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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมุ่งศึกษากระบวนการทอผ้าไหมแพรวาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู ้ไท

ในชมุชนโพน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ	์ในฐานะกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัของ

ชุมชน	 การศึกษาเน้นมิติเรื่องพลวัตและพัฒนาการของภูมิปัญญาด้านการทอผ้า

รวมทั้งบทบาทและสถานภาพของชุมชนกับการจัดการธุรกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองของ

ชาวผู้ไทบ้านโพนในปัจจุบัน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ในอดีตกระบวนการทอผ้าไหมแพรวา

ของชาวผู้ไทบ้านโพนมลัีกษณะเป็นระบบภมูปัิญญาทีส่ะสมองค์ความรูแ้ละประสบการณ์

เกี่ยวกับวิถีชีวิตมากกว่าการผลิตเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ	 ผ้าไหมแพรวาจึง

เปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทมา

ตั้งแต่บรรพชน	 ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมดังกล่าวถูกน�าไปเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจ

ส่งผลให้บทบาทของผ้าไหมแพรวาในฐานะภมูปัิญญาดัง้เดมิของชุมชนเริม่เปล่ียนแปลง

ไป	 กลายเป็นบทบาทในฐานะผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปล่ียนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ให้ดีขึ้น	 ชุมชนจึงเกิดการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงในลักษณะของการพัฒนาและ

ยกระดับกระบวนการทอผ้าให้เป็นธุรกิจในครัวเรือนและรวมตัวกันเป็นธุรกิจชุมชน	

ส่งผลให้การทอผ้าแบบดั้งเดิมที่เน้นการใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลาย

มาเป็นการทอผ้าในเชิงพาณิชย์	
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	 กระบวนการเปล่ียนแปลงดังกล่าวสะท้อนถึงวิธีการเรียนรู้และการปรับตัว

ของชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จากภายนอกชุมชน	 ด้วยการน�าภูมิปัญญา

ดัง้เดมิของชมุชนมาผสมผสานและประยกุต์ให้เกดิประโยชน์ในการประกอบอาชพีและ

การด�ารงชีวิต	 การรวมกลุ่มในการทอผ้าไหมแพรวา	 ส่งผลให้เกิดองค์กรชุมชนที่ช่วย

สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชนและท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง	ธุรกิจชุมชนด้าน

การทอผ้านอกจากมบีทบาทต่อความเข้มแข็งของชมุชนแล้ว	ยงัสามารถพฒันาศกัยภาพ

ของคนในชุมชนด้านต่างๆ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 นับเป็นพื้นฐานที่ดีในการรองรับ

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านอ่ืน	 นอกจากน้ีการทอผ้ายังเปิดโอกาสให้คนใน

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมลักษณะอื่นที่สัมพันธ์กัน	เช่น	กลุ่มโฮมสเตย์	กลุ่มตัดเย็บ

เส้ือผ้า	 กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม	 เป็นต้น	 ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าชุมชน

บ้านโพนเป็นชุมชนที่สามารถน�าภูมิปัญญาดั้งเดิมมาพัฒนาและปรับใช้	 เพื่อให้เกิด

ช่องทางเลือกในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสังคม

โดยไม่ท�าลายวัฒนธรรมดั้งเดิม	 การทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทบ้านโพนจึงเป็น

ส่ิงเชื่อมต่อส�านึกทางวัฒนธรรมของชุมชนจากอดีตสู ่ป ัจจุบันและเป็นปัจจัยช้ี

ความส�าเร็จ	โดยเฉพาะการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
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Abstract

 This article aims to examine the process of weaving Phrae-Wa silk 

by Phu Thai ethnic groups, located in Phon community, Khum-muang, Kalasin 

Province. Such a process has taken on the role as an important economic scheme 

of	the	community.	The	study	focuses	on	two	main	aspects:	the	dynamic	and	

expansion of the knowledge of weaving clothes; and the role and status of 

the community in managing the community to be a self-sufficiency business 

of the Phu Thai people in Baan Phon. The findings show that the process 

of Phrae-Wa silk weaving was developed through collective wisdom and 

experiences, instead of merely being produced for economic profit.

The Phrae-Wa silk represents cultural heritage that conveys the essence of 

the Phu Thai ethnic group since its origins. Such cultural heritage then has 

been bound to a business system in a transition role of the Phrae-Wa silk 

as the traditional wisdom of the community. The silk product has become a 

substitution for a better quality of life in the community. Hence, people have 

adapted to change and transformed their weaving process from household 

commerce to a community business. The traditional weaving which served as 

the people lifestyle and culture accordingly has become commercial weaving. 
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 The transition of the weaving process reveals the community’s approach 

and transformation according to the situation from the external society. From the 

application of their traditional wisdom, the community has created opportunities 

for their earning and living. In addition, the group of Phrae-Wa silk weavers 

has been transformed into a community organization to promote the people’s 

compatibilities and strengths and contribute to the progresses of the people’s 

various capacities, both directly and indirectly. Therefore, this has become 

a good source to serve other potential development in the community. The 

weaving helps the community engage in other complementary activities, 

such as home-stay, garments, mulberry farming for silkworm, etc. The above 

mentioned demonstrates that the Baan Phon community has been able to 

retain its traditional wisdom, which was then developed and applied to the 

community’s way of earning a living. This also reflects social change without 

eliminating the traditional culture. The Phrae-Wa weaving of the Phu Thai 

ethnic group in Baan Phon manifests the bond of the community’s cultural 

conscience from the past to present. This can be an indication, particularly, to 

encourage the community’s strength and sustainable self-reliance. 
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บทน�ำ

	 ชุมชนบ้านโพน	 ต�าบลโพน	 อ�าเภอค�าม่วง	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 เป็นชุมชนที่มี

ช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงในเรื่องแหล่งก�าเนิดของผ้าไหมแพรวา	 ค�าว่า“แพรวา”	 เป็นชื่อ

ผ้าไหมทอมือชนิดหน่ึงของสตรีชาวผู้ไทที่เคยอาศัยอยู่ในแคว้นสิบสองจุไท	 ต่อมาเมื่อ

อพยพมาตั้งถิ่นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย	 ก็ได้น�าวัฒนธรรมการผลิต

และนุ่งห่มผ้าแพรวามาด้วย	

	 ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าที่มีความงดงามและความประณีตในการทอ	 มีลักษณะ

เด่นด้านลวดลายของผ้าที่มีกรรมวิธีการสร้างลวดลายด้วยการทอขิดและการทอด้วย

การจกเส้นไหมหลากหลายสีเข้าด้วยกัน	 ท�าให้เกิดสีสันและลวดลายรูปแบบต่างๆ

อีกทั้งลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าก็มีความเรียบเนียนเป็นเน้ือเดียวกับพื้นของผืนผ้า
๑

การทอผ้าแพรวาจึงเป็นภูมิปัญญาชั้นสูงจนได้รับการยกย่องว่าเป็น	 “ราชินีแห่งไหม”
๒
 

โดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาของชุมชนบ้านโพนนับเป็นผ้าไหมลายมัดหมี่ที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะกลุ่มและโดดเด่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของจังหวัดกาฬสินธุใ์นปัจจุบนั

	 ในอดีตผ้าไหมแพรวาในชุมชนบ้านโพนเป็นผ้าที่ชาวผู้ไทผลิตเพื่อใช้สอย

ในชุมชน	 ยังไม่เป็นที่รู ้จักแพร่หลายเหมือนปัจจุบัน	 จุดเริ่มต้นความมีช่ือเสียงคือ

การได้รับการสนับสนุนและก่อตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ	 ภายใต้โครงการศิลปาชีพพิเศษใน

สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑
๓	
ต่อมาการทอผ้าไหมแพรวาของชาว

ผู้ไทบ้านโพนเกิดการขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ได้รับ

ตราสัญลักษณ์สินค้าคุณภาพของกรมส่งเสริมการเกษตรและได้รับคัดเลือกเป็น

สินค้า	 OTOP	 ระดับ	 ๕	 ดาว	 จากการด�าเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพก็ได้จดทะเบียนเป็น

 
๑	

สุภาวดี	 ตุ้มเงิน,	 “การทอผ้าแพรวาที่บ้านโพน	 อ�าเภอค�าม่วง	 จังหวัดกาฬสินธุ์,”	

(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาไทยคดีศึกษา	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,	๒๕๓๘),	หน้า	๕-๖.

