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สารจากอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักในบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องท าหน้าที่อัน
ส าคัญให้แก่ประเทศชาติเสมอมา ทั้งการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงสนับสนุนให้ทุกองค์กรในมหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทั้งมวล เรียนรู้ 
เพ่ือรู้จักชุมชนทุกด้าน โดยตระหนักในสิ่งดีงามที่สังคมและชุมชนมีอยู่ รวมทั้งวิเคราะห์ให้เห็นสิ่งทีเ่ป็นปัญหา
อันจะต้องร่วมกันใช้หลักวิชาการมาแก้ไข ทั้งนี้เพ่ือความสุขกาย สุขใจและสามารถประกอบอาชีพในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างสมสมัย หน้าที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมอย่างจริงจัง ยึดมั่นเป็นแกนส าคัญแห่งวิถีของ
มนุษย์และการผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่องมา ก็คือ การศึกษา เรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือน ามา
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานให้คงอยู่ในชุมชน และมีการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชา
การศึกษา ต่อเนื่องเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในที่สุด ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก็มิได้หยุดยั้งในการท าหน้าที่รักษา สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
ทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติโดยส่วนรวม จนมีนโยบายให้แต่ละคณะ หน่วยงานถือปฏิบัติ นั่นคือ 
นโยบาย ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม พัฒนามาเป็น ๑ คณะ ๑ ศิลปวัฒนธรรมและโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
 การที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยรองศาสตราจารย์
วีณา วีสเพ็ญและคณะ ได้ด าเนินงานศึกษา อนุรักษ์ และสืบสานเรื่องธุงผะเหวดอีสาน โดยเน้นพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี ภายใต้การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสานแบบมุ่งเป้าใน ปี  พ.ศ ๒๕๖๒ นี้ จึงเป็น
โครงการที่ดีโครงการหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ด าเนินการ โดยนอกจากส ารวจการทอธุงในชุมชนแล้ว 
ได้ขอให้มีการเสวนาทางวิชาการ จัดนิทรรศการและจัดท าสื่อเพ่ือการเรียนรู้  ทั้งสื่อวีดิทัศน์และหนังสือ
เกี่ยวกบัเรื่อง ธุงผะเหวดอีสานขึ้น เพ่ือเผยแพร่ในวงกว้างหลายๆ รูปแบบ 
 มหาวิทยาลัยหวังอย่างยิ่งว่า หนังสือเรื่องธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา เล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สนใจ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้งานหัตถศิลป์ดีๆ ในชุมชนทั้งผู้ทอและผลงานได้ปรากฏ
เป็นที่ประจักษ์ในวงสังคมต่อไป 
 

             
 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



ข 
 

 

 ค ำน ำ 

ระยะเวลากว่า ๑๕ ปีที่ผ่านมา คณะท างานของกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ท างานภาคสนามใน
ชุมชนต่างๆ และวัดของภาคอีสานหลายจังหวัด และพบว่าในวัดต่างๆ นั้น นอกจากจะมีคัมภีร์ใบลานเพ่ือศึกษา
เรียนรู้พระไตรปิฎกเพ่ือการศึกษาของพระสงฆ์ รวมทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวิถีชีวิตแล้ว วัดวาอาราม
ทั้งหลาย ต่างมีงานศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากความคิด ความเชื่อจากคัมภีร์พุทธศาสนาและวรรณคดีพุทธ
ศาสนาเช่นเรื่องพระปฐมสมโพธิกถา พระมาลัยกลอนสวด มหาเวสสันดรชาดก เป็นต้น จนเกิดเป็นภาพจิตรกรรม 
ประติมากรรมและอ่ืนๆ งานบุญประเพณีที่ส าคัญมากประเพณีหนึ่งของชาวพุทธก็คือ ประเพณี เทศน์มหาชาติที่
พระสงฆ์และบุคคลในชุมชนทั้งอุบาสก อุบาสิกาต่างพร้อมใจกันจัดท าเครื่องบูชาต่างๆ และเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 
ท าให้เกิดงานพุทธศิลป์ที่งดงามหลายประเภท และน ามาประดับตกแต่งในงานบุญนี้ ธงหลากหลายประเภทก็เป็น
สิ่งส าคัญหนึ่งที่น ามาตกแต่งในงานมาแต่อดีต และมีแนวทางในการสร้างตามที่สืบทอดกันในชุมชน และเป็นงาน
หัตถกรรมที่บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือเป็นพุทธบูชา แต่ผู้คนในปัจจุบันมักไม่เข้าใจความหมายโดยถ่องแท้ ผู้เขียนจึง
เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพ่ือเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจและเข้าใจความหมายที่ถูกต้องในการถวายธงเป็นพุทธบูชา  

หนังสือธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมแบบมุ่งเป้าประจ าปี ๒๕๖๒ ที่เน้นการน าสิ่งที่ดีงามในชุมชนด้านธง ที่ใช้ในงานเทศน์มหาชาติของชาว
อีสาน โดยเน้นข้อมูลของจังหวัดอุบลราชธานีมาเสนอให้ปรากฏ โดยในหนังสือนี้จะใช้ค าว่า”ธุงผะเหวด” ซึ่งเป็น
ภาษาถิ่นอีสานที่ใช้เรียกธงในงานบุญเทศน์มหาชาติตลอดทั้งเล่ม เนื้อหาในเล่มจะกล่าวถึงท่ีมาและความหมายและ
ประเภทของธง ธุงผะเหวดในประเพณีเทศน์มหาชาติ การทอธุงผะเหวดในชุมชนและวิเคราะห์ถึงพุทธศิลป์ที่
ปรากฏ เพ่ือให้ผู้สนใจได้มองเห็นการสร้างงานศิลปะอันมีพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจของชุมชน การเรียบ
เรียงหนังสือเล่มนี้ อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างด้วยข้อจ ากัดหลายประการ ผู้เขียนยินดีน้อมรับข้อคิดเห็นและจะ
แก้ไขในโอกาสต่อไป 

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์แก่ผู้สนใจตามสมควร 

 

     

             (รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ)  

          



ค 
 

 

สารบัญ 
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บทที ่๑  ธุงอีสานกับวิถีชีวิต        ๑ 
   ความหมายของค าว่า ธง ธุง ทง ทุง      ๓ 
   ความส าคัญของธง ในทางพระพุทธศาสนา     ๕ 
   ธุงในเอกสารโบราณ       ๘ 
   อานิสงส์ของการถวายธุง       ๑๑ 
    ผลแห่งการถวายธงในพระไตรปิฎก     ๑๑ 
    วรรณกรรมอานิสงส์, สอง (สลอง)     ๑๓ 

อานิสงส์ของการสร้างเสาธงและผ้าธง     ๒๕ 
   ประเภทของธุงและการใช้ในโอกาสต่างๆ     ๒๗ 
   ภาพธุงและการใช้ในพิธีแห่งชีวิต      ๓๖ 
บทที ่๒  ธุงผะเหวดและประเพณีเทศน์มหาชาติ พิธีกรรม ความเชื่อ     

และพุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา       ๔๐ 
   ที่มาของประเพณีเทศน์มหาชาติและการถวายธุง    ๔๐ 
   ธุงในจิตรกรรมท้องถิ่น       ๔๔ 
   ประเพณีเทศน์มหาชาติ พิธีกรรมและความเชื่อ    ๔๖ 
   การถวายธุงผะเหวด       ๕๓ 
   การปักและการยกเสาธุง       ๕๔ 
   การทอธุงผะเหวดในภาคอีสาน      ๕๗ 
   ธุงผะเหวดอีสาน กรณีจังหวัดอุบลราชธานี     ๖๐ 
บทที่ ๓  ธุงผะเหวดบ้านโพนทราย        ๖๓ 
   ประวัติบ้านโพนทราย       ๖๓ 
   บุญผะเหวดในชุมชนบ้านโพนทราย      ๗๑ 
   ความเป็นมาของการทอธุงในชุมชน      ๗๔ 
   โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านโพนทราย   ๗๘ 
    ลวดลายในธุงผะเหวดบ้านโพนทราย    ๘๐ 
    ตัวอย่างธุงผะเหวดบ้านโพนทรายเต็มผืน แสดงลวดลายทุงและค าอุทิศ ๘๒ 
     ธุงรุ่นเก่าช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๔   ๘๓ 
     ธุงรุ่นกลางช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕- ๒๕๒๖  ๘๙ 
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     ธุงรุ่นปัจจุบันช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๗- ๒๕๖๒  ๙๒ 
   การเทียบเคียงลายธุงผะเหวดบ้านโพนทรายกับผ้าผะเหวด   ๙๕ 
   ช่างทอธุงบ้านโพนทราย       ๙๖ 

ความคงอยู่ในปัจจุบัน       ๑๐๐ 
บทที่ ๔  ธุงผะเหวดบ้านทุ่งเทิง        ๑๐๑ 
   ประวัติบ้านทุ่งเทิง       ๑๐๑ 
   บุญผะเหวดบ้านทุ่งเทิง       ๑๐๗ 
   ความเป็นมาของการทอธุงในชุมชน      ๑๐๙ 
   โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านทุ่งเทิง   ๑๑๑ 
   ช่างทอธุงบ้านทุ่งเทิง       ๑๑๔ 
   ธุงบ้านทุ่งเทิงแบ่งตามการใช้เส้นใย      ๑๑๕ 

ความคงอยู่ในปัจจุบัน       ๑๒๐ 
บทที่ ๕  ธุงผะเหวดบ้านหนองบัวอารีย์       ๑๒๓ 
   ประวัติบ้านหนองบัวอารีย์       ๑๒๓ 
   ความเป็นมาของการทอธุงในชุมชน      ๑๒๗ 
   โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านหนองบัวอารีย์   ๑๓๐ 
   ช่างทอธุงบ้านหนองบัวอารีย์      ๑๓๕ 

ความคงอยู่ในปัจจุบัน       ๑๓๖ 
บทที่ ๖  ธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ        ๑๓๗ 
   ประวัติบ้านบัวเจริญ       ๑๓๗ 
   บุญผะเหวดบ้านบัวเจริญ       ๑๔๐ 
   ความเป็นมาของการทอธุงในชุมชน      ๑๔๓ 

ประวัติกลุ่มทอทุงบ้านบัวเจริญ      ๑๔๘ 
   โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ   ๑๕๒ 

ทุงบ้านบัวเจริญขนาดต่างๆ       ๑๕๗ 
   ช่างทอธุงบ้านบัวเจริญ       ๑๕๘ 

   ช่างรุ่นที่ ๑ เริ่มทอธุงผะเหวด พ.ศ. ๒๕๕๒    ๑๕๘ 
   ช่างรุ่นที่ ๒ เริ่มทอธุงผะเหวด พ.ศ. ๒๕๕๘    ๑๕๙ 

ช่างรุ่นที่ ๓ เริ่มทอธุงผะเหวด พ.ศ. ๒๕๕๙    ๑๕๙ 
ช่างรุ่นที่ ๔ เริ่มทอธุงผะเหวด พ.ศ. ๒๕๖๑    ๑๖๒ 

   ความคงอยู่ในปัจจุบัน       ๑๖๔ 
บทที่ ๗  พุทธศิลป์ในธุงผะเหวดอีสาน : สุนทรียภาพ สื่อสัญลักษณ์และการตีความ  ๑๖๗ 
   สุนทรียภาพในธุงผะเหวดอีสาน      ๑๖๗ 
   สื่อสัญลักษณ์และการตีความ      ๑๖๗ 



จ 
 

 

การร่วมประเพณีเทศน์มหาชาติยังคงเป็นอุดมการณ์แห่งการท าบุญ            
ของชาวพุทธ        ๑๖๗ 

ธุงผะเหวดเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส าคัญในงานบุญประเพณี 
เทศน์มหาชาติ        ๑๗๐ 

การสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง    ๑๗๐ 

อุดมการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กับงานพุทธศิลป์  ๑๗๑ 

บทสรุปแห่งงานพุทธศิลป์ “ธุงผะเหวดอีสาน”   ๑๗๘ 

บทที่ ๘  นิทรรศการธุง มุ่งสืบสาน เสวนา       ๑๗๙ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดนิทรรศการธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา  

      ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒   ๑๘๐ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่องธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา 

      ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒     ๑๘๘ 
กิจกรรมที่ ๓ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่องธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา  

     จังหวัดอุบลราชธาน ี      ๒๐๑ 
บรรณานุกรม           ๒๐๓ 
      
 



๑ 
 

 

 
บทที่ ๑  

ธุงอีสานกับวิถีชีวิต 
 

  
ธง เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสะบัดไหวในอากาศ เพื่อใช้เป็นเครื่องหมาย เครื่องแสดง เครื่องสังเกต ให้กับมนุษย์

มาช้านาน ในเผ่าชนของโลกทั้งในอดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ของธงในปัจจุบันแม้จะไม่ผิด
แผกแตกต่างจากเดิม แต่ก็มีพัฒนาการทั้งทางด้านรูปแบบ สีสันเป็นจ านวนมากหลากหลาย ตามพื้นที่และกลุ่ม
ชาติพันธุ์ หากแต่ ผืนธง และ เสาธง ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักอย่างท่ีเคยเป็นมาแต่ในอดีต 

 
 ภาคอีสานในอดีต จนถึงปัจจุบัน มี ธง หรือ ธุง มีบทบาทในวิถีวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก นอกจากพบใน
ประเพณี พิธีกรรมแล้ว ค าว่า ธง ยังพบอยู่ในวรรณกรรมต่างๆ ทั้ง ประเภทนิทาน วรรณกรรมต านาน วรรณกรรม
ค าสอน ที่จารในเอกสารใบลานเป็นจ านวนมาก เช่น ท้าวฮุ่งขุนเจือง คัชชนาม อุรังคธาตุ ปู่สอนหลาน ธรรมดา
สอนโลก เป็นต้น มักปรากฏในฉากขบวนแห่ ฉากการสู้รบ และมีบางค าศัพท์เกี่ยวกับธงได้สูญหายไปเช่น ประคือ 
อันหมายถึงธงประเภทหนึ่ง ยังมีวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่ง คือ สลองอานิสงส์ ได้กล่าวถึงที่มาของธงในพุทธ
ศาสนา ประเภทของธง การใช้ ในลักษณะต่างและอานิสงส์ของการถวายธง โดยเขียนตามขนบภาษาถิ่นคือ ใช้ ท 
แทน ธ เช่น ทุงกระดาษ, ทุงซาย, ทุงไซ, ทุงทอง, ทุงเผิ่ง, ทุงฝ้าย, ทุงเหล็ก เป็นต้น โดยคนอีสานมักจะจารทั้ง
ตัวอักษรธรรม และไทยน้อย ด้วย ท ผสมสระ อุ และมี ง เป็นตัวสะกด ดังตัวอย่าง 
 

ทุง ตัวอักษรธรรมอีสาน มีอักขรวิธี ได้แก่  m6’  หรือ m6& 
ทุง ตัวอักษรไทยน้อย มีอักขรวิธี ได้แก่  m6' 

 
ซ่ึงตรงกับรูปตัวอักษรธรรมล้านนาที่เขียนทุง  ทุง  แต่ออกเสียงว่า ตุง 

ผู้คนสมัยใหม่จึงรับรู้แล้วว่า ทุง นั้นเป็นค าเก่าโบราณ ก็คือ ธช, ธฺวชฺ ในภาษาบาลี-สันสกฤต และ ธง ใน
ภาษาไทยสมัยปัจจุบันด้วยความคุ้นชิน การพลิกแผลงทางภาษาและความรุ่มรวยด้านตัวอักษร จึงไม่เกิน
ความสามารถที่จะบัญญัติศัพท์ใหม่ว่า ธุง ขึ้นได้ เป็นเพราะสามารถเขียน-อ่าน ได้โดยไม่ละทิ้งความหมายเดิม ซึ่ง
ถือเป็นศัพท์ประชานิยมที่ผู้คนอีสานปัจจุบันเขียนอย่างสนิทใจกันได้เป็นอย่างดี  ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ค าว่า “ธุง”
ตลอดทั้งเล่ม 

 
ในปัจจุบันธุงอีสานมีหลายบทบาทเช่นเดียวกับท้องถิ่นต่างๆ ที่โดดเด่นมากในปัจจุบันก็คือ ใช้เป็น

เครื่องประดับสถานที่ท่องเที่ยวในงานบุญประเพณีต่างๆ เช่น งานเทศกาลมาฆบูชา “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า” 
เมืองฟ้าแดดสงยาง ณ พระธาตุยาคู ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ , งานวิสาขปุณณมี 



๒ 
 

 

ประเพณีสรงน  าพระธาตุยาคู เป็นต้น เพ่ือดึงดูดสายตาและสร้างความบันเทิงเริงใจให้แก่นักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับ
การใช้ธุงเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วย 

ในบทที่ ๑ นี้จะน าเสนอ ความหมายของค าว่า ธง ธุง ทง ทุง, ความส าคัญของธงในพระพุทธศาสนา, 
การใช้ค าว่า ธุง ในเอกสารโบราณ , อานิสงส์ของการถวายธุง ,ประเภทของธุง ,การใช้ในโอกาสต่างๆ และ
ภาพธุงแต่ละประเภทตามล าดับ ดังนี้ 

 

                                            
ทุงซาววา ในงานบุญผะเหวด บ้านนาหนองแคน ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

                                                   (ปริวรรต ไวสู้ศึก บันทึกภาพ ๒๕๖๐) 
                

                                 
 
    ตุงท่ีพระธาตุดอยตุง ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   บุญกฐิน วัดไชยมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

             (ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๒๕๕๘)                        (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๒๕๖๑) 
 

     



๓ 
 

 

ความหมายของค าว่า ธง ธุง ทง ทุง 

 ความหมายของ ธง ในที่นี้เป็นความหมาย ธง โดยทั่วไปและเลือกขยายความประเภทธุงตามที่ปรากฏ
ลักษณะเฉพาะตามแบบของอีสาน เพ่ือให้กระชับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ ดังนี้ 

ธง นั้น มาจากค าบาลี-สันสกฤต คือ ธช, ธฺวช แปลตามศัพท์ว่า “ผ้าที่สะบัดไป” หมายถึง ธงทั่วไป ซึ่งใช้
เป็น สัญลักษณ ์, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, เครื่องสังเกต 

 ส่วนค าว่า ธง ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า 

ธง น. ผืนผ้าสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม โดยมากเป็นสีและบางอย่างมีลวดลายเป็นรูปต่างๆ ที่ท าด้วย
กระดาษ และสิ่งอ่ืนๆ ก็มี ส าหรับ (๑) ใช้เป็นเครื่องหมายบอกชาติ ต าแหน่งในราชการ โดยมีก าหนดกฎเกณฑ์เป็น
ต้น เช่น ธงชาติ ธงแม่ทัพนายกอง (๒) ใช้เป็นเครื่องหมายตามแบบสากลนิยม เช่น ธงกาชาด บอกท่ีตั้งกองบรรเทา
ทุกข์, ธงขาว บอกความจ านนขอหย่าศึกหรือยอมแพ้, ธงเหลือง บอกเป็นเรือพยาบาลคนป่วยหรือเรือที่มีโรคติดต่อ
อันตราย, ธงแดง บอกเหตุอันเป็นภัย (๓) ใช้เป็นเครื่องหมายเรือเดินทะเล คณะ สมาคม อาคาร การค้า และอ่ืนๆ 
(๔) ใช้เป็นอาณัติสัญญาณ (๕) ใช้เป็นเครื่องตกแต่งสถานที่ในงานรื่นเริง (๖) ใช้ถือเข้าขบวนแห่.(ราชบัณฑิตยสถาน
, ๒๕๕๖ : ๕๙๒) 

 ธงจระเข้ น. ธงผืนผ้าที่มีรูปจระเข้ตรงกลาง มักปักไว้ที่ท่าน้ าหน้าวัด แสดงว่ารับกฐินแล้ว, และคู่กับ ธง
นางเงือก (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖ : ๕๙๒) 

  ธงตะขาบ น. ธงชนิดหนึ่งท าด้วยผืนผ้าเป็นชิ้นๆ เย็บติดกันเป็นพืด มีไม้สอดระหว่างชิ้น ที่ปลายไม้ทั้ง ๒ 
ข้างติดธงสามเหลี่ยมเล็กๆ ท าให้มีลักษณะคล้ายตัวตะขาบขนาดกว้างยาวตามต้องการ มักแขวนไว้ยอดเสาหงส์
ตามหน้าวัดเป็นพุทธบูชา, ธงประดาก ก็เรียก (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖ : ๕๙๓) ดังภาพตัวอย่าง 

           
                                                                        ธงในงานกฐิน ( www. dhamathai.org.) 

ธงอีกประเภทที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกันกับธงตะขาบ คือ ธงบดาก (ในจารึกวัดเขาสุมนกูฏ-ที่จะกล่าวใน
หัวข้อต่อไป), ประดาก, ปฎาก, ปตาก หรือ ปฏาก หมายถึงธงแผ่นผ้า ท าเป็นผืนๆ ยกขึ้นเพ่ือประดับ มุ่งหมาย
ทางการบูชาหรือยกย่องยกยอ เช่น ประดับสถูปเจดีย์ ประดับต้นไม้ใหญ่ที่คิดว่ามีเทวดาสิงสถิต ต่อมาธงประเภทนี้
อาจกลายในบางแง่มุมมาเป็นภาพเขียนลงบนผืนผ้าที่ยกขึ้นเพ่ือบูชาสิ่งที่เคารพบูชาด้วยก็ได้ เรียกว่า "พระบฏ" ซึ่ง
มาจากศัพทบ์าลีว่า "ปฏ" (อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน. ๒๕๖๒ : สัมภาษณ์) 

 นอกจากนี้ยังมีบางศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงการปรากฏของ ธง อย่าง ธุมเกตุ [ทุมะเกด] น. ไฟ, ดาวหาง, 
ดาวตก, สิ่งที่เป็นหมอกควันเกิดข้ึนในอากาศผิดธรรมดามีรูปคล้ายธงเป็นต้น. 



๔ 
 

 

     

                
     ธุงในวัฒนธรรมผู้ไท วัดนรการาม บ้านหนองโอ ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

                                                                 (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 

สารานุกรมภาษา อีสาน-ไทย-อังกฤษ ของ ปรีชา พิณทอง ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ ธง ไว้ว่า 
 ทุง น. ธง ธงเรียก ทุง ทุงท าด้วยกระดาษเรียก ทุงกระดาษ ที่ท าด้วยผ้าเรียก ทุงผ้า ที่ทอด้วยผ้า  ใช้ไม้ไผ่
สาน เรียก ทุงช่อ ที่ท าเพ่ือใช้ในเวลารบ เรียก ทุงชัย อย่างว่า มีทังทุงทองพร้อมทุงชัยทุงกระดาษ (เวส) ทุงสะอาด
เหลื อมทุงเบิกไกวลม (กา) ทุงหยาดเหลื อมเหลือท่งเงินยาง แมนก็ยอสมคามเคียดชูชิงม้าง ลุงบ่วางโสมแก้วสองศรี
เสียง่าย ฮุ่งค่ าอ้างเถิงท้าวที่เซ็ง (ฮุ่ง) (ปรีชา พิณทอง, ๒๕๓๒ : ๔๑๐) 
 นอกจากนี้ ในวรรณกรรมอีสานหลายเรื่องยังพบค าศัพท์อ่ืนที่มีความหมายใกล้เคียงกับ ธุง คือ ปะคือ แต่
ในสารานุกรมภาษา อีสาน-ไทย-อังกฤษ ได้ให้ความหมายว่า ร่ม, ฉัตร (ปรีชา พิณทอง, ๒๕๓๒ : ๕๐๔) ซึ่งใน
เชิงอรรถอธิบายค าศัพท์โบราณ ในหนังสือที่ปริวรรตวรรณกรรมหลายเล่ม ได้ให้ความหมายว่า ธง และหากเมื่อ
สังเกตตามลักษณะในการแกว่งไกวเคลื่อนไหวของปะคือแล้ว น่าจะมีความหมายถึง ธง มากกว่า ดังตัวอย่างที่คัด
มาแสดงจากวรรณกรรมเรื่องคัชชนาม ทีจ่ะกล่าวไว้ในหัวข้อ “ธุง ในเอกสารโบราณ” ต่อไป 
 

จะเห็นได้ว่า ธุง ในความหมายและรูปลักษณ์ที่คนอีสานคุ้นเคยนั้น มีลักษณะหลากหลายทั้งวัสดุ ลวดลาย 
หรือแม้กระทั่งหน้าที่ความส าคัญอันเป็นวัฒนธรรมสากลของโลก ถึงแม้หากค้นหาค าศัพท์ในพจนานุกรมอีสานที่ได้
น าเสนอมานั้นแล้ว จะไม่ปรากฏค าว่า ธุง ก็ตามที หากถืออนุโลมว่าใช้กันตามสมัยนิยม เพียงเพ่ือให้เหมือนคล้าย
กับรูปค าบาลี-สันสกฤต คือ ธช, ธฺวช 

วัฒนธรรม ทุง/ธุง ต่างพ้ืนที่แต่มีการใช้ ธง สอดคล้องกับวัฒนธรรมอีสานคือ วัฒนธรรมล้านนา เนื่องจากมี
ค าเรียกขานและมีการใช้ในประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ใกล้เคียงกัน อีกทั้งสืบเนื่องจากความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม 
จนเป็นจุดขายหนึ่งด้านการท่องเที่ยวของทางภาคเหนือ จนเกิดกระบวนการการรับรู้ทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง 
ส่งผลให้คนอีสานบางส่วนเมื่อเห็น ธุง ก็มักจะเรียก ตุง ตามการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว 
เป็นการใช้ค าไม่ถูกต้อง จึงควรช่วยกันแก้ไข ดังข้อมูลและเหตุผลที่กล่าวมาท้ังหมดในประเด็นท่ี ๑ แล้ว 



๕ 
 

 

ความส าคัญของธงในทางพระพุทธศาสนา 
 ธงมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชาวพุทธมาตั้งแต่บรรพกาล ธงในพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในธชัคคสูตร ซึ่ง
พระพุทธเจ้าตรัสเล่าแก่พระภิกษุทั้งหลาย ว่าเป็นถ้อยค าของพระอินทร์ตรัสปลุกใจทวยเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ในขณะที่ก าลังท าสงครามกับอสูรว่า ถ้าถึงคราวเข้าที่คับขันอันตรายเกิดความสะดุ้งกลัวแล้ว ก็ให้แลดูธงประจ ากอง 
จะท าให้หายหวาดกลัว ตามความนี้ พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า ถ้าภิกษุเกิดความสะดุ้งกลัว ก็ให้พึงระลึกถึงพระ
พุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ คือ บทสวดอิติปิโส ภควา ฯลฯ ก็จะก าจัดความหวาดกลัวให้พ้นไป       
(เสฐียรโกเศศ. ประเพณีเบ็ดเตล็ด ๒๕๐๘ : ๕๒) 
 ด้วยเหตุนี้ในต านานการสวดมนต์ ซึ่งเป็นการสวดเพ่ือความเป็นศิริมงคลและป้องกันอันตราย ในเวลา
ท าบุญ พระสงฆ์สมัยก่อนจึงได้เลือกเอาพระสูตรและพระคาถาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยมาสวดเป็นมนต์เรียกว่า 
การสวดพระปริต แปลว่า ความต้านทาน ความป้องกัน โดยมีการคัดเลือกเอาคาถาที่นับถือกัน มาปรุงเป็นบท
สวดขึ้น เรียกว่า ราชปริต ,ราชปริตร (เขียนได้ทั้งสองแบบ) แบ่งออกเป็น ๒ อย่างคือ จุลราชปริต หรือบทสวด
เจ็ดต านาน และมหาราชปริต หรือบทสวดสิบสองต านาน โดยมีผู้กล่าวว่า ต้นเค้ามาจากประเทศศรีลังกา ทั้ง พม่า 
มอญ ไทย เขมร ต่างรับการสวดพระปริตนี้มา ถ้ามีการสวดพระปริตที่ใด ที่นั้นย่อมต้องมีบาตรหรือหม้อน้ าใส่น้ ามี
เทียนจุดติดไว้ และผูกด้ายสายสิญจน์ ล่ามมาให้พระสงฆ์ทั้งปวงถือในเวลาสวดพระปริตร และมีพิธีเอาเทียนจุ้มน้ า
ในหม้อน้ ามนต์ดับไฟและถือเป็นน้ าที่ต้านทาน ป้องกันสิ่งชั่วร้าย บทสวดที่เกี่ยวข้องกับ ธง ในเจ็ดต านาน หรือสิบ
สองต านานชื่อว่า ธชัคคปริต แปลว่า ว่าด้วยเคารพธง ขอยกตัวอย่างบทสวดเจ็ดต านานว่าต้องสวดบทใดบ้าง 
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการเล็กน้อยดังนี้ 
 ต านานหรือปริตทั้ง ๗ ประกอบด้วย 
  ๑. มงคลสูตร    ว่าด่วยสิ่งที่เป็นมงคล 
  ๒. รัตนสูตร  ว่าด้วยแก้วรัตนะ ๓ ประการ คือพระรัตนตรัย 
  ๓. กรณียเมตตสูตร ว่าด้วยเรื่องหน้าที่เก่ียวด้วยเจริญเมตตา 
  ๔. ขันธปริต  ว่าด้วยขันธ์ ๕ 
  ๕. โมรปริต  ว่าด้วยมนต์ของนกยูง 
  ๖. ธชัคคปริต      ว่าด้วยเคารพธง 
  ๗. อาฏานาฏิยปริต      ว่าด้วยเมืองอาฏานาฏิยนคร 

(เสฐียรโกเศศ.ประเพณีเบ็ดเตล็ด, ๒๕๐๘ : ๔๘-๔๙) 
 ในหนังสือพระปริตรธรรม ซึ่งเรียบเรียงโดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้กล่าวถึง บทธชัคคสูตรว่า มีที่มาจาก
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถาวรรค ในการสวดบทธชัคคสูตรนั้น จะมีบทพระพุทธคุณที่เรียกว่า “อิติปิโส” 
บทพระธรรมคุณและบทพระสังฆคุณ ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคัญของพระสูตรนี้ จึงเรียกบทสวดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “อนุส 
สรณปาฐะ” โดยพระพุทธองค์ได้ตรัสธชัคคสูตรนี้แก่พระภิกษุในขณะประทับที่เชตวัน นครสาวัตถี ว่า เทวดากับ
อสูรสู้รบกัน เพราะอสูรต้องการครอบครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เคยอยู่ เนื่องจากติดใจดอกปาริชาติ อันเป็นดอกไม้
ทิพย์ที่มีกลิ่นหอม เทพนักรบเกิดความขนพองสยองเกล้า ดังนั้นท้าวสักกะหรือพระอินทร์จึงขอให้เทพทั้งหลาย
มองดูยอดธง (ธชัคคะ) ของท้าวสักกะ และยอดธงของแม่ทัพเทพอ่ืนๆ เช่น อรุณเทวราช อีสาณเทวราช ความ
หวาดกลัวก็จะหายไป แต่พระพุทธองค์ตรัสว่า แม้เทวดาจะดูยอดธงของจอมเทพแล้ว ความกลัวอาจหายบ้าง ไม่
หายบ้าง เนื่องจากท้าวสักกะยังไม่หมดกิเลส คือราคะ โทสะ โมหะ ยังเป็นผู้หวาดกลัว ยังเป็นผู้สะดุ้ง ยังเป็นผู้หนี 



๖ 
 

 

แต่ถ้าภิกษุทั้งหลายเกิดความกลัวเมื่ออยู่ป่า หรืออยู่บ้านร้าง หากน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระ  
สังฆคุณ ซึ่งเสมือนมองดูธงชัยแห่งพระรัตนตรัยแล้ว ความหวาดกลัวจะหายไปหมด เกิดความอาจหาญแกล้วกล้า
ทุกผู้ เพราะพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ เป็นผู้ไม่หวาดกลัว เป็นผู้
ไม่สะดุ้ง และเป็นผู้ไม่หนี ดังเนื้อความของบทสวดธชัคคะสูตร หรืออะนุสสะระณะปาฐะ (สวดย่อ) ดังนี้  
 
  “ อิติปิ โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต  

โลกะวิทู,  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ,  สัตถา เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  
ภะคะวาติฯ 

     สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก, 
                    ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ (อ่านว่า วิญญูฮีติ) 
     สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
                    ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต   
   สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ ภะคะวะโต   

สาวะกะสังโฆ,  อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง  
ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ ฯ 

ค าแปล 
 

   เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้  
ด้วยพระองค์เอง ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง  

  สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ทรงเป็นครูของเหล่าเทวดา และ 
มนุษยท์ั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ทรงมีความสามารถในการจ าแนก 
ธรรมสั่งสอนสัตว์ ฯ 
 พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็น 
ได้ดว้ยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จ ากัดกาล สามารถแนะน าผู้อ่ืนให้มา 
พิสูจน์ได้ว่า “ท่านจงมาดูเถิด” ควรน้อมน าเข้ามาไว้ในตัว ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนฯ 
 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรงแล้ว ปฏิบัติ 
เพ่ือรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ปฏิบัติเหมาะสม ได้แก่ บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่ง 
บุรุษ ๔ คู่ นับเรียงล าดับได้ ๘ ท่านนั่นแหละ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้า ซ่ึง 
เป็นผู้ควรแก่สักการะท่ีเขาน้อมน ามาบูชา ควรแก่สักการะที่เขาเตรียมไว้ต้อนรับ ควร 
รับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรให้ความเคารพ เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มี 
นาบุญอื่นยิ่งกว่า ฯ 

                                        (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ . ๒๕๕๔ : ๕๓) 
 

จากเนื้อความข้างต้นจะเห็นว่า ธงชัยที่ทรงให้ยึดเพ่ือสร้างความมั่นคงแน่วแน่ในการขจัดความกลัวและ
ขณะกระท าสิ่งต่างๆ คือ ยึดพระรัตนตรัยในทางพระพุทธศาสนา คือร าลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั่น



๗ 
 

 

คือ ยึดเหนี่ยวเชื่อมั่นในความดี ความกตัญญูรู้คุณ ผู้เป็นแบบอย่างของผู้หมดกิเลส อันจะสร้างอานิสงส์สูงยิ่งแก่ผู้
ปฏิบัติ นั่นเอง  

ทางรูปธรรมนั้น ในความหมายของธุง คือเป็นผ้าที่สะบัดไป ใช้เป็น สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, 
เครื่องสังเกต ตามนิยามดังกล่าว ชาวพุทธก็ใช้ในชีวิต ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ควบคู่กันเสมอมา 

 

ธุง ในเอกสารโบราณ 
 ค าว่า ธุง (ทง/ทุง) มีปรากฏในเอกสารโบราณหลายประเภท ทั้งประเภทจารึกหินสมัยสุโขทัย สมุดข่อย 
และ ใบลาน โดยปรากฏทั้งในคัมภีร์พุทธศาสนา ในวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทนิทานพ้ืนบ้าน ทั้งวรรณกรรม
ต านาน เช่น ต านานอุรังคธาตุ ในวรรณกรรมประโลมโลกย์ วรรณกรรมประวัติศาสตร์เป็นต้น เพราะหากศึกษาวิถี
ชีวิตของคนทุกยุคสมัยแล้ว ธง ธุง ทุง ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตโดยตลอด เอกสารโบราณท่ีปรากฏล้วน
เป็นหลักฐานที่น ามาอ้างอิงได้เชิงวิชาการว่า ธง อยู่ในวิถีของบรรพชิตและฆราวาสมาโดยตลอด ทั้งธงในฐานะ
เครื่องป้องกันอันตรายบูชา เป็นเครื่องสะบัดพัดดวงวิญญาณของสัตว์ให้ออกจากอบายภูมิ ธงในฐานะเป็นสิ่งยึด
เหนียวจิตใจ ธงในฐานะสะพานบุญสู่สรวงสวรรค์ โดยจะน าเอกสารโบราณต่างๆ มาเสนอพอสังเขปดังนี้ 
  

๑. จารึก 
  ค าว่า ทง เป็นปรากฏในศิลาจารึกภาษาไทยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย คือ ศิลาจารึกวัดบาง
สนุก อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ใช้อักษรไทย ภาษาบาลีและภาษาไทย สร้างปีกัดเหม้า สันนิษฐานว่าตรงกับ พ.ศ. 
๑๘๘๒ ผู้ปริวรรต คือ ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๐๙) มี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๐๙) 
เป็นผู้ตรวจ ดังภาพ 
 

 

เนื้อหาของจารึกเริ่มด้วยการกล่าวนมัสการพระ
รัตนตรัย ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงเมืองตรอกสลอบ 
ชักชวนบรรดาลูกเจ้าขุนมูลนาย ไพร่ไทย ตลอด
ทั้งชาวแม่ ชาวเจ้าทั้งหลาย สร้างพระพุทธรูป
ด้วยดีบุก ด้วยดิน และได้กล่าวถึงการบ าเพ็ญ
กุศล ต่างๆ รวมถึงการกล่าวถึง "ทง” (ในค า
ปริวรรต) ซึ่งอาจอยู่ในขบวนแห่หรือในพิธีส าคัญ 
ดังค าอ่าน “...พระงาสอง ทั งขันหมากเงิน 
ขันหมากทอง จ้อง ธง รอบ ชอบด้วยเสียงพาทย์
เสียงกลอง และขันข้าวตอกดอกไม้...” 
 
ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย. ศูนย์มานุษยวิทยา    
สิรินธร. (๒๕๕๕). จารึกวัดบางสนุก. 

 



๘ 
 

 

ส่วนอีกค าคือ “ทงบดาก” คือ ธงประดาก/ปฏาก ที่มีรูปลักษณะคล้ายตัวตะขาบ ก็ปรากฏในศิลาจารึก
วัดเขาสุมนกูฏ จังหวัดสุโขทัย ใช้อักษรไทย ภาษาไทย สร้างพุทธศักราช ๑๙๑๒ ผู้ปริวรรต คือ ยอร์ช เซเดส์ 
(พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖) ผู้ตรวจ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๒๑) ข้อมูลดังภาพ 

 

เนื้อหาปรากฏในด้านที่ ๒ เป็นเรื่องท าการสักการบูชา 
ในเวลาที่ได้แห่รอยพระพุทธบาทขึ้นบนเขาสุมนกูฏ มี
การกล่าวถึงการปลูกธงบดากสองฟากหนทาง ดังค า
อ่านว่า “...ดอกไม้ตามไต้เทียนประทีปเผาธูปหอมตระ
หลบทุกแหง่ ปลูกธงปฎากทั งสองปลาก (ฟาก) 
หนทาง ยอมเรียงขันหมากขันพลูบูชา...” 
 
 
 
ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. 
(๒๕๕๕). วัดเขาสุมนกูฏ. 

 
 ๒. ใบลาน 

ในต้นฉบับเอกสารใบลาน โดยเฉพาะวรรณกรรมอีสานประเภทนิทานพ้ืนบ้าน ต านานอุรังคธาตุ 
วรรณกรรมค าสอน มีปรากฏให้เห็นอย่างหลากหลาย ทั้ง ทุง และ ปะคือ ในที่นี้จะน าเสนอทั้งตัวบทค าประพันธ์ที่
ปริวรรต และ รูปภาพ มาเพ่ือให้ผู้สนใจได้เห็นการปรากฏของค า ความหมายและความส าคัญ รวมไปถึงวรรณศิลป์
ที่ปรากฏ ดังตัวอย่าง 

 
ไผผู้ยังบุญน้อย 
บ่ควรสร้างทุงดอกค า  เจ้าเอย 

(ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน. ธรรมดาสอนโลก, ๒๕๕๑ : ๓๒) 
 

คอยคึดว่าใจประสงค์สร้าง 
ทุงไซยให้อาจ  หลานเฮย 
ตีท่อคันหากสั่น(สั น) แขน(แขวน) ไว้ก็บ่ปลิว 
มนุษานี มิสมหลายหลาก 
ก็บ่แลหล่ าถ้วนกระบวนใดชู่เซิ่ง 

(ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน. ปู่สอนหลาน, ๒๕๕๑ : ๖๕) 
 

มีวัดอาฮามใหญ่ตั ง  หลายย่ายเจดีย์   
ทุงไชย์กาง   แผ่นลมเฟือนฟ้อน   



๙ 
 

 

ดีท่อสังโฆสร้าง   ในธรรมมูลมาก   
                      (คัชชนาม, ๒๕๖๒ : ๒๐๕) 

 
“...ถัดนั นเทวดาทั งหลาย  แสน ๑ ถือเทียน แสน ๑ ถือทุง แสน ๑  ถือดอกไม้ 
 ถัดนั นพระยาทั ง ๔  ถือ ลักคังค า (ระฆังค า) มีประริวานแสน ๑ ถือช่อทุง เทียน 
 ดอกไม้ แห่ก  าขวา...” 

                                                  (อุรังคธาตุ จ.ศ. ๑๑๖๗. ๒๕๖๒ : ผูกที่ ๓ ลานที่ ๒ หน้าที่ ๑) 
 

 

จากภาพแสดงถึงอักขรวิธีธรรมที่จาร ซึ่งในตอนนี้ ได้
กล่าวถึง ทุง ในขบวนแห่ของเหล่าเทวดา ที่แต่ละตนถือ
ของมงคลมาร่วมในการนมัสการอุรังคธาตุ ดังนี้ 
“...ถัดนั นนางเทวดาทั งหลาย ๓ แสน 
-ถือช่อทุง  เทียนดอกไม้ตามใจมัก...”   
 
 
 
 
(อุรังคธาตุ จ.ศ. ๑๑๖๗. ๒๕๖๒ : ผูกที่ ๓ ลานที่ ๒ หน้าท่ี ๑) 
 

 

 

กล่าวถึง การถือประคือไชย อยู่หน้า-หลังราชรถของ
พระอินทร์ ซึ่งบอกลักษณะนามเป็นจ านวนหาง ดังค า
ประพันธ์ ดังนี้ 
“...อะนุมาเทวบุด  ถือประคือไชเก้าพันหาง อยู่ก  าหน้า 
นางคั (นังค) สสารัตถีเทวบุด  อยู่ก  าขวา เห (แห่) รชรด   
ถัดนั น  สุริยเทวบุด เล่าหาง- 
-ราชรด ถือประคือไช ๗ หาง กวัดแก้ว (กวัดแกว่ง) 
เหนือไปมา เทวดาเทวบุดทั งหลาย…” 
 
(อุรังคธาตุ จ.ศ.๑๑๖๗. ๒๕๖๒ : ผูกที่ ๓ ลานที่ ๙ หน้าที่ ๒
(ไร)) 

 
 
 
 



๑๐ 
 

 

๓. สมุดข่อย 
 
ในสมุดข่อย มีค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ธง คือ ค าว่า “ปะคือ/ประคือ/ปักคือ” ซึ่งเป็นธงที่มีหางในภาพสมุด

ข่อย นิทานขุนบูฮม (บุญชู ภูศรี. ๒๕๖๒ : สัมภาษณ์) ดังภาพ 
 

 
ภาพจาก : หอสมุดดิจิตอลหนังสือใบลานลาว. (ม.ป.ป.). พงสาวดารลาว ปวัตกานส้างเมืองเชียงดง 
เชียงทอง . สืบค้นวันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ . ใน ຫໍສະໝຸ ດດິ ຈິ ຕອລໜັ ງສື ໃບລານລາວ. 
http://www.laomanuscripts.net 

๏ เจ้าผู้เป็นผัวนั นใช้ชื่อว่าขุรบูฮมมะ
ฮาชาธิฮาส ลูกแถนคื่นฟ้าคื่น คือลูก
อินทาเจ้าฟ้าแล ให้เป็นผัวนางยม
ผลา นางเอ็ดแคง 
๏ ลูกแถนคม (?) ผู้ ๑ ใส่ชื่อว่า ยมม
ผาลา ให้เป็นเทวีก  าขวาแล 
๏ ลูกแถนชั่ งนั น ใช้ชื่อว่านางเฮ็ด
แคง เป็นเทวีก  าซ้าย 
๏ นี่ชื่อขุนสานที่ท้ายช้าง ถือปักคือ 
ไกวแกว่ง 
 
 (บุญชู ภูศรี. ๒๕๖๒ : สัมภาษณ์) 
(ถอดความโดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์) 

  
ส่วน ปะคือ ทีป่รากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องคัชชนาม พบมากในฉากรบในเรื่อง ดังค าประพันธ์ 
 

เบื องฝ่ายก  า  ขุนเอกกองหาญ     
ปะคือไชย์แดง   แกว่งพลน าหน้า  
ปะคือแดงเบื อง   ภายขวาท้าวเถือก    
ทัพใหญ่ตั ง   เฮียงท้าวฝ่ายขวา  
ปะคือแดงเหลื่อม  บาคานท้าวเกส    
ตั งทัพไว้   ภายซ้ายใส่ปะคือ  
ท้าวม่อนตั งทัพไว้  ปะคือมุ่ยหมายพล   
เดินตามหลัง   แทบบาจอมเจ้า  
ปะคือค าตั ง   ทันกางห้อมไพ่   
อันนี  ทัพใหญ่ตั ง   พระเมืองเจ้าแปดแสน  แท้แล้ว  

                                                                        (คัชชนาม, ๒๕๖๒ : ๓๔๓) 
 



๑๑ 
 

 

 จากการน าเสนอในประเด็น ธุง ในเอกสารโบราณ พบว่ามีการ ปรากฏค าว่า ทง, ทงบดาก ในจารึกสมัย
สุโขทัย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ในสมัยนั้นมีการใช้รูปอักษร ธ ปรากฏอยู่ หากแต่ยังไม่พบการเขียน ธุง แต่อย่างใด 
ทั้งที่ค าว่าธง ถ้าตามการสันนิษฐานว่าเป็นค าศัพท์มาจากค าบาลี-สันสกฤต คือ ธช, ธฺวช ก็ตาม ส่วนในเอกสาร
ประเภทใบลาน และสมุดข่อยนั้น ปรากฏพบค าที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ช่อทุง, ทุง, ทุงไซย, ทุงดอกค า, ประคือไช, ปะคือ
, ปะคือไชย์ และ ปักคือ โดยจะน าเสนอวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่ง คือ วรรณกรรมอานิสงส์/สลอง เพ่ือแสดงให้
เห็นความเป็นมาของธุงแต่ละชนิด ความส าคัญ และความหมายอ่ืนๆ ในหัวข้อต่อไป 
 
อานิสงส์ของการถวายธุง 
 อานิสงส์ที่น ามาเสนอในหัวข้อนี้จะน าเสนอจากเอกสาร ๓ ส่วน ส่วนแรกจะเป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎก 
เรื่องผลแห่งการถวายธงมากล่าว ส่วนที่สอง เสนอเนื้อหาวรรณกรรมอานิสงส์/ฉลอง (สอง/สลอง) อันได้แก่ สลอง
ทุงซาย, สลองทุงเผิ่ง, สลองทุงฝ้าย, สลองทุงเหล็ก และ ส่วนที่สาม อานิสงส์สร้างเสาธงและผ้าธง ในหนังสือ 
อานิสงส์ ๑๐๘ ของ จ. เปรียญ ซึ่งน าเสนอข้อมูลในแต่ละส่วนโดยสังเขปดังนี้ 
  

๑ ผลแห่งการถวายธงในพระไตรปิฎก 
ในพระไตรปิฎก ได้กล่าวถึงผลแห่งการถวายธงในอุปวาณเถราปทานที่ ๒ (๒๒) เล่มที่ ๓๒ พระ

สุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ โดยได้กล่าวถึงบุพกรรมของพระอุปวาณเถระ ที่ท่านได้เอา
เชือกผูกผ้าห่มของท่านอันซักขาวสะอาดแล้ว คล้องไว้ที่ยอดไม้ไผ่ ยกเป็นธงขึ้นไว้ในอากาศ  ยักษ์อภิสมมตจับ
ธงของท่านน าขึ้นไปในอัมพร ท่านเห็นธงอันลมสะบัด ได้เกิดความยินดีอย่างยิ่ง โดยได้อานิสงส์ต่างๆ ตามมา มี
ข้อความโดยสังเขป ดังนี้ 
 “ในสมัยพระสัมพุทธชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ...เสด็จปรินิพพานแล้ว มหาชนมาประชุมกันบูชาพระ
ตถาคต กระท าจิตกาธารอย่างสวยงาม แล้วปลงพระสรีระ มหาชนทั งหมดพร้อมทั งเทวดาและมนุษย์ ท าสรีรกิจ
เสร็จแล้ว รวบรวมพระธาตุไว้ ณ ที่นั น ได้สร้างพระพุทธสถูปไว้ชั นที่ ๑ แห่งพระพุทธสถูปนั นส าเร็จด้วยทอง ชั นที่ 
๒ ส าเร็จด้วยแก้วมณี ชั นที่ ๓ ส าเร็จด้วยเงิน ชั นที่ ๔ ส าเร็จด้วยแก้วผลึก ชั นที่ ๕ ในพระพุทธสถูปนั น ส าเร็จด้วย
แก้วทับทิม ชั นที่ ๖ ส าเร็จด้วยแก้วลาย (เพชรตาแมว) ... เวลานั น เทวดาทั งหลายมาร่วมประชุมปรึกษากัน ณ ที่
นั นว่า แม้พวกเราก็จักสร้างพระสถูปถวายแด่พระโลกนาถผู้คงที่ พระธาตุจะได้ไม่เรี่ยราย พระสรีระจะรวมกันเป็น
อันเดียว เราทั งหลายจักท ากุญแจใส่ในพระพุทธสถูปนี  เทวดาทั งหลายจึงยังประโยชน์อ่ืนให้เจริญด้วยรัตนะ ๗ 
ประการ ... นาคทั งหลายมาประชุมร่วมปรึกษากัน ณ ที่นั นในเวลานั น... จึงร่วมกันรวบรวมแก้วอินทนิล แก้ว
มหานิล และแก้วมณี มีรัศมีโชติช่วงปกปิดพระพุทธสถูป พระพุทธเจดีย์ประมาณเท่านั น ส าเร็จด้วยแก้วมณีล้วน 
สูงสุด ๓ โยชน์ ... ฝูงครุฑมาประชุมร่วมปรึกษากันในเวลานั นว่า มนุษย์เทวดาและนาคได้สร้างพระพุทธสถูปแล้ว 
... ฝูงครุฑจึงได้สร้างสถูปอันส าเร็จด้วยแก้วมณีล้วน และกุญแจก็เช่นนั น ได้สร้างพระพุทธเจดีย์ต่อขึ นไปให้สูงอีก
โยชน์หนึ่ง พระพุทธสถูปสูงสุด ๔ โยชน์ ... และพวกกุมภัณฑ์ก็มาประชุมร่วมปรึกษากันในเวลานั นว่า ... พวกเรา
จักปกปิดพระพุทธเจดีย์ต่อขึ นไปด้วยรัตนะ พวกกุมภัณฑ์ได้สร้างพระพุทธเจดีย์ต่อขึ นไปในที่สุดอีกโยชน์หนึ่ง เวลา
นั นพระสถูปสูงสุด ๕ โยชน์ สว่างไสวอยู่ พวกยักษ์มาประชุมร่วมปรึกษากัน ณ ที่นั นในเวลานั นว่า เวลานั น มนุษย์ 
เทวดา นาค กุมภัณฑ์ (และ) ครุฑ ได้พากันสร้างสถูปอันอุดมถวายเฉพาะแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ... พวก
คนธรรพ์พากันมาประชุมร่วมปรึกษากันในเวลานั น... จึงพากันสร้างไพรที ๗ ชั น ได้สร้างตลอดทางเดิน เวลานั น



๑๒ 
 

 

พวกคนธรรพ์ได้สร้างสถูปส าเร็จด้วยทองค าล้วน ในกาลนั น พระสถูปจึงสูงสุด ๗ โยชน์ สว่างไสวอยู่ กลางคืน
กลางวันไม่ปรากฏ แสงสว่างมีอยู่เสมอไป พระจันทร์พระอาทิตย์พร้อมทั งดาวครอบง ารัศมีพระสถูปนั นไม่ได้ ก็แสง
สว่างโพลงไปไกลร้อยโยชน์โดยรอบ (พระสถูป) ในเวลานั น มนุษย์เหล่าใดจะบูชาพระสถูป พวกเขาไม่ต้องขึ นพระ
สถูป พวกเขายกขึ นไว้ในอากาศ  

ยักษ์ตนหนึ่งพวกเทวดาตั งไว้ ชื่อว่าอภิสมมต มันยกธงหรือพวงดอกไม้ขึ นไปในเบื องสูง มนุษย์เหล่านั นมอง
ไม่เห็นยักษ์ เห็นแต่พวงดอกไม้ขึ นไป ครั นเห็นเช่นนี แล้วกลับไป มนุษย์ทั งหมดย่อมไปสู่สุคติ มนุษย์เหล่าใดชอบใจ
ในปาพจน์ และเหล่าใดเลื่อมใสในพระศาสนา ต้องการจะเห็นปาฏิหาริย์ ย่อมบูชาพระสถูป เวลานั้นเรา (พระอุป
วาณเถระ) เป็นคนยากไร้อยู่ในเมืองหงสาวดี เราได้เห็นหมู่ชนเบิกบาน จึงคิดอย่างนี ในเวลานั นว่า เรือนพระธาตุ
เช่นนี  ของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด พระผู้มีพระภาคพระองค์นี โอฬาร ก็หมู่ชนเหล่านี มีใจยินดีไม่รู้จักอ่ิมใน
สักการะที่ท าอยู่ แม้เราก็จักท าสักการะแด่พระโลกนาถผู้คงที่บ้าง เราจักเป็นทายาทในธรรมของพระองค์ในอนาคต 
เราจึงเอาเชือกผูกผ้าห่มของเราอันซักขาวสะอาดแล้ว คล้องไว้ที่ยอดไม้ไผ่ ยกเป็นธงขึ้นไว้ในอากาศ ยักษ์อภิ
สมมตจับธงของเราน าขึ้นไปในอัมพร เราเห็นธงอันลมสะบัด ได้เกิดความยินดีอย่างยิ่ง เรายังจิตให้เลื่อมใสใน
พระสถูปนั นแล้ว เข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง กราบไหว้ภิกษุนั นแล้ว ได้สอบถามถึงผลในการถวายธง ท่านยังความ
เพลิดเพลินและปีติให้เกิดแก่เรา กล่าวแก่เราว่า ท่านจักได้เสวยวิบากของธงนั้นในกาลทั้งปวง จตุรงคเสนา คือ 
พลช้าง พลม้า พลรถ และพลเดินเท้า จักแวดล้อมท่านอยู่เป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการถวายธง ดนตรีละ ๖ 
หม่ืน และกลองเภรีอันประดับสวยงามจะประโคมแวดล้อมท่านเป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการถวายธง หญิงสาว
แปดหม่ืนหกพัน อันประดับงดงาม มีผ้าและอาภรณ์วิจิตร สวมใส่แก้วมณี และกุณฑล หน้าแฉล้ม แย้มยิ้ม มี
ตะโพกผึ่งผาย เอวเล็ก เอวบาง จักแวดล้อม (บ าเรอ) ท่านเป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการถวายธง ท่านจักรื่นรมย์
อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หม่ืนกัลป จักได้เป็นจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู่ ๘๐ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๑๐๐๐ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ ในแสนกัลป พระศาสดาทรง
พระนามว่าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ท่านอันกุศลมูลตักเตือน เคลื่อนจาก
เทวโลกแล้ว ประกอบด้วยบุญกรรม จักเกิดเป็นบุตรพราหมณ์ ท่านจักละทรัพย์ ๘๐ โกฏิ ทาสและกรรมกร เป็นอัน
มากออกบวชในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม ท่านจักยังพระสัมพุทธเจ้า พระนามว่ าโคดม
ศากยบุตร ผู้ประเสริฐให้โปรดปรานแล้ว จักได้เป็นพระสาวกของพระศาสดา มีชื่อว่าอุปวาณะ กรรมที่เราท าแล้วใน
แสนกัลป ให้ผลแก่เราในที่นี แล้ว เราเผากิเลสของเราแล้ว ดุจก าลังลูกศรพ้นแล่งไปแล้ว เมื่อเราเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ เป็นใหญ่ในทวีปทั ง ๔ เธอทั งหลายจักยกขึ นโดยรอบ ๓ โยชน์ทุกเมื่อ ในแสนกัลปแต่กัลปนี  เราได้ท า
กรรมใดไว้ในเวลานั น ด้วยผลแห่งกรรมนั น เราไม่รู้จักทุคติเลย นี เป็นผลแห่งการถวายธง คุณวิเศษเหล่านี  คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และแม้อภิญญา ๖ เราท าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท าเสร็จแล้ว ฉะนี แล ทราบ
ว่า ท่านพระอุปวาณเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี  ด้วยประการ ฉะนี แล.”   จบ อุปวาณเถราปทาน 

. 
(อุปวาณเถราปทานที่ ๒ (๒๒) ว่าด้วยผลแห่งการ

ถ ว า ย ธ ง  ใน เนื้ อ ค ว า ม พ ร ะ ไต ร ปิ ฎ ก  เล่ ม ที่  ๓ ๒                       
บรรทัดที่ ๑๕๙๑-๑๖๘๓ หน้าที่ ๗๑-๗๔.) 
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๒ วรรณกรรมอานิสงส์,สอง (สลอง) 
 
 ค าว่า”อานิสงส์” หมายถึง ผลแห่งกุศลกรรมหรือผลบุญ ส่วนค าว่า สอง หรือ สลองเป็นค า

ภาษาปากที่ชาวบ้านใช้แทนค าว่า ฉลอง หมายถึง ยกย่องสรรเสริญหรือ เสริมให้ดีขึ้น ดังนั้นวรรณกรรม
อานิสงส์หรือสลอง จึงเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท าบุญในพุทธศาสนาด้วยแนวทางต่างๆ ซึ่งทุกการกระท า
ล้วนแล้วได้รับผลบุญทั้งสิ้น และผู้ใดท าบุญด้วยอาการต่างๆ ย่อมเป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญ เสริมให้ผู้กระท าดีขึ้น 
จึงมักใช้ค าทั้งสองคู่กันเสมอ มีการบันทึกลักษณะบุญที่ท าและระบุผลบุญที่ผู้กระท าจะได้รับอย่างชัดเจน ในสมัยที่
ยังไม่ใช้กระดาษ จะบันทึกลงในใบลานโดยใช้วิธีการจาร หนังสือเหล่านี้ได้มีคัดลอกลงในใบลานและเผยแพร่ไปใน
วงกว้าง และบางครั้งปราชญ์หรือพระสงฆ์วัดต่างๆ ได้จารด้วยตนเอง ท าให้เกือบทุกวัดจะมีใบลานเรื่องอานิสงส์
และสองหรือสลองเสมอ 

การท าบุญด้วยการสร้างธุง การทอธุงหรือการถวายธุงและอานิสงส์ที่จะได้รับในหนังสือสลองที่
น ามาเสนอนี้ เป็นเอกสารชั้นต้นจาก ๓ แหล่ง ปริวรรตโดยนาย ณัฐพงค์ มั่นคง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

แหล่งที่ ๑ ส าเนาต้นฉบับจากหนังสือ les cetiya de sable au laos en thailande มีเนื้อหา
อานิสงส์และสลองทุงซาย และ สลองทุงฝ้าย 

แหล่งท่ี ๒ ต้นฉบับจากวัดชมพู บ้านหนองหิน ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
เนื้อหาเก่ียวกับสลองทุงเหล็ก (ส านวน ๑), สองทุงเหล็ก (ส านวน ๒) และสลองทุงซาย 

แหล่งที่ ๓ ต้นฉบับจากวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สอง
ทุงเผิ่ง (ธุงผึ้ง) 

ขอยกตัวอย่างใบลานต้นฉบับ ธุงเผิ่ง วัดมณีวนาราม จารด้วยตัวอักษรธรรม จ านวน ๓ หน้าลาน
เพ่ือท าให้เห็นลักษณะตัวอักษร ดังนี้ 
 

 

 

 
 

การยกตัวอย่างหนังสือสลองต่างๆ นี้ แม้จะมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน แต่น ามาเสนอค่อนข้างสมบูรณ์
แม้มีชื่อซ้ ากัน แต่มาจากคนละแหล่ง เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบในเนื้อหาว่า มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
ในการเขียนนั้นต้นฉบับจะมีคาถาบาลีน าก่อนและตามด้วยค าแปลเป็นภาษาร้อยแก้ว ในการยกมาครั้งนี้ ได้ตัดพล
ความที่ไม่ส าคัญออกบางส่วน จัดวรรค ย่อหน้าให้อ่านง่าย เพ่ือให้เกิดความกระชับของข้อมูล ดังนี้ 
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๒.๑ สลองทุงซาย 
 ๑) สองทุงซาย จากหนังสือ les cetiya de sable au laos en thailande 
 
“ยังมีสมัยกาลคาบ ๑ คือว่ากาลอันจักเทศนาแห่งสัพพัญญูเจ้า...ก็อาศัยแล้วเซิ่งเมืองแก้วสาวัตถี...ในป่าเช

ตะวันอาราม...ในกาละเมื่อนั น ... ยังมีเจ้ากษัตริย์ตน ๑ ... ซื่อว่าพระยาปะเสน ....จักถาม ... ยังสัพพัญญูเจ้า ... อันว่าบุคคลผู้ใดผู้ 
๑ คือว่าอันทั งมวลก็ดี ... เล่าไปน าเอา...เม็ดซายมากระท าสร้างแปงให้เป็น ทัชชัง ยังทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ... ก็จักได้เสวย 
...ยังผลอานิสงส์สิ่งใดก็ข้าจา ... สัพพัญญูเจ้าก็จิ่งประวุตติเทศนาธรรม เซิ่งเจ้ากษัตริย์ปัสเสนว่าดั่งนี  ...ดูรามหาราช ...อันว่าบุคคล
ผู้ใดผู้ ๑ ...อันว่ายิง...ผู้ชาย...ท้าวพระยา...นางพระยา...พราหม...นางพราหมณ์...พ่อเฮือน...แม่เถ้าเจ้าเฮือน...พ่อค้า...พ่อครัว...คน
ก าพร้า...คนทุกข์ไฮ้...คนผู้ฮั่งมี...คนใบ้...คนผู้มีผญา...คนผู้ซ่างเสียเลิศฮ้าย...คนค้อมเปี้ย...คนขาห่าน...คนผู้บอด...คนหูหนัก...อัน
ประกอบด้วยใจใส...แลมากระท า ...ยังเม็ดซายให้เป็น ...ยังทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดกระท าบาปแต่น้อยๆ เท่าเถ้าก็ดี ...ก็วินาศจิบหายไปด้วยผลอานิสงส์อันบุคคลผู้ได้ไปน าเอามา 
...ยังเม็ดซายมากระท าสร้างแปง...ยังทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั นแล ... 

