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ค าน า 
 

      รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ "สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถิ่นอีสาน" ฉบับนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.อุดรธานี ได้จัดท าขึ้นหลังสิ้นสุดจัดโครงการ เพ่ือให้เห็นคุณค่ามรดกอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมด้านการสืบสานงานหัตศิลป์ด้านผ้าอีสาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้
ตระหนักถึงความส าคญัและเหน็คณุค่ามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานอันดีงามที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสม
ไว้และวิวัฒนธรรมใหม่ๆด้านการน าวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับมาภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือให้
นักศึกษา มสธ.ในเขตพ้ืนที่บริการ และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมร่วมกัน  

    เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้น ได้ประเมินผลของโครงการเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จึง
ได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการจัดการโครงการในครั้ง
ถัดไป 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
                                     9 กุมภาพนัธ์ 2560 
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บทที่ 1 

รายละเอียดโครงการ 
 

โครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถิ่นอีสาน"  
 (แผนงาน : ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

 

        1.ความส าคัญของโครงการ 

“ผ้าอีสาน” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าและเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน โดยเฉพาะลายผ้า              
ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน ผ้าทออีสานกลายเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่ถูกผลิตเพ่ือเป็น
อาชีพเสริมจากการท านา ถึงแม้รูปแบบผ้าจะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานและตลาดผู้บริโภค              
ในปัจจุบันแต่ก็ยังคงมีรากเหง้ามาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สะท้อนให้ เ ห็นบริบททางสังคม                     
และวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันการทอผ้าในแถบภาคอีสานนั้นลดลง และมีแต่
เฉพาะผู้สูงอายุที่ยังทอผ้าอยู่ อาจเป็นเพราะค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนไป คนเริ่มเข้ามาใช้ชีวิตและท างานใน
เมืองมากขึ้น ท าให้การทอผ้าไม่ได้รับการสืบทอดและพัฒนาต่อยอด การส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าทออีสาน               
จะเป็นการสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ อันเป็นการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของคนอีสานอย่างยั่งยืน โครงการสืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพ่ือสังคมที่มุ่ง
รักษาและธ ารงไว้ซึง่ “เอกลักษณ์แห่งพื้นถิน่ของผ้าทออีสาน”รวมถึงการส่งเสริมและฟื้นฟู “การทอผ้าอีสาน”
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะยังประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ทอผ้าอีสานให้ได้มีความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น       

2.วัตถุประสงค์    
   2.1 เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวฒันธรรมของผ้าถิ่นอีสาน 
   2.2 เพื่ออนรุักษ์และด ารงไวซ้ึ่งงานหัตถศิลป์ด้านในการทอผ้าถิ่นอีสาน 
   2..3 เพื่อสืบทอด-เผยแพร่การในการใชผ้า้ถิน่อีสานมใิห้สูญหาย  

3.กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : นักศกึษา มสธ. ประชาชนทัว่ไป                                                                                                           
3.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย :  150 คน                                                                                                                                       
3.3 พ้ืนที่กลุ่มเปา้หมาย : ในเขตพ้ืนที่บริการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
  

4.ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
          จดัโครงการ "สืบสานงานผ้าหตัศิลป์ถิน่อีสาน" 
          วันที ่25 มกราคม 2560  
          ณ กลุ่มผ้าโบราณบา้นโนนกอก อุดรธานี และศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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5.มีผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 314 คน ประกอบดว้ยบุคลากรในหนว่ยงานต่างๆดังนี้ 
  

1. ชมรมนักศกึษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ในเขตพ้ืนที่ให้บรกิาร  
2. ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช อดุรธานี 
3. สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 
4. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 
5. ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.จังหวดัอุดรธานี (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล) 
6. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มมุ มสธ.จังหวดัอดุรธานี (ห้องสมุดประชาชนจงัหวดัอดุรธานี) 
7. โรงเรียนบ้านค ากลิง้ จังหวัดอดุรธาน ี
8. โรงเรียนอดุรธรรมานุสรณ์  
9. ศูนย์ควบคมุการบนิอุดรธาน ี
10.กองบังคบัการกองบิน 23 อุดรธาน ี
11.ชมรมก านัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวดัอดุรธาน ี
12.องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านจัน่ จังหวดัอดุรธาน ี
13.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ไป 
14.กลุ่มชุมชนทอผ้าจังหวดัขอนแกน่ 
15 เยาวชน ประชาชน   
16.ศูนยว์ิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช อดุรธานี 
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บันทึกข้อความและค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน                                               

โครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถิ่นอสีาน"  
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ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
ที่ ๒ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 
------------------------------------- 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธอุดรธานี ให้จัดจ่าย “โครงการสืบสานงานผ้า
หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน” ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธอุดรธานี เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งบุคลากรในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

๑. ประธานด าเนินงาน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
      ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ๒.๑ นางพรรษชล  แข็งขัน 

งานที่รับผิดชอบ ด าเนินจัดโครงการและสรุปติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
๓. พิธีกร 

      ๓.๑ นางพรรษชล  แข็งขัน           ๓.๒  นางสาวมานิตา ฉัตรเมืองปัก 
งานที่รับผิดชอบ ท าหน้าที่พิธีกรตลอดงาน 
๔. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ/ลงทะเบียน 

      ๔.๑  นางสาวสายใจ อินทะพุฒ                 ๔.๒  นางปฏิมา พุทธน 
       ๔.๓  นางบรรณสรณ์ พลเทพ            ๔.๔  นายเทพ สงวนกิตติพันธุ์ 
               ๔.๕  นายก้องธนัสถ์ โชคเจริญพศุตม์ 

งานที่รับผิดชอบ  ต้อนรับประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียน แจกเอกสาร  
๕. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  
     ๕.๑  นางสาวพรนภา นวนมะณี          ๕.๒  นายคมสัน มูลอามาตย์ 
งานที่รับผิดชอบ  ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง  
๖. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก/สถานที่  

      ๖.๑  นายนันทวุฒิ อินทร์งาม            ๖.๒  นางทองสุข จันทร์ชมภู 
       ๖.๓  นายปิยะทัติ อุลานันท์          ๖.๔  นางสาวชนากานต์ ปานสุวรรณ 
               ๖.๕  นายธนาทรพัย์ ค าคูณเมือง          ๖.๖  นายจ าปี ปัสสา  

งานที่รับผิดชอบ  อ านวยความสะดวกด้านสถานที่และบริการรถยนต์ 
 

ทั้งนี้ให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ “โครงการสืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน” ตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป 
 

       สั่ง ณ วันที่   ๒๓  มกราคม   ๒๕๖๐ 

 
                                             (นางเยียรยง  ไชยรัตน์) 

                                             ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๖๔                 ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                               บา้นค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบา้นจัน่        
                                    อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 
 

    ๑๙   มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
 

เรื่อง   ขอเรียนเชญิเปน็ประธานพิธเีปดิโครงการ : สืบสานงานผ้าหัตถศิลปถ์ิ่นอีสาน 
เรียน  ผู้ว่าราชการจงัหวัดอดุรธาน ี 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย บตัรเชิญและแบบตอบรับ  
 
                 ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี              
จัดโครงการ : สืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน เ พ่ือให้ตระหนัก  เห็นคุณค่า  อนุรักษ์  ด ารงไว้                 
และสืบทอด -เผยแพร่ งานหัตถศิลป์ ด้ านการทอผ้าถิ่นอีสานมิ ให้สูญหาย อีกทั้ ง เป็นการพบปะ                   
และขอบคุณเครือข่ายบริการการศึกษา รวมถึงด้านอื่นที่มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน  มีก าหนด  จัด
กิจกรรมในวันพุธที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ -๒๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิ เดชณ์                     
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี โดยมีผู้ร่วมโครงการ ๒๕๐ คน  
 
                 ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการ : สืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว (การแต่งกายชุดผ้าพ้ืนเมือง
อีสาน) เข้าร่วมกิจกรรม โดยมอบหมายให้นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘               
เป็นผู้ประสานงาน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 

  
             ขอแสดงความนบัถือ 

          
              (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

              ผู้อ านวยการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
 
 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๗                       ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                               บา้นค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบา้นจัน่        
                                    อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 
 

            ๕   มกราคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญจดัท าข่าวโครงการ : สืบสานงานผ้าหัตถศิลปถ์ิ่นอีสาน 
เรียน  ผู้จัดการบริษัทโฮมเคเบิล อุดรธาน ี 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย ๑. บตัรเชญิ 
 

       ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี              
จัดโครงการสืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณค่า อนุรักษ์ ด ารงไว้และสืบทอด-
เผยแพร่งานหัตถศิลป์ด้านการทอผ้าถิ่นอีสานมิให้สูญหาย อีกทั้งเป็นการพบปะ และขอบคุณเครือข่าย                
ทางการศึกษา รวมถึงด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.      
ณ ห้องประชุมศักดิเดชณ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 
               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านเพ่ือเป็นเกียรติร่วมโครงการ                  
พร้อมจัดส่งบุคลากรจัดท าข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้
ขอมอบหมายให้นางปฏิมา พุทธน หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๖๕๙๔ ๗๕๖๗ เป็นผู้ประสานงาน                
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

          ขอแสดงความนับถอื 

       
        (นางเยียรยง ไชยรตัน์) 

        ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๖            ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                             บ้านค ากลิง้  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจั่น                    
                                          อ าเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

    ๕   มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
 

เรื่อง   ขอเชญิเปน็เกียรตริ่วมโครงการ: สบืสานงานผา้หตัถศิลป์ถิน่อีสาน 
เรียน  แจ้งท้าย 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย บตัรเชิญและแบบตอบรับ  
 

         ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี              
จัดโครงการ : สืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน เ พ่ือให้ตระหนัก  เห็นคุณค่า  อนุรักษ์  ด ารงไว้                 
และสืบทอด -เผยแพร่ งานหัตถศิลป์ ด้ านการทอผ้าถิ่นอีสานมิ ให้สูญหาย อีกทั้ ง เป็นการพบปะ                   
และขอบคุณเครือข่ายบริการการศึกษา รวมถึงด้านอื่นที่มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน  มีก าหนด                   
จัดกิจกรรมในวันพุธที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐-๒๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิเดชณ์                     
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 
                 ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ีขอเรียนเชิญท่านและนกัศึกษาเปน็เกยีรตริ่วมโครงการ : 
สืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว (ขอความร่วมมือแต่งกายชุดพ้ืนเมือง
อีสาน)  โดยมอบหมายให้นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน  
ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
  