 
๒	

ชมพิศ	 ปิ่นเมือง,	 “ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน	 ของดีอีสานสู่แบรนด์ดังอิตาลี,”	 กรุงเทพ

ธุรกิจ	(๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๔):	๑๐.

 
๓	

โอกาส	มัน่คงและยทุธนา	เกยีรตดิ�าเนินงาน,	“กาฬสินธุเ์ทดิพระเกยีรตแิม่ของแผ่นดนิ	

จัดมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม,”	เดลินิวส์ (๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๕):	๒๖.
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและมีการสร้างศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทผ้าไหมแพรวาบ้านโพนเพื่อ

เป็นแหล่งจัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาของชุมชน
๔
	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	

ผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทก็ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางภูมิปัญญา	

(Intangible	 Cultural	 Heritage)	 เพื่อยกย่องภูมิปัญญาของชาวผู้ไทที่แฝงไว้ในงาน

หัตกรรมแบบดั้งเดิม
๕
	 ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทบ้านโพนมีราคา

จ�าหน่ายแตกต่างกันตามต้นทุนการผลิต	 รวมไปถึงขนาดและลวดลายของผ้า	 เริ่มต้น

ตั้งแต่	๓๐๐	บาทจนถึง	๑๐๐,๐๐๐	บาท	ทั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวและลูกค้ามาซื้อผ้าไหม

แพรวาทุกวัน	 ในจ�านวนน้ันเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาพักบ้านพักแบบโฮมสเตย	์

ที่ทางชุมชนมีบริการ	 นอกจากน้ียังมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์

ของชุมชนผ่านส่ืออินเตอร์เนต	 ซ่ึงคาดว่าน่าจะมีผลต่อการพัฒนาธุรกิจของชุมชน

ต่อไปในอนาคต

	 ด้วยลักษณะเด่นและสายธารพัฒนาการของผ้าไหมแพรวาบ้านโพนดังกล่าว	

บทความน้ีจึงต้องการศึกษากระบวนการทอผ้าไหมแพรวาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทใน

ชุมชนโพน	ต�าบลโพน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์	ในฐานะกิจกรรมทางวัฒนธรรม

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของชุมชน	 ที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของ

คนในชุมชน	 ก่อนจะแปรเปล่ียนมาเป็นระบบการผลิตที่สัมพันธ์กับกระแสทุนนิยม

ภายนอกชุมชน	 โดยเน้นศึกษาพลวัตและพัฒนาการของภูมิปัญญาด้านการทอผ้า

รวมทั้งบทบาทและสถานภาพของชุมชนกับการจัดการธุรกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองใน

ปัจจุบัน	

“ผู้ไท”บ้านโพน: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐาน

	 ผู้ไท	เป็นกลุ่มชาตพินัธุห์น่ึงทีพ่ดูภาษาตระกลูไท-กะได	(Tai-Kadai	Language	

Family)	 แต่เดิมชาวผู้ไทตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณแคว้นสิบสองจุไท	 ได้แก่	 บริเวณลาว

 
๔	

ชมพิศ	 ปิ่นเมือง,	 “ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน	 ของดีอีสานสู่แบรนด์ดังอิตาลี,”	 กรุงเทพ

ธุรกิจ,	หน้า	๑๕.

 
๕	

สิทธิชัย	 สมานชาติ,	 “มรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญา	 คุณค่าผ้าแพรวา	 ผืนงาม

ชาวภูไท	จังหวัดกาฬสินธุ์,”	วัฒนธรรมไทย	๔๙,	๒	(กุมภาพันธ์	๒๕๕๓):	๒๒.
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ตอนเหนือ	บางส่วนของเวยีดนามตอนเหนอื	รวมไปถึงทางตอนใต้ของประเทศจนี	โดย

มีเมืองไลและเมืองแถงเป็นศูนย์กลาง
๖
	ผู้ไทในเมืองไลและเมืองแถงอาจจ�าแนกได้เป็น	

๒	 กลุ่มวัฒนธรรมคือ	 ผู้ไทขาวและผู้ไทด�า	 ผู้ไทขาวคือผู้ไทที่อาศัยอยู่ในกลุ่มเมืองไล	

เน่ืองจากมผิีวขาวและมวัีฒนธรรมการแต่งกายแบบนุ่งขาวห่มขาวในพธิศีพ	ส่วนผู้ไทด�า

อาศัยอยู่บริเวณกลุ่มเมืองแถง	 ผู้ไทกลุ่มน้ีจะมีผิวคล�้า	 นิยมแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายย้อม

ครามเข้มและอาศัยแม่น�้าด�าเป็นแหล่งหากินจึงเรียกผู้ไทด�า
๗
 

	 ด้านการตั้งถิ่นฐานของชาวผู้ไทในชุมชนบ้านโพน	 จากข้อมูลการสัมภาษณ์

ชาวบ้านและหลักฐานเอกสารที่ปรากฏ	 พบประวัติว่าเมื่อประมาณปี	 พ.ศ.๒๔๐๐	

บรรพบุรุษของชาวผู้ไทบ้านโพนได้อพยพมาจากอ�าเภอกุดบาก	 จังหวัดกาฬสินธุ	์

การอพยพครั้งน้ันแบ่งเป็นสามกลุ่มคือ	 กลุ่มเฒ่าพรมบุตร	 กลุ่มเฒ่าโพธิ์	 และกลุ่ม

เฒ่าขุน	 กลุ่มคนทั้งสามได้ตั้งถิ่นฐานครั้งแรกบริเวณบ้านหนองจอก	 อยู่ห่างจากที่ตั้ง

บ้านโพนปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกประมาณ	 ๒	 กิโลเมตร	 ต่อมาสถานที่ตั้งบ้านเรือน

คับแคบเพราะมีประชากรเพิ่มข้ึน	 จึงมีผู้คนบางกลุ่มย้ายมาสร้างบ้านเรือนอยู่ทาง

ทิศตะวันออกของบ้านหนอกจอกในปัจจุบัน	 เน่ืองจากมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์กว่าที่

อยู่เดิม	 เรียกพื้นที่แห่งใหม่ว่า	 “โพนไท”	 ตามสภาพภูมิประเทศและกลายสถานะมา

เป็น	“บ้านโพน”	จนถึงปัจจุบัน
๘

ผ้าไหมแพรวา: ภูมิปัญญาชุมชน

	 ผ้าแพรวาของชาวผู้ไทถักทอข้ึนเพื่อใช้เป็นผ้าสไบหรือผ้าคลุมไหล่ทับชุด

พืน้เมอืง	ค�าว่า“แพร”หรอื	“ผ้าแพร”	เป็นช่ือเรยีกผ้าทีม่ลีกัษณะเป็นผืนของชาวไทอีสาน

หรือไทลาวทั่วไป	ส่วนค�าว่า	“วา”	มีความหมายถึงขนาดความยาวของผ้าที่มีความยาว

๑	 วา	 หรือประมาณ	 ๒	 เมตร	 ทั้งน้ีเพราะผ้าแพรวาเป็นผ้าทอที่ชาวผู้ไทใช้ส�าหรับ

	 ๖	
ทวีศิลป์	สืบวัฒนะ,	ภูไท	(กรุงเทพมหานคร:	อักษรสยามการพิมพ์,	๒๕๒๖),	หน้า	๑.

 
๗	

สุวิทย์	 ธีรศาศวัตและณรงค์	 อุบัญญ์,	 “ประวัติศาสตร์หมู่บ้านผู้ไทย	 กรณีศึกษา

บ้านหนองโอ่ใหญ่	ต�าบลโนนยาง	อ�าเภอหนองสูง	จังหวัดมุกดาหาร,”	มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

๑๓,	๑	(พฤษภาคม-ตุลาคม	๒๕๓๘):	๗๐.

