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แพรเบี่ยงผู้ไทในบริบทของการจัดการคุณค่าและมูลค่า
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Poowadon Sritares1

บทน�า

 ผ้าทอมือมีความผูกพันและเก่ียวโยงกับพิธีกรรมทางศาสนา กระทั่งผนวกเข้า

เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของสตรีในลุ่มนำ้าโขงมานานนับศตวรรษ และได้กลายเป็น 

สว่นหนึง่ของมรดกทางวฒันธรรม ผา้ทอมอืสะทอ้นใหเ้หน็ความเปน็มาในอดตี บอกเลา่

การย้ายถิ่นฐาน เป็นบทบันทึกโครงสร้างทางสังคมระบบการค้า รวมถึงเป็นส่ือแสดง

ความคดิทางนามธรรมซึง่กลัน่กรองมาจากปรากฏการณท์ีอ่ยูร่ายรอบตวั เทา่ทีสั่งเกตเหน็ 

กิจกรรมการทอผ้าพื้นเมืองส่วนใหญ่จะดำาเนินโดยสตรีเป็นสำาคัญนับตั้งแต่การเตรียม

เส้นใย การสร้างเทคนิค การออกแบบลวดลาย และท้ายที่สุดคือขั้นตอนการถักทอ

เป็นแพรพรรณ ในขณะท่ีบุรุษจะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้กิจกรรมการทอผ้าดำาเนินไปได้

ด้วยดี กล่าวคือบุรุษจะมีหน้าที่ในการสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ในการทอ รวมถึง 

การชว่ยปลกูและดูแลรกัษาพชืพรรณทีเ่นือ่งในการทอผา้ ไมว่า่จะเปน็ ตน้หมอ่น ตน้ฝ้าย  

ต้นคราม ฯลฯ จากเหตุผลท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงอนุมานได้ว่ากระบวนการทอผ้าเป็น 

การสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีสะท้อนความศรัทธาของบุคคลที่เก่ียวข้องทั้งบุรุษและสตรี

ได้อย่างชัดเจน

แพรเบี่ยงผู้ไทในบริบทการจัดการคุณค่า

 ภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นใหญ่คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของ

ขนาดพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ 

ความกว้างใหญ่ไพศาลของพ้ืนท่ีดังกล่าวยังผลให้ภาคอีสานมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  

อาศัยอยู่รวมกันอย่างหลากหลายตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งสามารถจำาแนกเป็น 

กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามแต่ละพื้นที่ได้อย่างคร่าวๆ ดังนี้ ผู้ไทโส้แสก กะเลิง ข่า โย้ยย้อ

1 อาจารย์ สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1 Lecture, Cultural Management Major, Faculty of Humanities and Social Sciences,  
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พวนกูย ไทดำา บลู และบนฯลฯ ซึ่งกลุ่มชนต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ต่างมีภาษา วัฒนธรรม 

ขนบประเพณี และวิถีการดำาเนินชีวิตในรูปแบบเฉพาะตัว ที่ล้วนแต่สื่อถึงเอกลักษณ์ 

ในแต่ละกลุ่มชนอย่างเด่นชัด (ทัศนีย์ บัวระกา, 2545) กล่าวถึงชาวผู้ไท ในอดีตน้ัน 

เคยเป็นกลุ่มชนที่มีอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ของตนเองในดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่นำ้าโขง 

และส่วนใหญ่แล้วจะถูกกวาดต้อนเข้ามาสู่ภาคอีสานของประเทศไทยในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ (ทวีศิลป์  

สืบวัฒนะ, 2526) และ สุมิตร ปิติพัฒน์, (2534) ได้กล่าวถึงชาวผู้ไทไว้ว่า ชาวผู้ไท 

สว่นใหญจ่ะมภีมูลิำาเนาอยูใ่นแควน้สบิสองจุไทย อนัได้แกบ่รเิวณมณฑลเสฉวน ฮนุหนำา 

ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และในลำาดับถัดมาได้อพยพเข้าสู่ดินแดน 

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยหัวหน้าชื่อท้าวกล้าได้นำาชาวผู้ไท 

ประมาณหนึ่งหมื่นคนเข้ามาตั้งถ่ินฐานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

บริเวณเมืองวัง เมืองคำาเกิด และเมืองคำาม่วน ฯลฯ และในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี  

และสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยเคยยกทัพไปตีเมืองลาวล้านช้างและ 

ได้กวาดต้อนชาวผู้ไทเข้ามาในประเทศไทยครั้งหน่ึงแล้ว ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏ พระองค์ทรงโปรดฯ ให้ 

ยกทัพไปปราบกบฏเจา้อนวุงศเ์วยีงจนัทร ์และเมือ่ปราบกบฏราบคาบลงแล้ว กองทพัไทย 

ได้กวาดต้อนครอบครัวชาวผู้ไทเมืองวัง เมืองคำาเกิดและเมืองคำาม่วน ข้ามแม่นำ้าโขง 

เขา้มาสูฝ่ัง่ไทย เพ่ือเปน็การตดักำาลงัของฝา่ยลาว และโปรดฯ ใหต้ัง้บา้นเรอืนทำามาหากนิ

ในท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย

 กลา่วโดยสรปุการอพยพเข้ามาในดนิแดนประเทศไทยของชาวผูไ้ทนัน้ อาจสรปุ

เป็นครั้งใหญ่ๆ ได้ 2 ครั้งดังนี้

 1. ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี และสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

