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บทคัดย่อ 
 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของผ้าย้อมครามท่ีนําไปสู่การสร้าง
คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (participation observation) การสังเกต
อย่างไม่มีส่วนร่วม การจัดเสวนากลุ่ม (focus group) และการพูดคุยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) ของแต่ละชุมชนในแต่ละด้านท่ีเก่ียวข้องกับ
ประวัติชุมชน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจท่ีสัมพันธ์กับภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม 

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนผ้าย้อมคราม จําแนกได้เป็น 4 
ประการ ได้แก่  1) ลักษณะร่วมทางภูมินิเวศ ชาติพันธุ์ ภาษา  2) การประกอบอาชีพ  3) ความเชื่อและ
ประเพณี 4) ลักษณะร่วมทางภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม ด้านบทบาทของผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนครมี 4 ประการ ได้แก่ 1) บทบาทในการแสดงอัตลักษณ์ของชาวสกลนคร  2) บทบาทในการ
เสริมสร้างรายได้ในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร  3) บทบาทการแสดงความภูมิใจในความเป็น
ท้องถ่ิน  4) บทบาทในการแสดงพลังความเข้มแข็งของผู้หญิง ด้านการสืบทอดและการสร้างสรรค์ผ้าย้อมคราม
พบว่านับต้ังแต่ พ.ศ.2535 เป็นต้นมา ชุมชนผู้ทอผ้าย้อมครามยังคงสืบทอดกระบวนการทอผ้าย้อมครามอย่าง
เหนียวแน่นและนํามาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวรวมถึงชุมชน มีกระบวนการสร้างสรรค์ 3 ด้าน ได้แก่      
การสร้างสรรค์ลวดลาย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการสร้างสรรค์เรื่องเล่าประกอบการขาย  
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Abstract 
 
  The purpose of this research was to study the cultural co-existence of indigo dyed fabrics 
leading to the creation of social values, culture and economy in Phanna Nikhom district, Sakon 
Nakhon province. This is a qualitative research using fieldwork, and observation methods, including 
participatory observation, non-participation observation, focus group and in-depth interviews with 
selected key informants of each community, who have knowledge about the community history, 
socio-cultural characteristics and economy related to the wisdom of dyed indigo. 
 

  It was found that the socio-cultural characteristics of the indigo dye community are 
classified into four categories; 1) the ecological, ethnic group and language, 2) the occupation,     
3) the tradition and ritual, and 4) the common characteristics of indigo dyeing. The role of indigo 
dye in Phanna Nikhom district, Sakon Nakhon province consists of 4 functions. First, it shows the 
identity of the community. Second, it is local source of income. Third, indigo dying is seen local 
pride. Fourth, indigo dying also shows the strength of women. The inheritance and the fabric of 
indigo dyed was founded in 1992. Since then the indigo dyeing community continues to inherit the 
indigo dyeing process. It uses as the source of income for the family as well as the community. 
There are 3 creative processes; pattern creation, new product creation and creation of sales 
promotional story. 
 
Keywords : The Cultural Co-Characteristics, Indigo Dyed Clothes, Cultural Products, Socio-
economic Value Creation 
 



 บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคหน่ึงที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม ท้ังทางด้านวัฒนธรรม สังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ ด้วยวัฒนธรรมท่ีส่ังสมมาเป็นเวลาช้านานและความสามารถในการปรับตัวกับธรรมชาติท่ี
ไม่สมบูรณ์ดังเช่นภูมิภาคอ่ืนๆ จึงทําให้ภาคอีสานมีวัฒนธรรมของตนเอง โดยการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง
คนหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มคนลาว กลุ่มคนเขมร กลุ่มคนเวียดนาม อย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อให้เกิดลักษณะร่วมทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชาวอีสานที่วิถีชีวิตยึดมั่นประเพณีวัฒนธรรมเก่ียวกับพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น 
ยึดถือ “ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี” อันเป็นจารีตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นอกจากน้ียังมีลักษณะนิสัยอดทนต่อ
งานความยากลําบาก กินอยู่อย่างง่ายและประหยัดมัธยัสถ์และเป็นกลุ่มคนท่ีผูกพันกับวัฒนธรรมข้าว (เอกวิทย์    
ณ ถลาง, 2546 : 160-161) 

จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เน่ืองด้วยมีผู้คนหลาก   
ชาติพันธ์ุหลายวัฒนธรรมมาอาศัยอยู่ร่วมกันและเกิดการปฏิสังสรรค์ระหว่างกัน ยังผลให้เกิดการแลกเปล่ียนและ
ปรับปรนทางสังคมวัฒนธรรม ก่อให้เกิดลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการดํารงอยู่ร่วมกัน เช่น การนับ
ถือศาสนาสากลผสมผสานกับการเคารพในอํานาจเหนือธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ เช่น ผู้ไทย ญ้อ กะเลิง โส้ 
ซึ่งในหมู่บ้านมีท้ังวัดอันเป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา และมีศาลผีประจําหมู่บ้านหรือในครัวเรือน รวมถึงมี 
“พิธีเหยา” ซึ่งเป็นพิธีกรรมความเช่ือเก่ียวกับ “ผี” นอกจากน้ียังยึดถือระบบเครือญาติและผูกพันกับมาตุภูมิอย่าง
แน่นแฟ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ย่อมสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึน เพื่อแสดงตัวตนว่า “เรา” คือใครท่ามกลางคน
มากกลุ่ม   

นอกจากวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ข้างต้นยังมีวัฒนธรรมที่จับต้องได้ น่ันคือ “ผ้าย้อมคราม” ซ่ึงเป็น
วัฒนธรรมหน่ึงท่ีแพร่หลายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดสกลนคร ทุกอําเภอมีกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อม
ครามต้ังแต่ต้นนํ้าไปจนถึงปลายนํ้า กล่าวคือ มีทั้งการปลูกต้นฝ้าย ต้นคราม การทอผ้า การย้อมผ้าด้วยคราม การ
แปรรูปและการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีได้รับการส่งเสริมให้เป็นสินค้า
โอท็อปของจังหวัด ซ่ึงได้รับความนิยมในวงกว้างท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังได้รับการพิจารณาเพื่อข้ึน
ทะเบียนเป็นสินค้าภูมิปัญญาไทยท่ีเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) โดยกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์น้ันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีช่ือเสียง หรือ
มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว โดยส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์น้ันต้องมีความเช่ือมโยงระหว่าง
ธรรมชาติและมนุษย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2547 : ออนไลน์)  

“ผ้าย้อมคราม” ในสังคมและวัฒนธรรมของชาวสกลนครถูกนํามาปรับใช้เป็นปฏิบัติการบนเรือนกายด้วย
การ “โอบ รัด มัด ผูก” ในวิถีชีวิตประจําวันต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตาย ผ้าย้อมครามจึงเป็นภาพแทนของผ้าอ่ืนๆ ที่จะ
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นํามาอธิบายปรากฏการณ์ของผ้าในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนในจังหวัดสกลนครได้ ด้วยพลวัตของ
ผ้าย้อมครามในปัจจุบันที่ถูกกําหนดโดยการถูกทําให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมบางช่วงบางตอนของผ้าย้อม
ครามถูกทําให้เลือนหายไปจากสังคม แต่ในบางบริบทกลับถูกฟื้นฟูข้ึนมาและกลายเป็นส่วนหน่ึงของ “สินค้าทาง
วัฒนธรรม” ที่นํามาขายได้ นอกจากมีบทบาทต่อการสร้างคุณค่าในทางวัฒนธรรมโดยตัวของผ้าย้อมครามแล้ว ยัง
ถูกกลไกของรัฐและโลกาภิวัตน์เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ จนทําให้เกิดกระแสการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรม
ดังกล่าวอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งทําให้ “ผ้าย้อมคราม” กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นประจํา
จังหวัดสกลนครในที่สุด 

วัฒนธรรมการย้อมผ้าด้วยครามและการทอผ้าได้สืบทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงรุ่นลูกหลาน ด้วยการนํา
ครามมาย้อมเพื่อให้ได้สีและการทอผ้าให้เป็นผืนเหมาะแก่การนําไปใช้ประโยชน์ เป็นภูมิปัญญาท่ีมีการสอนกันมา
ด้วยวัฒนธรรมแบบมุขปาฐะของชนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ไท ญ้อ กะเลิง โย้ย โส้ และลาว ต่างก็มีองค์ความรู้
เรื่องครามและการย้อมคราม รวมถึงการทอผ้าเช่นเดียวกันท้ังหมด โดยข้ันแรกรู้จักว่าครามเป็นพืชชนิดหน่ึง มีใบ
ขนาดเล็ก และสามารถให้สี จึงนิยมนําก่ิงครามรวมถึงใบมาแช่นํ้าเพื่อหมักเอานํ้าคราม แล้วนําเน้ือครามท่ีเกิดจาก
การตกตะกอน โดยนํามาเป็นก้อนครามหรือเน้ือครามจากน้ันจึงนํามาย้อมผ้าอีกต่อหน่ึง เน้ือครามที่ได้จะเป็นสีนํ้า
เงินเข้มเรียกว่า “สีคราม” กรรมวิธีการทํานํ้าครามมีความซับซ้อนหากทําไม่ถูกข้ันตอน ครามจะไม่ให้สีเรียกว่า 
“ตาย” นํ้าสีท่ียังไม่สมบูรณ์จะเห็นเป็นสีเขียวเข้ม เม่ือทําปฏิกิริยากับอากาศสีจะเข้มข้ึนจนเป็นสีนํ้าเงินเข้มในที่สุด
กลุ่มชนต่างๆ ในจังหวัดสกลนครเรียกสีครามว่า “สีนิล” ชาวบ้านท่ัวไปนิยมนําไปย้อมผ้าโดยเฉพาะย้อมเส้นใยฝ้าย
แล้วนํามามัดเป็นลายเรียกว่า “มัดหมี่ย้อมคราม” ก่อนที่จะนําไปทอเป็นผืน  
  แหล่งผลิตผ้าย้อมครามที่มีคุณภาพมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย คือ จังหวัดสกลนครเน่ืองจากชาวบ้านมี
องค์ความรู้เรื่องคราม การย้อมครามและการทอผ้าย้อมครามท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน และมีการรื้อฟื้น สืบสานและ
สร้างสรรค์ให้กับชนรุ่นหลัง จนทําให้เกิดการรับรู้เรื่องครามและผ้าย้อมครามอย่างแพร่หลายอีกคร้ังหน่ึง บุญยงค์ 
เกศเทศ (2550: 69) กล่าวถึงภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มไว้ว่า วิธีการสืบทอดหัตถกรรมส่ิงทอทั้งการทอมือและ
การใช้เครื่องจักร รวมถึงการเลือกค้นหาสีธรรมชาติจากป่าวัฒนธรรมซึ่งอยู่แวดล้อมใกล้ตัวท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นเปลือก 
ใบ แก่น ตลอดจนผลได้นํามาปรับเปล่ียนใช้อย่างรู้คุณค่าว่าสีนํ้าเงินได้จากต้นคราม แต่เน่ืองจากกรรมวิธีในการ
ย้อมยุ่งยาก ขาดแคลนวัตถุดิบ กอปรกับสีเคมีท่ีมีจําหน่ายอยู่ตามท้องตลาดทําให้ความต้องการในการใช้สี
ธรรมชาติลดน้อยลงแม้ว่าจะคุณภาพดีก็ตาม 
 กระบวนการทอผ้าและการย้อมผ้าถูกถ่ายทอดและเรียนรู ้จากรุ ่นสู่รุ ่น สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ทาง   
ชาติพันธุ์ของชาวผู้ไทได้ในแง่ของความเช่ียวชาญเรื่องผ้าย้อมคราม เพราะการทอผ้าแต่ละผืนนอกจากจะอาศัย
ความจําและความชํานาญแล้วการรักษารูปแบบและกรรมวิธีของการมัดย้อมก็เป็นเรื่องสําคัญ เนื่องจากรูปแบบ
และลวดลายที่มัดต้องอาศัยทั้งความประณีต ความละเอียด ระยะเวลาจนกว่าผ้าแต่ละผืนจะทอเสร็จสิ้น การนํา
เส้นฝ้ายที่มัดหมี่ไปย้อมกับนํ้าคราม เพื่อทําให้ได้เส้นใยหลากหลายสีแล้วนํามาทอเป็นผืน จึงเป็นภูมิปัญญาและ
มรดกทางวัฒนธรรมเรื่องผ้าของชาวผู้ไทที่น่าสนใจ และอาจกล่าวได้ว่าผ้าย้อมครามเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิด
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จากการส่ังสมทางวัฒนธรรมจากบรรพชนผสมผสานกับองค์ความรู้แบบพื้นบ้านที่มีอยู่ในตัวบุคคลรุ่นย่า ยาย แม่ 
ป้า น้า อาแล้วส่งต่อมายังชนรุ่นหลัง ให้ได้นําเอามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านี้มาปรับประยุกต์ใช้
เพื่อทําให้เกิดรายได้จุนเจือครอบครัวกลายเป็นภูมิปัญญาที่แฝงฝังอยู่ในตัวบุคคลสูงวัยในชุมชน (อนุรัตน์ สาย
ทอง และวงเดือน อุดมเดชาเวชย์, 2545 : 35) 
  อําเภอพรรณานิคม เป็นอําเภอหน่ึงในจังหวัดสกลนครที่มีการผลิตผ้าย้อมครามและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่มาจากผ้าย้อมคราม อาทิ ผ้าฝ้ายผืนย้อมคราม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ กระเป๋า หมวก เส้ือ กระโปรง พวงกุญแจ 
ตุ๊กตา เป็นต้น องค์ความรู้เก่ียวกับการทําผ้าย้อมครามล้วนมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีรู้จักนําเอาครามซึ่งเป็น
พืชตระกูลถ่ัวมาหมักและผ่านกระบวนการผสมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติอ่ืนๆ จนสามารถให้สีคราม ก่อนที่จะ
นําไปย้อมเส้ือผ้าและสวมใส่ในชีวิตประจําวันมาแต่อดีต องค์ความรู้และภูมิปัญญาเร่ืองครามและการย้อมครามน้ี
เกิดข้ึนมาพร้อมกับการทอผ้าและวัฒนธรรมการปลูกฝ้าย แม้จะมีคนหลากหลายกลุ่มชนรู้จักและเข้าใจ  หากแต่
เ ม่ื อ เ กิ ด ก า ร ป ฏิ สั ง ส ร ร ค์ กั น จึ ง ทํ า ใ ห้ เ กิ ด เ ป็ น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ จํ า เ พ า ะ ถ่ิ น ที่ ส่ั ง ส ม ป รั บ เ ป ล่ี ย น                                                                                                                             
สืบทอดกันมา กอปรกับการสร้างสรรค์และปรับประยุกต์องค์ความรู้เดิมของตนให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน จาก 
“ผ้าของชาวบ้าน” ปรับเปล่ียนสถานภาพมาสู่การเป็น “ผ้าของคนเมือง” นับเป็นการปรับประยุกต์ให้ผ้าย้อมคราม
กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีมีมูลค่า 
  ในอําเภอพรรณานิคมมีหมู่บ้านที่อยู่ในระบบนิเวศวัฒนธรรม ทาม ทุ่ง โคก ภู ซ่ึงมีการเพาะปลูกต้นคราม
และทําผ้าย้อมครามใช้ในชีวิตประจําวัน ทั้งยังนําผ้าย้อมครามมาสร้างสรรค์และจําหน่ายให้เกิดรายได้ คือ บ้าน
หนองครอง บ้านดอนกอย บ้านนาดี บ้านคําข่า บ้านอูนดง ซ่ึงชาวบ้านยังคงสืบสานและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาการ
ทอผ้าย้อมครามไว้ การทําผ้าย้อมครามนับเป็นการผสานองค์ความรู้อันเกิดจากภูมิปัญญาท่ีส่ังสมโดยมีบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมทําให้เกิดท้ังลักษณะจําเพาะด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ลวดลาย เป็นต้น คณะผู้วิจัยสนใจ
ว่า “ผ้าย้อมคราม” ท้ัง 5 หมู่บ้านในอําเภอพรรณานิคมมีลักษณะร่วมกันทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร ชาวบ้าน
ที่ผลิตผ้าย้อมครามสามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดข้ึนได้อย่างไร โดยมีคําถามในการ
วิจัยอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมีผลต่อการสร้างคุณค่าและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามอย่างไร ประการที่สอง แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผ้า
ย้อมครามเป็นอย่างไร 
  โดยกําหนดขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษาครั้งน้ี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองครอง บ้านดอนกอย      
บ้านนาดี บ้านคําข่า บ้านอูนดง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซ่ึงหมู่บ้านท่ีเลือกเป็นพื้นที่วิจัยล้วนแล้วแต่
ผลิตผ้าย้อมครามต้ังแต่กระบวนการแรกจนกระท่ังจําหน่าย นับเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผ้าย้อมคราม
ของตน การศึกษาครั้งน้ีจึงนับเป็นการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ “ผ้าย้อมคราม” ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมแง่มุมหน่ึง ช่วยบันทึกภูมิปัญญาอันเป็นฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมด้านวิชาการผสานกับท้องถ่ิน และช่วย
กระตุ้นให้ผู้คนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษได้ส่ังสมมา ทั้งยังทําให้เห็นกระบวนการปรับ การสร้าง
คุณค่า และการสร้างมูลค่าให้กับผ้าย้อมคราม อันจะทําให้เข้าใจการดํารงอยู่ การสร้างสรรค์ และการปรับประยุกต์
ภูมิปัญญาด้ังเดิมให้มีชีวิตท่ามกลางกระแสทุนนิยมในปัจจุบัน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของผ้าย้อมครามที่นําไปสู่การสร้างคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
1.3 กรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่องลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมคราม
ในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นการศึกษาปรากฏการณ์และลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมที่สําคัญของ  
ภูมิปัญญาผ้าย้อมครามท่ีนําไปสู่การสร้างคุณค่าในเชิงสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีเคยปรากฏและดํารงอยู่ใน
ชุมชนผู้ผลิตผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยคณะผู้วิจัยจะประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีของคติชนที่มีต่อสังคม มาเป็นกรอบของการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม 
 

 แนวคิดทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของคติชน 
 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (cultural anthropology) เป็นสาขาหน่ึงของการศึกษาวิชามานุษยวิทยาโดย
การศึกษาเปรียบเทียบมนุษย์จากแง่มุมของสังคมวัฒนธรรมเพื่อบันทึก ทําความเข้าใจและอธิบายวิถีชีวิต ระบบ
การผลิต ความเช่ือ และลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ เพื่ออธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
มนุษย์ 
 โบรนิสลอ  มาลินอฟสก้ี (Bronislaw Malinowski) (ศิราพร  ณ ถลาง : 2548) ได้สะท้อนแนวคิดสําคัญ
ว่า วัฒนธรรมส่วนต่างๆ ในสังคมมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ด้านความม่ันคงของสังคมและความม่ันคงทางด้านจิตใจ จริงอยู่ที่ตัวบท (text) มีความสําคัญอย่างมาก แต่
หากปราศจากบริบท (context) ตัวบทก็ดูจะเป็นส่ิงที่ไม่มีชีวิต และเร่ืองเล่าทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในสังคมของ
ชาวบ้านไม่ได้มีชีวิตอยู่บนกระดาษ และยังเป็นคนแรกที่ได้วางแนวทางการทําวิจัยภาคสนามแบบใหม่ โดยเน้น
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participant observation) สอดคล้องกับที่ วิลเลียม บาสคอม (William 
Bascom) (ศิราพร  ณ ถลาง : 2548) ได้กล่าวว่า ควรสนใจบริบททางสังคมของคติชนท่ีมีบทบาทแตกต่างกัน คือ 
ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการทําพิธีกรรม มีหน้าท่ีให้การศึกษาในสังคมประเพณี รักษามาตรฐานทางพฤติกรรม
และให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความ คับข้องใจของคน   
 
 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หรือ Participatory Action Research (PAR) มีวัตถุประสงค์มุ่งไปท่ี
การแก้ปัญหาในการพัฒนาและดําเนินไปด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมงาน รวมทั้งในกระบวนการวิจัยและใน
การมีหุ้นส่วนใช้ประโยชน์ของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ สุภางค์ จันทวานิช (2547 : 67) กล่าวว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ว่าเป็นวิธีการที่ให้กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ นับต้ังแต่การ
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กําหนดปัญหา การดําเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรม    
ทําให้การดําเนินงานต่างๆ ของชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ผลสําเร็จเบ้ืองต้น (Preliminary results) คือ ได้องค์ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาผ้าย้อมครามด้าน

ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่ีเก่ียวกับลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม
ของผ้าย้อมครามในพื้นที่ระบบนิเวศวัฒนธรรมทาม ทุ่ง โคก ภู 
 1.4.2 ผลสําเร็จก่ึงกลาง (Intermediate results) ได้ชุดความรู้และรูปแบบการสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร                                                                                                                             
 1.4.3 ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ (Good results) ได้ระบบฐานข้อมูลชุดภูมิปัญญาของเร่ืองเล่าผ้าย้อม
ครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะวิถีการดํารงชีวิตที่ตรงกันหรือเหมือนคล้ายกัน เช่น ชาติพันธ์ุ 
ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม ภูมิปัญญาในการทําผ้าย้อมคราม 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
   บทท่ี 2 มีเน้ือหาเก่ียวกับเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับครามและผ้าย้อมคราม รวมถึงเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม ข้อมูลในบทน้ีนับเป็นประโยชน์ในการทบทวนวรรณกรรม การ
เก็บข้อมูลเชิงเอกสารและเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจัยเรื่องลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทาง
สังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รายละเอียดมีดังต่อไปน้ี 
 
2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับครามและผ้าย้อมคราม   
 อนุรัตน์ สายทอง (2553 : ออนไลน์) กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคัญของผ้าย้อมครามว่า มีอดีตอัน
ยาวนานร่วม 6,000 ปี ในดินแดนท่ีอยู่บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร เช่น อเมริกา แอฟริกา ยุโรปตอนใต้ ตะวันออก
กลาง เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพืชท่ีสามารถสกัดสีครามได้น้ันจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน 
เช่น ยุโรปจะสกัดสีครามจากต้นโหวด (woad : Isatis Tinctoria) ญี่ปุ่นและเกาหลีสกัดสีครามจาก Polygonum    
Tinctoria ชาวจีนและเวียดนามสกัดสีครามจาก Strobilanthes Flaccidifolius และคนไทยกับลาวจะสกัดจาก
ต้นคราม (Indigofera Tinctoria) และต้นฮ่อม นอกจากน้ี ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชัดว่าในปัจจุบันประเทศ
ไทยมีผ้าย้อมครามใช้ต้ังแต่เม่ือใด แต่หลักฐานจากภาพถ่ายเก่าๆ ยังปรากฏให้เห็นผ้าย้อมครามอย่างต่อเน่ือง และ
มีใช้ในชุมชนเท่าน้ันจนเป็นสัญลักษณ์ของคนชนบท ต่อมาเมื่อสีสังเคราะห์ถูกนําเข้ามาจึงทําให้ผ้าย้อมครามหายไป
ทั่วโลก จนกระทั่งปี พ.ศ.2535 สกลนครเป็นแห่งแรกในประเทศไทยท่ีฟื้นฟูและบํารุงผ้าย้อมครามข้ึนมาท่ามกลาง
วัฒนธรรมชนบทสมัยใหม่ บทความวิจัยน้ีเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาการใช้ครามที่มีความเป็นสากลและ
เห็นปรากฏการณ์ที่สําคัญเก่ียวกับผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนคร นับเป็นข้อมูลในการศึกษาความเป็นมาและ
วัฒนธรรมของผ้าย้อมคราม                                                                                                                             
 คู่มือการทําผ้าย้อมคราม (2555) กล่าวถึง ลักษณะและการปลูกต้นครามไว้ว่า ต้นคราม Indigofera 
Tinctoria เป็นไม้พุ่มตระกูลถ่ัวชอบนํ้าน้อยแดดจัดและบริเวณท่ีเหมาะแก่การปลูกจะเป็นท่ีดอนโล่ง เช่น หัวไร่
ปลายนา คันคูของบ่อปลา และต้องดายหญ้าเสมอเพื่อให้ต้นครามได้รับแดดจัดเต็มท่ี เม่ือต้นครามอายุ 3 เดือน  
จะให้สีครามมากท่ีสุด ต้นครามสูงประมาณ 1 - 2 เมตร ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ปลายใบเด่ียวใบย่อย   
รูปรีดอกช่อออกตามซอกใบ ดอกย่อยรูปดอกถ่ัว กลีบดอกสีชมพู ผลเป็นฝักมีทั้งฝักตรงและฝักโค้ง ภายในฝักมี    
7 - 12 เมล็ด ระบบรากเป็นระบบรากแก้ว ลําต้นประกอบด้วยข้อและปล้อง มีตาและตาดอกเกิดข้ึนบริเวณข้อ 
แล้วเกิดเป็นช่อดอกในภายหลัง แต่ละดอกประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ เกสรตัวผู้ 10 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน 
เมล็ดของครามมีลักษณะส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ ค่อนข้างกลมขนาดเล็ก และจากการทดลองใช้ใบและก้านใบของคราม
อายุ 2, 3, 4 และ 5 เดือน มาสกัดสีคราม พบว่า ครามอายุ 3 เดือน ให้ปริมาณสีครามมากที่สุด คู่มือเล่มน้ีนับเป็น
ข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบถึงกระบวนการทําผ้าย้อมคราม 
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 ยุพาวดี ยินดีย่ังยืน (2542) ศึกษาเรื่องการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าย้อมครามธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการทราบภาวะการผลิต แหล่งผลิต การตลาดของผ้าย้อมครามธรรมชาติ เพื่อหาแนวทางร่วมในการส่งเสริม
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าย้อมครามธรรมชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากน้ียังต้องการทราบความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ้าย้อมคราม ในการนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ และเพื่อเผยแพร่
คุณค่าและประโยชน์ใช้สอยของผ้าย้อมครามธรรมชาติให้ประชาชนเข้าใจและเห็นคุณค่าที่จะนํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาอุปสรรคหลายด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุดิบ ที่มีการปลูกต้นครามน้อยลง    
สีครามเคมีเข้ามาแทนท่ีและหาซื้อง่าย ราคาไม่แพง และคุณภาพทัดเทียมกับสีครามธรรมชาติ นอกจากน้ี ยังมี
ปัญหาด้านเทคนิคการผลิต การตลาด ด้านรูปแบบ การเงิน การส่งเสริมอนุรักษ์ช่างฝีมือ โดยมีแนวทางการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ผ้าย้อมครามธรรมชาติหลายแนวทาง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
จากสีธรรมชาติ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการเข้ามาพัฒนารูปแบบและคุณภาพการผลิต งานวิจัยเรื่องน้ีนับเป็นแนวทางการศึกษาการฟื้นฟู การอนุรักษ์
และการดํารงอยู่ของผ้าย้อมครามในสังคมร่วมสมัย 
  ศิราภรณ์ กุลจิตติวิรัชและคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้การทอผ้าย้อมคราม บ้านโนน
สะอาด ตําบลนางัว อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา
บริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการทอผ้าย้อมคราม 2) ศึกษาองค์ความรู้และลวดลายของผ้าย้อมคราม   
3) ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในด้านการผลิตและการทอผ้าย้อมคราม บ้านโนนสะอาด ตําบลนางัว อําเภอ   
นาหว้า จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า มีการจัดต้ังสมาชิกกลุ่มทอผ้าข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ.2539 มีการสืบทอด
เรื่องการทอผ้ามาต้ังแต่บรรพบุรุษและถ่ายทอดกันโดยมุขปาฐะ ผู้ท่ีชํานาญในการทอผ้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อาจ
เส่ียงต่อการสูญหายของภูมิปัญญาท้องถ่ินดังกล่าว ด้านองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการทอผ้าย้อมคราม
กลายเป็นความรู้ประจําท้องถ่ิน ได้แก่ การปลูกคราม การย้อมคราม และลวดลายของผ้าย้อมคราม ซ่ึงมีมากกว่า 
100 ลวดลาย และเป็นท่ีต้องการของตลาด ลวดลายท่ีกลุ่มชาวบ้านชํานาญ คือ ลายโบราณ และลายประยุกต์ ใน
ด้านการจัดการความรู้ประกอบด้วย การรวบรวมองค์ความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้กับเครือข่าย การประยุกต์
ลวดลายที่หลากหลายตามความต้องการของตลาด การเพิ่มความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้สมาชิกในกลุ่ม งานวิจัย
น้ีนับเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลบริบทชุมชนและภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม ท้ังยังเป็นแนวทางในการจัดการ
ความรู้เก่ียวกับผ้าย้อมครามหลังการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตในชุมชนอีกครั้ง 
 กัญจน์ชญา จันทรังษี (2556) ศึกษาเรื่อง การออกแบบโครงสร้างการทอผ้าสําหรับผ้าย้อมครามทอมือ : 
กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษา
คือ เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงสร้างการทอผ้าสําหรับผ้าย้อมครามทอมือ ซึ่งกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย
เป็นกลุ่มท่ีเลือกใช้เส้นใยธรรมชาติและเทคนิคการทอมือแบบผสมผสานเพื่อสร้างพื้นผิวของผ้าทอและลักษณะ
พิเศษของผ้า ผลการศึกษาพบว่า ผ้าย้อมครามของบ้านดอนกอย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มรูปแบบ ได้แก่ กลุ่มลาย
ด้ังเดิม  
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กลุ่มลายประจําจังหวัดและกลุ่มลายประยุกต์ ลวดลายท่ีนิยมมากท่ีสุดคือลายประยุกต์ ในด้านการสร้างสรรค์
ผลงานการทอพบว่าผ้าย้อมครามทอมือมีกระบวนการที่ซับซ้อน ต้องใช้ความชํานาญในการมัดลวดลายและการทอ 
ด้านการออกแบบโครงสร้างผ้าทอเพื่อพัฒนาผ้าทอมือนับเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะช่วยประยุกต์ภูมิปัญญาไทยมาต่อ
ยอดเพื่อเป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเม่ือนํามาออกแบบแล้วทําให้ได้ผืนผ้าย้อมครามท่ีมีพื้นผิวและลักษณะ
พิเศษ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและ
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามมากข้ึน คณะผู้วิจัยจึงได้ผลการศึกษาจากงานวิจัยชุดน้ีเป็นแนวทาง
ในการศึกษาบริบทสังคมและวัฒนธรรมของบ้านดอนกอย ท้ังยังเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาและทําความเข้าใจ
กระบวนการผ้าย้อมครามของชุมชนบ้านดอนกอย  
 กัญญา จึงวิมุติพันธ์ (2553) ศึกษาการประยุกต์มิติทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า
ย้อมคราม บ้านคันพะลาน ตําบลนาตาล อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยการประยุกต์มิติทางวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านคันพะลาน ตําบลนาตาล อําเภอนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นการวิจัยเพื่อท้องถ่ิน Community -based research ซึ่งมีลักษณะการวิจัยที่เน้นการวิจัยอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อศึกษาข้อมูลด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นมาของชุมชนทอผ้าพื้นเมืองและลวดลายผ้าจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ศึกษาความพร้อมและความสามารถในการผลิตผ้าทอพื้นเมืองของชุมชนเพื่อหาแนวทางในการ
ส่งเสริมพัฒนาการออกแบบผ้าทอพื้นเมือง นอกจากน้ี ยังหารูปแบบกระบวนการในการถ่ายทอดพัฒนาการ
ออกแบบลายผ้าท่ีเช่ือมโยงกับมิติทางวัฒนธรรมของชุมชน อีกท้ังยังพัฒนาด้านการตลาดในด้านราคาและการ
บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการจําหน่ายผ้าฝ้ายย้อมคราม  
 เพื่อใช้ในการผลิตผ้าฝ้ายย้อมคราม ผู้วิจัยพบปัญหาของชุมชนใน 2 ประเด็น ได้แก่ การขาดความ
ภาคภูมิใจในฝีมือและเอกลักษณ์ในการทอผ้า และการขาดรูปแบบในการบริหารจัดการด้านคุณภาพการผลิตและ
การจัดจําหน่าย จึงนํามาสู่การแก้ไขปัญหา คือ การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบของช่างทอผ้า เพื่อสร้าง
ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบให้นักวิจัยและการได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาลซึ่งเป็น
หน่วยงานของภาครัฐ งานวิจัยน้ีนับเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อท้องถ่ิน การทํางานร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
การศึกษาการสืบทอดและการสร้างสรรค์ผ้าย้อมคราม รวมถึงการศึกษาปัญหาที่เกิดกับผ้าย้อมครามในปัจจุบัน  
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษา  

 สมใจ ศรีนวล (2535) ได้ศึกษาวัฒนธรรมร่วมระหว่างชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธกับชาวไทยท่ีนับถือศาสนา
อิสลามประพฤติร่วมกันหรือปฏิบัติร่วมกันได้ โดยศึกษาที่อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัย 3 ด้านท่ีทําให้เกิดวัฒนธรรมร่วมกัน ได้แก่ ปัจจัยทางธรรมชาติ 
ปัจจัยทางเช้ือชาติ สัญชาติและวัฒนธรรม และปัจจัยทางการเมืองการปกครอง โดยทําให้เกิดวัฒนธรรมร่วมกันของ
กลุ่มข้อมูล 4 ด้าน คือ ด้านประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลาซัง ประเพณีลอยกระทง ด้านความเช่ือ เช่น 
ความเช่ือเก่ียวกับวิญญาณ ความเช่ือเก่ียวกับไสยศาสตร์ ด้านอาชีพ ได้แก่ อาชีพทําสวน อาชีพทํานา และอาชีพ
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ประมง ด้านศิลปกรรม ได้แก่ ส่ิงก่อสร้าง งานแกะสลักและงานฉลุ ประเภทการจักสาน  งานวิจัยน้ีนับเป็นแนวทางใน
การศึกษาลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม โดยสามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้กับงานวิจัยการศึกษา
ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร 
  อนุชา ทีรคานนท์ และคณะ (2547) ได้ศึกษาเรื่องการสํารวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยา
ในเขตพื้นที่อําเภอนครชัยศรี เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ผลการศึกษา
พบว่า อําเภอนครชัยศรีเป็นพื้นท่ีที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งทุนทางวัฒนธรรมและแหล่งทุนทางนิเวศวิทยา
เป็นอย่างมาก แต่หลายแหล่งยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเท่าที่ควร แต่ละพื้นที่มีศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกัน ชุมชนมีความตระหนักรับรู้และยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาท้องที่ของตน 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีรายละเอียดของ
สถานท่ีท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมประเพณีและเส้นทางการท่องเท่ียวในอําเภอนครชัยศรี นับเป็น
งานวิจัยที่เป็นแนวทางการศึกษาและประยุกต์ “วัฒนธรรมท้องถ่ิน” ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าทาง
สังคมและเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน 
 ปรีชา ช้างขวัญยืน  (2549)  ได้กล่าวถึงแนวคิดของวัฒนธรรมและวัฒนธรรมร่วมว่า วัฒนธรรมน้ันเกิดมา
จากจินตนาการสร้างสรรค์และจิตใจอันสุขุมประณีต ประกอบด้วยอัจฉริยภาพทางปัญญาและอารมณ์ของผู้คนเผ่า
ต่างๆ เป็นเครื่องหมายแห่งความรุ่งเรืองทางวิญญาณ แสดงความเป็นอารยะแห่งเผ่าพันธ์ุ และความวัฒนาแห่ง
ความคิด เราต่างมีวัฒนธรรมแต่อย่างไรก็ตามต้องมองถึงวัฒนธรรมร่วมในระดับภูมิภาค เมื่อคนมีการอพยพย้ายท่ี
อยู่อาศัยด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น การหนีภัยสงคราม การหนีโรคระบาด การขยายชุมชนไปต้ังหลักแหล่งใหม่ การ
แสดงหาแหล่งที่อุดมสมบูรณ์กว่า วัฒนธรรมของผู้คนจึงเคล่ือนย้ายไปพร้อมกับชุมชน และเมื่อพบกับกลุ่มชนใหม่ๆ 
ก็มีการรับและถ่ายทอดวัฒนธรรมเกิดเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานข้ึน คนท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนต่างๆ ในภูมิภาค
เดียวกันจึงมีวัฒนธรรมร่วมกันบ้าง คล้ายคลึงกันมากหรือน้อย การศึกษาวัฒนธรรมจึงไม่ควรแบ่งแยกด้วยพรมแดน
ทางภูมิศาสตร์หรือลัทธิทางการเมือง การศึกษาเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมจะทําให้เห็นการเคล่ือนไหว ไหลเล่ือน
ทั้งในเชิงเวลาและเชิงพื้นท่ี เห็นความเข้มข้นมากน้อยของวัฒนธรรม ทั้งยังช่วยให้เข้าใจที่ไปที่มาและอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ ที่แสดงความเป็นเครือญาติ การแลกเปล่ียนหรือผสมผสานกัน จึงต้องมีการอนุรักษ์
วัฒนธรรม แต่มิใช่ทําให้คงที่หากแต่อนุรักษ์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา จึงนับว่าเป็นการพัฒนาท่ีมีแกนและมี
แก่น การวัฒนธรรมเหล่าน้ีต้องนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ด้วย คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ด้านวัฒนธรรมและนําไปปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของชุมชนทําผ้าย้อมครามต่อไป 
  กนิษฐา แย้มโพธ์ิใช้ (2550) ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของตําบลตากออก อําเภอตากออก จังหวัดตาก 
พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมด้านหัตถกรรม เกษตรกรรม การจัดระบบชุมชน และประเพณี ความเช่ือ 
พิธีกรรม ล้วนแล้วแต่มีบทบาทต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างชัดเจน เป็นตัวกําหนดทิศทาง รูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนรวมไปถึงรูปแบบของวิถีการดําเนินชีวิต การรักษาเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของคน
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ในชุมชน ความสอดคล้องของการดํารงอยู่และพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีความย่ังยืน โดยมีพื้นฐานทางความเช่ือใน
ประเพณี วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จนเกิดเป็นพิธีกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการสร้างกระบวน
ความรู้จากการลองผิดลองถูก จากการส่ังสอน สะสมองค์ความรู้ และสาธิตก่อให้เกิดการสืบทอดองค์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ จนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาองค์ความรู้น้ัน จนกลายเป็นผลผลิตท่ีสร้างมูลค่าทางการตลาดจากทุนทาง
วัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู่ งานวิจัยน้ีนับเป็นประโยชน์ในการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ทั้งประเภทที่จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้ เกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถนํามาต่อยอดและสร้างสรรค์จนเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   ปิยะนุช พยัคฆพงศ์และคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณค่าผ้าทอย้อมครามในกระแสทุน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา พลวัตการผลิตผ้าทอย้อมครามในกระแสทุนและคุณค่าผ้าทอย้อมครามในกระแสทุน โดยเก็บข้อมูลด้วย
วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมกับผู้รู้ สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมคราม     
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตผ้าทอย้อมครามมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต เดิมชาวบ้านผลิตใช้ใน
ครัวเรือน ใช้ปัจจัยการผลิตที่หาได้ในท้องถ่ิน มีการออกแบบลวดลายและแปรรูปโดยการคํานึงถึงผลประโยชน์การ
ใช้สอยเป็นสําคัญ แต่ปัจจุบันกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามผลิตเพื่อขายภายใต้การทําวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า     
มีการกําหนดคุณภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีการแบ่งแยกแรงงานตามความชํานาญเฉพาะด้าน กําหนดราคา 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมท้ังกําหนดลวดลาย เฉดสี การแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังคง
กระบวนการผลิตแบบด้ังเดิมเอาไว้เพื่อเป็นจุดขาย คุณค่าของผ้าย้อมครามเปล่ียนแปลงตามกระแสทุน คือ 
ประการแรก ด้านสังคมวัฒนธรรม ในอดีตชาวบ้านผลิตผ้าทอย้อมครามเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม การผลิตจะมีผู้หญิง
เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านการบอกเล่าและปฏิบัติให้เห็นจริง แต่ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตและใช้สีเคมี
สังเคราะห์ รวมท้ังนิยมซ้ือเส้ือผ้าสําเร็จรูปมาสวมใส่ คุณค่าด้านสังคมวัฒนธรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตจึงลดความสําคัญลง 
ประการที่สอง ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านที่เป็นกลุ่มสมาชิกทอผ้าจะผลิตเพื่อขาย ทําให้ผ้าทอย้อมครามมีมูลค่าและ
การผลิตผ้าทอย้อมครามได้กลายเป็นอาชีพเสริม ประการท่ีสาม ด้านสัญญะ แต่เดิมชาวบ้านทอผ้าย้อมครามเพื่อใช้
ในชีวิตประจําวัน สวมใส่ไปทําไร่ทํานา ชีวิตผูกพันอยู่กับเกษตรกรรม ผ้าทอย้อมครามจึงเป็นผ้าของชาวบ้าน แต่ใน
ปัจจุบันผ้าทอย้อมครามได้ถูกสร้างคุณค่าเชิงสัญญะผ่านกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างไปจากอดีต ผ้าทอย้อมครามจึง
มีสัญญะที่แสดงถึงความเป็นท้องถ่ิน เป็นสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประจําจังหวัด เป็นงานฝีมือท่ีบางคราวไม่
สามารถทําลวดลายซํ้ากัน ผ้าย้อมครามถูกทําให้มีสัญญะแสดงความเป็นท้องถ่ินของจังหวัดสกลนคร ผู้บริโภคจึง
บริโภคสัญญะของผ้าย้อมครามมากกว่าการคํานึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย งานวิจัยน้ีนับเป็นประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อท้องถ่ิน ทั้งยังเป็นแนวทางในการศึกษาคุณค่าและมูลค่าของผ้าย้อมครามหลากหลายมิติ  
 ทรงคุณ จันทจร พิสิฏฐ์ บุญไชย และไพรัช ถิตย์ผาด (2552) ศึกษาเร่ือง คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินกับการนํามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป 
ทําให้คุณค่าอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินในภูมิภาคเปล่ียนแปลงตามไปด้วย เน่ืองจาก
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เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในชุมชนมากย่ิงข้ึน ทําให้ศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต้กําลังจะสูญหายไปไม่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ในการศึกษาครั้ง น้ีเพื่อค้นหาคุณค่าอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 59 จังหวัด ของประเทศไทย 
ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ภาคกลาง 26 จังหวัด และภาคใต้ 14 จังหวัด ท่ีมีศักยภาพ
และสามารถส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ โดยเก็บข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและแหล่งการผลิตงานศิลปหัตถกรรมในพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา ผ้า และการ
หล่อหลอมโลหะ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมกระบวนการผลิตให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า ศิลปหัตถกรรมท้องถ่ินในแต่ละภูมิภาคเป็นภูมิปัญญาและมรดก
ทางวัฒนธรรมของสังคมเกษตรกรรมท่ีมีการสืบสานองค์ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญต่างๆ ถ่ายทอดมายัง
กลุ่มชนรุ่นหลัง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและทําความเข้าใจ
งานวิจัยเล่มน้ีและใช้เป็นแนวทางศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน โดยนํามาปรับใช้เพื่อการศึกษา
ผ้าย้อมครามในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 พระมหาสมนึก จันทร์ทอง (2551) ศึกษาเรื่อง ศิลปะปูนปั้นเมืองเพชรบุรีกับการสร้างคุณค่าและมูลค่า
ทางวัฒนธรรม โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญา แนวทางการสืบสานและการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าทางวัฒนธรรม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้รู้ 5 คน กลุ่มผู้
ปฏิบัติการ 5 กลุ่ม กลุ่มผู้ใช้ 5 วัด และประชาชนท่ัวไป จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง และแบบสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า งานปูนป้ันเป็นงานศิลปะท่ีมีความสําคัญและมีช่ือเสียงของ
จังหวัดเพชรบุรี ปูนปั้นเมืองเพชรเป็นการใช้ปูนสดท่ีมาจากการตําของส่วนผสมต่างๆ ตามภูมิปัญญาของช่างปูนปั้น 
ส่วนด้านคุณค่าน้ัน ผลงานปูนปั้นมีความงดงาม ด้านรูปแบบ การจัดองค์ประกอบ และการถ่ายทอดความรู้ด้าน
คุณค่าภูมิปัญญา ช่างปูนปั้นสามารถที่จะสร้างผลงานให้สะท้อนความคิดทางปัญญา การสร้างสรรค์ และด้าน
ประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นหลักฐานสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ของงานศิลป์ตามยุคตามสมัย และยังสะท้อนถึงมรดก
ทางวัฒนธรรมอันจะเช่ือมโยงเข้ากับขนบธรรมเนียม คติความเช่ือและหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้
เป็นอย่างดีเม่ืองานศิลปะปูนป้ันเมืองเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังและมีการยอมรับมากข้ึน 
ก่อให้เกิดรายได้ของกลุ่มช่าง กลุ่มบุคคลนอกน้ันแล้ว งานปูนป้ันยังก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 
การศึกษางานปูนป้ันจึงจําเป็นต้องยกระดับคุณภาพของผลงาน สามารถโน้มน้าวจิตใจคนรุ่นหลังให้มีความรู้สึก
ภูมิใจเห็นคุณค่า เห็นความสําคัญ มีจิตใจที่จะร่วมกันรักษาสืบทอดศิลปะปูนปั้นต่อไป งานวิจัยน้ีนับเป็นประโยชน์
ในการศึกษาวิจัยเพื่อท้องถ่ิน ท้ังยังเป็นแนวทางในการศึกษาคุณค่าและมูลค่าของผ้าย้อมครามหลายมิติ  
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 ศิราพร ณ ถลาง (2548) ตําราเล่มน้ีได้ประมวลทฤษฎีคติชนและวิธีวิทยาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางคติชนและในบทที่ 6 ได้กล่าวถึงทฤษฎีบทบาทหน้าที่ท่ีมีมุมมองว่า วัฒนธรรมส่วนต่างๆ ใน
สังคมมีหน้าท่ีตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านความมั่นคงของสังคมและความ
มั่นคงทางจิตใจ  ทั้ง เพลง การละเล่น การแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม การศึกษาวัฒนธรรมด้านคติชนจึงควรศึกษา
บริบททางสังคมน้ันๆ เพื่อให้เห็นความสําคัญของข้อมูลประเภทคติชนวิทยาท่ีช่วยให้สังคมดํารงอยู่อย่างมั่นคง และ
ใช้แนวคิดบทบาทหน้าท่ี 4 ประการของวิลเลียม บาสคอม เป็นกรอบในการอธิบายบทบาทหน้าท่ีของคติชนใน
สังคม แบ่งเป็น 3 ประการใหญ่ๆ คือ บทบาทในการอธิบายกําเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชน บทบาทในการให้
การศึกษา อบรมระเบียบสังคม และรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม บทบาทในการเป็นทางออกให้กับความ
คับข้องใจบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม โดยยกตัวอย่างประกอบให้เห็นบทบาทหน้าที่ต่อสังคมน้ันด้วย 
เน้ือหาตอนน้ีนับว่าเป็นประโยชน์ในการศึกษาบทบาทหน้าที่ของผ้าย้อมครามได้เป็นอย่างดี  
  สุกัญญา สุจฉายา (2548) หนังสือเล่มน้ีได้รวบรวมบทความและงานวิจัยไว้หลายเรื่อง ทั้งบทความ
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของคติชนวิทยา ของสุกัญญา สุจฉายา  งานวิจัยที่ใช้มุมมองในเชิงบทบาทหน้าท่ีและ
บริบทของสังคม 5 เรื่อง คือ กาละเกด : พระโพธิสัตว์ในอุดมคติและเจ้าพ่อในโลกทัศน์ของไทยพวน ของภาณุพงศ์ 
อุดมศิลป์  เมื่อ “หญิง” ประกาศชัยเหนือ “ชาย” : บทบาทหน้าท่ีของวรรณกรรมเรื่อง “แก้วหน้าม้า” ใน
สังคมไทย ของอัควิทย์ เรืองรอง  “สวดพระมาลัย : บทบาทของคีตกรรมหลังความตายต่อวรรณกรรมและสังคม 
ของปรมินท์ จารุวร  ประเพณีทําขวัญ : พิธีกรรมแห่งการประสานและกลมกลืนความแตกต่างทางชาติพันธ์ุ     
ของสุวิทย์ เจียรสุวรรณ์ และ กล่ันศรัทธามาเป็นเพลง : สายธารความสัมพันธ์ระหว่างเพลงบอกบุญกับสังคมชาว
ตราด ของอภิลักษณ์ เกษมผลกูล ท้ังหมดน้ีนับเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของคติชนวิทยาทั้งนิทาน 
ตํานาน พิธีกรรมและเพลง และคติชนวิทยาทุกประเภท เน้ือหาในหนังสือรวมบทความชุดน้ีนับว่าเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาบทบาทหน้าท่ีของผ้าย้อมครามได้เป็นอย่างดี 
  จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม (2557) ศึกษานิทานพื้นบ้านจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยกับนิทานพื้นบ้านแขวง
เวียงจันทน์และแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และศึกษาลักษณะร่วมทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยกับนิทานพื้นบ้านแขวงเวียงจันทน์และแขวง
ไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะร่วมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท่ีปรากฏมี 14 ด้าน 
ได้แก่ ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน การปกครอง การศึกษาเล่าเรียน ระบบครอบครัว การดํารงชีวิต อาชีพ การวางตน
การปฏิบัติตน ค่านิยม ศาสนา ความเช่ือ ประเพณีพิธีกรรม การสาธารณสุข การคมนาคม ภูมิปัญญาของผู้เล่า
นิทาน งานวิจัยน้ีนับเป็นข้อมูลในการศึกษาลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
เศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครได้ 
  อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (2558) ได้ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เรื่องเล่าพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้แก่ผลิตภัณฑ์
และการท่องเท่ียวท้องถ่ินในภาคกลางของไทย โดยนําเสนอบทความวิจัยในประเด็น “เร่ืองเล่าพื้นบ้านกับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน (OTOP) ในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ได้นิยามความหมายของ “เรื่องเล่า
พื้นบ้าน” ไว้ว่า เป็นข้อมูลประเภทนิทาน ตํานาน ประวัติศาสตร์บอกเล่า รวมถึงเร่ืองเล่าในครอบครัวหรือท้องถ่ิน 
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เรื่องสร้างใหม่ ฯลฯ ที่มีการนํามาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือการท่องเที่ยวในท้องถ่ินใดท้องถ่ินหน่ึง ผู้
นํามาใช้อาจเป็นคนในท้องถ่ินหรือนอกท้องถ่ิน ผลการศึกษาพบว่า มีการนําข้อมูลคติชนซ่ึงเป็นข้อมูลทาง
วัฒนธรรมได้ถูกมองใหม่ในฐานะทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปลงคุณค่าให้เป็นมูลค่า การนําเรื่องเล่า
มาสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ันส่วนใหญ่มักมีกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อเป็นคนต่างถ่ิน นักท่องเท่ียว คนในเมือง กลุ่มคน
ชนช้ันกลาง ด้วยกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีได้รับการศึกษาและเคยพบเห็นส่ิงประดิษฐ์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และนิยมใน
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นงานศิลปะ ใช้ประโยชน์ได้จริงและแฝงไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม ในท้องถ่ินจึง
มีการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เรื่องเล่าเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์น้ันทําหน้าท่ี
บอกเล่าอดีตที่เก่ียวข้องกับท้องถ่ิน จําลองเอาอดีตเก่ามาสู่การสร้างอดีตใหม่ ท่ามกลางการโหยหาวิถีไทย เช่น 
ผลิตภัณฑ์ชาขุนช้าง ของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีมาจากนิทานประจําถ่ินเรื่องขุนช้างขุนแผน สุราแช่หนุมานลงโอ่งของ
จังหวัดราชบุรีที่มาจากนิทานประจําถ่ินเรื่องพระราม ขนมโมจิสูตรสงครามโลกครั้งท่ี 2 ของจังหวัดนครนายก มา
จากเร่ืองเล่าประวัติศาสตร์นครนายกสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ท้ังน้ียังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เรื่องเล่าเป็น
ส่วนหน่ึงของการโฆษณาโน้มน้าวใจ นอกจากน้ียังใช้เร่ืองเล่าท่ีแสดงกรรมวิธีหรือสรรพคุณของสินค้า เช่น นํ้าลูกยอ
ผสมนํ้าผ้ึงป่าเดือน 5 ของจังหวัดพิษณุโลก นอกจากน้ีอภิลักษณ์ยังเสนอแนวคิดว่าสินค้าท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาน้ียังเป็น
ที่ระลึกแห่งความทรงจําของการมาเยือนท้องถ่ินต่างๆ และยังมีบทบาทเป็นทูตทางวัฒนธรรมและขยายพรมแดน
ทางวัฒนธรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีประกาศความเป็นท้องถ่ินต่อสาธารณะเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ ซึ่ง
ได้สรุปประเด็นท่ีน่าสนใจไว้ว่าเรื่องเล่าพื้นบ้านสามารถนําไปพัฒนาการใช้เรื่องเล่ากับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ของท้องถ่ินต่างๆ ให้สอดคล้องกับคนในท้องถ่ิน บทความวิจัยน้ีนับเป็นกรอบการศึกษาการสร้างสรรค์
เรื่องเล่าอันมีส่วนสําคัญในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าทางวัฒนธรรม 
 ศิราพร ณ ถลาง (2559) ได้สังเคราะห์และให้นิยามเก่ียวกับทฤษฎีคติชนสร้างสรรค์ไว้ว่า Creative หรือ
ความสร้างสรรค์เป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินชีวิตหรือวัฒนธรรมของมนุษย์ในทุกสังคม โดยอาศัยการทําซ้ํา การ
ปรับเปล่ียน การทําใหม่ การคิดใหม่ หรือการสร้างความหมายใหม่ และหากการกระทําน้ันเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของชุมชนหรือสังคมน้ันๆ หมายความว่า การเปล่ียนแปลงใดๆ ถือเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรม ปรากฏการณ์    
คติชนสร้างสรรค์ ย่อมเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของวัฒนธรรมที่ย่อมต้องมีความเปล่ียนแปลง ซึ่งศิราพรได้อ้างอิง
ถึงแนวคิดของ Lavie, Narayan และ Rosaldo ไว้ว่า ความสร้างสรรค์คือการกระทําของมนุษย์ในลักษณะที่เป็น
การปรับเปล่ียน (transform) วิถีปฏิบัติที่สืบทอดมาในวัฒนธรรมน้ันๆ ให้เป็นไปอย่างมีคุณค่า...ซึ่งการปรับเปล่ียน
ในทางปัญญาหรือทําให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ในสังคมน้ันๆ...การสืบทอด
วัฒนธรรมให้ย่ังยืนย่อมต้องมีทั้งการทําซ้ํา (repetition) และการทําใหม่ (invention) และการทําใหม่ ที่ว่าน้ีเป็น
การกระทําผ่านกระบวนการเลือก (selection) และการผนวกรวมส่ิงใหม่ๆ เข้าด้วยกัน (recombination) เท่าๆ 
กับผ่านการคิดใหม่ (thinking anew) และกล่าวถึงความสร้างสรรค์ตามแนวคิดของจอห์น ฮอว์กินส์ (John 
Howkins) ความว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีวามสามารถทําให้เกิดส่ิงใหม่ๆ ทําให้มีอํานาจทางเศรษฐกิจ
มากกว่าคนทํางานหรือคนท่ีเป็นเจ้าของเครื่องจักร Creativity นัยหน่ึงคือส่วนที่ทําให้เกิดผลผลิตที่ขายได้ 
ผลิตภัณฑ์ความสร้างสรรค์ Creative Product คือ สินค้าหรือบริการที่เป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์ท่ีทําให้
สินค้าเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยส่ิงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาน้ีส่วนใหญ่เป็นหน่ึงในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property) อยู่ภายใต้เง่ือนไข 3 ประการ คือ การประการแรก คือ มีผู้ประดิษฐ์คิดค้น ประการที่สอง คือ ส่ิงน้ัน
อาจเป็นส่ิงที่เคยมีมาแต่เดิม ประการที่สาม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาใหม่คือไม่เคยปรากฏมาก่อน หรือส่ิงใหม่ที่มาจาก
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รากฐานด้ังเดิมแต่สร้างความแตกต่างให้มีลักษณะใหม่แบบใหม่ข้ึนมา ศิราพร จึงใช้แนวคิดของทฤษฎีคติชน
สร้างสรรค์ว่าอันที่จริงศิลปวัฒนธรรมทั้งหลายรวมถึงคติชนประเภทต่างๆ จัดได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์ทั้งส้ิน เพราะ
มี art และ creativity ในความเป็นศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม “ของหลวง” หรือ “ของ
ชาวบ้าน” ...การสร้างสรรค์สอดคล้องและสัมพันธ์กับบริบททางสังคมโลกาภิวัตน์และการท่องเท่ียว บริบททาง
สังคมทุนนิยมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บริบทสังคมข้ามชาติข้ามพรมแดน งานวิจัยเรื่องลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม
กับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ประยุกต์
แนวคิดคติชนสร้างสรรค์มาเป็นกรอบในการศึกษาการสร้างสรรค์ผ้าย้อมคราม 
 
    ทั้งน้ี จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อท้องถ่ิน 
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม รวมถึงข้อมูลความเป็นมาของการทําผ้าย้อมคราม และเป็นแนวทางในการศึกษา     
“คติชน” ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ ท้ังยังช่วยเสริมความ
เข้าใจเก่ียวกับกรอบแนวคิดด้านคติชนสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาคติชนในบริบทสังคมไทยร่วมสมัยได้  



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อม
ครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยต้ังแต่การกําหนดขอบเขตของการวิจัย การกําหนดเครื่องมือวิจัย ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย โดยอาศัย
แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) ซึ่งมีข้ันตอนต่างๆ ดังน้ี 
 
3.1 ขอบเขตของการวิจัย                                                                                                                                          

การวิจัยในครั้งน้ีได้กําหนดขอบเขตออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
1) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลและตอบสัมภาษณ์เก่ียวกับภูมิปัญญาผ้าย้อมครามด้านต่างๆ ได้แก่ 

กระบวนการทํา กรรมวิธีการผลิต การมัดหมี่ การย้อม การทอ การแปรรูป การส่งเสริมและการขาย โดยเลือกกลุ่ม
คนประกอบด้วย ชาวบ้านท่ียังคงปฏิบัติการเก่ียวกับผ้าย้อมครามอยู่ในปัจจุบันและมีองค์ความรู้เก่ียวกับการย้อม
ครามจํานวน 40 คน 

2) ขอบเขตด้านพื้นท่ีเป้าหมาย 
การวิจัยได้เลือกใช้พื้นที่หมู่บ้านในอําเภอพรรณานิคม 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองครอง บ้านดอนกอย 

บ้านนาดี บ้านคําข่า บ้านอูนดง ซึ่งทั้ง 5 หมู่บ้านอยู่ในระบบนิเวศวัฒนธรรม ทาม ทุ่ง โคก ภู ท่ีชาวบ้านยังคง    
สืบสานและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมครามใช้ในวิถีชีวิตประจําวัน 

3) ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  ประกอบด้วย  การระดมความรู้จาก

ผู้เช่ียวชาญ  ครูภูมิปัญญา ช่างย้อม ช่างทอ นักวิจัย  นักวิชาการ ชุมชนและชาวบ้าน เพื่อการศึกษาเก่ียวกับ
ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของผ้าย้อมครามที่นําไปสู่การสร้างคุณค่าในเชิงสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
 4) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะที่ 1 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 (รวมระยะเวลา 2 เดือน) นักวิจัยประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษารายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัย และเคร่ืองมือการวิจัย วางแผนการ
ดําเนินงานของโครงการ รวมถึงทบทวนคําถามวิจัย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวปฏิบัติในการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ิน 
 ระยะที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2559 (รวมระยะเวลา 3 เดือน) ศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของพื้นท่ีวิจัย 5 หมู่บ้าน โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมตามแผนดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Action Research : PAR)   
 ระยะที่ 3 เมษายน – กรกฎาคม 2559 (รวมระยะเวลา 4 เดือน) ศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและ
แนวคิดทฤษฎีบทบาทหน้าท่ี วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าของผ้าย้อมคราม ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการแนวทางในการพัฒนาการ
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สร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผ้าย้อมคราม โดยใช้กระบวนการ Focus Group กับชาวบ้าน/กลุ่มชาวบ้าน และถอด
บทเรียนภูมิปัญญาจากชุมชนและเสนอผลการศึกษาวิจัยแก่ชุมชน   
 ระยะที่ 4 สิงหาคม – ตุลาคม 2559 (รวมระยะเวลา 3 เดือน) สรุปแผนปฏิบัติการแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้ผ้าย้อมครามโดยนักวิจัย ชาวบ้าน และที่ปรึกษา นําผลที่ได้ไปใช้หรือขยายผลใน
ชุมชนและจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  
3.2 เคร่ืองมือวิจัย 
 3.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1) แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 
  2) แผนผังผู้รู้/ แผนผังรอบใน 
 3.2.2 วัสดุอุปกรณ์การวิจัย 
  1) กระดาษฟลิปชาร์ท 
  2) อุปกรณ์จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
  3) เครื่องบันทึกเสียง / บันทึกภาพ / อุปกรณ์ไฟฟ้า 
  4) อุปกรณ์สํานักงาน เช่น ปากกา ท่ีเย็บกระดาษ ดินสอ  
 
3.3 ขั้นตอนการดําเนินโครงการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ดําเนินการดังน้ี   
 ในการศึกษาภาคสนามใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (participation observation) การสังเกตอย่างไม่
มีส่วนร่วม การจัดเสวนากลุ่ม (focus group) และการพูดคุยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดย
เลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) ของแต่ละชุมชนในแต่ละด้าน ได้แก่ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม 
 
 3.3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย 
  ระยะที่ 1 
  1. ประชุมคณะวิจัย เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการและกําหนดบทบาทหน้าที่และวางแผนการ
ทํางานร่วมกัน 
  ระยะที่ 2 

  2. ศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท้ัง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองครอง บ้านดอนกอย บ้าน
นาดี บ้านคําข่า บ้านอูนดง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

2.1 สัมภาษณ์ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ ด้านประวัติศาสตร์ สังคมและ       
     วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

   2.2 สัมภาษณ์ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ ด้านภูมิปัญญาผ้าย้อมครามและ 
         ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของผ้าย้อมคราม 
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  3. ศึกษาวิเคราะห์ตามแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและแนวคิดทฤษฎีบทบาทหน้าที่ พร้อมท้ัง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าของกลุ่มทําผ้า
ย้อมครามท้ัง 5 กลุ่ม 

ระยะที่ 3 
   4. กระบวนการ Focus Group และร่วมถอดบทเรียนกับชาวบ้าน เพื่อหาข้อสรุปลักษณะร่วม
ทางสังคมและวัฒนธรรม และข้อสรุปการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผ้าย้อมคราม 
  
  5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการแนวทางในการพัฒนาการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าให้กับผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
  6. ทดสอบแผนปฏิบัติการ เพื่อสรุปผล  
  ระยะที่ 4  

 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสรุปแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าให้ผ้าย้อมคราม และนําผลท่ีได้ไปใช้หรือขยายผลในชุมชน 
  8. ประชุมคณะวิจัย เพื่อจัดทําร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และตรวจสอบข้อมูลกับชุมชนและท่ี
ปรึกษา 
  9. ประชุมคณะวิจัยเพื่อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้า     

ย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของผ้า  
ย้อมครามที่นําไปสู่การสร้างคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร     
ซึ่งมีผลของการศึกษาวิจัยดังต่อไปน้ี   
 
4.1 ผลการดําเนินงานตามแผนงานวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อม
ครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร” เป็นการศึกษาแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
ขอบเขตพื้นท่ีวิจัยในเป็นกลุ่มทําผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองครอง ตําบลเชิงชุม บ้านดอนกอย ตําบลสว่าง บ้านนาดี ตําบลนาหัวบ่อ 
บ้านคําข่า ตําบลไร่ บ้านอูนดง ตําบลนาใน ท้ัง 5 หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านเพื่อทําผ้าย้อมครามซึ่งเป็น
กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม ชาวบ้านยังคงสืบสานและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาการ
ทอผ้าย้อมครามใช้ในวิถีชีวิตประจําวัน  

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใช้เครื่องมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action  
Research  :  PAR) ใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participation observation) การสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม
และการพูดคุยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การสัมภาษณ์เฉพาะคน (Individual interview) 
และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informants) ของแต่ละชุมชน โดย
การเลือกประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลและตอบสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ เก่ียวกับ
ประวัติความเป็นมาของชุมชน สภาพสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชน ด้านภูมิปัญญาผ้าย้อมครามด้าน
ต่างๆ ได้แก่ กระบวนการทํา กรรมวิธีการผลิต การมัดหมี่ การย้อม การทอ การแปรรูป การส่งเสริมและการขาย มี
การเก็บข้อมูลภาคสนามจํานวน 10 ครั้ง โดยเลือกกลุ่มคนประกอบด้วย ชาวบ้านท่ียังคงมีปฏิบัติการเก่ียวกับผ้า
ย้อมครามอยู่ในปัจจุบันและมีองค์ความรู้เก่ียวกับการย้อมครามจํานวน 40 คน จากน้ันนําข้อมูลมารวบรวมและ
เรียบเรียงจากงานภาคสนาม แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) และการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ซ่ึงมีขั้นตอนสําคัญดังลําดับต่อไปน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล นําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม เพื่อการจัดระเบียบข้อมูลจากงานภาคสนาม 
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 2. การจัดระเบียบข้อมูล ท่ีได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซ่ึงบันทึกในเคร่ืองบันทึกเสียงและสมุดบันทึก 
หลังจากน้ันจึงถอดเทป พิมพ์ข้อความและจัดเป็นหมวดหมู่โดยการอธิบายเชิงพรรณนา 
 3. การแสดงข้อมูล หลังจากจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ จึงแสดงข้อมูลท่ีได้ในรูปแบบเน้ือความในข้อมูล
กลุ่มเดียวกันท่ีอธิบายเชิงพรรณนา 

4. การหาข้อสรุปและนําข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ นําข้อมูลที่อธิบายเชิงพรรณนามาตรวจสอบหาความ
สมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้จากเทคนิคสามเส้า (Triangulation) ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Reliability) 
นํามาวิเคราะห์ผลข้อมูลตามกรอบแนวคิดด้านวัฒนธรรมและด้านคติชนวิทยา เพื่อวิเคราะห์ผลและหาข้อสรุปให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย เมื่อวิเคราะห์ผลแล้วทําให้ได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
เพื่อหาลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร  

 
4.1.1 การดําเนินงานของโครงการวิจัย  

  การดําเนินงานตามแผนงานวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ซ่ึงแต่ละแผนจะประกอบด้วยแนวทางและกระบวนการ 
เพื่อที่จะทําให้งานวิจัยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคําถามการวิจัย โดยรายละเอียดของแต่ละแผนงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ มีรายละเอียดดังน้ี 
 แผนงานระยะท่ี 1 มีระยะเวลาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2558 (รวมระยะเวลา 2 เดือน) 
โดยมีการนัดประชุมปรึกษาหารือระหว่างนักวิจัยและทีมวิจัย เก่ียวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึง
ศึกษารายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัย เคร่ืองมือการวิจัย นําไปสู่การวางแผนการดําเนินงานของโครงการวิจัย   
ที่มีขั้นตอนสําคัญคือการทบทวนคําถามวิจัย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวปฏิบัติในการวิจัยเพื่อเกิดการพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ินท่ีเป็นเป้าหมายของการวิจัย 
 แผนงานระยะที่ 2 มีระยะเวลาต้ังแต่เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2559 (รวมระยะเวลา 3 เดือน)     
โดยเน้นศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นท่ีวิจัย 5 หมู่บ้าน โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลและจัด
กิจกรรมตามแผนดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  Action  Research  :  PAR) ซึ่งกิจกรรมในแผนน้ี
นอกจากการลงเก็บข้อมูลภาคสนามแต่ละหมู่บ้านแล้ว ยังได้ใช้ข้อมูลบางส่วนจากการจัดอบรมในโอกาสต่างๆ     
ที่ผู้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ แล้วนําข้อมูลมาผนวกรวมเพื่อทําการวิเคราะห์ 
 แผนงานระยะท่ี 3 มีระยะเวลาต้ังแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม พ.ศ.2559 (รวมระยะเวลา 4 เดือน)   
โดยศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและแนวคิดทฤษฎีบทบาทหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะร่วมทางสังคม
และวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผ้าย้อมครามอีกทั้งประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการแนวทางในการพัฒนาการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผ้าย้อมครามโดยใช้กระบวนการ Focus 
Group นอกจากน้ียังต้องจัดทําเน้ือหาสําหรับการถอดบทเรียนภูมิปัญญาจากชุมชนท่ีเกิดจากชุมชนต่างๆ แล้ว
ตรวจสอบผลการศึกษาวิจัยแก่ชุมชนเพื่อนําไปสู่การดําเนินงานระยะที่ 4 
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  แผนงานระยะที่  4 มีระยะเวลาในการดําเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม พ.ศ.2559           
(รวมระยะเวลา 3 เดือน) การดําเนินงานระยะน้ีเป็นการสรุปเน้ือหาในแผนปฏิบัติการแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าให้ผ้าย้อมครามโดยนักวิจัย ชาวบ้าน และท่ีปรึกษา แล้วนําผลจากการศึกษาไปรายงานข้อมูล
แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบและขยายผลให้เกิดในชุมชนและจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

