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นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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ค�าประกาศเกียรติคุณ
นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา เกิดเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ เป็นบุตรของ
นายอ�าพร และนางนารี สมบูรณ์ ปัจจุบันอายุ ๔๘ ปี ภูมิล�าเนา อ�าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ส�าเร็จการศึกษาระดับชัน้ ประถมปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านกองโพน อ�าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี สมรส
กั บ นายรั ง สฤษฎ์ วงศ์ ป ั ด สา มี บุ ต ร – ธิ ด า รวม ๔ คน อาชี พ ช่ า งทอผ้ า ที่ อ ยู ่ ป ั จ จุ บั น
บ้านเลขที่ ๗ ถนนวีระเกษม ต�าบลเขมราฐ อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
นางธนิษฐา วงศ์ปดั สา เป็นผูม้ คี วามสนใจและชืน่ ชอบในศิลปะลวดลายบนผืนผ้าและการทอ
ผ้าฝ้ายมาตั้งแต่เยาว์วัย ด้วยความคุ้นเคยและคลุกคลีกับสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านทุกครัว
เรือนมักทอผ้าฝ้ายไว้ใช้เองหลังฤดูท�านา ดังนั้น ธนิษฐา วงศ์ปัดสา จึงใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด
ช่วยมารดาทอผ้ามาตัง้ แต่เด็กๆ จนมีความรู้ ประสบการณ์ และความช�านาญในวิธกี ารทอผ้าฝ้าย ตลอด
จนกระบวนการขั้นตอนในการท�าเส้นฝ้าย และการย้อมสีแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่
สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ภายหลังเมื่อสมรสแล้ว นางธนิษฐา ได้ย้ายเข้าไปอยู่กับครอบครัวของ
สามี ซึ่ง ณ ที่นี้เองที่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจและส่งเสริมพื้นความรักในศิลปะบนผืนผ้า จากที่มีอยู่
เป็นทุนเดิม ได้กลายเป็นความรู้ส่งเสริมให้ นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา ได้มีก�าลังใจในการพัฒนาการทอผ้า
ฝ้ายทอมือให้ขยายขึน้ ด้วยเพราะครอบครัวของสามี มีพนื้ เป็นตระกูลเจ้าเมืองเก่าและเป็นคลังผ้าโบราณ
ทั้งยังเก็บรักษาข้อมูลและความรู้ความเป็นมาของผ้าโบราณทุกชิ้นไว้เป็นอย่างดี ดังกล่าวได้เป็นแรง
บันดาลใจที่ส�าคัญให้ ธนิษฐา วงศ์ปัดสา ได้มุ่งมั่นในปณิธาณ ท�าหน้าที่เป็นผู้สืบสาน สร้างสรรค์และ
ด�าเนินการเกีย่ วกับ การทอผ้าฝ้าย และได้รเิ ริม่ ขยายองค์ความรูอ้ อกไปสูช่ มุ ชน โดยการรวบรวมสมาชิก
และพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายแท้ทอมือเขมราฐ อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางธนิษฐา
วงศ์ปัดสา ได้น�าเรื่องราวของลายผ้าโบราณเมืองเขมราษฎร์ธานี มาสืบสานต่อยอดพัฒนาเป็นผ้าฝ้าย
ทอมือมัดหมี่ย้อมครามใหม่จนประสบความส�าเร็จ เป็นที่รู้จักในวงการผ้าฝ้ายทอมือ ของจังหวัด
อุบลราชธานี และตลอดจนในระดับประเทศและระดับสากล จนเป็นทีป่ ระจักษ์และยอมรับแก่สาธารณะ
ชนโดยทั่วไป
นอกจากนี้ นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา ยัง เป็นผู้เสียสละและอุทิศตน เพื่อการเผยแพร่ความรู้ให้
แก่ เยาวชน สาธารณะชน ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป ด้วยการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ รวม
ทัง้ เป็นทีป่ รึกษา ในโครงการของทางราชการต่างๆ ทัง้ ยังเป็นผูอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือสังคม ในด้านอืน่ ๆ