 
  ขอแสดงความนับถือ 

    
 (นางเยียรยง ไชยรตัน)์ 

 ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
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อีเมล์  meka75@hotmail.com 
(นางพรรษชล แขง็ขัน) ประสานงาน 

แจ้งท้าย  
   

ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา  มสธ. (โรงเรียนอดุรพิทยานุกูล) 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. (ห้องสมดุประชาชน)
ผู้อ านวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัอดุรธาน ี 
ผู้อ านวยการศูนย์การฝึกนักศึกษาวชิาทหาร ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค ากลิ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจัน่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 
ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ อุดรธาน ี
ผู้อ านวยการศูนย์ควบคมุการบินอดุรธานี  
ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางอุดรธานี 
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอดุรธานี 
นายกองค์การบรกิารสว่นต าบลบ้านจัน่ 
ประธานชมรมนักศึกษา มสธ. 
ประธานชมรมบัณฑิต มสธ. 
ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บา้นจังหวดัอดุรธานี 
ประธานกลุ่มชมุชนทอผ้าจังหวดัขอนแก่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:meka75@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๗๓                                      ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                         บ้านค ากลิง้  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจัน่        
                                       อ าเภอเมอืง จงัหวัดอดุรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

     ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง ขอเชิญเปน็วิทยากร โครงการ:สืบสานงานผ้าหัตถศิลปถ์ิ่นอีสาน 
เรียน นายยุรนนัท์ จนัทยา   
สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการ ๑ ชุด  
 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการ 
สืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณค่า อนุรักษ์ ด ารงไว้และสืบทอด-เผยแพร่งาน
หัตถศิลป์ด้านการทอผ้าถิ่นอีสานมิให้สูญหาย จัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐-
๒๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิเดชณ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 
              ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเปน็วทิยากร ในโครงการ:สืบสานงาน
ผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมอบหมายให้ นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลข
โทรศัพท์  ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘   เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้ับความอนุเคราะห์จากท่าน และ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง  มา ณ โอกาสนี้  
  
 
                                                   ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรตัน์) 

ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 
 

 
 
 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  



- 13 - 

 

 

 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๗๐                                      ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                         บ้านค ากลิง้  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจัน่        
                                       อ าเภอเมอืง จงัหวัดอดุรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

     ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง ขอเชิญเปน็วิทยากรประจ ากลุ่ม โครงการ:สืบสานงานผา้หัตถศิลปถ์ิ่นอีสาน 
เรียน นางสาวมกุดา ชัยโชค  
สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการ ๑ ชุด  
 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการ 
สืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณค่า อนุรักษ์ ด ารงไว้และสืบทอด-เผยแพร่งาน
หัตถศิลป์ด้านการทอผ้าถิ่นอีสานมิให้สูญหาย จัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐-
๒๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิเดชณ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 
               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านเพ่ือเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม โครงการ:
สื บ ส าน ง าน ผ้ า หั ต ถ ศิ ล ป์ ถิ่ น อี ส า น  ต าม วั น เ ว ล า แ ละ ส ถ า น ที่ ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ม อบ ห มา ย ใ ห้                           
นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘  เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า               
จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  
  
 
                                                   ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นางเยียรยง ไชยรตัน)์ 

ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 
 
 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๗๒                                      ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                         บ้านค ากลิง้  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจัน่        
                                       อ าเภอเมอืง จงัหวัดอดุรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

     ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง ขอเชิญเปน็วิทยากรประจ ากลุ่ม โครงการ:สืบสานงานผา้หัตถศิลปถ์ิ่นอีสาน 
เรียน นายกันตธ์ร ดวงแก้ว 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการ ๑ ชุด  
 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการ 
สืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณค่า อนุรักษ์ ด ารงไว้และสืบทอด-เผยแพร่งาน
หัตถศิลป์ด้านการทอผ้าถิ่นอีสานมิให้สูญหาย จัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐-
๒๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิเดชณ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 
              ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มโครงการ:สืบ
สานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมอบหมายให้                           นาง
พรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘  เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า               
จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  
  
 
                                                   ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรตัน์) 

ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 
 
 

 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๗๙                                      ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                         บ้านค ากลิง้  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจัน่        
                                       อ าเภอเมอืง จงัหวัดอดุรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

     ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง ขอเชิญเปน็วิทยากรประจ ากลุ่ม โครงการ:สืบสานงานผา้หัตถศิลปถ์ิ่นอีสาน 
เรียน นางสาวสุภาพ นามอาษา  
สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการ ๑ ชุด  
 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการ 
สืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณค่า อนุรักษ์ ด ารงไว้และสืบทอด-เผยแพร่งาน
หัตถศิลป์ด้านการทอผ้าถิ่นอีสานมิให้สูญหาย จัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐-
๒๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิเดชณ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 
             ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม โครงการ:สืบ
สานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมอบหมายให้                           นาง
พรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘  เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า               
จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  
  
 
                                                   ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรตัน์) 

ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 
 
 
 

 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๘๐                                      ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                         บ้านค ากลิง้  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจัน่        
                                       อ าเภอเมอืง จงัหวัดอดุรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

     ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง ขอเชิญเปน็วิทยากรประจ ากลุ่ม โครงการ:สืบสานงานผา้หัตถศลิปถ์ิ่นอีสาน 
เรียน นางประยงค์ พลอยพุด 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการ ๑ ชุด  
 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการ 
สืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณค่า อนุรักษ์ ด ารงไว้และสืบทอด-เผยแพร่งาน
หัตถศิลป์ด้านการทอผ้าถิ่นอีสานมิให้สูญหาย จัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐-
๒๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิเดชณ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 
              ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านเพ่ือเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม โครงการ:
สื บส านง านผ้ าหั ต ถศิ ลป์ ถิ่ น อี ส าน   ต ามวั น เ วลา และสถานที่ ดั ง กล่ า ว   โ ดยมอบหมาย ให้                           
นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘  เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า               
จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  
  
 
                                                   ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรตัน์) 

ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 
 
 
 

 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
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โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏิบัตริาชการ                                                

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

(1)  ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
      ชื่อโครงการ : สืบสานงานผ้าหัตถศิลปถ์ิ่นอีสาน (งบประมาณ 93,650บาท) 
      หน่วยงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
          (1)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
          1.1.1 เพ่ือให้ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของผ้าถิ่นอีสาน 
          1.1.2 เพ่ืออนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งงานหัตถศิลป์ด้านในการทอผ้าถิ่นอีสาน 
           1.1.3 เพื่อสืบทอด-เผยแพร่การในการใช้ผ้าถิ่นอีสานมิให้สูญหาย  
  (1.2) ลักษณะโครงการ ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม       ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านความมั่นคง 

(1.3) สถานภาพของโครงการ    โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
(1.4) ประเภทของโครงการ              พัฒนา          ด าเนินการปกติ 
(1.5) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560 
(1.6) สถานที่ด าเนินโครงการ : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

  (2)  ที่มาและความต้องการ  
(2.1) ที่มา :           
“ผ้าอีสาน” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าและเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน โดยเฉพาะลายผ้าที่มีการ

ถ่ายทอดจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน ผ้าทออีสานกลายเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่ถูกผลิตเพ่ือเป็นอาชีพเสริมจาก
การท านา ถึงแม้รูปแบบผ้าจะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานและตลาดผู้บริโภคในปัจจุบันแต่ก็ยังคงมี
รากเหง้ามาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ เป็นที่น่า
เสียดายที่ปัจจุบันการทอผ้าในแถบภาคอีสานนั้นลดลง และมีแต่เฉพาะผู้สูงอายุที่ยังทอผ้าอยู่ อาจเป็นเพราะค่านิยม
ทางสังคมที่เปลี่ยนไป คนเริ่มเข้ามาใช้ชีวิตและท างานในเมืองมากขึ้น ท าให้การทอผ้าไม่ได้รับการสืบทอดและพัฒนา
ต่อยอด การส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าทออีสาน จะเป็นการสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ อันเป็นการ
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนอีสานอย่างยั่งยืน โครงการสืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ถือเป็นอีก
หนึ่งกิจกรรมเพ่ือสังคมที่มุ่งรักษาและธ ารงไว้ซึ่ง “เอกลักษณ์แห่งพ้ืนถิ่นของผ้าทออีสาน” รวมถึงการส่งเสริมและ
ฟ้ืนฟู “การทอผ้าอีสาน” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะยังประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้าน  ซึ่งเป็นผู้ทอผ้าอีสานให้ได้มีความเป็นอยู่และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน       
          (2.2)สภาพปัญหา/ความต้องการ: 
 

           โครงการสืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ยังถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้มีพ้ืนที่ในการ
แสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
“องค์ความรู้ใหม่”ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันออกแบบลวดลายและผลิตผลงานผ้าทอในภาพลักษณ์ใหม ่                   
แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าในแต่ละพ้ืนถิ่นเพราะอย่างน้อยด้วยรูปลักษณ์และลวดลายที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งได้รวมไว้ทั้งศาสตร์แห่งสีสันและศิลป์แห่งลายผ้าไทยน ามาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ศูนย์วิทยพัฒนา 

  ผด.1 
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มสธ.อุดรธานี จึงได้มีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูผ้าอีสานให้คงอยู่ และเพ่ือเป็นการสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยฯในการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้เพ่ือเอกลักษณ์ของชาติ 

(2.3) ความเร่งด่วน : - 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ชมรมนักศึกษา มสธ. /ประชาชนทั่วไป จ านวน 150 คน  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
  นักศึกษา มสธ.ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ ประชาชนทั่วไป 
 ชมรมนักศึกษา มสธ. /ชมรมบัณฑิต มสธ.  
 หน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการศึกษา/เครือข่าย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
 อิทธิพลที่มีต่อโครงการ : -  
 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -  

