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วัดโพรงมะเดื่อ เป็นวัดเก่าแก่ คนรุ่นเก่าเล่าว่า แต่เดิมวัดโพรงมะเดื่อนี้ตั้งอยู่ตรงหมู่บ้านพลับ หรือ บ้าน
หนองหิน ที่ตรงนั้นปัจจุบันยังมีหลักฐานอยู่เรียกว่า “ทุ่งวัด” และยังมีต้นโพธิ์อยู่ ตั้งนานเท่าไรไม่ปรากฏ ต่อมาย้าย
มาสร้างตรงท้ายบ้านหนองฉิม ที่ตรงนั้นมีเนินสูงมากเดี๋ยวนี้ยังมีกรวด กระเบื้อง เศษอิฐมากมายเป็นหลักฐานอยู่
และตั้งอยู่นานเท่าไรไม่ปรากฏ หลังจากนั้น ก็ย้ายมาตั้งที่ตลาดโรงสี มาตลอดจนทุกวันนี้ เพราะที่หนองฉิมเป็นป่า
ห่างจากหมู่บ้านคนมาก จึงย้ายมาที่ตรงปัจจุบันนี้ ซึ่งเดิมเป็นป่า และเนินสูง ชาวบ้านหรือผู้ใดไม่ปรากฏนามได้
ถวายที่สำหรับสร้าง มีเนื้อที่ไม่กี่ไร่ ต่อมาได้ซื้อเพิ่มเติมอีก แล้วให้นามว่า “วัดโพรงมะเดื่อ” ตามชื่อของหมู่บ้านนี้
เดิมบ้านโพรงมะเดื่อมีชื่อว่า “บ้านหัวเข้” เพราะคลองตรงข้ามสะพานเกวียน มีต้นมะเดื่อใหญ่อยู่ ต้นหนึ่ง มีโพรง
ใหญ่จนมีจระเข้เข้าไปอาศัยอยู่ได้ ต่อมาจระเข้หายไป เหลือแต่โพรง จึงได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านหัวเข้ มาเป็น บ้าน
โพรงมะเดื่อ มาจนถึงทุกวันนี้

ภาพที่ 1 : ศูนย์เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม วัดโพรงมะเดื่อ
ถ่ายเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
ประวัติความเป็นมา
หลักฐานว่าชุมชนตั้งอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็น
หมู่ที่ 7 ตำบลลำพยา (อดีตเรียกว่าทุ่งวัด) ต่อมาวัดดังกล่าวได้ย้ายไปตั้งบริเวณบ้านหนองฉิม (เดิมเรียกว่า หนอง
สิม) ชุมชนได้ย้ายวัดไปจากนั้นวัดได้ย้ายที่ตั้งอีกครั้งซึ่ งเป็นที่อยู่ของวัดในปัจจุบัน คือ วัดโพรงมะเดื่อ และมีเรื่อง
เล่าบอกต่อกันมาว่า เดิมชุมชนตั้งชื่อว่าบ้านหัวเข้ เนื่องจากมีซากของหัวจระเข้อยู่ในโพรงของต้นมะเดื่อ สภาพ
ทั่วไปของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มทั่วทั้งบริเวณเป็นแผ่นดินผืนใหญ่ถูกแบ่งย่ อยโดยคลอง
ธรรมชาติพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมชาวบ้านได้สืบทอด วัฒนธรรม
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ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ มีประวัติเริ่มก่อตั้งชุมชนในปลายรัชสมัยรัชกาล ที่ 2 มีหลักฐาน
ว่าชุมชนตั้งอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ ไปทางทิศ ตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 7 ตำบลลำ
พยา (อดีตเรียกว่าทุ่งวัด) ต่อมาวัดดังกล่าวได้ย้ายไปตั้งบริเวณบ้านหนองฉิม (เดิมเรียกว่า หนองสิม) ชุมชนได้ย้าย
วัดไปจากนั้นวัดได้ย้ายที่ตั้งอีกครั้งซึ่งเป็นที่อยู่ของวัดในปัจจุบัน คือ วัดโพรงมะเดื่อ และมีเรื่ องเล่าบอกต่อกันมาว่า
เดิมชุมชนตั้งชื่อว่าบ้านหัวเข้ เนื่องจากมีซากของหัวจระเข้อยู่ในโพรงของต้นมะเดื่อ สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบล
โพรงมะเดื่อมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มทั่วทั้งบริเวณเป็นแผ่นดินผืนใหญ่ถูกแบ่งย่อยโดยคลองธรรมชาติพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวบ้านได้สืบทอด วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนโดย
ประชากรชาติพันธุ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายลาวหรือที่เรียกว่าลาวครั่ง นักวิชาการชุมชน(เอมอร
ชาวสวน) ศึกษาว่า ได้อพยพมาจากแขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
พบว่า ชาวลาวครั่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในหมู่ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ตำบลโพรงมะเดื่อส่วนหมู่อื่นๆจะเป็นชาวไทย