ให้แก่ สังคมและชุมชน ทัง้ หน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเป็นการตอบแทน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงาน และความเพียรพยายามในการเผยแพร่
ตลอดทั้งการอุทิศตนในการช่วยเหลือ และสร้างสรรค์สังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินพื้นบ้านอีสาน
สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป
นางธนิษฐา วงศ์ปัดสk
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (ช่างทอผ้า – ออกแบบลวดลาย)
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - สกุล
นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา
สัญชาติ ไทย
เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
วัน เดือน ปีเกิด ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔
ปัจจุบันอายุ
๔๘ ปี
ภูมิล�าเนา
อ�าเภอ นาตาล จังหวัด อุบลราชธานี
บิดาชื่อ
นายอ�าพร สมบูรณ์
มารดาชื่อ
นางนารี สมบูรณ์
ส�าเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านกองโพน ต�าบลกองโพน
อ�าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๒๖
สถานภาพสมรสกับ
นายรังสฤษฎ์ วงศ์ปัดสา มีบุตรธิดารวม ๔ คน
อาชีพและหน้าที่ปัจจุบัน ประธานกลุ่มผ้าฝ้ายแท้ทอมือเขมราฐ
ที่อยู่ปัจจุบัน
(ที่สามารถติดต่อได้) เลขที่ ๗ ถนน วีระเกษม ต�าบลเขมราฐ
อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๗๐
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐ – ๔๗๑๐๙๘๗
ประสบการณ์การท�างาน
(ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๓๐ ปี
ประวัติการท�างาน
นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา น�าเรื่องราวของลายผ้าโบราณเมืองเขมราษฎร์ธานีมาสืบสาน
ต่อยอด พัฒนาเป็นผ้าฝ้ายทอมือมัดหมีย่ อ้ มครามใหม่จนประสบความส�าเร็จ เป็นทีร่ จู้ กั ในวงการผ้าฝ้าย
ของอ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ท�าให้มผี สู้ นใจติดต่อมาศึกษาดูงานจากหลายกลุม่ หลายจังหวัด
ที่สนใจการท�าผ้าฝ้ายจากธรรมชาติ อีกทั้งยังมาเรียนรู้เรื่องเล่าต�านานที่มาของลายผ้าแต่ละลายที่
สะท้อนวิถชี วี ติ ชาวชุมชนเขมราฐทีม่ มี ายาวนาน ปัจจุบนั ได้ใช้บา้ นพักเปิดเป็น ศูนย์การเรียน แหล่งเรียน
รู้ภูมิปัญญาชาวบ้านสืบสานวัฒนธรรม สอนและถ่ายทอด “ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าฝ้ายย้อมคราม
ธรรมชาติ” โดยการจัดการอบรมและเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้
ดูงานกันอย่างต่อเนื่อง
นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา ใช้เวลากว่า ๓๐ ปี ที่เป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาชาวบ้านการทอผ้า
ท้องถิน่ แบบโบราณของชาวเมืองเขมราฐมาผสมผสานประยุกต์เข้ากับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การทอผ้าแบบ
ใหม่ตามยุคสมัย ท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายทอมือทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับทัง้ ลวดลายทีง่ ดงามมีความ
เป็นมาของลายผ้าและคุณภาพของผ้าทอมือ เมื่อน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
สวยงาม จึงเป็นทีพ่ อใจของผูใ้ ช้ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายทอมือทีม่ คี ณ
ุ ค่าของอ�าเภอเขมราฐ จังหวัด
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อุบลราชธานี ในปัจจุบัน โดยมีพัฒนาการของการสืบสาน สร้างสรรค์ภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
ย้อมครามเขมราฐ ด้วยการรวมกลุ่ม ที่คนรักการทอผ้าในชุมชนต�าบลเขมราฐ โดยได้ชักชวนสมาชิกใน