ประการ ๑ ...อันว่าคนผู้ใดได้น าเอามา ...ยังเม็ดซายมากระท าตบปั้นแปงให้เป็นทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...
ก็จักได้เสวย ...ยังสุข ๓ ประการทัน ๑ คือว่าสุขในเมืองคนจักได้เป็นพระยาจักก็ได้แสนซาติแลอัน ๑ คือว่าสุขในเมืองฟ้าจักได้เป็น
พระยาอินทร์ก็ได้แสนซาติแล อัน ๑ คือสุขในเมืองนีรพานอันประเสริฐล  าเลิศกว่าสุขทั งมวล คือว่าบ่ฮู้เถ้าบ่ฮู้ตายบ่ฮู้ทุกขเวทนาจัก
เทื่อแท้ดีหลีแล ...อันนี ก็หากเป็นผลอานิสงส์แห่ง  

บุคคลผู้ได้ปั้นซายให้เป็นฮูปคันทุงบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล้ว  
อันว่าคนผู้ใดได้ปั้น ...ยังเม็ดซายให้เป็นฮูปทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...อันว่าคนผู้นั น ...ก็บ่ห่อนได้ไปเกิด ...

ในกระกูลอันถ่อยอันฮ้ายนั นจักเทื่อแท้ดีหลีแลบุคคลผู้นั น ...ก็บ่ห่อนจักได้ไปเกิดในอบายทั ง ๔ นั นสักเทื่อแล ... 
แม่นว่าบุคคลผู้นั นฮอดนารกก็ดีสายทุงซายอันนั น ก็จักมาเกี ยวมากอดเอายังบุคคลผู้นั นคู่เม็ดดินซายนั นแท้

ดีหลีแล อันว่าจ่านารกก็บ่กระท าฮ้ายแก่บุคคลผู้นั นได้แล อันนี ก็ด้วยผลอันบุคคลผู้ได้เอาเม็ดซายมาปั้นให้เป็นสายทุงซายนั นแท้
ดีหลีแล... 

อันว่าบุคคลผู้ใดเอาเม็ดซายมาปั้นเป็นฮูปนกฮูปนาคใส่หัวทุงซายดังนั นก็บ่อาจจักนับได้แล ผลอานิสงส์อันนั น
แท้ดีหลีแล บุคคลผู้นั น...จักได้เป็นพระยานันทาตุราชอันมีอิทธิฤทธีอนุภาพอันมาก ... เล่าจักได้เป็นพระยาธรรมราช ...จักได้เป็น
พราหมณ์ตนประเสริฐ ...เล่าจักได้เป็นพระยาในประเทศราชอาจจักนับจักคัณนาบ่ได้แล ก็หากได้เป็นพระยาคู่เม็ดซายนั นแท้ดีหลี
แล ด้วยผลอานิสงส์อันบุคคลผู้ได้ปั้นเม็ดซายให้เป็นฮูปนกฮูปนาคใส่หัวทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดได้ตอกหลักอันจักก่อทุงซายดังนั น จุตโต คันว่าตายจากเมืองคนก็ได้เอาตนเมือเกิดในสวรรค์เท
วโลก ...ก็จักได้เป็นพระยาอินเทวราชมีอายุยืนได้ ๓๘ พันปีทิพย์ด้วยอานิสงส์อันได้เอาไม้มาตอกหลักก่อทุงซายนั นก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดได้ไปตักเอา ...ยังน  ามาหดมาพม ...ยังเม็ดซายให้เหนียวแล้วแลปั้นก่อให้เป็นทุงซายบูซาแก้วทั ง 
๓ ดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นเกิดมาก็จักมีโบกขรณีทิพย์ ...ประหมานว่าได้ ๘ หมื่น ๔ พันโบกขรณี ...ยังสระพังวังโบกขรณี ...มี
ดอกบัวค าก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันดอก ...อันว่าดอกบัวแลดอกนั น ...มีผาสาทก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันหลัง ...อันว่าผาสาทแลหลังนั น ...มี
แท่นแก้วได้ ๘ หมื่น ๔ พัน ...อันว่าแท่นแก้วแลอันนั น ...มีนางฟ้าทั งหลายก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันนาง ...อันว่านางฟ้าแลนางนั น ...มี
ปริวารก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันคน ...มีข้อยซ่วงใซ้ตีนมือก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พัน ก็ด้วยผลอานิสงส์อันได้ตักน  ามาหดมาสรงทุงซายนั นแล  

อันว่าบุคคลผู้ใดได้ปัดข่วงไม้ศรีมหาโพดอันจักก่อทุงซายดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นได้เกิดมาในเมืองคนก็จัก
มีวรรณเนื อตนอันงาม ...เป็นที่รักถืกเนื อเพิงใจแก่ตนแลเทวดาทั งหลายแล ...พยาธิบ่ได้แล ...ประหมานว่าได้ ๘ หมื่น ๔ พันซาติก็มี
แล  

อันว่าบุคคลผู้ใดได้ไม้อัน ๑ ก็ดีมาป้องมากาบเมื่อจักก่อทุงซายดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นเกิดมาก็จัก...ยังแก้ว
มณีโชติ จตุราสิติประหมานว่าได้ ๘ หมื่น ๔ พันลูกแล  

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมีใจใสศรัทธามาแต้มมาเขียนฮูปทั งหลายคือว่าฮุปนกฮูปนาคแลลายดอกแลลายเครืออันเจือ
กันไปเกี ยวกอดลามไปดังนั นก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดในซั นฟ้าอันซื่อว่าจาตุมมหาราชิกานั นก็จักได้อยู่เสวยสุข



๑๕ 
 

 

สมบัติตาบต่อเท่าอายุแห่งตนยังจักได้ ๕๖ ปีทิพย์ผิจักนบัเป็นปีในเมืองคนเฮานี  ก็ได้ ๙ ล้านปีในเมืองคนเฮานี แล คันว่าจุติตายจาก
ซั นฟ้าซื่อว่าจาตุมมหาราซิกาแล้วก็ได้เอาตนเมือเกิดในซั นฟ้าอันซื่อว่าตาวติงสาสวรรค์เทวโลกก็จักได้ตั งอยูเสวยสุขสมบัติทิพย์ตาบ
ต่อเท่าอายุแห่งตนยังได้อานิสงส์ผลยืนพันปีทิพย์ผิจักนับเป็นปีในเมืองคนเฮานี ก็ได้ ๓ ล้านปีในเมืองคนเฮานี แล คันว่าจุติตายจาก
ซั นฟ้าแล้วก็ได้เอาตนเมือเกิดในซั นฟ้าซื่อว่ายามาก็จักได้เสวยสุขสมบัติทิพย์ตาบต่อเท่าอายุแห่งตนได้ ๒ พันปีทิพย์ผิจักนับเป็นปีใน
เมืองคนเฮานี ได้ ๑๔ โกฏิ ปลาย ๔ ล้นปีในเมืองคนเฮานี แล คันว่าจุติตายจากซั นฟ้าอันซื่อว่ายามานั นแล้ว ก็จักได้เอาตนเมือเกิดใน
ซั นฟ้าซื่อว่าดุสิตา แล้วก็จักได้เอาตนเมือเกิดในซั นฟ้าซื่อว่านิมมานรติ ก็จักได้ตั งอยู่เสวยสมบัติทิพย์ตาบต่อเท่าอายุแห่งตนก็ยังจัก
ได้ ๒ พันปีทิพย์ผิจักนับเป็นปีในเมืองคนเฮานี  ก็จักได้ ๙ พันโกฏิปลายฮ้อยโกฏิปีก็มีแล คันว่าจุติตายจากซั นฟ้าอันซื่อว่านิมมานรติ
แล้วก็จักได้เอาตนเมือเกิดในซั นฟ้าปรนิมิตวัสสวัตติก็จักได้ ๒ หมื่นปลาย ๖ พันปีทิพย์ก็มีแล ผิจักนับเป็นปีในเมืองคนเฮานี ก็จักได้ 
๙ โกฏิปลาย ๔ ล้านปีในเมืองคนเฮานี ก็มีแล คันว่าจุติตายจากซาติอันนั นก็จักได้เถิงซั นฟ้าคือว่านีรพานเป็นท่ีแลว้เถิงยอดแก้วอรหัน
ตาเจ้าดังนั นก็มีแล อันนี ก็เป็นผลอานิสงส์อันได้ไปน าเอามา ...ยังเม็ดซายมาให้เป็นทุงซายแล้วแลมาแต้มมาเขียนยังฮูปทั งหลายคือ
ว่าฮูปนกแลฮูปนาคแลลายดอกแลลายเครือทั งหลายนั นแล  

อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายนั นไปเบื องบัวรพา ...ก็จักได้เป็นพระยาแก่เทวดาทั งหลายก็จักได้แสนซาติแล 
... 

อันว่าลม ...พัดรัสมีรังสีทุงซายอันนั นไปเบื องอาคเณ ก็จักได้เป็นพระยาพรหมก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องทักขิน ...ก็จักได้เป็นพระยาจักรก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องหรดี ...จักได้เป็นพระยาพรหมราชนั นก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องปัจฉิม ก็จักได้เป็นพระยาในประเทศราชนั นก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องพายับ ก็จักได้เป็นมหาเศรษฐีหลวงก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องอุดรจักได้เป็นพระยาเวสสุวรรณก็ได้แสนซาติ ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายอันนั นไปเบื องอีสานจักได้เป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ก็ได้แสนซาติแท้ดีหลีแล กริยา

จาบุคคลผู้ใดสร้างทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ก็เสด็จบรบวนควรเท่านี ก่อนแล...” 
  

๒) สลองทุงซาย ต้นฉบับจากวัดชมพู บ้านหนองหิน ต าบลหนองหิน อ าเภอเมือง
สรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
“...ยังมีสมัยก่อนคาบ ๑ ...อันว่าสัพพัญญูเจ้าแห่งเฮา ...เจ้าก็อาศัย ...เซิ่งเวียงสาวัตถี ... ในป่าเชตะวันมหา

วิหาร ...ในกาละเมื่อนั น ...ยังมีเจ้ากษัตริย์ตน ๑ ...อันมีซื่อว่าพระยาประเสนธิโกศล ... ก็ถือเอาแล้วคันทะมะลาที่นี ยังสิ่งทั งหลาย
หมายมีต้นว่าประธูปประทีปดอกไม้คันทมาลารดพระธรรมของหอมทั งหลายกับทั งบริวารแห่งตนนี  ... พระยาบูชาแล้วแลไหว้นกคม
ลบย าแยง ...ยังสัพพัญญูเจ้าแล้ว ...พระยาก็ไหว้ถาม ... อันว่าบุคคลทั งหลายฝูงใดฝูง ๑ คืออันทั งมวล ...อันประกอบด้วยใจใส
ศรัทธา ...แลไปน าเอามา ...ยังเม็ดซายมากระท าสร้างแปง วาลุกกะทัชชะ ยังทุงทราย ...หากบูชา รัตนไตร ยังแก้วทั ง ๓ ...ยังผละ
อานิสงส์ดังรือก็ข้าจา ... เจ้าจึง ... เทศนาธรรมเซิ่งกษัตริย์ประเสนว่า ...อันว่าบุคคลผู้ใดผู้ ๑ คืออันทั งมวล ...คือว่าผู้ยิง... ผู้ซาย...
ท้าวพระยา...นางพระยา...พราหมณ์...นางพราหมณ์...พ่อเฮือน...แม่เฮือน...พ่อค้า...พ่อครัว...คนก าพร้า...คนทุกข์ไฮ้ขีนใจ...คนผู้มัก
มีเป็นดี...คนป่า...ผู้มีผญา...คนหูหนักตาบอดคนเปี้ยคนค่อม...อันประกอบด้วยใจใสศรัทธา ...ในศาสนาพระตถาคตา ...แลมา
กระท า ...ยังทุงบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ... 

อันว่าบุคคลผู้นั นได้กระท าบาปมาแต่น้อยเถิงเถ่าก็ดี ...ก็หมดก็เสี ยงไปด้วยผละอานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้เอา ...ยัง
เม็ดซายมากระท าแปงทุงบูซาแก้วทั ง๓นั นแล ... 

ประการ ๑ ...อันว่าบุคคลผู้ใดได้น าเอามา ...น ายังเม็ดซายมากระท าตบแปงให้เป็นทุงบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...ก็
จักได้เสวย ...ยังสุข ๓ ประการอัน ๑ คือว่าสุขในเมืองคนก็จักได้เป็นพระยาจักรได้แสนซาติ สุขในเมืองฟ้าได้เป็นอาจกว่าสวรรค์คือ
ว่าจาตุมหาราชิกาตาวติงสาเป็นอินทาองค์ประเสริฐล  ากว่าเทวดาทั งหลายแล สุขในนีระพานธรรมเจ้าคันบ่ฮู้เถ้าบ่ฮู้เข้าพยาธิบ่ตาย 
บ่ฮู้จิบหายสักสิ่งล  ากว่าสุขทั งมวลแล ...อันนี ก็หากเป็นผลอานิสงส์แห่งบุคคลผู้ใดได้แปงเม็ดซายให้เป็นทุงบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล ... 
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อันว่าคนผู้ใดได้ปั้นแปง ...ยังซายให้เป็นฮูปทุงซายบูชาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นไปฮอดนาฮกก็ดี 
สายทุงงายอันนั นก็น าไปเกี ยวกอดสอดเอายังบุคคลผู้นั นอันจากนาฮกไปสู่เม็ดซายสายทุงอันนั นแล จ่านาฮกก็บ่กระท าฮูแก่บุคคลผู้
นั นได้อันนี ก็ด้วยผละอานิสงส์ 

อันบุคคลผู้ได้เอาเม็ดซายมาปั้นให้เป็นสายทุงซายนั นแล ... 
อันว่าบุคคลผู้ใดได้ปั้นซายให้เป็นฮูปนกฮูปนาคฮูปหงส์ ใส่หัวทุงซายดังนั น ก็ได้ผละอนิสงส์เต็มค ามักคู่เม็ดหิน

เม็ดซายนั นแล บุคคลผู้นั น ...จักได้เป็นพระยามันทะตุราชอันมีอิทธิฤทธิ์อนุภาพอันมาก ... จักได้เป็นพระยาธรรมราช ...จักได้เป็น
มหาพรหมตนประเสริฐ ...จักได้เป็นพระยาในประเทศราชอาจจักไดนับอ่านบ่ได้เป็นพระยาคู่เม็ดทรายนั นแท้ดีหลีแล ด้วยผละ
อานิสงส์  

อันบุคคลผู้ใดปั้นแปงซายให้เป็นฮูปนกฮูปนาคใส่หัวทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล ... 
อันว่าบุคคลผู้ใดตัดหลักก่อแปงทุงซายนั น จุตโต คันว่าตายจากเมืองคนก็ได้เกิดในเมืองฟ้า สักโกเทวาราชา จัก

ได้เป็นพระยาอินทาทิราช อันมีอายุยืนได้พันปีทิพย์ด้วยผลอานิสงส์อันได้เอาไม้มาตอกหลักก่อทุงซายนั นแล ... 
อันว่าบุคคลผู้ใดได้ไปตักเอา ...ยังน  ามาพรม ...ยังเม็ดซายให้เหนียวแล้วแลปั้นก่อให้เป็นทุงบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น 

...อันว่าบุคคลผู้ใด ...เกิดมาก็จักได้สระพังวังโบกขรณีทิพย์ ...มีประหมานว่าได้ ๘ หมื่น ๔ พันโบกขรณี ยังสระพังวังโบกขรณีแลอัน
นั น ...ยังมีดอกบัวค าก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันดอกบัวแลดอกนั น ...อันว่ามีผาสาทก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันหลัง ...อันว่าผาสาทแลหลังนั น ...
อันมีแท่นแก้วแลหลังแล ๗ ...อันว่าแท่นแก้วแลหลังนั น ...อันมีนางฟ้าทั งหลายก็ได้แลอันแล ๗ ...อันว่านางฟ้าแลนางนั น ... อันได้
แลนางแล ๗ ...อันว่าบริวานแลคนนั น ...อันมีข้อยซ่วงใซ้อันได้แลนางแล ๗ คนก็ด้วยผลอานิสงส์อันตักน  ามาหดมาพรมก่อแปงทุง
ซายนั นแล ... 

อันว่าบุคคลผู้นั นได้ปัดข่วงศรีมหาโพชอันจักก่อแปงทุงซายดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั น ...เกิดมามนุษยโลกเมือง
คน ...เนื อตนอันงาม ...เป็นที่ฮักถืกเนื อเพิงใจแก่คนทั งหลาย ...โรคาบ่ได้ ...มีประหมานว่าได้ ๘ หมื่น ๔ พัน ซาติแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดได้เอาไม้อันใดอัน ๑ ก็ดี มาแปงคาดเมื่อจักก่อทุงซายดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นเกิดมาจักได้ ...
ยังแก้วมณีโซติ ...ประหมานว่าได้ ๘ หมื่น ๔ พันหลังแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดได้สร้าง ...ยังทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั นบุคคลผู้นั นก็จักได้เถิงสุข ๓ ประการมีนิพานเป็นที่
แล้วก็มีแล ... 

อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องหรดีดังนั น ...จักได้เป็นพระยาพรหมราชก็จักได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องปัจสิมดังนั น ...ก็จักได้เป็นพระยาในประเทศราชบ้านแลเมืองใหญ่ก็ได้

แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องภายบัวระพาดังนั นก็จักได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่ก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องอุดรดังนั น ก็จักได้เป็นพระยาเวสสุวรรณก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องอิสาน ก็จักได้เป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ก็ได้แสนซาติแล ... 
บุคคลทั งหลายได้เอามาจัดแจ่งแต่งแปงให้เป็นทุงบูชาแก้วทั ง ๓ ประการ นิตฐิตัง ก็เสด็จบรบวนควรแล้วท่อนี 

ก่อนแลเจ้าเอ้ย ....ลิจนาแล้วยามแถใกล้เที่ยงแลเจ้าเอ้ย ขอโกศลน ามากๆ แด่ท้อนครูบาเอ้ย อัน ๑ ขอให้ฮอดพ่อแม่พี่น้องแด่ท้อน
ผู้ตายไปก็ดี บ่ตายก็ดี เขียนบ่เป็นแลเจ้าเอ้ย...” 

 
 



๑๗ 
 

 

                   
ทุงทรายที่เมืองหลวงพระบาง 

(ภาพโดย เพจ Luang Prabang Moradok) 
 
๒.๒ สลองทุงเผิ่ง 
 
         สองทุงเผิ่ง ต้นฉบับจากวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

        “...สูตรดวงนี หากเป็นนิทานแห่งสูตรทั งหลายหมายมีพรหมชาระสูตร...อันว่าสัพพัญญูเจ้า...ก็จักเทศนา...อันว่า
บุคคลนรยิงซายทายกทั งหลายฝูงใดก็ดี มีใจใสศรัทธาได้เผิ่งมาเพาะโมทนา สามุทุเปนะทะชา ยังทุงเผิ่งบูชาแก้วทั ง ๓ ...จักได้เป็น
พระยาทุกคนๆหั นแล ...มีบริวารก็ได้คนหมื่นแล ...อันว่าคนผู้ใดมีใจใสศรัทธาแลมาสร้าง มุทุเปนะทะชัง ยังทุงเผิ่งบูชาแก้วทั ง ๓ 
คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าก็มี ...อันว่าคนทั งหลายผู้ใดก็ดีแลมา ...ภิกขุก็ดี ...นางท้าวนางเพียฮ้างหม้ายก็ดี ...อันว่าคน
ทั งหลายฝูงนี มีใจใสศรัทธาแลมาสร้างแปงทุงเผิ่งบูซาแก้วทั ง ๓ คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า ...น้อยก็ดี ...สั นก็ดี ...ใหญ่ก็ดี 
...ยาวก็ดี ... ประหมานว่าคืบ ๑ ก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในจาตุมนั นก็จักได้ ๕ ฮ้อยซาติ
บริวารก็ได้ ๒ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็ได้ ๙ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคลลผู้ใดแลมาซ่อยปั้นแปงเผิ่งเป็นทุงบูชาพระพทุธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า ...ประหมาน ๒ คืบดังนั น ...
อันว่าบุคคลผู้นั นก็ได้เอาตนเมอืเกิดเปน็พระยาเสวยสุขในตาวตงิสาก็ไดพ้ันปีทิพย์ มีบริวารก็ได้ ๓ หมื่นแลผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็
ได้โกฏิปลาย ๘ ล้านปีก็มีแล... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาเหลาเสาทุงแปงฮูปนกฮูปนาคฝั้นสานใส่หัวทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า ... 
ประหมาน ๓ คืบดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในยามานั นก็ได้พัน ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีประหมานก็
ได้ ๔ หมื่นแลผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็ได้ ๒ โกฏิปลาย ๗ ล้านปีก็มีแล ... 



๑๘ 
 

 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า ...ประหมาน ๔ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้
นั นก็จักได้เอาตนเมือเป็นพระยาเสวยสุขในตุดสิดาก็ได้ ๒ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๕ หมื่นแลผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็ได้ ๘ โกฏิ
ปลาย ๗ ล้านปีก้มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั น ...มีประหมาน ๕ คืบก็ดี ...อันว่า
บุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในนิมมานั นก็ได้ ๒ พัน ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๖ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปีใน
เมืองคนก็ได้ ๔ โกฏิปลาย ๕ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั น ...ประหมาน ๖ คืบก็ดี ...อันว่า
บุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในปะระนิมนั นก็ได้ ๓ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๗ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปีในเมือง
คน ก็ได้ ๕ โกฏิปลาย ๔ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั น ...ประหมานว่า ๗ คืบก็... อันว่า
บุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในพรหมปรินั นก็ได้ ๓ พัน ๕ ฮ้อย ปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๘ หมื่นแล ผิจักนับเป็น
ปีในเมืองคน ก็ได้ ๖ โกฏิปลายล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั น ...มีประหมาน ๘ คืบก็ดี ...อันว่า
บุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมอืเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในพรหมปรโล ก็ได้ ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวาร ๙ หมื่นแลผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็
ได้ ๗ โกฏิปลาย ๒ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั น ...ประหมานว่าได้ ๙ คืบก็ดี ...อัน
ว่าบุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในมหาพรหมก็ได้ ๔ พัน ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๑ แลผิจักนับเป็นปี
ในเมืองคนก็ได้ ๘ โกฏิปลายล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า ...ประหมานว่าสิบคืบก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้
นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาก็ได้เสวยสุขในปริตตานัง ก็ได้ ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสนปลายหมื่น ๑ แล ผิจักนับเป็นปี
ในเมืองคนก็ได้ ๙ โกฏิปลาย ๒ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๑ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอะปะมาได้ ๕ พันปลาย ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๒ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปี
ในเมืองคนก็ได้ ๙ โกฏิปลายล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตรา ๑๒ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้
นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอาภัสสารานั นก็ได้ ๖ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๓ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปีในเมือง
คนก็ได้กือปลาย ๒ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๓ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็ได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในปริตาสุภานั นก็ได้ ๗ พันปลาย ๗ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๔ หมื่นแลผิจักนับเป็น
ปีในเมืองคนก็ได้กือ ปลาย ๓ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๔ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอับปมานั นก็ได้ ๘ พันปลาย ๘ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๕ หมื่นแล ผิจัก
นับเป็นปีในเมืองคนก็ได้กือปลาย ๔ ล้านปีก็มีแล ... 



๑๙ 
 

 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๕ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในสุภาคิมหานั นก็ได้ ๙ พันปลาย ๙ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๖ หมื่นแล ผิจักนั น
เป็นปีในเมืองคนก็ได้กือปลาย ๕ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๖ คืบก็มีแล ...อันว่า
บุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขเวอับปะลานั นก็ได้หมื่นพันปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๗ หมื่นแลผิจักนับเป็นปีใน
เมืองคนก็ได้กือปลาย ๖ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพรสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๖ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้
นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอาเวหานั นก็ได้หมื่น ๒ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสนหมื่นผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็
ได้กือปลาย ๗ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๗ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอัตถาปานัง ก็ได้หมื่น ๓ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๙ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปีใน
เมืองคนก็ได้กือปลาย ๘ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๙ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในสทุัสสะนัง ก็ได้หมื่น ๔ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๒ แสนแลผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็
ได้กือปลาย ๙ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๒๐ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในสุทัสสี นั นก็ได้ ๕ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๒ แสนปลายหมื่น ๑ แลผิจักนับเป็นปีใน
เมืองคนก็ได้กือปลายโกฏิปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๔๐ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอากะนิตถานัง ก็ได้หมื่น ๖ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๕ แสน ๒ หมื่นแลผิจักนับเป้นปี
ในเมืองคนก็ได้ ๒ กือปลายแสนโกฏิปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นน้อยก็ดีใหญ่ก็อี ๔๕ คืบก็ดี ๕๐ คืบ
ก็ดี ยิ่งกว่า ๕๐ คืบเมือหน้าก็ดีบุคคลผู้ใดไปแผ่เผิ่งมาเพาะมาโมก็ดี บุคคลผู้ใดมาแปงฮูปนกฮูปนาคถากไม้แก่นเป็นเสาขูดเกาเหลา
ก่นปลูกกางทุงเผิ่งขึ นบูซาแก้วทั ง ๓ ดั่งนั น ... 

อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...มีผลาก็มาก ...มีอานิสงส์ก็มาก ...มีบุญก็มากสมภารก็มาก ...มีเตชะก็มาก ...มี
อานุภาพก็มาก ...มีก าลังก็มาก ...มีผญาก็มาก ...มีเข้าของบริโภคก็มาก ...ในภาวะที่ใดๆ ก็ดี ...อาจจักนับบ่ได้ ...อันหาประหมานบ่
ได้ก็ด้วยผลาอานิสงส์มาได้สร้างทุงเผิ่งบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล ... 

ในเมื่อแล้วรสธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าปางนั น ...อันว่าคนทั งหลายอันมาก ...ก็จักได้เถิงสะกิทาคาก็มีแลอา
นาคาก็มีอรหันตามรรคญาณบุญสมภารอันตนหากได้หอมหับนับมาแต่บุรมนาถซาติก่อนภายหลังก็มีแล กล่าววรรณนาจายังอานิสง
สาผลาแห่งบุคคลนรยิงซายทายกทั งหลายอันได้สร้างทุงเผิ่งบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล นิตถิตา ก็เสด็จบรบวนควรเท่านี ก่อนแล.ฯฯ” 

 

 



๒๐ 
 

 

๒.๓ สลองทุงฝ้าย 
 สองทุงฝ้าย จากหนังสือ les cetiya de sable au laos en thailande 
 
“...สูตรดวงนี หากเป็นนิทานแห่งสูตรทั งหลายหมายมีพรหมชาลสูตรเป็นเค้า ...มีสมัยกาลคาบ ๑ คือกาลอันจัก

เทศนา ...อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาตนมีภาคยะวรรณงามกว่านาคครุฑมนุษย์เทวดาทั งหลาย ...เจ้าก็อยู่ส าราญ...ในป่าเชตะวัน ...
แห่งนายอนาถะบิณฑิกะมหาเศรษฐี ...อันมีที่จิ่มใกล้ไขว่เมืองสาวัตถีก็มีแล ...ในกาลเมื่อยามนั น ...ยังมีในวัน ๑ ...พระยาปัสเสนทิ
โกศล ...ถือเอาแล้ว ...ยังสิ่งทั งหลายมีประทูปประทีปดอกไม้คันธรสของหอมเป็นเค้า ...ก็บูชา ...ไหว้แล้ว ...ยังพระพุทธเจ้า ...คันว่า
พระยานั นอยู่แล้ว ...จักกล่าว ...ยังถ้อยค าอันนั น ...เซิ่งพระพุทธเจ้าว่า ...อันว่าคนทั งหลายฝูงใด ...ในโลกอันนี  ...แลมากระท า ทัช
ชัง ยังทุงบูชา ...ยังแก้วทั ง ๓ ...ก็จักได้ ...ผลอานิสงส์ดังลือก็ข้าจา ...อันว่าพระพุทธเจ้า ... ก็กล่าวว่า ...ดูรา... อันว่าบุคคลผู้ใดผู้ ๑  
...ผู้ยิง...ผู้ซาย...ภิกขุ...นักปราชญ์...อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...อันกระท า ...ยังทุงบูชา ...ยังแก้วทั ง ๓ ประการ ...มีผลอานิสงส์อัน
มาก ... 

อันว่าบุคคลทั งหลายฝูงนั น ...ก็จักได้เป็นพระยาในประเทศราชบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั งหลาย ...ได้ ๕ พันซาติ ... 

จักได้เป็นพระยาจักรวัตติราช ...ได้ ๕ พันซาติ ... 

จักได้เป็นมหาเศรษฐีก็ได้ ๕ พันซาติ ... 

มีบริวารอันมาก ...อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...ก็จักได้ ...ยังซ้างทั งหลายก็ได้ ๕ พันตัว ...ยังม้าทังหลายก็ได้ ๕ 
พันตัว ...ยังแท่นแก้วก็ได้ ๕ พันแท่นแล ...เหตุดั่งนั น ... 

อันว่าพระพุทธเจ้า ...ก็กล่าวว่าดั่งนี ... 

อันว่าคนทั งหลายฝูงใด ...กระท าแล้ว ...ยังทุง ...ก็บูซา ...ยังแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...ก็จักได้ไปเกิด ...ในกระกูล ๒ 
แห่ง ...คือว่ากระกุลท้าวพระยามหากษัตริย์แลกระกูลพราหมณ์ผู้ฮั่งมี ...ก็บ่ห่อนได้ไปเกิด ...ในกระกูลอันถ่อยอันฮ้ายสักเทื่อแล ...
อันนี ก็เป็นผล ...แห่งบุคคลผู้ได้สร้างทุงเป็นทานนั นแล ... 

อันว่าบุคคลผู้นั น ...มีวรรณะอันงามดั่งค า ...มีฮูปอันงาม ...มีวรรณะเนื อตนอันงาม ...เป็นที่ฮักจ าเริญใจ ...แก่
คนแลเทวดาทั งหลาย ...อันนี ก็เป็นผลแห่งบุคคลผู้ได้สร้างทุงบูซาพระพุทธเจ้านั นแล ...อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...ก็บ่มีฮู้ ...ยังที่อัน
เป็นทุกข์นั นสักเทื่อ ...อันว่าลูกแลเมีย ...แห่งบุคคลทั งหลายฝูงนั น ...อันประเสริฐยิ่งนัก ...มีเตชะอันมาก ...ก็มีแล ...ในกาละเมื่อแล 
...อันว่าข้าเสิกศัตรูทั งหลาย ...ก็บ่เพิงว่าจักเบียดเบียนได้ ...มีอานุภาพอันมาก ...มีริทธีอันมาก ...มีผญาอันเสี ยมแหลม ...มีเพื่อนอัน
มาก ...อันทรงฮูปโสมงามเป็นประดจุดั่งพระยาจักร ...ในกาละทุกเมื่อ และบุคคลผู้นั น ...อันประกอบไปด้วยองคะอันน้อยใหญ่ดีงาม
ก็มีแล ...อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...ก็ได้ ...ในสถานที่ใดก็ดี ...อันมีคนและเทวดาทั งหลาย ...ก็สักการบูชา ...ในสถานที่นั น ...จักได้
เป็นเจ้าเป็นใหญ่ ...ในทีปทั ง ๔ ...มีก าลังอันมากเป็นประดุจดั่งพระยาจักนั นแล ...อันประกอบไปด้วยแก้ว ๗ ประการ ...อันนี เป็น
ผลอานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างทุง บูซาพระพุทธเจ้านั นแล เตชะนา อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...แม่นว่าได้เกิด ...ในเมืองฟ้าก็ดี ...จัก
ได้เป็นพระยาแก่เทวดาทั งหลาย ...แม่นว่าได้เกิดในเมืองคนก็ดี ...ก็จักได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่คนทั งหลายก็มีแล ...คันว่าตายแล้ว ...
จากมนุษโลกเมืองคน ...ก็ได้เมือเกิด...ในวิมานค าอันมีในสวรรค์เทวโลก ...อันประเสริฐ...อันนี ก็เป็นผลอานิสงส์อันได้สร้างทุงบูซา
พระพุทธเจ้านั นแล ... ดูรามหาราช ... 

   อันว่าทุง ...ศอก ๑ ก็ดี ...วา ๑ ก็ดี ...อันว่าทุงอันนี  ...ซื่อว่าวินะยะธัชชาแล ... 

   อันว่าทุง ...ยาว ๒ วาก็ดี ...๓ วาก็ดี ...อันว่าทุงอันนี  ...ซื่อว่าสุตันตะธัชชาแล  



๒๑ 
 

 

...อันว่าทุง ...ยาว ๔ วาก็ดี ...๕ วาก็ดี ล าดับขึ นเมือตาบต่อเท่าเถิงสิบวาซาววา ...อันว่าทุง ...ซื่อว่าอภิธรรมธัช
ชาแล ... 

ดูรามหาราช ... 

อันว่า ทุงวินะยะธัชชานิเทติ ก็ให้ ...ยังสมบัติในเมืองฟ้าแล ... 

ซื่อว่า ทุงสุตันตะธัชชานิเทติ ก็ให้ ...ยังศรีสมบัติในเมืองพรหมแล  

อะภิธัมมะธัชชานิเทติ ก็ให้ ...ยังสุข ๓ ประการคือว่าสุขในเมืองคนแลเมืองฟ้าและนีระพานนั นแล ...  

ดูรามหาราช... 

อันว่าทุง ...แลพัดไปหนทิศาบัวรพาวันออกนั นแล ...อันว่าทุง ...แลพัดไป ...ในส่วนทิศก  าอาคะเนดั่งนั น ...อัน
ว่าบคุคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้ ...ยังอันเป็นพระยาในทิศก  าอาคะเนนั นแล  

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในส่วนทิศก  าใต้ดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้ ...ยังสมบัติอันเป็นพระยา
จักรวรรติราชในทิศก  าใต้นั นแล ... 

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในทิศก  าหรดีดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้เป็นพระยายมมะราชในทิศก  า
หรดีนั นแล ... 

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในทิศก  าวันตกดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้เป็นพระยาในทิศก  าวันตก
นั นแล ... 

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในส่วนทิศก  าพายัพดั่งนั นแล ... 

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในส่วนทิศก  าหนเหนือดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้เป็นพระยา     
เวสสุวรรณแล 

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในส่วนทิศก  าอุดรดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้เป็นนักปราชญ์ ...อันองค์
อาจสามารถธรรมกลางแห่งคนทั งหลายอันมีในทิศหนอุดรนั นแล ... 

ดูรามหาราช ...อันว่าบุคคลผู้ใด ...มีใจซมซื่นยินดี ...ในศาสนาพระพุทธเจ้า...ก็มาตัด ...ยังทุงบูซาพระพุทธเจ้า
ดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั น ...ก็จักได้เมือเกิด ...ในวิมานค า ...อันสูงได้ ๑๒ โยชน์ ...ในซั นฟ้าตาวติงสาอันมีปราสาทอันอาเกียรติเดีย
ระดาษเต็มไปด้วยทุงกระดาษแลทุงไซ แลมี่นันไปด้วยนางขับแลนางฟ้อนย้อนแก้วแกว่งตีเพลงเสียงตุริยะนนตี ๕ สิ่งมวนมี่เสพทุก
ยามก็มีแล ...อันว่าพระพุทธเจ้าเมตไตรยตนจักลงมาเป็นพระภายหน้านั นแลบุคคลทั งหลายฝูงนั น ...ได้บวชแล้ว ...ก็จักได้เถิงนีระ
พานอันดับเสียยังทุกข์ทั งมวลนั นแล ...อันนี ก็เป็นผล ...แห่งบุคคลผู้ได้สร้างทุงบูซาพระพุทธเจ้านั น ...ในเมื่อแล้วรสธรรมเทศนาแห่ง
พระพุทธเจ้าปางนั น ...อันว่าคนทั งหลายอันมาก ...ก็ได้เถิง ...ยังธรรมวิเศษทั งหลายหมายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นตามบุญสมภาร อัน
ตนหากได้หอมหับนับมาแต่บูรมนาทซาติก่อนภายหลังนั นก็มีแล ...อันว่ากริยาอันกล่าวยังอานิสงส์ผลแห่งบุคคลผู้ได้สร้างทุงบูซา
แก้วทั ง ๓ ประการ ...ก็เสด็จบรบวนควรเท่านี ก่อนแล...ฯ” 

 

 



๒๒ 
 

 

๒.๔ สลองทุงเหล็ก 
  ๑) สลองทุงเหล็ก (ส านวน ๑) ต้นฉบับจากวัดชมพู บ้านหนองหิน ต าบลหนองหิน 

อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
“นะโมตัสสัตถุ มหาราช ดูรามหาราช ...อันว่ายิงซายทายยกผู้ใดมีใจใสศรัทธาปรารถนาหาสุข ๓ ประการ คือ

ว่าสุขในเมืองคนได้เป็นพระยาจักรวรรติราชเป็นอาจในทีปทั ง ๔ สังในเมืองฟ้าได้เป็นพระยาอินทร์ สุรินทเทวราชได้เป็นอาจในชั น
ฟ้า ๒ สวรรค์ มีดาบได้พัน ๑ ดวง อันประเสริฐ ล  าเลิศกว่าสุข ๓ ประการ นั นแล ...อันว่าทายยกผู้ใดสร้างแปง ... ยังผละอานิสงส์
สระอันบุคคลาผู้ได้สร้างแปงยังทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ ดั่งนั น อิริยะเจ้าตนแปงคัมภีร์อันนี ให้แจ้งแก่สัปปุริสะทั งหลายนั นแล ...อันว่า
พระพุทธเจ้าตนเป็นท่ีเพิ่งแก่คนแลเทวดาทั งหลายไปได้เข้าสู่นีรพานยังทัวรมานนานนักดังนั น 

ยังมีภิกขุตน ๑ ...ช่ือว่าสารภูตายก็ได้เป็นเผดกั๊บแก้ตัว ๑ อยู่ป่าไม้ไฮค าในป่าใหญ่ดงหนา ดังนั นเศรษฐีผู้ ๑ ก็
เอาลังผู้หาโทษบ่ได้ซื่อว่านางอมราไปป่อยเสีย ก็หลงไปเห็นกั๊บแก้ตัวนั นอยู่โกนไม้ไฮค าที่นั น ... 

อันว่ายักษ์ตัว ๑ นั น ...ก็บ่กินนางต่อยังนางผู้นั น ก๊ับแก้ตัวนั นก็เอานางเมือไว้เทิงต้นไม้ ...อันว่ายักษ์ตนนั น ...
มันก็กินบ่ได้มันก็หนีหั่นแลสา อันว่านางผู้นั น ...ก็ถามกั๊บแก้ว่าเจ้ากูเป็นบาปกรรมสิ่งใดจึงเป็นเผดอยู่ที่นี่นั นจา กั๊บแก้ก็กล่าวว่า
เมื่อก่อนพุ้นเฮาก็เป็นซ่างเหล็กสูบก็แตกเสียกิ่ง ๑ ดังนั นเมื่อจักใกล้ตายฮอมฮ่อเฮาก็ระนึกคึดเถิงไม้ไฮค าว่าจักแปงสูบดังนั น ตายก็
ได้มาอยู่ที่น่ีแล คันว่านางเมือฮอดบ้านแล้วจึงสร้างทุงเหล็กหาเฮาแดเทิ น นางอมราก็ลาจากกั๊บแก้ตัวนั นก็จึงเมือฮอดบ้านเมืองแห่ง
ตนหั่นแล  

นางก็มีผัวก็มีลูกซายผู้ ๑ ก็จึงสั่งไว้ให้สร้างทุงเหล็ก บูชาแก้วทั ง ๓ ให้หยาดน  าไปหาสารภูภกิขุเทิ น นางก็ตายไป
เป็นเผดแมงหมาตืกอยู่เฝ้าบ่อเหล็กก็มีแล อันว่าซายผู้นั นก็ดีก็มีลูกซาย ๗ คนแล เมื่อจักใกล้ตายเสียอันว่าซายผู้นั นก็ไปสั่งลูก ๗ คน
ไว้ให้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ แล้วจงหยาดน  าหาสารภูภิกขุเทิ น ว่าดั งนั นตายแล้วก็ได้เป็นเผดมอดปากเหล็กผู่ก็มีแล ส่วนอันว่า
นางผู้นั นก็บอกยังลูกแห่งตนว่าเจ้าพรหมปิตตาดังนั นก็มีแล ส่วนอันว่าเจ้าพรหมปิตตาก็จ าเริญขึ นใหญ่มาได้ ๗ ปี แล้วดังนั น พ่อก็
สั่งให้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ คันว่าเจ้าพรหมปิตตาได้ยินค าพ่อสั่งดังนั นเจ้าก็สร้างทุงเหล็กดวง ๑ บังกางไว้บูชาแก้วทั ง ๓ หั่น
แล คันว่าทานสร้างทานที่นั น แล้วหยาดน  าอุทิศส่วนบุญไปเถิงเซื อซาติทั งหลายมีเจ้าสารภูเป็นต้นหั่นแล ... 

สารภูจักข่ายังลูก ...อันว่าเผดกั๊บแก้สารภูภิกขุจักขาเผดแมงหมาตืกก็ดี ...อันว่าเผดมอดมากเหล็กก็ดีก็ได้ไปสู่
สวรรค์เทวโลกอยู่วิมานค าสูงได้ ๑๒ โยชน์ เสี ยงทุกคนวันนั นแล อันนั นก็ด้วยผลอานิสงส์แห่งคนอันได้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ 
นั นแล โยบุคคโลผู้ใด๋แลได้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ ดังนั นพ้นจากกรรมเวรทั งมวลคือว่าเป็นเผดแลผีตกนาฮกก็ได้เกิดเป็นเทว
บุตรเทวดาอยู่วิมารค าปราสาทนั นแล ... 

อันว่าบุคคลผู้จักได้โลกียะสมบัติทั งมวลนิทานเพิงได้ก็ดีก็ได้เสวยบุญตนตามวัตถุเข้าของทานนั นแลล  าแท้ตาม
สัตติแลค าปรารถนาแห่งตนทานนั นแลฮักษาศีลภาวนาก็ดีธรรมเทศนาพระเจ้าอย่าขาดอย่าได้ประมาทแก้ว ๓ ประการ หากจักได้
ดังค ามักค าปรารถนาสู่ประการแล ...ในเมื่อแล้วธรรมเทศนาแห่งสัพพัญญูเจ้าปางนั น ...อันว่าคนทั งหลายอันมากอันบ่พรากจาก
ธรรมเทศนา ...ก็ได้เถิงธรรมวิเศษมีประเภทว่า โสตาปฏิผลญาณตานบุญสมภารทานอันตนหากได้ฮ่วมหยับนับมาแต่บูรมซาติ
ภายหลังนั นก็มีแลธรรมเทศนา...อันว่าพระยาจาพระพุทธเจ้าเทศนาแห่งซาย ๔ คนแลพรหมปิตตาสัมมะตาก็แล้วเท่านี แล” 

 
๒) สองทุงเหล็ก (ส านวน ๒) ต้นฉบับจากวัดชมพู บ้านหนองหิน ต าบลหนองหิน อ าเภอ 

เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

“...อันว่าสูตรดวงนี หากเป็นนิทานแห่งสูตรทั งหลายอันมีพรหมชราสูตรเป็นเค้าอันเจ้าอานนท์ตนเป็น
ภัณฑาคารืก อันถือคันตาลปัตรอันพิจิตรริจนาแล้วด้วยคันงาเจ้าก็ลีลาขึ นเหนือธรรมมาสน์สนา อันพระยามัคคุตตราชตนซื่อว่าอชา
ติศัตรูหากปูแปงไว้แทบปากถ  าซื่อว่าสัตตะปันนะคูหา อันมีในฝ่ายข้างก  าขวาแห่งดอยเวภารปัพพัตตะคีลี ...เจ้ากล่าวแก้เปรสสนา
แก่อรหันตาเจ้าทั งหลายได้ ๕ ตนอันมีมหากัสปะเถระเจ้าเป็นเค้าเป็นประทานในเมื่อปฐมสังฆายนาธรรมวันนั นว่า ...ข้าแห่งเจ้า
มหากัสปะเถรเจ้า ... 



๒๓ 
 

 

อันว่าสูตรอันนี  ...อันผู้ข้าตนซื่อว่าอานนท์ ...หากได้สดับฮับฟังเอาแต่ปากแห่งสัพพัญญูเจ้าเมื่อยังทัวระมานไป
ได้เข้าสู่นีระพาน เอวังด้วยอาการดั่งผู้ข้าจักวิสัชนาจาไปภายหน้าน่เท่าวันเทิ่น ...ประการมี ...เป็นประทานมีนีระพานสัมมะยะเป็น
ปริโยสารแล ... 

ยังมีในกาลอัน ๑ สัพพัญญูเจ้ากล่าวแก้ยังเปรสสนาปัญหาแห่งสุปินะพราหมณ์แล ...อันว่าสัพพัญญูเจ้าวิหะระติ
ก็อยู่ด้วยอิทธิบท ๔ ประการให้เป็นไป ...ในป่าเชตะวัน ณ อารามเมอันเป็นอารามแห่งอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีพอมีท่ีจิ่มใกล้เวียง
สาวัตถีราชานีมีประหมานได้ ๕ ฮ้อยซั่วข้าธนูก็มีแล ... 

 
 

                        
 
         ทุงเหล็กเสาหงส์ ข้างธรรมมาสน์สิงห์ วัดสีนวลสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน ต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี
                                                                                       (ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๒๕๖๐) 
 

ในกาลอันนั น ...ยังมีพราหมณ์ผู้ ๑ สุปิโณ ซื่อว่าสุปินะพราหมณ์ ...อันอยู่ในเมืองสาวัตถีนั น ...ก็ไหว้แล้ว ... ยัง
สัพพัญญูเจ้า ... ข้าไหว้สัพพัญญูเจ้า ...ก็จงกล่าวแก้ยังเปรสสนาปัญหาแห่งผู้ข้าเทิ น ...อันว่าบุคคลผู้ ๑ ผู้ใดในศาสนาอันนี  ...ผู้ยิงก็ดี 
...ผู้ชายก็ดี ...พระยาก็ดี ...นางพระยาก็ดี ...พราหมณ์ก็ดี ...พ่อค้าก็ดี ...พ่อครัวก็ดี ...พ่อเฮือนก็ดี ...คนทุกข์ไฮ้ขีนใจก็ดี ...ผู้ฮั่งมีเป็น
ดีก็ดี ...ประกอบด้วยศรัทธาเหลื่อมใสในศาสนาพระพุทธเจ้า ...สร้างด้วยตนก็ดี ...จ้างทานผู้อื่นก็ดี ...ยังทุงเหล็กเป็นทานบูซาแก้ว
ทั ง ๓ ดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั น...จั่งได้ยังผละอานิสงส์เท่าใดก็ข้าจา... อันว่าสัพพัญญูเจ้า ...ยังปากอันแดงเป็นสะพาดดั่งผ้าก่ า ...
จึงกล่าวเป็นไนยะคาถา...ดังนี เป็นเค้าพระเจ้าแก่ยังเปรสสนาปัญหาให้แจ้งแก่สุปินะ ... 

อันว่าบุคคลทั งหลายอันมีพราหมณ์เป็นเค้า ...อันมีใจใสศรัทธาเหลื่อมใสในศาสนาพระพุทธเจ้า ...สร้างด้วยตน
ก็ดี ...จ้างผู้อื่นให้สร้างก็ดี ...ยังทุงเหล็กแลมาบูชาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั น ...ก็จักได้ยังผละอานิสงส์ ...มีประหมานว่าได้ 
๓๐ กัป...คันว่าคลาดจากซาติอันนั น ...ได้เมือเกิดในกามาวจรเทวโลกทั ง ๖ ...ก็จักได้เสวย ทิพสมบัติ ยังมีสมบัติ สมบัติทิพย์เสี ยง
เจียระการนานนักแท้ดีหลีแล ...คันว่าคลาดจากซั นฟ้าทั ง ๓ แล้ว ...จักได้เป็นพระยาจักรอิสโลได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ ...ในทิศทั ง ๔ 
อันมีทิศน้อยได้ ๒ พันทิศเป็นปริวารแห่งพระยาจักรตนนั นเทียรย่อมประกอบด้วย จะตุรงค์องคเสนาเจ้าซ้าง เสนาเจ้าม้า เสนาเจ้า
รถ เสนาไต่แผ่นแล่นทางตีน ...ก็มีแล ...อันว่าผาสาททั งหลายก็จักได้แสนหลัง ...ก็เกิดมีมาแก่พระยาจักรตนนั น ...อันว่านางฟ้า
ทั งหลายก็ได้แสน ๑ ท้าวพระยาทั งหลายก็น ามาถวายแก่พระยาจักรตนนั น ...ด้วยผละอานิสงส์อันได้สร้างทุงเหล็กบูชาแก่แก้วทั ง ๓ 
... 



๒๔ 
 

 

อันว่าพระยาจักรตนนั นท่ี ๑ ...มีอายุยืนยาวได้หมื่นสี่พันปี คันว่าตายจากซาติอันเป็นพระยาจักรนั นแล้วก็ได้ไป
เกิดในประเทศบ้านน้อยแลเมืองใหญ่ทั งหลายอาจจักนับบ่ได้ด้วยผลาอานิสงส์อันได้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ นั นแล ... 

อันว่าคนทั งหลายฝูงใด ...อันปรารถนาเถิงสุขภายหน้าดังนั น ...ก็เกิดมีมาแก่ตนอันแปงยังใหญ่ ๒ ซ่อ ยังทุง
เหล็กแล้วแลสักการะบูชากระท ากระท าการเบิกสลองด้วยใจใสสัทธาโดยไนยะธรรมค าสอนแห่งพระพุทธเจ้าหากเทศนามาในลัมพ
สังขยาชาดกอันขีณาสกอรหันตาเจ้าทั งหลายหากสังคายนาในเมืองสาวัตถีมีมหากัสโปเถระเจ้าเป็นเค้ามีมหาอานนท์เจ้าเป็นผู้
วิสัชชนาก็มีแล ... 

อันว่าคาถาพันทะอันนี อาจารย์เจ้าตนแก่ได้ออกมาแต่คัมภีร์กลสังขยาชาดกมาเทศนาให้แจ้งแก่ตุชะนะสับปุริสา
ทั งหลายฝูงนั น ... ดั่งได้ยินมานี  ... 

ในกาลเมื่อล่วงไปแล้ว ...ยังมีนางผู้ ๑ ...ซื่อว่าสุขุมา ...อันเป็นลูกสาวแห่งพระยามธราช ...ก็ตะเดินไปในป่า
กว้างไพรหนา ...ก็ได้ยังผัว ๗ คนนั นแล้วออกมาจากป่าแล้วก็มายุที่ก  าก็ข้าเสิกศัตรูฝูงนั นก็แก้ด้วยอนุภาพแห่งผัว ๗ คนนั นแล้วนาง
ก็ได้เสวยราชสมบัติบ้านเมืองแทนพ่อแห่งตนวันนั นแล คันว่านางได้เสวยราชสมบัติบ้านเมืองอยู่บ่นานได้ปี ๑ แล้ว ...นางก็ทงคัพได้
สิบเดือนแล้ว ...นางก็ประสูติออก ...ยังลูกผู้ ๑ แล ...อันว่านางนั นก็กระท าใส่นามยังซื่อลูกแห่งตนว่าพหุปิตากุมมานแลเหตุว่ามีพ่อ
หลายคนแล แต่นั นพหุปิตากุมมานเจ้าเฮียนขึ นใหญ่มาได้ ๖ ปี ...อันว่าพ่อทั งหลาย ๗ คนกล่าวเซิ่งเจ้าพหุปิตาอันเป็นลูกนั นว่า ...
อันว่าเจ้า ...ก็จงกระท าสร้างแปง ...ยังทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ จิ่งอุทิศน าส่งบุญไปให้ฮอดวงศาทั งหลายมีภิกขุสารภูกับแก้เป็นต้น
เทิน คันว่าเจ้าพหุปิตาฮู้ยังพ่อสั่งดังนั นแล้ว เจ้าก็สร้างยังทุงเหล็กดวงกระท าด้วยเสาไม้แก่นก็บังกางบูชาแก้วทั ง ๓ หั นแลคันว่าเจ้า
สร้างทุงแล้วดังนั น ก็อุทิศน าไปให้ฮอดเซื อซาติวงศาทั งหลาย มีภิกขุสารภูเป็นต้นหั นแล ... 

อันว่าบุคคลทั งหลายฝูงนั น ...อันว่าเผดกับแก้ก็ดี ...คือว่าเผดแม่หม้ายก็ดี ...คือว่าเผดมอดปากเหล็กก็ดี ...อัน
ว่าบุคคลทั งหลายมีต้นว่าแม่แลญาติพี่น้องวงศาอันตายได้ไปตกนารก อันว่าบุคคลทั งหลายผู้นั นก็พ้นจากอันเป็นเผดเวทนาพ้นจาก
นารกแล้วก็จักได้เอาตนเมือเกิดในสวรรค์เทวโลกมีวิมานค าลวงสูงได้ ๑๒ โยช อันประดับประดาแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ ... ก็มีแล 
...อันนี ก็เป็นผลาอานิสงส์อันได้สร้าง ...ด้วยผลาอานิสงส์อันได้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ นั นแล 

กรรมมะวิบากแห่งภิกขุสารภูกับแก้ในกาลเมื่อซาติก่อนข่อยก็เป็นช่างตีเหล็กแล ...มีใจติคนิงกับด้วยไม้ซ่อล านั น
ว่าอยากเอาเฮาสุบแลว่าดั่งนั น ...คันว่าจุติจากซาติอันภิกขุนั นก็ได้ไปเป็นเผดภิกขุสารภูกับแก้ผู้ฮักษาโกนไม้หินประหมานว่าได้ ๕ 
ฮ้อยชาติแล ...อันว่ายังมีนางผู้หนึ่งซื่อว่านางกาโรจะระติ ก็ตะเดินไปแสวงหาหัวมันแลลูกไม้ ...ยังมียักษ์ตัว ๑ ...ก็เห็นยังนางผู้นั น
เพื่อว่าจักกินเจ้าภิกขุสารภูกับแก้ก็มีใจกรุณากล่าวว่า ...ดูรานางมหายักษ์จักกินท่านแลว่าดั่งนั นกล่าวว่า ...ข้าไหว้เจ้าภิกขุขอเอาผู้
ข้าขึ นอยู่ดอมใกล้ปายตีนเจ้ากูเทิ่น เจ้าภิกขุสารภูกับแก้ก็คนิงในใจว่ากูจักเมตตายิงผู้นี เทิ่น ว่าดั่งนั นยังมีในกาลยามนั นมหายักษ์จัก
มาเพื่อว่าจักกินมันกล่าวว่าดูราภิกขุสารภูกับแก้ท่านยังเห็นยิงนี ไปท่ีใดจา ภิกขุสารภูกับแก้ออกหาลูกไม้หัวมันก็เห็นยังเจ้าภิกขุ เจ้า
ตนนั นให้สร้าง ...ยังทุงเหล็กหาพระยาเจ้ากล่าวว่าจิงสรา้งเทิ่น พระยาเล่าอยู่เสียบ่สรา้งภายลนุนางจุติตายไปแล้วได้เป็นเผดใช้กรรม
เวรภิกขุเจ้าตนนั นจิ่งไปเถิงโสดาแลภายลนุพระยาจิ่งสร้าง ...ยังทุงเหล็กบูชาพระพุทธเจ้ากรรมวิบากอันนางเกิดในสวรรค์เทวโลกแท้
ดีหลีแล ... 

 อันว่าสัพพัญญูเจ้า ...ก็น ามายังอติตะชาดกอันล่วงแล้วมาเทศนาแก่สุปินะพราหมณ์ ...ด้วยประการดังกล่าวมา
นี แล ...อันว่านักปราชญ์เจ้าทั งหลายฝูงมีผญา ...ก็เพิงกระท าสร้างแปงให้ท่านฮักษาศีลภะวันนาอย่าคาดหากจักได้ดั่งค าปราถนา
นี จั่งเที่ยงแท้ดีหลีแล ...ในเมื่อแล้วธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าปางนั น ...อันว่าคนทั งหลายอันมากอันไต่เต้าเข้ามาฟังธรรมเทศนา
ดวงนั น ...ก็ได้เถิง โสดา สกิทาคา อนาคา อรหันตา มัคคญาณตานยุญสมภารอันตนหากได้หอมหับนับมาแต่ในกาลเมื่อก่อนก็มีแล 
...อันจายังสร้างทุงเหล็ก นิตถิตัง ก็แล้วท่อนี แล ฯฯฯ.” 

 
 



๒๕ 
 

 

 
ทุงเหล็ก 

 (ภาพโดย เว็บไซต์ ส านักฝรั่งเศสเอเชียปลายบรูพาทศิ) 
                                                                   
อานิสงส์การสร้างเสาธุงและผ้าธุง 

 
“...ในสมัยดึกด าบรรพ์ ครั นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ บุพพาราม กรุงสาวัตถี สมเด็จพระ

เจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จเข้าเฝ้าถึงที่ประทับ ทูลถามถึงอานิสงส์แห่งการสร้างเสาธงว่ามีประการใด พระพุทธเจ้าข้า สมเด็จพระบรม
ศาสดาทรงน าอดีตนิทานมาแสดงว่า ครั งศาสนาพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าวิปัสสี มีพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่า กากวดี เสวย
ราชสมบัติอยู่ในนครกากวดี ครั งนั นมีชายเข็ญใจคนหนึ่ง ช่ือกุมภการ ภรรยาช่ือนางภควดี วันหนึ่งชายนั นได้เข้าไปป่าพบต้นไม้ต้น
หนึ่งนึกชอบใจ จึงตัดมาท าเป็นเสาธงเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ขณะที่ท าเสาธงอยู่นั่นเอง เขาได้ตายพลัดพรากจากเมียสุดที่รักไปเสีย 
ด้วยเหตุที่เขามีใจเลื่อมใสอย่างแรงกล้า ท าให้เขาได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตร อยู่ในวิมานทองสูงถึง ๑๒ โยชน์ มีนางเทพอัปสร
แวดล้อมอยู่รอบข้าง เสวยสมบัติทิพย์นานาประการ อยู่ในสวรรค์นั นแลฯ ครั งต่อมา มีชายคนหนึ่งได้มาพบเสาธงนั นเข้า จึงจัดการ
ลงรักปิดทองท าให้สวยงามดุจทองชุมพูนุท ครั นต่อมาอีกมีพวกพ่อค้าจ านวน ๕ คน ได้มาเห็นเสาธงนั นเข้าแลว้ ได้ชักชวนกันสละผ้า
ของตนๆ ออกท าธงยกขึ นบนยอดเขา เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ครั นต่อกาลนานมาชนเหล่านั นท ากาละตายไป แล้วก็
ได้พากันไปบังเกิดในสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมเป็นบริวารเสวยสมบัติทิพย์มากมายเหลือจะพรรณนา...” 

