
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงบันดาลใจของสตรีชาวผู้ไทในการสร้างสรรค์

ลวดลายและวิธีจัดเก็บแม่ลายผ้าแพรวาโบราณ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช ้

ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม กับสตรีชาวผู้ไทช่วงอายุ 50-80 ปี จ�านวน 

30 คน ทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวัดกาฬสนิธ์ุ โดยคดัเลอืกแบบเจาะจง ผลการวจิยัพบว่า การสร้างสรรค์

ลวดลายบนผืนผ้าแพรวาของสตรีชาวผู้ไทมาจาก 4 แนวคิด คือ 1) การสร้างสรรค์ลวดลาย 

ด้วยแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปพฤกษา 2) การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยแรงบันดาลใจจาก

การสังเกตรูปและพฤติกรรมของคนและสัตว์ 3) การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยแรงบันดาลใจ 

จากการสังเกตรูปส่ิงของเครื่องใช้ และ 4) การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยแรงบันดาลใจจากการ

สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยสตรีชาวผู้ไทจะเก็บรักษาแม่ลายผ้าแพรวาโบราณส�าหรับใช ้

เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานด้วยวิธีใช้ด้ายสีต่าง ๆ ปักลวดลายท่ีลงบนผืนผ้าฝ้ายสีขาว 

รูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเรียกว่า “ผ้าแส่ว” นอกจากน้ีผลการถอดแบบแม่ลายผ้าแพรวาโบราณ 

จากผ้าแส่วโดยใช้เทคนิคการสเกตซ์ภาพด้วยโปรแกรม Illustrator CS 6 สามารถใช้เป็น 

เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ลายผ้าแพรวาโบราณต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ผ้าแส่ว ผ้าแพรวา แม่ลายผ้า ภาพสเกตซ์แม่ลาย

ผ้าแส่ว : ต้นแบบแห่งลวดลายบนผืนผ้าแพรวา

Pa Saew : Original of Designs on Pa Prae-wa 
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Abstract
This research aimed to investigate the inspiration of original designs of the 

ancient Prae-wa  and how Pu-thai women were gathering and conserving those 

designs. Qualitative research was used in this study. 30 Pu-thai women who are 

50-80 years old living in Kalasin province were selected by purposive sampling. 

The result indicated that the ancient design on Prae-wa could be classified into 

4 concepts as follows: 1) the designs are inspired by creating plants 2) the designs 

are inspired by creating man and animals 3) the designs are inspired by articles 

and 4) the designs are inspired by creating environment. Traditionally, Pu-thai 

women are conserved original designs by constructing through the weft brocade 

technique onto Pa-saew to prefer by the mothers who wants to be conserved 

by their daughters. In addition, the ancient design of Prae-wa by sketching  

technique using Illustrator CS 6 software could be an assistant tool for learning 

and conservative the ancient design of Prae-wa 

Keywords : Pa-seaw Pa-Prae-wa original clothing design sketching model 
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บทน�ำ
“แพรวา” เป็นชื่อเรียกลายผ้าทอมือที่เกิดจากการผสมผสานเทคนิคการทอด้วยวิธีการ

