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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยเรืองการพัฒนารูปแบบผ้าย ้อมครามสําหรับคนรุ่นใหม่   มีจุดประสงค์ 3 ประเด็น คือ 

(1) เพือศึกษาความต้องการรูปแบบผ้าย ้อมครามของคนรุ่นใหม่ (2)  เพือสร้างผ ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ตามความต้องการของคนรุ่นใหม่ (3)  เพือเผยแพร่ข้อมูลความต้องการรูปแบบผ้าและจัดแสดงผ ้า

ตัวอย่างทีสร้างจากข้อมูลความต้องการของคนรุ่นใหม่   ด ําเนินกิจกรรมวิจัย 4 ล ําดับ คือ  (1) รวบรวม

ข้อมูลความต้องการรูปแบบผ้าย ้อมครามของคนรุ่นใหม่ โดยสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์  (2) จัด

เสวนา  ออกแบบผ้า และสร้างผ ้าตัวอย่าง (3) วิพากษ์ผืนผ ้ าตัวอย่าง ออกแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์ (4) 

แสดงผลิตภัณฑ์ต่อสาธารณะและเก็บข้อมูลความพึงพอใจในผืนผ ้าและผลิตภัณฑ์  ผลการวิจัย พบว่า 

คนรุ่นใหม่ ว ัย 20-50 ปี ส่วนใหญ่ต้องการผา้ย ้อมครามทีใช้เส้นใยฝ้าย ย ้อมครามล้วน สีเข้ม เนือบาง 

สมําเสมอ มีลายเล็ก ๆ กระจายบนผืนผ ้า  หลังจากใช้ข้อมูลนี ร่วมกับประสบการณ์ของผู ้ ร่วมเสวนาที

เกียวข้องกับผ ้าย ้อมคราม ทั งผู ้ผลิต ผู ้ค้า ผู ้ ใช้ ผู ้ ส่งเสริม และนักวิจัย ระดมความคิด ออกแบบผืนผ ้า แล้ว

ทอเป็นผืน ได้ผ ้าทั งหมด 7 ลาย 7 ผืน แล้วนักวิจัยร่วมกับผู ้บริโภค ผู ้ ค้า และช่างตัดเย็บ วิพากษ์ผืนผ ้า 

ออกแบบ และตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 10 ชิน นําเสนอต่อสาธารณะด้วยการเดินแบบ 2 ครั งในงาน

เทศกาลของจังหวัดสกลนคร  และจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์พร้อมสัมภาษณ์เก็บข้อมูลความพึง

พอใจผืนผ ้าและผลิตภัณฑ์   พบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับความพึงพอใจมากทีสุดตามลําดับดังนี  ผลิตภัณฑ์

เสือลําลองจากผ ้าลายผาแดง -ไอ่ค ํา ชุดสตรีลายกระบองเพชร และชุดสตรีลายหมีประยุกต ์
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Abstract 

 

The research of the development styles indigo dye fabric for new generation has three 

objectives. There were ; firstly, to study a requirement of indigo dye fabric from a new generation, 

secondly, to create and produce the fabric model of the new generation requirement, and finally, to 

exhibit and publish a data of fabric requirement . Four steps were done for this study; (1) collected a 

fabric requirement from new generation by interview, (2) workshop for design and a produce model 

of fabric, and (4) show the product model to public and also collect the requirement data for fabric 

model. 

The result of this research found that most of new generation between 20-50 years old, 

required indigo dye fabric from cotton, pure indigo dying, dark color, thin and regularly cloth and 

also small design on the cloth. After using this data including the experience from all seminar 

participant, manufacturer, trader wearer, booster and researcher can be designed fabric and fabricated 

to 7 pieces in 7 styles.  There were produced to 10 products. All of the products were presented by 

fashion show for two times in sakon nakhon province festival and interviewed about complacency in 

the products.  The Phadeang-Aikham shirt, Krabongpetch woman suit and Mhee-Prayuk woman suit 

were satisfy, respectively. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

 ผ้าย ้อมครามเป็นผ ้าเก่าแก่จนไม่มีหลักฐานการกําเนิดในประเทศไทย  แต่ลักษณะเครืองนุ่งห่ม

ของชนเผ่าไทส่วนใหญ่  ใช้เครืองนุ่งห่มสีเข้มเกือบดําของผ ้าย ้อมคราม  จนเมืออุตสาหกรรมสิงทอ

เฟืองฟู ผลิตผ ้าได้หลากหลายสี  ทําให้การใช้ผ ้าย ้อมครามลดลงอย่างมาก ผ ้าย ้อมครามจึงกลายเป็นผ ้า

ของคนชนบท หรือคนโบราณ  แต่เมือผ ้าย ้อมครามได้รับการพัฒนาวิธีทอ และการออกแบบลายตามยุค

สมัย ทําให้ผู ้บริโภคผ้าทีเคยพบในช่วงอายุ 60 ปีขึ นไป เมือปี 2545 ลดลงถึงอายุ 40 ปี ขึ นไปในปัจจุบัน 

และย ังมีผู ้บริโภคอายุน้อยกว่านี พยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับวัย แต่ลักษณะทีเหมาะสมของ

ผลิตภัณฑ์ ต้องมาจากรูปแบบทีเหมาะสมของผืนผ ้า งานวิจัยเรืองการพัฒนารูปแบบผ้าย ้อมคราม

สําหรับคนรุ่นใหม่  จึงเป็นการศึกษารูปแบบผ้าทีเหมาะแก่การสร้างผลิตภัณฑ์เพือขยายตลาดผ้าย ้อม

ครามไปย ังผู ้บริโภค ทีอยู่ในวัยทํางานประจําในสํานักงาน  

 

1.1     ความสําคัญและทีมาของปัญหา 
 

ผ้าย ้อมครามเป็นสิงทอเก่าแก่อายุกว่า 6,000 ปี ในแถบศูนย์สูตร (Prosea  Bogor, 1992.)  แต่

เมือมีการสังเคราะห์สีย ้อมและอุตสาหกรรมสิงทอเฟืองฟู เมือราวศตวรรษที 18   เกิดผลิตภัณฑสิ์งทอที

หลากสีสัน  หลายรูปแบบ  อีกทั งราคาถูก  ทําให้ผ ้าย ้อมครามถูกละเลย จนหายไปจากสังคมเมืองใหญ่  

เหลืออยู่บ้างในชนบททีการคมนาคมไม่สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า  จนกระทั งผลของการใช้สารเคมี

สังเคราะห์ในระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม  ทีใช้ทรัพยากรอย่างฟุ ่ มเฟือย  ได้ผลผลิตปริมาณมากใน

เวลาอันสั น แต่เกิดของเหลือทิงมาก  ทําให้พฤติกรรมของคนเปลียนไป คนพึงพากันน้อยลง  เห็น

ความสําคัญของธรรมชาติและสิงแวดล้อมน้อยลง  ทําให้เกิดภาวะเสียสมดุลธรรมชาติ ความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์  มนุษย์ต่อสิงแวดล้อมลดน้อยลง  สายสัมพันธ์ของคนในสังคมเปราะบาง  

สุดท้ายสังคมอ่อนแอ เกิดปัญหาความขัดแย ้งและรุนแรงได้ง่าย  คนเข้มแข็งกลุ่มหนึงจึงทวนกระแส

สังคม  หันกลับไปสู่การพึงพาตนเอง พึงพาธรรมชาติ สืบค้นภูมิปัญญาดั งเดิม  ในการดําเนินชีวิตตาม

แนวทางเดิม  ผ ้าย ้อมครามจึงได้รับการฟืนฟู  แต่ด้วยขั นตอนการผลิตทีซับซ้อน  และมีข้อจ ํากัดมากใน

กระบวนการสกัดสีและเตรียมนํ าย ้อม เนืองจากเป็นปฏิกิริยาทางชีวเคมี ทีต้องควบคุมทั งสภาวะทีทําให้

สิงมีชีวิตคงอยู่และสัดส่วนสารเคมีทีเกียวข้อง    การสืบทอดความรู้และทักษะการย ้อมครามจึงจํากัดอยู่
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ภายในครอบครัว และแล้วกสู็ญหายไปจากสังคมไทยราว 40 ปี  การฟืนฟูจึงขุดคุ้ยองค์ความรู้จากหญิง

ชนบทวัย 53 -82 ปี จ ํานวน 20 คน (อนุรัตน์  สายทอง, 2545)  ทีเคยทําผ ้าย ้อมคราม แต่มีเพียง 3 คนทีทํา

ต่อเนือง สร้างผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ผ ้าพืนเรียบ กับผ ้ามัดหมี ซึงทั ง 2 รูปแบบใช้ประโยชน์ เพือ

นุ่งห่มทั งหญิงและชาย ในวัยเดียวกันกับผู ้ผลิต   แต่ด้วยวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเป็นสมบัติและ

ภูมิปัญญาของชุมชนทีเป็นธรรมชาติ  ผ ้าย ้อมครามจึงเป็นผ ้าในดวงใจของนักอนุรักษ์ (ยุวนุช  ทินนา

ลักษณ์, 2550) ทําให้ขยายไปสู่ผู ้บริโภคทีเป็นนักวิชาการ  เกิดการพัฒนารูปแบบผ้า จากผ ้าผืนเพือการ

นุ่งห่ม กลายเป็นผ ้าเบ็ดเตล็ดตามจุดประสงค์การใช้งาน  เช่น ผ ้าพันคอ  และผ ้าคลุมไหล่  ซึงราคาผ ้าต่อ

ชินลดลง  สามารถใช้ประโยชน์เป็นของฝาก  ของทีระลึก  และทําให้ขยายกลุ่มผู ้บริโภคไปย ังคนวัย

ทํางานอายุน้อย (จันทิมา  พรหมเกษ, 2548 ) 

ชุมชนในจังหวัดสกลนครทําการฟืนฟกูารย ้อมคราม จากตอของภูมิปัญญาทีถูกกลบไว้ด้วย

วฒันธรรม ชนบทสมัยใหม่  โดยเปลียนมาย ้อมเส้นฝ้ายก่อนทอ แทนการย ้อมผ ้าผืน ทําให้สร้างลายได้

หลากหลาย ล่วงเข้าปีที 5  ของการศึกษาค้นคว้าทดลอง จึงมีผลิตภัณฑ์ผ ้าย ้อมครามรูปแบบตามยุคสมัย  

ออกสู่ตลาดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ  ปีที 6-9 มีการศึกษาวิจัยด้วยกระบวนการและเครืองมือทาง

วิทยาศาสตร์  จนสามารถอธิบายกระบวนการสกัดสี เตรียมนํ าย ้อม และย ้อมสีครามทีสลับซับซ้อนได้  

และยืนย ันได้ว่าผ ้าย ้อมครามสีไม่ตก  ทําการเผยแพร่จนผู้ผลิตและผู ้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักความพิเศษ

ของผ ้าย ้อมคราม  พ.ศ. 2548 เป็นปีที 13  ของผ ้าย ้อมครามยุคใหม่  ซึงได้รับความสนใจในวงกว้าง  ทั ง

ในและต่างประเทศ  เนืองจากให้สีนํ าเงินสดใสจากครามและฝ้ายธรรมชาติอย่างแท้จริง  กระบวนการ

ผลิตไม่ทําให้เกิดมลภาวะ ทําใหผ้ลิตภัณฑ์ผ ้าย ้อมครามเป็นสินค้า  OTOP ทีสร้างยอดขายสูงสุดของ

สกลนคร   ตลาดผ้าผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาติ     ในญีปุ ่ น  ฝรังเศส และอิตาลี  ต้องการผ ้าย ้อมคราม

คุณภาพดีจํานวนมาก  ในราคาทีสูงใกล้เคียงกับผ ้าไหม  

ภูมิปัญญาการทําผ ้าย ้อมครามนี   ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้ทําการศึกษา

ร่วมกับชุมชนตั งแต่ปี พ.ศ.  2541  มีรายงานวิจัย และโครงการเผยแพร่มากมาย เผยแพร่ทั งระดับชุมชน 

และเวทีวิชาการจนถึงปัจจุบัน  และได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาอืน ๆ ทํางานวิจัยเพิมมากขึ น  

เนืองจากกระบวนการผลิตผ ้าย ้อมครามคุณภาพดีมีหลายขั นตอน  ตั งแต่การเลือกพันธุ์   การปลูก  การ

เก็บเกียว  การเตรียมนํ าย ้อม  การย ้อม  การทอ  การแปรรูป และการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็น

ต้น  จึงต้องใชค้วามรู้ความเข้าใจหลากหลายแขนงตามขั นตอนนั น ๆ รวมทั งการเผยแพร่ให้ความรู้แก่  

คนหนุ่มสาว    ว ัยทํางานในท้องถิน  รู้และเข้าใจคุณค่าผ ้าย ้อมคราม  เพือสืบทอดภูมิปัญญาแต่ละ

ขั นตอนตามบริบทของตน  และยุคสมัย  สนับสนุนไปสู่เป้าหมายสุดท้าย คือส่งผ ้าย ้อมครามไปสู่ตลาด

สากล 
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แม้ผ ้าย ้อมครามจะเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ทีทํารายได้สูงเป็นอันดับแรกของจังหวัดสกลนคร มี

ยอดขายถึงปีละประมาณ 40 ล้านบาท จากกลุ่มทอผ้าย ้อมครามราว 30 กลุ่ม (ข้อมูลจากสํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัด สกลนคร, 2553) แต่ย ังมีบางกลุ่มทีผลิตผ ้าย ้อมครามได้ตามรูปแบบเดิมทีเคยเรียน

มาจากแม่ คือผ ้าพืนกับผ ้ามัดหมี จึงทําการตลาดได้เฉพาะภายในท้องถิน และมียอดขายจํากัด  ผู ้วิจัยซึง

ศึกษาผ ้าย ้อมครามตั งแต่ ปี 2540 ต่อเนืองเรือยมา เห็นว่าการเป็นสือกลางศึกษาข้อมูลความต้องการผ ้า

ย ้อมครามของผู ้บริโภคโดยเฉพาะคนวัยทํางานอายุ 20 – 50 ปี แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ นําเสนอทุก

ฝ่าย  ทีเกียวข้องกับ  ผ ้าย ้อมคราม ออกแบบรูปแบบผ้า และร่วมกับกลุ่มทอผ้ายอ้มคราม 10 กลุ่ม สร้าง

ผ ้าต้นแบบ แล้วเผยแพร่ต่อกลุ่มทอผ้าย ้อมครามทั งหมด  30 กลุ่ม และผู ้สนใจอืน ๆ จะช่วยเพิมความ

หลากหลายของรูปแบบผ้า  ขยายตลาด และสร้างรายได้แก่ชุมชน  อีกทั งพัฒนาสืบทอด ความรู้ผ ้าย ้อม

ครามไปสู่ผู ้ผลิตอายุน้อยลงในวัยเดียวกับผู ้บริโภค จะทําให้ผลิตผ ้าได้ตรงกับความต้องการ และสืบ

ทอดไดย้ ั งยืนต่อไป 

 

1.2   วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 

1.  เพือศึกษาความต้องการรูปแบบผ้าย ้อมครามของคนรุ่นใหม่ 

2.  เพือสร้างผ ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามความต้องการของคนรุ่นใหม่ 

3.  เพือเผยแพร่ข้อมูลความต้องการรูปแบบผ้าและจัดแสดงผ ้าตัวอย่างทีสร้างจากข้อมูลความ

ต้องการของคนรุ่นใหม่ 

 

1.3    ขอบเขตของโครงการวิจัย   
 

1. ผ ้าย ้อมครามสกลนคร   

 2.  คนรุ่นใหม่ อายุ 20-50 ปี และเคยใช้ผ ้าย ้อมคราม  

 

1.4   วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

1.  ค้นคว้าข้อมูล  ผ ้าพืนเมือง ในประเด็นวัตถุดิบ กระบวนการเตรียมเส้นใย การย ้อมสี การทํา

ลวดลายและการทอ แล้วเจาะลึกเฉพาะผ ้าย ้อมคราม ในประเด็นกระบวนการผลิต  การพัฒนาและสืบ

สานภูมิปัญญาผ้าย ้อมคราม 

2.  สร้างแบบสอบถาม ความต้องการผ ้าย ้อมครามในประเด็น รูปแบบผ้า เนือผ ้า ลายผ ้า เฉดสี 

และการใช้ประโยชน์จากผ ้าย ้อมคราม 
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3.  เก็บข้อมูลความต้องการผ ้าย ้อมครามของคนรุ่นใหม่ ด้วยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที

สร้างขึ น ในเทศกาลงานรวมใจไทสกล เป็นเวลา  5  ว ัน ในเดือนกุมภาพันธ ์2555 

4.  วิเคราะห์ และสรุปผลจากข้อมูลการสัมภาษณ์ ความต้องการผ ้าย ้อมครามของคนรุ่นใหม่ 
5.  จัดเสวนา ผู ้ เกียวข้องผ ้าย ้อมครามระดับเชียวชาญ จํานวน 20 คน เช่น พัฒนากรฝ่ายส่งเสริม

สนับสนุนการผลิตผ ้าย ้อมคราม  ผู ้ผลิตผ ้าย ้อมครามทีผลิตภัณฑ์ได้รับคัดสรร ระดับ 4-5 ดาว  กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผ้าย ้อมคราม  ผู ้บริโภคผ้าย ้อมคราม และทีมวิจัย  เนือหาเสวนาเป็นการเสนอข้อสรุป

จากการสัมภาษณ์ และแลกเปลียนข้อมูล  ความต้องการผ ้ าย ้อมคราม และแบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบผ้า

ตัวอย่าง 
6. สร้างผ ้าตัวอย่าง ด้วยการมอบหมายให้กลุ่มผู ้ผลิตทีมีความพร้อมทั งว ัตถุดิบและ

ความสามารถในการย ้อม การทอ โดยทีมวิจัยติดตามความก้าวหน้า 

7. จัดวิพากษ์ผ ้าตัวอย่าง และออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ ้าตัวอย่าง โดยผู ้ผลิต ผู ้ค้า ผู ้ตัดเย็บเสือผ ้า 

ผู ้บริโภคและทีมนักวิจัย จ ํานวน 8 คน ด้วยการพิจารณาความพึงพอใจต่อผืนผ ้าและร่วมกันออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสม 