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ปีเริ่มต้น - 
ถึงปี 2559 
แผน (ผล)* 

ปี 2559 
แผน (ผล)* 

ปี 
2559 

 

ปี  
2560 

 

ปี 
2561 

 

ปี 
 2562 
จบ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน    150   
เชิงคุณภาพ  
: ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม 
: ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

    
84 
86 

  

เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ    100   
เชิงต้นทุน: โครงการใช้งบประมาณตามท่ีก าหนด ร้อยละ    100   

 
(4.2) ผลลัพธ์ : 

4.2.1 ไดต้ระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมผ้าถิ่นอีสาน 
4.2.2 ไดอ้นุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งซ่ึงงานหัตถศิลป์ด้านในการทอผ้าถิ่นอีสาน 
4.2.3 มีการสืบทอด-เผยแพร่การในการใช้ผ้าถิ่นอีสานมิให้สูญหาย 

 (4.3) ผลกระทบเชิงบวก :  
4.3.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา มสธ.ประชาชน กับมหาวิทยาลัยฯ 
4.3.2 สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

                  ผลกระทบเชิงลบ : ...- 
(4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ต่ ากว่าเป้าหมาย  ตามเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย 
(4.5) การใช้จ่ายงบประมาณ       ต่ ากว่าแผน         ตามแผน       เกินกว่าแผน 
(4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน     ล่าช้ากว่าแผน      ตามแผน       เกินกว่าแผน 

(5) วงเงินของโครงการ 
 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
 2560 93,650 - 93,650 
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(6) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 

แหล่งเงิน 
งบประมาณ ประมาณการล่วงหน้า 
ปี 

2559 
ปี  

2560 
ปี  

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
รวมทั้งสิ้น เก้าหม่ืนสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน (93,650)      
เงินงบประมาณ      
2.1 ค่าตอบแทน      41,050          บาท 
1.ภูมิปัญญาไทยด้านการทอผ้าอีสาน 1คน (1 คนX6ชม.X600 บาท) 
2. วิทยากรฝึกปฏิบัติ 4 คน (4 คนX6 ชม.X300 บาท) 
3. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน รวม 5 คน 
-  วันธรรมดาวันละๆ 150 บาท 3 วัน (5 คนX3วันX150 บาท) 
-  วันหยุดวันละ 350 บาท 2 วัน ( 5 คนX2 วันX350 บาท) 
4.ค่าพาหนะเดินทาง(ไป-กลับ)ของภูมิปัญญาไทยและวิทยากรฝึกฯ5คน  
5. ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้ร่วมโครงการ 150 คนๆละ 150 บาท (ลงพื้นที่) 

  
3,600 
7,200 

 
2,250 
3,500 
2,000 

22,500 

   

2.2 ค่าใช้สอย 37,600 บาท 
1) ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม,วิทยากร 
และเจ้าหน้าที่ 160 คน วันละ 160 บาท 1 วัน (160X160X1) 
4) ค่าจัดจ้างแสดงนิทรรศการ/นวตกรรมการออกแบบลาย/การมัดหมี่/
การย้อม การทอผ้าอีสาน 

  
25,600 

 
12,000  

   

2.3 ค่าวัสดุ  15,000 บาท 
1) ค่าวัสดุส าหรับกิจกรรม   

  
15,000   

   

รวม –เก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน -  93,650    
หมายเหตุ... ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 (7) ความเหมาะสมของโครงการ 

 (7.1) ความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ 
มีความพร้อมด าเนินการได้ทันทีอยู่ในระหว่างเตรียมการ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม 
(7.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน  ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.4) ความพร้อมของ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง สูงมาก  
(7.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น.... ไม่มี 
(7.6) แนวทางการประเมินผล 
    - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  ประเมินตนเอง  ผู้ประเมินอิสระ 

- แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation) 
ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation) 

(8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
(9) แนวทางแก้ไข : .(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)... 
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      ก าหนดการโครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถิน่อีสาน" 
     วันที่ 25 มกราคม 2560  

  ณ หมู่บ้านทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกอุดรธานี และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี   
เวลา กิจกรรม 

 
13.00-16.00 น. 

กลุ่มชาวบ้านลงทะเบียนร่วมโครงการ   
ลงพื้นทีห่มู่บ้านทอผ้าโบราณโนนกอกอุดรธานี เพื่อเรียนรูก้ารย้อม/การทอผ้า 
ที่ท าจากสายบัวและดอกบัวแดง  
วิทยากร นายอภิชาติ พลบัวไข ปราชญ์ชาวบ้านสาขาผ้าพื้นเมืองอีสาน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
และกลุม่ทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก 
ให้ความรู้พื้นฐานอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองอีสานกับกลุ่มผู้ใช้แรงงงาน โดยส านักงานจดัหางาน จังหวัด
อุดรธานี  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

16.00-23.00 น. ลงทะเบียนร่วมโครงการ  (ภาคค่ า)    ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
(ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย ชมรมนักศึกษา มสธ. / ชมรมบณัฑิต มสธ. ในเขตพื้นท่ีให้บริการ /  
เครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. /นักเรียน/ ครู /ประชาชน/และบุคลากรหน่วยงานใกล้เคียง  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 พิธีเปิด 
- กล่าวรายงาน/กล่าวต้อนรับ โดย นางเยียรยง ไชยรตัน์  
  ผู้อ านวยการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
- กล่าวเปิดงาน โดย นายสุชัย  บตุรสาระ  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอดุรธานี   
  บรรยายพิเศษ ผ้าพื้นเมืองอีสาน  
ร่วมร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมีพร้อมจดุเทียนและและสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อเป็นการถวาย
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  
น าโดย นายสุชัย  บุตรสาระ รองผูว้่าราชการจังหวัดอุดรธานี   
 ให้ความรู้เรื่องผ้าน าเสนอผ่านการแสดง  ดังนี้  
 การแสดงสืบสานงานผ้าหตัถศลิป์ถิ่นอีสาน 
 แฟช่ันโชว์..ผ้าพื้นเมืองอีสานเพื่องานสังคม  
 การแสดงวิถีอีสานถิ่นสยาม 
 มหัศจรรย์งานผา้อีสานประยุกต์  
    (สร้างสรรคโ์ดยกลุ่มผ้าโบราณบ้านโนนกอก / บี พี โมเดลลิ่ง 
และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธาน)ี 
 มอบรางวัลแต่งกายงาม (ชาย/หญิง) 
 มอบเกียรติบัตร /พิธีปิด 
  
วิทยากร..นายยรุนันท์ จันทยา  
วิทยากรประจ ากลุม่ 1.นายกันต์ธร ดวงแก้ว   2.นางสาวมุกดา ชัยโชค   
แสดงนิทรรศการผ้าพื้นเมืองอีสาน (ตลอดงาน)  
 สาธิตการทอผ้า  (ตลอดงาน) 
วิทยากรประจ ากลุม่ 3.นางประยงค์ พลอยพุด  4.นางสาวสภุาพ นามอาษา 

หมายเหตุ กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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เอกสารประกอบ 
โครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถิ่นอสีาน"  
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ผ้าทอลายขิด เป็นผ้าพ้ืนเมืองของภาคอีสาน บางส่วนของภาคเหนือและภาคกลางของไทย นับว่าเป็น
ศิลปะพ้ืนฐานที่สะท้อนให้เห็นภาพ ลักษณะ ลวดลาย และวิวัฒนาการของท้องถิ่นเดิมของไทยที่มีมาแต่
โบราณ ชาวอีสานถือว่าในกระบวนการทอผ้าด้วยกันแล้ว การทอผ้าขิดต้องอาศัยความช านาญ และมีชั้นเชิง
ทางฝีมือสูงกว่าการทอผ้าอย่างอื่นๆ เพราะทอยากมาก มีเทคนิคการทอที่ซับซ้อนมากกว่าการทอผ้าธรรมดา 
เพราะต้องใช้เวลา ความอดทน และความละเอียดละออ มีกรรมวิธีที่ยุ่งยากทอได้ช้าและผู้ทอต้องมี
ประสบการณ์และพรสวรรค์ในการทอ 
         การทอผ้าลายขิด คือ การทอผ้าที่ทอแบบ "เก็บขิด" หรือ "เก็บดอก" เหมือนผ้าที่มีการปักดอกการทอ
ผ้าดอกนี้ชาวอีสานเรียกกันว่า " การทอผ้าเก็บขิด" ลวดลายของขิดแต่ละลายจะมีรูปแบบที่สวยงาม มีความ
มันวาว นูนลอยออกมาบนผืนผ้า ชาวอีสานโดยทั่วไปนิยมทอผ้าขิดเพื่อท าเป็นหมอน สังเกตว่าลวดลายขิดจะ
อยู่บริเวณส่วนกลางของตัวหมอน ส่วนหน้าหมอนนั้นนิยมเย็บปิดด้วยผ้าฝ้ายสีแดง ลวดลายหมอนขิดส่วน
ใหญ่ เป็นลวดลายที่ผู้ทอได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเชื่อ เช่น ลายแมงงอด 
ลายอึ่ง ลายช้าง ลายม้า ลายพญานาค ลายดอกแก้ว ลายดอกจันทร์ ลายตะเภาหลงเกาะ ลายขอ ลายสิงห์ 
ลายคชสีห์อองน้อย ลายแมงมุม ลายกาบ ลายหอปราสาท หรือธรรมาสน์ เป็นต้น แต่เดิมชาวภาคอีสานนิยม
ทอลวดลายขิดด้วยเส้นใยฝ้ายสีคราม ส่วนปัจจุบันนิยมใช้สีสันสดใส และพัฒนาการย้อมด้วยสีธรรมชาติจาก
เปลือกไม้ ใบไม้ 
         ผ้าลายขิดในภาคอีสาน นอกจากทอในกลุ่มภูไทหรือผู้ไทยและไทลาวอื่นๆแล้ว ยังทอในกลุ่มไทกูย
หรือส่วย เขมร ในบริเวณภาคอีสานตอนล่างด้วยเช่นกัน โดยทอทั้งหมอนขิด ขิดหัวซิ่น ขิดตีนซิ่น สไบลายขิด 
และที่น่าสนใจคือ ผ้าขาวม้าไหมเชิงขิด มีลักษณะการทอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม คือนิยมใช้เส้นไหมทอ
มากกว่าการใช้เส้นฝ้ายทอเหมือนกลุ่มอื่นๆ  
 