เก็บขิดและวิธีการจก ก่อให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าที่มีความงดงาม วิจิตรบรรจง และมีความ 
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งไหม” (Wannakuk Chart 
and Others,1998, Sriraksa Wacharin, 2000, and Rungchaya Chumsak, 2008) ผ้าแพร
วา ถอืเป็นภูมิปัญญาของกลุม่ชาติพนัธุผ์ูไ้ทซึง่แต่เดิมอาศยัอยู่ในเมอืงแถนหรือเมอืงแถง ศนูย์กลาง
อาณาจักรสิบสองจุไท (พื้นที่บางส่วนของประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว)) และเข้ามาสู่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในช่วง
ต้นรตันโกสนิธร์ จนเกิดเป็นชุมชนผูไ้ททีปั่จจบุนัอาศยัอยูใ่นจงัหวดักาฬสนิธ์ุ (63 ชมุชน) สกลนคร 
(212 ชุมชน) นครพนม (132 ชุมชน) และมุกดาหาร (68 ชุมชน) (Wongkanha  Wacharawon, 
2015) อย่างไรก็ตาม ชุมชนผู้ไทท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นกลุ่มที่ยังคงยึดถือจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมของผู้ไทดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมด้าน
การแต่งกายของสตรีชาวผู้ไท ซึ่งสตรีชาวผู้ไทจะนิยมสวมใส่ชุดแต่งกายพื้นบ้านเนื่องในโอกาส
ส�าคญัหรอืงานบญุประเพณต่ีาง ๆ  ประกอบด้วยเสือ้ผ้าฝ้ายพืน้เมอืงย้อมครามทีข่อบเสือ้ตกแต่ง
ด้วยผ้าลายขิดหรือลายกะปูน้อยพื้นสีแดง นุ่งซิ่นไหม แล้วใช้ผ้าไหมแพรวาเป็นสไบห่มเฉียงไหล่
หรือใช้เป็นผ้าคลุมไหล่ หรือใช้เป็นผ้าโพกศีรษะ (ผ้าแพรมน) ร่วมกับเครื่องประดับ (เครื่องย้อง
ของเอ้) อื่น ๆ อาทิ ก้องแขน (ก�าไลข้อมือ) กระจอนยอย (ตุ้มหู) สร้อยเม็ดมะยม ปิ่นปักเกล้า 
ฯลฯ (Sritares  Poowadon,2015)

ความงดงามและความประณีตของลวดลายบนผืนผ้าไหมแพรวาโบราณที่น�าเสนอ 
ผ่านงานฝีมือของสตรีชาวผู้ไทนั้นสะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้เป็น 
เจ้าของผืนผ้า ประหน่ึงเป็นการจารึกลายแทงขมุทรพัย์แห่งมรดกภูมปัิญญาท้องถิน่อนัทรงคณุค่า
ไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอด อย่างไรก็ตาม ผ้าสไบแพรวาโบราณในปัจจุบันนั้นเหลืออยู่น้อยมาก 
เนื่องจากสตรีชาวผู้ไทที่เป็นช่างฝีมือทอผ้าแพรวาส่วนใหญ่เสียชีวิตแล้ว ส่วนกลุ่มที่ยังคงมีชีวิต
อยู่ในปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงวัย จึงเป็นมูลเหตุที่ควรแก่การศึกษาถึงแรงบันดาลใจ 
ในการสร้างสรรค์ลวดลายและการอนุรักษ์แม่ลายผ้าแพรวาโบราณของสตรีชาวผู้ไท รวมทั้ง 
การศกึษาวธิถีอดแบบแม่ลายผ้าแพรวาโบราณส�าหรบัใช้เป็นเคร่ืองมอืส่งเสรมิการเรียนรูแ้ม่ลาย
ผ้าแพรวาโบราณแก่เยาวชนรุน่หลงัหรอืผูท้ีส่นใจเพือ่เป็นการอนรุกัษ์ และสบืสานมรดกภมิูปัญญา

ท้องถิ่นอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพ่ือศึกษาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลวดลายและวิธีการจัดเก็บแม่ลายผ้า   

แพรวาโบราณของสตรีชาวผู้ไท

2.  เพื่อถอดแบบแม่ลายผ้าแพรวาโบราณจากผ้าแส่วส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม 

การเรียนรู้ลายผ้าแพรวาโบราณต่อไป 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัโจทย์วจิยั ได้แก่ ทฤษฎีการขัดเกลา

ทางสังคม (socialization) ที่กล่าวถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ร่วมกับแนวคิดนิเวศวิทยา 

ทางวัฒนธรรม (Cultural ecology) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการปรับตัวของสังคมภายใต้อิทธิพล

ของสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและโครงสร้างทางสังคม

2. ก�าหนดจุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อน�าไปสู่การสร้างเครื่องมือส�าหรับใช้รวบรวมข้อมูล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
คัดเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูแบบเจาะจง (Purposive sampling) กับสตรีชาวผู้ไทช่วงอายุระหว่าง 

50 – 80 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถทอผ้าแพรวา สามารถจดจ�าชื่อเรียกของลายผ้าแพรวา

