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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยภาคสนามที่มีข้อจ ากัด ความส าเร็จจะบรรลุผลไม่ได้หากปราศจากความตั้งใจ
และเอาใจใส่จากผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัยเอง ทีเ่กื้อหนุน ส่งเสริม เป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีท าให้งานวิจัยลุล่วงด้วยดี  

ขอขอบพระคุณคุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า คุณพ่อ คุณแม่ คุณน้า คุณอา พ่ีๆ น้องๆ ที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลชาวผู้ไทในจังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์และมุกดาหาร ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่เอ้ือเฟ้ือข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง
ประวัติความเป็นมาและเทคนิคการผลิตผ้าย้อมคราม  

ขอขอบพระคุณ Prof. Dr. Nguyen Quang Ngoc แห่ง Institute of Vietnamese Studies and 
Development Science, Vietnam National University, Ha Noi ที่ได้บรรยายสรุปและให้ค าแนะน า
ส าหรับการศึกษาภาคสนามในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่
อยู่ในประเทศเวียดนาม  Dr. Phạm Văn Loi อาจารย์ประจ า Vietnam Museum of Ethnology ในฐานะ
ผู้น าทางและอ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้เชื่อมองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยกับชาวไทด า ไทขาว
ทุกๆ หมู่บ้านในการเก็บข้อมูลตลอดระยะเวลาในการศึกษาภาคสนามในประเทศเวียดนาม และ Mr. Quang 
Anh ผู้ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล ผู้ช่วยแปลและให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ของการวิจัยภาคสนาม 

ขอขอบพระคุณ คุณสงบัณฑิต ยศมั่นคง ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการท าผ้าย้อม
ครามในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจารย์ ดร.สุขสมพร อะโนไท คณบดีคณ ะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่กรุณาให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับชาวผู้ไทในแขวงสะหวันนะเขตและเป็นธุระในการอ่านต้นฉบับบางบทของงานวิจัย 
รวมถึงขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ พี่ที่ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือมาด้วยดีโดยตลอด 

ที่ส าคัญยิ่ง งานวิจัยนี้ส าเร็จได้เพราะความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ผลักดัน และเสียสละเวลาตรวจแก้
ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ รวมถึงขอบคุณอาจารย์กันยา
รัตน์ มะแสงสม อาจารย์พรรณวดี ศรีขาว อาจารย์นิโลบล ภู่ระย้าที่ช่วยให้ก าลังใจและช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ใน
งานวิจัย ขอบคุณวิไลวรรณ อุดหนุนที่ช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการจัดหน้างานวิจัย 

สุดท้ายที่ท าใหง้านวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี คือความอนุเคราะห์งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกเช่นกัน 

ดนัย ชาทิพฮด  
จินตนา ลินโพธิ์สาน 



บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการรวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้เรื่องผ้าย้อมครามในสังคมและ
วัฒนธรรมของชาวผู้ไทในบริบทรัฐชาติ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาวและเวียดนาม 

 จากการศึกษาพบว่า องค์ความรู้เรื่องผ้าย้อมครามใน 3 ประเทศ ยังคงด ารงอยู่ในกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดเวลา ซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าครามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ องค์ความรู้เรื่อง
การถักทอและการสร้างลวดลาย และองค์ความรู้เรื่องการย้อมคราม องค์ความรู้ประการแรกนั้นพบว่าทั้งใน
ประเทศไทย ลาวและเวียดนาม มีวัฒนธรรมเรื่องการถักทอที่คล้ายคลึงกัน ทั้งในด้านกระบวนการทอ เทคนิค
การทอด้วยกี่และวัตถุดิบที่ได้จากฝ้าย ส่วนองค์ความรู้เรื่องการย้อมครามนั้น ปรากฏว่า ทั้งในประเทศไทย ลาว
และเวียดนามมีรูปแบบการย้อมครามคล้ายคลึงกัน โดยมีวัตถุดิบส าคัญคือครามและฮ่อมที่น ามาหมักให้ได้เนื้อ
ครามแล้วน าไปผสมกับขี้เถ้าก่อนน าไปย้อม ส่วนเทคนิคการย้อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
มาจากสังคมและวัฒนธรรมแต่ละแห่งเกิดการเรียนรู้เรื่องการย้อมแตกต่างกัน 

 ด้านการฟ้ืนฟูผ้าย้อมคราม พบว่า การฟ้ืนฟูในประเทศไทยและลาวเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545 
เป็นต้นมา การฟ้ืนฟูส่งผลให้ผ้าย้อมครามกลับคืนมามีชีวิตและเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมของคนสมัยใหม่มากขึ้น
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตลาดผ้าย้อมคราม จากเดิมที่เป็นผ้าของชาวบ้านสวมใส่ส าหรับท าการเกษตรและ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน กลายมาเป็นผืนผ้าส าหรับสวมใส่ของคนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้ชื่นชอบ
ผ้าครามในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพชน และกลุ่มนักเรียน การเปลี่ยนแปลงความนิยมในผ้าครามมาจาก
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น เอกลักษณ์เฉพาะของผ้าย้อมคราม การส่งเสริมและผลักดันจากภาครัฐ การ
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการท าผ้าครามให้กลายเป็น
สินค้าทางวัฒนธรรม ในทางตรงกันข้ามชาวผู้ไทในประเทศเวียดนามไม่ได้ผลิตผ้าครามเพ่ือการค้า หากแต่ทอ
ผ้าและย้อมผ้าด้วยครามเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต 

 

 

 

 

ค าส าคัญ 

ผู้ไท/องค์ความรู้/ผ้าย้อมคราม/การท าวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้า 



Abstract 
 

This research aimed to collect and analyze the knowledge of indigo dyed fabric in Phu Tai 
cultural contexts among three different countries: Thailand, Laos and Vietnam.  

It was found that the traditional knowledge of indigo dyed fabric was sustained in the 
dynamic society of the present time. It was divided into two categories including: 1) the 
knowledge of weaving and pattern creation, and 2) the knowledge of fabric dyeing process 
using indigo. 

First, the knowledge of weaving and pattern creation in all the three countries was similar in 
terms of weaving process, weaving techniques using looms, and the materials used which 
were mainly made of cotton. As for the fabric dyeing process using indigo, the same 
materials, Khram and Hom, were used for fermentation so as to obtain essence which would 
be mixed with ashes to produce different colors of indigo fabric. However, the dyeing 
techniques were different, which might have resulted from different ways of learning about 
dyeing process and their transmissions in each socio-cultural context. 

The revival of indigo dyed cloth was initiated in Thailand and Laos approximately in 2002, 
The fabric has thenceforth gained more popularity, and its markets have consequently 
change. Traditionally, clothes made from this fabric were worn by folks during farming 
periods and daily life activities. However, at present, clothes made of this fabric are worn by 
various groups of people such as government officials, lovers of indigo dyed fabric as 
markers of their forefather’s wisdom, and students. The changes in its popularity were 
caused by several factors, namely its uniqueness, its promotion and support from the public 
sector, and dissemination of indigo dyed fabric and its products through media, all of which 
could be regarded as the cultural commodification of indigo dyed fabric. Nevertheless, Phu 
Tai in Vietnam did not produce indigo dyed fabric for commercial purposes, only using it for 
making clothes for everyday life and for performing rituals. 
 

 

Phu Tai/ Traditional Knowledge/Indigo Dyed Fabric/Culture as a Commodity 



บทที่ 1 
บทน า 

 

1. ภูมิหลังของการวิจัย 
“ผู้ไท” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

พบมากที่จังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์และมุกดาหาร นับเป็นกลุ่มชนที่มีความโดดเด่นด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม ฯลฯ โดยปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งตํานาน พงศาวดาร 
นิทาน ซึ่งกล่าวไว้สอดคล้องกันว่า ผู้ไทมีภูมิลําเนาเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม หลังจากนั้นก็เคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย
ตามลําดับ 

พระโพธิวงศาจารย์ (อ้วน ติสโส) (2515 : 357) กล่าวไว้ในหนังสือลัทธิธรรมเนียมต่างๆ เล่ม 2 ภาค 
18 ว่า “คนผู้ไทเดิมมีภูมิลําเนาอยู่ที่เมืองน้ําน้อยอ้อยหนู ขึ้นเมืองไร่และเมืองปุง เมื่ออยู่เมืองน้ําน้อยอ้อยหนู
เกิดอัตคัด อีกทั้งท้าวก่อหัวหน้าพวกผู้ไทเกิดความขัดแย้งกับเจ้าเมืองน้ําน้อยอ้อยหนูจึงควบคุมครอบครัวไป
ขอสมัครขึ้นแก่เจ้าอนุรุทธกุมารเจ้าเมืองเวียงจันทน์ในขณะที่ยังเป็นเอกราชอยู่ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ไต่ถามถึง
อาชีพ ท้าวก่าก็บอกว่าเคยทําแต่ไร่ปลูกข้าว แต่ไม่เคยทํานา เจ้าอนุรุทธกุมารจึงให้ไปตั้งภูมิลําเนาอยู่ที่เมือง
วัง”และศรีศักร วัลลิโภดม (2535 : 59) กล่าวว่า กลุ่มชนผู้ไทมีขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
การแต่งกาย ดนตรี มีภาษาพูดเป็นของตนเอง  มีความเชื่อเรื่องผีแถนอันเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติไท 
สอดคล้องกับที่ประคอง นิมมานเหมินท์ (2554 : 91) กล่าวว่า ชาวผู้ไทมีความเชื่อเรื่องขวัญเช่นเดียวกันกับ
ไทดําที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเชื่อว่าคนและสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีขวัญประจําอยู่ ขวัญ
ของคนมีอยู่ 80 ขวัญ และมีคํากล่าวว่า 30 ขวัญอยู่หน้า 50 ขวัญอยู่หลัง 

เมื่อกล่าวถึงผู้ไททั้งจากตํานาน พงศาวดารมักจะกล่าวว่าผู้ไทกับไทดํามีความสัมพันธ์กันทางชาติ
พันธุ์และภาษา นับแต่ตํานานการสร้างโลกที่มีเรื่องเล่าที่คล้ายกัน ซึ่งศิราพร ณ ถลาง (2542 : 92) กล่าวว่า 
ตํานานการสร้างโลกเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนความคิดและจินตนาการของมนุษย์เกี่ยวกับโลกธรรมชาติและชีวิต 
โดยเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนไทกลุ่มต่างๆ โดยนําตํานานการสร้างโลกของลาวและตํานานการ
สร้างโลกของไทดํามากจากพงศาวดารล้านช้างและพงศาวดารเมืองแถง ซึ่งตํานานมีลักษณะคล้ายกันว่า แถน
สั่งให้ส่งข้าวปลาให้แถน คนทั้งหลายไม่ทําตามแถนจึงให้น้ําท่วม ปูุลางเชิง ขุนเค้ก ขุนคาน เอาไม้มาทําแพ 
เอาลูกเอาเมียหนีไปเมืองฟูา ต่อมาแถนบันดาลทําให้น้ําแห้ง และส่งควายลงมาที่นาน้อยอ้อยหนูให้คนทํานา 
เมื่อควายตายเกิดมีน้ําเต้าที่ซากควาย ปูุลางเชิงเอาเหล็กมาจี้น้ําเต้าปุูงคนไหลออกมา 3 วัน 3 คืน เป็นคน
ชาติพันธุ์ต่างๆ  ปูุลางเชิงสอนให้คนทํานาทอผ้า ปูุส่งขุนบูลมมาปกครองและขุนบูลมมีลูก 7 คน ส่งไปครอง
เมืองต่างๆ ด้านตํานานของไทดําที่ได้จากพงศาวดารเมืองแถงมีเนื้อหาว่า “แผ่นดินเป็นทุ่งว่างเปล่า เทวดา
ชายหญิง 10 องค์ จะจุติไปเป็นมนุษย์ จึงอธิษฐานและเข้าไปอยู่ในน้ําเต้า น้ําเต้าลอยไปตกบนเขาและแตก
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ออก มีคนชาติพันธุ์ต่างๆ ไหลออกมาตามลําดับ ได้แก่ ข่า ไทดํา ลาวพุงขาว ฮ่อ แกว ข่าไม่อาบน้ําร่างกายจึง
หมองคล้ํา ผู้ไทลาวอาบน้ําผิวจึงขาวกว่า ผู้ไทไปตั้งเมืองแถง ข่าเกียจคร้านจึงไปอยู่ตามภูเขา 

นอกจากความคิด ความเชื่อเรื่องกลุ่มชนผู้ไทที่ปรากฏในตํานานและพงศาวดารแล้ว ยังมีเอกสารชั้น
รองที่กล่าวถึงการศึกษาเรื่องราวของชาติพันธุ์ผู้ไทผ่านภาษา ซึ่งพระยาอนุมานราชธน (2522 : 117-118) 
เป็นอีกผู้หนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ไทโดยกล่าวไว้ว่า “นอกจากมีพวกไทโท้ ไทนุงอยู่ในตังเกี๋ย ยังมีพวกผู้ไท มี
มากอยู่ในแคว้นที่เรียกว่า พวน และในดินแดนที่อยู่ถัดเขตแคว้นหลวงพระบาง พวกผู้ไทแบ่งออกเป็นผู้ไทขาว 
ผู้ไทแดง ผู้ไทดําและผู้ไทลาย ซึ่งตั้งชื่อเอาตามสีเสื้อผ้าที่นุ่งห่ม พวกผู้ไทที่มีอยู่มากในภาคอีสานคงเป็นพวกผู้
ไทดํา พวกโซ่งหรือทรงดําที่มีอยู่แถวจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีก็เป็นจําพวกผู้ไทดําด้วยเหมือนกัน คําพูดของ
ผู้ไทมีเสียงส่วนมากใกล้เคียงกับพวกพวนซึ่งน่าจะเป็นผู้ไทพวกหนึ่ง” และเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ (2531 : 
140) กล่าวว่า ภาษาผู้ไทเป็นหนึ่งในภาษาถิ่นตระกูลไท สําเนียงพูดคล้ายกับภาษาไทพวน ส่วนคําศัพท์ที่ใช้
คล้ายกับภาษาไทยถิ่นอีสาน ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของภาษาผู้ไท คือ มีการออกเสียงแบ่งแยกระหว่าง
คําศัพท์ที่ใช้สระ ใ- และ สระ ไ- ด้วย 

การเคลื่อนย้ายของชาวผู้ไทเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก ปรากฏในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุง
ธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2321 เป็นชาวผู้ไทเมืองทัน ลาวพวน และลาวเวียง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับที่บุญยงค์ 
เกศเทศ (2554 : 34) ที่กล่าวไว้ว่า การกวาดต้อนผู้คน “ไท” จากแถบอินโดจีนเข้ามาในแผ่นดินสยามเริ่มมา
ตั้งแต่ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี หนแรกราวปี พ.ศ. 2322 โดยกวาดต้อนมา
จากเมืองทัน เมืองม่วย เมืองไล เมืองลาในอาณาจักรเมืองแถง อีกทั้งยังมีปรากฏในประชุมพงศาวดารภาค 3 
และภาค 4 เล่ม 3 (2506 : 242) ที่กล่าวว่า พระสุนทรวงศาไปจัดราชการอยู่ ณ เมืองนครพนม ได้เกลี้ย
กล่อมพวกครัวเมืองพิน เมืองนอง เมืองตะโปน เมืองมหาไชยกองแก้ว เมืองวัง มาขึ้นตั้งอยู่ในเขตแขวงเมือง
นครพนมเป็นอันมาก และต่อมาได้มีบอกมาขอตั้งเมืองสกลนคร เมืองวานรนิวาส เมืองเรณูนคร เมืองท่าอุ
เทน (ในแขวงมณฑลอุดร) ขึ้น เอกสารหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้นมักจะกล่าวอ้างว่าผู้ไท มีความเกี่ยวข้องกับผู้
ไทดํา ผู้ไทขาวและผู้ไทแดงในสิบสองจุไท และมีการเคลื่อนย้ายจากถิ่นฐานเดิมด้วยเหตุผลของสงครามเป็น
สําคัญ การเข้ามาสู่ประเทศไทยกล่าวได้ว่ามี 2 ทางด้วยกัน คือทางที่หนึ่งในสมัยกรุงธนบุรี ได้กวาดต้อนครัว
ของชาวไทดํามาโดยตรงจากสิบสองจุไท เมืองแถง แขวงหัวพันทั ้งห้าทั้งหก ซําเหนือและโปรดฯ ให้ตั ้ง
บ้านเรือนในพระนครรวมถึงภาคกลางหลายจังหวัด ส่วนทางที่ 2 เป็นการกวาดต้อนครัวของคนหลายกลุ่ม 
ทั้งผู้ไท ลาว กะเลิง ข่า โย้ย ญ้อ โส้ จากเมืองวัง เมืองมหาชัย เมืองตะโปน เมืองพิน เมืองนอง แล้วให้ครัว
ของกลุ่มเหล่านั้นมาอาศัยอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชาวผู้ไทเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทอผ้า ปรากฏตามพงศาวดารล้าน
ช้าง ปริเฉทที่ 2 (2506 : 142) ความว่า 

“เมื่อนั้นพระยาแถนหลวงจึงให้แถนแต่งแลพิศณุกรรมลงมาแต่งแปงแก่เขา แถนแต่งจึงมาแต่ยาม 
ให้ทําไร่ทํานา ปลูกข้าวปลูกผัก ปลูกลูกไม้หัวมันทั้งมวลอันจักควรกิน เล่าบอกยามอันทอผ้า...เมื่อนั้นขุนบูลม
จึ่งขัดไท้แสง สพายแวงสลิคันไชย ถือตาวแมวี กับมีดน้อยสวยเรียม แล้วก็จึ่งขึ้นขี้ช้างงาเกี้ยวงากอด จึ่งเอา
นางแอกแดงขี่ถัดขุนบูลมนั้น แลเอานางยมพาลาขี่ตาม แล้วแถนจึ่งให้ขุนสารขี่ตอนช้างขุนบูลมลงมา แถน
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เล่าให้ขุนค้ายถือเสียมลงมาตามหลัง ขุนยี่ให้ถือมีดถือพ้ามา ขุนอุ่นให้ถือขวานถือแอกลงมา ขุนคําให้ถือไก่
ถือเปดลงมา ขุนทั้ง 8 จึ ่งมาตามหลังขุนบูลมราชาแล ส่วนพิศณุกรรมจึ่งบอกคุณอันเข่นพร้ามีดจกเสียม
เครื่องเวียกการช่างแก่เขาทั้งมวล เล่าบอกคุณอันทําหูกทอฝูาย แพรเขมฝูายไหมทั้งมวล อันควรนุ่งควรกินทั้ง
มวล” 

จากเนื้อหาในพงศาวดารล้านช้างพอจะทําให้ทราบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทก็เป็นอีกกลุ่มชนหนึ่งที่มีภูมิ
ปัญญาเรื ่องการถักทอมาแต่โบราณกาล ปรากฏหลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมุขปาฐะ แต่ก็ได้
สะท้อนให้เห็นวิธีคิดเกี่ยวกับการแบ่งบทบาทหน้าที่ของชายหญิงที่ชัดเจน และยังคงสืบทอดแนวคิดดังกล่าว
ในรูปแบบคํากล่าวหรือคําบอกเล่ามาจนถึงปัจจุบันว่า หากผู้หญิงต่ําหูกหรือทอผ้าไม่เป็น ก็ไม่เหมาะสม
หรือไม่พร้อมที่จะออกเรือน เช่นเดียวกันถ้าผู้ชายคนใดยังสานตะกร้าหรือหว่านแหไม่เป็นก็ยังไม่ควรที่จะมี
เมีย สอดคล้องกับแนวคิดของยศ สันตสมบัติ (2544 : 149) ที่กล่าวว่า การแบ่งแยกงานตามเพศในสังคม
เกษตรกรรมภาระรับผิดชอบส่วนมากจึงตกอยู่ที่ผู้หญิง เช่น ทําไร่ ทํานา เก็บเกี่ยวพืชผล ผ่าฟืน หุงหาอาหาร 
ดูแลบ้าน เลี้ยงลูก ฯลฯ จึงถูกขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือน (housewife) ในขณะที่เพศชายเป็นผู้หา
เลี้ยงครอบครัว (breadwinner) และเป็นผู้สมควรมีสิทธิ์ในการเป็นหัวหน้าครอบครัว 

การทอผ้านับเป็นการผลิตที่สําคัญในสังคมเกษตรกรรม เนื่องจากสังคมเกษตรกรรมจะมีช่วงเวลา
ว่างเว้นจากการผลิตทางการเกษตร และในช่วงเวลาว่างนี้ผู้หญิงก็มักจะทอผ้าเพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไป 
เช่น การทอผ้าห่ม การทอผ้าเพื่อตัดเย็บทําหมอน การทอผ้าเพื่อตัดเย็บเป็นที ่นอน รวมถึงผ้าซิ ่นต่างๆ 
นอกจากจะยังให้เกิดประโยชน์เพ่ือใช้สอยแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานฝีมือและเตรียมตัวสู่การเป็นแ ม่
เหย้าแม่เรือน ซึ่งผู้หญิงมักถูกประเมินค่าทางสังคมโดยใช้งานฝีมืออย่างการทอผ้าเป็นตัวตัดสิน สมัยก่อนจึ ง
นับว่าการทอผ้าเป็นแนวทางการเตรียมตัวของผู้หญิงสู่การสร้างครอบครัว ซึ่งพบว่าในการเกิดของชาวผู้ไทได้
ใช้กุศโลบายดังกล่าวมาเป็นแนวทางการสร้างบรรทัดฐานสําหรับเด็กเกิดใหม่ เมื่อมีเด็กแรกเกิดถ้าหากเป็น
หญิงจะใช้กระสวยหรืออักมากระทุ้ง 3 ครั้งพร้อมกับคํากล่าวให้รู้จักการทําหูก ทําฝูาย ต่ําซิ่นหมี่ ซิ่นไหมเป็น 
ซึ่งเป็นคํากล่าวในเชิงการสั่งสอนให้รู้จักเพศและหน้าที่ของตนว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร  

วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวผู้ไทที่เด่นชัด คือ ทอซิ่นหมี่ต่อตีน ซึ่งมีความกว้างของผืนผ้าประมาณ 
4-5 นิ้ว ลักษณะเด่นของซิ่นหมี่อยู่ตรงที่มีลวดลายต่างๆ ที่นํามาคั่นผ้าซิ่นไว้ เช่น หมี่ปลา หมี่ตุ้ม หมี่กระจัง 
หมี่ข้อ ส่วนลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือเมื่อทอผ้าแล้วก็มักจะนําไปย้อมหม้อนิล หรือย้อมคราม ชาวบ้านผู้
ไทเรียกว่า “ผ้าดํา” ซึ่งนําไปใช้ประโยชน์ในการใส่ทําไร่ ทํานา และกระบวนการทอผ้าและการย้อมผ้าจึงถูก
ถ่ายทอดและเรียนรู้การปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่นมีความแตกต่างในกรรมวิธี ลวดลาย สีสัน ตลอดจนรูปแบบการใช้
ประโยชน์จากผ้า ไม่ว่าจะเป็นผ้าพื้น ผ้าแถบ ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า อาจจะสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ของชาวผู้ไทได้ เพราะการทอผ้าขึ้นใช้นอกจากจะอาศัยความจําและความชํานาญแล้วการรักษา
รูปแบบและกรรมวิธีของการมัดย้อมก็เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะทั้งรูปแบบและลวดลายที่มัด รวมถึงการ
นําผ้าไปใช้ทั้งในชีวิตประจําวันและงานประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ เป็นงานของผู้หญิง ต้องอาศัยทั้งความ
ประณีตและละเอียด ระยะเวลา การคิดค้นจนกว่าผ้าแต่ละผืนจะเสร็จ ในงานประเพณีและพิธีกรรมจึงเป็น
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พ้ืนที่ของการอวดฝีมือการทอผ้าและเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นความคิดและค่านิยมบางประการของชาวผู้ไท
ด้วย 

ด้วยเหตุนี ้ การนําผ้าฝูายไปย้อมครามแล้วนํามาทอเป็นผืนผ้าจึงเป็นภูมิปัญญาและมรดกทาง
วัฒนธรรมเรื่องผ้าของชาวผู้ไทที่น่าสนใจ และอาจกล่าวได้ว่าผ้าครามหรือผ้าย้อมครามเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกิดจากการสั่งสมทางวัฒนธรรมมาแต่บรรพชนผสมผสานกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบพื้นบ้านที่มี
อยู่ในตัวบุคคล นับตั้งแต่คุณย่า คุณยายและแม่ ปูา น้า อาที่มีความสามารถด้านการถักทอ โดยกระบวนการ
ถักทอเรียนรู้ไปพร้อมกันกับการย้อมผ้า จนทําให้การถักทอและการมัดย้อมเป็นกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมของผู้หญิงที่สําคัญมาแต่อดีต แม้จะถูกกระแสโลกาภิวัตน์และกระบวนการของทุนนิยมทําให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดังกล่าวเลือนหายไป หากแต่ยังมีบุคคลที่มองเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้คือคุณประไพ
พันธ์ แดงใจ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ โดยได้นําผลงานมาแสดงรวมถึง
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม พร้อมทั้งนําวัตถุดิบสําหรับเตรียมสีครามมาประกอบ ได้แก่ ต้นคราม ปูน
ขาว และน้ําขี ้เถ้า ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิปัญญาท้องถิ ่น” เนื ่องในงานวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2540 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสกลนคร  

ผ้าครามหรือผ้าย้อมครามมีแหล่งผลิตที่บ้านนาดี ตําบลนาหัวบ่อ อําเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร พื้นที ่เขตชลประทานเขื ่อนน้ําอูน โดยมีแหล่งจําหน่ายที ่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน ซึ่งจัดขึ้นเดือนละครั้ง ผู้ที่เข้ามาชมนิทรรศการล้วนไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้จักผ้าย้อมครามมาก่อน 
และเกิดประเด็นคําถามพร้อมทั้งองค์ความรู้จากนิทรรศการนี้ คือ ผ้าย้อมครามมีสีน้ําเงิน สดใส ราคาแพง
กว่าผ้าฝูายที่ย้อมสีธรรมชาติทั่วไปประมาณ 4 เท่า  ทําจากฝูายย้อมด้วยสีครามที่มาจากใบครามสด แช่น้ํา
แล้วกวนน้ําครามกับปูนขาว พักให้ตกตะกอนจนได้เนื้อครามสีน้ําเงิน จากนั้นนําเนื้อครามผสมน้ําขี้เถ้า ใช้
เวลาประมาณ 10 – 15 วัน จึงนําฝูายลงไปย้อม นําฝูายไปล้างและตากให้แห้ง นําไปทอเป็นผืนผ้าต่อไป จาก
ข้อมูลเหล่านี้ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจสอง ประเด็น คือ “เหตุใดผ้าฝูายย้อมครามจึงมีราคาแพง” และ 
“ใบไม้เขียวๆ เป็นสีน้ําเงินได้อย่างไร” 

จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากนางฑีตา จันทร์เพ็งเพ็ญ ช่างย้อมครามที่ร่วมกับลูกสาวคือนาง
ประไพพันธ์ แดงใจ ใช้เวลาถึง 3 ปีในการปลูกคราม ศึกษากระบวนการสกัดสี และเตรียมน้ําย้อมคราม 
จนกระทั่งทอเป็นผืนผ้า หากแต่ไม่ประสบผลสําเร็จในการขาย เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าผ้าย้อมครามตกสี 
อีกทั้งช่างย้อมยังพบปรากฏการณ์ในกระบวนการย้อมคราม ที ่เกิดขึ้นหลากหลาย ไม่สามารถอธิบายได้ 
ประเด็นปัญหาสําคัญของช่างย้อมคือ คือ หลายครั้งที่เตรียมสีย้อมแล้วไม่เกิดสี แม้เตรียมสีย้อมได้แล้ว สีใน
น้ําย้อมบางหม้อเท่านั้นที่ติดเส้นใยฝูายแต่ละครั้ง สลับสับเปลี่ยนหม้อดี หม้อเสีย ไม่ซ้ํากัน  

ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นกลายเป็นที่มาของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดความรู้ของชาวไทญ้อ
ด้านสิ่งทอ” โดยอนุรัตน์  สายทอง และวงเดือน อุดมเดชาเวชย์ (2545) งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์ เพื่อ
ศึกษากระบวนการผลิตผ้าย้อมครามตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ เส้นฝูาย เนื้อคราม และน้ําขี้เถ้า 
จนถึงกระบวนการเตรียมน้ําย้อม ย้อมเส้นใย การสร้างลวดลายผ้า และการทอผ้า แล้วจัดทําชุดความรู้ใน
รูปแบบวีดิทัศน์ และเอกสารชุดการผลิตผ้าย้อมคราม เพ่ือนําไปเผยแพร่ ประมาณปี พ.ศ. 2543 – 2545 ภูมิ



5 

 

 
 

ปัญญาการย้อมครามยังเป็นภูมิปัญญาที่แฝงฝังอยู่ในตัวบุคคลสูงวัย โดยเฉพาะผู้หญิงชาวไทญ้อ อําเภอนา
หว้า จังหวัดนครพนม โดยมีคุณยายคล้าย สิทธิ อายุ 82 ปี แม่ครูครามผู้มีประสบการณ์การย้อมคราม
มากกว่า 30 ปี และคนอื่นๆ อีก อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รวม 16 คน แต่มีเพียง 3 คนที่ยังย้อมครามอย่าง
ต่อเนื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวยังพบองค์ความรู้เรื่องปฏิกิริยาการสกัดสีจากใบคราม การเติมปูนและกวน การ
เตรียมน้ําย้อม และย้อมคราม สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการย้อมคราม ตอบข้อ
สงสัยของนางฑีตา จันทร์เพ็งเพ็ญ ยืนยันได้ว่าผ้าย้อมครามที่ย้อมอย่างถูกต้องจะไม่ตกสี  และได้นําองค์
ความรู้ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ 

จังหวัดสกลนครถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จนมีผู ้ให้ฉายา 
“เมืองหลวงของคราม” แหล่งผลิตผ้าย้อมครามที่สําคัญ ได้แก่ บ้านโนนเรือ ตอเรือ บ้านนาดี บ้านดอนกอย 
บ้านถ้ําเต่า บ้านกุดแฮด บ้านอูนดง บ้านพันนา บ้านดอนแดง บ้านหนองครอง เป็นต้น ที่แขวงสะหวันนะเขต 
มีบริษัท ท่งละหาศิลป์ เป็นแหล่งผลิตผ้าย้อมครามส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดําเนินการโดยคุณสงบัณฑิต  ยศมั่นคง ผู้หญิงชาวผู้ไท บ้านละหาน้ํา เมืองสองคอน แขวง
สะหวันนะเขต บริษัทดังกล่าวก่อตั ้งเมื ่อประมาณ ปี พ.ศ. 2542 ด้วยเปูาหมายผลิตสิ ่งทอจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ ุนและทวีปยุโรป 
แหล่งผลิตคือหมู่บ้านละหาน้ํา ย้อมและทอตามรูปแบบผ้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบชาวญี่ปุ ุน ปัจจุบัน
บริษัทมีคู่ค้ากับบริษัทในประเทศญี่ปุุน ผลิตสินค้าผ้าย้อมครามส่งออกไปทั่วโลก  

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทําให้เห็นสายธารของสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้
ไทที่มีผลต่อการเป็นแหล่งผลิตผ้าย้อมครามที่มีชื่อเสียงทั้งประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ผู้ไทเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรมรวมถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ มีอิทธิพลต่อความโดดเด่นทางวัฒนธรรมเรื่องถักทอและการ
ย้อมผ้าครามได้อย่างไร จนทําให้ผ้าย้อมครามกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นในตลาดระดับจังหวัด 
ภูมิภาคและอาเซียน โดยอาศัยข้อมูลเอกสารและข้อมูลที่ได้จากปรากฏการณ์ภาคสนามในบริบทรัฐชาติ 3 
ประเทศ ซึ่งจะเป็นแนวทางของการทําความเข้าใจปฏิบัติการเกี่ยวกับผ้าคราม การสืบทอดองค์ความรู้ ที่
ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท 3 ประเทศ อีกทั้งจะทําให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างของ
ผ้าที่อยู่ในมิติที่แตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครองในบริบทรัฐชาติ 3 ประเทศด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้เรื่องผ้าครามกับสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทใน

บริบทของรัฐชาติ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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3. ค าถามการวิจัย 
 ผ้าครามมีบทบาทและความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทในบริบทรัฐชาติ 3 ประเทศ
อย่างไร เมื่อผ้าครามถูกนําไปใช้เป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง  
 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้ไท ในงานวิจัยนี้ หมายถึง คําเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท อาศัยอยู่ทั้งในและนอก
ประเทศไทย และใช้เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มชนที่มีภาษาพูด คือภาษาผู้ไท อาศัยและกระจายอยู่บริเวณจังหวัด
ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังใช้ตามที่พระโพธิวงศา (อ้วน ติสโส) (2505 : 279) กล่าวไว้
ในลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ที่ว่าเป็นชื่อเรียกกลุ่มคนไทที่อาศัยอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทด้วย เช่น ผู้ไทดําซึ่งเดิมอยู่
บริเวณเมืองแถง เมืองควาย เมืองคุง เมืองลา มีผิวคล้ํากว่าผู้ไทขาว นิยมแต่งกายด้วยผ้าย้อมครามเข้มหรือสี
ดํา ผู้ไทขาวอยู่ทางเหนือของเวียดนามที่เมืองไล เมืองบาง เมืองบุน อยู่ในแถบอากาศหนาวจึงมีผิวขาวและ
นิยมเครื่องนุ่งห่มสีขาว และงานวิจัยนี้มีข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษาผ้าคราม การย้อมผ้าคราม การทอผ้า
คราม การสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าคราม รวมถึงปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับผ้าครามของชาวผู้ไทด้วย 
 

5. วิธีการด าเนินวิจัย 
 5.1 วิธีการเก็บข้อมูลการวิจัย  

ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลวิจัยจากประชากรวิจัย โดยเน้นปฏิบัติการวิจัยสนาม ณ พื้นที่วิจัยใน 3 ประเทศ 
ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยใช้ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ Key informants โดยการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการและศึกษาจากเอกสาร 

 5.1.1 การสังเกต 
งานวิจัยนี้ใช้ทั้งวิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม คือ การสังเกตลักษณะทาง 

กายภาพของพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่เลือกศึกษาผ้าย้อมคราม ได้แก่ บ้านดอนกอย อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร (ประเทศไทย) บ้านละหาน้ํา เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต (ประเทศ สปป.ลาว) และบ้านนา
กุง ตําบลเมืองซอ จังหวัดไลเจิว (ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) โดยสังเกตถึงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน การปลูกคราม การย้อมคราม การทอผ้า การจัดการเกี่ยวกับผ้าคราม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
ผู้วิจัยเข้าร่วมการพบปะสังสรรค์ กิจกรรมการแสดง การเลี้ยงต้อนรับ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การสร้างบ้าน ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่รัฐ ชุมชน ครอบครัว โดยใช้การสนทนาในชุมชนและครอบครัวของพื้นที่
การวิจัย 
  5.1.2 การสัมภาษณ์  

ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยจําแนกผู้ให้สัมภาษณ์เป็น 3 กลุ่ม คือ  
1) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key Informant Interview) คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอขวัญ หมอธรรม พระ หมอผี หมอเหยา หมอยาพ้ืนบ้าน หมอลํา) ผู้นําชุมชน (กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตาแสงบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) โดยเน้นไปที่ประเด็นสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไท  
  2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant Interview) คือ ชาวบ้านผู้ที่ทอผ้า 
ย้อมผ้า เช่น เจ้าของกิจการผ้า หัวหน้ากลุ่มสตรี หัวหน้ากองทุนในชุมชน และชาวบ้านที่มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปลูก การย้อม การหมัก การทําครามและการทําผ้าฝูาย เช่น ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนและหมู่บ้าน  

3) การสัมภาษณ์ผู้คนที่เป็นคนภายนอกที่มีบทบาท และหน้าที่ที่สัมพันธ์กับสังคมและ 
วัฒนธรรมของชาวผู้ไท เช่น นักวิชาการ พัฒนากร วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานที่ส่งเสริมเกี่ยวกับวิสาหกิจ
ชุมชนและอบต. 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเรื่องนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการทํางานสนาม และเครื่องมือ

บันทึกเสียง  
5.2.1 แบบสัมภาษณ์  
แบบสัมภาษณ์จะเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีทั้งแบบสัมภาษณ์เพ่ือ 

สัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ และการสัมภาษณ์บุคคลแบบเป็นทางการ ซึ่งยืนหยุ่นได้ตามบริบทและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งอาจเกิดประเด็นใหม่ๆ หรือการเลือกพิจารณาสัมภาษณ์
ระดับลึกในบางประเด็น กรณีการใช้แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้เพื่อทําความเข้าใจประเด็นการสัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง โดยไม่แจกหรือใช้แบบสัมภาษณ์ต่อหน้าผู้ถูกสัมภาษณ์  

5.2.2 แบบบันทึกการท างานสนาม  
แบบบันทึกการทํางานสนาม เป็นแบบบันทึกเพ่ือการทํางานสนาม โดยการทบทวนการ 

ทํางานในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือนและช่วงระยะของงาน หมายเหตุ การทํางาน โดยเฉพาะข้อมูลที่เกิดจาก
การสัมภาษณ์ 

5.2.3 เครื่องมือบันทึกข้อมูลโสตทัศนสาร  
เครื่องมือสื่อโสตทัศนสาร คือ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเครื่องบันทึกเสียง ใช้ 

สําหรับการเก็บข้อมูลโสตทัศนสารทั่วไป 
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนองานวิจัย  

การวิจัยนี้ใช้แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Descriptive) การตีความหมายข้อมูล  
การตีค่าเพ่ือพรรณนาคุณลักษณะของปรากฏการณ์ที่ศึกษา  

การวิเคราะห์ข้อมูล การนําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ ด้วยการจัดกลุ่มโครงสร้างและหมวดหมู่  
พร้อมกับการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Descriptive) ด้วยแนวคิดที่เกี่ยวข้อง   

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาจากเอกสารประเภทพงศาวดาร เอกสารที่ตีพิมพ์แล้วใน  
หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามและสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นอกจากนี ้คณะผู ้วิจัยยังได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ชาวไทดําในประเทศเวียดนาม ชาวผู้ไทในประเทศลาวเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไท 
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เมื่อได้ข้อมูลทั ้งหมดแล้วก็นํามาวิเคราะห์ และนําข้อมูลมาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
(Analytical Description) โดยลําดับดังนี้ 
  1. ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมี 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
   1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลมุขปาฐะที่ได้จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ ตาแสงบ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมอยา หมอเสน หมอขวัญ หมอเหยา หมอเปุา และข้อมูลเอกสารประเภท
พงศาวดาร 

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากงานที่ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทในจังหวัด 
สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ ์และมุกดาหารที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ของท้องถิ ่น สังคมและ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม การแต่งกายและอาหาร 
   1.3 ข้อมูลที่ตีพิมพ์เป็นเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมของไทดําใน
ประเทศไทย 
  2. การจัดกระทําข้อมูล 
   2.1 เก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลของกลุ ่มชนผู ้ไทในประเทศไทย ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทดําในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
   2.2 เก็บรวมรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไท ไทดําโดยใช้
เครื่องบันทึกเสียงบันทึกข้อมูลประเภทมุขปาฐะและทําการบันทึกเสียงการให้สัมภาษณ์  
   2.3 ศึกษาวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีทางคติชนวิทยาและมานุษยวิทยา 
   2.4 สรุปผลการศึกษาวิจัย เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 

6. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ขอบเขตของพ้ืนที่และขอบเขตของเนื้อหา มีดังนี้ 
 1. ขอบเขตของพื้นที่ผู้วิจัยกําหนดพื้นที่ของการวิจัยใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีพื้นที่ของการเก็บ
ข้อมูลแบ่งแยกย่อยได้ ดังนี้ 
  1.1 ประเทศไทย เก็บข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัด
นครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   1.1.1 จังหวัดสกลนคร เก็บข้อมูลสังคมและวัฒนธรรมผู้ไท 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
เมือง อําเภอพรรณานิคม อําเภอวาริชภูมิ อําเภอโคกศรีสุพรรณ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

เก็บข้อมูลจากบ้านไผ่ล้อม บ้านโนนหอม บ้านใหม่หนองมะเกลือ บ้านด่านม่วงคํา  
บ้านพรรณา บ้านม่วงไข่ บ้านอุ่มไผ่ บ้านดอนกอย บ้านพอกใหญ่ บ้านหนองครอง บ้านธาตุและบ้านปลาโหล 
โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีพิธีกรรมและการย้อมผ้าคราม การ
ใช้ผ้าคราม ข้อมูลภาคสนามเรื่องผ้าย้อมครามใช้หมู่บ้านดอนกอยเป็นตัวแทน เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวยังมี



9 

 

 
 

การทําผ้าย้อมคราม อีกทั้งยังมีการปลูกครามและการทําผ้าย้อมครามด้วยการสืบทอดจากบรรพบุรุษ และ
พัฒนามาสู่กลุ่มผู้ทอผ้าจนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชน สามารถยังชีพได้และทําให้เกิดความเข้มแข็ งของกลุ่ม 
   1.1.2 จังหวัดนครพนม เก็บข้อมูลสังคมและวัฒนธรรมผู้ไท 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
เรณูนคร อําเภอธาตุพนมและอําเภอนาหว้า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   เก็บข้อมูลจากบ้านเรณู บ้านกุดสิม บ้านนาถ่อน บ้านโพนแพง บ้านนางัวและบ้าน
กุดน้ําใส ข้อมูลภาคสนามจากจังหวัดนครพนม ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความทรงจําเป็นเกี่ยวกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ การอพยพ การทําบุญประเพณีและพิธีกรรม รวมถึงความทรงจําเกี่ยวกับการทําผ้าย้อมคราม ซึ่งจะใช้
เป็นข้อมูลประกอบงานวิจัยต่อไป 
   1.1.3 จังหวัดกาฬสินธุ์ เก็บข้อมูลสังคมและวัฒนธรรมผู้ไท 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
เขาวง อําเภอกุฉินารายณ์และอําเภอคําม่วง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

เก็บข้อมูลจากหมู่บ้านกุดสิมคุ้มเก่า บ้านเหล่าใหญ่ บ้านโพน ข้อมูลภาคสนามจาก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นข้อมูลจากความทรงจํา เกี่ยวกับผ้าย้อมคราม มีทั้งที่เป็นการสืบทอดด้วยวิธี การบอกเล่า 
(มุขปาฐะ) และบางส่วนถูกถ่ายทอดเป็นข้อมูลลายลักษณ์ คือ จัดพิมพ์เป็นหนังสือประวัติของหมู่บ้านไว้  
   1.1.4 จังหวัดมุกดาหาร เก็บข้อมูลสังคมและวัฒนธรรมผู้ไท 3 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอหนองสูง อําเภอคําชะอีและอําเภอดงหลวง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

เก็บข้อมูลจากหมู่บ้านดงมะแหน่ง บ้านเปูา บ้านคําชะอีและบ้านหนองแคน ข้อมูล 
ภาคสนามจากจังหวัดมุกดาหาร เป็นข้อมูลที่ได้จากประวัติความทรงจําที่เกี่ยวกับการอพยพ การตั้งถิ่นฐาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ เรื่องผ้าย้อมครามมาจากความทรงจําของผู้เฒ่าผู้แก่ รวมถึงผู้หญิงบางคนที่มี
อายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 
  1.2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เก็บข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท 2 
แขวง ได้แก่ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงคําม่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   1.2.1 แขวงสะหวันนะเขต เก็บข้อมูลสังคมและวัฒนธรรมผู้ไท 4 เมือง ได้แก่ เมือง
พิน เมืองเซโปน เมืองสองคอน เมืองวิละบุลี 

เก็บข้อมูลสังคมและวัฒนธรรมผู้ไท 4 เมือง ได้แก่ เมืองพิน เมืองสองคอน เมืองเซ 
โปน เมืองวิละบุลี โดยเก็บข้อมูลหมู่บ้านที่ทําผ้าย้อมคราม คือ บ้านละหาน้ํา เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะ
เขต และใช้หมู ่บ้านละหาน้ําเป็นตัวแทนของการวิเคราะห์ข้อมูลเรื ่องผ้าครามกับชาวผู ้ไทในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากมีการสืบทอดและรื้อฟื้นเกี่ยวกับผ้าครามจนสามารถทําให้
ชาวบ้านผลิตผ้าครามได้เพื่อนําเข้าสู่ตลาดการค้าที่สําคัญของประเทศ ส่วนหมู่บ้านอื่นๆ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไท วิถีชีวิต การกินอยู่ การเกษตร ประเพณี พิธีกรรมและเรื่องเล่าต่างๆ  
   1.2.2 แขวงคําม่วน เก็บข้อมูลที่เมืองมหาชัย บ้านมหาชัย ซึ ่งได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทบางส่วน ทั้งที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีก รรม ความเชื่อต่างๆ แต่จะใช้
ประกอบเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรม 
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  1.3 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เก็บข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดําและไทขาว
ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเซินลา จังหวัดเดียนเบียนและจังหวัดไลเจา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.3.1 จังหวัดเซินลา เก็บข้อมูลจากบ้านปุานและบ้านนานอง ตําบลเมืองจุ่ม เน้น
ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องผ้าและการย้อมผ้าด้วยคราม เป็นข้อมูลที่ได้จากความทรงจํา 

1.3.2 จังหวัดเดียนเบียน เก็บข้อมูลของชาวไทดําจากหมู่บ้าน นาแตนและนาโต่  
ตําบลซาแทงเหนือ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมีความคล้ายคลึงกันกับจังหวัดเซินลา เนื่องจากเป็นกลุ่มไทดําเหมือนกัน  
   1.3.3 จังหวัดไลเจา เก็บข้อมูลสังคมและวัฒนธรรมไทขาวจากหมู่บ้านนากุง ตําบล
เมืองซอ มีความแตกต่างจากไทดําเล็กน้อย โดยพบการทอผ้า การย้อมผ้าและองค์ความรู้เรื่องผ้าที่คล้ายคลึง
กับประเทศไทย จึงเลือกหมู่บ้านนากุง เป็นตัวแทนของการศึกษาเรื่องผ้ากับสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ผู้ไทในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1.1 พ้ืนที่เก็บ ข้อมูลวิจัย
ผู้ไทศึกษา (ไทย ลาวและ

เวียดนาม) 
2. ขอบเขตของเนื้อหา ผู้วิจัยกําหนดเนื้อหาของการวิจัย ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชุมชน ความเป็นมา ถิ่นฐานเดิม 
และการอพยพ วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท  

2.2 ข้อมูลด้านผ้ากับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไท ได้แก่ ผ้าและที่อยู่อาศัย ผ้ากับการ 
แต่งกาย ผ้ากับประเพณีและพิธีกรรม 
 

7. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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 จากปรากฏการณ์เรื่องผ้าครามกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทในบริบทรัฐชาติ 3 ประเทศ ทํา
ให้เกิดการรื ้อฟื้นผ้าครามให้กลับมามีชีวิตอีกครั ้งหนึ ่ง อีกทั ้งมีการสืบทอดองค์ความรู ้ดังกล่าวในระดับ
ครอบครัว ชุมชน จนทําให้ผ้าครามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน กลุ่มคน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ระดับท้องถิ่น รัฐชาติไทย และภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างกรอบโครงสร้างแนวคิดการ
วิจัย ดังนี้ 
 

8. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดและทฤษฎี 2 ส่วนที่สําคัญ คือ แนวคิดและทฤษฎีทางด้านคติชนวิทยา

และมานุษยวิทยา โดยทฤษฎีคติชนวิทยานั้นจะใช้แนวคิดของวิลเลียม บาสคอม (William Bascom) ซึ่ง
กล่าวถึงบริบททางสังคมของคติชนและบทบาทหน้าที่ของคติชนที่ปรากฏในสังคมอย่างละเอียด ผู้วิจัยได้สรุป
แนวคิดของบาสคอม จากสุกัญญา สุจฉายา (2549 : 6) ที่ได้สรุปบทบาทของคติชนไว้ 4 บทบาท ตามที่
บาสคอมวางไว้ ดังนี้ 

1. ให้ความเพลิดเพลิน ซึ่งอาจจะแยกแยะลงไปได้อีกว่าเป็นความเพลิดเพลินจากความสนุกสนาน
หรือฉากจินตนาการโลดโผน หรือเป็นกลไกทางจิตที่ใช้หลีกหนีจากความเป็นจริง ถ้าหากเป็นอย่างหลังคติชน
จะทําหน้าที่เป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของมนุษย์ 

2. ยืนยันความสําคัญของพิธีกรรม เติมเต็มวัฒนธรรมทําให้วัฒนธรรมสมบูรณ์ 
3. ให้การศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
4. รักษาปทัสถานของสังคม และบาสคอมยังได้สรุปไว้ตอนท้ายว่า บทบาททั้ง 4 อย่างยังแยกย่อยลง

ไปได้อีกหรือรวมเป็นเพียงบทบาทเดียวคือ บทบาทในการรักษาเสถียรภาพของวัฒนธรรม (maintain the 
stability of culture)  

แนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยาอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยนํามาใช้ในการวิเคราะห์คือ “ทฤษฎีคติชน
วิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตํานาน – นิทานพื้นบ้าน” ที่ศิราพร ณ ถลาง (2552 : 359) ได้วางเป็น
แนวทางศึกษาคติชนประเภทต่างๆ โดยประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาของตะวันตกมาอธิบายคติชน
ของไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับอนุภาคและแบบเรื่อง ทฤษฎีการแพร่กระจายและการแตกเรื่องของนิทาน 
ทฤษฎีโครงสร้างของนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ ทฤษฎีโครงสร้างตํานานของโคลด เลวี่ – เสตราส์ ทฤษฎี
บทบาทหน้าที่นิยม (functionalism) ตามแนวคิดของมาลินอฟสกี้ และวิลเลียม บาสคอมโดยมองคติชนใน
ฐานะที ่ม ีบทบาทในสังคม ซึ ่งผู ้ว ิจ ัยมองว ่าทฤษฎีบทบาทหน้าที ่เป ็นทฤษฎีที ่สามารถนํามาอธ ิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทได้เนื่องจากวัฒนธรรมต่างๆ ในสังคมมีหน้าที่ มน
การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน ทางด้านความมั่นคงของสังคมและความมั่นคง
ทางด้านจิตใจ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นแนวคิดสําคัญที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคติชน
วิทยาโดยเฉพาะเรื่องเล่าประเภทตํานาน นิทานและพิธีกรรมของชาวผู้ไท 

ส่วนทฤษฎีมานุษยวิทยา จะใช้ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่มาเป็นกรอบซึ่งพัฒนาแนวคิดมาจากเดอร์ไคม์ 
(Durkheim) ที่มองว่าปรากฏการณ์ทางสังคมตอบสนองความต้องการของปัจเจกบุคคล ดังนั้นควรเน้นที่
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การศึกษาสังคมไม่ใช่ปัจเจกบุคคล เดอร์ไคม์ให้ความสนใจกับเสถียรภาพทางสังคมซึ่งก็คือกลไกที่ทําให้ส่วน
ต่างๆ ของสังคมมารวมกันและคงอยู่ตามกาลเวลา ซึ่งงามพิศ สัตย์สงวน (2551 : 34) กล่าวไว้ว่า แนวคิดของ
เดอร์ไคม์ มีอิทธิพลต่อแรดคลิฟฟ์ บราวน์ (Radcliff Brown) ที่เสนอความคิดว่า บรรทัดฐานต่างๆ รวมทั้ง
ค่านิยม ความรู้สึกและพิธีกรรมต่างๆ มีอํานาจเหนือปัจเจกบุคคลและมันช่วยยึดสังคมเข้าไว้ด้วยกัน 

ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามจะถูกนํามาวิเคราะห์และตีความโดยใช้ทฤษฎีทั้งสองซึ่งวางเป็นกรอบอย่าง
กว้างๆ เพื่อให้งานวิจัยสอคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เน้นการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ถูกนํามาเป็นกรอบของการวิจัย โดยเฉพาะเป็นแนวคิดทาง
ภาษาศาสตร์ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการเก็บข้อมูลภาคสนาม สุมิตร ปิติพัฒน์ (2544 : 19) กล่าวถึง การ
พิจารณาจากมิติด้านภาษาในเอกสารความเป็นคนไทย ว่า หากจะพิจารณาความเป็นไทยในด้านภาษาก็คง
ต้องมองข้ามเขตแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เช่น ลาว พม่า จีน อินเดีย เวียดนาม เพราะการแบ่งเขต
แดนเกิดขึ้นภายหลังการล่าอาณานิคมของตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 19 และภายหลังการตั้งถิ่นฐานของกลุ่ม
คนที่พูดภาษาตระกูลไทอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และกลุ่ม
คนที่พูดภาษาตระกูลไทในประเทศต่างๆ ย่อมมีสําเนียงเฉพาะท้องถิ่น เนื่องจากแยกจากกันและขาดการ
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ภาษาของแต่ละกลุ่มย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นักภาษาศาสตร์สนใจประวัติการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาต่างๆ โดยดูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียน และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภายใน
ของภาษาด้วยการเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างด้านระบบคําและความหมาย นอกจากนี้ยังใช้การ
พิจารณาคําศัพท์พ้ืนฐานในภาษา (basic vocabulary) ด้วยแนวคิดที่ว่าศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวันและ
ใช้เรียกสิ่งที่เป็นธรรมดาสามัญที่ทุกคนจะต้องมีและพบเห็นจะเป็นคําศัพท์ที่เก่าที่สุดของภาษา ฉะนั้น ผู้วิจัย
จึงได้ใช้แนวทางด้านการพิจารณาคําศัพท์พ้ืนฐานมาเป็นแนวคิดในการศึกษาเปรียบเทียบภาษาผู้ไทและภาษา
ไทดําทั้งในประเทศไทยและอีก 2 ประเทศดังกล่าวด้วย 
 

9. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารที่ผู้วิจัยนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม มีอยู่ 2 ประเภท 

ได้แก่ เอกสาร งานวิจัย ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
เอกสารที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยประชุมพงศาวดารและประกาศ ซึ่งเอกสารเหล่านี้นํามาเป็น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงเป็นเอกสารที่นํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีน้ําหนักที่น่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น 

“ประชุมพงศาวดารเล่ม 3 ภาค 3 และภาค 4 ตอนต้น” (2506) กล่าวถึง พงศาวดารหัวเมือง
มณฑลอีสาน โดยอ้างถึงการเกลี้ยกล่อมครัวเรือนทางเมืองต่างๆ ของลาวเข้ามาอยู่ในพระราชอาณาจักร
สยาม เช่น ครัวเมืองพิน เมืองนอง เมืองตะโปน เมืองมหาไชยกองแก้ว เมืองวังให้มาตั้งอยู่ในแขวงเมือง
นครพนม หลังจากนั้นก็มีบอกไปถึงพระนครให้ตั้งเมืองต่างๆ เช่น เมืองสกลนคร เมืองวานรนิวาศ เมืองเรณู
นคร เมืองท่าอุเทน ซึ่งเอกสารประชุมพงศาวดารทําให้ทราบว่ามีการอพยพของผู้คนทางฝั่งขวาของแม่น้ําโขง
เข้ามาอยู่ในเขตแดนพระราชอาณาเขตสยามสมัยนั้น และทําให้ทราบว่าเป็นกลุ่มคนมาจากเมืองใดบ้าง ซึ่งมี
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ความสอดคล้องกับเอกสารที่นักวิชาการใช้อ้างอิงเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องผู้ไทว่าเป็นกลุ่มผู้ไทที่มาจากเมืองวัง 
เมืองพิน เมืองนอง 

“ประชุมพงศาวดาร เล่ม 9 ภาคที่ 9 และภาคที่ 10 ตอนต้น” (2507) กล่าวถึง พงศาวดาร
เมืองไลและพงศาวดารเมืองแถง ซึ่งพงศาวดารเมืองไลได้กล่าวถึงฬ่อตายันซึ่งเป็นชาวจีนอพยพเข้ามาใน
บริเวณเมืองไลและได้ปะปนกับชาวผู้ไทขาวจนกลายเป็นต้นตระกูลของไทขาวในเวลาต่อมา ซึ่งพงศาวดาร
เมืองไลมีทั้งที่เป็นเรื ่องสืบจากปากคําของคนเมืองไลและเป็นตํานาน ส่วนพงศาวดารเมืองแถงก็เริ ่มต้น
กล่าวถึงตํานานการกําเนิดมนุษย์ ส่วนหลังจึงเป็นการสืบจากปากคําของคนไทดํา เรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
และความเป็นมาต่างๆ ตลอดจนต้นตระกูลของไทดําและเมืองต่างๆ ของไทดําที่ตั้งเป็นถิ่นฐาน 

 “วรรณกรรมพื้นบ้านผู้ไท ต าบลเรณู จังหวัดนครพนม” (2520) ศึกษาโดยศรีสุดา เอื้อนครินทร์ 
มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมวรรณกรรมพื้นเมืองของชาวผู้ไท ตําบลเรณู กิ่งอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
โดยเก็บรวบรวมให้เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมที่เก็บรวบรวมเพื่อ ให้เห็นแนวคิดที่
สะท้อนผ่านวิถ ีช ีว ิตความเป็นอยู ่ ความเชื ่อและค่านิยมของชาวผู ้ไทในท้องถิ ่นนั ้น ผลการวิจ ัยพบว่า 
วรรณกรรมพ้ืนบ้านของชาวผู้ไทประเภทนิทานมีหลายประเภท ได้แก่ นิทานทรงเครื่อง นิทานคติ นิทานสัตว์ 
นิทานอธิบายเหตุ นิทานมุขตลก ด้านเนื้อหาของวรรณกรรมนิทานพบว่า มีรูปแบบและเนื้อหาคล้ายกับนิทาน
ในถิ่นอื่นๆ ของอีสาน แต่ก็มีนิทานบางเรื ่องที่มีเป็นลักษณะเฉพาะของชาวผู้ไท คือ เรื่องนางคางคก ด้ าน
จุดมุ่งหมายของการเล่านิทานพบว่านอกจากจะเน้นความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟังแล้ว ยังสอดแทรกคติเตือนใจ 
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏในนิทานพบว่า มีประเพณีการแอ่นสาว การต้อนรับแขก การบายศรีสู่
ขวัญ การแต่งงานและงานบุญกฐิน ส่วนอาชีพและความเป็นอยู่ของคนที่ปรากฏ ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทํา
สวน นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย และความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่ปรากฏในนิทานนั้น
พบว่า นิทานของชาวผู ้ไทแสดงให้เห็นความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟูนระหว่างคนในครอบครัว สอดแทรก
แนวคิดเรื่องการเคารพเชื่อฟังบิดา มารดาและผู้อาวุโส พ่อแม่และผู้อาวุ โสมีส่วนในการตัดสินใจต่อการเลือก
ชีวิตคู่ 

 “นิรุกติศาสตร์” (2522) โดย เสถียรโกเศศ เป็นตําราที่ว่าด้วยหลักนิรุกติศาสตร์ ความเป็นมาของ
คําต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องคือภาษาตระกูลไท และภาษาไทย โดยเฉพาะการอธิบายภาษาไทตะวันออก 
และได้กล่าวถึงพวกผู้ไท ว่ามีแตกต่างกัน คือ ผู้ไทขาว ผู้ไทแดง ผู้ไทดํา ผู้ไทลาย ซึ่งตั้งชื่อเอาตามสีเสื้อผ้าที่
นุ่งห่ม อีกทั้งยังกล่าวว่า ผู้ไทที่มีอยู่ในภาคอีสานคงเป็นพวกผู้ไทดํา 

“การศึกษาเปรียบเทียบประเพณี วัฒนธรรมของชาวผู้ไทในท้องถิ่นอ าเภอพรรณานิคมกับชาวโส้
ในอ าเภอกุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร” (2524) โดย สุรัตน์ วรางครัตน์ งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาประเพณีของ
กลุ่มวัฒนธรรมสองกลุ่มชน คือ ผู้ไทและโส้ ซึ่งได้เน้นศึกษาในเรื่องประเพณีการแต่งงาน และพิธีกรรมเหยา 
และพบว่าการแต่งงานของชาวผู้ไทยและชาวโส้นั้นมีพิธีที่แยกย่อยหลายอย่าง เช่น การแห่ขันหมาก มอบเงิน
สินสอด ล้างเท้าเขยบ่าว สาวนั่งล้อมพาขวัญ บายศรีสู่ขวัญ ปองแปง แต่งประชูคูหา เลี้ยงล่าม จ้ําข้าวจ้ํา ไข่ 
เลี้ยงข้าวเขย เฆี่ยนเขย สมมา ซึ่งคํากล่าวหรือบทสวดในแต่ละขั้นตอนจะมีความไพเราะ คล้องจองกันและมี
ความหมายดีในเชิงการสั่งสอน ส่วนในพิธีการเหยานั้นพบว่า เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาคนไข้ ซึ่งชาวโซ่
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เรียกว่า “หมอลําผีฟูา” มีคนทรงคือนางเทียม และผ่านการรักษาโดยวิธีเหยามาแล้ว โดยพิธีการเหยานั้น
จะต้องอาศัยเสียงขับร้องและเสียงแคน มีการแสดงท่าทางด้วยการฟูอน เพื่อจะให้ผีที่สิงอยู่ในตัวผู้ปุวยออก
จากร่าง 

“ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1-3 พ.ศ. 2325 – 2394 เล่ม 1” (2536)  โดย ม.ร.ว. 
แสงโสม เกษมศรีและวิมล พงศ์พิพัฒน์ กล่าวถึงในบทที่ 4 เกี่ยวกับการขยายพระราชอาณาเขตทาง
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ราชอาณาจักรลาวในหัวข้อนี้กล่าวถึงเจ้าอนุที่คิดการกวาดต้อนผู้คนจาก
เมืองอุบลราชธานี ศรีสะเกษ เดชอุดม เขมราฐ ยโสธรขึ้นไปไว้ที่เวียงจันทน์ และอีกทัพหนึ่งกวาดต้อนจาก
นครราชสีมา เมื่อทางกรุงเทพทราบเรื่องจึงตั้งกองทัพเพื่อยกขึ้นไปปราบกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ โดยจัดแบ่ง
เป็น 2 ทัพใหญ่ คือ ทัพที่ 1 กรงพระราชวังบวรฯ เป็นแม่ทัพใหญ่ ยกจากสระบุรีขึ้นไปนครราชสีมา อีกทัพ
หนึ่ง คือ ทัพของกรมหมื่นสุรินทรพิทักษ์ ประชุมพลที่เมืองปราจีนบุรีขึ้นไปทางเมืองอุบลราชธานีบรรจบกับ
ทัพที่ 1 มีแม่ทัพคนสําคัญคือ พระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) ต่อมาได้เป็นพระยาบดินทรเดชา เมื่อพระ
ยาราชสุภาวดีจัดการทางหัวเมืองเรียบร้อยแล้ว ก็กวาดครัวลงมากรุงเทพฯ แต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่า
เจ้าอยู่หัวไม่มีพระราชประสงค์จะให้ตั ้งเมืองเวียงจันทน์อีก โปรดให้กลับไปทําลายเมืองเวียงจันทน์เสีย 
เหตุการณ์หลังจากกรณีเจ้าอนุวงศ์ก็เป็นเหตุให้มีการกวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองลาวทั้งเหนือ กลาง ใต้เข้ามา
อยู่ในพระราชอาณาจักรสยาม 

“พิธีกรรมของชาวผู้ไท : ศึกษากรณีกิ่งอ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร” (2536) โดย บุญยงค์ 
เกศเทศ งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต พิธีกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและพิธีกรรมเกี่ยวกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติของกลุ่มชนผู้ไท ในกิ่งอําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และพบว่า พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต
อันมีพิธีเกี่ยวกับการเกิด แต่งงาน เจ็บปุวยและตาย ชาวผู้ไทยังคงยึดมั่นกฎเกณฑ์ที่มีมาแต่บรรพบุรุษโดยมี
การปฏิบัติตามข้อห้าม  (คะลํา)  อย่างเคร่งครัด ส่วนพิธีกรรมเกี่ยวกับธรรมชาตินั้นชาวผู้ไทยังมีการปฏิบัติ
ตาม “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” และมีความผูกพันอยู่กับเรื ่องของฤกษ์งามยามดี โดยจะยึดถือปฏิบัติให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและดํารงชีพภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติ และพิธีกรรมเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาตินั้น 
ชาวผู้ไทมีจิตใจที่ผูกพันอยู่กับเรื่องของผีและจิตวิญญาณ ซึ่งสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ปุวยที่ไม่ทราบสาเหตุนั้น
เชื่อว่าเกิดจากอํานาจของผี ดังนั้นจึงได้ใช้ภูมิปัญญาในการทําพิธี “เหยา” เพื่อตอบสนองให้อาการเจ็บปุวย
ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้รับการบําบัด และเพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีพอย่างมีความสุข  

“พิธีกรรมการเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวผู้ไทต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร” 
(2536) โดย วิญญู ผลสวัสดิ์ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนของพิธีกรรมการเลี้ยงผีบรรพบุรุษ
ของชาวผู้ไท ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยก็พบว่า  องค์ประกอบของพิธี
กรรมการเลี้ยงผีบรรพบุรุษประจําปีมีบุคคลที่เข้าร่วมพิธีกรรม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าจ้ํา เทียม และชาวผู้ไททั้ง
ตําบลคําชะอี เจ้าจ้ํามีบทบาทสําคัญที่สุดในการ ประกอบพิธีกรรมเพราะเป็นประธานและเป็นสื่อกลางติดต่อ
ระหว่างชาวผู้ไทกับผีบรรพบุรุษ ชาวผู้ไทตําบลคําชะอีมีความสัมพันธ์กับพิธีกรรมการเลี้ยงผีบรรพบุรุษอยู่
สามพิธีกรรม คือการเลี้ยงผีบรรพบุรุษประจําปี การบะ (การบน) และการคอบ (การแก้บน) การบะกับการ
คอบ กระทําพิธีได้ที่บ้านเจ้าจ้ําได้ทุกเวลา ชาวผู้ไทตําบลคําชะอีมีความเชื่อว่าผีบรรพบุรุษ ซึ่งเรียกว่า ผีเจ้าปูุ
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ที่พวกตนได้อัญเชิญมาจากเมืองวังให้มาสถิตอยู่ที่ศาลเจ้าปูุดานตึง ซึ่งพวกตนได้สร้างขึ้นนั้นเป็นวิญญาณของ
เจ้านายชั้นสูงระดับกษัตริย์ของชาวผู้ไทในอดีต เจ้าปูุยังคอยคุ้มครองให้ชาวผู้ไทอยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดเวลา 
และยังบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีกรรมการเลี้ยง
ผีบรรพบุรุษเพ่ือเป็นการสํานึก ถึงบุญคุณของเจ้าปูุเป็นประจําทุกปี หากผู้ ใดไม่เคารพบูชาเจ้าปูุ เจ้าปูุอาจจะ
โกรธและลงโทษผู้นั้นให้เจ็บปุวยหรือตายได้ ชาวผู้ไทจึงเกรงกลัวอํานาจเจ้าปูุและไม่กล้าลบหลู่เจ้าปูุ หากผู้ใด
ประสงค์จะให้เจ้าปู ุช่วยเหลือสิ ่งใดแล้ว ผู ้นั ้นจะไปบะ (บน) ขอให้เจ้าปู ุช่วยเหลือและมักจะประสบ
ความสําเร็จแทบทุกครั้ง เมื่อประสบผลสําเร็จตามที่วิงวอนขอเจ้าปูุแล้ว จึงต้อง ไปคอบ (แก้บน) คติความเชื่อ
เหล่านี้ ชาวผู้ไทยตําบลคําชะอียังคงยึดถือและปฏิบัติอยู่เป็นประจําจนถึงปัจจุบัน  

“พิธีกรรมเหยาของชาวผู้ไท ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร” (2538) โดย พัน
ใจ นครชัย งานวิจัยนี้ได้สรุปว่าชาวผู้ไทได้ทําพิธีกรรมเหยาในการรักษาพยาบาลคนเจ็บปุวย ตามคติความ
เชื ่อของตนเอง ในปัจจุบันพิธีกรรมเหยาของชาวผู ้ไทยยังมีอยู ่ในหลายพื้นที ่ พิธีกรรมเหยานี ้ได้รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่สวนทางกับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่ แต่ก็ยังไม่ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าความเชื่อดั้งเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลง คือ เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยึดถือการเคารพในวิญญาณ
ของบรรพบุรุษและเชื่อว่าการที่ไม่รู้สาเหตุของการเจ็บปุวยทั้งหมดน่าจะมาจากผีเป็นสําคัญ การเหยาจึงเป็น
การหาสาเหตุของการเจ็บปุวย นอกจากนี้ยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ซึ่งมีผลทางจิตใจให้ผู้ปุวยเข้มแข็งต่อสู้
กับโรคภัยไข้เจ็บได้ 

“บันทึกการเดินทางในลาว” (Voyage Dans le Laos, Tome Premier) (2539) โดยแอเจียน 
แอมอนิเย แปลโดยทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต์ หนังสือนี้ได้กล่าวถึงการเดินทางผ่านจังหวัด
ต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานีและ
หนองคาย โดยบันทึกดังกล่าวได้กล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทไว้ค่อนข้างตรงกับหลักฐานอื่นๆ ว่าชาวผู้ไทผู้หญิง
นิยมแต่งกายด้วยสีดํา ผมมวยไว้บริเวณท้ายทอย มีผิวขาว หน้าตาคล้ายกับคนลาวทั่วไป ส่วนผู้ชายรูปร่าง
สันทัด นิยมสักลายและเครื่องแต่งกายสีดํา เวลาที่คณะสํารวจผ่านก็จะชอบวิ่งมาดู “...เมืองห้วยแต่ก่อนเป็น
หมู่บ้านดงหวาย มีกระท่อม 60 กว่าหลัง สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหรืออําเภอมาได้ 35 ปี ภาษีอากรของเมือง
เป็นเงิน 6 ชั่ง (480 บาท) ซึ่งอุปราชเอาไปส่งที่เมืองละคอนในปัจจุบัน เจ้าเมืองเสียชีวิตไปแล้ว 3 ปี แต่ยังไม่
มีการเปลี่ยนแปลง เคยมียศเป็นพระแก้วหูมน ประชาชนล้วนแต่เป็นพวกภูไททั้งนั้น ทํานาและหาปลาเป็น
อาชีพหลักแล้วขายให้พวกกุลาหรือพม่าเพื่อนําส่งไปขายที่บางกอก พวกผู้หญิงโดยทั่วไปมีผิวขาวสวย...” ที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่ามีชาวผู ้ไทอาศัยอยู ่บริเวณใกล้เคียงกันทั ้งจังหวัดสกลนคร นครพนมและ
มุกดาหาร และลักษณะของชาวผู ้ไทก็สอดคล้องกับ ทองคูณ หงส์พันธุ ์ (2522) ที่กล่าวว่า ชาวผู้ไทมี
หลากหลายกลุ่ม เช่น ผู้ไทขาว ผู้ไทดํา ผู้ไทแดง โดยชื่อเรียกดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกทาง
ประวัติศาสตร์และการเมืองของผู้ไทด้วยกันเอง ชื่อที่ต่างกันนี้อาจจะไม่มีความหมายมากนัก เพราะในระยะ
หลังได้รับวัฒนธรรมไทย-ลาวเข้าปะปนมาก จากการสํารวจเมื่อปี พ.ศ. 2505 พบว่าทรงผมดั้งเดิมของชาวผู้
ไทและการใส่ต่างหูเงินขนาดใหญ่อันเป็นลักษณะเดิมประจําของพวกผู ้ไทพบที่บ้านกุดมอด อําเภอกุฉิ
นารายณ์และบ้านโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และจะพบได้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น  
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“การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีเหยาของชาวผู้ไท  :  ศึกษากรณีชาวผู้ไทอ าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร” (2540) โดย ทรงคุณ จันทจรและปิติ แสนโคตร งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษากระบวนการการรักษา
ผู้ปุวยด้วยพิธีกรรมเหยา และพบว่า การเหยาของชาวผู้ไทนั้นเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ปุวย 
เพราะผู้ปุวยอยู่ในภาวะของอาการตื่นตระหนก เสียขวัญและกังวลใจ การใช้พิธีกรรมเหยาเข้ามาช่วยบําบัด
จึงเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดนั้นลงไป และนอกจากนี้งานวิจัยยังได้สรุปถึงการประกอบพิธีกรรมเหยา
ที่มีแกนกลางสําคัญคือ แม่หมอ ซึ่งชี้ให้เห็นอํานาจทางสังคมของแม่หมอในกลุ่มชาวผู้ไทว่ามีอํานาจในการ
รักษาผู้ปุวย ด้วยการสร้างเงื่อนไขในการรักษา ตั้งแต่เริ่มทําพิธีจนกระทั่งถึงสิ้นสุดพิธีกรรมจะต้องดําเนินไป
ตามแบบแผนของการรักษาแบบโบราณ 

“พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย” (2542) ซึ่งเป็นรวมบทความทางวิชาการ
ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เนื้อหาของบทความวิชาการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ตามสาขาวิชา 4 
สาขา คือ โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ (มานุษยวิทยา) ภาษาและอักษร และโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์ บทความในส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นบทความทางมานุษยวิทยา เป็นการรวบรวมเรื่องราวของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและในอุษาคเนย์โดยแบ่งเรื่องออกอย่างกว้างๆ 3 หัวเรื่อง ได้แก่ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษานิทานปรัมปรา ตํานานและพิธีกรรม งานด้านชาติพันธุ ์วรรณา และข้อคิดหรือข้อเสนอแนะ
ทางด้านการศึกษามานุษยวิทยา บทความส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมากที่สุด ได้แก่ บทความเรื่อง 
“สํานึกเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของชาวอุษาคเนย์” ของ ปรานี วงษ์เทศ บทความเรื่อง “การวิเคราะห์ตํานานสร้าง
โลกของคนไท” ของ ศิราพร ณ ถลาง บทความเรื ่อง “น้ําเต้าปุ ูง : วรรณกรรมปรัมปรากับการศึกษา
โครงสร้าง” ของ พิเชฐ สายพันธ์ และบทความเรื ่อง “ลาวโซ่ง : พลวัตของระบบวัฒนธรรมในรอบสอง
ศตวรรษ” ของ สุมิตร ปิติพัฒน์และเสมอชัย พูลสุวรรณ นอกจากนี้ยังมีความบทความส่วนที่ 3 ที่เสนอและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและอักษร บทความที่เกี่ยวข้อง คือเรื่อง “ภาษาและชาติพันธุ์ในเขตที่ราบสูงโคราช” 
ของ สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ซึ่งบทความทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย เพราะ
ได้นํามาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามประเภทภาษา พิธีกรรม ตํานาน นิทาน
และโครงสร้างอ่ืนๆ ทางสังคมของไทดําและผู้ไทได้อย่างชัดเจนขึ้น 

“ประวัติศาสตร์ลาว” (2543) โดย สุวิทย์ ธีรศาศวัต ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งได้กล่าวไว้ในหัวข้อความสัมพันธ์อื่นๆ ระหว่างเมืองหลวงกับ
ประเทศราชลาว ในที่นี้หมายถึง ธนบุรี กรุงเทพฯ กับประเทศราชลาว ซึ่งสุวิทย์ ธีรศาศวัตมองว่าทําให้เกิด
ประโยชน์ที่หลากหลายได้แก่ การส่งส่วย การส่งเครื่องราชบรรณาการ การส่งทหารมาช่วยไทยตามคําสั่ง 
การเกลี้ยกล่อมให้ผู้คนมาตั้งบ้านแปงเมือง ซึ่งในหัวข้อสุดท้ายเรื่องการเกลี้ยกล่อมผู้คนให้มาตั้งบ้านแปงเมือง
นี้เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากเอกสารประชุมพงศาวดารต่างๆ ในหัวข้อนี้
กล่าวว่า ในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 1830 – 1833 หลังศึกเจ้าอนุวงศ์ไทยได้ส่งกองทหารจากเมืองริมแม่น้ําโขง
ไปเกลี้ยกล่อมและกวาดต้อนผู้คนจากพ้ืนที่ตอนกลางและใต้ของลาวไปตลอดจนใกล้พรมแดนลาว -ญวน เช่น 
เมืองหัวพันห้าทั้งหก เมืองพวน เชียงขวาง เชียงคํา เชียงดี กะปอง คําเกิด คําม่วน มหาไชย ชุมพร พิน พอง 
นอง ตะโปน ร่ม เป็นต้น ผู้คนจํานวนมากเหล่านี้ส่วนมากนํามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ําโขงรอบๆ 
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เทือกเขาภูพาน เช่นเดียวกันกับสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีการเกลี้ยกล่อมหัวเมืองลาวที่ใกล้กับญวน โดยผู้ที่เป็น
กําลังหลักคือเจ้าเมืองหนองคาย พื้นที่ที่ไปเกลี้ยกล่อมคือ เมืองสบแอด เชียงค้อ เชียงแดด เชียงขวาง เมือง
พวน แต่ได้ผู้คนไม่มาก เพราะไปกวาดต้อนมาหลายครั้งแล้ว 

“ความเป็นคนไทย” (2544) โดย สุมิตร ปิติพัฒน์ เป็นเอกสารที่ปูพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของ
กลุ่มชนต่างชาติพันธุ์ในบริเวณอุษาคเนย์ โดยพิจารณาความเป็นคนไทยจาก 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ มิติด้าน
เชื้อชาติ มิติด้านภาษา มิติด้านการเมืองและมิติด้านวัฒนธรรม และผู้เขียนได้สรุปไว้ว่า การพิจารณาว่าใคร
เป็นไทยเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน ตั้งแต่มโนภาพของความเป็นไทยจากแง่มุมหรือมิติต่างๆ ซึ่งอาจไม่เหมือนกัน
หรือไม่ชัดเจน บางทีอาจคาบเกี่ยวกันหลายอย่างตลอดจนผลหรือมาตรการต่างๆ ที่เกิดจากทัศนคติ แนวคิด
หรือเจตจํานงในการใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่ง 

“วัฒนธรรมข้าวของชนชาติไทย : ภาพสะท้อนจากต านาน นิทาน เพลง” (2544) โดย ศิราพร ณ  
ถลาง ได้กล่าวถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนไทแต่ละกลุ่ม โดยกล่าวถึงไทดํา -ไทขาวว่า
เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในแคว้นสิบสองจุไท ในเขตเวียดนามตอนเหนือ ถิ่นเดิมของไทดําและไทขาวอยู่บริเวณลุ่ม
แม่น้ําแดง เมืองสําคัญของกลุ่มไทดําและไทขาวคือ เมืองลา เมืองไล เมืองเลากาย เมืองหมอก มีกลุ่มไทดําที่
อาศัยอยู่ในประเทศลาวที่หลวงน้ําทา เชียงขวางและในประเทศไทยมีกลุ่มที่เรียกว่า ผู้ไท อาศัยอยู่ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร และที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่ทางภาคกลาง แถบนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี 
เป็นกลุ่มที่เรียกว่า ลาวโซ่ง ลาวทรงดําหรือไททรงดํา สมัยสงครามฝรั่งเศสและสงครามอินโดจีน ไทดําอพยพ
เข้ามาฝั่งลาวบริเวณเชียงขวางและเวียงจันทน์เป็นจํานวนมาก เมื่อลาวถูกฝรั่งเศสยึดเป็นอาณานิคม ทั้งลาว
และไทดําก็อพยพเข้าประเทศไทย คนไทยเรียกไทดําที่อยู่ ในสกลนคร นครพนมว่า ผู้ไทหรือภูไท 

