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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. 
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    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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                        บทที ่1 

บทน ำ 
 
ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 หมอน  เป็นเคร่ืองใชง้านในครอบครัว ท่ีจดัอยูใ่นจ าพวกเคร่ืองนอน ท่ีมนุษยรู้์จกัใชม้า
ตั้งแต่สมยัโบราณกาล ในสมยันั้นยงัใชเ้พียงท่อนไมเ้อาผา้มารองศีรษะเท่านั้น จนในท่ีสุดหมอนก็
ไดรั้บการวิวฒันาการสร้างสรรคจ์ากมนุษยด์ว้ยวสัดุท่ีเป็นผา้และนุ่มข้ึนมาจนถึงยคุปัจจุบนั เพื่อ
ประโยชน์ในการพกัผอ่นร่างกาย ในการท าหมอน โดยทัว่ไปชาวบา้นจะน าผา้ตดัเยบ็มาเป็นรูปทรง 
ส่ีเหล่ียม หรือรูปทรงอ่ืนๆ  ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคลแลว้จะใส่ดว้ยนุ่น  และน ามาใชส้อย
ภายในบา้นเรือนตามวตัถุประสงคข์องครอบครัว ซ่ึงมีใชก้นัทุกภูมิภาคในประเทศไทย 

การทอผา้  เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นหนา้ท่ีของผูห้ญิงชาวบา้นโดยใชเ้วลาวา่ง
หลงัจากฤดูการเก็บเก่ียว แลว้มาทอผา้ไวใ้ชใ้นครัวเรือน หรือทอผา้ไวส้ าหรับถวายพระในเทศกาล
ต่างๆ ในประเทศไทยการทอผา้เป็นงาน หตักรรม พื้นบา้นของประเทศไทยอยา่งหน่ึงท่ีมีอยูท่ ัว่ทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย และในแต่ละภูมิภาคมีวธีิการและลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนั
มาแต่โบราณซ่ึงแตกต่างกนัไปตามยคุสมยั 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน เป็นภาคท่ีมีการผลิตผา้ชนิดต่างๆ ท่ีถือวา่เป็น
เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เม่ือผา่นช่วงฤดูฝนผูห้ญิงและผูช้ายจะช่วยกนั
ท างานในไร่นาแลว้ หลงัจากนั้นผูห้ญิงอีสานจะทอผา้แลว้ท าเช่นน้ีสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน  
งานทอผา้เป็นมรดกทางภูมิปัญญา และวฒันธรรมท่ีผูห้ญิงอีสานส่งต่อกนัมารุ่นแลว้รุ่นเล่า  
การผา้ทอของชาวอีสาน มีลกัษณะเฉพาะท่ีมีความโดดเด่น  ซ่ึงเม่ือแบ่งตามชนิดของวตัถุดิบมี
ทั้งหมดสองชนิด คือ ผา้ฝ้าย และ ผา้ไหม ผา้ทั้งสองชนิดน้ีต่างกนัทั้งเร่ืองวตัถุดิบท่ีใชแ้ลว้ยงัต่างกนั
ในเร่ืองของลวดลาย และมีผา้ท่ีใชใ้นการท าหมอนขิดอีกมาก เช่น ผา้มดัหม่ี ผา้ขิด  ผา้หางกระรอก 
ผา้ตีนจก ผา้แพรวา  เป็นตน้  และความแตกต่างของผา้ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ ชาวอีสานมี
ธรรมเนียมนิยมในการใชผ้า้ในชีวติประจ าวนัแตกต่างกนัไปตามชนิดของผา้และวตัถุประสงคข์อง
การใชง้าน เช่น นิยมทอผา้ไหม ประเภทผา้มดัหม่ีก็ใชม้าท าเคร่ืองนุ่งห่มในชีวติประจ าวนั หรือการ
น าผา้ฝ้ายมาใชใ้นครอบครัวเช่น เส้ือ กางเกง ผา้ห่ม ฟูก และหมอนเป็นตน้ โดยเฉพาะการทอผา้ ท่ี
น ามาใชท้  าเป็นหมอนนั้น  
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 ชาวอีสาน มีวธีิการทอผา้ท่ีพิเศษกวา่ผา้ชนิดอ่ืนๆ เพราะเช่ือวา่เป็นของสูง ผา้ท่ีใชท้  า
หมอนนั้นตอ้งเป็นผา้ท่ีทออยา่งประณีต และพิถีพิถนัเป็นการทอผา้ท่ีพิเศษกวา่การใชใ้นงานอ่ืนๆ 
ท าใหเ้กิดลวดลายทอผา้ท่ีมีลวดลายวจิิตรพิสดาร ชาวบา้นเรียกผา้ท่ีทอน้ีวา่ “ผา้ขิด” และเรียกหมอน
ท่ีท ามาจากผา้ชนิดน้ีวา่ “หมอนขิด” 

ผา้ขิดถือเป็นผา้ชั้นสูงของคนอีสาน มีกรรมวธีิการทอ  โดยใชไ้มเ้ข่ีย สะกิดชอ้น
เส้นดา้ยใหย้นืข้ึน แลว้สอดเส้นดา้ยพุง่ไปตามแนวท่ีถูกงดัชอ้นข้ึนจงัหวะของการสอดเส้นพุง่ซ่ึง
ความถ่ีห่างไม่เท่ากนั ท าใหเ้กิดลวดลายในรูปแบบต่างๆ เป็นลกัษณะเฉพาะของผา้ขิด สังเกตจาก
จากลายเส้นท่ีพุง่ข้ึนเป็นแนวสีเดียวกนัตลอด อาจจะเหมือนกนัทั้งผนืหรือไม่เหมือนกนัทั้งผนืก็ได ้ 
แต่ตอ้งมีลายซ ้ าและจุดจบของลายอยา่งเห็นไดช้ดั และลายขิดน้ีนิยมทอเพื่อใชส้อยอยู ่ห้าประการ 
ตามลกัษณะของลวดลายและประโยชน์ใชส้อย คือ ลายขิดท่ีท าหมวกก็ใชส่ี้เหล่ียมเล็กๆ เพื่อเหมาะ
แก่การตดัเยบ็หมวกของเด็ก และลายท่ีเรียกวา่ ลายขิดดอกหรือขิดดวง เพื่อใหผู้ช้ายน าไปใชต่้อตีน
ซ่ินหรือปลายของผา้ถุงนัน่เองและเป็นลายขิดเพื่อเป็นหมอน จะทอข้ึนเพื่อท าเป็นหมอนโดยเฉพาะ
เท่านั้น ซ่ึงผูใ้ชจ้ะใชค้วามสามารถในการจินตนาการในการสร้างสรรคล์วดลาย โดยส่วนใหญ่
ลวดลายก็มกัจะเป็นส่ิงท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั เช่น ลายหอปราสาท ลายธรรมมาศน์ นอกจากน้ี
ยงัมีลวดลายท่ีเก่ียวกบัสัตว ์เช่น ลายผเีส้ือ ลายชา้ง ลายแมงมุม ลายมา้ ลายแมงงอด (แมลงป่อง)  
ลายท่ีเก่ียวกบัพืช  เช่น  ลายดอกแกว้ ลายดอกพิกุล ลายเมล็ดแตงโม ลายท่ีเกิดจากส่ิงของเคร่ืองใช ้
และลายเรขาคณิต  เช่น ลายขอ ลายกาบ  เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  ลวดลายท่ีใชส้ าหรับท าหมอน ยงัสามารถน ามาเล่าถึงสภาพความเป็นอยู ่ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือพื้นบา้นของภาคอีสานในสมยันั้นๆ ได ้เช่น ลายดอกแกว้  
ถือวา่เป็นลายดัง่เดิมท่ีท ากนัมายาวนาน ลายกาบใหญ่ใชส้ าหรับไหวผู้ใ้หญ่ ลายขอใชส้ าหรับ
รับแขก ลายชา้งใชส้ าหรับพระสงฆ ์เป็นตน้ ดงันั้นหมอนขิด จึงมีความผกูพนักบัคติความเช่ือ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรมทางศาสนาในขั้นตอนของการทอผา้เพื่อท าหมอน ตอลดจนการ
น าไปใช ้จากคุณลกัษณะดงักล่าวจึงถือวา่ผา้ขิดเป็นของสูง เพราะมีขั้นตอนการผลิตท่ียุง่ยาก  
ชาวบา้นจะทอข้ึนใชใ้นโอกาสท่ีเป็นมงคลหรืองานพิธี เช่น งานบวช งานกฐิน งานแต่ง เป็นตน้  
และมกัจะทอเพื่อท าหมอนส าหรับหนุนศีรษะ หรือเพื่ออิงเป็นส่วนใหญ่  การกา้วขา้มผา้ขิด  
หมอนขิด หรือเอาไวใ้นท่ีต ่า ชาวอีสานถือวา่ไม่เหมาะสม  
 เห็นไดว้า่  การทอผา้เพื่อท าหมอนขิด เป็นเสน่ห์ของผา้พื้นเมืองอีสาน สีสัน ลวดลายท่ี
งดงาม และกระบวนการผลิตท่ีซบัซอ้น พิถีพิถนั แสดงใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบา้น หากน าภูมิ
ปัญญาความรู้ และความสามารถดา้นน้ีมาส่งเสริมใหเ้กิดแนวคิดหลากหลายต่อไป จะช่วย
พฒันาการมีงานท า อาชีพรายไดข้องผูค้นในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี ทั้งยงัสามารถถ่ายทอดกระบวนการ
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ทอผา้ลายขิด รูปแบบและลายหมอนขิด การท าหมอนขิด ตลอดจนกรรมวธีิในการยอ้มสีผา้ใหดี้
ยิง่ข้ึน ในปัจจุบนัศิลปหตัถกรรมหมอนขิด ไดก้ลายเป็นสินคา้ท่ีท ารายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถ่ินของหมู่บา้น
ศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร  
 จากความเป็นมาและความส าคญัขา้งตน้ ท าใหผู้ศึ้กษาไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวขอ้ง
กบัสถานภาพของภูมิปัญญาในการผลิตหมอนขิด ท่ีเกิดข้ึนจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบั
ต่างๆ  นโยบายการท่องเท่ียว นโยบายรัฐบาลท่ีใหค้วามส าคญัแก่เศรษฐกิจ โดยการผลกัดนัใหภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนต่างๆ เขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน เช่น นโยบาย
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เป็นนโยบายหน่ึงท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม
โดยคาดหวงัใหชุ้มชนมีรายไดแ้ละสามารถพึ่งพาตนเองได ้ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดของชุมชน
ศรีฐานก็เป็นภูมิปัญญาหน่ึงท่ีถูกน าเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงท าใหช้าวบา้นมีรายไดแ้ละฐานะ
ทางครอบครัวดีข้ึน แต่ปัญหาส าคญัท่ีปรากฏข้ึนในปัจจุบนั คือ ระบบอุตสาหกรรมสร้างขอ้จ ากดั
ใหก้บัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น การบีบใหเ้จา้ของภูมิปัญญากลายเป็นเพียงแรงงานในอุตสาหกรรม
แบบแยกส่วนการผลิต ก่อให้เกิดปัญหา  เช่น  ผลิตภณัฑจ์ากโรงงานในการผลิตแบบแยกส่วนไม่ได้
เกิดจากภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตแบบดั้งเดิม (การผลิตแบบครบวงจร) นอกจากนั้นการส่ือ
ความหมายผา่นนโยบายการท่องเท่ียวและนโยบายอ่ืนๆ ท าใหบ้ทบาทของพอ่คา้ในระบบ
อุตสาหกรรมมีมากยิง่ข้ึนซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกบัประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ของภูมิปัญญา
การผลิตหมอนขิด ท าให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ในชุมชน เช่น การส่งผลต่อกลุ่มแม่บา้นสตรีท่ีแต่
เดิมท าหมอนขิดแบบครบวงจรและมีรายไดจ้ากภูมิปัญญาดงักล่าวถูกบีบโดยกลไกลการตลาดให้
ตอ้งลม้เลิกการผลิตแบบดั้งเดิมไป  
 โดยไดป้รากฏใหเ้ห็นสภาพของอาคารแสดงสินคา้ของสหกรณ์ไดถู้กปล่อยใหทิ้้งลา้ง
ในปัจจุบนัแสดงให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเขา้มาของระบบอุตสาหกรรม นอกจากนั้นปัญหา
ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีผูศึ้กษาไดเ้ห็นความส าคญัคือ การล่มสลายของศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น  
เช่น การทอผา้ ประเพณีและวฒันธรรมต่าง เช่น บุญขา้วจ่ี แห่มาลยั การขาดปฏิสัมพนัธ์ในวถีิชุมชน  
ซ่ึงท าใหเ้กิดการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัไม่เหมือนกบัในอดีต ท าใหปั้จจุบนัเกิดปัญหาสังคม
ตามมามากมาย เช่น ปัญหายาเสพติดของเยาวชน เป็นตน้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบอุตสาหกรรมท า
ใหส่้งผลต่อวถีิชุมชนในการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม ปัจจุบนัการผลิตหมอนขิดท่ีผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นการผลิตแบบแยกส่วนและใชว้ตัถุดิบในการผลิตท่ีแตกต่างจากภูมิปัญญาดั้งเดิม  
เช่น  การเปล่ียนวตัถุดิบจากการใช่นุ่นมาเป็นใยสังเคราะห์ กรรมวธีิการทอของผา้ลายขิด เป็นตน้   
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ดว้ยเหตุน้ี  ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมและการเสนอ
แนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมภายใตร้ะบบอุตสาหกรรมและในยคุโลกา
ภิวตัน์ เพื่อฟ้ืนฟูภูมิปัญญาดั้งเดิมในวถีิชุมชนบา้นศรีฐานใหเ้กิดการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการ
ผลิต หมอนขิด ซ่ึงเช่ือมโยงอยูก่บัวถีิชุมชน ประเพณี วฒันธรรมท่ีดีงามในอดีต 
 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.  ศึกษาปัญหาและผลกระทบของระบบอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการผลิตหมอนขิด
แบบดั้งเดิม   

 2.  เพื่อเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมของชุมชนศรี
ฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร 
 
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 เพื่อช้ีใหเ้ห็นสถานสภาพของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดในปัจจุบนัท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภายใตส้ังคมบริโภคนิยม ระบบอุตสาหกรรม และแนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาดัง่เดิมท่ี
สอดคลอ้งกบัวถีิชุมชนบา้นศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร 
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กรอบแนวทำงกำรศึกษำ 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชก้รอบแนวทางการศึกษา โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชุมชนและการผลิตหมอนขิด ประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ ท่ีเกิดข้ึน
และมีส่งกระทบต่อสังคมและการผลิตหมอนขิดในชุมชนศรีฐานดงัแผนภูมิภาพท่ี 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพท่ี 1  กรอบแนวการศึกษาแนวทางการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาการผลิ หมอนขิด 
                           ในชุนชนศรีฐาน 

 
 แผนภูมิภาพท่ี 1 แสดงถึงกรอบแนวทางการศึกษาท่ีจะใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัชุมชนกบัการ
ผลิตหมอนขิด เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อหาค าตอบของปัญหา ใหส้ามารถก าหนดแนวทางท่ี
เหมาะสมกบัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดในชุมชนบา้นศรีฐาน โดยอาศยั
กรอบแนวทางการศึกษา เพื่ออธิบายถึงปรากฏการณ์ในมิติของเวลา ใหเ้ขา้ใจถึงบริบทของสังคมกบั
การหมอนขิดในชุมชนบา้นศรีฐาน 
 
 
 
 
 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
หมอนขิด 

สถานภาพภูมิปัญญา
การผลิตหมอนขิด 

ความเป็นมาของชุม
ชมศรีฐาน 

คติความเช่ือเก่ียวกบั
หมอนขิด 

ขั้นตอนการผลิต
หมอนขิด 

ชุมชนศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร 

- ทฤษฎีส่ือความหมายเชิง
สญัลกัษณ์ 

- อุตสาหกรรมวฒันธรรม 

- การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

 

แนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการ
ผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 หตัถกรรมพื้นบา้น หมายถึง ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้มนุษยผ์ลิตข้ึนมาเพื่อประโยชน์ใชส้อย

ในชีวติประจ าแต่แฝงไปดว้ยความรู้สึกนึกคิด คุณค่าทางสุนทรียภาพและภูมิปัญญาของช่างของ
หมู่บา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร คุณค่าทางศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นมกัอยู่
ในกรอบประเพณี  คติความเช่ือ  และวฒันธรรมของชุมชน 
 หมอนขิด  หมายถึง หมอนท่ีมีรูปแบบต่างๆ  ท่ีใชผ้า้ทอลายขิดเป็นส่วนประกอบของ
ชาวบา้นหมู่บา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร   
 การท าหมอนขิด  หมายถึง  กระบวนการหรือขั้นตอนการท าหมอนขิด  เพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทั้งท่ีเป็นมูลค่าเพื่อประโยชน์ใชส้อย  มูลค่าเก่ียวกบัคติความเช่ือทางวฒันธรรมของชุมชน
ชาวอีสานในวถีิชีวติของชุมชนหมู่บา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  และ
มูลค่าในการแลกเปล่ียนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์

 ชาวบา้น  หมายถึง ประชาชนท่ีตั้งบา้นเรือนอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน  
อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร และยงัหมายถึงผูค้นท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 

  วถีิชีวติ  หมายถึง การประพฤติปฏิบติัหรือลกัษณะการด าเนินชีวติของมนุษย ์ โดยมี
สภาพทางการเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา ความเช่ือ เศรษฐกิจ ประเพณีและวฒันธรรม  
เป็นแนวทางการก าหนดการปฏิบติั 

 ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง องคค์วามรู้ ความสามารถ ความเช่ือ ประสบการณ์ของคน
ในทอ้งถ่ินนั้นๆ ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติและถ่ายทอดสืบทอดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาท่ี
ยาวนานของชุมชนหมู่บา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  เพื่อใหท้ราบถึงภูมิปัญญาในการผลิตหมอนขิด ในวถีิชุมชนศรีฐาน ต าบลศรีฐาน  
อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร 
 2.  เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางการฟ้ืนฟูและรักษาภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

  

 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้ งเดิมของ
ชุมชนบา้นศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร นั้นมีความจะเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงหลกัการ  
แนวคิดทฤษฎีรวมถึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ดงันั้นในบทน้ีจะเป็นการศึกษาแนวคิด
และเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด
แบบดั้งเดิม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  คือ  
 1.  การทบทวนแนวคิดการอนุรักษท์รัพยากรทางวฒันธรรม คือ การสร้างความเขา้ใจท่ี
เก่ียวกบัวฒันธรรม การอนุรักษฟ้ื์นฟูและภูมิปัญญาในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรทางวฒันธรรม   
 2.  การทบทวนแนวคิดหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) ในรูปแบบอุตสาหกรรม
วฒันธรรมในบริบทของสังคมโลกาภิวตัน์ เพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสังคมชนบทใหเ้กิดการส่งเสริมการสร้างทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รายไดใ้ห้แก่ชุมชน รวมถึงผลกระทบในรูปแบบอุตสาหกรรมวฒันธรรมในบริบทสังคม
โลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั   
 3.  ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช้ีใหเ้ห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการท่ีผา่นมา 
ระบบ รูปแบบและผลกระทบของการจดัการ รวมไปถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะสามารถน าไปสู่แนว
ทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสมของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด 
 
ส่วนที ่1  กำรทบทวนแนวคิดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม 
 ในหัวข้อในผูศึ้กษาได้แบ่งแนวคิดออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. แนวคิดทางวฒันธรรม         
2. ทรัพยากรวฒันธรรม 3. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  แนวคิดทำงวฒันธรรม 
  1.1  ความหมาย 

   ค าวา่ “วฒันธรรม” ในทางภาษาเป็นค าท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต โดย
ค าวา่ “วฒันธรรม” เป็นภาษาบาลีแปลวา่ ส่ิงท่ีเจริญงอกงาม  ความกา้วหนา้ ส่วนค าวา่  “ธรรม”  
เป็นภาษาสันสกฤต  หมายถึง  คุณความดี  เม่ือน ามารวมกนัจึงหมายถึง คุณธรรม หรือลกัษณะท่ี
แสดงถึงความเจริญงอกงาม ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Culture”  มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน
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 “Cultura”  หมายถึง  การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง  เป็นการอธิบายไดว้า่  มนุษยเ์ป็นผูป้ลูกฝัง
อบรมบ่มนิสัยใหเ้กิดความเจริญงอกงาม  วฒันธรรมจึงเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมหรือความประพฤติ
ของมนุษยใ์นแต่ละสังคม 
 ส่วนความหมายในทางมานุษยวทิยา นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรมไว้
ดงัน้ี 
 เทเลอร์ (Tylor, 1871, อา้งถึงใน  ฉววีรรณ  ประจวบเหมาะ, 2533: 6) ไดใ้หค้วามหมาย
ของวฒันธรรมไวว้า่ วฒันธรรมเป็นผลรวมของบรรดาส่ิงต่างๆ ท่ีมีความสลบัซบัซอ้นท่ีประกอบ 
ดว้ย ความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี อุปนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ี
มนุษยแ์สดงออกในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม 
 พระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติปีพุทธศกัราช 2485 (2540: 9) ไดใ้หค้วามหมาย
วฒันธรรมไวว้า่ ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบร้อย  ความกลมเกลียว
กา้วหนา้ของชาติและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 เอ่ียม  ทองดี (2548: 139) ไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรมไวว้า่ เป็นส่ิงต่างๆ  ท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนกระท าข้ึน  เพื่อใชใ้นวถีิชีวติหรือการด ารงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยภูมิปัญญา เง่ือนไข  
แรงจูงใจ  แบบแผน  พฤติกรรม  องคก์ร  องคก์าร  องคว์ตัถุ  ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ  เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในการจดัการระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัธรรมชาติต่างๆ เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคข์องตนๆ  ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามกลุ่ม เวลา  สถานท่ี 
 สรุปไดว้า่  วฒันธรรม หมายถึง  ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อสนองความ
ตอ้งการของมนุษย ์ และไดเ้ปล่ียนแปลงปรับปรุงจากการเรียนรู้ของพฤติกรรมมนุษยท่ี์ไดรั้บการ
ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาเป็นแบบแผนประเพณี  หรือความคิดเห็น  ความรู้สึก  ความประพฤติและกิริยา
อาการหรือการกระท าใดๆ  ของมนุษย ์ จนมีการยอมรับปฏิบติักนัมาเป็นวธีิการ  และมีการอบรม
ถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อมา  เพื่อปรับปรุงให้เขา้กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์
  1.2  ลกัษณะของวฒันธรรม 
             ลกัษณะของวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีแสงดถึงความเจริญงอกงาม และเป็นส่ิงท่ี
มนุษยพ์ยายามน ามาแกไ้ขปัญหาในชีวิตประวนัจนท าให้เกิดลกัษณะเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์จน
กลายเป็นแบบแผนชีวิต  ลกัษณะพื้นฐานของวฒันธรรมแบ่งออกได ้4 ประการ (สุพตัรา,  สุภาพ, 
2543: 108-109) ดงัน้ี    

   1.2.1  เป็นส่ิงท่ีไดม้าจากการเรียนรู้  การเรียนรู้น้ีตอ้งเรียนรู้จากมนุษยด์ว้ยกนั  
โดยเฉพาะจากกลุ่มท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู ่ เช่น  หุงขา้ว  ทอดไข่  แต่งกาย  การนัง่  การเดิน  
ร้องเพลง  การใช่พลงังานจากดวงอาทิตย ์ เป็นตน้  ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งรับการเรียนรู้มาก่อน  เป็นส่ิงท่ีไม่
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ไดม้าโดยกรรมพนัธ์ุ  แต่เราเรียนส่ิงท่ีใชอ้ยูใ่นสังคมท่ีเราเป็นสมาชิกอยู ่ เช่น  เรียนรู้วธีิด านา  
หวา่นขา้ว  อ่านหนงัสือ  เพราะวา่สังคมดงักล่าวมีอยูแ่ลว้  ดงันั้นวฒันธรรมจึงเป็นการถ่ายทอดโดย
การเรียนรู้ไม่ใช่การถ่ายทอดทางชีวภาพหรือทางพนัธุกรรมดงักล่าวมา  และเรียนรู้ยอ่มท าให้
เกิดปฏิกิริยาโตต้อบสัมพนัธ์กนั 
   1.2.2  เป็นมรดกทางสังคม วฒันธรรมจะตอ้งมีการเรียนรู้ ไม่วา่จะเป็นการ
เรียนแบบไม่รู้ตวัก็ตาม วฒันธรรมจะตอ้งมีการสอน แมจ้ะไม่จงใจก็ตาม ถา้วฒันธรรมตอ้งส้ินสุด
หรือสูญหายไป ก็แสดงวา่คนรุ่นก่อนไม่ไดถ่้ายทอดใหแ้ก่คนรุ่นต่อมา เช่น ยากลางบา้นบางชนิดไม่
มีใครรู้ส่วนผสม ดงัน้ี คนต่อมาอาจจะตอ้งคิดคน้วฒันธรรมข้ึนใหม่ 

   1.2.3  เป็นวถีิชีวติแบบของการด ารงชีวติ ความคิดในเร่ืองวฒันธรรมท าให้
สามารถจ าแนกวฒันธรรมของสังคมหน่ึงจากอีกสังคมหน่ึง เป็นวฒันธรรมเฉพาะอยา่ง เพราะบุคคล
เกิดในสังคมใดก็เรียนรู้วฒันธรรมของสังคมนั้น เช่น วฒันธรรมชาวเขาต่างกบัวฒันธรรมของคนใน
เมือง วฒันธรรมของชาวไทยอิสลามก็ต่างกบัวฒันธรรมของชาวไทยท่ีนบัถือพุทธศาสนา ไม่
จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัทุกชาติหรือทุกยคุสมยั เป็นการสอนใหม้นุษยเ์ขา้ใจสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีท าให้
เกิดความแตกต่างระหวา่งกลุ่มต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั 

 1.2.4  เป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ี เพราะมนุษยมี์การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ หรือปรับปรุง
ของเดิมให้เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงท าใหว้ฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
การเปล่ียนแปลงน้ีอาจจะมีความคิดแบบเก่าๆ คดัคา้นกนับา้ง ซ่ึงเป็นธรรมดาของสังคมท่ีก าลงั
พฒันาหรือพฒันาท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนเหมือนกนัหมดทุกคน เรียกวา่ Cultural lag ซ่ึงถา้เราเขา้ใจ
ของขอ้ขดักนัน้ีก็จะเป็นแนวทางในการสร้างวฒันธรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ไดม้าก 

สรุปไดว้า่ ลกัษณะของวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
และเป็นส่ิงท่ียอมรับร่วมกนัของสมาชิกในสังคม วฒันธรรมในแต่ละสังคมอาจจะมีความแตกต่าง
กนัไปตามสภาพแวดลอ้ม เปล่ียนแปลงและสลายไปได ้และวฒันธรรมถือไดว้า่เป็นมรดกทางสังคม 

  1.3  หนา้ท่ีของวฒันธรรม 
   เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  เพื่อท าหนา้ท่ีอ านวยความ
สะดวกในการด ารงชีวิตของสมาชิกในสังคม วฒันธรรมจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีท าใหม้นุษย์
ด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม วฒันธรรมจึงมีหนา้ท่ีส าคญั (สมศกัด์ิ  ศรีสันติสุข, 
2536: 11-12) ดงัน้ี 
   1.3.1  วฒันธรรมเป็นตวัก าหนดรูปแบบสถาบนั และสถาบนัเป็นตวัก าหนด
ลกัษณะการด าเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม เช่น ก าหนดพฤติกรรมของนกัเรียน เป็นตน้ 
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   1.3.2  วฒันธรรมเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ใหเ้หมาะสม
กบับทบาทและสัมพนัธ์กบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์ 

   1.3.3  วฒันธรรมเป็นตวัก าหนดค่านิยมของบุคคลในสังคม และการท่ีมนุษยมี์
วฒันธรรมเป็นเคร่ืองก าหนดพฤติกรรมต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดแ้สดงออกมานั้นยอ่มเป็นการก าหนด
ค่านิยมต่อส่ิงต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดแ้สดงออกอยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 

 1.3.4  วฒันธรรมเป็นแนวทางส าหรับมนุษยใ์นการอบรมเล้ียงดูเด็ก ในการ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อใชใ้นการสร้างบุคลิกภาพแก่สมาชิกใหม่ของสังคม เพื่อจะไดป้ฏิบติัตนได้
ตามท่ีสังคมตอ้งการ 

   1.3.5  วฒันธรรมท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ เพื่อสร้างความ
เขา้ใจระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาการการส่ือสาร โดยภาษาเขียนและส่ือประเภทต่างๆ 
เช่น โทรเลข โทรศพัท ์เป็นตน้ ในการส่ือความหมายซ่ึงกนัและกนัแทน 

   1.3.6  วฒันธรรมเป็นวธีิควบคุมสังคม โดยการสร้างกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้
หา้ม และจารีต ประเพณีต่างๆ มาควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ใหไ้ปในแนวทางเดียวกนั 

   1.3.7  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีช่วยใหก้ าหนดเป้าหมายของชีวิตบุคคล 
 สรุปไดว้า่วฒันธรรมมีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกใหม้นุษยมี์วถีิชีวติ แบบแผน การ
ปฏิบติัของแต่ละคนในสังคมใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อบุคคลในสังคมนั้นๆ จะไดอ้ยู่
ร่วมกนัอยา่งเหมาะสม  
 ดงันั้นจากนิยามและลกัษณะ หนา้ท่ีของวฒันธรรม ท่ีมีนกัวชิาหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายไว ้อาจพอสรุปเก่ียวกบันิยามของวฒันธรรม สรุปวฒันธรรมน่าจะหมายถึง ส่ิงใดก็
ตามท่ีมนุษย ์คิดคน้ สร้างสรรคข้ึ์น เป็นแนวปฏิบติั หรือกฎเกณฑ ์เพื่ออยูร่วมกนัในสังคม โดย
เกิดข้ึนจากเรียนรู้ ปรับปรุง และสืบทอด จนเกิดแบบเอกลกัษณ์เฉพาะสังคมหรือชุมชน เพื่อให้
สังคมด ารงอยูอ่ยา่งมีความสุข และสามารถใชป้ระโยชน์รวมกนัจากวฒันธรรมท่ีสร้างข้ึนหรือสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษ 
 
ทรัพยำกรวฒันธรรม 

 จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมพบวา่ ค าวา่  “ทรัพยากร
วฒันธรรม” และการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เป็นค าท่ีถูกคิดคน้ข้ึนโดยนกัโบราณคดีรวมไปถึง
นกัประวติัศาสตร์ในช่วงปีคริสตศ์กัราช 1970 โดยแนวคิดเดียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยมีท่ีมาท่ีไปจากความตอ้งการในการอนุรักษห์รือสงวนรักษาอาคารและโครงสร้างดา้น
สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์หลงัช่วงสงครามกลางเมือง นกัวชิาการอเมริกนัในช่วง
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คริสตว์รรษท่ี 18 น าไปสู่การเขียนจดหมายเพื่อการอนุรักษว์ตัถุโบราณขององคก์รท่ีท าการจดัการ
ในเวลาต่อมา  คือกฎหมาย The Antique Act of 1906 ซ่ึงหา้มไม่ใหมี้การลกัลอบขดุหาโบราณวตัถุ
ในพื้นดินสาธารณะโดยปราศจากการไดรั้บการอนุญาตจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเด็ดขาด และหลงัจาก
นั้นก็เกิดองคก์ารท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการจดัการอนุรักษท์รัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณคดี
ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คือ  Mational Park Service (NPS) ท าหนา้ท่ีในการสงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม โดยเฉพาะการจดัการในรูปแบบของการศึกษาเพื่อบนัทึก
ความรู้เก่ียวกบัแหล่งโบราณคดีท่ีถูกท าลายโดยโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เข่ือนและ
ถนนหนทางในสังคมอเมริกนั ต่อมาจนกระทัง่ถึงช่วงปีคริสตศ์กัราช 1970  จึงคน้พบค าวา่ “การ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรม”  ข้ึนมาใชใ้นการอธิบายการจดัการอนุรักษท์างโบราณคดีจากการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในขา้งตน้ ดว้ยเหตุน้ีท าใหก้ารนิยามความหมายของทรัพยากร
วฒันธรรมในช่วงแรกเร่ิมมีความหมายท่ีจ ากดั ซ่ึงหมายถึง ทรัพยากรทางประวติัศาสตร์และ
โบราณคดี ในความหมายของส่ิงท่ีตอ้งศึกษาหาความรู้และอนุรักษไ์ม่ใหถู้กท าลายจากการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม และต่อมาจึงไดข้ยายขอบเขตใหก้วา้งขวางข้ึนมีความหมายถึง วฒันธรรม
ของมนุษยทุ์กสังคมทุกยคุทุกสมยั ซ่ึงนอกจากจะมีรูปแบบการจดัการในการอนุรักษแ์ลว้ยงัสามารถ
ประยคุใชป้ระโยชน์จากการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบนัไดด้ว้ย 
 โดยในอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้คลอ้งมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติปีพุทธศกัราช  
2514  ไดใ้หค้วามหมายของทรัพยากรวฒันธรรมรวมถึงมรดกทางวฒันธรรม ประกอบไปดว้ย
อนุสรสถาน กลุ่มอาคาร แหล่ง โดยทั้ง 3 ส่วนจะตอ้งมีความส าคญัดา้นประวติัศาสตร์ มีเอกลกัษณ์
เป็นสากล ดงันั้นทรัพยากรทางวฒันธรรมในช่วงปีคริสตศ์กัราช 1970-ตอนตน้ 1980 หมายถึง  
วฒันธรรมประเภทท่ีเป็นวตัถุหรือจบัตอ้งและมองเห็นได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่วตัถุประเภท
ส่ิงก่อสร้างหรือสถานท่ีในการท ากิจกรรมของมนุษยใ์นอดีตท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบั
ความเป็นอยูก่ารด ารงชีวติของมนุษย ์
 ต่อมา โธมสั เอฟ คิง (King, 200: 12) ไดร้ะบุถึงทรัพยากรวฒันธรรมซ่ึงแบ่งเป็น 2 
ประเภทไดด้งัน้ี  
 1.  ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งเป็นรูปธรรม หรือทรัพยากรท่ีมีลกัษณะเป็นกายภาพ เช่น  
ทรัพยสิ์นทางประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ ส่ิงประดิษฐ ์เอกสารโบราณ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม 
 2.  ทรัพยากรท่ีเป็นนามธรรม ไดแ้ก่  แบบแผนการด ารงชีวิต แบบแผนพฤติกรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ แบบแผนปฏิสัมพนัธ์ในชุมชน  เป็นตน้  นอกจากนั้นยงั
ไดก้ล่าวถึงทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีความซบัซอ้นมีหลายส่วนท่ีพวัพนักบัส่ิงต่างๆ เช่น สถาบนั  
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คุณค่า ความเช่ือ ประเพณี สัญลกัษณ์ รวมไปถึงโครงสร้างทางสังคม ดงันั้นทรัพยากรทาง
วฒันธรรมจึงเป็นมากกวา่เร่ืองโบราณคดีหรือประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม นอกจากนั้นทรัพยากร
วฒันธรรมแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกนัดว้ยลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรมแลว้ยงัมี
ความแตกต่างในแง่ยคุสมยั กล่าวคือ วฒันธรรมท่ีสืบทอดมาจากอดีตและวฒันธรรมท่ีถูก
สร้างสรรคข้ึ์นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง   

 โดยขอ้ความน้ีสอดคลอ้งกบัท่ี  พิสิฐ เจริญวงศ,์ (2542 อา้งถึงใน สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์
, 2550: 13) กล่าววา่ทรัพยากรมีทั้งประเภทท่ีเป็นมรดกจากอดีตทั้งวฒันธรรมท่ีส้ินสุดแลว้ในอดีตท่ี
สืบทอดมายงัคนรุ่นปัจจุบนั และวฒันธรรมส่ิงท่ีสร้างสรรคใ์หม่ โดยมีประเภทต่างๆ  แบ่งเป็น 3 
อยา่ง คือ วฒันธรรมทางวตัถุ ไดแ้ก่ ส่ิงก่อสร้าง สถานท่ี หรือแหล่ง วฒันธรรมท่ียงัด าเนินอยูแ่ละ
วฒันธรรมการแสดงออก เช่น ดลตรี ศิลปะ งานฝีมือ ประเพณี และภาษา ซ่ึงต่อเน่ืองจากอดีตและ
ปัจจุบนัไปสู่อนาคต สอดคลอ้งกบั สายนัต ์ไพรชาญจิตร ท่ีใชว้ธีิการทางวชิาการโบราณคดีเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาศกัยภาพผูค้นในชุมชนทอ้งถ่ินไดใ้หค้วามหมายของทรัพยากรวฒันธรรมวา่
หมายถึง ส่วนประกอบของระบบของวฒันธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย ์ทั้งท่ีเป็นวตัถุจบัตอ้ง
มองเห็นได ้ และท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ทั้งท่ีเป็นความหมายความรู้ภูมิปัญญา ความเช่ือ บรรทดัฐานทาง
สังคม ความรู้สึกนึกคิด และศิลปะการแสดงออกแขนงต่างๆ ซ่ึงถา้แบ่งประเพทต่างความสัมพนัธ์
ของเวลาจะพบวา่มีทรัพยากรประเภทท่ีเป็นมรดกจาอดีตและท่ีถูกสร้างข้ึนในปัจจุบนั นอกจากน้ียงั
ไดเ้สนอวา่ทรัพยากรจากอดีตและปัจจุบนันั้นมีความสัมพนัธ์กนั และยากท่ีจะแยกแยะวา่วฒันธรรม
ใดเป็นของอดีตหรือของปัจจุบนั เน่ืองจากห่วงเวลาท่ีเรียกวา่ปัจจุบนันั้นจะเปล่ียนแปลงไปเป็นอดีต
อยูเ่สมอ ดว้ยเหตุท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณประโยชน์ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นดา้นต่างๆ  
เช่น ศาสนา ความเช่ือ การเมือง เศรษฐกิจ วทิยาศาสตร์ เป็นตน้ นอกจากน้ีทรัพยากรใดทรัพยากร
หน่ึงยงัมีทั้งส่วนท่ีจบัตอ้งไดแ้ละส่วนท่ีจบัตอ้งไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั วฒันธรรมดงักล่าวแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ ซ่ึงพบในชุมชนทัว่ไป ไดแ้ก่ ทรัพยากรโบราณคดี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมหรือ
ศิลปะการแสดงออกแขนงต่างๆ นอกจากน้ี ธนิก  เลิศชาญฤทธ์ (2554: 5-10) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมใน
ประเด็นเร่ืองทรัพยากรวฒันธรรม โดยกล่าววา่ทรัพยากรทางวฒันธรรมมีหลายประเภทข้ึนอยูก่บั
วธีิการจดัแบ่ง โดยมีแนวคิดในการเรียงล าดบัความส าคญัและบทบาทเชิงบริหารจดัการ โดยอาจ
แบ่งวฒันธรรมในระดบัต่างๆ เช่น วฒันธรรมทอ้งถ่ิน วฒันธรรมของชาติ และวฒันธรรมของโลก  
หรือจ าแนกตามลกัษณะของความเป็นเจา้ของ เช่น วฒันธรรมสาธารณะและวฒันธรรมส่วนบุคคล  
แต่โดยสรุปทรัพยากรวฒันธรรมซ่ึงอิงจากนิยามขององคก์ารยเูนสโกโกก้ าหนดไวว้า่ ทรัพยากร
หรือมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีอยู ่2 ประเภทหลกั โดยแบ่งลกัษณะท่ีปรากฏหรือมีอยูไ่ดแ้ก่ มรดก
วฒันธรรมท่ีจดัตอ้งไม่ไดแ้ละมรดกวฒันธรรมท่ีจดัตอ้งได ้
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 1.  มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ในช่วงปีคริสตศ์กัราช 2003  ในการประชุมทัว่ไป
ขององคก์ารยเูนสโกโกท่ี้จดัข้ึนท่ีกรุงปารีสประเทศฝร่ังเศสมีการเสนอวาระเพื่อใหพ้ิจารณา
แนวทางในการดูแลและก าหนดทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้โดยก าหนดมาตรการคุม้คลอ้ง
ป้องกนัและดูแลทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ไดท้ั้งหมด 40 มาตรา ภายใตส้นธิสัญญา Convention for 
Safeguarding Intangible Cultural Heritage 2003 ในมาตรท่ี 2 ของสนธิสัญญาดงักล่าวมีการ
กล่าวถึง ทรัพยากร/มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดว้า่หมายถึง การแสดงออก การปฏิบติั การ
น าเสนอความรู้ทกัษะ รวมทั้งอุปกรณ์ส่ิงประดิษฐแ์ละพื้นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงชุมชน กลุ่มคน ทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้หล่าน้ีถูกส่งผา่นหรือถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนรุ่นหน่ึง และมนุษยย์งัมี
การผลิตซ ้ าและสร้างทรัพยากรประเภทน้ีข้ึนใหม่อยูเ่สมอ เพื่อตอบสนองสภาพแวดลอ้มและเพื่อ
สร้างอตัลกัษณ์ของตนเองให้ย ัง่ยนืยาวนาน จากสนธิสัญญาดงักล่าวจึงพอก าหนดประเภทดงัน้ี  
ประเพณี ภาษา ศิลปะการแสดง ขอ้ปฏิบติั/กฎระเบียบทางสังคม พิธีกรรม ความรู้และการปฏิบติัท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติและจกัรวาล ทกัษะทางฝีมือเชิงช่าง รวมถึงคติชาวบา้น เพลง และการแสดง
พื้นบา้น   

 จากขอ้ความขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นถึงความหมายของทรัพยากร/มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้ โดยขอ้มูลขา้งตน้จะเป็นส่วนส าคญัในงานวจิยัของผูศึ้กษา  ช้ีใหเ้ห็นถึงทรัพยากร
วฒันธรรมในพื้นท่ีวิจยัวา่มีประเด็นท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยากร/มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้ โดยจะไดอ้ธิบายในงานวจิยัต่อไป 

 2.  ทรัพยากร/มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้ ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้จากนกัวชิาการ
ท่านอ่ืนๆ  ท่ีไดก้ล่าวถึงทรัพยากรท่ีจบัตอ้งได ้ เช่น  ส่ิงก่อสร้าง  แหล่งโบราณคดี  สถานท่ีและ
โบราณวตัถุ  ส่วนส่ิงท่ีเพิ่มเติมจากขอ้มูลขา้งตน้  คือ  ส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมของมนุษย ์ 
โดยหมายถึงอะไรก็ตามท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยมีความสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติของมนุษยใ์นอดีต  เป็นส่ิงท่ี
จะท าใหเ้ราเขา้ใจเร่ืองรายของมนุษยใ์นไดม้ากข้ึน  เช่น  ภูมิประเทศ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ  
ประเพณีพิธีกรรม  เป็นตน้  โดยขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงทรัพยากรทาง
วฒันธรรมในพื้นท่ีศึกษา  เพื่อน าเขา้สู่กระบวนการอนุรักษฟ้ื์นฟูและการจดัการในแนวทางท่ี
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีผูศึ้กษาจะไดน้ าเสนอในงานวิจยัของผูศึ้กษาต่อไป 

  2.1  การอนุรักษ ์
   ความหมายของการอนุรักษ ์(Conservation) ค  าวา่ “อนุรักษ”์ ไดมี้นกัวชิาการ
ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน  
   จิราพร แสงศิลป์ (2527: 89-90) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การอนุรักษ ์หมายถึง 
การตามรักษา ตลอดจนการป้องกนั บ ารุงดูแลรักษาและรวมถึงการอนุรักษส่ิ์งท่ีเคยมีอยูก่่อนหนา้
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นั้นโดยค านึงถึงคุณค่าและความมุ่งหมายของการใชป้ระโยชน์ดว้ย การอนุรักษไ์ม่ไดห้มายความวา่
จะตอ้งรักษาทุกส่ิงทุกอยา่งไวใ้นสภาพเดิม แต่เป็นการควบคุมการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งและมีระเบียบ ในการอนุรักษจ์ะตอ้งก าหนดนโยบายและเป้าหมายเสียก่อนวา่อะไรคือส่ิงท่ี
ตอ้งการอนุรักษแ์ละจะอนุรักษไ์วเ้พื่ออะไร 
   สุวชิญ ์รัศมิภูมิ (2530: 1-5) กล่าววา่ การอนุรักษ ์คือ การดูแล รักษา เพื่อใหค้ง
คุณค่าไวแ้ละใหห้มายความรวมถึงการป้องกนั การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์และการบูรณะ
ดว้ย 
   วจิิต สินสิริ (2530: 37) กล่าววา่ การอนุรักษเ์ป็นเร่ืองของความเขา้ใจในการ
บ ารุงรักษาส่ิงท่ีมีคุณค่ามีความส าคญัไม่ใหสู้ญสลายไปตามอายไุขของส่ิงนั้น หรือถูกท าลายโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ การอนุรักษเ์ป็นการเก็บรักษาสมบติัของชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหค้งประโยชน์
นานท่ีสุดและสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 
   อุดม สกุลพานิชย ์(2533: 43) กล่าววา่ การอนุรักษ ์หมายถึง การใชแ้ละการ
จดัการทรัพยากรทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอยา่งฉลาด ตลอดจนมีการวางแผนอยา่ง
รอบครอบส าหรับทรัพยากรเหล่านั้น เพื่อบรรลุความตอ้งการในอนาคตของตนเอง 
   จากความหมายของค าวา่ “อนุรักษ”์ ท่ีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย
ขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ การอนุรักษ ์คือ การดูแล รักษาสมบติัของชาติใหมี้สภาพมัน่คง 
แขง็แรง ไม่ใหช้ ารุด ผพุงัไปตามสภาพธรรมชาติ โดยพยายามรักษาโครงสร้างเดิมใหมี้สภาพคงเดิม
มากท่ีสุด 

   2.1.1  หลกัของการอนุรักษ ์
   การอนุรักษท่ี์ดีตอ้งด าเนินไปโดยเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัสังคม คือ  มีทั้งการ

รักษาคุณค่าเดิมของส่ิงนั้นๆ  พร้อมทั้งมีการพฒันาควบคู่กนัไปดว้ย การอนุรักษไ์ม่ไดเ้ป็นเพียงการ
เก็บรักษาของเก่าเขา้พิพิธภณัฑเ์ท่านั้น หากตอ้งศึกษาคน้ควา้และน าคุณค่าท่ีได ้เผยแพร่กลบัไปสู่
สังคมอยา่งกวา้งขวางอีกคร้ัง เป็นการยกระดบัสังคมใหห้นัมาสนใจใน “มรดกศิลปะและ
วฒันธรรม” ดงันั้น การอนุรักษท่ี์ดีจึงมีหลกัส าคญัอยู ่2 ประการ คือ 
    2.1.1.1  เพื่อรักษาสภาพศิลปกรรมใหพ้น้จากการเส่ือมสลายโดย
ธรรมชาติและกาลเวลา 
    2.1.1.2   เพื่อพฒันามรดกศิลปกรรมใหก้ลบัมาเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
ปัจจุบนัใหไ้ด ้

   2.1.2  ขั้นตอนของการอนุรักษ ์
    2.1.2.1  ศึกษาโครงสร้าง ชนิด และส่วนประกอบของวตัถุ 
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    2.1.2.2  หาสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดการช ารุด 
    2.1.2.3  ก าจดัส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความช ารุดเสียหาย โดยไม่ท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงกบัศิลปะโบราณวตัถุนั้นๆ อาจก าจดัโดยวธีิกล คือการขดัหรือเช็ดถู และวธีิเคมีโดยใช้
สารเคมีเขา้ช่วย 
    2.1.2.4  หาวธีิรักษาโบราณวตัถุนั้น ๆ ดว้ยวธีิท่ีเหมาะสมโดยท าให้
แขง็แรงข้ึนดว้ยสารเคมี ซ่อมในกรณีท่ีจ าเป็น เพื่อท าใหศิ้ลปะโบราณวตัถุนั้นอยูใ่นสภาพคงทน
ต่อไปได ้
    2.1.2.5  การเก็บรักษาและการจดัแสดงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะรองรับ
ศิลปะโบราณวตัถุท่ีไดรั้บการสงวนรักษาไวใ้นขั้นสุดทา้ย 
   2.1.3  วธีิการอนุรักษ ์วธีิการอนุรักษมี์อยู ่3 ลกัษณะ คือ 
    2.1.3.1   การสงวนรักษา (Preservation) เป็นการสงวนรักษาศิลปกรรม
เพื่อใหค้งสภาพเดิมมากท่ีสุด เป็นการหยดุการเส่ือมสลายอนัเกิดจากธรรมชาติและสาเหตุอ่ืน โดย
จะไม่มีการต่อเติมหรือเพิ่มเติมใหผ้ดิไปจากเดิม เทคนิคการสงวนรักษาอาจท าไดโ้ดยการฉีดน ้ายา 
ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน การเก็บใส่กล่องหรือในตู ้
    2.1.3.2  การบูรณะ ปฏิสังขรณ์ (Restoration)  เป็นการอนุรักษข์ั้นท่ี
สูงข้ึนไปกวา่การสงวนรักษาอีกขั้นหน่ึง กล่าวคือ  เป็นการเก็บรวบรวมเอาส่วนท่ีเสียหายแตก
ท าลายมาต่อเติม หรือท าใหดู้ดีข้ึนมาใหม่ โดยยดึหลกัใหเ้หมือนเดิมมากท่ีสุด อาจมีการเสริม
โครงสร้างใหแ้ขง็แรงข้ึนตลอดจนวธีิอ่ืนๆ ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ใหเ้ห็นร่องรอยของการต่อเติมเลย 
รูปแบบภายนอกจะตอ้งใหเ้หมือนเดิมมากท่ีสุด 
    2.1.3.3  การอนุรักษ ์(Conservation)  เป็นขั้นท่ีกวา้งกวา่สองวธีิแรก อาจ
ใชว้ธีิทั้งสองรวมกนัแต่จะไม่หยดุอยูเ่พียงแค่นั้น หากจะเลยไปถึงขั้นของการปรับแต่งใหก้ลมกลืน
เขา้กลบัของเดิมหรือของท่ีมีอยูแ่ลว้และยงัสามารถปรับมาใชใ้นชีวติประจ าวนัหรือวถีิชีวติของ
สังคมในปัจจุบนัหรืออาจเป็นการสร้างสรรคข์องใหม่ให้กลมกลืนและส่งเสริมกบัของเก่าท่ีมีอยู่
แลว้ อาจเป็นการอนุรักษใ์นแง่ของคติความเช่ือหรือเทคโนโลยคีวามรู้ความสามารถดั้งเดิมใหด้ ารง
อยูต่่อไป แต่อาจมีการประยกุตห์รือพฒันาใหร่้วมสมยัมากข้ึน โดยมีพื้นฐานจากของเดิม อยา่งไรก็
ตามในบางคร้ังการอนุรักษก์็อาจหมายถึงการท าลายดว้ยแต่เป็นการท าลายส่ิงปกคลุมบางอยา่งเพื่อ
เปิดเผยใหเ้ห็นคุณค่าแทจ้ริงของส่ิงนั้นปรากฏออกมา 
   2.1.4  ความส าคญัของการอนุรักษ ์การอนุรักษน์ั้นมีความส าคญัหลายประการ 
คือ 



16 

 

   2.1.4.1  เป็นการเก็บรักษาคุณค่ามรดกทางวฒันธรรม เพื่อสืบทอดไปยงัชน 
รุ่นหลงั 
   2.1.4.2  เป็นการศึกษามรดกทางวฒันธรรม และเผยแพร่ เพื่อ ยกระดบัชุมชน 
สังคม 
   2.1.4.3  ท าใหส้ังคมสามารถพฒันาไปอยา่งเหมาะสม เป็นตวัของตวัเองดว้ย
ความรักความสามคัคีบนรากฐานของมรดกทางวฒันธรรมและเทคโนโลยขีองตนเอง 
 จากแนวคิดและหลกัการขา้งตน้สรุปไดว้า่ทรัพยากรทางวฒันธรรม  คือ  ส่ิงใดก็ตามท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการการเรียนรู้  แบบแผนหรือวถีิปฏิบติั  เป็นขอ้ตกลงท่ีใชร้ะหวา่งมนุษยใ์นแต่
ละสังคม  อยูร่่วมกนัในแต่ละสังคมหรือมีผลประโยชน์ต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์คงรักษา และ
สืบทอดวถีิปฏิบติัต่างๆ  จากรุ่นสู่รุ่นในระยะเวลานาน  ในกรณีศึกษาเร่ืองภูมิปัญญาการผลิต
หมอนขิดแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นศรีฐาน  เป็นชุมชนหน่ึงท่ีมีวถีิดั้งเดิมในการทอผา้ขิดและท า
หมอนขิด  ท่ีแฝงไปดว้ยประเพณีและวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน  เช่น  ลวดลายผา้ขิดท่ีแฝงไป
ดว้ยความหมายของลายผา้ขิดเฉพาะถ่ิน  ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้มอนขิด  ขอ้ปฏิบติัและ
ความเช่ือในขั้นตอนการผลิตหมอนขิด  สมมารถเล่าเร่ืองราววถีิชีวติท่ีเก่ียวกบัการใชชี้วิตประจ าวนั
ของคนในสังคม  ท่ีจะสามารถท าใหเ้กิดเร่ืองราว  คุณค่าทางวฒันธรรม  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อคน
ในสังคม  และการศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมต่อไป 
 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 1.   ควำมหมำยของภูมิปัญญำ   
  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงท่ีไดถ่้ายทอดและสร้างสมมาเป็นเวลานาน เป็นความ
ผกูพนัระหวา่งความรู้กบัธรรมชาติท่ีพฒันาข้ึนในกระบวนการท่ีคนและชุมชนปรับตวัเขา้หา
ธรรมชาติจนกลายเป็นส่วนหน่ึงขององคค์วามรู้ เป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะทอ้งถ่ินท่ีถูกน ามาใช้
ในการจดัการศึกษา มีนกัวชิาการหลายท่านท่ีไดศึ้กษาเก่ียวขอ้งกบัความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์ ไดใ้หค้วามหมายภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไวว้า่ องคค์วามรู้ ความสามารถของ
ชุมชนท่ีมีการสั่งสมสืบทอดกนัมานาน เป็นความของชุมชนเป็นศกัยภาพท่ีจะใชก้บัปัญญา จดัการ
ปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่เพื่อใหด้ ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งผาสุก เป็นแก่นของชุมชนท่ี
จรรโลงความเป็นชาติให้อยูร่อด นอกจากน้ียงัมีการ ความหมายของกรมวชิาการ ซ่ึงสอดคลอ้ง
ความหมายของศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์ แต่มีส่วนท่ีเพิ่มเติมเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพของชุมชน 
นอกจากน้ี อินทิรา หริญสาย ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัความหมายของภูมิปัญญา โดยเนน้เร่ืองท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัทกัษะท่ีเกิดจากประสบการณ์และผา่นขบวนการของความคิดสร้างสรรคแ์ละเนน้การ
ปรับตวัตามบริบทของทอ้งถ่ินนั้นๆ  
 ดงันั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงน่าจะหมายถึง  องคค์วามรู้  ทกัษะหรือความสามารถในการ
ด ารงชีวิตของคนทอ้งถ่ินท่ีเกิดจากการสร้างสมสืบทอดกนัมานาน  จนเกิดระบบความสัมพนัธ์หรือ
ศกัยภาพท่ีจะใชก้บัการเรียนรู้  การจดัการแกไ้ขปัญหา  การปรับตวั  การสร้างสรรคเ์พื่อปรับตวัไป
ตามบริบทของทอ้งถ่ินนั้น  และการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่  เพื่อใหด้ ารงชีวติไดอ้ยูอ่ยา่งผาสุกของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน 

 2.  ควำมส ำคัญของภูมิปัญญำท้องถิ่น   
  ในการศึกษาเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนอกจากการศึกษาเก่ียวกบัความหมายเพื่อให้
เขา้ใจถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแลว้  ความจ าเป็นในการตอ้งมีความเขา้ใจของความส าคญัก็เป็นส่วนหน่ึง
ในการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อให้เขา้ใจถึงระบบความส าพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นขั้นตอนของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  งานเขียนท่ีศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีอยูห่ลายช้ิน  เช่น นิธิ  เอียวศรีวงศ ์
(2536) ไดแ้บ่งความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวเ้ป็น 4 ส่วน คือ  

  2.1  ความรู้และระบบความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ เช่น คติความ
เช่ือ ความศรัทธา โดยจดัเป็นระบบความรู้ท่ีไม่เป็นวทิยาศาสตร์  

  2.2  การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมและกระจาย
ความรู้  

  2.3  การถ่ายทอดความรู้ โดยมิไดมี้เป็นระบบท่ีชดัเจนและไม่อยูน่ิ่ง อาศยั
การศึกษาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัระบบสังคม  

  2.4  การสร้างสรรคแ์ละปรับปรุง ภูมิปัญญาจะไม่อยูน่ิ่ง สามารถปรับเปล่ียนได้
เสมอ ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูท่ี้เป็นเจา้ของภูมิปัญญานั้นๆ นอกจากนั้นประเวศ วะสี  ยงักล่าว
เพิ่มเติมขอ้ความขา้งตน้ของ นิธิ  เอียวศรีวงศ ์ เก่ียวขอ้งกบัความเป็นจ าเพาะของทอ้งถ่ินหรืออตั
ลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนั้นๆ  ซ่ึงเกิดจากกระบวนการตามนิยามของ นิธิ  เอียวศรีวงศ ์ และเพิ่มเติมใน
เร่ืองเก่ียวกบัการเคารพผูอ้าวุโส  ซ่ึงเป็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในระบบความสัมพนัธ์
ของภูมิปัญญากบัชุมชน  ประกอบกบับทสรุปเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ ยศ  สันตสมบติั ได้
กล่าวถึงลกัษณะส าคญัโดยการเรียนรู้ของชุมชนให้เป็นศูนยก์ารพฒันาโดยเนน้การเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินตามความหมายท่ีนิยามในขา้งตน้ กล่าวคือ ความส าคญัของภูมิ
ปัญญาตอ้งเกิดจากกระบวนการการเรียนรู้อยา่งเน่ืองโดยการสืบทอดภูมิปัญญาเดิมให้เขา้กบั
วทิยาศาสตร์สมยัใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของยคุสมยั  โดยยศ  สันตสมบติั  ไดต้ั้ง
ขอ้สังเกตเก่ียวกบัความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวว้า่  การจดัการทรัพยากรท่ีดีรวมถึงสภาพ
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ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีประกอบกบัส านึกชุมชนท่ีเขม้แขง็  และความสามรถในการวางแผนเพื่อจดัระเบียบ
ของชุมชนและจดัการความขดัแยง้อยา่งมีประสิทธิภาพจะท าใหเ้กิดการจดัการท่ีย ัง่ยนืไดห้รือไม่ถา้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมิไดต้อบสนองกบัความตอ้งการของยคุสมยัไดอ้ยา่งแทจ้ริงนอกจากนั้นยงัได้
กล่าวถึง  ขอ้จ ากดัเร่ืองศกัยภาพการผลิตรวมถึงการเรียนรู้ท่ีจะเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผลผลิตใหแ้ก่ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินจะเป็นการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืหรือไม่  ซ่ึงศกัยภาพในการผลิตท่ีกล่าวถึง
หมายถึงการท่ีชุมชนจะตอ้งมีทุน  ซ่ึงมาจากการริเร่ิมของชาวบา้นเอง  มีการพฒันาระบบการบริหาร
การผลิต  เช่น  การท าบญัชี  การพฒันาระบบการตลาด  ร้านคา้ชุมชน  เป็นตน้  ตามแต่ระดบัการ
พฒันาและศกัยภาพของชุมชนเป็นส าคญั  โดยตอ้งปราศจากการแทรกแซงและครอบง าจาก
ภายนอก  มีความเป็นตวัของตวัเอง  มีความเคารพในจารีตประเพณี  ระบบคุณค่าและรากเหงา้ทาง
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมของตน 
 ดงันั้นจากขอ้ความขา้งตน้ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน่าจะหมายถึง  ลกัษณะ
ทางสังคมท่ีเกิดจากความรู้หรือระบบความรู้จากความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ  เช่น  คติความเช่ือและ
ความศรัทราซ่ึงมีการสั่งสมและกระจายความรู้  โดยภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการสั่งสมความรู้นั้นจะถูก
ถ่ายทอดผา่นระบบความสัมพนัธ์ของชุมชน ปรับตวัและสร้างสรรคไ์ปตามบริบททางสังคมหรือยคุ
สมยัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของเจา้ของภูมิปัญญานั้นๆ  โดยระบบความสัมพนัธ์ท่ีกล่าวถึงจะให้
ความส าคญัเร่ืองการเคารพผูอ้าวโุส  โดยน่าจะหมายถึงผูสื้บทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นซ่ึงได้
สอดคลอ้งกบัความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และการใหค้วามส าคญัในการพฒันาหรือปรับปรุง
ใหเ้ขา้กบัยคุสมยัเพื่อสร้างการจดัการทรัพยากรภูมิปัญญาอยา่งย ัง่ยนืโดยการจดัการต่างๆ  ตอ้ง
เร่ิมตน้จากชุมชนตอ้งรู้จกัคุณค่าและรากเหงา้ทางภูมิปัญญาและวฒันธรรมของตน  ดงันั้นการสรุ
ความส าคญัของภูมิปัญญาเพื่อใหเ้กิดการจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนืนั้นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด  คือ  
ทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วมในระบบการจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ินของตน  และค านึงถึงคุณค่าและ
ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งทอ้งถ่ินของตน 
 