 
๘	

สัมภาษณ์	ศึก	ศรีบ้านโพน,	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๕.	และสุภาวดี	ตุ้มเงิน,	“การทอผ้า

แพรวาที่บ้านโพน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์,”	หน้า	๗๓-๗๔.
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การเบี่ยงสไบทับผ้าเส้ือสีพื้น	 จึงนิยมทอให้มีความยาวประมาณ	 ๑	 วาของผู้ใช้
๙
 

ผ้าแพรวาของชาวผู้ไทนิยมพื้นเป็นสีแดง	 ใช้ส�าหรับห่มเฉียงไหล่	คลุมไหล่	หรือใช้เป็น

สไบในงานมงคลหรืองานบุญประเพณี	 นิยมใช้คู่กับผ้า	 “แพรมน”	 ซ่ึงมีขนาดเล็กกว่า

ท�าเป็นรปูส่ีเหล่ียมจัตรุสัมชีายครยุทัง้	๒	ด้าน	ใช้ส�าหรบัคลุมศรษีะหรอืเป็นผ้าเช็ดหน้า
๑๐

	 หากวิเคราะห์ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทในชุมชนโพนที่สะท้อนผ่าน

วัฒนธรรมการทอผ้าไหมแพรวา	อาจจ�าแนกได้	๒	ลักษณะ	คือภูมิปัญญาที่ปรากฏใน

กรรมวิธีการทอและภูมิปัญญาที่ปรากฏในลายผ้า

	 ภูมิปัญญาที่ปรากฏในกรรมวิธีการทอ	 แม้การทอผ้าแพรวาจะเป็นลักษณะ

เฉพาะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไททั้งหมด	 แต่ผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทใน

ชุมชนบ้านโพนกลับมลัีกษณะและลวดลายทีแ่ตกต่างไปจากผ้าแพรวาของผู้ไทในพืน้ทีอ่ื่น

โดยผ้าไหมแพรวาของผู้ไทในชมุชนอ่ืนจะมลีวดลายทีเ่กดิจากการทอเส้นไหมเพยีงสีเดยีว

ในแต่ละลายไปตลอดทั้งแถวและตลอดทั้งผืน	 แต่ผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทบ้านโพน

จะมีการประดิษฐ์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยการขิดและการจก	 โดยจะใช้เส้นไหมที่มีสีสัน

แตกต่างกันสอดสลับจนเกิดเป็นลวดลายตามต้องการ	 ดังน้ันผ้าแพรวาที่บ้านโพนจึง

เป็นผ้าแพรวาที่มีสีสันและลวดลายหลากหลายแพรวพราว	 นอกจากน้ีเส้นไหมที่น�ามา

ทอจะเลือกเฉพาะเส้นไหมน้อยซ่ึงเป็นไหมเส้นเล็กและละเอียด	ท�าให้ลวดลายทีป่รากฏ

อยู่ในผืนผ้ามีความเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกับพื้นของผืนผ้า	ผ้าไหมแพรวาจึงมีเนื้อนุ่ม	

บางเบา	และละเอียดอ่อนกว่าผ้าไหมธรรมดาทั่วไป	

	 ลักษณะส�าคัญของผ้าไหมแพรวาผู้ไทบ้านโพนที่แตกต่างจากผ้าทอของ

กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนคือการใช้สีพื้นเป็นสีโทนแดง	 โดยในอดีตจะใช้ครั่งเป็นวัสดุย้อมสี

ผ้าแพรวาแบบดั้งเดิมจะใช้เส้นไหมในการตกแต่งลวดลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษ	 และ

ใช้เส้นฝ้ายทอเป็นพื้นหลักทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง	 โดยช่างทอจะใช้น้ิวก้อยเป็นอุปกรณ์

 
๙	

ศุภชัย	สิงห์ยะบุศย์	นันทิยา	จันทร์อ่อน	และสุดใจ	ศรีบ้านโพน,	รายงานการวิจัยเรื่อง

รปูแบบศิลปะและการจัดการผ้าทอท่ีส่งผลต่อความเข้มแขง็และการพึง่ตนเองของชมุชนท้องถ่ิน : 

ศึกษากรณผ้ีาไหมแพรวาสายวฒันธรรมผูไ้ท จังหวดักาฬสนิธ์ุ	(มหาสารคาม:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,	

๒๕๔๕),	หน้า	๕๑.

	 ๑๐	
ชุมศักดิ์	หรั่งฉายา,	“ผ้าแพรวา,”	วัฒนธรรมไทย	๔๗,	๔	(มีนาคม	๒๕๕๑):	๔๖.
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ในการสอดเส้นด้ายพุ่งพิเศษ	 ซ่ึงในเส้นพุ่งหน่ึงแถวช่างทอจะต้องใช้น้ิวก้อยออกแรง

ร่วมร้อยครั้งในการเสริมเส้นพุ่ง	 ลักษณะโดดเด่นอีกประการหน่ึงของผ้าทอของชาว

ผู้ไทบ้านโพนคือผ้าไหมมัดหมี่	 ซ่ึงจะใช้สีด�าเป็นพื้นหลักและใช้สีส่วนลวดลายมัดหมี่

ด้วยสีแดง	 เหลือง	 เขียว	 และขาว	 ท�าให้สีสันโดยรวมของผ้ามัดหมี่ดูมืดทึมเป็น

ความงดงามตามแบบเฉพาะตัว	ทั้งนี้การทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่ของชาวผู้ไทบ้านโพน

จะใช้เทคนิคการมัดโอบล�าหมี่เพื่อย้อมสีลวดลายมัดหมี่เฉพาะสีพื้นหลัก	ส่วนสีตกแต่ง

ส่วนย่อยของลวดลายประกอบจะใช้กิ่งไม้ทุบปลายท�าเป็นพู่กันเพื่อแต้มสี	 นับเป็น

เอกลักษณ์ของชาวผู้ไทในการทอผ้ามัดหมี่
๑๑
 

	 คุณสมบัติของผ้าไหมแพรวาบ้านโพนดังกล่าวมาทั้งหมดได้แสดงถึงกรรมวิธี

การทอผ้าที่ต้องใช้ความช�านาญและการส่ังสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน	 อีกทั้ง

ยังต้องใช้เวลาในการทอค่อนข้างมาก
๑๒
	 ในปัจจุบันกรรมวิธีการทอผ้าไหมแพรวา

ของชาวผู้ไทบ้านโพนยังใช้วิธีการทอแบบดั้งเดิมที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ	

แม้จะมกีารปรบัเทคนิควิธกีารทอไปบ้างแต่กเ็ป็นการเปล่ียนแปลงเพยีงเล็กน้อยเท่าน้ัน

	 ลักษณะเด่นอีกประการหน่ึงของผ้าไหมแพรวาบ้านโพนคือลวดลายที่ปรากฏ

อยู่ในผืนผ้าแต่ละผืนยังคงเป็นลวดลายตามแบบแผนของชาวผู้ไทที่เป็นประเพณีนิยม

ดั้งเดิมซ่ึงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ	 ส่งผลให้ผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทบ้านโพน

มีลวดลายเฉพาะตัวและแสดงถึงภูมิป ัญญาพื้นบ้านที่แฝงไปด้วยคติความเช่ือ

ยกตัวอย่างเช่น	 ความเช่ือเกี่ยวกับลายดอกดาว	 เป็นการจินตนาการลวดลายจาก

ดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้า	ชาวบ้านโพนเชื่อว่าลายดอกดาวบนผืนผ้าแพรวามีความหมาย

ถึงแสงแห่งความโชคดี	 ความมั่งคั่งสมบูรณ์	 และความมีอ�านาจ	 อีกทั้งยังหมายถึง

แสงสว่างส่องน�าทางไปสู่การเฉลิมฉลองและความมีโชคลาภ
๑๓

 
๑๑	

สิทธิชัย	สมานชาติ,	“ผ้าทอชาติพันธุ์ผู้ไทย/ภูไท:	การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ

การต่อยอดภูมิปัญญา,”	เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ผ้าทอในวิถีชีวิตไทย-

ไท สถาบันไทยศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีร่วมจัด	๒๕๕๖.	(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)

	 ๑๒	
สุภาวดี	 ตุ้มเงิน,	 “การทอผ้าแพรวาที่บ้านโพน	 อ�าเภอค�าม่วง	 จังหวัดกาฬสินธุ์,”

หน้า	๖.

