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คำถวายธุง
มะยัง ภันเต อิมินา ธะชะปะฎาเกนะ
ระตะนัตตะยัง อภิปูเชมะ อะยัง
ธะชะปะฎาเกนะ ระตะนัตตะยะบูชา อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ พุขายะ สังวัตตะตุฯ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายบูชาซึ่งพระรัตนตรัย ด้วยแผ่นผ้านี้
การบูชาพระรัตนตรัยด้วยแผ่นผ้านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญฯ

การปักหลักไม้ธุง จะมีข้าวต้ม
ดอกไม้ ขันธ์ 5 ไว้ใต้หลักไม้ธุง

อีสาน เรียกว่า ธุง
เหนือ เรียกว่า ตุง
ไทยใหญ่ เรียกว่า ตำข่อน
พม่า เรียกว่า ตะขุ่น
ในหนังสือเล่มนี้ เรียกว่า ธุง
ตามคำเรียกขานของคนอีสาน

ปัจจุบัน ธุง
ในมุมมองของคนรุ่นใหม่
อาจเห็นภาพไม่ชัดเจน
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แต่ ธุง ก็ยังอยู่ในวิถีวัฒนธรรม
ความเชื่อของคนอีสาน
รวมถึงผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขง
และถือได้ว่า ธุง
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตามความเชื่อถือของแต่ละท้องถิ่น
ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ

ธุงอีสาน
ธุงอีสาน นิยมทอเป็นผืนยาวๆ มีรูปสัตว์
หรือรูปภาพต่างๆ ตามความเชือ่ บนผืนธุง นอกจากนัน้
ยังมีการดัดแปลงวัสดุอื่นๆ มาทำเป็นธุงด้วย เช่น
ไม้ ไ ผ่ เส้ น พลาสติ ก ริ บ บิ้ น กก/ไหล ตกแต่ ง
ให้สวยงามด้วยลูกปัด ดอกไม้พลาสติก และอื่นๆ
ขนาดไม่ จ ำกั ด มี ทั้ ง ขนาดเล็ ก กลาง ใหญ่
การผลิตธุงอีสานโดยทั่วไป มักผสมผสานระหว่าง
หลั ก ในความเชื่ อ และหลั ก ทางสุ น ทรี ย ศาสตร์
โดยหลักความเชือ่ เล่ากันว่า ธุงเป็นหนึง่ ในการทำบุญ
จนบางคนบอกว่า ถวายอะไรก็ไม่ได้บญ
ุ เท่ากับถวาย
ธุ ง ให้ วั ด ดั ง นั้ น จึ ง มั ก เห็ น ธุ ง มากมายภายในวั ด
ตามตำนานความเชื่ อ เรื่ อ งธุ ง และการใช้ ธุ ง เกิ ด
ขึ้ น มาตั้ ง แต่ ส มั ย ครั้ ง พุ ท ธกาล ในตอนแห่
พระเวสสันดรเข้าเมือง ประชาชนชาวเมืองที่มา
ต้อนรับได้ใช้ผ้าผืนยาวแขวนบนปลายไม้ไผ่ปล่อย
ชายพลิ้วไหวตามเส้นทางเสด็จของพระเวสสันดร
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการสืบต่อมาใช้ในงานบุญผะเหวด
รวมทั้งบางครั้งยังถูกนำไปใช้กับงานบุญอื่นๆ ด้วย
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงานบุญ นอกจากนั้น
ยังเกิดธุงตามความเชื่ออีกหลากหลายรูปแบบ เช่น
มีการเพิ่มเติมภาพตามความเชื่อ ลายตามความเชื่อ
เพื่ อ ให้ ค รบถ้ ว นตามประเพณี ที่ สื บ ต่ อ กั น มา
ส่ ว นหลั ก ทางสุ น ทรี ย ศาสตร์ ถื อ เป็ น ธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่ให้ความสำคัญทางด้านความงามใน
สิ่งที่ตนเองผลิตหรือสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความงามที่ เ กิ ด จากความศรั ท ธา จึ ง ส่ ง ผลให้ ธุ ง
ในภาคอีสานมีความงามที่หลากหลาย ซึ่งมักเป็นไป
ตามความนิยมเฉพาะถิ่น

ความเชื่อของคนอีสานเกี่ยวกับธุง

คนอี ส านนิ ย มทอธุ ง ถวายเป็ น เครื่ อ งบู ช า
และอุ ทิ ศ ถวายมาช้ า นาน ด้ ว ยความเชื่ อ ที่ ว่ า
การถวายธุงนั้น เป็นการสร้างกุศลให้แก่ตนเอง และ
ยั ง ได้ อุ ทิ ศ กุ ศ ลผลบุ ญ ให้ กั บ ผู้ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า คนอีสานมีความเชื่อเกี่ยวกับ
ธุงใน 2 ลักษณะ คือ
1. การทำบุญ เมื่อได้ทำบุญด้วยการถวาย
ธุงแล้ว จะอยู่เย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
2. การให้ทาน เมื่อได้ให้ทานด้วยการถวาย
ธุงแล้ว จะช่วยให้วิญญาณผู้ตายหลุดพ้นจากนรก
หรือวิบากกรรม
ความเชือ่ เกีย่ วกับธุง เป็นความเชือ่ ส่วนบุคคล
อาจไม่เหมือนกัน เช่น
เชื่อว่า ธุง เป็นสัญลักษณ์ว่า มีการทำบุญ
เป็นการบอกกล่าวบวงสรวงเทพยดา
เชื่อว่า ธุง เป็นเครื่องหมายชัยชนะ เมื่อเวลา
มีการจัดงานบุญ พญามารจะไม่มารบกวน
เชื่อว่า ธุง ใช้ป้องกันมารผจญ หรือสิ่งไม่ดี
สิง่ ทีม่ องไม่เห็น วิญญาณต่างๆ ทีจ่ ะมารบกวนงานบุญ
หากเห็นธุงแล้วจะถอยออกไป
เชื่ อ ว่ า ถ้ า ยกธุ ง ขึ้ น แล้ ว จะชนะมาร
พญามารจะไม่มาเข้าใกล้ มารมาผจญเมือ่ เวลาจัดงาน
(เมาเหล้า มีเรือ่ งมีราว) ใส่เงินเพือ่ ความเจริญรุง่ เรือง
เป็ น การทำบุ ญ เกิ ด ชาติ ใ ด หากเกิ ด เป็ น ผู้ ห ญิ ง
ขอให้ มี รู ป งาม ขายาวสะบั ด เหมื อ นธุ ง หากเกิด
เป็นชาย ขอให้มีรูปร่างหุ่นดี สูงโปร่ง
1

