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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยน้ีมุ่งศึกษาผ้าย้อมครามในฐานะที่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของ

จังหวัดสกลนคร	โดยใช้ภาพแทนของกลุ่มชาตพินัธุผู้์ไท	เพือ่ช้ีให้เหน็กระบวนการรือ้ฟ้ืน

และการกลับมาของผ้าย้อมครามในปัจจุบัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	ผ้าย้อมครามเป็นมรดกทางภมูปัิญญาของบรรพชนในอดตี	

เป็นภูมิปัญญาที่เกิดข้ึนมาคู่กับการทอผ้าและวัฒนธรรมของผ้า	 การทอผ้าและการ

ย้อมผ้าจึงเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งของผู้หญิง	ผ้าย้อมคราม

ในอดีตถูกผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการด�าเนินชีวิต	 หากแต่ในปัจจุบัน

เมือ่มกีารรือ้ฟ้ืนผ้าย้อมคราม	ท�าให้ผ้าย้อมครามกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมทีส่�าคญั

ของจังหวัดสกลนคร	 ภูมิปัญญาของผ้าย้อมครามถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวและ

เรือ่งเล่าต่างๆ	กว่าจะกลายมาเป็นผืนผ้าย้อมคราม	จนท�าให้ถกูก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์

ส�าคัญของจังหวัดสกลนคร	 พร้อมทั้งมีการขับเคล่ือนเพื่อท�าให้ผ้าย้อมครามเป็นที่

ยอมรับอย่างแพร่หลายในบริบทของโลกาภิวัตน์
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Abstract

	 The	purpose	of	 this	 research	was	 to	 study	 Indigo	dyed	 fabric	 as	

cultural	products	of	the	Sakon	Nakhon	province	which	represent	the	Phu	Tai	

ethnic	group	and	to	describe	the	process	and	revival	of	Indigo	dyed	fabric	

at	the	present	time.

	 The	 research	 found	 that	 Indigo	 dye	 fabric	 is	 intellectual	 heritage	

from	their	ancestors.	The	local	wisdom	of	Indigo	dye	fabric	developed	along	

with	the	weaving	of	the	fabric	and	their	fabric	culture.	Becoming	an	expert	

in	weaving	and	dyeing	has	been	a	socialization	factor	for	Phu	Tai	women.	In	

the	past	the	Indigo	dyed	fabric	was	manufactured	to	meet	the	lifestyle	of	the	

family	and	other	traditions	without	sign	value	thought.

	 At	the	present,	Indigo	dye	fabric	has	become	an	important	cultural	

product	of	Sakon	Nakhon	province.	Although	in	the	past	the	production	of	

Indigo	dye	fabric	product	was	used	only	for	personal	use,	it	is	now	one	of	

the	sources	of	income	for	the	local	community.	
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	 Since	Indigo	dye	fabric	has	become	one	of	the	sources	of	income	of	

Sakon	Nakhon	province,	 in	particular,	and	the	economy	of	the	country,	 in	

general,	 there	should	be	encouragement	and	promotion	of	the	products	 in	

other	provinces	and	countries	at	regional	and	global	levels.	
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บทน�า

	 ชนชาติเกือบทุกแห่งในโลกมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของ

การถักทอผ้า	เพราะผ้าสามารถบ่งบอกเรื่องราวทางวัฒนธรรมในอดีตได้	ประเทศไทย

มีประวัติศาสตร์ของผ้ามายาวนาน	 การทอผ้านับว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจาก

บรรพชนด้วยการถ่ายทอดผ่านการปฏิบัติของผู้หญิง	 จึงมีผ้าที่ทอขึ้นใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน	 และผ้าที่ใช้ในโอกาสพิเศษและงานพิธีต่างๆ	 จนกลายมาเป็นค่านิยมของ

ผู้หญิงในอดีตที่จะชื่นชมและยกย่องผู้หญิงที่ทอผ้าเก่ง

	 ผ้าจึงเป็นส่วนประกอบหน่ึงที่มีีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์

ในฐานะเป็นปัจจัยส่ี	 นอกจากการใช้เพื่อห่อหุ้มปกป้องร่างกายจากสภาพอากาศและ

ธรรมชาติหรือความอุจาดแล้ว	 มนุษย์ก็มักจะใช้ผ้าเป็นเครื่องบ่งช้ีทางสังคมและ

วัฒนธรรมของตนเองด้วย	 บางสังคมใช้ผ้าเป็นเครื่องแสดงชนช้ันและสถานภาพ

ของบุคคลบางสังคมใช้ผ้าเป็นเครื่องก�าหนดบทบาทหน้าที่ทางสังคม	 และบางสังคม

ผ้าถูกท�าให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเฉกเช่นผ้าย้อมครามที่มีบทบาทหน้าที่มาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน	 หากแต่ปัจจุบันถูกกระแสโลกาภิวัตน์เป็นตัวก�าหนดปัจจัยพลวัต

ของผ้าย้อมคราม	ว่ามีต้นทางเป็นอย่างไร	ด�ารงอยู่อย่างไรในปัจจุบัน

	 ผ้าทอพื้นบ้าน	 โดยทั่วไปมีอยู่สองลักษณะคือ	 ผ้าพื้น	 และผ้าลาย	 ผ้าพื้น

ได้แก่	 ผ้าที่ทอเป็นสีพื้นธรรมดา	 ไม่มีลวดลาย	 ใช้สีตามความนิยม	 สมัยก่อนสีที่นิยม

ทอกัน	คือ	สีน�้าเงิน	สีกรมท่า	และสีเทา	ส่วนผ้าลายนั้นเป็นผ้าที่มีการประดิษฐ์ลวดลาย

เพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม	มีชื่อเรียกเฉพาะตามวิธี	เช่น	ถ้าใช้ทอ	(เป็นลายหรือดอก)	

เรียกว่า	 “ผ้ายก”	 การทอผ้าของคนไทยหลายท้องถิ่นยังคงรักษารูปแบบอันเป็น

เอกลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่น	 การทอผ้านอกจากเป็นศาสตร์และศิลป์แล้ว	 ยัง

หมายความถึงวิถีชีวิต	 ความเชื่อ	 ขนมธรรมเนียมและพิธีกรรม	ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่

อดีต	หากแต่มีการพัฒนาสิ่งต่างๆ	ไปตามยุคสมัย	ทั้งรูปแบบ	การย้อมสี	และลวดลาย	

นอกจากน้ียังบ่งบอกถึงฐานะทางสังคม	 ชาติพันธุ์	 วัฒนธรรมประเพณีในสมัยน้ันๆ

ได้ด้วย

	 ผ้าในสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทที่จะกล่าวถึงน้ีคือ	 “ผ้าคราม”	 หรือ	

“ผ้าย้อมคราม”	 ที่น�ามาใช้เป็นปฏิบัติการบนเรือนกายที่เกี่ยวข้องกับการโอบ	 รัด	 มัด	
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ผูกในวิถีชีวิตประจ�าวันต้ังแต่เกิดจนตาย	 ผ้าย้อมครามจึงเป็นภาพแทนของผ้าอ่ืนๆ	 ที่

จะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ของผ้าในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาว

ผู้ไทได้เป็นอย่างดี	 นอกจากน้ียังจะท�าให้มองเห็นพลวัตของผ้าย้อมครามในปัจจุบัน

ที่ถูกก�าหนดโดยกระแสโลกาภิวัตน์	 ที่ท�าให้บทบาทหน้าที่ที่เคยเป็นมาในอดีตของ

ผ้าย้อมครามเปล่ียนแปลงไป	 อีกทั้งกระบวนการสร้างวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้า

ก็มีผลโดยตรงที่ท�าให้ผ้าย้อมครามกลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการจ�านวนมาก	 และ

ความต้องการที่มีอยู ่มากน้ีเองที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต	 เทคนิคหรือกรรมวิธี	

ลวดลาย	 ฯลฯ	 ที่จะรับประกันความเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว

ของชาวผู้ไทในจังหวัดสกลนคร

ครามและผ้าย้อมคราม

	 ครามเป็นพืชตระกูลถั่ว	 เป็นไม้พุ่มชนิดหน่ึงในสกุล	 Indigofera	 มีประมาณ	

๗๐๐	ชนิดขึ้นทั่วไปในเขตร้อนและกึ่งร้อนในทวีปเอเชียและแอฟริกา	วิบูลย์	ลี้สุวรรณ	

กล่าวว่า	 ครามแต่เดิมเป็นสีย้อมที่น�ามาจากประเทศอินเดียจึงเรียกสีน�้าเงินเข้มว่า	

indigo	 ล�าต้นสูงประมาณ	 ๒	 ศอก	 ในประเทศไทยมี	 ๒	 ชนิด	 คือ	 ครามบ้าน	 กับ

ครามป่า	 ล�าต้นและใบสามารถน�ามาหมักเพื่อให้ได้เน้ือสี
๕
	 ส่วนอนุรัตน์	 สายทอง

ได้กล่าวถึงครามว่า	เดิมแล้วครามมีอยู่ทั่วไปเป็นพืชในตระกูล	Indigofera	แหล่งใหญ่

กระจายอยู่ทั่วไปในแอฟริกา	 อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะชนิด	

Indigofera	 tinctoria	 ซ่ึงพบมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 แต่ละชนชาติเรียก

สีครามแตกต่างกันไป	 เช่น	อินโดนีเซียเรียกตมจาวา	 (tom	 java)	มาเลเซียเรียกนิลา	

(nila)	ลาวเรียกคาม	(khaam)	ไทยเรียกคราม	(khram)	เวียดนามเรียกจาม	(cham)	

กัมพูชาเรียกตรม	 (trom)	 และในภาษาสันสกฤตเรียกนิล	 ในประเทศไทยสกัดสีคราม

จากต้นครามเป็นหลัก	 ครามชอบอากาศช้ืน	 แดดร�าไร	 จึงปลูกได้ไม่เพียงพอใน

เชิงพาณิชย์	 โดยกระบวนการสกัดต้องน�าใบสดไปแช่น�้า	 พันธุ์ครามที่ในไทยนิยมปลูก

ทั้งสองชนิด	คือ	ชนิดครามฝักตรง	และชนิดครามฝักงอ	ครามฝักงอจะให้สีน�้าเงินใส
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หรือน�้าเงินอมฟ้า	ส่วนครามฝักตรงจะให้สีน�้าเงินอมม่วง
๖

	 มีข้อสนับสนุนว่าครามเป็นพืชที่มีต้นก�าเนิดในประเทศอินเดียมาตั้งแต่

ศตวรรษที	่๔	โดยเวนิส	มาร์โคโปโลกล่าวถงึอุตสาหกรรมสีครามอินเดยีในช่วงศตวรรษ

ที่	 ๑๑	 ว่าพ่อค้าชาวอาหรับได้น�าสีครามซ่ึงเป็นพืชพื้นเมืองของพวกเขาย้อมให้ได้สีฟ้า	

