้าไม่ทราบขอ้มูลของปอยส่าง
ลอง   
สังคมในชุมชนมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในระบบใดระบบหน่ึง ก็จะส่งผลถึงระบบอ่ืน ๆ และ  ต่อโครงสร้าง
ของวฒันธรรม ซ่ึงคนในชุมชนปัจจุบนัไม่ค่อยเห็นคุณค่าของปอยส่างลอง เน่ืองจาก
สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมในการใช้ชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป จึงมีผลให้
ความคิดความเช่ือเปล่ียนแปลงไปดว้ย จากปัจจยัทางเศรษฐกิจของชุมชนเปล่ียนแปลง
จากการผลิตเพื่อยงัชีพมาเป็นการผลิตเพื่อการขาย โดยไม่คิดถึงความส าคญัของการใช้
ชีวติในแบบเดิมของชุมชนไทใหญ่ ปัจจุบนัปัจจุบนัไดมี้ความพยายามท่ีจะฟ้ืนฟูประเพณี
ดั้งเดิม เช่น ปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) โดยทางวดัป่าเป้าได้ริเร่ิมให้มีการจดังานข้ึน
ตั้งแต่ในปีพุทธศกัราช 2537 โดยการให้ความสนบัสนุนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
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ไทย เทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอเมืองและพุทธศาสนิกชนอ่ืนอีกไดจ้ดัปอยส่างลองข้ึน
อยา่งยิง่ใหญ่ในช่วงตน้เดือนเมษายนของทุก ๆ ปี 

4.2.3.3  การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
 ผูศึ้กษาได้ท าการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของปอยส่างลอง รวมไปถึง
โอกาสและอุปสรรคของการจดังานน้ีให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงสามารถแสดงได้
ดงัน้ี 

 S- จุดแข็ง 
 1) ปอยส่ างลองเป็นประเพณี ท่ีส าคัญของไทใหญ่ ท่ีนับ ถือ

พระพุทธศาสนา โดยสาระส าคัญของประเพณีดังกล่าวคือการบรรพา
สามเณรเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่และให้เรียนรู้ค าสอนทางศาสนา ซ่ึง
การจดังานดงักล่าวจะท าให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชน
อยา่งเขม้แข็ง ทั้งผูเ้ฒ่าแก่ ผูใ้หญ่ วยัรุ่น และเด็ก ดว้ยความสมคัรใจ เพราะ
ไทใหญ่ต่างก็รักและหวงแหนประเพณีดงักล่าวและตอ้งการสืบทอดต่อ ๆ 
ไป 

 2) ไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้าเป็นชุมชนใหญ่และเขม้แขง็ มีผูน้  าชุมชน
ท่ีคอยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น วดัป่าเป้า เทศบาลนคร
เชียงใหม่ เป็นตน้ ท าให้การกระจายขอ้มูลข่าวสาร รวมไปถึงการขอความ
ช่วยเหลือในการจดัการปอยส่างลองเป็นไปดว้ยความราบร่ืน และสะดวก 
นอกจากน้ีการท่ีไทใหญ่อยู่ร่วมกนัท าให้เกิดความใกล้ชิด รักใคร่ฉันท์พี่
นอ้ง จึงท าให้เกิดความร่วมมือท่ีเขม้แข็งเพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการจดัการ
ปอยส่างลอง 

3) การบรรพชาสามเณรลูกแกว้ของปอยส่างลองน้ีเป็นการบรรพชา
หมู่ ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนร่วมในพิธีกรรม ไดแ้ก่ พอ่แม่ ของส่างลอง  ส่างลอง 
ตะแป และ มา้เมือง เป็นตน้ จะเป็น แกนหลกัในส่วนของเจา้ภาพจดั
งาน ประสานงานร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีส่วนจงัหวดัและคณะกรรมการวดั  
นอกจากน้ีตามคติความเช่ือโบราณกล่าวไว้ว่าหากบุตรหลานของ
ครอบครัว ได้ได้บวนเป็นส่างลอง ครอบครัวนั้นจะมีบุญญาธิการสูง 
ดงันั้นจึงมีบรรดาญาติสนิท มิตรสหายของครอบครัวจากชุมชนอ่ืน ๆ ให้
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ความสนใจเขา้มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก จึง ท าให้ งานประเพ ณี มี
ความยิง่ใหญ่มากข้ึน 