“ศาสนาและความเชื่อไทด าในสิบสองจุไท” (2545)  โดย สุมิตร ปิติพัฒน์ เอกสารเล่มนี้ กล่าวถึง
ศาสนาและความเชื่อของชาวไทดําในสิบสองจุไท ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้อมูลส่วนใหญ่
ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู ้รู ้ชาวไทดําและการสังเกตการณ์พิธีกรรมทางศาสนาของไทดํา ได้แก่ เมืองแถง 
เมืองลอ เมืองลา เมืองถาน เมืองควาย ฯลฯ ศาสนาและความเชื่อของไทดําเป็นศาสนาผีแบบวิญญาณนิยม 
(animism) เกี่ยวข้องกับขวัญ ผี เทวดา (ผีฟูา) ตลอดจนมโนภาพเกี่ยวกับจักรวาล ความเชื่อไสยศาสตร์ 
ความเชื่อเรื่องสัตว์และพืชที่เกี่ยวข้องกับผีบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาชาวไทดําในระบบการปกครอง
สมัยใหม่แบบเวียดนามด้วย ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการลดจํานวนของผู้ประกอบพิธีกรรม ซึ่ง
แนวโน้มดังกล่าวส่งผลต่อโครงสร้างทางสังคมของชาวไทดํา 

“ผีผู้ไท : ความหมายจากวาทกรรมแห่งชีวิตและความตาย” (2545) โดย พิเชฐ สายพันธ์ 
กล่าวถึง ว่า ความเป็น “พวกภูไทย” ที่แตกต่างกัน 2 แบบ คือ แบบแรกเป็น “พวกภูไทย” ที่มีตัวตนอยู่บน
ฐานของการนับถือผี ซึ่งเป็นตัวตนมาจากอดีตที่อ้างอิงอยู่กับประวัติศาสตร์ และมีวิธีการสร้าง “พวกภูไทย” 
ซึ่งเป็นตัวตนบนฐานทางศาสนาแบบพุทธ ซึ่งตัวตนอย่างหลังได้รับการยอมรับจากทางการ และเป็นตัวตนที่
ประกอบขึ้นจากคุณค่าทางศาสนา และถูกมองว่ามีคุณค่ามากกว่ากลุ่มที่นับถือผีแต่พุทธศาสนาก็มิอาจที่จะ
ทําให้ภาพลักษณ์ของการนับถือผีของชาวผู้ไทเลือนหายไปได้ นอกจากนี้พิเชฐ สายพันธ์ ยังได้กล่าวถึงการ
ประกอบพิธีกรรมของชาวผู้ไทว่าถูกแฝงเร้นด้วยวาทกรรม พิธีกรรมของชาวผู้ไทส่วนมากถูกเล่าผ่ านพระ 
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และมิใช่ความพยายามที่จะทําความเข้าใจวัฒนธรรมของผู้ไทจากประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นโดยตรง อีกทั้งยัง
มีแนวคิดที่จะใช้พระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือจัดระเบียบสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทด้วย  

“ต านานผู้ไท” (2546) โดย พระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมนฺติดก) กล่าวถึงชาวผู้ไทในมุมมองของ
นักประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา โดยตัวผู้เรียบเรียงเป็นกลุ่มชนผู้ไท ซึ่งได้เกริ่นนําเกี่ยวกับประวัติของผู้ไท
ทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศ เช่น สิบสองจุไท ผู้ไทในล้านช้าง ผู้ไทในประเทศไทย และผู้ไทปัจจุบัน 
โดยเนื้อหาส่วนมากมาจากตํานานและพงศาวดาร อีกทั้งยังได้กล่าวถึงผู้ไทในเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น 
พิธีกรรมต่างๆ ของผู้ไท เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย พิธีกินดอง พิธีกรรมเกี่ยวกับผี ประเพณีของชาวผู้ไท 
การเมืองการปกครองของชาวผู้ไท อัตลักษณ์และบ้านเรือนของชาวผู้ไท 

“คติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท” (2547) โดย นพดล 
ตั้งสกุล, จันทนีย์ วงศ์คํา ศึกษาและสืบค้นเพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและธรรมชาติของชนผู้ไทใน
อดีต โดยเน้นศึกษา “เรือน” ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแห่งพลังและความรุ่งโรจน์ของผู้อยู่ในโลกทัศน์ผู้ไท โดยมี
พิธีกรรมเป็นเครื่องกําหนดความหมายในเชิงคติสัญลักษณ์แฝงอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเริ่มต่อเนื่องไปจน
เสร็จสมบูรณ์ การศึกษาคติความเชื ่อที ่มีผลต่อการปลูกสร้างบ้านเรือนและชุมชนผู ้ไทสะท้อนให้เห็น
ความสําคัญของโลกทัศน์และความต้องการที่อยู่เหนือสภาวะทางกายภาพ แต่ปัจจุบันการมุ่งพัฒนาส่วนต่างๆ 
ในประเทศที่เน้นเฉพาะมิติด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อวัฒนธรรมการ
อาศัยอยู ่ ได้สะท้อนให้เห็นวิธ ีการปรับตัวของคนในชุมชนเพื่อให้ตอบสนองกับสภาพบริบทแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป 

“สืบค้นเรื่องคนไทย” (2549) โดย เสมอชัย พูลสุวรรณ ซึ่งเป็นรวมบทความจากสถาบันไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงกลุ ่มคนไทในพื้นที ่ต่างๆ ตั ้งแต่ตอนใต้ของจีน ในพม่า ใน
เวียดนามและลาว และอธิบายด้วยการแบ่งกลุ่มคนไตตามแนวภูมิศาสตร์ เช่น แบ่งกลุ่มคนไตในภาคตะวันตก
ของมณฑลยูนนานกับระบบชื่อเรียกทางชาติพันธุ์ กลุ่มคนไตในเขตตะวันตกของแม่น้ําแดงมักถูกใช้คํานําหน้า
ชื่อกลุ่มว่า “ปูู” ซึ่งหมายถึง “ผู้” และมีความหมายว่า “คน” เช่น ไตทราย ไตหยา ไตจุง ไตโหลง ไตดํา ปููไย้ 
ปููไต่ ปููหนุง และยังได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์คน “ไต” ในภาคตะวันตกของมณฑลยูนนาน นอกจากนี้ส่วนที่
เกี ่ยวข้องกับงานวิจัยนี ้อยู ่ในหัวข้อที ่ที ่กล่าวถึงเกี ่ยวกับแม่น้ําแดงกับความเป็นรอยต่อทางภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนพูดภาษาถิ่นตระกูลไต โดยได้กล่าวว่า แม่น้ําแดงหรือในการรับรู้ของคนไตคือ “น้ํา
ตาว” เป็นเส้นแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์โดยปริยายระหว่างกลุ่มที่พูดภาษาถิ่นตระกูลไตสาขาตะวันตกเฉียงใต้
กับกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไตสาขาเหนือและกลาง 

“แอ่งอารยธรรมอีสาน” (2550)  โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ได้กล่าวถึงอีสานและลาวทั้งที่ปรากฏใน
ตํานาน นิทานและพงศาวดารต่างๆ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมากที่สุดคือ ลาวในอีสาน โดยให้ความเห็น
ไว้ว่า ดินแดนลุ่มแม่น้ําโขงและแม่น้ําชี ซึ่งจัดว่าเป็นอีสานตอนกลางและอีสานเหนือนั้น เป็นท้องถิ่นที่ชาวลาว
ตั้งหลักแหล่งกระจายกันอยู่ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะว่า ในภาคอีสานของไทยนั้นประชาชนทั้งหมดก็หาได้
เป็นคนลาวทั้งหมดไม่ มีชนหลายเผ่าพันธุ์และหลายภาษาปะปนกันอยู่ โดยการอ้างอิงนิทานโบราณคดีของ
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพในเรื่องคนต่างจําพวกที่ได้แบ่งคนที่อยู่แถวลุ่มน้ําโขงที่แตกต่างไปจากลาว
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ล้านช้าง 8 พวกได้แก่ พวกผู้ไท พวกกะเลิง พวกย้อ พวกแสก พวกโย้ย พวกกะตาก พวกกะโซ่และพวกเขมร
ปุาดง ในบรรดาชนเผ่าต่างๆ ทั้ง 8 พวกผู้ไทนับว่ามีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่สูงกว่าพวกอื่นเพราะเคยอยู่
ในบ้านเมืองที่มีความเจริญมาแล้วในอดีตคือสิบสองจุไท 

“ประวัติศาสตร์ชนชาติไท” (2550) โดย กัญญา ลีลาลัย เป็นงานวิจัยที่ว ่าด้วยการตามรอย
ศาสตราจารย์ คุณบรรจบ พันธุเมธา ไปศึกษาคนไทในนอกเขตแดนประเทศไทย ซึ ่งผลงานเล่มนี ้มี
คุณลักษณะพิเศษ 2 ประการ คือ ชี้ให้เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมชนชาติไทนอกดินแดนประเทศไทยที่มี
ต่อวัฒนธรรมไทย ประเทศไทย และให้ความสําคัญแก่นักวิชาการตัวอย่างของคนไทยที่พยายามไปศึกษาคน
ไทนอกประเทศ ในเอกสารเล่มนี้ได้กล่าวถึงคนไทในที่ต่างๆ ได้แก่ คนไทในอินเดีย คนไทในพม่า คนไทในจีน 
คนไทในเวียดนามและลาว ซึ่งหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คือ คนไทในเวียดนามและลาว โดยได้ยกเอาตํานาน 
นิทาน รวมถึงพงศาวดารต่างๆ มากล่าวไว้ เพื่อทําให้เห็นพัฒนาการ การอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนไทใน
เวียดนามและลาว 

“ทฤษฎีบ้านเมือง” (2553) โดย ศาสตราจารย์คําจองกับการศึกษาชนชาติไท ซึ่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา 
พิเชฐ สายพันธ์เป็นบรรณาธิการ เป็นเอกสารรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์คําจอง ซึ่งเป็นผู้มี
คุณูปการต่อการศึกษาชนชาติไท โดยเฉพาะฐานข้อมูลของไทดําในดินแดนสิบสองจุไทช่วงสมัยคริสต์ศตวรรษ
ที่ 8 ถึงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยนําเสนอเรื่องทฤษฎี บ้าน – เมือง พร้อมทั้งอธิบายโครงสร้าง
ความสัมพันธ์และการยึดโยงขององค์ประกอบต่างๆ ของสังคม สภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ น้ํา ที่ดินเพาะปลูก 
ปุาเขา การทํามาหากิน ชนชั้น ประเพณี การปกครอง ความเชื่อ พิธีกรรม การรื่นเริง ฯลฯ ศาสตราจารย์คํา
จองได้แสดงให้เห็นว่าสังคมชนชาติไทมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง มีวัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมที่
สืบเนื่อง มีเสถียรภาพ ในเอกสารรวมบทความนี้มีนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับชนชาติไทหลายคน ได้แก่ ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา พิเชฐ สายพันธ์ วี วัน อาน ภัทริยา ยิมเรวัต ยุกติ มุกดาวิจิตร ประคอง นิมมานเหมินท์ 

“ไขค าแก้วค าแพง พินิจวรรณกรรมไทย-ไท” (2554) โดย ประคอง นิมมานเหมินท์ เป็นรวม
บทความวิชาการของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มชนชาติไท
หลายกลุ่มอย่างกว้างขวาง ทั้งไทอาหม ไทคําตี่ในอินเดีย ไทลื้อ จ้วงในจีน ไทดําในเวียดนาม รวมทั้งไทยวน
ในล้านนา อีสานและลาวด้วย หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมากที่สุดคือ สายน้ํากับวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วรรณกรรมไทย-ไท และ วิถีชีวิตและวรรณกรรมไทดํา ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นการกล่าวถึงสังคมและวัฒนธรรม
ไทย-ไท ที ่เชื ่อมโยงกับสายน้ํา วิถีการดําเนินชีว ิตรวมถึงความเชื ่อและพิธ ีกรรมต่างๆ ที ่เก ิดขึ ้น ส่วน
วรรณกรรมไทดํา ก็เน้นเฉพาะกลุ่มของไทดําที่อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนามโดยเน้นวิเคราะห์วรรณกรรมมุข
ปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ของไทดํา 

 “ไทยด าร าพัน” (มปป.) โดย ม.ศรีบุษรา หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงเกี่ยวกับไทดํา
ที่ศูนย์อพยพ จังหวัดหนองคาย ผู้เขียนเกริ่นนําด้วยพงศาวดารล้านช้าง ประวัติศาสตร์ของไทดํา ชีวประวัติ
ของไทดําและไทขาว พงศาวดารเมืองไล ไทดําอพยพเข้าพ่ึงไทย พบกับไทดําที่หนองคาย บันทึกผู้ลี้ ภัยชาวไท
ดํา ไทดําในประเทศไทย การอพยพของผู้ไทเข้าสู่ประเทศสยาม ไทดํารําพันและบทเรียนภาษาไทดํา  
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10. ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ 
 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมผู้ไทในบริบทของรัฐชาติ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 2. ได้องค์ความรู้เรื่องผ้าย้อมครามของคนไทยและคนไทใน 3 ประเทศ 
 3. ได้ฐานข้อมูลเรื่องสังคมและวัฒนธรรมผู้ไทและผ้าย้อมครามของคนไทยและคนไทใน 3 ประเทศ 



บทที่ 2 
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท 

 
“ผู้ไท” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่พูดจาภาษาไท (Tai Speaking Group) กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่มากใน

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารและกาฬสินธุ์และอีกหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยัง
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นด้านสังคมและวัฒนธรรม ภาษา เพลง ความเชื่อ พิธีกรรม นิทาน ตํานาน 
ฯลฯ การศึกษาบริบทเรื่องผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมเพราะผ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนและวัฒนธรรมของคนที่ผูกพันกับชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนตาย 
 

2.1 ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท 
แต่เดิมกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทมีภูมิลําเนาเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท มีเมืองแถงและเมืองไลเป็นถิ่นที่อยู่ของ

ชาวผู้ไททั้งผู้ไทดํา ผู้ไทแดงและผู้ไทขาว สอดคล้องกับที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2515 : 218) 
ได้กล่าวไว้ในคํานําพงศาวดารเมืองแถงและพงศาวดารเมืองไล ความว่า “กล่าวกันว่าแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่ชน
ชาติไทจะอพยพลงมาสยาม ได้ตั้งอยู่ที่สิบสองจุไทนี้มาก่อน คําว่าสิบสองจุไทตรงกับสิบสองเจ้าไท เพราะ
ดั้งเดิมไทที่ตั้งอยู่ในแว่นแคว้นนี้ได้แยกกันอยู่เป็นสิบสองเขตเป็นอิสระต่อกัน ทุกวันนี้พลเมืองที่อยู่ในที่นั้นก็เป็น
ไทโดยมากเรียกว่า "ผู้ไท"  

พงศาวดารล้านช้าง (2545 : 19) ได้สะท้อนให้เห็นระบบคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของกลุ่มชนต่างๆ โดยมี
ความเชื่อว่า “แถน” เป็นผู้สร้างและเป็นผู้ให้กําเนิดมนุษย์ทั้งหลาย ดังที่ปรากฏในพงศาวดารล้านช้างความว่า 
“.....เขาจึงไหว้ขอพระยาแถนว่า ตูข้อยนี้อยู่เมืองบนบ่แกว่น แล่นเมืองฟูาบ่เป็น ตูข้อยขอไปอยู่เมืองลุ่มลิดเลียง 
เมืองเพียงพักยอมพู้นเทอญ เมื่อนั้นพระยาแถนจึงให้เอาลงมาส่ง ทั้งให้ควายเขาลู่แก่เขา จึงเอากันลงมาตั้งอยู่
เมืองนาน้อยอ้อยหนูก่อนหั้นแล แต่นั้นเขาจึงเอาควายนั้นเฮ็ดนากิน นานประมาณ 3 ปีควายเขาก็ตายเสีย เขา
ละซากควายเสียที่นาน้อยอ้อยหนูหั้นแล้ว อยู่บ่นานเท่าใด เครือหมากน้ําก็เกิดออกฮูดังควายตัวตายนั้น ออก
ยาวมาแล้วก็ออกเป็นหมากน้ําเต้าปุูง 3 หน่วย และหน่วยนั้นใหญ่ประมาณเท่ารินเขาปลูกข้าวนั้น เมื่อเครือ
หมากนั้นแก่แล้ว คนทั้งหลายก็เกิดมาอาศัยซึ่งหมากน้ํา...คนทั้งหลายฝูงเกิดในผลหมากน้ําเต้า ฝูงนั้นก็ร้องก้อง
นี่นันมากนัก ในหมากน้ํานั้นแล.....” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องอนุภาคนําเต้าในตํานานน้ําท่วมโลกและ
ตํานานการกําเนิดมนุษย์ของวัชราภรณ์ ดิษฐปูาน (2544 : 63) ที่กล่าวว่า มนุษย์เกิดมาจากน้ําเต้า กล่าวคือ 
การเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในท้องถิ่นที่มีกําเนิดมาจากน้ําเต้าผลเดียวกัน ซึ่งกลุ่มลาว ขมุ กะตัง ไทดํา ไท
ขาวและไทอาหม 
  แอเจียน แอมอนิเย อ้างถึงในทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต์ (แปล) (2539 : 124) ที่เขียน
บันทึกไว้ในหนังสือ  “Voyage Dans le Laos, Tome Premier” บันทึกการเดินทางในลาว ได้กล่าวถึงชน
ชาติไทยว่ามาจากไหน ได้กล่าวถึง คนภูไทเอาไว้ด้วย และเป็นการยืนยันทางหนึ่งว่าคนเผ่าภูไทมีดินแดนอยู่ทาง



24 

 

 
 

ตอนใต้ของจีนและในดินแดนที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยได้ผสมผสานกับคนไทยหลายกลุ่ม และรวมทั้งชนชาติอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับศิราพร ณ ถลาง (2545 : 37) ที่กล่าวถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนไทแต่ละ
กลุ่ม และกล่าวถึงกลุ่มไทดํา – ไทขาวว่า เป็นชนชาติไทที่อาศัยอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทในเขตเวียดนามตอน
เหนือที่มีอาณาเขตติดกับภาคใต้ของจีนและภาคเหนือของลาว ไทดําและไทขาวตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่ม
แม่น้ําดํา แม่น้ําแดง เมืองสําคัญของไทดํา คือ เมืองแถน (เดียนเบียนฟู) และเมืองลา (เซินลา) ส่วนเมืองที่เป็น
ถิ่นที่อยู่ของไทขาว คือ เมืองไล (ไลเจา) เมืองหมอก (หมอกโจว) และเมืองเติ๊ก เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีไท
ดํา ไทขาวอยู่ในแขวงหัวพัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย 

2.1.1 ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท 
 ประวัติความเป็นมาของชาวผู้ไทถูกนําเสนอในรูปของงานวิชาการทั้งพงศาวดาร เอกสาร ตํารา 
งานวิจัยรวมถึงสารคดีต่างๆ ซึ่งงานเหล่านี้มักจะอ้างอิงคล้ายกันว่า “ผู้ไทมาจากดินแดนสิบสองจุไทและอพยพ
เข้ามาในประเทศสยามในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว” ซึ่งข้อความที่อ้างมาแล้วนั้นผู้วิจัยได้นํามาประกอบเพ่ือทําให้ทราบความเป็นมาของชาวผู้ไทที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เติม วิภาคย์พจนกิจ (2530 : 346) กล่าวว่า ผู้ไท กับ ไทดําเป็นพวกเดียวกัน ประชาชนชาวเรณูนคร
ซึ่งเป็นพวกผู้ไทนั้น ตามเชื้อสายเป็นเผ่าผู้ไทดํา และเดิมมีถิ่นอาศัยอยู่ในอาณาจักรเมืองไล (ไลเจา) อพยพมาใน
แผ่นดินรัชกาลที่ 3 และโทมัส เคิร์ซ (Thomas Kirsch) (1967 : 37) ก็กล่าวว่า ผู้ไทในสกลนคร กาฬสินธุ์ 
นครพนม และในสะหวันนะเขตเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เรียกว่าลาวโซ่งในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทรงคุณ จันทร
และปิต ิแสนโคตร (2540 : 12) ว่า ผู้ไทในภาคอีสานเท่าที่ตรวจพบเห็นว่าเป็นผู้ไทดํา แต่ไม่อาจระบุได้ว่าเป็น
กลุ่มใด ในทางกว้างอาจหมายถึงคนที่พูดภาษาไทยหลายกลุ่ม เช่น ไทดํา ไทแดง ไทขาวและบางครั้งก็รวมไท
พวนไว้ด้วย 
 พระยาอนุมานราชธน (2532 : 157) ได้กล่าวถึงชนชาติที่อาศัยอยู่ในดินแดนสิบสองจุไทและบริเวณ
ใกล้เคียงกันว่ามีหลากหลายชาติหลายภาษามีพวกขมุ ข่า เป็นต้น แต่ชาติที่มีความสําคัญและมีความเจริญ
มากกว่าก็คือ ผู้ไท ซึ่งแบ่งออกเป็นสองพวก คือ ไทขาวและไทดํา บางทีก็แยกเป็นไทแดงอีกพวกหนึ่ง อันที่จริง
ไทเหล่านี้ก็เป็นพวกเดียวกัน ที่แยกชื่อกันไปก็โดยอาศัยความผิดแผกกันในสีเครื่องนุ่งห่มเท่านั้น ที่เรียกว่าไท
ขาวหรือผู้ไทขาวก็เพราะเหตุที่เมื่อมีการทําศพ ก็นุ่งห่มแต่เครื่องขาวล้วนอยู่ครบกําหนดสามปีทํานองอย่าง
ธรรมเนียมจีน พวกไทดําใช้นุ่งห่มสีดํา ส่วนไทแดงก็ใช้เครื่องนุ่งห่มสีแดง ขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกผู้ไท
ว่าสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็เป็นแบบเดียวกับไทอ่ืนๆ แปลกแต่ญาติพ่ีน้องมักรวมกันอยู่ในเรือนหลังเดียวกัน 

เสนอ นาระคล (2515 : 10-11) กล่าวว่าในรัชกาลของพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ดินแดนเวียงจันทน์และ
หลวงพระบางมาขึ้นกับประเทศไทย แคว้นสิบสองจุไทซึ่งอยู่ในความปกครองของเวียงจันทน์ก็มารวมกับ
ประเทศไทยด้วย และดินแดนสิบสองจุไทนี้จําเป็นต้องส่งส่วยให้แก่ ลาว ญวนและฮ่อจึงได้ชื่อว่า “เมืองสาม
ส่วยฟูา” หรือ “สามฝุายฟูา” นอกจากนี้ยังกล่าวไว้ว่าลาวโซ่งที่เพชรบุรีสําเนียงพูด การแต่งกาย ความเป็นอยู่
คล้ายกับผู้ไทที่อยู่แถบสกลนคร และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง (2507 : 7) กล่าวไว้ว่า “เมืองไล 
เมืองแถงอยู่ในแว่นแคว้นสิบสองจุไทขึ้นอยู่ในอํานาจการปกครองของเจ้านครหลวงพระบาง คือ หัวเมืองฝุาย
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เหนือ มีเมืองควาย เมืองตุง เมืองม่วย เมืองลา มืองไล เมืองแถง โดยเฉพาะเมืองแถงนั้นอยู่ห่างไกลจากนคร
หลวงพระบางและอยู่ตอนใต้ของประเทศจีน หรือมีอาณาเขตติดต่อใกล้ชิดกับจีน แต่อยู่ตอน เหนือของญวน 
อํานาจการปกครองของนครหลวงพระบางดูแลไม่ทั่วถึง จึงมอบอํานาจให้ปกครองดูแลกันเอง แต่ก็อยู่ใน
อํานาจความคุ้มครองของเจ้านครหลวงพระบาง” 

สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (2551 : 169) กล่าวว่า ผู้ไท เดิมอยู่ในเขตสิบสองจุไท ประเทศลาวและ
เวียดนาม ชาวผู้ไทมีหลายพวก เช่นผู้ไทขาว ผู้ไทดํา ผู้ไทลาย คําว่าผู้หมายถึงคน ผู้ไทจึงหมายถึงคนไท ภาษาผู้
ไทมีพูดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เช่น จังหวัดนครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย 
อุบลราชธานีและกาฬสินธุ์  

ประวัติศาสตร์และองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทจึงเริ่มต้นที่สิบสองจุไท โดยอ้างจากชื่อเรียก
ของชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสิบสองจุไทที่เรียกตนเองว่า “ไทดํา” หรือ “ผู้ไทดํา” (Black Tai) เพราะนิยมใส่
เสื้อสีดําล้วนแตกต่างจากกลุ่มคนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เช่น “ไทขาว” หรือ “ผู้ไทขาว” (White Tai) นิยมแต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าสีขาว และ “ไทแดง” หรือ “ผู้ไทแดง” (Red Tai) ที่นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงขลิบและตกแต่ง
ชายเสื้อด้วยสีดํา จนกระทั่งมีการอพยพของชาวผู้ไทในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะกล่าวถึง
รายละเอียดต่อไป 

การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวผู้ไทมักจะอยู่บนพ้ืนที่สูง บริเวณพ้ืนที่เขตสันเขาภูพานและแอ่ง
กระทะบนเทือกเขาภูพาน มีบางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํา เช่น หนองหาน แม่น้ําสงคราม 
ลําน้ํายาม ลําน้ําอูน ลําน้ําลําปลาหาง ลําน้ําก่ํา ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของผู้ไทที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับหมู่บ้านของชาวผู้ไทในประเทศลาว โดยเลือกสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่เป็นที่ราบและมี
ลําห้วยไหลผ่าน เช่นเดียวกันกับหมู่บ้านของกลุ่มไทดําที่เมืองเดียนเบียนฟูหรือเมืองแถง ลักษณะดังกล่าวแสดง
วัฒนธรรมในด้านการตั้งบ้านเรือนของกลุ่มผู้ไท นอกจากนี้หมู่บ้านมักจะตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหรือตีนเขาที่เป็ น
ดอนน้ําท่วมไม่ถึง  แต่ก็ไม่ได้อยู่ดอยหรือสันเขาแบบพวกข่าเผ่าต่างๆ  นอกจากผู้ไทกลุ่มมุกดาหารในเขต
อําเภอดงหลวงที่ตั้งอยู่บนที่สูงเพราะมีการผสมผสานกับกลุ่มข่า  และมักจะเรียกตนเองว่า  “ผู้ไทข้า” หรือ “ผู้
ไทข่า” 
 แม้ว่าผู้ ไทได้อพยพเข้ามาอยู่ ในประเทศไทยเป็นเวลานาน นับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ทําให้วัฒนธรรมหลายอย่างปรับและกลมกลืนกับคนกลุ่มอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน อีกทั้ง
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาได้ทําให้ความเชื่อและพิธีกรรมบางประการของชาวผู้ไทกลืนกลาย ไป รวมถึงลด
บทบาทและความสําคัญลงไป แต่ชาวผู้ไทก็ยังสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ รวมถึงลักษณะทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะภาษา ความเชื่อ และพิธีกรรมบางอย่างซึ่งสามารถบ่งบอก
ความเป็นผู้ไทว่าแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ นั่นคือ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ 
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รูปที่ 2.1 ลักษณะ
การตั้งบ้านเรือนของชาวไทดําบนภูเขาสูง 
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โครงสร้างทางสังคมและเครือญาติของชาวผู้ไทมักจะให้ความเคารพผู้อาวุโส โดยมีพ่อเป็นหัวหน้า
ครอบครัว เนื่องจากเป็นครอบครัวขยายอยู่กันหลายคน ได้แก่ ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก ลูกเขยและน้าสาวหรือน้า
ชาย ดังนั้น การเคารพเชื่อฟ๎งผู้อาวุโสในครอบครัวจึงเป็นกฎหมายพ้ืนฐานของชาวผู้ไท เขยซู (การแต่งลูกเขย
เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน) เป็นบุคคลสําคัญในครอบครัวรองจากพ่อและแม่ เพราะหากพ่อแม่ในฐานะหัวหน้า

ครอบครัวเสียชีวิตแล้ว เขยจะต้องเลี้ยงดูคนอื่นๆ ในครอบครัวต่อไป ดังนั้น คนที่จะมาเป็นเขยของชาวผู้ไทต้อง
ขยันขันแข็ง มีความรับผิดชอบ และเป็นคนมีความอดทน มีความเมตตาสูง ป๎จจุบันครอบครัวของชาวผู้ไท
กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การแต่งงานเป็นระบบผสมผสานระหว่างแต่งเขยเข้าบ้านและแต่งสะใภ้เ ข้า
บ้าน ไม่ยึดถือเคร่งครัดเหมือนประเพณีที่ได้เคยปฏิบัติสืบมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.2 การเก่ียวข้าวของชาวไทขาว บ้านนากุง จังหวัดไลเจา 
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ชาวผู้ไทเป็นกลุ่มชนที่มีความขยันทํามาหากิน ซึ่งอาชีพหลักคือการทํานา การไร่ ได้แก่ ไร่มัน ไร่ปอ ไร่

ฝูาย ไร่พริก ไร่ข้าวโพด และยังถนัดเรื่องการทําสวน นอกจากจะใช้เพ่ือการยังชีพแล้วยังใช้สําหรับการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายกับคนกลุ่มอ่ืน  ซึ่งระบบการผลิตของชาวผู้ไททําให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนทางสังคม 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจกับกลุ่มคนอ่ืนๆ อยู่เสมอ อีกทั้งชาวผู้ไทยังมีวัฒนธรรมในเรื่องการถักทอที่ เด่นชัด 
โดยเฉพาะการปลูกฝูายและแปรรูปฝูายเป็นเครื่องนุ่งห่ม  ซึ่งฝูายเป็นพืชสําคัญในวัฒนธรรมเครื่องนุ่งห่มของ
ชาวผู้ไท นิยมปลูกก่อนฤดูทํานาประมาณเดือนห้า เดือนหก และเก็บเกี่ยวหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวดอ ประมาณ
เดือนเก้าต่อเดือนสิบ ยามท่ีว่างเว้นจากการทํานาก็จะใช้เวลาทอผ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ในวิถีชีวิตและงานบุญประเพณี 
พิธีกรรมต่อไป นอกจากนี้ชาวผู้ไทยังมีความถนัดด้านการทอผ้า ซิ่นหมี่ เมื่อทอเสร็จแล้วก็จะนําไปย้อมคราม  
ชาวบ้านผู้ไทมักเรียกว่า “ผ้าดํา” หรือ “ซิ่นดํา” และใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจําวันและเป็นเสื้อผ้าที่ใช้
สวมใส่ในงานบุญประเพณ ี

 
 
2.1.2 ถิ่นฐานเดิมและการอพยพ 

 การเคลื่อนย้ายของชาวผู้ไทจากประเทศเวียดนาม สู่ลาวและสู่ประเทศไทยตามลําดับ มีด้วยกันหลาย
สาเหตุ ประการแรกมาจากป๎จจัยทางด้านพ้ืนที่และทรัพยากร ประการที่สอง คือ ป๎จจัยทางด้านการเมือง
ภายในของกลุ่มชาวผู้ไท และประการสุดท้ายคือภาวะสงคราม การเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก
ปรากฏในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เมื่อ พ.ศ. 2321 เป็นชาวผู้ไทเมืองทัน ลาวพวน และลาวเวียง ส่วนครั้งที่
สองเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เมื่อจัดการศึกที่เวียงจันทน์ พ.ศ. 2369 ได้
เกลี้ยกล่อมและชักชวนหัวหน้ากลุ่มชาวผู้ไท ญ้อ โย้ย ข่า โส้และกะเลิงจากเมืองวัง เมืองคําเกิด เมืองโปน เมือง
พิน เมืองนอง เมืองคําอ้อคําเขียว ให้ข้ามแม่น้ําโขงมาตั้งบ้านเมืองอยู่ที่เมืองกาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนมและ
มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 พ้ืนที่ของ
จังหวัดเดียนเบียน (เมืองแถน) ประเทศ

เวียดนาม 
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รูปที่ 2.4 พ้ืนที่ของเมืองไล

เจา ประเทศเวียดนาม 
การอพยพของชาวผู้ไทเข้าสู่ประเทศไทยนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการกวาดต้อนครัวเรือน เมื่อประมาณ

ปี พ.ศ. 2388 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าอุปราช (ติสสะ) เมืองเวียงจันทน์ ซึ่งลงมา
อยู่กรุงเทพฯ รับอาสาไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ จึงโปรดให้พระยามหาสงครามเป็นแม่ทัพขึ้นไปรวบรวมพลหัว
เมืองลาวฝุายตะวันออกและยกทัพไปตีเมืองวัง  เมืองตะโปน  เมืองพิน  เมืองนอง  เมืองเชียงรม  เมืองผาบัง 
เมืองคําเกิด เมืองพร้าว เมืองหาว  เมืองเชียงดี เมืองกาย ฯลฯ สุวิทย์ ธีรศาสวัต (2538 : 26) ได้กล่าวไว้อย่าง
สอดคล้องกันว่า การกวาดต้อนผู้คนจากเมืองเหล่านี้มีกลุ่มคนหลายชาติพันธุ์ทั้งผู้ไท กะเลิง ญ้อ ข่า ฯลฯ และ
ได้กวาดต้อนครอบครัวจากเมืองดังกล่าวให้เข้ามาอยู่ในประเทศ สําหรับชาวผู้ไทที่ถูกกวาดต้อนมานั้นมีหลาย
กลุ่ม ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.5 สภาพ ภูมิศาสตร์เมืองไลเจา 
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(เมืองไล) ตอนเย็น 
 

กลุ่มที่ 1) เป็นผู้ไทเมืองวัง ถูกกวาดต้อนมาและได้สมัครใจตั้งถิ่นฐานที่อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประมาณ 300 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 1,200 คน ชาวผู้ไทกลุ่มนี้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตําบล
โพนมี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโพน บ้านหนองยางเหนือ บ้านหนองยางใต้ ตําบลทุ่งครองมี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่ง
ครอง บ้านเก่าเดื่อ บ้านคําม่วง บ้านหนองสะพัง ตําบลโนนศิลามี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านดงไร่ บ้านคอนผึ้ง และที่
อําเภอคําม่วงมีชาวผู้ไทที่ตําบลสําราญมี 5 หมู่บ้าน คือ บ้านค้อ บ้านหนองช้าง บ้านจาน บ้านหนองแซงและ
บ้านท่า  

กลุ่มที่ 2) เป็นผู้ไทเมืองวัง ถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่ม
ใหญ่ที่สุดมีประชากรรวมกันประมาณ 14,521 คน และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตําบลบัวขาว 5 หมู่บ้าน ตําบลแจน
แลนมี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านคํากั้ง บ้านมะนาว บ้านเหล่าใหญ่และบ้านเหนือ ตําบลภูแล่นช้างมี 5 หมู่บ้าน 
(ป๎จจุบันขึ้นกับอําเภอเขาวงและอําเภอนาคู มีหมู่บ้านชาวผู้ไท 14 หมู่บ้าน) ตําบลสงเปือยมี 6 หมู่บ้าน และ
ตําบลคุ้มเก่ามี 11 หมู่บ้าน (ป๎จจุบันขึ้นกับอําเภอเขาวง) 
 กลุ่มที่ 3) มาจากเมืองวัง และถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่เมืองพรรณานิคม (ปะขาวพะงา) ซึ่งในสมัยนั้น
เรียกว่าบ้านพังพร้าว มีท้าวโฮงกลาง (โรงกลาง) เป็นผู้นํา และในเมืองพรรณานิคมมีผู้ไททั้งหมด 7 ตําบล คือ 
ตําบลพรรณานิคมมี 11 หมู่บ้าน ตําบลสว่างมี 17 หมู่บ้าน ตําบลนาในมี 10 หมู่บ้าน ตําบลนาหัวบ่อมี 10 
หมู่บ้าน ตําบลไร่มี 9หมู่บ้าน ตําบลพอกน้อยมี 7 หมู่บ้าน และตําบลวังยางมี 1 หมู่บ้าน รวมทั้งหมดประมาณ 
65 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวผู้ไทอพยพไปตั้งหมู่บ้านในอําเภอเมืองอีก 13 ตําบล และอําเภอพังโคน 4 
ตําบล อําเภอบ้านม่วง 3 ตําบล อําเภอวานรนิวาส 4 ตําบล อําเภอกุสุมาลย์ 2 ตําบล อําเภอสว่างแดนดิน 2 
ตําบล อําเภอกุดบาก 1 ตําบลอําเภอวาริชภูมิ 4 ตําบล รวมหมู่บ้านชาวผู้ไททั้งหมดในจังหวัดสกลนคร
ประมาณ 212 หมู่บ้าน และประชากรผู้ไทประมาณ 128,659 คน 
 กลุ่มที่ 4) มาจากเมืองวังและเมืองคําอ้อ มีท้าวสิงห์เป็นผู้นํามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหนองสูงและบ้าน
คําชะอี ป๎จจุบันคืออําเภอหนองสูงและอําเภอคําชะอี ขึ้นกับเมืองมุกดาหาร 
 กลุ่มที่ 5) เป็นผู้ไทมาจากเมืองวัง แต่มาก่อน 4 กลุ่มแรก มาตั้งถิ่นฐานที่บ้าน    ห้วยหัวขาว บ้าน
บ่อจันทร์ และบ้านดงหวายและทางการได้ยกบ้านดงหวายเป็นเมืองเรณูนคร ตั้งท้าวสายผู้นําของชาวผู้ไทเป็น
พระแก้วโกมลเจ้าเมืองคนแรก มีชาวผู้ไทในจังหวัดนครพนมประมาณ 131 หมู่บ้าน ใน 5 อําเภอ คือ อําเภอ
เรณูนคร อําเภอนาแก อําเภอธาตุพนม อําเภอศรีสงคราม และอําเภอนาหว้า 
 กลุ่มที่ 6) เป็นผู้ไทมาจากเมืองตะโปน (เซโปน) ถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่บ้านช่องนาง และทางการไทยได้ยก
ฐานะบ้านช่องนางเป็นเมืองเสนางคนิคม และได้ตั้งท้าวจันศรีสุราชผู้นําของกลุ่มเป็นพระศรีสินธุสงครามเป็นเจ้า
เมืองคนแรก ป๎จจุบันอําเภอเสนางคนิคมขึ้นกับจังหวัดอํานาจเจริญ มีชาวผู้ไทอยู่ 2 อําเภอ 5 หมู่บ้าน คือ 
อําเภอเสนางคนิคมและอําเภอชานุมาน 
 กลุ่มที่ 7) เป็นชาวผู้ไทจากเมืองตะโปน และมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองคําแก้ว ป๎จจุบันทางการยกเป็นเมือง
คําเข่ือนแก้ว และตั้งท้าวศรีหนาทผู้นําชาวผู้ไทเป็นพระรามรินทร์เป็นเจ้าเมืองคนแรก 
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 กลุ่มที่ 8) เป็นชาวผู้ไทจากเมืองกะปอง มาตั้งถิ่นฐานที่เมืองปลาเปูา ต่อมายกขึ้นเป็นเมืองวาริชภูมิ ตั้ง
ท้าวพระยาสุวรรณเป็นพระสุรินทรบริรักษ์เป็นเจ้าเมืองคนแรก มีผู้ไทตั้งบ้านเรือนในอําเภอวาริชภูมิ 4 ตําบล และ
ผู้ไทที่อําเภอวาริชภูมิมักจะเรียกตัวเองว่า “ผู้ไทกะปอง” หรือ “ผู้ไทกะป๋อง” 
 จากเอกสารดังกล่าวทําให้ทราบว่าชาวผู้ไททั้ง 8 กลุ่ม พบว่ามีกลุ่มที่มาจากเมืองวัง 5 กลุ่ม ซึ่งถือว่า
เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด รองลงมาก็มาจากเมืองคําอ้อ เมืองตะโปน และเมืองกะปอง มีการกระจายจํานวนของชาวผู้
ไทไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างกระจัดกระจายในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ 9 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ดและ
ยโสธร นอกจากนี้ยังมีบางเอกสารที่กล่าวไว้เกี่ยวกับการอพยพเข้ามาของชาวผู้ไทว่า ถูกกวาดต้อนมาก็มีและที่
อพยพหนีภัยสงครามการเมืองในอดีตมาก็มี ประกอบกับพลเมืองไทยสมัยนั้นมีน้อย ส่วนที่ถูกกวาดต้อนมาจาก
ประเทศลาวโดยเฉพาะที่เมืองวังนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ถามความสมัครใจเลือก
ที่อยู่อาศัยว่าชาวผู้ไทจะอยู่ที ่ใด ซึ่งราชวงศ์เมืองวังกับพวกพ้องท้าว เพ้ียอยู่บ้านกุฉินารายณ์ ขึ้นกับเมือง
กาฬสินธุ์  ท้าวโรงกลาง (โฮงกลาง) เมืองวังกับพวกพ้องท้าวเพียและครอบครัวสมัครใจอยู่ที่บ้านปะขาวพะงา 
ขึ้นกับเมืองสกลนคร  ท้าวลําดวนเจ้าเมืองคําเกิดกับครอบครัวสมัครใจอยู่ที่บ้านขอนยางขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ์ 
อุปฮาด ราชวงศ์เมืองคําม่วนกับครอบครัวอยู่บ้านแซงบาดาลขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ์ ท้าวเพ้ียเมืองสูงกับ
ครอบครัวสมัครใจอยู่ที่บ้านกุสุมาลย์ขึ้นเมืองสกลนคร ท้าวสายนายครัวเมืองวังอยู่บ้านดงหวายเมืองธาตุ
พนม เจ้าเมืองเชียงรม อุปฮาด ราชวงศ์ ท้าวเพ้ียสมัครใจอยู่บ้านห้วยศีรษะบัง แขวงเมืองนครพนม และ
ครอบครัวของขุนปูองพลขันธ์ พระไชยเชษฐาเมืองตะโปนขออยู่ที่เมืองเขมราฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.6 สภาพ ทางภูมิศาสตร์

ของชาวผู้ไท ในพ้ืนที่อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย 
 

 ชาวผู้ไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์มากที่สุด โดยเฉพาะพ้ืนที่อําเภอกุฉิ
นารายณ์ อําเภอสหัสขันธ์ อําเภอเขาวง อําเภอสมเด็จ ในจังหวัดสกลนครมีประชากรที่เป็นชาวผู้ไทอาศัยอยู่
มากที่สุดในอําเภอพรรณานิคม อําเภอวาริชภูมิและอําเภอวานรนิวาสตามลําดับ ส่วนที่อําเภอเมืองนั้นมีอยู่
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เฉพาะเขตแดนที่ติดต่อกับอําเภอพรรณานิคม และเขตติดต่อกับจังหวัดนครพนม ด้านจังหวัดนครพนมเป็นอีก
จังหวัดหนึ่งที่มีประชากรชาวผู้ไทอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะพ้ืนที่อําเภอเรณูนคร อําเภอธาตุพนม 
อําเภอนาหว้า และอําเภอศรีสงครามตามลําดับ ในจังหวัดมุกดาหารมีชาวผู้ไทอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในพ้ืนที่
อําเภอหนองสูง คําชะอี ดงหลวงและดอนตาลตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.7 การ เลือกพ้ืนที่

ทํากินใกล้เชิงเขาของชาวผู้ไทบ้านกุดสิมคุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 
 
 การตั้งหลักแหล่งและท่ีอยู่อาศัยของชาวผู้ไทในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อาจกล่าวได้
ว่ามีการกระจายอยู่ตามเทือกเขาภูพานในเขตอําเภอพรรณานิคม อําเภอพังโคน อําเภอบ้านม่วง อําเภอวานร
นิวาส อําเภอวาริชภูมิและอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร อําเภอเรณูนคร อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก อําเภอ
ศรีสงคราม อําเภอนาหว้าจังหวัดนครพนม อําเภอคําชะอี อําเภอหนองสูง อําเภอดงหลวง อําเภอดอนตาล 
อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร และอําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ์ อําเภอคําม่วง อําเภอสมเด็จ อําเภอสหัส
ขันธ์ จั งหวัดกาฬสินธุ์ จนกระทั่ ง เป็นชนกลุ่ ม ใหญ่ที่ ผสมกลมกลืนกับกลุ่ มชาติ พันธุ์ อ่ืนๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เป็นกลุ่มที่ยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเองไว้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะ
ความเชื่อเรื่องผีและความเชื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับอํานาจเหนือธรรมชาติ 
 
 
 
 

2.2 สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท 
 สังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไททั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งในประเทศไทย
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ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์และมุกดาหาร และ
จะนําข้อมูลต่างๆ มาเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ เพ่ือทําให้เห็นภาพรวมของสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไท 
ซึ่งประเด็นต่างๆ ที่เก็บรวบรวม คือ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและการแต่งกาย โครงสร้างทางสังคมและระบบ
เครือญาติ ขนบธรรมเนียมและประเพณี ภาษาและวรรณกรรม อาหาร รวมถึงความเชื่อและพิธีกรรม ซึ่งจะ
กล่าวถึงต่อไป ข้อมูลที่ได้มาจาก 2 ส่วน คือ ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ และข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์จากผู้รู้ เช่น ผู้เฒ่าผู้แก่ หมอขวัญ หมอเปุา หมอธรรม หมอเหยา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 2.2.1 ที่อยู่อาศัย 

ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนแบ่งตามลักษณะรูปทรงของพ้ืนที่ คือชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนที่ราบ อีก
ทั้งยังมีภูเขาล้อมรอบ ชุมชนผู้ไทที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบๆ เมือกเขาภูพานจะมีผังของชุมชนแบบกระจายจาก
ศูนย์กลาง ซึ่งมีศูนย์กลางของชุมชนคือวัดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านออกไปทุกทิศทาง นอกจากนี้ชุมชนยัง
มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในชุมชน มีภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่ปรับให้เข้ากับสภาพ
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

 

 
รูปที่ 2.8 ลักษณะบ้านเรือนของชาวผู้ไทบ้านหนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

 
 
บ้านเรือนของชาวผู้ไทในอดีตมักจะตั้งกระจัดกระจายกันอยู่บริเวณลําน้ํา ใกล้หนองน้ํา ลักษณะเป็น

บ้านไม้หลังคาทรงจั่วสูง มีใต้ถุน บ้านมุงด้วยจากหรือไม้ ฝาบ้านทําจากใบตองนํามาขัดกับไม้ไผ่ (ฝาขัดแตะ) 
ต่อมามีการนําไม้มาทําฝาบ้าน ป๎จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตการดํารงอยู่ของผู้ คนชุมชน จากชุมชน
ขนาดเล็กกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีระบบสาธารณูปโภคเข้าถึงทุกครัวเรือน รวมทั้งการปลูกสร้างบ้านทรง
รูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาทดแทนบ้านเรือนแบบเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวผู้ไท ทั้งนี้เพราะบ้านหลังเก่า
หมดอายุการใช้งาน ผุผังไปตามกาลเวลา จําเป็นต้องรื้อถอนเพื่อก่อสร้างใหม่ตามสมัยนิยม 
 ลักษณะเรือนของชาวผู้ไทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณโล่ง ในบริเวณดังกล่าวมีบ้านประมาณ 2 – 3 
หลังคาเรือน ซึ่งลักษณะเรือนเป็นเรือนยกพ้ืนสูง หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝาบ้านทําด้วยไม้ บ้านมีประตู 2 ด้าน 
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ซึ่งประตูทําเป็นดาลลั่น หน้าต่าง (ปูองเอ้ียม) สมัยก่อนนิยมทําเป็นไม้ยกเพ่ือค้ําหน้าต่างเอาไว้ แต่ป๎จจุบันนิยม
ซื้อหน้าต่างที่ทําเป็นบานสําเร็จรูปมาประกอบใส่ในตัวบ้าน มีบันไดทางขึ้นทางเดียว เดิมเป็นบันไดราวจับซึ่ง
สามารถยกเก็บได้ แต่ป๎จจุบันเปลี่ยนเป็นบันไดลอย ยึดอยู่กับเสาและตัวบ้าน และมักจะอยู่ ทางทิศตะวันออก
และทิศเหนือของบ้าน  
  ไพโรจน์ เพชรสังหาร (2531 : 27) กล่าวถึงเรือนของชาวผู้ไทว่ามี 3 แบบ ได้แก่ เรือนแบบทรงสูง 
เรือนแบบทรงสูง 2 ชั้น และเรือนผู้ไทยแบบทรงต่ํา มีทั้งเรือนเกย เรือนเย้า เรือนแฝด ตูบต่อเล้า ชาวผู้ไทย
มักจะเรียกเรือนพักอาศัยว่า “เฮือน” หรือ “เฮิน” แต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือเครื่องเรือนที่นํามาก่อสร้างจะ
ทําจากไม้ทั้งหลัง ตั้งแต่โครงสร้างของบ้าน พ้ืน ฝา และหลังคา ล้วนแต่นํามาจากไม้ทั้งนั้น 

รูปที่ 2.9 เฮือนไฟ (ครัว) ของชาวผู้ไทบ้านหนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
 

เรือนแบบทรงสูง เป็นเรือนผู้ไทแบบดั้งเดิม จะยกพ้ืนสูงเพราะในบางพ้ืนที่จะเป็นที่ราบลุ่มเพ่ือปูองกัน
น้ําท่วม และปูองกันสัตว์ร้ายต่างๆ เพราะในอดีตเป็นปุาดงดิบ เพ่ือประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์และเป็นพ้ืนที่
หัตถกรรมในครอบครัว วัสดุที่นํามาสร้างเรือนแบบทรงสูงจะทําจากไม้ทั้งหมด เริ่มจากเสาไม้เนื้อแข็งทั้งต้นมี
ขนาดใหญ่อาจถากเป็นเสากลมหรือเสาเหลี่ยมตามสภาพการใช้งาน เช่นเดียวกันกับโครงหลังคาจะทําจากไม้
เนื้อแข็ง มุงด้วยหญ้าคาหรือใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่า “แปูนมุง” ส่วนรูปแบบของหลังคาอาจเป็นจั่วเดี่ยวหรือจั่ว
สองหลังติดกันที่เรียกว่าเรือนแฝด โดยมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือ “ปูานลม”นิยมตกแต่งโดยการ
แกะสลักไม้เป็นลวดลายต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม ส่วนการยึดส่วนต่างๆ ของบ้านจะใช้สลักไม้ สลักเหล็ก ตาม
ความเหมาะสม สําหรับฝาบ้านจะใช้ไม้เนื้อแข็งโดยเลื่อยเป็นแผ่นตามความยาว แล้วนํามาตียึดตามแนวนอน 
ส่วนฝาบ้านอีกลักษณะหนึ่งจะเรียกว่า “ฝาขัดแตะ” โดยนําไม้ไผ่มาสานเป็นเป็นแผ่นขนาดใหญ่ หรืออาจสาน
เป็นลายห่าง 2 แผ่น แล้วนําใบตองกุงมาวางซ้อนอยู่ข้างในเรียกว่า “ฝาใบตองกุง” ส่วนพ้ืนทําจากไม้เนื้อแข็ง
หน้ากว้างปูเป็นแนวยาวของเรือน หรืออาจใช้ไม้ไผ่ที่เรียกว่า  “ฟากไม้ไผ่” ฝากไม้ไผ่จะใช้ในเรือนขนาดเล็ก 
หรือเถียงนาสําหรับการพักอาศัยในฤดูกาลทํานา เรือนผู้ไทแบบทรงสูงจะใช้บันไดหรือ “กะได”  เพ่ือขึ้นสู่ตัว
เรือน จะมีลักษณะเป็นบันไดเจาะไม่มีราวสามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้ 
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เรือนแบบทรงสูง 2 ชั้น เป็นเรือนผู้ไทแบบประยุกต์ในยุคต่อมา ซึ่งน่าจะมีการก่อสร้างหลังปี พ.ศ. 
2500 เป็นต้นมา ลักษณะของโครงสร้างจะเป็นจั่วแหลม มุงด้วยสังกะสีหรือกระเบื้อง ส่วนมากจะเป็นบ้านของ
ผู้มีฐานะในหมู่บ้าน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายในหมู่บ้าน ส่วนเรือนผู้ไทยแบบทรง
ต่ํา เป็นเรือนพักอาศัยที่ปลูกสร้างภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสคล้ายๆ กับตึกดิน 
โดยฝีมือของช่างชาวญวนอพยพ ลักษณะของรูปทรงของบ้านจะคล้ายเพิงหมาแหงนยกพ้ืนสูงหรือใช้พ้ืนดิน ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นร้านขายสินค้าในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ที่ 
2.10 บ้านเรือนของชาวผู้ไทบ้านพอกใหญ่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

 
ลักษณะของเรือนพักอาศัยของชาวผู้ ไทในอดีต จึงเน้นประโยชน์ในการใช้สอยเป็นหลัก หากศึกษา

รายละเอียดของเรือนผู้ไทแบบทรงสูงโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ เรือนใหญ่ เรือนเกย เรือนโข่ง 
เรือนแฝด ชานแดด เรือนไฟ ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้ 

“เรือนใหญ่” เป็นเรือนที่พักอาศัยของสมาชิกในครอบครัว มีการแยกห้องเป็นสัดส่วนของสมาชิกใน
ครอบครัว ใต้ถุนจะใช้เป็นที่ตําข้าว คอกสัตว์เลี้ยง เก็บเครื่องมือการเกษตร ตลอดทั้งเป็นที่ทํางานหัตถกรรมใน
ครัวเรือนของแม่บ้านคือทอผ้า ลักษณะโดดเด่นของของเรือนใหญ่ก็คือ “ปูานลม” ซึ่งจะตกแต่งด้วยการ
แกะสลักไม้เป็นลวดลายต่างๆ ภายในหน้าจั่ว 

“เรือนเกย” หรือ “กระเถิบ” เป็นเรือนพักที่ต่อจากเรือนใหญ่ที่ยื่นออกมาในลักษณะเป็นเพิงหมา
แหงนหรืออาจสร้างเป็นจั่วเพ่ิมอีกหนึ่งหลังต่อกัน โดยอาจมีพ้ืนที่ต่ํากว่าระดับของเรือนใหญ่ ใช้สําหรับเป็นที่
พักผ่อนของสมาชิกในครอบครัว รับประทานอาหาร หรือต้อนรับเพื่อนบ้านที่มาเยือน 

“เรือนโข่ง” เป็นเรือนที่สร้างแยกจากเรือนใหญ่ สามารถรื้อถอนได้ในภายหลัง สําหรับเรือนโข่งนั้น
หากไม่มีเรือนไฟก็สามารถใช้พ้ืนที่เรือนโข่งเป็นห้องครัวได้ 

“เรือนแฝด” จะเป็นเรือนสําหรับเหมือนกับเรือนโข่ง แต่จะใช้โครงหลังคา พ้ืน ฝา ติดกับเรือนใหญ่ 
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“ชานแดด” เป็นพ้ืนที่ที่ยื่นออกจากตัวบ้านหรือเรือนเกย ใช้เป็นพ้ืนที่ล้างภาชนะหลังรับประทาน
อาหาร    จะมีโอ่งใส่น้ําไว้ใช้ ชานแดดจะใช้เป็นพื้นที่สําหรับตากพืชผลทางการเกษตรของครอบครัว 

“เรือนไฟ” เป็นเรือนที่แยกออกจากเรือนใหญ่เพ่ือใช้เป็นที่ประกอบอาหาร ทั้งนี้เพราะชาวผู้ไทยใน
อดีตจะใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร จึงต้องแยกเรือนไฟออกจากเรือนพักอาศัย โดยจะอยู่ติดกับชาน
แดดหรืออาจมีสะพานเชื่อมต่อกันระหว่างเรือนใหญ่กับเรือนไฟ ภายในเรือนไฟจะมีกะบะไฟที่เรียกว่า “แม่คี
ไฟ” สําหรับก่อไฟ โดยยกพ้ืนสูงทํากรอบไม้ขนาดใหญ่แล้วนําดินมาเทลงเพ่ือเป็นพ้ืนที่สําหรับหุงต้มอาหาร 
บริเวณรอบๆ จะมีไหปลาร้า กระปุกเกลือ ตลอดทั้งภาชนะสําหรับประกอบอาหารวางอยู่เรียงราย  ด้านบนจะ
เป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เพ่ือเตรียมสําหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน  ด้านล่างของเรือนไฟจะเป็นคอก
หมู เล้าเป็ด เล้าไก่ ตลอดทั้งฟืนสําหรับไว้หุงต้ม 

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าเรือนพักอาศัยของชาวผู้ไทจึงนับเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิต อีกทั้งรูปแบบการปลูกสร้างบ้านในแต่ละท้องถิ่นจะมีคติความเชื่อและ
ลักษณะการก่อสร้างที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้สอยและการดําเนินชีวิตประจําวัน เช่นเดียวกันกับ
เรือนพักอาศัยของชาวผู้ไทในที่อ่ืนๆ 

ทรงยศ วีระทวีมาศและคณะ (2552 : 143-44) กล่าถึงเรือนผู้ไทบ้านแก้งยาง บ้านคําชะอีและบ้าน
โนนยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่ายังคงรักษาแบบเรือนเดิม ซึ่งเรือนแบบดั้งเดิมของ
ชาวผู้ไทส่วนใหญ่เป็นเรือนชานลักษณะเป็นเรือนหลังคาจั่วเดียว มุงด้วยหญ้าคาจึงมีหลังคาค่อนข้างชันและสูง
เพ่ือปูองกันไม่ให้น้ําฝนรั่วลงไปภายในเรือน หากเรือนหลังใดต้องการพ้ืนที่เรือนเพ่ิมขึ้นจะมีการขยายชานด้วย
การต่อเรือนอีกหลังวางขนานกัน กลายเป็นเรือนสองจั่วหรือเรือนแฝด ซึ่งเป็นรูปแบบที่ยังตอบสนองต่อวิธีการ
ก่อสร้างและการใช้วัสดุมุงหลังคาในสมัยแรกเริ่ม โดยในระยะแรกยังนิยมการตั้งแกนของเรือนตามตะวันและ
เคร่งครัดการกําหนดทิศหัวนอน โดยกําหนดทิศหัวนอนตามทิศที่มีหิ้งผีเรือนอยู่ ในปี ค.ศ. 1975 เริ่มมีการ
เปลี่ยนรูปแบบมาทําเรือนเกยมากขึ้น เนื่องจากมีวัสดุใหม่ คือ สังกะสีที่นําเข้ามาใช้ โดยสามารถปรับระดับ
ความชันในการมุงหลังคาได้ ส่วนเกยก็สามารถมุงให้ลาดมากโดยไม่รั่วเหมือนกับมุงด้วยหญ้าคาหรือแปูนไม้ 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการแยกเรือนไฟออกจากตัวบ้าน กิจกรรมตอนกลางวันของชาวผู้ไทในยุคนี้จึงเกิดขึ้นที่ใต้
ถุนบ้านมากขึ้น เนื่องจากตอนกลางวันบ้านที่มุงด้วยสังกะสีร้อนอบอ้าว จึงมีการใช้พ้ืนที่ร่มเงาใต้ถุนบ้านและ
ต้นไม้ใช้เป็นที่เก็บสิ่งของต่างๆ รวมถึงที่ทอผ้าและจักสาน 

ที่อยู่อาศัยของชาวไทดํา ที่เมืองเซินลา เมืองแถง เมืองไลเจา ซึ่งเป็นกลุ่มไทดํา ไทขาว พบว่ามี
ลักษณะของบ้านเป็นไม้ยกใต้ถุนสูง หลังคาสมัยก่อนมุงด้วยหญ้า มีลักษณะโค้งเป็นทรงหลังเต่า มีใต้ถุนสําหรับ
เป็นคอกสัตว์และที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ในการทํานา ทําไร่ ป๎จจุบันลักษณะของบ้านเปลี่ยนแปลงไป บางบ้าน
เป็นเสาปูน แต่ก็จะมีส่วนน้อย เสาไม้จะตั้งอยู่บนปูน (ตัวเสาไม่ได้ฝ๎งกับดิน) มีชานรอบด้านหรือด้านใดด้านหนึ่ง 
บันไดข้ึนบ้านมี 2 ทาง มีชานต่อออกมาจากตัวบ้านเป็นเฮินไฟ (ครัว) หลายบ้านที่มีห้องครัวอยู่ในตัวบ้าน และ
ต่อชานบ้านไว้สําหรับการซักล้าง ห้องประกอบด้วยสามส่วน คือ ส่วนที่เป็นกะหลอห้อง (ห้ องผี) ส่วนที่เป็น
เรือนนอน และส่วนที่เป็นครัว บ้างๆ บ้านจะมียุ้งเก็บข้าว มีคอกหมูและสระน้ําสําหรับเลี้ยงปลาและปลูกผัก 
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รูปที่ 2.13 

บ้านเรือนของชาวไทดํา บ้านนาแตน เดียนเบียน ประเทศเวียดนาม 

 
 

รูปที่ 2.12 บ้านเรือนของชาวไทขาว บ้านนากุง ไลเจา ประเทศเวียดนาม 
 
ลักษณะบ้านเรือนของชาวไทดําและไทขาวในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับชาวบ้านผู้ไท

ที่บ้านนายม เมืองวิละบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคล้ายคลึงกัน มีความแตกต่างกันที่
พ้ืนที่ของการปลูกบ้าน เพราะบ้านของชาวไทดําในเมืองเมืองเซินลา เมืองแถง เมืองไลเจาเป็นพ้ืนที่สูง จึงปลูก
อยู่บนไหล่เขา ลดหลั่นกัน และการกระจัดกระจายของตัวหมู่บ้านจึงค่อนข้างห่างกัน จะมีเพียงหมู่บ้านที่เป็น
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ญาติพ่ีน้องกันเท่านั้นที่จะปลูกติดกัน แต่หมู่บ้านต่างๆ ของชาวผู้ไทในเมืองพิน เมืองเซโปนและเมืองวัง (บ้าน
นายม) ปลูกบ้านอยู่ตามที่ราบ ลักษณะของบ้านจึงอยู่รวมกันเป็นกระจุก บ้านแต่ละหลังคาเรือนอยู่ชิดติดกัน 
ไม่มีการวางผังของหมู่บ้านเป็นซอยและสัดส่วนเหมือนกับบ้านของชาวผู้ไทในประเทศไทย ป๎จจุบันบ้านเรือน
ของชาวไทดําและไทขาวที่เปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนจากหลังคามุงหญ้าหรือฟางมาเป็นมุงกระเบื้องเคลือบ บาง
หลังคาเรือนยังคงมุงด้วยดิน ส่วนที่มุงด้วยหญ้าหรือฟางมักจะเปลี่ยนเป็นคอกสัตว์ต่างๆ เช่นคอกหมู คอกไก่ 
คอกเป็ด เช่นเดียวกันกับบ้านเรือนของชาวผู้ไทในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มุงด้วย
สังกะสีมากข้ึน โดยรื้อไม้ที่เคยมุงลงมากองไว้อยู่ข้างๆ ตัวบ้าน  

2.2.2 การแต่งกาย 
 การแต่งกายของชาย หญิง ชาวผู้ไทในอดีตนั้นผู้ชายสวมเสื้อฮี เป็นเสื้อแขนยาว ทําจากผ้าฝูาย ทอ
ด้วยกี่ แล้วนําไปย้อมหม้อ (ย้อมคราม) ซึ่งแต่เดิมผ้าจะเป็นสีขาว เมื่อนําไปย้อมจะได้สีดํา และใส่ไปในโอกาส
ต่างๆ ได้ เช่น ทํางาน ทําไร่ ทํานา ใส่ในเวลาปกติ และใส่ในงานบุญ งานศพ เป็นต้น จะมีบ้างที่ผู้ชายชาวผู้ไท
จะใส่เสื้อไหม โดยเฉพาะในประเพณีแต่งงาน หรือบางครั้งจะใส่ผ้าฝูายที่ทอแล้วตัดเป็นเสื้อแขนยาว ไม่ผ่าน
การย้อมหม้อ บางครั้งก็พบว่าผู้ชายไม่นิยมสวมเสื้อเวลาทํางาน 

ธวัช ปุณโณทก (2532 : 41) กล่าวว่า ในพิธีกรรมของชาวผู้ไทจะมีชุดประจําเผ่า เช่น เผ่าผู้ไทดํา นิยม
ใช้สีดําเป็นพ้ืน มีสีแดงสลับเป็นลายตกแต่ง ผู้ชายใส่กางเกงเสมอเข่าเรียกว่า “ซ่วงก้อม” หรือ “ซ่งก้อม” เสื้อ
คอกลมผ่าอก ติดเม็ดกระดุมทําด้วยเงินค่อนข้างถี่ แขนเสื้อทรงกระบอกยาวเลยศอกเรียกว่า “เสื้อก้อม” ถ้า
เป็นชุดพิธีการจริงๆ จะใช้ชุดฮี (ยาว) กางเกงขายาวเรียกว่า “ซ่างฮีหรือซ่งฮี” เสื้อยาวคลุมตะโพก มีลวดลาย
ประดิษฐ์ด้วยด้ายสี ส่วนการแต่งกายของหญิงมักนุ่งผ้าซิ่นสีดํา น้ําเงินคราม ขลิบแดงที่เชิงซิ่น เสื้อแขน
กระบอกผ่าอก ติดกระดุมเงินถี่ๆ เรียกว่าเสื้อก้อม หากเป็นงานพิธีการจะใส่เสื้อฮี ประดับประดาด้วยเงิน 
ส่วนมากมีการห่มผ้าทับเรียกว่า “ผ้าเปี๋ยว” หากมีสามีแล้วจะห่มสไบสีดํา 
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 รูปที่ 2.14 แม่เฒ่าโหลย เชื้อคําจันทร์ อายุ 87 ปี ชาวผู้ไทแต่งกายด้วยเสื้อคอกระเช้าและผ้าถุง 
 

กางเกงของผู้ชายชาวผู้ไท จะเป็นกางเกงขาสามส่วน ทําจากผ้าฝูายเช่นเดียวกับเสื้อ แล้วนําไปย้อม
หม้อ ให้เป็นสีดํา เนื่องจากกางเกงดังกล่าวจะนิยมใส่ทํางาน ทํานา ทําไร่ ส่วนกางเกงที่ใส่ไปในงานบุญต่างๆ 
จะเป็นกางเกงขายาว หรือไม่ก็นุ่งโสร่ง บางครั้งจะใส่กางเกงตามแบบสากล หญิงและชายชาวผู้ไทมีผ้าใช้ใน
โอกาสต่างๆ กัน ได้แก่ การเกิด การแต่งงาน งานบวชและงานศพ ซึ่งจะอธิบายพอสังเขป ดังนี้ 
 การแต่งกายของชาวผู้ไทในหลายหมู่บ้านและหลายจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม ผู้ชายก็
แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตและกางเกงทรงสแลก ส่วนผู้หญิงก็นิยมใส่กางเกงแทนผ้าซิ่น ผู้หญิงชาวผู้ไทที่ยังคงสวมใส่
ผ้าซิ่นก็ยังเหลือแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ โดยเฉพาะจะใส่ลงไปวัด หากแต่ผ้าซิ่นดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการทอขึ้นใช้เอง 
เพราะซ้ือผ้าซิ่นจากตลาดมาสวมใส่ และผ้าซิ่นดังกล่าวเป็นผ้าซิ่นที่ได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็จะพบว่า
ผู้หญิงจะสวมใส่ผ้าซิ่นที่ทอเองจากมือหรือย่า ยาย ปูาเป็นคนทอในงานบุญประเพณี เช่น งานบุญผเวส งานบุญ
เข้าพรรษา บุญออกพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญกฐิน และพบว่าในงานบุญเหล่านี้ผ้าซิ่นที่
ผู้หญิงทั้งสาวและผู้เฒ่าผู้แก่สวมใส่เป็นผ้าต่างๆ ดังนี้ ซิ่นหมี่ต่อตีน ซิ่นทิว ซิ่นไหม ซิ่นฝูายย้ อมคราม ซึ่งการ
สวมใส่ในงานบุญดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผ้าถูกนํามาอวดและแสดงอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวผู้ไทได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะซิ่นผ้าฝูายย้อมคราม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็จะสวมใส่มาประชันกัน มีลวดลาย
แตกต่างกันตามแต่ท่ีคัดเลือกและการทอของเจ้าของผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
รูป ที ่

2.15 พ่อเฒ่าไข เชื้อคําจันทร์ อายุ 95 ปี นุ่งกางเกงขาก๊วยกับเสื้อยืดธรรมดา 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีโอกาสไปร่วมสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในงานบุญผเวสของชาวผู้ไทบ้านพอก
ใหญ่ อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พบว่าชาวบ้านหลายคนสวมใส่ผ้าครามมาร่วมแห่ในงานบุญผเวส 
ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุ โดยสวมใส่หลายแบบ ได้แก่ สวมเฉพาะผ้าครามท่อนล่างและ
เสื้อด้านบนเป็นเสื้อผ้าลูกไม้ สวมทั้งท่อนบนและท่อนล่างเป็นชุดผ้าฝูายย้อมคราม และสวมเฉพาะเสื้อผ้าคราม
ท่อนบนส่วนท่อนล่างเป็นผ้าซิ่นมัดหมี่ ส่วนผู้ชายไม่สวมใส่เสื้อผ้าครามแต่สวมใส่เสื้อผ้าแบบอื่นๆ ตามสมัยนิยม 
แต่ส่วนมากพบว่าเป็นเสื้อผ้าไหม 
 ในงานบุญกฐินของชาวผู้ไทบ้านใหม่หนองมะเกลือพบว่ามีการสวมใส่ชุดผ้าฝูายย้อมครามในลักษณะ
คล้ายๆ กัน หากแต่การนําชุดผ้าครามไปตัดเป็นชุดทั้งท่อนบนและท่อนล่างจะพบมากที่สุด และลวดลายที่อวด
กันก็อยู่ที่ตัวผ้าซิ่น เพราะเป็นลวดลายที่เกิดจากการมัดหมี่ ซึ่งในเวลาปกติชาวบ้านมักจะไม่ค่อยสวมใส่ผ้าคราม 
นอกจากในงานบุญประเพณ ี
 ในบุญผ้าปุาบ้านอุ่มไผ่ก็จะมีชาวบ้านบางส่วนที่สวมใส่ผ้าฝูายย้อมคราม โดยจะพบได้เฉพาะผู้หญิง
สูงอายุ และจะสวมใส่ลงไปวัด และการสวมใส่มักจะสวมใส่เฉพาะบางท่อน เช่น หากใส่ท่อนบนเป็นเสื้อผ้า
คราม ท่อนล่างก็จะเป็นซิ่นหมี่ต่อตีน หากท่อนล่างเป็นผ้าฝูายย้อมคราม หรือผ้าซิ่นย้อมคราม ท่อนบนมักจะ
เป็นเสื้อผ้าลูกไม้สีขาวหรือสีอ่ืนๆ ที่ไม่ฉูดฉาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 
2.16 แม่

เฒ่ายอด เชื้อคําจันทร์ อายุ 87 ปี สวมเสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงมัดหมี่ 
 

 ในงานบุญผ้าปุาบ้านดอนกอย จะพบว่าชาวบ้านดอนกอยทั้งผู้หญิงและผู้ชายนิยมสวมใส่ผ้าฝูายย้อม
คราม อาจจะเนื่องมาจากบ้านดอนกอยเป็นหมู่บ้านต้นแบบเรื่องการทําผ้าฝูายย้อมคราม จึงสนับสนุนและ
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ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สวมใส่ผ้าครามกันอย่างกว้างขวาง ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ก็ล้วนแต่สวมใส่ผ้าครามใน
งานบุญประเพณี แสดงให้เห็นว่าผ้าครามถูกนํามาเสนอต่อสาธารณชนในงานบุญประเพณีเป็นสําคัญ 
 ในงานพิธีลงข่วงเข็นฝูายของชาวผู้ไทบ้านเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีการ
สวมใส่ชุดประจําหมู่บ้านของชาวผู้ไทกันทั้งหมู่บ้าน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้นําหมู่บ้านจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องสวมชุดประจําเผ่า หากแต่ผ้าของชาวบ้านเหล่าใหญ่ เสื้อท่อนบนเป็นผ้าฝูายย้อมคราม แต่
ส่วนล่างสามารถสวมใส่ผ้าซิ่นที่เป็นซิ่นมัดหมี่ แล้วนําไปย้อมกับคราม ส่วนมากไม่ใช่ฝูายแต่เป็นไหมโทเลที่
ได้มาจากตลาด หากแต่นําไปย้อมกับหม้อครามจนกลายเป็นสีน้ําเงินเข้มหรือสีดํา แล้วใช้สวมใส่ลงไปร่วมงาน
บุญทั้งที่วัดและในหมู่บ้าน ซึ่งก็จะพบว่าการสวมใส่ผ้าครามของชาวผู้ไทหลากหลายแห่งที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น มิได้สวมใส่ในโอกาสปกติ หากแต่สวมใส่ในโอกาสที่มีงานบุญประเพณี ซึ่งป๎จจัยนี้น่าจะมาจากผ้าฝูาย
ย้อมครามเป็นผ้าที่เหมาะสําหรับสวมใส่ในการทํางาน ทําไร่ ทํานา ตามคําสัมภาษณ์ที่ได้รับฟ๎งมาจากหลายๆ 
แหล่งว่านําผ้าฝูายมาย้อมครามเนื่องจากไม่อยากให้ผ้าเหล่านี้เปื้อนโคลนตม และสามารถสวมใส่ไปทําไร่ ทํานา
ได้อย่างสะดวก  
 ในบ้านโนนสําราญ ในงานแต่งมีการสมมาผู้ใหญ่ สมมาญาติฝุายชายด้วยผ้าฝูายทอด้วยมือ ส่วนมาก
เป็นผ้าแพร ผ้าซิ่น เมื่อมีการจัดงานวันผู้ไทโลก ชาวบ้านจึงจะสวมใส่ชุดผู้ไทมาร่วมงาน โดยเป็นเสื้อสีดํา ขลิบ
แดง ผ้าซิ่นสีดํา ขลิบแดง ส่วนผู้ชายจะสวมใส่กางเกงขากระบอกสีดําล้วนไม่มีแถบ อาจจะมีแถบบ้างตรงสาบ
กระดุม ซึ่งพบว่าสวมใส่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากนี้เวลาปกติผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไปวัดก็จะสวมใส่ผ้าถุงซิ่นหมี่สีต่างๆ 
แต่จะมีน้อยที่เป็นผ้าฝูายย้อมคราม และสวมเสื้อแขนกระบอกสีขาว 

การแต่งกายของชาวผู้ไทบ้านพอกใหญ่ในอดีต เวลาปกติผู้ชายนุ่งผ้าด้ายตาเมล็ดงาสีดํา หรือนุ่ง
ผ้าขาวม้าด้ายสีขาว นุ่งกางเกงขาแคบเสมอเข่าเรียกว่า “ซ่งก้อม” หรือกางเกงขาสั้น สวมเสื้อผ้าฝูายสีดํา ส่วน
ผู้หญิงนุ่งซิ่นใช้ผ้าพ้ืนสีดํา น้ําเงินคราม ขลิบแดงเชิงซิ่น เรียกว่า “เส้อก้อม” ถ้าเป็นเวลางานนักขัตฤกษ์ผู้ชาย
จะนุ่งผ้าไหม สวมเสื้อผ้าดําแขนยาว ส่วนผู้หญิงก็นุ่งซิ่นหมี่สีดํา มีทั้งซิ่นคั่น ซิ่นต่อหัวต่อตีน และซิ่นมัดหมี่ การ
แต่งกายของชาวผู้ไทถือว่าเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงยึดถือขนบแบบ
ดั้งเดิม นอกจากนีส้ิ่งที่คู่กับการแต่งกายของชาย – หญิงชาวผู้ไทคือ เครื่องประดับ ผู้หญิงนั้นมักจะประดับด้วย
ผ้าห้อยคอ ส่วนผู้สูงอายุก็จะใช้ผ้าพาดเฉียง เครื่องประดับที่นิยมมากของชาวผู้ไทคือ สร้อยคอตุ้ม กระจอนหู 
(ต่างหู) ก้องแหน (กําไลข้อมือ) และก้องตีน (กําไลเท้า) ส่วนผู้ชายไม่นิยมสวมเครื่องประดับ แต่นิยมการสักลาย
ตามร่างกาย เพราะการสักลายนั้นถือเป็นค่านิยมทางสังคมที่ถูกกําหนดขึ้น กล่าวคือ ถ้าผู้ชายชาวผู้ไทคนใดสัก
ลายจะถือว่าเป็นชายฉกรรจ์  มีความแข็งแรง อดทน และกล้าหาญ เพราะเชื่อว่าการสักลายเป็นการฝึกให้รู้จัก
อดทนต่อความเจ็บปวด โดยเฉพาะต้องสักไว้ที่แขนและขาเพ่ือเอาไว้อวดผู้หญิงและคนทั่วไป หากไม่สักลายจะ
โดนผู้หญิงดูถูก 

2.2.3 ระบบเครือญาติ 
การสืบสายตระกูลชาวผู้ไทส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นหลักในการสืบสายตระกูล การสืบทอดมรดกในอดีต

มักจะให้ผู้ชาย เพราะถือว่าลูกผู้หญิงต้องไปสมสร้างกับสามี และลูกชายคนที่จะได้รับมรดกมีวิธีการพิจารณา
ดังนี้ 
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1. พ่ีจะได้มากกว่าน้อง คือ “อ้ายเอาสอง น้องเอาหนึ่ง” เพราะมรดกต่างๆ ทั้งไร่นาสาโท ถือว่าพ่ีเป็น
คนช่วยพ่อทํามากกว่าน้อง นอกจากนี้พ่ียังเป็นคนเลี้ยงน้องและคนในครอบครัวด้วย 

2. ผู้ที่รับภาระเลี้ยงดูพ่อแม่มาก ย่อมได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นพ่ีหรือเป็นน้อง ถ้าเป็นผู้ดูแลพ่อแม่จน
พ่อแม่ตาย มรดกส่วนที่ยักไว้ของพ่อแม่ย่อมเป็นของผู้ที่เลี้ยงดูนั้น 