จากการต้ังเป้าหมายของการวิจัยในแผนงานระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาแล้วใน
หัวข้อข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้แผนงานในระยะที่ 1 เกิดสัมฤทธิผล โดยมีรายละเอียดท่ี
จะกล่าวถึงดังน้ี   

การดําเนินงานระยะท่ี 1 คณะผู้วิจัยได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับคณะผู้วิจัยกลุ่มต่างๆ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คําแนะนํา เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการปรึกษาหารือและกําหนดบทบาทหน้าที่และวางแผนการ
ทํางานร่วมกันทําให้ได้วัตถุประสงค์ กรอบวิจัยท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นที่วิจัย กลุ่มเป้าหมายและโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถ่ินชุมชนมากข้ึนอีกท้ังยังมีการแลกเปล่ียนประเด็นความคิดเห็นและแนวทางในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการระยะต่อไปทําให้นักวิจัยเข้าใจการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและชุมชนมากข้ึนในประเด็นของผลจาก
การวิจัยที่ต้องเกิดประโยชน์และเกิด  Action learning ตลอดโครงการวิจัย ด้วยเหตุน้ีจึงมีการปรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งผลการปรับข้อเสนอโครงการวิจัยกลับมายังสถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 

ขณะเดียวกัน คณะผู้วิจัยก็ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีวิจัย และยังได้มีโอกาสในการเข้าไป
ร่วมสังเกตการณ์การอบรมโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตผ้าย้อมครามแบบครบวงจร เพื่อรองรับการขยายตลาดสู่
อาเซียน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ท่ีจะเข้าไปช่วยผลักดันและส่งเสริม
อาชีพและภูมิปัญญาผ้าย้อมครามของกลุ่มต่างๆ โดยการเข้าไปร่วมสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมครั้งน้ีได้พบปะกับ
ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าย้อมครามทุกกลุ่มในอําเภอพรรณานิคม รวมถึงกลุ่มทอผ้าท้ัง 5 ชุมชนที่เป็นกลุ่มข้อมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี นับเป็นการเก็บข้อมูลกับกลุ่มคนทําผ้าย้อมครามโดยเฉพาะ (Focus group) ได้พบประเด็นต่างๆ 
จากการเสนอข้อคิดเห็นของชุมชนที่ผลิตผ้าย้อมครามที่ต้องการเสริมทักษะและศักยภาพของชุมชนให้เป็นแหล่ง
ผลิตผ้าย้อมครามในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชนให้เกิดการยอมรับจากตลาดภายนอก นอกจากน้ี ยัง
พบว่าประเด็นเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ชุมชนผู้ผลิตผ้าย้อมครามต้องการที่จะเพิ่ม
สมรรถนะให้กับตนเอง เหล่าน้ีผู้วิจัยและคณะได้นํามาพิจารณาและอภิปรายกับคณะผู้วิจัยอ่ืนๆ รวมถึงให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ช้ีแนะแนวทางในการนําประเด็นเหล่าน้ีมาปรับใช้ในงานวิจัย 
 การดําเนินงานระยะท่ี 2 เป็นการศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ีวิจัย ได้แก่ บ้านหนองครอง 
ตําบลเชิงชุม บ้านดอนกอย ตําบลสว่าง บ้านนาดี ตําบลนาหัวบ่อ บ้านคําข่า ตําบลไร่ บ้านอูนดง ตําบลนาใน 
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เน่ืองจากแต่ละชุมชนท่ีกล่าวถึงข้างต้น มีภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
คล้ายคลึงกัน หากแต่อยู่คนละภูมินิเวศวัฒนธรรม กลับมีแนวทางของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้โดยใช้
การสืบสานภูมิปัญญาเก่ียวกับผ้าย้อมคราม จนกระท่ังทําให้ชุมชนกลายเป็นที่รู้จักและยอมรับท้ังในพื้นท่ีและนอก
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พื้นท่ี มีการผลิตผ้าย้อมครามจนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปล่ียนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งในระดับตําบล 
อําเภอและระดับจังหวัด ซ่ึงการศึกษาในระยะท่ี 2 น้ีจะใช้กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามการสัมภาษณ์เฉพาะคน 
(individual interview) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) การเสวนากลุ่ม (focus group) 
โดยเฉพาะการสัมภาษณ์จะมี ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
(participation observation) และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม โดยมีสภาพแวดล้อมเป็นตัวกําหนดรูปแบบและ
กระบวนการทํางาน ทั้งยังมีการกําหนดคําถามและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (key informants) ในแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่มาจากกลุ่มคนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะผู้นํากลุ่มของชุมชนท่ีผลิตผ้าย้อมคราม ผู้ที่ทําหน้าท่ี
นักการตลาด และนักประชาสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ผลิตซึ่งข้อมูลที่ได้จะนําเสนอในหัวข้อบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนจากงานภาคสนาม   
  นอกจากน้ีวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 คณะผู้วิจัยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผ้าย้อม
ครามธรรมชาติจังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการท่ีจัดข้ึนเพื่อระดมความคิดเห็น
จากกลุ่มคนทําครามในจังหวัดสกลนครในการกําหนดมาตรฐานของผ้าย้อมคราม ให้สอดคล้องกับการข้ึนทะเบียน
สินค้า GI ในงานน้ีมีผู้ผลิตผ้าย้อมครามหลากหลายกลุ่มมาเข้าร่วมประชุมทั้งกลุ่มต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า และ
ชาวบ้านท้ัง 5 ชุมชนที่โครงการวิจัยน้ีศึกษาอยู่ รวมถึงนักวิชาการและผู้มีส่วนได้เสียกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม 
คณะผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลแบบการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสัมภาษณ์กลุ่มคนทําครามท้ัง
ที่อยู่ในและนอกโครงการวิจัย รวมถึงส่วนท่ีอยู่นอกบริบทพื้นที่วิจัย  
 การดําเนินงานระยะท่ี 3 การศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและแนวคิดทฤษฎีบทบาทหน้าที่ วิเคราะห์
ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผ้าย้อมคราม และได้เข้าร่วม
ในการประชุมเสวนา “การจัดทําคู่มือระบบควบคุมภายในส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร” วันท่ี 
13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเข้าร่วมงานและสังเกตการณ์ในการประชุมกลุ่มคน
ทําผ้าย้อมครามท้ังระดับชุมชนและกลุ่มนักธุรกิจ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย เพื่อหารือเร่ืองการข้ึนทะเบียนสินค้า 
GI ของผ้าย้อมคราม ในการดําเนินงานระยะน้ีได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในแต่ละชุมชน เพื่อ
จัดทําข้อมูลชุดลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผ้าย้อมครามโดยใช้กระบวนการ
สัมภาษณ์ การเรียบเรียงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล นอกจากน้ียังนําเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยแก่ชุมชน การดําเนินงานตามแผนระยะน้ีได้ทราบข้อมูลลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ผู้ทําผ้าย้อมครามทั้ง 5 หมู่บ้าน ทั้งท่ีเป็นอัตลักษณ์ร่วมและอัตลักษณ์จําเพาะ  
 การดําเนินงานระยะท่ี 4 การสรุปข้อมูลลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าและมูลค่า
ของผ้าย้อมคราม การศึกษาข้อมูลในแผนการดําเนินงานชุดน้ีมีการพูดคุยและแลกเปล่ียนกับชาวบ้านเป็นราย
หมู่บ้าน คณะผู้วิจัยมีการถอดบทเรียนร่วมกัน การจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยใช้รูปแบบการพรรณนา
วิเคราะห์ และนําผลท่ีได้เผยแพร่แก่ชุมชนที่ทําผ้าย้อมครามที่เป็นพื้นท่ีในการศึกษา  
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 การดําเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการวิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม อย่างเป็นทางการ
จํานวน 10 ครั้ง คือ 
 คร้ังที่ 1 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
 คร้ังที่ 2 วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ.2558 
 คร้ังที่ 3 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 

คร้ังที่ 4 วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2559 
 คร้ังที่ 5 วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
 คร้ังที่ 6 วันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ.2559 
 คร้ังที่ 7 วันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ.2559 
 คร้ังที่ 8 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

คร้ังที่ 9 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
คร้ังที่ 10 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
 

 นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยยังได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมทักษะด้านการวิจัยเพื่อ
ท้องถ่ิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นวิทยากร โดยผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าท่ี
เป็นผู้จัดการและดูแลกระบวนการในการประชุม (Facilitator) รูปแบบการมีส่วนร่วม (Participatory workshop) 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ (Knowledge sharing) และเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action learning) จากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นนักวิจัยในกลุ่มวิจัยต่างๆ การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งส้ิน   
4 คร้ัง ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  คร้ังที่ 1 วันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2558  
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการและจัดทําแผนปฏิบัติการในการ
ดําเนินโครงการวิจัยและโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ภายใต้โครงการ “จัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน และท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีเป็นการพัฒนาทักษะการทบทวนกรอบแนวคิดและ
วิธีการในการดําเนินโครงการวิจัย การปรับปรุงข้อเสนอของโครงการวิจัย และกําหนดแผนปฏิบัติการของโครงการ
ซึ่งใช้กระบวนการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ร่วมกันกับนักวิจัยในโครงการต่างๆ  
 คร้ังที่ 2 วันที่ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ.2559  
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “ทบทวนหลังปฏิบัติ (After Action Review; AAR) และจัดการ
ความรู้ในการดําเนินโครงการวิจัยตามแผนปฏิบัติการในระยะท่ี 1 และเตรียมการในการดําเนินโครงการวิจัยระยะ
ที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีเป็นการรายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
การดําเนินโครงการวิจัยตามแผนปฏิบัติการในระยะที่ 1 เพื่อประเมินสถานภาพและความสําเร็จของการ
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ดําเนินงานโครงการวิจัยตามแผนปฏิบัติการในระยะที่ 1 และเป็นการส่งเสริมความรู้ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสม (Good practice) ในการดําเนินงานโครงการวิจัยระยะท่ี 2 
  คร้ังที่ 3 วันที่ 11 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2559  
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “ทบทวนหลังปฏิบัติ และจัดการความรู้ในการดําเนินงานวิจัย
ระยะที่ 2 และเตรียมการในการจัดทํารายงานการวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร การประชุมครั้งน้ีทําให้ทราบสถานภาพและความสําเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 เป็น
การค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปสู่การหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการ
จัดทํารายงานการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
  คร้ังที่ 4 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559  
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การจัดการความรู้ในการจัดทํารายงานการวิจัย และการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การ
ประชุมครั้งน้ีเกิดข้ึนเพื่อค้นหารูปแบบ เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการนําเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้วย 
 โครงการวิจัยลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามใน
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ยังได้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  การบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาคติชนวิทยาในภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาคติชนวิทยาสอน
โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้ชุมชนบ้านหนองครองเป็นห้องเรียนชุมชน (Social Lap) ในการเรียนรู้คติชนประเภทต่างๆ 
เช่น ประวัติและภูมิหลังของชุมชน ชาติพันธ์ุและภาษา วรรณกรรมท้องถ่ิน ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม และ
การเรียนรู้และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ต้ังแต่การเข้าภาคสนาม การเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูล การแก้ไขข้อมูล 
การวิเคราะห์และนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทุกกระบวนการมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดูแลและให้คําแนะนํา โดย
ให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้จากช้ันเรียนเข้ากับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยได้บูรณาการ
โครงการวิจัยชุดน้ีกับการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ช่ือโครงการ “โครงการเบ่ิงแยง
ภูมิปัญญาสืบสานคุณค่าฝ้าย-ครามสกลนคร” เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยการจัดกิจกรรมโครงการ
ต่อเน่ือง และให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมเรียนรู้ ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และบริการชุมชนใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมินิเวศชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามของชุมชน  
     การบูรณาการโครงการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นส่วนช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดข้ึนในชุมชน ด้านการบริการความรู้และแนวทางในการจัดกลุ่มข้อมูลของ
ชุมชนด้วยส่ือ การนําเสนอประวัติและชีวิตของครามผ่านการแสดงรูปแบบต่างๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
ย้อมคราม ทั้งน้ียังเป็นส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อันมี
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้
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และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมการบูรณาการข้างต้นมีส่วนสําคัญท่ีช่วย
เสริมสร้างทักษะในกลุ่ม 1) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น 
ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ ด้วยตัวเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม ความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน ความเป็นผู้นําและรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มท่ี 2) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ประกอบด้วยการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา นวัตกรรมการสร้างสรรค์ การส่ือสารและความร่วมมือกัน    
กลุ่มท่ี 3) กลุ่มทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยีประกอบด้วยการเรียนรู้สารสนเทศ  
 
4.2 ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
  โครงการวิจัยลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามใน
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของผ้า
ย้อมครามท่ีนําไปสู่การสร้างคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี
คําถามในการวิจัยอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมีผลต่อการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามอย่างไร ประการที่สอง แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าให้กับผ้าย้อมครามเป็นอย่างไร  

นอกจากน้ีโครงการฯ ยังได้คาดการผลสําเร็จหลังส้ินสุดโครงการวิจัยชุดน้ีไว้ 3 ประการ คือ  
1. ผลสําเร็จเบ้ืองต้น (Preliminary results) คือ ได้องค์ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาผ้าย้อมครามด้าน

ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่ีเก่ียวกับลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม
ของผ้าย้อมครามในพื้นที่ระบบนิเวศวัฒนธรรมทาม ทุ่ง โคก ภู 
 2. ผลสําเร็จก่ึงกลาง (Intermediate results) ได้ชุดความรู้และรูปแบบการสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 3. ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ (Good results) ได้ระบบฐานข้อมูลชุดภูมิปัญญาของเรื่องเล่าผ้าย้อมคราม
ในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 ผลการดําเนินงานเพื่อตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย รวมถึงผลการดําเนินท่ีคาดว่าจะได้รับ
หลังส้ินสุดโครงการจะแสดงดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
   
 4.2.1 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  
 การศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมถือเป็นงานพื้นฐานในการทําความเข้าใจความเป็นอยู่ วิถีของชีวิต 
ความเช่ือและประเพณีของกลุ่มคนน้ันๆ การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีพื้นท่ีวิจัยในเขตอําเภอพรรณานิคม มีการกําหนด
หมู่บ้านท่ีใช้เป็นกรณีศึกษา 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนกอย (ดอนกลอย) บ้านหนองครอง บ้านคําข่า บ้านนาดี 
และบ้านอูนดง การเก็บข้อมูลภาคสนามทําให้คณะผู้วิจัยเข้าใจประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ ของชาวบ้าน พบว่า การต้ังถ่ินฐานของหมู่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้านอยู่ในระบบนิเวศวัฒนธรรมแบบทาม ทุ่ง โคก ภู 
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ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไท แต่ในทุกหมู่บ้านก็อาศัยปะปนและอยู่ร่วมกันกับชาวบ้านชาติพันธ์ุต่างๆ ซึ่งแต่ละ
หมู่บ้านมีวิถีการดํารงชีวิตที่สัมพันธ์กับการเกษตร แต่ละหมู่บ้านมีวิถีท่ีคล้ายคลึงกับชาวบ้านในภาคอีสานแต่
ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกันออกไป ด้วยปัจจัยบางประการท่ีส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันแต่ละชุมชน ข้อมูล
ด้านบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

4.2.1.1 บ้านดอนกอย (ดอนกลอย) 
บ้านดอนกอย หรือ ดอนกลอย ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจํานวน 

2 ครั้ง คือ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และ 21-22 ธันวาคม พ.ศ.2558 กระบวนการที่นักวิจัยและผู้ร่วม
วิจัยนํามาใช้ในครั้งน้ี ได้แก่ การสัมภาษณ์เฉพาะคนและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมถึงการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งทําให้ได้ผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้นําชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ 2) กลุ่มผู้นําและผู้ผลิต
ผ้าย้อมคราม นํามาซึ่งข้อมูลโดยสังเขปของชุมชนบ้านดอนกอย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 1. ประวัติชุมชน  
 บ้านดอนกอยมีประวัติการก่อต้ังหมู่บ้านราว พ.ศ.2448 โดยการโยกย้ายถ่ินฐานของกลุ่มคนจากบ้าน  
พอกใหญ่ อาทิ นายตุ่น อุปรี นายเชียงนวน ศรีกุลกิจ นายจันทร์ ศรีสุทัศน์ พร้อมด้วยลูกหลานและชาวบ้านจํานวน
หน่ึง ร่วมแรงกันแปลงพื้นที่ใกล้แม่นํ้าอูนให้เป็นที่อยู่อาศัยและท่ีทํากิน ภายหลังมีชาวบ้านอีกหลายครอบครัวย้าย
ครอบครัวตามมา จากหมู่บ้านเล็กๆ จึงค่อยเติบโตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

กลุ่มคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุผู้ไทชะเงย หรือ ซะเงย เดิมมีถ่ินฐานอยู่เมืองวัง เมืองบก 
เมืองมหาชัยกองแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วได้อพยพเข้ามาในเขตประเทศไทยสมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วต้ังถ่ินฐานท่ีอยู่ในเขตเมืองสกลทวาปีคือเมืองสกลนครในปัจจุบัน ต่อมา
ได้แยกย้ายกันไปแสวงหาท่ีอยู่อาศัยและที่ทํากินใกล้แม่นํ้าอูน บริเวณป่าโดนแฝกดงส้มโฮง เพราะนํ้าท่าและป่าไม้
อุดมสมบูรณ์ดี จึงเรียกช่ือบ้านน้ีว่าดงส้มโฮงภายหลังเปล่ียนช่ือมาเป็นบ้านพอกใหญ่ อําเภอพรรณานิคมในปัจจุบัน 
ชาวบ้านดอนกอยส่วนหน่ึงก็เป็นคนจากบ้านพอกใหญ่ท่ีออกไปแผ้วถางป่าใกล้ๆ กับลํานํ้าอูน เพื่อสร้างบ้านและ   
ที่ทํากิน ในบริเวณใกล้เคียงกัน คือ บ้านพอกใหญ่ บ้านนาซอน บ้านโนนทรายคําและบ้านดอนกอย จึงมีลักษณะ
เป็นเครือญาติกัน นามสกุลคล้ายกัน เพราะเป็นกลุ่มคนท่ีแยกออกมาจากหมู่บ้านเดียวกัน อีกท้ังเหตุที่เรียกช่ือ
หมู่บ้านว่า “ดอนกอย” น้ัน ก็เพราะบริเวณป่าริมนํ้าอูนบริเวณดังกล่าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่า 
“กอย” หรือ “กลอย” ที่เกิดอยู่ในดิน ผิวขรุขระ สามารถนํามารับประทานได้ ในอดีตคนแถบน้ีใช้กอยมาทําเป็น
ส่วนประกอบของอาหารและข้าว ผู้นําชุมชนคนแรกๆ เห็นว่าเป็นพืชที่อุดมสมบูรณ์และมีมากจึงนํามาต้ังช่ือบ้าน
นามเมือง 
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2. ที่ต้ังอาณาเขตและลักษณะภูมิประเทศ 
 บ้านดอนกอย หมู่ 2 ตําบลสว่าง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
อําเภอเมืองสกลนคร ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร และห่างจากตัวอําเภอพรรณานิคม 26 กิโลเมตร มีพื้นท่ี
ทั้งหมด 5,687 ไร่ พื้นท่ีป่าส่วนรวมของชุมชนประมาณ 900 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่างๆ ดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านคําประมง หมู่ 4 และบ้านบัว หมู่ 11 ตําบลสว่าง อําเภอพรรณานิคม 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านนาซอน หมู่ 6 ตําบลสว่าง อําเภอพรรณานิคม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ลํานํ้าอูน บ้านท่าม่วง ตําบลหนองลาด อําเภอเมืองสกลนคร 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านโนนทรายคํา หมู่ 7 โนนทรายทอง หมู่ 8 ตําบลสว่าง อําเภอพรรณานิคม 
 บ้านดอนกอยมีสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดอนมีป่าไม้อยู่โดยรอบหมู่บ้าน มีห้วยคําไหล หรือ ห้วยคําไล่ 
ห้วยผักหนาม ห้วยหนองจอก เป็นแหล่งนํ้าสําคัญสําหรับอุปโภคและบริโภคของชาวบ้าน มีแม่นํ้าอูนเป็นลํานํ้า
สําคัญของหมู่บ้าน ซ่ึงไหลผ่านทิศตะวันออกของหมู่บ้านทําให้เป็นแหล่งทํามาหากินของชาวบ้าน ด้วยแม่นํ้ายังคงมี
สัตว์นํ้าอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ท้ังยังมีประโยชน์ในการใช้สอยและทําการเกษตรด้วย  
 ลักษณะภูมิอากาศบ้านดอนกอยมีความคล้ายคลึงกันกับบริเวณพื้นที่ อ่ืนๆ ของอําเภอพรรณานิคม 
กล่าวคือ มีฤดูกาลเดียวกัน ได้แก่ ฤดูร้อนจะเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูหนาวจะเริ่มจาก
กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูฝนจะเร่ิมต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หากแต่
ฤดูฝนกินเวลาหลายเดือนและฝนตกค่อนข้างได้ปริมาณท่ีดี มีการกักเก็บและมีคลองส่งนํ้าอยู่ตลอดปีเหมาะแก่การ
ปลูกข้าว มะเขือเทศ พริกและคราม  
 
 3. ชาติพันธ์ุและภาษา 
 ผู้ไทชะเงย เป็นกลุ่มชนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีอพยพเข้ามาในอาณาเขตประเทศสยาม เม่ือครั้งท่ีมีการกวาดครัว
และการอพยพผู้คนจากฝ่ังซ้ายของแม่นํ้าโขงเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณของจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน ได้แก่ นครพนม 
มุกดาหาร สกลนครและกาฬสินธ์ุ ผู้ไทชะเงย คงเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีการอพยพปะปนกับกลุ่มผู้ไทอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ไท
เมืองวัง ผู้ไทเมืองกะปอง ผู้ไทเมืองกะตาก ผู้ไทเมืองบก ผู้ไทเมืองพิน ผู้ไทเมืองนอง ดังน้ัน จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า 
ผู้ไทชะเงยท่ีชาวบ้านนิยมเรียกตัวเองน้ัน น่าจะเป็นกลุ่มที่มาจากบ้านหรือเมืองชะเงย ตามการเรียกบริเวณท่ีตนเอง
จากมาเพื่อไม่ให้ปะปนกับกลุ่มคนท่ีมาจากเมืองอ่ืนๆ ด้วย 
 ว่าด้วยภาษาของผู้ไทชะเงยน้ีก็เห็นจะไม่แตกต่างจากผู้ไทถ่ินอ่ืนๆ เน่ืองจากภาษาผู้ไทมีความคล้ายคลึงกัน
ที่เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ และสําเนียง โดยเฉพาะการลงท้ายของเสียงที่เป็นสระ “อัว” ในภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาผู้ไทมักจะออกเสียงเป็นสระ “โอ” และเสียงสระ “เอีย” ในภาษาไทยกลางก็มักจะออกเสียงในภาษาผู้ไทด้วย
สระ “เอ” ซึ่งจะยกตัวอย่างมาพอสังเขปดังน้ี /หัว-โห/, /ตัว-โต/, /วัว-โง/, /เมีย-เม/, /เสีย-เส/,    /เปีย-เป/ ซึ่งจะ
พบมากจากสําเนียงการสนทนา อีกทั้งมีการแปลงหน่วยเสียงสระและพยัญชนะอีกหลายตัว แม้จะมีรายละเอียดท่ี
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แตกต่างกันบ้างในแต่ละชุมชน หากแต่สามารถที่จะเข้าใจและฟังรวมถึงส่ือสารกันได้อย่างเข้าใจ อีกทั้งมีคําศัพท์
เฉพาะหลายคําที่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้ไทหรือไม่ เช่น คําว่า “ป้อมเผอะ” และ “กอม่ี”  
 
 4. การศึกษาและอาชีพ 
 การศึกษาของประชากรบ้านดอนกอยส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับในปัจจุบัน หากแต่ในอดีต
การศึกษาของชาวบ้านจะเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต มีบางส่วนท่ีอยู่ในระบบโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนบ้าน  
ดอนกอยเปิดสอนถึงระดับช้ันประถมศึกษา หลังจากที่นักเรียนสําเร็จการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว
จะเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนทรายคํา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีบางส่วนเดินทางไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บํารุง 
ซึ่งเปิดการศึกษาถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย บางส่วนก็จะเลือกไปศึกษาในเมืองซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจําจังหวัด หลังจากสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ระดับมัธยมศึกษา) แล้วบางส่วนเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขา
วิชาชีพ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความเอ้ืออํานวยต่อการเดินทางและไม่ไกลจาก
หมู่บ้าน สามารถเดินทางไป-กลับ ได้ อีกท้ังนักเรียนยังสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ด้วย 

ด้านอาชีพของชาวบ้านดอนกอยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทํานาเป็นอาชีพหลัก เมื่อเสร็จส้ินจากฤดูกาล   
ทํานาแล้วก็จะแปรพื้นที่การเกษตรเป็นการปลูกพืชชนิดอ่ืน พืชที่นิยมปลูกหลังจากเก็บเก่ียวข้าวแล้ว คือ มะเขือ
เทศ พริกและบางส่วนปลูกแตงกวา เน่ืองจากมีตลาดรับส่งพืชผลทางการเกษตรเหล่าน้ีลงไปยังตลาดไทยรังสิตและ
ตลาดส่ีมุมเมือง จึงทําให้เกษตรกรของหมู่บ้านดอนกอยและหมู่บ้านใกล้เคียงนิยมปลูกพืชที่กล่าวมาแล้วจํานวน
มาก นอกจากน้ียังพบว่า ชาวบ้านดอนกอยยังปลูก “คราม” ซ่ึงเป็นพืชที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกอย่างหน่ึง 
เน่ืองจากบ้านดอนกอยเป็นหมู่บ้านผลิตผ้าย้อมคราม ในฐานะที่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของจังหวัด
สกลนคร จนสามารถทําให้ชุมชนเข้มแข็งและนําเศรษฐกิจท่ีดีมาสู่ประชาชนในหมู่บ้าน จนสามารถต้ังกลุ่มทอผ้า
ย้อมครามและยกระดับให้กลายเป็นศูนย์ท่ีเข้มแข็ง อีกทั้งผ้าย้อมครามของบ้านดอนกอยก็ได้รับความนิยมจากผู้ใช้
จํานวนมาก มีจํานวนยอดของการส่ังผลิตและซื้อจากตลาดภายนอกจํานวนมาก จนอาจกล่าวได้ว่า “คราม” 
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหน่ึงท่ีทําให้ชุมชนบ้านดอนกอยเข้มแข็งอย่างแท้จริง 

 
 5. ความเชื่อและศาสนา  
 ชาวบ้านดอนกอยนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็นับถือผีซึ่งเป็นความเช่ือด้ังเดิม ในหมู่บ้านมี
ทั้งวัดประจําหมู่บ้าน คือ “วัดศรีสวัสด์ิ” และศาลผี คือ “ศาลปู่ตา” ซึ่งเป็นผีประจําหมู่บ้านท่ีคอยดูแลปกปักรักษา
ลูกหลานในหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุข ท้ังยังนับถือ “ระบบผีหมอ-เหยา” มีการเหยารักษาโรค และเหยาเล้ียงผี ทุกปีแม่
ครูใหญ่จะจัดพิธีเล้ียงผีเหยาข้ึน เพื่อขอบคุณท่ีช่วยดูแลปกปักรักษาตนเอง ครอบครัวและผู้ที่เคยผ่านการเหยา
รักษาโรค นอกจากน้ีวีชีวิตของชาวบ้านยังคงนับถือ “ผีตาแฮก” ซึ่งเป็นผีนาที่คอยดูแลต้นข้าวในนา ต้ังแต่การดํา
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หว่านกล้าพันธ์ุรักษาข้าวให้เจริญงอกงามไปจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิตให้แล้วเสร็จ ทุกๆ ปีก็จะมีพิธีเล้ียงผีตาแฮก
เกือบทุกหลังคาเรือนและความเช่ือในระบบวิธีคิดแบบพราหมณ์-ฮินดู ก็ยังคงมีอยู่ในพิธีกรรมการแต่งงาน       
โดยจะพบการสู่ขวัญและการแต่งแก้เสียเคราะห์ให้เห็นอยู่เป็นประจํา เน่ืองจากระบบความเช่ือของชาวบ้าน     
เป็นแบบพหุลักษณ์ทั้งพุทธ พราหมณ์-ฮินดู และผี ปะปนกันไป ความเช่ือเหล่าน้ีชาวบ้านยึดถือปฏิบัติก็เพื่อความ
มั่นคงทางใจ 
 ด้านท่ีเก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรม มักจะสอดคล้องกับความเช่ือทางศาสนา ชาวบ้านดอนกอยก็มี
ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับฮีตสิบสอง หากแต่ปฏิบัติไม่ครบทุกฮีต เน่ืองจากฮีตบางอย่างได้สูญหายไป 
จึงขอกล่าวถึงฮีตบางประการท่ีชาวบ้านปฏิบัติอยู่เท่าน้ัน 

ประเพณีเก่ียวกับชีวิต เช่น ประเพณีงันเฮือนดี (งานศพ) ประเพณีแต่งงาน การบายศรีสู่ขวัญ งานข้ึนบ้าน
ใหม่ ซึ่งประกอบพิธีคล้ายกับชาวผู้ไทหมู่บ้านต่างๆ ในอําเภอพรรณานิคม โดยฮีตของการแต่งงานน้ันดูจะเป็นเรื่อง
สําคัญที่ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ให้ความสนใจและยังคงมีฮีตเดิม เช่น การเฆ่ียนเขย ส่วนประเพณีในรอบปี หรือ 
ประเพณี 12 เดือน ชาวบ้านดอนกอยยังยึดถือตามฮีต 12 ของชาวอีสานแต่มีบางประเพณีที่ไม่ได้กระทําแล้ว นับ
แต่เดือน 3 ชาวบ้านดอนกอยยังคงทําบุญกองข้าว บุญเดือน 4 บุญเผวส เทศน์มาลัยหม่ืนมาลัยแสน แห่ข้าวพัน
ก้อน หรือ เทศน์มหาชาติ ถือเป็นงานประเพณีประจําปีท่ีชาวบ้านให้ความสําคัญโดยจะมีพระเทศน์ครบทั้ง 13 
กัณฑ์ มีความเช่ือว่าหากใครได้ฟังเทศน์ครบทั้ง 13 กัณฑ์ในวันเดียวจะได้อานิสงส์มาก บุญเดือน 5 ชาวบ้านก็จะ
ทําบุญสงกรานต์ มีการสรงนํ้าพระและรดนํ้าดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน โดยเฉพาะมีการก่อเจดีย์ทรายในวัด      
ศรีสวัสด์ิ ส่วนบุญเดือน 6 ชาวบ้านดอนกอยจะทําพิธีเล้ียงผีตาแฮกก่อนลงนา บุญเดือน 8 ชาวบ้านก็ทําบุญ
เข้าพรรษา ส่วนบุญเดือน 9 บุญข้าวประดับดินนิยมทํากันทุกครัวเรือน ทําตอนช่วงกลางคืนและตอนเช้าก็นํา
ภัตตาหารไปถวายพระท่ีวัด บุญเดือน 10 บุญข้าวสาก (สารท) ทําเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ คล้าย
กับบุญข้าวประดับดิน ในเดือน 11 ชาวบ้านจะมีบุญออกพรรษาโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของการทําบุญน้ี ในเดือน 
12 บุญกฐินซ่ึงกฐินของบ้านดอนกอย มักจะมีลูกหลานที่ไปทํางานในกรุงเทพฯ และท่ีต่างๆ นําต้นกฐินมาท่ีบ้าน 
แล้วก็มาทอดที่วัดศรีสวัสด์ิ บุญกฐินก็นับเป็นบุญที่ชาวบ้านดอนกอยให้ความสําคัญมาก จําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องอาศัย
ความสามัคคีกันของคนในหมู่บ้าน นอกจากน้ียังมีประเพณีลอยกระทงในช่วงเดือนน้ีด้วย 

 
 6. การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
 การคมนาคมในบ้านดอนกอยในอดีตยังไม่มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เน่ืองจากหมู่บ้านไกลจากถนน
หมายเลข 2355 ประมาณ 4 กิโลเมตรภายหลังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เทศบาลตําบลบัวสว่าง เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคประเภทถนนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การเดินทางเข้าหมู่บ้าน
ดอนกอยมีความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากกลุ่มสตรีผู้ผลิตผ้าย้อมครามเป็นท่ีสนใจและมีความเข้มแข็ง    
ทําให้มีกลุ่มคนท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเย่ียมชมกลุ่มและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์   
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ผ้าย้อมครามมากข้ึน ทําให้ผู้นําหมู่บ้านต้องประสานงานและดําเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่งรัดและพัฒนาสาธารณูปโภคเก่ียวกับถนนหนทางให้มีความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 
 สาธารณูปโภคด้านอ่ืนๆ เช่น นํ้าประปา ชาวบ้านดอนกอยใช้นํ้าประปาจากการสูบนํ้าข้ึนมาใช้และมีการ
จัดเก็บเงินจากการใช้นํ้าเป็นรายเดือน นอกจากน้ีนํ้าส่วนหน่ึงท่ีชาวบ้านใช้ผันข้ึนมาจากแม่นํ้าอูน ระบบการบริหาร
จัดการนํ้าของชาวบ้านดอนกอยอยู่ในรูปของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซ่ึงบ้านดอนกอยไม่มีปัญหาในเรื่องการบริหาร
จัดการนํ้า หากแต่ในฤดูแล้งอาจจะประสบปัญหาบ้าง หากแต่ไม่รุนแรงมากนัก กล่าวคือ มีการใช้นํ้าประปาและนํ้า
ท่ีผันข้ึนมาใช้จากลํานํ้าอูนเพื่อการเกษตรกรรม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ลําน้ําอูนท่ีอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านดอนกอย 

 
7. ภูมิปัญญาเก่ียวกับผ้าย้อมคราม 

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยมีท่ีต้ังอยู่ท่ี บ้านเลขที่ 58 หมู่ 2 บ้านดอนกอย ตําบลสว่าง อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ก่อต้ังกลุ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2546 โดยมีนางถวิล อุปรี 
เป็นประธานกลุ่มคนปัจจุบัน 

ภูมิปัญญาการทําผ้าย้อมครามในบ้านดอนดอยก็มีอยู่แล้วโดยการย้อมครามผ้าฝ้ายที่สวมใส่ใน
ชีวิตประจําวันไม่ได้มีข้ึนเพื่อการจําหน่ายอย่างในปัจจุบัน ความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยเร่ิม
มาจากคุณยายพิม ศรีกุลกิจ เป็นผู้สืบทอดและร้ือฟื้นความรู้น้ีของชาวผู้ไทข้ึนมาให้เป็นท่ีแพร่หลายในหมู่บ้านอีก
ครั้ง โดยทําผ้าย้อมครามท้ังเป็นผ้ามัดหมี่ ผ้าลายพื้นฐาน ไปจําหน่ายซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้ซ้ือซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นคนต่างถ่ิน โดยใน พ.ศ.2546 มีสมาชิก 9 คน เช่น นางถวิล อุปรี นางกล่ินแก้ว ปีคุณ นางละอองดาว กลยณี 
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นางกัลยา ศรีกุลกิจ เป็นต้น รวบรวมเงินกันคนละ 1,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการก่อต้ังกลุ่มข้ึนอย่างเป็นทางการ 
และเพื่อใช้ดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม ตามคําแนะนําของอบต. ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับท้องถ่ิน 

นางถวิลได้เล่าถึงท่ีมาของการก่อต้ังกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยว่า “เมื่อก่อนตนเคยช่วยแม่ฑีตาทํางานทอผ้า
ได้เงินประมาณเดือนละ 3,000 บาท ช่วงเวลาน้ันก็ยังไม่เคยคิดท่ีจะทอผ้าขายเอง แต่เมื่อได้ไปดูงานเก่ียวกับการ
ทอผ้าตามท่ีต่างๆ ตนก็เริ่มเกิดความสนใจเรื่องการทอผ้ามากย่ิงข้ึน กระท่ังได้ไปดูงานที่โรงแรมเอ็ม.เจ.สกลนครก็
เห็นว่าเส้ือผ้าซึ่งเป็นผ้าทอต่างๆ ที่เอามาวางขายน้ันมีราคาสูง แต่สามารถขายได้ ตนจึงตัดสินใจว่าจะเริ่มทอผ้าขาย
ด้วยตัวเอง เพราะอยากมีรายได้เช่นน้ีบ้าง เช้าวันต่อมาจึงไปซื้อฝ้ายท่ีอูนดงมาทอ นับต้ังแต่วันน้ันกลุ่มทอผ้าบ้าน
ดอยกอยก็เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างข้ึน  โดยการสนับสนุนของพัฒนากรอําเภอมาช่วยแนะนําในช่วงแรกๆ ของการ
ก่อต้ังกลุ่ม ในช่วงปี พ.ศ.2546-2548 ก็มีสมาชิกเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ปีละมากกว่า 2 คน และล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2558 
ก็มีสมาชิกเพิ่มข้ึนมาอีกหน่ึงคน โดยเกณฑ์การคัดเลือกคนท่ีจะเข้าร่วมกลุ่มน้ันไม่ยุ่งยาก ขอเพียงมีใจรักในอาชีพก็
สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้แล้ว นอกจากน้ียังมีหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนกลุ่ม ได้แก่ พาณิชย์จังหวัด
สกลนคร สนับสนุนเรื่องการข้ึนทะเบียนของกลุ่ม ปี พ.ศ.2548 มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนครติดต่อให้ไปขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่ม ครั้งน้ีนางถวิลและนางก่ิงแก้วไปขายกันเพียง
สองคน เมื่ออาจารย์ท่ีติดต่อไปได้เห็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มก็ถูกใจจึงช่วยแนะนําสินค้าให้แก่ผู้ที่มาซื้อว่าเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ทําข้ึนเองจริงๆ (ผ้าทอย้อมครามของกลุ่มจะเน้นสีเข้ม ส่วนสีอ่อนๆ จะทําตามรายการท่ีลูกค้าส่ังเป็นส่วนใหญ่)
กลุ่มทอผ้าแห่งน้ีมีหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกจังหวัดมาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจํา ตัวอย่างผู้ศึกษาดู
งานจากสถาบันพระปกเกล้า เม่ือมาเห็นการดําเนินงานของกลุ่มก็เห็นว่ากลุ่มน้ีมีความเข้มแข็ง เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เน่ืองจากสมาชิกแต่ละคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน” 

เมื่อกลุ่มมีการดําเนินการได้ระยะหน่ึงก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลสว่าง
เป็นอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ก่ี ฟืม อัก หลา กระสวย หม้อนิล สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอพรรณานิคมได้เข้ามาจัด
อบรมให้ความรู้ในการบริหารกลุ่ม และจากสํานักงานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้แปรรูป
เป็นสินค้าต่างๆ เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนดูแลต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน การดําเนินงานของกลุ่ม สมาชิกจะต้อง
คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเผยแพร่ความรู้
ของชาวบ้าน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเพื่อสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆ นอกจากน้ี
จะต้องปฏิบัติตามกฎในการตรงต่อเวลาในการทํางาน ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานที่ได้รับมอบหมาย การ
ทํางานด้วยใจรัก มีความสามัคคีและเอ้ืออาทร และมีการประชุม-ลงมติเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน มี
การจัดทําบัญชีอย่างเป็นระบบ รายงานผลอย่างสมํ่าเสมอและมีการพิจารณาจุดแข็ง จุดด้อยของกลุ่มทอผ้าของ
ตนเอง เพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ 
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ภาพท่ี 3 หญิงวัยกลางคนบ้านดอนกอยกําลังนั่งทอผ้าท่ีกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย 

 
ระบบการทํางานของกลุ่มมีการเข้างานเป็นเวลา คือ 08.00 – 17.00 น. รายได้ของสมาชิกจะได้ตามเวลา

ท่ีเข้าทํางานจริง (รายได้รายวัน) คือวันละ 300 บาท รายได้เฉล่ียต่อคนอย่างน้อยท่ีสุดคือประมาณ 3,000 – 4,000 
บาท และมากที่สุดประมาณ 10,000 บาท ทางกลุ่มมีการประชุมทุกวันท่ี 30 หรือ 31 ของเดือน เพื่อสรุปผล    
การดําเนินงานของกลุ่มและแบ่งเงินปันผลให้แก่สมาชิก นอกจากน้ี ยังเริ่มมีเด็กนักเรียนเข้ามาช่วยงานในกลุ่ม  
เป็นเด็กในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4–5 มาช่วยงานป่ันฝ้าย และได้ค่าตอบแทนคิดเป็นเงินกิโลกรัมละ 100 บาท       

การทําผ้าย้อมครามของกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยจะเน้นการใช้ส่ิงท่ีมีในท้องถ่ินโดยเฉพาะเน้ือคราม      
เริ่มจากการปลูกต้นครามมีท้ังครามฝักตรงและครามฝักงอ แต่ส่วนมากใช้ครามฝักตรง ซ่ึงปลูกตามไร่นาของสมาชิก
และตามไร่นาของผู้ท่ีไม่ใช่สมาชิกจากน้ันจะมีการซื้อและนํามาทําเป็นเน้ือคราม ระยะเวลาปลูกต้นคราม 3 เดือน 
จึงเก็บเก่ียวใบครามที่แก่มัดรวมกันแล้วมาแช่นํ้าประมาณ 10-12 ช่ัวโมง หรือ 1 คืน แล้วกลับเอาใบที่อยู่ด้านบน 
ลงมาด้านล่างแช่นํ้าต่ออีก 1 คืน อีกประมาณ 12 ช่ัวโมง จากน้ันนําใบครามออกเหลือไว้เฉพาะนํ้าท่ีแช่ แล้วผสมนํ้า
ปูนแดงลงไปในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม แล้วใช้ไม้ตีเพื่อกวนครามให้ข้ึนฟอง แล้วทิ้งไว้อีก 1 คืน ข้ันตอนต่อไปคือ 
กรองนํ้าครามโดยใช้ผ้าดักรองเอาไว้เฉพาะโคลนครามหรือเน้ือครามเท่าน้ัน แล้วท้ิงเน้ือครามค้างผ้าไว้อีก 1 คืน  
จึงจะสามารถนําไปทําเป็นนํ้าครามสําหรับย้อมผ้าได้  
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การทํานํ้าด่ัง หรือนํ้าด่างนําเหง้ากล้วย กาบมะพร้าว ต้นมะละกอ กาบง้ิว เครือจาน ไปตากแห้งแล้วนํามา
เผารวมกัน เถ้าที่เผาได้เรียกด่ังใส่ภาชนะที่เจาะรูไว้แล้วมีเมล็ดฝ้ายกรองนํ้าด่ังอีกช้ัน รองนํ้าที่หยดผ่านไม้กรองและ
เมล็ดฝ้าย นํ้าด่ังท่ีดีจะต้องมีรสชาติเค็ม 
 การทํานํ้าครามหรือก่อหม้อครามนําเน้ือครามผสมกับนํ้าด่ังและนํ้าต้มเปลือกไม้ (นําเปลือกมะม่วงกอสอ 
เปลือกต้นเพกา เปลือกต้นสมอ เปลือกต้นเหมือดไปต้มรวมกัน) โดยใช้มือกวนส่วนผสมทั้งสามเข้าด้วยกันและต้อง
มีการชิมรสชาติของหม้อครามโดยให้มีรสชาติเปรี้ยว แล้วจะปล่อยท้ิงไว้เป็นเวลา 7 วัน แต่ต้องโจกหม้อทุกวันตอน
เช้า เพื่อให้นํ้าครามเกิดฟองหรือทําให้จุลินทรีย์เกิดข้ึนในหม้อย้อม ข้ึนฟองที่มีสีออกเขียวจะเรียกว่า “หม้อมาแล้ว” 
หากนํ้าครามเป็นสีลักษณะน้ีจะเริ่มย้อมสีได้  

เดิมกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยมีการปลูกต้นฝ้ายเองแต่ปัจจุบันต้องผลิตผ้าย้อมครามจํานวนมากประกอบกับ
ไม่มีเวลา ทําให้ฝ้ายท่ีปลูกเองน้ันไม่ค่อยเพียงพอ จึงมีการใช้เส้นใยในการผลิตผ้าย้อมครามอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 
ฝ้ายเข็นมือคือ ฝ้ายธรรมชาติที่ได้จากการปลูกในหมู่บ้านและท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงฝ้าย 1 กิโลกรัม ราคาประมาณ 300-350 
บาท โดยมีท้ังฝ้ายขาวและฝ้ายตุ่น (ตุ่นหรือตุ่ย คือ ฝ้ายสีนํ้าตาลโดยธรรมชาติ) ฝ้ายเข็นโรงงาน คือ เป็นฝ้ายเข็น
ด้วยเคร่ืองจักรของโรงงาน ส่วนมากส่ังซื้อมาจากหลายแหล่ง เช่น บ้านถํ้าเต่า อําเภออากาศอํานวย จังหวัด
สกลนครและอําเภอกุดบาก ฝ้ายเข็นโรงงานจะมีเส้นไม่เรียบมาก หากพิจารณาจะพบว่ามีขุยเล็กๆ ในเส้นใย
ประเภทน้ี ส่วนฝ้ายชนิดท่ีสามคือ ฝ้ายซีกวง หรือ เรยอน คือ เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยเรียบล่ืนและมันวาวกว่าเส้น
ใยประเภทอ่ืนๆ 

การสร้างสรรค์ลวดลายของผ้าย้อมคราม สามารถจัดกลุ่มลวดลายได้ 2 ประเภท คือ ลวดลายด้ังเดิม และ
ลวดลายสมัยใหม่ ซ่ึงจะอธิบายพอสังเขป ดังน้ี 
 1. ลวดลายด้ังเดิม เป็นลวดลายที่มีมาแต่โบราณ สร้างสรรค์ส่ิงท่ีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ เช่น เคร่ืองมือ
เครื่องใช้ โบราณสถาน สภาพแวดล้อม ฯลฯ โดยลวดลายท่ีนิยมทํามากท่ีสุด ได้แก่ ลายหมี่เต่าน้อย ลายราชวัตร
ลายนํ้าไหล ลายสายฝน ลายฟันปลา ลายตุ้มป่อง ลายดอกแก้ว เป็นต้น 
 2. ลวดลายสมัยใหม่ เป็นลวดลายที่ประยุกต์ข้ึนมา โดยนําลวดลายมาจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว หรือวัตถุต่างๆ ท่ีนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน หรือเห็นแบบมาจากผ้าประเภทอ่ืนๆ เช่น ลายนกนางแอ่นโอบ
โม้ย (ลายด้ังเดิมของหมู่บ้านน้ี) ลายดอกกุญแจ ลายเฉลียงดอกตุ้ม ลายเฉลียงเล็บมือนาง ลายสระอิคู่ ลาย
บานไม่รู้โรย ลายธาตุทราย ลายแจกัน ลายดอกเมือง ลายแมงมุมเล็ก เป็นต้น 
 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตผ้าย้อมครามของบ้านดอนกอยในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ
เป็นผืนเพื่อนําไปตัดชุดและผ้าพันคอที่ทํามาต้ังแต่เริ่มต้ังกลุ่ม ต่อมาจึงมีผ้าเช็ดหน้า และกระเป๋า ผลิตภัณฑ์ท่ีขายดี
ที่สุดของกลุ่มคือ ผ้าถุงและผ้ามัดหมี่ 4 ตะกอ ขายราคาเมตรละ 550 บาท โดยเฉล่ียแล้วราคาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
มีต้ังแต่ 200 บาท ไปจนถึง 3,000 บาท ลายผ้าท่ีมักจะมีรายการส่ังอยู่เป็นประจําคือ นกนางแอ่นโอบโม้ย (โม้ย    
คือ สีฟ้า) ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย ได้แก่ ผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ ผ้าเมตรทอธรรมดา
และมัดหมี่ ผ้าถุง ผ้าเช็ดหน้า กล่องกระดาษทิชชู กระเป๋าขนาดเล็ก-อเนกประสงค์ ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น นอกจาก
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ผลิตภัณฑ์ข้างต้น ยังมีการนําผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีลูกค้าต้องการย้อม เช่น เส้ือขาว กางเกง ผ้าพันคอ เส้ือถักไหมพรม 
ส่งมาท่ีกลุ่มแล้วให้ย้อมสีครามให้ จะเป็นรายได้ที่เกิดจากการย้อมสีธรรมชาติเท่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ลายผ้าแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ของบ้านดอนกอยท่ีกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ข้ึนในผืนเดยีวกัน  
เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ที่สนใจได้ดูลวดลาย  

 
  การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจจากผ้าย้อมครามของชุมชนบ้านดอนกอย มีการ
สร้างคุณค่าของผ้าย้อมครามเพื่อทําให้เกิดท้ังคุณค่าและมูลค่าไปพร้อมๆ กัน กล่าวคือ การสร้างคุณค่า เกิดข้ึนจาก
คุณค่าของความเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ส่งผ่านมายังเส้นฝ้าย 
กรรมวิธีการย้อม กระบวนการทอ ซึ่งกระบวนการสร้างผืนผ้าทั้งหมดเกิดข้ึนจากภูมิปัญญาและการเรียนรู้        
ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น สามารถบอกเล่าเป็นเร่ืองราวที่น่าสนใจได้ อีกท้ังคุณค่าที่เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่ ป้า
และยาย ที่มาทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มก็สามารถส่งเสริมให้เกิดคุณค่าในเชิงความรู้สึก และเห็นการสร้างสรรค์งาน
หัตถศิลป์ในรูปของกลุ่มท่ีแสดงออกถึงความเข้มแข็งได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ส่วนผืนผ้าที่ทอออกมาสําเร็จรูปแล้วน้ันก็มีคุณค่าในเชิงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีความละเมียดละไม 
โดยเฉพาะการสอดแทรกจิตวิญญาณความเป็นชาวผู้ไทลงไปในลวดลายของผืนผ้า ระยะเวลาของผืนผ้าแต่ละผืนที่
กว่าจะมาเป็นผ้าทออย่างสวยงามต้องอาศัยทั้งความอดทน ความต้ังใจและความเป็นประณีตศิลป์ของผู้ทอ ส่ิง
เหล่าน้ีก็ได้แสดงออกถึงคุณค่าของผืนผ้าได้อย่างชัดเจน 
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ภาพท่ี 5 ผ้าย้อมครามลายตุ้มป่องและลายสายฝนซึ่งเป็นลายดัง้เดิมของบ้านดอนกอย  
 
 ในอีกด้านหน่ึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก็พบว่าท่ีบ้านดอนกอยมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของผ้าย้อม
ครามให้เป็นท่ีต้องการของตลาดหลากหลายประเภท นับต้ังแต่ ผ้าเมตร แล้วนํามาประยุกต์เป็นผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุม
ไหล่ ผ้าพันคอ กระเป๋า ผ้าปูโต๊ะ ตุ๊กตา และเส้ือผ้า ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นการสร้างมูลค่าของผืนผ้าให้เกิดประโยชน์ใช้
สอยท่ีหลากหลาย และเป็นท่ีต้องการของตลาดอย่างกว้างขวาง นอกจากน้ีกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยยังมีการสร้าง
เครือข่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเอง เช่น การเป็นเครือข่ายกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (อําเภอพรรณานิคม) และจากส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร การออกร้านถนนหน้าจวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร การออกร้านงานกาชาดและรวมนํ้าใจไทสกล การออกร้านในโรงแรมต่างๆ ที่จังหวัด
สกลนครจัดข้ึน นอกจากน้ียังเคยนําผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนตนเองไปออกร้านท่ีกรุงเทพฯ รวมถึงการทอผ้า
ย้อมครามเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพฯ ส่ิงท่ีกล่าวมาแล้วก็ได้แสดงให้เห็นว่าการสร้างเครือข่ายของกลุ่มทอผ้าย้อม
ครามบ้านดอนกอย ได้เล็งเห็นความสําคัญของการขยายเครือข่ายเพื่อทําให้สินค้าทางวัฒนธรรมของกลุ่มตนเอง
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และนําไปสู่การสร้างมูลค่าได้อีกทางหน่ึงด้วย 

รายได้จากการขายผ้าคราม ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าย้อมคราม การรับจ้างย้อมสีธรรมชาติ และเป็นแหล่ง
โฮมสเตย์เรียนรู้วิถีครามบ้านดอนกอย เพราะกระบวนการสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศทําให้เกิดรายได้ที่
สามารถเล้ียงครอบครัวได้มีรายจ่ายท่ีค่อนข้างสัมพันธ์กับรายรับทั้งยังเป็นการทํางานอยู่ในหมู่บ้านไม่ต้องออกไป
ทํางานไกลบ้าน จึงมีสตรีในหมู่บ้านขอเข้าร่วมกลุ่มเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 50 คน นอกจากสตรีวัยกลางคน
ไปจนถึงสูงวัยทางกลุ่มยังมีการสอนนักเรียนให้กวนนํ้าคราม กวักฝ้าย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลานในชุมชน
โดยให้เงินค่าขนมเป็นการตอบแทน ทั้งน้ีเพื่อจูงใจให้เห็นความสําคัญและคุณค่าของผ้าย้อมครามของหมู่บ้าน
ตนเอง กลุ่มลูกค้าท่ีนิยมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นคนท่ีเก่ียวข้องหรือทํางานในหน่วยงานราชการและองค์กร
ต่างๆ และข้าราชการช้ันผู้ใหญ่  
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 4.2.1.2 บ้านหนองครอง 
บ้านหนองครอง ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจํานวน 3 ครั้ง คือ 

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และ 21-22 ธันวาคม พ.ศ.2558 และ 13-15 มีนาคม พ.ศ.2559 โดย   
บูรณาการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมค่าย “เบ่ิงแยงภูมิปัญญาสืบสานคุณค่าฝ้าย-ครามชุมชน”
กระบวนการท่ีนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยนํามาใช้ในครั้งน้ี  ได้แก่ การสัมภาษณ์เฉพาะคนและการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก รวมถึงการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงทําให้ได้ผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้นํา
ชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ 2) กลุ่มผู้นําและผู้ผลิตผ้าย้อมคราม นํามาซึ่งข้อมูลโดยสังเขปของชุมชนบ้านหนองครอง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 
 1. ประวัติชุมชน  
 บ้านหนองครองเดิมช่ือว่า “บ้านดอนข้ีหมู” หรือเรียกอีกช่ือว่า “บ้านนาจานอ้วน” โดยเรียกช่ือตามผู้มา
อาศัยคนแรก คือ นายอ้วน ถากรงาม กับภรรยา คือ นางพรมมา ถากรงาม เดิมทีพื้นที่ของหมู่บ้านน้ีเป็นที่ทํากิน
ของชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่บ้านเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม ต่อมาประชากรในบ้านเชิงชุมเพิ่มจํานวนข้ึน จึงได้แบ่ง
ครัวเรือนแล้วย้ายครอบครัวมาอยู่อาศัยเป็นบ้านหนองครองในปัจจุบัน หลังจากน้ันก็ได้มีการแต่งงานขยาย
ครอบครัวข้ึนเร่ือยมา สาเหตุที่เรียกว่าบ้านหนองครองก็เพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นหน่ึงช่ือว่า “ต้นหนามครอง”      
มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ลําต้นเป็นหนาม มีดอกสีขาว ผลขนาดเท่าลูกพุทรา ผลดิบมีสีเขียว เมื่อผลสุกจะมีสีนํ้าตาล ต้น
หนามครองจะข้ึนเป็นจํานวนมากบริเวณริมครอง ด้วยลักษณะเด่นเช่นน้ี ชาวบ้านจึงนํามาเรียกเป็นช่ือหมู่บ้านว่า 
“บ้านหนองครอง” 
 บ้านหนองครองถูกจัดต้ังเป็นหมู่บ้านในปี พ.ศ.2512 พร้อมได้แต่งต้ังผู้ใหญ่บ้านต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รวม 6 คนด้วยกัน ได้แก่ นายอบมา ถากรงาม นายเลย จิตอาคะ นายเสวย ทัศจันดา นายบุญย่ิง จิตอาคะ นาย
ประจักร จันลาวงศ์ และนายขวัญชัย ปาทาผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันแบ่งการปกครองในหมู่บ้านออกเป็น 3 คุ้ม คือ 
คุ้มไผ่สีทอง คุ้มรวมใจสามัคคี และคุ้มรุ่งเรืองพัฒนา 
 

2. ที่ต้ังอาณาเขตและลักษณะภูมิประเทศ 
 บ้านหนองครอง ต้ังอยู่ในหมู่ 4 ตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของอําเภอเมืองสกลนครราว 40 กิโลเมตร และห่างจากตัวอําเภอพรรณานิคม 25 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 
1,880 ไร่ พื้นท่ีป่าส่วนรวมของชุมชนประมาณ 34 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่างๆ ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ หนองสาด 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ลําห้วยไผ่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านโนนพอกตําบลเชิงชุม และจรดห้วยข่า 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านเชิงชุมตําบลเชิงชุม และจรดห้วยเตย 
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 บ้านหนองครองต้ังอยู่บนพื้นท่ีลักษณะเป็นที่ราบทุ่งที่พื้นที่ทํากินอยู่รอบหมู่บ้านและมีป่าชุมชนที่ชาวบ้าน
อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ราว 70 ไร่ มีสายนํ้าธรรมชาติอยู่รอบหมู่บ้าน 4 สาย คือ 
หนองสาด ห้วยไผ่ ห้วยข่า และห้วยเตย ซึ่งมีความสําคัญกับการเกษตรที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ตามฤดูกาล 
 ลักษณะภูมิอากาศบ้านหนองครองมีความคล้ายคลึงกันกับบริเวณพื้นท่ีอ่ืนๆ ของอําเภอพรรณานิคม 
กล่าวคือ มีฤดูกาลเดียวกัน ได้แก่ ฤดูร้อนจะเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูหนาวจะเริ่มจาก
กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูฝนจะเร่ิมต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หากแต่
ฤดูฝนกินเวลาหลายเดือนและฝนตกค่อนข้างได้ปริมาณท่ีดีเหมาะแก่การปลูกข้าว พืชท่ัวไปและต้นคราม 
นอกจากน้ียังปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือนและหาอาหารจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ ป่าและทุ่งนารอบหมู่บ้านได้
ตลอดทั้งปี เช่น หน่อไม้บง หน่อไม้ป่า หน่อไม้บ้าน ผักพาย ผักโหบเหบ ผักแป๊ะ ผักคะน้า ผักชี ข่า ตะไคร้ ผักหัว
เสือ มะเขือ บวบ เป็นต้น 
 
 3. ชาติพันธ์ุและภาษา 

ชาวบ้านหนองครองอพยพมาจากหลายแห่ง บ้างว่ามาจากบ้านบัวกลุ่มหน่ึง บ้างก็ว่ามาจากบ้านเชิงชุม
กลุ่มหน่ึง บ้างก็ว่ามาจากบ้านที่อยู่บนเทือกเขาภูพานส่วนหน่ึง จึงทําให้หมู่บ้านน้ีเป็นกลุ่มคนท่ีผสมผสานกัน
ระหว่าง ผู้ไท กะเลิงและลาว อีกท้ังเมื่อมีการแต่งงานเข้ามาเป็นเขยและเป็นสะใภ้จึงทําให้เกิดการผสมผสานของ
กลุ่มชาติพันธ์ุในหมู่บ้าน อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มคนด้ังเดิมในชุมชนเป็นคนกะเลิงแต่ปัจจุบันชาวหนองครอง พูดภาษา
กะเลิงได้เป็นจํานวนน้อย ส่วนใหญ่พูดภาษาผู้ไท ภาษากะเลิงท่ีสามารถใช้ส่ือสารได้มีเพียงคุณยายเสง่ียม       
ปัตถราช เพียงคนเดียวเท่าน้ันที่เข้าใจและพูดภาษากะเลิงได้ในระดับคํา คําที่ใช้สระ /ไอ/ /ใอ/ ส่วนใหญ่จะออก
เสียงเป็น /เ-/ แล้วใช้เสียงวรรณยุกต์เป็นจัตวา เช่น /ไปไหน-ไปสิเด๋ย/ /เท่าไหร่-เท่าเด๋ย/ ตัวอย่างการใช้คําอ่ืนๆ มี
ดังน้ี 

ตา  ภาษากะเลิงใช้คําว่า มัด  
จมูก ภาษากะเลิงใช้คําว่า มุ  
ฟัน ภาษากะเลิงใช้คําว่า กะเหน่ง 
ปาก ภาษากะเลิงใช้คําว่า กะโปก 
ผม ภาษากะเลิงใช้คําว่า ศก 
ควาย ภาษากะเลิงใช้คําว่า กะเลือก  
วัว ภาษากะเลิงใช้คําว่า กล๊อก 
แคร่ ภาษากะเลิงใช้คําว่า สะพาน 
ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธ์ุในหมู่บ้านน้ีส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไท ซึ่งมีบรรพบุรุษท่ีอพยพโยกย้ายถ่ินฐานมาจาก

เมืองบกเมืองวัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาษาพูดในหมู่บ้านจึงนิยมภาษาผู้ไท อีกทั้งหมู่บ้านที่อยู่
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รายรอบและใกล้เคียงบ้านหนองครอง ได้แก่ นาขาม โนนพอก สายร่องข่า ล้วนแต่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุผู้ไทท้ังส้ิน จึง
มีอิทธิพลต่อภาษาของชาวบ้านหนองครองมาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากน้ียังใช้ภาษาลาวและภาษาไทย
มาตรฐานด้วย สาเหตุการเปล่ียนแปลงด้านภาษามาจากการผสมผสานกันระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุแล้วมีการกลืนและ
กลายภาษาของตนเอง ประกอบกับการออกไปทํางาน การศึกษาและไปอาศัยนอกถ่ินอยู่ระยะหน่ึงจึงเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางภาษาด้วย 
 
  4. การศึกษาและอาชีพ 

ชาวบ้านหนองครองมีการศึกษาต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงจบระดับปริญญาตรี ผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนใหญ่ใน
หมู่บ้านจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนวัยผู้ใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนต้นและตอนปลาย 
นอกจากน้ียังมีวัยเรียนที่ กําลังศึกษาในระดับต่างๆ ต้ังแต่อนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาตรี แม้ว่าหมู่บ้าน       
หนองครองจะไม่มีโรงเรียนประจําหมู่บ้าน แต่ก็ได้ส่งบุตรหลานเข้าไปรับการศึกษาท่ีต่างๆ ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกัน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนพอก ศูนย์เด็กเล็กบ้านเชิงชุม โรงเรียนบ้านเชิงชุม (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส) โรงเรียนบ้าน
บัวราษฎร์บํารุง และวิทยาลัยการอาชีพนาซอน รวมถึงโรงเรียนประจําจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะทํานา เมื่อเสร็จฤดูทํานาก็แปรพื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดอ่ืน 
ได้แก่ มะเขือเทศ ถ่ัวลิสง และพริก นอกจากน้ียังเล้ียงสัตว์ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน คือ วัว ควาย หมู 
เป็ด และไก่ และยังมีชาวบ้านกลุ่มหน่ึงรวมตัวกันก่อต้ังกลุ่มทอผ้าย้อมครามขาย ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เกิดรายได้ใน
ครัวเรือนอีกช่องทางหน่ึง และบางครอบครัวก็สามารถทําให้การทอผ้าย้อมครามกลายเป็นรายได้หลักด้วย 

 

 5. ความเชื่อและศาสนา 
ชาวบ้านหนองครองนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักมีวัดบ้านหนองครองเป็นวัดประจําหมู่บ้าน แต่ไม่มี

พระสงฆ์จําพรรษาอยู่ เมื่อมีกิจทางพระพุทธศาสนาจะนิมนต์พระสงฆ์มาจากหมู่บ้านอ่ืน ขณะเดียวกันก็นับถือผีปู่ตา 
โดยมีศาลผีประจําหมู่บ้านอยู่ใกล้กับป่าชุมชน นอกจากน้ียังมีการประกอบพิธีกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับความเช่ือเรื่องผี 
คล้ายคลึงกันกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยเฉพาะพิธีกรรมเก่ียวกับผีบรรพบุรุษและผีหมอ ด้านผีบรรพบุรุษน้ันจะมี
พิธีกรรมตามฮีต 12 เช่น บุญเดือนเก้า (ข้าวประดับดิน) บุญเดือนสิบ (ข้าวสาก) ชาวบ้านจะร่วมใจกันประกอบ
พิธีกรรมเพื่อเป็นการเคารพและระลึกถึงบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว ส่วนความเช่ือผีหมอน้ัน เป็นความเช่ือเฉพาะ
บุคคลและกลุ่มบุคคล ไม่ได้เป็นความเช่ือส่วนรวมของหมู่บ้าน หากแต่คนท่ีเช่ือถือมีความเช่ือว่าผีหมอ เป็นผีท่ีคอย
ดูแลปกปักรักษาความเจ็บป่วยให้แก่ชาวบ้าน มักจะจัดพิธีเล้ียงผีข้ึนในช่วงเดือนมกราคมไปถึงเดือนพฤษภาคม ตาม
ความเช่ือของผู้นําท่ีเป็นแม่หมอหรือแม่เมืองของพิธีกรรม ตามความเช่ือของพวกเขาว่า “เดือนสามดอกฮังหย่ี เดือนส่ี
ดอกฮังบาน” เป็นช่วงที่ต้องทําพิธีกรรมเล้ียงผี (offering rite) เพื่อเป็นการบูชาผีไท้ ผีแถนและผีนํ้าท่ีคอยช่วยรักษา
ความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับชาวบ้าน นับเป็นการผสมผสานความเช่ือด้ังเดิมและพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน ชาวบ้านที่น่ี
ยึดถือแบบปฏิบัติตามฮีต 12 มีประเพณีในรอบปีและประเพณีเก่ียวกับชีวิตเช่นเดียวกับหมู่บ้านอ่ืน ประเพณีเก่ียวกับ
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ชีวิต คือ ประเพณีเก่ียวกับการเกิด ประเพณีเก่ียวกับการแต่งงาน ประเพณีเก่ียวกับการการตาย ประเพณีในรอบปี คือ 
เดือนอ้าย และเดือนย่ี ทําบุญตามความเช่ือทางพระพุทธศาสนา เดือน  3 มีบุญข้าวจ่ี เดือน 4 บุญเผวส เทศน์
มหาชาติ เดือน 5 บุญสงกรานต์ เดือน 6 เล้ียงผีตาแฮก เล้ียงผีปู่ตาเดือน 8 บุญเข้าพรรษา เดือน 9 บุญข้าวประดับ
ดิน เดือน 10 บุญข้าวสาก เดือน 11 บุญออกพรรษา และเดือน 12 ทําบุญกฐิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ภาพท่ี 6 ไร่มะเขือเทศท่ีชาวบ้านหนองครองปลูกไว้เพื่อจําหนา่ยผลสดและส่งโรงงานผลิตน้ํามะเขือเทศ 

 
  6. การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
 บ้านหนองครองมีระบบการคมนาคมท่ีสะดวก เพราะมีถนนเส้นหลักในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง บางช่วง
เป็นถนนคอนกรีต มีระบบสาธารณูปโภค ทั้งบ่อนํ้าบาดาลอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตก ประปาหมู่บ้านที่ต้ังอยู่ทาง
ทิศเหนือ และมีระบบประปาส่วนกลาง และมีกุดวัวบา และกุดนกเจ่าอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ส่วน
นํ้าที่ใช้บริโภคมาจากการรองนํ้าฝนและนํ้าประปา ระบบการจัดการนํ้าของชุมชนหนองครองถือมีส่วนสําคัญมาก
เพราะสัมพันธ์กันการทําเกษตรกรรมท้ังปลูกข้าว สวนพริก สวนมะเขือเทศ และการปลูกต้นคราม เพราะหากไม่มี
นํ้าเพียงพอหรือแห้งแล้ง จะส่งผลต่อประกอบอาชีพของชาวบ้านได้ 
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ภาพท่ี 7 ไร่ครามท่ีชาวบ้านปลูกไว้ในทุ่งนาหลังจากท่ีเว้นว่างจากการปลูกข้าว 

 
  7. ภูมิปัญญาเก่ียวกับผ้าย้อมคราม 

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครองมีท่ีต้ังอยู่ท่ี บ้านเลขท่ี 29 หมู่ 4 บ้านหนองครอง ตําบลเชิงชุม 
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีประธานกลุ่ม คือ นางป่อน โคตรพรม เลขานุการ คือ นางวิกุล พรมหากุล 