ส่วนที ่2   กำรทบทวนแนวคิดหน่ึงต ำบลหน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP) ในรูปแบบอุตสำหกรรม 
วฒันธรรมในบริบทของสังคมโลกำภิวตัน์   
 ในหวัขอ้น้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
พื้นท่ีศึกษาโดยมีพื้นท่ีศึกษานั้น มีการรูปแบบของการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โดยเป็นสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์การทบทวนในหวัขอ้น้ีช้ีให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงการผลิตท่ีมีผลต่อการลม้
สลายของภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยรายละเอียดดงัน้ี 
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 1.  โลกำภิวตัน์ อุตสำหกรรมกบักำรเปลีย่นแปลงทำงสังคม    
  สังคมมนุษยน์ั้นมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เพราะมนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มี
สมองอนัทรงท่ีสามารถคิดและตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ  มีการปรับสภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อความเป็นอยู่
ท่ีเหมาะสม  มีการคิดประดิษฐส่ิ์งต่างๆ  เพื่อน ามาตอบสนองความสงสัยและความตอ้งการของ
ตนเอง   
  ในขณะเดียวกนัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติรอบตวัมนุษยก์็ไม่ไดห้ยดุน่ิงมีการผล
ผนัเช่นกนั  เช่น  แผน่ดินไหว  น ้าท่วม  ฝนแลง้  ภูเขาไฟระเบิด  และการเปล่ียนฤดูกาล  เป็นตน้  
สังคมและวฒันธรรมเป็นคนละส่ิงท่ีควบคู่และไปดว้ยกนั  สังคมหมายถึงกลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อกนั  ส่วนวฒันธรรมนั้นเป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นกรอบหรือแบบแผนในการด ารงชีวติ
ของคนในสังคม  ถา้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมก็จะเปล่ียนแปลงไปหรือหากวฒันธรรม
เปล่ียนสังคมก็เปล่ียนตามเช่นกนั   
  สมศกัด์ิ  ศรีสันติสุข (2545: 25-31) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรมวา่หมายถึง  การเปล่ียนแปลง ในโครงสร้างของสังคม  ซ่ึงเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงในกลุ่มคน  ความสัมพนัธ์และระบบสถาบนัต่างๆ  ในสังคมนั้น รวมไปถึง
ความสัมพนัธ์ในระเบียบแบบแผนหรือกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการประพฤติของคนในสังคมท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั ดว้ยสาเหตุส าคญัหลายประการ   
  โดยผูศึ้กษาจะไดย้กสาเหตุตรงกบัประเด็นกรณีศึกษาโดยจะยกสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรม  เช่น  ระดบัความรู้และเทคโนโลยกีล่าวคือถา้สังคมนั้นผูค้นมี
ความรู้ความสามารถ  ก็จะสามารถท่ีจะประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองใช ้ และแบบแผนการจดักิจกรรม
ต่างๆ  ซ่ึงมีผลต่อการเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม   
  นอกจากน้ีนโยบายของผูน้ ากล่าวคือสังคมใดถา้มีผูน้ าท่ีสนบัสนุนใหมี้การ
เปล่ียนแปลงเพื่อใหป้ระเทศเจริญกา้วหนา้  สังคมนั้นก็จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตามเป้าหมาย
และนโยบายนั้น  นอกจากนั้นยงัมีเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัเร่ืองอุดมการณ์  เช่น  เพื่อ
ตอ้งการใหส้ังคมของตนเป็นสังคมอุตสาหกรรมก็จะก่อใหเ้กิดการเตรียมปัจจยัพื้นฐานเพื่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเพื่อเป้าหมายอุดมการณ์ของสังคม  แมว้า่สาเหตุของการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมจะแตกต่างกนัแต่แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงทางสังคมในสาเหตุต่าง ๆ   

 ในขา้งตน้นั้นจะมีระบบความสัมพนัธ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในรูปแบบบางอยา่งเป็น
ลกัษณะสากล การเปล่ียนแปลงเป็นระบอบอุตสาหกรรม การขยายตวักลายเป็นชุมชนเมืองและการ
แพร่กระจายของวฒันธรรมมวลชน เช่น  การส่ือสารมวลชน การใชชี้วติแบบคนยคุใหม่ท่ีอาศยัวตัถุ
เคร่ืองทุ่นแรง ส่ิงอ านวยความสะดวกมากข้ึน สภาพชีวติเหล่าน้ีเป็นผลจากความกา้วทาง
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วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรมซ่ึงส่งผลกระจายไปทัว่ทุกแห่งท่ีมีการติดต่อ
สัมพนัธ์กนั   

 โลกาภิวตัน์เป็นระบบท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก  
การเขา้มาของระบบตลาดเสรี  ระบบทุนนิยม  ส่งผลกระทบต่อวถีิการด ารงชีวิตของคนเกินทัว่โลก
ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้มการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีมีการพฒันาการอยา่งซบัซอ้น  เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีผูศึ้กษาคิดวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม
รวมไปถึงภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน  การเขา้มาของโลกาภิวตัน์เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดระบบทุนและ
อุตสาหกรรมซ่ึงส่งผลกระทบต่อวถีิชุมชนและวฒันธรรม   

 เสน่ห์  จามริก (2547: 23-26) ไดอ้ธิบายพฒันาการของโลกาภิวตัน์ไวว้า่โลกาภิวตัน์นั้น
มีส่ิงท่ีเป็นพลวตัมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและมีผลกระทบทางดา้นต่างๆ  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  
วฒันธรรม  และการเงิน  โดยไดม้องเร่ืองโลกาภิวตัน์ผา่นมุมมองทางประวติัศาสตร์โดยแบ่งมุมมอง
เป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ  คือ  ช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงกระแสโลกาภิวตัน์ในขณะนั้น  ก็มี
สมมุติฐานมาจากการปฏิวติัอุสาหกรรม  ก่อให้เกิดระบบทุนนิยมท่ีเราเรียกวา่  “ทุนอุตสาหกรรม
นิยม”  ซ่ึงก็คือ  ระบบการผลิตท่ีอาศยัเคร่ืองจกัร  โดยจะสามารถท่ีจะผลิตไดเ้ร็วและไดป้ริมาณมาก
ดว้ยเหตุนั้น  โดยตรรกะของ  “ทุนอุตสาหกรรมนิยม”  ก็คือตอ้งการแพร่ขนายออกไปทัว่โลก  ลทัธิ
จกัรวรรดินิยม  เกิดข้ึนมาจากจุดตรงน้ีซ่ึง  ทุนอุตสาหกรรมนิยมตอ้งการท่ีจะหาตลาด  และวตัถุ
โดยเฉพาะในดินแดนท่ีเป็นภูมิภาคเขตร้อนหรือเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เป็นแหล่งของความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากร  ธรรมชาติเพราะฉะนั้นความหมายของโลกาภิวตัน์ในยคุจกัรวรรดินิยมซ่ึง
สืบเน่ืองมาจากการปฏิวติัอุตสาหกรรม  คือถา้ไม่มีการแผข่ยายของระบบก็ไม่สามารถอยูไ่ด ้ โดย
ปัจจยัเหล่าน้ีก็แสดงออกมาในรูปของการผลกัดนัให้ตอ้งมีการขยายออกไปท าใหเ้กิดการแยง้ตลาด
และวตัถุดิบของมหาอ านาจอุตสาหกรรมดว้ยกนั  และจุดน้ีเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหร้ะบบทุน
อุตสาหกรรมไม่สามารถย ัง่ยนือยูไ่ด ้

 ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มาเป็นยคุใหม่ของโลกาภิวตัน์มีการพยายามหาจุดรวม
ของเอกภาพของ  “ทุนอุตสาหกรรมนิยม”  ก็คือ  “ระบบตลาด”  โดยใชร้ะบบท่ีเรียกวา่  “เศรษฐกิจ
เสรี”  หรือวา่  “ตลาดเสรี”  เขา้มาเป็นเคร่ืองมือเพื่อท าใหก้ารรวมเกิดเอกภาพ  ซ่ึงสามารถร่วมกนั
ครอบง าตลาดและแหล่งวตัถุดิบในขณะเดียวกนั  เป็นท่ีมาของการจดัตั้งสถาบนัเศรษฐกิจการเมือง
ระหวา่งประเทศอยา่งท่ีเรารู้จกักนัแลว้  เช่น  ธนาคารโลก  กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ  GATT  
และองคก์ารคา้โลก (WTO)  ในทีสุด  ซ่ึงเป็นแกนหลกัในการท่ีจะขยายอ านาจของทุนอุตสาหกรรม
ไปทัว่โลก  ส่ิงเหล่าน้ีจะออกมาในรูปของกระแสของการผลกัดนัการพฒันากระแสการคา้  กระแส
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การเงินการคลงั ทั้ง 3 สถาบนัจะท าหนา้ท่ีเป็นหวัหอกของทุนอุตสาหกรรมนิยมภายใตล้ทัธิ
เศรษฐกิจตลาดเสรีในหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
 กระแสโลกาภิวตัน์เขา้มามีอิทธิพลต่อระบบการเมืองของประเทศไทย  โดยท่ีไดจ้าก
การปฏิรูปการเมืองภายใตรั้บธรรมนูญปัจจุบนัก็ยงัอยูภ่ายใตอ้  านาจของกระแสโลกาภิวตัน์  การเขา้
มามีบทบาทในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อท าการวิจยัเก่ียวกบัการปฏิรูปกฎหมายในดา้น
ต่างๆ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นกระแสท่ีรองรับการกฏิรูปในกระแสโลกาภิวตัน์  โดยกลไกลกระแสโลกาภิ
วตัน์จะบีบกลไกลของรัฐเพื่อใหเ้อ้ือต่อกระแสทุนอนัจะน าเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม  

 นอกจากน้ีแนวคิดของชาวตะวนัตกท่ีไดก้ล่าวถึงเร่ืองอุตสาหกรรมวฒันธรรมเป็นนกั
ทฤษฎีชาวเยอรมนัคือ  ธีโอดอร์  อดอร์โน  และแมกซ์  ฮอร์คไคร์เมอร์  จากส านกัแฟรงเฟิร์ตโดย
กล่าวถึงอิทธิพลของแนวคิดอุตสาหกรรมวฒันธรรม  ซ่ึงกล่าวถึงกระบวนการการผลิตสินคา้
วฒันธรรมทั้งจากรัฐและเอกชน โดยความพยายามท่ีจะสร้างสินคา้ทางวฒันธรรมเพื่อสนบัสนุน
สถานภาพทางเศรษฐกิจ กระตุน้เศรษฐกิจจึงตอ้งมีการสนบัสนุนหาหนทางท่ีจะแปรรูปวฒันธรรม
ใหก้ลายเป็นสินคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้เพื่อการท่องเท่ียวโดยใชว้ธีิการบริหาร
จดัการทางวฒันธรรมใหแ้พร่หลายสอดรับกบัระบบอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผลดี
เก่ียวกบัการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน ท าใหฐ้านะทางสังคมดีข้ึน   

 เช่นเดียวกบัในบทความของ กุลธิดา สามะพุทธิ (2540) ท่ีกล่าวถึงเร่ืองการท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม  ในทางตรงกนัขา้มผลดา้นลบเก่ียวกบัการแปรรูปวฒันธรรมใหก้ลายเป็นสินคา้หรือ
อุตสาหกรรมวฒันธรรมนั้น  การศึกษาเร่ืองกระบวนการแปรหรือท าวฒันธรรมใหก้ลายเป็นสินคา้  
ประเด็นส าคญัท่ีกล่าวถึงคือ  ความพยายามเสนอวา่กระบวนการน้ีมีการลดทอนคุณค่าหรือ
เบียดเบียนความจริงแทบ้างอยา่งของวฒันธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ืองภูมิปัญญาการผลิต
หมอนขิดของผูศึ้กษาท่ีในปัจจุบนั  นอกจากจะเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการผลิตเพื่อสอบ
สนองความตอ้งการในเชิงการตลาดแลว้  รูปแบบ  ลวดลายของผา้ขิดโบราณ  เคร่ืองมืออุปกรณ์
โบราณ  รวมไปถึงความเช่ือและประเพณีขอ้ปฏิบติัเดิมก็ถูกลดทอนและไม่ไดใ้หค้วามส าคญั  ท าให้
คุณค่าในทางวฒันธรรมไม่ไดถู้กแสดงออกเพื่อคงรักษาวิถีดั้งเดิมของสังคมพื้นท่ีศึกษาอีกต่อไป 
 จากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมวฒันธรรมกบั
การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ซ่ึงผูศึ้กษาจะไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากระบบทุน  
อุตสาหกรรมและนโยบายรัฐท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในกรณีศึกษาหมอนขิด  
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากผลของระบบทุน  อุตสาหกรรมและนโยบายของรัฐบาลซ่ึงท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงในสังคมทอ้งถ่ินในชุมชนบา้นศรีฐาน  ต าบลป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  โดยผูศึ้กษาจะ
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ไดอ้ธิบายถึงปรากฏการณ์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรวมไปถึงผลกระทบท่ีเกิดกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  วฒันธรรมและวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไปจากผลของกระบวนการโลกาภิวตัน์  
 2.  แนวคิดหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
  2.1  ประวติัและความเป็นมาหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
      สภาพการด าเนินชีวติประชาชนไทยในปัจจุบนัยงัถือไดว้า่ประชาชนในระดบั
รากหญา้ยงัมีความเดือดร้อน อนัเกิดมาจากรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ซ่ึงเป็นผลมาจากการตกงาน  
ราคาสินคา้เกษตรตกต ่า ก าลงัซ้ือของคนไทยในประเทศต ่าลง และการพฒันาประเทศใหมี้ความ
ย ัง่ยนืนั้นจ าเป็นตอ้งพฒันาในระดบัรากหญา้ใหส้ามารถสร้างรายไดเ้ล้ียงตวัเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็และ
ย ัง่ยนื คณะรัฐมลตรีซ่ึงมีหนา้ท่ีในการสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีใหก้บัประชาชนจึงไดก้ าหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผน่ดิน โดยมุ่งมัน่จะสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงในการพฒันาเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน (ธนาคารออมสิน, 
2544: 24) ดงันั้น ประเทศไทยจึงตอ้งการเปล่ียนในแทบทุกดา้น ดว้ยแนวคิดของนโยบายใหม่ท่ี
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งขอ้มูล ความรอบรู้ และสติปัญญาท่ีเขา้ใจในรากเหงา้แห่งปัญหา และทนัโลก
ทนัเหตุการณ์ 
   รัฐบาลจึงตอ้งตั้งเป้าหมายท่ีจะด าเนินนโยบายเพื่อลดความยากจนโดยใชก้ล
ไกลทุกส่วนของภาครัฐในการสร้างโอกาสใหป้ระชาชนใชทุ้นทางปัญญา  ศกัยภาพส่วนตวั  และ
สินทรัพยท่ี์มีอยู ่ ท  างานอยา่งเตม็ท่ี  น าไปสู่การสร้างงาน  สร้างรายได ้ ลดค่าใชจ่้ายให้แก่
ประชาชน  และประชาชนไดด้ ารงชีพแบบพอมีพอกิน  เพิ่มโอกาสใหป้ระชาชนไดส้ร้างชีวติใหม่  
เม่ือประชาชนมีรายไดก็จะท าใหป้ระเทศชาติมารายได ้ เป็นฐานภาษีใหม่ให้รัฐมีรายไดม้าข้ึน  
น าไปสู่การลดภาระหน้ีสินของประเทศในโอกาสต่อไป  ดว้ยเหตุดงักล่าว  รัฐบาลตระหนกัดีวา่จะ
เป็นตอ้งมีการปรับโครงสร้างหน้ี  ทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชน  ซ่ึงเป็นกลยทุธศาสตร์เบ้ืองตน้
ก่อนน าไปสู่การสร้างงาน  สร้างรายได ้ ภารกิจเร่งด่วนและส่ิงส าคญัยิง่ของรัฐบาล คือ  การเร่ง
แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิตของระบบเศรษฐกิจ การบริหาร สังคมและ
การเมือง โดยด าเนินการไปพร้อมกนั  เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัการณ์ โดยแบ่งเป็น 2 
ปัญหา  คือ 
   1.  หยดุการหดตวัของเศรษฐกิจท่ีก าลงัก่อปัญหาของสังคมใหก้บัประเทศ 
   2.  การแกไ้ขและปรับเปล่ียนโครงสร้างใหม่ใหก้บัระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ไปสู่ความมีเสถียรภาพ และความมัน่คงอนัย ัง่ยนืของประเทศชาติ 
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  การด าเนินการดงักล่าวจะเป็นการกระจายโอกาสใหก้บัชีวติประชาชน ไม่ใช่เป็น
เพียงการกระจายเงิน  นอกจากน้ียงัเป็นการใชสิ้นทรัพยท่ี์ส าคญั คือ ภูมิปัญญา เพื่อกา้วสู่เศรษฐกิจ
ใหม่เป็นเศรษฐกิจท่ีอาศยัความเป็นพื้นฐานของการสร้างรายได ้ดว้ยความท่ีประเทศไทยท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ  มีวฒันธรรมอนัเก่าแก่  นอกจากนั้น  คนไทยยงัมีทกัษะ  มีฝีมือ  ความมานะ  
และความขยนัหมัน่เพียร  ซ่ึงถา้ไดรั้บการส่งเสริมและให้โอกาสจะเกิดการใชพ้ลงัในแผน่ดิน  ซ่ึง
เป็นพลงัทั้งจากมนัสมองของประชาชน  และพลงัจากการบริหารทรัพยสิ์นของแผน่ดินไทย  จะ
สร้างใหป้ระเทศไทยกลบัข้ึนมาแขง็แกร่งอีกคร้ัง ใหค้นไทยทุกคนกลบัมายนืบนล าแขง้ตวัเองได้
อยา่งมีเกียรติมีศกัด์ิศรี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดงันั้น เพื่อใหก้ารบริหารราชการ
แผน่ดินบรรลุภารกิจ รัฐบาลจึงไดก้ าหนดนโยบายเร่งด่วนในการบริหารราชการแผน่ดินไวด้งัน้ี 

  1.  พกัช าระหน้ีใหก้บัเกษตรกรรายยอ่ยเป็นเวลา 3 ปี  เพื่อแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของ
เกษตรกรอยา่งเร่งด่วนโดยวางระบบการฟ้ืนฟูและความช่วยเหลือปรับโครงสร้างการผลิตอยา่งครบ
วงจร 

  2.  การจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  แห่งละ 1 ลา้นบาท  เพื่อเป็นแหล่ง
เงินหมุนเวยีนในการลงทุน สร้างอาชีพเสริมและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน  และวสิาหกิจขนาด
เล็กในครัวเรือน พร้อมทั้งรัฐบาลจดัใหมี้โครงการ หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) เพื่อใหแ้ต่ละ
ชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันาสินคา้ โดยรัฐพร้อมท่ีจะช่วยเหลือในดา้นความรู้
สมยัใหม่ และการบริหารการจดัการ เพื่อเช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนมาสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ดว้ยระบบร้านคา้เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

  จากนโยบายดงักล่าว  รัฐบาลสมยั พนัต ารวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร  จึงแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภาวา่จดัใหมี้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ เพื่อใหชุ้มชนแต่ละชุมชนไดน้ าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันาสินคา้โดยทางภาครัฐพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือในดา้นความรู้สมนั
ใหม่  และการบริหารจดัการเพื่อเช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศดว้ยระบบ
ร้านคา้เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน  สร้าง
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็พึ่งตนเองได ้ ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากร ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  มาพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริหารท่ีมีคุณภาพ  มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ  และไดก้ าหนดระเบียบนายกรัฐมลตรีวา่ดว้ย  
คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ ปีพุทธศกัราช 2544  ประกาศ เม่ือ วนัท่ี 
7 กนัยายน 2544 ข้ึน  โดยก าหนดใหมี้คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ  
หรือเรียกยอ่ๆ วา่  “กอ.นตผ”  มีอ านาจมีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย  ยทุธศาสตร์และแผนแม่บท
การด าเนินงาน  “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์”  ก าหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและข้ึน
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บญัชีผลิตภณัฑดี์เด่นของต าบล  รวมทั้งสนบัสนุนการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายยทุธศาสตร์
และแผนแม่บท  อยา่งมีประสิทธิภาพ  

  โครงการ  “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์”  เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสร้างความเจริญแก่
ประชุมชนใหส้ามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชนใหดี้ข้ึน โดยการผลิตหรือการ
จดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหก้ลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  มีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง
ท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน  สามารถจ าหน่ายทั้งในและตอ้งประเทศ โดยมีหลกัการ
พื้นฐาน 3 ประการ  คือ 

  1.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสากล  
  2.  พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
  3.  การสร้างทรัพยากรมนุษย ์ 
  ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดห้มายถึงตวัสินคา้เพียงอยา่งเดียวเป็นกระบวนการทางความคิด

รวมถึงการบริหาร  การดูแลการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การรักษาภูมิปัญญา
ไทยการท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรมและประเพณี  การต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การแลกเปล่ียน
เรียนรู้  เพื่อใหก้ลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ  มีจุดเด่น  จุดขายท่ีรู้จกักนัแพร่หลายไปทัว่ประเทศ
และทัว่โลก 
   2.2  แนวคิดการด าเนินโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
        การด าเนินการผลิตภณัฑ ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ มีการอาศยัวธีิการ
ถ่ายทอดของผลิตภณัฑจ์ากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง โดยการใชเ้คร่ืองมือและการสร้างสรรครู์ปแบบ
ผลิตภณัฑต่์างๆ  รวมไปถึงคุณภาพผลิตภณัฑท์ั้งดา้นรูปแบบและคุณภาพการตลาด  เพื่อใหส้ามารถ
ยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในชุมชนใหดี้ข้ึน ดว้ยการผลิต หรือจดัทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินให้
กลายเป็นสินคา้ท่ีมีจุดเด่นจุดขายท่ีมีคุณภาพ และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อใหรู้้จกั
แพร่หลาย โดยการด าเนินโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑมี์วตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมให้
ชาวบา้นมีงานท า  สร้างเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ลดปัญหาการอพยพถ่ินฐาน  เป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบั
การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ อนัเป็น
แนวทางหน่ึงท่ีสร้างความเจริญ  ใหแ้ก่ชุมชนและยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในชุมชนใหดี้ข้ึน  
โดยการผลิต จดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหก้ลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดขาย
เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
     
 
 



25 

 

   2.2.1  หลกัการด าเนินการพื้นฐาน 
    2.2.1.1  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล ดว้ยการผลิตสินคา้และบริการท่ีใช้
ภูมิปัญญา และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
       2.2.1.2  พึ่งตนเองและคิดสร้างสรรค ์ท าความฝันใหเ้ป็นจริงดว้ยการ
สร้างกิจกรรมอาศยั ความรู้ ความสามารถของคนในทอ้งถ่ิน 
    2.2.1.3 สร้างทรัพยากรมนุษย ์  ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนสู่ชีวติ
ดว้ยความคิดสร้างสรรค์ 
   2.2.2  แนวทางการด าเนินงาน 
    2.2.2.1  ส ารวจและจดัท าขอ้มูลระดบัต าบล กลุ่ม ชุมชน และแหล่ง
ท่องเท่ียว เพื่อเป็นช่องทางการจ าหน่ายสินคา้/ผลิตภณัฑ ์และการท่องเท่ียว 
    2.2.2.2  ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งไดคุ้ณภาพมาตรฐาน มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
มีจุดเด่น มีความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมเป็นท่ียอมรับของตลาด 
    2.2.2.3  การระดมความคิดในการคิดคน้การร้ือฟ้ืนวฒันธรรมประเพณี 
ของทอ้งถ่ินอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้น ต าบล และพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีเหมาะสมและ
ดีท่ีสุดไม่ซ ้ าแบบ 
    2.2.2.4  สนบัสนุน ส่งเสริม สร้างบุคคลใหมี้ความคิดกวา้งไกล พฒันา
ความรู้ ความสามารถ มีการวางแผนการจดัการ การตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริโภค 
   2.2.3  การด าเนินการ 
    2.2.3.1  อาศยัความรู้ ความสามารถ และความร่วมมือของคนในชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนแนะน าในดา้นการผลิตคิดคน้ ตลอดถึงอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยตี่างๆ   
    2.2.3.2  ใหท้อ้งถ่ินร่วมมือกนัเลือกเฟ้นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ
วางแผนงานเป็นท่ียอมรับของคนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนถึงการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อช่วย
แกปั้ญหาและพฒันาผลิตภณัฑ ์
    2.2.3.3  ผลิตผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
เพื่ออนุรักษค์วามเป็นจุดเด่นของทอ้งถ่ิน รวมถึงพฒันาคุณภาพเพื่อขยายตลาดออกสู่เครือข่าย
ทอ้งถ่ินเมืองและตลาดโลก 
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  2.3  ความร่วมมือ 
   2.3.1  ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินเป็นส่วนส าคญั ของการด าเนินการเป็น
แกนน าเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพน าผลิตภณัฑต่์างๆ มาแปรรูป โดยใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้ป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพต่อไป 
   2.3.2  ส่งเสริมสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือ ใหค้วามรู้ ความสามารถ โยการ
ฝึกอบรม สัมมนา การใชเ้ทคโนโลยี 
   2.3.3  พฒันาความรู้ ความสามารถและประเมินผลตนเองยดึหลกัท่ีวา่
ประชาชนตอ้งร่วมคิด ร่วมท า โดยหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นเพียงผูค้อยใหก้ารสนบัสนุน
ด าเนินงานเท่านั้น 
   2.3.4  ประเมินผลผลิตภณัฑ ์ตน้ทุน ยอดจ าหน่าย 
  2.4  ผลส าเร็จ 
   2.4.1  ความตั้งใจในการคิดท่ีจะท าใหส้ าเร็จ 
   2.4.2  พฒันาผลิตภณัฑ ์ศึกษาส ารวจ ความตอ้งการของตลาดและทดลอง
วธีิการท า 
   2.4.3  โฆษณาประชาสัมพนัธ์และกระจาผลิตภณัฑ ์เพื่อหาตลาดในการ
ขบัเคล่ือน 
   2.4.4  พฒันากลุ่มอาชะพฒันาบรรจุภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยั สามารถแข่งขนั
กบัทอ้งถ่ินอ่ืน หลกัเกณฑม์าตรฐานในการคดัเลือกผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์“กลุ่มสินคา้
ท่ีผลิตโดยชุมชน” คณะอนุกรรมการมาตรฐาน หลกัเกณฑค์ดัเลือกผลิตภณัฑ ์ไดรั้บการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสินคา้ กลุ่ม
ศิลปวฒันธรรม สถานท่ี และบริการ ซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ 
ไดมี้มติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2544 
  2.5  กลุ่มสินคา้ประกอบดว้ย  
   สินคา้ท่ีเป็นอาหาร ไดแ้ก่ 
   2.5.1  ผลิตภณัฑท์างการเกษตร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรท่ีน ามาบริโภค
โดยไม่ผา่นกระบวนการแปรรูป 
   2.5.2  ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป หมายถึง สินคา้ท่ีแปรรูป จากผลิตภณัฑ์
การเกษตรท่ีใชใ้นการบริโภค 
   2.5.3  สินคา้ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมหรืออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน รวมทั้งการแปรรูปอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการบริโภคกลุ่มศิลปวฒันธรรม 
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   2.5.4  สินคา้บริการ ประกอบดว้ย 
    2.5.4.1  ศิลปวฒันธรรม หมายถึง รายการท่ีใชภู้มิปัญญา 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
    2.5.4.2  ประเพณี และการละเล่นพื้นบา้น และงานเทศกาลต่าง ๆ  
    2.5.4.3  สถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติ  
สภาพแวดลอ้ม โบราณสถานบริการ หมายถึง บริการท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีให้แก่ผูรั้บบริการ  
ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลตามความตอ้งการของผูบ้ริการหลกัเกณฑ์มาตรฐานในการคดัเลือกผลิตภณัฑ ์ 
หลกัเกณฑม์าตรฐานในการคดัเลือกผลิตภณัฑ ์“หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ ท่ีจะใชใ้นการคดัเลือก
เฉพาะ  กลุ่มสินคา้ท่ีผลิตโดยชุมชนซ่ึงในชุมชนในท่ีน้ี  หมายถึง  กลุ่มคนท่ีมีการรวมกลุ่มกนั  
ประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงทั้งท่ีจดทะเบียนอยา่งเป็นทางการ  หรือท่ีมีการจดทะเบียนอยา่ง
เป็นทางการ  รวมกลุ่มกนัเองโดยธรรมชาติ ไดแ้ก่  ชมรม  สมาคม  สหกรณ์  มูลนิธิ  เป็นตน้ 
  2.6  เกณฑเ์บ้ืองตน้  
   เป็นเกณฑสิ์นคา้ท่ีน ามาพิจารณา จะตอ้งผา่นก่อนซ่ึงตอ้งเป็นสินคา้ท่ีไม่มี
ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
   2.6.1  วตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศ 100 % 
   2.6.2  วตัถุดิบท่ีน ามาผลิตเป็นของผดิกฎหมาย หรือเล่ียงภาษี 
   2.6.3  เป็นสินคา้ท่ีเรียนแบบหรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นสินคา้ท่ี
ก่อใหเ้กิดอนัตรายยอยา่งร้ายแรงต่อชุมชน หรือส่ิงแวดลอ้มเกณฑท่ี์น ามาใชใ้นการคดัเลือกสินคา้ ท่ี
มีศกัยภาพหรือมีความพร้อมท่ีจะข้ึนบญัชีโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์กณฑท่ี์น ามาพิจารณา
แบ่งเป็น 
  2.7  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
   2.7.1  ดา้นตวัสินคา้ ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ   ท่ีใชใ้นการผลิต แบ่งเป็น 5 
ส่วน ดงัน้ี 
    2.7.1.1  สัดส่วนในการใชว้ตัถุดิบในการผลิต หมายถึง ปริมาณวตัถุดิบ
ท่ีใชใ้นการผลิตท่ีไดม้าจากพื้นท่ีในจงัหวดัต่างๆ ต่อปริมาณวตัถุดิบทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิต 
       2.7.1.2  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง ความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการ
ผลิตท่ีสืบสานจากบรรพบุรุษในพื้นท่ีนั้นๆ หรือในจงัหวดันั้น  
       2.7.1.3  การผลิต แบ่งเป็น 
     การพฒันาแบบสินคา้ หมายถึง แบบสินคา้ท่ีขมุชนผลิตใน
ปัจจุบนัมีความ แตกต่าง ไปจากสินคา้ดัง่เดิมหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
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     คุณภาพสินคา้ หมายถึง สินคา้ท่ีมีคุณภาพตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นสินคา้ท่ีตอ้งไดรั้บรองคุณภาพจาก
คณะกรรมการอาหารและยา และส่วนท่ีเป็นสินคา้ทัว่ไป กรณีสินคา้ทัว่ไปจะตอ้งมีเอกสารแสดงท่ี
ชดัเจน 
     กระบวนการผลิตต่อส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง กรรมวธีิ 
กระบวนการผลิตท่ีชุมชนใชใ้นการผลิตสินคา้ หรือบริการนั้น มีผลกระทบต่อชุมชนเพียงใด และ
ชุมชนมีส่วนร่วมหรือมีระบบเขา้ไปจดัการแกไ้ขผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ อยา่งไร 
     การตลาด แบ่งเป็น 
     แหล่งจ าหน่าย หมายถึง ตลาดท่ีน าสินคา้ของชุมชนไป
จ าหน่ายอนัประกอบดว้ยตลาดต่างประเทศ ตลาดภายในประเทศในระดบัต่างๆ  ไดแ้ก่  ตลาด
ต่างจงัหวดั ตลาดภายในจงัหวดั ตลาดภายในอ าเภอท่ีผลิต 
     จ านวนแหล่งจ าหน่ายของชุมชน  หมายถึง  จ  านวนร้านคา้ 
แหล่งจ าหน่ายผูรั้บซ้ือสินคา้  ท่ีน าสินคา้ของชุมชนมาจ าหน่าย 
     การเพิ่มขั้นของยอดจ าหน่ายของชุมชนเทียบกบัปีท่ีแลว้  
หมายถึง  ปริมาณการจ าหน่ายสินคา้ในรอบท่ี 12 เดือนน้ี  เทียบกบัปริมาณการจ าหน่ายในรอบ 12 
เดือนท่ีแลว้ 
    2.7.1.4  ความต่อเน่ืองของตลาด หมายถึง มีตลาดรองรับอยา่งแน่นอนมี
การสั่งซ้ือ สั่งจา้งผลิต หรือจ าหน่ายอยา่งต่อเน่ืองเพียงใด 
    2.7.1.5  รูปแบบของผลิตภณัฑ ์หมายถึง บรรจุภณัฑ ์ฉลาก ท่ีชุมชนใช้
ในการบรรจุสินคา้เพื่อผูบ้ริโภคหรือผูม้องเห็นหรือสามารถน าสินคา้นั้นๆ ไปยงัแหล่งอ่ืนๆ ได ้
   2.7.2  ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน หรือการบริหารจดัการของชุมชน
ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
    2.7.2.1  ปัจจยัใชใ้นการผลิต แบ่งเป็น 
     จ านวนสมาชิก หมายถึง จ านวนผูผ้ลิตทั้งหมดของชุมชน ซ่ึง
ประกอบดว้ย สมาชิก รวมกบัสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงรวมถึงลูกจา้งท่ีร่วมท าการผลิต  
แต่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่ม 
     อายขุองกลุ่มท่ีเร่ิมผลิตเพื่อจ าหน่าย หมายถึง  จ  านวนปี  นบั
จากการท่ีกลุ่มเร่ิมท าธุรกิจหรือเร่ิมผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่าย ไม่นบัรวมการผลิตเพื่อใชเ้อง หรือเม่ือ
เร่ิมรวมกลุ่มแต่ยงัไม่มีการผลิต 
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     2.7.2.2  การผลิต แบ่งเป็น 
     ความต่อเน่ืองการผลิต หมายถึง ระยะเวลาในการผลิตสินคา้
นั้นๆ ในแต่ละปี ในกรณีท่ีก่ีผลิตนั้น ไม่ข้ึนต่อฤดูกาล หากเป็นการผลิตท่ีตอ้งพึ่งฤดูกาล เช่น 
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้ จะพิจารณาในแง่ส่วนพื้นท่ีท่ีท าการผลิตสินคา้นั้นๆ ต่อพื้นท่ีท่ีท า
การผลิตผลผลิตทางการเกษตร 
     การจดัการดา้นกระบวนการการผลิต หมายถึง ระบบการ
จดัการท่ีกลุ่มผลิตใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑห์รือสินคา้ วา่มีกระบวนการการผลิตท่ีชดัเจนหรือไม่ มี
การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์/สินคา้ก่อนส่งจ าหน่ายหรือไม่ 
     การตลาด  ความสามารถในการหาตลาดของกลุ่ม หมายถึง 
การไดม้าซ่ึงแหล่งตลาดใหม่ๆ กลุ่มสมาชิกสามารถหามาไดด้ว้ยวธีิการใด เป็นสัดส่วนเท่าใดของ
ยอดขาย 
    2.7.2.3  ระบบบญัชีและการเงิน แบ่งเป็น 
     กองทุนของกลุ่ม หมายถึง เงินทุนกลุ่มท่ีไดม้าจากการ
ด าเนินงานของกลุ่ม  การปันผลจากการด าเนินงานของกลุ่ม การถือหุน้เป็นสมาชิก หรือการสะสม
เป็นกองทุนของกลุ่มเพื่อใชใ้นการด าเนินงานต่างๆ ของกลุ่ม ซ่ึงไม่รวมถึงกองทุนหมู่บา้นหรือเงิน
กูย้มืจากแหล่งต่างๆ   
     ระบบบนัทึกบญัชี หมายถึง การบนัทึกค่าใชจ่้าย รายรับ 
รายจ่าย  ตามระบบบญัชีอยา่งชดัเจน กลุ่มสามารถรู้ไดว้า่ตน้ทุนในการผลิตเท่าใด ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานเป็นอยา่งไร รวมถึงรายรับของกลุ่ม 
     สัดส่วนการลงทุนของกลุ่ม หมายถึง สุดส่วนของมูลค่า
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงานท่ีมือยมืมาจากหน่วยงานราชการ 
    2.7.2.4  อ่ืนๆ แบ่งเป็น 
     การบริหารจดัการกลุ่ม หมายถึง  การบริหาร จดัการกลุ่มท่ีมี
ระเบียบโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจน มีกฎกติกา ระเบียบปฏิบติัของกลุ่มท่ีชดัเจน ทั้งท่ีก าหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือตกลงร่วมกนั ทั้งกลุ่มท่ีจดทะเบียนอยา่งเป็นทางการและกลุ่มรวมตวักนัเองโดย
ธรรมชาติ 
     ระบบเครือข่าย หมายถึง จ านวนกลุ่ม ท่ีมีการเช่ือโยงการผลิต
ร่วมกนัอาจเป็นการรวบรวมสินคา้อยา่งเดียว หรือเป็นการน าสินคา้จากกลุ่มหน่ึง เพื่อมาเป็นวตัถุดิบ
ในการผลิตขิงอีกกลุ่มหน่ึงก็ได ้การก าหนดระดบัศกัยภาพ หรือความพร้อมของชุมชนต่อปัจจยัของ
สินคา้ต่างๆ  ท่ีน ามาใชใ้นการคดัเลือกสินคา้ท่ีมีศกัยภาพหรือความพร้อมท่ีข้ึนบญัชีโครงการหน่ึง
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ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ ก าหนดเป็นคะแนนรวม 100 คะแนน  จะประกอบดว้ย ปัจจยัต่างๆ ทั้งในดา้น
ตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ และดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน/สินคา้เป็น 3 ระดบั  ดงัน้ี 
     ระดบั 3 ดาว (ระดบัท่ีมีศกัยภาพหรือความพร้อมมาก) ได้
คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 
     ระดบั 2 ดาว (ระดบัมีศกัยภาพหรือความพร้อมปานกลาง) ได้
คะแนนระหวา่ง 60-79 คะแนน 
     ระดบั 1 ดาว (ระดบัท่ีมีศกัยภาพหรือความพร้อมค่อนขา้ง
นอ้ย) ไดค้ะแนนต ่าวา่ 60 คะแนน 
  2.8  หลกัเกณฑก์ารลงทะเบียน 
   2.8.1  ลงทะเบียนเป็นรายกลุ่มผูผ้ลิตผูป้ระกอบการ โดยใหห้วัหนา้กลุ่มผูผ้ลิต/
ผูป้ระกอบการหรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบอ านาจเป็นผูย้ืน่ลงทะเบียน 
   2.8.2  การลงท าเบียน ใหย้ืน่ขอรับการลงท าเบียน และลงทะเบียนได ้ณ ท่ีวา่
การอ าเภอทุกอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ หรือส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ทุกเขตท่ีเป็นท่ีตั้งของ
สถานท่ีผลิตสินคา้ 
   2.8.3  การรับลงทะเบียนจะตอ้งด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีประกาศ หรือ
ก าหนดเท่านั้น 
  2.9  เอกสารการลงทะเบียน 
   2.9.1  ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูล้งทะเบียน 
   2.9.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจะท าเบียนสมาชิกกลุ่ม ชมรม  สมาคม (กรณี
ท่ีเป็นนิติบุคคล/หรือส าเนาทะเบียนพาณิชย)์ 
   2.9.3  ภาพถ่ายผลิตภณัฑห์ลกั ขนาด 4x6 น้ิว จ  านวนผลิตภณัฑล์ะ 1 ภาพ 
  2.10  ขั้นตอนการลงทะเบียน 
    2.10.1  กลุ่มผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ ยืน่ของค าร้องตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
ณ ท่ีวา่การอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีผลิตสุดทา้ยของ
ผลิตภณัฑ์ 
   2.10.2  อ  าเภอ ก่ิงอ าเภอ ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร รับรองตรวจสอบค า
ร้องของขอ้มูลและเอกสารประกอบ 
    2.10.3   อ  าเภอ ก่ิงอ าเภอ ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ
กลัน่กรองคุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าร้องและผลิตภณัฑ ์และเสนอความเห็นการตรวจสอบแก่ประชาชน 
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คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ระดบัอ าเภอ ระดบัก่ิงอ าเภอ ระดบัเขต
กรุงเทพมหานคร 
    2.10.4  ประธาน คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ระดบัอ าเภอ 
ระดบัก่ิงอ าเภอ ระดบัผูอ้  านวยการเขตกรุงเทพมหานคร พิจารณาการรับลงทะเบียนของผูผ้ลิต/
ผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP และประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการลงทะเบียน ณ ท่ีวา่การอ าเภอ ส านกังาน
เขตกรุงเทพมหานคร 
   2.10.5  ผูย้ืน่ค  าร้องไม่ไดรั้บการลงทะเบียนสามารถอุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการ
จงัหวดั/ปลดักรุงเทพฯภายใน 5 วนัท าการ หลงัจากท่ีก่ิงอ าเภอ ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการลงทะเบียน 
 จากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นถึง ความเป็นมาและการด าเนินการต่างๆ ของ
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์โดยมีเป้าหมายของโครงการ คือการแกไ้ขปัญหาความยากจน
และการสร้างงานใหแ้ก่คนในชนบท จากปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย หมู่บา้นศรีฐานเป็น
ตวัอยา่งหน่ึงท่ีเป็นหมู่บา้น OTOP โดยใชห้มอนขิดเป็นทรัพยากรในการผลิต ท าใหผู้ศึ้กษาตอ้งการ
ท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงการด าเนินการตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เพื่อใหท้ราบถึงหลกัเกณฑ์
ขอ้ปฏิบติัต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลและหลกัเกณฑใ์นขา้งตน้จะเป็นประโยชน์แก่ผูศึ้กษา เป็นขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อ
สนบัสนุนการอภิปรายในงานวจิยัของผูศึ้กษาในหวัขอ้ แนวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการ
ผลิตหมอนขิด ของหมู่บา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร 
 3.  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบังำนวิจัย  

      การวจิยัในเร่ืองแนวทางการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม
ของชุมชนบา้นศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  นอกจากกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีผูศึ้กษาไดก้ล่าวไปแลว้ในขา้งตน้  งานวจิยัของผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบ
แนวคิดเพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาในแนวทางท่ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดไว ้ 
โดยใชแ้นวคิดการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟูและ
พฒันา  ใหชุ้มชนไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึนในแนวทางท่ีผูศึ้กษาจะไดน้ าเสนอ
ในบทต่อไป 

  3.1  แนวคิดธุรกิจชุมชน 
                ในส่วนน้ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการพฒันาผลิตภณัฑก์บัธุรกิจชุมชน งานวจิยั

ของผูศึ้กษาเป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการจดัการ
ธุรกิจชุมชน โดยในกรณีศึกษานั้นภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนในกรณีศึกษาคือภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด  
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยากรวฒันธรรม  การพฒันาท่ีผา่นมาโดยเฉพาะในนโยบายหน่ึงต าบล
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หน่ึงผลิตภณัฑ ์ ท าให้เกิดกระบวนการการเปล่ียนรูปแบบในการผลิตเป็นระบบธุรกิจชุมชนเพิ่ม
มากข้ึน  ท าใหมี้ผลกระทบต่อความเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยในส่วนน้ีผูศึ้กษาจะไดอ้ธิบายเก่ียวกบั
แนวคิดการพฒันาผลิตภณัฑ์หมอนขิดเพื่อเป็นธุรกิจชุมชน โดยผูศึ้กษาจะไดอ้ธิบายถึงหวัขอ้
ดงักล่าว  เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบกบัแนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อใหเ้กิด
การอนุรักษ ์ พฒันาอยา่งเหมาะสม ท่ีจะสามารถคงคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กนั
เพื่อเป้าหมายใหชุ้มชนไดป้ระโยชน์จากการอนุรักษแ์ละพฒันา โดยหวงัวา่จะมีการสืบทอดภูมิ
ปัญญาการผลิตหมอนขิดทั้งแบบดั้งเดิมและแบบประยกุตค์วบคู่กนัไป เพื่อใหชุ้มชน สังคม ประเทศ 
ไดเ้รียนรู้และไดป้ระโยชน์จากการอนุรักษแ์ละพฒันา ซ่ึงผูศึ้กษาจะไดน้ าเสนอเน้ือหาและแนวทาง
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละพฒันาต่อไป 

  3.2  การบริหารและจดัการเชิงธุรกิจ 
    3.2.1  ความหมายของกระบวนการบริหาร                                                                                                            

  ธงชยั สันติวงษ ์(2539:10) ไดใ้หค้วามหมายวา่ งานบริหารมีลกัษณะท่ี
ชดัแจง้สามดา้นพร้อมๆ กนัคือ 

  3.2.1.1  ในดา้นผูน้ าหรือหวัหนา้งาน หมายถึง ภาระหนา้ท่ีของบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงท่ีปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในองคก์าร 

  3.2.1.2  ในดา้นภารกิจหรือส่ิงท่ีจะตอ้งท า หมายถึง การจดัระเบียบ
ทรัพยากรต่างๆ  ในองคก์ร และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

  3.2.1.3   ความรับผดิชอบ หมายถึง การตอ้งท าใหง้านต่างๆ  ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยการอาศยับุคคลต่างๆ  ในองคก์ารใหช่้วยกนัท าใหบ้งัเกิดผล   

  สุธีระ ทานตวณิช (2521: 10) ไดใ้หค้วามหมายกระบวนการบริหาร 
หมายถึงขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งมีหนา้ท่ีด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การด าเนินงานท่ีคิดวา่จะเป็นการน าใหค้นอ่ืนท างานใหส้ าเร็จ ดงันั้นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารคือการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนของการบริหารนัน่เอง 

  ธงชยั สันติวงษ ์(2539: 12) กล่าววา่ การบริหารจดัการท่ีดีผูบ้ริหารหรือ
เจา้ของ กิจการทุกคนจะตอ้งท าหนา้ท่ีจดัการใหร้ะบบงานและระบบคนใหส้ามารถประสานท างาน
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพการบริหารมีบทบาทในการประสานปัจจยัการผลิตต่างๆ  หรือ
ทรัพยากรทั้งเงินทุนเคร่ืองจกัร วตัถุดิบ และคน ใหเ้ป็นระบบงานท่ีสามารถท างานโดยได้
ประสิทธิภาพเสร็จส้ินออกมาเป็นผลผลิตท่ีดีทั้งในแง่ของสินคา้ท่ีดีเลิศหรือบริการท่ีดีเยีย่ม (ธงชยั 
สันติวงษ,์ 2539: 10-11) 
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  3.3  การบริหารจดัการธุรกิจ   
   ธุรกิจส่วนใหญ่ท่ีประสบความลม้เหลวมกัจะอา้งถึงขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีท าใหต้น

ตอ้งประสบความลม้เหลว อาทิเช่น เงินทุนในการด าเนินงานไม่เพียงพอ หน้ีสูญ สภาวะการแข่งขนั
ในธุรกิจสูง ฯลฯ แต่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่สาเหตุท่ีแทจ้ริงมาจากการบริหารท่ีขาดประสิทธิภาพ  
ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรท่ีมีความรู้ในเร่ืองการจดัการ การบริหารธุรกิจเป็นอยา่งยิง่ 

 การท าธุรกิจโดยชุมชนเพื่อชุมชน  เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด ทั้งในแง่
แรงงาน การบริหารการจดัการและเงินทุน โดยอาศยัความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละชุมชน
โดยมีแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกิจชุมชนสรุปได ้คือ (ใจมนสั พลอยดี, 2541: 144-164) 

   3.3.1  ธุรกิจชุมชนแบบก่ึงเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค (Neo-classic Economy)  
ก่ึงเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) โดยมองวา่ ตราบใดท่ีชุมชนยงัไม่อาจท่ีจะหลีกเล่ียง
หรือปฏิเสธวถีิการผลิตแบบทุนนิยม ถือวา่ทุนเป็นเพียงแค่ปัจจยัยงัชีพ การจดัตั้งธุรกิจชุมชนตั้งอยู่
บนพื้นฐานการแสวงหาความไดเ้ปรียบเทียบ ความช านาญหรือทกัษะของชุมชนท่ีเหมาะสมต่อการ
ผลิต มีตลาดรองรับการมีส่วนร่วม  การกระจายจ่ายปัน และความเสมอภาค  รวมทั้งการท าธุรกิจ
เพื่อแสวงหาก าไรนอกเหนือไปจากการผลิตเพื่อยงัชีพใตแ้รงจูงใจของชุมชน 2 ประการ ไดแ้ก่  
จิตส านึกและผลประโยชน์ ตลอดจนมีปฏิสัมพนัธ์เชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมระหวา่งชุมชน ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และนกัวชิาการ 

   3.3.2  ธุรกิจชุมชนแบบยทุธศาสตร์การระบาดวทิยาและพยาธิวทิยา กล่าวคือ
หากท าใหชุ้มชนหรือครอบครัวมีความเขม้แขง็ไดแ้ลว้จึงขยายไปยงัชุมชนหรือครอบครัวอ่ืน ท าให้
เกิดการเลียนแบบจนสามารถพฒันาเป็นวฒันธรรมของชุมชนและสืบทอดกนัต่อไป ภายใตก้าร
ทุ่มเท เพื่อการผลิต  รู้จกัความพอดีและความพอใจตนเอง ไม่โลภมาก  สามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งมี
ความสุข  ทั้งน้ียงัมีการตั้งรับและต่อสู่ระบบทุนนิยมท่ีเหมาะสม โดยป้องกนัการดูดซบัทรัพยากร
ส่วนเกินจากชุมชนไม่วา่จะเป็นแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินภายใต้
จิตส านึกความผกูพนัความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ซ่ึงกนัและกนั และด ารงเอกลกัษณ์ของชุมชนและพึ่งพา
ตนเองได ้ดงันั้นสถาบนัธุรกิจและสถาบนัรัฐจะไม่สามารถสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ได ้ถา้เขา้มาเพื่อ
ผลประโยชน์ในรูปแบบของการเงิน การตลาดหรือเป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร 
ปราศจากความจริงใจ  และความผกูพนัท่ีย ัง่ยนืต่อชุมชน ฉะนั้น ชุมชนจะตอ้งสร้างตนเองใหมี้
ความเขม้แขง็  โดยใหค้วามส าคญักบัสถาบนัชุมชนเป็นหลกั และแสวงหาประโยชน์จากสถาบนั
ภายนอกชุมชนเพื่อเก้ือหนุนการผลิต หรือระบบธุรกิจของชุมชนท่ีเหมาะสม 
 สรุปไดว้า่ แนวคิดธุรกิจชุมชนเช่ือวา่ ในกระบวนการโลกาภิวตัน์ของชุมชนนั้นชุมชน
ควรด าเนินยทุธศาสตร์ท่ีการตั้งรับ การต่อสู้ ตลอดจนแสวงหาทางเลือกในการต่อสู้ ทั้งน้ีส่ิงท่ีถือได้



34 

 

วา่เป็นหวัใจส าคญัคือ การท าใหชุ้มชนมีความพร้อม มีความเขม้แขง็ ไม่เพียงเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่รวมไปถึงความเขม้แขง็ทางดา้นสังคม การศึกษา และวฒันธรรม โดยเร่ิมจากการให้
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดก่้อน ดว้ยการจดัการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ แนวทางเลือก
ธุรกิจชุมชนท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งชุมชนสามารถเลือกท าการผลิตโดย
อาศยัความไดเ้ปรียบ เช่น วตัถุดิบ แรงงาน สามารถแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนไดภ้ายใตห้ลกัการส าคญั คือ 
หลกัการประชาธิปไตย กล่าวคือ มีการจดัตั้งในรูปแบบบริษทั  สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัใน
การแสดงความเห็นหรือการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ดว้ยการอาศยัความร่วมมือหรือการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สถาบนัภายนอกทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนท่ีเหมาะสมสู่การพฒันาธุรกิจชุมชนท่ีมัน่คง 
  3.4  การจดัตั้งธุรกิจชุมชน   
   ความเป็นไปไดข้องการก่อตั้งธุรกิจชุมชนข้ึนอยูก่บัศกัยภาพท่ีส าคญั 6 
ประการ คือ ศกัยภาพทางการผลิต เช่น ทุน ท่ีดิน และแรงงาน  ศกัยภาพทางการตลาด เช่นการซ้ือ
และการขายท่ีดีและศกัยภาพในการจดัการ เช่น บริหารงาน  บริหารเงิน  และทรัพยสิ์น  และบริหาร
คนส่วนแนวคิดในการจดัตั้งธุรกิจชุมชนท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

   3.4.1  ส ารวจศกัยภาพของการผลิตของชุมชนวา่ ชุมชนมีความช านาญการ
ผลิตดา้นใดซ่ึงความช านาญการผลิต หมายถึง ผลิตไดคุ้ณภาพดีดว้ยตน้ทุนท่ีต ่า 

   3.4.2  ส ารวจศกัยภาพทางการตลาด คือ ศึกษาผลิตผลต่างๆ ท่ีมีวา่มีตลาด
รองรับมากนอ้ยเพียงใด 

   3.4.3  การตดัสินผลิต โดยตดัสินจากขอ้มูลศกัยภาพการผลิตและศกัยภาพ
ทางการตลาด ทั้งน้ีตอ้งไดเ้ปรียบเชิงการคา้ เช่น ผลิตไดดี้กวา่ คุณภาพดีกวา่ ตน้ทุนต ่ากวา่ จึงท าให้
จ  าหน่ายไดต้  ่ากวา่และขายไดม้ากกวา่ก าไร โดยรวมจึงเกิดมากกวา่ 

   3.4.4  ความช านาญของสมาชิกในชุมชน เป็นการร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า และ
ร่วมกนัรับผดิชอบจากการกระท า 

   3.4.5  การแสวงหาความร่วมมือจากฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนัวชิาการ
สถาบนัธุรกิจ สถาบนัการปกครอง 

   3.4.6  การตลาดท่ีเก่ียวกบัตลาดภายในชุมชน ตลาดภายนอกชุมชน จะท า
ธุรกิจกบัใคร ท่ีไหน และดว้ยวธีิการใด 

  สรุปความวา่ ความเป็นไปไดข้องการก่อตั้งธุรกิจชุมชน ตลาดภายนอกชุมชน 
ข้ึนอยูก่บัศกัยภาพ 3 ประการ คือ ศกัยภาพทางการผลิต ไดแ้ก่ ทุน ท่ีดิน และแรงงาน ศกัยภาพทาง
การตลาด ไดแ้ก่  การซ้ือและการขายท่ีดี และศกัยภาพในการจดัการ ไดแ้ก่  คุณภาพผลิต  การลด
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ตน้ทุน  ความช านาญ  ความร่วมมือจากสถาบนัต่างๆ  เขา้มาช่วยเหลือ (เศรษฐสยาม ธนบรรณ, 
2540: 54-59) 

  3.5  ปัญหาการจดับริหารจดัการธุรกิจชุมชน ปัญหาการจดับริหารจดัการธุรกิจท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ (เศรษฐสยาม ธนบรรณ, 2540: 60-65) 

   3.5.1  ปัญหาการตลาด เป็นตลาดความตอ้งการของลูกคา้หรือสภาพการ
รองรับผลิตภณัฑข์องชุมชน 

   3.5.2  ปัญหานกัจดัการท่ีมีคุณภาพ เพราะผูท่ี้มีความรู้ มีทกัษะมีประสบการณ์
มกัจะไม่ท างานใหธุ้รกิจชุมชนเพราะขาดความมัน่คง และค่าตอบแทนไม่จูงใจ ดงันั้น ชุมชนจึงไม่
สามารถหานกัจดัการมืออาชีพมาบริหารธุรกิจชุมชนได ้ท่ีเป็นอยูใ่นรูปสหกรณ์ หรือร้านคา้ปัจจุบนั
มกัจะอาศยักรรมการสหกรณ์หรือกรรมการร้านคา้ด าเนินการไป แมจ้ะมีการฝึกอบรมความรู้และ
ทกัษะ แต่ยงัหานกัจดัการท่ีมีความสามารถไดย้าก เพราะนกัจดัการธุรกิจตอ้งมีวสิัยทศัน์ ตอ้งมี
ความสามารถในการบริหารเงิน บริหารระบบงาน บริหารคน ตอ้งรู้จกัวิเคราะห์ตลาดและเขา้ใจ
ระบบตลาด เพื่อลดตน้ทุนไดแ้ละท าอยา่งไรท าธุรกิจชุมชนมีก าไรท่ีเหมาะสมพึ่งตนเองได ้

   3.5.3  ปัญหาแรงจูงใจ เน่ืองจากธุรกิจชุมชนบางแห่งมีนกัจดัการท่ีมี
ความสามารถและเสียสละ แต่มกัจะช่วยเหลือกลุ่มไม่นานเพราะตอ้งการสร้างความมัน่คงหรือฐานะ
ท่ีดี ดงันั้นนกัจดัการธุรกิจชุมชนบางประเภท เช่น  ผูจ้ดัการสหกรณ์ ผูจ้ดัการร้านคา้ ท่ีมี
ความสามารถมกัจะลาออกเพราะธุรกิจเอกชนเสนอค่าตอบแทนใหสู้งกวา่ หรือบางคนออกไปท า
ธุรกิจของตนเองมีรายไดสู้งกวา่ ธุรกิจชุมชนจึงกลายเป็นคนเก่งไม่อยู ่คนอยูม่กัจะไม่เก่ง  ดงันั้นการ
บริหารธุรกิจชุมชนตอ้งค านึงถึงแรงใจหรือค่าตอบแทน ท่ีนกัจดัรายการสามารถอยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสมท่ีจะทุ่มเทก าลงัปัญญาและความสามารถท างานใหธุ้รกิจชุมชน อยา่หวงัเพียงความ
เสียสละเท่านั้น 