3. มีวิธีการให้มรดกแก่ลูกสาวอีกวิธีหนึ่ง คือ การ “กาวลําชาย” (กล่าวเอาว่าเป็นลูกชาย) คือ ในกรณี
ที่ลูกสาวแต่งงานออกเรือนไปอยู่กับสามี แล้วเกิดตกทุกข์ได้ยาก ผู้เป็นพ่อก็เอามา  “กาวลําชาย” ให้รับมรดก
ได ้การกาวลําชายจะกล่าวตอนที่หญิงสาวแต่งงาน โดยแจกไม้ขีดไฟให้ “เท้าอ้ายเท้าน้อง” (ผู้เฒ่าผู้แก่ฝุายพ่อ) 
และบรรดาเขยทั้งหลาย แล้วประกาศให้ทราบว่า “ลูกสาว...ต่อไปนี้จะกล่าวถือว่าเสมือนเป็นลูกชาย...ให้ญาติ
พ่ีน้องรับทราบไว้” เมื่อกล่าวแล้ว ลูกสาวที่ได้รับการกาวลําชายก็มีสิทธิรับมรดกจากพ่อ และบางคนเมื่อถูก
กล่าวลําชายแล้วหันมาใช้นามสกุลของพ่อก็มี ในป๎จจุบันนี้การสืบสายตระกูลสืบมรดก ลูกทุกคนมีสิทธิได้รับ
แบ่งเท่าเทียมกันแต่จะยักไว้ในส่วนของพ่อแม่เพ่ือกันไว้ให้ผู้ที่เลี้ยงพ่อแม่จนตาย 
 ขนาดครอบครัวของชาวผู้ไทในอดีตยังไม่มีการวางแผนครอบครัว ทําให้ครอบครัวมีขนาดใหญ่ บาง
ครอบครัวมีลูกตั้ง 10-12 คน แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะการมีลูกมากถือว่ามีแรงงานมากในกระบวนการผลิต
ทางเกษตร ชาวผู้ไทเชื่อว่ามีลูกมากจะได้ “กินแฮง” (กินแรง) เมื่อมีการแต่งงานก็มักจะให้พรคู่บ่าวสาวว่า “...
เฮ้อได้ลุเต็มบ้านเฮ้อได้หลานเต็มเมิง...” (ให้ได้ลูกเต็มบ้าน ให้ได้หลานเต็มเมือง) แต่ป๎จจุบันเมื่อมีการรณรงค์
การคุมกําเนิด บางครอบครัวก็มีลูก 2-3 คน หรือ มีแค่คนเดียว ทําให้ครอบครัวของชาวผู้ไทที่เคยเป็น
ครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น 
 ครอบครัวของชาวผู้ไทส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย ประกอบ ด้วย พ่อ แม่ ลูก ลูกเขย ลูกสะใภ้ ผู้นํา
ของครอบครัวคือ พ่อตาหรือพ่อปูุ เมื่อถึงแก่กรรมก็ต้องเป็นแม่ยายหรือแม่ย่า และตกทอดให้ลูกเขยตามลําดับ 
ผู้นํานี้จะเป็นที่เคารพแก่สมาชิกในครอบครัว และบุคคลที่ได้รับความเคารพมากในครอบครัวคือ พ่อหรือญาติ
ฝุายพ่อมากกว่าแม่หรือญาติฝุายแม่ เพราะพ่อเป็นหลักในการทํามาหากินของครอบครัว เมื่อสมาชิกเกิดความ
ขัดแย้ง ไม่เข้าใจหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน ป๎ญหาต่างๆ จะสามารถคลี่คลายลงได้ก็ด้วยการไกล่เกลี่ยและ
ประนีประนอมของพ่อหรือญาติผู้ใหญ่ฝุายพ่อ เมื่อหนุ่มสาวคู่ใดแต่งงานกัน ฝุายชายจะเคารพนับถือญาติฝุาย
หญิง และฝุายหญิงก็จะเคารพนับถือญาติฝุายชายเสมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน นอกจากชาวผู้ไทจะมี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจโดยการพ่ึงพาอาศัยของคนในหมู่บ้าน เช่น 
การช่วยกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การใช้แรงงาน การช่วยเหลือในยามเจ็บปุวย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้ชาวผู้
ไทเกิดความสามัคคี ปรองดองกันมากขึ้น รัตนาภรณ์ พัสดุ (2535 : 124-125) กล่าวว่า องค์กรทางสังคมที่
สําคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวผู้ไท คือ การจัดตั้งกองทุนกลุ่มต่างๆ ขึ้นในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือเพ่ิม
การผลิต กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มสตรี ซึ่งองค์กรเหล่านี้ช่วยทําให้เศรษฐกิจของชาวผู้ไทดีขึ้น
กว่าเดิม  
 ครอบครัวเดี่ยวของชาวผู้ไทในสมัยก่อนเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว ผู้ที่แต่งงานแล้วจะอยู่กับพ่อแม่ 
หรือพ่อตาแม่ยายเสียก่อน ชั่วระยะ 2-3 ปี แล้วจึงค่อยแยกครอบครัวออกไปตั้งบ้านเรือนใหม่ หรือแยก
ครอบครัวของตนเองออกไป บางครั้งก็ย้ายไปอยู่ที่อ่ืน ลูกชายในสมัยก่อนเมื่อลูกชายแต่งงานแล้วต้องอาศัยอยู่
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กับพ่อก่อน เพราะต้องพ่ึงพ่อแทบทุกอย่างทั้งเงินทองก็ต้องอาศัยพ่อแม่ เวลาที่จะออกเรือนไปนั้นไม่กําหนด
ระยะเวลาที่แน่นอน หากน้องชายแต่งงานเร็วพ่ีชายก็จะแยกเรือนออกไปเร็ว  บุคคลในครอบครัวของชาวผู้ไท
จึงถูกกําหนดบทบาทหน้าที่ต่างกัน 

ผู้ที่เป็นสามีมีบทบาทต่อครอบครัว มีบทบาทในการเป็นผู้นําครอบครัว ต้องเป็นคนขยันทํามาหากิน 
ซึ่งปรากฏอยู่ในคําสอนเคี่ยนเขย ความวาส 

“เฮ่อตืนติ๊กลุกเช้า” (ให้ตื่นแตเ่ช้า) 
“ตึนมื้อเช้าเฮ้อได้เก้าทางยาม” (ตื่นเช้าให้รู้จักทางไปทํามาหากิน หาเงินหาทองมาจุนเจือครอบครัว) 
“มีเฮ่อก้มหน้าอยู่ด๋ายหงายตาอยู่เบา” (ไม่ให้ก้มหน้านิ่งดูดายต่อการประกอบอาชีพ)  
“ไป๋ด๋งอย่าได้มาเปา ไปเลาอย่าได้มาด๋าย เฮ่อฮักไม้ต๋ายมาแก้งก้นหม้อ” (ไปที่ใดก็ให้รู้จักมองหาสิ่งที่

จะเป็นประโยชน์แล้วนํามาใช้ในครอบครัว) 
“ดําน้ํามิเฮ้อเอ็ดก้นฟู จกฮูมิเฮ่อเอ็ดมือสั้น” (ให้เป็นคนมีความเพียร ประกอบสิ่งใดก็ทําให้สําเร็จ) 
คําสอนเหล่านี้ล้วนเป็นคําสั่งสอนของผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณ ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ โดยเฉพาะจะสอนคนที่

จะไปเป็นเขยในอนาคต และใช้กล่าวสั่งสอนตอนพิธีแต่งงาน นอกจากนี้ยังต้องดูแลให้ความคุ้มครองแก่ภรรยา
และบุตร คือ ปฏิบัติตนเป็นสามีที่ดีภรรยา เป็นพ่อที่ดีแก่บุตร ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ให้สม
กับเป็นช้างเท้าหลัง บทบาทของภรรยาที่มีต่อครอบครัว ได้แก่ เลี้ยงลูก หุงหาอาหาร ตักน้ําตําข้าว ดังปรากฏ
ในคําสอนลูกใภ้ว่า 

“น้ํามิเฮ่อฮาดแอง แกงมิเฮ่อฮาดหม้อ” (น้ําไม่ให้ขาดแอ่ง แกงมิให้ขาดหม้อ ไม่ให้บกพร่องต่อหน้าที่) 
การเก็บกวาดเหย้าเรือน จัดหาเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่ อ้ิวฝูาย ป๎่นฝูาย ทอผ้า ตัดเย็บ (ด้วยมือ) จนสําเร็จ

เป็นเครื่องนุ่งห่มได้ นอกจากนี้ งานไร่สวนเรือกนาก็ยังต้องช่วยสามีได้ด้วย จึงนับว่าหน้าที่ของภรรยานั้นก็มี
ความสําคัญเทยีบเท่ากับสามี ในป๎จจุบันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง คือ ภรรยาบางคนก็ออกไปทํางานนอกบ้าน
เทียบเท่าสามี โดยฝากการเลี้ยงดูลูกให้กับปูุ ย่า ตา ยาย สาเหตุการเปลี่ยน แปลงก็เนื่องมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจรัดตัวถ้าปล่อยแต่สามีหาเลี้ยงครอบครัวก็คงจะลําบาก 

ผู้ที่เป็นบุพการีก็ต้องให้ความเคารพต่อปูุ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ในสังคมของชาวผู้ไทผู้ที่เป็นลูกเขย
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพยําเกรงพ่อตาและแม่ยาย ถ้าเขยทําไม่ดีไม่งามจะผิดผีเรือน ต้อง“เม๋อ” (ปรับ
ไหม) สิ่งที่เขยทําแล้วผิดนั้นเป็นการกระทําที่บ้านพ่อตา เช่น ห้ามลับพร้า ใส่หมวก ขัดมีดขัดฝ๎กพร้า ร้องรําทํา
เพลง ดีดสีตีเปุา เดินเตะเตี่ยวลอยชาย (นุ่งผ้าขาวม้าไม่เหน็บชาย) ใส่รองเท้าย่ําบนบ้าน จับมือถือแขนน้องสาว
ภรรยา ละลาบละล้วงกระด้างกระเดื่องต่อฝุายพ่อตา มีคําสอนอยู่ว่า  “เซ้อพ้อแม้ลุงต๋า โต๋ท้อก้อย น้อยท้อทู 
เฮ่อเคารพย๋ําแหยง” (เชื้อสายทางพ่อตาตัวเท่านิ้วก้อย น้อยเท่าไม้ตะเกียบ ให้เคารพยําเกรง) ในป๎จจุบันนี้ที่
กล่าวมาท้ังหมดก็ยังถืออยู่ เพียงแต่ไม่ค่อยจะอ้างผี (ข้อห้ามเหล่านี้ที่จริงก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทั้งนั้น  ) และ
ให้ความอุปการะญาติพ่ีน้องทั้งฝุายตนและฝุายสามีเหมือนครอบครัวทั่วไป 

การอบรมลูกหลานของชาวผู้ไทไม่มีรูปแบบที่แน่นอน กล่าวคือ จะอบรมสั่งสอนตามสถานการณ์ 
บางครั้งก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาสั่งสอน บางครั้งก็ยกเอาบุคคลอ่ืนๆ มาอ้างอิง หรือเอานิทาน คําคม สุภาษิต
โบราณขึ้นมาสั่งสอน สถานที่อบรมสั่งสอนที่ใช้บ่อยที่สุดคือ ในวงกินข้าวเย็น เพราะเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานอยู่
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พร้อมหน้าพร้อมตากัน ทั้งลูกหญิงลูกชายจะได้รับการอบรมเหมือนกัน คือ ให้มีสัมมาคารวะทุกอิริยาบถให้
สํารวม เช่น การยืน ต้องดูกาลเทศะ ใกล้ผู้ใหญ่ห้ามยืนใกล้ (มิเห้อยืนโท่มเก้า โท้มโห)  ไม่ให้ยืนท่วมเกล้าท่วม
หัว พูดกับผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่นั่งต้องนั่งพูดด้วย สําหรับหญิงจะเน้นพิเศษอีก คือ“อย่ายื๋นเค่อปอง”อย่ายืนใกล้ช่อง
กระดาน(พ้ืนเรือน)) คงจะกลัวผู้ชายแอบเข้าไปส่องที่ใต้ถุน ไม่ให้ยืนกลางแดด (เช้า หรือ บ่าย) มีคําสอนว่า “ขี้
ค้านอย่าเอ็ดนาฮิมทาง นุ้งซีนบ๋างอย่ายื๋นก๋างแดด” (ขี้คร้านอย่าทํานาริมทางนุ่งซิ่นบางอย่ายืนกลางแดด) 
เพราะถ้าแสงแดดเข้าทางหน้าหรือทางหลังคนผู้ทางตรงข้ามจะมองเห็นเงาขาในผ้าถุง การเดิน  ไม่ให้เดินท้าว
หนัก เดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ต้องก้มตัวลง ถ้าอยู่ใกล้ให้เดินเข่าหรือคลาน การนั่ง ชายให้นั่งขัดสมาธิ หญิงให้ “นั่ง
ตะมอบ”(นั่งพับเพียบ ) ถ้านั่งกินข้าว (กับพ้ืน ) เป็นเด็กไม่ว่าหญิงหรือชายให้นั่งพับเพียบหมด เวลานอนผู้หญิง
ห้ามนอนในท่ีเปิดเผย ถ้านอนที่เปิดเผยให้ระมัดระวังโดยนอนตะแคง ผ้าถุงเหน็บหว่างขา ห้ามนอนหงาย ห้าม
นอนใกล้ “ปุอง” (ช่องกระดานพ้ืนเรือนหรือช่องข้างฝา) เพราะอาจจะถูกผู้ชายล้วง ส่วนผู้ชายไม่ค่อยมีการ
ห้ามเรื่องการนอน แต่ไม่ว่าหญิงหรือชายจะมีสถานที่ห้ามนอน คือ ใต้ขื่อบ้าน เพราะขื่อบ้านเป็นสิ่งที่วางศพ 
แม้แต่พาข้าว (สํารับกับข้าว) ก็ห้ามวางใต้ข่ือ 

ระบบเครือญาติของชาวผู้ไทเกิดขึ้นจากการแต่งงาน ซึ่งการแต่งงานมีทั้งแต่งงานในกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกันกับแต่งงานนอกกลุ่มชาติพันธุ์ 

การแต่งงานในกลุ่มเดียวกัน (หมู่บ้านเดียวกัน) การแต่งงานแบบดังกล่าว เป็นการแต่งงานโดยเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน หากแต่ไม่ใช่ญาติพ่ีน้องกัน หากจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การแต่งงานดังกล่าว พบมาก
ที่สุดในกลุ่มชาวผู้ไท โดยพบว่าชาวผู้ไทไม่นิยมแต่งงานกับคนกลุ่มอ่ืน โดยสังเกตพบว่านามสกุลของชาวผู้ไท
มักจะมีลักษณะซ้ําๆ กัน ซึ่งสามารถเป็นดัชนีวัดได้ด้วยว่าหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านของชาวผู้ไท และมีการ
นับญาติกันโดยการแต่งงาน ทําให้เกิดความแน่นแฟูนของโครงสร้างทางสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมากมักพบว่าช่วง
อายุที่มีการแต่งงานภายในกลุ่มเดียวกันในหมู่บ้านจะอยู่ที่ 45 -60 ปี ขึ้นไป การแต่งงานแบบดังกล่าวมักจะ
กระทําโดยขนบธรรมเนียมและประเพณีแบบเดิม มีข้ันตอนที่ละเอียดมากกว่าในป๎จจุบัน 

การแต่งงานนอกกลุ่ม (นอกหมู่บ้าน) การแต่งงานดังกล่าว พบได้มากในป๎จจุบัน เนื่องจากชาวผู้ไท
สมัยใหม่นิยมเดินทางออกไปทํางานนอกหมู่บ้านและเมืองใหญ่ ทําให้มีโอกาสพบปะผู้คนต่างๆ มากมาย จึงทํา
ให้เกิดการแต่งงานข้ามกลุ่ม หากแต่ยังคงลักษณะระเบียบแบบแผนการแต่งงานของชาวผู้ไทเอาไว้บางประการ 
ซึ่งการแต่งงานแบบที่สอง ฝุายชายมักจะไปอาศัยอยู่กับฝุายหญิง และไปสร้างครอบครัวใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็น
สังคมเมืองมากยิ่งขึ้น ต่างจากแบบแรกที่มักจะสร้างบ้านและครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ ช่วงอายุที่มีการแต่งงาน
แบบดังกล่าวมักจะอยู่ที่อายุ 35 ปีลงมา การแต่งงานแบบที่สองมักจะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์
ของคนในครอบครัวและชุมชน เนื่องจากจะทําให้เกิดความเหินห่าง ไม่มีการนับเครือญาติ หรือหากจะมีก็จะ
น้อยลง เพราะพิธีกรรมการแต่งงานมักจะจัดแบบสมัยใหม่ และถือเอาความสะดวก สิ่งที่ยังพบเห็นอยู่คือพิธี
กรรมการสู่ขวัญเท่านั้น ส่วนพิธีกรรมอ่ืนๆ ก็มักจะตัดออกเพ่ือง่ายแก่ความต้องการของคนสมัยใหม่ 

ระบบเครือญาติที่สําคัญของชาวผู้ไทอีกอย่างหนึ่ง คือ ระบบเจ้าโคตร ลุงตาพาข้าว พ่อล่าม แม่ล่าม 
ดอง และพ่ีน้องร่วมตระกูล ซึ่งในที่นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบเครือญาติทางสายเลือด และ
ระบบเครือญาติทางสังคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ระบบเครือญาติทางสายเลือด ในที่นี้หมายถึง มีการสืบทอดทางสายโลหิต ได้แก่ ปูุ ย่า ตา ยาย พ่อ 
แม่ ปูา ลุง พี่ น้อง ซึ่งสามารถนับความสัมพันธ์โดยการเป็นลูกพ่อแม่เดียวกัน หรืออยู่ในตระกูลเดียวกัน ซึ่งสาย
ตระกูลจะเป็นตัวยึดโยงพ่ีน้องเอาไว้ แม้จะไปอยู่ที่ใดก็ยังสามารถนับเครือญาติดังกล่าวได้ และระบบเครือญาติ
ทางสายเลือดจะขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สมัยก่อนการนับเครือญาติจะเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากใน
สังคมของชาวผู้ไท เนื่องจากปูุ ย่า หรือตา ยาย จะสั่งสอนให้รู้จักเครือญาติทางฝุายของตน และให้นับถือกันพ่ี
น้อง เพราะคนสมัยก่อนถือว่าการมีพ่ีน้องมาก นับเป็นสิ่งที่ดี เพราะเกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้าทางสังคม 
ไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่ลําบาก และสิ่งสําคัญที่พบอีกอย่างหนึ่งคือ แม้ว่าเราจะเกิดก่อนลูกของลุงกับปูา มีอายุห่าง
กัน 5-10 ปี เราก็ไม่สามารถท่ีจะเรียกลูกของลุงกับปูาว่าน้องได้เลย เพราะศักดิ์ของลูกลุงกับปูาเป็นพ่ีเรา ซึ่งสิ่ง
นี้สะท้อนให้เห็นระบบวิธีคิดเกี่ยวกับการรํารงรักษาระบบเครือญาติในอดีตโดยแสดงถึงการนับถือระบบอาวุโส 
เพราะการเคารพยําเกรงกัน เป็นสิ่งที่สังคมต้องการ เมื่อมีการเคารพยําเกรงกันสังคมและครอบครัวที่เป็น
ครอบครัวใหญ่ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข แม้จะมีความขัดแย้งก็สามารถที่จะพูดคุยหรือหางทางแก้ป๎ญหาได้ 
แต่ป๎จจุบันพบว่าระบบเครือญาติทางสายเลือดจะถูกกลืนกลายไปกับสังคมป๎จจุบัน ความต้องการของสังคม
เชิงเดี่ยวและครอบครัวที่มีป๎จเจกชนมากขึ้น การนับถือและการผูกมิตรแบบเครือญาติสายเลือดเดียวกันก็ลด
น้อยลง ระบบเครือญาติทางสังคม มีลักษณะการนับถือกันเป็นญาติ เป็นเพ่ือนสนิท ซึ่งชาวผู้ไทก็ให้ความสําคัญ
กับคําว่า “เส่ว” หรือ “เสี่ยว” โดยการไปมาหาสู่กัน ผูกมิตรกัน และผูกแขนเกี่ยวดองกันเป็นญาติ ทําให้
ลูกหลานของทั้งสองครอบครัวเกี่ยวดองกันเป็นญาติทางสังคม  

2.2.4 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ชาวผู้ไทเป็นกลุ่มสังคมใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในจังหวัดสกลนคร 
นครพนม มุกดาหารและกาฬสินธุ์  มี เอกลักษณ์ในกลุ่มของตนเอง มีการสืบทอดวิถีทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีจากบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด กล่าวว่า ในเอกสารฝรั่งเศสมักกล่าวยกย่องกลุ่มผู้ไทดํา
ว่า เป็นผู้ที่แข็งแกร่ง บึกบึน หนักแน่นมั่นคง เคร่งขรึม อ่อนน้อม มีความเชื่อถือและเชื่อฟ๎งหัวหน้า รักความ
เป็นธรรม และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นจนสามารถดํารงเอกลักษณ์ของกลุ่มไว้ได้ 
โดยพบเห็นได้จากการลงแขกทํานา เกี่ยวข้าว หรืองานที่ทํากันเป็นกลุ่ม  เช่น  การปลูกเรือน  งานบุญ
ประเพณี  งานแต่งงาน  งานศพ  ทอผ้า จักสาน เป็นต้น ขนบธรรมเนียมของชาวผู้ไทมีหลายประการ และ
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในหัวข้อนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกิดขึ้นในรอบปี โดยที่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิต
นั้น ได้แก่ การเกิด การแต่งงาน งานศพ ส่วนขนบธรรมเนียมในรอบปีที่สําคัญ คือ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งจะ
ได้กล่าวถึงต่อไป 

2.2.4.1 ประเพณีท่ีเกี่ยวกับชีวิต 
1) การเกิด 
ประเพณีเก่ียวกับการเกิดของชาวผู้ไทมีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากชาวอีสานโดยทั่วไป  

กล่าวคือ เมื่อหญิงมีครรภ์แก่ใกล้จะคลอด สามีจะเตรียมการหาหลัว (ฟืน) เอาไว้ในการอยู่กํา (อยู่ไฟ) เมื่อครบ
กําหนดคลอดซึ่งสมัยก่อนมักจะคลอดอยู่ที่บ้าน สามีจะทําสะแนน (แคร่) เอาไว้เพ่ือให้เมียนั่งและนอนเพ่ือ
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รักษาตัวอยู่ คนที่มาดูแลจะเป็นแม่ผัว พ่ีน้องหรือคนในครอบครัว เมื่อตัดสายรกเรียบร้อยแล้วก็จะนําเด็กมา
วางไว้หลังกระด้ง และมีพิธีกรรม “กระทุ้งเอาขวัญเด็ก” โดยจะหาด้ามมีดหรือด้ามพร้ามาเคาะใกล้ๆ กับ
กระด้งที่เด็กทารกนอนอยู่ หากเป็นทารกเพศหญิงจะใช้อุปกรณ์ทอผ้า เช่น อักหรือกระสวยมากระทุ้ง โดยมี
ความเชื่อว่าเป็นการปูองกันไม่ให้เด็กทารกตื่นกลัวเสียงหรือสอนให้คุ้นเคยกับเสียง (นางเกลี้ยง สอนสมนึก, 
สัมภาษณ์ 5 มิ.ย. 2555) อีกนัยหนึ่งอุปกรณ์ที่นํามากระทุ้งมีความสัมพันธ์กับเพศและการแบ่งแยกหน้าที่ของ
คน เช่น ทารกเพศชายใช้ด้ามพร้าหรือมีด ส่วนทารกเพศหญิงใช้อักหรือกระสวน ก็เพ่ือให้รู้จักใช้อุปกรณ์
เหล่านั้นทํามาหากินเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สอดคล้องกับที่บุญยงค์ เกศเทศ (2536 : 53) กล่าวว่า เมื่อคลอด
แล้วจะให้นํารกไปฝ๎งไว้ใต้บันได และก่อกองไฟไว้ข้างบนโดยเชื่อว่าจะทําให้เด็กเป็นคนรักถิ่นฐาน จากนั้นก็จะ
นําเด็กมานอนในกระด้งซึ่งมีเข็มและหนังสือวางอยู่และข้างล่างก็จะมีมีดหรือพร้าวางไว้ซึ่งเชื่อว่าจะทําให้เด็ก
เป็นคนฉลาดหลักแหลมและเป็นคนขยันขันแข็ง หลังจากนั้นจะมีพิธีผูกข้อมือเพ่ืออวยพรให้กับเด็ก  

รูปที่ 2.17 อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิด คือ “อัก” และ “กระด้ง” 
 

จากการศึกษาและสอบถามเกี่ยวกับพิธีกรรมการเกิดรวมถึงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กแรก 
เกิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทหลายแห่ง ทั้งจังหวัดนครพนม มุกดาหารและกาฬสินธุ์ก็ได้ความตรงกันและปฏิบัติ
คล้ายๆ กัน คือ เมื่อเด็กเกิดมาแล้วจะนําอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งมีด พร้า ฝ๎กมีด กระสวย อัก หรือเข็มมากระทุ้ง 
เคาะหรือนํามาวางข้างๆ ตัวเด็กทารก พร้อมทั้งคํากล่าวในเรื่องที่ดีและเป็นสิริมงคลแก่ตัวทารก การปฏิบัติที่
คล้ายคลึงกันเช่นนี้ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า ที่ทําเช่นนี้มีส่วนในการแบ่งเพศสภาวะที่ชัดเจน และเคล็ดดังกล่าวได้
สะท้อนภาพทางสังคมของชาวผู้ไทแต่ดั้งเดิมว่า ชายจะต้องเป็นที่พ่ึงของครอบครัวในการทํามาหากิน ต้องหัก
ร้างถางพง ทําไร่ ทํานาและหาของปุา ล่าสัตว์ ส่วนหญิงต้องอยู่กับเหย้าเฝูาเรือน กิจการงานที่สามารถทําได้ก็
คือการทอผ้า การทํางานหัตถกรรม นอกจากจะเอาไว้ใช้ในยามจําเป็นแล้ว ยังเอาไว้ในยามคับขันสามารถที่จะ
นํามาขายแปลงเป็นสินทรัพย์ได้อีกด้วย ดังนั้นเคล็ดต่างๆ ที่ปรากฏในพิธีกรรมการเกิดของชาวผู้ไท จึงได้
ชี้ให้เห็นบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ในการวางแบบแผนหน้าที่ปฏิบัติของคนในสังคมเอาไว้ แต่สมัยหลังเมื่อ
ระบบการแพทย์เจริญขึ้น การคลอดแบบสมัยหลังกลายเป็นเรื่องน่ากลัวและล้าสมัย วาทกรรมความอันตราย
จากการคลอดแผนโบราณถูกเบียดบังจากการแพทย์แผนป๎จจุบัน คะลําต่างๆ ที่เคยสืบทอดปฏิบัติมาอย่าง
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ยาวนาน เช่น ไม่ให้กินปลาดุก ปลากั้ง ปลาไหล ข้าวก่ํา เนื้อควายด่อน ถูกลบเลือนและละเลย ทําให้เคล็ดหรือ
ภูมิป๎ญญาดั้งเดิมที่เคยมีบทบาทหน้าที่เลือนหายไปอย่างน่าเสียดาย 

2) การแต่งงาน 
การแต่งงานของชาวผู้ไทเรียกว่า “เอ็ดซ”ู หรือ “ปะซ”ู หรือ “กินดอง” เป็นการสร้างระบบ 

ความสัมพันธ์ทางสังคม นิยมแต่งท้ังเขยและสะใภ้เข้าบ้าน ขั้นแรกจะมีการสู่ขอโดยฝุายชายจะส่งล่าม (ผู้ใหญ่ที่
เคารพนับถือมาพูดจาทาบทาม) หลังจากนั้นจะมีการจับจองตัวเจ้าสาวและมีการสู่ขอ จนกระทั่งตกลงปลงใจ 
ลําดับต่อมาจะมีการแต่งงาน (ปะซู) มีการบายศรีสู่ขวัญโดยมีพาขวัญที่ประกอบด้วยดอกไม้ธูปเทียน ไก่ต้ม ไข่
ไก่สด 2 ฟอง ใบราชพฤกษ์ อ้อย ขนมนมเนย ไหม ฝูาย และฝูายผูกแขน และมีการแห่ขบวนขันหมากเมื่อถึง
บ้านฝุายหญิงจะมีการ “จูงเขย” ขึ้นบ้านคล้ายกับการกั้นประตูเงินประตูทอง (นางนิยม สอนสมนึก, สัมภาษณ์ 
25 ก.ย. 2555) เมื่อถึงพิธีกรรมการแต่งงานจะมีการสู่ขวัญอีกครั้งและมีการปอกไข่ปูอนไข่ระหว่างเจ้าบ่าว
เจ้าสาว และพ่อแม่ญาติพ่ีน้องก็ร่วมผูกแขนคู่บ่าวสาวและส่งตัวเจ้าสาว มีการกินเลี้ยงฉลองถือเป็นอันเสร็จพิธี
ในตอนเย็น ขั้นตอนต่อมาจะกล่าวถึงการขอขมาลาโทษแก่ผู้ใหญ่ ธรรมเนียมการแต่งงานนี้มีทั้งการสมมา ธรรม
เนียมเขยและธรรมเนียมของสะใภ้ 

รปูที่ 2.18 พิธีกรรมการแต่งงานของชาวผู้ไท (แห่ขันหมากและผูกแขนสู่ขวัญบ่าว-สาว) 
 

จากการศึกษาของสุรัตน์ วรางครัตน์ (2529 : 60) กล่าวว่า ธรรมเนียมในการสมมา 
ตอนแต่งงานของหนุ่มสาวว่า การสมมาก็คือการขมาโทษโดยที่ฝุายหญิงจะต้องเตรียมเครื่องสมมาพ่อแม่และ
ญาติของฝุายชาย เมื่อมีการผูกแขนและอวยพรเสร็จเรียบร้อยแล้วฝุายหญิงก็จะเริ่มสมมาพ่อแม่และญาติของ
ฝุายชายโดยเรียงตามลําดับความอาวุโส เครื่องสมมาประกอบด้วย หมอน เสื่อ ผ้าขาวม้า ผ้าแพรและผ้าซิ่น มี
ดอกไม้ธูปเทียนมัดอยู่กับเครื่องสมมา เมื่อพิธีแต่งงานแล้วเสร็จเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็จะนําดอกไม้ธูปเทียนไปสม
มาผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของฝุายสามี (นางฟ้ืน อุปรี, สัมภาษณ์ 25 ก.ย. 2555) ธรรมเนียมดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า การรับคําสั่งสอนและข้อปฏิบัติที่ดีจากบุคคลหลายหลายครัวเรือนเพ่ือนําไปสู่การครองเรือนที่
สมบูรณ์แบบ ทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข อีกทั้งเป็นการสั่งสอนให้เขยหรือสะใภ้ปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร
และอยู่ในกรอบของสังคมที่พึงปรารถนา เช่น เขยต้องเป็นสุภาพบุรุษ เคารพยําเกรงต่อพ่อตาและแม่ยาย 
อ่อนโยนต่อญาติพ่ีน้องของเมีย ใช้คําพูดให้เหมาะสมตามฐานะ ซึ่งมีคําสอนอยู่ในบทเคี่ยนเขย ความว่า 
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“มาเป็นเขยสู่ อยู่สร้างแล้วกะเป็นแก้วเป็นเขย เพ่ินก่ะมิเฮ้อขึ้นทางฮอง มิเฮ้อหยองทางท้าย  
มันคะลํา ไปมิให้เมอหน้า มามิให้เส่อหมวกขึ้นเฮิน มิให้ขัดผักพร้าขึ้นเฮิน ไปหมู่ดงกะมิเห้อมาเปุา ไปหมู่เล่ากะ
มิเห้อมาดาย เป็นแก้วเป็นเขยเพ่ินแล้ว ให้หักไม้ตายมาแก้งก้นหม้อ หาโหลหาฟืนมาดังไฟ ไปมุดน้ํากะมิเห้อ
เฮ็ดพุมพู ไปจกฮูกะมิเห้อแหนสั้น คั่นสุดแหนเห้อเอาไม้ต่อ คันสุดคอเห้อเอาไม้ตาม ยังละกุ้มลุกุ้มเม กุ้มพ่อกุ้ม
แม่ คั่นได้มาเป็นแก้วเป็นเขยเพ่ินล่ะ ไปทางน้ําเห็นเงอะ (เงือก) ท่อเฮอ กะมิเห้อมาเว้าว่าข้อยไปน้ําไปห้วยล่ะ
เห็นเงอะท่อเฮอ บาดไปห่าละมิเห็น เพ่ินจะเหมอ (ไหม) ไปทางดงเห็นเสอท่อม้า บาดไปหาฮอยมันล่ะมิเห็น 
เพ่ินล่ะว่า โต๊ะลุงโต๊ะตา เพ่ินกะไหมล่ะ เห็นได้กินซิ้นกะมิเห้อเหน็บจามคา คันได้กินปลากะมิเห้อเหน็บจาม
หญ้า เพ่ินว๊าเซิ้งลุงเซิ้งตา เซิ้งอ้าย เซิ้งน้อง ความอยู่ความกินนั่น เพ่ินมิเห้อเซิ้ง ได้ผะเหลอมากะให้ดอยต่อ อ้าย
น้องกะเห้อเห็น อย่าเซิ้งพ่ีเซิ้งน้อง อย่าเซิ้งลุง เซิ้งตา เพ่ินว่ามิเห้อดิ้นน้องน้า มิเห้อพ้าน้องเม เพ่ินกะไหม มิเห้
อตุ้มผ้าลาย หมามันสิเห่า คนเอาความเก่ามาผิดกัน ตุ้มผาลายเข้ากลางบ้านหมากะเห่า หลําความเก่ากะผิด
กัน” แปลความ “เมื่อมาเป็นเขยของบ้านแล้วก็ต้องรู้จักสร้างฐานะ ให้รู้จักสํารวม ทั้งกิริยามารยาท การเดิน 
การนั่ง การไป การมา ให้เป็นคนอดทน รู้จักทํามาหากิน ไม่เกียจคร้าน ไปที่แห่ง ใดก็ให้รู้จักหาอาหารกลับมา
บ้าน ไม่ให้เป็นคนโกหก ไม่ให้เป็นคนหูเบา ไม่ให้เป็นคนมีกิริยาอาการโอ้อวดต่อพ่อแม่ของฝุายหญิง ให้รู้จัก
แบ่งป๎น ไม่ให้เป็นคนเจ้าชู้ ระรานคนในครอบครัวของฝุายหญิง ไม่ให้เป็นคนชอบพูดถึงความหลังที่ไม่ดี เพราะ
จะนํามาแต่ความบาดหมางและขัดแย้งกัน” 

ส่วนสะใภ้นั้นก็ต้องเป็นสุภาพสตรี ยําเกรงต่อพ่อแม่ของฝุาสามี เคารพเชื่อฟ๎งพ่อแม่ฝุายสามี 
ยิ่งกว่าพ่อแม่ของตัวอง และนอกจากนี้ฝุายสะใภ้จะต้องเป็นผู้ที่ยึดถือหลักความซื่อสัตย์ด้วย  คําสอนเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติของฝุายหญิงจึงมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบ้านงานเรือน (นางสดใส วรดี, สัมภาษณ์ 24 ก.ย. 
2555) การเป็นเสาหลักของบ้านในด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ ข้าวปลาอาหาร การทอผ้าและความ
เรียบร้อยต่างๆ ภายในบ้าน ความว่า 

“อีหล่าเอ๊ย ไปอยู่เฮินเพ่ิน เฮ้อเบิ่งโค หม้อแกงแลงงาย มิเฮ้อขาดเฮ้อเขิน ยามปูุย่าไปไฮ่ไปนา 
มากะเฮ้อฮับกะหยั๋งเพิ่น อย่าเฮ้อปูปลาติดกะหยั๋ง เฮ้อเอ็ด เฮ้ออยู่ เฮ้อหา เฮ้อกิน” แปลความว่า “เมื่อไปอยู่บ้า
ของพ่อแม่สามี ให้ดูแลอาหารการกิน กับข้าวกับปลา ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง เมื่อพ่อแม่ของฝุายสามีกลับมาจาก
หาอาหารก็ต้องลงไปดูแลต้อนรับ รับอาหารจากพ่อแม่สามีนํามาประกอบอาหาร ให้รู้จักการทําอาหารและ
ฝีมือของแม่ศรีเรือน” 

จากคําสอนดังกล่าว ทําให้ทราบว่า ชาวผู้ไทได้ใหค้วามสําคัญของหน้าที่และการแบ่งแยกเพศ 
กับหน้าที่ที่ชัดเจน ผู้หญิงมีบทบาทสําคัญอยู่กับบ้าน การจัดการที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือน ดังนั้น การรู้จักเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับบ้าน จริงอยู่ที่ป๎จจุบันผู้หญิงสามารถทํางานหาเลี้ยงชีพตนเองได้ แต่ผู้หญิงก็ยังมีบทบาทหน้าที่
สําคัญต่อครอบครัวของชาวผู้ไทอยู่เช่นเดิม ดังนั้นคําบอกกล่าวหรือคําสอนผ่านมุขปาฐะในพิธีกรรมการ
แต่งงานจึงเป็นเรื่องที่ถูกสั่งสอนอยู่แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป โดยสะท้อนแนวคิดสําคัญอย่างหนึ่งว่าสังคม
ของชาวผู้ไทโดยเนื้อแท้แล้วก็ยังให้คุณค่าและความสําคัญกับเพศหญิงอยู่ 

3) การตายและงานศพ 
เมื่อมคีนตายในหมู่บ้านของชาวผู้ไท เจ้าของบ้านจะยิงปืนหรือจุดประทัดเป็นสัญญาณเพ่ือให้ 
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บ้านอื่นๆ รู้จัก ซึ่งธรรมเนียมแต่เดิม เมื่อมีคนเจ็บก็มักจะมีการไปเยี่ยมหรือยามคนปุวย จึงทําให้พอทราบว่าคน
ปุวยบ้านใดที่กําลังจะเสียชีวิต เมื่อทราบแล้วผู้นําหมู่บ้านก็จะประกาศผ่านหอกระจายเสียงบอกให้ ชาวบ้าน
ตลอดจนญาติพี่น้องให้เข้ามาช่วยเหลืองานศพ กิจกรรมทุกอย่างคนชาวบ้านในหมู่บ้านจะต้องมาช่วยเหลือกัน 
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่า เมื่อมีคนตายในหมู่บ้านจะต้องไม่นําฟืนเข้ามาในบ้าน เพราะเชื่อว่า ไม่เป็นมงคล
ต่อครอบครัวอาจจะทําให้คนในบ้านตายตามไปด้วย (นายวรจิตร ศรีกุลกิจ, สัมภาษณ์ 24 ก.ย. 2555) 

การจัดงานศพของชาวผู้ไท ผู้ชายในฐานะที่เป็นลูกเขย หลานเขยจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญ  
โดยมีหน้าที่ทําโลงศพ หามโลงศพ โดยทั่วไปงานศพของชาวผู้ไทมักจะเอาศพไว้ 2-3 วัน วันสุดท้ายที่นําศพไป
ปุาดงแฮ้ว (ปุาช้า) เขยก็จะต้องเป็นคนสําคัญที่นําศพคนในบ้านไปเผาร่วมกับชาวบ้านคนอ่ืนๆ เมื่อกลับมาจาก
ปุาช้าแล้วจะมีการสู่ขวัญและผูกแขนเขย ซึ่งเป็นพิธีกรรมขนาดเล็กทํากันในครอบครัว โดยผู้หลักผู้ใหญ่ใน
ครอบครัวเป็นคนทําให้ ซึ่งมีบทผูกแขนเขยของชาวผู้ไทบ้านคําชะอีมีดังนี้ “มิเห้อแพ้ลุในเย มิเห้อแพ้เมในโส้ม 
มิเห้อแพ้หินโหน่ยหนา มิเห้อแพ้ผาโหน่ยใหญ่” (นายสมชัย สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์ 27 ก.ค. 2555) แปล
ความก็คือ อย่าให้ผู้ที่ตายไปแล้วกลับมาทําอันตรายต่างๆ ทั้งคนในบ้านและลูกหลานเลย ซึ่งความคิดนี้
สอดคล้องกับที่เสฐียรโกเศศ (2551 : 124) ที่กล่าวว่า ขึ้นชื่อว่าผีใครๆ ก็กลัว เพราะใครเจอผีก็ว่าไม่มีมงคล 
นับว่าผู้เจอเป็นคนเคราะห์ร้าย ด้วยผีมีแต่หลอกหลอนให้ร้ายมากกว่าให้ดี เมื่อผู้ใดตายไปก็ต้องจัดหาวิธีปูองกัน
อย่าให้ผู้ตายมารบกวนทําให้เดือดร้อน ส่วนฝุายหญิงนั้นจะช่วยตระเตรียมอาหาร สําหรับคนตายจะต้อง
อาบน้ําแต่งศพด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม ศพจะถูกมัดสายสิญจน์โดยมีคนทําพิธี ในช่วงที่ศพของผู้ตายอยู่ในโลงญาติ
จะต้องหาอาหารให้ผู้ตายกินตลอด (ทุกเช้า) เมื่อเสร็จจากการทําพิธีสงฆ์แล้วก็จะนําศพไปปุาช้า มักมีการเสี่ยง
ทายไข่ว่าจะเผาตรงไหน เมื่อได้บริเวณท่ีแน่ชัดแล้วก็จะทําพิธีทางศาสนาโดยนิมนต์มีพระสวดบังสุกุลและทําพิธี
เผาวันรุ่งขึ้นก็จะมีการทําพิธีเลี้ยงพระเป็นอันเสร็จพิธี 

ธรรมเนียมการจัดงานศพในป๎จจุบันมีลักษณะที่แปลกไปจากเดิมอยู่มาก เพราะป๎จจุบันเน้น 
ความหรูหรา ฟุุมเฟือย และค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวผู้ไท จึงทําให้บางครอบครัวที่มีคนตาย
จัดงานอย่างเอิกเหริก ระยะเวลาในการเก็บศพไว้ประมาณ 3 – 4 วัน และยังคงมีความเชื่อเรื่องวันแข็งไม่ควร
นําศพไปเผา เช่นวันพุธห้ามเผา และวันที่ตรงกับปากเดือนก็ห้ามเผา สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นแนวคิดแบบ
ใหม่ในงานศพของชาวผู้ไทบ้านพอกใหญ่ คือ การงดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานศพ 
 

สําหรับความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับงานศพ เช่น อาหารที่ต้องห้ามในงานศพ คือ อาหารประเภท 
เส้น เช่น ฟ๎ก ฟ๎กทอง ถั่วฝ๎กยาว ขนมจีนเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อนําเอามาประกอบอาหารแล้วจะทําให้มี คน
ตายเพิ่มขึ้น เจ้าของบ้านที่มีคนตายก็จะไม่มีความสุข ก็ยังคงมีอยู่ในป๎จจุบัน อาหารที่วางไว้หน้าศพหรืออาหาร
เซ่นศพก็จะมี ๔ ชนิด เรียกว่าอาหารเสผีเสสาง (เสียผีเสียสาง) คําว่าเสียมีความหมายว่า มอบให้ เอาให้ ส่วน
การละเล่นในงานศพที่พบ คือ การเล่นไฮโล ซึ่งจะมีนักพนันทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านเดินทางเข้ามาเล่น
การพนัน ซึ่งป๎จจุบันเป็นสิ่งที่นิยมเล่นมากที่สุด โดยถือว่าอยู่เป็นมหรสพหรือเป็นเพ่ือนของเจ้าภาพในงานคน
ตาย แต่ที่สําคัญพบว่า ในงานศพของชาวผู้ไทบ้านพอกใหญ่ได้กําหนดไว้ว่าไม่อนุญาตให้กินเหล้าในงานศพ จึง
นับเป็นพลวัตที่ชัดเจนในแง่ของบทบัญญัติชุมชนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และชาวบ้านก็ปฏิบัติตาม 
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2.2.4.2 ประเพณีและวัฒนธรรม 
  ขนบประเพณีที่ชาวผู้ไทยึดถือปฏิบัติอีกประการหนึ่งก็คือ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่  โดยเป็น
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในพิธีกรรมทั้งที่เก่ียวกับศาสนา ความเชื่อ และวิถีการดําเนินชีวิตแบบต่างๆ อาจ
กล่าวได้ว่า ชาวผู้ไทได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับช่วงเวลาในแต่ละเดือน จ น
กลายเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในรอบปี หากแต่ไม่ได้ปฏิบัติครบทั้ง 12 เดือน เนื่องจากบุญประเพณีบางอย่างไม่
สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของชาวผู้ไท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บุญเข้ากรรม 
บุญเข้ากรรมเป็นบุญประเพณีในเดือนอ้าย และเป็นพิธีกรรมเก่ียวกับสงฆ์โดยต้องปลงอาบัติ 

เข้าปฏิบัติธรรมในเขตที่กําหนด ซึ่งถือเป็นการชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ ในพิธีนี้ชาวผู้ไทที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะนุ่งขาว
ห่มขาวเข้าวัดเพ่ือฟ๎งธรรมและปฏิบัติสมาธิ โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะนิยมเข้าไปฟ๎งธรรมที่วัดในวันพระ และวัน
สําคัญต่างๆ โดยมีพระเป็นผู้นําทํากิจกรรมทั้งสวดมนต์ สวดสรภัญญะและเวียนเทียน 

2) บุญข้าวจี่ 
เป็นบุญเดือนสาม เป็นการถวายข้าวจี่แก่พระสงฆ์และเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ 

ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ประเพณีดังกล่าวก็ลดน้อยลงไปแล้วก็ยังคงเหลือบางครัวเรือนเท่านั้นที่ยังทํากันอยู่ 
เช่นเดียวกับกลุ่มคนอีสานบางจังหวัดที่นิยมทําเพ่ือเป็นการเผยแพร่และมีลักษณะในเชิงการโฆษณาเพ่ือให้เกิด
การท่องเที่ยวของจังหวัด ส่วนชาวบ้านพอกใหญ่ยังทําเป็นบางหลังคาเรือน ที่ยังทําอยู่ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ก็
จะทําง่ายๆ คือ เอาข้าวมาป๎้นแล้วเอาไปจี่ ทาไข่แล้วเอาไปจี่อีก เมื่อได้ตามจํานวนก็เอาไปวัด ถวายพระต่อไป 
(นางทุมมี ขันมะจันทร์, สัมภาษณ์ 21 ส.ค. 2555) 

3) บุญประทายข้าวเปลือก 
บุญประเพณีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญกองข้าว จะจัดขึ้นในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ โดยการ 

บอกบุญให้ชาวบ้านทุกคนได้ทราบ แล้วมารวมตัวกัน แห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพ่ือรับบริจาคข้าว แล้วนํามา
รวมกันที่วัด ตกกลางคืนก็จัดมหรสพสมโภช ลักษณะนี้เป็นการแสดงความรื่นเริงในลักษณะของการเฉลิมฉลอง
เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร ชาวบ้านพอกใหญ่ก็ยังทําบุญนี้อยู่แต่จะไม่จัดอย่างเอิกเริกนัก 
เพียงแต่จัดให้เป็นไปตามประเพณีของเดิม 

4) บุญมหาชาติหรือบุญผเวส 
เป็นบุญประเพณีในเดือนสี่ ถือว่าเป็นงานบุญประเพณีใหญ่ของชาวผู้ไทบ้านพอกใหญ่ จะมี 

การฟ๎งเทศน์มหาชาติซึ่งจัดขึ้น 3 – 4 วัน ผู้ชายจะนําไม้ไผ่มาสานเป็นเรือนผเวส แล้วช่วยกันมัดฝางให้เป็นนก 
หนู ไก่และปลา ส่วนผู้หญิงนั้นจะเตรียมสิ่งของที่จะนําไปร่วมพิธี เช่น ข้าวต้มมัดและขนมต่างๆ วันที่สองผู้ชาย
จะช่วยกันสร้างหอพระอุปคุต แล้วนํากระแตะที่สานไว้มากั้นเป็นบริเวณที่จะเทศน์มหาชาติ เมื่อยกเสาผเวสขึ้น
แล้วจะนําข้าวต้มมัด กล้วย อ้อยผูกติดกับเสา จากนั้นก็จะปะพรมน้ําหอม ผูกผ้าผืนยาว (เป็นภาพเขียน
เรื่องราวของพระเวสสันดรตั้งแต่ต้นจนจบ) ซึ่งเรียกว่าผ้าผเวส แล้วแห่เชิญผเวสเข้ามาในหมู่บ้านและแห่รอบ
หมู่บ้านจากนั้นก็แห่เข้าวัด (แห่เข้าเมือง) วันที่สามถือเป็นวันสุดท้ายจะมีการแห่ข้าวพันก้อน และในสายของ



51 

 

 
 

วันที่สามจะมีการฟ๎งเทศน์และมีการแห่กัณฑ์หลอนและเทศน์อัศจรรย์ วันรุ่งขึ้นมีการทําบุญตักบาตรเป็นอัน
เสร็จพิธี (นายกาเทียม สอนสมนึก, สัมภาษณ์ 16 ก.ค. 2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.19 บุญผเวสของชาวผูไ้ทบ้านพอกใหญ่ ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
 

5) บุญสงกรานต์ 
บุญประเพณีนี้จัดขึ้นในเดือนห้า เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวผู้ไทท่ีทํากันมายาวนาน 

เหมือนกับกลุ่มชนชาติไทกลุ่มอ่ืนๆ ชาวผู้ไทจะเริ่มต้นด้วยการสรงน้ําพระพุทธรูป สรงน้ําพระและเล่นสาดน้ํา
กัน ตอนเย็นจะมีการนําน้ําอบน้ําหอมไปรดน้ําดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพ พ่อแม่เพ่ือขอขมาลาโทษในกรณีที่ได้
ล่วงเกิน และจะมีพิธีแห่ดอกไม้ มีการก่อเจดีย์ทราย ในวันสุดท้ายของพิธีสงกรานต์จะมีการสวดมนต์บูชาพระ
ทรายและร่วมสรงน้ําพระสงฆ์ โดยทํารางรดน้ําเป็นรูปนาคสําหรับรดสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ สุกัญญา สุจฉายา (2544 : 
208) มีชาวผู้ไทบางหมู่บ้านเอาบุญผเวสในช่วงสงกรานต์ เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาว และชาวผู้ไทรุ่นหนุ่มสาวที่
ไปทํางานต่างถ่ินได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวกลับบ้าน เพ่ือรดน้ําดําหัวพ่อ แม่ ปูุ ย่า ตา ยาย  

6) บุญเข้าพรรษา 
บุญเข้าพรรษา ตามประเพณีท่ัวไปจะมีพิธีหล่อเทียนพรรษางาน แต่หลายหมู่บ้านยึดถือเอา 

ความสะดวกเป็นสําคัญ จึงไม่มีการหล่อเทียนพรรษาเหมือนในอดีต แต่อาศัยจากแรงศรัทธาของชาวบ้านเรี่ยไร
เงินเพ่ือซื้อเทียนพรรษามาถวายวัด และจัดขบวนแห่เพ่ือนนําไปถวายวัดเพ่ือเป็นพุทธบูชา หรือไม่ก็มีผู้ มีจิต
ศรัทธาจากกรุงเทพนําเทียนมาถวายวัด หลังจากนั้นก็มีการทําบุญถวายภัตตาหาร  เครื่องไทยทานและผ้าอาบ
น้ําฝนเพื่อพระสงฆ์จะได้นําไปใช้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติคล้ายกับหมู่บ้านอื่น 

7) บุญข้าวประดับดิน 
บุญประเพณีนี้กระทําในเดือนเก้า จัดงานวันแรม 14 ค่ํา เดือน 9 นับแต่เช้ามืด ชาวบ้านจัด 
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อาหารคาวหวาน หมากพลูบุหรี่ใส่กระทงเล็กๆ นําไปวางไว้ตามลานบ้าน ใต้ต้นไม้ ข้างพระอุโบสถ เพ่ือเป็นการ
ให้ทานแก่เปรตหรือวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากตอนสายมีการทําบุญที่วัด ฟ๎งเทศน์เป็นอานิสงส์ หรืออีกนัยหนึ่งก็
เป็นบุญเกี่ยวกับการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มักจะกระทําหลังจากฤดูทํานา (ดํานา) เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว (นางดี ศรีกุลกิจ, สัมภาษณ์ 21 ส.ค. 2555) 

รูปที่ 2.20 การทําบุญข้าวประดับดินของชาวบ้านบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

8) บุญข้าวสาก 
กระทําในเดือนสิบ จะมีการนําสิ่งของต่างๆ ที่เตรียมไว้แล้วเขียนสลากไปถวายพระสงฆ์ โดย 

เป็นการทําบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จะกระทําอยู่ 2 วัน วันแรกมีการห่อข้าวต้มมัด และ
มีการนํากระบุงข้าวสากไปคารวะญาติผู้ใหญ่ โดยให้ลูกสะใภ้เป็นคนเอาไป (นางสาววิไล อุปรี, สัมภาษณ์ 21 
ส.ค. 2555) ภายในกระบุงข้าวสากก็มีดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวต้มมัด กล้วย อ้อย แล้วญาติผู้ใหญ่ก็จะนํากระบุง
เหล่านี้ไปไหว้ผีเรือน ตอนเช้าของวันที่สองมีการทําบุญตักบาตรและเลี้ยงพระที่วัด 

9) บุญออกพรรษา 
ในเดือนสิบเอ็ด โดยจะจัดงาน 3 วัน วันแรกเตรียมห่อข้าวต้มมัด วันที่สองทําต้นไม้ใน 

ลักษณะที่เป็นบ้านหรือปราสาทสําหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีความเชื่อว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นจะมารับส่วน
บุญในวันออกพรรษา ในวันนี้มีการนํากระดูกของพ่อแม่และญาติพ่ีน้องมาทําบุญอัฐิหรือเรียกว่าทําบุญชักดูก 

10) บุญกฐิน 
เดือนสิบสอง ทําบุญกฐินเมื่อถึงวันเพ็ญจัดทําข้าวเม่า (ข้าวใหม่) นําไปถวายพระ พร้อมสํารับ 

คาวหวาน ตอนบ่ายฟ๎งเทศน์ พิธีทอดกฐินตามวัดที่จองกฐินไว้ งานบุญในฮีตสิบสองนั้น ตามหมู่บ้านที่เคร่ง
ประเพณียังคงจัดกันอย่างครบถ้วนบางแห่งจัดเฉพาะงานบุญใหญ่ๆ ตามแต่คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันจัด 
บางแห่งเป็นงานใหญ่ประจําปี หมู่บ้านพอกใหญ่บางปีก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ บางปีก็จัดแบบธรรมดา แต่ชาวผู้ไท
บ้านใหม่หนองมะเกลือ จะจัดงานบุญกฐินอย่างยิ่งใหญ่ มีการแห่กองกฐินโดยใช้ขบวนของเกวียน 15 เล่ม แห่
คนที่นํากองกฐินจากกรุงเทพลงไปถวายที่วัด นับเป็นบุญประเพณีที่ดึงดูดการทําบุญของคนต่างถิ่นและเป็นที่
ยอมรับอย่างแพร่หลายของตําบลดงชน อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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รูปที่ 2.21 บุญกฐิน ของชาวผู้ไท

บ้านพรรณา ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
 
  วิถีการดําเนินชีวิตของชาวผู้ไทในแต่ละท้องถิ่น มีฮีตสิบสองเป็นบรรทัดฐานของการดําเนิน
ชีวิตคล้ายกับคนอีสาน แม้ว่าจะปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามฮีตสิบสองอย่างครบถ้วน แต่ก็ถือว่าฮีตสิบสองเป็น
แม่บทของกฎหมายที่สําคัญ ประเพณีและขนบธรรมเนียมหรือจารีตบางอย่างที่ยังหลงเหลืออยู่ก็เนื่องจากยังมี
บทบาทที่ชัดเจน ส่วนที่เลือนหายไปก็น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของประเพณี ขนบธรรมเนียมหรือจารีต
นั้นลดน้อยลงไป เมื่อนําฮีตสิบสองมาพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าได้ผนวกแนวคิดและความเชื่อทั้งพุทธ 
พราหมณ์และผีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ทําให้มองเห็นความผูกพันอย่างชัดเจนในเรื่องคน ธรรมชาติและ
อํานาจเหนือธรรมชาติที่แสดงออกในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณี ร่องรอยของความเชื่อแบบเดิมและการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะสมกับกาลเวลา ซึ่งจะทําให้วิถีการปฏิบัติดังกล่าวสืบทอดจนถึงรุ่นลูกหลาน  การ
ทําบุญประเพณีของชาวบ้านพอกใหญ่ ตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร จากคําบอกเล่า
ของคุณตากาเทียม สอนสมนึก (กาเทียม สอนสมนึก, สัมภาษณ์ 16 ก.ค. 2555) ได้เล่าว่า “เพ่ินว่าฮีตสิบสอง 
คลองสิบสี่ ฮีตยี่ คลองเจง ฮีตบ้านคองเมิง เดินนั้นเอ็ดบุญแนวนั้น เดินนี้เอ็ดบุญแนวนี้ เริ่มเอ็ดตั้งแต่ “เดินสาม 
เอ็ดบุญข้าวจี่ เดินห้า เอ็ดบุญสงกรานต์ เดินหก เอ็ดบุญผะเวส เดินแปด เอ็ดบุญเฮ้าพรรษา เดินเก้า เอ็ดบุญ
เฮ้าประดับประดิน (ข้าวประดับดิน) เดินสิบ เอ็ดบุญเฮ้าสาก เดินสิบเอ็ด เอ็ดบุญเอาะพรรษา เดินสิบสอง เอ็ด
บุญกฐิน” สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวผู้ไทบ้านหนองแคน ตําบลก้านเหลืองดง อําเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหารที่คุณตาไข เชื้อคําจันทร์ ได้กล่าวไว้ว่า 

“บุญเฮ้าจี่ หาไม้ข้าวจี่ เมื่อได้มาแล้วก็เหลา เน่งข้าว (ป๎้นเอาข้าวใส่ในไม้)  เอาไข่มาฮวาด  
(โรยหรือทา) นําน้ําอ้อยมาทา ขึ้นขาง (ย่างไฟ)  หลายคนเอาลงไปถวายพระ กะเป็นอันแล้วไป” 

“บุญสงกรานต์ กะเอ็ดคือป๎จจุบันนี่ล่ะ มิได้แตกต่างกันผะเหลอ มีการฮวาดน้ําผู้เฒ่าผู้แก่ คน 
ทางอ่ืนกะเอ้ิน รดน้ําดําโห เอ็ดเฮ้อเป็นสิริมงคล เอ็ดแล้วกะหาน้ําอบน้ําหอมมาฮวาดพระอยู่เฮิน ฮวาดยาคูอยู่
วัด ซูมื้อนี้ดิกน้อยเขากะเล่นสาดน้ําเดว แต่มันมิคือสมัยก่อน ดิ้นกันมิได้แฮง มิได้จับบายกันคือเด๋วนี้” 
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“บุญบั้งไพ ต่างบ้านกะนําเอาบั้งไพมาประชันกัน มีการเซิ้งแห่แหนของพวกบั้งไพ  แล้วกะจุด 
บั้งไพแข่งกัน คันของผู้ได๋บ่ฮ้ึนกะปรับไหม โยนลงน้ําฮ้ีตมหรือเสเงินเสทองที่พนันเอาไว้ บางปีมีเพ่ือนบ้านที่มา
แข่งคือชาวบ้านจากยโสธร สาเหตุของการทําบุญบั้งไฟ บุญบั้งไพเป็นการขอพ้าขอผน พระยาถอก พระยา
แถนพุ่น สมัยก่อนเชื่อเรื่องแถน บุญบั้งไฟก็มีการแห่พระอุปคุด พระองค์นั้นอยู่จอมดอยคิชกูฏ เวลา
พระพุทธเจ้านิพพานก็ลงมางันนําหมู่ แต่ก็ได้ไปเชิญเพ่ินลงมาปราบมาร มีเพ่ินผู้เดวปราบมาร เพ่ินกะมาตั้งคุด
อยู่กลางน้ํา” 

“บุญผะเวส กะต้องมีเค่ิง เคิ่งร้อย เคิ่งพัน หมาก พลู เม็ง กองบุญเป็นของร้อย ของพัน เอา 
กองบุญใส่ในเม็ง บุญผะเวส มะพร้าวเจ็ดแซง แกงเจ็ดหม้อ โก้ย อ้อย สร้อย ปี กะมีเห้อครบ ต่อมากะเชิญพระ
มาเทศน์พระเวส อ่านสังกาสตั้งแต่กันหันพุ้นแล้ว แล้วกะเทศน์เบิดมื้อ มื้อตั้งผะเวสละกะแห่ สามปีกะไปแห่
ผะเวส ละเชิญผะเวสเข้ามา เฮ้าบ้าน เฮ้าวัด (สมมุติเอาวัดเป็นเมิง) มีผ้าผะเวสได้เอาไม้ค้ําไป สมัยก่อนม่วนแท้
แห่ผะเวส” 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าชาวผู้ไทปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีตามฮีตสิบ 
สอง หากแต่ปฏิบัติไม่ครบตามเงื่อนไขของเวลาทั้งหมด เนื่องจากบางแห่งสภาพภูมิศาสตร์ไม่เอ้ืออํานวยต่อการ
ประกอบประเพณีนี้ อีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากป๎จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มที่ไม่ยึดถือหรือนิ ยมในฮี
ตสิบสองทุกๆ เดือน จึงเลือกที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามฮีตสิบสองที่ใกล้ชิดกับวิถีการดําเนินชีวิตของตน ซึ่ง
จะนําเสนอผ่านตารางเปรียบเทียบฮีตสิบสองของแต่ละชุมชนมานําเสนอพอสังเขปดังนี้ 

2.2.5 ภาษาและวรรณกรรม 
  หนังสือนิทานโบราณคดี สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2543 : 288) ได้กล่าวถึงคนผู้
ไท เมื่อคราวเสด็จไปตรวจราชการที่มณฑลอุดรและมณฑลอีสานเมื่อปี พ.ศ. 2449 ได้ทรงบรรยายไว้ว่า 

“...พวกผู้ไทย ว่าถิ่นเดิมอยู่ทางเมืองพวนฝุายเหนือ พูดภาษาไทย ใช้ถ้อยคําผิดกับไทยล้าน 
ช้างบ้าง เสียงแปร่งไปอย่างหนึ่ง ฉันพบตามเมืองต่างๆ ในสองมณฑลนั้นหลายแห่งแต่ที่เมืองเรณูนครขึ้นเมือง
สกลนครดูเหมือนจะมีมากกว่าที่อ่ืน สังเกตดูผิวพรรณผ่องกว่าจําพวกอ่ืน ผู้หญิงหน้าตาอยู่ข้างหมดจด เคยมี
การฟูอนรําให้ฉันดูเป็นคู่ๆ คล้ายจับระบําตามภาษาของเขา...” 

ภาษาผู้ไทมีหน่วยเสียงพยัญชนะ 23 หน่วยเสียงเสียงพยัญชนะเหล่านี้ส่วนใหญ่ออกเสียง 
เหมือนกับเสียงพยัญชนะในภาษาไทยกลาง เสียงที่ต่างออกไป ได้แก่ 

/ญ/ เป็นเสียงนาสิก ปรากฏในภาษาถ่ินอีสานแต่ไม่ปรากฏในภาษาไทยกลาง 
/ส/ เสียงเสียดแทรก มีฐานกรณ์อยู่ที่ปุุมเหงือกและหลังฟ๎น บางครั้งมักจะออกเสียงเป็น /ð/  

หรือเสียงเสียดแทรก ซึ่งมีฐานกรณ์ที่ปลายลิ้นกับฟ๎นบนและฟ๎นล่าง 
/สว/ /กว/ /ขว/ /คว/ เป็นเสียงพยัญชนะปากกลม (Libialized Consonants) คือ ในขณะ 

ที่ออกเสียง ริมฝีปากจะห่อกลม เพราะลักษณะการออกเสียงบ่งว่าเป็นเช่นนั้นมากกว่าเป็นการออกเสียงควบ
กล้ําระหว่างเสียง /ส/ /ก/ /ข/ /ค/ ควบกับเสียง /ว/ และในแง่ของโครงสร้างระบบเสียง ชัยบดินทร์ สาลีพันธ์ 
(2542 : 1297) กล่าวว่า ภาษาผู้ไทไม่มีเสียงคําควบกล้ําอื่นๆ อีก เสียงเหล่านี้มีใช้น้อยมากในภาษา เสียง /สว/ 
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พบ 2 คํา ส่วนเสียง /กว/ /ขว/ และ /คว/ มีอย่างละประมาณ 10 คํา ส่วน /ว/ และ /หว/ บางครั้งผู้บอก
ภาษาจะออกเป็นเสียง /หว/ โดยเฉพาะ เมื่อเป็นเสียงตัวสะกดหรือเสียงที่เกิดท้ายพยางค์  

เสียงพยัญชนะ 23 เสียงสามารถเกิดในตําแหน่งต้นพยางค์ได้ทุกเสียง แต่ใช้เป็นเสียงตัวสะกด 
หรือเสียงลงท้ายพยางค์ได้เพียง 9 เสียง คือ /ม/ /น/ /ง/ /ป/ /ด/ /ก/ /อ/ /ว/ และ /ย/ 

คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 
  /hæ:n5/     แขน 
  /daŋ5/      จมูก 
  /khæ:ŋ4/     แข้ง 
  /lep4/      เล็บ 
  /pa?/      ปาก 
  เสียงพยัญชนะของภาษาผู้ไท บางตัวออกเสียงเหมือนกับภาษาอีสานและภาษาถิ่นอ่ืน แต่บาง
ตัวออกเสียงแตกต่างจากภาษาถ่ินอื่น เช่น ห ออกสียงเป็น ฮ เช่น 
       คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 

/ha:n4/      หิ้ง 
/he:4/      หาย 
/hc:ŋ4/      ห้อง 
/hæ:w3/     เหี่ยว 
เสียงพยัญชนะของภาษาผู้ไทท่ีออกเสียงแตกต่างจากภาษาถิ่นอ่ืน เช่น /ข/ ออกสียงเป็น /ห/  

/ฮ/ เช่น 
       คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 

/haw4/      เขา้ 
/ha:t3/      ขาด 
/hun4/      ขึ้น 
/ha:m4/     ข้าม 
นอกจากนี้เสียงตัวสะกด /-ก/ ในภาษาผู้ไทมักจะไม่เกิดตามหลังสระยาว ในกรณีที่ภาษาถิ่น 

อ่ืนใช้สระยาวตามด้วยเสียงตัวสะกด /-ก/ จะเป็นสระสั้นตามด้วย /?/ เช่น 
       คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 

/sə?/       เชือก 
/pe?/      เปียก 

  /lə?/      เลือก 
/we?/      งาน 
ระบบเสียงสระในภาษาผู้ไทมีเสียงสระทั้งสิ้น 18 เสียง ได้แก่ สระสั้น 9 เสียงและสระยาว 9  

เสียง ดังนี้ 
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ตําแหน่งของลิ้น/เสียงสระ สระหน้า สระกลาง สระหลัง 
สระสูง อิ          อี อึ         อือ อุ        อู 

สระกลาง เอะ        เอ เออะ     เออ โอะ     โอ 
สระต่ํา แอะ       แอ อะ        อา เอาะ    ออ 

เสียงสระในภาษาผู้ไทโดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น 
อีสาน ความแตกต่างอยู่ที่เสียงสระที่เปลี่ยนเสียงเป็นอีกเสียงหนึ่ง เช่น /เอีย/ เป็น /เอ/ สระ /เอ/ เป็น /แอ/ 
สระ /เอือ/ เป็น /เออ/ และในภาษาผู้ไทมีระดับลิ้นที่สูงกว่าสระเสียงเดียวกันในภาษาไทยกลาง ดังตัวอย่าง 

คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 
/se:ŋ5/      เสียง 
/me:3/      เมีย 

  /?æ:w5/     เอว 
  /ŋo: 3/      วัว 
  /kə5/      เกลือ 
  เสียงสระ /ไอ/ ในภาษาผู้ไท มักออกเสียงสระ /ไอ/ ปกติคล้ายเสียงในภาษาไทยมาตรฐาน 
แต่มีบางคําที่สระ /ไอ/ ออกเสียงเป็นสระเออ ได้แก่ 

คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 
  /pha? lə:5/     อะไร 
  /mu:4 lə:5/     เมื่อไหร่ 
  /bc:n3 lə:5/     ที่ไหน 
  /?et4 phə:5/     ทําไม 
  /næ:w3 lə:5/     อะไร 
  ส่วนเสียงสระ /ใอ/ มักออกเสียงเป็นเสียง /เออ/ เกือบทั้งหมด เช่น 

คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 
  /phu:2 ňə:3/     ผู้ใหญ่ 
  /lu? phə4/     ลูกสะใภ้ 
  /khə:4 khə:4/     ใกล้ๆ 
  /pha? lə:5/     อะไร 
  /?aw5 sə:3/     เอาใส่ 
  /pen5 phu:3 lə:5/    เป็นใคร 

ส่วนระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผู้ไทมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียง ดังนี้ 
1) เสียงต่ําเลื่อนขึ้นสูง ใช้ระบบตัวเลขแทนเป็นเลข 1 
2) เสียงสูงตกลงต่ํา     มีเสียงคอหอยหยุดปนอยู่ด้วย เสียงนี้เมื่อเกิดกับคําตายสระสั้น จะมี 

ช่วงเสียงสั้นกว่าและเสียงเลือนตกมาไม่ถึงเสียงต่ํา ใช้ระบบตัวเลขแทนเป็นเลข 2 
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3) เสียงกลางตกลงต่ํา       ใช้ระบบตัวเลขแทนเป็นเลข 3 
4) เสียงกลางเลื่อนลงต่ําแล้วเลื่อนขึ้นสูง         เสียงวรรณยุกต์นี้เวลาพูดเร็วๆ จะเหลือเพียง 

เสียงเลื่อนต่ําลง ใช้ระบบตัวเลขแทนเป็นเลข 4 
5) เสียงสูง      ใช้ระบบตัวเลขแทนเป็นเลข 5 

  เสียงวรรณยุกต์ในภาษาผู้ไทส่วนใหญ่เป็นเสียงที่เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง กล่าวคือ หน่วยเสียง
วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับและไม่คงที่ หากให้ผู้บอกภาษาผู้ไทพูดช้าๆ จะพบว่าการเปล่งเสียงวรรณยุกต์เกือบทุก
คําจะมีระดับคงที่และมีเสียงจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงตอนท้ายเสมอ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ยกตัวอย่างของคํา
สรรพนามและคําลักษณนามในภาษาผู้ไทมานําเสนอประกอบในงานวิจัยนี้ด้วย เพ่ือทําให้เห็นลักษณะภาษาผู้
ไทที่มีความแตกต่างทางด้านระบบเสียงกับภาษาถิ่นอ่ืนๆ เช่น ภาษาญ้อ ภาษาโย้ย ภาษาลาว ทั้งนี้ ภาษาผู้ไท
เองในแต่ละพ้ืนที่หรือแต่ละท้องถิ่นก็ลักษณะแตกต่างกันทางด้านเสียงด้วย เช่นภาษาผู้ไทวาริช ภาษาผู้ไท
พรรณนา ภาษาผู้ไทบ้านโนนหอม ภาษาผู้ไทบ้านบัว ภาษาผู้ไทบ้านม่วง ภาษาผู้ไทคําม่วง ภาษาผู้ไทเรณู 
ภาษาผู้ไทคําชะอี ภาษาผู้ไทหนองสูง ซึ่งบางท้องถิ่นออกเสียงยาวมากกว่า บางท้องถิ่นก็ออกเสียงสั้นกว่า โดย
ความต่างนี้เป็นอิทธิพลมาจากการรับและการลู่ของภาษาเป็นสําคัญ 

คําสรรพนามในภาษาผู้ไท มีคําสรรพนามบุรุษท่ี 1 2 และบุรุษท่ี 3 มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 
/kha:4 nc:y4/ /khc:y4/    ฉัน , ข้าพเจ้า 
/haw3/      เรา , พวกเรา 
/ku:5/      กู , ฉัน 
/caw4/ /to:5/     คุณ , เธอ 
/muuŋ3/ /man3/    เธอ, เขา , มัน 
/phən4/     เขา , มัน , ท่าน , แก 

  คําลักษณนามของภาษาผู้ไท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก ใช้บอกลักษณนามที่ใช้
กับคน ส่วนประเภทที่สอง ใช้บอกลักษณนามที่ใช้กับสัตว์และสิ่งของ 
  ชัยบดินทร์ สาลีพันธ์ (2542 : 3302) กล่าวไว้ว่า คําลักษณนามที่ใช้กับคนในภาษาผู้ไท 
ปรากฏ 2 คํา คือ คน กับ องค์ คนใช้กับบุคคลธรรมดา ส่วนองค์ใช้เรียกพระ พระเจ้าแผ่นดิน เชื้อพระวงศ์ 

คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 
/ya:4 khu: 2 ?oŋ5/    พระ 2 รูป 
/mu:3 5 khon3/     เพ่ือน 5 คน 
/khon3 5 khon3 ha:3 khon3 5 khon3/  คน 5 คน ฆ่าคน 5 คน 

  คําลักษณนามท่ีใช้กับสัตว์และสิ่งของมีหลายคําและจัดแบ่งเป็นหลายชนิด ดังนี้ 
  ลักษณนามใช้บอกลักษณะสิ่งของ ได้แก่ โหน่ย เบ๋อ โต๋ เซ้น เล่ม โด๋ง โห วง ผืน ดังตัวอย่าง 

คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 
/?u? 3 no:y3/     โอ่ง 3 ใบ 
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/soŋ4 5 to:5/     กางเกง 5 ตัว 
/sə? ŋo:3 2 sen4/    เชือกวัว 2 เส้น 
/hæ:w4 4 le:m3/    ฟ๎น 4 ซ่ี 
/pha:4 to:3 2 do:ŋ5/    มีดอีโต้ 2 เล่ม 
/phə:k3 10 ho:5/    เผือก 10 หัว 
/sin4 4 phuun5/    ซิ่น 4 ผืน 

  คําลักษณนามที่ใช้ซ้ํากับคํานาม ซึ่งเอาลักษณนามตามหลังจํานวนนับ คล้ายกับภาษาไทย
กลาง กล่าวคือ เอาคํานามมาซ้ําเป็นลักษณนาม ดังตัวอย่าง 

คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 
/khon3 2 khon3/    คน 2 คน 
/mc:4 3 mc:4/     หม้อ 3 หม้อ 
/thay5 4 thay5/     ไถ 4 ไถ 

  ส่วนประโยคในภาษาผู้ไท พบว่าประโยคที่น่าสนใจคือประโยคคําถาม เพราะมีลักษณะเด่นที่
สร้อยของคําถามมักจะออกเสียงเป็นหน่วยเสียง /ə/ และหน่วยเสียง /ə:/ ดังตัวอย่าง 

คําภาษาผู้ไท    คําภาษาไทยมาตรฐาน 
/su:4 phi? lə:5/     ชื่ออะไร 
/?et4 pha? lə:5/    ทําอะไร 
/pay2 si? lə:5/     จะไปไหน 
/ma:3 mu:4 lə:5/    มาเม่ือไหร่ 
/ca? ?et4 næ:w3 lə:5/    จะทําอย่างไร 
จาการเก็บข้อมูลภาคสนามที่ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

ลาว พบว่าหน่วยเสียงภาษาผู้ไททั้ง 2 ประเทศมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะหน่วยเสียงสระ ซึ่งแสดง
ลักษณะเด่นทางภาษาผู้ไทของทั้ง 2 ประเทศอย่างเดียวกัน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงเสียงสระ จากสระ /
เอีย/ เป็นสระ /เอ/ สระ /อัว/ เป็นสระ /โอ/ สระ /เอือ/ เป็นสระ /เออ/ และสระ /ไอ/ เป็นสระ /เออ/ ส่วน
ระบบเสียงพยัญชนะพบว่ามีความแตกต่างกันตามระบบเสียงของภาษามาตรฐานของประเทศ ซึ่งแท้จริงแล้ว
ชาวผู้ไทไม่มีภาษาเขียน หากแต่อาศัยภาษามาตรฐานในแต่ละประเทศที่อาศัยอยู่ใช้ถ่ายทอดตัวเขียน และเป็น
ข้อแตกต่างจากภาษาของชาวไทดํา ที่เชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวผู้ไทในประเทศเวียดนาม เรณู เหมือน
จันทร์เชย (2542 : 23) กล่าวว่า ไทยโซ่งมีภาษาพูดเป็นของตนเองและมีตัวเขียนและมีตัวอักษรเป็นของตนเอง 
รูปอักษรคล้ายอักษรลาว การเขียนนิยมเขียนในสมุดพับเป็นชั้นๆ เช่นเดียวกับสมุดข่อย  

ด้านวรรณกรรมของชาวผู้ไท ปรากฏว่ามวีรรณกรรมหลายเรื่อง ทั้งตํานาน นิทานที่สัมพันธ์ 
กับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท อรทัย สุทธิและคณะ (2546 : 5) กล่าวถึงนิทานของชาวผู้ไท
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ว่ามีนิทานพ้ืนบ้านของชาวผู้ไทหลายเรื่อง เป็นนิทานมุขตลก 37 เรื่อง นิทานชีวิต 24 เรื่อง 
นิทานคติ 20 เรื่อง นิทานผี 9 เรื่อง นิทานอธิบายเหตุ 7 เรื่อง นิทานสัตว์ 3 เรื่อง และนิทานประจําถิ่น 2 เรื่อง 
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โดยนิทานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนสะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านด้านสภาพความเป็นอยู่ ด้านครอบครัว ด้าน
การประกอบอาชีพ ด้านประเพณี ด้านความเชื่อ ด้านค่านิยมและบทบาทของสมาชิกในสังคมคล้ายกับเรื่องเล่า
และวรรณกรรมของชาวผู้ไทในประเทศลาวและวรรณกรรมของชาวไทดํา 

วรรณกรรมมุขปาฐะ ซึ่งบ่งบอกคตินิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนสภาพ 
ทางสังคมของกลุ่ม ประคอง นิมมานเหมินท์ (2554 : 87) กล่าวว่า ไทดํามีวรรณกรรมสําคัญที่ถ่ายทอดด้วย
การบอกเล่าสืบต่อๆ กันมา และอยู่ในรูปของนิทานพื้นบ้าน เช่น เรื่องเงือกคอลาย อีดําอีด่อน อีเอ้ือยอีน้อง ซึ่ง
เรื่องอีเอ้ือยอีน้องพบว่ามีแบบเรื่องคล้ายกับเรื่องปลาบู่ทองของไทย นอกจากนี้ยังมีเพลงกล่อมเด็ก เรียกว่า 
“ความอ่ือลูก” หรือ “ความกล่อมลูก ซึ่งมีเนื้อหาและทํานองขับร้องชวนให้เด็กนอน และยังพบว่าใน
วรรณกรรมมุขปาฐะของไทดํามีบทร้องเล่นสําหรับเด็ก เช่น บทนับดาวเดือน บทนับก้านพัด บทไฟไหม้ปุา บท
ร้องบรรยายธรรมชาติ มีเพลงประกอบการเล่นของเด็ก เพลงของหนุ่มสาว และบทขับในพิธีกรรม เช่น บททํา
ขวัญ หรือบทปุาวขวัญ ดังตัวอย่าง 

