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 การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  
อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  และสภาพปัญหาท่ีเกิดในปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนโยบายของ
ภาครัฐ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช้ีให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  และวิเคราะห์
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ซึ่งมีผลกระทบกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนศรีฐานพร้อมท้ัง
เสนอแนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  โดยผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุ ณภาพ 
(Qualitative Research) ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม  เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสังเกตการณ์  
ผลการศึกษาพบว่า  การผลิตหมอนขิดในชุมชนศรีฐานเป็นอาชีพเสริมท่ีสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในระยะเวลาท่ี
ผ่านมาตลอด 40 ปี  ท่ีมีการเริ่มมีการผลิตหมอนขิดภายในชุมชน  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของหมอนขิดไปตามยุคสมัยและความเจริญทางสังคม  แบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ 1. บทบาทของหมอนขิดใน
ฐานะท่ีเป็นของมงคลท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมส าคัญทางศาสนา 2. บทบาทของหมอนขิดในฐานะท่ีเป็นเครื่องใช้
สอยภายในครัวเรือน 3. บทบาทของหมอนขิดในฐานะท่ีเป็นสินค้าเพ่ือจ าหน่ายสร้างรายได้แก่ชุมชน  โดย
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของหมอนขิด  ท าให้เกิดปัญหามากมายตามมา  โดยเฉพาะระบบ
อุตสาหกรรมท่ีเข้ามามีบทบาทในกระบวนการการผลิตอย่างเบ็ดเสร็จ  ท าให้ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิมถูกลดทอนบทบาทและความส าคัญลง  การศึกษาพบว่า  บทบาทของระบบอุตสาหกรรมกับการผลิต
หมอนขิด  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณค่าของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  กระทบไปถึงความเช่ือ  
ประเพณี  หรือการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม  กิจกรรม  ปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชนลดน้อยลง  ท าให้คนรุ่นหลัง
ไม่รู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  อย่างไรก็ตามระบบอุตสาหกรรมได้สร้างรายได้และช่ือเสียงท้ังในและ
ต่างประเทศให้แก่ชุมชน   
 ดังน้ันการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมจึงต้องสร้างความเข้าใจและปลุกจิตส านึก
ในคุณค่า  ความเช่ือ  ประเพณี  และวิถีปฏิบัติดั้งเดิม  ท่ีจะสามารถขจัดปัญหาต่างๆ  ให้แก่ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ผลประโยชน์อย่างเหมาะสม  เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีคุณค่า  เพ่ือสร้างรายได้
และความภูมิใจของชุมชนท้องถิ่นให้พ่ึงพาตนเองได้  และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลังต่อไป 
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 Approach for Restoring the Traditional knowledge of Pillows, Ban Si Than,  

Pa Tio District, Yasothon province. The state of the current problems of social change and 

government policy . The objective were to point out the value and importance of production Khit-

pillow traditional and analyze the problems of social change which have an impact on the 

community's traditional knowledge base, and proposed rehabilitation intellect to production of 

Khit-pillow traditional, by the study used qualitative research methods (Qualitative Research) 

collected field data, collected data from interviews (Interview) and observation.  The study of 

production khit-pillow in Sri-Tan community in addition to generating revenue for the 

community on the period as long ago the last 40 years has begun to produce Khit-pillow within 

the community. To reduce the amount of time past the changing role of Khit-pillow according to 

age and prosperity of society can be divided into three periods : 1. Role of Khit-Pillow  as the 

ceremony the ritual religious significance  2.  Role of  Khit-pillow as a household utensil. 3.  Role 

of  Khit-pillow  as a product to sell, creating revenue, to the community. The results showed that 

the Industrial system affects beliefs and culture of aboriginal communities. The optimum solution 

is to create knowledge, understanding of the traditional culture of community transport. To cause 

the development of Khit-pillow is a valuable and sustainable. 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

    กติติกรรมประกาศ 
  
 วทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความช่วยเหลือสนบัสนุนของบุคคลส าคญัในชีวติ
ของผูศึ้กษาในหลายดา้น ซ่ึงสมควรไดรั้บความขอบคุณอยา่งจริงใจ 
 ขอบคุณคุณชาวบา้นในชุมชนศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเล่น ท่ีมอบขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นความจริงท่ีเกิดข้ึน ท าใหว้ิทยานิพนธ์
เล่มน้ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด คอยช่วยเหลือในทุกเร่ืองตลอดระยะเวลาการท าวิจยั 
 ของพระคุณรองศาสตราจารยธ์นิก เลิศชาญฤทธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีให้
ค  าแนะน าท่ีมีคุณค่าและสั่งสอนใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ และน าแบบอยา่งท างานไปปฏิบติัในการ
ท างานต่อไปในอนาคต ขอบพระคุณอาจารยพ์ิสิฐ เจริญวงศ ์กรรมการสอบ และศาตราจารยส์ายนัต ์
ไพรชาญจิตร ประธานกรรมสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์และสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
 ขอบพระคุณอาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทุกท่าน ท่ีคอยสั่ง
สอน มอบความรู้ท่ีมีคุณค่าและจ าเป็นกบัการเขียนวทิยานิพนธ์ ท่ีผูศึ้กษาจะสามารถน าไปใชไ้ดใ้น
การท างานทั้งเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัดา้นวฒันธรรมต่อไปในอนาคต 
 ขอบคุณบิดา มารดา และพี่นอ้ง ท่ีคอยใหก้ าลงัใจ และเช่ือมัน่ในตวัผูศึ้กษา คอยสั่ง
สอน สนบัสนุน ปัจจยัในการด าเนินชีวติ ตลอดระยะเวลาทีผา่นมา   
 ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ หลกัสูตรการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีมอบประสบการณ์ท่ีดี
ใหผู้ศึ้กษาไดเ้รียนรู้ และถอดบทเรียน คอยช่วยเหลือ พึ่งพา กนัตลอดมา  
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