8. สร้างผลิตภัณฑ์จากผ ้าตัวอย่าง  ด้วยการมอบหมายใหค้นทีมีความพร้อม เลือกชินผ้าไปตัด

เย็บเป็นผลิตภัณฑต์ัวอย่าง 

9. แสดงผลิตภัณฑ์ผ ้าตัวอย่าง ด้วยการร่วมจดัแสดงนิทรรศการผ ้าย ้อมครามไทสกล ในงาน

รวมใจไทสกล เป็นเวลา 9 ว ัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และจัดเดินแบบผลิตภัณฑ์ผ ้าย ้อมครามตัวอย่าง 

2 ครั ง ในงานของดี ของแซบ เมืองสกล ในเดือนธันวาคม 2555 จัดงานโดยหอการค้าสกลนคร และงาน

รวมใจไทสกล  2556 โดยกรรมการเหล่ากาชาดสกลนคร 

10. เก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อผ ้าและผลิตภัณฑ์ผ ้าย ้อมคราม ทีแสดงนิทรรศการ  ด้วยการ

สอบถามตามแบบสอบถามทีสร้างขึ น และวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจผ ้าและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 
11. สรุปผลการวิจัย และเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

1.5     ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
  

งานวิจัยนี ให้ประโยชน์ตั งแต่กิจกรรมการวิจัย เช่น ข้อมูลความต้องการผ ้าย ้อมครามของคนรุ่น

ใหม่ทีนําเสนอในเวทีเสวนา การแลกเปลียนข้อมูลของผู ้ เกียวข้องเป็นข้อมูลปฐมภูมิทีเป็นปัจจุบัน  

ข้อมูลเหล่านีเป็นเป้าหมายหรือทิศทางการพัฒนากระบวนการผลิตผ ้าย ้อมคราม และการส่งเสริม

สนับสนุนในประเด็นอืน ๆ ทีเกียวข้อง หรือการวิพากษ์ผ ้าจากผู ้บริโภคให้ข้อมูลทีดีต่อผู ้ผลิตและ

ผู ้สร้างผลิตภัณฑ์  ซึงกลุ่มต่าง ๆทีได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนี ได้แก่ 
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1. กลุ่มทอผ้าย ้อมคราม ได้รับข้อมูลความต้องการรูปแบบผ้าจากผู ้บริโภค และ สถานการณ์

ทั วไปของผ ้าย ้อมคราม 

2. ผู้ด ําเนินการวิสาหกิจชุมชนผ้าและเครืองแต่งกาย ได้รับข้อมูลความต้องการรูปแบบผ้าเพือ

การเชือมโยงระหว่างผู ้ผลิตและผู ้บริโภค 

3. นักวิชาการ นักวิจัย ใชรั้บข้อมูลและทราบสถานการณ์ทั วไปของผ ้าย ้อมคราม  เพือพัฒนา

งานวิจัยทีเกียวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกต่อไป   

4. หน่วยงานภาครัฐ ทีมุ่งมั นบํารุงสุขแก่ราษฎร  ได้รับข้อมูลปฐมภูมิ ช่วยให้วางเป้าหมายการ

พัฒนาได้เหมาะสม  สําหรับการมุ่งหวังความสําเร็จทุกๆด้านให้สมดุลกัน 

5. ผู้บริโภค ได้รับรู้ข้อดีและข้อจํากัด หรือ เหตุปัจจัยทีส่งผลต่อคุณค่าและมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ ์

 

1.6   นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

สีครามธรรมชาต ิ  หมายถึง สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติชนิดหนึงมี 4 รูป ได้แก่ (1) อินดิแคน 

(indican) ไม่มีสี ไม่ละลายนํ า เกิดอยู่ในใบของคราม (Indigofera tinctoria) ห้อม (Strobilanthes 

flaccidifolius ) และ เบือก (Marsdenia  tinctoria R.)  (2) อินดอกซิล(indoxyl) ไม่มีสี ละลายนํ าได้ เป็น

ส่วนทีแตกมาจากอินดิแคน เมือแช่ใบคราม ใบเบือก หรือใบห้อม ในนํ า (3) อินดิโกบลู (indogo blue) 

สีนํ าเงิน ไม่ละลายนํ า เกิดมาจากอินดอกซิลรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ  (4) อินดิโกไวท ์ (indigo 

white) ไม่มีสี ละลายนํ าได้  เกิดจากการหมักอินดิโกบลูในนํ าขี เถ้า เมืออินดิโกไวท์สัมผ ัสอากาศจะ

รวมตัวกับออกซิเจนเปลียนไปเป็นอินดิโกบลู  สีครามทีติดอยู่กับผ ้าคืออินดิโกบลู 

นําย้อมคราม  หมายถึงของเหลวผสมระหว่างอินดิโกบลูกับนํ าขี เถ้า  ถูกหมักไว้ราว 15 ว ัน จน

เปลียนเป็นสีเหลืองปนเขียวของอินดิโกไวท์   ส่วนผิวหน้าของนํ าย ้อมทีสัมผ ัสอากาศเป็นสีนํ าเงินของอินดิ

โกบล ู

การย้อมคราม  หมายถึง การนํากลุ่มเส้นใยทีสะอาด จุ่มลงใต้นํ าย ้อมคราม บีบ เค้นกลุ่มเส้นใย 

ไล่เรียงไปตามวง  จนกระทั งสีของนํ าย ้อมเริมเป็นสีนํ าเงิน  จึงยกกลุ่มเส้นใยขึ นจากนํ าย ้อม บิดไล่นํา

ย ้อมออก แล้วกระตุกเส้นใยให้เรียงเส้นสัมผ ัสอากาศเต็มที และเส้นใยไม่พันกัน 

การโจกคราม หมายถึง  การใช้ภาชนะ เช่น  ถ้วย ขัน หรือกระบวย ตักนํ าย ้อมจาก หม้อคราม 

ยกขึ นสูงประมาณ 1 ฟุต แล้วเทกลับหม้อเดิม จุดประสงค์เพือสังเกตสีของนํ าย ้อมครามและเติมอากาศ

ให้นํ าย ้อม 



6 
 

 

 ผ้าย้อมคราม หมายถึง ผ ้าพืนบ้านย ้อมด้วยสีครามธรรมชาติ  เกือบทั งหมดใช้เส้นใยฝ้าย  อาจ

ใช้ไหม และใยกัญชงบ้างเล็กน้อย 

ต้นคราม  หมายถึง ไม้พุ่มมีชือวิทยาศาสตร์  Indigofera   tinctoria  Linn. 

ปูนขาว หมายถึง สารเคมีทีได้จากหินปูน (CaO)  เผาให้สุก แล้วราดด้วยนํ า   โดยทั วไปใช้กิน

กับหมากและแช่ผลไม้  เพือดองและแช่อิม 

ขีเถ้า หมายถึง ขี เถ้าจากพืชบางชนิดเช่น ทางมะพร้าว  ดอกตัวผู ้ ของตาล  ต้นขี เหล็ก ใบจามจุรี  

ต้นมะละกอ ต้นผ ักขมหนาม  เปลือกฝักนุ่น และเหง้ากล้วย  เตรียมด้วยการนําเปลือกฝักนุ่นแห้งทีแกะ

เอานุ่นออกแล้ว  เผารวมกันกับพืชอืนหรือเผาอย่างใดอย่างหนึงจนเป็นขี เถ้า ใช้นํ าพรมขี เถ้าขณะร้อน 

ให้ขี เถ้าชืนและอุ่นลงพอทีจะสัมผ ัสได้  เก็บรวบรวมขี เถ้าชืนไว้ในภาชนะปิด  กันนํ าระเหย  เช่น ถัง

หรือถุงพลาสติก 

นําขีเถ้าหรือนําดัง หรือนําด่าง   หมายถึง  สารละลายจากขี เถา้ เตรียมได้ดังนี 

เตรียมภาชนะเจาะรูด้านล่างและรองด้วยใยวัสดุเพือกรองขี เถ้า  บรรจุขี เถ้าชืน ให้เต็มภาชนะ

แล้วกดขี เถ้าให้แน่น เติมนํ าให้เต็มภาชนะและรองเอานํ าขี เถ้า ครั งที 1 เติมนํ าเต็มภาชนะอีกและกรอง 

เก็บนํ าขี เถ้าครั งที 2 รวมกับครั งที 1 จะได้นํ าขีเถ้าเค็มพอดี ใช้เตรียมนํ าย ้อมคราม 

หัวหม ี หมายถึง ปริมาณฝ้ายมัดหมีทีทําการมัดได้เต็มหลักหมี  1 หลัก หมี 1 หัว จะใช้ทอผ ้า

มัดหมีได้เพียง 1 ลาย  ได้ผ ้าประมาณ 2 ผืนหรือประมาณ 3 - 4 หลา  เราจึงมักพบผ้าถุงมัดหมีลาย

เดียวกัน มีเป็นคู่ ๆ    หากใช้ฝ้ายมากกว่านี    มัดหมี 1 หัว  เพือให้ได้ผ ้าลายเดียวกันมากกว่า 3 - 4 หลา 

จะทําให้ลูกหมีหรือลําหมีใหญ่เกินไป   มีปัญหาในการย ้อม   สีย ้อมจะซึมเข้าฝ้ายไม่ทั วถึง  เมือนําไป

ทอทําให้ลายผ ้าไม่ชัดเจน   

 ลายหม ี  หมายถึง  ลายบนผืนผ ้าทีเกิดจากการใช้เชือกกันนํ ามัดกลุ่มเส้นฝ้ายให้เป็นลายที

ต้องการ  แล้วนําไปย ้อมสี  ล้างสีให้สะอาด จึงแก้เชือกมัด  ใช้ฝ้ายนั นเป็นเส้นพุ่ง  ส่วนใหญ่ทอขัดสาน 

(2 ตะกอ) เหยียบไม้ รั งตะกอ สลับ 1,2—-1,2  …. 

 ลายในเนือผ้า  หมายถึง  ลายทีเกิดจากการทอด้วยฟืมมากกว่า 2 ตะกอ  ต้องเก็บตะกอ  เก็บลาย

พิเศษ  และมีรูปแบบเฉพาะในการเหยียบไม้รั งตะกอ   

 การเก็บตะกอ หรือเก็บลาย หมายถึง การสอด ไขว้ เส้นด้ายผูกกับอุปกรณ์ทีเรียกว่าตะกอหรือ

เขาหูก  เพือเป็นช่องสอดด้ายเส้นยืนเป็นกลุ่ม  ๆ

 ไม้เหยียบรังตะกอ หรือไม้หาบเขา หมายถึง  ไม้ทีผูกติดกับตะกอแต่ละอัน  มีจ ํานวนเท่ากับ

ตะกอ  เพือรั งให้ตะกอแต่ละชุดถ่างเป็นช่องให้กระสวยพุ่งเส้นนอนผ่าน เมือเหยียบไม้ชุดใหม่ เส้นยืน

ชุดใหม่จะขัดเส้นพุ่งไว ้
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บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

  

 ผ้าย ้อมคราม  เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทีมีอายเุก่าแก่ของมนุษยชาติแถบศูนย์สูตรทีมี

ประชากรเกือบค่อนโลก แต่เพราะกระบวนการเตรียมสีย ้อมและการย ้อมครามควบคุมยาก ให้สีไม่

สมําเสมอ ผลิตครั งละมาก ๆ ให้เหมือนกันไม่ได้  อีกทั งเมือราวศตวรรษที 18  แถบยุโรปสังเคราะห์สี

ย ้อมเคมีได้  ซึงราคาถูก ย ้อมง่าย และสีเข้ม ติดทน  ส่งผลให้อุตสาหกรรมสิงทอเฟืองฟู  กระจายสินค้า

เครืองนุ่งห่มไปทั วโลก ทําให้ผ ้าย ้อมครามหายไปจากสังคมเมืองใหญ่  มีหลงเหลืออยู่บ้างในถินกันดาร  

การคมนาคมไม่สะดวก  แต่ภูมิปัญญาการทําผ ้าย ้อมครามย ังฝังอยู่ในสตรีสูงว ัยในชนบท  เมือย่างสู่

ศตวรรษที 20 สารเคมีสังเคราะห์เริมปรากฏผลร้ายต่อสุขภาพ อีกทั งชีวิตทีสะดวกสบายของยุคนี   

กลายเป็นความซํ าซาก ไม่น่าสนใจ  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทีหลากหลาย ไม่ซํ าแบบ จึงน่าทึง ได้รับความ

สนใจ  หนึงในผลิตภัณฑ์นั นคือผ ้าย ้อมคราม  ผ ้าย ้อมครามได้รับการฟืนฟูในหลักการเดิมตามธรรมชาติ 

คือการเตรียมสี เตรียมนํ าย ้อม และการย ้อม  แต่การสร้างผืนผ ้าและการแปรรูปได้รับการพัฒนาให้ตรง

กับความต้องการของผู ้บริโภคยุคนี   ซึงทีผ่านมากลุ่มผู ้บริโภคผ้าย ้อมครามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงในวัย 

50 ปีขึ นไป  แต่ด้วยความสวยของสีนํ าเงินบนผ้าฝ้ายทีสวมใส่สบาย ดูแลง่าย หญิง-ชายวัยทํางานจึงให้

ความสนใจมากขึ น  การพัฒนาผ ้าย ้อมครามจึงไม่หยุดนิง แผ่ขยายไปย ังคนรุ่นใหม่ต่อไป โดยให้ทั ง

ความรู้และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิน 

    

2.1     ภูมิปัญญาผ้าทอพืนบ้าน 
 

ผ้าทอพืนบ้าน หมายถึง  ผ ้าทอดั งเดิม ทอด้วยกีมือ  แต่ละชินงานจะแตกต่างกัน  ทั งสีและ

เทคนิคการทอ ความกว้าง ความยาว ตามความต้องการหรือจุดประสงค์ของผู ้ทอ  ผู ้ เชียวชาญด้านผ ้าทอ

มือของเมืองไทยได้เสาะแสวงหาผ ้าดั งเดิม ด้วยความหลงใหลในความงามและภูมิปัญญาของช่างทอ  

เพือศึกษาวัฒนธรรม  ความเกียวโยงของเผ่าพันธุ์  และการย ้ายถินฐานของผู ้ผลิตผ ้าทอแต่ละกลุ่ม  

พบว่าผ ้าพืนบ้านในตระกูลเผ่าไทจะมีอยู่ในตอนใต้ของจีน  ญวน  ลาว  และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  ใน

ประเทศไทย  หลักฐาน      ผ ้าพืนบ้านทีเก่าแก่ทีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พบในหลุมศพนางพระ

ยาเผ่าไทอายุ  2100  ปี  ทีต ําบลหม่าหวังตุย  อ ําเภอฉางชา  มณทลหูหนาน  สาธารณะรัฐประชาชนจีน 

(อรไท  ผลดี  2542 : 289 )  ลายผืนผ ้าเป็นลายก้านขด  ซึงพบบนภาชนะดินเผาเขียนสีทีบ้านเชียงทีมีอายุ  
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3000 - 5600  ปีด้วย  ลายผ ้าโบราณส่วนใหญ่มักจะพบบนภาชนะดินเผา  ลายเขียนบนผนังถ ํ า หรือ

แม้แต่ในสมุดข่อย และเทวรูปต่างๆ ซึงลายเขียนเหล่านี น่าจะเกิดก่อนลายผ ้า เช่นเดียวกับลายก้านขด

ของหม้อบ้านเชียงกับผืนผ ้าของนางพระยาเผ่าไท  ลายบนผืนผ ้า แสดงถึงภูมิปัญญาของช่างทอที

สามารถใช้เทคนิคการทอ  ทําให้เกิดลายตามจินตนาการของช่างเขียน  ทีเป็นลายดอกไม้  ต้นไม้  เช่น

ลายดอกพิกุล    ลายผ ักกูด  นอกจากนั นเป็นลายสัตว์  เช่น  นาค   ม้า  เสือ  มังกร  หงส์  นกยูง  ฯลฯ  ที

พบทั งในสาธารณรัฐประชาชนจีน  แขวงซําเหนือของลาว และภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ผ ้าโบราณใน

อีสานจะพบลายนาคมากทีสุด  ทั งผ ้ามัดหมี   ทั งผ ้าขิด  นอกจากนั นย ังมีลายผีเสือ  ลายแมงงอด  ลาย

แมงเงา  และลายหมากนัด ฯลฯ 

 ลักษณะของผ้าโบราณแสดงเอกลักษณ์ของชนเผ่าทีชัดเจน   หากกล่าวถึงผ ้าแบบนี ต้องนึกถึง

คนกลุ่มนี   เช่น  ผ ้าตีนจก  เป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนา  ผ ้ามัดหมี  เป็นสัญลักษณ์ของชาวอีสาน  ผ ้า

แพรวา ต้องมาจากบ้านโพน กาฬสินธุ์  ผ ้าขิดเป็นผ ้าพิเศษของชาวภูไท  ถ้าผ ้าโฮลและอัมปรมจะนึกถึง

สุรินทร์ ส่วนปักษ์ใต้ จะทําผ ้ายกดอกและผ้าบาติกได้งดงาม ภูมิปัญญาเหล่านี ไม่มีหลักฐานทีชัดเจนว่า

มีมานานเท่าใด  และดั งเดินมีกระบวนการทําอย่างไร  แต่พบลายผ ้าใหม่ล้วนมีหลักฐานพัฒนามาจากผ ้า

เก่า และการทีมีแม่ครูด้านงานทออยู่ทุก ๆ ภูมิภาคอย่างต่อเนือง  แสดงถึงภูมิปัญญาด้านนี ย ังฝังอยู่ใน

เลือดและวิญญาณของลูกหลานช่างทอ  และจะต้องมีการถ่ายทอดกันต่อไป 

 

2.2     ผ้าทอพืนบ้าน 
  

ผ้าทอพืนบ้านมิได้เป็นเพียงเครืองนุ่งห่ม  หากแต่เป็นบันทึกวัฒนธรรม ความเชือ  และวิถีชีวิต

ของผู ้คนในสังคมทีผลิตผ ้าทอ  จากการศึกษาบริบทชุมชนทีทําผ ้าทอพืนบ้านทั วประเทศ  พบว่าความรู้