พืชสีครามปรากฏตามส่วนต่างๆ	ของโลก	เช่น	จากตะวันออกและภาคใต้ของแอฟริกา	

จากอเมริกาเขตร้อน	 และในเอเชีย	 การใช้สีย้อมจากพืชเริ่มต้นในประเทศอินเดีย

เมื่อประมาณสองพันปีก่อนคริสต์ศักราชบริเวณลุ่มแม่น�้าสินธุบริเวณรัฐเกรละ	 และ

เริ่มเพาะปลูกครามมากข้ึนในศตวรรษที่	 ๑๖	 ในประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ภาคเหนือของอินเดียและครามยังถูกน�ามาใช้อย่างกว้างขวางในเอเชียใต้และมีการ

ซื้อขายกับประเทศอื่นๆ	 โดยน�าไปสร้างลวดลายผ้าที่สวยงามและภาพวาด	นอกจากนี้

ยังพบว่ามีการใช้ราก	 ล�าต้นและใบของครามมาใช้ในทางการแพทย์เป็นเวลาหลาย

ศตวรรษ
๗

	 เรื่องราวเกี่ยวกับครามในประเทศไทยมีหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด	 ปรากฏ

หลักฐานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 ในศิลาจารึกวัดช้างล้อม	 (หลักที่	 ๑๐๖)	 สมัยพญาลิไท	

ด้านที่	๒	เนื้อความในจารึกกล่าวว่า	

เจ้าพนมไสด�าออกบวช	 ได้สร้างพิหารประดิษฐานพระพุทธรูป	

สร้างหอพระไตรปิฎก	ปลูกต้นศรีมหาโพธิ	สร้างพระบฏ	ปรากฏใน

บรรทัดที่ 	 ๑๖	 –	 ๑๗	 ซ่ึงพรรณนาสีของพระธาตุว ่ามี สีใส

งามดงัผลึกแก้วเขยีวเหมอืนสีของคราม	ความว่า	“...ใสงามดงัผลึก

รัตนแก้วเขียว ในกลางดังผ้าอันท่านชุบคราม...
๘
 

	 โคลงประพาสนิราศธารโศก	 พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร	 (เจ้าฟ้ากุ้ง)

ที่กล่าวเปรียบเทียบต้นครามกับผ้าแพรพรรณของนางอันเป็นที่รัก	ความว่า	

 
๖	

อนุรัตน์	สายทอง,	ไหมย้อมครามธรรมชาติ	ใน	วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (ขอนแก่น:	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,	๒๕๕๕),	หน้า	๔๒๔	–	๔๒๕.

 
๗
	 http://www.kew.org/plant	cultures/plants/indigo_traditional_medicine.html

 
๘
 ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔	(พระนคร:	ส�านักนายกรัฐมนตรี,	๒๕๑๓),	หน้า	๑๒๔.
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  ต้นครามพี่คิดผ้า สีฟ้าอ่อนอรเคยทรง

 เรียมคิดติดขลิบวง เวียนรอบหน้าอ่าครุยทองฯ

  ต้นครามนึกผ้าเจ้า บรรจง

 สีฟ้าอ่อนอรทรง เลิศฟ้า

  เรียมพิศติดขลิบวง เวียนรอบ

 นางประดิษฐ์ติดหน้า อ่าฟั่นครุยทอง
๙

	 สมัยต่อมาที่มีการกล่าวถึงผ้าครามในลักษณะเครื่องนุ่งห่มคือในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น	 ปรากฏใน	 “ประถม	 ก	 กา”	 แบบหัดอ่านของพระเทพโมลีและ

พระอมราภิลักขิต	(เกิด)	ที่กล่าวถึงเครื่องนุ่งห่มจากผ้าคราม	ความว่า

 “เรื่องความน้ีในนามกม ชื่อว่ายาขม น�้านมน�้าต้มส้มมะขาม ขุนนางหนุ่มๆ

นุ่งปูมดูงาม ห่มผ้าย้อมคราม ไปถามข้อความตามธรรมเนียม”
๑๐

	 นอกจากน้ี	 ยังพบว่ากลุ่มชนชาติไทมีความรู้เรื่องการทอผ้ามาตั้งแต่อดีต	

ปรากฏชัดเจนในพงศาวดารล้านช้างตอนหนึ่งความว่า

	 “เมื่อน้ันพระยาแถนหลวงจึงให้แถนแต่งแลพิศณุกรรมลงมาแต่งแปงแก่เขา	

แถนแต่งจึงมาแต่ยาม	 ให้ท�าไร่ท�านา	 ปลูกข้าวปลูกผัก	 ปลูกลูกไม้หัวมันทั้งมวลอัน

จักควรกิน	 เล่าบอกยามอันทอผ้า...	 ส่วนพิศณุกรรมจึ่งบอกคุณอันเข่นพร้ามีดจกเสียม

เครื่องเวียกการช่างแก่เขาทั้งมวล	 เล่าบอกคุณอันท�าหูกทอฝ้าย	 แพรเขมฝ้ายไหม

ทั้งมวล	อันควรนุ่งควรกินทั้งมวล”

	 จากเน้ือหาในพงศาวดารล้านช้างท�าให้ทราบว่ากลุ่มชนผู้ไทก็เป็นอีกกลุ่มชน

หน่ึงที่มีภูมิปัญญาเรื่องการถักทอมาแต่โบราณกาล	 แม้จะปรากฏอยู่ในรูปข้อมูล

มขุปาฐะกต็าม	แต่กไ็ด้สะท้อนให้เหน็วิธคีดิเกีย่วกบัการแบ่งบทบาทหน้าทีข่องชายหญงิ

ทีชั่ดเจน	และยงัคงสืบทอดแนวคดิดงักล่าวในรปูแบบค�ากล่าวหรอืค�าบอกเล่ามาจนถงึ

ปัจจุบนัว่า	“หากผู้หญงิต�า่หกูหรอืทอผ้าไม่เป็น	กไ็ม่เหมาะสมและไม่พร้อมทีจ่ะออกเรอืน	

 
๙
	 เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร,	 ประวัติและพระนิพนธ์บทร้อยกรองเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร 

(กรุงเทพฯ:	บรรณาคาร,	๒๕๑๖),	หน้า	๙๓.

	 ๑๐
	 กรมศิลปากร,	ประถม ก กา ประถม ก กา หัดอ่าน ปฐมมาลา	(กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์

รุ่งวัฒนา,	๒๕๑๓),	๔๔.
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เช่นเดียวกันถ้าผู้ชายคนใดยังสานตะกร้าหรือหว่านแหไม่เป็นก็ยังไม่ควรที่จะมีเมีย”	

สอดคล้องกบัยศ	สันตสมบัต	ิทีก่ล่าวว่า	การแบ่งแยกงานตามเพศในสังคมเกษตรกรรม

ภาระรับผิดชอบส่วนมากจึงตกอยู่ที่ผู้หญิง	 เช่น	 ท�าไร่	 ท�านา	 เก็บเกี่ยวพืชผล	 หุงหา

อาหาร	ดูแลบ้าน	เลี้ยงลูก	ฯลฯ	จึงถูกขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือน
๑๑

ภาพที่ ๑	คุณยายปอน	โคตรพรหม	ผู้เป็น

	 ยิ่งกว่าครูภูมิปัญญาผ้าย้อม

	 คราม

ภาพที่ ๒	คุณยายเหนือ	 วะดิศิริศักดิ์ 	

	 (ศรี สุทัศน์)	 ก�าลังเข็นฝ้าย

	 ส�าหรับการทอผ้าคราม

 
๑๑
	 ยศ	สันตสมบัติ,	มนุษย์กับวัฒนธรรม	พิมพ์ครั้งที่	๔	(กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์,	๒๕๔๔),	หน้า	๑๔๙.

ภาพที่ ๓	อุปกรณ์การย้อมคราม	 ซ่ึงใน

	 ปัจจุบันเปล่ียนจากหม้อนิลเป็น

	 ถังพลาสติก

ภาพที่ ๔	อุปกรณก์ารทอผ้าประกอบดว้ย

	 กี่	ฟืม	กระสวย	หลอดด้าย	ฯลฯ
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	 วัฒนธรรมการถักทอดังที่ได้กล่าวก็ได้สืบทอดมาถึงรุ่นลูกหลาน	 การน�าพืช

ต่างๆ	 มาย้อมเพื่อให้สีเพื่อใช้ย้อมผ้าจึงเป็นส่ิงที่ถูกสอนกันมาโดยวัฒนธรรมมุขปาฐะ

จากอดีตอันยาวนาน	 ชาวผู้ไทรู้จักครามเช่นเดียวกับที่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ	 รู้จักว่าคราม

เป็นพืชชนิดหน่ึง	 มีใบขนาดเล็ก	 จึงนิยมน�ากิ่งครามรวมถึงใบมาแช่น�้าเพื่อหมักเอา

น�้าคราม	 แล้วน�าเน้ือครามที่เกิดจากการตกตะกอนน�ามาเป็นก้อนครามหรือเน้ือคราม

แล้วน�ามาย้อมผ้า	 เน้ือครามที่ได้จะเป็นสีน�้าเงินเข้มเรียกว่าสีคราม	 กรรมวิธีการท�า

น�้าครามมีความซับซ้อน	หากท�าไม่ถูกขั้นตอน	ครามจะไม่ให้สีเรียกว่า	“ตาย”	น�้าสีที่ยัง

ไม่สมบูรณ์จะเห็นเป็นสีเขียวเข้ม	 เมื่อท�าปฏิกิริยากับอากาศสีจะเข้มข้ึนจนเป็นสีน�า้เงิน

เข้มในที่สุด

	 ชาวผู้ไทเรียกสีครามว่าสีนิล	 ชาวอีสานทั่วไปนิยมน�าไปย้อมผ้า	 และมัดเป็น

ลายเรยีกว่า	“ผ้าย้อมคราม”	แหล่งผลิตผ้าทอมอืย้อมครามทีม่คีณุภาพมากทีสุ่ดแห่งหน่ึง

ของเอเชียคือจังหวัดสกลนครเน่ืองจากเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการรื้อฟื ้นและ

ถ่ายทอดให้กับชนผู้ไทรุ ่นหลัง	 จนท�าให้เกิดการรับรู ้เรื่องครามและผ้าย้อมคราม

อย่างแพร่หลายอีกครั้งหน่ึง	 บุญยงค์	 เกศเทศ	 กล่าวถึงภูมิปัญญาการผลิตเครื่อง

นุ่งห่มไว้ว่า	 วิธีการสืบทอดหัตถกรรมส่ิงทอทั้งการทอมือและการใช้เครื่องจักรรวมถึง

การเลือกค้นหาสีธรรมชาติจากป่าวัฒนธรรมซ่ึงอยู่แวดล้อมใกล้ตัวที่สุด	 ไม่ว่าจะเป็น

เปลือก	 ใบ	 แก่น	 ตลอดจนผลได้น�ามาปรับเปล่ียนใช้อย่างรู้คุณค่าว่าสีน�้าเงินได้จาก