(อานิสงส์ ๑๐๘ เรื่อง, ๒๕๓๕ : ๒๕๑-๒๕๓) 
   



๒๖ 
 

 

 
 
                                                     เสาธุงที่เมืองหลวงพระบาง  
                                             (ภาพจาก httpwww.quaibranly.frfr) 
 

จากอานิสงส์ที่น ามาเสนอใน ๓ ส่วน คือ ๑) เรื่องราวในพระไตรปิฎก เรื่องผลแห่งการถวายธงมากล่าว ๒)
วรรณกรรมอานิสงส์/ฉลอง (สอง/สลอง) อันได้แก่ สลองทุงซาย, สลองทุงเผิ่ง, สลองทุงฝ้าย, สลองทุงเหล็ก และ 
๓) อานิสงส์สร้างเสาธงและผ้าธง ในหนังสือ อานิสงส์ ๑๐๘ ของ จ. เปรียญ นั้น มีจุดร่วมเดียวกันคือ 

 
“เพ่ือเสวยทิพยสมบัติในสรวงสวรรค์ อันมีทิพยวิมานอันเกษม แม้ว่าตกนรกสายธุงที่สร้างไว้จะกอดเกี้ยว

ขึ้นสวรรค์ เนื่องจากอานิสงส์ที่ได้สร้างธุงในส่วนต่างๆ ไว้ หรือ ได้เป็นพระยามันทะตุราช ได้เป็นพระยาธรรมราช 
ได้เป็นพราหมณ์ตนประเสริฐ ได้เป็นพระยาในประเทศราช ได้เป็นพระยาอินเทวราชมีอายุยืนได้ ๓๘ พันปีทิพย์ 
มีวรรณเนื้อตนอันงาม ...เป็นที่รักแก่ตนแลเทวดาทั้งหลาย และยังสุข ๓ ประการ คือว่าสุขในเมืองคนจักได้เป็นพระ
ยาจักก็ได้แสนซาติแลอัน ๑ สุขในเมืองฟ้าจักได้เป็นพระยาอินทร์ก็ได้แสนซาติแลอัน ๑ และสุขในเมืองนีรพานอัน
ประเสริฐล้ าเลิศกว่าสุขท้ังมวล คือว่าบ่ฮู้เถ้าบ่ฮู้ตายบ่ฮู้ทุกขเวทนา  

นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อลมพัดชายธุงไปในทิศใดก็จะเกิดอานิสงส์ตามมา เช่น ตัวอย่าง 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายนั นไปเบื องบัวรพา ...ก็จักได้เป็นพระยาแก่เทวดาทั งหลายก็จักได้แสนซาติ

แล ... 
อันว่าลม ...พัดรัสมีรังสีทุงซายอันนั นไปเบื องอาคเณ ก็จักได้เป็นพระยาพรหมก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องทักขิน ...ก็จักได้เป็นพระยาจักรก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องหรดี ...จักได้เป็นพระยาพรหมราชนั นก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องปัจฉิม ก็จักได้เป็นพระยาในประเทศราชนั นก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องพายับ ก็จักได้เป็นมหาเศรษฐีหลวงก็ได้แสนซาติแล ... 



๒๗ 
 

 

อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องอุดรจักได้เป็นพระยาเวสสุวรรณก็ได้แสนซาติ ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายอันนั นไปเบื องอีสานจักได้เป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ก็ได้แสนซาติแท้” 
  
จากการศึกษาเรื่องอานิสงส์ทั้งมวล จึงไม่เป็นที่แปลกใจอีกต่อไป ที่ชาวพุทธ  แม้ว่าหลายคนไม่เคยอ่าน

หนังสือประเภทฉลอง สลอง หรืออานิสงส์ของการสร้างธงและถวายธง แม้เพียงได้ยินค าบอกเล่าต่อๆมาของปู่ ย่า 
ตา ยาย ต่างก็ท าบุญด้วยการสร้างธง ถวายธง หรือท าสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับธงแล้ว ด้วยคิดว่า “ได้บุญ” แต่หากได้
ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นแล้ว ย่อมเกิดพลังศรัทธามหาศาล เพราะมีหลักฐานของการท ากรรม
ดีและวิบากย่อมดี ดังกล่าว 

 
ประเภทของธุงและการใช้ในโอกาสต่างๆ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง ธุงอีสาน ระหว่าง ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๙ พบว่า มีผู้ศึกษา
จ านวนน้อยมาก มีประมาณ ๔ รายการ โดยในแต่ละรายการที่ยกมานั้นได้มีการจ าแนกประเภทของธุงและการใช้
ในโอกาสต่างๆ ไว้พอสังเขป ดังนี้ (การสะกดยึดตามต้นฉบับของผู้วิจัย) 

 
ธวัช ปุณโณทก ได้อธิบายการใช้ธุงประดับในพิธีต่างๆ ซึ่งได้ถูกอธิบายไว้ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรม

ไทยภาคอีสาน เล่ม ๖ (๒๕๔๒ : ๑๘๖๙-๑๘๗๑) สรุปได้ว่า ทุงนั้นใช้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล แต่งานอวมงคล
ใช้ไม่มากนัก ส่วนใช้งานมงคลและที่เด่นชัดที่สุดจะขาดเสียมิได้ คือ งานบุญพระเวสส์ (บุญผะเหวด) หรืองานเทศน์
มหาชาติ 
 ทุงพระเวสส์ (ธงบุญมหาชาติ) 
 ทุงพระเวสส์ คือทุงที่ปักบริเวณที่มีงานบุญพระเวสส์ ๔ มุม หรืออาจทั้ง ๘ ทิศ เพ่ือแสดงขอบเขตของ
พิธีกรรม และยังเป็นเครื่องหมายแสดงว่าวัดนี้ก าลังมีงานบุญพระเวสส์ (เทศน์มหาชาติ) อีกด้วย ทุงพระเวสส์นี้จะ
ปักอยู่นอกอาคารศาลาโรงธรรม หรือศาลาการเปรียญที่ใช้เป็นสถานที่เทศน์มหาชาติ ใช้ไม้ไผ่ขนาดเล็ก (ไม้รวก) 
ทั้งต้นเป็นเสาทุง โดยเหลือกิ่งก้าน และใบไผ่ส่วนที่อยู่ปลายยอดไม้รวก เพ่ือความสวยงาม และใช้ทุงพระเวสส์ห้อย
อยู่ที่เสาไม้รวกนี้ทั้ง ๔ หรือ ๘ ทุง 
 เนื่องจากความเชื่อที่ว่าทุงชนิดนี้กระท าขึ้นเพ่ือเป็นพุทธบูชาองค์พระราชา พระมหากษัตริย์ แม่ทัพเวลา
ออกรบทัพจับศึก ปราบอริราชศัตรู นอกจากน าพระพุทธรูปอันเป็นอุเทสิกเจดีย์ คือสิ่งที่ระลึกถึงคุณงามความดีของ
พระพุทธองค์ เอาไปประดิษฐานไว้แหย่งช้าง – สัปคับช้าง เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ เพ่ือความสวัสดีและความมี
โชคชัยแล้ว ยังน าทุงชนิดนี้ไปด้วย จึงเรียกทุงชนิดนี้ว่า ทุงชัย 
 ทุงพระเวสส์ กว้างประมาณ ๑ ฟุต ยาว ๒ – ๓ เมตร ส่วนชายด้านล่างอาจจะใช้ดอกไม้ประดับชายทุงเพ่ือ
ความสวยงาม หรืออาจจะใช้ดอกไม้สี (กระดาษสี ผ้าสี) ประดับก็มี 
 ผ้าที่ใช้ท าทุงพระเวสส์นี้ทอเพ่ือใช้เป็นทุงพระเวสส์โดยเฉพาะ นั่นคือจะทอเป็นผ้าตาห่างๆ เหมือนกับผ้ามุ้ง 
โดยร้อยด้ายเส้นยืน ที่เรียกว่า “ด้ายเครือ” ห่างกว่าทอผ้าทั่วไป ส่วนด้ายเส้นพุ่งจะทอไม่แน่น คือให้เส้นด้ายห่าง
เหมือนตามุ้ง วิธีทอผ้าทุงพระเวสส์ จะต้องวางลวดลายไปพร้อมกับการทอด้วย นั่นคือส่วนใดที่จะใช้เส้นด้าย ส่วน
ใดที่จะใช้ตอก (ตอกไม้ไผ่บางๆ กว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร ยาวเท่ากับส่วนกว้างของผ้า) การที่ใช้ตอกเป็น



๒๘ 
 

 

เส้นด้ายนี้เพ่ือท าลวดลายเป็นห้องๆ และเป็นรูปสัตว์ (ปลาตะเพียน ช้าง) รูปลายเรขาคณิต ฯลฯ โดยใช้ตอกไม้ไผ่
เป็นลวดลายสลับกับด้ายเส้นพุ่ง 
 สีทุงพระเวสส์ ส่วนใหญ่นิยมเป็นสีพื้น เพ่ือที่จะให้เห็นลวดลายตอกไม้ไผ่ได้ชัดเจนหรืออาจจะทอสีสลับกัน
เป็นตอนๆ เพ่ือให้ลวดลายตอกไม้ไผ่เด่นก็มี หรืออาจจะทอผ้าให้แน่นสลับสีเป็นตอนๆ ก็มี 
 ทุงพระเวสส์จะน ามาผูกติดกับเสาไม้รวก ให้ชายล่างห้อยลงมา ส่วนที่เสาสูงจากพ้ืนดิน ประมาณ ๑.๒๐ 
เมตร จะมีตะกร้าไม้ไผ่สาน หรือไม้ไผ่ผูกติดอยู่ทุกเสา เพ่ือใช้เป็นที่ใส่ข้าวพันก้อนและดอกไม้ อันเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรม 
 

   
 

ธุงผะเหวดวดับ้านโพนทราย ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี
(ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๒๕๕๙) 

          ทุงช่อ  
 มนัส สุขสาย (๒๕๔๖) ได้อธิบายทุงชนิดนี้ว่าท าด้วยผ้าฝ่าย – ผ้าไหม หรือกระดาษ (เจี้ย) โดยท าเป็นรูป
สามเหลี่ยม               กว้าง ๑๕ ซ.ม. ยาว ๓๐ – ๓๕ ซ.ม. และน าไปติดที่ซีกไม้ไผ่ ซึ่งยาว ๑๐๐ – ๑๒๐ ซ.ม.  
 ทุงช่อนิยมปักตามเจดีย์ทรายในเทศกาลบุญสงกรานต์ (เจดีย์ทรายองค์ใหญ่ซึ่งท าไว้ตรงกลางเจดีย์บริวาร
นั้นจะปักด้วยทุงพระเวสส์ – ทุงชัย) ทุงช่อปักทัว่ๆ ไป ตามเจดีย์ประธาน และยังปักกลางเจดีย์ทรายบริวาร 

ทุงท่ีใช้งานอวมงคล เรียกว่า ทุงบุญแจกข้าว (บุญแจกข้าว คือ บุญอุทิศกุศลแก่ผู้วายชนม์ที่ได้ปลงศพไปได้
ระยะหนึ่งญาติมิตรพ่ีน้องได้ท าบุญอุทิศส่วนกุศลส่งให้ เชื่อกันว่าวิญญาณจะไม่สงบสุขหรืออดอยาก หากญาติพ่ีน้อง
ไม่ท าบุญอุทิศให้) 

ทุงบุญแจกข้าว หรือ ทุงแจกข้าว 
คือทุงผ้าแถบยาวที่ปักไว้บริเวณวัดหรือรั้ววัดเพ่ือแสดงถึงว่ามีการอุทิศกุศลในบุญแจกข้าว และเพ่ือแจ้งให้

ภูตผีและวิญญาณทราบว่า ขณะนี้ได้มีการบ าเพ็ญกุศลบุญแจกข้าว ให้ภูตผีวิญญาณมารับแบ่งส่วนบุญกุศลโดยทั่ว
กัน โดยทั่วไปจะกระท าพิธีเมื่อว่างจากงานไร่นา หรือญาติพ่ีน้องมีทรัพย์สินพอที่จะบ าเพ็ญกุศลได้ ปัจจุบันมักจะ
ก าหนด ๑๐๐ วันหลังจากปลงศพ (คงได้จากการท าบุญร้อยวันของชาวภาคกลาง) วันท าบุญแจกข้าวนี้ ญาติพ่ีน้อง
มักจะน ากระดูกบรรจุในธาตุอัฐิด้วย หากไม่ได้ก่อธาตุก็จะบรรจุไว้ที่ก าแพงวัดหรือท าธาตุไม้บรรจุก็ได้ 
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การปักธุงช่อ ธุงชัยในเทศกาลสงกรานต ์

บุญสรงน้ าพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม พ.ศ ๒๕๕๘ สรงน้ าพระแก้วบุศราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

          
              การประดับธุงราว(ฮาว) ในงานไหว้พระพุทธกันทรวิชัยฯ    การประดับธุงชัยงานสงกรานต์ วัดศรีอุบลรัตนาราม   
                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                      จังหวัดอุบลราชธาน ี
                                                                                                         (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ)                                                           
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ธุงช่อจะใช้ไม้ไผ่ซีเ่ล็กๆ ท าเป็นเสาแล้วบากให้เป็นรอยเพื่อเอาเส้นไหมหรือด้ายเกี่ยวไว้เป็นช้ันๆ 
ในภาพเป็นธุงช่อ ที่ใช้ประกอบเครื่องร้อยคายสวดยอดมุกในงานศพ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

(ปริวรรต ไวสู้ศึก บันทึกภาพ. ๒๕๖๑) 
 

ในวันท าบุญแจกข้าว เมื่อถวายภัตตาหารพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ญาติผู้ใหญ่จะน าอาหารเครื่องเซ่น
อย่างละเล็กละน้อยจัดใส่กระทงใบตอง น าไปฝังไว้บริเวณวัด ส่วนใหญ่จะไว้ริมรั้ววัดหรือหลังอุโบสถ หรือบริเวณที่
อยู่ใกล้ธาตุกระดูกแล้วกล่าวบอกชื่อผู้วายชนม์ให้มารับอาหาร รวมทั้งผีไม่มีญาติให้มารับอาหารที่ญาติพ่ีน้อง 
บ าเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศลให้ และน าทุงปักไว้ที่ฝังอาหาร เครื่องเซ่นนั้น ทุงแจกข้าวนี้จะปักอยู่บริเวณนั้นจนกว่าจะ
เสื่อมสลายไปเอง 

 
ลักษณะทุงบุญแจกข้าว 
๑. ใช้ผ้าแถบสีขาวกว้างประมาณ ๑ ฟุต ยาวประมาณ ๒.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร มีไม้ไผ่เหลาขนาดกว้าง ๑ 

เซนติเมตร หนาพอสมควร ๑๔ นิ้ว ๒ อัน เย็บชายผ้าแถบทั้งสองชายติดกับไม้ไผ่ทั้ง ๒ อัน (พบในจังหวัดอุดรธานี 
ใช้ธงสีเหลือง และสีขาว) 

๒. ดอกไม้ น าดอกไม้มาร้อยประดับอยู่ชายธงด้านล่างเพื่อความสวยงาม 
๓. เสาไม้รวก (ไม้ไผ่ขนาดเล็ก) ๑ ล า ส่วนยอดไม้ไผ่รวกเหลือก้าน และใบไผ่พอสมควรเพ่ือความสวยงาม 

ไม้ไผ่ใช้เป็นเสาทุง โดยน าผ้าแถบที่ประดับดอกไม้ชายด้านล่างแล้วน ามาห้อยไว้เสาไม้ไผ่รวก 
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                ทุงเผาผีหรือทุงเผาศพ ท าจากกระดาษจังโก 
      และไม้ไผ่ท าเป็นเสา ใช้ปักเปน็เขตบริเวณเชิงตะกอน  ทุงแจกข้าว บ้านหนองตื่น ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

                         หรือเมรุที่จะเผาศพ ๔ มุม                                (ชาร์ล เอฟ ไคน์ บันทึกภาพ ๒๕๐๖ ) 
           ( ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๒๕๖๒)  
 
พวงเพชร ชุปวา ได้ศึกษา ธุงผะเหวดกับวิถีชีวิตชาวบ้านหนองคู่ ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด (๒๕๔๒ : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ธุงผะเหวดเป็นภาษาท้องถิ่นที่เรียกชื่อธุงที่ปักรอบศาลาการ
เปรียญ เนื่องในพิธีท าบุญเทศน์มหาชาติของชาวอีสาน เป็นเครื่องแสดงสัญลักษณ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ร่วมกันว่าเวลา
นี้และสถานที่แห่งนี้ จะท าการประกอบพิธีกรรมที่ส าคัญทางศาสนา คือประเพณีการท าบุญผะเหวด ธุงผะเหวดที่ได้
จากบ้านหนองดู่ ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๓๓ ผืน ทอด้วยกี่ที่มีหน้ากว้างระหว่าง ๓๐-
๖๐ เซนติเมตร เส้นยืนและเส้นทอท าด้วยด้ายประเภทเดียวกัน ชาวบ้านทอผสมด้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือให้
เกิดน้ าหนักและความสวยงาม ด้วยไม้เป็นชิ้นแบนๆ ทอคั่นผสมเป็นลายตัดขวาง การวางระยะและความยาวของไม้
จะท าให้เกิดลายซ้ าๆ กันตลอดแนวความยาวของผืนธง ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย ๓.๖๑ เซนติเมตร ส่วนชายธงได้รับการ
ออกแบบประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยงามเป็นพิเศษ ภาระการท าผืนธงเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ส่วนผู้ชายมีหน้าที่ท าเสาธง 
วิธีการท าธุงผะเหวดได้รับการพัฒนาด้วยวัสดุและวิธีการตามความก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ธุงผะเหวดที่
ชาวบ้านท าขึ้นมาจึงมีรูปแบบและลวดลายแตกต่างกันตามกาลเวลา การท าธุงผะเหวดของชาวบ้าน ทะเพ่ือถวาย
วัดไปใช้ในงานท าบุญประเพณีและเพ่ือเป็นการไถ่บาปของตนเอง ตามความเชื่อในพุทธศาสนาของชุมชน และนิยม
ท าธุงผะเหวดถวายเป็นคู่ เพ่ือปรารถนาความสมบูรณ์ทางด้านการครองเรือน 

 
อรชร พรประเสริฐ และคณะ ได้ศึกษาทุง ในจังหวัดอุบลราชธานี (๒๕๔๘ : บทคัดย่อ) โดยศึกษาในเรื่อง

รูปแบบและลักษณะ โอกาสและพิธีกรรมการใช้ทุง ตลอดจนศึกษาการทอและแหล่งเก็บรักษาทุงในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยศึกษาเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอเขื่องใน อ าเภอม่วงสามสิบ และอ าเภอ



๓๒ 
 

 

เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๔๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ ผลการศึกษาพบว่า ทุง 
เกือบทั้งหมดเป็นทุงที่ทอจากเส้นใยด้ายและฝ้าย ซึ่งจะใช้เป็นเส้นยืน ส าหรับเส้นขวางใช้ทั้งด้าย ฝ้าย อาจมีไหม
บ้าง และบางแห่งใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นแผ่นกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร ยาวเท่าที่ต้องการ แทรกเส้นด้ายให้เป็น
ลวดลาย เช่น เป็นลายเจดีย์ ลายเลขาคณิต เป็นต้น การทอทุงนิยมทอเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น รูป
พระพุทธเจ้า รูปปัญจวัคคีย์ รูปเจดีย์ รูปปราสาท รูปสัตว์ เช่น ช้าง สิงห์ เสือ นาค เป็นต้น แต่เดิมชาวอุบลราชธานี 
นิยมใช้ทุงในงานบุญพระเวสส์ (เดือน ๔) ซึ่งกระท าที่วัด ส่วนงานอ่ืนๆ ไม่นิยมใช้ทุง การเก็บรักษาทุงในวัดก็ไม่ได้
จัดเก็บอย่างถูกต้อง ม้วนพับทับรวมๆ กันไว้ ท าให้สัตว์แทะช ารุดเสียหาย นับวันทุงจะด้อยค่าลง ต่อมาปี ๒๕๔๕
คนกลุ่มหนึ่ง มีนายมีชัย แต้สุจริยาและคณะ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นความส าคัญและต้องการสืบทอด จึง
ไดท้อทุงและใช้ทุงประดับสถานที่ต่างๆ นอกจากวัด ตลอดจนน ามาใช้ตกแต่งในงานศพบุคคลที่เคารพนับถือ อีกท้ัง
จัดให้มีการประกวดทุงขึ้น ตั้งแต่นั้นบุคคลกลุ่มนี้ก็ใช้ทุงทุกโอกาสที่อ านวย และท าให้บุคคลอ่ืนน าทุงมาใช้ประดับ
สถานที่ที่ตนจัดงาน จึงเป็นนิมิตหมายอันดีท่ีจะสืบทอดวัฒนธรรมการใช้ทุงในจังหวัดอุบลราชธานีให้แพร่หลายขึ้น  

 
ประทับใจ สิกขา ได้ศึกษาเรื่องธุงอีสาน ในปี ๒๕๕๙ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นองค์ความรู้จากงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลธุงอีสานในด้านรูปแบบและ
ประเภทของธุง กรรมวิธี เทคนิคการผลิต ลวดลายบนผืนธุง รวมถึงความเชื่อของคนอีสานเกี่ยวกับธุง ดังนี้ 

ด้านรูปแบบและประเภทของธุง พบว่า รูปแบบของธุงในภาคอีสาน มีความแตกต่างกันตามพ้ืนที่ 
เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่ในภาคอีสานมีความถนัดในการทอผ้าที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ผลิตธุงโดยส่วนใหญ่มั กมีการ
พัฒนาการมาจากการทอผ้าพ้ืนเมือง เช่น เขตพ้ืนที่ใดมีความถนัดทางด้านการเก็บขิดก็จะใช้เทคนิคการเก็บขิดใน
การสร้างภาพและลวดลายบนผืนผ้าธุง เขตพ้ืนที่ใดถนัดการทอผ้าขาวม้าก็จะใช้รูปแบบของลายผ้าขาวม้ามาผลิต
เป็นผ้าธุง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรูปแบบบนผ้าธุงที่แตกต่างกัน ส่วนรูปทรงมักเกิดจากความนิยมที่สืบต่อกันมา เช่น 
เขตพ้ืนที่ใดนิยมผลิตธุงเป็นผืนผ้ายาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะสืบทอดรูปทรงนั้นต่อๆ กันมา เขตพ้ืนที่ใดที่นิยมน าผืน
ผ้ามาตัดเย็บเป็นรูปทรง เพ่ิมเติมให้มีหาง มีกระเป๋าส าหรับใส่ดอกไม้และเงิน ก็จะถือรูปทรงนั้นผลิตสืบต่อกันมา
จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ดังนั้น หากจ าแนกประเภทของธุงอีสาน อาจจ าแนกได้เป็น ๔ กลุ่ม 
ดังนี้ 

๑. ธุงโบราณ เป็นการผลิตโดยใช้รูปแบบดั้งเดิม เช่น ใช้ผ้าขาวหรือสีธรรมชาติแล้วใช้ไม้ไผ่สอดคั่นสร้าง
รูปภาพ การใช้ผ้าพ้ืนสีขาวติดระบายเพ่ือถ่วงน้ าหนักและสร้างความสวยงาม การเขียนภาพตามความเชื่อบนผืนผ้า 
เป็นต้น 

๒. ธุงประยุกต์ เป็นการประยุกต์จากธุงโบราณ ทั้งนี้อาจเป็นประยุกต์ด้านวัสดุหรือเทคนิควิธีการผลิตก็ได้ 
เช่น ใช้เทคนิคการพ่นสีบนผืนผ้าแทนการเขียน การพิมพ์สกรีนด้วยเทคนิคต่างๆ บนผืนผ้า การเปลี่ยนวัสดุจากไม้
ไผ่ที่เคยใช้สอดคั่นเป็นใช้เส้นพลาสติก หรือริบบิ้น แทนการใช้กระดาษสี หรือวัสดุต่างๆ พันบนเส้นตอกไม้ไผ่ก่อน
น ามาสอดค่ัน เป็นต้น แต่รูปแบบยังพยายามรักษารูปแบบและลวดลายดั้งเดิมไว้ 

๓. ธุงสร้างสรรค์ เป็นธุงที่คิดค้นขึ้นใหม่เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ และความสวยงาม เช่น การน าผ้าสีมา
เย็บต่อเติมและตกแต่ง การตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ โดยพยายามหลีกเลี่ยงรูปแบบดั้งเดิมที่เคยใช้ การพิมพ์ภาพ
หรอืลายตามสมัยนิยมลงบนผืนผ้า การน าภาพถ่ายต่างๆ มาตัดแยกและสอดสลับเพื่อให้เกิดภาพโมเสค เป็นต้น 



๓๓ 
 

 

๔. ธุงอย่างง่าย เป็นการน าผืนผ้าที่สามารถหาได้จากท้องถิ่น หรือจากท้องตลาดทั้งที่เป็นสีพ้ืน หรือลาย
ต่างๆ น ามาตัดเย็บตกแต่งขอบและระบายเพ่ือใช้ในพิธีกรรม 

ความเชื่อของคนอีสานเกี่ยวกับธุง พบว่า ความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องจากธุงของคนอีสานไม่แตกต่างกันมากนัก 
ทั้งนี้จากจ าแนกออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านการถวายผ้าธุง และด้านการน าธุงมาใช้ 

ส าหรับความเชื่อที่เกี่ยวกับการถวายธุงให้วัดส่วนใหญ่ เชื่อว่า ได้กุศลแรง เพราะธุงถือเป็นของสูงใน
พิธีกรรม และมักถูกน ามาใช้ตกแต่งในงานบุญที่ส าคัญเสมอ หากถวายเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายเชื่อว่าบุญจะถึง
และได้บุญมาก ดังนั้นผ้าธุงที่ญาติโยมน ามาถวายวัดจึงมักนิยมเขียนหรือปักชื่อทั้งญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว และชื่อผู้
อุทิศส่วนกุศลไปให้ ดังนั้น คนอีสานจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับธุงใน ๒ ลักษณะ คือ การท าบุญ เมื่อได้ท าบุญด้วยการ
ถวายธุงแล้ว จะอยู่เย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การให้ทาน เมื่อได้ให้ทานด้วยการถวายธุงแล้วจะช่วยให้
วิญญาณผู้ตายหลุดพ้นจากนรกหรือวิบากกรรม 

ความเชื่อเกี่ยวกับการน าธุงมาใช้ เชื่อว่า ๑) การปักหรือแขวนธุงในเขตงานบุญเป็นการบอกกล่าวหรือเป็น
สัญลักษณ์ให้ผู้คน รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นได้รับรู้สถานที่แห่งนี้ก าลังมีงานบุญ บางแห่งได้เย็บกระเป๋าติดกับตั วธุง
ส าหรับใส่เงิน ดอกไม้และอ่ืนๆ ไว้ด้วย ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เงินอาจมีแตกต่างกันไปบ้าง เช่น บางแห่งเชื่ อ
ว่าเป็นการส่งเงินให้คนหรือญาติที่ตายไปแล้ว บางแห่งบอกว่าให้กับเจ้ากรรมนายเวร ๒) การปักหรือแขวนธุงเป็น
การป้องกันพญามารมารบกวนเขตพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมา ๓) การปักหรือแขวนธุงเป็นการ
ตกแต่งสถานที่งานบุญที่ส าคัญท่ีเคยยึดถือสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณี  

 

              
             ธุงใยแมงมุม แขวนไว้ป้องกันสิ่งช่ัวร้าย            ธุงใยแมงมุม งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ าพระธาตุยาคู 
              อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ                                  อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
     (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒)        (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ บันทึกภาพ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
                

การศึกษาเรื่อง ธุงในปัจจุบันนี้ขยายวงกว้าง และได้รับการน ามาเป็นประเด็นการศึกษาทุกระดับและการ
ใช้ธุงนั้น แม้จะคล้ายกันเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีข้อแตกต่างตามชาติพันธุ์ เช่น ธุงของชาวผู้ไทจังหวัดมุกดาหาร จากการ
สัมภาษณ์คนในท้องถิ่นกลุ่มผู้ไท โดยชาญชวิศ ทุ่มโมง และ ปกรณ์ ปุกหุต พบว่า ชาวบ้านนาหนองแคน ต าบล
หนองสูง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้สร้างธุงและมีชื่อเรียกเฉพาะ ได้แก่ ทุงซาววา และ ทุงแมงมุง หรือ 
ทุง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน (เสาวนีย์ วิเศษศรี, รัชนี นครชัย และ พันใจ นครชัย, ๒๕๖๒ : ชาญชวิศ ทุ่มโมงและ
ปกรณ์ ปุกหุต, สัมภาษณ์) มีรายละเอียดดังนี้ 



๓๔ 
 

 

๑. ทุงที่ใช้ในพ้ืนที่อ าเภอหนองสูง ในงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ 
พฤษภาคม ของทุกปี นั้นประกอบด้วยทุงหลายประเภท แต่มีทุง ที่ส าคัญของชุมชนและจะปักที่ริมหนองสูง อย่าง
โดดเด่นและขาดไม่ได้คือ “ทุงซาววา” เป็นทุง ที่มีขนาดยาว ๒๐ วา หากวัดเป็นเมตร จะได้ ๔๐ เมตร เป็นทุงที่
ปักก่อนวันจัดงาน โดยมีคติการท าแต่ดั้งเดิมว่า เป็นลักษณะการท าทุงสามัคคี อาศัยความร่วมแรงร่วมใจชาวบ้าน
เป็นส าคัญ เนื่องจากฝ้ายเป็นสิ่งหายาก จึงรวมตัวกันเป็นเจ้าภาพ หรือบริจาคอุปกรณ์ทอ เช่น ฝ้าย ฯลฯ คัดเลือก
ตกลงแบ่งผู้จัดท า ใช้เวลาไม่ถึงเดือน ใครมีความสามารถหรือมีฝีมือด้านใดก็จะมาช่วยกันท า คนละ ๑ คืบ – ๒ คืบ
บ้าง ฝ่ายชายเป็นฝ่านเตรียมเสาไม้ไผ่ และเหลาไม้เพ่ือ เตรียมท าราชวัตร ฉัตร ธง อื่นๆ ประกอบในวันงาน แล้วแต่
ความถนัดของบุคคล และข้อส าคัญคือ ทุงนี้เป็นสีขาวเท่านั้น เนื่องจากใช้ฝ้ายเข็นมือในการทอ 
     

                                  
 

                              
                                  การยกทุงซาววา บุญผะเหวด ปี ๒๕๖๒ ของชาวอ าเภอหนองสูง 
                                                                (พันใจ นครชัย,วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ) 
 

๒. ทุงแมงมุง หรือ ทุง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน จัดเป็นเครื่องกิริยาบูชาในงานบุญผะเหวดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้
มีสิ่งของครบถ้วนอย่างละพัน ซึ่งมีที่มาจากมหาเวสสันดรชาดก ที่พระเจ้ากรุงสัญชัยต้องไถ่กัณหา  ชาลี จากชูชก 



๓๕ 
 

 

เป็นสิ่งของมากมายเป็นพันๆ ทุงดังกล่าวเหล่านี้อิงจ านวนตัวเลขจากหลักธรรมหรือคติทางพุทธศาสนา สามารถ
แบ่งได้ดังนี้  

๑) ทุงโสฬส เป็นทุงแมงมุมจ านวน ๑๖ ชิ้น แทนจ านวนสวรรค์ชั้นพรหมทั้ง ๑๖ ชั้น 
๒) ทุงขันธ์ ๕ เป็นทุงแมงมุงจ านวน ๕ ชิ้น แทนขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)  
๓) ทุงสัตบุรุษ เป็นทุงแมงมุมจ านวน ๗ ชิ้น แทนธรรมของสัตบุรุษ ๗ ประการ 
๔) ทุงไตรรัตน์ เป็นทุงแมงมุมจ านวน ๓ ชิ้น แทนพระรัตนตรัย อันประกอบด้วยพระพุทธ พระ 
    ธรรม และพระสงฆ์ 

 

 
ทุงสัตบุรุษและทุงโสฬส บ้านหนองสูง ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสงู จังหวัดมุกดาหาร 

                                             (ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 

ทุงซาววาจึงจัดเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของงานบุญผะเหวด เนื่องจากเป็นงานบุญใหญ่ คล้ายๆ การประกาศ
ว่าจะมีบุญผะเหวดแล้ว ในการปักทุงซาววาจะต้องใช้เสาทุงท าจากไม้ไผ่สีสุกสี่ล า ไม้สร้างไพอีกล าเป็นตัวค้ า ไม้
ดังกล่าวนี้ หลังจัดงานบุญผะเหวดแล้ว สามารถน าไปใช้ในงานบุญบั้งไฟต่อได้ นอกจากนี้เมื่อเสร็จงานบุญผะเหวด 
ต้องมีพิธีล้างบ้าน และมีฟ้อนกลองตุ้มด้วย 

สรุปแล้ว ประเภทของธุงที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่กล่าวมา สามารถระบชื่อธุงได้ ๒๓ รายการดังนี้ จาก
การน าเสนอข้อมูล จึงสามารถจัดประมวลธุงอีสานที่ปรากฏทั้งในเอกสารโบราณ ในเอกสารงานวิจัย ใน
พจนานุกรมภาษาอีสาน บทสัมภาษณ์ จ านวน ๒๓ รายการ ซึ่งวัสดุที่ใช้มีทั้งโลหะ ผ้า กระดาษ เส้นด้วย ขึ้ผึ้ง ฯ 
ดังนี้ 
 

 



๓๖ 
 

 

ทงบดาก/ธงประดาก/ปฏาก       ทุงกระดาษ  
ทุงช่อ/ช่อทุง                        ทุงชัย/ทุงไชย 
ทุงซาย        ทุงซาววา 
ทุงดอกค า   ทุงบุญแจกข้าว 
ทุงผ้า    ทุงเผิ่ง 
ทุงฝ้าย    ทุงพระบฏ 
ทุงแมงมุม   ทุงเหล็ก 
ธงจระเข้   ธงตะขาบ 
ธุงผะเหวด   ปะคือ/ประคือ/ปักคือ 
ทุงพันหาง   ทุงเผาผี 
ทุงเงิน    ทุงค า 
ทุงทอง 

 
เรื่องเกี่ยวกับธุงประเภทต่างๆ นี้ ยังมีอีกมากตามวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ เพราะในภาคอีสานมีทั้ง

ไทยลาว ผู้ไท ไทยแสก ไทยญ้อ ไทยกะเลิง ไทยโซ่ ไทยถ่ินเขมร ไทยส่วย ไทยพวน ฯ รูปลักษณะของธุง และการใช้
ในโอกาสต่างๆ ย่อมเหมือนและแตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่สามารถกล่าวให้ครบในหนังสือเล่มนี้ได้ เป็นเรื่องที่ผู้สนใจ
ใคร่รู้ ควรศึกษาต่อไป  

 

ภาพธุงและการใช้ในพิธีแห่งชีวิต 
 

     
 

ธุงในงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ าพระธาตยุาค ู
                                                 (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ บันทึกภาพ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 



๓๗ 
 

 

                                
           ธุงประดับพิพิธภัณฑ์ปภสฺสโร อนุสรณ์พระครูวิจารณ์สังฆกิจ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  
                                                             (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ บันทึกภาพ : ๖ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙) 
 

      
     ธุงประดับหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก       ธุงประดับหอแจก วัดมโนภิรมย์ อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
                                        (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ)                      (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

      
 
       ธุงพันหางวัดลัฏฐิกวัน อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร    ธุงหลากหลายประเภท ในวัฒนธรรมผู้ไท บ้านหนองโอ 
                                    ( ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ)                              จังหวัดมุกดาหาร 
                                                                                       (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
  
     



๓๘ 
 

 

             
    

 
ธุงรล็อกหรือธุงชนะมารหรือธุงอุปคุตแบบโบราณ อ าเภอจอมพระ จงัหวัดสุรินทร ์

ค าว่า รล็อก เป็นภาษาเขมร หมายถึง ธงที่มีลักษณะพริ้วไหว ประดจุคลื่น 
(วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

 
ธุงชนะมารหรือธุงอุปคุต แบบปัจจุบัน ในงานบวช อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ์

        (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 
 

จะเห็นว่า ธุงที่ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต มีหลายรูปแบบและการใช้ก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างหล ากหลาย 
จุดมุ่งหมายของหนังสือนี้ ต้องการขยายความรู้เกี่ยวกับธุงในงานบุญเทศน์มหาชาติโดยเฉพาะ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“ธุงผะเหวด” ซ่ึงนอกจากจะสร้างและถวายวัดแล้ว สิ่งหนึ่งที่ปรากฏในผืนธุงผะเหวดคือ ฝีมือการทอที่ประณีต 
สวยงาม เป็นงานศิลปะเพ่ือพุทธศาสนาโดยแท้ ในบทต่อไป จึงขอเสนอเกี่ยวกับ ธุงผะเหวดและประเพณี
เทศน์มหาชาติ พิธีกรรม ความเชื่อและพุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา 



๔๐ 
 

 

 

บทที่ ๒ 

ธุงผะเหวดและประเพณีเทศน์มหาชาติ 
พิธีกรรม ความเชื่อและพุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา 

   
  ประเพณีการเทศน์มหาชาติ จัดเป็นประเพณีที่เก่าแก่และส าคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยทุกภาค โดยถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดให้มีการเทศน์เป็นประจ า มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยมี
บันทึกไว้ทั้งในรูปหนังสือ แทรกในวรรณคดี เขียนเป็นภาพจิตรกรรมหรือฮูปแต้ม ตามผนังอุโบสถซึ่งทางภาคอีสาน
เรียกว่า สิม  

 
พระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี ในสมุดพระมาลัย มีการปักธงประดับ 

พบรูปลักษณะเช่นนี้ในสมดุภาพเรือ่งพระมาลัย ทุกฉบับ 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.สมุดพระมาลัย . ๒๕๕๘ : หน้าปก) 

 

ที่มาของประเพณีเทศน์มหาชาติและการถวายธุง 

  หากจะกล่าวถึงที่มาของประเพณีเทศน์มหาชาติ ก็ต้องกล่าวถึงเรื่องราวของพระอรหันต์ของ
สุดท้ายในต านานพระพุทธศาสนา เพราะอรหันต์รูปนี้เป็นผู้น าเรื่องราวจากสวรรค์มาบอกกล่าวแก่ผู้คนในชมพูทวีป
ว่า หากปรารถนาพบศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ต้องบ าเพ็ญบุญเป็นนิจ ต้องฟังเทศน์เรื่องมหาเวสสันดรให้
จบภายในวันเดียว และถวายเครื่องบูชาแก่แก้วทั้งสาม คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ทุกวันพระได้แก่ เทียน 



๔๑ 
 

 

ธูป ธงทอง ธงไชย ร่ม ผ้าเพดาน ดอกไม้สีขาว เป็นต้น พระอรหันต์รูปนี้ชื่อ พระมาลัย กล่าวกันว่า เกิดที่โรหชนบท 
ในเกาะลังกา มีอิทธิฤทธิ์ไปโปรดสัตว์ถึงนรก และเหาะเหินเดินอากาศข้ึนไปบนสวรรค์ ได้พบพระศรีอาริยเมตไตรย
ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายหน้า เรื่องนี้ได้มีผู้เรียบเรียงในคัมภีร์ชื่อ มาลัยสูตร ซึ่งเป็นคัมภีร์นอกนิบาต 
ไม่ได้รวมในคัมภีร์พระไตรปิฎก ได้น าไปใช้สวดในงานพิธีมงคลสมรสของบ่าวสาว เป็นท านองโอดครวญ อ่อนหวาน 
เพ่ือ สั่งสอนเจ้าบ่าว เจ้าสาวให้รู้จักบาป บุญคุณโทษ ประพฤตแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อมาภายหลังได้น ามาสวดใน
งานศพเป็นส่วนใหญ่ตามหัวเมือง (อารักษ์ สังหิตกุล.พระมาลัยค าหลวง ๒๕๕๐ : ๖)  

เรื่องพระมาลัยนี้ มีผู้น ามาแต่งโดยใช้ค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น พระมาลัยค าหลวง พระนิพนธ์ของเจ้า
ฟ้าธรรมธิเบศ (กุ้ง) พระมาลัยกลอนสวด ส านวนชาวบ้าน สมุดไทยเรื่องพระมาลัย ตัวอักษรขอมไทยพร้อม
ภาพประกอบ เป็นต้น ส าหรับสมุดไทยนั้นมีการคัดลอกออกเป็นหลายฉบับและมีผู้น าไปถวายวัดต่างๆ ส่วนใน
ภูมิภาคมีผู้แต่งวรรณกรรมเรื่องมาลัย เช่นเดียวกัน แต่ใช้ตัวอักษรท้องถิ่น  ค าประพันธ์ท้องถิ่นในการบันทึก เช่น
ภาคอีสานใช้ตัวอักษรธรรมหรืออักษรไทยน้อย โดยจารลงในใบลาน ภาคเหนือใช้ตัวอักษรธรรมเหนือ เป็นต้น เรื่อง
พระมาลัย ส านวนต่างๆ ได้ระบุถึงสิ่งที่พุทธศาสนิกชน ควรกระท าและสิ่งๆ ที่ควรท าบุญถวายพระไว้ชัดเจน      
ขอยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้ 
  ในหนังสือเรื่องพระมาไลยเลียบโลก ส านวนอีสาน ที่ภูวนาท มาตบุรม ปริวรรตจากอักษร  
ไทยน้อย 

   “ลางพ่อง  บูชาแก้ว   ทั้งสามมีขาด 
      เทียนธูปไต้  บูชาไหว้ซุศีล 
      ธุงทองพร้อม  ธุงไชยธุงช่อ 
   เศตฉัตร   ทั้งฮ่มกั้ง   พิดานพร้อมพร่ างาม 
   บางพ่อง   สร้างสิมมาศ  ธรรมจักร 
   เป็นที่   สังโฆเทียว  ช าระบาปเวนประชุมหั้น 
   อันว่า   มนุษย์พร้อม  ฝูงคนภายลุ่ม เฮาเฮย 
   อันนี้            เล่าแก่มหาราชเจ้า พอฮู้ข่าวเขา พระเอย” 
                                                         (ภูวนาท มาตบุรม, พระมาไลยเลียบโลก .๒๕๕๕ : ๕๐) 

  สมุดภาพพระมาลัยฉบับวัดบูรพ์ จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิมพ์
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมายุครบ 
๖๐ พรรษา พ.ศ ๒๕๕๘ โดยกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ปริวรรตจากต้นฉบับสมุดไทย ตัวอักษรขอมไทย
และตัวอักษรไทยโบราณ ที่วัดบูรพ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทางวัดได้เก็บรักษาไว้ออกมาเป็นภาษาไทย
ปัจจุบัน ในสมุดไทยเรื่องพระมาลัยนี้ มีข้อความแสดงที่มาของประเพณีเทศน์มหาชาติและการถวายสิ่งต่างๆ ใน
งานบุญดังกล่าว จึงจะได้พบพระศรีอาริย์ (เป็นภาษาปากที่ชาวบ้านมักพูด) และศาสนาของพระศรีอาริย์ไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งเป็นตอนที่พระมาลัยได้ไปท่องสวรรค์พบพระอินทร์และพระศรีอาริยเมตไตรย พระมาลัยได้ถามพระศรี
อาริยเมตไตรยว่า ท าอย่างไรชาวชมพูทวีปจะได้พบพระศรีอาริย์และศาสนาพระศรีอาริย์ ทรงตอบว่า ต้องไม่ผิดศีล 
ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรให้จบภายในวันเดียวและถวายสิ่งต่างๆ ชนิดละพัน เช่น ข้าว ขนม ฉัตร ธง ผ้าเพดาน 



๔๒ 
 

 

ธูป เทียน ดอกไม้เพลิง ดอกบัวชนิดต่างๆ ดอกไม้ขาวบริสุทธิ์  เป็นต้น ดังข้อความที่คัดมาจากเรื่อง สมุดพระมาลัย 
ความว่า 

   “๏ ถ้าผู้ใด จะใคร่พบ   ขอประสบ      หน่อทศพล 
   อย่าท า  เป็นสนละวน   ด้วยเมียท่าน     มิเป็นการ 
    ๏ ถ้าผู้ใด จะใคร่ทัน   ศาสนา     พระศรีอาริย์ 
   อย่ากินเหล้า สุราปาน            ผู้กินนั้น             มิทันพระเลย 
             ๏ ผู้ใด  จะใคร่ทัน         เมื่อเป็นพระ       น่าชมเชย 
   ผู้คน  ทั้งหลายเอย        อย่าได้กล่าว     มุสาวาท 
     ๏ ผู้ใด  จะใคร่เห็น       หน่อทศพล        สร้อยศาสนา 
   ให้จ าศีล  ภาวนา      ทรงธุดงค ์     กรรมฐาน 
    ๏ ถ้าผู้ใด จะใคร่เห็น   สมเด็จองค์     พระศรีอาริย์ 
   ให้ตั้ง  ใจชื่นบาน   ฟังนิทาน     พระเวสสันดร 
    ๏ ถ้าผู้ใด จะใคร่ไหว้   เมื่อท่านได้     เป็นพระบวร 
   ให้ฟังนิทาน พระเวสสันดร    ในวันเดียว     จบทั้งพัน 
    ๏ ฟังบาลี เทศนา    ฟังคาถา      ถ้วนทั้งพัน 
   ข้าวบิณฑ์ แลขนมนั้น   ทุกสิ่งละพัน      จงมากมาย 
    ๏ ฉัตรธง เพดานกั้น   รูปนั้น                 ผูกแขนสาย 
   ประทีป  ธูปเทียนถวาย   ดอกไม้เพลิง       เรืองรัศมี 
    ๏ ดอกบัวหลวง ดอกบัวขาว   ดอกสามหาว       จงกลณี 
   ดอกอุบล อันมีสี    นิลุบล        ดอกมณฑา 
    ๏ ดอกไม้ ขาวบริสุทธิ์   ดอกสัตบุษย์       แดงรจนา 
   สิ่งละพัน ถวายบูชา   มหาชาติ       พระเวสสันดร..”   
     (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.สมุดพระมาลัย . ๒๕๕๘ : ๑๙๒) 

 

  ข้อความข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า การถวายธุง เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งของที่ต้องน ามา
ถวาย ในการฟังท าบุญมหาชาติ พร้อมกับสิ่งต่างๆ เช่น ข้าว ขนม ฉัตร ธง ผ้าเพดาน ประทีป ธูป เทียน ดอกไม้
เพลิง ดอกบัวชนิดต่างๆ อย่างละพัน จึงจะได้พบพระศรีอาริยเมตไตรย 
 



๔๓ 
 

 

                          

     (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.สมุดพระมาลัย . ๒๕๕๘ : ๖๓) 

ภาพจิตรกรรมในสมุดพระมาลัย เป็นเรื่องราวของพระอินทร์พร้อมบริวารทั้งหลาย ได้มากราบไหว้เจดีย์ทั้ง
แปดทิศ แล้วกระท าทักษิณารอบพระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี เสร็จแล้วจึงมานั่งลงและได้เห็นพระมาลัยนั่งอยู่ พระ
อินทร์จึงได้ถามพระมาลัยว่า มาถึงสวรรค์นั้น ต้องการสิ่งใด พระมาลัยก็ตอบจุดประสงค์ให้ทราบ ผู้สนใจควรศึกษา
จากฉบับจริง 
                                           

ในหนังสือมหาชาติส านวนอีสาน ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน จากด้วยตัวอักษรธรรมอีสาน ภาษาไทย
ถิ่นอีสาน หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรมอบให้นายประภาส สุระเสน ปริวรรตและตรวจช าระนั้น ได้น าเรื่อง 
มาลัยหม่ืน มาลัยแสน มาไว้ตอนต้น เนื้อหาในเรื่องพระมาลัย กล่าวถึงข้อควรปฏิบัติและการถวายสิ่งต่างๆ จึงจะ
ได้พบพระศรีอาริยเมตไตรยและมีข้อความระบุถึงการถวายธุง ดังนี้ 

 “โพธิสตฺโต  อันว่าอริยะเมตตรัยตนบุญกว้างส่างสมภาร สุตฺวา ได้ยินข่าวซาว 
ซุมพูทีปดังนั้น  ก็มีใจซมซื่นยินดี  อาห กล่าวว่า ข้าจักไหว้เจ้ากู  คนทั้งหลายใน 
ซุมพูที่นั้น  เขายังปรารถนาเห็นผู้ข้า  เมื่อจักลงไปเป็นพระบ่คลาด จงให้เขาโสตา 
ปราสาท  ฟังมหาเวสสันตรซาดกให้แล้วม้ือ ๑ วันเดียวแล  คนทั้งหลายฝูงนั้น   
จงน ามายังเคื่องบูชาหลายส่ า  ประทีปพ่ าพอพันดวง  ดอกบัวหลวงพันงามยิ่ง   
ดอกบัวน้อยได้พัน ๑ สิ่งสันเดียว  ดอกผักตบเขียวบานแบ่ง  พัน ๑ แต่งบูซา   
ดอกกางของอย่าน้อย พัน ๑ ค่อยขนขวาย  ซ่อธุงยายซะพาด  ข้าวพันก้อน 
อาจบูซา  ซวนกันมาทุกเทศ  ตั้งใจเจตน์จงฟัง  มหาเวสสันตรอย่าคลาด  อย่า 
ประมาททุกคน  ก็จักได้เถิงอรหันตาองค์ประเสริฐ ล้ าเลิศทั่วโลกโลกา  ในการจัก 
มาภายหน้า  เมื่อผู้ข้าได้ตรัสสัพพัญญู  เป็นพระบ่อย่าก็ข้าแล  ปุนเมื่อภายลุน   
เมตตรัยโพธิสัตว์เจ้า  จักส าแดงยังภาวะ  อันบ่ได้เห็นหน้าแห่งผู้ข้า  มีต้นว่าคน 
อาธรรมฝูงบาป  เมื่อผู้ข้าได้เป็นพระผาบโลกาอาห กล่าวว่า  ปฏิฆ   ภิกขุนี   
โทส   ดังนี้เป็นเค้า...” 
        (กรมศิลปากร.มหาชาติส านวนอีสาน. ๒๕๓๑ : ๑๘)               

                           
  นอกจากนี้ในเรื่องมาลัยหมื่น กัณฑ์ที่ ๑ ได้สะท้อนให้เห็นว่า ธง หรือธุง ใช้ประกอบการเดินทาง
เป็นขบวนของเทพบุตรและเหล่าเทวดาเมื่อมาบูชาพระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี ประหนึ่งเครื่องยศ ดังข้อความว่า 



๔๔ 
 

 

“อปโร เทวปุตฺโต  อันว่าเทพบุตรตนใหม่ ๑ อาคโต  ก็เข้ามากับด้วยปริวาร 
ประหมาน ๘ หมื่น  มียศหลื่นภายหลัง  ยายยังมาบ่ขาด ถือธุงกระดาษแล  
ธุงไชย  ทิสฺวา เทพบุตรมาลัยหล่ าหลิง  ไปเห็นแต่ไก คองว่าแหม่นเมตตรัย 
เจ้า  ก็จึงยื่นค าถามโดยนัยดังก่อน  เห็นแจ้งเหล่าซมบาน...” 
     (กรมศิลปากร.มหาชาติส านวนอีสาน. ๒๕๓๑ : ๘ - ๙)             

 

ธุงในจิตรกรรมท้องถิ่น 
นอกจากนี้ เรื่องพระมาลัย ยังปรากฏในท้องถิ่นต่างๆ ในรูปของภาพเขียนหรืองานจิตรกรรม

พ้ืนบ้าน ซึ่งทางภาคอีสานเรียกว่า “ฮูปแต้ม” โดยวาดไว้ที่ผนังภายในหรือภายนอกอุโบสถ เป็นภาพพระมาลัยท่อง
นรกและโปรดสัตว์นรกต่างๆ ภาพพระอินทร์พบพระมาลัยและพบพระศรีอาริยเมตไตรยบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ต่อจากนั้นเป็นการวาดภาพเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งปรากฏในในสิมหลายแห่งในภาคอีสาน ใน  
ฮูปแต้มนั้น มักปรากฏภาพธุงยาว ๑ คู่ เคียงข้างพระธาตุเจดีย์ เมื่อเป็นเนื้อหาเรื่องพระเวสสันดรชาดก มักมีมีรูป   
ธุงตอนการเดินทางเป็นขบวนเช่น แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง แม้กระทั่งฮูปแต้มเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าในสิม  
ก็ปรากฏฮูปแต้มธุงขนาดยาว ข้างพระจิตกาธาร ดังรูป 
 

 
 

ฮูปแต้มพระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ วัดสระบัวแก้ว 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น แสดงให้เห็นการประดับธง ๑ คู่ข้างเจดีย์ 

                    (ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๒๕๖๑) 
 
  ฮูปแต้มภายในสิมวัดโพธาราม บ้านดงบัง ต าบลดงบัง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นรูป
ตอนที่งานพระบรมศพพระพุทธเจ้า มีการประดับธุงขนาดยาวภายในราชวัตร ใกล้พระเมรุมาศ สะท้อนโอกาสใน
การใช้ธุงประดับพิธีศพที่ส าคัญ ดังรูป 
 



๔๕ 
 

 

    
ฮูปแต้มภายในสมิวัดโพธาราม บ้านดงบัง ต าบลดงบัง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 

       
            ฮูปแต้มวัดโพธาราม  มธีุงโบกสะบัด            แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง วัดป่าเลไลย์ ต าบลดงบัง บ้านหนอกพอก 
                       เหนือกุฏิพระ                                                 โดยมีทหารถือธุงน าหน้า 

               
              ขบวนช้าง ม้า ทหารถือธุง ตอนแห่พระเวสสันดรเข้าเมอืง                 พระเวสสันดรมาถึงศาลากู่แก้ว 
           วัดมัชฌิมวิทยาราม ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น        วัดโพธาราม บ้านดงบัง อ าเภอนาดูน 
                                                (ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๒๕๖๑)    (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ บันทึกภาพ ๒๕๖๒) 
 



๔๖ 
 

 

นอกจากจิตรกรรมฝาหนังแล้ว ยังมีภาพจิตรกรรมบนตู้พระธรรมอีกด้วย 
 

 
ตู้พระธรรมเก็บคัมภรี์ใบลาน วัดมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 
ประเพณีเทศน์มหาชาติ พิธีกรรมและความเชื่อ 

           ประเพณีเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่ส าคัญของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียง เพราะต่างมีความเชื่อร่วมกันว่า อานิสงส์จากการร่วมงานนี้จะได้บุญมาก เป็นการเทศน์เรื่องเวสสันดร
ชาดก ซึ่งเป็นชาดกที่ยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยคาถาพันคาถา จัดเป็นกัณฑ์ได้ ๑๓ กัณฑ์ ในภาคอีสานเรียกบุญนี้ว่า 
“บุญพระเวส” ปัจจุบันนิยมเขียนตามเสียงที่เปล่งออกมาคือ “บุญผะเหวด” คือเรียกตามชื่อพระเวสสันดรนั่นเอง 
ในหนังสือเล่มนี้จะเขียนว่า “บุญผะเหวด” เป็นหลัก ประเพณีเทศน์มหาชาติภาคอีสานจะกระท าในเดือน ๔ 
ข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได ้
  ขั้นตอนของบุญผะเหวด 

๑. เริ่มจากวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานจัดแบ่งหนังสือผูกคือหนังสือใบลานจากกัณฑ์ใหญ่ที่
รวมในผูกออกเป็นกัณฑ์ย่อยเพ่ือเชิญพระ เณร วัดต่างๆ รวมทั้งในวัดที่จัดงานมาเทศน์ 

 

 
พระสงฆ์ก าลังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์สักบรรพ โดยใช้หนังสือใบลาน 
ตัวอักษรธรรม ในภาพจะเห็นการแบ่งหนังสือผูกออกเป็นกัณฑ ์

(วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๒๕๖๑) 
 

๒. บุญผะเหวดในสมัยก่อนไม่ได้จัดทุกวัด มักจะรวมหลายหมู่บ้านจัดที่วัดใดวัดหนึ่ง
หมุนเวียนกันไป ญาติโยมหมู่บ้านต่างๆ ก็เดินทางไปร่วมงาน ท าให้วัดเจ้าภาพปลูกผามหรือปะร าไว้ต้อนรับพระ 
เณรและญาติโยมจากบ้านอ่ืนๆ 



๔๗ 
 

 

๓. ศาลาที่ใช้จัดงานจะประดับตกแต่งด้วยองค์ประกอบต่างๆ คือ “ธรรมมาสน์”ส าหรับ
พระสงฆ์ผู้รับอาราธนาเทศน์แต่ละกัณฑ์ ในสมัยโบราณธรรมาสน์ส าหรับเทศน์นี้จะสร้างและตกแต่งด้วยฝีมือช่าง
ด้วยลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นธรรมมาสน์หลักตั้งอยู่กลางศาลา ระยะหลังใช้แบบใหม่ที่มีผู้
ศรัทธาน ามาถวาย โดยตั้งธรรมมาสน์ ๒-๓ ธรรมมาสน์ เพ่ือให้พระ เณร เทศน์โต้ตอบกัน ตามกัณฑ์ที่ได้รับ 

๔. การประดับตกแต่งรอบๆ ธรรมมาสน์จะมีราชวัตร ฉัตร ธง ดอกไม้ กล้วย อ้อย 
ข้าวสาร มะพร้าว เครื่องบูชาคาถาพัน ประกอบด้วยดอกไม้ เทียนพัน ธูปพัน ต่อมาได้จัดท าเครื่องบูขาคาถาพัน  
ซึ่งเรียกว่า “เครื่องฮ้อยเครื่องพัน”รวมบรรจุในภาชนะที่ท าขึ้นจากไม้กลึง หรือผ้าขาว สังกะสี เรียกว่า “เครื่อง
ครุภัณฑ์” ในบริเวณศาลา จะตกแต่งให้เหมือนป่าที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรี กัณหา ชาลี ด ารงชีพอยู่  
นอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้คือ หม้อน้ ามนต์ ราวเทียนส าหรับให้ญาติโยมเจ้าของคาถาหรือผู้มาร่วมงานจุดบูชากัณฑ์
เทศน์ 
 

                                                        
ธรรมมาสน์เทศน์แบบท้องถิ่นอีสาน 

 

                                
เครื่องครุภณัฑ์แบบต่างๆ 

 
 



๔๘ 
 

 

     
 
      

การตกแต่งธุงผะเหวดในศาลา 
 

       
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

การตกแต่งธุงผะเหวดในศาลาของวัดต่างๆ 
 

๑. ด้านนอกศาลาโรงธรรมหรือศาลาการเปรียญจะมีการปักธงขนาดยาว ๓ - ๕ เมตรที ่
มุมศาลา ๔ มุม บางแห่งปัก ๘ ทิศเป็นอย่างน้อย เรียกว่า “ธุงผะเหวด”บางแห่งปักเป็นระยะตั้งแต่ประตูหน้าวัด
เพ่ือแสดงว่ามีงานเทศน์มหาชาติ ธงเหล่านี้แต่ละวัดได้มาจากการที่ชาวบ้านน ามาท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการี
หรือญาติผู้ล่วงล่วงลับ พร้อมกับเครื่องถวายอ่ืนๆ ในกองบุญ เมื่อถึงบุญผะเหวดก็จะน ามาแขวนและปักรายรอบ
บริเวณงาน อย่างไรก็ตามลักษณะของธงที่น ามาปักนี้ แต่ละท้องถิ่นจะมีทั้งลักษณะที่ตรงกันและลักษณะที่เป็น
เอกลักษณข์องแต่ละท้องถิ่น 
   เวลาบ่าย ๓ โมงเศษประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ซึ่งถือว่าเป็นพระเถระผู้มีฤทธิ์ซึ่งไป
ถือศีลอยู่มหาสมุทรเพ่ือมาปกป้องบริเวณงานและเพ่ือความสวัสดีมีชัยให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยผู้จัดงานต้อง
สร้างหออุปคุตข้ึน ซึ่งในอดีตมักสร้างข้ึนโดยท าเป็นร้านไม้ไผ่ชั่วคราวกั้น ๓ ด้านด้วยไม้ไผ่สานลายขัดแตะ และท า 



๔๙ 
 

 

              
บุญผะเหวด พ.ศ.๒๕๐๖ ที่บ้านหนองตื่น ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวัดมหาสารคาม เทศน์กลางลานวัด 

     (ชาร์ลส์ เอฟ ไคส์ บันทึกภาพ ๒๕๐๖)      

 
 

 

 

                 

        
พิธีอัญเชิญพระอุปคุตข้ึนจากน้ าซึ่งมักเป็นหนองหรือสระประจ าหมู่บ้าน  

การเชิญพระอุปคุตนั้น อุปกรณ์ในพิธีกรรมมีดังนี้  
๑) จัดเตรียมหออุปคุต โดยสร้างจากไม้ไผ่ ให้เป็นหอสี่เสา มีฝาปิดสามด้านสูงเพียงตา 

แล้วน าต้นกล้วย ต้นอ้อยจ านวนสี่ต้นมามัดตามเสา อย่างละต้น  
๒) แต่ง ขัน ๕ ขัน ๘ และ ขันหมากเบ็ง ๑คู ่
๓) บาตร กาน้ า ร่ม รองเท้า ผ้าไตร ๑ ชุด และไม้เท้า  
๔) ล าดับการเชิญพระอุปคุตมีดังนี้  
  เมื่อเดินทางไปยังสถานที่ ที่จะเชิญพระอุปคุต จัดเตรียมสถานที่ให้พระภิกษุนั่ง 

ยังอาสนะ ไหว้พระสวดมนต์รับศีลจากพระคุณเจ้าที่อารธนามา 
          เมื่อรับศีลแล้ว ผู้พาท าพิธีจะพาด าเนินการกล่าวเชิญ เทวดาให้มาร่วมงานกล่าว

เชิญพระอุปคุต เพ่ือจะไปปกปักรักษาในงาน 
เมื่อกล่าวเชิญเทวดาแล้ว จึงกล่าวค าเชิญพระอุปคุต ซ่ึงมีเนื้อความว่า 
  