ลักษณะผา้พื้นเมืองอีสาน 

 

       ลวดลายผ้าพ้ืนเมืองอีสานทั้งสองกลุ่มนิยมใช้ลายขนานกับตัว ซึ่งต่างจากผ้าซิ่นล้านนาที่นิยมลาย
ขวางตัว และนุ่งยาวกรอมเท้า ในขณะที่ชาวไทยลาวนิยมนุ่งผ้าซิ่นสูงระดับเข่าแต่ไม่สั้นเหมือนผู้หญิง                  
เวียงจันทน์ และหลวงพระบาง การต่อหัวซิ่นและตีนซิ่นจะต่อด้วยผ้าชนิดเดียวกัน ส่วนหัวซิ่นนิยมด้วยผ้าไหม
ชิ้นเดียว ทอเก็บขิดเป็นลายโบคว่ าและโบหงายมีสีแดงเป็นพ้ืน ส่วนการต่อตะเข็บ และลักษณะการนุ่งจะมี
ลักษณะเฉพาะ แตกต่างไปจากภาคอื่นคือ การนุ่งซิ่นจะนุ่งป้ายหน้า เก็บซ่อนตะเข็บ ยกเว้นกลุ่มไทยเชื้อสาย
เขมรในอีสานใต้ ซึ่งมักจะทอริมผ้าเป็นริ้วๆ ต่างสีตามแนวตะเข็บซิ่น จนดูกลมกลืนกับตะเข็บและเวลานุ่ง               
จะให้ตะเข็บอยู่ข้างสะโพก 

ผ้าพื้นเมืองอีสาน 
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การใช้ผ้าส าหรับสตรีชาวอีสาน 
          ผ้าซิ่นส าหรับใช้เป็นผ้านุ่งของชาวอีสานนั้นจะมีลักษณะการใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
         - ผ้าซิ่นส าหรับผู้หญิงที่มีสามีแล้ว จะใช้ผ้าสามชิ้นมาต่อกันโดยแบ่งเป็นผ้าหัวซิ่น ผ้าตัวซิ่น และผ้า
ตีนซิ่น ผ้าแต่ละชิ้นมีขนาดและลวดลายต่างกัน  

 ผ้าหัวซิ่น จะมีขนาดกว้างประมาณ 20 ซม. ยาวเท่ากับผ้าซิ่น มีลวดลายเฉพาะตัว คือ 
ทอเป็นลายขวางสลับเส้นไหมแทรกเล็กๆ สลับสีสวยงาม  

 ส่วนตัวซิ่น คือส่วนกลางของผ้าซิ่นมีความกว้างมากกว่าส่วนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเท่าฟืม 
ใช้ทอซึ่งนิยมทอเป็นลายมัดหมี่  

 ส่วนตีนซิ่น คือส่วนล่างของผ้าซิน่จะมีความกว้างเพียง 10 ซม. และยาวเท่ากับความยาวของ 
ผ้าซิ่นเมื่อต่อเข้ากับตัวซิ่นแล้วลายจะเป็นตรงกันข้ามกับผ้าหัวซิ่น  ความงามอยู่ที่การสลับสีส่วนใหญ่จะ
เลียนแบบจากลวดลายของสัตว์ เช่น ลายงูท าเป็นลายปล้องสีเหลืองและด า  

- ผ้าซิ่นส าหรับหญิงสาว จะเป็นผ้าซิ่นมัดหมี่เหมือนกันแต่เป็นผืนเดียวกันตลอด ใช้วิธีการมัดหมี่เป็น 
และลวดลายติดต่อแล้วทอเป็นผืนเดียวกันตลอด ในผืนซิ่นจะมีลายที่ริมขอบด้านล่างในลักษณะเชิงซิ่น 
ลวดลายส่วนใหญ่ทั้งตัวซิ่นและเชิงนิยมใช้ลายรูปสัตว์ เช่น ไก่ฟ้า หงษ์ทอง 

ผ้ามัดหมี ่คือ ผ้าที่ทอจากด้ายหรือไหมที่ผูกมัดแล้วย้อมโดยการคิดผูกให้เป็นลวดลาย แล้วน าไปย้อม
สีก่อนทอ เป็นศิลปะการทอผ้าพ้ืนเมืองชนิดหนึ่งที่นิยมท ากันมานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในภาคกลางบางจังหวัด อาทิ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือมีการทอที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน เป็นต้น 
กระบวนการท าผ้ามัดหมี่ 

ขั้นตอนการสร้างลวดลายจะต้องน าเส้นใยฝ้ายหรือใยไหมไปค้นล าหมี่ ให้ ได้ตามจ านวน                   
ที่เหมาะสมกับลวดลาย แล้วจึงน าไปขึงเข้ากับ “โฮงหมี่” โดยจะใช้เชือกมัดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี เรียกว่า
การ “โอบ” ในอดีตใช้เชือกกล้วย ต่อมานิยมใช้เชือกฟางพลาสติก การมัดจะต้องมัดให้แน่นตามลวดลาย                
ที่ก าหนดไว้แล้วน าไปย้อมสีจากนั้นตากแดดให้แห้ง เมื่อน ามาแก้เชือกออกจะเห็นส่วนที่มัดไว้ไม่ติดสีที่ย้อม 
หากต้องการให้ลวดลายมีหลายสี จะต้องมัดโอบอีกหลายครั้งตามความต้องการ ต าแหน่งที่มัดให้เกิดลวดลาย 
จะต้องอาศัยทักษะเชิงช่างที่ช านาญแม่นย า เพราะช่างมัดหมี่ของไทยไม่ได้มีการขีดต าแหน่งลวดลายไว้ก่อน
แบบประเทศอื่นๆ ต าแหน่งการมัดลวดลายอาศัยการจดจ าและสั่งสมจากประสบการณ์ ในกระบวนการทอ 
ช่างทอผ้ามัดหมี่จะตอ้งระมัดระวัง ทอผ้าตามล าดับของหลอดด้ายมัดหมี่ที่ร้อยเรียงล าดับไว้ให้ถูกต้อง จะต้อง
ใช้ความสามารถในการปรับจัดลวดลายที่เหลื่อมล ้ากันที่เกิดจากกระบวนการย้อมสีให้ออกมาสวยงาม กลวิธี
การทอผ้ามัดหมี่จึงเป็นภูมิปัญญาด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมที่ต้องอาศัยทักษะเชิงช่างชั้นสูง 

มีกรรมวิธีการทอผ้าให้เกิดลวดลายโดยการมัดที่เส้นพุ่งหรือเส้นยืนด้วยเชือกก่อนน าไปย้อมสีเพ่ือให้
เกิดสีและลายตามที่ก าหนด แล้วจึงน ามาทอเป็นผ้าผืน มีการท ากันมากในภาคอีสาน และบางจังหวัดในภาค
กลาง เช่น จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี และชัยนาท ฯลฯ   การทอผ้ามัดหมี่แต่ละผืน จะต้องใช้เวลาและ
ความปราณีต จัดเรียงเส้นไหมและฝ้ายให้สม่ าเสมอคงที่ และกรรมวิธีต้องเรียงล าดับก่อน - หลังเพ่ือให้เกิด
ลวดลายสวยงาม ถูกต้อง ลวดลายจะเป็นลวดลายที่สืบต่อกันมา บางครั้ งก็ได้จากธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีขั้นตอนดังนี้ 
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1. การค้นหมี่ เส้นฝ้ายมีไขฉาบโดยธรรมชาติ ก่อนน ามาใช้ต้องชุบน้ าให้เปียกทั่วอณูของเส้นฝ้าย              
โดยชุบน้ าแล้วทุบด้วยท่อนไม้ผิวเรียบเรียกว่า การฆ่าฝ้าย ก่อนจะชุบฝ้ายหมาดน้ าในน้ าแป้งและตากให้แห้ง 
คล้องฝ้ายใส่กงแล้วถ่ายเส้นฝ้ายไปพันรอบอัก ตั้งอักถ่ายเส้นฝ้ายพันรอบหลักหมี่ ซึ่งมีความกว้างสัมพันธ์กับ
ความกว้างของฟืมที่ใช้ทอผ้า นับจ านวนเส้นฝ้ายให้เป็นหมวดหมู่แต่ละหมู่มีจ านวนเส้นฝ้ายสัมพันธ์กับลายหมี่ 
มัดหมวดหมู่ฝ้ายด้วยเชือกฟาง วิธีการค้นหมี่ เอาฝ้ายที่เตรียมมาแล้วมัดหลักหมี่ด้านล่างก่ อน แล้วพันรอบ
หลักหมี่ไปเรื่อยๆเรียกวา่ การก่อหมี่ การค้นหมี่จะตอ้งค้นจากล่างขึ้นบน หรือบนลงล่างจนกว่าจะครบจ านวน
รอบที่ต้องการ ภาษาท้องถิ่นเรียกแต่ละจ านวนว่าลูกหรือล า ถ้าก่อหมี่ผูกฝ้ายด้านขวา ก็ต้องวนซ้ายมาขวาทุก
ครั้ง ควรผูกฝ้ายไว้ทุกลูกด้วยสายแนม เพ่ือไม่ให้หมี่พันกัน หรือหลุดออกจากกัน  