ต้นคราม	 แต่เน่ืองจากกรรมวิธีในการย้อมยุ่งยาก	 ขาดแคลนวัตถุดิบ	 กอปรกับสีเคมี

ที่มีจ�าหน่ายอยู่ตามท้องตลาดท�าให้ความต้องการในการใช้สีธรรมชาติลดน้อยลง

แม้ว่าจะคุณภาพดีก็ตาม
๑๒

	 การปลูกครามเพื่อน�ามาย้อมผ้าจะต้องหว่านเมล็ดครามก่อน	 และครามมี

๒	ชนิด	คือ	ชนิดฝักตรงและฝักงอ	ฝักตรงจะมีเมล็ดที่สีเหลืองอ่อนๆ	คล้ายกับสีของ

เมล็ดงา	 แต่เล็กกว่า	 ส่วนฝักงอจะเป็นเมล็ดสีด�า	 ช่วงเวลาของการหว่านครามคือ

ช่วงฤดูฝน	 จากน้ันประมาณ	 ๓-๔	 เดือนเมื่อต้นครามแก่จัดพอที่จะเก็บเกี่ยวได้	 ก็จะ

เกี่ยวครามโดยเอาล�าต้น	 กิ่งและใบมาม้วน	 ชาวอีสานและชาวผู้ไทเรียกว่าเอามาก้อ	

	 ๑๒	
บุญยงค์	เกศเทศ,	ภูมินิเวศสร้างค่า ภูมิปัญญาสร้างคน	(มหาสารคาม:	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม,	๒๕๕๐),	หน้า	๖๙.
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(ม้วนเป็นก้อนๆ)	น�าเอาไปหมกัในหม้อ	(ไห)	ขนาดกลางประมาณ	๒-๓	คนื	เมือ่ได้สีเขียว

อ่อนๆ	 แยกเอากากที่ปั ้นเอาเศษต่างๆ	 ออกแล้วน�ามาผสมกับปูนขาว	 ใช้ไม้คน

ในสมัยก่อนจะใช้มือกวนให้เน้ือครามกับปูนขาวให้เข้ากันประมาณ	 ๓-๔	 วันจน

ครามตกตะกอนคล้ายเลนจะได้เน้ือครามสีน�้าเงินเข้ม	 กรองเอาเน้ือครามเอาไว้ก่อน

น�าไปก่อหม้อ	(ก่อนย้อม)	เวลาจะน�าไปย้อมจะต้องเอาไปผสมกับดั่ง	(น�า้ด่าง)	ซึง่ดั่งจะ

ได้จากการเผากาบกล้วย	 ต้นกล้วย	 มะเฟือง	 ไม้ส้มขี้ม้อน	 ต้นมะละกอแล้วกรองเอา

น�้าข้ีเถ้ามาผสมกับก้อนครามปล่อยไว้จนส่วนผสมต่างๆ	 ลงตัว	 แล้วน�าเอาฝ้ายที่

ต้องการย้อมลงไปแช่หรือหมักไว้	 การย้อมครั้งแรกจะได้สีฟ้า	 ดังน้ันจึงต้องย้อมซ�้าๆ	

จนกว่าจะได้สีตามที่ต้องการ	 สมัยก่อนการย้อมผ้าครามก็เพื่อท�าให้ผ้าฝ้ายสีขาวเป็น

สีด�าเหมาะส�าหรับการใส่ท�าไร่	ท�านา

	 การย้อมผ้าด้วยครามจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม

ชาติพันธุ์	 ชาวผู้ไทก็เป็นอีกหน่ึงกลุ่มชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องการปลูกฝ้ายและน�า

ฝ้ายมาย้อมกับครามจนได้สีน�้าเงินเข้มหรือสีด�ากลายเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่ังสม

มาจากบรรพบุรุษและถ่ายทอดด้วยวิธีการทางมุขปาฐะที่ส�าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า

ให้กับผ้าจนสามารถก่อเกิดรายได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรมต่อชุมชน

ของชาวผู้ไทหลายแห่ง	 เช่น	 บ้านโนนเรือ	 บ้านนาดี	 บ้านดอนกอย	 บ้านหนองครอง

บ้านโนนพอก	 อ�าเภอพรรณานิคม	 ซ่ึงเป็นหมู่บ้านผลิตผ้าย้อมครามส่งออกสู่ตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศจนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก	 ขนาดกลางที่ช่วยให้

ชาวบ้านมีรายได้จุนเจือครอบครัว	โดยมีพื้นฐานมาจากภูมิปัญญาของบรรพชน



ผ้าย้อมคราม : การท�าวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าในกระแสโลกาภิวัตน์ 97

	 ชาวผู้ไทในประเทศไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ	ได้แก่	สกลนคร	กาฬสินธุ์	

นครพนมและมุกดาหาร	 ต่างก็มีองค์ความรู้เรื่องครามและผ้าครามทั้งส้ิน	 โดยให้

ข้อมูลที่ค่อนข้างตรงกันอย่างหน่ึงว่า	 “คราม”	 เป็นพืชล้มลุก	 ปลูกได้ง่าย	 โดยมาก

มักปลูกในเดือน	๖	สามารถเก็บได้ในระยะเวลา	๓	เดือน	โดยน�าใบและล�าต้นส่วนบน

มาหมักในโอ่งหรือหม้อดิน	 จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่อายุ	 ๔๕	 ปีข้ึนไปพบว่า

รู้จักคราม	 รู้จักกรรมวิธีการท�าครามและการย้อมคราม	 โดยให้ค�าตอบว่าเคยพบและ

เคยเห็นแม่	 ยาย	ย่า	 (แม่สามี)	 ท�ามาก่อน	แต่ไม่เคยลงมือท�า	หากสัมภาษณ์เจาะลึก

เกี่ยวกับการท�าผ้าย้อมครามก็จะบอกได้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน	 ไม่สามารถล�าดับหรือ

เรียบเรียงกระบวนการท�าครามได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

	 ข้อมลูเรือ่งวิธกีารท�าครามและการย้อมครามส่วนมากผู้หญงิทีม่อีายมุากกว่า	

๕๐	 ปีขึ้นไป	 สามารถบอกวิธีการปลูกฝ้าย	 การทอผ้าและการมัดย้อมผ้าครามได้

ภาพที่ ๕	รูปแบบและลวดลายผ้าย้อมครามที่ก�าลังได้รับความนิยม	
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อย่างดี	แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้เรื่องครามของชาติพันธุ์ผู้ไทใน	๔	จังหวัดที่ได้กล่าว

มาแล้วข้างต้น	 มิได้หายไป	 หากแต่ยังปรากฏอยู่ในความทรงจ�าของคน	 เพียงแต่ขาด

ช่วงตอนของการท�าผ้าย้อมครามเน่ืองมาจากวิถีชีวิต	 ระบบเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง

ไป	ประกอบกับเวลาที่เร่งรีบของชาวบ้านที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ	มากขึ้น	จึงท�าให้ผ้า

ย้อมครามลดบทบาทหน้าที่ลงไปโดยปริยาย	 นอกจากน้ีคนสมัยใหม่ไม่นิยมสวมใส่

ผ้าย้อมครามซ่ึงมีสีน�้าเงินเข้มและสีด�า	 เน่ืองจากผ้าย้อมครามย้อมแล้วจะได้สีและ

กล่ินพิเศษ	 หลายคนไม่ชอบกล่ินของครามและสีของครามจึงเล่ียงที่จะสวมใส่เส้ือผ้า

ที่มัดย้อมจากคราม	 ยิ่งตอกย�้าให้ผ้าย้อมครามลดบทบาทลงไปอีก	 จนกระทั่งยุคสมัย

หน่ึงทีม่คีนหนัมาให้ความสนใจครามและผ้าย้อมคราม	ท�าให้ครามกลับมามชีีวิตอีกครัง้

หน่ึงและในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	ผ้าย้อมครามเป็นทีร่บัรูข้องคนทัว่ไป	มหีลายชุมชนทีผ่ลิต

และน�าผ้าย้อมครามออกมาขาย	 และหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งให้การสนับสนุนและ

ส่งเสริมการผลิตผ้าย้อมคราม	 โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร	 ที่ได้สนับสนุนให้มีการ

สวมใส่ผ้าย้อมคราม	จนเป็นเอกลักษณ์ทุกๆ	วันศุกร์เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการจะสวมใส่

ผ้าครามในการปฏิบัติงาน	 รวมถึงโรงเรียนก็สนับสนุนให้นักเรียนสวมใส่ผ้าครามด้วย

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านที่ผลิตผ้าครามสามารถด�ารงอยู่ได้

ภาพที่ ๖	รูปแบบและลวดลายผ้าย้อมครามที่ก�าลังได้รับความนิยม
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	 แหล่งผลิตผ้าครามในจังหวัดสกลนครมีหลายหมู่บ้าน	 เช่น	 ชาวผู้ไทใน

อ�าเภอพรรณานิคม	 ได้แก่	 บ้านดอนกอย	 บ้านหนองครอง	 บ้านโนนเรือ-ต่อเรือ

บ้านนาดี	ชาวกะเลิงในอ�าเภอกุดบาก	ได้แก่	บ้านกุดแฮด	อูนดง	เชิงดอย	หนองสะไน	

และชาวโย้ยในอ�าเภออากาศอ�านวย	ได้แก่	บ้านบะหว้า	บ้านถ�้าเต่า	และกลุ่มชาติพันธุ์

อ่ืนๆ	 ในอ�าเภอสว่างแดนดิน	 ได้แก่	 บ้านพันนา	 ไม่เฉพาะแต่ชาวผู้ไทเท่าน้ัน	 จึงเป็น

ข้อสันนิษฐานว่าภูมิปัญญาการย้อมผ้าครามน่าจะเป็นส่ิงที่ถูกถ่ายทอดมาอย่าง

แพร่หลาย	 ไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	 หากแต่กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทน่าจะเป็น

กลุ่มแรกๆ	ที่รื้อฟื้นกระบวนการย้อมครามขึ้นมาก่อนกลุ่มอื่นๆ	และท�าให้เป็นที่ยอมรับ	

ท�าให้ภมูปัิญญาดงักล่าวมชีีวิตอีกครัง้หน่ึง	และได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั

หลายแห่ง	 เช่น	 พัฒนากรจังหวัด	 วัฒนธรรมจังหวัด	 รวมถึงหน่วยงานราชการอีก

หลายแห่ง	จนท�าให้ผ้าครามเป็นที่รับรู้ของคนจังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่นๆ

สังคมและวัฒนธรรมกับผ้าย้อมคราม

	 นอกจากผ้าจะมีความส�าคัญในฐานะเครื่องนุ่งห่มแล้ว	 มนุษย์ยังใช้ผ้าเป็น

เครื่องแบ่งแยกเพศและหน้าที่ของมนุษย์อีกด้วย	 โดยเฉพาะในวัฒนธรรมของชาว

อุษาคเนย์ทีร่บัรูถ้งึวัฒนธรรมเรือ่งการถกัทอว่าเป็นงานของผู้หญงิ	ผู้ชายจะต้องจักสาน	

เช่นเดียวกับที่บรรทัดฐานทางสังคมที่ตั้งไว้ว่า	 ผู้ชายคนใดที่ไม่ผ่านการบวชเรียนก็ยัง

ไม่นับว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์	 เช่นเดียวกันกับผู้หญิงคนใดที่ยังไม่รู ้จักการปั่นฝ้าย

ทอผ้าก็ยังไม่สมควรที่จะมีครอบครัว	 มโนทัศน์ดังกล่าวไม่ได้ปรากฏแต่ในเฉพาะกลุ่ม

ชาติพันธุ์ใดกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งเท่านั้น	หากแต่เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง

 ผ้าย้อมครามกับประเพณีการเกิด

	 สมัยก่อนชาวผู้ไทเมื่อคลอดลูกก็จะอยู่ไฟที่บ้าน	 แต่ปัจจุบันนิยมคลอดลูกที่

โรงพยาบาลและกลับมาพักฟื้นที่บ้าน	 การอยู่ไฟก็มีอยู่บ้างแต่ไม่แพร่หลายเหมือน

สมัยก่อน	 เน่ืองจากเงื่อนไขของเวลา	 การคลอดโดยใช้หมอต�าแยสามีจะเป็นผู้หา

ผ้าขาวม้ามาผูกกับข่ือโยงลงมาเพื่อให้ภรรยาจับหรือถ่วงน�้าหนักขณะคลอด	 เมื่อเด็ก

คลอดออกมาแล้วกจ็ะใช้ผ้ามาห่อหุม้ร่างกายแล้วน�าไปวางในกระด้ง	หลังจากการอยูไ่ฟ

แล้วก็จะมีการสู่ขวัญแม่และเด็กเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข	เรณู	เหมือนจันทร์เชย	กล่าวว่า
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ชาวไทยโซ่งเมื่อหลังจากการอยู่ไฟ	 ๑๕	 วันแล้ว	 ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจะมาผูกแขน

รับขวัญ	 บางครั้งก็ดึงเส้นด้ายจากผ้าลายแตงโมผืนเก่าๆ	 มาผูกข้อมือเด็ก	 เด็กผู้ชาย

จะผูกข้อมือขวาและเด็กผู้หญิงจะผูกข้อมือซ้าย
๑๓
 

	 ผ้ามคีวามเกีย่วข้องกบัพธิกีรรมการเกดิของชาวผู้ไท	นับตัง้แต่ผู้เป็นแม่จะต้อง

เตรียมทอผ้าไว้ส�าหรับลูกที่จะคลอดออกมา	 โดยผ้าที่ใช้ตั้งแต่แรกเกิดประกอบด้วย

ผ้าอ้อม	 ผ้าห่ม	 ผ้าหุ้มฟูก	 (ที่นอน)	 เส้ือผ้า	 ผ้าท�าความสะอาดและผ้าส�าหรับห่อตัว

หลังคลอด	 ผ้าท�าเปลนอน	 เมื่อเด็กคลอดผู้ท�าคลอดก็จะท�าความสะอาดตัวเด็กแล้ว

น�าผ้าที่นุ่ม	 สะอาดที่แม่เตรียมไว้มาห่อตัวเด็ก	 นอกจากน้ียังมีการเตรียมผ้าก�านัล

ส�าหรับผู้ท�าคลอดเพื่อขอบคุณผู้ที่มาท�าคลอดให้ด้วยการมอบผ้านุ่ง	ผ้าห่ม	หรือผ้าซิ่น

ให้	 และเตรียมผ้าปูรองกระด้งส�าหรับเด็กตามความเชื่อที่ว่าเด็กแรกเกิดต้องออกมา

ถูกแดดในตอนเช้า	ร่างกายจะได้แข็งแรง	

	 ข้อมูลดังกล่าวจึงท�าให้เห็นว่าผู้หญิงได้รับการอบรมส่ังสอนและเรียนรู้เรื่อง

ผ้า	 การทอผ้าจากแม่และญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง	 ตั้งแต่การเข็นฝ้าย	 ดีดฝ้าย	 กรอด้าย	

รวมถึงกระบวนการทอผ้าแบบต่างๆ	 ซ่ึงแตกต่างจากผู้ชายที่จะต้องเรียนทั้งในระบบ

โรงเรียนและการเรียนรู้ชีวิตไปพร้อมๆ	 กัน	 กระบวนการเรียนรู้เรื่องผ้าทอ	 เป็น

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมอีกประการหน่ึง	 อีกทั้งยังเป็นการใช้แสดงสภาพทาง

สังคมของการเปล่ียนผ่านสภาวะของคน	 โดยเฉพาะเรื่องของผ้า	 ผู้หญิงจะถูกอบรม

สั่งสอนมาตั้งแต่เด็กผ่านการดู	 การฝึกและการปฏิบัติจริง	 โดยมีแม่	 ย่า	ยาย	ป้า	น้า

ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงท�าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว	หากผู้หญิงสามารถ

ที่จะเรียนรู้กระบวนการทอผ้าได้แล้ว	 ก็สามารถที่จะเปล่ียนผ่านสภาวะจากเด็กมา

เป็นสาว	 พร้อมที่จะเข้าสู่พิธีแต่งงานได้	 สอดคล้องกับวิบูลย์	 ล้ีสุวรรณ	 ที่กล่าวว่า

ฝีมือในการทอผ้าเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงของผู้หญิงที่จะช่วยให้ฝ่ายชายและญาติฝ่ายชาย

มองเห็นคุณค่าของความเป็นกุลสตรีของผู้หญิง	 และนอกจากน้ีผ้าและการทอผ้ายัง

เป็นส่วนส�าคัญในพิธีกรรมต่างๆ	ของผู้หญิงตั้งแต่เกิดจนตาย
๑๔

 
๑๓
	 เรณู	เหมือนจันทร์เชย,	ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่ง	(นครปฐม:	ส�านักงานวิจัยภาษา

และวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์	มหาวิทยาลัยมหิดล,	๒๕๔๒),	หน้า	๑๐๙.

 
๑๔	

วิบูลย์	 ล้ีสุวรรณ,	 สารานุกรมผ้า เคร่ืองถักทอ	 (กรุงเทพฯ:	 เมืองโบราณ,	 ๒๕๕๐),

หน้า	๑๙๙.
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	 สุริยา	สมุทคุปติ์และพัฒนา	กิตติอาษา	กล่าวว่า	ผู้หญิงอีสานจะแต่งงานได้

ต้องทอผ้าให้เป็นอย่างน้อย	๓	อย่าง	ได้แก่	เสื้อด�า	ต�่าแพร	ซิ่นไหม”	เสื้อด�า	คือ	เสื้อ

ที่ตัดจากผ้าฝ้ายที่ทอเองแล้วน�าไปย้อมคราม	 ชาวบ้านนิยมสวมใส่เวลาท�างานในไร่นา	

ต�่าแพร	 คือ	 การทอผ้าแพรเอาไว้ใช้ในโอกาสต่างๆ	 ผ้าขาวม้าก็จัดอยู่ในประเภทน้ี	

ซิ่นไหม	คือ	การทอผ้าไหมเอาไว้ใช้ในโอกาสส�าคัญ	เช่น	งานแต่ง	งานบุญ	ส่วนมากใช้

ในการ	“สมมา”	ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชาย	ดังนั้นผู้หญิงในช่วงวัยสาวจะต้องมีความสามารถ

ในการท�าทีน่อน	หมอน	ผ้าห่ม	ผ้านวม	จึงจะถอืว่าสามารถทีจ่ะออกเรอืนไปมคีรอบครวั

ได้	ซ่ึงกนั็บได้ว่ากระบวนการทอผ้า	การมดัหมี	่การย้อมผ้าเป็นกระบวนการขดัเกลาทาง

สังคมของผู้หญิง
๑๕

	 ผ้าในช่วงส�าคัญของการเกิด	 ผ้าที่ใช้ส่วนมากเป็นผ้าอ้อมที่ท�าจากผ้าฝ้าย

ผ้าขาวม้าหรือผ้าอ่ืนๆ	 ที่พอจะหาได้มามัดกับข่ือของครัวส�าหรับการท�าคลอด	 ผู้หญิง

ทีจ่ะคลอดจ�าเป็นจะต้องสวมใส่ผ้าถงุของแม่หรอืของแม่สาม	ีเพราะเช่ือว่าจะคลอดลูก

สะดวก	ผ้าถุงสมัยก่อนมักจะเป็นผ้าย้อมหม้อหรือผ้าย้อมคราม	เมื่อเด็กคลอดออกมา

แล้ว	 ผ้าซ่ินบางส่วนจะถูกฉีกออกมาเพื่อห่อตัวเด็กหรือบางครั้งก็จะฉีกผ้าซ่ินมา

เช็ดตัวเด็ก	 ก่อนที่จะน�าเด็กไปท�าความสะอาด	 แล้วน�าเด็กมานอนอยู่บนหลังกระด้ง

หลังจากน้ันก็จะหาผ้าซ่ินย้อมครามผืนอ่ืนๆ	 มานุ่งขณะอยู่ไฟ	 เพราะบางครั้งสุขภาพ

ร่างกายของแม่ที่เพิ่งผ่านการคลอดยังไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้	 จึงต้องสวมเส้ือผ้า

หนาๆ	 และผ้าฝ้ายย้อมครามก็มีลักษณะพิเศษที่สามารถดูดซับเหงื่อได้ดี	 อีกทั้งเวลา

ที่เด็กทารกดูดนมแม่ผ้าครามก็ซับน�้านมได้ดีด้วย

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 จึงพบว่าผ้าย้อมครามเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิด

อย่างมาก	 โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่หรือผู้หญิงที่คลอดลูกใหม่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

เรียนรู้กระบวนการท�าผ้าชนิดต่างๆ	 โดยเฉพาะกระบวนการทอ	 กระบวนการย้อม

เพราะผ้าเหล่าน้ีต้องน�ามาใช้เป็นเครื่องใช้สอยในการเกิด	 จนถึงกับมีค�ากล่าวเกี่ยวกับ

การท�าผ้าของชาวผู้ไทว่า	 “มิเป็นลิงเป็นลายมิเห้อเอาโผ”	 แปลความได้ว่า	 “ไม่เรียนรู้

การทอผ้าและลวดลายของหมี่ก็ไม่ให้มีสามี”

 
๑๕	

สุรยิา	สมทุคปุติแ์ละพฒันา	กติตอิาษา	(บรรณาธกิาร),	ฮตีบ้านคองเมือง : รวมบทความ

ทางมานุษยวิทยาว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมอีสาน	(นครราชสีมา:	ห้องไทยศึกษานิทัศน์	ส�านักวิชา

เทคโนโลยีสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,	๒๕๓๖),	หน้า	๖๙.
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 ผ้าย้อมครามกับประเพณีการแต่งงาน

	 ผ้าย้อมครามได้เข้ามามบีทบาทในพธิกีรรมการแต่งงานของชาวผู้ไทนับตัง้แต่

เป็นเครื่องสมมาญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายเน่ืองจากในอดีตผ้าเหล่าน้ีจะต้องเกิดจากฝีมือ

ของผู้หญิง	 เป็นคนท�าข้ึนเอง	 เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมในการออกเรือน

ดังน้ัน	 “ผ้าสมมา”	 จึงเป็นผ้าที่แสดงออกซ่ึงความสามารถของผู้หญิงที่จะแสดงให้กับ

ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายได้ทราบว่า	 เป็นผู้ที่เหมาะสมในการออกเรือนและพร้อมที่จะเป็น

แม่บ้านต่อไปในอนาคต

	 ผ้าสมมาของชาวผู้ไท	 ได้แก่	 ผ้าซ่ิน	 ผ้าแพร	 ผ้านวม	 โสร่ง	 ผ้าขาวม้า

การทอผ้าเพื่อเป็นของสมมาของชาวผู้ไทมักจะเรียนรู้จากคนที่เป็นแม่หรือญาติผู้ใหญ่

ฝ่ายหญิงของครอบครัว	 เริ่มจากการดู	 การเลียนแบบเพื่อให้เกิดความช�านาญ	 เมื่อ

ช�านาญแล้วก็จะฝึกท�าด้วยตนเอง	 ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้เรื่องการทอผ้าน้ีมักจะเกิด