ขวัญไปไฮ่เบ่าเฮมา  ขวัญไปนาเบ่าทันเต้า 
ห่อข้าวห่อไก่เหน็บไว้นี่เน้อ มีไหมคอมาเห้อห้าวหาญ 
เห้อม่ันเห้อยืน   เห้อเจ้ากินแฮงหลายฟูาหลายที 
เห้อแพร่หลายลูก   เห้อแพร่เต็มถุน 
เห้อเป็นค้ําเป็นคูณ 
ส่วนวรรณกรรมลายลักษณ์ของไทดําท่ีสําคัญและรับรู้อย่างกว้างขวางได้แก่ ความโทเมือง ซึ่ง 

เป็นตํานานความเป็นมาของโลก มนุษย์ ระเบียบประเพณีและความเป็นมาของเมืองต่างๆ ประคอง นิมมานเห
มินท์ (2545 : 95) กล่าวว่า ความโทเมืองในป๎จจุบันที่สํารวจพบมี 27 เล่ม แต่ละฉบับมีรายละเอียดที่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับการคัดลอก โดยใช้ถ้อยคําภาษาง่ายๆ สั้นๆ แม้ว่าเขียนติดกันเป็นพืดแต่เวลาอ่านจะมีจังหวะ
คล้องจองระหว่างวรรคแบบร่าย และบางตอนมีการซ้ําคําหรือซ้ําความ โดยคัดลอกจากประคอง นิมมานเห
มินท์มาประกอบในงานวิจัย ดังนี้ 

จื่อ ก่อ เปน ดิน เปน หย้า ก่อ เปน ฟ้า ท่อ ถวง เหด ก่อ เปน ดิน เจด ก้อน ก่อ เปน น ้า เก้า  
แคว ปาก แท ทาว ฟ้าต่้าเืืองห้้อาาง ฟ้า บาง เอยื่อง เปือก ถ้วย ต้า เา้า ยัง คุง สาก ตาก เา้า ยัง คุง เพิน 
งัว ด้า ไป คุ้ง ห้อก หู้ ผอก ไป คุ้ง ดง ยา้ นั น ปู่ เจ้า โช โค้ ฟ้า จั่ง ตัด สาย โบน ให้ ห้้า ตัด สาย ฟ้า 
ให้ าาด ฟ้า จั่ง ฮวาด เ้ือ เหนือ จั่ง เปน ฟ้า เต้ แหน เปน แถน เต้ ผ่อ 
  นอกจากความโทเมืองแล้วยังมีความแฝงเมือง ซึ่งเป็นตํานานเมือง บันทึกประวัติความเป็นมา
ของเมือง มีเรื่องไต่ปูุเสิก เป็นตํานานที่เกิดจากการสอบถามไล่เลียงกันมา ไต่ความเมือง เป็นตํานานเล่าถึง
ความเป็นมาของบ้านเมือง และยังมีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีพิธีกรรม เช่น ฮีตออกลูกเลี้ยงลูก ฮีตขึ้น
บ้านใหม่ ฮีตตาย ปึงฮีตปึงคอง มด ฮีตเสน ซึ่งวรรณกรรมเหล่านี้ถ่ายทอดด้วยภาษาไทดําทั้งในรูปของมุขปาฐะ
และลายลักษณ ์
  จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าวรรณกรรมที่สําคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ ซึ่งวรรณกรรมมุขปาฐะเป็นส่วนที่มี
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ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีการดําเนินชีวิต กล่าวคือ มีการใช้วรรณกรรมมุขปาฐะทั้งในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิต ตั้งแต่เกิด แต่งงานและตาย ส่วนวรรณกรรมลายลักษณ์เป็นส่วนที่เกิดขึ้นมาเมื่อมีการบันทึกและใช้ใน
สังคมท่ีคนรู้หนังสือแล้ว หากแต่การถ่ายทอดและรับรู้วรรณกรรมลายลักษณ์ของชาวผู้ไทมักจะไม่ผ่านรูปแบบ
ดังกล่าวนี้มากนัก ในอดีตอาจจะมีบ้างที่พบการอ่านหนังสือผูกและใบลานในงานศพหรืองันเฮือนดี แต่ป๎จจุบัน
ไม่พบแล้ว เช่นเดียวกันการอ่านหนังสือในงานมงคลและอวมงคลอ่ืนๆ ก็ไม่ปรากฏให้เห็นแล้ว แต่วรรณกรรมที่
ยังคงปรากฏอยู่ของชาวผู้ไท คือ วรรณกรรมลายลักษณ์ ทั้งบทพูดผญาในคําผูกแขน ในคําสู่ขวัญ ในบทร้อง
ประกอบพิธีกรรม ในบทร้องเล่นต่างๆ รวมถึงคํากล่าวที่บอกสอนวิธีการทําอาหารก็ล้วนแล้วแต่สืบทอดผ่านมุข
ปาฐะทั้งสิ้น  

 
2.2.6 อาหาร 

  ชาวผู้ไทนิยมรับประทานข้าวเหนียวกับอาหารที่หาได้ในแหล่งน้ําต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยนํามา
ประกอบอาหารประเภทน้ําพริก (แจ่ว) เช่น แจ่วผัก ปลา กบ เขียด กุ้ง หอย ปู ก็สมารถนําไปประกอบอาหาร
ประเภทปุน แกง ต้ม หมก อุ นึ่ง ปิ้ง ย่าง ส่วนนก หนูก็สามารถนําไปหมก ปิ้ง แกงได้ รวมไปถึงเนื้อสัตว์ เช่น 
ไก่ หมู่ วัว ควายด้วยความที่ชาวผู้ไทตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ใกล้ลําน้ํา หนองน้ํา ห้วยจึงมีแหล่งอาหารการกินที่
อุดมสมบูรณ ์โดยเฉพาะสัตว์น้ําที่หาได้ง่ายมาก รวมถึงผักริมน้ําที่มีอยู่ตามธรรมชาติและเป็นอาหารที่คู่กับปลา 
เช่น ผักเบน ผักบุ้ง ผักปอด ผักแว่น ผักกระโดนน้ํา ดอกแคน้ํา ดอกแคปุา ฯลฯ (นางบุญเพอ อุปรี, สัมภาษณ์ 
5 มิ.ย. 2555) หากอยากกินอาหารปุาที่อุดมสมบูรณ์อย่าง ผักปุา แมลง และสัตว์ปุาบางชนิด เช่น ผักหวานปุา 
ผักกระโดน ดอกกระเจียว ผักติ้ว แมลงขนุน จักจั่น แมลงทับ แมลงค้อ ไข่มดแดง แย้ กิ้งก่า กระแต กระรอก 
กระต่าย หน ูไก่ปุา ฯลฯ ก็สามารถที่จะเดินทางขึ้นไปหาบนภูเขาได้ ซึ่งการเลือกที่ตั้งให้เหมาะสมกับการดํารง
ชีพก็ถือเป็นเรื่องที่ชาวผู้ไทให้ความสําคัญดังที่มีคํากล่าวว่า “หึ้นภูเห้อได้กะแต๋กะเฮาะ เลาะฮิมโห้ยเห้อได้ผักต๋า
เปฺะผักหนาม ลงเนอน้ําเห้อได้ปา ปู กุ้ง หอย” ซึ่งวัฒนธรรมการดํารงชีวิตเหล่านี้ได้ปรากฏอยู่ในคําสอนที่

ชัดเจนมากของชาวผู้ไท 
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รูปที่ 2.22 
อาหาร

ของชาวผู้ไทบ้านหนองแคน จ.มุกดาหาร 
 

นอกจากอาหารคาวแล้ว ยังมีอาหารหวานที่มักจะทําในเวลางานบุญประเพณี เช่น ข้าวต้มผัด  
ข้าวต้มมัด ขนมหมก ข้าวเขียบหรือข้าวโปุง (นางจันศรี อุปรี, สัมภาษณ์ 21 ส.ค. 2555) โดยใช้วัสดุและ
เครื่องปรุงที่หาได้จากหมู่บ้าน มีส่วนประกอบสําคัญมาจาก “ข้าว” ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวผู้ไทและชนชาติ
ไท โดยแต่ละครอบครัวบ้านจะช่วยกันทําเพ่ือเอาไปถวายพระ และทําบุญที่วัดในงานบุญผเวส บุญเข้าพรรษา 
บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา บุญกฐินและทอดผ้าปุา นอกจากนี้ก็ยังมีงานแต่งงาน งานศพ
ที่ต้องทําขนมเหล่านี้ไปช่วยงาน ส่วนอาหารที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม จะแบ่งแยกเป็นของคาวและของหวาน 
เครื่องคาวประกอบด้วยข้าวดํา ข้าวแดง ไก่ต้ม เมี่ยงที่ทําจากตะไคร้หั่นแล้วโขลกรวมกับพริก ปลาร้า ใช้ใบ
มะยม ใบยอ ใบมะละกอมาห่อทําเป็นคํา ส่วนเครื่องหวานก็มีข้าวหวาน เอาข้าวต้มมัดคลุกมะพร้าวและน้ําอ้อย 
ข้าวต้มโคน กล้วย อ้อย เป็นต้น 

รูปที่ 2.23 แจ่วบอง คั่วจักจั่นและปุนลิ้นไม้ อาหารพ้ืนบ้านทั่วไปของชาวผู้ไท จังหวัดสกลนคร 
 

อาหารของชาวผู้ไทได้สะท้อนภาพของการทํามาหากิน ว่าชาวผู้ไทได้ยึดอาชีพหลักคือการทํา 
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นา ทําไร่ และดํารงชีพด้วยความเรียบง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพท้องถิ่นที่ตั้งเหมาะสม มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง
ข้าวปลาอาหาร แม้ในยามที่ว่างจากการทํานา ทําไร่ก็มีอาชีพเสริมด้วยการจักสานเครื่องมือเครื่องใช้ทาง
การเกษตรหรือเครื่องมือจับปลา และการทอผ้าฝูาย ผ้าหมี ่ผ้าขาวม้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ในงานบุญประเพณีหรือใช้ใน
งานแต่งงาน จากการสอบถามจากชาวบ้านชาวผู้ไทบ้านพอกใหญ่พบว่าวิถีการทํามาหากินและอาหารการกิน
ของชาวบ้านได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่อาหารการกินได้จากการหาตามหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงตาม
ห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆ ก็ต้องหันมาซื้ออาหารที่ได้จากตลาดสด ซึ่งทําให้เกิดรายจ่ายมากขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่อง
ด้วยป๎จจัยหลายประการ เช่น ระบบเศรษฐกิจครัวเรือนที่ฝืดเคือง ป๎ญหาหนี้สินเนื่องจาการกู้หนี้ยืมสินนอก
ระบบจากนายทุนและหนี้ระยะสั้น – ยาว จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบการทํามาหากินของชาวบ้าน ผู้นําครอบครัวและกลุ่มวัยรุ่นจึงต้องเดินทางเข้ามาทํางานใน
กรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบกับพลวัตของคติชนประเภทพิธีกรรม 
ตํานาน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตของชาวผู้ไท 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.24 แกงผักหวานของชาวผู้ไทบ้านหนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
 

หากแต่การลงภาคสนามที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พบว่า คนไทดํานิยม 
รับประทานข้าวเหนียวและอาหารที่มีรสจัด ใส่เครื่องปรุงด้วยพริก เกลือ ปลาร้าและมีเครื่องเคียงคือผัก ส่วน
เนื้อสัตว์นิยมเนื้อหมู (หมูปุา) ไก่ ซึ่งตอนที่ผู้วิจัยและคณะลงเก็บข้อมูลภาคสนามที่บ้ านนาแตน ตําบลเดียน
เบียน เมืองเดียนเบียนฟู ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม บ้านดังกล่าวได้ฆ่าหมูนํามาประกอบอาหารให้เราทาน 
โดยทําเป็นอาหาร 5 อย่าง คือ ต้มหมู ลาบหมู ปิ้งหมู ผัดใส่เครื่องต่างๆ คล้ายผัดเผ็ด และอีกอย่างหนึ่งเป็นลู่
เลือดหมู คล้ายๆ กับเลือดแปงบ้านเรา และก็จัดที่นั่งของคณะผู้วิจัยได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกับเจ้าของ
บ้าน พร้อมทั้งผู้ให้ข้อมูลคนอ่ืนๆ รวมถึงผู้นําทีมวิจัยด้วย ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการทําอาหาร 
โดยเป็นลูกมือของเอ็มปูาเจ้าของบ้านในการทําลาบหมู ลักษณะลาบหมูของไทดําคล้ายๆ กับลาบหมู่บ้านเรา 
คือ เอาเนื้อหมูไปสับให้ละเอียดแล้วก็เอาหนังหมูไปต้มให้สุก หลังจากนั้นก็นําเอาเนื้อหมูสับและหนังหมูที่ซอย
เรียบร้อยแล้วไปคลุกรวมกันในกะละมังที่เตรียมไว้ แล้วก็ปรุงด้วยเกลือ น้ําปลาร้า พริกปุน และหั่นหอมซอยลง
ไป ส่วนต้มหมูนั้นได้นําเอาหัวและหูไปต้มในน้ําร้อนจัด หลังจากนั้นนํามานึ่งใส่หม้อ แล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ่นๆ 
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พอคําก่อนนําไปจัดบนที่นั่งรับประทานอาหาร และการทําปิ้งหมูก็เอาเนื้อหมูส่วนขาหลังทั้งสองเอาไปปิ้ง แต่
เนื้อหมูที่นํามาทําอาหารนี้ต้องทําแบ่งเพ่ือเอาไปให้ผีที่กะหลอห้องกินก่อน โดยมีคุณลุงเจ้าบ้านเป็นคนบอก
กล่าวกับกะหลอห้องว่ามีญาติมาจากเมืองไทยมาเยี่ยมเยือน ให้คนในบ้านอยู่เยนเป็นสุขและคนที่มาเยี่ยมเยือน
ก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.25 อาหาร เสียผี (เซ่น

ผี) ของชาวไทดํา เมืองแถง ประเทศเวียดนาม 
 

ข้าวของชาวไทดํามี 2 แบบ คือข้าวนึ่งธรรมดา เป็นข้าวขาว เวลานึ่งเสร็จก็จะห่อใส่ใบตอง  
เม็ดข้าวของชาวไทดําเป็นเม็ดสั้นและปูอม กรรมวิธีการนึ่งก็ไม่แตกต่างจากบ้านเรา กล่าวคือ เอาข้าวสารไปแช่
ในน้ําและเรียนว่า “หม่า” เหมือนกับบ้านเรา เมื่อข้าวเม็ดอ่อนแล้วพอที่จะนึ่งได้ก็เอาไปใส่ “หวด” นึ่งข้าว ซึ่ง
ทําจากไม้ เป็นท่อนยาวประมาณครึ่งเมตรหรือความสูงประมาณ 30 -40 เซนติเมตร ใส่บนหม้อนึ่งข้าว 
ประมาณ 30-40 นาทีข้าวก็จะสุก แล้วก็นํามา “สว่าย” คือการทําให้ข้าวแยกตัวจากกันไม่ให้เป็นก้อน แล้ว
นําไปห่อใส่ใบตอง คล้ายๆ กับใบตองกล้วย ห่อเป็นก้อนสี่เหลี่ยมและวางตามจํานวนแขกที่มาเยือน ส่วนข้าว
อีกชนิดคือข้าวดํา (ข้าวก่ํา) และข้าวที่นึ่งใส่กับฟ๎กข้าว จะได้เป็นสีส้ม ซึ่งการทําข้าวก่ํา ชาวบ้านไทดําเล่าให้ฟ๎ง
ว่าจะมีเครือไม้เถาชนิดหนึ่งที่เป็นสีม่วง และมีเยอะมากอยู่ตามภูเขา เมื่อขึ้นไปบนภูเขาก็จะตัดเอาลงมาไว้ เป็น
ท่อนเล็กๆ ขนาดความยาวเท่ากับนิ้วมือ เมื่อจะนึ่งข้าวก็เอาเครือไม้นี้แช่ลงไปกับข้าวขาว ข้าวจะเป็นสีม่วง เมื่อ
ข้าวสุกก็นํามาห่อเหมือนกับข้าวขาวแล้วเอาไปวางไว้รอรับแขกต่อไป ส่วนข้าวสีส้มได้จากการนึ่งฟ๎กข้าวหรือ
ฟ๎กทองลงไปด้วย เวลาข้าวสุกก็ทําการคลุกเคล้าข้าวเป็นก้อนๆ ข้าวจะเป็นสีส้มและให้ความมันจากฟ๎กทอง 
นํามาห่อใส่ใบตองเช่นกัน 

การทําอาหารเลี้ยงรับรองแขกของชาวไทดํา เน้นพิธีการมาก ก่อนการกินอาหารจะต้อง “ตํา 
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จอก ตอกดาก” และโยนก้อนข้าวลงใต้ถุนหรือแยกไว้ส่วนเล็กๆ เพ่ือให้ผีบรรพบุรุษได้กินด้วย ขณะการกินข้าว
ก็จะมีการรินเหล้าให้แขกตลอดระยะเวลา ซึ่งถือเป็นการสร้างสมานความสามัคคีของแขกกับเจ้าบ้าน ซึ่งจะได้
ยินเสียง “ห้าวหัน” ตลอดเวลา นับว่าเป็นช่วงเวลาของความสุขของนักวิจัยและเจ้าบ้าน ที่ได้กินอาหารร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.26 การจัด
สํารับอาหาร เพ่ือเลี้ยง

แขกของชาวไทดํา ประเทศเวียดนาม 
 

แหล่งของอาหารที่ชาวบ้านได้คือ หนองน้ํา ลําห้วย และปุา โดยเฉพาะปุาบุ่งทาม และปุาโคก  
ซึ่งหนองน้ํา ลําห้วยจะได้สัตว์ต่างๆ ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย ปู กบ เขียดและแมลงต่างๆ หลังจากนั้นก็จะนํามา
ประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท ได้แก่ ต้ม แกง อ่อม หมก คั่ว อุ๊ ดอง ปุน ปิ้ง ส่วนอาหารที่ได้จากปุา
โคก ได้แก่ เห็ด ดอกกระเจียว ผักหวาน ไข่มดแดง แมงแคง แมลงทับ จักจั่น บอน อีลอก อีลาย กลอย ซึ่ง
อาหารเหล่านี้มักจะถูกนํามาประกอบอาหารได้ต่างๆ หลากหลายเช่นกันเช่น แกง คั่ว ต้ม ลวก ผัด เมื่อเก็บมา
ได้มากๆ ก็มักจะนําไปขาย โดยเฉพาะเห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดดิน เห็ดก่อ เห็ดปวก (เห็ดโคน) ซึ่งมีราคาแพง
มาก แต่ในป๎จจุบันพบว่าอาหารที่ได้จากปุาโคกนับวันจะลดน้อยถอยลง เนื่องจากพ้ืนที่ปุาถูกบุกรุกและทําลาย 
ส่วนหนึ่งถูกปรับให้เป็นสวนยางพาราและบางส่วนก็ถูกแปลงให้เป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร ดังนั้นจึงส่งผลต่อแหล่ง
อาหารของชาวบ้านโดยตรง ส่วนอาหารที่ได้จากปุาบุ่งทาม ได้แก่ หน่อไม้ ต่อ แตน และผักต่างๆ ได้แก่ ผักน้ํา 
ผักปุา ซึ่งนํามาเป็นอาหารได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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รูปที่ 2.27 การทําหมกหน่อไม้กับก้อยไข่มดแดง 

 
หากจะให้บ่งชี้ว่าอาหารชนิดพิเศษของชาวผู้ไทคืออะไร สิ่งที่ผู้วิจัยพบและเห็นคล้ายๆ กันคือ  

คือ แกงหน่อไม้ และมักจะมีกรรมวิธีการทําคล้ายๆ กัน ผู้วิจัยได้มีโอกาสไปกินแกงหน่อไม้ในขณะเก็บข้อมูลใน
พ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร และได้ไปกินแกงหน่อไม้ที่อําเภอหนองสูง  อีกทั้งได้เก็บรวบรวมข้อมูลของ
อาหารประเภทนี้ พบว่า แกงหน่อไม้ของชาวบ้านดงมะแหน่ง ตัววัตถุดิบหลักคือหน่อไม้ได้มาจากภู บางครั้งก็
ได้มาจากกอไผ่หลังบ้านหรือที่นา หลังจากนั้นก็นําหน่อไม้มาแกะเปลือก แล้วหั่น หรือตัด หรือทุบขึ้นอยู่กับ
ความชอบของผู้กินหลังจากนั้นก็จะนําหน่อไม้ไปต้ม ในขณะที่ต้มหน่อไม้ก็จะไปเอาย่านางมาขยี้ให้มีน้ําสีเขียว
เพ่ือนําไปเป็นเครื่องแกง รวมถึงเตรียมวัตถุดิบอ่ืนๆ เช่น หั่นบวบ หั่นฟ๎กทอง ผักต่างๆ เช่น แมงลัก หรือผัก
อ่ืนๆ ที่จะใส่ในแกงหน่อไม้ หลังจากที่หน่อไม้สุกแล้วก็เอาน้ําออก เทน้ําย่านางใส่เข้าไป  พร้อมกับผสมใส่ใน
น้ําข้าวเบือ (ข้าวแช่จนเม็ดอ่อนแล้วนํามาตําจนละเอียดใส่กับพริก) หลังจากนั้นก็นําไปตั้งไฟให้ร้อน ปรุงรสด้วย
น้ําปลาร้า น้ําปลา ผงชูรส บางแห่งจะนําผงปรุงรสมาผสม บางแห่งใส่ปลาหมึกแห้งลงไป เมื่อเดือดก็ชิมจนได้ที่
แล้วก็ยกออกจากเตา นํามารับประทานได้ 

อาหารจึงเป็นภาพสะท้อนของการทํามาหากิน ว่าชาวผู้ไทมีอาชีพหลักคือการทํานา ทําไร่  
และดํารงชีพด้วยความเรียบง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพท้องถิ่นที่ตั้งเหมาะสม มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลา
อาหาร แม้ในยามที่ว่างจากการทํานา ทําไร่ก็มีอาชีพเสริมด้วยการจักสานเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรหรือ
เครื่องมือจับปลา และการทอผ้าฝูาย ผ้าหมี่ ผ้าขาวม้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ในงานบุญประเพณีหรือใช้ในงานแต่งงาน 
แม้ว่าวิถีการทํามาหากินและอาหารการกินของชาวบ้านผู้ไทได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่อาหารการกินได้จาก
การหาตามหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงตามห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆ ก็ต้องหันมาซื้ออาหารที่ได้จากตลาด
สด ซึ่งทําให้เกิดรายจ่ายมากขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยป๎จจัยหลายประการ เช่น ระบบเศรษฐกิจครัวเรือนที่ฝืดเคือง 
ป๎ญหาหนี้สินเนื่องจาการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบจากนายทุนและหนี้ระยะสั้น – ยาว จากธนาคารเพ่ือการเกษตร
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และสหกรณ์การเกษตร ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการทํามาหากินของชาวบ้าน ผู้นําครอบครัวและกลุ่ม
วัยรุ่นจึงต้องเดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบต่อ
การดํารงชีวิตของชาวผู้ไทสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น 

2.2.7 ความเชื่อและพิธีกรรม 
กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยังคงนับถือผี ควบคู่กับพระพุทธศาสนา และความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับผีของ 

ชาวผู้ไทจึงเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติไทหลายกลุ่ม นอกจากนี้ชาวผู้ไทยังมีความเชื่อเรื่องขวัญและความ
เชื่อเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติแบบต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์อย่างแน่นแฟูนกับวิถีการดําเนินชีวิต เพราะขวัญและผี
หรืออํานาจเหนือธรรมชาติต่างๆ สามารถดลบันดาลให้เกิดความมั่นคงทั้งทางกายและจิตใจ รวมถึงส่งผลทั้ง
คุณและโทษต่อคนได้ ดังนั้นจึงต้องกระทําการบูชา เซ่นสรวงและอ้อนวอนต่อผีด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเชื่อเรื่องผี ขวัญและพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของชาวผู้
ไทตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ซึ่งจะได้กล่าวถึงชาวผู้ไทกับความเชื่อที่สัมพันธ์กับ “ผี” และ “ขวัญ” ต่อไป 

2.2.7.1 ความเชื่อเรื่องผี 
ประคอง นิมมานเหมินท์ (2554 : 220) กล่าวว่า ความคิดและความเชื่อที่สืบทอดมาแต่ 

โบราณของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานและภาคเหนือ ตลอดจนกลุ่มชนชาติไทหลายกลุ่ม เช่น ไท
ลื้อ ไทไต้คง ไทขึน ไทใหญ่และลาว แสดงให้เห็นว่าก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนเหล่านี้ 
คนไทยและกลุ่มชนที่พูดจากภาษาตระกูลไทมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกันอยู่ 2 ประการ คือ ความเชื่อเรื่องผีและ
ความเชื่อเรื่องขวัญ สอดคล้องกับปรานี วงษ์เทศ (2534 : 60) ที่กล่าวว่า ศาสนาและความเชื่อของชาวผู้ไท
แสดงให้เห็นความเชื่อที่ว่า ความตายมิได้ทําให้บุคคลหยุดหรือหมดบทบาทในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมของ
ตนเอง ผู้ไทมีพิธีเซ่นไหว้นับถือผีเชื้อและผีเสื้อที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ผีบรรพบุรุษ”  คือผีวิญญาณผู้ตายที่เป็น
ญาติสนิทของทั้งสองฝุาย คือ ทั้งฝุายสามีและภรรยา มักเรียกรวมๆว่าเป็นผีปูุย่า ดังนั้นผีต่างๆ เหล่านี้จึงเป็น 
“ผีบรรพบุรุษ” ในความหมายกว้างๆ องค์ประกอบของพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวผู้ไทมักต้อง
ประกอบด้วยการดื่มเหล้าและเปุาแคน เช่นเดียวกับความเชื่อที่ยังคงแน่นแฟูนอยู่ในสํานึกของชาวผู้ไท คือ ผี
และขวัญ 

ชาวผู้ไทเชื่อว่าผีมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนตั้งแต่เกิดจนตาย ผีมีทั้งคุณและโทษถ้าทําดีก็ 
จะได้รับผลดีตอบแทน ในทางกลับกันถ้าหากประพฤติชั่วก็จะได้รับผลร้าย ความเชื่อดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
พิธีกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับผี สุวรรณา สถาอานันท์ (2542 : 8) ได้อธิบายปรากฏการณ์ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการนับถือผีไว้ว่า เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ของชีวิต ซึ่งดํารงอยู่ในคน 
สัตว์ พืช สิ่งของและวิญญาณ และเป็นพลังอํานาจเหนือมนุษย์ เป็นชีวิตนามธรรมที่พึงได้รับความเคารพซึ่งมี
กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนความสัมพันธ์ของคนกับผีในรูปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งแนวความคิดดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผีเป็นรูปของความคิดที่มีอิทธิพลเหนือกว่ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเหนือพ้ืนดิน แผ่นน้ํา แผ่นฟูาหรือ
แม้กระท่ังผืนปุาก็ล้วนแต่ถูกควบคุมจากผีแทบทั้งสิ้น ดังนั้นมนุษย์จึงต้องกําหนดและสื่อพิธีกรรมบางอย่างเพ่ือ
ติดต่อกับผี โดยการสร้างความพึงพอใจและความเคารพยําเกรง และพิธีกรรมดังกล่าวก็มักจะถูกถ่ายทอดผ่าน
วิถีการดําเนินชีวิตทั้งรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวิตประจําวันด้วย 
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รูปที่ 2.28 การ “เซ่น” ผีบรรพบุรุษและการ “ขับ” แถนของชาวไทดํา บ้านนาแตน เดียนเบียนฟู เวียดนาม 
 

ผีที่ปรากฏในความเชื่อของชาวผู้ไทมีทั้งผีดีและผีร้าย ผีดีจะช่วยบันดาลความสุขให้และช่วย 
ปกปูองคุ้มครองให้บุคคลในครอบครัวมีความสุขและไม่เจ็บไข้ได้ปุวย นอกจากนี้เมื่อเวลาเดินทางออกไปทํางาน
นอกหมู่บ้านหรือต่างจังหวัด ผีดีเหล่านี้ก็จะช่วยคุ้มครองและปกป๎กรักษา ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ที่เดินทางออกนอก
หมู่บ้านจะต้องทําการบะ (บน) ผีก่อนเมื่อกลับจากทํางานต่างถิน่แล้วก็จะต้องไปคอบ (บอกกล่าว) ว่าได้กลับมา
สู่หมู่บ้านอย่างปลอดภัยแล้ว จึงจะถือว่าเป็นการให้ความศรัทธา เคารพและยําเกรงต่อผี  ซึ่งสอดคล้องกับการ
จําแนกผีของเสฐียรโกเศศ (2515 : 307) ที่กล่าวว่า ผีมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ผีดีและผีร้าย ผีดีมีใจเป็นกลาง 
ไม่ให้ดีและไมใ่ห้ร้ายแก่ใคร ยกเว้นถูกทําให้โกรธ ได้แก่ ผีฟูาและผีปูุย่าตายหรือผีเรือน ส่วนผีร้าย ซึ่งถือว่าเป็น
ผีเลวหรือผีพาล แม้จะประจบเอาใจ เซ่นไหว้ก็มักทําความเดือดร้อนใจให้ จึงหาทางปูองกันไม่ให้มาใกล้ โดยใช้
เครื่องปูองกันต่างๆ เช่น เฉลว ด้ายสายสิญจน์ ผ้าประเจียด ประเภทของผีร้ายนี้เช่น ผีห่า ผีปอบ ผีกระสือ ผี
กระหัง นอกจากนี้ยังมีผีอีกชนิดหนึ่งไม่ตัดเข้าพวกทั้งสองที่กล่าวมา แต่เป็นผีที่ประจําอยู่ในธรรมชาติ เช่น ปุา 
ภูเขา แม่น้ํา ที่ดิน 
 
 

2.2.7.2 ความเชื่อเรื่องแถน 
บรรดาผีดีที่ชาวผู้ไทนับถือ คือ ผีไท้ผีแถน ถลา ผีปูุตา ผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษ ซึ่งผีดีเหล่านี้ 

หรือผีไท้ผีแถนเป็นผีที่ยิ่งใหญ่กว่าผีอื่นๆ สามารถดลบันดาลอะไรก็ได้ ดังนั้นการดําเนินชีวิตของคนจึงอยู่ภายใต้
การควบคุมของแถน ซึ่งศิราพร ณ ถลาง (2545 : 40) กล่าวถึงความเชื่อเรื่องแถนว่ามีการจัดระเบียบแยกแยะ
ประเภทและบทบาทหน้าที่ของแถนอย่างละเอียด เช่น แถนหลวงซึ่งเป็นหัวหน้าของแถนทั้งหลาย แถนบุญ
แถนจัง เป็นแถนที่ทําให้คนสบาย มีเงิน มีงาน แถนเคอะ เป็นแถนที่คอยดูแลแต่ละช่วงชีวิตของคน แถนหล่อ 
เป็นแถนผู้สร้างคน และสุมิตร ปิติพัฒน์ (2535 : 44) ก็ได้กล่าวถึงการแยกประเภทและหน้าที่ของแถนของชาว
ไทดําเมืองกว่าไว้ว่า แถนป๎วก่าลาวีมีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขและความอุดมสมบูรณ์ของมนุษย์และโลก แถน
ชาดเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ แถนแนนเป็นผู้ตั้งมิ่งขวัญของคนว่าจะมีอายุยืนยาวเท่าใด แถนบุนเป็นผู้
บันดาลความมั่งคั่ง แถนเคอเป็นแถนที่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ แถนเคาะเป็นผู้บันดาลให้เกิดเคราะห์ร้าย แถน
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สิงเป็นแถนประจําตระกูลของเผ่าไทดํารักษาวงศ์วานให้สงบสุขแถนสัดเป็นผู้ดูแลให้มนุษย์อยู่ในระเบียบวินัย 
และแถนนุ่งขาวเป็นผู้บันดาลให้เกิดแสงสว่างและความสวยงาม  ความเชื่อเรื่องแถนมีบทบาทสําคัญต่อการ
ดําเนินชีวิตของชาวอีสานในอดีต ในการกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิต กําหนดความคิดทางการเมือง ทางด้าน
เศรษฐกิจ ทางด้านการศึกษา ทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งทางด้านสันทนาการ ซึ่งล้วนแต่มีอิทธิพลอันสืบ
เนื่องมาจากความเชื่อเรื่องแถนทั้งสิ้น และความเชื่อเรื่องแถนนี้เองท่ีทําให้เกิดพิธีกรรม 

ความเชื่อเรื่องแถนของชาวผู้ไทในประเทศไทยส่วนมาก น่าจะได้รับอิทธิพลจากพงศาวดาร 
ล้านช้าง ที่กล่าวถึงแถนสั่งให้ส่งข้าวปลาให้แถน คนทั้งหลายไม่ทําตามแถนจึงบันดาลให้น้ําท่วม ปูุลางเชิง ขุน
เค้ก ขุนคานเอาไม้มาทําแพ เอาลูกเอาเมียไว้บนแพแล้วหนีไปอยู่เมืองฟูา ต่อมาแถนบันดาลให้น้ําแห้งและส่ง
ความลงมาที่นาน้อยอ้อยหนูให้คนทํานา ต่อมาควายตายเกิดมีน้ําเต้าปุูงที่ซากควาย ปูุลางเชิงเอาเหล็กมาจี้
น้ําเต้าปุูงคนไหลออกมา 3 วัน 3 คืน เป็นคนชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ปูุลางเชิงสอนให้คนทํานา ทอผ้า ปูุส่งท้าวบูลม
มาปกครอง ท้าวบูลมมีลูก 7 คน ส่งลูกไปครองดินแดนต่างๆ เนื่องจากได้สัมภาษณ์จากผู้เฒ่าผู้แก่จากหลาย
แหล่งก็พบว่ามีการกล่าวถึงแถนในฐานะที่เป็นผู้เป็นใหญ่แห่งผีทั้งปวง และสามารถดลบันดาลให้มนุษย์เป็น
อะไรก็ได้ โดยปรากฏในคํากล่าวว่า “ตายแล้วกะเมอเมิงฟูาเมิงแถน” “ลงมาแต่เมิงฟูาเมิงแถน” “มาแต่เมิง
แถน” (ไข เชื้อคําจันทร์, สัมภาษณ์ 8 เม.ย. 2555) นอกจากนี้ยังพบว่าความเชื่อเรื่องแถนไปปรากฏในบทร้อง
ประกอบพิธีกรรมเหยา ซึ่งเป็นพิธีกรรมการรักษาโรคของชาวผู้ไท โดยปรากฏชื่อของผีไท้ผีแถนในรูปของชื่อ
องค์เทพที่เชิญลงมาประทับทรงเพ่ือรักษาอาการเจ็บปุวย ได้แก่ สีแก้ว เจียงคํา โสกา เกศแก้ว อินถวา เจ้าพ่อ
แสงแก้ว เจ้าเมืองแสนหล้า เจ้าพ่ออินเขียน เจ้าช้างน้ํา พ่อศรีเมือง แม่บุญเรือง พ่ออัมพร แม่ไกรสร พ่อแก้วฟูา 
แม่ลดาวัลย์ พ่อบุญชู แม่เครือวัลย์ พ่อบุญค้ํา แม่ทองคํา ผีที่เป็นตัวเอกในวรรณคดีในบทร้อง ได้แก่ ท้าวผาแดง 
นางไอ่ นางมณีจันทร์ ท้าวกาละเกด ผีไท้ผีแถนแต่ละองค์มีลําดับความสําคัญแตกต่างกัน บางองค์ช่วยรักษา 
บางองค์เพ่ือการสอบถาม บางองค์เพ่ือปราบสิ่งชั่วร้าย บางองค์เพ่ือการทํานาย บางองค์ก็มีไว้เพ่ือเจรจา  การ
เชิญผีไท้ผีแถนทั้งหมดลงมาประทับทรงเพ่ือช่วยรักษาอาการเจ็บปุวย ถ้อยคําภาษาที่มีความไพเราะของเสียง 

คติความเชื่อเรื่องแถนของชาวผู้ไทในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อว่า 
แถน มีสถานะภาพเป็นเทวดา สามารถบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆแก่ผู้คนได้ ทั้งสิ่งที่ร้ายและดี หรือเรียกว่าให้ทั้ง
คุณและให้ทั้งโทษ ดังนั้นต้องเซ่นสรวงแถนจะได้รับแต่สิ่งที่ดีหรือได้รับการอวยพรจากแถน มีความเชื่อในหมู่
คนที่นับถือแถนว่าเหตุที่เกิดเภทภัยเจ็บไข้ได้ปุวย น้ําท่วม ฝนแล้ง นาล่มหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ์ 
เป็นสิ่งที่เกิดมาจากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของแถนหรือของผีสางเทวดาทั้งสิ้น ดังนั้นจึงต้องเซ่นไหว้บวงสรวงผี
แถน ทุกครั้งที่มีการเซ่นไหว้เป็นประจําทุกฤดูกาลจะเกิดแต่ความสุขไปทั่ว ผู้ที่เจ็บไข้ได้ปุวยก็หาย ข้าวกล้าใน
นาก็อุดมสมบูรณ์ดี จึงอาจจะกล่าวได้ว่าผีแถนหรือแถนเป็นเทวดาหรือเทพแห่งเกษตรกรรมและเทพแห่งความ
เจ็บไข้ได้ปุวย เพียงแต่แถนในความหมายของคนเผ่าภูไทจะกว้างขวางและครอบคลุมทุกวิถีชีวิต 

 นับแต่อดีตกลุ่มชนผู้ไทนับถือผีหรือแถน ก่อนที่จะมานับถือพระพุทธศาสนา การนับถือ
พระพุทธศาสนาของกลุ่มชนผู้ไทเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่อพยพมาอยู่ในประเทศลาว โดยปรากฏหลักฐานในตํานาน
ประวัติชนชาติภูไทย ที่แต่งข้ึนโดยพระโพธิวงศาจารย์ (อ้วน ติสโส) (2515 : 353 – 354) ที่กล่าวว่า เดิมพวกภู
ไทยหรือผู้ไท มีภูมิลําเนาอยู่ที่เมืองน้ําน้อยอ้อยหนู ขึ้นกับเมืองไร่ เมืองปุง ต่อมาเมืองน้ําน้อยอ้อยหนูเกิดอด
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อยาก ท้าวก่าซึ่งเป็นหัวหน้าเกิดไม่พอใจกับเจ้าเมืองน้ําน้อยอ้อยหนู จึงได้พาพรรคพวกอพยพไปขอขึ้นกับเจ้า
อนุรุทกุมารเจ้าเมืองเวียงจันทน์ เจ้าอนุรุทกุมารให้พวกผู้ไทไปตั้งบ้านเรือนที่เมืองวัง.....ในครั้งนั้นพวกผู้ไทยังไม่
มีศาสนาอะไรนับถือแต่ผีด้ามหรือผีด้ํา คือ ผีบิดามารดาหรือปูุย่า ตายาย ที่ตายไปแล้ว และพระยาก่ายังไม่มี
ภรรยา เจ้าอนุรุทกุมารจึงประทานสาวสนมมาให้เป็นภรรยาพระยาก่าคนหนึ่ งชื่อนางลาว และให้พระสงฆ์รูป
หนึ่งไปตั้งวัดขึ้นที่เมืองวังเพื่อสั่งสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวผู้ไท 

ผีที่กลุ่มชนผู้ไทนับถือสูงสุดคือแถน ซึ่งแถนก็คือเทวดาที่คนภูไทนับถือมาอย่างยาวนาน ซึ่งมี 
ฐานะเทียบเท่ากับเทพของคนอินเดีย อาจกล่าวได้ว่า “แถน” ก็คือเทพองค์หนึ่งของกลุ่มชนผู้ไท ดินแดนที่เป็น
เมืองแถนอันเป็นดินแดนดั้งเดิมของกลุ่มชนผู้ไทก็เป็นดินแดนร่วมของต้นกําเนิดคนลาว โดยถือว่าพญาแถนคือ
ต้นกําเนิดของลาว เมืองแถนจึงเปรียบเสมือนเมืองฟูาเมืองสวรรค์ เพราะคําว่า “แถน” มีความหมายว่า “ฟูา” 
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเชื่อว่าเทพหรือผู้คุ้มครองบรรพบุรุษก็คือ “แถน” “ผีแถน” หรือ “ผีฟูา” ซึ่งชาวผู้ไท
เคารพนับถือและต้องเซ่นไหว้แถนเพ่ือเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ 

 ส่วนความเชื่อเรื่องแถนของชาวไทดําในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พบว่า ไทดํา
มีขนบธรรมเนียมประเพณ ีพิธีกรรม ความเชื่อเรื่องผี และนับถือบูชาพระยาแถน ผีบรรพบุรุษ ผีน้ํา ผีนา ไม่ได้
นับถือศาสนาอ่ืนใด จนอาจกล่าวได้ว่าการบูชาผีแถนเป็นสิ่งที่ผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของชาวไทดํา และ
ยังคงสืบทอดมาจนถึงป๎จจุบัน คล้ายคลึงกับความเชื่อเรื่องแถนของชาวไทดํา (ลาวโซ่ง) ที่จังหวัดเพชรบุรี ที่เชื่อ
ว่าแถนเป็นเทวดาอยู่บนฟูาหรือสวรรค์ มีอํานาจเหนือมนุษย์ทั้งหลาย สามารถดลบันดาลให้เกิดความเป็นไป
ต่างๆ ทั้งทางดีและทางร้ายต่อคน สัตว์และพืชต่างๆ ดังนั้นเมื่อเกิดเจ็บปุวยหรือเคราะห์ร้ายจึงทําพิธีอ้อนวอน
ร้องขอให้แถนช่วยเหลือ หรือปฏิบัติตามความประสงค์ของแถน เพ่ือให้แถนเมตตาและบันดาลความสุขแก่
ตนเองและคนในครอบครัว เรณู เหมือนจันทร์เชย (2542 : 36) กล่าวว่า แถนตามความเชื่อของไทดําและลาว
โซ่งมีหน้าที่แตกต่างกันมากมาย ได้แก่ แถนหลวง แถนป๎วกาลาวี แถนชาด แถนแนน แถนบุน แถนคอ แถน
เคาะ แถนสิง แถนสัด แถนนุ่งขาว และนับว่าแถนหลวง เป็นหัวหน้าของแถนทั้งหมดบนฟูา มีหน้าที่คอย
ควบคุมการทําหน้าที่ของแถนต่างๆ ให้เป็นไปตามปกติและตัดสินข้อพิพาทต่างๆ ให้เกิดความยุติธรรม 
สอดคล้องกับทีศ่ิราพร ณ ถลาง (2545 : 40) กล่าวว่า ผีแถนเป็นผีที่ยิ่งใหญ่กว่าผีอ่ืนๆ สามารถดลบันดาลอะไรก็
ได้ ดังนั้นการดําเนินชีวิตของคนจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของแถน โดยความเชื่อเรื่องแถนมีการจัดระบบ
แยกแยะประเภทและบทบาทหน้าที่ของแถนอย่างละเอียด เช่น แถนหลวงซึ่งเป็นหัวหน้าของแถนทั้งหลาย 
แถนบุญ แถนจัง เป็นแถนที่ทําให้คนสบาย มีเงิน มีงาน แถนเคอะ เป็นแถนที่คอยดูแลแต่ละช่วงชีวิตของคน 
แถนหล่อเป็นผู้สร้างคน สุมิตร ปิติพัฒน์ (2535 : 44) ได้แยกประเภทและหน้าที่ของแถนของชาวไทดําเมืองกว่า
ไว้ว่า แถนป๎วก่าลาวีมีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขและความอุดมสมบูรณ์ของมนุษย์และโลก แถนชาดเป็นผู้
กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ แถนแนนเป็นผู้ตั้งมิ่งขวัญของคนว่าจะมีอายุยืนยาวเท่าใด แถนเคาะเป็นผู้บันดาล
ให้เกิดเคราะห์ร้าย แถนสิงเป็นแถนประจําตระกูลของเผ่าไทดํารักษาวงศ์วานให้สงบสุขแถนสัดเป็นผู้ดูแลให้
มนุษย์อยู่ในระเบียบวินัย และแถนนุ่งขาวเป็นผู้บันดาลให้เกิดแสงสว่างและความสวยงาม 

จากที่ได้กล่าวมาท้ังหมดเก่ียวกับความเชื่อเรื่องผีแถน พบว่า ความเชื่อนี้ยังตรึงอยู่ในความ 
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ทรงจําของชาวผู้ไท หากแต่ไม่ได้ชัดเจนและเข้มข้นเหมือนในอดีต เนื่องจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อชาวผู้ไท ทําให้ความเชื่อเรื่องไท้และแถนเบา
บางลง หากแต่ไปปรากฏอย่างเข้มข้นในพิธีกรรม ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต โดยเฉพาะพิธีกรรมการ
รักษาโรค ที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยอํานาจเหนือธรรมชาติมาเป็นสื่อกลางและเป็นกุศโลบายให้เกิดความ
มั่นคงทางด้านจิตใจของผู้ปุวย ทําให้ความเชื่อเรื่องแถนยังคงสืบทอดมาถึงป๎จจุบัน แม้จะเป็นพ้ืนที่ของความ
เชื่อที่เล็กมากเม่ือเปรียบเทียบกับความเชื่อส่วนใหญ่ในสังคม หากแต่อิทธิพลของแถนก็ยังคงเป็นส่วนสําคัญใน
การเชื่อมโยงวิธีคิดของคนกับอํานาจเหนือธรรมชาติได้อย่างชัดเจน 

2.2.7.3 ความเชื่อเรื่องถลา 
ปูุถลาหรือมเหสักข์ เป็นผีที่ชาวผู้ไททุกกลุ่มนับถือและมีพิธีเลี้ยงถลา โดยเฉพาะชาวผู้ไทท่ี 

อพยพมาจากเมืองวัง “ถลา” ก็คือ วิญญาณบรรพบุรุษที่เป็นผู้นําและได้รับความเคารพจากชาวผู้ไท ซึ่งอาจจะ
เป็นเจ้าเมืองหรือผู้นําที่มีความเก่งกล้าสามารถในการรบ ชาวผู้ไทที่อยู่ห่างกันเวลาไปมาหาสู่กันก็มักจะบอกว่า 
“ถลาเดวกัน” หรือ “ผีโต๋เดวกัน” (ถลาเดียวกัน หรือ ผีตัวเดียวกัน) นั่นก็คือมีบรรพบุรุษร่วมกัน นับถือเป็นคน
ในตระกูลเดียวกันหรือเป็นญาติกัน นอกจากนี้ชุมชนชาวผู้ไทบางแห่งยังนับถือเจ้าปูุถลาเป็นผีมเหสักข์หลัก
เมืองด้วย เช่นที่อําเภอพรรณานิคม จะเรียกว่า “เจ้าปูุธาดา” บางครั้งก็เรียก “เจ้าหาญแดง” หรือ “ฟูามุง
เมือง” และมีศาลติดกับลําห้วยน้ําอูน มีพิธีเลี้ยงประจําปีและลักษณะของพิธีกรรมก็คล้ายกับของชาวผู้ไทกลุ่ม
อ่ืนๆ ชาวผู้ไทจะทําศาลที่อยู่ให้กับถลา คล้ายๆ ศาลพระภูมิ และมีการเลี้ยงบูชาด้วยข้าวปลาอาหารเพ่ือแสดง
ความเคารพและความกตัญํู โดยมีความเชื่อว่าถ้าบูชาเซ่นไหว้ถลาอย่างถูกต้องแล้วจะได้รับความสงบสุขและ
ได้รับการคุ้มครอง 

เจ้าปูุถลาจึงเป็นตัวแทนของวิญญาณบรรพบุรุษชาวผู้ไท บางแห่งเรียกมเหศักดิ์ หลักเมืองที ่ผู้ 
เฒ่าผู้แก่บอกเล่าต่อมาว่าเชิญมาจากเมืองวัง ทุกๆ ปีจะมีพิธีเซ่นไหว้ปีละครั้ง  เพ่ือให้ท่านจะคุ้มครองบ้าน 
ลูกหลาน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ลูกหลานชาวผู้ไททุกคนไม่ว่าจะเกิดที่แห่งหนตําบลใด จะถือว่าตนเองเป็น "หลาน
ปูุ" เจ้าปูุจะช่วยคุ้มครองปูองกันภัยพิบัติทุกอย่างให้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําบลใดก็ตาม จึงถือว่าปูุถลา
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ลูกหลานประพฤติปฏิบัติตนแต่ในสิ่งอันดีงาม เพ่ือความเจริญรุ่งเรือง
ของชีวิต พิธีกรรมเซ่นไหว้เจ้าปูุถลา จึงกลายเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้คนรุ่นหลังได้รําลึกถึงอดีตความ
เป็นมาของชาวผู้ไทและเป็นการแสดงความกตัญํูต่อบรรพบุรุษทางชาติพันธุ์ผู้ไทอีกด้วย 
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รูปที่ 2.29 การ “เลี้ยงผีมเหสักข์” ของชาวผู้ไทเรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม 
 

การเลี้ยงปูุถลาจะทําปีละครั้งซึ่งชาวผู้ไทท่ีอยู่ท้องถิ่นต่างๆ ก็จะเลี้ยงไม่ตรงกัน เช่น ผู้ไทที ่
อําเภอพรรณานิคมจะเลี้ยงในเดือน 4 ผู้ไทที่อําเภอกุฉินารายณ์เลี้ยงในเดือน 6 ชาวผู้ไทเรณูนครเลี้ยงในเดือน 6 
อาหารที่นํามาเลี้ยงนั้นก็จะมีทั้งคาวหวานและพิธีกรรมการเลี้ยงเซ่นไหว้เจ้าปูุถลาของชาวผู้ไทคือการเก็บเงินเพื่อ
ซื้อวัวหรือควายแล้วนํามาฆ่าสังเวย เครื่องเซ่นไหว้ที่ใช้ก็มี ช้าง (เหล้าไห) ม้า (สุรา) อาหารจะต้องนําวัวไปเชือด
ที่บริเวณศาลเจ้าปูุถลาแล้วทํา "ลาบเลือด" ถวายเจ้าปูุและแกงเนื้อวัว การเซ่นไหว้เจ้าปูุถลา ลูกหลานชาวเรณู
เรียกว่า "แก้บะ" อาหารอย่างอ่ืน คือ พาข้าวแดง พาแกงร้อน และวัวเป็นตัวตามที่ผู้บนได้บอกเจ้าปูุไว้ หาก
ลูกหลานผู้ใดละเลยผู้บนจะได้รับภัยพิบัติท้ังแก่ตนเองและบุตรหลานทันที อาหารที่เหลือจากเจ้าปูุ เมื่อเจ้าปูุอ่ิม
แล้วลูกหลานสามารถกินได้ ลักษณะการเซ่นไหว้ปูุถลามีรูปแบบเช่นเดียวกับที่ชาวขมุฆ่าควายเลี้ยงผีที่จังหวัด
น่าน กล่าวคือ มีการสู่ขวัญควายก่อน 3 รอบก่อนลงมือฆ่าควายในบริเวณหอผี และให้คนฆ่าควายก้มดูดเลือด
ควายเข้าปากแล้ววิ่งขึ้นเรือนไปทางประตูผี พ่นเลือดควายในปากใส่หอผี เตาไฟศักดิ์สิทธิ์และหัวควายเก่าที่
แขวนอยู่ในเรือน การฆ่าควายเลี้ยงผีก็เนื่องมาจากความต้องการให้หายเจ็บไข้ละความอุดมสมบูรณ์ หรือจะทํา
ขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงการทําเพ่ือแก้บนด้วย ดังนั้น การฆ่าวัวสังเวยเจ้าปูุถลากับฆ่าควาย
เลี้ยงผีจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หลังจากนั้นก็จะเป็นการจัดงานรื่นเริง มีการกินเหล้าและฟูอนรํา นอกจากนี้
ยังมีการเสี่ยงทายและทํานายโดยเกี่ยวข้องกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ ปฐม หงส์สุวรรณ (2547 : 87) กล่าว
ว่า ระบบความเชื่อในพิธีกรรมการเซ่นไหว้ผีเมืองหรือการนับถือเจ้าปูุถลาในฐานะที่เป็นผู้นําทางวัฒนธรรม จึง
กลายมาเป็นความเชื่อและการสร้างสํานึกร่วมของผู้ไทสมัยใหม่ จากพิธีกรรมดังกล่าวก็สามารถสรุปได้ว่า การ
เลี้ยงเจ้าปูุถลานั้นทําให้เกิดความอบอุ่นใจในชีวิตของบุคคล ทําให้เกิดสร้างสํานึกร่วมของความเป็นกลุ่มผู้ไทแล้ว
ยังรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ในวิถีการทํามาหากินอีกด้วย 
  ความเชื่อเรื่องถลาของชาวผู้ไทในประเทศลาว ถลาหรือมเหสักเป็นผีในระดับชุมชนที่มีอํานาจ
ในการควบคุมจริยธรรมของคนทั้งหมู่บ้านและชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นที่พ่ึงเมื่อเกิดความทุกข์ยากขึ้นใน
หมู่บ้าน เช่น เมื่อมีคนเจ็บปุวยล้มตายหรือเกิดความแห้งแล้ง ภัยพิบัติ กลไกสําคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติของคน
ในชุมชนคือความเชื่อเรื่องการถูกลงโทษจากผีมเหสักข์ 
  ทรงยศ วีระทวีมาศและคณะ (2552 : 52) กล่าวว่า ชาวผู้ไทในบ้านคําชะอีและบ้านโนนยาง
ไม่มีการตั้งหลักบ้านเหมือนกับกลุ่มอ่ืนๆ แต่จะมีหอผีมเหสักข์ซึ่งตั้งอยู่ในปุามเหสักข์ของบ้าน หอผีมเหสักข์ของ
บ้านคําชะอีจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านถัดจากวัดออกไป การตั้งหอมเหสักข์ของหมู่บ้านเริ่มมาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1942 เนื่องจากในระยะแรกๆ มีคนเจ็บปุวยและตายอยู่เป็นประจํา ผู้เฒ่าผู้แก่ประจําหมู่บ้านจึงมีมติให้
ตั้งหอผีเป็นหลักบ้านหลักเมือง เมื่อลูกหลานจะเดินทางไปที่ใดไกลๆ และนานก็จะต้องบอกกล่าวแก่มเหสักข์
ก่อน การไหว้จะต้องมีการ “บะ” หรือบนบานให้ปลอดภัยโดยเลือกเซ่นด้วยหมูและไก่ เมื่อกลับมาจะต้อง 
“แก้บะ” หรือแก้บนแก่ผีมเหสักข์ โดยมีเจ้าจ้ําหรือกวานจ้ําเป็นผู้ทําพิธี การเลี้ยงมเหสักข์ของชาวผู้ไทบ้านโนน
ยางและคําชะอีจะเลี้ยงในเดือน 2 ภายหลังการเก็บเก่ียวและเอาข้าวขึ้นเล้าเรียบร้อยแล้ว และเลือกวันที่ไม่ตรง
กับวันพระ และสัตว์ที่นํามาเลี้ยงแก่ผีมเหสักข์คือ ไก่เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 2 ปี เมื่อเข้าปีที่ 3 จะเลี้ยง
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มเหสักข์ด้วยหมู การเลี้ยงผีมเหสักข์ของชาวบ้านโนนยางและคําชะอีจะนําอาหารใส่กะโตกไปวางไว้ที่เรือนหอผี
มเหสักข์ โดยวางเป็น 2 ชั้น ชั้นบนวางไว้ให้แก่ผีมเหสักข์ชั้นสูงและชั้นล่างวางไว้ให้ผีมเหสักข์ชั้นรอง เมื่อทําพิธี
จ้ําจะทําพิธีเรียกผีมเหสักข์ลงมากินเครื่องเซ่นสังเวย พร้อมทั้งมีการเสี่ยงทายด้วยไม้กะบิ้ง เมื่อผีกินเครื่องเซ่น
สังเวยเสร็จแล้วอาหารที่วางเซ่นไหว้ผีจะนํามาแบ่งให้คนกิน อาหารที่วางชั้นบนจะให้จ้ําและผู้ใหญ่ ส่วนที่วาง
ชั้นรองลงมาจะเอามาแบ่งให้เด็กๆ กิน 

2.2.7.4 ความเชื่อเรื่องผีปูุตา 
ผีปูุตาเป็นผีประจําหมู่บ้าน ชาวบ้านมีความเชื่อว่าผีปูุตาจะให้ความคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข  

ทั้งชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านและชาวบ้านที่จากไปทํางานนอกบ้านเป็นเวลานานๆ จึงมีพิธีกรรมการบนบาน
เพ่ือให้ผีปูุตาคุ้มครอง ในกรณีที่จะไปทํางานต่างถิ่นจะต้องนําดอกไม้ ธูป เทียน ไปหาเจ้าจ้ํา (ตัวกลางสื่อสาร
กับผีปูุตา) เพ่ือให้เจ้าจ้ําบอกกล่าวกับผีปูุตา เมื่อกลับมาจากการทํางานก็จะต้องไปแก้บน โดยนําเหล้า 1 ไห ไก่
ต้มสุก 1 ตัว ดอกไม้ ขันห้า เงินตามกําลังศรัทธา ขวดน้ํา นําไปให้เจ้าจ้ําเพื่อนําไปเลี้ยงหรือเซ่นไหว้ผีปูุตา 

บุญยงค์ เกศเทศ (2552 : 129) กล่าวว่า ความเชื่อถือศรัทธาในผีบรรพชน “ผีปูุตา” นับเป็น 
ภูมิป๎ญญาอันชาญฉลาดของชุมชนชาวอีสาน ที่สืบทอดเกี่ยวโยงไปถึงความผูกพันระหว่างคนกับปุาอย่างแนบ
แน่น ด้วยเหตุที่ชุมชนต้องพ่ึงพาปุาเพ่ือยังชีพ ตั้งแต่ก่อตั้งบ้านเรือนเป็นต้นมา จึงต้องกระทําตนให้ประสาน
กลมกลืนกับปุา ทั้งใช้สอยทรัพยากร ผลิตผลจากปุาอย่างประหยัด ด้วยจิตสํานึกและรู้คุณค่า “ผีปูุตา” หรือ 
“ผีอารักษ์บ้าน” ดังนั้นการเสริมสร้างภูมิป๎ญญาพ้ืนบ้านที่สืบทอดเป็นมรดกมาในรูปแบบของ “ขะลํา” หรือข้อ
ห้ามจับสัตว์หรือนําสิ่งของต่างๆ ในบริเวณดอนปูุตาออกไป หากละเมิดจะทําให้มนต์เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และมี
อันเป็นไปต่างๆ จึงยังคงเป็นแนวทางที่สอนชาวบ้านได้อีกทางหนึ่งในเรื่องของการประสานกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ ว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผลผลิตจากปุาอย่างประหยัดและหวงแหนและด้วยความเคารพ ถ้าหาก
ชาวบ้านใช้ทรัพยากรจากปุาอย่างไม่สํานึก จะทําให้ระบบนิเวศของปุาถูกทําลาย เสื่อมสภาพและขาดความ
สมดุล ซึ่งจะมีผลไปยังแหล่งต้นน้ํา สภาพดิน แร่ธาตุและสัตว์ต่างๆ 

ความเชื่อของชาวบ้านในเรื่องผีปูุตา แสดงว่าชาวบ้านเชื่อในเรื่องโลกมนุษย์และโลกผี “จ้ํา”  
ซึ่งทําหน้าที่เป็นคนทรง จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับผี ความเชื่อเรื่องผีปูุตาเปรียบเสมือนมาตรการ
ในการควบคุมความประพฤติของชาวบ้านไม่ให้ประพฤติผิดจารีตและระเบียบของสังคม ผู้ใหญ่บ้านสามารถใช้
ผีปูุตาเป็นเครื่องมือในการปกครองลูกบ้านด้วย 

ชาวผู้ไทมีความเชื่อเรื่องผีไม่แตกต่างจากชาวอีสานโดยทั่วไปนัก กล่าวคือ เมื่อรวมตัวกันตั้ง 
หมู่บ้านหรือชุมชน ก็จะกันที่ไว้ส่วนหนึ่งสําหรับสร้างศาลผีปูุตา ผีปูุตา คือ ผีเจ้าที่เจ้าทาง เป็นผีประจําอยู่
บริเวณนั้น ซึ่งพ้ืนที่หรือบริเวณดังกล่าวอาจจะเป็นที่เนิน ที่สูงหรือที่ดอน ทางทิศใดก็ได้ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน 
แล้วสร้างหอขึ้น ซึ่งบางแห่งเป็นเสาสี่ต้น มุงหลังคา ตีฝาสามด้าน มีบันได้ขึ้นราวสามขั้น จากนั้นก็แกะสลักรูป
ไม้หรือหินสมมติเป็นปูุตา หรือบางครั้งก็มีย่าตั้งอยู่เคียงข้างกัน นอกจากนี้ยังมีการแกะสลักรูปข้าทาสบริวารไว้
ด้วย เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ปืนผาหน้าไม้ มีด จอบ เสียม ฯลฯ แล้วก็ทําพิธีอัญเชิญปูุย่าตายายมาอยู่ในสถานที่
ที่สร้างเอาไว้ เพ่ือให้เป็นที่เคารพสักการะ เนื่องจากมีความเชื่อว่าผีปูุตาสามารถทําหน้าที่คุ้มครองปกป๎กรักษา
บ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ สอดคล้องกับที่เบญจวรรณ นาราสัจจ์ (2552 : 92) ที่กล่าวว่า ดอนปูุตาเป็นเขต
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ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ หากมีความจําเป็นต้องใช้สอยสิ่งใดภายในบริเวณดอนปูุตาต้องขออนุญาตผีปูุ
ตาเสียก่อน มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เกิดอาการปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็นไข้ เจ็บแขนขา และ
บางรายอาจถึงกับเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งในชุมชนเชื่อว่าเกิดจากอํานาจของผี ปูุตา แม้ขณะที่เดิน
ทางผ่านยังต้องแสดงความเคารพเสมอ 

การเลี้ยงผีปูุตามีจุดประสงค์เพ่ือให้ชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข มักจะจัดพิธีกรรมเมื่อ 
เดือน 6 ขึ้น วันพุธ (ประมาณ เดือนพฤษภาคม) ก่อนจะถึงฤดูทํานา โดยเจ้าจ้ําจะเป็นเจ้าพิธีในการจัดเลี้ยง 
เจ้าจ้ําจะแต่งตัง้คณะกรรมการในหมู่บ้านทุกครัวเรือน เพ่ือให้นําข้าวปลาอาหารและเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ได้แก่ 
เหล้า ไก่ เทียน ดอกไม้ ธูป ขันห้า มาพร้อมกันในบริเวณหน้าหอผีปูุตา ต่อมาเจ้าจ้ําจะนําข้าวปลา อาหาร
พร้อมเครื่องเซ่นไหว้มาเลี้ยงลูกบ้านที่ร่วมกัน ณ บริเวณหอปูุตา เชื่อว่าถ้าหากการเลี้ยงผีปูุตาเป็นที่พอใจ คนใน
หมู่บ้านจะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตประจําวัน โรคภัยไข้เจ็บไม่คุกคาม ในพิธีการเลี้ยงผีปูุ
ตามักจะมีการเสี่ยงทายโดยใช้ไก่ 3 ตัว เป็นเครื่องเสี่ยงทาย 3 กรณี คือ ไก่ตัวที่ 1 เสี่ยงทายเรื่องเกี่ยวกับ
มนุษย์ ไก่ตัวที่ 2 เสี่ยงทายเกี่ยวกับฝนฟูาอากาศ ไก่ตัวที่ 3 เสี่ยงทายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและพืชพันธุ์และความ
อุดมสมบูรณ ์

2.2.7.5 ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ 
ผีบรรพบุรุษนับได้ว่าเป็นผีคนตายประเภทหนึ่งในบรรดาผีที่ได้รับการยกย่อง บางถิ่นเรียกว่าผี 

ด้ํา คือ ผีปูุย่าตายายพ่อแม่ท่ีล่วงลับไปแล้ว ลูกหลานมักจะจัดการเซ่นไหว้ไว้บนเรือน โดยมีความเชื่อว่าผีบรรพ
บุรุษเหล่านี้จะปกปูองคุ้มครองและคอยดูแลรักษาลูกหลาน บางครั้งก็เรียกว่าผีเรือน 

ทรงยศ วีระทวีมาศและคณะ (2552 : 51) กล่าวว่า ผีที่ชาวผู้ไทนับถือและมีบทบาทต่อชีวิต 
อย่างมาก คือ ผีเรือนหรือผีแจเฮือน และผีมเหสักข์ ผีเรือนบางครั้งก็เรียกว่าผีแจเฮิน เป็นผีพ่อแม่ และบรรพ
บุรุษที่คอยดูแลรักษาไม่ให้ผู้อยู่อาศัยในเรือนหรือผู้ที่เข้ามาในเรือนกระทําการผิดฮีตคองประเพณี ตําแหน่งของ
ผีเรือนมักจะมีจานใส่ดอกไม้และเทียนเป็นขันห้าวางไว้ เมื่อมีการเลี้ยงผีก็จะมีพาข้าวเล็กๆ ตั้งไว้ตรงมุมติดกับ
เสาต้นหน้าสุดของเรือน จึงมักเรียกว่าผีแจ โดยทั่วไปอาจจะมีการไหว้ผีเรือนปีละครั้งเพ่ือขอพรและความ
คุ้มครองจากผีเรือน นอกจากนี้อาจจะมีการไหว้เมื่อกระทําการผิดผีหรือเกิดอาการเจ็บปุวย 
  ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชาวผู้ไทในประเทศลาวที่มีอิทธิพลและบทบาทต่อชีวิตมากคือ 
ผีเรือนหรือผีแจเฮิน (เรือน) ซึ่งเป็นผีพ่อแม่ และบรรพบุรุษที่คอยดูแลรักษาไม่ให้ผู้อาศัยในบ้านเรือนกระทําผิด
ฮีตผิดคองประเพณี ตําแหน่งของผีเรือนมักจะอยู่บริเวณมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน และมีขันหรือจานใส่ดอกไม้ 
เทียนวางอยู่ เมื่อถึงช่วงเวลาของการเลี้ยงผีเรือนก็จะนําพาข้าวเล็กๆ ตั้งไว้ตรงมุมติดกับเสาต้นแรกสุดของตัว
บ้าน จึงเรียกว่า “ผีแจ” ส่วนการเลี้ยงผีจะมีหมอมอเป็นผู้ตรวจสอบว่าผีเรือนจะกินไก่หรือหมู หลังจากนั้นผู้ที่
เป็นผู้นําในการทําพิธีไหว้คือ เจ้าก๊กหรือพ่อเรือน เรียกให้ผีเรือนมากิน ถ้ามีการสืบผีเรือน ลูกชายคนโตจะเป็น
ผู้รับสืบทอด เนื่องจากตามประเพณีของชาวผู้ไทในประเทศลาวนิยมแต่งเอาลูกสะใภ้เข้าบ้าน ในป๎จจุบันมีการ
ผสมผสานความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้าไปโดยการนําหิ้งพระเล็กๆ ไปไว้ในเสาต้นแรกสุดของบ้าน ใส่จาน
ดอกไมแ้ละเทียนบริเวณดังกล่าวเรียกว่าห้องฮอง ห้าไม่ให้ลูกเขยหรือลูกสะใภ้เข้าไป หากละเมิดก็จะถือว่าผิดผี 
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  ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชาวผู้ไทในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เชื่อว่าผี
บรรพบุรุษ เป็นผีของปูุ ย่า ตา ยาย หรือพ่อ แม่ ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว จะถูกเชิญขึ้นมาไว้บนเรือนที่ห้องผีเรือน 
หรือห้องของบรรพบุรุษที่เรียกว่า "กะล่อห่อง" และต้องจัดพิธีเซ่นไหว้ทุกปีเรียกว่า "พิธีเสนเรือน"  ซึ่งเป็นพิธี
สําคัญพิธีหนึ่งของไทดํา เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการกระทําที่เพ่ิมความเป็นสวัสดิมงคลแก่ครอบครัว ต้องทําอย่าง
น้อยปีละครั้งเพราะคําว่า "เสน" หมายถึง การเซ่นหรือสังเวย "เสนเรือน" จึงหมายถึงการเซ่นไหว้ผีเรือน ได้แก่ 
ปูุ ย่า ตา ยาย รวมทั้งบรรพบุรุษทุกคนให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ ที่บุตรหลานจัดหามาเซ่นไหว้จะได้ไม่อดยาก 
และจะได้คุ้มครองบุตรหลานให้มีความสุขความเจริญสืบไป 

การทําพิธีเสนเรือน เจ้าภาพจะเชิญผู้ประกอบพิธีคือ "หมอเสน" มาเป็นผู้ประกอบพิธีเสน 
เรือน พร้อมกับแจ้งญาติพ่ีน้อง ให้ทราบกําหนดวันทําพิธีไหว้ผีเรือน และจัดเตรียมเครื่องใช้ในการทําพิธีให้
เรียบร้อย ได้แก่ เสื้อฮี – ส้วงฮี (เสื้อ – กางเกง) สําหรับเจ้าภาพสวมใส่ขณะทําพิธีเสนเรือน ปานเผือน (ภาชนะ
คล้ายกระจาดขนาดใหญ่ บรรจุอาหารเครื่องเซ่นผีเรือน) ปานข้าว (ภาชนะใส่อาหารในหม้อเสน) ตั่งก๋า (เก้าอ้ี
หรือม้านั่ง สําหรับหมอเสนนั่งทําพิธีในห้องผีเรือน) และอาหารที่เป็นเครื่องเซ่นต่างๆ อาทิ หมูจุ๊บ (เนื้อหมู 
เครื่องในหมูยํา) แกงไก่กับหน่อไม้เปรี้ยว เนื้อหมูดิบ ซี่โครงหมู ไส้หมู ข้าวต้มผัดใส่กล้วย มันเทศต้ม เผือกต้ม 
อ้อย ขนม ผลไม้ต่างๆ ตามฤดูกาล ข้าวเหนียวนึ่ง 7 ห่อ ตะเกียบ 7 คู่ หมากพลู บุหรี่ และเหล้า เป็นต้น เมื่อได้
เวลาเซ่นไหว้ผีเรือน เจ้าภาพจะจัดเครื่องเซ่นต่างๆ บรรจุลงในปานเผือนที่เตรียมไว้ และยกเข้าไปวางไว้ในห้อง
ผีเรือนที่เรียกว่า "กะล่อห่อง" ซึ่งเป็นสถานที่ทําพิธี หมอเสนจะเริ่มเซ่นไหว้ ด้วยการเรียกหรือกล่าวเชิญบรรดา
ผีเรือน ที่เป็นบรรพบุรุษของเจ้าภาพ โดยเรียกชื่อบรรพบุรุษตามบัญชีรายชื่อ ที่เจ้าภาพจดร่วมกันไว้ในสมุดผี
เรือน เรียกว่า "ป๎๊บผีเรือน" หรือ "ป๎๊บ" จนครบทุกรายชื่อเป็นจํานวน 3 ครั้ง แต่ละครั้ง หมอเสนจะใช้ตะเกียบ
คีบหมู กับขนมทิ้งลงไปในช่องเล็กๆ ข้างขวาห้องผีเรือนทีละครั้ง จึงเซ่นเหล้าแก่ผีเรือนอีก 2 ครั้ง เพราะการ
เซ่นเหล้าเป็นสิ่งสําคัญขาดหรืองดไม่ได้ เพ่ือให้ผีเรือนได้กินอาหารและดื่มเหล้าอย่างอ่ิมหนําสําราญ เพราะคน
ที่อยู่ในครอบครัวก็จะเกิดความมั่นคงทางใจว่าผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษจะคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีความ
อุดมสมบูรณ ์

หลังจากเซ่นไหว้ผีเรือนเรียบร้อยแล้ว หมอเสนจะทําพิธีเสี่ยงทายให้แก่เจ้าภาพเรียกว่า "ส่อง 
ไก่"ด้วยการพิจารณาลักษณะของตีนไก่ในแกงหน่อไม้เปรี้ยวที่เจ้าภาพนํามาให้และจัดทํานาย ในลักษณะดัง
กล่าวคือหากตีนไก่หงิกงอแสดงว่า ไม่ดีจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น ได้แก่ ความเจ็บปุวย การตาย หรือการทํามาหากิน
ประสบป๎ญหาต่างๆ เป็นต้น แต่ถ้าตีนไก่เหยียดตรง แสดงว่าทุกคนในครอบครัวของเจ้าภาพจะประสบแต่
ความสุขความเจริญ ต่อจากนั้นเจ้าภาพจะทําพิธีขอบคุณหมอเสนที่มาช่วยทําพิธีเสนเรือน ให้แก่ครอบครัวของ
ตนเรียกว่า "ฟายหมอ" แล้วจึงเลี้ยงอาหารแขกที่มาช่วยงานเป็นอันเสร็จพิธีเสนเรือน 

2.2.7.6 ความเชื่อเรื่องขวัญ 
ชาวผู้ไทชื่อว่าแต่ละคนเชื่อว่ามีขวัญติดตัวมาด้วย โดยมาอยู่ในร่างกายรวม 32 ขวัญ ขวัญจึง 
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เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่ขวัญสามารถทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวและทํางานได้ เชื่อกันว่า
ขวัญนั้นแม้จะติดตัวมา แต่ขวัญจะตกหล่นหรือหายไปได้ง่ายๆ โดยเฉพาะตอนที่เกิดอาการตกใจ หรือว่าตอนที่
เจ็บปุวย ขวัญจะไม่อยู่กับร่างกาย อาจจะไปสถิตอยู่ที่ใดที่หนึ่ง จึงต้องทําพิธีเรียกขวัญหรือสู่ขวัญ เพ่ือให้ขวัญ
กลับมาอยู่กับร่างกายดังเดิม ขวัญในที่นี้อาจจะต่างกับวิญญาณหรืออาจจะเป็นวิญญาณก็ได้แต่ในคติความเชื่อ
ของชาวผู้ไทขวัญที่อยู่ไม่คงท่ีในร่างกายของคนจะทําให้เกิดการเจ็บปุวย สอดคล้องกับประคอง นิมมานเหมินท์ 
(2544 : 150) ที่กล่าวว่า ความเชื่อเรื่องขวัญเป็นความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่สังคมดั้งเดิมของชนชาติไท ซึ่งมีผู้
ศึกษาเก่ียวกับ “ขวัญ” ไว้ว่า “ขวัญ” มีลักษณะคล้ายกับผีหรือวิญญาณ และมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษ
ว่า “spirit” และ “soul” ซึ่ง ขวัญและวิญญาณมีความหมายไม่เหมือนกันทีเดียว ขวัญมีความหมายเกี่ยวข้อง
กับชีวิตและการผันแปรของชีวิต ในขณะที่วิญญาณเกี่ยวข้องกับความตายและการผันแปรของความตาย ทั้ง
ขวัญและวิญญาณเป็นแก่นสารสําคัญของสิ่งมีชีวิต เมื่อสิ่งมีชีวิตตายไปขวัญก็ตายตามไปด้วย แต่วิญญาณยังอยู่ 
เมื่อขวัญออกจากร่างก็ทําพิธีเรียกขวัญกลับมาได้ 

รูปที่ 2.30 การทําพิธีเรียกขวัญ สู่ขวัญในพิธีกรรมเหยาของชาวผู้ไท 
 

ชาวผู้ไทท้ังที่อยู่ในประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวไทดํา 
และไทขาวในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังมีความเชื่อที่แน่นแฟูนเกี่ยวกับเรื่องขวัญเช่นกัน ซึ่งใน
ความเชื่อของชาวผู้ไทเชื่อว่าขวัญเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ต้นไม้หรือแม้แต่สิ่งของ
เครื่องใช้ เช่น เกวียน เรือและบ้านเรือน ขวัญก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการดํารงชีวิต ซึ่งขวัญนี้สามารถที่จะ
เชื่อมโยงกลับไปถึงแถน “แถนแนน” เป็นผู้ควบคุมการสร้างมนุษย์และกําหนดมิ่งขวัญของแต่ละคน ภายใต้
ความช่วยเหลือในการป๎้นและหล่อให้เป็นรูปร่างของ “ปูุช่างหล่อพ่อช่างตี” และ “แม่เย้าแม่นาง” เมื่อป๎้นเสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็จะมอบหน้าที่ให้ “แถนชาด” เป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตก่อนส่งลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ ไทดําใน
เวียดนามนั้นเรียกขวัญว่า “ผีขวัญ” และชนชาติไทอ่ืนๆ ก็มีความคิดที่สอดคล้องกันในเรื่องของขวัญว่าเป็นผี
ชนิดหนึ่งที่ประจําอยู่กับตัวคน ทําให้สิ่งเหล่านั้นมีชีวิตและมีพลัง ดังนั้นขวัญจึงมีสิ่งที่คล้ายกับวิญญาณรวมกับ
พลังชีวิต 

ไทดํามีพิธีเกี่ยวกับการรักษาขวัญเรียกว่า “ขับมด” มีหลายวิธี เช่น การขัดมด รักษาโรคภัย 
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ไข้เจ็บของคนไทดําหรือไทยทรงดําที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีคนเจ็บไข้เรื้อรัง ผ่านการรักษาจากหมอยา
พ้ืนเมืองแล้วรักษาไม่หายจะนําผู้ปุวยไปหา “หมอมด” มาทําพิธีกรรมรักษา โดยหมอมดจะรักษาโดยการขับ
มดและเสี่ยงทาย เพ่ือจะได้ทราบถึงสาเหตุว่าคนปุวยนี้ปุวยด้วยโรคอะไร หากถูผีทําก็จะทําพิธีเลี้ยงผีแก้ไข้ ซึ่ง
หากว่าผู้ปุวยรักษาไม่หายด้วยยาพ้ืนบ้าน ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการขับมดก็คือการรักษาขวัญของคนปุวยอีกทาง
หนึ่งนั่นเอง 

จึงสรุปได้ว่าขวัญเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายของคน สัตว์หรือสิ่งของและไม่สามารถมองเห็นด้วย 
ตาเปล่า แต่เป็นสิ่งที่สร้างพลังให้กับสิ่งนั้นๆ ขวัญจะอยู่ในร่างกายของมนุษย์ในยามปกติแต่ถ้าหากว่าขวัญไม่อยู่
กับร่างกายของสิ่งนั้นๆ แล้วก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บปุวยหรืออ่อนไหว ดังนั้นจึงต้องมีพิธีเรียกขวัญหรือสู่ขวัญ
ตามความเชื่อของชาวผู้ไทและชนชาติไทกลุ่มอื่นๆ 

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นลักษณะสําคัญของขวัญของชาวผู้ไทก็คือ พิธีกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  
พิธีรับขวัญเด็กตอนแรกเกิด  พิธีทําขวัญนาค พิธีสู่ขวัญคู่บ่าวสาวตอนแต่งงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับญาติที่
เดินทางมาจากต่างถิ่นและรับขวัญผู้ที่เดินทางไกล และพิธีสู่ขวัญคนเจ็บปุวย  ซึ่งการสู่ขวัญเป็นการปลอบ
ประโลมใจและช่วยให้เกิดกําลังใจและความมั่นคงทางใจให้กับกับผู้ปุวย 

