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บทคัดย่อ 

บทความนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความหมาย ประเภท ลวดลาย 
องค์ประกอบและรูปแบบการใช้ผ้าแพรมน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) ของ
สตรีชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการลงพื้นที่เพ่ือ
เก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ความหมายของคำว่า แพรมน 
หมายถึง ผ้าที่ใช้พันรอบศีรษะหรือมวยผมของสตรีชาวผู้ไทย ผ้าแพรมน คือผ้าของ
ชาวผู้ไทย ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัสตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้เก็บไรผมโดยการ
พับและม้วนผ้า แล้วนำมาพันรอบศีรษะเป็นวงกลม เนื่องจากสตรีชาวผู้ไทยนิยมเกล้า
ผมมวย การพันผ้ารอบศีรษะจึงเป็นการช่วยไม่ให้ผมหลุดลุ่ย เดิมผ้าแพรมนจะมี 2 
ลักษณะ คือ ผ้าแพรมนสีขาว หรือสีครีม ซึ่งทอจากฝ้าย นิยมใช้ในการทำกิจกรรม
ประจำวันหรือไปทำไร่ทำนา และผ้าแพรมนแบบมีลายซึ่งเป็นลายผ้าขิดผู้ไทย และ
ลายแพรวา ผ้าแพรมนแบบมีลายจะใช้ในโอกาสพิเศษหรือการร่วมงานบุญประเพณี
ต่าง ๆ ผ้าแพรมนมีขนาดความกว้างประมาณ 45-50 เซ็นติเมตร ในปี พ.ศ. 2524 ชาว
ผู้ไทยได้พัฒนารูปแบบการทอผ้าแพรวาให้มีขนาดเล็กลง ผ้าแพรมนลายแพรวาจึงมี
ขนาดเล็กลงตามไปด้วย โดยมีขนาดความกว้างประมาณ 25-30 เซ็นติเมตร เนื่องจาก
ขนาดของผ้าแพรมนที่เล็กลงทำให้ไม่สามารถพันรอบศรีษะได้ ชาวผู้ไทยจึงได้ปรับ
รูปแบบการใช้ผ้าแพรมน โดยนำมาพันรอบมวยผมแทนการพันรอบศีรษะแบบเดิม 
หลังจากปี พ.ศ. 2524 เป็นช่วงเวลาที่ความเจริญและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ได้แทรก
ซึมเข้าสู่ชุมชนชาวผู้ไทย ค่านิยมและวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุค
สมัย รูปแบบในการใช้ผ้าแพรมนจึงเหลือเพียงการนำมาใช้เป็นผ้าประดับบนมวยผม
ของสตรีชาวผู้ไทย และเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชุดผู้ไทยมาจนถึงปัจจุบัน 

คำสำคัญ: ผ้าแพรมน, ผู้ไทยกาฬสินธุ์, การทอผ้า, ชุดผู้ไทยกาฬสินธุ์, กลุ่มชาติพันธุ์ 
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ABSTRACT 

This research aims to study the meaning, types, styles and usage of 
Pa Prae-mon from past to 2021 of Phu Thai women in Kalasin Province. 
Data collection was completed by using qualitative research methodology 
as well as field survey and interview. Results revealed that "Prae-mon" 
means a piece of cloth that wraps around the head or the hair bun of the 
clan's female members. This cloth often comes in a square or rectangular 
shape. A Phu Thai woman often makes a bun hairstyle, leading to a reason 
why the headwear helps a lot in keeping the hair out of her eyes and 
securing the hair from being undone. This piece of cloth can be categorized 
into 2 types. The most found is in white or light beige color with no 
particular pattern, usually worn in daily life. Other one has a pattern of Pa 
Khid Pu Thai and Pa Praewa. This type of Pa Prae-mon is often worn on 
special occasions, such as Buddhist ceremonies or festivals. Pa Prae-mon's 
length is around 45 to 50 centimeters long. In 1981, Phu Thai people had 
developed the way they weaved Pa Praewa to make it smaller. 
Consequently, Pa Prae-mon which weaved from the same loom as Pa 
Praewa became smaller, too. Its length is around 25 to 30 centimeters long. 
Because of this change in size, it makes them not suitable for wrapping 
around the head anymore. After 1981, new cultures and technologies were 
introduced to Phu Thai community. Phu Thai's values and ways of life 
changed accordingly. Pa Prae-mon's usage has been changed, where it 
became an accessory and a part of Phu Thai woman's dress ever since. 
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1. บทนำ 

 ชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่
ในหลายพื ้นท ี ่ของจ ังหว ัดกาฬสินธ ุ ์  โดยส ่วนใหญ่  
จะอาศัยอยู่ในอำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอ 
คำม่วง และอำเภอสามชัย ซึ่งกระจายอยู ่ตามหมู่บ้าน 
ต่าง ๆ ชาวผู ้ไทยเป็นชนกลุ ่มที ่ม ี เอกลักษณ์เฉพาะ 
ในหลายด้าน ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ภาษา อาหารการกิน และการแต่งกาย ฯลฯ 
 การแต่งกายของชาวผู้ไทยนับว่าเป็นเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นอย่างหนึ่ง เนื่องจากชาวผู้ไทยมีวัฒนธรรมการ
ทอผ้าที่มีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น การแต่งกายของชาว 
ผู้ไทย จึงเป็นเสมือนสิ่งที่สะท้อนภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า 
องค์ประกอบของชุดผู ้ไทยทุกส่วนล้วนเกิดจากการ
รังสรรค์งานหัตถศิลป์ด้วยความประณีตทุกขั้นตอนจน
ออกมาเป็นชุดผู้ไทยที่งดงาม เป็นที่ประทับใจต่อสายตา 
ผู ้ที ่ได้พบเห็น สตรีชาวผู ้ไทยนิยมแต่งกายชุดผู ้ ไทย 
ในเทศกาล งานบุญ และในโอกาสพิเศษต่าง ๆ โดย
องค์ประกอบหลักของชุดผู้ไทยจะประกอบด้วย เสื้อผู้ไทย
คอจีนแขนกระบอก ผ้าถุงมัดหมี่ผู้ไทย ผ้าสไบแพรวาหรือ
สไบขิดผู้ไทย และผ้าแพรมน ซึ่งถือว่าเป็นชุดกึ่งทางการที่
สตรีชาวผู้ไทยทุกคนต้องมีไว้คนละ 1 ชุดเป็นอย่างน้อย 
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ผ้าแพรมน นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน
การแต่งกายชุดผู ้ไทย เพราะผ้าแพรมนจะเป็นผ้าที่
ประดับอยู่บนศีรษะ มีลวดลายแบบเดียวกันกับผ้าสไบ
แพรวา เอกลักษณ์ของผ้าแพรมนคือส่วนชายผ้าที่ถูกฝั้น
หมุนเป็นเกลียว มีลักษณะเป็นเส้นเรียงกัน เมื่อนำมา
เป็นพันรอบศีรษะหรือมวยผมก็จะหลุดหล่นลงมาเป็น
เส้น ๆ เกิดความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
สะดุดตา 

ปัจจุบันเราจะพบเห็นสตรีชาวผู้ไทยสวมใส่ชุด 
ผู้ไทย และมีผ้าแพรมน ซึ่งเป็นผืนผ้าสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ
ประดับอยู่บนมวยผม มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ
ชื่อเรียก และลักษณะโครงสร้างของแพรมนที่เป็นผืนผ้า
สี่เหลี่ยมว่าเหตุใดจึงเรียกว่า “แพรมน” ผู้เขียนจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงความหมายของผ้าแพรมน และ
ศึกษาประเภท ลวดลาย องค์ประกอบรวมถึงรูปแบบการ
ใช้ผ้าแพรมนของสตรีชาวผู้ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2564) โดยกำหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะใน
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเป็น
ฐานข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวของชาวผู้ไทยในจังหวัด
กาฬสินธุ์ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือศึกษาความหมาย ประเภท ลวดลาย และองค์ประกอบของผ้าแพรมน
2) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ผ้าแพรมนของสตรีชาวผู้ไทยจากอดีต จนถึง

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) 

3. ขอบเขตของเนื้อหา

บทความนี้นำเสนอรูปแบบวิธีการใช้ผ้าแพรมนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2564) ของสตรีชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4. คำนิยามศัพท์เฉพาะ

