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ค�าประกาศเกียรติคุณ

กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ 

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 กลุม่ทอธงุผะเหวดบ้านบวัเจรญิ หมู่ที ่๙ ต�าบลทุง่เทงิ อ�าเภอเดชอดุม จงัหวัดอุบลราชธานี

 กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ เป็นกลุ่มชาวบ้าน ที่รวมตัวกันขึ้น เพื่อทอธงผืนผ้าซึ่งมี

ลกัษณะเฉพาะเพือ่ใช้ในงาน บญุมหาชาต ิหรอืบุญพระเวสสันดร ซึง่เป็นบญุประเพณทีีส่�าคญัยิง่ของ

ชาวอีสาน ที่เรียกเป็นภาษา ถิ่นว่า “บุญผะเหวด” และผืนธงที่ใช้ในงานบุญประเพณีนี้ จึงเรียกว่า 

“ธงผะเหวด” หรอื “ธงุผะเหวด” นัน่เอง “ธงุผะเหวด” นี ้นบัเป็นสญัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ ส�าคัญ

ทางศาสนาท่ีสามารถบ่งบอกถึงจิตวิญญาณ ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ทอได้อย่างลุ่มลึก เดิมทีพบเพียง

การทอกันด้วยเพียงแต่อาศัยพลังศรัทธาเป็นการส่วนตัวของแต่ละบุคคล โดยทอเพื่ออุทิศถวายไว้

ในกจิการพทุธศาสนาเท่านัน้ การรวมกลุม่ของชาวบ้านบวัเจรญิ เพ่ือทอธุงผะเหวด นับเป็นการฟ้ืนฟู 

มรดกทางศิลปวฒันธรรมทีส่�าคญัอย่างยิง่ ด้วยอาศัยความสามคัคี และความรูพ้ื้นฐานทางวัฒนธรรม 

ของคนในชมุชนเป็นพ้ืนฐานส�าคญั โดยองิแนวพัฒนาด้วยหลักเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ ประการส�าคัญ

ในการ รวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมส�าคัญของชาติในครั้งนี้ นอกจากจะ

เป็นการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแล้ว ยังเป็นการ พัฒนา และ ส่งเสริม

ให้ มรดกของชุมชนสามารถยืนหยัดด�ารงอยู่ต่อไปได้ในสภาวะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวาง ประการส�าคัญอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ให้มี

ความมั่นคง และด�ารงอยู่ได้ด้วยวิถีวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

ด้วยวิถีทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 

 กลุม่ทอธงุผะเหวดบ้านบวัเจรญิ หมู่ที ่๙ ต�าบลทุง่เทงิ อ�าเภอเดชอดุม จงัหวัดอุบลราชธานี 

ได้ด�าเนนิกจิกรรมไปด้วยความวริยิะอตุสาหะในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยท�าการศึกษาค้นคว้า และ

พฒันา ด้วยความอดทน จนกระทัง่เวลาผ่านไปหลายปี จงึสามารถสร้างผลิตภณัฑ์ได้ส�าเร็จ และเร่ิม

เข้าสู่กระบวนการ การผลิตอย่างมีระบบ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ ท�าให้ช่ือเสียง

ของ กลุม่ฯ ขจรขยายไปอย่างกว้างขวาง จนถงึระดบัสากล ซึง่นบัเป็นการคนืชวีติให้กบั วถิวีฒันธรรม

อันทรงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง 
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 นอกจากนี้ ยังสามารถบริหารจัดการ การด�าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ชาวบ้าน

มรีายได้เพิม่ขึน้จากการท�าผลงานผลิตภัณฑ์ นบัเป็นการสร้างงาน สร้างอาชพีและรายได้ให้กบัชมุชน

บ้านเกิด อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรม อย่างแท้จริง 

 ด้วยความเพยีรพยายามในการ อนรุกัษ์ เผยแพร่ พฒันา มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ส�าคัญ

ของชาติ และสร้างสรรค์เศรษฐกิจของชุมชนและสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

 กลุ่มทอธุงผะเหวด บ้านบัวเจริญ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินพื้น

บ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ 

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (ช่างทอธุง)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติกลุ่ม

 ชื่อ-สกุล บุคคล/กลุ่มบุคคล กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ

 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) 

    กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ ๙ ต�าบลทุ่งเทิง  

    อ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ 

    บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๙ บ้านบัวเจริญ ต�าบลทุ่งเทิง อ�าเภอ 

    เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ 

ประวัติกลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ

 เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นางขิ่ง ไชยพุฒ ได้เดินทางไปเยี่ยมญาติ ที่บ้านนากันตม 

ต�าบลสังเม็ก อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีโอกาสเห็นธุงผะเหวด เห็นว่ามีความสวยงาม

จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทอธุงถวายวัดในชุมชนของตนบ้างจึงได้น�าเอาต้นแบบธุงผะเหวดจาก

บ้านนากันตม มาเป็นแบบอย่างในการทอ โดยให้คุณยายคูณ นวนอนันต์ อายุ ๘๔ ปี เป็นผู้ทอ  

โดยมีพระมหาจิรศักดิ์ จิรสฺกโก หลานชายคุณยายคูน เป็นผู้ออกแบบลวดลายเพ่ิมเติมให้คุณยาย

คูณ จนกลายเป็นรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน

 ต่อมาเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นางหนูเทียม ยอดค�ามี นางรอด สุขบัวผา ซึ่งเป็น 

ลกูหลานของคณุยายคณู และอยู่ในหมู่บ้านเดยีวกัน ได้น�าธงุต้นแบบฝีมขีองคณุยายคณู มาเป็นต้น

แบบในการทอ เมือ่ทอเสรจ็ได้น�าไปถวายวดัใช้ในงานบญุผะเหวดชาวบ้านได้เห็นว่ามีความสวยงาม 