 
๑๓	

สัมภาษณ์	ค�าสอน	สระทอง,	๑๑	ธันวาคม	๒๕๕๕.
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	 ลักษณะลวดลายของผ้าไหมแพรวาตามโครงสร้างหลักของผืนผ้า	 เรียกว่า	

ลายเล็กหรือลายคั่น	 ลายเชิงผ้า	 และลายใหญ่	 ในแต่ละกลุ่มลายยังมีลายละเอียด

ของลวดลายที่ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างหลากหลาย	 ในงานศึกษาของสุภาวดี	

ตุ้มเงิน
๑๔
	พบว่าลวดลายของผ้าไหมแพรวาบ้านโพนทั้งหมดสามารถแบ่งได้เป็น	๔	กลุ่ม

ตามลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรม	 กลุ่มแรกเป็นลวดลายที่ได้รับแนวคิดมาจาก

ศาสนสถาน	 กลุ่มที่สองเป็นลายผ้าที่ได้แนวคิดมาจากรูปสัตว์	 กลุ่มที่สามคือลายที่ได้

แนวคิดมาจากพันธุ์ไม้	 และกลุ่มสุดท้ายเป็นลายที่ได้แนวคิดมาจากสิ่งของเครื่องใช้

ในชวิีตประจ�าวัน	โดยความส�าคญัของลวดลายทัง้หมดล้วนเป็นร่องรอยของการสืบทอด

วัฒนธรรมจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน	

ภาพที่ ๑ ตัวอย่างลายผ้าไหมแพรวาของผู้ไทบ้านโพน:	ลายดอกดาวจุ้ม	(ซ้าย)

และลายนาค	(ขวา)

	 นอกจากน้ีความหมายของลวดลายที่ปรากฏบนผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไท

ส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องกับความเจริญงอกงาม	 ความอุดมสมบูรณ์	 ความศักดิ์สิทธิ	์

ความร�า่รวยมั่งคั่ง	 และการมีชีวิตที่ยืนยาว	 ซ่ึงทั้งหมดเชื่อมโยงถึงความเป็นสิริมงคล

ของผืนผ้าแพรวา	โดยเหตดุงักล่าวการน�าผ้าแพรวาไปใช้เป็นเครือ่งแต่งกายในลักษณะ

ของผ้าสไบห่มคลุมไหล่	 จึงใช้แต่งเฉพาะงานที่เป็นมงคลเท่านั้น	 เช่นงานเทศกาลหรือ

ประเพณีส�าคัญ	 ไม่มีการใช้ในงานอัปมงคลเช่นงานศพโดยเด็ดขาด	 ซ่ึงชาวบ้านโพน

 
๑๔	

สุภาวดี	ตุ้มเงิน,	“การทอผ้าแพรวาที่บ้านโพน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์,”	หน้า	

๑๑๑-๑๒๓.
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ได้ถือปฏิบัติในคติดังกล่าวมาอย่างเคร่งครัดจนถึงปัจจุบัน	 นอกจากนี้การใช้ผ้าแพรวา

ในการห่มคลุมจะใช้ห่มคลุมเฉียงพาดบนไหล่ในลักษณะของผ้าสไบทับบนเสื้อเท่าน้ัน	

จะไม่มีการน�าผ้าแพรวามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่มในลักษณะของผ้านุ่ง	 เพราะถือว่า

เป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
๑๕

	 การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทอผ้าของชาวผู้ไทยังปรากฏในรูปแบบของ

“ผ้าแซ่ว”	 หมายถึงผ้าที่รวบรวมลายตัวอย่างเพื่อใช้เป็นแม่แบบในการประดิษฐ์ลาย

ผ้าของแต่ละครอบครัว	 ผ้าแซ่วจะมีขนาดประมาณ	 ๓๐	 ×	 ๓๐	 เซนติเมตรและมีการ

ทอลวดลายไว้เต็มทั้งผืนผ้า	 โดยสตรีชาวผู้ไทผู้เป็นบรรพบุรุษของตระกูลจะประดิษฐ์

ลวดลายรวมไว้ในผ้าแซ่ว	 แล้วมอบเป็นมรดกแก่สตรีที่เป็นลูกหลานเพื่อใช้เป็นแม่แบบ

ในการทอผ้า	 หากผู้ใดมีความสามารถในการออกแบบลวดลายเพิ่มก็จะประดิษฐ์ลาย

ใหม่ต่อจากลายเดิม	

ภาพที่ ๒	ตัวอย่างลายผ้าแซ่วของชาวผู้ไท

	 ๑๕	
เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๔๔-๒๕๐.	
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พัฒนำกำรของผ้ำไหมแพรวำของผู้ไทบ้ำนโพน

	 การสร้างสรรค์และส่ังสมภูมิปัญญาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

ของมนุษย์	ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมทีม่พีฒันาการมายาวนาน	ผ้าไหมแพรวา

ของชาวผู้ไทบ้านโพนก็เฉกเช่นเดียวกัน	 สามารถสรุปให้เห็นพัฒนาการ	 จ�าแนกเป็น

ยุคอดีตและปัจจุบันได้ดังนี้

 ยุคอดีต: 

 การทอผ้าในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมของชุมชน	 การทอผ้า

ของชาวผู้ไทในอดีตนับเป็นระบบภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมชุมชน	 ซ่ึงเป็นแหล่งสะสม

องค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับวีถีชีวิตมากกว่าการผลิตเพื่อประโยชน์

ในเชิงธุรกิจ	 การทอผ้าแบบด้ังเดิมจึงเป็นการทอที่เน้นการใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิต	

โดยปกตจิะทอเพือ่ให้พอเพยีงใช้สอยในครอบครวั	ซ่ึงไม่ได้หมายความว่าทกุหลังคาเรอืน

จะมีผ้าไหมแพรวาไว้ครอบครอง	 ประมาณ	 ๔-๕	 หลังคาเรือนจะมีผ้าแพรวาหน่ึงผืน	

เมื่องานพิธีค่อยมายืมกันใช้	 เพราะไม่มีความจ�าเป็นจะต้องทอไว้มาก	 เน่ืองด้วยเป็น

ผ้าทอที่ทอส�าหรับใช้ในพิธีการส�าคัญเท่านั้น	เช่น	การแต่งงานการสู่ขวัญ	ฯลฯ	

	 ในส่วนของการทอเพื่อเผ่ือแผ่แบ่งปัน	 ในอดีตผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะต้อง

ทอผ้าแพรวาเตรียมไว้เพื่อมอบแก่หมอต�าแยที่มาท�าคลอดให้ตน	 รวมไปถึงการทอ

ผ้าไหมเน้ือเรียบเพื่อน�าไปถวายพระ	 ส�าหรับใช้ในงานบุญต่าง	 ๆ	 ตามคติพุทธศาสนา

เช่น	 การทอผ้าเป็นปลอกหมอนอุทิศถวายในงานบุญกฐิน	 การทอผ้าพับทบเพ่ือถวาย

พระภิกษุในงานบุญประจ�าปี	 หรือการทอผ้าในรูปแบบของธง	 ผ้าม่าน	 หรือฉาก	

เพื่อน�าไปตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณวัดเมื่อยามมีงานเทศกาลต่างๆ	 เป็นต้น	 การมี

โอกาสอุทศิถวายผ้าไหมแพรวาทีเ่ป็นผลงานของตนเช่ือว่าเป็นหนทางหน่ึงในการจรรโลง

พุทธศาสนา	 ซ่ึงจะได้รับอานิสงส์ผลบุญไม่น้อยไปกว่าการที่ลูกชายอุปสมบทเป็นพระ

ภิกษุในพระพุทธศาสนา
๑๖	

 
๑๖	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๐๖.	
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จากการศึกษาข้ันตอนกรรมวิธีการทอผ้าไหมแพรวา	 รวมไปถึงประเพณี