เชื่อว่า การถวายธุง เป็นการสร้างบุญกุศล
เมื่อถวายธุงแล้วจะได้บุญ จะได้เกาะชายผ้าธุงขึ้น
สวรรค์ และอุทิศกุศลผลบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
เชื่อว่า ถวายธุงแล้วจะได้บุญ โดยการนำ
ข้าวต้ม เงิน แขวนหางธุงคนตายแขวนหางธุงขึน้ สวรรค์
เชือ่ ว่า ทานธุงในชาติน้ี เพือ่ อานิสงส์ในชาติหน้า
เช่น ถ้าชาตินี้รูปร่างไม่สูง ชาติหน้าจะได้สูง
เชือ่ ว่า ถวายธุงทุกเดือนเมษายนช่วงสงกรานต์
จะได้บุญ ได้ความงาม ความร่มเย็นเป็นสุข

มีการทำบุญมหาชาติ
เฉพาะเขตนี้ เ ท่ า นั้ น
ทีใ่ ช้ธงุ เนือ่ งในงานบุญ
มหาชาติ แต่ ที่ อื่ น /
เขตอืน่ นอกจากใช้ใน
งานบุญมหาชาติแล้ว
ยังใช้ในงานบุญกฐิน
บุญข้าวจี่ บุญอัฐถะ
พระครูปทุมจิตจาทร
ห รื อ บุ ญ แจ ก ข้ า ว
(เมื่ อ หมดห้ ว งเวลาทำบุ ญ กฐิ น แล้ ว จะเรี ย กว่ า
บุญอัฐถะ เป็นการทำบุญอุทิศหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
การใช้ธุง
ธุ ง ถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ง านบุ ญ ประเพณี แต่การจัดเครื่องกองบุญจะทำเหมือนกับบุญกฐิน)
หากยกขึ้นแสดงถึงศรัทธาทำบุญ ประกาศให้เทวดา
อารักษ์ทงั้ หลายได้รบั รู้ สมัยก่อนใช้การจุดพลุให้สว่าง
ธุ ง ชั ย หรื อ ธุ ง ผะเหวด เป็ น ธุ ง ที่ ใช้ ใ น
คนอี ส านนิ ย มใช้ ธุ ง ในงานบุ ญ ผะเหวด บุ ญ กฐิ น งานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ใช้ 8 หาง ปัก 8 ทิศ
บุญอัฐถะ (แจกข้าว) ผ้าป่า งานบวช บุญสงกรานต์ ได้แก่ บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ปัจฉิม พายัพ อุดร
ปีใหม่ ใช้ประดับวัด ฯลฯ
และอี ส าน บริ เ วณรอบนอกศาลาการเปรี ย ญ
การใช้ธุงไม่เหมือนกัน บางแห่งใช้เฉพาะใน หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรม บางครั้งใช้ในงาน
งานบุญผะเหวดเท่านัน้ งานอืน่ ๆ ไม่ใช้ แต่บางแห่งใช้ บุ ญ กฐิ น บุ ญ อั ฐ ถะ เป็ น งานที่ ช าวบ้ า นทำด้ ว ย
ทุกงาน เพื่อให้รู้ว่ามีการจัดงานบุญประเพณี
ศรัทธาทอขึ้นมาเอง เพื่อถวายวัดเป็นพุทธบูชา
จำนวนที่ใช้ก็ไม่เหมือนกัน เช่น บางแห่งใช้
งานบุญผะเหวด เป็นงานบุญประเพณีตาม
4 ผื น เท่ า นั้ น บางแห่ ง ใช้ 8 ผื น หรื อ บางแห่ ง คติ ค วามเชื่ อ ของชาวอี ส าน กำหนดจั ด งานใน
ใช้ไม่จำกัดจำนวน จะเท่าไหร่ก็ได้
ช่วงเดือนสี่ ซึง่ ชาวพุทธได้ปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาหลาย
การถวายธุ ง จะถวายเมื่ อ ไหร่ ก็ ไ ด้ เช่ น ชั่วอายุคน เป็นการนำเอาพุทธชาดกชาติสุดท้าย
บุ ญ กฐิ น บุ ญ แจกข้ า ว (เดื อ น 3-4) ชาวบ้ า น ของพระพุทธเจ้า ก่อนทีจ่ ะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ
จะทอธุงถวาย ปักไว้ 3 คืน จึงจะเก็บ แล้วถวายวัด และออกบวชจนสำเร็จอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าใน
เมื่อมีงานบุญผะเหวดก็จะนำธุงมาปักอีกครั้ง หรือ เวลาต่อมา
เมื่อมีงานบุญวัดต่างๆ ก็จะนำมาประดับตกแต่ง
ใครที่ มี โ อกาสได้ ฟั ง เทศน์ ม หาชาติ ใ นงาน
พระครูปทุมจิตจาทร อายุ 83 ปี เจ้าอาวาส ประเพณีจนจบตลอดทั้งเรื่องภายใน 1 วัน ในชาติ
วั ด หนองบั ว บ้ า นหนองบั ว ตำบลหนองบั ว หน้าจะได้ไปเกิดในโลกของพระศรีอริยเมตไตรย
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เล่าว่า คนอีสาน ซึ่งจะมีแต่ความสุขความสมบูรณ์ จึงทำให้ผู้คนมีใจ
ใช้ ธุ ง เนื่ อ งในงานบุ ญ ผะเหวด เทศน์ ม หาชาติ กุศลที่จะบริจาคทานเป็นที่ตั้ง
ปัก/แขวนธุง เพื่อให้เทพยดารับรู้ว่า บ้านนี้ เมืองนี้
2

