
 
 

    ฐานข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  

 

 

 

  

 

 

จัดทำโดย                                                                                 

งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                        

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกษตรวสิัย                          

อำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอด็ 



 
 

 

คำนำ 

 รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมรายชื่อและผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบล

เกษตรวิสัย เป็นการรวบรวมข้อมูล ที่มา ที่ตั้ง และผลงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้ศึกษา ส่งเสริม และสืบทอดต่อไปแก่คนรุ่นหลัง 

 

 

                  ผู้จัดทำ 

                                                                       งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

ลำดับที่           หน้า 

๑. นายเลียบ แจ้งสนาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม       ๑ 

๒. นายณัฐวัฒน์ สีตี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพ่ือสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้ 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม         ๖ 

๓. นายบุญสม ภูนะ ภูมิปัญญาสานตะกร้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม     ๑๑ 

๔. นางทุมมา ง้วนสูงเนิน นายหมุน เกษทิพย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นถักเปลผ้า 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม     ๑๕ 

๕. นางบุญมา บัวขาว ภูมิปัญญาท้องถิ่นสานกระติบข้าวใบจาก  

    ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม       ๑๖ 

๖. นายพูนศักดิ์ ชนะด ีภูมิปัญญาท้องถิ่นงานใบตอง ผูกผ้า จัดดอกไม้ 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม         ๑๘ 

๗. นางมะลิ ผุยศรี และนางแจ่มจิตร เพชรสวาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มพรรณไม้ 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ๒๑ 

๘. นางสาวสุจินดา ไชยน้ำอ้อม และนางสาวลัดดา สุโพธิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์ไทย    ๒๔ 

 

 

 

 

 



๑ 

 

 

 

๑. นายเลียบ แจ้งสนาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม 

ชื่อภูมิปัญญา  นายเลียบแจ้งสนาม ( อายุ ๗๑ ปี ) 

ที่มาของภูมิปัญญา เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ระหว่างที่บวชเป็นสามเณรได้เริ่มต้นเรียนรู้และสร้างผลงาน

จากการเขียนรูปพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เขียนลายหน้าต่าง ประตูโบสถ์ ทั้งลายไทย ลายขอม ลายบั้งไฟ 

แกะสลักไม้ แกะสลักหิน แกะสลักเทียนพรรษา และมีผลงานด้านประติมากรรมเรื่อยมา เคยไปเป็นวิทยากร

และสร้างสรรค์ผลงานที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านบุรีรัมย์ โดยเคยสร้างผลงานทั้งในประเทศไทยและนำไป

แสดงที่ต่างประเทศ เช่น แกะสลักหินจำลองเขาพนมรุ้งไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น  และได้รับรางวัลต่าง ๆ 

มากมาย 

รางวัลที่เคยได้รับ ๑. รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปะพ้ืนบ้านอีสาน สาขาประติมากรรม ๒๕๕๒ จากสถาบัน

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒. รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศิลปะ    

พ.ศ. ๒๕๕๓                                                                                                                                

   ๓. รางวัลชนะเลิศแกะสลักเทียนพรรษาของจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผลงาน   ๑. รับงานแกะสลักไม้ หิน ลวดลายไทย ลายขอม ประตูโขงวัด ซุ้มประตูเมือง บั้งไฟ 

เทียนพรรษา แกะสลักพระพุทธรูป และงานด้านประติมากรรมอื่น ๆ  

ที่อยู่   บ้านเลขท่ี ๒๙๙ หมู่ที่ ๑๕ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.รอ้ยเอ็ด 

เบอร์โทรศัพท์  ๐๘ ๐๐๐๘ ๓๕๓๓ 

ความต้องการส่งเสริมหรือพัฒนา   

๑. ต้องการให้ส่งเสริมการฝึกอบรมแกะสลักหิน และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่ยัง 

ขาดแคลน                                                                                                                                     

   ๒. อยากให้ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นหลังได้มีความรู้และร่วมกันสืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่ต่อไป 

 



๒ 

 