1) ผ้าแพรมน หมายถึง ผ้าประดับผมของสตรีชาวผู้ไทย
2) มน หมายถึง ลักษณะวงกลม
3) เอ้ หมายถึง การประดับเพ่ิมเติม ให้เกิดความงาม
4) ชาวผู้ไทย หมายถึง ชาวผู้ไทยที่อาศัยอยู่เขตในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์
5) ผ้าแพรวา หมายถึง ผ้าไหมแพรวาซึ่งทอในลักษณะของผ้าสไบทั้งขนาด

เล็กและขนาดใหญ่ 
6) เครือหูก หมายถึง เครื่องมือและองค์ประกอบในการทอผ้าแพรวาจน

สำเร็จเป็นผืนผ้า 
7) ผ้าขิดผู ้ไทย หมายถึง ผ้าทอลายขิดที ่เป็นอัตลักษณ์ของชาวผู ้ไทย

กาฬสินธุ์ 
8) ชุดผู้ไทยกาฬสินธุ์ หมายถึง การแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของสตรีชาว

ผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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5. ผลการศึกษา

5.1 ชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรูปแบบการแต่ง

กายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และมีแบบแผน จากข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งกล่าวถึงภูมิหลังและการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาว 
ผู้ไทยจากดินแดนสิบสองจุไทย ซึ่งถิ่นเดิมของชาวผู้ไทยอยู่ที่ เมือง 
น้ำน้อยอ้อยหนู ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ แคว้นสิบสองจุไทย ต่อมาได้
อพยพมาอยู ่เมืองวังทางทิศตะวันออกโดยอยู ่ในอาณาเขตของ
เวียงจันทน์ (ถวิล เกษรราช, 2521: 150) แคว้นสิบสองจุไทย ดังกล่าว 
อยู ่ในความปกครองของไทยมาตั ้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2321 หรือ
ราชการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์
จักรี จนถึงประมาณ รัชกาลที่ 5 ก่อนเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ไป
อยู่ในความปกครองของอินโดจีน ฝรั่งเศส (จารุบุตร เรืองสุวรรณ, 
2521: 60)  

สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 19 ได้
กล่าวถึงการจัดแบ่งกลุ่มชาวผู้ไทยไว้ว่า ชาวผู้ไทยมี 3 พวกด้วยกัน 
โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มตามลักษณะสีสันของเครื่องนุ่งห่มคือ ผู้ไทยขาว 
ผู้ไทยแดงและผู้ไทยดำ (สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 
5, 2527: 12320-13320) ชาวผู้ไทยดำคือกลุ่มที่อพยพย้ายถิ่นฐาน
เข้ามาในประเทศไทย คำว่าผู้ไทยดำ ไม่ได้หมายถึงผิวพรรณสีดำ แต่
เป็นชนกลุ่มที่นิยมนุ่งห่มด้วยสีดำ โดยเครื่องแต่งกายจะเป็นผ้าฝ้าย
ย้อมคราม หรือหนักไปทางโทนสีดำ 
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จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดย
กระจายอยู ่ในพื ้นที ่ต่าง ๆ ถึง 7 อำเภอ คือ อำเภอเขาวง อำเภอนาคู อำเภอ 
กุฉินารายณ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอคำม่วง และอำเภอสามชัย ชาว 
ผู้ไทยกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีพื้นถิ่นและการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันหลาย
ด้าน เช่น จารีตประเพณี ภาษา ความเชื ่อ ขนบธรรมเนียม ศิลปะวัฒนธรรม 
พิธีกรรม อาหารการกิน และการแต่งกาย สิ่งสำคัญที่เป็นวิถีปฏิบัติของชาวผู้ไทยที่
ได้ยึดปฏิบัติสืบต่อกันมาคือเรื่องราวของการสืบสานภูมิปัญญา โดยสตรีชาวผู้ไทยจะ
ทอผ้า และบุรุษชาวผู้ไทยจะทำงานจักสาน ซึ่งเป็นความสมดุลของการดำรงตน
เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดและมีอาชีพติดตัว ผ้าทอ-องชาวผู้ไทยจะมีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นและบ่งบอกถึงอารยธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจน ผ้าทอ
หลายชนิดนอกจากจะเป็นงานหัตถศิลป์ที ่ทรงคุณค่าแล้ว ยังเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมมีความประณีตงดงาม เป็นที่กล่าวขานดังปรากฏในรูปแบบการแต่งกาย
ในชุดผู้ไทยกาฬสินธุ์ 

5.2 การแต่งกายของสตรีชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์ 
วัฒนธรรมและจารีตในการแต่งกายของชาวผู้ไทย ยังมีการอนุรักษ์ไว้เป็น

อย่างดีในยุคปัจจุบัน ซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิม มีนักวิชาการ
ได้อธิบายไว้ว่า ในมิติทางความเชื่อดั้งเดิมนั้นยังเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดหลัก
ปฏิบัติทางจารีตอันเคร่งครัด เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับไปจนถึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งได้เชื่อมโยงไปถึงนัยความหมายของรากเหง้าแห่งเผ่าพันธุ์ 
(มาณพ มานะแซม, 2555: 135) ชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงเป็นกลุ่มชนที่มี
รูปแบบการแต่งกายซึ่งคล้ายคลึงกัน ทั้งโทนสีของเครื่องแต่งกาย ลักษณะของผ้าสไบ
ที่ใช้พาดเบี่ยงบ่า ผ้าถุง และผ้าแพรมนที่ประดับบนศีรษะ อาจจะมีข้อแตกต่างกัน
บ้าง ก็เป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย 
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ภาพที่ 1 การแต่งกายชุดผู้ไทย ของสตรีชาวผู้ไทย 
อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่มา: ผู้เขียน 

ภาพที่ 2 การแต่งกายของสตรีชาวผู้ไทย 
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่มา: สันติ สิงห์สุ 

ปัจจัยที่ทำให้ชุดผู้ไทยมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือศิลปะและความ
ประณีตในการทอผ้า ซึ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
ผ้าทอของชาวผู้ไทยเป็นมรดกตกทอดที่บรรพชนได้สืบสานและต่อยอดให้กับชนรุ่น
หลัง ซึ่งสตรีชาวผู้ไทยจะได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้กรรมวิธีการทอผ้าตั้งแต่วัยเด็กและ
สามารถทอผ้าได้ทุกคน การทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนจึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ
ของสตรีชาวผู้ไทยที่ต้องเรียนรู้ควบคู่กับการดำรงชีวิตจนมีคำกล่าวไว้ว่า “ต่ำหูกมิ
เป็นแจ ต่ำแพรมิเป็นฝากะตาดต้อน เล้งม้อนมิฮู ้โตลุกโตนอน มิเป็นตาเอาโผ” 
(คำสอน สระทอง, สัมภาษณ์ : 2564) ซึ่งหมายความว่า หากทอผ้าไม่เป็นก็ยังไม่มี
คุณสมบัติที่จะได้ออกเรือน 

การแต่งกายของสตรีชาวผู้ไทยในอดีต จะแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายย้อมคราม 
และผ้ามัดหมี่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ชุดการแต่งกายสำหรับชีวิตประจำวัน 
และชุดการแต่งกายกึ่งทางการที่เรียกว่า ชุดผู้ไทย และในปัจจุบันสตรีชาวผู้ไทยจะ
แต่งกายตามสมัยนิยมเช่นเดียวกับชาวอีสานทั่วไป แต่ก็ยังคงสวมใส่ชุดผู้ไทยใน
โอกาสสำคัญ เช่น การร่วมงานบุญประเพณี และในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ การต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมือง และการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวผู้ไทย 
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ภาพที่ 3 (ซ้าย) การแต่งกายของสตรีชาวผู้ไทยอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มา: ผู้เขียน 
ภาพที่ 4 (ขวา) การแต่งกายของสตรีชาวผู้ไทยอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มา: ผู้เขียน 

ชุดผู้ไทยเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีความประณีตงดงาม มีชั้นเชิงใน
เรื่องของการจัดวางองค์ประกอบและรูปแบบของโทนสี โดยโทนสีหลักจะเป็นสีดำ-
แดง เมื่อสวมใส่ครบองค์ประกอบจะเป็นชุดที่มีความงดงามลงตัว แสดงถึงอัตลักษณ์
ชาวผู้ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่ว
โลก องค์ประกอบของชุดผู้ไทยจะประกอบด้วย เครื่องนุ่งห่มหลักดังนี้ 