ธุงชัย หรือ ธุงผะเหวด

เมื่อมีการจัดงานบุญผะเหวด ชาวอีสานจะ
ต้องอัญเชิญพระอุปคุตมาประดิษฐานไว้ ณ สถานที่
ประกอบพิธีกรรม ด้วยความเชื่อที่ว่า พระอุปคุต
เป็นพระผู้ทรงมีอานุภาพเป็นที่ยำเกรงของหมู่มาร
ทั้ ง ปวง ช่ ว ยคุ้ ม ครองให้ ก ารจั ด งานบุ ญ ผะเหวด
ประสบผลสำเร็จ
การจัดงานบุญผะเหวด ใช้เวลา 2 วัน คือ
วันแรก เรียกว่า วันโฮม (วันเตรียมงาน)
ถือเป็นวันสุกดิบที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจเพื่อ
เตรี ย มเครื่ อ งบู ช าลำผะเหวด (เครื่ อ งบู ช ากั ณ ฑ์

เทศน์ ผ ะเหวด) มี ก ารจั ด เตรี ย มข้ า วปลาอาหาร
สำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานบุญ โดยมีอาหารประจำ
ประเพณีได้แก่ ขนมจีน ข้าวต้ม ข้าวโป่ง (ข้าวเกรียบ)
ประมาณบ่ายสามโมง ไปรวมกันที่วัดเพื่อไปอัญเชิญ
พระเวสสันดรเข้าเมือง การแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง
ก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปวางไว้ตามฐานของเสาธง
ผะเหวดและหิ้งพระอุปคุต หลังจากนั้นพระสงฆ์จะ
เจริญพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธีทางศาสนาใน
วันโฮม
วั น ที่ ส อง เรี ย กว่ า วั น เทศน์ (มื้ อ เทศน์ )
ก่อนจะเทศน์มหาชาติ ประมาณ ตี 3 ประธานในพิธี
ฝ่ า ยพระสงฆ์ น ำชาวบ้ า นทำพิ ธี แ ห่ ข้ า วพั น ก้ อ น
(แต่ละคนนำมารวมกัน นับครบพันก้อน) หมายถึง
พระคาถาที่จะนำมาเทศน์ในงานบุญผะเหวด 1,000
พระคาถา ในขณะแห่กจ็ ะนำข้าวทีเ่ ป็นก้อนๆ ไปวาง
ไว้ที่ฐานของเสาธุงผ้าผะเหวดทั้ง 8 ต้น ที่ปักเอา
ไว้รอบๆ ศาลา จนครบ 3 รอบ เป็นอันว่าเสร็จพิธี
แห่ ข้ า วพั น ก้ อ น ไหว้ พ ระ รั บ ศี ล บอกศั ก ราช
สวดทศพร กั ณ ฑ์ แ รก ไปจนจบ 13 กั ณ ฑ์
พันพระคาถาในวันเดียว

งานบุญผะเหวด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี 2554
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นอกจากการใช้ธุงในงานบุญผะเหวดแล้ว
ในบางแห่งยังมีการใช้ธุงในงานบุญกฐิน บุญอัฐถะ
(บุญแจกข้าว) เช่น ธุงจระเข้ ตะขาบ เต่า นางมัจฉา
ลักษณะเป็นผ้าผืนสีขาวมีรูปดังกล่าวอยู่ตรงกลาง
เรียกว่า ธุงกฐิน ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในงานบุญ
บนความเชื่อเกี่ยวกับจ้าวแห่งสัตว์ในท้องถิ่นที่จะมา
ช่วยปกป้องคุ้มครองในงานบุญกุศล บางแห่งอาจมี
รูปเสือที่เป็นเจ้าแห่งป่าร่วมด้วย การทำบุญกฐิน
เชือ่ ว่า จะได้อานิสงส์มากมาย เป็นการทำบุญตามช่วง
กาลเวลา ในเดือน 11- เดือน 12 (มีช่วงเวลาทำ
1 เดื อ น) เมื่ อ หมดห้ ว งเวลาการทำบุ ญ กฐิ น แล้ ว
จะเรี ย กว่ า บุ ญ อั ฐ ถะ เป็ น การทำบุ ญ อุ ทิ ศ หา
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่การจัดเครื่องกองบุญจะทำ
เหมื อ นกั บ บุ ญ กฐิ น พระครู เ กษมธรรมานุ วั ต ร

เจ้าคณะตำบลเกษม เขต 1 เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ
ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เล่าว่า ในพระธรรมบท ธุงกฐิน (รูปจระเข้) ตามตำนาน
มีเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยมาก ไม่มีลูก เกรงว่าภรรยา
จะนำสมบัติไปใช้ในทางไม่ดี จึงได้เอาทรัพย์สมบัติ
ไปฝังไว้บริเวณหัวสะพาน ครั้นต่อมาเศรษฐีเสียชีวิต
เป็นห่วงสมบัติ กลายเป็นจระเข้วนเวียนอยู่ในแม่น้ำ
จึงไปเข้าฝันภรรยาบอกให้รู้ที่ซ่อนและให้ไปขุดเอา
สมบัติมาและทำบุญกฐินให้ ซึ่งต้องใช้เรือข้ามไป
จระเข้ขึ้นมาเอาหัวพาดหางเรือไปด้วย ตั้งแต่บัดนั้น
เป็ น ต้ น มา หากมี ก ารทำบุ ญ กฐิ น (บุ ญ แจกข้ า ว)
คราใดขอให้มีธุงจระเข้ด้วยเสมอ ตราบจนปัจจุบัน

ใช้ปักรอบสถานที่ประกอบพิธีกรรม

ใช้ประกอบเครื่องกฐิน
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วิบูลย์ ลี้สุวรรณ อ้างใน พวงเพชร ชุปวา
(2542 : 19) ได้กล่าวถึง ธุงใย ซึง่ เป็นธุงชนิดหนึง่ ของ
ภาคอี ส าน ทำด้ ว ยเส้ น ฝ้ า ยย้ อ มสี แ ละไม้ ไ ผ่
โดยใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นซี่เล็กๆ ไขว้กากบาทกัน แล้วใช้
เ ส้ น ฝ้ า ย พั น ส า น กั น เ ป็ น รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม จั ตุ รั ส
จากศูนย์กลางออกมาเรื่อยๆ และมักจะใช้ฝ้ายสีพัน
เป็นแถบสีสลับกันเป็นชั้นๆ ขนาดของธุงจะใหญ่
ต่างกัน แล้วนำธุงมาต่อกันเป็นผืนยาวทิ้งชายห้อย
ให้แกว่งปลิวไปตามลม ธุงชนิดนี้จะมีสีสันสวยงาม
จึงมักแขวนประดับไว้ตามศาลาการเปรียญของวัด
เป็นพุทธบูชาตามความเชื่อของชาวบ้าน ธุงชนิดนี้
เป็นหัตถกรรมเก่าแก่ของมนุษย์ทำมาตัง้ แต่สมัยกรีก

และชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริกาก็ทำธุงชนิดนี้
เพื่อประกอบการสวด โดยจะพันเส้นฝ้ายทีละรอบๆ
คล้ า ยการนั บ ลู ก ประคำในการสวดมนต์ ภ าวนา
ธุงชนิดนี้บางทีเรียก ธุงใย ธุงใยมุม ธุงใยแมงมุม

ธุงใย ธุงใยมุม ธุงใยแมงมุม

ลักษณะทั่วไปของธุง

ธุงชัย หรือ ธุงผะเหวด ทำด้วยผ้า หรือเส้นด้าย
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 20 นิ้ว หรือตาม
หน้าฟืม ความยาวไม่กำหนด ทำได้ยาวเท่าไหร่ยิ่งดี
มี อ านิ ส งส์ ม าก จะทอหรื อ ถั ก โปร่ ง ก็ ไ ด้ มั ก มี
ไม้ไผ่คั่นเป็นช่วงๆ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวธุง
ผื น ธุ ง และชายธุ ง นอกจากนี้ ใ นบางพื้ น ที่ เช่ น
แถบจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จ ะพบว่ า ด้ า นข้ า งของธุ ง
จะประดับตกแต่งด้วยธุงเล็กๆ ไว้ด้วย

ลักษณะธุงอีสาน
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ธุง อายุมากกว่า 150 ปี ที่วัดบ้านหนองบัว
ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ธุงแต่ดั้งเดิมเป็นผ้าพื้นสีขาวไม่มีลวดลาย
ผสมผสานด้วยไม้ไผ่ (ใช้ไม้ไผ่สอด)
วัสดุที่มีอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่น
การสอดหรือคั่นด้วยไม้ไผ่
จุดมุ่งหมายเพื่อเสริมให้แข็งแรง มีน้ำหนัก
เมื่อโดนลมพัด ไม่หลุดลุ่ยง่าย
6
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3
4
1. ธุง วัดทักษิณวารีสิริสุข
ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
2. ธุง วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม อำเภอนิคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
3. ธุง วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
4. ธุง บ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

กระเป๋า/ถุง สำหรับใส่ดอกไม้ เงิน ขนม

ระบุข้อความ

ปัจจุบัน จะพบเห็นธุง เป็นผ้าสีต่างๆ สดใส
อาจคั่นหรือสอดด้วยไม้ไผ่พันกระดาษกุดจี่ (กระดาษตังโก) สีต่างๆ เพื่อให้มีสีสันสวยงาม
การสร้างสรรค์ลวดลาย มักเป็นลวดลายตามความเชื่อ ตามวัตถุสิ่งของที่พบเห็นรอบตัว หรือตามตัวอย่าง
บางแห่งมีกระเป๋า/ถุง สำหรับใส่ดอกไม้ เงิน ขนม เพื่อทำบุญ/บวงสรวงเทพยดา
มักมีข้อความระบุ ผู้สร้าง ......... , สร้าง ปี พ.ศ. ..... และอุทิศให้............
การเขียนชื่อผู้ถวาย ชื่อผู้ล่วงลับ ลงในธุง เป็นการเขียนเพื่อให้เทพยดารับรู้ว่า
ใครทำ ให้ใคร เป็นการถวายธุงเพื่อทำบุญและอุทิศผลบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว

ตัวอย่างรูปแบบและวัสดุที่ใช้

ผ้าพื้น

ขิดเก็บลายบางส่วน

ผ้าชิ้นเย็บต่อกัน

ขิดเก็บลายทั้งผืน
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ย้อมสีเส้นตอก

คั่นด้วยไม้ไผ่ภาพถ่าย

คั่นด้วยไม้ไผ่

พลาสติก
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คั่นด้วยไม้ไผ่พันกระดาษกุดจี่ (ตังโก)

ตกแต่งด้วยไหมพรม

เศษผ้า

กก/ไหล

เขียนสี

ผ้าชิ้นเย็บต่อกัน

คั่นด้วยไม้ไผ่พันไหมพรม

คั่นด้วยไม้ไผ่และเศษผ้า

ริบบิ้น

การทอธุง

เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานจะต้อง
ทอผ้าใช้อยู่แล้ว ก็จะนำเอางานทอผ้าที่อยู่คู่ตนเองไปทำบุญเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ธุงที่ทอใช้ในงานบุญ
ซึง่ ชาวบ้านทอไปถวายพระ เกิดจากความศรัทธา ความเชือ่ จึงเป็นการทออย่างมีความหมายและสวยงาม

ธุงบ้านโนนรัง

ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ทอธุง :
1. นางทองแกม แสนอาจ
บ้านเลขที่ 156 หมู่ 16 บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. 082-8533118
2. นางหุ่ง ต่อพรหม
บ้านเลขที่ 85 หมู่ 16 บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. 085-0139378

1.

2.
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วัสดุ : ด้าย เส้นตอก (ไม้ไผ่) กระดาษกุดจี่ (ตังโก) กาว ผ้า ตุ้งติ้ง

ด้ายโทเร ซื้อมาจากตลาด นำมากวักด้าย ค้นด้าย
ต่อใส่ฟืม กางใส่กี่ แล้วทอ (ต่ำ)
โดยวิธีการขิดเก็บลาย ด้วยไม้เก็บขิด

ไม้ไผ่ กระดาษกุดจี่ (ตังโก)

ขนาดความกว้างของธุงขึ้นอยู่กับขนาดของกระดาษกุดจี่
ธุงผืนเล็ก พับครึ่งตามแนวความยาวของกระดาษกุดจี่ ซึ่งเท่ากับ 25 เซนติเมตร
ธุงผืนใหญ่ พับครึ่งตามแนวความกว้างของกระดาษกุดจี่ ซึ่งเท่ากับ 33 เซนติเมตร
ธุง โดยทั่วไปยาว 2.5 เมตร หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความต้องการ ธุงยิ่งยาวยิ่งสวย