ไทยไดย้กกองทพัไปตีเมอืงลาวลา้นชา้ง แลว้กวาดตอ้นชาวผูไ้ทมาอยูแ่ถบภาคกลางของ

ประเทศไทย คอื จงัหวดัเพชรบรุ ีเป็นการทดแทนคนไทยทีถ่กูพมา่กวาดตอ้นไปเม่ือคราว

เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 

 2. ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ยกกองทัพ 

ไปทำาสงครามกับเจ้าอนุวงศ์ เม่ือสงครามสงบราบคาบแล้วได้กวาดต้อนครอบครัว 

ชาวผู้ไทจากเมืองวัง เมืองคำาเกิด เมืองคำาม่วน เมืองมหาชัยกองแก้ว ให้มาอยู่ใน 
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ภาคอีสานของประเทศไทย โดยให้อยู่ที่เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร ซึ่งโปรดฯ ให้ตั้งข้ึนเป็นบ้านเมืองปกครองกันต่อมา เช่น เมืองนครพนม  
เมืองกุดสิมนารายณ์ (อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์) เมืองคำาชะอี (อำาเภอคำาชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร) และเมืองพรรณนานิคม (อำาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร) 
นอกจากจะกระจายทั่วไปใน 4 จังหวัด ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ชาวผู้ไทยังมีถิ่นพำานัก 
กระจายกันอยู่บ้างประปรายที่จังหวัดอำานาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และ
อุดรธานี 
 จังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นจังหวัดหน่ึงของภาคอีสานท่ีมีชาวผู้ไทอาศัยอยู่อย่าง 
หนาแน่นกระจายตัวอยู่ในหลายอำาเภอ คือ อำาเภอเขาวง อำาเภอนาคู อำาเภอคำาม่วง 
อำาเภอสหสัขนัธ ์อำาเภอกฉิุนารายณ ์อำาเภอสมเดจ็ และอำาเภอสามชยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ในเขตตำาบลโพน อำาเภอคำามว่ง จงัหวัดกาฬสนิธ์ุนัน้ประชากรทัง้หมดเปน็ชาวผู้ไททีย่งัคง 
ดำารงรากเหงา้ทางวฒันธรรมของชาติพนัธุต์นเองไวไ้ดอ้ยา่งเหนยีวแนน่ตราบจนปจัจบุนั 
(ถวิล ทองสว่างรัตน์, 2530)
 กล่าวถึงประวัติการตั้งชุมชนชาวผู้ไทบ้านโพน ตำาบลโพน อำาเภอคำาม่วง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนไปเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2400 บรรพบุรุษของชาวบ้านโพน 
ซึง่เปน็ชาวผูไ้ททีไ่ดถ้กูกวาดตอ้นมาจากเมอืงวงั (บา้นนายม จดุสมุเมอืงวงั เมอืงวลีะบลุ ี 
แขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) มาตั้งแต่รัชสมัย 
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูหั่ว ไดอ้พยพมาตัง้ถิน่ฐานทำามาหากินในประเทศไทย 
ครัง้แรกในพืน้ทีอ่ำาเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร กอ่นทีจ่ะอพยพเคลือ่นยา้ยมาตัง้ถิน่ฐาน 
ครัง้ใหม ่ณ บรเิวณรมิหนองนำา้ทีม่ชีือ่วา่หนองจอกอยูห่า่งจากบา้นโพนในปจัจบุนัไปทาง 
ทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร จนกระท่ังประมาณปี พ.ศ. 2410 สถานที่ต้ัง 
บ้านเรือนอยู่มาแต่แรกนั้นคับแคบลงพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
และการทำาเกษตรกรรม บรรพบุรุษชาวผู้ไทบางกลุ่มจึงได้ขยับย้ายมาสร้างบ้านเรือน 
แห่งใหม่ โดยมาสร้างบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่เก่าซึ่งก็คือพื้นที่บ้านโพน 
ในปัจจุบันนี้ โดยเรียกพื้นท่ีแห่งใหม่น้ีว่าบ้านโพนไทตามสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะ 
เป็นเนินกว้างใหญ่ที่อยู่ใกล้กับหนองนำ้า ในระยะแรกนั้นชาวบ้านได้แต่งตั้งให้ขุนเฒ่า 
บริหารเป็นผู้ใหญ่บ้านพร้อมกันนั้นชาวบ้านที่บ้านโพนไทได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นเพื่อ 
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในทางพุทธศาสนา และเป็นแหล่งศึกษาเล่าเรียนของ 

บุตรหลานซึ่งก็คือวัดโพธิ์ชัยในปัจจุบัน (นางเฟือน วาระหา, สัมภาษณ์)
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 นอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงถือว่าเป็นอาชีพหลักของชาวผู้ไท

บ้านโพนแล้ว สตรีชาวผู้ไทท่ีน่ียังได้ยึดอาชีพการทอผ้าแพรวาเป็นอีกหนึ่งแนวทาง 

ในการสรา้งรายได้ใหก้บัครอบครวั ซึง่ผา้แพรวาดงักลา่วนีเ้ปน็งานหตัถศิลปท์ีเ่ปน็มรดก

ทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มชนชาวผู้ไทเท่านั้น (ปราณี กลำ่าส้ม, 2534) 

 ผ้าแพรวาคือผ้าสไบเฉียงของสตรีชาวผู้ไท แต่เดิมมีความยาวตลอดผืนผ้า

ประมาณ 1 วา (1.5 เมตร) ความกว้างมหีลากหลายขนาดตัง้แตป่ระมาณ 30 เซนติเมตร

เรือ่ยไปกระทัง่ถงึกวา่ 90 เซนตเิมตร ตามขนาดความกวา้งของฟมืทีท่อ (ฟมื 10 - 12 หลบ) 

ลักษณะเด่นของผ้าไหมแพรวาอยู่ที่ลวดลายและกรรมวิธีการทอ คือจะมีลายหลักที่ 

เรียกว่า “ลายใหญ่” ซึ่งผ้าแพรวาในอดีตนั้นจะทอลายหลักที่อยู่ตรงกึ่งกลางของ 

ผืนผ้าให้มีขนาดใหญ่ที่สุดและวิจิตรบรรจงที่สุดเรียกว่า “ท้องผ้า” ต่อด้วยลายคั่นกลาง 

ระหว่างลายหลักเรียกว่า “ลายดอกอ้อมคั่นลาย”ก่อนจะถึงเชิงผ้าช่างทอก็จะทอเป็น 

ช่อชั้นเรียกว่า “ลายดอกช่อปลายเชิง”ในขณะที่ระหว่างดอกอ้อมคั่นลายและลายหลัก 

ก็จะทอลาย “งูลอย 3 ไม้, งูลอย 5 ไม้” อันมีลักษณะเป็นเส้นหยักแลดูประหนึ่งอาการ

ของงูที่กำาลังลอยนำ้า

ภาพประกอบท่ี 1 (ซา้ย) ดอกชอ่ปลายเชงิ, 

งูลอย 3 ไม,้ ดอกออ้มคัน่ลาย เรยีงลำาดบัจาก

บนลงล่าง และ ลายใหญ่ (ขวา) ผ้าแพรวา 

โบราณที่ปรากฏ “ท้องผ้า” ลายใหญ่ที่อยู่

ด้านบนสุด
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 ผ้าแพรวาแต่ด้ังเดิมน้ันจะใช้ฝ้ายแดงยอ (เส้นฝ้ายพันธ์ุพื้นเมืองย้อมด้วย 