1) เสื้อผู้ไทย จะเป็นลักษณะของเสื้อแขนยาวหรือแขนกระบอกคอจีน สี
ดำหรือสีคราม1 ตกแต่งด้วยแถบผ้าลายขิด ติดกระดุมด้านหน้า บางครั้งอาจตกแต่ง
กระดุมเงิน หรือกระดุมเหรียญสตางค์ มีแถบผ้าสีพื้นที่เป็นสีขาว สีเหลือง หรือสีเขียว 
กุ๊นขอบตกแต่งแถบเสื้ออีกชั้น 

2) ผ้าถุงมัดหมี่ผู้ไทย จะเป็นผ้าถุงที่เป็นมัดหมี่ โดยมีลวดลายมัดหมี่ที่
เป็นเอกลักษณผ์ู้ไทย โทนสีดำหรือสีเข้ม มีตีนซิ่น2 และ หัวซิ่น3 สีแดง 

1 สีที่ได้จากการย้อมคราม ซึ่งจะให้โทนสีน้ำเงินเข้มกึ่งดำ 
2 แถบผ้าที่นำมาต่อบริเวณชายผ้าถุงด้านล่าง 
3 แถบผ้าที่นำมาต่อบริเวณเชิงผ้าถุงด้านบน 
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3) ผ้าสไบ จะเป็นผ้าสีแดงลายแพรวา หรือผ้าขิดผู้ไทย บางครั้งก็ใช้
ผ้าขาวม้า ห่มในลักษณะสไบเฉียง พาดบ่าซ้าย ปล่อยชายด้านหน้าและด้านหลัง 

5) ผ้าแพรมน จะเป็นผ้าขนาดสี่เหลี่ยมจัสตุรัส สีแดงลายแพรวา หรือ
ลายขิดผู้ไทย ใช้ในลักษณะพันรอบศีรษะหรือพันรอบมวยผม 

นอกจากวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกาย สตรีชาวผู้ไทย
ยังมีวัฒนธรรมในเรื่องของทรงผมที่เป็นจารีตดั้งเดิมคือการมวยผม 
ซึ่งในอดีตการมวยผมจะเป็นจารีตปฏิบัติที่สตรีชาวผู้ไทยต้องมวย
ผมทุกคน (ไล ยุระตา, สัมภาษณ ์: 2564) แต่ปัจจุบันสตรีชาวผู้ไทย
ที่มวยผมแบบดั้งเดิมจะมีน้อย เพราะการปรับเปลี่ยนของยุคสมัย 
สตรีชาวผู้ไทยรุ่นหลังจึงไม่นิยมไว้ผมมวยแบบดั้งเดิมกันเท่าไรนัก 
แต่จะเกล้าผมมวยในลักษณะที่เป็นทรงผมแบบชั่วคราวเมื่อต้อง
แต่งกายชุดผู้ไทยในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 

ผ้าแพรมนที่ประดับอยู่บนศีรษะ ในการแต่งกายชุด 
ผู้ไทย นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้ชุดผู้ไทยมีเสน่ห์มาก
ขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุดผู้ไทยมีความโดดเด่นไม่เหมือน
ใคร ผ้าแพรมนจะมีลวดลายและสีสันแบบเดียวกับผ้าสไบที่ชาว 
ผู้ไทยนำมาสวมใส่ หรือมีลักษณะที่กลมกลืนใกล้เคียงกัน เมื่อสตรี
ชาวผู้ไทยสวมใส่ชุดผู้ไทยพร้อมกับห่มสไบ และประดับศีรษะด้วย
ผ้าแพรมนจะทำให้เกิดความกลมกลืนและเป็นอัตลักษณ์ที่มีความ
สง่างาม เป็นที่ประจักษ์ได้ทันทีว่านี่คือ ชุดผู้ไทยกาฬสินธุ์ 
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5.3 ความหมายและประเภทของผ้าแพรมน 
ผ้าแพรมน มาจากคำว่า “แพร” ที่มีความหมายว่า ผืน

ผ้า และคำว่า “มน” ที่มีความหมายว่า กลม แพรมน ในความหมาย
ของชาวผู้ไทย หมายถึงผืนผ้าสี่เหลี่ยมที่นำมาพันรอบศีรษะหรือ
มวยผมในลักษณะที่เป็นวงกลม บางครั้งก็เรียกว่า ผ้าเคียนหัว4 
(คำสอน สระทอง, สัมภาษณ์ : 2564) เหตุผลที่ชาวผู้ไทย ต้องใช้ผ้า
แพรมนพันที่ศีรษะเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื ่องของทรงผม 
กล่าวคือ เดิมทีสตรีชาวผู้ไทยทุกคนจะไว้ผมยาวและมวยผม ซึ่ง
เป็นทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะมวยผมตั้งแต่
วัยเด็ก และจะทำผมแบบเดิมจนตลอดช่วงอายุขัย (แพง ปัญจิต, 
สัมภาษณ ์: 2564) 

สตรีชาวผู้ไทยจะใช้ผ้าแพรมนในการเก็บไรผม เพื่อกัน
ไม่ให้ทรงผมที่เกล้ามวยไว้หลุดลุ่ย เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีกิ๊บ
ติดผม และไม่มีน้ำยาหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดแต่งทรงผม ใน
เวลาที่ต้องทำงานหรือประกอบกิจวัตรประจำวัน ผมที่เกล้ามวยจะ
มีลูกผมหลุดลุ่ยทำให้เกิดความรำคาญและไม่สะดวกในการทำงาน 
จึงต้องใช้ผ้าแพรมนพันรอบศรีษะกันไว้ (ไล ยุระตา, สัมภาษณ์ : 
2564) ผ้าแพรมนจึงเป็นสิ ่งจำเป็นและเป็นส่วนหนึ ่งของการ 
แต่งกายของสตรีชาวผู้ไทยมาตั้งแต่ยุคอดีต  

เดิมทีผ้าแพรมนของชาวผู้ไทยจะมีอยู่ 2 ประเภท โดย
แบ ่งตามล ักษณะของลายผ ้าและร ูปแบบการใช ้งานซ ึ ่ งจะ
ประกอบด้วย 

4 การพันรอบ ๆ 
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ภาพที่ 5 ผ้าแพรมนขาวและรูปแบบการใช้งาน ที่มา: ผู้เขียน 

5.3.1 ผ้าแพรมนขาว มีลักษณะเป็นผ้าสีขาว หรือสีครีม ไม่มีลวดลาย 
ทอจากเส้นใยของฝ้าย บางครั้งอาจมีการตกแต่งและประดับพู่เพิ่มเติมให้สวยงาม ผ้า
แพรมนลักษณะนี้จะเป็นผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของสตรีชาวผู้ไทย โดยนำมาใช้เพ่ือ
ป้องกันการหลุดลุ่ยของเส้นผมในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไปทำไร่ทำนา 
เป็นต้น 

ภาพที่ 7 ผ้าแพรมนลายขิดผู้ไทยและลักษณะการใช้ ที่มา: ผู้เขียน 

5.3.2 ผ้าแพรมนลาย มีลักษณะเป็นผ้าสีแดงลายแพรวา หรือลวดลาย
แบบผ้าขิดผู้ไทย มียอย5ผ้า หรือที่เรียกกันว่า ชายครุย แพรมนชนิดนี้จะมีความ
สวยงาม ชาวผู้ไทยจะนำมาใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น การร่วมเทศกาลงานบุญ หรือใช้ใน
พิธีกรรมตามความเชื่อของชาวผู้ไทย ผ้าแพรมนประเภทนี้นอกจากจะมีการนำมาใช้
เพ่ือเก็บไรผมบนศีรษะ ยังเป็นการใช้เพ่ือการให้เกิดความงามอีกด้วย 

 
5 เส้นด้ายที่เกิดจากการฝั้นหมุนจนบิดเป็นเกลียวบริเวณชายผ้า 



48 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) 

5.4 ลวดลายและองค์ประกอบของผ้าแพรมน 
ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงลวดลายและองค์ประกอบของ

ผ้าแพรมน เฉพาะประเภทผ้าแพรมนลาย ผ้าแพรมนลายที่สตรีชาว 
ผู้ไทยนำมาใช้โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทุกพื้นที่ มีการ
ใช้เทคนิคการทอแบบเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันแค่ลักษณะการให้สี 
และองค์ประกอบที่เป็นรายละเอียดของโครงสร้างลายบางส่วน ผ้าแพร
มนลายของชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์ มี 2 ลักษณะ คือ 