 

 

 

 

นายเลียบ แจ้งสนาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม 

 

 



๓ 

 

นายเลียบ แจ้งสนาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม 

 

 

นายเลียบ แจ้งสนาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม 

 

 



๔ 

 

รางวัลที่เคยได้รับ 

 

 

 

รางวัลที่เคยได้รับ 

 



๕ 

 

 

รางวัลที่เคยได้รับ 

 

รางวัลที่เคยได้รับ 



๖ 

 

 

 

นายเลียบ แจ้งสนาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม 

๒. นายณัฐวัฒน์ สีตี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้                      

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม 

ชื่อภูมิปัญญา  นายณัฐวัฒน์ สีตี 

ที่มาของภูมิปัญญา เริ่มต้นจากได้เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ จึงมีความคิดที่จะทำ

การเกษตรแบบปลอดสารเคมี เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จึงปลูก

ข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีในปี ๒๕๔๕ ประกอบกับเป็นผู้ที่สนใจใฝ่เรียนรู้และมีความรู้ความสามารถในการทำ

การเกษตรแบบดั้งเดิม ใช้ความรู้ภูมิปัญญาตั้งแต่ขึ้นตอนการปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จนถึงการบริโภค 

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพ่ือสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้ จัดตั้งขึ้นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

มีสมาชิกร่วมก่อตั้ง ๒๔ คน เดิมชื่อกลุ่มข้าวก้องเพ่ือสุขภาพ เป็นกลุ่มที่ยังไม่เป็นทางการต่อมามีการระดมหุ้น 

ๆ ละ ๑๐ บาท สมัครครั้งแรก ๑๐ หุ้น ฝากสัจจะเป็นรายปี ๆ ละ ๔๐๐ บาท แบ่งเก็บ ๒ ครั้ง กิจกรรมหลัก

ของกลุ่มทำข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวฮางงอก ข้าวกล้องฮางงอก ข้าวหอมมะลิแดง ข้าว

ปรองดอง ๔ สี ๕ สายพันธ์ โดยเน้นข้าวที่มีการเพาะปลูกในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ที่

ปลูกแบบอินทรีย์ชีวภาพ เน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเข้าคัดสรร ปี 

๒๕๕๓ ได้รับการคัดสรรระดับ ๓ ดาว เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเพ่ิม



๗ 

 

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการการตลาด การผลิตและการจัดการทุน (การทำแผนธุรกิจ) ในปี ๒๕๕๓ 

และปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัด

ร้อยเอ็ด ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องเป็น ข้าวฮางงอก ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ ๑ ในงาน KBO Festival ประเภทอาหาร / สมุนไพร ปี ๒๕๕๕ ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรได้รับ

การคัดสรรในระดับ ๔ ดาว ปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับ ๕ ดาว 

สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องงอก ข้าวทับทิมชุมแพ                 

จมูกข้าว ข้าวน้ำนม ข้าวอบผง ข้าวปรองดอง ข้าวไรส์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลินิล ข้าวฮางไม่งอก 

รางวัลที่เคยได้รับ ๑. เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕                                                      

   ๒. รางวัลข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาว 

ที่อยู่   บ้านเลขท่ี  ๔  หมู่ที่ ๑๖ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

เบอร์โทรศัพท์  ๐๘ ๑๓๖๙ ๕๑๘๔ / line Nattawa seetee                                                  

ความต้องการส่งเสริมหรือพัฒนา  

๑. ส่งเสริมส่วนที่ยังขาดคือโรงสีข้าว 

๒. อยากให้ชุมชนได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มากขึ้น 

๓. ส่งเสริมให้มีจุดจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในงานประเพณี หรือเทศกาล 

ต่าง ๆ ในท้องถิ่น  

 



๘ 

 

 

นายณัฐวัฒน์ สีตี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้ 

 

นายณัฐวัฒน์ สีตี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้ 

 



๙ 

 

 

นายณัฐวัฒน์ สีตี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้ 

 

 

ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ 

 



๑๐ 

 