ควบคู่ไปกับการสอนงานบ้านเรื่องอื่นๆ	เช่น	การท�าอาหาร	การงานในไร่นา

	 การสมมาในงานแต่งของชาวผู้ไท	 ผ้าที่ส�าคัญที่สุดในสมัยก่อนคือผ้าถุงและ

ผ้าขาวมา้	ซึง่เกิดจากการมัดหมี่	โดยเฉพาะหมี่จะมี	๒	แบบ	คอื	หมี่ลวาด	(ไมม่ีลวดลาย	

เป็นผ้าพื้นหรือไม่ก็เป็นลวดลายทั้งผืน)	 และหมี่คั่น	 หรือที่เรียกว่าซ่ินทิว	 (เป็นลาย

ทางยาวคัน่)	ผ้ามดัหมีน้ี่สัมพนัธ์และเกีย่วข้องกบัการย้อมครามหรอืย้อมหม้อ	เน่ืองจาก

ผ้าเหล่านี้ตอนที่เป็นเส้นฝ้ายจะต้องน�าไปย้อมให้มีสีต่างๆ	 โดยเฉพาะสีด�าหรือสีน�้าเงิน

สีที่ได้น้ันมาจากคราม	 และเมื่อมัดย้อมเสร็จแล้วจึงจะน�าไปมัดเป็นลวดลายต่างๆ

ตามที่ต้องการ	 ซ่ึงลวดลายในสมัยก่อนมักไม่ซับซ้อน	 จากการสัมภาษณ์นางเหนือ

วะดิศิริศักดิ์	 (สัมภาษณ์	๒๕	 เมษายน	๒๕๕๕)	พบว่าลวดลายต่างๆ	 ในอดีตมีไม่ค่อย

มากนัก	 ได้แก่	 ลายแมงดา	 ลายแมงมุม	 ลายนาค	 ลายคว�่า	 ลายหงาย	 ลายดอกไม	้

ลายขอ	 เป็นต้น	 ซ่ึงลวดลายเหล่าน้ีผู้เฒ่าผู้แก่มักจะสอนกันมา	 และหัดให้คนที่เริ่ม

มัดหมี่ท�าจากลวดลายง่ายๆ	 ก่อน	 เช่น	 ลายคว�่า	 ลายหงาย	 หลังจากที่ช�านาญ

แล้วก็จะสอนลวดลายอ่ืนๆ	 ที่ยากข้ึน	 และลวดลายที่ยากมากคือลายดอกไม้รวมถึง

ลายนาค	

	 จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าในพิธีกรรมการแต่งงานของชาวผู้ไท	 ผ้าและการ

ทอผ้าเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมของผู้หญิงและเป็นการขัดเกลารวมถึง
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กระบวนการเปล่ียนผ่านสถานภาพของผู้หญิงอย่างสมบูรณ์ที่สุด	 เน่ืองจากผู้หญิงได้

แสดงให้ฝ่ายชายและพ่อแม่	รวมถงึญาตผู้ิใหญ่ของฝ่ายชายรบัรูว่้าตนเองมคีวามพร้อม

และเหมาะสมในการเป็นคนที่จะออกเรือน	 ผืนผ้าจึงเป็นส่ิงส�าคัญที่ผู้หญิงได้รับการ

สั่งสอนและได้เรียนรู้เพราะผ้าแต่ละผืนมักจะเหมาะกับกาลเทศะที่ต่างกัน

 ผ้าย้อมครามกับฮีตสิบสอง

	 ประเพณีและพิธีกรรมในรอบปีของชาวผู้ไทที่ยึดถือกันมา	 คือ	 ฮีตสิบสอง

ซ่ึงถือเป็นธรรมนูญส�าคัญในการด�าเนินชีวิต	 ฮีตสิบสองหรือประเพณีสิบสองเดือน

เป็นจารีตที่จะให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้มีโอกาสร่วมชุมนุมกันท�าบุญเป็นประจ�าทุกๆ	

เดือนของรอบปี	 ผลที่ได้รับคือ	 ทุกๆ	 คนจะได้มีเวลาเข้าวัด	 ใกล้ชิดกับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา	 ท�าให้ประชาชนสามัคคีกัน	 ฮีตสิบสองที่เกี่ยวข้องกับผ้าย้อมคราม

ได้แก่	บุญข้าวจี่	บุญผเวส	บุญกฐิน	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 บุญข้าวจี่

	 เป็นบญุประเพณีในเดอืนสาม	ชาวบ้านจะน�าข้าวจ่ีไปถวายพระทีวั่ด	และมกีาร

ประดษิฐ์พธิกีรรมดงักล่าวให้กลายเป็นประเพณปีระจ�าปีของชมุชนหลายแห่งในจังหวัด

สกลนคร	 สถานที่ที่ปฏิบัติและได้รับความนิยมจนกลายเป็น	 “บุญใหญ่”	 คือ	 อ�าเภอ

สว่างแดนดิน	 แต่ละชุมชน	 ต�าบล	 หมู่บ้านจะน�าขบวนปั้นข้าวจ่ีเข้ามาร่วมแสดง	 โดย

น�าเสนอจุดเด่นของชุมชน	ต�าบล	หมู่บ้านของตนเอง	บ้านพันนา	ต�าบลพันนา	เป็นอีก

หมู่บ้านหน่ึงที่มีความโดดเด่นของผ้าย้อมครามก็น�าขบวนผ้าย้อมครามเข้ามาจัดแสดง

ในบุญประเพณีนี้ด้วย

ภาพที่ ๗ บุญข้าวจี่	บ้านพันนา	ต.พันนา	อ.สว่างแดนดินกับผ้าย้อมคราม
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 บุญผเวสหรือบุญเทศน์มหาชาติ

	 เป็นบุญประเพณีส�าคัญของชาวผู้ไทในหลายๆ	แห่ง	เมื่อถึงเดือนสี่	ชาวบ้าน

จะก�าหนดวันท�าบุญ	นิมนต์พระสงฆ์วัดต่างๆ	มาเทศน์ตามวันที่ก�าหนด	ท�าหนังสือหรือ

สลากนิมนต์	 รวมถึงเชิญชาวบ้านมาร่วมท�าบุญต่อมาทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านก็จะ

ร่วมกันท�าความสะอาดวัด	ท�าพวงมาลัยทั้งรูปนก	ปลาและสัตว์อื่นๆ	ก�าหนดบริเวณวัด

ให้เหมือนกับป่าหิมพานต์	ท�าเครื่องบูชาคาถาพัน	ท�าทุง	(ธง)	ประดับบนศาลา	ตั้งหอ

อุปคุต	 เมื่อถึงวันรวมจะตั้งธงขึ้นทั้ง	 ๘	 ทิศเพื่อบูชาพระอรหันต์และเทวดาทั้ง	 ๘	 ทิศ	

ขึงผ้าพระเวส	 ตั้งเครื่องบูชาคาถาพัน	 ตั้งธรรมาสน์	 เชิญพระอุปคุตมาสถิตที่หอ

ตั้งหม้อน�้ามนต์	 ท�าสระโบกขรณี	 บวชนาค	 ฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน	 และแห่

พระเวสเข้าเมือง	

	 ด้วยเหตุที่บุญผเวสเป็น	 “บุญใหญ่”	 หรือ	 “บุญประจ�าปี”	 การท�าบุญผเวส

จึงใช้เวลามาก	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คนจ�านวนมากมาร่วมกันและช่วยเหลือกัน

ท�าบุญประเพณีน้ีให้ส�าเร็จ	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 บุญผเวสยังคงมีบทบาทหน้าที่ในการ

สร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน	 เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมไม้

ร่วมมือจึงจะส�าเร็จ

ภาพที่	๘	หญิงผู้ไทในชุดผ้าครามเตรียมหว่านดอกไม้ในงานบุญผเวส
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	 ผ้าย้อมครามมีความเกี่ยวข้องกับบุญผเวส	 นับตั้งแต่การใช้ผ้าฝ้ายสีขาวที่

ยังไม่ได้ย้อมไปตัดเป็นช้ินเล็กๆ	 เพื่อท�าดอกไม้ประดับประดาโยงเข้ามาที่วัดและศาลา

การเปรียญ	ส่วนดอกไม้สีก็จะน�าผ้าไปมัดย้อมกับครามรวมถึงไม้ชนิดอ่ืนๆ	ให้ได้สีตาม

ที่ต้องการแล้วน�ามาตัดเป็นสามเหลี่ยมเพื่อประดับประดากับเชือกหรือไม้	ส่วนดอกไม้

ต่างๆ	 ที่ท�าเป็นเครื่องร้อยเครื่องพัน	 ก็จะใช้ผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมครามและสีอ่ืนๆ	

ไปท�า	 รวมถึงทุงผ้าต่างๆ	 ที่ห้อยไว้ตามศาลาการเปรียญและหอพระอุปคุตส่วนมาก

ได้จากผ้าย้อมครามทั้งสิ้น	 เพราะสมัยก่อนผ้าสีสันต่างๆ	หาได้ยาก	ผ้าย้อมครามและ

ย้อมสีอ่ืนๆ	 จึงเป็นทางเลือกส�าคัญที่สามารถน�ามาท�าเครื่องประกอบพิธีกรรมใน

งานบุญผเวส

 บุญกฐิน

	 เป็นงานบุญเดือน	 ๑๑	 ในเทศกาลออกพรรษาค�าว่า “กฐิน” มีความหมายว่า	

ผ้าที่ถวายให้เป็นกฐินทานภายในก�าหนดกาล	๑	เดือน	นับตั้งแต่วันแรม	๑	ค�่า	เดือน	๑๑	

ถึงวันข้ึน	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๑๒	 ผ้าที่จะถวายน้ันจะเป็นผ้าใหม่	 หรือผ้าเทียมใหม่	 เช่น

ผ้าฟอกสะอาด	หรอืผ้าบงัสุกลุ	ผู้ถวายจะเป็นคฤหสัถ์ถวายแด่พระสงฆ์กเ็ป็นอันเสรจ็พธิี

	 ผ้าย้อมครามเกี่ยวข้องกับงานบุญกฐินด้านการแห่กองกฐิน	 โดยเฉพาะใช้ผ้า

ย้อมครามเข้าไปตกแต่งขบวนแห่ที่ใช้เกวียน	 เป็นการสร้างกลยุทธ์ที่ดึงดูดให้ผู้ที่มา

ทอดกฐินเกิดความพึงพอใจที่พบเห็นการแห่ขบวนกฐินไม่เหมือนที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป	

ส่วนการแต่งกายเข้าร่วมในบุญกฐินชาวบ้านทั่วไปนิยมสวมใส่ชุดผ้าคราม

ภาพที่ ๘	ชาวผู้ไทในชุดผ้าครามและขบวนแห่งานบุญกฐิน
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	 สรุปได้ว่าผ้าครามที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวผู้ไท	

เกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตาย	และผ้าครามเป็นผ้าที่อยู่ในความรับรู้ของชาวบ้านทั้งหญิง