5.4.1 ผ้าแพรมนแพรวา ผ้าแพรมนชนิดนี ้จะนิยมใช้กัน
โดยทั่วไป แพรมนแพรวา เป็นการเรียกตามลักษณะและลวดลายของ 
ผ้า ซึ ่งมีกระบวนการในการทอและการสร้างสรรค์ลวดลายที ่เป็น
องค์ประกอบเช่นเดียวกันกับผ้าสไบแพรวา คำว่า แพรวา หมายถึงผ้า
ทอของชาวผู้ไทยซึ่งมีลักษณะเป็นผ้าสไบมีความยาว 1 วา จึงเรียกผ้า
แพรวา ปัจจุุบันรูปแบบการทอผ้าสไบแพรวาได้มีการปรับเปลี่ยนไปมาก 
ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดการทอผ้าแพรวา 
แต่จะนำเสนออัตลักษณ์และลวดลายของผ้าแพรวา ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับลวดลายและองค์ประกอบของผ้าแพรมน 
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ผ้าแพรมนแพรวา เป็นผ้าที่ทอจากเครือหูกที่เหลือจากการทอผ้าแพรวา 
ซึ่งโดยปกติ ชาวผู้ไทยจะทอผ้าสไบแพรวา 1 หูก ต่อผ้า 1 ผืน และในการทอทุกครั้ง
จะมีการเผื่อเครือหูกไว้ เพื่อให้ผ้าแพรวาออกมาสมบูรณ์แบบและได้ขนาดตามที่
ต้องการ (วิทวัส โสภารักษณ์, สัมภาษณ ์: 2564) ผ้าแพรวาตามมาตรฐานแบบดั้งเดิม
จะใช้ฟืม 10-126 จะได้ผ้าสไบแพรวาที ่มีความกว้างประมาณ 45-50 เซนติเมตร 
(คำสอน สระทอง, สัมภาษณ์ : 2564) เมื่อทอออกมาได้ความยาวตามที่ต้องการ จะใช้
เครือหูกส่วนที ่เหลือในการทอผ้าแพรมน ทำให้ลวดลายของผ้าแพรมนเป็นลาย
เดียวกับผ้าแพรวาที่ทอในกี่เดียวกัน โดยองค์ประกอบอาจจะเหมือนหรือไม่ครบตาม
แบบผ้าแพรวา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างทอแต่ละคน เพราะบางคนก็ทอและเก็บ
ลายได้ตึง แต่บางคนก็จะทอแบบหย่อน ซึ่งอาจจะทำให้เครือหูกเหลือน้อย จึงทำให้
องค์ประกอบของผ้าแพรมนที่เหลือจากเครือหูกหายไปบางส่วน เช่น ผ้าแพรมนบาง
ผืนจะไม่มีลายช่อปลายเชิง เป็นต้น 

ภาพที่ 7 (ซ้าย) ผ้าสไบแพรวาแบบดั้งเดิมที่มีความยาว 1 วา ที่มา: ผู้เขียน 
ภาพที่ 8 (ขวา) ผ้าแพรมนที่ทอจากเครือหูกที่เหลือในกี่เดียวกันกับผ้าสไบแพรวา ที่มา: ผู้เขียน 

6 การเรียกฟืมทอผ้าเป็นหมายเลขตามขนาดจำนวนหลบ (การนับเส้นไหม) 
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ในการทอผ้าแพรวาแต่ละครั้ง เมื่อช่างทอได้ทอผ้าสไบแพรวาเสร็จเต็ม
ผืนอาจจะตัดผ้าแพรวาออกจากกี่ก่อน แล้วค่อยเริ ่มทอผ้าแพรมน หรือทอแบบ
ต่อเนื่องกันแล้วค่อยตัดออกก็ได้ แต่ส่วนมากจะนิยมทอแบบต่อเนื่องกัน โดยเว้น
ระยะห่างเผื่อชายผ้าที่จะมาฝั้นยอยผ้า หรือชายครุย ขนาดของชายครุยแพรวาคือ
ประมาณ 25 เซ็นติเมตร ส่วนชายครุยของผ้าแพรมนจะเผื ่อไว ้ประมาณ 10 
เซ็นติเมตร 

ลวดลายของผ้าแพรมน เกิดจากกระบวนการสร้างลายที่เรียกว่าการ
เก็บขิด โดยใช้กรรมวิธีการสานเส้นด้ายสีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดลวดลายตามแม่แบบที่วาง
ไว้ ลายที่สานในเครือหูกแต่ละครั้งจะมีการขึ้นลายไว้ที่กี่โดยมีไม้ลาย7 หรือเขาลาย 
เป็นแนวทางในการสร้างลาย แล้วค่อย ๆ สานเส้นด้ายทอเก็บลายไปทีละแถว ลายที่
อยู่ในเขาลายจะนำมาจากผ้าแม่แบบที่เรียกว่า ผ้าแส่ว8 ซึ่งเป็นผ้าต้นแบบที่บรรจุ
ลวดลายต่าง ๆ เอาไว้มากมาย (หนูวรรณ ทะนะจันทร์, สัมภาษณ์ : 2564) 

บรรพบุรุษชาวผู ้ไทยได้รังสรรค์ลวดลายในการทอผ้า และได้บรรจุ
ลวดลายเหล่านั้นไว้บนผ้าแส่ว เพ่ือส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลาน เอกลักษณ์ของลาย
แพรวาจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ซึ่งมีทั้งลวดลายที่มาจาก
สัตว์ ธรรมชาติ และคติความเชื่อของบรรพบุุรุษ ผ้าแส่วจึงเป็นเสมือนการจดบันทึก
บนผืนผ้า และเป็นคัมภีร์การทอผ้าที่มีคุณค่าต่อชาวผู้ไทยเป็นอย่างมาก ลายต่าง ๆ ที่
อยู่ในผ้าแส่วสามารถต่อยอดและนำมาสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าได้อย่างไม่จบสิ้น 
โดยช่างทอจะนำเอาลายต้นแบบมาผสมผสานกันจนเป็นผ้าทอที่มีลวดลายแตกต่าง
กันไป จึงทำให้แต่ละผืนมีลักษณะเฉพาะในการสร้างลายที่แตกต่างและไม่ซ้ำแบบกัน 

7 ไม้ที่มีลักษณะกลมเรียว ใช้เป็นเครื่องมือเก็บลายเพื่อเป็นแนวทางในการสานลวดลายบนผืนผ้า 
8 ผ้าแม่แบบที่บรรจุลวดลายต่าง ๆ ในการทอผ้าแพรวา โดยสตรีชาวผู้ไทยจะได้รับเป็นมรดก 
ตกทอดจากบรรพบุรุษของตน  
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ในการทอผ้าแพรมนแพรวา ช่างทอจะต้องคำนวนว่าลวดลายที่จะใช้ใน
การทอ จะต้องทอมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้ผ้าแพรมนเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัสตุรัส โดยไม่
เสียองค์ประกอบของลาย หรือหากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ต้องตัดทอนบางส่วนออกไป 
เพื่อไม่ให้ผ้าแพรมนมีความกว้างและมีความยาวที่ต่างกันมากเกินไป โดยหมั่นสังเกต
ว่าผ้าที่ทอได้ขนาดตามที่ต้องการหรือยัง ถ้าได้ขนาดแล้วก็ถือว่าต้องจบลายทอไว้
ตามนั้น เมื่อผ้าแพรมนถูกตัดออกมาจากกี่9 ช่างทอจะนำผ้าแพรมนมาฝั้นยอยผ้าโดย
ฝั้นจากด้ายของเครือหูกที่ตัดออกมา หรือจะนำเอาเส้นด้ายสีอื่นมาฝั้นเสริมบนส่วน
ปลายของผ้าเพื่อให้เกิดสีสันเพิ่มเติมก็ได้ ยอยผ้าหรือที่เรียกว่าชายครุยนับว่าเป็น
เสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ของผ้าแพรมน 

ภาพที่ 9 ผ้าแส่ว ผ้าที่บรรจุลายต้นแบบในการทอผ้าของชาวผู้ไทย ที่มา: ผู้เขียน 
 
 
 