ปรากฏบนผืนผ้าแส่วได้อย่างถูกต้อง และมีภูมิล�าเนาอาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอค�าม่วง อ�าเภอ 

สามชัย และอ�าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม

กจิกรรมทอผ้าแพรวาจากโครงการศลิปาชพีพเิศษในสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลอ�าเภอละ 10 คน รวม 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม  

โดยก�าหนดโครงสร้างและเน้ือหาสาระของแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการศึกษา ภายใต้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ 

จากผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 คน
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ และแบบสนทนากลุม่ (ระหว่างเดอืนมกราคม – มถินุายน 

พ.ศ. 2558)

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และน�าเสนอข้อมูล 

เชิงพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)

2. ถอดแบบแม่ลายผ้าแพรวาโบราณด้วยเทคนคิการสเกตซ์ภาพบนโปรแกรม Illustrator 

CS 6

3.  รวบรวมและจัดเก็บแม่ลายผ้าแพรวาเป็นฐานข้อมลูในรปูแบบไฟล์ภาพ (.JPG) ส�าหรบั

ใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ลายผ้าแพรวาโบราณ

  

ผลกำรวิจัย
การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าแพรวาของสตรีชาวผู้ไทนั้นเกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจ

จากการสงัเกตธรรมชาต ิสิง่แวดล้อมรอบตัว ผสมผสานกบัวถีิการด�าเนนิชีวติท่ียดึโยงกบัวัฒนธรรม

ประเพณีของชาติพันธุ์ผู้ไทอย่างเหนียวแน่น ทั้งนี้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลวดลายบน 

ผืนผ้าแพรวาของสตรีชาวผู้ไทมาจาก 4 แนวคิดด้วยกัน คือ

1)  การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปพฤกษา อาทิ ลายดอก

มะส้าน ลายดอกบัว ลายดอกช่อต้นสน ลายดอกหมาก ลายช่อดอกไม้ ลายดอกส้มป่อย  

ลายกาบแบด ลายดอกแก้ว ลายดอกแก้วน้อย ลายผักแว่นขาเข ลายดอกใบบุ่นก้านก่อง  

ลายกาบแบดตัด ลายดอกจันกิ่ง ลายดอกพันมหา ลายดอกดาวไต่เครือ ฯลฯ

2) การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปและพฤติกรรมของ 

คนและสัตว์ อาทิ ลายตาบ้ง ลายจุ้มตีนหมา ลายนาค ลายคนข่ีช้าง ลายคนข่ีม้า ลายตาบ้ง 

ขาแข ลายคน ลายกะปูน้อย ลายงูลอยห้าไม้ ฯลฯ

3)  การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ  

ลายช่อตีนพาน ลายขาเปีย ลายขาเข ลายกง ลายเบ็ด ฯลฯ
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4) การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยแรงบันดาลใจจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว อาทิ 

ลายดาว ลายกระบวน ลายหอผาสาท ลายขอ ลายจะแก ฯลฯ

ลวดลายที่สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจเหล่านี้ล้วนถูกถ่ายทอดด้วยฝีมือการถักทอ 

ของสตรีชาวผู้ไท ให้ปรากฏเป็นองค์ประกอบของลวดลายบนผืนผ้าไหมแพรวา 3 ส่วนส�าคัญ 

ได้แก่

1) ลายหลัก เป็นลวดลายแนวนอนที่ปรากฏบนพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของผืนผ้าแต่ละแถว 

มีความกว้างประมาณ 8 - 12 เซนติเมตร ลายหลักเกิดจากองค์ประกอบย่อย 3 ส่วน ได้แก่  

ลายนอก คือ ส่วนที่มีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมปรากฏคู่ขนานกับลายในไปตลอด 

ความกว้างของผืนผ้า ลายใน คือ ส่วนที่อยู่ภายในกรอบสี่เหล่ียมขนมเปียกปูนซึ่งปรากฏอยู่ 

ตรงกลางของแถวหลักและลายเครือ เป็นส่วนที่ปรากฏแถวบนของกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