การทําผ ้าทอถ่ายทอดระหว่างรุ่นของคนทําด้วยความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ และพบว่าบรรพบุรุษของ

คนทอผ้ามาจากทีเดียวกัน  ส่วนใหญ่มาจากดินแดนฝังซ้ายของแม่นํ าโขงซึงมาจากตอนใต้ของจีนอีกที

หนึง  โดยเฉพาะผ ้าทอของอีสานตอนบนและผ้าทอภาคกลาง ส่วนผ้าทออีสานใต้จะได้รับการถ่ายทอด

มาจากกัมพูชา สําหรับภาคเหนือซึงมีการปกครองอิสระมาก่อน  จะมีความรู้การทอผ้าเป็นเอกลักษณ์ 

แต่ผสมผสานกับศิลปะของหลวงพระบาง เพราะในอดีต ผู ้ครองนครเชียงใหม่และหลวงพระบางเกียว

ดองกัน  สําหรับภาคใต้มีศิลปะการทอผ้าเป็นของตนเอง  บางส่วนรับอิทธิพลมาจากมาเลเซีย  

อินโดนีเซีย  กลุ่มทอผ้ารุ่นใหม่ ๆ  ได้รับการถ่ายทอดไปจากอีสาน  ทีอพยพไปอยู่ภาคใต้  กลุ่มทอผ้า

ของอีสานตอนบน กับกลุ่มทอผ้าภาคกลาง  จะมีบรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศลาว ในยุคสมัย

ใกล้เคียงกันคือประมาณ  150 ปี ดังนั นผ ้าของทั งสองภูมิภาคจึงมีลักษณะคล้าย ๆ กัน  
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ผ้าทอของทุกภูมิภาคทําจากวัตถุดิบทีสําคัญคือ เส้นใยกับสีย ้อม และภูมิปัญญาของท้องถินนั น

ทีจะสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการถักทอและการย ้อมสี  โดยทุกภูมิภาคทําทั งผ ้าไหมและผ้าฝ้าย  แต่

พอจะเห็นความโดดเด่นว่าภาคเหนือและอีสานตอนบน  จะทําผ ้าฝ้ายมาก  ขณะทีอีสานใต้นิยมทําผ ้า

ไหมกันมาก  แต่ผ ้าไหมชัยภูมิ  ขอนแก่น  อุดรธานี  และกาฬสินธุ์  ก็มีชือเสียงไม่แพ้ผ ้าไหมจากอีสาน

ใต้  การทอผ้าพืนบ้านของไทยมีทุกครัวเรือนในชนบท  เพือทําผ ้าไว ้ใช้ในชีวิตประจําว ัน  ใช้ใน

ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ  เมือผ ้าทอพืนบ้านได้รับความนิยม  สร้างรายได้แก่ผู ้ทอ  ทําให้เกิดการ

รวมกลุ่มเพือผลิตให้ได้ปริมาณมาก  และมีการพัฒนาฝีมือ  เลือกสรรวัตถุดิบ เพือคุณภาพทีดีของผ ้า กลุ่ม

ทอผ้าในประเทศไทยน่าจะมากกว่า 2,000 กลุ่ม  แต่กลุ่มทีร่วมโครงการหนึงตําบล  หนึงผลิตภัณฑ์เมือปี 

2546 มีกลุ่มทอผ้าทั ง  4 ภูมิภาค  จ ํานวน 94 กลุ่ม แยกเป็นภาคเหนือ 17 กลุ่ม ภาคอีสาน 41 กลุ่ม  ภาค

ลาง 14  กลุ่ม และภาคใต้ 22 กลุ่ม  ซึงกลุ่มทอผ้าเหล่านี สร้างเครือข่ายแลกเปลียนวัตถุดิบและภูมิปัญญา

ซึงกันและกัน 

 

2.2.1   เส้นใยผ้าทอพืนบ้าน 

    เส้นใยทีใช้ผลิตผ ้าทอพืนบ้าน ได้จากเส้นไหมและเส้นฝ้ายเป็นหลัก มีใช้ใยประดิษฐ์

บ้าง  ส่วนใยกัญชามีเฉพาะกลุ่มชาวเขาในภาคเหนือของไทย 

 1. เส้นไหม  เส้นไหมได้จากรังของตัวไหม  ซึงเป็นผีเสือชนิดหนึง  หนอนของตัวไหม  

กินใบหม่อนเป็นอาหาร  ดังนั นการเตรียมเส้นไหมสําหรับทอผ้าไหมจึงต้องปลูกหม่อนและเลี ยงตัว

ไหม 

           การปลูกหม่อน การเลือกพืนทีปลูกหม่อนต้องเลือกพืนทีดอน  ขุดดินให้ร่วนใน

เดือนพฤษภาคม รอให้ฝนตก  1-2 ครั ง  เมือดินชุ่มชืนจึงขุดหลุมห่างกันประมาณ  50 ซม. วางกิงหม่อน

ทีตัดเป็นท่อน  หลุมละ  3-4 ท่อน เขียดินปิดหลุม ราว 1 สัปดาห์ใบหม่อนเริมผลิและอีก  1 เดือน 

สามารถเก็บใบไปเลี ยงตัวไหมได้ 

           การเลียงไหม  การเลี ยงไหมเริมขึ นเมือกว่า 4,500 ปี ในราชสํานักจีน  จีนพัฒนา

เป็นอุตสาหกรรมและผูกขาดองค์ความรู้เรืองผ ้าไหมนานกว่า 3,000 ปี จึงแพร่ออกไปย ังประเทศเกาหลี 

ญีปุ ่ น อินเดีย สเปน และอิตาลี  ปัจจุบัน ญีปุ ่ นเป็นประเทศทีพัฒนาการเลี ยงไหมด้วยหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ จนสามารถผลิตเส้นไหมได้ปริมาณมาก ส่งออกไปทั วโลก  เส้นใยไหมเป็นเส้นใย

ธรรมชาติชนิดเดียวทีมีความยาวมาก โดยความยาวอยู่ระหว่าง 390-600 เมตร แต่ละเส้นของใยไหม

ประกอบด้วยเส้นใยสองเส้นเกาะติดกันและเคลือบด้วยกาวไหม (วีระศักดิ   อุดมกิจเดชา  2543 : 84) 

 สํานักงานกองทุนเพือสังคม (2545) กล่าวถึงการเลี ยงไหมของชุมชนไว้ว่า ตัวไหมมีวงชีวิต

เหมือนแมลงทั วไป ผู ้ เลี ยงไหมจะทําเริมต้นเลี ยงไหมในเวลาทีสัมพันธ์กับฤดูทีมีใบหม่อน ดังนั น
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หลังจากปลูกหม่อนแล้วเข้าฤดูฝน หนุ่ม – สาว จะทํานา  ผู ้ เฒ่าผู ้แก่จะเลี ยงไหมไว้เล็กน้อยพอเป็นพ่อ-

แม่พันธุ์เท่านั น  หลังจากเสร็จงานดําราวเดือนสิงหาคม หนุ่ม-สาวจึงจะขอแบ่งรังไหมจากผู ้ เฒ่า (รัง

ไหม 100 รัง จะใช้ใบหม่อนจากพืนทีปลูกราว  2-3 งาน และหม่อนแก่พอเลี ยงตัวไหมได้  10-15 

กระด้ง)  เลือกรังทีมีตัวไหมโดยสั นฟังเสียง วางรังไหมใส่กระด้งและเอาผ ้าสะอาดคลุมป้องกันแมลง

หรือสัตว์อืนทําลาย หมั นเปิดผ ้าคลุมดูจนเห็นตัวผีเสือไหมจํานวนมาก  เลือกตัวผู ้ ซึงมีขนาดเล็กและตัว

เมียซึงมีขนาดใหญ่ ราว 10-15 คู่ วางบนผ้าสะอาดบนกระด้งแล้วครอบไว้ด้วยขัน รุ่งเช้าเปิดขันดู   หาก

พบว่ามีไข่ไม่มากให้เพิมตัวผู ้ อีกและครอบไว้ดังเดิม จนบ่ายจึงจับตัวผู ้ออกครอบตัวเมียต่ออีก 2 ว ัน จึง

จบัตัวเมียออก  เหลือเพียงแผ่นไข่สีดําบนผ้าสะอาด  ใช้ผ ้าสะอาดอีกผืนคลุมกระด้งไข่ไหมไว้ประมาณ  

1 สัปดาห์  ไข่ไหมจะแตกเป็นหนอนไหม  จึงเริมให้อาหารด้วยใบหม่อนอ่อน หั นละเอียด  โรยบนตัว

หนอนในกระด้ง ว ันหนึง ๆ  ให้อาหาร  3 - 5 ครั งในเวลา เช้าตรู่  สาย บ่าย เย็น  และก่อนนอน  เมือ

หนอนไหมโตขึ นปริมาณอาหารเพิมขึ นด้วยและช่วงหนอนไหมลอกคราบเปลียนวัยเรียบกว่าไหมนอน 

ซึงมี  4 ครั ง  ก่อนสร้างรังหุ้มดักแด้  จะให้อาหารถีขึ นกว่าเวลาปกติ 

เมือหนอนไหมลอกคราบครั งที  4 แล้ว ตัวจะอ้วนสีขาวนวล เรียกว่า หนอนไหมสุก จะถูกจับ

แยกไปวางบนจ่อ ซึงเป็นกระด้งสําหรับให้ตัวไหมเอาใยเกียว เพือสร้างรังไหม แล้วใช้ผ ้าสะอาดคลุมจ่อ

ไว้  1 คืน  รุ่งเช้าจะเห็นรังไหมหุ้มตัวดักแด้  จึงนํารังไหมไปต้มและสาวเส้นไหม  

การสาวไหมจากรังไหมแต่ละครั งจะได้เส้นไหม  3 ชนิด คือ ไหมเปลือกนอก ซึงมีสีเหลืองเข้ม 

เส้นไม่เรียบ  ไหมกลางเป็นเส้นใยถัดเข้าไป สีเหลืองจาง  เส้นเรียบกว่า  นิยมใช้เส้นไหมนี ทอผ้า  ไหม

น้อย เป็นเส้นไหมติดกับตัวดักแด้มีสีขาว  เส้นเล็กละเอียดทนกว่าชนิดอืน   เมือสาวไหมได้แล้วพันเส้น

ไหมเข้าอุปกรณ์ทีเรียกว่า  เหล่ง  รวมเส้นไหมเป็นไจ  นําไปผึงแดดให้แห้ง  จึงเก็บไว้ใช้หรือขาย 

  2. เส้นฝ้าย   ใยฝ้ายมีความสําคัญและถูกใช้งานกว้างขวางมากทีสุด นอกจากใช้ฝ้าย 

100 % แล้ว ย ังใช้ผสมเส้นใยอืนได้ทุกชนิด มนุษย์ รู้จักและใช้ประโยชน์จากใยฝ้ายมานานกว่า 5,000 ปี  

เป็นพืชทีเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด   ตั งแต่ดินทรายจนถึงดินเหนียวหรือดินทีมีความเป็นกรด-ด่าง 

ปานกลาง  แต่ฝ้ายต้องการความชืนในดินสูง โดยเฉพาะช่วงทีออกดอกเป็นสมอ  ดังนั นดินทีอุ ้มนํ าได้ดี

จึงเหมาะสมมากกว่า  นอกจากนี ฝ้ายย ังต้องการแสงแดดจัด  ต้องการอุณหภูมิประมาณ  25 องศาเซลเซียส 

นานกว่า 150 ว ัน แหล่งปลูกฝ้ายจึงอยู่ในเขตร้อน ฝ้ายให้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ขนของเมล็ดทําเส้น

ใยถักทอเครืองนุ่งห่ม นํ ามันจากเมล็ดฝ้ายใช้บริโภคได้ ส่วนกากเมล็ดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์

ทีมีกระเพาะหมัก เช่น ว ัว  ควาย  แพะ ฯลฯ 

        การปลูกฝ้าย   โดยทั วไปจะเริมปลูกฝ้ายในช่วงต้นฤดูฝน    เมือผลของฝ้ายหรือ

สมอฝ้ายแก่จัด  เปลือกสมอแตกออกเห็นปุยฝ้ายจึงเก็บเกียว  การเตรียมแปลงปลูก ต้องทําความสะอาด

แปลงโดยเก็บเศษไม้และผึงดินให้แห้ง   ถ้าแปลงปลูกอยู่ในบริเวณทีมีความชืนสูง   ควรปลูกฝ้ายบน
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สันร่อง  ถ้าความชืนตํ า  ควรปลูกฝ้ายบนพืนราบหรือท้องร่อง  โดยวิธีหยอดเมล็ดให้ลึก 3-5 เซนติเมตร   

ระยะแถวห่างกัน 100  เซนติเมตร  ระยะต้นฝ้ายในแถวห่างกัน  30 เซนติเมตร ใช้เวลาประมาณ  7 เดือน  

จึงเก็บปุยฝ้ายได ้

          การดูแลและเก็บเกียว  ต้องกําจัดว ัชพืชตั งแต่ต้นฝ้ายย ั งเล็ก ๆ และดูแลสมําเสมอ

จนต้นฝ้ายโตพอทีจะแข่งขันกับวัชพืชได้   นอกจากการกําจัดว ัชพืชแล้วการป้องกันแมลงและกําจัดโรค

ก็เป็นสิงสําคัญ  วิธีป้องกันแมลง  ให้คลุกเมล็ดฝ้ายกับสารป้องกันแมลงก่อนปลูก   เมือต้นฝ้ายงอกและ

โตพอประมาณจึงใช้สารฆ่าแมลงอีก ทั งนี ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าทีหรือผู ้ เชียวชาญ เมือ

สมอฝ้ายแก่จัดและแตก ให้เก็บปุยฝ้ายทันที  โดยเลือกเก็บเฉพาะปุยฝ้ายทีมีเมล็ดติดอยู่  เมือเก็บมาแล้ว  

ต้องแยกสิงปนเปือนและปันแยกเมล็ดให้เร็วทีสุด  แล้วอัดปุยฝ้ายให้แน่น ก่อนเก็บไว้ใช้งานต่อไป 

        ปุยฝ้าย  ปุยฝ้ายคือกลุ่มของใยฝ้ายซึงเป็นขนของเมล็ดฝ้าย   มีความยาวเฉลีย 

1.75-3.75  เซนติเมตร แล้วแต่พันธุ์  องค์ประกอบทางเคมีของใยฝ้ายเป็นสารเซลลูโลส ร้อยละ 90-95 

ของนํ าหนักแห้ง   นอกนั นเป็นโปรตีน  เพคทิน  ไข  เถ้าและอืน ๆ   ใยฝ้ายทนต่อด่างและตัวทําละลาย

อินทรียไ์ด้ดี  แต่ไม่ทนกรดเข้มข้นและแสงแดด   ยิงมีความชืนอยู่ด้วยยิงทําให้ฝ้ายสลายตัวได้ง่ายใน

แสงแดดจัด   จึงไม่ควรตากผ้าฝ้ายเปียกหรือผ ้าฝ้ายชืนกลางแดด (อนันต์เสวก เห่วซึงเจริญ  2543 : 38) 

ฝ้ายทนความร้อน 120 องศาเซลเซียส ได้นานหลายชั วโมง   แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 250 องศาเซลเซียส  

ในภาวะอากาศแห้ง  ฝ้ายจะเกิดการสลายตัวด้วยความร้อนได้ง่าย  และเนืองจากภายในโครงสร้างของ

เซลลูโลสมีหมู่ – OH หลายหมู่ท ําให้ฝ้ายชอบนํ า ทําให้เปียกได้ง่ายและย ้อมติดสีย ้อมต่างๆได้ดี

โดยเฉพาะสีแว็ต (ศิรินันท์  ห่อสมบัติ  2543 : 36) 

ใยของปุยฝ้ายแต่ละพันธุ์จะมีขนาดและความยาวแตกต่างกัน  ซึงใยฝ้ายเนือละเอียด  จะติด

สีย ้อมได้เร็วกว่า   ฝ้ายต่างสายพันธุ์จึงมีคุณภาพต่างกัน  อย่างไรก็ตามใยฝ้ายมีความยาวเฉลีย 1.75 - 3.3 

เซนติเมตรเท่านั น  ก่อนนํามาถักทอเป็นผืนผ ้า ต้องนําใยฝ้ายมาปันเป็นเกลียวเส้นฝ้ายตามความยาวที

ต้องการก่อน  การทําเส้นฝ้ายมีขั นตอนดังนี 

 คัดเอาปุยฝ้ายทีมีเมล็ดติด  ผึงแดดจนแห้งแล้วนํามาหีบหรืออิ วเพือแยกเมล็ด   เมือได้ปุยฝ้าย

ปราศจากเมล็ดจํานวนมากแล้ว  จึงบรรจุในกะเพียด   ดีดปุยฝ้ายให้แตกและพองตัว แบ่งมาแผ่เป็นแผ่น

แล้วม้วนเป็นดิวด้วยไม้ล้อฝ้าย  จากนั นนําเข้าเครืองปันเส้นฝ้าย  คือหลาหรือไน เพือดึงใยฝ้ายออกจาก

ดิวฝ้ายให้เป็นเส้นฝ้าย  ภาษาท้องถินเรียกการปันเส้นฝ้ายนี ว่า การเข็นฝ้าย เมือเส้นฝ้ายมีจ ํานวนมาก

พอจะนํามารวมกันเป็นกลุ่มเส้นฝ้าย เรียกว่า  การทําไจฝ้าย ด้วยเครืองมือทีเรียกว่าเปีย   นําไจฝ้ายชุบนํ า

ให้เปียกและแช่นํ าข้าวจ้าวสุก  ทุบไจฝ้ายทีเปียกนํ าข้าวด้วยท่อนไม้  ให้นํ าข้าวซึมเข้าเส้นฝ้ายทุกเส้น 

เรียกวิธีทําอย่างนี ว่า ฆ่าฝ้าย เมือฆ่าฝ้ายและย ้อมสีเสร็จนําเส้นฝ้ายเข้ากงและอัก (ณัฏฐภัทร  จันทวิช  

และคณะ  2540 : 288) เก็บเส้นฝ้ายไว้ในอกัเพือใช้เป็นฝ้ายเส้นยืนและเส้นพุ่งในการทอต่อไป 
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 3.   เส้นใยประดิษฐ์    ก ําเนิดของเส้นใยประดิษฐ์ มาจากความคิดของนักวิทยาศาสตร์ที