   3.5.4  ปัญหาบุคลากรและทกัษะในการท าธุรกิจชุมชน  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งการ
บุคลากรเฉพาะดา้น  ไม่ใช่เพียงผูจ้ดัการคนเดียวท าทุกอยา่ง อยา่งนอ้ยมีอยู ่2 คน  ท่ีจ  าเป็นมากคือ 
ผูจ้ดัการและฝ่ายการเงิน  โดยส่วนของฝ่ายการเงินจะตอ้งสามารถรู้ระบบบญัชีสมยัใหม่  สามารถ
บนัทึกรายการและแสดงรายการบญัชีใหเ้ห็นการเคล่ือนไหวทางการเงิน แต่ละช่วงตอนอยา่ง
ละเอียดเพื่อจะไดป้ระเมินสถานการณ์ทางการเงินของธุรกิจชุมชนได ้รวมทั้งสามารถวเิคราะห์และ
แจกแจงรายละเอียดของตน้ทุนการผลิต และราคาขายท่ีสร้างก าไร เพื่อประกอบการวิเคราะห์
ควบคุมตน้ทุนไดอ้ยา่งไร มีขั้นตอนใดพอจะลดตน้ทุน นอกจากน้ีบุคลากรของธุรกิจชุมชนท่ีส าคญั
นอกจากฝ่ายการเงิน ก็คือบุคลากรดา้นการขายและการตลาด  และบุคลากรดา้นการติดต่อ
ประสานงานทั้งน้ีธุรกิจชุมชนในระยะเร่ิมตน้หนา้ท่ีเหล่าน้ีอาจเป็นของผูจ้ดัการก็ได ้
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   3.5.5  ปัญหาความเขา้ใจของสมาชิกชุมชนผูมี้ส่วนร่วมในธุรกิจโดยธุรกิจ
ชุมชนในรูปแบบบริษทัธุรกิจ แตกต่างจากสหกรณ์  คือ  ประการแรก  มีอิสระจากระบบราชการ 
เนน้การต่อสู้เพื่อพึ่งพาตนเอง ประการท่ีสอง มีการบริหารและจดัการเชิงธุรกิจ กล่าวคือ ผูท่ี้ท า
มากรับผดิชอบมาก ยอ่มไดรั้บค่าตอบแทนมาก ผูท่ี้ท  านอ้ยรับผดิชอบนอ้ยไดรั้บค่าตอบแทนนอ้ย 
เช่น ผูท่ี้ควรจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงคือ ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีการเงิน และประการท่ีสาม ผู้
ลงทุนมากจะมีเสียงมาก ผูท่ี้ลงทุนนอ้ยจะมีเสียงนอ้ย ขณะเดียวกนัผูท่ี้ลงทุนมากยอ่มตอ้งเส่ียงมาก 
เช่น ขาดทุนมากกวา่ หรือรับภาระหน้ีสินมากกวา่ เป็นตน้ 

  สรุปความวา่ ในการจดับริหารจดัการธุรกิจชุมชน มีปัญหาส าคญัท่ีพบเสมอ คือ 
ปัญหาเก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปัญหาดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ปัญหาการรวมกลุ่ม 
ปัญหาเก่ียวกบัทกัษะการผลิตและการท าธุรกิจ รวมทั้งการจดัสรรผลประโยชน์แก่มวลสมาชิก 

  3.6  แนวทางการแกไ้ขปัญหาธุรกิจชุมชน  การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนธุรกิจชุมชน
แต่ละแห่งจะตอ้งวเิคราะห์หาสาเหตุจึงจะท าใหก้ารแกไ้ขปัญหามีประสิทธิผลมากท่ีสุด ทั้งน้ี
หลกัการทัว่ไปในการแกไ้ขปัญหาธุรกิจชุมชนมีดงัน้ี (เศรษฐสยาม ธนบรรณ. 2540: 89-93) 

   3.6.1  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมหรือมลภาวะใหก้ลบัคืนเพื่อ
เป็นวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีแกไ้ขปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติของชาวชุมชน การฟ้ืนฟูจึงเป็นการ
สร้างคุณภาพชีวติและสร้างปัจจยัการผลิตใหแ้ก่ชุมชน ท าใหก้ารผลิตกระท าไดม้ัน่คงตลอดไป 

   3.6.2  การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยน าวตัถุดิบตาม
ธรรมชาติหรือทรัพยากรมนุษยม์าใชอ้ยา่งเหมาะสม อาจจะดดัแปลงแปรรูปหรือพฒันาอบรม
บุคลากรใหมี้คุณภาพก่อนด าเนินการในรูปธุรกิจชุมชน 

   3.6.3  การปรับเปล่ียนระบบการผลิตท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีธุรกิจชุมชน ท่ี
เหมาะสมควรเป็นแบบครบวงจรทั้งการผลิต การแปรรูป และการจ าหน่าย รวมทั้งขยายไปสู่อาชีพท่ี
เก้ือหนุนธุรกิจชุมชนเดิม เพียงแต่ปรับปรุงเล็กนอ้ย เช่น  น าท่ีดิน แรงงาน  และเงินทุนเดิม น ามา
สร้างอาชีพใหม่ใหแ้ก่ชุมชนใหข้ยายต่อการสร้างความมัน่คงยิง่ข้ึน 

    3.6.4  ใชท้กัษะและความไดเ้ปรียบทางการผลิต เช่น ผลิตไดคุ้ณภาพดี ตน้ทุน
ต ่าและมีคู่แข่งในเชิงธุรกิจนอ้ย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการเพิ่มรายไดแ้ละก าไรท่ีดี
แลว้น าก าไรมาพฒันาและขยายกิจการ สร้างสวสัดิการแก่สมาชิกในชุมชน พฒันาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วฒันธรรมของชุมชน และบ ารุงดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นการน า
รายไดแ้ละก าไรเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิกในชุมชน 

   3.6.5  การสร้างแหล่งเงินทุน การพฒันาการผลิตและการพฒันาธุรกิจชุมชน
ภายใตก้ลไกทุนนิยม จ าเป็นตอ้งมีเงินทุนส าหรับการด าเนินงาน แต่สภาพชนบทยงัขาดแคลนแหล่ง
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เงินทุนเม่ือเปรียบเทียบกบัภาคธุรกิจการคา้อุตสาหกรรม และสถาบนัการเงินต่างๆ  มีเง่ือนไขให้
กูย้มืจ  านวนนอ้ยเพราะไดก้ าไรจากการกูย้มืต ่า การหาเงินทุนของชุมชนในชนบทจึงตอ้งใชว้ธีิการ
เก็บออมของสมาชิกในชุมชน  ในรูปของกลุ่มออมทรัพย ์รวบรวมสมาชิกเขา้ร่วมกองทุนไปใชใ้น
การผลิตหรือน าเงินกองทุนไปขยายกิจการธุรกิจชุมชน สภาพกองทุนท่ีเหมาะสมไม่ควรอยูภ่ายใต้
กฎเกณฑแ์ละระเบียบราชการ เพราะการออมทรัพยข์องชุมชนท่ีมีระบบกลไกและความยดืหยุน่
คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ เหมาะสมแต่ละสภาพของชุมชน 

   3.6.6  การน ารายไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและชีวติใน
ครอบครัวและชุมชน โดยไม่น าเงินไปใชส้ าหรับกิจการท่ีไม่เอ้ือต่อการธุรกิจชุมชน  เช่น  การซ้ือ
เคร่ืองอ านวยความสะดวก และการจ่ายเงินกู ้ เป็นตน้  เพราะไม่ท าใหเ้กิดผลของครัวเรือน เพิ่มขยาย
หรือไม่สร้างโอกาสในการเพิ่มรายไดใ้หสู้งข้ึน 

   3.6.7  การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัสถาบนัรัฐ สถาบนัธุรกิจ สถาบนั
วชิาการและสถาบนัพฒันาของเอกชน  เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการสนบัสนุนอ านวยความ
สะดวกใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการพฒันาธุรกิจ การแสวงหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า  และระยะคืน
น้ีนานและค าแนะน าต่อทิศทางการด าเนินธุรกิจของชุมชน 

   3.6.8  การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน ในรูปของประชาชนสู่
ประชาชนเป็นการรวบรวมความรู้  และประสบการณ์ท่ีสะสมกนัมาจากประเพณี วฒันธรรมของ
ชุมชนมาวเิคราะห์ สังเคราะห์ จดัระบบองคค์วามรู้ หาเหตุผลความส าเร็จและแนวทางแกไ้ข  
ขอ้ดอ้ยพฒันาและขอ้เด่น ท่ีถ่ายทอดทางภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน เพื่อน าขอ้ดีเหล่าน้ีมาสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ ทางสร้างเสริมการผลิตและการคา้ระหวา่งชุมชน รัฐหรือเอกชน ธุรกิจ และวชิาการ ท า
ใหธุ้รกิจชุมชนเกิดข้ึนจริงถ่ายทอดและเผยแพร่ไดร้วดเร็วและกวา้งขวาง 

   3.6.9  ใชปั้จจยัทางวฒันธรรมชาติเคร่ืองโยงใยสายสัมพนัธ์ของชุมชน เช่น 
การรวมกลุ่มธุรกิจจากความเป็นญาติพี่นอ้ง ความเป็นเพื่อนบา้นท่ีมกัคุน้และเขา้ใจกนัใหค้วามเช่ือ
และศรัทธาในตวับุคคลเป็นส่ือโยงใย เช่น พระสงฆ ์ ครู  และผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนๆ 

 สรุปไดว้า่ แนวทางในการแกไ้ขปัญหาธุรกิจชุมชนมีหลกัส าคญั  คือ ควรฟ้ืนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมใหคื้นสภาพ ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
ปรับเปล่ียนระบบการผลิตให้หลากหลายและครบวงจร เนน้ผลิตภณัฑคุ์ณภาพดี ตน้ทุนต ่า และมี
คู่แข่งในเชิงธุรกิจนอ้ย สร้างสวสัดิการแก่สมาชิกในชุมชน พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  
วฒันธรรมของชุมชนและบ ารุงดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  อนัเป็นการน ารายไดแ้ละ
ก าไรเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน  จดัหาแหล่งเงินทุนและหาเงินทุนของชุมชนโดย
การเก็บออมในรูปของกลุ่มออมทรัพย ์และสร้างความเขา้ใจใหส้มาชิกน ารายไดไ้ปใชใ้หเ้กิด
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ประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและชีวติในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
สถาบนัต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันากิจกรรมของชุมชน  
 ในกรณีศึกษา เร่ืองภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  
จงัหวดัยโสธร  มีปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีมีการจดัการธุรกิจชุมชน ผูศึ้กษาจึงจะได้
น าเอาการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจชุมชน เพื่อแกไ้ขปัญหา และสร้างแนวทาง
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ท่ีเหมาะสมกบัการผลิตหมอนขิดต่อไป 
 4.  งำนวจัิยและเอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง 

      ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดมี้การเก็บขอ้มูลทั้งจากงานวจิยัและเอกสารต่างๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการทอผา้ขิดและการผลิตหมอนขิดทั้งในและนอกพื้นท่ีศึกษาของผูศึ้กษา  โดยพบวา่มี
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 3 เล่ม  ตั้งแต่ช่วงปีพุทธศกัราช 2531-2551  โดยเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมอนขิด  โดยผูศึ้กษาจะไดน้ าขอ้มูลจากงานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
เหล่าน้ีมาประกอบการวเิคราะห์เพื่อคน้หาวธีิการ  กระบวนการ  การจดัการ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หมอนขิดในชุมชนบา้นศรีฐาน  คน้หาแนวทางในการอนุรักษแ์ละพฒันาท่ีเหมาะสมและใหชุ้มชน  
สังคม  ไดป้ระโยชน์สูงสุดจากแนวทางการอนุรักษท่ี์ผูศึ้กษาจะไดน้ าเสนอต่อไป 

  สุมาลี  คู่สกุลนิรันดร์ (2531)  ไดศึ้กษาถึง  การประกอบอาชีพเสริมของชาวอีสาน
โดยเลือกศึกษากรณีการท าหมอนขิดบา้นศรีฐาน โดยการศึกษาเป็นการศึกษาถึงประวติัความเป็นมา
ของหมู่บา้นศรีฐานในดา้นต่างๆ  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  และอาชีพเสริมคือการท า
หมอนขิด  ซ่ึงเป็นอาชีพเสริมหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชนบา้นศรีฐาน นอกเหนือจากอาชีพหลกั
จากการท านา โดยจากการศึกษาอาชีพเสริมจากการท าหมอนขิดนั้นสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่
ชุมชนมากกวา่การท าสวนท าไร่ซ่ึงเป็นอาชีพเสริมเดิมของชาวอีสานและในชุมชนศรีฐานในอดีต
ก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง  และยกระดบัจากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลกัท่ีท าอยา่งถาวร  
และเป็นงานหตัถกรรมท่ีสามารถท าไดอ้ยา่งครบวงจร  โดยปัจจยัทางสังคมจากงานหตัถกรรมท่ี
มีอตัลกัษณ์เป็นของตวัเองท าใหเ้ป็นท่ีสนใจของตลาดและพอ่คา้  ซ่ึงท าใหก้ารท าหมอนขิดกลาย
เป็นสัญญาลกัษณ์ของบา้นศรีฐานก่อนจะถูกพฒันาและปรับกรุงใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ  ตามสมยันิยมท าให้
เศรษฐกิจและรายไดข้องคนในหมู่บา้นศรีฐานดีข้ึนตามล าดบั  ซ่ึงสุมาลี  คู่สกุลนิรันดร์ไดส้รุปถึงผล
จากการประกอบอาชีพเสริมทั้งทางบวกและทางลบของอาชีพการท าหมอนขิด  คือ  ในทางบวกเป็น
การเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นเพื่อจบัจ่ายใชส้อยเคร่ืองอ านวยความสะดวกในครัวเรือนเพิ่มข้ึน  ลด
ภาวะหน้ีสินของชาวบา้น  มีการจา้งงานเกิดข้ึนในหมู่บา้น  ลดการอพยพยา้ยถ่ินเขา้สู่สังคมเมือง  
ส่วนในดา้นผลกระทบ  เช่น  ระบบเครือญาติถูกลดความส าคญัลง  ประเพณีบางอยา่งถูกยกเวน้  
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เช่น  การลงแขกเก่ียวขา้ว  วถีิชุมชนเปล่ียนแปลงจากการผลิตเพื่อใชส้อยกลายเป็นการผลิตเพื่อ
การคา้   

 อยา่งไรก็ตามการท าหมอนขิดยงัคมประสบปัญหาเร่ืองของการด าเนินธุรกิจอยู่
บางส่วน  ซ่ึงหากสามารถจดัการในเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งเป็นระบบ  จะท าใหห้มู่บา้นศรีฐานเป็นหมู่บา้น
หตัถกรรมหมอนขิดแบบครบวงจรหมู่บา้นหน่ึง 
 กรรณิกา  ศรีฉลวย (2536)  เป็นการศึกษากระบวรการการท าลวดลาย  และความเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหมอนขิดโดยเป็นการศึกษาโดยเนน้แนวคิดและกระบวนการท่ีสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ  และการพฒันารูปแบบจากความเช่ือและประเพณีในทอ้งถ่ินของชาวอีสาน  เพื่อคน้หา
เอกลกัษณ์ในลวดลายและรูปแบบการท าหมอนขิด เช่น  ลายขิดหน่วย  ลายขิดกา้น  ลายขิดใบ  
ลายขิดดอกแกว้ เป็นตน้ ซ่ึงลว้นแต่ไดเ้กิดข้ึนจากแนวคิดความเช่ือดัง่เดิมของชุมชน  ซ่ึงกรรณิกา  
ศรีฉลวย  ไดส้รุปเก่ียวกบัหมอนขิดบา้นศรีฐานไวว้า่ ลวดลาย และกระบวนการการท าหมอนขิด
บา้นศรีฐานเป็นการพฒันาจากความเช่ือและประเพณีต่างๆ ของชาวอีสานประกอบกบัการประยกุต์
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  ซ่ึงจะสามารถสร้างเอกลกัษณ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑใ์หมี้
ความหลากหลายตรงต่อความตอ้งการของตลาดและลวดลายต่างๆ อยูภ่ายใตค้ติความเช่ือ ประเพณี
และกระบวนการในการผลิตท่ีถูกสืบทอดจากบรรพบุรุษ 
 พระมหาชุติพนธ์  ชาติดร (2551)  ไดศึ้กษาถึงหตัถกรรมพื้นบา้นหมอนขิดบา้นศรีฐาน
ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาหมอนขิดบา้นศรีฐานเพื่อการส่งออก  โดยจากการศึกษา
พบวา่หตัถกรรมพื้นบา้นการท าหมอนขิดบา้นศรีฐานมีการสืบทอกมาตั้งแต่บรรพบุรุษซ่ึงสืบเช้ือ
สายมาจากคนลาวมีการรักษาประเพณีดั้งเดิมท่ีถูกสืบทอดตั้งแต่อดีต หมอนขิดเป็นผลิตภณัฑท่ี์
เช่ือมโยงวถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชนซ่ึงพฒันาจากอาชีพเสริมของชุมชนกลายเป็นอาชีพหลกั
โดยการรวมกลุ่มของผูผ้ลิต  ซ่ึงมีศูนยส์ าหรับจ าหน่ายสินคา้และศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับชุมชนเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนและผูส้นใจท่ีจะศึกษา  พระมหาชุติพนธ์  ชาติดรไดเ้สนอแนวทางการ
พฒันาหมอนขิดเพื่อการส่งออก  ไวด้งัน้ี  ผูผ้ลิตตอ้งสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑเ์พื่อจูงใจ  
ออกแบบสร้างสรรคใ์ห้หลากหลายและสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้  ตอ้งสร้างเครือข่ายเพื่อ
ส่งเสริมดา้นการตลาดและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพมาตรฐาน  ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ในงาน
ต่าง ๆ  ท่ีจดัข้ึนในเทศการต่าง ๆ  อยา่งสม ่าเสมอ  ส่วนภาครัฐควรมีนโยบายส่งเริมเทคโนโลยกีาร
ผลิตและยทุธศาสตร์เพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน 

 จากงานวจิยัท่ีมีผูศึ้กษาเก่ียวกบัหมอนขิดของชุมชนศรีฐานพบวา่  เป็นการศึกษาองค์
ความรู้เก่ียวกบัการท าหมอนขิด  เช่น  ประวติัความเป็นมา  คติความเช่ือต่างๆ  ลวดลาย  
กระบวนการการผลิต  และแนวทางการส่งเสริมเพื่อการคา้  ยงัมิไดมี้การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงท่ี
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เกิดข้ึนจากการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  ซ่ึงส่งผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบแก่การท าหมอนขิดของชุมชน
บา้นศรีฐาน  โดยการศึกษาของผูศึ้กษาตอ้งการท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
พฒันาเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อชุมชนรวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  เพื่อจะสามารถ
ก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการอนุรักษแ์ละพฒันาใหส้อดคลอ้งกบักบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคมสมยัใหม ่
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
 การศึกษาองคค์วามรู้ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นศรีฐาน  
ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  และสภาพปัญหาท่ีเกิดในปัจจุบนัจากการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและนโยบายของภาครัฐ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช้ีใหเ้ห็นคุณค่าและความส าคญัของการ
ผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  และวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ซ่ึงมี
ผลกระทบกบัภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนบา้นศรีฐานพร้อมทั้งเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการ
ผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  โดยผูศึ้กษาใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Ressarch) ท าการ
เก็บขอ้มูลภาคสนาม  เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสังเกต  ไดก้  าหนดวธีิวจิยั
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1.  วธีิกำรด ำเนินกำรศึกษำ   
      ขั้นตอนในการศึกษาแนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  ของ
ชุมชนบา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  มีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  เก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
งานวจิยั  หนงัสือ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการการผลิตหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิมและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอผา้ลายขิด(ผา้ขิด) และการใชน้โยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมภูมิ
ปัญญาเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว  เช่น  การด าเนินการตามนโยบายหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑก์รณีศึกษาธุรกิจกระดาษสาจงัหวดัเชียงใหม่ ววิฒันาการการทอผา้ขิดบา้นค าพระ อ าเภอ
หวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ  เพื่อใหเ้ห็นสภาพปัญหาของการเขา้มามีบทบาทของอุตสาหกรรมท่ี
มีต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  น าไปสู่การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีศึกษาในปัจจุบนั 
 ขั้นตอนท่ี 2  การเก็บขอ้มูลภาคสนาม  โดยการสัมภาษณ์อยา่งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ มีขอ้มูลดงัน้ี 
 1.  ประวติัความเป็นมา 
 2.  ความเช่ือและความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผา้ขิดและหมอนขิดดั้งเดิม 
 3.  ขั้นตอนการผลิตหมอนขิด 
 4.  กิจกรรมของชุมชนท่ีผา่นมาเคยมีส่วนร่วม
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 เพื่อใหท้ราบถึงองคค์วามรู้ของภูมิปัญญาในกาผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมของชุมชน
บา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  รวมถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีมี
ผลกระทบต่อภูมิปัญญาดั้งเดิมของการผลิตหมอนขิด  ซ่ึงเป็นขอ้มูนน าไปสู่แนวทางการฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมเพื่อใหชุ้มชนตระถึงคุณค่าและความส าคญัของหารผลิต
หมอนขิดแบบดั้งเดิม  
 ขั้นตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูศึ้กษาใชห้ลกัส าคญัในการศึกษา  คือ  การศึกษา
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  เพื่อเสนอแนวทางการฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมเพื่อให้เกิดการอนุรักษแ์ละสืบสานต่อไป  โดยผูศึ้กษาได้
แบบออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 คือ  การศึกษาภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นศรีฐาน  
ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของภูมิปัญญาการ
ผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ 
 ส่วนท่ี 2  คือ  การศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัจากการเขา้มาของระบบทุน
และอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบต่อวถีิความเช่ือดั้งเดิมท่ีมีต่อภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม 
 ส่วนท่ี 3  คือ  การเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมท่ี
เหมาะสมกบัวถีิชุมชนบา้นศรีฐาน  เพื่อให้ตระหนกัถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิม  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ชุมชนรวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ไดน้ า
ภูมิปัญญาดั้งเดิมไปใชอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการผลิตหมอนขิดในปัจจุบนั   
 
2.  ขอบเขตกำรศึกษำ   

 2.1  พื้นท่ีในการศึกษา  ผูว้จิยัไดก้  าหนดพื้นท่ีในการวจิยัคือ  ศึกษาท่ีบา้นศรีฐาน  
อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  เป็นหมู่บา้นเก่าแก่มีประวติัความเป็นมามากกวา่ 400 ปี  ประชากร
ส่วนใหญ่มีเช้ือสายไทยลาวท่ียดือาชีพท าหมอนมาอยา่งยาวนาน  เป็นมรกดทางภูมิปัญญาของบา้น
ศรีฐานเป็นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (One Tambon One Product : OTOP)  เป็นหมู่บา้น
อุตสาหกรรมครัวเรือนและอุตสาหกรรมดีเด่นประจ าปีพุทธศกัราช 2535  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการ
คดัสรรระดบัประเทศประจ าปีพุทธศกัราช 2547 และปีพุทธศกัราช 2549  ของจงัหวดัยโสธร 

 2.2  ประชากรและกลุ่มในการศึกษา  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
  2.2.1  กลุ่มผูรู้้ (Key Informants)  คือผูอ้าวโุสในบา้นศรีฐานท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นศรี
ฐานเป็นเวลานานสามารถล าดบัเร่ืองราวของชุมชน  ทราบประวติัความเป็นมาของบา้นศรีฐานและ
ประวติัความเป็นมาของหมอนขิด  วถีิชีวติของคนบา้นศรีฐาน  วฒันธรรม  ประเพณี  จ  านวน 40 
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ครัวเรือน  จากประชากร 178  ครัวเรือน เป็นการสุ่มตวัอยา่ง  โดยกลุ่มตวัอยา่ง จะแยกออกเป็น 2 
ส่วน คือ  ผูช้  านาญในการทอผา้ลายขิดและการท าหมอนขิด (กลุ่มสตรีบา้นศรีฐาน) 
  2.2.2  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Casual  Informants)  ประกอบดว้ย 
      ผูน้  ากลุ่มสตรีเกษตรบา้นศรีฐานพลงัสามคัคี 30 คน   
      เจา้อาวาสวดั 2 คน 
      ผูจ้  าหน่ายหมอนขิดหรือนายทุนหรือพ่อคา้คนกลางและโรงงานจ านวน 5 
ร้าน 
      กลุ่มผูผ้ลิตหมอนขิด 10  คน 
             กลุ่มเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจากการท าหมอนขิดทั้งส่วนราชการและเอกชน    
จ านวน 10 คน ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีวฒันธรรม ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั  
ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั สหกรณ์จงัหวดั เป็นตน้ 
 
3.   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิยและเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษามีดงัน้ี 
 3.1  ตวัผูว้จิยั  เป็นผูล้งพื้นท่ีในการส ารวจ การศึกษาขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
วเิคราะห์  สังเคราะห์จากเอกสารและการลงภาคสนาม วางรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัตั้งศูนยก์าร
เรียนรู้ของชุมชน (ขนาดเล็ก)  และเป็นผูป้ระสานการอบรมเยาวชนในโครงการมคัคุเทศกน์อ้ย  
เพื่อใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงความส าคญัของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม 
 3.2  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาผูศึ้กษาไดใ้ชเ้อกสารประกอบการศึกษา  เพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง โดยเอกสารประกอบดว้ยขอ้มูลส าคญัต่าง   ดงัน้ี 
    3.2.1  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีกบักรณีศึกษาในพื้นท่ีชุมชนบา้นศรีฐาน  

       3.2.2  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมและขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอผา้ลายขิด (ผา้ขิด)  
   3.2.3  นโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมและการ
ท่องเท่ียว  เช่น  การด าเนินการตามนโยบายหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑก์รณีศึกษาธุรกิจกระดาษสา
จงัหวดัเชียงใหม่   
  3.2.4 ขอ้มูลการววิฒันาการการทอผา้ขิดบา้นค าพระ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั
อ านาจเจริญ เป็นตน้ ประกอบกบัหนงัสือและงานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีในการศึกษา เช่น การ
ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญา อุตสาหกรรมวฒันธรรม เป็นตน้ 
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 3.3  แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนบา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  และส ารวจความคิดเห็น
จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างเครือข่ายในการสนบัสนุนกบักิจกรรมหรือโครงการท่ีจะเกิดข้ึนใน
งานวจิยัของผูศึ้กษา โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 แบบ  ดงัน้ี 

  3.3.1  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใชก้ารสัมภาษณ์
ตามแนวทางแบบสัมภาษณ์ท่ีก าหนดไวแ้ต่ละประเด็นค าถาม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหา
ค าตอบความมุ่งหมายของการวจิยั เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนท่ีท าหมอนขิดโดยเนน้ภูมิปัญญาพื้นบา้น 

  3.3.2  แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non- Structured  Interview)  ใช้
สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มผูรู้้แบบแบบเปิดกวา้งไม่จ  ากดัค าตอบเพื่อจบัประเด็นและน ามาตีความหมาย  
โดยใชท้ฤษฏีในการตีความ และมีจุดสนใจในการสัมภาษณ์ในเร่ืองภูมิปัญญาพื้นบา้นในการ
อนุรักษฟ้ื์นฟูหมอนขิด 

  3.3.3  แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการ
น้ีในการศึกษาเพื่อเก็บขอ้มูลกลุ่มและเป็นการตรวจสอบขอ้มูล  โดยการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยั
อยูใ่นพื้นท่ี  คือ  กลุ่มแรงงาน  กลุ่มสตรีแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี  ปราชญผ์ูรู้้  พระสงฆ ์ 
กลุ่มร้านคา้และโรงงาน เป็นตน้  โดยการก าหนดกลุ่มการสนทนากลุ่มละประมาณ 5-10 คน ในการ
สนทนาผูว้จิยัจะเปิดโอกาสใหก้ลุ่มสนทนาไดแ้สดงความความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยขอ้มูล  โดยผู ้
ศึกษาจะมีประเด็นเพื่อถามตอบโดยจะเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีสัมพนัธ์กบัความมุ่งหมายในการวจิยั
และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามความมุ่งหมายของการวจิยัต่อไป 

 
4.  แบบสังเกตกำรณ์ (Observation)  
 แบ่งเป็น 2 แบบดงัน้ี   
 4.1  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผูศึ้กษาจะไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง  ท่ีหน่วยงาน
หรือชุมชนจดัข้ึน สังเกตและซกัถามขอ้มูลท่ีสงสยั จดบนัทึกเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 4.2  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผูศึ้กษาจะท าการสักเกตุกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชุมชนโดยไม่ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมภายในชุมชน 

 โดยการสังเกตการณ์ทั้ง 2 แบบผูว้จิยัจะใชก้ารจดบนัทึก  ซ่ึงเป็นบนัทึกประจ าวนัใน
ทุกคร้ังท่ีมีการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลภาคสนาม  การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ในกลุ่มตวัอยา่งประกอบ
กบัการใชก้ลอ้งเก็บภาพพื้นท่ีจริงเพื่อประกอบกบัการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหมอนขิด  
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ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมของชุมชนในกระบวนการการผลิตหมอนขิด นอกจากนั้นยงัรวมถึง
ขั้นตอนการตรวจสอบเคร่ืองมือ  โดยผูศึ้กษาไดท้  าตามขั้นตอนในการตรวจสอบเคร่ืองมือ  ดงัน้ี  
 1.  ผูว้จิยัการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารหนงัสือ วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  สร้างแบบสอบถามแบสัมภาษณ์และก าหนดประเด็นในการสังเกตการณ์ให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
 3.  ในอาจารยท่ี์ปรึกษาผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบให้ค าแนะน า 
 4.  น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒตรวจสอบเน้ือและค าเหมาะสมของถอ้ยค า 
 5.  ผูว้จิยัน าเคร่ืองมือมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุ 
 6.  จดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์เพื่อใชใ้นการวจิยั 

 ผูว้จิยัจะไดน้ าขั้นตอนวธีิการวจิยัในขา้งตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง เป็นส่วนท่ีช่วย
ใหเ้ป็นกรอบแนวคิดท่ีท าให้การเก็บขอ้มูลในการวเิคราะห์เป็นไปตามความมุ่งหมายของการวจิยั  
เพื่อท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
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บทที ่4 
ข้อมูลพืน้ที่ศึกษาและภูมิปัญญาการผลติหมอนขิด 

 
 การศึกษาเร่ืองแนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาหมอนขิดแบบดั้งเดิมในชุมชนศรีฐาน นั้น

จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลต่างๆ เพื่อใหไ้ดเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของภูมิปัญญาท่ีมีความส าคญัและสอดคลอ้ง
กบัวถีิชีวติของชาวอีสาน เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ี เป็นพื้นฐานในการศึกษาและวางแผนการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ดว้ยความเขา้ใจและสองคลอ้งกบัวถีิดัง่เดิมของภูมิปัญญา โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งขอ้มูล 
เป็น 3 ส่วน คือ  
 1.  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา ขอ้มูลประวติัความเป็นมาของชุมชน  ลกัษณะทาง
กายภาพของชุมชน  กลุ่มชาติพนัธ์  จ  านวนประชากร  การประกอบอาชีพ  เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้มูล
ทางกายภาพท่ีสามารถน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการผลิตหมอนขิดในชุมชนบา้นศรีฐาน 
 2.  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอผา้ขิดและหมอนขิด  เพื่อช้ีใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คนกบัการทอผา้ขิดและหมอนขิด  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในสังคม  มีการสร้างวถีิปฏิบติัในสังคม  
เพื่อใหส้ังคมไดป้ฏิบติัตาม เช่น การท าบุญ ขอ้หา้มต่างๆ  เพื่อใหค้งจารีตและความสัมพนัธ์กบัการ
ด ารงชีวิตของคนในสังคม 
 3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการผลิตหมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน  
โดยขอ้มูลประกอบไปดว้ย  ความเป็นมาและภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน  
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาตั้งแต่อดีต  ในเร่ืองต่างๆ  ความเช่ือต่างๆ  และการผลิตท่ีเกิดข้ึน  
และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดในชุมชนบา้นศรีฐาน 
 
1.  ข้อมูลเกีย่วกบัพืน้ที่ศึกษา 

 1.1  ความเป็นมา 
        บา้นศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร เป็นหมู่บา้นท่ีมีประวติัศาสตร์ความ

เป็นมาเก่าแก่และยาวนาน มีค ากล่าวในต านานหลายแห่ง ซ่ึงสามารถน าเสนอเน้ือหาประวติับา้นศรี
ฐานในต านานไดด้งัน้ี   

  แนวคิดท่ี  1 มีกล่าวไวใ้นหนงัสือใบลาน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัต านานการสร้างพระธาตุ
พนมซ่ึงในเน้ือหาบางตอนไดก้ล่าวถึง ประวติัหมู่บา้นตาดทอง สะเดา สิงห์ท่า ยโสธร และศรีฐาน
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ซ่ึงมีเน้ือหาวา่เม่ือปีพุทธศกัราช 222  การก่อสร้างพระธาตุพนมไดเ้สร็จส้ินลง  ผูร่้วมด าเนินการ
ก่อสร้างทั้งส้ินอนัมีพระยาศรีธรรมาโศกราช  พระยาพิงคละ  พระยาค าแดง  ไดป้ระชุมปรึกษากนั
วา่  พอท่ีจะใหพ้ระธาตุท่ีสร้างข้ึนใหม่น้ี  ศกัด์ิสิทธ์ิยิง่ข้ึนควรจะมีของมีค่า  เช่น  เงินทอง  เพชร  
พลอยและเคร่ืองรางของขลงัต่างๆ  บรรจุลงในพระธาตุพร้อมกบัอุรังคะของสมเด็จพระสัมมาสัมมา
พุทธเจา้  ดว้ยเหตุน้ีจึงไปประกาศยงัเมืองต่างๆ  ในแควน้สุวรรณภูมิวา่   บดัน้ีการสร้างพระธาตุได้
เสร็จส้ินแลว้ผูใ้ดมีของมีค่าก็ใหน้ ามาบรรจุในองคพ์ระธาตุเม่ือทราบถึงเจา้เมืองต่างๆ  เช่น  ขขุนัธ์  
ศรีสะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย ์ เจา้เมืองเหล่านั้นก็ไดป้ระกาศใหผู้ค้นในเขตเมืองของตนน าของมีค่า
ดงักล่าวมารวมกนัแลว้จดัขบวนผูค้นต่างๆ  ท่ีจะเดินทางไปร่วมบรรจุพระอุรังคะธาตุนั้น  
ประกอบดว้ยฝ่ายสงฆแ์ละฝ่ายฆราวาส  อยา่งมากมายซ่ึงมีเจา้เมืองขขุนัธ์  เป็นผูน้ าไดเ้ดินทางโดย
เทา้  มีชา้ง  มา้  เป็นพาหนะ  เม่ือเดินทางมาถึงดงศิลาเลก  ไดพ้กัแรมคา้งคืนท่ีน่ีในตอนกลางคืนได้
เกิดนิมิตคลา้ยกบัทา้วมหาพรมไดป้ระกาศวา่ การบรรจุพระอุรังคะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ไดเ้สร็จส้ินแลว้  ผูท่ี้เดินทางเพื่อท่ีจะเอาของมีค่ามาบรรจุลงในองคพ์ระธาตุนั้นใครมาถึงท่ีไหนก็
ขอใหบ้รรจุลงพื้นท่ีบริเวณนั้น  ผูค้นท่ีไดร่้วมทางในขบวนก็ไดป้รึกษาหารือกนัถึงนิมิตท่ีเกิดข้ึน  
ในท่ีสุดตกลงกนัฝังของมีค่าต่างๆ  ลงในพื้นท่ีท่ีตนเดินทางมาถึง  แลว้ไดจ้ารึกลงในแท่นหิน (ศิลา)  
บอกท่ีเก็บของมีค่าต่างๆ  เป็นหนงัสือขอม  ซ่ึงคนในสมยันั้นเรียกวา่  “เลก”  เพื่อเป็นการประกาศ
ศรัทธาท่ีพวกตนมีความจงรักภกัดีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้  จึงท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีมีช่ือวา่  “ดงศิลา
เลก”  แต่นั้นมา  เม่ือฝังของมีค่าเสร็จแลว้ผูค้นท่ีมาจ านวนมากนั้นบางส่วนก็กลบัไปยงับา้นเมือง
ของตน  แต่อีกบางส่วนเห็นวา่  ดงศิลาเลกน้ีเป็นท่ีอุดมสมบูรณ์มีล าน ้าและหนองน ้าอยูใ่กลห้ลาย
แห่งสะดวกต่อการท ามาหากิน ก็เลยตั้งบา้นเรือนอยูด่งศิลาเลกน้ี ในจ านวนผูค้นท่ีไม่ยอมกลบัไปยงั
บา้นเมืองของตนนั้นมีภิกษุสงฆร์วมอยูด่ว้ยจึงมีการสร้างวดัข้ึน หมู่บา้นศิลาเลกน้ี    

  เฒ่าขนุศรีเป็นพรานท่ีมีเช่ือเสียงของหมู่บา้นศิลาเลก ไดร้อนแรมหาล่าสัตวป่์าท่ีลงมา
กินน ้าท่ีหนองน ้าต่างๆ  จนในท่ีสุดไดพ้บหนองน ้าแห่งหน่ึงท่ีมีสัตวชุ์กชุม คือ หนองนาจึงไดต้ั้งฐาน
ทพัหรือท่ีพกัชัว่คราวใหห่้างไกลจากหนองน ้าพอประมาณ เพื่อยา่งเน้ือสัตวท่ี์ล่ามาไม่ใหเ้น่า  รอ
พวกลูกหลานจากหมู่บา้นดงศิลาเลกหาบกลบัไป ต่อมาลูกหลานท่ีข้ีเกียจท่ีจะหาบไปท่ีไกลๆ  เช่นน้ี
และเห็นพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวมีความอุดมสมบูรณ์จึงอพยพมาตั้งรกรากท่ีบริเวณฐานทพัของขนุศรี  
ต่อมาจึงไดอ้พยพมาตั้งถ่ินฐานอยา่งถาวรโดยใหช่ื้อวา่หมู่บา้นศรีฐาน  ซ่ึงค าวา่  “ศรี”  มาจากขนุศรี  
ค  าวา่  “ฐาน”  มาจากค าวา่ฐานทพัของเฒ่าขนุศรีนัน่เอง (กรรณิกา  ศรีฉลวย, 2536: 23-34) 

 แนวคิดท่ี 2 เขียนโดย หลวงพอ่พระครูบวรคณานุศาสน์ เพื่อทูลเกลา้ ถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พุทธศกัราช 2531 โดยกล่าวไวว้า่ 
(พระครูบวรคณานุศาสน์, 2531: 1) เดิมท่ีหมู่บา้นตั้งอยูท่ี่ดงศิลาเลก ทางทิศตะวนัออกของท่ีตั้ง
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ปัจจุบนั ประมาณ 2 กิโลเมตร จากต านานบอกท่ีเล่าสืบต่อกนัมาวา่ และจากการขดุคน้พบหลกัฐาน
ท่ีเป็นถาวรวตัถุ  เช่น  เสาหิน ใบเสมา ดงศิลาเลก พอท่ีจะจบัเคา้ความไดว้า่ บา้นศรีฐานไดต้ั้งมาแลว้ 
ไม่ต ่ากวา่ 800- 900 ปี คือหมู่บา้นในยคุเขมรเส่ือมอ านาจ หมู่บา้นศรีฐานอยูรุ่่นราวคราวเดียวกนักบั
เมืองศรียโสธร สร้างข้ึนดว้ยเจา้ศรียโสธร ในปีพุทธศกัราช 1431 ทั้งน้ีเพราะเอกลกัษณ์ของเสาหิน 
ใบเสมา และตวัหินเป็นลกัษณะเดียวกนั  

 ส าหรับบา้นศรีฐานในปัจจุบนั ตามหลกัศิลาจารึกของหลวงปู่ ฟ้ามืด ซ่ึงมรณภาพ เม่ือปี
พุทธศกัราช 2410  ขณะอายไุด ้80 ปี กล่าววา่ เดิมบา้นศรีฐานตั้งอยูด่งศิลาเลก บริเวณท่ีตั้งหมู่บา้น
เป็นบริเวณป่าใหญ่ มีสัตวชุ์กชุมมาก เฒ่าศรี ซ่ึงเป็นนายพราน จึงมาตั้งฐานทบั เป็นฐานล่าสัตวอ์ยู่
บ่อยๆ  จึงไดเ้ชิญเพื่อนบา้นมาตั้งถ่ินฐานท่ีบริเวณดงักล่าว โดยอพยพมาจากดงศิลาเลก พร้อมทั้งได้
นิมนตห์ลวงปู่ ฟ้ามืดมาจ าพรรษา ณ วดัในหมู่บา้นศรีฐาน สันนิฐานวา่ การตั้งถ่ินฐานมีมาประมาณ
ช่วง ศตวรรษท่ี 23 นอกจากนั้นยงัปรากฏเร่ืองเล่าท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเขา้มาในถ่ิน
ฐานหมู่บา้นศรีฐาน กล่าวคือ ในสมยักรุงธนบุรีราวปีพุทธศกัราช 2315  พระเจา้ศิริบุญสาร แห่ง
เมืองเวยีงจนัทร์ไดข้ดัแยง้กบัขนุนางลาว 2 พี่นอ้ง คือ พระวอ พระตา โดยจะลงโทษทั้งสอง 7 ชัว่
โคตร เป็นเหตุใหท้ั้ง 2 คนหวาดกลวัจึงตอ้งอพยพพี่นอ้งและญาติมิตรออกจากเมืองเวยีงจนัทร์มา
สร้างเมืองใหม่ท่ีสยาม ในเขตเมืองหนองบวัล าภู  แต่เม่ือพระเจา้ศิริบุญสาร ทราบข่าวจึงไดย้กทพั
มาตีเมืองหนองบวัล าภู เป็นเหตุใหคื้อ พระวอ พระตา ตอ้งอพยพยา้ยถ่ินฐาน พร้อมกบัพี่นอ้งและ
ญาติมิตร ไปตั้งถ่ินฐานใหม่ท่ี ดอนมดแดง รินห้วยแจระแม (เมืองอุบลราชธานี ปัจจุบนั) โดยต่อมา
ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผูค้นท่ีอยูใ่นบริเวณดงักล่าวข้ึนต่ออ าเภอค าเข่ือนแกว้ พร้อมกนัต่อมา
ในปีพุทธศกัราช 2509 กระทรวงมหาดไทยไดต้ั้ง ก่ิงอ าเภอป่าต้ิว ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย 
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พุทธศกัราช 2509 โดยมี นายอานติั บวัขาว ด ารงต าแหน่งปลดัอ าเภอคนแรก 
ต่อเม่ือ ปีพุทธศกัราช 2512 มีพระราชกฤษฏีกา ยกฐานะ ก่ิงอ าเภอป่าต้ิว เป็นอ าเภอป่าต้ิวในวนัท่ี 1 
มีนาคม พุทธศกัราช 2512  จนกระทัง่ถึงปีพุทธศกัราช 2515 ทางราชการไดป้ระกาศตั้งจงัหวดั
ยโสธรข้ึนใหม่ โดยแยกออกจากจงัหวดัอุบลราชธานี ตามประกาศคณะปฏิวติัท่ี 70 ในวนัท่ี 6 
กุมภาพนัธ์ พุทธศกัราช 2515 (ส านกังานจงัหวดัยโสธร, 2535) 

 1.2  ท่ีตั้ง   
              บา้นศรีฐาน หมู่ 1 ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีต าบลศรีฐาน ห่างจากอ าเภอป่า

ต้ิว 10  กิโลเมตร ห่างจากจงัหวดัยโสธร 20  กิโลเมตร ถา้เดินทางโดยใชถ้นนสายโสธร ป่าต้ิว เล้ียว
ขวามือท่ีบา้นนิคม  ต าบลกระจาย ระยะทาง ห่างจากบา้นนิคม 2  กิโลเมตร 

  ทิศเหนือ จดบา้นนิคม  ต าบลกระจาย 
  ทิศตะวนัออก จดบา้นศรีฐาน หมู่ 4 ต าบลศรีฐาน 
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  ทิศตะวนัตก จดบา้นกระจาย หมู่ 3 ต าบลกระจาย 
  ทิศใต ้จดบา้นศรีฐาน หมู่ 2   ต าบลศรีฐาน 
 1.3  ลกัษณะประชากร 

   มีครัวเรือนทั้งส้ิน จ านวน  178   ครัวเรือน ประชากรจ านวน 864 คน เป็นชาย 430 
คน หญิง 434 คน  

 1.4  สภาพทัว่ไปทางภูมิศาสตร์ 
  บา้นศรีฐาน ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ แต่เดิมนั้นข้ึนอยูใ่นเขตการปกครองของต าบล
กระจาย อ าเภอลุมพุก (อ าเภอค าเข่ือนแกว้ในปัจจุบนั)  จงัหวดัยโสธร  จนถึงปีพุทธศกัราช 2524  จึง
ไดแ้ยกออกเป็นต าบลศรีฐาน  ประกอบดว้ยหมู่บา้นในเขตการปกครองทั้งส้ิน 8 หมู่บา้น  แต่ไดช่ื้อ
วา่  หมู่บา้นศรีฐาน  เพียง 5 หมู่บา้นเท่านั้น  คือ  หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 8 ส่วนหมู่
ท่ี 5 และหมู่ท่ี 7 อยูห่่างจากบา้นศรีฐานไปทางทิศตะวนัออก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  มีช่ือวา่
หมู่บา้นเตาไห   และหมู่ท่ี 6  นั้นอยูห่่างหมู่บา้นเตาไหประมาณ 2 กิโลเมตร  ช่ือวา่หมู่บา้นกุดส าโรง  
ซ่ึงท่ีตั้งหมู่บา้นศรีฐานนั้นตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องอ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  หรืออยู่
ห่างทางทิศตะวนัออกของจงัหวดัยโสธรนัน่เอง โดยระยะทางนั้นวดัจากถนนทางแยกโรงพยาบาล
ยโสธรไปตามทางหลวงหมายเลข 216 หรือถนนอรุณประเสริฐ หรือถนนสายยโสธร-อ านาจเจริญ  
ทางเขา้หมู่บา้นศรีฐานจะอยูต่รงท่ีจุดหลกักิโลเมตรท่ี 20 เล้ียวขวาไปขวาตามทางถนน ทางหลวง
ชนบท  ประมาณ 2 กิโลเมตร  ก็จะถึงหมู่บา้นศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร 
  บา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร ลกัษณะทางภูมิศาสตร์
กายภาพพบวา่  มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง  ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนเป็นการรวมกนัเป็น
กลุ่มใหญ่  บา้นเรือนจะอยูใ่นบริเวณเนินสูงน ้าท่วมไม่ถึง  ซ่ึงจะอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่วน
ในทิศใตน้ั้นจะมีป่าโปร่ง  คือ  ป่าแดง  และไมไ้ผใ่นบริเวณนั้น  นอกจากนั้นบา้นศรีฐานยงัมีแหล่ง
น ้าธรรมชาติท่ีใชส้ าหรับการเกษตร  ประมง  และใชอุ้ปโภค  บริโภคหลายแห่ง  เช่น 
  1.4.1  ล าโพง เป็นสายน ้ายาวตลอดทั้งปี ตั้งอยูบ่ริเวณทิศเหนือของหมู่บา้น เป็น
แหล่งประมงน ้าจืด และน ้าใชส้ าหรับเกษตรกรรม   
  1.4.2  หนองเลิงหรือบ่อโจโ้ก ้เป็นแหล่งน ้าชลประทาน จุดรวมของน ้าจากหว้ยถ่ม 
ใชอุ้ปโภคและการใชก้ารเกษตรกรรมอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องหมู่บา้น 
  1.4.3  หว้ยถม เป็นล าหว้ยสายส าคญั มีความยาวประมาณ 5-6 กิโลเมตร ส าหรับใช้
อุปโภค และเล้ียงสัตว ์แต่น ้ามีไม่ถึงตลอดปี 
  1.4.4  หนองน ้าสาธารณะ มีหนองน ้าสาธารณะอยูห่ลายแห่ง เช่น หนองสะพร้ัง 
หนองหวั-งวั หนองบกัเสียว หนองหมี หนองแสง และหนองกน้ล้ี 
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อาณาเขตของหมู่บา้นติดต่อกบัหมู่บา้นใกลเ้คียง  ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ จดกบั บา้นนิคม บา้นค าสร้างบ่อ บา้นเชียงเครือ อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดั

ยโสธร 
  ทิศใต ้จดกบั บา้นมะพริก บา้นโพนสิน บา้นทุ่งมน อ าเภอค าเข่ือนแกว้ จงัหวดั

ยโสธร 
  ทิศตะวนัตก จดกบั บา้นกระจาย อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร 

 1.5  ลกัษณะภูมิอากาศ 
        ฤดูร้อนจะร้อนจดั  เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม  ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิเฉล่ีย 33-
39 องศาเซลเซียส  ฤดูฝนจะมีฝนตกหนกัเร่ิมตั้งแต่เดินพฤษภาคม  ถึงเดือนกนัยายน  โดยข้ึนอยูก่บั
มรสุมและดีเปรสชัน่  ส่วนในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวจดัและเยน็เป็นส่วนมาก  โดยเร่ิมตั้งแต่
เดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพนัธ์  อุณหภูมิเฉล่ีย 13 องศาเซลเซียส 

 1.6  สภาพทางดา้นสังคม 
        บา้นศรีฐาน  นบัวา่เป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่  ปีพุทธศกัราช 2524  ประกอบดว้ย
หมู่บา้นในการปกครองทั้งส้ิน 8 หมู่บา้น แต่บา้นศรีฐานนั้นมีเพียง 5 หมู่บานเท่านั้น  คือ  หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 8 ส่วนหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 7 อยูห่่างจากบา้นศรีฐานไปทาง
ตะวนัออก  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  มีช่ือวา่บา้นเตาไห  และหมู่ท่ี 6 นั้นอยูห่่างจากหมู่บา้น
เตาไหประมาณ 2 กิโลเมตร  ช่ือวา่หมู่บา้นกุดส าโรง  ซ่ึงท่ีตั้งของหมู่บา้นศรีฐานนั้นตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตข้องอ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  หรืออยูท่างทิศตะวนัออกของจงัหวดัยโสธร
นัน่เอง  โดยระยะทางนั้นวดัจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 216 หรือถนนอรุณประเสริฐ  หรือถนน
สายยโสธร-อ านาจเจริญ  ทางเขา้หมู่บา้นศรีฐานจะตั้งอยูท่ี่ตรงจุดหลกักิโลเมตรท่ี 20 เล้ียวไปตาม
ทางถนนทางหลวงชนบท ประมาณ 2 กิโลเมตร  ก็จะถึงหมู่บา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  
จงัหวดัยโสธร  บา้นศรีฐานก็ยงัมีความเจริญทางดา้นสาธารณูปโภคต่างๆ  อีกทั้งการคมนาคมก็ยงัมี
ความสะดวกสบาย  อยา่งไรก็ตาม  วถีิชีวติของชาวบา้นศรีฐานก็ยงัคงเป็นแบบวฒันธรรมอีสาน  
กล่าวคือ  อยูแ่บบพี่นอ้ง  มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  เคารพเช่ือฟังผูอ้าวุโส  พอ่เฒ่าแม่แก่  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  โดยอาศยัน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติและน ้าฝนเป็นหลกั  
เน่ืองจากปัจจุบนัมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกท าใหว้ธีิการผลิตของหมู่บา้นเปล่ียนแปลงไปตาม
สังคมเมืองมากข้ึน  อยา่งไรก็ตามสังคมของชาวบา้นศรีฐานนบัวา่เป็นสังคมท่ีมีความสงบสุขตามวถีิ
แบบวฒันธรรมอีสาน  ลกัษณะทัว่ไปของสังคมขอหมู่บา้นศรีฐาน  มีดงัน้ี  
  1.6.1  ครอบครัว  นบัวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดและเล็กท่ีสุดของหมู่บา้น  มีวถีิชีวิต
ความเป็นอยูต่ามแบบวฒันธรรมอีสาน  ลกัษณะครอบครัวซ่ึงเป็นครอบครัวเด่ียวซ่ึงประกอบไป
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ดว้ย  พอ่  แม่  ลูก  ทุกคนในครอบครัวจะช่วยเหลือกนัท างานทุกคนโดยแบ่งตามความเหมาะสมกบั
เพศและวยั  เช่น  ผูช้ายใชแ้รงงานในการท างาน  ท าสวน ส่วนผูห้ญิงปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์ ทุกคน
ในครัวเรือนต่างใหค้วามเคารพเช่ือฟังผูสู้งอายุ 
  1.6.2  กลุ่มเครือญาติ มีความส าคญัเท่าเทียมกนักบัครอบครัว เพราะมีความ
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงส่วนใหญ่ทุกคนในหมู่บา้นเกือบทั้งหมด
หมู่บา้น จึงมีความสามคัคีกลมเกลียวกนัเป็นอยา่งดี เม่ือมีการท าบุญตามประเพณีต่างๆ ก็จะ
ช่วยเหลือร่วมมือกนัอยา่งดีจนงานส าเร็จ 
  1.6.3  การร่วมท างาน  การร่วมกบัเพื่อนบา้นเพื่อท างานนั้นก็นบัวา่มีความส าคญั
เช่นกนั  โดยมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ  เพื่อเป็นการพฒันาหมู่บา้นใหบ้รรลุเป้าหมาย
อีกทั้งมีการรวมกลุ่มกนัท าอาชีพเสริม เช่น  การท าหมอนขิด  การทอผา้  การปลูกมนัส าปะหลงั  ท า
ใหส้มาชิกในกลุ่มมีรายไดใ้หก้บัครอบครัว  เป็นการสร้างคนในหมู่บา้นใหมี้งานท า  และส่งผลต่อ
เศรษฐกิจในหมู่บา้นใหดี้ข้ึน 
  1.6.4  การศึกษา  ในหมู่บา้นศรีฐาน  มีโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 1 แห่ง  คือ  
โรงเรียนชุมชนบา้นศรีฐาน  เพื่อใหบุ้ตรหลายชายหญิง  สมาชิกของชุมชนไดเ้ล่าเรียนหนงัสือ  โดย
เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนแห่งน้ีตั้งข้ึนเม่ือ ปี
พุทธศกัราช 2563  มีเน้ือท่ีประมาณ 36 ไร่  มีอาคารเรียน 6 หลงั  โรงอาหาร 1 หลงั  อาคาร
อเนกประสงค ์2 หลงั  หอ้งสมุด 1 หลงั  บา้นพกัครู 11 หลงั  ปัจจุบนัมีครูทั้งส้ิน 24 คน  เป็นชาย 11 
คน  เป็นหญิง 13 คน  มีนกัเรียนทั้งส้ิน 543 คน  เป็นนกัเรียนชายทั้งส้ิน 284 คน  เป็นนกัเรียนหญิง
ทั้งส้ิน 260 คน  และมีนกัการภารโรง 2 คน 
 นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้อีก 1 แห่ง  ช่ือวา่  โรงเรียนมธัยมศรี
ฐานกระจายศึกษา  ตั้งข้ึนเม่ือ ปีพุทธศกัราช 2524  เป็นโรงเรียนมธัยมประจ าต าบลอยูใ่นโครงการ
มธัยมพฒันาชนบท  รุ่นท่ี 4 มีเน้ือท่ี 43 ไร่  ประกอบดว้ยอาคารเรียน 2 หลงั  บา้นพกัครู 3 หลงั 
บา้นพกันกัการภารโรง 2 หลงั  สอนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปัจจุบนัมี
นกัเรียนทั้งส้ิน 354 คน  เป็นชาย  180 คน  หญิง 174 คน มีครู 15 คน  เป็นชายทั้งส้ิน 7 คน  เป็น
หญิงทั้งส้ิน 8 คน  และมีนกัการภารโรงจ านวน 3 คน  หมู่บา้นไดเ้ปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  เพื่อแบ่ง
เบาภาระของผูป้กครองโดยน าเด็กท่ีไม่ถึงเกณฑป์ระถมศึกษาเขา้เรียน  เพื่อเป็นการฝึกความพร้อม
ก่อนวนัเรียน  นอกจากนั้นในปีพุทธศกัราช 2526 หมู่บา้นการร่วมใจของชาวบา้นยงัไดจ้ดัท่ีอ่าน
หนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้นข้ึน 4 แห่ง  อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาของประชาชนเยาว์
ชนหมู่บา้นอยา่งทัว่ถึง 
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2.  การปกครอง 
 บา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
5 หมู่ คือ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 8  มีครัวเรือนทั้งส้ินรวม 1,546 ครัวเรือน  
ประชากรประมาณ 3,803 คน  เป็นชาย 1,907 คน  เป็นหญิง 1,896 คน     
  
3.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 3.1  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