“อุกาสะ อุกาสะ ฝูงข้าทั้งหลายภายในมีพระสงฆ์เป็นเค้า ภายนอก 
มีออกตนเป็นประธาน พากันจัดเครื่องสักการะมากราบไหว้ แก่ยอด 
ให้พระอุปคุตเถร ตนมีฤทธิ์องอาจ นิรมิตรประสาทแก้วกุฏิ กลางนที 
แม่น้ าใหญ่ มักใคร่ด้วยพรหมจารี อยู่สุขีบ่โศกเศร้า บัดนี้ฝูงข้าพเจ้า 
ทั้งหลาย พร้อมกัน ขอเชิญเจ้ากุตทรงคุณธรรมมาก เป็นอาชแพ้แก่ผี 
ในจักรวาฬ ขอจงไปปราบมารทั้ง ๕ อันจะมาเบียดเบียนฝูงข้าทั้งหลาย 
ให้หายโภยภัยอันตรายทุกส่ า พร้อมพร่ าถ้วนทุกประการ ก็ข้าเทอญ” 

                                        (ภูวดล อยู่ปาน ให้ข้อมูล)    
  



๕๐ 
 

 

พอเสร็จแล้ว ให้ตีฆ้องป่าวเติน ไปยังบริเวณจัดงาน เมื่อถึงถือของทั้งหลายที่ กล่าวมาข้างต้น ทั้งไตรจีวร ทั้งบาตร
เวียน ๓ รอบแล้ว เอาสิ่งของถือนั่นวางในหออุปคุต 

๑. ต่อจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร พระนางมัทรี กัณหา ชาลี เข้าเมือง โดยมี
การสมมุติให้บุคคลที่เหมาะสม ซึ่งมักเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป แต่งตัวเป็นพระเวสสันดร พระนาง
มัทรีไปอยู่ในบริเวณที่สมมุติเป็นป่า และชาวบ้านจัดขบวนแห่ออกไปเชื้อเชิญเข้าเมือง โดยนิมนต์พระสงฆ์นั่งเสลี่ยง
น าขบวนไปด้วย ในบริเวณป่า จะนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ พระนักเทศน์ เทศน์ฉขัตติย์บั้นเชิญพระ
เวสสันดรเสวยเมือง   
  

                            
 

    
หอพระอุปคุตแบบต่างๆ 

 
๒. จบแล้วหามเตียงพระไปก่อนตามด้วยขบวนชาวบ้าน บางแห่งมีขบวนช้างให้พระ

เวสสันดร พระนางมัทรี กัณหา ชาลีนั่งบางแห่งใช้การเดิน และในขบวนเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองนี้ จะมีการน า
ผ้าผะเหวด ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ฝีมือช่างท้องถิ่นมาแห่ในขบวนด้วย เมื่อถึง
ศาลาโรงธรรมที่จัดงานจะเดินเวียนขวา ๓ รอบ น าดอกไม้ไปวางในที่จัดไว้ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดไชย
น้อย ไชยใหญ่ เทศน์บั้นต้น โพธิสัตว์ อิติปิโส วัตตโส มาล ยหมื่น มาลัยแสน ฉลองมหาเวสสันดร ตอนกลางคืนตี
กลองโฮมลงวัด ถือว่าเสร็จพิธีในวันแรกซึ่งเรียกว่า วันโฮม (พระมหาปรีชา ปริญญาโณ ป.๘ ,๒๔๙๕ : ๗๗-๗๘) 
 
 
 



๕๑ 
 

 

 

 
ขบวนแห่ผ้าผะเหวด วดัศรีนวลสวา่งอารมณ์ บ้านชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชาน ี

 

                 
 

 
ขบวนแห่พระอุปคุต ในบุญเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



๕๒ 
 

 

   
ขบวนแห่ผ้าผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังบรเิวณพิธีเทศน์มหาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

             (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ปี ๒๕๖๒) 
 

๓. การแห่ข้าวพันก้อน ตอนรุ่งเช้ามากประมาณตี ๓ ทายก ทายิกาจะน าข้าวเหนียวที่นึ่ง
สุกแล้ว ปั้นเป็นก้อนมาร่วมกันท าพิธีแห่ข้าวรอบๆ ศาลา การแห่ข้าวพันก้อนนี้เหตุผลที่มาของการแห่ตามทัศนะ
ของการบอกเล่าสืบทอดมาอย่างน้อย ๒ แนวทางคือ  

     เพ่ือเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาเพราะเดือนสี่เป็นงานบุญที่ต่อเนื่องมาจากการท าบุญ 
 คูณลาน บุญข้าวจี่ ดังนั้นก่อนเริ่มบุญผะเหวดการถวายข้าวพันก้อนเป็นการถวายเพ่ือบูชาคาถาพันนั่นเอง 

     เพ่ือท าบุญให้ทานแก่สัตว์ต่างๆ ที่กินข้าวเป็นอาหาร เช่น นกต่างๆ เป็นต้น 
     อนึ่งในการน าข้าวมาถวายวัดในบุญผะเหวดเทศน์มหาชาตินี้ ชาวบ้านผู้มาท าบุญจะ 

น าข้าวต่างๆ มาถวายวัด เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวตอกแตกและข้าวเหนียวนึ่งสุกปั้นเป็นก้อน เป็นเหตุให้ใน
ปัจจุบันคณะกรรมการวัดบางหมู่บ้าน จัดให้มีธนาคารข้าวขึ้นในวัดและถือโอกาสท าบุญกุ้มข้าวใหญ่พร้อมกับบุญ 
ผะเหวด เช่น บ้านโพนทราย ต าบลบ้านไทย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ใช้วัดบ้านโพนทรายตั้งธนาคารข้าวขึ้น เพ่ือให้
ผู้ขาดแคลนข้าวเปลือกยืมไปใช้เพาะปลูก เมื่อเก็บเกี่ยวได้แล้ว ก็ถือโอกาสน ามาคืนธนาคารข้าวและน าข้าวเปลือก
บรรจุถุงหรือตะกร้า มีดอกไม้ ธูป เทียน บูชาและเขียนชื่อบุคคลในครอบครัวมาวางในพิธีสู่ขวัญข้าว และน าไป
หว่านตามฤดูกาล  

๔. การเทศน์สังกาศ วันรุ่งขึ้น ประมาณ ๔ นาฬิกา ทายก ทายิกามารวมกันที่ในศาลาโรง
ธรรมที่จัดงาน หัวหน้าป่าวสัคเคเทวดา ท าวัตรเช้า และเทศน์สังกาศ การเทศน์สังกาศนั้นเป็นการเทศน์เกี่ยวกับ
ประวัติของพระพุทธเจ้า กล่าวถึงศาสนาของพระพุทธองค์มาถึงปีใดแล้ว ต่อด้วยการกล่าวอาราธนาเทศน์ผะเหวด
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเชิญเทวดาในทิศแต่ละทิศและที่สถิตในที่ต่างๆ ให้มาอยู่ในบริเวณงานที่พุทธศาสนิกชนได้
จัดเครื่องบูชา รวมทั้งธุงและข้าวพันก้อนไว้บูชาแล้ว และกล่าวว่าในแต่ละกัณฑ์มีจ านวนคาถาเท่าใด หลังจากนั้น
เป็นการเริ่มเทศน์ผะเหวดกัณฑ์ต่างๆ ตามล าดับ 



๕๓ 
 

 

  

การแห่ข้าวพันก้อนในบุญผะเหวดบ้านโพนทราย ปี ๒๕๖๒ 
          (ณัฐพงค์ มั่นคง.บันทึกภาพ ,๒๕๖๒) 

 
ระหว่างการเทศน์กัณฑ์ต่างๆ นั้น เจ้าภาพแต่ละกัณฑ์จะจุดเทียนบูชากัณฑ์และ

หว่านข้าวสารรอบๆ ธรรมาสน์เทศน์ ซึ่งการหว่านข้าวสารนี้ ได้มีผู้ตีความว่าเปรียบเสมือนฝนโบกขรพรรษที่โปรย
ลงมาสาธุการบุญกุศลในครั้งนี้ บางคนมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองและข้าวสารเป็น
ตัวแทนของความบริสุทธิ์สะอาดประดุจสีของเมล็ดข้าวสาร เหมือนบุคคลที่บ าเพ็ญบุญ มักมีโอกาสช าระจิตใจให้
บริสุทธิ์ 
        เมื่อเทศน์จบน้ ามนต์และด้ายสายสิญจน์ในงานถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ สามารถกันสิ่ง
อัปมงคลได ้จึงมักน าไปใช้ประพรมและผูกแขนให้บุตรหลานเพื่ออยู่เย็นเป็นสุข 
       สุดท้ายก็มีการเทศน์ขอขมาพระภิกษุสงฆ์ที่มาเทศน์ หากผู้มาร่วมงานท าสิ่งไม่ดีงาม
ไม่เหมาะควร เรียกว่า การเทศน์ล้างธรรมาสน์ (ภูวดล อยู่ปาน ให้สัมภาษณ์ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
 

การถวายธุงผะเหวด   
          จากการที่พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อหลายประการว่า การถวายธุงจะได้อานิสงส์มากไม่แพ้การ
ถวายสิ่งต่างๆ และอานิสงส์นั้นเกิดทั้งกับตัวผู้ถวายและผู้ได้รับส่วนกุศลจากการถวายคือผู้ล่วงลับไปแล้ว ท าให้เมื่อ
มีกองบุญต่างๆ ทั้งบุญกฐินหรือบุญอุทิศส่วนกุศลถึงบุพการีหรือญาติผู้ล่วงลับโดยตรง ชาวอีสานส่วนใหญ่จึงมัก
น าธุงที่ทอเอง หรือว่าจ้างผู้มีฝีมือในชุมชนและ นอกชุมชนที่เป็นช่างทอผ้าแต่สามารถทอธุงได้มาถวายวัดในหมู่บ้าน
หรือวัดที่ไปท าบุญดังกล่าว และเมื่อถึงงานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติ ทางวัดและชาวคุ้มจึงน าธุงที่ชาวบ้านถวาย 
มายกเสาปักในวัด ทั้งเป็นการประดับประดาสร้างบรรยากาศและสีสันงานบุญใหญ่ของชาวพุทธและเป็นโอกาสส่ง
บุญกุศลไปถึงผู้ที่มีชื่ออยู่ในธุงนั้นๆ ตามเจตนารมย์หลักของผู้ถวาย ท าให้ธุงที่น าไปปักหรือแขวนในศาลาซึ่งมี
จ านวนมากกว่าบุญอ่ืนๆ จึงมีชื่อเรียกว่า “ธุงผะเหวด” แต่ในสมัยปัจจุบันบางวัดก็น ามาแขวนในศาลาเป็นการ
ถาวรหรือแขวนบนเสาในงานบุญต่างๆ ตามโอกาส แม้แต่สถานศึกษาหรือบางหน่วยงานก็น าไปใช้ในการประกอบ
งานบุญต่างๆ ท าให้ธุงผะเหวดเป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
  เนื่องจากการถวายธุงได้อานิสงส์ จึงมีการผูกค ากล่าวในการถวายธุงเป็นภาษาบาลี ใช้เปล่งวาจา
ตอนถวาย ซึ่งปรากฏในประเทศเพ่ือนบ้านคือ สปป.ลาวด้วย กล่าวค าถวายธุง 
 



๕๔ 
 

 

  ค าถวายธุงของไทย 

“มะยัง ภันเต อิมินา ธะชะปะฎาเกณะ  ระตะนัตตะยัง  อภิปูเชมะ  
อะยัง ธะชะปะฎาเกณะ  ระตะนัตตะยะบูชา อัมหากัง 
ทีฆะรัตตัง หิตายะ พุธายะ สังวัตตะตุ ฯ 
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายบูชาซึ่งพระรัตนตรัยด้วยแผ่นผ้านี้ 
การบูชาพระรัตนตรัยด้วยแผ่นผ้านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงเป็นไปเพ่ือประโยชน์  
เพ่ือความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ” 

(ประทับใจ สิกขา .ธุงอีสาน ,๒๕๕๔) 
ค าถวายธุงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
  “มะยังพันเต  อิเมหิ ทะชะปะตาเกหิ  ลัดตะนัดตะยัง  อะพิปูเชมะ  มะยัง พันเต  
  ทะชะปะตาเกหิ  ลัดตะนัดตะยัดสะปูชา  อ าหากัง  ทีคะลัดตัง  หิตายะ  สุขายะ 
  ข้าแต่ท่านผู้จะเลิน  ข้าพะเจ้าทังหลาย  ข บูชาพะลัดตะนะไต  ด้วยทุงเหล่านี้ 
   ขอกานบูชา พะลัดตะนะไตด้วยทุง  ของข้าพะเจ้าทังหลาย  จ่งเป็นไป เพื่อปะโหยด 
  และความสุกแก่ข้าพะเจ้าทังหลาย  ตะหลอดกาละนานเทิน” 
                                           (มะหาบุนเลิด ท ามะจักและคณะ.ฮีดคองปะเพณีบูฮาน, ๒๕๓๐) 

 
การปักและยกเสาธุง 

ก่อนยกธุงผะเหวดในงานบุญเทศน์มหาชาติ ผู้เฒ่าผู้แก่จะมารวมกันที่บริเวณวัด เพ่ือประกอบพิธี 
ยกเสาธุงผะเหวดรอบๆ ศาลาที่ประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ โดยก าหนดเวลาที่จะปักธุงนั้น มักปักก่อนวันงาน แต่
ห้ามปักในวันแรม ๔ ค่ า ออกใหม่ ๔ ค่ า (ข้ึน ๔ ค่ า) ผู้อาวุโสจะเป็นผู้น ากล่าวค าปักธุง ดังนี้ 
 
  “อิมัง ธะชะ ปากะตัง พุทธะ ธรรมะ เกติยะ เมทิรุกขา พุทธัสเส ปูเชมิ” (ให้กล่าว ๙ จบ) 
 

   
นายสวัสดิ์ พิเมย อายุ ๗๕ ปี บ้านเลขท่ี ๕๕. บ้านฮ่องไผ่ ต าบลก าพ้ี อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ผู้น ากล่าวค ายกธุง) 

 
 



๕๕ 
 

 

 
           

                       
 

 
การยกธุงผะเหวดบ้านฮ่องไผ่ ต าบลก าพ้ี อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

                                               (อภิชาต ค าวิเลิศ. บันทึกภาพ : ๒๕๖๒) 
 
              การยกธุงชนะมารหรือธุงอุปคุตในวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเขมร 
 
   ในวัฒนธรรมเขมรถิ่นไทย จังหวัดสุรินทร์ มีการใช้ธุงในงานบุญเช่นเดียวกับท้องถิ่นต่างๆ 
และทุกงานที่มีการเจริญพระพุทธมนต์ ต้องมีธุงที่ส าคัญคือ ธุงชนะมารหรือธุงอุปคุต เพ่ือปกป้องคุ้มครองไม่ให้มาร
หรือสิ่งชั่วร้ายมากล้ ากรายในงานได้ ตัวอย่างเช่น งานอุปสมบทนายพงศธร ยอดด าเนิน ที่บ้านขาม ต าบลเป็นสุข 
อ าเภอจอมพระ ยังคงยึดถือขนบการยกธุงชนะมารหรือธุงอุปคุต ซึ่งธุงนี้พบจ านวนมากที่วัดต่างๆ และวัดแจ้งบูรพา
ซึ่งเป็นวัดที่นาคอุปสมบท ในจังหวัดสุรินทร์ 



๕๖ 
 

 

                                                           

          ๑. หออุปคุตหรือหอเทวดา             ๓. หลังจากกล่าวคาถายกธุง ผู้มาร่วมงานพร้อมใจกันยกธุงขึ้น 
                                    ๔. หลังจากโห่ ๓ ครั้ง โดยฝ่ายชายพร้อมกันยกเสาธุงตั้งข้ึน         

                      

๒. น าดอกไม้ ธูป เทียน ข้าวต้ม ขนม ปัจจัย ใส่กระเป่าผ้าที่ชายธุง 



๕๗ 
 

 

    
 

๕. หลังจากนั้น น าเสาธุงมาผูกกับหออุปคุต แสดงว่าพระอุปคุตได้มาคุ้มกันผองภัยตลอดงาน 
 
       ปัจจุบันการปักและยกเสาธุง หลายท้องถิ่นไม่เข้มงวดในเรื่องนี้ ซึ่งเดิมอาจมีและเลือนหายไปใน
สังคมเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดและพาท า 
                            
การทอธุงผะเหวดในภาคอีสาน 
   การทอธุงในภาคอีสานนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงในหมู่บ้าน ที่มีความสามารถทางการทอผ้า 
ชนิดต่างๆ เป็นพ้ืนฐานอยู่แล้วเป็นผู้ทอ เช่น ทอผ้าขาว ผ้าขาวม้า ผ้าวา ผ้ายาว ผ้าเชิง ฯ ซึ่งก็คือผ้าหางกระรอก
นั่นเอง ผ้าซิ่นมัดหมี่ ผ้าขิดหมอน ผ้าสไบ ผ้าตุ้มเป็นต้น เมื่อถึงคราวที่ต้องทอธุงก็จะใช้ศักยภาพในการทอผ้ามา
ทอธุงเพ่ือถวายวัดในโอกาสต่างๆ 
  เหตุปัจจัยในการทอธุงผะเหวดภาคอีสาน มีดังนี ้

๑. วัดในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอาวาสวัด หรือผู้น าในชุมชนมีด าริให้ทอเพ่ือ
น ามาใช้ปักในงานบุญเทศน์มหาชาติ และเรียกชื่อธุงว่า “ธุงสามัคคี” โดยปักเป็น
ตัวอักษรแสดงให้เห็นว่า เป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนทั้งชายและหญิงมา
ช่วยกันทอและท าให้เกิดเป็นธุงของบ้าน หรือชุมชนขึ้น สะท้อนว่าเป็นธุงที่ร่วมกัน
สร้างข้ึน ทุกคนมีส่วนร่วมในกองบุญนี้ โดยใช้ 
วัสดุที่ใช้  
ในกรณีที่วัดด าริให้สร้าง มักน ามาจากไหม หรือฝ้ายที่ใช้ในการจูงศพเข้าวัดที่มี
สะสมไว้จ านวนมากในวัด ให้ชุมชนน าไปทอเป็นธุงสามัคคี 
ในกรณีชุมชนร่วมกันสร้างขึ้น แต่ละคนในชุมชนนั้นก็จะน าไหม ฝ้าย หรือด้ายสี
ต่างๆ มาให้ช่างทอ ๓ – ๔ คนร่วมกันทอ ฝ่ายชายก็จะเป็นเตรียมไม้ไผ่เป็นรูปต่างๆ 
เพ่ือน ามาสอดเป็นรูป ลวดลายต่างๆ และท าไม้ส าหรับหัวธุงเพ่ือแขวนและเสาไม้ไผ่ 



๕๘ 
 

 

๒. การทอด้วยตนเองเพื่อท าบุญ การทอลักษณะนี้ มักเป็นความประสงค์ของช่างทอที่
ต้องการทอเพ่ือถวายวัด เพ่ือสร้างบุญสร้างกุศลแก่ตนเองและครอบครัว ในหนึ่งช่วง
ชีวิตอาจทอเพียงครั้งเดียว หรือตามสภาพร่างกายอ านวย 

๓. การทอให้บุคคลอ่ืนที่มาว่าจ้าง การทอลักษณะนี้เป็นพัฒนาการที่ขึ้นในตอนหลังใน
สังคมอีสาน เนื่องจากการทอธุงและทอผ้า สตรีในชุมชนไม่สามารถทอได้ทุกคนแบบ
สังคมสมัยก่อน เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ท าให้ผู้ประสงค์จะท าบุญด้วยธง 
ต้องมาว่าจ้างทอ ท าให้ช่างทอผ้าอยู่เดิมต้องทอธุงตามการว่าจ้างและสัมพันธ์กับช่าง
อ่ืนๆ เช่นช่างปักตัวอักษร เพราะต้องระบุชื่อผู้ว่าจ้าง ชื่อผู้ตายท่ีผู้ถวายธุงต้องการ
อุทิศให้ เพื่อให้เทวดารับทราบเจตนาของผู้ท าบุญ และอุทิศผลบุญนั้นแก่ผู้
ล่วงลับ 
 

  ลักษณะของธุงผะเหวดอีสานและเทคนิคการทอ 
   ลักษณะท่ัวไปของธุง 
   ธุงผะเหวด บางท้องถิ่นเรียกว่าธุงไชย ทางอีสานใต้เช่น จังหวัดสุรินทร์ เรียกธุงชนะมาร
หรือธุงอุปคุต คือเรียกตามโอกาสและจุดประสงค์ในการใช้แต่ละงานเป็นส าคัญ เป็นธุงที่มีท าด้วยผ้า หรือเส้นฝ้าย 
เส้นไหม หรือเส้นด้าย เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ๑๘-๒๐ นิ้วโดยประมาณ บางแห่งกว้างถึง ๒๘ นิ้วตาม
หน้าฟืมท่ีมีอยู่ ความยาวของธุง 
   ความยาว ลวดลายของธุงและเทคนิคการทอ 
   การทอธุง 

จากการสอบถามคุณยายสายทอง โพธิ์พยัคฆ์ อายุ ๘๙ ปี ชาวอ าเภอพนมไพร จังหวัด 
ร้อยเอ็ด ผู้ที่เคยทอธุงผะเหวด ได้ให้ข้อมูลว่า คตินิยมในการทอธุง มักจะทอความยาวเป็นเลขคี่  คือ ๕ เมตร กว้าง 
๘ นิ้ว ไม่นิยมทอเลขคู่ เพราะมีเคล็ดว่า “คีกอยู่ คู่หนี” หมายถึง เลขคี่ท าให้ผู้ทอหรือผู้ถวายมีอายุยืน เลขคู่มักอายุ
ไม่ยืนต้องจากโลกนี้ไป ลวดลายในการทอมักเป็นลายขันธ์ ๕ ลายขัน (พาน) ลายเจดีย์ ข้างล่างชายธุงทอเป็นลาย
ช้าง ม้า และพานรัฐธรรมนูญ การทอธุงจะเป็นงานที่ท าร่วมกัน โดยตั้งกี่ท่ีบ้านคุณยายสายทอง และมีผู้ศรัทธาน า
ด้ายมาร่วมบุญ ฝ่ายชายเป็นผู้เตรียมไม้ไผ่ เป็นรูปต่างๆ เพ่ือสอดเป็นลวดลาย และสีที่นิยมใช้มักเป็น สีเหลือง สี
ขาว (อภิชาติ ค าวิเลิศ ผู้สัมภาษณ์ ๒๕๖๒) 
   นอกจากนี้ยายเปี่ยน เหล่าบ้านค้อ อายุ ๘๐ ปี อยู่บ้านทุ่งโป่ง ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้มีฝีมือในการทอผ้าไหม มัดหมี่ และเก็บขิดทุกลาย คุณยายเล่าอย่างภาคภูมิใจ ถึง
ความสามารถด้านการทอผ้าของตนเอง ส่วนการทอธุงผะเหวดนั้นคุณยายเล่าว่า 

   “ ใช้วิธีการเอาตอกย้อมสีเก็บเป็นลายต่างๆ เคยทอถวายวัดทั้งหมด 
   ๗ ผืน มีคนมาว่าจ้างให้ทอธุง เพ่ือน าไปอุทิศส่วนกุศลหาผู้ตาย เวลา 
    มีงานบุญในหมู่บ้าน คุณยายก็จะเห็นฝีมือตนเองแขวนรอบศาลาทั้ง  
   ๘ ทิศ คุณยายใช้วิธีการสังเกต เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วสร้างสรรค์ 
   ผลงานขึ้นจากจินตนาการและจากประสบการณ์ ท่านเล่าว่าไม่มีใคร 



๕๙ 
 

 

   สนใจสืบทอด ลูกหลานก็มีแต่ผู้ชาย คือบ่มาแต่แม่สายตาดีๆ แหน่  
   สมัยก่อนแม่บ่เหมื่อยบ่ล้าเลย เดียวนี้แม่เฮ็ดบ่ได้แล้ว..” 
        (อภิชาติ ค าวิเลิศ ผู้สัมภาษณ์ ๒๕๖๒) 
ในชุมชนบ้านทุ่งโป่ง นอกจากฝีมือของยายเปี่ยนแล้ว ยังมีธุงของคนอ่ืนอีกหลายผืนที่เก่าขาดและใช้เทคนิคเก็บ    
ขิดแตกต่างกันออกไปในการทอ 
   วัสดุที่ใช้ 
    การทอธุงผะเหวดในภาคอีสานมีพัฒนาการมาตามยุคสมัย โดยมีค่านิยมและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมเป็นตัวก ากับ ในยุคที่ชาวบ้านต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หรือปลูกฝ้ายเพ่ือเอาเส้นใยมาทอผ้า
ใช้ในชีวิตประจ าวัน วัสดุที่ใช้ทอธุงก็คือวัสดุธรรมชาติเหล่านี้ จากการศึกษาภาคสนามในชุมชนต่างๆ จึงพบว่า ธุง
รุ่นเก่าของวัดที่เก็บรักษาไว้และไม่ค่อยได้น ามาใช้คือ ธุงที่ทอจากเส้นฝ้ายพ้ืนเมือง ฝ้ายสีตุ่นพบน้อยเช่น ธุงผะเหวด
บ้านทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ธุงบ้านยาง วัดยางทวงวราราม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ธุง
วัดนาซาว ธุงวัดอุมังคลาราม บ้านนาเรียง อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น และหลายชุมชนเลี้ยงไหม 
ก็ได้น าเส้นไหมมาทอธุงถวายวัด ระยะหลังมีด้ายส าเร็จจากโรงงานและมีร้านขายเส้นด้ายเหล่านี้ การใช้ฝ้าย ไหม
จากการท าเส้นใยเอง ก็กลายเป็นซื้อด้ายจากร้านและสุดท้ายก็เป็นด้ายสังเคราะห์คือด้ายโทเร ดังรูป 

  การทอธุงจากฝ้ายสร้างลายด้วยการสอดไม้ไผ่ และตกแต่งด้วยลายขิด 
 

                                            
 

                       
   ธุงฝ้ายสอดไม้ไผ่ แต่งลายขิด บา้นทุ่งโป่ง ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

                                                                                            (อภิชาติ ค าวิเลิศ บันทึกภาพ ๒๕๖๒) 



๖๐ 
 

 

 
 

         
 

                                                    
ธุงฝ้ายวัดยางทวงวราราม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

                                      (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ธุงผะเหวดอีสาน กรณีจังหวัดอุบลราชธานี 
  ธุงผะเหวดจังหวัดอุบลราชธานี แต่ละอ าเภออาจมีเอกลักษณ์หรือได้รับอิทธิพลในการสร้าง      
ธุงแตกต่างกัน ตามแต่ชาติพันธุ์ที่สั่งสมมาทั้ง ไทยลาว ไทยส่วย ผู้ไท ไทยใหญ่ (กุลา) และบางครั้งก็อาจซื้อมาจาก
ร้านสังฆภัณฑ์ ซึ่งส่งมาจากที่อ่ืน ท าให้การใช้ธุงในงานบุญผะเหวดแตกต่างกันไป บางวัดในเขตอ าเภอเมืองไม่ได้
เน้นการประดับตกแต่งมากนัก แต่มีขนบขั้นตอนหลักที่พึงปฏิบัติตามกระบวนการที่เคยถือปฏิบัติสืบมา คือเน้นการ



๖๑ 
 

 

เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ การแห่ต้นเงินมาถวายวัด ส าหรับการปักธุงผะเหวดในงานบุญนั้น ก็มักน าธุงที่ผู้มาท าบุญ
ถวายในโอกาสต่างๆ มาประดับตกแต่ง เพ่ือเป็นสัญญาณว่า เข้าสู่เทศกาลบุญเทศน์มหาชาติเท่านั้น 
  ธุงผะเหวดที่ปรากฏในงานบุญเทศน์มหาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ในเขตอ าเภอเมืองไม่ปรากฏ
ว่า มีการทอให้ปรากฏแก่สาธารณชน แต่มีการประดับธุงชนิดต่างๆ อยู่บ้างเพ่ือแสดงว่ามีงานบุญในชุมชน แต่เมื่อ
เดินทางไปเขตอ าเภอต่างๆ รอบนอกพบว่า ในวัดวาอารามต่างๆ มีธุงผะเหวดที่คนรุ่นก่อนๆ ในชุมชนน ามาถวายวัด
และใช้ปักในเวลามีงานบุญต่างๆ เมื่อเสร็จงานก็เก็บ ธุงผืนเก่าก็ไม่ค่อยน ามาใช้เนื่องจากช ารุด คือขาดและเสื่อม
สลายไปเพราะการใช้งาน บางหมู่บ้านเคยมีช่างทอสืบทอดมายังรุ่นลูก รุ่นหลาน บางหมู่บ้านสืบทอดมาถึงรุ่นลูก 
บางหมู่บ้านได้ฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่และกลายเป็นสิ่งสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัว แต่ที่ส าคัญ ความสวยงามของธุงที่
ทอขึ้น ได้สะท้อนความสามารถเชิงช่างเป็นอย่างยิ่งและแสดงให้เห็นถึง “งานพุทธศิลป์ ท่ีมีศรัทธาเป็นแรงบันดาล
ใจ น าสู่ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าด้านการทอของชุมชน” จากการศึกษาวัดในเขตรอบนอกจังหวัดอุบลราชธานี ได้
พบว่า ยังคงมีช่างฝีมือด้านการทอธุงแฝงอยู่ในชุมชน..เพียงแต่เราต้องแสวงหาและค้นให้พบเท่านั้นเอง 
  ในการศึกษาเรื่อง ธุงผะเหวด จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า แหล่งที่มีธุง อันมีเอกลักษณ์ซึ่งทอโดย
บุคคลในชุมชน มีทั้งธุงรุ่นเก่าประมาณ ๒ ช่วงอายุคน พบหลงเหลือในวัดและเป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยงาม จึงได้
เลือกศึกษาจากแหล่งต่างๆ ที่มีความโดดเด่นดังนี้คือ 
 
   วัดบ้านโพนทราย ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
   วัดบ้านทุ่งเทิง ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
   วัดหนองบัวอารีย์ ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี    
   วัดบ้านบัวเจริญ อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ในชุมชนทั้ง ๔ แห่งของจังหวัดอุบลราชธานีนี้ ถือได้ว่า เป็นแหล่งที่ยังให้ความส าคัญเกี่ยวกับธุง
ผะเหวด มีการน ามาประดับตกแต่งในบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มีผู้ศรัทธา น าธุงมาถวายวัด ในโอกาสท าบุญ
ต่างๆ และในชุมชนยังมีผู้ทอธุงพอสมควร ผู้เขียนจึงตระหนักว่า งานพุทธศิลป์เช่นธุงผะเหวดนี้ ยังไม่ได้รับ
การศึกษา เผยแพร่และต่อยอดในด้านต่างๆ มากนัก ท าให้ศิลปะด้านนี้เริ่มเลือนหายไปจากความสนใจของผู้คน 
และเกิดวัฒนธรรมการซื้อธุงจากที่อ่ืน เอกลักษณ์ ความสามารถด้านฝีมือที่เคยสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนธุง ไม่ได้
รับการสืบสาน วัดซึ่งเคยเป็นศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาและงานพุทธศิลป์เริ่มอ่อนแรงในการขับเคลื่อน หนังสือเล่มนี้
จึงต้องการเปิดโลกทัศน์ของผู้อ่าน ให้มองเห็นงานฝีมืออันงดงาม น่าทึ่ง ที่ช่างพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ขึ้น และท่านจะรู้
ว่า หากไม่มีความศรัทธาเป็นเครื่องน าทางแล้ว งานงามๆ เช่นนี้มิอาจเกิดข้ึนได้ ดังรายละเอียดในบทต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 

“พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน งานงามของอุบลราชธาน”ี 
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บทที่ ๓ 

ธุงผะเหวดบ้านโพนทราย 
 
 

 
 

               
บุญผะเหวดบ้านโพนทราย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙, ๒๕๖๑ 

 
ประวัติบ้านโพนทราย 

บ้านโพนทราย ก่อตั้งเมื่อใดมิอาจระบุได้แน่นอน แต่เดิมนั้นชาวบ้านโพนทรายนี้เคยตั้งหลักแหล่ง 
อยู่ที่บ้านหนองแก้ว บ้านหนองแวงและบ้านเปือย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาด้วยเหตุผลหลาย
ประการได้แก่ คนในชุมชนต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ คือ โรคห่า โรคฝีดาษ และแหล่งท ามาหากินเริ่มลด
จ านวนลง จึงพากันหาท าเลใหม่ (นายบุญธรรม กากแก้วให้สัมภาษณ์) ดังนั้นหากพิจารณาการเกิดของบ้านโพน
ทรายโดยอิงจากการตั้งอ าเภอกันทรารมย์พ.ศ.๒๔๑๕ และเมื่อตั้งอ าเภอแล้ว ประมาณปี๒๔๒๑ ราษฎรมีความ
เดือดร้อนจากโจรผู้ร้ายชุกชุมมาก รวมทั้ง ในช่วง พ.ศ.๒๔๒๑ – ๒๔๔๙ มีการปรับเปลี่ยนการขึ้นสังกัดโดยตลอด 
คงท าให้ชาวบ้านหนองแก้ว หนองแวงและบ้านเปือยไม่มีความสุขในถิ่นเดิม ดังนั้นโดยการน าของคุณพ่อสุขาและ



๖๔ 

 

 

คุณแม่แน่น กากแก้ว จึงได้พากันอพยพจากถิ่นเดิมมาพบพ้ืนที่เป็นสันดินทราย จึงเลือกตั้งบ้านอยู่บริเวณดังกล่าว 
น่าจะราวๆ ปี ๒๔๓๕ และให้ชื่อบ้านว่า“บ้านโพนทราย”บางท่านกล่าวว่าเดิมเรียกว่า บ้านโนนทราย โดยมีผู้น า
หมู่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันดังนี้ 

หมู่ ๓ 
๑. นายเสือ  วงศาสนธิ์ 
๒. นายเคน  กากแก้ว 
๓. นายสมัย  ประดับศรี 
๔. นายวิเชียร  ปลื้มชนะ 
๕. นายบุญเที่ยง  ทัดทาน 
๖. นายสมบัติ  ประกอบศรี  
๗. นายวรจักร  ประกอบศรี (คนปัจจุบัน) 

        หมู่ ๔  
๑. นายถนัด  วงศาสนธิ ์
๒. นายละมัย  หวังสุข 
๓. นายแสง    หวังสุข 
๔. นายสมภาร    วงศาสนธิ์ 
๕. นายบัณฑิต    งามวิไล  (คนปัจจุบัน) 

ลักษณะการปกครอง 
       บ้านโพนทราย ขึ้นอยู่กับการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทย มีนายบุญเลิศ ผ่องราศี 
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นางเสมอใจ มีดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมู่บ้าน จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้คือ บ้านไทย (หมู่ ๑,๒) บ้านโพนทราย (หมู่ ๓,๔)
บ้านชาติ (หมู่ ๕) บ้านโพนทอง (หมู่ ๖,๗,๑๑,๑๒) บ้านทุ่งใหญ่ (หมู่ ๘,๙) และบ้านโนนดู่ (หมู่ ๑๐) 
  บ้านโพนทราย แบ่งออกเป็น ๑๖ คุ้มได้แก่ 
   ๑. คุ้มสว่างจิตร      ๒. คุ้มบึงบัวบาน 
   ๓. คุ้มศรีบูรพา               ๔. คุ้มอาทิตย์อุทัย 
                      ๕. คุ้มประกอบกิจ           ๖. คุ้มรวงทอง 
                      ๗. คุ้มร่มบากแสนส าราญ   ๘. คุ้มทรายทอง 
                      ๙. คุ้มสุขสวัสดิ์               ๑๐. คุ้มผาสุก 
                     ๑๑. คุ้มหนองพระยาราช     ๑๒. คุ้มเกษมสุข 
                     ๑๓. คุ้มใต้มิตรภาพ            ๑๔. คุ้มวัดป่าสามัคคี 
     ๑๕. คุ้มตะวันลับฟ้า  ๑๖. คุ้มใต้ทักษิณาพร 
     ที่ตั้งหมู่บ้าน 
         บ้านโพนทราย ตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้านไทย หมู่ที่ ๓ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่รวม
ทั้งหมดประมาณ ๓,๖๐๐ ไร่ โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย ๒๕๐ - ๓๐๐ ไร่ ที่ท าการเกษตร ๒,๓๐๐ ไร่ ที่สาธารณะ 



๖๕ 

 

 

๑,๒๐๐ ไร่ แต่ไม่มีป่าไม้ ระยะทางจากบ้านโพนทรายถึงอ าเภอเขื่องใน ๑๖ กิโลเมตรและถึงจังหวัดอุบลราชธานี 
๕๕ กิโลเมตร 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ จดบ้านนาแก้ว ต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันออก จดบ้านผักแว่น ต าบลยางข้ีนก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศตะวันตก จดบ้านไทย  ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศใต้  จดบ้านค้อทอง ต าบลค้อทอง อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

  ประชากรส่วนใหญ่ มีชาติพันธุ์ไทยลาว บางส่วนเป็นไทยส่วย (ไทยอีสาน) จ านวนประชากร
ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีจ านวน ๖๘๕ คน เป็นชาย ๓๓๘ คน หญิง ๓๔๗ คน จ านวน ๑๕๖ ครัวเรือน ส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมคือ ท านา 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
  บ้านโพนทรายมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา 
 จ านวนประชากร/จ านวนครัวเรือน 
  ประชากรส่วนใหญ่มีชาติพันธุ์ไทยลาว บางส่วนเป็นไทยส่วย (ไทยอีสาน) จ านวนประชากรส ารวจ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีจ านวน ๖๘๕ คน เป็นชาย ๓๓๘ คน หญิง ๓๔๗ คน จ านวน ๑๕๖ ครัวเรือน ส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรมคือท านา ๑๔๙ ครัวเรือนค้าขาย๑๐ครัวเรือนรับราชการ ๑๐ ครัวเรือนและรับจ้าง ๒๐ ครัวเรือน  
 งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของหมู่บ้าน 
  จากการศึกษาข้อมูลชุมชนทั้งในวัดบ้านโพนทรายและคุ้มต่างๆ พบว่า บ้านโพนทรายเป็น
หมู่บ้านหนึ่งของอ าเภอเขื่องใน ที่มีชาวบ้านในชุมชนมีความสามารถทางงานศิลปหัตถกรรมและงานช่างฝีมือหลาย
แขนง ที่โดดเด่นมากมีดังนี้ คือ 

๑. งานด้านหัตถกรรมการทอผ้า ได้แก่ การทอผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ผ้าตุ้ม ผ้าเบี่ยง ผ้าขาวม้า ทั้งไหม
และฝ้ายใช้ในชุมชน แม้ปัจจุบันช่างทอจะอายุมาก ก็ยังทออยู่หลายคน และเมื่อ พิจารณาจากการประดิษฐ์ผ้าห่อ
คัมภีร์ที่พบในวัดบ้านโพนทรายพบว่า ผ้าทอในชุมชนที่ถวายวัดเพ่ือห่อคัมภีร์ใบลาน มีหลายประเภททั้งผ้าซิ่นคั่นมี
หัวมีตีน ทั้งไหมและฝ้าย ผ้าวา ผ้าตุ้ม ผ้าเบี่ยง ผ้าขิดรองด้วยแคร่ไม้ไผ่สาน ผ้าขิดรองด้วยหญ้าหางหมาว้อ ล้วนมี
ลวดลายสวยงามที่สวยงาม ในตอนหลังคนในชุมชนได้สร้างรายได้ด้วยการทอหมอนขิด ซึ่งมีเอกลักษณ์ของบ้าน
โพนทรายคือหมอนขิดไหม จนเกิดกลุ่มสตรีทอหมอนขิดจ าหน่ายในชุมชน และเสื้อผ้าส าเร็จรูป  

         ด้านการทอธุงปราสาทหรือธุงผะเหวดนั้น ในอดีตแม่บ้านที่ทอผ้าต่างทอธุงเพ่ือถวายวัดใน
โอกาสท าบุญต่างๆ ทั้งบุญกฐิน บุญอุทิศหาผู้วายชนม์และบุญผะเหวด จนท าให้วัดบ้านโพนทรายมีธุงเป็นจ านวน
มากและล้วนสะท้อนฝีมือของผู้หญิงบ้านโพนทรายในอดีต ซึ่งมีความสามารถในการทอผ้า ทอธุง ทอขิดหมอน ซึ่ง
จะกล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับการทอธุงต่อไป 

๒. งานช่างฝีมือ พบงานช่างเครื่องสดประเภทการแทงหยวก การท าปราสาทผึ้งแบบโบราณ 
และการท าดอกผึ้ง โดยมีกลุ่มช่างแทงหยวกประมาณ ๑๒ คนในชุมชน มีนายลู่ นิลจิตต์ เป็นหัวหน้ากลุ่มช่างและมี
การสืบสานมายังนักเรียนและเยาวชนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น จนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยความสามารถในการอนุรักษ์
และสืบสานการแทงหยวก กลุ่มช่างแทงหยวกบ้านโพนทรายได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน ได้รับ
รางวัลนาคราช จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาช่างฝีมือการแทงหยวก สร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนโพนทราย
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และเป็นที่รู้จักของวงการภายนอกว่า งานแทงหยวกในจังหวัดอุบลราชธานียังคงเหลืออยู่ หลังจากที่หลายคนคิดว่า 
สูญหายไปจากอุบลฯแล้ว  
  ๓. ด้านภาษาและอักษรโบราณ พบหลักฐานจากคัมภีร์ใบลานที่วัดบ้านโพนทรายว่า มีการจาร
ตัวอักษรธรรม อักษรไทยน้อยลงในใบลานเพ่ือให้พระสงฆ์ศึกษาเล่าเรียนและเก็บในตู้คัมภีร์แบบลงรักปิดทองเป็น
จ านวนมาก สะท้อนว่า ชุมชนบริเวณนี้มีช่างด้านงานลงรักปิดทอง เพราะพบว่า มีศิลปะการลงรักปิดทอง เป็น
หลักฐานจากตู้ส าหรับเก็บคัมภีร์ใบลานซึ่งระบุปี พ.ศ.ที่สร้างว่า ปี พ.ศ. ๒๔๒๑  

๔. ด้านการเกษตรกรรม ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท านาเป็นหลัก และ 
หลายครอบครัวได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่นการท าเกษตรแบบผสมผสาน  
  ๕. ด้านประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีตามฮีต ๑๒ คือประเพณีใน ๑๒ เดือน แต่ประเพณี
หลักที่เด่นชัดอยู่ ๓ ประเพณีคือ ประเพณีบุญผะเหวดในเดือน ๔ ประเพณีบุญบั้งไฟเพ่ือขอฝนในเดือน ๖ และ
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในบุญออกพรรษาเดือน ๑๑ 
  สถานที่ส าคัญของหมู่บ้าน 

๑. วัด ในหมู่บ้าน มี ๓ วัด คือ วัดเก่าหนองบัว วัดบ้านโพนทราย วัดป่าบ้านโพนทราย   
๒. ศาลปู่ตา มีศาลปู่ตาที่ส าคัญอยู่ ๒ ที่ คือศาลปู่ตาด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านและศาลปู่ตา 
ริมหนองสามงา 

   
ประวัติวัดบ้านโพนทราย    
วัดบ้านโพนทราย ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการท าบุญประเพณีส าคัญท้ัง ๓ ประเพณี ตั้งอยู่ที่บ้าน 

โพนทรายหมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะมหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ 
ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา วัดบ้านโพนทรายหรือวัดโพธิ์ศรียาราม (ชื่อเดิม) ตั้งขึ้นเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏแน่
ชัดจากค าบอกเล่าสันนิษฐานว่าน่าจะตั้งขึ้นพร้อมกับการตั้งบ้านโพนทรายคือประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๔ หรือ
หลังจากนั้น 

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย 
๑.  พระอุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ .ศ. ๒๕๓๓ ได้รับพระราชทาน 

วิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
๒.  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕   
๓.  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒  
๔.  หอระฆัง 
๕.  เมร ุ
๖.  ศาลาพักญาต ิ
๗.  หอพระอุปคุต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘.  หอรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส หลวงปู่เคน จนฺโท สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙.  ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๐.ซุ้มประตูโขง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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    การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสปกครองวัดถึงปัจจุบันมี ๗ รูปและรูปที่ส าคัญเป็นศูนย์รวม
ใจ ดังนี้  

รูปที่ ๑  พระพรมมา 
รูปที่ ๒  พระเคน  จนฺโท  
รูปที่ ๓  พระพันธ์ 
รูปที่ ๔  พระพุทธา 
รูปที่ ๕  พระเฮือง  สุวณฺโน 
รูปที่ ๖  พระอธิการสะอาด 
รูปที่ ๗  พระอธิการสิงห์  ปรืองาม  ฉายา อนุตตโร (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ) 
บ้านโพนทราย มีวัดบ้านโพนทรายเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา มีเจ้าอาวาสรูปส าคัญที่ 

เป็นศูนย์รวมใจและเป็นที่พ่ึงของชาวบ้านและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาอาคมคือ เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ หลวงปู่เคน จนฺโท 
ท่านเป็นเจ้าอาวาสและจ าพรรษาที่วัดบ้านโพนทรายถึง ๒๑ พรรษา ดังนั้นท่านคือ ผู้พัฒนาวัดบ้านโพนทรายให้
เจริญและท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งใกล้และไกล จึงขอเสนอประวัติของท่านโดยสังเขปดังนี้ 

ประวัติหลวงปู่เคน จนฺโท 
                                   

                                     
 

หลวงปู่เคน จนฺโท เกิดวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่บ้านโพนทราย ต าบลบ้านไทย อ าเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของคุณพ่อทา – คุณแม่ไว อ าไพพิศ มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๗ คน 
ท่านเป็นบุตรคนโต ดังนี้ 

๑. นายเคน อ าไพพิศ (หลวงปู่เคน) 
๒. นางใบ  อ าไพพิศ 
๓. นางลือ อ าไพพิศ 
๔. นายโม้ อ าไพพิศ 
๕. นายทุย อ าไพพิศ 
๖. นายฮุย อ าไพพิศ 
๗. นางหล่า อ าไพพิศ 

ทั้งหมดได้เสียชีวิตแล้ว 



๖๘ 

 

 

การศึกษา 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านไทย ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
การครองเรือน 
ช่วงอายุ ๑๗ ปี ได้แต่งงานกับแม่หลอด วงศาสนธิ์  
การอุปสมบท 
เมือ่หลวงปู่เคน แต่งงานอยู่กินกับแม่หลอด ได้มาประมาณ ๓ – ๔ ปี คุณแม่ไว อ าไพพิศแม่ของ 

หลวงปู่เคนได้ได้เสียชีวิตไป ท่านจึงได้ตัดสินใจเข้าอุปสมบท บวชครั้งแรกที่บ้านโพนทอง โดยมีพระอุปัชฌาย์พรม
เป็นผู้บวชให้ แล้วลาสิกขาและกลับมาบวชใหม่อีกครั้งเมื่ออายุได้ ๒๐ ปี จ าพรรษาที่วัดบ้านสังข์ ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร อยู่ประมาณ ๒ พรรษา หลังจากนั้นได้กลับมาจ าพรรษาที่วัดบ้านค้อทอง ต าบลค้อทอง 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่จ าพรรษาที่นั่นเป็นเวลา ๓๐ พรรษา หลวงปู่ เคน เป็นผู้หนึ่งที่ เห็น
ความส าคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก ท่านจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น ชื่อโรงเรียนค้อทองอ าไพพิทยาคาร ซึ่งเป็น
มรดกตกทอดมาถึงลูกหลานและชาวบ้านค้อทองจนถึงทุกวันนี้ หลังจากนั้นย้ายไปจ าพรรษาที่อ าเภอบัวใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา ๒ พรรษาต่อมาได้เดินทางไปจ าพรรษาที่อ าเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกับพระปลัดลาผู้เป็นอาจารย์ 
ต่อมาย้ายไปจ าพรรษาที่อ าเภอหนวงบัวล าภูจังหวัดอุดรธานี  (ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวล าภู) ประมาณ ๕ 
พรรษา ต่อมาท่านได้เดินทางข้ามแม่น้ าโขงไปบ าเพ็ญเพียรที่ภูเขาควายประเทศลาว ๒ พรรษา และกลับมาที่บ้าน
ค้อทองอีกครั้งและจ าพรรษาอยู่ที่นั้น  ในระหว่างนั้นบ้านโพนทราย ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ไม่มีเจ้าอาวาสวัด ชาวบ้านโพนทรายจึงพร้อมใจกันไปกราบอาราธนานิมนต์ท่านกลับมาจ าพรรษา 
และเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านโพนทรายซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านและจ าพรรษาที่นี่ตลอดมา นานได้ ๒๑ พรรษาท่านจึง
มรณภาพ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๖ สิริอายุ ๘๖ ปี พรรษา ๖๐ ด้วยความศรัทธาถึงคุณงามความดี ศิษยา
นุศิษย์พร้อมชาวบ้านจึงได้ร่วมใจกันสร้างรูปเหมือนท่าน และสร้างวิหารประดิษฐานรูปเหมือนของท่าน ไว้ที่วัดบ้าน
โพนทรายเพ่ือเป็นที่สักการะบูชากราบไหว้ของลูกหลานสืบไป ส าหรับประวัติของหลวงปู่เคนจนฺโทนั้น ไม่มีการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ได้สืบจากชาวบ้านและลูกหลานของท่านก็ไม่ทราบลืมเลือนกันไปบ้าง แต่ยังมีศิษย์เอก
ของท่านอยู่ที่อ าเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ชื่อว่า ญาท่านเชย ที่เคยศึกษาวิชาและร่วมธุดงค์ด้วยกันกับหลวงปู่บุญมา 
ญาท่านวัดบ้านทุ่งใหญ่ ที่เป็นที่เคารพศรัทธาในย่านนั้น ก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่เคน จนฺโท และยังมีอีกท่านหนึ่งที่
เป็นศิษย์น้องร่วมอาจารย์เดียวกันกับหลวงปู่เคน คือหลวงปู่จันทร์ คัมภีร์ปัญโญ วัดบ้านจานเขื่อง ต าบลเขื่องใน 
นั้นเป็นศิษย์รุ่นน้อง ซึ่งมีวิชาหมากินความคิดกับวิชาร้อยโคตร โดยเรียนจากพระอาจารย์ชาวเขมร ข้อมูลเหล่านี้
ลูกหลานหลวงปู่ไดเ้ล่าต่อมา 

วัตถุมงคลของหลวงปู่เคน จนฺโท  
   วัตถุมงคลของหลวงปู่เคน จนฺโท เด่นทางด้านแคล้วคลาด อย่างกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
พลิกคว่ าจนรถยนต์พังยับทั้งคัน คนในรถคลานออกมาจากรถโดยไม่บาดเจ็บใดๆ รถคันดังกล่าวมีรูปภาพของหลวง
ปู่เคน ห้อยอยู่ที่หน้ารถ และอีกกรณีชาวบ้านไปขายข้าว แล้วถูกโจรปล้นระหว่างทาง โดยโจรหมายเอาชีวิตเจ้า
ทรัพย์ยิงใส่ในระยะประชิดหลายนัด ปืนยิงออกแต่ไม่โดน เนื่องจากคนผู้นั้นห้อยตะกรุดของหลวงปู่เคน หรือโจรยิง
ไม่แม่นก็ไม่อาจรู้ได้ ซึ่งเป็นเพียงค าบอกเล่าของชาวบ้านเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่เคน นอกจากนี้หลวงปู่เคน
ยังมีวิชาด้านการขับไล่ภูตผีวิญญาณอีกด้วย และหากใครจะถ่ายรูปท่านแล้วต้องของอนุญาตท่ านก่อน ถ้าท่านไม่
อนุญาตก็จะถ่ายไม่ติด                                                                                
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           ป้จจุบันในวัดบ้านโพนทรายมีคัมภีร์ใบลานเก่าเก็บจ านวนมาก และผ้าห่อคัมภีร์ก็งดงาม มีตู้ลาย
รดน้ าเก็บคัมภีร์ใบลาน ผ้าผะเหวด ธุงผะเหวด และฮางหดสรง ซึ่งเข้าใจว่า เป็นเพราะหลวงปู่เคนเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาดังกล่าวมาแล้ว จึงได้สร้างและรวบรวมไว้ สะท้อนให้เห็นบารมีทั้งทางธรรมและความเข้มขลังของ
ท่านเป็นอย่างด ีกล่าวได้ว่า วัดบ้านโพนทรายมีหลวงปู่เคน จนฺโท เป็นศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาอย่างแท้จริง                 

         
           ตู้คัมภีร์ใบลานวัดบ้านโพนทราย                 ผ้าผะเหวดผนืเก่าแก่ของวัดบ้านโพนทราย 
 

              
                ฮางหดสรงวัดบ้านโพนทราย ที่สะท้อนถึงการธ ารงรักษาประเพณีหดสรงในชุมชน 
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ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 
เจ้าอาวาสรูปปัจุบันคือพระอธิการสิงห์ ปรืองาม ฉายา (อนุตตโร) วิทยฐานะนักธรรมโท อายุ ๗๗ 

ปี ๒๐ พรรษา พระอธิการสิงห์ ปรืองาม (อนุตตโร) เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ปี ชวด ที่บ้าน
โพนทราย ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อุปสมบทเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ พระอุปัชฌาย์คือพระ
อธิการสา ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดบ้านกกกอก ต าบลกกกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี     

วัดบ้านโพนทราย ปัจจุบันมีพระภิกษุเข้าจ าพรรษาจ านวน ๖ รูป คือ 
รูปที่ ๑  พระอธิการสิงห์ ปรืองาม ฉายา อนุตตโร ต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านโพนทราย

วิทยฐานะ นักธรรมโท อายุ ๗๗ ปี ๒๐ พรรษา 
รูปที่ ๒  พระแสวง แสงทอง ฉายา รตฺติโก ต าแหน่งรองเจ้าอาวาส วัดบ้านโพนทราย

และด ารงต าแหน่งเลขานุการเจ้าคณะต าบลบ้านไทยวิทยฐานะนักธรรมโท อายุ ๔๗ ปี ๘ พรรษา (มรณภาพแล้ว) 
รูปที่ ๓  พระสังข์ทอง บุญเอก ฉายา มานิโต อายุ ๗๗ ปี ๘ พรรษา (มรณภาพแล้ว) 
รูปที่ ๔  พระเสาร์ อนุสาร ฉายา อนุสาโร อายุ ๖๓ ปี ๕ พรรษา 
รูปที่ ๕  พระเดช ปาสันโน 

พระอธิการสิงห์ได้สืบสานและพัฒนานาวัดบ้านโพนทรายร่วมกับคณะกรรมการวัดและชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงานบุญประเพณีต่างๆ และยังคงเป็นแหล่งรวมใจของชุมชนด้านทางกิจกรรมทางศาสนา 
และประเพณีต่างๆ     
                    

   
 

   
               ประเพณีบุญบั้งไฟที่ชาวบ้านโพนทรายจัดประจ าทุกป ีที่แสดงให้เห็นพลังความสามัคคีของชาวคุ้มต่างๆ 
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                                   ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย ปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๖๐ 
                      (ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ) 
                                                                       
บุญผะเหวดในชุมชนบ้านโพนทราย 
 
  บ้านโพนทราย ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่และเป็นหมู่บ้านที่ยึดถือจารีตประเพณีทางศาสนา
อย่างเหนียวแน่นหมู่บ้านหนึ่ง โดยปฏิบัติตามฮีต ๑๒ หรือประเพณี ๑๒ เดือน แต่ประเพณีที่ยึดเป็นหลักของ
หมู่บ้านและบรรดาลูกหลานทั้งทางใกล้และทางไกลจะต้องพยายามมาให้ได้มี ๓ ประเพณี คือ ประเพณีบุญ
พระเวสหรือบุญผะเหวดในเดือน ๔ ประเพณีบุญบั้งไฟเพ่ือขอฝนในเดือน ๖ และประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในบุญออก
พรรษาเดือน ๑๑ ซึ่งทั้ง ๓ ประเพณีนี้นอกจากจะสะท้อนให้เห็นความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวโพนทราย
แล้ว ในงานทั้ง ๓ ประเพณี เป็นโอกาสที่ช่างฝีมือด้านต่างๆ ในหมู่บ้านได้รวมใจกันสร้างสรรค์และแสดงออกให้
ปรากฏ เช่น บุญบั้งไฟเดือน ๔ แต่ละคุ้มจะตกแต่งบั้งไฟประจ าคุ้มด้วยการสับลายกระดาษตกแต่ง บั้งไฟ บรรดา
ผู้หญิงทุกช่วงอายุจะฟ้อนร าในขบวนแห่ นักดนตรีอาวุโสจะตีกลองตุ้มน าขบวนฟ้อน ทุกคนมีโอกาสแสดงออกอย่าง
สนุกสนาน ในประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนั้น ช่างแทงหยวกคุ้มต่างๆ ได้ช่วยกันแทงหยวกท าปราสาท ให้ฝ่ายหญิงท า
ดอกผึ้งเพ่ือประดับตกแต่งอย่างสวยงาม และงานนี้ท าให้วงการภายนอกได้ทราบว่า ยังมีช่างแทงหยวกท่ีมีฝึมือของ
จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่บ้านโพนทรายหลายคน ท าให้ชื่อเสียงของบ้านโพนทรายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพ่ิมข้ึน 
ส่วนบุญผะเหวด เทศน์มหาชาตินั้น วัดบ้านโพนทรายได้จัดเป็นประจ าทุกปี และงานนี้เองบรรดาธุงทั้งหลายที่ผู้
ศรัทธาได้น ามาถวายวัด ถูกน ามาปัก ๔ มุมของหอแจก และด้านในหอแจกซึ่งเป็นสถานที่เทศน์มหาชาติจะได้รับ
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การประดับตกแต่งด้วยและธุงผะเหวดจ านวนมาก เพ่ือให้ผู้ถวายธุงได้รับอานิสงส์และส่งผู้ที่ล่วงลับให้ถึงสรวง
สวรรค์ตามเจตนารมณข์องการถวายธุง   

การจัดงานบุญผะเหวดบ้านโพนทรายนั้น จากการศึกษาภาพเก่าประมาณ ๒๙ ปีที่ผ่านมา พบว่า 
มีการประดับตกแต่งศาลาการเปรียญหลังเดิมด้วยธุงผะเหวด พร้อมตกแต่งผ้าผะเหวดรอบๆ ศาลาการเปรียญ
ด้านบน มีบรรดาผู้เฒ่า ผู้แก่นั่งฟังเทศน์และชาวคุ้มต่างๆ แห่ต้นเงินมาถวายวัด สะท้อนพลังบุญและพลังศรัทธาที่
ไหลรินสืบเนื่องมามิได้ขาด  
 

        
 

       
 

       
 

                   
                                         บญุผะเหวดบา้นโพนทราย ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
                                                           (ประจักษ์ บุญอารีย์. บันทึกภาพ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๓) 
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ส่วนบุญผะเหวดในปัจจุบัน บรรยากาศสีสันของงานบุญยังคงอยู่ เพียงแต่คนรุ่นก่อนต่างถึงแก่
กรรมจากโลกไป คนรุ่นใหม่และคณะกรรมการหมู่บ้านได้น าในการท าบุญและหลอมรวมใจสืบทอดประเพณีนี้มิได้
ขาด ธุงผืนเดิมและผืนใหม่ได้รับการน ามาตกแต่งเพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ถวาย ส่วนผ้าผะเหวดผืนเดิมยังคง
อยู่ แต่ไม่ได้น ามาประดับเพราะได้วาดภาพมหาชาติชาดกบนผนังด้านบนแล้ว ดังรูป  
          
          

                   
                                      การปักธุงก่อนวันงาน                                       หอพระอุปคตุ 
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การเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองและการแห่ข้าวพันก้อน 
บุญผะเหวดบ้านโพนทราย ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

                                                                                              (วีณา วีสเพ็ญ, ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ) 
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   บุญผะเหวดบ้านโพนทราย ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑ 

                                                                                                (วีณา วีสเพ็ญ, ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ) 
 
  อย่างไรก็ตามในงานบุญผะเหวดนี้ บ้านโพนทรายได้มีการน าบุญกุ้มข้าวใหญ่มาจัดรวมด้วยนั่นคือ 
ก่อนเอาข้าวขึ้นเล้าหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว จะท าบุญสู่ขวัญข้าวในหมู่บ้าน แต่บ้านโพนทรายได้ถือโอกาสสร้างธนาคาร
ข้าวในวัด โดยทุกหลังคาเรือนจะน าข้าวเปลือกของตนเองมาร่วมพิธี อีกส่วนหนึ่งจะบริจาคเข้าธนาคารข้าว เพ่ือให้
มีพันธุ์ข้าวในชุมชนและมายืมได้ ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายของการงานบุญที่เน้นให้ผู้มาท าบุญสร้างทานบารมี 
 