ธุง 1 ผืน ใช้เวลาทอประมาณ 2 วัน โดยวิธีการขิดลาย ด้วยไม้เก็บขิด
ความยากลำบากอยู่ที่การทอตัวหนังสือ หากทอตัวหนังสือผิด ตกหล่น ต้องทอใหม่ทั้งผืน
ขายไม่ได้ ใช้ไม่ได้ ไม่มีใครเอา เนื่องจากไม่ใช่ชื่อตัวเอง
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ตุ้งติ้ง สำหรับตกแต่ง และเย็บขอบธุงด้วยจักร

ลายไดโนเสาร์

ลายปราสาท

ลายขันหมากเบ็ง

ลายพานบายศรี

ลายนาค

ลายธรรมาสน์

ลายช้าง

ลายตัวหนังสือ

ตัวอย่าง ลวดลายบนผืนธุง บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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ธุงบ้านสมสะอาด

ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ทอธุง :

นางบัวกัน กอทอง
บ้านเลขที่ 46 หมู่ 6 บ้านสมสะอาด
ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
โทร. 089-0299679
วัสดุ : ด้ายหรือฝ้าย ไม้ไผ่ ลูกปัด
หลอด ดอกไม้พลาสติก

ด้ายโทเร ซื้อมาจากตลาด
นำมากวักด้ายใส่อัก ค้นใส่เฝือ ต่อใส่ฟืม
ปั่นหลอดเข้ากระสวย กางใส่กี่
แล้วทอ (ต่ำ) ใช้ฟืม 10
โดยวิธีการขิดเก็บลาย ด้วยไม้เก็บขิด (ข่มขิด)
สอดไม้ไผ่คั่นให้เป็นลวดลาย
โดยดูลายที่จะทอจากภาพ
12

ธุงบ้านหนองบัว

ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ทอธุง :

วัสดุ : ด้าย ลูกปัด ดอกไม้พลาสติก
นางรัตนาภรณ์ หงส์วิเศษ
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 1 บ้านหนองบัว
ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 089-0299679
ธุง 1 หาง ใช้เวลาทอ 4-5 วัน
สามารถทำได้ 2 วิธคี อื
แบบเก็บลาย (เก็บทีละไม้) แบบนี้
ใช้เวลานาน และแบบเหยียบ
(เก็บลายก่อนทอ) ส่งขายในอำเภอ
กั น ทรารมย์ และในจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ โดยทั่วไปจะสั่งทอ
เก็บสะสมไว้ เนือ่ งจากทอไม่ทนั
หลักๆ ในหมูบ่ า้ นนีม้ คี นทอ 3-4 คน
ธุงผืนใหญ่ (ด้าย 1 เครือ สามารถ
ทอได้ประมาณ 5-6 หาง)
ขนาด 0.40 X 4 เมตร
(ขนาดมาตรฐาน)
ขนาด 0.40 X 6 เมตร
ธุงผืนเล็ก (ด้าย 1 เครือ สามารถ
ทอได้ประมาณ 7 หาง)
ขนาด 0.40 X ยาว 2.50 เมตร

ด้ายโทเร ซื้อมาจากตลาด นำมากวักด้ายใส่อัก
ค้นใส่เฝือ ต่อใส่ฟืม ปั่นหลอดเข้ากระสวย

กางใส่กี่ แล้วทอ (ต่ำ) ใช้ฟืม 8 โดยวิธีการขิดเก็บลาย
ด้วยไม้เก็บขิด ดูตัวอย่างลายจากธุงผืนเก่าต้นแบบ
เช่น รูปช้าง นก ต้นไม้ ปราสาท ม้า พานบายศรี
ตัวอักษร คน ฯลฯ และทำเชิงธุงเป็นลายขิด
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ธุงบ้านถ่อนใหญ่

ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ทอธุง :
นางสมหวัง นาส่งเสริม
บ้านเลขที่ 162 หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่
ตำบลนาข่า อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
โทร. 085-1043326
วัสดุ : ด้าย ไม้ไผ่

นำเส้นด้ายมากวัก ค้น สืบหูก ทอ (ต่ำ) ใช้ฟืม 9 หลบ
โดยวิธีการขิดเก็บลายด้วยไม้เก็บขิด สอดไม้ไผ่คั่นให้
เป็นลวดลาย ทอจนเสร็จเป็นผืน เย็บเก็บขอบธุง
ให้เรียบร้อยด้วยจักรเย็บผ้า
ซื้อด้ายประดิษฐ์ มาจากตลาด
ฆ่าด้าย โดยการเอาน้ำต้มให้เดือดใส่ข้าวเจ้าแดงลงไป
ให้พอแตก ทิ้งไว้ให้เย็น นำด้ายไปแช่ในน้ำต้มข้าว
กระตุก (ทก) และตากแดดให้แห้ง เพือ่ ให้เส้นด้ายแข็งตัว

เตรียมไม้ไผ่ ใช้ไม้ไผ่บ้าน ทาบแบบที่ต้องการ
และขัด ตัดตามรอยขีด เขียนหมายเลขกำกับ
และมัดไว้เป็นชุดเพื่อความสะดวกในการทอ
โดยสามารถทอได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
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มัดชายแบบไขว้ แต่งชายธุงด้วยไม้ไผ่

ธุงบ้านหนองไผ่

ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ทอธุง :
นางเอี้ยง ประยุทธเต
บ้านเลขที่ 17 หมู่ 10 บ้านหนองไผ่
ตำบลบ้ า นแวง อำเภอพุ ท ไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 080-1034623

รูปช้าง ดูจากขวดเบียร์ช้าง

วัสดุ : ด้าย ไม้ไผ่ กระดาษกุดจี่ (ตังโก)
ผ้า ตุง้ ติง้ ลูกปัด
รูปม้า ดูจากหมอนขิด

เส้นตอก (จ้างจักตอก 100 เส้น/10 บาท)
ติดด้วยกระดาษกุดจี่ (ตังโก)

กรอด้ายใส่กง ค้น (เป็นเครือ) ใส่หลักเฝือ
เพื่อทำเส้นยืน สืบ (ต่อใส่ฟืม) ทอ+เก็บลาย
โดยวิธีการขิดเก็บลายด้วยไม้เก็บขิด เหมือนกับ
การทำหมอนขิด สอดไม้ไผ่คั่นให้เป็นลวดลาย
รูปแบบลายดูจากวัตถุสิ่งของใกล้ตัว หรือภาพต่างๆ
ที่พบเห็นและคิดว่าสวยงาม มีความหมาย