 
9 อุปกรณ์ทอผ้า อีกช่ือเรียก หูก เป็นเครื่องมือทอผ้าที่รวมระบบในการทอผ้าไว้ภายกี่ก่อนออกมา
เป็นผืนผ้า 
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ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าองค์ประกอบของผ้าแพรมนแพรวา มี
องค์ประกอบเช่นเดียวกับผ้าแพรวา เพราะทอจากเครือหูกและแม่แบบลายเดียวกัน 
โดยองค์ประกอบหลักของผ้าแพรมน จะประกอบด้วย ลายหลัก ลายคั่น ลายช่อปลาย
เชิง และชายครุย ช่างทอสามารถออกแบบลวดลายโดยไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือ
องค์ประกอบตามแบบดั้งเดิมก็ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะการผสมผสานลวดลายของผ้า 
แพรวาในแต่ละผืนจะไม่เหมือนกัน เมื่อทอออกมาเป็นลักษณะของผ้าแพรมนซึ่งมี
ขนาดเล็กกว่าผ้าแพรวา ลวดลายที่ทออาจจะสวยงามลงตัวโดยไม่ต้องเพิ ่มเติม
องค์ประกอบให้ครบก็ได้ บางครั ้งเราจึงเห็นผ้าแพรมนที่มีความแปลกตาและมี
ลวดลายที่หลากหลายมากขึ้น 

ภาพที่ 10-11 ลวดลายของผ้าแพรมนแพรวาแบบดั้งเดิม ที่มา: ผู้เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 เอกลักษณ์ของลวดลายและองค์ประกอบของผ้าแพรมนแพรวา ที่มา: ผู้เขียน 
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การทอผ้าแพรมนแพรวา นอกจากต้องใช้ความชำนาญในการทอแล้ว 
ช่างทอยังต้องใช้ไหวพริบและชั้นเชิงในการทอด้วย กล่าวคือ ผู้ทอจะต้องมีจินตนาการ
และสามารถคำนวณล่วงหน้าได้ว่าเครือหูกที่เหลือจะสามารถทอผ้าแพรมนได้ขนาด
เท่าใด เพราะหากไม่มีความเชี่ยวชาญก็จะทำให้ผ้าขาดองค์ประกอบและไม่สมบูรณ์
แบบตามที่ต้องการได้ 

5.4.2 ผ้าแพรมนลายขิดผู ้ไทย ผ้าแพรมนชนิดนี ้จะนิยมใช้ในพื ้นที่ 
อำเภอเขาวง อำเภอนาคู และอำเภอกุฉินารายณ์ ผ้าแพรมนลายขิดผู ้ไทยจะมี
องค์ประกอบที่ไม่ซับซ้อนมาก ลวดลายของผ้าจะเป็นการสร้างสรรค์โดยใช้ผ้าแส่ว ซึ่ง
เป็นผ้าต้นแบบที่ได้จากการส่งต่อภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเช่นเดียวกัน แพรมน
ลายขิดผู้ไทย ใช้เทคนิคการทอแบบขิดคล้ายกับรูปแบบสิ่งทอของชาวผู้ไทยทั่ว ๆ เช่น 
หมอนขิด ผ้าห่มขิด ฯ โครงสร้างของผ้าจะมีการทอลายเป็นช่วง ๆ สม่ำเสมอกันไป มี
องค์ประกอบของผ้าที่แบ่งลวดลายอย่างชัดเจนประกอบด้วย ลายหลัก ลายคั่น และ
ชายครุย ผ้าแพรมนลายขิดผู้ไทย จะนิยมทอในลักษณะเครือหูกเดียวโดยจะทอเป็นผ้า
ผืนยาวแล้วค่อยตัดแยกผ้าออกจากกัน ก่อนนำด้ายสีต่าง ๆ มาฝั้นเป็นยอย หรือชาย
ครุยของผ้าที่หลัง 

ภาพที่ 13 เอกลักษณ์ของลวดลายและองค์ประกอบของผ้าแพรมนลายขิดผู้ไทย ที่มา: ผู้เขียน 
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5.5 รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนของสตรีชาวผู้ไทยจากอดีต 
จนถึงปี พ.ศ. 2524 

ในอดีตสตรีชาวผู้ไทยทอผ้าแพรวาและผ้าแพรมนไว้ใช้
เฉพาะในครัวเรือน และจะนำมาใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น การร่วม
เทศกาลงานบุญ หรืองานพิธีสำคัญต่าง ๆ เพราะหากไม่ใช่งานบุญก็
จะไม่เอ้ผ้าหรือแต่งให้หรูหรา (จอมศรี ปัญจิต, สัมภาษณ์ : 2564) 
สิ่งนี้เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า ชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชนที่มีอารยธรรมซึ่ง
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล โดยเฉพาะ
รูปแบบการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ และมีวัฒนธรรมการทอผ้าที่
ได้ส่งต่อ สืบสาน จากรุ่นสู่รุ่น  

วัฒนธรรมการทอผ้าแพรวาของชาวผู้ไทยในยุคดั้งเดิม 
จะเป็นรูปแบบของการทอเพื่อการใช้งานในครัวเรือน ซึ่งไม่ค่อยมี
การปรับเปลี ่ยนหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ มากเท่าใดนัก ผ้า 
แพรวาและผ้าแพรมนในยุคดั้งเดิมจึงทอด้วยฟืม 10-12 ซึ่งจะได้ผ้า
ที่มีขนาดความกว้าง 45-50 เซนติเมตร เมื่อเป็นผ้าแพรมนก็สามารถ
นำมาใช้พันรอบศรีษะได้พอดี รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนในยุคดั้งเดิม 
จนถึงปี พ.ศ. 2524 จึงเป็นการใช้พันรอบศีรษะ เพื่อเก็บไรผมใน
ลักษณะที่คล้ายกับการโพกศีรษะเพียงอย่างเดียว 

วิธีการและขั้นตอนในการพันผ้าแพรมนเป็นสิ่งที่ต้องใช้
ความชำนาญและความประณีต เพราะหากพันไม่ดีผ้าแพรมนก็จะ
หลุดง่ายหรือหากเก็บชายผ้าไม่เรียบร้อย เวลาพันไปแล้วก็จะ
ออกมาไม่สวยงาม การพันผมลักษณะนี้จะเป็นการพันให้ตัวเอง จะ
ไม่ค่อยมีใครพันให้กัน จึงต้องใช้ความรู้สึกและความเคยชินของ
ตัวเองด้วย (ประกอบ ปัญจิต, สัมภาษณ ์: 2564) 
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สตรีชาวผู ้ไทยมีความพิถีพิถัน และใส่ใจรายละเอียดในเรื ่องของการ 
แต่งกาย โดยเฉพาะการใช้ผ้าแพรมนในการพันศรีษะ ซึ่งขั้นตอนการพันก็จะเริ่มจาก
การนำผ้าแพรมนมาพับมุมให้เป็นสามเหลี่ยม แล้วม้วนผ้าจนสุดชาย หรืออาจจะ
เหลือมุมผ้าไว้เล็กน้อย แล้วนำมาคล้องที่คอให้ส่วนปลายของผ้ายาวเท่ากัน หลังจาก
นั้นก็โยงชายผ้าด้านซ้ายผ่านใบหน้าและวางแนบใบหูด้านขวาหักปลายผ้าตั ้งขึ้น
เล็กน้อย แล้วโยงชายผ้าด้านขวามาทับกันผ่านใบหน้าไปทางด้านซ้าย เก็บชายผ้าเข้า
ไปด้านในให้เรียบร้อย หรือบางครั้งก็จะดึงชายผ้าให้ตั้งขึ้นบริเวณข้างใบหูทั้ง 2 ด้าน 
ผ้าแพรมนที่ใช้หากเป็นสี่เหลี่ยมจัสตุรัส จะพันออกมาได้สวยและไม่ค่อยเหลือชายผ้า
ไว้มาก แต่หากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้างและด้านยาวต้องไม่ยาวเกินกันมากนัก 
เพราะหากพับผ้าเป็นสามเหลี่ยม ชายผ้าจะไม่ทับกันพอดี ซึ่งดูแล้วไม่ค่อยสมดุลและ
ไม่สวยงาม 

