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บทคัดยอ  

 

บทความน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. ประวัติศาสตรของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 2. การประดิษฐธงสงกรานต เพื่อใชในประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง 3. ประเพณีแหธงสงกรานต

ของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบวา  

1.  ชาวลาวครั่ง คือ กลุมคนลาวที่เขามากอตั้งบานเรือนในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีประวัติเริ่มกอตั้งชุมชน       

ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 2 

2.  ธงสงกรานต ประกอบดวย เสาธง ตัวธง หางธง ผูประดิษฐธงสงกรานต คือ ปราชญทองถิ่นและชาวบานผูสนใจ 

3.  ประเพณีแหธงสงกรานต คือ ประเพณีทําบุญทอดผาปาของชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ ซ่ึงไดสืบสานประเพณีแหธง

สงกรานตมา 140 ป โดยนิยมจัดงานในชวงเดือนเมษายนของทุกป หลังจากวันสงกรานตไปแลว   

 

คําสําคัญ: ประเพณีแหธงสงกรานต  ชาติพันธุ  ลาวครั่ง  โพรงมะเดื่อ 

 

Abstract 

 

 The objective of this study was to study Songkran Flagship Festival of Lao Khrang  Ethnic Identities        

in Phrong Madua Subdistrict Muang District Nakhon Pathom Province. The study revealed that 

1.  Lao Khrang was a group of Lao people who came to establish houses in the municipality of 

Vong Chom. History of the community at the end of the reign of King Rama II. 

2.  Songkran flag consists of post flags, flags, tail flags. Songkran flag Creators were a local 

philanthropist and interested villagers. 

3.  Songkran Flagship Festival was a tradition of merit making merit of Lao people. The tradition 

of Songkran Festival is celebrated for 140 years, popular in April every year. After Songkran Day. 
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บทนํา 

 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในทองถิ่นไทย เปนมรดกที่บรรพบุรุษไทยไดสรางสรรคและอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีมาเน่ินนาน เปนที่ยอมรับนับถือในสังคมและเปนเครื่องแสดงความเปนอารยะของชาติ รวมถึงความเจริญรุงเรืองทั้ง

ดานวัตถุและจิตใจ ศิลปวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคม ประเทศที่

เจริญรุงเรืองกาวหนายอมมีวัฒนธรรมเปนรากฐานของสังคมไทย กระทรวงวัฒนธรรมไดมีนโยบายขับเคล่ือนงานวัฒนธรรม

ภายใตวิสัยทัศนประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ภายใตแผนงานหลัก 3 เรื่อง คือ วิถีถิ่น วิถีไทย 

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดกโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ลดความ

เหล่ือมลํ้าทางสังคม มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนและเปนสวนหน่ึงในประชาคมโลก โดยการสรางสังคมให

รมเย็นเปนสุข ดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานคานิยมหลัก 12 ประการ รวมทั้งสรางรายไดและความม่ันคงจาก

ทุนทางวัฒนธรรมผานการทองเที่ยว สินคาและบริการทางวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาชาติ 

เกียรติภูมิ และภาพลักษณที่ดีของประเทศ รวมทั้งขับเคล่ือนการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 

– 2579) ประเทศไทย 4.0 และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(กระทรวงวัฒนธรรม, 2559) 

ประเพณีสงกรานตเปนประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา ชนกลุมนอยชาวไทแถบเวียดนามและมณฑลยูน

นานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย โดยสันนิษฐานวา สงกรานตไดรับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลี    ใน

อินเดีย คําวา “สงกรานต” เปนคําสันสกฤต หมายถึง "การเคล่ือนยาย  "ซ่ึงเปนการอุปมาถึงการเคล่ือนยายของการประทับใน

จักรราศี  หรือแปลวา กาวขึ้น เปล่ียนผาน หรือยางขึ้น ซ่ึงตรงกับทางโหราศาสตรที่วา วันสงกรานตจะเปนชวงเวลาที่พระ

อาทิตยเคล่ือนจากราศีมีนเขาสูราศีเมษ ซ่ึงตรงกับวันที่ 13 , 14, 15 เมษายนของทุกป การเคล่ือนขึ้นปใหมน้ัน เปนความเชื่อ

ของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงเปนวันขึ้นปใหมไทยในอดีต เน่ืองจากในสมัยโบราณ คนไทยถือเอาวัน

ขึ้น 1 ค่ํา เดือนอาย ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม เปนวันขึ้นปใหม เพราะถือวาเปนชวงฤดูหนาว ตอมาในป พ  .ศ .

2432 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเปล่ียนวันขึ้นปใหมใหเปนวันที่ 1 เมษายน แตเม่ือถึงในยุคสมัยของ จอมพล ป   .พิบูลสงคราม  ในป 

พ .ศ . 2483 ไดเปล่ียนวันปใหมใหเปนสากล คือ วันที่ 1 มกราคม ของทุกป อยางไรก็ตาม คนไทยสวนมากจะคุนเคยกับวันป

ใหมไทยในเดือนเมษายน รัฐบาลจึงกําหนดใหวันที่ 13 เมษายน เปนวันขึ้นปใหมตามปฏิทิน  เรียกวา "วันมหาสงกรานต" และ

เปนวันผูสูงอายุแหงชาต ิวัและนที่ 14 เมษายน เรียกวา "วันเนา " ซ่ึงในสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดประกาศใหเปนวัน

ครอบครัว สวนวันที่ 15 เมษายน เรียกวา "วันเถลิงศก " คือ วันเริ่มจุลศักราชใหม โดยประเพณีสงกรานตเปนประเพณีที่สืบ

ทอดมาแตโบราณคูกับตรุษ จึงเรียกรวมกันวา ประเพณีตรุษสงกรานต หมายถึง งานสงทายปเกาตอนรับปใหม ดังน้ัน วัน

สงกรานต จึงเปนวันฉลองการขึ้นปใหมไทยที่คนไทยเชื่อถือและยึดถือปฏิบัติกันมาชานาน ถือเปนวันสําคัญอีกวันหน่ึงของไทย 

และวันน้ียังเปนวันที่ครอบครัวจะไดอยูพรอมหนา เน่ืองจากหลาย ๆ ครอบครัว ที่มีลูกหลานไปทํางานในตางจังหวัด ก็จะไดใช

โอกาสน้ีกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหน่ึง  โดยทํากิจกรรมรวมกัน ทั้งกิจกรรมในครอบครัว ไมวาจะเปนการสรงนํ้าพระเพื่อความ

สิริมงคล การเลนนํ้าสงกรานต รดนํ้าดําหัวผูใหญ หรือเปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคม ทั้งการขนทรายเขาวัด ทําบุญ ทํา

ทาน ส่ิงเหลาน้ีไดเสริมสรางคุณคาและความสําคัญของวันสงกรานต ใหทวีคูณยิ่งขึ้น เปนการเริ่มตนปใหมที่มีความสุข สดชื่น 

รมรื่นใจและสงผลใหวันสงกรานต เปนวันที่มีคุณคาและมีความหมายสําหรับคนไทยมาอยางเน่ินนาน  

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย  พบวา บรรพบุรุษสวนใหญของชาวเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ สืบเชื้อสายมา

จากกลุมชาติพันธุที่อพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือที่เรียกกลุมน้ีวา “ลาวครั่ง” โดยเขามาสู

ประเทศไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ดวยเหตุผลทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ เม่ืออพยพยายถิ่นฐานมาตั้งบานเรือน

บริเวณที่ลุมใกลแหลงนํ้า จะพึ่งพาอาศัยกันและอยูรวมกันเปนกลุมตามธรรมชาติ มีการพัฒนาชุมชน สรางเอกลักษณ 

ศิลปวัฒนธรรมของตนเองที่บงบอกถึงอัตลักษณความเปนลาวครั่ง และมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาถึงปจจุบัน มีสําเนียงภาษา 

วัฒนธรรม ประเพณีเปนของตนเอง โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผีเจานายและผีเทวดา ที่แฝงไวดวยความหมายของการจัด
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ระเบียบทางสังคม เพื่อใหทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยมีวัฒนธรรมที่เดนชัด ไดแก ภาษาพูด อาหาร วิถีชีวิต 

หัตถกรรมจักสาน และหัตถกรรมทอผา ทั้งดานสังคม ศาสนา และศิลปหัตถกรรมการทอผา ศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบาน 

กลายเปนชุมชนลาวครั่งที่ที่เขมแข็ง มีอายุกวา 200 ป  

จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับลาวครั่ง ในประเทศไทยพบวา มีงานวิจัยของผูวิจัยหลายทานที่นาสนใจ เชน 

ญาณภัทร  ยอดแกว (2559) แพรภัทร  ยอดแกว (2559) ธิติพงศ   มีทอง (2559) กชพรรณ คมขํา (2557) จิตกวี กระจางเมฆ 

(2557) ไพรินทร สุขพินิจ (2557) เสาวนีย อารีจงเจริญ (2556) รุจี ศรีสมบัติ (2553) สุมาลี ปนทอง (2552) สุพิศ ศรีพันธุ 

(2551) วีรวัฒน วรายน (2550) พระสยาม กาฬภักดี (อหึสโก) (2550) นุจิรา รัศมีไพบูลย (2549) อัญญาพร ทองบริสุทธ์ิ 

(2547) พัชราณี วัฒนชัย (2546) วิราวรรณ ชาติบุตร (2546) กนกวรรณ บริสุทธ์ิ และคณะ (2542) คนึงนุช มียะบุญ (2537) 

และ จินดา ชาติวงษ (2529) งานวิจัยเหลาน้ี ไดศึกษาชาติพันธุลาวครั่งในดานตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องภาษาลาวครั่ง ภูมิปญญา

การทอผาและลวดลายผาทอ เปนตน 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอ

เมือง  จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง เปนแนวทางในการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีแหธงสงกรานตของชาวลาวครั่ง เปนฐานขอมูลเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหแก

จังหวัดนครปฐมและสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น รวมทั้ง เผยแพรเปนองคความรูเพื่อใหเด็ก 

เยาวชนและประชาชนทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง ชวยตอยอดในการศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณี

ทองถิ่น เพื่อสงเสริมความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา และรวมกันธํารงรักษาสืบสานความเปนอารยะของชาติไว

ใหม่ันคงและยั่งยืนสืบไป 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 

1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตรของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาการประดิษฐธงสงกรานต เพื่อใชในประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง 

3. เพื่อศึกษาประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครปฐม 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 

การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ  

1) การศึกษาภาคเอกสาร ผูวิจัยเนนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ขอมูลที่เก่ียวของกับลาวครั่ง  

