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เรื่อง ประเพณีปอยสางลอง

รายละเอียด

        ประเพณีปอยสางลองหรือ งานบวชลูกแกว เพื่อทําการบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อสืบสานไวในพระพุทธ

ศาสนา โดยในชวงเชาวันน้ี ไดมีการจัดขบวนแหปอยสางลองอยางยิ่งใหญและสวยงาม พิธีบวชเณรปอบสางลอง

ในอดีตมักพบเห็นบอยที่จังหวัดแมฮองสอน โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง อําเภอขุนยวม และอําเภอปาย เป็น

ประเพณีที่สําคัญทางศาสนา และสืบทอดกันมาจนเป็นเอกลักษณของจังหวัด จนกระทัง่ในชวงสงครามโลกครัง้ที่

2 ไดเกิดความขัดแยงในวงกวาง ครอบคลุมทุกทวีปและประเทศสวนใหญในโลก รวมทัง้ในประเทศไทยในปี พ.

ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) สิน้สุดในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ในระหวางนัน้ประเทศไทยไดประสบปัญหาทางดาน

ตางๆ มากมาย ทัง้ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทําใหประเพณีปอยสางลองถูกงดและเลิกไป จน

กระทัง่เมื่อปี พ.ศ. 2525 อันเป็นปีฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ปี ก็ไดมีการฟ้ืนฟูและจัดงานประเพณีปอยสา

งลองขึ้นทุกๆปี จนถึงปัจจุบัน และประเพณีน้ีก็ไดขยายไปยังจังหวัดใกลเคียง คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียง

ใหม

        ปัจจุบันยังพบที่ ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อีกดวยขัน้ตอนการจัดงานปอยสางลอง วัน
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แรกเรียกวา "วันเอาสางลอง"จะเริ่มดวยขบวนแหลูกแกว ซึ่งลูกแกวก็จะมีการแตงกายอยางสวยงามเปรียบ

เหมือนกับเทวดาตัวน อยๆ แหไปโดยรอบตัวเมืองและหมูบาน ซึ่งในขบวนแหจะประกอบไปดวยเสียงดนตรีอัน

แสดงถึงความสนุกสนานรื่นเริง จากเครื่องดนตรีของไทใหญ ไดแก มองเซิง (ฆองชุด) ฉาบ และกลองมองเซิง

(กลองสองหน า) วันที่สอง เรียนวา "วันรับแขก" ก็จะมีขบวนแหคลายๆกันกับวันแรก แตในวันที่สองน้ีในขบวน

แหจะประกอบดวยเครื่องสักการะ ธูปเทียนตางๆ เพื่อถวายพระพุทธ และเครื่องจตุปัจจัยถวายพระสงฆ ในชวง

เย็น หลังจากที่ลูกแกวรับประทานอาหารแลวเสร็จ ก็จะมีพิธีทําขวัญและการสวดคําขวัญ เพื่อเตรียมตัวใหลูกแกว

ซึ่งจะเขารับการบรรพชาในวันรุงขึ้น โดยผูนําที่ประกอบพิธีก็จะเป็นผูอาวุโส ที่ศรัทธาวัดทุกคนใหความเคารพนับ

ถือ วันสุดทาย คือ "วันบวช" พิธีของวันน้ีจะเริ่มดวยการนําลูกแกวไปยังวัด พอถึงวัด ลูกแกวทัง้หมดก็จะกลาว

ขออนุญาตเพื่อทําการบรรพชาจากพระผูใหญ เมื่อทานไดอนุญาต ลูกแกวก็จะพรอมกันกลาวคําปฏิญาณตน และ

อาราธนาศีล แลวจึงเปลี่ยนเครื่องแตงกายจากชุดเสื้อผาสางลองที่สวยงามมาเป็นผากาสาวพัตรสีเหลือง เป็น

สามเณรอยางสมบูรณ และจะบวชอยูวัดหลายเดือนเน่ืองจากเป็นชวงปิดเทอมหรืออยู 2-3 อาทิตยก็ไดสาระแหล

เป็นภาษาไทยใหญ แปลวา แห, สางลอง หมายถึง ลูกแกว ชาวไทยใหญและชาวไทยผูนับถือพุทธศาสนาในเขต

อําเภอแมสอด มักจะบวชเณรลูกหรือหลานของตนเองในชวงปิดภาคเรียน ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายนของทุก

ๆ ปี เน่ืองจากวางจากการทํางานและลูกหลานไมไดไปโรงเรียน จึงเป็นโอกาสดีที่จะนําบุตรหลานศึกษาพระธรรม

คําสอนของพระพุทธเจาในชวงปิดเทอม การจัดงานบวชลูกแกว(แหลสางลอง)นัน้ ถือวาผูที่บวชลูกชายตนเองจะ