กล่าวว่า หากสามารถอัดรีดของเหลวในภาวะทีเหมาะสมผ่านรูเล็กๆต่อเนืองกัน เมือเย็นหรือแข็งตัวจะ

ได้เส้นใยคล้ายใยไหมธรรมชาติ  นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังใช้เวลาเกือบ 300 ปี  จึงพัฒนาเส้นใยตาม

ความคิดนี สําเร็จ ในปี 1910  การผลิตเรยอน(Rayon)เป็นการค้าจึงเริมขึ นทีอเมริกา โดยแต่ละบริษัทจะ

เรียกชือทางการค้าแตกต่างกันไป กว่า 30 ชือ  และปี 1925 จึงมีการผลิตแอซีเทต (Acetate) และไตรแอ

ซีเทต (Triacetate) ซึงเป็นเส้นใยประดิษฐ์จากเซลลูโลสเช่นกันกับเรยอน และหลังจากนั นมีการผลิต

เส้นใยชนิดอืน ๆ ทีไม่ใช่กลุ่มเส้นใยเซลลูโลสอีกมากมาย เช่นไนลอน  พอลีเอสเตอร์ และอะคริลิก ฯลฯ 

    เรยอนคือเส้นใยประดิษฐ์  ผลิตจากเยือไม้ เป็นการนําเซลลูโลสกลับมาใช้ใหม่ โดย

ไฮโดรเจนในหมู่ไฮดรอกซิลของโครงสร้างทางเคมี ถูกแทนทีด้วยสารอืนไม่เกิน 15 %  เริมผลิตครั ง

แรกในปี 1884 และมีการพัฒนาเรือยมา เนืองจากบางวิธีเกิดระเบิดเป็นอันตราย บางวิธีเกิดสารพิษ บาง

วิธีได้เส้นใยทีไม่แข็งแรง จนกระทั งได้เรยอนใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ และใช้งานในบ้านเรือน

มากกว่าเครืองนุ่งห่ม  จนปี 1955 จึงประสบผลสําเร็จ  ผลิตเรยอนไปใช้ทําผลิตภัณฑ์เสือผ ้า 

เครืองนุ่งห่ม  เส้นใยเรยอนมีความมัน  ดูดความชืนได้ดีกว่าฝ้าย และลินิน แต่ตํ ากว่าขนสัตว์และไหม 

ทําให้เหมาะกับการใช้งานในฤดูร้อน ให้ความสบายตัวเมือสวมใส่ นอกจากนี เรยอนเป็นตัวนําความ

ร้อนได้ดี จึงทําให้ไม่เกิดปัญหาไฟฟ้าสถิต  แต่โมเลกุลของเรยอนเป็นสายโซ่สั นกว่าฝ้าย ทําให้ความ

ทนต่อแรงดึง ณ จุดขาด ตํ ากว่าฝ้าย  อีกทั งรับผลกระทบจากความร้อนเช่นเดียวกับฝ้าย หากได้รับความ

ร้อนเกิน 150 องศาเซลเซียส  จะมีผลต่อความแขง็แรง ถ้าเกิน 177 องศาเซลเซียส  จะเริมสลายตัว  

ดังนั นเส้นใยเรยอนมีส่วนดีกว่าฝ้าย  ตรงทีสวมใส่สบายตัวมากกว่า และสวยกว่าทีความมันวาว  แต่มี

จุดอ่อนกว่าฝ้ายตรงที ทนทั งแรงดึงและความร้อนน้อยกว่าฝ้าย (วีระศักดิ   อุดมกิจเดชา  2543 : 139) 

 

 2.2.2    สีย้อมผ้าทอพืนบ้าน 

                  เนืองจากปุยฝ้ายธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีสีขาว มีบ้างทีเป็นสีนํ าตาล  ปัจจุบันมีปุยฝ้าย

สีเขียวทีได้จากการตัดแต่งพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ย ังไม่เป็นทีรู้จักแพร่หลาย  เมือก่อนผ้าฝ้าย

สีขาวเป็นสิงจําเป็นสําหรับครอบครัวมาก  เนืองจากต้องใช้ในการห่อศพก่อนนําลงโลง  แต่สําหรับ

เครืองนุ่งห่มทั วไป  มักจะมีสีต่าง ๆ เช่น เสือผ ้านุ่งทํางานทั งในบ้านและนอกบ้าน ในไร่ ในสวน  จะ

นิยมใช้สีด ํา หรือสีนํ าเงิน  แต่ถ้าเป็นเสือผ ้าทีใช้นุ่งในพิธีกรรม หรือเทศกาลงานบุญจะมีสีสันฉูดฉาด 

เช่นสีแดง  สีม่วง สีเขียวและสีเหลือง   ช่างย ้อมซึงมักจะเป็นคนเดียวกันกับช่างทอ ใช้สีย ้อม  2 ประเภท 

ในการทําผ ้าทอพืนบ้าน  ได้แก่สีย ้อมเคมีกับสีย ้อมธรรมชาติ  ขึ นอยู่กับจุดประสงค์การใช้ผ ้า 
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 1. สีย้อมเคมี สีเคมีหรือสีสังเคราะห์เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในห้องปฏิบัติการ มี

หลากหลายสี  คงทนต่อการซักล้าง  ทนแดด ทนร้อน ย ้อมติดเส้นใยทุกชนิด  ผลิตได้ทีละมาก ๆ  ใช้ง่าย  

เก็บรักษาง่าย ราคาถูก ทําให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ช่วง 5 – 10 ปีทีผ่านมา มีการวิจัยพบว่า สี

ย ้อมเคมีบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ทั งระหว่างการย ้อม และในนํ าทิงทีปนเปือนดิน นํ า พืช และสัตว์  

เมือคนได้รับสารตกค้างเหล่านีก็ได้รับสารก่อมะเร็งเช่นกัน    

สารให้สีอีกกลุ่มหนึง เป็นของผสมออกไซด์ของโลหะ เช่น ออกไซด์ของเหล็กผสมออกไซด์

ของโครเมียม ซึงเป็นสีทีนิยมใช้กันในอดีต  ในธรรมชาติก็มีออกไซด์ของโลหะพวกนี ในดิน เช่น 

ออกไซด์ของตะกั ว นิกเกิล ทองแดง แมงกานีส  โคบอลต์และโครเมียม   ผ ้าหมักโคลนเกิดสีได้เพราะ

สารสีพวกนี   ซึงเป็นโลหะหนักทําให้เกิดอันตรายกับสุขภาพได้เช่นกัน  ถ้าร่างกายได้รับปริมาณสูง 

2.   สีย้อมธรรมชาติ    คาดว่ามนุษย์ รู้จักการใช้สีย ้อมธรรมชาติพร้อม ๆ กับการรู้จัก

ทอผ้า  อายุคงใกล้เคียงกับภาพเขียนฝาผนังถ ํ าทั งหลาย  โดยหลักฐานผ้าเก่าพบว่า  สีย ้อมธรรมชาติหลัก 

ๆ เป็นสีเข้มจากสัตว์  เปลือกและแก่นไม้ต่าง ๆ ดังนี 

    สีแดงจากครัง  ครังเป็นแมลงขนาดเล็ก  ชอบทํารังบนกิงไม้โดยเฉพาะกิง

ฉําฉา และกิงพุทรา  แต่ครังจากกิงฉําฉาคุณภาพตํ ากว่าครังจากกิงพยุงและกิงสะแก  ซึงเป็นครังหายาก  

ครังส่วนใหญ่จึงได้มาจากกิงฉําฉา  เตรียมนํ าสีครังโดย  นํารังครังผึงแดดให้แห้ง  ตัวครังจะตายภายใน

รัง  ล้างรังครังให้สะอาดผึงแดดให้แห้งอีกครั ง จึงนํามาโขลกให้ละเอียด  เทนํ าร้อนลงผสมใช้ไม้สาก

นวดรังครังจนเหนียวและแข็ง  จึงแยกนํ าสีออกใส่หม้อหรือปีบ   เติมนํ าร้อนในกากครังและนวดอีก  

แล้วแยกนํ าสีครังที  2 – 3  หรือจนกว่าสีแดงจาง  เมือจะย ้อม  ผสมนํ าสีครังกับนํ าต้มใบไม้ทีเปรี ยว เช่น 

ใบเหมือด หรือใบมะขาม หรือใบชงโค นําตั งไฟให้เดือด  สังเกตนํ าสีจนเป็นสีส้ม ใส  ถ้านํ าสีขุ่นให้

เติมนํ าต้มใบไม้อีกและต้มจนเดือดและใส  นําฝ้ายหรือไหมทีแช่นํ าต้มใบไม้ให้เปียกแล้วบิดให้หมาด  

ย ้อมนาน  30  นาที ถึง 1 ชั วโมง  ถ้าสีฝ้ายย ังไม่เข้มให้ย ้อมซํ าอีก   สีครังจะติดเส้นไหมได้ดีกว่าเส้นฝ้าย 

     สีเหลืองจากเข  เขเป็นไม้เลือยมีแก่น  เกิดในป่า ใช้รากมาล้างและผ่าเป็นชินๆ   

ผึงแดดก่อนนํามาต้มเคียว  กรองเอานํ าสี  ตั งไฟให้ร้อนเกิดไอ (ไม่ต้องเดือด) จึงนําฝ้ายหรือไหมลงย ้อม  

เขมีสมบัติพิเศษคือ ทําให้เส้นไหมดูดสีอืน ๆ ได้ดีขึ น ดังนั นก่อนย ้อมไหมด้วยสีอืน  มักจะย ้อมด้วยเข

ก่อน 

    สีนําเงินจากคราม  ครามเป็นไม้พุ่ม ล้มลุก ปลูกด้วยเมล็ด  ชอบแดดจัด นํ า

น้อย  เมือเก็บใบสดอายุ  3 – 4  เดือน   มาแช่นํ า  18 – 24 ชั วโมง  จึงแยกกากใบทิง ได้นํ าคราม สีนํ า

ทะเล เติมปูนกินหมากลงทีละน้อยจนนํ าครามเหลืองเข้ม ฟองสีนํ าเงิน จึงตีนํ าครามให้เกิดฟองมาก ๆ 

จนฟองโตและแตกยุบตัวอย่างเร็ว จึงหยุดและพักไว้  1  คืน  เนือครามสีนํ าเงินจะเกาะหุ้มปูนและ

ตกตะกอน  แยกของเหลวใสสีนํ าตาลชั นบนทิง  เก็บเนือครามไว้ใช้เตรียมนํ าย ้อม  เมือจะย ้อม  นําเนือ
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ครามผสมนํ าขี เถ้า สัดส่วน  360  กรัมต่อ  1  ลิตร ตักนํ าย ้อมยกขึ นและเทกลับภาชนะเดิม สังเกตสี กลิน 

และฟองทุกวัน ๆ ละ 2  ครั ง เช้า – เย็น  จนนํ าย ้อมเป็นสีเขียวอมเหลือง ฟองสีนํ าเงินเข้มไม่แตกยุบ 

กลินหอม จึงทําการย ้อม  แล้วเติมเนือครามกับนํ าขี เถ้าในหม้อนํ าย ้อมเดิมอีก เมือย ้อมได้สีเข้มตาม

ต้องการแล้ว  จึงล้างจนนํ าล้าง ใส ไม่มีสี  ผึงให้แห้งจึงนําไปถักทอและตัดเย็บ 

   สีดําจากมะเกลือ  มะเกลือเป็นไม้เนือแข็งยืนต้นขนาดใหญ่  ขึ นตามป่า ใช้ผล

กลางอ่อนกลางแก่มาทําสีย ้อม  โดยนําผลมะเกลือ  2  กิโลกรัมผสมใบมันเทศ  100  กรัม โขลกให้

ละเอียดละลายนํ า   กรองแยกกาก  โขลกกาก ละลายนํ า อีก 2 – 3 ครั ง รวมนํ าสีเข้าด้วยกัน  เติมปูนกิน

หมากและใช้ย ้อมไหมได้ดีกว่าฝ้าย  หลังย ้อมแล้วบิดให้หมาด  ผึงแดดจัด ว ันหนึง ๆ ย ้อม 3 – 4 ครั ง  

ย ้อมติดต่อกัน 7 – 10  ว ัน  หลังย ้อมเสร็จแต่ละวันต้องเติมนํ าสีมะเกลืออีก  หลังจากได้ผ ้าไหมสีดําตาม

ต้องการแล้วจึงล้างให้สะอาด  

สีย ้อมธรรมชาติทั ง  4  ชนิด เป็นสีย ้อมทีรู้จักกันมานาน ถือว่าเป็นแม่สีของสีย ้อม  หากต้องการ

สีทีแตกต่างออกไปจะใช้วิธีย ้อมซํ าด้วยสีคราม เช่น ย ้อมสีครังแล้วย ้อมซํ าด้วยสีครามจะได้สีม่วง ซึงผ้า

ไหมโบราณหลาย ๆ ชินมักเป็นสีแดงและสีม่วง  หรือผ ้าไหมสีเขียวจะย ้อมจากเขก่อนจึงย ้อมซํ าด้วย

คราม   เมือวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า มีการสังเคราะห์สีย ้อมได้   ซึงให้สีหลากหลาย  เข้มและย ้อมง่าย  จึง

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  แต่เมือเวลาผ่านไปเกือบ 50 ปี  ผลกระทบจากสีย ้อมสังเคราะห์เริม

ปรากฏกับสิงแวดล้อม  นักวิทยาศาสตร์พบว่าสีสังเคราะห์เหล่านี ซึงส่วนใหญ่เป็นออกไซด์ของโลหะ

หนักจะทําให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง  จึงเตือนให้ผู ้คนระวังสุขภาพ  ทําให้ความนิยมสีย ้อมธรรมชาติ

กลับมาอีก  มีการค้นคว้าแหล่งสีจากพืชหลากหลายชนิด  ให้สีได้หลากหลายสี  ไม่แพ้สีสังเคราะห์  แต่

ปัญหาใหญ่ของสีย ้อมธรรมชาติคือความไม่ทนต่อแสง  ซึงคนนิยมสีย ้อมธรรมชาติเข้าใจและภูมิใจในสี

ซีดจางนั น  แต่ย ังมีผู ้คนอีกมากมายทีต้องการสวมใส่ผ ้าย ้อมสีธรรมชาติ  แต่รับไม่ได้กับสีซีด ๆ จาง ๆ 

ย ังเสาะหาวิธีการทีจะทําให้ผ ้าย ้อมสีธรรมชาติไม่ตกสี  ไม่ซีด ไม่จาง  ซึงแน่นอนว่าต้องมีกระบวนการ

ทางเคมีเข้าไปเกียวข้อง  แล้วจะเรียกว่าผ ้าย ้อมสีธรรมชาติได้อย่างไร  ในกลุ่มสีย ้อมธรรมชาติเหล่านี   สี

ครามและสีมะเกลือโดดเด่นเรืองทนต่อการซักล้าง  ทนต่อแสงมากกว่าสีอืน  กระบวนการย ้อมเย็นของ

สีทั งสอง  ซับซ้อนและทํายาก  แต่ทําได้  ภายใต้เงือนไข  จริงจัง  ช่างสังเกต  ขย ัน  เอาใจใส่  ใจเย็น 

รอบคอบ สุขุมและสมําเสมอ   จะได้ผ ้าย ้อมสีธรรมชาติจริง ๆ   ระหว่างสีครามและสีมะเกลือ  สีคราม

เป็นตัวเลือกทีน่าสนใจกว่า  เพราะต้นครามปลูกง่าย  ปลูกได้ทีละมาก  อายุ  3 – 4  เดือนก็เก็บเกียวได้  

แต่ต้นมะเกลือใช้เวลาหลายปีจึงออกผล และออกผลปีละครั ง โดยสีครามติดใยฝ้ายได้ดี แต่สีมะเกลือติด

ใยไหมได้ดี ดังนั นถ้าชอบนุ่งผ ้าไหมย ้อมสีธรรมชาติต้องเลือกผ ้าย ้อมสีมะเกลือ แต่ถ้าชอบผ้าฝ้ายย ้อมสี

ธรรมชาติต้องเลือกผ ้าย ้อมคราม 
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 ปัจจุบันความนิยมผ้าย ้อมสีธรรมชาติมีมาก  ผ ้าฝ้ายส่วนใหญ่จึงถูกย ้อมด้วยสีธรรมชาติจาก

เปลือกไม้  แก่นไม้   และใบไม้ หรือแม้แต่สีแดงจากดินลูกรัง  หรือสีเทา – ด ํา  จากโคลน  ก็ใช้ย ้อมผ ้า

ได้  ผ ้าทีย ้อมด้วยสีธรรมชาติให้สีอ่อนละมุน ดูแล้วเย็นอารมณ์และมั นใจว่าปลอดภัยจากสารเคมี  แต่ผ ้า

ย ้อมสีธรรมชาติมีจุดอ่อนทีแก้ไขยาก  คือสีไม่ทนต่อแสงและอากาศ สีจึงซีดเร็ว เมือใช้ผ ้านานไปเนือผ ้า

ฝ้ายนุ่มเบาสบายแต่สีซีดลงเรือย ๆ  สําหรับเส้นไหมทีทํายากและราคาแพงกว่าฝ้ายมาก  การย ้อมสี

ธรรมชาติให้สม ําเสมอก็ยาก  คงจะไม่คุ้มค่าถ้าใช้ผ ้าไม่กีครั งแล้วสีซีดจางไป  จึงไม่นิยมย ้อมไหมด้วยสี

ธรรมชาติ  ด้วยความรู้สึกของคนใส่ผ ้าไหมซีดจาง แตกต่างจากความรู้สึกของคนใส่ผ ้าฝ้ายซีดจางมาก 

เพราะคนชอบผ้าฝ้ายให้คุณค่าของฝ้ายมากกว่าสี  ดังนั นผ ้าฝ้ายย ้อมสีธรรมชาติย ังเป็นทีนิยมไม่เสือม

คลาย และความพยายามเสาะหาสีสวย ๆ  จากธรรมชาติ  วิธีย ้อมทีทําให้สีติดทน  ทนการซักล้าง ก็ย ัง

