
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที ่ 
ระยะที่ ๒ 

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง  

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองเพิ่มทักษะ                            
ส าหรับกลุ่มผ้าทอบ้านวังยาว 

วันท่ี 4- 7 และ 10-14 มิถุนายน 2562 
ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยาว หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 

 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
2562 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ ๒ 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองเพ่ิมทักษะ                            

ส าหรับกลุ่มผ้าทอบ้านวังยาว 
วันที่ 4- 7 และ 10-14 มิถุนายน 2562 

ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยาว หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที ่3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว         
 
วัน เดือน ปี   วันที่ 4 มิ.ย. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  1. นางสาวสกุณา โม่งค า และ 2. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
    

 
ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
          ในวันแรกของการด าเนินการปฏิบัติงานในระยะที่ 2
การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยผู้ใหญ่บ้านบ้านวังยาว 
หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
กล่าวเปิดการอบรม ชี แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรม โดย อาจารย์วุฒิวัฒน์  อนันต์ พุฒิ เมธ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ด้วยระยะเวลาที่จ ากัดจึงเริ่มการ
บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื นเมือง พื นฐานของลายผ้าพื นเมือง” โดย คุณกฤษกร แก้ว
โบราณ และสรุปกิจกรรม 

กลุ่ มผ้ าทอ เ ริ่ มท าความ เข้ า ใจถึ ง
เป้าหมายที่ได้รับ และพื นฐานส าคัญ
ของสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื นเมือง 
ที่ส าคัญการเริ่มเข้าใจถึงลายผ้าที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเอง  

 

 

.....................................................  ลงช่ือ
ผู้รายงาน  (นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ)                                 

ต าแหน่ง ............อาจารย์...........                                            
วันเดือนปีท่ีรายงาน …4…../…มิถุนายน…./…2562…… 



OP-1   3 
 

 

OP.1-1 กลุ่มท้อผ้าเริ่มท าการลงทะเบียน 

 

OP.1-2 การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย ประธานการประชุม  
ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังยาว หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
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OP.1-3 ชี แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
โดย อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

OP.1-4 บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื นเมือง พื นฐานของลายผ้าพื นเมือง” 



OP-1   5 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ระยะที่ ๒ 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองเพ่ิมทักษะ                            

ส าหรับกลุ่มผ้าทอบ้านวังยาว 
วันที่ 4- 7 และ 10-14 มิถุนายน 2562 

ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยาว หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว         
 
วัน เดือน ปี   วันที่ 5 มิ.ย. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  1. นางสาวสกุณา โม่งค า และ 2. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 

 

 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
          รับฟังบรรยาย เรื่อง “โครงสร้างของลายผ้า ทฤษฎีสีของลายผ้าที่
จะออกแบบ” ต่อด้วยกิจกรรมภาคปฏิบัติ  “การปฏิบัติการจ าแนกสีลาย
ผ้าทอ” จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ โดย คุณกฤษกร แก้วโบราณ และสรุป
กิจกรรม 

ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย เ ห็ น
โครงสร้างของผ้าที่ส าคัญ 
ทฤษฎี ข อ งสี ผ้ า  เ ริ่ ม ที่
จ าแนกได้ถึง สีเคมีหรือสี
ธรรมชาติ  

 

 

 ...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
  (นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

       ต าแหน่ง ...........อาจารย์............                           
วันเดือนปีท่ีรายงาน …5…../…มิถุนายน…./…2562…… 
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OP-1-5 การบรรยาย เรื่อง “โครงสร้างของลายผ้า ทฤษฎีสีของลายผ้าที่จะออกแบบ”  

 

 

OP.1-6 กิจกรรม “การปฏิบัติการจ าแนกสีลายผ้าทอ” จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ  
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ระยะที่ ๒ 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองเพ่ิมทักษะ                            