ก็เกิดแรงศรัทธาอยากได้ไปถวายวัดบ้าง บางคนก็เกิดแรงบันดาลใจอยากทอเป็นบ้าง จึงเกิดการว่า

จ้างทอธุงขึ้นท�าให้คุณยายคูน นวนอนันต์ และนางหนูเทียม ยอดค�ามี นางรอด สุขบัวผา มีรายได้

จากการว่าจ้างทอธงุ และกลุ่มสตรีในชมุชนกห็นัมารเิร่ิมเรียนรู้การทอธงุในชุมชนบ้านบัวเจรญิมาก

ขึ้น และได้เริ่มฝึกหัดทอธุงผะเหวด เพื่อยึดเป็นอาชีพหารายได้เสริมในยามว่างจากการท�าไร่ ท�านา 

 เมือ่มผีูส้นใจมาว่าจ้างทอธงุมากขึน้ทัง้ในท้องถิน่และต่างจงัหวดัทีท่ราบว่าทีช่มุชนบ้านบวั

เจรญิเป็นแหล่งทอธงุทีส่วยงาม ในขณะทีก่ลุ่มสตรีในหมู่บ้านกเ็ริม่สนใจหนัมาทอธุงผะเหวดกนัมาก

ขึน้ โดยเหน็ว่าการทอธงุจะน�ามาซึง่รายได้เสรมิ จงึร่วมกนัจดัตัง้กลุ่มทอธุงอย่างเป็นทางการข้ึนเม่ือ
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ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงานของรัฐให้งบประมาณสนับสนุนในการซือ้ฟืมทอผ้า ซือ้ด้าย 

และอุปกรณ์อื่นๆ ในการทอผ้า และคัดเลือกให้ แม่หนูเทียม ยอดค�ามี เป็นประธานกลุ่ม การรวม

กลุ่มในครั้งนี้ท�าให้คนในชุมชนให้ความส�าคัญในการทอธุงเพ่ือเป็นแหล่งหารายได้เสริมมากยิ่งขึ้น 

และมสีมาชกิมาเรยีนรูเ้พิม่เตมิในการทอธงุมากย่ิงขึน้ เม่ือมีช่างทอเพิม่เป็นกลุม่ใหญ่ข้ึน กไ็ด้รบัการ

สนับสนุนทุ่นส่งเสริมจากหน่วยงานราชการของท้องถิ่นเพิ่มเติม และมีมติของกลุ่มท่ีจะหักรายได้

ส่วนหนึ่งจากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกร้อยละ ๒๐ จากราคาจ�าหน่ายเข้ากองทุนกลุ่มเพื่อ

ใช้หมุนเวียนในกิจการกลุ่มทอผ้าต่อไป นอกจากการทอธุงแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผ้าถุง  

ผ้าสะใบ ผ้าขาวม้า เป็นต้น ชมุชนบ้านบวัเจรญิจงึกลายเป็นแหล่งผลติธงุผะเหวด ท่ีสบืสานภมูปัิญญา

ด้านศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่นที่ส�าคัญของอ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ นอกจากจะผลิตธุงผะเหวดท่ีสวยงามและสร้างช่ือเสียง

ให้เป็นทีรู่จ้กัและมผีลงานการสร้างสรรค์งานฝีมือการทอธงุผะเหวดเป็นทีรู้่จกักนัอย่างกว้างขวางใน

ระดับชุมชน อ�าเภอ ภายในจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางไปทั่วทั้ง

ประเทศ เห็นได้จากมีผู้คนทั่วสารทิศเข้ามาในชุมชนเพื่อเลือกซ้ือหาและสั่งทอธุงเพื่อน�าไปใช้

ประโยชน์ในทางศาสนาและด้านอื่นๆ ประดับประดาตามอาคารบ้านเรือน หน่วยงาน หรือแม้กระ

ทัง้โรงแรม ดงักล่าวนีท้�าให้ผลงานของกลุ่มทอธงุผะเหวดบ้านบวัเจรญิปรากฏต่อสาธารณชน ท�าให้

ชุมชนมีรายได้หมุนเวียนอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้กลุ่มช่างทอมีก�าลังใจที่จะสร้างสรรค์สืบสานและ

พัฒนาฝีมือในการทอมากยิ่งขึ้น ท�าให้มีหน่วยงานของทางภาครัฐมาให้การสนับสนุน 

 รวมถงึสถานศกึษาในชมุชน กไ็ด้ตระหนกัถงึความส�าคญักบัการสบืสานงานศลิปหตัถกรรม

ฟื้นบ้าน โดยได้เชิญกลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ ไปเป็นวิทยากรในการสอนท�าธุงใยแมงมุมให้

แก่นกัเรียนในโรงเรยีนทุง่เทิงยิง่วฒันา และน�าผลงานธงุเหวดของกลุ่มทอธุงบ้านบัวเจรญิมาจัดแสดง

ในโรงเรยีน และในการน�าเสนอผลงานของโรงเรยีนตามโอกาสต่างๆ ท�าให้ผลงานของกลุม่ทอธงุผะ

เหวดบ้านบัวเจริญเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมายิ่งขึ้น 

 ประการส�าคญัทีสุ่ด คอืกลุม่ทอธงุผะเหวดบ้านบวัเจรญิ เป็นกลุม่ทอธงุผะเหวดเพยีงกลุม่

เดียวที่ยัง ด�าเนินการ มีการสืบทอดและผลิตอยู่ในปัจจุบัน 

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 รางวลั ศลิปินพืน้บ้านอสีาน สาขาศลิปหตัถกรรมพ้ืนบ้าน (ช่างทอธุง) ประจ�าปี พุทธศักราช 

๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช 

๒๕๖๒ 
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