เชื้ อสายจี น ประเพณี วัฒ นธรรมที่ โดดเด่น ในพื้ น ที่ จ ะเป็ น วัฒ นธรรมประเพณี เกี่ ยวกั บ ศาสนาและความเชื่ อที่
แสดงออกในรู ป ของวิถี ชี วิต ปั จ จุ บั น เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่ อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม คนในตำบลเพื่ อ
ตอบสนอง ความต้องการที่จะสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมนี้ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถี
ชีวิตจนเกิดเป็นรูปธรรมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้า
มาสนับสนุนจัดการปัญหาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อจัดการกับปัญหาของประชาชนในทุกด้าน ประกอบด้วย
การดำเนินการด้านเศรษฐกิจ การดำเนินการด้านความรู้การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การดำเนินการด้านการ
ดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ มีประสบการณ์ใน
การจัดการตนเองมีความพร้อมในการเข้าสู่ตำบลสุขภาวะ โดยใช้แนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนโดยการขับเคลื่อนชุมชน
โดยชุมชนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นอยู่โดยใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาเทศบาลที่ว่า บริหารจัดการโปร่งใส ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ประชาชนมีส่วนร่วม สาธารณสุข
บริโภคได้มาตรฐาน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน โดยนำหลักของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มาใช้ในการบริหารองค์กร เน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยสร้างการมีส่วนร่วม การเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนด้วยการหนุนการทำงานของกลุ่มและ
แหล่งเรียนรู้ และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ การพัฒ นา ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ
บูรณาการงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ความขัดแย้งในอาณาจักร
ลาวและสงครามระหว่างไทยลาวเป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มคนต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัย บางกลุ่มก็โยกย้ายไปอยู่ในเขต
ญวน บางพวกก็ย้ายเข้ามาในเขตไทย และบางพวกก็ถูกกวาดต้อนมาอยู่ภ าคกลางตามท้องถิ่นต่างๆ ถ้าดูจาก
ประวัติศาสตร์แล้วนับว่าลาวที่อยู่ในแถบอีส านโดยมาอพยพมาตั้งบ้านเรือนใหม่ ส่วนลาวในภาคกลางนั้นถูกกวาด
ต้อนครอบครัวมาเป็นเชลย (สามารถดูภาพประกอบรายละเอียดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ได้โดยบันทึกภาพเพื่อดู
ภาพขนาดใหญ่)
เมื่อได้ศึกษาเอกสารจดหมายเหตุพบว่ามีหลักฐานที่เกี่ยวกับกลุ่มลาวอยู่บ้างในสมัย รัชกาลที่ 2 มีร่างศุภ
อักษรถึงเจ้าเวียงจันทน์ให้แต่งท้าวเพียคุมคนและช้างไปรับครัวลาวภูครังที่หลบหนีจากแขวงเมืองพิษณุโลกไปอยู่
เวีย งจั น ทน์ล งมาส่ งกรุงเทพฯ (จดหมายเหตุรัช กาลที่ 2 พ.ศ. 2360 (จ.ศ. 1179) เลขที่ 10) และในปี พ.ศ.
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2363 มีหลักฐานว่ามีกองลาวอยู่ที่จังหวักาญจนบุรี (จดหมายเหตุรักาลที่ 2 พ.ศ. 2363 (จ.ศ. 1182) เลขที่
10)
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ช่วงปี พ.ศ. 2381-2386 มีการเกณฑ์ ส่วยจากเมืองเพชรบูรณ์และเมืองเลย เป็นส่วย
สิ่งของประเภทครั่ง ป่าน ทอง เครื่องหวาย (จดหมายเหจุรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2384 (จ.ศ. 1203) เลขที่ 100) และ
เมื่อ พ.ศ. 2384 มีหลักฐานการทำบัญชีจ่ายเบี้ยหวัด ลาว เขมร ในหัวเมืองต่างๆ ตามบันทึกเรียกลาวในสมัยนั้น