ด ําเนินการต่อไป  ดังเช่นข้อมูลมากมายจากนักทดลองต่าง ๆ  ทั งในห้องปฏิบัติการทีทันสมัยและชีวิต

จิตใจทีมุ่งมั นของช่างย ้อมในหมู่บ้าน 

  

2.3     การสร้างลายผ้าทอพืนบ้าน 
 

ลายผ ้าทําได้หลายแบบทั งลายจากการสลับสีเส้นใย   ลายจากการมัดย ้อม  และลายนูนในตัวผืน

ผ ้าทีเกิดจากเทคนิคการทอ   แบ่งได้ดังนี 

  

 2.3.1   ผ้าลายขัดสานธรรมดา   

            ลายสานธรรมดา เป็นการทอขัดกันระหว่างเส้นพุ่งกับเส้นยืน  หากจะทําลวดลาย  ก็ใช้

วิธีสลับสีของเส้นพุ่งหรือเส้นยืน  หรือทั ง  2  เส้น เพือทําผ ้าพืน  ผ ้าซินลายทาง  ผ ้าขาวม้า ถ้าเพิมเขาฟืม

หรือตะกอมากขึ น  ก็จะเกิดลายนูนในตัวผืนผ ้า 

   

  2.3.2    ผ้าลายหมี  

              ลายหมีทอด้วยการขัดสานธรรมดา แต่ทําลวดลายโดยการมัดกลุ่มเส้นพุ่งก่อนด้วย

เชือกกล้วยหรือเชือกฟางให้เป็นลายตามต้องการ   เมือนําไปย ้อมสี ส่วนทีมัดไว้ ไม่ติดสี หลังย ้อมเสร็จ  

ล้างให้สะอาดและแก้มัดจะเกิดลายต่าง ๆ พันเส้นพุ่งเข้าหลอดและร้อยลําดับหลอดฝ้าย ให้ถูกต้อง   เมือ

นําไปทอขัดกับเส้นยืนสีพืน  จะเกิดลวดลายเหมือนกับทีมัดไว้  ผ ้ามัดหมีมี  2  แบบ ได้แก่ หมีรวด        

(ภาษาไทลาวเรียกว่าหมีลวด  ภาษาภูไทออกเสียงควบกลํ าว่าหมีลวาด ซึงหมายถึง ผ ้าลายหมีรวดเดียว

ทั งผืน) อีกแบบหนึงเรียกว่า หมีคั น  ซึงทอด้วยฝ้ายสลับสี  คั นด้วยลายหมีเล็ก ๆ สลับกันไป  ผ ้าชนิดนี

ใช้ทําผ ้าซิน  ผ ้าอัมปรมของสุรินทร์เป็นผ ้ามัดหมีชนิดเดียวของไทยทีมัดหมีทั งเส้นพุ่งและเส้นยืน 
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 2.3.3  ผ้าลายขิด   

           ผ ้าขิดเป็นผ ้าทีทําให้เกิดลวดลายโดยการสะกิด (ภาษาท้องถินเรียกว่าขิด) เส้นยืนกลุ่ม

ล่างขึ น   แล้วสอดเส้นพุ่งขัดตามลายทีต้องการ   การทอผ้ าขิดจึงต้องมีไม้เก็บขิดเป็นอุปกรณ์พิเศษกว่า

ลายอืน ๆ  การทอผ้าขิดเป็นศิลปะหัตกรรมทอผ้าชั นสูงของภาคอีสาน  บางคนเท่านั นทีทําได้และผ ้าขิด

ถือเป็นมรดกทีลูกหลานจะได้รับเก็บรักษาไว้ใช้เฉพาะโอกาสสําคัญ เช่น ผู ้หญิงจะใช้เป็นสไบในงาน

บุญ ผู ้ชายจะใช้มัดเอวหรือมัดศีรษะในงานพิธีหรือร่วมขบวนแห่บุญเผวต  นอกจากนี ใช้ทําหมอน

สําหรับญาติผู ้ ใหญ่ มีข้อห้าม ไม่ให้ใช้ผ ้าขิดทําผืนผ ้าซิน  แต่ไม่ห้ามทําหัวซิน 

  

 2.3.4   ผ้าลายจก  

            ผ ้าจกเป็นผ ้าทีทําให้เกิดลวดลายด้วยการทอสลับปัก โดยการล้วงหรือจก ด้ายเส้นพุ่งที

สอดอยู่ในเส้นยืนให้เกิดลวดลายตามต้องการ อุปกรณ์ในการจกได้แก่ขนเม่น เป็นงานทอทีใช้ทักษะสูง

มาก  การทอผ้าจกคล้าย ๆ การทอผ้าขิด แต่สามารถทําหลายสีสลับกัน  ต้องการสีใด  ตรงไหน  ก็สอด

ด้ายสีนั นลงไปในเส้นยืนและควักขึ นมา  จากนั นจึงกระแทกฟืมให้แรง  ผ ้าจกเมืองลองของจังหวัดแพร่

มีชือเสียงมาก แต่ผ ้าจกทีมีชือเสียงของอีสานคือผ ้าแพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึงใช้เทคนิคการทอ

แบบจกผสมขิด  ทําให้เกิดลายต่าง ๆ   

    

2.4      การทอผ้าในวิถีชีวิตชาวอีสาน 

         

การทอผ้าของชาวอีสาน ทอเพือใช้ในครอบครัว แม่บ้านทุกคนต้องเตรียมผ้าขาวไว้ทีบ้านมิให้

ขาด ถ้าสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตกะทันหันต้องมีผ ้าขาวไว้ห่อศพ หากไม่มี ถือเป็นความบกพร่องใน

หน้าที  สังคมจะติฉินนินทา  เป็นความอับอายอย่างมาก  หรือหากพ่อปู ่ ได้นุ่งโสร่งสวย แม่ย่าได้นุ่งซิน

ไหมงาม  เป็นความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวอย่างยิง  ดังนั นบ้านใดมีลูกสาวจึงต้องฝึกฝนการทอ

ผ้าตั งแต่เด็กจนเป็นสาว ทอผ้ามัดหมี และผ ้าไหมได้  ก็พร้อมทีจะออกเรือน  เมือสาวใดรับการสู่ขอแล้ว

ต้องเร่งทําหมอน ผ ้าขาวม้า ผ ้าห่ม ทีนอน และซินไหมไว้เป็นของสมมา  เพือน ๆ จะระดมกําลังช่วยกัน

ใหท้ันวันแต่งงาน  ผ ้าทอเป็นความรับผิดชอบ มีความสําคัญเสมอการเลี ยงดูลูกของผู ้หญิงอีสาน ปรากฏ

ในเพลงแม่หม้ายกล่อมลูก   บทนี 

 นอนสาเด้อหล่าหลับตาแม่สิกล่อม นอนอู่แก้วหลับแล้วแม่สิกวย แม่สิไปเข็นฝ้าย เดือนหงาย

เว้าผู ้บ่าว  แม่สิเอาพ่อน้ามาเลียงให้ใหญ่สูง ลุงและป้าอาวอาเพินบ่เบิง เบิงเพิน กะเบิงบ่ได้ กรายใกล้

เพินกะซัง เพินได้กินปลาบึกตัวเท่าหัวเฮือ   ก็บ่ได้กินนําเพิน เพินได้กินปลาเสือตัวเท่าหัวช้าง บ่ได้กิน
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นําเพินได้กินแต่ปลาขาวขี ก้าง  ชาวบ้านเพินให้ทาน  เหลียวขึนไป   มีแต่ดาวกับเดือนเต็มฟ้า ไผสิมา

เกียวหญ้ามุงหลังคาให้ลูกอยู ่   บุญชูแม่นีเอย    (วิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย 2516 : 11) 

 เพลงบทนี  แม่หม้ายรําพันกับลูกว่าญาติฝ่ายพ่อเขารังเกียจ  ได้ปลาตัวใหญ่ก็ไม่แบ่งปัน ได้กิน

แต่ปลาตัวเล็กๆทีชาวบ้านเขาให้ทาน  หลังคาบ้านก็ผุเป็นช่องๆ มองทะลุเห็นดาว  แม่สิไปเข็นฝ้าย  

เดือนหงายเว ้าผู ้ บ่าว   แม่สิเอาพ่อน้ามาเลี ยงให้ใหญ่สูง   ให้ความหมายถึง  ความรักความห่วงใยลูกเล็ก  

แม่จะไปลงข่วงเข็นฝ้ายเพือหาพ่อใหม่มาช่วยเลี ยงลูก    ซึงการลงข่วง  เป็นเวทีเปิดตัวของหนุ่มสาว ดัง

รูปที 2.1 ผู ้หญิงนําเสนอตัวเองในความสามารถด้านการทําสิงทอ  ผู ้ชายแสดงความฉลาดหลักแหลม

ด้วยกลอนลํา หรือผญาเกี ยวพาราสี  โดยอยู่ในสายตาของบุคคลทีสามทีมีทั งเด็กและผู ้ เฒ่า  หลังฤดูเก็บ

เกียวขา้วแล้ว  ผู ้หญิงจะเริมงานทอผ้าซึงเริมตั งแต่การตากปุยฝ้ายกลางแดด  อิ ว แยกปุยฝ้ายอุ่นจัดออก

จากเมล็ด จากนั นนําเฉพาะปุยเส้นใยไปดีดให้พองฟู  จึงม้วนเป็นดิ ว ๆ  เหมือนขนมทองม้วน  ห่อไว้

ด้วยผ ้าเนือหนากันความชืน  ขั นสุดท้ายของการทําเส้นใยคือ   เข็นฝ้าย เป็นกระบวนการนําดิวฝ้ายมาดึง

เส้นใยออก ปันเป็นเกลียวเส้นใยด้วยอุปกรณ์ทีเรียกว่าหลา   เก็บเส้นใยทีเข็นได้ไว ้รอบเหล็กแหลมของ

ไนหรือหลา  การเข็นฝ้ายเป็นงานใช้แรงน้อยแต่ใช้ทักษะสูง  ทํางานสบาย ๆ แต่ใช้เวลามาก   ช่วงเวลา

ของการเข็นฝ้ายจึงเป็นเวลาพักผ่อนไปในตัว  ผู ้หญิงเข็นฝ้ายจึงใช้เวลากลางคืน หลังอาหารเย็น

เรียบร้อยแล้ว  จะนําหลาและดิวฝ้ายไปรวมตัวกันทีชานบ้านใดบ้านหนึง   เข็นฝ้ายด้วย  พูดคุยหยอกเย ้า 

หรือปะลองสติปัญญาด้วยการกล่าวผญา ตอบโต้กัน   

  

                                   
 

ภาพที  2.1  บรรยากาศลงข่วง 

ทีมา : วิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย  2516 : 35 
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 ในวิถีชีวิตของชาวภูไท  ซึงมีว ัฒนธรรมด้านผ ้าทอโดดเด่นไม่ด้อยกว่าลาวโซ่ง ลาวพวน  และ

ไทลือถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านนี ตลอดชีวิตของผู ้ เป็นแม่  ภูไทอพยพมาจากตอนใต้ของจีน  พักอาศัยที

สิบสองจุไทช่วงเวลาหนึง  เกิดความแห้งแล้งและขดัแย ้ง  บางส่วนจึงข้ามแดนเข้าสู่ภาคเหนือของลาว   

และเคลือนมาถึงภาคกลางแถบสะหวันนะเขตปัจจุบัน  และโยกย ้ายครั งใหญ่เข้าประเทศไทย ในสมัย

รัชกาลที  3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ราวปี 2369 บรรพบุรุษของคนภูไท แบ่งกลุ่มกันแสวงหาทําเลทีอุดม

สมบูรณ์  โดยไม่ทิงลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ ์นั นคือล้วนแต่เลือกอยู่บริเวณเชิงเขา มีแหล่งนํ า   

คนภูไทเกือบทั งหมดจึงตั งถินฐานรอบ ๆ เทือกเขาภูพาน นั นคือพืนทีจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ 

มุกดาหารและนครพนม คนภูไทมีภาษาพูดเป็นของตนเอง แตกต่างจากภาษาอีสานทั วไป  ไม่มีภาษา

เขียน จึงเป็นจุดอ่อนทีทําให้ภาษาภูไทสูญหายไปมากกว่าครึง นอกจากเรืองภาษา  คนภูไทมีเอกลักษณ์

เฉพาะคือ การอยู่เป็นกลุ่มเครือญาติ ส่งต่อแนวคิด ไม่ยินดีเกียวดองกับคนต่างกลุ่มชาติพันธุ์  ดังนั นภูมิ

ปัญญาต่าง ๆ ของคนภูไท จึงถูกสั งสมไม่ค่อยเผยแพร่ จนสร้างจุดเด่นให้กับชนเผ่า เช่น การรักษาโรค

ด้วยการเหยา ปรามเขยใหม่ด้วยประเพณีเฆียนเขย การหมักเหล้าอุ เรณูนคร  ผ ้าไหมแพรวาบ้านโพน  

และผ ้าย ้อมครามพรรณนานิคม แต่ปัจจุบันการสือสารไร้พรมแดน ภูมิปัญญาแต่ละแห่งไหลหากันได้

ทุกภูมิภาค แม้การแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ใช่ข้อห้าม  ความสามารถในการทอผ้าของคนภูไทก็

ได้รับผลกระทบ  เนืองจากคนภูไทนิยมส่งลูกหลานไปเรียนต่อหลังภาคบังคับ  ซึงโรงเรียนมีในเมือง

ใหญ่  ห่างไกล และเป็นช่วงเวลาทีลูกสาวอยู่ในวัยฝึกหัดการทอผ้าพอดี   ทําให้ความสัมพันธ์ของแม่ – 

ลูกในงานทอผ้าขาดช่วงการสืบทอด   

 เมือก่อน 50  ปี  งานทอผ้าเป็นหน้าทีของผู ้หญิงอีสานทุกคน  ผู ้ เป็นแม่จึงต้องเตรียมลูกสาวให้

พร้อมจะออกเรือนด้วยการสอนการทอผ้า เด็ก ๆ จะชินตากับภาพของแม่ทอผ้าอยู่ทีใต้ถุนบ้าน  พออายุ

ประมาณ 10 ขวบ  ลูกสาวจะทําหน้าทีอิ วฝ้ายได้แล้ว  หลังจบชั นประถมภาคบังคับ งานทอก็ขยบัไป

กวักพันเส้นฝ้ายเข้าอัก  ทอผ้าพืนและผ้าขาวม้าได้  ถ้าสามารถทอผ้าพืนได้เรียบสมําเสมอ  แม่จะสอน

การทอซีนทีว ซึงเป็นผ ้าลายขัดธรรมดาสีดํา - แดง ทอง่าย ใช้เวลาทอน้อย ผู ้ ใหญ่ทีมีเวลาน้อยเช่นแม่ลูก

อ่อนจะทอผ้าแบบนี ใช้ ขั นต่อไปแม่จะสอน การค้นหูกผ ้าขาวม้า หูกปลอกผ้าห่มนวม  ซึงต้องใช้การ

นับเส้นฝ้ายให้สัมพันธ์กับจํานวนรูฟันฟืม จากนั นก็ทอด้วยด้ายเส้นพุ่งสลับสีเกิดลายตาหมากรุก เมือทํา

ผ ้าลายขัดธรรมดาได้แล้วจึงก้าวต่อไปเป็นผ้ามัดหมี   ถึงขั นตอนนี เริมมีคนถูกคัดออกและมีคนทีคิดลาย

หมีแปลกใหม่ได้ และเริมมีการซือ-ขายกัน  เมือทําผ ้ามัดหมีได้จะได้รับความไว้วางใจจากแม่ให้ทําผ ้า

ไหม  ซึงก็มักจะเป็นไหมมัดหมี  เพราะการทําเส้นไหมทํายากเมือจะทําผ ้าไหมก็ต้องทําผ ้าทีค่อนข้าง

วิจิตร  เมือชํานาญมัดหมีแล้ว จะมีการพัฒนาต่อไปเป็นหมีคั น  ซึงคนทําหมีคั นได้นั นล้วนเข้าว ัย

กลางคนแล้ว  และมักจะนึกถึงโลกหน้าของตัวเอง   หลาย ๆ คน เตรียมทําซินหมีคั นไว้สําหรับนุ่งใน

วาระสุดท้าย   
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 ผ ้าขิดถือเป็นผ ้าชั นสูงของชาวภูไท การทอผ้าขิด ค่อนข้างยากและใช้เวลามาก สมัยก่อน งาน

ในหน้าทีผู ้หญิงมีมาก ทั งตําข้าว ตักนํ า ผ่าฟืน หุงหาอาหาร เลี ยงลูก ทํานา ทําไร่ เหลือเวลาให้ทอผ้า

น้อยมาก แต่สังคมและวัฒนธรรมก็ก ําหนดให้ผู ้หญิงต้องทํา ผ ้าขิดจึงเป็นสิงสําคัญมีคุณค่าและใช้กับ

ของสูงหรือโอกาสพิเศษ เช่น ใช้ห่อคัมภีร์โบราณ ทําหมอนของปู ่  –ย่า  ตา- ยาย หรือ พ่อ- แม่  ทํา

ผ ้าม่าน (ผ ้ากั ง) ทําสไบ (ผ ้าเบียง) และใช้ทําแพรมนสําหรับโพกผม เช็ดหน้า หรือใช้เป็นผ ้ารองมือ

สําหรับกราบพระ เมือย่าหรือยายไปวัด จะห่มผ ้าเบียงและเหน็บแพรมนทีเอว   เด็ก และสาว ๆ จะใช้

สไบขิด ห่มร่วมในขบวนฟ้อนในงานประเพณี   พ่อใช้สไบมัดศีรษะไปร่วมขบวนแห่เผวต เจ้าบ่าวใน

ขบวนไปบ้านเจ้าสาวก็ห่มสไบผ้าขิดเช่นกัน  เมือใช้ผ ้าขิดจะถูกกําชับให้ระวังอย่าให้เปือน อย่าให้ขาด 

เสร็จสินการใช้งานแล้วต้องถอดและเก็บอย่างดี และสุดท้ายผ ้าสไบขิดจะถูกจัดเป็นมรดกเช่นเดียวกัน

กับของมีค่าอืน เช่น สร้อย  แหวน เงิน ทอง  ของขลัง  เงินฮาง  เงินหมากค้อ ฯลฯ ไม่มีการซือขายผ ้าขิด 