2) การศึกษาภาคสนาม ผูวิจัยเนนใชการวิจัยจากขอมูลเรื่องเลา (Narrative Research) ใชวิธีการสังเกตการณ

อยางมีสวนรวม (Participant  Observation) การจัดกลุมสนทนา (Focus Group) สําหรับการจัดการความรูและใช

กระบวนการถอดบทเรียน รวมทั้งการเก็บขอมูลจากเรื่องเลา (Story Telling) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) จํานวน 20 คน  ประกอบดวย  พระสงฆ ผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น 

และชาวบานเชื้อสายลาวครั่ง ซ่ึงผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  คือ ชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ หลังจากน้ัน จึงนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางการวิเคราะหเรื่อง

เลา (Narrative Analysis) เพื่อนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น ความจริงของผูเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจชีวิต และตัวตนของ

พวกเขาเหลาน้ัน ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชระยะเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  
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เคร่ืองมือในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ใชแบบสังเกตการณ  และแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางที่ผูวิจัยไดสราง และพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง 

โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยใหมี

ความเหมาะสมที่สุด   

 

การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลระดับพื้นฐาน โดยผูวิจัยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปขอความของแตละบุคคลและ

รวบรวมจัดหมวดหมูทําความเขาใจและอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา 

2. วิเคราะหขอมูลระดับกลุมจากการสนทนากลุมมาสรุปขอความ รวบรวมจัดหมวดหมูทําความเขาใจ และอธิบาย

ตามประเด็นที่ศึกษา 

3. ขอมูลจากการสังเกตและสังเคราะหเอกสารมาวิเคราะหและตีความ สรุปและอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา 

4. วิเคราะหขอมูล โดยแยกแยะออกเปนหมวดหมูเน้ือหาตามประเด็นและขอบเขตของการศึกษาตามวัตถุประสงค

ของงานวิจัยและตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีแบบสามเสา 

5. ประมวลขอมูลแตละหมวดหมู แลวนํามาทําความเขาใจ ตีความ และอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา 

6. นําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหาในองคประกอบความสัมพันธและขอสรุปของประเด็นที่ศึกษา

นําเสนอแบบพรรณนาเน้ือความ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากผลการศึกษา วิเคราะห ผูวิจัย พบวา 

 

สวนที่ 1 ประวัติศาสตรของชาติพันธุลาวคร่ัง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

จากบทสรุปของการสัมภาษณเจาอาวาสวัดโพรงมะเดื่อและรองนายกเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ พบวา ชาวลาวครั่ง 

คือ กลุมคนลาวที่เขามากอตั้งบานเรือนในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีประวัติการเริ่มกอตั้งชุมชนโพรงมะเดื่อ ในปลาย

สมัยรัชกาลที่ 2 มีหลักฐานวาชุมชนตั้งอยูหางจากองคพระปฐมเจดีย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร ปจจุบันเปนหมู

ที่ 7 ตําบลลําพยา (อดีตเรียกวาทุงวัด) ตอมาวัดดังกลาวไดยายไปตั้งบริเวณบานหนองฉิม (เดิมเรียกวา หนองสิม) ชุมชนไดยาย

วัดไป จากน้ันวัดจึงไดยายกลับมาตั้งอีกครั้งในบริเวณปจจุบัน คือ วัดโพรงมะเดื่อ นอกจากน้ัน มีเรื่องเลาสืบตอกันมาวา เดิม

พื้นที่ตําบลโพรงมะเดื่อมีชื่อเรียกวา “บานหัวเข” เน่ืองจากมีซากของหัวจระเขอยูในโพรงของตนมะเดื่อ เพราะบริเวณคลอง

ตรงขามสะพานเกวียนมีตนมะเดื่อใหญอยูตนหน่ึง มีโพรงใหญมากจึงมีจระเขเขาไปอาศัยอยูได ตอมาจระเขไดหายไปเหลือไว

แตโพรง จึงไดเปล่ียนชื่อจากบานหัวเขมาเปน “บานโพรงมะเดื่อ” กอนที่เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อจะไดยกฐานะน้ันไดเปน

สุขาภิบาลตําบลโพรงมะเดื่อมากอนตั้งแตปพ.ศ. 2508 จนถึง พ.ศ. 2542 มีการแตงตั้งโดยตําแหนงตั้งแตป พ.ศ. 2508 จนถึง 

พ.ศ 2529 และโดยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 จนถึง พ.ศ. 2542 มีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการ สุขาภิบาลตําบลโพรง

มะเดื่อจํานวน 15 คน แลวจึงไดยกฐานะเปน “เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ” เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 จนถึงปจจุบัน มีผู

ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลโพรงมะเดื่อ จํานวน 4 คน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ รัชฎา สุขแสงสุวรรณ (2547)  

พบวา ชาวลาวครั่ง กลุมคนลาวที่ถูกกวาดตอนใหเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในสยามสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ป พ.ศ. 2371 เม่ือครั้ง

ที่ปราบศึกเจาอนุวงศได ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว (ร.3) และอพยพมาครั้งแรกอยูที่บานหนอง

ดินแดง บานโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แลวจึงไดอพยพมาอยูที่เขากระจิว จังหวัดสุพรรณบุรี ตอมาจึงอพยพ