2. การมัดหมี่ มัดกลุ่มฝ้ายแต่ละลูกหมี่ด้วยเชือกฟาง จนครบหลักหมี่ ท าเป็นเชิงผ้า การเริ่มต้น              
มัดลายหมี่ อาจมัดจากด้านบนไล่เรียงลงข้างล่าง หรือมัดข้างล่างก่อน ก่อนจึงไล่เรียงขึ้นข้างบน บางคนอาจ
เริ่มมัดจากตรงกลางก่อนจึงขยายออกไปเตม็หลักหมี่เริ่มมัดปลายเชือกด้านหนึ่งกับลูกหมี่ก่อน จึงพันอีกปลาย
หนึ่งซ้อนทับให้แน่นเพ่ือไม่ให้สีย้อมซึมเข้าข้อหมี่ เมื่อพันทับกันไปจนได้ความยาวตามลายหมี่แล้ว มัดปลาย
เชือกกับลูกหมี่ให้แน่นเช่นกัน โดยเหลือปลายเชือกไว้เมื่อเวลาแก้ปอมัดจะท าได้ง่าย เอาเชือกเส้นหนึ่งสอด
เข้าไปในช่องหลักหมี่ข้างใดข้างหนึ่ง ผูกกลุ่มฝ้ายไว้เป็นวงไม่ให้หมี่ที่มัดลวดลายแล้วหลุดออกจากกัน                  
และใช้เป็นหูหิ้วส าหรับจับ เวลาย้อม ถอดฝ้ายมัดหมี่ออกจากหลักหมี่ 

3. การแก้ปอมัดหมี่ หมี่ที่มัดเสร็จเรียบร้อยและถอดออกจากหลักหมี่  แล้วน าไปแช่น้ าให้เปียกบิดให้
หมาด น าไปย้อมสีครามล้างสีให้สะอาดจึงน ามาแก้ปอมัดหมี่ พาดราวกระตุกให้เรียงเส้น ผึ่งให้แห้งได้ฝ้าย
มัดหมี่ 
 4. การปั่นหลอด น าฝ้ายมดัหมี่คล้องใส่กงซึ่งวางอยูร่ะหว่างตีนกง 1 คู่ หมุนกงคลายฝ้ายออกจากกง
พันเข้าหลอดไมไ้ผ่เล็กๆที่เสยีบแนน่อยู่กบัเหลก็ไนของหลา ความยาวของหลอดไผ่สัมพันธ์กบักระสวยทอผ้า 
เมื่อหมุนกงล้อไม้ไผข่องหลาเหล็กไนและหลอดจะหมุนเอาเส้นฝ้ายจากกงพันรอบแกนหลอดไม้ไผ่ให้ได้จ านวน
เส้นฝ้ายพอเหมาะกับขนาดของรอ่งกระสวยทอผ้า 
         5. การรอ้ยหลอดฝา้ย ร้อยหลอดฝ้ายที่ปัน่แลว้ตามล าดับก่อนหลงั หากร้อยหลอดผิดล าดบัหรอืท า
เชือกร้อยหลอดขาดท าให้ล าดับฝ้ายผดิไปไม่สามารถทอเป็นลวดลายตามต้องการได้ 
         6. ลายหมี่นบัเปน็วฒันธรรมดา้นสิ่งทอของภูมภิาคอีสานทัง้ผ้าฝ้ายและผ้าไหม ความสวยงามของลาย
หมี่เปน็สัญลกัษณ์แสดงความเจริญทางปญัญาของชุมชนและที่ส าคญัอีกอย่างของผา้ทอที่มีคุณภาพ และมี
เสน่ห์สวยสะดุดตาคือการเพ่ิมสีสรรด้วยการย้อมที่ท าใหผู้้ใช้มีความพอใจภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของลวดลายมดัหมี่
ที่มีการสบืทอดต่อกันมาตัง้แตโ่บราณนัน้ส่วนใหญไ่ดแ้รงบันดาลใจจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชีวติ ความเชื่อ
และขนบธรรมเนียมประเพณี อาทิ ลายดอกแกว้ลายต้นสน ลายโคมหา้ ลายโคมเจด็ ลายบายศร ี                     
ลายกวาง ลายนกยูง ลายเตา่ ลายพญานาค ฯลฯ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis8pOO6vXRAhWBKo8KHeeNAbAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7OWX1nI8dNw&bvm=bv.146094739,d.c2I&psig=AFQjCNH9wUGfEPzpcPS5BCUT1I-YfmEVCA&ust=1486276634050521
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กรรมวิธีการท าเส้นด้าย 
 

        - การอิว้ฝ้าย หรือการหีบฝา้ย เปน็การแยกเมลด็ฝ้ายออกจากปุยฝ้าย โดยใช้เครื่องหีบฝ้าย หรือเครื่อง
อิว้ฝ้าย 
        - การดีดฝ้ายเป็นการท าให้ฝ้ายแตกกระจายออกเป็นเนื้อเดียวกนั 
        - การดิ้วฝ้าย เปน็การน าด้ายที่ดดีเป็นปุยแลว้มาล้อหมนุให้ได้ฝ้ายที่มีลกัษณะกลม โดยใช้เครื่องมือที่
เรียกวา่ ไม้ล้อ 
        - การเข็นฝ้าย หรือการปั่นฝา้ย เป็นการดึงฝ้ายทีด่ิ้วแล้วให้เปน็เส้นด้าย โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ไน
หรือหลา แล้วใชไ้ม้เปียด้ายพันด้าย จนมขีนาดโตพอประมาณ แลว้ดงึด้ายออก เรียกว่า ปอยหรือไจ 

การตกแต่งเส้นด้าย 

       - การฆ่าด้าย เป็นวิธกีารท าใหด้้ายมคีวามเหนียว มีความทนทานเพิ่มขึ้น ไมเ่ปน็ขน โดยน าไปต้มกับขา้ว 
วธิีการนี้จะใช้กับเส้นด้ายที่ไม่ต้องการย้อมส ี
        - การย้อมส ีเปน็วธิีเพ่ิมความสวยงามใหแ้ก่ผืนผา้ โดยใช้สีที่ได้จากธรรมชาต ิซึ่งจะได้จากสว่นต่างๆ 
ของพืช เช่น ราก ดอก ต้น แก่น ลูก และใบ กรรมวธิีการย้อมไม่ยุ่งยากซับซ้อน มวีิธยี้อมตามลักษณะของวัสด ุ
คือวัสดุบางชนดิจะต้องย้อมร้อน บางชนดิต้องย้อมเยน็ พืชที่น ามาใช้เป็นสีย้อมผ้า ได้แก่ 
        สีด า ได้จาก ผลมะเกลือ เปลือกกระโดน มะเกลือเลือด แกน่แกแล เปลอืกอนิทนิล ฝักระก า 
        สีคราม ได้จาก ตน้คราม 
        สีเหลือง ได้จาก ขมิ้นกับยอดแค 
        สีแดงและสีชมพูได้จาก แก่นฝาง 
        สีเขียวออ่นได้จาก ผกักาด 
        วิธกีารย้อมสี ผ้าหรือเส้นด้ายที่จะย้อม จะต้องซักหรือแช่น้ าให้เปียกทั่วกนัทั้งผืนเสียก่อน เพื่อปอ้งกนั
ไม่ให้สดี่าง จะท าให้สีตดิผ้าทั่วกันทั้งผืน เมือ่ย้อมสีเสร็จแล้วจะต้องน าผา้ไปล้างด้วยน้ าสะอาดกอ่นน าไปตาก  

เส้นใยและการทอ 

        เส้นใยที่ใช้ทอ นิยมทอจากใยฝ้าย การเตรียมเสน้ด้าย ต้องเลอืกฝ้ายเฉพาะชนิดทีม่ีปุย สขีาว น ามา
ผ่านกรรมวิธดีังนี ้
        1.  การอิ้วฝา้ย เป็นการน าปุยฝ้ายมาหีบเพื่อเอาเมล็ดออก 
        2.  การดดีฝ้าย เปน็การท าให้ฝ้ายฟู ไม่จับตวัเปน็ก้อน 
        3.  การล้อฝ้าย เป็นวธิีการม้วนปุยฝ้ายใหเ้ปน็แทง่ 
        4.  การเขน็ฝ้าย เป็นการปัน่ดงึฝ้ายให้ออกมาเปน็เส้นด้าย 
        5.  เปียด้าย เป็นวธิีการที่ท าใหด้้ายเป็นเข็ด หรือเป็นใจ 
        6.  การท าความสะอาดเสน้ด้าย โดยน าไปแช่น้ า 2 - 3 คืน แล้วน ามาทุบหรือต าเพื่อท าใหด้้ายเข้าน้ า 
แล้วน าไปตม้ให้สิ่งสกปรกและไขมันออกใหห้มด ตอ่จากนั้นจงึน าไปย้อมสี 
        7.  การฆ่าด้าย เป็นการท าใหด้้ายแข็งตัว มีความเหนียวและไม่เป็นขน โดยต้มกับข้าวสาร 
        8.  การปัน่หลอด เปน็การน าด้ายมาปั่นใส่หลอด เก็บไวโ้ดยใช้กวักหรือหลาปั่นดา้ย 
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        9.  การค้นด้าย เปน็การจดัเรียงเส้นด้ายที่จะทอโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "เผือ" 
        10. การหวีเครือ เปน็การน าด้ายทีค่้นแล้วไปสอดใส่ในรูฟืมที่ใช้ในการทอ แลว้ใช้หวเีครอืซึง่ท าจากขน
หมูป่า หวีเสน้ด้ายเพื่อท าใหจ้ัดเรียงเปน็ระเบียบ 
        11. สืบหูกเก็บเหา เป็นการตอ่ด้ายยนืหรือดา้ยเครือเข้ากับเหาหรอืตะกอ เพ่ือแบ่งด้ายยืนออกเปน็หมู่ๆ  
        12. การคน้หมี่ หมายถึง การก าหนดด้ายทอเสน้พุ่งโดยเรียกเปน็ล า (1 ล า หมายถึง ด้าย 4 เส้น) 
        13. การมดัหมี่ เมื่อคน้หมีเ่สร็จแล้วน าดา้ยมาใส่ทีโ่ฮงมดัหมี่เพื่อมดัเปน็ลวดลายตามต้องการ แลว้น าไป
ย้อมสีทีละสตีามลายทีก่ าหนดไว ้
        14. การแก้มดัหมี่ ใชม้ีดคม ๆ ตดัปมเชือกทีละเปลาะจนหมดเชือก 
        15. การกรอดา้ย ด้ายที่มัดหมี่แลว้น ามากรอใส่หลอดเพ่ือใส่กระสวย โดยใช้หลาปัน่ด้ายและระวิง 
        16. น าหลอดด้ายที่กรอแลว้มาใส่ในกระสวย 
        17. การทอ ผู้ที่ทอผ้ามัดหมี่ตอ้งมคีวามช านาญจงึจะได้ลวดลายที่ถกูต้องชัดเจน 