ในแต่ละแนว โดยจุดกึ่งกลางของลายจะอยู่บริเวณส่วนยอดของลายเครือ ทั้งนี้ผ้าไหมแพรวา 

แต่ละผืนจะมีลายหลักปรากฏอยู่ประมาณ 13 แถว ตัวอย่างลวดลายที่นิยมน�ามาใช้ถักทอ 

เป็นลายหลัก ได้แก่ ลายนาคสี่แขน ลายพันมหา ลายดอกสา ฯลฯ

2)  ดอกอ้อมคั่นลาย หรือลายคั่น เป็น ลวดลายขนาดเล็กที่ปรากฏตามแนวขวางบนผืน

ผ้าไหมแพรวา แต่ละลายมีความกว้างประมาณ 4 - 6 เซนติเมตร ดอกอ้อมคั่นลาย ท�าหน้าที่

เป็นตัวแบ่งลายใหญ่ออกเป็นช่วง ๆ  ตัวอย่างลวดลายที่นิยมน�ามาใช้ถักทอเป็นดอกอ้อมคั่นลาย 

ได้แก่ ลายตาไก่ ลายงูลอย ลายขาเข ฯลฯ 

3)  ลายช่อปลายเชิง หรือลายเชิงผ้า เป็น ลายต่อจากดอกอ้อมคั่นลาย แต่ละลาย 

มีความกว้างประมาณ 4 - 10 เซนติเมตร ปรากฏอยู่บริเวณส่วนปลายของผ้าทั้งสองข้าง  

ท�าหน้าที่เป็นตัวเริ่มและตัวจบของลายผ้าแพรวา ตัวอย่างลวดลายท่ีนิยมน�ามาใช้ถักทอเป็น 

ลายช่อปลายเชิง ได้แก่ บายช่อขันหมาก ลายดอกบัวน้อย ลายใบบุ่นน้อย ฯลฯ (ภาพที่ 1) 
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ภำพที่ 1 องค์ประกอบของลวดลายบนผืนผ้าแพรวา

ทั้งนี้ สตรีชาวผู้ไทยจะนิยมเก็บรักษาแม่ลายผ้าแพรวาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค ์

ผนวกกับจินตนาการของตนเองหรือแม่ลายทั่วไปที่มีความสวยงามและตนเองชื่นชอบโดยวิธีใช้

เส้นด้ายสีด�า สีคราม และสีแดงปักแม่ลายต่าง ๆ ลงเป็นช่อง ๆ (1 ช่อง คือ 1 ลาย) บนผืนผ้า

ฝ้ายสีขาวรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเรียกว่า “ผ้าแส่ว” (ภาพที่ 2) 

4 
 

 
 

 2) ดอกออมค่ันลาย หรือลายค่ัน เปน ลวดลายขนาดเล็กท่ีปรากฏตามแนวขวางบนผืนผาไหมแพรวา แตละลายมี
ความกวางประมาณ 4  6 เซนติเมตร ดอกออมค่ันลาย ทําหนาท่ีเปนตัวแบงลายใหญออกเปนชวง ๆ ตัวอยางลวดลายท่ีนิยม
นํามาใชถักทอเปนดอกออมค่ันลาย ไดแก ลายตาไก ลายงูลอย ลายขาเข ฯลฯ  

3) ลายชอปลายเชิง หรือลายเชิงผา เปน ลายตอจากดอกออมค่ันลาย แตละลายมีความกวางประมาณ 4  10 
เซนติเมตร ปรากฏอยูบริเวณสวนปลายของผาท้ังสองขาง ทําหนาท่ีเปนตัวเริม่และตัวจบของลายผาแพรวา ตัวอยางลวดลายท่ี
นิยมนํามาใชถักทอเปนลายชอปลายเชิง ไดแก บายชอขันหมาก ลายดอกบัวนอย ลายใบบุนนอย ฯลฯ (ภาพท่ี 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                ภาพท่ี 1 องคประกอบของลวดลายบนผืนผาแพรวา 
 
ท้ังน้ีสตรีชาวผูไทยจะนิยมเก็บรักษาแมลายผาแพรวาท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคผนวกกับจินตนาการของตนเอง

หรือแมลายท่ัวไปท่ีมีความสวยงามและตนเองช่ืนชอบโดยวิธีใชเสนดายสดีํา   สีคราม และสีแดงปกแมลายตาง ๆ ลงเปนชอง ๆ 
(1 ชอง คือ 1 ลาย) บนผืนผาฝายสีขาวรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเรียกวา “ผาแสว” (ภาพท่ี 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภาพท่ี 2 ผาแสว: ตนแบบแหงลวดลายบนผืนผา 
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           ภำพที่ 2 ผ้าแส่ว: ต้นแบบแห่งลวดลายบนผืนผ้า

นอกจากนี้ผลการถอดแบบแม่ลายผ้าที่เกิดจากแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์

ของสตรีชาวผู้ไทบนผืนผ้าแส่ว โดยใช้เทคนิคการสเกตซ์ภาพบนโปรแกรม Illustrator CS 6 

จ�าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ภาพสเกตซ์กลุ่มแม่ลายผ้าแพรวาโบราณที่เกิดจากความคิด

สร้างสรรค์และแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปพฤกษา (ภาพที่ 3)

4 
 

 
 

 2) ดอกออมค่ันลาย หรือลายค่ัน เปน ลวดลายขนาดเล็กท่ีปรากฏตามแนวขวางบนผืนผาไหมแพรวา แตละลายมี
ความกวางประมาณ 4  6 เซนติเมตร ดอกออมค่ันลาย ทําหนาท่ีเปนตัวแบงลายใหญออกเปนชวง ๆ ตัวอยางลวดลายท่ีนิยม
นํามาใชถักทอเปนดอกออมค่ันลาย ไดแก ลายตาไก ลายงูลอย ลายขาเข ฯลฯ  

3) ลายชอปลายเชิง หรือลายเชิงผา เปน ลายตอจากดอกออมค่ันลาย แตละลายมีความกวางประมาณ 4  10 
เซนติเมตร ปรากฏอยูบริเวณสวนปลายของผาท้ังสองขาง ทําหนาท่ีเปนตัวเริม่และตัวจบของลายผาแพรวา ตัวอยางลวดลายท่ี
นิยมนํามาใชถักทอเปนลายชอปลายเชิง ไดแก บายชอขันหมาก ลายดอกบัวนอย ลายใบบุนนอย ฯลฯ (ภาพท่ี 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                ภาพท่ี 1 องคประกอบของลวดลายบนผืนผาแพรวา 
 
ท้ังน้ีสตรีชาวผูไทยจะนิยมเก็บรักษาแมลายผาแพรวาท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคผนวกกับจินตนาการของตนเอง

หรือแมลายท่ัวไปท่ีมีความสวยงามและตนเองช่ืนชอบโดยวิธีใชเสนดายสดีํา   สีคราม และสีแดงปกแมลายตาง ๆ ลงเปนชอง ๆ 
(1 ชอง คือ 1 ลาย) บนผืนผาฝายสีขาวรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเรียกวา “ผาแสว” (ภาพท่ี 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภาพท่ี 2 ผาแสว: ตนแบบแหงลวดลายบนผืนผา 
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ภำพที ่3  ภาพสเกตซ์กลุม่แม่ลายผ้าแพรวาโบราณทีเ่กดิจากความคดิสร้างสรรค์และแรงบนัดาลใจ

   จากการสงัเกตรปูทรงพฤกษา ก. ลายดอกมะส้าน ข. ลายดอกบัว ค. ลายดอกช่อต้นสน

         ง. ลายดอกหมาก จ. ลายช่อดอกไม้ ฉ. ลายดอกส้มป่อย ช. ลายกาบแบด ซ. ลายดอกแก้ว 

            ฌ. ลายดอกแก้วน้อย ญ. ลายผกัแว่นขาเข ฎ. ลายดอกใบบุน่ก้านก่อง ฏ. ลายกาบแบดตดั

     ฐ. ลายดอกจันกิ่ง ฑ. ลายดอกพันมหา และ ฒ. ลายดอกดาวไต่เครือ

 

2) ภาพสเกตซ์กลุ่มแม่ลายผ้าไหมแพรวาโบราณที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค ์

และแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปและพฤติกรรมของคนและสัตว์ (ภาพที่ 4) 

5 
 

 
 

 
นอกจากน้ีผลการถอดแบบแมลายผาท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจและความคิดสรางสรรคของสตรีชาวผูไทบนผืนผาแสว 

โดยใชเทคนิคการสเกตซภาพบนโปรแกรม Illustrator CS 6 จําแนกออกเปน 4 กลุม คือ 1) ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวา
โบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปพฤกษา (ภาพท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจ 
                             จากการสงัเกตรูปทรงพฤกษา ก. ลายดอกมะสาน ข. ลายดอกบัว ค. ลายดอกชอตนสน 
                             ง. ลายดอกหมาก จ. ลายชอดอกไม ฉ. ลายดอกสมปอย ช. ลายกาบแบด ซ. ลายดอกแกว  
                             ฌ. ลายดอกแกวนอย ญ. ลายผักแวนขาเข ฎ. ลายดอกใบบุนกานกอง ฏ. ลายกาบแบดตดั 
                             ฐ. ลายดอกจันก่ิง ฑ. ลายดอกพันมหา และ ฒ. ลายดอกดาวไตเครือ 

  
2) ภาพสเกตซกลุมแมลายผาไหมแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูป

และพฤติกรรมของคนและสตัว (ภาพท่ี 4)  
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ผ้าแส่ว: ต้นแบบแห่งลวดลายบนผืนผ้าแพรวา
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ภำพที่ 4  ภาพสเกตซ์กลุม่แม่ลายผ้าแพรวาโบราณทีเ่กิดจากความคดิสร้างสรรค์และแรงบนัดาล 

 ใจจากการสังเกตรูปและพฤติกรรมของสัตว์ ก. ลายตาบ้ง ข. ลายจุ้มตีนหมา  

 ค. ลายนาค ง. ลายคนขีช้่าง จ. ลายคนข่ีม้า ฉ. ลายตาบ้งขาแข ช. ลายคน ซ. ลายกะปนู้อย  

 และ ฌ. ลายงูลอยห้าไม้

  

3)  ภาพสเกตซ์กลุ่มแม่ลายผ้าแพรวาโบราณที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และ 

แรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปสิ่งของเครื่องใช้ (ภาพที่ 5) 

5 
 

 
 

 
นอกจากน้ีผลการถอดแบบแมลายผาท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจและความคิดสรางสรรคของสตรีชาวผูไทบนผืนผาแสว 

โดยใชเทคนิคการสเกตซภาพบนโปรแกรม Illustrator CS 6 จําแนกออกเปน 4 กลุม คือ 1) ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวา
โบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปพฤกษา (ภาพท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจ 
                             จากการสงัเกตรูปทรงพฤกษา ก. ลายดอกมะสาน ข. ลายดอกบัว ค. ลายดอกชอตนสน 
                             ง. ลายดอกหมาก จ. ลายชอดอกไม ฉ. ลายดอกสมปอย ช. ลายกาบแบด ซ. ลายดอกแกว  
                             ฌ. ลายดอกแกวนอย ญ. ลายผักแวนขาเข ฎ. ลายดอกใบบุนกานกอง ฏ. ลายกาบแบดตดั 
                             ฐ. ลายดอกจันก่ิง ฑ. ลายดอกพันมหา และ ฒ. ลายดอกดาวไตเครือ 

  
2) ภาพสเกตซกลุมแมลายผาไหมแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูป

และพฤติกรรมของคนและสตัว (ภาพท่ี 4)  
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ภำพท่ี 5  ภาพสเกตซ์กลุ่มแม่ลายผ้าไหมแพรวาโบราณที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และ 

 แรงบันดาลใจ จากการสังเกตรูปทรงสิ่งของเครื่องใช้ ก. ลายขันหมากเบง ข. ลายขอ  

 ค. ลายขาเข และ ง. ลายใบมีดโกน 

4)  ภาพสเกตซ์กลุ่มแม่ลายผ้าแพรวาโบราณที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และ 

แรงบันดาลใจจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว (ภาพที่ 6)