โยกยายมาอยูในเขตพื้นที่เมืองชัยนาท เม่ือประกา เดือน 3 พ.ศ. 2427 ชาวลาวครั่งมีการเคล่ือนยายบานเรือนกันอยูหลายครั้ง 
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จนกระทั่งเขาสูในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5) มีการปรับเปล่ียนการปกครองเปนแบบ

เทศาภิบาล จึงไดมีชาวลาวครั่งตั้งหลักแหลงถาวรในจังหวัดนครปฐมในพื้นที่ตาง ๆ ไดแก อําเภอกําแพงแสน ในตําบลทุง

กระพังโหม ทุงขวาง ทุงลูกนก ทุงบวั กระตีบ สระส่ีมุม ดอนขอย และสระพัฒนา  อําเภอดอนตูม ในตําบล อําเภอนครชัยศรี 

ในตําบลศรีมหาโพธ์ิ อําเภอบางเลน ในตําบลไผหูชาง และ อําเภอเมือง ในตําบลสามควายเผือก เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ ซ่ึง

ประชากรสวนใหญในชุมชนเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ เปนชาวไทยเชื้อสายลาวหรือเรียกวาลาวครั่ง ไดอพยพมาจากแขวง

บอแกว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ในสมัย ร.3 ชาวลาวครั่งไดสืบทอด วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนของชาติพันธุ

ลาวครั่ง โดยตั้งบานเรือนอยูในหมู 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ตําบลโพรงมะเดื่อ สวนหมูอ่ืน ๆ จะเปนชาวไทยเชื้อสายจีน ประเพณี

วัฒนธรรมที่โดดเดนในพื้นที่ จะเปนวัฒนธรรมประเพณีเก่ียวกับศาสนาและความเชื่อที่แสดงออกในวิถีชีวิตของชุมชน ปจจุบัน

เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ ไดสนับสนุนใหมีการรวมกลุมชาวลาวครั่งในตําบล กอตั้งเปนชมรมลาวครั่ง เพื่อตอบสนอง ความ

ตองการที่จะสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ เผยแพร ประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในวิถีชีวิตอยางเปนรูปธรรมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ที่เขามาสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมขอองชุมชนอยางยั่งยืน 

 

 สวนที่ 2 การประดิษฐธงสงกรานต เพื่อใชในประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวคร่ัง 

 จากการสัมภาษณชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ พบวา วัตถุประสงคของการประดิษฐธงสงกรานต มีดังน้ี 

1. เพื่อใชเปนสัญลักษณในงานประเพณี คือ ธงสงกรานตเปนเครื่องหมายของงานประเพณีสงกรานตของชาวลาว

ครั่ง เปนสัญลักษณแหงความเปนสิริมงคล ความอุดมสบบูรณ ความเจริญ รุงเรืองของแตละหมูบาน วัสดุที่นํามาใชประดิษฐธง 

มักนิยมใชผืนผาในหลากหลายรูปแบบ ลวดลายและสีสัน สวนใหญชาวบานนิยมนําผาขาวมาสีตาง ๆ ที่มีการทอในหมูบานมา

ใชในการประดิษฐธงสงกรานตอีกดวย  

2. เพื่อใชเปนเคร่ืองพิธีทอดผาปาในวันสงกรานต  คือ การนําธงสงกรานตมาถวายสังฆทานใหกับพระสงฆในวัด 

โดยพระสงฆจะนําผาธงของชาวบานไปใช เชน ทํามาน ผาปูโตะ เปนตน หากไมมีผืนธง ถือวาพิธีทอดผาปาไมครบถวน 

สมบูรณ 

3. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธภูมิปญญาทองถิ่น  คือ ธงสงกรานตจะแสดงภูมิปญญาทองถิ่น ความสวยงาม

และเอกลักษณของหมูบานในแตละชุมชน เม่ือแตละหมูบานนําธงสงกรานตมารวมขบวนแหก็จะเปนการประชาสัมพันธ

หมูบาน และสรางชื่อเสียงอันดีงามใหกับหมูบาน เปนเกียรติยศศักดิ์ศรีของหมูบานดวย 

4. เพื่ออนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาการประดิษฐธงสงกรานต  ความรู ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญา

ทองถิ่น นํามาสรางสรรคเปนธงสงกรานตของแตละหมูบาน โดยปราชญทองถิ่น จะเปนผูประดิษฐธงสงกรานตและสอน

ชาวบานทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจมารวมมือ รวมใจกันประดิษฐธงสงกรานตทุกป เพื่อใชในงานประเพณีแหธงสงกรานตของชาติ

พันธุลาวครั่ง ชวยใหสืบทอดและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางยั่งยืน 

5. เพื่อเปนเกียรติแกปราชญทองถิ่น คือ ผูประดิษฐธงสงกรานต ซ่ึงไดออกแบบ สรางสรรคธงสงกรานตใหสวยงาม 

โดยปราชญทองถิ่นจะนําความรู ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ มาบูรณาการสรางสรรคธงสงกรานตของ

หมูบานแตละป การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบาน ผูดําเนินงานใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดานภูมิ

ปญญา ความรูความสามารถอยางเต็มที่และมีการยกยองประกาศเกียรติคุณในลักษณะตาง ๆ น้ัน เปนการเสริมสรางและ

สงเสริมคุณคาใหปราชญทองถิ่นอยางยั่งยืน ซ่ึงในงานประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง นอกจากจะมีการประกวด