ประวัติการทําผ้าย้อมครามของชุมชนบ้านหนองครอง เล่ากันว่าแต่บรรพบุรุษมีการทําผ้าย้อมครามกันอยู่
ในหมู่ผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีเป็นผู้หญิง แต่ต่อมาก็เส่ือมความนิยมลงและละท้ิงภูมิปัญญาน้ีไปช่วงระยะหน่ึง จําได้เพียงว่าเคย
เห็นผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตทอผ้าและย้อมด้วยคราม ซึ่งในอดีตชาวบ้านผลิตผ้าย้อมครามข้ึนเพื่อใช้สอยส่วนตัวและใน
ครัวเรือนเท่าน้ัน เพราะการซื้อขายเส้ือผ้าไม่ได้มีมากและสะดวกเช่นทุกวันน้ี ชาวบ้านจึงต้องถักทอข้ึนสวมใส่เอง 
ซ่ึงอาชีพหลักของชาวบ้าน คือ ทํานาและเล้ียงสัตว์ ซึ่งต้องเปรอะเป้ือนส่ิงต่างๆ อยู่เสมอ ชาวบ้านจึงนิยมย้อมคราม
ท่ีมีสีเข้ม เพื่อให้เหมาะกับการดํารงชีวิตประจําวัน  

กระท่ังเมื่อ พ.ศ.2535 สตรีวัยกลางคนในหมู่บ้านกลุ่มหน่ึงได้ร่วมกันคิดหาแนวทางเพื่อสร้างรายได้และ
เห็นว่าแต่เดิมบ้านตนก็เคยมีองค์ความรู้เรื่องน้ี จึงเกิดการรื้อฟื้นวิธีการทําผ้าย้อมครามข้ึนมาใหม่ โดยเก็บใบคราม
จากต้นครามที่ข้ึนอยู่ตามสวน ไร่ นา มาทําก่อน และมีการสอบถามองค์ความรู้น้ีจากผู้รู้ท้ังในและนอกหมู่บ้าน เพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามของบ้านหนองครองข้ึน โดยมีนางป่อน โคตรพรม เป็นผู้รื้อฟื้นและ
ริเริ่มผ้าย้อมครามข้ึนอีกครั้ง ซึ่งนางป่อนได้จําหน่ายผ้าย้อมครามครั้งแรกๆ ให้กับหมอที่รักษาอาการเจ็บป่วย โดย
จําหน่ายเมตรละ 100 บาท ด้วยเกรงว่าหากต้ังราคาสูงหมอจะไม่ซื้อผ้า นับเป็นหน่ึงแรงบันดาลใจที่ทําให้มองเห็น
รายได้จากการทําผ้าย้อมครามหลังจากน้ันมานางป่อนจึงเริ่มทอผ้าและย้อมครามขาย ซึ่งได้แนะนํากับเพื่อนพ้องใน
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หมู่บ้านและชักชวนมาทําผ้าย้อมครามร่วมกัน โดยในชุมชนปรากฏเรื่องเล่าท่ีแสดงใจความถึงการริเริ่มรื้อฟื้นและ
คืนชีวิตให้กับผ้าทอในบ้านหนองครองด้วย ซึ่งนางป่อนและสตรีในกลุ่มทอผ้าได้เล่าในเรื่องที่คล้ายกันว่า โดยนาง
ป่อนเล่าให้ฟัง ความว่า  “จุดเริ่มต้นของการต้ังกลุ่มเริ่มมาจากยายตอนยังสาวกัวน่ี แต่ว่าแต่ก้ีบ้านหนองครองเฮา
กะเฮ็ดครามมาแต่ด้ังแต่โดนแล้ว แต่ว่ามันกะบ่ค่อยเฮ็ดช่วงหน่ึง จนแม่ยายไปเห็นผ้าเขามาและกะเบ่ิงทรงว่าผ้า
บ้านเฮาน่ีน่าสิขายได้ บาดท่ีน่ียายก็ไปหาหมอไปฮักษาบ่สบาย กะเลยได้คุยกับคุณหมอ คุณหมอกะได้ถามได้ว่ายาย
น่ีเป็นผ้าอะไรมันคืองามดีแท้ ยายจะบอกเพิ่นว่าเป็นผ้าย้อมครามท่ีบ้านเฮา เพิ่นกะสนใจกะเลยได้เว่ากันแล้วเพิ่น
กะซื้อนํายาย เทือแรกน่ันขายไปร้อยนึง เอ้าผ้าย้อมครามบ้านเฮากะขายได้กะเป็นเงินเป็นทองนําเพิ่นอยู่ต๋ัว บาดน่ี
กะเลยกลับเมือเฮือนกะได้ชวนผู้น่ันผู้น่ีมาซอยกันเฮ็ดเอาไปขาย” 

ภายหลังมีนางแปลง พรมหากุล นางปลา ฐากรงาม นางหนูเจียง จิตอาคะ นางเฉลย จิตอาคะและนางบุญ
ทัด จันลาวงศ์ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์และรักษาภูมิปัญญาน้ีไว้ ต่อมาเม่ือภาพของการทําผ้าย้อมครามปรากฏใน
หมู่บ้านมากข้ึน ประกอบกับความนิยมของผู้คนภายนอกชุมชนท่ีสนใจผ้าย้อมคราม จึงมีการจดทะเบียนจัดต้ังกลุ่ม
ผ้าย้อมครามชุมชนหนองครองข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2547 ซึ่งสมาชิกกลุ่มผู้ทําผ้าย้อมครามบ้านหนองครองได้เข้าร่วมการ
อบรมกับหน่วยงานราชการอยู่หลายครั้ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของผู้ซื้อ ปัจจุบันมีสมาชิก
ในกลุ่มราว 40 คนโดยนางวิกุล พรมหากุลเป็นผู้จัดการบริหารกลุ่มทอผ้าน้ีเป็นหลัก 

ต้นครามท่ีกลุ่มทอผ้าบ้านหนองครองใช้ทําเน้ือครามมี 2 ชนิด คือ ครามฝักตรง และครามฝักงอก่อนนํา
เมล็ดครามมาปลูกช่วงเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะไม่เช่นน้ันเมื่อนํามาปลูกเมล็ดจะไม่เจริญเติบโต 
ซึ่งการปลูกครามจะปลูกก่อนฤดูฝนราวเดือนพฤษภาคมโดยการไถดินยกร่องเป็นหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร 
แล้วจึงหยอดเมล็ดครามลงไปจํานวนหน่ึงหยิบมือ ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 1 กํามือต่อหลุม หรืออาจจะใช้ปุ๋ยเคมีได้ แต่
คุณภาพปุ๋ยเคมีจะด้อยกว่าปุ๋ยคอก จากน้ันหม่ันรดนํ้าทุกวัน เม่ือเริ่มต้นเริ่มโตข้ึนสามารถรดนํ้าวันเว้นวันได้  
 เมื่อต้นครามมีอายุราว 3 เดือนก็สามารถเก็บเก่ียวได้ โดยการเก็บครามจะต้องเก็บช่วงเช้าตรู่ ครามฝักตรง
ต้องรอให้ต้นครามมีอายุประมาณ 3 เดือน จึงเก็บเก่ียวได้ โดยจะเก่ียวให้เหลือแต่ลําต้นไว้ แล้วนําต้นครามที่เก่ียว
ไปทําเน้ือคราม ส่วนลําต้นท่ีเหลือรากก็ท้ิงไว้เพื่อให้เกิดการงอกต้นใหม่ เมื่อออกเป็นฝักท้ิงไว้ให้แก่จึงจะเก็บฝักไป
ไว้เพื่อเพาะพันธ์ุต่อไปส่วนครามฝักงอน้ันไม่ใช้การเก่ียวเหมือนฝักตรง แต่จะเก็บเฉพาะใบ โดยเก็บใบแก่จากล่างลํา
ต้นข้ึนไปด้านบน 
 การทํานํ้าคราม เริ่มจากนําใบครามท่ีเก็บเก่ียวมาได้มาแช่นํ้าจนท่วมไว้ 1 คืน หลังจากน้ันจึงนําใบคราม
ออกเหลือไว้เฉพาะนํ้า ซ่ึงนํ้าจะมีสีออกนํ้าเงินหลังจากน้ันนําปูนแดงมาผสมกับนํ้าครามท่ีแช่ไว้แล้วตีจนเกิดฟองสี
นํ้าเงินเข้ม ปล่อยทิ้งไว้ราว 1 คืนเพื่อให้นํ้าครามจับตะกอนแล้วจึงกรองเทนํ้าใสออกเหลือเฉพาะเน้ือครามเน้ือคราม
ที่ได้น้ีสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้หลายปี 
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ภาพท่ี 8 สตรีสูงวัยกําลังดีดฝ้ายเพ่ือนํามาทําเป็นเส้นใยในการทําผ้ายอ้มคราม 

 
การทํานํ้าครามสําหรับย้อมหรือการก่อหม้อครามจะนําเน้ือครามผสมกับนํ้าด่างหรือนํ้าข้ีเถ้า หรือที่

ชาวบ้านเรียกว่า “นํ้าด่ัง” ท่ีผ่านการกรองแล้ว ผสมกับนํ้าตาลทรายแดง เปลือกเพกา กล้วยนํ้าว้ามะขามเปียกเข้า
ด้วยกันจากน้ันหมั่น “โจก” นํ้าคราม คือ การตักนํ้าครามข้ึนแล้วเทกลับไปในหม้อเช่นเดิมเพื่อให้ครามสัมผัสกับ
อากาศทําเช่นน้ีเป็นประจําทุกวัน จนกว่าหม้อครามจะพร้อมย้อม คือ นํ้าครามด้านบนมีสีเหลืองออกเขียวและมี
ฟองสีนํ้าเงินลอยอยู่ด้านบน หลังจากการย้อมครามในแต่ละครั้งจะต้องเติมเน้ือครามและอาหารลงไปเพิ่มทุกครั้ง 
การเก็บรักษาหม้อครามควรอยู่ในที่ร่มไม่ควรต้ังกลางแดดหรือบริเวณที่แดดส่องตลอดวัน 
 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครองใช้เส้นใยในการทําผ้าทอย้อมคราม 3 ชนิดด้วยกัน คือ ฝ้ายเข็นมือ
เป็นฝ้ายธรรมชาติท่ีปลูกเองหรือซื้อจากชาวบ้านท่ีปลูกแล้วใช้กรรมวิธีแบบชาวบ้าน ทําให้มีลักษณะพิเศษที่เน้ือ
และคุณภาพของเส้นใย แต่มีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อีกชนิดหน่ึงคือ ฝ้ายไทย บางครั้ง
ชาวบ้านจะเรียกว่าฝ้ายเข็นโรงงาน เป็นฝ้ายเข็นด้วยระบบเครื่องจักรซื้อมาจากโรงงาน เม่ือทอออกมาแล้วจะเรียบ
กว่าฝ้ายเข็นมือ แต่จะย้อมติดสีครามยากกว่าฝ้ายชนิดอ่ืน และเส้นใยชนิดหน่ึงคือ ซีกวง หรือเรยอน เป็นเส้นใย
สังเคราะห์ที่ส่ังซื้อมาจากโรงงานอุตสาหกรรม มีความเงางามและละเอียดของเส้นใยมาก เน่ืองจากใช้มาตรฐานการ
ผลิต และมีความนุ่มด้วย ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมเส้นใยชนิดน้ีเน่ืองจากเส้นใยย้อมติดสีง่ายและได้สีที่เข้มกว่าฝ้ายเข็น
โรงงานเมื่อทอผ้าออกมาแล้วจะมีเน้ือน่ิม ล่ืน พล้ิว และบาง กว่าฝ้ายชนิดอ่ืนๆ 

การสร้างสรรค์ลวดลายของผ้าย้อมครามของชุมชนบ้านหนองครอง สามารถจัดกลุ่มลวดลายได้ 2 
ประเภท คือ ลวดลายด้ังเดิม และลวดลายสมัยใหม่ ซึ่งจะอธิบายพอสังเขป ดังน้ี 
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 1. ลวดลายด้ังเดิม เป็นลวดลายที่มีมาแต่โบราณ สร้างสรรค์ส่ิงท่ีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ เช่น เครื่องมือ
เคร่ืองใช้ โบราณสถาน สภาพแวดล้อม ฯลฯ โดยลวดลายท่ีนิยมทํามากที่สุด ได้แก่ ลายหมี่ตุ้มน้อย ลายหมี่นาค
น้อย/ใหญ่ ลายหม่ีหมากจับ ลายหม่ีเต่าน้อย ลายราชวัตร (นิยมทําเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่) ลายนํ้าไหล ลาย
สายฝน ลายสร้อยพร้าว เป็นต้น 
 2. ลวดลายสมัยใหม่ เป็นลวดลายที่ประยุกต์ข้ึนมาใหม่ โดยนําลวดลายมาจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่
อยู่รอบตัว หรือวัตถุต่างๆ ที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันหรือเห็นแบบมาจากผ้าประเภทอ่ืนๆ เช่น ลายผีเส้ือ ลายโซ่
ทอง ลายตุ้มขอบ เป็นต้น 
 ผ้าย้อมครามมีลักษณะพิเศษท่ีสามารถนําไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย ชุมชนบ้านหนอง
ครองมีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม และมีลักษณะร่วมกับชุมชนคราม
อีกหลายแห่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 9 ผ้าย้อมครามลายน้ําไหลของบ้านหนองครอง แม้มีช่ือเรียกเหมือนกันแต่ลวดลายแตกต่างกันไปตามฝีมือการมัดหมี ่ 

 
การเพิ่มมูลค่าผ้าย้อมครามของบ้านน้ีทําได้หลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับการออกแบบและสร้างสรรค์จาก

เดิมที่ชาวบ้านผลิตและทอผ้าย้อมครามแล้วตัดเย็บให้เป็นผ้าถุง เส้ือ กางเกง สําหรับสวมใส่ในกิจกรรมประจําวัน 
แต่เมื่อยุคสมัยเปล่ียนแปลงไปและความนิยมเส้ือผ้ารูปแบบท่ีทันสมัยมากย่ิงข้ึนจึงทําให้เกิดการแปรรูปอย่าง
หลากหลายจากการสํารวจผลิตภัณฑ์เก่ียวกับผ้าย้อมครามที่ชุมชนบ้านหนองครองทําเพื่อจําหน่าย ได้แก่ ผ้าผืน   
ผ้าทอมือย้อมครามเป็นลายต่างๆ ตัดแบ่งขายเป็นเมตรหรือเป็นม้วนและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูป ได้แก่  
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 1. ผ้าพันคอ คือผ้าที่ใช้พันรอบคอเป็นเครื่องประดับตกแต่งกายอย่างหน่ึงมีท้ังมัดหม่ีและทอลายธรรมดา
ผ้าทอมีความยาวประมาณ 1.50 เมตร ถึง 2 เมตร หน้ากว้างราว 25 เซนติเมตร ถึง 30 เซนติเมตร  
 2. ผ้าคลุมไหล่ คือผ้าที่ใช้คลุมรอบตัวเป็นเครื่องประดับตกแต่งกายอย่างหน่ึง มีท้ังมัดหม่ีและทอลาย
ธรรมดา ผ้าทอความยาวประมาณ 2 เมตร หน้ากว้างประมาณ 50 เซนติเมตร 
 3. ผ้าถุงหรือผ้าซิ่น คือ เครื่องแต่งกายท่ีใช้สวมใส่สําหรับผู้หญิง ผ้าถุงมักทอแบบมัดหม่ีความยาวประมาณ
2 เมตร ถึง 4 เมตร หน้ากว้าง 1 เมตร ถึง 1.50 เมตร 
 4. กระเป๋าย่าม ทอลายมัดหม่ีนํามาเย็บเข้ากับผ้าฝ้ายสีขาวใช้สําหรับใส่ส่ิงของต่างๆ  
 5. ก๊ิบติดผม ใช้สําหรับติดผมหรือตกแต่งเส้ือผ้า ทําจากผ้าย้อมครามทั้งท่ีเป็นลายธรรมดาหรือลายมัดหมี่
มาเย็บให้เป็นรูปดอกไม้ขนาดเล็กติดเข้าไปกับก๊ิบสําเร็จรูป 
 6. ผ้าเช็ดหน้า นิยมทําด้วยลวดลายหมี่คั่น แล้วนํามาตัดให้ได้ขนาดเท่าผ้าเช็ดหน้าขนาดท่ัวไปตาม
ท้องตลาดแล้วเย็บด้านข้างเก็บมุมให้สวยงาม 
 7. เส้ือ กางเกง กระโปรง โดยนําผ้าเมตรหรือผ้าคลุมไหล่มาประยุกต์โดยการตัดเย็บเป็นเส้ือผ้าเป็นรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เส้ือเช้ิต เส้ือของสตรี กระโปรงทรงสุ่ม 
 การสร้างเครือข่ายเพื่อการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจจากผ้าย้อมครามของชุมชนบ้านหนองครอง 
จะกล่าวถึงเป็น 2 แนวทาง คือ เครือข่ายกับการสร้างคุณค่าของผ้าย้อมคราม และเครือข่ายกับการสร้างมูลค่าของ
ผ้าย้อมครามจะกล่าวถึงอย่างสังเขป ดังน้ี 
 เครือข่ายกับการสร้างคุณค่าทางสังคมของผ้าย้อมคราม คือ การติดต่อส่ือสารกันหรือการรวมกลุ่มกันเพื่อ
สร้างคุณค่าให้เกิดกับผ้าย้อมคราม เบื้องต้นกลุ่มทอผ้าบ้านหนองครองมีการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างเครือข่าย
กันภายในกลุ่มโดยรวมสตรีในหมู่บ้านเท่าน้ัน ผู้ซึ่งสนใจผ้าย้อมครามภูมิปัญญาท่ีตกทอดกันมาของบรรพบุรุษ
แรกเริ่มเดิมทีทุกคนท่ีรวมกลุ่มกันน้ีไม่มีใครเช่ียวชาญการทําครามนัก แต่เกิดจากการรวมกลุ่มกันแล้วแลกเปล่ียน
ถ่ายทอดส่ิงท่ีตนเองรู้ดีแก่สมาชิกคนอ่ืนๆ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทําผ้าย้อมครามต้ังแต่ต้นจนกระทั่งนําไป
จําหน่าย แต่ทั้งน้ีไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทําหน้าท่ีทุกหน้าท่ีได้ดีเท่ากันหมด จึงได้มีการแบ่งหน้าท่ีกันทั้งการทํา
หน้าท่ีมัดหม่ี การป่ันฝ้ายการติดต่อและจําหน่าย คนในกลุ่มมีความรักและสามัคคีกัน ส่งผลให้กลุ่มมีความม่ันคง
และแข็งแรงในการดําเนินงาน แม้สมาชิกทุกคนจะต่างกลุ่มชาติพันธ์ุแต่เป็นชาวบ้านหนองครองท่ีสามารถทําผ้า
ย้อมครามได้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์สามารถดํารงรักษาภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาและยังดํารงไว้ซึ่งความงาม
แห่งผืนผ้าเอาไว้ การรวมกลุ่มและการมีภูมิปัญญาชุดน้ีช่วยสร้างเรื่องราวและเรื่องเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมครามที่น่ี   
ให้สนใจมากย่ิงข้ึน 

การสร้างเครือข่ายกับคนนอกกลุ่มทอผ้ามีท้ังคนในชุมชนและคนนอกชุมชนเพื่อการสร้างเครือข่ายการ
ผลิตฝ้ายเป็นสําคัญ เช่น ชาวบ้านที่ปลูกฝ้ายตามหัวไร่ปลายนา แม้ไม่ได้ทําผ้าย้อมครามแต่มีผลผลิตจากฝ้ายซึ่งเป็น
ส่วนสําคัญในการทําผ้าพื้นเมืองก็จะนํามาจําหน่ายให้แก่กลุ่มสะท้อนให้เห็นการใช้วัตถุดิบในชุมชนเพื่อการผลิตผ้า
ย้อมครามท่ีมาจากชุมชนอย่างแท้จริง ด้วยสามารถระบุพิกัดหรือพื้นท่ีในการปลูกต้นฝ้ายได้อย่างชัดเจนระบุที่มา
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ของวัตถุดิบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านหรือนอกหมู่บ้านปลูกฝ้ายเพื่อจําหน่ายให้กลุ่ม มิได้รับมาจากที่ท่ีไม่รู้เรื่องราวของ
เส้นฝ้าย การบอกแหล่งที่มาของเส้นใยที่นํามาทอทําให้ผ้าแต่ละผืนผลิตภัณฑ์แต่ละช้ินมีเรื่องราวและความเป็นมา
อันยากลําบากกว่าที่จะได้ผ้าทอมาแต่ละผืน นับว่าช่วยสร้างคุณค่าให้กับผ้าย้อมครามบ้านหนองครอง 

ผลจากการสร้างเครือข่ายของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครองท่ีมีความสามัคคีกัน ความร่วมมือกัน 
ความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ การสืบทอดและประยุกต์ภูมิปัญญาท่ีมีความเป็นพื้นถ่ินอย่างแท้จริง ทําให้คน
ภายนอกท่ีสนใจกระบวนการทําครามและสนใจถึงภูมิหลังของผลิตภัณฑ์ครามแต่ละช้ินได้มองเห็นคุณค่าเกิดการ
รับรู้ในกลุ่มนักวิชาการกลุ่มผู้นําชุมชน และหน่วยงานต่างๆ จึงได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาดูงานและใช้เป็นห้องเรียน
ชุมชนแก่นักศึกษา เพราะบ้านหนองครองสามารถสะท้อนเสน่ห์ของชุมชนคราม “วิถีคนวิถีคราม” จึงเกิดการ
ส่งเสริมให้มีนักท่องเท่ียว กลุ่มผู้ประกอบการ นักออกแบบเข้ามาในชุมชนมากข้ึนซ่ึงนําไปสู่การสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจให้เกิดข้ึนด้วย  
 นอกจากน้ีกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครองยังมีการสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามท้ัง
เครือข่ายในประเทศและเครือข่ายนอกประเทศ โดยแม่วิกุล พรมหากุลเป็นเลขาและผู้นําผ้าของกลุ่มไปจําหน่าย
หรือลูกค้าจะเข้ามาติดต่อที่หมู่บ้านโดยตรงผ่านแม่วิกุลหรือลูกค้ายังแวะเวียนเข้ามาในหมู่บ้านสอบถามโดยตรง ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

เครือข่ายในประเทศเครือข่ายในจังหวัดสกลนครมีการติดต่อซื้อขายผ้าเมตรกันกับร้านสุดศรีไหมไทย ร้าน
พีระไหมไทย  ร้านศักด์ิดาผ้าคราม และร้านผู้ประกอบการรายย่อย เครือข่ายในกรุงเทพมหานครมีทั้งลูกค้าประจํา
และลูกค้าใหม่ท่ีแวะเย่ียมชม กลุ่มน้ีนิยมผ้าเมตร ส่วนใหญ่จะนําลายผ้ามาให้มัดหม่ีหรือทอตามที่กําหนด 
นอกจากน้ียังมีเครือข่ายกับผู้ประกอบการรายย่อยจากร้านต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี หรือลูกค้า
ในจังหวัดใกล้เคียง 

ส่วนใหญ่เครือข่ายในประเทศมาจากการท่ีกลุ่มทอผ้าบ้านหนองครองไปออกร้านในงานต่างๆ เพื่อแนะนํา
สินค้าจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์การเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม ถนนคนเดินผ้า
ครามในจังหวัดสกลนครทุกเสาร์-อาทิตย์และถนนผ้าครามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทุกวันอังคาร เป็น
ต้น โดยนําสินค้าไปแสดงและจําหน่าย นอกจากจะได้จําหน่ายในงานน้ันๆ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มทอผ้าของ
ตนเองไปในทางหน่ึง มักมีลูกค้าติดต่อกลับมาหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อไปก่อนหน้าน้ีแล้ว  
  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองครองมีการสร้างเครือข่ายในต่างประเทศอยู่หลายแห่ง เช่น ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เข้ามารับซื้อผ้าเป็นเวลาหลายปี โดยสนใจลายผ้าท่ัวไปท่ีชาวบ้านสร้างสรรค์ข้ึน เช่น 
ลายนํ้าไหล ลายราชวัตร รับซ้ือทุกลายนิยมผ้าเน้ือน่ิม รับซ้ือทั้งผ้าเมตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนเครือข่ายกับกลุ่มผู้
ซื้อจากประเทศฮอลแลนด์ ได้ติดต่อสร้างเครือข่ายกันเป็นเวลา 3 ปีมาแล้ว โดยมีการกําหนดลายและขนาดตามท่ี
ต้องการ นิยมฝ้ายเข็นมือสินค้าหลักเป็นผ้าคลุมไหล่ ส่วนกลุ่มลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น ติดต่อสร้างเครือข่ายกันมา
ราว 5 ปี โดยนิยมเป็นผ้าเมตรและฝ้ายเข็นมือเพื่อไปทําประดับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ซ่ึงก่อนจะส่งผลิตภัณฑ์ออกไป
จําหน่ายแต่ละครั้งจะต้องตรวจคุณภาพผ้าก่อนทุกผืนทุกช้ินเพื่อให้ได้สินค้าที่ประณีตและละเอียดตามความถนัด
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ของกลุ่ม รายได้จากการทําผ้าย้อมครามเฉล่ียต่อคนประมาณ 100,000-300,000 บาทต่อปี โดยคํานวณผ้าทอ
ทั้งหมดแล้วนํามาหารเฉล่ีย ต่อคนสามารถทอผ้าได้ 66 เมตร ต่อเดือน (เมตรละ 350-400 บาท) 

การทําผ้าฝ้ายย้อมครามของบ้านหนองครองมีการใช้เรื่องราวของผ้า อาทิ ความเป็นมาการทอผ้าในชุมชน 
แหล่งผลิตต้นคราม นํ้าคราม และฝ้าย โดยปลูกและผลิตด้วยวิธีการธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างคุณค่าของผ้าย้อม
ครามให้น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็มีการสร้างเครือข่ายกับลูกค้าและกลุ่มคนท่ีสนใจโดยการบอกเล่าที่มาของผ้า ทั้งยัง
เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจเรียนรู้เรื่องการทําผ้าย้อมครามเข้ามาเห็นวิถีครามในชุมชนที่ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
จากคุณค่าแห่งวิถีครามทําให้เกิดมูลค่าของผ้าครามแต่ละช้ิน  

 
4.2.1.3 บ้านคําข่า 
บ้านคําข่า คณะผู้วิจัยได้ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจํานวน 3 ครั้ง 

คือ วันท่ี 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และ 28 เมษายน พ.ศ.2559 และ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
กระบวนการที่นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยนํามาใช้ในคร้ังน้ี ได้แก่ การสัมภาษณ์เฉพาะคนและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
รวมถึงการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงทําให้ได้ผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้นําชุมชน ผู้
เฒ่าผู้แก่ 2) กลุ่มผู้นําและผู้ผลิตผ้าย้อมคราม นํามาซ่ึงข้อมูลโดยสังเขปของชุมชนบ้านคําข่า ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
1. ประวัติชุมชน  
บ้านคําข่ามีประวัติการต้ังหมู่บ้านมานานกว่าร้อยปี สาเหตุที่เรียกว่าบ้านคําข่า เน่ืองมาจากบริเวณที่ต้ัง

ของหมู่บ้านแห่งน้ีมีต้นข่าข้ึนอยู่เป็นจํานวนมาก ประกอบกับเคยมีลํานํ้าคําอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน แต่
ปัจจุบันแห้งขอดกลายเป็นพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านไปแล้ว ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงทําให้หมู่บ้านแห่งน้ีได้ช่ือว่า 
“บ้านคําข่า” ดังเช่นปัจจุบัน  ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านคําข่าเดิมเป็นคนที่เดินทางอพยพมาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้ต้ังถ่ินฐานยังบริเวณแห่งน้ี  

 
2. ที่ต้ังอาณาเขตและลักษณะภูมิประเทศ 
บ้านคําข่ามีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านไร่ ตําบลไร่ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ เทือกเขาภูพาน 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านนาสาวนาน ตําบลนาหัวบ่อ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านโนนอุดม ตําบลไร่ 
 
บ้านคําข่าต้ังอยู่บนพื้นที่ลักษณะเป็นที่โคก ลาดเอียงลงมาจากเทือกเขาภูพาน มีพื้นท่ีทํากินรอบหมู่บ้าน

และมีป่าชุมชนอยู่ในบริเวณวัดอาจาโรรังสีซึ่งชาวบ้านสามารถไปเก็บอาหารป่าได้ เช่น เห็ด หน่อไม้ และพืชผัก
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ต่างๆ รวมทั้งกบ เขียด ปู ปลา เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ห้วยนาจานท่ี
ไหลมาจากบ้านนาสาวนาน  ห้วยยางอยู่ติดกับบ้านไร่ และอ่างเก็บนํ้าห้วยบ้านฮ้าง เป็นแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ที่สุด 
แหล่งนํ้าเหล่าน้ีมีความสําคัญกับการเกษตรท่ีใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ตามฤดูกาล ส่วนภูมิอากาศมีลักษณะคล้าย
กับหมู่บ้านอ่ืนๆ ในภาคอีสานตอนเหนือ คือ ฤดูฝน กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว 
กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนกินเวลาหลายเดือนและฝน
ตกค่อนข้างได้ปริมาณที่ดีเอ้ือต่อการทําการเกษตรพอสมควร ชาวบ้านที่ น่ีบริโภคอาหารจากตลาดอําเภอ     
พรรณานิคมและร้านขายอาหารสดในหมู่บ้าน นอกจากน้ียังปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือนและหาอาหารจากป่า
และแหล่งนํ้าธรรมชาติได้ตลอดท้ังปี เช่นเดียวกับหมู่บ้านท่ีศึกษาอีก 4 หมู่บ้าน 

 
 3. ชาติพันธ์ุและภาษา 
 ชาวบ้านคําข่ามีพื้นเดิมเป็นชาวผู้ไท คล้ายกับหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่รายรอบ ได้แก่ บ้านไฮ่ บ้านไร่ บ้านโนน
อุดม มีเรื่องเล่าจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาว่า เดิมเป็นคนท่ีอพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีเรียกว่า “ผู้ไท” เมืองบกเมืองวัง เมืองวังอ่างคํา ปัจจุบันเม่ือมีการแต่งงานกันจึงมีคนภายนอก
หมู่บ้านมาอาศัยในบ้านน้ีด้วย โดยแต่งงานเข้ามาเป็นลูกเขยและสะใภ้จึงผสมผสานกันระหว่างผู้ไท ลาว หมู่บ้านน้ี
ส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไท ภาษาพูดที่ใช้จึงนิยมภาษาผู้ไทนอกจากน้ียังใช้ภาษาลาวและภาษาไทยมาตรฐานด้วย มีการ
กลืนและกลายภาษาของตนเองเน่ืองจากการออกไปทํางานต่างถ่ิน การศึกษาและการแต่งงานกับคนท่ีไม่ใช่ผู้ไท  
 
 4. การศึกษาและอาชีพ 
 ชาวบ้านคําข่ามีการศึกษาต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงจบระดับปริญญาตรี ผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนใหญ่ใน
หมู่บ้านจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 6 ส่วนวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ไปจนถึงมัธยมศึกษา นอกจากน้ียังมีวัยเรียนที่กําลังศึกษาในระดับต่างๆ ต้ังแต่อนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาตรี 
 ชาวบ้านที่ น่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม หลังฤดูทํานาชาวบ้านมักเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่ มันสําปะหลัง อ้อย และยางพาราซึ่งปลูกมากที่สุด รวมทั้งพืชอ่ืนๆ อาทิ ถ่ัวลิสง พริก ฯลฯ 
สมัยก่อนชาวบ้านนิยมปลูกแตงโมมากที่สุด ส่วนอาชีพเสริม  ได้แก่ การเล้ียงสัตว์ การปลูกเห็ดนางฟ้า และการทอ
ผ้า สําหรับกลุ่มทอผ้าย้อมครามท่ีบ้านคําข่าจะให้สมาชิกปลูกต้นครามไว้ใช้เองไม่ได้ปลูกไว้ขาย และปลูกปริมาณไม่
มากโดยเฉล่ียบ้านละหน่ึงไร่ข้ึนไป การทําผ้าย้อมครามได้กลายมาเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักสําหรับชาวบ้าน
บางคนที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้านด้วย นอกจากน้ีในหมู่บ้านน้ีมีผู้ประกอบอาชีพค้าขายและบริการต่างๆ 
ได้แก่ ร้านค้าขายของชํา 4 แห่ง ร้านขายอาหารสด 3 แห่งร้านซ่อมรถ 1 แห่ง และร้านเสริมสวย 1 แห่ง 
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 5. ความเชื่อและศาสนา  
 ชาวบ้านคําข่านับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก มีวัดประจําหมู่บ้าน 2 ประเภท คือ วัดบ้าน ได้แก่ วัดศรี
ชมพูและวัดถํ้าขาม และวัดป่า ได้แก่ วัดอาจาโรรังสี  หมู่บ้านน้ีไม่มีศาลปู่ตาแต่มีศาลประจําหมู่บ้านเรียกว่า ศาล
หลักชัย เป็นสถานที่ร่วมทํากิจกรรมของคนในหมู่บ้านเมื่อมีงานสําคัญต่างๆ และมีการทําบุญประจําปีท่ีศาลแห่งน้ี
ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี แม้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ชาวบ้านที่น่ีไม่นิยมการเล้ียงผี
ตาแฮก แต่จะทําบุญประจําปีที่ศาลหลักชัยคร้ังเดียวแล้วขอพรให้การทํางานและการทําเกษตรได้ผลดี ส่วนการนับ
ถือผีเหยาที่น่ีไม่มีแม่ครูใหญ่แต่มีชาวบ้านบางคนท่ีเคยรับการรักษาจากหมอเหยาจึงนับเป็นลูกศิษย์ (ลูกคาย) ของ
หมอเหยาหมู่บ้านอ่ืน ชาวบ้านที่ น่ียึดถือแบบปฏิบัติตามฮีต 12 มีประเพณีในรอบปีและประเพณีเก่ียวกับชีวิต
เช่นเดียวกับหมู่บ้านอ่ืน แต่อาจจะไม่ได้จัดงานบุญบางเดือน เน่ืองจากบางงานต้องใช้กําลังทรัพย์ในการดําเนินงานมาก 
ประเพณีเก่ียวกับชีวิต คือ ประเพณีเก่ียวกับการเกิด ประเพณีเก่ียวกับการแต่งงาน ประเพณีเก่ียวกับการตาย 
 ประเพณีในรอบปี คือ เดือน 1 และ เดือน 2 ทําบุญตามความเช่ือทางพระพุทธศาสนา เดือน 3 บุญข้าวจ่ี 
บุญกองข้าว บุญประทายข้าวเปลือก เดือน 5 บุญสงกรานต์ เดือน 6 หมู่บ้านอ่ืนๆ อาจมีการเล้ียงผีตาแฮก แต่
หมู่บ้านน้ีจัดงานบุญท่ีศาลหลักชัยทุกปีจึงถือว่าเป็นการทําบุญเล้ียงผีตาแฮกไปในคราวเดียวกัน เดือน 8 บุญ
เข้าพรรษา เดือน 9 บุญข้าวประดับดิน เดือน 10 บุญข้าวสาก เดือน 11 บุญออกพรรษา และเดือน 12 บุญลอย
กระทง บุญกฐิน ซ่ึงชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานบุญต่างๆ 
 
 6. การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
 บ้านคําข่ามีระบบการคมนาคมที่ค่อนข้างสะดวกมีถนนทางหลวงชนบทเป็นเส้นหลัก ในหมู่บ้านเป็น
ถนนลาดยางถนนตัดผ่านในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ซึ่งสร้างมาได้ประมาณ 5-6 ปี และถนนนอกหมู่บ้านท่ีใช้
สัญจรไปยังไร่นาเป็นถนนดินแดง มีระบบสาธารณูปโภคทั้งบ่อนํ้าบาดาลและประปาหมู่บ้าน 3 จุด ใช้สําหรับ
อุปโภคส่วนนํ้าท่ีใช้บริโภคมาจากการรองนํ้าฝน ระบบการจัดการนํ้าของบ้านคําข่ามีส่วนสําคัญมากกับการทํา
เกษตรกรรมท้ังปลูกข้าว ถ่ัว พริก และการปลูกต้นคราม เพราะหากไม่มีนํ้าเพียงพอหรือแหล่งนํ้าธรรมชาติแล้งขอด
เมื่อใดชาวบ้านจะไม่สามารถประกอบอาชีพเหล่าน้ีได้  
 

7. ภูมิปัญญาเก่ียวกับผ้าย้อมคราม 
 “กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคําข่า” ต้ังอยู่เลขท่ี 20 หมู่ 4 ตําบลไร่ อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
โดยมีนางพิระ ประเสริฐก้านตง อายุ 61 ปี เป็นประธานกลุ่ม กลุ่มทอผ้ากลุ่มน้ีต้ังข้ึนเม่ือปี 2537 มีนางพิระ 
ประเสริฐก้านตง เป็นประธานกลุ่ม และนางสาวเทวา สุขหาญ เป็นเลขานุการกลุ่มทอผ้าบ้านคําข่าต้ังเป็นกลุ่มแรก
ในตําบลไร่เริ่มแรกมีสมาชิกเพียง 20 คน เป็นลูกหลานที่ทํางานอยู่กรุงเทพมหานครกลับมาช่วยกันทํา ปัจจุบันมี
สมาชิกจํานวน 40 คน ส่วนมากอายุประมาณ 40-70 ปี โดยพยายามให้เด็กรุ่นใหม่ระดับช้ันประถมศึกษาได้เห็น
ความสําคัญของภูมิปัญญาและอาชีพน้ี โดยใช้วิธีการให้เด็กๆ วัยมัธยมศึกษามาเรียนรู้การถักหมวกอยู่บ้าง 
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 แรกเริ่มแม่ฑีตาและป้าจ๋ิว จากบ้านนาดีท่ีเป็นเครือญาติกันได้มาชักชวนให้แม่พิระรื้อฟื้นและทําผ้าย้อม
ครามขาย ขณะน้ันแม่พิระก็ไม่คิดอยากทําซึ่งแม่ฑีตาเองก็ยังไม่ได้ต้ังเป็นกลุ่มทอผ้าอย่างเป็นรูปธรรม ต่อมาเม่ือ
แม่พิระตัดสินใจจัดต้ังกลุ่มทอผ้าข้ึนโดยจดทะเบียนจนได้รับการคัดสรรระดับ 4-5 ดาวแล้ว ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
บ้านคําข่าและบ้านนาดียังคงต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน ช่วยเหลือกันโดยมีกลุ่มแม่พิระทอผ้าส่งให้กลุ่มแม่ฑีตามาตลอด 
กระทั่งทุกวันน้ี  
 การปลูกต้นครามของกลุ่มบ้านคําข่าก็ปลูกตามไร่นาของสมาชิกและชาวบ้านท่ัวไป ก่อนที่จะมาเป็นนํ้า
ครามได้น้ันต้องเร่ิมจากการปลูกครามเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน แต่เดิมจะใช้ทั้งครามฝักตรงและครามฝักงอผสม
กัน เมื่อครบ 3 เดือนจึงตัดลําต้นมาแช่นํ้าเพื่อทําเป็นเน้ือคราม จะทําเน้ือครามได้ก็ต้องเผาด่าง โดยใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติรอบตัวมาเผาให้ได้ข้ีเถ้า ประกอบด้วย ต้นข้ีเหล็ก หัวกล้วย (หัวหรือหน่อกล้วยท่ีอยู่ใต้ดิน) เม่ือได้ข้ีเถ้า
แล้วเอามากรองเป็นนํ้าด่าง เพื่อใช้ผสมในเน้ือคราม ส่วนการผสมเน้ือครามนอกจากใช้นํ้าด่างแล้ว ต้องผสม
มะขามเปียก นํ้าตาลทราย ปูนแดง บางคร้ังก็ใส่กล้วยนํ้าว้าหรือขมิ้นด้วยเพื่อให้มีกล่ินหอม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 หม้อนิลหรือหม้อย้อมครามสีน้ําเงินเข้มในศูนย์ที่ตัง้ของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านคําข่า 

 
การก่อหม้อจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันก็สามารถย้อมได้ การพิจารณาว่าหม้อพร้อมสําหรับการย้อม

หรือไม่ต้องดูสีของนํ้าในหม้อ หากเป็นสีเหลืองอมเขียวและเมื่อฟองเจออากาศเป็นสีครามหรือนํ้าเงินเงาสวยน่ัน
แสดงว่าหม้อใบน้ันพร้อมสําหรับการย้อมแล้ว ถ้าเราปรุงหม้องาม กล่าวคือ ทั้งเน้ือคราม นํ้าคราม นํ้าด่างดีและ
อากาศดี วันหน่ึงแต่ละหม้อสามารถย้อมได้ถึง 3 ครั้ง อยู่ท่ีเราดูแลรักษาโดยการปรุงให้สม่ําเสมอ เช่น การดูแลเน้ือ
ครามต้องใช้นํ้าด่างเค็ม ต้องชิมให้พอดี นํ้าครามอาจจะมีรสฝาดเล็กน้อย ผสมกับรสเค็ม รสหวาน และรสเปรี้ยว 
กล่าวคือต้องให้รสชาติเหล่าน้ีกลมกล่อมเข้ากัน ถ้าเปรี้ยวมากหรือเค็มมากเกินไปจะทําให้ย้อมสีไม่ติด  
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นอกจากน้ี เรื่องความสะอาดก็เป็นส่ิงจําเป็น ควรทําความสะอาดก้นหม้อย้อมสัปดาห์ละคร้ัง เพราะ
เช้ือจุลินทรีย์จะตายหากหม้อย้อมสกปรก คนก่อหม้อต้องหมั่นเก็บกากที่อยู่ก้นหม้อออกมาเสมอ เคยมีสมาชิกบาง
คนกล่าวกับแม่พิระว่า หม้อไม่ไปสักทีระวังจะเป็นปอบ หมายความว่าการที่แม่พิระหม่ันดูแลหม้อไม่ปล่อยให้
จุลินทรีย์ในหม้อตายจะทําให้ใช้หม้อน้ันย้อมได้อีกนานหลายปี ซึ่งบางคนอาจจะละเลยเร่ืองความสะอาดจนทําให้
หม้อน้ันต้องเปล่ียนหรือเทท้ิงบ่อยๆ เพื่อก่อใหม่ แม่พิระเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องน้ีจึงไม่เกิดปัญหาว่าหม้อเป็นปอบ ทั้งน้ี
ถ้าเป็นช่วงท่ีฝนตกมากก็ไม่เป็นผลดีต่อจุลินทรีย์ในหม้อ  หากใครดูแลรักษาดีหม้อน้ันก็จะได้สีดีตามไปด้วย บาง
หม้อหากดูแลรักษาดีก็สามารถใช้งานได้ 10 กว่าปีโดยแม่ๆ มีวิธีดูแลคือ เมื่อย้อมผ้าเสร็จ หลังจากน้ันจะต้องปรุง
หม้อทันที ปัญหาของอากาศก็มีผลต่อหม้อคราม เช่น ช่วงหน้าฝนท่ีต้องดูแลอย่าให้หม้อช้ืนเกินไป ช่วงหน้าหนาวท่ี
อากาศหนาวมากก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะสีหม้อจะไม่สวยจึงต้องรินนํ้าใสๆ ออกจากหม้อแล้วปรุงเติม
อาหารให้ครามใหม่   

สาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําให้การย้อมเกิดปัญหาได้น่ันก็คือบางครั้งมีคนจากภายนอกเข้ามาเรียนรู้การย้อม เมื่อย้อม
แล้วสีไม่สวยเหมือนกับท่ีเจ้าของหม้อทํา เพราะมีการเปล่ียนมือผู้ย้อม นํ้าครามจะเคยชินกับคนก่อหม้อหรือคนท่ี
ย้อมประจํา บางครั้งคนอ่ืนมาทําก็จะคนหม้อมากเกินไปไม่ค่อยถนอม เช้ือพวกน้ีอาจจะถูกรบกวนได้ ดังน้ัน 
เช้ือจุลินทรีย์เหล่าน้ีก็เปรียบเสมือนส่ิงมีชีวิต หากได้กินนํ้าครามหรือนํ้าด่างท่ีดีมีรสชาติกลมกล่อม เช้ือจะอ่ิมตัวแล้ว
ก็คายสีท่ีสวยงามออกมาเมื่อเราย้อม  
 เส้นใยในการถักทอ กลุ่มทอผ้าบ้านคําข่าปลูกฝ้ายใช้เองเป็นส่วนใหญ่จะปลูกฝ้ายเป็นไร่และตามบ้านของ
สมาชิก ฝ้ายท่ีใช้มีทั้งฝ้ายขาวและฝ้ายตุ่ย บางส่วนซื้อมาจากโรงงานจะนํามาทอผ้าพันคอหรือทํากระเป๋า อาจจะ
นํามาทอเป็นเส้นยืนแล้วใช้ฝ้ายที่ปลูกเองทอเป็นเส้นพุ่ง แต่ฝ้ายทั้งหมดที่ได้มาจากท้ังสองแหล่งทางกลุ่มจะนํามา
ย้อมครามเองลายท่ีนิยมและขายดีของกลุ่มน้ี คือ ลายฝ้ายตุ่ยมัดลายสร้อยระย้า 4 ตะกอ นอกจากน้ี ยังมีลาย
มัดหม่ีที่เป็นลายโบราณ ลายธรรมชาติทั่วไป ลายเกล็ดเต่า ลายเกล็ดแลน ลายนํ้าไหล ลายสายฝน  
 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคําข่ามีลักษณะเด่นเรื่องเน้ือผ้า ฝ้ายเข็นมือท่ีปลูกเองและทําเอง และใช้เทคนิค
ของการมัดย้อมบนผืนผ้า มีการประยุกต์การย้อมเทียนแบบบาติกก่อนจะส่งผ้าและผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าผู้เฒ่าผู้แก่
ของกลุ่มจะพิจารณาการย้อมและคุณภาพการย้อมของสมาชิก ว่าออกมาสีสวยหรือใกล้เคียงกับท่ีตลาดต้องการ
หรือไม่ หม้อครามอยู่ในสภาพที่เหมาะสมก็จะให้รับงานท่ีลูกค้าส่ัง แล้วให้สมาชิกแต่ละคนรับงานไปทําท่ีบ้าน  เม่ือ
ทอเสร็จก็นํามาส่งที่บ้านคําข่าเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งขาย โดยบ้านคําข่าจะคอยตรวจสอบ
คุณภาพครามของสมาชิกในกลุ่มอยู่เสมอ และปกติจะไม่ค่อยรับงานมาก เพราะเป็นงานท่ีต้องใช้เวลาและเพื่อให้
ทันต่อความต้องการของลูกค้า  
 ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามของกลุ่มบ้านคําข่า ส่วนมากทอผ้าเมตร ขายยกม้วน 30-40 เมตร ราคาส่ง ผ้า
เมตรละ 300-500 บาท ราคาขายปลีก 300-3,500 บาท  ผ้าที่ขายราคาเมตรละ 3,500 บาท เป็นผ้าฝ้ายเข็นมือท้ัง
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ซ่ึงทางกลุ่มจะทําฝ้ายเส้นเล็ก ลวดลายสวยงาม จึงเป็นผ้าเน้ือเบาไม่หนาเหมือนผ้าฝ้ายเส้นใหญ่
ทั่วไป นอกจากน้ียังมี ผ้าขาวม้า ผ้าเมตร ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เส้ือยืดมัดย้อม ผ้าหยดเทียน (ผ้าครามบาติก) ผ้า



50 

 

 

ย้อมเปลือกไม้ (เปลือกมะม่วง) แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ กระเป๋า ย่าม กระโปรง และเส้ือ  เน่ืองจากทาง
กลุ่มไม่มีหน้าร้านให้จําหน่ายสินค้า จึงทําผลิตภัณฑ์เก็บเอาไว้เมื่อได้ปริมาณมากพอแล้วออกจําหน่ายตามงานต่างๆ 
ไปตามงานแสดงสินค้าส่วนภูมิภาค งานแสดงสินค้าโอท็อป งานถนนผ้าครามที่จัดทุกวันเสาร์และอาทิตย์บริเวณ
ถนนหน้าวัดพระธาตุเชิงชุม ราคาของสินค้าแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไปตามเน้ือผ้า ขนาด และความยากง่ายใน
การทํา อย่างผ้าพันคอราคาผืนละ 300 บาท ผ้าคลุมไหล่ราคาผืนละ 800-1,000 บาท กระเป๋าราคา 300-500 
บาท กระโปรงและเส้ือราคามากกว่า 1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 11 และ 12 เครือข่ายจากต่างประเทศท่ีเข้ามาศึกษาและเรียนรู้การทําผ้าย้อมครามท่ีบ้านคําข่า  

(อนุเคราะห์ภาพโดยแม่พิระ ประเสริฐก้านตง) 

 
  การสร้างเครือข่ายเพื่อคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจจากผ้าย้อมครามปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแบ่งขาย
เป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงผลิตออกขายสู่ท้องตลาด และอีกส่วนเป็นการทอผ้าตามคําส่ังของลูกค้า ปัจจุบันกลุ่มน้ียังทอ
ผ้าส่งให้กลุ่มฑีตาเป็นหลัก กลุ่มแม่ฑีตาจึงเป็นเครือข่ายท่ีสําคัญ นอกจากน้ียังมีกลุ่มเครือข่ายกลุ่มอ่ืนๆ ที่ต้องการ
ผ้าที่เป็นฝ้ายเข็นมือก็จะมาส่ังจากกลุ่มบ้านคําข่า เพราะกลุ่มน้ีจะเน้นฝ้ายเข็นมือท้ังหมด นอกจากน้ียังมีกลุ่มที่มา
ศึกษาดูงานมีท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  เมื่อได้รับข้อมูลจาก Line หรือ Facebook ก็จะตามมา เช่น นักศึกษา
ชาวต่างชาติจากสหรัฐอเมริกาท่ีเรียนด้านส่ิงทอก็มาเรียนการย้อม โดยเฉพาะการย้อมโคลน รวมท้ังชาวญ่ีปุ่นก็มีมา
หัดการย้อมผ้าเช่นกัน  
 กลุ่มบ้านคําข่าได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ อย่างหลากหลาย  ท้ังโครงการ G (Green Production) อันเป็น
เคร่ืองการันตีสินค้าว่ามาจากกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การเข้าร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศในฐานะครูช่าง โดยบ้านคําข่าเข้าร่วมโครงการน้ีมาถึง 7 ปีแล้ว และจากการเข้าร่วมโครงการน้ีเองทําให้
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โครงการ G (Green Production) คัดเลือกบ้านคําข่าและกลุ่มบ้านนาดีท่ีเป็นครูช่างให้ทางกลุ่มได้รับตรา
สัญลักษณ์น้ี นอกจากน้ี ทางกลุ่มยังออกขายตามงาน OTOP  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านคําข่าเคยได้รับรางวัล 5 ดาว 
เมื่อปี 2553 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย และผ้าพันคอ แต่ล่าสุดไม่ได้รับการคัดสรรให้ได้ 5 ดาวแล้ว จึงได้รับการ
คัดสรรจากโครงการ G (Green Production) อย่างเดียว แต่ก็เป็นผลดีท่ีได้รับคัดสรรเช่นน้ี เพราะอย่างรางวัล 5 
ดาวจะเป็นเฉพาะกลุ่มสินค้าในประเทศ แต่สินค้าที่มี G (Green Production) จะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและ
นอกจากตลาดต่างจังหวัดและต่างประเทศแล้ว กลุ่มทอผ้าบ้านคําข่ายังออกร้านจําหน่ายสินค้าที่งานถนนผ้าคราม
เมืองสกลที่จัดข้ึนทุกวันเสาร์และอาทิตย์อีก ซึ่งบ้านคําข่าก็มีส่วนในการเป็นท่ีปรึกษาและรวบรวมกลุ่มทอผ้าต่างๆ 
เพื่อมาออกร้านในงานน้ีด้วยเรื่องเล่าและเรื่องราวเก่ียวกับผ้าครามยังคงมีลูกค้าสนใจความเป็นมาของผืนผ้าแม่ๆ 
ต้องคอยบอกเล่าเร่ืองราวทุกอย่างจากผ้าผืนน้ัน เช่น สีท่ีย้อมได้มาอย่างไร ลายท่ีทอคือลายอะไร ได้แรงบันดาลใจ
มากจากไหน กล่าวคือ บอกเล่าองค์ประกอบทุกอย่างท่ีเก่ียวกับผ้าผืนน้ันให้แก่ลูกค้าได้ฟัง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 13 ผ้าย้อมครามลายนาคแบบโบราณของบ้านคําข่า  ภาพท่ี 14 ผลิตภัณฑป์ระเภทกระเป๋า (ภาพขวา) 

 
  การที่แม่พิระกลุ่มผ้าทอย้อมครามบ้านคําข่าเป็นครูช่างทําให้เกิดเครือข่ายในวงการการทําผ้าย้อมครามไป
ในตัว เน่ืองจากมีกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้แปรรูป กลุ่มผู้ประกอบการเรื่องเส้ือผ้าต่างๆ มาเรียนรู้กรรมวิธีการทําผ้า
ย้อมครามจากแม่พิระหลายราย อาทิ คุณสกุณา (ครามสกล)  คุณแมน (mann craft) คุณศักด์ิดา (ศักด์ิดาคราม
สกล) 
 ปัจจุบันทางกลุ่มกําลังประสบปัญหาการขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญา และยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของผ้าย้อม
คราม เน่ืองจากครามในปัจจุบันเร่ิมใช้สีเคมีเพราะทําง่ายและทันต่อความต้องการของลูกค้าผู้สนใจผ้าทอย้อมคราม
บ้านคําข่าสามารถมาติดต่อโดยตรงที่บ้านแม่พิระ เพราะใช้เป็นศูนย์กระจายงานและประสานงานกับสมาชิกในกลุ่ม
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เพื่อกระจายงานท่ีลูกค้าส่ัง รายได้หลักของสมาชิกจะได้ประมาณ 2 เดือนครั้ง เป็นรายได้จากการส่งผ้าทอให้กลุ่ม
แม่ฑีตาได้ประมาณครั้งละ 200,000 - 300,000 บาท ถ้าคิดรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเฉล่ียต่อเดือนจะ
ได้ประมาณ 7,000 - 10,000 บาท   
 

4.2.1.4 บ้านนาดี 
บ้านนาดีคณะผู้วิจัยได้ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจํานวน 2 ครั้ง 

คือ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2559 และ 29 เมษายน พ.ศ.2559 กระบวนการท่ีนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยนํามาใช้ในครั้ง
น้ี ได้แก่ การสัมภาษณ์เฉพาะคนและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมถึงการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งทําให้ได้
ผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้นําชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ 2) กลุ่มผู้นําและผู้ผลิตผ้าย้อมคราม นํามา
ซึ่งข้อมูลโดยสังเขปของชุมชนบ้านนาดี ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
1. ประวัติชุมชน  

 บ้านนาดีเป็นหมู่บ้านท่ีมีอายุราว 120-150 ปี คนพื้นเดิมที่ก่อต้ังหมู่บ้านน้ีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชาวลาว
ที่มีถ่ินฐานเดิมอยู่ในแถบจังหวัดกาฬสินธ์ุและอุบลราชธานีในปัจจุบัน นอกจากน้ียังมีกลุ่มชาติพันธ์ผู้ไทและกะเลิง
ได้เข้ามาอาศัยต้ังบ้านเรือนอยู่รวมกันในภายหลัง ด้วยมาจากการต้ังบ้านเรือนทํามาหากินและการแต่งงานแต่เดิม
บ้านนาดีเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่นักในสมัยก่อนมีเพียงหมู่เดียวเท่าน้ัน แต่เมื่อมีคนมากข้ึนจึงต้องแยกการปกครอง
ออกเป็น 3 หมู่ คือ หมู่ที่ 1 หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 12 เมื่อประชากรเพิ่มข้ึนจึงได้ขยายออกเป็นหลายหมู่  
 

2. ที่ต้ังอาณาเขตและลักษณะภูมิประเทศ 
บ้านนาดี ต้ังอยู่บนพื้นท่ีราบ อยู่บริเวณตีนภู (เทือกเขาภูพาน) มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ลําคลองกุดจอกและบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ ลําคลองกุดจอกและบ้านไร่ บ้านคําแหว 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านหนองไผ่ และตําบลขม้ิน 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ หนองแวง คลองแกล้งและตําบลไร่ 

 บ้านนาดีมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ทางทิศใต้เป็นภูเขาและป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติ ทางตอนกลางและทิศ
เหนือเป็นที่ราบลุ่มลูกคล่ืนลอนลาด มีแหล่งนํ้าธรรมชาติกระจายอยู่รอบหมู่บ้าน และมีคลองส่งนํ้าชลประทานจาก
นํ้าอูนไหลผ่านซึ่งมีความสําคัญกับการเกษตรในการเพาะปลูกพืชไร่ตามฤดูกาล ลักษณะภูมิอากาศคล้ายกับหมู่บ้าน
ในภาคอีสานตอนเหนือ คือ ฤดูฝน กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว กลางเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนกินเวลาหลายเดือนค่อนข้างได้ปริมาณนํ้าท่ีดีเหมาะแก่
การปลูกข้าว พืชท่ัวไปและต้นคราม ชาวบ้านที่น่ีบริโภคอาหารจากตลาดอําเภอพรรณานิคม และร้านค้าในหมู่บ้าน 
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นอกจากน้ียังปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือนและหาอาหารจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ ป่าและทุ่งนารอบหมู่บ้านได้
ตลอดท้ังปี 
 
 3. ชาติพันธ์ุและภาษา 
 ชาวบ้านนาดีเป็นกลุ่มคนท่ีอพยพมาจากจังหวัดกาฬสินธ์ุและอุบลราชธานีเม่ือประมาณ 120-150 ปีท่ีแล้ว 
กลุ่มชาติพันธ์ุในหมู่บ้านน้ีส่วนใหญ่จึงเป็นคนลาวอีสานทั่วไป อาจจะมีการผสมผสานกันกับกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืนบ้าง
เน่ืองจากการแต่งงานเข้ามาเป็นลูกเขยและลูกสะใภ้แต่ก็เป็นส่วนน้อย ดังน้ัน ภาษาท่ีใช้ในหมู่บ้านจึงเป็นภาษาลาว
และภาษาไทยมาตรฐาน สาเหตุของการเปล่ียนแปลงด้านภาษามาจากการออกไปทํางาน การศึกษาและไปอาศัย
นอกถ่ินอยู่ระยะหน่ึงจึงเกิดการสัมผัสกับภาษาอ่ืนโดยเฉพาะภาษาไทยราชการจนเกิดการกลืนและกลายภาษาของ
ตนข้ึน 
 
 4. การศึกษาและอาชีพ 
 ชาวบ้านคําข่ามีการศึกษาต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 6 ในอดีตสถานท่ีเรียนของหมู่บ้านอยู่ที่วัดแจ้งแสงอรุณซึ่งเป็นวัด
ประจําหมู่บ้าน เรียนกันท่ีศาลาวัด แต่ในปัจจุบันมีโรงเรียนขยายโอกาสหน่ึงแห่งคือ โรงเรียนบ้านนาดีหนองไผ่ทํา
ให้ชาวบ้านและลูกหลานมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน เพราะไม่ต้องเดินทางไปไกลบ้าน ประหยัดค่าใช้จ่ายทําให้
ชาวบ้านได้รับการศึกษาสูงข้ึนในระดับมัธยมศึกษา นอกจากน้ียังมีวัยเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับต่างๆ ต้ังแต่
อนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาตรีด้วย อย่างไรก็ตามชาวบ้านท่ีน่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้หลัก
จากการทํานาและมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียวเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนต่างๆ อาทิ มันสําปะหลัง อ้อย ถ่ัว    
เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีชาวบ้านกลุ่มหน่ึงรวมตัวกันก่อต้ังกลุ่มทอผ้าย้อมครามขาย นับเป็นการหารายได้อีก
ช่องทางหน่ึงซ่ึงบางครอบครัวถือเป็นรายได้หลัก 
 
 5. ความเชื่อและศาสนา  
 ชาวบ้านนาดีนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก มีวัดประจําหมู่บ้าน คือ วัดแจ้งแสงอรุณ ขณะเดียวกันก็นับถือผี
ปู่ตา โดยมีศาลผีประจําหมู่บ้านต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน อันเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิของชาวบ้าน และมีการ
เล้ียงผีปู่ตาช่วงเดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งมักตรงกับวันพืชมงคลนับเป็นการผสมผสานความเช่ือ
ด้ังเดิมและพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน ชาวบ้านท่ีน่ียึดถือแบบปฏิบัติตามฮีต 12 มีการจัดงานประเพณีในรอบปีและ
ประเพณีเก่ียวกับชีวิตเช่นเดียวกับหมู่บ้านอ่ืน ประเพณีเก่ียวกับชีวิต คือ ประเพณีเก่ียวกับการเกิด ประเพณีเก่ียวกับ
การแต่งงาน และประเพณีเก่ียวกับการการตาย 
 ประเพณีประจําปีของหมู่บ้านนาดี ได้แก่ เดือน 1 และ เดือน 2 ทําบุญตามความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
นอกจากน้ี เดือนมกราคมของทุกปียังมีการแข่งขันเล่นว่าว เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการเล่นว่าวพื้นเมือง และในงานยัง
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มีการร่วมทําบุญหรือบริจาคเงินเพื่อบํารุงวัด เดือน 3 มีบุญข้าวจ่ี เดือน 5 บุญสงกรานต์ เดือน 6 เล้ียงผีตาแฮก 
เล้ียงผีปู่ตาเดือน 8 บุญเข้าพรรษา เดือน 9 บุญข้าวประดับดิน เดือน 10 บุญข้าวสากเดือน 11 บุญออกพรรษา 
และเดือน 12 บุญลอยกระทง บุญกฐิน 
 
 6. การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
 บ้านนาดีมีระบบการคมนาคมค่อนข้างสะดวก มีถนนเส้นหลักในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ถนนตัดผ่านใน
หมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต และมีระบบประปาส่วนกลางส่วนนํ้าท่ีใช้บริโภคมาจากการรองนํ้าฝนและนํ้าประปาอีก
ทั้งอยู่ใกล้คลองนํ้าและแห่งนํ้าธรรมชาติรวมถึงอ่างเก็บนํ้า อาทิ คลองกุดจอก หนองแวง คลองแก้ง ห้วยทิดไทย 
ห้วยหินแตก และอ่างเก็บนํ้าวังถํ้าระบบการจัดการนํ้าของชุมชนนาดีมีส่วนสําคัญมากเพราะสัมพันธ์กับการทํา
เกษตรกรรมท้ังปลูกข้าว ปลูกพืชหมุนเวียนหลังฤดูทํานา และการปลูกต้นคราม ส่วนใหญ่พืชผลทางการเกษตรของ
บ้านนาดีก็ได้ผลดีทุกๆ ปี ด้วยอาศัยนํ้าจากแหล่งนํ้าเหล่าน้ีและอาศัยฝนที่ตกตามฤดูกาล 
 
 7. ภูมิปัญญาเก่ียวกับผ้าย้อมคราม 
 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาดี นับเป็นกลุ่มท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มทอผ้าย้อมครามกลุ่มต่างๆ ใน
จังหวัดสกลนครในการพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านไปสู่การสร้างรายได้ แต่ครั้งอดีตในบ้านนาดีปู่ย่าตาทวดก็ทําผ้าย้อม
ครามใช้กันในครอบครัวโดยลูกหลานสังเกตและจดจําได้ว่าเคยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ย้อมผ้าในหม้อแล้วมีมือท่ีเป้ือนออก
ดํา เรื่องราวของการย้อมครามยังคงอยู่ในความทรงจํา แต่เมื่อกระแสสังคมได้เปล่ียนแปลงไปภาพของการย้อมผ้า
ในหม้อเช่นน้ีก็เลือนหายไปตามกาลเวลา 
 กระทั่งครามกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วย ราว พ.ศ.2535 แม่ฑีตาและ บุตรสาว คือ นางประไพพันธ์ แดงใจ
(คุณจ๋ิว) หลังจากที่นางประไพพันธ์ แดงใจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ทํางานรับราชการอยู่แถบ
กรุงเทพมหานครเมื่อทํางานอยู่ได้ระยะเวลาหน่ึงจึงลาออกและตัดสินใจกลับบ้านที่จังหวัดสกลนคร การกลับมา
บ้านคร้ังน้ีนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่จากที่เคยรับราชการมาหลังจากจบการศึกษาก็เปล่ียนไปเป็นชาวบ้านธรรมดา
กระทั่งวันหน่ึงนางประไพพันธ์สังเกตเห็นคนในหมู่บ้านย้อมและทอผ้าครามอีกทั้งแต่ก่อนเคยเห็นแม่ฑีตาและผู้เฒ่า
ผู้แก่อีกหลายคนในหมู่บ้านเคยทอผ้าและย้อมผ้าใช้เองในชีวิตประวัน ประกอบกับสังเกตเห็นอุปกรณ์ย้อมและทอ
ผ้าที่ต้ังทิ้งไว้เป็นเวลานาน ทําให้นึกถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินแต่ด้ังเดิมน่ันคือ การทอผ้าย้อมคราม  จึงริเริ่มฟื้นชีวิตให้
การทอผ้าย้อมครามอีกครั้ง นางประไพพันธ์จึงได้ชักชวนคนในหมู่บ้านให้หันมาทําผ้าย้อมคราม แต่ก็มีคนไม่มากท่ี
เห็นความสําคัญและความน่าสนใจว่าผ้าครามจะสร้างรายได้ได้อย่างไร แต่ภูมิปัญญาด้ังเดิมของผู้เฒ่าผู้แก่มีท้ังทอ
จากฝ้ายและเส้นไหม ซึ่งการทอผ้าโดยใช้ไหมน้ันถือเป็นการเบียดเบียนสัตว์ (ตัวไหม) ดังน้ัน การใช้เส้นใยจากฝ้าย
จึงน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับธรรมชาติมากที่สุด เมื่อได้แรงบันดาลใจจากจุดน้ี นางประไพพันธ์
จึงตัดสินใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการรื้อฟื้นภูมิปัญญาการทําผ้าฝ้ายย้อมครามของท้องถ่ินข้ึนมาจนเป็นรูปร่างและ
เป็นกลุ่มผ้าครามท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดสกลนคร 
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ภาพท่ี 15 โรงเก็บหม้อนิลของกลุ่มทอผ้าบ้านนาดีในนาม 
“แม่ฑีตา”  