ภาพที่ 14 (ซ้าย) ลักษณะและวิธีการม้วนผ้าแพรมน ที่มา: ผู้เขียน 
ภาพที่ 15 (กลาง) เริ่มต้นพันผ้าแพรมนด้วยการคล้องที่คอและวัดชายผ้าให้เท่ากัน ที่มา: ผู้เขียน 
ภาพที่ 16 (ขวา) แสดงวิธีการเก็บชายผ้าโดยสอดปลายผ้าไว้ด้านใน ที่มา: ผู้เขียน 
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รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนในอดีต จนถึงปี พ.ศ. 2524 จะเป็น
ลักษณะของการพันรอบศีรษะเพียงอย่างเดียว ผู ้เขียนได้วิเคราะห์
รูปแบบการใช้งานผ้าแพรมน โดยมีสถาณการณ์เป็นตัวบ่งชี้และวิเคราะห์
จากจุดประสงค์ในการใช้ผ้าแพรมนที่มีความสัมพันธ์กับสภาวการณ์
รูปแบบต่าง ๆ ในยุคอดีต จึงสรุปถึงรูปแบบการใช้งานผ้าแพรมนใน 
ยุคอดีต ถึงปี พ.ศ. 2524 ตามสถานการณ์หลัก ๆ ได้ 3 หัวข้อ ดังนี้ 

5.5.1 รูปแบบการใช้ในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ เป็นการใช้
เพื่ออำนวยความสะดวกในขณะทำงาน ป้องกันไม่ให้ผมหลุดลุ่ย ซึ่งการ
ใช้ผ้าแพรมนรูปแบบนี้ จะใช้เฉพาะผ้าแพรมนประเภทผ้าขาวเท่านั้น 
สตรีชาวผู ้ ไทยจะมีผ ้าแพรมนขาวเป็นตัวช ่วยประจำตัวและเป็น
เอกลักษณ์ในการแต่งกายที่บ่งบอกถึงการปฏิบัติภารกิจประจำวัน
กิจกรรมต่าง ๆ 

5.5.2 รูปแบบการใช้ในโอกาสพิเศษ กล่าวคือ เป็นการ
นำมาใช้เพื่อการเอ้ ประดับ ตกแต่งโดยจะใช้ผ้าแพรมนประเภทผ้าลาย
แพรวา และลายขิดผู้ไทย สวมใส่พร้อมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของชุด 
ผู้ไทย ในการร่วมเทศกาลงานบุญและงานพิธีการที่สำคัญ ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยส่งเสริมให้ชุดผู้ไทยมีความงดงาม ยังเป็นการโชว์ฝีมือในการทอผ้า
ของสตรีชาวผู้ไทยแต่ละคนด้วย ทั้งนี้ชาวผู้ไทยมีความเชื่อที่ว่า ในการ
ร่วมงานประเพณีท้องถิ่นหรือร่วมงานสำคัญ โดยเฉพาะการต้อนรับ 
แขกบ้านแขกเมือง ชุดที ่สวมใส่ต้องดูดีที ่ส ุด งดงามที ่ส ุด และน่า
ประทับใจที่สุด (พรสวรรค์ พรดอนก่อ, สัมภาษณ์ : 2564) ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
ชี้ชัดว่า ชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที ่มีอารยธรรม และมีธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ดีต่อสังคมภายนอกมาช้านาน 
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ภาพที่ 17 รูปแบบการใช้ 
ผ้าแพรมนในยุคอดีต จนถึงปี พ.ศ. 2524 

ที่มา: ผู้เขียน 

5.5.3 รูปแบบการใช้ในพิธีกรรม กล่าวคือ ชาวผู้ไทยมี
พิธีเหยาซึ่งเป็นพิธีกรรมอันเกิดจากความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ผีไท้ 
ผีแถน ปู่ถลา ฯลฯ ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าแก่ และอยู่คู่กับสังคมชาว 
ผู้ไทยมานาน ในบรรดาความเชื่อดังกล่าว จะมีตัวแทนที่ทำหน้าที่
เชื่อมโยงระหว่างโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์ นั่นคือ หมอเหยา10 ผู้ที่
จะเป็นหมอเหยา จะต้องเป็นคนที่ถูกเลือกโดยผีไถ้ ผีแถน ซึ่งจะ
ปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกันไป (ประเสริฐ บุญเรือง, สัมภาษณ ์: 
2564) เมื่อถูกเลือกเป็นหมอเหยาจะต้องถวายตัวเป็นลูกหลานผีไท้ 
ผีแถน ปู่ถลา11 และจะต้องเข้าร่วมพิธีเลี้ยงใหญ่ที่จะจัดเป็นประจำ
ทุกปี โดยหมอเหยอจะแต่งกายด้วยชุดผู ้ไทยทั ่วไป และมีผ้า 
แพรมนพันศีรษะ มีการประดับเครื่องเอ้เพิ่มเติมด้วยดอกจำปา ผ้า
แพรมนของหมอเหยาจึงเป็นผ้าต้องห้าม โดยจะใช้เป็นของส่วนตัว
จะหยิบยืมกันใช้ไม่ได้ และหากคนที่เป็นหมอเหยาเสียชีวิตไป ก็จะ
เอาผ้าแพรมนเผาไปกับร่างกายด้วย 

 
 
10 ผู้ทีท่ำหน้าทีเ่ป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผีสาง เทวดา 
11 ช่ือเรียกผีที่แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ 
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5.6 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ผ้าแพรมนของสตรีชาว 
ผู้ไทยจากปี พ.ศ. 2524-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) 

ปัจจุบันเราจะเห็นสตรีชาวผู้ไทยใช้ผ้าแพรมนสีขาวน้อยมาก 
หรือแทบจะไม่มีให้เห็น ทั้งนี้เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และเหตุแห่ง
ปัจจัยหลาย ๆ อย่างโดยเฉพาะเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม
นิยมรูปแบบใหม่ที่แทรกซึมเข้ามาในชุมชน วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให้สตรีชาวผู้ไทยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยนิยมไว้ผม
ทรงเกล้ามวยเหมือนในอดีต  และบางครั้งการมวยผมก็เป็นสิ่งที่ลำบากใน
การประกอบกิจวัตรประจำวัน เราจึงเห็นสตรีชาวผู้ไทยที่ไว้ผมมวยเฉพาะ
กลุ่มคนที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งก็มีให้เห็นเป็นจำนวนน้อย รูปแบบการใช้
ผ้าแพรมนของสตรีชาวผู้ไทยที่เป็นลักษณะของการนำมาใช้เพ่ือช่วยเก็บไร
ผม จึงเริ่มเลือนหายไป เหลือเพียงการใช้ผ้าแพรมนที่เป็นลวดลายและมี
ให้เห็นในโอกาสสำคัญโดยสตรีชาวผู้ไทยจะนำมาใช้เอ้บนผมประกอบการ
แต่งกายชุดผู้ไทย 

ในปี พ.ศ. 2524 ชาวผู้ไทยได้ประยุกต์รูปแบบการทอผ้าแพรวา
ให้มีขนาดเล็กลง และเริ่มนำเอาเส้นไหมมาใช้ในการทอ มีการเพิ่มความ
ยาวของสไบแพรวาเพ่ือให้สามารถนำมาห่มเป็นสไบแล้วใด้ขนาดที่
พอเหมาะสวยงามมากขึ้น โดยได้ปรับปรุงนวัตกรรมกรรมและมีการคิดค้น
กรรมวิธีการทอผ้าให้ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้น จากแต่เดิมใช้วิธีการ
สร้างลายแบบเก็บถอดไม้ลายซึ่งจะทอได้แค่ครั้งเดียว พัฒนาเป็นการสร้าง
ตะกรอลายที่สามารถทอซ้ำได้หลายครั้ง (คำสอน สระทอง, สัมภาษณ์ :  
2564) มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ฟืม 8-9 ซึ่งจะได้ผ้าสไบที่มีความกว้างขนาด 
25-30 เซ็นติเมตร จึงทำให้ผ้าแพรมนที่ทอจากเครือหูกเดียวกันมีขนาด
เล็กลงตามไปด้วย 
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ภาพที่ 18 เปรียบเทียบขนาดของผ้าแพรมน (พับครึ่งสามเหลี่ยม) ตามแบบดั้งเดิม 