ชุมชนที่ประกอบอาชีพทอผ้ารวมกันจัดตั้ง “กลุ่มฝ้ายแท้ทอมือเขมราฐ” และสร้างเครือข่าย ขยายผล
สู่คนสนใจการทอผ้าอ�าเภอเขมราฐผ่านอุปสรรคนานัปการและประสบความส�าเร็จในที่สุด มีคนสนใจ
และเข้าร่วม และเข้ามาลงพื้นที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่พานักเรียนมาศึกษาดูงานหรือสถานี
โทรทัศน์ที่เข้ามาถ่ายท�าเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลายรายการ มีการเปิดให้ผู้คนเข้ามาศึกษาดูงาน
ดูผา้ เก่าและทดทดลองย้อมหรือทอผ้าทีเ่ ป็นผ้าฝ้ายจากธรรมชาติจากกระบวนการท�ามือ ท�าให้ ผ้าฝ้าย
แท้ทอมือย้อมครามเขมราฐ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนให้เป็นกิจกรรมส�าคัญด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของ
อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เข้ามาให้การ
สนับสนุนท�าให้ ผ้าฝ้ายมัดหมีย่ อ้ มครามเขมราฐ จากภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ที่
สามารถยกระดับขึน้ เป็น ผลิตภัณฑ์ภมู ปิ ญ
ั ญาระดับประเทศ และปัจจุบนั ได้ขยายผล ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นการทอผ้าโบราณสู่สถานศึกษาต่างๆอย่างมากมาย
๔.ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน
นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา ได้ใช้ความรู้ประสบการณ์และความช�านาญในการทอผ้าและมัดหมี่
เป็นผูถ้ อดแบบแกะลายผ้าโบราณเขมราษฎร์ธานี จากต�านานเรือ่ งเล่าและตัวอย่างจากลายผ้าซิน่ ผืนเก่า
มาเป็นผ้าผืนใหม่ลายโบราณจากบันทึกลายผ้าของนายไพศาล วงศ์ปัดสา จ�านวน ๒๔ ลาย คือ
๑. ลายตุ้มโฮม , ๒. ลายฮั่วอ้อมบ้าน , ๓. ลายดาวลูกไก่ , ๔. ลายดาวเคียงเดือน , ๕. ลายเอื้อ ๒ คอง
, เอื้อ ๑ คอง , ๖. ลายพานไหว้ครู , ๗. ลายนาคน้อย , นาคขั้นตา , ๘. ลายช่อเทียร , ๙. ลายกาบเทียร
, ๑๐. ลายหมี่คอ , ๑๑. ลายเม็ดข้าวสาร , ๑๒. ลายโคม ๕ , โคม ๗ , ๑๓. ลายดอกหญ้า ,
๑๔. ลายหมากนัด (สัปปะรด) , ๑๕. ลายข้าวหลามตัด , ๑๖. ลายนาคคู่ (ผ้าห่ม) , ๑๗. ลายเรือส�าเภา
ทอง (ผ้าห่ม) , ๑๘. ลายเรือสุพรรณหงส์ทองค�า (ผ้าห่ม) , ๑๙. ลายดอกกะเจียว , ๒๐. ลายชมสวน ,
๒๑. ลายน�้าท่วม , ๒๒. ลายยอดไม้ (หน่อไม้) และ ลายจากค�าบอกเล่าของปู่ไพศาล วงศ์ปัดสา ๒ ลาย
, ๒๓. ลายหมี่ดอกไม้โบราณ และ ๒๔. ลายหมี่หยาดสายฝน
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
๑.รางวัล คนดีศรีเทศบาล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลต�าบลเขมราฐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.รางวัล ผู้สืบสานต�านานผ้ามัดหมี่บ้านวงศ์ปัดสา ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี กระทรวงวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.รางวัล ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.รางวัล คนดีศรีเทศบาล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลต�าบลเขมราฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.รางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาหัตถกรรม (การทอผ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.รางวัล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (ช่างทอผ้า – ออกแบบ
ลวดลาย) ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย
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งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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