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ค�าประกาศเกียรติคุณ
นายต่อศักดิ์ สุทธิสา 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 นายต่อศักดิ์ สุทธิสา เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นบุตรของ ร้อยต�ารวจตรี 
แสง และนางถิน สุทธิสา ปัจจบัุนอาย ุ๖๐ ปี ส�าเร็จการศกึษา ระดับปรญิญาตร ีวชิาเอกศลิปศกึษา วทิยาลยั
ครูบุรีรัมย์ ที่ปัจจุบันอยู่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลนิเวศน์ อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 นายต่อศักดิ์ สุทธิสา เป็นผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบ ในศิลปะแขนงต่างๆมาตั้งแต่คร้ังเยาว์วัย  
โดยเฉพาะอย่างยิง่งานศลิปะลวดลายบนผนืผ้า จงึพยายามทีจ่ะแสวงหาความรู ้และเรยีนรูเ้กีย่วกบังานด้าน
ศิลปะแขนงต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือเติมเต็มในศาสตร์ท่ีตนสนใจ เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
จึงมีโอกาสได้แสวงหาความรูใ้นสิง่ทีต่นเองรกัและสนใจอย่างเตม็ท่ี ด้วยการเลอืกเรยีนในสาขาศลิปะทีต่นเอง
ชื่นชอบ โดยได้เก็บเกี่ยวเอาแนวคิดและประสบการณ์ตลอดจนวิสัยทัศน์ มุมมองในศาสตร์ด้านศิลปะไว้
อย่างเต็มเปี่ยม จนกระทั่งเมื่อส�าเร็จการศึกษา นายต่อศักดิ์ สุทธิสา จึงได้มีโอกาสน�า ความรัก ความรู้ 
ประสบการณ์ ตลอดจน วสัิยทศัน์ และแนวคดิ ทีม่ต่ีองานศิลปะทีต่นรกั มาสร้างสรรค์เพือ่ส่ือสะท้อนความ
คิดและอุดมการณ์ให้ปรากฏแก่สาธารณะ โดยใช้ความเพียรพยายามในการศึกษาค้นคว้าพัฒนาแนวคิด 
เทคนิควิธี ตลอดจนการน�าเทคโนโลยี เข้ามาผนวกและผสมผสาน เข้ากับงานศิลปะบนผืนผ้า เพื่อการ
สร้างสรรค์ และการถ่ายทอดปรัชญาชีวิต สู่งานศิลปะที่ตนน�าเสนอ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จนสามารถ
คิดค้นนวัตกรรมผ้าบาติก ตลอดจนเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่ และพัฒนาเข้าสู่กระบวนการทางการตลาด
อย่างครบวงจร นายต่อศักดิ์ สุทธิสา ได้สั่งสมประสบการณ์ ในการมัดย้อมผ้าบาติก ได้ทุ่มเทและพัฒนา
อย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังให้ผลงานศิลปวัฒนธรรม ท่ีตนน�าเสนอนั้นได้มีส่วนช่วยจรรโลงสังคมและพัฒนา
ประเทศชาติด้วย วิถีทางของศิลปะ ภายใต้วัฒนธรรมอันงดงาม ทั้งยังเป็นต้นแบบแก่วิถีตลาดศิลปะและ
การค้างานศิลปะผืนผ้าแก่ชาวบ้าน อันจะสามารถพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชนได้ ผลงาน
ที่นายต่อศักดิ์ สุทธิสา ถ่ายทอดผ่านศิลปะบนผืนผ้านั้น จึงสามารถสื่อถึง อุดมคติ ชีวิต และจิตวิญญาณ ได้
อย่างลกึซึง้ทัง้ยงัช่วยจรรโลงสงัคมและชมุชนได้อย่างบรบิรูณ์ ดงักล่าวได้แสดงให้เหน็ถงึความเป็นอจัฉรยิะ
อย่างสูงสุดในศาสตร์ด้านศิลปะผ้าบาติกโดย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไปทั้ง
ในระดับประเทศ และต่างประเทศ 
 นอกจากนี ้นายต่อศกัดิ ์สทุธสิา ยงัเป็นผูอ้ทุศิตนเพือ่ถ่ายทอดความรู ้งานศลิปะการท�าผ้าบาติก 
ให้แก่ลูกศิษย์และคนในชุมชน ตลอดท้ังหน่วยงานราชการ และผู้สนใจทั่วไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ 
ประการส�าคัญ นายต่อศักดิ์ สุทธิสา ยังเป็นผู้มีความประพฤติอันดีงาม ตามครรลองวิถีแห่งพุทธศาสนาอัน
สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป
 ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ตลอดจนความมานะพยายามใน
การเผยแพร่ผลงาน ทัง้การอทุศิตนเพือ่ช่วยเหลอืสงัคมอนัก่อให้เกดิประโยชน์แก่สาธารณะอย่างสูงยิง่ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา
 นายต่อศักดิ์ สุทธิสา จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 
นายต่อศักดิ์ สุทธิสา

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ช่างท�าผ้าบาติก)
ประจ�าปี พุทธศกราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล   นายต่อศักดิ์ สุทธิสา
 วัน เดือน ปีเกิด  ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๒ 
 ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี
  บิดาชื่อ  ร.ต.ต. แสง สุทธิสา   
 มารดาชื่อ     นางถิน สุทธิสา 
  ส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิชาเอกศิลปศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
 ที่อยู่ปัจจุบัน  (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลนิเวศน์   
   อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๕๖๙๐๔๘,๐๘๑-๒๖๒๔๘๐๐
ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๓๐ ปี
ประวัติการท�างาน 
  นายต ่อศักดิ์  สุทธิสา เป ็นผู ้ที่มี ใจรักและช่ืนชอบในศิลปะลวดลายบนผืนผ ้า 