และขนาดที่มีการพัฒนาการทอแบบใหม่ ที่มา: ผู้เขียน 

เนื่องจากขนาดของผ้าแพรมนที่เล็กลง ทำให้ไม่สามารถพันรอบศีรษะได้ 
สตรีชาวผู้ไทยจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้าแพรมนโดยนำมาพันรอบมวยผมแทน 
ประกอบกับช่วงเวลาเดียวกัน ความเจริญหลายด้านก็เริ่มแผ่ขยายเข้าไปสู่ชุมชนชาว 
ผู้ไทย เริ่มมีการใช้กิ๊บติดผมและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำวันของชาวผู้ไทยมากขึ้น รูปแบบของการใช้ผ้าแพรมนแบบดั้งเดิมก็เริ่ม
เลือนหายไป (อาจจะเหลือให้เห็นบ้างในงานพิธีกรรมเป็นส่วนน้อย) หลังจากปี 
พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) เป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้า
แพรมน จุดประสงค์ในการใช้งานเพื่อคาดผมและเก็บไรผมก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นเพียง
รูปแบบการใช้เพ่ือเอ้บนมวยผมของสตรีชาวผู้ไทยเพียงเท่านั้น 
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รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนหลังจากปี พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2564) มีความเชื่อมโยงในเรื่องของค่านิยมสมัยใหม่ เทคโนโลยี 
และความเจริญที่แผ่ขยายเข้าไปสู่ชุมชนชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นอย่างมาก รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนในความสัมพันธ์กับวิถีถ่ินดั้งเดิม
จึงปรับเปลี่ยนตามสภาวการณ์ต่าง ๆ ตามไปด้วย ผู้เขียนได้สรุปการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้าแพรมนหลังจากปี พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2564) ตามสถานการณ์หลัก ๆ ดังนี้ 

5.6.1 รูปแบบการใช้เพื่อประกอบพิธีกรรม เนื่องจากใน
ปัจจุบันชาวผู้ไทยยังคงมีรูปแบบของพิธีกรรมและความเชื่อดั้งเดิมคือ 
พิธีเหยา12 ที่มีการสืบสานให้คงอยู่ อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับชาวผู้ไทย โดยหมอเหยาก็ยังคงมีการแต่งกายที่เป็นรูปแบบเดิม มี
การพันผ้าแพรมนในลักษณะพันรอบศีรษะรูปแบบเดิม จึงทำให้รูปแบบ
วิธีการพันผ้าแพรมนดังกล่าวปรากฏให้เห็นเฉพาะในกลุ่มของหมอเหยา 
และกลายเป็นสัญลักษณ์การโพกศีรษะในแบบของหมอเหยาในยุค
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 หมอเหยากับเครื่องแต่งกายในพิธีเลี้ยงถลาของชาวผู้ไทย ที่มา: ผู้เขียน 
 

12 พิธีกรรมอันสืบเนื่องมาจากความเช่ือดั้งเดิมที่นับถือผีของชาวผู้ไทย 
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ภาพที่ 20 รูปแบบการใช้เพื่อความสวยงามโดยการพันรอบมวยผมแบบต่าง ๆ ที่มา: ผู้เขียน 

5.6.2 รูปแบบการใช้เพื่อการจำหน่าย และเป็นสินค้าชุมชน หลังจากปี 
พ.ศ. 2524 เป็นช่วงที ่ชาวผู ้ไทยได้เริ ่มทอผ้าเพื ่อการจำหน่าย ทำให้ผ้าแพรมน
กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ชาวผู้ไทยได้ปรับรูปแบบการทอเพ่ือ
การจำหน่ายซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนผ้า
แพรมนกลายเป็นสินค้าที่ระลึกยอดฮิตของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการซื้อหาเพ่ือนำไปเป็น
ของฝากเพราะแพรมนเป็นผ้าชิ ้นเล็กและราคาไม่แพงมาก ที ่สำคัญคือเป็นผ้า 
อัตลักษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นผู้ไทยกาฬสินธุ์ได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 รูปแบบการใช้เพื่อการจำหน่ายเป็นของฝากและเป็นสินค้าชุมชน ที่มา: ผู้เขียน 
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5.6.3 รูปแบบการใช้เพื่อการฟ้อนรำ เนื่องจากสังคมชาว 

ผู้ไทยเป็นสังคมที่มีจารีตประเพณีดั้งเดิมที่ยึดปฏิบัติสืบต่อกันมา ในงาน
บุญต่าง ๆ ชาวผู้ไทยจะแสดงออกด้วยการฟ้อนรำเพื่อความสนุกสนาน
และเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับงานบุญ หลังจากปี พ.ศ. 2524 
ศิลปะการฟ้อนของชาวผู้ไทยได้ปรากฏเป็นแบบแผนมากขึ ้น มีการ
ออกแบบท่าฟ้อนที่ เป็นรูปแบบของการแสดง และในการแต่งกาย
ประกอบการฟ้อน ก็ม ีการใช ้ผ ้าทอพื ้นถ ิ ่นและผ้าแพรมนเป็น
องค์ประกอบสำคัญในการแต่งกายประกอบการฟ้อนของชาวผู้ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนเพื่อการฟ้อนรำ “ฟ้อนละครผู้ไทย” ที่มา: ผู้เขียน 
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5.6.4 รูปแบบการใช้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดและ
การท่องเที ่ยว ชุดผู ้ไทยกาฬสินธุ ์เป็นอัตลักษณ์แห่งการแต่งกาย 
ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยว 
เชิงวัฒนธรรมให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอย่างมาก ชุดผู้ไทยกลายเป็น
สัญลักษณ์ที ่เป็นภาพจำ (Gimmick) ของจังหวัดกาฬสินธุ ์ ปัจจุบัน
ภาครัฐได้ให้การส่งเสริมและยกย่องชุดผู ้ไทยให้เป็นชุดประจำถิ่น 
ของจังหวัดกาฬสินธุ ์ ซึ ่งสตรีในจังหวัดกาฬสินธุ ์ต่างก็มีชุดผู ้ไทย 
คนละ 1 ชุดเป็นอย่างน้อย เพื่อนำมาสวมใส่ในโอกาสสำคัญหรืองาน
สำคัญที่ทางจังหวัดจัดขึ้น เช่น งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย งานรำบวงสรวง
พระยาชัยสุนทร ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 รูปแบบการใช้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดและการท่องเที่ยว ที่มา: ผู้เขียน 
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5.7 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้าแพรมน  
หากวิเคราะห์ถึงที่มาและรูปแบบการใช้ผ้าแพรมนของสตรีผู้ไทยในอดีต

จะพบว่า เดิมทีผ้าแพรมนก็คือผืนผ้าที่ใช้เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เสริมในการจัด
แต่งทรงผม ในกรณีของการใช้ผ้าแพรมนสีขาวมีวัตถุประสงค์เดียวกับการใช้ที่คาดผม
ในยุคปัจจุบันคือการเก็บไรผมเพ่ือป้องกันไม่ให้ผมหลุดลุ่ยขณะทำงาน ส่วนการใช้ผ้า
แพรมนที่เป็นลวดลายแพรวา หรือผ้าขิดผู้ไทย ได้มีการนำมาใช้ในโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลงานบุญ นอกจากจะใช้ป้องกันไม่ให้ไรผมหลุดลุ ่ย ยังช่วยให้เกิดความ
เรียบร้อยสวยงาม อาจกล่าวได้ว่า ผ้าแพรมนแพรวาที่ใช้พันบนศรีษะกลายเป็นผ้าเอ้
ผมหรือผ้าประดับผมของสตรีชาวผู้ไทยมานานแล้ว 

รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนในยุคดั้งเดิมจนถึงปี พ.ศ. 2524 ชาวผู้ไทยใช้ผ้า
แพรมนเพื่อเป็นตัวช่วยในเรื่องของการจัดแต่งทรงผม และเพื่อเอ้ผมในงานบุญหรือ
งานสำคัญ แต่หลังจากปี พ.ศ. 2524 เมื่อชาวผู้ไทยพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทอผ้าจนทำให้ผ้าแพรมนมีขนาดเล็กลง และมีปัจจัยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง 
ยุคสมัย ซึ่งความเจริญและระบบสังคมนิยมรูปแบบใหม่ได้แทรกซึมเข้ามาสู่ชุมชนของ
ชาวผู้ไทยทำให้รูปแบบและจุดประสงค์ในการใช้ผ้าแพรมนมีการปรับเปลี่ยนตามไป 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) ซึ่งส่งผลให้สตรีชาวผู้ไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้า
แพรมนเพ่ือเอ้บนมวยผมให้เกิดความสวยงามเพียงอย่างเดียว  