ความเป็นมาของการทอธุงในชุมชน 
 
  การทอธุงผะเหวดบ้านโพนทรายจะมีมาแต่เมื่อไรนั้น มิอาจทราบแน่นอนได้ แต่ผู้คนในชุมชนมัก
กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เกิดมาก็เห็นมีการประดับธุงในงานบุญต่อเนื่องมาโดยตลอด มีทั้งธุงรุ่นเก่าที่ทางวัดบ้าน
โพนทรายเก็บรักษาไว้ ซึ่งในผืนธุงนั้นจะปรากฏชื่อช่างทอ ชื่อผู้อุทิศหรือผู้สร้างธุง ชื่อบุพการีที่ผู้สร้างธุงอุทิศถึง  
ปัจจุบันเมื่อมีงานบุญผะเหวดคณะกรรมการวัดจะน าธุงใหม่ซึ่งท าจากด้ายโทเร สีสันสดใสมาประดับภายในศาลา
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การเปรียญซึ่งเป็นบริเวณจัดงาน เมื่อพิจารณาจากภาพงานบุญที่ปรากฏในชุมชนบ้านโพนทราย ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ใน
งานบุญผะเหวดของหมู่บ้าน จะเห็นบรรยากาศการแขวนผ้าผะเหวด การประดับธุง ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนมาร่วมงาน 
สะท้อนความศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลายมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
  หากพิจารณาจ านวนธุงผะเหวดของบ้านโพนทรายเปรียบเทียบกับชุมชนอ่ืนๆ นั้น จัดว่าเป็น
ชุมชนที่มีธุงผะเหวดจ านวนมาก ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นที่ทอในปัจจุบัน แต่เมื่อส ารวจช่างฝีมือที่ทอธุงในปัจจุบันและทอ
สม่ าเสมอ กลับพบว่ามีจ านวนน้อย เนื่องจากสูงอายุ ตามองไม่ค่อยเห็นและไม่สามารถจูงใจให้คนรุ่นปัจจุบันหันมา
สืบสานงานที่ยายหรือแม่เคยท าได้ เมื่อสอบถามนายบุญธรรม กากแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโพนทราย ได้ให้ค าตอบว่า 
เดิมนั้น ผู้ที่ทอธุงผะเหวดในชุมชนโพนทรายก็คือ ผู้ที่ทอผ้าเป็นอยู่แล้วในชุมชนโดยทอทั้งผ้าซิ่น ผ้าวา ผ้าขาวม้า 
ผ้าขิดหมอน ผ้าเบี่ยงขิด ผ้าพื้น เป็นต้น เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันนั่นเอง 
  บ้านโพนทรายได้ชื่อว่า เป็นหมู่บ้านหนึ่งของต าบลบ้านไทย ที่มีการทอผ้าในชุมชนจ านวนมากใน
อดีต ทั้งทอเพื่อใช้เองและรับจ้างทอจากบุคคลทั้งภายในและนอกชุมชน สามารถทอผ้าได้ทุกชนิดรวมทั้งทอลายขิด 
จนมีหมอนขิดมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโพนทรายขึ้น ในอดีตเมื่อ ๙๐ ปีที่ผ่านมา ชุมชนโพนทรายมีผลงาน
ที่เกิดจากการทอผ้าของผู้หญิงในชุมชนและทอธุงถวายวัดเพ่ือเป็นการท าบุญของตนเอง รวมทั้งมีผู้ว่าจ้างทอ หาก
ถามว่า ช่างทอธุงบ้านโพนทรายมีจ านวนเท่าใดนั้น จากการสอบถามผู้รู้ในชุมชนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า 
ช่างทอธุงรุ่นก่อนๆ มีหลายคน แต่ล้วนเสียชีวิตแล้วเป็นส่วนมาก ยังคงเหลือรุ่นที่มีอายุประมาณ ๖๐ ปี และมี
จ านวนไม่มากนัก     
    เมื่อพิจารณาจ านวนธุงของบ้านโพนทราย เปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆ พบว่า มีจ านวนมาก ทั้งรุ่น
เก่าที่ทางวัดไม่ใช้ เนื่องจากมีธุงที่ผู้ศรัทธาน ามาถวายตามโอกาสต่างๆ จ านวนมากของเดิมเลยเก็บไว้ นับเป็นความ
โดดเด่นด้านหนึ่งของวัดที่ได้เก็บรักษาธุงที่มีผู้ถวายวัดไว้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเวลาจัดงานเทศน์มหาชาติในระยะ ๕
ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการวัดได้น าเฉพาะธุงใหม่ที่สีสันสดใสมาประดับเท่านั้น ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้เขียนได้
ทราบจากนายณัฐพงศ์ มั่นคง เยาวชนบ้านโพนทรายว่า มีงานหัตถกรรมคู่มากับชุมชนที่สะท้อนความสามารถทาง
ฝีมือช่างคือการแทงหยวกและมีธุงผะเหวดเก่าที่มีลวดลายเรื่องราวบนผืนธงแตกต่างจากที่เคยเห็นทั่วไป ท าให้เริ่ม
สนใจและขอยืมธุงผะเหวดบ้านโพนทราย ไปถ่ายภาพดิจิทัลที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพ่ือเป็นฐานข้อมูลงานหัตถกรรมของชุมชน และเริ่มสนใจเกี่ยวกับธุงผะเหวดในแหล่งอ่ืนๆ นับแต่นั้น
มา 

จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือ นายบุญธรรม กากแก้ว ซึ่งถือว่าเป็นผู้รู้ในชุมชนที่มีโอกาส 
พบเห็นบรรยากาศการทอผ้าในชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า ธุงที่มีในวัดบ้านโพนทรายนั้น เป็นธุงที่ทอในชุมชนโพนทราย
เอง ไม่ได้มาจากที่อ่ืนและสามารถสืบสาวถึงช่างทอได้ว่า เป็นผู้ใดบ้าง โดยนับย้อนหลังไปได้ประมาณ ๒ ช่วงอายุ
คน ช่างทอเหล่านี้ ได้ท าหน้าที่สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์เพ่ือการศาสนาได้อย่างประณีต สวยงาม ซึ่งจะกล่าวราย 
ละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคและลวดลายที่ปรากฏในตอนหลัง 
   ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา คณะท างานจากกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาและเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมต่างในชุมชนบ้านโพน
ทรายและบ้านใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เช่น การแทงหยวกของกลุ่มช่างแทงหยวก โดยมีนายลู่ นิลจิตต์เป็นหัวหน้า
จนได้รับรางวัลศิลปินพ้ืนบ้าน “รางวัลนาคราช”จากมหาวิทยาลัยมหาราคาม ในปีพ.ศ ๒๕๕๘ และบุคลากรจาก



๗๖ 

 

 

งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ มีกิจกรรมในชุมชนนี้อย่างต่อเนื่อง เช่นได้รับเชิญให้ส ารวจและจัดระบบคัมภีร์ใบลานให้
วัดบ้านโพนทราย เข้าร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติในปี พ.ศ ๒๕๕๙ งานบุญบั้งไฟ เป็นต้น 
 

          
    พระแสวง รตฺติโก อดีตรองเจ้าอาวาส วัดบ้านโพนทรายและอดีตเลขานุการเจ้าคณะ ต าบลบ้านไทย อายุ ๔๗ ปี ๘ พรรษา      
      (ปัจจุบัน มรณภาพแล้ว) น าธุงผะเหวดเก่าวัดโพนทรายมาใหผู้้เขียนชมและยมืไปบันทึกภาพท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
                                                                                                 (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๒๕๕๗) 
     
  ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ นี้เอง เมื่อมหาวิทยาลัยให้งบประมาณสนับสนุน ให้ด าเนินการโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า จึงได้เลือกเสนอเรื่องธุงผะเหวดอีสาน ซึ่งเป็นความงดงามด้านผ้าแพรพรรณ ทาง
ศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานี บ้านโพนทรายจึงเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีและในการเก็บข้อมูล
ล่าสุด ได้เน้นการบันทึกวิดีทัศน์วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกจาก
นายบุญธรรม กากแก้วและตัวแทนชุมชนเป็นอย่างดี  
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                  นายบุญธรรม กากแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโพนทรายและคณะ น าธุงของวัดโพนทรายออกแขวน 
                              เพื่อใหค้ณะท างานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามบันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศน์ 
                                     (เพ็ญประภา ไชยสงคราม,วัชระ พิมพ์จันทร์ บันทึกภาพ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
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การบันทึกภาพนิ่งและวดิีทัศน์เกี่ยวกับธุงผะเหวดบ้านโพนทราย ณ ศาลาการเปรยีญของวัด 

                          (เพ็ญประภา ไชยสงครามและพัชรินทร์ ประทุมชาติ บันทึกภาพ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 
  โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านโพนทราย 

     ธุงบ้านโพนทราย หากแบ่งตามขนาด เส้นใยที่ใช้ทอ ลวดลายและเทคนิคการทอ ตามข้อมูล
ที่วัดบ้านโพนทรายมีทั้งธุงลายขิดแบบดั้งเดิมและธุงผะเหวดที่นิยมทอแบบปัจจุบัน มีรายละเอียด
ดังนี้ 
๑. ขนาดของธุง กว้างประมาณ ๒๐ – ๒๕ นิ้ว ยาวตั้งแต่ ๒ – ๔ เมตร แล้วแต่ช่างทอจะกะ

ขนาดและความพอดีของธุง บางทีก็ขึ้นอยู่กับฟืมเดิมที่ทอผ้าอยู่ ท าให้ธุงบ้านโพนทราย มี
หน้ากว้างมากกว่าบ้านอื่นๆ 

๒. โครงสร้างของผืนธุง ประกอบด้วย ๓ ส่วนประกอบด้วย หัวธุง ผืนธุงและชายธุง  



๗๙ 

 

 

ส่วนหัวธุง เป็นส่วนที่สอดไม้ไผ่เหลาแบนกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตรผูกหัวท้ายด้วย
ด้ายที่ฟ่ันเป็นเกลียวเพ่ือใช้แขวน 

ผืนธุง เป็นส่วนที่ยาวที่สุด ผู้ทอจะสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ ซึ่งจะไม่ซ้ ากัน แต่ละลายจะ
คัน่ด้วยลายเส้นสีต่างๆ และมีตัวอักษรระบุชื่อผู้สร้างธุง ค าอุทิศ เจตนาของการอุทิศ ปักเป็น
ตัวอักษรบนผืนธุง ทั้งปักด้วยมือและปักด้วยจักร 

ชายธุง สอดด้วยไม้ไผ่เช่นเดียวกับด้านบน และร้อยลูกปัดสลับสีต่างๆ หรือการตัดไม้ซาง
เล็กๆ คล้ายหลอดผูกติดกับชายธุงเพ่ือถ่วงไม่ให้ธุงสะบัดแรงเกินไปทั้งเป็นการเพ่ิมความงาม
แก่ธุงด้วย 

๓. เส้นใยท่ีใช้ทอ ธุงบ้านโพนทรายรุ่นเก่าใช้ฝ้ายในการทอทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง และอาจใช้ไหม
ทอลายขิดบ้างบางผืน ธุงรุ่นกลางจะเริ่มมีการใช้ด้ายระหัน ด้ายโทเรเป็นส่วนใหญ่ การใช้ฝ้าย
แบบเดิมน้อยลง ส่วนธุงรุ่นปัจจุบันส่วนมากใช้ด้ายโทเรเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการปลูกฝ้าย
หรือเลี้ยงไหมหายไปจากชุมชน การซื้อด้ายมาทอสะดวกและรวดเร็วกว่าวิถีแบบเดิม สีของ
ผืนธุงนิยมใช้สีแดงเป็นหลัก ส่วนเส้นพุ่งที่ขิดลายนิยมหลากหลายสี ส่วนใหญ่เป็นที่สดใสเช่น 
เหลือง เขียว น้ าเงิน เป็นต้น 

๔. เทคนิคการทอและลวดลาย ใช้เทคนิคการขิดเป็นหลัก การทอด้วยเทคนิคขิดของบ้านโพน
ทรายนี้ เป็นการขิดที่เรียกว่า “เก็บทิ้ง” คือต้องสอดไม้นับเส้นเก็บลายใหม่ทุกครั้ง ไม่ใช้ไม้
คั่นเก็บลายไว้ เพราะแต่ละช่วง ลายจะไม่เหมือนเดิม คือ ๑ ช่วง ๑ ลาย ยกเว้นการทอขิด
ลายเดียวทั้งผืน จะใช้ไม้ค่ันลายไว้ ท าให้ทอได้รวดเร็ว 
 

ลักษณะเด่นที่ธุงบ้านโพนทรายแตกต่างจากที่อ่ืนๆ ก็คือ การเก็บลายขิดเป็นรูปต่างๆ ได้งดงาม 
 สอดแทรกเนื้อเรื่องเก่ียวกับพระเวสสันดรไว้เกือบทุกผืนธุง โดยหยิบยกตอนส าคัญๆ มาท าเป็นลวดลายเช่น กัณฑ์
นางมัทรี ตอนนางกลับจากป่าหาผลไม้ มีเสือโคร่ง เสือเหลือง สิงห์ยืนขวางทาง ตอนพราหมณ์ชูชกมาขอกัณหา ชา
ลีและพระเวสสันดรทานให้ ตอนนางมัทรีตามหากัณหา ชาลี เป็นต้น สะท้อนจุดมุ่งหมายอย่างเด่นชัดของการทอธุง
เพ่ือร่วมในกองบุญเทศน์มหาชาติ นอกจากนี้ช่างยังทอรูปพานรัฐธรรมนูญไว้บนธุง ทั้งยังปักตัวอักษรระบุไว้อย่าง
ชัดเจน อาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงนั้นความรู้เรื่องประชาธิปไตยแผ่ขยายเข้ามาสู่ชนบทมากแล้ว ท าให้ช่างถือเป็นสิ่ง
ส าคัญว่า นอกจากศาสนาแล้ว เรื่องของชาติ ซึ่งมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องส าคัญ กลายมาเป็น
ลายหลักที่ปรากฏบนผืนธุง ลวดลายผ้าธุงสมัยปัจจุบันนั้น ก็ไม่แตกต่างจากอดีตมากนัก เพราะช่างทอจะยืมธุงเก่า
มาจากวัดเพ่ือเป็นแบบลายในการทอ แต่อย่างไรก็ตาม ช่างทอบางคนก็ได้สร้างสรรค์ลวดลายให้แปลกไปจากเดิม 
เช่น ลายนกหรือหงส์ ลายปราสาท ลายศาลา เป็นต้น 

การทอธุงทีบ่้านโพนทรายนี้ คาดว่าเริ่มทอในชุมชนมา ประมาณปลายปี พ.ศ.๒๔๗๐ และนิยมทอ 
กันมากในหมู่บ้านประมาณ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา เส้นใยที่น ามาทอคล้ายชุมชนอ่ืนๆ คือ ใช้ฝ้ายและไหมใน
ท้องถิ่น ต่อมาก็เหลือเพียงใช้ด้ายจากโรงงานคือ ด้ายโทเร เป็นส าคัญ นอกจากนี้ช่างยังทอรูปพานรัฐธรรมนูญไว้
บนธุงทั้งยังปักตัวอักษรระบุไว้ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงนั้นความรู้เรื่ องประชาธิปไตยแผ่ขยายเข้ามาสู่ชนบทมาก
แล้ว ลวดลายผ้าธุงสมัยปัจจุบันนั้น ก็ไม่แตกต่างจากอดีตมากนัก โดยช่างทอจะยืมธุงเก่ามาจากวัดเพ่ือเป็นแบบ



๘๐ 

 

 

ลายในการทอ ซึ่งบางทีก็มีบางลายที่ช่างทอคิดค้นเพ่ิมเติมเสริมแต่งขึ้นจากเดิม เช่น ลายนก/หงส์ ลายปราสาท 
ลายศาลา เป็นต้น 

อีกประการหนึ่งคือ ธุงเก่าแก่ที่เก็บรักษาไว้มีจ านวนค่อนข้างมากนั้น แสดงให้เห็นความเชื่อเรื่อง
อานิสงส์ในการถวายธุงยังคงอยู่ในสังคม แม้ช่างทอผ้าธุงจะเหลือน้อยและเลิกทอแล้วก็ตาม การถวายธุงก็ยัง
ปรากฏอยู่เสมอ คือ โดยเอาผ้าขิดหมอนทอให้ยาวเป็นธุง มาถวายแทน 

            
  ลวดลายในธุงผะเหวดบ้านโพนทราย 
  ธุงบ้านโพนทรายหากจ าแนกตามความเก่าแก่ของเส้นใยธุงและตามเลขปีพุทธศักราชที่ทอ ซึ่ง
ปรากฏในผืนธุง สามารถแบ่งได้เป็น ๓ รุ่นคือ 

ธุงรุ่นเก่า ช่วงประมาณ พ.ศ ๒๕๐๐ - ๒๕๑๔ มีจ านวน ๑๕ ผืน  
ธุงรุ่นกลาง ช่วงประมาณ พ.ศ ๒๕๑๕ - ๒๕๒๖ มีจ านวน ๑๐ ผืน 
ธุงรุ่นปัจจุบัน ช่วงประมาณ พ.ศ ๒๕๒๗ - ๒๕๖๒ มีจ านวน ๓๐ ผืน 

ธุงรุ่นปัจจุบันนี้จะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนตามการถวายของผู้ท าบุญ 
 

ลายหลักที่ปรากฏบนผืนธุงบ้านโพนทราย มีดังนี ้

๑. ลายธาตุเจดีย์และเทพเทวดา 
        ๒. ลายต้นดอกไม/้กระถางดอกไม้ 

๓. ลายนางธรณี (แม่ธรณีบีบมวยผม) 
๔. ลายนางมัทรีกลับจากป่า ถูกเสือ สิงห์ขวางทาง 
๕. ลายนางมัทรีตามหากัณหา ชาล ี
๖. ลายพราหมณ์มาขอกัณหา ชาลีกับพระเวสสันดร 
๗. ลายพราหมณ์ชูชกจูงกัณหาชารี 
๘. ลายมอม 
๙. ลายกินรี กินนร 
๑๐. ลายเทวดาถือดอกไม้/คนถือดอกไม้ 
๑๑. ลายทหาร 
๑๒. ลายศาลา 
๑๓. ลายช้าง/ม้า 
๑๔. ลายพระบฏ 
๑๕. ลายพานรัฐธรรมนูญ 

                               ๑๖. ลายขันหมากเบ็ง/ลายปราสาทผึ้ง 
                               ๑๗. ลายคนข่ีช้าง/ม้า 
                               ๑๘. ลายกวาง 
                               ๑๙. ลายนก 
                               ๒๐. ลายประตูโขง 



๘๑ 

 

 

  ลายที่ปรากฏรองลงมา คือ ลายขิดรูปทรงต่าง ๆ เช่น ขิดดอกแก้ว ขิดคันก่อง ขิดตามน เป็นต้น 
๕. ตัวอักษรบนผืนธุง การปักตัวอักษรบนผืนธุง เป็นสิ่งที่มักจะขาดไม่ได้ เพราะชุมชนจะมีความ

เชื่อและศรัทธา เรื่องการท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุพการี   ญาติ
พ่ีน้องให้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พบพระศรีอาริย์ ตามที่มาของการท าบุญมหาชาติ ซึ่งได้
กล่าวมาแล้วให้ตอนต้น ซึ่งทั้งผู้สร้างธุง ผู้ทอธุง ต่างล้วนได้รับอานิสงส์ทั้งสิ้น จึงเป็นความ
เต็มใจ ความศรัทธาของผู้ท าบุญทุกคน ตัวอักษรนั้น รุ่นเก่าจะปักด้วยมือ ต่อมาเป็นการปัก
ด้วยจักร มีบางส่วนเขียนด้วยพู่กัน ตัวอย่างค าอุทิศบางส่วนมีดังนี้ 
 
                    ตัวอย่างผู้สร้างธุงและค าอุทิศที่ปักด้วยมือ 
                               

                                           
           สวัสดีขอความศุขและความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้านางเดือน     แม่ติว วงศาสนธิ์ อุทิศแด่แม่ใหญ่ทอง อุ่นจิตร 
               แม่และพี่น้องทุกคนเถิด ผู้ได้สร้างธงไว้ในพุทธศาสนา  
                            แต่เมื่อ พ.ศ สองพันห้าร้อย                   

       
                      น.ส. เตือนใจ อุทิศแด่           สร้างอุทิศแด่ แม่สี ทีบสุข     คุณแม่บุ กากแก้วและลูกหลานสร้างธง                      
                แม่ใหญ่หลอด วงศาสนธิ์ ๒๕๑๕                                        เมื่อ 2526 อุทิศแด่ คุณหมาย กากแก้ว  

 
 



๘๒ 

 

 

 
 

ตัวอย่างธุงผะเหวดบ้านโพนทรายเต็มผืน แสดงลวดลายธุงและค าอุทิศ  
       อธิบายลวดลายจากบนลงล่าง 

                           

      
๑                                      ๒                                     ๓ 

๑. ลายขิดดอกแก้ว พระเจดีย์มีเทวดาถือดอกไม้ล้อมรอบ ต้นดอกไม้ ทหาร ต้นดอกไม้ นางธรณี พานรัฐธรรมนูญ ต้นดอกไม้ 
ทหาร พราหมณ์ชูชกจูงกัณหาชาลี พระบฏ ม้า คนขีช้่าง ช่ือผู้สร้างทุง ลายขิด ลายเสาชายทุง 

๒. ลายขิดดอกแก้ว พระเจดีย์มีเทวดาถือดอกไม้ล้อมรอบ ต้นดอกไม้ ทหาร นางธรณี พานรัฐธรรมนูญ พระบฏ ช่ือผู้สร้าง 
ทหาร มอม คนข่ีช้าง ลายขิดดอกแก้ว ลายเสาชายทุง 

๓. นางมัทรีตามหากัณหาชาลี พราหมณ์ชูชกจูงกัณหาชาลี ต้นดอกไม้ ทหาร พระเจดีย์มีเทวดาและดอกไม้ล้อมรอบ นางธรณี 
พานรัฐธรรมนูญ หหาร คนขี่ม้า พระบฏ คนขี่ช้าง มอม ลายขิดดอกแก้ว ลายเสาชายทุง                         
                                   



๘๓ 

 

 

               
ธุงผะเหวดบ้านโพนทรายแต่ละรุ่น 

      ธุงรุ่นเก่า ช่วงประมาณ พ.ศ ๒๕๐๐ - ๒๕๑๔  
        อธิบายลวดลายจากบนลงล่าง           

                                         ๑                                                 ๒                      
๑. แม่เฒ่าเพง สมสิน ได้สร้างธงบูชาหนึ่งดวง ลายกระถางต้นดอกไม้ กินรีกินนร ทหาร คน ช้าง มอม พระ

เจดีย์มีกระถางดอกไม้และเทวดาล้อมรอบ กระถางดอกไม้ นางธรณี พานรัฐธรรมนูญ ต้นดอกไม้ นางธรณี ลายขิดเสาชายธุง 



๘๔ 

 

 

๒. น.ส. ค า ได้สร้างธงให้แม่ใหญ่ค ามี นางมัทรีตามหากัณหาชาลี พราหมณ์ชูชกจูงกัณหาชาลี ต้นดอกไม้ ทหาร 
พระเจดีย์มีเทวดาและดอกไม้ล้อมรอบ นางธรณี พานรัฐธรรมนูญ ทหาร คนขี่ม้า พระบฏ คนขี่ช้าง มอม ลายขิดดอกแก้วลายเสา
ชายธุง 

 

                          
                                          ๓                                                           ๔                           

๓.น ส พ (นางสมพร) อุทิศแด่แม่สา พระเจดีย์มีเทวดาและดอกไม้ล้อมรอบ หหาร นางธรณี พานรัฐธรรมนูญ 
คนขี่ม้า พระบฏ คนขี่ช้าง มอม ลายขิดดอกแก้ว ลายเสาชายธุง 



๘๕ 

 

 

๔. แม่น้อย แม่ผม ฝีมือ นางสวัสดิ์ พระเจดีย์มีเทวดาและดอกไม้ล้อมรอบ ทหาร คนขี่ช้าง ต้นดอกไม้ ขิดดอก
แก้ว นางธรณี พานรัฐธรรมนูญ กระถางดอกไม้ ทหาร มอม พระบฏ ม้า คนข่ีช้าง มอม ลายขิด ลายเสาชายธุง 

                
                          ๕                                     ๖                                   ๗ 

๕ . ฝีมือ น.ส.เดือน น.ส. แสง แม่ลาได้สร้างธงให้แม่ผม ลายพระเจดีย์มีเทวดาและดอกไม้ล้อมรอบ นางธรณี 
พานรัฐธรรมนูญ ทหาร คนข่ีช้าง พระบฏ คนข่ีช้าง คน ช้าง มอม ขิดดอกแก้ว ช้าง  

๖ . สวัสดีขอความสุขและความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้านางเดือน แม่และพี่น้องทุกคนเถิด ผู้ได้สร้างธงไว้ในพุทธ
ศาสนา แต่เมื่อ พ.ศ. สองพันห้าร้อยสี่ พระเจดีย์มีเทวดาและดอกไม้ล้อมรอบ ต้นดอกไม้ ทหาร นางมัทรีตามหากัณหาชาลี นางมัท
รีกลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง พราหมณ์มาขอกัณหาชาลกีับพระเวสสนัดร พระบฏ นางธรณี พานรัฐธรรมนูญ กวาง พราหมณ์ชู
ชกจูง กัณหาชาลี มอม พระบฏ คนขี่ม้า คนขี่ช้าง ลายช้าง ต้นดอกไม้ ลายขิด ลายเสาชายธุง 



๘๖ 

 

 

๗ . สร้างเมื่อ 2510 อุทิศแก่ แม่นวล วงตรี น.ส. ปุ๊ก ผู้สร้าง นางธรณี พระเจดีย์มีเทวดาและดอกไม้ล้อมรอบ 
นางธรณี พานรัฐธรรมนูญ พระบฏ ช้าง ขิดดอกแก้ว คนขี่ช้าง มอม ขิดตามน มอม ขิดคันก่อง ลายเสาชายธุง 

                              
๘                                        ๙                         
            

๘. นางถวิล วงศ์ตรี อุทิศให้แม่ใหญ่บุญ อุ่นจิต ๒๕๑๔ ขิดตามน กินรีกินร นางธรณี พระบฏ ช้าง ม้า นก      
ต้นดอกไม้ ขิดดอกแก้ว 



๘๗ 

 

 

๙. ลายริ้วสลับสี ขิดดอกแก้ว พระเจดีย์มีเทวดาและต้นไม้ล้อมรอบ คนขี่ช้างขี่ม้า อุทิศให้แม่บุญ แสงทอง      
ต้นดอกไม้ ลายเสาชายธุง 
  ในจ านวนธุงผะเหวดรุ่นเก่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นลายขิดรูปต่างๆ มีธุงผืนหนึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่าง
กว่าผืนอ่ืนนั่นคือ ใช้เทคนิคการขิดผสมกับเทคนิคการจก และมีฝีมือละเอียดสวยงาม แม้จะเป็นลายขิดก็สามารถ
มองลายได้ทั้งสองด้าน การปักตัวอักษร จะปักทั้งสองด้าน สะท้อนเจตนาของช่างทอที่มุ่งจะให้รู้ว่า ธุงผืนนี้ เมื่อ
สะบัดตามสายลม สามารถมองดูงามทั้งสองด้าน ดังรูป 
 

                            
 
                         ลายขิดรูปเจดีย์ เทวดา ต้นดอกไม้ มอม (ด้านหน้า)                       ด้านหลัง 
 

                             
                      
                      ลายเจดียส์ามยอด คนขี่ช้าง ต้นดอกไม้ คนขีม่า้ 
                              รัฐธรรมนูญ แม่เจ้าธรณี (ด้านหน้า)                                       ด้านหลัง 
 



๘๘ 

 

 

                            
                     
                   ลายกระถางต้นดอกไม้ ทหาร พระบฏ มอม  
                 ฝีมือนางบับพา น.ส.ถ่ า น.ส.สอน ขิดนาค (ดา้นหน้า)                               ด้านหลัง      
          

                             
                        ขิดนาค ช้างสลับต้นไม้เทคนิคการจก  
                               ลายขิดเสาชายธุง (ด้านหน้า)                                                 ด้านหลัง 
 
 
 



๘๙ 

 

 

ธุงรุ่นกลาง ช่วงประมาณ พ.ศ ๒๕๑๕- ๒๕๒๖  
 

 
                                         ๙                                 ๑๐                                ๑๑ 

๙. น.ส. เตือนใจ พ.ศ. 2515 อุทิศแด่แม่ใหญ่หลอด วงศาสนธิ์ ลายเจดีย์มีต้นดอกไม้ล้อมรอบ ทหาร ขิดนาค 
นางมัทรีกลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง กระถางดอกไม้ นางธรณี คนขี่ม้า นก กินรีกินร กระถางดอกไม้ ช้าง กระถางดอกไม้ ขิด        
ดอกแก้ว ลายเสาชายธุง  

๑๐. พระเจดีย์มีเทวดาและดอกไม้ล้อมรอบ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าแม่ใหญ่สี กากแก้ว ได้สร้างธงไว้
ในพุทธศาสนาแต่เมื่อ พ.ศ.สองพันห้าร้อยสิบเจ็ด อุทิศแด่แม่ใหญ่ทอง กากแก้ว คนสลับต้นไม้ นางมัทรีตามหากัณหาชาลี นางมัทรี
กลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง พราหมณ์มาขอกัณหาชาลีกับพระเวสสันดร พระบฏ นางธรณีบีบมวยผม กินรีกินร คนขี่ม้า ช้าง 
ต้นดอกไม้ ลายขิดเสาชายธุง 

๑๑. พระเจดีย์มีเทวดาล้อมรอบ คุณแม่บุ กากแก้วและลูกหลาน สร้างธงเมื่อ 2526 อุทิศแด่คุณหมาย กากแก้ว
ทหาร นางมัทรีตามหากัณหาชารี นางมัทรีกลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง พราหมณ์มาขอกัณหาชาลีกับพระเวสสันดร พระบฏ 
กวาง มอม คนข่ีม้า คนข่ีช้าง ช้าง นกและต้นดอกไม้ ลายขิดเสาชายธุง 



๙๐ 

 

 

   
                                     ๑๒                                   ๑๓                                      ๑๔ 

๑๒. พระเจดีย์มีต้นดอกไม้ล้อมรอบ กระถางดอกไม้ ทหาร ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ข้าพเจ้า น.ส. พยอม แสง
ทองและพ่อแม่เถิด ผู้ได้สร้างธงไว้ในพุทธศาสนาแต่เมื่อ พ.ศ.สองพันห้าร้อยสิบเจ็ด พราหมณ์มาขอกัณหาชาลีกับพระเวสสันดร 
นางธรณีบีบมวยผม กวาง กินรีกินร พระบฏ คนข่ีม้า คนข่ีช้าง ช้าง ต้นดอกไม้ ลายขิด ลายเสาชายธุง 

๑๓. พระเจดีย์มีเทวดาและต้นดอกไม้ล้อมรอบ ทหาร แม่ติว วงศาสนธิ์ อุทิศแด่แม่ใหญ่ทอง อุ่นจิตร นางธรณี 
นางมัทรีกลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง พราหมณ์มาขอกัณหาชาลกีับพระเวสสันดร พระบฏ กินรีกินร มอม พระบฏ คนข่ีม้า คน
ขี่ช้าง ช้าง ต้นดอกไม้ ลายขิดเสาชายธุง 

๑๔. ต้นดอกไม้ พระเจดีย์มีเทวดาและต้นดอกไม้ลอ้มรอบ นางมัทรีกลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง ม้า นางชม
ศรี วงศาสนธ์ อุทิศแด่แม่ใหญ่หล้า กากแก้ว กวาง มอม พระบฏ กินรีกินร นก ช้าง ต้นดอกไม้ ลายขิดเสาชายธุง 
 



๙๑ 

 

 

      
                             ๑๕                                        ๑๖                                     ๑๗ 
 

๑๕. พระเจดีย์มีต้นดอกไม้ล้อมรอบ ขิด ศาลา นางธรณีบีบมวยผม นก ช้าง กินรีกินร ช้าง คนขี่ม้า กระถาง
ดอกไม้ ทหาร ขิดนาค ขิดเสาชายธุง น.ส.ดวงใจ แม่ใหญ่สี อุทิศให้พ่อใหญ่จันทร์ 

๑๖. พระเจดีย์ ดาว มีต้นดอกไม้ ๒ ต้นและนก ประตูโขง ทหารถือธงชาติ ช้าง นางมัทรีหาผลไม้ในป่า นก ต้น
ดอกไม้ ขิดชายธุง พ่อทองสุข แม่จันทา ประดับศรี อุทิศแก่ แม่ใหญ่สีดา งามวิไล 

๑๗. พระเจดีย์มีเทวดาและต้นดอกไม้ล้อมรอบ ประไพ กากแก้ว ได้สร้างธงไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ อุทิศแด่แม่
ใหญ่ทา วงศาสนธิ์ ต้นดอกไม้ นางมัทรีกลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง พราหมณ์มาขอกัณหาชาลีกับพระเวสสันดร นางธรณี กินรี
กินร กวาง ทหาร พระบฏ ทหาร คนขี่ม้า คนขีช้่าง ช้าง ต้นดอกไม้ ลายขิดดอกแก้ว ลายเสาชายธุง 
 



๙๒ 

 

 

ธุงรุ่นปัจจุบัน ช่วงประมาณ พ.ศ ๒๕๒๗ – ๒๕๖๒ 
 

                         

          ๑๘                                          ๑๙                                  ๒๐  

๑๘. ขิดตามน นางทองใบ วราพุฒ บริจาค 2551 ชายประดับด้วยลูกปัดแก้ว 

๑๙. ขิดตามน นายเชย นางสมใจ กากแก้ว สร้างอุทิศแด่ คุณแม่นิล บุญรินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ขิดตามน ชาย
ประดับด้วยลูกปัดแก้ว 

๒๐. ขิดตามน พ่อเชย แม่สมใจ กากแก้ว อุทิศแด่ คุณพ่อใหญ่แยง บุญรินทร์ ขิดตามน       

 



๙๓ 

 

 

 

                                   ๒๑                                  ๒๒                                      ๒๓ 

๒๑. พระเจดีย์มีเทวดาล้อมรอบและต้นดอกไม้ ศาลา ทหาร นางธรณี พราหมณ์มาขอกัณหาชาลีกับพระ
เวสสันดร นางมัทรีกลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง คนขี่ม้า พระบฏ มอม ช้าง คุณพ่อสุนทร กากแก้ว คุณแม่ทองสุข กากแก้ว
พร้อมบุตรธิดาได้อุทิศให้แด่คุณพ่อใหญ่เขียว กองแก้ว เมื่อปี พ.ศ. สองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด ต้นดอกไม้ ลายปราสาทผึ้งชายธงุ 

๒๒. พระเจดีย์มีเทวดาล้อมรอบและต้นดอกไม้ ศาลา ทหาร นางธรณี พราหมณ์มาขอกัณหาชาลีกับพระ
เวสสันดร นางมัทรีกลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง คนข่ีม้า พระบฏ มอม ช้าง แม่ใหญ่เจียมใจ ทองยืนพร้อมกับนายยุทธนา ทอง
ยืน ได้อุทิศธงนี้ให้แด่คุณพ่อใหญ่ค าภา ทองยืน สร้างเมื่อ พ.ศ. สองพันห้าร้อยสี่สิบสอง ต้นดอกไม้ ลายปราสาทผึ้งชายธงุ 

๒๓. พระเจดีย์มีเทวดาล้อมรอบและต้นดอกไม้ ศาลา ทหาร นางธรณี พราหมณ์มาขอกัณหาชาลีกับพระ
เวสสันดร นางมัทรีกลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง คนขี่ม้า พระบฏ มอม ช้าง ต้นดอกไม้ ลายปราสาทผึ้งชายธุงที่ระลึกงานกฐิน 
คุณแม่ราตรี วงศาสนธิ์ พร้อมบุตรหลาน อุทิศให้คุณพ่ออุดร วงศาสนธิ์ 25 ตุลาคม 2553 



๙๔ 

 

 

       
 
                                       ๒๔                                ๒๕                                    ๒๖ 

๒๔. พระเจดีย์มีเทวดาล้อมรอบและต้นดอกไม้ ศาลา ทหาร นางธรณี พราหมณ์มาขอกัณหาชาลีกับพระ
เวสสันดร นางมัทรีกลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง คนขี่ม้า พระบฏ มอม ช้าง สร้างถวายในงานกฐิน อุทิศแด่ คุณพ่อจันทร์-คุณแม่
จันทร์ ประกอบศรี 20 ต.ค 44 ต้นดอกไม้ ลายปราสาทผึ้ง ลายเสาชายธุง  

๒๕. พระเจดีย์มีเทวดาล้อมรอบและต้นดอกไม้ ศาลา ทหาร นางธรณี พราหมณ์มาขอกัณหาชาลีกับพระ
เวสสันดร นางมัทรีกลับจากป่าถูกเสือสิงห์ขวางทาง คนข่ีม้า พระบฏ มอม ช้าง แม่ไข่ พร้อมญาติ แม่เขียนพ่อเรียนแม่ไฉน ทับทิม
หิน ได้อุทิศให้แด่แม่ค า ทับทิมหิน เมื่อ พ.ศ.สองพันห้าร้อยสี่สิบแปด ต้นดอกไม้ ลายปราสาทผึ้ง ลายเสาชายธุง  

๒๖. ช้าง ทหาร ต้นดอกไม้ ปราสาทผึ้ง พระเจดีย์ ทหาร กินรีกินร ทหาร ม้า ปราสาทผึ้ง ช้าง สร้างอุทิศแด่ แม่
สี ทีบสุข ขิดนาคหางทุง 
 



๙๕ 

 

 

การเทียบเคียงลายธุงผะเหวดบ้านโพนทรายกับผ้าผะเหวด 
 

  การร่วมงานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติและการได้ฟังเทศน์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์จบในวันเดียว จะได้รับ
อานิสงส์มาก อันเป็นความเชื่อที่ทราบกันแล้วนั้น ยังมีงานพุทธศิลป์อีกประเภทหนึ่งที่มักจะขาดไม่ได้ นั่นคือ การ
เขียนเรื่องมหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ลงในผืนผ้า เรียกว่า “ผ้าผะเหวด”เพ่ือใช้แห่ตอนเชิญพระเวสสันดร 
พระนางมัทรี กัณหาและชาลีเข้าเมือง และน ามาแขวนที่ศาลาโรงธรรมอันเป็นสถานที่จัดงาน โดยวัดต่างๆ ในภาค
อีสานและชุมชนได้ร่วมกันสร้างขึ้น ท าให้ช่างที่มีฝีมือด้านการเขีบน “ฮูปแต้ม” (ภาพวาด) ในอดีตและปัจจุบัน ได้
แสดงความสามารถเชิงช่างด้านจิตรกรรมท้องถิ่น และมักถือเป็นสิ่งส าคัญที่แต่ละวัดจะต้องพยายามจัดให้มี “ผ้า  
ผะเหวด”อย่างน้อย ๑ ผืนเสมอ ผลงานจิตรกรรมบนผืนผ้าเรื่องพระเวสสันดรของแต่ละท้องถิ่นจึงมักสะท้อนให้
เห็น ความคิด จิตวิญญาณ ศรัทธาองค์ประกอบทางศิลปะและสภาพสะท้อนทางสังคมในผืนผ้าเป็นอย่างดี ดังนั้น
เพ่ือเปรียบเทียบและเชื่อมโยงงานพุทธศิลป์ด้านการทอธุงกับศิลปะการวาดรูป จึงขอเทียบเคียงลายธุงผะเหวดวัด
บ้านโพนทรายกับผ้าผะเหวดเรื่องพระเวสสันดร ที่ปรากฏทั่วไปตามวัดต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรม กับการถ่ายถอดออกมาเป็นลวดลายบนผืนธุงและการใช้เส้น สี ลีลาในภาพเขียน ดังนี้ 
   

          
                

ธุงขิดรูปพระธาตเุกศแก้วจุฬามณบีนผืนธุงบ้านโพนทราย เทียบกบัฮูปแต้มผ้าผะเหวดรูปพระธาตเุกศแก้วจุฬามณ ี
ในกัณฑ์ทศพร วัดบ้านกอก ต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    
 
ธุงขิดกัณฑ์มัทรี วัดบา้นโพนทราย เทียบกับผ้าผะเหวดกัณฑม์ัทรี วัดบ้านกอก ต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี



๙๖ 

 

 

 

                   
 
ธุงขิดกัณฑ์นคร วัดบา้นโพนทราย เทียบกับผ้าผะเหวดกัณฑ์นคร วัดบ้านกอก ต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
  จากการเปรียบเทียบจะเห็นว่า ช่างทอธุงและช่างเขียนผ้าผะเหวดได้ยึดเรื่องราวของมหา
เวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ในการสร้างงานของตนเองเป็นหลักส าคัญ แม้ว่าการทอธุงซึ่งมีด้ายเส้นยืนและเส้นพุ่ง
ท าให้การสร้างรูปคน สัตว์ ฉาก เหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่อง ท าได้ไม่เหมือนการวาดภาพก็ตาม แต่จากการเทียบผ้าผะ
เหวดและธุงข้างต้นก็ได้สะท้อนเจตนาของช่างทอธุงได้เป็นอย่างดีว่า ช่างทอธุงบ้านโพนทรายส่วนใหญ่มีขนบในการ
สร้างลวดลายที่ชัดเจน และสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น แม้ว่า ฝีมือของช่างแต่ละรุ่นจะละเอียดละออและให้สีแตกต่างกัน
ก็ตาม นับได้ว่า เรื่องมหาเวสสันดรชาดกยังเป็นแกนส าคัญ ของการสร้างธุงเพ่ือน ามาประดับในงานบุญเทศน์
มหาชาติ สร้างอานิสงส์ให้เกิดแก่ผู้สร้าง ผู้ทอ และผู้ที่ได้รับการอุทิศถึง อันเป็นขนบ ความเชื่อที่ส าคัญของประเพณี
เทศน์มหาชาติ 
 
ช่างทอธุงบ้านโพนทราย 

ช่างทอธุงบ้านโพนทรายที่มีฝีมือรุ่นเก่านั้น ต่างถึงแก่กรรมหมดแล้ว อย่างไรก็ตามควรบันทึกชื่อ 
ไว้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้สร้างงานอันมีคุณค่า จึงได้รวบรวมชื่อช่างทอจากที่ปักไว้ในผืนธุงเป็นส าคัญ ส่วนผู้ที่ยังมีชีวิต
และได้ทอธุงอยู่บ้างตามโอกาสก็มีจ านวนหนึ่ง รายชื่อช่างทอทั้งในอดีตและปัจจุบัน จ าแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
 

ช่างทอธุงบ้านโพนทรายท่ีเสียชีวิตแล้ว  โดยคัดชื่อจากผืนธุง มีจ านวน ๑๘ คน ได้แก่ 
๑.   น.ส. ค า (วงศาสนธิ์) 
๒.   นางสาวเพ็ง (เขียวแดง) 
๓.   นางบับพา (กากแก้ว) 
๔.   น.ส.ถ่ า (หวังสุข) 
๕.   น.ส.สอน (สอดเสน) 
๖.   แม่กรม (วงศ์ตรี) 
๗.   แม่ทา  
๘.   แม่พันนาง  
๙.   แม่เพง สมสิน 



๙๗ 

 

 

๑๐.  น.ส. สวัสดิ์  
๑๑.  น.ส.เดือน (บุญครอง) 
๑๒   น.ส.แสง (อ าไพพิศ)  
๑๓.  แม่ลา (แสงทอง)  
๑๔.  น.ส. ปุ๊ก (สมสิน)  
๑๕.  แม่ใหญ่สี (กากแก้ว)  
๑๖.  น.ส.ดวงใจ 
๑๗.  นางผัน (ทับทิมหิน) 
๑๘.  นางน้อย พงษ์สถิต 

   ชื่อผู้ทอธุงข้างต้นนี้ ส่วนใหญ่จะปักเฉพาะชื่อ ไม่ปรากฏนามสกุล จากการสัมภาษณ์ 
นายบุญธรรม กากแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโพนทราย จึงทราบนามสกุลของบุคคลดังกล่าว และได้ระบุไว้ในวงเล็บ 
หากพิจารณาชื่อที่ปรากฏพบว่า ผู้ทอมีทั้งคนรุ่นสาวยังไม่มีครอบครัวและผู้ที่มีครอบครัวแล้ว สัดส่วนจ านวน
ใกล้เคียงกัน สะท้อนให้เห็นภาพของชุมชน ที่ผู้หญิงได้ท าหน้าที่เพ่ือศาสนาโดยใช้ความสามารถด้านการทอผ้ามา
ทอธุงเพ่ือถวายวัดต่อเนื่องมาโดยตลอดช่วงอายุ เมื่อศึกษาเรื่องผ้าประเภทต่างๆ ในวัดบ้านโพนทราย จึงปรากฏทั้ง
ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานที่สวยงาม หลายผืนหลายแบบ ทั้งผ้าซิ่น ผ้าโสร่งไหม ผ้าวา ผ้าขิดเป็นต้น สะท้อนความเป็น
ชุมชนเก่าแก่ที่ผู้หญิงได้รับการฝึกฝนทอผ้ามาเป็นอย่างดี และเมื่อประสงค์จะท าบุญด้วยธุง เข้าใจว่า คงไม่แตกต่าง
จากหมู่บ้านอื่น ที่ช่างทอผ้าบ้านโพนทรายได้หันมาทอธุงด้วยตนเอง เพ่ือถวายวัดในการท าบุญโอกาสต่างๆ ทั้งบุญ
กฐิน บุญอุทิศถึงญาติพ่ีน้องที่เสียชีวิต ดังปรากฏข้อความในผืนธุงแต่ละผืน  
 

    รายช่ือช่างทอทุงบ้านโพนทรายท่ียังมีชีวิตอยู่ 
๑. แม่สี กากแก้ว อายุ ๙๐ ปี 
๒. นางทองสุข แสงทอง อายุ ๗๔ ปี บ้านเลขท่ี ๑๐ หมู่ ๓ 
๓. นางประไพ กากแก้ว อายุ ๖๙ ปี บ้านเลขท่ี ๑๖ หมู่ ๓  
๔. นางไข่ วงศาสนธิ์ อายุ ๖๘ ปี  
๕. นางสุวรรณ อนุสาร อายุ ๖๘ บ้านเลขท่ี ๙๓ หมู่ ๓  
๖. นางสมศรี วงศ์ตรี อายุ ๖๖ ปี เลขท่ี ๒ หมู่ ๓ 
๗. นางเตือนใจ กากแก้ว อายุ ๖๕ เลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๓ 
๘.  นางถวิล วงศ์ตรี อายุ ๖๕ ปี บ้านเลขท่ี ๔๕ หมู่ ๔ ต าบลบ้านไทย 
๙.  นางสมใจ กากแก้ว อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขท่ี ๗๓ หมู่ ๔ 

  ในรายชื่อช่างทอที่ยังมีชีวิตอยู่ข้างต้น ส่วนใหญ่ได้เลิกทอผ้าและทอธุงแล้ว เนื่องจากอายุมากและ
มีปัญหาทางด้านสายตา ปัจจุบันช่างที่ยังทอธุงบ้าง ในกรณีที่มีผู้มาสั่งทอ มีเพียง ๒ คนคือ นางเตือนใจ กากแก้ว
และนางสมศรี วงศ์ตรี ซึ่งจะได้กล่าวถึงประสบการณ์ของช่างทั้งสองต่อไป 

ช่างทอธุงบ้านโพนทรายที่ยังคงมีชีวิตอยู่และยังทอผ้าอยู่บ้าง มีจ านวน ๙ คน แต่มีเพียง ๒ คนที่
ยังทอธุงอยู่ โดยจะรับทอเมื่อมีผู้มาจ้างวานเท่านั้น ได้แก่ นางสมศรี วงศ์ตรี และนางเตือนใจ กากแก้ว จากการ
สัมภาษณ์ประวัติและประสบการณ์ด้านการทอผ้า ทั้งสองคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าและทอธุง ดังนี้ 



๙๘ 

 

 

๑.นางสมศรี วงศ์ตรี อายุ ๖๖ ปี 

     นางสมศรี วงศ์ตรี อยู่บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๓ บ้านโพนทราย ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี มีอาชีพท านา หมายเลขติดต่อ ๐๙๓-๓๔๕๒๘๓๐ ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับบุญผะเหวดนั้น 
ได้ไปร่วมงานที่วัดเกือบทุกปีและไปช่วยเหลือการจัดเตรียมงานร่วมกับคนอ่ืนๆ ในหมู่บ้าน ส่วนการทอธุงผะเหวด 
ได้หัดทอมาตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี ไม่มีใครสอน ได้หัดทอเองโดยการน าแบบมาดูและทอตาม ลวดลายที่ใช้ทอมีลาย ขิด
ตามน ขิดคันก่อง ขิดดอกแก้ว ขิดขอ ขิดมอน ขิดตาไก่ ขิดรูปต่างๆ เช่นรูปคน ทหาร นางมัทรี พระเวสสันดร ชูชก 
เป็นต้น ความยาวของธุงที่เคยทอประมาณ ๒.๕ เมตรและ ๓ เมตร เพราะขนาดยาวประมาณนี้ ก าลังพอดีพองาม
ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป ในการทอธุงผะเหวดสมัยก่อนนั้น ธุงผะเหวด ๑ ผืน เมื่อทอเสร็จก็จะร้อยลูกปัดเป็นตาข่ายใส่
หรือหาไม้เป็นหลอดมดัให้ย้อยลงมาเพ่ือความสวยงาม                         
       ราคาธุงสมัยก่อนประมาณหางละพันกว่าบาท ปัจจุบันได้เว้นจากการทอธุงมานาน เพราะมี
ปัญหาทางสายตา ส่วนมากทอผ้าซิ่นรับจ้าง นอกจากจ าเป็นจริงๆ เช่น ญาติพ่ีน้องมาขอร้องจึงทอ ส่วนมากคนที่มา
จ้างทอนั้นเป็นญาติกันในหมู่บ้านและเป็นพ่อค้า แม่ค้าจากหมู่บ้านอ่ืน ปัจจุบันจะทอผ้าซิ่นเป็นส่วนใหญ่ 
 

                    
 

                 
นายบุญธรรม กากแก้ว พาผู้เขยีนไปชมการทอธุงผะเหวด ที่บ้านนางสมศรี วงค์ตรี อายุ ๖๖ ปี 

            ที่บ้านเลขท่ี ๒ หมู่ ๓ ในปี ๒๕๖๐ 
                                          (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ปี ๒๕๖๐) 



๙๙ 

 

 

๒.นางเตือนใจ กากแก้ว อายุ๖๕ ปี 
     นางเตือนใจ เริ่มหัดทอผ้ามาแต่อายุ ๑๔ ปี ย่าและยายเป็นคนสอน ใช้เวลาที่หัดไม่นานมาก 

นักประมาณ ๒- ๓ วัน ก็ทอเป็น โดยตอนแรกจะทอผ้าพ้ืนทั่วไปก่อน ส่วนการทอธุงนั้น ได้หัดช่วงต่อมา ลวดลายที่
ใช้ทอมีรูปคน ทหาร พระนางมัทรี พระเวสสันดร ชูชกลากจูงกัณหา ชาลี ราชวัง ป่า ดอกไม้ ช้าง ม้า กินรี กินนร 
โดยมีการทอลายเส้นที่ใช้คั่นด้วย ซึ่งลวดลายมีหลากหลายแล้วแต่ช่างทอจะใช้ การเลือกสีที่ใช้ทอมักเลือกสีที่ตัดกับ
สีเครือหูกเพ่ือให้โดดเด่น ลวดลายส่วนมากที่ทอ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร นางเตือนใจได้ทอผ้าและธุง
เป็นอาชีพตั้งแต่อายุ ๒๐ ปีเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน 

     ความยาวของธุงที่เคยทอ ประมาณ ๒.๕๐ เมตรและ ๓ เมตร ปัจจุบันด้วยปัจจัยหลาย
ประการ บ้านโพนทรายจึงเหลือเพียงการทอลายขิด ลักษณะเป็นแพรยาวมาถวายเท่านั้น 

                      
                                               นางเตือนใจ กากแก้ว อายุ ๖๕ ปี บ้านเลขท่ี ๑๑๐ หมู่ ๓ 
 

                                   
                             นางเตือนใจ กากแก้วและนางสมศรี วงศ์ตรี พิจารณาธุงเก่าบ้านโพนทราย        
                                                                                       (วัชระ พิมพ์จันทร์ บันทึกภาพ ปี ๒๕๖๒) 

 

 



๑๐๐ 

 

 

ความคงอยูใ่นปัจจุบัน 

 หากจะถามว่า บ้านโพนทรายเป็นหมู่บ้านที่มีธุงผะเหวดสวยงามด้วยฝีมือเชิงช่างจ านวนมาก และยัง
เก็บไว้อย่างดีที่วัดบ้านโพนทราย แต่เหตุใดจึงเหลือผู้ทอเพียง ๒ คน ที่ยังทอสืบสานต่อลมหายใจของงานที่
งดงามนี้อยู่บ้าง มีวิธีใดที่จะน างานหัตถศิลป์ที่สวยงามนี้มาสู่คนรุ่นหลัง ทั้งเด็ก เยาวชนหรือนักเรียนในระบบ
โรงเรียนได้ นี่คือ สิ่งที่ต้องช่วยกันหาลู่ทางสืบสานหรือหาทางออกในปัจจุบันของบ้านโพนทราย 

ในทัศนะของช่างทอทั้งสองนั้น มีความเห็นว่า เป็นเรื่องยาก แม้ตนเองอยากจะสืบทอดเพียงใดก็ตาม 
เพราะ เด็กทุกวันนี้ ไม่สนใจสิ่งเหล่านี้แล้ว สื่อภายนอก เช่นวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือดึงความสนใจไปหมด
และมุ่งเรียนหนังสือในระบบโรงเรียนอย่างเดียว การเรียนรู้งานหัตถกรรมต่างๆ รวมทั้งงานทอผ้า ทอธุงจึงนับวันจะ
หายไปจากชุมชน สังคมเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ  
 แต่ระยะเวลาที่ผ่านมา ชุมชนบ้านโพนทรายได้สร้างชื่อเสียงและสืบสานงานด้านการแทงหยวกให้ปรากฏ
และน าเข้าสู่การเรียนรู้ในโรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาคือ โรงเรียนบ้านไทยโพนทรายและ
โรงเรียนบ้านไทย จนมีนักเรียนสามารถท าได้และเป็นความสามารถติดตัวที่สร้างความชื่นชม สร้างชื่อเสียงแก่บ้าน
โพนทรายมาแล้ว โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการสืบทอด จนมีช่างแทง
หยวกเพ่ิมจากรุ่นผู้อาสวุโส มาเป็นรุ่นหนุ่มและรุ่นเยาวชน สามารถรับงานแทงหยวกในงานบุญต่างๆ เช่น งานกฐิน 
งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานบุญแห่ปราสาทผึ้งออกพรรษา งานแทงหยวกเชิงตะกอน เป็นต้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโพน
ทราย คือนายบุญธรรม กากแก้ว ได้แสดงความเห็นว่า ในเรื่องการทอธุงผะเหวดนี้ มีความส าคัญอีกสาขาหนึ่งและ
สามารถเป็นอาชีพ สร้างรายได้ เพราะ ตราบใดที่ยังมีผู้ศรัทธาน าธุงไปท าบุญถวายวัดในโอกาสต่างๆ ตราบนั้น ก็
สามารถสร้างเป็นอาชีพได้แน่นอน จึงเห็นความจ าเป็นต้องสืบสานอย่างยิ่ง ในฐานะเป็นกรรมการ ก็จะพยายาม
ขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้อีกงานหนึ่ง ทั้งนี้โรงเรียนในชุมชนก็ต้องตระหนักในความส าคัญและรู้คุณค่าของภูมิปัญญา
ด้านนี้ด้วย จึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบได้ 
 อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียงและความสวยงามของธุงผะเหวดบ้านโพนทราย ได้ปรากฏต่อสายตาของ
นักวิชาการวัฒนธรรม นิสิต นักศึกษา ปลุกการรับรู้และตระหนักในงานฝีมือของช่างทออย่างเป็นรูปธรรม เมื่อ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดแสดงนิทรรศการธุงผะเหวดอีสานและ
เชิญช่างทอจากบ้านโพนทราย กรรมการชุมชน ผู้อาวุโสของชุมชน มาเป็นวิทยากรขึ้นเวทีเสวนาเรื่อง “ธุงผะ
เหวดบ้านโพนทราย” พร้อมจัดแสดงนิทรรศการธุงผะเหวดทั้งรุ่นเก่า จนถึงรุ่นปัจจุบันของบ้านโพนทรายใน
งาน สร้างความตื่นตา ตื่นใจ สร้างการรับรู้ในฝีมือการทอธุงของคนรุ่นก่อนในหมู่นิสิต นักวิจัย นักวิชาการ
สาขาต่างๆ ที่มาร่วมงาน นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ ของช่างทอและผู้ร่วมงานให้รู้ว่า งานทอธุงผะเหวดใน
จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีอยู่ในชุมชนและเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีคุณค่า ควรแก่การร่วมกันศึกษา รวมทั้ง  
สืบสานอีกสาขาหนึ่ง 



๑๐๑ 
 

 

 
บทที่ ๔ 

 ธุงผะเหวดบ้านทุ่งเทิง 
 
 

                  
 

ประวัติบ้านทุ่งเทิง 
  

 บ้านทุ่งเทิง ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม มีพัฒนาการของการตั้งชุมชนมา ๓ ช่วง นั่นคือชุมชน
ต้ังขึ้นครั้งแรกระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๘๙ เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ เกิดจากการอพยพของชาวบ้านจากต่างถิ่นคือ 
อ้าเภอกันทรารมย์ จากบ้านน้้าเกลี้ยง บ้านสร้างโหง่น และมาจากอ้าเภอส้าโรงมาตั้งถิ่นฐาน เพราะบ้านที่คุ้มทิศใต้ 
ภาษาพูดเป็นภาษาส่วยหลายหลังคาเรือน โดยช่วงแรกนี้ขึ้นกับต้าบลแก้ง ต่อมาครั้งที่ ๒ ขั้นต้าบลสมสะอาด และ
ครั้งที่ ๓ ทางการได้แบ่งส่วนการปกครองใหม่ จึงขึ้นกับต้าบลทุ่งเทิง ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่เดินทางมาจากบ้าน
สร้างโหง่น บ้านน้้าเกลี้ยง อ้าเภอวารินช้้าราบ (ปัจจุบันคืออ้าเภอส้าโรง) โดยมีตระกูลทองรส คือ คุณพ่ออิน ทอง
รส เป็นคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ภายหลังก็มีผู้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมากขึ้นเช่น มาจากอ้าเภอกันทรา
รมย์ อ้าเภอตระการพืชผล อ้าเภอเขื่องใน เป็นต้น พ้ืนที่ตั้งบ้านแห่งนี้แต่ดั้งเดิมเป็นดงเป็นป่าหรือโคกที่มีขนาด
กว้างใหญ่มาก มีสัตว์ป่าต่างๆ อยู่อาศัย เช่น เก้ง กวาง หมูป่า กระต่าย บ่าง กระแต นกหนู ไก่ป่า มากมาย พรรณ
ไม้ประกอบด้วยเต็ง รัง กุง ชาด (พลวง หรือเหียง) โจด เพ็ก สมัยนั้นยังไม่มีบ้านบัวเจริญ บ้านหนองขี้เห็น บ้านนา
ห่อม บ้านโนนจันทร์ (โนนหมากคอม) และบ้านหนองยาว บริเวณที่ตั้งบ้านทุ่งเทิงขณะนั้น มีความเหมาะสมในการ
ตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากว่างเปล่าไม่มีเจ้าของ และเหมาะแก่การท้าไร่นากับปศุสัตว์ เนื่องจากสองฟากฝั่งห้วยอารีย์ ท้า
นาข้าวแล้วงามมาก ประชาชนจากหมู่บ้านและต้าบลอื่นๆ จึงอพยพมาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่  

บ้านทุ่งเทิง มีหนองน้้าอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อหนองน้้าสาธารณะ 
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ว่า “บ้านทุ่งเทิง” 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ   จดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาและหนองน้้าสาธารณะบ้านทุ่งเทิง 
 ทิศใต้  จดบ้านหนองบัวอารีย์ 
 ทิศตะวันออก จดบ้านหนองบอน 
 ทิศตะวันตก จดบ้านโนนจันทร์ 
สภาพพื้นที่  

  สภาพทั่วไปเป็นที่ดอน ลักษณะดินร่วนปนทราย ชาวบ้านมีอาชีพท้านา ท้าสวน ท้าไร่ 
โดยอาศัยน้้าจากฝนตามธรรมชาติ ในการประกอบอาชีพ 

วิถีชีวิตและชุมชนบ้านทุ่งเทิง 
  ชาวบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ ใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาหลักในการ

ติดต่อสื่อสาร มีพิธีกรรม ความเชื่อ การละเล่น ขนบธรรมเนียม และประเพณีเหมือนกับชาวอีสานโดยทั่วไป คือ
ยึดถือปฏิบัติตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔  

สถานที่ส าคัญ 
บ้านทุ่งเทิงมีสถานที่ส้าคัญ ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางสังคมของชุมชนที่ส้าคัญประกอบ 

โรงเรียนและวัด ดังนี้ 
๑. โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง  

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจ้าหมู่บ้าน อยู่ด้านทิศเหนือ
ของหมู่บ้าน มีนักเรียนพ้ืนที่บริการคือ บ้านทุ่งเทิง บ้านทุ่งเจริญ บ้านหนองมอน บ้านโนนจันทร์ และบ้านโนน
บางส่วน 

๒. โรงเรียนทุ่งเทิงย่ิงวัฒนา  
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเทิง ต้าบลทุ่งเทิง อ้าเภอเดชอุดม 

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจ้าต้าบลทุ่งเทิง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ โดยการ
ริเริ่มของพระครูกิตติญาณสุนทร (หลวงพ่อใหญ่เว้ิง กิตติญาโณ สกุลเดิม เจริญวัน) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งเทิง 
เป็นผู้น้าริเริ่มก่อตั้ง โดยน้าชาวบ้านร่วมกันก่อตั้งจนส้าเร็จ ได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา” โดยมี
ที่มาดังนี้  

“ทุ่งเทิง” มาจากชื่อหมู่บ้านทุ่งเทิงท่ีเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษา 
“ยิ่ง” มาจากนามสกุลของพ่อใหญ่โฮม ยิ่งยง ผู้บริจาคที่ดินในการสร้าง

โรงเรียน 
“วัฒนา” เป็ นค้ าสร้อยที่ มี ความหมายนั ยส้ าคัญ วัฒ นาถาวร คือ ความ

เจริญรุ่งเรือง เป็นปึกแผ่นมั่นคง 
ความหมายของชื่อ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คือ “สถานศึกษาอันมีความเจริญรุ่งเรือง 

เป็นปึกแผ่นม่ันคง เคียงคู่ชุมชนต าบลทุ่งเทิง” 
ปัจจุบันโรงเรียนทุ่ งเทิงยิ่ งวัฒนา เปิดสอนในระบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖รวม ๒๐ห้องเรียน จ้านวนนักเรียน ๗๒๘ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมลูกจ้าง มี
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จ้านวน ๔๓ คน มีอาคารเรียนถาวรจ้านวน ๒ หลัง โรงฝึกงานจ้านวน ๒ หลัง ๓ หน่วย (โรงฝึกงานคหกรรม 
อุตสาหกรรมศิลป์และงานเกษตรกรรม) อาคารหอประชุมกิตติญาโณจ้านวน ๑ หลัง อาคารหอประชุมอนุสรณ์
เตี่ยสุ่ยชัย-อาม่าซูเซียง แซ่ลี้ จ้านวน ๑ หลัง อาคารห้องสมุดจ้านวน ๑ หลัง อาคารพุทธสถานบูชาจ้านวน 1 หลัง 
และอาคารกิติญาณธรรม (อาคารพระบูรพาจารย์) จ้านวน ๑ หลังและอาคารอ่ืนๆ 

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนามีผู้บริหารมาดูแล และจัดการเรียนการสอนตั้งแต่แรกตั้ง พ.ศ. 
๒๕๑๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน ผู้ด้ารงต้าแหน่งครูใหญ่คนแรกคือ นายพุฒิกร แก่นทอง ด้ารงต้าแหน่ง
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๗ ปัจจุบันผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการ คือนายทองเสาร์ แก้วกาหลง ด้ารงต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการ ตั้งแต่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน ตราประจ้าโรงเรียน คือตรา “โรจนรัตน์” แปลว่า สัญลักษณ์
แห่งความรุ่งเรืองอันเกิดจากการศึกษาเรียนรู้ อักษรย่อของโรงเรียนคือ ท.ว. 