การสร้างสรรค์และสืบทอดลายผ้าของแต่ละสายตระกูล	 พบว่ามีขั้นตอนของการ

ปลูกฝังข้อแนะน�าที่ควรปฏิบัติ	 ในลักษณะของคติความเช่ือที่ปฏิบัติสืบต่อกัน

มาจากบรรพชน	 อาทิ	 การห้ามทอผ้าในวันพระ	 การไม่ปฏิบัติกิจใดๆ	 ที่ลบหลู่กี่ทอผ้า	

ความพิถีพิถันในการเลือกใช้ผ้าไหมแพรวาในพิธีกรรมทางศาสนา	 รวมไปถึงความเช่ือ

เรื่องลวดลายบนผืนผ้าที่เกี่ยวข้องกับความมีโชคลาภวาสนา	 ย�้าให้เห็นว่าผ้าไหม

แพรวาเป็นสญัลักษณ์ของความเป็นสิรมิงคล	สามารถเสรมิสร้างสิง่ดีๆ 	แก่ผู้เป็นเจ้าของ

ได้	ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าในจิตส�านึกของชาวผู้ไท	ผ้าแพรวาไม่ได้เป็นเพียง

ผืนผ้าชนิดหน่ึงเท่าน้ัน	 แต่เป็นภูมิปัญญาที่แฝงไว้ด้วยคุณค่าทางความคิดและ

จิตวิญญาณของบรรพชนที่หลอมรวมอยู่ในผืนผ้าแพรวาทุกผืน	 รูปแบบวัฒนธรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทบ้านโพน	 จึงสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม

พื้นบ้านดั้งเดิมอันมีเอกลักษณ์องค์รวม	 แสดงออกถึงการพึ่งพาอาศัยหรือการเกื้อกูล

กนัระหว่างคนกบัคน	คนกบัธรรมชาต	ิและคนกบัสิง่เหนือธรรมชาต	ินับเป็นเอกลักษณ์

ส�าคญัประการหน่ึงของการพึง่ตนเองของชาวบ้าน	ซ่ึงมคีนภายนอกไปเกีย่วข้องน้อย
๑๗

 

 ยุคปัจจุบัน: การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการทอด้ังเดิมมาเป็นธุรกิจชุมชน

จุดเริ่มต้น

	 ความมีช่ือเสียงของผ้าไหมแพรวาบ้านโพน	 คือใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ภมูพิลอดลุยเดชและสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชินีนาถ	

เสด็จเยือนพสกนิกรที่ชุมชนบ้านโพน	 ต�าบลโพน	 อ�าเภอค�าม่วง	 จังหวัดกาฬสินธุ	์

ครั้งน้ันมีสตรีชาวผู้ไทบ้านโพนแต่งกายชุดพื้นเมืองผู้ไทเข้าเฝ้ารับเสด็จ	 เมื่อสมเด็จ

พระนางเจ้าบรมราชินีนาถทอดพระเนตรก็ทรงสนพระทัยในความประณีตงดงามของ

ผ้าไหมแพรวา	 พระองค์ทรงเห็นว่าผ้าแพรวาเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าจึงมีพระราช

เสาวนีย์ให้ราชเลขาฯ	 น�าเส้นไหมมามอบแก่ชาวบ้านเพื่อทอถวาย	 ต่อมาในเดือน

พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๒๑	ชาวบ้านโพนจึงได้น�าผ้าไหมแพรวาไปทลูเกล้าฯถวาย	ณ	พระราชวัง

ไกลกงัวล	จังหวัดประจวบครีขีนัธ์	พระบาทสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชินีนาถ	

 
๑๗	

เสรี	 พงศ์พิศ,	 “วัฒนธรรมพื้นบ้าน:	 รากฐานการพัฒนา,”	 ใน	ภูมิปัญญาชาวบ้านกับ

การพัฒนาชนบท,	เสรี	พงศ์พิศ,	บรรณาธิการ	(กรุงเทพมหานคร:	ภูมิปัญญา,	๒๕๓๖),	หน้า	๔๐-๔๒.
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ทรงน�าไปตัดฉลองพระองค์ที่มีความงดงามมาก	อีกทั้งรับสั่งให้ทางราชการจัดตั้งกลุ่ม

อาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนขึ้น
๑๘
	จากนั้นใน	พ.ศ.	๒๕๒๒	การทอผ้าไหมแพรวา

ของชุมชนบ้านโพนก็ได้รับการสนับสนุนและก่อตั้งเป็นกลุ่มที่ชัดเจน	 เรียกช่ือว่า

“กลุ่มอาชีพสตรีผ้าไหมแพรวาบ้านโพน”	 ด�าเนินงานในรูปแบบของกลุ่มอาชีพ	 ภายใต้

โครงการศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 เริ่มต้นกลุ่มฯ	มีสมาชิก	 ๖๐	คน

ก่อนจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามล�าดับ	 ปัจจุบันกลุ่มอาชีพสตรีผ้าไหมแพรวาบ้านโพน

มสีมาชิกเพิม่ข้ึนถงึเกอืบ	๖๐๐	คน	ทกุครวัเรอืนทีเ่ป็นสมาชิกจะมกีีท่อผ้าแบบธรรมชาติ

ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผสมผสานกับกี่กระตุก
๑๙

ภาพที่ ๓ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาที่วางจ�าหน่ายในชุมชนโพน

	 การก่อตั้งกลุ่มผ้าไหมแพรวาบ้านโพนนับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมที่สุด

ของการทอผ้าเพือ่จ�าหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์ของชุมชนบ้านโพน	น�ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการทอผ้าและการส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ	 ได้แก่การพัฒนารูปแบบ

และขนาดของผ้าทอ	 จากเดิมการทอผ้าแพรวาของชาวผู้ไทคือการทอผ้าขนาดยาว

๑	 วา	 กว้างครึ่งวา	 ก็เปล่ียนมาทอผ้า	 ๒	 ลักษณะตามความต้องการของตลาด

รูปแบบแรกคือผ้าสไบหรือผ้าคลุมไหล่	 ทอหน้ากว้างไม่น้อยกว่า	 ๒๗-๗๕	 เซนติเมตร	

ยาวไม่น้อยกว่า	๒	เมตร	หรือขนาดกว้างยาวตามความต้องการของตลาด	มีลวดลาย

 
๑๘	

โอกาส	มัน่คงและยทุธนา	เกยีรตดิ�าเนินงาน,	“กาฬสินธุเ์ทดิพระเกยีรตแิม่ของแผ่นดนิ	

จัดมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม,”	หน้า	๒๖.

 
๑๙	

ณัฐพงษ์	ประชากูล,	“ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน	โอทอป	๕	ดาวระดับประเทศ,”	สยามรัฐ 

(๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๐):	๑๖.
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ตลอดทั้งผืนและมีชายครุยทั้ง	๒	ด้าน	รูปแบบที่สองคือ	ผ้าผืนหรือผ้าซ่ิน	ทอหน้ากว้าง

ไม่น้อยกว่า	 ๖๒-๙๐	 เซนติเมตร	 ยาวไม่น้อยกว่า	 ๕	 เมตร	 ซ่ึงเป็นขนาดส�าหรับน�าไป

ตัดเย็บเป็นชุดของสตรีได้	 ๑	 ชุด	 หรือขนาดกว้างยาวตามความต้องการของตลาด

มีลวดลายตลอดทั้งผืน	 หรือมีลวดลายส่วนหน่ึงและผ้าสีพื้นส่วนหน่ึง	 ใช้ส�าหรับ

ตัดเย็บชุดสวมใส่	หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นตามลักษณะการใช้งาน
๒๐

 

	 การพัฒนาสีและลวดลายของผ้าไหมแพรวา	 จากเดิมผ้าแพรวาจะมีสีพื้น

เฉพาะสีโทนแดง	ก็มีการประยุกต์ให้มีสีพื้นที่หลากหลาย	เช่น	สีเขียว	สีฟ้า	สีชมพู	และ