นอกจากพิธีกรรมเรื่องขวัญที่เก่ียวข้องกับบุคคลในครอบครัว แต่ยังมีพิธีกรรมเก่ียวกับขวัญที่ 
เชื่อมโยงไปถึงธรรมชาติ สัตว์ และสิ่งของอีกด้วย เช่น พิธีสู่ขวัญข้าวสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของขวัญกับ
ธรรมชาติ พิธีสู่ขวัญ ช้าง ม้า วัว ควายและเกวียน  เป็นต้น ภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ของขวัญจึงเห็นได้
ชัดเจนถึงความผูกพันระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับครอบครัว บุคคลกับสังคมโดยเฉพาะการเกษตรกรรม
และบุคคลกับธรรมชาติ และพิธีกรรมเก่ียวกับขวัญนั้นก็มักจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การนําไปสู่กําลังใจ
และสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจิตใจของบุคคลด้วย 
  
 

สรุป 
ผ้าย้อมครามกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทมีความสัมพันธ์ กับตํานานการกําเนิดมนุษย์ที่

กล่าวถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทําไร่ ทํานา ในตํานานยังกล่าวถึงการทอผ้า ซึ่งเป็นกิจกรรม
สําคัญส่วนหนึ่งในสังคมเกษตรกรรมของกลุ่มชานชาติไทอีกด้วย ชาวผู้ไทเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่มี
ลักษณะโดดเด่นของอัตลักษณ์ทางภาษา ดนตรีและพิธีกรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้านภาษา ที่มีความ
แตกต่างจากภาษาไทกลุ่มอ่ืนๆ ในเรื่องของสําเนียง ส่วนดนตรีและพิธีกรรมมีลักษณะเฉพาะตนเอง ที่ใช้ดนตรี
ประกอบในงานพิธีกรรมการรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน และวัฒนธรรมการถักทอนั้นชาวผู้ไทมีความโดดเด่นด้าน
การถักทอผ้า การมัดหมี่และการย้อมผ้า และสามารถประยุกต์ลวดลายต่างๆ ให้ปรากฏอยู่บนผืนผ้าได้อย่าง
เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะผ้าฝูายย้อมคราม 

ผ้าฝูายย้อมครามของชาวผู้ไทแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของป๎จจัยสี่ ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มสําคัญ การทอผ้าก็
เพ่ือนํามาใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทําไร่ ทํานา อีกส่วนหนึ่งถูกนํามาใช้ใน
งานประเพณีและพิธีกรรม ทั้งท่ีเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
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กับสังคม เช่น การเกิด การแต่งงาน การบวช การตาย บุญผเวส บุญกฐิน บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญ
ออกพรรษา บุญเข้าพรรษา เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทมีผ้าเป็นส่วนประกอบ
สําคัญ โดยเฉพาะผ้าฝูาย และการนําผ้าฝูายไปทําการมัดย้อม จนทําให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวผู้
ไทในท่ีสุด 



บทที่ 3 
ผ้าย้อมครามกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทในประเทศไทย 

 
ผ๎าย๎อมครามที่เก่ียวข๎องกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู๎ไทในประเทศไทย จะถูกน าเสนอออกเป็น 3 

สํวน ได๎แกํ 1) ผ๎าย๎อมครามในบริบทวัฒนธรรมดั้งเดิม 2) ผ๎าย๎อมครามในบริบทของการฟ้ืนฟู 3) ผ๎าย๎อมคราม
ในบริบทปัจจุบันและการท าให๎เป็นสินค๎าทางวัฒนธรรม ซึ่งบริบทของผ๎าครามทั้ง 3 ชํวง จะชํวยท าให๎เห็นและ
เข๎าใจบริบทความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับผ๎าครามได๎ดียิ่งขึ้น 
 

3.1 ผ้าย้อมครามในบริบทวัฒนธรรมดั้งเดมิ 
 3.1.1 วัฒนธรรมการถักทอของชาวผู้ไท 
 ชาวผู๎ไทกระจายตัวอยูํในบริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินธุ๑และมุกดาหาร ซึ่งถือเป็นกลุํม
ชาติพันธุ๑ที่มีทั้งเอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑โดดเดํนในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมการถักทอมาแตํโบราณ โดย
ปรากฏในพงศาวดารล๎านช๎างที่กลําวไว๎วํา มนุษย๑ออกมาจากน้ าเต๎า เมื่อหมากน้ าเต๎ าแตกออกมีคนเผําตํางๆ 
ออกมา 5 พวก คือ ไทลม ไทลี ไทเลิง ไทลอ ไทควาง และไทพวกนี้ได๎แกํ ขําแจะ ผู๎ไทด า ลาวพุงขาว ฮํอ แกว 
ทั้งหมดตํางกน็ับถือเป็นพี่น๎องกัน ผู๎คนทั้งหมดที่ออกมานี้ตํางก็ได๎รับการสั่งสอนจากปูุลางเชิงโดยได๎สอนให๎รู๎จัก
ท าไรํท านา ทอผ๎าทอซิ่น แล๎วให๎ท าปลูกแปลงแตํงเป็นผัวเมียกัน มีเหย๎ามีเรือน มีลูกหญิงลูกชายออกมาเป็น
เผําพันธุ๑ใหญํ พวกที่อาศัยอยูํบนที่ราบสูงมีอาชีพท าไรํ พวกท่ีอยูํในเขตที่ราบลุํมมีอาชีพท านา 

รูปที่ 3.1 ชาวผู๎ไทท่ี จ.สกลนคร และ จ.กาฬสินธุ๑กับเครื่องแตํงกายในปัจจุบัน 

 
 ความที่ปรากฏตามพงศาวดารดังกลําวก็พอที่จะท าให๎ทราบวําวัฒนธรรมเรื่องการถักทอของกลุํมชาติ
พันธุ๑ไท ก าเนิดมาตั้งแตํการสร๎างโลกและสร๎างมนุษย๑ของแถน และวัฒนธรรมเรื่องการถักทอนี่เองที่สิบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน กลุํมชาติพันธุ๑ผู๎ไทก็นับวําเป็นอีกกลุํมหนึ่งที่รํวมเผําพันธุ๑กับการก าเนิดของน้ าเต๎าปุูง ได๎เรียนรู๎
เรื่องการท าไรํท านา การท ามาหาเลี้ยงชีพและการทอผ๎าตํางๆ มาจากปูุลางเชิง  ในหัวข๎อนี้จะกลําวถึงผ๎าคราม
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กับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู๎ไท โดยเจาะจงไปพ้ืนที่ของหมูํบ๎านดอนกอย อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร เนื่องจากเป็นหมูํบ๎านที่มีความโดดเดํนเรื่องวัฒนธรรมการผลิตผ๎าคราม จึงได๎เลือกพ้ืนที่บ๎านดอนกอย
มาเป็นภาพแทนของหมูํบ๎านตํางๆ ของชาวผู๎ไท แตํก็มิได๎ตัดข๎อมูลเรื่องของชาติพันธุ๑ผู๎ไทหมูํบ๎านอ่ืนๆ ที่เก็บ
ข๎อมูลเกี่ยวกับผ๎าครามทิ้ง เนื่องจากจะใช๎เป็นข๎อมูลประกอบเพ่ือท าให๎ข๎อมูลเรื่ องผ๎าครามที่เกี่ยวข๎องกับ
ประเพณี พิธีกรรมและวิถีชีวิตอ่ืนๆ ของชาวผู๎ไทมาประกอบด๎วย 
 จากการสัมภาษณ๑ผู๎เฒําผู๎แกํเรื่องการถักทอของชาวผู๎ไทในหลายๆ แหํง เชํน ผู๎ไทหนองสูง ผู๎ไทค าชะอี 
ผู๎ไทกุฉินารายณ๑ ผู๎ไทวาริชภูมิ ผู๎ไทพรรณนานิคม ผู๎ไทเรณูนคร ก็มักจะได๎รับค าตอบและค ายืนยันอยํางเดียวกัน
วํา การถักทอเป็นงานของผู๎หญิง ผู๎หญิงจะเรียนรู๎เรื่องการถักทอจากญาติผู๎ใหญํฝุายแมํ เชํน ยํา ยาย แมํ ปูา 
น๎าหรือพ่ีสาว โดยกระบวนการเรียนรู๎นั้นเริ่มจากการสังเกต การดู การฝึกทดลองท า จนกระทั่งท าเป็นและเกิด
เป็นความช านาญ เนื่องจากการถักทอผ๎าเป็นสํวนส าคัญที่เข๎ามาผูกพันกับชีวิตตั้งแตํเกิดจนตาย โดยเฉพาะการ
เกิดและการแตํงงาน ผ๎ามีความส าคัญอยํางยิ่ง ในขณะที่ผู๎ชายได๎รับการสั่งสอนและเรียนรู๎วิถีชีวิตผํานการฝึก
สังเกต การทดลองและการเรียนในระบบโรงเรียนในอดีต สํวนผู๎หญิงนอกเหนือจากการเรียนรู๎เรื่ องงานบ๎าน 
งานเรือนและการท าอาหารแล๎ว การทอผ๎าก็เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอีกประการหนึ่งที่ชํวยท าให๎
ผู๎หญิงได๎เปลี่ยนผํานสภาวะของชีวิต (rite of passage) เพราะคนสมัยกํอนมักจะดูคนผํานพฤติกรรมทาสังคม 
เวลาจะดูผู๎หญิงจะดูจากครอบครัวและดูฝีมือการท าผ๎า หากท าผ๎าเป็นก็หมายถึงมีความเหมาะสมในการออก
เรือน เชํนเดียวกันกับผู๎ชายจะออกเรือนแตํงงานได๎ก็ต๎องผํานการบวชเรียนมากํอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.2 กิจกรรมการ

ทอผ๎าของผู๎เฒําชาวผู๎ไทบ๎านดอนกอยและบ๎านหนองครอง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
 3.1.2 ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย 
 พ้ืนที่วิจัยที่ผู๎วิจัยเลือกศึกษา คือ บ๎านดอนกอย ต าบลสวําง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
เนื่องจากหมูํบ๎านดอนกอย เป็นหมูํบ๎านของชาวผู๎ไทท่ีมีการสืบทอดภูมิปัญญาเรื่องผ๎าย๎อมครามจากบรรพชนมา
สูํรุํนลูกหลาน ซึ่งหมูํบ๎านดอนกอยเป็นหมูํบ๎านเกําแกํ พูลจิตร บิดร (2521 : 185) ที่กํอตั้งมาตั้งแตํปี พ.ศ. 
2453 สาเหตุที่เรียกวําบ๎านดอนกอย เนื่องมาจากบริเวณที่ตั้งหมูํบ๎านในปัจจุบันแตํกํอนเป็นปุาดง มีแตํหัว
กลอย (พืชชนิดหนึ่งที่สามารถน าหัวมากินได๎) ชาวบ๎านเรียกมันชนิดนี้วํา “มันกลอย” จึงเรียกชื่อหมูํบ๎านวํา 
“ดอนกลอย” แตํเนื่องจากส าเนียงภาษาถิ่นไมํนิยมออกเสียงค าควบกล้ า จึงได๎กรํอนเสียงควบกล้ าจาก 
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“กลอย” มาเป็น “กอย” และเป็นชื่อของหมูํบ๎านมาตั้งแตํนั้นโดยมีนายนวล ศรีกุลกิจ นายตุํน อุปรีย๑ นายจัน
ทา ศรีสุทัศน๑และนายนวน แก๎วดี เป็นครัวที่อพยพมาจากบ๎านพอกใหญํ โดยมีคนรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 คน
เศษ สาเหตุของการอพยพมาก็เนื่องจากมีทุํงนาอยูํบริเวณบ๎านดอนกอย หลังจากนั้นก็เริ่มมีครอบครัวอ่ืนๆ ได๎
อพยพข๎ามล าน้ าอูนมาสมทบ และตั้งถิ่นฐานอยูํในบริเวณนี้เพ่ิมขึ้น ประกอบกับบริเวณดังกลําวมีทรัพยากรปุา
และอาหารอุดมสมบูรณ๑จึงได๎แผ๎วถางพ้ืนที่ดังกลําวขึ้นเป็นหมูํบ๎าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.3 แผนที่

ภาพถํายทางอากาศบ๎านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
บ๎านดอนกอย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5,687 ไรํ โดยแบํงเป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 2,322 ไรํ ท านาข๎าว 2,103 

ไรํ ซึ่งแยกเป็นพื้นที่ท าสวนอีก 219 ไรํ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นดอนมีปุาไม๎ส๎อมรอบซึ่งปุาสํวนใหญํเป็นปุาเต็ง
รังและยังเต็มไปด๎วยปุาหนํอไม๎ ซึ่งถือวําเป็นแหลํงอาหารที่ส าคัญของคนในชุมชน บริเวณพ้ืนที่โดยรอบยังอุดม
สมบูรณ๑ไปด๎วยแหลํงน้ าธรรมชาติ ห๎วย หนอง คลอง บึงและสายน้ าที่ส าคัญที่สุดคือ ล าน้ าอูนซึ่งไหลผําน
ล๎อมรอบทางทิศตะวันออกเรื่อยไปจนถึงทิศเหนือของหมูํบ๎าน นอกจากนี้ ล าน้ าอูนยังเป็นสายน้ าที่ส าคัญอุดม
สมบูรณ๑ เต็ม ไปด๎วยสัตว๑น้ านานาชนิดอีกด๎วย นอกจากนี้ตรงบริเวณฝั่งล าน้ าอูนยังมีลักษณะเป็นผาและมีดิน
เป็นโคลนสีแดงตามค าบอกเลําจากคนเฒําคนแกํเลําวําดินโคลนสีแดงนี้ในอดีตชาวบ๎านจะน าเอาผ๎าขาวไปย๎อม
กับโคลน เพื่อน าไปถวายพระสงฆ๑ ในชํวงเทศกาลเข๎าพรรษา ด๎วยความพิเศษของโคลนบริเวณนี้นี่เอง ชาวบ๎าน
จึงเรียกบริเวณนี้วํา “ผามอดินแดง” 

ชาวบ๎านดอนกอยมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้นจากการส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2554 จ านวน 187 ครัวเรือน 
จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 896 คน แยกเป็นชาย 443 คน แยกเป็นหญิง 453 คน ประชากรสํวนใหญํเป็นชาว
ผู๎ไทกลุํมเดียวกันกับบ๎านพอกใหญํ ชาวบ๎านมักเรียกตัวเองวําเป็นชาวผู๎ไทเผําชะเงย อาศัยอยูํรํวมกันด๎วยความ
สามัคคีปรองดอง อํอนน๎อมถํอมตน ให๎ความเคารพและคารวะนับถือผู๎อาวุโส มีความรักเอ้ืออารีตํอกัน อีกทั้งมี
ความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย๑ในการประกอบอาชีพ ทุกคนในชุมชนยึดมั่นที่จะรํวมมือกันที่จะพัฒนาชุมชนและ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยูํของคนในชุมชนให๎ดีขึ้นจึงมีค าขวัญประจ าหมูํบ๎านวํา “ลูกสาวสวย รวยวัฒนธรรม 
เลิศล้ าประเพณี ผ๎ามัดหมี่แปลกตา เที่ยวทําผาดินแดง ลํองแกํงล าน้ าอูน” 
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บ๎านดอนกอย หมูํที่ 2 ต าบลสวําง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นหมูํบ๎านที่มีการขับเคลื่อน
ชุมชนแบบบูรณาการ กลําวคือ มีการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น แนวโน๎มที่จะเกิดปัญหาในอนาคต ความต๎องการ
ของคนในชุมชน แนวคิดนโยบายของหนํวยงานภาครัฐ ระดมความคิดน ามาประสานเพ่ือให๎สอดคล๎องกัน
จากนั้นน ามาพิจารณารํวมกันหาแนวทางด าเนินการ และหาแนวทางแก๎ไขปัญหารํวมกันโดยผํานมติในที่
ประชุมแบบประชาคมมีการวางแผนงาน คาดการณ๑ลํวงหน๎า จัดท าแผนงานที่ครอบคลุมทุกๆ ด๎าน อาทิเชํน 
แผนงานพึ่งพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนาชุมชน 
แผนงานด๎านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานด๎านวัฒนธรรมประเพณี แผนงานการเฝูาระวัง การ
ปกปูองสถาบัน และความม่ันคงของชาติ ชาวบ๎านทุกคนมีความเสียสละ มุํงมั่นในการขับเคลื่อนชุมชนให๎เจริญ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของคนในชุมชนให๎อยูํดี กินดีภายใต๎วิสัยทัศน๑ “สุขภาพดี ชุมชนนําอาศัย 
จิตใจเป็นสุข” 

อาณาเขตของหมูํบ๎านดอนกอย หมูํที่ 2 ต าบลสวําง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครอยูํหํางจาก
ตัวเมืองสกลนครมาทางด๎านทิศตะวันตกประมาณ 30 กิโลเมตรโดยทางหลวงชนบทหมายเลข 2355 

ทิศเหนือ ติดกับบ๎านค าประมง หมูํ 4 ต าบลสวําง อ าเภอพรรณานิคม                                  
ทิศใต๎  ติดกับบ๎านนาซอนหมูํ 6 ต าบลสวําง อ าเภอพรรณานิคม   
ทิศตะวันออก ติดกับล าน้ าอูน บ๎านทํามํวง หมูํ 2 ต าบลหนองลาด อ าเภอเมือง   
ทิศตะวันตก ติดกับบ๎านโนนทรายค าหมูํ 7 ต าบลสวําง อ าเภอพรรณานิคม   
สภาพทางสังคมของชาวบ๎านมีความมั่นคง มีการจัดบ๎านเรือนที่ถูกสุขลักษณะ ครอบครัวอบอํุน  

ประชาชนสํวนใหญํมีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได๎รับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี เด็กและเยาวชนได๎รับ
การศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุตั้งแตํ 15 – 60  ปี สามารถอํานออกเขียนได๎เป็นสํวนใหญํ คิด
เป็นร๎อยละ 90 คนในชุมชนรู๎รักสามัคคี ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสภาพทางเศรษฐกิจ
ของชาวบ๎านจากการส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2554 พบวํามีรายได๎เฉลี่ย 35,833 บาทตํอคนตํอปี ครัวเรือนทั้งหมดมี
การออมเงินทุกเดือน ชาวบ๎านสํวนใหญํใช๎พ้ืนที่ทางการเกษตรท านา รวมถึงผลผลิตที่ได๎หลังจากฤดูท านา คือ 
พริก นับเป็นรายได๎หลักรองจากการขายข๎าว ชาวบ๎านมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน เส๎นทางการคมนาคมขนสํงของ
หมูํบ๎านสะดวกสบาย รวมถึงมีแหลํงน้ าที่เพียงพอตํอการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

3.1.3 ประเพณีและวัฒนธรรมบ้านดอนกอย 
ด๎านประเพณีและวัฒนธรรมของหมูํบ๎านดอนกอย พบวํามีการยึดถือปฏิบัติตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่  

โดยเป็นข๎อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในพิธีกรรมทั้งที่เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ และวิถีการด าเนินชีวิตแบบ
ตํางๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การเลี้ยงฝีปูุตา การเลี้ยงผีเหยา การบูชาผีตาแฮก การท าบุญกฐิน การท าบุญ
ประเพณีข้ึนบ๎านใหมํการบายศรีสูํขวัญ การท าบุญกองข๎าว การท าบุญสรงน้ าพระ ถวายผ๎าอาบน้ าฝน ประเพณี
สงกรานต๑ การท าบุญแหํเทียนเข๎าพรรษา – ออกพรรษา การท าบุญแหํพระเวสสันดรชาดก เทศมาลัยหมื่น
มาลัยแสน แหํข๎าวพันก๎อน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญข๎าวจี่ ข๎าวประดับดิน บุญข๎าวสาก ประเพณีบุญ
แขํงเรือ 
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การท าบุญประเพณีของชาวบ๎านดอนกอย ต าบลสวําง อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร จากค า
บอกเลําของนายค าไหล ศรีสุทัศน๑ (สัมภาษณ๑ 25 เมษายน 2555) ได๎เลําวําบุญประเพณีของบ๎านนี้ที่ส าคัญๆ 
ประกอบด๎วย เดือนสาม เอ็ดบุญข๎าวจี่ เดือนห๎า เอ็ดบุญสงกรานต๑ เดือนหก เอ็ดบุญผะเวส เดือนแปด เอ็ดบุญ
เฮ๎าพรรษา เดือนเก๎า เอ็ดบุญเฮ๎าประดับประดิน (ข๎าวประดับดิน) เดือนสิบ เอ็ดบุญเฮ๎าสาก เดือนสิบเอ็ด เอ็ด
บุญเอาะพรรษา เดือนสิบสอง เอ็ดบุญกฐิน ซึ่งขอน าเสนอผํานแผนภูมิดังกลําวน าเสนอเกี่ยวกับงานบุญ
ประเพณีในรอบปีของชาวบ๎านดอนกอยวําแตํละเดือนมีรายละเอียดอยํางไร  

บุญประเพณีส าคัญที่สุดของชาวบ๎านดอนกอย เห็นจะได๎แกํ บุญผเวส เนื่องจากเป็นบุญประจ าปีที่สืบ
ทอดกันมาแตํโบราณ ดั้งเดิมแล๎วชาวบ๎านดอนกอยเป็นกลุํมชาวผู๎ไทที่อพยพมาจากบ๎านพอกใหญํ จึงน าบุญ
ประเพณีเกําแกํนี้มาด๎วย จากค าบอกเลําของนายค าไหล ศรีสุทัศน๑ (สัมภาษณ๑ 25 เมษายน 2555) เลําวํา
สมัยกํอนบุญผเวสละเอียดกวํานี้ ไมํท าลวกๆ มีการแบํงหน๎าที่ที่ชัดเจนของชายหญิง ฝุายชายจะมีหน๎าที่ในการ
ท าไม๎ เจตฉัตร (เศวตรฉัตร) รูปช๎าง รูปม๎า ซึ่งเป็นงานของผู๎ชาย สํวนผู๎หญิงจะท าเครื่องร๎อย เครื่องพัน และ
เครื่องประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ไมํยุํงเกี่ยวกัน นายค าไหลยังกลําวอีกวําสมัยกํอนมีเขาวงกต (เขาคีรีวงกต) 
เป็นการน าไม๎ไผํมาสานท าเป็นวงล๎อม เมื่อเดินเข๎าไปจะหลงทาง แตํปัจจุบันไมํมีแล๎ว เมื่อถึงบุญผเวสชายหนุํม 
หญิงสาวก็จะมารํวมงาน โดยเฉพาะหนุํมๆ จากหมูํบ๎านใกล๎เคียงก็จะเดินทางมากํอน 1 วัน และมานอนที่ผาม 
ซึ่งเป็นกระทํอมที่ชาวบ๎านจัดเตรียมไว๎ส าหรับแขกหรือญาติตํางหมูํบ๎าน จะมีมหรสพ คือ หมอล ากลอน มาล า
ให๎ฟัง แตํปัจจุบันไมํมีให๎เห็นแล๎ว ชุดที่หนุํมสาวใสํสํวนมากจะเป็นเสื้อแขนยาว และกางกางขาสั้น ซึ่งสํวนมาก
เป็นผ๎าฝูายย๎อมครามหรือย๎อมหม๎อ ผู๎เฒําผู๎แกํที่ลงวัดก็จะสวมใสํเสื้อผ๎าฝูายย๎อมหม๎อลงไปฟังพระเทศน๑ ซึ่งพบ
เห็นได๎โดยทั่วไป สํวนบุญประเพณีท่ีบ๎านดอนกอยไมํเคยท าเลยคือบุญบั้งไฟ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 
3.4 ขบวนแหํในงานบุญผเวสและบุญข๎าวจี่ของชาวผู๎ไท 

 บ๎านดอนกอยเป็นอีกหมูํบ๎านหนึ่งที่มีวัฒนธรรมการถักทอผ๎ามายาวนาน นับตั้งแตํ พ.ศ. 2453 เมื่อมี
การตั้งบ๎านดอนกอย โดยมีกลุํมคนจ านวน 10 ครัวเรือนแยกออกมาจากบ๎านพอกใหญํ ซึ่งเป็นชาวผู๎ไทบ๎าน
พอกใหญํเรียกตัวเองวําเป็นผู๎ไทชะเงย ชาวผู๎ไทบ๎านดอนกอยจึงได๎รับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมมาจาก
บ๎านพอกใหญํ เมื่อแรกตั้งหมูํบ๎านอยูํในบริเวณดงของมันชนิดหนึ่งที่เรียกวํา “หัวกลอย” ซึ่งกลอยสามารถ
น ามากินแทนข๎าวได๎ คนผู๎ไทสมัยกํอนเมื่อข๎าวไมํมีพอกินก็จะน ากลอยมาท าเพ่ือเอาไปแลกข๎าว ซึ่งพูลจิตร บิดร 
(2521 : 179) กลําวถึงลักษณะทั่วไปของบ๎านดอนกอยวําลักษณะพ้ืนที่ของหมูํบ๎านเป็นที่ราบสูงมีปุาไม๎กระจาย
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อยูํทั่วไป มีแหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือ ล าน้ าอูน ห๎วยค าไหล ห๎วยค าผักหนาม หนองหอยและหนองจอก 
โดยเฉพาะล าน้ าอูนนั้นเป็นล าน้ าส าคัญของหมูํบ๎านไหลผํานหมูํบ๎านทางทิศตะวันออกและทิศใต๎ ชาวบ๎าน
สํวนมากประกอบอาชีพท านา รองลงมาได๎แกํท าสวนแตงโมและสตรีหมูํบ๎านนี้นิยมทอผ๎ามัดหมี่ 

บ๎านดอนกอยเป็นหมูํบ๎านที่รื้อฟ้ืนผ๎าครามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในสมัยที่ครามและผ๎าครามหายไป แตํ
หายไปในที่นี้คือหายไปจากหน๎าที่ทางสังคม กลําวคือ คนและชาวบ๎านทั่วไปไมํนิยมสวมใสํผ๎าครามอีกตํอไป 
เนื่องจากผ๎าครามเป็นผ๎าฝูายที่มีสีคํอนข๎างจ ากัด (สีด า และสีน้ าเงิน) ไมํหลากหลายเหมือนเสื้อผ๎าในปัจจุบัน 
ดังนั้นชํวงเวลาหนึ่งประมาณ 30 กํอนเสื้อผ๎าครามจึงไมํมีบทบาทหน๎าที่ทางสังคมอีกตํอไป และเมื่อไมํมีบทบาท
หน๎าที่ก็ท าให๎เลือนรางหายไปจากชุมชนในที่สุด ตํอมาเมื่อมีการรื้อฟ้ืนขึ้นมาอีกครั้งจึงท าให๎บริบทของผ๎าคราม
ได๎รับความนิยมอีก หากแตํกระบวนการกลับมาของผ๎าครามไมํได๎มีบทบาทหน๎าที่ในแบบเดิมที่ กลุํมคนที่เคย
สวมใสํผ๎าครามไมํใชํคนกลุํมเดิม ผ๎าครามจากเดิมที่เคยทอไว๎ใช๎เองในครัวเรือน กลับถูกน าให๎มาเป็นสินค๎า  
 ผ๎าครามในบริบทดั้งเดิมของชาวบ๎านดอนกอย วําสมัยกํอนนั้นผ๎าครามหรือที่เรียกวําผ๎าย๎อมหม๎อ หรือ
ย๎อมหม๎อนิลนั้นมีลักษณะอยํางไร อยูํในสภาพใด ใครเป็นคนใช๎ ใช๎ในโอกาสใด และกรรมวิธีตํางๆ ท าอยํ างไร 
ซึ่งจะเป็นการให๎รายละเอียดตํางๆ ของครามและผ๎าครามที่จะชํวยให๎เข๎าใจบริบทของผ๎าในมิติสังคมและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมได๎ดีพอสมควร ชาวบ๎านรู๎จักครามและรู๎จักฝูาย เนื่องจากครามกับฝูายเป็นของที่มาคูํกัน สํวน
ไหมเป็นสิ่งที่ชาวบ๎านรู๎จักในล าดับถัดมา เนื่องจากชาวบ๎านไมํนิยมปลูกหมํอนเลี้ยงไหม โดยให๎เหตุผลวําท ายาก 
แตํฝูายนั้นเป็นสิ่งที่ท าได๎งําย เริ่มจากกรเกลือกไรํ (เตรียมไรํ) เพ่ือปลูกฝูาย โดยจะท าบริเวณหัวไรํปลายนา เผา
และแผ๎วถางให๎เตียน ไถและบางครั้งใช๎สักหลุํง (ใช๎เสียมขุดเป็นหลุมเล็กๆ) เพ่ือหยอดเมล็ดฝูาย โดยฤดูกาล
ปลูกฝูายเริ่มตั้งแตํเดือน 6 ของทุกๆ ปี และฝูายจะโตเต็มที่เมื่อเดือน 9 ถึงเดือน 12 เมื่อถึงฤดูเก็บฝูายก็จะใช๎
กะทอไปเก็บ เลือกเอาฝูายที่ซับ (สวย) เม็ดโตๆ แล๎วน ามาตาก เมื่อตากฝูายเสร็จแล๎วก็น าฝูายไปอ้ิว โดยมีหีบ
อ้ิวฝูาย เพ่ือให๎เมล็ดฝูายหลุดออก สํวนเมล็ดฝูายก็เอาไปตากให๎แห๎งเพ่ือท าเมล็ดพันธุ๑ในปีถัดไป บางครัวเรือน
ใช๎เมล็ดฝูายไปทิ้งที่ (ตากล๎า) แปลงนาที่จะท าเป็นแปลงต๎นกล๎า เพราะเชื่อวําเมล็ดฝูายจะชํวยท าให๎แปลงกล๎า
นั้นงามยิ่งขึ้น บางครัวเรือนน าเอาไปจุํมกับน้ ามันก๏าดแล๎วเอาไปอุดรูรั่วบริเวณเล๎าข๎าว เชื่ อวําจะไมํท าให๎มอด
หรือมดข้ึนมากินเม็ดข๎าวบนเล๎า สํวนฝูายที่อ้ิวเสร็จแล๎วก็จะน าไปสูํกระบวนการถัดไปคือ เอาฝูายไปดีด เพ่ือท า 
ให๎เนื้อฝูายเหลวและทน จากนั้นก็น าฝูายมาล๎อ (ท าเป็นก๎อนยาวๆ) หลังจากนั้นก็น ามาฝูายมาเข็นใสํหลา 
(อุปกรณ๑เข็นฝูาย) แล๎วน าฝูายมาเปีย (การท าฝูายให๎เป็นก๎อนหรือตํอนเรียกวํา ตํอนฝูาย) หลังจากได๎ฝูายเป็น
ตํอนแล๎วก็น าฝูายไปลงแชํน้ าข๎าว (ต๎มข๎าว) เรียกวําการฆําฝูาย เพ่ือท าให๎เส๎นฝูายมีความทนทานยิ่งขึ้น หลังจาก
นั้นก็น าฝูายไปย๎อมให๎เป็นสีตํางๆ สมัยกํอนสีสังเคราะห๑ยังไมํนิยมอยํางแพรํหลาย ก็จะใช๎การย๎อมคราม 

รูปที่ 3.5 ต๎นฝูายที่ปลูกในไรํเดือน 6 – 7 และปุยฝูายที่พร๎อมเก็บในเดือน 10 – 12 
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การปลูกครามเพ่ือน ามาย๎อมผ๎าจะต๎องหวํานเมล็ดครามกํอน และครามมีทั้งฝักตรงและฝักงอ ฝักตรง

จะมีเมล็ดสีเหลืองอํอนๆ คล๎ายกับสีของเมล็ดงา แตํเล็กกวํา สํวนฝักงอจะเป็นเมล็ดสีด า ชํวงเวลาของการหวําน
ครามคือชํวงฤดูฝน (ฟูาฝนใหมํ) จากนั้นประมาณ 3-4 เดือนเมื่อต๎นครามพอที่จะเก็บเกี่ยวได๎ ก็จะเกี่ยวคราว
โดยเอาล าต๎น กิ่งและใบมาม๎วน ชาวอีสานและชาวผู๎ไทเรียกวําเอามาก๎อ (ม๎วนเป็นก๎อนๆ) น าเอาไปหมักใน
หม๎อ (ไห) ขนาดกลางประมาณ 2-3 คืน เมื่อได๎สีเขียวอํอนๆ แยกเอากากที่ปั้นเอาเศษตํางๆ ออกแล๎วน ามา
ผสมกับปูนขาว ใช๎ไม๎คน ในสมัยกํอนจะใช๎มือกวนให๎เนื้อครามกับปูนขาวให๎เข๎ากันประมาณ 3-4 วันจนคราม
ตกตะกอนคล๎ายเลนจะได๎เนื้อครามสีน้ าเงินเข๎ม กรองเอาเนื้อครามเอาไว๎กํอนน าไปกํอหม๎อ (กํอนย๎อม) เวลาจะ
น าไปย๎อมจะต๎องเอาไปผสมกับดั่ง ซึ่งดั่งจะได๎จากการเผากาบกล๎วย ต๎นกล๎วย มะเฟือง ไม๎ส๎มขี้ม๎อน ต๎น
มะละกอแล๎วกรองเอาน้ าขี้เถ๎ามาผสมกับก๎อนครามปลํอยไว๎จนสํวนผสมตํางๆ ลงตัว แล๎วน าเอาฝูายที่ต๎องการ
ย๎อมลงไปแชํหรือหมักไว๎ การย๎อมครั้งแรกจะได๎สีฟูา ดังนั้นจึงต๎องย๎อมซ้ าๆ จนกวําจะได๎สีตามที่ต๎องการ การ
ย๎อมลงในหม๎อคราม 1 ครั้งเรียกวํา ลง 1 บาท ย๎อม 2 ครั้งเรียกวําลง 2 บาท ในอดีตการย๎อมผ๎าครามก็เพ่ือท า
ให๎ผ๎าฝูายสีขาวสีด าเหมาะส าหรับการใสํท าไรํ ท านานและท าสวน 

 

 
รูปที่ 3.6 หม๎อย๎อมครามและการย๎อมครามของชาวบ๎านซึ่งเป็นกิจวัตรที่ต๎องท าทุกเช๎า 
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 กระบวนการตํอจากนี้ก็น าผ๎าที่ผํานการย๎อมเรียบร๎อยแล๎วไปทอ ซึ่งผ๎าที่ได๎จะมีอยูํ 2 แบบ คือ ผ๎า
มัดหมี่ และผ๎าลวาด (ไมํมีลวดลาย หรือ ผ๎าพื้น) ซึ่งผ๎าฝูายมัดหมี่เป็นผ๎าที่นิยมมาก เพราะการมัดหมี่จ าเป็นต๎อง
อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ และต๎องผํานการเรียนรู๎ ดังนั้นผ๎ามัดหมี่จึงเป็นการแสดงฝีมือเฉพาะของผู๎หญิงที่
จะน าเสนอตัวตนผํานรูปแบบของผ๎า และชาวบ๎านหรือคนอ่ืนๆ ก็จะมองเห็นลวดลายดังกลําวผํานการนุํงหํม
ของเจ๎าของผ๎าเมื่อเวลาไปท าบุญที่วัด ชาวบ๎านดอนกอยสมัยกํอนมีวัดเป็นศูนย๑กลางของการถํายทอดศิลปะ
วิทยาการ วิถีชีวิตที่ถูกก าหนดด๎วยฮีตสิบสองท าให๎มีชํวงเวลาหนึ่งของผู๎หญิงที่เว๎นวํางจากการท านาท าไรํ ซึ่งถือ
เป็นหน๎าที่หลักแล๎ว จึงต๎องหาเวลาพักผํอนด๎วยการท างานศิลปะ และศิลปะของผู๎หญิงที่โดดเดํนมากที่สุด คือ 
ผืนผ๎า และผ๎าถูกน าไปใช๎ในกรณีตํางๆ กัน นับตั้งแตํเกิดจนตาย 

ผ๎าในฐานะท่ีเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย๑มีบทบาทส าคัญตั้งแตํเกิดจนกระทั่งตาย เมื่อเราเกิดก็ใช๎ผ๎า 
มาหํอหุ๎มรํางกายเพ่ือปูองกันและหํอหุ๎มรํางกายให๎ได๎รับความอบอํุน เมื่อเติบโตขึ้นก็ใช๎ผ๎าในโอกาสตํางๆ กัน 
เมื่อตายก็ใช๎ผ๎ามัดและผูกรํายกายเอาไว๎ นั่นแสดงให๎เห็นวําผ๎ามีบทบาทตํอวิถีชีวิตของมนุษย๑อยํางเลี่ยงไมํได๎ 
นอกจากนี้ในวัฒนธรรมของมนุษย๑ยังใช๎ผ๎าเป็นเครื่องแบํงแยกเพศและหน๎าที่ของมนุษย๑อีกด๎วย โดยเฉพาะใน
วัฒนธรรมของชาวอุษาคเนย๑ที่รับรู๎ถึงวัฒนธรรมเรื่องการถักทอวําเป็นงานของผู๎หญิง ผู๎ชายจะต๎องจักสาน 
เชํนเดียวกับที่บรรทัดฐานทางสังคมที่ตั้งไว๎วํา ผู๎ชายคนใดที่ไมํผํานการบวชเรียนก็ยังไมํนับวําเป็นคนโดย
สมบูรณ๑ เชํนเดียวกันกับผู๎หญิงคนใดที่ยังไมํรู๎จักการปั่นฝูาย ทอผ๎าก็ยังไมํสมควรที่จะมีครอบครัว มโนทัศน๑
ดังกลําวไมํได๎ปรากฏแตํในเฉพาะกลุํมชาติพันธุ๑ใดกลุํมชาติพันธุ๑หนึ่งเทํานั้น หากแตํเป็นที่รับรู๎อยํางกว๎างขวาง 
และนับวําผ๎าก็เป็นสํวนหนึ่งของเครื่องนุํงหํมที่คนน ามาแสดงอัตลักษณ๑ในแบบตํางๆ ทั้งที่เป็นผ๎านุํง ผ๎าหํม 
เสื้อผ๎าด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน โอบ รัด มัด ผูก จนท าให๎ผ๎ากลายเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่แสดงตัวตนของ
คนได๎อยํางชัดเจน เพราะเราใช๎ผ๎าในวิถีชีวิตทั้งที่เป็นเครื่องนุํง เครื่องหํม เครื่องประกอบพิธีตํางๆ ตั้งแตํการ
เกิด การบวช การแตํงงาน จนกระทั่งการตายล๎วนแล๎วแตํมีผ๎าเข๎ามาเกี่ยวข๎องทั้งสิ้น หากเราจะกลําวถึงผ๎าที่
เกี่ยวข๎องกับพิธีกรรมตํางๆ ในหัวข๎อนี้จะกลําวถึงผ๎าครามกับวิถีชีวิตของชาวผู๎ไท วําผ๎าครามถูกน ามาใช๎ใน
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมอยํางไร 
  3.1.3.1 ผ้าย้อมครามกับประเพณีเกี่ยวกับชีวิต 

1) ประเพณีการเกิด 
  สมัยกํอนชาวผู๎ไทคลอดลูกที่บ๎านและอยูํไฟที่บ๎าน โดยมีหมอต าแยเป็นผู๎ท าคลอด ปัจจุบัน
นิยมคลอดลูกที่โรงพยาบาลและกลับมาพักฟ้ืนที่บ๎าน การอยูํไฟก็มีอยูํบ๎างแตํไมํเหมือนกับสมัยกํอน เนื่องจาก
เงื่อนไขของเวลา จะขอกลําวถึงการเกิดสมัยกํอนวําเมื่อภรรยามีอาการเจ็บท๎องจะคลอดลูก ฝุายสามีจะต๎องไป
หาหมอต าแยเพื่อมาท าคลอดที่บ๎าน กํอนคลอดจะต๎องมีการบอกผีเพ่ือท าให๎การคลอดไมํเกิดปัญหา การคลอด
โดยใช๎หมอต าแยสามีจะเป็นผู๎หาผ๎าขาวม๎ามาผูกกับขื่อโยงลงมาเพ่ือให๎ภรรยาจับหรือถํวงน้ าหนักขณะคลอด 
หมอต าแยก็ประคองท๎องของคนท่ีจะคลอด และในขณะคลอดสามีหรือผู๎ชายจะอยูํในบริเวณนั้นไมํได๎เพราะถือ
วําเป็นอาถรรพณ๑ สามีจึงมีหน๎าที่ในการหาฟืนและต๎มน้ าร๎อนไว๎รอ เมื่อเด็กคลอดออกมาแล๎วก็จะใช๎ผ๎ามา
หํอหุ๎มรํางกายแล๎วน าไปวางในกระด๎ง สํวนแมํเด็กก็จะให๎อยูํไฟ หลังจากการอยูํไฟแล๎วก็จะมีการสูํขวัญแมํและ
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เด็ก โดยน าไกํต๎มหรือไขํมาสูํขวัญและผูกแขนแมํและเด็กเพ่ือให๎อยูํเย็นเป็นสุข บางหมูํบ๎านยังใช๎เขมําจากหม๎อ
มาปูายที่หน๎าผากเด็ก เรณู เหมือนจันทร๑เชย (2542 : 109) กลําววํา ชาวไทยโซํงเมื่อหลังจากการอยูํไฟ 15 วัน
แล๎ว แมํลูกอํอนจะได๎รับอนุญาตให๎สระผมได๎ อีกทั้งไมํอนุญาตให๎แมํลูกอํอนออกจากบ๎านเพราะน้ าคาวปลายัง
ไมํแห๎ง โดยเชื่อวําผีสางนางไม๎จะมารบกวน อีกทั้งเมื่อหลังจากการอยูํไฟครบแล๎วชาวบ๎านที่อยูํใกล๎เคียงจะมา
ผูกแขนรับขวัญ บางครั้งก็ดึงเส๎นด๎ายจากผ๎าลายแตงโมผืนเกําๆ มาผูกข๎อมือเด็ก เด็กผู๎ชายจะผูกข๎อมือขวาและ
เด็กผู๎หญิงจะผูกข๎อมือซ๎าย นอกจากนี้ยังพบวําเมื่อเด็กที่คลอดออกมาแล๎วตายจะน าไปฝังที่ปุาช๎าโดยตรึงด๎วย
สายสิญจน๑ที่หลุมฝังศพ โดยใช๎ด๎ายสายสิญจน๑ผูกที่ข๎อมือ ข๎อเท๎า หํอด๎วยผ๎าแล๎วพันด๎ายสายสิญจน๑อีก 1 รอบ 
โดยเชื่อวําไมํให๎ผีมารบกวนพํอแมํ หลังจากนั้นก็จะมีการโกนผมไฟให๎เด็กและพิธีกรรมดังกลําวก็มีการน าเครื่อง
ประกอบพิธี คือ เสื้อผ๎าของเด็กมาสูํขวัญหรือเรียกขวัญเพ่ือท าให๎เด็กไมํเจ็บไข๎ได๎ปุวย 

รูปที่ 3.7 การเตรียมพิธีผูกแขนรับขวัญเด็กเกิดใหมํด๎วยฝูายผูกแขน บายศรีและข๎าวต๎มมัด 
 
  จากข๎อมูลเกี่ยวกับการเกิดของชาวผู๎ไท จะพบวําผ๎ามีความเกี่ยวข๎องกับพิธีกรรมดังกลําว
นับตั้งแตํผู๎เป็นแมํจะต๎องเตรียมทอผ๎าไว๎ส าหรับลูกที่จะคลอดออกมา โดยผ๎าที่ใช๎ตั้งแตํแรกเกิดประกอบด๎วย 
ผ๎าอ๎อม ผ๎าหํม ผ๎าหุ๎มฟูก (ที่นอน) เสื้อผ๎า ผ๎าท าความสะอาดและผ๎าส าหรับหํอตัวหลังคลอด ผ๎าท าเปลนอน 
เมื่อเด็กคลอดผู๎ท าคลอดก็จะท าความสะอาดตัวเด็กแล๎วน าผ๎าที่นุํม  สะอาดที่แมํเตรียมไว๎มาหํอตัวเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีการเตรียมผ๎าก านัลส าหรับผู๎ท าคลอดเพ่ือขอบคุณผู๎ที่มาท าคลอดให๎ด๎วยการมอบผ๎านุํง  ผ๎าหํม 
หรือผ๎าซิ่นให๎ และเตรียมผ๎าปูรองกระด๎งส าหรับเด็กตามความเชื่อที่วําเด็กแรกเกิดต๎องออกมาถูกแดดในตอน
เช๎า รํางกายจะได๎แข็งแรง จะเห็นวําผ๎ามีบทบาทหน๎าที่ชัดเจนในกระบวนการเกิด 
  จากที่ได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎นท าให๎เห็นวําผู๎หญิงจะได๎รับการอบรมสั่งสอนและเรียนรู๎เรื่องผ๎า 
การทอผ๎าจากแมํและญาติผู๎ใหญํฝุายหญิง ในกระบวนการเข็นฝูาย ดีดฝูาย กรอด๎าย รวมถึงกระบวนการทอผ๎า
แบบตํางๆ ซึ่งแตกตํางจากผู๎ชายที่จะต๎องเรียนทั้งในระบบโรงเรียนและการเรียนรู๎ชีวิตไปพร๎อมๆ กัน ดังนั้น จึง
อาจกลําวได๎วํา กระวนการเรียนรู๎เรื่องผ๎าทอ เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอีกประการหนึ่ง อีกทั้งยังเป็น
การใช๎แสดงสภาพทางสังคมของการเปลี่ยนผํานสภาวะของคน โดยเฉพาะเรื่องของผ๎า ผู๎หญิงจะถูกอบรมสั่ง
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สอนมาตั้งแตํเด็กผํานการดู การฝึกและการปฏิบัติจริง โดยมีแมํ ยํา ยาย ปูา น๎า ซึ่งเป็นญาติผู๎ใหญํฝุายหญิงท า
หน๎าที่ถํายทอดองค๑ความรู๎ดังกลําว หากผู๎หญิงสามารถที่จะเรียนรู๎กระบวนการทอผ๎าได๎แล๎ว ก็สามารถที่จะ
เปลี่ยนผํานสภาวะจากเด็กมาเป็นสาว พร๎อมที่จะเข๎าสูํพิธีแตํงงานได๎ สอดคล๎องกับแนวคิดของวิบูลย๑ ลี้สุวรรณ 
(2527 : 199) ที่กลําววํา ฝีมือในการทอผ๎าเป็นเสนํห๑อยํางหนึ่งของผู๎หญิงที่จะชํวยให๎ฝุายชายและญาติฝุายชาย
มองเห็นคุณคําของความเป็นกุลสตรีของผู๎หญิง และนอกจากนี้ผ๎าและการทอผ๎ายังเป็นสํวนส าคัญในพิธีกรรม
ตํางๆ ของผู๎หญิงตั้งแตํเกิดจนตาย 
  สุริยา สมุทคุปติ์และพัฒนา กิตติอาษา (2536 : 69) กลําววํา ผู๎หญิงอีสานจะแตํงงานได๎ต๎อง
ทอผ๎าให๎เป็นอยํางน๎อย 3 อยําง ได๎แกํ เสื้อด า ต่ าแพร ซิ่นไหม” เสื้อด า คือ เสื้อที่ตัดจากผ๎าฝูายที่ทอเองแล๎ว
น าไปย๎อมคราม ชาวบ๎านนิยมสวมใสํเวลาท างานในไรํนา ต่ าแพร คือ การทอผ๎าแพรํเอาไว๎ใช๎ในโอกาสตํางๆ 
ผ๎าขาวม๎าก็จัดอยูํในประเภทนี้ ซิ่นไหม คือ การทอผ๎าไหมเอาไว๎ใช๎ในโอกาสส าคัญ เชํน งานแตํง งานบุญ 
สํวนมากใช๎ในการ “สมมา” ญาติผู๎ใหญํฝุายชาย ดังนั้นผู๎หญิงในชํวงวัยสาวจะต๎องมีความสามารถในการท าที่
นอน หมอน ผ๎าหํม ผ๎านวม จึงจะถือวําสามารถที่จะออกเรือนไปมีครอบครัวได๎ ซึ่งก็นับได๎วํากระบวนการทอผ๎า 
การมัดหมี่ การย๎อมผ๎าเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของผู๎หญิง 

รูปที่ 3.8 ผู๎หญิงชาวผู๎ไทบ๎านดอนกอยกับกิจกรรมการทอผ๎า (การอ้ิวฝูายและกวักฝูาย) 
 

ในสํวนของการเกิด ผ๎าครามจะถูกใช๎ไมํมากนัก เพราะผ๎าที่ใช๎สํวนมากเป็นผ๎าอ๎อมที่ท าจากผ๎าฝูาย 
ไมํได๎ผํานกระบวนการย๎อม หากแตํบางครอบครัวก็มักจะเอาเสื้อผ๎าที่ ใช๎แล๎วของปูุ ยํา ตา ยาย มาหํอพระ
เครื่อง หํอของมงคลตํางๆ แล๎วางไว๎ใกล๎ๆ ตัวเด็กทารก เพราะเชื่อวําจะปกปักรักษาเด็กทารกจากการรบกวน
ของสิ่งที่ไมํดีตํางๆ บางแหํงใช๎ฝูายย๎อมครามสีด ามาเป็นฝูายผูกแขนรับขวัญเด็ก สํวนเสื้อที่ย๎อมครามผู๎เป็นแมํ
เด็กจะสวมใสํขณะอยูํไฟ เพราะบางครั้งสุขภาพรํางกายของแมํที่เพ่ิงผํานการคลอดยังไมํสามารถปรับอุณหภูมิ
ได๎ จึงต๎องสวมเสื้อผ๎าหนาๆ และผ๎าฝูายย๎อมครามก็มีลักษณะพิเศษที่สามารถดูดซับเหงื่อได๎ดี อีกทั้งเวลาที่เด็ก
ทารกดูดนมแมํผ๎าครามก็ซับน้ านมได๎ดี แตํในปัจจุบันกลับพบวําการสวมใสํเสื้อผ๎าฝูายย๎อมครามในการอยูํไฟไมํ
คํอยปรากฏ เนื่องจากความนิยมในการคลอดลูกท่ีโรงพยาบาล และการอยูํไฟก็ไมํคํอยนิยม จึงท าให๎ผ๎าครามลด
บทบาทความส าคัญในด๎านพิธีกรรมการเกิดลงไปมากพอสมควร 
  ในพิธีกรรมการเกิดพบวําผ๎ามีสํวนเกี่ยวข๎อง 3 ชํวงเวลา คือ กํอนคลอด ขณะคลอดและหลัง
คลอด ดังจะได๎อธิบายรายละเอียด ดังนี้ กํอนคลอด หญิงสาวหรือผู๎ที่จะเป็นแมํ จะต๎องเรียนรู๎การทอผ๎า การ
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ท าผ๎าชนิดตํางๆ โดยเฉพาะผ๎าแพร ผ๎านุํงหรือซิ่น ซึ่งผ๎าเหลํานี้จะน ามาใช๎ในชํวงการคลอดลูก เชํน น าเอามา
เป็นผ๎านุํงขณะอยูํไฟ น ามาเป็นผ๎าหํอตัวเด็กทารก น ามาเป็นผ๎าหํม ซึ่ งผ๎าเหลํานี้ล๎วนแตํเป็นผ๎าฝูายที่ทอเอง 
แล๎วน าไปมัดย๎อม หากท าให๎เป็นลวดลายก็เป็นผ๎าฝูายมัดหมี่ หากไมํมีลวดลายชาวผู๎ไทเรียกวํา “ลวาด” 
หมายถึงสีพื้นเรียบไมํมีลวดลายตํางๆ มาคั่นระหวํางเนื้อผ๎า ดังนั้นกํอนคลอดผู๎หญิงที่จะเป็นแมํคนจ าเป็นอยําง
ยิ่งที่จะต๎องทอผ๎าเก็บเอาไว๎ให๎มากที่สุด และการเรียนรู๎เรื่องผ๎าก็มักจะเป็นการเรียนรู๎จากญาติผู๎ใหญํฝุายหญิง 
เริ่มตั้งแตํเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการดู การฝึกท าและการลงมือท า โดยอยูํในความควบคุมของคนที่มีประสบการณ๑
อยํางเชํน ยํา ยาย แมํ ปูาหรือพ่ีสาว การท าผ๎ามักจะเริ่มต๎นที่ให๎เรียนรู๎กระบวนการเข็นฝูาย การผูกหมี่ (มัดหมี่) 
จนไปถึงการต่ า สํวนกระบวนการอ่ืนๆ เชํน กวักฝูาย สืบหูก และการย๎อมนั้นเป็นกระบวนการที่จะสอนด๎วย
การให๎ดูและให๎ท าตาม จึงนับได๎วํากระบวนการท าผ๎าเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดทางฝุายหญิงโดยแท๎ และผ๎ายัง
เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีคุณคํายิ่งตํอการประกอบสร๎างความเป็นผู๎หญิงในวัฒนธรรมของชาวผู๎ไท 
  ขณะคลอด เมื่อหมอต าแยมาถึงบ๎านก็จะใช๎ผ๎าขาวม๎าหรือผ๎าอ่ืนๆ ที่พอจะหาได๎มามัดกับขื่อ
ของครัวหรือสถานที่ที่ก าหนดไว๎ในการท าคลอด (สํวนมากเป็นครัว) เพราะสถานที่ตรงนั้นสะดวกในการท า
ความสะอาด ผู๎หญิงที่จะคลอดจ าเป็นจะต๎องสวมใสํผ๎าถุงของแมํหรือไมํก็ของแมํสามี เพราะเชื่อวําจะคลอดลูก
สะดวก ซึ่งผ๎าถุงสมัยกํอนก็มักจะเป็นผ๎าย๎อมหม๎อ เมื่อเด็กคลอดออกมาแล๎ว ผ๎าซิ่นบางสํวนจะถูกฉีกออกมา
เพ่ือหํอตัวเด็กเอาไว๎ หรือไมํก็จะเป็นผ๎าขาวม๎ามาหํอตัวเด็ก แล๎วน าไปท าความสะอาด หลังจากนั้นก็จะหาผ๎า
หํมที่แมํทอไว๎มาเป็นที่นอน เอาเด็กนอนอยูํบนหลังกระด๎ง สํวนแมํที่คลอดออกมาแล๎ว ผ๎าซิ่นที่เปื้อนคราบเลือด
และสายรกก็จะถูกหํอแล๎วเอาไปฝัง หลังจากนั้นก็จะหาผ๎าซิ่นย๎อมหม๎อผืนอ่ืนๆ มานุํง 
  หลังคลอด ชาวผู๎ไทมักจะให๎ผู๎หญิงที่คลอดลูกอยูํ ไฟ ซึ่งการอยูํไฟก็มักจะอยูํเป็นระยะเลา
หลายวัน บางคนก็จะอยูํ 14 วัน 15 วัน สูงสุดอยูํที่ 21 วัน โดยเชื่อวําการอยูํไฟจะท าให๎สุขภาพของผู๎หญิงหลัง
คลอดดีขึ้น และสํงผลตํอเด็กทารก ในชํวงนี้ผ๎าย๎อมครามหรือผ๎าย๎อมหม๎อที่เข๎ามาเกี่ยวข๎อง คือ เป็นผ๎าซิ่นที่แมํ
น ามาสวมใสํและน ามาใช๎ ทั้งน ามานุํงเป็นผ๎าซิ่นและน ามาหํม เพราะในชํวงนี้ผู๎หญิงที่คลอดลูกใหมํจะต๎องดื่มน้ า
ร๎อนและอาบน้ าร๎อน และในน้ าร๎อนก็เป็นสํวนผสมของยาสมุนไพรและน้ าเปลือกไม๎ตํางๆ ที่เป็นยา เชํน ไม๎ตั้ง
ไกํ ไม๎นมน๎อย ไม๎แดง ไม๎เกว็นผู๎ ไม๎ดูํ ไม๎ก๎านเหลือง เมื่ออาบน้ าต๎มสมุนไพรเหลํานี้จะท าให๎ผ๎าตํางๆ เปื้อนได๎
งําย ดังนั้น แมํที่คลอดลูกใหมํก็จะใสํผ๎าถุงย๎อมหม๎อ รวมถึงผ๎าที่น ามาเช็ดตัว สมัยกํอนก็จะใช๎ผ๎าถุงหรือ
ผ๎าขาวม๎าทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังพบวําหลังคลอดผู๎หญิงจะต๎องนั่งเกลือเพ่ือท าให๎บาดแผลหลังคลอดประสานกัน
เร็วยิ่งขึน้ ชาวผู๎ไทหลายหมูํบ๎านจะไปหาดินโพนมาผสมกับเกลือแล๎วเอาไปเผาไฟหรือหมกไฟ หลังจากนั้นน ามา
หํอด๎วยผ๎าซิ่น (ผ๎าย๎อมหม๎อ) เพราะจะได๎เก็บความร๎อน หลังจากนั้นก็น าไปให๎ผู๎หญิงหลังคลอดนั่ง 
  จากที่กลําวมาข๎างต๎น จึงพบวําผ๎าย๎อมครามหรือผ๎าย๎อมหม๎อ เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเกิด
อยํางมาก โดยเฉพาะคนที่เป็นแมํหรือผู๎หญิงที่คลอดลูกใหมํจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องเรียนรู๎กระบวนการท าผ๎า
ชนิดตํางๆ โดยเฉพาะกระบวนการทอ กระบวนการย๎อม เพราะผ๎าเหลํานี้ต๎องน ามาใช๎เป็นวัตถุดิบหรือเครื่องใช๎
สอยในการเกิด ทั้งกํอนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด จนถึงกับมีค ากลําวเกี่ยวกับการท าผ๎าของชาวผู๎ไท
บ๎านดอนกอยวํา “มิเป็นลิงเป็นลายมิเห๎อเอาโผ” 
  2) ประเพณีการบวช 
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  การบวชของชาวผู๎ไทบ๎านดอนกอยที่มีความเกี่ยวข๎องกับผ๎าย๎อมครามหรือผ๎าย๎อมหม๎อนั้นมี
น๎อยมาก เทําที่ได๎ทราบจากการสัมภาษณ๑นางสุชาดา ศรีสุทัศน๑ (สัมภาษณ๑ 25 เมษายน 2555) เลําวํา ในการ
บวชนาคของชาวบ๎าน ผ๎าย๎อมครามหรือผ๎าครามไมํได๎ถูกน าไปใช๎นัก เพราะผ๎าสํวนมากเป็นผ๎าฝูายขาว ไมํได๎มัด
และไมํได๎ย๎อม สํวนผ๎าที่เตรียมเป็นสบง จีวรและผ๎าอื่นๆ ส าหรับประโยชน๑ในการบวชก็มักจะเอาผ๎าฝูายที่แมํทอ
ไว๎ ไปต๎มย๎อมกับเปลือกขนุนก็จะได๎เป็นสีน้ าตาล หรือไมํก็ไปซื้อสีมาย๎อม 
  ผ๎าครามที่ใช๎ในพิธีกรรมการบวช พบการนุํงหํมเสื้อผ๎าย๎อมครามหรือเสื้อผ๎าย๎อมหม๎อเข๎าไป
รํวมในพิธี เนื่องจากสมัยกํอนเสื้อผ๎าย๎อมครามหรือย๎อมหม๎อนั้นเป็นเสื้อผ๎าที่ชาวบ๎านใช๎สวมใสํตามปกติ ทั้ง
นั่งเลํน ไปงานบุญประเพณี ไปงานแตํง ไปงานศพ หรือไปงานมหรสพตํางๆ ก็มักจะสวมใสํเสื้อผ๎าย๎อมคราม
หรือย๎อมหม๎อทั้งสิ้น แม๎กระทั่งในงานบวชเอง ชาวบ๎านก็นิยมสวมใสํเสื้อผ๎าดังกลําวไปรํวมได๎ ไมํถือวําไมํรู๎จัก
กาลเทศะ เนื่องจากเสื้อผ๎าชนิดอ่ืนๆ ไมํมีมากนัก นางศรีพรรณ ชาติฝา (สัมภาษณ๑ 25 เมษายน 2555) เลําวํา 
สมัยกํอนเสื้อผ๎าไมํได๎มีสีสันมากมายเหมือนสมัยนี้ ดังนั้น ผู๎เฒําผู๎แกํก็มักจะสวมใสํเสื้อผ๎าย๎อมหม๎อหรือย๎อม
ครามไปวัด ไปงานตํางๆ แม๎กระท่ังงานบวชก็จะสวมใสํเสื้อผ๎าชนิดดังกลําวด๎วย ไมํได๎แยกวําต๎องใสํเสื้อผ๎าชนิด
นี้ไปงานนี้ ไปงานนั้นหรือปัจจุบัน 
  จึงอาจสรุปได๎วํา ในพิธีกรรมการบวชของชาวผู๎ไทบ๎านดอนกอย ผ๎าครามหรือผ๎าย๎อมคราม
ไมํได๎มีสํวนเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการบวช หากแตํปรากฏอยูํในสํวนของผู๎เข๎ารํวม ที่จะสวมใสํเสื้อผ๎าดังกลําวไป
รํวมงาน และก็มักจะปรากฏในสมัยกํอนมากกวําสมัยปัจจุบัน เนื่องจากสมัยกํอนความหลากหลายของเสื้อผ๎ามี
น๎อย แตํปัจจุบันเสื้อผ๎าชนิดตํางๆ หลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงมีการประยุกต๑เสื้อผ๎าไปใช๎สวมใสํในงานตํางๆ ได๎
มากกวํา แตํในอดีตเสื้อย๎อมผ๎าครามหรือย๎อมหม๎อเป็นชุดที่มีอยูํไมํมาก และใช๎สวมใสํได๎หลากหลายโอกาส
รวมถึงหลากหลายกาลเทศะด๎วย 

พิธีการแตํงงานของชาวผู๎ไทผ๎าได๎เข๎ามามีบทบาทนับตั้งแตํเป็นเครื่องสมมาญาติผู๎ใหญํฝุาย 
ชายเนื่องจากในอดีตผ๎าเหลํานี้จะต๎องเกิดจากฝีมือของผู๎หญิง เป็นคนท าขึ้นเอง เพ่ือแสดงให๎เห็นวําเป็นผู๎ที่
เหมาะสมในการออกเรือน ดังนั้น “ผ๎าสมมา” จึงเป็นผ๎าที่แสดงออกซ่ึงความสามารถของผู๎หญิงที่จะแสดงให๎กับ
ญาติผู๎ใหญํฝุายชายได๎ทราบวํา เป็นผู๎ที่เหมาะสมในการออกเรือนและพร๎อมที่จะเป็นแมํบ๎านตํอไปในอนาคต ใน
ประเพณีท๎องถิ่นทางภาคอีสาน เจ๎าภาพของฝุายหญิง จะต๎องน าตัวเจ๎าสาวไปขอขมาตํอพํอแมํของฝุายเจ๎าบําว 
โดยจะต๎องจัดเตรียมผ๎าทีใ่ช๎ประกอบด๎วย เสื้อ 1 ตัว ผ๎าซิ่น 2 ผืน โดยเสื้อไมํได๎ระบุวําต๎องทอด๎วยผ๎าชนิดใด แตํ
ผ๎าซิ่นมีความส าคัญมากนิยมใช๎ซิ่นที่ทอด๎วยผ๎าไหมเทํานั้น 

ผ๎าสมมาของชาวผู๎ไท ได๎แกํ ผ๎าซิ่น ผ๎าแพร ผ๎านวม โสรํง ผ๎าขาวม๎า จากการสัมภาษณ๑นางหนู 
จอน คนหาญ (สัมภาษณ๑ 20 ก.พ. 2554) ชาวผู๎ไทบ๎านดงมะแหนํง ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ท าให๎ทราบวํา กระบวนการทอผ๎าของผู๎หญิงชาวผู๎ไท ไมํได๎เริ่มจากการเข็นฝูาย หากแตํเริ่มจากการ
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ปลูกฝูาย ชาวบ๎านจะเริ่มหวํานฝูายในเดือน 5 ถึงเดือน 6 และจะเก็บฝูายในเดือน 10 ถึงเดือน 12 หลังจากนั้น
จะน าฝูายมาตากให๎แห๎ง หลังจากนั้นก็จะน าฝูายมาอ้ิว แล๎วเลือกฝูายที่ซับ (งาม) ไปดีด ท าฝูายเป็นก๎อนยาวๆ 
เรียกวําล๎อฝูาย จากนั้นก็น าฝูายไปเข็น ตํอจากขั้นตอนการเข็นคือการเปียฝูาย แล๎วน าน้ าข๎าวผํายหรือน้ าข๎าว
เพ่ือท าการฆําฝูาย (ท าให๎เส๎นใยของฝูายไมํขาดงําย) หลังจากนั้นก็น าฝูายไปกวักใสํกระบอกฝูาย แล๎วเข๎าสูํ
ขั้นตอนการสืบค๎นหูก สืบหูกใสํฟืมแล๎วเข๎าสูํกระบวนการต่ า (ทอผ๎า) ซึ่งวิธีการตํางๆ เหลํานี้ได๎เรียนรู๎จากคนที่
เป็นแมํหรือญาติผู๎ใหญํฝุายหญิงของครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะเป็นการดู หลังจากนั้นก็จะท าตามจนเกิด
ความช านาญ เมื่อช านาญแล๎วก็จะเริ่มท าด๎วยตนเอง  

 
รูปที่ 3.9 ผู๎หญิงชาวผู๎ไทบ๎านดงมะแหนํง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร กับกิจกรรมยามวําง 

  การสมมาในงานแตํงของชาวผู๎ไท ผ๎าที่ส าคัญที่สุดในสมัยกํอนคือผ๎าถุงและผ๎าขาวม๎า ซึ่งเกิด
จากการมัดหมี่ โดยเฉพาะหมี่จะมี 2 แบบ คือ หมี่ลวาด (ไมํมีลวดลาย เป็นผ๎าพ้ืน) และหมี่คั่น หรือที่เรียกวํา
ซิ่นทิว (เป็นลายทางยาวคั่น) บางครอบครัวที่มีการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมก็จะหัดให๎ลูกสาวทอผ๎าไหมเอาไว๎เพ่ือ
เป็นของสมมา แตํถ๎าไมํมีก็มักจะสอนให๎รู๎จักการท าผ๎ามัดหมี่ ซึ่งผ๎ามัดหมี่นี้สัมพันธ๑และเกี่ยวข๎องกับการย๎อม
ครามหรือย๎อมหม๎อ เนื่องจากผ๎าเหลํานี้ตอนที่เป็นเส๎นฝูายจะต๎องน าไปย๎อมให๎มีสีตํางๆ โดยเฉพาะสีด าหรือสี
น้ าเงิน สีที่ได๎นั้นมาจากครามทั้งสิ้น และเมื่อมัดย๎อมเสร็จแล๎วจึงจะน าไปมัดเป็นลวดลายตํางๆ ตามที่ต๎องการ 
ซึ่งลวดลายในสมัยกํอนมักไมํซับซ๎อน จากการสัมภาษณ๑นางเหนือ วะดิศิริศักดิ์ (สัมภาษณ๑ 25 เมษายน 2555) 
พบวําลวดลายตํางๆ ในอดีตมีไมํคํอยมากนัก ได๎แกํ ลายแมงดา ลายแมงมุม ลายนาค ลายคว่ า ลายหงาย ลาย
ดอกไม๎ ลายขอ เป็นต๎น ซึ่งลวดลายเหลํานี้ผู๎เฒําผู๎แกํมักจะสอนกันมา และหัดให๎คนท่ีเริ่มมัดหมี่ท าจากลวดลาย
งํายๆ กํอน เชํน ลายคว่ า ลายหงาย หลังจากท่ีช านาญแล๎วก็จะสอนลวดลายอ่ืนๆ ที่ยากขึ้น และลวดลายที่ยาก
มากคือลายดอกไม๎รวมถึงลายนาค  

การสมมาในงานแตํงของชาวผู๎ไทจะเลือกใช๎ผ๎าที่ดีที่สุด โดยจะสมมาพํอแมํฝุายสามี ปูุ ยํา ก็ 
จะมีเครื่องสมมาเป็นสะหนะ (ท่ีนอน-ฟูก) เป็นเครื่องสมมา จะสมมาลุง ปูา น๎าและคนอ่ืนๆ ตามศักดิ์ สํวนที่จะ
ขาดไมํได๎ในเครื่องสมมา คือ หมอน ดังนั้นในพิธีกรรมการแตํงงานของชาวผู๎ไท จึงเป็นการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมของผู๎หญิงและเป็นการขัดเกลารวมถึงกระบวนการเปลี่ยนผํานสถานภาพของผู๎หญิงอยํางสมบูรณ๑
และส าคัญที่สุด เนื่องจากผู๎หญิงได๎แสดงให๎ฝุายชายและพํอแมํ รวมถึงญาติผู๎ใหญํของฝุายชายรับรู๎วําตนเองมี
ความพร๎อมและเหมาะสมในการเป็นคนที่จะออกเรือนและมีความสามารถในการครองคูํแบบสามีภรรยากับคน
อ่ืนได๎ ผ๎าที่เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับพิธีกรรมการแตํงงานจึงมีพ้ืนฐานส าคัญมาจากกิจกรรมการผลิตผ๎าตั้งแตํต๎นจนถึง
กระบวนการสุดท๎ายคือเป็นผ๎าส าเร็จรูปพร๎อมที่จะใช๎ และกระบวนการตํางๆ ของผืนผ๎าจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู๎หญิง
ได๎รับการสั่งสอนและได๎เรียนรู๎เพราะผ๎าแตํละผืนมักจะเหมาะกับกาลเทศะที่แตกตํางกัน 
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รูปที่ 3.10 ผู๎ไทบ๎านดอนกอยและบ๎านหนองครอง อ.พรรณานิคม จ.สกลนครก าลังเตรียมเข็นฝูายและกวักฝูาย 
 
  3) ประเพณีการตาย 

ประเพณีการตายของชาวบ๎านผู๎ไทโดยทั่วไปนิยมเอาศพไว๎ที่บ๎านประมาณ 3 – 5 วัน ใครที่มี 
ฐานะดีก็จะเอาไว๎นาน หากใครที่ฐานะยากจนก็จะนิยมเอาศพไว๎ที่บ๎านประมาณ 2 – 3 วัน ประเพณีงานศพ
ของชาวบ๎านผู๎ไทก็คล๎ายคลึงกับอีสานโดยทั่วๆ ไป กลําวคือ เมื่อมีศพคนตายอยูํที่บ๎าน ชาวบ๎านที่รู๎ขําวก็จะน า
ข๎าวสารไปรํวมงานศพ ซึ่งข๎าวสารที่น าไปนี้ชาวบ๎านผู๎ไทเรียกวํา “กินทาน” ซึ่งการกินทานอาจจะท าได๎หลาย
แบบ ได๎แกํ การน าข๎าวสารไปชํวยงาน การน าเงินไปชํวยงาน การน าเสื่อ หมอน ไปชํวยงาน แตํปัจจุบันพบ
เฉพาะการน าข๎าวสารไปชํวยบ๎านงานศพ งานศพของชาวผู๎ไทคนที่เป็น “เขย” จะมีบทบาทส าคัญที่สุด เขยคน
แรกหรือที่เรียกวํา “เขยกก” จะเป็นผู๎จัดการศพ ติดตํอหาโลงศพ ซึ่งในสมัยกํอนจะต๎องวานชาวบ๎านไปตัดไม๎
ในที่ดินของผู๎ตายมาท าโลงศพ แตํปัจจุบันมีโลงศพชนิดส าเร็จรูปขายก็จะนิยมไปซื้อส าเร็จรูปมาแทน แตํก็ยัง
เป็นหน๎าที่ของเขย เมื่อจัดการศพบรรจุโลงเสร็จสิ้นแล๎ว ก็จะมีการนิมนต๑พระมาสวดมาติกา ชาวบ๎านก็จะมา
ชํวยงานศพในหลายรูปแบบ ได๎แกํ ถ๎าเป็นชาวบ๎านธรรมดาก็จะมาฟังเทศน๑และฟังสวด สํวนนักเลํนก็จะมาเลํน
ในงันเฮือนดี ได๎แกํ เลํนไพํ เลํนไฮโล เลํนถั่วหรือการพนันอื่นๆ 

ในสํวนของผ๎าย๎อมหม๎อหรือผ๎าครามที่เก่ียวข๎องกับงานศพ สามารถจ าแนกได๎ 2 แบบ คือ  
การบรรจุผ๎าหรือสิ่งของเครื่องใช๎ที่จ าเป็นส าหรับศพ และการสวมใสํเสื้อผ๎าไปรํวมงานศพ โดยจะขอกลําวสํวน
แรกที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งของจ าเป็นส าหรับบรรจุในโลงศพของผู๎ตาย เมื่อมีคนตายสิ่งของและเครื่องใช๎ที่จ าเป็น
ส าหรับศพอยํางหนึ่งได๎แกํเสื้อผ๎า ซึ่งนับวําเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส าคัญของมนุษย๑แม๎คนนั้นจะตายไปแล๎วก็ตาม 
ชาวบ๎านผู๎ไทเชื่อวําการน าสิ่งของเครื่องใช๎ที่จ าเป็นตํางๆ บรรจุลงไปในโลงศพจะท าให๎ผู๎ตายได๎น าไปใช๎ในเมืองผี
หรือโลกหน๎า สอดคล๎องกับข๎อมูลในประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของเสฐียรโกเศศ (2550 : 148) ที่กลําวไว๎วํา การ
แตํงกายส าหรับคนตายจะท า 2 หน กลําวคือ สวมเสื้อกลับทาง ลางแหํงปลดลูกกระดุมทิ้ง 1 เม็ด ใช๎ผ๎าขาวหํม
เฉียงจากบําขวาไปบําซ๎าย เมื่อนุํงหํมอยํางนี้เสร็จจึงนุํงหํมตามธรรมดาทับอีกที ซึ่งอธิบายเป็นปริศนาธรรมวํา
คนเราเกิดมาก็ต๎องตาย ตายแล๎วก็เกิดอีก ทนทุกขเวทนาเวียนเกิดเวียนตายอยูํไมํรู๎สิ้นสุด และในประเพณีการ
ตายของชาวอีสานนิยมให๎ศพนุํงหํมของใหมํๆ ไมํใชํนุํงขาวหํมขาว เครื่องนุํงหํมต๎องท าต าหนิทุกชิ้น เวลานุํงให๎
กลับเสีย เชํน เวลานุํงผ๎าซิ่นก็ต๎องกลับเอาทางตีนขึ้นไว๎ข๎างบน เอาหัวซิ่นลงไปไว๎ข๎างลําง การนุํงให๎เอาชายพก
ไว๎ข๎างหลัง ผ๎าที่หํมให๎เฉลียงบํา เสื้อที่ใสํก็ต๎องเอาข๎างหน๎าไปไว๎ข๎างหลัง 
   จากการสัมภาษณ๑เรื่องพิธีศพของชาวบ๎านดอนกอยพบวํา ชาวบ๎านดอนกอยนิยมเอาศพไว๎
บ๎าน 2 – 3 วัน และนิยมพระสงฆ๑มาสวดอภิธรรมทุกๆ เย็น พิธีกรรมงานศพจะมีชาวบ๎านเข๎าไปชํวยเหลือ
ตลอดงาน เจ๎าภาพก็มักจะตระเตรียมและปรึกษาหารือกับผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎เฒําผู๎แกํในหมูํบ๎านเรื่องการจัดการงาน
ศพ ตอนเย็นของทุกวันจะมีการท างันเฮือนดี มีการอยูํเป็นเพ่ือนศพ ในอดีตจะมีการอํานหนังสือในงานคนตาย 
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แตํปัจจุบันไมํปรากฏให๎เห็น เนื่องจากความนิยมเปลี่ยนแปลงไป สมัยกํอนคนที่ไปรํวมงานศพนิยมสวมใสํ
เสื้อผ๎าสีด าไปรํวมงานศพ แตํปัจจุบันนอกจากเสื้อผ๎าสีด าแล๎ว ยังมีเสื้อผ๎าสีอ่ืนรํวมด๎วย เชํน สีขาว สีเทา 
หากแตํสมัยกํอนเสื้อผ๎าที่สวมใสํไปงานศพคือเสื้อแขนยาว เสื้อฮี กางเกงขาสั้นและขายาวที่ตัดจากผ๎าฝูาย แล๎ว
ย๎อมด๎วยครามท าให๎เป็นสีน้ าเงินเข๎มหรือสีด า เมื่อน าศพลงจากบ๎านจะน าไปเผาที่ปุาช๎า ชาวบ๎านที่ไปรํวมงานก็
จะตระเตรียมมีดพร๎าถือไปด๎วย เพ่ือไปตัดไม๎รวมถึงแผ๎วถางทางเข๎าปุาช๎า ชํวงนี้จะมีการจูงศพและการแหํ
เครื่องของตาํงๆ ของผู๎ตายไปรํมกับโลงศพ เสื้อผ๎าของคนตายจะถูกน าไปด๎วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่นําสนใจในแงํของ
การเผาสิ่งของตําง ของผู๎ตาย โดยเฉพาะเสื้อผ๎า ผ๎าแพร ผ๎าซิ่น ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมส าคัญของบ๎านให๎
สูญหายไปด๎วย จะมีสํวนน๎อยที่ได๎รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงรุํนลูกหลาน ท าให๎ภูมิปัญญาเรื่อลวดลายผ๎าสูญ
หายไปกับผู๎ตายด๎วย 
  แม๎พิธีกรรมการตายผ๎าย๎อมหม๎อหรือผ๎าย๎อมครามจะมีบทบาทไมํมากก็ตาม แตํก็ยังเห็น
ความส าคัญของผ๎าในฐานะที่เป็นสิ่งส าคัญสิ่งสุดท๎ายในวาระสุดท๎ายของชีวิต โดยผ๎าจะเป็นสํวนที่ถูกน าไปเผา
รวมกับรํางของผู๎ตาย เพราะเชื่อวําผู๎ตายจะได๎น าสิ่งของและผ๎าไปใช๎ในเมืองผีหรือโลกหน๎าได๎ด๎วย และหลังจาก
ท าพิธีเผาศพเรียบร๎อยแล๎ว จะก าหนดการท าบุญ ซึ่งชาวผู๎ไทนิยมท าบุญผู๎ตายหลังจากตายมาแล๎วประมาณ 1 
ปี เพราะในชํวงระยะเวลานี้จ าเป็นจะต๎องหาเงินทองมาเป็นปัจจัยการซื้อของท าบุญ เครื่องที่ประกอบในการ
ท าบุญเรียกวํา “เม็ง” ในเม็งประกอบด๎วยเครื่องใช๎สอยตํางๆ รวมถึงผ๎าด๎วย ผ๎าสํวนมากมักจะเป็นเสื้อ แตํใน
อดีตเป็นผ๎าหํม ผ๎าซิ่น ผ๎าแพรขาวม๎า ผ๎าหํม ที่ได๎จากการถักทอเองของลูกหลานในบ๎าน แล๎วน ามาตัดเย็บและ
แปรรูปเป็นหมอน ผ๎าหํม ฯลฯ แล๎วน าไปบรรจุในเม็งหรือกองบุญ เพ่ือจะน าไปให๎พระสงฆ๑ท าพิธีและอุทิศสํวน
กุศลไปให๎ผู๎ตาย อีกทั้งขณะท าบุญก็จะมีการน าไม๎ไผํยาวประมาณ 5 – 7 เมตร ตอกไม๎ไผํขวางด๎านบนความ
ยาวประมาณ 1 เมตร เพื่อมัดกับผ๎าขาวม๎าหรือผ๎าฝูายขาว ตกแตํงอยํางสวยงาม ชาวบ๎านผู๎ไทเรียก “ทุง” แล๎ว
ฝังเอาไว๎เรียกวํา “ปลํอยหางทุง” เพ่ือให๎ผู๎ตายได๎ไปเกิดในภพภูมิใหมํ ผ๎าที่เกี่ยวข๎องกับพิธีกรรมการตายจึงเป็น
สํวนประกอบที่แสดงให๎เห็นวําผ๎าเป็นเครื่องใช๎สอยสุดท๎ายของคนตาย และถูกน าไปใช๎ในโลกหน๎า ทั้งผ๎านุํง 
ผ๎าขาวม๎า ผ๎าหํมแตํก็เป็นกุศโลบายของคนเป็นที่ให๎รู๎จักปลง  