 

2.5  ผ้าเอกลักษณ์เฉพาะถิน 

         

 ผ ้าทอทีโดดเด่นจนเป็นสัญลักษณ์ของชาวอีสานคือผ ้ามัดหมี ลกัษณะลายอาจเป็นเอกลักษณ์

ของบางจังหวัด  เช่น หมีของจังหวัดชัยภูมิ ดังภาพที 2.2  แตกต่างจากหมีจังหวัดสุรินทร์ ดังภาพที 2.3   

การทําผ ้ามัดหมี เป็นภูมิปัญญาระดับกลางของการทําผ ้ าทอหรือภูมิปัญญาระดับต้นของการทําผ ้าทอ

ลายวิจิตร  ไม่ยาก- ไม่ง่าย  เกินไปทีจะศึกษา  

 

 
 

ภาพที  2.2  ผ ้ามัดหมีบ้านกุดยาง จังหวัดชัยภูมิ 

ทีมา :  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2542 : 149 
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2.5.1    ผ้าไหมสุรินทร์ 
 

สุรินทร์เป็นเมืองเก่าแก่  มีโบราณสถานสมัยขอมมากมาย  แต่บันทึกเกียวกับเมือง

สุรินทร์มีในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ว่าบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองอัตปือ  ในแคว้นจําปาศักดิ   กลุ่มคน

เหล่านี เรียกตัวเองว่าเป็นพวกส่วยหรือกูย  ปัจจุบันแม้จังหวัดสุรินทร์จะมีหลากหลายชาติพันธุ์  แต่ก็ย ัง

มีชาวไทยกูยอาศัยอยู่มากทีสุด     ผ ้าทีโดดเด่นมีชือเสียง  เป็นเอกลักษณ์ของสุรินทร์ก็เป็นผ ้าของชาว

ไทยกูย  เหตุทีชาวไทยกูยมีผ ้าสวยๆ  และสืบทอดได้ดี  เนืองจากชาวไทยกูยมีความเชียวชาญในการจับ

ช้างและเลี ยงช้าง  การจับช้างและเลี ยงช้างนี    เป็นงานเฉพาะบุคคลทีมีความสามารถ  จึงมีข้อห้ามและ

พิธีกรรมมากมาย  ในการห้ามหรือพิธีกรรมเหล่านั นเกียวข้องกับการแต่งกายด้วย   ผู ้ เชียวชาญจะนุ่งผ ้า

ไหม  แบบและลาย แสดงฐานะของตน  การสืบทอดการทําผ ้าไหมจึงคู่มากับการเลี ยงช้าง   ผ ้าไหม

สุรินมีทั งขิด  ทั งหมี  ผ ้ามัดหมีของสุรินทร์มีเอกลักษณ์ทีสีและลาย  สีจะเป็นโทนนํ าตาลแดงของสีครัง  

ลายหมีเล็กๆ  ถ้าลายใหญ่จะเป็นลายต้นไม้  ลายสัตว์  ดังภาพที  2.3 และไหมสุรินทร์เนือละเอียด  นิม  

พลิว   

 

                                       
 

ภาพที 2.3   ผ ้ามัดหมีจังหวัดสุรินทร์ 

ทีมา : อัจฉรา  ภาณุรัตน์ และคณะ ม.ป.ป. : 54 

 

2.5.2     ผ้าแพรวากาฬสินธุ์    

                          

เมืองกาฬสินธุ์มีประวัติยาวนาน  ทีปรากฏหลักฐานเริมจากการอพยพเข้ามาของเจ้า

โสมพะมิตและไพร่พล  จากประเทศลาว  เมือประมาณ พ.ศ. 2307 - 2317   มีการเปลียนแปลงการ

ปกครองหลายครั งจนล่าสุด  กาฬสินธุ์ได้รับการแต่งตั งเป็นจังหวัด  ในปี  2490   
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 ชุมชนผลิตผ ้าแพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์คือ บ้านโพน อ ําเภอคําม่วง ซึงเป็นชาวภูไททีถูกเกลี ย

กล่อมมาพร้อมกับชาวภูไทอืน ๆ จากเมืองวังทีขึ นอยู่กับนครเวียงจันทร์สมัยนั น เพือตัดกําลังพลของ

เวียงจันทร์ ไม่ให้คิดแยกตัวจากสยาม  ชาวภูไทเหล่านี เลือกทําเลทีเหมาะสม  กระจายกันตั งชุมชนอยู่

รอบ ๆ เชิงเขาภูพาน ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์    มุกดาหาร  นครพนม  และสกลนคร   

 ภูไทบ้านโพน  มีผีมือในการทอผ้าไหมขิดผสมจก  พืนผ ้าสีแดง  ลายสีขาว  เหลือง  และม่วง  

เนืองจากอุปนิสัยของคนภูไท ชอบปลูกบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มเครือญาติ ประหย ัด เรียบง่าย ปลูกพืช 

เลี ยงสัตว์ และทอผ้าไว ้ใช้เอง ไม่ค่อยได้แลกเปลียนกับคนนอกชุมชน  ภูมิปัญญาการทอผ้าจึงถ่ายทอด

ในกลุ่มของตนเท่านั น  จนกระทั งปี 2520   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ตามเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเยียมพสกนิกร   พระองคท์อดพระเนตรเห็นชาวบ้านโพน ห่มสไบ

ผ้าไหมสีแดง  ลวดลายสวยงาม  จึงทรงสนพระทัย  และทรงพระกรุณา  ส่งเสริม และสนับสนุน     ซึง

เป็นทีซาบซึ งและภาคภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์เป็นอย่างยิง  เป็นจุดเริมต้นของผ ้าไหมแพรวา กระจายสู่

สายตาของผู ้คนทั วประเทศ    

 ผ ้าแพรวาส่วนใหญ่ทอด้วยไหม  เพราะลายผ ้าวิจิตรสวยงาม  ผลิตขึ นมาสักชินก็ต้องสวย   มีค่า

และใช้ได้นาน    เส้นไหมทีใช้มีทั งแบบเส้นใหญ่ไม่เรียบและไหมน้อย  เนือละเอียด  ขนาดของผ ้าแพร

วา  กว้างครึงวา  ยาวหนึงวา   มีไว ้สําหรับสไบเฉียงทับเสือทีนุ่งหรือมีไว้โพกหัวก็ได้  ต่อมามีการ

ประยุกต์ขนาดของผ ้าให้ได้มาตรฐานเหมาะกับการใช้งาน  เช่น  ขยายความกว้างเป็น  1  เมตร  ขยาย

ความยาวเป็น  4 - 5  เมตร  โดยเป็นแบบมีลายส่วนหนึง และไม่มีลายอีกส่วนหนึงในผืนเดียวกัน  ลาย

บนผืนผ ้าแพรวาล้วนมีความหมายดี  เป็นผ ้ามงคลสําหรับผู ้ใช้  ตัวอย่างลายผ ้าแพรวาแสดงไว้ดังภาพที 

2.4  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จดทะเบียนผ้าแพรวา  เป็นภูมิปัญญาท้องถินไทย   ตั งแต่ว ันที  21  พฤษภาคม 

2546  ผ ้าแพรวาจึงเป็นสมบัติล ํ าค่าของชาวกาฬสินธุ์อย่างแท้จริง   

 

 
 

ภาพที 2.4  ผ ้าแพรวา บ้านโพน  กาฬสินธุ์        

     ทีมา : เบญจมาศ  มาประณีต 2546 : -  
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2.5.3   ผ้าย้อมครามสกลนคร 

  

            ผ ้าย ้อมครามเป็นผ ้าของชาวไร่ชาวนา มาแต่โบราณ เป็นผ ้าของคนชนบททุกครัวเรือน   

ช่วงแรกทีผ ้าทอจากโรงงานเข้าสู่สังคมชนบท  เด็กนักเรียนปฏิเสธทีจะนุ่งกระโปรง หรือกางเกงย ้อม

ครามไปโรงเรียน  หรือแม้แต่คนหนุ่มสาวก็ไม่นุ่งผ ้าย ้อมครามไปทํางานนอกบ้าน ในไร่ ในนา  มีเพียง

พ่อเฒ่า แม่เฒ่าทีอยู่ก ับบ้าน ย ังนุ่งผ ้าย ้อมครามเป็นเสือกันหนาว  แต่พบเห็นน้อยมาก จนผ้าย ้อมครามถูก

พืนฟูทีจังหวัดสกลนครในช่วงปี 2535-2538  ด้วยการเรียนรู้ และทดลองจากความทรงจํารางเลือนของ

ผู ้ สูงอายุในชุมชน ผ ้าโบราณนีออกสู่ตลาดกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ในราวปี  2539  ลักษณะของ

ผ้าย ้อมครามเป็นผ ้าฝ้ายเข็นมือทั งพืนเรียบและมัดหมี เนือผ ้าหนา แต่นุ่ม ตามลักษณะของฝ้ายแท้ เป็นที

ชืนชอบของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ 

 ช่วงปี 2541-2543  ย ังมีการลองผิดลองถูกในการเตรียมนํ าย ้อม และลองย ้อมเส้นใยหลายชนิด

ทีมีในตลาดเส้นใย  พบว่านอกจากฝ้ายเข็นมือแล้ว  เส้นใยทีโรงงานอุตสาหกรรมใชท้ําคอเสือแล้วผิด

แบบ  ถูกนําออกมาขายให้ชาวบ้านดึงเอาเส้นใยออกมาทอผ้าใช้สอยต่าง ๆ   เส้นใยนี ติดสีครามได้ดี

เช่นเดียวกันกับฝ้ายเข็นมือ ให้เนือผ ้าบางกว่า แต่เนือผ ้าย่นเล็กน้อย  ช่างทอต้องหาวิธีการทอให้หนา

และแน่น  เดือนพฤศจิกายน  2543 องค์การยูเนสโก  จัดสัมมนา “การฟืนฟูการย ้อมครามธรรมชาติ” ใน

ภูมิภาคเอเชีย ทีจังหวัดเชียงใหม่ ช่างย ้อมครามจากประเทศต่าง ๆ  เช่น อิหร่าน  อินเดีย  อิรัก  ไทย 

เกาหลี  และญีปุ ่ น  ร่วมสัมมนาแลกเปลียนความรู้เรืองการย ้อมคราม การออกแบบลายผ ้า ทําให้ผู ้ผลิต

ผ ้าย ้อมครามมีโลกทัศน์กว ้างขึ น  ช่วงเวลานี ลายหมีถูกปรับให้เล็กลงและจัดลายเพียงบางส่วนของผืน

ผ ้า   อีกส่วนทีเหลือเป็นผ ้าพืนเรียบไม่มีลวดลาย 

 ปี  2544 เป็นช่วงทีช่างย ้อมมีประสบการณ์ถึง 10 ปี มีความชํานาญมาก อีกทั งมีผลการวิจัยทาง

เคมีในห้องปฏิบัติการยืนย ันว่าผ ้าย ้อมครามจากช่างย ้อมทีเชียวชาญนั นสีไม่ตก และสามารถอธิบาย

กระบวนการทางเคมีของสีครามตั งแต่ในใบคราม ในนํ าคราม ในเนือคราม ในนํ าย ้อม  และทีเกาะติด

อยู่ในเนือผ ้า   ทําให้ผู ้ ใช้ผ ้าย ้อมครามเชือมั นในคุณภาพ ผ ้ าย ้อมครามสีไม่ตก มากขึ น  เดือนมิถุนายน  

2544 โครงการวิจัยดังกล่าวจัดสัมมนา  “การทําสีครามธรรมชาติในประเทศไทย” ทีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีช่างย ้อมครามจากจังหวัดล ําพูน เชียงใหม่ สุรินทร์ 

นครพนม และสกลนคร  เป็นผู ้ ถ่ายทอดประสบการณ์ มีนักวิชาการด้านผ ้าพืนเมือง  และผู ้สนใจการ

ย ้อมครามในจังหวัดสกลนคร  และนครพนมประมาณ  200 คน  ร่วมแลกเปลียนประสบการณ์    ผู ้ ร่วม

สัมมนากว่าร้อยละ 95 พร้อมใจกันนุ่งเสือย ้อมครามผ้าพืนกับซินหมีย ้อมครามมาร่วมสัมมนา แสดงให้

เห็นว่าในช่วงเวลานั น มีการผลิตผ ้าย ้อมครามแบบดั งเดิมใช้เอง ในชนบทมากแล้ว  การมารวมตัวกัน

ของช่างย ้อมจากหลายภูมิภาค  ทําให้ช่างย ้อมครามทีสกลนครได้ความรู้จากช่างย ้อมจากจังหวัดสุรินทร์



23 
 

 

ว่าสีครามใช้ย ้อมไหมได้  ขณะทีช่างย ้อมครามจากจังหวัดสุรินทร์ว ัย  82 ปี ก็เพิงรู้ว่าสีครามใช้ย ้อมฝ้าย

ได ้  และหลาย ๆ  คน  เพิงรู้ว่ามีต้นไม้อีกชนิดหนึงทีเชียงใหม่ชือต้นห้อมให้สีนํ าเงินย ้อมฝ้ายได้เช่นกัน

กับคราม 

 ผลการวิจัยและการสัมมนาถูกเผยแพร่โดยสือมวลชนหลายแขนงอย่างต่อเนืองตลอดปี ทําให้

หลาย  คน สนใจสีครามและต้องการผ ้าย ้อมคราม ขณะเดียวกันช่างย ้อมครามหลายคนทีทิงหม้อคราม

ไปแล้วเกือบ  30 ปี หันกลับมาย ้อมครามอีก  แต่ส่วนใหญ่ก็ย ังทําผ ้าแบบเดิม  คือ ผ ้าพืนสีนํ าเงิน มีบาง

กลุ่มเท่านั นทีมีความรู้เรืองการตลาดของผ ้าคราม  จึงประยุกต์รูปแบบผ้าและลายหมีใหม่ ๆ  ผสมกับ

เอกลักษณ์ดั งเดิม  ผลิตผ ้าย ้อมครามแบบแปลกใหม่ออกมา  และกลุ่มต่าง ๆ  ก็เลียนแบบการผลิตผ ้า

รูปแบบนั น ๆ   ตามกัน 

 ปี  2545 การผลิตผ ้ามัดหมีย ้อมครามย ังมีต่อเนือง  แต่พัฒนาระดับความเข้มของสีในลายหมี

เป็นหลายระดับมีสีนํ าเงิน สีฟ้า สีขาว และสีนํ าตาลของฝ้ายพันธุ์ทีให้ปุยสีนํ าตาล มีการใช้เส้นใยเรยอน 

ย ้อมสีครามซึงติดสีได้เข้มเท่าๆกับฝ้ายเข็นมือ แต่เนือผ ้านิม พลิว และวาว  เมือใช้เทคนิคการทอหลาย

ตะกอ ทําใหเ้นือผ ้าหนาขึ น อยู่ตัว ไม่ย ับง่าย และทนมากขึ น ด้วยคุณสมบัติทีดีของเรยอนดังกล่าวแล้ว  

จึงปรับรูปแบบผ้า ลดลายหมี ไม่เต็มผืน ทําใหเ้ห็นลายในตัวผ ้าทีเกิดจากการทอหลายตะกอ เห็นความ

เข้ม และวาวของเนือผ ้า ผ ้าย ้อมครามลักษณะนี ได้รับความสนใจมาก   ขายได้ถึงเมตรละ  500 - 1,000 

บาท  ด้วยความสวยสะดุดตา และราคาสะดุดใจ ช่างย ้อมครามหลายคนในพืนทีต่าง ๆ ของสกลนคร 

เร่งผลิตผ ้าย ้อมครามทั งแบบผ้าพืนโบราณ  ผ ้าซีนมัดหมี  ใช้ทั งฝ้ายเข็นมือ  ฝ้ายโรงงาน และใยเรยอน 

 ปี  2546 ผ ้าย ้อมครามจากหลายพืนที ถูกส่งเข้าประกวดคัดสรรกับผ ้าไหมและผ้าฝ้ายอืน   ใน

โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ แต่เพราะไม่มีการนําเสนอคุณสมบัติทีดีของผ ้าย ้อมคราม ทําให้

คณะกรรมการไม่มั นใจในคุณภาพสีและความเหมาะสมในการใชผ้ ้า  ผ ้าย ้อมครามจึงไม่ได้รับความ

สนใจเท่าผ ้าไหมทีเป็นทีรู้จักมานาน  แต่ผ ้าย ้อมครามได้รับโอกาสใหน้ําเสนอในงานประชุมนานาชาติ  

“APEC“ ในงานนี ผ ้าย ้อมครามได้รับความสนใจ และมีลู่ทางในการส่งออก  ในช่วงเวลานี มีผู ้ค้าชาว

ญีปุ ่ นนําผ ้าตัวอย่างไปทดลองตลาดในญีปุ ่ น พร้อมกับเสาะหาข้อมูลความต้องการผ ้าย ้อมครามของชาว

ญีปุ ่ น ซึงมีการเพิมเส้นฝ้ายย ้อมสีเปลือกไม้ผสมสีคราม  ทําให้ไดล้วดลายผ ้าหลากสี  สดใส  สวยงาม

มากกว่าเดิม  โดยคงสภาพเนือผ ้าฝ้ายเข็นไว ้

 ปี  2547  รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์  ได้ให้โอกาสผู ้ผลิตผ ้าย ้อม

ครามนําสินค้าตัวอย่างไปเสนอทีประเทศญีปุ ่ นด้วยตนเอง  พร้อมกับศึกษาความต้องการผ ้าย ้อมคราม

ของชาวญีปุ ่ น หลังจากนั นอีก  2 - 3 เดือน ก็ให้โอกาสไปเปิดบูธผ ้าย ้อมครามในประเทศญีปุ ่ น  และ

ได้รับการสั งซือ –ส่งออกตามระบบ จนผู้ผลิตผ ้าย ้อมครามรายหนึงจากสกลนครได้รับรางวัลส่งออก
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ดีเด่น  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ไปศึกษาดูงาน  การตลาดของผ ้าย ้อมครามทีประเทศอิตาลี

และสหรัฐอเมริกา 

 ผ ้าย ้อมครามได้รับความสนใจมากขึ น ทั งภายในและต่างประเทศ โดยชาวต่างชาตินิยมฝ้ายเข็น