ตัดเจียนขอบธุงให้เสมอกัน กุ๊นด้วยผ้าขาว/แดงตามชอบ
ใช้ไม้ไผ่ทำชายธุง ประดับด้วยตุ้งติ้ง ลูกปัด ให้สวยงาม

15

ตัวอย่างลวดลายบนผืนธุง
ลวดลายบนผื น ธุ ง ส่ ว นมากจะเป็ น
เครื่ อ งสั ก การะ สั ต ว์ พ าหนะ วั ต ถุ สิ่ ง ของมงคล
ถ้าเราทานอะไร จะได้อานิสงส์เช่นนั้น เช่น ลายช้าง
ม้า ถือว่าเป็นพาหนะของเจ้านาย จะเป็นคนร่ำรวย
ลายปราสาท เชื่อว่า ภพหน้าก็จะได้อยู่ในปราสาท
บนสวรรค์ เป็ น ต้ น พระอาจารย์ เ สวย ปภากโร

วัดตาแขก บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ เล่าว่า ชาวอีสานนิยมนำภาพช้างมา
เก็บขิดทำผ้าธุง ตามตำนานเล่าขานเรือ่ งนางผมหอม
ในบุ ญ ผะเหวด 13 กั ณ ฑ์ มี เ รื่ อ งชาติ ต่ า งๆ
ของพระพุ ท ธเจ้ า 1 ในทศชาติ คื อ ชาติ ที่ พ ระ
พุทธเจ้าเกิดเป็นช้าง มีลูกเป็นนางผมหอมนั่นเอง

ลายช้าง

ลายนาค

ลายนก

ลายช้าง ลายพาขวัญ

ลายกระถางดอกไม้

ลายม้า

ลายเจดีย์ 9 ชั้น

ลายพระใหญ่

ลายพระเวสสันดร
นางมัทรี กัณหาชาลี

ลายแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง

ลายพานพุ่ม

ลายธรรมาสน์

ลายพญานาค

ลายช้าง

ลายช้าง
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ลายปราสาท

ลายช้าง

ลายขันหมากเบ๊ง

ลายคั่นด้วยไม้ไผ่

ลายพญานาค

ลายนกยูง

ลายปราสาท

ลายคั่นด้วยไม้ไผ่

ลายช้าง

ลายช้าง

ลายนาค

ลายช้าง

ลายช้าง

ลายคั่นด้วยไม้ไผ่

ลายช้าง

ลายช้าง

ลายม้า

ลายช้าง

ลายปราสาท

ลายพานพุ่ม

ลายกัณฑ์กุมาร

นกหัสดีลิงค์

ลายขันหมากเบ็ง

ลายกวาง
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ลายขิด

ลายคั่นด้วยไม้ไผ่

ลายช้าง

ลายพานพุ่ม

ลายชูชก

พระเวสสันดร นางมัทรี

ลายกลองมะโหระทึก

ลายนกบิน

ชูชก กัณหาชาลี

ลายพระราม

ลายเรือหงส์

ลายช้าง

ลายนางมัจฉา

ลายเต่า

ลายปลา

ลายช้าง

ลายช้างแม่ลูก

ลายม้า

ลายช้าง

ลายนก
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ตัวอย่างธุง แหล่งที่พบ และผู้ทอ
กาฬสินธุ์

1
แหล่งที่พบธุง : ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
บ้านเสมา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

2
แหล่งที่พบธุง : วัดท่ามาลานที (น้ำจัน้ )
บ้านน้ำจั้น ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

1

2
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กาฬสินธุ์

3
แหล่งที่พบธุง : วัดโพธิช์ ยั เสมาราม
(เมืองฟ้าแดด)
บ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

4

3
20

4

แหล่งที่พบธุง : วัดสว่างโนนสูง
บ้านโนนสูง หมู่ 9 เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้มอบ : พระครูประโชติสารคุณ (เจ้าอาวาส)
โทร. 084-5100892

ขอนแก่น

5

แหล่งที่พบธุง : บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ทอ :
นางทองแกม แสนอาจ

156 หมู่ 16 บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 082-8533118

นางหุ่ง ต่อพรหม

85 หมู่ 16 บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 085-0139378

6
5

6

แหล่งที่พบธุง : พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดสระโนน
บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น
21

ขอนแก่น

7
แหล่งที่พบธุง : วัดไชยศรี
บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

8
แหล่งที่พบธุง : วัดพระพุทธฤทธิธ์ าราม
(บ้านทางพาด)
หมู่ 13 บ้านทางพาด ตำบลดงเค็ง
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

7
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8

ขอนแก่น

9
แหล่งที่พบธุง : วัดโพธิศ์ รี
บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

10
9

10

แหล่งที่พบธุง : วัดสระทอง
บ้านบัว ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น
23

ชัยภูมิ

11
แหล่งที่พบธุง : กลุม่ สตรีทอผ้าขิดโนนทัน
หมู่ 10 บ้านโนนทัน ตำบลหนองตูม
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ทอ :
นางระเบียบ เข็มภูเขียว

452/1 หมู่ 5 บ้านโนนเสลา
ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 044-741303, 081-0731989,
088-4112421, 080-4791691

นายเรียมศักดิ์ เข็มภูเขียว
132 หมู่ 10 บ้านโนนทัน
ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 088-1164519

นางสมัย ศรีพิพัฒน์

85 หมู่ 10 บ้านโนนทัน
ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 082-1461401

12
แหล่งที่พบธุง : วัดตาแขก
บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

11
24

ขนาด : 25x140 cm

12

ขนาด : 32x136 cm

ชัยภูมิ

13
แหล่งที่พบธุง : วัดบุญถนอมพัฒนาการ
บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

14
แหล่งที่พบธุง : วัดโพธิ์
บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

13

14
25

นครพนม

15
แหล่งที่พบธุง : ร้านใจดีสงั ฆภัณฑ์
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

16
แหล่งที่พบธุง : ร้านเฮงอูส่ นู สังฆภัณฑ์
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

15
26

ขนาด : 33x200 cm

16

นครพนม

17
แหล่งที่พบธุง : วัดจอมพาราวาส
หมู่ 2 บ้านสำราญเหนือ ตำบลอาจสามารถ
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

18
แหล่งที่พบธุง : วัดบุง่ ฮี
บ้านบุ่งฮี ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม

17

18
27

นครพนม

19
แหล่งที่พบธุง : วัดมงคลรัตนาราม
บ้านดงต้อง ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม

20
แหล่งที่พบธุง : วัดศิรพิ ทุ ธาราม
บ้านท่าควาย ตำบลอาจสามารถ
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19
28

20

นครพนม

21
21

แหล่งที่พบธุง : วัดสว่างสุวรรณาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
29

นครราชสีมา

22
แหล่งที่พบธุง : วัดบ้านโจด
(วัดศรีสว่างผาติการาม)
บ้านโจด ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

23
แหล่งที่พบธุง : วัดใหม่สามัคคีธรรม
บ้านโคกเพ็ด ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 086-5854992
ผู้ทอ :
นางสีดา ดาทอง

หมู่ 3 บ้านโคกเพ็ด ตำบลกุดจอก
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

22
30

23

บุรีรัมย์

24
แหล่งที่พบธุง : บ้านหนองไผ่ ตำบลบ้านแวง
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 080-1034623
ผู้ทอ :
นางเอี้ยง ประยุทธเต
17 หมู่ 10 บ้านหนองไผ่
ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 080-1034623

นางบุ่น กรมไธสง

18 หมู่ 10 บ้านหนองไผ่
ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์

นางสายันต์ โนนไธสง

14/1 หมู่ 10 บ้านหนองไผ่
ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์

นางพัน สิงห์ไธสง

20 หมู่ 10 บ้านหนองไผ่
ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์

นางบัวเรือน สิริปิ

38 หมู่ 10 บ้านหนองไผ่
ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์

25
24

ขนาด : 28x440 cm

25

แหล่งที่พบธุง : วัดเทพรังสรรค์
บ้านหัวสะพานใหม่ ตำบลบ้านยาง
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
31

บุรีรัมย์

ธุงจากโมเสคติดผนังสิม

26
แหล่งที่พบธุง : วัดบรมคงคา
บ้านแวง ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์

27
แหล่งที่พบธุง : วัดมณีจนั ทร์
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

26
32

27

มหาสารคาม

28
แหล่งที่พบธุง : วัดจันทร์ประสิทธิ์
หมู่ 3 บ้านโพน ตำบลโพนทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

29
แหล่งที่พบธุง : วัดบ้านหนองแหนวนาราม
บ้านหนองแหน ตำบลนาโพธิ์
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

28

29
33

มหาสารคาม

30
แหล่งที่พบธุง : วัดอัมพวัน
บ้านม่วง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
ผู้มอบ : พระครูอัมพวัน สารกิจ

30
34

ขนาด : 34x360 cm

มุกดาหาร

31
แหล่งที่พบธุง : วัดนาอุดม-โนนหนองหอ
ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ทอ :
นางบัวกัน กอทอง

46 หมู่ 6 บ้านสมสะอาด
ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
โทร. 089-0299679

นางใคร โสภา

90 หมู่ 6 บ้านสมสะอาด
ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
โทร. 087-2297335

นางหนูจันทร์ สันลักษณ์

28 หมู่ 6 บ้านสมสะอาด
ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร

นางอุไร ทองสุขใส

123 หมู่ 6 บ้านสมสะอาด
ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร

32
แหล่งที่พบธุง : วัดสุภากรณ์นคิ มธรรมาราม
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

31

ขนาด : 56x480 cm

32
35

ยโสธร

33
แหล่งที่พบธุง : วัดศรีธาตุ
บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

33
36

ร้อยเอ็ด

34
แหล่งที่พบธุง : วัดธาตุ
คุ้มใต้ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

35
แหล่งที่พบธุง : บ้านแซงแหลม
บ้านแซงแหลม ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ทอ :
นางบุญตา สนั่นก้อง
46 หมู่ 6 บ้านแซงแหลม
ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 087-541141

34

35

ขนาด : 36x306 cm

37

ร้อยเอ็ด

36
แหล่งที่พบธุง : บ้านบึงโดน
ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ทอ :
นางคูณ เฟื่องสุคนธ์

17 หมู่ 5 บ้านบึงโดน ตำบลแสนชาติ
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 086-7826668

นางใส โคตรศิริ

17 หมู่ 5 บ้านบึงโดน ตำบลแสนชาติ
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 089-8221685

37
แหล่งที่พบธุง : ศูนย์เผยแพร่ศลิ ปะและ
วัฒนธรรมพืน้ บ้านอีสาน สาขาช่างฝีมอื สิง่ ถักทอ
บ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ทอ :
นายสุวิทย์ ภักดีวุฒิ
159 หมู่ 9 บ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 087-2135397

นางเสวย ภักดีวุฒิ

36
38

37

159 หมู่ 9 บ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 087-2135397

เลย

38
แหล่งที่พบธุง : กลุม่ ทอผ้าไทเลย
177 หมู่ 9 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ผู้ทอ :
นางฉลาด เสาวนนท์

177 หมู่ 9 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอเมือง จังหวัดเลย

39
แหล่งที่พบธุง : แม่บา้ นทอธุงถวายวัดจอมมณี
หมู่ 4 บ้านปากเป่ง ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ผู้ทอ :
นางบุญยัง นายม

167 หมู่ 4 บ้านปากเป่ง ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นางอรุณ ศรีคณ
ู

188 หมู่ 4 บ้านปากเป่ง ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นางสมร พรมมาศ

150 หมู่ 4 บ้านปากเป่ง ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นางสนม สิงขิต

68 หมู่ 4 บ้านปากเป่ง ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นางบุญเรียน บุญหนัก

137 หมู่ 4 บ้านปากเป่ง ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

38

ขนาด : 28x420 cm

39

ขนาด : 25x147 cm

39

เลย

40
แหล่งที่พบธุง : วัดศรีสัตตนาค
บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง
จังหวัดเลย
ผู้มอบ : พระอาจารย์โอวาท วาทะกาโม
(รองเจ้าอาวาส)

40
40

ขนาด : 26x142 cm

ศรีสะเกษ

41
แหล่งที่พบธุง : บ้านโพนทราย
หมู่ 3 บ้านโพนทราย ตำบลหนองบัว
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

42

41

42

แหล่งที่พบธุง : วัดบ้านเมืองน้อย
ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้มอบ : พระครูวรธรรมาภินันท์
รองเจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน, เจ้าอาวาส
โทร. 084-8306866
41