3.1.3.2 ผ้าย้อมครามกับประเพณีในรอบปี 
ประเพณีและพิธีกรรมในรอบปีของชาวผู๎ไทที่ยึดถือกันมาสอดคล๎องกับฮีตสิบสอง คองสิบสี่  

ซึ่งถือเป็นธรรมนูญส าคัญในการด าเนินชีวิต สวิง บุญเจิม (2549 : 604) กลําววํา ฮีตสิบสองหรือประเพณีสิบ
สองเดือนเป็นจารีตที่จะให๎สมาชิกทุกคนในสังคมได๎มีโอกาสรํวมชุมนุมกันท าบุญเป็นประจ าทุกๆ เดือนของรอบ
ปี ผลที่ได๎รับคือ ทุกๆ คนจะได๎มีเวลาเข๎าวัด ใกล๎ชิดกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท าให๎ประชาชนสามัคคี
กัน ซึ่งประกอบไปด๎วย เดือนเจียง (เดือนอ๎าย) นิมนต๑สังฆเจ๎าเข๎ากรรม เดือนยี่ ท าบุญคูนข๎าว เดือนสามท าบุญ
ข๎าวจี่และบุญมาฆบูชา เดือนสี่ท าบุญพระเวสฟังเทศน๑มหาชาติ เดือนห๎าท าบุญขึ้นปีใหมํและสงกรานต๑ เดือน
หกบุญวิสาขบชาและบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดท าบุญเทวดาอารักษ๑หลักเมืองและแรกนาขวัญ เดือนแปดบุญ
เข๎าพรรษา เดือนเก๎าท าบุญข๎าวประดับดิน เดือนสิบท าบุญข๎าวสากหรือสลากภัต เดือนสิบเอ็ดท าบุญออก
พรรษา เดือนสิบสองท าบุญกฐิน 
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บุญประเพณี 

บ้านดอน
กอย 

บุญเดือน๑๒ 

กฐิน 
บุญเดือนอ๎าย 

เข๎ากรรม 

บุญเดือน๓ 

ข๎าวจี่ 

บุญเดือน๓ 

ประทาย
ข๎าวเปลือก 

บุญเดือน๔ 

บุญผะเวส 
บุญเดือน๕ 

สงกรานต๑ 

บุญเดือน๘ 

เข๎าพรรษา 

บุญเดือน๘ 

ข๎าวประดับ
ดิน 

บุญเดือน๑๐ 

ข๎าวสาก 

บุญเดือน๑๑ 

ออกพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 
3.11 บุญข๎าวจี่ (ภาพขวา) บุญกฐิน (ภาพซ๎าย) ของชาวผู๎ไท จังหวัดสกลนคร 

 
  นอกจากนี้ยังสามารถสรุปเป็นแผนภูมรูปภาพเกี่ยวกับบุญประเพณีของชาวบ๎านดอนกอยใน
รอบปีวํามีการประกอบพิธีกรรมใดบ๎าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.12 แผนภูมบิุญ ประเพณีในรอบปีของบ๎าน
ดอนกอย 

 
บุญประเพณีที่ผ๎าครามเข๎าไปเกี่ยวข๎องมากที่สุด คือ บุญผเวสหรือบุญเทศน๑มหาชาติ ซึ่งถือเป็นบุญ

ประเพณีส าคัญของชาวผู๎ไทบ๎านดอนกอย เมื่อถึงเดือนสี่จะถึงฤดูดอกไม๎บานเชํน ดอกคูณ ดอกมันปลา 
ชาวบ๎านจะก าหนดวันท าบุญโดยประชุมกันเ พ่ือหารือแนวทางท าบุญเริ่มตั้งแตํ ก าหนดวันท าบุญ นิมนต๑
พระสงฆ๑วัดตํางๆ มาเทศน๑ตามวันที่ก าหนด ท าหนังสือหรือสลากนิมนต๑ รวมถึงเชิญชาวบ๎านมารํวมท าบุญ
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ตํอมาทั้งพระสงฆ๑และชาวบ๎านก็จะรํวมกันท าความสะอาดวัด ท าพวงมาลัยทั้งรูปนก รูปปลาและรูปสัตว๑อ่ืนๆ 
โดยก าหนดบริเวณพ้ืนที่ของวัดสํวนใดสํวนหนึ่งให๎เหมือนกับปุาหิมพานต๑ ท าเครื่องบูชาคาถาพัน ท าทุง (ธง) 
และพวงมาลัยประดับบนศาลา ตั้งหออุปคุต ปลูกผาม เมื่อถึงวันรวมจะตั้งธงขึ้นทั้ง 8 ทิศเพ่ือบูชาพระอรหันต๑
และเทวดาทั้ง 8 ทิศ กลางหรือขึงผ๎าพระเวสพร๎อมทั้งตั้งเครื่องบูชาคาถาพัน เชํน ธูปเทียนอยํางละพัน 
ข๎าวตอกข๎าวสาร ตั้งธรรมาสน๑ เชิญพระอุปคุตมาสถิตที่หอ ตั้งหม๎อน้ ามนต๑ ท าสระโบกขรณี บวชนาค ฟังเทศน๑
มาลัยหมื่นมาลัยแสน และแหํพระเวสเข๎าเมือง เมื่อถึงตีสี่ของอีกวันหนึ่งจะแหํข๎าวพันก๎อนแล๎วมีการอาราธนา
เทศน๑มหาชาติ ฟังเทศน๑สังกาศและมหาชาติตํอจนจบ ตํอจากนั้นจะมีการน ากัณฑ๑ต๎นออกไปเรี่ยไรเงินสมทบ
ท าบุญชํวงนี้มีการเทศน๑ “กัณฑ๑หลอน” เมื่อเทศน๑มหาชาติจบลงแล๎วจะตีกลองให๎ชาวบ๎านลงไปรวมกันที่วัด 
พระสงฆ๑จะให๎พร และเป็นอันเสร็จพิธี 

ด๎วยเหตุที่บุญผเวสเป็น “บุญใหญํ” หรือ “บุญประจ าปี” มีความส าคัญที่สุดในรอบปีหนึ่งการท าบุญผ
เวสจึงต๎องใช๎เวลามาก อาจใช๎เวลาถึง 3 วัน จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎คนจ านวนมากมารํวมกันและชํวยเหลือ
กันท าบุญประเพณีนี้ให๎ส าเร็จ จึงอาจกลําวได๎วํา บุญผเวสยังคงมีบทบาทหน๎าที่ในการสร๎างความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันของชุมชน เพราะถือวําเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต๎องรํวมไม๎รํวมมือจึงจะส าเร็จ ซึ่งสุริยา สมุทคุปติ์ พัฒนา 
กิตติอาษาและนันทิยา พุทธะ (2536 : 99) กลําวไว๎ในบุญผเวสของชาวอีสานวํา ความหมายของการท าบุญผ
เวสที่ท าหน๎าที่กระชับโครงสร๎างทางสังคม เสริมสร๎างความสามัคคีของชาวบ๎านที่แตกตํางกันทางด๎านเพศ วัย 
ฐานะทางเศรษฐกิจ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ในชนบทแม๎จะเป็นสังคมชาวนาหากแตํมีความหากหลายและสลับซับซ๎อน
ในด๎านการจัดระเบียบทางสังคม ความสัมพันธ๑ทางสังคมและวิถีชีวิตของผู๎คนในสังคมมาก แม๎สถาบันทางสังคม
เชํน ครอบครัว วัด โรงเรียน ผู๎น า เครือญาติจะแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งได๎แตํก็ยังมีปัญหาตํางๆ เกินกวําจะ
แก๎ไขได๎ ดังนั้นพิธีกรรมทางศาสนา เชํน บุญผเวส จึงมีบทบาทในการกระชับความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนใน
สังคมได๎เป็นอยํางดี ชาวบ๎านจะรํวมกันแหํหรืออัญเชิญพระเวสจากนอกเมืองเข๎ามายังวัด ขณะแหํก็มีการร๎อง
ร าท าเพลง เลํนดนตรี หยอกล๎อกันอยํางสนุกสนาน โดยไมํได๎ถือความแตกตํางทางเพศและวัย แม๎คนตํางถิ่นก็
เข๎ามารํวมงานได๎ เชํน เดินทางมาจากกรุงเทพหรือตํางจังหวัด นับวําเป็นชํวงเวลาพิเศษของชุมชนโดยสะท๎อน
ผํานค าพูดของชาวบ๎านวํา “เอาบุญน ากัน” หรือ “มากินทานฮํวมกัน” 

ในสํวนนี้จะกลําวถึงความเกี่ยวข๎องและเชื่อมโยงผ๎าย๎อมหม๎อหรือผ๎าครามที่มีความเกี่ยวข๎องกับบุญผ
เวส โดยเฉพาะบุญผเวสของชาวผู๎ไทบ๎านดอนกอย เมื่อกํอนชาวบ๎านเวลาจะท าทุงจะใช๎ผ๎าฝูายสีขาวที่ยังไมํได๎
ย๎อมไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เพ่ือท าดอกไม๎ประดับประดาโยงเข๎ามาที่วัดและศาลาการเปรียญ สํวนดอกไม๎สีก็จะน า
ผ๎าไปมัดย๎อมกับครามรวมถึงไม๎ชนิดอ่ืนๆ ให๎ได๎สีตามที่ต๎องการแล๎วน ามาตัดเป็นสามเหลี่ยมเพ่ือประดับประดา
กับเชือกหรือไม๎ สํวนดอกไม๎ตํางๆ ที่ท าเป็นเครื่องร๎อยเครื่องพัน ก็จะใช๎ผ๎าฝูายที่ผํานการย๎อมแล๎วไปท า รวมถึง
ทุงผ๎าตํางๆ ที่ห๎อยไว๎ตามศาลาการเปรียญและหอพระอุปคุตสํวนมากได๎จากผ๎าย๎อมหม๎อทั้งสิ้น เพราะสมัยกํอน
ผ๎าสีสันตํางๆ หาได๎ยาก แตํปัจจุบันถือเอาตามความสะดวกจึงได๎มีสีสันมากมาย 

ในอดีตการแตํงกายเข๎ามารํวมงานบุญผเวสก็ไมํได๎พิถีพิถันมากนัก เพราะเสื้อผ๎าที่สวมใสํอยูํแล๎วก็เป็น
เสื้อผ๎าย๎อมหม๎อหรือย๎อมครามทั้งหมด ไมํได๎มีเสื้อผ๎าสีสันฉูดฉาดเหมือนทุกวันนี้ การสวมใสํส าหรับเด็กๆ ก็
มักจะเป็นเสื้อย๎อมหม๎อแขนสั้น สํวนผู๎ใหญํก็นิยมใสํเสื้อแขนสั้น และสวม (ซํง) กางเกงผ๎าย๎อมหม๎อที่ตัดเอง 
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เป็นกางเกงขาสามสํวนหรือไมํก็กางเกงขายาวสีด า ผู๎หญิงในวัยนี้ก็จะสวมใสํผ๎าซิ่นหมี่ย๎อมหม๎อ และมีลวดลาย
จากการมัดหมี่ สํวนคนที่มีอายุผู๎เฒําผู๎แกํที่เป็นผู๎ชายจะสวมใสํกางเกงเลยเขําประมาณ 1 คืบ และเสื้อก็เป็น
เสื้อผ๎าฝูายย๎อมหม๎อสีด าหรือสีน้ าเงิน หากเป็นผู๎เฒําผู๎แกํหญิงจะสวมใสํเสื้อย๎อมหม๎อสีด าแขนยาวและใสํผ๎าซิ่น
มัดหมี่ย๎อมหม๎อ มีลวดลายตํางๆ โดยเฉพาะซิ่นหมี่คั่น หรือหมี่ที่มีลวดลายแปลกตา นับเป็นชํวงเวลาที่มีการ
อวดความงามของผืนผ๎าส าหรับผู๎หญิง ท าให๎คนอ่ืนๆ ได๎เห็นลักษณะพิเศษของผู๎หญิงวํามีความสามารถ
ทางด๎านการมัดหมี่และการถักทอ นับเป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎ชายได๎รู๎จักวําผู๎หญิงบ๎านไหนมีความสามารถบ๎าง 
และจะได๎ตัดสินใจเลือกมาเป็นคูํครองได๎ด๎วย 

จากที่ได๎กลําวมาทั้งหมด พอจะสรุปได๎วําผ๎าครามที่เกี่ยวข๎องกับสังคมและวัฒนธรรมดังเดิมของชาวผู๎
ไท เกี่ยวข๎องตั้งแตํเกิดจนตาย และผ๎าครามเป็นผ๎าที่อยูํในความรับรู๎ของชาวบ๎านทั้งหญิงและชาย เด็ก ผู๎ใหญํ
และผู๎เฒําผู๎แกํ เนื่องจากผ๎าเข๎าไปมีอิทธิพลตํอการด าเนินชีวิต ประเพณีและพิธีกรรม กลําวคือ สมัยกํอนเสื้อผ๎า
ที่นิยมสวมใสํเป็นผ๎าฝูาย และกระบวนการท าผ๎าทอก็เป็นเรื่องของผู๎หญิงโดยเฉพาะ ผู๎หญิงเมื่อวํางเว๎นจากการ
ท านา ท าไรํแล๎วก็จะหาเวลาวํางในการถักทอผ๎าไว๎ใช๎ในโอกาสตํางๆ เชํน ทอไว๎เพ่ือสวมใสํในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวัน ใช๎เพ่ือสวมใสํไปงานบุญ ใช๎เพ่ือสวมใสํไปงานแตํง ใช๎เพ่ือสวมใสํไปงานศพ และสวมใสํไปวัด 
ฯลฯ ดังนั้น จึงกลําวได๎วําพ้ืนฐานของผ๎าในอดีตของชาวผู๎ไท มีผ๎าอยูํ 2 ชนิด คือ ผ๎ามัดหมี่และผ๎าลวาด การ
มัดหมี่เป็นการแสดงออกถึงศิลปะและความประณีตของผู๎หญิง ถือเป็นการเรียนรู๎ทางสังคมอีกประการหนึ่ง 
เพราะถ๎าผู๎หญิงคนใดสามารถมัดหมี่ออกมาได๎สวยงามก็จะเป็นที่ชื่นชมและยกยํอง สํวนผู๎หญิงคนใดที่ไมํ
สามารถทอผ๎าหรือมัดหมี่ได๎ก็จะไมํได๎รับอนุญาตให๎ออกเรือนได๎ นับวําเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของ
ผู๎หญิงอีกทางหนึ่ง ผ๎าที่ชาวผู๎ไทนิยมทอได๎แกํ ผ๎าซิ่น ผ๎าหํม ผ๎าขาวม๎า ซึ่งผ๎าเหลํานี้จะถูกน าไปใช๎ในงานมงคล
และอวมงคลตํางๆ ได๎ด๎วย  จึงกลําวได๎วําผ๎ามีความส าคัญและอยูํในการรับรู๎ของชาวผู๎ไทบ๎านดอนกอยตั้งแตํ
เกิดจนตาย ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิม ในสมัยกํอนไมํได๎ใช๎ผ๎าในการวัดฐานะทางสังคม และไมํได๎
ใช๎ผ๎าเป็นเครื่องมือของการค๎าขาย หากแตํเป็นสินน้ าใจและเครื่องไหว๎เครื่องแสดงความเคารพตํอญาติผู๎ใหญํใน
ประเพณีและพิธีกรรม จึงนับวําผ๎ามีบทบาทและคุณคําทางด๎านจิตใจมากกวําคุณคําทางเศรษฐกิจ 

 
3.2 ผ้าย้อมครามในบริบทของการฟื้นฟู 

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2443 มีการขยายสาธารณูปโภคด๎านการคมนาคมขนสํงจากกรุงเทพฯ ถึง
นครราชสีมาจนถึงขอนแกํน รวมถึงเส๎นทางรถยนต๑และไปรษณีย๑โทรเลขเริ่มขึ้นในอีสานประมาณปี พ.ศ. 2431 
สํงผลให๎ภาคอีสานมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป สุเทพ สุนทรเภสัช (2548 : 168) กลําววํา 
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การรวมหัวเมืองภูมิภาคเข๎าสูํการบริหารราชการสํวนกลางก็
ส าเร็จสมบูรณ๑ ท าให๎ชาวอีสานได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมของคนไทยภาคกลางมากขึ้น ทั้งยังเกิดความรู๎สึกวํา
วัฒนธรรมและแบบแผนการด าเนินชีวิตในท๎องถิ่นของตนเองด๎อยกวําคนในภาคกลาง 

ประมาณ พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอีสานให๎เป็นแบบทุนนิยมอยํางเห็นได๎ชัดเจน มี
การขยายตัวของทุนนิยมโดยเฉพาะการอพยพและเพ่ิมขึ้นของประชากรชาวจีนที่มีอิทธิพลด๎านการค๎าขาย
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่สํงเสริมการผลิตพืชพาณิชย๑เพื่อสํงออกซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแหํงชาติที่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2504 นโยบายดังกลําวท าให๎เกิดพืชเศรษฐกิจเชํน ฝูาย ข๎าวโพด อ๎อย มัน
ส าปะหลัง ปอ ฯลฯ ซึ่งกลายเป็นการผลิตที่ส าคัญในระยะเวลาตํอมา การสร๎างความเจริญขั้นพ้ืนฐาน การ
ขยายการศึกษาภาคบังคับ สํงผลให๎วิถีการด าเนินชีวิตของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไปสูํการผลิตเพ่ือการขาย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น มีรายจํายเพ่ิมมากขึ้น และมีการท าลายทรัพยากรปุาไม๎มากยิ่งขึ้น เบญจวรรณ 
นาราสัจจ๑ (2554 : 29) กลําววํา ระบบความคิดและความเชื่อดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อมีการ
อพยพแรงงานไปท างานในเมืองมากขึ้น การเรียนรู๎ระบบการศึกษาสมัยใหมํ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมจึง
เปลี่ยนแปลงไป มีความพยายามในการปรับตัวและประยุกต๑ภูมิปัญญาให๎สอดคล๎องกับสภาพการณ๑ หากแตํ
ความเชื่อมั่นในการประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญาไมํสอดคล๎องไปกับสังคมสมัยใหมํ ท าให๎ภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกมองวําล๎า
หลัง และละเลยไมํสืบทอดเป็นประเพณีปฏิบัติเอาไว๎ จนกระทั่ง พ.ศ. 2530 จึงมีกระแสการรื้อฟ้ืนและอนุรักษ๑
วัฒนธรรมท๎องถิ่นอยํางแพรํหลาย ท าให๎วัฒนธรรมท๎องถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่นหลายอยํางถูกน ามาทบทวน
และสํงเสริมให๎เกิดความรู๎และความเข๎าใจมากยิ่งขึ้น 

เมื่อปี พ.ศ. 2500 ที่เริ่มเข๎าสูํการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของอีสาน ได๎มีสํวน
ส าคัญที่ท าให๎วิถีการผลิตและการด ารงชีวิตของกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ ในภาคอีสานมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
ไปกับระบบทุนนิยม กลําวคือ วิถีการผลิตแบบดั้งเดิมเพ่ือยังชีพ ไมํเพียงพออีกตํอไป ดังนั้นการผลิตจึง ถูก
น าเข๎าสูํการขาย และเป็นการขายให๎กับนายทุน ซึ่งนายทุนที่เข๎ามารับซื้อก็มักเป็นคนจีนหรือคนเวียดนาม แตํ
ในกลุํมของชาวผู๎ไทเอง พบวํา เป็นกลุํมชาติพันธุ๑หนึ่งที่มีความสนใจและเข๎มแข็งในด๎านการค๎า สังเกตจาก
พํอค๎า แมํค๎าในพ้ืนที่ที่เป็นของชาวผู๎ไท จะเป็นคนในพ้ืนที่เกือบทั้งหมด จะปรากฏคนที่เป็นคนจีนหรือคน
เวียดนามน๎อยมาก เนื่องจากชาวผู๎ไทมีความสามารถด๎านการค๎าขาย ระบบเศรษฐกิจของหมูํบ๎านจึงไมํได๎
ผูกขาดด๎วยคนจีนเหมือนกับพ้ืนที่อ่ืนๆ 

บ๎านดอนกอยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2500 ชาวบ๎านพ่ึงพาการเกษตรในการด ารงชีวิต เชํน ท านา ท าไรํ 
และมักจะท านาปีเพียงอยํางเดียว เนื่องจากหมูํบ๎านไมํมีระบบชลประทานเพียงพอในการท านาปรัง ชาวบ๎าน
ดอนกอยใช๎พันธุ๑ข๎าวพ้ืนเมืองในการท านา เชํน ข๎าวขี้ตม ข๎าวอีขาว ข๎าวอีโพน ข๎าวอีหลง ข๎าวปลาซิว ข๎าวตับ
เมย ข๎าวกาเซิ้น ข๎าวมะกอก ข๎าวมะอึ ข๎าวกะแสน ข๎าวอีเก๐า ข๎าวแพ ข๎าวมะหวาย ข๎าวปลาหลด ข๎าวหมูมน 
ข๎าวเล็บแมว ข๎าวอีโพ๎ ข๎าวมะหวาย ข๎าวปูองแอ๏ว ข๎าวกาบหมาก เป็นต๎น แตํในสมัยนี้พันธุ๑ข๎าวบางชนิดได๎
หายไปเนื่องจากชาวบ๎านดอนกอยได๎ใช๎พันธุ๑ข๎าวจากทางราชการคือข๎าว กข 4 และกข 6 เนื่องจากให๎ผลผลิต
ดีกวํา แตํก็เพ่ิมรายจํายมากยิ่งขึ้น เพราะข๎าวพันธุ๑ กข จ าเป็นต๎องใช๎ปุ๋ยเคมีเพ่ือบ ารุงรักษา ไมํเหมือนพันธุ๑ข๎าว
โบราณที่ใช๎เพียงปุ๋ยคอก ด๎วยรายจํายที่เพ่ิมข้ึนท าให๎ชาวบ๎านดอนกอยต๎องพ่ึงพาการกู๎หนี้ยืมสินจากแหลํงอ่ืนๆ 
เมื่อเสร็จสิ้นฤดูท านาข๎าวขายได๎เพียงบางสํวนเพราะบางสํวนจะต๎องเก็บไว๎กินให๎ ถึงปีถัดไป ดังนั้น จึงเป็น
เหตุผลสํวนหนึ่งของการเดินทางลงไปท างานตํางเมือง เชํน ขอนแกํน กรุงเทพและจังหวัดทางภาคตะวันออก 
การเดินทางไปท างานตํางถ่ินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให๎สังคมและวัฒนธรรมของหมูํบ๎านเปลี่ยนแปลงไป 

ในด๎านการเปลี่ยนแปลงของผ๎าครามและการย๎อมหม๎อนิลในอดีต เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 สภาพ
ทางสังคมของภาคอีสานเปลี่ยนแปลงไป สินค๎าตํางๆ จากกรุงเทพฯ และเมืองใหญํได๎เดินทางเข๎ามาในทุก
จังหวัด และจังหวัดสกลนคก็ได๎รับอิทธิพลดังกลําว สินค๎าตํางๆ หลั่งไหลเข๎ามาในชํวงนี้ เป็นสินค๎าอุปโภค
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บริโภครวมถึงเสื้อผ๎าสมัยใหมํ กอปรกับเมื่อมีการเดินทางไปท างานตํางถิ่น เมื่อกลับมามักจะน าวัฒนธรรมและ
ความเปลี่ยนแปลงตํางๆ จากถิ่นที่ไปพบเห็นกลับมาด๎วย บางครอบครัวของหมูํบ๎านดอนกอยมีการเดินทางไป
ท างานตํางประเทศ เชํน ประเทศซาอุดิอาระเบีย และประเทศสิงคโปร๑ จึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อยํางชัดเจน อีกท้ังในชํวงปี พ.ศ. 2532 มีการตัดถนนสายบ๎านสูงเนินไปยังอ าเภออากาศอ านวย ท าให๎เส๎นทาง
การคมนาคมขนสํงถึงบ๎านดอนกอยสะดวกมากยิ่งขึ้น คนในหมูํบ๎านเริ่มมีปฏิสัมพันธ๑กับคนภายนอกมากยิ่งขึ้น 
ท าให๎เกิดการรับวัฒนธรรมของคนภายนอกด๎วย เชํน การแตํงกาย การกินอยู ํการจับจํายใช๎สอย อาหารจากแตํ
เดิมเป็นการหาปู ปลา หอย กุ๎ง จากล าน้ า ล าห๎วย ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นซื้ออาหารตลาด อาหารส าเร็จรูป ผ๎า
จากเดิมที่เคยตัดใช๎เองในครัวเรือนทั้งผ๎าหํม หมอน ที่นอน ก็ซื้อส าเร็จรูปจากในเมืองมาใช๎ เสื้อผ๎าจากเดิมมี
เฉพาะเสื้อ กางเกงเพียงแคํไมํกี่ตัวก็ซื้อหามาสวมใสํแทนการตัดใช๎เอง จากที่เคยทอก็เห็นวําทอใช๎เองไมํคุ๎มคํา
กับเวลาที่เสียไป จึงหันไปซื้อเสื้อผ๎าส าเร็จรูปมาใช๎ เพราะทั้งสะดวกและสีสันแปลกตา มีให๎เลือกมากมาย 
ปัจจัยดังกลําวสํงผลให๎ครามและการย๎อมครามหรือย๎อมหม๎อนิลหายไปจากวิถีชีวิตของชาวบ๎านมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากกระบวนการปลูกฝูาย กระบวนการย๎อม และกระบวนการทออาศัยระเวลานาน และจะต๎องใช๎ความ
อดทนมากพอสมควร อีกประการหนึ่งต๎องอาศัยความประณีต เพราะผู๎หญิงสมัยกํอนเมื่อหมดฤดูท านาแล๎วก็
ไมํได๎ท าอยํางอ่ืน จึงมีเวลาวํางมากในการที่จะผลิตเครื่องถักทอตํางๆ ไว๎ใช๎ในโอกาสตํางๆ กัน หากแตํในชํวง
เวลาหลังปี พ.ศ. 2500 ผู๎หญิงบางสํวนก็จ าเป็นต๎องใช๎แรงงานของตนเองเข๎าสูํโรงงานอุตสาหกรรม หรือไมํก็
ต๎องออกไปรับข๎างในไรํ จึงท าให๎บางสํวนไมํมีโอกาสที่จะทอผ๎าได๎ และนอกจากนี้ยังพบวํากระบวนการย๎อมผ๎า
ครามยุํงยากและต๎องอาศัยความอดทน เพราะสมัยกํอนย๎อมเพ่ือใช๎ในครัวเรือนเทํานั้น แตํเมื่อปัจจุบันสามารุ
หาซื้อเสื้อผ๎าอยํางอ่ืนมาทดแทนได๎ จึงหันไปใช๎อยํางใหมํที่สะดวกกวํา ลืมของเกําที่ต๎องอาศัยความอดทนและ
ระยะเวลา จึงท าให๎ผ๎าย๎อมครามหรือผ๎าย๎อมหม๎อนิลสูญหายไป หากแตํยังหลงเหลืออยูํในความทรงจ าของคนที่
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เคยมัด เคยย๎อม เคยทอ และสามารถบอกได๎วําท าอยํางไร มีวิธีการอยํางไรในการมัดย๎อม และยังสามารถบอก
ได๎วํากระบวนการตั้งแตํต๎นจนจบนั้นท าอยํางไรกํอนที่จะมีเป็นผืนผ๎า เพราะสิ่งเหลํานี้แฝงฝังอยูํ ในความทรงจ า
ของคนท่ีมีประสบการณ๑และผํานการท าฝูาย ผ๎ามัดหมี่และการย๎อมครามมาท้ังสิ้น 

รูปที่ 3.13 กี่ทอผ๎าและราวย๎อมผ๎าครามท่ีสามารถพบเห็นได๎เกือบทุกหลังคาเรือนของบ๎านดอนกอย 
 

 เมื่อชํวงเวลาดังกลําวผ๎าครามหรือผ๎าย๎อมหม๎อนิลหายไป นั่นก็เกิดค าถามวํา มันหายไปไหน หายไปได๎
อยํางไร จริงๆ แล๎วการหายไปของผ๎าครามคือหายไปโดยตัวผ๎า เนื่องจากการปลูกฝูายลดลง และหันไปใช๎ฝูาย
โรงงาน การนุํงผ๎าซิ่นที่ท าจากฝูายแท๎ๆ การเป็นผ๎าโหลหรือผ๎าที่ไมํทันสมัย เนื่องจากมีผ๎าที่ท าจากใยสังเคราะห๑
ที่นุํมกวํา เบากวํา และมีสีสันตํางๆ มากกวํา จึงท าให๎ผ๎าย๎อมครามที่มีอยูํ เพียงสีด าและสีน้ าเงินลดบทบาท
ความส าคัญลงไป อีกทั้งยังถูกมองวํา ผ๎าย๎อมครามและผ๎าย๎อมหม๎อนิลนั้นเป็นผ๎าของคนจน ไมํใชํผ๎าของคนมี
ระดับ จึงท าให๎การสวมใสํผ๎าดังกลําวลดกาลเทศะและโอกาสลงไปเรื่อย แม๎กระทั่งงานบุญประเพณีและ
พิธีกรรมตํางๆ ก็ไมํนิยมสวมใสํ นอกเสียจากคนที่มีอายุ ก็จะสวมใสํในชีวิตประจ าวัน และใสํไปวัด รวมถึงใสํไป

ไรํนา ซึ่งแสดงให๎เห็นวําผ๎าย๎อมหม๎อนิลหรือผ๎าย๎อมครามถูกท าให๎ลดบทบาทลงไป กลายเป็นผ๎าที่เคยมี
ความส าคัญตํอชีวิตประจ าวันตั้งแตํเกิดจนตาย กลายเป็นผ๎าที่ต๎องถูกเก็บเอาไว๎ เมื่อใครเห็นก็มักไมํอยากจะ
สนใจและใสํใจ เพราะถือวําหากใสํไปแล๎วก็ไมํสามารถที่จะอวดใครได๎ ซึ่งนับวํากระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมได๎ลดบทบาทและคุณคําของผ๎าย๎อมหม๎อนิลลงไปอยํางสิ้นเชิง กระบวนการท าผ๎าย๎อมครามก็ไม๎ได๎รับ
ความนิยมเนื่องจากยุํงยาก ซับซ๎อน กวําจะได๎ฝูายมาก็ยุํงยาก ไมํมีผู๎หญิงคนใดที่จะมานั่งอ้ิวฝูาย เข็นฝูาย หรือ
ดีดฝูายอีกตํอไปเนื่องจากไมํมีเวลามากขนาดนั้น เพราะเวลาสํวนใหญํจะต๎องเอาไปรับจ๎างปลูกพืชเศรษฐกิจเชํน 
ปอ มันส าปะหลัง พริก ดังนั้น ชํวงเวลาของการถักทอของผู๎หญิงจึงถูกกเบียดบังด๎วยกิจกรรมการรับจ๎าง และ
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งานสํวนอ่ืนๆ ท าให๎แตํละบ๎านซึ่งเคยมีกี่ใต๎ถุนบ๎านชํวงเวลาที่วํางเว๎นจากการท านา ท าไรํ มีเสียงกระทบ
ระหวํางกระสวยกับฟืม ไมํมีให๎เห็นอีกตํอไป บางบ๎านมีกี่เปลําที่อยูํใต๎ถุน ยังมีบางสํวนที่ยังคงท า และผู๎หญิงที่
ทอผ๎าอยูํใต๎ถุนบ๎านสํวนมากก็ถูกมองวําเป็นผู๎หญิงที่ไมํมีความสามารถ ไมํมีปัญญาไปท างานตํางถิ่นหรือใน
กรุงเทพได๎ ดังนั้นผู๎หญิงหลายคนในหมูํบ๎านและภาคอีสานโดยทั่วไปจึงถูกเกณฑ๑แรงงานเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่ง
ของโรงงานอุตสาหกรรม ท าให๎คนที่ทอผ๎าอยูํที่ใต๎ถุนบ๎าน เป็นสํวนตกค๎างทางวัฒนธรรม และกลายเป็น
วัฒนธรรมล๎าหลังในที่สุด เมื่อคนที่ไปท างานที่กรุงเทพกลับมาก็มักจะมีเสื้อผ๎าสวยๆ และเครื่องแตํงกายแปลก
ใหมํมาอวดผู๎หญิงที่ไมํได๎เดินทางไปท างานตํางถิ่น เมื่อเห็นดังนั้นจึงมีความคิดที่จะเดินทางออกไปท างานตําง
ถิ่น จึงท าให๎ผู๎หญิงที่ทอผ๎าที่มีจ านวนน๎อยอยูํแล๎ว น๎อยลงไปอีก จนกระทั่งไมํเหลือคนทออีกตํอไป กลายเป็น
ภาระของคนแกํที่อยูํกับบ๎านต๎องกลับมานั่งทอผ๎า แตํบางคนก็ท าได๎ไมํนานก็เลิกไปเพราะสู๎ต๎นทุนไมํไหว บาง
คนก็สภาพรํางกายไมํเอ้ืออ านวย ท าให๎เลิกไป บางคนถึงกับขายกี่ก็มี แล๎วก็เก็บอุปกรณ๑การท าหูกทอผ๎าไว๎ที่
บ๎าน เชํน กระสวย ฟืม สํวนกี่ก็ร๎างและหักพังใช๎งานไมํได๎ 

ชํวงเวลาของการหายไปของผ๎าครามเป็นชํวงเวลาที่แรงงานทั้งชายหญิงของภาคอีสานหลั่งไหลเข๎า
กรุงเทพและเมืองใหญํตํางๆ เพ่ือท างานหาเงินมาเลี้ยงชีพ และปลดหนี้ที่เกิดจากภาคเกษตรกรรม นั่นก็แสดง
ให๎เห็นวําการกํอหนี้สินของชาวบ๎านเริ่มขึ้นมาตั้งแตํ พ.ศ. 2500 เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหลั่งไหลเข๎า
มา ท าให๎เกิดการซื้อขาย ระบบการแลกเปลี่ยนและการเอ้ือเฟ้ือแกํกันในชุมชนได๎เลือนหายไป เหลือแตํการซื้อ
ขาย เมื่อซื้อขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งได๎ ก็เอาไปขายตํอ ได๎เงินก็น าไปซื้อเครื่องอ านวยความสะดวกตํอไปเป็นทอดๆ ท า
ให๎หนี้สินที่มีพอกพูน บางครอบครัวจ าเป็นต๎องขายที่ไรํ ที่นาให๎กับนายทุน และไมํมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
ก็จ าเป็นที่จะต๎องอพยพครัวเรือนของตนเองไปหาที่อยูํใหมํ การอพยพแรงงานเกิดขึ้นถึงปัจจุบัน หากแตํ
ปัจจุบันมีการเคลื่อนย๎ายแรงงานในภาคของความรู๎มากกวําการใช๎แรงงานเหมือนในอดีต  เพราะในอดีตทั้ง
ผู๎หญิงและผู๎ชายตํางก็ผันตัวเองไปเป็นภาคแรงงานให๎กับโรงงานอุตสาหกรรม เชํน โรงทอ โรรงงานปลา
กระป๋อง โรงงานกระดาษ โรงงานอะไหลํ โรงงานไม๎ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นอยํางยิ่งในการใช๎แรงงาน แรงงานฝีมือของ
ผู๎ชายที่เคยสานแห สานข๎อง สานกระติ๊บข๎าว รวมถึงเครื่องใช๎ไม๎สอยตํางๆ ในครัวเรือนจึงเลือนหายไป 
เนื่องจากแรงงานกลุํมนี้เป็นแรงงานที่สืบทอดภูมิปัญญาเรื่องเครื่องไม๎ เครื่องสาน เครื่องมือตํางๆ ในการจับ
สัตว๑ปุา จับสัตว๑น้ า เพราะผันตัวเองเข๎ามาในโรงงานอุตสาหกรรม แทนที่คนกลุํมนี้จะได๎ใช๎ภูมิปัญญาที่ร่ าเรียน
มาจากพํอ ปูุ ตา ลุง อาว ก็ไมํได๎ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ และหยุดชะงัก อีกทั้งไมํมีการสืบทอดตํอไปยังรุํนลูกหลาน
ของตนเอง เชํนเดียวกันกับภูมิปัญญาการทอผ๎าของผู๎หญิงที่ไมํได๎ใช๎ภูมิปัญญาที่เริ่มเรียนรู๎จากการสังเกต การดู
และการฝึกปฏิบัติจนตนเองช านาญแล๎วไปใช๎ในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะในโรงงานอุตสาหกรรมสํวนมาก
เป็นเครื่องจัก ดังนั้นจึงไมํจ าเป็นต๎องใช๎ภูมิปัญญาอะไร เรียนรู๎จากการสังเกตและฝึกท าบํอยๆ ก็สามารถท าได๎ 
หากแตํภูมิปัญญาด๎านการท าฝูาย การมัดย๎อม การทอผ๎า รวมถึงการออกแบบลวดลายผ๎าตํางๆ จ าเป็นอยํางยิ่ง
ที่จะต๎องใช๎ศาสตร๑และศิลป์ เพราะการเรียนรู๎และเกิดความช านาญสมัยกํอนต๎องผํานการสังเกต ดู จ าแล๎ว
น าไปประยุกต๑จนเป็น เมื่อผู๎หญิงกลุํมนี้ถูกเกณฑ๑แรงงงานไปในโรงงานอุตสาหกรรม จึงขาดชํวงตํอของการสืบ
ทอดภูมิปัญญา และภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ตกค๎างอยูํกับผู๎หญิงในวัยแรงงานเหลํานี้จ านวนมาก ไมํตกทอดมา
จนถึงรุํนลูกหลาน เพราะรุํนลูกหลานถูกการศึกษาภาคบังคับท าให๎ต๎องเข๎าโรงเรียน และการเรียนในการศึกษา
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ภาคบังคับ ไมํมีวิชาการทอผ๎า ไมํมีวิชาการสานข๎อง สานแห และการสานกระติ๊บข๎าว ดังนั้น เด็กๆ จึงหํางหาย
จากภูมิปัญญาดังกลําว และไมํสามารถที่จะสืบทอดหรือสร๎างสรรค๑ ใหมํได๎ เพราะอยํางที่ได๎กลําวมาแล๎ววํา
กระบวนการเรียนรู๎ภูมิปัญญาเหลํานี้ต๎องเกิดจากการสังเกต การเห็นและการเรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจึงจะท าได๎ 
และชํวงวัยของเด็กก็มักจะไมํให๎ความสนใจกับสิ่งเหลํานี้ บางครั้งผู๎ใหญํเองก็มองวําเป็นเรื่องของผู๎ใหญํ ไมํใชํ
เรื่องของเด็ก จึงไลํให๎เด็กไปไกลๆ จากบริเวณที่ทอผ๎า หรือมัดย๎อม เพราะกลัวเด็กจะท าให๎เสียหรืออาจจะ
กํอให๎เกิดอุบัติเหตุได๎ ดังนั้นภูมิปัญญาเรื่องผ๎าจึงเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว และแม๎ในชํวงปี พ.ศ. 2300 จะมี
การรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือวัฒนธรรมท๎องถิ่นข้ึนก็ยากที่จะสานตํอภูมิปัญญาบางประการที่หายไปกลับคืน
มาได๎ จึงอาจกลําวได๎วํา การย๎อมผ๎าครามหรือผ๎าย๎อมหม๎อนิลครั้งหนึ่งก็เคยตายไปแล๎ว เนื่องจากขาด
กระบวนการสืบสานและสร๎างสรรค๑เอาไว๎ตามท่ีได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น 
 
3.3 ผ้าย้อมครามในบริบทปัจจุบันและการท าให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 

ผ๎าครามในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู๎ไทในปัจจุบัน เริ่มต๎นเมื่อ พ.ศ. 2545 เป็นต๎นมา 
เนื่องจากมีการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาดังกลําวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และสืบเนื่องจากกองทุนหมูํบ๎านและการพัฒนากลุํม
สตรีให๎มีกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร๎างบทบาทของสตรี จึงท าให๎บ๎านดอนกอยจัดตั้งกลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าย๎อม
ครามซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษโดยนางพิม ศรีกุลกิจ เป็นผู๎ที่ริเริ่มสืบทอดมาสูํ
ลูกหลาน โดยใช๎ผ๎าฝูายย๎อมคราม น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ เชํนผ๎ามัดหมี่ (ผ๎าถุง) ผ๎าลายขัดพื้นฐาน ซึ่ง
ผ๎าชนิดนี้ยังสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ได๎หลายชนิด แล๎วน าออกมาจ าหนําย ปรากฏวําได๎รับความ
นิยมกันแพรํหลาย 

ในปี พ.ศ. 2546 ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร ได๎เข๎ามาสนับสนุนองค๑
ความรู๎ปรับปรุงแนะแนวทางการบริหารจัดการกลุํมอยํางเป็นทางการ และได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนํวยงานท๎องถิ่น (อบต.สวําง) อีกทั้งได๎รับงบประมาณ CEO จากจากผู๎วําราชการจังหวัดสกลนคร โดยได๎รับ
การสนับสนุนอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ท าให๎มีสมาชิกในกลุํมเพ่ิมขึ้นเรื่อยมา ซึ่งระยะเริ่มแรกในการรื้อฟ้ืน
ผ๎ามัดหมี่ย๎อมครามนั้นชาวบ๎านดอนกอยได๎น าวัตถุดิบจ าพวกฝูาย มากรอเป็นด๎ายแล๎วน ามาเรียงเพ่ือแกะลาย
บนผืนผ๎า (มัดหมี่) เมื่อวํางจากการท านาซึ่งเป็นอาชีพหลักโดยการมารวมกันท า เมื่อท านานเข๎าก็ปรึกษาหารือ
กันวํานําจะมีการรวมกลุํมกันท า เพ่ือชํวยเหลือซึ่งกันและกันและชํวยกันอนุรักษ๑ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเอาไว๎  ดังนั้น
จึงมีการประชาสัมพันธ๑ความคิด เปิดรับสมาชิกระดมทุนเพ่ือน ามาซื้อวัตถุดิบ และมีการแบํงหน๎าที่ตาม
ความสามารถของแตํละคนในกลุํม จนสามารถกํอตั้งกลุํมได๎ส าเร็จเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2546 
  การฟ้ืนฟูผ๎าครั้งแรกก็ได๎น าผ๎าไปจ าหนํายในที่ตํางๆ ที่เปิดให๎จ าหนําย เชํน งานหนึ่งต าบลหนึ่ง
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ผลิตภัณฑ๑ งานออกร๎านสินค๎าของจังหวัด งานออกร๎านของอ าเภอ และงาน OTOP ระดับประเทศ มีทั้งการไป
วางจ าหนํายโดยนามของกลุํมที่ได๎รับการสนับสนุนจากอ าเภอและจังหวัด จนท าให๎ผ๎าครามเริ่มเป็นที่รับรู๎ของ
คนโดยทั่วไป หลังจากนั้นผลิตภัณฑ๑ผ๎าครามก็เริ่มออกสูํตลาดอยํางหลากหลายมากขึ้น โดยการแปรรูปเป็นผลติ
ภัณฑ๑ตํางๆ ไมํวําจะเป็นผ๎าพันคอ ผ๎าหํมคลุมไหลํ ปลอกหมอน ที่รองแก๎วน้ า ที่หุ๎มกระดาษทิชชู ผ๎าปูโต๏ะ 
ผ๎ามําน กระเป๋าใสํโทรศัพท๑มือถือ พวงกุญแจ ซึ่งผลิตภัณฑ๑เหลํานี้ไมํเคยปรากฏมากํอนในการผลิตผ๎าย๎อมคราม 
แตํด๎วยความต๎องการของตลาด กลุํมผู๎ผลิตผ๎าย๎อมครามจึงต๎องรับท าสินค๎าดังกลําวตามที่ลูกค๎าสั่งเมื่อน าสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑เหลํานี้ไปออกร๎านขายสินค๎าตามท่ีตํางๆ 

รูปที่ 3.14 กิจกรรมการผลิตผ๎าย๎อมครามของบ๎านดอนกอยที่พบเห็นได๎เกือบทุกหลังคาเรือน 
 
 ในอดีตการผลิตผ๎าครามมักจะผลิตเป็นผ๎าซิ่น ผ๎าหํม ผ๎าพ้ืน ซึ่งผืนผ๎าแตํเดิมมักจะมัดหมี่ และลวดลาย
มัดหมี่ตํางๆ ในอดีตได๎ถูกรื้อฟ้ืนน ากลับมาสร๎างสรรค๑ใหมํ และอยูํบนลวดลายผ๎าฝูาย ซึ่งลวดลายตํางๆ นับเป็น
สิ่งที่ดึงดูดให๎ลูกค๎าได๎รู๎จักและสนใจ เพราะลูกค๎าบางกลุํมมีความต๎องการซื้อสินค๎าเพราะลวดลายแปลกใหมํ แตํ
ลูกค๎าบางกลุํมมีความต๎องการซื้อสินค๎าเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของผ๎าที่แปลกไมํเหมือนใคร แตํบางกลุํมมี
ความต๎องการซื้อสินค๎าผ๎าครามจากสีและกลิ่น เนื่องจากผ๎าย๎อมครามมีกลิ่นที่พิเศษ และสีที่เป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะ แม๎ภาคเหนือจะมีฮํอม ซึ่งมีลักษณะใกล๎เคียงกันก็ตาม แตํกระบวนการท าครามกลับมีลักษณะแตกตําง
จากการท าฮํอม 
 กระบวนการสร๎างสรรค๑หรือรื้อฟ้ืนผ๎าครามขึ้นมาใหมํนี้สํงผลให๎ผ๎าครามเป็นที่รู๎จักมากยิ่งขึ้น กลุํมผู๎ใช๎
ผ๎าครามไมํใชํชาวบ๎านอีกตํอไป หากแตํกลุํมผู๎ใช๎ผ๎าครามกลับเป็นกลุํมชนชั้นกลาง มีเงินเดือนและมีก าลังซื้อผ๎า
คราม เนื่องจากผ๎าครามแตํละผืนมีราคาท่ีคํอนข๎างสูง ราคาเริ่มต๎นของผ๎าครามที่ถูกก าหนดโดยกลไกของตลาด
ผู๎ค๎าผ๎าครามเริ่มต๎นที่ 250 บาท 350 บาท 400 ถึง 500 บาท และแพงสุดเมื่อมีการแปรรูปแล๎วท าให๎ผ๎าครามมี
ราคาสูงประมาณ 1200 ถึง 1500 บาท บางครั้งอาจมีราคาสูงถึง 3000 บาท ดังนั้น จึงสังเกตได๎วําผ๎าครามที่
น ากลับมารื้อฟ้ืนใหมํถูกกระบวนการของกลไกตลาดท าให๎เป็นสินค๎าทางวัฒนธรรมที่มีคุณคําและราคาแพง ไมํ
เหมือนกับผ๎าครามแบบดั้งเดิมที่ใครๆ ก็สวมใสํได๎ คนที่จะใสํผ๎าครามจึงเป็นกลุํมผู๎มีรสนิยมเฉพาะ และท าให๎
ราคาของผ๎าครามสูงกวําคุณคําของการใช๎จริง 

รูปที่ 3.15 ลวดลายผ๎าย๎อมครามจากฝูายเข็นมือของ
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ชาวบ๎านดอนกอย 
 นอกจากนี้ยังพบวํารัฐหรือองค๑กรของรัฐเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการผ๎าย๎อมคราม ทั้งการสนับสนุน 
สํงเสริม และผลักดันให๎กลุํมพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตผ๎าคราม และการออกแบบเพ่ือท าให๎ผ๎าคราม
สามารถเข๎าถึงตลาดผู๎บริโภคที่กว๎างขวางกวําเดิม เพราะในอดีตที่ผํานมาผ๎าครามเมื่อน าไปตัดเป็นชุดแล๎ว 
มักจะมีลักษณะของคนท่ีมีอายุ ดังนั้นกลุํมผู๎ที่ชื่นชอบผ๎าครามที่มีอายุน๎อย จึงไมํนิยมใช๎ผ๎าคราม หากแตํรับรู๎วํา
เป็นผ๎าคราม แตํไมํใชํผ๎าคราม เพราะปัจจัยของราคาและปัจจัยที่ถูกมองวํา การสวมใสํผ๎าครามอาจจะท าให๎ถูก
มองวํามีอายุ หรือสูงอายุ ด๎วยการออกแบบและการตัดเย็บท าให๎คนสวมใสํผ๎าครามมีข๎อจ ากัดเฉพาะกลุํม 
ดังนั้นเมื่อมีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการออกแบบจึงท าให๎ผ๎าครามมีกลุํมตลาดที่กว๎างขวางมากข้ึน 

ชุมชนที่ผลิตผ๎าย๎อมครามก็มักได๎รับการสนับสนุนจากองค๑กรตํางๆ เชํน ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค๑การมหาชน) หรือ สพภ. ในฐานะองค๑กรที่ให๎การสนับสนุนกลุํมวิสาหกิจชุมชนทอผ๎าย๎อม
คราม ซึ่งได๎สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนบ๎านกุดแฮด เพ่ือมุํงสํงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลคําการใช๎ประโยชน๑
ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และธุรกิจชีวภาพด๎วยการใช๎สหวิทยาการที่เกี่ยวข๎อง เนื่องจาก
สกลนครเป็นเมืองที่มีความโดดเดํนในด๎านภูมิปัญญาและศิลปะการทอและย๎อมผ๎าจากรุํนสูํรุํนมายาวนาน 
หากแตํปัจจุบันภูมิปัญญาเหลํานี้กระจัดกระจาย ซึ่งเป็นที่นําเสียดายหากไมํสามารถรวบรวมจัดระบบพัฒนา
และตํอยอดองค๑ความรู๎นั้น เพ่ือสร๎างประโยชน๑แกํคนในชุมชนได๎ 
 กลุํมผ๎าครามบ๎านดอนกอยผลิตขึ้นในนามของกลุํม ผ๎าที่สํงออกสูํตลาดเป็นผ๎าพ้ืนและผ๎ามัดหมี่
ลวดลายตํางๆ กลุํมลูกค๎าสํวนมากเป็นกลุํมลูกค๎าที่ชื่นชอบผ๎าครามโดยเฉพาะ ได๎แกํ ข๎าราชการ พํอค๎า แพทย๑ 
คหบดี และตัวแทนร๎านค๎าปลีกที่จะซื้อผ๎าเพ่ือน าไปขายอีกทอดหนึ่ง ผ๎าสํวนหนึ่งถูกผลิตขึ้นตามความต๎องการ
ของตลาด แตํอีกสํวนหนึ่งผลิตขึ้นตามความชอบของลูกค๎า การผลิตผ๎าของกลุํมผ๎าย๎อมครามบ๎านดอนกอยจึงมี
รายการจองเพ่ิงขึ้น ท าให๎มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นตามจ านวนการสั่งจอง และผ๎ามัดหมี่ย๎อมครามของบ๎านดอนกอย
ก็นับวันได๎รับความนิยมจากผู๎สั่งซื้อหรือลูกค๎าท่ัวไปด๎วย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.16 
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การทอผ๎าพ้ืนและผ๎าที่มีลวดลาย (มัดหมี่) ตามความต๎องการของลูกค๎าและตลาด 
 ปัจจุบันพบวํามีการท าผ๎าครามซึ่งเป็นภูมิปัญญาและเป็นวัฒนธรรมท าให๎กลายเป็นสินค๎าทาง
วัฒนธรรมที่ขายได๎ การรับรู๎สินค๎าทางวัฒนธรรมเรื่องผ๎าครามไมํได๎เกิดจากชาวบ๎าน หากแตํเป็นสํวนสํงเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐ เชํน พัฒนากรจังหวัด หอการค๎าจังหวัด รวมถึงโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่
สํงเสริมและสนับสนุนให๎ครู อาจารย๑ รวมถึงนักเรียนได๎สวมใสํเสื้อผ๎าย๎อมคราม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑ที่สํงเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัด นอกจากนี้หนํวยงานของรัฐก็สนับสนุนให๎พนักงานสวมใสํเสื้อผ๎า
ครามทุกวันศุกร๑ ท าให๎ผ๎าครามอยูํในการรับรู๎และความคุ๎นเคยของคนท่ัวไป กลายเป็นเอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑
ประจ าจังหวัดสกลนคร โรงเรียนหลายโรงเรียนได๎ก าหนดให๎นักเรียนสวมใสํเสื้อผ๎าพ้ืนเมืองทุกๆ วันศุกร๑ เพ่ือ
สํงเสริมให๎ชาวบ๎านผู๎ทอผ๎าย๎อมครามมีรายได๎ และเป็นการแสดงอัตลักษณ๑ของโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร
หลายโรงเรียน 

น อก จ า ก นี้ ยั ง มี ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ห ล า ย แ หํ ง  เ ชํ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตอีกสาน สกลนคร ตํางก็มีสํวนรํวมในการผลักดันและสํงเสริมผ๎าย๎อมครามในรูปแบบตํางๆ เชํน การ
สํงเสริมการปลูกคราม การย๎อมโดยไมํเจือสีสังเคราะห๑ การให๎ความรู๎เรื่องสีคราม การให๎ความรู๎เรื่องการมัด
ย๎อม การอบรมเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่มาจากผ๎าฝูายย๎อมคราม รวมถึงการรวมกลุํมเพ่ือกํอตั้งกลุํมผู๎ท า
ผ๎าฝูายย๎อมคราม และการสํงเสริมให๎น าผลิตภัณฑ๑ผ๎าย๎อมครามมาจ าหนํายในงานตํางๆ ของมหาวิทยาลัย เชํน 
งานเกษตรแฟร๑ งานมูนมังอีสาน งานวันภาษาไทยแหํงชาติ งานสัปดาห๑วันวิทยาศาสตร๑ ฯลฯ กิจกรรมเหลํานี้
เป็นสํวนชํวยผลักดันและสํงเสริมให๎ผ๎าครามขอชาวบ๎านเป็นที่รับรู๎ของคนภายนอกอยํางแพรํหลายและ
กว๎างขวาง 

รูปที่ 3.17 การสนับสนุนและ
สํงเสริมให๎สวมใสํผ๎าย๎อมครามในโอกาส

ตํางๆ 
 การรับรู๎อยํางแพรํหลายและกว๎างขวางนี้ท าให๎ผ๎าครามในวัตถุประสงค๑เดิมคือเป็นเสื้อผ๎าที่ใช๎ได๎ในทุก
โอกาสและกาลเทศะ เปลี่ยนสถานภาพเป็นผ๎าที่ไมํใช๎ส าหรับชาวบ๎านอีกตํอไป และคนทั่วไปก็ไมํได๎สวมใสํผ๎า
ครามเพ่ือการท าไรํท านาเหมือนอยํางแตํกํอน หากแตํสวมใสํผ๎าครามเพ่ือรับรู๎วําเป็นผ๎าที่เกิดจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ๎าน และบางครั้งก็สวมใสํโดยปราศจากความรู๎วําผ๎าครามมาจากที่ใด มีความส าคัญอยํางไร และแตํเดิม
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เขาใช๎ในโอกาสใด แตํเป็นการสวมใสํเพราะคํานิยมเฉพาะสมัย หรือไมํก็สวมใสํเพราะกฎเกณฑ๑ที่หนํวยงานหรือ
องค๑กรบังคับให๎ใสํ หาใชํเกิดจากความรู๎อยํางแท๎จริงวําผ๎าครามเกิดข้ึนจากภูมิปัญญาของบรรพชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ที่ 3.18 การ
เดินแบบชุดผ๎าครามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 การกลับมาของครามครั้งนี้ได๎เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตผ๎าครามอยํางมาก กลําวคือ ครามและผ๎า
ครามถูกท าให๎เป็นผลิตภัณฑ๑และสินค๎า เปลี่ยนกลุํมผู๎ใช๎จากเดิมเป็นชาวบ๎านก็กลายเป็นชาวเมือง จากผ๎าคราม
ที่หาราคาไมํได๎กลายเป็นผืนผ๎าที่ตั้งราคาไว๎สูง จากการผลิตเพ่ือการใช๎ก็เปลี่ยนมาเป็นการผลิตเพ่ือการขาย 
จากการใช๎ฝูายธรรมชาติก็เป็นฝูายโรงงาน จากการผลิตในครัวเรือนก็กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึง
ขนาดกลาง จากการผลิตที่ต๎องอาศัยระยะเวลาและความประณีตก็เปลี่ยนเป็นการผลิตที่ต๎องก าหนดเวลาและ
เน๎นความจ าเพาะของลวดลาย จากเดิมที่เคยก าหนดปริมาณการผลิตก็เปลี่ยนเป็นการถูกก าหนดโดยกลไกของ
ตลาดและผู๎บริโภคภายนอก สิ่งตํางๆ เหลํานี้เป็นสิ่งที่ท าให๎ผ๎าครามกลายเป็นสินค๎าเต็มตัว และท าให๎จังหวัด
สกลนครเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องผ๎าคราม และท าให๎กลุํมชาวบ๎านตํางๆ พยายามที่จะผลิตผ๎าครามเพ่ือความ
ต๎องการของตลาด จึงสร๎างความแปลกใหมํให๎กับผ๎าครามและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดผู๎ บริโภค 
หาได๎เป็นการผลิตเพื่อการใช๎งานเหมือนกับอยํางเดิมอีกตํอไป 
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 ผ๎าครามในจังหวัดสกลนครมีหมูํบ๎านผลิตอยูํหลายอ าเภอ เชํน อ าเภอพรรณานิคม ได๎แกํ บ๎านดอน
กอย บ๎านหนองครอง บ๎านโนนเรือ-ตํอเรือ บ๎านนาดี อ าเภอกุดบาก ได๎แกํ บ๎านกุดแฮด อูนดง เชิงดอย หนอง
สะไน อ าเภออากาศอ านวย ได๎แกํ บ๎านบะหว๎า บ๎านถ้ าเตํา อ าเภอสวํางแดนดิน ได๎แกํ บ๎านพันนา  ซึ่งหมูํบ๎าน
ตํางๆ มีหลากหลายกลุํมชาติพันธุ๑ไมํเฉพาะแตํชาวผู๎ไทเทํานั้น จึงเป็นข๎อสันนิษฐานวําภูมิปัญญาการย๎อมผ๎า
ครามนําจะเป็นสิ่งที่ถูกถํายทอดมาอยํางแพรํหลาย ไมํเพียงแตํเฉพาะกลุํมใดกลุํมหนึ่ง หากแตํกลุํมชาติพันธุ๑ผู๎ไท
นําจะเป็นกลุํมแรกๆ ที่รื้อฟ้ืนกระบวนการย๎อมครามขึ้นมากํอนกลุํมอ่ืนๆ และท าให๎เป็นที่ยอมรับ จนท าให๎ภูมิ
ปัญญาดังกลําวกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และการกลับมามีชีวิตของภูมิปัญญาเรื่องครามและการย๎อมผ๎าครามก็
ได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐหลายแหํง เชํน พัฒนากรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด รวมถึงหนํวยงาน
ราชการอีกหลายแหํง บางหมูํบ๎านได๎ผนวกรวมกับโครงการหลวงและโครงการในพระอุปถัมภ๑ตํางๆ จนท าให๎ผ๎า
ครามเป็นที่รับรู๎โดยทั่วไปของคนทั้งในพ้ืนที่ของจังหวัดสกลนครและจังหวัดอ่ืนๆ จนมีค ากลําววํา หากมา
จังหวัดสกลนครต๎องหาซื้อผ๎าครามเป็นของฝาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 

3.19 การสํงเสริมผลิตภัณฑ๑ผ๎าย๎อมครามของจังหวัดสกลนครในรูปแบบตํางๆ 
 จากการเฝูาดูปรากฏการณ๑ของผ๎าย๎อมครามพบวํา เมื่อถูกท าให๎กลายเป็นสินค๎าแล๎ว กลุํมผู๎บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป ชาวบ๎านในฐานะเจ๎าของภูมิปัญญาผ๎าครามก็มีทัศนคติกับผ๎าครามที่เปลี่ยนไป ผ๎าครามที่เขา
เคยใช๎ไมํเหมาะกับการใช๎งานและสวมใสํ เนื่องจากราคาที่แพงและลวดลายตํางๆ ที่ประยุกต๑ขึ้นมาใหมํนั้น ไมํ
เหมาะกับการน าไปสวมใสํ เพราะเมื่อกํอนลวดลายที่สวมใสํจะเป็นผ๎าพ้ืน และใสํได๎ในทุกโอกาส  ไมํเลือกวัน 
และไมํได๎น ามาตัดตามแบบที่ต๎องการ ไมํได๎พิถีพิถันเรื่องกาลเทศะของงาน ดังนั้น ผ๎าครามซึ่งเดิมมีเจ๎าของเป็น
ชาวบ๎านแตํไมํมีก าลังซื้อที่จะหามาสวมใสํได๎ทั่วไป แตํหากมองในมุมกลับกันก็ถือได๎วําเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิม
ให๎ก็ผืนผ๎าคราม เพราะมีกรรมวิธีการท าหลายขั้นตอน กวําจะมาเป็นผืนผ๎าครามนั้นต๎องผํานขั้นตอนหลายอยําง 
และท่ีส าคัญในปัจจุบันนี้ผ๎าครามต๎องใช๎ฝูายจากแหลํงอ่ืนและเป็นการสั่งฝูายมาจากแหลํงอ่ืน แตํน ามามัดย๎อม
เอง ไมํได๎ใช๎ฝูายที่ปลูกเองเหมือนในอดีต เพราะหากใช๎ฝูายเองก็เทํากับวําเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการผลิตที่มาก
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ขึ้น เพราะกวําจะแปรรูปฝูายก็ท าให๎เวลาการผลิตไมํทันตามที่ตลาดต๎องการ ดังนั้นจึงยอมลงทุนเรื่องฝูาย แตํ
น ามาเริ่มที่กระบวนการมัดย๎อมและการทอ 
 

 
 
 

รูปที่ 3.20 รูปแบบของผ๎าครามที่ชาวบ๎านสวมใสํกับชุดผ๎าครามของข๎าราชการและอาชีพอ่ืนๆ 
 ตลาดของการแขํงขันเรื่องผ๎าครามสามารถจ าแนกได๎เป็น 2 ประเภท คือ ตลาดภายในและตลาด
ภายนอก ตลาดภายใน คือ กลุํมผู๎ผลิตผ๎าครามในจังหวัดสกลนครเอง ซึ่งมีอยูํประมาณ 4 – 5 แหลํง และการ
ผลิตก็ปูอนเข๎าสูํพํอค๎าคนกลาง หรือคนที่น าสินค๎าเหลํานี้ไปขายตํอในเมือง ซึ่งการขายก็มีอยูํ 2 ประเภท คือ 
ขายตรง (กลุํมเป็นผู๎ไปออกร๎านสินค๎าและขายเองในนามของกลุํม) กับขายผํานพํอค๎าคนกลาง คือ มีคนรับซื้อ
ผ๎าเหลํานี้ไปขายอีกทอดหนึ่ง ซึ่งการขายผํานพํอค๎าคนกลางท าให๎สินค๎าประเภทผ๎าครามนั้นราคาสูงขึ้นไปอีก 
สํวนขายตรงโดยกลุํมราคาสินค๎าจะลดลงมาและสามารถตํอรองราคาสินค๎าได๎ ดังนั้น แตํละกลุํมที่ผลิตผ๎าคราม
เมื่อน าสินค๎าออกไปจ าหนํายก็จะรู๎จักกันทั้งหมด เชํน เมื่อน าออกไปขายในกลุํมผลิตภัณฑ๑สินค๎า OTOP ก็จะมี
การเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน บางครั้งก็มีการฝากขายของแตํละกลุํมด๎วย สํ วน
ตลาดภายนอก เป็นกลุํมตลาดผ๎าพ้ืนเมืองอ่ืนๆ จากภาคอ่ืน เชํน เสื้อหม๎อฮํอมจากภาคเหนือ ผ๎ามัดหมี่จาก
อุดรธานี ผ๎าไหมจากจังหวัดขอนแกํน สุรินทร๑และนครราชสีมา ซึ่งเป็นกลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าเชํนเดียวกัน ดังนั้น
ผ๎าครามก็เป็นผลิตภัณฑ๑หนึ่งที่ต๎องไปแขํงขันและตํอสูํกับสินค๎าเหลํานี้ ซึ่งผ๎าครามที่ได๎รับความนิยมมากที่สุด
คือ ผ๎าพันคอและผ๎าคลุมไหลํ รองลงมาคือผ๎าซิ่น (ผ๎าพ้ืน) ซึ่งสามารถน าไปตัดเป็นชุดได๎ สํวนเสื้อที่ตัดเย็บมา
ส าเร็จรูปนั้นขายได๎คํอนข๎างน๎อย เนื่องจากบางรูปทรงไมํเหมาะกับความต๎องการของผู๎บริโภค และบางครั้ง
รูปทรงที่ออกแบบมาไมํตรงตามความต๎องการของผู๎บริโภค จึงท าให๎ขายออกได๎น๎อย สํวนผลิตภัณฑ๑อ่ืนๆ ของ
ผ๎าครามที่ได๎รับความนิยมมาก เชํน ที่หํอกลํองกระดาษทิชชู พวงกุญแจ ผ๎าปูโต๏ะ ผ๎ามําน ตุ๏กตา ซึ่งผลิตภัณฑ๑
เหลํานี้ล๎วนได๎รับการสํงเสริมและการแปรรูปจากพัฒนากรจังหวัดหรือกลุํมที่สํงเสริมวิสาหกิจของรัฐ จึงท าให๎
สินค๎าประเภทครามเสี่ยงตํอการเป็นสินค๎าที่วางขายอยูํในตลาดทั่วไป ไมํแตกตํางจากสินค๎าผ๎าชนิดอ่ืนๆ จนท า
ให๎บางครั้งผ๎าครามหมดเสนํห๑ลงไป และไมํมีความพิเศษอีกตํอไป 



112 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.21 การแปรรูปผลิตภัณฑ๑ผ๎าย๎อมครามของจังหวัดสกลนคร 
 

สรุป 
 ตลาดผ๎าย๎อมครามในจังหวัดสกลนครก าลังเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มีการมัดย๎อมด๎วยครามก็
เปลี่ยนแปลงไปเป็นมัดย๎อมด๎วยไม๎ชนิดอื่นๆ เพ่ือหาความแปลงกใหมํให๎กับผืนผ๎า เชํน ย๎อมด๎วยโคลน ย๎อมด๎วย
ใบบัว ย๎อมด๎วยเปลือกไม๎ชนิดตํางๆ ย๎อมด๎วยมูลควาย ย๎อมด๎วยใบไม๎ชนิดอ่ืน จนท าให๎ครามลดบทบาทลงไป 
ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนจากการที่กลุํมผู๎ผลิตผ๎าครามได๎ปะทะสังสรรค๑กับโลกภายนอกมากขึ้น ได๎
รู๎เห็นมากขึ้นจากการไปจ าหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ จึงคิดหาแนวประดิษฐ๑ที่แปลกใหมํเพ่ือท าให๎ตรงกับความ
ต๎องการของผู๎บริโภค ท าให๎เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจเรื่องครามไปสูํการมัดย๎อมด๎วยวัตถุดิบใหมํ แตํยังคงใช๎
ชื่อของผ๎าย๎อมครามเป็นจุดขาย ซึ่งอาจท าให๎ผ๎าย๎อมครามสูญเสียความเป็นเอกลักษณ๑ลงในไมํช๎า 
 ปัจจัยหนึ่งที่ผู๎วิจัยมองเห็นวําผ๎าครามอาจจะถึงจุดอ่ิมตัวเร็วขึ้น คือ ราคาที่ก าหนดโดยพํอค๎าคนกลาง 
ที่มารับซื้อผ๎าครามจากชาวบ๎านหรือจากกลุํม เนื่องจากราคาที่รับซื้อกับราคาขายไมํสัมพันธ๑กัน พํอค๎าคนกลาง
ตั้งราคาใหมํโดยฉกฉวยเอาข้ันตอนและกรรมวิธีที่ยุํงยากของการท าผ๎าย๎อมครามไปก าหนดราคาที่สูงเกินไป ท า
ให๎การเข๎าถึงและการใช๎ผ๎าครามจ ากัดอยูํที่กลุํมผู๎ใช๎ที่มีเงิน ดังนั้นชาวบ๎านในฐานะท่ีเป็นเจ๎าของผ๎าย๎อมครามจึง
ไมํมีโอกาสได๎สวมใสํผ๎าครามเหมือนแตํกํอน ซึ่งกระบวนการดังกลําวเป็นการพยายามสร๎างความพิเศษและ
ลักษณะเฉพาะบางประการให๎กับคราม และให๎มีความเป็นพิเศษเฉพาะกลุํมเทํานั้น โดยพยายามเปลี่ยนแปลง
ความเป็นมาของครามวํา เดิมแล๎วผ๎าครามเป็นผ๎าของชาวบ๎านซึ่งชาวบ๎านทุกคนมักจะให๎ค าตอบตรงกันวํา “แตํ
กํอนผ๎าครามเป็นของคนทุกข๑คนยาก” แตํปัจจุบันคนทุกข๑คนยากไมํมีโอกาสได๎สวมใสํแล๎ว เนื่องจากการเป็นผ๎า
ของคนมีเงิน 



บทที่ 4 
ผ้าย้อมครามกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทในประเทศลาว 

 
ผ๎าย๎อมครามกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู๎ไทในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จะนําเสนอเป็น 2 ประเด็น ได๎แกํ ผ๎าย๎อมครามในบริบทวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวผู๎ไท  ผ๎าย๎อมครามในบริบท
ของการฟ้ืนฟูและถูกทําให๎เป็นสินค๎าทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จะนําเสนอผ๎าย๎อมครามที่ปรากฏในประสบการณ๑
ภาคสนามในพ้ืนที่ของบ๎านละหาน้ํา เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เนื่องจากหมูํบ๎านดังกลําวได๎เป็นแหลํงผลิตผ๎าย๎อมครามและสืบทอดภูมิปัญญาผ๎าย๎อมครามและ
ทําให๎ผ๎าย๎อมครามเป็นที่รับรู๎กันอยํางกว๎างขวาง รวมถึงมีความสําคัญในการผลิตผ๎าย๎อมครามเพ่ือเป็นสินค๎า
สํงออกท่ีสําคัญของประเทศในนาม “ทํงละหาศิลป์” อีกด๎วย 
 

4.1 ผ้าย้อมครามในบริบทวัฒนธรรมดั้งเดมิของชาวผู้ไท 
 ชนชาติไทมีวัฒนธรรมของการถักทอมาแตํบรรพกาล โดยปรากฏในพงศาวดารล๎านช๎าง (2506 : 391) 
ซึ่งถือวําเป็นตํานานการกําเนิดมนุษย๑ของชนชาติไท ความวํา 
 “พระยาแถนจึงให๎เอาลงมาสํง ทั้งให๎ควายเขาลูํแกํเขา จึงเอากันลงมาตั้งอยูํที่นาน๎อยอ๎อยหนูกํอหั้นแล 
แตํนั้นเขาจึงเอาควายนั้นเฮ็ดนากิน นานประมาณ 3 ปี ควายเขาก็ตายเสีย.....แตํนั้นฝูงปูุลางเชิง จึ่งบอกสอน
เขาให๎เฮ็ดไฮํไถนา ทอผ๎าทอซ่ินเลี้ยงชีวิตเขา” 

จากเนื้อหาตํานานในพงศาวดารทําให๎ทราบวํากลุํมชนผู๎ไทก็เป็นอีกกลุํมชนหนึ่งที่มีภูมิปัญญาเรื่องการ
ถักทอมาแตํโบราณกาล แม๎จะปรากฏอยูํในรูปข๎อมูลมุขปาฐะก็ตาม แตํก็ได๎สะท๎อนให๎เห็นวิธีคิดเกี่ยวกับการ
แบํงบทบาทหน๎าที่ของชายหญิงที่ชัดเจน ชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล (2541 : 87) กลําวในแนวที่สอดคล๎องกันวํา 
การผลิตผ๎าเป็นกระบวนการทางสังคมและการผลิตที่ซับซ๎อน ประกอบด๎วยระบบขั้นตอนการผลิตเส๎นใย 
ประเภทของเส๎นใย การจัดเส๎นใยในการทอ เทคนิคการผลิตลวดลาย การจัดประเภทของผ๎า การผลิตผ๎าได๎
สร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางกันขึ้นในกระบวนการทางวัฒนธรรม สังคมไท-ลาวจึงกําหนดให๎ผู๎หญิงเป็นผู๎ควบคุม
ชุดความรู๎ในการผลิตผ๎า และยังคงสืบทอดแนวคิดดังกลําวในรูปแบบคํากลําวหรือคําบอกเลํามาจนถึงปัจจุบัน
วํา “หากผู๎หญิงต่ําหูกหรือทอผ๎าไมํเป็น ก็ไมํเหมาะสมและไมํพร๎อมที่จะออกเรือน เชํนเดียวกันถ๎าผู๎ชายคนใดยัง
สานตะกร๎าหรือหวํานแหไมํเป็นก็ยังไมํควรที่จะมีเมีย” วัฒนธรรมการถักทอดังที่ได๎กลําวก็ได๎สืบทอดมาถึงรุํน
ลูกหลาน การนําพืชตํางๆ มาย๎อมเพ่ือให๎สีเพ่ือใช๎ย๎อมผ๎าจึงเป็นสิ่งที่ถูกสอนกันมาโดยวัฒนธรรมมุขปาฐะจาก
อดีตอันยาวนาน 
 4.1.1 วัฒนธรรมการถักทอของชาวผู๎ไทในประเทศลาว 
 ลวดลายบนผืนผ๎าสามารถบํงบอกอัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑ของคนได๎ เพราะการทอผ๎าเป็นภูมิปัญญาที่
สั่งสมมาแตํโบราณ จึงอาจกลําวได๎วําการถักทอเป็นวัฒนธรรมที่เกําแกํของมนุษย๑ ที่บรรพบุรุษสร๎างขึ้นเพ่ือสืบ
ทอดมายังชนรุํนลูกหลาน 
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 ชาวผู๎ไทและหมูํบ๎านผู๎ไทหลายหมูํบ๎านในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมักจะมี
เครื่องมือทอผ๎า ได๎แกํ กี่  พืม หลา อ้ีว เผือน ด๎าย กระสวย อัก หลอด กวัก และเครือฝูายตั้งและแขวนอยูํใต๎
ถุนบ๎าน จึงไมํแปลกนักที่ลูกหลานชาวผู๎ไทเติบโตมาทํามกลางวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการถักทอผ๎า อยูํที่บ๎านได๎
ฝึกหัดจากแมํ หรือผู๎ใหญํฝุายหญิงในบ๎าน ทําให๎ผ๎าทอในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคง
มีบทบาทและเป็นคํานิยมตํอกระบวนการขัดเกลาผู๎หญิงให๎เป็นผู๎หญิงที่สมบูรณ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป
ที่ 4.1 คุณสงบัณฑิต ยศมั่นคง หญิงชาวผู๎ไทผู๎พลิกฟ้ืนภูมิปัญญาผ๎าย๎อมครามใน สปป.ลาว 

การทอผ๎าของชาวบ๎านผู๎ไทก็เพ่ือเอาไว๎สวมใสํและสํงขาย สมัยกํอนการทอผ๎าเป็นกระบวนการที่สอน
กันด๎วยการปฏิบัติ โดยการดูตัวอยําง เด็กหญิงมักจะเห็นแมํ ยํา ยาย (แมํของแมํ ผู๎ไทเอ้ืนวํานาย ) หรือปูาทอ
ผ๎าอยูํใต๎ถุนบ๎าน แล๎วก็เข๎าไปนั่งดูหรือไมํก็ถูกฝึกให๎ทํา เชํน กรอด๎าย กวักฝูาย รวมถึงเอาหลอดด๎ายใสํกระสวย
ให๎ กระบวนการที่เด็กหญิงเห็นและได๎ฝึกทําจึงเปรียบเสมือนการเรียนรู๎กระบวนการทอผ๎าไปในตัว เมื่อถึงเวลา
ที่จะทอผ๎าจริงๆ จึงไมํเป็นเรื่องยากมากนักสําหรับการเรียนรู๎ นอกเสียจากการเรียนรู๎กระวนการ “มัดหมี่” และ
การ “ย๎อมสี” กระบวนการดังกลําวจะต๎องอาศัยความเชี่ยวชาญและชํานาญจึงจะสามารถทําได๎ 

จากปรากฏการณ๑ภาคสนามที่เก็บข๎อมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู๎ไทในประเทศลาว 
พบวํา หมูํบ๎านที่คณะวิจัยได๎ลงไปสํารวจและเก็บข๎อมูลนั้น ทุกหมูํบ๎านมีอุปกรณ๑ทอผ๎า และยังใช๎งานอยูํ จะมี
บางหมูํบ๎านเทํานั้นที่มีก่ีทอผ๎าเป็นที่เก็บอุปกรณ๑การเกษตร และบางหมูํบ๎านก็จะพบผู๎หญิงวัยกลางคนกําลังทอ
ผ๎าอยูํ และผ๎าที่ทอเป็นผ๎าฝูายมัดหมี่ เชํน บ๎านโนนยาง เมืองพีน พบวําผู๎หญิงชาวผู๎ไททอผ๎ากันมาก โดยเฉพาะ
ผ๎ามัดหมี่ จากการสัมภาษณ๑ก็ทําให๎ทราบวํา การทอผ๎าของผู๎หญิงหมูํบ๎านนี้ผํานการเรียนรู๎จากแมํ ปูา หรือยาย 
ด๎วยกระบวนการดูและการฝึก ในชั้นต๎นมักจะได๎รับการสั่งสอนโดยให๎เป็นคนดู มาดูกระบวนการดีดฝูาย อ้ิว
ฝูาย เข็นฝูาย หลังจากนั้นก็จะให๎ดูวิธีการสืบหูก ค๎นหูกและการมัดหมี่ จนกระท่ังการกวักฝูาย และนําเครือฝูาย
ไปทอ ซึ่งสํวนมากให๎คําตอบตรงกันวํากระบวนการที่ยากที่สุดของการทอผ๎าคือการสืบหูก เพราะเป็นขั้นตอนที่
ต๎องอาศัยความเข๎าใจและความแมํนยํา อีกกระบวนการหนึ่งที่ยุํงยากไมํแพ๎กันคือการมัดหมี่ เพราะการมัดหมี่
จะต๎องแมํนยํา และดูลวดลายเป็น หากดูลวดลายไมํออกก็จะได๎ผ๎าที่ทอออกมาไมํสวยงามและไมํประณีต 



119 

 