๓.วัดทุ่งเทิง  
   วัดทุ่งเทิง ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ ๑ ต้าบลทุ่งเทิง อ้าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยมี พระนาม เป็นผู้น้าชาวบ้านสร้างวัด โดยคงสร้างขึ้นหลังจาก
ตั้งหมู่บ้านได้ไม่นาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสงฆ์ พ .ศ. ๒๕๐๕ 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นรองนายยกรัฐมนตรี ปัจจุบันมีหลองพ่อพระครูวิมล
วิริยกิจ (หลวงพ่อสุบรรณ ทักขญาโณ) ศิษย์เอกหลวงพ่อใหญ่เวิ้ง กิตติญาโณ เป็นเจ้าอาวาส เขตวัดทางทิศเหนือติด
กับที่ชาวบ้านเรียกว่า ทุ่งหนองเทิง มีเนื้อที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓๕ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร อาคารเสนาสนะประกอบด้วย 
อุโบสถ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ กุฏิสงฆ์จ้านวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง และครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ 
หลัง กุฏิอนุสรณ์วิไล เชิงสะอาด ๑ หลัง เมรุเผาศพ ๑ แห่ง และศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ .ศ. ๒๕๓๓        
ปูชนียวัตถุมีพระประธาน ๑ องค์ และเจดีย์ ๑ องค์ ภายในวัดมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๒๗  

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ  
พระนาม พ.ศ. ๒๔๔๘ – ๒๔๗๐  
พระครูกิตติญาณสุนทร (เวิ้ง กิตฺติญาโณ เจริญวัน) พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๕๒๗  
พระครูวิมลวิริยกิจ (สุบรรณ์ ทกฺขญาโณ) พ.ศ. ๒๕๒๗ – ปัจจุบัน  

  ศาสนาคารที่ส้าคัญและโดดเด่นคือ กุฏิกิตติญาณรังสฤษฏ์ เป็นกุฏิไม้หลังใหญ่สร้างจาก
ไม้ตะเคียนทั้งหลัง ยกพ้ืนสูง รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพ้ืนถิ่น มีบันใดขึ้นสองทาง มีนอกชานหลังคาคลุม 
อ้านวยการสร้างโดยหลวงปู่เวิ้ง กิตติญาโณ และชาวบ้านทุ่งเทิง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๐๖ ปัจจุบัน
ใช้เป็นกุฏิสงฆ์ของวัดทุ่งเทิง มีพระสงฆ์สามเณรจ้าพรรษาในแต่ละปีเป็นจ้านวนมาก 

บุคคลส าคัญ 
๑.พระครูกิตติญาณสุนทร (หลวงพ่อใหญ่เวิ้ง กิตฺติญาโณ สกุลเดิม เจริญวัน) อดีตเจ้า 

อาวาสวัดทุ่งเทิง พระอุปัชฌาย์ และเจ้าคณะต้าบลทุ่งเทิง เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดทุ่งเทิงเป็นผู้
ก่อตั้งโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ก่อตั้งวัดป่าศรัทธานุสรณ์ สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์แรกนามว่า “หลวงพ่อศรี
ประชานุสรณ์” และเป็นผู้ขยายถนนและพัฒนาความเจริญในชุมชนและสงวนพ้ืนที่ไว้ ใช้หนองน้้าสาธารณะเพ่ือ
อุปโภคบริโภค ของผู้คนในชุมชนจนถึงปัจจุบัน 
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   พระครูกิตติญาณสุนทร นามเดิมชื่อ เวิ้ง นามสกุลเจริญวัน เกิดเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๔๕๐ ตรงกับวันพุธ แรม ๗ ค่้า เดือน ๔ ปีระกา ที่บ้านเปือย ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ
เกษ โยมบิดาชื่อ นายอ่อนสา โยมมารดาชื่อ นางบัว นามสกุล เจริญวัน มีพ่ีน้องร่วมบิดา มารดา ๕ คน ต่อมา
ครอบครัวได้อพยพไปอยู่บ้านหนองน้้าเต้า ต้าบลดูน อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พระคุณท่านอุปสมบท
เมื่ออายุ ได้ ๒๐ ปี หลังจากอุปสมบทเกิดโรคระบาด อหิวาตกโรค ท่านจึงน้าครอบครัวย้ายมาตั้งรกรากที่บ้านทุ่ง
เทิง และจ้าพรรษาที่วัดทุ่งเทิงมาตลอด 

 

    
 

          พระครูกิตติญาณสุนทร                           พระศรีประชานุสรณ์ 
 

    
 

กุฏิกิตตญิาณรังสฤษฎิ์ (หลวงปู่เวิ้ง กิตฺติญาโณ) เป็นกุฏไิมต้ะเคียนทัง้หลัง 
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ประตโูขง ธรรมาสน์และฮางหดสรงในวัดทุ่งเทิง 
 

           หลวงปู่เวิ้งเป็นพระภิกษุที่มีความขยันหมั่นเพียรมาก และมีพรสวรรค์ในการก่อสร้าง
โดยเฉพาะด้านงานไม้ ท่านมีความช้านาญ ฝีมือประณีตมากการเข้าหน้าไม้ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนกระดาน ประตู หน้าต่าง 
ท้าสนิทกันเหมือนกระดานแผ่นเดียวและลงมือท้าด้วยตัวเองดังกุฏิยาวด้านทิศเหนือของวัด ท้าการก่อสร้างระหว่าง 
พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๐๖ ขนาดกว้างยาวประมาณ ๒๕ เมตร สูงประมาณ ๔๐ เมตร สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลังไม้
ยาวมากกั้นห้องเป็นสิบๆ ห้อง ยาวจากตะวันตกไปตะวันออก และมีการหักมุมเป็นอีกหลังหนึ่ง แต่สามารถเดินชาน
กุฏิไปถึงกันได้หมด หลวงปู่เวิ้งจ้าพรรษาที่กุฏิหลังหักมุมด้านตะวันออก กุฏิหลังนี้ท่านเป็นผู้น้าชาวบ้านสร้างเอ ง 
โดยไปตัดไม้เลื่อยไม้ในป่าใกล้ๆ มาสร้าง เนื่องจากสมัยนั้นมีไม้อยู่มาก ชาวบ้านจึงร่วมใจกันตั้งชื่อกุฏินี้ว่า “กุฏิ 
กิตติญาณรังสฤษฎิ์ (หลวงปู่เวิ้ง กิตฺติญาโณ)” มาจนปัจจุบัน   

ปฏิปทาของหลวงปู่เวิ้ง เป็นพระนักพัฒนา ไม่เคยอยู่นิ่งเฉย ได้ขยายพื้นที่วัด น้าชาวบ้าน
สร้างศาลาการเปรียญ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๔ ด้าเนินการขออนุญาตให้ที่พักสงฆ์ทุ่งเทิง เป็นวัดที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย จัดหาเครื่องปั่นไฟก้าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ให้ชาวบ้านใช้อย่างทั่วถึง น้าก้านันผู้ใหญ่บ้านประชาชนตัด
ถนนเพ่ือความสะดวกในหมู่บ้านพัฒนาจากทางเกวียนเดิม น้าประชาชนขุดลอกสระหนองน้้า เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
หน้าแล้ง น้าสร้างวัดป่าศรีประชานุสรณ์ ตลอดถึงหาทุนซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา และสร้างอาคาร
เรียน เป็นที่น่าสรรเสริญยิ่งนัก  

 งานด้านการปกครอง มีต้าแหน่งหน้าที่ดังนี้  
 พ.ศ. ๒๔๘๙ เจ้าอาวาสวัดทุ่งเทิง  
 พ.ศ. ๒๕๐๔ เจ้าคณะต้าบลทุ่งเทิง 
 พ.ศ. ๒๕๐๙ พระอุปัชฌาย์ เขตต้าบลทุ่งเทิง  

  พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ 
พระครูกิตติญาณสุนทร และเป็นพระเถระรูปแรกของบ้านทุ่งเทิงท่ีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  

   พระครูกิตติญาณสุนทร (เวิ้ง กิตฺติญาโณ) ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๒๗ สิริอายุได้ ๗๗ ปี และจัดงานบ้าเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยใช้
เมรุลอยพระราชทานเพลิงศพ ต่อมาได้จัดสร้างเจดีย์ย่อเหลี่ยมมุมไม้สิบสองบรรจุอัฐิธาตุท่านไว้เป็นอนุสรณ์ 

 



๑๐๖ 
 

 

 
   

เจดีย์ย่อเหลีย่มมมุไมส้ิบสอง บรรจุอัฐิธาตุพระครูกิตตญิาณสุนทร (เวิ้ง กิตฺติญาโณ) 
 

๒. พระครูวิมลวิริยกิจ (หลวงพ่อสุบรรณ ทกฺขญาโณ) สกุลเดิม แก่นลา พระผู้สืบทอด 
เจตนารมณ์ด้านการศึกษาและพัฒนาศาสตร์ด้านต่างๆ สืบต่อจากหลวงปู่เวิ้ง กิตฺติญาโณ ผู้เป็นพระอาจารย์จนถึง
ปัจจุบัน 

                      พระครูวิมลวิริยกิจ เดิมชื่อ สุบรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่บ้านโนน 
ต้าบลสมสะอาด อ้าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาชื่อนายขุน โยมมารดาชื่อนางสิว นามสกุล แก่นลา 
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ที่วัดหนองคู ต้าบลโนนโหนน อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยมีพระครูโสภณวรศาสน์ วัดคูขาด เป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่า“ทกฺขญาโณ”ท่านจบการศึกษาป.๔ โรงเรียน
วัดบ้านโนน จบนักธรรมเอก ที่ศาสนศึกษาวัดแสงเกษม  

หลวงปู่สุบรรณ ขณะก้าลังศึกษาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับนิมนต์จากอาจารย์ของท่าน คือ 
พระครูกิตติญาณสุนทร (เวิ้ง กิตฺติญาโณ) ให้กลับมาจ้าพรรษาดูแลวัดทุ่งเทิง ต่อจากท่าน โดยมอบหมายให้ ก้านัน
ดาว อักโข คุณพ่อโฮม ยิ่งยง คุณพ่อกอง กัญญาสาย คุณพ่อดง แก้วค้าปอดและคณะ เดินทางไปนิมนต์หลวงปู่
กลับมาจ้าพรรษา เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงปู่เวิ้ง ซึ่งอาพาธ และมรณภาพในเวลาต่อมา  

หลวงปู่สุบรรณ ได้พัฒนาวัดทุ่งเทิง และท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรือง
สืบต่อมา ปัจจุบันพระครูวิมลวิริยกิจ (สุบรรณ ทกฺขญาโณ แก่นลา) อายุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๖ ต้าแหน่งหน้าที่ต่างๆ
ของท่าน มีดังนี้ 

  พ.ศ. ๒๕๒๘ เจ้าอาวาสวัดทุ่งเทิง  
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร  

เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่  พระครูวิมลวิริยกิจ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ เจ้าคณะต้าบลทุ่งเทิง 

 



๑๐๗ 
 

 

 
พระครูวิมลวิรยิกิจ (หลวงพ่อสุบรรณ ทกฺขญาโณ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

 
ประเพณีส าคัญ 

บ้านทุ่งเทิง มีประเพณีส้าคัญดังนี้ 
๑. ประเพณีลอยกระทงของทุกปี 

  ๒. บุญกุ้มข้าวใหญ่ ทุกวันเพ็ญ เดือน 3 
  ๓. กิจกรรมบรรพชา – อุปสมบทภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 
 
ค าขวัญบ้านทุ่งเทิง 

 “ข้าวปลาอุดม ชื่นชมกฏิหลังใหม่ พืชไร่ตระการตา แรงศรัทธาพระครูกิตติญาณสุนทร เกียรติ
ขจรส้าราญ งานประเพณีลอยกระทง” 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
 บ้านทุ่งเทิงมีปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน ดังนี้ 
 ๑. นายบุญทอง ค้าศรี (สาขาเกษตรกรรม ผู้น้าการปลูกยาพารา) 
 ๒. นายพรมมา ค้าศรี (สาขาเกษตรกรรม ผู้ท้าการประมงน้้าจืดในชุมชน) 
 ๓. พ่อใหญ่หนู มีค้านิตย์ (สาขาหมอเป่าน้้ามนต์) 
 ๔. พ่อใหญ่เสาร์ ค้าตัน (สาขาหมอสูตรขวัญ) 
 ๕. พ่อใหญ่คูณ จันดีโพชน์ (สาขาสูตรขวัญ) 
จะเห็นได้ว่า บ้านทุ่งเทิง เป็นหมู่บ้านที่ชุมชนทุกฝ่ายได้ร่วมพัฒนาทั้งบ้านและโรงเรียนโดยมีวัด

เป็นแหล่งหลอมรวมใจทุกด้านทั้งการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม ท้าให้สังคมมีพลวัตอยู่เสมอ 
 

บุญผะเหวดบ้านทุ่งเทิง 
 วัดทุ่งเทิงเป็นวัดที่เก่าแก่ของต้าบลทุ่งเทิง และได้รับการพัฒนาและเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนทุ่งเทิงมาโดย
ตลอดและมีพระสงฆ์เป็นผู้น้าทางจิตวิญญาณ น้าพาชาวบ้านประพฤติปฏิบัติธรรมและท้าบุญประเพณีทางพุทธ
ศาสนาที่ส้าคัญมิได้ขาด โดยมีเจ้าอาวาสรูปส้าคัญคือ พระครูกิตติญาณสุนทร (เวิ้ง กิตฺติญาโณ) น้าพาทั้งด้านการ
ประกอบศาสนกิจและให้ความส้าคัญทางการศึกษาสืบเนื่องมาจนถึงเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูสุวรรณวิริยกิจ 
ด้านการท้าบุญผะเหวดนั้น แม้ทางวัดจะเน้นการท้าบุญกุ้มข้าวใหญ่ เพ่ือฟ้ืนฟูงานบุญโบราณเกี่ยวกับข้าวให้คงอยู่ 



๑๐๘ 
 

 

แต่ก็ได้ให้ความส้าคัญแก่งานบุญผะเหวดด้วยโดยจัดประจ้าทุกปี โดยมีขนบและขั้นตอนเช่นเดียวกับวัดต่างๆ คือ 
แห่พระอุปคุต อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง แห่ข้าวพันก้อน เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน เทศน์สังกาส เทศน์ ๑๓ 
กัณฑ์ ส่วนการยกเสาธุงผะเหวดนั้นนายคูณ จันดีโพชน์ อายุ ๖๔ ปี มัคนายกวัด ได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อผูกผ้าธุงที่ปลาย
เสาแล้ว จะมีการผูกข้าวต้ม ดอกไหม้ ธูปเทียนบนเสาธุงเพ่ือบูชาก่อน แล้วค่อยยกเสาธุงปัก และต้องปักก่อนไป
เชิญพระเวสเข้าเมืองหรือปักก่อนงานบุญผะเหวด ๑ วัน และไม่ได้กล่าวคาถาใดๆ โดยนายคูณ จันดีโพชน์ เป็นผู้พา
ยกเสาและปักธุงที่มุมศาลาการเปรียญ ๔ มุม หลังวันงานบุญผะเหวดจึงเก็บเสาธุง 

   
บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ บ้านทุ่งเทิงในอดีต 

  

  
บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ บ้านทุ่งเทิงในปัจจุบัน 

       (ภาพประกอบโดย สงวนศักดิ์ พาสง่า) 
 

 



๑๐๙ 
 

 

ความเป็นมาของการทอธุงในชุมชน 

 การทอธุงในชุมชนบ้านทุ่งเทิงนั้น จากการสอบถามผู้น้าชุมชนคือนายคูณ จันดีโพชน์ อายุ ๖๔ป ี
มัคนายกวัดทุ่งเทิงได้เล่าว่า เดิมมีอยู่หลายคน ผู้ใดทอผ้าได้ก็ต้องทอธุงได้ โดยน้าลายขิดหมอนมาทอต่อเนื่องกัน
เป็นผืนธุง และมีการทอลายขิดเป็นลวดลายต่างๆ เมื่อพิจารณาจากธุงที่มีในวัดทุ่งเทิงพบว่า มีธุงเก่าอยู่ในวัดหลาย
ผืนที่แสดงให้เห็นว่า มีผู้ศรัทธาได้น้าธุงมาถวายวัด และธุงเก่านี้มีจ้านวน ๖ ผืน เป็นธุงไหมเนื้อละเอียด ฝีมือทอ
สวยงาม มีทั้งเทคนิคลายขิดคั่นลายเส้นสีต่างๆ และลายขิดที่มีเรื่องราว รูปคน รูปสัตว์ต่างๆ ทราบชื่อผู้ทอเพียงคน
เดียวเพราะปรากฏบนผืนธุงคือ“นางหนู”และธุงลักษณะนี้ มีที่วัดหนองบัวอารีย์ ๒ ผืนเข้าใจว่าเป็นช่างคนเดียวกัน
ทอและน้ามาถวายทั้งสองวัดในการท้าบุญโอกาสต่างๆ แต่ธุงไหมทั้ง ๖ ผืนนี้ ได้สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมการทอผ้า
ในชุมชนบ้านทุ่งเทิงเป็นอย่างดีว่า ช่างทอมีความละเอียดละออ และความเพียรพยายามในการสร้างลวดลายเป็น
อย่างยิ่ง เข้าข้ันเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นเยี่ยมทีเดียว  
  ช่างทอธุงบ้านทุ่งเทิงนั้น มีลักษณะคล้ายชุมชนอ่ืนคือ เป็นฝีมือของสตรีในหมู่บ้านที่พ้ืนฐานและมี
ความสามารถในการทอผ้าใช้เองในครอบครัวและทอเพ่ือเก็บไว้ให้ลูกหลาน แต่ได้ทอธุงด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ จาก
การให้ข้อมูลของนางบุญเริ่ม ค้าแพงมัค อายุ ๗๐ อดีตประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านทุ่งเทิง ได้เล่าเกี่ยวกับการทอธุงใน
ชุมชนทุ่งเทิงว่า การทอผ้าในบ้านทุ่งเทิงนั้น ส่วนใหญ่เรียนรู้กับครอบครัว แม่เป็นผู้สอน เด็กสาวมักหัดทอผ้าอายุ
ประมาณ ๑๖ ปี ใช้เวลาหัดเป็นเดือนจึงทอได้ และในชุมชนมีผู้ทอเป็นอาชีพอยู่พอประมาณ เป็นผ้าพ้ืน ผ้าซิ่น 
ผ้าขาวม้า เป็นต้น 
  การทอธุงบ้านทุ่งเทิงนั้น เนื่องจากในหมู่บ้านมีการจัดงานบุญต่างๆ และประเพณีเทศน์มหาชาติ
ทุกปี พระครูกิตติญาณสุนทร (หลวงปู่เวิ้ง) เจ้าอาวาสรูปแรก เห็นว่าไหมและฝ้ายที่จูงศพมาเผาที่วัดทุ่งเทิงมีจ้านวน
มาก จึงให้ชาวคุ้มน้าไหมและฝ้ายนี้ไปทอธุง มีลักษณะเป็นธุงสามัคคี คือรวมกันทอที่บ้านใดบ้านหนึ่ง ผู้ใดมี
ความสามารถด้านใดจะมาช่วยกัน เช่นช่วยทอผ้าพื้น ทอลายขิด ท้าชายธุง ตามความถนัด ธุงผะเหวดเมื่อทอเสร็จก็
จะใส่ไม้ส้าหรับผูกเชือกแขวน หางธุงนั้นก็จะร้อยลูกปัดเป็นตาข่ายห้อย หรือหาไม้เป็นหลอดเช่น ล้าปอ มัดให้ย้อย
ลงมาเพ่ือความสวยงาม โดยฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายเตรียมไม้ไผ่ท้าเสาธุง ธุงที่ทอแล้วเสร็จกจ็ะน้าไปถวายวัด   
       ลวดลายที่ใช้ทอมีลายขิดจากหมอนแบบต่างๆ เช่น รูปคน ทหาร ดอกไม้ ช้าง ม้า มีรูปศาลา 
เจดีย์ และเรื่องพระเวสสันดร บางผืนไม่ได้ทอลายขิด แต่เป็นการทอพ้ืนเรียบสลับสีต่างๆ ด้านบนผืนธุงและมีการ
แทรกลายขิดจากช่วงกลางไปส่วนล่างของผืนธุง ความยาวของธุงที่เคยทอประมาณ ๓-๔ เมตร การทอธุงในชุมชน
ทุ่งเทิง มุ่งทอเพ่ือถวายวัดเท่านั้นมิได้ทอเพ่ือจ้าหน่าย (นางบุญเริ่ม ค้าแพงมัค ให้สัมภาษณ์ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ) 
 

    



๑๑๐ 
 

 

      

 
ครูสงวนศักดิ์ พาสง่า แห่งโรงเรยีนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา น้าคณะท้างานกราบนมัสการพระครูวิมลวิริยกิจ 
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเทิงและสมัภาษณผ์ู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับการทอธุงผะเหวด วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

ประกอบด้วยมัคนายกวัด อดตีประธานกลุ่มแม่บ้านและช่างทอผ้า 
 

 
ส้ารวจธุงและนับจ้านวนธุงผะเหวดของวัด 

 

                                                   
              นายคณู จันดโีพชน ์อายุ ๖๔ ปี มัคนายกวัดทุ่งเทิง    นางบุญเริ่ม ค้าแพงมัค อายุ ๗๐ อดีตประธาน 
                                                                                                กลุ่มแม่บ้านผู้ให้ข้อมูล         
 



๑๑๑ 
 

 

                 
                         ธุงขิดไหมและธุงขิดฝ้าย                       ธุงขิดลายพระธาตเุจดยี์               ธุงขิดลายผสมผสาน 
 

                                
ธุงผะเหวดหลากสีสัน เทคนิคขิดในการสร้างลวดลาย 

 
โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านทุ่งเทิง 
  ธุงบ้านทุ่งเทิง หากแบ่งตามขนาดเส้นใยที่ใช้ทอ พิจารณาลวดลายและเทคนิคการทอ ตามข้อมูล
ธุงที่วัดทุ่งเทิง พบว่า มีทั้งธุงลายขิดหมอนที่น้ามาทอให้ยาวเป็นผืนธุง ธุงลายธาตุเจดีย์ผสมลายขิด ซึ่งธุงเหล่านี้ 
ส่วนใหญ่เป็นธุงที่ทอเองในชุมชน สามารถระบุผู้ทอได้ส่วนใหญ่ แต่บางส่วนไม่สามารถระบุชื่อผู้ทอได้ เนื่องจาก
เป็นธุงเก่าซ่ึงผู้ทออาจเสียชีวิตไปแล้ว อย่างไรก็ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของธุงวัดทุ่งเทิง มีความหลากหลาย
กว่าบ้านอ่ืนด้านการใช้เส้นใยคือ มีทั้งไหม ฝ้าย ด้ายประดิษฐ์และส่วนลวดลายมีทั้งลักษณะคล้ายและแตกต่างจาก
พ้ืนทีอ่ื่นๆ อยู่บ้าง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ขนาดของธุง กว้างประมาณ ๑๓ - ๑๕ นิ้ว ยาวตั้งแต่ ๑.๕๐ – ๔ เมตร  
๒. โครงสร้างของผืนธุง ประกอบด้วย ๓ ส่วนประกอบด้วย หัวธุง ผืนธุงและชายธุง  

ส่วนหัวธุง เป็นส่วนที่สอดไม้ไผ่เหลากลมกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตรผูกหัวท้ายด้วย
ด้ายที่ฟ่ันเป็นเกลียวเพ่ือใช้แขวน 



๑๑๒ 
 

 

ผืนธุง เป็นส่วนที่ยาวที่สุด ผู้ทอจะสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ แต่ละลายจะคั่นด้วย
ลายเส้นสลับสีต่างๆ แต่จะไม่ใช้ไม้ไผ่คั่นเหมือนท้องถิ่นอ่ืน ธุงไหมจ้านวน ๖ ผืนและธุงฝ้ายไม่
ปรากฏตัวอักษรระบุผู้สร้างธุงหรือค้าอุทิศ มีเพียงธุงไหมเก่าแก่ ๑ ผืนที่ระบุผู้สร้าง ส่วนธุงที่
สร้างใหม่จะปักตัวอักษรด้วยมือหรือปักจักรด้วยด้ายสีขาว ด้ายสีเหลือง ไว้ส่วนบนหรือล่าง 
ของผืนธุง ดังรูป 

       

     
     การปักชายธุงด้วยมือ                             การปักชายธุงด้วยจักรเย็บผ้า 
 
ชายธุง สอดด้วยไม้ไผ่เช่นเดียวกับด้านบน และร้อยลูกปัดสลับสีต่างๆ ติดกับชายธุงเพ่ือ

ถ่วงให้ธุงมีน้้าหนักไม่สะบัดแรงเกินไป ส่วนธุงไหมและฝ้ายจะไม่มีลูกปัดถ่วง แต่เป็นการเก็บ
ริมและเย็บด้วยจักร ซึ่งในอดีตอาจเคยห้อยชายธุง แต่ได้ช้ารุดไปหรือถอดออกก็เป็นได้                                   

๓. เส้นใยที่ใช้ทอ ธุงบ้านทุ่งเทิง ใช้เส้นไหม เส้นฝ้ายและใช้ด้ายประดิษฐ์จากโรงงานคือด้ายโทเร  
๔. เทคนิคการทอและลวดลาย ใช้เทคนิคการขิดเป็นหลัก จ าแนกตามเส้นใยดังนี้ 

 
ธุงขิดไหม 
ลักษณะเด่นที่ธุงบ้านทุ่งเทิงแตกต่างจากที่อ่ืนๆ ก็คือ มีธุงผ้าไหมมากกว่าวัดอ่ืนคือมี ๖ ผืน
ในขณะที่ชุมชนอ่ืนใช้ด้ายประดิษฐ์ซึ่งเรียกว่าด้ายโทเรเป็นส่วนใหญ่และสามารถแบ่งลวดลาย
ออกได้เป็น ๒ ลักษณะคือ 

๔.๑ การทอเทคนิคขิดเป็นเรื่องมหาเวสสันดร มีจ านวน ๑ ผืน ธุงผืนนี้ระบุว่า “แม่
หนู” เป็นผู้สร้าง และเก่ากว่าธุงลายขิดทั้ง ๕ ผืน โดยได้น้าตอนที่เป็นจุดแห่งปัญหาของเรื่อง
มาเสนอคือกัณฑ์ชูชก ตอนนางอมิตตดาถูกเพ่ือนบ้านด่าว่า กัณฑ์จุลพนตอนพราหมณ์ชูชก
หลอกพรานเจตบุตรว่าเป็นผู้น้าสารจากพระเจ้าสญชัยไปให้พระเวสสันดร เพ่ือให้เปิดทางไป
ยังที่อยู่ของพระเวสสันดรและกัณฑ์กุมาร ตอนขอสองกุมารได้แล้วก็ลากดึงมาตามทาง ตอน
กลางคืนชูชกขึ้นไปนอนบนต้นไม้ปล่อยให้สองกุมารอยู่ข้างล่าง ซึ่งนอกจากจะเป็นขนบที่ทอ
ตอนเหล่านี้ต่อๆ กันมาแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตอนเหล่านี้เป็นปมส้าคัญที่ท้าให้ชูชกอยาก
ได้กณัหา ชาลี และหนุนน้าให้พระเวสสันดรได้ท้าทานบารมีอันยิ่งใหญ่ ต้องข่มใจอย่างหนักที่
ชูชกไม่เมตตาปรานีกุมารน้อยทั้งสอง ซึ่งกระทบใจผู้อ่านวรรณกรรมและผู้ฟังเทศน์กัณฑ์
เหล่านี้มาก รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจจนน้าไปท้าลวดลายบนผืนธุงเช่นเดียวกัน 

๔.๒ การน าลายขิดหมอนมาทอต่อกันให้ยาว ธุงผ้าไหมลักษณะนี้ ดูเหมือนช่างทอผ้าได้
ปรับการทอผ้าเบี่ยงหรือสไบมาทอให้ยาวเป็นผืนธุง โดยน้าลายต่างๆ ทอสลับกับพ้ืนสีเรียบ 



๑๑๓ 
 

 

ด้านบนทอเป็นริ้วสลับสีต่างๆ และฝีมือการขิดสร้างลายจะละเอียดสวยงาม สะท้อนบุคลิก
และฝีมือของผู้ทอ มีจ้านวน ๕ ผืน ดังรูป 
 

      
                   ๑                                           ๒                                         ๓ 
                                          การทอเทคนิคขิดเรื่องมหาเวสสนัดรชาดก 

รูปที่ ๑ กัณฑ์ชูชก ตอนนางอมิตตดาถูกเพื่อนบ้านด่าว่า 
รูปที่ ๒ กัณฑ์จุลพนตอนพราหมณ์ชูชก หลอกพรานเจตบุตรว่าเป็นผู้น้าสารจากพระเจ้าสญชัยไปให้ 

                    พระเวสสันดร 

รูปที่ ๓ กัณฑ์กุมาร ตอนชูชกขอสองกุมารได้แล้วก็ลากดึงมาตามทาง ตอนกลางคืนชูชกข้ึนไปนอนบนต้นไม้ 
          ปล่อยให้สองกุมารอยู่ข้างล่าง  

 

       
การน้าลายขิดหมอนมาทอต่อกันเป็นผืนธุง 

 
ความโดดเด่นอีกประการหนึ่งของธุงไหมทั้ง ๖ ผืน คือการให้สีพ้ืนเป็นสีม่วงเม็ดมะปรางและสร้าง

ลวดลายด้วยการขิดเส้นไหมสีชมพูอ่อน สีเขียวน้้าทะเล สีเหลือง สีขาว ท้าให้เกิดความกลมกลืนและมีจุดเด่นพอ
งามในผืนผ้า สะท้อนความสามารถในการไล่เฉดสีและรสนิยมของช่างทอ ส่วนบนของผืนธุงทอสีสลับเป็นขั้นๆ
เหมือนเป็นบันไดสู่สวรรค์ ดังรูป ๑-๔ 

 
ธุงขิดฝ้าย 
ธุงฝ้ายเทคนิคการขิดมีเพียง ๑ ผืน แต่มีความโดดเด่นในการใช้เส้นฝ้ายเข็นสีพื้นน้้าเงินเข้ม 

 ยกดอกด้วยการขิดด้วยฝ้ายสีครีม สีแสด เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ม้า ต้นไม้ คน ดังรูป ๘ 
  



๑๑๔ 
 

 

ธุงขิดด้ายโทเร 
เป็นธุงในยุคปัจจุบันที่นิยมใช้เส้นด้ายจากโรงงานคือด้ายโทเร เป็นธุงที่ทอด้วยการขิดสร้าง

ลวดลายต่างๆ สีที่ใช้สดใส มักเน้นสีตัดกัน แบ่งออกได้ ๒ กลุ่มคือ ขิดที่มีลายพระธาตุเจดีย์ รูปสัตว์ คนและอ่ืนๆ
และธุงลายขิดล้วนๆ สีพ้ืนของผืนธุงมักเป็นสีแสด สีแดงเข้ม ขิดลายด้วยสีครีม สีเขียว สีเหลือง สีขาว สีน้้าเงิน     
ดังรูป ๑๐-๑๔ 

 
ช่างทอธุงบ้านทุ่งเทิง 
  ช่างทอธุงบ้านทุ่งเทิงในอดีตอาจมีหลายคน แต่ขาดช่วงไป มีหลงเหลือในปัจจุบันจ้านวน ๔ คน
โดยสามคนแรกนั้น ปัจจุบันไม่ได้ทอแล้ว มีเพียงคนที่ ๔ คือนางบุญมี มะคะลา ที่ยังทออยู่ตามโอกาส รายชื่อ     
ช่างทอ ได้แก่ 

๑. นางละไมล์ สมปาน อายุ ๗๙ ปี 
๒. นางวันนา วงค้าเกิด อายุ ๗๖ ปี 
๓. นางตุ่น วงแสง อายุ ๗๔ ปี 
๔. นางบุญมี มะคะลา อายุ ๕๒ ปี 

 

             
          นางละไมล์ สมปาน                     นางวันนา วงค้าเกิด 

                                         บ้านเลขท่ี ๑๒ หมู่ ๑                   บ้านเลขท่ี ๘๕ หมู่ ๑  

             
           นางตุ่น  วงแสง                           นางบุญมี  มะคะลา 

                                       บ้านเลขท่ี ๒/๑ หมู่ ๑                        ยังทอในปัจจุบัน 
 



๑๑๕ 
 

 

ธุงบ้านทุ่งเทิงแบ่งตามการใช้เส้นใย 
ธุงไหม 

 
 

 
 

                              
๑                         ๒                            ๓                            ๔ 

 
                ๑ -๓ ธุงขิดไหม เรื่องมหาเวสสันดรชาดก 
                ๔     ธุงขิดไหมลายคนขี่ม้าและลายหมอนขิดต่างๆ 



๑๑๖ 
 

 

ธุงไหมและธุงฝ้าย 
 
 

                           
                      
                             ๕                                   ๖                                ๗                             
 
                                                     ๕-๖ ธุงขิดไหม ลายหมอนขิด 
                                                    ๗    ธุงขิดฝ้าย ลาย คน ช้าง ม้า ปราสาท  
 
 



๑๑๗ 
 

 

ธุงด้ายโทเร 
 
 

                               
                           ๘                               ๙                            ๑๐                       ๑๑ 
   
                          ๘-๙     ธุงขิดด้ายโทเร ลายเชิง ลายช้าง พาน ต้นไม้ คนชูมือ คนขี่ช้าง ลายเจดีย ์
                             ๑๐-๑๑ ธุงขิดด้ายโทเร ลายหมากเบ็ง ม้า ช้าง คนผู้หญิง คนผู้ชายจับมือ เจดีย์จุฬามณ ี
                  ทั้ง ๔ ผืนนี้จะปักช่ือผู้สร้างและผู้ที่ถูกอุทิศถึงไว้ส่วนลา่งของผืนธุง 
 



๑๑๘ 
 

 

ธุงด้ายโทเร 
  
 

                            
 
    ๑๒                           ๑๓                             ๑๔                               
                                ๑๒-๑๔ ธุงขิดด้ายโทเร ลายหมอนขดิสลบัการทอพื้นเรยีบสลับสตี่างๆ 
 
   
 



๑๑๙ 
 

 

  การทอธุงบ้านทุ่งเทิงในอดีตนั้นเป็นการทอน้าไปถวายวัดเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ญาติหรือบุพการี ผู้
ล่วงลับ ไม่ได้ทอขาย แต่จากการสัมภาษณ์ นางวันนา วงค้าเกิด ได้เล่าว่า เริ่มทออายุ ๑๗ ปี แต่มาทอเป็นอาชีพ
เมื่ออายุมากแล้วตอนอายุ ๕๐ ปี มีคนในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านมาว่าจ้างทอ ความยาว ๓ เมตร ลวดลายที่ใช้ทอมี
รูปคน ทหาร ดอกไม้ ช้าง ม้า ศาลา และลายขิด ลวดลายส่วนมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร ราคาธุงหาง
ละ ๗๐๐ บาท ปัจจุบันหางละ ๑,๕๐๐ บาท มีคนในหมู่บ้านทอประมาณ ๕ คน หากถามว่า การทอธุงบ้านทุ่งเทิง
สามารถท้าเป็นอาชีพได้หรือไม่นั้น หากยังมีวัฒนธรรมการถวายธุงตามวัดต่างๆ และมีผู้สนใจมากขึ้น ก็สามารถทอ
เป็นอาชีพได ้
 

                     
  

                
 

ช่างทอธุงพร้อมกันที่บริเวณใต้ถุนกุฏิกิตตญิาณรังสฤษฏ์ กุฏไิมต้ะเคยีนเก่าแก่ของวัดทุ่งเทิง 
วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

                                 



๑๒๐ 
 

 

   
คณะท้างานได้สมัภาณ์ช่างทอผ้า , ครูสงวนศักดิ์ พาสง่า และบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร ่

            

 
ตัวแทนพระสงฆ์วดัทุ่งเทิงถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกร่วมกับ ช่างทอธุง, ครูสงวนศักดิ์ พาสง่า นักเรียนโรงเรยีนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 

คณะท้างานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ความคงอยู่ในปัจจุบัน 

เนื่องจากวัดทุ่งเทิงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เพราะพระครูกิตติญาณ
สุนทร (เวิ้ง กิตฺติญาโณ) เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน จึงมีกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงกตเวทิตาแก่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมา
อย่างต่อเนื่อง และทางโรงเรียนได้ก่อตั้งชุมนุมไทสร้างสรรค์ ท.ว. โดยมีคุณครูสงวนศักดิ์ พาสง่า เป็นที่ปรึกษา ได้
ฝึกฝนนักเรียนซึ่งเป็นสมาชิกชมรม ในการท้ากิจกรรมจิตอาสาให้แก่โรงเรียนด้านประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรม
ทางศาสนา เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษาในปี ๒๕๖๑ ได้น้าธุงของวัดทุ่งเทิงไปประดับตกแต่งและไปใช้ในขบวนแห่
และด้าเนินมาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ท้าให้ครู นักเรียน บุคคลทั่วไป รู้จักและเห็นความงดงามของธุงผะเหวด รวมทั้ง
ตระหนักว่า วัดในชุมชนต้าบลทุ่งเทิง ทั้งบ้านทุ่งเทิง บ้านบัวเจริญหรือบ้านหนองบัวอารีย์ ซึ่งแยกไปขึ้นกับต้าบลนา
ห่อม อ้าเภอทุ่งศรีอุดม มีช่างทอธุงที่มีฝีมืออยู่ในชุมชน จึงได้เริ่มออกศึกษาข้อมูลกับช่างทอธุงในเขตใกล้เคียง
เพ่ิมขึ้น เช่น บ้านบัวเจริญ และตระหนักในความส้าคัญในบทบาทของโรงเรียนต่อการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
โดดเด่นของชุมชน ดังนั้นเพ่ือให้งานหัตถกรรมที่สวยงามนี้คงอยู่ ในปี ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนจึงเชิญช่างทอธุงบ้านบัว



๑๒๑ 
 

 

เจริญมาสอนนักเรียนท้าธุงแบบง่ายๆ ก่อน คือท้าธุงใยแมงมุมและน้าธุงผะเหวดลายขิดไปประดับในงานโรงเรียน 
หลายครั้ง เป็นการน้างานหัตถกรรมในชุมชนเข้าสู่โรงเรียน นับเป็นการให้การศึกษาโดยตรงและโดยอ้อม 
 

 
                                                                           

  
 

  
 

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งได้น้าธุงผะเหวดร่วมในงาน 



๑๒๒ 
 

 

                  
 

การน้าธุงวัดบ้านทุ่งเทิงและวัดบา้นบัวเจริญมาใช้ในงานต่างๆ ของโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา มีส่วนท้าให้นักเรียนและชุมชน 

รู้จักธุงผะเหวด รู้จักช่างทอธุงและเริ่มตระหนักในความงดงามท่ีปรากฏในผืนธุง 

                                                                            (ภาพประกอบโดย สงวนศักดิ์ พาสง่า) 
 
ซึ่งคาดว่า หากโรงเรียนด าเนินบทบาทนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ก็จะเป็นการท าให้องค์ความรู้ด้านนี้เข้าสู่
ระบบโรงเรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักสิ่งที่ดีงามด้านหัตถกรรมรุ่นต่อรุ่น ธุงผะเหวดคงมีโอกาสไปอยู่ใน
การสร้างสรรค์ของเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาวก็เป็นได้ โอกาสของธุงจะคงอยู่ในชุมชน ก็เพราะโรงเรียนใน
ชุมชนได้เชื่อมโยงสิ่งดีงามของบ้าน วัดและโรงเรียนเข้าหากันอย่างเข้มข้น..นี่เอง   
  



๑๒๓ 
 

 

 
บทที่ ๕  

ธุงผะเหวดบ้านหนองบัวอารีย์ 
 

           
 

 
ประวัติบ้านหนองบัวอารีย์  

มูลเหตุการตั้งชื่อหมู่บ้าน 
สาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า หนองบัวอารีย ์ก็เพราะหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของล าห้วยอารีย์ซ่ึง 

เป็นล าห้วยสายส าคัญของอ าเภอทุ่งศรีอุดม ประกอบกับข้างๆ ล าห้วยมีหนองน้ าตามธรรมชาติ ซึ่งมีดอกบัวขึ้นอยู่
อย่างหนาแน่นชูช่อดอกบานสะพรั่งมองดูสวยงามมาก (ปัจจุบันหนองน้ านี้ได้ขุดลอกเป็นสระน้ าสาธารณะ
ประโยชน์ตามโครงการส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท) 

ประวัติความเป็นมา 
  เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๘๐ ชาวบ้านผ า ต าบลส าโรง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

(ปัจจุบันบ้านผ า อยู่ในเขตต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง) ได้อพยพมาสร้างบ้านเรือนอยู่ที่บ้านทุ่งเทิง ต าบลทุ่งเทิง 
อ าเภอเดชอุดม แล้วจับจองที่ท าไร่นาอยู่ทางด้านทิศใต้ของล าห้วยอารีย์ ต่อมาเห็นว่าการเดินทางไปมาระหว่าง
หมู่บ้านและที่ท ากินล าบากเพราะต้องข้ามห้วยอารีย์ นายเล็ง จันทะมุดและญาติพ่ีน้องประมาณ ๗-๘ ครัวเรือน จึง
พากันอพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ บริเวณที่ท ากินของตนเอง หลังจากนั้นก็มีญาติมิตรและชาวบ้านจาก



๑๒๔ 
 

 

หมู่บ้านต่างๆ อพยพมาอยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้น จนในปีพ.ศ.๒๔๘๔ จึงได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านและชาวบ้านได้เลือกนาย
ธรรมมา พรมรัตน์ ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก โดยมีผู้น าชุมชนตามล าดับดังต่อนี้ 

๑.นายเล็ง จันทะมุด  ผู้น าตามธรรมชาติ 
๒.นายธรรมมา พรมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๔๘๔-๒๔๘๘ 
๓.นายทอน โลมะบัญ ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๖ 
๔.นายทูล สุธา  ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๑๖ 
๕.นายค า ลาธุลี   ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๓๗ 
๖.นายส าราญ  แก้วค าปอด ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๑ 
๗.นายน้อย จันทร์หอม  ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๑ 
๘.นายบุญ พรหมทา ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๕ 
๙.นายสุพรรณ สองเมือง  ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙ 
๑๐.นายวิทยา  ปัดสาสิงห์ ก านัล ปี พ.ศ.๒๕๔๙-ปัจจุบัน 

อาณาเขตของหมู่บ้าน 
ทิศเหนือ จดล าห้วยอารีย์  (บ้านหนองบอน ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี) 
ทิศใต้  จดบ้านนาห่อม ต าบลนาห่อม 
ทิศตะวันออก จดบ้านหนองจิก ต าบลนาห่อม 
ทิศตะวันตก จดบ้านตาโท ต าบลนาห่อม 
สภาพพื้นที่  

 บ้านหนองบัวอารีย์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๘ กิโลเมตร มี
สภาพเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ราบสูงกลางทุ่งนา มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับหมู่บ้านและต าบลต่างๆ ได้หลาย
เส้นทาง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ า มีเนินดินลูกรังสูงขึ้นทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน จะเป็นที่ท าเล
เลี้ยงสัตว์และที่เหลือยังพอเป็นสภาพป่าอยู่บ้าง ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่าป่าช้าควาย เพราะเหตุว่าในอดีตชาวบ้าน
ในละแวกหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียงจะน าควายและสัตว์เลี้ยงที่ตายด้วยโรคระบาดมาฝังกลบที่บริเวณป่าช้าควาย
แห่งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงเป็นเหตุให้เรียกชื่อที่ท าเลเลี้ยงสัตว์แห่งนี้ว่าป่าช้าควาย 

วิถีชีวิตของชุมชน 
 บ้านหนองบัวอารีย์เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ที่มีประวัติการก่อตั้งมายาวนาน มีวัด ๑ แห่ง โรงเรียน 

๑ แห่ง ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านและต าบลต่างๆ อย่างสะดวกสบาย ท าให้กลายเป็น
หมู่บ้านที่มีสมาชิกได้รับการศึกษาสูงและมีอาชีพรับราชการเป็นจ านวนมากแต่ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวประกอบ
อาชีพ ท านาและท าสวน โดยอาศัยน้ าจากล าห้วยอารีย์และน้ าจากธรรมชาติ     

ภาษาที่ใช้คือ ภาษาไทยอีสานและนับถือศาสนาพุทธ จึงท าให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิ
ความเชื่อ การละเล่น ตลอดจนการด ารงชีวิตเหมือนกับชาวอีสานทั่วไป 

 ชาวบ้านหนองบัวอารีย์ยกย่องและนับถือ นายเล็ง จันทะมุด เพราะเป็นผู้น าในการบุกเบิก ตั้ง
หมู่บ้านและยังได้ร่วมมือกับนายทูล สุธาในการบริจาคท่ีดินในการสร้างโรงเรียนบ้านหนองบัวอารีย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนมาจนปัจจุบัน  



๑๒๕ 
 

 

 
สถานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 

  ๑.หนองบัวอารีย์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ปัจจุบันถูกขุดลอกพัฒนาเป็นสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ของชุมชน 

 ๒.วัดหนองบัวอารีย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 
๓.โรงเรียน ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านตาโทและบ้าน 

หนองบัวอารีย์ 
 ๔.ป่าช้าควาย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน บริเวณดังกล่าวใช้เป็นที่ฝังควายที่ตายเพราะ 

ติดเชื้อโรคแอนแทรกซ์ 
 
ประวัติวัดหนองบัวอารีย์  

วัดหนองบัวอารีย์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดหนองบัวอารีย์ ตั้งเมื่อ พ .ศ. ๒๔๘๐ โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก
นายธรรมาพรมรัตน์ให้สร้างวัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์พ .ศ .๒๕๑๖เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือ จดทุ่งนา ทิศใต้ 
จดทุ่งนา ทิศตะวันตก จดหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๕ เมตร สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ กุฏิสงฆ์จ านวน ๒ หลัง 
เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง คือ กุฏิพระครูสุขุมพัฒนกิจจานุสรณ์ ศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๙.๘๐ 
เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ และศาลาบ าเพ็ญกุศลจ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้   
ปูชนียวัตถุ มี พระประธาน ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๓๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ชื่อ “พระเจ้าใหญ่สองตระกูล” สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ และมีพระพุทธรูปต่างๆ 
 
 

    
  อุโบสถวัดหนองบัวอารีย ์      พระพุทธรูปส าคัญของวัด 

 



๑๒๖ 
 

 

 

                                   
                                 พระครสูุขุมพัฒนกิจ (อ่อน)                 พระอธิการบุญมา คมฺภรีปญโฺญ    
                                            เจ้าอาวาสรูปท่ี ๑                            เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน                
 

 
กุฏิพระครูสุขุมพัฒนกิจจานุสรณ ์

 
ล าดับเจ้าอาวาส  
๑.พระครูสุขุมพัฒนกิจ (อ่อน)  พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๔๑  
๒.พระครูปทุมสรานุกิจ (ทัน)  พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๓  
๓.พระอธิการบุญมา คมฺภีรปญฺโญ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน 



๑๒๗ 
 

 

  หอระฆังของวัด 
 

                                                                
                                                  พระสงฆย์่ าฆ้อง กลองตอนเย็น 
  
ความเป็นมาของการทอธุงในชุมชน 
      
   การทอธุงบ้านหนองบัวอารีย์นั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับชุมชนอ่ืน นั่นคือ เรียนรู้จาก
บุคคลในครอบครัวคือ ยาย หรือแม่ เป็นผู้สอนให้ โดยเริ่มจากเห็นบ่อยๆ และเกิดความอยากลองทอบ้าง แม้ผู้ใหญ่
ไม่อยากให้ท าเพราะกลัวสอดกระสวยผิดและต้องแก้ไขทีหลัง แต่สุดท้ายสรุปได้ตรงกันคือ เรียนรู้จากครอบครัว 
โดยทอผ้าประเภทต่างๆ เพ่ือใช้ในครัวเรือนก่อน ต่อจากนั้นจึงมาทอธุงผะเหวดเพ่ือถวายวัด จากการสัมภาษณ์ยาย
หม่อน วงศ์ษาบุตร อายุ ๗๗ ปี ช่างทอธุงผู้อาวุโส ของบ้านหนองบัวอารีย์ ได้ให้ข้อมูลว่า การทอธุงผะเหวดของนาง
นั้นสามารถทอได้ทั้ง ธุงฝ้ายและธุงไหม ได้แบบมาจากบุคคลในชุมชนคือ  

การทอธุงฝ้าย แม่ใหญ่จอม ศรีพารา เป็นต้นแบบในการทอ 
การทอธุงไหม แม่ใหญ่หงส์ ลาธุรี เป็นต้นแบบในการทอ 

ซึ่งธุง ๒ ประเภทนี้ ยังคงมีให้เห็นบ้างในวัด แม้ปัจจุบันจะไม่ได้ใช้แล้วก็ตามเนื่องจากเก่าและช ารุด แต่ก็เป็น
หลักฐานแสดงให้เห็นความเป็นมาของการใช้วัสดุทอธุงของบ้านหนองบัวอารีย์ว่า ใช้ฝ้ายและไหม ที่มีในชุมชนมา



๑๒๘ 
 

 

ทอเพ่ือถวายวัด มีพัฒนาการเช่นเดียวกับบ้านทุ่งเทิง นั่นคือรวมกันทอที่บ้านใดบ้านหนึ่ง มีลักษณะเป็นธุงสามัคคี 
คือผู้ที่มีความสามารถด้านทอผ้าด้านเก็บลายขิดจะมาร่วมกันท า ธุงผะเหวดดังกล่าวเหลือตกทอดถึงปัจจุบันจ านวน
ไม่มากนัก พบธุงไหมจ านวนเพียง ๒ ผืน ธุงฝ้าย ๒ ผืน นอกนั้นเป็นธุงจากด้ายโทเรจ านวน ๘ ผืน ธุงเหล่านี้เก็บไว้ที่
ศาลาการเปรียญ เมื่อมีงานบุญก็น าธุงผืนที่ไม่ช ารุดออกมาใช้ประดับในงาน ช่างทอธุงในชุมชนบ้านหนองบัวอารีย์
นั้น ปัจจุบันสูงอายุมากแล้ว ขาดคนทอรุ่นหนุ่มสาว ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่า การทอธุงแบบดั้งเดิมจะหายไป 
 

     
  

   
 

 
วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ สัมภาษณ์ช่างทอธุงบ้านหนองบัวอารีย์ 

โดยมเีจ้าอาวาสวัดหนองบัวอารีย์ ดูแลอ านวยความสะดวกอย่างใกลชิ้ด 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 

 

   
 

   
วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะท างานได้บันทึกวิดีทัศน์การสัมภาษณ์นางหม่อน วงษาบุตร 

ตัวแทนช่างทอธุงบ้านหนองบัวอารีย์ เพื่อน าไปเผยแพร ่
 

   
ธุงผะเหวดบ้านหนองบัวอารีย์แบบต่างๆ 

 
 



๑๓๐ 
 

 

โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านหนองบัวอารีย์ 
ธุงบ้านหนองบัวอารีย์ มีจ านวนไม่มากนัก เมื่อพิจารณาเส้นใย ลวดลาย เทคนิคการทอ 

แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ 
๑. ธุงดั้งเดิม 
๒. ธุงปัจจุบัน 

   ธุงดั้งเดิม คือธุงที่ทอจากฝ้ายและไหมที่เข็นเอง ย้อมสีเอง มีลวดลายที่มีเอกลักษณ์และ
สวยงาม มีร่องรอยของการใช้งานมานานพอสมควร จนเส้นใยเริ่มเปื่อยและขาดบางส่วน 
   ธุงปัจจุบัน คือธุงที่ทางวัดยังน ามาใช้ในงานบุญ ส่วนใหญ่เป็นธุงที่ทอจากด้ายประดิษฐ์
คือ ด้ายโทเร 

   ธุงบ้านหนองบัวอารีย์ มีปรากฏการณ์คล้ายกับธุงบ้านทุ่งเทิง นั่นคือ มีธุงที่ท าจากเส้น
ฝ้าย และเส้นไหมเป็นธุงรุ่นเก่า มีร่องรอยการช ารุดและขาดมาก ส่วนธุงฝ้ายอยู่ในสภาพดีปานกลางมีช ารุดที่ชายธุ
งบ้าง เมื่อพิจารณาทั้งธุงไหมและธุงฝ้ายเปรียบเทียบกับวัดทุ่งเทิงทั้งด้านสีและเทคนิคขิดสร้างลวดลายแล้ว น่าจะ
เป็นช่างคนเดียวกันทอถวายวัดทั้งสอง ธุงที่มีมากและยังใช้ประดับในปัจจุบันคือ ธุงที่ท าจากด้ายโทเร ซึ่งมี
รายละเอียดแต่ละประเภทดังนี้ 
 

๑. ธุงไหม เป็นฝีมือทอของแม่ใหญ่หงษ์ ลาธุรี เป็นธุงที่ทอจากไหมน้อยมีเส้นเล็ก นุ่ม 
เบามือมีจ านวน ๒ ผืน 

ผืนแรก มีขนาดความกว้าง ๔๗ เซนติเมตร ยาว ๔ เมตร ๔๐ เซนติเมตร 
ชายธุงฟ่ัน เป็นเกลียวมีสีม่วงอ่อนสลับม่วงเข้ม เทคนิคการทอเป็นเทคนิคขิดสร้าง
ลวดลายแต่ละช่วงของผืนธุงแตกต่างกันไม่ซ้ าลาย หากนับจากบนลงล่าง ลวดลายจะมี
ลักษณะดังนี้ ลายธาตุเกศแก้วจุฬามณีประดับดวงดาว ลายปราสาทผึ้ง ๓ หลัง ลายต้น
ดอกไม้ ลายรูปคนยืนใต้ซุ้มประตู ๓ ซุ้ม ลายอาศรมพระเวสสันดร ลายปราสาท
ประกอบด้วยต้นไม้อยู่ด้านข้าง มีคนอยู่ในปราสาท ๑ คนและคนยืนใต้ต้นไม้เรียงราย ๔ 
คน ลายช้าง ๒ เชือกมีคนยืนข้าง มีต้นไม้ระหว่างกลาง ลายคนยืนเรียงแถว ๑๓ คน ลาย
นางมัทรีกับกัณหาชาลี ในป่า ลายพระธาตุเจดีย์ คน สัตว์ต่างๆ และต้นไม้ ลายช้าง ๓ 
เชือก ลายพระธาตุเจดีย์ ต้นไม้ คน เครื่องสูง ลายเทวดา ๓ องค์ขี่ม้า ลายขันกะหย่อง 
(พาน)และลายขอบ้วง รวมทั้งหมด ๑๕ ลายโดยมีเผ่า (ขิด ๒ ไม้) คั่นเป็นระยะๆ ดังรูป 
๑ 

ผืนที่สอง มีขนาดกว้าง ๔๗ เซนติเมตร ยาว ๔ เมตร ๘๐ เซนติเมตร ชายธุงฟ่ัน
เป็นเกลียว เทคนิคขิดทั้งผืน ลวดลายนับบนลงล่าง ประกอบด้วย เจดีย์ ๓ องค์มีต้น
เทียน๔ ต้น ลายต้นดอกไม้ ลายผู้หญิงสวมกระโปรงยืนฟ้อน ๘ คน ลายพราหมณ์ชูชก
จูงกัณหาชาลีในป่า ลายพระเวสสันดร พระนางมัทรีกับกัณหา ชาลีที่ศาลากลางป่า ลาย
พราหมณ์ขอราชรถจากพระเวสสันดร ลายปราสาท ลายพานรัฐธรรมนูญ ลายช้าง  ๓ 
เชือก ลายคนขี่ม้า ลายคน ๑๐ คนฟ้อน ลายเรขาคณิต ลายดอกแก้ว ลายตะเภาลงเกาะ 
ลายกาบตาบ้งหรือขิดดอกจัน ลายหน่วย คั่นด้วยลายขิด ๑ ไม้ หรือค้ าเผ่า ดังรูป ๒ 



๑๓๑ 
 

 

 
ธุงไหม 

 
   

              
                                     ๑                                                        ๒ 
                 ธุงจากไหมผืนท่ี ๑ ส่วนท่ี ๑ และ ส่วนท่ี๒                 ธุงจากไหมผืนท่ี ๒ ส่วนท่ี ๑ และ ส่วนท่ี ๒  
 
 



๑๓๒ 
 

 

๓. ธุงฝ้าย เป็นธุงลายขิดพ้ืนสีกรมท่า สร้างลายขิดด้วยฝ้ายสีครีม สีน้ าตาลแสดลวดลาย
เป็นลวดลายผสมผสานทั้งลายปราสาทและรูป คน รูปสัตว์ ดอกไม้ ต้นไม้ เป็นต้น ดังรูป 
๓ และ ๔ 

 
ธุงฝ้าย 

 

                                   
                                                               ๓                                                        ๔ 



๑๓๓ 
 

 

                        ๔. ธุงด้ายโทเร ถือว่าเป็นธุงสมัยปัจจุบัน ที่ผู้ทอนิยมซื้อเส้นใย
สังเคราะห์จากร้านค้า คือด้วยโทเรสีต่างๆ มาทอเป็นลวดลายตามแนวนิยมของชุมชน ที่
อาจเลียนแบบกันต่อๆ มาเป็นธุงลายปราสาท ลายคน ลายสัตว์ต่างๆ ดังรูป ๕ – ๑๐ 
ตัวอักษรบนผืนธุง มีขนบเหมือนบ้านอ่ืนๆ คือ บอกชื่อผู้สร้างธุง ผู้ทอ ชื่อผู้วายชนม์ที่
ผู้สร้างท าบุญส่งไปให้ ความยาว ประมาณ ๒.๕๐ ถึง ๓.๕๐ เมตร 
 

     ธุงด้ายโทเร            
     
          

                            
๕     ๖   ๗         ๘ 

      
 



๑๓๔ 
 

 

ธุงด้ายโทเร 
 

 

                                        
                                           ๙                                ๑๐ 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 