ส าหรับกลุ่มผ้าทอบ้านวังยาว 
วันที่ 4- 7 และ 10-14 มิถุนายน 2562 

ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยาว หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว         
 
วัน เดือน ปี   วันที่ 6 มิ.ย. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่ 1. นางสาวสกุณา โม่งค า และ 2. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 

 
ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
          การบรรยาย เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจน 
กิจกรรมภาคปฏิบัติคือ วิธีการออกแบบลายผ้าพื นฐาน” โดย คุณกฤษกร 
แก้วโบราณ และสรุปกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มทอ
ผ้าเริ่มมองเห็นความส าคัญ
ที่ต้องใช้อัตลักษณ์ของ
ชุมชน การสร้างสรรค์ 
พื นฐาน ของการสร้างลาย
ผ้าทอของตนเอง  

 

 

.................................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
  (นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

      ต าแหน่ง ...........อาจารย์.............                              
วันเดือนปีท่ีรายงาน …6.../…มิถุนายน…./…2562…… 
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OP.1-7 การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

OP.1-8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัตลักษณ์ของชุมชน 

 

OP.1-9 พื นฐานการออกแบบลายผ้าภาคปฏิบัติ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ระยะที่ ๒ 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองเพ่ิมทักษะ                            

ส าหรับกลุ่มผ้าทอบ้านวังยาว 
วันที่ 4- 7 และ 10-14 มิถุนายน 2562 

ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยาว หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว         
 
วัน เดือน ปี   วันที่ 7 มิ.ย. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่ 1. นางสาวสกุณา โม่งค า และ 2. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการโดยมีการ “ออกแบบลายผ้า” ต้นแบบ เพ่ือการ
ออกแบบให้เกิดความหลากหลายของลายผ้า และสรุปลายผ้าอัตลักษณ์
พร้อมทั งเริ่มมัดลายผ้าต้นแบบ จากเครื่อง “โฮงมัดหมี่”  

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึง
กระบวนการขั นตอนใน
เบื องต้นมากยิ่งขึ น และ
เริ่มเห็นผู้น าที่สามารถต่อ
ยอดได้ในอนาคต 

 
 
...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
  (นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

       ต าแหน่ง ...........อาจารย์............                           
วันเดือนปีท่ีรายงาน …7…../…มิถุนายน…./…2562…… 
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OP.1-10 การแกะลายผ้าต้นแบบ 

 

OP.1-11 กลุ่มช่วยกันมัดลายผ้าต้นแบบ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ระยะที่ ๒ 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองเพ่ิมทักษะ                            

ส าหรับกลุ่มผ้าทอบ้านวังยาว 
วันที่ 4- 7 และ 10-14 มิถุนายน 2562 

ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยาว หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว         
 
วัน เดือน ปี   วันที่ 10 มิ.ย. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่ 1. นางสาวสกุณา โม่งค า และ 2. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 

 
ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
“การวิเคราะห์ลายผ้า” โดยการปูพื นฐานการสร้างเรื่องราวในการคิดค้น
ลายผ้าให้กับชุมชน ลายผ้าอาจมีที่มาจากชุมชนเองหรือท้องถิ่นที่ต้นอาศัย
อยู่ ลายผ้าที่ดีจะมีเรื่องราวที่สร้างสรรค์ และบ่งบอกถึงความเป็นตัวตน
หรืออัตลักษณ์ของชุมชน  

กลุ่มเป้าหมายได้ลายผ้าต้น
ก าเนิดของมาจากชุมชน 
และช่วยกันแสดงความคิด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้               
อัตลักษณ์  

 

 
 
...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
  (นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

       ต าแหน่ง ...........อาจารย์............                           
วันเดือนปีท่ีรายงาน …10../…มิถุนายน…./…2562…… 
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OP.1-12 ลายผ้าต่างๆซึ่งทางวิทยากรน าให้วิเคราะห์  

 