สีน�้าตาล	 โดยยังคงเลือกสีจกประกอบ	 ๔-๕	 สีคล้ายของเดิม	 ได้แก่	 สีส้ม	 สีน�้าเงิน	

สีชมพู	 สีเขียว	 สีเหลือง	 สีขาว	 สีม่วง	 สีน�้าเงิน/คราม	 เป็นต้น	 ผ้าแพรวาชนิดน้ี

เรยีกว่า	“ผ้าแพรวาจกสี”	ผ้าแพรวาอีกประเภทหน่ึงทีป่ระยกุต์จากการทอผ้าแบบดัง้เดมิ

คือ	 “ผ้าแพรล่วง”	 ผ้าชนิดน้ีจะลดจ�านวนสีสันเส้นพุ่งพิเศษ	 แต่ตกแต่งลวดลายด้วย

สีเดียวตลอดหน้าผ้า	 ท�าให้ผ้ามีสีสันที่เรียบง่าย	 นิยมน�ามาตัดเย็บเป็นชุดส�าหรับสตรี

และบุรุษ	 ผ้าชนิดน้ียังง่ายต่อการทอเน่ืองจากใช้การขิดแทนการจก	 นอกจากน้ี	 ยัง

มีการพัฒนาและออกแบบลายผ้าไหมแพรวาให้ทันสมัย	 ลวดลายส่วนหน่ึงยังคงเป็น

ผ้าแพรวายกดอกแบบดั้งเดิม	 อันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมแพรวาผู้ไทบ้านโพน

ส่วนหน่ึงมีการปรับเปล่ียนองค์ประกอบและลวดลายสีสันใหม่ให้เกิดลายจุดที่จกด้วย

ไหมสีขาว	 อันเป็นส่ิงที่แสดงทักษะและความสามารถช้ันสูงในการทอผ้าของชาวผู้ไท

รวมไปถึงการพัฒนาใส่ลายสัตว์	 อาทิ	 ไดโนเสาร์	 ช้าง	 นาค	 ลงไปในผ้าแพรวาและ

การใช้วัสดุที่มีลักษณะพิเศษเช่นดิ้นเงิน	 ดิ้นทองแทรกเข้าไปในลายผ้า	 ท�าให้ผ้าไหม

แพรวามีมูลค่าสูงขึ้น
๒๑

	 การเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนอีกประการหน่ึงของผ้าไหมแพรวาบ้านโพน	 คือ

การคิดค้นลายผ้าเพื่อการประกวด	 เรียกว่า	 “ลายประกวด”	 ผ้าชนิดน้ีจะเป็นผ้าเกาะ

พิเศษ	 คือมีความพิเศษทั้งในด้านลายผ้าที่วิจิตรบรรจง	 เน่ืองจากมีความพยายาม

สร้างสรรค์สีผ้าและลวดลายให้พิสดารกว่าปกติ	 อีกทั้งยังมีความพิเศษด้านกลวิธีการ

 
๒๐	

สัมภาษณ์	ค�าสอน	สระทอง,	๑๑	ธันวาคม	๒๕๕๕.	และ	สิทธิชัย	สมานชาติ,	“ผ้าทอ

ชาติพันธุ์ผู้ไทย/ภูไท:	การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการต่อยอดภูมิปัญญา,”	หน้า	๑๕-๑๖.

 
๒๑	

สัมภาษณ์	ค�าสอน	สระทอง,	๑๑	ธันวาคม	๒๕๕๕.
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ทอที่มีความประณีตบรรจงเกินกว่าธรรมดา	ด้วยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญคือการส่งผ้าไหม

แพรวาประกวดชิงรางวัลผ้าไหมระดับภาคอีสาน	 ที่พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์	

จังหวัดสกลนคร	 จากน้ันเป็นต้นมาลายผ้าประกวดก็กลายเป็นรูปลักษณ์ของผ้าไหม

แพรวาของชาวผู้ไทบ้านโพนอีกชนิดหน่ึง	 แม้จะมีราคาสูงแต่ก็เป็นที่ต้องการของผู้คน

ทั่วไป	ภายหลังจึงมีการทอเพื่อจ�าหน่ายมากขึ้น
๒๒

 

	 ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาการทอผ้าแพรวาของบ้านโพนคือแม่ค�าสอน	

สระทอง	ช่างทอผ้าชาวผู้ไท	ซ่ึงเป็นผู้น�าแม่บ้านชาวผู้ไทพร้อมผ้าแพรขึน้ทลูเกล้าฯ	ถวาย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 ฝีมือการทอผ้าของแม่

ค�าสอนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง	 จนได้รับรางวัลต่างๆ	 มากมาย	 รวมทั้งการ

ได้รับยกย่องจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย	

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม	ถ่ายทอดความรู้ด้านการทอผ้าให้ผู้สนใจทั่วไป	

ภาพที่ ๔ นางค�าสอน	สระทอง	ปราชญ์ชาวบ้านและช่างทอผ้าชาวผู้ไท

	 แม่ค�าสอนเล่าให้ฟังว่าได้รบัการถ่ายทอดเทคนิคความรูเ้กีย่วกบัการทอผ้าแบบ	

“ครูพักลักจ�า”	จนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญ	เบื้องต้นได้ฝึกหัดการทอผ้าจากมารดาของ

 
๒๒	

เรื่องเดียวกัน
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สามจีนสามารถยดึเป็นอาชพีเล้ียงตนเองและครอบครวัมาจนถงึปัจจุบนั	การพฒันาผ้า

แพรวาของแม่ค�าสอนคอืการน�าการยกตะกอแนวดิง่มาประยกุต์ใช้กบัวิธกีารทอผ้า	ท�าให้

ช่างทอสามารถทอแทรกเส้นพุ่งพิเศษโดยไม่ต้องเสียเวลานับเส้นยืนทีละเส้นเหมือนใน

อดีต	ส่งผลให้ช่างทอผ้าแพรวาสามารถทอได้รวดเร็วขึ้น	รวมไปถึงการพัฒนาลวดลาย

ของผ้าแพรวา	ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยนิยมมากมาย
๒๓
 

	 ความมีคุณภาพและความมีช่ือเสียงของผ้าไหมแพรวาบ้านโพน	 ส่งผลให้

ผลติภณัฑ์ได้รบัรางวัลยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ	มากมาย	ในเวลาต่อมาการทอผ้าไหม

แพรวาของชาวผู้ไทบ้านโพนเกิดการขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 จากเดิมที่

มีการผลิตผ้าไหมแพรวาเฉพาะที่บ้านโพนและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตต�าบลโพน	 ก็ได้

ขยายไปสู่อ�าเภออ่ืนๆ	 ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไท

บ้านโพนมีราคาจ�าหน่ายแตกต่างกันตามต้นทุนการผลิต	 รวมไปถึงขนาดและลวดลาย

ของผ้า	ถ้าเป็นผ้าไหมมัดหมี่ส�าหรับใช้เป็นผ้าถุงราคาขายเมตรละ	๗๕๐	บาท	ผ้าไหม

หางกระรอก	ราคาชิ้นละ	๒,๐๐๐-๒,๕๐๐	บาท	ผ้าไหมโสร่ง	ชิ้นละ	๑,๕๐๐-๒,๐๐๐	บาท	

ผ้าไหมพื้นเรียบเมตรละ	 ๕๐๐	 บาท	 ส่วนมากจุดเด่นของผ้าไหมแพรวาคือผ้าไหมเพื่อ

ตัดชุด	 สนนราคาผ้าไหม	๒	 สีคือ	 ๑,๕๐๐	บาท	 ผ้าไหมหลายสี	 ๒,๕๐๐	บาท	 ผ้าไหม

ลายพิเศษราคา	๕,๐๐๐-๖,๐๐๐	บาท	ส่วนผ้าไหมส่งเข้าประกวด	๑๐	ลาย	ราคาชิ้นละ	

๑๕,๐๐๐-๔๐,๐๐๐	บาท	ผ้าไหมแพรวาบางลายต้องใช้เวลาในการทอประมาณ	๕-๖	เดอืน	

ท�าให้มีราคาสูงประมาณ	๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐	บาท
๒๔