รากยอป่าให้เป็นสีแดงเข้ม) เป็นเส้นยืนและเส้นพุ่งปกติ ส่วนลวดลายที่เกิดการเพิ่มเส้น

พุ่งพิเศษเข้าไปนั้นจะสอดประสานกันขึ้นมาจากไหมน้อยสีขาว สีเหลือง (สีเข) สีเขียว 

หัวเป็ด (สีสิ่ว) สีน้ำาเงินครามเข้ม (สีแหล่) และสีดำาย้อมมะเกลือซึ่งในผืนเดียวกัน 

อาจจะสอดประสานลวดลายหลักที่มากกว่า 5 ลายข้ึนไป เท่าที่ปรากฏในหน่ึงผืน 

ปรากฏหลายหลักมากที่สุดคือ 12 ลายหากแต่ในปัจจุบันนี้ได้ปรับเปลี่ยนสีสันและ

โครงสร้างของลวดลายไปตามความตอ้งการของทอ้งตลาดจงึสง่ผลให้มีสีสนัหลากหลาย

มากยิ่งขึ้น ทว่าลวดลายก็ยังยึดถือตามจารีตแบบแผนโบราณ 

 ในส่วนของกรรมวิธีการทอนั้นผ้าแพรวาจัดอยู่ในประเภทผ้าที่ถักทอขึ้นด้วยวิธี 

การเก็บขิดหากแต่เป็น “ขิดสลับสีหรือการเกาะ (Supplementary Weave)” ซ่ึง 

ก็คือการสะกิดไหมเส้นยืนให้มีจังหวะขึ้นลงตามความต้องการจนเกิดเป็นลวดลายบน 

ผืนผ้า ดังนั้นลวดลายท่ีเกิดจากกรรมวิธีน้ีจะแลดูนูนเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนผ้าแพรวา

มีการสลับสีเส้นพุ่งพิเศษอย่างวิจิตรแพรวพราวแตกต่างจากผ้าขิดโดยทั่วไป กล่าวให้

ง่ายผ้าแพรวาก็คือผ้าท่ีมีลวดลายแลประหน่ึงผ้าปักแต่เป็นการปักผ้าที่ต้องทำาไปพร้อม

กับการทอนั่นเอง

ภาพประกอบที่ 2 ผา้แพรวาจดัอยูใ่นประเภทผา้ท่ีถกัทอขึน้ดว้ยวธิกีารเก็บขดิหากแต ่

 เป็น “ขิดสลับสีหรือการเกาะ (Supplementary Weave )”
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 สำาหรับลวดลายของผ้าแพรวาทั้งหมดนั้นเป็นลวดลายที่สืบต่อมาจากโบราณ  

ซึ่งเป็นลวดลายที่เกิดจากการผูกลายจากแม่ลายหลักท่ีมีจำานวนกว่า 60 ลาย ผนวก

เข้ากับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของช่างผู้ทอ ซึ่งแม่ลายที่ว่านั้นสตรีชาวผู้ไท 

บ้านโพนจะได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นแม่ ย่า ยาย หรือญาติผู้พี่ท่ีเป็นสตรี ผ่านทาง 

ผืนผ้าฝ้ายพื้นขาวผืนเล็กที่ทอลายเป็นลายขิตสีน้ำาเงินเข้มหรือสีดำา เรียกว่า “ผ้าแส่ว” 

ซึ่งทุกๆ บ้านจะมีผ้าแส่วเป็นตำาราให้ศึกษาและสืบทอดองค์ความรู้เรื่องลายหลักของ 

ผ้าไหมแพรวา ผ้าแส่วจึงเป็นภูมิปัญญาในการสืบทอดองค์ความรู้ที่สำาคัญ ซึ่งแสดงถึง

อัตลักษณ์เชิงศิลปะของชาวผู้ไทบ้านโพนได้ดียิ่ง (แก้วตา จันทรานุสรณ์, ใน สำารวย  

เย็นเฉื่อยรวบรวม, 2546)

 คำาวา่ “ผ้าแส่ว” นีเ้ปน็คำาภาษาโบราณทีป่รากฏในวรรณกรรมแถบลุม่แมน่ำา้โขง 

เรื่อง “ผญาคำากองสอนไพร่” ในบทที่เรียกว่า “บั้นเวียกในเฮือน” (การงานภายในบ้าน)

  แม่ญิง ให้เฮียนความฮู้ ขิตลายตำ่าหูก แท้นอ

   เฮียนเลี้ยงม้อน ทอผ้าตำ่าไหม

   ตัดเสื้อผ้า เฮียนหยิบปักแส่ว

   ทั้งย้อมไหมหูกฝ้าย เฮียนเอ้แต่งสี เจ้าเอย

  (พญาคำากองสอนไพร่, บั้นเวียกในเฮือน)

ภาพประกอบที่ 3 ผา้แสว่หรอืผา้แมล่ายสำาหรบัเปน็ตน้แบบของการประดษิฐล์วดลาย 

 ผ้าแพรวา
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 ความหมายของผญาบทนี้ก็คือ เกิดเป็นลูกผู้หญิงต้องเรียนความรู้เกี่ยวกับ 

การเกบ็ขิดและทอผา้ เรยีนรูก้ารปลกูหมอ่นเลีย้งไหม ทอผ้าไหม เรยีนการตดัเยบ็เส้ือผ้า 

เรียนการเย็บปักผ้าแส่ว (ผ้าแม่ลาย) เรียนการย้อมเส้นไหม ย้อมเส้นฝ้าย และมัดหมี่  

ผญาบทดังกล่าวซึ่งสัมพันธ์กับคุณค่าผ้าแส่วของชาวผู้ไทบ้านโพน สะท้อนให้เห็น 

อย่างชัดเจนว่าผ้าแส่วแสดงความหมายเชิงบทบาทหน้าที่ของสตรีชาวผู้ไทบ้านโพน 

ได้อย่างเด่นชัด เพราะการทอผ้าเป็นระบบการเรียนรู้เชิงคุณค่าของความเป็นสตรีที่มี 

ความรับผิดชอบต่อปัจจัยการดำารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการสืบทอด 

ภูมิปัญญาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง

 ในขณะเดียวกันตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันสตรีชาวผู้ไทบ้านโพนก็ยังยึดมั่น 

ใน “ผญา” หรือสุภาษิตคำาสอนอยู่บทหนึ่งซึ่งมีความเก่ียวข้องกับผ้าไหมแพรวา 

อย่างเหนียวแน่น น่ันก็คือบทท่ีกล่าวเป็นศัพท์สำาเนียงแบบผู้ไทว่า “ตำ่าหุมิทันเป็นแจ  

ตำ่าแพรมิทันเป็นผ้าต้อน เล้งม้อนมิทันฮู้โตลุกโตนอน อย่าห้าววอนเอาโผ” ผญา

หรือสุภาษิตนี้มีความหมายตามตัวว่า “ถ้าปลูกหม่อนเล้ียงไหมไม่ได้ ทอผ้ายังไม่เป็น  

ก็อย่าเพิ่งเอาผัว” (คำาสอน สระทอง, สัมภาษณ์)

 อนึ่ง จากการวิจัยในชุดโครงการวิจัยผู้ไทศึกษาที่ดำาเนินการโดยสถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทำาให้ทราบว่าแพรวาที่มีลักษณะ 

เป็นผ้าที่สร้างลวดลายด้วยเทคนิคขิดสลับสีหรือการเกาะ (Supplementary Weave) 

นั้นไม่ใช่ปรากฏแต่เพียงในชุมชนชาวผู้ไทบ้านโพน ตำาบลโพน อำาเภอคำาม่วง จังหวัด

กาฬสินธุ์เท่าน้ัน แต่ยังปรากฏในชุมชนชาวผู้ไทในหลายพื้นที่ในแถบเทือกเขาภูพาน 

ทางด้านใต้ อันประกอบไปด้วย ชุมชนชาวผู้ไทในเขตอำาเภอสมเด็จ อำาเภอคำาม่วง  

อำาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ชุมชนชาวผู้ไทอำาเภอวังสามหมอ อำาเภอศรีธาตุ  

จังหวัดอุดรธานี
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ภาพประกอบที่ 4 ผ้าแพรวาที่ทอด้วยฝ้ายแดงยอ (ซ้าย) ผ้าแพรวาจากบ้านดงแหลม 

ตำาบลดงแหลม อำาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ขวา) ผ้าแพรวา

จากบ้านนายูง ตำาบลนายูง อำาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 ในขณะที่ชุมชนชาวผู้ไทในเขตจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต 

ตำาบลโนนยาง อำาเภอหนองสงูกป็รากฏผา้แพรเบีย่งหรอืผา้สไบสำาหรบัสตรทีีม่อีตัลักษณ ์

อันแสดงฝีมือทางเชิงช่างเรียกในภาษาถิ่นผู้ไทว่า “ผ้าแพรเก็บ” ซ่ึงคำาว่าเก็บในที่น้ี 

หมายถึงว่า “การเก็บขิด” (Weft Brocade) นั่นก็คือการสะกิดเส้นยืนให้ข้น-ลงเป็น

จังหวะตามลวดลายที่ต้องการ จากน้ันจึงพุ่งกระสวยเส้นพุ่งพิเศษไปตามจังหวะของ 

การขึ้น-ลงนั้นไปตลอดหน้าผ้า ดังนั้นลวดลายที่ปรากฏจะแลดูนูนเด่นขึ้นมาจากเนื้อผ้า 

เทคนิคการเก็บขิดนี้จะคล้ายกับการจกหรือการเกาะมาก หากแต่มีความแตกต่างตรงที่

ผ้าที่สร้างลวดลายด้วยเทคนิคขิดจะให้สีได้ไม่เกิน 2 สี คือสีของพื้นผ้าและสีของลายผ้า

เท่านั้น ทว่าผ้าที่สร้างลวดลายด้วยการจกหรือการเกาะจะสามารถให้สีได้มากมายตาม

ความต้องการของช่างทอ
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ภาพประกอบที่ 5 (ซ้าย) นางมอนแก้ว จันทะสาโร สตรีชาวผู้ไทบ้านคำาพอก 
ตำาบลโนนยาง อำาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในชุดแต่งกาย 
แบบพิธีการ (ขวา) ผ้าแพรเก็บอัตลักษณ์ของสตรีชาวผู้ไท 

ตำาบลโนนยาง อำาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 ในอดีตนั้นผ้าแพรเก็บมีท้ังท่ีถักทอจากเส้นฝ้ายล้วน เส้นไหมล้วน และ 

ฝ้ายแกมไหม หากแต่เป็นเรื่องท่ีน่าเสียดายท่ีในปัจจุบันผ้าแพรเก็บมีเฉพาะที่ถักทอ 

จากเส้นใยสังเคราะห์จากโรงงานเท่าน้ัน ลักษณะเฉพาะตัวของผ้าแพรเก็บชาวผู้ไท 

ตำาบลโนนยางก็คือเรื่องของโครงสร้างลวดลายและลายละเอียดของลวดลายกล่าวถึง 

โครงสร้างของลวดลายผ้าแพรเก็บผืนหน่ึงๆ น้ันจะประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสำาคัญ 

5 ส่วนคือ

 1. ยอย หมายถงึ ชายครยุทีอ่ยูเ่ชงิผา้ทัง้ 2 ดา้นปรากฏทัง้ทีเ่ปน็เส้นยนืแล้วเวน้

ชว่งไมท่อเปน็ผนืผา้พอทอสำาเรจ็เปน็ผนืผา้แลว้จงึตเีกลยีวเขา้ดว้ยกัน และท่ีเปน็ไหมหรอื