ภาพท่ี 16 นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามา

ศึกษาเรียนรู้  

 
 ส่ิงแรกท่ีนางประไพพันธ์เริ่มทํา คือ การสอบถามกรรมวิธีการย้อมผ้าจากแม่  เน่ืองจากภูมิปัญญาด้านน้ีได้
เลือนหายไปพอสมควร ทั้งยังสืบหาและสอบถามคนท่ียังทําอยู่และไปขอความรู้กระทั่งไปพบผ้าครามวางขายที่
ตลาดดงมะไฟเห็นยายพิ้ง เหลาแตว และยายชู จึงได้สอบถามแล้วไปพบยายไป่ที่บ้านสังเกตเห็นมีหม้อย้อมที่มีผ้า
ปกคลุมอยู่จึงไปรับยายไป่มาสอนเรื่องการก่อหม้อท่ีบ้าน จากน้ันทดลองทํากับแม่ฑีตาและยายหลายท่านจนเวลา
ล่วงไปปีกว่าก็ได้รู้วิธีการทําที่เหมาะสม ช่วงเวลาน้ีนับเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามมากจนกระท่ังได้สูตรท่ีลง
ตัวดังเช่นปัจจุบัน ช่วงแรกท่ีทอผ้าย้อมครามได้แล้วน้ัน นางประไพพันธ์นําไปขายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน กล่าวคือ เน้นการขายท่ีกรุงเทพมหานครก่อน แล้วทราบว่าลูกค้าท่ีมาซ้ือกังวลเรื่องสีย้อมผ้า
ครามจะตกเปรอะเปื้อนตัวอ่ืน นางประไพพันธ์จึงต้องยืนยันและอธิบายให้เข้าใจเรื่องการใช้สีครามจากธรรมชาติ 
เป็นธรรมดาท่ีสีจะตก อาจตกแค่เพียง 2-3 ครั้งแรกที่ซักเท่าน้ัน และสีที่ตกออกมาจะไม่เปื้อนลามไปยังผ้าอ่ืนๆ แต่
หากเป็นสีครามจากเคมีสีจะตกมากและเป้ือนลามไปยังผ้าผืนอ่ืน ช่วงแรกที่ออกร้านตามที่ต่างๆ ยังไม่ได้รับการ
ตอบรับท่ีดีนัก แต่กลุ่มทอผ้าบ้านนาดีก็ยังพยายามยืนหยัดและทําผ้าทอย้อมครามต่อจนกลายเป็นที่รู้จักกันดีในผู้
ช่ืนชอบผ้าครามในทุกวันน้ี 
 สาเหตุท่ีเกิดการรวมกลุ่มทอผ้าย้อมครามน้ีข้ึนมา เน่ืองจากนางประไพพันธ์อยากเห็นคนในชุมชนมีรายได้ 
จึงชักชวนชาวบ้านคนอ่ืนๆ มารวมกลุ่มกัน เมื่อเริ่มมีสมาชิกจํานวนหน่ึงจึงแต่งต้ังประธานและจัดสรรหน้าท่ีต่างๆ 
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ให้แก่สมาชิก ปัจจุบันนางประไพพันธ์ แดงใจ เป็นประธานกลุ่ม “ฑีตากลุ่มทอผ้าย้อมครามธรรมชาติ” มีสมาชิก
ประมาณ 20 คน รายได้ของสมาชิกในกลุ่มข้ึนอยู่กับการส่ังซ้ือของลูกค้า หากเดือนใดมีการส่ังซ้ือมากรายได้เฉล่ีย
ของสมาชิกก็มากตามไปด้วย รายได้บางเดือนอาจได้มากถึงคนละประมาณ 10,000 บาท  แต่หากมีลูกค้ามาขอซ้ือ
กับสมาชิกบางคนก็สามารถให้สมาชิกคนน้ันขายได้เองโดยไม่ต้องผ่านทางกลุ่ม 
 กลุ่มทอผ้าบ้านนาดีจะปลูกต้นครามเพื่อนํามาทําเป็นเน้ือครามเอง โดยปลูกครามอยู่ในพื้นที่ไร่นาของ
ตนเองท้ังที่มีในบ้านนาดีและบ้านหนองดินดํา โดยการปลูกและการดูแลรักษาก็คล้ายกันกับหมู่บ้านที่ปลูกคราม 
กล่าวคือ นิยมปลูกก่อนหน้าฝนเพราะเมื่อลงเมล็ดพันธ์ุในแปลงหมั่นรดนํ้าจนต้นอ่อนงอก เม่ือถึงฤดูก็ปล่อยให้ฝน
ตกตามธรรมชาติ หมั่นใส่ปุ๋ยและดูแลอย่างสม่ําเสมอต้นครามก็จะเจริญเติบโต เมื่อปล่อยให้ต้นโตราว 3-4 เดือนก็
ถึงเวลาเก็บเก่ียว ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวคือเวลาเช้ามืด ก่อนพระอาทิตย์ข้ึน เพราะหากถูกแสงแดด
ครามจะไม่ให้สีตามธรรมชาติ บางครั้งถ้าวันใดไม่มีแสงแดดก็สามารถเก็บเก่ียวครามได้ตลอดวันเช่นเดียวกันคราม
เป็นพืชที่ชอบความร้อน มักปลูกตามภาคอีสานของประเทศไทย ครามท่ีนิยมนํามาย้อมผ้ามีสองประเภท ได้แก่ 
ครามฝักงอและครามฝักตรง แต่ท่ีนิยมใช้กันมาก คือ ครามฝักตรงเรียกอีกอย่างว่าครามบ้าน 
 การทําเน้ือคราม สมัยก่อนจะใช้ทั้งครามฝักงอและครามฝักตรงผสมกันในปริมาณคร่ึงต่อครึ่งปัจจุบันใช้
ครามฝักตรงมากกว่า เม่ือตัดครามมาแล้วนํามาแช่นํ้าให้ใบครามจมอยู่ใต้นํ้าประมาณ 1 คืน หากไม่จมใต้นํ้าดีก็
หมั่นกลับต้นครามสลับบนล่างเมื่อครบเวลาราว 24 ช่ัวโมงก็นําใบครามออกจากถังแช่แล้วตีนํ้าครามทันที 
ไม่เช่นน้ันครามจะบูด เมื่อตีครามแล้วจึงผสมกับปูนแดงและโจกเข้ากับปูนท้ิงไว้หน่ึงคืนจากน้ันเทและกรองนํ้าออก
เหลือไว้เพียงโคลนคราม หากจะนํามาย้อมก็นําเน้ือครามมาผสมกับนํ้าด่าง หรือ นํ้าข้ีเถ้าและผสมกับอาหารของ
คราม อาทิ มะขามเปียก นํ้าเปลือกไม้ต้ม อ้อย นํ้าตาล จากน้ันหม่ันโจกครามจนฟองสีนํ้าเงินข้ึนท่ีผิวนํ้าคราม นํ้า
ครามมีสีเขียวออกเหลืองจึงจะถือว่าหม้อครามพร้อมที่จะย้อมสีได้ อย่างไรก็ตามต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาด
ของหม้อครามอยู่เสมอ รวมถึงเก็บในที่ร่มครามก็จะให้สีท่ีสวยงาม   
 เส้นใยและเส้นฝ้ายที่ใช้ย้อมของกลุ่มทอผ้าบ้านนาดี ปัจจุบันทางกลุ่มไม่นิยมใช้ฝ้ายสังเคราะห์ มีเพียงใช้
ฝ้ายเข็นมือท่ีปลูกกันเองเป็นส่วนใหญ่ โดยชาวบ้านที่ปลูกจะนําฝ้ายมาขายให้กลุ่ม กิโลกรัมละประมาณ 300 บาท 
หากเป็นฝ้ายตุ่นจะขายแพงกว่าฝ้ายขาว และมีส่วนน้อยหากไม่สามารถหาซ้ือได้กับชาวบ้านก็จะส่ังซ้ือฝ้ายเข็น
โรงงาน เม่ือก่อนสมาชิกในกลุ่มใช้บ้านของนางประไพพันธ์เป็นสถานท่ีในการทอผ้า แต่ปัจจุบันจะทออยู่ท่ีบ้านของ
สมาชิกแต่ละคนแล้วจึงนําผ้ามาส่งให้กลุ่มลักษณะของผ้าท่ีเป็นจุดเด่นของกลุ่มน้ีคือ เน้นเส้นยืนทําให้ผ้าสีเข้ม (ถ้า
ใช้เส้นยืน สีผ้าจะเข้มมาก) ลวดลายผ้าที่ทางกลุ่มทอมีด้วยกันหลายลาย อาทิ ลายเกล็ดเต่า ลายหมากจับ ลาย   
ราชวัตร ลายนาคขอ ลายสายฝน ลายนํ้าไหล ลายนาค เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาน้ีล้วนเป็นลายที่สร้างสรรค์มาจาก
ธรรมชาติรอบตัวท้ังส้ิน  
 ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามที่ใช้ตราสินค้าว่า “ฑีตา” น้ัน โดยใช้ช่ือของนางฑีตา จันทร์เพ็งเพ็ญ มาต้ังเป็นตรา
สัญลักษณ์ของสินค้า ส่วนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีผลิตออกมาจําหน่ายมีท้ังผ้าผืนที่ขายเป็นเมตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์
แปรรูปที่มีทายาทของนางประไพพันธ์และนางวิลาวัลย์เป็นผู้สร้างสรรค์ คือ นายนราวุธ ไชยชมพู และนางสาว   
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สุขจิต แดงใจ อาทิ เส้ือ กระโปรง กางเกง กระเป๋า  หมวก รองเท้า (ทําถวายสมเด็จพระเทพฯ) เป็นต้น เน่ืองจาก
เมื่อก่อนสมาชิกในกลุ่มเคยแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการตัดเย็บกันเอง แต่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีตําหนิค่อนข้างมาก จึงต้อง
ส่งผ้าไปให้ทายาทของนางประไพพันธ์และนางวิลาวัลย์ออกแบบและตัดเย็บอยู่ที่เชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร 
ดังน้ัน สมาชิกในกลุ่มจึงผลิตเพียงผ้าผืนที่นําไปแปรรูป รวมท้ังผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ 
 ผลิตภัณฑ์ของ “ฑีตา” ทุกวันน้ี นอกจากจะเป็นผ้าที่มีสีครามแล้ว ยังมีผ้าสีอ่ืนๆ เช่น สีเขียว สีชมพู  สี
เหลือง ฯลฯ สีเหล่าน้ีเกิดจากการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาย้อมผ้า จึงทําให้ได้สีที่แตกต่างกันไป  ซึ่งแนวคิดใน
การทําสีย้อมโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติน้ีมีท่ีมาจากคําถามของลูกค้าท่ีว่า “ทําได้เฉพาะสีแบบน้ีหรือ?” (สีคราม)  
จึงเกิดแนวคิดที่จะย้อมผ้าเป็นสีอ่ืนๆ โดยใช้กระบวนการย้อมด้วยความร้อน แต่เน่ืองจากการย้อมด้วยวิธีน้ีจะทําให้
สีผ้าตกเร็ว จึงไม่ค่อยผลิตสีอ่ืนนอกจากสีคราม แต่ก็มีสีธรรมชาติบางสีท่ีสามารถย้อมโดยไม่ใช้ความร้อนหรือ
เรียกว่า ย้อมเย็น แล้วสีไม่ตก เช่น เปลือกมะม่วง เมื่อนํามาย้อมเย็นจะให้สีเขียวแกมเหลือง เป็นต้น ราคาของผ้า
ทอย้อมครามกลุ่มนาดีทั้งที่เป็นผ้าเมตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีราคาสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เล็กน้อยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มทอผ้าบ้านนาดีมีสังเขปดังน้ี 
 1. ผ้าผืน หรือ ผ้าเมตรผ้าทอมือย้อมครามเป็นลายมัดหม่ีหรือลายธรรมดา อาจแบ่งขายเป็นเมตรหรือเป็น
ม้วนลูกค้ามักจะทําไปตัดเป็นชุดหรือไปทําผ้าประดับตกแต่งเครื่องแต่งกายหรือของใช้ในบ้าน 
 2. ผ้าพันคอผ้าท่ีใช้เพื่อพันรอบคอเพื่อกันหนาวหรือเพื่อประดับการแต่งกาย  
 3. ผ้าคลุมไหล่ผ้าท่ีใช้คลุมหรือห่มตัวเพื่อกันหนาวหรือเพื่อประดับการแต่งกาย มักเป็นผ้าทอย้อมคราม
มัดหม่ีหรือทอธรรมดา 
 4. กระเป๋ามีทั้งกระเป่าสะพายของสตรีและกระเป๋าย่าม สามารถใส่ส่ิงของใหญ่ขนาดกระดาษเอส่ีได้ มีหู
หิ้ว ตกแต่งด้วยผ้าครามผืนเดียวหรือหลายช้ิน 
 5. เส้ือมีท้ังเส้ือของสตรีและบุรุษ เส้ือของสตรีเป็นแบบคอปาดคอปก คอจีนมีท้ังแขนส้ันและแขนยาวส่วน
เส้ือของบุรุษมีแบบคอปกแขนส้ันและแขนยาว 
 6. กางเกงมีทั้งกางเกงขาส้ันและกางเกงขายาว แบบติดซิบและแบบกางเกงเล 
 7. กระโปรงใช้สวมใส่ของสตรีมีแบบทรงสุ่มและทรงบาน ส่วนใหญ่มีขนาดยาว 
 8. รองเท้าใส่ในบ้าน หรือ รองเท้าสลิปเปอร์ทําจากผ้าย้อมครามพื้นรองเท้าเป็นพลาสติก 
 9. หมวกมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งลักษณะท่ีสวมใส่ในหน้าหนาวและกันแดดได้ ส่วนใหญ่นิยมในหมู่วัยรุ่น
วัยทํางาน 
 10. ผ้ารองจาน ห้าม่าน ผ้าคลุมโต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ชุดตกแต่งบ้านและใช้สอยในครัวเรือน 
 
 ผ้าทอย้อมครามบ้านนาดีเป็นกลุ่มท่ีมีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักมากที่สุดกลุ่มหน่ึงของจังหวัดสกลนคร 
โดยเฉพาะในนามแบรนด์ “ฑีตา” นับต้ังแต่ พ.ศ.2535 เป็นต้นมาระยะเวลาในการสร้างเครือข่ายท้ังในชุมชนและ
ชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้หันมาเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านและรื้อฟื้นภูมิปัญญาน้ีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง 
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นอกจากจะสร้างสรรค์คุณค่าทางประวัติครามแล้วยังช่วยเน้นยํ้าให้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ผ้าพื้นบ้านท่ีมีเสน่ห์ใน
ด้านของผิวผ้าและที่สําคัญ คือ เสน่ห์จากกล่ินของครามท่ีย้อมและยึดอยู่ในเส้นใย ใช่เพียงสวมใส่เพื่อความสวยงาม
แต่ยังแสดงให้เห็นกล่ินอายของชาติพันธ์ุที่ธํารงภูมิปัญญาไว้นอกจากน้ีความเป็นเครือข่ายกันของชาวบ้านยัง
ช่วยกันเอ้ือเฟื้อและเก้ือหนุนในเรื่องของรายได้จากการจําหน่ายวัตถุดิบในการทอผ้าไม่ว่าจะเป็น ฝ้าย ต้นคราม ทํา
ให้เกิดรายได้หมุนเวียนข้ึนในชุมชน คุณค่าเชิงสังคมท่ีบ่มเพาะมาส่งให้เกิดมูลค่าเกิดรายได้กับผู้ทําผ้าและชุมชนท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 
 นอกจากน้ียังมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ TCDC (Thailand Creative and Design Center) หน่วยงานระดับตําบล หน่วยงานระดับอําเภอและ
หน่วยงานระดับจังหวัดสกลนคร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจายข่าวและนําเสนอข่าวสารการ
ดําเนินงานของกลุ่มและเป็นกระบอกเสียงถึงจุดริเริ่มของการทําครามครั้งแรกให้เป็นรูปธรรมในสกลนคร กลุ่มทอ
ผ้ากลุ่มน้ีจึงมีช่ือเสียงและมีลูกค้าที่อยู่ในระดับ high end กว่ากลุ่มท่ีทําผ้าทอย้อมครามกลุ่มอ่ืนและมีโอกาสในการ
แลกเปล่ียนความรู้กับเครือข่ายที่ทําผ้าชิโบริหรือผ้าย้อมสีนํ้าเงินที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีการ
จําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศจะเน้นส่งขายที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก 
และขายในจังหวัดสกลนครท่ีบ้านนางประไพพันธ์ นอกจากน้ี ยังออกร้านตามงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ งาน
แสดงสินค้า OTOP ท่ีเมืองทองธานี เป็นต้น ต้ังแต่ต้นกระท่ังปัจจุบันการได้ออกร้านตามท่ีต่างๆ มีส่วนส่งเสริมให้
ผ้าย้อมครามกลุ่มน้ีเป็นที่รู้จักมากข้ึนเรื่อยๆ ลูกค้าบอกต่อถึงคุณภาพของสินค้า แต่ก็มักจะมีลูกค้ารายใหม่สอบถาม
ถึงความเป็นมาของผ้าย้อมคราม อีกท้ังต้ังคําถามว่าผ้าทอย้อมครามมีคุณสมบัติหรือความน่าสนใจอย่างไร เหตุใด
จึงมีราคาค่อนข้างสูงซึ่งนางประไพพันธ์หรือนางสาวสุขจิตจะให้คําอธิบายถึงท่ีมาและเรื่องราวของคราม การทําผ้า
ทอย้อมครามฑีตา ด้วยความยินดีและเต็มใจเสมอนอกจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแล้ว ทางกลุ่มยัง
จําหน่ายไปต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศหลักในการส่งออก และยังมีประเทศอ่ืนๆ อาทิ 
สิงคโปร์ และยุโรปบางประเทศ 
 ปัจจุบัน “ฑีตากลุ่มทอผ้าย้อมครามธรรมชาติ” เป็นกลุ่มที่มีช่ือเสียงมาก ทําให้มีกลุ่มทอผ้าอ่ืนๆ มาศึกษา
ดูงานอยู่เสมอ เน่ืองจากได้รับการยอมรับว่าท่ีน่ีเป็นกลุ่มแรกท่ีทําผ้าย้อมคราม และส่วนใหญ่ก็จะมาศึกษา
กระบวนการย้อม รวมทั้งการก่อต้ังกลุ่มจนกลายมาเป็นที่รู้จักกันในวงการทอผ้า เพื่อนําไปปรับประยุกต์ใช้ภายใน
กลุ่มของตนเอง  
 

4.2.1.5 บ้านอูนดง 
บ้านอูนดง คณะผู้วิจัยปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจํานวน 3 ครั้ง 

คือ วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2559 และ 10-11กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2559
กระบวนการที่นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยนํามาใช้ในคร้ังน้ี ได้แก่ การสัมภาษณ์เฉพาะคนและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
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รวมถึงการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงทําให้ได้ผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้นําชุมชน ผู้
เฒ่าผู้แก่ 2) กลุ่มผู้นําและผู้ผลิตผ้าย้อมคราม นํามาซ่ึงข้อมูลโดยสังเขปของชุมชนบ้านอูนดงมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
1. ประวัติชุมชน  
บ้านอูนดงหมู่ 1 อยู่ในเขตตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครเป็นกลุ่มคนท่ีแต่เดิมมีถ่ินฐานอยู่ท่ี

เมืองวังและมหาชัย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ทางฝ่ังซ้ายของแม่นํ้าโขง หรืออยู่ในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในปัจจุบัน การอพยพมาในคราแรกย้ายไทครัวมาอยู่ท่ีบ้านนาเหมือง หรือ เมืองจําปาชนบท ซ่ึงคืออําเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนครในปัจจุบัน ต่อมามีการแยกย้ายกันไปต้ังถ่ินฐานกลุ่มแรกยังคงอาศัยอยู่ท่ีบ้านนาเหมือง อีกกลุ่มย้าย
ครัวเรือนไปต้ังอยู่บ้านเหล่าต่อมามีโรคภัยคร่าชีวิตคนในหมู่บ้านไปจึงได้อพยพครัวเรือนอีกคร้ัง โดยโยกย้ายครอบครัว
มาต้ังบ้านอยู่บริเวณทิศตะวันตกของบ้านอูนดงในปัจจุบัน ด้วยเพราะเห็นมีป่าอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีลําห้วยหลาย
สายไม่ไกลจากบริเวณน้ี เหมาะแก่การต้ังบ้านเรือนและทํามาหากิน แต่ด้วยโรคระบาดทําให้ชาวบ้านต้องแยกย้ายกัน
ต้ังบ้านเรือนอีกครั้งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยต้ังถ่ินฐานอยู่คนละฝากแม่นํ้าอูนคือ บ้านดงและบ้านโคก  บ้านโคก
ปัจจุบันคือ บ้านอูนโคก ส่วนบ้านดงที่ชาวบ้านต้ังหมู่บ้านบริเวณป่าดงก็เปล่ียนช่ือมาเป็น “บ้านอูนดง” ตามคําบอก
เล่า ราว พ.ศ.2300 มีนายแก้ว รัตนโคตร เป็นผู้ใหญ่บ้านดูแลลูกบ้าน ต่อมาบ้านอูนดงมีจํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึน
จึงแยกบ้านออกไปเป็นบ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ท่ี 10 อย่างไรก็ตามก็ยังถือเป็นบ้านอูนดงและเรียกรวมว่าบ้านอูนดง-
หนองไชยวาลย์ 

 
2. ที่ต้ังอาณาเขตและลักษณะภูมิประเทศ 
บ้านอูนดงต้ังอยู่บริเวณที่ราบภูเขา บนเทือกเขาภูพานบ้านอูนดงมีเขตติดต่อดังน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน 
ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านอูนโคก และลํานํ้าอูน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านผักคําภู  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ลํานํ้าอูน และบ้านนาใน 
บ้านอูนดงมีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกันกับหมู่บ้านอ่ืนๆ ของอําเภอพรรณานิคม กล่าวคือ มีฤดูกาล

เดียวกัน ได้แก่ ฤดูร้อนจะเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูหนาวจะเร่ิมจากกลางเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ และฤดูฝนจะเริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หากแต่ฤดูฝนกินเวลาหลายเดือน
และฝนตกค่อนข้างได้ปริมาณที่ดีเหมาะแก่การทําการเกษตรตามฤดูกาล 

 
 3. ชาติพันธ์ุและภาษา 
 บ้านอูนดงมีกลุ่มคน “ผู้ไท” เป็นกลุ่มคนด้ังเดิมในหมู่บ้านมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 90 ปัจจุบันมีการ
ผสมผสานแต่งงานกับคนนอกกลุ่มแล้วเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เช่น ชาวลาว ชาวญ้อ ชาวผู้ไทที่บ้านน้ีเป็นกลุ่ม



60 

 

 

ชนอีกกลุ่มหน่ึงที่อพยพมาเม่ือคร้ังที่มีการกวาดต้อนเกล้ียกล่อมผู้คนจากฝ่ังซ้ายของแม่นํ้าโขงเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณ
ของจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร สกลนครและกาฬสินธ์ุ โดยมีการอพยพปะปนกันมา
หลากหลายชาติพันธ์ุท้ังจากผู้ไทเมืองบก เมืองวัง เมืองกะปอง เมืองกะตาก ภาษาของผู้ไทบ้านอูนดงก็คล้ายคลึง
กับผู้ไทถ่ินอ่ืนๆ ใกล้เคียงกัน เน่ืองจากชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ บ้านผักคําภู บ้านหนองผือ บ้านอูนโคก บ้าน
นาใน ต่างก็เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุผู้ไทท้ังส้ิน 
 
 4. การศึกษาและอาชีพ 

ชาวบ้านส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา กลุ่มที่มีอายุจัดอยู่ในวัยกลางคนส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาและลูกหลานรุ่นใหม่ในหมู่บ้านจํานวนหน่ึงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเข้ารับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่โรงเรียนในหมู่บ้านแล้วไปต่อระดับมัธยมที่หมู่บ้านใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบ้านหนองสะไน หรือ
โรงเรียนในอําเภอพรรณานิคมหรืออําเภอเมือง ชาวบ้านร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเล้ียงสัตว์ ทํานา 
ทําสวนและเพาะปลูกพืชไร่ด้วยเพราะมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบหุบเขา เหมาะแก่การเพาะปลูก จํานวนหน่ึงทําสวน
ยางพารา ช่วงฤดูฝนชาวบ้านทั่วไปจะปลูกข้าวทํานาและบางครอบครัวจะปลูกต้นครามและต้นฝ้าย ภายหลังจากการ
เก็บเก่ียวพืชเหล่าน้ีจะปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้อีกทางหน่ึง เช่น หน่อไม้ หวาย มะเขือเทศ ถ่ัวลิสง ถ่ัวฝักยาว พริก   
มันสําปะหลัง 

นอกจากน้ียังมีการประกอบอาชีพค้าขายท้ังเปิดร้านขายของชํา ขายอาหารสําเร็จรูป และรับจ้างท่ัวไป ท้ังยัง
มีการทําผ้าย้อมครามซึ่งบางครอบครัวทําเป็นอาชีพเสริมจากการทํานา บางคนยึดเป็นอาชีพหลัก ด้วยเพราะสภาพ
พื้นท่ีสามารถเพาะปลูกฝ้ายและต้นครามได้เป็นอย่างดี จึงสามารถปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิตไว้ใช้สําหรับการทําผ้า
ย้อมครามได้ตลอดปีชาวบ้านท่ีน่ีจึงรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิต ทําให้เกิดการพึ่งพาตนเอง เกิดรายได้ให้คนในชุมชนและยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทําผ้าย้อมคราม
ของบรรพบุรุษเอาไว้ด้วย 

 
 5. ความเชื่อและศาสนา  
 ชาวบ้านอูนดงนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักขณะเดียวกันก็นับถือผี ซ่ึงเป็นความเช่ือด้ังเดิมที่สืบทอดกันมา
แต่บรรพบุรุษ คือ มีวัดประจําหมู่บ้านแล้วยังมีศาลปู่ตา ศาลผีประจําหมู่บ้านท่ีต้ังอยู่ทางทิศเหนือของบ้านหนอง
ไชยวาลย์ บ้านอูนดงและบ้านหนองไชยวาลย์นับถือศาลปู่ตาที่เดียวกันเพราะมีรากเหง้าความเป็นมาเดียวกันด้วย
ความเช่ือท่ีผสมผสานกันส่งผลต่อประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน ท่ีบ้านน้ีมีท้ังประเพณีในรอบปีและ
ประเพณีเก่ียวกับชีวิตเช่นคล้ายคลึงกับหมู่บ้านต่างๆ ที่มีชาวผู้ไทอาศัยอยู่ 
 ประเพณีเก่ียวกับชีวิต มีทั้งประเพณีเก่ียวกับการเกิด คือการรับขวัญเด็กและเก็บรกหลังจากคลอด
ประเพณีเก่ียวกับการแต่งงาน ประเพณีเก่ียวกับการตายและมีประเพณีเก่ียวกับการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วย น่ัน



61 

 

 

คือ การทําพิธีเหยาเล้ียงผีในทุกๆ ปีผู้ที่นับถือผีเหยาจะต้องเล้ียงผีท่ีตนเองนับถือข้ึน เพื่อบูชาและขอบคุณท่ีช่วย
รักษาตนเองให้หายจากการเจ็บป่วยและช่วยดูแลรักษาลูกหลานให้อยู่ดีมีสุข  

ประเพณีในรอบปี ได้แก่ บุญข้ึนปีใหม่ในเดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ทําบุญตามพุทธศาสนาในวัน
มาฆบูชา เดือนเมษายน คือ บุญสงกรานต์ เดือนพฤษภาคม คือ พิธีเล้ียงผีปู่ตาและเล้ียงผีเหยา เดือนกรกฎาคมบุญ
เข้าพรรษา เดือนกันยายนมีบุญข้าวประดับดิน ส่วนเดือนตุลาคมมีบุญข้าวสาก เดือนพฤศจิกายนมีงานประเพณี
ลอยกระทง และในเดือนธันวาคมมีการทําบุญผูกข้อต่อแขนผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 

 
 6. การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

บ้านอูนดงต้ังอยู่บริเวณที่ราบภูเขา บนเทือกเขาภูพานห่างจากอําเภอเมืองสกลนครประมาณ 50 กิโลเมตร 
ห่างจากตัวอําเภอพรรณานิคมราว 40 กิโลเมตร แต่ก่อนการเดินทางจากตัวจังหวัดและตัวอําเภอมีความ
ยากลําบากเพราะยังไม่มีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบายเช่นทุกวันน้ี ปัจจุบันมีการคมนาคมที่สะดวกมากย่ิงข้ึนด้วย
เส้นทางท่ีใช้สัญจรจากตัวเมืองไปยังหมู่บ้านโดยทางหลวงหมายเลข 213 และ 2106 เส้นทางสัญจรในหมู่บ้านมีท้ัง
ถนนลาดยาง คอนกรีตและลูกรัง บริเวณรอบหมู่บ้านมีลําห้วยธรรมชาติหลายสาย อาทิ ห้วยเตียม ห้วยเบือก ห้วย
วังถํ้า นอกจากน้ียังมีการใช้นํ้าในอ่างเก็บนํ้าห้วยเบือก นํ้าบาดาลและประปาหมู่บ้าน ซ่ึงชาวบ้านใช้ในการอุปโภค
และการเกษตรด้วย  

 
 7. ภูมิปัญญาเก่ียวกับผ้าย้อมคราม 

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ปัจจุบันต้ังอยู่เลขท่ี 31  หมู่ 1 ตําบลนาใน อําเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนครประธานกลุ่ม คือ นางสุพรรษา ทองเลิศและมีนางสุนีย์ พร้อมโกมลเป็นรองประธานกลุ่ม
ประสานงานและเป็นผู้นําสินค้าไปออกร้านจําหน่าย 

การทอผ้าย้อมครามมีอยู่ในหมู่บ้านมานานแล้ว สมัยก่อนการทอผ้าและย้อมครามมีเพื่อทําไว้สวมใส่ใน
ครอบครัวเท่าน้ัน ไม่ได้ทอเพื่อขาย เพราะในสมัยก่อนเส้ือผ้าแบบสมัยนิยมตัดเย็บโดยช่างหรือโรงงานมีราคาแพง 
ชาวบ้านจึงนิยมสวมใส่ผ้าท่ีทําเอง บางคนไม่มีเงินซ้ือผ้าตัดกระโปรงให้ลูกไปโรงเรียนก็จะทอผ้าย้อมครามให้เป็นสี
กรมท่าแล้วตัดเป็นกระโปรงให้ลูก บ้างไว้ตัดชุดไปวัด ซึ่งคนสมัยก่อนไม่อยากใส่ผ้าครามอยากใส่เส้ือผ้าจากโรงงาน
ตามสมัยนิยมมากกว่า 

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดงก่อต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ.2547 โดยนางจันไทย ทองเลิศและกลุ่มแม่ๆ ในหมู่บ้าน
ที่ต้องการทําผ้าย้อมครามซึ่งเป็นผ้าพื้นบ้านของตนให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนและเพื่อสร้างให้เกิดรายได้เม่ือคร้ังริเริ่มการ
ทําครามสมาชิกในกลุ่มต้องเรียนรู้ภูมิปัญญาการทําผ้ายย้อมครามจากผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีมีความรู้ในหมู่บ้าน โดยกลุ่ม
ดําเนินการเรื่อยมาแต่ยังไม่ได้มีรายรับจากผ้าครามมากเช่นปัจจุบันราว พ.ศ.2555 นางสุนีย์ พร้อมโกมลได้เข้า
มาร่วมกลุ่มทําผ้าย้อมครามหลังจากลาออกจากงานที่กรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาดูแลจัดการกลุ่มทอผ้าน้ีให้เป็น
ระบบมากย่ิงข้ึน อีกท้ัง BEDO หรือสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้เข้ามา
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สนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามในเขตจังหวัดสกลนคร ได้แก่ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองสะไน กลุ่มทอผ้าย้อม
ครามบ้างเชิงดอย กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านกุดแฮด และกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง ในครั้งน้ัน BEDO 
สนับสนุนบ้านกุดแฮดเป็นหลัก บ้านอูนดงจะส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแสดงในศูนย์ทอผ้าย้อมครามท่ีบ้านกุดแฮด หรือ
เมื่อใดที่บ้านกุดแฮดไปจําหน่ายสินค้าตามท่ีต่างๆ ก็จะนําผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจากบ้านอูนดงไปด้วยโดย BEDO 
กําหนดให้บ้านกุดแฮดเป็นศูนย์การเรียนรู้ แล้วเลือกบ้านอูนดงเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกลุ่มบ้านกุดแฮด 
ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ท่ีบ้านกุดแฮดดูซบเซาลงอันเกิดจากหลายสาเหตุ อีกท้ังการรวมกลุ่มกันของกลุ่มทอผ้าย้อม
ครามหลายหมู่บ้านจึงยากแก่การจัดการบริหาร แต่ด้วยความเข้มแข็งของกลุ่มและคุณภาพผ้าย้อมครามบ้านอูนดง
ปัจจุบันทําให้ทาง BEDO ได้สนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการทําผ้าย้อมครามด้วย 

ปัจจุบันผู้ดูแลการผลิตและการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามของบ้านอูนดง คือ นางสุนีย์ พร้อม
โกมลและสามี ซึ่งมีส่วนทําให้กลุ่มมีรายรับเข้ามามากกว่าแต่ก่อน ด้วยเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยตอนกลางเช่ือมโยงผู้
เฒ่าผู้แก่และวัยผู้ใหญ่เข้าด้วยกัน ทั้งยังมีความรู้เรื่องการทําผ้าย้อมครามเป็นอย่างดีและรู้เท่าทันการส่ือสาร
สมัยใหม่ รับหน้าที่เจรจาต่อรองราคากับลูกค้าท่ีส่ังซ้ือผ้า อีกท้ังช่วยทําความเข้าใจระหว่างแม่ๆ ท่ีทําผ้าครามแต่
อาจไม่เข้าใจความต้องการของผู้ซ้ือว่าผู้ซื้อต้องการลายผ้าแบบใดเพราะบางคร้ังมียอดการส่ังจองให้ทอลวดลาย
ใหม่ๆ ที่ต้องประยุกต์ปรับเปล่ียนจากการทอลวดลายแบบเดิม ซ่ึงสามารถทําความเข้าใจกับลูกค้าได้ อีกทั้งสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Line และ Facebook ทําให้การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าง่ายข้ึน ทําให้กลุ่มเจริญเติบโต
แบบก้าวกระโดด นางสุนีย์กับสามีจึงเปรียบเสมือนตัวเช่ือมโยงระหว่างสมาชิกผู้ทอผ้ากับกระแสสังคมในปัจจุบัน 

กลุ่มทอผ้าบ้านอูนดงในปัจจุบันนับว่ามีความเข้มแข็งในระดับหน่ึง เน่ืองจากมีการวางระบบบริหารจัดการ
กลุ่มไว้อย่างรัดกุม หากมีลูกค้าส่ังให้ทอผ้ามาแต่ละครั้งทางกลุ่มก็จะนัดประชุมเพื่อทําความเข้าใจเรื่องความ
ต้องการของลูกค้าว่าต้องการลายผ้าแบบใด สีแบบใด จํานวนก่ีเมตร หรือทอแบบใช้เทคนิคพิเศษหรือไม่ และ
กําหนดระยะเวลาส่งของเม่ือไร เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็กระจายงานกันไปแต่ละคน สมาชิกจะน่ังทอที่กลุ่มหรือ
กลับไปทอที่บ้านก็ได้ แล้วจึงนําผ้ามาส่งท่ีกลุ่มตามเวลาที่นัดกันไว้ โดยทางกลุ่มจะทําข้อมูลคลังผลิตภัณฑ์ (stock) 
ของสมาชิกแต่ละคนว่า สมาชิกคนใด มาส่งของวันใด สินค้าขายออกวันที่เท่าไร เม่ือมารับเงินต้องลงช่ือเซ็นรับด้วย 
เพื่อป้องกันปัญหา นางสุนีย์จึงแก้ปัญหาด้วยการให้สมาชิกทุกคนเซ็นส่งงานและรับเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานจะ
ได้ไม่เกิดการโต้เถียงกันข้ึนในภายหน้า และเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน นอกจากน้ี ก่อนที่ใครจะเข้ามาเป็น
สมาชิกในกลุ่ม นางสุนีย์ พร้อมโกมลจะช้ีแจงข้อตกลงต่างๆ ของกลุ่ม อาทิ รายได้ที่แต่ละคนได้มาจากการทอผ้า 
ทางกลุ่มจะหักเงินส่วนหน่ึงเข้ากลุ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่ม 2% และค่าอนุรักษ์ธรรมชาติคือการ
บํารุงป่าชุมชนและปลูกต้นไม้อีก 3% นอกจากน้ีเมื่อหมู่บ้านจัดงานประเพณีทางกลุ่มก็จะสมทบเงินทุนให้ตาม
สมควร และทุกวันที่ 4 ของเดือนยังมีการประชุมประจําเดือนเพื่อช้ีแจงการดําเนินด้วย 

ต้นครามท่ีใช้ในกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดงมีท้ังครามฝักตรงและครามฝักงอ ทั้งสองพันธ์ุสามารถ
เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแต่นิยมปลูกและใช้ครามฝักตรงมากกว่าเน่ืองจากเก็บเก่ียวได้ง่ายและเป็นพันธ์ุที่มีมาแต่
ด้ังเดิม ส่วนครามฝักงอเป็นพันธ์ุท่ีมีกล่ินแรงและต้องใช้นํ้ามาก ทําให้ไม่นิยมปลูกด้วยสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเป็นที่ราบ
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เชิงเขามีแหล่งนํ้าอยู่ไม่ไกลจากชุมชน ประกอบกับมีฝนตกค่อนข้างชุกในแต่ละปีมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของต้น
คราม เพราะต้นไม้ชนิดน้ีจะเจริญเติบโตได้ดีเม่ือมีนํ้าอุดมสมบูรณ์และไม่แห้งแล้งมาก การปลูกต้นครามที่บ้านน้ีใช้
พื้นท่ีทํากินหลายสิบไร่ โดยเป็นพื้นที่ของสมาชิกในกลุ่มเพราะนอกจากจะทําผ้าทอย้อมครามแล้วบ้านอูนดงยังมี
การขายเน้ือครามให้กับผู้ผลิตครามที่ต่างๆ แต่ด้วยต้นครามท่ีปลูกปีที่แล้วมีปริมาณเพียงพอสามารถนํามาทําเน้ือ
ครามเก็บไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี แต่เพียงพอจําเพาะการทํานํ้าย้อมของกลุ่มเท่าน้ัน จึงต้องไปซ้ือนํ้าครามมาจากท่ีอ่ืนซึ่ง
มีลักษณะใกล้เคียงกับของอูนดงเพื่อนําไปส่งลูกค้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17 ผ้าย้อมครามลวดลายประยุกต์ที่ผสมผสานลายไก่และลายผีเส้ือไว้ในผืนเดียวกัน (ภาพซ้าย) 
ภาพท่ี 18 ผ้าย้อมครามลายพ้ืนและหมี่คั่น (ภาพขวา) 

 
การปลูกครามเริ่มหว่านเมล็ดปลายเดือนเมษายนและจะเก็บเก่ียวช่วงเดือนกรกฎาคม สําหรับการเก็บ

เก่ียวจะเก่ียวครามเหลือลําต้นไว้ แล้วใส่ปุ๋ยบํารุงต้นต่อเพื่อรอการเก็บเก่ียวครั้งต่อไปเพราะหลังเก็บเก่ียวครั้งแรก
สามารถเก็บใบครามมาทํานํ้าย้อมได้อีก 2 รอบ โดยต้นตอแรกท่ีปลูกจะใช้ระยะเวลาเจริญเติบโตประมาณ 3 เดือน
จึงเก็บเก่ียวได้ และครั้งต่อๆ มาจะสามารถเก็บเก่ียวได้เร็วข้ึน เม่ือต้นครามชุดน้ีเก็บเก่ียวหมดแล้วก็จะรื้อถอนออก
จากแปลงแล้วรอปลูกในฤดูกาลใหม่ ครามท่ีเก็บเก่ียวมาน้ีจะนํามาทําเป็นเน้ือครามเพื่อย้อมกันในกลุ่มและส่งขายที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดทางภาคเหนือ 
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 การทําเน้ือคราม การเก็บใบครามจะทําในช่วงเช้ามืดหรือช่วงเวลาที่ยังไม่มีแดด ช่วงเวลาน้ีครามจะให้สีได้
ดีมาก จากน้ันนําก่ิงครามที่เก่ียวมามัดรวมกันแล้วนําไปแช่นํ้าจนท่วม ด้านบนนําก้อนอิฐหรือวัตถุท่ีมีนํ้าหนัก
พอประมาณวางทับไว้ แช่ต้นครามไว้ 1 คืน โดยมีการกลับครามสลับข้ึนบนล่างทุก 10 ช่ัวโมง หลังจากน้ันจึงนําก่ิง
ครามออกเหลือเฉพาะนํ้าท่ีแช่เท่าน้ัน หลังจากน้ันนําปูนขาวมาเติมลงในนํ้าที่แช่ต้นคราม เติมไปเรื่อยๆ จนกระท่ัง
นํ้าเป็นสีออกเหลือง เกิดฟองสีนํ้าเงินจึงหยุดเติม แล้วใช้ไส้ไม้ไผ่สานเป็นส้อมตีนํ้าคราม ข้ันตอนน้ีเรียกว่ากวนคราม 
กวนไปเรื่อยๆ จนสังเกตเห็นสีของนํ้าครามและฟองเป็นสีนํ้าเงิน การกวนครามคือการให้อากาศเข้าไปสัมผัสกับนํ้า
ครามเพื่อเกิดการให้สี แล้วพักท้ิงไว้อีก 1 คืน หลังจากน้ันนํานํ้าท่ีพักไว้กรองเอาไว้เฉพาะกากหรือโคลนหรือเน้ือ
ครามท่ีสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้นานเป็นสิบปี แต่อย่าปล่อยให้เน้ือครามแห้งต้องหม่ันเติมนํ้าด่างหรือนํ้าข้ีเถ้าหล่อ
เล้ียงเสมอ 
 การก่อหม้อคราม ต้องเตรียมนํ้าด่างหรือนํ้าข้ีเถ้า หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “นํ้าด่ัง” ที่ได้มาจากการนําเหง้า
กล้วย ทางมะพร้าว ต้นมะละกอ ต้นจามจุรี ต้นผักขมหนาม ต้นข้ีเหล็กและเปลือกผลนุ่นเผารวมกัน เมื่อได้ข้ีเถ้าก็
นําใส่ภาชนะเจาะรูด้านล่างและรองก้นภาชนะด้วยใยมะพร้าว ปุยนุ่น หรือฟองนํ้าอัดข้ีเถ้าให้แน่น เติมนํ้าลงเพื่อ
กรองเอานํ้าที่หยดผ่านภาชนะน้ี หลังจากน้ันนํานํ้าด่างผสมกับเน้ือครามและปูนแดง หลังจากน้ันให้เติมนํ้าซาวข้าว 
นํ้าต้มใบเบือก นํ้าตาล มะขามเปียก และเช้ือเดิมจากน้ันเก็บนํ้าครามไว้และต้องโจกครามทุกวันการโจกคราม คือ 
การตักนํ้าครามข้ึนจากหม้อแล้วเทกลับหม้อเดิมเพื่อให้นํ้าครามสัมผัสกับอากาศ ทําจนกระทั่งนํ้าครามมีสีออกเขียว
เหลือง เกิดฟองเล็กๆ สีนํ้าเงินท่ีด้านบนผิวนํ้า หากมีสีลักษณะน้ีนํ้าครามก็พร้อมที่จะย้อมได้ 
 กลุ่มบ้านอูนดงมีข้อตกลงกับสมาชิกว่า ทุกคนต้องปลูกครามเองท่ีบ้านและไม่ได้ทําเพื่อส่งมาท่ีกลุ่ม 
สมาชิกทุกคนจึงสามารถทําเน้ือครามขายได้ ซึ่งเน้ือครามปัจจุบันราคากิโลกรัมละ 150 บาท อย่างไรก็ตามเม่ือแต่
ละบ้านปลูกแล้วนํามาทํานํ้าครามและเน้ือครามเองซึ่งแต่ละคนอาจจะทํานํ้าครามได้สีท่ีแตกต่างกันไปดังน้ัน ทุกคน
ต้องย้อมผ้าแล้วนํามาให้ทางกลุ่มพิจารณาว่าสีมีความใกล้เคียงตามท่ีลูกค้าส่ังหรือสีท่ีทางกลุ่มกําหนดหรือไม่ หาก
ยังใช้ไม่ได้ต้องนํากลับไปทําใหม่ และผู้ดูแลส่วนกลาง คือ นางสุนีย์ พร้อมโกมล ต้องตามไปดูท่ีบ้านว่าเหตุใดสีที่คน
น้ันๆ ทําจึงแตกต่างจากคนอ่ืนๆ 

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดงใช้เส้นใยในการทําผ้าทอย้อมคราม 3 ชนิด คือ ฝ้ายเข็นมือคือ ฝ้ายเข็น
โรงงาน และซีกวง หรือเรยอน แต่ปัจจุบันจะเน้นฝ้ายเข็นมือเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทําให้กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้าน 
อูนดงได้รับความนิยมอย่างมาก และกลายเป็นสัญลักษณ์เด่นของกลุ่มทอผ้าบ้านอูนดงที่เน้นเส้นใยดังกล่าว 

ลวดลายบนผืนผ้าของกลุ่มผ้าย้อมครามบ้านอูนดงนิยมทําลายผ้าอย่างหลากหลาย ทั้งลวดลายจากเส้น
ฝ้ายที่ทอทางพุ่งและยืนสลับกันไปมา เช่น ลายเกล็ดเต่า ลายเกล็ดแลน รวมถึงลายมัดหมี่ต่างๆ เช่น ลายนํ้าไหล 
ลายสายฝน ลายฟันปลา ลายนาคเล็ก ลายนาคใหญ่ ลายตุ้ม ลายราชวัตร ลายหมากจับ ส่วนใหญ่สินค้าท่ีขายดีมัก
ทอด้วยลายเกล็ดเต่าและเกล็ดแลน 

ปัจจุบันมีการผสมผสานลายแบบเก่าเข้าด้วยกันในผ้าผืนเดียว และมีการถอดลายใหม่จากลายผ้าซ่ินมาใส่
ในผ้าฝ้ายย้อมครามซึ่งช่วงเวลาน้ีลายท่ีกําลังได้รับความนิยมมากสืบเน่ืองมาจากกระแสนิยมผ้าซิ่น คนจึงนิยมนําผ้า



65 

 

 

ทอที่ลายคล้ายผ้าซ่ินไปประยุกต์ใส่ เพราะผ้ามัดหม่ีมีราคาแพง แต่ผ้าทอลายแบบน้ีมีราคาถูกกว่า และมีการทอ
แบบมัดหมี่ผสมกับลวดลายทอธรรมดาเรียกเทคนิคน้ีว่า หม่ีขั้น 

ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามที่บ้านอูนดงมีจุดเด่นตรงที่เน้ือฝ้ายเข็นมือทั้งทางพุ่งทางยืนและวัตถุดิบท่ีใช้
ส่วนใหญ่ก็มาจากชาวบ้านปลูกกันเอง ลักษณะสีย้อมท่ีใช้มีหลากหลายและโดดเด่นตรงสีของครามเป็นสีฟ้าอ่อน
และสีนํ้าเงินสด จากการสํารวจผลิตภัณฑ์เก่ียวกับผ้าย้อมครามท่ีชุมชนบ้านอูนดงทําเพื่อจําหน่าย มีท้ังท่ีเป็นผ้าพื้น
และผลิตภัณฑ์แปรรูป ดังน้ี 

1. ผ้าพื้น หรือ ผ้าผืน คือ ผ้าทอมือย้อมครามเป็นลายมัดหมี่หรือลายธรรมดา อาจแบ่งขายเป็นเมตรหรือ
เป็นม้วน 

2. ผ้าพันคอ คือ ผ้าท่ีใช้เพื่อพันรอบคอเพื่อกันหนาวหรือเพื่อประดับการแต่งกายมักเป็นผ้าทอย้อมคราม
มัดหม่ีหรือทอธรรมดาความยาวราว 1.50 เมตร หน้ากว้างราว 30 เซนติเมตร  

3. ผ้าคลุมไหล่ คือ ผ้าที่ใช้คลุมหรือห่มตัวเพื่อกันหนาวหรือเพื่อประดับการแต่งกาย มักเป็นผ้าทอย้อม
ครามมัดหม่ีหรือทอธรรมดาความยาวราว 1.50 เมตร หน้ากว้างราว 50 เซนติเมตร  

4. ผ้าถุงหรือผ้าซ่ิน คือ ผ้าท่ึใช้สําหรับนุ่งส่วนใหญ่เป็นมัดหมี่ย้อมครามยาวราว 1.50 เมตร หน้ากว้างราว 
1 เมตร  

5. กระเป๋าถือ คือ กระเป๋าเป้และกระเป๋าถือของสตรี ส่วนใหญ่มีขนาดที่สามารถใส่ส่ิงของขนาดกระดาษ
เอส่ีได้ ทํามาจากการนําผ้าพื้นไปตัดเย็บเป็นกระเป๋ารูปทรงต่างๆ  

6. กระเป๋าซิปใบเล็ก คือ กระเป๋าใส่เงินหรือใส่ส่ิงของมีความยาวราว 15-20 เซนติเมตรความกว้างราว 
10-15 เซนติเมตร  

7. ซองใส่โทรศัพท์มือถือคือ กระเป๋าขนาดเล็กที่สามารถเก็บโทรศัพท์ได้ มีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้ามี
ความยาวราว 15-20 เซนติเมตรความกว้างราว 10-15 เซนติเมตรเช่นเดียวกับกระเป๋าใส่เงินขนาดเล็กเพียงแต่ใช้
กระดุมแทนซิป 

8. หมวกถัก คือ หมวกที่ใช้สวมใส่ทั้งที่มีปีกและไม่มีปีก สามารถใส่กันแดดและกันลมได้โดยการนําเส้น
ฝ้ายไปย้อมสีครามแล้วนํามาถักเป็นหมวก 

9. ผ้าพันคอถักมือคือ ผ้าพันคอแบบถักมือ โดยการนําเส้นฝ้ายไปย้อมสีครามแล้วนํามาถัก  
10. ยางรัดผม คือ ส่ิงของท่ีใช้รัดผมมีการนําเส้นฝ้ายท่ีย้อมครามไปถักรอบยางรัดผมสําเร็จรูป  
11. เส้ือของบุรุษและสตรีท้ังที่มีปกเส้ือและไม่มีปก 

 การสร้างเครือข่ายเพื่อคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจจากผ้าย้อมครามของกลุ่มทําผ้าย้อมครามบ้านอูนดง
มีท้ังการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกกลุ่ม 
 การสร้างเครือข่ายกันภายในกลุ่มและในชุมชน จุดเริ่มต้นมาจากการรวมกลุ่มของลูกหลานในหมู่บ้านท่ี
พยายามจะร้ือฟื้นการทําผ้าย้อมครามของบรรพบุรุษชาวผู้ไทให้คงอยู่และสามารถปรับประยุกต์ให้เกิดรายได้อีกท้ัง
การสร้างเครือข่ายน้ีนํามาสู่การแลกเปล่ียน-ซ้ือขายและผลิตวัตถุดิบจากธรรมชาติในการทําผ้าย้อมคราม ด้วยเป็น
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กลุ่มท่ีมีวัตถุดิบในการผลิตอยู่ใกล้ตัว จึงทําให้มีเครือข่ายในชุมชนที่เป็นคนปลูกฝ้ายและปลูกครามค่อนข้างมาก แม้
ปีน้ีจะฝนแล้งปลูกฝ้ายเองคร่ึงหน่ึงและอีกครึ่งซ้ือจากโรงงาน กลุ่มทอผ้าอ่ืนๆ เช่น ดอนกอย บางครั้งก็มาซ้ือฝ้าย
จากหมู่บ้านน้ีแหล่งซื้อฝ้ายของกลุ่มจะอยู่รอบๆ ตําบลเป็นส่วนใหญ่ เช่น บ้านผักคําภูและบ้านนาใน ชาวบ้านจะ
เข็นฝ้ายเองแล้วนํามาขายให้กลุ่มและบางครั้งก็โทรศัพท์ติดต่อให้ทางกลุ่มไปรับถึงบ้านด้วยเคยคุยหารือกับ
หน่วยงานเทศบาลตําบลให้ส่งเสริมเรื่องการปลูกฝ้าย เพื่อให้ชาวบ้านก็หันมาปลูกฝ้ายนอกจากกลุ่มจะได้ประโยชน์
แล้วด้านวัตถุดิบแล้วยังเกิดประโยชน์ด้านรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย เพราะทางกลุ่มใช้ฝ้ายจํานวนมากต่อปีและ
ยังคงมีความต้องการเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
 ส่วนต้นครามส่วนใหญ่ชาวบ้านปลูกตามหัวไร่ปลายนา รวมทั้งสมาชิกทุกคนที่ปลูกเอง ทํานํ้าครามเอง 
การปลูกต้นครามในหมู่บ้านน้ีเริ่มแรกชาวบ้านปลูกเพื่อทําเป็นอาชีพเสริมและไว้ทําเน้ือครามใช้เอง แต่ต่อมาด้วย
เน้ือครามที่ให้สีสันสวยงาม จึงมีคนมารับซ้ือมากข้ึนชาวบ้านจึงปลูกเพิ่มข้ึนตามความต้องการของตลาดนําไปสู่การ
ระบุท่ีมาของส่วนประกอบแต่ละอย่างได้อย่างชัดเจน ท้ังฝ้าย ต้นคราม เน้ือคราม สามารถบอกเล่าที่มาของผ้าแต่
ละผืนงานแต่ละช้ินได้นับเป็นคุณค่าที่เกิดมาด้วยตัวกลุ่มผ้าทอและชุมชนเอง นอกจากน้ีนางสุนีย์ พร้อมโกมลยังให้
ความเห็นว่า“การมีเครือข่ายชุมชนเช่นน้ีนอกจากจะสร้างรายได้ให้ครอบครัวแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคี
ภายในครอบครัวด้วย เพราะข้ันตอนการเก็บเก่ียวต้องเริ่มกันแต่เช้ามืดหรือบางวันหากมีฝนตกปรอยหรือไม่มีแดดก็
สามารถเก็บเก่ียวได้ตลอดวัน เพียงไม่ให้ใบครามเหี่ยวก็ใช้ได้เพราะถ้าใบเหี่ยวครามจะไม่ให้สี และการเก็บเก่ียวจะ
ให้คนคนเดียวไปทําไม่ได้ เน่ืองจากครามที่ปลูกมีปริมาณมากคนในครอบครัวจึงต้องลงแรงช่วยเหลือกัน” 

นอกจากน้ียังมีการสร้างเครือข่ายกับคนนอกกลุ่ม ท้ังหน่วยงานระดับชุมชน หน่วยงานเทศบาล หน่วยงาน
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ทั้งยังมีการสนับสนุน BEDO หรือ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) และอุตสาหกรรมภาค 5 ในส่วนของ BEDO นอกจากจะสนับสนุนกลุ่มในการสร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ผ้าย้อมครามแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนในการอบรมและศึกษาดูงานที่ต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มด้วย เช่น การศึกษาดูงานที่จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาและเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฮ่อมหรือ
การเรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านนํ้าเก๋ียน จังหวัดน่าน เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมภาค 5 ได้เข้ามา
สนับสนุนโดย ช่วยเหลือเรื่องบรรจุภัณฑ์และป้ายสินค้า คือ ผลิตถุงกระดาษและใบแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ที่มีสัญลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านอูนดง นอกจากน้ีเมื่อมีงานเทศกาลในจังหวัดกลุ่มทอผ้าบ้านอูนดงจะนําสินค้าไป
จัดแสดงและจําหน่ายด้วย เช่น ถนนคนเดินผ้าครามหน้าวัดพระธาตุเชิงชุม ถนนผ้าครามหน้าจวนผู้ว่าราชการ
จังหวัด งานโอท็อปท่ีเมืองทองธานี งาน BIFF & BIL การแสดงสินค้าของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

ด้วยการรวมตัวรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนท่ีรวบรวมและรักษาภูมิปัญญาเรื่องการทําผ้าย้อมครามและ
แสดงให้เห็นศักยภาพในการทําผ้าทอย้อมครามจึงได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ มาเรียนรู้การทําผ้าย้อม
ครามของกลุ่มบ้านอูนดง อาทิ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มาศึกษาเรื่องการย้อม
และการทอผ้า นอกจากน้ียังมีกลุ่มลูกค้าท่ีเริ่มข้ามาโดยเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่อายุราว 25-30 ปีเศษ โดยจะออกแบบ
ลายผ้ามาให้ทางกลุ่มทอให้ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีและผู้ซ้ือมีความพึงพอใจฝีมือการทอ เส้นใยและสีของผ้าย้อม
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ครามท้ังยังมีกลุ่มคนคราวละ 2-3 คน มาเป็นการส่วนตัวมีท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น ชาวญ่ีปุ่น ชาวอังกฤษ 
ที่เข้ามาซ้ือผ้าโดยตรงจากกลุ่ม โดยจะเข้ามาดูและศึกษาที่ศูนย์ทอผ้าบ้านอูนดงประกอบกับบริเวณใกล้กับหมู่บ้าน
น้ีมีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นต้ังอยู่ไม่ไกลจึงมีนักท่องเท่ียวส่วนหน่ึงท่ีแวะเย่ียมชมกลุ่มทอผ้าบ้านอูนดง 

ปัจจุบันรายได้ต่อเดือนของกลุ่มมีไม่ตํ่ากว่าแสนบาท โดยรายได้ของผลิตภัณฑ์จะแบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ รายได้จากผ้าพื้น/ผลิตภัณฑ์แปรรูปนํ้าคราม และรับจ้างย้อม ซ่ึงรายได้เหล่าน้ีทางกลุ่มจะต้องรายงานไปยัง
เทศบาลด้วยตําบลในฐานะผู้สนับสนุนกลุ่มด้วย หากดูจากแนวโน้มของรายได้พบว่ามีสถิติท่ีเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองทุกปี  
โดยเฉพาะล่าสุดปี 2558 รายได้ของกลุ่มเพิ่มข้ึนเกือบเท่าตัว สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากทางกลุ่มมีสมาชิกเพิ่มข้ึน 
ทําให้กําลังการผลิตเพิ่มข้ึนตามไปด้วย ประกอบกับลูกค้ามีการตอบรับมากข้ึน จึงส่งผลให้รายได้ของกลุ่มเพิ่ม  
หากคิดคํานวณเฉพาะการขายผ้าอย่างเดียว รายได้เฉล่ียต่อคนตกเดือนละ 8,000 บาท  แต่ถ้ารวมการขายนํ้าคราม
ด้วยอาจจะได้ถึงเดือนละ 10,000 บาท 

ปัจจุบันมีกลุ่มคนสนใจผ้าย้อมครามเพิ่มมากข้ึน ผู้ซื้อรายเก่าเป็นกลุ่มท่ีทราบเรื่องราวเก่ียวกับการทําผ้า
ย้อมคราม คือ เข้าใจที่มาและข้ันตอนการสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามแต่ละช้ิน แต่ละบุคคลรู้รายละเอียดมากน้อย
แตกต่างกันไป แต่ส่วนลูกค้าหรือผู้ซื้อรายใหม่เป็นกลุ่มที่ต้องการข้อมูลและเร่ืองราวเก่ียวกับการทําผ้าย้อมคราม 
ด้วยราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีค่อนข้างสูงและมีเสน่ห์แห่งผ้าพื้นบ้านของชาวผู้ไท กลุ่มแม่ๆ ท่ีทําผ้าหรือตัวแทนกลุ่มท่ี
ทําหน้าที่รับผ้าไปจําหน่ายตามงานต่างๆ ต้องอธิบายความเป็นมาของผ้าครามให้ผู้ซื้อกลุ่มน้ีได้ฟังด้วย 
 
  4.2.2 ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของชุมชนและผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 วัฒนธรรมเป็นคําท่ีมีความหมายค่อนข้างกว้างและมีนักวิชาการนิยามความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี    
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2555) ให้ความหมายไว้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง ส่ิงที่ทํา
ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรม
พื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา     
 อี บี ไทเลอร์ (E. B. Tylor, 1832-1917) (อ้างอิงถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2551 : 72-73) ให้คํานิยาม 
“วัฒนธรรม” ไว้ว่า “วัฒนธรรม หรืออารยธรรม... คือ องค์รวมท่ีซับซ้อน ซ่ึงรวมถึงความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ 
ศิลปกรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถและลักษณะนิสัยอ่ืน ๆ ที่คนได้รับมาในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหน่ึง
ของสังคม (Sir Edward Burnett Tylor, 1871 : 1) 
 ศาสตราจารย์ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ ได้แยกความหมายจากที่ปรากฏใช้อยู่ในปัจจุบันโดยนักวิชาการสํานัก
ต่างๆ ออกเป็น 5 กลุ่มดังต่อไปน้ี 
 1. วัฒนธรรม คือ รูปแบบของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ท่ีได้สังเกตเห็น (pattern of observed 
events) น่ีเป็นทัศนะของนักพฤติกรรมศาสตร์ (behaviorist) และวัตถุนิยม ศาสตราจารย์คายส์ประชดว่า ในกรณี
น้ีวัฒนธรรมมีอยู่เพื่อให้คนข้างนอกมอง ไม่ได้มีไว้สําหรับผู้ถูกศึกษาวิจัย (เจ้าของวัฒนธรรม) ใช้ 
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 2. วัฒนธรรมในฐานะเป็นบุคลิกภาพ ความหมายน้ีเป็นความหมายที่นักมานุษยวิทยาสํานัก “วัฒนธรรม
และบุคลิกภาพ” (culture and personality) ใช้นักจิตวิทยาจํานวนหน่ึงก็ใช้ด้วย 
 3. วัฒนธรรมคือการรับรู้ นักมานุษยวิทยากลุ่มท่ีเรียกตนเองว่า “นักมานุษยวิทยาสํานักการรับรู้” 
(cognitive anthropologists) ยึดถือความหมายน้ี 
 4. วัฒนธรรมคือโครงสร้างพื้นฐานของจิตมนุษย์ น่ีเป็นความหมายที่เลวีสโตรส นักมานุษยวิทยาผู้ย่ิงใหญ่
ของฝรั่งเศสใช้ 
 5. วัฒนธรรมคือความหมาย (อันเป็นท่ีรู้กันทั่วไป หรือเป็นสาธารณะ) ศาสตราจารย์คายส์กล่าวไว้เป็น
ภาษาอังกฤษว่า “culture as (public) meaning” เกียร์ซและเทอร์เนอร์ และนักมานุษยวิทยาอ่ืนๆ หลายคนใช้
ความหมายน้ี  
 วัฒนธรรม เป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่สามารถรู้จักวัฒนธรรมผ่านส่ิงซึ่งสะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมได้ เช่น ความคิด ระเบียบ กฎเกณฑ์ สัญลักษณ์ วัฒนธรรมคือการเรียนรู้ของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการ
ปลูกฝังทางสังคม (Socialization) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือวัฒนธรรมจะต้องเกิดข้ึนโดยการเรียน การสอน การ
อบรม ไม่ว่าจะเป็นทางหาร (เช่น การเข้าศึกษาอบรมในโรงเรียน วัด ฯลฯ) หรือไม่เป็นทางการ (เช่น การอบรมส่ัง
สอนของพ่อแม่ เรียนรู้จากการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม) เพราะฉะน้ันบางทีเราจึงตีความหมายว่า วัฒนธรรม
หมายถึงวิถีชีวิตโดยส่วนรวมของคนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ก็ต้องผ่านการเรียนรู้และการปลูกฝังทางสังคม เช่น 
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม วัฒนธรรมไทยผ่านการเรียนรู้และการอยู่กับกิจกรรมการเกษตร เมื่อรับพุทธ
ศาสนาเข้ามาเป็นพื้นฐานสําคัญ ลักษณะเดิมของวัฒนธรรมก็ยังคงอยู่ ประสมประสานเป็นวัฒนธรรมท่ีมีพุทธ
ศาสนาเป็นพื้นฐานหลัก (ธิดา สาระยา, 2558 : 1)  
 โดยสรุป วัฒนธรรม หมายถึง ส่ิงที่มนุษย์สร้างข้ึนมา เป็นวิถีและแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติการ
ดําเนินชีวิตในสังคม คิดค้น เปล่ียนแปลง เรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดกันในสังคม มีท้ังส่ิงท่ีจับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ เช่น ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม เครื่องใช้ อุปกรณ์การดํารงชีวิต อาหาร งานหัตถกรรม รวมถึงผ้าทอ
พื้นบ้าน  
  จากข้อมูลภาคสนามทําให้ได้เห็นสังคมและวัฒนธรรมอย่างรอบด้านของชาวบ้านทั้ง 5 ชุมชน ได้แก่ บ้าน
ดอนกอย (ดอนกลอย) บ้านหนองครอง บ้านคําข่า บ้านนาดี และบ้านอูนดง ทั้งระบบความคิด ความเช่ือ การกิน
อยู่ ประเพณีพิธีกรรม ภาษา เรื่องเล่าและองค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ ในหัวข้อที่ 4.2.1 ได้แสดงข้อมูลบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้านไว้โดยละเอียด ในหัวข้อน้ีได้นําเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อ
นําเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของผ้าย้อมครามในหมู่บ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีการวิจัย โดยใช้
กรอบแนวคิดทางมานุษยวิทยา เพื่อท่ีจะทําให้ได้เห็นสังคมและวัฒนธรรมหลากหลายมิติมากย่ิงข้ึน  

แนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ คือ แนวคิดด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (cultural 
anthropology) ซึ่งเป็นสาขาหน่ึงของการศึกษาวิชามานุษยวิทยาโดยการศึกษาเปรียบเทียบมนุษย์จากแง่มุมของ
สังคมวัฒนธรรมเพื่อบันทึก ทําความเข้าใจและอธิบายวิถีชีวิต ระบบการผลิต ความเช่ือ และลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ เพื่ออธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของมนุษย์ โดยแนวคิดของ โบรนิสลอ          
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มาลินอฟสก้ี (Bronislaw Malinowski) ได้สะท้อนแนวคิดสําคัญว่าวัฒนธรรมส่วนต่างๆ ในสังคมมีหน้าท่ีในการ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านความม่ันคงของสังคมและความมั่นคงทางด้าน
จิตใจ จริงอยู่ที่ตัวบท (text) มีความสําคัญอย่างมาก แต่หากปราศจากบริบท (context) ตัวบทก็ดูจะเป็นส่ิงที่ไม่มี
ชีวิต และเรื่องเล่าทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในสังคมของชาวบ้านไม่ได้มีชีวิตอยู่บนกระดาษ และยังเป็นคนแรกที่ได้วางแนว
ทางการทําวิจัยภาคสนามแบบใหม่ โดยเน้นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participant observation) 
สอดคล้องกับที่ วิลเลียม บาสคอม (William Bascom) ได้กล่าวว่า ควรสนใจบริบททางสังคมของคติชนที่มี
บทบาทแตกต่างกัน คือ ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการทําพิธีกรรม มีหน้าที่ให้การศึกษาในสังคมประเพณี รักษา
มาตรฐานทางพฤติกรรมและให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของคน  

การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมต้องอาศัยบริบททางของชุมชน รวมถึงบริบทของภูมิ
ปัญญาผ้าย้อมคราม ซึ่งจะแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงทําให้ทราบวัฒนธรรมร่วม
และวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันของ 5 หมู่บ้าน นอกจากน้ีการศึกษาตามแนวคิดน้ีจะทําให้ทราบถึงหน้าที่ของ
ผ้าย้อมครามที่มีต่อผู้คนและชุมชน ซึ่งจะทําให้เห็นความสําคัญของผ้าย้อมคราม การปรับตัวและการสร้างสรรค์ผ้า
ย้อมครามให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
 ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม (Cultural Co-Characteristics)  คือ ลักษณะที่กลุ่มคนหรือชุมชนมีความ
เหมือนคล้ายกันด้านภูมินิเวศ ชาติพันธ์ุ  ภาษา  อาชีพ  ความเช่ือ ประเพณี และภูมิปัญญา เป็นต้น เช่น สังคมไทย
ส่วนใหญ่เป็นสังคมท่ีทําการเกษตรมีการเพาะปลูกพืชไร่เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและเพื่อจําหน่าย นอกจากน้ียังมี
ความเช่ือที่สอดคล้องกับอาชีพ เช่น ความเช่ือเรื่องแม่โพสพ ความเช่ือเร่ืองผีไร่ผีนา ความเช่ือเรื่องผีเรือน จึงได้
ประกอบประเพณีพิธีกรรมเพื่อไหว้แม่โพสพ ไหว้ผีไร่ผีนาและบูชาผีเรือน หรือชุมชนชาวบ้านท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้าโขงมี
ความเช่ือเรื่องแม่คงคา จัดประเพณีลอยกระทง ไหลเรือไฟเพื่อขอขมาและบูชาแม่นํ้า         
  การศึกษาข้อมูลปฏิบัติการภาคสนามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน พบว่า ชุมชนท่ีเป็น
ฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยมีลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม ดังปรากฏเป็นตารางเพื่อให้เข้าใจภาพรวมความ
เหมือนต่างกันด้านสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านและผ้าทอย้อมคราม  
  
ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม         
จังหวัดสกลนคร จากงานภาคสนาม 

 
ลักษณะร่วม/ชุมชน ดอนกอย หนองครอง นาดี คําข่า อูนดง 

ภูมินิเวศ ทาม-ทุ่ง ทาม-ทุ่ง ทุ่ง โคก ภู 
กลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้ไท ผู้ไท-กะเลิง-ลาว ลาว-ผู้ไท ผู้ไท ผู้ไท 
ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธ พราหมณ์ ผี 

ระบบฮีต 12 
พุทธ พราหมณ ์ผี 
ระบบฮีต 12 

พุทธ พราหมณ ์ผี 
ระบบฮีต 12 

พุทธ พราหมณ์ ผี 
ระบบฮีต 12 

พุทธ พราหมณ ์ผี 
ระบบฮีต 12 
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ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม         
จังหวัดสกลนคร จากงานภาคสนาม (ต่อ) 
 

ลักษณะร่วม/ชุมชน ดอนกอย หนองครอง นาดี คําข่า อูนดง 

จุดเริม่ต้น/ผู้ริเริม่ นางถวิล อุปร ี นางป่อน โคตรพรม นางประไพพันธ์ 
แดงใจ 

นางพิระ ประเสริฐ
ก้านตง 

นางจันไทย ทองเลิศ 

แนวคิด/แรงบันดาลใจ 1) ต้องการเพิ่มรายได้
ให้ครอบครัวและคน
ในชุมชน 
2) แรงบันดาลใจจาก
แม่ฑีตา  
 

1) ต้องการเพ่ิมรายได้
ให้ครอบครัวและคน
ในชุมชน 
2) ต้องการรื้อฟื้นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินดั้งเดิมท่ี
เคยสูญหายไป 

1) ต้องการเพ่ิม
รายได้ให้ครอบครัว
และคนในชุมชน 
2) ต้องการรื้อฟื้นภูมิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถ่ิ น
ดั้ ง เ ดิ ม ท่ี เ ค ย สู ญ
หายไป 

1) การชักชวนจาก
แม่ฑีตา 
2) ต้องการเพิ่มรายได้
ให้ครอบครัวและคน
ในชุมชน 
 

1) ต้องการเพ่ิมรายได้
ให้ครอบครัวและคน
ในชุมชน 
2) ต้องการรื้อฟื้นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินดั้งเดิมท่ี
เคยสูญหายไป 