        ประชาชนชาวบา้นศรีฐานยงัคงนบัถือปฏิบติัในประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งเหนียวแน่น
ตามท่ีสืบทอดกนัมา  เป็นประเพณีท่ีถือครองปฏิบติักนัมาไม่ขาด  โดยเฉพาะเน่ืองจากหมู่บา้นท่ี
เก่าแก่แห่งน้ีมีสถานท่ีโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีเก่าแก่ในอดีตอยูใ่นบริเวณใกลห้มู่บา้นหาย
แห่ง  ชาวบา้นจึงมีความศรัทธาและเช่ือถือในประเพณีปฏิบติัซ่ึงชาวบา้นเรียกกนัวา่  “ฮีตสิบสอง  
ครองสิบส่ี”  ประเพณีท่ีถือปฏิบติัสืบทอดกนัมามีดงัต่อไปน้ี 
  3.1.1  เดือนอา้ย  เป็นประเพณีเขา้กรรมหรือปริวาสกรรม  ท าโดยพระภิกษุผูต้อ้ง
อาบติัสังฆาทิเลศ  ตอ้งปฏิบติักรรมฐาน  วธีิการคือ  ใหพ้ระสงฆเ์ขา้ไปอยูใ่นเขตจ ากดั  ภิกษุท่ีออก
จากกรรมแลว้ถือวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ  ชาวบา้นผูท้  าบุญถวายทานพระสงฆร์ะหวา่งเขา้กรรมถือวา่ไดบุ้ญ
กุศลมาก 
  3.1.2  เดือนยี ่ บุญคูณลาน  เป็นการท าบุญขวญัขา้วหลงัจากการนวดขา้วเสร็จแลว้
น ามากองไวใ้นลานก่อนจะขนไปใส่ยุง้ฉางก็จะท าบุญเพื่อเป็นศิริมงคล  พิธีท าบุญคูณลานในตอน
เยน็จะน าพระสงฆม์าเจริญพระพุทธมนต ์ กลางคืนอาจมีมหรสพบา้ง  ตอนเชา้พระสงฆบิ์ณฑบาต
และถวายอาหารเทศนาฉลองสู่ขวญัลานแลว้น าน ้าพุทธมนตไ์ปพรมกองขา้วและทอ้งนาหรือเรียกวา่  
บุญคูณลาน 
  3.1.3  เดือนสาม  บุญขา้วจ่ี  ขา้วจ่ีคือ  ขา้วเหนียวท่ีน่ึงสุกแลว้น าไปป้ันยา่งไฟ  ทา
ไข่แลว้ยา่งใหสุ้ขรอบหน่ึง  จากนั้นชาวบา้นก็จะรวมกนัเพื่อไปถวายพระสงฆท่ี์วดั  มีการไหวพ้ระ
รับศีล  พระสงฆส์วดพระพุทธคุณ  ตกับาตรดว้ยขา้วจ่ี  เม่ือพระสงฆฉ์นัแลว้มีการฟังเทศน์  ฉลอง
ขา้วจ่ีรับพรเป็นเสร็จพิธี 
  3.1.4  เดือนส่ี  บุญเผวสหรือบุญมหาชาติ  เป็นบุญท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในประเพณีฮีตสิบ
สอง  เม่ือก าหนดวนัท าบุญแลว้  ชาวบา้นจะเตรียมอาหารและท่ีพกัของพระภิกษุสามเณรและ
ผูร่้วมงานเตรียมหมากพลู  เคร่ืองบูชาอยา่งละพนั  วนัแรกเป็นวนัโฮม (วนัรวม)  ตอนเชา้น าอุปคุต
มาประดิษฐานไวข้า้งศาลาโรงธรรม  ตอนบ่ายมีพิธีแห่พระเวสสันดรเขา้กลางเมือง  ตอนกลางคืน
พระสงฆจ์ะเทศน์พระมาลยัหม่ืนมาลยั  และอาราธนาพระสงฆม์หาชาติตลอดคืน 
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  3.1.5  เดือนหา้  บุญสงกรานต ์ นิยมท ากนัในเดือนหา้  วนัท่ี 12, 13, 14 ของเดือน
เมษายนของทุกปี  วนัแรกเป็นวนัมหาสงกรานต ์ มีพิธีสรงน ้าพระพุทธรูปท่ีวดั  วนัท่ีสองเป็นวนัเนา  
วนัท่ีสามเป็นวนัเถลิงศกเป็นวนัข้ึนปีใหม่  มีการท าบุญตกับาตรและก่อพระเจดียท์รายท่ีวดั  มีการ
สรงน ้าพระสงฆท่ี์วดัและผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  และแห่ดอกไม ้ มีการสาดน ้ากนัตลอดสามวนั 
  3.1.6  เดือนหก  บุญบั้งไฟ  การท าบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพระยาแถน  เป็นเทพท่ีชาว
อีสานนบัถือกนัมา  เม่ือส่งบั้งไฟข้ึนสู่ฟ้า  พระยาแถนจะไดท้ราบและไดโ้ปรยสายฝานลงมายงัโลก
มนุษย ์ วนัต่อมามีพิธีบวชนาคและพิธีเถรภิเษกแต่พระสงฆผ์ูท้รงคุณวฒิุ 
  3.1.7  เดือนเจ็ด  บุญซ าฮะ  เพื่อช าระส่ิงท่ีเป็นเสนียดจญัไรต่างๆ  เพื่อความอยูเ่ยน็
เป็นสุข  ตอนเยน็นิมนตพ์ระสงฆม์าสวดพระพุทธคุณ  ตอนเชา้ถวายภตัตาหาร  ท าพิธีอยู ่3 คืน  เชา้
วนัสุดทา้ยถวายสังฆทานวงสายสิญจน์รอบหมู่บา้น  ชาวบา้นน าส่ิงปฏิกลูมูลฝอยออกไปทิ้ง  ท า
ความสะอาดหมู่บา้น 
  3.1.8  เดือนแปด  บุญเขา้พรรษา  ถือเอาวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 8  เป็นวนัท าบุญการ
เขา้พรรษา  พระภิกษุสามเณรจะอยูป่ระจ าท่ีวดัตลอดสามเดือน  หา้ไม่ใหพ้ระภิกษุสามเณรออกไป
ตอนกลางคืนท่ีอ่ืน  นอกจากไปดว้ยสัตตาหะกรณี 
  3.1.9  เดือนเกา้  บุญขา้วประดบัดิน  นิยมท ากนัในวนัแรม 14 ค ่าเดือน 9  เพื่ออุทิศ
ส่วนกุศลใหแ้ก่เปรต หรือญาติมิตรท่ีล่วงลบัไปแลว้  ขา้วประดบัดินไดแ้ก่  ขา้วและอาหารความ
หวานหมากพลูบุหร่ี  ห่อหรือใส่กระทงน าไปวางตามลานวดัหรือแขวนไวต้ามตน้ไมเ้พื่อเป็นการ
อุทิศส่วนกุศล 
  3.1.10  เดือนสิบ  บุญขา้วสากหรือบุญขา้วสลากภุต  นิยมท าในวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 
10  เป็นการทุบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่วญิญาณต่างๆ  พิธีท าบุญขา้วสาก  ชาวบา้นจะเตรียม
อาหารชนิดต่างๆ  ห่อใบตองถวายภตัตาหารเชา้ก่อน  ตอนเพลจึงถวายห่อขา้ว  โดยเขียนช่ือพระ
และเณรใส่ไวใ้นภาชนะแลว้จึงจบัสลาก  ใครจบัช่ือพระเณรรูปใดก็ตอ้งถวายห่อขา้วแก่พระเณรรูป
นั้น  จากนั้นก็น าห่อขา้วไปวางไวต้ามบริเวณวดัพร้อมบอกกล่าวผูล่้วงลบัใหม้ารับอาหาร 
  3.1.11  เดือนสิบเอ็ด  บุญออกพรรษา  จดัข้ึนในวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 11  พระสงฆจ์ะ
พระวสัสาปาวารณา (วนัมหาปาวารณา)  คือ  เปิดโอกาสใหว้า่กล่าวตกัเตือนกนัได ้ ต่อจากนั้นก็
ท าบุญตกับาตรเทโวบางแห่งมีการกวนขา้วทิพย ์ ตอนค ่ามีการจุดประทีปโคมไฟในบริเวณวดัและ
หนา้บา้น 
  3.1.12  เดือนสิบสอง  บุญกฐิน  เป็นบุญถวายไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆท่ี์จ าพรรษา
แลว้  พิธีท าบุญทอดกฐินนั้นเจา้ภาพจะจองวดัและก าหนดวนัทอดกฐินล่วงหนา้  เพราะในหน่ึงปีวดั
จะรับกฐินไดเ้พียงคร้ังเดียวจะมีการบอกบุญแก่ญาติพี่นอ้งโดยทัว่กนั 
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 จะเห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลงทางดา้นประเพณีและวฒันธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ียดึถือกนัมา
แลว้แต่โบราณ  แต่บางอยา่งก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไป  ตามความเหมาะสมกบัสภาพท่ีเจริญข้ึน  แต่
ในขณะท่ีบางอยา่งยงัไม่เปล่ียนแปลงเลย  ยงัคงยดึถือปฏิบติัตามท่ีเป็นมาตั้งแต่โบราณ 

 3.2  ศาสนา 
        โดยส่วนใหญ่ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นศรีฐานนั้น  เป็นเช้ือสายของผูท่ี้อพยพ

มาจาฝ่ังซา้ยแม่น ้าโขง  ตั้งแต่สมยัพระวอพระตา  ดงันั้นประชาชนในหมู่บา้นจึงมีความผกูพนัทาง
เครือญาติมาตั้งแต่บรรพบุรุษมีตระกลูเก่าดั้งเดิมอยูห่ลายตระกลู  เช่น  ตระกลูจนัใด  ตระกลูวงษสุ์
ระ  ตระกลูสุวรรณสาร  ตระกลูศรีฐาน  ตระกลูจนัเหลือง  และตระกลูสู้สงคราม  เป็นตน้  ซ่ึง
ตระกลูเหล่าน้ีไดเ้ป็นรากฐานของชาวศรีฐานในปัจจุบนั  มีความผกูพนัพนัธ์กนัอยา่งแน่นแฟ้น  
นอกเหนือจากตระกลูส าคญัๆ  แลว้  ชาวบา้นศรีฐานยงัมีส่ิงท่ียดึมัน่ใหเ้กิดการรวมตวัทางสังคมและ
ยดึเหน่ียวจิตใจ  ไดแ้ก่ 

 สถาบนัทางพระพุทธศาสนา  ประชาชนโดยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  วดัเป็น
สถาบนัทางสังคมของหมู่บา้น  ในการรวมตวัด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ทั้งทางศาสนาและทางสังคม  
เช่น  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  งานบุญประเพณีต่างๆ  บา้นศรีฐานมีวดัอยู ่3 วดั  เป็นวดั
ธรรมยติุ 2 วดั  และวดัมหานิกาย 1 วดั  โดยมีรายละเอียดของวดัต่างๆ ดงัน้ี 

  3.2.1  วดัศรีฐานใน  ปัจจุบนัเจา้อาวาสวดั คือ หลวงปู่ สรวง  สิริปุญฺโญ  เป็นวดั
เร่ิมแรกของหมู่บา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  วดัศรีฐานสร้างข้ึนเพื่อเป็น
ศูนยร์วมของจิตใจชุมชน ให้ช่ือตามวดัเดิมของตนคือวดัศีรษะเกศ (ปัจจุบนัคือวดัศรีฐานใน) จะ
สังเกตไดว้า่ส่ิงปลูกสร้างในวดันั้นไม่วา่จะเป็นโบสถห์รือเจดียข์องหลวงปู่ ฟ้ามืดองคก่์อนนั้น ลว้น
แต่เป็นศิลปะของลาวทั้งส้ิน  วดัศรีฐานในเป็นวดัแห่งแรกของหมู่บา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอ
ป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  มีพระภิกษุสงฆ ์7 รูป  และสามเณร 20 รูป  เป็นวดัพฒันาตวัอยา่งของอ าเภอ
ป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  เป็นส านกัเรียนธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัยโสธร  การสอนธรรมะไม่สอน
เพียงแต่พระภิกษุสงฆเ์ท่านั้นยงัเปิดสอนเด็กชายเด็กหญิงท่ีสนใจเรียนธรรมะ  ใชเ้วลาเรียนระหวา่ง 
18.00-19.00 น.  ทุกวนัเวน้วนัธรรมสวนะ  ผูท้  าการสอน  คือ  พระภิกษุสงฆใ์นวดั  แต่ละวนัมีผูไ้ป
เรียนประมาณ 20-30 คน 

  3.2.2  วดัศรีฐานนอก  เกิดการเพิ่มประชากรมาข้ึน  อาณาเขตของหมู่บา้นโดย
เฉพาะท่ีอยูอ่าศยัก็มาข้ึน  ดงันั้นชาวบา้นจึงเห็นควรท่ีจะมีวดัอีก  เพื่อใหช้าวบา้นไดมี้โอกาสท าบุญ
อีกแห่งหน่ึง  ไดบ้ริเวณท่ีหนองหวา้ใต ้ โดยมีขนุก าจดั  กระจายภาณ  ก านนัต าบลกระจาย  พอ่ใหญ่
จารยบ์วั  
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(นายสี  ไหลริน)  และชาวบา้นศรีฐานไดร่้วมแรงร่วมใจกนัจนสร้างวดัได ้ โดยชาวบา้นไดนิ้มนต์
พระอาจารยดี์  ฉนุโน  ไปปักกลด  เจริญกรรมฐาน  และไดนิ้มนตพ์ระอาจารยเ์ตม็  เป็นเจา้อาวาส
องคแ์รก  และมีเจา้อาวาสเร่ือยมา  จนมาถึงเจา้อาวาสองคปั์จจุบนั คือ  พระอธิการค าพอ (ฉายา) 
สุทธสีโล  ซ่ึงวดัแห่งน้ีปัจจุบนัเป็นวดัมหานิกาย 

  3.2.3  วดัศรีพฒันาราม  (วดัป่า)  ก่อตั้งเม่ือปีพุทธศกัราช 2512  อยูท่างทิศตะวนัตก
เฉียงใต ้ ของหมู่บา้นอยูบ่ริเวณป่าใหญ่เป็นวดัธรรมยติุ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อการป้องกนัการตดัไม้
ท าลายป่าในเน้ือท่ี 43 ไร่  ซ่ึงถือเป็นแนวทางในการอนุลกัษณ์ป่าชุมชน 

 
4.  สภาพทางเศรษฐกจิ 

 ชาวบา้นศรีฐานโดยส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพหลกัคือ  เกษตรกรรม  โดยเฉพาะ
การท านา  นอกจากท าไร่ปอ  มนัส าปะหลงั  ขา้วโพด  แตงโม  ปลูกหม่อนเล้ียงไหม  ปลูกยาสูบ  
ปลูกมนัเทศ  และปศุสัตว ์ ไดแ้ก่  การเล้ียงโค   กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  และห่าน  เพาะปลูกพืชผกั
สวนครัวในบริเวณบา้น  เช่น  ตระไคร้  โหระพา  พริก  และปลูกผลไมแ้ละพืชท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  เช่น  กลว้ย  นอ้ยหน่า  มะนาว  ตน้ยอ  ขนุน  บวบ  ฟักทอง  ในสวนหลงับา้นแต่ละ
แห่งอีกดว้ย 

 ส่วนอาชีพเสริมนั้นหลกัจากวา่งเวน้จากฤดูการเก็บเก่ียว  สตรีในหมู่บา้นศรีฐานก็จะ
เยบ็หมอน  ทอผา้  เพื่อใชใ้นครอบครัว  ต่อมาในปัจจุบนัไดพ้ฒันาการเยบ็หมอนไวใ้ชใ้นครอบครัว
มาเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดยอ่ม  เม่ือปีพุทธศกัราช 2526  แต่ก็ยงัเป็นการจดัท าดว้ยมือ
เป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงรู้จกักนัในนามของ  “หมอนขิดบา้นศรีฐาน” 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้นั้น  งานในดา้นการเกษตรและสหกรณ์  มีกลุ่มแม่บา้น
สมาชิกสหกรณ์เร่ิมจดัตั้ง  ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2526 โดยไดรั้บการส่งเสริมจากกระทรวงการเกษตร
และสหกรณ์  เช่น  การสัมมนาผูน้ ากลุ่มแม่บา้น  จดัฝึกอบรบการปฏิบติัการฝึกอบรมเยบ็ผา้สตรี  
การยอ้มสีไม่ตก  การท าดอกไมป้ระดิษฐ ์ การจดัฝึกอบรมการท าหมอนสามเหล่ียมและอ่ืนๆ  อีก
หลายโครงการซ่ึงสามารถสร้างกลุ่มสตรีโดยมีสมาชิก 55 ครัวเรือน 

 งานดา้นปศุสัตว ์ มีโครงการไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐหลายโครงการ  เช่น  โครงการ
ธนาคารโคกระบือ  โครงการสัตวบ์าล  อาสาประจ าหมู่บา้น โครงการจดัตั้งโครงการคลงัยาสัตว์
ประจ าหมู่บา้น  และการวคัซีนสัตว ์ ขาดเล็กภายในหมู่บา้น งานส่งเสริมการเกษตร  มีโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร  ท่ีด าเนินการส่งเสริมในหมู่บา้น และไดมี้การจดัฝึกอบรมทกัษะการท าผา้ลาย
ขิดใหแ้ก่แม่บา้น  และไดจ้ดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์
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 นอกจากนั้นชาวบา้นบางส่วนก็ยงัท าอาชีพคา้ขาย  โดยการน าสินคา้ของช าและสินคา้
เบด็เตล็ดมาขายในหมู่บา้น  โดยมีร้านขายของช าและขายของเบด็เตล็ดอยู ่11 ร้าน  ร้านขอบอาหาร 
10 ร้าน  ศูนยส์าธิตการตลาดประจ าหมู่บา้น 4 ร้าน  ร้านขายยารักษาโรคแผนโบราณ 2 ร้าน  ร้านตดั
ผม 4 ร้าน  ร้านรับซ้ือหตัถกรรมหมอนขิด  15 ร้าน  ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ 3 ร้าน  ร้านซอ้มจกัรยานยนต ์
3 ร้าน  ตลาดสด 1 แห่ง  โรงสีขา้ว 19 โรง โรงป่ันนุ่น 8 โรง  และนอกจากอาชีพท่ีกล่าวมาแลว้
ชาวบา้นศรีฐานก็ยงัประกอบอาชีพอ่ืนๆ  หลายอาชีพ  เช่น  รับจา้ง  และรับราชการ  เพราะใน
ปัจจุบนัชาวบา้นไดมี้โอกาสสนบัสนุนใหบุ้ตรหลานไดเ้รียนสูงข้ึน  และบางส่วนไดจ้บการศึกษา
ระดบัสูง  และสามารถเขา้สอบรับราชการไดห้ลายหน่วยงาน  เช่น  ครู  ต ารวจ  ทหาร  และพยาบาล  
เป็นตน้  อนัถือไดว้า่มีการพฒันาการของดา้นอาชีพเพิ่มข้ึนหลากหลายเพิ่มข้ึนกวา่ในอดีต 

นอกจากน้ียงัไดมี้การสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาหมู่บา้น  และก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ในชุมชนใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึนในดา้นต่างๆ  เช่น  โครงการ กสช.  การสร้างถงักกัเก็บน ้ าฝนการป้ัน
ตุ่มซีเมนต ์ การสร้างสะพาน  ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีช่วยใหบ้า้นศรีฐาน  เป็นหมู่บา้นท่ีจดัไดว้า่เป็น
หมู่บา้นพฒันาจนไดรั้บการยกยอ่งในระดบัต่างๆ  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
 
5.  ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัภูมิปัญญาการทอผ้าขิดและหมอนขิด 

 ผา้ทอพื้นบา้นท่ียงัมีการทออยูต่ามชนบทต่างๆ  ของประเทศไทย  ส่วนใหญ่ทอมาจาก
เส้นใยท่ีไดจ้ากฝ้ายและไหม  ซ่ึงถือวา่เป็นผา้ทอแบบพื้นบา้นดั้งเดิม  ต่อมาในช่วงหลงัๆ  จึงมีการ
น าเสนอเส้นใยสังเคราะห์  ท่ีชาวบา้นเรียกวา่  ดา้นและไหมโทเร  มาใชใ้นการทอผา้ดว้ย  การน า
เส้นใยสังเคราะห์มาใชท้อนั้น  ส่วนใหญ่เป็นการทอในลกัษณะเชิงอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อน า
ผา้ท่ีทอไปขาย  ส่วนการทอผา้พื้นเมืองแบบดั้งเดิมนั้น  ชาวบา้นตอ้งเตรียมเส้นใยเองทุกขั้นตอน  
เร่ิมตั้งแต่การปลูกฝ้าย  ปลูกหม่อนเพื่อใชใ้นการเล้ียงตวัไหม  การน าเส้นใยจากฝ้ายหรือไหมมาป่ัน
หรือสาวให้เป็นเส้น  การฟอกและยอ้มสี  จากนั้นจึงเส้นใยมาเตรียมไวไ้ปทอดว้ยเคร่ืองทอผา้แบบ
พื้นบา้นท่ีเรียกวา่ก่ีทอผา้  ซ่ึงส่วนใหญ่ชาวบา้นในภาคอีสานเรียกก่ีทอผา้วา่  โฮง  หูกหรือโฮงก่ี 

 การทอผา้พื้นบา้นในปัจจุบนัวา่ยงัมีการทออยูม่าก  และมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง
อยา่งชดัเจน  และยงัมีปริมาณการผลิตท่ีค่อนขา้งแพร่หลายคือการทอผา้ของชุมชน  ท่ีมีเช้ือสายยวน
หรือโยนกท่ีอยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย  อีกกลุ่มหน่ึงเป็นการทอผา้ของกลุ่มชนท่ีมีเช้ือสาย
ลาว  ทั้งลาวพวน  ลาวดัง่  ลาวโซ่งหรือผูไ้ท  และกลุ่มคนท่ีมีเช้ือสายเขมรท่ีอาศยัอยูใ่นแถบภาค
อีสานใตห้รือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทางตอนล่าง (วบิูลย ์ ล้ีสุวรรณ,  2531: 34-36)  นอกจากนั้น
การทอผา้พื้นบา้นท่ียงัมีการทออยูใ่นประเทศไทยปัจจุบนัไดแ้บบออกเป็น 3 ประเภท  โดยสามารถ
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แบ่งประเภทตามกรรมวธีิการถ่ายทอด  คือ  ประเภทผา้หม่ี  ผา้จก  และผา้ขิด  ซ่ึงผา้ทอดงักล่าวมี
ความแตกตางกนัดา้นกรรมวิธีการทอ  และความแตกต่างกนัทางดา้นลวดลายอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

 ผา้หม่ี  เป็นผา้ทอมือชนิดหน่ึงท่ีทอมาจากเส้นใยไหมหรือใยฝ้าย  โดยมีลวดลายท่ีเกิด
จากการยอ้มเส้นใยท่ีเกิดจากการทอ  การยอ้มไหมหรือเส้นฝ้ายใหด่้างท่ีเกิดการผกูหรือมดัใหเ้กิด
เป็นช่องวา่ง  สีไม่ติดคลา้ยกบัการยอ้มไทดาย  ผา้มดัหม่ีท่ีพบในภาคอีสานหรือภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือโดยทัว่ไป  มีทั้งผา้มดัหม่ีสีขาวด าและผา้มดัหม่ีสีต่างๆ  ส่วนลวดลายนั้นพบวา่
ช่างไดคิ้ดประดิษฐล์ายมดัหม่ี  ท่ีมีความเป็นผา้พื้นเมืองมาอยา่งต่อเน่ือง  ลายท่ีมีพบเสมอๆ  คือ  ลาย
ขอ  ลายขา้วหลามตดั  ลายตวัสัตว ์ เช่น  ผีเส้ือ  นก  นกยงู  และลายประเภทตน้ไม ้ ในการน าผา้
มดัหม่ีไปใชป้ระโยชน์นั้น  มีทั้งการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  เช่น  ตดัเยบ็เป็นเคร่ืองนุ่งห่มใชใ้น
พิธีกรรมท่ีมีพบเสมอๆ  คือการน าไปถวายวดั  เพื่อใหพ้ระภิกษุสงฆน์ าไปใชเ้ป็นผา้ห่อคมัภีร์หรือ
ห่อเอกสารใบลาน 

 ผา้จก  ผา้จกนั้นเป็นผา้ทอพื้นเมืองโดย  สุมาลย ์ โทมสั  ไดก้ล่าวถึงท่ีมาของผา้จกวา่
เป็นการเรียกช่ือตามกรรมวธีิการประดิษฐล์วดลายผา้  ซ่ึงผูเ้มน้หรือไมป้ลายแหลมควกัเส้นไหม
หรือฝ้ายสอดสลบัตามตอ้งการ  ลกัษณะวธีิน้ีการควกัเส้นไหมหรือฝ้ายดงักล่าวเรียกวา่  “จก”  
ประกอบกบัการควกัเส้นไหมหรือฝ้ายน้ีตวัผูท่ี้มีความสามารถและช านาญจะท าใหดู้รวดเร็วคลา้ย
กีบอาการฉกของงู  ดงันั้นค าวา่  “จก”  จึงเพี้ยนมาจากค าวา่ฉกก็ได ้ จากการกรรมวธีิการทอผา้จกใช้
กบัการทอไดท้ั้งผา้ฝ้ายและผา้ไหม  กรรมวธีิการทอและประดิษฐล์ายหรือท่ีเรียกวา่  เก็บคลา้ยกบั
วธีิการทอผา้ขิด  แต่มีวธีิการซบัซอ้นมากกวา่การทอผา้จกท่ีเป็นท่ีนิยมทั้งในกลุ่มชาวไท-ลาวในภาค
อีสาน  และกลุ่มชนชาวไท-เหนือในภาคเหนือของประเทศไทย  ตลอดจนพวกท่ีมีเช้ือสายไท-ยวน  
หรือโยนก  ท่ีอพยพมาจากทางภาคเหนือมาอยูใ่นเขตต าบลดอนแร่  ต าบลคูบกั  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
ราชบุรี  และพวกไทพวนท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัสุโขทยั  พิจิตร  อุตรดิตถ ์(วบิูลย ์ ล้ีสุวรรณ.  2532 : 38-
40)  ในการทอผา้จกนั้นเป็นการทอท่ีสลบักบัการปักหรือควกัเส้นไหมข้ึนมา  กรรมวธีิระหวา่งสอด
เส้นไหมหรือฝ้ายจนเรียกวา่  “จก”  เป็นการประดิษฐล์วดลายผา้จกท่ีนิยมท าเป็นลวดลายต่างๆ  
ส่วนใหญ่จะเป็นการทอเป็นผา้หนา้แคบ  น าไปใชต่้อเขา้กบัตวัผา้ซ่ิน  หรือผา้ถุงเพื่อเพิ่มความ
สวยงามใหก้บัตวัซ่ิน 

 ผา้ขิด  เป็นผา้ทอพื้นบา้นประเภทหน่ึงท่ีมีช่ือเรียกตามกรรมวธีิการทอ  ดงัท่ี พฒันา  กิ
ติอาสาไดก้ล่าวเก่ียวกบัค าวา่ “ขิด” ไวว้า่  ขิดเป็นผา้พื้นบา้นของอีสานมาจากค าวา่สะกิด  หมายถึง
การงดัซอ้นข้ึน  และสันนิฐานวา่  “ขิด”  มาจากค าเดิมในภาษาบาลีท่ี  “ขจิต”  ท่ีมีความหมายถึงท า
ใหว้จิิตร  งดงาม  เน่ืองจากกรรมวิธีการทอผา้ขิดมีการใชไ้มเ้ข่ียหรือสะกิดซอ้นดา้ยเส้นยนืข้ึน  แลว้
สอดเส้นดา้ยพุง้ไปตามแนวเส้นยนืท่ีถูกงดัซอ้นกนั  เพื่อใหเ้กิดเป็นลวดลายสวยงาม  วธีิการงดัซอ้น
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และสะกิดเส้นดา้ย  ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของกรรมวธีิการทอผา้แบบน้ี  จึงเรียกผา้ท่ีทอดว้ย
กรรมวธีิดงักล่าวน้ีวา่  “ผา้ขิด” 

 การทอผา้ขิด  เป็นวธีิการประดิษฐล์วดลายบนผา้ดว้ยวธีิการเพิ่มดา้ยเส้นพุง่พิเศษเขา้ไป
ติดต่อกนัตลอดหนา้กวา้งของผนืผา้  โดยใชไ้มค้  ้าหรือท่ีช่างทอเรียกวา่เขาท่ีท าข้ึนเฉพาะ  เป็น
อุปกรณ์ช่วยในการทอ  ในการทอช่างทอจะยกดา้ยเส้นยนืข้ึนตามจงัหวะท่ีตอ้งการจะเวน้  เพื่อให้
เส้นดา้ยพุง้พิเศษสอดเดินไดต้ลอดตามความกวา้งหนา้ผา้  การเวน้ดา้ยเส้นยนืท่ีห่างไม่เท่ากนั จะท า
ใหเ้กิดเป็นลวดลายต่างๆ  กนั  ในการท าลวดลายขิดจากไมค้  ้า  สามารถท าใหเ้กิดลวดลายได ้2 คร้ัง  
คร้ังแรกในขณะท่ีไมค้  ้าสอนใส่เขา้ไปในดา้ยเส้นยนื  และในคร้ังท่ี 2 ในขณะท่ีดึงไมค้  ้าออก  ส่วน
การท่ีจะใหด้า้ยเส้นพุง่ผา่นไปไดน้ั้นตอ้งใชไ้มด้าบ  ซ่ึงเป็นไมแ้บนยามสอดผา่นดา้ยเส้นยนืเขา้ไป
แลว้ทางสันไมข้ึ้นมา  ก็จะท าใหเ้กิดลวดลายจากการขดักนัของเส้นดา้ย 

 นอกจากน้ียงัมีการทอลวดลายผา้ขิดจากเขา  ซ่ึงเป็นการทอท่ีประหยดัเวลาและทุ่นแรง
มาก  แต่ขอ้จ ากดัคือสามารถท าใหเ้กิดลวดลายท่ีเป็นแบบธรรมดาๆ  เท่านั้น  ซ่ึงต่างไปจากการใช้
มือ  ลวดลายท่ีเกิดจากการใชเ้ขาข้ึนอยูก่บัจ  านวนและต าแหน่งของเขาท่ีใชเ้ฉพาะในกลุ่มชาวไทย
นิยมใชว้ธีิการทอผา้ดว้ยเขาท่ีแตกต่างกนัเป็นสองแบบ (ทรงศกัด์ิ  ปรางคว์ฒันากุล  และแพทรีเซีย  
แน่นหนา, 2533: 29)  ดงัน้ี 

 แบบแรกใชเ้ขาจากเชือกหลายเส้น  แต่ละเส้นผกูติดกบัแกนไมท่ี้โยงฟืมและเขาใน
ขณะท่ีก าลงัทอ  เม่ือผูท้อแบบน้ีพบวา่ยงัเป็นท่ีนิยมในกลุ่มชาวไทยล้ือ  ในเขตอ าเภอเชียงของ
จงัหวดัเชียงราย  ในขณะท่ีชาวไทยล้ือโดยทัว่ไปตามแหล่งอ่ืนๆ  ส่วนใหญ่นิยมทอผา้ขิดดว้ยไมค้  ้า 

 แบบท่ีสองใชเ้ขาหลายอนัแขวนไวใ้นแนวด่ิง  หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือวา่เขาเก็บขิด  โดยผู ้
ทอใชไ้มขิ้ดเสียบเขา้ไปในเชือกของเขาเก็บขิดเช่นเดียวกบัท่ีใชไ้มค้  ้ากบัดา้นเส้นยนื  วิธีการน้ี
สามารถใชท้  าใหเ้กิดลวดลายต่างๆ  ไดห้ลายคร้ัง  ในระหวา่งการทอไมเ้ก็บขิดท่ีแขวนเรียงไวถู้ก
ทยอยออกมาใช ้ไมเ้ก็บขิดท่ีใชแ้ลว้จะถูกน าไปแขวนไวข้า้งล่าง  ใตด้า้ยเส้นยนื  จากนั้นก็จะทอลาย
ซ ้ าๆ  กนัดว้ยวธีิเดียวกนั  คือ  น าไมเ้ก็บขิดนั้นกลบัมาขา้งบนอีก  การทอแบบน้ีค่อยขา้งยงุยากใน
การประดิษฐล์วดลาย  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีผูช่้วยอีก 2 คนเพื่อช่วยยกเก็บขิด  การทอแบบน้ีพบแพร่หลาย
ในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 ลกัษณะเฉพาะของผา้ทอลายขิดนั้นอาจจะสังเกตไดจ้ากลายซ ้ าของเส้นพุง่ข้ึนท่ีเป็น
แนวสีเดียวกนัตลอด  อาจจะเหมือนกนัทั้งผืนหรือไม่เหมือนกนัทั้งผนืก็ได ้แต่ตอ้งมีลายซ ้ าท่ีมีจุดจบ
แต่ละช่องของลายอยา่งเห็นไดช้ดั ในทอผา้ลายขิดหรือผา้ขิดของภาคอีสานส่วนมากท าขิดฝ้าย
มากกวา่ขิดไหมซ่ึงมีกรรมวธีิวสัดุอุปกรณ์ในการท าเช่นเดียวกนั โดยส่วนใหญ่ในอดีตผา้ขิดจะท า
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ข้ึนเพื่อใช ้3 ลกัษณะของการใชส้อยตามสภาพสังคม และวถีิชีวติเป็นตวัก าหนด  (กรรณิกา           
ศรีฉลวย, 2536: 49)  คือ 

 ผา้ขิดหมอน  เป็นผา้ขิดท่ีทอข้ึนโดยใชห้นา้ทอขนาดเล็ก  โดยมีการทอคิ้วเป็นเส้นลอบ
ลายขิดทั้ง 2 ขา้ง  เรียกวา่ “เพา” มีขนาดแตกต่างกนัหลายขนาด  หากเป็นหมอนหนุนธรรมดาจะมี
ขนาดเล็ก ถา้ทอเป็นลายใหญ่ก็ใชผ้า้ขิดส าหรับเยบ็หมอนสามเหล่ียมหรือหมอนพิง  เรียกวา่ “หมอน
ทา้วหรือหมอนอิง”  สีท่ีใชท้อลายขิดเป็นสีขาวและสีคราม  ส่วนรอบลายขิดเป็นสีพื้นของเพานั้น
เป็นสีเหลือง  หมอนจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กนั้นข้ึนอยูก่บัการต่อหนา้ผา้ออกจากลายขิดดว้ยสีแดง  
สีครามหรือสีอ่ืนๆ  ตามความพอใจของผูท้  าหมอน 

 ผา้ขิดหวัส้ิน เป็นผา้ขิดท่ีใชเ้ส้นยนืและเส้นทอเป็นสีแดง  ส่วนลายขิดท่ีเกิดข้ึนจะเป็น
ลายพื้นบานง่าย ๆ  เป็นเส้นตรงหรือรูปส่ีเหล่ียมเล็กๆ  ไม่เนน้รูปลายใหช้ดัเจน  เพียงแต่ใหเ้ป็นส่วน
หน่ึงของผืนผา้หวัซ้ินพื้นสีแดง  เพื่อเยบ็ต่อชายผา้ถุงดา้นบนเรียกวา่ “หวัซ้ิน” 
 ผา้ขิดใชค้ลุมไหล่  เป็นผา้ท่ีทอเป็นลายขิดตลอดทั้งผืน  ซ่ึงถือวา่เป็นการทอท่ีจะตอ้งใช้
ความพยายามมาก  เพราะตอ้งทอเพื่อให้ผา้เป็นผา้ผนืใหญ่เป็นของก านลัแก่ผูใ้หญ่หรือส าหรับ
ตวัเองแต่จะทอไม่ไดม้ากนกัเพราะการทอดงักล่าวตอ้งใชเ้วลามาก  และไม่จ  าเป็นต่อการใชส้อยมาก
นกัจึงไม่นิยมทอผา้คลุมไหล่ 

 ความส าคญัของผา้ขิดอีกประเภทหน่ึงคือ  ลวดลายท่ีปรากฏบนผา้ทอลายขิด  ซ่ึงเพียง
จิตร  มาประจง  และพะเยาว ์ อุ่นศิริ  ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัลวดลายของผา้ขิด  ซ่ึงมีพบอยา่ง
แพร่หลายในภาคอีสานวา่  ลวดลายท่ีปรากฏบนผา้ทอขิดท่ีแสดงใหเ้ห็นเนน้ถึงสภาพความเป็นอยู ่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบา้นของชาวอีสานท่ีสั่งสมมาจากบรรพชนในอดีต  โดยพิจารณาได้
จากลวดลายบนผนืผา้  เช่น  ลายดอกแกว้  ซ่ึงถือวา่เป็นลายขิดดั้งเดิมท่ีท ากนัมานานแลว้  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่
ชาวอีสานเช่ือต่อๆ  กนัมาวา่  ลายดอกแกว้เป็นลายท่ีจินตนาการมาจากดอกไมคื้อดอกแกว้  ท่ีมี
ความหมายถึงคุณความดี  หรืออาจเป็นจินตนาการมาจากพุม่ดอกไมห้ลาย ๆ  ชนิดมารวมกนั  มี
กล่ินหอมไมใ้ส่พานส าหรับน าไปถวายพระภิกษุสงฆท่ี์วดั  นอกจากน้ียงัมีลายขิดประเภทดอกไม ้ ท่ี
ถือวา่เป็นลายขิดแบบดั้งเดิมและสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบนัคือ  ลายดอกมะลิ  ลายดอกจนัและลาย
ดอกพิกุล  ยงัมีการสร้างสรรคขิ์ดใหพ้ฒันาเพิ่มข้ึนอีก  เช่น  ลายขิดชิงชา้สวรรค ์ ซ่ึงเป็นการคิด
สร้างสรรคท่ี์ไดรั้บอิทธิผลจากชิงชา้สวรรคท่ี์มีการน ามาตั้งอยูต่ามงานวดั 

 ลวดลายท่ีปรากฏบนผา้ทอขิดท่ีพบเสมอๆ  แบ่งออกไปเป็น 4 ประเภท  คือ  ขิดลาย
สัตว ์ ขิดลายพนัธ์ไม ้ ลายขิดท่ีเก่ียวกบัส่ิงของเคร่ืองใช ้และลายขิดเบด็เตล็ด (ทรงพนัธ์  วรรมาศ,  
2534: 29-30)  ลายขิดแต่ละประเภทมีลกัษณะเป็นลายตามจินตนาการ  กบัยงัมีการก าหนดช่ือลาย
ตามประสบการณ์  สภาพแวดลอ้ม  และถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาจากบรรพชนในอดีต เน่ืองจากการ
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ทอผา้ลายขิดท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มคนไท-ลาวในภาคอีสาน  ดงันั้นก าหนดเรียกช่ือลายผา้ขิด  จึงมี
ความเก่ียวขอ้งอยูก่บัวถีิชีวติของชาวอีสาน  เช่น  ลายขิดแมงป่อง  ขิดรังผึ้ง  ขิดนาค  จบัเครือ  ขิ
ดชา้งมา้  ขิดงา้งสิงห์  ขิดพนัมหาอุง้หงส์  ขิดดอกแว  ขิดดอกแบบ  ขิดดอกพิกุล  ขิดใบบ่น  ขิดลาย
ธรรมาสน์  ขิดขอเครือ  ขิดลายดอกกระบวน ฯลฯ 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ลวดลายของผา้ทอลายขิดนั้นยงัสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชาว
อีสานในดา้นต่างๆ  ตามความเช่ือและประเพณี  ท่ีปรากฏอยูบ่นผา้ขิด  ซ่ึงการใชผ้า้ขิดใหเ้หมาะสม
นั้นจะตอ้งถูกตอ้งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานท่ียดึถือกนัมาแต่โบราณ  เช่น 
 ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  ลวดลายท่ีปรากฏอยูผ่า้ทอลายขิดนั้นท่ีใชส้ าหรับงาน
พุทธศาสนา  เช่น  ลายดอกแกว้  เป็นลายดอกไมท่ี้ใชส้ าหรับไหวพ้ระ  ลายนาค  เป็นลายท่ีใช้
ส าหรับการบวชนาค  นอกจากนั้นตามต านานทางพระพุทธศาสนาจึงนิยมน าไปเป็นของถวาย
เพื่อใหพ้ระสงฆน์ าไปใชโ้ดยเช่ือวา่จะไดบุ้ญอยา่งสูง (สุนยั  ณ อุบล, 2533: 2-3)  
 ประเพณี  ชาวอีสานมีความเช่ือเก่ียวกบัประเพณีฮีตสิบสองท่ีมีต่อวถีิชีวติของชาว
อีสาน  โดยเฉพาะงานบุญประเพณีในรูปแบบของผา้ขิดและหมอนขิดไดเ้ป็นตวัเช่ือมโยงในสังคม
หรือมีบทบาทในสังคม  อยา่งชดัเจนในงานบุญประเพณี  เช่น  ลายขิดดอกแกว้  ลายขิดดอกมะลิ  
ลายขิดดอกพุทธซอ้น ลายขิดฉตัร  เป็นตน้  โดยลายขิดต่างๆ  นั้นไดใ้ชใ้นงานบุญประเพณีของชาว
อีสาน  คือ บุญบั้งไฟ  บุญกฐิน  บุญผเวส  หรือใชผ้า้ขิดเป็นเสมือนธุงหรือธงประดบัในงานพิธี
ส าคญัๆ  โดยเช่ือวา่จะไดเ้กาะชายธุงหรือธงข้ึนสวรรค ์ เป็นตน้  นอกจากนั้นยงัใชเ้ป็นของก านลัแก่
ญาติผูม้าเยอืนหรือในประเพณีแต่งงานชาวอีสานเรียกวา่ “กินดอง” ซ่ึงหมอนขิดจะเป็นของรับไหว ้ 
ระหวา่งลูกเขยกบัพอ่ตาแม่ยาย  หรือลูกสะใภก้บัปู่  ยา่  ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทส าคญั
ของหมอนขิดท่ีมีต่อสังคมและวฒันธรรมของชาวอีสาน (กรรณิการ  ศรีฉลวย, 2536: 50)  
 การแต่งกาย  ไดน้ าผา้ขิดมาเป็นส่วนหน่ึงกบัการแต่งกายแบบชาวอีสาน คือ  จะใช้
ส าหรับส่วนบนของร่ายกายเหนือเอวข้ึนไป  เช่น  ผา้คลุมไหล่  ผา้โพกศีรษะ  เส้ือ  และหวัซ้ิน 
(ส่วนบนของผา้ถุง) (พฒันา  กิติอาษา, 2532: 15-16)  โดยใชล้ายขิดท่ีใหค้วามหมาย  เช่น  ขิดลาย
ดอกบวัตูม  ขิดลายหวาย มีความหมายเก่ียวกบัความฉลาดมีสติปัญญา  ความหมายของผา้ลายขิดท่ี
ใชใ้นการสวมใส่หรือใชเ้ป็นเคร่ืองแต่งกายนั้นจะใหค้วามหมายในแง่ท่ีดีหรือเป็นสิริมงคลแก่ผูส้วม
ใส่  
 การเก็บรักษา  ชาวอีสานส่วนใหญ่จะเก็บผา้ขิดไวใ้นท่ีอนัควร  เช่น  หวันอน  บนโต๊ะ  
ตูห้รือแขวนไวใ้นท่ีสูงเช่นเดียวกบัธง  เน่ืองจากชาวอีสานมีความเช่ือเก่ียวกบัผา้ขิดวา่เป็นของสูง 
(วราพรรณ  ชยัชะศิริ, 254: 43) 
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 ในส่วนการน าผา้ทอขิดไปใชส้อยพบวา่  มีการท าผา้ขิดไปท าผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้น
ครัวเรือน  เช่น  ท าหมอนขิด  ผา้ห่ม  ผา้คลุมไหล่  นอกจากน้ียงัมีการน าไปใชใ้นโอกาสพิเศษโดย
เฉพาะงานพิธีท่ีเป็นมงคล  หรือพิธีทางศาสนา  ชาวอีสานเช่ือวา่ผา้ขิดเป็นของสูงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า  
เพราะเป็นผา้ทอท่ีมีกระบวนการทอท่ีประณีตบรรจง  ดงันั้นการน าผา้ขิดไปใชเ้ป็นอาภรณ์สวมใส่
ร่างกายในลกัษณะของเคร่ืองนุ่งห่ม  จะไม่มีการน าผา้ขิดไปใชใ้นส่วนท่ีต ่ากวา่เอวของผูใ้ชล้งมา 
(มุณี  พนัธว,ี  2532:132-141)  นัน่ก็หมายความในการน าผา้ขิดไปใชเ้ป็นเคร่ืองนุ่งห่ม  ก็นิยมน าไป
ท าเป็นเส้ือ  ผา้คลุมไหล่  ผา้ห่มสไบเฉียง  ผา้คลุมศีรษะหรือโพกศีรษะ  และไม่นิยมท ากนัเป็นผา้นุ่ง 

 อาจกล่าวไดว้า่ผา้ขิดเป็นผา้ทอพื้นเมือชนิดหน่ึง  มีการทอแพร่หลายในกลุ่มชาวอีสาน  
จดัเป็นผา้ทอชั้นดีท่ีจะตอ้งใชฝี้มือและความประณีตในการทอเป็นอยา่งดี  ลวดลายท่ีเกิดจากการทอ
มีลกัษณะเป็นการยกดอกอยูบ่นผนืผา้ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชาวอีสาน   

 5.1  ความหมายของผา้ลายขิด 
        ผา้ขิด คือผา้ท่ีทอเก็บแบบขิด หรือเก็บดอก เหมือนผา้ท่ีมีการปักดอกดว้ยฝีมือ

ประณีต ซ่ึงชาวอีสานถือวา่  กระบวนการทอผา้พื้นบา้นดว้ยกนัแลว้ การทอผา้ขิดตอ้งใชค้วาม
ช านาญ  และมีเชิงชั้นดา้นฝีมือสูงกวา่การทอผา้อยา่งอ่ืนเพราะทอยาก  การทอผา้ขิดตอ้งใชไ้ม้
เก็บขิดเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการทอตลอดเวลา  ไมเ้ก็บขิดท าดว้ยไมไ้ผเ่หลาเล็กๆ  กลมยาว ขนาด
ความกวา้งของผา้ทอประมาณ 2 ศอก  ใชไ้มเ้ก็บขิดประมาณ 20-30 อนั  ไมเ้ก็บขิดจะเป็นส่ิงบงัคบั
ใหเ้กิดลวดลายต่างๆ  บนเน้ือผา้ซ่ึงผูท้อสอดใส่ไวใ้นขณะท่ีทอไปก็เก็บไมท้อข้ึนไปดูคลา้ยๆ  กบั
การทอเส่ือยกสองข่มสาม ยกสองไล่ไปจนสุดฟืมเร่ือยไป  จนกวา่จะเป็นลวดลายข้ึนมา  ซ่ึงจะมี
รูปทรงแบบลายเรขาคณิต ลายทอซ ้ ากนัตลอดผืนขนาดเล็กใหญ่ตามประโยชน์ใชส้อย ลายขิดต่างๆ  
ไดม้าจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามท่ีไดพ้บเห็น และมีความหมายในการใชง้าน  เช่น  ลายขิ
ดดอกแกว้ ไดม้าจากดอกไมช้นิดหน่ึง มีกล่ินหอม เป็นลายท่ีใชส้ าหรับไหวผู้ใ้หญ่  ลายขิดแมงเงา
ไดม้าจากแมงมีพิษชนิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะคลา้ยแมลงป่อง  แต่ตวัเล็กกวา่เป็นลายท่ีใชส้ าหรับรับแขก
ท่ีบา้น ขิดขนักระหยอ่งไดล้ายมาจากขนัชนิดหน่ึงท่ีชาวบา้นใชส้ าหรับใส่ดอกไมบู้ชาพระลายน้ีเก็บ
ไวบ้นแท่นบูชา 

 เดิมทีชาวอีสานถือวา่ผา้ขิดเป็นของสูงจึงทอส าหรับเป็นหมอนขิด  เพื่อถวายพระภิกษุ
สงฆแ์ละญาติผูใ้หญ่ท่ีเคารพนบัถือเท่านั้น  ต่อมาไดมี้การดดัแปลงใหเ้ป็นประโยชน์ ในหลายๆ  
ดา้น  เช่น  ใชท้  าผา้ห่ม  ผา้ปูโตะ๊  ผา้ปูท่ีนอน  ผา้รองจาน  ผา้ตดัเส้ือ  และสามารถท าประโยชน์
อยา่งอ่ืนไดอี้กมากมาย 
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 5.2  คุณค่าและความเช่ือเก่ียวกบัผา้ขิดและหมอนขิด 
                      หลงัจากเสร็จส้ินฤดูเก็บเก่ียวชาวบา้นในภาคอีสาน โดยเฉพาะสุภาพสตรีจะเร่ิมลง
มือทอผา้เพื่อไวใ้ชใ้นครอบครัว  โดยเฉพาะผา้ขิดจะถือวา่เป็นของสูง อยากจะเป็นเพราะขั้นตอน
การท าท่ียุง่ยาก  ผา้ขิดจึงทอข้ึนเพื่อเป็นโอกาสท่ีเป็นพิธีมงคลหรืองานพิธี เช่น งานกฐิน  งานบวช  
งานแต่งงาน  ผา้ขิดจะถูกทอข้ึนเพื่อส าหรับเป็นหมอนส าหรับหนุนเป็นส่วนใหญ่  นอกจากน้ีก็ยงั
ทอ ออกมาเป็นผา้คลุมไหล่  ผา้โพกศีรษะ  ผา้ขิดน้ีชาวอีสานไม่นิยมทอข้ึนเพื่อเป็นอาภรณ์ใชใ้น
ส่วนท่ีต ่ากวา่ร่างกายคือจากช่วงเอวลงมา  เช่น  ผา้ถุง  ส่วนมากจะใชใ้นส่วนของร่างกายท่ีเหนือเอว
ข้ึนไป  เน่ืองจากชาวอีสานถือวา่ผา้ขิดเป็นของสูงน่ีเอง  เขา้จึงเก็บผลิตภณัฑผ์า้ขิดไวใ้นท่ีอนัควร  
เช่น  หวันอน  บนโตะ๊หรือผกูแขวนไวเ้ป็นห่อไวข้า้งบน  การกา้วขา้มผา้ขิดหรือการนัง่ผา้ขิดหรือ
การนัง่บนหมอนขิด  ชาวอีสานถือวา่ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่  เน่ืองจากมีความเช่ือนั้นวา่จะเป็น
บาปกรรมถึงกบัท าใหเ้ป็นโรคกลากเกล้ือนหรือมีอนัเป็นไปก็มี 
  ผา้ขิดนั้นมีคุณค่าต่อชาวอีสานกนัอยา่งมากโดยจะเห็นไดจ้าก  การน าผา้ขิดมาใช้
ในดา้นต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
  5.2.1  ดา้นศาสนา  หมอนขิดเป็นของขวญัหรือของก านนัในงานบวชและงานกฐิน   
  5.2.2  ดา้นอารมณ์  การสร้างลวดลายของผา้ขิดนั้นเป็นจิตนาการทางศิลปะ 
  5.2.3  ดา้นสังคม  งานประเพณีของชาวอีสานจะเป็นศูนยร์วมจิตใจระหวา่งคนใน
สังคม  ถา้มีงานบวช  งานแต่งงาน  งานกฐิน  ชาวบา้นจะร่วมมือกนัสร้างหมอนขิดร่วมกนัถวาย  ซ่ึง
ท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจกนัของชาวบา้น  และท าใหเ้กิดความสามคัคีกนัระหวา่งประชาชนใน
ชุมชน 
  5.2.4  ดา้นประโยชน์  ผา้ขิดนั้นสามารถท าไดห้ลายอยา่ง  เช่น  ท าเป็นหมอนหนุน
ศีรษะ  หมอนพิง  ผา้คลุมไหล่  หา้โพกผม  ตามเหตุผลขา้งตน้ท่ีกล่าวมาแลว้ 
  5.2.5  ดา้นศิลปะ  ผา้ขิดมีคุณค่าโดยตรงทางดา้นศิลปะ  เพราะผา้ขิดสร้างข้ึนมา
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองและของสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  ส่วนรูปแบบนอกจากเป็น
การใชแ้ละกรรมวธีิสร้างสรรคแ์ลว้  ลวดลายทีบรรจุเขา้ไปในเน้ือผา้  แต่ละส่วนจะเป็นส่ือ
ความหมายสากล  ชาวอีสานเรียกลวดลายน้ีวา่  “ลาย”  ไดแ้ก่ลายท่ีไดจ้ากธรรมชาติ  ลายท่ีไดจ้าก
รูปแบบเลขาคณิต  ลายท่ีไดจ้ากความรู้สึกและจากความคิดจากจิตนาการ  ลายท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้น
การตกแต่ง  ลายท่ีไดจ้ากเทคนิคการท า 
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6.  ข้อมูลเกีย่วกบัประวตัิความเป็นมาของการผลติหมอนขิดของชุมชนบ้านศรีฐาน   
 6.1  ประวติัความเป็นมา 
        บา้นศรีฐานเป็นหมู่บา้นเก่าแก่  มีประวติัความเป็นมามากกวา่  400 ปี  ประชากร

ส่วนใหญ่มีเช่ือสายลาว  นบัถือศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือ ท านา และอาชีพเสริม 
คือ  การท าหตัถกรรมในครัวเรือน  เช่น  การทอผา้  การทอเส่ือ  การท าไร่  การรับจา้งและอาชีพ
เสริมท่ีเด่นท่ีสุด  จนถึงปัจจุบนัถือวา่เป็นอาชีพหลกัอีกสาขาหน่ึง  ไดแ้ก่การท าหมอนขิด  ซ่ึงใน
อดีตนั้นชาวบา้นแห่งน้ีท าหมอนขิด  ลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้มีขนาดความยาวประมาณ  19 น้ิว  
กวา้งประมาณ  10 น้ิว  เพื่อเก็บไวใ้ชใ้นครัวเรือนหรือเป็นของฝากก านนัแก่ผูม้าเยอืน  และเป็นเป็น
สินคา้ซ้ือขาย   ซ้ึงสามารถในการประกอบในงานประเพณีต่างๆ  เช่น  กฐิน  บุญบวชนาค  ส าหรับ
งานแต่ง  ฝ่ายหญิง  จะใหห้มอนขิดเป็นเคร่ืองสมมา (ของก านลั) แก่ญาติฝ่ายชาย  ซ่ึงชาวบา้นไดท้ า
หมอนขิดชนิดน้ีมาโดยตลอด  จนถึงปี พุทธศกัราช 2504  นางธรรมมา  สู้สงคราม  ราษฎรชาวบา้น
ศรีฐานไดไ้ปท าบุญท่ีวดัศรีธรรมมารามในตวัอ าเภอเมืองจงัหวดัยโสธรไดไ้ปพบหมอนรูปทรง
ส่ีเหล่ียมท่ีวางไวบ้นอาสนสงฆ ์ รูปทรงสวยงามดี  และทราบวา่คนท่ีท าถวายพระ  คือ  แม่ชีไข่  ซ่ึง
ไดม้รณภาพไปแลว้  นางธรรม  สู้สงคราม  จึงของเรียนวธีิท าหมอนสามเหล่ียมจากแม่ชีไข่จน
สามารถท าเองได ้  จึงไดน้ าเอาวธีินั้นมาโดยใชผ้า้ลายขิดมาเยบ็หมอนสามเหล่ียมน ามาถวายพระ  
ชาวบา้นเห็นเขา้เกิดความพอใจในรูปทรงของหมอนสามเหล่ียมนั้นเป็นอนัอนัมาก 

 ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2515  นางปุ่น  จงัเหลือง  และนางบุดดา  จนัเหลือง  มีความ
สนใจท่ีจะท าหมอนขิดรูปสามเหล่ียม  จึงไดไ้ปขอเรียนวธีิท าหมอนสามเหล่ียมจากนางธรรมมา  สู้
สงคราม  โดยพฒันารูปแบบการเยบ็ใหป้ระณีตงดงามและไดน้ าไปถวายพระเม่ือเวลาท าบุญ  เม่ือมี
ผูพ้บเห็นจึงเกิดความสนใจและสั่งท าเป็นจ านวนมาก  ท าใหช้าวบา้นบา้นศรีฐาน  และหมู่บา้น
ใกลเ้คียงสนใจตอ้งการเรียนการท าหมอนขิดจากนางปุ่น  จนัเหลือง  และนางบุดดา  จนัเหลือง  เป็น
จ านวนมาก ท าใหห้มู่บา้นศรีฐานทั้งหมู่บา้นมีอาชีพเสริมเพิ่มเติม  คือ  การท าหมอนขิดรูป
สามเหล่ียมตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  จนกลายเป็นอาชีพหลกัท่ีส าคญัควบคู่กบัการท านาในปัจจุบนั 
(กรรณิกา  ศรีฉลวย,  2536: 4-6) 

 จากการพฒันารูปทรงหมอนขิดส่ีเหล่ียมผนืผา้  หรือหมอนหนา้อิฐ  มาเป็นลกัษณะ
หมอนสามเหล่ียมลายขิด  หรือเรียกกนัทัว่ไปวา่  หมอนขวานลายขิด  ท าใหช่ื้อเสียงของหมู่บา้นศรี
ฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  ไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชนวา่  เป็นหมู่บา้นท่ีท าหตัถกรรม
หมอนขิดท่ีมีฝีมือประณีตยิง่ ผลิตภณัฑทุ์กช้ินท่ีน าออกมาจ าหน่ายไดรั้บการตอ้นรับ และไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่มีคุณภาพดีเยีย่ม และมีความแตกต่างจากผลิตภณัฑแ์หล่งอ่ืนๆ อนัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ
ทอ้งถ่ิน  เน่ืองจากลกัษณะของหมอนไดมี้การพฒันากระบวนการผลิตอยา่งประณีตบรรจง  ซ่ึง
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สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะโดดเด่นของหมอนขิดรูปทรงสามเหล่ียมน้ีอยา่งเด่นชดั  คือ  
ลกัษณะหนา้หมอนเรียบตรง  เพราะการเยบ็ยดันุ่นการปิดหนา้หมอน  ท าอยา่งประณีต  พิถีพิถนั  
รูปทรงสามเหล่ียมตวัหมอนจะเป็นสายเหล่ียมดา้นเท่า  และเหล่ียมแต่ละดา้นตอ้งคมลายขิดท่ีน ามา
เป็นส่วนประกอบของหมอนก็เก็บ ขิด อยา่งละเอียด  และเม่ือน ามาต่อกนัช่างก็สามารถน าลายขิดมา
ต่อกนัอยา่งแนบสนิท  และตรงกนัอยา่งเห็นไดช้ดั  สีสันท่ีใชท้  าหมอนก็มีลกัษณะกลมกลืน  แบ่งได ้
2 ชนิด  คือ  สีสันสดใส  และสีสันท่ีเคร่งขรึม  สามารถประสบประสานจนเป็นความงามในทาง
ศิลปะ  และประการส าคญัท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์  ในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจนท่ีสุดก็คือ  
หมอนขิดรูปทรงสามเหล่ียมทุกใบจะตอ้งยดัฟางขา้วดว้ย  เพื่อเหตุผลส าคญัในการรักษารูปทรงให้
อยูต่วั  ท าใหห้มอนไม่ยบุตวัเร็วจนเกินไป  ซ่ึงหากยดันุ่นเพียงอยา่งเดียว  หมอนจะยบุเร็ว  การยดั
ฟาง  ซ้ึงถือวา่เป็นเทคนิคพิเศษ  และเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง  และเหตุผลส าคญัอีก
ประการหน่ึงท่ีท าให้เป็นหมอนขิดบา้นศรีฐาน  ไดรั้บการยอมรับ  และการแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  หมู่บา้นน้ีสามารถท าหตัถกรรมในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต  
การทอผา้  การตดัเยบ็ผา้  การยดัไส้  การปิดหนา้หมอน  ตลอดจนการจดัจ าหน่าย  โดยองคก์รของ
ชาวบา้นทั้งในหมู่บา้นและต่างจงัหวดั  จนท าใหห้มู่บา้นศรีฐานไดรั้บช่ือเสียงวา่เป็นหมู่บา้น
หตัถกรรมหมอนขิด  นอกจากนั้นยงัไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นหมู่บา้นหตัถกรรมในครอบครัวและ
หตัถกรรมดีเด่น  ประจ าปีพุทธศกัราช 2535   

 จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น  บา้นศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  นบัวา่เป็นแหล่ง
ผลิตหมอนขิดท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของภาคอีสาน  ท่ีสามารถสืบทอดหตัถกรรมการทอผา้ลายขิด  
เพื่อท าหมอนขิดมาใชส้อยในหตัถกรรมพื้นบา้น  และเพื่อเป็นการผลิตและจดัจ าหน่าย   ตลอดจน
คติความเช่ือท่ีเก่ียวกบัหมอนขิด  นบัตั้งแต่กระบวนการผลิตหมอนขิต  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ
ชาวบา้นศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร 