ช่างทอธุงบ้านหนองบัวอารีย์ 
   ช่างทอธุงบ้านหนองบัวอารีย์ในอดีตนั้น มีจ านวนเท่าไร มิอาจทราบได้ แต่พบว่า มีผู้ที่
เคยเป็นช่าง ฝากฝีมือด้านการทอธุงและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอายุเฉลี่ยประมาณ ๘๐ ปี มีจ านวน ๔ คนคือ 

๑. นางมอน ศิรินู อายุ ๘๑ ปี บ้านเลขท่ี ๑๖ หมู่ ๖ บ้านหนองบัวอารีย์ ต าบลนาห่อม 
๒. นางสนิธ ขุนค าแหง อายุ ๘๑ ปี บ้านเลขท่ี ๒๒ หมู่๖ ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
๓. นางหม่อน วงษาบตุร อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขท่ี ๑๔/๑ ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
๔. นางนิกลม อินทรประสิทธิ์ อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขที่  ๑๑๙ หมู่ ๖ ต าบลนาห่อม      

อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
 
จากการสัมภาษณ์ช่างทอทั้ง ๔ ท่าน เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านการทอธุง ได้ค าตอบว่า ฝึก 

จากครอบครัว ส่วนการทอธุงถวายวัดนั้น มีลักษณะเป็นการรวมกันท าที่บ้านหลังใดหลังหนึ่ง เป็น“ธุงสามัคคี” 
ซ่ึงธุงฝ้ายและธุงไหมที่พบในวัด เป็นธุงที่สวยงามสะท้อนฝีมือที่ประณีต มีลักษณะพิเศษคือ มีลวดลายสวยงาม ฝีมือ
ละเอียด ซึ่งนางหม่อน วงษาบุตร ช่างทอของบ้านหนองบัวอารีย์ได้ให้ข้อมูลว่า ธุงเก่านี้เป็นของแม่จอม ศรีพารา 
และแม่หงส์ ลาธุรี ซึ่งทั้งสองท่านได้ถึงแก่กรรมแล้ว แต่ได้ฝากฝีมือไว้ให้ช่างทอ รุ่นนางมอน ศิรินู และคณะดังกล่าว
ข้างต้นได้เลียนแบบลวดลายและไดก้ล่าวถึงสืบมา ช่างทอธุงบ้านหนองบัวอารีย์ได้แก่  
 

                                                   
                        นางมอน ศริินู อายุ ๘๑ ปี บ้านเลขท่ี ๑๖      นางสนิธ ขุนค าแหง อายุ ๘๑ ปี บ้านเลขท่ี ๒๒ 

                                                        
               นางหม่อน  วงษาบุตร อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขท่ี ๑๔/๑  นางนิกลม อินทรประสิทธ์ิ อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขท่ี ๑๑๙  
 



๑๓๖ 
 

 

ความคงอยู่ในปัจจุบัน 
 
    ช่างทอธุงบ้านหนองบัวอารีย์ในปัจจุบัน มีปรากฏการณ์ใกล้เคียงกับหมู่บ้านอ่ืนๆ นั่นคือ 
ผู้ที่เคยทอธุงล้วนเป็นผู้สูงอายุ ปัจจุบันเลิกทอแล้ว เนื่องจากมีปัญหาทางสายตาเพราะการทอธุงขิดต้องนับเส้นต้อง
เพ่งสายตามากจึงจะทอไม่ผิดลาย ท าให้ไม่สามารถท าได้แบบเดิม เป็นที่น่าสังเกตว่า ช่างทอธุงบ้านหนองบัวอารีย์ที่
ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ล้วนอาศัยอยู่ท่ีหมู่ ๖ ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดมทั้งสิ้น 
 

                           
                                      นางหม่อน วงษาบุตร ช่างทอธุง อธิบายลวดลายบนผืนธุง 
                                         (วีณา วีสเพญ็ ,วัชระ พิมพ์จนัทร์ บันทึกภาพ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)                                     
                                 
 
   การทอธุงของบ้านหนองบัวอารีย์ในปัจจุบัน ไม่แตกต่างจากชุมชนอ่ืน ที่ผู้คนรุ่นหลังใน
ชุมชนมีวัฒนธรรมการด ารงชีวิตเปลี่ยนไป เน้นการซื้อทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค มากกว่าท าเอง คนรุ่นปัจจุบันไม่ได้
ถูกบังคับกึ่งเชิญชวนให้หัดทอผ้า หรือแม้จะได้รับการชวนก็ไม่สนใจ ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องยาก ไม่เพียรพยายามพอ 
ท าให้เกิดช่องว่างในสังคม การทอผ้าและการทอธุงเริ่มหายไปจากสังคม มีเพียงไม่กี่หลังคาเรือนที่ใช้เวลาว่างตั้งกี่
ทอผ้าและท าเป็นงานอดิเรกมากกว่างานหลัก นางหม่อน วงษาบุตร ช่างทอผู้หนึ่งแห่งบ้านหนองบัวอารีย์ได้ปรารภ
ถึงเรื่องนี้ว่า   
                             “ ทุกม้ือนี้.. เด็กน้อยมีแต่เขี่ยๆ (โทรศัพท์) เขาบ่สนใจดอก...ของแนวนี่                 
                             เฮ็ดจั่งได๋ล่ะ กะมีแต่ผู้เฒ่านี่ล่ะ นั่งเบิ่งของเก่าด้วยความเสียดายอยู่นี่ล่ะ” 
 
                                                                       (หม่อน วงษาบุตร ให้สัมภาษณ์ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)                                            

 
 



๑๓๗ 
 

 

 
บทที่ ๖  

ธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ 
 
 

 
 

ประวัติบ้านบัวเจริญ  
 บ้านบัวเจริญ ก่อตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๐ มีสภาพเป็นป่าทึบหรือป่าดงดิบ เดิมชื่อ บ้านบัวระหึง 
สาเหตุเกิดจากเป็นบ้านที่แห้งแล้ง ผู้คนในหมู่บ้านไปตักน้้าด้วยความล้าบาก หาบน้้ามาอุปโภคบริโภคจนเอ็นคอพึง
(จนเส้นเอ็นเห็นอย่างชัดเจน) ห่างจากตัวอ้าเภอเดชอุดมประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายพรม
มา อุริวงศ์ ในครั้งนี้เองเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านได้ก้าหนดชื่อบ้านเรียกท่ัวไปว่า “บ้านบัวเจริญ” จนถึง
ปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่มีครัวเรือนจ้านวนมาก จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้แยกการปกครองเป็น ๒ หมู่บ้าน คือ
หมู่ ๙ และ ๑๕ โดยใช้ชื่อบ้านเดิม มีผู้น้าดังนี้  
 หมู่ ๙  
  ๑. นายพรมมา อุริวงศ์ 
  ๒. นายมูล กล้าใจ (๒ สมัย) 
  ๓. นายเทา สืบหล้า 
  ๔. นายโพธิ์ เสนค้าสอน 
  ๕. นายประหยัด กิ่งมณี 
  ๖. นายจาน ยอดวงษา ( ๒ สมัย) เกษียณ 
  ๗. นายประเสริฐ พรมกาล (เกษียณ) 
  ๘. ประเสริฐ ไชยโพธิ์ ( ๒ สมัย) 
  ๙. นายประคอง บุญชาลี 
  ๑๐. นายโพธิ์ ค้ามะกุล (ปัจจุบัน) 



๑๓๘ 
 

 

 
 หมู่ ๑๕ 
  ๑. นายสมัย โยธิกา ( ๒ สมัย) 
  ๒. นายหมั่น สีลาทอง (ก้านันคนปัจจุบัน) 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ จดบ้านทุ่งสว่าง 
  ทิศใต้  จดบ้านค้านกเปล้า 
  ทิศตะวันตก จดบ้านโนนจันทร์ 
  ทิศตะวันออก จดบ้านค้ากลาง หนองคับคา 
 สภาพพื้นที่ 
  สภาพทั่วไปเป็นที่ดอน ดินร่วนปนทราย ชาวบ้านมีอาชีพชาวนา ท้านา ท้าไร่ เลี้ยงสัตว์ อาศัย
น้้าฝนตามธรรมชาติในการประกอบอาชีพ 
 วิถีชีวิตของชุมชน 
  ชาวบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านนับถือพระพุทธศาสนา ใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาหลัก มีพิธีกรรม ความ
เชื่อ การละเล่นตามขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกับชาวอีสานทั่วไปคือ ปฏิบัติตนตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ 
 บุคคลส าคัญ 
    บ้านบัวเจริญมีบุคคลส้าคัญที่เป็นผู้น้าทางจิตวิญญาณ คือพระสงฆ์ ผู้น้าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นองค์ประกอบให้ชุมชนพัฒนามาเป็นล้าดับ ดังนี้ 
  ๑. พระครูปทุมวรวัฒน์ (หลวงพ่อสังวาลย์ ญาณสุทฺโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบัวเจริญ อดีต
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวเจริญ เป็นครูผู้สอนพระปริยัติธรรมส้านักเรียนวัดหนองยาวและเป็นพระ
นักพัฒนา จนเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมอย่างกว้างขวาง 
  ๒. หลวงปู่ไม ถาวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดบัวเจริญ เป็นพระภิกษุที่มีความสามารถพิเศษด้านการตี
กลองช่วงเข้าพรรษาได้อย่างไพเราะ และเป็นพระนักสร้างและพัฒนา เป็นที่สักการะศรัทธาของญาติโยมจ้านวน
มาก 
 สถานที่ส าคัญ 
  ๑.วัดบัวเจริญ ตั้งอยู่ที่บ้านบัวเจริญ หมู่ที่ ๙ ต้าบลทุ่งเทิง อ้าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๓ เส้น ๑ 
วา จดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ ๔ เส้น ๑๔ วา จดถนน ทิศตะวันออกประมาณ ๖ เส้น ๕ วา จด
ถนนที่นาของนายทองแดง บุตรสารี ทิศตะวันตกประมาณ ๔ เส้น ๑๒ วา จดถนนสาธารณประโยชน์  
    อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ กุฏิสงฆ์จ้านวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง และครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และศาลาอเนกประสงค์ 
กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๓ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒  
   ปูชนียวัตถุ มีพระประธานปางมารวิชัย พร้อมพระอัครสาวก พระพุทธรูปทองส้าริด 
จ้านวน ๓ องค์ พระพุทธรูปทองเหลืองจ้านวน ๒ องค์ พระพุทธรูปแก้วจ้านวน ๓ องค์ และพระพุทธรูปปูนจ้านวน 
๒ องค์ วัดบัวเจริญตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยมีพระอ่วม เป็นผู้น้าชาวบ้านสร้างวัด ที่ดินตั้งวัดชาวบ้านได้จับจองไว้



๑๓๙ 
 

 

ส้าหรับสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๕ เมตร 
ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ ๑ พระเภา อินทสาโร พ.ศ.
๒๕๐๔-๒๕๑๖ รูปที่ ๒ พระไม ถาวโร พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๓๑ รูปที่ ๓ พระสังวาล ญาณสุทโธ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
เป็นต้นมา  
  ๒.วัดโคกป่ากุงเจริญธรรม ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของหมู่บ้านบัวเจริญ หมู่ที่ ๙ ต้าบลทุ่งเทิง อ้าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน เริ่มตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยการน้าของ
นายประเสริฐ ไชยโพธิ์ ซึ่งด้ารงต้าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านทายก ทายิกา 
และชาวบ้านบัวเจริญทั้งสองหมู่บ้าน โดยได้นิมนต์หลวงปู่เดช อธิจิตโต มาเป็นประธาน เดิมเมื่อแรกตั้งมีฐานะเป็น
เพียงที่พักสงฆ์เท่านั้น ยังไม่ได้ขอจัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ พ้ืนที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ ต่อมาไดข้อจัดตั้งให้เป็นวัดอย่างถูกต้องและรับการประกาศยกฐานะจัดตั้งเป็นวัดในปี พ.ศ.๒๕๖๐ มีเนื้อ
ที่ประมาณ ๖ ไร่ ทิศเหนือ ติดกับที่ดินสาธารณะ และที่ดินของนายสมาน ชาภักดี ทิศใต้และทิศตะวันตก จรดที่ดิน
ของนางเสมือง ศรีค้าลา ทิศตะวันออก จรดที่ดินของนายบุญนาค ศรีค้าลา วัดโคกป่ากุงเจริญธรรม เป็นวัดสังกัด
มหานิกาย มีเจ้าอาวาสปกครองที่ผ่านมาเท่าที่ทราบ ๔ รูป และเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระพ่ัว อานันโท อายุ 
๘๔ พรรษา ๗ พรรษา พระประดิษฐ์ ประภากโรและพระสุจินต์ นิททโร เป็นรองเจ้าอาวาส มีนายบุญเลื่อน อนันต์ 
นายสมหวัง สุขวงค์ นายจ้าเนียร รัตนโสภาเป็นไวยาวัจกร ดูแลและรักษาศาสนาคารและสิ่งสาธารณประโยชน์วัด 
มีการสร้างเสนาสนะที่มั่นคงแล้ว ดังนี้คือ 

๑. ศาลาการเปรียญ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๔ เมตร จ้านวน ๑ หลัง 
๒. กุฏิเจ้าอาวาส ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จ้านวน ๑ หลัง 
๓. กุฏิสงฆ์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร จ้านวน ๔ หลัง 
๔. ห้องน้้าห้องส้วม ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร จ้านวน ๒ หลัง 

และก้าลังด้าเนินการจัดสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่อีก ๑ หลัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชาวบ้านผู้มี
จิตศรัทธา หน่วยงานของรัฐ ในการก่อสร้างเสนาสนะดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจรองรับอุบาสกอุบาสิกา
ในวันส้าคัญทางศาสนา ปัจจุบันชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงิน ในรูปแบบของการจัดงานผ้าป่า
สามัคคีและบุญกฐินสามัคคี เพ่ือจัดชื้อที่ดินเพ่ิมเติมในการสร้างวัด เพ่ืออนุรักษ์ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเป็น
ที่ส้าหรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติศาสนกิจและสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธ  
  ๓. โรงเรียนบ้านบัวเจริญ ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของหมูบ้าน มีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ คือบ้านบัว
เจริญและบ้านค้านกเปล้า 
  ๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบัวเจริญ เป็นสถานพยาบาลประจ้าต้าบลแห่งที่ ๒ 
ของต้าบลเพื่อขยายเป็นสถานที่รักษาพยาบาลต้าบลทุ่งเทิง โซน ๒ จ้านวน ๗ หมู่บ้าน 
 ประเพณีส าคัญ 
  บ้านบัวเจริญ ได้ยึดถือประเพณีตามครรลองของพระพุทธศาสนา และเน้นประเพณีหลักดังนี้ 
   ๑. ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดในเดือนหกของทุกปี 
   ๒. ประเพณีบุญผะเหวด จัดในเดือนสี่ของทุกปี 
   ๓. ประเพณีถวายเทียนพรรษา จะท้าในเดือนแปดของทุกปี 
  ค้าขวัญการเลือกสถานที่ตั้งหมู่บ้านบัวเจริญ คือ 



๑๔๐ 
 

 

  “บัวเจริญนี้ดินด าน้ าชุ่ม ปลากุ่มบ้อนคือแข้ฟาดหาง”    
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน 
  บ้านบัวเจริญมีผู้ที่มีความรู้ด้านต่างๆ จนได้รับการยอมรับในฐานะปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆ 
ได้แก่ 
  หมู่ที่ ๙ และ ๑๕ 
 
  ๑. แม่ใหญ่ขิ่ง ไชยพุฒิ สาขาการทอผ้าธุง ผ้าขิดอีสาน 
  ๒. แม่ใหญ่คูณ นวนอะนัน สาขาการทอผ้าธุงอีสาน 
  ๓. พ่อใหญ่ประเสริฐ ไชยโพธิ์ สาขาการพัฒนาอนุรักษ์ประเพณี 
  ๔. พ่อใหญ่ประเสริฐ พรมกาล สาขาการเป่าปี่แคน 
  ๕. พ่อใหญ่จันทร์ทา โพธิ สาขาหมอแคนโบราณและหมอยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
  ๖. พ่อใหญ่ทวี ปรัสพันธ์ สาขาการจักสานและเป่าแคน 
  ๗. พ่อใหญ่เผิ่ง กุลอันดี สาขาการจักสาน 
  ๘. พ่อใหญ่บัว ลีลาทอง สาขาสู่ขวัญโบราณ 
 
บุญผะเหวดบ้านบัวเจริญ 

บ้านบัวเจริญเป็นหมู่บ้านที่มีการท้าบุญผะเหวดเป็นประจ้าในเดือน ๔ ทุกปีเหมือนชุมชนอ่ืนโดยยึดถือ
ขนบและข้ันตอนของการจัดงานบุญครบถ้วน นับแต่การเตรียมสถานที่จัดงาน มีการประดับตกแต่งเหมือนเป็นป่าที่
พระเวสสันดร พระนางมัทรี กัณหา ชาลีอาศัยอยู่และประดับธุงผะเหวด ซึ่งเป็นธุงที่สตรีในชุมชนทอขึ้นเอง และ
บางส่วนมีผู้ใจบุญน้ามาถวายหลายโอกาสก่อนหน้านั้น และยังคงสืบสานกระบวนการต่างๆ ไว้อย่างต่อเนื่องนั่นคือ 
มีการยกธุง การปักธุง การแห่ผะเหวดเข้าเมือง การเทศน์มหาชาติ ตามล้าดับ พระมหาจีรศักดิ์ จิรสกฺโก ลูกหลาน
ชาวบ้านบัวเจริญ และเป็นบุคคลส้าคัญที่ท้าให้ธุงบ้านบัวเจริญเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวฏิบัติ
งานบุญผะเหวดบ้านบัวเจริญ ซ่ึงจะกล่าวพอสังเขปดังนี้ 

การยกธุงในบุญผะเหวด ศรัทธาจะรวมตัวกันที่วัด ในเวลาประมาณบ่าย ๓ โมง จากนั้นน้าฝ้ายขาวมัด
ดอกไม้ ข้าวต้มมัด หรือขนม ผูกไว้ที่เสาธุง ที่เตรียมไว้ทั้ง ๔ มุมศาลา แล้วยกขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งเปล่ง
เสียงไชโยโห่ร้อง เป็นเสียงสัญญาณในการประกาศความปิติยินดีในการเริ่มท้าบุญผะเหวด ซ่ึงเมื่อยกธุงผะเหวดแล้ว
ก็จะมีการปักธุงผะเหวดแต่ละผืนที่มีผู้น้ามาถวายวัดตามจุดต่างๆ ทั้งจุดที่อยู่นอกวัดคือทุ่งนาอันเป็นสถานที่จะท้า
พิธีเชิญผะเหวดคือพระเวสสันดรเข้าเมือง รอบๆ ศาลาโรงธรรม และภายในศาลาโรงธรรมซึ่งเป็นธรรมาสน์เทศน์จะ
ประดับด้วยต้นกล้วย อ้อย ดอกไม้ ธงทิวต่างๆ เครื่องร้อยเครื่องพันหรือครุภัณฑ์ ที่ขาดไม่ได้คือ ธุงผะเหวดที่
สวยงาม ประดับตามต้นเสาทุกต้นดูสดใสสวยงาม และมีธุงใยแขวนประดับด้วย ดังรูป 
 
 



๑๔๑ 
 

 

   
 

   
 

 
การยกธุงผะเหวดก่อนวันงาน 

(พระมหาจรีศักดิ์ จริสกฺโก. บันทึกภาพ) 
 

การปักธุงในการเชิญผะเหวดเข้าเมือง จะมีการปักธุงไว้ ๑ ผืน ในบริเวณพิธีเชิญผะเหวด และชาวบ้านจะ 
ถือธุงช่อและดอกไม้ ในขณะแห่ผะเหวดเข้าเมือง 
 



๑๔๒ 
 

 

   

 
พิธีอัญเชิญผะเหวดเขา้เมือง 

การแขวนธุง จะแขวนไว้รอบธรรมาสน์เทศน์ของพระสงฆ์ จ้านวน ๔ ผืนทั้ง ๔ มุม หรืออาจจะแขวน 
จ้านวนมากกว่านั้น เป็นการประดับบริเวณงานด้วย 
 

  
การประดับธุงผะเหวดที่บรเิวณธรรมมาสน์เทศน์และศาลาโรงธรรม 

(พระมหาจรีศักดิ์ จริสกฺโก. บันทึกภาพ) 



๑๔๓ 
 

 

การทานธุง หรือการถวายธุง ศรัทธานิยมถวายในกองบุญกองบวช งานบุญอุทิศหาผู้ล่วงลับ บุญกฐินหรือ
ในวาระอ่ืนๆ ตามสมควร โดยมีความเชื่อว่าจะเกิดผลานิสงส์อันเป็นดุจบันไดสวรรค์น้าพาผู้ล่วงลับให้ถึงสุคติ และ
ก่อเกิดผลบุญแก่ผู้ถวาย ในการถวายธุงนี้ ไม่ปรากฏค้าถวายเฉพาะ เนื่องจากถวายในกองบุญจึงถือเป็นของบริวาร 
แต่หากน้าธุงไปถวายเป็นการเฉพาะมีค้ากล่าวถวายดังนี้ 
 

ค าถวายธงเพื่อบูชา 
 มย้ อิมินา, ธชปฏาเกน, รตนตฺตย้, อภิปูเชม, อย้ ธชปฏาเกน, รตนตฺตยปูชา, อมฺหาก้, ทีฆรตฺต้, หิตาย,    
สุขาย, ส้วตฺตตุ. 
 
 ค าแปล 
 ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งพระรัตนตรัย ด้วยธงแผ่นผ้านี้ กิริยาที่บูชาพระรัตนตรัย ด้วยธงแผ่นผ้านี้    
ขอจงเป็นไปเพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ 
  
 จะเห็นได้ว่า ชุมชนบ้านบัวเจริญแม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่ก็ยังเหนียวแน่นในการท้าบุญทางพุทธศาสนา 
สร้างสรรค์ธุงด้วยตนเองและน้ามาถวายวัดตามโอกาส ธุงที่ถวายวัดไว้นี้ ได้ถูกน้ามาประดับ เพ่ือให้ผู้ที่ล่วงลับไป
แล้ว และผู้ถวายธุงได้รับบุญกุศลตามค้าอุทิศ ซึ่งเป็นคตินิยมและความเชื่อที่สืบต่อกันมา อย่างไรก็ตาม ธุงที่ติด
ประดับนี้ ช่วยสร้างสีสันและความโดดเด่น ท้าให้เกิดบรรยากาศของงานบุญไปในตัว ธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญมีที่มา
อย่างไร จะได้กล่าวต่อไป 
 

   
ธุง ฝีมือยายคณู นวนอะนัน น้ามาถวายวัดบัวเจรญิ พร้อมกับกองบญุบวชอุทิศส่วนกุศล 

  (พระมหาจีรศักดิ์ จิรสกฺโก . บันทึกภาพ) 
 
ความเป็นมาของการทอธุงในชุมชน 

การทอธุงบ้านบัวเจริญในช่วงเริ่มแรกนั้น มีลักษณะคล้ายชุมชนต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วคือใน
หมู่บ้านมีผู้หญิงทอผ้าประเภทต่างๆ เพ่ือใช้และเตรียมไว้ให้ลูกหลานในครอบครัวโอกาสงานมงคลต่างๆ เช่น งาน
บวช งานแต่งงานและถวายในงานบุญต่างๆ ท้าให้บ้านแต่ละหลังมีกี่ทอผ้าประจ้าอยู่ใต้ถุนเรือนเป็นส่วนใหญ่ เมื่อ
อายุ๑๓-๑๔ ปี เด็กผู้หญิงในหมู่บ้านมักเริ่มหัด “ต่ าหูกต่ านาค” อันเป็นภาษาปากท่ีใช้พูดกัน สะท้อนลวดลายหลัก



๑๔๔ 
 

 

ที่น้ามา ใช้ฝึกหัดและเป็นลายส้าคัญในผืนผ้าและในวิถีชีวิตของชาวอีสานที่นับถือนาคว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาและให้
น้้าสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิต  

ธุงผะเหวดที่ปรากฏในงานบุญวัดบัวเจริญและวัดโคกป่ากุงเจริญธรรมในระยะเริ่มแรกนั้น เป็นธุง
ลายขิด เพราะโดยพ้ืนฐานของชุมชน ผู้หญิงที่ทอผ้าได้นั้น นอกจากทอผ้าพ้ืน ผ้ามัดหมี่ ผ้าไส้ปลาไหล ผ้าเหยียบ 
ผ้าวา ผ้าขาวม้า เพ่ือใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจ้าวันและใช้ในพิธีกรรมแล้ว มักฝึกหัดทอผ้าขิดเพ่ือถวายเป็นผ้า
ห่อคัมภีร์และขิดหมอนเพ่ือถวายวัดด้วย เมื่อสร้างธุงถวายวัดเพ่ืองานบุญส่งผลให้ธุงบ้านบัวเจริญแบบดั้งเดิมคือ ธุง
ลายขิดซึ่งทอต่อๆ กันให้มีขนาดยาวแทรกลายคั่นต่างๆ บางผืนมีการปักลายเพ่ิมขึ้น หากจะกล่าวถึงพัฒนาการ
ของธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ พระมหาจีรศักดิ์ จิรสกฺโก ได้ให้ข้อมูลสรุปที่มาและพัฒนาการของการทอธุงผะเหวด
บ้านบัวเจริญดังนี้ 

 
๑. ธุงรูปแบบเดิม 
ธุงบ้านบัวเจริญ แต่เดิมมานิยมทอด้วยเทคนิคการเก็บขิดด้วยลวดลายต่างๆ ทั้งลายจากผ้าเบี่ยง

ขิดและลายหมอน ทอสลับลายสลับสีจนได้ความยาวตามต้องการ โดยมักมีการทอลายผาสาท (ลายปราสาท) ลงใน
ผืนธุงด้วย ในบางผืนมีการปักลายตกแต่งเพ่ิมเติมด้วย วัสดุที่ใช้ทอมีทั้งไหม ฝ้าย และด้ายหรือเส้นใยจากด้ายคอ
เสื้อ โดยวัสดุที่นิยมใช้มากที่สุดคือ เส้นด้ายประเดิษฐ์หรือด้ายโทเร เนื่องจากสะดวกต่อการทอ  

เหตุที่ธุงในระยะแรกๆ เป็นลายขิดนั้น พระมหาจีรศักดิ์ จิรสกฺโก ได้ให้ความเห็นว่า นอกจากธุงที่
ทอขึ้นโดยเฉพาะแล้ว ยังพบว่ามีการน้าผ้าที่ทอไว้ส้าหรับท้าหมอนและยังไม่ได้ตัดแยกชิ้นมาท้าเป็นธุงนั้น อาจเกิด
จากความจ้าเป็นของผู้ถวายที่ไม่ได้เตรียมธุงไว้ เลยประยุกต์ใช้ และอาจเป็นเพราะว่า หมอนถือเป็นของสูง เป็นของ
ถวายส้าคัญ ในงานบุญต่าง จึงน้าผ้าชนิดนี้มาถวายเป็นธุง ส่วนการน้าผ้าขิด ผ้าวา หรือผ้าที่ซื้อหาได้จากตลาดมา
ท้าเป็นธุงมีมาภายหลัง  

 

  
ธุงขิดบ้านบัวเจริญรูปแบบเดิมและธุงขิดฝีมือยายขิ่ง ไชยพุฒิ 

(วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 



๑๔๕ 
 

 

  

         ลายขิดหมอนทอต่อกันเปน็ผืนยาวเป็นธุงผะเหวด 
                                                                              (พระมหาจรีศักดิ์ จริสกโฺก บันทึกภาพ ๒๕๖๒) 
 
  นอกจากทอเป็นลายขิดแล้ว ธุงบางผืนก็ท้าจากผ้าไหมพ้ืนธรรมดาไม่มีลวดลาย บางผืนมีการปัก
เป็นรูปคน ดังรูป 

พระมหาจรีศักดิ์ จริสกโฺก, วัชระ พิมพ์จันทร์ บันทึกภาพ ๒๕๖๒ ) 
  
 



๑๔๖ 
 

 

๒. ธุงรูปแบบปัจจุบัน 
ธุงบ้านบัวเจริญที่ก้าลังเป็นที่นิยมทอกันมากในปัจจุบันและช่างทอหลายคนได้ทอเป็น

อาชีพสร้างรายได้เสริมในครอบครัว เป็นธุงที่มีลวดลายและเรื่องราวต่างๆ มากกว่าลายขิด เป็นธุงที่คุณยายขิง่ ไชย
พุฒิ คนบ้านบัวเจริญได้น้ามาเผยแพร่ ปัจจุบันได้อยู่กับครอบครัวที่อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยเมื่อ
ประมาณปีพ ศ.๒๕๕๒ คุณยายขิ่ง ไชยพุฒ ได้น้าธุงที่ทอเองซึ่งได้ต้นแบบมาจากบ้านนากันตม อ้าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัด ศรีสะเกษ มาถวายวัดบ้านบัวเจริญ มีลักษณะเป็นธุงยาวประมาณ ๓ เมตร การทอใช้เทคนิคการขิดเป็นรูป
ต่างๆ สอดสีสวยงาม พ้ืนเป็นสีชมพูเข้ม ขิดเป็นลายพระพุทธรูป พระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี ดอกไม้ คน และอ่ืนๆ 
โดยมีการทอคั่นสลับสีแต่ละเรื่องราว คุณยายคูณ นวนอะนัน ซึ่งมีความสามารถด้านการทอผ้าเป็นที่ยอมรับใน
ชุมชนได้เห็นลวดลายบนผืนธุงที่แตกต่างจากของเดิมในชุมชน จึงเกิดแรงบันดาลใจน้ามาเป็นแบบในการทอ พร้อม
ทั้งได้พยายามดัดแปลง ลวดลายให้มีสัดส่วน งดงามยิ่งขึ้นตามแนวคิดของตนและเริ่มทอธุงในปี ๒๕๕๒เป็นหูกแรก 
และได้ทอจริงจังตลอดปี พ.ศ.๒๕๕๘ ทอได้จ้านวน ๑๑ ผืนและ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทอไดจ้้านวน ๓ ผืน  

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พระมหาจีรศักดิ จิรสกฺโก ซึ่งเป็นหลานของยายคูณ ได้น้าธุงที่
ยายคูณ นวนอะนันทอเผยแพร่ภาพผลงานทางเฟสบุก และเปิดเพจ“ธุงอีสาน”ออกไป (ปัจจุบันใช้ว่า ทุงอีสาน) ท้า
ให้ผู้คนที่พบเห็นธุงลักษณะนี้ สนใจน้าไปถวายวัด จึงมาติดต่อซื้อ แต่ยายคูณ นวนอะนันได้สร้างสรรค์เพ่ือเก็บ
รักษาเป็นมรดกเท่านั้น เนื่องจากอายุมากแล้วคือ ๗๙ ปีในช่วงนั้น จึงได้ถ่ายทอดเทคนิคและลวดลายการทอธุงแก่ 
นางหนูเทียม ยอดค ามี เพ่ือนบ้านใกล้เคียงโดยมีจุดประสงค์จะถวายวัดเช่นเดียวกันในตอนแรก แต่เนื่องจาก มี
บุคคลภายนอกมาขอซื้อไปถวายวัด และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ท้าให้มีคนสั่งซื้อเข้ามาอยู่เนืองๆ เป็นเหตุให้
เพ่ือนบ้านที่มีความสามารถในการทอผ้าอยู่แล้วในบ้านบัวเจริญหันมาหัดทอธุงกันหลายคน โดยมาเรียนรู้จากแม่
หนูเทียม ยอดค ามีและ ยายคูณ นวนอะนัน โดยมี พระมหาจีรศักดิ์ จิรสกฺโก หลานยายคูณ นวนอะนัน เป็นผู้
แนะน้าเรื่องลวดลายต่างๆ ท้าให้ธุงบ้านบัวเจริญเป็นที่รู้จักในวงกว้างตามล้าดับ และมีผู้ที่เห็นความสวยงามของธุง
นี้ทั้งจากในตัวจังหวัดและจากต่างจังหวัดเข้าไปซื้อเพ่ือน้าไปท้าบุญถวายวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท้าให้ต่อมาไม่นาน
ก็เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มช่างทอธุงในบ้านบัวเจริญขึ้น เป็นการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ  
 

     
ธุงที่วัดบ้านนากันตม อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ       ธุงผะเหวดฝีมือยายขิ่ง ไชยพุฒิต้นแบบธุงบ้านบัวเจรญิ  
        ที่สร้างแรงบันดาลใจแกย่ายขิ่ง ไชยพุฒ  

        (วีณา วีสเพ็ญและวัชระ พิมพ์จันทร์บันทึกภาพ ๒๕๖๒) 



๑๔๗ 
 

 

โดยมีบ้านแม่หนูเทียม ยอดค้ามีเป็นแหล่งกลางในการรวบรวมธุงจากผู้ทอและเป็นแหล่งจ้าหน่าย มีการก้าหนด
ราคาขายให้เป็นระบบเดียวกัน ราคาธุง ๑ ผืน เดิมธุงยาวประมาณ ๒ เมตรครึ่งราคาผืนละ ๑,๕๐๐ – ๑,๙๐๐ 
บาท ปัจจุบันคิดเป็นเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท หากธุงยาว ๒.๕๐ เมตรจะราคา ๒๕๐๐ บาท หากยาว ๓ เมตรราคา 
๓๐๐๐ บาท ความยาวและลวดลายของทุงนั้นจะทอตามความต้องการของผู้สั่ง เริ่มจากความยาว ๑ เมตร จนถึง
ยาวสูงสุด ๕ เมตร โดยมีนางวิชุดา ยอดค้ามี บุตรสาวนางหนูเทียม เป็นผู้ช่วยดูแลรวบรวมธุงจากกลุ่ม ปัจจุบัน
สมาชิกในกลุ่มมีจ้านวน ๒๒ คน อย่างไรก็ตาม แม้พระมหาจีรศักดิ์ จิรสกฺโกจะอยู่ในสมณเพศ แต่ท่านก็มีบทบาท
ส้าคัญในด้านการให้ค้าปรึกษาหารือแก่กลุ่มด้านการให้สีและวางลวดลาย และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านธุงผะเหวดอยู่เสมอ 

 
  ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ยกย่อง

ยายคูณ นวนอะนันให้เป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน ได้รับรางวัลนาคราช สาขาหัตถกรรมทอผ้า นับเป็นเกียรติ
ประวัติของบ้านบัวเจริญโดยส่วนรวม ที่มีช่างฝีมือขั้นศิลปินในชุมชนและได้สืบทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและ
กัน รวมทั้งมีความเคารพนับถือยายคูณ นวนอะนัน ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความเพียรสร้างสรรค์งานทอธุง มายังชน
รุ่นหลังไม่ขาดสาย ท้าให้บ้านบัวเจริญมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากหมู่บ้านอื่น นั่นคือ ขณะที่หมู่บ้านอื่นๆ จ้านวน
ช่างทอธุงเริ่มขาดแคลน มีผู้ทอน้อยลง แต่บ้านบัวเจริญนี้กลับมีช่างทอธุงเพ่ิมขึ้นและการทอธุงผะเหวดในชุมชนได้
พัฒนามาเรื่อยๆ อย่างมีชีวิตชีวา 

 

  
ยายคูณ นวนอะนัน เริ่มทอธุงผะเหวดครั้งแรก ปี ๒๕๕๒ 

(พระจีรศักดิ์ จิรสกฺโก บันทึกภาพ ๒๕๕๘) 

   

ผลงานธุงผะเหวดของยายคณู นวนอะนัน ปัจจุบันอายุ ๘๓ ปี 
          (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 



๑๔๘ 
 

 

   
ยายคูณ นวนอะนัน ได้รบัรางวัลนาคราช ศิลปินพื้นบ้านอีสานสาขาหัตถกรรมทอผ้า ประจ้าปี ๒๕๖๐ 

จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 (งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒๕๖๐)  

 

   
นางหนูเทียม ยอดค้ามี ผูส้ืบทอดการทอธุงจากยายคณู นวนอะนัน ปัจจุบันเป็นประธานกลุม่ทอธุงบ้านบัวเจริญ 

  (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 

ประวัติกลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ 
    นับจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ช่างทอธุงบ้านบัวเจริญได้เริ่มรวมเป็นกลุ่มทอธุงขึ้น จาก
เดิมต่างทอเป็นอิสระ และหลังจากยายคูณ นวนอะนัน ได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ปรากฏ
ต่อสาธารณชนและช่างทอธุงได้รับรู้ถึงการสืบสานภูมิปัญญามากขึ้นว่า มีความส้าคัญเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ
บุคคลภายนอกและสร้างรายได้จากงานเช่นนี้ได้ บรรดาผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านในบ้านบัวเจริญได้หันมาทอ 
ธุงอย่างคึกคักและมีจ้านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว โดยใช้กี่ทอผ้าที่มีอยู่แล้วทอธุงที่บ้านตนเอง ในช่วงที่มี
ผู้สั่งธุงมากช่างทอจะสามารถทอแล้วเสร็จภายใน ๓ สัปดาห์โดยประมาณต่อธุง ๑ ผืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาว
ของธุงที่ผู้สั่งต้องการและข้ึนอยู่กับภารกิจที่อาจต้องแบ่งเวลาไปท้างานอ่ืนๆ เช่น การท้านา ไร่อ้อย ไร่มัน เป็นต้น 
  ชื่อเสียงและการรับรู้เกี่ยวกับธุงบ้านบัวเจริญได้แพร่กระจายไปยังวงวิชาการ ท้าให้ครูอาจารย์ทั้ง
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย เดินทางมาเยี่ยมชมการทอธุงและน้าความรู้ออกไปเผยแพร่ในวงกว้าง
ขึ้น หากเข้าไปในชุมชนบ้านบัวเจริญ จะพบการตั้งกี่ทอธุงหลายหลังคาเรือน ผู้ทอมีทั้งรุ่นยาย รุ่นแม่ วัยกลางคน 
ผู้สนใจสามารถเดินชมการทอธุงได้ที่บ้านแต่ละหลัง แต่หากจะมีแขกมาเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ ทุกคนจะน้าธุง



๑๔๙ 
 

 

ของตนเองไปแสดงรวมที่บ้านนางหนูเทียม ยอดค้ามี แสดงให้เห็นความพร้อมเพียงของหมู่คณะ และเมื่อผู้มาดู
สนใจ ชื่นชมฝีมือการทอธุง ช่างทอทั้งหลายดูมีพลังกายพลังใจสร้างงานต่อไปอย่างคึกคัก เนื่องจากมีนักวิชาการ
จากภายนอกมาชมธุงผะเหวดและบันทึกภาพไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ พระอาจารย์จีรศักดิ์ จิรสกฺโก จึงน้าธุงผะ
เหวดเก่าที่วัดบ้านบัวเจริญไปแสดงสาธิตให้ผู้สนใจไปชมที่วัดโคกป่ากุงเจริญธรรม 
 

   
 

   
ช่างทอธุง ตั้งกี่ทอที่บ้านตนเอง 

   
ช่างทอธุงบ้านบัวเจริญ ต่างออกแบบและสร้างสรรค์ธุงที่บ้านของตนเอง 

      (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
 

จากการทีก่ลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ สามารถท้าให้ผลงานเป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและ
มีกระบวนการเรียนรู้จากกันและกัน ท้าให้มีช่างทอธุงรุ่นใหม่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีนางหนูเทียม ยอดค้ามีเป็นหลัก



๑๕๐ 
 

 

ในกลุ่ม โดยมีพระอาจารย์จีรศักดิ์  จิรสกฺโก และยายคูณ นวนอะนัน เป็นที่ปรึกษา สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติมอบรางวัลนาคราช แก่ “กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ”
สาขาหัตถกรรมพ้ืนบ้านในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจ้าปี ๒๕๖๒  
โดยตัวแทนกลุ่มคือนางหนูเทียม ยอดค้ามี ได้เข้ารับรางวัลที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 
 

  
“กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ” ได้รับรางวัลนาคราช ในปี ๒๕๖๒ 

    (วัชระ พิมพ์จันทร์และวีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๙ กันยายน ๒๕๖๒) 
 

ช่างทอธุงบ้านบัวเจริญ ที่เข้ามารวมกลุ่มกัน เรียงตามล้าดับปีของการเข้ามาร่วมกลุ่มทอธุงและปีที่เริ่มทอ 
ปัจจุบันมี ๔ รุ่นคือ 

 
รุ่น ๑. ยายคูณ นวนอะนัน ๒๕๕๒    
รุ่น ๒  ยายหนูเทียม ยอดค้ามี ๒๕๕๘ 

ยายรอด สุบัวผา  ๒๕๕๘ 
รุ่น ๓. ยายทองสุข บุญนิรันดร์ ๒๕๕๙ 

ยายประหยัด แก้วอาสา ๒๕๕๙ 
ยายบุญร่วม อนันต์ ๒๕๕๙ 



๑๕๑ 
 

 

ยายสมัย ปัญญาใหญ่ ๒๕๕๙ 
นางธิดาภา กิ่งทะวงษ์ ๒๕๕๙ 
ยายนงลักษณ์ เกษอุดม ๒๕๕๙ 
นางค้าปุ่น จ้าปาจูม ๒๕๕๙ 
นางอรทัย ดีลาย  ๒๕๕๙ 
นางอ้วน กุลวันดี  ๒๕๕๙ 

รุ่น ๔ ยายบุษดี เสนค้าสอน ๒๕๖๑ 
ยายสังข์ทอง นันทบุตร ๒๕๖๑ 
นางบับพา มะคะวา ๒๕๖๑ 
นางมทิุตา สาระพันธ์ ๒๕๖๑ 
นางสมหมาย ยอดค้ามี ๒๕๖๑ 
ยายทองใส ทองรส ๒๕๖๑ 
นางน้อย จ้าปาจูม ๒๕๖๑ 
นางพิสมัย สีลาทอง ๒๕๖๒ 
นางยวนใจ บุญชาลี ๒๕๖๒ 
นางเสริมทรง สิมาวัน ๒๕๖๒ 
 

 

      
 

ยายคูณ นวนอะนันและผลงานธุงที่ทอกับพระมหาจีรศักดิ์ จิรสฺกฺโก ที่ปรึกษากลุ่มทอธุงบ้านบัวเจริญ 
       (วัชระ พิมพ์จันทร์ บันทึกภาพ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

 



๑๕๒ 
 

 

 
กลุ่มช่างทอธุงบ้านบัวเจริญ 

      (วัชระ พิมพ์จันทร์ บันทึกภาพ วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 
 

โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ 
  ธุงบ้านบัวเจริญหากแบ่งตามขนาด เส้นใยที่ใช้ทอ ลวดลายและเทคนิคการทอ ในข้อมูลที่ปรากฏ
การใช้ที่วัดบัวเจริญและวัดโคกป่ากุงเจริญศรี ทั้งธุงลายขิดแบบดั้งเดิม และธุงลายปราสาท ที่กลุ่มทอธุงนิยมทอใน
ปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ขนาดของธุง กว้างประมาณ ๑๓ - ๑๕ นิ้ว ยาวตั้งแต่ ๑ - ๕ เมตร แล้วแต่ความต้องการ
ของผู้สั่งทอ 
๒. โครงสร้างของผืนธุง ประกอบด้วย ๓ ส่วนประกอบด้วย หัวธุง ผืนธุงและชายธุง  

ส่วนหัวธุง เป็นส่วนที่สอดไม้ไผ่เหลาแบนกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตรผูกหัวท้ายด้วย
ด้ายที่ฟ่ันเป็นเกลียวเพ่ือใช้แขวน 

ผืนธุง เป็นส่วนที่ยาวที่สุด ผู้ทอจะสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ ซึ่งจะไม่ซ้้ากัน แต่ละลายจะ
คั่นด้วยลายเส้นสีต่างๆ แต่จะไม่ใช้ไม้ไผ่คั่นเหมือนท้องถิ่น และมีตัวอักษรระบุชื่อผู้สร้างธุง 
ค้าอุทิศ เจตนาของการอุทิศ ไว้ด้านบนหรือส่วนล่างของผืนธุง 

ชายธุง สอดด้วยไม้ไผ่เช่นเดียวกับด้านบน และร้อยลูกปัดสลับสีต่างๆ ติดกับชายธุงเพ่ือ
ถ่วงมิให้ธุงสะบัดแรงเกินไป 

ลักษณะเด่นที่ธุงบ้านบัวเจริญแตกต่างจากที่อ่ืนๆ ก็คือ การใช้ผ้าสาบด้านหลังผืนธุง 
ตลอดผืนเพ่ือป้องกันมิให้เส้นด้ายที่เป็นลายขิดเกาะเกี่ยวสิ่งต่างๆ และมีส่วนท้าให้ธุงมี
น้้าหนัก มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่น้าประสบการณ์เดิมมา
พัฒนาขึ้นใหม่ได้อย่างเหมาะสม เฉพาะธุงของยายคูณ นวนอะนัน ริมขอบธุงจะกุ้นผ้า และ
เก็บลายเสาที่ขอบทั้งสองด้าน ดังรูป (ตัดมาเฉพาะส่วน) 



๑๕๓ 
 

 

 
 

     
หัวธุง           ชายธุง      การสาบผ้าหลังธุง 
 

๓. เส้นใยที่ใช้ทอ ธุงบ้านบัวเจริญส่วนใหญ่ ใช้ด้ายจากโรงงานคือ ด้ายโทเร มีด้ายไหมพรม 
ด้ายฝ้ายบ้างเล็กน้อย  
๔. เทคนิคการทอและลวดลาย ใช้เทคนิคการขิดเป็นหลัก การทอด้วยเทคนิคขิดบ้านบัว
เจริญนี้ เป็นการขิดที่เรียกว่า “เก็บทิ้ง” คือต้องสอดไม้นับเส้นเก็บลายใหม่ทุกครั้ง ไม่ใช้ไม้
คั่นเก็บลายไว้เพราะแต่ละช่วง ลายจะไม่เหมือนเดิม คือ ๑ ช่วง ๑ ลาย 

ลวดลายของธุงบ้านบัวเจริญ พบ ๒ ลักษณะคือ ลายหลักที่ช่างส่วนใหญ่ มักน้ามาทอ
ในผืนธุงและลายสร้างสรรค์ ที่ช่างแต่ละคนน้ามาใส่ในธุงของตนเอง เป็นลายที่ไม่เคยมี
มาก่อน ส่วนใหญ่น้ามาจากเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ลายหลัก ได้แก่  

๑. ลายปราสาทพระพุทธเจ้า 
๒. ลายธาตุเจดีย ์
๓. ลายขันหมากเบ็ง 
๔. ลายต้นดอกไม้ 
๕. ลายช้าง,ม้า 
๖. ลายคน/ทหาร 
๗. ลายประตูโขง 
๘. ลายนาค/เชิงเทียน 
๙. ลายคนถือธง 
๑๐. ลายเครื่องบิน 
๑๑. ลายฉัตร 

ดังรูป 
 
 



๑๕๔ 
 

 

 
 

    
ลายพระพุทธเจ้าในเรือนแก้วแบบต่างๆ ลายฉตัร ดา้นบนมีลายสร้างใหม่คือ ลายจรวดและเครื่องบิน 

 
 

    
ลายพระธาตุเจดีย ์

 
 

     
      ลายธรรมาสน์เสาเดียว              ลายประตูโขง                    ลายประตูโขง 



๑๕๕ 
 

 

           
         ปราสาทผึ้งในปราสาท ๓ ยอด     ลายคนขี่ม้า ขันหมากเบ็ง    ลายช้าง คนขี่ม้า ต้นดอกไม้ คนผู้หญิง 

 
    ลายสร้างสรรค์ ธุงบ้านบัวเจริญ ช่างทอมีการสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เช่นช่วง
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต ช่างทอผ้าธุงก็ได้ท้าลายขิดเป็นตัวเลข ๙ เพ่ือเป็นการน้อมถวายความอาลัยและ
ร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเมื่อเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จขึ้น
ครองราชเป็นรัชกาลที่ ๑๐ ช่างทอก็ได้อัญเชิญเลข ๑๐ มาแสดงไว้ที่ธุง เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ส้าคัญนี้ด้วย นอกจากนี้มี ลายจรวด ลายเครื่องบิน และลายดอกไม้  ลายดวงดาวประดับในผืนธง ซึ่งเป็นลายที่
สร้างสรรค์ข้ึนทีหลัง ซึ่งช่างบางคนให้ข้อมูลว่า เพ่ือมิให้โล่งเกินไป เป็นต้น ดังรูป 

                         
         ลายปราสาทซ้อนหลังคา มีจรวดด้านบน             ลายกระถางเทียน           ลายฉัตร, พระพุทธรูป, เลข ๙, จรวด 
 

                                                 
:                         ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐       ต้นเทียน ราวเทียนและซุ้มพระพุทธรูป 
                                                                         เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที๑่๐ 
 



๑๕๖ 
 

 

 
 

๑. ตัวอักษรบนผืนธุง ธุงลายขิดบ้านบัวเจริญจะมีการปักตัวอักษรระบุชื่อผู้สร้างธุง ชื่อผู้ตาย
ที่ผู้ถวายธุงอุทิศส่วนกุศลถึง ปี พ.ศ.ที่ถวายธุงไว้ด้วย เป็นการปักด้วยมือในระยะแรก ตอน
หลังจึงพัฒนามาเป็นการปักด้วยจักร เหมือนธุงในพ้ืนที่อ่ืนๆ ส่วนธุงที่กลุ่มทอธุงท้าในปัจจุบัน 
มีทั้งการน้าไปใช้โดยไม่ปักตัวอักษร และปักตามค่านิยมที่สืบต่อกันมา แต่เป็นการปักบน
ผ้าพื้นต่างหาก โดยช่างเย็บผ้าและน้ามาเย็บติดทีหลัง ดังรูป 

 
 

    
ตัวอักษรปักช่ือผู้สร้างธุงและค้าอทุิศท่ีปักลงผืนธุง ด้านล่างของชายธุงจะฟั่นด้ายเป็นเกลียว 

บางผืนจะถ่วงชายธุงด้วยลูกปดัร้อยสลับสีต่างๆ 
   (วีณา วีสเพ็ญ บ้นทึกภาพ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

 
 

 
ตัวอักษรปักช่ือผู้สร้างธุงและค้าอทุิศปักบนผืนผ้าต่างหากและเย็บตดิทีหลัง 

 
 

 



๑๕๗ 
 

 

ธุงบ้านบัวเจริญขนาดต่างๆ 

 

   
 

ธุงฝีมือยายคณู นวนอะนัน         ธุงจากกลุ่มช่างทอธุงบ้านบัวเจริญ 
 

   
 

     ธุงของช่างทอในกลุ่ม ยาว ๒ เมตร            ธุงผะเหวดยาว ๕ เมตร 
 



๑๕๘ 
 

 

 
  

กลุ่มช่างทอธุงบ้านบัวเจริญ บันทึกภาพกับคณะท้างาน 
          จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

     
ช่างทอธุงบ้านบัวเจริญ 

ช่างทอธุงบ้านบัวเจริญพิจารณาจากการเริ่มทอ แบ่งได้เป็น ๔ รุ่นคือ 
   รุ่นที่ ๑ เริ่มทอธุงผะเหวด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   รุ่นที่ ๒ เริ่มทอธุงผะเหวด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รุ่นที่ ๓ เริ่มทอธุงผะเหวด พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รุ่นที่ ๔ เริ่มทอธุงผะเหวด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ เริ่มทอธุงผะเหวด พ.ศ ๒๕๕๒ 

 

   
ยายคูณ นวนอะนัน เริ่มทอธุง เมื่ออายุ ๗๙ ปี ปัจจุบันอายุ ๘๓ ปี บ้านเลขท่ี ๑๑๑ หมู่ ๙ ต้าบลทุง่เทงิ 



๑๕๙ 
 

 

รุ่นที ่๒ ทอธุงผะเหวด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

      
           นางหนูเทียม ยอดค้ามี ๒๕๕๘ อายุ ๖๖ ปี      นางรอด สุบัวผา ๒๕๕๘ อาย ุ๖๒ 

บ้านเลขท่ี ๖๔ หมู่ ๙   บ้านเลขท่ี ๑๑๐ หมู่ ๑๕  
 
 

รุ่นที ่๓ ทอธุงผะเหวด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

      
       ยายทองสุข บุญนิรันดร์ อายุ ๖๓ ปี            ยายประหยัด แกว้อาสา อายุ ๖๖ ปี  

             บ้านเลขท่ี ๑๔๔ หมู่ ๙           บ้านเลขท่ี ๗ หมู่ ๙ 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 

 
 

      
         นางบุญร่วม อนันต์ อายุ ๖๑ ปี  ยายสมัย ปัญญาใหญ่ อาย ุ๖๓ ปี 

บ้านเลขท่ี ๑๐๐ หมู่ ๙         บ้านเลขท่ี๙๕/๑ หมู่ ๑๕ 

      
       นางธิดาภา ก่ิงทะวงษ์ อายุ ๔๗ ปี           นางนงลักษณ์ เกษอุดม อายุ ๖๕ ปี 

     บ้านเลขท่ี ๑๕๙ หมู่ ๙            บ้านเลขท่ี ๗๖ หมู่ ๙ 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 

 

      
       นางค้าปุ่น  จ้าปาจูม อายุ ๖๐ ปี                       นางอรทัย ดีลาย อายุ ๔๘ ปี 

                                 บ้านเลขท่ี ๑๓๕/๑ หมู่ ๑๕                               บ้านเลขท่ี ๓๐ หมู่ ๙ 
 

 
นางอ้วน กุลวันดี อายุ ๕๙ ปี 

บ้านเลขท่ี ๑๖๒ หมู่ ๙ 
 

 

 

 



๑๖๒ 
 

 

รุ่นที่ ๔ ทอธุงผะเหวด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      
           นางบุษดี เสนค้าสอน อาย ุ๖๒ ปี นางสังข์ทอง นันทบุตร อายุ ๕๘ ปี 

    บ้านเลขท่ี ๑๔๖ หมู่ ๙                        บ้านเลขท่ี ๑๓๙ หมู่ ๑๕ 
 

      
        นางมุทิตา สาระพันธ์ อายุ ๔๒ ปี             นางสมหมาย ยอดค้ามี อายุ ๔๑ ปี 

   บ้านเลขท่ี ๔ หมู่ ๙                                  บ้านเลขท่ี ๒๐๒ หมู่ ๙ 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

 

 

      
                             ยายทองใส ทองรส อายุ ๖๑ ปี                   นางน้อย จ้าปาจูม อายุ ๖๒ ปี 
                                      บ้านเลขท่ี ๒ หมู่ ๙                                บ้านเลขท่ี ๓๑ หมู่ ๑๕ 
  

         
                                 นางพิสมัย สีลาทอง อายุ ๕๒ ปี                        นางยวนใจ บุญชาลี อายุ ๔๘ ปี        
                                บ้านเลขท่ี ๑๙๑ หมู่ ๙                                     บ้านเลขท่ี ๑๑๑ หมู ่๙ 
 



๑๖๔ 
 

 

 
นางเสริมทรง สิมาวัน อาย ุ๔๓ ปี 

บ้านเลขท่ี ๒๐๐ หมู่ ๙ 
 

ความคงอยู่ในปัจจุบัน 

  ในบรรดาพ้ืนที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการทอธุงทั้งแหล่งบ้านโพนทราย อ้าเภอเขื่องใน บ้าน
ทุ่งเทิง บ้านบัวเจริญ อ้าเภอเดชอุดมและบ้านหนองบัวอารีย์ ต้าบลนาห่อม อ้าเภอทุ่งศรีอุดม พบว่า บ้านบัวเจริญมี
ลักษณะโดดเด่นกว่าที่อ่ืนในด้านจ้านวนช่างทอธุง จากเดิมการทอธุงที่เป็นไปตามธรรมชาติ ตามศรัทธาของบุคคล
และการทอธุงท้าท่าจะเลือนหายไปตามอายุที่มากขึ้นของช่างทอ กลับกลายมาคึกคักเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงใน
เวลาอันรวดเร็วและมีพลวัตในชุมชน ทั้งนี้เห็นได้เดิมที่แม่บ้านจะทอผ้าในยามว่างจากการท้านาและจากภารกิจ 
ต่างๆ เท่านั้น ปัจจุบันได้มุ่งมาทอธุงเพ่ือสร้างรายได้ให้เห็นอย่างชัดเจน ที่ส้าคัญนั้น แม้หลายคนเพ่ิงเข้ากลุ่มทอธุง
ในเวลาไม่นานนัก แต่ฝีมือทอลวดลายต่างๆ ในผืนธุงนั้นสวยงาม แทบจะไม่ต่างกับผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน แสดง
ให้เห็นถึงพรสวรรค์ทางฝีมือที่มีอยู่ในตัวของสตรีเหล่านี้ 

นอกจากนี้ ธุงบ้านบัวเจริญและกลุ่มทอธุง ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานในวงกว้าง เพราะได้รับเชิญ
ให้น้าธุงไปแสดงในงานของชุมชนทั้งใกล้และไกล ส่วนโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ก็ได้น้าธุงไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านทุ่งเทิง ได้เชิญช่างทอธุงจากบ้านบัวเจริญไปสอนนักเรียน 
ให้ฝึกหัดท้างานฝีมือ เริ่มจากธุงง่ายๆ เช่น ทุงใย โรงเรียนบ้านบัวเจริญ (ระดับประถม) ได้มายืมธุงไปประดับในงาน
โรงเรียน แต่อย่างน้อย การที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจน เมื่อสถานศึกษาต้องการครูภูมิปัญญาด้านทอผ้าหรือ
ทอธุงนั้น บ้านบัวเจริญ อ้าเภอเดชอุดมมักเป็นบ้านแรกๆ ที่มีผู้เอ่ยถึง เนื่องจากมีบุคคลที่สามารถรับเชิญไปสอน
นักเรียนได้ และทางผู้ทอธุงเองก็ได้เผยแพร่ผลงานของตนเองด้วย เช่น ยายคูณ นวนอะนันและคณะญาติ ได้น้าธุง
ที่ทอไปถวายวัดในอ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คือวัดมณีวนาราม และวัดหลวงตามล้าดับ ท้าให้สะดุดตาแก่ผู้
พบเห็นและมักจะถามถึงแหล่งทอเสมอ ท้าให้แหล่งทอธุงบ้านบัวเจริญเป็นที่รู้จักของคนใกล้และไกล และมีผู้ใจบุญ



๑๖๕ 
 

 

สั่งทอไปถวายวัดอยู่เนืองๆ และที่ส้าคัญการที่พระมหาจีรศักดิ์ จิรสกฺโก ได้เผยแพร่เรื่องธุงบ้านบัวเจริญ  ผ่าน       
เฟซบุก โดยมีเว็บเพจ”ธุงอีสาน” ซึ่งเสนอข้อมูลภาพของธุงบ้านบัวเจริญและกิจกรรมของช่างทออยู่เนืองๆ มีส่วน
ส้าคัญมากที่ท้าใหธุ้งและบ้านบัวเจริญ ปรากฏอย่างกว้างขวางอันเป็นการสื่อสารของสังคมยุคปัจจุบัน 
 

   
ยายคูณ นวนอะนันและคณะญาต ิน้าธุงที่ทอเองถวายพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี 

เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม 
(พระมหาจรีศักดิ์ จริสกฺโก บันทึกภาพ) 

 
 

 
ธุงบ้านบัวเจริญไดร้ับการน้าไปแขวนประดับข้างแท่นประดิษฐาน “พระพุทธมณโีชติ”  

กุฏิธรรมระโต วัดมณีวนาราม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 



๑๖๖ 
 

 

  
รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ จากสถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เยี่ยมชมและตดิตามผลงานธุงผะเหวด ของกลุ่มช่างทอธุงบ้านบัวเจริญ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
       (ปกรณ์ ปุกหุต บันทึกภาพ ๑๐ มนีาคม ๒๕๖๒) 
 

 
คณะครูโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ศึกษาธุงผะเหวดบ้านบัวเจรญิ 

         (สงวนศักดิ์ พาสง่า บันทึกภาพ ๒๕๖๑) 
 

กล่าวได้ว่า ธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ เป็นแหล่งทอธุงผะเหวดแห่งเดียวใน ๔ แห่งของจังหวัด 
อุบลราชธานี ที่กลับมาฟื้นตัวอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบด้านบุคคลในชุมชน ทั้งพระสงฆ์ แม่บ้านใน
ชุมชน ผู้มีความสามารถในการออกแบบ ผู้มีความสามารถในการทอ ได้ศึกษาเรียนรู้จากกันและกัน ถ้อยทีถ้อย
อาศัย ไม่หวงวิชา ท าให้เกิดช่างทอธุงรุ่นใหม่ขึ้น หากปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นไปเช่นนี้เรื่อยๆ เป็นที่หวังได้ว่า 
การทอธุงผะเหวดแม้ต้องใช้ความละเอียดละออ ต้องใช้เวลาในการทอ หากผู้ทอธุงไม่เหนื่อยล้าและยังมีชาว
พุทธ นักวิชาการ รวมทั้งผู้ศรัทธาท าบุญด้วยการถวายธุง ก็จะท าให้ธุงบ้านบัวเจริญคงอยู่กับชุมชนอีก
ยาวนาน 



๑๖๗ 
 

 

 
บทที่ ๗ 

พุทธศิลป์ในธุงผะเหวดอีสาน : สุนทรียภาพ  
สื่อสัญลักษณ์และการตีความ 

 
    