ผู้นําคนปัจจุบัน นางถวิล อุปร ี นางวิกุล พรมหากุล นางประไพพันธ์ 
แดงใจ 

นางพิระ ประเสริฐ
ก้านตง 

นางสุพรรษา ทองเลิศ 

ผู้ดูแล-จัดการกลุ่ม นางถวิล อุปร ี
 

นางวิกุล พรมหากุล นางประไพพันธ์ 
แดงใจ 
นางสาวสุขจิต แดง
ใจ 

นางพิระ ประเสริฐ
ก้านตง 

นางสุนีย์ พร้อมโกมล 

วั ต ถุ ดิ บ  ( ค ร า ม ) 
แหล่งท่ีมา 

ใช้ต้นครามท่ีปลูกเอง
มาทําน้ําคราม 

ใช้ต้นครามท่ีปลูกเอง
มาทําน้ําคราม 

ใ ช้ต้นคราม ท่ีปลูก
เองมาทําน้ําคราม 

ใช้ต้นครามท่ีปลูกเอง
มาทําน้ําคราม 

ใช้ต้นครามท่ีปลูกเอง
มาทําน้ําคราม 

วั ต ถุ ดิ บ  ( ฝ้ า ย ) 
แหล่งท่ีมา 

1)  ฝ้ายเ ข็นมือจาก
หมู่ บ้ านต่ างๆ เ ช่น 
บ้านอูนดง 
2) ฝ้ายเข็นโรงงาน 
บ้านถํ้าเต่า  
3) เส้นใยสังเคราะห์
จากโรงงาน 

1) ฝ้ายเข็นมือท่ีปลูก
เอง  
2) ฝ้ายเข็นโรงงานจาก
ต่างจังหวัด  
3) เส้นใยสังเคราะห์
จากโรงงาน 

1) ฝ้ายเข็นมือท่ีปลูก
เอง (ส่วนใหญ่) 
2) ฝ้ายเข็นโรงงาน
จ า ก ต่ า ง จั ง ห วั ด 
(ส่วนน้อย)  
 

1) ฝ้ายเข็นมือท่ีปลูก
เอง (ส่วนใหญ่) 
2) ฝ้ายเข็นโรงงานจาก
ต่างจังหวัด (ส่วนน้อย)  

1) ฝ้ายเข็นมือท่ีปลูก
เอง (ส่วนใหญ่) 
2) ฝ้ายเข็นโรงงานจาก
ต่างจังหวัด (ส่วนน้อย)  

ลวดลาย 
 

1) ลายนกนางแอ่น
โอบโม้ย 
2) ลายสายฝน/ ลาย
นํ้าไหล 

1) ลายราชวัตร 
2) ลายสายฝน 
 

1) ลายธรรมชาติ
ท่ัวไป  
2) ลายเกล็ดแลน/
ลายเกล็ดเต่า 
 

1) ลายสร้อยระย้า  
2) ลายมัดหม่ีตาใหญ่ 
(โบราณ) 
 

1) ลายเกล็ดแลน/ลาย
เกล็ดเต่า 
2) ลายธรรมชาติทั่วไป 

 



71 

 

 

ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม         
จังหวัดสกลนคร จากงานภาคสนาม (ต่อ) 
 

ลักษณะร่วม/ชุมชน ดอนกอย หนองครอง นาดี คําข่า อูนดง 

เรื่องเล่าประจํากลุ่ม  มี  
- ความเ ป็นมาของ
ลายนกนางแอ่นโอบ
โม้ย 
- ประวัติของการทํา
ผ้ า ย้ อ มค ร ามบ้ า น
ดอนกอย 
- กรรมวิธีการทําผ้า
ทอย้อมคราม 

มี  
- ประวัติของการทําผ้า
ย้อมครามบ้านหนอง
ครอง 
- กรรมวิธีการทําผ้า
ทอย้อมคราม 

มี  
- ความเป็นมาของ
ผ้าย้อมคราม การรื้อ
ฟื้นผ้าทอย้อมคราม
ในสกลนคร 
- ประวัติของการทํา
ผ้า ย้อมครามบ้าน
ดอนกอย 
- กรรมวิธีการทําผ้า
ทอย้อมคราม 

มี  
- ประวัติของการทําผ้า
ย้อมครามบ้านคําข่า 
- กรรมวิธีการทําผ้า
ทอย้อมคราม 

มี  
- ประวัติของการทําผ้า
ย้อมครามบ้านอูนดง 
- กรรมวิธีการทําผ้า
ทอย้อมคราม 

ผลิตภัณฑ์ 1. ผ้าผืน หรือ ผ้า
เมตร 
2. ผ้าพันคอ  
3. ผ้าคลุมไหล่ 
4. ผ้าถุงหรือผ้าซิ่น 
5. กระเป๋าสะพาย 
6. กระเป๋าขนาดเล็ก 
ย่าม 
7. ผ้าเช็ดหน้า 
8. กล่องกระดาษทิชชู 
9. ผ้าปูโต๊ะ 
 

1. ผ้าผืน หรือ ผ้า
เมตร 
2. ผ้าพันคอ  
3. ผ้าคลุมไหล่ 
4. ผ้าถุงหรือผ้าซ่ิน 
5. กระเป๋าย่าม 
6. ก๊ิบติดผม  
7. ผ้าเช็ดหน้า 

8 .  เ ส้ื อ  ก า ง เ ก ง 
กระโปรง 

1. ผ้าผืน หรือ ผ้า
เมตร 
2. ผ้าพันคอ  
3. ผ้าคลุมไหล่ 
4 .  ก ร ะ เ ป๋ า ถื อ / 
กระเป๋าย่าม  
5. เส้ือของสตรีและ
บุรุษ  
6. กางเกงขาส้ันและ
กางเกงขายาว  
7. กระโปรง  
8. รองเท้าใส่ในบ้าน  
9. หมวก 
10. ผ้ารองจาน  
11. ผ้าม่าน  
12. ผ้าคลุมโต๊ะ 

1 .  ผ้ า ผื น  ห รื อ  ผ้ า
เมตร 
2. ผ้าพันคอ  
3. ผ้าคลุมไหล่  
4. ผ้าขาวม้า  
5. กระเป๋าถือ 
6. กระเป๋าย่าม 
7. เ ส้ือของสตรีและ
บุรุษ 
8. เส้ือยืดมัดย้อม 
9. กระโปรง  
10. ผ้าย้อมครามผสม
เป ลือกไม้  ( เ ป ลือก
มะม่วง)  

1 .  ผ้ า ผืน  หรื อ  ผ้ า
เมตร 
2. ผ้าพันคอ  
3. ผ้าคลุมไหล่  
4. ผ้าถุงหรือผ้าซ่ิน  
5. กระเป๋าถือ  
6. กระเป๋าซิปใบเล็ก  
7. ซองใส่โทรศัพท์ 
มือถือ 
8. หมวกถัก  
9. ผ้าพันคอถักมือ  
10. ยางรัดผม 
11. เส้ือ  
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ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม         
จังหวัดสกลนคร จากงานภาคสนาม (ต่อ) 
 

ลักษณะร่วม/ชุมชน ดอนกอย หนองครอง นาดี คําข่า อูนดง 

แหล่งจําหน่าย/ราคา 1 )  ท่ี ตั้ ง ก ลุ่มทอ ผ้า
บ้านดอนกอย  
2) โทรศัพท์และไลน์ 
3) งานแสดงสินค้า
ของอําเภอ/จังหวัด/
โอท็อป 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ราคาผลิตภัณฑ์มี
ต้ั ง แ ต่  70-3,500 
บาท 

1) ท่ีตั้งกลุ่มทอผ้าย้อม
ครามบ้านหนองครอง  
2) โทรศัพท์และไลน ์
3) เฟซบุ๊ก : ครองวิถี  
4) งานแสดงสินค้าของ
อําเภอ/จังหวัด/ 
โอท็อป 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลิตภัณฑ์มีราคา
ตั้งแต ่20-3,500 บาท 

1) ท่ีต้ังกลุ่มฑีตา
กลุ่มทอผ้าย้อมคราม
ธรรมชาต ิบ้านนาด ี
2) โทรศัพท์และไลน ์
3) เฟซบุ๊ก  
Mae Teeta 
3) เว็บไซต์
http://maeteeta.
com 
4) ร้านท่ีเชียงใหม่
และกรุงเทพฯ 
5) งานแสดงสินค้า
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ / 
ระหว่างประเทศ 
- ราคาผลิตภัณฑ์มี
ตั้ งแต่  300-8,000 
บาท 

1) ท่ีต้ังกลุ่มทอผ้าย้อม
ครามบ้านคําข่า 
2) โทรศัพท์และไลน์ 
3) งานแสดงสินค้าของ
อําเภอ/จังหวัด/ 
โอท็อป 
4) งานแสดงสินค้า
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ / 
ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
- ร าค าผ ลิต ภัณฑ์ มี
ตั้ ง แ ต่  300-8,000 
บาท 

1) ท่ีตั้งกลุ่มทอผ้าบ้าน
อูนดง 
2) โทรศัพท์และไลน ์
3) เฟซบุ๊ก  
อูนดง คราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ราคาผลิตภัณฑ์มี
ตั้งแต่ 20-3,500 บาท 

การสนับสนุน (ภาครัฐ) - องค์การบริหารส่วน
ตําบลสว่าง 
- หน่วยงานระดับ
อําเภอพรรณานิคม 
- พัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร 
 
 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลเชิงชุม 
- หน่วยงานระดับ
อําเภอพรรณานิคม 
- พัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาหัวบ่อ 
- หน่วยงานระดับ
อําเภอพรรณานิคม 
- พัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร 
- ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) 
- ศูนย์ส่งเสริมศิลปา
ชีพระหว่างประเทศ 
( อ ง ค์ ก า รม หา ช น ) 
กระทรวงพาณิชย์ 
- กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลไร่ 
- หน่วยงานระดับอําเภอ
พรรณานิคม 
- พัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร 
- ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) 
กระทรวงพาณิชย์ 
- กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
(G Green Product) 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาใน 
- หน่วยงานระดับ
อําเภอพรรณานิคม 
- พัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร 
- อุตสาหกรรมภาค 5  
- สํ านั ก ง านพัฒ น า
เศ ร ษฐ กิ จจ ากฐาน
ชี ว ภา พ  ( อ ง ค์ ก า ร
มหาชน)  
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ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม         
จังหวัดสกลนคร จากงานภาคสนาม (ต่อ) 
 

ลักษณะร่วม/ชุมชน ดอนกอย หนองครอง นาดี คําข่า อูนดง 

เครือข่ายเพ่ือการสร้าง
รายได ้ 

- ลู ก ค้ า ท่ั ว ไ ป ใ น
จั ง ห วั ด แ ล ะ
ต่างจังหวัด 
- หน่วยงานราชการ
แ ล ะ เ อ ก ช น  เ ช่ น 
สํ า นั ก ง า นจั ง ห วั ด
สกลนคร  ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและ
แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
การเกษตร  
- นักท่องเ ท่ียวจาก
ป ร ะ เ ท ศ ฝ รั่ ง เ ศ ส 
อิตาลี  เป็นต้น    

- ลู ก ค้ า ท่ั ว ไ ป ใ น
จังหวัดและต่างจังหวัด 
เช่น ร้านพีระไหมไทย 
ร้านศักดิ์ดาครามสกล 
ร้านสดศรีไหมไทย  
- หน่วยงานราชการ
แ ล ะ เ อ ก ช น  เ ช่ น 
สหกรณ์การ เกษตร 
องค์การบริหารส่วน
จั ง ห วั ด  ก ร ะ ทร ว ง
พาณิชย์  
- ต่างประเทศ เช่น ผู้
ซื้ อ จ า ก ป ร ะ เ ท ศ
ฮอลแลนด์ ประเทศ
ลาว นักท่องเท่ียวจาก
ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี  
เป็นต้น    

- ลู ก ค้ า ท่ั ว ไ ป ใ น
จั ง ห วั ด แ ล ะ
ต่างจังหวัด 
- ลูกค้า ในจั งหวัด
กรุ ง เทพมหานคร
และจังหวัดเชียงใหม่ 
- หน่วยงานราชการ
และ เ อกชน  เ ช่ น 
สํ า นักงาน จังห วัด
สกลนคร กระทรวง
พาณิชย์  
- ต่างประเทศ เช่น 
ผู้ซื้ อจากประ เทศ
ญี่ ปุ่ น  สิ ง ค โ ป ร์ 
ประเทศต่างๆ ทาง
ยุโรป นักท่องเท่ียว
จากประเทศฝรั่งเศส 
อิตาลี เป็นต้น      

- ลู ก ค้ า ท่ั ว ไ ป ใ น
จังหวัดและต่างจังหวัด 
- หน่วยงานราชการ
แ ล ะ เ อ ก ช น  เ ช่ น 
สํ า นั ก ง า น จั ง ห วั ด
สกลนคร ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและและ
สหกรณ์การ เกษตร 
กระทรวงพาณิชย์ 
- ต่างประเทศ เช่น ผู้
ซื้อจากประเทศญ่ีปุ่น 
ประเทศต่ างๆ ทาง
ยุ โรป นักศึกษาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญ่ีปุ่น เป็นต้น   

- ลู ก ค้ า ท่ั ว ไ ป ใ น
จังหวัดและต่างจังหวัด 
- หน่วยงานราชการ
แ ล ะ เ อ ก ช น  เ ช่ น 
สํ า นั ก ง า น จั ง ห วั ด
สกลนคร ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและและ
สหกรณ์การ เกษตร 
อุตสาหกรรมภาค 5 
สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า
เศร ษฐ กิ จจ ากฐาน
ชี ว ภา พ  ( อ ง ค์ ก า ร
มหาชน) มหาวิทยาลัย  
- ต่างประเทศ เช่น ผู้
ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น 
อังกฤษ ประเทศต่างๆ 
ท า ง ยุ โ ร ป 
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว จ า ก
ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี  
เป็นต้น    

ความต้องการในการ
พัฒนา 

1) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
2) พัฒนาคนสืบทอด/
สมาชิกรุ่นต่อไป 

1) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
2) พัฒนาคนสืบทอด/
สมาชิกรุ่นต่อไป 

พัฒนาคนสืบทอด/
สมาชิกรุ่นต่อๆ ไป 

พัฒนาคน สืบทอด/
สมาชิกรุ่นต่อไป 

ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์ 
 

 
  ตารางข้างต้นสามารถวิเคราะห์ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมตามแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน โดยใช้
การวิเคราะห์แบบพรรณนาตามหัวข้อทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและวัฒนธรรมของผ้าย้อมคราม ทําให้
สามารถวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้านท่ีทําผ้าย้อมครามทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น 
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คือ ลักษณะร่วมทางภูมินิเวศ ลักษณะร่วมทางชาติพันธ์ุ ภาษาและการประกอบอาชีพ ลักษณะร่วมทางความเช่ือ 
ประเพณีและพิธีกรรม และลักษณะร่วมทางภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
     
 4.2.2.1 ลักษณะร่วมทางภูมินิเวศ 
  ภูมินิเวศ คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมในพื้นที่หรือในสังคมท่ีทําหน้าที่ร่วมกัน
เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ พื้นท่ีดังกล่าวประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ อาทิ ความสูงต่ําของผิวโลก 
ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ รวมถึงลักษณะทางภูมิอากาศและฤดูกาล ซ่ึงมนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงที่
ดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางส่ิงแวดล้อมในบริเวณถ่ินท่ีอยู่อาศัยของตน มนุษย์ดํารงชีพด้วยการพึ่งพิงและพึ่งพาธรรมชาติ
ในฐานะปัจจัยส่ีในการดํารงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัย ซึ่งท้ังหมดล้วนแต่ได้มา
จากส่ิงแวดล้อมท้ังส้ิน 
  แอ่งสกลนคร เป็นพื้นที่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือของภูมิภาค ซ่ึงมี
เทือกเขาภูพานก้ันระหว่างตอนล่างของภูมิภาคทําให้เกิดเป็นพื้นท่ีแอ่งข้ึน มีทะเลสาบหนองหารเป็นจุดต่ําสุดของ
แอ่ง เทือกเขาภูพานเป็นจุดกําเนิดของลํานํ้าหลายสายซ่ึงไหลลงสู่หนองหาร บางสายไหลลงสู่แม่นํ้าโขง ได้แก่ ลํา
น้ําพุง ลํานํ้าอูน ลํานํ้าปลาหาง ลํานํ้ายามและลําน้ําสงคราม ด้วยสภาพพื้นท่ีที่เป็นแอ่งและแผ่นดินเป็นลูกฟูกคล่ืน
ลอนขนาดเล็ก จึงทําให้เกิดเป็นท่ีลุ่มตํ่า หนอง บึง หรือมีน้ําท่วมขังในฤดูฝนท่ีนํ้าหลาก (ศรีศักร วัลลิโภดม : 2540) 
ก่อให้เกิดลักษณะภูมินิเวศ ทาม ทุ่ง โคก ภู ปรากฏอยู่ในหลายอําเภอของจังหวัดสกลนคร ได้แก่ สว่างแดนดิน   
คําตากล้า วานรนิวาส อากาศอํานวย และอําเภอพรรณานิคม โดยเฉพาะอําเภอพรรณานิคมภูมินิเวศทาม ทุ่ง โคก 
ภู สลับกันตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 19 แผนท่ีแสดงลักษณะภูมปิระเทศของหมู่บ้านในพื้นท่ีวิจัย 



75 

 

 

  อําเภอพรรณานิคม เป็นอําเภอหน่ึงของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ทิศเหนือติดกับอําเภอวานร
นิวาสและอากาศอํานวย ทิศใต้ติดกับเทือกเขาภูพาน อําเภอนิคมนํ้าอูนและอําเภอกุดบาก ทิศตะวันออกติดกับ
อําเภอเมืองสกลนคร และทิศตะวันตกติดกับอําเภอพังโคน ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอพรรณานิคมน้ันมีความ
หลากหลาย ลักษณะพื้นท่ีทาม ทุ่ง โคก ภู ในอําเภอพรรณานิคมอยู่ทั่วบริเวณอําเภอ ทางทิศเหนือของอําเภอเป็น
พื้นท่ีทามหลายแห่งหากแต่เป็นทามท่ีสลับกับทุ่ง ได้แก่ ตําบลสว่าง ตําบลเชิงชุม มีพื้นที่บุ่งทาม สําหรับการจับสัตว์
นํ้าในหน้านํ้าหลากและเป็นพื้นที่เล้ียงสัตว์ในฤดูแล้ง ถัดข้ึนมาจากพื้นท่ีทามจะพบว่าเป็นพื้นที่ทุ่ง ปรากฏพบเห็นได้
โดยทั่วไปในอําเภอพรรณานิคม ต้ังแต่ตําบลบะฮี ตําบลสว่าง (บางพื้นท่ี) ตําบลพอกน้อย ตําบลวังยาง พื้นท่ี
ดังกล่าวเป็นทุ่งสลับกับลอนคล่ืนเล็กๆ เหมาะแก่การเล้ียงสัตว์และทํานา ถัดข้ึนมาเป็นพื้นท่ีโคกในตําบลไร่ ตําบล
นาหัวบ่อ พื้นท่ีดังกล่าวอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาภูพาน มีลักษณะพื้นท่ีลาดเอียงจากภูเขา มีความสูงจากพื้นท่ีทาม 
ชาวบ้านนิยมปลูกข้าวและเล้ียงสัตว์ บางครอบครัวก็หาอาหารจากป่าที่อยู่ใกล้ๆ กับเชิงเทือกเขาเพื่อนํามาบริโภค
และขายแลกเปล่ียนในตลาด ส่วนพื้นท่ีภูของอําเภอพรรณานิคมอยู่ในเขตตําบลนาใน ต้ังอยู่บนเทือกเขาภูพาน ซึ่ง
เป็นตําบลเดียวของอําเภอพรรณานิคมท่ีอยู่ท่ามกลางภูเขา ชาวบ้านมีลักษณะการดํารงชีพคล้ายกับคนในพื้นที่ลุ่ม 
คือ ทํานา หากแต่มีการปลูกพืชไร่หลายชนิดในอดีต ท้ังฝ้าย ปอ มันสําปะหลัง ปัจจุบันหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจมาก
ข้ึน หมู่บ้านในพื้นที่วิจัย ได้แก่ บ้านดอนกอย (ดอนกลอย) บ้านหนองครอง บ้านนาดี บ้านคําข่า บ้านอูนดง มี
ลักษณะพื้นท่ีท่ีสามารถจําแนกได้ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  บ้านดอนกอย (ดอนกลอย) ต้ังอยู่ในภูมินิเวศแบบทาม คือ ลักษณะพื้นที่ริมฝ่ังนํ้า ลุ่มนํ้า อาจมีนํ้าท่วมเป็น
คร้ังคราว ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีทามจะมีความสัมพันธ์กับสายนํ้า การดํารงชีวิตจึงมีทั้งหาปลา ทําปลาร้าขายหรือ
ใช้แลกกับอาหารหรือส่ิงของต่างๆ ที่ในวิถีคนทามไม่ค่อยมี นอกจากน้ียังอาจหาของป่ามายังชีพและซื้อขาย
แลกเปล่ียน บ้านดอนกอยต้ังอยู่ใกล้บริเวณริมนํ้าอูน มีป่าทามอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ทั้งยังมีลําห้วย
หลายสายล้อมรอบ ซึ่งเป็นแหล่งทํามาหากินของชาวบ้าน ทั้งยังมีประโยชน์ในการใช้สอยและทําการเกษตร  
  บ้านหนองครองและบ้านนาดี ต้ังอยู่ในภูมินิเวศแบบทุ่ง คือ ท่ีราบโล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าว อาชีพของ
คนส่วนใหญ่มักทํานา ปลูกพืชนาพืชไร่และเล้ียงสัตว์ มีการขายข้าวหรือนําไปแลกกับปลา ปลาร้า หรือของป่าใน
แถบท่ีไม่มีในละแวกหมู่บ้านของตน ผู้คนที่อยู่ท่ีราบทุ่งหรือที่นาจะมักนับถือผีนาหรือผีปู่ตาเพื่อให้ปกปักรักษา
ตนเอง ครอบครัวและผลผลิต บ้านหนองครองมีพื้นท่ีนาและที่ทํากินอ่ืนๆ อยู่รอบหมู่บ้าน มีป่าชุมชนท่ีชาวบ้าน
อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีลํานํ้าธรรมชาติอยู่รอบหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ส่วนบ้าน 
นาดี มีพื้นท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างทุ่งกับโคก มีแหล่งนํ้าธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่านเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้
ในการเกษตรเพาะปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ ระบบการจัดการนํ้าของบ้านนาดีทําให้เกษตรกรปลูกข้าวและปลูกพืช
หมุนเวียนหลังฤดูทํานาได้ตลอดทั้งปี    
  บ้านคําข่า ต้ังอยู่ในภูมินิเวศแบบโคก คือ ที่ดินท่ีนูนสูงคล้ายเนิน มีการทํานาบนท่ีดอน ปลูกพืชไร่ ต้นฝ้าย 
ต้นคราม เล้ียงสัตว์ หาของป่า ขายผลผลิตของตนหรือแลกเปล่ียนซื้อขายข้าวและปลาจากชุมชนอ่ืน บ้านคําข่า 
ต้ังอยู่บนพื้นที่โคกมีลักษณะลาดเอียงลงมาจากเทือกเขาภูพาน มีพื้นท่ีทํากินรอบหมู่บ้านและมีป่าชุมชนอยู่ใน
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บริเวณวัดอาจาโรรังสีซึ่งชาวบ้านสามารถไปเก็บอาหารป่าได้ เช่น เห็ด หน่อไม้ และพืชผักต่างๆ ได้ นอกจากน้ี ยังมี
แหล่งนํ้าตามธรรมชาติอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ห้วยนาจาน ห้วยยางและอ่างเก็บนํ้าห้วยบ้านฮ้าง เป็นแหล่งนํ้าขนาด
ใหญ่ท่ีมีความสําคัญกับการเกษตร ชาวบ้านท่ีน่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เพาะปลูกข้าว หลังฤดูทํานาก็นิยม
ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย ถ่ัวลิสง พริก  
  บ้านอูนดง ต้ังอยู่ในภูมินิเวศแบบภู คือ พื้นท่ีสูง เนินท่ีสูง สูงข้ึนจากบริเวณรอบๆ วิถีชีวิตของคนภูมัก
สัมพันธ์กับป่า อาหารป่า เล้ียงและล่าสัตว์ป่า ทําไร่ ขายอาหารป่าหรือซื้อขายแลกเปล่ียนกับกลุ่มที่ปลูกข้าวหาปลา 
มักมีความเช่ือเก่ียวกับส่ิงเหนือธรรมชาติ อาทิ เจ้าป่า เจ้าดง บ้านอูนดง ต้ังอยู่บนพื้นท่ีภู ซึ่งเป็นบริเวณท่ีราบ
ระหว่างหุบเขา บนเทือกเขาภูพานมีแน่นํ้าอูนไหลผ่านทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บริเวณรอบหมู่บ้านมีลําห้วย
ธรรมชาติหลายสาย อาทิ ห้วยเตียม ห้วยเบือก ห้วยวังถํ้า นอกจากน้ียังมีการใช้นํ้าในอ่างเก็บนํ้าห้วยเบือก นํ้า
บาดาลและประปาหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านใช้ในการอุปโภคและการเกษตรด้วย ชาวบ้านร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเล้ียงสัตว์ ทํานา ทําสวนและเพาะปลูกพืชไร่ด้วยเพราะมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบหุบเขา เหมาะ
แก่การเพาะปลูก จํานวนหน่ึงทําสวนยางพารา ช่วงฤดูฝนชาวบ้านท่ัวไปจะปลูกข้าวทํานาและบางครอบครัวจะ
ปลูกต้นครามและต้นฝ้าย ภายหลังจากการเก็บเก่ียวพืชเหล่าน้ีจะปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้อีกทางหน่ึง เช่น หน่อไม้ 
หวาย มะเขือเทศ ถ่ัวลิสง ถ่ัวฝักยาว พริก มันสําปะหลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 ภูมินิเวศแบบทาม ทุ่ง โคก ภู 
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  แม้จะอยู่ในภูมินิเวศแตกต่างกัน ผู้คนต่างภูมินิเวศก็ได้สร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดข้ึนระหว่างพื้นท่ีใกล้เคียง 
โดยมีปัจจัยด้านอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นส่วนสําคัญในการแลกเปล่ียนและผสมผสานกันทางวัฒนธรรม ซึ่งใน
อดีตคนท่ีอยู่ในภูมินิเวศทาม ทุ่ง โคกและภูได้มีการแลกเปล่ียนผลผลิตจากธรรมชาติ คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีทามมักจับ
สัตว์นํ้ามาแลกกับอาหารของคนในพื้นท่ีราบ ส่วนคนปลูกข้าวในที่ราบทุ่งก็นําข้าวไปแลกกับคนบนโคกและภูท่ีนิยม
ปลูกพืชไร่ รวมถึงปลูกฝ้ายและต้นคราม สําหรับทอผ้าย้อมคราม ข้าว ปลา อาหารและข้าวของเครื่องใช้ของคนใน
แถบน้ีจึงแลกเปล่ียนกันไปมา การปฏิสังสรรค์กันของชาวบ้านแสดงให้เห็นว่านอกจากเรื่องอาหารการกินแล้ว 
เครื่องนุ่งห่มก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่สําคัญ ไม่จําเพาะแค่แลกเปล่ียนอาหารหากแต่ยังมีการแลกเปล่ียนฝ้ายและคราม
ซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในการทําผ้าย้อมคราม ชาวบ้านในแถบน้ีจึงมีการเรียนรู้และปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมเพื่อ
ความอยู่รอดเช่นน้ีเองที่เป็นบ่อเกิดของภูมิปัญญาท้องถ่ินเรื่องการทอผ้าย้อมคราม  
 

  4.2.2.2 ลักษณะร่วมทางชาติพันธ์ุ ภาษาและการประกอบอาชีพ 
 จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุ ทั้งกลุ่มชาติพันธ์ุญ้อ โย้ย ลาว 
กะเลิง และผู้ไท กลุ่มชาติพันธ์ุผู้ไทเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่กระจายท่ัวทุกอําเภอในจังหวัดสกลนคร ซ่ึงอําเภอ
พรรณานิคมเป็นอําเภอหน่ึงที่มีชาวผู้ไทอาศัยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ จากการศึกษาข้อมูลภาคสนาม พบว่า บ้านดอนกอย
มีชาวผู้ไทอาศัยอยู่จํานวนมากมากกว่าร้อยละ 90 ส่วนบ้านหนองครองมีการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างชาวผู้ไท ชาว
ลาวและชาวกะเลิง แม้ชาวบ้านกลุ่มด้ังเดิมในหมู่บ้านเป็นชาวกะเลิง แต่ก็ได้มีการผสมผสานกันระหว่างชาติพันธ์ุ
ต่างๆ ปัจจุบันผู้ใช้ภาษาท่ีแสดงความเป็นชาติพันธ์ุกะเลิงในบ้านหนองครองมีเพียง 1 คนเท่าน้ัน ปัจจุบันชาวบ้าน
ในหมู่บ้านน้ีส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไทและชาวลาว ส่วนในบ้านนาดีชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไทและชาวลาว ส่วน
บ้านคําข่าและบ้านอูนดงมีชาวผู้ไทอาศัยอยู่จํานวนมาก กล่าวคือ หมู่บ้านในพื้นที่วิจัยมีชาวผู้ไทอาศัยอยู่ท้ัง 5 
หมู่บ้าน บางหมู่บ้านมีชาวผู้ไทอาศัยอยู่มากกว่าร้อยละ 90 โดยเป็นกลุ่มชนด้ังเดิมในหมู่บ้าน ภายหลังมีการติดต่อ
และปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มต่างๆ และมีการแต่งงานกัน ชาติพันธ์ุต่างๆ จึงได้เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านร่วมกันใน
ฐานะลูกเขยหรือลูกสะใภ้ 
  กลุ่มชาติพันธ์ุผู้ไท เป็นชนกลุ่มหน่ึงที่อพยพเข้ามาในอาณาเขตประเทศไทยหรือประเทศสยามในอดีต เม่ือ
คร้ังมีการกวาดต้อนเกล้ียกล่อมครัวเรือนจากฝ่ังซ้ายของแม่นํ้าโขงเข้ามาในประเทศไทยต้ังแต่รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา โดยเข้ามาและอาศัยอยู่บริเวณของจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน 
ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร สกลนครและกาฬสินธ์ุ ชาวผู้ไทท่ีเดินทางมาในคราวน้ันมาจากหลายเมืองและเรียกช่ือ
ของตนเองแตกต่างกันไปตามบ้านหรือเมืองเดิมของตน อาทิ ผู้ไทเมืองพิน ผู้ไทเมืองบก ผู้ไทกะตาก ผู้ไทกะปอง ผู้
ไทชะเงย ชาวผู้ไทท่ีเข้ามาอยู่ในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มาจากเมืองวัง รวมถึงกลุ่ม
ผู้ไทชะเงย แม้จะมีช่ือเรียกแตกต่างกันตามบ้านเมืองเดิม แต่วัฒนธรรมด้านต่างๆ ของชาวผู้ไทก็คล้ายคลึงกันไม่ว่า
จะเป็นด้านภาษา ความเช่ือ ประเพณี และภูมิปัญญาส่ิงทอ   
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 การใช้ภาษาของชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน พบว่า ภาษาท่ีใช้มากท่ีสุด คือ ภาษาผู้ไท ตามกลุ่มชาติพันธ์ุท่ี
อาศัยอยู่มากที่สุดในพื้นท่ี รองลงมา คือ ภาษาลาว และภาษากะเลิงตามลําดับ การใช้ภาษาผู้ไทของท้ัง 5 หมู่บ้าน
มีความเหมือนคล้ายกันท้ังเรื่องของพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ นอกจากน้ียังมีสําเนียงท่ีใช้พูดคล้ายคลึงกัน 
โดยเฉพาะการลงท้ายของเสียงที่เป็นสระ “อัว” ในภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาผู้ไทมักจะออกเสียงเป็นสระ “โอ” 
และเสียงสระ “เอีย” ในภาษาไทยกลางก็มักจะออกเสียงในภาษาผู้ไทด้วยสระ “เอ” ซึ่งจะยกตัวอย่างมาพอสังเขป
ดังน้ี /หัว-โห/, /ตัว-โต/, /วัว-โง/, /เมีย-เม/, /เสีย-เส/, /เปีย-เป/ ซ่ึงจะพบมากจากสําเนียงการสนทนา ตัวอย่างคํา
พื้นฐานของชาวผู้ไท เช่น /พ่อ-โพ๊ะ,เพ๊าะ/, /แม่-แม๊ะ,เม๊ะ/, /ตะกวด-แล่น/, /ฟัน-แห๊ว/, /โกรธ-ห๊าย/, /โง่-โง้/ 
พบว่า ท้ัง 5 ชุมชนใช้คําและสําเนียงคล้ายคลึงกัน  
  นอกจากน้ียังเสียง /ญ/ เป็นเสียงนาสิก ซึ่งคล้ายกับภาษาอีสาน ส่วนเสียงคําควบกลํ้าก็ปรากฏเป็นเสียง
ควบระหว่าง ว และเสียงพยัญชนะตัวอ่ืนๆ เช่น /สว/, /กว/, /ขว/, /คว/ นอกจากน้ียังออกเสียง ข แตกต่างไปจาก
ภาษาถ่ินอ่ืน โดยออกเสียงเป็น ห ฮ เช่น เขา เป็น เหา, ขา เป็น หา, แขน เป็น แหน, ขาด เป็น ฮาด (ดนัย ชาทิพ
ฮด : 2553) นอกจากน้ีอาจมีการแปลงหน่วยเสียงสระและพยัญชนะอีกหลายตัว แม้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
บ้างในแต่ละชุมชน หากแต่สามารถที่จะเข้าใจและฟังรวมถึงส่ือสารกันได้อย่างเข้าใจ อีกท้ังมีคําศัพท์เฉพาะหลาย
คําท่ีสามารถบอกได้ว่าเป็นผู้ไทหรือไม่ เช่น คําว่า “ป้อมเผอะ” และ “กอม่ี”  
 นอกจากภาษาซึ่งเป็นลักษณะร่วมทางชาติพันธ์ุของชาวบ้านท้ัง 5 กลุ่ม ยังมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน  
  ด้านการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพและการทํามาหากินของชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม พบว่า ชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน มีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายทั้งรับราชการ ค้าขายและรับจ้าง 
อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ท้ังการทํานาปลูกข้าวเป็นหลัก ซึ่งเป็นอาชีพท่ี
สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ียังมีการทําไร่ ในอดีตพืชที่นิยมปลูกมาก อาทิ ฝ้าย คราม ปอ 
โดยมีการปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ อีกส่วนหน่ึงนําไปแลกเปล่ียนกันกับอาหารหรือพืชท่ีตนไม่สามารถ
ปลูกได้กับคนที่อาศัยอยู่ตามภูมินิเวศอ่ืน ในปัจจุบันพืชท่ีนิยมปลูก ได้แก่ พริก มะเขือเทศ ยางพารา หวาย มัน
สําปะหลัง อ้อย ถ่ัว แตงกวา การเพาะปลูกพืชไร่ในปัจจุบันเน้นเพื่อจําหน่ายท้ังในพื้นที่จังหวัดสกลนครและการ
ส่งไปยังตลาดรับซื้อพืชผลทางการเกษตรต่างๆ อาทิ ตลาดเทศบาลเมืองสกลนคร ตลาด ต. การค้า ตลาดไทยรังสิต
และตลาดส่ีมุมเมือง นอกจากน้ียังมีการเล้ียงสัตว์เพื่อใช้แรงงานและใช้เป็นอาหาร เช่น วัว ควาย หมู เป็ด และไก่  
   ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และกระแสสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปสู่ระบบทุนนิยมในปัจจุบัน ทําให้ระบบการ
แลกเปล่ียนของเกษตรกรเปล่ียนแปลงไปจากอดีต โดยผันเปล่ียนจากระบบที่ “ปลูก” หรือ “หา” จากธรรมชาติ
แล้วนําไปแลกเปล่ียนกับ “ส่ิงของ” หรือ “อาหาร” กับคนในชุมชนอ่ืนที่ แต่ในปัจจุบันระบบการแลกเปล่ียนกัน
ของชาวบ้านผันเปล่ียนมาเป็นการ “ซื้อ-ขาย” ไม่ใช่การแลกเปล่ียนระหว่างส่ิงของกับส่ิงของแบบเดิมอีกต่อไป             
  นอกเหนือจากการทํานา ทําไร่ เวลาที่ว่างเว้นกิจกรรมทางการเกษตรน้ี ชาวบ้านมักใช้ประโยชน์จากพืชไร่
ที่ปลูกตามหัวไร่ปลายนามาทําเป็นผ้าทอพื้นเมืองหรือ “ผ้าฝ้ายย้อมคราม” สําหรับใช้ในครอบครัวและกิจกรรมใน
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ชีวิตประจําวัน จากการศึกษา พบว่า ชาวบ้านทําผ้าย้อมครามกันมายาวนานและการทําผ้าของชาวบ้านก็ได้มีการ
ปรับตัวจากอดีตเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของการใช้สอยและการซ้ือขาย ในอดีตชุมชนเหล่าน้ีได้ทําผ้าทอพื้นเมืองเพื่อ
ใช้กันในครอบครัว โดยอาศัยช่วงเวลาว่างจากการทํานา การเล้ียงสัตว์ และการทําไร่ หากเป็นฤดูกาลทํานา 
ชาวบ้านจะอาศัยช่วงเวลาหลังจากเสร็จส้ินจากการทําการเกษตรเย็นไปถึงดึก หากเป็นหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว
ชาวบ้านก็จะมีเวลาในการทอผ้าในช่วงเช้าไปจนถึงเวลากลางคืน หลังจากปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา จากภูมิปัญญาท่ี
ทอผ้าใช้กันในครัวเรือนก็ได้ปรับเปล่ียนมาสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน กลายเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านท่ี
สร้างรายได้จํานวนมากในปัจจุบัน  
 
  4.2.2.3 ลักษณะร่วมทางความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม 
 วัฒนธรรมด้านความเช่ือและศาสนา ความเช่ือและศาสนาเป็นส่ิงท่ีสัมพันธ์กับมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนกระท่ัง
ตาย ความเช่ือและประเพณีมีการปรับและเปล่ียนรูปแบบไปตามสภาพสังคมและผู้คน ความเช่ือมีทั้งความเช่ือของ
กลุ่มคนจํานวนน้อยกระท่ังความเช่ือหรือศาสนาของกลุ่มคนจํานวนมาก ความเช่ือบางความเช่ือมีประเพณีหรือ
พิธีกรรมมารองรับ แต่ไม่ใช่ทุกความเช่ือที่จะมีการจัดประเพณีหรือพิธีกรรม แต่ทุกประเพณีหรือพิธีกรรมล้วนมี
ความเช่ือรองรับอยู่ ความเช่ือและประเพณีของผู้คนมักแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตการดํารงอยู่      
มีการสืบทอดและปรับเปล่ียนไปตามผู้คนและรูปแบบของสังคม      
  ลักษณะร่วมทางความเช่ือและศาสนาของกลุ่มข้อมูลท่ีได้ทําการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนหลายชาติ
พันธ์ุ ท้ังชาวผู้ไท ลาว กะเลิงที่มาอาศัยอยู่ร่วมกัน พบว่า ชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน นับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก 
ขณะเดียวกันก็มีการนับถือผีซ่ึงเป็นความเช่ือด้ังเดิม ซ่ึงเป็นความเช่ือเรื่องลัทธิผีวิญญาณ (Animism) นอกจากน้ียัง
มีการนับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ เรียกว่าพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Buddhism) นอกจากน้ี
ยังมีความเช่ือเก่ียวกับผีเจ้าที่หรือผีตามธรรมชาติทั้งหลาย โดยเช่ือว่าผีเหล่าน้ีจะปกปักรักษาให้คนในครอบครัวอยู่
เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและเป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน    
   ทุกหมู่บ้านมีวัดประจําหมู่บ้านซึ่งมีพระสงฆ์จําวัดอยู่และเป็นผู้นําในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา  
มีเพียงบ้านหนองครองที่วัดประจําหมู่บ้านไม่มีพระสงฆ์จําวัดอยู่ เมื่อมีกิจทางพระพุทธศาสนาจะนิมนต์พระสงฆ์มา
จากหมู่บ้านอ่ืน ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวบ้านมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้เฒ่า   
ผู้แก่มักมาวัดทําบุญเป็นประจําและในวันสําคัญทางศาสนาวัดจะเป็นศูนย์รวมในการจัดงานและประกอบพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนา    
  นอกจากนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว ชาวบ้านยังมีการนับถือความเช่ือด้ังเดิม ความเช่ือด้ังเดิมหรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นศาสนาด้ังเดิม คือ ความเช่ือในอํานาจธรรมชาติหรือความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งอยู่เกิน
ความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ ในความหมายน้ีความเช่ือในอํานาจภูผีปีศาจ เทพารักษ์ เจ้าป่า เจ้าเขา วิญญาณ 
เทวดา พระภูมิเจ้าท่ีเจ้าทาง ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ไสยศาสตร์ เวทย์มนต์คาถาต่างๆ จัดอยู่ในประเภทศาสนาด้ังเดิมท้ังส้ิน 
(ปรีชา ช้างขวัญยืนและสมภาร พรมทา, 2556 : 52) หากกล่าวถึงผีในระบบความเช่ือของชาวอีสาน สามารถแบ่งผี
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ได้ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผีร้ายซึ่งจะคอยทําลายล้างเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนความวุ่นวายให้โทษภัยอยู่เสมอ  
เช่น ผีปอบ ผีเปรต เป็นต้น อีกกลุ่มคือผีดี จะคอยปกป้องภัยพิบัติท้ังปวง ตลอดจนดูแลรักษาผู้คนให้บังเกิดสันติสุข 
แต่หากผู้ใดล่วงละเมิดหรือขาดความเคารพยําเกรงก็สามารถบันดาลให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากได้ (บุญยงค์   
เกศเทศ, 2540 : 16)  

  ศาสนาด้ังเดิมหรือความเช่ือด้ังเดิมท่ีแสดงให้เห็นวัฒนธรรมร่วมกันของกลุ่มท่ีทําการศึกษา ได้แก่ ผีปู่ตา ผี
ตาแฮก ผีนา ผีไฮ่ (ผีไร่) ผีหมอ (เหยา) โดยมีศาลผีประจําหมู่บ้าน ชาวบ้านเรียกเหมือนกันคือ “ศาลปู่ตา” หรือใน
บ้านคําข่าเรียกว่า “ศาลหลักชัย” มีความเช่ือว่าเป็นผีประจําหมู่บ้านที่คอยดูแลปกปักรักษาชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุข 
ซึ่งความเช่ือเรื่องผีสางเทวดาน้ีเป็นความเช่ือท่ีสืบทอดมาแต่คร้ังบรรพบุรุษกระท่ังทุกวันน้ีก็ยังคงมีความเช่ือ
เก่ียวกับผีอย่างเหนียวแน่น พิธีไหว้ปู่ตาของชาวบ้านมี 2 รูปแบบ คือ พิธีกรรมของชุมชนและพิธีกรรมของแต่ละ
ครอบครัว พิธีกรรมของชุมชนจะจัดข้ึนปีละ 2 ครั้ง คือ ก่อนลงนาและหลังข้ึนจากนา โดยคนในหมู่บ้านจะร่วมกัน
จัดงาน มีการเรี่ยไรเงินตามครัวเรือน จํานวนเงินจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละครอบครัว เงินท่ี
เรี่ยไร่กันน้ีจะนํามาซื้ออาหารและวัสดุในการประกอบพิธีไหว้ผีปู่ตา เช่น ไก่ เหล้า นํ้าหวาน หมาก พลู เทียน และ
เครื่องปรุงอาหาร แล้วจัดพิธีไหว้ปู่ตาท่ีศาลโดยมี “เฒ่าจํ้า” หรือ “เจ้าจํ้า” เป็นผู้ประกอบพิธี หลังพิธีไหว้ปู่ตา
ชาวบ้านจะร่วมกันกินข้าวและกินอาหารท่ีนํามาเซ่นไหว้ปู่ตาร่วมกัน ส่วนพิธีเฉพาะครอบครัวจะมาไหว้ปู่ตาในวาระ
สําคัญของชีวิต เช่น การไปสอบทํางาน การไปสอบเรียนต่อ การเดินทาง การทํางาน เพื่อให้ปู่ตาดูแลรักษาและ
ช่วยเหลือเม่ือไปทําภารกิจดังกล่าว    
  นอกจากน้ีในวิถีชีวิตของชาวบ้านยังคงนับถือ “ผีตาแฮก” ซึ่งเป็นผีนาท่ีคอยดูแลต้นข้าวในนา ต้ังแต่การ
ดํานา หว่านกล้าพันธ์ุและดูแลรักษาข้าวให้เจริญงอกงามไปจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิตจนเก็บข้าวข้ึนยุ้งฉาง ทุกๆ ปี
แต่ละครัวเรือนจะมีการเล้ียงผีตาแฮกก่อนลงและข้ึนจากนาตามความเช่ือ โดยมักจะเตรียมอาหารคาวหวานเป็น
สํารับเล็กๆ แล้วนําไปไหว้ที่บริเวณทุ่งนาของแต่ละครอบครัวหรือแต่ละตระกูล บางครอบครัวอาจต้ังข้ึนเป็นศาล
ขนาดเล็ก บางครอบครัวนําสํารับเหล่าน้ีวางไว้บริเวณ “คันนา” เพื่อให้ตาแฮกได้รับรู้ถึงฤดูกาลทํานาที่กําลังมาถึง  
  การนับถือ “ผีหมอ-เหยา” การนับถือผีหมอหรือผีเหยาน้ีเป็นความเช่ือเร่ืองการนับถือผีและการประกอบ
พิธีกรรมเพื่อรักษาโรค ลักษณะน้ีมีความคล้ายคลึงกันกับกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในภาคอีสาน ท่ีประกอบพิธีข้ึนเพื่อ
รักษาโรคและจัดพิธีขึ้นเพื่อเล้ียงผี แต่อาจเรียกแตกต่างกันไปตามกลุ่มชาติพันธ์ุ เช่น ชาวกูยประกอบพิธีแกลสะเอิง 
(แกลสะเอง) ชาวเขมรประกอบพิธีเรือมมะม๊วด ชาวลาวประกอบพิธีเล้ียงผีแถน (พรรณวดี ศรีขาว : 2555) การ
เล้ียงผีเหยาน้ีเป็นลักษณะหน่ึงท่ีแสดงความเช่ือด้ังเดิมของชาวผู้ไท ด้วยเพราะท้ัง 5 หมู่บ้านมีชาวผู้ไทอาศัยอยู่
จํานวนมากจึงยังคงปรากฏความเช่ือและพิธีกรรมน้ีในชุมชน ชาวผู้ไทจะประกอบพิธีเล้ียงผีหมอ-เหยา โดยมี
พิธีกรรม 2 รูปแบบ คือ การเหยารักษาโรค และการเหยาเล้ียงผี   
  ด้านประเพณีเก่ียวกับชีวิตที่ถือปฏิบัติเหมือนกัน คือ ประเพณีเก่ียวกับการเกิดมีการผู้แขนสู่ขวัญเด็กที่เกิด 
ประเพณีการแต่งงาน ฮีตการแต่งงานน้ันเป็นเรื่องสําคัญของชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่โดยคงขนบจารีตแบบเดิม เช่น 
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การเฆี่ยนเขย ประเพณีการตายปฏิบัติตามรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา นอกจากน้ียังนิยมการบายศรีสู่
ขวัญ พิธีทําบุญงานข้ึนบ้านใหม่   
  ด้านประเพณีในรอบปีหรือประเพณี 12 เดือน พบว่า มีการสืบทอดบางประเพณีมาจากบรรพบุรุษและ
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีน้ัน ซึ่งแสดงให้เห็นวัฒนธรรมร่วมกันของท้ัง 5 หมู่บ้าน กล่าวคือ ทุกหมู่บ้าน
ยังคงถือตามฮีตคองของชาวอีสานตามแบบแผน “ฮีตสิบสอง” คือจารีตที่ถือปฏิบัติใน 12 เดือน โดยยึดตามปฏิทิน
จันทรคติ ซึ่งในปัจจุบันถือปฏิบัติไม่ครบทุกฮีต เน่ืองจากฮีตบางอย่างได้สูญหายไปตามสภาพสังคมและความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการดํารงชีวิตให้กับผู้คน ประเพณีที่ยังคงถือ
ปฏิบัติ คือ  
  - เดือน 3 บุญกองข้าว/ บุญข้าวจ่ีบุญประทายข้าวเปลือก  - เดือน 4 บุญเผวส  
  - เดือน 5 บุญสงกรานต์      - เดือน 6 เล้ียงผีปู่ตา/ผีตาแฮก 

- เดือน 8 บุญเข้าพรรษา       - เดือน 9 บุญข้าวประดับดิน  
  - เดือน 10 บุญข้าวสาก (สารท)      - เดือน 11 บุญออกพรรษา 

- เดือน 12 บุญกฐิน ลอยกระทง  
 

  น่าสังเกตว่าประเพณีที่ปฏิบัติตามฮีตที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันของท้ัง 5 หมู่บ้านมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
คือ ไม่ได้มีประเพณีปฏิบัติประจําในเดือน 1 และเดือน 2 อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยังไปวัดทําบุญ  
  กล่าวโดยสรุป ชุมชนบ้านหนองครองเป็นชุมชนเดียวท่ีไม่มีศาลปู่ตาในหมู่บ้านในปัจจุบันและไม่มีการ
ประกอบพิธีเล้ียงผีเหยาระดับชุมชน ด้วยถือเป็นความเช่ือภายในครัวเรือนไม่ได้นิยมนับถือกันทั้งชุมชน โดย
ชาวบ้านเน้นการถือปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านหนองครองเป็น
ชุมชนที่มาต้ังหมู่บ้านไม่นานนัก ประกอบกับมีการผสมผสานระหว่างคนหลายกลุ่มท่ีแต่งงานและโยกย้ายถ่ินฐาน
จากที่อ่ืนเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน จึงทําให้ความเช่ือเร่ือง “ผีปู่ตา” ซ่ึงเป็นผีด้ังเดิมของชุมชนท่ีมักปรากฏเรื่องเล่าท่ี
อธิบายเก่ียวกับผู้นําคนแรกของชุมชน บรรพบุรุษ หรือบุคคลสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการต้ังหมู่บ้าน ท่ีบางครั้งไม่
สามารถสืบหาหรืออธิบายท่ีมาได้อย่างชัดเจน หรือผีด้ังเดิมของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน และความเช่ือเรื่อง “ผี
หมอ-เหยา” ลดทอนบทบาทหน้าท่ีลงไป การท่ีจะสถาปนาความเช่ือให้อยู่ในระดับชุมชนได้ต้องมาจากความรู้สึก 
“เหมือน” กันทางความเช่ือและความคิด จึงจะเป็นท่ียอมรับนับถือกันท้ังชุมชน แต่ด้วยส่วนใหญ่โยกย้ายถ่ินฐานมา
เป็นกลุ่มเล็กและระดับปัจเจกบุคคลทําให้ไม่ได้นําความเช่ือมาผสานกับคนกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน อีกนัยหน่ึง 
คือ ความเช่ือเรื่องผีประจําบ้านและประจําครอบครัวได้ลดทอนบทบาทหน้าท่ีลงด้วยเหตุผลของการนับถือ
พระพุทธศาสนาและความเช่ือน้ีไม่มีบทบาททางจิตใจของชาวบ้าน จึงค่อยๆ เลือนหายไปจากชุมชน  
  ความเช่ือ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรมที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมร่วมกันของชาวบ้านท้ัง 5 กลุ่มยัง
แสดงให้เห็นว่ามีการผสมผสานระบบความคิดของพุทธศาสนา ความเช่ือด้ังเดิมและพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งปรากฏอยู่ใน
พิธีกรรมการแต่งงานโดยจะพบการสู่ขวัญ หรือการแต่งแก้เสียเคราะห์ซ่ึงมีให้เห็นอยู่เป็นประจํา เน่ืองจากระบบ
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ความเช่ือของชาวบ้านเป็นแบบ พหุลักษณ์ทั้งพุทธ พราหมณ์-ฮินดู และผี ปะปนกันไป ความเช่ือเหล่าน้ีชาวบ้าน
ยึดถือปฏิบัติก็เพื่อความม่ันคงทางใจ  
   
  4.2.2.4 ลักษณะร่วมด้านภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม       
 ผ้าย้อมครามเป็นภูมิปัญญาด้านการผลิตผ้าพื้นบ้านของชาวจังหวัดสกลนครที่ส่ังสมและสืบทอดกันมาใน
ชุมชนต่างๆ จากการศึกษาของ ดนัย ชาทิพฮด เก่ียวกับวัฒนธรรมของชาวผู้ไท พบว่า ผ้าย้อมครามคือภูมิปัญญา
การทําผ้าทอพื้นเมืองของชาวผู้ไท กล่าวคือ ชาวผู้ไทเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมในเรื่องการทอเด่นชัด จึงปรากฏเส้ือผ้า
ชนิดต่างๆ ท้ังผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าหม่ี ผ้าคราม ซึ่งผ้าดังกล่าวเป็นผ้าที่ผลิตยากและใช้เวลานาน มีความสวยงามโดด
เด่น จึงนับว่าชนกลุ่มน้ีมีวัฒนธรรมเรื่องเส้ือผ้าเด่นชัดโดยเฉพาะการทอผ้าซ่ินหมี่ต่อตีน เรียกว่า “ตีนเต๊าะ” หรือ 
“ตีนต่อ” เป็นที่นิยมมาก บางครั้งเมื่อทอแล้วก็นําไปย้อมคราม จนเป็นสีครามเกือบเป็นสีดํา ชาวบ้านมักเรียก “ผ้า
ดํา” หรือ “ซ่ินดํา” ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจําวันและเป็นเส้ือผ้าที่ใช้สวมใส่ในงานบุญประเพณีสําคัญ 
นอกจากน้ีชาวผู้ไทยังขยันขันแข็งในการทํามาหากิน อาชีพหลัก คือ การทํานา การทําไร่ ทําสวน เพื่อใช้ในการยัง
ชีพและเพื่อใช้เป็นผลผลิตไว้สําหรับการแลกเปล่ียนซ้ือขายกับคนกลุ่มอ่ืน ซึ่งระบบการผลิตของชาวผู้ไททําให้เกิด
การพบปะและแลกเปล่ียนทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจกับกลุ่มคนอ่ืนๆ อยู่เสมอ (ดนัย ชาทิพฮด, 2553 : 
51) 
   อําเภอพรรณานิคมเป็นอําเภอหน่ึงที่ชาวบ้านทําผ้าย้อมครามจํานวนมาก ชาวบ้านในอําเภอน้ีมีวัฒนธรรม
การดํารงชีวิตแบบ “ข้าว ปลา ฝ้าย คราม” ท่ีสัมพันธ์กับภูมิประเทศแบบ “ทาม ทุ่ง โคก ภู” อันเป็นลักษณะการ
ดํารงชีวิตของคนอีสานท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ คนอีสานได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าและน้ําเพื่อหาอาหาร เก็บ
ของป่า หาสมุนไพร ล่าสัตว์ หาปลา และเล้ียงวัวควาย มีการบุกเบิกที่ทํากินไว้ปลูกข้าวและทําเกษตรกรรมอ่ืนๆ 
รวมทั้งปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย รวมถึงใช้ประโยชน์จากพืชพรรณบางชนิด ได้แก่ ฝ้ายและคราม มาทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม
และเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาอันลํ้าค่าที่บรรพบุรุษได้คิดค้นข้ึน หากเกิดภาวะขาดแคลน
อาหารหรือส่ิงของที่จําเป็นบางชนิดชาวบ้านก็เก็บผลผลิตที่มีมากในภูมินิเวศของตนไปแลกกับคนท่ีอยู่ในภูมินิเวศ
อ่ืน เมื่อผู้คนอาศัยเติบโตและเรียนรู้อยู่ในภูมินิเวศจึงเกิดวัฒนธรรมเก่ียวกับการดํารงชีวิตอันแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อม เช่น คนพื้นท่ีราบทุ่งนับถือผีตาแฮกที่เช่ือว่าปกปักรักษาไร่นา คนในทามนําไม้มาทํา
เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจับสัตว์นํ้า การปลูกข้าวของคนที่ราบทุ่งหรือปลูกฝ้ายของคนบนโคกและภู รวมถึงการ
ทอเคร่ืองนุ่งห่ม ผ้าทอพื้นบ้านจึงถือเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมินิเวศท่ีเกิดจากความสัมพันธ์อัน
หลากหลายและถูกนําไปใช้ในสังคมวัฒนธรรมต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย  
 วัฒนธรรม “ข้าว ปลา ฝ้าย คราม” ตามการดํารงชีพของคนในแถบน้ีจึงได้มีการแลกเปล่ียนกันไปมาซึ่งแต่
เดิมมีระบบการแลกเปล่ียนผลผลิตท้ังอาหารและวัสดุอุปกรณ์ท่ีสอดคล้องในการดํารงชีวิต กระบวนการแลกเปล่ียน
แสดงให้เห็นว่าเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญไม่ต่างจากอาหาร ดังเห็นได้จากการเดินทางไปมาหาสู่กัน
ระหว่างคน “ทาม ทุ่ง โคก ภู” โดยคนพื้นที่ทามจับปลามาแลกกับคนในพื้นที่ราบซ่ึงปลูกข้าวได้ดี คนพื้นท่ีราบปลูก
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ข้าวและนําข้าวไปแลกกับพืชไร่ ฝ้าย และครามของคนบนโคกหรือบนภู แสดงให้เห็นว่าฝ้ายและครามเป็นผลผลิต
อย่างหน่ึงท่ีมีความสําคัญรองลงมาจากอาหาร ผู้คนในภูมินิเวศ “ทาม ทุ่ง โคก ภู” ท่ีแตกต่างกันมีการแลกเปล่ียน
และถ่ายทอดวิถีชีวิตแก่กัน ผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนครจึงมีพัฒนาการและการแลกเปล่ียนควบคู่ไปพร้อมกับ
สังคม หมู่บ้านในการศึกษาครั้งน้ีที่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีทาม ได้แก่ บ้านดอนกอย พื้นที่ทุ่ง ได้แก่ บ้านหนองครอง บ้านนา
ดี พื้นท่ีโคก ได้แก่ บ้านคําข่า พื้นที่ภู ได้แก่ บ้านอูนดง หมู่บ้านเหล่าน้ีมีชาวบ้านรวมกลุ่มกันสืบสานและสร้างสรรค์
การทอผ้าย้อมครามไว้ และด้วยการมีลักษณะร่วมทางภูมินิเวศส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตและสังคม
วัฒนธรรมบางประการ ทําให้ผู้คนในแถบน้ีมีการปฏิสังสรรค์กันทางวัฒนธรรมจนกลายมาเป็นลักษณะร่วมกัน ซ่ึง
สะท้อนผ่านความเช่ือ ประเพณี อาชีพ อาหารการกิน รวมถึงผ้าพื้นเมืองท่ีนํามาใช้ทําเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้ใน
โอกาสต่างๆ ของชีวิต ระยะเวลาหน่ึงการทําผ้าย้อมครามได้ลดความนิยมลงในท้องถ่ินจนเกือบเลือนหายไปจาก
ชุมชน แต่ด้วยการเรียนรู้และการปรับตัวของผู้คนทําให้เกิดการรื้อฟื้นภูมิปัญญาน้ีข้ึนมาอีกครั้ง  
  การศึกษาลักษณะร่วมของผ้าย้อมครามจึงเป็นการศึกษาผ้าย้อมครามในปัจจุบันเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็
พยายามค้นหาลักษณะของผ้าย้อมครามในอดีต เพื่อที่จะทําให้เห็นลักษณะร่วมของผ้าย้อมครามให้ได้อย่างรอบ
ด้าน ลักษณะร่วมของผ้าย้อมครามของชาวบ้านในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีดังน้ี  
   1) ลักษณะร่วมด้านกรรมวิธีการทําผ้าย้อมคราม   
 กระบวนการทําผ้าย้อมครามสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุในแง่ของความเช่ียวชาญเรื่องผ้าย้อม
คราม และเห็นการสร้างสรรค์ทางภูมิปัญญาซึ่งบันทึกความคิดและชีวิตของผู้คนลงในผืนผ้า การทอผ้าแต่ละผืน
นอกจากจะอาศัยความชํานาญแล้วยังต้องอาศัยการจดจําด้านการกรรมวิธีการย้อมและการมัดหมี่ เน่ืองจาก
ลวดลายท่ีมัดต้องอาศัยท้ังความประณีต ความละเอียดกว่าท่ีผ้าแต่ละผืนจะทอเสร็จส้ิน อีกท้ังข้ันตอนท้ังหมดมี
ความยุ่งยากและซับซ้อน (อมรา เขียวรักษา และอนุรัตน์ สายทอง : 2553)   
 ผู้ท่ีจะทําผ้าย้อมครามได้น้ันต้องอาศัยการสังเกต ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างชัดแจ้งจึงจะทําให้เกิด
ความรู้ เกิดทักษะ ความเช่ียวชาญ ทุกข้ันตอนของการผลิตผ้าย้อมครามจึงเปรียบเสมือนทักษะวิชาชีพท่ีจําเป็น
อย่างย่ิงของผู้หญิงท่ีต้องได้รับการส่ังสม สืบทอดและสร้างสรรค์จากบรรพชน ซ่ึงลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ
สุริยา สมุทคุปต์ิและพัฒนา กิติอาษา (2536) ที่กล่าวว่า เครื่องนุ่งห่มที่ทอด้วยฝ้ายและไหม เป็นส่ิงที่ผู้หญิงต้อง
เรียนรู้การทอจากแม่และญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงมาต้ังแต่เด็ก อันแสดงให้เห็นถึงกระบวนการขัดเกลาความเป็นผู้หญิง
ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมอีสาน  
 การทําผ้าย้อมครามนับเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดกันมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงในชุมชนที่จะต้องถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการทําผาพื้นเมืองจากแม่สู่ลูกสาวเรื่อยมา องค์ความรู้ที่ยังคงสืบทอดกันมามีทั้งองค์ความรู้เร่ืองการ
ปลูกต้นคราม การหมักคราม การทําเน้ือคราม การก่อหม้อคราม การเตรียมเส้นใย การย้อมคราม การมัดหมี่
ลวดลาย การทอ ปัจจุบันชาวบ้านท้ัง 5 กลุ่มยังคงกระบวนการเหล่าน้ีไว้และใช้วิธีการด้ังเดิมด้วยเป็นกรรมวิธีการ
ทําผ้าย้อมครามท่ีได้รับการพิสูจน์และถ่ายทอดมาในแต่ละชุมชนที่ล้วนได้รับการยอมรับและถือปฏิบัติมานาน  
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  ลักษณะร่วมอย่างหน่ึงท่ีพบในเบื้องต้น คือ การเลือกใช้พันธ์ุของต้นครามพบ 2 ชนิด คือ ความฝักตรงและ
ครามฝักงอ ทุกหมู่บ้านยังเก็บพันธ์ุครามไว้มาจนถึงทุกวันน้ี แต่ครามที่นิยมปลูกและนํามาทําสีย้อมผ้ากัน คือ 
“ครามฝักตรง” หรือ “ครามบ้าน” ชาวบ้านมีวิธีการปลูกครามท่ีคล้ายกันต่างโดยปลูกไว้ตามทุ่งนาหรือไร่ของ
ตนเอง เริ่มปลูกเมล็ดครามช่วงเดือนปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม พิจารณาตามสภาพอากาศที่ฝนเริ่มตก โดย
ปลูกไว้ 3 เดือนจึงจะเก็บเก่ียวได้ การเก็บครามจะต้องเก็บช่วงเช้าตรู่หรือตอนเช้าท่ียังไม่มีแดด การเก็บเก่ียวคราม
ฝักตรง จะเก่ียวครามมาทั้งใบ ก่ิงและลําต้นช่วงบน หลงเหลือลําต้นอีกส่วนหน่ึงกับรากไว้ เพื่อให้เกิดการงอกต้น
ใหม่ ครามแต่ละต้นก็จะเจริญเติบโตข้ึนและจะสามารถเก็บเก่ียวได้อีก 2-3 ครั้ง จึงจะโค่นต้นทิ้ง ต่างจากการเก็บ
เก่ียวครามฝักงอ ที่ใช้วิธีการเก็บเฉพาะใบ โดยเก็บใบแก่จากล่างลําต้นข้ึนไปด้านบน หรือการเก็บเก่ียวทั้งต้น ไม่ท้ิง
ลําต้นไว้เพื่อให้งอกใหม่อย่างครามฝักตรง  
  ข้ันตอนการทําเน้ือครามและนํ้าคราม ชาวบ้านทุกหมู่บ้านมีกระบวนการทําเน้ือครามและเตรียมนํ้าคราม
เหมือนคล้ายกัน (แสดงรายละเอียดไว้ใน 4.2.1 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน หน้า 25) ต้ังแต่การแช่
ครามท่ีตัดมา 1 คืน การทําเน้ือครามจากนํ้าครามที่แช่ไว้ การโจกนํ้าคราม การใส่ปูนในนํ้าครามเพื่อให้เกิดการ
ตกตะกอนเป็นเน้ือคราม (โคลนคราม) การก่อหม้อครามโดยนํ้าด่าง การเก็บหม้อครามและการดูแลหม้อคราม 
พบว่า ที่แตกต่างกันไม่ใช่กระบวนการหรือข้ันตอนดังกล่าว แต่คือวัตถุดิบบางอย่างท่ีหาได้ในชุมชนของตนหรือ
ชุมชนใกล้เคียง และหาได้ตามฤดูกาล เช่น การตีเน้ือครามบ้านดอนกอย บ้านหนองครองใช้ปูนแดงที่บ้านอูนดงใช้
ปูนขาว หรือส่วนผสมในการเตรียมนํ้าด่างบ้างนําเหง้าของต้นกล้วย กาบมะพร้าว กาบง้ิว ต้นมะละกอ มาตากแห้ง
แล้วเผารวมกัน บ้างใช้เพียงหน่อต้นกล้วยและต้นข้ีเหล็ก นํามาเป็นเช้ือในการทํานํ้าด่าง ทุกกลุ่มจะผลิตเน้ือคราม
หรือโคลนครามเองโดยปริมาณเน้ือครามที่ทําได้จะเพียงพอใช้ตลอดปีและอาจมีจํานวนเหลือไปใช้ในปีต่อไป 
อย่างไรก็ตามกลุ่มบ้านอูนดงเป็นหมู่บ้านท่ีมีต้นครามจํานวนมาก จึงสามารถทําเน้ือครามได้จํานวนมากตามไปด้วย 
นับเป็นกลุ่มทอผ้าย้อมครามท่ีสามารถจําหน่ายเน้ือครามให้ชาวบ้านกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในจังหวัดสกลนครและจังหวัด
ต่าง รวมถึงจําหน่ายให้แก่กลุ่มทําผ้าย้อมพื้นเมืองทางภาคเหนือด้วย   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 21 ถังแช่ต้นครามโดยใช้ก้อนหินหรือไม้ทับไว้ด้านบนเพ่ือใหต้้นครามจมนํ้า ท้ิงไว้เป็นเวลา 1-2 คืน (ภาพซ้าย) 

ภาพท่ี 22 โอ่งหมักต้นครามจนไดท่ี้ น้ําจะเปล่ียนเป็นสีครามเข้มจนเห็นได้ชัด (ภาพขวา) 
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  ด้านการดูแลหม้อคราม ชาวบ้านจะเรียกวิธีการน้ีเหมือนกันว่า “การเติมอาหาร” หรือ “ให้อาหาร” แก่
หม้อครามหลังจากการย้อมในแต่ละวัน แต่ละหมู่บ้านอาจจะเติมนํ้าด่างและเติมวัตถุดิบแตกต่างกันไป เช่น 
มะขามเปียก ผลกล้วยสุก อ้อย นํ้าตาลทรายแดง ปูนแดง ขมิ้น นับเป็นข้ันตอนการดูแลหม้อครามที่ต้องผสมนํ้า
ครามที่ใช้ย้อมให้มีรสชาติฝาด และไม่เปรี้ยวหรือเค็มไปทางใดทางหน่ึงมากเกินไป ชาวบ้านเรียกว่า “รสกลม
กล่อม” ของนํ้าครามเพราะหากมีรสเปรี้ยวหรือเค็มมากไปจะทําให้ย้อมสีครามไม่ค่อยติด    
 ด้านการย้อมสีของคราม ในแต่ละชุมชนใช้เทคนิควิธีคล้ายคลึงกัน คือ การย้อมโดยให้ผ้าสัมผัสอากาศสลับ
กับการจุ่มผ้าลงในหม้อย้อมคราม หากต้องการสีเข้มมากต้องใช้เวลาย้อมนานข้ึนและเปล่ียนไปย้อมซ้ําในหม้อคราม
ใบอ่ืน ผ้าจะได้มีสีเข้ม ซึ่งในสมัยก่อนผู้คนนิยมสีนํ้าเงินเข้มหรือสีนํ้าเงินเกือบดํา ท่ีเรียกว่า “สีนิล” แต่ปัจจุบัน
เน่ืองจากไม่ได้ใช้ผ้าย้อมครามในครัวเรือนแบบสังคมเกษตรด้ังเดิม สีสันของครามจึงไม่ตายตัวว่าต้องเป็นสีเข้มนิล
เท่าน้ัน ผู้กําหนดสีสันคือกลุ่มผู้สวมใส่หรือกลุ่มผู้ซื้อ ผ้าย้อมครามในปัจจุบันจึงย้อมสีต้ังแต่ระดับอ่อนไปหาสีเข้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 23 เน้ือคราม (Indigo Cake)     ภาพท่ี 24 “หม้อนิล” หรือ “หม้อคราม” ท่ีพร้อม   
         สําหรับการย้อม