นอกจากนี้ในหมูํบ๎านของชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ําก็ยังพบวํามีการทอผ๎าอยูํหลายหลังคาเรือน อาจจะ
เนื่องมาจากหมูํบ๎านละหาน้ําเป็นหมูํบ๎านผลิตผ๎าฝูายมัดหมี่ให๎กับตลาดผ๎าฝูายย๎อมครามทํงละหาศิลป์ก็เป็นได๎ 
จึงทําให๎การทอผ๎าได๎รับความนิยมในชุมชนแหํงนี้ และจากการสัมภาษณ๑คนทอผ๎าก็ได๎ทราบวํา การทอผ๎าแตํ
กํอนก็ทํากันเหลือน๎อยเต็มที แตํเมื่อชาวบ๎านคนอ่ืนๆ รู๎วําทอแล๎วได๎เงินก็หันมาทอผ๎ากันมากขึ้น แตํคนที่ทอ
สํวนใหญํก็ไมํใชํเด็กสาว หากแตํเป็นผู๎หญิงที่อยูํในวัยกลางคนจนถึงคนที่มีอายุมากแล๎ว เพราะผู๎หญิงที่อยูํในวัย
สาวสํวนมากมักจะเข๎าไปเรียนหนังสือในเมืองใหญํ อีกทั้งไปทํางานอยํางอ่ืนที่ได๎พบปะผู๎คน หลายคนไมํชอบที่
จะอยูํติดกับบ๎านและทํางานที่ได๎เงินช๎า 

ด๎วยความคุ๎นเคยและคุ๎นชินกับกิจกรรมยามวํางของผู๎เฒําผู๎แกํในหมูํบ๎านละหาน้ํา ที่มีกิจกรรมการทอ
ผ๎าใต๎ถุนบ๎าน ทั้งท่ีเป็นผ๎าหํม ผ๎าขาวม๎า ผ๎าถุง ผ๎าซิ่น ซึ่งเมื่อทอเสร็จก็จะนําไปแปรรูปเป็นผืนผ๎าแบบตํางๆ บาง
คนจะนําไปตัดเย็บเป็นเสื้อ บางคนนําไปตัดเป็นผ๎าซิ่น (ตํง) บางคนนําไปทําเป็นผ๎าขาวม๎า ซึ่งผ๎าเหลํานี้มีความ
จําเป็นในการดําเนินชีวิตประจําวัน สํวนการนําผ๎าที่ทอไปย๎อมครามก็มีแตกตํางกันออกไป สํวนมากที่พบเป็น
การย๎อมเส๎นใยกํอนที่จะนําไปทอ เหมือนกับการย๎อมเส๎นผือหรือกกแล๎วนําไปทอ โดยการย๎อมครามก็จะมี
ควบคูํกับการทอ โดยกระบวนการย๎อมครามจะเกิดขึ้นกํอนการทอ การย๎อมนั้นจะมีหม๎อนิลหรือหม๎อย๎อมเป็น
สํวนประกอบสําคัญ โดยวัตถุดิบที่ได๎ก็จะนําครามมาหมัก ซึ่งวิถีชีวิตของการย๎อมและการถักทอของชาวบ๎านละ
หาน้ํานั้นเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง อาจกลําวได๎วํามีการสืบทอดมาจากรุํนสูํรุํน ทั้งผู๎เฒําผู๎แกํก็พร่ําสอนลูกหลานที่
เป็นผู๎หญิงให๎ได๎เรียนรู๎กระบวนการของการย๎อมและการทอควบคูํกันไป หลังจากกิจกรรมยามวํางจากการทํา
นาน ทําไรํ  

จึงอาจกลําวได๎วําวัฒนธรรมเรื่องการถักทอของผู๎หญิงชาวผู๎ไท ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ยังคงมีพลวัตและการสืบสานอยูํตลอดเวลา แม๎จะไมํปรากฏอยํางแพรํหลายและเข๎มข๎นเหมือน
ในอดีตก็ตาม หากแตํวัฒนธรรมการถักทอและอุปกรณ๑การถักทอ เชํน กี่ อัก กระสวย หลอดด๎ายและเส๎นฝูายก็
ยังคงมีบทบาทตํอการขัดเกลาและอบรมความเป็นผู๎หญิงในสังคมของชาวผู๎ไทอยูํ แม๎จะมีอิทธิพลของโลกาภิ
วัตน๑ที่ทําให๎กระบวนการทอผ๎าเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
 4.1.2 ชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา 
 สังคมและวัฒนธรรมของชาวผู๎ไทในแขวงสะหวันนะเขต โดยเลือกพ้ืนที่วิจัยของบ๎านละหาน้ํา ซึ่งบ๎าน
ละหาน้ํา เป็นแหลํงผลิตและทอผ๎าย๎อมครามสํงตลาดผ๎าย๎อมครามของร๎านทํงละหาศิลป์ ซึ่งดูแลและควบคุม
โดยคุณสงบัณฑิต บ๎านละหาน้ํา เป็นหมูํบ๎านขนาดใหญํ มีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 400 หลังคาเรือน โดย
ตั้งอยูํบริเวณท่ีราบลุํมระหวํางภูเขาทางด๎านทิศเหนือ มีแมํน้ําบังเหียน (เหียง)  ไหลผําน หมูํบ๎านตั้งอยูํทางด๎าน
ทิศใต๎และหมูํบ๎านตั้งขนานไปกับแมํน้ําบังเหียง ถนนเข๎าหมูํบ๎านยังคงเป็นถนนลูกรัง แยกจากทางหลวง
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ประมาณ 8 กิโลเมตร บ๎านละหาน้ํา เมืองสองคอน ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกของแขวงสะหวันนะเขต โดยใช๎
เส๎นทางหมายเลข 13 ระยะทางจากแขวงสะหวันนะเขตถึงบ๎านละหาน้ําประมาณ 175 กิโลเมตร ซึ่งจะ
นําเสนอผํานแผนที่ทางภูมิศาสตร๑ดังนี้ 

รูปที่ 4.2 ภาพจากดาวเทียมแสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ของบ๎านละหาน้ํา เมืองสองคอน ประเทศ สปป.ลาว 
 ชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา มีวิถีชีวิตที่ไมํแตกตํางมากนักจากชาวผู๎ไทในบริเวณใกล๎เคียงกัน กลําวคือ ชาวผู๎
ไทในปัจจุบันของหมูํบ๎านได๎รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน๑ บ๎านเรือนที่เคยอาศัยแบบดั้งเดิม กลําวคือ เป็น
หลังคามุงจาก ก็ไมํคํอยปรากฏให๎เห็นแล๎ว ดังนั้นบ๎านละหาน้ํามักจะสร๎างบ๎านแบบทันสมัย มีหลังคากระเบื้อง
และหลังคาสังกะสี บ๎านสํวนมากเป็นปูน มีบางสํวนที่ยังเป็นบ๎านไม๎ยกใต๎ถุนสูง  แตํก็เป็นบ๎านไม๎ที่ไมํได๎มี
ลักษณะแบบดั้งเดิม คือ ใช๎พ้ืนที่สํวนมากไว๎ทํากิจกรรม เชํน นั่งพักผํอน เก็บอุปกรณ๑ตํางๆ รวมถึงการใช๎พ้ืนที่
ทอผ๎า 
 บ๎านละหาน้ํามีร๎านค๎าทั้งหมด 4 ร๎าน ร๎านที่ใหญํที่สุดอยูํกลางหมูํบ๎านและติดกับถนนกลางหมูํบ๎าน 
ขายอุปกรณ๑ตํางๆ ทั่งไปทั้งอุปกรณ๑การเกษตร อุปกรณ๑การทํานา ขายเครื่องชํา อาหาร ขนมและเครื่องจักสาน 
เชํน กระบุง ตะกร๎า ฝาชีครอบอาหาร ฯลฯ สํวนร๎านขายของชําอีก 1 ร๎าน อยูํท๎ายหมูํบ๎าน ไมํมีชื่อร๎าน
เหมือนกับร๎านแรก แตํสินค๎าเป็นประเภทเดียวกัน หากแตํมีน๎อยกวํา สํวนมากพบวําขนมมักจะเป็นสินค๎าจาก
ประเทศไทย เชํน ดีโด๎ คัสตาร๑ดเค๎ก นม น้ําผลไม๎ รวมถึงลูกอมตํางๆ ด๎วย สํวนอีก 2 ร๎านเป็นร๎านขายอาหาร
สด ซึ่งอาหารสดสํวนมากบรรจุถุงสําเร็จรูป เชํน เห็ด ผัก หมู ไกํสด ลูกชิ้น และเต๎าหู๎ ร๎านขายของสดสํวนมาก
จะขายได๎เฉพาะชํวงเช๎า สํวนชํวงเที่ยงและชํวงเย็นจะขายได๎น๎อยเนื่องจากชาวบ๎านออกไปหาอาหารมา
ประกอบกินเอง นอกจากนี้ยังพบวํามีร๎านก๐วยเตี๋ยวในหมูํบ๎าน ซึ่งเป็นร๎านก๐วยเตี๋ยวหมู สอบถามคนขายพบวํา
ได๎แบบมาจากในหมูํบ๎านอ่ืนๆ และในเมืองสะหวันนะเขต ลูกค๎าสํวนมากจะเป็นครูและคนมีเงินในหมูํบ๎านมา
รับประทาน 
 บ๎านละหาน้ํามีโรงเรียนและมีวัดอยํางละ 1 แหํง ชาวบ๎านสํงลูกหลานเข๎าเรียนตามระบบการศึกษา
ของประเทศลาว หากไมํเรียนหนังสือก็มีบ๎างที่บวชเรียน วัดอยูํกลางหมูํ บ๎าน ชาวบ๎านละหาน้ํานับถือ
พระพุทธศาสนาควบคูํไปกับการนับถือผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ เมื่อถึงรอบปีก็จะมีพิธีเลี้ยงผีของหมูํบ๎าน 
นอกจากนี้ยังพบวําหมูํบ๎านมีประเพณีประจําปีตามฮีตสิบสอง แตํก็ไมํได๎ปฏิบัติครบทุกประเพณี เนื่องจาก
ข๎อจํากัดของเวลาและงบประมาณ จึงทําให๎ยังเหลือบุญประเพณีตํางๆ ไมํครบตามฮีตสิบสอง เชํน ยังคงปฏิบัติ
บุญประเพณีสูํขวัญข๎าว บุญข๎าวจี่ บุญกองข๎าว บุญผเวส บุญบั้งไฟ บุญเข๎าพรรษา บุญออกพรรษา บุญข๎าว
ประดับดิน บุญข๎าวสาก บุญกฐิน บุญแขํงเรือ เป็นต๎น ซึ่งบุญประเพณีเหลํานี้วัดเป็นศูนย๑กลางสําคัญของ
หมูํบ๎าน โดยชาวบ๎านจะไปรวมตัวกันที่วัดและปฏิบัติบุญประเพณีรํวมกัน 
 ลักษณะโครงสร๎างของครอบครัวชาวบ๎านละหาน้ําเป็นครอบครัวขยายและครอบครัวเดี่ยว ชาวบ๎าน
อยูํอาศัยโดยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน บริเวณพ้ืนที่ของหมูํบ๎านเป็นพ้ืนที่โลํงกว๎าง ไมํมีรั้วรอบขอบชิด และ
พ้ืนที่เหลํานั้นจะอยูํอาศัยกันโดยมีพํอ แมํ ปูา ลุง และอา ในครอบครัวหนึ่งๆ จะประกอบด๎วย พํอ แมํ ลูก 
หลาน ปูุ ยํา หรือตา ยาย เป็นต๎น ลักษณะความสัมพันธ๑ในครอบครัวพํอจะมีฐานะเป็นผู๎ปกครองในหมูํบ๎าน 
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สํวนแมํจะเป็นผู๎ดูแลรายละเอียดของอาหารการกิน ความเป็นอยูํ เสื้อผ๎าและเครื่ องใช๎สอยตํางๆ สํวนปูุ ยํา 
หรือตา ยาย ก็จะทําหน๎าที่เป็นผู๎อบรมสั่งสอนบุตรหลานให๎อยูํตามวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 ด๎านอาหารการกินของหมูํบ๎านละหาน้ํา พบวํา บ๎านละหาน้ําตั้งอยูํในจุดภูมิศาสตร๑ที่เหมาะสมและมี
ความอุดมสมบูรณ๑ มีแมํน้ําสายหลัก คือ แมํน้ําบังเหียน ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ๑มาก เชํน ปลากด ปลาดุก ปลา
ชํอน ปลานาง ปลากราย ปลาหมู ปลาหลด ปลาหลาด ฯลฯ ซึ่งชาวบ๎านละหาน้ําจะมีเรือและอุปกรณ๑หาปลา
อยูํหลายหลังคาเรือน เชํน แห อวน ลอบ มอง ฯลฯ อุปกรณ๑เหลํานี้เป็นเครื่องมือที่ใช๎ทํามาหากินของชาวบ๎าน
เป็นอยํางดี ฤดูของการหาปลาจะอยูํในชํวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ปลาที่ชาวบ๎านจับได๎มากที่สุดคือ
ปลากด และชาวบ๎านยังได๎ใช๎พ้ืนที่บริเวณรอบๆ ของหมูํบ๎านทางด๎านทิศใต๎เป็นที่หาเห็ดและของปุามาประกอบ
อาหารด๎วย และในขณะเดียวกันอาหารที่ชาวบ๎านบริโภคก็มาจากตลาดร๎านค๎าของหมูํบ๎าน ที่นํามาจากในเมือง 
เชํน สินค๎าเบ็ดเตล็ด ปลากระป๋อง กะทิกระป๋อง มามํา ผงชูรส น้ําปลา เกลือ เป็นต๎น 

รูปที่ 4.3 ฤดูกาลทํานาของชาวบ๎านละหาน้ํา เมืองสองคอน ประเทศ สปป.ลาว 

 ด๎านวิถีการเกษตร พบวําชาวบ๎านละหาน้ําทํานาเป็นอาชีพหลัก โดย 1 ปีทํานา 2 ครั้ง ใช๎การทํานาดํา
และนาหวําน นาหวํานจะใช๎เมื่อหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวประมาณชํวงเดือนธันวาคม – เดือนมกราคม ข๎าว
ที่ชาวบ๎านปลูกสํวนมากเป็นข๎าวเหนียว เมล็ดข๎าวเหนียวของชาวบ๎านจะเป็นเม็ดปูอม กลม สั้น ระยะเวลาการ
ปลูกและเก็บเกี่ยวยาวนานประมาณ 1 – 3 เดือน เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล๎วชาวบ๎านก็จะแบํงเป็น 2 สํวน สํวน
แรกเก็บไว๎ที่ยุ๎งฉาง อีกสํวนหนึ่งก็จะนําไปขาย ซึ่งการขายสํวนมากจะเป็นการขายให๎กับนายทุนในหมูํบ๎านหรือ
หมูํบ๎านใกล๎เคียง ปริมาณการขายข๎าวในปัจจุบันมากกวําอดีต เนื่องจากอดีตจะต๎องเก็บและกักตุนเอาไว๎ 
เนื่องจากทํานารอบเดียว แตํปัจจุบันทํานา 2 รอบ  
 จากที่ได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎นวํา บ๎านละหาน้ําเป็นหมูํบ๎านที่มีอัตลักษณ๑โดดเดํนในเรื่องของการทอผ๎า
ย๎อมคราม อาจนับได๎วําเป็นหมูํบ๎านเดียวในประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวที่ยังคงรักษาและ
สืบทอดภูมิปัญญาเรื่องผ๎าย๎อมครามเอาไว๎ แล๎วสามารถนําภูมิปัญญาดังกลําวกลับมาสร๎างสรรค๑ให๎เป็นสินค๎าที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศได๎ ในบทนี้จะกลําวถึงผ๎าครามในบริบทของสังคมดั้งเดิมที่ชาวบ๎านผลิตผ๎าครามขึ้นมา
เพ่ือใช๎ในวิถีการดําเนินชีวิตแบบตํางๆ รวมถึงผ๎าครามที่เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับประเพณีและพิธีกรรม ในสํวนที่สอง
จะกลําวถึงผ๎าครามกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมํในด๎านการนํามาใช๎ในชีวิตประจําวัน การถูกทํา
ให๎เป็นสินค๎าและเครื่องบํงบอกอัตลักษณ๑ของชาวผู๎ไทในละหาน้ํา และเป็นผลิตภัณฑ๑ผ๎าย๎อมครามที่มีชื่อเสียง 
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รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตผ๎าครามและการรื้อฟ้ืนผ๎าครามที่ถูกทําให๎กลายเป็นสินค๎าทาง
วัฒนธรรม 
 4.1.3 ประเพณีและวัฒนธรรมบ๎านละหาน้ํา 
 ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความคล๎ายคลึงกับชาวบ๎านผู๎ไทในเมืองพีนและเมืองเซโปน กลําวคือ 
ในรอบปีหนึ่งๆ มีประเพณีและวัฒนธรรมสําคัญตํางๆ ที่ยังคงยึดตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่และปฏิทินกิจกรรม
ประจําปี หากแตํมีบางอยํางไมํได๎ปฏิบัติแล๎ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1.3.1 ประเพณีเก่ียวกับชีวิต 
  ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลแกํชีวิตของตนเองตั้งแตํเกิดจนตาย ของ
ชาวผู๎ไทได๎แกํ การเกิด การตาย การบวช การแตํงงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ประเพณีการเกิด 

การเกิดของชาวผู๎ไท ไมํแตกตํางจากชาวผู๎ไทในภาคอีสานนัก กลําวคือ  เมื่อมีเด็กเกิดก็จะมี 
การผูกแขนรับขวัญ สํวนแมํเด็กจะอยูํไฟประมาณ 14 วัน พร๎อมกับคําสอนตามข๎อห๎ามตํางๆ โดยเฉพาะอาหาร
การกินหรือ “คะลํา” เพราะอาหารที่แมํกินเข๎าไปจะมีผลตํอเด็ก เชํน ห๎ามกินตะพาบ เก๎ง กวางและปลาบาง
ชนิด เชํน ปลาดุก ปลาหลด ปลาซิวหางแดง เขียด ปลาปากกว๎าง เอ่ียน (ปลาไหล) การอยูํไฟจะชํวยให๎แมํเด็ก
ได๎รับการถํายทอดความรู๎แบบตํางๆ ทั้งเรื่องยาสมุนไพร อาหารและวิธีการรักษาสุขภาพแบบชาวบ๎าน  เชํน 
การดื่มยาต๎ม อาบน้ําร๎อน เพ่ือทําให๎มดลูกเข๎าอํูเร็วและทําให๎สุขภาพของแมํแข็งแรงสมบูรณ๑  
  ชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา นิยมทําขวัญเด็กและแมํในตอนออกจากการอยูํไฟ (อยูํกํา) ชํวงเวลา
การอยูํไฟจะมีหลายคนที่มาอยูํเป็นเพ่ือนและคอยปรนนิบัติแมํลูกอํอน และกํอนสิ้นสุดการอยูํไฟก็จะมีพิธีผูก
แขนรับขวัญแมํและเด็ก เป็นการเรียกขวัญเด็กให๎มาอยูํกับตัวและบ๎านที่เกิด ในขั้นตอนนี้จะให๎ความสําคัญกับ
แมํ คําผูกแขนและสูํขวัญแมํล๎วนแตํสะท๎อนภาพความคิดของการรักษาสุขภาพทั้งสิ้น ซึ่งได๎สั่งสอนและสืบทอด
มาแตํอดีต คํากลําวเกี่ยวกับการผูกแขนแมํลูกอํอน ความวํา “เห๎อเจ๎าสะโหดี ตีโหเก๎ง มิเห๎อสาบคือโหปาขาว มิ
เห๎อคาวคือโหปาค๏อ” (นางทองคํา อินธิสาน, สัมภาษณ๑ 18 ม.ค. 2556) หลังออกจากการอยูํไฟแล๎ว แมํลูก
อํอนจะต๎องทําโซยดอกไม๎ (กรวยดอกไม๎) 8 อัน ไปขอขมาและขอบคุณญาติที่มาเฝูาตอนคลอด เพ่ือให๎เป็นสิริ
มงคลตํอแมํเด็กและวิธีการดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นภาพของสังคมท่ีถือความสําคัญเรื่องระบบอาวุโสของชาวผู๎ไท
ที่ได๎สืบทอดและสอดแทรกไว๎ในพิธีกรรม นับเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณคําอีกประการหนึ่ง 
  2) ประเพณีการแตํงงาน 

ชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํามีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นของบรรพบุรุษที่ยังคง 
รักษาไว๎อยํางเครํงครัดและมีการประยุกต๑ขนบธรรมเนียมและประเพณีบางประการให๎ความสอดคล๎องกับ
สภาพสังคมปัจจุบันการแตํงงานภาษาผู๎ไทเรียกวํา “กินดอง”  

พิธีกินดองฝุายชายจะต๎องหาพํอลํามเป็นผู๎เจรจา พํอลํามมีหน๎าที่รับผิดชอบตั้งแตํเจรจา การ 
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สูํขอ การหมั้น การแตํงงาน และยังรับผิดชอบการดําเนินชีวิตคูํสมรสไปจนตลอดชีวิต ดังนั้น บทบาทของพํอ
ลํามจึงสําคัญมากในสังคมของชาวผู๎ไท เมื่อพํอลํามได๎ตกลงกับผู๎ใหญํฝุายหญิง (การโอม) เรียบร๎อยแล๎ว ฝุาย
ชายจะสํงลํามไปโอมผู๎ใหญํฝุายหญิงซึ่งเรียกวํา “ลุงตาพาข๎าว” โดยจัดหมากพลูพร๎อมเงิน 3 บาท เมื่อตกลงกัน
ได๎แล๎ว พํอลํามจะถามญาติฝุายหญิงวํา จะให๎โอมใสํกระหยํองหรือกระแตะ สํวนมากก็จะให๎ใสํกระหยํอง และ
จะหากระหยํองมา 4 ใบ ใสํเครื่องของลงไป ได๎แกํ ข๎าวต๎ม กล๎วย อ๎อย หมาก พลู บุหรี่ ไขํ เผือก มัน ซึ่งสิ่งของ
เหลํานี้เปรียบเสมือนของหมั้นหมายตามฮีตและตามคองของชาวผู๎ไท และนัดหมายวันแตํงงาน 

รูปที่ 4.4 บรรดาแมํครัวที่มารํวมงาน

กินดองของคูํบําวสาว 
เมื่อได๎วันและเวลา (ฤกษ๑งามยามดี) ของการแตํงซึ่งสํวนมากชาวผู๎ไทก็มักจะเลือกแตํงงาน 

เดือนคูํ ได๎แกํ เดือนสอง เดือนสี่ เดือน 6 เดือนสิบสอง ฝุายชายจะนําขบวนขันหมากแหํมาที่บ๎านเจ๎าสาว โดยมี
พํอลํามสะพายยํามและถุงยําม พร๎อมกับถือสินสอดและขันหมาก ซึ่งประกอบด๎วย ขันห๎า ขันแปด พลู 2 แห
ลด แสด 2 ตัด สํวนเจ๎าบําวจะถือไขํต๎ม หลอดด๎าย น้ําเต๎าหรือกาน้ําห๎อยข๎อศอกเดินมาพร๎อมกับเพ่ือนเจ๎าบําว
และญาติของเจ๎าบําวก็โหํร๎องมาตามทางเพ่ือสํงสัญญาณให๎กับเจ๎าสาวรู๎วําเจ๎าบําวมาถึงแล๎ว เมื่อมาถึงบ๎าน
เจ๎าสาวกํอนขึ้นบ๎านจะมีพิธีล๎างเท๎า เมื่อล๎างเท๎าเสร็จก็จะนําเครื่องสินสอดและสิ่งของตํางๆ ขึ้นบ๎านเจ๎าสาว 
เมื่อนั่งในบริเวณพิธีแล๎วผู๎ใหญํทั้งฝุายหญิงและฝุายชายก็จะนั่งล๎อมวงกัน และรํวมกันนับสินสอดทองหมั้น
พร๎อมกับรับเครื่องขันหมาก หลังจากนั้นก็จะทําพิธีเฆี่ยนเขยโดยลุง ตาและญาติฝุายเจ๎าสาวเมื่อเสร็จแล๎วก็จะ
ทําพิธีบายศรีสูํขวัญตํอไป การครองเรือนของชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา หลังการแตํงงานฝุายชายหญิงจะเข๎ามาอยูํ
รํวมกับครอบครัวของฝุายหญิง เรียกวําเขยสูํ แตํเนื่องจากสังคมปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจเป็นตัว
กําหนดการมีครอบครัวของคนในชุมชนชาวผู๎ไท แรงงานของชาวผู๎ไทบางสํวนที่อพยพลงไปทํางานที่ อ่ืนหรือไป
อยูํในเมืองใหญํ เชํน สะหวันนะเขต เวียงจันทน๑ ก็มักจะสร๎างครอบครัวในเมืองเมือง แตํก็ยังกลับมาจัดทําพิธี
แตํงงานตามฮีตคองประเพณีของชาวผู๎ไท โดยเฉพาะกลับมาเลี้ยงผีปูุตาหรือเลี้ยงผีบ๎าน (คําบูํ สุรินคํามี, 
สัมภาษณ๑ 18 ม.ค. 2556) 
  ลักษณะสังคมของชาวผู๎ไทเป็นแบบพ่ึงพาตนเองและให๎การชํวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งการทํา
มาหากิน ฝุายชายมีบทบาทในฐานะหัวหน๎าเพ่ือทํามาหากินเพ่ือเลี้ยงชีพครอบครัว สํวนฝุายหญิงมีบทบาทใน
การงานในบ๎านเรือนทําเครื่องนุํงหํมและใช๎ในครอบครัว ดังนั้น จะพบวําการสืบตระกูลของชาวผู๎ไท สํวนมาก
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จะสืบสายตระกูลทางฝุายชาย แม๎วําการแตํงงานของชาวผู๎ไทจะมีทั้งการแตํงลูกเขยเข๎าบ๎าน และแตํงสะใภ๎เข๎า
บ๎านก็ตาม แตํสังคมของชาวผู๎ไทก็ให๎ความสําคัญกับผู๎ชายมากแม๎แตํการแตํงงานก็ยังมีการเฆี่ยนเขย (สั่งสอน
เขย) ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่สําคัญของการแตํงงาน การแตํงงานของชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา มีฮีตดังนี้ 

“ฮีตแตํงงาน มีฮีตมาติกา มาแตํงมาแปลงในบ๎าน พลูสองแหลด แสดสองตัด ข๎าวเฮอ เกอ 
ก๎อน ไขํขาวสี่โหนํย ไขํแดงสี่โหนํย ไขํแดง คือหมาก ไขํไกํธรรมดา จะเป็นไกํดําหรือไกํอะไรก็ได๎ แตํต๎องเป็นไกํ
ที่ได๎จากรัง เงิน หก หลาด สมัยกํอนเอาเงินหกหลาด ของพระมาติกา แล๎วก็เคํนเขย ข๎าว เงินโถ๎ย โบํง ช๎อน 
แล๎วก็เงินร๎อยบาท ทองกิ่งหนึ่ง ถ๎าหากไมํได๎ทองก็เอาเงินมาแทน นี่คือเครื่องเฆี่ยน แล๎วก็พาคูํบําวสาวเข๎าพา
ขวัญ ผูกข๎อตํอแขนกัน” (นางทองทราย อินธิสาน, สัมภาษณ๑ 18 ม.ค. 2556) 

คําเฆ่ียนเขยจึงเป็นบทบรรทัดฐานของการแตํงงานและสร๎างครอบครัวใหมํ เป็นสิ่งที่ใช๎กลําว 
สั่งสอน เพ่ือให๎เขยหรือคนที่มาอยูํในบ๎านในฐานะที่เป็นสมาชิกใหมํได๎รู๎จัก ถ๎าหากพิจารณาในแงํบทบาททาง
สังคมของกลุํมชาวผู๎ไท จะพบวําเป็นสังคมที่ให๎ความสําคัญกับผู๎ชาย เพราะผู๎ชายเป็นแรงงานสําคัญ บทบาท
หน๎าที่ของผู๎ชายจึงปรากฏชัดเจนในบทเฆี่ยนเขย ไมํวําจะเป็นหน๎าที่การงาน การปกครอง การผลิต การอบรม
สั่งสอน การครองเรือน การรักษาระบบและโครงสร๎างทางสังคมที่ยึดถือระบบอาวุโส ด๎วยความสําคัญดังกลําว
จึงได๎นํามาบรรจุเป็นฮีตคอง ซ่ึงเป็นเรื่องสําคัญชํวงหนึ่งและได๎สอดแทรกไว๎ในพิธีกรรมการแตํงงานของชาวผู๎ไท 
ความวํา “มาเป็นเขยสูํ อยูํสร๎างแล๎วกะเป็นแก๎วเป็นเขยเพ่ินกํะมิเฮ๎อขึ้นทางฮอง มิเฮ๎อหยองทางท๎าย มันคะลํา 
เพ่ินถือผีแตํเกํานํะ คูํมื้อนี้ลํะมิมีเดาะละมาฮอบนํะ เฮ๎อขึ้นทางซานเขยแตํเกํา เด๐วนี้ลํะถือพระพุทธ พระธรรม
ลํะกะขึ้นได๎ ไปมิให๎เมอหน๎า มามิใหเสํอหมวกขึ้นเฮิน มิให๎ขัดผักพร๎าขึ้นเฮิน ไปหมูํดงกะมิเห๎อมาเปุา ไปหมูํเลํา
กะมิเห๎อมาดาย เป็นแก๎วเป็นเขยเพ่ินแล๎ว ให๎หักเม๎อตายมาแก๎งก๎นหม๎อ ความเฆํนเพ่ินหํะ หักไม๎ตายมาแก๎งก๎น
หม๎อกะคือพืน (ฟืน) หาโหลหาฟืนมาดังไฟ ไปมุดน้ํากะมิเห๎อเฮ็ดพุมพู ไปจกฮูกะมิเห๎อแหนสั้น คั่นสุดแหนเห๎อ
เอาไม๎ตํอ คันสุดคอเห๎อเอาไม๎ตาม ฮาวนั้นเดะเพ่ินเฆํนเอาแตํเกํา ยังละกุ๎มลุกุ๎มเม กุ๎มพํอกุ๎มแมํ คั่นได๎มาเป็น
แก๎วเป็นเขยเพ่ินลํะ ไปทางน้ําเห็นเงอะ (เงือก) ทํอเฮอ กะมิเห๎อมาเว๎าวําข๎อยไปน้ําไปห๎วยลํะเห็นเงอะทํอเฮอ 
บาดไปหําละมิเห็น เพ่ินจะเหมอ (ไหม) ไปทางดงเห็นเสอทํอม๎า บาดไปหาฮอยมันลํะมิเห็น เพ่ินลํะวํา โต๏ะลุง
โต๏ะตา เพิ่นกะไหมลํะ” (นางคําปอน วงไกสา, สัมภาษณ๑ 18 ม.ค. 2556) 
  จากที่กลําวมาข๎างต๎น พอสรุปได๎วําการแตํงงานของชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํามักจะดําเนินไปตาม
ขนบธรรมเนียมที่มีมาแตํเดิม กลําวคือ การสูํขอก็ต๎องอาศัยพํอลํามแมํลํามซึ่งถือวําเป็นบุคคลสําคัญมากใน
พิธีกรรมของการแตํงงาน นอกจากจะเป็นผู๎ที่ทําหน๎าที่เจรจาตํอรองกํอนการแตํงงานแล๎ว ยังทําหน๎าที่สั่งสอนคูํ
บําวสาวให๎ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีในชีวิตการครองเรือนด๎วย นอกจากนั้นยังมีหน๎าที่ในการไกลํเกลี่ยข๎ อพิพาท
ระหวํางสามี ภรรยาในเวลาที่เกิดปัญหา อีกทั้งการแตํงงานของชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํายังอาศัยระบบการเฆี่ยน
เขย ซึ่งถือวําเป็นเรื่องสําคัญมากของการแตํงงาน เป็นการรักษาระเบียบและบรรทัดฐานทางสังคมของชาวผู๎ไท 
ที่ถือวําผู๎ชายเป็นบุคคลสําคัญของครอบครัว ดังนั้นสิ่งที่จะทําให๎ผู๎ชายเป็นหลักของครอบครัวได๎ ก็ต๎องมีบรรทัด
ฐานในการสร๎างความเป็นผู๎นําของครอบครัว ดังนั้นระบบการเฆี่ยนเขยจึงมีบทบาทหน๎าที่สําคัญอยํางยิ่งในพิธี
กรรมการแตํงงาน อีกทั้งยังเป็นเสมือนข๎อกําหนดที่จําเป็นสําหรับการครองเรือนและระบบการแตํงงานของชาว
ผู๎ไทในอดีตและปจัจุบัน 
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  3) ประเพณีการตาย 
  เมื่อมีคนตายเจ๎าตามประเพณีของชาวผู๎ไท จะมีการคบงัน คือ จัดงานศพตั้งไว๎ในเรือน ซึ่งมัก
ไมํเกิน 3 วัน เพราะการคบงันไว๎หลายวันเป็นการสิ้นเปลือง ต๎องเลี้ยงหารแขกที่มาทุกวัน การวางศพจะวางไว๎
ตรงกับขื่อเรือน เมื่อครบกําหนดการคบงันจึงจะเอาศพไปปุาช๎า การเอาศพจะลงทางบันไดโดยเอาเท๎าลง เมื่อ
ศพไปถึงปุาช๎าให๎บุญโดยการสวดศพแล๎วจึงเผา การวางศพผู๎ชายให๎หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก ศพผู๎หญิงให๎
หันไปทางทิศตะวันตก 
  ตามประเพณีของชาวบ๎านละหาน้ําจะไมํนิยมเผาผีในวันพุธ กลําวคือ ห๎ามไมํให๎ปงศพหรือเผา
ศพในวันพุธเพราะเชื่อวําวันพุธตกบ๎าน พฤหัสตกปุา อาจจะมีคนตายในหมูํบ๎านเพ่ิมขึ้น เมื่อนําศพออกไปปุาช๎า
แล๎วก็จะมีการเสี่ยงทายที่เผาศพโดยเอาไขํไกํ ปั้นข๎าวเหนียวหุ๎มไขํไว๎แล๎วโยนลงไปยังที่จะเผา ถ๎าไขํแตกก็
สามารถปงศพเผาในบริเวณนั้นได๎ ถ๎าไขํไมํแตกก็ต๎องเลือกที่เผาใหมํ 
  เมื่อเผาศพเสร็จแล๎ว รุํงเช๎าจะมีการเก็บดูก โดยนิยมเก็บกระดูกคนตายใสํในขวดโหลหรือไห
เล็กๆ หลังจากนั้นจะทําพิธีปักหลักเส เขียนวัน เดือน ปีกํากับเอาไว๎ กระดูกบางสํวนเมื่อเก็บมาแล๎วจะนําไปใสํ
ขวดโหลบรรจุไว๎ตามกําแพงวัด หรือไมํก็เอาบรรจุใสํธาตุ แล๎วเมื่อถึงวันทําบุญแจกข๎าว จึงได๎นํากระดูกออกมา
อีกครั้งหนึ่ง 
  ในกรณีมีคนตายโหงชาวบ๎านละหาน้ําจะนําศพไปปุาช๎า ไมํเผาศพ เนื่องจากเชื่อวําศพคนตาย
เป็นศพร๎อน ถ๎าเผาศพคนในครอบครัวจะตายหรือคนในหมูํบ๎านจะเจ็บไข๎ได๎ปุวยหรือตาย เมื่อฝังไว๎จนครบ 3 ปี
ก็จะนํากระดูกของคนตายออกมาทําบุญ 
  งานศพของชาวบ๎านละหาน้ําปัจจุบันได๎รับเอาแนวคิดจากเมืองสะหวันนะเขตไปหลายอยําง 
เชํน การแตํงดอกไม๎หน๎าโลงศพ ซึ่งแตํเดิมจะไมํมีการจัดตกแตํงประดับประดาใดๆ สํวนสํารับอาหารที่จัดใน
งานศพก็จะมีหมูและไกํเป็นหลัก แล๎วนํามาประกอบอาหารประเภทแกง ต๎ม ลาบ สํวนบ๎านไหนที่มีเงินและ
ฐานะดีก็จะล๎มวัว ผู๎หญิงเป็นแรงงานสําคัญในการจัดหาสํารับกับข๎าวในงานศพ อาหารที่ต๎องห๎ามในงานศพ คือ 
อาหารประเภทเส๎น เชํน ฟัก ถั่วฝักยาว เพราะมีความเชื่อวําเมื่อนําเอามาประกอบอาหารแล๎วจะทําให๎มีคนตาย
เพ่ิมขึ้น เจ๎าของบ๎านที่มีคนตายก็จะไมํมีความสุข แตํขนมจีนยังปรากฏให๎เห็นบ๎าง อาหารที่วางไว๎หน๎าศพหรือ
อาหารเซํนศพ สํวนการละเลํนในงานศพที่พบ คือ การเลํนไพํ การเลํนไฮโล ซึ่งจะมีนักพนันทั้งในหมูํบ๎านและ
ตํางหมูํบ๎านเดินทางเข๎ามาเลํนการพนัน ซึ่งปัจจุบันไฮโลเป็นการพนันที่นิยมเลํนมากท่ีสุด 
  4) ประเพณีการบวช 
  แม๎วําในอดีตชาวผู๎ไทจะนับถือผีแตํก็เชื่อถือในพระพุทธศาสนา และสืบเนื่องจากการนับถือ
พระพุทธศาสนาของชาวผู๎ไทนี้เอง ที่ทําให๎มีประเพณีการบวช การบวชจะต๎องบวชอยํางน๎อย 1 พรรษา จึงลา
สิกขาได๎ ถือวําเป็นคนสุกหรือคนโดยสมบูรณ๑ จะทํากิจการใดก็จะมีผู๎คนเชื่อถือ ชายหนุํมถ๎าจะแตํงงานมี
ครอบครัวจะต๎องเข๎าพิธีบวชกํอน หากยังไมํบวชก็จะไมํมีผู๎หญิงเลือกไปเป็นสามี กํอนจะบวชจะต๎องเข๎าวัดเพ่ือ
ทํองหนังสือเจ็ดตํานาน คําขานนาค ฯลฯ ให๎คลํองกํอนที่จะเข๎าพิธีบวชจะต๎องถือกรวยดอกไม๎ ธูป เทียน ไป
บอกกลําวและขอขมาพร๎อมขอพรจากญาติผู๎ใหญํ กํอนถึงวันบวช 1 วัน ตอนบํายหรือตอนเย็นจะมีการแหํนาค 
โดยเจ๎าภาพจะประดับช๎าง หรือม๎า หรือเกวียน หรือพาหนะอ่ืนๆ ให๎สวยงามแล๎วให๎นาคนั่งแหํไปตามหมูํบ๎าน
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แล๎วกลับมายังวัดเพ่ือทําขวัญนาค วันบวช ผู๎บวชจะเข๎าไปขออุปสมบทกับพระอุปัชฌาย๑ พร๎อมกับเครื่อง
อัฐบริขาร หลังจากเสร็จพิธีก็จะมีการถวายเพลเลี้ยงพระ การบวชถือได๎วําผู๎บวชจะได๎ศึกษาถึงหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือนําไปสูํการปฏิบัติอยํางเครํงครัดผู๎ที่บวชเรียนแล๎วจะเป็นผู๎ที่มีความอดทน  อด
กลั้น และเข๎าใจโลกธรรม ทําให๎เป็นผู๎ที่รู๎คิดมีสติมั่น 
  จากที่กลําวมาทั้งหมดเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา มีประเพณี
และวัฒนธรรมอยูํ 2 สํวน คือ ประเพณีในรอบปีและประเพณีเก่ียวกับชีวิต ประเพณีในรอบปีมีความเกี่ยวเนื่อง
กับพระพุทธศาสนา ธรรมชาติและความเชื่อดั้งเดิม คือ ผี มีพิธีกรรมสําคัญที่จําเป็นต๎องปฏิบัติคือการเซํนไหว๎
บูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคลตํอชีวิตและความอุดมสมบูรณ๑ของพืชผลทางการเกษตร สํวนประเพณีเกี่ยวกับชีวิต
เป็นประเพณีท่ีมีความสําคัญในระดับครอบครัว เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงทางชีวิตของคนในครอบครัว 
  4.1.3.2 ประเพณีในรอบปี 

เดือนสอง ชาวบ๎านละหาน้ํามีพิธีเลี้ยงผีมเหสักข๑ ประเพณีในการทําพิธีเซํนสังเวยเจ๎าปูุ 
มเหสักข๑ ในสมัยกํอนมักทําในชํวงเดือนมีนาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นชํวงเวลาที่ชาวนาเก็บเกี่ยวเสร็จ มีเงิน
ทองจับจํายอยํางสะดวก เป็นชํวงเวลาที่เดินทางสะดวกกํอนถึงฤดูฝนและมักจะทําพิธีสามปีตํอครั้ง ดังที่กลําว
กันวํา "สองปีฮาม สามปีคอบ" การเซํนสังเวยจะนําวัวหรือควายมาสังเวยที่ศาลเจ๎าปูุ ผู๎คนเตรียมเครื่องปรุง
อาหารไว๎ให๎พร๎อมเพ่ือทําลาบแดง ลาบขาว เนื้อหาบ เนื้อคอน ถวายเจ๎าปูุกํอนหลังจากนั้น ลูกหลานเจ๎าปูุจึง
บริโภคให๎หมดให๎สิ้นห๎ามนํากลับบ๎าน 

เดือนสาม ทําบุญข๎าวจี่และบุญกองข๎าว โดยถือวําบุญกองข๎าวเป็นบุญใหญํที่สุด ชาวบ๎านแตํ 
ละครัวเรือนจะนําข๎าวมอกองรวมกันที่วัด แล๎วนิมนต๑ประสมาสวดให๎ หลังจากนั้นชาวบ๎านจะนําข๎าวที่พระสวด
ใสํตะกร๎าเล็กๆ เอาไปวางไว๎บนเล๎าข๎าวเพื่อให๎เป็นสิริมงคลและเป็นขวัญข๎าว 
  เดือนห๎า ทําบุญสงกรานต๑และปีใหมํ มีการเซํนไหว๎ผีเรือน และนําน้ําไปสรงพระ รวมถึงขอพร
จากผู๎เฒําผู๎แกํ 
  เดือนหก ทําบุญผะเหวด เลี้ยงผีตาแฮกกํอนลงนา โดยเอาอาหารคาวหวานไปวางไว๎ที่หัวไรํ 
หัวนา และบอกกลําวเพ่ือให๎เกิดความอุดมสมบูรณ๑แกํพืชผลทางการเกษตรกํอนลงนา ชาวบ๎านละหาน้ําไมํมี
บุญบั้งไฟ เนื่องจากหมูํบ๎านละหาน้ําเป็นหมูํบ๎านที่มีความอุดมสมบูรณ๑ และมีแมํน้ําเซบังเหียนไหลผําน 
ชาวบ๎านจึงไมํนิยมทําบุญบั้งไฟ (ท๎าวกะสิน, สัมภาษณ๑ 18 ม.ค. 2556) 

เดือนแปด ชาวบ๎านละหาน้ําทําบุญเข๎าพรรษา เมื่อกํอนมีการหลํอเทียนแตํปัจจุบันได๎รับ 
อิทธิพลจากเมืองใหญํ เลยเปลี่ยนจากหลํอเทียนเป็นการซื้อเทียนพรรษาไปทอดถวายตามวัดตํางๆ  

เดือนเก๎า บุญข๎าวประดับดินในเดือนเก๎าจัดงานวันแรม 14 ค่ํา เดือน 9 นับแตํกลางคืนถึง 
เช๎ามืด ชาวบ๎านจัดอาหารคาวหวาน หมากพลูบุหรี่ใสํกระทงหรือหํอใบตองเล็กๆ นําไปวางไว๎ตามลานบ๎าน ใต๎
ต๎นไม๎ ข๎างพระอุโบสถ เพ่ือเป็นการให๎ทานแกํวิญญาณท่ีตกทุกข๑ได๎ยาก และทําบุญที่วัดและฟังเทศน๑ 

เดือนสิบ บุญข๎าวสากทําในเดือนสิบ  ข๎าวสาก หมายถึง การกวนกระยาสารท คล๎ายงานบุญ 
สลากภัต จัดงานวันเพ็ญเดือน 10 นําสํารับคาวหวานพร๎อมกับข๎าวสากไปทําบุญที่วัดถวายผ๎าอาบน้ําฝนและ
เครือ่งไทยทาน พระสงฆ๑องค๑ใดจับสลากใดได๎ก็รับถวายจากเจ๎าของสํารับนั้น 
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เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีพิธีถวายผ๎าหํมหนาวในวันเพ็ญ มีงานบุญตัก พิธีกวนข๎าวทิพย๑  
นับเป็นชํวงที่จัดงานใหญํกันเกือบตลอดเดือน มีการถวายผ๎าหํมหนาวแตํพระพุทธพระสงฆ๑ วันแรม 1 ค่ํา งาน
บุญตักบาตรเทโว ตอนเย็นวันขึ้น 14 ค่ํา มีพิธีกวนข๎าวทิพย๑เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 

เดือนสิบสอง บุญกฐินชาวบ๎านจะนําอาหารคาวหวานไปถวายพระ พร๎อมกับฟังเทศน๑ จัดพิธี 
ทอดกฐินตามวัดที่จองกฐินไว๎ นอกอกจากนี้ ยังมี “จุลกฐิน” หรือ “กฐินแลํน” เป็นกฐินของชาวบ๎านที่จะต๎อง
รํวมแรงรํวมใจกันทําทุกอยํางให๎สําเร็จเสร็จสิ้นภายในเช๎าวันหนึ่งตํอเนื่องไปจนถึงย่ํารุํงของอีกวัน การทอผ๎าใน
งานจุลกฐินของชาวผู๎ไทนั้นจะเริ่มตั้งแตํการเก็บดอกฝูายที่ได๎ปลูกเอาไว๎ ลํวงหน๎าเมื่อ 6 – 8 เดือนแล๎วนํามาดีด
ฝูายกํอนที่จะให๎คนเฒําคนแกํนําไปปั้นเป็นเส๎น หลังจากนั้นจึงนําไปทอบนกี่กระตุกเป็นผืนผ๎า นําไปย๎อมสีตาก
แดดให๎สนิทจึงแล๎วนําไปตัดเย็บเป็นผ๎าไตรบ๎าง สบงบ๎างจีวรบ๎างเชื่อวําเป็นบุญทีม่ีอานิสงส๑แรงกล๎าด๎วย 
 4.1.4 ผ๎าย๎อมครามของชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา 

ผ๎าย๎อมครามของชาวบ๎านละหาน้ํา ทําไมํแตกตํางจากของชาวผู๎ไทในอีสาน กลําวคือ เมื่อถึงฤดูฝนก็จะ
มีการหวํานคราม และเมื่อครามแกํแล๎วก็จะเก็บคราม โดยการเกี่ยวครามเพ่ือนําไปหมัก ให๎ได๎น้ําคราม และ
ภาชนะท่ีใช๎คือ ไหขนาดเล็ก ปากกว๎าง เรียกวํา หม๎อนิล (ชื่อเรียกเหมือนกัน) บางครั้งการย๎อมผ๎าครามก็ยังคง
เรียกวํา ย๎อมหม๎อนิล การแชํครามของชาวบ๎านละหาน้ําจะใช๎ระยะเวลาประมาณ 1-2 คืน หลังจากนั้นก็จะ
นําเอาใบครามทิ้ง ทิ้งให๎น้ําขุํนตกตะกอน และเทน้ําด๎านบนทิ้ง จนกระทั่งเหลือก๎อนครามที่ตกตะกอนในหม๎อ
คราม ปลํอยทิ้งไว๎ 1 – 2 คืน แล๎วหาภาชนะมาตวงเอาเนื้อครามไปไว๎ในไหหรือหม๎ออ่ืน เพ่ือนําไปสูํ
กระบวนการขั้นตํอไป 
 เมื่อได๎น้ําครามหรือก๎อนครามแล๎ว กระบวนการย๎อมที่จําเป็นคือเผาไม๎หรือเปลือกไม๎ตํางๆ เอามาผสม
กับก๎อนเนื้อคราม เพื่อให๎มีรสเค็ม ชาวบ๎านละหาน้ําเรียกวํา “ดั่ง” ไม๎ที่นิยมนํามาเผาเพ่ือเอาเถ๎าคือ ไม๎งิ้ว และ
เปลือกกล๎วย เมื่อแรกจะกํอหม๎อก็จะนําก๎อนครามหรือเนื้อครามไปผสมกับน้ําดั่ง และปลํอยทิ้งไว๎ประมาณ 2 
คืน จากนั้นจึงนําฝูายมาย๎อมลงในหม๎อ ย๎อมซ้ําไป-มา ครั้งจนได๎สีที่ต๎องการ หลังจากนั้นก็ปลํอยหม๎อครามทิ้งไว๎ 
รอเอาฝูายมาย๎อมอีกตํอไป หม๎อครามถือวํามีชีวิต ดังนั้น เจ๎าของหม๎อครามจะต๎องหมั่นดูแลและกวนหรือผสม
ดั่งเพ่ือทําให๎ครามไมํตาย การย๎อมสีไมํติดเนื้อฝูายเรียกวํา “ครามตาย” ชาวบ๎านก็จะมีวิธีหาสํวนผสมตํางๆ ลง
มาผสมกับหม๎อครามเพ่ือทําให๎ครามกลับมาติดสีหรือกินสีได๎อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูป
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ที่ 4.5 กรรมวิธีการย๎อมครามและทําผ๎าย๎อมครามของบ๎านละหาน้ํา 
 การทําผ๎าย๎อมครามของชาวบ๎านละหาน้ําในอดีต หาได๎เพ่ือการค๎าขายหรือเป็นไปเพ่ือระบบเศรษฐกิจ 
หากแตํผลิตผ๎าฝูายและนําไปย๎อมครามเพ่ือการใช๎สอยในครัวเรือน เนื่องจากเสื้อผ๎าสมัยกํอนหายาก ผ๎าที่จะใช๎
นุํงหํมสํวนมากจะต๎องผลิตหรือทําขึ้นเอง ผู๎ที่มีอิทธิพลในการทําผ๎าในสมัยกํอนคือแมํ แมํจะเป็นคนปลูกฝูาย 
ย๎อมครามและทอผ๎าขึ้นเพ่ือให๎ทุกคนในครอบครัวได๎ใช๎ ดังนั้น สมัยกํอนทุกบ๎าน ทุกหลังคาเรือนจะมีกี่ที่ใต๎ถุน
บ๎าน เมื่อวํางเว๎นจากการทํานา ผู๎หญิงทุกคนจะทอผ๎า ผ๎าที่ทอสํวนมาก ได๎แกํ ผ๎าขาวม๎า ผ๎าหํม ผ๎าถุง ผ๎าที่จะ
ใชํใสํในการทํางานที่ไรํนา ก็จะนําไปย๎อมหม๎อนิลหรือย๎อมคราม โดยย๎อมหลายๆ รอบเพ่ือให๎เป็นสีดํา เพราะ
เวลานุํงหํมไปทํางานจะไมํเปื้อน นอกจากนั้น ผู๎หญิงก็จะต๎องหัดตัดเย็บผ๎าเป็น โดยการตัดเย็บจะใช๎วิธีการงํายๆ 
โดยนําผ๎า 2 ชิ้นมาประกบกัน และหาหนามแหลมจากต๎นหนามแทํงมากลัดไว๎ จากนั้นก็ลงมือตัดให๎เป็นเสื้อ
แบบงํายๆ แล๎วหาด๎ายมาร๎อยหรือเย็บเข๎าด๎วยกัน ซึ่งเครื่องนุํงหํมที่ได๎จะเป็นรูปแบบงํายๆ และเหมาะแกํการใช๎
สอย สามารถสวมใสํไปในทุกสถานการณ๑ เชํน งานในชีวิตประจําวัน งานบุญ งานบวช งานแตํง ฯลฯ เพราะใน
สมัยกํอนไมํได๎แยกวําต๎องใสํชุดใดไปในงานแบบใด หากแตํเป็นชุดที่มีลักษณะเดียวกัน คือ เสื้อกับกางเกงขา
สามสํวนหรือกางเกงขายาว 

การทอผ๎าของชาวบ๎านละหาน้ําสมัยกํอนก็ไมํได๎มีการประดิษฐ๑ลวดลายมากนัก หากแตํมีการมัดหมี่ ซึ่ง
ลวดลายของหมี่ก็ไมํได๎พิถีพิถันเพ่ือทําให๎เกิดความสวยงามแตํเพียงอยํางเดียว เพราะลวดลายสํวนมากมาจาก
ธรรมชาติ เชํน ลายขอ ลายใบไม๎ ลายฝักข๎าวโพด ลายหัวนาค ซึ่งเป็นลวดลายที่สามารถเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว 
สาวๆ สมัยกํอนจะต๎องหัดเรียนรู๎ลวดลายจากแมํ ปูาหรือคนที่มัดหมี่เป็น จากนั้นจะได๎รับการฝึกฝนให๎ทําเอง 
จนกระทั่งเมื่อทําเป็นแล๎วจะต๎องประดิษฐ๑และคิดลวดลายของตนเอง เพ่ือแสดงฝีมือ และลวดลายตํางๆ ของ
ผืนผ๎าจะเห็นได๎ก็ตํอเมื่อมีงานบุญประเพณี โดยเฉพาะบุญผเวสที่เป็นบุญใหญํ ชาวบ๎านจะสวมใสํเสื้อผ๎าพิเศษ
มาในงาน ผ๎าย๎อมครามทั้งท่ีเป็นเสื้อและผ๎าถุงจะสวมใสํทั้งเด็กและผู๎ใหญํ ซึ่งหญิงสาวจะนุํงหํมซิ่นมัดหมี่ออกมา
ในงานบุญ ผู๎ใหญํหรือหนุํมๆ ก็จะมีโอกาสได๎เห็นฝีมือของหญิงสาวและได๎มีโอกาสเลือกคูํครอง โดยสังเกตจาก
ลวดลายของหมี่หรือผืนผ๎าซิ่นได๎ วําหญิงคนใดเหมาะที่จะออกเรือนหรือคนใดยังไมํเหมาะที่จะออกเรือน 

 
รูปที่ 4.6 กิจกรรมหรือเวียกงานการต่ําหูกของ

ชาวบ๎านละหาน้ํา 
กิจกรรมหรือเวียกงานการต่ําหูกผ๎าฝูายเสื้อ

คราม ซิ่นหมี่ย๎อมคราม ถือได๎วําเป็นสัญลักษณ๑
ผู๎หญิงชาวผู๎ไทมาแตํโบราณ เพราะกวําจะแปรรูป
ดอกฝูายสีขาวบริสุทธิ์ให๎กลายเป็นเส๎นใยที่เหนียว
แนํน และกวําใบครามจะกลายเป็นสีครามเข๎มข๎น
งดงามฝังลงไปในเนื้อผ๎า อีกทั้งกวําจะต่ําหรือทอเป็น
ลวดลายกลายมาเป็นผืนแพรเครื่องนุํงหํมได๎นั้น 
แสดงให๎เห็นถึงคุณสมบัติที่อดทน เฉลียวฉลาดใน
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การสร๎างประดิษฐ๑คิดค๎นของผู๎หญิง ซึ่งแตํละคนได๎รับการถํายทอดองค๑ความรู๎มาจากการดํารงชีวิตอยํางที่เรียบ
งําย ยํา ยาย แมํ ปูาทั้งหลายของชาวบ๎านละหาน้ําจะถํายทอดภูมิปัญญาและองค๑ความรู๎อันมีคุณคํานี้ให๎กับ
ลูกหลานในลักษณะประสบการณ๑ตํอประสบการณ๑ที่แฝงอยูํในวิถีชีวิตประจําวัน เด็กรุํนใหมํของชาวบ๎านละหา
น้ําได๎อาศัยการเรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรงทั้งจากผู๎เฒําผู๎แกํ จากแมํ จากเพ่ือนบ๎านใกล๎เรือนเคียงที่ทําผ๎าย๎อม
ครามกันตามใต๎ถุนบ๎าน หรือทอผ๎ากันใต๎ถุนบ๎าน จากคําบอกเลําของคุณยายออ ยศมั่นคง (ออ ยศมั่นคง, 
สัมภาษณ๑ 18 ม.ค. 2556) เลําวํา “แมํเฮ็ดลูกเบิ่งแล๎วเฮ็ดนํา บํได๎บอกสอนกันคือครูสอนหนังสือ แตํเฮ็ดเฮ๎อเบิ่ง 
แล๎วกะเฮ็ดตาม” ดังนั้นจึงพบวําชาวบ๎านละหาน้ําเด็กสาวๆ อายุตั้งแตํอายุ 12 – 13 ปีก็สามารถมัดหมี่ ค๎นหูก 
ต่ําแพรเป็นแล๎ว เพราะทุกคนคลุกคลีอยูํกับสิ่งนี้จึงทําให๎มีประสบการณ๑ตรง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4.7 กี่ทอผ๎าที่มีเกือบทุกหลังคาเรือนของบ๎านละหาน้ํา 
ดังนั้น จึงอาจกลําวได๎วํา ในอดีตการทอผ๎าหรือกระบวนการสร๎างผืนผ๎าของชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา 

แทบจะไมํแตกตํางจากชาวผู๎ไทในประเทศไทยในอดีตเลย กลําวคือ ผ๎าถูกนํามาใช๎ในชีวิตประจําวันในฐานะ
เครื่องนุํงหํมซึ่งเป็นปัจจัยสี่ที่สําคัญอีกอยํางหนึ่งของมนุษย๑ หากแตํในความสําคัญของปัจจัยสี่นั้นกลับพบวํา ผืน
ผ๎าได๎แฝงฝังนัยยะสําคัญทางสังคมและวัฒนธรรมเอาไว๎ด๎วย 
 ผ๎าในฐานะท่ีเป็นเครื่องนุํงหํม มนุษย๑ในทุกวัฒนธรรมยํอมจะมีเครื่องนุํงหํมที่ถูกสร๎างขึ้นมาเพ่ือปกปูอง 
หํอหุ๎มรํางกาย อีกทั้งเพ่ือปกปิดความอนาจารและความอายตํอบุคคลอ่ืน มนุษย๑จึงแสวงหาเครื่องมือและ
อุปกรณ๑ตํางๆ เพ่ือทําให๎ตนเองหลีกหนีและพ๎นจากความอนาจารเหลํานั้น  ซึ่งมนุษย๑ในแตํละวัฒนธรรมมี
วิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย เป็นต๎นวํา ใช๎ผลิตภัณฑ๑จากหนังสัตว๑ ใช๎เปลือกไม๎ ใช๎ใบไม๎และใช๎วัสดุ
อ่ืนๆ ที่คงทนถาวร จนกระทั่งรู๎จักใช๎เส๎นใยธรรมชาติจากพืชและสัตว๑มาประยุกต๑เป็นเครื่องนุํงหํม และผ๎าก็
เชํนเดียวกัน เป็นกระบวนการและความคิดของมนุษย๑ที่รู๎จักนําเส๎นใยตํางๆ มาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการหํอหุ๎ม
รํางกาย 
 นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงความประณีตและงดงามวําจะทําอยํางไรจึงจะทําให๎สิ่งที่สวมใสํนั้นเป็นที่พึง
ประสงค๑และงดงามในสายตาคนอื่น ดังนั้น จึงได๎มีการประดิษฐ๑ตกแตํงเส๎นใยธรรมชาติเหลํานั้นด๎วยสี และการ
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ใช๎ลวดลายตํางๆ เพื่อทําให๎เกิดความแปลกใหมํ เกิดเป็นความคิดสร๎างสรรค๑ตํอผืนผ๎าที่เรียบงํายและกลายเป็น
มูลคําในท่ีสุด โดยเฉพาะเป็นมูลคําทางวัฒนธรรมของผ๎าในสังคมมนุษย๑ 
 ผ๎าครามของชาวบ๎านคงจะมีวิธีการอธิบายที่ไมํแตกตํางกันมากนัก กลําวคือ ชาวบ๎านในอดีตและสังคม
ดั้งเดิม รู๎จักการถักทอและรู๎จักการแปรรูปพืชในธรรมชาติมาเป็นเส๎นใย นั่นก็คือ ฝูาย เมื่อนําฝูายมาผําน
กระบวนการตํางๆ เชํน ผึ่งแดดให๎แห๎ง อ้ิว ดีด ลํอ เข็น กวัก เปีย ฯลฯ จนกลายเป็นเส๎นใยแล๎วก็นํามาสูํ
กระบวนการทอ จนกลายเป็นผืนผ๎า ผ๎าสมัยกํอนของชาวบ๎านคือผ๎าหํม ผ๎านุํง ผ๎าเหลํานี้ใช๎ประโยชน๑โดยตรง 
ผ๎าหํมจะต๎องนําไปสูํตัดเย็บอีกตํอหนึ่งแล๎วหาวัสดุอ่ืนๆ มาประกอบ หากแตํผ๎านุํงบางชนิดไมํต๎องตัดเย็บ เชํน 
ผ๎าขาวม๎า ผ๎าซิ่น เมื่อตัดแล๎วนําไปขลิบที่ของชายผ๎าก็สามารถสวมใสํได๎เลย บางผืนอาจจะตัดเย็บตํอตีนซิ่น 
หรือหัวซิ่นด๎วยผ๎าลวดลายตํางๆ ให๎ความสวยงาม แตํบางแหํงก็นําไปนุํงเลยเพ่ือใช๎ในโอกาสที่แตกตํางกัน 

  

รูปที่ 4.8 การสวมใสํผ๎าครามในแตํ
ละโอกาสของชาวบ๎านละหาน้ํา 

 กระบวนการอีกอยํางหนึ่งที่ผู๎หญิงในฐานะที่เป็นเจ๎าของผืนผ๎าที่ต๎องเรียนรู๎คือกระบวนการย๎อมผ๎า การ
ย๎อมผ๎าในอดีตอาศัยการดูและการจํา ซึ่งในอดีตก็มีการสอนด๎วยให๎ดูตัวอยําง การย๎อมผ๎าสมัยกํอนนิยมย๎อม
ด๎วยคราม เนื่องจากครามเป็นพืชที่หาได๎โดยทั่วไป และเป็นพืชที่มีสีตามต๎องการคือสีน้ําเงินหรือสีดํา 
กระบวนการย๎อมครามก็เริ่มจากการนําครามมาแชํ เมื่อแชํจนได๎ครบตามวันและเวลาที่ต๎องการแล๎วก็รอให๎
ก๎อนครามหรือเนื้อครามตกตะกอน เมื่อตกตะกอนได๎แล๎วก็ตักก๎อนครามไปใสํในหม๎อหรือไหอีกแหํงหนึ่ง เพ่ือ
ทําการกํอหม๎อ กํอนจะกํอหม๎อก็ต๎องหาสํวนผสมของครามซึ่งก็คือ “ดั่ง” โดยดั่งจะเป็นตัวเรํงปฏิกิริยาการกินสี
ของครามกับฝูาย ชาวบ๎านละหาน้ํามีการผสมดั่งไมํแตกตํางจากชาวบ๎านผู๎ ไทในประเทศไทยนัก กลําวคือ ใช๎
กาบกล๎วยหรือต๎นมะละกอ ต๎นงิ้ว มาเผาเพื่อให๎ได๎ขี้เถ๎าแล๎วเอาขี้เถ๎าไปผสมกับน้ําคราม หลังจากนั้นปลํอยทิ้งไว๎ 
จนน้ําครามกับดั่งผสมกันจนลงตัว แล๎วน้ําฝูายลงไปกวนหรือไปย๎อม ย๎อมจนกวําสีฝูายจะได๎ตามที่ต๎องการ เชํน 
สีน้ําเงินเข๎ม และสีดํา เมื่อได๎แล๎วก็จะนําฝูายที่ย๎อมขึ้นไปตากแดดให๎แห๎ง หลังจากนั้นก็จะนําไปสูํกระบวนการ
ถัดไปคือนําไปทอ 
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 จึงอาจกลําวได๎วํากระบวนการย๎อมและการทอผ๎าเป็นสิ่งที่จะต๎องเกิดขึ้นไปพร๎อมๆ กัน การเรียนรู๎
วิธีการดังกลําวเป็นกระบวนการสําคัญของผู๎หญิง เนื่องจากเมื่อย๎อมผ๎า เป็นก็จะทอผ๎าเป็นด๎วย นอกจากนี้
กระบวนการสําคัญอีกอยํางหนึ่งการเรียนรู๎ลวดลายตํางๆ ของผ๎า ซึ่งลวดลายตํางๆ ของผ๎าที่เกิดจากการมัดหมี่
นั้น เป็นการแสดงออกถึงฝีมือและชั้นเชิงของผู๎หญิง ความคิดสร๎างสรรค๑ แรงบันดาลใจ รวมถึงโลกทัศน๑ที่
ผู๎หญิงมีตํอสังคม นับเป็นการแสดงความสามารถและการเตรียมตัวเปลี่ยนผํานสถานภาพจากเด็กผู๎หญิงเป็น
สาวและพร๎อมสูํการออกเรือน ดังนั้น กระบวนการทอผ๎าจึงเป็นกลไกสําคัญทางสังคมที่สั่งสมและสั่งสอนให๎
ผู๎หญิงทั้งในเชิงของความสามารถและความละเมียดละไม และเป็นการขัดเกลาทางสังคมของผู๎หญิงที่พึง
ประสงค๑อีกด๎วย 

รูปที่ 4.9 ลวดลายและการออกแบบลายมัดหมี่ผ๎าย๎อมคราม (ลายที่กําลังได๎รับความนิยม) 

 ผ๎าครามที่เก่ียวข๎องกับประเพณีและพิธีกรรมการเกิดของชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา เมื่อมีเด็กเกิดใหมํ หมอ
ตําแยมักจะฉีกเอาผ๎าถึงของแมํที่คลอดมาเป็นผ๎าหํอตัวเด็ก ซึ่งในสมัยหํอนก็มักจะเป็นผ๎าซิ่นมัดหมี่และย๎อม 
หลังจากนั้นก็จะใช๎ผ๎าฝูายขาวที่ทอแล๎วมารองกระด๎งเพ่ือเอาเด็กทารกนอน เมื่อเด็กโตขึ้นก็จะใช๎ผ๎าฝูายสีขาวที่
ยังไมํได๎ผํานการย๎อมมาตัดเป็นชุดเสื้อผ๎าให๎กับเด็ก เมื่อโตขึ้นก็จะนําเสื้อผ๎าฝูายไปย๎อมสีแล๎วนํามาตัดเย็บเป็น
ชุดสําหรับสวมใสํในวิถีชีวิตประจําวัน จะเห็นได๎วําผ๎าทั้งที่ย๎อมครามและไมํย๎อมครามตํางก็มีบทบาทในพิธี
กรรมการเกิดของชาวผู๎ไททั้งสิ้น และแทบจะไมํมีความแตกตํางจากพิธีกรรมการเกิดในอดีตของชาวผู๎ไทใน
ประเทศไทย เมื่อหลังจากการคลอดยังพบวําในธรรมเนียมของชาวผู๎ไทมีการนําผ๎าซิ่นไปไหว๎สมมาหมอตําแยที่
ทําคลอดให๎ด๎วย ซึ่งผ๎าซิ่นนั้นก็มักจะเป็นซิ่นผ๎าฝูายที่ผํานการมัดหมี่ท่ีหญิงสาวตระเตรียมไว๎กํอนคลอดนั่นเอง 
 เมื่อผํานจากประเพณีและพิธีกรรมการเกิดแล๎ว จะเข๎าสูํพิธีกรรมการบวช พิธีกรรมการบวชของชาวผู๎
ไทบ๎านละหาน้ําไมํพบวําผ๎าครามหรือผ๎าย๎อมครามมีบทบาทมากนัก เนื่องจากไมํได๎มีการเตรียมผ๎าครามหรือผ๎า
ย๎อมครามเป็นผ๎าไหว๎ แตํในอดีตนั้นการสวมใสํของคนที่ไปรํวมงานบวชก็มักจะสวมใสํเสื้อฮีและซํง ซึ่งซํงนี้ก็
มักจะเป็นผ๎าฝูายย๎อมคราม จึงอาจกลําวได๎วําผ๎าที่สวมใสํสมัยกํอนล๎วนเป็นผ๎าฝูายและผํานกระบวนการย๎อม
ครามท้ังสิ้น อีกท้ังสามารถใช๎สวมใสํไปในโอกาสตํางๆ ได๎ 
 ผ๎าครามที่เกี่ยวข๎องกับประเพณีและพิธีกรรมการแตํงงานของชาวผู๎ไทในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียกวํา “แตํงดอง” มีข้ันตอนการสํงเฒําแกํหรือลํามไปสูํขอกับญาติของฝุายหญิง 
พร๎อมทั้งตกลงเรื่องคําสินสอดทองหมั้น หลังจากนั้นก็จะแจ๎งเรื่องวันเวลาการแตํง ในวันแตํงจะมีการทําพิธีสูํ
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ขวัญเจ๎าบําว ตั้งขบวนแหํที่บ๎านเจ๎าบําวหรือบางครั้งก็ไปแหํที่บริเวณที่ใกล๎ๆ กับบ๎านของเจ๎าสาว แล๎วทําพิธี
แตํงดองที่บ๎านของเจ๎าสาว 
 ในประเพณีการแตํงงานของชาวผู๎ไทมีผ๎าเข๎าไปเกี่ยวข๎องโดยเฉพาะผ๎าฝูาย ผ๎าไหม ที่ต๎องนํามาทอเป็น
ผ๎าซิ่นหมี่ตีนตํอ เป็นตีนตํอขนาดกว๎าง 4 – 5 นิ้ว เรียกวํา "ตีนเต๏าะ" เป็นที่นิยมในกลุํมผู๎ไททอเป็นหมี่ลวาด หมี่
ย๎อมครามสีดํา ชาวบ๎านมักเรียกวํา "ผ๎าดํา" หรือ "ซิ่นดํา" การที่ผู๎หญิงจะออกเรือนได๎นั้น สํวนหนึ่งจะต๎อง
เรียนรู๎กระบวนการทําฝูาย ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต๎นของการทอผ๎า หากผู๎หญิงไมํสามารถจะประดิษฐ๑ฝูายให๎เป็น
เส๎นใยได๎ ก็เทํากับวํา ยังไมํมีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นแมํศรีเรือนหรือเหมาะกับการออกเรือนแตํงงาน 
เพราะการออกเรือนแตํงงานสมัยกํอนนั้นอาศัยการทอผ๎าเป็นเครื่องตัดสิน ญาติผู๎ใหญํฝุายชายจะเป็นคนมอง
และเป็นคนพิจารณาวําลูกสาวบ๎านใดเหมาะที่จะออกเรือนแตํงงาน โดยดูจากความละเมียดละไมของผืนผ๎า 
และการสร๎างสรรค๑ผืนผ๎าในลักษณะตํางๆ เชํน สะหนะ หมอน ผ๎าโสํรง ผ๎าถุง ผ๎าขาวม๎า ผําน ฯลฯ ดังนั้น 
กระบวนการตํางๆ ที่เกี่ยวกับผ๎าจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการขัดเกลาผู๎หญิงในสังคมเกษตรกรรม หากผู๎หญิง
คนใดไมํเรียนรู๎ที่จะถักทอก็เทํากับวําโอกาสในการออกเรือนนั้นมีน๎อยเต็มที จึงไมํเป็นที่แปลกใจนักวําสมัยกํอน
ทุกๆ บ๎านจะต๎องมีก่ีไว๎ใต๎ถุนบ๎าน และมีหม๎อครามเพ่ือเอาไว๎ย๎อมเสื้อผ๎า รวมถึงผู๎เฒําผู๎แกํที่เป็นแมํ หรือยํา ยาย
ก็มักจะสอนลูกสาวหรือลูกสะใภ๎ให๎เรียนรู๎การทอผ๎าเอาไว๎ทุกรูปแบบ รวมถึงการมัดหมี่ ที่แสดงให๎เห็นถึงความรู๎
และความสามารถในการเป็นผู๎ที่ผํานการขัดเกลาทางสังคม เสมือนหนึ่งผู๎ชายที่ผํานการบวชเรียนแล๎ว 

ผ๎าครามที่เกี่ยวข๎องกับประเพณีและพิธีกรรมการตายของชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา คือ เมื่อมีคนตาย 
ชาวบ๎านผู๎ไทที่บ๎านละหาน้ําจะนิยมสวมใสํเสื้อผ๎าสีดําไปรํวมงานศพ และสมัยกํอนเสื้อผ๎าสีดําที่หาได๎งํายที่สุดก็
คือเสื้อผ๎าฝูายที่นําไปย๎อมกับหม๎อนิล จนได๎สีน้ําเงินเข๎ม บางครั้งก็เป็นสีดํา การไปรํวมงานศพของทั้งผู๎ชายและ
ผู๎หญิงจะมีธรรมเนียมที่คล๎ายๆ กันกับชาวผู๎ไทในภาคอีสาน ทั้งงานงันเฮือนดีและงานปลงศพก็จะสวมใสํเสื้อผ๎า
สีดําไปด๎วย สํวนการตกแตํงศพนั้นก็เป็นธรรมเนียมคล๎ายๆ กับชาวผู๎ไทในประเทศไทย กลําวคือ นิยมแตํงตัวให๎
ศพด๎วยเสื้อผ๎าที่ดีที่สุด ในอดีตเสื้อผ๎าที่ดีที่สุดเห็นจะเป็นผ๎าฝูาย ชาวบ๎านจะตกแตํงให๎ศพคนตายด๎วยผ๎าฝูายทั้ง
ชุดสีขาวและชุดสีดําแล๎วแตํจะหาได๎ หลังจากนั้นก็จะนําเสื้อผ๎าของคนตายบรรจุลงไปในโลงศพด๎วย ในการ
บรรจุเสื้อผ๎าของผู๎ตายลงไปในโลงศพนี้ พบวําเสื้อผ๎าเกําของคนตายจะถูกบรรจุลงไปด๎วย เชํน ผ๎าซิ่นของผู๎หญิง 
ซึ่งหมายรวมถึงซิ่นหมี่ตีนตํอ ซิ่นหม๎อย๎อมครามก็จะถูกเผากับศพด๎วย การทอผ๎าผ๎าย๎อมครามเข๎าไปเกี่ยวข๎อง
กับกระบวนการตํางๆ ในประเพณีพิธีกรรม เนื่องจากชาวบ๎านละหาน้ํา เป็นหมูํบ๎านที่มีความโดดเดํนในเรื่อง
วัฒนธรรมการถักทอ และการย๎อมผ๎า ชาวบ๎านมักจะสวมใสํชุดผ๎าย๎อมครามไปในงานประเพณีพิธีกรรมตํางๆ ที่
ปรากฏในรอบปี โดยเฉพาะงานบุญสําคัญๆ เชํน งานบุญเดือนสาม บุญขวัญข๎าว บุญผเวส บุญเข๎าพรรษา บุญ
ออกพรรษา บุญข๎าวประดับดิน บุญกฐิน ชาวบ๎านจะสวมใสํชุดผ๎าย๎อมครามที่แสดงอัตลักษณ๑ของชาวผู๎ไทลงไป
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัด อีกท้ังจะใช๎ผ๎าฝูายไปถวายพระเพ่ือความสําเร็จและการได๎รับบุญกุศล 
 พิธีกรรมที่เกี่ยวข๎องกับสังคมที่พบเห็นผ๎าย๎อมครามมากที่สุด คือ บุญกองข๎าวและบุญผะเหวด 
เนื่องจากบุญทั้งสองเป็นบุญใหญํของหมูํบ๎าน และหมูํบ๎านละหาน้ําเป็นหมูํบ๎านที่มีการสํงเสริมให๎ชาวบ๎านได๎
สวมใสํเสื้อผ๎าฝูายย๎อมครามด๎วย แม๎แตํคณะที่นําชมกิจการทอผ๎าของชาวบ๎านละหาน้ํา ยังแตํงตัวด๎วยผ๎าฝูา
ย๎อมครามทั้งชุด ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา ผ๎าฝูายย๎อมครามกลายเป็นอัตลักษณ๑ที่ชาวบ๎านบางคนนํามาเป็นจุดขาย
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ให๎กับตนเอง ในงานบุญตํางๆ จะพบวําชาวบ๎านได๎สวมใสํผ๎าฝูายย๎อมครามเพ่ือมาทําบุญ ในสมัยกํอนเสื้อผ๎าที่
สวมใสํมักจะเลือกชุดที่สวยที่สุด ชาวผู๎ไทเรียกวํา “ซับ” หมายถึง “งาม” เพราะในงานบุญประเพณีการแตํง
กายมีความหมายแฝงคือการอวดลวดลายผ๎าและให๎คนอ่ืนได๎ชื่นชมฝีมือในลวดลายผ๎าที่ตนเองทอขึ้นมาใช๎ บาง
คนมีเฉพาะเสื้อที่เป็นผ๎าฝูายย๎อมคราม สํวนบางคนก็เอาผ๎าถุงหรือผ๎าซิ่นที่เป็นลวดลายมัดหมี่และย๎อมด๎วย
ครามมาอวด ทําให๎เห็นวําผ๎าย๎อมครามของชาวบ๎านละหาน้ํา ก็มีลักษณะที่ไมํแตกตํางมากนักกับผ๎าฝูายย๎อม
ครามของชาวบ๎านผู๎ไทในประเทศไทย เพราะเป็นการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ๑ของชาวบ๎านเกี่ยวกับผ๎าย๎อมคราม 
หากแตํในปัจจุบัน การสวมใสํผ๎าย๎อมครามได๎เปลี่ยนแปลงไป เพราะชาวบ๎านจะไมํสวมใสํกันตลอดวัน หากแตํ
จะสวมใสํเฉพาะโอกาสสําคัญเทํานั้น 
 
4.2 ผ้าย้อมครามในบริบทของการฟื้นฟูและถูกท าให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 

ผ๎าฝูายย๎อมครามนับได๎วําเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่โดดเดํนของชาวผู๎ไทในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อยูํภายใต๎สภาวะสังคมสมัยใหมํที่ถูกกํากับด๎วยรัฐประชาชาติ ดํารงอยูํเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศในระบบทุนนิยม ที่ได๎หยิบยืมเอาระบบจิตวิญญาณทางชาติพันธุ๑ของ
กลุํมชนชาวผู๎ไทให๎มีความโดดเดํนขึ้นมา ผ๎าย๎อมครามจึงเกิดการผลิตซ้ําและสร๎างใหมํ ซึ่งอาจมองวําเป็นการรื้อ
ฟ้ืนและประดิษฐ๑ประเพณี หรือการพยายามที่จะทําให๎สิ่งที่เคยเป็น  “ชายขอบ” ขยับและเคลื่อนเข๎าสูํ 
“ศูนย๑กลาง” ด๎วยอิทธิพลของกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจได๎อีกทางหนึ่ง ปรากฏการณ๑วัฒนธรรมดังกลําวทําให๎
เรามองเห็นวิธีการประกอบสร๎างวัฒนธรรมแบบลูกผสม (hybridconstruction) คือภาพของกระแสทุนนิยมได๎
สํงผลทําให๎กระแสชาติพันธุ๑นิยม (Ethnicity) ได๎รื้อฟ้ืนวัฒนธรรมชาติพันธุ๑ของชาวผู๎ไทวําด๎วยผ๎าย๎อมครามจึง
เป็นสํวนหนึ่งที่ตอบสนองธุรกิจการโหยหาอดีตหรือ Business of nostalgia ที่ได๎รับความนิยมมากขึ้นในสังคม 
 4.2.1 การฟ้ืนฟูผ๎าย๎อมคราม 