ว่า ลาวพุงดำ ลาวพุงขาว กล่าวว่า ได้จ่ายเบี้ยหวัดแก่เจ้าสารเมืองเชียงขวาง และบุตรหลาน 15 คนที่เข้ามาอยู่ใน
เขตไทย สถานที่ ก ล่ า วถึ ง ซึ่ งเป็ น ที่ อ ยู่ ข องลาวที่ ป ะปนกั บ เขมรในสมั ย นั้ น ได้ แ ก่ ลพบุ รี สระบุ รี วัฒ นานคร
(ปราจีนบุรี) นครนายก สุพรรณบุรี นครชัยศรี (นครปฐม) พนัสนิคม (ชลบุรี) ราชบุรี ฉะเชิงเทรา (จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2388 (จ.ศ. 1207) เลขที่ 237)
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ทราบว่าได้ปรากฎกลุ่มชนที่มีเชื้อสายลาวเข้ามา
อยู่บริเวณในภาคกลางของประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกกวาดต้อนครอบครัวมาเป็นเชลยในช่วงสงครามระหว่างไทย
และลาวในสมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ลาวครั่งที่อยู่ในประเทศไทยมาจากเมืองคลัง
(ครั่ง) ในแขวงหลวงพระบาง ในปลายสมัยรัชกาลที่ 2 และต้นรัชกาลที่ 3 ตามเส้นทางสายแม่น้ำเหืองประเทศลาว
เข้าสู่ประเทศไทยจากจังหวัดเลย ลงมายังสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และนครปฐม บอกจากนี้ชาวลาว
ครั่งยังได้อพยพเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ชาวลาวครั่งที่ อาศัยในเขตอำเภออู่ทอง อำเภอเดิมนางบวช
และอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกลุ่มลาวครั่งที่อพยพมาจากบ้านลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม นอกจากจังหวัดสุพรรณบุรี ยังมีการการอพยพของชาวลาวครั่งไปอยู่ที่อำเภอเลาขวัญ อำเภอพนม
ทวน และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจบุรี อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
และอำเภอบ้านไร่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (สมทรง บุรุษพัฒน์และคณะ, 2554, หน้า 102)
หลักฐานทางประวัติศาตร์สอดคล้องกับการบอกเล่าของชาวลาวครั่งที่หมู่ 11 บ้านหนองหมา ตำบลโพรง
มะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คุณยายก่ำ มีสี อายุ 82 ปี เล่าว่า “ปู่ย่าตาทวด ยายของยายบอกว่าลาวครั่ง
ที่นี่มาจากลาว เดินมาสามเดือน จากเวียงจันทน์ อมข้าวแห้ง ตากข้างแห้งใส่ถุง เอาน้ำใส่กระบอกใหญ่ๆ เอาข้าว
ตากแดด คั่วบ้างไม่คั่วบ้าง ดูดอม มาเมมืองไทยเพราะเกิดศึก”
2. สถานที่ตั้ง/ความเชื่อมโยงกับสถานที่อื่นๆ
ประวัติที่จัดตั้งศูนย์
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง ชุมชนลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เกิดจากการรวมกลุ่มของ คนใน
ชุมชน ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวลาวครั่งที่ต้องการจะสืบทอดภูมิปัญญาในด้านการทอผ้าไม่ให้ สูญหายไป ซึ่งบ่ง
บอกถึงวิถีชีวิตและความเป็ น ชาติพั น ธุ์ของคนลาวครั่งได้เป็ นอย่างดี และต้องการ อนุรักษ์ ภูมิปั ญ ญาและการ
ส่งเสริมอาชีพแก่คนในชุมชน โดยดึงเอาภูมิปัญญาที่มีอยู่มาประยุกต์ ใช้ ซึ่ง คนในชุมชนเล็งเห็นในภูมิปัญญาของ
บรรพบุ รุษ จึงได้สืบ สานการทอผ้ าลาวครั่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง อีก ทั้งวัตถุดิบต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ได้จากชุมชนเอง
บางส่วน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน มีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้ากับยุคและสมัยเพื่อให้คนรุ่น
ใหม่สามารถสวมใส่ได้ ไม่ล้าสมัย
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วัตถุประสงค์
เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒ นธรรมของท้องถิ่นด้านการทอผ้าแบบฉบับลาวครั่งของบรรพบุรุษ เห็นถึง
ความสำคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิม ทางด้านการทอผ้าพื้น ผ้ามัดหมี่ และจกตีนแดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำตำบล
โพรงมะเดื่อ พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านอันเป็น
เอกลักษณ์ของตำบลโพรงมะเดื่อและเพื่อให้คงอยู่กับชุมชนและคนรุ่นใหม่
พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ตำบล โพรงมะเดื่อ อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม
สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียง คือ วัดโพรงมะเดื่อ, วัดหว้าเอน, ชมรมผู้สูงอายุ
3. ลักษณะ/เอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์
ปัจจุบันที่ศูนย์ไม่มีวัตถุโบราณสมัยดั้งเดิมหลงเหลือเพราะคนแก่รุ่นแก่เหลือไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ชองตำบล
โพรงมะเดื่อ มีแต่ศาลาไม้ร้อยปี ที่มีสภาพทรุดชุมชนชาติพันธุ์ลาวครั่งใ คือ ลาวครั่งมีชื่อเรียกต่างๆ กันว่า ลาวขี้คั่ง
ลาวคั่ง หรือลาวครั่ง ที่มาของคำว่า “คั่ง หรือครั่ง” มีข้อสันนิษฐาน 3 ประการ คือ ประการแรก สันนิษฐานว่ามา
จากคำว่า “ภูฆัง หรือ ภูครัง” ซึ่งเป็นชื่อภูเขาที่มีลักษณะคล้ายระฆังอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของหลวงพระ
บางในประเทศลาวซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิมของ ลาวครั่ง ประการที่สอง “คั่งหรือขี้คั่ง” คือ ครั่งที่ ใช้ผนึกตรา และมาออก
เสียงว่า “คั่ง” ในภาษาลาวครั่งเพราะในภาษานี้ไม่มีเสียงพยัญชนะควบกล้ำ ข้อสันนิษฐานประการที่สาม คือ ลาว
ครั่งนิยมเลี้ยงครั่งและใช้ครั่งย้อมผ้า จึงใช้ครั่งเป็นของส่งส่วยให้กับรัฐบาลไทย จึงได้ชื่อว่าลาวขี้ครั่ง นอกจากชื่อที่
กล่าวไปแล้วนั้น ลาวครั่งยังมีชื่ออื่นแตกต่างกันออกไปตามท้องที่ เช่น “ลาวเต่าเหลือง” เป็นชื่อเรียกลาวครั่งที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ ชื่อนี้มีที่มาว่าชาวลาวครั่งที่จังหวัดนี้อาศัยอยู่ตามป่าเขา เหมือนเต่าที่มีกระดองสี
เหลือง ส่วน “ลาวด่าน” เป็นชื่อเรียกลาวครั่งที่อาศัยอยู่ ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเถอด่านช้าง จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี และ “ลาวโนนปอแดง” เป็ น ชื่อเรียลาวครั่งที่ อาศั ยอยู่ในอำเภอบรรพตพิ สั ย จังหวัดนครสวรรค์
นอกจากนี้ยังมีการรียกชื่อลาวครั่งตามเสียงคำลงท้ายของภาษาลาวครั่ง คือ “ลาวก๊ะล่ะ หรือลาวล่อก๊อ”
เครื่องดนตรีของชุมชนชาติพันธุ์ลาวครั่ง (ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม)
เครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวครั่ง คือ แคน ชาวลาวครั่งจะมีการเล่นแคน เป่าแคนกันตลอดมา
เดิมนั้นเป็นแคนวงใช้ประกอบการรำ แต่แคนวงประยุกต์นั้น สามารถร้องรำและเต้นให้เกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้น
วงแคนจะแสดงในงานมงคลงานรื่นเริง เช่น ขบวนแห่นาค งานประเพณีแห่ธงสงกรานต์ งานแห่กฐินผ้าป่า และงาน
แห่อื่นๆ
นอกจากแคน ก็ยังมีเครื่องดนตรีประเภทกลองยาวและกลองรำมะนา ผู้ชายจะเป็นผู้เล่นและผู้ประดิษฐ์
การเล่นกลองยาวกับกลองรำมะนา หากเล่นหลายคนจะเรียกว่า “วงกองญาว” (วงกลองยาว) ผู้ชายและผู้หญิงทุก
วัยชอบฟ้อนรำ
การละเล่นของชุมชนชาติพันธุ์ลาวครั่ง (ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม)
การละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวครั่ง คือ การเล่นผีนางด้ง และการเล่นผีนางกวัก ซึ่งนิยม
เล่นช่วงกลางคืนของเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้ลานกลางหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกสนานและสร้างเสริม