ขบวนแหแลว ยังมีการประกวดธงสงกรานตดวย ถาหมูบานใดไดรับรางวัล หรือปราชญทองถิ่นในหมูบานก็จะภาคภูมิใจ ยินดี

และไดรับชื่อเสียง ความชื่นชมจากคนในและนอกหมูบานมากขึ้น  
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 ชุมชนลาวครั่งแตหมูบาน จะออกแบบและประดิษฐธงสงกรานตตามภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1. เสาธง ทําจากไมไผสดขนาดพอดี อาจจะยาวประมาณ 7-10 เมตร ซ่ึงตองเลือกลําตนที่ตรงและแข็งแรงดี โดยดู

วาเม่ือปกลงบนหลุมแลวชายธงที่แขวนไวจะมองดูสวยงาม สวนตอนปลายของเสาธงจะลิดก่ิงใบออกใหเหลือยอดเปนแขนงก่ิง

ไผเล็ก ๆ ประมาณ 2-3 ก่ิง เพื่อใชแขวนชายธงและเพื่อประดับใหเกิดความสวยงาม หรือถาเห็นวาก่ิงไผเล็กเกินไปที่จะแขวนธง

ก็อาจจะประยุกตใชแผนไม นํามาเจาะรูตรงกลางสวมเขากับเสาธง ทําเปนแปนสําหรับแขวนธงสงกรานตแทนก่ิงไผก็ได 

กอนวันแหธงสงกรานต  บางหมูบานจะทําการรับขวัญตนธง โดยผูเฒา ผูรูในหมูบาน จะนําความรูที่สืบทอดกันมาทํา

พิธีรับขวัญธง เชน นําขม้ินมาทาตนธงทั้งลํา ตนธงจะเปนสีเหลือง สวยงาม  มีการขอศีลและใหพร  จากน้ันจึงนําตนธงไปตาก

แดด เพื่อใหเสาธงแข็งแรงและเกิดความเปนสิริมงคลแกเสาธงตามความเชื่อของชุมชน 

2. ตัวธง  ธงที่ใชแขวนบนเสาธง จะมีการออกแบบ ตกแตงอยางสรางสรรคตามความคิดของแตละหมูบาน ตัวธง

ประกอบดวยวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับใชในวัด ซ่ึงคณะกรรมการจัดงานในแตละป จะประชุมตกลงกันวา ในปน้ันวัดขาด

แคลนส่ิงใดก็ใหแตละชุมชนที่มารวมงาน นําส่ิงของน้ันมาทําเปนธง เชน ผาสีหรือผาพื้น เพื่อใชทําผามานในวัด พรมปูพื้น ผา

หม ผาเช็ดตัว เส่ือ หรือผาขาวมา ซ่ึงตัวงมักจะไมหนักและยาวเกินไปที่จะนําขึ้นไปแขวนบนเสาธงได นําวัสดุน้ันมาเย็บให

ติดกันหรือทอผาใหเปนผืนยาวตามตองการ และทําที่แขวนไวดวย ซ่ึงผืนธงจะมีการประดับตกแตงดวย พระบรมฉายาลักษณ 

หรือ ขอความรณรงคใหความรูเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือดอกไมแหง ในรูปแบบตาง ๆ โดยอาจจะมีการเย็บ

ปกผาเปนตัวอักษรชื่อหมูบานหรือทําปายไวนิลเปนตัวอักษร  ประดับไวในตัวธงสงกรานตของหมูบานดวย 

3. หางธงหรือปลายธง นิยมทําปลายธงใหเปนรูปสามเหล่ียมหรือมีปลายแหลม และตกแตงหางธงดวยดอกรัก ดอก

พุด หรือดอกไมประจําถิ่น นํามาดอกไมมารอยเปนอุบะตาขายดอกไมสดหรือดอกไมแหง ในลวดลายตาง ๆ มาลัยดอกไม มา

ประดับที่หางธงดวย เม่ือแขวนใหหอยลงมาจะเพิ่มความสวยงามใหกับตัวธงสงกรานตมากขึ้น  

 ธงสงกรานตที่นํามาใชในขบวนแหธง อาจจะมีการจัดประกวดธงสงกรานตกันระหวางหมูบาน สวนจํานวนธง

สงกรานตน้ันแตละปมีมากนอยขึ้นอยูกับศรัทธาของชาวบาน และจํานวนเครือขายที่มารวมงานแหธงสงกรานตในแตละป 

 

สวนที่ 3 ประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครปฐม 

1.ประเพณีแหธงสงกรานต คืออะไร 

ประเพณีแหธงสงกรานตหรือยกธงสงกรานต คือ ประเพณีทําบุญทอดผาปาของชาวลาวครั่งในชวงเทศกาลสงกรานต 

ซ่ึงชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ  ไดสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตมากวา 140 ปแลว โดยนิยมจัดงานในชวงเดือนเมษายนของทุก

ป หลังจากวันสงกรานตไปแลว  ซ่ึงเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ โดยสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อรวมวางแผนจัด

งานกับวัดโพรงมะเดื่อ  ชาวตําบลโพรงมะเดื่อ สํานักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลุม

ชาติพันธุลาวครั่งจากหลายจังหวัด จัดงานสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตขึ้นทกุป  ตัวอยางเชน ในป พ.ศ.2560 มีการจัดงาน