 ในปัจจุบนัมีการรวมของผูท้  าหมอนขิดรายยอ่ยโดยจดัตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 กลุ่มแม่บา้นเกษตรศรีฐานพลงัสามคัคี  เป็นการด าเนินงานในลกัษณะของเศรษฐกิจ
ครัวเรือน  เพื่อสร้างงาน  สร้างรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกและคนในชุมชน  จากกลุ่มแม่บา้นท่ีรับจา้งท า
หมอนและมีความตอ้งการอยากท าธุรกิจคา้ขายหมอนนอกเหนือจากการรับจา้งเพียงอยา่งเดียว  อีก
ทั้งยงัไดเ้ห็นถึงความร่วมมือในการด าเนินการของกลุ่มสหกรณ์มาระยะหน่ึง  จึงรวมกลุ่มระดมเงิน
เพื่อเป็นตน้ทุนเงินในการคา้ขายหมอนขิด  และไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐ  เช่น  
กรมส่งเสริมการเกษตร  ส านกังานเกษตรอ าเภอและจงัหวดั  โดยไดรั้บงบประมาณในการ
สนบัสนุนเพื่อสร้างอาคารท าการและเป็นทุนในการด าเนินการ  สนบัสนุนเงินการฝึกอบรมบริหาร
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จดัการการศึกษาดูงาน  การพฒันาผลิตภณัฑ์หมอนขิด  จดัตั้งร้านจ าหน่ายสินคา้ตามสถานท่ีต่างๆ  
ทัว่ประเทศซ่ึงท างานมีการเช่ือมโยงการท างานกนักบัระบบยอ่ยอ่ืนทั้ง 9 ระบบท่ีมีอยูใ่นต าบลศรี
ฐาน  ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเป็นภาพรวมของการพฒันาต าบล  ผลจากการท างานของกลุ่มเกิดผลผลิต
ผลลพัธ์ตามวตัถุประสงค ์ ทั้งรูปธรรมดา้นโครงสร้างคณะท างาน  อาคารสถานท่ี  เกิดผลการ
จ าหน่าย  เกิดรายไดมี้เงินออม  มีเงินทุน  เกิดการจดัการ  และเกิดดา้นนามธรรมคือมีความภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จและมีช่ือเสียง  เป็นตน้ 

 6.2  ความเป็นมาและเส้นทางการพฒันา 
                           พฒันาการของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคีแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ   
       ช่วงเวลาท่ี 1 การรวบรวมและพฒันากลุ่ม 

       เม่ือปีพุทธศกัราช 2538  มีการพดูคุยกนัในกลุ่มแม่บา้นผูรั้บจา้งท าหมอนวา่อยาก
ท าธุรกิจคา้ขายหมอนเช่นเดียวกบักลุ่มศรีสหกรณ์ท่ีด าเนินการมาก่อน 1 ปี  ซ่ึงแต่ละคนไม่มีเงินทุน
เพียงพอเช่นเดียวกนั  นางปราณี  จนัเหลือง (แกนน ากลุ่มแม่บา้น)  จึงไดร้วบรวมชกัชวนสมาชิกตั้ง
กลุ่มข้ึน  พร้อมกบัการศึกษาด าเนินงานและตั้งกติการะดมทุนหุน้ละ 100 บาท  เร่ิมตน้มีสมาชิก 22 
คน  ระดมทุนในคร้ังแรกได ้2,000 บาท  และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มข้ึนมา 1 ชุด  จดัซ้ือ
วสัดุและช่วยกนัด าเนินการผลิตและจ าหน่ายหมอนขิดในชุมชน  เป็นตน้มา   

             เม่ือปีพุทธศกัราช 2546  ส านกังานเกษตรจงัหวดัยโสธร  โดยเกษตรอ าเภอป่าต้ิวมี
โครงการส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชีพในกลุ่มสตรี  แม่บา้นกลุ่มน้ีจึงสมคัรร่วมโครงการ  ไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคาร 1 หลงั  เงินกู ้ สมาชิกรับการอบรมเร่ืองบญัชี  การตลาด  การ
บรรจุภณัฑ ์ สร้างอาคาร  ลงทุนซ้ือวสัดุอุปกรณ์การผลิตหมอนขิดและไดก่้อตั้งเป็น “กลุ่มแม่บา้น
เกษตรศรีฐานพลงัสามคัคี” 
       ช่วงเวลาท่ี 2 การด าเนินงานร่วมกบัเครือข่าย 

             เม่ือปีพุทธศกัราช 2546-2548  หลงัจากจดัตั้งกลุ่มแม่บา้นเกษตรศรีฐานพลงัสามคัคี  
ไดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ  เช่น  ศึกษาดูงาน  สมาชิกรับการฝึกอบรมเร่ืองบญัชี  การตลาด  การ
บรรจุภณัฑ ์ เร่ิมมีการสั่งสินคา้จากลูกคา้  เช่น  นกัท่องเท่ียวท่ีทางหน่วยงานต่างๆ  ในจงัหวดั
แนะน ามา  ในการท างานของสมาชิกในแต่ละคนจะแบ่งงานกนัหรือน างานกลบัไปท าท่ีบา้น  และ
หน่วยงานภาครัฐ  เช่น  ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ  ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร  เร่ิมมี
การออกร้านจ าหน่ายหมอนขิดทัว่ประเทศ   

              เม่ือปีพุทธศกัราช 2549  ต าบลศรีฐานไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนของจงัหวดั
ยโสธรเพื่อประกวดหมู่บา้นในโครงการ “หมู่บา้น OTOP” โดยมีการพฒันาในชุมชน  โดยแกนน า



66 

 

หมู่บา้นเกษตรศรีฐานพลงัสามคัคีและสมาชิกร่วมอบรมพฒันาหมู่บา้น  เช่น  พฒันาแหล่งท่องเท่ียว
และผลิตภณัฑห์มอนขิดตามเกณฑม์าตรฐาน  เป็นตน้ 

  เม่ือปีพุทธศกัราช 2549-2554  ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมาไดมี้หน่วยงานใหก้าร
สนบัสนุน  เช่น  ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรสนบัสนุนในการหาตลาดของผลิตภณัฑ ์ 
นอกจากนั้นยงัสนบัสนุนดา้นการบริหารการจดัการและสนบัสนุนเงินทุนจ านวนหน่ึง  องการ
บริหารส่วนต าบลศรีฐาน  จงัหวดัยโสธร  ไดส้นบัสนุนเงินงบประมาณในการกระตุน้เศรษฐกิจ  
จ  านวน 200,000 บาท  การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  ไดส้นบัสนุนเงินทุน
ด าเนินงาน  จ านวนเงิน 10,000 บาท  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)ได้
สนบัสนุนวสิาหกิจชุมชน  จ านวน 300,000 บาท  และภาคเอกชนในชุมชนไดใ้หก้ารสนบัสนุน  
เช่น  กลุ่มสตรีสหกรณ์ศรีฐาน  โรงสีขา้วกลอ้ง  ร้านดิน  ป้ัมน ้ามนั  เป็นตน้  นอกจากนั้นยงัไดรั้บ
การสนบัสนุนจากผูน้ าชุมชนและปราชญช์าวบา้น การผลิตหมอนขิดเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมของ
กลุ่ม ซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกในกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคีไดมี้การจดัตั้งกลุ่ม
แกนน ามีสมาชิกดงัน้ี   
  นางปราณี  จนัเหลือง  ต าแหน่ง  ประธานและคณะกรรมการ 
  นางบุญยนื  จนัใด  ต าแหน่ง  รองประธานกรรมการ 
  นางทองใบ  ผลเหตุ  ต าแหน่ง  รองประธานกรรมการ 
  นางบุญชู  แสงส่อง  ต าแหน่ง  ผูช่้วยเหรัญญิก 
  นางนารี  ติโนชงั  ต าแหน่ง  กรรมการฝ่ายการตลาด 
  นางดร  ศรีฐาน  ต าแหน่ง  กรรมการ 
  นางอน  จนัเหลือง  ต าแหน่ง  กรรมการ 
  คณะกรรมการแต่ละท่านต่างมีความรู้ความช านาญในการท าหมอนขิดเป็นอยา่งดี  
เพียงแต่ขาดงบประมาณในการลงทุนท าการคา้ขายหมอนขิดเท่านั้น  เม่ือร่วมมือกนัในการ
ด าเนินงานจึงประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี นอกจากน้ีสมาชิกของกลุ่มยงัมาจากน าของกลุ่มอ่ืนๆ  
เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย ์ กลุ่มอนุรักษธ์รรมชาติ ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น       
(อสม.)  กลุ่มกองทุนหมู่บา้นและชมรมสร้างสุขภาพ  นอกจากการผลิตแลว้แกนน าของกลุ่มยงัได้
เขา้ร่วมกระบวนการพฒันาศกัยภาพหลายดา้น  เช่น  การศึกษาดูงาน  ฝึกอบรมเร่ืองการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ การตลาด  รวมไปถึงการพฒันาความรู้ทกัษะจากการเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ (ขอ้มูลและ
หลกัสูตรกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐาน, 2554-2555: 5-18) โดยในปัจจุบนักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรี
ฐานมีสมาชิกภายในมีรายละเอียดดงัน้ี ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  รายช่ือกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี บา้นเลขท่ี100 หมู่ 1 ต าบลศรีฐาน 
                  อ  าเภอป่าต้ิว   จงัหวดัยโสธร 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ บา้นเลขท่ี หมู่ท่ี 

1 วรัชยา  จนัใด 108 4 
2 ต๋ิว  ไววอ่ง 9 4 
3 จุฬาพร  จยัใด 152 2 
4 ดร  ศรีฐาน 115 4 
5 สุดใจ  ป้องกนั 121 4 
6 วานิชย ์เขม็เพชร 162 1 
7 วงจนัทร์  จนัใด 120 4 
8 ประฐิบ  แสงสอง 127 4 
9 เสถียร  จนัใด 80 2 
10 อจัฉริยา  ไชยงาม 165/1 2 
11 ออน  จนัเหลือง 163 2 
12 ดวงใจ  จนัเหลือง 119/1 4 
13 วนัเพญ  แสงสอง 145/1 1 
14 สุดใจ  ไชนงาม 116/1 1 
15 นารี  ติโนชงั 102 1 
16 บวัลาย  ป้องกนั 104/3 2 
17 วรารัตน์  หนองหงอก 140 2 
18 สายทวน  แสงส่อง 201/1 2 
19 ผนอม  จนัใด 9 2 
20 สร้อง  เขม็เพชร 35 2 
21 สมบวั  ศรีฐาน 111 1 
22 หอม  ไชยงาม 103/2 4 
23 ค าพนัธ์  เสาะแสวง 172 4 
24 อววีรรณ  พลเหตุ 145/2 4 
25 ประยอม  จนัใด 90 9 
26 มว้น  แสงส่อง 6 4 
27 อมร  หอมหวล 175 4 
28 พวงศรี  จนัใด 119/19 4 
29 บรรจง  ไชยเสนา 174/74 4 
30 ประยรู  ชอบศิลป์ 79 2 

ท่ีมา : บนัทึกจากขอ้มูลและสูตรกลุ่มแม่บา้นเกษตรศรีฐาน ปี 2554-2555 
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 นอกจากท่ีมาเก่ียวกบัการด าเนินการพฒันาของกลุ่มสตรีบา้นศรีฐานแลว้ ผูศึ้กษาได้
ศึกษารายช่ือสมาชิกของกลุ่มสตรีชุมชนศรีฐาน และเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีแสดงถึงความเป็นมาของ
กลุ่มคนหรือตระกลูดั้งเดิมท่ีมีการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด ชุมชนศรีฐานนั้นเป็นชุมชน
เก่าแก่ โดยมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งการสืบสายตระกลูของตระกลูดั้งเดิม โดยมีรายละเอียดดงัน้ีดงัแผนภูมิ
ภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพท่ี 2 รายช่ือของสมาชิกกลุ่มแม่บา้นศรีฐานแบ่งตามสายตระกลู 
  
จากแผนภูมิภาพและรายช่ือสมาชิกของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐาน  แสดงใหเ้ห็นถึงการ

สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นโดยการสืบทอดใหค้นภายในครอบครัวมีการรับและเรียนรู้ลงมือท า
ดว้ยตนเอง  จากการสัมภาษณ์ในการลงพื้นท่ีพบวา่  ตน้ตระกลูดั้งเดิมของชุมชนบา้นศรีฐาน
ประกอบดว้ย  6 ตระกลูหลกัไดแ้ก่  สู้สงคราม  ซ่ึงเป็นตระกลูเร่ิมแรกท่ีเร่ิมมีการผลิตหมอนขิด  
โดยจากการสัมภาษณ์พบวา่ในปัจจุบนัตระกลูสู้สงครามมีลูกหลานท่ีท ากิจการเก่ียวกบัหมอนขิด
เป็นร้านคา้แต่เป็นเพียงผูค้า้ ไม่ไดเ้รียนรู้ใน   ขบวนการผลิตอีกต่อไป ตระกลูท่ีเหลืออยู ่และยงัมี
อยา่งในการผลิตอยูไ่ดแ้ก่ ตระกลูจนัใด ตระกลูไชยงาม ตระกลูแสงส่อง ตระกลูจนัเหลือง ตระกลู
เขม็เพชร และตระกลูศรีฐาน จากการสัมภาษณ์พบวา่ สายตระกลูเหล่าน้ีในปัจจุบนั มีการผลิตทั้งส่ง
ใหก้บักลุ่มสตรีและรับจา้งโรงงาน และไม่ไดผ้ลิตในแบบดั้งเดิม เป็นรุ่นท่ี 2 ท่ีสืบทอด แต่ต่างไปใน
ขบวนการผลิต ซ่ึงขอ้มูลขา้งตน้นอกจากจะแสดงถึงการสืบทอดสายตระกลูแลว้นั้น ยงัช้ีใหเ้ห็น

ตระกูลจนัใด ผนอน 

วงจนัทร์ 

จุฬา
พร 

เสถียร 

ทองดี ตระกูลไชยงาม 

อจัฉริยา 

หอม 

สายทวน 

วนัเพญ็ 
ประจนั มว้น ตระกูลแสงส่อง 

วรัชยา 

สุดใจ 

เสถียร 
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ความสัมพนัธ์ของแต่ละตระกลูดั้งเดิม ท่ีเป็นเจา้ของภูมิปัญญา วา่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากในอดีต 
โดยสถานะในปัจจุบนันั้นเป็นเพียงแรงงานใหก้บัโรงงานผลิตหมอนขิดในชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ของนายทุนท่ีเขา้มาบริหารจดัการ โดยก าหนดรูปแบบของสินคา้ท่ีจะผลิต รายละเอียดมีดงัน้ี ดงั
ตารางท่ี 2  
  
ตารางท่ี  2  ผลิตภณัฑก์ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี ปี 2554 
ล าดบัท่ี รายการ ขายส่ง ขายปลีก 

1 หมอนขวานลายขิด 10 ช่อง เด่ียว 110 180 
2 หมอนขวานลายขิด 10 ช่อง 1 พบั 200 300 
4 หมอนขวานลายขิด 10 ช่อง 2 พบั 280 400 
5 หมอนขวานลายขิด 10 ช่อง 3 พบั 370 500 
6 หมอนขวานลายขิด 15 ช่อง  เด่ียว 190 300 
7 หมอนขวานลายขิด 15 ช่อง 1 พบั 300 450 
8 หมอนขวานลายขิด 15 ช่อง 2 พบั 500 650 
9 หมอนหนุนสั้น 35 50 
10 หมอนหนุนกลาง 50 80 
11 หมอนหนุนยาว (หมอนขา้งแขน) 100 180 
12 หมอนขา้งกลมเด็ก 35 50 
13 หมอนขา้งกลมกลาง 50 80 
14 หมอนขา้งกลมใหญ่ 120 200 
15 เบาะรองนัง่เลก็ 45 80 
16 เบาะรองนัง่ใหญ่ 90 180 
17 เบาะรองนัง่ระนาดเลก็ 40 80 
18 หมอนระนาดใบเลก็ 30 50 
19 หมอนระนาดใบใหญ่ 50 90 
20 ท่ีนอน 4 พบั ขนาดเลก็ 350 500 
21 ท่ีนอน 4 พบั ขนาดกลาง 550 600 
22 ท่ีนอน 4 พบั ขนาดใหญ่ 870 700 
23 เบาะรองนัง่มีปลอกขนาดเลก็ 80 150 
24 เบาะรองนัง่มีปลอกขนาดใหญ่ 150 250 
25 ปลอกหมอนหนุน 25 35 
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ตารางท่ี  2  ผลิตภณัฑก์ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี ปี 2554 (ต่อ) 
ล าดบัท่ี รายการ ขายส่ง ขายปลีก 

26 หมอนรองคอ 40 60 
27 หมอนกระดูก 40 60 
28 หมอนมะละกอ 70 100 
29 ท่ีนอนระนาดเลก็ 280 400 
30 ท่ีนอนระนาดกลาง 380 600 
31 ท่ีนอนระนาดใหญ่ 480 800 

ท่ีมา: กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี 
 
 6.3  ระเบียบขอ้มูลบงัคบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนศรีฐาน 

   6.3.1  คุณสมบติัของสมาชิก 
       6.3.1.1  เป็นผูถื้อหุ้น กลุ่มท าหมอนขิด หุน้ละ 100 บาทข้ึนไป 
       6.3.1.2  ท าตามระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มท่ีก าหนดไว ้
             6.3.1.3  ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มทุกคร้ัง 
       6.3.1.4  ร่วมเป็นสมาชิกออมทรัพย ์เดือนละ 10 บาท 
   6.3.2  สิทธิ และหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่ม 
       6.3.2.1  มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่ม 
       6.3.2.2  มีสิทธิในการกูย้มืเงินกองทุน หรือรับวตัถุดิบในการท าผลิตภณัฑ์ 
       6.3.2.3  มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทน หรือเงินปันผลก าไรจากกลุ่ม 
       6.3.2.4  มีสิทธิเขา้ร่วมแกไขปัญหาร่วมกบัสมาชิกทุกคน 

   6.3.3  การส้ินการเป็นสมาชิก 
        6.3.3.1  ตาย 
       6.3.3.2  ลาออก 
       6.3.3.3  ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง และท่ีประชุมใหญ่มีมติใหล้าออก 
   6.3.4  คณะกรรมการของกลุ่ม 
       6.3.4.1  คณะกรรมการอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 2ปี 
       6.3.4.2  ควบคุมการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่ม 
             6.3.4.3  ประสานงานกบัองคก์รอ่ืนๆ และทางราชการเพื่อใหก้ารด าเนินงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  6.3.5  รายไดข้องกลุ่ม 
      6.3.5.1  จากการรวมหุน้ของสมาชิก 
      6.3.5.2  จากการสนบัสนุนจากภาครัฐ หรือองคก์รอ่ืนๆ  
      6.3.5.3  จากการกูย้มื 
      6.3.5.4  จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่ม 
      6.3.5.5  จากค่าวทิยากรจากผูม้าศึกษาดูงาน 
  6.3.6  การจดัสรรผลประโยชน์จากรายไดข้องกลุ่ม 
      6.3.6.1  สมาชิกผูถื้อหุน้                      10% 
       6.3.6.2  สมาชิกผลิตสินคา้ในกลุ่ม      30% 
      6.3.6.3  คณะกรรมการ                        20% 
      6.3.6.4  เขา้กองทุนกลุ่ม                        5% 
      6.3.6.5  สาธารณประโยชน์                   5% 
      6.3.6.6  อ่ืนๆ                                 5% 
 6.4  การจดัการ 
        ปัจจุบนันางปราณี  จนัเหลือง  และคณะกรรมการ  ไดจ้ดัการด าเนินงานของกลุ่ม

เนน้เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ประยกุตผ์า้ขิดใหเ้ป็นผลิตภณัฑส์ าหรับใชส้อยในครัวเรือน
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน  สร้างรายไดช่้วยครอบครัวหรือลดค่าใชจ่้ายและเก็บออมในครอบครัว
ดว้ย  เนน้การสอนและถ่ายทอดใหเ้ด็กท่ีสนใจ  หรือกลุ่มผูศึ้กษาดูงานและนกัศึกษานอกพื้นท่ีท่ี
สนใจและแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ  มอบหมายภารกิจในรูปแบบกรรมการ โดยผา่นรูปแบบต่างๆ  คือ  

  6.4.1  ช่องทางการส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของกลุ่มนอกจากการการ
ใชโ้ทรศพัท ์การออกร้านจ าหน่ายในงานต่างๆ การท าแผน่พบั นามบตัร การประชาสัมพนัธ์ผา่น
หน่วยงานภาครัฐท่ีสนบัสนุนเป็นพี่เล้ียงองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) และการสรุปขอ้มูลใน
ศูนยข์อ้มูลหมู่บา้นโอท็อป (OTOP) 

        6.4.2  ทุนทางสังคมท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  ทุนทางสังคมท่ีท าใหก้ารด าเนินงานของ
กลุ่มสามารถด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองได ้ คือ  กลุ่มแกนน า (นางปราณี  จนัเหลือง  นางบุญยนื       
จนัใด และคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 8 คน)  กลุ่มคนนอก (เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีมีส่วนสนบัสนุน 
ช่วยเหลือ และประสานงาน)  สมาชิกกลุ่มและเครือข่าย (กลุ่มสตรีสหกรณ์ศรีฐาน  กลุ่มเกษตร
อินทรีย ์ กลุ่มอนุรักษธ์รรมชาติ  สถาบนัการเงิน  กองทุนหมู่บา้น  กลุ่มสตรีอาสาบนัทึกบญัชี
ครัวเรือน) 
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  โดยการการจดัการไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกั คือ 1.การจดัการงาน 2.การจดัการ
คน 3.การจดัการขอ้มูล 4.การจดัการทรัพยากร โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   6.4.2.1  การจดัการงาน  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี  มีเป้าหมาย
การท างานดา้นการผลิตและจ าหน่ายหมอนขิดเป็นส าคญั  แสดงใหเ้ห็นการจดังาน 3 ลกัษณะ  คือ  
งานเด่ียว  งานเช่ือม  และงานร่วม  ดงัน้ี 

   6.4.2.2  การจดัการงานเด่ียว เป็นงานท่ีกลุ่มปฏิบติัการ มีศกัยภาพในการ
จดัการงานของตนเอง โดยไม่ตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น การท่ีสมาชิกแต่ละคนสามารถ
ท าหมอนไดเ้อง การสาธิตและประสานงานกนัเอง เป็นตน้ 

   6.4.2.3  การจดัการงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  เป็นการด าเนินงานของตนเองท่ี
มีหน่วยงานอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง  ด าเนินการจดัการเร่ืองเดียวกนั  เช่น  โครงการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมสนบัสนุนงบประมาณ  การประสานงาน  การอบรมดูงาน  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร  ใหก้ลุ่มกูย้มืเงินส าหรับใหส้มาชิกกูย้มื  องคก์าร
บริหารส่วนต าบล  อุดหนุนเงินกระตุน้เศรษฐกิจและจดัหาพื้นท่ีส าหรับก่อสร้างอาคารท าการกลุ่ม
เพื่อสาธิตและจ าหน่ายหมอนขิดใหก้ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  สนบัสนุน
งบประมาณ  หรือผูน้ าชุมชนหรือองคก์รชุมชนประสานขอความร่วมมือมายงักลุ่ม  เป็นตน้ 

   6.4.2.4  การจดัการงานเช่ือม  เป็นการท างานอยา่งมีส่วนร่วมขององคก์ารท่ี
เก่ียวขอ้ง  ตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบติัและร่วมรับประโยชน์  โดนในกลุ่มแม่บา้นเกษตร
ศรีฐานพลงัสามคัคี  ไดแ้สดงเห็นการจดัการงานเช่ือม  เช่น  แกนน ากลุ่มประสานงานกบัส านกังาน
เกษตรจงัหวดัยโสธร  ด าเนินงานจดัตั้งกลุ่ม  ระดมทุนภายในกลุ่ม  รับงบประมาณและพฒันา
ความรู้จากหน่วยงานสนบัสนุนและออกร้านจ าหน่ายหมอนขิดในรูปของกลุ่ม  โดยมีเครือข่าย
พฒันาชุมชนร่วมพฒันาเป็นสินคา้โอทอป (OTOP)  5 ดาว  ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีฐาน
เป็นหน่วยงานดูแลต่อยอดในพื้นท่ี  เป็นตน้ 
   6.4.2.5  การจดัการคน ลกัษณะเป็นคนในพื้นท่ีทั้งหมด  สมาชิกเป็นแม่บา้น
รับจา้งท าหมอน  มีการรวมกลุ่มท างาน โดยมีนางปราณี  จนัเหลือง  ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มและ
บริหารจดัการ  การเกิดของกลุ่มเกิดจากการชกัชวนเพื่อนบา้นเขา้เป็นสมาชิกโดยการเขา้ร่วมลงหุน้
และสะสมหุน้ทุกเดือน  ส าหรับการพฒันาและการหล่อเล้ียงสมาชิก  จดัใหมี้การแต่ตั้ง
คณะกรรมการ  รับการอบรมทกัษะการด าเนินงาน  แบ่งบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบ  สมาชิกมีสิทธิ
กูย้มืและรับเงินปันผล 

6.4.3  การจดัการขอ้มูล  ลกัษณะขอ้มูลเป็นขอ้มูลดา้นการผลิตและจ าหน่าย
หมอนขิดในแต่ละเดือนขอ้มูลการลงทุน  ก าไรท่ีคา้ขายได ้ ขอ้มูลของลูกคา้  ซ่ึงไดจ้ากการสอบถาม
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คนท่ีคา้ขายมาก่อนนอกจากน้ียงัมีขอ้มูลดา้นแหล่งทุน  หน่วยงานท่ีสนบัสนุน  และน าขอ้มูลมาสรุป  
บนัทึกแลว้เสนอเพื่อประกอบการตดัสินใจในการด าเนินงาน  ก  าหนดเป้าหมายการผลิตหมอน  วาง
แผนการจา้งงานและน าขอ้มูลต่อหน่วยงานเพื่อประสานความร่วมมือหรือสนบัสนุนงบประมาณ  
ทั้งหมดจะมีระบบการส่ือสารขอ้มูลผา่นบุคคลหรือการบอกเล่า  เอกสารบนัทึกการประชุม  และ
การตรวจสอบขอ้มูลทัว่ไป 

6.4.4  การจดัการทรัพยากร  เงินหรือกองทุน  ส าหรับทรัพยากรเป็นลกัษณะ
เงินทุน  ไดม้าจาก 3 ลกัษณะ คือ  การระดมจากสมาชิก  โดยลงหุน้คนละ 100 บาทในเบ้ือตน้  ได้
จากการสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐคือศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร  โดยน าใชเ้พื่อการ
สร้างอาคารท าการ  ซ้ือครุภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์  และกลุ่มกูย้มืจาก  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อการเกษตร  จ านวน 500,000 บาท  เพื่อใหส้มาชิกกูย้มื  ในอตัราดอกเบ้ียต ่า  ซ่ึงการใช้
ทุนเหล่าน้ีจะดูและตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 

นอกจากนั้นยงัมีการด าเนินการกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบักลุ่มหรือแหล่งปฏิบติัการ
อ่ืน  โดยกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี  มีการจดัการทั้งลกัษณะงานเด่ียว  งานร่วมและ
งานเช่ือม  จึงท าใหมี้กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบักลุ่มและแหล่งปฏิบติังานอ่ืนในต าบล  ดงัน้ี 

เช่ือมโยงโดยงาน  มีกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่งเรียนรู้อ่ืน คือ กิจกรรมการพฒันา
ผลิตภณัฑเ์ช่ือมโยงกบัศูนยพ์ฒันาหมู่บา้นโอทอปและหมู่บา้นโฮมสเตย ์ กิจกรรมการองรม  การ
ระดมทุนท่ีฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและกลุ่มกองบุญหนุนเก้ือและกลุ่มสวสัดิการชุมชน  เป็นตน้  
เช่ือมโยงโดยคน  คนท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่งปฏิบติัการอ่ืนเพราะแต่ละคนมีบทบาททางสังคม  เช่น  
นางปราณี  จนัเหลือง  นอกจากเป็นประธานกลุ่มแลว้  ยงัเป็นกลุ่มสตรีสหกรณ์  เป็นสมาชิกกลุ่ม
อนุรักษธ์รรมชาติ  เป็นสมาชิกกองบุญหนุนเก้ือ  สถาบนัการเงิน  สมาชิกของกลุ่มเช่นเดียวกนั  คน
ทุนเป็นสมาชิกของกลุ่มกองทุนหมู่บา้น  บางคนเป็นสมาชิกกลุ่มยางพารา  กลุ่มสวสัดิการชมรม
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   และสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ  เป็นตน้ และมีองคก์รและ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงองคก์รและหน่วยงานท่ีมีบทบาทสนบัสนุนงบประมาณ  ไดแ้ก่  ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร  องคก์าร
บริหารส่วนต าบล  และศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  องคก์รและหน่วยงานท่ีมีบทบาทสนบัสนุน
ดา้นการพฒันาความรู้และทกัษะการบริหารจดัการกลุ่มให้ด าเนินงานจนส าเร็จตามเป้าหมายคือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และบทบาทการเป็นพี่เล้ียงติดต่อเครือข่ายและพาออกร้านจ าหน่าย
หมอนขิดนอกพื้นท่ีไดแ้ก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร  
พฒันาชุมชน  ส าหรับ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร  นั้นมีบทบาทเป็นแหล่ง
เงินท่ีช่วยเหลือดา้นการเงินโดยใหก้ลุ่มกูย้มื  บทบาทเป็นผูนิ้เทศติดตาม  และ องคก์ารบริหารส่วน
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ต าบลศรีฐานมีบทบาทในการสนบัสนุนกิจกรรมของกลุ่ม  สนบัสนุนทุนและมอบหมายใหเ้ป็นศูนย์
เรียนรู้ดา้นหตัถกรรมหมอนขิดภายในชุมชน  มีกลุ่มสตรีสหกรณ์ศรีฐาน  เป็นกลุ่มท่ีด าเนินงาน
ลกัษณะเดียวมาก่อนคือผลิตหมอนขิดและขายหมอนขิด  มีท่ีท าการอยูอ่าคารเดียวกนั  มีบทบาทใน
การช่วยเหลือกนัทุกดา้น  เช่น  แบ่งปันวตัถุดิบ  ช่วยขาย  ช่วยผลิตและร่วมกิจกรรมดว้ยกนั  เช่น
การออกร้านจ าหน่ายในต่างจงัหวดั  การปรึกษาหารือในการท างาน  ช่วยตอ้นรับและถ่ายทอด
ความรู้  ท างานร่วมกนัเสมือนกลุ่มเดียวกนัก็วา่ได ้ เพียงแต่แยกกนัดา้นการเงินและบญัชีเท่านั้น 
 ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึง  ความเป็นมาของกลุ่มผูผ้ลิตหมอนขิดในหมู่บา้นศรี
ฐาน  โดยขอ้มูลในขา้งตน้เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และสังเกตการณ์  ขอ้มูลส่วน
หน่ึงท่ีปรากฏในขา้งตน้เป็นขอ้มูลจากแผนการด าเนินการของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงั
สามคัคี  ท่ีรวบรวมขอ้มูลและจดัท าข้ึนในช่วงปีพุทธศกัราช 2554-2555 โดยเป็นขอ้มูลท่ีแสดง
ความเห็นมา  รายช่ือสมาชิก  ผูป้ระกอบการ  รูปแบบของหมอนขิด ราคาของผลิตภณัฑท่ี์มีทั้งปีก-
ส่ง  และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มผูผ้ลิตหมอนขิดในหมู่บา้นศรีฐาน  ซ่ึงขอ้มูลขา้งตอ้นเป็น
ส่วนหน่ึงของผูศึ้กษาไดน้ าเสนอขอ้มูลในขา้งตน้  เพื่อวิเคราะห์ช้ีใหเ้ห็นถึงสถานภาพในปัจจุบนั
ของเจา้ของของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด  โดยผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดในปัจจุบนั  เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ
สถานภาพของกระบวนการการผลิตหมอนขิดท่ีเกิดข้ึนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

 6.5  คติความเช่ือเก่ียวกบัลายท่ีใชท้  าหมอนขิด 
              ลายขิดท่ีใชท้  าหมอนขิดบา้นศรีฐาน  เกิดจาการคิดคน้ลวดลายจากจิตนาการและ

ส่ิงท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั  สามารถน ามาแยกลวดลายท่ีใชส้อย  ตามคติความเช่ือของชาวบา้น
ศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  คือ  ลายขิดหน่วย  ลายขิดกาบ  ลายขิดดอกบวั  
ลายขิดส่ีดอกส่ีใบ  ลายขิดดอกแกว้  ลายขิดเหล่าน้ีใชส้ าหรับถวายพระสงฆ ์ และไหวผู้ใ้หญ่  เพราะ
เป็นลายท่ีเกิดจากจินตนาการ  และความพยายามท่ีจะสร้างสรรคล์ายข้ึนมาของชาวบา้น  ส่วนลายขิ
ดแมงงอด  ลายขิดขอ  ลายขิดกาบบนัไดลิง  ลายขิดขอนอ้ย  ลายขิดขอกาบ  จะใชใ้นครัวเรือนหรือ
เป็นของก านลั  เพราะลายขิดเหล่าน้ีเกิดจากลกัษณะของส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละสัตวท่ี์ไดพ้บเห็นน ามา
ดดัแปลงท าเป็นลวดลายขิดเพื่อใชป้ระโยชน์  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่  ลายขิดท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดมานั้นไดน้ าไปใชใ้นกบัประเพณีวฒันธรรมของคนอีสาน   

  6.5.1  ลายขิดดั้งเดิมบา้นศรีฐาน 
            ลายขิดพื้นฐานนั้นจะพบไดจ้ากลวดลายหมอน  ซ่ึงชาวบา้นไดเ้ก็บรักษาไว้
ส าหรับสร้างแบบลายขิดในปัจจุบนัท่ีเป็นลายประยคุมาจากอดีต  ลวดลายของผา้ขิดท่ีไดจ้ากหมอน
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นั้นทอดว้ยผา้ฝ้ายสีขาว  และสีคราม  ใหเ้ป็นลวดลายขิดเป็นแนวยายตลอดหนา้ทอ  ส่วนขอบของ
ลายขิดทอคิ้วเป็นเส้นยายขนานไปกบัลายขิดเรียกวา่  “เพา”  ลายขิดท่ีปรากฏน้ีมีลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนั  โดยเฉพาะท่ีพบลายขิดแบบพื้นฐานในหมู่บา้นศรีฐาน  ต าบลป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  มีลายดัง่
เดิมอยู ่10 ลาย (พระมหาชุติพนธ์  ชาติดร, 2551: 114-115)  คือ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  ลายขิดหน่วยบา้นศรีฐาน 
 

   6.5.1.1  ลายขิดหน่วย ลกัษณะของลวดลายท่ีทอเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก
ประกอบกนัภายในเส้นส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน (“หน่วย” หมายถึง ลูกหรือผล ท่ีมีรูปร่างทรงกลม
และในขณะเดียวกนัทรงกลมน้ีก็มาจากรูปทรงของตา เช่น ตาแมว ดงัน้ีลายขิดท่ีมีรูปส่ีเหล่ียม ท่ีมี
ความกวา้งยาวใกลเ้คียงกนัจึงเรียกวา่ “ขิดหน่วย”) ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2  ลายขิดกาบบา้นศรีฐาน 
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   6.5.1.2  ลายขิดกาบ  เป็นลายขิดท่ีทอข้ึนดว้ยรูปทรงสามเหล่ียมขนาดเล็กเรียง
ต่อเน่ืองกนัหรอประกอบกนัระหวา่งมุมต่อมุม  ภายในรูปเหล่ียมขนมเปียกปูน ( “ขิดกาบ”  จะมี
ลกัษณะคลา้ยกาบใบไมห้รือตน้ไม ้ กล่าวคือ  ส่วนใหญ่จะมียอดแหลมฐานใหญ่  คลา้ยรูป
สามเหล่ียม  เช่น  กาบหน่อไม ้ กาบหวัปลี  กาบของตน้กลว้ย  จึงเรียกช่ือลายท่ีมีสามเหล่ียมน้ีวา่  
“ลายกาบ”  ลายกาบหากมีต่อเน่ืองกนัเป็นแนวยาว  ชาวบา้นเรียกเป็นลาย  “กาบเอ้ือ”  นอกจากน้ี
ลายกาบยงัสามารถต่อเน่ืองกนัออกไปเป็นรูปดอกไมแ้ละรูปส่ิงต่าง ๆ  ท่ีมียอดแหลม  เช่น  ลาย
ปราสาท  หรือลายหมากเบง็  แต่ถา้หากลายสามเหล่ียม  ซ่ึงชาวบา้นเรียกน้ีวางเรียงกระจายในพื้นท่ี
จะเรียงเป็นเกล็ดต่าง ๆ ) ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 3  ลายขิดแมงป่องบา้นศรีฐาน 
 

   6.5.1.3  ลายขิดแมงป่อง  เป็นลายขิดท่ีทอข้ึนดว้ยรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูน  ภายในรูปส่ีเหล่ียมจะมีมุมฉากลกัษณะงอโคง้เขา้หากนั  ตรงกลางจะมีเส้นตรง  ซ่ึงรูปทรงต่าง 
ๆ  จะอยูใ่นลกัษณะของส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน (“ลายแมงงอด”  หรือ  “ลายแมงป่อง”  ค  าวา่แมงงอด  
หมายถึงแมงป่อง  ลกัษณะของลายจะมีลกัษณะคลา้ยหางแมงป่องดงัภาพท่ี 3  ท่ีมีลกัษณะคดงอ  
และมีพิษท่ีปรายหาง  ชาวบา้นเรียกวา่  “ไล”  จากลายท่ีมีลกัษณะงอโคง้แลว้  ชาวบา้นจึงไดเ้รียกช่ือ
ลายน้ีตามส่ิงท่ีไดพ้บเห็นในชีวติประจ าวนั) 
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ภาพท่ี 4  ลายขิดขอบา้นศรีฐาน 
 

   6.5.1.4  ลายขิดขอ เป็นลายท่ีทอข้ึนดว้ยดา้ยเส้นหกังอ เป็นมุมฉากต่อเน่ืองกนั
เป็นเครือคลา้ยเถาวลัย ์(ชาวบา้นเรียกวา่ลายขิดขอ เน่ืองจากมีลกัษณะงอโคง้เหมือนตะขอซ่ึงเป็น
ของท่ีใชเ้ก่ียวกบัส่ิงของท่ีแขวนอยูบ่นท่ีสูงดงัภาพท่ี 4 หรือตะขอท่ีติดกบัไมไ้ผเ่พื่อดึงถงัน ้าลงมาตกั
น ้าในบ่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  ลายขิดขอนอ้ยบา้นศรีฐาน 
 

   6.5.1.5  ลายขิดขอนอ้ย เป็นลายขิดท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัลายขิดท่ี 4 คือลายขอ 
แต่เป็นรูปทรงเลขาคณิตมีมุมตั้งฉากอยูภ่ายใน (ชาวบา้นเรียกวา่ ลายขิดขอนอ้ยคือ มีส่วนท่ีเป็นลาย
ขอขนาดเล็กกวา่ลายขอยงัปรากฏอยูภ่ายใตส่ี้เหล่ียมขนมเปียกปูน) 
 



78 

 

 
ภาพท่ี 6  ลายขิดขอกาบบา้นศรีฐาน 
 

   6.5.1.6 ลายขิดขอกาบ ลายขิดท่ีทอข้ึนดว้ยรูปทรงสามเหล่ียมและส่ีเหล่ียม
ขนมเปียกปูน  เป็นการผสมผสานระหวา่งลายรูปทรง (เน่ืองจากลายน้ีประกอบดว้ยลายพื้นฐาน
หลายลาย  เช่น  ส่วนท่ีเป็นสามเหล่ียมเรียกวา่  “กาบ”  ส่วนท่ีเป็นลกัษณะเป็นดอกอยูภ่ายในรูป
สามเหล่ียมและลายขอดงัภาพท่ี 6  รวมอยูใ่นลายน้ีจึงเป็นลายท่ีสวยงามอีกลาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7  ลายขิดบนัไดลิงบา้นศรีฐาน 
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  6.5.1.7  ลายขิดกาบบนัไดลิง ลายท่ีทอข้ึนน้ี ประกอบข้ึนดว้ยรูปทรงสามเหล่ียม
และส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน รูปสามเหล่ียมท่ีประกอบกนัระหวา่งมุมต่อมุม ภายในรูปส่ีเหล่ียม (ขิด
ลายกาบบนัไดลิงน้ีจะมีลกัษณะคลา้ยบนัไดลิงเป็นชั้นๆ ในลายจะมีรูปทรงสามแหล่ียมเหมือนข้ึน
บนัไดลิงดงัภาพท่ี 7 โดยลายน้ีเกิดจากจิตนาการของชาวบา้นท่ีไดพ้บเห็นในชีวติประจ าวนั) 

 
ภาพท่ี 8 ลายขิดดอกแกว้บา้นศรีฐาน 

 
   6.5.1.8  ลายขิดดอกแกว้ เป็นลายท่ีทอข้ึนเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ภายใน

เป็นลวดลายทรงเรขาคณิตท่ีเป็นสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และกากบาท ท าใหเ้กิดลวดลายท่ีสวยงาม 
(ชาวบา้นเรียกช่ือลายขิดดอกแกว้ดงัภาพท่ี 8 เพราะมีลกัษณะคลา้ยดอกไมคื้อดอกแกว้ ถือวา่เป็น
ดอกไมท่ี้ขาวบริสุทธ์ิมีกล่ินหอม ชาวบา้นนิยมใชล้ายน้ีท าหมอนขิดเพื่อถวายพระและเป็นของ
ก านลัแก่ญาติผูใ้หญ่) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9  ลายขิดส่ีดอกส่ีใบบา้นศรีฐาน 
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   6.5.1.9  ลายขิดส่ีดอกส่ีใบ  เป็นลายขิดท่ีทอข้ึนดว้ยรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูน  ติดต่อกนัหลายรูป (ชาวบา้นเรียกขิดส่ีดอกส่ีใบ  เพราะภายในกรอบส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  จะ
เป็นลายคลา้ยดอกไมแ้ละใบไม ้ ประกอบดว้ยดอกส่ีดอกและใบส่ีใบ) ดงัภาพท่ี 9 

ภาพท่ี 10  ลายขิดดอกบวับา้นศรีฐาน 
 

   6.5.1.10  ลายขิดดอกบวั  เป็นลายขิดท่ีทอข้ึนดว้ยรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมปียกปูน  
มีลกัษณะคลา้ยลายขิดส่ีดอกส่ีใบ  แต่รูปทรงภายในส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนมีขนาดใหญ่กวา่ 
(ชาวบา้นเรียกวา่ลายดอกบวัหรือลายบวัภาพท่ี 10)  เพราะเห็นวา่รูปทรงในส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนมี
ลกัษณะคลา้ยกบัดอกบวัท่ีชาวบา้นนิยมน าไปบูชาพระและถวายพระสงฆ ์ โดยถือวา่เป็นของสูง
หรือดอกไมบ้ริสุทธ์ิ  เม่ือน ามาทอเป็นลวดลายจึงนิยมน าลายน้ีมาท าเป็นหมอนสามเหล่ียมและ
ส่ีเหล่ียมเพื่อไปถวายพระหรือเป็นของก านลั (สุมาลี  คู่สกุลนิรันดร์, 2531: 56-76) 

 จะเห็นไดว้า่ลายขิดดั้งเดิมของหมู่บา้นศรีฐาน  ต าบลป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  เป็นลายขิด
ท่ีเกิดจากความคิดและประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็นในชีวติประจ าวนัน ามาดดัแปลง  ปรับปรุง  เกิดลาย
ใหม่ ๆ  ข้ึน 
 นอกจากนั้นลวดลายการทอผา้ขิดท่ีสร้างข้ึนมานั้นมีองคป์ระกอบของลายท่ีน ามาทอ
ประสานกนันั้น โดยทัว่ไปท่ีนิยมท ามาตั้งแต่อดีตจนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนันบัถือเป็นมาตรฐาน
ของรูปแบบการสร้างลวดลาย  ซ่ึงมีช่ือเฉพาะท่ีเรียกเฉพาะส่วนประกอบต่าง ๆ  ของลวดลายดงัภาพ
ท่ี 11 
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เส้นคัน่  
งูลอย 
ดอกแบบ 
 
 
 
เส้นฝ้ายคัน่ (พื้นใหญ่) 
 

 
 

ภาพท่ี 11  ลายขิดดอกแบบ 
 

 จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ และการออกแบบสอบถามในเร่ืองความเช่ือต่อ
ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งงกบัลายขิดในชุมชนศรีฐาน ปรากฏดงัน้ีดงัตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดง  ด า         ด    าร    ร       างส ง  แ       รร  
  าด  
    

 า   ด 
      า  ร  า  

 า   ด      าร        ร         ส   
 า   ด
ดั้งเดิม 

 า   ด ร 
   ต ์

 ร เพ    าส า   ง  า    
        

   ส     
 ร  เร    

1   ด      /    / / 
2   ด า        
3   ดแ ง   ง       
4   ด    /     
5   ด             
6   ด   า        
7   ด    ด  ง /  / /   
8   ดด  แ    /  / / /  
9   ดส  ด  ส           
10   ดด       / / / /  

ร   3 2 3 3 3 1 

 
 โดยการส ารวจสังเกตการณ์พบวา่ความสัมพนัธ์ของลวดลายหมอนขิดในทางสังคม

วฒันธรรมนั้นจากขอ้มูลการศึกษาในปีพุทธศกัราช 2536  พบวา่ลวดลายของหมู่บา้นศรีฐานนั้นมีถึง 
10 ลาย  โดยมีประโยชน์ใชส้อยท่ีแตกต่างกนัไปท่ีเหมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนันั้น
จากการศึกษาพบวา่ขอ้มูลในปัจจุบนัมีลวดลายท่ีเป็นลวดลายเฉพาะของชุมชนบา้นศรีฐานมีหลง
เหลืออยูเ่พียง 3 ลาย  ในปัจจุบนัจากท่ีเคยมีการส ารวจในปีพุทธศกัราช 2536  ท่ีมีอยู ่10 ลาย  
จากนั้นไดป้รากฏลวดลายท่ีประยกุตข้ึ์นจากลวดลายดั้งเดิม  ซ่ึงในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์หมอนขิดท่ี
จ าหน่ายในทอ้งตลลาดในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายท่ีประยกุตข้ึ์นจากลวดลายดั้งเดิม  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี   ด า ดั้งเดิมมีจ านวน 3  า  ดงัภาพท่ี 12-14  
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ภาพท่ี 12  ลายขิดหน่วยของบา้นศรีฐานในปัจจุบนั 
 
      า   ด       เ     ด า    แสดง  า   า   ง  า   ด ส   ร     างส ง   
 ร  ด า ต าง        ส       ง  า เ ร    า    า  เ   ส        แสดง  ง  า ส าเร   
        แ    ง ง    ด เ     ด า ด  งเด    ง       า  ร  า ต  งแต    ด ต 
    า       ด า ด  งเด      เ     ด า                า ด ง า   งเ   รา ด  งเด                    
  ง รา ฎอยู ่ หมู่บา้น ร  า            ดงัภาพท่ี 12 
 

 
ภาพท่ี 13  ลายขิดดอกแกว้ของบา้นศรีฐานในปัจจุบนั 
 
 2.   า   ดด  แ     เป็นลวดลายท่ีแสดงถึงความเคารพนมนอ้ม  โดยคนในอดีตนั้น
เช่ือวา่  ดอกแกว้เป็นดอกไมท่ี้แสดงถึงความเคารพและใชด้อกแกว้เป็นสัญญาลกัษณ์  จึงไดคิ้ด
ลวดลายดอกแกว้เพื่อส่ือความหมาย  โดยหมอนขิดลวดลายดอกแกว้นั้น  ในอดีตจะใชใ้นพิธีทาง
ศาสนาเป็นส าคญันอกจากนั้นยงัใหเ้ป็นของมงคลก านลัแก่ผูใ้หญ่ท่ีเคารพ  ในปัจจุบนัน้ียงัปรากฏอยู ่ 
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แต่จะเป็นลายประกอบบนลวดลายท่ีประยกุตข้ึ์นใหม่  เช่น  ดอกแกว้ลายฉตัร  หรือลายชา้งเป็นตน้ 
ดงัภาพท่ี 13 
 

 
ภาพท่ี 14  ลายขิดกาบบนัไดลิงหรือลายเอ้ือปราสาทของบา้นศรีฐานในปัจจุบนั 
 

 3.  ลายขิดกาบบนัไดลิงหรือลายเอ้ือปราสาท  เป็นลวดลายท่ีในอดีตนั้นมีความหมาย
เก่ียวขอ้งกบัศาสนา  โดยลวดลายออกแบบคลา้ยปราสาท  เพื่อแสดงถึงความส าคญัในดา้นศาสนา
เป็นตวัแทนของของสูงของมงคล  ส่ือใหเ้ห็นถึงลวดลายดงักล่าวเป็นตวัแทนของส่ิงมงคลท่ีผูค้นใน
อดีตตั้งใจท่ีจะมอบเพื่อถวายพระสงฆห์รือประกอบในพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะ  ดงัภาพท่ี 14 

 โดยการศึกษาพบวา่ในปัจจุบนัมีกลุ่มคนท่ียงัรู้จกัและสามารถทอลวดลายดัง่เดิมของ
ชุมชนศรีฐานเหลืออยูใ่นชุมชน โดยในปัจจุบนัจดัตั้งเป็นกลุ่มผูสู้งอายทุอผา้ การศึกษาพบวา่มี
สมาชิกเท่าท่ีไดศึ้กษา ณ ช่วงเวลาท่ีศึกษา ดงัน้ี ดงัภาพท่ี 15-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
     (ก) 

 
ภาพท่ี 15  บุคคลสามารถทอผา้ขิดแบบดั้งเดิม 
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ภาพท่ี 16  บุคคลสามารถทอผา้ขิดแบบดั้งเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 17  บุคคลสามารถทอผา้ขิดแบบดั้งเดิม 
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                (ง) 

 
ภาพท่ี 18  บุคคลสามารถทอผา้ขิดแบบดั้งเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 19 บุคคลสามารถทอผา้ขิดดั้งเดิม 
 

 ภาพท่ี 15-19 แสดงรายช่ือบุคคลท่ีรู้จกัและสามารถทอผา้ขิดดั้งเดิม  นางนงลกัษณ์  
เขียวข า  นางด าเนย  ป้องกนั  นางหมัน่  ไทรงาม  นางพรม  ม่ิงขวญั เรียงตามล าดบั 

 นอกจากนั้นในปัจจุบนัจากการสัมภาษณ์ พบวา่มี  ด า ขิดท่ี ร    ต ข้ึน    จากราย
เดิม  โดยการน าลายอ่ืนมาผสมกนั  เป็นดงัน้ี ดงัภาพท่ี 20-23 
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ลายขิดใหม่ 

 
ลายขิดใหม่ 

 
ลายขิดแบบดั้งเดิม                                               

 
 
 

 
ภาพท่ี 20  ลายขิดประยกุตเ์ป็นการทอโดยโรงงาน 
 
 

ลายขิดใหม่ 
 

ลายขิดใหม่ 
 

 
ลายดั้งเดิม(เส้นคัน่) 

 
 

 
ภาพท่ี 21  ลายขิดประยกุตเ์ป็นการทอโดยโรงงงาน 
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ลายขิดใหม่ 
 

ลายขิดดั้งเดิม(เส้นขั้น) 
 
 

ลายขิดดั้งเดิม 
(ลายดอกบวั) 

 
ภาพท่ี 22  ลายขิดประยคุเป็นการทอโดยโรงงาน 
 
 

 
ลายขิดใหม่ 
 
ลายขิดดั้งเดิม 
(ลายดอกแกว้) 
 
ลายขิดใหม่ 

 
 
ภาพท่ี 23  ลายขิดประยกุตเ์ป็นการทอโดยโรงงาน 
  
 ผูศึ้กษาพยายามท่ีจะรวบรวมลวดลายประยกุตข้ึ์นโดยการทอจากโรงงาน พบวา่ไม่มี
การเรียกช่ือเฉพาะส่วนใหญ่เรียกโดยทัว่ไปวา่ “ลายไทย” มีรายละเอียดดงัน้ี ตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4  การรวบรวมลวดลายดั้งเดิมและลายประยกุตใ์นชุมชนศรีฐาน 
ลวดลายขิดดั้งเดิม ลวดลายขิดประยกุต ์                        

(ลายทอจากโรงงาน) 
หมายเหต ุ

 
ลายขิดบนัไดลิง 

 
ลายขิดดอกแกว้ 

 
ลายขิดหน่วย 

 
ลายขิดดอกแบบ 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
 (ง) 

1.  ลวดลายแบบดั้งของ
ชุมชนบา้นศรีฐานในปัจจุบนั 
พบวา่ในช่วงท่ีผูศึ้กษา
รวบรวมขอ้มูลนั้น เหลืออยู ่3 
ลาย ไดแ้ก่ ลายขิดบนัไดลิง                  
ลายขิดดอกแกว้ และลายขิด
หน่วย และเพ่ิมเติมอีก 3 ลาย 
พบในชุมชนบา้นศรีฐาน โดย
น ามาใชร่้วมกบัลวดลายขิดท่ี
มีอยู ่เป็นลวดลายท่ีพบอยู่
ทัว่ไปในชุมชนใกลเ้คียง จึง
พบในชุมชนศรีฐานดว้ย 
 
2.  ลวดลายประยกุตห์รือลาย
ทอจากโรงงาน เป็นลวดลาย
ท่ีเร่ิมตน้จากการประยกุตจ์าก
ลวดลายดัง่เดิม แลว้
ปรับเปล่ียนบางส่วนใน
ลวดลายเพื่อความสวยงาม 
หรือเป็นลวดลายท่ีคิดข้ึน
ใหม่ท่ีสวยงาม เพ่ือสร้าง
ความน่าสนใจให ้และดึงดูด
ความสนใจใหก้บัผลิตภณัฑ ์
โดยเรียกช่ือโดยรวมวา่ “ลาย
ไทย” ผูศึ้กษารวบรวมมา
น าเสนอดงัปรากฏในตาราง
ภาพประกอบ ก – ญ) 

 
 
 



90 

 

ตารางท่ี 4  การรวบรวมลวดลายดั้งเดิมและลายประยกุตใ์นชุมชนศรีฐาน (ต่อ) 
ลวดลายขิดดั้งเดิม ลวดลายขิดประยกุต ์                        

(ลายทอจากโรงงาน) 
หมายเหต ุ

 

 
ลายขิดตะเภาหลงเกาะ 

 
ขิดลายหนั 
 
 
 

 

 
(จ) 

 
(ฉ) 

 
(ช) 

 
(ซ) 
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ตารางท่ี 4  การรวบรวมลวดลายดั้งเดิมและลายประยกุตใ์นชุมชนศรีฐาน (ต่อ) 
ลวดลายขิดดั้งเดิม ลวดลายขิดประยกุต ์                        

(ลายทอจากโรงงาน) 
หมายเหต ุ

  

 
(ฌ) 

 
(ญ) 

 

 
 ตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นถึงการรวบรวมลวดลายดั้งเดิมและลายประยกุตท์ั้งหมดใน

ชุมชนบา้นศรีฐาน  เป็นการลงพื้นท่ีสอบถามและสังเกตการณ์ในพื้นท่ีศึกษา  โดยใชว้ธีิการรวบรวม
ขอ้มูลจากปราชญแ์ละผูผ้ลิตในชุมชนบา้นศรีฐาน  โดยตารางแสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการจากการรับ
รับระบบอุตสาหกรรมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตหมอนขิด  ซ่ึงท าใหเ้กิดลวดลายท่ีหลากหลาย
เพิ่มข้ึน  ในทางตรงกนัขา้มท าใหล้วดลายดั้งเดิมท่ีมีความหมายทางสังคมและวฒันธรรม  ถูก
ลดทอนบทบาทและความส าคญัลงท าใหล้ายดั้งเดิมเหล่าน้ีค่อยๆ  สูญหายจากชุมชนบา้นศรีฐาน  
นอกจากน้ีประเพณีและวถีิปฏิบติัเก่ียวกบัการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมเลือนหายไปจากชุมชนบา้น
ศรีฐาน   

  6.5.2  คติความเช่ือเก่ียวกบัรูปแบบและการใชว้สัดุในการท าหมอนขิด  คติความ
เช่ือเก่ียวกบัรูปแบบกระบวนการการท าหมอนขิดของชาวบา้นศรีฐาน  นั้นมีขอ้หา้มในการท า
หมอนขิด  คือ  หา้มไม่ให้ตดัผา้หมอน  เยบ็หมอนและสอยหนา้หมอนในเวลากลางคืน  เช่ือวา่จะท า
ใหต้าบอด  หา้มไม่ใหค้นมีครรภส์อยหนา้หมอน  เช่ือวา่ท าใหค้ลอดลูกล าบาก  และหา้มนัง่หรือ
เหยยีบหมอนขิด  เช่ือวา่จะท าใหเ้ป็นบาปเพราะหมอนขิดเป็นของสูง 
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  6.5.3  คติความเช่ือเก่ียวกบัการใชห้มอนขิดกบัสังคมวฒันธรรม การใชห้มอนขิ
ดของชาวบา้นศรีฐาน ต าบลป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร หมอนท่ีท าจากผา้ขิดนั้นมีกรรมวธีิท่ียุง่ยาก
ซบัซอ้น ดว้ยกรรมวธีิการทอและการเก็บลวดลาย นั้นจึงท าใหช้าวอีสานโดยเฉพาะชาวบา้นศรีฐาน
ถือวา่ผา้ขิดเป็นของสูง จึงมกัทอใชใ้นโอกาสท่ีเป็นมงคลหรืองานพิธี   

   6.5.3.1  ดา้นศาสนา ในงานทอดกฐิน ชาวบา้นจ าหมอนขิดขนาดใหญ่มาถวาย
แก่พระสงฆโ์ดยเช่ือวา่ หมอนท่ีน าไปถวายนั้นมีขนาดใหญ่เท่าใดก็จะไดบุ้ญมาเท่านั้น การบวชนาค
ก็เช่นเดียวกนัชาวบา้นจะนิยมน าหมอนขิดไปดว้ย เพื่อเป็นเคร่ืองบูชาแด่พระสงฆ ์เช่ือวา่จะไดบุ้ญ
กุศล 

   6.5.3.2  ดา้นประเพณี  เช่น  งานบุญประจ าปี  หรือบุญผเวส  ชาวบา้นจะจดั
ขบวนแห่ท่ียิง่ใหญ่ในขบวนจะมีการแสดงในเกณฑ์ต่าง ๆ  ของชาดรเร่ืองเวสสันดร  เช่น  กณัฑชู์
ชก  จะมีขบวนแห่ชา้ง  มา้  ชาวบา้นจะร่วมมือกนัจดัขบวนดว้ยการแต่งกายดว้ยชุดพื้นเมืองและน า
หมอนขิดไปถวายพระสงฆท่ี์วดั   

   6.5.3.3  ดา้นสังคม ใชเ้ป็นของฝากระหวา่งญาติ เพื่อฝงูหรือแขกผูม้ายนืหรือ
ใชใ้นงานแต่งงาน เม่ือตกลงแต่งงานกนัแลว้จะตอ้งเตรียมพิธีกนัทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง นอกจาก
เคร่ืองใชส้อยภายในเคร่ืองเรือนแลว้จะตอ้งมีของอีกประเภทหน่ึงท่ีขาดไม่ได ้คือ  เคร่ืองสมมา (ขอ
รับไหวจ้ากฝ่ายหญิงใหแ้ก่ผูใ้หญ่ฝ่ายชาย) ประกอบดว้ย เส่ือ หมอนขิด เส้ือผา้ ผา้ถุง ในการเตรียม
ของสมมา (ของก านนั) ซ่ึงถือวา่เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายหญิง  

 โดยจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบวา่  หมอนขิดกบัประเพณีทางวฒันธรรม
มกัจะมีความสัมพนัธ์กบัสังคมมนุษยต์ั้งแต่เกิดแก่เจบ็ตายตลอดจนประเพณีส าคญัในช่วงอายคุน
หรือเม่ือล่วงลบัจากโลกน้ีไปแลว้  ผูศึ้กษาไดส้ัมภาษณ์และสอบถามเก่ียวกบัประเพณีกบัการใช้
หมอนขิดเป็นส่วนประกอบ  และมีความหมายเป็นส่วนหน่ึงในพิธีกรรมทางสังคมมีละเอียดดงัน้ี 
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ภาพท่ี 24  พิธีอุปสมบททดแทนบุญคุณบิดามารดา 
 
 1.  พิธีอุปสมบทหรืองานบวช เป็นประเพณีของศาสนาพุทธท่ีผูช้ายเกิดและอยูใ่นวยั
ผูใ้หญ่จะท าการ อุปสมบท เพื่อศึกษาพระธรรมและค าสอนในพุทธศาสนา และเพื่อให้ผลคุณในการ
ปฏิบติัชอบ โดยการอุปสมบรรพนั้น ส่งผลใหแ้ก่บิดา มารดา เพื่อใหผ้ลคุณในการปฏิบติัชอบ โดย
การอุปสมบรรพนั้นจะมีการสร้างวมิานหรือบา้นเรือน ท่ีจะเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น แก่การด ารงชีวติ 
หมอนขิดก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะถูกน ามาใส่ประกอบอยูใ่นวมิานหรือบา้นเรือน โดยเช่ือวา่เป็นของ
มงคลท่ีจะส่งผลคุณใหแ้ก่ผูท่ี้ถวาย จึงนิยมใชห้มอนขิดในประเพณีงานบุญต่างๆ ดงัภาพท่ี 24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 25 การร่วมพิธีข้ึนบา้นใหม่ 

 
 2.  งานท าบุญข้ึนบา้นใหม่ เป็นประเพณีเพื่อสร้างความสิริมงคล ใหแ้ก่บา้นเรือน ท่ีอยู่
อาศยั ในความเช่ือของคนอีสานนั้น หมอนขิดถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แทนของมงคล คนท่ีมาเขา้ร่วม
ในพิธี จะถือหมอนขิดเพื่อมาท าบุญ โดยความเช่ือวา่ท าบุญดว้ยของมงคลจะไดผ้ลบุญแก่ผูท้  าบุญ 
และเป็นสิริมลคลแก่ชีวติ ดงัภาพท่ี 25 
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ภาพท่ี 26  พิธีศพ ผูค้นท่ีมาร่วมพิธีต่างน าหมอนมาเขา้ร่วมในงานศพ 

 
 3. งา     เ        รร      ด    เ    ส ง    า      ส  ส  ต   โดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี ดงั
ภาพท่ี 26-30 

 
ภาพท่ี 27  เจา้ภาพงานศพถวายผา้ไตรแก่พระภิกษุสงฆ ์
 
  ขั้นตอนท่ี 1 เจา้ภาพงานศพถวายผา้ไตรจีวร  แก่พระภิกษุสงฆท่ี์จะบวชอุทิศส่วน
กุศลใหแ้ก่ผูต้าย ดงัภาพท่ี 27 
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ภาพท่ี 28  พระภิกษุสงฆแ์ละเจา้ภาพงานศพร่วมกนัแห่เร่ืองอฏับริบาลของพระสงฆ ์รวมทั้ง    
                 หมอน,  ท่ีนอนพระภิกษุสงฆ ์
 
  ขั้นตอนท่ี 2 พระภิกษุสงฆแ์ละเจา้ภาพงานศพร่วมแห่เคร่ืองอฏับริบาลของ
พระสงฆ ์รวมทั้งหมอนขิด ท่ีนอน ดินรอบพระภิกษุสงฆท่ี์บวชอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ผูต้าย ดงั      
ภาพท่ี 28 
 

 
ภาพท่ี 29  พระภิกษุสงฆแ์ละเจา้ภาพงานศพร่วมรดน ้าพระสงฆ ์
 
  ขั้นตอนท่ี 3 พระภิกษุสงฆแ์ละเจา้ภาพงานศพร่วมรดน ้าพระสงฆท่ี์บวชอุทิศส่วน
กุศลใหแ้ก่ผูต้าย  โดยรดท่ีมือ  เทา้  และล าตวั  ตามล าดบั  ดงัภาพท่ี 29 
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ภาพท่ี 30 พระภิกษุสงฆเ์ปล่ียนผา้ท่ีเปียกน ้า 
 
  ขั้นตอนท่ี 4 พระภิกษุสงฆท่ี์บวชอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ผูต้ายเปล่ียนผา้ท่ีเปียกน ้า
ออกเป็นเสร็จพิธี ดงัภาพท่ี 30 
 

 
ภาพท่ี 31 การท าบุญใหแ้ก่ญาติผูล่้วงลบั (ท าบุญ 100 วนั) 
 
 4.  การท าบุญใหแ้ก่ญาติผูล่้วงลบั ท าพิธีกรรมท าบุญใหแ้ก่ญาติพี่นอ้งเป็นล่วงลบั เป็น
การท าพิธีทั้งทางศาสนา และทางโลก มีการร่วมท าบุญ การเล้ียงเฉลิมฉลอง มีการจดัท ากองบุญ เพื่อ
อุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ผูล่้วงลบั ไดรั้บผลบุญผูญ้าติพี่นอ้ง ลูกหลาน ตั้งใจท าบุญไปให ้ซ่ึงหมอนขิด
มกัจะถูกน าไปเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมในกองบุญ ดงัภาพท่ี 31 โดยมีความหมายเช่นเดียวกบั
ในพิธีกรรมบุญต่างๆ  
 
 



97 

 

 ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของหมอนขิดกบัประเพณีต่างๆ ทาง
ศาสนา ซ่ึงแสดงออกอยา่งชดัเจนวา่ หมอนขิดคือส่วนส าคญักบัพิธีกรรม และความเช่ือของคน
อีสานท่ีเช่ือวา่หมอนขิดนั้นมีความหมาย และเป็นส่วนประกอบส าคญัในทางวฒันธรรมท่ีสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลายาวนาน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความส าคญัของหมอนขิดท่ียงัมีความหมายใน
สังคมอีสานตลอดมาจนถึงปัจจุบนั 

  6.6  ความเช่ือในกระบวนการท าหมอนขิด 
         ในการทอผา้ขิดนั้นมีกรรมวิธีท่ียุง่ยากในกระบวนการการทอผา้ลายขิด  ผูท่ี้

ทอผา้ขิดนั้นจะตอ้งมีความพิถีพิถนั  และใชร้ะยะเวลานานในการทอ  ซ่ึงไดส่้งผลต่อความเช่ือของ
กระบวนการการท าหมอนขิด  คือ (กรรณิกา  ศรีฉลวย, 2536 : 74-76) 
   6.6.1  ขณะท่ีก าลงัทอขิดหมอน  เส้นยนืท่ีเรียกวา่หูกจะถูกน าไปกางท่ีก่ีใน
ระหวา่งนั้นหากมีคนในหมู่บา้นตายสักคนหน่ึง  จะถือวา่เป็นขอ้หา้มวา่  ไม่ควรกูหู้กเขา้เก็บไวแ้ละ
ไม่ควรทอต่อจนกวา่จะไดจ้ดังานศพคนท่ีตายนั้นเสียก่อน  จึงจะทอต่อได ้
   6.6.2  ผา้ฝ้ายท่ีทอผา้ขิดเพื่อท าหมอน  อาจตดัเอาส่วนหน่ึงของผา้ขิดท่ีทอเสร็จ
แลว้ไปถวายแก่พระสงฆเ์พื่อเป็นการบูชา  และใหพ้ระสงฆน์ าผา้ขิดไปห่อหนงัสือใบลาย  ซ่ึงเป็น
คมัภีร์ทางศาสนา  จากสาเหตุดงักล่าวถือวา่ผา้ขิดเป็นของสูง  ถา้จะใชก้บัร่างหายก็จะใชก้บัส่วนท่ี
เหนือเอวข้ึนไป  หา้มน าไปใชก้บัส่วนล่างของร่างกายถือวา่กระท าไม่เหมาะสม 
   6.6.3  หา้มไม่ใหท้อผา้ในวนัตรุษ  วนัเนา (ช่วงวนัสงกรานต)์  เพื่อไดมี้เวลา
ไปท าบุญ  และพบประญาติมิตร 
   6.6.4  ในระหวา่งทอผา้ขิด  ห้ามไม่ใหต้ดัผา้จากหูก  จนกวา่จะทอเสร็จทั้ง
เครือ 
   6.6.5  หา้มไม่ใหท้อผา้ในเวลากลางคืน  จะท าใหเ้สียสายตา  เน่ืองจากแสง
สวา่งไม่เพียงพอ 
   6.6.6  หา้มไม่ใหต้ดัหูกวนัองัคาร  เพราะถา้น าไปใชจ้ะเกิดไฟไหม ้
   6.6.7  ในขณะท่ีก าลงัทอผา้  หา้มไม่ใหผู้ห้ญิงสาวท่ียงัไม่แต่งงานหรือมี
ครอบครัวมานัง่ใกลผู้ท้อผา้  เพราะอาจจะเกิดอุบติัเหตุจากกระสวยท่ีผูท้อผา้ดึงขณะทอผา้ท าใหต้า
บอดและเช่ือวา่จะไม่ไดแ้ต่งงาน 
   6.6.8  หา้มไม่ใหห้ญิงตั้งครรภน์ัง่นัง่ใกลผู้ท้อผา้ท่ีแผน่ไมก้ระดาน  เพราะ
อาจจะท าใหห้กลม้และตกจากแผน่ไมห้กระดานเป็นอนัตรายแก่ตนเองและเด็กในครรภไ์ด ้
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   6.6.9  ถา้ยมืฟืมของเพื่อนบา้นมาใช ้ เม่ือใชเ้สร็จแลว้หา้มไม่ใหส่้งคืนเจา้ของ
ในเวลากลางคืน  เพราะจะท าใหม้อดหรือแมลงอ่ืนๆ  กดัแทะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ฟืมได ้
(กรรณิกา  ศรีฉลวย,  2536: 53-74) 
  6.7  ขั้นตอนและขบวนการผลิตหมอดขิด ของชุมชนบา้นศรีฐาน 

         การท าหมอนขิดบา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  มี
การท าหมอนขิด  หลากหลายรูปแบบ  ขั้นตอนในการท าหมอนขิด จึงมีความแตกต่างกนัไปตาม
รูปแบบท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาตามจินตนาการและประโยชน์ใชส้อย  ตลอดจนความตอ้งการของ
ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  และท่ีส าคญัหมอนขิดท่ีบา้นศรีฐานมีเอกลกัษณ์ในความ
คงทนและความสวยงามดว้ยสีสันสดใส  เม่ือในอดีตนั้นหมอนท่ีใชผ้า้ทอลายขิดมีอยูด่ว้ยกนั 2 แบบ  
คือ  หมอนส่ีเหล่ียมหรือหมอนหนุนและหมอนสามเหล่ียมหรือหมอนขวาน  หมอนท่ีเป็นท่ีนิยม
และเอกลกัษณ์ของบา้นศรีฐานคือ  หมอนสามเหล่ียมหรือหมอนขวาน  ซ่ึงมีขั้นตอนการท า
ดงัต่อไปน้ี 
  แบบท่ี 1 หมอนส่ีเหล่ียมหรือหมอนหนุนหกลูก 
   วสัดุอุปกรณ์ 
   1.  ผา้ทอลายขิด 1 ช้ิน  ขนาดกวา้ง 12.5 น้ิว  ยาว 27 น้ิว 
   2.  ผา้มุง้ส าหรับท าไส้ 1 ช้ิน 
   3.  ผา้ท าหนา้ 2 ช้ิน  ช้ินละสี  ถา้ไม่ตอ้งการสลบัลายใชสี้เดียวก็ได ้
   4.  นุ่น 
   5.  ดา้ยส าหรับสอยและเยบ็ 
   6.  เขม็สอย 

   6.7.1  การเยบ็ผา้ลายขิด 
    6.7.1.1  ผา้ทอลายขิด 1 ช้ิน  ขนาดกวา้ง 12.5 น้ิว  ยาว 27 น้ิว 
    6.7.1.2  น าผา้มาเยบ็ริมกนัรุ่ยใหด้า้นสีเดียวกนักบัผา้จะไดสี้กลมกลืน

กนั  และตอ้งการเยบ็ใหร้ะวงัลายขิด  เพราะบางทีอาจจะเยบ็ดา้นนอกเขา้ดา้นใน  ถา้เยบ็ไม่ถูกตอ้ง
เสียเวลาเลาะใหม่ 

    6.7.1.3  หลงัจากเยบ็กนัรุ่ยตามขอ้ 2 แลว้  น าผา้ซ่ึงเอาดา้นไม่ใชล้ายขิด
จริงออกมาพนัทบแบบคร่ึง 

   6.7.2  การเยบ็ผา้ท าไส้หมอน 
     ผา้ท่ีใชท้  าไส้หมอน 2 ช้ิน   
      ช้ินท่ี 1 ขนาดผา้ไส้กวา้ง 7 น้ิว  ยาว 13.5 น้ิว  จ  านวน 1 ช้ิน 
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     ช้ินท่ี 2 ขนาดของผา้ไส้หมอนกวา้ง 5 น้ิว  ยาว 13.5 น้ิว  จ  านวน 2 ช้ิน  
ดา้นกวา้ง 5 น้ิว  พบัคร่ึงทั้ง 2 ช้ิน  ไม่ตอ้งตดัแยกกนั  แลว้น าผา้ทั้ง 2 ช้ินมาพบัคร่ึง 
 
                          7 น้ิว                                                    5 น้ิว                                         2.5 น้ิว 
 
 
 
                                                       13.5 น้ิว                                           13.5 น้ิว                           
13.5 น้ิว 
 
 
 
ภาพท่ี 32  ขนาดของไส้หมอนส่ีเหล่ียม 
 

  6.7.3  การประกอบไส้ขิดเขา้กบัไส้ 
           ช้ินท่ี 1 น าลายขิดดา้นสันทบมาเยบ็เขา้กบัไส้  หมายเลข 2 
      ช้ินท่ี 2 ลายขิดช่องยาว 5 น้ิว  เยบ็กบัไส้หมายเลข 3 
      ช้ินท่ี 3 ลายขิดช่องยาว 2.5 น้ิว  เยบ็เขา้กบัไส้หมายเลข 4 
      ช้ินท่ี 4 ท าเช่นเดียวกนักบัช้ินท่ี 2 โดยเยบ็เขา้กบัไส้หมายเลข 1 
      ช้ินท่ี 5 ท าเช่นเดียวกนักบัช้ินท่ี 3 โดยเยบ็เขา้กบัไส้หมายเลข 6 ดงัภาพท่ี   
32-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช้ินท่ี 1 

 
 

ช้ินท่ี 2 
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                       1       6 

           2        5 
    3        4 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33  การประกอบลายขิดเขา้กบัไส้หมอน 

 
 เม่ือเยบ็ลายขิดเขา้กบัไส้ทุกช่องใหเ้ยบ็ย  ้าหวัทา้ย  แลว้กลบัลายออกมา  ระวงัการกลบั

ลายอยา่ดึงผา้ลายขิด  ใหดึ้งรอยเยบ็ต่อกนั  ผา้ปิดหนา้หมอ้ดงัภาพท่ี 34  ใช ้2 สี  โดยมีวธีิแบ่งดงัน้ี  
คือ 
 สีท่ี 1  กวา้ง 2.5 น้ิว  ยาว 3 น้ิว 
 สีท่ี 2  กวา้ง 2.5 น้ิว  ยาว 3 น้ิว 
 

3 น้ิว 
  
                                2.5 น้ิว 
                                                                                                               

 
สีท่ี 1 

 
 
 

 
สีท่ี 2 

ภาพท่ี 34  ผา้ปิดหนา้หมอน 

 

       
 

        ผา้ทอลายขิด 
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 แลว้ก็น ามาเยบ็ใหติ้ดกนัโดยสลบั 1 แผน่  ประกอบดว้ย 6 ช้ิน  หมอน 1 ใบใชผ้า้ปิด
หนา้ 12 ช้ิน  หรือ 2 แผน่  น าผา้ส าหรับปิดหนา้ท่ีเยบ็ต่อกนัแลว้  มาเขา้กบัตวัหมอนโดยเยบ็ท่ีไส้  
ระวงัอยา่ใหเ้ยบ็เขา้ดา้นในหรือนอกจนเกินไป  เพราะจะท าใหเ้วลายดันุ่นแลว้ไม่สวยงาม   
สอยหนา้หมอนกบัตวัหมอน 1 ดา้น  ชาวบา้นเรียกวา่ “สอยหนา้หมอนเปล่า” จากนั้นน านุ่นมายดัให้
เตม็ตวัหมอนพอดี  เม่ือยดันุ่นเสร็จแลว้น ามาสอยพนัปิดหนา้อีกที  การปิดหนา้หมอนดา้นท่ี 2 ระวงั
ใหนุ่้นทั้ง 2 ดา้นเสมอกนั  หมอนจะไดไ้ม่เสียรูปทรง  เสร็จแลว้น าไปใชส้อยได ้ดงัภาพท่ี 35 

 
ภาพท่ี 35  หมอนส่ีเหล่ียมหรือหมอนหนุน 
 
  แบบท่ี 2 หมอนสามเหล่ียมหรือหมอนขวาน 

  วสัดุอุปกรณ์ 
   1.  ผา้ลายขิด 1 ช้ิน ขนาดกวา้ง 6.5 น้ิว ยาว 15 น้ิว 
   2.  ผา้เหลือง 1 ช้ิน ขนาดกวา้ง 1.5 น้ิว ยาว 15 น้ิว 
   3.  ผา้มุง้ 1 ช้ิน ขนาดกวา้ง 4.2 น้ิว ยาว 15 น้ิว 
   4.  ผา้สีสันต่างๆ ใชส้ าหรับปิดหนา้หมอน 1 ช้ิน 
   5.  นุ่น 
   6.  เขม็และดา้ย 
   7.  จกัรเยบ็ผา้ 
   8.  ไมส้ าหรับบรรจุนุ่น 
   6.7.3  การตรวจสอบผา้ลายและเยบ็ริมผา้ 
        6.7.3.1  เตรียมผา้ลายขิด 1 ช้ินขนาดกวา้ง 6.5 น้ิว ยาว 15 น้ิว 
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    6.7.3.2  เยบ็ริมกนัลุ่ยในผา้สีเดียวกนักบัผา้ลายขิด  เพราะจะท าใหสี้
กลมกลืนกนัและการเยบ็ควรดูลายขิดดว้ย  เพราะบางทีดา้นท่ีเป็นลายขิดเขา้ดา้นใน  ซ่ึงจะท าใหไ้ม่
สวยงามและเสียเวลาในการแกไ้ขใหม่ 

    6.7.3.3  เยบ็ริมแลว้น ามาวดั  เพื่อใหช่้องแต่ละช่องเท่ากนั  ซ่ึงจ ามีจ  านวน 
9 ช่อง ช่องละ 1.5 น้ิว ดงัภาพท่ี 36 

 
 1.5 น้ิว 
 
         

        
 

 

  
  

    

   1                   2                3                 4               5                 6                 7                8                 9 
                                                                         เยบ็กนัลุ่ยดา้นใน                                       ลายผา้ขิด 
ภาพท่ี 36   การวดัและเยบ็ริมกนัผา้รุ่ย 
 

   6.7.4  การประกอบไส้ 
    6.7.4.1  ผา้มุง้ขนาดกวา้ง 4.2 น้ิว ยาว 15 น้ิว 
    6.7.4.2  ผา้เหลือง ขนาดกวา้ง 1.5 น้ิว ยาว 15 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน พบัริม

กนัลุ่ยประมาณ 0.5 เซนติเมตร ไม่ตอ้งเยบ็ริม 
    6.7.4.3  น าผา้เหลืองเยบ็ติดกบัผา้มุง้ใหเ้ป็นช้ินเดียวกนั 
    6.7.4.4  แบ่งผา้มุง้ออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กนั  แลว้ตดัให้แยกออกเป็น 3 

ช้ิน 
    6.7.4.5  แต่ละช้ินพบัหรือแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กนั ดงัภาพท่ี 37 
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 3 
 
 
 
ภาพท่ี 37  การแบ่งและพบัผา้มุง้ท่ีจะท าไส้หมอน 

 
    6.7.4.6  น าผา้ทั้ง 3 แผน่มาพบัประกบกนัดงัน้ี 

      ช้ินท่ี 1 วางไส้หงาย 
             ช้ินท่ี 2 วางไส้คว  ่า วางทบัช้ินท่ี 1 เล่ือนออก 1 พบั โยเล่ือนไป
ทางขวา 
         ช้ินท่ี 3 วางไส้หงาย วางทบัช้ินท่ี 2 เล่ือนมาทางดา้นซา้ย ซ่ึงตรง
กบัช้ินท่ี 1 พอดีแลว้เยบ็ก่ึงกลางรอบพบัทั้ง 3 ช้ิน การเยบ็ใหย้  ้าหวัทา้ย 
    เม่ือเยบ็ไส้ 3 แผน่ ติดกนัเรียบร้อยแลว้ วดัดา้นหงาย 2 ช่อง ซ่ึงดา้นยาว
กวา่วดัจากก่ึงกลางไป 1.4 น้ิว  ทั้งดา้นบนและดา้นล่าง (ซ่ึงเป็นดา้นท่ีส้ินและเป็นดา้นท่ีคว  ่า 1 ช่อง  
การวดัจะเป็นคู่ ๆ ไป  หมอนสามเหล่ียมขนาดน้ีจะมี 3 คู่ 
   6.7.5  การเยบ็ไส้ 
       ดา้นหงายซ่ึงยาวกวา่ (2ช่อง) เยบ็ใหเ้ขา้กบัดา้นสั้นท่ีคว  ่า (1ช่อง) การเยบ็
ใหต้รงล่องท่ีวดัจากจุดก่ึงกลาง (1.4น้ิว) เยบ็จนครบทั้ง 3 คู่  ทบท่ีเยบ็เสร็จเขา้หาเส้นก่ึงกลางใหย้าว
เท่ากบัดา้นคว  ่าส้ิน (1ช่อง) ถา้ตรงพอดีแลว้ใหเ้ยบ็เป็นแนวตลอดไป  เม่ือเยบ็ไส้ส าเร็จแลว้ก็พร้อมท่ี
จะน าไปประกอบเขา้เป็นตวัหมอนกบัลายขิดท่ีเตรียมไวแ้ลว้ ดงัภาพท่ี 38 
 
 
 
 
 
    
 
ภาพท่ี 38 การเยบ็ไส้หมอน 

1 2 
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  6.7.6  การประกอบไส้เขา้กบัลายขิด 

      ลายขิดยาว 15 น้ิว  แบ่งเป็น 9 ช่อง  เท่ากบัช่องละ 1.5 น้ิว ดงัภาพท่ี 39 
 
    1.5 น้ิว 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
               1                        2                             3                        4                            5                         6 
ภาพท่ี 39  ช่องท่ีจะประกอบไส้หมอน 

 การน าลายขิดเขา้ประกอบไส้ใหใ้ชล้ายดา้นใน (ดา้นลายกลบั) เยบ็เขา้กบัไส้เพราะเม่ือ
เยบ็เสร็จแลว้ลายท่ีถูกหรือลายจริงจะกลบัออกมาดา้นนอก  ขั้นตอนในการเก็บไส้หมอนมีดงัน้ี 
    6.7.6.1  น าลายขิดส่วนท่ี 1 (ช่อง1.2) เยบ็ติดกนักบัไส้หมอนช่องท่ี 1 เวลา
เยบ็ใหย้  ้าหวัทา้ยกนัรุ่ย 

    6.7.6.2  น าลายขิดส่วนท่ี 2 (ช่องท่ี 3) เยบ็ติดไส้หมอนช่องท่ี 2 เยบ็ย  ้าหวั
ทา้ย 
    6.7.6.3  น าลายขิดส่วนท่ี 3 (ช่องท่ี 4-5) เยบ็ติดไส้หมอนช่องท่ี 3 เยบ็ย  ้า
หวัทา้ย 

    6.7.6.4  น าลายขิดส่วนท่ี 4 (ช่องท่ี 6) เยบ็ติดไส้หมอนช่องท่ี 4 เยบ็ย  ้าหวั
ทา้ย 
    6.7.6.5  น าลายขิดส่วนท่ี 5 (ช่องท่ี 7-8) เยบ็ติดไส้หมอนช่องท่ี 5 เยบ็ย  ้า
หวัทา้ย 
    6.7.6.6  น าลายขิดส่วนท่ี 6 ท่ีเหลือ  และลายขิดส่วนท่ี 1(ช่องท่ี 1-2) น ามา
เยบ็ใหติ้ดกนั การเยบ็ระวงัลายขิด  ควรให้ตรงกนัจะดูสวยงามเวลาเยบ็เขา้รูป  และเยบ็ติดกนัแลว้
น าไปเยบ็ติดกบัไส้ท่ีเหลือซ่ึงเป็นช่องท่ี 6 เม่ือเยบ็เสร็จแลว้ใหก้ลบัลายออกมา  เวลากลบัลาย  ขอ้
ควรระวงัคือ  อยา่งดึงเฉพาะลายผา้ขิด  ควรจะเยบ็ยดัไส้กบัลายขิด  เพราะผา้จะไดไ้ม่ยดืเวลาเขา้
หนา้หมอน 
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   6.7.7  การปิดหนา้หมอน 
       ผา้ส าหรับปิดหนา้หมอน  จะใชสี้ใดก็ได ้ แต่ส่วนมากจะนิยมใชสี้แดง
หรือไม่ก็ใชสี้เดียวกนักบัพื้นสีของลายขิด  เพราะมองเห็นชดั  และสวยงาม  ผา้ท่ีใชปิ้ดหนา้หมอน
จะใหผ้า้ตามลายขวางผา้จะไดไ้ม่ยดืเวลาปิดหนา้นุ่น  และความกวา้งของผา้จะตอ้งใหญ่กวา่หนา้
หมอนแต่ละช่องเล็กนอ้ย  เพื่อพบัและสอยพนั  ซ่ึงการพบัหนา้หมอนมีวธีิการดงัน้ี คือ  ดงัภาพท่ี 40 
 
 
 
               ผา้ทั้ง 3 ดา้นเท่ากนั 
 
 
ภาพท่ี 40  การพบัหนา้หมอน 
  
 เม่ือผา้ปิดหนา้หมอนแลว้  ใหน้ าผา้มาพบัริมตามแนวของสามเหล่ียมใหพ้อดีน าไปสอย
พนักบัผา้ลายขิดดา้นท่ีเยบ็เขา้กบัไส้  การสอยตอ้งสอยใหเ้รียบร้อยสวยงามอยา่ใหห่้างหรือถ่ี
จนเกินไป  และตอ้งแน่นถา้สอยห่างและไม่แน่นมองเห็นดา้นใน  ท าใหง้านออกมาไม่ประณีต
สวยงาม  ภาพท่ี 41 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 41 การสอยพนัหนา้หมอนท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
 เม่ือสอยพนัหนา้หมอนเสร็จทุกช่องแลว้  น าไปยดันุ่นให้เกล่ียใหท้ัว่ทุกมุมและยดัให้

ตึงอยา่ใหห้ลวมหรือแน่นจนเกินไป  เม่ือยดันุ่นเตม็ลูกหมอนแลว้ทั้ง 6 ช่อง น าหนา้หมอนท่ีเตรียม
ไวม้าพบั  และสอยพนัอีกคร้ัง  ระวงัอยา่ใหด้า้ยสอยพนัเอานุ่นเขา้ไปดว้ยจะมองดูไม่สวยงาม  เสร็จ
แลว้ตดัดา้ยออกใหเ้รียบร้อย  น าไปปัดนุ่นท าให้รูปทรงให้ไดท่ี้  โดยการตบหมอนดว้ยมือ  เพื่อให้
เสมอกนัและมีรูปทรงท่ีสวยงาม  แลว้น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ ดงัภาพท่ี 42 
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ภาพท่ี 42  หมอนสามเหล่ียมหรือหมอนขวาน 
 
สรุป 

 ขอ้มูลในขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่า  ความเช่ือ  แลวถีิชุมชนท่ีสะทอ้นถึงการทอผา้  
การผลิตหมอนขิด  วธีิการผลิตหมอนขิด  ท าใหชุ้มชนสามารถมีวถีิปฏิบติัในเชิงสังคมท่ีท าใหเ้กิด
การปฏิบติัตวัตามความเช่ือ  วถีิปฏิบติั  จากการผลิตหมอนขิดอยา่งเหมาะสม  นอกจากแสดงใหเ้ห็น
การผลิตแบบดั้งเดิมในทุกขั้นตอน  ของการผลิตจะมีวธีิการท่ีเรียบง่าย  แต่เตม็ไปดว้ยความเช่ือ
ต่างๆ  ท่ีท าใหผู้ผ้ลิตมีปฏิสัมพนัธ์  พึ่งพาอาศยักนัในสังคม  ความเช่ือต่างๆ  ท่ีเป็นวถีิปฏิบติั
ประเพณีต่างๆ  ท่ีท าใหชุ้มชนผูผ้ลิตหมอนขิด อยูร่่วมกนักบัศาสนา  โดยมีประเพณีความเช่ือท่ี
สนบัสนุนในการผลิตหมอนขิด ตามวถีิดั้งเดิมเป็นของสูง  ลวดลายหลายรูปแบบตอ้งใชเ้พื่อถวาย
พระ  ในประเพณีวนัส าคญัต่างๆ  เช่น  ลวดลายดอกแกว้  ซ่ึงมีความหมายเป็นดอกไมท่ี้ใชส้ าหรับ
การถวายพระและบุชาพระสงฆ ์ เป็นตน้  แสดงถึงความสัมพนัธ์ของประชาชนและพระสงฆ ์ เป็น
การท านุบ ารุงศาสนาในความเช่ือของพุทธศาสนาอีกทาง  ซ่ึงบทน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีการผลิต
ดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาจากในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นจะท าให้เขา้ใจในวถีิปฏิบติัในการผลิตหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิม  ขั้นตอนการผลิตหมอนขิดและความเช่ือต่างๆ  ทางสังคมท่ีสะทอ้นถึงคุณค่าในทางสังคม
และวฒันธรรม  โดยผูศึ้กษาจะเสนอแนวทางการอนุรักษก์ารผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  เพื่อนุรักษ ์ 
รักษา  ภูมิปัญญา  คุณค่า  และวถีิชุมชนท่ีเรียบง่ายและเหมาะสม  ภายใตส้ังคมสมยัใหม่ท่ีเป็นสังคม
อุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบอยา่งชดัเจนกบัภูมิปัญญาดั้งเดิมในปัจจุบนั 
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บทที ่5 
                

 
 ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูศึ้กษาท าการศึกษาใน แนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิต

หมอนขิดแบบดั้งเดิม : กรณีศึกษาวถีิชีวติการผลิตหมอนขิด ชุมชนศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่า
ต้ิว จงัหวดัยโสธร  โดยผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการศึกษาเชิงคุณภาพ  ไดท้  าการวเิคราะห์จากผลการศึกษา  
โดยการ  สัมภาษณ์  การสังเกตการณ์  การสนทนากลุ่ม  และการประชุมเชิงปฏิบติัการ  ประกอบกบั
การส ารวจ  โดยวธีิการออกแบบสอบถามจ านวน  40 ชุด  แยกออกเป็นจ านวนผูผ้ลิต 30 คน  
ผูป้ระกอบการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 
              ด       30 ค  

                            5   ค  
                  ค                      2   ค  
                     3   ค  

 ผูศึ้กษาไดท้  าการวจิยัเพื่อหาค าตอบตามวตัถุประสงค ์โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   1.                       ค                       ด 
 2.  ผลกระทบของระบบอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม 
 ขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนมีความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนั ท าใหเ้ขา้ใจถึงความเป็นมา ความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดของชุมบา้นศรีฐาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1.  ปัญหาและผลกระทบของระบบอุตสาหกรรมทีม่ีผลต่อการผลติหมอนขิดแบบดั้งเดิม 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาประเด็นปัญหาและผลกระทบของระบบอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการผลิต
หมอนขิดแบบดั้งเดิม  ผูศึ้กษาไดแ้บ่งการศึกษาในประเด็นน้ีออกเป็น 2 ส่วน  เพื่อความชดัเจนใน
รายละเอียดการศึกษาโดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
 1.  การเปล่ียนแปลงการส่ือความหมายของการผลิตหมอนขิด 
 2.  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากระบบอุตสาหกรรม 
  1.  การเปล่ียนแปลงการส่ือความหมายของการผลิตหมอนขิด การเปล่ียนแปลงการ
ส่ือความหมายของหมอนขิด  อดีตชาวอีสานไดใ้หค้วามหมายของลายขิดและหมอนขิด  
ความหมายเคร่ืองใชส้อยอนัเป็นมงคล  ท่ีมกัจะเป็นองคป์ระกอบในพิธีกรรมทางศาสนา  โดยความ
เช่ือของชาวอีสาน  นอกจากนั้นหมอนขิดก็ยงัมีความหมายในลกัษณะเคร่ืองใชส้อย  ใน
ชีวติประจ าวนัของชาวอีสาน  หมอนขิดในชุมชนอีสานตั้งแต่มีการเร่ิมผลิตในความหมายต่างๆ  
ผา่นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกวา่ 50 ปี  เกิดการเปล่ียนแปลงส่ือความหมายของหมอนขิดบา้นศรี
ฐานดงัแผนภูมิภาพท่ี 3  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิภาพท่ี 3  การเปล่ียนแปลงการส่ือความหมายของหมอนขิดบา้นศรีฐาน 

 
 
 
 

อดีต-พ.ศ.2507 พ.ศ.2507 พ.ศ.2515-ปัจจุบนั 

คติความเช่ือ
ดั้งเดิมและคติ
ความเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
พิธีกรรมทาง

ศาสนา 

การ
เปล่ียนแปลง
จากคติความ
เช่ือเป็น

ประโยชน์ใช้
สอย 

การเปล่ียนแปลงจาก
ประโยชน์ใชม้าเป็น
ระบบอตุสาหกรรม 
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 จากการศึกษาพบวา่ การเปล่ียนแปลงความเช่ือ เป็นส่วนส าคญัท่ีมีผลท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงต่อขบวนการผลิตหมอนขิดในชุมชนศรีฐาน ซ่ึงผูศึ้กษาจะไดอ้ธิบายถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัขบวนการผลิตหมอนขิดของชุมชนศรี
ฐานต่อไป โดยการเปล่ียนแปลงคติความเช่ือท่ีเกิดข้ึนนั้น ผูศึ้กษาจะแบ่งช่วงระยะเวลาออกเป็น 3 
ส่วน คือ  

 1.  คติความเช่ือดั้งเดิมและคติความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมทางศาสนา 
 2.  การเปล่ียนแปลงจากคติความเช่ือเป็นเร่ืองประโยชน์ใชส้อย 
 3.  การเปล่ียนแปลงจากประโยชน์ใชม้าเป็นระบบอุตสาหกรรม 

  1.1  คติความเช่ือดั้งเดิมและคติความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมศาสนา เกิดข้ึน
ในช่วงปี อดีต – พ.ศ.2507 
              ชาวบา้นศรีฐานมีคติความเช่ือเก่ียวกบักรรมวธีิการทอผา้ท่ีสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ  โดยเฉพาะกรรมวธีิการทอผา้ลายขิดหรือผา้ขิดท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการทอเป็น
เวลานาน  และมีกระบวนการท่ีพิถีพิถนัหลายขั้นตอน  ในการทอผา้นั้นก็มีขอ้หา้มมากมายหลาย
อยา่งซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชาวบา้นศรีฐานมีความเช่ือและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  เช่น  หา้มไม่ใหผู้ห้ญิง
หรือสตรีวยัสาวไปยนืหรือนัง่โฮงหูก  โดยเฉพาะในตอนกลางหูก  เช่ือวา่จะหาสามียาก  หา้มผูช้าย
จบัผา้ขณะท่ีผูห้ญิงก าลงัทอผา้  และหา้มผูช้ายคน้หูก  สืบหูกหรือทอผา้  เช่ือวา่จะท ามาหากินไม่
ร ่ ารวย  ถา้ทอผา้ยงัไม่เสร็จทั้งเครือหา้มตดัผา้คาหูก ไม่วา่จะตดัไปใชห้รือขาย  เม่ือทอผา้เสร็จแลว้
ไปตรงกบัวนัองัคารหา้มตดัผา้ออกจากฝืม ถา้น าไปใชจ้ะเกิดไฟไหม ้ เม่ือน าผา้ไปตดัเส้ือผา้หา้มเยบ็
ขณะสวมใส่อยูก่บัตวั  นอกจากนั้นขนาดของผา้ยงัมีความเช่ือเก่ียวกบั “โสก หรือโศลก” ท่ีเป็น
มงคลกบัเจา้ของผา้ดว้ย  เม่ือนุ่งผา้ซ่ินตอ้งนุ่งซ่ินซอ้น (ใส่ซอ้นกนัสองชั้น)  อีกทั้งยงัห้ามนุ่งส้ินผนื
เดียวเขา้ห้องพระ  เวลานุ่งให้ชายผา้ซ่ินเสมอกนัเรียกวา่ “ตีนซ่ินล าเพียง” การเอาผา้ซ่ินไปตากหรือ
ผึ่งแดดหา้มตากผา้ซ่ินไวท่ี้สูงหรือตากบริเวณหนา้เรือนหรือหนา้บา้น  เม่ือเลิกใชผ้า้ขิดก็หา้มน า
ผา้ขิดไปใชท้  าผา้ข้ีร้ิว  จากขอ้หา้มท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือดงักล่าว จึงถือไดว้า่ผา้ขิดเป็นของสูง  ถา้ใช้
กบัร่างกายก็ใชบ้ริเวณเหนือเอวข้ึนไป  เช่น  ท าหมอน  ท าผา้โพกศีรษะ ท าผา้สไบ  น าไปตดัเส้ือ  
เป็นตน้  ถา้น าไปใชก้บัส่วนล่างของร่างกายถือวา่ไม่เหมาะสม ในการใชห้มอนขิดท่ีดีควรใชใ้นการ
หนุนศีรษะ  หรือทา้วแขน  จึงไม่ควรเอาหมอนมารองนัง่  เดินขา้มหมอนขิด  เหยยีบหมอนขิดหรือ
เตะ  อาจกล่าวไดว้า่ความเช่ือเหล่าน้ีมาจากการใชผ้า้ขิดมาเป็นส่วนประกอบในการท าหมอนขิด  
เพราะเช่ือวา่ผา้ขิดเป็นของสูง  ท่ีใชใ้นโอกาสส าคญัต่าง ๆ 
  นอกจากนั้นในทางพระพุทธศาสนา  ก็ยงัปรากฏความเช่ือเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูบ่า้ง  
เช่น  ถา้ใชผ้า้ทอพื้นเมืองหรือหมอนท่ีทอดว้ยผา้ทอพื้นเมืองถวายพระจะไกกุ้ศลแรง  โดยเฉพาะผา้
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ทอลายขิดหรือผา้ขิด ซ่ึงเป็นผา้ท่ีมีกรรมวธีิในการทอท่ีซบัซอ้นและใชร้ะยะเวลาในการทอเป็น
เวลานานและเช่ือวา่เป็นของสูง  จึงมีการน าผา้ทอลายขิดหรือผา้ขิดท่ียงัไม่เคยใชไ้ปถวายพระสงค ์ 
เพื่อใหพ้ระสงคใ์ชป้ระโยชน์ต่อไป  เช่น  ห่อคมัภีร์  หนงัสือใบลาน  ซ่ึงส่ิงของเหล่านน้ีเป็นของสูง  
เช่ือวา่เป็นการเก็บรักษาความรู้  สติปัญญาและเป็นการแสดงออกดว้ยความเคารพ  นอกจากนั้นยงั
น าผา้ทอลายขิดมาใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนาตามคติความเช่ือ  เช่น  บุญกฐินหรืองานทอดกฐิน  
ชาวบา้นศรีฐานน าหมอนขิดขนาดใหญ่มาถวายพระสงฆไ์ดน้ าไปใช ้ เช่ือวา่หมอนขิดท่ีน าไปถวาย
ท่ีมีขนาดท่ีใหญ่มากเท่าไหนก็จะไดบุ้ญมากเท่านั้น  การบวชนาคก็เช่นเดียวกนัชาวบา้นน า
หมอนขิดไปใชใ้นพิธีกรรมดว้ย  เป็นเคร่ืองบูชาแด่พระสงฆ ์ เช่ือวา่จะไดบุ้ญกุศุล  งานบุญประจ าปี
หรือบุญผะเหวด  ชาวบา้นจะจดัขวนแห่ท่ียิง่ใหญ่ในขบวนจะมีการแสดงในกณัฑต่์างๆ  ของชาดก
เร่ืองพระเวสสันดรชาดก  เช่น  กณัฑชู์ชก  จะมีขบวนแห่ชา้ง  มา้  ชาวบา้น  จะร่วมมือร่วมใจกนัจดั
ขบวนดว้ยการแต่งกายดว้ยชุดพื้นเมืองและน าหมอนขิดไปถวายพระสงฆท่ี์วดั 
 นอกจากนั้นยงัมีความเช่ือเก่ียวลวดลายท่ีใชใ้นการท าหมอนขิด  ในการน าไปใชใ้นการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น  ลายขิดดอกบวั  ลายขิดดอกแกว้  เป็นตน้  ลายเหล่าน้ีเป็น
ลวดลายท่ีใชเ้ฉพาะในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น 
 คติความเช่ือของชาวบา้นหมู่บา้นศรีฐานมีทั้งคติความเช่ือเก่ียวกบัศาสนา  เก่ียวกบัส่ิง
เหนือธรรมชาติ  และเก่ียวกบับุคคล   พระพุทธศาสนาในภาคอีสานนั้นมีปรากฏทั้งในนิทาน  
ต านาน  ประวติัศาสตร์  และโบราณคดี  ในภาคอีสานมีร่องรอยโบราณคดีหลายแห่ง จากประเพณี
ความเช่ือของชาวบา้นศรีฐานท่ีมีต่อเจดียห์ลวงปู่ ฟ้ามืดน้ีพบวา่มีพิธีกรรมท่ีสืบเน่ืองดว้ยความเช่ือ
เร่ืองภูตผีวญิญาณอยูไ่ม่นอ้ยไปกวา่พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาพุทธเลย  และพิธีกรรมน้ียงัไดน้ า
พระภิกษุสงฆเ์ขา้ร่วมพิธีดว้ย  ซ่ึงในการประกอบพิธีกรรมในแต่ละคร้ังจะตอ้งใชว้ดัเป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม  เช่น  เทศกาลการท าบุญเทศน์มหาชาติ   และงานบุญบั้งไฟ  ไดมี้การแห่ชา้งแห่
มา้  ไปรอบๆ อุโบสถและเจดียศ์รีฐานหรือเจดียห์ลวงปู่ ฟ้ามืดเพื่อเป็นการสักการะหลวงปู่ ฟ้ามืด    
อีกทั้งยงัไดน้ าหมอนขิดน ามาสักการท่ีเจดียห์ลวงปู่ ฟ้ามืดอีกดว้ย (พระครูญาณวจิิตร, 2510)   เม่ือ
พระครูฟ้ามืดมรณภาพ  เม่ือปีพุทธศกัราช 2401  ซ่ึงเป็นการศูนยเ์สียพระเถระส าคญัองคห์น่ึง   ศิษ
ยานุศิษยแ์ละบรรดาผูท่ี้มีความเคารพเล่ือมใสในตวัของท่านพระครูฟ้ามืด ไดมี้ความคิดท่ีสร้างเจดีย์
ไวเ้ป็นท่ีบรรจุอฐิัของท่านพระครูฟ้ามืดเพื่ออนุชนรุ่นหลงัจะไดส้ักการะบูชา เพื่อเป็นการระลึกถึง
คุณงามความดีของท่าน เม่ือสร้างเจดียก์็ไดบ้รรจุอฐิั พร้อมกบัส่ิงของท่ีมีค่าบรรจุไวเ้พื่อเป็นการบูชา
ท่านพระครูฯ และเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา   ชาวบา้นหมู่บา้นศรีฐานจึงไดมี้การจดังาน
ประจ าปีข้ึน  คือ  การน าหมอนขิดไปสักการท่ีเจดียห์ลวงปู่ ฟ้ามืด  เน่ืองจากหมอนขิดนั้นชาวอีสาน
เช่ือวา่เป็นของสูงและจะใชใ้นงานพิธีส าคญัต่างๆ  โดยท่ีนางธรรมมา  สู้สงคราม  ชาวบา้นบา้นศรี
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ฐานไดไ้ปพบหมอนสามเหล่ียมท่ีสวยงามในวดัศรีธรรมนาราม  จงัหวดัยโสธร  จึงไดส้อบถามจึง
ทราบวา่แม่ชีไข่  เป็นผูป้ระดิษฐห์มอนขวานน้ีข้ึนมา  จึงไดไ้ปเรียนการท าหมอนขวานจากแม่ชีไข่  
ต่อมานางธรรมมาจึงไดใ้ชล้ายผา้ขิดเพื่อท าปลอกหมอนขวาน  จากการใชผ้า้ขิดมาท าหมอนขวาน
เดิมทีนั้นชาวอีสานเช่ือวา่ผา้ขิดคือผา้ท่ีเป็นของสูงใชส้ าหรับในส่วนท่ีสูงจากเอวเป็นตน้ไป  ดงันั้น
จึงท าใหห้มอนขิดเป็นของสูงส่งเหมาะส าหรับการสักการเจดียห์ลวงปู่ ฟ้ามืดหรือเจดียศ์รีฐานนัน่เอง 
(ยงยทุธ  ศรีสุพรรณ, 2530) 

  1.2  การเปล่ียนแปลงจากคติความเช่ือเป็นเร่ืองประโยชน์ใชส้อย 
              องคเ์จดียศ์รีฐานหรือเจดียห์ลวงปู่ ฟ้ามืดไดห้กัพงัลม้ลงทั้งองค ์ เม่ือวนัท่ี 22 

กนัยายน พุทธศกัราช 2507  เจดียห์ลวงปู่ ฟ้ามืดนั้นเดิมท่ีเป็นเจดียท่ี์มีรูปทรงของเจดียน์ั้นเป็นรูปทรง
แบบลาว  มีฐานกวา้ง 4 เมตร สูงจากพื้นจนถึงฉตัร สูง 8.50 เมตร สร้างดว้ยอิฐถือปูน  ภายในเจดีย์
ไดบ้รรจุอฐิัของพระครูหลวงปู่ ฟ้ามืด  พระพุทธรูปและของมีค่ามากมาย 

       เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พุทธศกัราช 2507  ชาวบา้นศรีฐาน น าโดยผูใ้หญ่เศียร       
วระพนัธ์ ผูเ้ป็นผูใ้หญ่บา้นขณะนั้นและกรมศิลปากร  จะตอ้งท าการส ารวจตรวจคน้องคเ์จดียท่ี์ลม้
ลง เพื่อตรวจดูส่ิงของท่ีบรรจุไว ้ถา้ปล่อยเอาไวก้ลวัวา่จะมีคนมาลกัลอบขดุคน้ขโมยไป   จึงไดท้  า
การขนยา้ยเอากอ้นอิฐและดินออก แลว้ขุดลงไปในบริเวณฐานรากเจดีย ์ เม่ือขดุลงเสมอพื้นดินเดิม 
ก็ไดพ้บแผน่หินปิดปากหลุมขนาดกวา้ง 60 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร เม่ือขดุเอาแผน่หินท่ีปิดอยูอ่อก
แลว้ ปรากฏวา่เป็นหลุมขนาดคนลงไปได ้ไดค้น้ดูพบพระพุทธรูป 10 กวา่องค ์พร้อมทั้งส่ิงของอีก
มากมาย เม่ือร้ือหลุมบนออก จะพบกบัแผนหินอีกแผน่หน่ึงซ่ึงรองอยูข่า้งล่างหลุมบน  เม่ือขดุเอา
แผน่หินข้ึนมาก็พบไหท่ีมีขนัสัมฤทธ์ิปิดครอบปากไห รอบๆ ไหมีดินทรายลว้นๆ  ท่ีมีสีขาวบริสุทธ์ิ
กลบไว ้เม่ือขดุไหข้ึนมาเปิดดูก็พบกบัพระเงินจ านวน 200 กวา่องค ์ส่วนอฐิัของหลวงปู่ พระครูฟ้า
มืดอยูด่า้นล่างของไหโดยมีไหทบัเอาไว ้ ส่ิงของท่ีไดพ้บท่ีฐานเจดียน้ี์ก็มีอยูม่ากมาย  แต่ส่ิงของท่ีได้
ถูกคน้พบภายในบริเวณเจดียศ์รีฐานหรือเจดียห์ลวงปู่ ฟ้ามืดก็ไดถู้กขโมยไปบางส่วน  ซ่ึงจากกรณี
ดงักล่าวไดท้  าใหค้วามเล่ือมใสในองคเ์จดียห์ลวงปู่ ฟ้ามืดหรือเจดียศ์รีฐานไดล้ดลง (พระครูญาณ
วจิิตร, 2510) 

       ต่อมาเม่ือ ปี พ.ศ.2515  นางปูน  จนัเหลือง และนางบุดดา  จงัเหลือง  ไดน้ า
หมอนขิดไปถวายพระเม่ือเวลาท าบุญในประเพณีต่างๆ  นอกจากนั้นหมอนขิดยงัใชใ้นวถีิชีวติของ
ชุมชนบา้นศรีฐาน  เช่น  ใชห้นุนนอน  ใชใ้นชีวติประจ าวนัภายในครอบครัว  และพิธีกรรมต่างๆ 
เช่น  การแต่งงาน  งานบวช  บุญกระฐิน ฯลฯ   เม่ือมีผูพ้บเห็นจึงเกิดความสนใจและสั่งท าเป็น
จ านวนมากท าใหช้าวบา้นศรีฐานไดเ้พิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครัวและไดก้ลายเป็นอาชีพเสริมของ
หมู่บา้น (ท่ีนอนหมอนขิดผลิตภณัฑดี์เด่นเมืองยโสธร, 2546)  
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  1.3  การเปล่ียนแปลงจากประโยชน์ใชม้าเป็นระบบอุตสาหกรรมปี พุทธศกัราช  
2515-2549 

        จากการพฒันารูปทรงหมอนขิดส่ีเหล่ียมผนืผา้  หรือหมอนหนา้อิฐ  มาเป็น
ลกัษณะหมอนสามเหล่ียมลายขิด  หรือเรียกกนัทัว่ไปวา่  หมอนขวานลายขิด  ท าใหช่ื้อเสียงของ
หมู่บา้นศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  ไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชนวา่  เป็นหมู่บา้นท่ีท า
หตัถกรรมหมอนขิดท่ีมีฝีมือประณีตยิง่  ผลิตภณัฑทุ์กช้ินท่ีน าออกมาจ าหน่ายไดรั้บการตอ้นรับ  
และไดรั้บการยกยอ่งวา่มีคุณภาพดีเยีย่ม  และมีความแตกต่างจากผลิตภณัฑแ์หล่งอ่ืนๆ  อนัท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน  เน่ืองจากลกัษณะของหมอนไดมี้การพฒันากระบวนการผลิตอยา่งประณีต
บรรจง  ซ้ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะโดดเด่นของหมอนขิดรูปทรงสามเหล่ียมน้ีอยา่ง
เด่นชดั  คือ  ลกัษณะหนา้หมอนเรียบตรง  เพราะการเยบ็ยดันุ่นการปิดหนา้หมอน  ท าอยา่งประณีต  
พิถีพิถนั  รูปทรงสามเหล่ียมตวัหมอนจะเป็นสามเหล่ียมดา้นเท่า  และเหล่ียมแต่ละดา้นตอ้งคม
ลายขิดท่ีน ามาเป็นส่วนประกอบของหมอนก็ เก็บขิดอยา่งละเอียด  และเม่ือน ามาต่อกนัช่างก็
สามารถน าลายขิดมาต่อกนัอยา่งแนบสนิท  และตรงกนัอยา่งเห็นไดช้ดั  สีสันท่ีใชท้  าหมอนก็มี
ลกัษณะกลมกลืน  แบ่งได ้2 ชนิด  คือ  สีสันสดใสและสีสนัท่ีเคร่งขรึม  สามารถประสบประสาน
จนเป็นความงามในทางศิลปะ  และประการส าคญัท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์  ในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
อยา่งชดัเจนท่ีสุดก็คือ  หมอนขิดรูปทรงสามเหล่ียมทุกใบจะตอ้งยดัฟางขา้วดว้ย  เพื่อเหตุผลส าคญั
ในการรักษารูปทรงให้อยูต่วั  ท าใหห้มอนไม่ยบุตวัเร็วจนเกินไป   ซ่ึงหากยดันุ่นเพียงอยา่งเดียว  
หมอนจะยบุเร็ว  การยดัฟาง  ซ้ึงถือวา่เป็นเทคนิคพิเศษ  และเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง  
และเหตุผลส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าใหเ้ป็นหมอนขิดบา้นศรีฐาน  ไดรั้บการยอมรับ  และ
แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  หมู่บา้นน้ีสามารถท าหตัถกรรมในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งครบ
วงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต  การทอผา้  การตดัเยบ็ผา้  การยดัไส้  การปิดหนา้หมอน  ตลอดจนการ
จดัจ าหน่าย  โดยองคก์รของชาวบา้นทั้งในหมู่บา้นและต่างจงัหวดั  จนท าใหห้มู่บา้นศรีฐานไดรั้บ
ช่ือเสียงวา่เป็นหมู่บา้นหตัถกรรมหมอนขิด (ท่ีนอนหมอนขิดผลิตภณัฑดี์เด่นเมืองยโสธร. 2546)  
นอกจากนั้นยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหมู่บา้นหตัถกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมดีเด่น  
ประจ าปีพุทธศกัราช 2535  งานหตัถกรรมในหมู่บา้นศรีฐานเร่ิมแพร่หลายข้ึนจากการไดรั้บรางวลั
ดงักล่าว  ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการสนบัสนุนจากจงัหวดัยโสธรจากค าขวญั  “บั้งไฟโก ้ แตงโมหวาน  
หมอนขาวนผา้ขิด  แหล่งผลิตขา้วหอมมะลิ”  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรับและการสร้างอตัลกัษณ์
ใหเ้กิดข้ึนกบัหมอนขิด  เพื่อประโยชน์ในเชิงท่องเท่ียว  จากเหตุผลดงักล่าวท าใหง้านหตัถกรรมของ
หมู่บา้นศรีฐานมีรายไดม้ากมายจากการผลิตหมอน  ซ่ึงต่อมาไดข้ยายเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมการ
ผลิตหมอนขิด  มีการส่งออกจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่หมู่บา้นปีละ
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หลายสิบลา้นบาท  ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2549  หมู่บา้นศรีฐานไดรั้บรางวลัชนะเลิศผลิตภณัฑ์
หตัถกรรมหน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  ซ่ึงรางวลัดงักล่าวไดส้ร้างการยอมรับและเป็นความ
ภูมิใจของชุมชนบา้นศรีฐานในฐานะผูผ้ลิตและส่งออกหมอนขิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและ
เป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของจงัหวดัยโสธร 

 จากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงคติ ความเช่ือ ในขบวนการผลิต
หมอนขิดของชุมชนศรีฐาน โดยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท าใหข้บวนการผลิต ถูกเปล่ียนแปลงไป
ในหลายๆดา้น โดยจากการศึกษาพบวา่ การเปล่ียนแปลงคติความเช่ือท่ีเกิดข้ึน ส่งผลท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อขบวนการผลิต  หมอนขิดของชุมชนศรีฐาน ในดา้นต่างๆ ดงัแผนภูมิภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพท่ี 4  การเปล่ียนแปลงคติความเช่ือในการผลิตหมอนขิด 
 
2.  ผลกระทบทีเ่กดิจากการระบบอุตสาหกรรม  
 ในชุมชนบา้นศรีฐานในระยะเวลาท่ีผา่นมา เกิดการเปล่ียนแปลงในหลายดา้น การ
เปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เร่ิมตน้จาก ช่วงปีพุทธศกัราช 2515 โดยเกิดจาก แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 3ไดก้ล่าวถึงและใหค้วามส าคญักบัการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
โดยการรักษาอตัราการขยายตวัของปริมาณเงินตรา  รักษาระดบัราคาสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่ออาชีพ  รักษา
เสถียรภาพทางการเงินระหวา่งประเทศ  ส่งเสริมการส่งออก  ปรับปรุงโครงสร้างการน าเขา้  และ
ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและยกระดบัการผลิต เร่งรัดการส่งออกและทดแทนสินคา้น าเขา้  

หมอนขิด 
  การเปล่ียนแปลง หมอนขิด 

การส่ือความหมาย  

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
 

 

ประโยชน์ในการแลกเปลีย่น
exchange value  

 

  

ประโยชน์สอย         

Use value  
 

ระบบอุตสาหกรรม 
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ปรับงบลงทุนในโครงการก่อสร้างมาสนบัสนุนการลงทุนเพื่อใชป้ระโยชน์จากโครงการขั้นพื้นฐาน
ท่ีมีอยู ่ นอกจากนั้นในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 6 (2530-2534) ในการเนน้การ
ขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ และการเร่ิมแผนหลกัการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 7 (2535-2539) ในการเนน้การกระจายรายไดแ้ละการพฒันา
ไปสูสังคมชนบท แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 9 (2545-2549) ในการเนน้การแกปั้ญหา
ความยากจนและเพิ่มศกัยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเอง  ท าใหเ้กิดการส่งเสริม
ระบบอุตสาหกรรม 
 ผูศึ้กษาไดแ้บ่งผลกระทบจากระบบอุตสาหกรรมเป็น 2 ดา้น  คือ  ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมและดา้นเศรษฐกิจ  โดยประกอบกบัขอ้มูลจากการส ารวจ  สัมภาษณ์และการออกแบบ
สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักระบวนการการผลิตหมอนขิดในบา้นศรีฐาน  
โดยมีรายละเอียดดงัแผนภูมิท่ี  1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการผลิตหมอนขิด 