 

เคร่ืองอัดสุญญากาศ 

 

เคร่ืองสีข้าว 



๑๑ 

 

 

เคร่ืองคัดเมล็ดข้าว 

 

เคร่ืองบดข้าว 

 



๑๒ 

 

๓. นายบุญสม ภูนะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสานตะกร้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรม

และหัตถกรรม 

ชื่อภูมิปัญญา  นายบุญสม ภูนะ ( อายุ ๗๓ ปี ) 

สมาชิก   นายชาลี ขยันชม 

ที่มาของภูมิปัญญา เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลังจากการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ จ.ราชบุรี  จึงได้นำ

ความรู้จากการศึกษาดูงานมาลองสานตะกร้า โดยซื้อวัสดุอุปกรณ์จาก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร และนำมา

สานเป็นตะกร้า กระเป๋าขนาดต่าง ๆ จนมีผู้พบเห็นมาสั่งทำ เทศบาลจึงนำไปออกร้านแสดงสินค้าในงาน

ประเพณีบุญคูณลาน และทำในเวลาว่างนอกเหนือจากงานอ่ืน ๆ 

ผลงาน   - ตะกร้า ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือตามสั่ง 

   - กระเป๋า ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือตามสั่ง 

รางวัลที่เคยได้รับ รางวัลชาวพุทธต้นแบบในโครงการอบรมไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  

ที่อยู่   บ้านเลขท่ี  ๑๘๗ หมู่ที่  ๔   ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

เบอร์โทรศัพท์  ๐๙ ๒๕๓๑ ๖๒๙๔  

ความต้องการส่งเสริมหรือพัฒนา  

๑. ต้องการให้ส่งเสริมการตลาด เพ่ือหาแหล่งจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน  

๒. ส่งเสริมการนำสินค้าไปออกร้านจำหน่ายสินค้าตามงานหรือเทศกาลต่าง ๆ ใน 

ท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

นายบุญสม ภูนะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสานตะกร้า 

 

 

นายบุญสม ภูนะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสานตะกร้า 

 

 



๑๔ 

 

 

ผลงานของนายบุญสม ภูนะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสานตะกร้า 

 

 

ผลงานของนายบุญสม ภูนะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสานตะกร้า 

 

 

 



๑๕ 

 

 

นายบุญสม ภูนะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสานตะกร้า 

 

 

รางวัลที่เคยได้รับ นายบุญสม ภูนะ 

 

 



๑๖ 

 

๔. นางทุมมา ง้วนสูงเนิน นายหมุน เกษทิพย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นถักเปลผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

ชื่อภูมิปัญญา  นางทุมมา ง้วนสูงเนิน ( อายุ ๘๒ ปี ) 

สมาชิก   นายหมุน เกษทิพย์ ( อายุ ๘๔ ปี ) 

ที่มาของภูมิปัญญา เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลูกหลานนำเศษผ้าที่เหลือจากโรงงานมาให้ที่บ้าน ประกอบ

กับมีความรู้ความสามารถด้านงานฝีมือต่าง ๆ อยู่ก่อนแล้ว จึงเริ่มลองถักเป็นเปลผ้า จึงได้เป็นเปลผ้าที่มีสีสัน

สวยงามจากผ้าลายต่าง ๆ โดยใช้ไม้ทำเป็นที่ขึงผ้า ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นท่อ PVC เนื่องจากไม้หายาก โดยทำ

ในช่วงเวลาว่างจากงานอ่ืน ๆ ภายในบริเวณวัดดอนปู่ตาเฉลิมราช มีผู้ที่พบเห็นสนใจซื้อและสั่งทำบ้าง เทศบาล

จึงนำไปออกร้านแสดงสินค้าในงานประเพณีบุญคูณลาน 

ผลงาน   - เปลผ้า ลวดลายหรือขนาดตามสั่ง 

ที่อยู่   วัดป่าเทพนิมิตร หมู่ที่  ๓   ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.รอ้ยเอ็ด 