 
 W- จุดอ่อน 

1)  ชุมชนไทใหญ่วดัป่าเป้าอาศยัอยูใ่นตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงถือวา่เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรเป็นจ านวนมาก การจดั งานประเพณีจึง
อาจจะกระทบต่อความสัมพนัธ์กบัชาวไทย เพื่อนบา้น เพราะถึงแมชุ้มชน
จะเขม้แขง็ แต่ก็ยงัถือวา่เป็นคน ส่วนน้อยในชุมชนชาวเชียงใหม่ ดงันั้ น
การจดักิจกรรมต่าง ๆ  จึงตอ้งขออนุญาตและแจ้งให้ทางเทศบาลทราบ
เพื่อเป็นการ  ไกล่เกล่ียและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกฝ่าย 

2)   สภาพความเป็นอยู่ท่ีเปล่ียนไป อุปกรณ์ส าคญับางอย่าง
อาจจะหาไดอ้ยากในปัจจุบนัจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงบางอยา่ง รวมไปถึง
ขั้นตอนพิธีกรรมท่ีเปล่ียนไป จากเดิมจะเดินขบวนแห่ไปรอบ ๆ หมู่บา้น 
และวดั ซ่ึงอยู่ไม่ไกลกันมากนัก แต่ในปัจจุบนัไทใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้า 
จ  าเป็นจะตอ้งใชข้บวนแห่เดินตามระยะทางท่ียาวมากข้ึน จนกระทัง่อาจจะ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบการเดินขบวน หรืออุปกรณ์ หรือเส้นทางซ่ึงอาจท า
ใหส่้วนส าคญัของประเพณีถูกกดักร่อนไปตามกาลเวลา 

 
 O- โอกาส 

1) ชาวไทยส่วนใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่นับถือพระพุทธศาสนา
เช่นเดียวกนั และปอยส่างลองน้ีก็เป็นประเพณีบรรพชาสามเณรลูกแกว้ท่ี
ส าคญัท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัชัดเจน และยงัแสดงออกถึงความเล่ือมใส
ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่ จึงท าให้ผูค้นส่วนใหญ่ในจงัหวดัมี
ความเขา้ใจ และคุน้เคยกบัสาระส าคญัของการจดัการประเพณีมากยิ่งข้ึน 
รวมไปถึงการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของงานในฐานะแขกบา้นแขกเมือง  

2) การจดัการปอยส่างลองนั้นไดรั้บความร่วมมือจากเทศบาล
เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกอย่างเป็น
เอกลักษณ์แล้ว  ปอยส่ างลองย ังสามารถใช้เป็นส่วนหน่ึงของการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดอี้กดว้ย 
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3) ประเทศไทยเตรียมการเขา้สู่การเปิดเสรีทางเขตอาเซียน การให้
ความส าคญัต่อการอยู่ร่วมกนัของวฒันธรรมต่าง ๆ  ประเพณีของชนชาติ
ไทใหญ่จะท าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างประเทศไทและพม่า ซ่ึง
เป็นถ่ืนฐานเดิมของไทใหญ่ การกระตุน้ภาคการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะ
ท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีงามเพราะแสดงให้เห็นว่า ชาวเชียงใหม่ยินดี
ตอ้นรับทุกเช้ือชาติและวฒันธรรมอยา่งไร้ขอบเขต 

 
 T- อุปสรรค 

1) ทัศนคติของประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อชาวไทใหญ่ค่อนไป
ในทางลบ เน่ืองจากพฤติกรรมของไทใหญ่บางกลุ่มท่ีสร้างความวุน่วายใน
ชุมชน ซ่ึงนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้ว ยงัมีการสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น จึงทหภ้าพลกัษณ์ของไท
ใหญ่ติดลบ และส่งผลกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของปอยส่างลองด้วย 
เพราะ เป็นงานประเพณีของไทใหญ่  

2) ปอยส่างลองใช้ระยะเวลาในการจดั 3 วนั ไม่รวมเวลาจดังานท า
ให้มีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ดงันั้นคณะกรรมการวดัร่วมกบัเจา้หน้าท่ีองคก์ร
ส่วนจงัหวดัจึงต้องมีการระดมทุนการจดังานด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นทุน
ทรัพยใ์นการจดัการประเพณีใหป้ระสบผลส าเร็จ 