 
 2.1  ดา้นสังคมและวฒันธรรม  

  2.1.1  ผลกระทบดา้นความสัมพนัธ์ในชุมชน ผลการส ารวจพบวา่จ านวน 15 คน 
จากแบบสอบถาม 40 ชุด ให้ความเห็นในประเด็นดงักล่าว กล่าวคือ ชุมชนศรีฐานเป็นชุมชนท่ีผลิต
หมอนขิดมาชา้นานจนเป็นอาชีพหลกัของชุมชน การผลิตหมอนขิด จึงเป็นชีวติของชุมชน ในอดีต
นั้นชาวบา้นไดใ้ชข้บวนการผลิตหมอนขิดเป็นส่ือกลางในการสานความสัมพนัธ์ของคนทั้งภายใน
และภายนอกหมู่บา้น เกิดการแลกเปล่ียนสินคา้ ความสัมพนัธ์กนั แต่ในปัจจุบนัเม่ือระบบ
อุตสาหกรรมเขา้มานั้น ท าให้ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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   2.1.1.1  ความสัมพนัธ์ภายในชุมชน  หลงัจากท่ีมีระบบอุตสาหกรรมเขา้มา
ภายในชุมชนนั้น ผูท่ี้พอมีฐานะในชุมชน ก็จะลงทุนเพื่อตั้งร้านรับช้ือหมอนขิด ช้ือ ขาย โดยมี
บทบาทเป็นพอ่คา้คนกลาง บางรายก็มีโรงงานเป็นของตวัเอง  ส่วนขั้นตอนขบวนการผลิตนั้น ก็จะ
จา้งคนในชุมชนเพื่อท าการผลิตส่งแก่โรงงานและหนา้ร้าน ซ่ึงในชุมชนบา้นศรีฐานมีเจา้ของกิจการ
น้ีกวา่ 30 ราย  จึงท าให้เกิดการแยง่ชิงแรงงานในการผลิต  ส่งผลท าใหค้วามขดัแยง้จากกรณีดงักล่าว
ข้ึนบ่อยคร้ัง  ท าใหปั้ญหาความขดัแยง้ภายในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  ส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์ภายใน
ชุมชนลดลง แบ่งพรรคแบ่งฝ่าย ต่างคนต่างอยู ่ไม่ไดเ้ป็นเหมือนในอดีต 
   2.1.1.2  ความสัมพนัธ์ภายนอกชุมชน ชุมชนศรีฐานในอดีตเคยเป็นชุมชนท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนใกลเ้คียงอยา่งดี โดยจะมีการน าหมอนขิดไปแลกเปล่ียนส่ิงของอ่ืนท่ีจ าเป็น
กบัการด ารงชีวิตอยูเ่สมอ แต่ในปัจจุบนันั้นไดเ้ปล่ียนไปอยา่งมาก กล่าวคือ ชุมชนศรีฐานกลายเป็น
ชุมชนเศรษฐกิจในรูปแบบอุตสาหกรรมการผลิตหมอนขิด ท าใหช้าวบา้นผูผ้ลิตหมอนขิด รับจา้ง
ผลิตหมอนขิดเพื่อใหท้นักบัความตอ้งการของตลาด ท าใหไ้ม่มีเวลาท่ีจะท าอยา่งอ่ืน ความสัมพนัธ์
กบัคนภายนอกชุมชนจึงลดลงตามไปดว้ย  

  2.1.2  ท าใหมี้การพึ่งพาชุมชนภายนอกเพิ่มข้ึน         3 ค              
 0   ด    ค   ค ด          ด  ด           จากการศึกษาผลกระทบการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ
ของหมู่บา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  ตั้งแต่มีการรวมกลุ่มหตัถกรรมการ
ท าหมอนจนถึงปัจจุบนั  จากการท างานในเวลาปกติมาเป็นการท างานล่วงเวลา  เพื่อให้สินคา้
เพิ่มข้ึน  สินคา้ท่ีไดเ้พิ่มข้ึนท าใหต้อ้งพึ่งพาชุมชนภายนอก  ในการส่งผลผลิตจากชุมชนภายในสู่
ชุมชนภายนอกเพื่อจดัจ าหน่าย  ส่งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของหมู่บา้นชาวบา้นศรี
ฐาน  ส่งผลใหเ้กิดการพึ่งพาสังคมภายนอกมาข้ึน 

  2.1.3  ผลกระทบดา้นความเช่ือ  ค่านิยม           ค               0   ด 
   ค   ค ด           ด  ด              ค   นบัตั้งแต่อดีตไปตน้มาชุมชนบา้นศรีฐานเป็นชุมชน
หน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัศาสนามาโดยตลอด ส่วนหน่ึงเกิดจากความเช่ือในการผลิตหมอนขิดใน
ส่วนของลวดลายต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือทางศาสน เช่น ลายดอกแกว้ ความเช่ือและค่านิยม
เหล่าน้ี ท าใหชุ้มชนบา้นศรีฐานมีความใกลชิ้ดกบัศาสนาและศาสนา หรือวดัก็เป็นพื้นฐานท่ีหน่ึงท่ี
คนในชุมชนไดเ้ขา้มาท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั เช่น งานบุญต่างๆ ต่อมาเม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองจากความเจริญทางวตัถุเขา้มามากข้ึน ทั้งทางดา้นค่านิยม และระบบอุตสาหกรรมเขา้มาแทนท่ี 
ความเช่ือเดิมของชุมชน ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัต่อคนรุ่งหลงั และมีผลกระทบต่อ
ขบวนการผลิตหมอนขิด กล่าวคือ “ตั้งแต่ระบบอุตสาหกรรมเขา้มามีบทบาทมากข้ึน คนในชุมชนก็
เนน้เร่ืองรายได ้และค่าตอบท่ีไดจ้ากโรงงานต่างๆ  ความเช่ือหรือค่านิยม เร่ืองศาสนาลดนอ้ยลง  คน
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ไม่ไดมี้เวลาท่ีจะมาเขา้วดั  ท ากิจกรรมร่วมกนั ถา้มีก็เหลือนอ้ยมาก เพราะคนส่วนใหญ่ติดอยูก่บัการ
ผลิตหมอนเพื่อใหท้นักบัความตอ้งการของตลาด”  ขอ้ความดงักล่าวสะทอ้นถึงความเช่ือและค่านิยม
ท่ีลดลงอยา่งชดัเจน ซ่ึงส่งผลกระทบกบัส่วนอ่ืนๆ  ในขบวนการผลิตหมอนขิด อีกหลายส่วน ซ่ึงได้
กล่าวถึงต่อไป 

 โดยขอ้มูลจากการศึกษาโดยการส ารวจจากกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการผลิต
หมอนขิด  สามารถแบ่งออกตามอายดุงัน้ี  อาย ุ20-30 ปี จ  านวน 15 คน อาย ุ40-50 ปี จ  านวน 20 คน 
และอาย ุ60 ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน  โดยรายละเอียดเป็นดงัแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2  อายขุองเจา้ของภูมิปัญญา 
 
  2.1.4  ผลกระทบดา้นคุณค่า หมอนขิด  จ า       ค               0   ด 

   ค   ค ด           ด  ด               ค    หมอนขิดในชุมชนบา้นศรีฐานนั้น เคยเป็นของ
ส าคญัทั้งทางศาสนาและทางสังคมของชุมชน  เช่น  หมอนขิดลายดอกแกว้  หมอนขิดลายขิ
ดดอกบวั  เป็นของชั้นสูงท่ีใชถ้วายพระสงฆเ์พื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผูถ้วาย หรือเป็นสัญลกัษณ์
ของงานมงคลต่างๆ  เช่น งานบวช  บุญผะเหวด  บุญกฐินหรืองานทอดกฐิน  งานแต่งงาน  เป็นตน้  
ตลอดมาหมอนขิดไดท้  าใหห้นา้ท่ีส่ือความหมาย และมีความหมายแตกต่างกนัออกเป็นตามลวดลาย
ท่ีปรากฏบนหมอนแต่ละใบ  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นคุณค่าของหมอนขิดท่ีหนา้ท่ีทางสังคม  แต่ใน
ปัจจุบนัเม่ือเกิดระบบอุตสาหกรรมหรือระบบโรงงานเพื่อผลิตหมอนขิดท าใหเ้กิดการดดัแปลง
ลวดลายและรูปแบบใหม่ท่ีหลากหลายมากข้ึน ลวดลายดั้งเดิมถูกแทนท่ีดว้ยลายใหม่ท่ีเกิดจากการ
ประยกุตข้ึ์นโดยโรงงาน  ซ่ึงลายใหม่ท่ีเกิดข้ึนลว้นแลว้แต่มีความสวยงาม  แต่ไม่ไดมี้ความหมาย
และคุณค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัลายดั้งเดิม  ท่ีเตม็ไปแลว้เร่ืองราว คติความเช่ือ ค่านิยม ดว้ยเหตุน้ีจึง
เป็นผลท าใหห้มอนขิดในปัจจุบนัมีแต่เพียงคุณค่าทางเศรษฐกิจเพียงเท่านั้น ดงัภาพท่ี 43-44 
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ภาพท่ี 43  ผา้ทอลายขิดดอกบวัดั้งเดิม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 44  ผา้ทอลายขิดท่ีทอจากโรงงาน 
 
 การส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาดา้นสังคมและวฒันธรรมพบวา่

การศึกษาในขา้งตน้แสดงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาการผลิตของหมอนขิดแบบดั้งเดิม  โดยผล
จากการส ารวจพบวา่ปัญหาท่ีส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม
จดัเรียงตามละดบัความคิดเห็นท่ีส ารวจในประเด็นดงักล่าว  พบวา่  เร่ืองส าคญัท่ีสุดคือ  ผลกระทบ
ดา้นคุณค่าหมอนขิด  จากขอ้มูลช้ีใหเ้ห็นวา่  ในปัจจุบนัผูผ้ลิตและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา
การผลิตหมอนขิดไม่ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของคุณค่าของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด  เช่น  ใน
อดีตท่ีหมอนขิดมีคุณค่าและความส าคญัมากในสังคมผูผ้ลิต   ท าใหผู้ผ้ลิตในปัจจุบนัผลิตหมอนขิด
เพื่อจ าหน่ายเพียงอยา่งเดียว  ไม่ไดค้  านึงถึงความส าคญัดา้นคุณค่า  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อมายงัภูมิ
ปัญญาต่อมา  คือ เร่ืองความเช่ือและค่านิยม  กล่าวคือ  อดีตหมอนขิดถูกส่ือความหมาย คือ ของสูง  
ของมงคล  ท่ีประกอบในพิธีกรรมทางศาสนาและทางสังคมของคนในอีสาน  เช่น  ประเพณีและวถีิ
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ปฏิบติัทางสังคมต่างๆ  เช่น  งานบวช  การท าบุญข้ึนบา้นใหม่  งานศพ  เป็นตน้  แต่ในปัจจุบนัจาก
การสัมภาษณ์ก็ยงัคงมีหลงเหลือใหเ้ห็น  แต่ไม่ไดค้  านึงถึงความหมายของหมอนขิด  ส่วนใหญ่จะใช้
หมอนขิดในรูปแบบประยกุตท่ี์ลายขิดท่ีใชไ้ม่มีความหมาย 

 นอกจากนั้นในปัจจุบนัการผลิตหมอนขิดเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่  
ท าใหต้อ้งพึ่งพาชุมชนภายนอกในการซ้ือ-ขาย  วตัถุดิบในการผลิตและเพื่อการคา้ขายมากข้ึน  ท า
ใหเ้กิดปัญหาท่ีกระทบต่อการผลิตของกลุ่มผูผ้ลิตแบบดั้งเดิม  มีการจดัการตลาด  ท าใหก้ลุ่มผูผ้ลิต
แบบดั้งเดิมถูกบีบใหเ้ป็นแรงงานมากข้ึน  เม่ือมีค าสั่งสินคา้หรือออร์เดอร์เพิ่มมากข้ึน  จึงมีผลใหเ้กิด
การแยง่ชิงแรงงานในการผลิตหมอนขิด  ท าใหเ้กิดปัญหาท่ีกระทบต่อความสัมพนัธ์ในชุมชนบา้น
ศรีฐาน  โดยผูศึ้กษาไดอ้ธิบายในหวัขอ้ผลการวิเคราะห์ต่อไป 
 2.2  ดา้นเศรษฐกิจ    

  2.2.1  ท าใหช้าวบา้นมีรายไดสู้ง                          35 ค  
              0   ด   ค   ค ด          ด  ด               ค    จากการศึกษาผลกระทบ
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของชาวบา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  ตั้งแต่มี
การร่วมกลุ่มหตัถกรรมการท าหมอนจนถึงปัจจุบนั  ปรากฏวา่การเปล่ียนแปลงการผลิต  การ
เปล่ียนแปลงการบริโภค  การเปล่ียนแปลงการแลกเปล่ียน  ท าใหช้าวบา้นเกิดรายไดสู้งข้ึน  เช่น  
การผลิต  เป็นตน้  สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้นไดต้ลอดทั้งปีซ่ึงผลผลิตในแต่ละปีจะสามารถ
น าไปจ าหน่ายใหก้บัพอ่คา้คนกลาง  เม่ือชาวบา้นมีรายไดสู้งข้ึนเศรษฐกิจในหมู่บา้นก็ดีตามไปดว้ย   

  จากการเปล่ียนการแลกเปล่ียนส่ิงของกบัส่ิงของ ไปเป็นขายเป็นเงินสดและการใช้
เงินเช่ือ  หรือบตัรเครดิต  ซ่ึงท าใหเ้กิดการคล่องตวัทางการเงิน  ส่งผลใหช้าวบา้นมีรายไดสู้งข้ึนดว้ย 

  2.2.2  ชาวบา้นมีรายจ่ายเพิ่มข้ึน                         3  ค  
              0   ด    ค   ค ด          ด  ด              ค    จากการศึกษาผลกระทบ
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของหมู่บา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  ตั้งแต่มี
การรวมกลุ่มหตัถกรรมการท าหมอนจนถึงปัจจุบนั  ท าใหเ้กิดการขยายอานาเขตในการแลกเปล่ียน
สินคา้เพิ่มมากข้ึน  จากปัจจยัต่างๆ เช่น  การติดต่อส่ือสารกบัสังคมภายนอกไดส้ะดวกยิง่ข้ึน  ท าให้
การแลกเปล่ียนผลผลิตกบัชุมชนเกิดระบบทุนนิยม  มีค่านิยมทางดา้นวตัถุ  มีค่านิยมในการซ้ือส่ิง
อ านวยความสะดวกไวใ้ชใ้นครัวเรือน  ส่งผลใหช้าวบา้นมีรายจ่ายเพิ่มข้ึน  ในปัจจุบนัเม่ือมีความ
เจริญเขา้มาสู่ชนบทพร้อมๆ กบั  น ้าประปา  ไฟฟ้า  ท าใหก้ารติดต่อกบัสังคมภายนอกไดส้ะดวก  มี
การแลกเปล่ียนสินคา้กบัสังคมเมือง  จึงมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ  จึงเกิดค่านิยม
ทางวตัถุแบบสังคมเมืองมากข้ึน  เช่น  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เคร่ืองประดบัต่างๆ  เป็นตน้  การพฒันาดา้น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน  จึงส่งผลใหช้าวบา้นมีการเปล่ียนแปลงค่านิยมจากการบริโภคท่ีมีอยูเ่ดิม  
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โดยอยูกิ่นกบัธรรมชาติไปเป็นการใชจ่้ายฟุ่มเฟือย  ซ่ึงนบัวา่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ
ของชาวบา้นศรีฐาน  ส่งผลใหช้าวบา้นมีรายจ่ายเพิ่มข้ึน 

  2.2.3  ท าใหช้าวบา้นมีภาวะหน้ีสินสูงข้ึน                         3  ค   
              0   ด    ค   ค ด          ด  ด               ค    จากการศึกษาผลกระทบ
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของหมู่บา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  ตั้งแต่มี
การรวมกลุ่มหตัถกรรมการท าหมอนจนถึงปัจจุบนั  ท าให้ชาวบา้นมีภาวะหน้ีสินเพิ่มข้ึน  จากแต่
เดิมมีการผลิตเพื่อบริโภคโดยไม่มีใชเ้งินทุนในการผลิตเพราะอาศยัธรรมชาติและแรงงานคน  ต่อมา
เม่ือมีการติดต่อกบัสังคมภายนอกไดส้ะดวกลวดเร็ว  เน่ืองจากความเจริญดา้นสาธารณูปโภค
พื้นฐาน  ท าใหช้าวบา้นเร่ิมมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนกบัคนต่างถ่ิน  จนเกิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
เร่ิมมีการน าเคร่ืองมือและเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิตหมอนขิด  โดยระบบอุตสาหกรรมท าให้
ขบวนการการผลิตหมอนขิดเปล่ียนแปลงจากการผลิตแบบดั้งเดิมท่ีผูผ้ลิตมีการจดัการการตลาดดว้ย
ตนเองไปเป็นระบบอุตสาหกรรมท่ีการตลาดเป็นพอ่คา้คนกลางท่ีเป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มผูผ้ลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  ท าใหสิ้นคา้จ าหน่ายไดน้อ้ยลงเม่ือเทียบกบัปริมาณการผลิตแบบ
แยกส่วนของระบบอุตสาหกรรม  ท าให้รายไดข้องกลุ่มผูผ้ลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมลดนอ้ยลง 
ผูผ้ลิตส่วนหน่ึงตอ้งประสบกบัปัญหาหน้ีสินท่ีใชเ้ป็นทุนในการผลิต  ส่วนหน่ึงหนัไปรับจา้งผลิต
หมอนขิดใหแ้ก่โรงงานท่ีผลิตแบบแยกส่วนการผลิต  เน่ืองจากการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมมี
ตน้ทุนในการผลิตสูง  และใชเ้วลาในการผลิตมากกวา่การผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม  ท าใหใ้น
ปัจจุบนัอุปกรณ์และขบวนการผลิตหมอนขิดในแบบดั้งเดิมไม่ค่อยนิยมท่ีจะผลิตแลว้ในชุมชนศรี
ฐาน ผูผ้ลิตนิยมการผลิตแบบแยกส่วนเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงกบัภาวะหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึน เห็นไดว้า่
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจทั้ง 3 ส่วน มีความสัมพนัธ์กนัอยูอ่ยา่งสอดคลอ้งกนั  

 ผูศึ้กษาศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดท่ี้ส ารวจจาก 3 กลุ่ม คือ ลูกจา้ (แรงงาน) กลุ่ม
สตรีบา้นศรีฐาน และร้านคา้โรงงาน รายละเอียดจ านวนและประเภทของผลิตภณัฑท่ี์ผลิต /สัปดาห์ 
ของกลุ่มสตรีบา้นศรีฐาน และตวัแทนร้านคา้และโรงงาน การส ารวจจากแบบสอบถาม จ านวน 40 
ชุด รายละเอียดเป็นดงัแผนภูมิท่ี 3  
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แผนภูมิท่ี 3  จ านวนและประเภทของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนต่อสัปดาห์ของกลุ่มแม่บา้น/ร้านคา้ 
 โรงงาน 
  
 จากแผนภูมิแสดงให้เห็นถึง  ประเภทและจ านวนของผลิตภณัฑห์มอนขิดท่ีจ าหน่าย  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากขอ้มูลพบวา่  จ  านวนผลิตภณัฑห์มอนขิดและประเภทของ
หมอนขิด  โดยเปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนในการผลิตหมอนขิดประเภทต่างๆ  ระหวา่งกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคีกบัตวัแทนร้านคา้  พบวา่จ านวนของผลิตภณัฑแ์ละประเภทของ
ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายนั้น  มีจ  านวนท่ีแตกต่างกนัมากระหวา่งกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงั
สามคัคี  ตวัแทนร้านคา้และโรงงาน  โดยพบวา่มีจ านวนท่ีแตกต่างกนัของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดโดย
เฉล่ียประมาณ 3 เท่าของการผลิต  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของวถีิการผลิตหมอนขิด
กบัการพึ่งพาอาศยัระบบอุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิต  โดยขอ้มูลขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็น
อยา่งชดัเจนระหวา่งระบบอุตสาหกรรม  เขา้มามีบทบาทและเปล่ียนแปลงวถีิการผลิตท่ีแตกต่าง
ออกไปจากในอดีต  โดยการผลิตแบบแยกส่วน  จากการใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรในการผลิต  ท าให้
ศกัยภาพการผลิตเพิ่มสูงข้ึน  ซ่ึงต่างกบักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี  ซ่ึงยงัผลิตแบบ
ดั้งเดิม  ท าใหมี้ผลต่อจ านวนการผลิตภณัฑใ์นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคีท่ีลดนอ้ยลง  
จากการสัมภาษณ์ยงัพบขอ้มูลเพิ่มเติมอีกวา่  ในปัจจุบนัน้ีผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐาน
พลงัสามคัคีเร่ิมหนัไปรับจา้งผลิตหมอนขิดในแบบแยกส่วนการผลิตให้แก่โรงงานมากข้ึน  เป็น
ส่วนส าคญัท่ีท าใหจ้  านวนของผลิตภณัฑภ์ายในกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคีลดนอ้ยลง  
จึงเป็นเหตุผลส าคญัส่วนหน่ึงท่ีผูผ้ลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมท่ีผลิตไดค้รบทุกส่วนในการผลิตลด
นอ้ยลง  ในปัจจุบนันั้นถึงแมมี้ความพยายามท่ีจะอนุรักษภ์ูมิปัญญาในการผลิตหมอนขิดโดยบรรจุ
เขา้หลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนประจ าทอ้งถ่ิน  แต่เน่ืองจากผูผ้ลิตในปัจจุบนัผลิตแบบแยกส่วน
เพื่อส่งใหแ้ก่โรงงาน  ความรู้ในส่วนน้ีถึงแมผู้ผ้ลิตจะรู้ทุกขั้นตอนในการผลิตหมอนขิดก็ตาม  แต่
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ในทางปฏิบติัผูผ้ลิตก็ไม่เช่ียวชาญทกัษะขั้นตอนในการผลิตทุกขั้นตอน  ซ่ึงส่งผลใหจ้ านวนผูผ้ลิตท่ี
ผลิตแบบดั้งเดิมเหลือจ านวนนอ้ยลง  และลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
 นอกจากนั้นยงัส่งผลกระทบกบัรายไดต่้อเดือน  ในการส ารวจรายไดข้องแรงงานกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี  ร้านคา้และโรงงานในการผลิตหมอนขิด  โดยอาศยัขอ้มูลจาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2531-2551  ประกอบกบัการส ารวจโดยการ
ออกแบบสอบถามจากการสังเกตการณ์จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดป้รากฏขอ้มูลดงัแผนภูมิท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4  รายไดต่้อเดือนของ  แรงงาน  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี ร้านคา้ 
                    และโรงงาน 

 
 จากแผนภูมิภาพแสดงให้เห็นถึงรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการผลิตหมอนขิดโดยแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ  แรงงานในการผลิต  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี  ตวัแทนร้านคา้
และโรงงาน  พบวา่ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2531-2540  รายไดเ้ฉล่ียของทั้ง 3 กลุ่มนั้นมีความสมดุลของ
รายไดท่ี้เหมาะสม  คือ  อยูใ่นช่วง 2,500-50,000 บาท  โดยรายไดใ้นช่วงปีพุทธศกัราช 2531-2540  
โดยพบวา่รายไดข้องแรงงานในการผลิตมีรายไดค้่อนขา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัร้านคา้และโรงงาน
ในช่วงปีพุทธศกัราช 2540  เร่ิมมีการรวมกลุ่มของแรงงานในการผลิตไดต้ั้งช่ือกลุ่มวา่ “กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี”  ไดมี้การจดัการภายในกลุ่มอยา่งเป็นระบบ  ท าใหก้ลุ่มแรงงานเดิมมี
รายไดเ้พิ่มข้ึนนอกจากการรับจา้งโรงงานเพียงอยา่งเดียว  จากปีพุทธศกัราช 2545-2551  เกิดการ
ส่งเสริมผลิตภณัฑห์มอนขิดจากภาครัฐ  โดยไดมี้การส่งเสริมการท่องเท่ียว  ซ่ึงเห็นจากองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัไดน้ าหมอนขิดไปไวใ้นค าขวญั  จากการส่งเสริมน้ีไดท้  าใหน้กัท่องเท่ียวต่างรู้จกั
หมอนขิดมากข้ึน  นอกจากนั้นจากนโยบายหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) โดยหมอนขิดไดรั้บ
รางวลั OTOP ในระดบั 4 ดาว  ท าใหห้มอนขิดเป็นท่ีรู้จกัทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จึงส่งผล
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ใหย้อดการจ าหน่ายสินคา้สูงข้ึน  ส่งผลใหร้ายไดผู้ผ้ลิตหมอนขิดในหมู่บา้นศรีฐานเพิ่มจ านวนมาก
ข้ึนตามล าดบั 

 จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์พบวา่  ในปัจจุบนัรายไดข้องกลุ่มแรงงานและกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคีมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากช่วงเวลาท่ีผา่นมาในสัดส่วนท่ีนอ้ยเม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายไดข้องร้านคา้และโรงงาน  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ในปัจจุบนักลุ่มแรงงานและมีกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคีตอ้งพึ่งพากลุ่มร้านคา้และโรงงาน  เพื่อท่ีจะสามารถมีรายได้
จากการผลิตหมอนขิด  โดยการผลิตเพียงส่วนหน่ึงในการผลิตแยกส่วนของโรงงาน  ซ่ึงท าใหไ้ม่ได้
ผลิตแบบดั้งเดิมเหมือนอยา่งเคย  ท าใหผู้ผ้ลิตท่ีมีภูมิปัญญาการผลิตแบบดั้งเดิมถูกบีบให้เขา้สู่
กระบวนการการผลิตแบบแยกส่วนของโรงงาน  ซ่ึงมีผลท าใหภู้มิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิมนั้นลดลงอยา่งต่อเน่ือง  

  2.2.4  ดา้นรูปแบบ                         3  ค               0   ด 
   ค   ค ด           ด  ด               ค   โดยทัว่ไปแลว้หมอนขิดจะมีขบวนการผลิตแบบ
ดั้งเดิม คือ คนหน่ึงคนก็สามารถผลิตหมอนขิดไดใ้นคราวเดียว แต่เม่ือระบบอุตสาหกรรมเขา้มามี
บทบาท ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในขบวนการผลิตหมอนขิด โดยเกิดการแยกส่วนการผลิต 
ออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น เยบ็ไส้หมอน  เป็นตน้  ซ่ึงการท าในระบบอุตสาหกรรมท าใหเ้กิดการตดั
ทอนภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด นอกจากนั้นระบบอุตสาหกรรมยงัท าใหเ้กิดการสูญหายของความ
เป็นดัง่เดิม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ   

  ส่วนท่ี 1  ลวดลาย ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือและค่านิยมดั้งเดิม ถูกระบบ
อุตสาหกรรมหรือโรงงาน ดดัแปลงลวดลาย ซ่ึงท าใหผ้ลกระทบความเช่ือ และวถีิปฏิบติัดั้งเดิม ท า
การสร้างลวดลายประยกุตแ์ละหลากหลายมากข้ึน แต่ลวดลายดั้งเดิมท่ีมีความหมายของชุมชนสูญ
หายไป ท าใหค้วามเช่ือ ค่านิยมต่างๆ  ของหมอนขิดหายไป หมอนขิดในปัจจุบนัจึงกลายไปเพียง
สินคา้ ในระบบอุตสาหกรรม   

  ส่วนท่ี 2  รูปแบบการผลิต ซ่ึงแต่เดิมนั้นผูผ้ลิตส่วนใหญ่นั้นสามารถผลิตหมอนขิด
ไดค้รบทุกขั้นตอน แต่เม่ือระบบอุตสาหกรรมเขา้มามีบทบาท ท าใหเ้กิดการแยกการผลิต ท าให้
ระบบการผลิตหมอนขิด กลายเป็นการรับจา้งเฉพาะส่วนการผลิต ซ่ึงในปัจจุบนัแบบดัง่เดิมนั้นไม่มี
ผูผ้ลิตอีกต่อไป เหลือเพียงระบบใหม่ท่ีเป็นแบบแยกส่วนการผลิตเท่านั้น ดงัภาพประกอบท่ี 5.3-5.7 
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ภาพท่ี 45  การตรวจสอบผา้ลายและเยบ็ริมผา้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 46  การประกอบไส้หมอน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 47  ไส้หมอนท่ีเยบ็เขา้กบัผา้ลายขิด 
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ภาพท่ี 48  การใส่ไส้ฟางเพื่อท่ีจะยดันุ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 49  การยดันุ่นและปิดหนา้หมอน 
 
  2.2.5  ดา้นกลไกลการผลิตของตลาด จากการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง พบวา่ จากขั้นตอนและวธีิการขา้งตน้ ท าใหพ้อท่ีจะจ าแนกขั้นตอนของภูมิปัญญาการท า
หมอนขิด ของชุมชนศรีฐาน แยกไดเ้ป็น 5 ส่วนจากขั้นตอนท่ีครบวงจร ซ่ึงจะช้ีใหเ้ห็นลกัษณะ
แนวโนม้ผลกระทบดา้นกลไกลการผลิตของตลาดต่อภูมิปัญญาการท าหมอนขิดท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงคติแนวคิดท่ีผนัแปรไปตามกระแสของสังคมในปัจจุบนั เป็นดงัน้ี ดงัแผนภูมิภาพท่ี 5 
และตารางท่ี 5 
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แผนภูมิภาพท่ี 5 การผลิตหมอนขิดระบบโรงงานแบบแยกส่วนการผลิต 

 
ตารางท่ี 5  การผลิตหมอนขิดของบา้นศรีฐานและจ านวนผูผ้ลิตแบบแยกส่วนของโรงงาน หมอนขิด 
                 ในชุมชนศรีฐาน 

ปี 
จ านวนประชากร 
(ทั้งหมดในชุมชน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากรท่ีผลิต
หมอนขิด(ครบวงจร) 

แรงงานในการผลิต (แบบแยกส่วนผลิต) 

ชาย หญิง ทั้งหมด คน ครัวเรือน A B C D E 
2529-2532 398 516 914 125 822 

(90%) 
112 50 45 40 45 55 

2533-2536 412 560 972 136 787 
(82%) 

90 60 55 50 53 63 

2537-2540 427 605 1032 145 664 
(65%) 

62 70 72 70 73 83 

2541-2544 461 662 1123 155 595 
(50%) 

45 80 86 81 89 93 

2545-2548 494 712 1206 165 506 
(32%) 

32 90 102 97 96 112 

2549-2555 527 762 1289 172 322 
(25%) 

21 103 113 115 123 135 

 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการผลิต
หมอนขิด 

การประกอบไส้หมอน (B) การยดันุ่นและปิดหนา้หมอน 
(E) 

 

การเยบ็ไส้หมอน (C) 
 

การเยบ็เขา้กบัลายขิด (D) 
 

การตรวจสอบลายผา้  
และเยบ็ริมผา้ (A) 
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 จากแผนภูมิภาพท่ี 5 และตารางท่ี 5  แสดงถึง ขั้นตอนวธีิการท าหมอนขิด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสถิติท่ีไดจ้ากการส ารวจจ านวนคนท่ีสามารถผลิตหมอนขิด ทั้งแบบครบวงจรและใน
ส่วนท่ีเป็นการแยกส่วนการผลิต โดยในคร้ังศึกษาคร้ังน้ี อา้งอิงขอ้มูลจากบริษทั ภกัดีหมอนขิด ซ่ึง
เป็นบริษทัหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจการจ าหน่ายหมอนขิด ภายในหมู่บา้นศรีฐาน โดยการศึกษาเป็นการ
วเิคราะห์สถานภาพของภูมิปัญญา  ตลอดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัต่อวถีิชุมชนและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินการท าหมอนขิดของชุมชนศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  

 การศึกษาขอ้มูลในส่วนท่ีเสนอถึงสถิติการจา้งงานบริษทัดงักล่าว  ซ่ึงเป็นบริษทัขนาด
ใหญ่ มีระบบอุตสาหกรรมการท าหมอนขิด มีอตัราการจา้งงานท่ีสูงท่ีสุดในหมู่บา้นศรีฐาน  ซ่ึงจาก
การศึกษาสถิติและการสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  อาทิเช่น  กลุ่มหตัถกรรมหมอนขิด  
เจา้ของและแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตหมอนขิด  ปราชญช์าวบา้น  กลุ่มวยัรุ่นภายในหมู่บา้น   
ซ่ึงท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมิติ  โดยเม่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าเปรียบเคียงกบัสถิติการจา้ง  และคน
ครัวเรือนท่ีท าหมอนขิด ท าใหไ้ดท้ราบถึงความเป็น สาเหตุ และผลท่ีเกิดข้ึนจากตวัเลขสถิติการจา้ง 
และคนครัวเรือนท่ีท าหมอนขิด ซ่ึงจะช้ีใหเ้ห็นถึงสถานภาพของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการท าหมอนขิด 
บนเหตุและผลท่ีจะเขา้มารองรับขอ้มูลดงักล่าว ซ่ึงการศึกษาจากขอ้มูลต่างๆ  พบวา่  จ  านวน
ครัวเรือนท่ีผลิตหมอนขิด อยูใ่นสถานท่ีทรงตวัและจะลดลงเล็กนอ้ย ในขณะท่ีจ านวนอตัราส่วน
การจา้งงานของบริษทัหรือโรงงานนั้นเพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง สถานภาพของจ านวนคนท่ี
สามารถผลิตไดอ้ยา่งครบวงจรนั้นมีนอ้ยลง สาเหตุหน่ึงท่ีเป็นผลท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ดงักล่าว มา
ระบบตลาดของบริษทัหรือโรงงาน ในฐานะท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนปริมาณการผลิต
หมอนขิด กล่าวคือ ระบบทุน เขา้ไปจ ากดัและก าหนดทิศทางของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยการ
ก าหนดการจดัซ้ือผลิตภณัฑ ์แบบจ่ายเป็นงวด ซ่ึงท าใหก้ลุ่มท่ีสามารถผลิตหมอนไดอ้ยา่งครบวงจร 
ขาดสภาพคล่องของเงินทุนในการผลิตภณัฑท์ าให้ตอ้งเลิกผลิต หรือตอ้งพกัการผลิตไป เป็นสาเหตุ
และนยัส าคญัท่ีช้ีใหเ้ห็นถึง กลไกตลาดธุรกิจ บีบใหจ้  านวนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการผลิตหมอนขิดนั้น
ลดบทบาทลง  โดยสร้างทางเลือกใหม่ข้ึนมาแทน คือ การผลิตแบบแยกส่วนซ่ึงบริษทัหรือโรงงาน
ไดป้ระโยชน์มากกวา่ กล่าวคือ  กลไกดงักล่าวบริษทัหรือโรงงานจะก าหนดมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ ์มาตรฐานของบริษทัเจา้ของโรงงานแต่ละโรงจะก าหนดข้ึนมาเอง เพื่อใหเ้กิดอ านาจ
รับรองเร่ืองของค่าแรง แรงงานแบบแยกส่วน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถิติท่ีปรากฏในขา้งตน้ โดยไม่
เพียงแต่จะกระทบต่อจ านวนของภูมิปัญญาการท าหมอนขิดเท่านั้น ขบวนการผลิตในระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม ยงัส่งผลกระทบในดา้นเศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม  ซ่ึงผูศึ้กษาจะไดน้ าเสนอใน
หวัขอ้ต่อไป นอกจากนั้นจากขบวนการการผลิตหมอนแบบอุตสาหกรรม ยงัประกอบดว้ยกลุ่มของ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากขบวนการผลิต คือ ขายฟางขา้ว (โรงสีขา้ว)  ขายนุ่น (โรงนุ่น)  ขายผา้ ขาย
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ตาขีด  ขายดา้ย  ขายพลาสติก (โรงพลาสติก)  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการผลิต แสดงให้เห็นถึงวถีิการ
ผลิตแบบอุตสาหกรรมแบบใหญ่ ในขบวนการผลิตหมอนขิด  โดยขอ้มูลในขา้งตน้ยงัมี
ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีผูศึ้กษา  ไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการศึกษาคือการสัมภาษณ์และการ
ออกแบบสอบถามใหก้บัผูผ้ลิตจ านวน 30 คน  พ่อคา้และผูป้ระกอบการ 10 ร้าน  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
(ปราชญ ์ แรงงาน) 10 คน  ซ่ึงไดข้อ้มูลดงัแผนภูมิท่ี 5.8  

 ผูผ้ลิตอาย ุ20-60 ปี  เพศหญิง 40 คน  ชาย 10 คน  ต่อขั้นตอนการผลิตหมอนขิดใน
หมู่บา้นศรีฐาน  จากแบบสอบถามช้ีใหเ้ห็นเพศและจ านวนคนต่อการผลิตในหมอนขิดดงัน้ี   
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แผนภูมิท่ี 5 ขั้นตอนการผลิตหมอนขิด 
 

 แผนภูมิท่ี 5 แสดงถึงจ านวนผูผ้ลิตในขั้นตอนต่างๆ  ในขั้นตอนการผลิตหมอนขิด  ซ่ึง
สะทอ้นถึงปริมาณผูผ้ลิตหมอนขิด  ซ่ึงจากขอ้มูลน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนเพศหญิงต่อเพศชายใน
ขบวนการการผลิตหมอนขิด  แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่  ขั้นตอนการผลิตหมอนขิดส่วนใหญ่นั้น
เป็นหนา้ท่ีของผูห้ญิง  โดยเฉพาะขั้นตอนท่ีตอ้งอาศยัความละเอียด  พิถีพิถนั  ส่วนผูช้ายานั้นจะท า
ใหอ้าศยัการสนบัสนุนในขั้นตอนท่ีตอ้งใชแ้รงงาน  ดงัน้ีอาจกล่าวไดว้า่  ขั้นตอนส่วนใหญ่ท่ีส าคญั
ในการผลิตหมอนขิดนั้นมีผูห้ญิงเป็นส่วนส าคญัในการผลิต  ซ่ึงทราบไดจ้ากผลการศึกษา  ประกอบ
กบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั  รายช่ือผูผ้ลิตหมอนขิดและหนา้ท่ีในการผลิตหมอนขิด  จากแบบสอบถาม
ในช่วงอาย ุ20-60 ปี  จากแบบสอบถามจ านวน 40 คน  ไดแ้ก่  ผูผ้ลิตหมอนขิดและแรงงานดงัตาราง
ท่ี 6 
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ตารางท่ี 6  รายช่ือและหนา้ท่ีในการผลิตหมอนขิดของสมาชิกในหมู่บา้นศรีฐาน 
   ด  
    

                                          ด 
ตรวจสอบผา้
และเยบ็ริมผา้ 

          
        

เยบ็         
ไสห้มอน 

เยบ็ผา้ขิดเขา้
กบัลายาขิด 

ยดันุ่นและ  
ปิดหนา้หมอน 

1 วรัชยา  จนัใด /   /  
2 ต๋ิว  ไววอ่ง  /   / 
3 จุฬาพร  จยัใด  /   / 
4 ดร  ศรีฐาน /   /  
5 สุดใจ  ป้องกนั  /  /  
6 วานิชย ์เขม็เพชร /  /  / 
7 วงจนัทร์  จนัใด /    / 
8 ประฐิบ  แสงสอง  /  /  
9 เสถียร  จนัใด /     
10 ประยรู  ชอบศิลป์ / /    
11 อจัฉริยา  ไชยงาม /   / / 
12 ออน  จนัเหลือง   / / / 
13 ดวงใจ  จนัเหลือง /    / 
14 วนัเพญ  แสงสอง  /  /  
15 สุดใจ  ไชนงาม /    / 
16 นารี  ติโนชงั /     
17 บวัลาย  ป้องกนั /  /  / 
18 วรารัตน์  หนองหงอก  /  / / 
19 สายทวน  แสงส่อง /    / 
20 ผนอม  จนัใด /   / / 
21 สร้อง  เขม็เพชร  /  / / 
22 สมบวั  ศรีฐาน /    / 
23 หอม  ไชยงาม / /    
24 ค าพนัธ์  เสาะแสวง /  /   
25 อววีรรณ  พลเหตุ /   / / 
26 ประยอม  จนัใด / /   / 
27 มว้น  แสงส่อง /    / 
28 อมร  หอมหวล  /   / 
29 พวงศรี  จนัใด /   /  
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ตารางท่ี 6  รายช่ือและหนา้ท่ีในการผลิตหมอนขิดของสมาชิกในหมู่บา้นศรีฐาน (ต่อ) 
   ด  
    

                                          ด 
ตรวจสอบผา้
และเยบ็ริมผา้ 

          
        

เยบ็ไส้
หมอน 

เยบ็ผา้ขิดเขา้
กบัลายผา้ขิด 

ยดันุ่นและปิด
หนา้หมอน 

30 บรรจง  ไชยเสนา    / / 
31   ค             /    / 
32                    /    / 
33                  /  / 
34                /  / 
35                 /   /  
36              /   / 
37                    / / 
38               ด    / / 
39               /    / 
40                      / / 

    25 12 6 17 27 

 
 ตารางท่ี 6  แสดงถึงผูผ้ลิตหมอนขิดในแต่ละขั้นตอนของการผลิตหมอนขิด  โดย

การศึกษาท าใหท้ราบวา่  ผูผ้ลิตหมอนขิดในปัจจุบนัเกิดการรับจา้งการผลิตหมอนขิดในแบบแยก
ส่วนเพิ่มมากข้ึน  โดยเกิดการวา่จา้งของร้านคา้หรือโรงงานผลิตหมอนขิดท่ีในปัจจุบนันั้นมีมากวา่ 
10 ร้านคา้ภายในหมู่บา้นศรีฐานและหมู่บา้นใกลเ้คียง  โดยขอ้มูลจากกลุ่มผูผ้ลิต 40 คน  นั้นพบวา่
ในปัจจุบนัมีการแยกส่วนการผลิตหมอนขิด  โดย 1 คน  สามารถรับจา้งผลิตหมอนขิดไดห้ลายๆ  
ขั้นตอน  แม่มีบางส่วนท่ีเลือกท าเฉพาะ  ส่วนท่ีง่ายใชเ้วลาไม่มากนกั  แต่ไดป้ริมาณมาก  ซ่ึงท าให้
รายไดเ้พิ่มข้ึนตามไปดว้ยท าใหใ้นปัจจุบนัมีผูผ้ลิตท่ียงัคงผลิตหมอนขิดในแบบดั้งเดิมแบบครบ
ขั้นตอนมีนอ้ยมาก  โดยขอ้มูลขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปรากฏการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั  ซ่ึงเกิดจากความพยายามเพิ่มจ านวนการผลิต  และเปล่ียนแปลงการผลิตหมอนขิดเพื่อการ
ใชส้อยไปเป็นเพื่อคา้ขายมากข้ึนในปัจจุบนั 
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การสังเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาแนวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดของชุมชนศรีฐาน 

ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร โดยผูศึ้กษาไดศึ้กษาในประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิ
ปัญญาการผลิตแบบดั้งเดิม โดยพบวา่กระทบท่ีเกิดจากการระบบอุตสาหกรรม มีผลกระทบกบั
ระบบสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี ดงัแผนภูมิภาพท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพท่ี 6  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากระบบอุสากรรม 

 
 จากแผนภูมิภาพท่ี 6  แสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงเร่ืองความเช่ือ ค่านิยม ท่ีแสดงให้

เห็นการเปล่ียนแปลงการส่ือความหมายจากในอดีต จากท่ีหมอนเคยเป็นตวัแทนและสัญลกัษณ์
แสดงถึงเป็นตวัแทนทางศาสนาเป็นของท่ีถือวา่เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ต่อมาความหมายของหมอนขิดก็
เรียบง่ายและเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนโดยความหมายของหมอนขิด เปล่ียนแปลงเป็นการใชส้อยใน
การด ารงชีวติ ควบคู่กบัความหมายทางศาสนา จนกระทัง่ช่วงท่ีเกิดการแลกเปล่ียน ซ้ือ –ขาย  
หมอนขิดใชแ้ลกเปล่ียนเป็นเงินตราได ้ท าใหค้วามหมายเปล่ียนไปเป็น การซ้ือ-ขาย ท าใหปั้จจุบนัน้ี 
ชุมชนศรีฐานเป็นชุมชนท่ีผลิตหมอนขิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
 จากความหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นการซ้ือ –ขาย ซ่ึงยงันบัวนัความตอ้งการก็ยิง่เพิ่ม
มากข้ึน ส่งผลใหมี้การพึ่งพาระบบอุตสาหกรรมเขา้มาเพื่อเพิ่มผลผลิต ดว้ยเหตุน้ีท าให้ส่งผลกระทบ

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ 

-  ผลกระทบดา้นความสมัพนัธ์ในชุมชน  
-  ท าใหมี้การพ่ึงพาชุมชนภายนอกเพ่ิมข้ึน 

-  ผลกระทบดา้นความเช่ือ ,ค่านิยม 
-  ผลกระทบดา้นคุณค่า 

-  ท าใหช้าวบา้นมีรายไดสู้ง   
-  ชาวบา้นมีจ่ายเพ่ิมข้ึน 
-  ท าใหช้าวบา้นมีภาวะหน้ีสินสูงข้ึน 
-  ดา้นรูปแบบ   
- กลไกการผลิตของตลาด 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบบอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม 
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กบัภูมิปัญญาดั้งเดิม ท าใหส่้งผลในดา้นอ่ืนๆ  ตามมา ท าใหคุ้ณค่าของหมอนขิด ซ่ึงพบวา่ คุณค่าได้
เปล่ียนไปจากอดีต ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูผ้ลิตในปัจจุบนัคนท่ีรู้คุณค่าของหมอนขิดก็มี
จ  านวนนอ้ย ส่วนความเช่ือ และค่านิยมแต่อดีตก็ลดนอ้ยลง  เช่น  การท าบุญซ่ึงเกิดจาผลกระทบจาก
ระบบอุตสาหกรรม  การเพิ่มจ านวนการผลิตและการขยายตวัของพ่อคา้คนกลางหรือโรงงานทั้งใน
นอกหมู่บา้น  ซ่ึงปัจจุบนัมีเจา้ของกิจการผลิตหมอนขิดจ านวน 36  ราย  ซ่ึงจากกิจการดงักล่าวส่งผล
ท าเกิดผลกระทบต่างๆ  จากกิจการท่ีประกอบการผลิตหมอนขิดในระบบโรงงานหรืออุตสาหกรรม
ท่ีตอ้งการผลผลิตจ านวนมาก  ท าใหเ้กิดผลกระทบและปัญหาต่างๆ  ผูศึ้กษาจะไดอ้ธิบายปัญหา
ต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน  โดยล าดบัประเด็นปัญหาท่ีสอดคลอ้งกนัไปดงัน้ี 

 รูปแบบการผลิต  โดยจากการศึกษาพบวา่ในเร่ืองรูปแบบการผลิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
รูปแบบของลายหมอนขิดและรูปแบบของหมอนขิด  กล่าวคือ  ในปัจจุบนัน้ีพบวา่ตั้งแต่ท่ีชุมชนได้
ขายลายขิดแบบดั้งเดิมใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมท าใหท้างโรงงานอุตสาหกรรมไดป้รับเปล่ียน
รูปแบบเพื่อใหมี้ลวดลายท่ีหลายหลายดึงดูดความสนใจของลูกคา้  ถึงแมบ้างอยา่งจะใชล้ายดั้งเดิม
แต่ก็มีการต่อเดิมลวดลายอ่ืนๆ  ต่อเดิมเขา้ไปดงัภาพท่ี 50-51 

 
 

 
 
   
 

 
 
 

ภาพท่ี 50  ผา้ทอลายขิดดอกบวั (ดั้งเดิม) 
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ภาพท่ี 51  ผา้ขิดท่ีทอจากโรงงาน   
 
 นั้นจะเห็นวา่มีรูปดอกบวัเหมือนกบัลายผา้ขิดดอกบวัดั้งเดิมส่งผลใหก้ลายเป็นลายประ
ยคุหรือลายท่ีสร้างข้ึนใหม่  ท าใหล้ายตามความหมายดั้งเดิมไม่ไดมี้ความหมายอีกต่อไป  ท าใหศู้นย์
เสียคุณค่าดั้งเดิมของหมอนขิดไป  อีกส่วนหน่ึง คือ ในอดีตนั้นลายของหมอนขิดมีเพียง 2 แบบ  ท่ี
ใชเ้พื่อการใชส้อยและเป็นของบูชาท่ีใชใ้นดา้นศาสนา  แต่ในปัจจุบนัรูปแบบของหมอนขิดมี
มากมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  แต่ไม่ไดใ้หค้วามหมายเหมือนกบัในอดีต  ส่วน
หน่ึงท าใหล้วดลายดั้งเดิมนั้นจากลวดลายและรูปแบบท่ีมีความความหมายก็จะสูญหายไปในท่ีสุด  
นอกจากนั้นการเพิ่มจ านวนการผลิตโดยอาศยัโรงงานอุตสาหกรรมนั้น  ยงัส่งผลกระทบโดยตรงกบั
กลไกลการผลิต  กล่าวคือ  ในอดีตนั้นผูผ้ลิตในชุมชนบา้นศรีฐาน  การผลิตนั้นเป็นการผลิตแบบ
ครบวงจรทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การหาวตัถุดิบและขั้นตอนในการผลิตตลอดจนการหาตลาดหรือลูกคา้
เอง  แต่เม่ือเร่ิมมีระบบโรงงานอุตสาหกรรมผูผ้ลิตบางส่วนจึงผนัตวัมาเป็นพอ่คา้ลงทุนท าโรงงาน
เพื่อซ้ือขายหมอนขิด  ประกอบกบัพอ่คา้คนกลางจากภายนอกก็เขา้มาเป็นจ านวนมาก  ท าใหโ้อกาส
ของผูผ้ลิตส่วนมากถูกจ ากดัดว้ยระบบอุตสาหกรรมท่ีสามารถผลิตไดค้ร้ังละมากๆ  ตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดมากกวา่การผลิตแบบครบวงจร  และยงัผลิตไดใ้นจ านวนท่ีมากกวา่ส่งผล
ใหผู้ผ้ลิตลายเก่าตอ้งแบบกรับภาระหน้ีสินนอกจากผลิตภณัฑท่ี์ส่งขายใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรม
ถูกจ ากดัในเร่ืองความล่าชา้และคุณภาพดา้นการผลิต  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่จึงหนัมารับจา้งผลิตใหแ้ก่
โรงงานดว้ยการรับจา้งผลิตแยกส่วน  ถึงแมว้า่การผลิตหมอนขิดจะท าใหชุ้มชนมีระดบัรายไดท่ี้
เพิ่มข้ึน  แต่จากการศึกษาพบวา่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนนั้นเป็นรายไดข้องผูผ้ลิตบางรายท่ีเปิดและมีโรงงาน
เป็นของตนเองภายในหมู่บา้น  โดยผูผ้ลิตหมอนขิดส่วนใหญ่ยงัมีรายไดน้อ้ย  โดยรายไดท้ั้งหมดได้
จากการรับจา้งใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกชุมชน  โดยกลไกลการผลิตของตลาดใน
ปัจจุบนันั้นเป็นแผนภูมิภาพต่อไปน้ี ดงัแผนภูมิภาพท่ี 7 



133 

 

 
 

                        พ.ศ. 2515 

 
 
 

 
จากแผนภูมิภาพแสดงถึง 
 
 
 

แผนภมิูภาพท่ี 7  การก าหนดกลไกการตลาดของระบบอุตสาหกรรมต่อการผลิตหมอนขิด 
 

 กลไกลการผลิตของตลาด  ซ่ึงการกลไกลดงักล่าวน้ีส่งผลใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆ  
ตามล าดบั  ไดแ้ก่  ความสัมพนัธ์ของชุมชนลดลง  กล่าวคือ  กลไกลการผลิตดงักล่าวท าใหห้นา้ร้าน
หรือโรงงานอุตสาหกรรมตอ้งวา่จา้งผูผ้ลิตในชุมชนในการผลิตเป็นแรงงานใหก้บัโรงงาน
อุตสาหกรรมท าใหเ้กิดการแยง้ชิงแรงงานในการผลิต  ส่งผลใหชุ้มชนหรือแรงงานถูกแยกออกเป็น
ส่วนๆ  เพื่อรับจา้งโรงงานอุตสาหกรรม  เช่นเดียวกบัขั้นตอบแบบแยกส่วนท่ีจา้งแรงงานแบบแยก
ส่วนการผลิต  ชุมชนจึงตอ้งถูกแยกส่วนหรือแบ่งการวา่จา้งเป็นส่วนๆ  เช่น  ร้าน ก.  ใชผ้ลิตในหมู่
ท่ี 1  ส่วนร้าน ข.  ใชผู้ผ้ลิตในหมู่ท่ี 2 ดงันั้นผูผ้ลิตท่ีไดรั้บการวา่จา้งจากร้านใดร้านหน่ึงตอ้งหา้มรับ
การวา่จา้งจากร้านอ่ืน  ถา้เกิดรับจา้งผลิตหมอนขิดหลายร้านจะท าใหเ้กิดการแยง้ชิงผูผ้ลิตหมอนขิด  
ส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้และกระทบต่อความสัมพนัธ์ต่อกนั 

 
 
 
 
 
 

ผูผ้ลิตดั้งเดิม (เจา้ของภูมิปัญญา) ขายลายผา้ขิด โรงงานผลิตผา้ 

โรงงานภายในชุมชน ก าหนดราคา 
-  ตลาดภายในประเทศ 
-  ตลาดภายนอกต่างประเทศ 

-  การตรวจสอบผา้ลายและเยบ็ริมผา้  
-  การประกอบไส้หมอน 
-  การเยบ็ไส้หมอน 
-  การเยบ็เขา้กบัลายขิด 
-  การยดันุ่นและปิดหนา้หมอน 
 
 
  
 
 
 

        โรงงาน ก. 

        โรงงาน ข. 