ประเพณีแหธงสงกรานตในระหวางวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วัดโพรงมะเดื่อ ในงานชาวลาวครั่งจะรวมกันแตงกาย

ในชุดประจําถิ่น สีสันตาง ๆ เตรียมพุมผาปา ธงสงกรานตและแตงขบวนแหธงสงกรานตนําชาวบานในชุมชนมารวมรําและ

เดินขบวนแหธงสงกรานต เพื่อสืบสานและอนุรักษประเพณีทอดผาปาลาวครั่ง ซ่ึงแสดงออกถึงอัตลักษณของชาติพันธุ กิจกรรม

ตาง ๆ มุงเนนการมีสวนรวมในชุมชน สรางความรักสามัคคี ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในงานมีการจัดนิทรรศการและ

ออกรานคา จึงสงเสริมการสรางอาชีพ กระจายรายได กอใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน จากการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน 

พบวา ชาวลาวครั่งและชาวลาวทรงดํา (ไททรงดํา) ในพื้นที่นครปฐม สุพรรณบุรี  กาญจนาบุรี ราชบุรี จะมารวมงานประเพณี

ของแตละหมูบาน เพื่อพบปะสังสรรคและทําบุญรวมกัน โดยจะมีการกําหนดจัดงานไมพรอมกัน  เพื่อใหชาวลาวครั่งในแตละ

หมูบานไดไปรวมงานบุญประเพณีแหธงสงกรานตของหมูบานอ่ืน ๆ หรือเรียกวา เปนการใชแรงกันและรวมกันทําบุญทุก

หมูบานในชุมชนลาวครั่งทุกป   
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2.ความเช่ือในประเพณีแหธงสงกรานต 

ในประเพณีแหธงสงกรานตน้ี ชาวลาวครั่ง มีความเชื่อวา การแหและยกธงสงกรานตเพื่อใชถวายวัดเปนพุทธบูชาใน

เทศกาลปใหมไทย นอกจากน้ัน ยังเปนการขอพรจากเทวดาและการขอฟาขอฝนใหตกตองตามฤดูกาล เพื่อจะไดประกอบ

อาชีพการเกษตร ทําไรทํานาไดอยางอุดมสมบูรณ และเพื่อเปนการทําบุญอุทิศสวนกุศลแกญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว มี

ความสุขความเจริญในชีวิต สงผลใหการคาขายเจริญรุงเรือง และที่สําคัญเปนการสรางความรักความสามัคคีของคนในหมูบาน

อีกดวย 

3.การแตงกายในประเพณีแหธงสงกรานต  

ชาวลาวครั่ง โพรงมะเดื่อ จะแตงกายในชุดลาวครั่งในหลากหลายสีสันเพื่อมารวมงานประเพณีแหธงสงกรานต ดังน้ี 

การแตงกายสําหรับผูหญิง นิยมแตงกายดวยผาทอจากฝายและไหม สวมเส้ือแขนกระบอกสีสันตาง ๆ ทั้งแขนส้ัน

และแขนยาว หมสไบ และนุงผาซ่ิน ซ่ึงผาซ่ินเปนผาทอมัดหม่ีลายตรง ตอผาซ่ินตีนจก ซ่ึงจะทอเองดวยมือของกลุมแมบาน 

เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษงานหัตถกรรมพื้นบานของทองถิ่น ชาวบานนิยมสวมผาทอลายดอกมะเดื่อ ซ่ึงเปนลวดลายใหม

ที่ประดิษฐขึ้นมา แสดงสัญลักษณของชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อดวย 

วิธีการทอผาของชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะนําวัสดุจากธรรมชาติในทองถิ่น คือ ฝาย และไหม มาเปนวัสดุในการทอ 

เทคนิคที่ใชในการทอมีทั้งการจกและมัดหม่ี  ผาที่เปนเอกลักษณที่โดดเดนของชาวลาวครั่ง คือ ผาซ่ินมัดหม่ี ตอตีนจก ซ่ึงชาว

ลาวครั่งมีเอกลักษณในการทอผาจกที่ตางจากกลุมอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด คือ สีที่ใชเปนสีที่ไดจากธรรมชาติ และการใชสีที่ให

ความรูสึกรอนแรง เชน สีแดงจากครั่ง สีสมจากหมากสุก สีเหลืองจากหัวขม้ิน สีดํานํามาจากมะเกลือ + เทา (ตะไครนํ้า) สวนสี

ครามจะไดมาจากตนครามผสมกับปูนกินหมาก และลวดลายผาทอที่ใหความรูสึกเคล่ือนไหว โดยชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะมี

การแตงกายดวยผาถุงลายผาซ่ินมัดหม่ี ตอตีนจก คลายกับชาวลาวครั่ง ต.บอกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซ่ึงมีลวดลาย

ตาง ๆ เชน ลายพญานาค ลายชาง ลายมา ลายสิงห ลายแมงมุม ลายคชสีหอองนอย ลายอ่ึง ลายกาบ ลายแมงงอด ลายขอ 

ลายดอกแกว ลายดอกจันทร ลายตะเภาหลงเกาะ ลายหอปราสาทหรือธรรมาสน เปนตน แตจะมีลวดลายพิเศษที่เปน

เอกลักษณของชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อเพิ่มมาอีกลายหน่ึง คือ ลายดอกมะเดื่อ ซ่ึงมีการทอผาลายน้ี เฉพาะในพื้นที่ชุมชนโพรง