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้าแพรมนจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันมีหลายสาเหตุ ผู้เขียนพบว่า วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลทำ
ให้หลายสิ่งเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย กล่าวคือชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่
มีการยึดมั่นในในจารีตปฏิบัติที่เป็นวิถีถิ่นดั้งเดิม ในขณะเดียวกันชาวผู้ไทยมีการ
ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่โดยสะท้อนผ่านปัจจัยหลาย ๆ ด้าน 
ดังนี้ 
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5.7.1 ปัจจัยทางด้านสังคม เนื่องจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะความเจริญและระบบสังคม
นิยมต่าง ๆ ได้ซึมซับเข้ามาในสังคมชาวผู้ไทยเดิมทีสังคมชาวผู้ไทย
จะเป็นสังคมรูปแบบปิด ไม่ค่อยไปมาหาสู ่หรือพบปะกับผู ้คน
ภายนอกเท่าไรนัก ในขณะเดียวกันก็จะไม่ค่อยยอมรับหรือเปิด
มุมมองจากสังคมภายนอกเช่นกัน ต่อเมื่อภายหลังเมื่อความเจริญ
และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ได้แทรกซึมสู่ชุมชน สังคมชาวชาวผู้ไทย
จึงเริ่มเปิดกว้าง และมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อยุคสมัย สิ่งของ
เครื่องใช้หลายอย่างซึ ่งเป็นวิถีวิตแบบดั้งเดิม ก็ถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย รวมถึงผ้า
โพกศรีษะแบบที่เคยใช้ก็ถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 
เช่น กิ๊บติดผม ที่คาดผม หรือหมวกแบบต่าง ๆ 

5.7.2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ชาวผู้ไทยมีการทอผ้า
ที่เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาซึ่งมีการสืบสานและพัฒนารูปแบบการ
ทอผ้าจนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2524 
ชาวผู้ไทยเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการทอผ้าแพรวาจากแต่เดิมทอ
เพื่อใช้แค่ในครัวเรือน เป็นการทอเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้ 
โดยมีการพัฒนารูปแบบการทอผ้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่ง
ทำให้ผ้าแพรมนถูกปรับเปลี่ยนขนาด และส่งผลให้รูปแบบการ
นำมาใช้ถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ปัจจุบันสตรีชาวผู้ไทยทอผ้า
ไหมแพรวาเพื่อจำหน่าย และยึดเป็นอาชีพเสริมจนมีรายได้จุนเจือ
ครอบครัว ทำให้เกิดการสร้างงานและอาชีพซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน  
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5.7.3 ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม เนื่องจากชาวผู้ไทยมี
วัฒนธรรมการแต่งกายและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมในเรื่องในเรื่องทรงผม สตรีชาวผู้ไทยนิยมเกล้าผมมวย 
และใช้ผ้าแพรมนในการจัดแต่งผม เมื ่อวัฒนธรรมรูปแบบใหม่
แทรกซึมเข้ามาในสังคมชาวผู ้ไทยทำให้สตรีชาวผู ้ไทยรุ ่นใหม่ 
ซึมซับเอารูปแบบวัฒนธรรมใหม่ ๆ จากภายนอก ทำให้เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมชาวผู ้ไทย ทั ้งในด้านการ 
แต่งกาย และทรงผมที่ไม่ได้ยึดรูปแบบวัฒนธรรมการมวยผมตาม
จารีตดั้งเดิม จึงทำให้จุดประสงค์ในการใช้ผ้าแพรมนของสตรีชาว 
ผู้ไทยถูกปรับเปลี่ยนไป 

5.7.4 ปัจจัยทางด้านมโนคติ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ในหัวข้อนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของการใช้ผ้าแพรมน
ของหมอเหยา จากอดีตถึงปัจจุบัน รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนในการ
แต่งกายของหมอเหยา ก็ยังคงไว้ในรูปแบบเดิม คือการใช้ผ้า 
แพรมนพันศีรษะในลักษณะการโพกศีรษะ ซึ่งในปัจจุบันการพันผ้า
ลักษณะนี ้จะมีให้เห็นเฉพาะกลุ ่มของหมอเหยา จนกลายเป็น 
อัตลักษณ์การโพกผ้าแพรมนในแบบของหมอเหยา ซึ่งทำให้คน
ทั่วไปไม่นิยมทำตามเพราะมีความคิดที่ว่าหากพันผ้าแพรมนใน
ลักษณะนี้ก็จะเหมือนหมอเหยานั่นเอง 
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6. สรุปผลการวิจัย 

ผ้าแพรมน คือผ้าที่อยู่บนศรีษะของสตรีชาวผู้ไทย โดยถูกเรียกจากวิธีการ
นำไปใช้พันบนศรีษะหรือมวยผมในลักษณะวงกลม ผ้าแพรมนเป็นผ้าขนาดสี่เหลี่ยม
จัสตุรัส หรือหากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้างและด้านยาวก็จะมีขนาดที่ไม่แตกต่าง
กันมากนัก ในยุคอดีตผ้าแพรมนจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือผ้าแพรมนสีขาว กับผ้า
แพรมนที่เป็นลายขิดผู้ไทยหรือลายแพรวา ซึ่งทอจากเครือหูกที่เหลือจากการทอผ้า
แพรวา มีขนาดความกว้างประมาณ 45-50 เซนติเมตร สตรีชาวผู้ไทยยุคดั้งเดิมนิยม
เกล้าผมมวยและใช้ผ้าแพรมนในการเก็บไรผมเพื่อไม่ให้ผมหลุดลุ่ยขณะประกอบ
กิจวัตรประจำวัน และในเทศกาลงานบุญ หรือมีพิธีการที่สำคัญสตรีชาวผู้ไทยจะสวม
ใส่ชุดผู้ไทยห่มสไบแพรวา และใช้ผ้าแพรมนลายในการพันรอบศีรษะ  

ในปี พ.ศ. 2524 ชาวผู้ไทยได้ปรับรูปแบบการทอผ้าสไบแพรวาให้มีขนาด
เล็กลง ทำให้ผ้าแพรมนมีขนาดที่เล็กลงตามไปด้วย โดยมีความกว้างประมาณ 25-30 
เซนติเมตร เนื่องจากขนาดที่เล็กลงจึงไม่สามารถนำมาพันรอบศีรษะได้ สตรีชาวผู้ไทย
จึงได้ปรับเปลี่ยนการใช้ผ้าแพรมนโดยนำมาพันรอบมวยผมแทน จากรูปแบบการใช้
ผ้าแพรมนที่เปลี่ยนไปทำให้วัตถุประสงค์ของการใช้ผ้าแพรมนเปลี่ยนแปลงตามไป
เช่นกัน ซึ่งแต่เดิมใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ทรงผมหลุดลุ่ย ปรับเปลี่ยนเป็นเพียงการนำมา
เอ้บนมวยผมเพ่ือความสวยงามเท่านั้น 

นับจากปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) เป็นเวลา 40 ปี สังคมและ
วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง รวมถึงระบบสังคมนิยม
รูปแบบใหม่ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่แทรกซึมเข้าไปสู่วิถีถิ ่น ที่ทำให้ 
อัตลักษณ์ดั้งเดิมภายในชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยน ชาวผู้ไทยยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดั้งเดิม แต่ก็มีหลายอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนก็ถูก
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 
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ผ้าแพรมน แม้จะเป็นเพียงผืนผ้าเล็ก ๆ ที่ประดับอยู่บนมวย
ผมของสตรีชาวผู้ไทย หากเมื่อศึกษาถึงที่มาและเรียนรู้ถึงรูปแบบการใช้
งานตั้งแต่อดีตมาถึงยุคปัจจุบัน เราจะพบว่า ผืนผ้าเล็ก ๆ นี้ ได้บอกเล่า
เรื่องราวและการเดินทางของชาวผู้ไทย โดยไม่ทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมที่
บรรพชนได้วางแบบแผนเอาไว้ ปัจจุบันลูกหลานชาวผู้ไทยยังคงสืบสาน 
และอนุรักษณ์ไว้ซึ ่งจารีตดั้งเดิม ในขณะเดียวกันบางอย่างก็ยังต้อง
พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เอกลักษณ์หลายอย่างของชาวผู้ไทย
เป็นมรดกพื้นถิ่นที่มีคุณค่าและเป็นคลังแห่งภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่
การศึกษาและเรียนรู้อีกมากมาย ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นส่วน
หนึ่งในการปูทางเพ่ือให้มีการศึกษาเรื่องราวและองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง
กับชาวผู้ไทยต่อไป 
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