ความต้องการส่งเสริมหรือพัฒนา  

๓. ต้องการให้ส่งเสริมการตลาด เพ่ือหาแหล่งจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน  

๔. ส่งเสริมการนำสินค้าไปออกร้านจำหน่ายสินค้าตามงานหรือเทศกาลต่าง ๆ ใน 

ท้องถิ่น 

 

ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 



๑๗ 

 

๕. นางบุญมา บัวขาว ภูมิปัญญาท้องถิ่นสานกระติบข้าวใบจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

ชื่อภูมิปัญญา  นางบุญมา บัวขาว ( อายุ ๗๒ ปี ) 

ที่มาของภูมิปัญญา เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากการที่มีความรู้และความสามารถด้านจักสานอยู่แล้ว จึง

ได้คิดริเริ่มสานกระติบข้าวจากต้นกกที่ปลูกเอง แต่ละชิ้นงานใช้เวลา ๔ – ๕ วัน โดยทำในเวลาว่างจากงานอ่ืน 

จึงอาจทำได้ไม่มาก และยังไม่มีลวดลายแบบอ่ืน ๆ มีผู้ที่พบเห็นสนใจซื้อและสั่งทำบ้าง เทศบาลจึงนำไปออก

ร้านแสดงสินค้าในงานประเพณีบุญคูณลาน  

ผลงาน   กระติบข้าว และกล่องข้าว ขนาดต่าง ๆ  

ที่อยู่   บ้านเลขท่ี ๖๒ หมู่ที่  ๑๔   ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.รอ้ยเอ็ด 

ความต้องการส่งเสริมหรือพัฒนา  

   ๑. ส่งเสริมการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนในชุมชน เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาต่อไป  

 

เรียนรู้การสานกระติบข้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 



๑๘ 

 

 

กระติบข้าวจากใบจาก 

๖. นายพูนศักดิ์ ชนะดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานใบตอง ผูกผ้า จัดดอกไม้                                                 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม 

ชื่อภูมิปัญญา  นายพูนศักดิ์ ชนะดี ( อายุ ๔๐ ปี )  

ที่มาของภูมิปัญญา  เริ่มเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเองตั้งแต่เด็ก ๆ จากการทำงานใบตอง จัดพาน บายศรี 

ผูกผ้าปรับงานต่าง ๆ จัดดอกไม้ และรับจ้างในงานต่าง ๆ มีโอกาสได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเด็ก 

เยาวชน ในโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นวิทยากรของ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกษตรวิสัย และวิทยากรในโรงเรียนต่าง ๆ ใน

ปัจจุบันศึกษาเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต คิดค้นออกแบบลวดลายงานใบตองที่เป็นแบบของตัวเอง 

ผลงาน   ๑. งานใบตอง                                                                                                 

   ๒. งานผูกผ้า                                                                                                

   ๓. งานจัดดอกไม้                                                                                            

   ๔. งานฝีมืออ่ืน ๆ 

ที่อยู่   บ้านเลขท่ี ๓๙๐ หมู่ที ่ ๑๖   ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

ความต้องการส่งเสริมหรือพัฒนา  

   ๑. ส่งเสริมการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนในชุมชน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาต่อไป  



๑๙ 

 

 

นายพูนศักดิ์ ชนะดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานใบตอง ผูกผ้า จัดดอกไม้ 

 

 

นายพูนศักดิ์ ชนะดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานใบตอง ผูกผ้า จัดดอกไม้ 



๒๐ 

 

 

ผลงานจัดดอกไม้จากผัก ผลไม้พื้นบ้าน 

 

ผลงานจัดดอกไม้จากผัก ผลไม้พื้นบ้าน 

 

 



๒๑ 

 

๗. นางมะลิ ผุยศรี นางแจ่มจิตร เพชรสวาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มพรรณไม้                                       

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อภูมิปัญญา   นางมะลิ ผุยศรี นางแจ่มจิตร เพชรสวาย 

ที่มาของภูมิปัญญา  กลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองย้อมสีธรรมชาติประมาณ ๕๐๐ คน จาก ๒๔ หมู่บ้านใน ๖ 