ฝ้ายเส้นพิเศษแทรกเข้าไปหลังจากที่ทอสำาเร็จเป็นผืนผ้าแล้ว ซึ่งลักษณะหลังนี้จะเป็น

ชายครุยที่มีหลากสีแตกต่างจากลักษณะแรกที่เป็นชายเพียงครุยสีเดียว
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 2. ช่อหมายถึง ลวดลายที่เป็นช่อชั้นที่ปรากฏอยู่ ณ เชิงผ้าทั้ง 2 ด้าน เท่าที่
ปรากฏนิยมทอด้วยไหมหรือฝ้ายสีขาวเท่านั้นเท่าที่ปรากฏนิยมทอลายนาคซ่ึงจะเรียกว่า 
“ช่อหัวนาค”
 3. ดอกออ้ม หมายถงึ ลายคัน่กลางระหวา่งดอกใหญห่รอืลายใหญใ่นแตล่ะชว่ง 
นยิมทอดว้ยไหมหรอืฝา้ยหลากสไีมเ่ฉพาะเจาะจงวา่ตอ้งเป็นสใีดสหีนึง่เทา่นัน้ มชีือ่เรยีก
ลายต่างๆ ดังนี้ งูลอย ดอกแก้ว ขอก่าย ขอนอน ขอท้องป่อง ดอกผักแว่น เป็นต้น
 4. ดอกใหญ่ หมายถึง ลายขนาดใหญ่บนผืนผ้าแพรเก็บทั้ง ๒ ฝ่ัง โดยท่ีมี 
ท้องผา้คัน่ ณ จดุกึง่กลางของผนืผา้ นยิมทอด้วยไหมหรือฝา้ยหลากสไีมเ่ฉพาะเจาะจงวา่ 
ต้องเป็นสีใดสีหนึ่งเท่านั้น มีชื่อเรียกลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น กาบแบด นาคก้นตี่  
ช่อตีนพาน หอผาสาท พันมหา ใบบุ่นหว่าน ดอกกระบวน เป็นต้น 
 5. ท้องผ้า หมายถึง ลวดลายขนาดใหญ่ที่สุดที่ปรากฏ ณ ผืนผ้าแพรเก็บ 
และปรากฏ ณ จุดกึ่งกลางของผ้าแพรเก็บเสมอ เท่าที่ปรากฏจะนิยมทอด้วยไหมหรือ 
ฝ้ายสีเหลืองเพียงเท่านั้น และมีชื่อเรียกลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น นาคไต่เคอ ดอกดาว 
ไต่เคอฮังผึ้ง ขอไต่เคอใบบุ่นไต่เคอ เป็นต้น ผ้าแพรเก็บนี้มีประโยชน์ใช้สอยที่สำาคัญคือ 
ใชจ้ะประกอบในชดุพธิกีารของสตรชีาวผูไ้ทเทา่นัน้ ไมว่า่จะเปน็ ชุดในพธิกีรรมเอด็ปะซ ู 
(แต่งงาน) ชุดในพิธีกรรมเหยา (ท้ังเหยารักษาอาการเจ็บป่วยและการเหยาเลี้ยงผี 
ประจำาปี) ชุดสำาหรับเทศกาลบุญบั้งไฟ และชุดสำาหรับงานจุลกฐิน เป็นต้น (มอนแก้ว 

จันทะสาโร และใบสอน เลธนู, สัมภาษณ์)

ภาพประกอบที่ 6 (ซา้ย) ผา้แพรเกบ็ของชาวผูไ้ทตำาบลโนนยางฯ ทีม่อีงคป์ระกอบของ
ลวดลายประกอบไปด้วย ลายช่อ, ดอกอ้อม, ลายใหญ่ และท้องผ้า 
เรยีงลำาดบัจากลา่งขึน้บน (ขวา) ลายชอ่หัวนาคลายทีถ่อืเปน็อตัลกัษณ์
สำาคัญของผ้าแพรเก็บชาวผู้ไทตำาบลโนนยางฯ (ลายสีขาวพื้นแดง)
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 กล่าวถึงชุมชนชาวผู้ไทท่ีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นบรรพบุรุษของ

ชาวผู้ไทส่วนใหญ่ในประเทศไทย น่ันก็คือชาวผู้ไทท่ีอาศัยอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สุเทพ ไชยขันธุ์, 2556) ก็ปรากฏผ้าแพรเบี่ยง

หรือผ้าสไบสำาหรับสตรีซึ่งในบทความนี้ศึกษาเฉพาะในชุมชนชาวผู้ไทบ้านเซโปน (เก่า) 

และบ้านเมืองจัน เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ซึ่งผ้าแพรเบี่ยงหรือผ้าสไบนั้นเรียกในภาษาถิ่นผู้ไทในพื้นท่ีดังกล่าวว่า “แพรวา”  

ผ้าแพรวาชาวผู้ไทเมืองเซโปนมีอัตลักษณ์คล้ายคลึงกับผ้าแพรเก็บของชาวผู้ไท 

ตำาบลโนนยาง อำาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารมากแต่รายละเอียดบางประการท่ี 

แตกตา่งกนั กลา่วคอืสรา้งลวดลายดว้ยเทคนคิขดิ(Weft Brocade) และมอีงคป์ระกอบ

ที่สำาคัญ 5 ส่วนคือ

  1. ยอย หมายถึง ชายครุยที่อยู่เชิงผ้าทั้ง 2 ด้านปรากฏเฉพาะการแทรกไหม

หรือฝ้ายเส้นพิเศษแทรกเข้าไปหลังจากท่ีทอสำาเร็จเป็นผืนผ้าแล้ว ซึ่งลักษณะหลังนี้ 

จะเป็นชายครุยที่มีหลากสี

 2. ช่อหมายถึง ลวดลายที่เป็นช่อชั้นที่ปรากฏอยู่ ณ เชิงผ้าทั้ง 2 ด้าน เท่าที่

ปรากฏนิยมทอด้วยไหมหรือฝ้ายสีเหลืองเท่านั้นและนิยมทอลายนาค

 3. ดอกอ้อมหมายถงึ ลายคัน่กลางระหวา่งดอกใหญห่รอืลายใหญใ่นแตล่ะชว่ง 

นิยมทอด้วยไหมหรือฝ้ายหลากสีไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นสีใดสีหนึ่งเท่านั้น 

 4. ดอกใหญ่ หมายถึง ลายขนาดใหญ่บนผืนผ้าแพรเก็บทั้ง 2 ฝั่ง โดยที่มี 

ท้องผ้าคั่น ณ จุดกึ่งกลางของผืนผ้า นิยมทอด้วยไหมหรือฝ้ายหลากสีไม่เฉพาะเจาะจง

ว่าต้องเป็นสีใดสีหนึ่งเท่านั้น 

 5. ท้องผ้า หมายถึง ลวดลายขนาดใหญ่ที่สุดที่ปรากฏ ณ ผืนผ้าแพรเก็บ และ

ปรากฏ ณ จุดกึ่งกลางของผ้าแพรเก็บเสมอ เท่าที่ปรากฏจะนิยมทอด้วยไหมหรือฝ้าย 

สีเหลืองเพียงเท่านั้น (บัวลี พันทะมาด และ แปง พันทะมาด, สัมภาษณ์)
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ภาพประกอบที่ 7 (ซา้ย) ผา้แพรวาของชาวผูไ้ทบ้านเมอืงจนั เมอืงเซโปน แขวงสะหวัน

นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีองค์ประกอบ

สำาคัญคือ ท้องผ้า, ดอกอ้อม, ลายใหญ่ และปลายเชิง เรียงลำาดับ

จากบนลงล่าง (ขวา) ชายครุยและช่อลายช่อปลายเชิง

 จากข้อมูลเกี่ยวกับผ้าแพรเบ่ียงหรือผ้าสไบสำาหรับสตรีชาวผู้ไทอันประกอบ 

ไปด้วยผ้าแพรวาของชาวผู้ไทในเขตจังหวัดกาฬสินธ์ุและจังหวัดอุดรธานี ผ้าแพรเก็บ 

ของชาวผู้ไทตำาบลโนนยาง อำาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร รวมถึงผ้าแพรวาของ 

ชาวผูไ้ทเมอืงเซโปน แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถ

สรุปให้เห็นคุณค่าของผ้าแพรเบี่ยงของในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 1. คุณค่าของการเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวคือ ผ้าแพรเบ่ียงเป็นผลงาน 

การรังสรรค์ที่งดงามมีคุณค่าเพราะมีที่มาจากจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์ เป็น 

องค์ความรู้ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มิได้หยุดนิ่งอยู่กับ

อดีตแต่ทว่าปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมที่แปรเปลี่ยนไป  

(จะขอกล่าวถึงในลำาดับถัดไป)

 2. คุณค่าของการเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมและบทบันทึกประวัติศาสตร์ 

กล่าวคือ ลวดลายของผ้าแพรเบี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าแพรวาของชาวผู้ไทในจังหวัด 
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กาฬสินธุ์และจังหวัดอุดรธานี ล้วนแล้วแต่เป็นลวดลายที่สืบต่อผ่านผืนผ้าที่เรียกว่า 

“ผ้าแส่ว” ซึ่งสืบทอดมานานนับร้อยปี ดังนั้นผ้าแส่วและลวดลายของผ้าแพรวา 

จึงถือเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสืบค้นเรื่องราว 

ทางประวัติศาสตร์ของชาวผู้ไทได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทัศนะน้ีมีที่มาจากแนวคิดที่ว่า  

ผ้าเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีความสำาคัญและมีคุณค่าเทียบเท่ากับหลักฐาน 

ประเภทอื่นๆ ที่สามารถนำามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาถึงพัฒนาการของชุมชน  

สังคม วิถีชีวิต ตลอดจนภาพสะท้อนทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่ถักทอมันขึ้นมา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (Maxwell, 1990) ซึ่งแนวคิดน้ีช้ีให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

ผ้าทอมือซ่ึงเป็นฝีมือการรังสรรค์ของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหน่ึงสามารถสะท้อนเรื่องราว 

ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วยังสะท้อนให้เห็น 

สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตทิีแ่วดลอ้มกลุม่ชนนัน้ๆ อยูโ่ดยสามารถพิจารณาไดจ้ากวตัถดิุบ

ที่นำามาถักทอ ลวดลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนผืนผ้าก็สามารถนำามาพิจารณา

ให้ทราบถึงคติความเชื่อที่สืบต่อกันมา ส่วนเทคนิคท่ีถักทอก็สามารถทำาให้เราเข้าใจ

พัฒนาการทางเทคโนโลยีของกลุ่มชนนั้นๆ ได้ เหนืออื่นใดนักมานุษยวิทยาทั้งจาก 

ในอดตีมาจนถงึปจัจบุนัยังใชผ้า้ทอมือเปน็เครือ่งสังเกตการแบง่หนา้ทีข่องบคุคลในสังคม 

ได้ด้วย เนื่องมาจากว่าผ้าทอมือตามภูมิภาคต่างๆ ของโลกส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะเป็น

ผู้ถักทอ

 3. คุณค่าทางด้านโครงสร้างและหน้าท่ีทางสังคม กล่าวคือ เม่ือพิจารณา

ตามกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างและหน้าที่

ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กระบวนการทอผ้าแพรเบี่ยงในทั้ง 3 พื้นที่ที่นำาเสนอ 

ถือเป็นการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่มีลักษณะเฉพาะตนอย่างหนึ่ง จากการศึกษาของ 

นักมานุษยวิทยาที่ศึกษากระบวนการทอผ้า หรือผืนผ้าที่ผลิตขึ้นโดยชาวพื้นเมือง 

หลายแห่งพบว่าผ้าทอมือเป็นงานศิลปะพื้นบ้านที่สตรีช่างทอได้ถ่ายทอดพฤติกรรม 

การและความรู้สึกนึกคิดของตนลงไปอันเกิดจากสั่งสมและถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ  

จงึทำาใหด้เูสมอืนวา่ผา้ทอพืน้บ้านเปน็การนำาเสนอความใฝฝั่นหรอืจินตนาการทางสังคม 

(Social Fantasy) รวบรวมไว้ในผืนผ้าทอนั่นเอง (Fraser, 1991) 
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แพรเบี่ยงผู้ไทในบริบทการจัดการมูลค่า

ภาพประกอบที่ 8 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ประทบัทา่มกลางชาวผูไ้ท

บา้นโพน โดยม ีนางคำาใหม ่โยคะสิงห ์นัง่อยูแ่ทบพระบาท ทรงฉาย 

ณ วัดป่ารังสีปาลิวัน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2525

 กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญอันสะท้อนให้เห็นถึงการนำาเอา 

ผ้าทอพื้นบ้านมาสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าแพรวาของ 

ชาวผู้ไทบ้านโพน ตำาบลโพน อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็คือการที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า 

ลกูยาเธอ และสมเดจ็พระเจา้ลกูเธอทกุพระองคเ์สดจ็แปรพระราชฐานมายงัพระตำาหนกั

ภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร และเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมราษฎร ณ ที่ว่าการ 

อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2520 คร้ังนั้นราษฎร 

ชาวผู้ไทบ้านโพนได้ไปเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วยและได้จัดแม่เฒ่าชาวผู้ไท 9 ท่านที่นำาโดย 

นางคำาใหม่ โยคะสิงห์ (สตรีชาวลาวที่ย้ายติดตามสามีมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียน

ชุมชนโพน) แต่งชุดพื้นเมืองผู้ไทคือนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่พื้นดำา สวมเสื้อแถบสีดำามีสาบเสื้อ 
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เป็นผ้าลายขิดสีแดง ติดกระดุมเงิน และห่มผ้าแพรวาทับ ซึ่งแม่เฒ่าชาวผู้ไททั้ง  

9 ท่านได้ไปถวายหมอนขิด 9 ใบ (หมอนโกน) แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม 

ราชินีนาถ ในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพอพระราชหฤทัย 

แม่เฒ่าชาวผู้ไททั้ง 9 ท่านนั้นมาก ถึงขนาดที่ทรงหยุดตรงหน้าแม่เฒ่าทั้ง ๙ ท่านนั้น

และทรงมีพระราชปฎิสันถารด้วยว่า “ผ้าอะไร สวย อยากได้ จะทอให้ฉันได้ไหม” 

แม่เฒ่าชาวผู้ไททั้ง 9 ท่าน ได้ช่วยกันตอบว่า“ผ้าแพรวาเจ้าค่ะ ถ้าพระราชินีอยากได้ 

ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะ”

 ในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 ราชเลขานุการในพระองค์ 

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถในขณะนัน้คอืทา่นผูห้ญงิสปุระภาดา เกษมสนัต ์

ณ อยธุยา กเ็ดนิทางมาทีบ่า้นโพนตามพระราชเสาวนยี ์และไดน้ำาเส้นไหมดบิพระราชทาน

จำานวน 6 กิโลกรัมมาด้วย เพื่อให้สตรีชาวผู้ไทบ้านโพนช่วยกันทอผ้าแพรวาถวายตาม 

พระราชประสงค ์โดยไดแ้ตง่ตัง้ให้นางคำาใหม ่โยคะสงิหเ์ปน็หวัหนา้รวบรวมสตรีชาวผูไ้ท

บา้นโพนถวายงานตามพระราชประสงค ์จดุนีถ้อืวา่เปน็จดุเร่ิมตน้สำาคัญของการส่งเสรมิ 

การทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกและในระหว่างก่อนการทอผ้าไหมแพรวาน้ัน 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางคำาใหม่  

โยคะสิงห์, นางคำาสอน สระทอง และนางเฟือน วาระหา ราษฎรชาวผู้ไทบ้านโพน 

ไปเรียนการย้อมสีเส้นไหม ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยนำ้าไท) เพื่อคุณภาพ 

การย้อมเส้นไหมให้มีสีสันที่สวยสดและลดปัญหาเส้นไหมสีตก เม่ือกลับมาที่บ้านโพน 

แล้วนางคำาใหม่ โยคะสิงห์ และคณะก็ได้มาย้อมสีเส้นไหมทั้ง 6 กิโลกรัมนั้นก่อนที่จะ

ช่วยกันทอเป็นผ้าแพรวาเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย 

 จากเส้นไหมพระราชทาน 6 กิโลกรัมผนวกกับระยะเวลาอีกหลายเดือน  

สตรีชาวผู้ไทบ้านโพนจำานวน 36 คน ได้ช่วยกันทอเป็นผ้าสไบ (ขนาดความหน้ากว้าง

ฟืม 12 หลบ หรือประมาณ 40 เซนติเมตร) เป็นผ้าสไบแพรวางดงามพื้นสีแดงครั่ง 

ตามอย่างโบราณ สอดสลับลวดลายสีเหลืองเข เขียวหัวเป็ด สีขาว และสีดำามะเกลือ 

และได้เป็นผ้าแพรวารูปแบบโบราณถึง 16 ผืน ต่อมาก็มีโอกาสได้นำาไปทูลเกล้าฯ ถวาย  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระราชวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนท่ีจะไปทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถนัน้ นางคำาใหม ่โยคะสงิห ์ไดม้โีทรเลขแจง้แก่ทา่นผูห้ญงิสุประภาดา เกษมสันต ์
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ณ อยุธยา ราชเลขานุการในพระองค์ในขณะนั้น และท่านผู้หญิงฯ ก็ได้กราบบังคมทูล 

พระกรุณาให้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า “ผ้าไหมแพรวาทอเสร็จแล้วและ

สมาชิกผู้ทออยากจะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายด้วยตัวเองเพคะ” เหตุการณ์ในครั้งนั้น 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพอพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง

 การไปถวายผ้าไหมแพรวา ณ พระราชวังวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ์ในครัง้นัน้ตรงกบัวนัที ่28 พฤษภาคม 2521 มชีาวผูไ้ทบา้นโพนตดิตาม

ไปทูลเกล้าฯ ถวายผ้าไหมแพรวาประมาณ 50 คน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำาซึ่งชาวผู้ไทบ้านโพนจัดการแสดงฟ้อนผู้

ไทถวายหน้าพระพักตร์ 1 ชุดด้วยผู้แสดงล้วนเป็นสตรีชาวผู้ไทท่ีร่วมกันทอผ้าแพรวา 

ด้วยกันทั้งสิ้น

 ก่อนที่จะกลับสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้รับ

พระราชทานเส้นไหมดิบอีก 40 กิโลกรัม เพื่อให้สตรีชาวผู้ไทบ้านโพนทอเป็นผ้าไหม 

แพรวาทูลเกล้าฯ ถวายอีกครั้งหน่ึง เม่ือทอเสร็จสิ้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนีินาถ ทรงรับซือ้ผา้ไหมแพรวานัน้ทัง้หมดโดยทีท่รงพระราชทานเงนิใหช้ิ้นละ 3,500 

บาท (พ.ศ. 2521) และทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นกิจการหน่ึงของมูลส่งเสริม 

ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสืบต่อกิจการเรื่อยจวบจน

ปัจจุบัน 

 อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนสายธารพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ใน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังความปลาบปลื้มใจมาสู่ใจชาวผู้ไท 

บ้านโพนตราบปัจจุบันก็คือ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2525 สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาถวายการสักการะพระอริยเวที (เขียน 