 

  

 

ผ้ามัดหมี่มีบทบาทในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย หญิงสาวต้องทอผ้าเพ่ือท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม วัสดุเส้นใย
ทั้งฝ้ายและไหมบ่งบอกถึงศักยภาพทางการค้า เพราะเป็นวัสดุที่ใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายมาแต่โบราณ ส่วนวัสดุ
ย้อมสีธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชในประเทศไทยที่มีความหลากหลาย ซึ่งช่วย
ให้ผ้ามัดหมี่ของไทยมีสีสันเฉพาะตัว และยังสะท้อนไปถึงความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มชนในการย้อมสี
ธรรมชาติ  ปัจจุบันการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตผ้ามัดหมี่ยังคงมีอยู่บ้างตามชนบท แต่เยาวชนรุ่นใหม่ที่
ตั้งใจสืบทอดการทอผ้ามีจ านวนลดลง และหลายชุมชนก็ไม่สามารถสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ไว้ได้ 
จึงจ าเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแขนงนี้คงอยู่
สืบไป 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXj9n05_DRAhVBNo8KHfzCDxAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.otoptoday.com%2Fwisdom%2F1036%2F%25E0%25B8%259C%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7&bvm=bv.146073913,d.c2I&psig=AFQjCNFHkrcfq-dKLGfczymT1fcBunM-pQ&ust=1486104154339375
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กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก 
นายอภิชาติ พลบัวไข ปราชญ์ชาวบ้าน 

  
บ้านโนนกอกแต่เดิมเป็นกลุ่มหนึ่งของบ้านหนองน าค าซึ่งมีกลุ่มคนที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และประเทศลาว เข้ามาก่อตั้งบ้านเรือน เมื่อปี พ.ศ.2397  
ได้น าเอาวัฒนธรรมผ้าทอในท้องถิ่นนั้นๆเข้ามาด้วย  ในปี พ.ศ.2547 ทางราชการได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน
จากบ้านหนองนาค าตั้งเป็นหมู่บ้าโนนกอก ชาวบ้านโดนกอกมีฝีมือการทอผ้ามาแต่ดั้งเดิม มีลายผ้าทอมือ            
ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทอไว้ใช้ใรครัวเรือน และทางพุทธศาสนา ไม่ได้มีการทอเพ่ือจ าหน่าย ในปัจจุบัน
พบว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีการทอผ้าเพ่ือไว้ใช้เอง ท าวัฒนธรรมด้านการทอผ้าได้เลือนหายไป 

  
 ในปี พ.ศ.2556 นายอภิชาติ พลบัวไข หรือครูต้น ซึ่งเป็นลูกหลานชาวบ้านโนนกอก ได้ท าผลงาน
วิทยานิพนธ์เกี่ยวอาชีพชาวบ้าน คือ การทอผ้าจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านโนนกอกจากผู้สูงอายุ                
ในหมู่บ้านและในต าบลหนองน าค า  และได้ทดลองการทอผ้าแบบโบราณจนเกิดความช านาญ โดยได้เริ่มทอ
ผ้าย้อมสีธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น เปลือกไม้ใบไม้ต่างๆที่มีในหมู่บ้าน เทคนิคการทอจากปกติ 2 ตะกอ
เป็น 3 และ 4 ตะกอ ในปัจจุบันเป็นที่ชื่นชอบ/นิยม จึงได้เกิดแนวคิดจัดตั้งกลุ่มเพ่ือขยายงานทอผ้า                     
ให้กว้างขวางขึ้น ที่ส าคัญจะได้สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
  

ส่วนราชการ โดยนายสุเมธ ทองดี พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าจังหวัดอุดรธานี              
โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี จัดส่งชุมชนบ้านโนนกอก ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง                 
จังหวัดอุดรธานี เข้าประกวดในการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2559              
ที่จังหวัดปทุมธานี จัดโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับอีก 76 ชุมชนทั่วประเทศ แต่มีรางวัล
ชนะเลิศให้ 4 ชุมชนจาก 4 ภาค ผลปรากฏว่า บ้านโนนกอก ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
น าเสนอ“ภูมิปัญญาทอผ้าขิดไหมลายสายธารนาคเชียงรวงย้อมสายบัวแดง” ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เป็นชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในการประกวดและเผยแพร่การด าเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดดีเด่น ปี 2559  ในงาน                    
“ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ที่จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ชุมชนบ้านโนนกอก ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี น าผลิตภัณฑ์             
“อุดรมหัศจรรย์แพรพรรณบัวแดง”เข้าประกวดในประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ผลปรากฏว่าชุมชน                           
บ้านโนนกอก ยังคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 OTOP KBO CONTEST  

ส าหรับชุมชนโนนกอก ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีชื่อเสียงด้านการทอผ้า
โบราณ โดยในปี พ.ศ.2557 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองอุดรธานี ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ OTOP              
และความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านสู่การคัดสรร พร้อมจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นโดยใช้ชื่อว่า                
“กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก”โดยการระดมหุ้นจากสมาชิก จ านวน 12 คน เป็นเงิน 200,000 บาท                
เริ่มผลิตผ้าทอลายโบราณและลายผ้าร่วมสมัย ย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งจากความใส่ใจในการศึกษาและพัฒนา              
การทอผ้าอย่างต่อเนื่องของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ท าให้ผ้าเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้น 
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ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2558 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและมีสมาชิกเพ่ิมจ านวน 3 ราย รวมสมาชิก                
15 ราย จ านวนหุ้น 130 หุ้นๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 260,000 บาท กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้สร้าง
แบรนด์ “อารยา” มีความหมายคือท่านเป็นครูทางภูมิปัญญาของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก จากเงินทุน
ของกลุ่มท าให้กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนเพ่ิม ท าให้กลุ่มมีอุปกรณ์ในการทอผ้าเพ่ิมขึ้นและทอผ้า
ได้มากขึ้น กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ได้ร่วมออกร้านกับหน่วยงานราชการ ร่วมประกวดในโอกาสต่างๆ
ได้รับรางวัลเป็นจ านวนมาก 

 

ผ้าขดิไหมลายสายธารนาคเชียงรวง บ้านโนนกอกจังหวัดอดุรธานี 
   
          การประยุกต์ขิดลายนาคที่เป็นลายขิดดั้งเดิมในท้องถิ่นผสมกับกนกประตูโบสถ์วัดหนองนาค าลายขอ
เล็บแมว และลายขอขิดเกียง ซึ่งเป็นลายดั้งเดิมของบ้านโนนกอก มาผสมผสานและออกแบบลายใหม่ โดยน า
สายบัว ดอกบัว และเกสรบัวแดง มาย้อมเส้นไหมที่ใช้ทอ ซึ่งดอกบัวแดงที่น ามาย้อมเกิดขึ้นในล าห้วยนาค
เชียงรวงที่ไหลผ่านหมู่บ้านโนนกอก ซึ่งจะออกดอกทั้งปี  จึงท า ให้เกิดเป็นที่มาของชื่อลวดลายของ                    
“ผ้าขิดไหมลายสายธารนาคเชียงรวง” 
 
 สีของผ้าไหมขิดหรือผ้ามัดหมี่ เป็นผ้าย้อมจากสีธรรมชาติที่ภูมิปัญยาเก่าค้นคว้าไว้คือ สีแดงจากครั่ง
และสีเหลืองจากเปลือกมะม่วง ส่วนสีทองที่คิดค้นขึ้นใหม่คือสีจากดอกบัวแดง การย้อมจากบัวแดง จะน า
ส่วนของบัวแดงแต่ละส่วนมาแยกต้ม แล้วเคี่ยวให้สีออกจากแต่ละส่วนที่น ามาใช้จากนั้นน าไหมลงไปย้อม           
จะได้สีทองสวยงามมาก สีจากดอกบัวแดงเป็นสีธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น สามารถย้อมได้              
ทั้งร้อนและเย็น การย้อมเย็นก็จะได้กลิ่นหอมของดอกบัวแดงและย้อมได้ทั้งเส้นไหมและเส้นฝ้าย   

แนวคดิอีกอกีรูปแบบของการออกแบบลายมาจาก วิถีชาวอีสานตั้งแต่โบราณกาล มกันิยมทอผ้าขิด
แล้วจดัเย็บเป็นหมอนขดิแลว้น าไปถวายพระสงฆ์ในงานบุญประเพณตี่างๆตามฮตี 12 ดังนั้นจึงไดน้ าลวดลาย 
ดั้งเดิมมาคดิค้นเพิ่มเติม เพือ่ให้ลวดลายมีความชดชอ้ยงดงามยิ่งขึ้น 
 

  

 
 
    “ผ้าขิดไหมลายสายธารนาคเชียงรวง”ที่น าสายบัว ดอกบวั และเกสรบัวแดง มาย้อมเส้นไหมที่ใช้ทอ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0uoHW8vXRAhWBto8KHdN-At8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fboard.trekkingthai.com%2Fboard%2Fshow.php%3Fforum_id%3D34%26topic_id%3D328316&psig=AFQjCNHnBq9xH27Rxlk1Y8WyybSkOGxBsA&ust=1486278502416231


- 29 - 

 