การฟ้ืนฟูผ๎าย๎อมครามในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในบริบทชุมชนบ๎านละหา
น้ํา เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต เริ่มต๎นขึ้นไมํแตกตํางจากประเทศไทย กลําวคือ ย๎อนกลับไปประมาณ 
15 ปี เมื่อ พ.ศ. 2542 โดยคุณสงบัณฑิต ยศมั่นคง ผู๎หญิงชาวผู๎ไท บ๎านละหาน้ํา เมืองสองคอน แขวงสะหวัน
นะเขตเปิดบริษัท ทํงละหาศิลป์ ซึ่งเป็นแหลํงผลิตผ๎าย๎อมครามสํงออกที่ใหญํที่สุดของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทดังกลําวกํอตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2542 ด๎วยเปูาหมายผลิตสิ่งทอจาก
วัตถุดิบธรรมชาติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือสํงออกไปประเทศญี่ปุุนและทวีปยุโรป 
แหลํงผลิตคือหมูํบ๎านละหาน้ํา ทําการย๎อมและทอตามรูปแบบผ๎าที่ออกแบบโดยนักออกแบบชาวญี่ปุุน ปัจจุบัน
บริษัทมีคํูค๎ากับบริษัทในประเทศญี่ปุุน ที่ผลิตสินค๎าผ๎าย๎อมครามสํงออกไปทั่วโลก จึงนับได๎วํากวําทศวรรษแล๎ว
ที่ผ๎าครามในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎รับการฟ้ืนฟูและกลายมาเป็นวัฒนธรรมและ
สินค๎าท่ีรู๎จักกันอยํางแพรํหลาย โดยมีพ้ืนฐานองค๑ความรู๎จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพชน 
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รูป ที่ 
4.10 คุณบุนทง-คุณสงบัณฑิต ยศมั่นคงเจ๎าของแบรนด๑ ละหา ผ๎าย๎อมครามของ สปป.ลาว 

บ๎านละหาน้ําเป็นหมูํบ๎านที่มีภูมิศาสตร๑เหมาะสม เพราะตั้งอยูํริมแมํน้ําบังเหียน หํางจากแขวงสะหวัน
นะเขต 120 กิโลเมตร ชาวบ๎านสามารถใช๎พ้ืนที่ในหมูํบ๎านและพ้ืนที่บริเวณใกล๎แมํน้ําบังเหียนปลูกครามเพ่ือใช๎
ในการย๎อมผ๎า รวมทั้งมีการปลูกพืชผักอ่ืนๆ เพ่ือใช๎บริโภคด๎วย เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1957 ชาวบ๎านละหาน้ํา
เป็นกลุํมชนผู๎ไทที่ถูกกวาดต๎อนไปยังสยาม แตํมีบางสํวนหลบหนีกลับมา และมาตั้งบ๎านอยูํใกล๎กับลําน้ําเซบัง
เหียง ซึ่งชาวบ๎านยังย้ําให๎ฟังวําชาวบ๎านผู๎ไทสํวนหนึ่งถูกกวาดต๎อนลงไปบางกอกและถูกเกณฑ๑แรงงานให๎ไปขุด
คลองแสนแสบ สํวนกลุํมที่กลับมาได๎ก็หาเลือกทําเลในการตั้งบ๎านเรือน และมาพบพ้ืนที่ที่อยูํใกล๎กับลําน้ํา เลย
ต้ังบ๎านเรือนอยูํที่นี่ ชาวบ๎านสํวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

จากคําบอกเลําของสงบัณฑิต ยศมั่นคง (สงบัณฑิต ยศมั่นคง, สัมภาษณ๑ 18 ม.ค. 2556) เลําวําในอดีต
มีขบวนเรือแพเจ็ดลํากําลังลํองทวนกระแสน้ําเซบังเหียนพาครอบครัวผู๎ไทเจ็ดครอบครัว ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นต๎น
ตระกูลทํานนางสงบัณฑิตและคนบ๎านละหาน้ําหนีการกวาดต๎อนอพยพของกองทัพสยามเมื่อ 220 ปีกํอน บน
เรือแพนั้นได๎นําสิ่งของสําคัญสี่ประการที่มีผลตํอการดํารงวิถีชีวิตของคนผู๎ไท โดยเฉพาะองค๑ความรู๎เกี่ยวกับเวีย
กงานผลิตผ๎าฝูาย คราม กระทั่งพบดินแดนใหมํแหํงนี้ แมํน้ําอุดมสมบูรณ๑ มีที่กว๎าง มีที่ดอน เหมาะตํอสิ่งสําคัญ
สี่อยําง คือ ข๎าวเหนียว ฝูาย คราม และผักกาดขิว (เฮ็ดน้ําผัก) พร๎อมกับย้ําให๎ฟังวํา “บํมีฝูายกะบํมีคราม บํมี
คามกะบํมีฝูาย สองอยํางนี้อยูํคูํกันเสมอ แตํวําถ๎าพบพ๎อครามอยูํหมํองได๐ ก็พบพ๎อคนผู๎ไทอยูํบํอนนั้นคือกัน” 
คําพูดดังกลําวสะท๎อนอัตลักษณ๑ของชาวผู๎ไทท่ีบ๎านละหาน้ําได๎เป็นอยํางดี ด๎วยความที่หมูํบ๎านละหาน้ําตั้งขนาน
ไปกับริมแมํน้ําเซบังเหียน ดินมีความอุดมสมบูรณ๑มากและสามารถปลูกครามได๎ดี และครามก็ให๎สีงามเป็น
พิเศษไมํเหมือนใคร จึงได๎ตั้งชื่อหมูํบ๎านวําละหาน้ํา ตามความหมายของการเดินทางการลัดเลาะหาน้ําเพ่ือสร๎าง
บ๎านแปงเมือง 

ด๎วยวิสัยทัศน๑อันกว๎างไกลของคุณบุญทงและคุณสงบัณฑิต ยศมั่นคงที่มองเห็นชํองทางของการรื้อฟ้ืน
ภูมิปัญญาและผลักดันให๎ภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ๎าฝูายย๎อมครามให๎กลายเป็นสินค๎าทางวัฒนธรรมที่สามารถขายได๎
อีกทั้งมีพ้ืนที่บนเวทีการค๎าในระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก ประกอบกับการประกอบธุรกิจที่ไมํเอารัดเอา
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เปรียบและสร๎างจิตสํานึกให๎เห็นคุณคํามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสืบทอดและถํายทอดไว๎ให๎ ดังคําบอก
เลําที่วํา 

“เฮาสํานึกอยูํเสมอวํา ความสุข ความงอกงามในซีวิตของเฮาซํูมื้อนี้ ล๎วนมาจากพ้ืนฐานวัฒนธรรมของ
ซาดที่เหลําบรรพบุรุษซํวยกันสืบทอดมา มาจากผืนแผํนดินที่เคยซํวยกันปกปักฮักสาเอาไว๎ การมุํงแสวงหา
ผลประโยชน๑ทางธุรกิจ โดยบํไยดีตํอบ๎านเกิดตนเองถือวําบํแมํนคนลาว”  

นอกจากนี้คุณสงบัณฑิต ยศมั่นคงยังได๎กลําวย้ําถึงความสําคัญของการสร๎างวัฒนธรรมผ๎าย๎อมครามให๎
เป็นที่รับรู๎ของคนภายนอกในฐานะตัวแทนของคนในชาติลาวที่มีความรู๎จึงได๎นําเอาวัฒนธรรมแหํงผืนผ๎าฝูาย
ย๎อมครามซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนเล็กๆ แหํงหนึ่งของชาวผู๎ไท มาเชื่อมโยงเข๎ากับวิถี
ชีวิตชาวบ๎านและการถักทอของชาวบ๎านให๎เห็นวําเป็นสิ่งที่มีคุณคํา โดยชาวบ๎านรู๎จักนอบน๎อมตํอธรรมชาติอัน
สูงสํงและเรียนรู๎วิถีธรรมชาติอยํางโดยอาศัยประสบการณ๑แบบชาวบ๎าน จนเกิดความแตกฉานขององค๑ความรู๎
ของเรื่องผ๎า ทําให๎เกิดความเข๎มแข็งของวัฒนธรรมชุมชนเกี่ยวกับผ๎าฝูายย๎อมคราม ดังบทบรรยายในสารคดี
พิเศษ 20 ปี “ผ๎าฝูายย๎อมคราม” ของบริษัททํงละหาสิน จํากัด (Thong Laha Sinh Co.,Ltd.) ความวํา 

“บํเคยสูดกลิ่นอายบรรยากาศแบบนี้มากํอนเลย จิตวิญญาณข๎าพเจ๎าถืกแฮงสัมผัสเกําแกํ อบอํุน ลุํม
เลิก สะท๎านไปถึงหัวใจ งานผ๎าฝูายที่สวยงามสะอาด บริสุทธิ์ อบอวลไปด๎วยความมุํงหมั่น ดุหมั่นของผู๎คน ซํอน
แฝงความคิดปัญญาสเลียวสลาดล้ําเลิก ถืกเลือกเฟูนขัดเกลาด๎วยเซื้อสายประวัติศาสตร๑ และกาลเวลามาโดน
นาน บํนําเซื่อเลยวํา เรื่องราวจากอดีตของลาวหลายฮ๎อยปีกํอน ยังมีลมหายใจอยูํ นี่คือภาพการดํารงชีวิตอัน
เรียบงําย ถนอมถํอมตน ฮู๎จักอยูํฮํวมกับโลกอันสวยงาม ถืกถํายทอดลงสูํเครื่องนุํงถือหํมตุ๎มฮํางกายหลากหลาย
ชนิด ด๎วยปรัชญาความคิดท่ีวํา เมื่อโลกอบอุํน ฮํางกายก็อบอํุนเชํนกัน ทุขั้นตอน จึงเกิดจากความเข๎าใจในฝูาย
และสีธรรมชาติ ทุกข้ันตอนตื่มเต็มความฮักอดทน ความประณีตลงไป บํมีเตกโนโลยีคอมพิวเตอร๑ประสมสี แตํ
วัดคําความแมํนยําด๎วยประสบการณ๑สํวนตัวได๎เถิง 62 สี ตาตํอตา สัมผัสตํอสัมผัส หัวใจตํอหัวใจ โดยเฉพาะ
คราม สีที่เต็มไปด๎วยการตกกระทบทางออกซีไดเซินอันมหัศจรรย๑ กับจุลินทรีย๑ครามที่มีชีวิต และมีนิสัยใจคอ
เลิกลั่ก ต๎องการความเอาใจใสํจากเจ๎าของอยูํบํเซา ทุกอยํางที่นี่เกิดจากมือล๎วนๆ ของประชาซนท๎องถิ่นลาว 
ผู๎รับมอบหมายจากบรรพบุรุษให๎ทําหน๎าที่สืบตํอมรดกนี้สูํรุํนถัดไป เหมือนที่เพ่ินเคยฮับมานั่นเอง ทํานลุงธง ยศ
มั่นคงและทํานนางสงบัณฑิต ยศมั่นคง คูํครอบครัวชาวสะหวันนะเขต นักตํอสู๎บุกเบิกอนาคตให๎แกํตนเองและ
ประชาชนที่อยูํหํางไกลซอกหลีกซนบทที่ด๎อยโอกาส ทั้งสองเดินทางจากประซาซนพารัฐกอนปฏิวัติซาดประ
ซาธิไปไตยสูํปัจเจกชนนักธุรกิจพัฒนาผ๎าฝูายย๎อมสีครามกับสีธรรมชาติพ้ืนบ๎านเผําผู๎ไทหลากหลายชนิดในเชิง
ธุรกิจ ด๎วยสํวนผสมระหวํางอุดมการณ๑ชาดกับวามฮักผูกพันในวิถีชีวิตอันงดงามของตน เฮ็ดให๎ประสบผลสําเร็จ 
สามารถสร๎างแบรนด๑สินค๎าของลาวให๎มีพ้ืนที่ทางการตลาดในเวทีการค๎าระดับโลกได๎” 

จากคําบอกเลําของคุณสงบัณฑิต ยศมั่นคง (สงบัณฑิต ยศมั่นคง, สัมภาษณ๑ 18 ม.ค. 2556) เลําวํา 
เกิดมาก็เห็นผู๎เฒําผู๎แกํย๎อมผ๎ามือดํา อีกทั้งเคยรับราชการแล๎วไปพัฒนาชนบทสํงเสริมชาวบ๎านให๎ทําผ๎า 
ชาวบ๎านก็ไมํคํอยเชื่อวําจะให๎ทําไปขายใคร หลังจากนั้นจึงออกจากราชการมาทําของตนเอง โดยเริ่มแคํการทอ
ผ๎าและย๎อมครามในหมูํญาติพ่ีน๎องรอบตัวกํอน จนกระทั่งปัจจุบันมีคนที่มารํวมเป็นเครือขํายถึงกวําสี่ร๎อย
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ครอบครัว โดยทําทุกอยํางตามแบบภูมิปัญญาเดิม ตั้งแตํปลูกฝูาย ปลูกคราม ย๎อมผ๎าคราม ย๎อมผ๎าสีธรรมชาติ
อ่ืนๆ ปัจจุบันสามารถทําสีตํางๆ ได๎กวําหกสิบสี ดังคําบอกเลําวํา 

“แตํกํอนนั้นมีหนํอยเฮ็ดเวียกงานการทอผ๎า เริ่มจาก 5 ครอบครัว เป็น  10 ครอบครัว เป็น 20 
ครอบครัว เป็น 50 ครอบครัว เป็นร๎อยสองร๎อยครอบครัว ตอนนี้มีประมาณ 400 กวําครอบครัว แตํกํอนมีแตํผู๎

เฒํา วัยกลางคนที่เป็นปูา อา เดี๋ยวนี้คนอายุรุํนหนุํมเริ่มสนใจ เนื่องจากเห็นปูา เห็นน๎า เห็นอา เฮ็ดในบ๎านบํได๎
หนีไปไสกะมีรายฮับ เฮือนเกํากะมีเฮือนใหมํขึ้น มีหลังใหญํกวําเกํา ชีวิตการเป็นอยูํขะเจ๎ากะดีขึ้น ลูกเต๎าที่ไป
ทํางานตํางประเทศบํประสบผลสําเร็จกลับมาบ๎านเห็นแมํเฮ็ดแล๎วฮ๎ูวํามีรายฮับกะสนใจ บางครอบครัวมีลูกเต๎า
ไปเฮียนกะมีเงินสํงลูกเต๎าไปเฮียนฮอดมหาวิทยาลัย อันนี้กะเป็นสิ่งที่ดีเพราะวําแมํทอผ๎าอยูํบ๎านมีรายฮับ
ประจํา” (นางคําบูํ สุรินคํามี, สัมภาษณ๑ 18 ม.ค. 2556) 

รูปที่ 4.11 นางคําบูํ สุรินคํามี ผู๎เชี่ยวชาญการทําผ๎าย๎อมครามของหมูํบ๎านละหาน้ํา 
นอกจากนั้นคุณสงบัณฑิตและสามียังได๎ศึกษาเพ่ือพัฒนาการย๎อมผ๎าทั้งสีครามและสีธรรมชาติ รวมทั้ง

ด๎านการออกแบบ แฟชั่น การตลาดกับผู๎เชี่ยวชาญหลายชาติ เชํน ญี่ปุุน อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร๑แลนด๑ 
ซ่ึงเป็นการบูรณาการองค๑ความรู๎ความรู๎เกําและประยุกต๑วิทยาการสมัยใหมํเข๎าด๎วยกัน ทําให๎ผ๎าย๎อมครามของ
บริษัททํงละหาศิลป์ได๎รับรางวัลมากมายทั้งระดับประเทศและนานาชาติ 

“เริ่มต๎นที่วํา มีแนวความคิดที่วํามีแตํผ๎าเสื้อผ๎านุํงไปดํานา นุํงไปสวนฝูายเนาะเสื้อครามนํะ เดี๋ยวนี้
พัฒนาให๎กลายเป็นเอ้ินวํา revise เอามาแทรก บํแมํนวําไปลึบวัฒนธรรมเกํา เอามาแทรกเพ่ือเป็นสีสันเพ่ือให๎
เหมาะสมกับตลาดตํางประเทศ ยกระดับสินค๎าชนบทก๎าวไปสูํประเทศที่ทันสมัยและฮ๎านที่มีราคาสูงอยูํใน
ญี่ปุุน” 

จึงอาจกลําวได๎วํา “ผ๎าฝูายย๎อมคราม” ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎รับการ
ฟ้ืนฟูมาจากกลุํมชนผู๎ไทในหมูํบ๎านเล็กๆ แหํงหนึ่งที่ชื่อละหาน้ํา และได๎มีผู๎นํามาปรับปรุงและประยุกต๑ตํอภูมิ
ปัญญาดังกลําวออกไปสูํระบบการตลาดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยไมํมุํงผลประโยชน๑กําไรแตํเพียง
อยํางเดียว อีกทั้งไมํได๎อ๎างเอาความดีความชอบวําผ๎าย๎อมครามเป็นของตนเองแตํเพียงผู๎เดียว หากแตํเป็นภูมิ
ปัญญาของบรรพชนที่สั่งสมมาและมีการนํากลับมารื้อฟ้ืนใหมํให๎เหมาะสมกับยุคสมัย สามารถสร๎างรายได๎และ
นํารายได๎นั้นกลับมาพัฒนาบ๎านเกิดรวมถึงประชาชนที่อยูํในประเทศของตน จนในที่สุดเมื่อ ค.ศ. 1999 ก็ได๎
กํอตั้งบริษัท ทํงละหาศิลป์ ในนามผู๎ผลิตผ๎าฝูายย๎อมครามสํงออกที่ใหญํที่สุดของประเทศสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎เป็นผลสําเร็จ และใช๎ชื่อเครื่องหมายการค๎า “ละหา” เพ่ือแสดงให๎เห็นวําผ๎าย๎อม
ครามนี้มีที่มาจากแหํงใด ใครเป็นเจ๎าของที่แท๎จริง จากการฟ้ืนฟูที่ทําอยํางจริงจังและจริงใจนี้เองทําให๎คุณสง
บัณฑิตกลายเป็นสตรีแถวหน๎าของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผลักดันทําให๎ผ๎าฝูายย๎อม
ครามกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งโดยมีบทสรุปไว๎วํา “การเอาซื่อของบ๎านเป็นแบรนด๑เฮ็ดให๎คนทั่วโลกฮ๎ู อยาก
ให๎ขะเจ๎าเห็นวําอันนี้เป็นสิ่งดีของชาวบ๎าน แตํสามารถควบคุมการผลิตหรือคุณภาพเพ่ือสํงออกได๎ และกะมีซื่อ
ที่มีสายพัวพันกันกับซาวบ๎าน” 
 4.2.2 การทําให๎ผ๎าย๎อมครามเป็นสินค๎าทางวัฒนธรรม 
 ผ๎าย๎อมครามในอดีต เป็นการผลิตขึ้นเพ่ือใช๎ในครัวเรือน เพ่ือการสวมใสํและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อีกทั้งสวมใสํในโอกาสตํางๆ เพราะการตัดเย็บสมัยกํอนก็ทําอยํางงํายๆ คือ ตัดเย็บด๎วยมือ ไมํมี
เทคนิคและลวดลายที่นําสนใจ หรือมีลวดลายแปลกๆ ดังนั้นการสวมใสํผ๎าย๎อมครามในอดีตจึงเน๎นไปที่
ประโยชน๑ใช๎สอยมากกวําการแสดงคุณคําของผ๎าและลวดลายผ๎า 
 บ๎านละหาน้ํา มีความโดดเดํนทางด๎านวัฒนธรรมของการถักทอ โดยเฉพาะทอผ๎าฝูาย เนื่องจาก
หมูํบ๎านแหํงนี้มีภูมิศาสตร๑ที่เหมาะสมในการปลูกพืชสําคัญ 4 ชนิด คือ ข๎าว ฝูาย ครามและผักกาด โดยเฉพาะ
ฝูายและคราม ที่ปลูกอยูํตามริมฝั่งแมํน้ําเซบังเหียน ด๎วยวิถีชีวิตของชาวบ๎านมีความเกี่ยวพันกับวิถีการเกษตร 
เมื่อหมดฤดูของการเกษตรแล๎วชาวบ๎านก็มักจะวํางจากกิจกรรม จึงเป็นชํวงเวลาของการสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม
อ่ืนๆ การละเลํน ความบันเทิง โดยหน๎าที่ตํางๆ นี้ได๎แบํงแยกไว๎อยํางชัดเจนในบทบาทของชายและหญิงของ
ชุมชนผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา ความวํา “ความเกํงชํานาญในการปลูกข๎าวกับการเลี้ยงดูครอบครัวต๎องยกให๎ผู๎ซาย แตํ
สําหรับเวียกงานต่ําหูกผ๎าฝูายเสื้อคราม ซิ่นหมี่คราม ถือวําเป็นสัญลักษณ๑แมํหญิงเกํงของผู๎ไทมาแตํบูฮาน พอก
วําดอกฝูายสีขาวบริสุทธิ์สิกลายเป็นเส๎นใยเหนียวแนํน กวําใบคามจะกลายเป็นสีคามเข๎มข๎นงดงามฝังเนื้อผ๎า 
และกวําสิต่ําเป็นลวดลายกลายเป็นผืนแพรเครื่องนุํงถือได๎ ก็แสดงถึงคุณสมบัติอันดุหมั่น อดทน เสลียวสลาด 
สร๎างประดิษฐ๑คิดค๎นของแมํหญิง” 
 การทอผ๎าฝูายย๎อมครามของชาวบ๎านละหาน้ํา เริ่มจากจุดเล็กๆ ของการนําวัตถุดิบที่มีอยูํในชุมชนของ
ละหาน้ํา มาประดิษฐ๑เป็นเครื่องนุํงหํม หากแตํชาวบ๎านยังไมํรู๎จักการถักทอเพ่ือให๎เป็นระบบของอุตสาหกรรม
สิ่งทอ เพราะในอดีตก็ทอไว๎เพ่ือใช๎สอย การย๎อมครามก็เป็นวัฒนธรรมของการนําผืนผ๎ามาย๎อมแล๎วใช๎ในการทํา
ไรํทํานา ทุกครัวเรือนจึงคุ๎นเคยกับการย๎อมผ๎าและทอผ๎า กระบวนการเรียนรู๎เรื่องการย๎อมผ๎าและการทอผ๎าจึง
ถูกถํายทอดระหวํางคนในครอบครัว เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องด๎วยการดู การฝึกและการปฏิบัติจริง  
 ด๎วยความโดดเดํนทางวัฒนธรรมของการถักทอ จึงทําให๎ปัจจุบันนี้ผ๎าฝูายย๎อมครามของบ๎านละหาน้ํา 
เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลายเป็นที่รับรู๎อยําง
แพรํหลายวํามีคุณภาพดี เกิดจากกรรมวิธีและภูมิปัญญาดั้งเดิม ถํายทอดองค๑ความรู๎จากรุํนสูํรุํน ซึ่ง
กระบวนการดังกลําวทําให๎เกิดการกํอตั้งบริษัท ทํงละหาสิน จํากัด อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของการผลิตผ๎าฝูาย
ย๎อมครามให๎กับบริษัทผ๎าชั้นนําของประเทศญี่ปุุน จนทําให๎ผ๎าฝูายย๎อมครามของละหาสินได๎รับความนิยมจาก
บุคคลทั่วไป หากแตํยังคงเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพชนและให๎เกียรติภูมิปัญญาของบรรพชนโดยการใช๎ชื่อ
สินค๎าวํา “ละหา” เพราะแนวคิดที่วําภูมิปัญญาของชาวบ๎านก็ต๎องให๎ชาวบ๎านมีสํวนรํวมด๎วย” และสินค๎าทาง
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วัฒนธรรมนี้ก็ได๎รับการเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑อยํางแพรํหลายผํานสื่อตํางๆ เชํน แผํนพับ เว็บไซต๑ สารคดี 
ภาพยนตร๑ ซึ่งล๎วนแตํเป็นการยกระดับผ๎าฝูายย๎อมครามของชาวบ๎านละหาน้ําให๎เป็นที่รับรู๎ในวงกว๎างมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจากคํากลําวของคุณสงบัณฑิตท่ีต๎องการยกระดับผืนผ๎าฝูายย๎อมครามของชาวนาชาวไรํให๎มีคุณคําและมูลคํา
ในการที่จะชํวยสนับสนุนแผนงานด๎านการพัฒนาของรัฐบาลที่จะชํวยให๎ประชาชนหลุดพ๎นจากความยากจนใน
ปี ค.ศ. 2020 ความวํา “ทั้งสองกลับยอมฮับวํา ยังบํประสบผลสําเร็จ มันยังบํสมบูรณ๑แบบ ซาวปีที่ดําเนินธุรกิจ
มานั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต๎น แล๎วยิ่งภาครัฐบาลแพลนนโยบายวํา จะนําพาประเทศและประชาชนให๎หลุดพ๎นจาก
ความทุกข๑จนภายในปี คศ 2020  พวกเพ่ินก็เห็นดีเห็นงาม เห็นวําสิ่งที่เฮ็ดอยูํ จะฮํวมเป็นแฮงหนึ่งซํวยซุกยู๎
แผนนโยบายของซาดอันสําคัญครั้งนี้” 

 รูปที่ 4.12 คุณสงบัณฑิต ยศมั่นคงผู๎ชํานาญในการย๎อมครามและผู๎ถํายทอดองค๑ความรู๎เรื่องคราม 

 สินค๎าภายใต๎ชื่อ “ละหา” จึงเป็นสิ่งที่คนลาวและคนตํางชาติรู๎จัก โดยผลิตภัณฑ๑มีจุดเริ่มต๎นจากวิถี
ชีวิตของซาวผู๎ไท มาจากมรดกภูมิปัญญาของเผําตระกูลบ๎านละหาน้ํา บ๎านเกิดที่ฟูมฟักหลํอเลี้ยงองค๑ความรู๎
และวิทยาการงานด๎านผ๎าฝูายของคุณสงบัณฑิตเจ๎าของบริษัททํงละหาสิน จํากัด ในกระบวนการดังสร๎างสินค๎า
ทางวัฒนธรรมของบริษัททํงละหาสินไมํได๎แยกขาดจากความเป็นชุมชนชาวบ๎านที่เป็นต๎นกําเนิดของผ๎าฝูาย
ย๎อมคราม การนําเสนอภาพของละหาในรูปแบบการดึงเอาภูมิปัญญาขึ้นมาเป็นจุดขาย จึงสามารถดึงดูดใจ
ผู๎คนที่หลงใหลในวัฒนธรรมของผืนผ๎าให๎เข๎ามาชื่นชมและซื้อหาได๎อยํางไมํยากเย็น อีกทั้งจุดขายที่โดดเดํนอีก
ประการหนึ่งคือ การนําเรื่องราวในอดีตมาบอกเลําผํานผืนผ๎า บอกเลําผํานกระบวนการที่ยากลําบากกวําจะมา
เป็นผืนผ๎า ยิ่งเพิ่มเสนํห๑ให๎กับสินค๎าทางวัฒนธรรมของบริษัททํงละหาสินยิ่งขึ้น โดยยืนยันจากคําพูดของคุณสง
บัณฑิตที่วํา 

“ภาพที่เห็นตามตะลํางเฮือน ทุกซอกขอกมุมภายในบ๎านละหาน้ํา บํวําผู๎ใหญํหรือเด็กน๎อยก็สามารถ
เฮ็ดเวียกต่ําหูกเป็นแล๎ว การได๎มาสัมผัสเนื้อฝูายอํุนๆ ดิบๆ คาฮ้ัวตากข๎างเฮือน ได๎สูดกลิ่นคามสดๆ จากหม๎อ
เพ่ินที่วางเต็มตะหลํางเล๎า...ขบวนเฮือแพเจ็ดลํากําลังลํองทวนกระแสน้ําเซบังเหียนพาเจ็ดครอบครัวผู๎ไท ต๎น
ตระกูลของซูํขํอยและคนบ๎านละหาน้ําหนีการกวาดต๎อนอพยพของกองทัพสยามเมื่อ 220 ปีกํอน เทิงเฮือแพ
พวกเพ่ินได๎นําสิ่งสําคัญสี่อยํางตํอวิถีชีวิตของคนผู๎ไทกับวิทยาการความรู๎เวียกงานผลิตผ๎าฝูาย เรื่องครามติดโต
มานํา กระทั่งพบดินแดนใหมํแหํงนี้ แมํน้ําอุดมสมบูรณ๑ มีที่กว๎าง มีที่ดอน เหมาะตํอสิ่งสําคัญสี่อยําง คือ ข๎าว
เหนียว ฝูาย คราม และผักกาดขิว เฮ็ดน้ําผัก บํมีฝูายกะบํมีคราม บํมีคามกะบํมีฝูาย สองอยํางนี้อยูํคูํกันเสมอ 

แตํวําถ๎าพบพ๎อครามอยูํหมํองได๐ ก็พบพ๎อคนผู๎ไทอยูํบํอนนั้นคือกัน” 
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รูปที่ 4.13 ภาพแหํงความภาคภูมิใจและสัญลักษณ๑การค๎าของความเป็นชาวละหาน้ํา 
วิทยาการความรู๎เกี่ยวกับการทําผ๎าฝูายย๎อมครามของชาวผู๎ไทที่บ๎านละหาน้ํา ถูกสืบสานและ

สร๎างสรรค๑มาจนถึงปัจจุบัน และผู๎ที่เป็นตัวแทนของการสืบสานสร๎างสรรค๑นั้น รู๎ถึงคุณคําที่แท๎จริงของผ๎าย๎อม
คราม นอกจากจะฟ้ืนฟูผ๎าย๎อมครามขึ้นมาให๎เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวผู๎ไทที่บ๎านละหาน้ําแล๎ว ยัง
สามารถพัฒนาให๎ผ๎าย๎อมครามกลายเป็นสินค๎าทางวัฒนธรรมที่สามารถขายได๎ในตลาดของตํางประเทศอีกด๎วย 
ซึ่งในวันที่ 14 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎เสด็จเยือนนคร
หลวงเวียงจันทน๑ และแขวงสะหวันนะเขต รวมถึงแขวงจําปาสัก ในการนี้ได๎เสด็จพระราชดําเนินไปที่ร๎านละหา
สินเพ่ือทอดพระเนตรกิจการผ๎าย๎อมครามของคุณสงบัณฑิตและครอบครัว โดยพระองค๑ทํานได๎ทอดพระเนตร
เครื่องมือทอผ๎า ขั้นตอนการทําผ๎าย๎อมคราม หากแตํไมํได๎เสด็จฯ ไปที่โรงย๎อม ในการรับเสด็จครั้งนี้คุณสง
บัณฑิตได๎นําดนตรีพ้ืนบ๎านและลําผู๎ไทที่เป็นศิลปะของชาวผู๎ไทบานละหาน้ํามาแสดงให๎ทอดพระเนตรด๎วย ซึ่ง
ในแถบบันทึกภาพได๎แสดงให๎เห็นวํา พระองค๑ได๎ตรัสถามถึงสีวําได๎มาจากพืชชนิดใด นอกจากนี้พระองค๑ยังทรง
ถามถึงชื่อของพืชที่มีชื่อวํา “คอง” และ “หมากถั่วแฮ” วําเป็นอยํางไร คุณสงบัณฑิตได๎อธิบายเกี่ยวกับการใช๎
ผ๎าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วําบางชิ้นใช๎ได๎เฉพาะผู๎ชาย และมักจะให๎เกียรติ
ผู๎ชาย เป็นลักษณะที่วําตื่นกํอน นอนทีหลัง พระองค๑ทํานและยังตรัสเป็นเชิงหยอกเย๎ากับคุณสงบัณฑิตวํา 
“สมัยนี้ผู๎หญิงให๎ผู๎ชายนอนใต๎เตียง” ภาพแหํงความประทับใจนี้ทําให๎คุณสงบัณฑิตได๎ให๎ชํางวาดจําลองจาก
ภาพถํายเพ่ือนํามาติดที่ร๎านละหา โดยแสดงถึงความซาบซึ้งและปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได๎เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการของละหาสิน 
 กิจการผ๎าย๎อมครามของชาวบ๎านละหาน้ําจะเกิดข้ึนไมํได๎เลย ถ๎าหากคุณสงบัณฑิตและสามีไมํได๎พบกับ
คุณนากิและคุณนิโยโกะสองสามีภรรยาชาวญี่ปุุนที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญงานผ๎าฝูายและนักสะสมผ๎ารวมถึงทอผ๎า
พ้ืนบ๎านของชาวญี่ปุุนได๎เดินทางมาดูของสะสมที่คุณบุญทงและคุณสงบัณฑิตสะสมเอาไว๎ และจุดนี้เองที่ทําให๎
สินค๎าทางวัฒนธรรมผ๎าฝูายย๎อมครามกลับมาฟ้ืนและมีชีวิตจริงๆ อีกครั้ง โดยคุณนากินและคุณนิโยโกะขอให๎
ทอเป็นตัวอยํางให๎ดู จากคําสัมภาษณ๑วํา 
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 “ขะเจ๎ากะเลยถามวํา มีความคึดอยากเฮ็ดอยูํเบาะ กะเลยวํากะมีความคึดอยากเฮ็ด เฮ็ดเป็นอยูํเบาะ 
เคยเฮ็ดอยูํ เดี๋ยวนี้ประซาซนกะยังฮักษาอยูํ แตํกะบํแมํนจํานวนหลาย ยังใซ๎อยูํในครอบครัวอยูํ ในซีวิตประจํา
วัน แตํวําบางครอบครัวกะหยุดแล๎วกะเลยวํา ลองเฮ็ดฟ้ืนขึ้นมาเบิ่ง โดยได๎แฮงกระตุ๎นจากสองผัวเมียซาวญี่ปุุน 
ขะเจ๎ากะเลยวําโอเค เฮ็ดให๎เบิ่งเป็นโตอยํางออกมาใหมํแหนํ กะเลยลองเฮ็ดตัวอยําง” 

การพบกับคุณนากิและคุณคิโยโกะได๎นําจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญมาให๎ คือ อีกหนึ่งปีตํอมาประมาณ ค.ศ. 
1997 ยูแกเลส บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกของญี่ปุุนผู๎หลงใหลการผลิตสินค๎าด๎วยกรรมวิธีธรรมชาติ เปิดรับเอา
งานผ๎าฝูายย๎อมครามในภาพลักษณ๑ใหมํแบบที่ไมํเคยมีมากํอน เนื่องจากเป็นการผสมผสานระหวํางความงาม
ดั้งเดิมแบบผู๎ไทบ๎านละหาน้ํากับการออกแบบสมัยใหมํของทั้งสองครอบครัว คือลาวกับญี่ปุุนรํวมมือกัน ซึ่งเป็น
จุดที่ถือได๎วําเป็นครั้งแรกที่งานผ๎าฝูายย๎อมสีครามของคนผู๎ไทบ๎านละหาน้ําได๎เดินทางออกจากหมูํบ๎านเล็กๆ 
แหํงหนึ่งในเมืองสองคอน ที่ที่คนแทบจะไมํรู๎จักเลยได๎เปิดเผยตํอสาธารณชนในนามชื่อสินค๎า “ละหา” ของ
บริษัท ทํงละหาสิน จํากัด จากนั้นทั้งสองประเทศคือลาวและญี่ปุุนก็ได๎รํวมกันพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ๑
ผ๎าฝูายย๎อมสีธรรมชาติที่มีสีครามเป็นหลัก ปูอนให๎กับตลาดสําคัญในประเทศญี่ปุุน ทําให๎เรื่องราวของคนผู๎บ๎าน
ละหาน้ําและผืนผ๎าย๎อมครามของบ๎านละหาน้ําได๎รับการเผยแพรํตามสื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ 
 ผ๎าครามในยุคท่ีได๎รับการฟ้ืนฟูและทําให๎กลายเป็นสินค๎าทางวัฒนธรรมสําคัญ กลายเป็นสินค๎าที่ได๎รับ
ความนิยมทั้งผู๎คนในเมืองสะหวันนะเขตและกลุํมผู๎มีกําลังทรัพย๑ จากการเก็บข๎อมูลที่ร๎านทํงละหาศิลป์ พบวํา
ลูกค๎าสํวนใหญํของคุณสงบัณฑิตเป็นลูกค๎าระดับสูงที่มีเงิน แวะเวียนเข๎ามาซื้อผลิตภัณฑ๑ผ๎าย๎อมครามและผ๎า
ฝูายที่แปรรูปเป็นเสื้อ กางเกง ผ๎าซิ่น นอกจากนี้ยังพบวํา การแปรรูปผลิตภัณฑ๑ผ๎าย๎อมครามของคุณสงบัณฑิต 
ไมํได๎ทําลําพังแตํเพียงผู๎เดียว เนื่องจากถูกควบคุมการผลิตโดยเจ๎าของประเทศผู๎นําเข๎า เชํน บริษัทเอกชนของ

ประเทศญี่ปุุน ซึ่งได๎สํงนักวิชาการเข๎ามาดูกระบวนการผลิตผ๎าย๎อมคราม นับตั้งแตํการนําครามมาย๎อมสี และ
กระบวนการแชํผ๎าฝูายหลังจากย๎อม เมื่อผํานกระบวนการของการย๎อมเรียบร๎อยแล๎ว จะมีการออกแบบรํวมกัน
โดยนักออกแบบที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุุน เพ่ือทําให๎คนทอและคนตัดเย็บรู๎แนวทางรวมถึงความนิยม
ผลิตภัณฑ๑ที่มาจากผ๎าฝูายย๎อมคราม ซึ่งผู๎วิจัยพบวํา ผลิตภัณฑ๑ที่ชาวญี่ปุุนชื่นชอบ ได๎แกํ ปลอกหมอน ที่ใสํ
กลํองทิชชู ที่รองแก๎วน้ํา ผ๎าปูโต๏ะ ผ๎าปูเตียง รวมถึงผ๎าเช็ดมือ ด๎วยความรํวมมือกันระหวํางนักวิชาการ นักการ
ตลาดและคนทอจึงทําให๎ผลิตภัณฑ๑ของทํงละหาศิลป์ได๎รับความไว๎วางใจจากบริษัทคูํค๎า คือ ประเทศญี่ปุุน ทํา
ให๎สามารถสํงออกผลิตภัณฑ๑ผ๎าย๎อมครามได๎เป็นจํานวนมาก ซึ่งในขณะที่ไปเก็บข๎อมูลคุณสงบัณฑิต เลําวําปี 
ค.ศ. 2012 สํงออกผลิตภัณฑ๑ผ๎าครามไปประเทศญี่ปุุนและมีกําไรถึง 22 ล๎านบาท 
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 รูปที่ 4.14 การแปรรูปผลิตภัณฑ๑ของร๎านละหา  
ด๎วยความที่ผ๎าย๎อมครามของคุณสงบัณฑิต ยศมั่นคงเป็นผ๎าครามที่มีคุณภาพ และคุณสงบัณฑิตก็

ควบคุมกระบวนการผลิตที่สําคัญด๎วยตนเอง คือ การย๎อม เพราะถือวําการย๎อมเป็นหัวใจสําคัญของทุกอยําง 
หากย๎อมแล๎วสีไมํได๎ตามที่ลูกค๎าสั่งก็จะทําให๎เสียเวลา อีกทั้งยังต๎องสูญเสียฝูายโดยเปลําประโยชน๑ เมื่อ
กระบวนการย๎อมได๎ตามวัตถุประสงค๑ กระบวนการอ่ืนๆ ก็มักจะไมํคํอยเกิดปัญหา จากการสังเกตแบบมีสํวน
รํวมจึงพบวําหม๎อครามของคุณสงบัณฑิต จะมีการเติมชีวิตให๎แกํหม๎อครามอยูํตลอดเวลา อีกทั้งคุณสงบัณฑิต
จะควบคุมและดูและหลังจากการย๎อม โดยกระบวนการล๎างน้ําให๎ได๎ตามที่ลูกค๎าต๎องการ 
 การทําให๎ผ๎าย๎อมครามเป็นที่รู๎จักและรับรู๎ของคนโดยทั่วไปในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ใช๎วิธีการออกร๎านสินค๎า การเข๎ารํวมงานตํางๆ ตามที่รัฐบาลกําหนดมา หรือบางครั้งก็ได๎รับเชิญ
ให๎ไปบรรยายหรือให๎ความรู๎ในที่ตํางๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย หนํวยงานที่ให๎
ความสนใจคือ หนํวยงานของรัฐ เชํน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู๎เกี่ยวกับการทํา
ผ๎าย๎อมครามกันอยูํเสมอ นอกจากนี้ยังพบวํามีการขยายกิจการของร๎านผ๎าย๎อมครามไปที่เวียงจันทน๑และที่อ่ืนๆ 
เพ่ือทําให๎เป็นที่รับรู๎ของคนทั่วไป และมีรายการโทรทัศน๑ชํอง Thai PBS ได๎นําเสนอเกี่ยวกับผ๎าย๎อมครามใน
รายการ Spirit of Asia กลําวถึงผ๎าย๎อมครามบ๎านละหาน้ําด๎วย 
 ผ๎าครามในฐานะที่เป็นสินค๎าทางวัฒนธรรมยังถูกนําเสนอด๎วยรูปแบบอ่ืนๆ อีก เชํน การโฆษณาบนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ การนําเสนอด๎วยรูปแบบของภาพยนตร๑และการเชิญชวนให๎คนเข๎าไปดูกระบวนการผลิตผ๎าอีก
ด๎วย จึงเป็นการสํงเสริมและทําให๎ผ๎าย๎อมครามของละหาศิลป์เป็นที่รับรู๎และเป็นผู๎ฟ้ืนฟูคนแรกๆ ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในอีกแงํหนึ่งผู๎วิจัยพบวํา การที่ผ๎าย๎อมครามกลายมาเป็นสินค๎าทาง
วัฒนธรรมเนื่องจากเรื่องราวของผ๎าย๎อมครามอีกสํวนหนึ่ง กวําที่จะมาเป็นผืนผ๎าย๎อมครามนั้นกระบวนการผลิต
ผ๎าย๎อมครามนั้นยากมาก เพราะเกี่ยวเนื่องกับการปลูกฝูาย และกวําที่จะได๎เส๎นใยฝูายก็แสนที่จะยากเย็น 
เพราะต๎องผํานกระบวนการตํางๆ เชํน อ้ิวฝูาย ดีดฝูาย ล๎อฝูาย เข็นฝูาย เปียฝูาย ฆําฝูาย กวักฝูาย ค๎นหูก สืบ
หูก ต่ําหูก (ทอ) แล๎วนํามาย๎อม ซึ่งการย๎อมก็มีขั้นตอนที่ซับซ๎อนและยุํงยากมาก หากย๎อมไมํเป็นสีก็ไมํติด 
ดังนั้น ผ๎าย๎อมครามจึงมีเสนํห๑อยูํสองสํวน คือ สํวนที่มาจากเส๎นฝูายและสํวนที่มาจากการย๎อม 
  

สรุป 
ผ๎าเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือสนองตํอความต๎องการพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เราใช๎ผ๎าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ มี

บทบาทอยูํในวิถีชีวิตทั้งเป็นเครื่องนุํง เครื่องหํม เครื่องประกอบพิธีตํางๆ ตั้งแตํการเกิด การบวช การแตํงงาน 
จนกระทั่งการตายล๎วนแล๎วแตํมีผ๎าเข๎ามาเกี่ยวข๎องทั้งสิ้น หากเราจะกลําวถึงผ๎าที่เกี่ยวข๎องกับพิธีกรรมตํางๆ  
ในชีวิตประจําวันของคนผู๎ไทในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎ดังนี ้

ผ๎าในฐานะที่เป็นเครื่องนุํงหํมของชาวบ๎าน ชาวบ๎านละหาน้ําเดิมใช๎ผ๎าฝูายมาถักทอเป็นเครื่องนุํงหํม
ชนิดตํางๆ เชํน ผ๎าโสรํง ผ๎าแพร ผ๎าหํม ผ๎าซิ่น ฯลฯ ซึ่งผ๎าแตํละชนิดล๎วนมีหน๎าที่แตกตํางกัน หากแตํถูกปรับใช๎
ในการดํารงชีวิตตั้งแตํเกิดจนตาย เชํน ในการเกิดก็มักจะมีผ๎าเข๎ามาเกี่ยวข๎อง ทั้งในรูปของผ๎าหํอเด็กทารก ผ๎า
เช็ดเลือด ผ๎าอ๎อม ผ๎าหํม สํวนในการแตํงงานก็มีผ๎าสมมา ผ๎าไหว๎ ซึ่งผู๎หญิงจะต๎องเตรียมผ๎าเหลํานี้ในงานแตํง
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หรือกินดองของตนเอง สํวนในงานบวชแม๎ผ๎าย๎อมครามจะไมํได๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องมากนัก แตํเมื่อมีการเย็บผ๎า
สําหรับนาคก็มักจะใช๎ผ๎าฝูาย สํวนงานคนตายผ๎าที่เข๎าไปเกี่ยวข๎องคงเป็นผ๎าดําและเสื้อผ๎าสีดําที่คนอ่ืนๆ จะ
รํวมกันสวมใสํเนื่องในงานศพ คุณสงบัณฑิตในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู๎หญิงชาวผู๎ไทบ๎านละหาน้ํา และเป็น
ตัวแทนของผู๎หญิงลาวที่นําเสนอภาพของวัฒนธรรมผืนผ๎าย๎อมครามของประเทศลาว นับเป็นผู๎รื้อฟ้ืนอันดับ
ต๎นๆ โดยนําเอาความรู๎และภูมิปัญญาที่เห็นอยูํตั้งแตํเด็กมาปรับประยุกต๑ เรียนรู๎ผํานประวัติศาสตร๑ของผืนผ๎าที่
บรรพชนสั่งสอนและทิ้งไว๎ให๎ ดังคําที่สรุปไว๎วํา 

“งานผ๎าฝูายเป็นงานที่สวยงามสะอาด บริสุทธิ์ อบอวลไปด๎วยความมุํงหมั่น ดุหมั่นของผู๎คน ซํอนแฝง
ความคิดปัญญาสเลียวสลาดล้ําเลิก ถืกเลือกเฟูนขัดเกลาด๎วยเซื้อสายประวัติศาสตร๑ และกาลเวลามาโดนนาน 
บํนําเซื่อเลยวํา เรื่องราวจากอดีตของลาวหลายฮ๎อยปีกํอน ยังมีลมหายใจอยูํ นี่คือภาพการดํารงชีวิตอันเรียบ
งําย ถนอมถํอมตน ฮู๎จักอยูํฮํวมกับโลกอันสวยงาม ถืกถํายทอดลงสูํเครื่องนุํงถือหํมตุ๎มฮํางกายหลากหลายชนิด 
ด๎วยปรัชญาความคิดท่ีวํา เมื่อโลกอบอุํน ฮํางกายก็อบอุํนเชํนกัน ทุข้ันตอน จึงเกิดจากความเข๎าใจในฝูายและสี
ธรรมชาติ ทุกข้ันตอนตื่มเต็มความฮักอดทน ความประณีตลงไป บํมีเตกโนโลยีคอมพิวเตอร๑ประสมสี แตํวัดคํา
ความแมํนยําด๎วยประสบการณ๑สํวนตัวได๎เถิง 62 สี ตาตํอตา สัมผัสตํอสัมผัส หัวใจตํอหัวใจ โดยเฉพาะคาม สีที่
เต็มไปด๎วยการตกกะทบทางออกซีไดเซินอันมหัศจรรย๑กับจุลินทรีย๑ คามมีชีวิตและมีนิสัยใจคอเลิกลั่ก ต๎องการ
ความเอาใจใสํจากเจ๎าของอยูํบํเซา ทุกอยํางที่นี่เกิดจากมือล๎วนๆ ของประชาซนท๎องถิ่นลาว ผู๎รับมอบหมาย
จากบรรพบุรุษให๎ทําหน๎าที่สืบตํอมรดกนี้สูํรุํนถัดไป” 

สิ่งที่สามารถสรุปจากคํากลําวของคุณสงบัณฑิตข๎างต๎นนี้ ทําให๎เห็นวําการเรียนรู๎ภูมิปัญญาจากบรรพ
ชนเป็นสิ่งที่ล้ําคํา มรดกทางภูมิปัญญาของบรรพชนนั้นฉลาดลึกล้ํา เพราะความเข๎าใจในธรรมชาติและการปรับ
ประยุกต๑ชีวิตให๎เข๎ากับธรรมชาติ แล๎วนําเรื่องราวที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาเหลํานั้นมาถํายทอดตํอ โดย
ถํายทอดในรูปแบบการนํากลับมาใช๎และใช๎ให๎เข๎ากับบริบทสมัยใหมํ ซึ่งสามารถสร๎างรายได๎และทําให๎ชาวบ๎าน
มีรายได๎มาจุนเจือครอบครัว แตํก็ไมํละเลยที่จะคืนกําไรที่ไมํใชํเม็ดเงินลงไปสูํชุมชนในฐานะที่เป็นต๎นกําเนิดของ
ภูมิปัญญาเหลํานั้นด๎วยชื่อ โดยคุณสงบัณฑิตกลําวไว๎ให๎เป็นบทสรุปที่นําคิดวํา 

“งานผ๎าฝูายเต็มไปด๎วยความฮ๎ูทางศิลปะประสมกับความเข๎าใจในธรรมชาติอันเสลียวสลาดล้ําเลิกซํอน
แฝงด๎วยคุณคําทางวัฒนธรรมอันดีงามของพวกเพ่ิน จากหมูํบ๎านท๎องถิ่นน๎อยๆ กลางทํงนาแคมสายน้ําแหํงนี้ ได๎
เดินทางผํานถนนดินแดง ขรุขระ ผํานเมืองใหญํศิวิไลซ๑ตํางแดนอยํางมีเกียรติสงํางดงามในนามแบรนด๑ละหา ให๎
ผู๎คนทั่วโลกได๎ซื่นซมนํา...การเอาซื่อของบ๎านเป็นแบรนด๑เฮ็ดให๎คนทั่วโลกฮ๎ู อยากให๎ขะเจ๎าเห็นวําอันนี้เป็นสิ่งดี
ของชาวบ๎าน แตํสามารถควบคุมการผลิตหรือคุณภาพเพ่ือสํงออกได๎ และกะมีซื่อที่มีสายพัวพันกันกับซาว
บ๎าน” 
 



บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้เรื่องผ้าครามกับสังคมและ

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทในบริบทของรัฐชาติ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีค าถามการวิจัยว่า ผ้ า ค ร า ม มี
บทบาทและความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทในบริบทรัฐชาติ 3 ประเทศอย่างไร เม่ือผ้า
ครามถูกน าไปใช้เป็นทุนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
การเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนามในพ้ืนที่วิจัยใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยใช้รูปแบบการวิจัยด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ Key informants แบบไม่เป็นทางการและศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ 
ได้แก่ พงศาวดาร บันทึก บทความวิชาการ ต าราและวิทยานิพนธ์ 
 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
กลุ่มชาติพันธุ์ “ผู้ไท” ที่อาศัยอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 

นครพนม กาฬสินธุ์และมุกดาหาร มีความโดดเด่นด้านสังคมและวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม ซึ่งปรากฏ
หลักฐานในต านานว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องการถักทอผ้า ความว่า “เมื่อนั้นพระยาแถนหลวงจึงให้แถนแต่งแล
พิศณุกรรมลงมาแต่งแปงแก่เขา แถนแต่งจึงมาแต่ยาม ให้ท าไร่ท านา ปลูกข้าวปลูกผัก ปลูกลูกไม้หัวมันทั้งมวลอัน
จกัควรกิน เล่าบอกยามอันทอผ้า...เมื่อนั้นขุนบูลมจึ่งขัดไท้แสง เล่าบอกคุณอันท าหูกทอฝ้าย แพรเขมฝ้ายไหมทั้ง
มวล อันควรนุ่งควรกินทั้งมวล” 

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้ไท มักจะเข้าใจตรงกันว่าเป็นกลุ่มชนเดียวกันกับไทด า – 
ไทขาว ที่อาศัยอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทในเขตเวียดนามตอนเหนือตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าด า แม่น้ าแดง มี
เมืองส าคัญ คือ เมืองแถน (เดียนเบียนฟู) เมืองลา (เซินลา) เมืองไล (ไลเจา) เมืองหมอก (หมอกโจว) และเมืองเติ๊ก 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีไทด า ไทขาวอยู่ในแขวงหัวพัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย  

ยังมีเอกสารและพงศาวดารที่กล่าวถึงผู้ไทว่า พวกผู้ไทแบ่งออกเป็นผู้ไทขาว ผู้ไทแดง ผู้ไทด าและผู้ไทลาย 
ซ่ึงต้ังชือ่เอาตามสีเสื้อผ้าท่ีนุง่ห่ม พวกผู้ไทท่ีมีอยู่มากในภาคอีสานคงเป็นพวกผู้ไทด า พวกโซ่งหรือทรงด าที่มีอยู่แถว
จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีก็เป็นจ าพวกผู้ไทด าด้วยเหมือนกัน ค าพูดของผู้ไทมีเสียงส่วนมากใกล้เคียงกับพวกพวน
ซึ่งน่าจะเป็นผู้ไทพวกหนึ่ง การเคลื่อนย้ายของชาวผู้ไทเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก ปรากฏในรัชสมัยของสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี โดยการกวาดต้อนผู้คนที่เรียกว่า “ไท” มาจากเมืองทัน เมืองม่วย เมืองไล เมืองลาในอาณาจักร
เมืองแถง อีกท้ังได้มีการเกลี้ยกล่อมพวกครัวเมืองพิน เมืองตะโปน เมืองมหาไชยกองแก้ว เมืองวัง มาขึ้นตั้งอยู่ใน
เขตแขวงเมืองนครพนมเป็นอันมาก ครัวเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวผู้ไท ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผู้ไทจึงเริ่มมีหลักฐาน
ชัดเจนมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ถึงรัตนโกสินทร์ ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

สังคมของชาวผู้ไทเป็นสังคมเกษตรกรรม เมื่อมีช่วงเวลาว่างเว้นจากการท านา ท าไร่แล้วก็จะทอผ้า ซึ่งการ
ทอผ้าเป็นหน้าที่ของผู้หญิง มีวัตถุประสงค์เพ่ือทอผ้าเก็บไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไป เช่น ผ้าห่ม ผ้าพ้ืน ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า 
อีกท้ังมีการตัดเย็บผ้าเป็นรูปแบบอื่นๆ เช่น หมอน สะหนะ ผ้าเบี่ยง เอาไว้ใช้ในโอกาสต่างๆ กัน ซึ่งนับได้ว่าการทอ
ผ้าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่อยู่ในสังคมเกษตรกรรม ซึ่งมีคุณค่าในเชิงการสั่งสอนและการเรียนรู้
ทางสังคมท่ีลึกซึ้งของผู้หญิง เพราะคนในสังคมสมัยก่อนใช้งานทอผ้าเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของผู้หญิง 
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สอนการด ารงชีวิตผ่านรูปแบบและศิลปะการทอผ้า และอาจนับว่าการทอผ้าเป็นแนวทางของการสร้างครอบครัว
ของผู้หญิง 

วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวผู้ไทเกิดขึ้นพร้อมกับวัฒนธรรมการมัดหมี่และการย้อม ผ้าซิ่นมัดหมี่ย้อม
ครามซึ่งแต่เดิมชาวบ้านได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน กลายมาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ การผลิตผ้าทอของ
ชาวบ้านมีกระบวนการขั้นตอนที่หลากหลายและซับซ้อน เริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้าย การน าฝ้ายมาแปรรูปเป็นเส้นใย 
นับตั้งแต่การอ้ิวฝ้าย ดีดฝ้าย ล้อฝ้าย เข็นฝ้าย เปียฝ้าย ฆ่าฝ้าย กวักฝ้ายใส่กระบอก ค้นใส่หูก สืบหูก จนถึงการ
แปลงเส้นใยไปเป็นผืนผ้า ท าให้ผ้าที่ชาวบ้านผู้ไททอขึ้นมีความหมายและสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่ มชนลงไป ทั้ง
ด้านเทคนิควิธี ลวดลายและภูมิปัญญา 

ด้วยลักษณะเด่นของผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามที่น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าพ้ืน ผ้าซิ่น เสื้อ 
ผ้าพันคอ กระเป๋า หมวก ปลอกหมอน ฯลฯ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการทอผ้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิด
จากปัจจัยภายนอกเมื่อต้นปี พ.ศ. 2500 ที่ระบบอุตสาหกรรมและการเดินทางเข้ามาของสินค้าในเมืองท าให้ชุมชน
ชนบทจากเดิมท่ีมีการผลิตแบบพ่ึงพาตนเอง ท าเพ่ือกินและที่เหลือบ่งขายกลายเป็นผลิตขึ้นมาเพ่ือมุ่งไปสู่การขาย
เป็นหลัก เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบท
ลงไปประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวและเลื่อนไหลของสินค้าจากในเมืองไปสู่ชนบท การ
เดินทางเข้ามาท างานของหนุ่มสาวจากชนบทท าให้กิจกรรมเมื่อเว้นว่างจากงานเกษตรกรรม คือ การจักสานและ
การทอผ้าของชนบทเปลี่ยนแปลงไป เมื่อบทบาทหน้าที่ของคนเปลี่ยนแปลงไปก็มีผลกระทบต่อผลิตผลที่เกิดขึ้น ผ้า
ทอ จากที่เคยผลิตขึ้นใช้เองในครัวเรือนก็เริ่มลดจ านวนลง เนื่องจากสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป อีกทั้ง
สีสันและลวดลายรวมถึงราคาก็มีความดึงดูดใจมากกว่าเสื้อผ้าที่เกิดจากการตัดเย็บมือ เป็นผลให้ผ้าทอ ผ้ามัดหมี่
และผ้าย้อมครามไม่ได้รับความนิยมด้วยเช่นกัน 

ผลจากการลดบทบาทหน้าที่ของผ้าทอมือ ผ้ามัดหมี่และผ้าย้อมคราม ท าให้ภูมิปัญญาบางอย่างจากการ
ย้อมผ้าของชาวบ้านเลือนหายไป กล่าวคือ เลือนหายไปจากการปฏิบัติที่เคยพบเห็นในอดีต จ านวนคนย้อมลดลง
ไปเรื่อยๆ หลายครัวเรือนไม่ย้อมผ้า หากแต่ซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปมาใช้แทน ส่งผลให้กี่กระตุกที่เคยมีอยู่ในใต้ถุนบ้าน
ของแต่ละคน ถูกทิ้งให้ร้างและผุพังไป อีกทั้งบางคนก็น าก่ีเก่าท่ีไม่ได้ใช้แล้วไปขายให้กับนายหน้าที่รับซื้อเทคโนโลยี
พ้ืนบ้าน เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อให้กับนักสะสมของโบราณที่ชื่นชอบเทคโนโลยีภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ยังหลงเหลือ
เฉพาะบางครัวเรือนที่มีกี่ และอุปกรณ์ทอผ้าห้อยอยู่ตามใต้ถุนบ้าน ซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะน ามาใช้
งานได้อีก เนื่องจากถูกมอดและแมลงเจาะกินจนผุพัง หลอดด้าย กระสวยก็ถูกเก็บไว้อยู่ในตระกร้าไม้ที่ห้อยอยู่ใต้
ถุนบ้านซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าจึงกลายเป็นอดีตส าหรับผู้หญิงในชนบท
บางคน 

จนกระท่ังปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา มีผู้ริเริ่มน าภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ก าลังจะสูญหายไปให้กลับฟ้ืนคืนมาอีก
ครั้งหนึ่ง คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า แท้ที่จริงแล้วทั้งตัวองค์ความรู้และวัตถุดิบทั้งหลายที่ก่อเกิดมาเป็นผ้าย้อมครามยังคง
อยู่ครบ หากแต่กระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ ในงานวิจัยจึงได้ใช้ค าว่า “ฟ้ืนฟู” เพราะตัวพืชที่เรียกว่า 
“คราม” ก็ยังคงอยู่ ตัว “ฝ้าย” ก็ยังคงอยู่ และตัว “องค์ความรู้” หรือ “ภูมิปัญญา” ของการย้อมก็ยังคงอยู่ 
หากแต่อยู่ในตัวบุคคลรุ่นคุณแม่ คุณป้า คุณย่า คุณยาย เมื่อมีการฟ้ืนฟูจึงได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการเหล่านั้น
ขึ้นมาใหม่ จนกลายเป็นผืนผ้าย้อมครามในมิติใหม่ ไม่ได้เป็นผ้าที่มีบทบาทหน้าที่ในสังคมและวัฒนธรรมแบบเดิม 
อีกท้ังเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนที่เป็นผู้ใช้จากชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวนา มาเป็นคนกลุ่มใหม่ที่มีก าลังซื้อ และเป็นกลุ่มที่มี
ความชื่นชอบในเรื่องราวที่มีเสน่ห์ของผ้าทอที่ย้อมด้วยกระบวนการธรรมชาติ 

องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทอผ้าและย้อมผ้า ไม่ได้สูญหายไปจากตัวบุคคล 
หากแต่แฝงและฝังอยู่ในตัวคนรุ่นย่า ยาย ป้าและแม่ ซึ่งผ่านการเรียนรู้ เคยพบเห็นและเคยปฏิบัติมาก่อน ดังนั้น
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เมื่อมีการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง ก็ท าให้กลุ่มชาวบ้านที่มีองค์ความรู้นั้นได้รื้อฟ้ืนและน าสิ่งที่เคยพบเห็นมาใช้ใหม่ อีกทั้ง
ประยุกต์ความรู้ใหม่ที่ได้จากสื่อและอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยมาใช้คู่กัน จนกระทั่งผ้าย้อมครามได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลาย ผ้าย้อมครามจึงถูกท าให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน และมีการ
ผลิตในลักษณะที่เป็นสินค้าและอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง อีกทั้งมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือท าให้มีอ านาจ
ต่อรองกับกลุ่มลูกค้าทั้งรายย่อยและรายใหญ่ 

การสร้างสรรค์ผ้าทอย้อมครามที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร เช่น กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้าน
ดอนกอย กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านถ้ าเต่า กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง บ้านพันนา บ้านหนองครอง บ้านโนน
เรือ ฯลฯ ต่างก็มีการผลิตและสร้างสรรค์รูปแบบของผ้าย้อมครามที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และน า
สินค้าเหล่านี้กระจายสู่ตลาดภายนอกอย่างสม่ าเสมอ จนเกิดการรับรู้อย่างแพร่หลายของคนทั่วไป ท าให้ผ้าย้อม
ครามได้กลายเป็นสัญลักษณ์และภาพแทนของจังหวัดสกลนครที่ชัดเจน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับรายได้และเศรษฐกิจ
ของจังหวัดจ านวนมาก และเมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพ่ือด าเนินการทอผ้าครามหายแห่ง ก็เพ่ิมอ านาจการ
ต่อรองเรื่องราคาของผ้าคราม ซึ่งมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไปจนถึง 3,500 บาท นอกจากการจ าหน่าย
ให้กับผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้มีการกระจายไปสู่กลุ่มคนเมืองที่นิยมเสพสินค้าทางวัฒนธรรม
ของชาวบ้าน โดยเฉพาะการน าสินค้าผ้าย้อมครามไปขายในงานมหกรรมสินค้าต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น ท า
ให้ผ้าย้อมครามกลายเป็นสินค้าที่แพร่หลายและได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งสามาร ถพัฒนาขีด
ความสามารถของกลุ่มที่ผลิตสินค้าผ้าย้อมครามออกสู่ตลาดภายนอกประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลียและ
ยุโรป 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงท าให้ทราบว่า ผ้าย้อมครามของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทในประเทศไทยมีความ
เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนโดยตรง โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ทอผ้าและการย้อมคราม แล้วชาวบ้านก็ได้ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนมาใช้ประโยชน์เพ่ือแปลงภูมิปัญญาซึ่งเป็น
ทุนทางวัฒนธรรมให้กลายมาเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทั้งการทอ การมัดหมี่ การย้อมคราม จนกลายเป็นผืนผ้าและ
แปลงผืนผ้าเป็นสินค้าประเภทต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ส่วนบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงของผ้าย้อมคราม เกิดขึ้นจากการเกิดขึ้นของระบบทุนนิยมจากภาคอุตสาหกรรม ท าให้หนุ่ม
สาวที่เคยเป็นแรงงานส าคัญของชนบทที่ว่างเว้นจากการท านา ท าไร่ ผันตัวเองไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
และละเลยหรือละทิ้งงานที่เคยท าในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ภูมิปัญญาดังกล่าวสูญหายและถูกลืมเลือนไป แต่
เมื่อต้นปี 2535 มีคนกลุ่มหนึ่งได้น าเอาภูมิปัญญาของการย้อมผ้าด้วยครามกลับมา ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่กระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลรุ่น ย่า ยาย ป้าและแม่ เมื่อตกผลึกองค์ความรู้ดังกล่าวจึงเผยแพร่ไปสู่กลุ่มต่างๆ และน าผ้า
ย้อมครามออกจ าหน่าย ในชั้นต้นก็พบปัญหาการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภค แต่เมื่อมีการพิสูจน์และการสนับสนุน
จากองค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าย้อมคราม ก็ท าให้ผู้บริโภคเริ่มมีความมั่นใจ
มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีเพียงไม่กี่กลุ่มในจังหวัดสกลนคร ก็เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผลิตส่งขายในเทศกาล 
งานมหกรรมต่างๆ รวมถึงการส่งอออกต่างประเทศ ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นภาพรวมของผ้าครามกับสังคม
และวัฒนธรรมของชาวผู้ไทในประเทศไทย 

ผ้าครามกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าผ้า
ครามเข้าไปเกี่ยวข้องในบริบทวัฒนธรรมดั้งเดิม กล่าวคือ ผ้าครามถูกผลิตขึ้นและน ามาใช้ในวิถีชีวิตประจ าวัน โดย
การสวมใส่ไปท าไร่ ท านาและสวมใส่ไปในงานบุญประเพณีต่างๆ ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวไม่ได้มีความแตกต่างจาก
บริบทผ้าครามในประเทศไทยมากนัก ส่วนประเด็นเรื่องผ้าครามในบริบทของการฟ้ืนฟูและถูกท าให้เป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความน่าสนใจในแง่การด าเนินงานในรูปของบริษัท 
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โดยใช้ชนบทเป็นฐานของการผลิต แล้วน าผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกไปจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ 
โดยประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ คือ ประเทศญี่ปุ่น 

ผ้าครามในบริบทสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความ
กล้ายคลึงกันกับประเทศไทย กล่าวคือ กระบวนการผลิตผ้าครามเริ่มต้นจากการปลูกฝ้าย หลังจากนั้นก็เป็นการ
แปรปุยฝ้ายออกมาเป็นเส้นใย เมื่อเป็นเส้นใยแล้วก็น าไปมัดหมี่ หลังจากนั้นก็น าไปย้อม หลังจากย้อมเสร็จก็น าไป
ทอจนกลายเป็นผืนผ้า กระบวนการรวมถึงขั้นตอนต่างๆ ของการทอเหมือนกัน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทอ
คล้ายคลึงกันเกือบทุกประการ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ สายธารของการทอผ้าและการท าผ้าย้อมคราม ที่ประเทศ
ลาวยังคงพบว่าการท าผ้าฝ้ายย้อมครามยังคงสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะ ไม่ได้ขาดหายเหมือนอย่างในประเทศไทย 
ผู้เฒ่า ผู้แก่ ที่เป็นคุณยา ยาย ป้าและแม่ รวมถึงเด็กวัยรุ่นผู้หญิงยังคงสามารถทอผ้าได้ เนื่องจากการสอนให้ดู และ
ให้ลงมือท าจนกระท่ังเกิดเป็นความช านาญ 

ผ้าย้อมครามบ้านละหาน้ า เป็นภาพแทนของผ้าครามของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยหมู่บ้านนี้ได้เป็นแหล่งผลิตผ้าย้อมครามที่ใหญ่ที่สุด อีกท้ังเป็นแหล่งปลูกครามที่ดีที่สุดของประเทศนี้ เมื่อมีการ
ผลิตจากหมู่บ้าน จึงได้ส่งเข้ามายังโรงงานใหญ่ในแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นแหล่งแปรรูปผืนผ้าให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด และบริษัท ท่งละหา จ ากัด เป็นตัวแทนในการส่งสินค้าทางวัฒนธรรมนี้แทนชาวบ้าน และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผืนผ้า ซึ่งแต่เดิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านท าไว้ใช้เอง แต่เมื่อแปรรูปแล้วกลายเป็นสินค้าที่สามารถ
สร้างรายได้มหาศาล ท าให้ชาวบ้านเห็นช่องทางดังกล่าวจึงได้เข้าร่วมกับบริษัท ท่งละหา จ ากัด จนกลายเป็นผลิต
ผ้าย้อมครามเข้าสู่อุตสาหกรรมการส่งออก ซึ่งประเทศลาวด าเนินการในรูปของบริษัท และมีเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
ที่เป็นคู่ค้ากับต่างประเทศ การบริหารจัดการดังกล่าวจึงมีความคล่องตัว และสามารถที่จะต่อรองกับผู้ที่ต้องการ
สินค้านั้นได้โดยตรง อีกทั้งการผลิตสินค้าป้อนตลาดหลักอย่างประเทศญี่ปุ่นก็ยิ่งเพ่ิมชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ
ให้กับสินค้าทางวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าครามของประเทศลาวมีมากมายหลายชนิด เนื่องจากก่อนที่จะผลิตจะมีกลุ่มนักการตลาดมาท าวิจัย
เกี่ยวกับสินค้าท่ีผลิตด้วยผ้าย้อมคราม ท าให้แหล่งที่ผลิตสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

ผ้าครามในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พบว่า กลุ่มชาติ
พันธุ์ไทไทขาว ต่างก็มีภูมิปัญญาของการทอผ้า และมีภูมิปัญญาของการปักผ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในผืนผ้าที่น ามาใช้ใน
วิถีชีวิต ทั้งผ้าห่ม ผ้านุ่ง ผ้าคลุมศีรษะ กระเป๋า และเสื้อ จากการศึกษาวิจัยเรื่องผ้าย้อมครามของชนชาติไททั้งไท
ขาวและไทด า พบว่า ผู้หญิงชาวบ้านไทขาวบ้านนากุง รู้จักการทอผ้า มีกระบวนการและกรรมวิธีการทอผ้า
คล้ายคลึงกับประเทศไทยและประเทศลาว กล่าวคือ กระบวนการท าเส้นใยได้จากฝ้ายเป็นส่วนใหญ่ และน ามาทอ
ด้วยกี่ ส่วนการย้อมก็มีกระบวนการย้อมที่ไม่แตกต่างกัน คือ ได้สีจากต้นครามและฮ่อม ย้อมให้เป็นสีน้ าเงินหรือสี
เข้มด า ส่วนชาวไทด าก็มีกระบวนการที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เพียงแต่สีที่ใช้ชาวไทด าจะเน้นสีแดง และใช้เทคนิค
การทอร่วมกันการปักและการปะ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอของชาวไทขาวบ้านนากุงจะเป็นผ้าพ้ืนเพ่ือน าเอาไปตัด
เย็บเป็นเสื้อและผ้าถุง รวมถึงผ้าปูที่นอน ส่วนชาวไทด าจะน าไปแปรรูปเป็นผ้าคลุมศีรษะ (ผ้าเปียว) ที่นอนและย่าม 
ในด้านกระบวนการย้อมพบว่ามีกรรมวิธีที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งวัตถุดิบและการน าส่วนผสมต่างๆ เช่น น า
ครามและฮ่อมมาหมักเพ่ือให้ได้เนื้อสีแล้วน าไปผสมกับขี้เถ้าเพ่ือท าให้การย้อมสีเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์ความรู้
และภูมิปัญญาเรื่องผ้าครามของชาวไทขาวและไทด าจึงเป็นการปฏิบัติอยู่จริงและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากประวัติความ
ทรงจ าที่สามารถเล่าได้ ว่าท าอย่างไร และเสื้อผ้าที่ย้อมด้วยสีด าสวมใส่ไปเพื่อท างานในไร่นา 

นอกจากนี้ ส่วนที่พบว่ามีความแตกต่างระหว่างกระบวนการรื้อฟ้ืนและสืบทอดผ้าของชาวไทด า ไทขาว
นั้น พบว่า ชาวไทด า ไทขาวในเมืองเซินลา เดียนเบียนและไลเจิว ไม่มีการสืบทอดผ้าย้อมครามหรือผ้าย้อมชนิด
อ่ืนๆ ในรูปแบบของการค้า เพียงแต่ถักทอเอาไว้ใช้เองในครอบครัวและใช้ในวิถีชีวิตประจ าวัน ดังนั้น จึงไม่ปรากฏ
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ให้เห็นในรูปของการน าผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าปักน ามาวางขาย นอกจากนี้ ชุดหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ในชีวิตประจ าวัน
ทั่วไปของชาวบ้านยังเป็นการซื้อแบบส าเร็จรูป ไม่ได้เกิดจากการตัดเย็บเอง เพราะเสื้อผ้าที่เกิดจากการตัดเย็บด้วย
มือนั้นน าไปใช้ในการท าไร่ ท านา บางคน และบางครอบครัวก็ไม่นิยมสวมใส่แล้ว เนื่องจากเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่
วางขายอยู่ในตลาดในเมืองมีสีสันสวยงามกว่าและแบบต่างๆ หลากหลาย เสื้อผ้าของชาวบ้านทั้งไทด าและไทขาว
จึงมีสีสันต่างๆ กัน เช่น สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีชมพู ซึ่งไม่ใช่สีด าหรือสีน้ าเงินเข้มที่เคยสวมใส่มาแต่อดีต 
นอกจากนี้ผ้าถุงของผู้หญิงก็เป็นผ้าถุงส าเร็จรูป ซึ่งก็เป็นผ้าก ามะหยี่ ยาวกรอมเท้า ไม่ใช่ผ้าฝ้ายที่ทอด้วยมือ การ
สวมใส่จึงไม่ได้เน้นความประณีตหากแต่เน้นที่ความสะดวก เพราะผู้หญิงไทด าและไทขาวส่วนมากต้องน าสินค้า
จากบ้านของตนเองไปขายในตลาด ดังนั้นการสวมใส่กระโปรงก ามะหยี่สีด าจึงเกิดจากความสะดวกและช่วยให้ขับ
รถมอเตอร์ไซค์ได้ง่ายกว่าผ้าฝ้าย อีกทั้งผ้าก ามะหยี่นั้นช่วยท าให้เกิดความอบอุ่นด้วยในบริเวณที่มีสภาพภูมิอากาศ
หนาว 

การผลิตผ้าต่างๆ ของชาวบ้านไทด าและไทขาวจึงเป็นการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน และไม่ได้เกิดการพัฒนา
จนกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเกมือนอย่างของประเทศไทยและประเทศลาว อาจจะเนื่องมาจากระบอบการ
ปกครองของประเทศท่ีอยู่ภายใต้ระบบสังคมนิยม อีกทั้งกลุ่มไทด าและไทขาวก็เสมือนชนกลุ่มน้อย การสร้างสรรค์
และการสร้างอัตลักษณ์จุดเด่นของกลุ่มอาจจะถูกจ ากัด ท าให้ไม่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงการค้าได้ 
นอกจากการใช้เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มผ่านรูปแบบของการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง เช่น 
ร าพัด ร าเกี่ยวข้าว ร าหมวก เป็นต้น ดังนั้น เราจึงสามารถมองผ่านเรื่องผ้าของไทด าและไทขาวผ่านรูปแบบของ
วัฒนธรรมอื่นมากกว่าตัววัฒนธรรมจากผ้า 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่องผ้าครามกับสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทในบริบทของรัฐชาติ 3 ประเทศมี

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นความพยายามในการท าความเข้าใจเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทผ่าน

ปรากฏการณ์ผ้า ซึ่งผู้วิจัยใช้การศึกษาปรากฏการณ์ภาคสนามในระยะเวลาสั้น จึงได้ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงลึก เป็นเพียง
แค่ข้อมูลเชิงประจักษ์ และข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่จึงท าให้มองเห็นได้เพียงแค่ปรากฏการณ์เรื่องผ้าอย่างผิวเผิน ดังนั้น 
จึงควรให้เวลากับการวิจัยภาคสนามมากขึ้น และประเด็นที่จะศึกษาต้องชัดเจนมากกว่าที่ตั้งไว้ 

2. การศึกษาปรากฏการณ์เรื่องผ้าของชนชาติไทควรอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการเปรียบเทียบ เนื่องจาก
บริบทของรัฐชาติ 3 ประเทศ มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันอยู่หลายประเด็น ดังนั้น การเปรียบเทียบผ้าในมิติ
ต่างๆ จะท าให้เข้าใจบริบทของการเกิดขึ้น การด ารงอยู่และแนวโน้มในอนาคตได้ 
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ฮวา เซิน. ชาวบ้านนากุง ต.เมืองซอ จ.ไลเจา ประเทศเวียดนาม. อายุ 58 ปี (เป็นผู้ให้สัมภาษณ์). ดนัย ชาทิพ 
 ฮด (เป็นผู้สัมภาษณ์). 16 ต.ค. 2555. 
นง วาน หยา. ชาวบ้านนากุง ต.เมืองซอ จ.ไลเจา ประเทศเวียดนาม. อายุ 73 ปี (เป็นผู้ให้สัมภาษณ์). จินตนา  
 ลินโพธิ์สาน (เป็นผู้สัมภาษณ์). 16 ต.ค. 2555. 
แดง. ชาวบ้านนากุง ต.เมืองซอ จ.ไลเจา ประเทศเวียดนาม. อายุ 75 ปี (เป็นผู้ให้สัมภาษณ์). จินตนา  
 ลินโพธิ์สาน (เป็นผู้สัมภาษณ์). 16 ต.ค. 2555. 
ชิน คิ่ม. ชาวบ้านนากุง ต.เมืองซอ จ.ไลเจา ประเทศเวียดนาม. อายุ 75 ปี (เป็นผู้ให้สัมภาษณ์). จินตนา  
 ลินโพธิ์สาน (เป็นผู้สัมภาษณ์). 16 ต.ค. 2555. 
เถ เถิ ควาน. ชาวบ้านนากุง ต.เมืองซอ จ.ไลเจา ประเทศเวียดนาม. อายุ 75 ปี (เป็นผู้ให้สัมภาษณ์). ดนัย ชา 
 ทิพฮด (เป็นผู้สัมภาษณ์). 16 ต.ค. 2555. 
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ประวัติย่อนักวิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล     นายดนัย ชาทิพฮด 

ที่อยู่ปัจจุบัน         680 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  

เบอร์โทรศัพท ์      0 4274 4014 , 08 8552 0130  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2545      ปริญญาตรี ภาษาไทย (ศศ.บ.) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

พ.ศ. 2549      ปริญญาโท ภาษาไทย (อ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการท างาน 

ปัจจุบัน          อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ประวัติย่อนักวิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล     นางสาวจนิตนา ลินโพธิ์สาน 

ที่อยู่ปัจจุบัน         649/20 สกลนเมืองทอง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  

เบอร์โทรศัพท ์      08 7225 5415  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2545      ปริญญาตรี ภาษาไทย (ค.บ.) สถาบันราชภัฏสกลนคร   

พ.ศ. 2552      ปริญญาโท ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประวัติการท างาน 

ปัจจุบัน          นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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