ฐิตลีโล) ซึ่งเป็นพระมหาเถระเชื้อสายชาวผู้ไทบ้านโพน ณ วัดป่ารังสีปาลิวัน บ้านโพน  

ตำาบลโพน อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ท่ีโปรดฯ  

ให้ตัดเย็บจากผ้าแพรวาสีพื้นแดงครั่งอย่างโบราณ ท้ังยังมีพระมหากรุณาธิคุณ 

โปรดเกล้าฯ ให้ฉายพระรูปคู่กับราษฎรชาวผู้ไทบ้านโพน โดยมีนางคำาใหม่ โยคะสิงห์

นั่งอยู่แทบเบื้องพระบาท (คำาใหม่ โยคะสิงห์, คำาสอน สระทอง และ เฟือน วาระหา, 

สัมภาษณ์)
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 อนึง่ จากการทีส่มเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุ

รับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นกิจการหน่ึงของมูลส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสืบต่อกิจการเร่ือยจวบจนปัจจุบันสะท้อน 

ให้เห็นว่าผ้าไหมแพรวามีศักยภาพที่สามารถจัดการในเชิงเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ 

มูลค่า (Value Creation Economy) ได้ ท้ังน้ีเพราะการดำาเนินการตามแนวคิด 

ดงักลา่วนีค้อืการนำาเอาทกัษะและคุณค่าวัฒนธรรมมาผสมผสานกบัเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

เพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการท่ีมีความโดดเด่น (พันธุ์ศักดิ์ วิญญรัตน์, 2549) ซึ่ง 

ผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทบ้านโพนถือเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

เฉพาะผลิตภัณฑ์ ชุมชนชาวผู้ไทถือว่าเป็น “ทุน” ที่มีร่วมกัน และมีการเรียนรู้ 

และดำาเนนิการร่วมกันเพือ่ให้ทนุนัน้เกดิเปน็มลูคา่และพึง่พาตนเองได้ ซ่ึงการดำาเนนิงาน 

ของชุมชนชาวผู้ไทบ้านโพนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมแพรวาก็เป็นไปตามแนวคิด 

ดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากน้ีแล้วการดำาเนินกิจกรรมเก่ียวกับผ้าไหมแพรวา 

ยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยการผลิต การจำาหน่ายจ่ายแจกและ 

การบรโิภค ทัง้นีเ้พราะสถานการณก์ารทอผา้ไหมแพรวาของชาวผู้ไทบา้นโพนในปจัจุบนั

แปรเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นลักษณะของการทอเพื่อการค้าเป็นส่วนใหญ่

ภาพประกอบที่ 9 ผา้ไหมแพรวาทีป่รบัปรงุ 

 ในรปูแบบใหมต่ามรสนยิม 

 ของผู้คนร่วมสมัย
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ภาพประกอบที่ 10 นางคำาใหม่ โยคะสิงห์ ในวัย 80 ปี (12 กุมภาพันธ์ 2556) สตรีผู้มี 

 สว่นสำาคญัในการนำาผา้แพรวาขึน้ทูลเกลา้ฯ ถวายสมเดจ็พระนางเจา้ฯ  

 พระบรมราชินีนาถ

บทสรุป

 การสบืทอดลวดลายของผา้แพรเบีย่ง รวมถึงกระบวนการการอบรมส่ังสอนสตร ี
ชาวผู้ไทผ่านผญาสุภาษิตบทที่มีความเก่ียวข้องกับผ้าแพรเบ่ียง รวมถึงโครงสร้าง 
การจัดการองค์ประกอบของลวดลายดังที่กล่าวแล้วข้างต้นล้วนเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็น 
ความศรัทธาของสตรีชาวผู้ไทต่อแพรพรรณประเภทนี้อย่างเด่นชัด ซึ่งเหตุผลข้อนี้ 
เป็นที่มาของคุณค่าผ้าแพรเบี่ยงในมโนสำานึกของสตรีชาวผู้ไทที่มีคุณค่ามากกว่า 
เครื่องนุ่งห่มในวิถีชีวิตธรรมดา ทว่าผ้าแพรเบ่ียงถือเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
ที่สามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์และสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของชาวผู้ไท รวมถึง 
สะท้อนเทคโนโลยีและภูมิปัญญาในเชิงช่างของชาวผู้ไทได้เป็นอย่างดีในขณะที่ 
การปรับปรุงขนาดและสีสันของผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทบ้านโพน ตำาบลโพน  
อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุตามความต้องการของท้องตลาดอันมีจุดเริ่มต้นจาก 
พระมหากรณุาธคิณุในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ล้วนเปน็ภาพสะทอ้นวา่ 
ผ้าไหมแพรวามีศักยภาพท่ีสามารถจัดการในเชิงเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่าได้  
ถอืเปน็ตวัอยา่งของการนำาเอาทรพัยากรทางวฒันธรรมมาใชป้ระโยชนใ์นบรบิทปจัจบุนั 
ซึง่ถอืเปน็แนวทางหนึง่ของการทำานบุำารงุใหท้รัพยากรทางวฒันธรรมยงัคงทำาหนา้ทีข่อง 
ตัวเองได้อย่างยั่งยืนสืบไป
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นางคำาสอน สระทอง (ผูม้ผีลงานดเีดน่ทางดา้นวฒันธรรม สาขาทศันศิลปท์อผ้าพืน้เมอืง 
ประจำาปี พ.ศ. 2535) อายุ 74 ปี, บ้านเลขที่ 42 หมู่ 4 บ้านโพน ตำาบลโพน 
อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์, 12 กุมภาพันธ์ 2556.

นางบัวลี จันทะมาด. อายุ 55, บ้านเซโปน (เก่า) เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 31 มกราคม 2556.

นางใบสอน เลธนู อายุ 79 ปี, บ้านเลขที่ 42 หมู่ 5 บ้านคำาพอก ตำาบลโนนยาง อำาเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร, 20 กุมภาพันธ์ 2556.

นางแปง จนัทะมาด อาย ุ96 ป,ี บา้นเมอืงจนั เมอืงเซโปน แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว, 31 มกราคม 2556.



วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558192

นางเฟือน วาระหา อายุ ๗๘ ปี. บ้านเลขที่ 30 หมู่ 4 บ้านโพน ตำาบลโพน อำาเภอคำาม่วง 

จังหวัดกาฬสินธุ์, 12 กุมภาพันธ์ 2556.

นางมอนแก้ว จันทสาโร อายุ 89 ปี, บ้านเลขที่ 32 หมู่ 10 บ้านคำาพอก ตำาบลโนนยาง 

อำาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร, 20 กุมภาพันธ์ 2556.