ความมั่นใจให้กับชีวิต เป็นการเชิญผีที่เป็นหมอดูออกมาในวันสงกรานต์มาเข้านางด้งและนางกวักเพื่อตอบคำถาม
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การเรียกผีนางด้งและนางกวักเรียกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น ผี นางด้งเรียกตามกระด้ง ฝัดข้าวที่ทำจากไม้ไผ่สาน
ผีนางด้งจะมาสิงอยู่ในกระด้งเพื่อทายเนื้อคู่ การเรียก ของหายการเจ็บไข้ ส้วนผีนางกวักเรียกตามกวัก คือ เครื่อง
สานด้วยไม้ไผ่ ใช้สำหรับกรอด้ายแทนหลอดด้าย การถามผีนางกวักจะถามเรื่องโชคลาภ การเล่นผีนางกวักจะเป็นที่
นิยมมากกว่าการเล่นผีนางด้ง
เครื่องดนตรีของชุมชนชาติพันธุ์ลาวครั่ง (ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม)
เครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวครั่ง คือ แคน ชาวลาวครั่งจะมีการเล่นแคน เป่าแคนกันตลอดมา
เดิมนั้นเป็นแคนวงใช้ประกอบการรำ แต่แคนวงประยุ กต์นั้น สามารถร้องรำและเต้นให้เกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้น
วงแคนจะแสดงในงานมงคลงานรื่นเริง เช่น ขบวนแห่นาค งานประเพณีแห่ธงสงกรานต์ งานแห่กฐินผ้าป่า และงาน
แห่อื่นๆ
นอกจากแคน ก็ยังมีเครื่องดนตรีประเภทกลองยาวและกลองรำมะนา ผู้ชายจะเป็นผู้เล่นและผู้ประดิ ษฐ์
การเล่นกลองยาวกับกลองรำมะนา หากเล่นหลายคนจะเรียกว่า “วงกองญาว” (วงกลองยาว) ผู้ชายและผู้หญิงทุก
วัยชอบฟ้อนรำ
การละเล่นของชุมชนชาติพันธุ์ลาวครั่ง (ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม)
การละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวครั่ง คือ การเล่นผีนางด้ง และการเล่นผีนางกวัก ซึ่งนิยม
เล่นช่วงกลางคืนของเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้ลานกลางหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกสนานและสร้างเสริม
ความมั่นใจให้กับชีวิต เป็นการเชิญผีที่เป็นหมอดูออกมาในวันสงกรานต์มาเข้านางด้งและนางกวักเพื่อตอบคำถาม
การเรียกผีนางด้งและนางกวักเรียกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น ผีนางด้งเรียกตามกระด้ง ฝัดข้าวที่ทำจากไม้ไผ่สาน
ผีนางด้งจะมาสิงอยู่ในกระด้งเพื่อทายเนื้อคู่ การเรียก ของหายการเจ็บไข้ ส้วนผีนางกวักเรียกตามกวัก คือ เครื่อง
สานด้วยไม้ไผ่ ใช้สำหรับกรอด้ายแทนหลอดด้าย การถามผีนางกวักจะถามเรื่องโชคลาภ การเล่นผีนางกวักจะเป็นที่
นิยมมากกว่าการเล่นผีนางด้ง
ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ คือ ประเพณีทำบุญทอดผ้าป่าของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง ที่ตั้งบ้านเรือนทำ
มาหากินอยู่ในอำเภอเมือง ที่ตำบลโพรงมะเดื่อ และอำเภอดอนตูม ที่ตำบลเลาเต่าลำเหยตะโกสูง ดอนรวก ทุ่งผัก
กูด ฯลฯ
เนื่องด้วยชาวบ้านที่นับถือพุทธศาสนาพิจารณาเห็นว่าหลังจากสงกรานต์แล้ว เป็นเวลาว่างจากการทำนา
และการทำบุญ ในระยะนั้ นเว้น ห่ าง พระภิกษุอาจมีอาหารไม่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับเป็ นฤดูแล้ งไม่มีฝนตก
เหมาะแก่การที่วัดแต่ละแห่งจะทำการปรับปรุงพัฒ นา รื้อ ถอน ซ่อมแซมกุฎิเสนาสนะ และศาสนสถาน โบสถ์
ศาลา ให้ มีความสมบู รณ์ ส วยงามเตรีย มไว้ให้ บริการแก่ช าวบ้านในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา จึงควรที่
ชาวบ้านจะได้ทำการสนับสนุนวัดให้ได้มีเครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณเงินทองไว้ใช้ดำเนินการดังกล่าวได้
สะดวกยิ่งขึ้น ชาวบ้านจึงชักชวนกันสละทรัพย์สิ่งของนำไปมอบให้กับวัดใกล้บ้านของตน
กิจกรรมประเพณีเริ่มด้วยการบอกบุญ เรี่ยไรไปตามหมู่บ้านด้วยขบวนกลองยาว หรือ ดนตรีพื้นบ้านล่วงหน้าวัน
งาน 1-2วัน วันแห่ธงไม่ได้กำหนดวันแน่นอน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของชาวบ้าน เช่นจะจัดในวันเสาร์ หรืออาทิตย์