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 25 น้ําต้มเปลือกไม ้ส่วนผสมในการก่อหม้อนิล            ภาพท่ี 26 หม้อสําหรับต้มเส้นฝ้าย เพื่อชะล้างส่ิง 
                   สกปรกและช่วยให้ผ้ายอ้มสีได้ด ี
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 ด้านเส้นใย ที่ใช้ในการทําผ้าย้อมคราม แต่เดิมใช้ฝ้ายเข็นมือเท่าน้ัน โดยชาวบ้านจะปลูกต้นฝ้ายในร้ัวบ้าน
และท่ีทํากินของตน ปัจจุบันทุกหมู่บ้านยังคงใช้ฝ้ายธรรมชาติซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ ฝ้ายขาว และฝ้ายตุ่ย (สีนํ้าตาล
อ่อน) โดยนํามาเป็นเส้นใยในการทําผ้าย้อมคราม หรือเรียกว่า “ฝ้ายเข็นมือ” ฝ้ายเข็นมือน้ีเป็นฝ้ายจากธรรมชาติ 
ผ่านการทอมือของชาวบ้านทั้งข้ันตอน “อ้ิว” เอาเม็ดฝ้ายออก เอาปุยฝ้ายมา “ดีด” จนฟูฟ่องและนํามา “เข็น” 
จนฝ้ายที่ฟูมาเรียงตัวสวยงามในหลอดฝ้าย เมื่อนํามาทอและสวมใส่คร้ังแรกๆ เน้ือผ้าจะดูหยาบแข็งเล็กน้อย      
แต่เมื่อผ่านการสวมใส่และการซัก ฝ้ายเข็นมือจะนุ่มและน่ิมมากย่ิงข้ึน แต่ในปัจจุบันไม่ได้ใช้ฝ้ายจากชุมชนเพียง
อย่างเดียวเท่าน้ัน เน่ืองจากผลด้านการตลาดทําให้ฝ้ายที่ปลูกกันเองในชุมชนไม่เพียงพอ จึงต้องมีการซ้ือฝ้ายจาก
หมู่บ้านอ่ืน หมู่บ้านท่ีมีลักษณะเด่นด้านเส้นใยในการทอด้วย “ฝ้ายเข็นมือ” คือ บ้านอูนดง เพราะบ้านอูนดงไม่
นิยมใช้ฝ้ายเข็นโรงงานหรือฝ้ายสังเคราะห์ จึงทําให้ผ้าย้อมครามของอูนดงมีลักษณะเด่นและมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่เม่ือ
มองเห็นเน้ือผ้าจะสามารถบอกได้ว่าเป็นผ้าทอที่มาจากบ้านอูนดง โดยเน้ือผ้าจะมีไม่เรียบเสมอกันจะมีเส้นบางบ้าง
เส้นหนาบ้างหรือมีเส้นใยปมเล็กๆ อยู่ในเน้ือผ้า   
 นอกจากน้ียังพบลักษณะร่วมของเส้นใยอีก 2 ประเภท คือ เส้นฝ้ายไทย หรือฝ้ายเข็นจากโรงงานและเส้น
ใยสังเคราะห์สําเร็จรูป ฝ้ายเข็นโรงงานมีลักษณะเด่น คือ เส้นฝ้ายธรรมชาติแต่ใช้กระบวนการทําเส้นฝ้ายให้เรียบ
เสมอกันจากโรงงาน ท้ังยังประหยัดเวลาในการเตรียมเส้นใยมากกว่าและยังได้รับความนิยมจากผู้ซ้ือในท้องตลาด
ด้วย ส่วนเส้นใยสังเคราะห์สําเร็จรูปที่เรียกว่า “ซีกวง” หรือ “เรยอน” เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่เมื่อนํามาย้อมสี
ครามจะกลืนสีเป็นอย่างดีและมีลักษณะเด่น คือ เรียบเสมอกันทุกเส้น มันวาว นุ่มและความพล้ิวไหวของเน้ือผ้า 
บ้านดอนกอยและบ้านหนองครองปรากฏการใช้เส้นใยประเภทน้ี ซึ่งระยะแรกของการทําผ้าย้อมครามไม่พบการใช้
เส้นใยประเภทน้ี แต่ปัจจุบันนิยมใช้มากข้ึนด้วยหาซื้อได้สะดวก ประกอบกับคุณสมบัติที่มีเส้นใยที่เงางาม สัมผัสนุ่ม
เมื่อนํามาทําผ้าย้อมครามจะได้ผ้าท่ีบางและพล้ิวกว่าเส้นใยประเภทอ่ืน    
 ทักษะของงานท่ีเก่ียวกับเส้นฝ้าย นับต้ังแต่การอ้ิวฝ้าย ล้อฝ้ายและเข็นฝ้าย ต้องใช้ระยะเวลาการฝึก
ค่อนข้างมาก ซ่ึงทักษะดังกล่าวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ นํ้าหนักของมือ จังหวะการปล่อยมือและระยะของ
การวางเท้าการกรอให้เป็นเส้น ความสมํ่าเสมอของเส้นใยจะอยู่ที่ ข้ันตอนน้ีเป็นสําคัญ ดังน้ัน ต้องใช้ทักษะ
ความสามารถทางด้านร่างกายและทักษะของงานศิลปะผนวกไปด้วยกัน จึงจะทําให้ได้เส้นใยท่ีสมํ่าเสมอ งดงาม
และเมื่อนําไปสู่ข้ันตอนต่อไป เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจจึงขออธิบายด้วยรูปแบบของการสร้างเส้นพุ่งและเส้นยืน
ก่อนกระบวนการทอ คือ การสร้างเครือหูก (เส้นยืน) และการสร้างเครือหมี่ (เส้นพุ่ง) มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 1.2 ตารางแสดงเทคนิคและอุปกรณ์ในการทอเส้นยืนและเส้นพุ่ง  

เครือหูก (เส้นยืน) เครือหม่ี-มัดหม่ี (เส้นพุ่ง) 
เทคนิควิธี อุปกรณ์ เทคนิควิธี อุปกรณ์ 
อ้ิวฝ้าย อ้ิว อ้ิวฝ้าย อ้ิว 
ดีดฝ้าย ไม้ดีด ดีดฝ้าย ไม้ดีด 
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ล้อฝ้าย คันโต้ง ล้อฝ้าย ค้นโต้ง 
เข็นฝ้าย หลา เข็นฝ้าย หลา 
เปียฝ้าย ไม้เปีย ค้นหมี่ หลักหมี่ 

ย้อม หม้อย้อม มัดหมี่ หลักหมี่ 
กวักฝ้าย อัก ย้อม หม้อย้อม 
ค้นหูก หลักเฝือ แก้หม่ี มีด 
สืบหูก เขา และ ฟืม ปั่นฝ้าย กงและหลา 
กางหูก ก่ี ตํ่าหูก กระสวย 

 จากท่ีแสดงตารางให้เห็นข้างต้น จะพบว่า ข้ันตอนต่างๆ กว่าท่ีจะกลายมาเป็นผืนผ้าน้ันมีความ
สลับซับซ้อน และจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆ ต่อการจดจํา ความชํานาญ 
ซึ่งความรู้ที่ถูกส่ังสมและส่ังสอนมีทั้งความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ต่างๆ ว่าทํางานอย่างไร ลักษณะของเส้นใยว่าเส้นใย
ฝ้ายสีใดจะใช้ทําผ้าห่มชนิดใด เส้นใยจะนุ่มหรือจะแข็งกระด้างจะต้องทําอย่างไร สีและเคมีในธรรมชาติได้มา
อย่างไร จากแหล่งใด และจะทําอย่างไรจึงจะได้สีเหล่าน้ันมาย้อม กระบวนการย้อมต้องทําอย่างไร เอาพืชหรือ
วัตถุดิบตัวใดมาผสมเข้าด้วยกันจึงได้สีที่ต้องการ และสีน้ีเหมาะกับการย้อมวัสดุใดระหว่างฝ้ายกับไหม ด้าน
เรขาคณิต รวมถึงคณิตศาสตร์ข้ันพื้นฐานจะพบได้จากการเปียฝ้าย การค้นหูก ท่ีต้องอาศัยการนับจํานวนกลับไป-
มาของเส้นฝ้าย เพื่อคํานวณให้ได้ตามขนาดและความยาวของผืนผ้า การคํานวณฝ้ายต่อกิโลกรัมของการย้อม และ
การสืบหูก การมัดหมี่ที่ต้องอาศัยรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ ทั้งสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม รูปทรงกลม ทรงรี ฯลฯ 
นอกจากน้ียังต้องใช้องค์ความรู้ทางศิลปะ ความเข้าใจในธรรมชาติ อํานาจเหนือธรรมชาติ และทักษะความสัมพันธ์
ของชีวิตกับสังคมด้วย ผ่านการนําเอาคน พืช สัตว์มามัดและเล่าเรื่องราวอยู่บนผืนผ้าในแบบต่างๆ กัน จึงอาจกล่าว
ได้ว่า “ผ้าและการทอผ้า” เป็นงานหัตถกรรมที่รวมท้ัง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว และก็ไม่
ผิดนักท่ีจะเห็นด้วยกับคํากล่าวท่ีว่า “กระบวนการทอผ้าเปรียบเสมือนการขัดเกลาทางสังคมท่ีบรรพชนผู้หญิงได้สืบ
สานและสร้างสรรค์มาไว้ในจิตวิญญาณของผู้หญิงโดยแท้จริง” 
 
 2) ลักษณะร่วมของลวดลายผ้าย้อมคราม   
  กระบวนการท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของการผลิตผ้าย้อมคราม คือ กระบวนการสร้างสรรค์ลวดลายท้ัง
ลายพื้นและลายมัดหม่ี ลายพื้นใช้เส้นพุ่งและเส้นยืนทอขัดเส้นกัน ขนาดและลักษณะของลวดลายจะข้ึนอยู่กับฟืม
และตะกอที่ใช้ ส่วนการ “มัดหมี่” คือ การมัดเส้นฝ้ายเพื่อไม่ให้ถูกย้อมสีคราม โดยมัดเป็นลวดลายต่างๆ แล้วนํา
เชือกมารัดให้เป็นลวดลาย บริเวณที่เชือกมัดเมื่อนําไปย้อม นํ้าครามจะไม่ติดสีบริเวณน้ี เมื่อย้อมเสร็จและแกะ
เชือกมัดออกฝ้ายบริเวณท่ีมัดด้วยเชือกฟางจะเป็นสีขาว จากน้ันจะนําฝ้ายที่ย้อมแล้วมาทอเป็นลวดลายต่างๆ 
ตามที่ได้มัดหม่ีไว้ ผ้าย้อมครามผืนหน่ึงๆ จึงมาจากการสร้างสรรค์ทางภูมิปัญญาและบันทึกความคิดและชีวิตของ
ผู้คนลงในผืนผ้า จากการศึกษาลักษณะร่วมของผ้าย้อมคราม 5 หมู่บ้าน พบว่ามีลวดลายอยู่ 3 กลุ่ม คือ ลวดลาย
ด้ังเดิม ลวดลายสมัยใหม่ ลวดลายประยุกต์ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 ลวดลายด้ังเดิม นิยมทํากันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการมัดหม่ีทอลายที่ถ่ายทอดกันมา ลวดลาย
เหล่าน้ีมาจากภูมินิเวศรอบตัวมาเป็นแบบแผน ได้แก่ ลวดลายท่ีมาจากลักษณะภูมิประเทศ ลวดลายที่มาจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ลวดลายท่ีมาจากพืชและสัตว์ และลวดลายที่มาจากวิถีชีวิต  
    ลวดลายที่มาจากลักษณะภูมิประเทศ คือ ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน คือ ลักษณะทาง
กายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่ําของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 872) ลักษณะภูมิประเทศที่พบ คือ ลักษณะพื้นที่เป็นทาม ท่ีราบทุ่ง ท่ีโคกตีนภูเขา 
และท่ีราบระหว่างหุบเขา นอกจากน้ีทุกหมู่บ้านยังมีแม่นํ้าและลําห้วยล้อมรอบอยู่หลายสาย ลวดลายผ้าที่มี
ลักษณะสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ ลายนํ้าไหล ถือเป็นลายโบราณที่ทอใช้กันมาอย่างยาวนาน การทอ
ลายนํ้าไหลเป็นการจําลองการไหลของสายนํ้าที่เห็นอยู่ตามธรรมชาติ หากพิจารณาผ้าตามแนวยาวของผ้าจะเห็นว่า
ลายน้ีมีลักษณะคล้ายฟันปลาที่มีความพล้ิวไหวไหวไม่แข็งทื่อและมีความถ่ีของลายไม่สม่ําเสมอ เน้ือที่ของลวดลาย
และเน้ือท่ีผ้าพื้นมีความสมํ่าเสมอสมดุลกัน ช่วงความกว้างของลายอาจน้อยใหญ่ตามแต่ผู้มัดหมี่ จึงแยกออกไปเป็น
ลายนํ้าไหลน้อย ลายนํ้าไหลใหญ่ ลวดลายน้ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 หมู่บ้านมีการทอลายเดียวกันแต่แตกต่างกันไป
ตามความเรียวและความพล้ิวไหวของลวดลาย  
   ลวดลายที่มาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ ลวดลายท่ีมาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

โดยที่มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างหรือทําให้เกิดข้ึนท้ังท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําและพบเห็นได้บ่อย เช่น กลางวัน กลางคืน   
ฟ้าร้อง ฝนตก รุ้งกินนํ้า ฟ้าผ่า  หรือปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดข้ึนในทุกวัน เช่น สุริยุปราคา จันทรุปราคา อย่างไรก็
ตามปรากฏการณ์เหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการดําเนินชีวิตมนุษย์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดข้ึนมีความสัมพันธ์กับ
ระบบต่างๆ ในภูมินิเวศของท้องถ่ินน้ัน ลวดลายในกลุ่มน้ีที่พบ ได้แก่ ลายสายฝน เป็นลวดลายโบราณเช่นเดียวกับ
ลายนํ้าไหล ชาวบ้านได้เอาลักษณะของสายฝนซึ่งคล้ายหยดนํ้าที่ตกมาจากปุยเมฆบนฟ้าถ่ายทอดลงไปผืนผ้า โดยมี
สีนํ้าเงินครามเป็นสีพื้นของผ้าและมีลายสายฝนสีขาวแทรกปะปนอยู่ท่ัวผืนผ้า ท้ัง 5 หมู่บ้านมีการทอลายสายฝน
เช่นเดียวกัน  
   ลวดลายที่มาจากพืชและสัตว์ ลวดลายในกลุ่มน้ีจัดกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในธรรมชาติหรือท่ี
มนุษย์ปลูกหรือเล้ียง ลวดลายที่มาจากพืชพันธ์ุมาจากการสังเกตต้นไม้ ดอกไม้ท่ีปรากฏอยู่ในส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว
แล้วคิดถอดลวดลายลงบนเส้นฝ้าย ลายผ้ากลุ่มสัตว์ เป็นลายผ้าที่ได้แบบมาจากส่ิงมีชีวิตที่มีความรู้สึกและ
สามารถเคล่ือนไหวย้ายท่ีไปด้วยตนเองได้ ทั้งที่เป็นสัตว์ที่หากินเองตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ตามพรรณไม้     
หมายรวมถึงสัตว์ที่เล้ียงและให้อาหารโดยมนุษย์ ลวดลายในกลุ่มน้ีที่พบจําแนกออกเป็นลวดลายที่มาจากพันธ์ุพืช
และลวดลายที่มาจากสัตว์  

    ลวดลายที่มาจากพืช พบท้ังลายต้นไม้และลายดอกไม้ ส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีมักเป็นผลหรือ
ดอกของต้นไม้  ลักษณะเป็นดอกเล็กหรือตูม ต้นแบบมักมี ก่ิ งก้านหรือลําต้นท่ีห้อยระย้าลงมา ได้แก่               
ลายบานไม่รู้โรย  ลายดอกเมือง ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุลทอง ลายลูกยอ ลายดอกเอ้ือง ลายสร้อยพร้าว ลาย
ดอกจิก ลายเฉลียงดอกตุ้ม ลายท่ีมาจากต้นไม้ ได้แก่ ลายต้นสน ด้วยลําต้นและใบของต้นสนมีลักษณะโดดเด่นจึง
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ทําให้ถอดและมัดหมี่ลายได้ง่ายกว่าต้นไม้ชนิดอ่ืน ลายเหล่าน้ีเป็นลายด้ังเดิมท่ีพบอยู่ในทุกหมู่บ้าน แต่เน่ืองจากมี
ลวดลายจํานวนมาก บางลายนานคร้ังจึงจะมัดหมี่ ลายท่ีนิยมทําและได้รับความนิยมเสมอ เช่น ลายดอกแก้ว ลาย
บานไม่รู้โรย ลายดอกจิก ลายดอกเอ้ือง ลายต้นสน  
    ลวดลายที่มาจากสัตว์ ลวดลายในกลุ่มน้ีต้นแบบมักเป็นสัตว์ขนาดเล็ก นํารูปลักษณ์
ทั้งตัวของสัตว์ท่ีปรากฏมาสร้างสรรค์เป็นลวดลาย เช่น ลายหม่ีเต่าน้อย เกิดจากการพบเห็นและสัมพันธ์กับสัตว์
ประเภทต่างๆ จึงนํามาถอดลวดลาย นอกจากน้ียังมีลวดลายของผ้าท่ีมาจากการสังเกตลักษณะอวัยวะของสัตว์ 
ได้แก่ ลายฟันปลา ลายเกล็ดเต่า ลายเกล็ดแลน ด้วยลักษณะของอวัยวะบางส่วนของสัตว์มีลักษณะคล้ายทรง
เรขาคณิตจึงนําไปสร้างสรรค์ลายมัดหมี่ได้ง่าย เช่น ลายฟันปลา เม่ือนําไปทําลวดลายบนผืนผ้าจะมีความถ่ีและ
ขนาดของลายสม่ําเสมอ อาจเล็กใหญ่บ้างแล้วแต่การสร้างสรรค์ของผู้มัดหม่ี นอกจากน้ีลายเกล็ดเต่ายังถอดลายมา
จากลักษณะกระดองของเต่าที่เป็นตารางขนาดเล็กแต่หากเปรียบเทียบกันกับเกล็ดแลน เกล็ดเต่าจะมีขนาดใหญ่
และหยาบกว่าลายเกล็ดแลน 
    ลวดลายที่มาจากวิถีชีวิต ลวดลายกลุ่มน้ีเป็นลวดลายท่ีมาจากวัฒนธรรมการใช้ชีวิตท่ี
เกิดจากการดํารงอยู่ในภูมินิเวศ การเรียนรู้ การเลียนแบบ การสร้างวัฒนธรรมร่วมกันของกลุ่มคนท่ีอยู่ในธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเดียวกัน เช่น การดํารงชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ เครื่องมือทําการเกษตรหรือส่ิงของ
เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ลายหมากจับ ลายตุ้มน้อย ลายตุ้มป่อง มีลักษณะเป็นลูกตุ้มมีตรงกลางอ้วนป่องกว่าลาย
ตุ้มน้อย ลายบันไดเป็นลายคล้ายกากบาทขนาดเล็กเรียงร้อยกันเป็นช้ันข้ึนไป นอกจากน้ียังพบการสร้างสรรค์
ลวดลายที่มาจากความเช่ือของคนอีสานท่ีส่วนใหญ่ยังคงนับถือความเช่ือด้ังเดิมและพระพุทธศาสนาควบคู่กันไป 
ได้แก่ ลายธาตุ ลายธาตุทราย คล้ายเจดีย์เป็นสามเหล่ียมลดหล่ันช้ันกัน ธาตุในความหมายของคนอีสานคือเจดีย์
หรือท่ีสําหรับใส่อัฐิ นอกจากน้ียังมีลวดลายเก่ียวกับนาค นาคเป็นสัตว์ในนิทานพื้นบ้าน ซึ่งชาวอีสานมีความเช่ือว่า
เป็นสัตว์ในตํานานท่ีอาศัยอยู่ในลํานํ้าใหญ่ เช่น แม่นํ้าโขง ตามความเช่ือมีลําตัวยาวคล้ายงูหัวมีหงอน ลายกลุ่มนาค
ที่พบ ได้แก่ นาคขอ ลายนาคไขว้ ลายนาคน้อย ลายนาคใหญ่ นอกจากน้ียังมีลวดลายท่ีเป็นลายตารางและราชวัตร
ซึ่งมาจากลวดลายของเครื่องใช้ เช่น กระด้ง กระติบข้าว 
 
 ลวดลายสมัยใหม่ เป็นลวดลายท่ีคิดข้ึนมาใหม่ในยุคสมัยของการทําผ้าย้อมครามระยะหลัง ที่มาของ
ลวดลายก็ได้มาจากการจําลองมาจากพืชและสัตว์และลวดลายที่มาจากวิถีชีวิต เช่น ลายผีเส้ือ ลายแมงมุม ลาย
นกยูง ลายไก่ นอกจากน้ียังมีลายดอกกุญแจ ลายหมวกควํ่าหรือลายสระอิคู่ ลายโซ่ทอง ลายแจกัน ลายดอก
กุญแจ ลายเครื่องบิน ลวดลายในกลุ่มน้ีสร้างสรรค์ข้ึนมาเพื่อหาความแปลกใหม่ให้ผืนผ้า  

  
 ลวดลายประยุกต์ เป็นลวดลายท่ีผสมผสานและลวดลายด้ังเดิมหรือลวดลายสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ผ้าหน่ึง
ผืนจึงมีมากกว่า 1 ลวดลาย ในลวดลายประเภทน้ีผู้มัดหม่ีและทอผ้าย้อมครามจะมีกระบวนการสร้างสรรค์ลวดลาย
ประยุกต์เหมือนกัน แต่ลายจะแตกต่างออกไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทอแต่ละคน ลักษณะร่วมของลาย
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ประยุกต์ท่ีพบ เช่น ลายตีนต้นสน ทั้งยังมีการผสมผสานถอดลวดลายจากลายผ้าซิ่นมาใส่ในผ้าฝ้ายย้อมคราม กําลัง
ได้รับความนิยมสืบเน่ืองมาจากกระแสนิยมผ้าซิ่น จึงมีผู้นิยมนําผ้าทอท่ีมีลายคล้ายผ้าซิ่นไปประยุกต์ใส่ นอกจากน้ี
ยังนิยมทอแบบ “หมี่คั่น” คือ ทอผ้าฝ้ายย้อมครามมัดหม่ีผสมกับสีพื้นธรรมดา ลวดลายประยุกต์จะนิยมทํากันใน
หมู่ผู้ทําผ้าย้อมครามที่มีความชํานาญในการมัดหมี่มาก เพราะลวดลายที่มัดหมี่มีความซับซ้อนและความละเอียดสูง 
นอกจากน้ียังมีลายท่ีเป็นการประยุกต์มากกว่า 1 ลวดลาย แต่สร้างข้ึนมาจําเพาะเป็นลวดลายของกลุ่ม คือ ลายนก
นางแอ่นโอบโม้ย ของบ้านดอนกอย ลายสร้อยระย้าของบ้านคําข่าซึ่งมีที่มาจากดอกกล้วยไม้ชนิดหน่ึง โดยการ
ผสมผสานลายต้นสนมีอุบะกับลายดอกจิกใหญ่ที่เรียงกันเป็นแถวและมีลายดอกไม้ขนาดเล็กห้อยระย้าอยู่ นับเป็น
การสร้างสรรค์จากลวดลายเดิมให้เป็นลวดลายจําเพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27 ผ้าย้อมครามลายหมากจับ 
 
 ลวดลายในแต่ละกลุ่มท่ีเป็นที่นิยมถักทอกันมาก คือ ลายสายฝน ลายนํ้าไหล ลายตุ้ม ลายนาค ลายธาตุ 
ลายดอกแก้ว ลายต้นสน ลายเกล็ดเต่า ลายเกล็ดแลน ลวดลายที่สร้างสรรค์มาจากพืชพันธ์ุและสัตว์มีจํานวน
ลวดลายมากกว่าลักษณะอ่ืน เพราะพืชพันธ์ุและสัตว์ตามสภาพแวดล้อมมีความหลากหลายและมีความสัมพันธ์กับ
ชีวิตประจําวันมาก ชาวบ้านจึงหยิบเอาวัตถุดิบท่ีพบเห็นจนคุ้นเคยมาสร้างเป็นลวดลายผ้า รองลงมา คือ ลวดลาย
ท่ีมาจากวิถีชีวิต ลวดลายที่มาจากลักษณะภูมิประเทศและลวดลายท่ีมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
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ภาพท่ี 28 ผ้าย้อมครามลายหมี่เตา่น้อย 

 

 
ภาพท่ี 29 ผ้าย้อมครามลายสายฝนและหมี่คั่น 
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ภาพท่ี 30 ผ้าย้อมครามลายไก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 31 ผ้าย้อมครามลายนาค 
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ภาพท่ี 32 ผ้าย้อมครามลายนาคท่ีมีการประยุกต์ลวดลายให้วิจิตรมากย่ิงข้ึน 

 
 

                      ภาพท่ี 33 ผ้ายอ้มครามลายสร้อยระย้า                        ภาพท่ี 34 ผ้าย้อมครามลายนกนางแอ่นโอบโม้ย 
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  ข้อสังเกตจากการศึกษาเก่ียวกับลวดลายของผ้าย้อมครามเมื่อผู้คนอาศัย เติบโตและเรียนรู้อยู่ในภูมินิเวศ
หน่ึงจึงเกิดวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติอันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อม เช่น 
คนพื้นท่ีราบทุ่งนับถือส่ิงเหนือธรรมชาติที่เช่ือว่าอาศัยอยู่ในไร่นาหรือคนบนภูใช้ส่ิงเหนือธรรมชาติในป่าดงเป็น
เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ คนบนโคกนําไม้ไผ่มาทําเครื่องจักสานใส่ข้าวของเคร่ืองใช้ คนในทามนําไม้มาทําเคร่ืองมือ
เครื่องใช้และเคร่ืองจับสัตว์นํ้า หรือการพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของสายนํ้าเพื่อทํามาหากินและเพาะปลูกพืชท้ัง
การปลูกข้าวของคนท่ีราบทุ่งหรือปลูกฝ้ายของคนบนโคกและภู รวมถึงการทอเครื่องนุ่งห่มจากพืชท่ีพบในท้องถ่ิน 
ผ้าทอพื้นบ้านจึงถือเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีเกิดจากภูมินิเวศ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากความสัมพันธ์อัน
หลากหลายและถูกนําไปใช้ในสังคมวัฒนธรรมต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย อีกประการหน่ึง คือ การทําลวดลายผ้าย้อม
ครามโดยการมัดหมี่น้ัน หมู่บ้านต่างๆ เรียกช่ือคล้ายกันและทําลวดลายคล้ายกัน แต่ไม่มีลายเส้นใดและลวดลายใด
จะออกมาเหมือนกันทุกกระเบียด เน่ืองจากผ้าย้อมครามคือการทํางานหัตศิลป์ เป็นงานฝีมือที่ถ่ายทอดความคิด
และจิตใจของผู้ทําผ้า แม้มีการสอนวิธีการมัดหมี่ลายผ่านรุ่นย่า ยาย ป้า แม่ แต่อย่างไรก็ข้ึนอยู่กับฝีมือ ความ
ประณีต และเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน จึงนับว่าเป็นเสน่ห์แห่งผืนผ้าอย่างแท้จริง 
 การปรับและเปล่ียนลวดลายผ้าหรือการประยุกต์ลวดลายผ้าย้อมครามส่วนหน่ึงมีผลมาจากกลไกทาง
การตลาดท่ีเน้นเพื่อการจําหน่ายหรือเพื่อให้ตรงตามลวดลายท่ีผู้ซ้ือกําหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ ทรงศักด์ิ 
ปรางค์วัฒนากุลและแพทรีเซีย ซีสแมน แน่นหนา (2542) กล่าวถึงผ้าทอของไทล้ือว่า ผู้ทอไม่สนใจว่าลวดลายผ้าท่ี
ทอน้ันจะเป็นแบบด้ังเดิมตามประเพณีของตนหรือไม่ เขาสนใจแต่เฉพาะส่ิงที่จะขายได้ตามตลาดต้องการหรือตาม
คําส่ังซ้ือของผู้ซื้อเท่าน้ัน ด้วยเหตุน้ีปัจจุบันรูปแบบของผ้าจึงปะปนกันไปหมด จนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นของ    
ชนเผ่าใด หมู่บ้านใด หรือในแง่ความงดงามทางศิลปะก็ดูด้อยลง  ผู้วิจัยจึงเห็นสอดคล้องกับข้อสังเกตน้ีว่าการ
กําหนดลวดลายในปัจจุบันของผ้าย้อมครามน้ันมีการผันเปล่ียนไปตามกระแสของผู้บริโภคและกลุ่มพ่อค้า หรือคน
กลุ่มอ่ืนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียมากย่ิงข้ึน ไม่ใช่เฉพาะผู้ทอเป็นผู้กําหนด เห็นได้จากลวดลายที่มีความคล้ายคลึงกันและ
ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน    
  
  3) ลักษณะร่วมของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม 
 ในอดีตผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคมถูกผลิตข้ึนเพื่อใช้สอยในครัวเรือนของผู้คนท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรเป็นหลัก ผ้าย้อมครามจึงไม่ได้เน้นสร้างสรรค์เพื่อความสวยงามเท่าใดนัก หากแต่เน้นถึงประโยชน์ใช้สอย
ในชีวิตประจําวัน เช่น การทํานา การทําไร่ การเล้ียงสัตว์ การสวมใส่เพื่อดํารงชีวิตประจําวันและเข้าร่วมประเพณี
ต่างๆ ผ้าย้อมครามจึงนิยมทอเป็นผืนยาวหรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า “ผ้าเมตร” แล้วจึงนํามาตัดเย็บเป็น 
“ผ้าซิ่น” “เส้ือ” และ “กางเกง” อย่างง่ายตามวิถีของชาวบ้าน รวมถึงนํามาทําเป็น “ผ้าห่มคลุมตัว” และ “ผ้าพัน
ศีรษะ” หรือ “เคียนเอว” แต่ปัจจุบันด้วยปัจจัยด้านสังคม กระแสทุนนิยม กระแสท้องถ่ินนิยมและกระแสคนส่งผล
ต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ของผ้าย้อมครามเป็นอย่างมาก ชาวบ้านมิได้เป็นผู้กําหนดรูปแบบหรือผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง    
อีกต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนากุลและแพทรีเซีย ซีสแมน แน่นหนา (2542) กล่าวถึงผ้า
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ทอของไทล้ือ กล่าวว่า ส่ิงที่แตกต่างมากท่ีสุดระหว่างการออกแบบผ้าทอในสังคมปัจจุบันน้ีอยู่ที่การกําหนดรูปแบบ
ของแม่ค้าผู้ส่ังซ้ือมิใช่ผู้ทอดังในอดีต ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบตลอดจนความรู้เรื่อง 
ความงามตามประเพณีของหัตถกรรมพื้นบ้านน้ันๆ ก็เป็นผลทําให้ผ้าทอขาดความงาม อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามตามกลไกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้ัน ได้แสดงให้เห็นว่า “ผ้าย้อมคราม” มีการปรับตัว
เพื่อการดํารงอยู่ท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบัน ความชาญฉลาดของชาวบ้านในการประยุกต์ผ้าให้มีชีวิต
ท่ามกลางกระแสสังคมสมัยใหม่และความสามารถในการร้ือฟื้นและปลุกชีวิตให้กับผ้าย้อมครามข้ึนมาอีกครั้งและ
กลายเป็นกระแสนิยมในสังคมไทยด้วย  
 ในปัจจุบันจึงมีการนําผ้าย้อมครามไปสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด โดยประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
หลากหลายราคา ซึ่งผลิตภัณฑ์เก่ียวกับผ้าย้อมครามมีการส่งเสริมในระดับจังหวัดให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
ของจังหวัดสกลนคร (OTOP) นอกจากน้ี “ผ้าย้อมคราม” ของจังหวัดสกลนครยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นสินค้า
ภูมิปัญญาไทยท่ีเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI หรือ Geographical Indication) โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์น้ันเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีช่ือเสียง หรือมี  
คุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์น้ันต้องมีความเช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ 
(กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2547 : ออนไลน์) ผ้าย้อมครามจึงเป็นที่รู้จักในฐานะผ้าพื้นเมืองท่ีมี
คุณลักษณะจําเพาะ เมื่อได้รับความสนใจและเป็นท่ีต้องการของกลุ่มผู้ซื้อท่ีมีหลากหลายกลุ่มจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ี
ทําให้เกิดการแปรรูปผ้าย้อมครามไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแบบ    
  ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามของกลุ่มทอผ้าทั้ง 5 กลุ่ม พบว่ามีผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะร่วมกัน คือ ผ้าเมตรหรือผ้า
ผืน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะทําผ้าเมตรออกมาจําหน่าย ลวดลายก็คล้ายคลึงกันหากแต่เส้นใยที่นิยมใช้จะแตกต่างกันไป 
เช่น บ้านอูนดงส่วนใหญ่ใช้เส้นฝ้ายเข็นมือ เม่ือนํามามัดหม่ีและย้อมสีครามจะทําให้ผ้ามีเสน่ห์ของความเป็นผ้า
พื้นเมืองที่แสดงวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวบ้าน เพราะเน้ือผ้าจะไปไม่เรียบเสมอกันมีเส้นใยหนาบ้าง เล็กบ้างปะปน
กันไป ส่วนผ้าเมตรของอีก 2 กลุ่ม คือ บ้านนาดีและบ้านคําข่า พบว่ามีการใช้เส้นใยทั้งฝ้ายเข็นมือและฝ้ายเข็น
โรงงานผสมผสานกัน จึงทําให้เสน่ห์ของผืนผ้าท่ีมีการผสมผสานกันระหว่างสังคมแบบเก่าและแบบใหม่ ส่วนบ้าน
หนองครองและบ้านดอนกอยน้ัน พบว่า การทําผ้าเมตรมาจากเส้นใยท้ัง 3 ประเภท คือ ฝ้ายเข็นมือ ฝ้ายเข็น
โรงงานและฝ้ายสังเคราะห์ผสมผสานกัน เสน่ห์ของผ้าจากกลุ่มน้ีสะท้อนให้เห็นการปรับประยุกต์ การเปล่ียนแปลง
เน้ือผ้าให้ทันสมัย ฉะน้ันเสน่ห์ของผ้าเมตรของแต่ละชุมชนจึงแตกต่างกันจากเส้นใยด้วยส่วนหน่ึง แล้วจึงนํามาแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงได้ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยดังกล่าวส่งผลเน้ือผ้าของผลิตภัณฑ์ที่จะแตกต่างกันไปตาม
ลวดลายและประเภทของเส้นใย 
  นอกจากน้ียังพบลักษณะร่วมของผลิตภัณฑ์ท่ีทุกกลุ่มต้องผลิตอยู่ตลอด คือ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าซิ่น 
สามประเภทน้ีทุกกลุ่มจะผลิตและปรับให้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยเฉพาะผ้าซ่ินจะทําเป็นผ้าซิ่นย้อมคราม
สําเร็จรูปท่ีสามารถสวมใส่ได้ทันทีด้วยมีการตัดเย็บและมีตะขอเก่ียวตามขนาดตัวของผู้สวมใส่ ส่วนผ้าพันคอและผ้า
คลุมไหล่น้ันเป็นส่ิงที่สืบทอดมาจากของโบราณ ในปัจจุบันมีหลายขนาดต้ังแต่ความกว้าง 30 เซนติเมตรข้ึนไปจนถึง
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ความกว้างประมาณ 100 เซนติเมตร ผลิตภัณฑ์ท้ัง 3 ประเภท ถือเป็นพื้นฐานของการทําผ้าย้อมครามท่ีประยุกต์
เอาของเดิมมาผลิตซ้ําใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
  นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในกลุ่มเครื่องแต่งกายท่ีมีลักษณะเหมือนคล้ายกัน หากแต่แตกต่างกันไปตาม
แบบและฝีมือของช่างในหมู่บ้านท่ีตัดเย็บ คือ เส้ือ กางเกง กระโปรง โดยพบลักษณะร่วมของ 4 กลุ่ม คือ บ้าน
หนองครอง บ้านนาดี บ้านคําข่า บ้านอูนดง กลุ่มเครื่องใช้ คือ กระเป๋าหลากหลายแบบ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะถนัดทํา
กระเป๋าใบน้อยหรือใหญ่ หรือกระเป๋าที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันไป อาทิ กระเป๋าย่าม กระเป๋าสะพายข้าง 
กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าถือ นอกจากน้ียังมีบางกลุ่มท่ีแปรรูปผ้าย้อมครามไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน คือ บ้าน
ดอนกอยและบ้านหนองครอง คือ ผ้าเช็ดหน้า บ้านนาดีและบ้านอูนดง คือ หมวก แต่เป็นหมวกที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน คือ บ้านนาดีทําเป็นหมวกแก๊ป ส่วนบ้านอูนดงเป็นหมวกปีกรอบและหมวกบีนน่ีหรือหมวกสําหรับ   
ฤดูหนาวที่มาจากการนําฝ้ายไปถักด้วยเข็มถักผ้า   
 ส่วนท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันน้ันข้ึนอยู่กับแต่ละหมู่บ้านท่ีต้องการสร้างความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ โดยบ้านดอนกอยมีผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันจากกลุ่มอ่ืน คือ กล่องกระดาษทิชชู บ้านหนองครอง คือ ก๊ิบ
ประดับ บ้านนาดีเป็นกลุ่มทอผ้าที่มีความหลากหลายในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ นอกจากผลิตภัณฑ์ท่ีกล่าวไปใน
ข้างต้นยังพบว่ามีของใช้ส่วนตัวและเคร่ืองใช้ภายในบ้านท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างจากกลุ่มทอผ้าท้ัง 4 กลุ่ม คือ 
รองเท้าใส่ในบ้าน ผ้ารองจาน ผ้าม่าน ส่วนบ้านคําข่า คือ ผ้าอเนกประสงค์ท่ีใช้สีย้อมผสมระหว่างครามและ   
เปลือกไม้ และบ้านอูนดง คือ ซองขนาดเล็กสําหรับใส่โทรศัพท์ ยางรัดผม และผ้าพันคอท่ีถักด้วยเข็มถักผ้า  
 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทําผ้าย้อมครามแต่ละกลุ่ม 
ที่มีการแปรรูปผ้าย้อมครามให้มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน นับว่าเป็นทั้งจุดเด่นของทั้ง 5 กลุ่มและแต่ละกลุ่มก็มี
จุดเด่นของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกัน 
 
   4) ลักษณะร่วมของเร่ืองเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมคราม  
  ปัจจัยกระแสนิยมผ้าย้อมครามส่วนสําคัญมาจากคุณสมบัติของผ้าพื้นบ้าน สีสันและลวดลาย และยังมี
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เรื่องเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมครามท่ีสามารถจํากัดความคุณประโยชน์และลักษณะพิเศษของผ้า
ย้อมครามได้และนํามาสู่การสร้างมูลค่าให้กับผืนผ้า เช่น เรื่องเล่าเก่ียวกับท่ีมา เรื่องเล่าเก่ียวกับการผลิต เรื่องเล่า
เก่ียวกับการทําสีครามย้อมผ้า เรื่องเล่าเก่ียวกับลวดลาย (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2558 : 23-24) ด้วยนโยบายและ
การส่งเสริมจากรัฐ การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน กระแสการโหยหาความเป็นท้องถ่ิน และความต่ืนตัวของ
คนในชุมชน จึงมีการสร้างมูลค่าและความน่าสนใจแก่ผ้าย้อมครามด้วยการนําเรื่องเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมครามมา
ประยุกต์และบอกเล่า ชาวบ้านท้ัง 5 กลุ่มน้ีจึงได้ปรับเปล่ียนเร่ืองเล่าในครอบครัวหรือชุมชนมาบอกเล่ากับคนนอก
ชุมชน จากการศึกษาเรื่องเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมครามท้ัง 5 ชุมชน พบว่ามีเรื่องเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมครามอยู่ 4 แบบ 
แบบแรก คือ เรื่องเล่าเก่ียวกับกระบวนการทําผ้าย้อมคราม แบบท่ีสอง คือ เรื่องเล่าเก่ียวกับคุณสมบัติของผ้า แบบ
ที่สาม คือ เรื่องเล่าเก่ียวกับความเป็นมาของผ้าย้อมครามในชุมชน แบบสุดท้าย คือ เรื่องเล่าเก่ียวกับลวดลาย ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
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 เร่ืองเล่าเก่ียวกับกระบวนการทําผ้าย้อมคราม มีเน้ือหาเก่ียวกับกรรมวิธีการผลิตผ้าย้อมครามทุกข้ันตอน 
เพื่อแสดงให้เห็นความละเอียดอ่อนในทุกข้ันตอน ความยากลําบากในการทําผ้าย้อมคราม การรอคอยและเวลา  
อันยาวนานกว่าจะได้นํ้าครามท่ีพร้อมสําหรับย้อมสี การใช้เรื่องเล่าชุดน้ีจึงสามารถแสดงคุณค่าของงาน 
“หัตถศิลป์” ของผ้าย้อมครามได้อย่างชัดแจ้ง 
 เรื่องเล่าชุดน้ีบอกเรื่องราวเก่ียวกับ “ครามมีชีวิตและชีวิตของคราม” โดยเล่าถึง “หม้อย้อมคราม” ว่ามี
ชีวิตและมีความสัมพันธ์กับเจ้าของหม้อ รวมถึงผู้ที่นําผ้ามาย้อมในหม้อ ซึ่งต้องหมั่นดูแลหม้อย้อมให้สะอาดอยู่
เสมอเหมือนกับคนท่ีต้องดูแลทําความสะอาดร่างกาย หม้อย้อมครามก็ต้องการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของ ต้องมีการ
พูดคุยกับหม้อย้อมเพราะชาวบ้านเช่ือว่าหม้อย้อมครามมีชีวิต เช่น การพูดคุยกับหม้อย้อมครามว่าวันน้ีหม้อครามดี
และให้สีสวย การพูดคุยถึงผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เจ้าของหม้อมาย้อมว่าคนท่ีมาย้อมน้ีเป็นใคร นอกจากน้ีการมีชีวิตของ    
หม้อครามท่ีชาวบ้านเล่ากันอีกส่วน คือ หม้อย้อมครามชอบแต่ธรรมชาติเท่าน้ันไม่ชอบของแปลกปลอมและ
สารเคมี เช่นน้ันหากใครจะย้อมสีในหม้อต้องทําความสะอาดมือและแขนเพื่อให้ครีมและสารเคมีที่พบเจอมา
ระหว่างวันหลุดร่อนไป หากไม่ทําดังว่าหม้อครามท่ีมีชีวิตน้ีจะ “หนี” หรือ “ตาย” กล่าวคือ จะไม่สามารถย้อมสีใน
หม้อย้อมใบน้ันๆ ได้อีก ต้องเททิ้งไปและต้องปรุงหม้อใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการเริ่มต้นหม้อย้อม
ใหม่อีกครั้ง ดังตัวอย่างเร่ืองเล่าของบ้านอูนดงดังต่อไปน้ี 

  “หม้อย้อมครามก็คือคน แต่ละหม้อกะมีชีวิตของเขา เฮาต้องดูแลเบ่ิงเขาดีๆ เด๋ียวหม้อ
นิลสิหนีสิตาย ต้องโจกครามสุมื้อที่ย้อม เอาพวกบักขามเปียก ปูนแดงใส่อยู่สุม้ือหากย้อม พวก
เคมีต่างๆ ห้ามเอาลงไปเป้ือน อย่างถ้าใส่ครีมทาแขนมาน่ีกะต้องล้างออกบ่ซั่นกะใส่ถุงมือเอาถ้าสิ
ย้อม ย้อนว่าถ้ามือเฮาบ่ล้างเอามือจุมลงหม้อหม้อครามสิหนีจากได้ ถ้าเฮาเบิ่งหม้อดีๆ หม้อๆ 
หน่ึงอยู่ได้หลายปี” 
 

  ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการอธิบายเรื่องเล่าของแม่ๆ กลุ่มทอผ้าบ้านคําข่าและบ้านหนองครองตามลําดับ
ดังต่อไปน้ี 

 “อย่างหน่ึงของหม้อนิลหรือหม้อครามคือเราต้องดูแลเขาดีๆ เพราะกว่าจะต้ังหม้อ ก่อ
หม้อย้อมต้องใช้เวลามาก ไล่มาต้ังแต่ปล ูกต้นคราม มาจนถึงหม้อนิล ถ้าเราไม่ดูแลหม้อไม่ดี   
หม้อก็จะไม่ให้สี เวลาเราโจกดูจะเห็นเลยว่าไม่มีฟองสีนํ้าเงินอยู่ข้างบนและสีของนํ้าครามไม่มีสี
ออกเหลืองอมเขียว ย้อมอะไรก็ไม่ติด สีไม่กินผ้า หมายความว่าเขาหนี ครามตายก็ต้องมาก่อหม้อ
ใหม่อีกครั้ง เราต้องดูแลเขาดีๆ หม่ันโจกและให้ปูนแดง มะขามเปียก นํ้าด่ังพวกน้ีแล้วก็ต้องทํา
ความสะอาดหม้อ อย่างเช่น เศษมะขามท่ีตกลงไปก็เก็บออกด้วย อย่างหม้อของแม่ดูแลดีเขาก็อยู่
กับเรานาน หม้อของแม่น่ีอยู่ได้เป็นสิบปี” 
 
 “หม้อนิลเหมือนคนเฮา ถ้าเฮ็ดให้บ่พอใจ ให้อาหารบ่อดีบ่พอ บ่ดูแลความสะอาดผู้ใด๋สิ
อยากอยู่ หม้อนิลจะคือกัน เพินจะสิหนีไปหม้อ เฮากะตายย้อมสีฝ้ายอีหยังกะบ่ติด ต้องเทหม้อ
ออกใหม่ แล้วต้องเริ่มก่อหม้อใหม่อีก...เวลาผู้อ่ืนท่ีบ่อแม่นเจ้าของหม้อมาย้อมเฮาก็ต้องบอกผู้มา
ย้อมว่าให้เอากําไล นาฬิกา ต้องล้างมือล้างแขน แล้วกะต้องบอกหม้อนิลนําว่าผู้ใด๋มาย้อมหม้อ
เด้อ...กะอย่างเช่น อาจารย์กับนักศึกษา หรือว่าเป็นแขกมาจากทางใด๋กะเว่ากับหม้อตอนเขาย้อม
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ว่าเพินมาย้อมครามเฮา เป็นอาจารย์ผู้ฮู้ นักศึกษากะมาศึกษาข้อมูลบ้านเฮา อยากมาเบ่ิงมาย้อม
ครามเด้อ ให้หม้อนิลให้เพินย้อม ให้เพินได้เบ่ิง ให้สีงามๆ ให้สีครามติดดีๆ เด้อ” 
   

 ลักษณะร่วมของเรื่องเล่าอีกประการหน่ึง เก่ียวข้องกับกระบวนการทําผ้าย้อมครามท่ีสืบทอดภูมิปัญญา
เหล่าน้ีมาจากบรรพบุรุษ ประกอบด้วยวัสดุและวัตถุดิบจากธรรมชาติ ผ่านการทําด้วยแรงกายแรงใจของคนใน
ชุมชน ท้ังการปลูกต้นคราม การทําเน้ือครามและทํานํ้าย้อม รวมถึงการทําเส้นใยและการหาเส้นใย การมัดหมี่ การ
ย้อม การทอท่ีต้องใช้ความใส่ใจและความอดทนที่กว่าเส้นฝ้ายจะรวมกันเป็นผ้าหน่ึงผืนได้น้ันล้วนผ่านข้ันตอน
มากมาย การใช้เรื่องเล่าชุดน้ีทําให้เห็นภาพกระบวนการทําผ้าย้อมครามและเพิ่มคุณค่าให้กับผ้าแต่ละผืนท่ีต้องมา
จากฝีมือและหัวใจที่รักในผ้าพื้นเมืองน้ี ต้องเรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชํานาญจึงจะได้ผ้าแต่ละผืนเพื่อใช้สอย    
 
  เร่ืองเล่าเก่ียวกับคุณสมบัติของผ้า ทุกชุมชนใช้เรื่องเล่าคุณสมบัติของผ้าเหมือนคล้ายกัน กล่าวคือ     
เรื่องเล่าถึงคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากแดงแดดท่ีจะทําอันตรายให้กับผิวได้ รวมถึงคุณสมบัติในการถนอมผิว
ผู้ใช้ ดังตัวอย่างจากคําบอกเล่าของแม่วิกุล พรมหากุล ประธานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครองท่ีกล่าวว่า  

  “ผ้าครามบ้านเฮาซอยปกป้องผิวคนใส่นะลูกนะ อย่างเฮาออกแดดน่ีใส่ผ้าย้อมครามไป
กะสิซอยกันแสงแดดบ่ให้ให้ผิวไหม้เป็นมะรอกมะเร็ง แล้วผ้าย้อมครามน่ีสิมีเน้ือน่ิมบ่บาดผิว    
เฮ็ดให้เฮาใส่เส้ือใส่ผ้าม่วนหรือใส่สบายว่าซ่ันเถาะ” 
 

  ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการอธิบายเรื่องเล่าของแม่ถวิล อุปรี ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย แม่ถวิล
กล่าวไว้ว่า 

 “ผ้าย้อมครามของบ้านดอนกอยมีคุณสมบัติพิเศษคือความน่ิมของผ้า แล้วผ้าก็จะพล้ิวๆ 
ใส่แล้วกะสบายโต๋ บ่ฮ้อนเพราะว่าผ้าน่ีมันซ้อยระบายอากาศบ่เอ็ดให้ฮ้อนโต แล้วกะป้องกันแสง
ยูวี ทางบ้านดอนกอยเฮาก็ยังใช้ห่อหยูกห่อยาไว้โปะเถิงแผลคนเจ็บคนป่วยได้ ซอยฮักษานํา”  

 
 การใช้เรื่องเล่าอธิบายสรรพคุณของผ้าน่าสังเกตว่าส่วนหน่ึงมาจากประสบการณ์ของชาวบ้านท่ีถ่ายทอด
กันมา รวมถึงการทําหน้าท่ีเป็นผู้ทอและผู้ใช้เองจึงสามารถใช้เรื่องเล่าน้ีบอกยังผู้ท่ีสนใจและอยากรู้ลักษณะเฉพาะ
ของผ้าย้อมคราม ส่วนหน่ึงเป็นชุดความคิดที่เกิดข้ึนมาใหม่ภายหลัง เห็นได้จากเน้ือหาท่ีกล่าวถึงการปกป้องรังสียูวี
หรือรังสีอัลตราไวโอเลต ของแสงแดดที่อาจเกิดอันตรายต่อผิวได้ เรื่องเล่าส่วนน้ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภาครัฐที่ได้เผยแพร่ให้กับชาวบ้านผู้ทําครามได้ทราบถึงคุณสมบัติข้อน้ี นอกจากน้ียังมี
การสร้างแนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติของน้ีของผ้าย้อมครามจาก “การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย” กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในการประชาสัมพันธ์ให้ผ้าย้อมครามเป็นที่รู้จักมากข้ึนและได้นําเสนอประเด็น “ผ้าย้อมคราม”  
คือ “ผ้าผิวสวย” ข้ึนเม่ือเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนให้เท่ียวเท่ียวตามวิถีชีวิตในจังหวัดต่างๆ ใน
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย พ.ศ.2559 นอกจากน้ียังจัดทํารายการเพื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้ช่ือ “เขาเล่าว่า” เพื่อ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยจํานวน 24 แห่งผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ โดยปรากฏการ
นําเสนอเรื่องผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครด้วย  
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  นอกจากน้ียังมีเรื่องเล่าเก่ียวกับสีและกล่ินของผ้าย้อมครามท่ีคล้ายคลึงกันว่าเป็นผ้าท่ีแม้ย้อมด้วยสีเข้ม
หรือสีอ่อนจากนํ้าคราม เม่ือนําไปซักหลังจากการสวมใส่อาจมีสีท่ีตกค้างออกมาในการซักครั้งแรกๆ แต่สีน้ีจะไม่ตก
หรือกินสีเส้ือผ้าตัวอ่ืนๆ แล้วเมื่อซักไปเรื่อยๆ สีของครามที่ย้อมจะสดใสข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ีผ้าย้อมครามยังมี
ลักษณะเฉพาะที่หอมกล่ิน ซึ่งได้มาจากครามและวัสดุจากธรรมชาติที่นํามาผสมกันในหม้อย้อม นับเป็นกล่ินพิเศษ
ของผ้าย้อมครามเท่าน้ันที่หอมและกล่ินน้ีคือการบ่งบอกว่าผ้าของชุมชนน้ันมาจากธรรมชาติท้ังส้ิน ดังตัวอย่างเรื่อง
เล่าของบ้านนาดีและบ้านคําข่าดังลําดับต่อไปน้ี 

 “ผ้าครามเป็นผ้าท่ีมีกล่ินเฉพาะตัว เป็นกล่ินจากการย้อมสีครามในหม้อนิล กล่ินน้ีจะติด
อยู่กับผ้าเป็นเวลาหน่ึง ซักอยู่หลายรอบก็จะจืดจางลงบ้าง บางคนก็ว่ากล่ินหอม แต่บางคน
อาจจะว่าไม่หอม แต่กล่ินน้ีแหละคือบอกว่าเป็นผ้าครามธรรมชาติจริงๆ เพราะมันคือกล่ินจากนํ้า
ย้อมธรรมชาติ”  

 
 “ผ้าย้อมครามเป็นผ้าท่ีมีกล่ินไม่เหมือนผ้าแบบอ่ืน เพราะผ้าย้อมครามจะมีกล่ินหอม 
เป็นกล่ินเฉพาะ ได้กล่ินน่ีบอกได้เลยว่าเป็นผ้าคราม ไม่ใช่ผ้าย้อมเคมีท่ีให้สีฟ้าหรือสีนํ้าเงิน น่ี
แหละคือเสน่ห์ของผ้าย้อมคราม นอกจากผ้าน่ิมแล้วยังมีกล่ินเฉพาะตัวที่บ่งบอกว่าคือผ้าย้อม
ครามจริงๆ ... ครามให้สีได้หลายแบบจะสีนํ้าเงินเข้มไปหาดําหรือจะย้อมให้สีฟ้าอ่อนก็ทําได้
ข้ึนอยู่กับเวลาที่เราย้อมและจํานวนคร้ังจํานวนหม้อที่เราย้อม”  

 
เร่ืองเล่าเก่ียวกับความเป็นมาของผ้าย้อมครามในชุมชน นอกจากเรื่องเล่าท่ีกล่าวมาข้างต้นท่ีแสดง

ลักษณะร่วมกันของ 5 ชุมชน ยังมีเรื่องเล่าเก่ียวกับ “ประวัติการทําครามของหมู่บ้าน” ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีการเล่าเรื่อง
ประวัติการทําครามของชุมชนของตนท่ีแตกต่างกันไป ทําให้เห็นความเป็นมาของการทําครามในบ้านดอนกอย 
บ้านหนองครอง บ้านนาดี บ้านคําข่าและบ้านอูนดงท่ีในอดีตทุกคนเคยเห็นย่า ยาย ป้า แม่ของตนทําผ้าย้อมคราม
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของชีวิต แต่ช่วงเวลาหน่ึงผ้าครามได้ลดความนิยมลงจนเกือบจะสูญหายไปจากชุมชน กระท่ัง
ได้มีผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนในชุมชนได้ “รื้อฟื้น ประยุกต์ อนุรักษ์” ผ้าย้อมครามให้กลับมามีชีวิตในชุมชนของตนเอง  
อีกครั้ง จึงมีเรื่องเล่าท่ีมีเน้ือหากล่าวถึงการริเร่ิม การกําเนิดและการรื้อฟื้นการทอผ้าย้อมครามในชุมชนของตน 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าชุมชนของตนมีภูมิปัญญาผ้าย้อมครามที่สืบทอดกันมายาวนาน ดังคําบอกเล่าของนางป่อน      
โคตรพรหม ผู้รื้อฟื้นการทําผ้าย้อมครามบ้านหนองครองให้กลับมาเป็นท่ีนิยมในหมู่บ้านอีกครั้งหน่ึง 

 “จุดเริ่มต้นของการต้ังกลุ่มเริ่มมาจากยายตอนยังสาวกัวน่ี แต่ว่าแต่ก้ีบ้านหนองครองเฮา
กะเฮ็ดครามมาแต่ด้ังแต่โดนแล้ว จักผู้ใด๋เป็นผู้พาเฮ็ดผู้แรก เกิดมากะเห็นแม่เห็นแม่เฒ่าเพิ่นเฮ็ด
แล้ว แต่ว่ามันกะบ่ค่อยเฮ็ดช่วงหน่ึง จนยายไปเห็นผ้าเขามาและกะเบ่ิงทรงว่าผ้าบ้านเฮาน่ีน่าสิ
ขายได้ บาดที่น่ียายก็ไปหาหมอไปฮักษาบ่สบาย กะเลยได้คุยกับคุณหมอ คุณหมอกะได้ถามได้ว่า
ยายน่ีเป็นผ้าอะไรมันคืองามดีแท้ ยายจะบอกเพิ่นว่าเป็นผ้าย้อมครามที่บ้านเฮา เพิ่นกะสนใจ  
กะเลยได้เว่ากันแล้วเพิ่นกะซ้ือนํายาย ปี 2535 เทือแรกน่ันขายไปร้อยนึง เอ๊า ผ้าย้อมคราม
บ้านเฮากะขายได้กะเป็นเงินเป็นทองนําเพิ่นอยู่ต๋ัว บาดน่ีกะเลยกลับเมือเฮือนกะได้ซวนผู้น่ันผู้น่ี
มาซอยกันเฮ็ดเอาไปขาย...ตอนน้ันกะออกเงินกันก่อนมาซอยกันต้ังกลุ่ม แล้วเฮ็ดผ้าเอาไปขาย
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ตามงานน่ันน่ี  แต่ว่าเฮาได้ต้ังกลุ่มข้ึนมาจดทะเบียนอีหลีน่ันปี 2547  ตอนน้ันมีคนอยู่ 15 คน 
ตอนน่ีเฮามีสมาชิกอยู่ 40 คน กะเอาไปขายหน้าจวนผู้ว่าฯ เอาไปขายอยู่มหาลัยราชภัฏ มหาลัย
ราชมงคล แล้วกะเอาไปขายอยู่เมืองทองจนฮอดสุมื้อน่ี” 
 

 บ้านดอนกอยก็มีเรื่องเล่าเพื่อใช้อธิบายและบอกท่ีมาการทําผ้าย้อมครามในหมู่บ้านของตนไว้ ความว่า  
 

  “แต่ก่อนหมู่บ้านของเฮามีตาสีนวนและยายดําสองสามีภรรยาอพยพโยกย้ายถ่ินฐานมา
ต้ังบ้านที่บ้านดอนกอยเป็นกลุ่มแรกๆ ยายดําเมียของตาสีนวนเพิ่นเป็นผู้ค้นพบว่าต้นครามมีใบท่ี
มีสีสัน เพิ่นเบ่ิงจากสีของนํ้าค้างท่ีอยู่เท่ิงใบครามที่มันจะออกเป็นสีฟ้าๆ เพิ่นกะเลยฮู้ว่า ต้นอันน้ี
มันเอามาย้อมสีเส้ือผ้าได้ แล้วเพิ่นจะเลยคิดค้นการทําสีย้อมด้วยนํ้าครามจนสําเร็จแล้วกะ
ถ่ายทอดไปยังลูกสะใภ้เพิ่น ลูกหลานเพิ่นแล้วกะลูกหลานในชุมชนต่อมาจนฮอดคุมื้อน้ี ต่อมาตา
กับยายเพิ่นจะมีลูก ลูกชายของยายดําและตาสีนวนได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหน่ึง ช่ือนางพิมพ์ 
นางเป็นแม่หญิงหญิงกําพร้าแต่ว่านางทอผ้าเก่ง แต่ยายดําแกบ่ถึกใจนางพิมพ์ปานใด๋ นางก็
พยายามหาทางให้แม่ย่าเพิ่นพอใจ จนมื้อหน่ึงนางพิมพ์น่ังตําฮูกอยู่กะแนมเห็นนกอีแอ่น กะคือ
นกนางแอ่นบินไปมาอยู่เถ่ิงโม้ย นางกะคึดลวดลายมัดหมี่ข้ึนมาใหม่ กะมัดตามลายนกอีแอ่นท่ีบิน
อยู่เถ่ิงโม้ย เอ็ดสุมื้อเซ้าแลงจนแล้วก็เลยเอาไปให้ยายดํา ยายดําเห็นลวดลายก็มักหลายและฮัก
นางพิมพ์ข้ึนมา ความเกลียดความหย่ังจะหายไป นางพิมพ์เลยห้ือลูกหลานจดจ่ือลายน้ีไว้และให้
สืบทอดเอ็ดไปตลอด” 
 

 บ้านอูนดงเป็นหมู่บ้านที่มีเรื่องเล่าเพื่อเล่าขานที่มาของการทําผ้าย้อมคราม มีลักษณะการเล่าเรื่องคล้าย
กับบ้านดอนกอยคือไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ริเริ่มทําผ้าย้อมครามข้ึนคนแรกในชุมชน แต่ใช้กลวิธีการ 
เล่าถึงความเป็นมาของครามที่มีมาอย่างยาวนาน มีรายละเอียดดังน้ี 

“บ้านอูนดงมีการทอผ้าย้อมครามมาโดนมานานแล้ว แต่ว่าสมัยก่อนเอ็ดผ้าไว้เซ่อในเฮิน 
มิได้เอ็ดไปขายอีหยัง แต่ก้ีน่ันเซ้ือแบบในเมิงท่ีมีซ่างตัดซ่างเย็บแพงโพด ซาวบ้านกะเอ็ดผ้าเอ็ด
เซ่อเอง ลางคนมิมีเงินซื้อผ้าตัดซ่งตัดซ่ินให้ลูกไปโรงเลนกะจะย้อมครามให้เป็นสีกรมท่าแล้วตัด
เป็นกระโปรงให้ลูก ผู้ลางคนกะเอ็ดไว้ตัดซุดไปวัด คนแต่ก้ีบ่ค่อยอยากเซ้อที่เอ็ดจากผ้าคราม 
อยากใส่เส้ือผ้าจากโรงงาน ต่อมาผ้าครามกะยังอยู่น้อยเดียวในบ้าน แล้วกะมีแม่จันไทยเป็นผู้เอ็ด 
ผู้ซ่าง ให้เป็นกลุ่มทอผ้าบ้านอูนดง ตอนน้ันก็ปี 2547 ก็ไปเว่าไปถามไปซ่อมาจากผู้เฒ่าผู้แก่อีก
เทื่อว่าผ้าครามเอ็ดแบบใด๋ ลายมีแบบใด๋แน” 
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เรื่องเล่าสามารถอธิบายถึงข้อสงสัยว่าการทําผ้าย้อมครามของแต่ละชุมชนเกิดข้ึนเม่ือไหร่และเกิดข้ึนได้
อย่างไร พบว่า กระบวนการเล่าและสร้างเรื่องเล่ามีความสอดคล้องกับความสําคัญในชุมชนและสัมพันธ์กับคน
สําคัญเก่ียวกับผ้าย้อมครามในชุมชน ท้ังท่ีมีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้ว อย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นว่ามรดกทางภูมิ
ปัญญาช้ินน้ีถูกคิดค้น สืบทอด รื้อฟื้นและสร้างสรรค์มาจากบรรพบุรุษถึงลูกหลาน 
 
 เร่ืองเล่าเก่ียวกับลวดลาย เรื่องเล่าหลากหลายชุดที่แต่ละชุมชนเล่าและถ่ายทอดมาอาจไม่ได้เหมือนกัน
ทุกถ้อยคําแต่มีความหมายร่วมกันในถ้อยความ สะท้อนให้เห็นการใช้เรื่องเล่าทําให้ผ้าย้อมครามมีความสําคัญและมี
เรื่องราวที่น่าสนใจ กระตุ้นความคิด กระตุ้นการรับรู้และจิตใจของผู้ท่ีได้รับสารจากเรื่องเล่า ทั้งยังช่วยให้
บุคคลภายนอกชุมชนเข้าใจสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของผ้าย้อมคราม อันแสดงให้เห็น “คุณค่า” ของผ้าย้อม
คราม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครมากย่ิงข้ึน เช่นเรื่องเล่าลวดลายของบ้านดอนกอย  
 

“ลูกชายของยายดําและตาสีนวนได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหน่ึง ช่ือนางพิมพ์ นางเป็นแม่
หญิงหญิงกําพร้าแต่ว่านางทอผ้าเก่ง แต่ยายดําแกบ่ถึกใจนางพิมพ์ปานใด๋ นางก็พยายามหาทาง
ให้แม่ย่าเพิ่นพอใจ จนมื้อหน่ึงนางพิมพ์น่ังตําฮูกอยู่กะแนมเห็นนกอีแอ่น กะคือนกนางแอ่นบินไป
มาอยู่เถ่ิงโม้ย นางกะคึดลวดลายมัดหมี่ข้ึนมาใหม่ กะมัดตามลายนกอีแอ่นที่บินอยู่เถ่ิงโม้ย เอ็ดสุ
ม้ือเซ้าแลงจนแล้วก็เลยเอาไปให้ยายดํา ยายดําเห็นลวดลายก็มักหลายและฮักนางพิมพ์ข้ึนมา 
ความเกลียดความหย่ังจะหายไป นางพิมพ์เลยห้ือลูกหลานจดจ่ือลายน้ีไว้และให้สืบทอดเอ็ดไป
ตลอด”  
 
เรื่องเล่าข้างต้นแสดงให้เห็นท่ีมาของลวดลายผ้าย้อมครามท่ีสําคัญของชุมชนบ้านดอนกอย และยังบอก