ขั้นตอนการทอผา้โดยใช้บวัแดง  
1.น าบัวแดงมาคัดแยกระหวา่งสายบวั กลบีดอก เกสร (โดยสายบวัจะหัน่เป็นท่อน) ใช้ต้มแบบสด 
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       2. น าบัวแดงมาคัดแยกระหว่างสายบวั กลบีดอก เกสร ตากแห้งไว้ใช้ในช่วงฤดูที่ไมม่ีดอกบวัสด 
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       3.แชเ่ส้นไหม หรือเสน้ฝ้ายที่จะน าไปย้อมในน้ าเปลา่เพื่อปรับสภาพกอ่นทีน่ าไปย้อม 
       4.น าสายบัว กลีบบัว เกสรบวั แยกตม้เคี่ยวจนเปื่อยออกส ี
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5.เคี่ยวให้เปื่อยและกรองออกให้เหลือแต่น้ า  
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6. น าเสน้ไหม/ฝ้ายลงไปย้อม จะได้สตีามลกัษณะของบวัแดงทีน่ าไปตม้ 
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o การย้อมจากสายบวัแดง จะให้สีเทาเงนิ  
o การย้อมจากกลบีดอกบวัแดง จะให้สชีมพูอ่อน 
o การย้อมจากเกสรบวัแดง จะให้สีเหลอืงนวล 
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7.การมดัหมี่และการทอ จะใช้ขั้นตอนเดียวกนักับการมัดหมี่ทั่วๆไปแต่จะแตกตา่งกันที่การออกแบบลวดลาย             
การทอกเ็ช่นกันจะใช้รูปแบบการทอที่เปน็ลักษณะการใช้ฟืมแบบ 2,3 หรือ 4 ตะกอ   
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ผ้าขิดไหมลายสายธารนาคเชียงรวง เส้นพุ่งย้อมดอกบัวแดงเส้นยืนย้อมด้วยครั่งกับคราม  

(ผลงานผ้าขิดไหมบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ) 
 

 

นายอภิชาติ พลบัวไข ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี                              
ได้ทดลอง การทอผ้าแบบโบราณ จนเกิดความช านาญ และฝึกฝนชาวบ้าน โดยได้เริ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ                 
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น บัวแดง และเปลือกไม้ใบไม้ต่างๆที่มีในหมู่บ้าน เทคนิคการทอจากปกติ 2 ตะกอ                  
เพ่ิมเป็น 3 และ 4 ตะกอ พร้อมได้ถ่ายทอดให้กลุ่มทอผ้าในหมู่บ้านได้เรียนรู้และทอผ้าจนเกิดความช านาญ 
และได้รับรางวัลระดับประเทศ พร้อมทั้งจัดให้กลุ่มทอผ้าโบราณแห่งนี้เป็นที่ศึกษาดูงานของผู้สนใจทั่วไป  
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นอกจากบัวแดงแล้ว กลุ่มทอผ้าโบราณ            
บ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี ได้น าเปลือก
ไม้ใบไม้ทีม่ีในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมในการ
ย้อมเส้นไหม/เส้นฝ้าเพื่อย้อมเพื่อให้มีความ
หลากหลายและหลีกเลี่ยงการย้อมด้วยสี/
สารเคมี นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ท าให ้
ได้รับความนิยมมากและมีชื่อเสียงมาก 
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 ทองกวาวหรือดอกจาน 
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ผลงานและการน าไปใชป้ระโยชน ์
ภาพโดย กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก จังหวดัอุดรธานี  

 

        
 

 
 

 

ฝ้ายห   
 

 
 

ฝ้ายขิดทอมือลายดาวล้อมเดือนย้อมสายบัว
แดง 

ผ้าฝ้ายทอมือต่อขิดโบราณย้อมจากสายบัวแดง 

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายนาคเกี้ยวต่อขิดโบราณ สายบัว+คราม 
 

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือหมักโคลน 

ผลงาน 
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ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสายบัวแดง+คราม ตีนจก 

ผ้าฝ้ายทอมือหมักโคลน 

ผ้าซิ่นมดัหมี่ย้อมสายบัวแดง+คราม ต่อตีนช่อขิดเกียง 

ผ้าฝ้ายทอมือมัดหมี่หมักน้ าซาวข้าว 
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ผ้าคลุมไหล่หมี่ขดิทอมอืหมกัโคลน  

ผ้าฝ้ายหมีข่ิดทอมือหมักโคลน 
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  ฝ้ายทอมือมัดหมี่หมักโคลน 4 ตะกอลายเงื่อนดูกง ู
 

ฝ้ายทอมือมดัหมี่หมกัโคลน 4 ตะกอ 
 

ผ้าฝ้ายทอมือมดัหมี่หมักโคลน 4 ตะกอ 
 

ฝ้ายมดัหมี่ทอมือย้อมคราม 4 ตะกอ ต่อหัวต่อตีน 
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ฝ้ายหมี่ขดิย้อมครามทอมือ ลายนาคขิดโบราณต่อจก 
 

ผ้าฝ้ายทอมือมดัหมี่ย้อมครามลายนกยูง 

ผ้าฝ้ายทอมือมัดหมี่5สี 4 ตะกอตอ่หัวผ้าไหมต่อตีจก ไหมแกมฝ้ายทอมือ 
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ผn้        

าฝ้ 
 
ายทอมือมัดหมีย่้อมครามลายนกยงู 

 

          
 
 

 
 

ผ้าฝ้ายมัดหมีย่้อมครามทอมอืต่อหวัไหมขิดขั้นลายต่อตีนจกฝ้าย 

ผ้าฝ้ายทอมือหมี่ขิดโบราณย้อมครามลายหมี่นาคต่อจก ผ้าฝ้ายทอมือหมี่ขิด 

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ พิเศษย้อม 5 สี ต่อตีนจก 
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การน าไปใช้ประโยชน ์
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- 47 - 

 

บทที่ 2                                                                                                    
ผลการด าเนินโครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลปถ์ิ่นอีสาน"  

 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.1 ผลผลิต (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการรวม 314 คน แบ่งเป็นเพศชาย 124 คน เพศหญิง 190 คน   

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้รับบริการ 
     ชมรมนักศึกษามสธ.                3   ชมรม 3  ชมรม 
     นักศึกษา มสธ.               30    คน 45   คน 
     บัณฑิต มสธ.                10    คน 20   คน 
     เยาวชน                                      5    คน 14   คน 
     ประชาชน                   90    คน 220  คน 
     บุคลากร มสธ.               15    คน  15   คน 
     รวม                        150   คน 314  คน 

 
 

2.1.2 ผลลัพท์ ( ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
 

 
 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เชิงปริมาณ :จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 150 314 
 2. เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพงึพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ 84 96.50 
 3. เชิงเวลา :ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                                                                  ร้อยละ 100 100 
 4. เชิงต้นทุน :ต้นทุน/ค่าใช้จา่ยของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ                                                                                                             บาท 93,650 93,650 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
86 96.50 

2.  เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพงึพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 84 97.50 
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2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจ  
ผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 

ผลประเมินโครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลปถ่ิ์นอีสาน"  
วันที่ 25 มกราคม 2560  

โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 200 ชุด 
ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
      หญิง 156 78.00 
      ชาย 44 22.00 
อายุ   
      ต่ ากว่า 20 ปี 14 7.00 
      21-30 ปี   25 12.50 
      31-40 ปี   63 31.50 
      41-50 ปี 76 38.00 
      มากกว่า 50 ปี 22 11.00 
สถานภาพ   
      นักศึกษา มสธ. 45 22.50 
      บัณฑิต มสธ. 20 10.00 
      เยาวชน 14 7.00 
      ประชาชน 121 60.50 
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด    
    เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    36 18.00 
    รายการวิทยุ ข่าว มสธ. ออกอากาศผ่านวิทยุท้องถิ่น  18 9.00 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    146 73.00 
 
จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถิ่นอีสาน"  
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น เพศหญิงร้อยละ 78.00 เพศชายร้อยละ 22.00 
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปีร้อยละ 38.00  รองลงมา อายุ 31-40 ปีร้อยละ 31.50,                 

อายุ 21-30 ปีร้อยละ 12.50 , อายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 11.00 และอายุต่ ากว่า 20 ปีร้อยละ 7.00 
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นประชาชนร้อยละ 60.50 นักศึกษา มสธ.ร้อยละ 22.50 บัณฑิต มสธ.              

ร้อยละ 10.00 เยาวชนร้อยละ 7.00 
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากที่สุดร้อยละ 73.00 

รองลงมาจากจากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 18.00 และจากรายการวิทยุศูนย์ฯมสธ.อุดรธานี ร้อยละ 9.00 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
 
  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
    1.1 ความรู้การออกแบบลายผ้า/การมัดหมี่/การย้อม/การทอ  126 68 6 00 00 
    1.2 ผ้าพื้นเมืองอีสานเพ่ืองานสังคมและแฟชั่น 137 58 5 00 00 
    1.3 ผ้าพ้ืนเมืองอีสานกับการประยุกต์ใช้    162 35 3 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 129 67 4 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 156 36 8 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  168 29 3 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 147 46 7 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 171 24 5 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 138 55 7 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 174 21 5 00 00 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
    1.1 ความรู้การออกแบบลายผ้า/การมัดหมี่/การย้อม/การทอ  63.00 34.00 3.00 00 00 

    1.2 ผ้าพื้นเมืองอีสานเพ่ืองานสังคมและแฟชั่น 68.50 29.00 2.50 00 00 
    1.3 ผ้าพ้ืนเมืองอีสานกับการประยุกต์ใช้    81.00 17.50 1.50 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 64.50 33.50 2.00 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 78.00 18.00 4.00 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  84.00 14.50 1.50 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 73.50 23.00 3.50 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 85.50 12.00 2.50 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 69.00 27.50 3.50 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 87.00 10.50 2.50 00 00 
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สรุปผลความคิดเหน็ในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็นดังนี้ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - 
    1.1 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลายผ้า/การมัดหมี่/การย้อม/การทอ  97.00 
    1.2 ผ้าพื้นเมืองอีสานเพ่ืองานสังคมและแฟชั่น 97.50 
    1.3 ผ้าพ้ืนเมืองอีสานกับการประยุกต์ใช้    98.50 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 98.00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 96.00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  98.50 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 96.50 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 97.50 
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 96.50 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 97.50 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมประเมนิโครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลปถ์ิ่นอีสาน" 
เชิงปริมาณ  : ผู้ร่วมกิจกรรม   จ านวน  314  คน 
เชิงคุณภาพ  : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ   ร้อยละ  97.50 
               : การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  96.50 
เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา   ร้อยละ  100 
เชิงต้นทุน   : โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด   จ านวน  93,650 บาท 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : - ควรจัดอีกทุกเพ่ือให้นักศึกษา บัณฑิต บุคลากร มสธ. เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 

 
2.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย... เพศหญิง 190 คน เพศชาย 214 คน  รวม 314  คน 