เพราะชาวบ้านในหมู่บ้านหยุดงาน และกลับจากโรงงานมาเยี่ยมพ่อแม่
ธงสงกรานต์ ชาวบ้านจะทำด้วยไม้ไผ่ทั้งลำ ยาวประมาณ 10 เมตรขึ้นไป ปลายธงมีกิ่งไผ่และที่สำหรับ
แขวนสิ่งของไว้ สิ่งที่จะนำมาแขวนที่ ธงนั้นได้แก่ ผืนธงชาติและสิ่งของเครื่องใช้ที่มีลักษณะเป็นผืนพอจะแขวนได้
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เช่น เสื่อ พรม ผ้าม่าน ซึ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางวัดจำเป็นต้องมีไว้ใช้ ชาวบ้านจะพับให้มีขนาดพอเหมาะที่จะ
แขวนกับปลายธงได้การแห่ธงชาวบ้านจะแห่ออกจากหมู่บ้าน นำขบวนด้วยเสาธงซึ่งมีคนแบกมาหลายคน ตามด้วย
กลองยาวซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่การพัฒนาวัด ที่ขาดเสียไม่ได้ คือ พุ่มผ้าป่าที่
ประกอบด้วยผ้าไตรสำหรับภิกษุนุ่งห่ม บาตร และตาลปัตร โดยเฉพาะธนบัตรที่ใช้ไม้คีบแล้วเสียบไว้กับต้นกล้วย
นั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น สิ่งเหล่านี้เรียกว่า "หางธง" วัดแต่ละวัดจะมีขบวนแห่ธง แห่มายังวัดหลายธง เช่น รอบ ๆ
วัด มี 5 หมู่บ้าน ในวันแห่ธงสงกรานต์จะแห่มาถึง 5 ธง หรือ 5 คณะพร้อม ๆ กันความสนุกสนานที่ชาวบ้านชื่น
ชอบคือขบวนแห่ธง ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์แตกต่างกันไป เช่น การแต่งกาย การร่ายรำ การ
แบกธงที่มีลีลาต่าง ๆ กัน เช่น ให้ชายหนุ่มขึ้นไปที่บนเสาธงแล้วโยนคันเสาธงขึ้นไปให้สูง พร้อมกับคนขี่นั้นให้ตกลง
มาแล้วคอยรับ เป็นที่หวาดเสียว แต่ก็ถือว่าแสดงความกล้า และเกิดความสนุกสนาน เมื่อถึงวัดแล้วจะวนรอบโบสถ์
3 รอบ แล้วปักลงกับพื้นดิน ตกกลางคืนในงานจะมีมหรสพสมโภช รุ่งเช้าจึงทำพิธีถวายธงบนศาลาวัด เลี้ยงภัตรา
หารพระ แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณ แล้วมีการสรงน้ำพระเป็นเสร็จพิธี
4. วัตถุสำคัญที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
1. ศาลเจ้าพ่อ สิงหาญฟ้าแลบ/ เลี้ยงปีหอเจ้านาย
เป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนลาวครั่ง เป็นการเลี้ยงเพื่อแสดงเคารพ ที่เจ้านายได้คุ้มครองปกปักรักษา
ให้คนในชุมชนได้อยู่ดีมีสุข และเป็ นการสร้างขวัญกำลั งใจให้คนในชุมชน หอเจ้านายเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น
ศูนย์กลางของคนในชุมชน

ภาพที่ 1 : ศาลเจ้าพ่อ
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2. เส้นไหม / เส้นไหมท้อผ้า
ส่วนจะประกอบไปด้วยเส้นใยจากธรรมชาติโดยทางกลุ่มทอผ้าศรีอุทุมพรได้ใช้เส้นฝ้ายและเส้นไหมย้อมสี
ธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่นของตำบลโพรงมะเดื่อในการผลิต
-หัวซิ่น ใช้ผ้าฝ้ายสีจากเส้นใยธรรมชาติของฝ้าย
- ตัวซิ่น ใช้ไหมจุล ย้อมด้วยครามทับด้วยครั่งและดาวเรือง
- ตีนซิ่น ประกอบไปด้วยเส้นไหมที่ย้อมสีจากธรรมชาติในท้องถิ่น
+สีแดง ย้อมด้วยครั่ง
+สีเขียว ย้อมด้วยมะพูดทับด้วยคราม
+สีเหลืองอ่อน ย้อมด้วยขี้วัว
+สีเขียวอ่อน ย้อมด้วยสายบัว
+สีน้ำตาลเข้ม ย้อมด้วยเปลือกนนทรี
+สีม่วง ย้อมด้วยผลสาละ

ภาพที่ 2 : เส้นไหม
3. ชุดประจำลาวครั่ง
ชาวลาวครั่งปัจจุบันในชีวิตประจำวันจะแต่งกายตามปกติ ยกเว้นในการจัดงานประเพณีหรืองานมงคลที่มี
การรวมกลุ่ม ซึ่งต้องแสดงออกถึงความสามัคคีของหมู่คณะหรือมีการต้อนรับแขกคนสำคัญของท้องถิ่น ผู้ชายมักจะ
แต่งกายชุดสุภาพมีผ้าขาวม้าคาดเอว ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายด้วยชุดผ้าทอพื้นเมืองนุ่งผ้าซิ่นไหมทอด้วยเทคนิด
มัดหมี่หรือทอด้วยเทคนิคขิดจกมีตีนซิ่นต่อ โดยลักษณะองค์ประกอบของผ้าซิ่นลาวครั่งจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน
คือส่วนหัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น วัตถุดิบที่ใช้คือไหมและฝ้าย ซึ่งในอดีตมักนิยมนำมาย้อมโทนสีแดงจากสีธรรมชาติ
เช่น การย้อมครั่ง
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ภาพที่ 3 : ชุดประจำลาวครั่ง
4. กี่ทอผ้า
มีขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยโครงกี่ฟืม เขาหูกหรือตะกอ ไม้ม้วนผ้าและหลักม้วนผ้าไม้สำหรับพาดนั่งเวลา
คานเหยียบสำหรับดึงเส้นไหมและตะกอขึ้นลง ไม้แกนม้วนไหมเส้นยืน คาน แขวน กระสวย หลอดด้ายพุ่งผังหรือ
สะดึงขึงผ้าให้ตึง มักจะวางใต้ถุนเรือน และฝังเสากับพื้นดินแบบถาวร โครงกี่ประกอบด้วย 4 เสา คาน 9 คานบนมี
4 คาน คานล่างมี 1 คานและคานกลาง 1 คาน มีราวหูก ทั้ง 4 ด้าน มีทั้งด้านบนและด้านล่าง

ภาพที่ 4 : กี่ทอผ้า
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5. ผ้าถุงเก่าของคุณยาย60ปี
ผ้าถุงคุณยายของวิทยากร เป็นผ้าถุงแบบโบราณแต่เดิมจะต้องเป็นผ้าพื้นตีนแดงแต่ด้วยความที่คุณยาย
เป็นคนชอบแต่งกายจึงทำการตัดแบบใหม่โดยตัดตีนมาต่อหัว ( ตัดตรงท้ายผ้าถุงมาต่อเอว)

ภาพที่ 5 : ผ้าถุงเก่าของคุณยาย 60 ปี
6. แห่ธงสงกรานต์
ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนาในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ในตอนเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร ตอนบ่ายจะสรงน้ำพระพุทธรูป มีการบังสุกุลอุทิศ
ถึงญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และยังมีมหรสพการละเล่นพื้นเมือง เมื่อทำการยกธงสงกรานต์ ถือเป็นอันสิ้นสุดประเพณี
สงกรานต์

ภาพที่ 6 : แห่ธงสงกรานต์
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7. โฮงค้นหมี่
ใช้ในการค้นไหมหรือจัดระเบียบการเรียงเส้นไหมเพื่อการทำหัวหมี่
การค้นหมี่เป็นขั้นตอนแรกของการมัดหมี่ วิธีการก็คือ พันไปเรื่อย ๆของหลักมัดหมี่ จะเอาผ้าเยอะผ้า
น้อยลายเยอะลายน้อยขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ การค้นหมี่ คือการขึ้นหมี่ให้เป็นลำ พอขึ้นหมี่เป็นลำแล้ว ก็จะทำการ
มัดหมี่โดยการใช้เชือกมัดเพื่อให้เกิดลวดลาย การค้นหมี่คือเราต้องค้นหมี่ไปเรื่อยตามกำหนเพื่อให้เกิดลวดลาย
ต่อเนื่องเมื่อมัดเสร็จแล้วลายจะเคลื่อน การค้นหมี่เป็นจุดสำคัญในการมัดหมี่จะข้ามขั้นตอนนี้ไม่ได้

ภาพที่ 7 : โฮงค้นหมี่
8. ไน หรือ หลา
เป็นอุปกรณ์สำหรับการกรอเส้นไหมเข้าหลอดเพื่อนำไปใส่ในกระสวยสำหรับการทอผ้า หรือเป็นอุปกรณ์
สำหรับการควบเส้นไหม การตีเกลียวเส้นไหม

ภาพที่ 8 : ไน หรือ หลา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

12

9. ศาลาไม้100ปี
เป็นศาลาไม้เก่าแก่มีอายุ 100 ปี เอกลักษณ์สำคัญของศาลาไม้เก่าคือ หน้าจั่วของศาลาจะเป็นรูป พระ
นารายณ์ทรงสุบรรณ และรายล้อมไปด้วยครุฑยุคนาค หรือ ครุฑจับนาค 4 ตัว ที่ทำมาจากแก้ว แต่ปัจจุบันแก้ว
หลุดพุพังไปตามกาลเวลา

ภาพที่ 9 : ศาลาไม้ 100 ปี
10. กง
เป็นอุปกรณ์สำหรับกรอเส้นไหมหรือด้าย เพื่อเตรียมกรอเข้าพักกับอั ก หรือเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
ของเส้นด้าย เช่น เก็บส่วนที่เป็นขุย ปุ่ม ปม ต่างๆ ก่อนนำไปใช้งาน กงจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กง และหลัก
ตีนกง
กง จะมีแกนที่ทำด้วยไม้ไผ่หลากหลาย ยาวประมาณ 1-1.5 เมตร ตรงปลายแกนทั้งข้างจะมีไผ่เหลาแบน
ปลายแหลมเสียบไวในลักษณะไขว้กันเป็นรูปกากบาทหรือ 4 แฉก หรือ 6 แฉก ยึดติดกับแกนกลาง มีเชือกผูกโยง
ระหว่างแฉก ส่วนนี้จะเป็นส่วนรองรับไจด้าย
กง ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ กงและหลักตีนกง