เล่าลูกหลานในชุมชนด้วยว่าห้ามหลงลืมและละท้ิงลายนกนางแอ่นโอบโม้ย ซ่ึงเป็นลวดลายท่ีเกิดมาจากความรัก
และความเพียรพยายามของนางพิมพ์ลูกหลานบรรพบุรุษผู้ต้ังบ้านแปงเมืองของตนน่ันเอง    
  เรื่องเล่าเก่ียวกับลวดลายอ่ืนๆ เช่น ลายโซ่ทอง ของบ้านหนองครองท่ีคิดค้นโดยนางป่อน โคตรพรม ก็มี
การบอกเล่าไว้ว่าเกิดมาจากการเห็นจากธรรมชาติและประยุกต์มาจากลักษณะของลวดลายฟันปลา หรือการ
อธิบายลวดลาย “นาค” “นาคขอ” “นาคสน” ซ่ึงชาวบ้านก็ได้เล่าถึงการเกิดลวดลายท่ีมาจากความเช่ือของคน
อีสานซ่ึงปัจจุบันพบเห็นได้ตามบันไดของวัด หรือ “ลายนํ้าไหล” “นํ้าไหลน้อย” “นํ้าไหลใหญ่” ที่มาจากการพบ
เห็นแม่นํ้าลําคลองในธรรมชาติรอบๆ หมู่บ้านแล้วเกิดความคิดที่จะถ่ายทอดความงดงามน้ันลงบนผ้าของตนเอง 
“ลายเกล็ดเต่า” “ลายเกล็ดแลน” ก็เช่นเดียวกันท่ีมีการอธิบายที่มาของลวดลายอันเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับสัตว์ 
จึงอยากจะบันทึกลวดลาย บรรพบุรุษจึงได้ถอดลวดลายมาใส่ผืนผ้าย้อมคราม การอธิบายลวดลายด้วยเร่ืองเล่าน้ี
แสดงให้เห็นความน่าสนใจและสะท้อนถึงผ้าย้อมครามน้ีมีการผลิตจากธรรมชาติ ทั้งยังมีลวดลายท่ีมีแรงบันดาลใจ
จากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบตัวอีกด้วย      
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 4.2.3 บทบาทของผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
  วัฒนธรรมส่วนต่างๆ ในสังคมมีหน้าท่ีตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท้ังทางด้านปัจจัยพื้นฐาน     
ด้านความม่ันคงของสังคมและความมั่นคงทางจิตใจ ทั้งเพลง การละเล่น การแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม การศึกษา
วัฒนธรรมด้านคติชนจึงควรศึกษาบริบททางสังคมน้ันๆ เพื่อให้เห็นความสําคัญของข้อมูลประเภทคติชนวิทยาท่ี
ช่วยให้สังคมดํารงอยู่อย่างม่ันคงและใช้แนวคิดบทบาทหน้าที่ 4 ประการของวิลเลียม บาสคอม เป็นกรอบในการ
อธิบายบทบาทหน้าที่ของคติชนในสังคม แบ่งเป็น 3 ประการใหญ่ๆ คือ บทบาทในการอธิบายกําเนิดและอัตลักษณ์
ของกลุ่มชน  บทบาทในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคม และรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม บทบาทใน
การเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม (ศิราพร  ณ ถลาง : 2548) การศึกษา
บทบาทหน้าที่ของผ้าย้อมครามจึงใช้แนวคิดของวิลเลียม บาสคอม เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์และ
อธิบายบทบาทหน้าที่ของผ้าย้อมครามที่มีต่อผู้คนและชุมชน บทบาทหน้าท่ีของผ้าย้อมครามมี 3 ประการ ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี  
  1. บทบาทในการแสดงอัตลักษณ์ของชาวสกลนคร  
  ผ้าทอเป็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมได้ชัดเจนอีกประการหน่ึง ชนิดา ต้ังถาวรสิริกุล กล่าวว่า ลวดลายผ้า
สะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มได้ เช่น ลายนาคบนผ้าของคนลาวเวียง (จันท์) บ้านทุ่งนา ตําบลทัพหลวง อําเภอ   
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แสดงตัวตนชุมชนคนลาวและเป็นรากฐานอุดมการณ์ทางสังคมและเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดง
ความหมายของความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (ชนิดา ต้ังถาวรสิริกุล : 2541)  
  ลวดลายที่ถักทอบนผืนผ้าจึงสามารถสะท้อนวิถีชีวิตด้านต่างๆ ของกลุ่มชนไว้ได้ จึงได้ศึกษาอัตลักษณ์ผ้า
ย้อมครามในอําเภอพรรณานิคมผ่านลวดลาย เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง โดยใช้แนวคิด       
อัตลักษณ์ท่ีมีสองระดับ ได้แก่ อัตลักษณ์บุคคล (personal identity) คือ ระดับปัจเจกที่เช่ือมต่อและสัมพันธ์กับ
สังคม สังคมกําหนดบทบาทหน้าที่และระบบและอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) เก่ียวข้องกับมิติภายใน
ของความเป็นตัวเราอย่างมากในแง่อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปล่ียนแปลง
ความหมายเก่ียวกับตนเองในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับโลก (อภิญญา เฟื่องฟู : 2546) อัตลักษณ์มีท้ังที่เป็น
ระดับปัจเจก (individual) คือ บุคคลหน่ึงอาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง เช่น เพศสภาพ กลุ่มชาติพันธ์ุ 
อาชีพ ศาสนา และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (collective) ถูกสร้างข้ึนบนพื้นฐานของความเหมือนกันของสมาชิกใน
กลุ่มและแม้จะอยู่บนพื้นฐานความเหมือนของกลุ่ม ย่อมมีความแตกต่างกับกลุ่มอ่ืนมากําหนดความเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะกลุ่มด้วย (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา : 2547) อัตลักษณ์ไม่จําเป็นต้องแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างใดอย่างหน่ึง
เท่าน้ัน เป็นท้ังการรวบรวมลักษณะเด่นที่มีร่วมกัน แล้วจะสามารถมองเห็นลักษณะท่ีแตกต่างได้ แนวคิดข้างต้น
เป็นแนวทางในการศึกษา  อัตลักษณ์ของผ้าย้อมครามผ่านลวดลาย การศึกษาอัตลักษณ์ของผ้าย้อมครามจึงเป็น
การมองภาพรวมของชุมชน 5 กลุ่ม ศึกษาวิเคราะห์บนพื้นฐานลักษณะร่วมของลวดลายท่ีสามารถส่ือความหมาย
และตัวตนผ่านผ้าย้อมคราม 
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 ลวดลายที่เหมือนคล้ายกันประกอบไปด้วย “ลวดลายด้ังเดิม” ที่มาจากลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ ลายนํ้า
ไหล และลวดลายที่มาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ได้แก่ ลายสายฝน ท้ังสองลวดลายเป็นลายโบราณท่ีสืบทอด  
กันมาในทุกชุมชน ด้วยเพราะสายนํ้าคือหัวใจในการดํารงชีพและมีความสําคัญในการเกษตร จึงหยิบเอาวัตถุดิบ
ใกล้ตัวซึ่งมีความสําคัญมาถ่ายทอดลงไปบนผืนผ้าท่ีใช้ห่อหุ้มร่างกาย นอกจากน้ีลวดลายท่ีมาจากพืชพันธ์ุหรือสัตว์ก็
พบว่ามีความเหมือนกันอยู่หลายลวดลาย เช่น ลายบานไม่รู้โรย  ลายดอกเมือง ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุลทอง 
ลายดอกตุ้ม ลายดอกจิก ลายต้นสน หรือลายที่มาจากวิถีชีวิต เช่น ลายหมากจับ ลายตุ้มน้อย ลายตุ้มป่อง ลายธาตุ 
ลายนาค ลายราชวัตรและ “ลวดลายสมัยใหม่” เช่น ลวดลายที่มาจากสัตว์ เช่น ลายแมงมุม ลายผีเส้ือ           
ลายฟันปลา หรือลวดลายท่ีมาจากวิถีชีวิต เช่น ลายดอกกุญแจ ลายสระอิคู่ และการสร้างสรรค์ “ลวดลาย
ประยุกต์” ท่ีเกิดจากการผสมผสานลายผ้ามากกว่า 1 ลายมารวมกันในผืนเดียวและลายหมี่ค่ัน  
  การสร้างลวดลายของกลุ่มทอผ้าท้ัง 5 กลุ่ม พบว่ามีลวดลายท่ีเหมือนคล้ายกันจํานวนมาก แม้แต่ละ
หมู่บ้านจะต้ังอยู่ในภูมิประเทศทาม ทุ่ง โคก ภู แต่ก็ไม่ได้ทําให้ลวดลายผ้าแตกต่างกันไปมากนัก ลวดลายท่ีได้จึงมี
ลักษณะที่เหมือนคล้ายกันมากกว่าจะแตกต่าง ประกอบกับมีรูปแบบการดําเนินชีวิตและอาชีพเหมือนกัน อาศัยใน
สังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน นอกจากน้ียังมาจากการ “พบเห็นและลองทํา” กล่าวคือ การพบเห็นการทอลายผ้า
ในหมู่บ้านอ่ืนแล้วได้นํามามัดหมี่ลายที่คล้ายคลึงกันข้ึนในหมู่บ้านของตน เพื่อพิสูจน์ฝีมือและทักษะความชํานาญใน
การทําผ้าย้อมคราม จึงเกิดลวดลายท่ีเหมือนคล้ายกันข้ึน จึงส่งผลต่อลายผ้าที่อาจมีการคิดค้นแลกเปล่ียนกันจน
แยกไม่ออกว่าลายน้ีใครเป็นเจ้าของ  
 ลวดลายท่ีแตกต่างและไม่เหมือนกับกลุ่มอ่ืน คือ “ลายนกนางแอ่นโอบโม้ย” ของบ้านดอนกอยและ
ลวดลายสร้อยระย้าของบ้านคําข่า “ลายนกนางแอ่นโอบโม้ย” เป็นลวดลายโบราณของบ้านดอนกอยหมู่บ้านเดียว 
ชาวบ้านมีเรื่องเล่าเก่ียวกับที่มาของลวดลายเอาไว้ว่าในหมู่บ้านมีตาสีนวนและยายดําสองสามีภรรยาท่ีอพยพ
โยกย้ายถ่ินฐานมาต้ังบ้านที่หมู่บ้านเป็นกลุ่มแรกๆ ยายดําเป็นผู้ค้นพบว่าต้นครามมีใบท่ีสามารถให้สีได้จึงคิดค้น
วิธีการย้อมสีด้วยนํ้าครามจนสําเร็จและได้รับการสืบทอดเรื่องการทําผ้าย้อมครามมาในหมู่บ้านนับแต่น้ัน ต่อมา  
ลูกชายของทั้งคู่ได้แต่งงานกับนางพิมพ์ หญิงกําพร้าผู้มีทักษะการทอผ้าย้อมคราม แต่ยายดําไม่ชอบใจในตัวนาง
พิมพ์ผู้เป็นลูกสะใภ้ ครั้นวันหน่ึงขณะท่ีน่ังทอผ้าอยู่ก็เห็นนกอีแอ่นหรือนกนางแอ่นบินโฉบไปมาอยู่บนท้องฟ้าที่มืด
ครึ้ ม  จึ ง นึก ถึงลวดลายมัดหมี่ ของผ้า ย้อมครามแล้วสร้ า งสรรค์ลาย ข้ึนใหม่พร้อม ต้ัง ช่ือลวดลาย ว่า                 
“ลายนกนางแอ่น” หรือ “ลายนกนางแอ่นโอบโม้ย” เมื่อทอเสร็จนางจึงนําผ้าไปให้ยายดําดู ยายดําเห็นลวดลายก็
ชอบใจมากและพึงพอใจในตัวนางพิมพ์ข้ึนมาเรื่อยๆ เปล่ียนความเกลียดชังไปเป็นความรัก นางพิมพ์จึงจดจํา
ลวดลายน้ีและสืบทอดลายผ้าให้แก่ลูกหลานพร้อมกําชับให้จดจําอย่าได้หลงลืมด้วยเป็นลายสัญลักษณ์ของความรัก
ที่ยายดํามีให้กับตน ลายนกนางแอ่นโอบโม้ยจึงสืบทอดมาพร้อมกับเรื่องเล่าน้ีจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการคิดค้น
ลวดลายข้ึนมาจากสัตว์ในธรรมชาติที่พบเห็น ลักษณะเด่นของลวดลายน้ี คือ เป็นรูปนกตัวเล็กกางปีกหรือมองอีก
มุมหน่ึงคล้ายกากบาทมีลายจุดหรือตุ้มเล็กล้อมอยู่ส่ีด้านรอบตัวนก ลายดังกล่าวเรียงร้อยกันเป็นทิวแถวอยู่ทั่วท้ัง
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ผืนผ้าย้อมคราม เป็นลักษณะจําเพาะท่ีถ่ายทอดกันมาในชุมชนบ้านดอนกอยเท่าน้ัน นอกจากลวดลายท่ีแตกต่างไป
จากที่อ่ืนส่ิงหน่ึงที่ทําให้ลายผ้าน้ีเป็นลายอัตลักษณ์คือการใช้เรื่องเล่าเก่ียวกับท่ีมาของลายผ้า   
   นอกจากน้ียังยังปรากฏลวดลายประจํากลุ่มบ้านคําข่า คือ “ลายสร้อยระย้า” ลวดลายน้ีเป็นลวดลาย
ประยุกต์ ด้วยต้องการหาลวดลายท่ีงดงามและไม่ซํ้ากับกลุ่มอ่ืนๆ จึงสร้างสรรค์จากการผสานลวดลายด้ังเดิมและ
เพิ่มรายละเอียดลงไปในลวดลายให้มากย่ิงข้ึน คิดค้นโดยนางพิระ ประเสริฐก้านตง ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านคําข่า 
ลายสร้อยระย้า เป็นการผสานกันของลายต้นสนมีอุบะผสมกับลายดอกจิกใหญ่ที่เรียงกันเป็นแถวและมีดอกไม้
ขนาดเล็กห้อยระย้าอยู่ ลวดลายน้ีไม่ได้มีเรื่องเล่าประกอบเช่นลายนกนางแอ่นโอบโม้ย แต่ก็นับว่าเป็นลายท่ีแสดง
ให้เห็นอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคําข่า 
 อัตลักษณ์ของลวดลายผ้าบ้านดอนกอยและบ้านคําข่ามาจากภูมินิเวศหลากกลุ่ม ประยุกต์และผสมหลาย
ลายเข้าด้วยกัน ซึ่งมีความวิจิตรบรรจง รวมถึงมีความละเอียดและซับซ้อนของลวดลายมากกว่าลายท่ีนิยมทอกัน
ทุกหมู่บ้าน ลายท่ีมีความเหมือนคล้ายกันมักเป็นลวดลายเดียวตามแบบแผนและขนบของลวดลายน้ันๆ   
   ลวดลายผ้าเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนท่ีมีความงามของหัตถศิลป์ที่แฝงไปด้วยความหมายท่ีสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติ ลวดลายทั้งหมดเกิดจากแรงบันดาลใจทางภูมินิเวศ สังคมและวัฒนธรรมของตน ไม่ว่าจะเป็นลายสาย
ฝน ลายนํ้าไหล ลายดอกไม้ต่างๆ หรือลายต้นไม้ ลายธาตุ ลายนาค เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความผูกพันกับ
ธรรมชาติและได้สะท้อนวิถีชีวิตของกลุ่มคนทําอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสะท้อนความเช่ือของคนที่มีต่อส่ิงเหนือ
ธรรมชาติในแถบน้ีผ่านลายธาตุ ลายนาค ลวดลายเหล่าน้ีเป็นสัญลักษณ์แห่งการ “ดํารงชีวิต” ที่มุ่งจะร่วมสร้าง
ความหมายร่วมกันผ่านผืนผ้าและเป็นบันทึกแห่งเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธ์ุ (ชนิดา ต้ังถาวรสิริ, 2536 : 
141) 

  อัตลักษณ์ของลวดลายบนผืนผ้าย้อมคราม สามารถจําแนกเป็นอัตลักษณ์ระดับปัจเจก (individual) ของ
ชุมชนที่แตกต่างจากชุมชนอ่ืน โดยมีความแตกต่างกับกลุ่มอ่ืนมากําหนดความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม กล่าวคือ 
ลวดลายผ้าย้อมครามที่เป็นอัตลักษณ์ระดับปัจเจก คือ ลวดลายนกนางแอ่นโอบโม้ย บ้านดอนกอย และลวดลาย
สร้อยระย้า บ้านคําข่า ที่มีลวดลายแตกต่างไปจากหมู่บ้านอ่ืน ซึ่งมีการสร้างสรรค์มาจากลวดลายด้ังเดิมนํามา
ผสมผสานประยุกต์ลวดลายต่างๆ ลงไป ประกอบกับการมีเรื่องเล่าถึงท่ีมาของลวดลายที่ระบุถึงผู้สร้างสรรค์       
ได้อย่างชัดเจนจึงทําให้ลวดลายท้ังสองเป็นลายเฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน  
  ส่วนอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (collective) ถูกสร้างข้ึนมาจากพื้นฐานของความเหมือนกันของสมาชิกใน
กลุ่มทําผ้าย้อมครามท้ัง 5 กลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ ท้ัง 5 หมู่บ้านมีลวดลายด้ังเดิม ลวดลายสมัยใหม่และลวดลาย
ประยุกต์ ลวดลายท่ีแสดงอัตลักษณ์ร่วมของทั้ง 5 กลุ่ม คือ ลายที่ยึดตามแบบแผนและขนบของการมัดหมี่ลวดลาย
น้ันๆ ข้อจํากัดของการศึกษาครั้งน้ี คือ ศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ในระดับอําเภอเท่าน้ันยังไม่ได้ศึกษา
เปรียบเทียบกับชุมชนทําครามในอําเภออ่ืนท่ีมีขอบเขตด้านพื้นที่ท่ีกว้างมากข้ึนและมีระบบนิเวศท่ีแตกต่างกัน  
อย่างชัดเจน ผลการศึกษาอาจพบข้อมูลที่แตกต่างไปหรือยืนยันข้อมูลเดิมมากข้ึน  
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  2. บทบาทในการเสริมสร้างรายได้ในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร 
  ผ้าย้อมครามในสังคมและวัฒนธรรมของชาวสกลนครสัมพันธ์กับชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย วัฒนธรรมการทํา
ผ้าย้อมครามสืบทอดจากบรรพบุรุษโดยการสอนผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะ องค์ความรู้เรื่องครามถูกส่งผ่านและ
ถ่ายทอดต้ังแต่การเลือกและการปลูกต้นคราม การหมักใบและก่ิงของต้นครามเพื่อให้ได้เน้ือคราม การก่อหม้อย้อม
สีคราม กรรมวิธีการทําหม้อย้อมครามมีความซับซ้อนหากทําไม่ถูกข้ันตอนครามจะไม่ให้สี นํ้าครามก่อนย้อมมีสี
เขียวเหลือง เมื่อทําปฏิกิริยากับอากาศสีจะเข้มข้ึนจนเป็นสีนํ้าเงินเข้ม เรียกว่า “สีนิล” ชาวบ้านนิยมนําเส้นฝ้ายมัด
แล้วนํามาย้อมสีเรียกว่า “มัดหม่ีย้อมคราม” แล้วจึงนําไปทอเป็นผืน แล้วนํามาตัดเย็บเป็น “ซ่ิน” สําหรับผู้หญิง 
นํามาตัดเป็นเส้ือที่สวมใส่ได้ทุกวัย  สมัยก่อนนิยมย้อมเส้ือให้ได้สีความเข้มเพื่อให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตท่ี
ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม เล้ียงสัตว์ หาปลาและอาหารป่า วิถีชีวิตของผู้คนสัมพันธ์อยู่กับ “ดิน นา ป่า 
นํ้า” เครื่องนุ่งห่มจึงต้องมีสีเข้มเพราะเมื่อไปทํามาหากินจะได้ไม่เปรอะเปื้อนและสามารถสวมใส่ได้หลายครั้ง สีเข้ม
ของผ้าย้อมครามนอกจากสวมใส่ในการดํารงชีวิตประจําวันแล้วยังสามารถสวมใส่ในงานแต่งงาน งานศพ หรืองาน
บุญประเพณีต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน  
 หลายสิบปีที่ภูมิปัญญาผ้าย้อมครามเริ่มลดความสําคัญในชุมชน ผ้าย้อมครามได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดย
การรื้อฟื้นและสร้างสรรค์ของผู้คนในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะกลุ่มทําผ้าย้อมครามในอําเภอ
พรรณานิคมท่ีนับว่าเป็นกลุ่มแรกเริ่มในการรื้อฟื้นการทําผ้าย้อมครามให้กลับมาได้รับความนิยมในจังหวัดสกลนคร
อีกครั้งนับต้ังแต่ พ.ศ.2535 เป็นต้นมา ผ้าย้อมครามได้รับการปรับและประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและวัฒนธรรม
ของผู้คนเรื่อยมา จนกระทั่งเป็นท่ีรู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีปัจจัยมากระแสคน กระแสทุน 
กระแสรัฐ จากชาวบ้าน กลุ่มคน ภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนในการประยุกต์และสร้างสรรค์ผ้าย้อม
ครามทําให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดผ้าย้อมคราม นอกจากน้ียังมีกระแสความนิยมวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีนับเป็น
ส่วนหน่ึงในการเกิดพลวัตของผ้าย้อมครามสกลนคร 
  กระแสรัฐ เก่ียวข้องกับนโยบายของภาครัฐที่เล็งเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมท้องถ่ิน แม้กระบวนการ
ฟื้นฟูผ้าย้อมครามเกิดจากการเล็งเห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีกําลังจะเลือนหายไป แต่ปัจจัยสําคัญที่เป็นส่วน
กําหนดทิศทางและพัฒนาผ้าย้อมครามมีส่วนสําคัญมาจากนโยบายของภาครัฐ เริ่มต้ังแต่ พ.ศ.2537 ปีการรณรงค์
วัฒนธรรมไทยของสํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีการฟื้นฟูงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินและกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ (ทิพย์คําพร หาญอมรเศรษฐ์ : 2546) ทําให้ผ้าพื้นเมืองในถ่ินต่างๆ ได้รับความสนใจในวงกว้างอีกครั้ง 
นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 46  ท่ีกล่าวถึงการให้สิทธิกับกลุ่มคนหรือกลุ่ม 
ชาติพันธ์ุมีเสรีภาพในจัดการ สืบทอดและฟื้นฟูวัฒนธรรมด้ังเดิมของตน ความว่า  

   “บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการ
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จัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
และย่ังยืน”  

        (สํานักงานราชกิจจานุเบกษา : 2554) 
  
 นับเป็นรัฐธรรมนูญท่ีกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมของคนแต่ละถ่ินครั้งสําคัญ สืบเน่ืองมา
จนถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ในมาตรา 66 ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกันว่า  

  “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน หรือชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติและมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน”  

        (สํานักงานราชกิจจานุเบกษา : 2554)  
 
 นโยบายระดับชาติให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถ่ิน แม้กลุ่มคนในแต่ละท้องถ่ินมี
วัฒนธรรมเฉพาะของตนที่แตกต่างไปแต่ถือเป็นส่ิงดีงามท่ีควรแก่การส่งเสริมให้รักษาวัฒนธรรมและเสริมสร้างให้
ประชาชนคนไทยยอมรับวัฒนธรรมของกันและกัน  
  ในปี พ.ศ.2544 ยังมีนโยบายจากภาครัฐเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน “หน่ึงชุมชน หน่ึงผลิตภัณฑ์” นับเป็น
การกําหนดทิศทางและกระตุ้นให้ทุกชุมชนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อจําหน่ายหรือ
บริการให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน นอกจากน้ีการทําผ้าย้อมครามยังได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ ด้าน
อุปกรณ์ การจัดโครงการอบรมและการศึกษาดูงานต่างๆ จากหน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับจังหวัด 
หน่วยงานระดับท้องถ่ิน เช่น  กรมอุตสาหกรรม สํานักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัดสกลนคร สํานักงานพัฒนาการ
ชุมชนอําเภอพรรณานิคม ทําให้กลุ่มผู้ทําผ้าย้อมครามได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพ ด้านความทันสมัยและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ียังมีนโยบายจากภาครัฐท่ีกําหนดนโยบายให้ทันกระแสโลกในปัจจุบันว่าด้วย
เรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งเกิดข้ึนและใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยดังที่ สุกัญญา สุจฉายา (2553) 
กล่าวว่า “กระแสนิยมเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ท่ีกําลังได้รับความสนใจอย่างย่ิงในโลกปัจจุบัน ประเทศไทยใน
ฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลก จึงมีความจําเป็นต้องปรับตัวและรูปแบบการดําเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้
มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้เล็งเห็นความสําคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จนกระทั่งได้มี
การต้ังกรรมการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติและผลักดันเรื่องดังกล่าวเป็น “ร่างยุทธศาสตร์ของ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)” ซึ่งให้ความสําคัญกับ การสร้างความ
เข้มแข็งและการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย ให้ทันกับสถานการณ์การเช่ือมโยง
ระหว่างภูมิภาคท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะมีบทบาทสูง   
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ในอนาคต ซ่ึงจากความต่ืนตัวของภาครัฐน้ีเอง ทําให้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แพร่กระจายไปสู่องค์กรท้ัง
ภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงชาวบ้านในท้องถ่ินอย่างรวดเร็วและเป็นผลให้เริ่มมีการนําคติชนมาใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน ซึ่งการนําคติชนมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน ซึ่งการนําคติชน      
มาสร้างรายได้เหล่าน้ีนับเป็นการนํา “คุณค่า” มาแปรเป็น “มูลค่า” ให้เกิดแก่ผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวใน
ท้องถ่ินอันเป็นแนวทางหน่ึงของแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ผ้าย้อมครามเป็นคติชนรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดการ
นํามาต่อยอดและสร้างสรรค์ใหม่บนรากฐานเดิมท่ีแปรคุณค่าด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจในชุมชนให้เกิดข้ึน แม้หมู่บ้านต่างๆ จะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหรือ    
การเดินทางเข้าหมู่บ้านท่ีมีความซับซ้อนก็ยังเป็นท่ีรู้จักและมีผู้คนที่สนใจความเป็นท้องถ่ินน้ีเดินทางเข้าไปเพื่อ   
“หา ดู ซื้อ” ผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคมจํานวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพท่ี 35 ถนนคนเดิน “ย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม” บริเวณถนนหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  
จัดข้ึนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์  

 

  ในปี พ.ศ.2557 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศรับข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ให้ “ผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนคร” (กรมทรัพย์สินทางปัญญา : 2015) เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ให้แก่ผ้าย้อมครามสกลนครมากย่ิงข้ึน อย่างไรก็ตามการประกาศข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์น้ีเป็นการ
กําหนดคุณภาพให้ผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนคร ทั้งด้านเส้นใย การใช้สี การผลิต ท่ีล้วนต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มา
จากธรรมชาติท้ังส้ิน และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมาจังหวัดสกลนครได้จัดโครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว “ย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม” จังหวัดสกลนคร เพื่อจัดถนนสายวัฒนธรรมเพื่อบอกเล่า
ประวัติศาสตร์ความเป็นเมืองเก่าและส่งเสริมการจําหน่ายผ้าย้อมครามจากกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร และนับ
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แต่น้ันมาทางจังหวัดสกลนครได้กําหนดให้มีถนนผ้าครามข้ึนทุกวันเสาร์และอาทิตย์บริเวณหน้าวัดพระธาตุเชิงชุม
ในตัวเมืองสกลนคร เป็นการเปิดพื้นท่ีให้ผู้ทําผ้าย้อมครามจากอําเภอพรรณานิคมและอําเภอต่างๆ ได้ออกร้าน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งยังเป็นนโยบายเชิงรุกที่กระตุ้นให้เกิดความกระแสผ้าย้อมครามอย่างต่อเน่ือง 
 กระแสทุน เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงตนเองจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่ยุคเกษตรกรรมผสานทุนนิยม ทําให้
กระแสของการทําผ้าย้อมครามแบบด้ังเดิมที่มุ่งใช้เพียงในครัวเรือน ใช้ประกอบประเพณีพิธีกรรมต้ังแต่เกิดจนตาย
แปรเปล่ียนไป เน้นการตลาดมากข้ึน ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ซื้อ ท้ังลวดลาย เส้นใย รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงประโยชน์ใช้สอยต่างๆ จากแต่เดิมท่ีทําผ้าย้อมครามเป็นผ้าผืนเพื่อนํามาตัดเย็บเป็นเส้ือและซิ่น 
ได้ประยุกต์ให้เป็นเคร่ืองประดับและของใช้สอยอย่างหลากหลาย เช่น เครื่องประดับผม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 
กระเป๋า หมวก เส้ือและกระโปรงตามสมัยนิยม พวงกุญแจ ตุ๊กตา เข็มขัด เป็นต้น จากผ้าที่ไม่เคยมีราคาขายในอดีต
กลับกลายเป็นผ้าที่สามารถจําหน่ายได้สูงนับหม่ืนบาทต่อหน่ึงผืน ผลิตภัณฑ์แต่ละช้ินที่สร้างสรรค์ข้ึนมาล้วนได้รับ
ความนิยมและกลุ่มผู้ผลิตก็ได้พัฒนาเทคนิคการตลาดข้ึนอาศัยความรู้ท่ีได้จากภาครัฐและประสบการณ์ของตนเอง
จากการทําและขายผ้าย้อมคราม ความนิยมผ้าย้อมครามมิได้จํากัดเพียงแค่ในจังหวัดสกลนครเท่าน้ัน หากแต่เป็นท่ี
รู้จักและได้รับความนิยมในวงกว้างถึงคุณภาพและความเป็นผ้าพื้นเมืองท่ีแสดงให้เห็นความเป็นท้องถ่ินสกลนคร  
ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีเครือข่ายจากนอกประเทศที่นิยมผ้าพื้นเมืองท่ีทอด้วยมือของคนในชุมชนและทําจากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถ่ิน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศ
ฮอลแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบทุนนิยมที่เกิดข้ึนในทางหน่ึงก็สร้างรายได้จํานวนมากให้แก่ผู้ทําผ้า      
ย้อมคราม ผ้าย้อมครามจึงมิใช่เพียงผ้าของชาวบ้านเท่าน้ัน หากแต่ปรับเปล่ียนสถานภาพมาสู่การเป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรมท่ีช่วยสร้างสรรค์เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี 
  กระแสคน เป็นปัจจัยที่เกิดจากคนภายในชุมชนด้านความต้องการด้านรายได้และความต้องการทํางานใน
ชุมชน ทําให้คนในชุมชนต้องปรับตัวโดยการนําวัฒนธรรมเครื่องนุ่งห่มของตนเองมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถจําหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง สมัยก่อนชาวบ้านต่างคนต่างทําผ้าย้อมครามแต่ทุกวันน้ีได้มีการ
รวมกลุ่มกันในหมู่บ้านของผู้ท่ีทอผ้าย้อมครามซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นสตรีวัยกลางคนข้ึนไป ทั้งน้ีการรวมกลุ่มกันของคน
ในหมู่บ้านมาจากการสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและการจําหน่าย รวมถึงกระบวนการต่อรองกับบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาในรูปแบบของผู้ใช้ผ้า นายทุนผู้ว่าจ้างและพ่อค้าคนกลางหรือผู้ประกอบการร้านค้า นอกจากน้ีชาวบ้านยัง
มีการปรับตัวด้านระบบการผลิตผ้าย้อมคราม โดยเฉพาะในบ้านดอนกอยที่มิใช่การทอผ้าในช่วงเวลาที่เว้นว่างจาก
การทําไร่นา หากแต่เป็นการรวมกลุ่มกันมีระบบในการบริหารจัดการงาน  โดยให้สมาชิกในกลุ่มเข้าทํางาน    
พร้อมกันท่ีศูนย์โดยกําหนดเวลาทํางานและเวลาเลิกงานคล้ายกับระบบการทํางานในสังคมเมือง  
   ปัจจัยจากกระแสรัฐ กระแสนิยมและกระแสคน ส่งผลให้เกิดพลวัตของผ้าย้อมครามข้ึนทําให้ผ้าย้อมคราม 
“ผ้าพื้นเมืองของชาวบ้าน” กลายมาเป็น “สินค้าทางวัฒนธรรม” ที่ทําให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัด
สกลนครมาต้ังแต่ปี 2547 มีการพัฒนาท้ังรูปแบบ กระบวนการ ทักษะความรู้และกลยุทธ์ทางการตลาดเร่ือยมา 
จนทําให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผ้าย้อมครามมีมูลค่าถึง 200 ล้านบาทต่อปีและมียอดการจําหน่ายสินค้า      
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หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ในปี 2558 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร : 2559)  เป็นเงินกว่า 226 ล้านบาท 
สูงเป็นอันดับท่ี 3 รองจากเน้ือโคขุนโพนยางคําและผลิตภัณฑ์จากนมตามลําดับ และในปี 2559 (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสกลนคร : 2559) ผ้าย้อมครามสร้างรายได้ถึง 250 ล้านบาท  
 ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครท่ีอาศัยอยู่ท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ ได้มีการติดต่อกัน มีการแลกเปล่ียนอาหารและส่ิงของเครื่องใช้ รวมถึงการปฏิสังสรรค์กันทางสังคมและ
วัฒนธรรม ได้บ่มเพาะและก่อเกิดภูมิปัญญาด้านการแต่งกายท่ีมาจากธรรมชาติ ที่ได้รับการสืบสานและสร้างสรรค์
ผ่านช่วงเวลาต่างๆ จนกลายเป็น “สินค้าทางวัฒนธรรม” อันแสดงมรดกทางภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่า สามารถสร้าง
มูลค่า สร้างรายได้และเกิดการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้คนและชุมชน  
 
 3. บทบาทการแสดงความภูมิใจในความเป็นท้องถ่ินของตน 
 ด้วยในอดีตเป็นผ้าของชาวบ้านในชุมชนเกษตรกรรมเท่าน้ัน เมื่อคราวจะสูญหายไปจากชุมชนก็มาจาก   
ความนิยมในผ้าสังเคราะห์และการขาดความภูมิใจ ท้ังยังไม่เห็นความสําคัญของผ้าย้อมคราม แต่ปัจจุบันด้วยความ
เข้มแข็งในการฟื้นฟูและความเข้มแข็งในการรักษาผ้าย้อมครามได้ทําให้ผ้าย้อมครามกลายมาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
ของชุมชนของอําเภอและจังหวัด เมื่อกล่าวถึง “ผ้าย้อมคราม”มักจะนึกถึงผ้าย้อมครามธรรมชาติท่ีมาจากจังหวัด
สกลนครและผ้าย้อมครามจากอําเภอพรรณานิคมก็เป็นผ้าพื้นเมืองท่ีได้รับความนิยมยมและมีช่ือเสียง จากผ้าของ
ชาวบ้านกลายมาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมได้ก็ย่อมนําความภาคภูมิใจมาสู่ผู้สืบทอดรักษา เห็นได้จากการสวมใส่เส้ือผ้า
ที่ย้อมครามทุกเทศกาล ทุกฤดูกาลของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย นอกจากน้ีเมื่อมีงานประเพณีหรืองานพิธีสําคัญ    
คนในชุมชนจะสวมใส่ผ้าย้อมครามกันอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากสวมใส่แล้วยังนําผ้าย้อมครามมาใช้เป็น
เครื่องประดับในการแต่งกาย รวมถึงใช้ประดับและตกแต่งสถานที่จัดงาน แสดงให้เห็นความผูกพัน ความรักและความ
ภาคภูมิใจในผ้าพื้นบ้านของตนเอง นอกจากน้ียังเห็นได้จากเร่ืองเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมคราม ที่ได้นําไปบอกเล่าให้เกิดการ
รับรู้เรื่องราวของครามอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมทําให้เกิดการซ้ือขาย ทั้งยังสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผ้าย้อมคราม 
ผ้าย้อมครามในปัจจุบันจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็น “ความภูมิใจ” และ “ความกล้า” ของชุมชนในการบอกเล่า-บอกต่อ
เรื่องราวของผ้าพื้นบ้านของคนธรรมดาแต่เป็นผ้าท่ีผู้คนในชุมชนดํารงความความภูมิใจในความเป็นท้องถ่ินและ
แสดงออกผ่านการแต่งกาย เคร่ืองประดับ ของใช้และเร่ืองเล่าได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
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ภาพท่ี 36 ผ้าย้อมครามนาํมาใช้เปน็เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตกแต่งเพื่อแสดงความภาคภูมิใจของชุมชนในงานสําคญัหรืองาน

ประเพณีของชุมชน  

 
  4. บทบาทในการแสดงพลังของผู้หญิง  
   ความเข้มแข็งของชุมชนคือการที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการดํารงชีพได้อย่างเข้มแข็ง มีรากฐานมา
จากพลังของ “กลุ่มคน” ในชุมชนที่ร่วมมือและร่วมใจในการขับเคล่ือนชุมชนอย่างหลากหลายมิติ ท้ังมิติด้าน
เศรษฐกิจ มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางสังคม มิติด้านวัฒนธรรม (นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, 2550: 
19-23) ชุมชนท้ัง 5 ท่ีเป็นฐานข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ บ้านดอนกอย บ้านหนองครอง บ้านนาดี บ้านคําข่าและ
บ้านอูนดง มีกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วย “พลังของผู้หญิง”     
 ผู้หญิงมิใช่ผู้นําชุมชนในด้านการปกครองระดับครอบครัวหรือชุมชน แต่ในวิถีชีวิตการทําผ้าย้อมคราม 
ผู้หญิงมีสถานภาพและบทบาทอยู่ในฐานะ “ผู้นํา” และ “ผู้รู้ด้านภูมิปัญญา” ผู้หญิงเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
เรื่องผ้าทอย้อมครามสืบต่อกันมา ต้ังแต่กระบวนการปลูกการดูแลรักษาต้นฝ้ายและต้นคราม การมัดหมี่ การ
สร้างสรรค์ลวดลาย การทอ ไปจนถึงการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตาย ปัจจุบันยังมีหน้าที่สําคัญ
ในการแลกเปล่ียนและจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน จากการศึกษาวิจัยพบว่าพลังของผู้หญิง
ในชุมชนคนทําครามมี 4 ด้านดังน้ี     
   1) ผู้หญิงกับการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวและชุมชน ผู้หญิงท้ัง 5 
หมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทําผ้าทอย้อมครามเป็นอาชีพเสริม ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในวัย
กลางคนข้ึนไปหาวัยผู้สูงอายุ จํานวนน้อยที่เป็นวัยรุ่นลงมาอาจเพราะยังต้องเรียนหนังสือตามเกณฑ์บังคับ อย่างไร
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ก็ตามผู้หญิงก็ได้รวมตัวกันก่อต้ังกลุ่มทําผ้าย้อมครามข้ึนในหมู่บ้านของตนเอง ปรับตัวจากการทําผ้าทอเพื่อใช้เอง
ในครัวเรือนมาสู่การทําผ้าทอเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน มีการพัฒนาผ้าทอและปรับปรุงระบบการ
ทําผ้าพื้นบ้านในการส่งออกจําหน่ายนอกหมู่บ้านทั้งในประเทศและนอกประเทศ ลดการเดินทางไปทํางานนอกถ่ิน
ฐานและไม่ต้องไปทํางานในฐานะลูกจ้าง ผู้หญิงสามารถหารายได้เข้าครอบครัวและเข้ากลุ่มทอผ้า ถือเป็นแหล่ง
รายได้ที่ทําให้เกิดความเพียงพอต่อการดํารงชีพในครอบครัว นอกจากน้ียังสามารถสร้างรายได้เข้ากลุ่มทอผ้าเพื่อ
นํามาเป็นเงินทุนสวัสดิการให้กับสมาชิก ดังปรากฏในการสร้างรายได้ของกลุ่มผู้หญิงที่ทําผ้าย้อมคราม             
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
   - บ้านดอนกอย ระบบการทํางานของกลุ่มมีการเข้างานเป็นเวลา คือ 08.00 – 17.00 น. รายได้
ของสมาชิกจะได้ตามเวลาท่ีเข้าทํางานจริง (รายได้รายวัน) คือวันละ 300 บาท รายได้เฉล่ียต่อคนอย่างน้อยที่สุดคือ
ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท และมากที่สุดประมาณ 10,000 บาท   
  - บ้านหนองครอง รายได้ต่อปีเฉล่ียคนละประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและราว 100,000-
300,000 บาทต่อปี โดยประมาณจากจํานวนผ้าเมตรท่ีทอได้อย่างตํ่า 66 เมตรต่อปี นอกจากน้ียังข้ึนอยู่กับจํานวน
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมท่ีผู้หญิงในกลุ่มทอผ้าส่งเข้ามาร่วมจําหน่ายผ่านกลุ่มทอผ้าบ้านหนองครอง (กลุ่มทอผ้าครองวิถี) 
  - บ้านคําข่า สมาชิกจะมีรายได้หลักโดยคิดรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเฉล่ียต่อเดือน
ประมาณ 7,000 - 10,000 บาท และมีการส่งผ้าย้อมครามให้กลุ่มแม่ฑีตาหรือกลุ่มบ้านนาดี 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง ได้
ประมาณครั้งละ 200,000 - 300,000 บาท แล้วนําเงินมาเฉล่ียผู้ทอตามจํานวนผ้าท่ีทอได้  
  - บ้านนาดี รายได้ของสมาชิกในกลุ่มประมาณ 10,000 บาท นอกจากน้ียังข้ึนอยู่กับการส่ังซ้ือ
ของลูกค้า หากเดือนใดมีการส่ังซ้ือมากรายได้เฉล่ียของสมาชิกก็มากตามไปด้วย รายได้บางเดือนอาจได้มากกว่า
หม่ืนบาท แต่หากมีลูกค้ามาขอซื้อกับสมาชิกเป็นรายบุคคลก็สามารถให้สมาชิกคนน้ันขายได้เองโดยไม่ต้องผ่านทาง
กลุ่ม รายได้ก็จะมีเพิ่มข้ึนด้วย  

 - บ้านอูนดง ปัจจุบันรายได้รวมของกลุ่มไม่ตํ่ากว่า 100,00 บาท โดยรายได้ของผลิตภัณฑ์จะ
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รายได้จากผ้าพื้น/ผลิตภัณฑ์แปรรูปนํ้าคราม และรับจ้างย้อม หากแยกคิดคํานวณ
เฉพาะการขายผ้าอย่างเดียว รายได้เฉล่ียต่อคนต่อเดือนจะอยู่ราว 8,000 บาท แต่ถ้ารวมการขายนํ้าครามด้วย
อาจจะได้ถึงเดือนละ 10,000 บาท นอกจากน้ีหากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดงมีสมาชิกเพิ่มข้ึนก็ส่งผลต่อ
จํานวนการผลิตท่ีมากข้ึนและปัจจัยการส่ังซื้อจากลูกค้าในบางเดือนก็ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มมากกว่า 10,000 บาท 

 รายได้ของผู้หญิงท่ีมาจากการทอผ้าจึงถือว่ามีจํานวนท่ีสามารถเล้ียงดูครอบครัวได้ ผู้หญิงในกลุ่ม
ทอผ้าบางคนเคยทํางานที่กรุงเทพมหานครแล้วลาออกเพื่อกลับมาทํางานทอผ้าย้อมคราม ด้วยมีรายได้ท่ีค่อนข้างดี
และไม่ต้องจากบ้านจากครอบครัวไปทํางานที่อ่ืน จึงนับว่าเป็นอาชีพเสริมท่ีมีรายได้ค่อนข้างดีที่มีเข้ามายังครอบ
ครับทุกเดือน บางเดือนมีรายได้มากกว่าการทํานาของชาวบ้านด้วยเช่นกัน ประเด็นที่น่าสนใจประการหน่ึง คือ 
กลุ่มทอผ้ามักเป็นผู้หญิงสูงอายุจํานวนมาก อีกส่วนหน่ึงคือวัยทํางานหรือวัยผู้ใหญ่ที่เห็นความสําคัญและมี
ความสามารถในการทําผ้าย้อมคราม บางชุมชนมีการนําเยาวชนมาเรียนรู้และเปิดโอกาสโดยให้ทํางานกับกลุ่มทอ
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ผ้าย้อมคราม เพื่อสร้างรายได้แม้จํานวนเงินไม่มากนักแต่ถือเป็นแรงบันดาลใจในการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน แต่ก็ยังขาดการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออย่างชัดเจนเรื่องการทําผ้าย้อมครามของชุมชน จึงต้องมี
การกระตุ้นลูกหลานในชุมชนให้เกิดการสืบทอดและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง      

   
  2) ความเข้มแข็งของชุมชนมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ เดิมในชุมชนมีการทําผ้าย้อมครามแต่
ช่วงเวลาหน่ึงผ้าครามไม่ได้เป็นท่ีนิยมส่งผลให้ต้นครามและต้นฝ้ายมีการเพาะปลูกจํานวนน้อย เม่ือมีกลุ่มผู้หญิง
ฟื้นฟูการทําผ้าย้อมครามอีกครั้งก็ส่งผลต่อการตระหนักรู้ความสําคัญของทรัพยากรในชุมชน คนในชุมชนเห็น
ความสําคัญของต้นครามและต้นฝ้ายซึ่งเป็นพืชประจําถ่ินที่เป็นวัตถุดิบสําคัญในการทําผ้าย้อมคราม หากไม่มีพืช
เหล่าน้ีก็จะไม่สามารถทําผ้าย้อมครามได้ คนในชุมชนจึงช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันมีการเก็บรักษาและ
อนุรักษ์พันธ์ุฝ้ายและต้นครามของชุมชนให้คงอยู่ในระบบนิเวศ มีการจัดการพื้นท่ีปลูกและการใช้ทรัพยากรนํ้า
ร่วมกัน ทําให้คนในชุมชนใช้ทรัพยากรของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถจัดการให้ชาวบ้านใช้กัน   
อย่างทั่วถึง  
  3) ความเข้มแข็งของชุมชนมิติด้านสังคม ศักยภาพจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงส่งผลต่อ     
การสร้างกลไกให้ชุมชนดํารงอยู่อย่างมั่นคง สามัคคี เพราะความร่วมมือกันในการสร้างประโยชน์ การทําผ้า     
ย้อมครามเพื่อจําหน่ายท้ังท่ีเป็นผืนผ้าและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จึงทําให้คน  
ในชุมชนท่ีทํางานอยู่ต่างจังหวัดกลับมาทํางานที่หมู่บ้าน โดยมาเป็นนายของตนเองสามารถกําหนดการผลิตและ
จําหน่ายได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ีการรวมกลุ่มของผู้หญิงยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนในชุมชน ด้วยเป็น
ส่วนสําคัญใน “ลงแรง” และสมทบ “เงินทุน” จากกลุ่มทอผ้าในการจัดประเพณีต่างๆ ของชุมชน นับเป็นการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางหน่ึง และยังทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความผูกพันเพราะชาวบ้านได้ร่วมกัน
ทํางานในชุมชน  
  4) ความเข้มแข็งของชุมชนมิติด้านวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่สืบเน่ืองมาจากความเข้มแข็งทาง
สังคมของกลุ่มผู้หญิงทอผ้าท่ีมีวิถีชีวิตและการสืบทอดวัฒนธรรมด้านการทอผ้าร่วมกันอย่างเหนียวแน่น ผู้หญิงผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดและอบรมส่ังสอนการทําผ้าย้อมครามผ่านวิธีการสอนและฝึกปฏิบัติ การสืบทอดและ
ถ่ายทอดผ่านลักษณะครูพักลักจํา ทําให้เกิดการสืบทอดการทําผ้าย้อมครามในชุมชนเรื่อยมา ผ้าย้อมครามของชาว
สกลนครจึงเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีมูลค่าและคุณค่าในการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถ่ินผ่านเส้นใยและกรรมวิธีการทําผ้า
ย้อมคราม ท้ังยังเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ ความอดทน ความต้ังใจและความประณีตศิลป์ของผู้เป็นเจ้าของภูมิ
ปัญญาและผู้สืบสานสร้างสรรค์ ปัจจุบันผู้หญิงในกลุ่มทําผ้าย้อมครามทุกกลุ่มเปิดโอกาสให้กลุ่มวัยกลางคน วัยรุ่น
และเด็กเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเรียนรู้การทําผ้าย้อมครามต้ังแต่ข้ันตอนแรกจนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งบาง
หมู่บ้านมีค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวนหน่ึงเพื่อแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาผ้าย้อมครามท่ีอยู่ใกล้ตัวสามารถสร้างรายได้
ให้เกิดข้ึนจริง อีกทั้งยังทําให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง 
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 การทําผ้าย้อมครามของผู้หญิงทั้ง 5 หมู่บ้าน เป็นกระบวนการหน่ึงทางวัฒนธรรมในการรวมกลุ่มและการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชน โดยมีผู้หญิงเป็นตัวเช่ือมสําคัญท่ีสะท้อนนัยยะความรับผิดชอบและการมีภาวะ
ผู้นําของผู้หญิง “ผู้หญิงกับผ้าทอ” จึงนับเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่ีร่วมมือกันในการสร้างสรรค์รายได้
และร่วมกันในการช่วยเหลือชุมชนทั้งเงินและแรงงาน นอกจากน้ียังเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการสืบ
สานและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม ทั้ง 5 ชุมชนจึงสามารถพึ่งพาตนเองโดยการปรับใช้ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของตนเองให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด  
   
 4.2.4 การสืบทอดและสร้างสรรค์ผืนผ้า : กระบวนการสร้างมูลค่าให้กับผ้าย้อมคราม 
   ธรรมชาติของคติชน อันหมายรวมถึงข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมหลายประเภท เช่น เรื่องเล่าพื้นบ้าน 
(ตํานาน-นิทานประเภทต่างๆ) ภาษิต ปริศนาคําทาย เพลง การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน ความเช่ือ พิธีกรรม 
ประเพณี ผ้าทอ เครื่องจักสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น ล้วนเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการ 
สร้างสรรค์ สืบทอด และพัฒนา ไปตามบริบททางสังคมในแต่ละกาละและเทศะของสังคมน้ันๆ (ศิราพร ณ ถลาง, 
2559: 40) งานวิจัยเรื่องลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามใน
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ใช้กรอบการศึกษาเรื่องผ้าย้อมครามในฐานะคติชนวิทยาประเภทหน่ึงเพื่อจะ
นําทฤษฎีทางด้านมานุษยวิทยาและคติชนวิทยามาศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นภาพการสร้างสรรค์โดยอาศัยทุนทาง
วัฒนธรรมมาเป็นส่วนสําคัญในการสร้างมูลค่าให้เกิดแก่ผ้าย้อมคราม 
  ผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นภูมิปัญญาของผู้คนในแถบน้ีที่มีประวัติการถักทอ
บอกเล่ากันมาอย่างยาวนาน ในอดีตภูมิปัญญาน้ีไม่เคยได้รับการบันทึกด้วยลายลักษณ์อักษรเช่นในปัจจุบัน การ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องผ้าน้ีจึงส่งผ่านมายังรุ่นสู่รุ่น ด้วยการเรียนรู้ของคนสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นการจดจํา การ
แนะนําและใช้ประสบการณ์ร่วมกัน นับเป็นทุนทางวัฒนธรรมท่ีบ่มเพาะมาในชุมชน เม่ือมีปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมจากภายในและภายนอกชุมชนมากระทบ ก็ส่งผลให้ผ้าย้อมครามค่อยๆ ลดเลือนความสําคัญไปจาก
ชุมชน แต่ใช่ว่าจะสูญหายไปเลย หากแต่ยังปรากฏอยู่ค่อนข้างน้อยและเบาบางในการรับรู้ของคนในชุมชน กระท่ัง
มีปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมระลอกใหม่ที่ถาโถมเข้ามาก็ส่งผลต่อผ้าย้อมครามอีกคร้ังต่อ การกลับมาในคํารบน้ี
นับเป็นการรื้อฟื้น อนุรักษ์และสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามให้มีชีวิตอีกครั้ง  
 ความสร้างสรรค์ น้ีมิไ ด้หมายความถึงเพียงแค่งานด้านแฟช่ัน ภาพวาดอันวิจิตร หรืองานด้าน
สถาปัตยกรรมเท่าน้ัน หากพิจารณาตามการนิยามความหมายของนักวิชาการจะพบว่าความสร้างสรรค์สามารถเกิด
ได้กับทุกส่ิงและทุกคน โดยมิได้มีข้อจํากัดเรื่องแวดวง อาชีพ ฐานะ หรือการศึกษา ความสร้างสรรค์ตามแนวคิด
ของ Lavie, Narayan และ Rosaldo (1983: 5 อ้างถึงใน ศิราพร ณ ถลาง, 2559: 40-41) คือ การกระทําของ
มนุษย์ในลักษณะท่ีเป็นการปรับเปล่ียน (transform) วิถีปฏิบัติท่ีสืบทอดมาในวัฒนธรรมน้ันๆ ให้เป็นไปอย่างมี
คุณค่า...ซึ่งการปรับเปล่ียนในทางปัญญาหรือทําให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ใน
สังคมน้ันๆ...การสืบทอดวัฒนธรรมให้ย่ังยืนย่อมต้องมีท้ังการทําซ้ํา (repetition) และการทําใหม่ (invention) 
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และการทําใหม่ ท่ีว่าน้ีเป็นการกระทําผ่านกระบวนการเลือก (selection) และการผนวกรวมส่ิงใหม่ๆ เข้าด้วยกัน 
(recombination) เท่าๆ กับผ่านการคิดใหม่ (thinking anew)  
  การสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีปรากฏในตัวของมนุษย์โดยทั่วไป หากแต่ว่าบุคคลอาจมีแนวคิดและวิธีการ
สร้างสรรค์ในส่ิงท่ีเหมือนต่างกันออกไป ศิราพร ณ ถลาง (2559: 40) กล่าวว่า Creative หรือความสร้างสรรค์เป็น
ส่วนหน่ึงในการดําเนินชีวิตหรือวัฒนธรรมของมนุษย์ในทุกสังคม โดยอาศัยการทําซ้ํา การปรับเปล่ียน การทําใหม่ 
การคิดใหม่ หรือการสร้างความหมายใหม่ และหากการกระทําน้ันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือสังคมน้ันๆ 
หมายความว่า การเปล่ียนแปลงใดๆ ถือเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรม ปรากฏการณ์คติชนสร้างสรรค์ ย่อมเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของวัฒนธรรมท่ีย่อมต้องมีความเปล่ียนแปลง  
 จอห์น ฮอว์กินส์ (John Howkins: 2001 อ้างถึงใน ศิราพร ณ ถลาง: 2559) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคลมีความสามารถทําให้เกิดส่ิงใหม่ๆ ทําให้มีอํานาจทางเศรษฐกิจมากกว่าคนทํางานหรือคนที่เป็นเจ้าของ
เครื่องจักร Creativity นัยหน่ึงคือส่วนที่ทําให้เกิดผลผลิตที่ขายได้ ผลิตภัณฑ์ความสร้างสรรค์ Creative Product 
คือ สินค้าหรือบริการที่เป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์ท่ีทําให้สินค้าเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยส่ิงที่สร้างสรรค์
ข้ึนมาน้ีส่วนใหญ่เป็นหน่ึงในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) อยู่ภายใต้เง่ือนไข 3 ประการคือ 
ประการแรก คือ มีผู้ประดิษฐ์คิดค้น ประการที่สอง คือ ส่ิงน้ันอาจเป็นส่ิงที่เคยมีมาแต่เดิม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาใหม่คือไม่
เคยปรากฏมีมาก่อน หรือส่ิงใหม่ท่ีมาจากรากฐานด้ังเดิมแต่สร้างความแตกต่างให้มีลักษณะใหม่แบบใหม่ขึ้นมา 
  จากแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพื้นฐานสําคัญประการหน่ึง คือ การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีมาจากรากฐาน
เดิม หรือหากขยายความให้เข้าใจ คือ มีฐานมาจากวัฒนธรรมของกลุ่มหรือภูมิปัญญา (Intellectual) ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกให้สอดคล้องกับยุคสมัย บ้างนํามาผลิตซ้ําในรูปแบบเดิม บ้างนํามาผลิตใหม่บนรากฐานเดิม 
บ้างผลิตส่ิงใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่อย่างไรก็เพื่อสร้างส่ิงท่ีมีในวัฒนธรรมเดิม แสดงให้เห็นอิทธิพลของ
วัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ส่ิงน้ี หรือการประยุกต์และผสมผสานหลายส่ิงเข้ารวมกัน โดยอาศัยภูมิปัญญาท่ีได้รับ
การปรับ เปล่ียน และพัฒนานําผลมาสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการซ่ึงนํามาสู่การสร้างมูลค่าให้เกิดข้ึน 
สมบัติ กุสุมาวลี (2558: 74) แสดงแนวคิดว่าการเกิดความสร้างสรรค์หรือการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจน้ีต้องอาศัย
ปัจจัยหลายด้านท้ังค่านิยม บรรทัดฐานและการปฏิบัติภายใต้ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุน
เชิงโครงสร้างหรือทุนเชิงสถาบันสอดคล้องกับ ศิราพร ณ ถลาง (2559) ในด้านความสร้างสรรค์ว่า อันที่จริง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหลายรวมถึงคติชนประเภทต่างๆ จัดได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์ทั้งส้ิน เพราะมี art และ creativity 
ในความเป็นศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม “ของหลวง” หรือ “ของชาวบ้าน” ...การ
สร้างสรรค์สอดคล้องและสัมพันธ์กับบริบททางสังคมโลกาภิวัตน์และการท่องเท่ียว บริบททางสังคมทุนนิยมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บริบทสังคมข้ามชาติข้ามพรมแดน   
 การเดินทางของผ้าย้อมครามมีระยะทางท่ียาวนานแต่เม่ือช่วงเวลาหน่ึงตามปัจจัยของสภาพสังคม ทําให้
ผ้าย้อมครามเริ่มลดความนิยมลงไปเรื่อยๆ กระท่ังเกือบหายไปจากชุมชน แต่แล้วผ้าย้อมครามก็ได้ “วิวัฒน์” 
ตนเองข้ึนมาใหม่อีกครั้งหลัง พ.ศ.2535 จากผ้าย้อมครามในยุคแรกจึงมีการเปล่ียนแปลงสู่ผ้าย้อมครามในยุคหลัง 
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ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงหลากหลายมิติ ผ้าย้อมครามถูกนํามาผลิตซํ้าด้วยรูปแบบเดิมและสร้างสรรค์บางส่ิงเข้าไปใหม่ 
แต่อย่างไรก็ตามผ้าย้อมครามในปัจจุบันก็ยังคงรากเหง้าจากวัฒนธรรมผ้าครามด้ังเดิม กล่าวคือ การสืบทอด      
ผ้าย้อมครามของชาวบ้านท้ัง 5 กลุ่มมีส่ิงที่ยังสืบทอดกันมาอย่างเหนียวแน่น คือ พันธ์ุคราม การปลูกและเก็บเก่ียว
ต้นคราม วัตถุดิบและส่วนผสม กระบวนในการทําเน้ือครามและนํ้าคราม เส้นใย ลวดลาย (ลวดลายด้ังเดิมและ
ลวดลายสมัยใหม่) ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามบางชนิด ได้แก่ ผ้าผืนหรือผ้าเมตร ผ้าซิ่น เส้ือและกางเกงแบบ
ด้ังเดิม ผ้าอเนกประสงค์ ด้วยกรรมวิธีและกระบวนการเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่บรรพบุรุษได้คิดค้น ลองผิดลองถูกและ
พัฒนาจนกลายเป็นภูมิปัญญาผ้าย้อมครามที่ทรงคุณค่าและได้ถ่ายทอดวิถีปฏิบัติจากรุ่นมาสู่รุ่น   
  การสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามในยุคหลัง หมายถึง การสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามหลัง พ.ศ.2535 นับเป็น
ช่วงเวลาที่เริ่มมีการรื้อฟื้นนําเอาภูมิปัญญาผ้าย้อมครามให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหน่ึง การรื้อฟื้นครั้งน้ีผสมผสานการ
อนุรักษ์ของเดิมจากอดีตสู่ปัจจุบันผนวกเข้ากับการสร้างสรรค์ “ของใหม่” ให้แก่ผ้าย้อมคราม การทําผ้าย้อมคราม
ในยุคหลังอาศัยภูมิปัญญาผ้าย้อมครามที่สืบทอดถ่ายทอดกันมาเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์และต่อยอด การ
สร้างสรรค์ผ้าย้อมครามในยุคน้ีจึงประกอบไปด้วย การสร้างสรรค์ลวดลาย (ลวดลายสมัยใหม่และลวดลาย
ประยุกต์) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการสร้างสรรค์เรื่องเล่า กล่าวคือ การสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามของอําเภอ
พรรณานิคมในปัจจุบันน้ีใช้วัฒนธรรมด้ังเดิมของผ้าย้อมครามท่ีสืบทอดและถ่ายทอดต่อๆ กันมา ขณะเดียวกันก็
อาศัยแนวการสร้างสรรค์ประกอบเข้าด้วย  
  ด้านการสร้างสรรค์ลวดลาย หากพิจารณาตามลวดลายที่ปรากฏในการทําผ้าย้อมครามแต่ละกลุ่ม นับเป็น
การต่อยอดจากภูมิปัญญาด้ังเดิมแล้วนําสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นได้ในทุกวันน้ีเข้าไปประยุกต์และ
ผสมผสานจนเกิดเป็นลวดลายสมัยใหม่และสามารถนําไปใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและหลากหลายโอกาส การ
สร้างสรรค์ลวดลายผ้าย้อมครามจึงไม่หยุดน่ิงอยู่กับท่ีได้ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความนิยมของผู้ใช้ 
หากลวดลายถูกตาต้องใจผลิตภัณฑ์ช้ินน้ันๆ ก็จะได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ อย่างไรก็ตามการมัดหมี่ถือเป็นหัวใจ
ในการกําหนดลวดลายให้ผืนผ้า ชาวบ้านยังคงวิธีการมัดหมี่ด้ังเดิมไว้หากแต่เปล่ียนวัสดุในมัดเส้นฝ้ายจากเชือกปอ
มาเป็นเชือกฟางเพราะหาซื้อง่ายและสามารถมัดแน่นโดยไม่หลุดล่อนขณะย้อมสี ปัจจุบันผ้าย้อมครามยังนํา
วิธีการ “มัดย้อม” มาประยุกต์ใช้กับผ้าด้วย ซึ่งสีสันและลวดลายที่ได้จากการมัดย้อมได้รับความนิยมมาก      
ด้วยเพราะได้ลวดลายอิสระไม่มีตายตัว ผ้าแต่ละผืนที่มีการมัดย้อมจะมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ําแบบกัน เส้นใยท่ีใช้ในการ
มัดย้อมมีท้ังฝ้ายเข็นโรงงาน เส้นใยสังเคราะห์และเส้ือผ้าสําเร็จรูป 
  ปัจจุบันทุกหมู่บ้านมีการประยุกต์เอาลวดลายเหล่าน้ีมาผสมผสานกันเข้ากับลายต่างๆ ผ้าบางผืนอาจมี
มากกว่า 1 ลวดลาย สามารถสลับและผสมผสานกันเข้าได้ นอกจากน้ียังมีการผสมผสานถอดลวดลายจากลาย
ผ้าซิ่นมาใส่ในผ้าฝ้ายย้อมคราม กําลังได้รับความนิยมสืบเน่ืองมาจากกระแสนิยมผ้าซิ่น จึงมีผู้นิยมนําผ้าทอท่ีมีลาย
คล้ายผ้าซิ่นไปประยุกต์ใส่ นอกจากน้ียังนิยมทอแบบหม่ีคั่น คือ ทอผ้าฝ้ายย้อมครามมัดหม่ีผสมกับสีพื้นธรรมดา 
การมัดหม่ีเพื่อสร้างสรรค์ลายผ้านับเป็นข้ันตอนที่สลับซับซ้อนต้องอาศัยความชํานาญและคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือ
เป็นหัวใจในการกําหนดลวดลายให้ผืนผ้า  
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   ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ มีอย่างหลากหลาย ส่งผลต่อ       
ความน่าสนใจของผ้าย้อมคราม โดยเฉพาะเมื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เน้นถึงประโยชน์ใช้สอยและให้สามารถ
นําไปใช้กับทุกช่วงชีวิตหรือนําไปสวมใส่ในทุกโอกาส ประกอบกับการแปรรูปผ้าย้อมครามผันไปตามกระแสสังคม      
โลกาภิวัตน์ รวมถึงอาศัยเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเข้ามาประกอบ จึงทําให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้มากประเภท โดยได้แนวคิดมาจากรัฐ เอกชน ผู้ซื้อ ทั้งกลุ่มผู้ซ้ือท่ีเป็นผู้ใช้และกลุ่มผู้ซ้ือท่ีเป็นผู้ค้าคนกลาง    
ก่อเกิดเป็นแนวทางของตนเอง เกิดการนํามาทดลองทําผ่านกระบวนการ “ลองผิดลองถูก” เหมือนการคิดค้น   
ผ้าย้อมครามในยุคแรกเริ่ม ผลิตภัณฑ์ใดเป็นที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์ใดเป็นท่ีสนใจและผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถสร้าง
ความแตกต่างและทําให้เกิดมูลค่าได้แล้วจึงเกิดการถ่ายทอดอีกครั้งหน่ึง นอกจากน้ีในปัจจุบันผู้คนนิยมใช้ของ
ธรรมชาติหรือของที่มาจากท้องถ่ิน เมื่อเป็นสินค้าที่มาจากท้องถ่ินและทําจากธรรมชาติท้ังยังสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างหลากหลาย เช่น ด้านความสวยงาม การตกแต่ง การสวมใส่ จึงย่ิงได้รับความนิยมมากข้ึนด้วย     

 
การสร้างสรรค์เรื่องเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมคราม คําว่า “เร่ืองเล่า” มิได้มีความหมายจําเพาะแค่เพียงตํานาน 

นิทานประเภทต่างๆ เท่าน้ัน หากแต่มีความหมายกว้างกว่าน้ัน คือ เป็นเรื่องเล่าท่ีมาจากชาวบ้านในการบอกเล่า  
อธิบาย ช้ีแจง อาจเป็นเรื่องราวท่ีมีมาแต่เดิม ริเริ่มเติมแต่งข้ึนมาใหม่ หรือเล่าต่อยอดบนพื้นฐานความเข้าใจจาก
เรื่องเดิมในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของอภิลักษณ์ เกษมผลกูล (2558: 24) ที่กล่าวไว้ว่า คําว่า “เรื่องเล่า
พื้นบ้าน” หมายถึงท้ังข้อมูลประเภท นิทาน ตํานาน วรรณกรรม ประวัติศาสตร์บอกเล่า รวมถึงเรื่องเล่าใน
ครอบครัวหรือท้องถ่ิน เร่ืองสร้างใหม่ ฯลฯ ที่มีการนํามาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือการท่องเท่ียวใน
ท้องถ่ินใดท้องถ่ินหน่ึง และผู้นํามาใช้อาจเป็นคนในท้องถ่ินเอง หรือคนนอกท่ีเข้ามาดําเนินการในท้องถ่ินก็ได้ 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการนิยามความหมายของเรื่องเล่าของ ศิราพร ณ ถลาง (2558: 13-14) ท่ีกล่าวไว้   
ความว่า “คําว่าเรื่องเล่าพื้นบ้าน (Folk Narrative) ใช้ในความหมายกว้าง ครอบคลุมทั้ง นิทานพื้นบ้าน (Folktale) 
ประเภทต่างๆ ท่ีสืบทอดมาในสังคมประเพณี (เช่น นิทานจักรๆ วงศ์ๆ นิทานประจําถ่ิน ตํานานพื้นบ้าน ฯลฯ) และ 
เรื่องเล่าของชาวบ้าน หรือ คําบอกเล่าของชาวบ้าน ในสังคมปัจจุบันที่ใช้อธิบายประวัติท่ีมาของผลิตภัณฑ์หรือ
ประเพณีพิธีกรรมในท้องถ่ิน   

เรื่องเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมครามจึงมาจากการสร้างสรรค์ การศึกษาในครั้งน้ีพบว่ามีเ ร่ืองเล่าเก่ียวกับ        
ผ้าย้อมครามอยู่ 4 ประการ ประการแรก คือ เรื่องเล่าเก่ียวกับกระบวนการทําผ้าย้อมคราม ประการที่สอง คือ 
เรื่องเล่าเก่ียวกับคุณสมบัติของผ้า ประการที่สาม คือ เรื่องเล่าเก่ียวกับความเป็นมาของผ้าย้อมครามในชุมชน 
ประการสุดท้าย คือ เรื่องเล่าเก่ียวกับลวดลาย บริบทในการใช้เรื่องเล่าทั้ง 4 ข้อน้ี พบว่ามีการใช้เรื่องเล่าเพื่อบอก
แก่ผู้คนภายนอกชุมชนท่ีสนใจและเข้ามาสอบถามกับผู้ทําผ้าย้อมคราม ท้ังน้ีอาจเข้ามาเพื่อศึกษากลุ่มทอผ้าย้อม
คราม เพื่อการซื้อขาย เพื่อการศึกษา เพื่อนําไปสู่การพัฒนา ซึ่งเข้ามาในชุมชน หรืออีกกรณีคือคนในชุมชนนําผ้า
ย้อมครามไปจําหน่ายหรือออกร้านตามสถานท่ีต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อสร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจ เพื่อนําเสนอให้
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ผู้คนภายนอกชุมชนสนใจและเล็งเห็นความสําคัญของผ้าพื้นบ้านน้ี ทําให้เกิดการซื้อขายและสร้างมูลค่าให้แก่ผ้า
ย้อมคราม   
    เรื่องเล่าเก่ียวกับกระบวนการทําผ้าย้อมคราม เป็นชุดเรื่องเล่าที่อธิบายกรรมวิธีการทําผ้าย้อมครามดังการ
แสดงรายละเอียดในหัวข้อท่ี 4.2.1 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ท่ีอธิบายไว้ในหัวข้อ “ภูมิปัญญา
เก่ียวกับผ้าย้อมคราม” การบอกเล่ากรรมวิธีการผลิตผ้าย้อมครามบางกรณีจะอธิบายต้ังแต่ต้นจนจบ กล่าวคือ 
ต้ังแต่การปลูกต้นครามจนถึงการมัดหมี่และทํามาทอบนก่ีทอผ้า หรือบางกรณีตัดความในส่วนของกรรมวิธีตอนใด
ตอนหน่ึงมาบอกเล่าซ่ึงส่วนมากข้ึนอยู่กับประเด็นคําถามว่าถามในข้ันตอนใด ด้วยเรื่องเล่าเก่ียวกับกระบวนการทํา
ผ้าย้อมครามแสดงให้เห็นความยากลําบาก ต้องผ่านข้ันตอนที่ซับซ้อนหลากหลายและต้องรอฤดูกาล ท้ังยังแสดงให้
เห็นว่ากว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนน้ันใช้เวลายาวนาน รวมถึงแสดงให้เห็นความประณีตของผู้ถักทอในการให้ความใส่ใจ
กับทุกข้ันตอนจึงจะสําเร็จออกมาเป็นผ้าหน่ึงผืน เป็นผลิตภัณฑ์แต่ละช้ิน การใช้เรื่องเล่าชุดน้ีจึงแสดงคุณค่าของผ้า
ย้อมครามได้อย่างชัดแจ้ง 
 เรื่องเล่าเก่ียวกับคุณสมบัติของผ้า เป็นเรื่องเล่ากลุ่มท่ีเกิดจากตัวของผู้ผลิตผ้าย้อมครามเอง ขณะเดียวกัน
ก็เกิดจากการนิยมของคนภายนอก ท่ีเกิดการบอกเล่าและบอกต่อกัน ทั้งน้ีเร่ืองเล่ากลุ่มน้ีเป็นเรื่องท่ีเน้ือหาไม่ยาว
ด้วยมีเน้ือหาท่ีแสดงคุณสมบัติด้านดีของผ้าย้อมคราม โดยจะแทรกรายละเอียดของความเป็นธรรมชาติของผ้า 
กล่าวคือ วัสดุต่างๆ ล้วนผลิตมาจากธรรมชาติทั้งส้ิน ซึ่งมีการเพาะปลูกและการผลิตในข้ันตอนต่างๆ มาจาก
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมใกล้ตัวของชาวบ้าน กระบวนการผลิตล้วนมาจากการทํามือของชาวบ้านในชุมชน 
นอกจากน้ียังมีเรื่องเล่าเก่ียวกับคุณสมบัติของผ้าด้านการปกป้องผิวและถนอมผิวของผู้ใช้ ซึ่งภายหลังเรื่องเล่าน้ีถูก
นําไปสร้างเป็น “คําจํากัดความ” เก่ียวกับผ้าย้อมครามของชาวสกลนคร ด้วยข้อความที่มีความว่า “ผ้าผิวสวย” 
โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยผ่านการจัดงาน “ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” ข้ึนเมื่อวันท่ี 13-17 
มกราคม 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกิดการท่องเท่ียวในประเทศตามพื้นท่ีต่างๆ ที่มีเรื่องเล่าขานท่ี
สัมพันธ์กันความงามทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ชาติพันธ์ุ สถานท่ี ฯลฯ นับเป็นงานด้านการ
ท่องเที่ยวประจําปีที่จัดข้ึนเป็นประจํา และในปี 2559 ได้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนคร
ภายใต้แนวคิด “เขาเล่าว่า ... ผ้าผิวสวย : ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร จ.อุดรธานี จ.หนองคาย นอกจากน้ียังให้คํา
บรรยายด้วยข้อความว่า “เขาเล่าว่า ... น่ีคือผ้าท่ีทําให้ผิวสวยแค่เพียงสัมผัส” การนําเสนอข้อความ ข้อมูลและ
เรื่องเล่าท่ีมาจากชาวบ้าน นําไปปรับใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านหน่วยงานของภาครัฐ และใช้
ส่ือมวลชนเป็นส่ือในการกระจายข่าวสาร จึงทําให้คนภายนอกที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกิดความจดจําและความ  
ทรงจําเก่ียวกับผ้าย้อมครามสกลนครด้วยคําจํากัดความน้ี เมื่อผ่านการเผยแพร่จากภาครัฐ หน่วยงานราชการ
ระดับชาติ จึงทําให้เร่ืองเล่าชุดน้ีเผยแพร่และเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีเช่ือถือมากย่ิงข้ึน หากเทียบเคียงกับเรื่องเล่าใน
หัวข้ออ่ืน จะเห็นได้ชัดเจนว่าด้วยข้อความที่ส้ันแต่สามารถนําเสนอใจความได้เป็นอย่างดีเก่ียวกับคุณสมบัติ      
ผ้าย้อมครามจึงทําให้เรื่องเล่าจากชุดน้ีเป็นท่ีรู้จักและได้รับความนิยมมาก    
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ภาพท่ี 37 แผ่นประชาสัมพันธ์ “เขาเล่าว่า...นี่คือผ้าท่ีทําให้ผิวสวยแค่เพียงสัมผัส” ผ้าผิวสวย ผ้าย้อมครามจงัหวัดสกลนคร   