มะเดื่อ 

การแตงกายสําหรับผูชาย  ผูชายจะใสเส้ือผาไหม ผาฝายในสันตาง ๆ หรือใสเส้ือมอฮอม โดยจะมีทั้งแขนยาวและ

แขนส้ัน ใสกางเกงขายาว  มีผาขาวมาลายตารางสีสันตาง ๆ คาดเอวหรือพาดบา 

4. การจัดรูปแบบขบวนแหธงสงกรานต เริ่มจากสาวงามในแตละหมูบานจะถือปายหมูบาน เดินนําขบวนชาวบาน

แตละหมูบานหรือแตละคุม ชาวบานจะแตงตัวในชุดลาวครั่งของแตละคุมอยางสวยงาม จัดแถวเดินขบวนอยางเปนระเบียบ

และรวมเปนนางรําหนากลองยาว โดยมีวงดนตรีกลองยาวหรือวงดนตรีพื้นบานนําหนาขบวนหรือหลังขบวน ชาวบานที ่เปน

นางรําจะรวมรําในขบวนแหกันอยางสนุกสนาน ตามดวยชาวบานที่ถือผาไตรจีวรใสพานแวนฟา พุมผาปาหรือพุมธนบัตรเสียบ

ไมปกกับตนกลวยตามดวยของใชถวายพระ และปดทายขบวนดวยธงสงกรานต โดยใชชายหนุม จํานวน 2-4 คน หรือบาง

หมูบานจะใชรถกระบะ ชวยกันแบกธงสงกรานตที่ติดอยูในเสาธงไมไผทั้งลํา ในระหวางที่ขบวนเดินผานจะมีประชาชนรอดู

ขบวนแหในสองฝงถนนและรวมใสเงินทําบุญกับหมูบานแตละหมูบานตามกําลังศรัทธา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานประเพณี

แหธงสงกรานตในแตละป จะไดพบกับริ้วขบวนแหธงสงกรานตที่ยิ่งใหญตระการตากวา 20 ขบวนแห จากชาวลาวครั่งและลาว

ทรงดําในแตละตําบลในพื้นที่นครปฐม สุพรรณบุรี  กาญจนาบุรี ราชบุรี 

เม่ือถึงขบวนแหธงสงกรานตมาถึงที่วัด ชาวบานผูแบกเสาธงของแตละหมูบานอาจจะเลนกับเสาธง เพื่อใหเกิด

ความสุขสนุกสนาน โดยโบกธงหรือเลนชักเยอเสาธงไป-มา หรืออาจจะจับคนขึ้นไปน่ังบนเสาธง แลวโยนทั้งเสาธงและคนให

ลอยขึ้นไป แลวรับไวใหเกิดความหวาดเสียวแกคนดู เปนตน สวนชาวบานแตละหมูบานจะนําพุมผาปา  วนรอบโบสถวัดโพรง

มะเดื่อ 3 รอบ แลวนําเสาธงที่ผูกธงสงกรานตที่ปลายธงแลวมาปกลงหลุม  ซ่ึงทางวัดไดเตรียมสถานที่ปกธงและเจาหนาที่จิต

อาสาชวยปกธงไวที่ลานวัด  กอนหรือหลังปกธงสงกรานตลงหลุมจะมีการจุดประทัด เลนดนตรีหรือโหรองใหเสียงดังสน่ัน 
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จากน้ันจึงนําของสังฆทานและพุมธนบัตรถวายพระสงฆในวัด ในแตละปขบวนแหธงสงกรานตจะเริ่มเดินในเวลา 15.00 - 

19.00 น . จึงจะเสร็จส้ินขบวนแหธงสงกรานตในปน้ัน เวลาที่ใชในขบวนแหแตละป ใชเวลามากหรือนอยจะขึ้นอยูกับจํานวน

ขบวนธงสงกรานตของแตละหมูบานหรือแตละหนวยงาน จํานวนคนในขบวนแหและการรําเซ้ิงเพื่อความสนุกสนานของแตละ

ขบวน เม่ือปกธงสงกรานตเสร็จแลว ชาวลาวครั่งจะรวมกันรับประทานอาหารเย็นที่วัดโพรงมะเดื่อ  

5. วัฒนธรรมอาหารของชาวลาวคร่ัง 

ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะนําวัตถุดิบในทองถิ่น มาปรุงอาหารพื้นบาน โดยเมนูอาหารหลัก คือ ขนมจีนนํ้ายาปา 

แบบลาวครั่ง ซ่ึงชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ จะมารวมกันสืบสานประเพณีตําขนมจีนแบบโบราณ ซ่ึงเจาอาวาส

วัดโพรงมะเดื่อ ไดสนับสนุนใหชาวลาวครั่งในชุมชนสืบทอดภูมิปญญาทําขนมจีนแบบโบราณ  โดยใชขาวเจาในชุมชน ซ่ึงชาว

ลาวครั่งจะมารวมแรง รวมใจกันตําแปง หมักแปง บีบเสนขนมจีน พรอมนํ้ายาปา นํ้ายากะทิ และนํ้าพริกที่วัด เพื่อเตรียม

ขนมจีน นํ้ายา จัดเปนอาหารในงานบุญไวเล้ียงแขกของชุมชนกอนวันงาน นอกจากน้ัน ยังมีเมนูอาหารอ่ืน ๆ ดวย เชน สมตํา