และชาย	 เด็ก	 ผู้ใหญ่และผู้เฒ่าผู้แก่	 เน่ืองจากผ้าเข้าไปมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิต	

ประเพณีและพิธีกรรม	 จึงกล่าวได้ว่าผ้ามีความส�าคัญและอยู่ในการรับรู้ของชาวผู้ไท

ตั้งแต่เกิดจนตาย	 ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมด้ังเดิม	 ในสมัยก่อนไม่ได้ใช้ผ้าใน

การวัดฐานะทางสังคม	และไม่ได้ใช้ผ้าเป็นเครือ่งมอืของการค้าขาย	หากแต่เป็นสินน�า้ใจ

และเครื่องไหว้เครื่องแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในประเพณีและพิธีกรรม

จึงนับว่าผ้ามีบทบาทและคุณค่าทางด้านจิตใจมากกว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจ

การรื้อฟื้นผ้าย้อมคราม : ท�าผ้าครามให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม

	 เมือ่ประมาณปี	พ.ศ.	๒๔๔๓	มกีารขยายสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมขนส่ง

จากกรุงเทพฯ	 ถึงนครราชสีมาจนถึงขอนแก่น	 รวมถึงเส้นทางรถยนต์และไปรษณีย์

โทรเลขเริ่มขึ้นในอีสานประมาณปี	พ.ศ.	๒๔๓๑	จึงส่งผลให้ภาคอีสานมีสภาพทางสังคม

และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป

	 ประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอีสานให้เป็นแบบ

ทนุนิยมอย่างเหน็ได้ชดัเจน	มกีารขยายตวัของทนุนิยมโดยเฉพาะการอพยพและเพิม่ข้ึน

ของประชากรชาวจีนที่มีอิทธิพลด้านการค้าขายประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่

ส่งเสริมการผลิตพืชพาณิชย์เพื่อส่งออกซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติที่เริ่มขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 นโยบายดังกล่าวท�าให้เกิดพืชเศรษฐกิจเช่น	 ฝ้าย	

ข้าวโพด	อ้อย	มันส�าปะหลัง	ปอ	ฯลฯ	ซึ่งกลายเป็นการผลิตที่ส�าคัญในระยะเวลาต่อมา

	 การสร้างความเจริญข้ันพื้นฐาน	 การขยายการศึกษาภาคบังคับ	 ส่งผลให้

วิถีการด�าเนินชีวิตของชาวอีสานเปล่ียนแปลงไปสู่การผลิตเพื่อการขาย	 มีส่ิงอ�านวย

ความสะดวกมากยิ่งข้ึน	 มีรายจ่ายเพิ่มมากข้ึน	 และมีการท�าลายทรัพยากรป่าไม้มาก

ยิง่ขึน้	เบญจวรรณ	นาราสัจจ์	กล่าวว่า	ระบบความคดิและความเชือ่ดัง้เดมิเปล่ียนแปลง

ไป	 โดยเฉพาะเมื่อมีการอพยพแรงงานไปท�างานในเมืองมากข้ึน	 การเรียนรู้ระบบ

การศกึษาสมยัใหม่	สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเปล่ียนแปลงไป	มคีวามพยายาม

ในการปรบัตวัและประยกุต์ภมูปัิญญาให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์	หากแต่ความเช่ือมัน่

ในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไม่สอดคล้องไปกับสังคมสมัยใหม่	 ท�าให้ภูมิปัญญาดั้งเดิม
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ถูกมองว่าล้าหลัง	และละเลยไม่สืบทอดเป็นประเพณีปฏิบัติเอาไว้
๑๖

	 จนกระทั่ง	พ.ศ.	๒๕๓๐	จึงมีกระแสการรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

อย่างแพร่หลาย	 ท�าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่างถูกน�ามา

ทบทวนและส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจมากยิ่งข้ึน	 ฉัตรทิพย์	 นาถสุภา

ยังได้กล่าวถึงระบบการผลิตของชาวนาอีสานว่านอกจากจะปลูกข้าวแล้วยังปลูกพืช

อื่นๆ	ได้แก่	คราม	หม่อน	ผัก	แตง	กล้วย	อ้อย	ยาสูบ	ฝ้าย	และปอแก้ว	ฝ้ายนั้นปลูก

มากกว่าหม่อนเพราะชาวนาใช้ฝ้ายใส่ท�างาน	 ผ้าไหมใส่เฉพาะเวลามีงานบุญ	 ฝ้าย

ปลูกน้อยลงเมื่อล่วงเข้าปลายทศวรรษ	 ๒๔๙๐	 เพราะมีเส้ือผ้าส�าเร็จรูปขาย	 รวมถึง

ไม้ขีดไฟ	น�้ามันก๊าด	สีย้อมผ้า	จอบ	เสียม	มีด	ยาแผนปัจจุบัน	กลายเป็นสินค้าส�าคัญ

ทีช่าวบ้านต้องการ	อีกทัง้มพ่ีอค้าชาวจีนน�าเข้ามาขาย	ท�าให้ชาวนาและชาวบ้านส่วนมาก

เริ่มมีความต้องการที่จะยกระดับวิธีการด�ารงชีวิตให้ทันสมัยด้วย
๑๗

	 ช่วงเวลาหลังปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	ผู้หญิงอีสานบางคนก็จ�าเป็นต้องใช้แรงงานของ

ตนเองเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม	 หรือไม่ก็ต้องออกไปรับจ้างในไร่	 จึงท�าให้บางคน

ไม่มีโอกาสที่จะทอผ้าได้	นอกจากนี้ยังพบว่ากระบวนการย้อมผ้าครามยุ่งยากและต้อง

อาศัยความอดทน	 เพราะสมัยก่อนย้อมเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่าน้ัน	 แต่ปัจจุบันสามารถ

หาซ้ือเส้ือผ้าอย่างอ่ืนมาทดแทนได้	จึงหนัไปใช้อย่างใหม่ทีส่ะดวกกว่า	ลืมของเก่าทีต้่อง

อาศัยความอดทนและระยะเวลา	จึงท�าให้ผ้าย้อมครามหรือผ้าย้อมหม้อนิลสูญหายไป	

	 ช่วงเวลาดังกล่าวก็เกิดค�าถามว่าผ้าครามหรอืผ้าย้อมหมอ้นลิหายไป	มีปัจจยั

หลายประการ	พอจะกล่าวถึงได้ดังนี้

	 ๑)	 การปลูกฝ้ายลดลงและหันไปใช้ฝ้ายโรงงาน

	 ๒)	 การนุ่งผ้าซ่ินที่ท�าจากฝ้ายแท้ๆ	 กลายเป็นผ้าที่ไม่ทันสมัย	 เน่ืองจากมีผ้า

ทีท่�าจากใยสังเคราะห์ทีนุ่่มกว่า	เบากว่า	และมสีีสันต่างๆ	มากกว่า	จึงท�าให้ผ้าย้อมคราม

ที่มีอยู่ลดบทบาทความส�าคัญลงไป

 
๑๖	

เบญจวรรณ	นาราสัจจ์,	ประวติัศาสตร์ภมิูปัญญาอสีาน	(ขอนแก่น:	โรงพมิพ์คลังนานา

วิทยา,	๒๕๕๒),	หน้า	๒๙.

 
๑๗	

ฉัตรทิพย์	 นาถสุภาและพรพิไล	 เลิศวิชา,	 วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย	 พิมพ์ครั้งที่	 ๒	

(กรุงเทพฯ:	สร้างสรรค์,	๒๕๕๑),	๗๖.	
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	 ๓)	 มุมมองที่ว่าผ้าย้อมครามและผ้าย้อมหม้อนิลน้ันเป็นผ้าของคนจน	 ไม่ใช่

ผ้าของคนมีระดับ	จึงท�าให้การสวมใส่ผ้าย้อมครามลดโอกาสในการสวมใส่ลงไป

	 ๔)	 งานบุญประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ	 ก็ไม่นิยมสวมใส่	 ท�าให้ผ้าที่เคยมี

ความส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันตั้งแต่เกิดจนตาย	กลายเป็นผ้าที่ต้องเก็บเอาไว้ในบ้าน

	 ๕)	 กระบวนการท�าผ้าย้อมครามมีความยุ่งยาก	ซับซ้อน	

	 ด้วยเหตผุลดงักล่าวจึงท�าให้ผู้หญงิหลายคนในหมูบ้่านและภาคอีสานโดยทัว่ไป

จึงถูกเกณฑ์แรงงานเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของโรงงานอุตสาหกรรม	 ท�าให้คนที่ทอผ้าอยู่

ที่ใต้ถุนบ้าน	 เป็นส่วนตกค้างทางวัฒนธรรม	 และกลายเป็นวัฒนธรรมล้าหลังในที่สุด	

การทอผ้าจึงกลายเป็นงานของคนแก่ทีอ่ยูก่บับ้าน	บางคนท�าได้ไม่นานกเ็ลิกไปเพราะไม่

สามารถแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงได้	 บางคนท�าแล้วเลิกไปเพราะสภาพร่างกาย

ไม่เอื้ออ�านวย	บางคนถึงกับขายกี่ก็มี	 แล้วก็เก็บอุปกรณ์การท�าหูกทอผ้าไว้ที่บ้าน	 เช่น	

กระสวย	ฟืม	ส่วนกี่ก็ร้างใช้งานไม่ได้

	 ในช่วงเวลาของการหายไปของผ้าครามเป็นช่วงเวลาที่แรงงานทั้งชายหญิง

ของภาคอีสานหล่ังไหลเข้ากรุงเทพและเมืองใหญ่ต่างๆ	 เพื่อท�างานหาเงินมาเลี้ยงชีพ	

และปลดหนี้ที่เกิดจากภาคเกษตรกรรม	นั่นก็แสดงให้เห็นว่าการก่อหนี้สินของชาวบ้าน

เริ่มขึ้นมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๐๐	เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหลั่งไหลเข้ามา	ท�าให้เกิด

การซ้ือขาย	 ระบบการแลกเปล่ียนและการเอ้ือเฟื้อแก่กันในชุมชนได้เลือนหายไป

เหลือแต่การซ้ือขาย	 เมื่อซ้ือขายส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้	 ก็เอาไปขายต่อ	 ได้เงินก็น�าไปซ้ือ

เครื่องอ�านวยความสะดวกต่อไปเป็นทอดๆ	 ท�าให้หน้ีสินที่มีพอกพูน	 บางครอบครัว

จ�าเป็นต้องขายที่ไร่	 ที่นาให้กับนายทุน	 และไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง	 ก็จ�าเป็นที่

จะต้องอพยพครัวเรือนของตนเองไปหาที่อยู่ใหม่	การอพยพแรงงานเกิดขึ้นถึงปัจจุบัน	

หากแต่ปัจจุบันมีการเคล่ือนย้ายแรงงานในภาคของความรู้มากกว่าการใช้แรงงาน

เหมือนในอดีต	เพราะในอดีตทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างก็ผันตัวเองไปเป็นภาคแรงงานให้

กับโรงงานอุตสาหกรรม	เช่น	โรงทอ	โรงงานปลากระป๋อง	โรงงานกระดาษ	โรงงาน

ชิ้นส่วนอะไหล่	โรงงานไม้	ฯลฯ	ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในการใช้แรงงาน	แรงงานฝีมือของ