OP.1-13 วิทยากรพานักศึกษาโชว์ลายผ้าเพื่อวิเคราะห์  

 

 
 

OP.1-14 ลายอัตลักษณ์ของชุมชน  
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ระยะที่ ๒ 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองเพ่ิมทักษะ                            

ส าหรับกลุ่มผ้าทอบ้านวังยาว 
วันที่ 4- 7 และ 10-14 มิถุนายน 2562 

ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยาว หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว         
 
วัน เดือน ปี   วันที่ 11 มิ.ย. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่ 1. นางสาวสกุณา โม่งค า และ 2. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
การย้อมสีธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น 
เปลือกไม้ ใบไม้ ผล ล าต้น แก่น ต้นไม้และรากไม้ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการ
เตรียมน  าย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกัน ขึ นอยู่กับชนิดของพืชและ
ส่วนที่น ามาใช้ในการย้อมสี 

กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้
จ า กก า ร ย้ อมสี ผ้ า จ า ก
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ เ ริ่ ม ใ ห้
ความส าคัญกับธรรมชาติ
ยิ่งขึ น  

 
 
...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
  (นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

       ต าแหน่ง ...........อาจารย์............                           
วันเดือนปีท่ีรายงาน …11../…มิถุนายน…./…2562…… 
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OP.1-15 การเตรียมเปลือกไม้ส าหรับย้อมสี 

 

OP.1-16 การเตรียมย้อมเส้นหมี่ 
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OP.1-17 การย้อมเส้นหมี่ 

 

OP.1-18 การตากแห้งเส้นหมี่ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ระยะที่ ๒ 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองเพ่ิมทักษะ                            

ส าหรับกลุ่มผ้าทอบ้านวังยาว 
วันที่ 4- 7 และ 10-14 มิถุนายน 2562 

ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยาว หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว         
 
วัน เดือน ปี   วันที่ 12 มิ.ย. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่ 1. นางสาวสกุณา โม่งค า และ 2. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 

 
ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
          เมื่อได้ย้อมสีผ้าจากกิจกรรมครั งก่อนเรียบร้อยแล้ว ก็น าผ้ามา 
“กวักเส้นมัดหมี่ที่มัดลาย” วิทยากรได้แนะน าในเบื องต้น ก่อนจะให้
กลุ่มเป้าหมายลงมือปฏิบัติ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “กวักเส้นมัดหมี่ที่มัด
ลาย”  

การกวักไหมเป็นขั นตอน
ส าคัญของการทอผ้า เพ่ือท า
ให้เส้นไหมมีเส้นยาวต่อ
กัน ขั นตอนนี กลุ่มทอผ้า
สามารถท าได้เป็นอย่าง
เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาของ
ชุมชนเดิม 
 

 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
  (นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

       ต าแหน่ง ...........อาจารย์............                           
วันเดือนปีท่ีรายงาน …12../…มิถุนายน…./…2562…… 
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OP.1-19 การกวักเส้นหมี่ที่มัดลาย 

 

OP.1-20 วงส าหรับกวักผ้า 
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OP.1-21 กางเส้นหมี่ใส่กี่ 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ระยะที่ ๒ 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองเพ่ิมทักษะ                            

ส าหรับกลุ่มผ้าทอบ้านวังยาว 
วันที่ 4- 7 และ 10-14 มิถุนายน 2562 

ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยาว หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว         
 
วัน เดือน ปี   วันที่ 13 มิ.ย. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่ 1. นางสาวสกุณา โม่งค า และ 2. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย
 

 
 
ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
ส าหรับการทอต่อเนื่อง ที่มีการเก็บตะกอไว้แล้วจะใช้วิธีการสืบเครือหูก 
โดยน าเส้นยืนมาผูกกับเส้นด้ายเดิมที่ได้เก็บตะกอฟืมไว้ก่อนแล้ว ด้วยการ
ผูกแต่ละเส้นด้ายตามล าดับให้ครบทุกเส้น พร้อมท าการจัดเส้นยืน ตะกอ 
และฟืมบนกี่ทอผ้าให้เรียบร้อย พร้อมทอตะกอที่เหลือในช่วงการต่อ
เส้นด้ายให้เรียบร้อยจนหมดจนเริ่มเส้นด้ายที่ต่อใหม่ทั้งหมด เพ่ือให้เส้น
ยืนที่จะเริ่มทอตึง แน่น 

กลุ่มเป้าหมายมีการบริหาร
จัดการแบ่งงานกันท าอย่าง
ชัดเจนและพร้อมเรียนรู้ใน
ขั นตอนต่อไป  

 
 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

     ต าแหน่ง ...........อาจารย์............ 
วันเดือนปีที่รายงาน ……13…../…มิถุนายน…./…2562…… 
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OP.1-22 การม้วนเส้นมี่ใส่หลอดเล็ก 

 

OP.1-23 การเตรียมทอผ้ามัดหมี่ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ระยะที่ ๒ 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองเพ่ิมทักษะ                            

ส าหรับกลุ่มผ้าทอบ้านวังยาว 
วันที่ 4- 7 และ 10-14 มิถุนายน 2562 

ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยาว หมู่ 3 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว         
 
วัน เดือน ปี   วันที่ 14 มิ.ย. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่ 1. นางสาวสกุณา โม่งค า และ 2. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย    

 
ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
          การทอผ้าไหมจะเริ่มเมื่อเตรียมฟืม และเส้นพุ่งเสร็จแล้ว โดยใช้
หลอดด้ายที่เรียงล าดับเฉดสีหรือลายไว้แล้วใส่ในกระสวยเพื่อทอด้วยการ
พุ่งกระสวยผ่านร่องสลับของล าไหมไปมา ซ้ายขวา จนสุดเส้นยืน จากนั น
เริ่มการทอผ้าต้นแบบลายอัตลักษณ์ประจ าชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ                                 

ลายผ้าอัตลักษณ์ของ
ชุมชน ชื่อที่เป็นทางการ 
“แก้วกฤษกร” หรือ 
“สร้อยดอกแก้ว” มาจาก
ดอกไม้ประจ าจังหวัด
สระแก้ว ที่มีความหมายว่า 
“แก้วมณีแห่งเกียรติยศ”  
  

 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ..........อาจารย์............. 
วันเดือนปีที่รายงาน ……14…../…มิถุนายน…./…2562 
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OP.1-24 การทอผ้าแบบลายอัตลักษณ์ชุมชน 

 

OP.1-25 การทอผ้ามัดหมี่ด้วยลายอัตลักษณ์ชุมชน 
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OP.1-26 การทอผ้ามัดหมี่ด้วยลายอัตลักษณ์ชุมชน 

 

 

OP.1-27 ลายแก้วกฤษกร หรือ ลายสร้อยดอกแก้ว อัตลักษณ์ชุมชน 
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OP1-28 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาและอุปสรรค์ในอนาคต 

 

 

OP1-29 ผ้าทอมือก าลังขึ นลายอัตลักษณ์ของชุมชน 

 

 

 



OP-1   24 
 

 
OP1-30 

ลายสร้อยดอกแก้ววังยาว 

“แก้วมณีแห่งเกียรติยศของชุมชนบ้านวังยาว”  

 



OP-1   25 
 

 
OP1-31 ลายสร้อยดอกแก้ว  

 กลุ่มชุมชนได้ต่อยอดจากการอบรมโดยการเพ่ิมสีในลายผ้า ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาโดยชุมชนด้วย
ชุมชนเอง ทั้งนี้เกิดจาการวางรากฐานจาก“โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท”หากเป็นเช่นนี้จะท าให้เกิดการต่อยอดและความยั่งยืนได้ในที่สุด 
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OP1-32 ค านิยมจากชุมชน 