ปลารา ลาบหมู ไกยาง ปลาเผา แจวบอง แกงปา แกงบอน แกงคั่ว ขาวตมมัด กลวยทอด เปนตน 

6. การแสดงวัฒนธรรมลาวคร่ัง  

บนเวทีแสดงวัฒนธรรมลาวครั่ง จะมีพิธีเปดงานอยางเปนทางการดวยประเพณีการตําขนมจีนแบบโบราณและมีพิธี

มอบรางวัล คือ พานทองดอกไมสด พรอมเงินสด ใหกับสาวงามตัวแทนชาวลาวครั่งในแตละหมูบานและรวมชมการแสดงของ

กลุมชาติพันธุลาวครั่งในแตละหมูบานที่มาทําบุญรวมกัน เชน รําบายศรีสูขวัญ เซ้ิงกระติ๊บ เซ้ิงกะลา เซ้ิงโปงลาง เปนตน  

นอกจากน้ัน เทศลาบตําบลโพรงมะเดื่อไดจัดใหมีวงดนตรีโปงลางบนเวทีกลางวัด และยังมีการละเลนตาง ๆ ที่จัดขึ้นพิเศษ เชน 

การรําวงยอนยุคของแตละหมูบาน การละเลนประเภทกีฬา เชน มวยไทย ชักเยอ ปดตาตีหมอ ฯลฯ เพื่อฉลองธงสงกรานต

และผาปาประเพณีแหธงสงกรานตอยางสนุกสนานตลอดคืน     

 

หลังจากน้ัน ในเวลาเชาวันรุงขึ้น ในเวลา  8.00 น. มีการทําบุญตักบาตรบนศาลาวัดโพรงมะเดื่อ และกลาวคําถวาย

ผาปาโดยโยงสายสิญจนจากธงทุกตนที่ปกไว ปหน่ึง ๆ อาจมีธงถึง 5-9 ตน แลวแตชาวบานแตละหมูบานจะจัดหามารวม

ประเพณี ในตอนบายชาวบานจะนัดกันทําความสะอาดวัด พัฒนาวัด เสร็จแลวจึงนิมนตพระลงมาที่ลานวัด เพื่อใหชาวบานได

สรงนํ้าพระทั้งวัด สวนคนหนุมสาวในหมูบานมีการรดนํ้าของพรจากผูใหญดวย  หลังจากน้ันชาวบานจึงรดนํ้าซ่ึงกันและกันเปน

การสนุกสนาน รื่นเริง  

  

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

 

1. ควรสงเสริมการประชาสัมพันธเผยแพรแหลงทองเที่ยวและงานประเพณีแหธงสงกรานตลาวครั่งโพรงมะเดื่อ 

จังหวัดนครปฐม ผานส่ือตาง ๆ อยางตอเน่ือง เพื่อใหประชาชนในจังหวัด นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ รูจักอยาง

กวางขวาง ทั่วถึง รวมทั้งรณรงคใหประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสําคัญ ของวัฒนธรรม วาเปนเรื่องที่ทุกคนตอง

ใหการรับผิดชอบรวมกันในการสงเสริมสนับสนุน  ประสานงานการบริการความรู  วิชาการ และทุนทรัพยสําหรับจัดกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

2. ควรจัดพิมพหนังสือประเพณีแหธงสงกรานตลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม เพื่อรวบรวมขอมูลวัฒนธรรม

ลาวครั่งในประเพณีและเทศกาลทองถิ่น เปนแหลงขอมูลในการอางอิงใหกับกรมการทองเที่ยวและหนวยงานที่เก่ียวของ ชวย

สืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมไทยในประเพณีและเทศกาลทองถิ่น รวมทั้ง เพื่อการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในประเพณีและ

เทศกาลทองถิ่นใหแกนักทองเที่ยว หนวยงานราชการที่เก่ียวของ และผูสนใจทั่วไป 

3. ควรจัดอบรมโครงการประดิษฐธงสงกรานตลาวครัง่ เพื่อเผยแพรความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นสูการอนุรักษพัฒนา 

เสริมความรู ความสามารถ และเพิ่มทักษะในการประดิษฐธงสงกรานตลาวครั่งใหแกชุมชนและประชาชนทั่วไป สงเสริมใหทุก
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คนเห็นคุณคา  รวมกันรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจและม่ันใจแกประชาชนใน

การปรับเปล่ียนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอ่ืน ๆ อยางเหมาะสม 

 4. ควรจัดทําฐานขอมูลและระบบเครือขายสารสนเทศทางดานวัฒนธรรม เพื่อเปนศูนยกลางการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานดานวัฒนธรรม เพื่อใหประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจอยางถูกตอง และชวยปลุกจิตสํานึกใหคนใน

ทองถิ่นไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณี อันจะสราง

ความรูและความภูมิใจในชุมชนทองถิ่นดวย   

5. ควรสงเสริมการศึกษาและการวิจัยที่เก่ียวของกับงานประเพณีแหธงสงกรานต เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานดานการอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสงเสริมการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรและ

เสริมสรางศักยภาพดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมอยางยั่งยืน 

6. ควรสงเสริมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยการใชศิลปวัฒนธรรม เปนส่ือ

สรางความสัมพันธอันดีและสรางสันติภาพระหวางกัน เชน จัดงานประเพณีแหธงสงกรานตลาวครั่งนานาชาติ งานเทศกาล

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นบานนานาชาติ เปนตน 
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