ผู้ชายทีเ่คยสานแห	สานข้อง	สานกระติบ๊ข้าว	รวมถงึเครือ่งใช้ไม้สอยต่างๆ	ในครวัเรอืน

จึงเลือนหายไป	สอดคล้องกับที่ฉัตรทิพย์	นาถสุภา	กล่าวสรุปเกี่ยวกับสภาพทางสังคม

และวัฒนธรรมของชาวอีสานไว้ว่า	วัฒนธรรมของชมุชนหมูบ้่านถกูแทนทีด้่วยวัฒนธรรม
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ชุดใหม่	 วัฒนธรรมการผลิต	 การบริโภคและวัฒนธรรมทางสังคมที่ตามมากับระบบ

ทนุนิยม	มกัเป็นวัฒนธรรมทีต้่องอาศยัเงนิทนุและพืน้ความรูส้มยัใหม่	การเปล่ียนแปลง

รสนิยม	 ค่านิยม	 รวมทั้งความเช่ือมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวอีสานค่อนข้างมาก
๑๘

	 แรงงานหนุ่มสาวที่เคยเป็นความหวังของการสืบทอดภูมิปัญญาเรื่อง

เครื่องไม้	เครื่องสาน	เครื่องมือต่างๆ	ในการจับสัตว์ป่า	สัตว์น�้าหยุดชะงักเพราะผันตัว

เองเข้ามาในโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่ได้ใช้ภูมิปัญญาที่ร�่าเรียนมาจากพ่อ	ปู่	ตา	ลุง	อา

ให้เกิดประโยชน์	 อีกทั้งไม่มีการสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกหลานของตนเอง	 เช่นเดียวกัน

กับภูมิปัญญาการทอผ้าของผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ภูมิปัญญาที่เริ่มเรียนรู้จากการสังเกต

การดูและการฝึกปฏิบัติจนตนเองช�านาญจึงเป็นสาเหตุส�าคัญของการหายไปของ

ผ้าย้อมครามในที่สุด

	 แม้ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 เป็นต้นมาจะมีการรื้อฟื้นภูมิปัญญาเรื่องผ้าย้อมคราม

ก็มักจะได้รู ้ว ่าภูมิปัญญาเรื่องผ้าย้อมคราม	 ปรากฏอยู ่ในประวัติความทรงจ�า

ของผู้คนที่มีอายุมากแล้ว	 และการกลับไปรื้อฟื้นท�าผ้าย้อมครามก็เป็นเรื่องที่มีปัญหา

มากอยู่พอสมควร	 เน่ืองจากปัจจุบันต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง	 และหากท�าเพียง

ล�าพังหรือท�าขึ้นมาใช้เองก็ไม่คุ้มค่า	จากเดิมที่ผ้าย้อมครามถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สวมใส่

ตอบโจทย์ปัจจัยสี่	 ใช้สวมใส่ในการท�าไร่	ท�านา	ปัจจุบันถูกน�ามาใช้ในบริบทใหม่	 ใช้กับ

คนกลุ่มใหม่	 จากส่ิงที่ผลิตข้ึนในชุมชนท้องถิ่น	 กลายเป็นสินค้าที่คนเมืองใช้กันอย่าง

แพร่หลาย	ผ้าครามจึงถูกน�าไปใช้ในสถานภาพใหม่ที่เรียกว่าเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม	

ผ้าย้อมครามกับกระแสโลกาภิวัตน์

	 ผ้าครามหรือผ้าย้อมครามเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปมาประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	

เป็นต้นมา	เน่ืองจากมกีารรือ้ฟ้ืนภมูปัิญญาดงักล่าวขึน้มาอีกครัง้หน่ึง	และสืบเน่ืองจาก

กองทุนหมู่บ้านและการพัฒนากลุ่มสตรีให้มีกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างบทบาท

ของสตร	ีจึงท�าให้ชมุชนหลายแห่งได้ก่อตัง้กลุ่มทอผ้าข้ึนมา	ผลิตภณัฑ์ผ้าย้อมครามซ่ึงเป็น

 
๑๘	

ฉัตรทิพย์	 นาถสุภาและพรพิไล	 เลิศวิชา,	 วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย พิมพ์ครั้งที่	 ๒	

(กรุงเทพฯ:	สร้างสรรค์,	๒๕๕๑),	๑๑๓.	
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งานหตัถกรรมทีสื่บทอดกนัมาจากบรรพบุรษุจึงถกูน�ามาแปรรปูเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ	เช่น 

ผ้ามดัหมี	่(ผ้าถงุ)	ผ้าลายขัดพืน้ฐาน	ซ่ึงผ้าชนิดน้ียงัสามารถน�ามาแปรรปูเป็นผลิตภณัฑ์

ได้หลายชนิด	 แล้วน�าออกมาจ�าหน่าย	 ปรากฏว่าได้รับความนิยมกันแพร่หลาย	 เช่น

ผ้าพันคอ	ผ้าคลุมไหล่	ผ้าปูโต๊ะ	กระเป๋า	ย่าม	ฯลฯ

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ส�านักงานพฒันาชุมชน	อ�าเภอพรรณานิคม	จังหวัดสกลนคร	

ได้เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ปรับปรุงแนะแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็น

ทางการ	 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่น	 อีกทั้งได้รับงบ

ประมาณ	 CEO	 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร	 โดยได้รับการสนับสนุนอย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน	 จนท�าให้ชุมชนหลายแห่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งเรื่อง

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม	 เช่น	ชุมชนบ้านโนนเรือ-ต่อเรือ	ชุมชนบ้านถ�้าเต่า	 ชุมชนบ้าน

ดอนกอย	ชุมชนบ้านอูนดง	ชุมชนบ้านกุดแฮด	ชาวบ้านสามารถผลิตผ้าฝ้ายย้อมคราม

ออกสู่ตลาด	และน�าสินค้าทางวัฒนธรรมดงักล่าวไปจัดแสดงในทีต่่างๆ	อย่างแพร่หลาย	

ท�าให้ผ้าย้อมครามเป็นที่รับรู ้ของประชาชนมากขึ้น	 คนก็นิยมสวมใส่กันมากขึ้น

กลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

	 การฟื้นฟูผ้าครั้งแรกก็ได้น�าผ้าไปจ�าหน่ายในที่ต่างๆ	 ที่เปิดให้จ�าหน่าย	 เช่น

งานหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	งานออกร้านสินค้าของจังหวัด	งานออกร้านของอ�าเภอ	

และงาน	 OTOP	 ระดับประเทศ	 โดยน�าไปวางจ�าหน่ายในนามของกลุ่มที่ได้รับการ

สนับสนุนจากอ�าเภอและจังหวัด	จนท�าให้ผ้าครามเริ่มเป็นที่รับรู้ของคนโดยทั่วไป	หลัง

จากน้ันผลิตภัณฑ์ผ้าครามก็เริ่มออกสู่ตลาดอย่างหลากหลายมากขึ้น	 โดยการแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 เช่น	 ผ้าพันคอ	ผ้าห่มคลุมไหล่	 ปลอกหมอน	ที่รองแก้วน�้า	 ที่หุ้ม

กระดาษทิชชู	 ผ้าปูโต๊ะ	 ผ้าม่าน	 กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือและพวงกุญแจ	 ผลิตภัณฑ์

เหล่านี้เป็นการแปรรูปตามความต้องการของตลาด

	 ในอดีตการผลิตผ้าครามมักจะผลิตเป็นผ้าซ่ิน	 ผ้าห่ม	 ผ้าพื้น	 ใช้เทคนิคการ

มัดหมี่	แนวทางดังกล่าวได้ถูกรื้อฟื้นน�ากลับมาสร้างสรรค์ใหม่	ให้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูด

ลูกค้าได้รู้จักและสนใจ	 เพราะลูกค้าบางกลุ่มมีความต้องการซ้ือสินค้าเพราะลวดลาย

แปลกใหม่	 แต่ลูกค้าบางกลุ่มมีความต้องการซื้อสินค้าเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของ

ผ้าที่แปลกไม่เหมือนใคร	 แต่บางกลุ่มมีความต้องการซ้ือสินค้าผ้าครามจากสีและกล่ิน	

เนื่องจากผ้าย้อมครามมีกลิ่นพิเศษ	และสีที่เป็นเอกลักษณ์
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	 การสร้างสรรค์หรือรื้อฟื้นผ้าครามขึ้นมาใหม่น้ีส่งผลให้ผ้าครามเป็นที่รู้จัก

มากยิ่งขึ้น	 กลุ่มผู้ใช้ผ้าครามไม่ใช่ชาวบ้านอีกต่อไป	 หากแต่เป็นกลุ่มชนชั้นกลาง

มีเงินเดือนและมีก�าลังซ้ือผ้าคราม	 เน่ืองจากผ้าครามแต่ละผืนมีราคาค่อนข้างสูง

ราคาเริม่ต้นทีก่�าหนดโดยกลไกของตลาดผู้ค้าผ้าครามอยู่ทีผื่นละ	๒๕๐	-	๕๐๐	บาท	และ

แพงสุดเมื่อมีการแปรรูปแล้วท�าให้ผ้าครามมีราคาสูงประมาณผืนละ	๑,๒๐๐	-	๑,๕๐๐	

บาท	บางครั้งอาจมีราคาสูงถึง	๓,๐๐๐	บาท	ดังนั้น	จึงสังเกตได้ว่าผ้าครามที่น�ากลับ

มารื้อฟื้นใหม่ถูกกระบวนการของกลไกตลาดท�าให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า

และราคาแพง	 แตกต่างจากผ้าครามแบบดั้งเดิมที่เป็นผ้าของชาวบ้านน�ามาสวมใส่ใน

การท�าไร่	 ท�านาและใส่ในชีวิตประจ�าวัน	 กลุ่มคนที่จะสวมใส่ผ้าครามจึงเป็นกลุ่มผู้มี

รสนิยมเฉพาะ

	 นอกจากน้ียังพบว่ารัฐหรือองค์กรของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการผ้า

ย้อมคราม	 ทั้งการสนับสนุน	 ส่งเสริม	 และผลักดันให้กลุ่มพัฒนาขีดความสามารถใน

การผลิตผ้าคราม	 และการออกแบบเพื่อท�าให้ผ้าครามสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคที่

กว้างขวางกว่าเดิม	 ดังน้ันเมื่อมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบจึงท�าให้ผ้าครามมี

กลุ่มตลาดที่กว้างขวางมากขึ้น	กลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นกลุ่มข้าราชการ	พ่อค้า	รวมถึง

ตวัแทนร้านค้าปลกี	ผ้าส่วนหน่ึงถกูผลิตขึน้ตามความต้องการของตลาด	หากแต่อีกส่วน

หน่ึงผลิตขึ้นตามความชอบเฉพาะของลูกค้า	 กลุ่มผู้มัดย้อมและกลุ่มผู้ทอจึงมีจ�านวน

เพิ่มมากข้ึนตามจ�านวนการส่ังจอง	 และผ้ามัดหมี่ย้อมครามก็ยิ่งรับความนิยมจาก

ผู้สั่งซื้อหรือลูกค้าทั่วไปด้วย

ภาพที่ ๘ อุปกรณ์ส�าคัญของการทอผ้าถูกน�ามาใช้อีกครั้งใหม่
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	 ปัจจุบันพบว่ามกีารท�าผ้าย้อมครามซ่ึงเป็นภมูปัิญญาและเป็นวัฒนธรรมท�าให้

กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ขายได้	 การรับรู้สินค้าทางวัฒนธรรมเรื่องผ้าครามไม่

ได้เกิดจากชาวบ้าน	 หากแต่เป็นส่วนส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ	 เช่น	 พัฒนากร

จังหวัด	หอการค้าจังหวัด	รวมถงึโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษาทีส่่งเสรมิและสนับสนุน

ให้ครู	อาจารย์	รวมถึงนักเรียนได้สวมใส่เสื้อผ้าย้อมคราม	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริม

วัฒนธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่ของจังหวัด	นอกจากน้ีหน่วยงานของรฐักส็นับสนุนให้

สวมใส่เส้ือผ้าย้อมครามทุกวันศุกร์	 ท�าให้ผ้าครามอยู่ในการรับรู้และความคุ้นเคยของ

คนทัว่ไป	จนกลายเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ประจ�าจังหวัดสกลนครในทีสุ่ด	โรงเรยีน

หลายแห่งได้ก�าหนดให้นักเรียนสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองทุกๆ	วันศุกร์	เพื่อส่งเสริมให้ชาว

บ้านผู้ทอผ้าย้อมครามมรีายได้	อีกทัง้หน่วยงานราชการกย็งัสนับสนุนให้ข้าราชการและ

พนักงานได้สวมใส่เสื้อผ้าย้อมครามทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และการเดินทางไปประชุม

ต่างๆ	 ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวก็ช่วยส่งเสริมให้ผ้าย้อมครามเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพที่ ๙ การเดินแบบผ้าครามของนักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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	 นอกจากน้ียังมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง	 เช่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต	ิจังหวัดสกลนคร	และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 วิทยาเขตอีสาน	 สกลนคร	 ต่างก็มีส่วนร่วมในการ

ผลักดันและส่งเสริมผ้าย้อมครามในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การส่งเสริมการปลูกคราม

การย้อมโดยไม่เจือสีสังเคราะห์	 การให้ความรู ้เรื่องสีคราม	 การให้ความรู ้เรื่อง

การมัดย้อม	 การอบรมเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าฝ้ายย้อมคราม	

รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อก่อตั้งกลุ่มผู้ท�าผ้าฝ้ายย้อมคราม	 กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นส่วน

ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ผ้าครามของชาวบ้านเป็นที่รับรู้ของคนภายนอกอย่าง

แพร่หลายและกว้างขวาง

	 การเปล่ียนแปลงระบบการผลิตผ้าครามในปัจจุบัน	 เป็นกระบวนการท�าให้

เป็นผลิตภัณฑ์และสินค้า	 เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้จากเดิมเป็นชาวบ้านก็กลายเป็นชาวเมือง	

จากผ้าครามที่มีราคาน้อยกลายเป็นผืนผ้าที่ราคาสูง	 จากการผลิตเพื่อการใช้ก็เปล่ียน

มาเป็นการผลิตเพื่อการขาย	จากการใช้ฝ้ายธรรมชาติก็เป็นฝ้ายโรงงาน	จากการผลิต

ในครัวเรือนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง	 จากเดิมที่เคยก�าหนด

ปริมาณการผลิตก็เปล่ียนเป็นการถูกก�าหนดโดยกลไกของตลาดและผู้บริโภคภายนอก	

สิ่งต่างๆ	เหล่านี้เป็นสิ่งที่ท�าให้ผ้าครามกลายเป็นสินค้าเต็มตัว	ท�าให้กลุ่มชาวบ้านต่างๆ	

พยายามทีจ่ะผลิตผ้าครามเพือ่ความต้องการของตลาด	และสอดคล้องกบัความต้องการ

ของตลาดผู้บริโภค	

 ผ้าย้อมครามกับทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป

	 จากการเฝ้าดูปรากฏการณ์ของผ้าย้อมครามพบว่า	 เมื่อถูกท�าให้กลายเป็น

สินค้าแล้ว	 กลุ่มผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป	 ชาวบ้านเองในฐานะเจ้าของภูมิปัญญา

ผ้าครามก็มีทัศนคติกับผ้าครามที่เปล่ียนแปลงไป	 กล่าวคือ	 ชาวบ้านส่วนหน่ึงกล่าวว่า	

ผ้าครามที่เขาเคยใช้ไม่เหมาะกับการใช้อีกต่อไป	 เน่ืองจากราคาที่แพงและลวดลาย

ต่างๆ	ที่ประยุกต์ขึ้นมา	ไม่เหมาะกับการน�าไปสวมใส่	เพราะเมื่อก่อนลวดลายที่สวมใส่

จะเป็นผ้าพื้น	และใส่ได้ในทุกโอกาส	ไม่เลือกวัน	และไม่ได้น�ามาตัดตามแบบที่ต้องการ	

เพราะไม่พิถีพิถันเรื่องความงดงาม	ดังนั้น	ผ้าครามซึ่งเดิมมีเจ้าของเป็นชาวบ้านจึงถูก

สร้างมูลค่าเพิ่ม
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	 ตลาดผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนครก�าลังเปลี่ยนแปลงไป	จากเดิมที่มีการ

ย้อมด้วยครามก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นมัดย้อมด้วยไม้ชนิดอื่นๆ	เพื่อหาความแปลกใหม่ให้

กับผืนผ้า	เช่น	ย้อมด้วยโคลน	ย้อมด้วยใบบัว	ย้อมด้วยเปลือกไม้ชนิดต่างๆ	ย้อมด้วย

มลูควาย	จนท�าให้ครามลดบทบาทลงไป	ซ่ึงกระบวนการเปลีย่นแปลงน้ีเกดิข้ึนจากการที่

กลุ่มผู้ผลิตผ้าครามได้ปะทะสังสรรค์กบัโลกภายนอกมากข้ึน	ได้พบเหน็กรรมวิธมีากมาย

ที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์	จงึคิดหาแนวประดิษฐ์ที่แปลกใหม่เพื่อท�าให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภค	 ท�าให้เกิดการเบ่ียงเบนความสนใจเรื่องครามไปสู่การย้อมด้วย

วัตถุดิบใหม่	 แต่ยังคงใช้ช่ือของผ้าย้อมครามเป็นจุดขาย	 ซ่ึงอาจท�าให้ผ้าย้อมคราม

สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ลงในไม่ช้า

	 ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เห็นว่าผ้าครามน่าจะถึงจุดอิ่มตัวเร็วขึ้น	คือ	ราคาที่ก�าหนด

โดยพ่อค้าคนกลาง	 ที่มารับซ้ือผ้าครามจากชาวบ้านหรือจากกลุ่ม	 เน่ืองจากราคาที่

รับซ้ือกับราคาขายไม่สัมพันธ์กัน	 พ่อค้าคนกลางตั้งราคาใหม่โดยฉกฉวยเอาข้ันตอน

และกรรมวิธีที่ยุ ่งยากของการท�าผ้าย้อมครามไปก�าหนดราคาที่สูงเกินไป	 ดังน้ัน

ชาวบ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของผ้าย้อมครามจึงไม่มีโอกาสได้สวมใส่ผ้าครามเหมือน

แต่ก่อน	 โดยพยายามเบ่ียงเบนความเป็นมาของครามในฐานะเดิมว่าครามเป็นผ้าของ

ชาวบ้านตามค�ากล่าวว่า	 “แต่ก่อนผ้าครามเป็นของคนทุกข์คนยาก”	 แต่ปัจจุบันคน

ทุกข์คนยากไม่มีโอกาสได้สวมใส่แล้ว	เพราะเป็นผ้าของคนมีเงิน

ภาพที่ ๑๐ ผ้าย้อมครามในขบวนแห่งานกีฬาและวันสงกรานต์
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บทสรุป

	 การทอผ้านับเป็นการผลิตที่ส�าคัญในสังคมเกษตรกรรม	 เน่ืองจากสังคม

เกษตรกรรมจะมช่ีวงเวลาว่างเว้นจากการผลิตทางการเกษตร	เวลาว่างน้ีผู้หญงิกม็กัจะ

ทอผ้าเพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไป	เช่น	ทอผ้าห่ม	ทอผ้าท�าหมอน	ทอผ้าเพื่อท�าที่นอน	

นอกจากจะยงัให้เกดิประโยชน์เพือ่ใช้สอยแล้ว	ยงัเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานฝีมอืและ

เตรียมตัวสู่การเป็นแม่เหย้าแม่เรือน	 ซ่ึงผู้หญิงมักถูกประเมินค่าทางสังคมโดยใช้งาน

ฝีมืออย่างการทอผ้าเป็นตัวตัดสิน

	 ผ้าย้อมครามถูกรื้อฟื้นขึ้นจากประวัติความทรงจ�าของคนรุ่นแม่	ป้า	ย่า	ยาย	

แม้จะไม่สามารถระบุได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทเป็นเจ้าของผ้าครามก็ตาม	 หากแต่ก็เป็น

กลุ่มชนแรกๆ	 ที่รื้อฟื้นผ้าครามและเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องครามและผ้าคราม

ให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย	 อาจกล่าวได้ว่าองค์ความรู้เรื่องผ้าย้อมครามเล่ือนไหล

ไปตามพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม	 จากอดีตผ้าย้อมครามท�าข้ึนและใช้อยู่เฉพาะ

ครัวเรือน	 เป็นผ้าของชาวไร่	 ชาวนาและชาวสวน	 ใช้นุ่งห่มในชีวิตประจ�าวัน	 ช่วงหนึ่ง

หายไปจากวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนา	 เน่ืองจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่แพร่เข้ามา	 การ

รับวัฒนธรรมแบบใหม่เบียดขับให้ผ้าครามหมดบทบาทหน้าที่อย่างส้ินเชิง	 รวมถึง

กระบวนการทอผ้าแบบดั้งเดิมของชาวบ้านก็ถูกท�าให้หมดบทบาทหน้าที่ลงไปด้วย

	 การรื้อฟื้นผ้าย้อมครามเกิดข้ึนเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา	 แต่การรื้อฟื้น

ผ้าย้อมครามได้เปล่ียนแปลงบทบาทหน้าที่ของผ้าคราม	 เปล่ียนผู้ใช้ที่เคยเป็นชาวไร	่

ชาวนาและชาวสวนเป็นคนเมือง	 เป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหน่ึงที่มีก�าลังทรัพย์และก�าลังซ้ือ	

ท�าให้ผ้าย้อมครามมามีบทบาทต่อคนในสังคมเมือง	 เช่น	 ข้าราชการครู	 พนักงาน

ของรัฐ	 นักเรียน	 การสวมใส่เพื่อตอบสนองความต้องการและปัจจัยพื้นฐานกลาย

มาเป็นการสวมใส่เพื่อแสดงและบ่งบอกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม	 และถูกก�าหนดด้วย

กลไกของภาครัฐที่กลายเป็นต้นทางของการผลิตไปจนถึงปลายทางของการส่งเสริม

ให้เกิดการใช้ผ้าย้อมครามอย่างแพร่หลาย	
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