จังหวัดอุดรธาน ีจงัหวัดหนองคาย ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ท่ีมา : http://tatsanuk.blogspot.com/2011_05_29_archive.html) 

 
  เรื่องเล่าเก่ียวกับความเป็นมาของผ้าย้อมครามในชุมชน เป็นเรื่องเล่าที่มีเน้ือหากล่าวถึงการริเร่ิม        
การกําเนิดและการรื้อฟื้นการทอผ้าย้อมครามในชุมชนของตน ข้อสังเกตประการหน่ึงในกลุ่มทอผ้าทั้ง 5 ชุมชน  
ได้กล่าวถึงการทําผ้าย้อมครามในหมู่บ้านของตนเองท่ีมีมาต้ังแต่อดีตแต่ได้ลดเลือนและลดทอนความสําคัญลงไป 
หากแต่ไม่ได้ให้เหตุผลว่ามาจากส่ิงใด นอกจากน้ียังมุ่งเน้นนําเสนอเน้ือหาในเรื่องเล่าที่สัมพันธ์กับผู้ริเริ่ม ผู้ร้ือฟื้น 
ผู้ก่อต้ังกลุ่มทอผ้าของตนเองข้ึน เพื่อแสดงให้เห็นว่าชุมชนของตนมีภูมิปัญญาผ้าย้อมครามซ่ึงมีผู้นํากลุ่มเหล่าน้ีได้
เล็งเห็นความสําคัญของผ้าย้อมครามอีกครั้ง จึงได้รื้อฟื้นและพัฒนาผ้าย้อมครามเรื่อยมา ดังคําบอกเล่าของ    
นางป่อน โคตรพรม ที่คอยบอกเล่าให้ผู้ท่ีสนใจผ้าย้อมครามบ้านหนองครองได้ฟัง 
 “จุดเริ่มต้นของการต้ังกลุ่มเริ่มมาจากยายตอนยังสาวกัวน่ี แต่ว่าแต่ก้ีบ้านหนองครองเฮากะเฮ็ดครามมา
แต่ด้ังแต่โดนแล้ว จักผู้ใด๋เป็นผู้พาเฮ็ดผู้แรก เกิดมากะเห็นแม่เห็นแม่เฒ่าเพิ่นเฮ็ดแล้ว แต่ว่ามันกะบ่ค่อยเฮ็ด
ช่วงหน่ึง จนยายไปเห็นผ้าเขามาและกะเบิ่งทรงว่าผ้าบ้านเฮาน่ีน่าสิขายได้ บาดท่ีน่ียายก็ไปหาหมอไปฮักษาบ่
สบาย กะเลยได้คุยกับคุณหมอ คุณหมอกะได้ถามได้ว่ายายน่ีเป็นผ้าอะไรมันคืองามดีแท้ ยายจะบอกเพิ่นว่าเป็นผ้า
ย้อมครามที่บ้านเฮา เพิ่นกะสนใจกะเลยได้เว่ากันแล้วเพิ่นกะซื้อนํายาย เทือแรกน่ันขายไปร้อยนึง เอ๊า ผ้าย้อม
ครามบ้านเฮากะขายได้กะเป็นเงินเป็นทองนําเพิ่นอยู่ต๋ัว บาดน่ีกะเลยกลับเมือเฮือนกะได้ชวนผู้น่ันผู้น่ีมาซอย
กันเฮ็ดเอาไปขาย” 
 นอกจากน้ียังมีเรื่องเล่าเก่ียวกับที่มาของการทําผ้าย้อมครามข้ึนครั้งแรกในชุมชนบ้านดอนกอย โดยเล่า
ประกอบกับเรื่องการต้ังหมู่บ้านดอนกอยในคราวแรก  
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 “แต่ก่อนหมู่บ้านของเฮามีตาสีนวนและยายดําสองสามีภรรยาอพยพโยกย้ายถ่ินฐานมาต้ังบ้านท่ีบ้าน  
ดอนกอยเป็นกลุ่มแรกๆ ยายดําเมียของตาสีนวนเพิ่นเป็นผู้ค้นพบว่าต้นครามมีใบที่มีสีสัน เพิ่นเบิ่งจากสีของ
นํ้าค้างท่ีอยู่บนในครามที่มันจะออกเป็นสีฟ้าๆ เพิ่มจะเลยฮู้ว่า ต้นอันน้ีมันเอามาย้อมสีเส้ือผ้าได้ แล้วเพิ่นจะเลย
คิดค้นการทําสีย้อมด้วยนํ้าครามจนสําเร็จแล้วกะถ่ายทอดไปยังลูกสะใภ้เพิ่น ลูกหลานเพิ่นแล้วกะลูกหลานใน
ชุมชนต่อมาจนฮอดคุม้ือน้ี” 
 เรื่องเล่าชุดช่วยอธิบายถึงข้อสงสัยว่าการทําผ้าย้อมครามของแต่ละชุมชนเกิดข้ึนเม่ือไหร่และเกิดข้ึนได้
อย่างไร กระบวนการเล่าและสร้างเร่ืองเล่าเพื่อประกอบจะสัมพันธ์กับความสําคัญในชุมชนและสัมพันธ์กับคน
สําคัญเก่ียวกับผ้าย้อมครามในชุมชน ทั้งท่ีมีชีวิตอยู่และท่ีเสียชีวิตไปแล้ว อย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นว่ามรดกทาง
ภูมิปัญญาช้ินน้ีถูกคิดค้น สืบทอด รื้อฟื้นและสร้างสรรค์มาจากบรรพบุรุษถึงลูกหลาน 
   เรื่องเล่าเก่ียวกับลวดลาย ด้วยความที่มีลวดลายที่แสดงลักษณะร่วมกันทางวัฒนธรรมจึงทําให้มีเรื่องเล่าท่ี
สอดคล้องและคล้ายคลึงกันด้วย แต่เมื่อถ่ายทอดด้วยรูปแบบของมุขปาฐะก็ทําให้เกิดลักษณะจําเพาะของเรื่องได้
เช่นกัน นอกจากน้ียังมีลวดลายจําเพาะท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อสร้างความแตกต่าง ความโดดเด่น และความไม่เหมือนใคร
ให้ผ้าย้อมครามของชุมชนของตนเอง น่ันคือการพัฒนาลวดลายของบ้านดอนกอยท่ีเกิดมาจากการผสมผสาน
ลวดลายเดิมเป็นลวดลายจําเพาะท่ีแสดงลักษณะเฉพาะของผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยคือ “ลายนกนางแอ่นโอบ
โม้ย” และลวดลายของหมู่บ้านคําข่า คือ “ลายสร้อยระย้า” ซ่ึงมีการอธิบายและเล่าเรื่องลวดลายได้อย่างน่าสนใจ
ท้ังสองชุมชน ดังเรื่องเล่าของลวดลายของบ้านดอนกอย  

“ลูกชายของยายดําและตาสีนวนได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหน่ึง ช่ือนางพิมพ์ นางเป็นแม่หญิงหญิงกําพร้าแต่
ว่านางทอผ้าเก่ง แต่ยายดําแกบ่ถึกใจนางพิมพ์ปานใด๋ นางก็พยายามหาทางให้แม่ย่าเพิ่นพอใจ จนมื้อหน่ึงนางพิมพ์
น่ังตําฮูกอยู่กะแนมเห็นนกอีแอ่น กะคือนกนางแอ่นบินไปมาอยู่เถ่ิงโม้ย นางกะคึดลวดลายมัดหมี่ข้ึนมาใหม่ กะมัด
ตามลายนอกอีแอ่นท่ีบินอยู่เถ่ิงโม้ย เอ็ดสุม้ือเซ้าแลงจนแล้วก็เลยเอาไปให้ยายดํา ยายดําเห็นลวดลายก็มักหลาย
และฮักนางพิมพ์ขึ้นมา ความเกลียดความหย่ังจะหายไป นางพิมพ์เลยหื้อลูกหลานจดจ่ือลายน้ีไว้และให้สืบทอดเอ็ด
ไปตลอด”  

นอกจากจะเป็นเรื่องเล่าท่ีเล่าถึงที่มาของลวดลายสําคัญของชุมชน ยังมีนัยยะถึงการบอกลูกหลานใน
ชุมชนด้วยว่าห้ามหลงลืมและละทิ้งลายนกนางแอ่นโอบโม้ย ซึ่งเป็นลวดลายท่ีเกิดมาจากความรักและความเพียร
พยายามยามของนางพิมพ์ลูกหลานบรรพบุรุษผู้ต้ังบ้านแปงเมืองของตนน่ันเอง    

เรื่องเล่าเก่ียวกับลวดลายอ่ืนๆ เช่น ลายโซ่ทอง ของบ้านหนองครองท่ีคิดค้นโดยนางป่อน โคตรพรม      
ได้บอกเล่าไว้ว่าเกิดมาจากการเห็นจากธรรมชาติและประยุกต์มาจากลักษณะของลวดลายฟันปลา หรือการอธิบาย
ลวดลาย “นาค” “นาคขอ” “นาคสน” ซ่ึงชาวบ้านก็ได้เล่าถึงการเกิดลวดลายท่ีมาจากความเช่ือของคนอีสานซึ่ง
ปัจจุบันพบเห็นได้ตามบันไดของวัด หรือ “ลายนํ้าไหล” “นํ้าไหลน้อย” “นํ้าไหลใหญ่” ที่มาจากการพบเห็นแม่นํ้า
ลําคลองในธรรมชาติรอบๆ หมู่บ้านแล้วเกิดความคิดท่ีจะถ่ายทอดความงดงามน้ันลงบนผ้าของตนเอง “ลายเกล็ด
เต่า” “ลายเกล็ดแลน” ก็เช่นเดียวกันท่ีมีการอธิบายท่ีมาของลวดลายอันเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับสัตว์ จึงอยาก
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บันทึกลวดลาย บรรพบุรุษจึงได้ถอดลวดลายมาใส่ผืนผ้าย้อมคราม การอธิบายลวดลายด้วยเรื่องเล่าน้ีแสดงให้เห็น
ความน่าสนใจและสะท้อนถึงผ้าย้อมครามน้ีมีการผลิตจากธรรมชาติ ทั้งยังมีลวดลายที่มีแรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบตัวอีกด้วย      

 
  ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของชุมชนทั้ง 5 ชุมชน ได้แก่ บ้านดอนกอย บ้านหนองครอง บ้านนาดี       
บ้านคําข่า และบ้านอูนดง แสดงให้เห็นว่าผู้คนมีการแลกเปล่ียนกันทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีรากมาจากชาติพันธ์ุ 
ความเช่ือ ภูมินิเวศ ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมเก่ียวกับการดํารงชีวิตด้านต่างๆ หน่ึงในน้ันคือ “ผ้าย้อมคราม”         
ซึ่งสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับชีวิตของผู้คนเหล่าน้ี ผ้าย้อมครามนับเป็นคติชนประเภทวัตถุ (Material Folklore) 
หรือวัฒนธรรมท่ีเป็นวัตถุที่สามารถจับต้องได้ หากแต่ภายใต้ส่ิงท่ีจับต้องและสัมผัสได้น้ันคือคุณค่าท่ีไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตา แต่เกิดคุณค่าด้านความรู้สึกและจิตใจ อันเป็นส่วนสําคัญในการบอกเล่าอดีต ระลึกถึงอดีตและ
สร้างส่ิงใหม่บนรากฐานของอดีตของผ้าย้อมคราม ผ้าย้อมครามมีการปรับตัว ปรับเปล่ียน และปรับปรนตนเอง   
จนสามารถดํารงอยู่ได้ในปัจจุบัน ท่ามกลางโลกสมัยใหม่ คุณค่าด้านต่างๆ จึงหลอมรวมเข้าเป็นผ้าย้อมครามอย่าง
ทุกวันน้ีท่ีสามารถสร้างคุณค่าให้เกิดแก่ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม ผู้คนในสังคมและผู้ใช้ผ้าย้อมครามน้ี ด้วยคุณค่า      
จึงเกิดผลทางด้านมูลค่า ชาวบ้าน ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียเกิดรายได้ที่สามารถเล้ียงปากท้องและดูแลครอบครัวได้ 
ผ้าครามเป็นผ้าท่ีเคยลดเลือนจนเกือบสูญหายไปแต่ก็ได้มีชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ทําให้ผ้าย้อมครามกลับมามีชีวิต
อีกคํารบหน่ึง ขณะเดียวกันผ้าย้อมครามเองก็ช่วยก่อร่างสร้างชีวิตให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย     
 

 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
  การวิจัยเรื่อง “ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามใน
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร” สรุปได้ดังน้ี 
 
5.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานวิจัย    

ผลการดําเนินงานตามแผนงานวิจัย การดําเนินงานระยะที่ 1 คณะผู้วิจัยได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับ
คณะผู้วิจัยกลุ่มต่างๆ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คําแนะนํา เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการปรึกษาหารือและกําหนด
บทบาทหน้าท่ีและวางแผนการทํางานร่วมกันทําให้ได้วัตถุประสงค์ กรอบวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายและโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินชุมชนมากข้ึนอีกทั้งยังมีการแลกเปล่ียนประเด็นความคิดเห็น
และแนวทางในการดําเนินงานตาม คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลชุมชนในพื้นท่ีวิจัย การดําเนินงานระยะท่ี 2 
เป็นการศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ีวิจัย ได้แก่ บ้านหนองครอง ตําบลเชิงชุม บ้านดอนกอย 
ตําบลสว่าง บ้านนาดี ตําบลนาหัวบ่อ บ้านคําข่า ตําบลไร่ บ้านอูนดง ตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร โดยใช้กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามการสัมภาษณ์เฉพาะคน (individual interview) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (in-depth interview) การเสวนากลุ่ม (focus group) โดยเฉพาะการสัมภาษณ์จะมีทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ มีการใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (participation observation) และการสังเกต
อย่างไม่มีส่วนร่วม โดยมีสภาพแวดล้อมเป็นตัวกําหนดรูปแบบและกระบวนการทํางาน ท้ังยังมีการกําหนดคําถาม
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (key informants) ในแต่ละครั้ง การดําเนินงานระยะที่ 3 การศึกษาข้อมูลภาคสนามด้วย
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและแนวคิดทฤษฎีบทบาทหน้าท่ี วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะร่วมทางสังคมและ
วัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผ้าย้อมคราม การดําเนินงานระยะน้ีได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมในแต่ละชุมชน เพื่อจัดทําข้อมูลชุดลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับ 
ผ้าย้อมครามโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์ การเรียบเรียงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล 
นอกจากน้ียังนําการศึกษาไปตรวจสอบข้อมูล การดําเนินงานระยะท่ี 4 การสรุปข้อมูลลักษณะร่วมทางสังคมและ
วัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผ้าย้อมคราม การจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยใช้รูปแบบการ
พรรณนาวิเคราะห์ และนําผลที่ได้เผยแพร่แก่ชุมชนท่ีทําผ้าย้อมครามท่ีเป็นพื้นที่ในการศึกษา  
 นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยยังได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมทักษะด้านการวิจัยเพื่อ
ท้องถ่ินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าท่ีเป็นผู้จัดการและดูแลกระบวนการในการประชุม (Facilitator) 
รูปแบบการมีส่วนร่วม (Participatory workshop) จํานวน 4 ครั้ง โครงการวิจัยลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ยังได้บูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะผู้วิจัย  
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 ผลการดําเนินงานของโครงการในระยะที่ 1 ถึงระยะท่ี 4 ได้ดําเนินการและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ต้ังไว้ตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใช้เครื่องมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  
Action  Research  :  PAR) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participation observation) การสังเกตอย่างไม่มีส่วน
ร่วมและการพูดคุยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การสัมภาษณ์เฉพาะคน (Individual 
interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) การเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informants) โดยอาศัย
ข้อมูลจากการลงภาคสนามเบื้องต้นก่อน จากน้ันจึงเลือกประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลและตอบสัมภาษณ์ 
ได้แก่ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน สภาพสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้านภูมิปัญญาผ้าย้อมครามด้านต่างๆ ได้แก่ กระบวนการทํา กรรมวิธีการผลิต การมัดหมี่ การย้อม  
การทอ การแปรรูป การส่งเสริมและการขาย การดําเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการวิจัยได้ดําเนินการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม อย่างเป็นทางการจํานวน 10 ครั้ง เมื่อได้ข้อมูลภาคสนามแล้วจึงนําข้อมูลมาเรียบเรียงและ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) การหาข้อสรุปและนําข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ นําข้อมูลท่ีอธิบายเชิงพรรณนามาตรวจสอบ
หาความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้จากเทคนิคสามเส้า (Triangulation) ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
(Reliability) นํามาวิเคราะห์ผลข้อมูลตามกรอบแนวคิดด้านวัฒนธรรมและด้านคติชนวิทยา เพื่อวิเคราะห์ผลและ
หาข้อสรุปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษา เม่ือวิเคราะห์ผลแล้วทําให้ได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเพื่อหา ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
 
5.2 สรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
 5.2.1 ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม         
จังหวัดสกลนคร 
 ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนผ้าย้อมคราม จําแนกได้เป็น 4 ประการ คือ ลักษณะร่วม
ทางภูมินิเวศ ลักษณะร่วมทางชาติพันธ์ุ ภาษาและการประกอบอาชีพ ลักษณะร่วมทางความเช่ือและประเพณี และ
ลักษณะร่วมทางภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ลักษณะร่วมทางภูมินิเวศ 
  ภูมินิเวศในอําเภอพรรณานิคมส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชนหลากหลายด้าน อาทิ อาหาร การแต่ง
กาย ความเช่ือ ประเพณี ผู้คนมีการปรับตัวให้เข้ากับภูมินิเวศท่ีตนอาศัยอยู่ อําเภอพรรณานิคมมีภูมินิเวศลักษณะ 
“ทาม ทุ่ง โคก ภู” สลับกันไปท่ัวบริเวณ ชุมชนท้ัง 5 ชุมชนท่ีอยู่ในพื้นที่วิจัย ได้แก่ บ้านดอนกอย บ้านหนองครอง 
บ้านนาดี บ้านคําข่า บ้านอูนดง มีลักษณะแตกต่างกันด้านภูมินิเวศท่ีต้ังอยู่ กล่าวคือ บ้านดอนกอยต้ังอยู่บนพื้นท่ี
ทาม บ้านหนองครองเป็นที่ทุ่ง บ้านนาดีต้ังอยู่บนพื้นที่ทุ่งสลับโคก บ้านคําข่าต้ังอยู่บนพื้นท่ีโคก บ้านอูนดงต้ังอยู่บน
พื้นท่ีภู ถึงแม้จะต้ังอยู่บนภูมินิเวศที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ด้วยเป็นพื้นที่ท่ีไม่ห่างไกลกันมากนัก ประกอบกับมีความ
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เก่ียวเน่ืองกันทางชาติพันธ์ุและการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุร่วมกัน จึงทําให้ผู้คนท่ีอาศัยตามภูมินิเวศท่ี
แตกต่างกันเดินทางไปมาหาสู่และติดต่อกัน   
 บ้านดอนกอย (ดอนกลอย) ต้ังอยู่ในพื้นท่ีทามอยู่ใกล้บริเวณริมนํ้าอูน มีป่าทามอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
ของหมู่บ้าน ทั้งยังมีลําห้วยหลายสายล้อมรอบ เช่น ห้วยคําไหล ห้วยผักหนาม ห้วยหนองจอก ซึ่งเป็นแหล่งทํามา
หากินของชาวบ้าน ท้ังยังมีประโยชน์ในการใช้สอยและทําการเกษตรสามารถปลูกข้าว พริก ฝ้ายและครามได้เป็น
อย่างดี ด้านความเช่ือและศาสนา ชาวบ้านดอนกอยนับถือศาสนาพุทธและนับถือผี สังเกตได้จากในหมู่บ้านมีทั้งวัด
ประจําหมู่บ้าน ศาลปู่ตา มีประเพณีปฏิบัติเก่ียวกับ “ผีตาแฮก”และมีความเช่ือเรื่องผีหมอ-เหยา  
 บ้านหนองครอง ต้ังอยู่บนพื้นท่ีทุ่ง มีพื้นที่ทํากินอยู่รอบหมู่บ้านและมีป่าชุมชนท่ีชาวบ้านอนุรักษ์ไว้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน มีลํานํ้าธรรมชาติอยู่รอบหมู่บ้าน คือ หนองสาด ห้วยไผ่ ห้วยข่า และห้วยเตย ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทํานา ชาวบ้านนับถือพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเช่ือเรื่องผี  
  บ้านนาดีมีพื้นท่ีเป็นลักษณะผสมผสานกันระหว่างทุ่งกับโคก มีแหล่งนํ้าธรรมชาติไหลผ่านใกล้หมู่บ้าน
ชาวบ้านจึงได้ใช้ในการเกษตรเพาะปลูกข้าว ต้นคราม พืชสวน พืชไร่ ทําให้เกษตรกรปลูกข้าวและปลูกพืช
หมุนเวียนหลังฤดูทํานาได้ตลอดท้ังปี ชาวบ้านนาดีนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก มีวัดประจําหมู่บ้าน ขณะเดียวกันก็
นับถือผีปู่ตา โดยมีศาลผีประจําหมู่บ้านต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิของชาวบ้าน    
มีการเล้ียงผีปู่ตาในเดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี  
   บ้านคําข่า ต้ังอยู่บนพื้นท่ีโคก มีพื้นท่ีทํากินรอบหมู่บ้านและมีป่าชุมชน ชาวบ้านสามารถไปเก็บอาหารป่า
ได้ เช่น เห็ด หน่อไม้ และพืชผักต่างๆ นอกจากน้ี ยังมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ห้วยนาจาน   
ห้วยยางและอ่างเก็บนํ้าห้วยบ้านฮ้าง เป็นแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ท่ีมีความสําคัญกับการเกษตร ชาวบ้านท่ีน่ีส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพหลัก คือ เพาะปลูกข้าว นอกจากน้ียังปลูกพืชผักอ่ืนๆ อยู่เสมอ เช่น ถ่ัวลิสง พริก ชาวบ้านคําข่า  
นับถือพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเช่ือเรื่องผี กลางบ้านมีศาลประจําหมู่บ้านเรียกว่า “ศาลหลักชัย”     
เป็นสะดือบ้าน และใช้เป็นสถานที่ร่วมทํากิจกรรมของคนในหมู่บ้านเมื่อมีงานสําคัญต่างๆ และมีการทําบุญ
ประจําปีที่ศาลแห่งน้ีช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีและขอพรให้การทํางานและการทําเกษตรได้ผลดี  
   บ้านอูนดงต้ังอยู่บนพื้นที่ภูบนเทือกเขาภูพานมีแม่นํ้าอูนไหลผ่านทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บริเวณรอบ
หมู่บ้านมีลําห้วยธรรมชาติหลายสาย อาทิ ห้วยเตียม ห้วยเบือก ห้วยวังถํ้า ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร นอกจากน้ียังเล้ียงสัตว์ ทํานา ทําสวนและเพาะปลูกพืชไร่ด้วยเพราะมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบหุบเขา 
เหมาะแก่การเพาะปลูก ช่วงฤดูฝนชาวบ้านทั่วไปจะปลูกข้าวทํานาและบางครอบครัวจะปลูกต้นครามและต้นฝ้าย 
นอกจากน้ียังสามารถหาหน่อไม้และหวายได้อย่างอุดมสมบูรณ์ในป่า นอกจากน้ียังปลูกถ่ัวลิสง ถ่ัวฝักยาว พริก 
ชาวบ้านอูนดงนับถือศาสนาพุทธควบคู่กับการนับถือผีปู่ตา  
    ทั้งอาหารและวัสดุอุปกรณ์ที่ จําเป็นในการดํารงชีวิต รวมถึงผ้าย้อมคราม คนในแถบน้ีจึงได้มีการ
แลกเปล่ียนกันไปมา ถ่ายทอดวิถีชีวิตแก่กัน ผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนครจึงมีพัฒนาการและการแลกเปล่ียนควบคู่
ไปพร้อมกับสังคม  
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 ลักษณะร่วมทางชาติพันธ์ุ ภาษาและการประกอบอาชีพ  
 กลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอาศัยอยู่จํานวนมากใน 5 ชุมชน คือ กลุ่มชาติพันธ์ุผู้ไท นอกจากน้ียังมีชาติพันธ์ุลาว กะเลิง
อาศัยอยู่ร่วมด้วยในชุมชน ซ่ึงเข้ามาในฐานะเขยและสะใภ้ อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 
ด้วยเพราะมีภาษาที่ใกล้เคียงกัน มีวัฒนธรรมด้ังเดิมที่ใกล้ชิดกัน จึงทําให้เกิดการผสมผสานกันทางด้านวัฒนธรรม
ได้อย่างกลมกลืน  
 ด้านการประกอบอาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท้ังการทํานา ทําไร่ ในอดีตพืชท่ี
นิยมปลูกมาก อาทิ ฝ้าย คราม ปอ โดยมีการปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ อีกส่วนหน่ึงนําไปแลกเปล่ียนกัน
กับอาหารหรือพืชท่ีตนไม่สามารถปลูกได้กับคนที่อาศัยอยู่ตามภูมินิเวศอ่ืน ปัจจุบันพืชที่นิยมปลูก อาทิ พริก 
มะเขือเทศ ยางพารา หวาย มันสําปะหลัง เพื่อนําไปขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวแตกต่างจากในอดีตที่ชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ตาม ทาม ทุ่ง โคก ภู จะเดินทางออกนอกหมู่บ้านเพื่อแลกเปล่ียนส่ิงของและอาหารกัน และต้ังแต่ พ.ศ.
2535 เป็นต้นมา ชาวบ้านท้ัง 5 ชุมชนได้สร้างรายได้ให้เกิดข้ึนแก่ครอบครัวและนํารายได้มาสู่คนในชุมชน คือ การ
ทําผ้าย้อมครามไปจําหน่าย จากภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านที่ทําใช้กันในครัวเรือนได้ปรับเปล่ียนมาสู่การสร้างรายได้ 
กลายเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้จํานวนมากในปัจจุบัน  
 
 ลักษณะร่วมทางความเชื่อและประเพณี  
 ลักษณะร่วมทางความเช่ือและศาสนาของกลุ่มข้อมูลท่ีได้ทําการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนหลาย   
ชาติพันธ์ุ ท้ังชาวผู้ไทย ลาว กะเลิงที่มาอาศัยอยู่ร่วมกัน พบว่า ชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน นับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก 
ทุกหมู่บ้านมีวัดประจําหมู่บ้าน นับเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ การจัดงานและประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของชุมชน     
  ขณะเดียวกันก็มีการนับถือผีซ่ึงเป็นความเช่ือด้ังเดิม นอกจากน้ียังมีการนับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนา
พุทธ เรียกว่าพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน ศาสนาด้ังเดิมหรือความเช่ือด้ังเดิมที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมร่วม คือ ผีปู่ตา 
ผีตาแฮก ผีนา ผีไฮ่ (ผีไร่) ผีหมอ (เหยา) ซึ่งหมู่บ้านมีศาลผีประจําหมู่บ้าน ชาวบ้านเรียกเหมือนกันคือ “ศาลปู่ตา” 
หรือในบ้านคําข่าเรียกว่า “ศาลหลักชัย” มีความเช่ือว่าเป็นผีประจําหมู่บ้านที่คอยดูแลปกปักรักษาชาวบ้านให้อยู่ดี
มีสุข ท้ัง 5 ชุมชนมีการจัดพิธีไหว้ปู่ตา โดยจะจัดพิธีข้ึนที่ศาล เพื่อขอพรให้การเพาะปลูกข้าวกล้าในนาบริบูรณ์ดี 
และเพื่อขอพรและให้ปู่ตาช่วยปกปักรักษาตนเองและคนในครอบครัวอยู่ดีมีสุข รวมถึงได้ประสบผลสําเร็จในการ
สอบ การเดินทาง และการทํางาน นอกจากน้ีชาวบ้านยังคงนับถือและมีการไหว้ “ผีตาแฮก” ซึ่งเป็นผีนาท่ีคอยดูแล
ต้นข้าวในนา ต้ังแต่การดํานา หว่านกล้าพันธ์ุและดูแลรักษาข้าวให้เจริญงอกงามด้วย รวมถึงการนับถือ “ผีหมอ-
เหยา” โดยจะมีการประกอบพิธีกรรมสองรูปแบบ คือ เหยารักษาโรคและเหยาเล้ียงผี แต่ชุมชนบ้านหนองครอง
เป็นเพียงชุมชนเดียวที่ไม่มีศาลปู่ตาในหมู่บ้านในปัจจุบันและไม่มีการประกอบพิธีเล้ียงผีเหยาระดับชุมชน 
  ด้านประเพณีเก่ียวกับชีวิตท่ีถือปฏิบัติเหมือนกัน คือ ประเพณีเก่ียวกับการเกิดมีการผูกแขนสู่ขวัญเด็กท่ี
เกิด ประเพณีการแต่งงาน ฮีตในการแต่งงานเป็นเรื่องสําคัญของชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ จึงยังรักษาขนบธรรมเนียม
แบบเดิมของชาวผู้ไทไว้ เช่น การเฆ่ียนเขย นอกจากน้ีประเพณีการตายก็ยังปฏิบัติตามรูปแบบพิธีกรรมทาง
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พระพุทธศาสนา ความนิยมในการบายศรีสู่ขวัญ พิธีทําบุญงานข้ึนบ้านใหม่ก็มีคล้ายคลึงกันในทุกหมู่บ้าน        
ส่วนประเพณี 12 เดือน พบว่า ชาวบ้านทั้ง 5 ชุมชนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีใน 12 เดือนไว้ แต่ใน
ปัจจุบันถือปฏิบัติไม่ครบทุกฮีต เน่ืองจากฮีตบางอย่างได้สูญหายไปตามสภาพสังคมและความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการดํารงชีวิตให้กับผู้คน ประเพณีท่ียังคงถือปฏิบัติ คือ บุญกอง
ข้าว/ บุญข้าวจ่ีบุญประทายข้าวเปลือก บุญเผวส บุญสงกรานต์ เล้ียงผีปู่ตา/ผีตาแฮก บุญเข้าพรรษา บุญข้าว
ประดับดิน บุญข้าวสาก (สารท) บุญออกพรรษา บุญกฐิน ลอยกระทง  

 
 ลักษณะร่วมทางภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม 
 การศึกษาลักษณะร่วมของผ้าย้อมคราม พบว่าผ้าย้อมครามของ 5 ชุมชนมีลักษณะร่วมด้านกรรมวิธีการ
ทําผ้าย้อมคราม ลักษณะร่วมของลวดลายผ้าย้อมคราม ลักษณะร่วมของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม ลักษณะร่วมของ
เรื่องเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมคราม  
  ลักษณะร่วมด้านกรรมวิธีการทําผ้าย้อมคราม พบว่า การทําผ้าย้อมครามยึดตามกระบวนการผลิตมาจาก
บรรพบุรุษทุกชุมชน โดยมีลําดับและข้ันตอนการผลิตคล้ายคลึงกันต้ังแต่ความรู้เรื่องการปลูกต้นคราม การหมัก
คราม การทําเน้ือคราม การก่อหม้อคราม การเตรียมเส้นใย การย้อมคราม การมัดหมี่ลวดลาย การทอ ชาวบ้านท้ัง 
5 กลุ่มยังคงกระบวนการเหล่าน้ีไว้และใช้วิธีการด้ังเดิมด้วยเป็นกรรมวิธีการทําผ้าย้อมครามที่ได้รับการพิสูจน์และ
ถ่ายทอดมาในแต่ละชุมชนที่ล้วนได้รับการยอมรับและถือปฏิบัติมานาน  
  ชาวบ้านท้ัง 5 กลุ่มมีพันธ์ุของต้นคราม 2 ชนิด คือ ครามฝักตรงและครามฝักงอ แต่พันธ์ุต้นครามท่ีนิยม
ปลูกและนํามาทําสีย้อมผ้ากัน คือ “ครามฝักตรง” หรือ “ครามบ้าน” มีวิธีการปลูกครามในช่วงเวลาเดียวกันคือ 
เริ่มจากช่วงปลายเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคม โดยต้องพิจารณาสภาพอากาศในช่วงต้นฤดูฝน แล้วปลูกไว้ 3 
เดือนจึงจะเริ่มเก็บเก่ียวได้ ข้ันตอนการทําเน้ือครามและนํ้าคราม ชาวบ้านทุกหมู่บ้านมีกระบวนการทําเน้ือคราม
และเตรียมนํ้าครามเหมือนคล้ายกัน การก่อหม้อครามโดยนํ้าด่าง การเก็บหม้อครามและการดูแลหม้อคราม 
กระบวนการข้ันตอนที่กล่าวมาไม่ได้ทําผิดแผกกันไป หากแต่ส่ิงท่ีแตกต่างกัน คือ วัตถุดิบบางประเภทท่ีหาได้     
ในชุมชนของตนหรือชุมชนใกล้เคียงและหาได้ตามฤดูกาล เช่น การทํานํ้าด่าง บางปีเตรียมนํ้าด่างจากเหง้าของต้น
กล้วย กาบมะพร้าว กาบง้ิว ต้นมะละกอ มาตากแห้งแล้วเผารวมกัน บางครั้งใช้เพียงหน่อต้นกล้วยและต้นข้ีเหล็ก
แทน  ด้านการย้อมสีของคราม ในแต่ละชุมชนใช้เทคนิควิธีคล้ายคลึงกัน คือ การย้อมโดยให้ผ้าสัมผัสอากาศสลับ
กับการจุ่มผ้าลงในหม้อย้อมคราม หากต้องการสีเข้มมากต้องใช้เวลาในการย้อมนานข้ึน หรือนําผ้าผืนน้ันไปย้อมใน
หม้ออ่ืนซ้ําอีกครั้ง  
  ด้านเส้นใย ทุกชุมชนใช้ฝ้ายเข็นมือและฝ้ายเข็นโรงงาน หมู่บ้านที่มีลักษณะเด่นด้านเส้นใยในการทอด้วย 
“ฝ้ายเข็นมือ” คือ บ้านอูนดง เพราะบ้านอูนดงไม่นิยมใช้ฝ้ายเข็นโรงงานหรือฝ้ายสังเคราะห์ จึงทําให้ผ้าย้อมคราม
ของอูนดงมีลักษณะที่สังเกตง่าย คือ เน้ือผ้าจะมีไม่เรียบเสมอกันจะมีเส้นบางบ้างเส้นหนาบ้างหรือมีเส้นใยปมเล็กๆ 
อยู่ในเน้ือผ้า นอกจากน้ียังพบ ส่วนเส้นใยสังเคราะห์สําเร็จรูปท่ีเรียกว่า “ซีกวง” หรือ “เรยอน” ในบ้านดอนกอย
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และบ้านหนองครอง แต่เดิมการทําผ้าย้อมครามไม่พบการใช้เส้นใยประเภทน้ี ด้วยหาซื้อได้สะดวก เส้นใยเงางาม 
สัมผัสนุ่มล่ืน บางและพล้ิวกว่าเส้นใยประเภทอ่ืน    
   ลักษณะร่วมของลวดลายผ้าย้อมคราม พบว่ามีลวดลายอยู่ 3 กลุ่ม คือ ลวดลายด้ังเดิม ลวดลายสมัยใหม่ 
ลวดลายประยุกต์ โดยเฉพาะลวดลายด้ังเดิมท่ีทุกชุมชนต่างมี หากแต่แตกต่างกันไปตามฝีมือของผู้มัดหม่ีและ      
ผู้ทอผ้า ลวดลายแบบด้ังเดิม นิยมทํากันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการมัดหมี่ทอลายที่ถ่ายทอดกันมา 
ลวดลายเหล่าน้ีมาจากภูมินิเวศรอบตัวมาเป็นแบบแผน เช่น ลายนํ้าไหลน้อย ลายนํ้าไหลใหญ่ ลายสายฝน        
ลายบานไม่รู้โรย  ลายดอกเมือง ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุลทอง ลายลูกยอ ลายดอกเอ้ือง ลายสร้อยพร้าว     
ลายดอกจิก ลายเฉลียงดอกตุ้ม ลายต้นสน ลายฟันปลา ลายเกล็ดเต่า ลายเกล็ดแลน ลายหมากจับ ลายตุ้มน้อย 
ลายนาค ลวดลายสมัยใหม่ เป็นลวดลายที่คิดข้ึนมาใหม่ในยุคสมัยของการทําผ้าย้อมครามระยะหลัง ที่มาของ
ลวดลายก็ได้มาจากการจําลองมาจากพืชและสัตว์และลวดลายท่ีมาจากวิถีชีวิต เช่น ลายผีเส้ือ ลายแมงมุม       
ลายนกยูง ลายไก่ ลายดอกกุญแจ ลายหมวกควํ่าหรือลายสระอิคู่ ลายโซ่ทอง ลายแจกัน ลายเครื่องบิน ลวดลาย
ประยุกต์ เป็นลวดลายที่ผสมผสานกันมากกว่า 1 ลวดลาย อาทิ การผสมผสานลวดลายด้ังเดิมและลวดลาย
สมัยใหม่เข้าด้วยกัน ผ้าหน่ึงผืนจึงมีมากกว่า 1 ลวดลาย ลวดลายประเภทน้ีผู้มัดหม่ีและทอผ้าย้อมครามจะมี
กระบวนการสร้างสรรค์ลวดลายประยุกต์เหมือนกัน แต่ลายจะแตกต่างออกไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทอแต่
ละคน เช่น ลายตีนต้นสน ลายนกนางแอ่นโอบโม้ย (บ้านดอนกอย) ลายสร้อยระย้า (บ้านคําข่า) นอกจากน้ียังนิยม
ทอแบบ “หมี่ค่ัน”  
  ลักษณะร่วมของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม ปัจจุบันการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของทุกชุมชนมีความแตกต่าง
จากในอดีต ด้วยในอดีตผู้ผลิตผ้าเน้นใช้สอยกันในครอบครัวเป็นหลัก จึงไม่ได้เน้นสร้างสรรค์เพื่อความสวยงาม 
ความแปลก ความแตกต่างเท่าใดนัก ปัจจุบันด้วยปัจจัยจากกระแสทุนนิยม กระแสท้องถ่ินนิยมและกระแสคน
ส่งผลต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ของผ้าย้อมคราม การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามจึงเป็นไปตามกลไกของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กลไกทางการตลาด อันส่งผลต่อการจําหน่าย จึงมีผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากผ้าย้อมครามหลายชนิดท้ัง
เป็นผ้าผืนหรือผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าซ่ิน เส้ือ กางเกง กระโปรง นอกจากน้ียังพบ
ลักษณะร่วมของ 4 กลุ่ม คือ บ้านหนองครอง บ้านนาดี บ้านคําข่า บ้านอูนดง ในการทําผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องใช้ คือ 
กระเป๋าหลากหลายรูปแบบ การแปรรูปผ้าย้อมครามเป็นผ้าเช็ดหน้า คือ บ้านดอนกอยและบ้านหนองครอง การ
นํามาทําเป็นหมวก คือ บ้านนาดีและบ้านอูนดง  
 ผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงความแตกต่างของแต่ละชุมชน คือ บ้านดอนกอยมีการผลิตกล่องกระดาษทิชชูจากผ้า
ย้อมคราม บ้านหนองครองมีการทําก๊ิบประดับผมจากผ้าย้อมคราม บ้านนาดีทํารองเท้าใส่ในบ้าน ผ้ารองจาน 
ผ้าม่านจากผ้าย้อมคราม บ้านคําข่ามีผ้าอเนกประสงค์ท่ีใช้สีย้อมผสมระหว่างครามและเปลือกไม้ บ้านอูนดงนิยมทํา 
ผ้าพันคอท่ีถักด้วยเข็มถักผ้า ซองขนาดเล็กสําหรับใส่โทรศัพท์และยางรัดผม  
  ลักษณะร่วมของเรื่องเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมคราม ปัจจุบันการสร้างมูลค่าและความน่าสนใจแก่ผ้าย้อมคราม
นอกจากรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังได้นําเรื่องเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมครามมาประยุกต์เพื่อบอกเล่า พบว่ามีเร่ือง
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เล่าเก่ียวกับผ้าย้อมครามอยู่ 4 แบบ คือ เร่ืองเล่าเก่ียวกับกระบวนการทําผ้าย้อมคราม มีเน้ือหาเก่ียวกับกรรมวิธี
การผลิตผ้าย้อมครามทุกข้ันตอน แสดงให้เห็นความละเอียดอ่อน ความยากลําบาก การเสาะหาและทําผ้า       
จากธรรมชาติ ผ่านการทําด้วยแรงกายแรงใจของคนในชุมชน เร่ืองเล่าเก่ียวกับคุณสมบัติของผ้า ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเล่าคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากแสดงแดดท่ีจะทําอันตรายให้กับผิวได้ รวมถึงคุณสมบัติในการถนอมผิวผู้ใช้ 
นอกจากน้ียังมีเรื่องเล่าคุณสมบัติเก่ียวกับสีและกล่ินของผ้าย้อมคราม ที่บ่งบอกถึงการย้อมสีที่มาจากธรรมชาติ    
สีไม่ตกหรือกินสีผ้าตัวอ่ืน และลักษณะเฉพาะด้านกล่ินของผ้าย้อมคราม นับเป็นกล่ินพิเศษท่ีบ่งบอกว่าผ้าย้อมคราม
ประกอบด้วยวัสดุจากธรรมชาติท้ังส้ิน เร่ืองเล่าเก่ียวกับความเป็นมาของผ้าย้อมครามในชุมชน ซ่ึงแต่ละกลุ่มมี
การเล่าเรื่องประวัติการทําครามของชุมชนของตนที่แตกต่างกันไป ทําให้เห็นความเป็นมาของการทําครามในบ้าน
ดอนกอย บ้านหนองครอง บ้านนาดี บ้านคําข่าและบ้านอูนดงที่ในอดีตทุกคนเคยเห็นย่า ยาย ป้า แม่ของตนทําผ้า
ย้อมครามใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของชีวิต แต่ช่วงเวลาหน่ึงผ้าครามได้ลดความนิยมลงจนเกือบจะสูญหายไปจาก
ชุมชน กระท่ังได้มีผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนในชุมชนได้ “รื้อฟื้น ประยุกต์ อนุรักษ์” ผ้าย้อมครามให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง 
เร่ืองเล่าเก่ียวกับลวดลาย อาจไม่ได้เหมือนกันทุกถ้อยคําแต่มีความหมายร่วมกันในถ้อย ทุกชุมชนบอกเล่าเพื่อ
อธิบายที่มาอันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตผู้ทอ อาชีพ ความเช่ือและสภาพแวดล้อมรอบกาย เช่น กลุ่มลาย
นาค ที่มาจากความเช่ือของคนอีสานเก่ียวกับพญานาค “ลายนํ้าไหล” มาจากการพบเห็นสายนํ้ารอบๆ หมู่บ้าน 
แล้วถอดลายและนําความงามน้ันมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้า ประกอบกับลวดลายท่ีเกิดข้ึนในอดีตยังไม่มีอุปกรณ์ใน
การช่วยออกแบบท่ีซับซ้อน ชาวบ้านจึงคิดค้นและลงมือทําลวดลายโดยอาศัยส่ิงแวดล้อมรอบตัวเป็นแรงบันดาลใจ
สําคัญ 
 
 5.2.2 บทบาทของผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
  วัฒนธรรมส่วนต่างๆ ในสังคมมีหน้าท่ีตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้าน
ความม่ันคงของสังคมและความมั่นคงทางจิตใจ ท้ังเพลง การละเล่น การแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม การศึกษา
วัฒนธรรมด้านคติชนจึงควรศึกษาบริบททางสังคมน้ันๆ เพื่อให้เห็นความสําคัญของข้อมูลประเภทคติชนวิทยาท่ี
ช่วยให้สังคมดํารงอยู่อย่างม่ันคงและใช้แนวคิดบทบาทหน้าที่ 4 ประการของวิลเลียม บาสคอม เป็นกรอบในการ
อธิบายบทบาทหน้าที่ของคติชนในสังคม การศึกษาบทบาทหน้าท่ีของผ้าย้อมครามมี 4 ประการ คือ บทบาท     
ในการแสดงอัตลักษณ์ของชาวสกลนคร ท้ังตัวผ้าย้อมครามท่ีมีกระบวนการผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติที่มาจาก
ท้องถ่ินและผลิต ประดิษฐ์สร้างจากคนในชุมชนเอง นอกจากน้ียังหมายรวมถึงลวดลายผ้าที่แสดงอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชนท่ีมีความงามของหัตถศิลป์ที่แฝงไปด้วยความหมายท่ีสัมพันธ์กับธรรมชาติและวัฒนธรรมของตน บทบาท
ในการเสริมสร้างรายได้ในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร  ผ้าย้อมครามได้กลับมามีชีวิตอีก
คร้ังโดยการรื้อฟื้นและสร้างสรรค์ของผู้คนในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มทําผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคมท่ี
นับว่าเป็นกลุ่มแรกเริ่มในการร้ือฟื้นการทําผ้าย้อมครามให้กลับมาได้รับความนิยมในจังหวัดสกลนครอีกครั้ง
นับต้ังแต่ พ.ศ.2535 เป็นต้นมา ผ้าย้อมครามได้รับการปรับและประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและวัฒนธรรมของผู้คน
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เรื่อยมา จนกระท่ังเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีปัจจัยมาจากกระแสคน กระแสทุน กระแสรัฐ 
จากชาวบ้าน กลุ่มคน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทําให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดผ้าย้อมคราม ทําให้ผ้าย้อมครามกลาย
มาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีแสดงความเป็นท้องถ่ินนิยมของจังหวัดสกลนครท่ีสามารถสร้างมูลค่าได้จํานวนมาก 
บทบาทการแสดงความภูมิใจในความเป็นท้องถ่ินของตน ผ้าย้อมครามในปัจจุบันจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็น    
“ความภูมิใจ” และ “ความกล้า” ของชุมชนในการบอกเล่า-บอกต่อเร่ืองราวของผ้าพื้นบ้านของคนธรรมดาแต่เป็นผ้า
ที่ผู้คนในชุมชนดํารงความความภูมิใจในความเป็นท้องถ่ินและแสดงออกผ่านการแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้และ
เรื่องเล่าได้อย่างเต็มภาคภูมิ บทบาทในการแสดงพลังของผู้หญิง ผู้หญิงมิใช่ผู้นําชุมชนในด้านการปกครองระดับ
ครอบครัวหรือชุมชน แต่ในวิถีชีวิตการทําผ้าย้อมคราม ผู้หญิงมีสถานภาพและบทบาทอยู่ในฐานะ “ผู้นํา” และ 
“ผู้รู้ด้านภูมิปัญญา” ผู้หญิงเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เรื่องผ้าทอย้อมครามสืบต่อกันมา ปัจจุบันยังมีหน้าที่สําคัญ
ในทําผ้าย้อมครามเพื่อจําหน่ายสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน “พลังของผู้หญิง” ในกลุ่มทอผ้าย้อม
ครามส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการดํารงชีพได้ ผู้คนมารวมตัวกับเพราะ
พลังขับเคล่ือนของกลุ่มสตรีท่ีทําผ้าย้อมคราม โดยมีผลต่อการขับเคล่ือนชุมชน ทําให้เกิดการรวมกลุ่มและร่วมมือ
กันในชุมชนอย่างเข้มแข็ง เกิดพลังพัฒนาหลากหลายมิติ ท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทาง
สังคม มิติด้านวัฒนธรรม  
   
 5.2.3 การสืบทอดและสร้างสรรค์ผืนผ้า : กระบวนการสร้างมูลค่าให้กับผ้าย้อมคราม 
   ผ้าย้อมคราม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นภูมิปัญญาของผู้คนในแถบน้ีที่มีประวัติการถักทอ
บอกเล่ากันมาอย่างยาวนาน ในอดีตภูมิปัญญาน้ีไม่เคยได้รับการบันทึกด้วยลายลักษณ์อักษรเช่นในปัจจุบัน      
การถ่ายทอดความรู้เรื่องผ้าน้ีจึงส่งผ่านมายังรุ่นสู่รุ่น ด้วยการเรียนรู้ของคนสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นการจดจํา     
การแนะนําและใช้ประสบการณ์ร่วมกัน นับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่บ่มเพาะมาในชุมชน เม่ือมีปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมจากภายในและภายนอกชุมชนมากระทบ ก็ส่งผลให้ผ้าย้อมครามค่อยๆ ลดเลือนความสําคัญไปจาก
ชุมชน แต่ใช่ว่าจะสูญหายไปเลย หากแต่ยังปรากฏอยู่ค่อนข้างน้อยและเบาบางในการรับรู้ของคนในชุมชน กระท่ัง
มีปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมระลอกใหม่ที่ถาโถมเข้ามาก็ส่งผลต่อผ้าย้อมครามอีกครั้ง การกลับมาในครั้งน้ี
นับเป็นการรื้อฟื้น อนุรักษ์และสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามให้มีชีวิตอีกครั้ง การสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามในยุคหลัง 
หมายถึง การสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามหลัง พ.ศ.2535 นับเป็นช่วงเวลาท่ีเริ่มมีการรื้อฟื้นนําเอาภูมิปัญญาผ้าย้อม
ครามให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหน่ึง การรื้อฟื้นครั้งน้ีผสมผสานการอนุรักษ์ของเดิมจากอดีตสู่ปัจจุบันผนวกเข้ากับ
การสร้างสรรค์ “ของใหม่” ให้แก่ผ้าย้อมคราม การทําผ้าย้อมครามในยุคหลังอาศัยภูมิปัญญาผ้าย้อมครามท่ีสืบ
ทอดถ่ายทอดกันมาเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์และต่อยอด การสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามในยุคน้ีจึงประกอบไป
ด้วย การสร้างสรรค์ลวดลาย (ลวดลายสมัยใหม่และลวดลายประยุกต์) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการ
สร้างสรรค์เรื่องเล่า กล่าวคือ การสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามของอําเภอพรรณานิคมในปัจจุบันน้ีใช้วัฒนธรรมด้ังเดิม
ของผ้าย้อมครามท่ีสืบทอดและถ่ายทอดต่อๆ กันมา ขณะเดียวกันก็อาศัยแนวการสร้างสรรค์ประกอบเข้าด้วย  
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5.3 การอภิปรายผลการศึกษา  
  การศึกษาลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษาได้ค้นพบประเด็นในการอภิปรายผลศึกษาดังน้ี 
 ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของกลุ่มทอผ้าย้อมครามอําเภอพรรณานิคมทั้ง 5 ชุมชน พบว่า มีลักษณะ
ความเหมือนคล้ายกันค่อนข้างมาก แม้ว่าทั้ง 5 หมู่บ้านจะต้ังถ่ินฐานหมู่บ้านอยู่ตามทาม ทุ่ง โคก ภู ก็ไม่ได้มีความ
แตกต่างกันทางสังคมและวัฒนธรรมกันมากนัก ด้วยเป็นพื้นที่ที่มีระยะทางไม่ไกลกันมากจึงทําให้สามารถเดินทาง
ติดต่อกันเพื่อแลกเปล่ียนส่ิงของอาหารระหว่างกัน ทําให้เกิดการยอมรับและแลกเปล่ียนกันทางวัฒนธรรม ท่ีได้
แลกเปล่ียนกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมของกลุ่ม เช่น การประกอบอาชีพ ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม 
อาหาร เครื่องนุ่งห่มหรือการทําผ้าย้อมคราม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมใจ ศรีนวล (2535) ได้ศึกษา
วัฒนธรรมร่วมระหว่างชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธกับชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม แม้จะมีความแตกต่างกันด้าน
ศาสนาท่ีนับถือแต่มีวัฒนธรรมร่วมในการดํารงชีวิตท่ีเหมือนคล้ายกัน สมใจ ศรีนวลได้สรุปไว้ว่าวัฒนธรรมร่วมของ
กลุ่มคือด้านด้านความเช่ือ ประเพณี อาชีพ และศิลปกรรม เช่น ความเช่ือเก่ียวกับวิญญาณ ความเช่ือเก่ียวกับ        
ไสยศาสตร์ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลาซัง อาชีพทําสวน อาชีพประมง ส่ิงก่อสร้าง โดยวัฒนธรรมร่วมเหล่าน้ีเกิด
จากธรรมชาติ เช้ือชาติ วัฒนธรรมและปัจจัยทางการเมืองการปกครอง อย่างไรก็ตามในการศึกษาวิจัยของโครงการ
ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร พบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุที่เป็นผู้รักษาและสืบทอดการทําผ้าย้อมครามไว้ส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไท        
แต่อย่างไรก็ตามการทําผ้าย้อมครามก็ยังปรากฏในกลุ่มชาวลาวที่เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันกับชาวผู้ไท ปัจจุบันท้ัง  
สองกลุ่มก็ทําผ้าย้อมครามเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นการยอมรับและผสมผสานกันทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ี
อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนในหมู่บ้าน สอดคล้องกับการศึกษาของปรีชา ช้างขวัญยืน  (2549)  ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรม
ร่วมว่าสาเหตุหน่ึงที่เกิดวัฒนธรรมร่วมกันของคนในภูมิภาคปัจจัยหน่ึงมาจากการอพยพย้ายท่ีอยู่อาศัยด้วยเหตุ
ปัจจัยต่างๆ วัฒนธรรมของผู้คนจึงเคล่ือนย้ายไปพร้อมกับชุมชนและเมื่อพบกับกลุ่มชนใหม่ๆ ก็มีการยอมรับและ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่กัน กลายเป็นวัฒนธรรมท่ีเป็นการผสมผสานของผู้คนท่ีมาจากหลายถ่ินและได้มาอาศัยอยู่
รวมกัน    ซึ่งปรีชา ช้างขวัญยืน ได้เสนอแนะว่าต้องมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา  
 ผ้าย้อมครามนับเป็นทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถนํามาสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถ่ินโดยไม่ต้องเดินทาง
ไปทํางานต่างถ่ิน สามารถอยู่กับครอบครัวขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้เล้ียงตนเองครอบครัวได้ ชาวบ้านท้ัง 
5 ชุมชนฟื้นฟูผ้าครามให้กลับมามีชีวิตในชุมชนอีกครั้งนับต้ังแต่ พ.ศ.2535 โดยกลุ่มสตรีวัยกลางคนข้ึนไปจนถึงวัย
สูงอายุ นับเป็นการสืบทอดและสร้างสรรค์ผ้าย้อมครามมาจากรากเหง้าด้ังเดิมท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจาก     
บรรพบุรุษ ไม่ใช่เพียงแค่ผ้าย้อมครามที่จับต้องได้เท่าน้ัน ผลการศึกษายังพบว่ามีการสร้างสรรค์เรื่องเล่าเพื่อสร้าง
คุณค่าให้ผ้าย้อมครามและนํามาสู่การสร้างมูลค่าให้กับผ้าย้อมคราม นับเป็นข้อค้นพบหน่ึงที่แสดงให้เห็น
ความสําคัญของ “เรื่องเล่า” ที่ทําหน้าท่ี “เล่าเรื่อง” เก่ียวกับผ้าย้อมครามได้หลากมิติและลุ่มลึกด้วยมุขปาฐะ พบ
เรื่องเล่าเก่ียวกับผ้าย้อมครามด้วยกัน 4 แบบ คือ เร่ืองท่ีบอกเล่ากระบวนการทําผ้าย้อมคราม เรื่องเล่าคุณสมบัติ
ของผ้า เรื่องเล่าความเป็นมาของผ้าย้อมครามในชุมชน เรื่องเล่าลวดลาย สอดคล้องกับงานของอภิลักษณ์ เกษมผล
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กูล (2558) ท่ีได้ศึกษาเรื่องเล่าพื้นบ้านกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน (OTOP) ในบริบทเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พบว่าในผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินในจังหวัดภาคกลางได้นําข้อมูลคติชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการใช้เรื่องเล่า
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นําเรื่องเล่ามาบอกเล่าอดีตที่เก่ียวข้องกับท้องถ่ินและผลิตภัณฑ์ 
เรื่องเล่ากับการโฆษณาโน้มน้าวใจ เรื่องเล่ากับการแสดงกรรมวิธีหรือสรรพคุณของสินค้า เรื่องเล่าพื้นบ้านสามารถ
นําไปพัฒนาการใช้เรื่องเล่ากับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถ่ินต่างๆ ให้สอดคล้องกับคนในท้องถ่ิน 
แม้พบว่ามีการใช้เรื่องเล่าในการบอกเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเช่นเดียวกัน แต่เน้ือหาของเรื่องเล่าก็ย่อมมี
ความแตกต่างกัน ด้วยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษามีความแตกต่างกันด้านความหลากหลายของกลุ่มผู้ผลิต          
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ภูมินิเวศและวัฒนธรรมด้านต่างๆ  
  ด้วยเรื่องเล่า กลุ่มชาวบ้านผู้ถักทอผ้าย้อมคราม องค์ความรู้ผ้าย้อมครามหรือผลิตภัณฑ์หลากรูปแบบของ
ผ้าย้อมคราม เป็นผลผลิตและทุนทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท้ังวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นํามาใช้เพื่อ
สร้างคุณค่าทางจิตใจและมูลค่าด้านเศรษฐกิจให้แก่ผ้าย้อมครามจนผ้าย้อมครามกลายมาเป็นอาชีพเสริมและในบาง
ครอบครัวรายได้จากการขายผ้าย้อมครามถือเป็นรายได้หลัก สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้
การทอผ้าย้อมครามบ้านโนนสะอาด ตําบลนางัว อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ของศิราภรณ์ กุลจิตติวิรัชและ
คณะ (2556) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทอผ้าได้สืบทอดเรื่องการทอผ้ามาต้ังแต่บรรพบุรุษและถ่ายทอดกันโดย     
มุขปาฐะ ผู้ท่ีชํานาญในการทอผ้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อาจเส่ียงต่อการสูญหายของภูมิปัญญาท้องถ่ินดังกล่าว มี
ลวดลายโบราณและลายประยุกต์จํานวนมาก กลุ่มทอผ้าได้แลกเปล่ียนความรู้กับเครือข่าย การประยุกต์ลวดลายท่ี
หลากหลายตามความต้องการของตลาด การเพิ่มความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้สมาชิกในกลุ่มตามกระแสสังคมใน
ปัจจุบัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของตําบลตากออก อําเภอตากออก จังหวัดตาก
ของกนิษฐา แย้มโพธ์ิใช้ (2550) ท่ีกล่าวว่าทุนทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมด้านหัตถกรรม เกษตรกรรม การ
จัดระบบชุมชน และประเพณี ความเช่ือ พิธีกรรม ล้วนแล้วแต่มีบทบาทต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่าง
ชัดเจน ช่วยกําหนดการรักษาเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของคนในชุมชน มีผลต่อการดํารงอยู่และพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจให้มีความย่ังยืน เดิมเกิดการสร้างกระบวนความรู้จากการลองผิดลองถูก จากการส่ังสอน สะสม        
องค์ความรู้และสาธิตก่อให้เกิดการสืบทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาองค์ความรู้น้ัน จน
กลายเป็นผลผลิตท่ีสร้างมูลค่าทางการตลาดจากทุนทางวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู่ โดยยังไม่มีผู้ศึกษาลักษณะร่วมของ
ผ้าย้อมครามซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมไว้ งานวิจัยเรื่องลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
เศรษฐกิจของผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ฉบับน้ีจึงนับเป็นงานที่ได้ริเร่ิมศึกษาลักษณะร่วม
ของผ้าย้อมครามท่ีแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ร่วมและอัตลักษณ์จําเพาะอันเป็นพื้นฐานที่สามารถนําไปต่อยอด ส่งเสริม
และสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าแก่ผ้าครามกลุ่มอ่ืนได้  
 ผลการศึกษายังพบว่าความนิยมในกระแสผู้ซื้อ ผ้าย้อมครามจึงมีการปรับตัวไปตามกลุ่มผู้ซ้ือท่ีส่งผลต่อ
การเกิดรูปแบบ ลวดลาย ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับผ้าย้อมครามข้ึนจํานวนมาก นอกจากน้ียังมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ดํารงอยู่ของผ้าย้อมครามในปัจจุบันทั้งกระแสคน กระแสทุน กระแสรัฐ จนกระท่ังผ้าย้อมครามกลายมาเป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มผู้ซื้อ รัฐและ
เอกชน ทําให้ผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของ     
ปิยะนุช พยัคฆพงศ์และคณะ (2550) ที่ศึกษาพลวัตการผลิตผ้าทอย้อมครามในกระแสทุนและคุณค่าผ้าทอย้อม
ครามในกระแสทุน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตผ้าทอย้อมครามมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต เดิม
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ชาวบ้านผลิตใช้ในครัวเรือน ใช้ปัจจัยการผลิตท่ีหาได้ในท้องถ่ิน มีการออกแบบลวดลายและแปรรูปโดยการ
คํานึงถึงผลประโยชน์การใช้สอยเป็นสําคัญ แต่ปัจจุบันกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามผลิตเพื่อขายภายใต้การทํา
วัฒนธรรมให้เป็นสินค้า มีการแบ่งแยกแรงงานตามความชํานาญเฉพาะด้าน กําหนดราคา การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ รวมท้ังกําหนดลวดลาย เฉดสี การแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค คุณค่าของผ้าย้อมคราม
เปล่ียนแปลงตามกระแสทุน เศรษฐกิจ เดิมทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันสวมใส่ไปทําไร่ทํานา ปัจจุบันชาวบ้านผลิต
ผ้าย้อมครามเพื่อขายผ้าทอย้อมครามจึงกลายเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบันผ้าทอย้อมครามได้ถูกสร้างคุณค่าเชิงสัญญะ
ผ่านกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างไปจากอดีตแต่ได้แสดงสัญญะความเป็นท้องถ่ินและเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 
ผู้บริโภคจึงบริโภคสัญญะของผ้าย้อมครามมากกว่าการคํานึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย จากผลการศึกษา
ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมฯ ยังพบประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกับผ้าย้อมครามอีกประการ คือ หากผ้าย้อมคราม 
อําเภอพรรณานิคม ไหลตามกระแสมากจนเกินไปหรือยึดติดอยู่กับกลุ่มผู้ซื้อมากจนหลงลืมตัวตนอาจจะทําให้ผ้า
ย้อมครามค่อยๆ ลดความน่าสนใจหมดเสน่ห์คล้ายกับผ้าพื้นเมืองในหลายท้องถ่ินท่ีเปล่ียนแปลงตัวตนของตนไป
ตามกระแสต่างๆ  
  การศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของผ้าย้อมครามในฐานะคติชนประเภทหน่ึงเพื่อท่ีจะได้เข้าใจการ
ดํารงอยู่และบทบาทของผ้าย้อมครามท่ีมีต่อผู้คนและชุมชนทําคราม  พบว่า ผ้าย้อมครามมีบทบาทในการแสดง     
อัตลักษณ์ของชาวสกลนคร มีบทบาทในการเสริมสร้างรายได้ในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครท่ี
สามารถสร้างมูลค่าได้จํานวนมากและบทบาทในการแสดงพลังของผู้หญิงในฐานะของผู้นําและผู้รู้ภูมิปัญญาผ้าย้อม
คราม ผู้หญิงเป็นส่วนสําคัญในการสืบทอดองค์ความรู้เร่ืองผ้าย้อมครามให้คงอยู่ นอกจากน้ียังมีส่วนเสริมสร้าง
ความเข้มแข้งให้เกิดข้ึนในชุมชนด้วย นับเป็นการศึกษาบทบาทหน้าที่ของผ้าย้อมครามให้เห็นอย่างหลากหลายมิติ 
อันแสดงให้เห็นว่าผ้าย้อมครามดํารงอยู่ในกลุ่มผู้ทําผ้าย้อมครามอําเภอพรรณานิคมโดยมีบทบาทสําคัญท้ังด้าน
จิตใจและด้านเศรษฐกิจ โดยการศึกษาครั้งน้ีพบข้อสอดคล้องบางประการกับการศึกษาบทบาทหน้าที่ของคติชน
วิทยาในประเทศไทยของศิราพร ณ ถลาง (2548) ไว้ 3 ประการ คือ บทบาทในการอธิบายกําเนิดและอัตลักษณ์
ของกลุ่มชน บทบาทในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคม และรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม บทบาทใน
การเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งการศึกษาบทบาทผ้าย้อมคราม
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครน้ีเป็นข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาในช่วงเวลาหน่ึง
เท่าน้ัน ผ้าย้อมครามย่อมมีพลวัตไปตามผู้คน สังคมและวัฒนธรรมที่มีการเล่ือนไหลและปรับปรนตนเองเพื่อให้มี
ชีวิตอยู่เสมอ แต่นับว่าช่วยทําให้เข้าใจสถานภาพของผ้าย้อมครามท่ีมีความสําคัญและจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
การดํารงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนได้อย่างสมบูรณ์   
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการศึกษาลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมคราม 

ในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะลักษณะร่วมของเรื่องเล่ากับการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่า
ให้กับผ้าย้อมคราม สามารถนํามาเป็นแนวทางการพัฒนาเรื่องเล่าเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินที่ไม่ใช่
เพียงผ้าย้อมคราม  

2. สามารถนําผลการศึกษาบริบทชุมชน ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมและชุมชนผ้าย้อมครามไปปรับใช้เพื่อ
พัฒนาและวางแผนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเก่ียวกับชาติพันธ์ุ แหล่งเรียนรู้ผ้าย้อมคราม หรือชุมชนที่ยังรักษา
ความเป็นท้องถ่ินของตนเอาไว้ได้    
  3. การศึกษาครั้งน้ีเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการต้ังตามพื้นท่ีทาม ทุ่ง โคก ภู ของกลุ่มทําผ้า       
ย้อมครามในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ควรขยายการศึกษาให้หลากหลายกลุ่มหรือครอบคลุมกลุ่มทําผ้า
ย้อมครามในจังหวัดสกลนคร  
   
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพประกอบการวิจัย 
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การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และการสังเกต กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมคราม
จากอําเภอพรรณานิคมที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมการผลิตผ้าย้อมคราม

แบบครบวงจร เพื่อรองรับการขยายตลาดสู่อาเซียน รุ่นที่ 1 

การทํากิจกรรมและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และการสังเกต 
กลุ่มผู้ทําผ้าย้อมคราม ตําบลสว่าง อําเภอพรรณานิคม  
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กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามจากอําเภอพรรณานิคม เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริม
การผลิตผ้าย้อมครามแบบครบวงจร เพื่อรองรับการขยายตลาดสู่อาเซียน รุ่นที่ 2 

คณะผู้วิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผ้าย้อมครามธรรมชาติจังหวัดสกลนคร 
ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร 
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คณะผู้วิจัยปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

กิจกรรมโครงการเบิ่งแยงภูมิปัญญา สืบสานคุณค่าฝ้าย-คราม ชุมชน 

คณะผู้วิจัยเข้าร่วมการประชุมเสวนา “การจัดทําคู่มือระบบควบคุมภายในส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร” 
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คณะผู้วิจัยปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม 

คณะผู้วิจัยปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม 
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คณะผู้วิจัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ “จัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยตามโครงการวิจัยเพื่อพฒันาชุมชนและท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” 

ถนนผ้าคราม จังหวัดสกลนคร 