6 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจจาก 
             การสังเกตรูปและพฤตกิรรมของสตัว ก. ลายตาบง ข. ลายจุมตีนหมา ค. ลายนาค ง. ลายคนข่ี   
             ชาง จ. ลายคนข่ีมา ฉ. ลายตาบงขาแข ช. ลายคน ซ. ลายกะปูนอย และ ฌ. ลายงูลอยหาไม 
  3) ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปสิ่งของ    
             เครื่องใช (ภาพท่ี 5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพท่ี 5 ภาพสเกตซกลุมแมลายผาไหมแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจ 
                   จากการสังเกตรูปทรงสิ่งของเครื่องใช ก. ลายขันหมากเบง ข. ลายขอ ค. ลายขาเข และ 
         ง. ลายใบมีดโกน  
 
 4) ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจจากการสงัเกต
สิ่งแวดลอมรอบตัว (ภาพท่ี 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค   
         และแรงบันดาลใจจากการสังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว ก. ลายหอปราสาท  
             ข. ลายดาว และ ค. ลายดาวนอย 
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ภำพที่ 6  ภาพสเกตซ์กลุ่มแม่ลายผ้าแพรวาโบราณที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์  

 และแรงบันดาลใจจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว ก. ลายหอปราสาท 

 ข. ลายดาว และ ค. ลายดาวน้อย

สรุปและอภิปรำยผล
แม่ลายผ้าแพรวาโบราณท่ีสตรีชาวผู้ไทบันทึกไว้บนผ้าแส่วซ่ึงเป็นต้นแบบของลวดลาย

อันสวยงาม วิจิตรบรรจงบนผ้าแพรวาดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ล้วนเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ 

ที่ยึดโยงกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สั่งสมผ่านจินตนาการและวิถีการด�าเนินชีวิตบนฐาน

วฒันธรรมประเพณขีองตนเองอย่างเข้มแข็งจากรุน่สูรุ่่น ผ้าแส่วจงึเป็นมรดกภมูปัิญญาทีจ่บัต้องได้ 

ซ่ึงคนกลุ่มชาตพัินธ์ผู้ไทใช้บนัทึกและจัดเกบ็แม่แบบลายขดิ (แม่ลายผ้าแพรวา) ผ่านกระบวนการ

ถักทอด้วยเทคนิคการเก็บขิด (Weft brocade) หรือการสะกิดด้ายเส้นยืนขึ้น - ลง ด้วยวิธี 

การจก (ยก - ข่ม) พร้อมกับการเพิ่มด้ายเส้นพุ่งพิเศษไปตามจังหวะที่ก�าหนด ทั้งนี้การใช้ด้าย

ผ้าฝ้ายย้อมครามมาเป็นเส้นพุ่งพิเศษหรือตัวสร้างลวดลายลายนูนบนผืนผ้าสีขาวยังช่วยให้เกิด

ลวดลายของด้ายผ้าฝ้ายย้อมครามมีลักษณะยกนูนอย่างเด่นชัด (ภาพที่ 2) 

คุณค่าของผ้าแส่วน้ันเปรียบเสมือนตัวแทนแหล่งทรัพย์สินทางปัญญาหรือมรดก 

ประจ�าตระกูลของครอบครัวที่สตรีชาวผู้ไทที่ได้คิดค้น สั่งสม และเก็บรักษาไว้เพื่อให้ลูกหลาน

ได้สืบทอดเรียนรู้การทอผ้าแพรวา ตามทฤษฎีขัดเกลาทางสังคม โดยใช้ผ้าแส่วเป็นที่จัดเก็บ 

6 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจจาก 
             การสังเกตรูปและพฤตกิรรมของสตัว ก. ลายตาบง ข. ลายจุมตีนหมา ค. ลายนาค ง. ลายคนข่ี   
             ชาง จ. ลายคนข่ีมา ฉ. ลายตาบงขาแข ช. ลายคน ซ. ลายกะปูนอย และ ฌ. ลายงูลอยหาไม 
  3) ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปสิ่งของ    
             เครื่องใช (ภาพท่ี 5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพท่ี 5 ภาพสเกตซกลุมแมลายผาไหมแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจ 
                   จากการสังเกตรูปทรงสิ่งของเครื่องใช ก. ลายขันหมากเบง ข. ลายขอ ค. ลายขาเข และ 
         ง. ลายใบมีดโกน  
 