กงจะมีแกนที่ทำด้วยไม้ไผ่หลากลม ยาวประมาณ 1-1.5 เมตร ตรงปลากแกนทั้งสองข้างจะมีไม้ไผ่เหลา
แบนปลายแหลมเสียบไว้ในลักษณะไขว้ก้นเป็นรูปกากบาทหรือ 4 แฉก หรือ 6 แฉก ยึดติดก้นแกนกลางมีเชือกผูก
โยงระหว่างแฉก ส่วนนี้จะเป็นส่วนรองรับไจด้าย ปลายแกนจะยื่นยาวต่อจากจุดมัดแฉกเล็กน้อยเพื่อสอดเข้ากับ
หลักตีนกงหลักตีนกง จะทำด้วยไม้มีจำนวน 2 ชิ้น มีฐานยึดเพื่อให้ไม้ตั้งสูงได้ในแนวดิ่งสูงประมาณ 0.8-1เมตร ที่
ปลายหลักจะเจาะรูสำหรับสอดแกนกง ทำให้กงหมุนได้การวางหลักตีนกงจะวางให้มีระยะห่างพอดีกับกงเพื่อให้
หมุนได้สะดวก
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ภาพที่ 10 : กรง
5. คณะกรรมการ/คณะทำงานของพิพิธภัณฑ์
ศูนย์วัฒนธรรมโพรงมะเดื่อทำงานบริหารกันแบบครอบครัว ไม่มีการแบ่งหน้าที่ตายตัว ใครว่างก็มาทำ
ใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไร
6. ผลงานโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์
การทอผ้ามือลาวครั่ง เป็นผ้าทอมือพื้นเมืองที่มีกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านหรือกลุ่มชาติพันธุ์
ลาวครั่งตำบลโพรงมะเดื่อหลังจากที่ห่างหายไปนาน เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้านการทอผ้า จึง
จัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน และการนำชุดประจำชาติพันธุ์ลาวครั่งมาสวมใส่กันอีกด้วยที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน และประประชาชนได้สวมใส่ผ้าที่มาจากชุมชน ซึ่งราคาไม่แพง
7. สภาพปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์
อยู่ในช่วงฟื้น ฟูขึ้น มากกว่ามีการทอผ้าและอนุรักษ์การทอผ้ าให้ คงอยู่ ถ้าใครอยากเรียนการทอผ้าก็
สามารถเข้ามาได้ และสามารถเรียนได้อาจมีค่าใช้จ่าย ถ้ามีนักศึกษาดูงานไม่มีค่าวิทยากรก็บริจาคเป็นค่าน้ ำค่าไฟ
ได้รายได้ลดน้อยลงดูแลกันเป็นแบบครอบครัว
8. ปัญหา/ความต้องการของพิพิธภัณฑ์
แรงงาน ขาดแรงงาน เพราะว่าผ้ามีห ลายกรรมวิถีและใช้เวลา คนเลยอาจท้อไปก่อนความต้องการ เพื่อให้ศูนย์ได้สืบทอดวัฒนธรรมต่อไปและอยากจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและคนที่สนใจ
9. การเปิด-ปิด
เวลาเปิด 09.00 น. เวลาปิด 16.00 น.
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10.การติดต่อ
ที่อยู่ 177 ม.5 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
เบอร์โทร 083-0140424
อีเมล Facebook ผ้าทอ ไฮโซ วัดโพรงมะเดื่อ
11. ข้อมูล/ข้อสังเกต อื่นๆ
ศูนย์วัฒนธรรมตั้งอยู่ในวัดโพรงมะเดื่อ และวันเวลาเปิด - ปิดไม่แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับผู้ดูแล/วิทยากร
ถ้าต้องการศึกษาดูงานต้องติดต่อนัดวันและเวลาไว้ล่วงหน้า ถ้าสนใจการทอผ้าหรือเรียนก็สามารถติดต่อได้อาจมี
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนในการทอผ้า
ผู้ให้ข้อมูล (ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์) ชื่อ กมนพรรธนี บ่อแก้ว

เบอร์โทร 083-0140424

อ้างอิง
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%
E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9
9%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8
%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B
8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0
%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/@13.8217677,99.989050
4,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e2e5d301491711:0x8f43d6e23a51b2ae!8m2!3d
13.8217742!4d99.9912389

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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