สุนทรียภาพในธุงผะเหวดอีสาน 
 เมื่อก้าวเข้าสู่งานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ สิ่งแรกที่ผู้คนมองเห็นและสัมผัสได้เป็นอันดับต้นๆ คือ สีสัน
ของผืนธุงที่ประดับตกแต่งในบริเวณงาน แม้ว่าเมื่อพิจารณาตามที่มาของการสร้างผืนธุงนั้น ความเรียบง่ายเพียงใช้
ผืนผ้าธรรมดาเป็นจุดเริ่มแรก แต่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และไม่หยุดนิ่ง ท าให้
แต่ละชุมชนในภาคอีสาน ผู้ทอธุงได้สร้างลวดลายซับซ้อนมากขึ้นตามล าดับ และมกีารสร้างสรรค์เทคนิควิธีทอ การ
เลือกใช้วัสดุประกอบการทอตามความคิด สิ่งแวดล้อม และเหตุผลของตนเองและผู้สั่งทอประกอบกัน นานเข้าก็
กลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนนั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ธุงผะเหวดจึงจัดเป็นงานพุทธศิลป์อีกแขนง
หนึ่งที่โดดเด่นและมีความน่าสนใจ เกิดความงามหรือสุนทรียภาพทางตา มีส่วนดึงดูดและสร้างบรรยากาศของงาน
บุญเสมอมา ท าให้วัดส่วนใหญ่และบุคคลในชุมชนถือว่า ธุงผะเหวด เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเป็นสมบัติไว้ที่วัดเสมอ ดัง
ข้อมูลที่ปรากฏในกรณีบ้านโพนทราย บ้านทุ่งเทิง บ้านหนองบัวอารีย์ และบ้านบัวเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
ดังกล่าวมาแล้ว 
    
สื่อสัญลักษณ์และการตีความ 
 มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ย่อมปรารถนาความสุขและแสวงหาทางพ้นทุกข์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น
หากพิจารณาธุงผะเหวดอีสาน สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมในความปรารถนาของบุคคล ได้แสดงให้เห็นเป็นตัวอักษร
และลวดลายบนผืนธุง โดยสื่อสารความคิดและความปรารถนาของผู้มีจิตศรัทธาในการสร้างธุง ผสมผสานกับฝีมือ
การสร้างสรรค์ของผู้ทอ สื่อความหมายตรงและความหมายโดยอ้อม มายังผู้ทีแ่สวงหาความหมาย และแสดงให้เห็น
ภาพสะท้อนทางสังคมอย่างน่าสนใจ หากจะถามว่าธุงผะเหวดสื่อสิ่งใดบ้างนั้น จากหลักฐานบนผืนธุง ๔ หมู่บ้าน 
สรุปได้ว่า 

๑. การร่วมประเพณีเทศน์มหาชาติยังคงเป็นอุดมการณ์แห่งการท าบุญของชาวพุทธ 
  จากการประมวลลวดลายบนผืนธุงผะเหวดพบว่าสิ่งที่ยังสื่อให้เห็นพลังศรัทธาของการบ าเพ็ญทาน 
บารมีของพระเวสสันดร ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ยัง
เป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ธุงยึดถือเป็นแกนหลักในการทอธุงถวายวัดนั่นคือ น าวรรณคดีชาดกคือมหาชาติชาดก ซึ่งได้
ยินได้ฟังสืบต่อกันมาจึงน ามาสู่การสร้างเรื่องราวบนผืนธุง ในขณะที่ช่างฝีมือด้านอ่ืนก็สร้างสรรค์เช่นเดียวกันตาม
แนวถนัดของตนเอง เช่น ช่างแกะบานประตูหน้าต่าง ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ทางอีสานเรียกว่า ช่างเขียน
ฮูปแต้ม) ช่างเขียนลายรดน้ าเป็นต้น เรื่องพระเวสสันดรบนผืนธุงนี้มักปรากฏเป็นเรื่องราวในกัณฑ์หลักๆ อย่าง
ชัดเจนในธุงรุ่นเก่า เช่นกัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี และนครกัณฑ์ เป็นต้น โดยมีพระธาตุเกศ
แก้วจุฬามณีอยู่ด้านบนสุด เป็นการแสดงความปรารถนาจะได้พบได้กราบไหว้เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว ลวดลายเหล่านี้ 



๑๖๘ 
 

 

พบในธุงรุ่นเก่าของบ้านโพนทราย บ้านหนองบัวอารีย์ บ้านทุ่งเทิง ซึ่งผู้ทอได้แสดงความอุตสาหะวิริยะในการทอ
ลายขิด สะท้อนความจงใจในการสร้างลวดลายบนผืนธุง โดยยึดเหตุปัจจัยของการท าบุญผะเหวดเป็นส าคัญ อัน
สะท้อนให้เห็นพลังศรัทธาของผู้สร้างและผู้ทอที่ยังยึดมั่นในมูลเหตุด้ังเดิมของเทศน์มหาชาติ ดังตัวอย่างธุงผะเหวด
ที่เสนอมานี้ ผู้ทอได้พยายามสร้างเรื่องราวเท่าที่จะท าได้ตามจินตนาการด้วยฝีมืออันละเอียดประณีตด้วยเส้นไหม
ซึ่งมักจะไม่พบในชุมชนอ่ืน 
 

 
ธุงลวดลายดั้งเดิมบ้านหนองบัวอารีย์ และบา้นทุ่งเทิงสร้างลวดลายจากเรื่องมหาเวสสันดรชาดก 

 
 



๑๖๙ 
 

 

                                         
                        ธุงบ้านทุ่งเทิง กัณฑ์ชูชก                                                  กัณฑ์จุลพน                     
        เป็นฉากท่ีนางอมิตดาถูกภรรยาชาวบ้านรุมด่าว่าที่นางขยันท างาน     ชูชกได้เดินทางไปเพื่อพบพระเวสสันดร 
            เป็นเหตุให้ชูชกอยากขอกัณหา ชาลีมารับใช้นาง                           ระหว่างทางถูกสุนัขรุมล้อมเห่า 
 

 
กัณฑ์มัทรีและกณัฑ์กุมาร 

รูปด้านซ้ายเป็นตอนพระนางมัทรเีข้าป่าหาผลาหาร 

รูปตรงกลางเป็นตอนท่ีกัณหาและชาลีลงไปแอบอยู่ในสระ 

รูปด้านขวาเป็นตอนท่ีชูชกลากจูงกัณหาชาลีหลังจากพระเวสสันดรทานลูกให้ 
 

    
ธุงบ้านโพนทราย กัณฑม์ัทรีและกณัฑ์กุมาร 

รูปด้านบนเป็นตอนท่ีพระนางมัทรไีปเก็บผลาหารระหว่างทางมีเทวดาแปลงเป็นเสือและราชสีหม์าขวางทาง 
รูปด้านล่างเป็นรูปชูชกลากจูงกัณหาชาลีหลังจากพระเวสสันดรทานลูกให้แล้ว 

 
 
 
 



๑๗๐ 
 

 

๒. ธุงผะเหวดเป็นส่วนประกอบหนึ่งทีส่ าคัญในงานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติ 
หากถามข้อมูลเกี่ยวกับธุงที่ปรากฏในงานบุญเทศน์มหาชาติในหมู่พุทธศาสนิกชน ข้อที่ ๒ นี้เป็น 

ความหมายของการใช้ธุง ที่กล่าวตรงกันมากที่สุด ว่าในการท าบุญเทศน์มหาชาตินั้น สิ่งที่ถือว่าส าคัญที่น ามาถวาย
พร้อมสิ่งอ่ืนๆ ที่จะขาดไม่ได้หรือหากทางวัดไม่มีก็ต้องหยิบยืมมาแขวนก็คือ ธุง แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ธุงในงานก็ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในกลุ่มคนรุ่นเก่ายังคงยึดถือและเข้าใจเรื่องอานิสงส์ในการ
ถวายธุง และอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเป็นส าคัญ แต่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มักถือเป็นเครื่องตกแต่งเมื่อมีบุญ
เทศน์มหาชาติ และเพ่ือสร้างบรรยากาศและสีสันในงานบุญอ่ืนๆ ด้วย 

สรุปได้ว่า ปัจจุบันบุคคลในชุมชนมักใช้ธุงในวิถีงานบุญเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ๔ ประการคือ 
เพ่ือเป็นเครื่องถวายบูชา เพ่ือให้เกิดอานิสงส์แก่ผู้สร้างถวาย 
เพ่ือเป็นเครื่องบูชา เพ่ืออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องประดับในงานเพื่อสื่อสารว่ามีเทศน์มหาชาติทีว่ัดนั้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องประดับงานบุญเพ่ือให้เกิดบรรยากาศและสร้างสีสัน 

ซึ่งปรากฏการณ์ในข้อนี้ จะมีลักษณะคล้ายกันทั้ง ๔ หมู่บ้าน 
๓. การสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อพิจารณาการสร้างสรรค์ลวดลายในธุงผะเหวด ๔ หมู่บ้านสามารถมองเห็นพัฒนาการของการ 
สร้างสรรค์ลวดลายบนผืนธุงการในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนนั่นคือ  

บ้านโพนทราย จากลวดลายโบราณมีพระธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี และเรื่องราวพระเวสสันดร
ลวดลายแม่ธรณีบีบมวยผม พานรัฐธรรมนูญ ดอกไม้ ช้าง ม้า ฯ มาเป็นลายขิดเต็มผืน ซึ่งน ามาจากลายหมอนขิด 
หรือลายผ้าเบี่ยง เพียง๑-๒ ลายมาทอต่อๆ กันเป็นผืนยาว และลายขิดรูปสัตว์เช่น รูปช้าง รูปม้าทอสลับกัน โดยใช้
ด้ายฝ้ายและผสมไหมบางส่วนมาเป็นเส้นใยในการทอ การทอแบบดั้งเดิมนี้มีเพียง ช่างทอ ๒ คนเท่านั้นในชุมชนที่
พยายามรักษาลวดลายแบบเดิมแต่ไม่ได้ทอสม่ าเสมอ ปัจจุบันมีลายจากเรื่องมหาเวสสันดรเพียงเล็กน้อย เน้นใช้
ด้ายประดิษฐ์คือด้ายโทเรสีแดงสดในการทอ เพราะสะดวกสามารถเลือกซื้อมาใช้ได้ทันที ซึ่งน่าวิตกว่า ธุงแบบ
ดั้งเดิมซึ่งมีลวดลายละเอียด สีสันกลมกลืนสวยงามจะหายไปจากชุมชน หากไม่มีการสืบทอดเป็นระบบ 

บ้านทุ่งเทิง มีธุงดั้งเดิมท่ีเป็นสมบัติของชุมชนที่สะท้อนว่า มีวัฒนธรรมการทอผ้าในชุมชนโดยใช้ 
เส้นไหมมาทอเป็นธุง เสนอเรื่องราวมหาเวสสันดรชาดกเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาพัฒนาเป็นลายขิดไหมทั้งครึ่งผืนและ
เต็มผืนด้วยฝีมือที่ละเอียดสวยงาม มีความโดดเด่นคือ มีธุงที่ทอจากเส้นไหมจ านวนมากกว่าบ้านหนองบัวอารีย์ซึ่ง
อยู่ใกล้เคียงกัน แต่ภายหลังพบว่าไม่มีการทอด้วยไหมอีก ปัจจุบันอาจด้วยอิทธิพลจากชุมชนอ่ืนหรือได้เลียนแบบ
จากธุงที่พบเห็น จึงมีลายพระธาตุ ลายดอกไม้ ลายคน ลายสัตว์ต่างๆ เช่นช้าง ม้า นกลายหมากเบ็ง เป็นต้น 
บางส่วนก็เป็นธุงลายขิดทั้งผืน เส้นใยที่ใช้นั้นมีเฉพาะเส้นใยประดิษฐ์คือด้ายโทเรสีสดใสคือ สีแดงเป็นหลัก ปัจจุบัน
ช่างทอมีจ านวนน้อยเช่นเดียวกับบ้านโพนทรายและมีอายุมากแล้ว 

บ้านหนองบัวอารีย์ มีธุงดั้งเดิมทีใ่ช้ไหมในการทอและโดดเด่นที่สุดกว่า ๓ หมู่บ้านในด้านการใช้ 
เส้นใยเพราะเป็นธุงผืนยาวใช้ไหมละเอียด มีลวดลายเรื่องพระเวสสันดรเกือบทั้งผืน และมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกับ
บ้านทุ่งเทิงจนอาจสันนิษฐานได้ว่า ผู้ทอน่าจะเป็นช่างคนเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกันโดยพิจารณาจากการใช้สีม่วง
เฉดม่วงอ่อนไปหาสีม่วงเข้ม พบเพียง ๒ ผืนที่บ้านนี้ และมีธุงฝ้ายสีกรมท่า ลวดลายเด่นชัดด้วยสีครีม สีแสดลาย
เจดีย์ขนาดเล็ก ลายช้าง ม้า เสือโคร่ง ดอกไม้ คน เป็นต้น กลุ่มสุดท้ายเป็นธุงจากด้ายโทเร สีสดใส มีลวดลาย
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หลากหลายทั้งลายเจดีย์ พระพุทธรูป ขันหมากเบ็ง ต้นไม้ ดอกไม้และอ่ืนๆ เป็นที่น่าเสียดายว่า ช่างทอธุงเหลือ
น้อยและอายุมากแล้ว ขาดผู้สืบทอด 
  บ้านบัวเจริญ ในจ านวน ๔ หมู่บ้านที่กล่าวมา แต่ละหมู่บ้านมีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ 
และมีฝีมือในการให้สี ออกแบบลวดลายแตกต่างกันออกไป แต่กรณีบ้านบัวเจริญ มีความโดดเด่นเป็นพิเศษนั่นคือ 
มีการเริ่มทอธุงในชุมชนจากการทอลายขิด มีการเรียนรู้เพิ่มโดยมีธุงแบบจากภายนอก แต่น ามาพัฒนาใหม่ เพิ่มเติม
ลวดลายให้มีความละเอียดและน ามาแพร่กระจายในชุมชนจนเกิดเป็นกลุ่มช่างทอธุงขึ้น มีการสร้างสรรค์ลวดลาย
ขึ้นใหม่ โดยน ารูปศาสนาคารมาเป็นลาย เช่น ลายพระพุทธรูปในมณฑปแบบต่างๆ ลายประตูโขง ธรรมมาสน์เทศน์
เสาเดียว หมากเบ็ง ทหาร คน ดอกไม้ ช้าง ม้า เป็นต้น โดยใช้ด้ายโทเร สีสันสดใสเป็นส่วนใหญ่ และการสร้างสรรค์
ใหม่นี้ มีช่างทอสูงอายุเป็นแม่แบบ มีที่ปรึกษาช่วยออกแบบลวดลาย มีคนหลายรุ่นสืบทอดอย่างมีพลังในชุมชน นับ
ได้ว่า เป็นหมู่บ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์และการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยอย่างพอเหมาะ
พอสมทีเดียว 

 
๔. อุดมการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กับงานพุทธศิลป์ 
 แม้ว่าการสร้างสรรค์ความสวยงามให้เกิดแก่ชุมชนและโลกใบนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์  แต่ก็มี

ความจริงอย่างหนึ่งว่า ผู้สร้างสรรค์มักหนีไม่พ้นจากอิทธิพลภายนอกจาก คือสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
ในกรณีเศรษฐกิจนั้น บางครั้งมาจากผู้มาวานหรือจ้างผู้ทอทุงเป็นสาเหตุเนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่จ ากัด อันมีผล
ต่อการสร้างลวดลายที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไม่ใช้เส้นไหม ใช้ฝ้ายหรือด้ายประดิษฐ์แทน บางครั้งมาจากผู้ทอที่ภาระ
ด้านอืน่เนื่องจากต้องท างานอื่นๆ ด้วย ท าให้ทอลายง่ายๆ เสร็จรวดเร็ว มีผลให้ลวดลายไม่มีความหลากหลาย 

อิทธิพลด้านสังคมนั้น บางครั้งคนในชุมชนไม่ทราบว่า มีช่างทอธุงหลงเหลืออยู่ เน้นความสะดวก 
รวดเร็วมักซ้ือธุงจากร้านสังฆภัณฑ์ ซึ่งอาจมาจากพ้ืนที่อ่ืนหรือภาคอ่ืนมาท าบุญ ท าให้คนที่เคยทอไม่มีงานต่อเนื่อง 
โอกาสสร้างงานพุทธศิลป์ที่ถนัดก็น้อยลง ลวดลายเลยไม่มีความหลากหลาย เกิดเป็นผลกระทบต่อการสร้างสรรค์
เช่นเดียวกับการขาดคนรุ่นใหม่สืบทอด ดังที่ช่างทอธุงแต่ละหมู่บ้านได้ปรารภให้เห็นถึงปัญหานี้ 
  อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นและสะท้อนให้เห็นอิทธิพลทางการเมืองที่มีต่อความคิดและ 
การสร้างลวดลายของช่างทอธุง จนอิทธิพลนี้ไปปรากฏบนผืนธุง ที่มีอายุประมาณ ๘๐ ปีขึ้นไปก็คือ อุดมการชาติ
ในสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ปี พ.ศ๒๔๗๕ 
โดยคณะราษฎร์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้ ถือเป็นเรื่องที่พลิกโฉมการปกครองของประเทศ รัฐบาลได้พยายาม
ปลุกใจ ปลุกความคิดให้ผู้คนหันมายอมรับและชื่นชมระบอบใหม่ โดยประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนจึงมีการสร้าง
สัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตย และเน้นความเป็นชาตินิยมอย่างมากในสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม นั่นคือ 
ให้มีสัญลักษณ์รูปครุฑ รูปธงชาติ และพานรัฐธรรมนูญติดตั้งในที่ต่างๆ โดยได้ประกาศเป็นนโยบายให้จังหวัดต่างๆ
แสดงออกถึงรัฐนิยมนี้ ทางรัฐบาลเองก็ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและมีแท่นวางพานรัฐธรรมนูญที่ถนน
ราชด าเนิน ศาลากลางจังหวัดและหน่วยราชการต่างๆ ทั่วประเทศ ต่างสนองนโยบายอย่างทั่วถึง บางแห่งเทศบาล
เมืองได้สร้างวงเวียนที่กลางสี่แยกมีพานรัฐธรรมนูญตั้งไว้ สถาปัตยกรรมต่างๆ ในช่วงดังกล่าวต่างประดับและติดตั้ง
สัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยอย่างทั่วหน้า และรัฐบาลก็ได้จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญอย่างยิ่งใหญ่ 
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                          หน้าปกหนังสือไทยใหม่           อนุสาวรีย์เทอดรัฐธรรมนูญ จังหวัดมหาสารคาม สร้างแล้วเสร็จ 

                                                              เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นอนุสาวรีย์ที่มสีัญลักษณร์ัฐธรรมนญูแห่งแรก 

                                                                                        ของประเทศสยาม  
                                                                                                     (ภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ) 
    

ทางด้านวัดวาอารามก็เช่นเดียวกัน ต่างก็ได้สนองนโยบายของรัฐบาล เพราะปรากฏว่าหลายวัด
ในภาคอีสานได้น ารูปพานรัฐธรรมนูญประดับตามศาสนาคาร เช่น ประดับที่หน้าบันของหอแจก แม้แต่
ธรรมมาสน์เทศน์ ก็มีการประดับธงชาติและพานรัฐธรรมนูญ และในการแสดงพระธรรมเทศนาในระยะนั้น 
พระสงฆ์ซึ่งต้องแสดงพระธรรมเทศนาโดยการใช้ใบลาน ท่านก็ได้เขียนบทเทศนาเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาล และชี้แนวทางในการปฏิบัติสนองนโยบายรัฐในด้านต่างๆ บนใบลาน เช่น ใบลานที่พบในวัด
มหาวนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไดเ้ขียนโดยใช้ปากกาหมึกซึม ขอคัดมาบางส่วนดังนี้ 

 

 
ลายมือเขยีนบนใบลานด้วยหมึก ได้คัดลอกนโยบายของรัฐบาลลงเพือ่ใช้เทศน์ ส่วนท่ี ๑ 

 

 
ลายมือเขยีนบนใบลานด้วยหมึก ได้คัดลอกนโยบายของรัฐบาลลงเพือ่ใช้เทศน์ ส่วนท่ี ๒ 

                (วัดมหาวนาราม) 
  ลักษณะใบลานที่พบเป็นใบลานยาวได้ตัดแบ่งมาเป็นตอนเพียงบางส่วนเท่านั้น ข้อความที่สะท้อน
การรณรงค์เพ่ือชาติมีข้อความดังนี้ 

https://www.silpa-mag.com/wp-content/uploads/2018/06/1-1.jpg
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       “พึงเปนผู้ท าตนไม่เปนคนรกโลก คือไม่เกียจคร้านต่อการงาน...พยายามในการครองชีพ  

โดยสมควรแก่อตัตภาพ เตรยีมตัว...ในลักษณะที่พร้อมอยู่เสมอเพื่อการช่วยตนเอง เช่น  
จัดท าเครื่องอุปโภคบรโิภค ท าสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ปลูกฝ้าย ปลูกหมอ่ม เลี้ยงใหม” 
ทอผ้า ฯลฯ ส าหรับใช้สอยในครอบครัว และเพื่อการแลกเปลีย่นซื้อขายไดด้้วยก็ยิ่งดี ฯลฯ  
ดังนี้ ช่ือว่าเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบ ด้วยนโยบายของรัฐบาล ฯ  
พึงเป็นผู้มั่นคงในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และรัฐธรรมนูญ คือท าตนให ้
เปนประโยชน์แก่ประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาล ฝักไฝ่และส่งเสริมท านุบ ารุง พระพุทธ 
ศาสนา จงรักภักดีในมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ ด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ ประพฤติปฏิบัติ 
และส่งเสรมิตามรัฐนิยมดังนี้ ช่ือว่า เปนพลเมืองดี ฯ  
พุทธมามกะผูม้ีศีลมีธรรม อย่างนี้ช่ือว่าสักการบูชาพระศาสนาด้วยปฏิบัติอันเปน... 
บูชาอย่างยิ่ง เปนผู้นับถือพระองคอ์ย่างสมควรแท้ จักถึงความเจรญิ...พระในพระพุทธศาสนา ฯ  
สมดัง ธรรมภาษติว่า กปฺปํ สคฺคม...”  
           (วัดมหาวนาราม : ปกรณ์ ปุกหุต คัดลอกตามต้นฉบับ) 
 
ด้วยนโยบายที่ชัดเจนและมีการรณรงค์อย่างมากของรัฐนี่เอง แม้แต่การทอผ้ารัฐก็ได้ประกาศ

นโยบายให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูด้านหัตถกรรมสิ่งทอของชาติ และเน้นคุณลักษณะของพลเมือง
ดีว่า คือคนทีม่ีลักษณะ 
 

“ฝักไฝ่และส่งเสริมท านุบ ารุง พระพุทธศาสนา จงรักภักดีในมหากษัตริย์ รัฐธรรมนญู  
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ ประพฤตปิฏิบัติ และส่งเสริมตามรัฐนิยมดังนี้ ช่ือว่า เปนพลเมืองดี ฯ” 
 

นโยบายเหล่านี้ จึงเป็นแรงขับให้ทุกคนต้องแสดงตนให้รัฐเห็นว่า เป็นพลเมืองดี ด้วยการน าสัญลักษณ์ไปปรากฏ
อย่างเป็นรูปธรรมในงานที่ตนเองท าอยู่ เพ่ือแสดงตนว่า สนับสนุนนโยบายของรัฐ 
 

 
หน้าบันหอแจกวัดแห่งหนึ่ง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดเลย 

         (ติ๊ก แสนบุญ ) 
 



๑๗๔ 
 

 

 
ส่วนยอดของธรรมมาสน์ วดัแห่งหนึ่ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

(ติ๊ก แสนบุญ ) 
ด้วยภาวะแวดล้อมเชิงนโยบายของรัฐนี่เอง แม้แต่ช่างทอผ้า ซึ่งท าหน้าที่ทอธุงผะเหวดในชุมชน 

ก็ไดส้ร้างลวดลายพานรัฐธรรมนูญ ลายธงชาติ และสัญลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนาบนผืนธุง และบางผืนมีการ
ปักค าว่า “พานรัฐธรรมนูญ”ก ากับอย่างชัดเจน เพ่ือสนองนโยบายหรือร่วมชื่นชมยินดีกับระบอบการปกครองที่
ประชาชนมีบทบาทส าคัญ โดยใช้เทคนิคการขิดบนผืนธุง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลทางการเมืองและการ
ปกครองต่อการสร้างธุงอย่างชัดเจน ในจ านวนธุงทั้ง ๔ หมู่บ้านที่น ามาศึกษานี้ พบธุงของบ้านโพนทราย ๑ ผืนที่
แสดงชัดเจนถึงการน ารัฐนิยมมาสร้างลวดลาย ดังตัวอย่าง ธุงของพ่อทองสุข แม่จันทา ประดับศรี สร้างเพ่ืออุทิศให้
แม่ใหญ่สีดา งามวิไล เป็นธุงที่ครบทั้งอุดมการณ์ชาติคือ ธงชาติ ศาสนาคือ พระธาตุเจดีย์ ประตูโขง และด้านล่างมี
นางมัทรี เดินป่าหาผลาหาร ส่วนพระมหากษัตริย์นั้น ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บุญบารมีมหากษัตริย์ไทยก็เป็นสัญลักษณ์
แทนสถาบันกษัตริย์ได้ ธุงผะเหวดนอกนั้นจะปรากฏสัญลักษณ์ เพียงบางอย่างเช่น พานรัฐธรรมนูญ ผสมผสานกับ
เรื่องมหาเวสสันดรชาดก เช่นที่ธุงบ้านโพนทราย บ้านทุ่งเทิง และบ้านหนองบัวอารีย ์ดังตัวอย่าง 

      ธุงบ้านโพนทราย 



๑๗๕ 
 

 

 

    
พานรัฐธรรมนญูในธุงผะเหวดบ้านโพนทรายมักจะอยู่กลาง ขนาบข้างด้วยแม่ธรณีบีบมวยผม 

    
                    พานรัฐธรรมนญูในธุงผะเหวดบ้านทุ่งเทิง      พานรัฐธรรมนูญในธุงผะเหวดบ้านหนองบัวอารีย์ 
 

อิทธิพลด้านชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในธุงผะเหวดที่แปรเปลี่ยนในสมัยปัจจุบัน 
  กาลเวลาท าให้สังคมและสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับการทอธุงผะเหวดใน

ชุมชนเช่นเดียวกัน อิทธิพลด้านศาสนาที่ปรากฏบนผืนธุงแต่เดิมคือการน าเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ๓-๕ กัณฑ์ มา
สร้างลวดลายบนผืนธุง ก็ลดเรื่องราวลงน ามาเพียงบางเหตุการณ์ในเรื่อง เช่น กรณีธุงบ้านโพนทราย จะน าตอนนาง
มัทรีกลับจากหาผลไม้จะกลับมาอาศรมและพบอุปสรรคระหว่างทางคือมีเทวดาแปลงกายเป็นเสือโคร่งและราชสีห์
ขวางทางไว้เพ่ือให้พระเวสสันดรได้สร้างทานบารมีคือ ทานพระกัณหาและชาลีแก่ชูชก นอกนั้นก็เป็นลายประกอบ
ต่างๆ 



๑๗๖ 
 

 

อย่างไรก็ตาม แมก้าลเวลาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีภาวะซบเซาด้านการทอธุงในชุมชนแต่
บ้านบัวเจริญได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้น ทั้งมีการรวมตัวของช่างทอธุงจนเกิดเป็นกลุ่มช่างทอธุงบ้านบัว
เจริญและได้รับการยกย่องเป็นศิลปินพ้ืนบ้านโดยการรวมกลุ่มนั้นแตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆ ที่ท าได้ยากในภาวะ
ปัจจุบัน แต่บ้านบัวเจริญนี้มีผู้สนับสนุนส่งเสริมในชุมชน นั่นคือ พระอาจารย์จีรศักดิ์ จิรสกฺโก ซึ่งเป็นคนบ้านบัว
เจริญโดยก าเนิดแม้จะอยู่ในสมณเพศ แต่ท่านเป็นผู้มีพรสวรรค์ทางงานศิลปะ และใช้ความสามารถนี้มาส่งเสริม 
ชี้แนะการออกแบบลายและเผยแพร่ข้อมูลไปนอกชุมชนผ่านระบบอินเทอเน็ต ท าให้บุคคลภายนอกชุมชน รู้จักธุง
บ้านบัวเจริญอย่างรวดเร็วและกว้างขวางข้ึน 

อิทธิพลทางศาสนาที่ปรากฏบนผืนธุงบ้านบัวเจริญทีแ่ปลกไปจากเดิมมาก นั่นคือการน ารูปของสิ่ง 
ก่อสร้างภายในวัดหรือศาสนาคารและเครื่องบูชาต่างๆ มาทอลงผืนธุงด้วยสีสันที่สดใส ด้วยเทคนิคการขิดลวดลาย
ต่างๆ ด้วยสีตัดกัน ขับให้ลวดลายที่สร้างสรรค์ให้โดดเด่นสะดุดตา และมีความคิดริเริ่มการซับผ้ารองพ้ืนหลังของ
ผืนธุง เวลาโบกสะบัดด้ายที่เก็บลายขิดไม่สามารถไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ท าให้ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น 
ลายใหม่ที่ปรากฏบนผืนธุงบ้านบัวเจริญ เช่น ลายประตูโขงหรือประตูวัด ธรรมาสน์เสาเดียวที่พระใช้เทศน์ พระ
ประธานในวัดหรือพระพุทธเจ้า เครื่องบูชาที่มักน ามาไหว้พระเช่น ลายปราสาทผึ้ง ลายร่ม ลายช่อดอกไม้แบบ
ต่างๆ ลายดาว ลายราวเทียน และลายต้นเทียนซึ่งเป็นงานประเพณีท่ีโดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น นอก 
จากนี้ยังมีลายจรวด ลายเครื่องบิน บนผืนธุงอีกด้วย และเพราะความโดดเด่นและมีการสร้างลายใหม่ๆ ให้สีแปลก
ตานี่เอง ธุงบ้านบัวเจริญจึงกลายเป็นธุงผะเหวดที่เข้ากับความต้องการของคนในปัจจุบัน เห็นได้จากเมื่อไปแขวนที่
วัดแห่งใด จะมีผู้คนถามถึงแหล่งที่มาและให้ความสนใจเป็นพิเศษ และผู้ทอก็สามารถสร้างงานตามใจผู้บริโภคนั่น
คือ ปรับความยาวของธุงตามความต้องการของผู้ซื้อไปถวายวัด ตั้งแต่ ๑.๒๐ เมตรจนถึง ๕ เมตรซึ่งยาวทีสุ่ด  

 

 
สีสันและลวดลายบนผืนธุงบ้านบัวเจริญในปัจจุบันอันเป็นงานสร้างสรรค์ที่มลีักษณะเฉพาะ 

 
  อิทธิพลของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เดิมไม่ปรากฏบนผืนธุงมากนัก แต่มาในสมัยปัจจุบันด้วย
เดชะพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมี



๑๗๗ 
 

 

ต่อปวงชนชาวไทยทั้งมวลอย่างหาที่สุดมิได้ พสกนิกรต่างเทิดทูนบูชาเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นที่ยิ่ง เมื่อเสด็จ
สู่สวรรคาลัย ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๙ ยังความวิปโยคโศกเศร้าอาดูรให้บังเกิดแก่พสกนิกรทั้งแผ่นดิน 
ช่างทอธุงแห่งบ้านบัวเจริญได้อัญเชิญ เลข ๙ อันเป็นเลขประจ ารัชกาลของพระองค์มาทอบนผืนธุง เพ่ือถวายความ
อาลัยแด่พระองค์และอัญเชิญเลข ๑๐ อันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์
ปัจจุบัน มาประดิษฐานบนผืนธุงเช่นเดียวกัน นับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่ส าคัญยิ่งสมัยปัจจุบัน
บนผืนธุง ท าให้เห็นปรากฏการณ์ ค่านิยมแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้น คุณค่าของธุงผะเหวดคงไม่ใช่ธุงแห่งงานบุญเทศน์
มหาชาติแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ผืนธุงได้บอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต และความผูกพันของผู้คนกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ กับวัดวาอาราม เห็นมุมมองของการท าบุญที่อยากให้ส่งผลไปถึงสวรรค์อย่างรวดเร็ว จนมีลูกเล่น
ใหม่ข้ึนในงานฝีมือ คือสรรค์สร้างรูปจรวดบนผืนธุง ซึ่งอาจตีความได้ว่าขอให้ส่งผลบุญนี้ไปให้ถึงญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ 
หรือให้ผู้ท าบุญที่สร้างและถวายธุงได้รับผลบุญอย่างรวดเร็วก็อาจเป็นได้ 
 

     
 

      มณฑปประดิษฐานพระพุทธรปู                    เชิงเทียนบนผืนธุง                           มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป 
 

             
 
  พระพุทธรูปประดิษฐานบนธรรมมาสน์เสาเดียว       มณฑปสามยอด                    เจดีย์รูปทรงหนึ่งที่พบในภาคอีสาน 

        มีฉัตรอยู่ ๒ ข้างและราวเทยีน ๑ คู่    มีพวงระย้า ดอกไม้โรยประดับด้านบน      มีคนถือกระถางดอกไม้ยืนบนช้าง 

                                                                                                                 ขนาบทั้ง ๒ ข้าง 



๑๗๘ 
 

 

            
 

                                     เลขประจ ารัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ประดิษฐานบนผืนธุงบ้านบัวเจรญิ 
 

             
 

                        เลขประจ ารัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ประดษิฐานบนผืนธุงบ้านบัวเจรญิรูปแบบต่าง 

 
 นี่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นมิติหนึ่งแห่งการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย ที่บ้านบัวเจริญสร้างสรรค์ให้ปรากฏ 

 
บทสรุปแห่งงานพุทธศิลป์ “ธุงผะเหวดอีสาน” 
  จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่า ธุงผะเหวดในอดีตนั้น สวยงาม มีเอกลักษณ์แต่ปัญหา
ร่วมกันของชุมชนคือ ขาดการสืบทอดอย่างเป็นระบบทั้งในชุมชนและโรงเรียน คงต้องตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบ
ร่วมกันว่า สิ่งดีงามเหล่านี้ เราควร...  

เพิ่มพื้นทีก่ารทอธุง    
มีการเรียนรู้ 

  ร่วมกันสู้ไม่ถอย 
หรือคอยเวลาเสื่อมสูญ ? 

 



๑๗๙ 
 

 

 

บทที่ ๘ 

นิทรรศการธุง มุ่งสืบสาน เสวนา 

 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคามถือว่า การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหน้าที่ของทุกองค์กรและทุกคน
ในมหาวิทยาลัย โดยจะต้องศึกษา สืบค้น หาความรู้อันทรงคุณค่าที่ชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติมา และวิเคราะห์ คัดสรร
น ามาสืบสานโดยการเผยแพร่ให้ปรากฏในวงกว้าง การศึกษาเรื่องธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังปัญญา 
จังหวัดอุบลราชธานี ก็เช่นเดียวกัน คณะท างานถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งในการเผยแพร่งานพุทธศิลป์ของ ๔ หมู่บ้าน
นี้ในปรากฏต่อนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เพราะยังมีบุคคลจ านวนมากไม่ทราบว่ามีงาน
ทอธุงและมีธุงโบราณที่สวยงามทรงคุณค่าอยู่ในชุมชนเหล่านี้ หลังจากออกสนามและเก็บข้อมูลต่างๆ แล้ว พบว่า
ช่างทอธุงเป็นผู้สร้างสรรค์งานเริ่มหมดไฟ หมดพลัง ด้วยเหตุหลายประการ และที่ส าคัญงานธุงงามๆ ที่ปรากฏใน
หนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นฝีมือของผู้หญิงในชุมชน ซึ่งไม่ทราบนักว่า งานที่ตนสร้างขึ้นนั้น ดีงาม เหมือนหรือแตกต่าง
จากชุมชนอื่นๆ อย่างไรและคนรุ่นปัจจุบันยังขาดโอกาสในการชมงานหัตถศิลป์จากแหล่งต่างๆ และอาจไม่เคยเห็น
วิธีการสร้างสรรค์จากผู้ทอโดยตรง คณะท างานจึงจัดท าข้อมูลเผยแพร่ ๔ วิธีการคือ จัดนิทรรศการ จัดเสวนา 
จัดท าวีดิทัศน์และหนังสือ พร้อมมีความเห็นร่วมกันว่า ในกิจกรรมเสวนา ควรให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของงานฝีมือ
ผู้สร้างงานคือช่างทอธุง และผู้เกี่ยวข้องในชุมชน โดยเชิญมาบอกเล่าประสบการณ์ในการสร้างงานหัตถศิลป์ของตน
ขึ้น ด้วยหวังว่าจะท าให้ผู้รับฟัง รู้จัก เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของงานธุงผะเหวดอีสาน และร่วมสืบสาน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งให้ธุงนี้คงอยู่ รวมทั้งให้ช่างทอธุง และบุคคลในชุมชนภาคภูมิใจว่า งานที่ตนเองสร้างข้ึนเป็น
งานศลิปะที่มีคุณค่าอย่างไร จึงไดจ้ัดกิจกรรมขึ้น ๒ ลักษณะในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และกิจกรรมที่ ๓ และท่ี ๔ 
ในล าดับต่อมาคือ 

กิจกรรมที่ ๑  จัดนิทรรศการธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ระหว่างวันที่ ๘ 
                   กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  กิจกรรมที่ ๒ จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่องธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธาใน 

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมที่ ๓ ผลิตวีดิทัศน์ เรื่องธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา จังหวัด 

อุบลราชธานี 
กิจกรรมที่ ๔ ผลิตหนังสือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลัง

ศรัทธา จังหวัดอุบลราชธานี 
 



๑๘๐ 
 

 

   ต่อไปนี้ขอเสนอกิจกรรมดังกล่าวตามล าดับต่อไปนี้  
 
กิจกรรมที่ ๑ จัดนิทรรศการธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม – ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  
 นิทรรศการธุงผะเหวดอีสานนี้ ได้ของน าธุงจากชุมชนต่างๆ มาจัดนิทรรศการด้วย เพ่ือให้ผู้ชมเห็นรูปแบบ 
ลักษณะลวดลายและเส้นใยที่ใช้ทอของต่างพ้ืนที่ในเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ธุงผะเหวดบ้านนาซาว อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี ธุงผะเหวดชาวผู้ไท บ้านหนองโอ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และธุงผะเหวด ๔ หมู่บ้าน
คือ บ้านโพนทราย บ้านทุ่งเทิง บ้านหนองบัวอารีย์ และบ้านบัวเจริญ ตามล าดับ 

 วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีพิธีเปิดงานนิทรรศการ ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมี
อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  เป็นประธานในพิธีเปิด รอง
ศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ประธานโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน มีนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตชาว
ต่างประเทศจากประเทศกัมพูชา นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคามและนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ ผู้อ านวยการกองการวิจัยและ
บริการทางวิชาการ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการของมหาวิทยาลัย จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมร่วมพิธีเปิดและ 
ชมนิทรรศการ โดยนิทรรศการได้จัดแสดงระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ที่สนใจทั้งจาก
ภายในและภายนอก ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับธุงผะเหวดอีสานในเวลาราชการ มีผู้เข้าชมนิทรรศการ
ในสถานทีท่ั้งหมด ๓๐๐ คน ติดตามการประชาสัมพันธ์งานผ่านอินเทอเน็ต  ๓,๔๐๐ คน ดังภาพ 

ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการธุงผะเหวดอีสานวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

   



๑๘๑ 
 

 

   

รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ประธานโครงการ กล่าวรายงานที่มาของโครงการ 

   

อาจารยส์ถิตย์ เจ็กมา รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมและภมูิทัศน์ เป็นประธานในพิธีเปิด 
 

 
 
 
 



๑๘๒ 
 

 

 

 
 

   
 

คณาจารย์ นิสติ นักศึกษา ชมนิทรรศการหลังพิธีเปิด 

 

 



๑๘๓ 
 

 

   

  

   

 

 

 



๑๘๔ 
 

 

 

  

 

  
นิทรรศการธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา 

ณ บริเวณห้องโถงช้ัน ๑ สถาบันวจิัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน 

 



๑๘๕ 
 

 

 

 

   

   

 



๑๘๖ 
 

 

 

   

  

   



๑๘๗ 
 

 

 

 

   

 
นิทรรศการธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา 

ณ บริเวณห้องโถงช้ัน ๑ สถาบันวจิัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

     (พัชรินทร์ ประทุมชาติและอภริาม ทามแก้ว บันทึกภาพ) 

 



๑๘๘ 
 

 

กิจกรรมที่ ๒ จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่องธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ในวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา จัดขึ้นในวันพุธที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘,๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
คือ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องธุงผะเหวดอีสาน  
๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเสวนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน  

โดยกลุ่มเป้าหมายในการเสวนาครั้งนี้ นักวิจัย นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการท่ัวไป นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ 
จ านวน ๑๕๐ คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
  ประเด็นการเสวนามีดังนี้ 

๑.“ประวัติความเป็นมาของธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี” วิทยากรคือ พระอาจารย์จีรศักดิ์ จิรสกฺโก นางหนูเทียม ยอดค ามี รองศาสตราจารย์วีณา        
วีสเพ็ญ เป็นผู้ด าเนินรายการ  

๒.“ธุงผะเหวดบ้านโพนทราย ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในมุมมอง
ของบุคคลในชุมชน”วิทยากรคือ นายบุญธรรม กากแก้ว นายณัฐพงค์ ม่ันคง 

๓. “ประสบการณ์ในการทอธุงผะเหวด บ้านโพนทราย ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัด 
อุบลราชธานี” วิทยากรคือ นางสมศรี วงศ์ตรี และนางเตือนใจ กากแก้ว  

๔. “ธุงผะเหวดในวัฒนธรรมผู้ไท อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร”วิทยากรคือ อาจารย์   
พันใจ นครชัย รองประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารและคณะ  

๕. “บทบาทของสถานศึกษาในการอนุรักษ์ธุงผะเหวด อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี”
วิทยากรคือ อาจารย์สงวนศักดิ์ พาสง่า อาจารย์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 

๖. "ธุง/ทุง ในเอกสารโบราณ กรณีหนังสือ สอง/สลองทุง” วิทยากรคือ นายณรงค์ศักดิ์        
ราวะรินทร์ นายณัฐพงค์ ม่ันคง นายวิทยา บุษบงค์และผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิสาน 
  ผู้เข้าร่วมงานเสวนา ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นักวิจัย ศิษย์เก่า
ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศคือนักศึกษาจากกัมพูชา รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๗๑ คน มีผู้ตอบแบบ
ประเมินผลการเสวนาและภาพรวมของงานจ านวน ๑๑๐ คน ผลการประเมินนั้น ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และอยากให้จัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้อีก แม้ท่ีประชุมเสวนาอาจคับแคบไปบ้าง 
  ผลที่ได้จากการจัดเสวนา ทั้งจากการฟังช่างทอธุงแสดงทัศนะ จากการสังเกตบรรยากาศในงาน
และการอ่านบันทึกรายงานของนิสิตผู้เข้าฟังการเสวนา โดยภาพรวมนั้น ผู้เข้าร่วมงานต่างได้รับประโยชน์แตกต่าง
กันตามพ้ืนฐานและทุนเดิมของแต่ละคนดังนี้ 



๑๘๙ 
 

 

๑. วิทยากรที่มาจาก ๔ หมู่บ้าน ได้เห็นบทบาทและความตั้งใจจริงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ที่เห็นคุณค่าในงานฝีมือด้าน
หัตถกรรมทอธุงผะเหวด และให้ความส าคัญแก่ช่างฝีมือและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เชิญให้มา
พบปะกับผู้ฟังที่มีหลากหลายวัยและหลายบทบาทหน้าที่ ท าให้เกิดความตระหนักว่า งานที่
ตนเองท าอยู่ เป็นงานที่มีคุณค่า 

๒. ช่างทอธุงจาก ๔ หมู่บ้านมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเห็นลวดลาย การให้สี การใช้
เส้นใยในธุงผะเหวดของ จังหวัดอุบลราชธานี แต่ต่างพ้ืนที่ และรู้จักธุงผะเหวดของวัฒนธรรม
ผู้ไทซึ่งอยู่ต่างพ้ืนที่ 

๓. ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังกระบวนการสร้างงานของช่างทอและผู้เกี่ยวข้อง ได้มองเห็นปัญหาใน
ภาวะปัจจุบันที่เกิดขึ้นด้านการขาดคนรุ่นหนุ่มสาว และคนรุ่นเด็กที่ไม่สนใจทอธุง จากบุคคล
ในครอบครัว เพราะมุ่งเรียนวิชาการในระบบโรงเรียน 

๔. นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุงผะเหวดทั้ง ๔ หมู่บ้านในเวลาอัน
กระชับและเป็นจุดเริ่มต้นของนิสิตและผู้เข้าร่วมงานเสวนาส่วนใหญ่ในการสร้างความเข้าใจ
ของตนเองว่า หลายจังหวัดในภาคอีสาน ยังคงมีช่างทอธุงอยู่ในบางชุมชน และได้ตระหนักถึง
ความสามารถของช่างทอจากตัวอย่างธุงที่ปรากฏ 

๕. งานเสวนาครั้งนี้ช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าของธุงผะเหวดและงานสิ่งทออ่ืนๆ ที่ช่างทอน ามา
วางแสดงและจ าหน่ายในงานเสวนาด้วยเช่นบ้านบัวเจริญได้น าธุงขนาดสั้นและผ้าสไบลายขิด
มาจ าหน่าย บ้านโพนทรายได้น าผ้าสไบลายขิดมาจ าหน่าย และน าหมอนขิดลวดลายดั้งเดิม
ของชุมชนมาวางแสดง ส่วนตัวแทนอ าเภอหนองสูง ได้น าผ้าย้อมคราม ผ้าสไบ ของชาวผู้ไท
มาจ าหน่าย มีผลท าให้บรรยากาศคึกคัก เพราะมีผู้สนใจซื้อจ านวนมากพอสมควร 

๖. ผู้ที่มาร่วมงานได้ประโยชน์ทางวิชาการจากเนื้อหาของนิทรรศการ ได้สัมผัสกับธุงผะเหวด
ของจริงที่น ามาจัดวางในงาน ได้เห็นวิธีการสร้างลวดลายบนธุงด้วยเทคนิคการขิดจากการ
สาธิตการทอของบ้านบัวเจริญ 

๗. นิสิต นักศึกษา สามารถมองเห็นวิธีการเก็บข้อมูลความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาอ่ืนๆ ว่า 
มีวิธีการอย่างไร และได้ตระหนักว่า งานหัตถกรรมในชุมชนนั้น ถือได้ว่าเป็นมรดกของบรรพ
บุรุษที่ได้สร้างสรรค์ สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และส่งผ่านลูกหลานแต่ละรุ่น มีการประยุกต์
รูปแบบของการทอให้มีความโดดเด่น อยู่บนพ้ืนฐานรากเหง้าวัฒนธรรมประเพณีของตน จน
กลายมาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติกันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน หากไม่เรียนรู้ต่อ 
เนื่อง ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนแล้ว น่าเป็นห่วงว่า สิ่งดีงามนี้จะหายไปจากชุมชน 
อย่างน้อยการเข้าร่วมงานนี้ คงมีส่วนได้กระตุ้นจิตส านึกร่วมในการเห็นคุณค่าและน าไปสืบ
สานในการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาในอนาคต 

๘. ตัวแทนหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมงาน ได้มองเห็นบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่
สนับสนุนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและให้ความส าคัญต่อการ
สืบสาน สืบทอดมายังนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ เพราะบุคคลเหล่านี้คือ ก าลังส าคัญในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชนและของชาติในอนาคต 



๑๙๐ 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเสวนา 
 

 
 

   

   

   

ผู้มางานเสวนา ลงทะเบยีนเข้าร่วมงาน 



๑๙๑ 
 

 

พิธีเปิดงานเสวนา 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี รับฟังการกล่าวรายงาน 

      

       รองศาสตราจารยด์ร.ปฐม หงษ์สุวรรณกล่าวรายงาน        อธิการบดีกล่าวเปดิงานเสวนา 

 



๑๙๒ 
 

 

   

   

   

   

พระสงฆ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครู อาจารย์ นสิิต นักศึกษา นักวิจัย ช่างทอธุง ร่วมพิธีเปิดงานเสวนา 



๑๙๓ 
 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิารและวิทยากรจากชุมชนบันทึกภาพร่วมกันอธิการบดี ประธานเปิดงานเสวนา 

   

วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอด็ และ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมาร่วมงานเสวนาและให้ข้อคิดเห็น 

 



๑๙๔ 
 

 

ล าดับการเสวนา 

 

 

 

 
พระมหาจรีศักดิ์ จริสกโฺกและแม่หนูเทียม ยอดค ามี เสวนาเรื่อง ประวัติความเป็นมาของธุงผะเหวดบา้นบัวเจริญ 



๑๙๕ 
 

 

 
 

 

 
นางสมศรี วงศ์ตรี นายบุญธรรม กากแก้ว นายณัฐพงค์ มั่นคง นางเตอืนใจ กากแก้ว 

เสวนาเรื่องธุงผะเหวดบ้านโพนทราย ในมุมมองของบุคคลในชุมชน 



๑๙๖ 
 

 

 
 

 

 
อาจารย์พันใจ นครชัย รองประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอหนองสูง จงัหวัดมุกดาหารและคณะ 

เสวนาเรื่องธุงผะเหวดในวัฒนธรรมผู้ไท 



๑๙๗ 
 

 

 

 

 

 
อาจารยส์งวนศักดิ์ พาสง่า อาจารย์โรงเรยีนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 

เสวนาเรื่อง บทบาทของสถานศึกษาในการอนุรักษ์ธุงผะเหวด อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี



๑๙๘ 
 

 

 
 

 

 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นายณฐัพงค์ มั่นคง นายวิทยา บุษบงค์และผศ.ดร.อภิญวัฒน ์โพธสิาน 

เสวนาเรื่อง ธุง/ทุง ในเอกสารโบราณ กรณีหนังสือ สอง/สลองทุง 



๑๙๙ 
 

 

   

   

   

   

ผู้ร่วมงานเสวนาธุง ชมนิทรรศการและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ธุงผะเหวดจากหมู่บ้านต่างๆ 



๒๐๐ 
 

 

   

   

   

   
ผู้ร่วมงานเสวนาธุง ชมนิทรรศการและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ธุงผะเหวดจากหมู่บ้านต่างๆ 

 



๒๐๑ 
 

 

 
ช่วงท้ายของการเสวนา บันทึกภาพเป็นท่ีระลึก 

  อนึ่ง กิจกรรมเสวนานี้ ได้บันทึกภาพการเสวนาเป็นสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย
ระยะที่ผ่านมานับจากวันเสวนาจนถึงปัจจุบัน มีบุคคลเข้าชมตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  เรื่องที่ ๑ ประวัติความเป็นมาของธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี รับชม ๖๐๓ ครั้ง ถูกใจ ๖๖ คน แชร์ ๑๖ ครั้ง 
  เรื่องท่ี ๒ ธุงผะเหวดบ้านโพนทราย รับชม ๒๓๓ ครั้ง ถูกใจ ๒๗ คน แชร์ ๔ ครั้ง 
  เรื่องท่ี ๓ ธุงผะเหวดในวัฒนธรรมผู้ไท รับชม ๒๑๗ ครั้ง ถูกใจ ๒๔ คน ๓ ครั้ง 
  เรื่องท่ี ๔ บทบาทของสถานศึกษาในการอนุรักษ์ธุงผะเหวด รับชม ๑๒๓ ครั้ง ถูกใจ ๑๖ คน แชร์ 
๑ ครั้ง 
  เรื่องที่ ๕ ธุง/ทุงในเอกสารโบราณ รับชม ๒๒๖ ครั้ง ถูกใจ ๔๐ คน แชร์ ๑๐ ครั้ง 
  นอกจากนี้ ยังได้น าข้อเขียนบางส่วนในหนังสือธุงผะเหวดอีสาน เรื่อง ธุง ทุง และปะคือ? ออก
เผยแพร่ทางอินเทอเน็ต มีสถิติการเข้าชม ๙,๒๓๒ ครั้ง ถูกใจ ๔๐๕ ครั้ง แชร์ ๑๘๗ ครั้ง 
   
กิจกรรมที่ ๓ ผลิตส่ือวีดิทัศน์ เรื่องธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา จังหวัดอุบลราชธานี 
 
  สื่อวีดิทัศน์เรื่องธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายมหาวิทยาลัย ในโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อม
กิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว ที่ต้องการให้ผลิตสื่อวีดิทัศน์และน าเข้าสู่ระบบออนไลน์ เพ่ือให้สาระ
ความรู้สามารถเข้าถึงบุคคลในวงกว้าง เหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาสาระของสื่อนี้แบ่งออกเป็น ๒ ตอน
คือ 
  ตอนที่ ๑ ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา 
  ตอนที่ ๒ ยุ้งฉางแห่งปัญญา “ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์แห่งชุมชน 
  วิธีด าเนินการ มีดังนี้ 

๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวธุงผะเหวด ๔ หมู่บ้าน ทั้งประวัติชุมชน ความเป็นมา
ของการทอธุงผะเหวด สัมภาษณ์ช่างทอธุงและกรรมการชุมชน 



๒๐๒ 
 

 

๒. นัดหมายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
๓. น าข้อมูลต่างๆ มาเรียบเรียงเป็นบทวีดิทัศน์ให้กระชับ คัดเลือกภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหวเลือกดนตรีประกอบ 
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับแก้ไขให้เหมาะสม 
๕. บันทึกลงแผ่น DVD 
๖. เผยแพร่ในระบบอินเทอเน็ต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเผยแพร่ 
 นับแต่เผยแพร่สู่ระบบอินเทอเน็ตถึงปัจจุบัน มีข้อมูลผู้เข้าชมวีดิทัศน์ดังนี้ 

   ตอนที่ ๑ ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา เข้าชม ๒,๕๐๐ ครั้ง ถูกใจ ๕๑ 
แชร์ ๗๒ ครั้ง 
            ตอนที่ ๒ ยุ้งฉางแห่งปัญญา “ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์แห่งชุมชน เข้าชม ๒,๒๐๐ ครั้ง 
ถูกใจ ๙๗ แชร์ ๕๖ ครั้ง 
 
  ท้ายท่ีสุดนี้ ข้าพเจ้าในนามประธานโครงการขอขอบคุณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่ชี้แนะให้มีกิจกรรมการเสวนา เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึ้น ขอบคุณ ช่างทอธุงและ วิทยากร
จากทั้ง ๕ ชุมชน ขอบคุณผู้เข้าชมนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมงานเสวนา ขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดสรร
งบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้าจ านวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณทีมงานทุกคน ที่
ท าให้งานนี้สามารถด าเนินงานตามเป้าหมายทั้ง ๔ กิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมกับงบประมาณที่ได้รับ 
คุ้มค่าต่อการร่วมกันทุ่มเทพลังกาย พลังใจ เพื่อรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้ปรากฏและคง
อยู่ ท าให้ภาพรวมของงานเรียบร้อย สวยงามเกินคาดและส าเร็จผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้ด้วยพลังศรัทธา พลัง
สามัคคีเป็นที่ตั้ง ขอขอบคุณ 
 



๒๐๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๔ 
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คูณ นวนอะนัน. คติความเชื่อเกี่ยวกับทุง ความเป็นมาของทุงผะเหวดอีสาน และกระบวนการทอทุง. ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผู้ผลิตทุง. บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๙ บ้านบัวเจริญ ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.  
สัมภาษณ์โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒.  
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ท้องถิ่นผู้ผลิตทุง. บ้านเลขที่ ๒/๑ หมู่ ๑ บ้านบัวเจริญ ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. 
สัมภาษณ์โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒.  

ตุ่น วงแสง. ประวัติชุมชน สถานที่ส าคัญและวัดทุ่งเทิง. ประวัติชุมชน.สัมภาษณ์โดย สงวนศักดิ์ พาสง่า, ๒ 
เมษายน ๒๕๖๒. 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ผลิตทุง. บ้านเลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๓ บ้านโพนทราย ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องในจังหวัด
อุบลราชธานี.สัมภาษณ์โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒.  
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ผลิตทุง. บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๙ บ้านบัวเจริญ ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
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อุบลราชธานี. สัมภาษณ์โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒.  
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พระมหาจีรศักดิ์ จิรสกฺโก (สีลาทอง). คติความเชื่อเกี่ยวกับทุง ความเป็นมาของทุงผะเหวดอีสาน กระบวนการ
ทอทุง และความเป็นมาของการทอทุงบ้านบัวเจริญ. ที่ปรึกษากลุ่มทอทุงบ้านบัวเจริญ. วัดปากน้ า ภาษี



๒๐๗ 
 

 

เจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. สัมภาษณ์โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๒.  

พระเสาร์ อนุสาโร (อนุสาร). คติความเชื่อเกี่ยวกับทุง ความเป็นมาของทุงผะเหวดอีสาน. พระลูกวัด วัดบ้านโพน
ทราย. วัดบ้านโพนทราย ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. สัมภาษณ์ โดย ณัฐพงค์ 
มั่นคง, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒.  

มอน ศิรินู. คติความเชื่อเกี่ยวกับทุง ความเป็นมาของทุงผะเหวดอีสาน และกระบวนการทอทุง. ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผู้ผลิตทุง. บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ ๖ บ้านหนองบัวอารี ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี. สัมภาษณ์โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒. 

ไมล์ สมปาน. คติความเชื่อเกี่ยวกับทุง ความเป็นมาของทุงผะเหวดอีสาน และกระบวนการทอทุง.  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผู้ผลิตทุง. บ้านเลขท่ี ๑๒ หมู่ ๑ บ้านทุ่งเทิง ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด อุ บ ล ร าช ธ านี . 
สัมภาษณ์โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒.  

ลู่ นิลจิตต์. ประวัติชุมชนและการทอทุงของบ้านโพนทราย. เฒ่าจ้ าประจ าชุมชนบ้านโพนทราย. สัมภาษณ์โดย  
วีณา วีสเพ็ญ, ๒๕๕๙.  

วันนา วงค าเกิด. คติความเชื่อเกี่ยวกับทุง ความเป็นมาของทุงผะเหวดอีสาน และกระบวนการทอทุง.           
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ผลิตทุง. บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ ๑ บ้านทุ่งเทิง ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี. สัมภาษณ์โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒.  

สนิธ ขุนค าแหง. คติความเชื่อเกี่ยวกับทุง ความเป็นมาของทุงผะเหวดอีสาน และกระบวนการทอทุง. ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผู้ผลิตทุง. บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ ๖ บ้านหนองบัวอารีย์ ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี. สัมภาษณ์โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒.  

สมศรี วงศ์ตรี. คติความเชื่อเกี่ยวกับทุง ความเป็นมาของทุงผะเหวดอีสาน และกระบวนการทอทุง.  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผู้ผลิตทุง. บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๓ บ้านโพนทราย ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี. 
สัมภาษณ์โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๘ เมษายน ๒๕๖๒.  

สมาน ปัดสาสิงห์. คติความเชื่อเกี่ยวกับทุง ความเป็นมาของทุงผะเหวดอีสาน. ไวยาวัจกรวัดบ้านบอน และ
ผู้ดูแลรักษาทุงของวัดบ้านบอน. บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑ บ้านบอน ต าบลบอน อ าเภอส าโรง. สัมภาษณ์
โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

เสาวนีย์ วิเศษศรี. ทุงซาววาและทุงแมงมุม อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร. ข้าราชการบ านาญครู. บ้านนา
หนองแคน ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร. สัมภาษณ์โดย ปกรณ์ ปุกหุต และชาญชวิศ 
ทุ่มโมง, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒.  

หม่อน วงศาบุตร. คติความเชื่อเกี่ยวกับทุง ความเป็นมาของทุงผะเหวดอีสาน และกระบวนการทอทุง .         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ผลิตทุง. บ้านเลขที่ ๑๔/๑ บ้านหนองบัวอารีย์ ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี. สัมภาษณ์โดย ปกรณ์ ปุกหุต, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑.  

หม่าน บุญสาลี. ประวัติชุมชน สถานที่ส าคัญและวัดทุ่งเทิง. ประวัติชุมชน.สัมภาษณ์โดย สงวนศักดิ์ พาสง่า, ๒ 
เมษายน ๒๕๖๒.  



๒๐๘ 
 

 

หนูเทียม ยอดค ามี. คติความเชื่อเกี่ยวกับทุง ความเป็นมาของทุงผะเหวดอีสาน และกระบวนการทอทุง.  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผู้ผลิตทุง. บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๙ บ้านบัวเจริญ ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี. สัมภาษณ์โดย ณัฐพงค์ มั่นคง, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒. 

เอ่ียม โชติ. ประวัติชุมชน สถานที่ส าคัญและวัดทุ่งเทิง. ประวัติชุมชน.สัมภาษณ์โดย สงวนศักดิ์ พาสง่า, ๒ 
เมษายน ๒๕๖๒. 
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