อำเภอ ๓ จังหวัด ของภาคอีสาน ซึ่งได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทอผ้าพ้ืนเมือง การย้อมสี

ธรรมชาติ และการจัดการองค์กรจากโครงการพัฒนาการทอผ้าพ้ืนเมือง สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาเป็น

ระยะเวลาประมาณ ๒-๖ ปี ได้รวมตัวกันในปี ๒๕๓๔ เรียกว่า “กลุ่มพรรณไม้” เพ่ือจะสร้างเครือข่ายของกลุ่ม

สตรีทอผ้าพ้ืนเมืองย้อมสีธรรมชาติขึ้นมาแก้ไขปัญหาการตลาด การผลิต และอ่ืนๆ ที่ประสบ และแสวงหาทิศ

ทางการดำเนินงานที่สามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว 

   กลุ่มพรรณไม้ จะไปติดต่อสมาชิกเพ่ือสั่งผ้า โดยจะจัดหาวัตถุดิบบางอย่างให้กลุ่ม

สมาชิกที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ สมาชิกจะทำการทอผ้าตามที่มีลูกค้าสั่ง และส่งให้เจ้าหน้าที่กลุ่ม เพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ แบ่งเป็นเกรด ๑ คือดีเยี่ยม เกรด ๒ คือดี และตกเกรด คือผ้าที่

คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน  

   สีธรรมชาติ ที่สามารถนำมาย้อมผ้า มีดังนี้ 

๑. สีน้ำตาล   เปลือกลงไทร 

๒. สีเขียว  ใบสมอ หูกวาง ขี้เหล็ก 

๓. สีแดง  ครั่ง 

๔. สีเหลือง  ฝาง เข โหด 

๕. สีเทา  บก เปลือกยูคา 

๖. สีน้ำเงิน  คราม 

๗. สีดำ  มะเกลือ  

ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ๑. ผ้าไหม                                                                                                 

   ๒. ผ้าฝ้าย                                                                                                

ที่อยู่   บ้านเลขท่ี ๒๓๘ หมู่ที่  ๒   ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.รอ้ยเอ็ด 

เบอร์โทรศัพท์  ๐๘ ๑๗๖๘ ๓๐๕๕ / ๐ ๔๓๕๘ ๙๒๐๒ 

ความต้องการส่งเสริมหรือพัฒนา  

   ๑. ส่งเสริมเงินทุนให้แก่กลุ่มสมาชิกตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพราะในบางครั้งสมาชิกยัง

ขาดเงินทุนในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 



๒๒ 

 

   ๒. สนับสนุนด้านการตลาด หรือส่งเสริมให้มีพ้ืนที่ในการจำหน่ายสินค้า หรือนำ

สินค้าไปจำหน่ายในงานประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มพรรณไม้ 

 

ผ้าฝ้ายที่เตรียมจัดส่งลูกค้า 



๒๓ 

 

 

ผ้าฝ้ายที่เตรียมจัดส่งลูกค้า 

 

 

ผ้าฝ้ายที่เตรียมจัดส่งลูกค้า 

 



๒๔ 

 

๗. นางสาวสุจินดา ไชยน้ำอ้อม และนางสาวลัดดา สุโพธิ์                                                            

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทย 

ชื่อภูมิปัญญา  นางสาวสุจินดา ไชยน้ำอ้อม และนางสาวลัดดา สุโพธิ์  

ที่อยู่   บ้านเลขท่ี ๔๐ หมู่ที่  ๑๕   ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.รอ้ยเอ็ด / บ้านเลขที่ 

   ๑๕๘ หมู่ที่ ๘ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

เบอร์โทรศัพท์   

ความต้องการส่งเสริมหรือพัฒนา  

   ๑. ส่งเสริมโอกาสให้ได้แสดงความสามารถ เพ่ือประกอบอาชีพต่อไปได้ 

   ๒. สนับสนุนให้ได้เข้าร่วมในงานประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น 