จึงพยายามที่จะแสวงหาความรู้ และเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านศิลปะแขนงต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 
หลังจากนั้นจึงได้น�า ประสบการณ์ และแนวคิด มาสร้างสรรค์ ค้นคว้าพัฒนาแนวคิด เทคนิควิธี 
ตลอดจนการน�าเทคโนโลย ีเข้ามาผนวกและผสมผสาน เข้ากบังานศลิปะบนผนืผ้าเพ่ือการสร้างสรรค์ 
และการถ่ายทอดปรัชญาชีวิต สู่งานศิลปะ อย่างต่อเนื่อง จนสามารถคิดค้นนวัตกรรมผ้าบาติก  
ตลอดจนเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่ นอกจากนี้ ยัง ได้สั่งสมประสบการณ์ ในการมัดย้อมผ้าบาติก 
ทัง้ยงัเป็นต้นแบบแก่วถิตีลาดศลิปะและการค้างานศิลปะผนืผ้าแก่ชาวบ้าน อนัจะสามารถพฒันาไป
สู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชนได้ 
ผลงานที่ปรากฎต่อสาธารณชน
 นายต่อศักดิ์ สุทธิสา เป็นผู้เชี่ยวชาญ “ผ้าบาติก” ในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งได้น�าความ
รู้และความสามารถนั้นเผยแพร่ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ด้วยการเป็นวิทยากรการท�าผ้ามัดย้อม การท�า
ผ้าบาติกเป็นวิทยากรการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ , เป็นวิทยากรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ประการส�าคัญ นายต่อศักดิ์ สุทธิสา ยังได้สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาประสบการณ์วิชาชีพให้
หน่วยงานหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , กาฬสินธุ์ , มหาสารคาม , วิทยาลัย
อาชีวศึกษา , วิทยาลัยการอาชีพ เป็นต้น จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่สาธารณชนอย่าง 
กว้างขวาง
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ผลงานที่โดดเด่น 
   ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์รับรู ้แก่สาธรณชนของ นายต่อศักดิ์ สุทธิสา คือ  
ศิลปะการท�าผ้าบาติก ด้วยการสร้างสรรค์เทคนิควิธี ขึ้นจากภูมิปัญญาที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะ 
มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีความแปลกใหม่ แต่มีความเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นเสน่ห์เฉพาะ 
ที่ได้รับความสนใจจากวงการ และการตลาดอย่างกว้างขวาง

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
 ๑.ได้รับรางวัล บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ 
รุ่นที่ ๒ (Teacher Awards) สาขาศิลปศึกษา จากส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง
ชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒. รางวัลโอทอป ระดับ ๕ ดาว มาโดยตลอด ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๙ 
 ๓. ได้รบัรางวลั ครภููมิปัญญาท้องถิน่ด้านหัตถกรรม สาขาผ้าบาตกิจากส�านักงานส่งเสรมิ
การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 ๔. ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น วัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
(ผ้าบาติก) จากมหาวิทยาลัยของแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕. ได้รบัคดัเลอืกเป็นผลิตภณัฑ์เด่นของประเทศในโครงการโอทอปขึน้เครือ่ง ร่วมกบัสาย
การบิน ไทยและคิงส์เพาเวอร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๖. รางวัลโอทอป ระดับ ๕ ดาว มาโดยตลอด ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๙ 
 ๗. ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยร่วมเผยแพร่งานศิลปะการท�าผ้าบาติก ในโครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กับกระทรวง วัฒนธรรม กระทรวงการต่าง
ประเทศ ที่ประเทศฝรั่งเศส จอร์แดน สวีเดน รัสเซีย เวียดนาม แอฟริกาใต้ เยอรมัน และเบลเยี่ยม 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๑
 ๘. ได้รับรางวัล ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม สาขาผ้าบาติกจากส�านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๙. ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น วัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 (ผ้าบาติก)จากมหาวิทยาลัยของแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๑๐. ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของประเทศในโครงการโอทอปขึ้นเครื่อง 
ร่วมกับสายการบินไทยและคิงส์เพาเวอร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
  ๑๑. รางวัลผู ้มีผลงานดีเด ่นทางวัฒนธรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
(ช่างท�าผ้าบาติก) ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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