       หมู่ท่ี 1 

       หมู่ท่ี 2 
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 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงจากในอดีตจากท่ีเคยพึ่งพาอาศยักนัก็อาจจะเกิด
ความเหินห่างกนัไดใ้นกรณีท่ีผูว้า่จา้งเป็นคนละโรงงานกนั  และท าใหเ้กิดการแข่งขนัเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการไดรั้บการวา่จา้งจากโรงงานอ่ืนๆ  ท าใหเ้กิดความขดัแยง้กบัอยูบ่่อยคร้ัง  

 ขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากระบบอุตสาหกรรมท่ีไดส้ะทอ้นปัญหา
ต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนกบัขบวนการการผลิตหมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน  ซ่ึงท าใหท้ราบถึง
ความสัมพนัธ์ของปัญหาท่ีเกิดข้ึน  โดยผูอ้าศยัไดว้ิเคราะห์เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของปัญหาท่ี
เกิดข้ึน  โดยท่ีขอ้มูลน้ีจะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้ห็นภาพปัญหา  เพื่อท่ีจะไดก้ าหนดแนวทางแกไ้ข
น าไปสู่แนวทางการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมต่อไป  โดยขอ้มูล
ความสัมพนัธ์ของปัญหาดงัแผนภาพประกอบดงัแผนภูมิภาพท่ี 8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพท่ี 8  ระบบความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดของชุมชนศรีฐาน 
 

ดา้นความเช่ือ/ค่านิยม 

ดา้นคุณค่า 

ดา้นความสมัพนัธ์ภายในชุมชน 

(ขาดปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั) 

พ่ึงพาชุมชนภายนอกมากข้ึน 

(ระบบอุตสาหกรรม  พอ่ค่านกลาง) 

รายไดเ้พ่ิมข้ึน          วตัถุนิยม 
รายจ่ายเพ่ิมข้ึน 

ภาวะหน้ีสิน 

สูญเสียภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด
แบบดั้งเดิม 

           ลดลง 

       เพ่ิมข้ึน 

รูปแบบและขั้นตอน
การผลิต (คุณค่าและ
ความหมายลดลง) 

กลไกลการผลิตของตลาด 
(ลวดลายขิดจากโรงงาน) 
(แรงงานการผลิตแบบแยก
ส่วนการผลิต) 
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แผนภูมิภาพท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นถึงระบบความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในระบบการผลิตหมอนขิด 
ของชุมชนศรีฐาน โดยการลดลงของความเช่ือ และคุณค่าของหมอนขิด เกิดจากการแยกส่วนการ
ผลิตจากระบบดั้งเดิม เป็นระบบแยกส่วน ท าใหเ้กิดการบีบใหผู้ผ้ลิตดั้งเดิม กลายเป็นแรงงานในการ
ผลิตแบบอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มจ านวนการผลิต ในทางตรงขา้ม ก็เป็นการลดทอนคุณค่า 
หมายความ และความส าคญัของหมอนขิด ท าใหชุ้มชนสูญเสียความสัมพนัธ์ทางสังคม และ
กิจกรรมหรือวถีิทางสังคมดั้งเดิมไป จากระบบจดัการท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
 
สรุปปัญหาและผลกระทบของระบบอุตสาหกรรมทีม่ีผลต่อการผลติหมอนขิดแบบดั้งเดิม 

 ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดในชุมชนศรีฐาน ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามความเจริญทาง
วตัถุ  และเทคโนโลยสีมยัใหม่ในสังคม ส่งผลโดยตรงกบัวถีิชีวติและภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน
บา้นศรีฐาน  จากการด ารงชีวิตในอดีตก่อนปีพุทธศกัราช 2515  ท่ีบทบาทของระบบอุตสาหกรรมยงั
ไม่เขามามีบทบาทต่อชุมชนบา้นศรีฐาน  ชุมชนบา้นศรีฐานเป็นชุมชนหน่ึงท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  เช่น  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  เป็นอาชีพหลกั  ควบคู่ไปกบัการผลิตหมอนขิดเพื่อใชใ้น
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและการใชส้อยในชีวติประจ าวนั  แต่ในปัจจุบนัหมอนขิดไดถู้ก
ใหค้วามหมายเปล่ียนไปเป็นสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคผา่นการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน  ผา่นนโยบาย โครงการทางการท่องเท่ียวของจงัหวดัยโสธร และการสนบัสนุน
หลกัการและแนวคิดดา้นธุรกิจจากภาครัฐและเอกชนต่างๆ  ท าใหห้มอนขิดกลายเป็นสินคา้ท่ีมี
ความตอ้งการสูงของตลาด  เกิดรูปแบบธุรกิจการผลิตหมอนขิดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง  ส่งผลใหก้ารผลิตหมอนขิดกลายเป็นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม  ซ่ึงเกิดผล
กระทบต่อภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  กล่าวคือ  การผลิตในระบบอุตสาหกรรม
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อ  ระบบการผลิต  บทบาทของผูผ้ลิต  คติความเช่ือ  ความสัมพนัธ์ของ
ชุมชน  และคุณค่าของหมอนขิดในฐานะมรดกทางวฒันธรรม  ท าให้หมอนขิดในปัจจุบนัถูกให้
ความหมายในดา้นเดียว  คือ  ดา้นเศรษฐกิจ  ในฐานะเป็นเพียงสินคา้ท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนบา้น
ศรีฐาน  และกลุ่มพอ่คา้คนกลางท่ีเขา้มาแสวงหาก าไรจากการผลิตหมอนขิด ดงันั้นผูศึ้กษาจึง
แนวทางกรอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ท่ีเหมาะสมกบัภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด จากปัญญาท่ีไดศึ้กษาและ
คน้พบจากงานวจิยัของผูศึ้กษา เพื่อจะเสนอวธีิการแกปั้ญหาและแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีจะคงรักษา
ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดต่อไป 
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บทที ่ 6 
แนวทางการฟ ้ นฟู ูมิปัญญาการผลติหมอนขิดแบบดั้งเดิมของชุมชนศรีฐาน  

ต าบลศรีฐาน อ าเ อป่าติว้ จังหวดัยโสธร 
 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัในบทขา้งตน้  กลุ่มผูผ้ลิตหมอนขิดใน
ปัจจุบนัประสบกบัปัญหาหลายดา้นโดยปัญหาท่ีส าคญั  คือ  การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตจาก
ดั้งเดิมไปเป็นระบบอุตสาหกรรม  ซ่ึงส่งผลและปัญหาให้แก่ผูผ้ลิตในปัจจุบนั  ท่ีไม่สามารถท าการ
ผลิตและจ าหน่ายหมอนขิดไดเ้องโดยไม่ตอ้งผา่นระบบตลาดอุตสาหกรรม  และระบบอุตสาหกรรม
นั้นยงัไดเ้ขา้มาสร้างความเปล่ียนแปลงใหแ้ก่วธีิการผลิตหมอนขิดท าใหว้ถีิการผลิตแบบดั้งเดิมท่ีสืบ
ทอดมาจาบรรพบุรุษค่อยๆ  เลือนหายและหมดไป  เช่น  ประเพณีต่างๆ  ทางศาสนา  ระบบการผลิต
ท่ีเปล่ียนแปลงไปกลายเป็นการผลิตในแบบโรงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงลดคุณค่าทางสังคมและ
วฒันธรรมดงัสภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงอยากเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
การผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  เพื่อใหเ้ป็นแนวทางท่ีจะเกิดข้ึน  ส่งผลต่อการคงอยูข่องคติความเช่ือ  
วถีิการผลิตแบบดั้งเดิมของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด  และกลุ่มผูผ้ลิตท่ีในปัจจุบนัเป็นเพียง
แรงงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิตหมอนขิด  ท าใหสู้ญเสียโอกาสท่ีจะไดอ้นุรักษภ์ูมิปัญญาท่ี
สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  โดยแนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด  ผูศึ้กษาจะใช้
หลกัการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในการเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูท่ีจะเกิดข้ึน  โดย
ประกอบดว้ยส่วนส าคญัดงัน้ี ดงัแผนภูมิภาพท่ี 9 
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แผนภูมิภาพท่ี 9  แนวทางการด าเนินการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด  
                           ของชุมชนบา้นศรีฐาน 
 
คุ ค่าและความส าคัญของ ูมิปัญญาการผลติหมอนขิดชุมชนบ้านศรีฐาน  

 ผา้ขิดนั้นมีคุณค่าต่อชาวอีสานกนัอยา่งมากโดยจะเห็นไดจ้าก  การน าผา้ขิดมาใชใ้น
ดา้นต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ในกรอบการศึกษาการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม ผู ้
ศึกษาจะไดท้  าการศึกษาจะกรอบความคิด ทฤษฏี ทางวฒันธรรม โดยใชท้ฤษฎีการให้ความส าคญั 
คุณค่า ของ William D. Lipe ซ่ึงไดนิ้ยามการใหค้วามส าคญั คุณค่า ดงัน้ี 
 1.  คุณค่าท่ีแสดงนยัของอดีต ภูมิปัญญาการท าหมอนขิดมีส่วนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง 
วฒันธรรมประกอบไปดว้ยการด าเนินชีวิตของชุมชน ประกอบกบัแนวคิด ความเช่ือ ความศรัทธา 
ในตวัภูมิปัญญาท่ีปรากฏใหเ้ห็นในปัจจุบนั ซ่ึงตรงกบัค ากล่าวของ นิธิ เอียวศรีวงศ ์ ในเร่ือง
องคป์ระกอบของภูมิปัญญา  กล่าวคือ ความรู้และระบบความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์กบัส่ิง
ต่างๆ  เช่น  คติความเช่ือ  ความศรัทธา  มีการสั่งสม ถ่ายทอด  สร้างสรรคแ์ละปรับตวั ดว้ย
ประสบการณ์ในสภาพสังคมในแต่ละช่วงเวลา จากค ากล่าวน้ี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการท าหมอนขิด
นั้น ก็มีโครงการของความส าคญัและคุณค่าท่ีแสดงนยัของอดีต  นอกจากนั้นยงัคงอยูใ่นจนถึง
ปัจจุบนั ดว้ยรูปแบบก็ปรับเปล่ียนไปตามบริบททางสังคมปัจจุบนั ส่ิงท่ีน่าสนใจของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินการท าหมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน ท่ีสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ นิธิ เอียวศรีวงศ ์แยก
และอธิบายไดด้งัน้ี 

  1.1  ความรู้และระบบความรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคติความเช่ือ ความศรัทธา ในคติ
ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการท าหมอนขิดของชุมชนศรีฐาน นยัของอดีต  คือ  หมอนขิดเป็นของสูง ของ

ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม 

หลกัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม การประเมินคุณค่าของทรัพยากร การวางแผนการจดัการ 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ศกัยภาพของชุมชนในการ
อนุรักษ ์
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มงคล ท่ีจะใชใ้นโอกาสท่ีเป็นมงคล  เช่น  การทอดกฐิน  งานแต่งงาน  พิธีกรรมทางศาสนา  ซ่ึงภูมิ
ปัญญาการท าหมอนขิด ของชุมชนนั้น มีบนัทึกของหลวงฟ้ามืด ประกอบเอกสารงานวิจยัส่วนหน่ึง
ท่ีมีใจความสนบัสนุน หมอนขิดบา้นศรีฐานในพิธีกรรมต่าง แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบั
ศาสนา มีการบนัทึกงานแห่หมอนขิด ซ่ึงเป็นประเพณีของชุมชนศรีฐานมาตั้งแต่สมยัหลวงปู่ ฟ้ามืด 
ปัจจุบนัก็ยงัมีบางหมู่บา้นท่ียงัท าตามประเพณีดัง่เดิมดงักล่าว  

  1.2  การสั่งสมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการท าหมอนขิด  สอดคลอ้งกบัเร่ืองของระบบรู้ท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมของชุมชน โดยผา่นขบวนการวธีิการต่างๆ ทดลองผดิถูก เพราะ
หตัถกรรมหมอนขิดมีขั้นตอน วธีิการท่ีซบัซอ้น ก่อนจะตกผลึกจากความพยายามความต่อเน่ือง 
น าไปสู่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสมบูรณ์ 

  1.3  ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการผลิตหมอนขิด ไดมี้การ
ยดึถือในครัวเรือนของผูค้นในบา้นศรีฐาน มานานจนถือเป็นงานหตัถกรรมพื้นบา้นและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีส าคญั เป็นทกัษะท่ีสั่งสมเชิงช่าง การผลิตหมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน มีขบวนการใน
การถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  1. การถ่ายทอดผา่นเครือข่าย   2. การ
ถ่ายทอดผา่นเครือข่ายของชุมชนดว้ยกนั  3. การถ่ายทอดจากการฝึกฝนดว้ยการเป็นลูกจา้งหรือ
แรงงาน ซ่ึงเปล่ียนแปลงตามบริบททางสังคมตามล าดบัจนถึงปัจจุบนั ประกอบในปัจจุบนัในการ
บรรจุเขา้ไวใ้นบทเรียนของต าบลศรีฐาน โดยเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผลท่ีสืบ
เน่ืองมาจาก พระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542 ท่ีไดด้ าเนินใหมี้การจดัท าหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัน าสาระของหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกบัองคค์วามของ
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาไวใ้นหลกัสูตรดงักล่าว ซ่ึงไดใ้หค้วามส าคญักบัในเป็น
สาระส าคญัในการจดัการเรียนรู้  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบททางสังคมและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน
นั้นๆ (ปริยา จนัทร์สิทธิเวช,2548)  

  1.4  สร้างสรรคแ์ละปรับตวั ดว้ยประสบการณ์ในสภาพสังคม ในทางวฒันธรรม
อีสานการทอผา้ ถือวา่เป็นหตัถกรรมท่ีไดแ้พร่หลายในพื้นท่ีดงันั้นหตัถกรรมเก่ียวกบัการทอผา้ขิด 
จึงแพร่กระจายเขา้มาในชุมชนศรีฐานในระยะแรก ก่อนท่ีจะมีการคิดสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาการท า
หมอนขิดเกิดข้ึนระยะแรกท่ีท าก็เพียงเพื่อเป็นของมงคลท่ีแทนความเช่ือและความศรัทธาในพุทธ
ศาสนา ต่อไปคติความเช่ือเปล่ียนไปเป็นเพื่อการใชส้อยในครัวเรือน ในช่วงน้ีก็ปรับตวัตามแนวคิด
ความเช่ือในระยะต่อไปซ่ึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ คติความเช่ือเก่ียวกบัหมอนขิด ในขา้งตน้แลว้ 
ซ่ึงไดมี้การประยกุตผ์า้ลายขิดหลายลวดลาย เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนศรีฐาน ก่อนท่ีจะเปล่ียนแปลง
อีกคร้ังหน่ึงไปเป็น ระบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน และปัจจุบนัถึงระดบัอุตสาหกรรมหมู่บา้น 
ในช่วงน้ีมีการปรับตวั และสร้างสรรคง์านท่ีหลากหลายมากข้ึน ใหต้อบสนองความตอ้งการของ
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ทอ้งตลาด แต่อยา่งไรก็ตามภูมิปัญญาท าผลิตหมอนก็ยงัคงสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัการด ารงชีวติ
ของชุมชนศรีฐานจากอดีตถึงปัจจุบนั  
 2.  คุณค่าทางวชิาการ EDWAED B.TYLOP นกัมานุษยวทิยาชาวองักฤษ ซ่ึงไดใ้หค้  า
จ  ากดัความของ ค าวา่ “วฒันธรรม” หมายถึง ผลรวมของระบบความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ จริยธรรม 
กฎหมาย ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัย ซ่ึงเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของสังคม โดยค า
กล่าวดงันั้นสอดคลอ้งกบัมุณี พนัทว ีและพระอริยานุวตัรเขมาจารี ท่ีศึกษาถึงระบบความรู้ ความเช่ือ 
ศิลปะ จริยธรรม ในขบวนการทางวฒันธรรมของการผลิตหมอนขิดชุมชนศรีฐาน ซ่ึงไดอ้ธิบายถึง
ความส าคญัของหมอนขิด โดยสรุปวา่ หมอนขิดเป็นทั้งสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึง ดา้นความเช่ือ คือ เช่ือ
วา่เป็นของมงคลท่ีเหมาะสมกบัการบูชาและประกอบงานสิริมงคลต่างๆ โดยความเช่ือวา่ ความ
ถวายหมอนขิดของคนอีสานตามประเพณี ฮิตสิบสอง จะเป็นบุญสูงสุดในชีวติของตนเอง และเครือ
ญาติ ดา้นศิลปะ คือ ลวดลายขิดบน หมอน ท่ีแต่ละลวดลายนั้นแสดงถึงนยัทางศาสนา 
ความสัมพนัธ์ธรรมชาติ และลวดลายประยกุตใ์หเ้ขา้กบัแต่ละยคุสมยั  ดา้นจริยธรรม คือ หมอนขิด
แสดงถึงนยัของ การใหค้วามส าคญักบัสตรีเพศ และสอดแทรกแนวปฏิบติัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั คุณค่า
ของสตรีอยา่งเหมาะสม เพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมอยา่งมีคุณค่า  คุณค่าของหมอนขิดจึงมีนยัส าคญัท่ี
สอดคลอ้งกบัความหมายของวฒันธรรม แสดงให้เห็นถึงส าคญัและคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการ
ผลิตหมอนขิดมากกวา่เป็นเพียงการใชป้ระโยชน์เพื่อใชส้อย หรือในทางธุรกิจเท่านั้น มิไดใ้ห้
ความส าคญักบัความหมายของลวดลายแต่ละชนิด ซ่ึงจะมีการสอดแทรกความหมาย ทั้งทางศาสนา 
ธรรมชาติ และลวดลายท่ีเกิดจากการประยกุตข้ึ์นใหม่ เช่น ลายพญานาค หมายถึง พญานาคเป็นสัตว์
ชั้นสูง และมีความผกูพนักบัพุทธศาสนา ตั้งแต่สมยัพุทธประวติั โดยเล่าสืบต่อกนัมาวา่ ซ่ึงไดใ้ห้
ความหมายวา่พญานาค คือ เมตตา และสอดคลอ้งกบัเทวรูป ปรางคน์าคปรก ปรางคป์ระจ าวนัเสาร์ 
และสัมพนัธ์กบัพิธีกรรมทางศาสนา คือ การบวชนาค โดยผูท่ี้ท  าบุญจะใชห้มอนขิดลายดงักล่าวเพื่อ
ถวายใหก้บัพระสงฆแ์ละนาค   ลายปลา  หมายถึง ปลาตะเพียน โดยมีความหมายแสดงถึง โชคลาภ 
และความสวยงามตามธรรมชาติ ใครเป็นผูค้รอบครองก็จะมีโชคลาภ จากคติความเช่ือตามลวดลาย
ดงักล่าว  ลายดาวผสมฉตัรบายศรี หมายถึง ความสูงส่งและสวยงาม ใชป้ระกอบกิจในศาสนา ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงความเคารพและอ่อนนอ้ม และสง่างามในคราวเดียวกนั เป็นตน้ (พระมหาชุติพนธ์ 
ชาติดร, 2551) 
 3.  คุณค่าทางความงามหรือสุนทรียะ  ภูมิปัญญาการท าหมอนขิด จ าเป็นศิลปะ 
หตัถกรรม ดา้นศิลปะ ผา้ขิดมีคุณค่าโดยตรงทางดา้นศิลปะ เพราะผา้ขิดทอข้ึนมาเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของตนเองและของสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  ส่วนรูปแบบนอกจากเป็นการใชแ้ละกรรมวธีิ
สร้างสรรคแ์ลว้  ลวดลายทีบรรจุเขา้ไปในเน้ือผา้แต่ละส่วนจะเป็นส่ือความหมายสากล  ชาวอีสาน
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เรียกลวดลายน้ีวา่  “ลาย”  ไดแ้ก่ลายท่ีไดจ้ากธรรมชาติ  ลายท่ีไดจ้ากรูปแบบเรขาคณิต  ลายท่ีไดจ้าก
ความรู้สึกและจากความคิดจากจิตนาการลายท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการตกแต่ง  ลายท่ีไดจ้ากเทคนิค
การท า และเป็นของสุนทรียะ ลายขิดของบา้นศรีฐาน 
 ลายขิดพื้นบา้นจะพบไดจ้ากลวดลายของหมอนขิด  ซ้ึงชาวบา้นไดเ้ก็บรักษาไวส้ าหรับ
สร้างแบบลายขิดในปัจจุบนั  เป็นลายขิดท่ีดว้ยผา้ฝ้ายสีขาว  และสีคราม  ใหเ้ป็นลวดลายขิดเป็น
แนวยาวตลอดหนา้ทอ  ส่วนขอบของลายขิดเป็นคิ้วเป็นเส้นประยาวขนานไปตามลายขิด  เรียกวา่ 
“เพา”  ผา้ขิดท่ีปรากฏน้ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  โดยเฉพาะท่ีพบลายขิดแบบพื้นฐานในหมู่บา้นศรี
ฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  ซ่ึงมีลกัษณะเด่นท่ีปรากฏอยูบ่นลวดลายของ
หมอนขิด  ซ่ึงมีจ านวนมากในการทอผา้ขิดท่ีใชใ้นการท าหมอนของหมู่บา้นศรีฐาน  ซ่ึงผูศึ้กษาจะ
น าเสนอตวัอยา่ง 3ลายท่ีนิยมใชมี้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ลวดลายท่ีทอเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ประกอบกนัภายในส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  
เรียกช่ือลวดลายน้ีวา่  ขิดหน่วย  ขิดตา  ขิดงูเหลือม  ขิดหมากโม  ดงัภาพท่ี 52 
 

                                             
ภาพท่ี 52  ขิดหน่วย   
 
 2.  ลายขิดท่ีทอดว้ยรูปทรงสายเหล่ียมขนาดเล็กเรียกต่อเน่ืองกนัประกอบกนัระหวา่ง
มุมต่อมุม  ภายในรูปขนมเปียกปูน  เรียกช่ือลายน้ีวา่  ลายกาบ  ลายกาบเอ้ือ  ลาดขิดดอกบวั ดงัภาพ
ท่ี 52 
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ภาพท่ี 53  ลายกาบ   
  
 3.  ลายขิดท่ีข้ึนดว้ยรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  ภายในรูปส่ีเหล่ียมจะมีมุมฉาก
ลกัษณะงอโคง้เขา้หากนั  ตรงกลางมีเส้นตรง  ซ้ึงรูปทรงต่างๆ จะอยูใ่นส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  
เรียกช่ือลายน้ีวา่  ลายแมงป่อง  ลายดอกพิกุล  ลายขอ”  ลายดอกแกว้  ลายขอ ดงัภาพประกอบท่ี 53 
 

 
ภาพท่ี 54  ลายขิดลายแมงป่อง  ลายดอกพิกุล  ลายขอ หรือลายดอกแกว้   
 

 จากลายขิดของหมู่บา้นศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่าต้ิว  จงัหวดัยโสธร  ท่ี
ยกตวัอยา่งใหดู้ในขา้งตน้น้ี  จะเห็นไดว้า่ลายทั้ง 3 ลาย แต่ลายขิดของบา้นศรีฐานแบบดัง่เดิมมี
ทั้งหมด 10 โดยเกิดจากความคิด  และประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็นในชีวิตประจ าวนั  น ามาดดัแปลง
ปรับปรุง  จนเกิดลายใหม่ ๆปัจจุบนัมีลวดลายท่ีผา่นการประยกุตแ์ละสร้างสรรคเ์ป็นเวลากวา่ 30 ปี 
ปัจจุบนัชุมชนบา้นศรีฐานมีลวดลาย  หมอนขิดกวา่ 88 ลาย  ท่ีไดพ้บเห็นในทอ้งตลาด แสดงใหเ้ห็น
ถึงสามารถในการใชศ้าสตร์แห่งศิลปะท่ีบรรจงและคิดคน้ข้ึนมา สร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึนกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินอีกส่วนหน่ึง 
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 4.  คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์  พระมหาชุติพนธ์ ชาติดร ไดศึ้กษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาการ
ผลิตหมอนขิดบา้นศรีฐานกบัการพฒันาเพื่อการส่งออก ซ่ึงปรากฏขอ้มูลดา้นธุรกิจ และขอ้มูลของ
ตลาดในการส่งออกของธุรกิจการผลิตหมอนขิด แสดงถึงเครือข่ายการคา้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ จาก
การศึกษาพบวา่ ชุมชนศรีฐานเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปภณัฑห์มอนขิดใหญ่ท่ีสุดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีเครือข่ายตลาดทั้งในและต่างประเทศ อตัราส่วนในประเทศ 90%  
ต่างประเทศอีก 10% โดยตลาดส าคญักระจายอยูใ่นจงัหวดัส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ อุดรธานี หนองคาย 
เลย กรุงเทพ อยธุยา สุโขทยั ล าปาง เชียงใหม่ ฯลฯ ต่างประเทศ ไดแ้ก่ สิงคโปร มาเลเซีย และญ่ีปุ่น 
ซ่ึงมีรายไดต่้อกบับริษทัหรือโรงงาน ประมาณปีละ 50 - 100 ลา้นบาท โดยมีเครือข่ายการคา้ทั้ง
ประเทศ ไดแ้ก่ บริษทัเสริมศิริ กรุงเทพฯ บริษทัสาวสยาม กรุงเทพฯ อุดมลกัษณ์ ราชบุรี บริษทัแจ๋ว
เชียงใหม่  บริษทัศรีเมือง หนองคาย  บริษทัรุ่งโรจน์ราชบุรี  dohome (ดูโฮม) อุบลราชธานี  โคราช  
รังสิต เป็นตน้ ส่วนหน่วยงาน ไดแ้ก่ กรมพาณิชยจ์งัหวดัยโสธร , อุตสาหกรรมจงัหวดัยโสธร 
ในปัจจุบนัมีแผนขยายในยโุรปและอเมริกา จากการสัมภาษณ์พบวา่ ก าลงัจะมีการขยายตลาดเขา้สู่
อเมริกา ในอนาคต   
 
การประเมินคุ ค่าและความส าคัญของทรัพยากรวฒันธรรม 

 การประเมินคุณค่าและความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรม เป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
ช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าและความส าคญั เพื่อส่ือความหมาย ใหเ้กิดความหวงแหนทรัพยากรวฒันธรรม 
ซ่ึงรวมไปถึงภูมิปัญญาและวถีิปฏิบติัต่างๆ ใหต้ระหนกัถึงทรัพยากรวฒันธรรมดา้นการอนุรักษ ์อนั
จะน าไปสู่แนวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาท่ีสูญหายไป ใหก้ลบัมามีคุณค่า เพื่อคงรักษา วถีิ
ปฏิบติัดัง่เดิมท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษไว ้เช่น คติความเช่ือทางศาสนา วถีิการผลิตแบบดัง่เดิม 
ความสัมพนัธ์ของชุมชน  เป็นตน้ ดงันั้นการประเมินคุณค่าของทรัพยากรจึงมีส่วนส าคญักบัแนว
ทางการฟ้ืนฟูใหมี้ประสิทธ์ิและสามารถคงรักษาวถีิดัง่เดิมท่ีดีงามใหค้งอยูใ่นสังคมต่อไป ดงัตาราง
ท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  การประเมินคุณค่าทรัพยากรทางวฒันธรรม 
คุณค่า สภาพปัจจุบนั ความคิดเห็นจากผลการศึกษา 

นยัอดีต ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในดา้นนยัอดีตนั้นมีองค์
ความรู้ไม่วา่จะเป็น  ลายผา้ขิด  รูปแบบ
ของลวดลายและหมอนขิด  ท าใหเ้กิด
คุณค่าอ่ืน ๆ  เช่น  คุณค่าของอตัลกัษณ์  
ความงาม  อีกทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่า
ดา้นความเช่ือ  ความสมัพนัธ์ของชุมชนท่ี
มีร่วมกนั  แต่ในปัจจุบนัเกิดการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงดา้นความเช่ือท่ีมีต่อ
หมอนขิด  ประกอบกบัการพฒันาดา้น
อุตสาหกรรมการผลิตหมอนขิด  และ
ระบบขั้นตอนการผลิตหมอนขิดท่ีมีมาใน
อดีตไปเปล่ียนแปลงไปเป็นการผลิตแบบ
แยกส่วน  ระบบการผลิตของโรงงานนั้นมี
การจบัจองแรงงานในการผลิต  ซ่ึงเป็นผล
ใหค้วามสมัพนัธ์ของชุมชนเกิดความ
แตกแยกกนั  ท าใหส่้งผลต่อความเช่ือท่ีมา
ในอดีต  อีกทั้งส่งผลต่อความสมัพนัธ์ของ
ชุมชน   

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมาในอดีตนั้นลว้นแต่มี
ความหมายต่อชุมชนไม่วา่จะเป็นความเช่ือ  ค  า
สอน  และประเพณี  ส่ิงเหล่าน้ีไดส้ร้าง
ความสมัพนัธ์และความสามคัคีของคนในชุมชน  
รวมถึงท าใหค้นในชุมชนไดต้ระหนกัต่อคุณค่าของ
ลวดลายผา้ขิดและตวัของหมอนขิดเอง  ท่ีมคุณค่า
ในเชิงวฒันธรรมท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในทาง
เศรษฐกิจต่อไป 
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ตารางท่ี 7  การประเมินคุณค่าทรัพยากรทางวฒันธรรม (ต่อ) 
คุณค่า สภาพปัจจุบนั ความคิดเห็นจากผลการศึกษา 

ประโยชน์ใช้
สอย 

ในอดีตหมอนขิดไดถู้กใชส้อยในครัวเรือน  
แต่ในปัจจุบนัหมอนขิดมีหนา้ท่ีเป็นเพียง
สินคา้ท่ีผูผ้ลิตผลิตเพื่อตอบสนองความ 
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  ไม่วา่จะเป็นรูปแบบท่ี
เปล่ียนแปลงไป  รวมไปถึงหนา้ท่ีใชส้อยก็ได้
เปล่ียนแปลงไป  เช่น  เป็นส่ิงของประดบั
ตกแต่งเป็นส่ิงของเคร่ืองใชโ้ดยไม่ได้
ค  านึงถึงลวดลายและความหมายของลาย
ผา้ขิด  ซ่ึงลายขิดแต่ละลายยอ่มมีความหมาย
เฉพาะและหนา้ท่ีใชส้อยเฉพาะลาย  ซ่ึงการ
น าหมอนขิดไปใชข้องคนในปัจจุบนัน้ีไม่ได้
ค  านึงถึงคุณค่าของคุณค่าและความหมายของ
ลวดลายท่ีมีมา 

แมว้า่มีการสืบทอดการท าหมอนขิดมาจาอดีต  
แต่ก็มิไดเ้ป็นการส่ือความหมายของประโยชน์
ใชส้อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัลวดลายขิดและ
ความหมายของลายท่ี 
ใชท้ าหมอนขิด  ซ่ึงท าใหปั้จจุบนัไดน้ า
หมอนขิดไปใชใ้นสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม  เป็น
การบัน่ทอนหรือลดคุณค่าทางภูมิปัญญา 

เศรษฐศาสตร์ การพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ท า
ใหห้มอนขิดเป็นเพียงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย
เพียงอยา่งเดียว  โดยไม่ไดค้  านึงถึงคุณค่าของ
หมอนขิดท่ีมีมาตั้งแต่อดีต  ถึงแมว้า่คุณค่า
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์นั้นส่งผลตอบแทน
ใหแ้ก่ชุมชนอีกทั้งยงัเป็นการสืบสานการท า
หมอนขิดโดยไม่ไดค้  านึงถึงคุณคา่ท่ีมีมา 

ถึงแมว้า่ธุรกิจหมอนขิดท าใหคุ้ณค่าดา้น
เศรษฐศาสตร์นั้นก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนในรูปแบบของเมด็เงินเพียงนอ้ยนิดท่ี
ไดจ้ากการเป็นส่วนหน่ึงของแรงงานการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม  แต่ไดส่้งผลกระทบ
ไปยงัชุมชนเน่ืองจากเจา้ของภูมิปัญญาใน
ปัจจุบนัน้ีไม่ไดรั้บผลประโยชน์มากเท่าท่ีควร  
เพราะวา่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่นั้นตกอยูก่บั
ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของโรงงาน
อุตสาหกรรม 

วชิาการ ทางดา้นวชิาการรูปแบบดา้นการศึกษาโดยได้
บรรจุการท าหมอนขิดในหลกัสูตรการศึกษา
ส่วนทอ้งถ่ิน  แต่ไม่ไดมี้การช้ีใหเ้ห็นถึง
คุณค่าและความส าคญัของหมอนขิดและ
ผา้ลายขิด  ท าใหปั้จจุบนัผูศึ้กษาท่ีศึกษาตาม
หลกัสูตรการศึกษาขาดการไม่ไดรั้บรู้ถึง
คุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ชาวบา้นหมู่บา้นศรีฐานในทางดา้นวชิาการ
ถึงแมว้า่จะมีการบรรจุรูปแบบกระบวนการท า
หมอนขิดลงไปในหลกัสูตรการศึกษาส่วน
ทอ้งถ่ิน  แต่ก็ไม่ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงคุณค่าของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในโรงงานอุตสาหกรรม  ท าให้
วถีิการผลิตแบบดั้งเดิมถูกลดบทบาทลง  
ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัผูค้นหลงลืมคุณค่าของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินไป 
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ตารางท่ี 7  การประเมินคุณค่าทรัพยากรทางวฒันธรรม (ต่อ) 
คุณค่า สภาพปัจจุบนั ความคิดเห็นจากผลการศึกษา 

ความงาม จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัในเร่ืองของ
คุณค่าของลวดลายท่ีมีมาในอดีต  รวมทั้ง
กรรมวธีิการผลิตไม่วา่จะเป็นผา้ขิดหรือ
ขั้นตอนการท าหมอนขิดท่ีหน่ึงคนสามารถท า
เองไดห้มดทุกขั้นตอนหรือแบบครบวงจร  
นั้นชาวบา้นต่างไม่เห็นถึงคุณค่าของลวดลาย
ขิด  กรรมวธีิการผลิตแบบครบวงจร  อีกทั้ง
ยงัความเช่ือของลวดลายผา้ขิดท่ีใชท้ า
หมอนขิด  รวมไปถึงชาวบา้นยงัลวดลายการ
ทอผา้ขิดใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมทอผา้  
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการไม่ไดต้ระหนกัถึง
คุณค่าในเชิงความงามท่ีมีต่อหมอนขิดและ
ผา้ขิด 

ความงามของลวดลายผา้ขิดและหมอนขิดท่ีมี
มาในอดีตไดมี้การสัง่สมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
อยา่งยาวนาน  มีทั้งความหมายต่าง ๆ  ท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติท่ีมีมาในอดีตผา่นกรรมวธีิ
การทอผา้ออกมาเป็นลวดลายท่ีสวยงาม  และ
น าผา้ท่ีทอมาท าเป็นหมอนขิดประกอบกบั
ความเช่ือและค าสอน  ท่ีมีรูปแบบแนวคิดการ
ประพฤติปฏิบติัทางสงัคม  เพ่ือท าใหเ้กิดการ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและเกิดประโยชน์
ต่อสงัคม 

  
 จากตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นถึงการประเมินคุณค่าทรัพยากรทางวฒันธรรม  กรณีศึกษา
ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมของชุมชุนบา้นศรีฐาน  การศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่
ความส าคญัและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมของชุมชน
บา้นศรีฐาน  ขอ้มูลจากการด าเนินคุณค่า  สร้างโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนกบัการพฒันาในอนาคตท่ีจะตอ้ง
อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  และพฒันาอยา่งเหมาะสมใหชุ้มชนไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึน  
ดงันั้นภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  จึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งมีแนว
ทางการอนุรักษแ์ละพฒันาท่ีเหมาะสมสร้างธุรกิจชุมชน  ใหชุ้มชนเขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไปใน
อนาคต 
 แนวคิดธุรกิจชุมชนเป็นส่วนส าคญั  การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน  ใน
กรณีศึกษาชุมชนบา้นศรีฐาน  เป็นชุมชนท่ีมีการประกอบธุรกิจชุมชนคือการผลิตหมอนขิด  จาก
การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่วนส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดแนวทางการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  และพฒันา
อยา่งเหมาะสม  ควรท่ีจะมีการวเิคราะห์ศกัยภาพชุมชนเพื่อวเิคราะห์และประเมินศกัยภาพของ
ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อสร้างแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมท่ีชุมชนจะไดป้ระโยชน์จาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 ผูศึ้กษาวเิคราะห์โดยวธีิการการวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้ม เพื่อประเมินศกัยภาพของภูมิ
ปัญญาการผลิตหมอนขิด ช้ีใหเ้ห็น จุดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
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สังเกตการณ์ วิเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางการอนุรักษท่ี์เหมาะสมจากขอ้มูลท่ีได ้รู้ปัญหา น าไปสู่
วธีิการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม และน าไปสู่แนวทางการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด 
ภายในความเจริญในยคุสมยัใหม่ อยา่งเหมาะสม 
 
การวเิคราะห์ส าวะแวดล้อม  (SWOT  ANALYSIS) 

 ขอ้มูลของสภาวะแวดลอ้ม เป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นท่ีจะช้ีใหเ้ห็นทิศทางของแนวทางการ
ฟ้ืนฟูท่ีจะเกิดข้ึน การศึกษาสภาพแวดลอ้มเป็นช่วงทางหน่ึงท่ีจะส่งผลกบัการฟ้ืนฟู อนุรักษ ์และ
พฒันา ใหเ้หมาะสมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเพื่อใหท้ราบถึงศกัยภาพของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีจะ
ฟ้ืนฟู อนุรักษ ์และพฒันา ให้ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจแนวทางการฟ้ืนฟู อนุรักษ ์และ
พฒันา ตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8  ศกัยภาพของชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการผลิตหมอนขิดของชุมชนศรีฐาน  
                  ต  าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร 

จุดแขง็ จุดอ่อน 
1. หมู่บา้นศรีฐานเป็นแหล่งผลิตหมอนขิดแห่งเดียว
ของประเทศไทย  มีการจ าหน่ายหมอนขิดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
2. ชาวบา้น  นกัเรียน  นกัศึกษา  และผูต้อ้งการศึกษา  
ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนกระบวนการท าหมอนขิดจาก
หมู่บา้นศรีฐานผา่นการจดัท าโครงการต่าง ๆ  ของ
กลุ่มและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  นอกจากนั้นยงัได้
เรียนรู้กระบวนการการท าหมอนขิดจากหลกัสูตรการ
เรียนการเรียนการสอนของหลกัสูตรทอ้งถึงท่ีได้
บรรจุลงในหลกัสูตรการเรียนของนกัเรียน 
3.มีนโยบายของภาครัฐเขา้มาสนบัสนุนเชิงการ
ท่องเท่ียว 
4. หมู่บา้นศรีฐานไดรั้บรางวลัหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) 

1. ขั้นตอนกระบวนการวธีิท าหน่ึงคนไม่สามารถท า
หมอนขิดไดทุ้กขั้นตอนหรือแบบครบวงจรเหมือนอยา่ง
ในอดีต 
2. ลวดลายท่ีใชท้ าหมอนขิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม
ทอผา้  เน่ืองจากเกิดจากการขายลายผา้ขิดของชาวบา้น
ใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมทอผา้ 
3. ไม่มีผูสื้บทอดภูมิปัญญาการทอผา้ลายขิดท่ีใชส้ าหรับ
ท าหมอนขิด 
4. เจา้ของภูมิปัญญาการท าหมอนขิดเป็นเพียงแรงงาน
ใหแ้ก่นายทุนหรือโรงงานอุตสาหกรรมการท าหมอนขิด  
ท าใหว้ถีิการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมถูกลืมเลือนไป 
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ตารางท่ี 8  ศกัยภาพของชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการผลิตหมอนขิดของชุมชนศรีฐาน  
                  ต  าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค 

1. มีหน่วยงานภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน  โดยการออก
ร้านเพ่ือจ าหน่ายผลิตภณัฑห์มอนขิดผา่นการจดั
แสดงโชวสิ์นคา้และจ าหน่ายสินคา้ 
2. มีหน่วยงานเขา้มาใหก้ารสนบัสนุน เช่น สสส.  
กสน.  อบต.  เกษตรอ าเภอ   เกตษรจงัหวดัยโสธร  
จากการสนบัสนุนเหล่าน้ีไดมี้การรวมกลุ่มของ
ชาวบา้นผูท้  าหมอนขิดข้ึนเป็นหลายกลุ่มและไดมี้การ
จดัท าโครงการต่าง ๆ  เพ่ือใหค้วามรู้แก่ผูส้นใจ
ขั้นตอนวธีิการท าหมอนขิด 
3. มีการจดัจ าหน่ายหมอนขิดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศผา่นหน่วยงานเอกชนหรือหา้งร้านต่าง ๆ  
โดยการจา้งใหช้าวบา้นผลิตหมอนขิดใหเ้อกชนเป็น
ตวัแทนในการจดัจ าหน่าย 

1. ผูผ้ลิตหมอนขิดพ่ึงพาชุมชนภายนอกมากเกินไป 
2. อ านาจผูผ้ลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมไม่สูก้ลุ่มพอ่คา้และ
นายทุน 
3. ไม่มีการส่ือความหมายของลวดลายผา้ขิดท่ีใชท้ า
หมอนขิด  ท าใหไ้ม่มีคุณค่าทางวฒันธรรม 
4. การท าหมอนขิดปัจจุบนัท าเพ่ือจ าหน่ายเพียงอยา่ง
เดียว  โดยเนน้รูปลกัษณ์ความงามมากกวา่ความหมายท่ี
ส่ือผา่นลวดลายผา้ทอลายขิด 

 
 ผลจากการวเิคราะห์ SWOT ในการท าแผนการจดัการการฟ้ืนฟูและการอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  ท าใหท้ราบถึง  จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคของ
การด าเนินงานแผนการจดัการการฟ้ืนฟูและการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  ซ่ึง
การวเิคราะห์น้ีจะเป็นแนวทางในการก าหนดวสิัยทศัน์  ก าหนดแนวทางการจดัการเพื่อใหก้ารผลิต
หมอนขิดของชาวบา้นบา้นศรีฐานซ่ึงเป็นเจา้ของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดเกิดการพฒันาไปใน
แนวทางท่ีเหมาะสม  โดยการก าหนดแนวทางการจดัการการผลิตหมอนขิดของชาวบา้นบา้นศรีฐาน
ตอ้งน าจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยู ่ และสามารถก าหนดแนวทางท่ีสามารถ
เอาชนะอุปสรรคท่ีมีต่อหมอนขิดหรือลดจุดอ่อนการจดัการการฟ้ืนฟูและการอนุรักษก์ารผลิต
หมอนขิดแบบดั้งเดิม  ดงันั้นแนวทางหรือแผนการจดัการควรจะดึงจุดแข็งมาเสริมสร้าง  ปรับใช ้ 
และน าโอกาสต่าง ๆ  มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเตรียมตั้งกบัรับปัญหา
และอุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากจุดอ่อน 
 ภูมิปัญญาการท าหมอนขิดท่ีมีอยูล่ว้นแลว้แต่มีคุณค่า  ความส าคญั  ประกอบกบัภาครัฐ
ไดเ้ขา้มาใหก้ารสนบัสนุน  เช่น  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กสน.  
อบต.  เกษตรอ าเภอป่าต้ิว  เกษตรจงัหวดัยโสธร  เป็นตน้  การสนบัสนุนเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มี
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บทบาทในดา้นการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด  โดยไดมี้การสนบัสนุนผา่นโครงการต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมอนขิด  และการเรียนการศึกษาผา่นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  และการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัยโสธร  ซ่ึงท าใหภู้มิปัญญาการผลิตหมอนขิดไดรั้บการสนบัสนุนเก่ียวขั้นตอน
การท าหมอนขิด  แต่ไม่ไดมี้การปลูกฝังในเร่ืองของ  คติความเช่ือค าสอนท่ีมีต่อหมอนขิดและผา้ลาย
ขิด    อีกทั้งยงัความหมายของลายผา้ขิดท่ีใชใ้นการท าหมอนขิดก็ไม่ไดรั้บการปลูกฝังดว้ยเช่นกนั 
 
การวางแผนและข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ ฟ ้ นฟู  ูมิปัญญาการผลติหมอนขิด  

 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด  ผูศึ้กษาเสนอ
แนวทางและขอ้เสนอแนะในการอนุรักษโ์ดยแบ่งการวางแผนแนวทางการการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  ภูมิ
ปัญญาการผลิตหมอนขิด โดยผูศึ้กษาเนน้การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาโดยวางแผนจดัการนั้นแบ่ง
ออกเป็นดา้น  4 ดา้นคือ  อนุรักษ ์สืบสาน สร้างสรรคแ์ละการจดัการเชิงธุรกิจ  เพื่อสร้างทางเลือก
ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 9  การวางแผนการจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการผลิตหมอนขิดของชุมชนศรีฐาน  
                  ต  าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร 

การจดัการ ทรัพยากร กิจกรรมการจดัการ 
การอนุรักษ ์
1. รูปแบบของลวดลายขิดแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนบา้นศรีฐาน 
2. วธีิการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม
ของชุมชนบา้นศรีฐาน 
3. รูปแบบของหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนบา้นศรีฐาน 
4. ประเพณีและความเช่ือท่ีเก่ียวกบั
หมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน 

1. การอนุรักษด์า้นรูปแบบลวดลาย
หมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน  

- ลายขิดบนัไดลิง 
- ลายขิดดอกแกว้ 
- ลายขิดหน่วย 
- ลายขิดดอกแบบ 
- ลายขิดตะเภาหลง

เกาะ 
- ลายขิดลายหนั 

 

1. จดัตั้งพิพิธภณัฑเ์พ่ือเก็บรักษา
ลวดลายแบบดั้งเดิมและวธีิการผลิต
แบบดั้งเดิม  เพ่ือเก็บรักษาองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมอนขิด 
2. ผลกัดนัใหเ้กิดหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ในระดบัโรงเรียน 
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ตารางท่ี 9  การวางแผนการจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการผลิตหมอนขิดของชุมชนศรีฐาน  
                 ต  าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 

การจดัการ ทรัพยากร กิจกรรมการจดัการ 
 2. การอนุรักษว์ธีิการผลิตหมอนขิด

แบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นศรีฐาน 
-การตรวจสอบลายผา้และเยบ็ริมผา้ 
-การประกอบไสห้มอน 
-การเยบ็ไสห้มอน 
-การเยบ็ลายขิด 
-การยดันุ่นและปิดหนา้หมอน 
3. การอนุรักษรู์ปแบบของ
หมอนขิดแบบดั้งเดิมของชุมชน
บา้นศรีฐาน 
-หมอนขิดแบบส่ีเหล่ียม 
-หมอนขิดแบบสามเหล่ียม 
4. การอนุรักษป์ระเพณีและความ
เช่ือเก่ียวกบัหมอนขิด ของชุมชน
บา้นศรีฐาน 
-ประเพณีอุปสมบท 
-งานท าบุญข้ึนบา้นใหม่ 
-งานศพ งานท าบุญใหแ้ก่ญาติ 
ผูล่้วงลงั 

 

การสืบสาน 
1. รูปแบบและความหมายของ
ลวดลายขิดแบบดั้งเดิมของชุมชน
บา้นศรีฐาน 
2. จ านวนผูผ้ลิตหรือเจา้ของภูมิ
ปัญญา 
3. ความเช่ือ  ค่านิยม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน 

1. การสืบสานดา้นรูปแบบและ
ความหมายของลวดลายขิดแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนบา้นศรีฐาน 
2. การสืบสานดา้นภูมิปัญญาการ
ผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม 
-องคค์วามรู้และคุณค่าท่ีเก่ียวกบั
หมอนขิด 
3. การสืบสานดา้นความเช่ือ  
ค่านิยม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหมอน 
ขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน 
- การทอผา้ขิด 

1. จดัการอบรม  สมัมนา  ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณค่า  ภูมิ
ปัญญาการผลิตหมอนขิด 
2. รวบรวมองคค์วามรู้  จดัเก็บใน
รูปแบบเอกสาร  ส่ือโสตศึกษา  
เพ่ือใหส้ามารถน าไปเผยแพร่และ
เขา้ถึงผูท่ี้ตอ้งการศึกษาไดส้ดวกข้ึน 
3. เผยแพร่ผา่นส่ือออนไลน์และ
ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมในระดบั
โรงเรียน  ระดบัอุดมศึกษา  และวง
วชิาการ     
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ตารางท่ี 9  การวางแผนการจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการผลิตหมอนขิดของชุมชนศรีฐาน  
                 ต  าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 

การจดัการ ทรัพยากร กิจกรรมการจดัการ 
การสร้างสรรค ์
1. รูปแบบของหมอนขิดของชุมชน
บา้นศรีฐาน 
2. วตัถุดิบ  อุปกรณ์และทกัษะใน
การผลิตหมอนขิดของชุมชนบา้น
ศรีฐาน 
3. ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
หมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน 
4. ความเช่ือ  ค่านิยม  วถีิปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตหมอนขิดของ
ชุมชนบา้นศรีฐาน 
 
การจดัการเชิงธุรกิจ 
1. การวางแผนการตลาด 
การวางแผนทางการเงินของกลุ่ม
ผูผ้ลิตหมอนขิด 

1. การสร้างสรรคด์า้นรูปแบบของ
หมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน 
- การคิดรูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาด 
2. การสร้างสรรคด์า้นวตัถุดิบ  
อุปกรณ์และทกัษะในการผลิต
หมอนขิดของชุมชนบา้นศรีฐาน 
- คิดหาวธีิการเพ่ือใหเ้กิดการใช้
วตัถุดิบใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
เช่น  นุ่น  ฟาง  ผา้ 
3. การสร้างสรรคด์า้นประเพณีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหมอนขิดของชุมชน
บา้นศรีฐาน 
4. การสร้างสรรคด์า้นความเช่ือ  
ค่านิยม  วถีิปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตหมอนขิดของชุมชนบา้น
ศรีฐาน 
5. การวางแผนการจดัการเชิงธุรกิจ
ดา้นการตลาด 
6. การวางแผนการจดัการเชิงธุรกิจ
ดา้นการเงิน 
-ระดบัรายบุคคลส่งเสริมใหเ้กิด
บญัชีการออมและท าบญัชีรายรับ
รายจ่ายภายในครัวเรือน 
ระดบัสมาชิก  ส่งเสริมใหเ้กิดหรือ
ก่อตั้งระบบสหกรณ์เพ่ือใหส้ามารถ
ต่อรองอ านาจกบัพอ่คา้คนกลาง   

1. สนบัสนุน  ส่งเสริมกิจกรรม  
เพื่อพฒันานกัออกแบบผลิตภณัฑ์
รุ่นใหม่ใหเ้กิดความเขา้ใจ  ท่ี
สอดคลอ้งกบัคุณค่าของหมอนขิด  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่หมอนขิด 
2. สนบัสนุนใหเ้กิดวธีิการเพ่ือน า
วตัถุดิบ  อุปกรณ์  หรือทกัษะมาใช้
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า  เช่น  การใช้
ใยสงัเคราะห์แทนนุ่นและฟาง  เพ่ือ
ทดแทนเม่ือเกิดภาวะขาดแคลน
วตัถุดิบในการผลิต 
3. ส่งเสริมใหมี้การรวบรวมองค์
ความรู้ดา้นประเพณีความเช่ือ  
ค่านิยม  และวถีิปฏบติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตหมอนขิด  ผา่นกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงการ
อนุรักษ ์ พฒันา  โดยมีทรัพยากร
ทางวฒันธรรมเป็นหลกัส าคญั 
4. ส่งเสริมใหมี้การศึกษาขอ้มูลเชิง
ธุรกิจ  เพ่ือก าหนดและวางแผน
การตลาดใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภค 
5. สร้างระบบการจดัการ  เพื่อ
สนบัสนุนการวางแผนการเงินเพือ่
ลดความเส่ียงภาวะหน้ีสิน 
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 จากตารางแสดงให้เห็นถึงวธีิการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม การจดัการภูมิปัญญา
การผลิตหมอนขิด ท่ีมีมิติในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันา โดยผูศึ้กษามีวธีิการจดัการภูมิปัญญา
อยา่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 1. การอนุรักษ ์คือ การเก็บรวบรวมความเป็นดั้งเดิม เพื่อประโยชน์แก่
การศึกษาดา้นประวติัศาสตร์ 2. การสืบสาน คือ การวธีิการเพื่อดูแลใหภู้มิปัญญาการผลิตหมอนขิ
ดคงอยู ่ 3. การสร้างสรรค ์คือ วธีิการท่ีจะท าใหภู้มิปัญญาสามารถปรับตวัใหท้นัยคุตามกระแส
ความเจริญของโลก 4.การพฒันาเชิงธุรกิจ คือ การปรับตวัเพื่อรองรับความเจริญทางทุนนิยม ใหมี้
การบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม  ซ่ึงวธีิการจดัการขา้งตน้จะสามารถครอบคลุมกิจกรรมทาง
วฒันธรรม และการใชภู้มิปัญญาเพื่อสร้างความย ัง่ยนืในอนาคตต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

 นอกจากน้ีจากการศึกษาปัญหาท่ีผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ในขา้งตน้เป็นหลกั  น าไปสู่การ
แกไ้ขปัญหาทีเกิดข้ึน  แบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ  คือ   

 1.  แนวทางการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ระยะท่ี 1 คือ แนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนหรือมี
ความส าคญัและมีผลกระทบกบัภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมโดยตรงดงัตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  การวางแผนในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดของชุมชนศรีฐาน 
                    ต  าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร 

ปัญหา ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง วธีิการแกปั้ญหา ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
คุณค่าของภูมิปัญญา
การผลิตหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิม 

1. เจา้ของภูมิปัญญา 
2. นายทุน 
3. กระทรวงวฒันธรรม 
4. ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน
จงัหวดัยโสธร 5.การศึกษา
นอกโรงเรียน  

1. การสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัภูมิปัญญา
การผลิตหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิม 
2. มีการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ  เพื่อความเขา้ใจ
คุณค่าของภูมิปัญญาการ
ผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม
โดยผูมี้ส่วนร่วม 
3. รณรงคใ์หเ้กิดการ
กระจายองคค์วามรู้ใหเ้ป็น
ท่ีแพร่หลายในระดบั
ชุมชน  สงัคม  ประเทศ 

1. คงรักษาคุณค่าและ
ความหมายของภูมิ
ปัญญาการผลิต
หมอนขิดแบบดั้งเดิม 
2 .สร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ความหมายดั้งเดิมของ
ภูมิปัญญาการผลิต
หมอนขิดแบบดั้งเดิม 
3. คงอตัลกัษณ์ของภูมิ
ปัญญาหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิม  เพ่ือใหผู้ท่ี้
สนใจไดศึ้กษาต่อไป
ในอนาคต 

รูปแบบในการผลิต
หมอนขิด 

1.เจา้ของภูมิปัญญา 
2.นายทุน 
3.ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน
จงัหวดัยโสธร 
4.องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลป่าติ้ว 
5.กรมพฒันาชุมชน สงักดั
กระทรวงมหาดไทย 

1.พฒันารูปแบบท่ี
หลากหลายสอดคลอ้งกบั
การใชส้อยใน
ชีวติประจ าวนั (ปัจจุบนัมี
การคิดคน้รูปแบบต่าง ๆ 
มากข้ึน)เพ่ิมเติมการคิดคน้
รูปแบบในทางศาสนา 

เพื่อใหสิ้นคา้มีรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัการใช้
ทรัพยากร เพ่ือใหเ้กิด
ความยัง่ยนื กบัการ
ผลิตหมอนขิด โดยคง
ความคุณค่าและ
ความหมายไว ้

 
 2.  แนวทางการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ระยะท่ี 2 คือ แนวทางการแกไ้ขปัญหาใหผู้ผ้ลิตและผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญั อนุรักษ ์พฒันา  ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดอยา่งย ัง่ยนื  
ดงัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  แนวทางการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ระยะท่ี 2 การแกไ้ขปัญหาใหผู้ผ้ลิตและผูท่ี้มีส่วน 
                    เก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญั อนุรักษ ์พฒันา ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดอยา่ง   
                    ย ัง่ยนื 

ปัญหา ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง วธีิการแกไ้ขปัญหา ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1. ความสมัพนัธ์ใน
ชุมชน 
2. การพึ่งพาชุมชน
ภายนอก 

1. เจา้ของภูมิปัญญา 
2. นายทุน 
3. ก านนัและผูใ้หญ่บา้น 
4. องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

1. จดัใหเ้กิดการพดูคุย
หรือก าหนดแผนเก่ียวกบั
ภูมิปัญญาการผลิต
หมอนขิด  โดยใหชุ้มชน
และหน่วยงานระดบั
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม  เสนอ
ความคิดเห็นท่ีจะเกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน 

1. เกิดอ านาจต่อรองราคาสินคา้ท่ี
ผลิตในราคาท่ีเหมาะสมใกลเ้คียง
กนั  เพ่ือขจดัความขดัแยง้ภายใน
ชุมชน  ท่ีตอ้งแข่งขนักนัเอง
ภายในชุมชน 
2. เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีภายใน
ชุมชน  เกิดการพดูคุยท่ีจะน าไปสู่
การบริหารจดัการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  ไดป้ระโยชน์
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

1. กลไกลการผลิต 
(ขั้นตอนการผลิต
ในปัจจุบนัหรือ
แบบแยกส่วน) 
2. เจา้ของภูมิ
ปัญญาเป็น 
3. แรงงานในการ
ผลิต 
4. ไม่มีผูสื้บทอด
ภูมิปัญญา 

1. เจา้ของภูมิปัญญา 
2. นายทุน 
3. ศูนยพ์ฒันาฝีมือ
แรงงานจงัหวดัยโสธร 
4. สถาบนัการศึกษา 
5. กระทรวงศึกษาธิการ 

1. การพดูคุยในการ
ก าหนดกลไกลดา้นราคา
หรือค่าจา้งแรงงานท่ี
เหมาะสม  
2. จดัตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือก าหนดคุณภาพของ
แรงงานและสวสัดิการ
ของแรงงาน 
3. วางแผนผลกัดนัใหเ้กิด
หลกัสูตรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในสถาบนัศึกษา
ทั้งในและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

1. เกิดการจา้งงานท่ีเหมาะสมกบั
ฝีมือแรงงาน 
2. เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  
วฒันธรรม 
3. ปลูกจิตส านึกและสืบทอดภูมิ
ปัญญาของการผลิตหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิม 
 

1. ชาวบา้นมีรายได้
สูงข้ึน 
2. รายจ่ายเพ่ิมข้ึน 
3. ภาวะหน้ีสิน 

1. เจา้ของภูมิปัญญา 
2. นายทุน 
3. ธนาคารเพื่อ
การเกษตร 
4. องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

1. จดัท าบญัชีครัวเรือน  
ก าหนดรายรับ-รายจ่าย  ท่ี
ไดจ้ากการผลิตหมอนขิด
ในชุมชน 
2. มีการจดัตั้งกองทุน
ช่วยเหลือดา้นการเงิน
ภายในชุมชน   
 

1. เศรษฐกิจภายในชุมชนดีข้ึน 
2. ลดการอพยพของแรงงานเขา้สู่
เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ 
3. มีความสมัพนัธ์ของครอบครัวดี
ข้ึน 
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 จากตารางท่ี 10-11 เป็นแนวทางการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบ
ดั้งเดิม  โดยแบ่งแนวทางการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู เป็น 2 ส่วน  คือ 1. แนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน
หรือมีความส าคญัและมีผลกระทบกบัภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมโดยตรง  2.แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาใหผู้ผ้ลิตและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญั  อนุรักษ ์ พฒันา  ภูมิ
ปัญญาการผลิตหมอนขิดอยา่งย ัง่ยนื  โดยทั้ง 2 ส่วนมีความสัมพนัธ์กนั  แนวทางท่ี 1 เป็นวธีิการ
สร้างความหมายและความส าคญัใหแ้ก่ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  เพื่อคงรักษาวถีิ
ดั้งเดิมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หมอนขิด  พฒันาให้เกิดกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว  เพื่อผลดา้น
บวกทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยน าไปสู่แนวทางระยะท่ี 2  ท่ีจ  าใหค้วามส าคญัแก่การสร้างวธีิการ
ในการอนุรักษแ์ละเป้าหมายส าคญันอกจากการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแลว้  ท่ีส าคญั
ท่ีสุดในแนวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นศรี
ฐาน  คือ  วธีิหรือแนวทางท่ีจะท าใหเ้ศรษฐกิจท่ีดีภายในชุมชน  ลดปัญหาการอพยพเขา้สู่เมืองหลวง  
อนัจะน าไปสู่ผลบวกทางสังคมและวฒันธรรม คือ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวท่ีดีข้ึน 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ผูศึ้กษาไดแ้บ่งการสรุปผลการศึกษาออกเป็น  2  ประเด็นตามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาดงัน้ี   
 1.  ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด  จากการศึกษา
สามารถสรุปในประเด็นดงักล่าว  คือ  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม
ของชุมชนบา้นศรีฐาน  แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน  คือ   

  1.1  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งความรู้ความเขา้ใจ  ความส าคญั  คุณค่า  ของภูมิปัญญาการ
ผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  โดยผลการศึกษาพบวา่ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดการศึกษา  
ส่งเสริม  สนบัสนุนหรือใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัคุณค่าของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด  โดยใน
ปัจจุบนัไม่ไดป้รากฏในการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัคุณค่า  ความส าคญั  ท าใหใ้นปัจจุบนัรูปแบบ  
วถีิการผลิตแบบดั้งเดิมไม่ไดมี้ปรากฏอีกต่อไปภายในชุมชน  นอกจากนั้นยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญั
เก่ียวกบัลวดลายขิดและความหมายแบบดั้งเดิม  อีกทั้งยงัวิธีการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเขา้มามีบทบาทในการผลิต  โดยสรุป  คือ  ผลกระทบส าคญัของภูมิปัญญาการผลิต
หมอนขิดในชุมชนบา้นศรีฐานนั้น  ส่งผลต่อการคงอยูข่องภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม  
การลดจ านวนลงของผูผ้ลิตในแบบดั้งเดิมทั้งจากการเขา้มาของระบบอุตสาหกรรมและการขาดการ
สืบทอดในรูปแบบดั้งเดิม  จึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีเกิดจากการท่ีไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัคุณค่าของ
ภูมิปัญญาหมอนขิดแบบดั้งเดิม 
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  1.2  ปัญหาภายในชุมชน  กล่าวคือ  ความสัมพนัธ์ของผูผ้ลิตหมอนขิดภายใน
ชุมชน  โดยปัญหานั้นเกิดจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบในการผลิตแบบใหม่ (การผลิตแบบ
อุตสาหกรรม)  ท าให้วธีิการผลิตหมอนขิด จากแบบดั้งเดิมท่ีเคยรวมกลุ่มกนัในการผลิตมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั  เปล่ียนแปลงเป็นการผลิตแบบแยกส่วน  จากผลของการพึ่งพาชุมชนภาย
นอกจากระบบอุตสาหกรรม  ระบบการตลาดจากพอ่คา้คนกลางมากข้ึน  จึงมีผลกบัความสัมพนัธ์
ภายในชุมชนระหวา่งผูผ้ลิตท่ีในปัจจุบนัรับจา้งผลิตหมอนขิดใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่
หลายแห่งภายในชุมชนบา้นศรีฐาน  จากเหตุดงักล่าวท าใหใ้นปัจจุบนัโรงงานอุตสาหกรรมและ
ผูผ้ลิตในชุมชนเกิดการแข่งขนัดา้นการตลาดท าใหเ้กิดการขดัแยง้ภายในชุมชนอยูบ่่อยคร้ัง 

  1.3  ปัญหาเก่ียวกบัรายไดข้องเจา้ของภูมิปัญญา  กล่าวคือ  ปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงการผลิตเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม ท าใหแ้บบดั้งเดิมลดนอ้ยลง ผูผ้ลิตจึงตอ้ง
ปรับตวัมาเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรม โดยการรับจา้งผลิตในแบบแยกส่วนมากข้ึน เพราะมี
รายได ้ขายได ้รวดเร็วกวา่การผลิตในแบบดั้งเดิม ท่ีใชเ้วลาในการผลิตท่ีนานกวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
คือ เจา้ของภูมิปัญญาท่ีเคยผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม เม่ือรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม นอกจากการ
ผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมมีการวางแผนทางการตลาด ท าใหต้อ้งผลิตจ านวนมากเพื่อใหพ้อเพียง
กบัความตอ้งการตลาด ส่งผลใหเ้จา้ภูมิปัญญาซ่ึงในปัจจุบนัปรับตวัเป็นแรงงานในระบบ
โรงงานผลิตหมอนขิด มีรายไดเ้พิ่มข้ึนมากกวา่สมยัก่อน ท าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน ส่งผลกบัรายจ่ายท่ี
เพิ่มข้ึนตาม แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงงานอุตสาหกรรมเจา้ของภูมิปัญญามีรายไดน้อ้ยกวา่โรงงาน
มาก จึงในท่ีสุดจึงเกิดภาวะหน้ีสินจากการผลิตหมอนขิด  
 2.  แนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิมของบา้นศรีฐาน ต าบลศรี
ฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร จากผลการศึกษาปัญญาท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด 
ท าใหผู้ศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดของชุมชนศรีฐาน 
อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร โดยเสนอวธีิการแกไ้ขปัญหา เพื่อน าไปสู่แนวทางท่ีเหมาะสมกบัการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิดแบบดั้งเดิม พบวา่ ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งแกไ้ข ส่งเสริม 
สนบัสนุน คือ ความหมาย คุณค่า ความส าคญั ของภูมิปัญญาการผลิตหมอนขิด เพื่อสร้างความ
เขา้ใจใหแ้ก่ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ามารถ เพิ่มคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่มแก่หมอนขิด 
โดยใชแ้บบดัง่เดิมควบคู่กบัการจดัการในรูปแบบอุตสาหกรรม วางแผนการฟ้ืนฟู กิจกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวถีิการผลิตหมอนขิด โดยเฉพาะดา้นสังคม วฒันธรรม ส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม โดยแนวทางท่ีผูศึ้กษาเสนอนั้น ผูศึ้กษาค านึงถึงความเขา้ใจของชุมชนกบัผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง อาศยัความร่วมมือกนั เพื่อคงอนุรักษท์รัพยากรวฒันธรรม และเกิดประโยชน์กบัชุมชน 
และผูผ้ลิตหมอนขิดอยา่งย ัง่ยนื 
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