มือแต่ชาวไทยนิยมเส้นใยเรยอน สกลนครกลายเป็นแหล่งผลิตผ ้าย ้อมครามธรรมชาติทีมีคุณภาพและ

ปริมาณมากทีสุดในประเทศไทย  โดยคุณภาพผ้ามีหลายระดับ ขึ นอยู่กับชนิดของส้นใย และความ

ชํานาญของช่างย ้อมในการเตรียมนํ าย ้อม  แต่ทุกกลุ่มพยายามทีจะพัฒนาผ ้าไปสู่คุณภาพทีดีขึ น  ตรง

ตามความต้องการของลูกค้า  หน่วยงานภาครัฐทั งสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด 

และพานิชจังหวัด ให้การสนบัสนุนแก่ผู ้ผลิตผ ้าให้มีตลาด นักวิจัยในสถานศึกษาทั งในจังหวัดสกลนคร

และอืน ๆ ทําการค้นคว้าในประเด็นต่าง ๆ ทั ง การเตรียมสีย ้อม การแปรรูปผลิตภัณฑ์  การตลาด การ

ควบคุมมาตรฐานต่าง ๆ และอืนๆ 

   2548 – ปัจจุบัน  ผ ้าย ้อมครามกลายเป็น 1 ใน 3 ของดีของแซบเมืองสกล หน่วยงานทุกภาค

ส่วน  ให้การส่งเสริมสนับสนุน เช่น หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการผลิต  การตลาด และมาตรฐานสินค้า  

ขณะทีสถาบันการศึกษา ทําการศึกษาวิจัยทั งด้านการผลิต การขาย การสร้างเครืองหมายการค้า แม้

ระดับโรงเรียนมีการสร้างหลักสูตรท้องถินในนักเรียนได้เรียนแบบบูรณาการ  

      

2.6      ขันตอนและวิธีการทําผ้าย้อมสีคราม   
 

ดังกล่าวแล้วว่าผ ้าย ้อมครามมี 2 แบบ คือผ ้าพืนเรียบ กับผ ้ามัดหมี การทําผ ้าพืนเรียบไม่มีลาย 

จะย ้อมครามทั งเส้นพุ่งและเส้นยืน แล้วทอลายขัดธรรมดา ได้ผืนผ ้าสําหรับตัดเสือเป็นส่วนใหญ่ ทีนิยม

มากกว่าจะเป็นผ ้ามัดหมี ซึงทอลายขัดธรรมดาเช่นกัน แต่เกิดลายด้วยการมัดหมี แล้วย ้อม  มีขั นตอน

ดังนี 

 

2.6.1     การทําเส้นฝ้าย    

             เป็นการแปรรูปใยของปุยฝ้าย  ไปเป็นเส้นฝ้ายทีเรียกว่า ฝ้ายเข็นมือ เพือใช้ถักทอผ้า    

ประกอบด้วยขั นตอน อุปกรณ์ และวิธีการดังนี 

  1.  การอิวฝ้าย  ใช้อิ วเป็นอุปกรณ์  ส่วนประกอบทีสําคัญของอิ วคือ   ลูกหีบ 2 ตัว  รูป

ทรงกระบอกทําจากไม้เนือแข็ง  คุณภาพดี  ปลายข้างหนึงของลูกหีบทั ง 2 ตัว  มีลักษณะเป็นร่องและ

เป็นเกลียวสวมกันได้พอดี  เรียกส่วนนี ว่า มะเฟืองอิ วปลายอีกข้างของลูกหีบหนึงตัวต่อกับ แขนอิ ว เมือ

หมุนแขนอิ วทําให้ลูกหีบตัวนั นหมุน  มะเฟืองอิ วทีประกบกันอยู่ท ําให้ลูกหีบอีกตัวหมุนด้วย แต่หมุน

ในทิศทาง  ตรงข้าม  (หมุนเข้าหากัน)  เมือป้อนปุยฝ้ายทีผึงแดดจนแห้งดีแล้ว เข้าไปด้านหน้าลูกหีบทั ง
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คู่ทีก ําลังหมุน     จะทําให้ปุยฝ้ายไร้เมล็ดถูกแยกไปข้างหลัง  ส่วนเมล็ดฝ้ายจะถูกคายไว้ข้างหน้า  หาก

ฝ้ายปุยใดเมล็ดลีบจะคัดออกไม่ได้  ทําให้ปนเปือนไปกับปุยฝ้ายทีถูกอิ ว คนอิ วฝ้ายต้องช่วยคัดออก  

และหากผึงฝ้ายไม่แห้งพอหรือแห้งแล้วทิงไว้นานจนชืน จะทําให้ใยฝ้ายเหนียว  แยกออกจากเมล็ดฝ้าย

ยาก   ดังนั นจํานวนปุยฝ้ายทีผึงแดดแต่ละวันต้องพอดีกับเวลาและกําลังของคนอิ วฝ้าย 

2.  การดีดฝ้าย   ใช้กะเพียด  คันดีด และก้อดีดเป็นอุปกรณ์ กะเพียด ทําจากไม้ไผ่    

สานเป็นรูประฆังขนาดใหญ่    ปากกะเพียดกว้างประมาณ  70 - 80    เซนติเมตร    ใกล้เคียงกับความสูง

ขณะนั งของคนดีดฝ้าย และยาวประมาณ 1 เมตร   คันดีด  ทําจากไม้ไผ่แก่จัด   รูปร่างคล้ายคันธนู   ผูก

เชือกระหว่างปลายคันดีด เรียกเชือกนีว่าสายคันดีด  ซึงทําจากใยของเถาไม้ป่าชนิดหนึงทีมีลักษณะต้น

และผล  คล้ายองุ่น  ขัดถูสายคันดีดด้วยใบสดของน้อยหน่าเพือให้สายเรียบไม่ติดใยฝ้าย   ก้อดีด   ทํา

จากลําไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 – 2  เซนติเมตร  ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร  หรือขนาดพอดีมือ

กํา  มีความยาวโผล่พ้นกํามือทั งด้านนิวก้อยและด้านหัวแม่มือเล็กน้อย   อุปกรณ์ทั ง 3 ชนิด ถูกใช้

สําหรับทําให้ใยของปุยฝ้ายทีอิ วแล้ว  แตกแยกจากกัน พองฟู เรียกวิธีการนีว่า การดีดฝ้าย โดยการ วาง

กะเพียดในแนวนอนในบริเวณลมสงัด   นั นคือภายในห้อง (อาจต้องปิดประตูหน้าต่าง)  คนดีดฝ้าย หัน

หน้าเข้าหาปากกะเพียด  วางปุยฝ้ายปริมาณพอเหมาะในกะเพียด  มือซ้ายกําคันดีดตรงกลางให้แน่น  

วางตัวคันดีดขนานกับพืน   มือขวากําก้อดีดให้ปลายโผล่ด้านนิวก้อยเล็กน้อย    ใช้ก้อดีดตรงทีโผล่พ้น

กํามือเกียวสายคันดีด  ดึงและปล่อย  ขณะทีสายคันดีดสัมผ ัสกับก้อนปุยฝ้ายในกะเพียดอย่างสมําเสมอ  

ดึงสายคันดีด  วางสัมผ ัสปุยฝ้ายแล้วปล่อย   ทําเช่นนี ซํ าแล้วซํ าเล่าจนใยฝ้าย  เนือละเอียด  พองฟู   ซึง

ใช้เวลาประมาณ  10 - 15  นาที   ปุยฝ้ายทีได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ 2 อย่าง  คือทําเป็นแผ่นวางเหลือม

ซ้อนกันเป็นแผ่นใหญ่  ใช้ทําไส้ผ ้าห่มนวม   กับทําเป็นแผ่นแล้วม้วนเป็นแท่งใช้ทําเส้นฝ้ายต่อไป 

3.  การล้อฝ้าย  ใช้ไม้ล้อฝ้าย  ทําจากไม้ไผ่ เหลาให้มีขนาดและรูปร่างคล้ายแท่งดินสอ 

ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร   แผ่นรอง ทําจากไม้เป็นแผ่นกระดานมีด้ามจับคล้ายไม้ตีปิงปอง ยาว

ประมาณ  20 - 25 เซนติเมตร  อุปกรณ์ทั ง 2 ชิน  ใช้สําหรับม้วนแผ่นปุยฝ้ายให้เป็นแท่งหรือดิว  เรียก

วิธีการนีว่าการล้อฝ้าย   โดยการนําปุยฝ้ายทีดีดแล้วแผ่ออกเป็นแผ่นบนแผ่นรองตามแนวนอน   มือขวา

จับไม้ล้อวางทับตรงกลางแผ่นปุยฝ้าย     มือซ้ายคลึงปุยฝ้ายไถล ไปข้างหน้า   โดยมือขวาหมุนไม้ล้อ

ตามไปด้วย    ทําให้ปุยฝ้ายพันไม้ล้อแน่นจึงถอดไม้ล้อออกจะได้ดิวฝ้าย หลังจากล้อจนหมดปุยฝ้ายแล้ว

ต้องห่อดิวฝ้ายทั งหมดไว้ด้วยผ ้าหนา ๆ  ป้องกันลมและความชืน    หากล้อฝ้ายแน่นมาก  เมือนําไปเข็น

จะได้เส้นฝ้ายเล็กบาง   แต่ถ้าล้อฝ้ายหลวมเกินไปจะทําให้ได้เส้นฝ้ายใหญ่และไม่สมําเสมอ   ดังนั นต้อง

แน่นพอดี 

4.  การเข็นฝ้าย  ใช้หลาหรือไนเป็นอุปกรณ์ หลามีส่วนประกอบหลายชิน  โครงหลา

ทําจากไม้เนือแข็ง  ประกอบด้วยคานยาว 1 เมตร  ปลายคานทั ง 2  ด้านมีหลักไม้ ด้านละ 1  คู่   ระหว่าง
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หลักไม้ด้านหนึงมีกงล้อทําจากไม้ไผ่เรียกว่า  กงหลา ระหว่างหลักไม้อีกด้านหนึงมีแท่งเหล็กปลาย

แหลมยาวประมาณ 15  เซนติเมตร  เรียกว่า  เหล็กไน   ระหว่างกงหลากับเหล็กไนถูกคล้องด้วย

สายพานทีทําจากเกลียวเส้นฝ้ายขัดถูด้วยถ่านไม้และขี สูด (ชันโรง) แกนของกงหลายืนยาวออก  ใช้จับ

เพือหมุนกงหลา เรียกส่วนนี ว่า แขนหลา   หลาใช้ประโยชน์ 2 อย่างคือ ปันใยฝ้ายให้เป็นเกลียว

ติดต่อกันยาวเป็นเส้นฝ้าย เรียกว่า การเข็นฝ้าย กับใช้กรอเส้นฝ้ายเข้าหลอดไม้ไผ่ เรียกว่า การปันหลอด  

คนเข็นฝ้ายจะนั งพับเพียบเก็บเท้าทั งคู่ หรือนั งพับเพียบเก็บเท้าข้างเดียว  อีกข้างหนึงเหยียดยาวไปยึด

คานหลาไว้   มือขวาจับแขนหลา  มือซ้ายจับดิวฝ้าย  เมือหมุนกงหลา ทําให้เหล็กไนหมุนด้วย   เมือจ่อ

ปลายดิวฝ้ายทีปลายเหล็กไนทีกําลังหมุน   จะทําให้ใยฝ้ายถูกปันเป็นเกลียว    ดึงเส้นฝ้ายจากปลาย

เหล็กไนย ้ายเข้าไปพันทีโคนเหล็กไนและทําการเข็นฝ้ายต่อไป   ดิวแล้วดิวเล่าจนกระทั งได้เส้นฝ้ายเต็ม

เหล็กไน  การเข็นฝ้ายเป็นหัวใจของการทําเส้นฝ้าย  เป็นงานทีใช้ทักษะสูง   สิงทอจากฝ้ายธรรมชาติแท้ 

ๆ ทีสวยงามประณีต เกิดจากความชํานาญของคนเข็นฝ้าย 

5.  การเปียฝ้าย     เปีย ทําจากไม้  3  ชิน    ชินแรกเป็นท่อนตรง อาจทรงกระบอก

หรือลูกบาศก์    กว ้างประมาณ   2-3  เซนติเมตร  ยาว  30-50   เซนติเมตร  อีก 2 ชิน  ยาวประมาณ 

30 เซนติเมตร   มีลักษณะคล้ายกัน อาจทรงกระบอกหรือลูกบาศก์  ทีปลายทั ง 2 ข้างของแต่ละชิน

โค้งเล็กน้อยไปทางเดียวกัน  ประกอบกนัโดยใช้ 2 ชินหลัง ปิดหัว-ท้าย  และตั งฉากกับชินแรก  ให้

ปลายทีโค้ง โค้งเข้าหากัน และทั ง 2 ชินอยู่ในแนวไขว้กันทํามุมประมาณ 45-90 องศา  เปียเป็น

อุปกรณ์ทีถ่ายเส้นฝ้ายออกจากเหล็กไน ใช้มือขวากําไม้ชินกลางของเปีย พันเส้นฝ้ายเข้ากับไม้ 2 ชิน

ทีปิดหัว-ท้าย  มือซ้ายจับเส้นฝ้ายทีคลายออกจากเหล็กไน   ควบคุมให้เส้นฝ้ายตึงสมําเสมอและพัน

ไนทิศทางเดียวกัน  พันไปเรือยจนฝ้ายหมดจากเหล็กไน   จึงถอดกลุ่มเส้นฝ้ายออกจากเปีย   ได้กลุ่ม

ฝ้ายเป็นวงกลมปริมาณ  1 เหล็กไน  เรียกฝ้ายจํานวนนีว่า ฝ้าย 1 ไน  โดยทั วไปจะรวมฝ้าย 5 ไนเขา้

ด้วยกันเรียกว่า ฝ้าย 1 ต่อน 

 

 2.6.2      การทําลายด้วยการมัดหมี      

  การมัดหมีเป็นการทําลายผ ้า โดยการมัดกลุ่มเส้นฝ้ายเป็นข้อ ๆ ด้วยเชือกกันนํ า เมือ

นํากลุ่มเส้นฝ้ายย ้อมสี  สีจะเกาะติดเฉพาะบริเวณทีไม่ได้มัด  เมือแก้เชือกมัดออกจึงเกิดลายบนเส้นฝ้าย   

นําไปทําฝ้ายเส้นพุ่ง  ทอเป็นลวดลายบนผืนผ ้า  การมัดหมีมีขั นตอน  อุปกรณ์และวิธีการดังนี 

  1.  การกวักฝ้าย  ใช้หลักตีนกง กง ไม้คอนอัก  และอัก เป็นอุปกรณ์หลักตีนกงเป็นเสา

ไม้หรือเหล็ก 1 คู่   มีลักษณะคล้ายกัน   แต่ละอันถูกยึดฐานไว้ด้วยว ัตถุหนัก ๆ  เช่น ท่อนไม้ใหญ่  หรือ

คอลกรีต   กง  ทําจากเส้นด้ายมัดโยงดิวไม้ไผ่  เป็นรูปร่างทรงกระบอก    ไม้คอนอัก   ทําจากไม้เนือ

แข็งมีฐานหนัก เป็นทีแขวนอัก   อัก เป็นรูปทรงกระบอกเช่นเดียวกันกับกง  แต่ขนาดเล็กกว่าและทํา



27 
 

 

จากไม้เนือแข็ง   อุปกรณ์ทั ง 4 ชิน ถูกใช้ทํางานร่วมกันเพือนําเส้นฝ้าย  เข้าไปเก็บไว้ในอัก  เริมจาก

คล้องฝ้าย 1 ไนเข้ากง  และแขวนกงไว้กับหลักตีนกง  วางไว้ด้านซ้ายของคนกวักฝ้าย  ส่วนด้านขวา

แขวนอักไว้กับไม้คอนอัก  ดึงปลายเส้นฝ้ายด้านหนึงในกง ผูกและพันเข้าอัก  มือขวาหมุนอักรอบไม้

คอน มือซา้ยจับเส้นฝ้ายทีคลายจากกง  ควบคุมให้พันเข้าอักอย่างเป็นระเบียบ  หมุนอักพันเอาเส้นฝ้าย

เข้าไว ้ในอักจนเพียงพอ  จึงปลดอักออกจากคอนอัก  เส้นฝ้ายทีพันในอักนีนําไปใช้ทําฝ้ายเส้นพุ่งโดย

การมัดหมี และนําไปทําฝ้ายเส้นยืนโดยการค้นหูก 

2.  การค้นหม ี  ใช้หลักค้นหมี  เป็นไม้ 4 ชิน  ประกอบกันเป็นกรอบสีเหลียม   ความ

กว้างเท่ากับความกว้างของฟืมทีจะทอ  ยาวใกล้เคียงกับความกว้าง  การค้นหมีเป็นหัวใจของการมัดหมี   

เพราะต้องนับเส้นฝ้ายและแบ่งกลุ่มเส้นฝ้ายให้ได้จ ํานวนถูกต้อง    จึงจะได้ผ ้าตามลายและความยาวที

ต้องการ  เป็นงานทียากต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ   เริมก่อหมีโดยผูกปลายข้างหนึงของเส้นฝ้าย  ทีถ่าย

มาจากอัก  พันเข้ากับหลักค้นหมีทั งคู่   พันจนได้จ ํานวนรอบเท่าจ ํานวนลูกหมีของลายทีต้องการ   แล้ว

จึงพันซํ าอีก  และแยกกลุ่มฝ้ายในหลักค้นเป็นกลุ่ม ๆ  เรียกว่า ล ําหมีหรือลูกหมี  พันซํ าหลายรอบจนได้

จ ํานวนเส้นฝ้ายในแต่ละลูกหมีตามลายนั น ๆ  

3.  การมัดหม ี   บางคนมัดหมีบนหลักค้นหมี    แต่บางคนจะถอดฝ้ายจากหลักค้นหมี

เอาไปขึงในหลักมัดหมีแล้วจึงมัดหมีบนหลักมัดหมี  หลักค้นหมีกับหลักมัดหมีจะมีลักษณะคล้ายกัน  

เพียงแต่หลักค้นหมีวางแนวตั ง   แต่หลักมัดหมีวางในแนวนอน  การมัดหมี  จะใช้เชือกฟางมัดลูกหมี