บทบาทของผ้าทอกับการพัฒนาธุรกิจชุมชนในยุคปัจจุบัน

	 ในอดีตการทอผ้าไหมแพรวานับเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมชุมชน	 ที่มี

บทบาทเน้นหนักไปที่การเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับ

วีถีชีวิต	 ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมดังกล่าวได้ผูกโยงกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน	 ส่งผล

ให้บทบาทของผ้าทอในฐานะวัฒนธรรมชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มเปล่ียนแปลง

ไป	กลายเป็นการทอผ้าเพื่อจ�าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์	ลักษณะดังกล่าวท�าให้เกิดการปรับ

 
๒๓	

เรื่องเดียวกัน

 
๒๔	

เรื่องเดียวกัน
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ภูมปัิญญาดัง้เดมิให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนไปโดยส�านึกแห่งความภาคถมูใิจ

ยังอยู่	ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นความส�าคัญหลายลักษณะได้แก่

	 การรวมกลุ่มในการทอผ้าภายใต้ช่ือกลุ่มอาชีพสตรทีอผ้าไหมแพรวา	ท�าให้เกดิ

องค์กรชุมชนที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน	 ท�าให้ชุมชนมีความยั่งยืน

และเข้มแข็ง	 สมาชิกในกลุ่มต่างเล็งเห็นประโยชน์ร่วมกัน	 ก่อให้เกิดการจัดสรร

ผลประโยชน์ที่เหมาะสมเป็นธรรม	รวมทั้งท�าให้มีหลักประกันด้านการตลาด	เนื่องจาก

กลุ่มฯ	มกีารวางแผนด้านการผลิตและการจ�าหน่าย	การจัดบัญช	ีและการพฒันาลวดลาย

ผ้าไหมให้ใหม่เสมอ	 ส่งผลให้ปัจจุบันราคาผ้าไหมแพรวามีราคาสูง	 โดยสูงสุดราคาถึง

ผืนละหน่ึงแสนบาท	 ปัจจัยเหล่าน้ีท�าให้กลุ่มฯ	 มีรายได้ร่วมหน่ึงร้อยล้านบาทต่อปี	

นอกจากน้ีในกระแสสังคมปัจจุบัน	 เมื่อนโยบายของภาครัฐพยายามผลักดันให้ท้องถิ่น

เกดิความเข้มแขง็ในการปกครองตนเอง	ผนวกกบัอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านผ้าไหม

แพรวาที่โดดเด่นของชาวผู้ไทในชุมชนบ้านโพน	 ชุมชนบ้านโพนจึงได้รับคัดเลือกเป็น	

หมู่บ้าน	OTOP	เพื่อการท่องเที่ยวเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๑	ความมีชื่อเสียงและความเข้มแข็ง

ของชุมชนชาวผู้ไทบ้านโพนท�าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	 ตลอดจนกลุ่ม

หรือองค์กรต่างๆ	 เดินทางมาเยี่ยมชม	 ศึกษาดูงาน	 และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

แพรวาเป็นจ�านวนมาก	ส่วนหน่ึงเป็นนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าพกับ้านพกัแบบโฮมสเตย์	

(Home	 Stay)	 ที่ชุมชนมีให้บริการ	 โดยในปัจจุบันมีบ้านพักให้บริการจ�านวน	๑๑	หลัง	

รับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ	๑๐๐	คน	คิดค่าบริการ	๒๐๐	บาทต่อคนต่อคืน	นอกจากนี้

ยังมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านส่ืออินเตอร์เนต

ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลต่อการพัฒนาธุรกิจของชุมชนต่อไปในอนาคตด้วย

	 ลักษณะดงักล่าวสะท้อนให้เหน็บทบาทของภมูปัิญญาการทอผ้าทีเ่ปล่ียนแปลง

ไป	 แต่เดิมภูมิปัญญาการทอผ้าผูกโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน	 แต่

ในปัจจุบันภูมิปัญญาการทอผ้าถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 ด้วยการสร้างเป็น

วาทกรรมประกอบผลิตภัณฑ์ของชุมชน	 ทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาและสินค้าการให้

บรกิารในรปูแบบอ่ืน	ส่งผลให้มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิคนในชุมชนมรีายได้และชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ในขณะที่ยังคงรักษาความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของกลุ่มตนไว้

ได้ในขณะเดียวกัน	
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	 การใช้กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนที่มีการส่ังสมและ

ถ่ายทอดมาผสมผสานและประยกุต์ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการด�ารง

ชีวิต	 สะท้อนให้เห็นการเปล่ียนแปลงภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนให้กลายเป็นทุนทาง

วัฒนธรรม	 เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมชุมชนอื่นๆ	 นอกจากจะท�าให้เกิดความสมานฉันท์

ในชุมชนแล้ว	ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกในชุมชนในรูป

ของกลุ่มอ่ืนๆ	 ที่สัมพันธ์กัน	 เช่น	 กลุ่มโฮมสเตย์	 กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้า	 กลุ่มปลูกหม่อน

เล้ียงไหม	 รวมไปถึงการร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ	 ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของ

ชุมชน	 ซ่ึงถูกท�าให้เช่ือมโยงกับความมีช่ือเสียงของผ้าไหมแพรวา	 อาทิ	 ประเพณี

บุญบั้งไฟ	งานวันพุทราหวาน	รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าแพรวา	

ที่มีการสอดแทรกแนวคิดใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภายนอกเสมอ

มา	โดยเฉพาะกจิกรรมการทอผ้าแพรวาเน่ืองในโอกาสส�าคญัต่าง	ๆ 	ซ่ึงตลอดเวลาทีผ่่าน

มาชุมชนบ้านโพนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการทอผ้าที่ส�าคัญหลายครั้ง	 ได้แก	่

พ.ศ.	๒๕๓๗	มีการทอผ้าไหมแพรวาความยาว	๙๐	 เมตร	และมี	๖๐	ลาย	 เพื่อแสดง

ความจงรักภักดีและถวายเป็นราชสักการะ	 เน่ืองในวโรกาสเฉลิมสิริราชสมบัติครบ

๕๐	พรรษา	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีการทอผ้าไหมแพรวา

ยาวทีสุ่ดในโลกซ่ึงมคีวามยาว	๑๐๐	เมตร	เพือ่เฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

มีพระชนมายุครบ	 ๘๔	 พรรษา	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 มีการจัดกิจกรรมวิจิตรแพรวาราชินี

แห่งไหม	 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 และในปี	 พ.ศ.	

๒๕๕๘	 ที่ก�าลังจะมาถึงน้ี	 นับเป็นวโรกาสมหามงคล	 ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ีจะทรงเจรญิพระชนมพรรษา	๖๐	พรรษา	กรมทรพัย์สินทางปัญญา

ร่วมกับชุมชนบ้านโพนจึงได้ริเริ่มความคิดจัดท�าผ้าไหมแพรวาผืนพิเศษขึ้น	 เพื่อจะได้

น�าขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		

	 ความมีช่ือเสียงและความเข้มแข็งของชุมชนชาวผู้ไทบ้านโพนยังส่งผลให้

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะรัฐบาลเพื่อจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไท

ผ้าไหมแพรวาบ้านโพนแห่งใหม่ขึ้น	 โดยเป็นโครงการบริการวิชาการร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเทศบาลต�าบลโพน	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน

การด�าเนินการก่อสร้าง	 มูลค่ารวม	 ๕๑,๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 มีก�าหนดการก่อสร้างให้แล้ว

เสร็จปีงบประมาณ	๒๕๕๖-๒๕๕๗
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บทสรุป

 ในสถานการณ์ปัจจุบนัชุมชนผู้ไทบ้านโพนต้องประสบกบัภาวะการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจภายนอกอย่างมาก	 โดยเฉพาะระบบทุนนิยมที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับ

ชุมชนมากขึ้น	 ข้อมูลน�าเสนอเกี่ยวกับพลวัตในการปรับตัวของชุมชน	 โดยเฉพาะ

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชนและศักยภาพชุมชนที่สามารถใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม

ซ่ึงถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษผสมผสานและปรับตัวเข้ากับยุคสมัยจนสามารถเป็น

ชุมชนเข้มแขง็พึง่พาตนเองได้มาจนถงึปัจจุบัน	สะท้อนให้เหน็กระบวนการจัดการธรุกจิ

ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองที่ชุมชนบ้านโพนมีอยู่	โดยเป็นกระบวนการที่ส�าคัญ	๓	ประการ

คือ	การผลิตซ�้าทางวัฒนธรรมการทอผ้า	การปรับตัวของชุมชนให้เข้ากับระบบทุนใหม่	

และการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรม

	 การผลิตซ�า้ทางวัฒนธรรมการทอผ้า	ในส่วนของการพฒันากระบวนการผลิต

ใหม่หรือการผลิตซ�้าทางวัฒนธรรมการทอผ้าสะท้อนให้เห็นจากวัฒนธรรมการทอผ้าที่

ถ่ายทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน	 จนเมื่อถึงยุคปัจจุบัน	 ความเช่ือชุมชนดั้งเดิมถูกน�ามา

ใช้ในความหมายใหม่	นั่นคือการให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการ

ผลิตในชุมชนเพื่อเปล่ียนคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น	 รวมไปถึงการดึงเอาความ

รู้จากที่อ่ืนมาผสมผสาน	 การปรับตัวให้เข้ากับความหมายใหม่และสถานการณ์ใหม	่

ท�าให้กระบวนการผลิตผ้าทอเป็นความรู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้	การผสมผสาน	และ

การปรับตัวตลอดเวลา	 การทอผ้าของชาวผู้ไทบ้านโพนจึงเป็นส่ิงเช่ือมต่อส�านึกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบันและเป็นปัจจัยที่ ช้ีให้เห็นถึงความส�าเร็จ

โดยเฉพาะการสร้างความเป็นชุมชนและการพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชน

	 การปรับตัวให้เข้ากับระบบทุนใหม่	 จากพัฒนาการการทอผ้าไหมแพรวาของ

ชาวผู้ไทบ้านโพน	สะท้อนให้เหน็กระบวนการพฒันาและยกระดบัการทอผ้าจากการผลิต

เพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นธุรกิจในครัวเรือนและรวมตัวกันเป็นธุรกิจชุมชน	 ท่ามกลาง

การเรียนรู้และการปรับตัวใหม่ของชุมชนหลายด้าน	 อาทิ	 การพัฒนาปรับปรุงระบบ

การผลิต	 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์	 การใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตใหม่จาก

ภายนอก	การรบัรูข้้อมลูข่าวสาร	รวมทัง้การปรบัเปล่ียนแบบแผนการผลิตให้สอดคล้อง

กบัแบบแผนการด�ารงชีวิตตามยคุสมยั	ซ่ึงการเรยีนรูด้งักล่าวเป็นความพยายามในการ
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ปรับตัวให้เข้ากับระบบที่มาจากภายนอกชุมชนที่เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย	 จนน�าไป

สู่รูปแบบธุรกิจที่มีลักษณะเหมาะสมกับชุมชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะการเข้ามา

ของระบบทนุใหม่ทีเ่น้นการผลิตเพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึน้	จึงได้มี

การส่งเสริมการผลิต	ทั้งแนวคิด	รูปแบบการผลิต	และความร่วมมือในด้านต่างๆจาก

หน่วยงานภายนอก	ส่งผลให้เพิ่มศักยภาพในการจัดการและการผลิตในด้านต่างๆ	ด้วย

ตนเองมากขึ้น

	 อย่างไรก็ตามการปรับตัวของชุมชนดังกล่าวมาข้างต้นก็ไม ่ได ้มีการ

เปล่ียนแปลงไปตามกระแสทุนนิยมทั้งหมด	 เห็นได้จากปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่าง

วิถชีวิีตทีเ่ป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิของชมุชนผู้ไทกบักระแสทนุนิยม	รวมไปถงึการประกอบ

อาชีพอ่ืนๆ	ทีเ่ป็นอาชีพดัง้เดมิของชุมชนเพือ่การอุปโภคบรโิภคไปพร้อมกบัการทอผ้าใน

ครัวเรือนที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นธุรกิจชุมชน	 ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าชุมชน

บ้านโพนเป็นชุมชนที่สามารถน�าวัฒนธรรมที่มีอยู่มาพัฒนาและปรับใช้	 เพื่อให้เกิด

ช่องทางเลือกในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสังคม

โดยที่ไม่ท�าลายวัฒนธรรมดั้งเดิม

	 ธุรกิจชุมชนด้านการทอผ้านอกจากมีบทบาทต่อความเข้มแข็งของชุมชน

แล้ว	 ยังสามารถพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้านต่างๆ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและยกระดับค่านิยมของคนในชุมชนให้ยอมรับความเช่ือและ

แนวคิดที่ทันสมัยแปลกใหม่	 นับเป็นพื้นฐานที่ดีในการรองรับการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนในด้านอื่นๆ	ต่อไป

	 พลวัตของวัฒนธรรมในสังคมชนบทไทยหลายพื้นที่	 สะท้อนปัญหาว่าการ

เปล่ียนวิถกีารผลิตได้ส่งผลกระทบกระเทอืนต่อคณุค่าของการพึง่ตนเองและการพึง่พา

กันเองของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก	 แต่ในกรณีของชุมชนบ้านโพน	 อ�าเภอค�าม่วง	

จังหวัดกาฬสินธุอ์าจเป็นตวัอย่างทีด่แีห่งหน่ึงในการแก้ปัญหาเรือ่งการปรบัตวัของชุมชน	

น่ันคือชุมชนต้องพึ่งตนเอง	 ด้วยการกลับย้อนมองไปหาอดีตเพื่อมองหาระบบคุณค่า

ดั้งเดิม	 แล้วพัฒนาให้เกิดศักยภาพ	 โดยค�านึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน

ของตน	จะท�าให้ชมุชนค้นพบพลัง	ซ่ึงเป็นพลังทีม่าจากวัฒนธรรมพืน้บ้านของตนน่ันเอง
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		 การเปล่ียนแปลงภูมิปัญญาให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมการทอผ้าแพรวา

ของชาวผู้ไทในชุมชนบ้านโพน	เริม่ต้นจากการเป็นวัฒนธรรมและวิถชีวิีตดัง้เดมิทีผู้่หญงิ

ชาวผู้ไทส่วนใหญ่ต้องทอผ้าเป็น	เพือ่เกบ็ไว้ใช้สอยในครวัเรอืน	การใช้ในพธิกีรรมส�าคญั	

การให้เป็นของก�านัล	และการแบ่งปันในรูปแบบอื่นๆ	จากวัตถุประสงค์ของการทอผ้า

เพือ่ใช้ในชีวิตประจ�าวันนับเป็นวิถชีวิีตหน่ึงในชนบทและเป็นอาชีพทีส่�าคญัรองลงมาจาก

อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทอผ้ากลาย

เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนที่มีการถ่ายทอดและสะสมมาอย่างยาวนาน	 ต่อมา

ได้มีการดัดแปลงรูปแบบการทอเพื่อสนองความต้องการของตลาดภายนอกชุมชน

การทอผ้าแพรวาจึงถูกพัฒนาและยกระดับขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ	 จนพัฒนามา

เป็นธุรกิจในครัวเรือน	 ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได	้

จากนั้นจึงเกิดการรวมตัวกันเป็นธุรกิจในชุมชน

	 การทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็น

แบบแผนการผลิตผ้าทอของชุมชนที่สัมพันธ์กับระบบภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน

โดยการใช้กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีการส่ังสมและถ่ายทอดผ่านคติ

ความเช่ือและความสัมพันธ์ในครอบครัว	 ตลอดจนการค้นพบภูมิปัญญาที่มีในชุมชน

และนอกชุมชนน�ามาผสมผสานและประยกุต์ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ

การด�ารงชีวิต	 โดยเฉพาะการประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่มีการสอดแทรกแนวคิดใหม่ๆ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ

มาโดยตลอดนั่นเอง
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