ไดบุญหรืออานิสงสมากถึง 7 กัลป  ถาบวชลูกชายคนอื่นจะไดบุญ 4 กัลป  และถาไดบวชลูกชายตนเองเป็นพระ

ภิกษุ จะไดบุญ 16 กัลป  ถาบวชลูกชายคนอื่นเป็นภิกษุจะไดบุญ 8 กัลป  จึงมักจะมีผูที่มีฐานะดีหลายคนนิยมหา

เด็กผูชายมาบวช โดยจะไปทาบทามจากผูปกครองที่มีฐานะยากจนและถือเป็นการสรางบุญกุศลรวมกัน เพื่อจร

รลงไวในพระพุทธศาสนาใหเจริญสืบตอไป

         "ปอยสางลอง" เป็นงานประเพณีบวชลูกแกวของไทยใหญ เป็นการบรรพชาสามเณรใหสืบทอดพระพุทธ

ศาสนา และเพื่อเรียนรูพระธรรมคําสัง่สอนของพระพุทธเจา โดยมีความเชื่อวา ถาไดบวชใหลูกของตนเป็น

สามเณรจะไดอานิสงฆ 8 กัลป  บวชลูกคนอื่นเป็นสามเณรไดอานิสงฆ 4 กัลป  หากไดอุปสมบทลูกของตนเป็นพระ

ภิกษุสงฆ จะไดอานิสงฆ 12 กัลป  หากไดอุปสมบทลูกคนอื่นจะไดอานิสงฆ 8 กัลป  และเพื่อเป็นการสืบทอด

ประเพณีที่มีมาดัง้เดิม

         พิธีกรรมมี 2 วิธีคือ แบบที่เรียกวา ขามดิบ และแบบที่เรียกวา สางลอง

         1. แบบขามดบิเป็นวธิีการแบบงาย ๆ คอื พอแมจะนําเดก็ไปโกนผมที่วดัหรอืที่บาน เสรจ็แลวนงุขาวหมขาว

เตรียมเครื่องไทยทานอัฐบริขารไปทําพิธีบรรพชาเป็นสามเณรที่วัด พระสงฆประกอบพิธีใหก็เป็นสามเณร

         2. แบบสางลอง เป็นวิธีที่จัดงานกันใหญโตนิยมกันมากแบงวันจัดงานเป็น 3 วัน คือ

             วนัแรก เรยีกวา วนัรบัสางลองในตอนเชานําเดก็ที่โกนหวัแลวไปแตงชดุสางลอง คลายเจาชายไทยใหญ
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รับศีล นําสางลองแหขอขมาศาลเจาประจําหมูบาน ขอขมาพระสงฆที่วัด และญาติผูใหญ ผูที่เคารพรักใครชอบพอ

ตลอดทัง้วัน และนําสางลองกลับไปรับประทานอาหารพักผอนที่บานเจาภาพ

             วนัที่สอง เป็นวนัแหเครื่องไทยทานทาํในตอบเชามีขบวนแหเครื่องไทยทาน และสางลองไปที่วดัเพื่อเลีย้ง

อาหารผูมารวมขบวนแห มีการทําขวัญสางลอง มีการจัดอาหารเลีย้งเป็นมื้อพิเศษ 12 อยาง แกสางลองดวย

             วนัที่สาม เป็นวนับรรพชาสามเณร ตอนบายแกจะแหสางลองไปที่วดั และทาํพธิีบรรพชา อาจมีจดุบัง้ไฟ

เป็นการเฉลิมฉลองดวย

สาระสําคัญ

        1. ผูที่ผานการบรรพชาเป็นสามเณรจะไดรับการยกยองเรียกคําวา สาง นําหน าชื่อตลอดไป

        2. ผูที่ผานการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆจะไดรับยกยองเรียกคําวา หนาน นําหน าชื่อตลอดไป

        3. บิดาที่จัดบรรพชาใหลูกเป็นสามเณร จะไดรับยกยองเรียกคําวา พอสาง นําหน าชื่อตลอดไป

        4. มารดาที่ไดจัดบรรพชาใหลูกเป็นสามเณรจะไดรับยกยองเรียกคําวา แมสาง นําหน าชื่อตลอดไป

        5. บิดาที่จัดบรรพชาลูกเป็นพระภิกษุจะไดรับยกยองเรียกคําวา พอจาง นําหน าชื่อตลอดไป

        6. มารดาที่จัดบรรพชาลูกเป็นพระภิกษุ จะไดรับยกยองเรียกคําวา แมจาง นําหน าชื่อตลอดไป

        7. การจัดงานปอยสางลอง เป็นการสืบทองพระพุทธศาสนา และกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ

คําสําคัญ : ประเพณีบวชลูกแกว, การบรรพชาสามเณร

ที่มา : http://web.tak.go.th/page/tourist/acticle/15

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-01-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2031&code_db=610004&code_type=TK001
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