ศรีสะเกษ

43
แหล่งที่พบธุง : บ้านยางเอือด
หมู่ 6 บ้านยางเอือด ตำบลสำโรง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

44
แหล่งที่พบธุง : บ้านหนองบัว
ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ทอ :
นางรัตนาภรณ์ หงส์วิเศษ

36 หมู่ 1 บ้านหนองบัว
ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 081-0680859

นางวาสนา บัวหอม

43
42

44

27/1 หมู่ 1 บ้านหนองบัว
ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 080-4790298
ขนาด : 30x500 cm

ศรีสะเกษ

45
แหล่งที่พบธุง : วัดโพธิศ์ รี
บ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ทอ :
นางรำพึง วงศ์เจริญ
143/1 หมู่ 9 บ้านละทาย
ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 088-4681992

46
แหล่งที่พบธุง : วัดอีเซ
บ้านอีเซ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้มอบ : พระอธิการทองมา ฐิตะวันโณ
(เจ้าคณะตำบลเสียว เขต 2/ เจ้าอาวาส)

45

46
43

สกลนคร

47
แหล่งที่พบธุง : บ้านแร่
ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ผู้ทอ :
นางดอกจันทร์ โพนทอง

108 หมู่ 14 บ้านแร่ ตำบลแร่
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

นางดอน เจริญเศรษฐ์

123 หมู่ 14 บ้านแร่ ตำบลแร่
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

48
แหล่งที่พบธุง : บ้านไฮหย่อง
ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ผู้ทอ :
นางอินแปลง สุวรรณชัยรบ

47
44

ขนาด : 36x158 cm

48

2 หมู่ 13 บ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โทร. 083-4149270

ขนาด : 36x172 cm

สุรินทร์

49
แหล่งที่พบธุง : งานบุญกฐิน
บ้านนายบุญชู สัญจรดี
87/2 หมู่ 15 บ้านตาเตียว ตำบลตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

50
49

50

แหล่งที่พบธุง : บ้านท่าสว่าง
ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
45

สุรินทร์

51
แหล่งที่พบธุง : วัดชัยประโคม (บ้านเสม็ดน้อย)
หมู่ 6 บ้านเสม็ดน้อย ตำบลสลักได
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

52

51
46

ขนาด : 75x225 cm

52

แหล่งที่พบธุง : วัดทักษิณวารีสริ สิ ขุ
ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ผู้มอบ : พระครูโกวิทธรรมาภินันท์
(เจ้าคณะตำบลลำดวน/ เจ้าอาวาส)
ขนาด : 90x700 cm

สุรินทร์

53
แหล่งที่พบธุง : วัดบ้านฉันเพล
หมู่ 1 บ้านฉันเพล ตำบลปราสาททอง
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

54
แหล่งที่พบธุง : วัดอมรินทราราม
บ้านตาเตียว ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์

53

54
47

หนองบัวลำภู

55
แหล่งที่พบธุง : วัดศรีคณ
ู เมือง
บ้านเหนือ ตำบลลำภู อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู

56
แหล่งที่พบธุง : วัดศรีอมั พร
บ้านหนองแก ตำบลหนองแก
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ผูท้ อ :
นางสม แก้วดินเหนียว

39 หมู่ 8 บ้านหนองแกเหนือ
ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
โทร. 087-0501761

นางอนงค์ ดอนแพง

1 หมู่ 8 บ้านหนองแกเหนือ
ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
โทร. 084-7958677
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ขนาด : 28x400 cm

56

ขนาด : 36x240 cm

อำนาจเจริญ

57
แหล่งที่พบธุง : วัดโนนศิลา
ที่อยู่ : บ้านบุ่งเขียว ตำบลโคกก่ง
อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
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อุดรธานี

58
แหล่งที่พบธุง : บ้านถ่อนใหญ่
บ้านถ่อนใหญ่ ตำบลนาข่า
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ทอ :
นางสมหวัง นาส่งเสริม

162 หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่ ตำบลนาข่า
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทร. 085-1043326

59
แหล่งที่พบธุง : วัดโนนเดือ่
หมู่ 16 บ้านโนนเดื่อ ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้มอบ : พระอธิการทองแดง ศรีธโร
(เจ้าอาวาส) โทร. 081-7692953
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ขนาด : 40x680 cm

59

ขนาด : 30x420 cm

บทสรุป

ชาวอีสานนิยมถวายธุงเป็นพุทธบูชา และอุทิศถวายด้วย
ความเชื่อและศรัทธา วัตถุประสงค์ในการถวายธุง เพื่อให้เกิดความ
เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง และอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ
ผู้ล่วงลับไปแล้ว ปัจจุบันการใช้ธุง นอกจากใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ชาวอีสานยังนิยมนำธุงมาใช้ในการประดับ
ตกแต่ ง สถานที่ เ นื่ อ งในงานพิ ธี ห รื อ เทศกาลต่ า งๆ ที่ ไ ม่ ใช่ เ ป็ น
พุ ท ธบู ช าหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พิ ธี ก รรมทางศาสนา แต่ เ พื่ อ ประดั บ
ตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นการสืบสาน
อนุรักษ์และเผยแพร่งานศิลปะพื้นบ้านอันมีคุณค่า อีกทั้งยังเป็น
การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การสร้ า งงาน สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ คนทอผ้ า
ในท้ อ งถิ่ น หรื อ ที่ นิ ย มเรี ย กขานกั น ทั่ ว ไปว่ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่แฝงมากับการทอธุงและการใช้ธุง ก็คือ
ภาพสะท้อนของงานศิลปะบนผืนผ้าที่ผู้ทอใช้จินตนาการในการ
สร้างสรรค์โดยยึดแบบแผนโบราณควบคู่กับการแต่งเติมตามความ
เปลี่ ย นแปลงของยุ ค สมั ย โดยแสดงออกผ่ า นเทคนิ ค การทอ
การเลือกใช้วัสดุ และการใช้ลวดลาย ซึ่งได้กลายเป็นความร่วมสมัย
ทำให้ผ้าธุงในปัจจุบันไม่ ไ ด้ เ ป็ น แต่ เ พี ย งความเชื่ อ ความศรั ท ธา
แต่ยังแฝงไว้ด้วยความงามอย่างมีคุณค่าตามแบบฉบับเฉพาะถิ่น
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