 4) ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจจากการสงัเกต
สิ่งแวดลอมรอบตัว (ภาพท่ี 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ภาพสเกตซกลุมแมลายผาแพรวาโบราณท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค   
         และแรงบันดาลใจจากการสังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว ก. ลายหอปราสาท  
             ข. ลายดาว และ ค. ลายดาวนอย 
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และถ่ายทอดแม่ลายต่าง ๆ  ทัง้แม่ลายพืน้ฐานและแม่ลายทีมี่ความสลบัซบัซ้อน ไว้ส�าหรบัถ่ายทอด

สู่รุ่นลูกหลานชาวผู้ไท (Samanchat Sitthichai, 2010) เริ่มต้นจากการฝึกทอแม่ลายท่ี 

ผู้เป็นแม่ย่าหรือยาย หรือญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ถ่ายทอดให้ฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ ซ่ึงสะท้อน 

ให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดภายในครอบครัวและเครือญาติของชาวผู้ไทอย่างเด่นชัด

อกีด้านหนึง่ของกจิกรรมการทอผ้าแพรวาและผลติภณัฑ์ผ้าไหมแพรวาได้กลายเป็นสนิค้า

สร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนควบคู่รายได้หลักที่มาจากการท�าอาชีพเกษตรกรรม รวมท้ังยังเป็น

แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมและโฮมสเตย์ท่ีมชีือ่เสียงและเป็นหนึง่ในจดุขายส�าคญัของจงัหวดั

กาฬสนิธ์ุ (Kam-nuan, 2000 and Muneenam Bundit, 2013) สอดคล้องกบัแนวคดินเิวศวทิยา

ทางวัฒนธรรม (Marx, 1954) ที่กล่าวว่า งานฝีมือ (Handmade) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณค่า 

และมูลค่าของสินค้ายิ่งใช้เวลาในการท�านานเท่าใด คุณค่าและมูลค่าของสินค้านั้นก็จะยิ่งเพิ่ม

ขึ้นด้วย นอกจากนี้ การท่ีชาวผู้ไทพยามใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นแสดงความเป็นอัตลักษณ์และ 

เป็นจุดขายทางการตลาด หรือพยายามใช้ความโดดเด่นของวัฒนธรรม ผู้ไทดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ที่แสวงหาความแปลกใหม่ในชีวิต หรือเสาะแสวงหาสิ่งที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถ่ินของตน 

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนความส�าเร็จของชุมชนตามแนวคิดของ MacCannell (1973) 

ด้วยเหตนุีช้าวผูไ้ทและจงัหวดักาฬสินธุจ์งึพยายามอย่างยิง่ในการทีจ่ะอนรุกัษ์และสบืทอด

ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมแพรวา โดยเฉพะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการ 

ทอผ้าแพรวาจากสตรีชาวผู้ไทผู้เป็นแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นช่างฝีมือทอผ้าแพรวา (ในรูปแบบ

ที่ไม่เป็นทางการ) รวมทั้งการผลักดันให้บรรจุไว้เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรหรือกิจกรรม 

การเรียนรู้ (ในรูปแบบที่เป็นทางการ) ของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นทุกระดับ ดังนั้นผลการ

ศึกษาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลวดลายและวิธีการจัดเก็บแม่ลายผ้าแพรวาโบราณ 

ของสตรีชาวผู้ไทรวมทั้งภาพสเก็ตแม่ลายผ้าแพรวาโบราณ (JPG) ที่ได้รวบรวมไว้เป็นชุดฐาน

ข้อมูลแม่ลายผ้าแพรวาโบราณ สามารถน�าไปใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ลายผ้าแพรวา

โบราณแก่เยาวชนและผู้สนใจท่ัวไปให้สามารถเข้าถึงและเรียนรู้รายละเอียดของแม่ลาย 

แต่ละประเภทและรายละเอียดของแม่ลายแต่ละลายได้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการ

อนุรักษ์และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล�้าค่าของชาวผู้ไทให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
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