จ านวนผู้รับบริการ ร้อยละ  
     ชมรมนักศึกษา มสธ.         3   ชมรม/45 คน 14.33 
     ชมรมบัณฑิต มสธ.           20   คน   6.7 
     บุคลากร มสธ.                15   คน  4.78 
     เยาวชน                        14   คน   4.45 
     ประชาชน                    220  คน           70.07 
     รวม                           314   คน 100 
 
2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถ่ินอีสาน" 

1. ค่าตอบแทน …… 13,300.-บาท 
2. ค่าใช้สอย………… 65,350.-บาท 
3. ค่าวัสดุ...................15,000.-บาท 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 93,650.-บาท (–เก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 
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บทที่ 3                                                                                                    
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1.ผู้รับบรกิารไดร้ับความรู้/ประโยชน ์
          1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผ้าพ้ืนเมืองอีสานและตระหนัก              
และเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมผ้าถิ่นอีสาน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจได้อนรุักษ์และด ารงไว้ซึ่งซึ่งงานหัตถศิลป์ด้านในการทอผ้าถิ่นอีสาน
ท้ังดา้นการออกแบบลายผ้าซึ่งยึดถือลายโบราณ พร้อมคิดประยุกต์ลายขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทันสมัยน่าใช้ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการไดรู้้คุณค่าและสามารถน าเผยแพร่ทัง้การผลิตหรือการทอการใช้ประโยชนข์องผา้
ถิ่นอีสาน พร้อมบอกเล่าคนรุ่นหลังได้น าไปสืบทอดวัฒนธรรมด้านงานหัตถศิลป์ที่ดีงามและด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณข์องชาวอีสานต่อไป  
 
2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถิ่นอีสาน" ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก  
ที่ส าคัญได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายและได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมไปให้
คนอื่นได้รู้จัก ซึ่งเมื่อกล่าวถึงผ้าพ้ินเมืองอีสานก็นับได้ว่าเป็นมรดกของชาวอีสานและของประเทศ กล่าวได้ว่า
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ ในปัจจุบันนี้ได้มีคน
รุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจ ปัจจุบันค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนไป ท าให้การทอผ้าได้รับการสืบทอดและพัฒนาต่อ
ยอด การส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าทออีสาน การสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมอีสาน  เป็นการพัฒนาอาชีพ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนอีสานอย่างยั่งยืน โครงการสืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ถือเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมเพื่อสงัคมที่มุ่งรักษาและธ ารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์แห่งพ้ืนถิ่นของผ้าทออีสาน รวมถึงการส่งเสรมิและฟื้นฟู 
“การทอผ้าอีสาน” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะยังประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ทอผ้าอีสานให้ได้มีความเป็นอยู่และมี
คณุภาพชีวิตที่ดีขึ้นและในปัจจุบันรัฐบาลได้เชิญชวนให้ประชาชน/บุคลากรทุกหน่วยงานร่วมใส่ผ้าไทยในวัน
ท างานจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่รักการใส่ผ้าพ้ืนเมืองก็ใส่ไปไหนๆได้ทุกที่ทั่วประเทศและทั่วโลก        

 
3.หน่วยงาน 
          1.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธ์อันดีประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงานใกล้เคียง 
เครือข่ายในพ้ืนที่ให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เพิ่มมากขึ้น 
 2.   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ได้ประชาสมัพันธร์ะบบการศึกษาทางไกล 
 3.   มีความร่วมมือระหว่างชมรมนักศึกษา มสธ. ชมรมบัณฑิต มสธ.ในเขตพ้ืนที่ให้บรกิารศนูย์วิทย
พัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 4.   บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เกิดความรักความร่วมมือมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 
4.ปัญหา/อุปสรรค  - ไมม่ ี- 
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ภาคผนวก  
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1.รายชื่อ/ที่อยู่ผู้ร่วมกิจกรรม 

โครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถิ่นอสีาน"  
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2. ภาพกิจกรรม 

โครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถิ่นอสีาน"  
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วนัที่ 25 มกราคม 2560 ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ.อดุรธาน ี 

ไดร้บัเกียรติจากนายสชุยั บตุรสาระ รองผูว้่าราชการจงัหวดัอดุรธาน ีเป็นประธาน 

โดยมี นางเยียรยง ไชยรตัน ์ผูอ้ านวยการศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ.อดุรธาน ี

ใหก้ารตอ้นรบัและกลา่วรายงานถึงวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

 1.เพื่อใหต้ระหนกัและเห็นคณุค่ามรดกทางศิลปวฒันธรรมของผา้ถ่ินอีสาน 

      2.เพื่ออนรุกัษแ์ละด ารงไวซ่ึ้งงานหตัถศิลป์ดา้นการทอผา้ถ่ินอีสาน 

      3.เพื่อสบืทอด-เผยแพร่การในการใชผ้า้ถ่ินอีสานมใิหส้ญูหาย 

      4.เป็นการขอบคณุเครือขา่ยการศึกษาและความร่วมมือในดา้นอ่ืนๆ  

      ผูร้่วมโครงการ ไดแ้ก ่คณะผูบ้ริหาร คณะคร ูบัณฑติ เยาวชน นกัเรียน 

นกัศึกษาและประชาชนในเขตพื้นทีใ่หบ้ริกา จ านวน 314 คน มีกจิกรรม อาทิ                  

ภาคกลางวนั ใหค้วามรูเ้ร่ืองผา้พื้นเมืองอีสานและศึกษาเรียนรูก้ารทอผา้ดว้ยบัวแดง 

ณ กลุม่ทอผา้โบราณบา้นโนนกอก ต าบลหนองนาค า  จงัหวดัอดุรธานี 

ภาคกลางคืน   

     - ร่วมถวายความอาลยัเนือ่งในโอกาสสตมวาร 

     - ดนตรีบรรเลงบทเพลงของพ่อ 

     - การแสดง สืบสานงานผา้หตัถศิลป์ถ่ินอีสาน  

     - แฟชัน่โชว.์.ผา้พื้นเมืองอีสานเพื่องานสงัคม 

     - การแสดง วิถีอีสานถ่ินสยาม 

     - การแสดงชดุ โชวม์หศัจรรยง์านผา้อีสานประยกุต ์

     - ใหค้วามรูเ้ร่ืองแนวคิดการทอผา้ลายโบราณ 

     -  การสาธติการทอผา้และนทิรรศการผา้พื้นเมือง  

       (โดยกลุม่ผา้โบราณบา้นโนนกอก และ บี พี โมเดลลิง่) 

     - มอบรางวลัแตง่กายดว้ยผา้พื้นเมืองงาม 
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กิจกรรมภาคกลางวนั 

 

ใหค้วามรูพ้ื้นนฐานดา้นอาชพีการทอผา้พ้ืนเมืองอีสานกบักลุม่ประชาชนผูใ้ชแ้รงงานในทอ้งถ่ิน

โดยส านกังานพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัอดุรธาน ี

 

 

นายอภิชาติ พลบัวไข ปราชญช์าวบา้นและผูก้่อตัง้กลุ่มทอผา้โบราณบา้นโนนกอก อดุรธานี 

(อาจารย์ประจ าส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี) ใหค้วามรูแ้ละแนะน า

กลุ่มแม่บา้นที่ท าอาชีพทอผา้ ในการเรียนรูด้งูานกรรมวิธีและกระบวนการทอผา้โบราณบา้น

โนนกอก ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอดุรธานี ที่รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

เพ่ือน าทกัษะไปพฒันาฝีมือในการทอผา้ในทอ้งถ่ินของตนเอง 
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กรรมวิธีการยอ้มโดยการน าบวัแดง ประกอบดว้ย สายบวั ดอกบวัและเกสรบวัแดง                          

ซ่ึงมีในทอ้งถ่ินมาเป็นสว่นประกอบ ซ่ึงเป็นภมูิปัญญาของกลุม่ชาวบา้นโนนกอก                                

ทีส่ามารถคิดคน้และพัฒนาขึน้เป็นเอกลกัษณท์ี่โดดเดน่ 

 



- 76 - 

 

 

 

การทอผา้ดว้ยมือยงัใชแ้บบดัง้เดมิ  

และผลงานผา้ทอมือที่ส าเร็จแลว้สามารถน าไปจ าหนา่ยเพ่ือเป็นรายได ้  
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กิจกรรมภาคกลางคืน 

ร่วมถวายความอาลยัเนือ่งในโอกาสสตมวาร พรอ้มดนตรีบรรเลงบทเพลงของพ่อ 

ทัง้นีไ้ดร้บัเกียรตจิากนายสชุยั บตุรสาระ รองผูว้่าราชการจงัหวดัอดุรธาน ีเป็นประธาน 

โดยมี นางเยียรยง ไชยรตัน ์ผอ.ศนูยฯ์มสธ.อดุรธาน ีใหก้ารตอ้นรบัและกล่าวรายงาน 
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3. แบบประเมิน 
โครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถิ่นอสีาน"  
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แบบประเมินโครงการ"สืบสานงานผ้าหัตศิลป์ถิ่นอีสาน"  
 วันที่ 25 มกราคม 2560 

โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

โปรดกาเครื่องหมาย     ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
     1.  เพศ    ชาย             หญิง 
     2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี  21-30 ปี   31-40 ปี   41-50 ปี   มากกว่า 50 ปี  
     3.  สถานะภาพของท่าน      บุคลากร    นักศึกษา มสธ.     บัณฑิต มสธ.  ประชาชนทั่วไป 
     4.  ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   
      อ่ืนๆระบุ.................................................................................... ............................................................. 
 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      
    1.1 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลายผ้า/การมัดหมี่/การย้อม/การทอ       
    1.3 ผ้าพื้นเมืองอีสานเพ่ืองานสังคมและแฟชั่น      
    1.4 ผ้าพ้ืนเมืองอีสานกับการประยุกต์ใช้         
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน       
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม      
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม      
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก      
 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
1............................................................................................................................ ........................................................ 
2...................................................................................................... .............................................................................. 
3............................................................................................................................ ........................................................ 
 

                                                        ขอขอบพระคุณทุกทา่น 

 