ทางด้านซ้ายมือ แต่ละลูกให้ครบทุกลูกเสียก่อน  เรียกว่า มัดแดนหมี จากนั นจึงเริมมัดลายหมีซึงอาจจะ

เริมต้นทีใดก็ได้แล้วแต่ความถนัดของผู ้ม ัด  แล้วมัดกระจายไปจนเสร็จ  หลังจากนั นใช้เชือกสอดมัด

กลุ่มหมีทั งหมดไว้ก่อน   จึงถอดออกจากหลักหมี เรียกกลุ่มฝ้ายมัดหมีทั งหมดนี ว่า 1 หัวหมี   

 

2.6.3  ลายหมี  

       ผ ้ามัดหมี เป็นผลิตภัณฑ์ของทุกจังหวัด แต่เป็นเอกลักษณ์ของผ ้าอีสาน  วิธีการทําจะมัด

เส้นด้ายเป็นลวดลายความต้องการก่อนนําไปย ้อมสี  ส่วนทีมัดไว้ไม่ติดสีจึงเกิดลายบนผืนผ ้า มีประวัติ

ยาวนาน และมีขั นตอนการทําผ ้ามัดหมีดังนี   

     ประมาณเมือ 4,000 ปี บรรพชนเผ่าไทในยุคหินใหม่ได้คิดค้น เทคนิคการมัดย ้อมแบบ

มัดหมีขึ นเรียกว่ามัดก่าน ซึงย ังคงเรียกชือนี สืบมาจนถึงปัจจุบันในหมู่ชาวไทลือ (ก่านในภาษาท้องถิน 

แปลว่า ลายขวาง เช่น ซินก่าน หมายถึง ผ ้าถุงทีมีลายขวางรอบตัว และเมือประมาณ  2,500 ปี 

ประชาชนจากแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อพยพไปอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆ ได้นําเอาวิธีมัด

ก่านไปเผยแพร่และเรียกว่า Mangikat ต่อมาเสียงกร่อนเป็น Ikat (อรทัย ผลดี 2543 : 289) ซึงเป็น

กรรมวิธีมัดหมีของอินโดนีเซีย การมัดหมีนับว่าเป็นกรรมวิธีทีซับซ้อน  เริมจากนําด้ายหรือไหมไปใส่
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สลักไม้เรียกว่าโฮงมัดหมี    เอาเชือกหรือปอมาผูกทําเป็นลวดลายแล้วนําไปย ้อม   ล้างให้สะอาด แก้ปอ

ทีมัดออก เกิดเป็นลายตามทีผูกไว้  ตากให้แห้ง  จึงเอาด้ายมากรอใส่หลอด  ใช้เป็นเส้นพุ่ง  ลายเก่า ๆ ที

ทําได้ยากเลือนหายไปเกือบหมดแล้ว เช่น ลายนาคเกี ยว ลายดอกบัว ลายไก่ชนและลายนกยูง    แบบ

ลายหมี ขนาดของลายหมี  สัมพันธ์กันกับจํานวนเส้นฝ้ายในลําหมี ดังนั นผู ้ ทีจะออกแบบลายหมี   ต้องรู้

เรืองการค้นหมี นับจํานวนเส้นฝ้ายในหลักหมีได้ การออกแบบลายหมีนิยมใช้วิธีเขียนบนกระดาษ

กราฟดังตัวอย่าง ลายหมีมีมากมายแต่ทีเป็นแม่ลายพืนฐานมี 7 ลาย ได้แก่  หมีข้อ หมีโคม หมีบักจับ  

หมีกงน้อย  หมีดอกแกว้  หมีขอ  และหมีใบไผ่  ดังรูป 2.5  

กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทญ้อ   มัดหมีลายต่าง ๆ  ทั งหมด 24 ลาย  จากการเลียนแบบลายจากผ้า

มัดหมีโบราณ ทีใช้กันในชุมชน และเลียนแบบจากผ้ามัดหมีจากชุมชนอืน  ไม่มีใครแสดงความเป็น

เจ้าของลายหมีลายใดลายหนึง   ดังรูป  2.6 
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หมีข้อตรง                                                                             หมีข้อหว่าน 

หมีโคมเจ็ด หมีโคมห้า หมีขอ 

  

หมีบักจับ หมีกงน้อยห้า หมีกงน้อยเจ็ด 

หมีดอกแก้ว หมีดอกแก้ว หมีใบไผ่ 

 

ภาพที   2.5   แม่ลายพืนฐานของลายหมี 

ทีมา  :  คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย  2526 : 12 – 14 
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1 หมีกงน้อย 2 หมีกุ ้ง 3 หมีขอ 

  

4 หมีคลองง่าม 5 หมีนาคหัวซ้อง 6 หมีคว ําหมีหงาย 

  
7 หมีลูกดอกกุญแจ 8 หมีดอกแก้ว 9 หมีดอกส่าน 

10 หมีเต่า 11 หมี มนหว่าน 12 หมีหมากจับ 

  
13 หมีหมากจับจุ้ม 14 หมีนาค 15 หมีนาคครองเดียว  
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16 หมีลายต้นข้าว 17 หมีลายต้นดอก 18 หมีต้นสน 

 
19 หมีหมากจับเปีย 20 หมีหมากจับวง 21 หมีปีกนกแอ่น 

  
22 หมีลายหมากนัด 23 หมีเอือ 24 หมีคั นลายดอกกาบ 

 

ภาพที  2.6  ลายหมีของกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทญ้อวัดธาตุประสิทธิ  อ. นาหว้า จ. นครพนม 

ทีมา : อนุรัตน์  สายทอง  2545 : 71-78 

 

2.6.4    การเตรียมนําย้อมและย้อมสีคราม  

   สีครามจัดอยู่ในประเภทสีวัต (vat) นั นคือตัวสีเป็นสารไม่ละลายนํ า จึงไม่สามารถย ้อม

ติดเส้นใยได้ ต้องเปลียนสีวัตให้มีโครงสร้างทางเคมีทีละลายนํ าได้ก่อนจึงย ้อม  สีครามธรรมชาติ

จัดเป็นสีเก่าแก่ทีสุดทีย ้อมติดเส้นฝ้ายได้ดี และทน จนได้ฉายา ราชาแห่งสีย ้อม ผ ้าย ้อมครามเป็นผ ้าของ

ชนชั นสูงในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกกลาง  นักเคมีสังเคราะห์สีครามได้ราวศตวรรษที 18  แต่ผ ้า

ย ้อมครามทีเป็นสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ทีสร้างรายได้สูงแก่จังหวัดสกลนครขณะนี  เป็นผ ้าย ้อม

สีครามธรรมชาติ  ทีสกดัสีครามเกือบทั งหมดจากต้นคราม (Indigofera  tinctoria  )  เสริมด้วยสีคราม

จากต้นเบือก (Marsdenia tinctoria R ) และต้นห้อม (Strobilanthes flaccidifolius  ) สําหรับใน

ต่างประเทศมีพืชทีให้สีครามเช่นกัน   ดังรูป 2.7 
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คราม  :  Indigofera  tinctoria    เบือก : Marsdenia tinctoria R โวด  : Isatis  tinctoria 

   

ห้อม : Strobilanthes flaccidifolius   ครามญีปุ ่ น: Polygonum tinctorium 

 

ภาพที  2.7   พืชบางชนิดทีให้สีคราม 

ทีมา : อนุรัตน์  สายทอง 2555 : 426 

 

การสกัดสีครามและเตรียมนํ าย ้อม  ประกอบด้วยขั นตอนต่าง ๆ ดังนี                      

1.  การแช่ใบคราม    โอ่งแช่ครามมีความจุประมาณ 20-30 ลิตร บรรจุใบครามสด

เกือบเต็มโอ่ง  เทนํ าสะอาดให้ท่วมพอดี  แช่ไว ้ 12 ชั วโมง จึงกลับใบคราม และแช่ต่ออีก  12 ชั วโมง จึง

แยกกากใบครามออกโดยวิธีบีบกากใบ ได้นํ าครามสีเขียวปนฟ้า 

   2.  การกวนนําคราม   เติมปูนขาวลงในนํ าครามพร้อมกับใช้มือกวนนํ าครามช้า ๆ   

สังเกตสีและฟองของนํ าคราม  พร้อมกับเติมปูนขาวเรือย  ๆ จนสังเกตเห็นฟองสีนํ าเงินเข้มเกิดขึ น    นํ า

ครามเปลียนเป็นสีเหลืองปนเขียว   จึงหยุดเติมปูนขาวแล้วกวนนํ าครามแรง  ๆ ให้เกิดฟองมาก  ๆ  กวน

จนสังเกตเห็นฟองสีนํ าเงินแตกและยุบตัวอย่างรวดเร็ว  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที    จึงหยุดกวนพักนํ า

ครามไว้  1  คืน   รินของเหลวใสชินบนทิง  ได้เนือครามสีนํ าเงินเข้ม  กรองเอาเนือครามด้วยผ ้าเนือหนา 

3.  การเตรียมนําย้อม  ใช้นํ าครามหรือเนือครามผสมกับนํ าขี เถ้า โดยวิธีแรกใช้นํ า

ครามทีเติมปูนขาวจนเกิดฟองสีนํ าเงินแล้วจ ํานวน  3 ลิตร  นํ าขี เถ้า 3  ลิตร  และนํ าต้มเปลือกสมอ (พัก
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ให้เย็น) จ ํานวน  3  ลิตร  ผสมกันในโอ่งดิน ตักนํ าย ้อมทุกวัน ๆ  ละ 2  เวลาเช้า – เย็น จนเกิดสีครามจึง

ย ้อม วิธีที 2 ใช้เนือครามทีกรองได้ 1 ลิตร นํ าขี เถ้า 1 ลิตร ปูนขาวเล็กน้อย และมะขามเปียกเล็กน้อย 

ผสมกันในโอ่งดิน ตักนํ าย ้อมทุกวัน เช้า – เย็น  เช่นกัน 

4.  การย้อมสีคราม    ขณะตักนํ าย ้อมแต่ละวันให้สังเกตสีของนํ าและสีของฟอง   ว ัน

แรกทีก่อหม้อครามนํ าย ้อมมีสีนํ าเงิน   ฟองใสไม่มีสีแตกยุบตัวง่าย  หลายวันต่อมา  นํ าย ้อมเริม

เปลียนเป็นสีเขียว  ฟองสีนํ าเงินขุ่นไม่แตกยุบง่าย   นํ าย ้อมทีดีมีสีเหลืองทอง ฟองสี   นํ าเงินเข้ม  ย ้อม

ติดเส้นฝ้ายธรรมชาติได้สีนํ าเงิน  ห่อหัวหมีทีย ้อมแล้วด้วยพลาสติก  หลังย ้อมแล้วให้ใช้เนือคราม

ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมนํ าขี เถ้าประมาณ 50 มิลลิลิตร เติมลงในนํ าย ้อมหม้อเดิม  โจกนํ าย ้อมและพัก

ไว้ไม่น้อยกว่า 6  ชั วโมง จึงนําหัวหมีทีย ้อมครั งแรกลงย ้อมซํ าอีก  เก็บหัวหมีและเติมเนือครามกับนํ า

ขี เถ้าพักไว้ และย ้อมซํ าอีก  ทําซํ า ๆ อย่างนี ได้เรือย ๆ  จนได้สีนํ าเงินเข้มติดฝ้ายเป็นทีพอใจ   จึงล้างหัว

หมีให้สะอาด    และแก้เชือกมัดหมีนําคล้องราวไม้ กระตุกให้เรียงเส้นและตากให้แห้ง 

 

  
เก็บใบคราม แช่ใบครามสด นํ าครามสีนํ าทะเล 

   

เติมปูนขาวในนํ าคราม นํ าครามเหลือง หยุดเติมปูน กวนนํ าครามเหลืองให้เป็น  

สีนํ าเงิน 
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เนือครามเกาะปูน นํ าย ้อมคราม ย ้อมคราม 

  

ฝ้ายย ้อมคราม ไหมย ้อมคราม กีทอผ้าย ้อมคราม 

แสดงผ ้าย ้อมคราม ผ ้าย ้อมครามกับคนรุ่นใหม่ 

 

ภาพที  2.8  ภาพการเก็บคราม สกัดสีคราม  เตรียมนํ าย ้อม และย ้อมคราม จนทอเป็นผ้าย ้อมคราม 
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ขั นตอนการทําผ ้ามัดหมีย ้อมสีคราม  แสดงรูปและแผนผัง มีดังนี 

                 

  

ภาพที 2.9  ภาพและแผนผัง ขั นตอนการทําผ ้ามัดหมีย ้อมสีคราม   

  

  2.6.5     การทอผ้าย้อมคราม 

    การทอผ้าย ้อมคราม ประกอบด้วย  การค้นหูก  เพือทําฝ้ายเส้นยืนหรือไส้หูก  นําไส้

หูกแต่ละเส้นต่อเข้ากับเส้นฝ้ายเดิมในเขาหูกและร่องฟันฟืมเรียกว่า การสืบหูก แล้วจึงนําหูกทีสืบแล้ว 

วางพาดในกีทอผ้า และทอผ้าต่อไป  ฝ้ายเส้นยืนสีพืนไม่มีลวดลาย   จึงมักใช้เส้นฝ้ายสีนํ าเงินหรือดํา

จากท้องตลาด   นอกจากมีจุดประสงคผ์ลิตผ ้าย ้อมครามล้วน ๆ จะใช้เส้นฝ้ายย ้อมครามเป็นเส้นยืน  

แหล่งของเส้นฝ้ายจะมาจากทีใดก็ตาม ฝ้ายนั นต้องถูกเก็บไว้ในอักเรียบร้อยแล้วจึงจะไปสู่การทอได ้ 

การเตรียมการทอผ้าย ังต้องมีขั นตอนและใช้อุปกรณ์อีกหลายชินต่อไปนี 
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1. การค้นหูก    ใช้อุปกรณ์ทีเรียกว่าเผือ  ซึงเป็นโครงไม้สีเหลียมมีหลักค้นหลายคู่

ประกอบอยู ่  การค้นหูกเป็นการถ่ายเส้นฝ้ายจากอักเข้าไปพันกับหลักค้นในเผือ    ซึงมีหลายคู่    มีการ

นับรอบของการพันให้ได้จ ํานวนสัมพันธ์กับจํานวนร่องฟันฟืม ซึงจ ํานวนร่องฟันฟืมนี เป็นเกณฑ์บอก

ขนาดของฟืม  การค้นหูกคล้ายการค้นหมีแต่ซับซ้อนน้อยกว่า  เพราะไม่ต้องคํานึงถึงลวดลาย  การค้น

หูกได้เต็มเฝือ  1 เฝือจะได้ไส้หูก 1 ไส ้

2. การสืบหูก  มีเขาหูก เป็นอุปกรณ์ทีใช้แยกไส้หูกออกเป็นชุด ๆ  สําหรับการทอผ้า

มัดหมีจะมี 2 ชุด  ทําจากด้ายเส้นใหญ่กว่าปกติและเหนียวทน  ฟืมเป็นอุปกรณ์จัดเก็บฝ้ายเส้นพุ่งให้

สานเรียงลําดับเป็นผืนผ ้า    ทําจากไม้เนือแข็งเป็นขอบและเหลาไม้ไผ่แก่จัด เป็นซีเล็ก ๆ  เป็นฟันฟืม  

ปัจจุบันมีการใชล้วดโลหะเป็นฟันฟืม  เขาหูกอันหนึงกับฟืมอันหนึงจะเป็นชุดเฉพาะกันเสมอ  เพราะ

ทั งคู่สัมพันธ์กับจํานวนเส้นฝ้ายของไส้หูก เมือคนทอผ้าใช้ฟืมและเขาหูกชุดใดทอผ้าเสร็จแล้ว เขาจะ

เหลือปลายไส้หูกอันเดิมไว้ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร เมือคนที 2 นําฟืมชุดเดิมนี มาทอผ้าครั งถัดมา   

จะต้องนําไส้หูกอันใหม่ ทีค้นนับจํานวนเส้นฝ้ายสัมพันธ์กับขนาดของฟืมไว้แล้ว   ต่อเข้ากับไส้หูกอัน

เดิมทีเหลือติดอยู่กับเขาหูก  เรียกการต่อเส้นฝ้ายไส้หูกนี ว่า  การสืบหูก   ซึงการต่อเส้นฝ้ายจะต้องต่อที

ละคู่ตามลําดับของร่องฟันฟืม   หากต่อผิดคู่จะสร้างปัญหากับคนทอผ้ามาก 

3.   การปันหลอดและร้อยหลอด 

3.1  การปันหลอด    ใช้อุปกรณ์หลายชินได้แก่หลักตีนกง  กงหลาและหลอดฝ้าย  

หลอดฝ้ายทําจากแขนงไม้ไผ่กลวง   มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 - 0.7  เซนติเมตร    ยาวประมาณ 5 

เซนติเมตร  ขนาดของหลอดฝ้ายนี  สัมพันธ์กับขนาดของร่องกระสวยทอผ้า  คล้องหัวหมีทีแก้เชือกมัด

แล้วเข้ากงทีวางอยู่ระหว่างหลักตีนกง   พันปลายเส้นฝ้ายจากกงเข้าหลอดก่อน   จึงเสียบหลอดฝ้ายเข้า

กับเหล็กไนให้แน่น  หมุนกงหลา ทําให้เหล็กไนและหลอดหมุน ใช้มือซ้ายประคองเส้นฝ้ายให้พันรอบ

หลอดฝ้ายอย่างมีระเบียบ  เมือเส้นฝ้ายพันเต็มหลอด ตัดเส้นฝ้ายและถอดหลอดออกจากเหล็กไน  และ

ร้อยหลอดฝ้ายด้วยเชือก  ปันหลอดต่อไปและร้อยต่อตามลําดับ  จนฝ้ายมัดหมีถ่ายออกจากกงหมด 1 

หัวหมี บางคนจะถ่ายเส้นฝ้ายจากกงเข้าอักก่อน จึงถ่ายเส้นฝ้ายจากอักเข้าหลอดฝ้าย  ซึงวิธีนีจะทําให้

ปันหลอดได้เร็วและเรียบสมําเสมอ 

3.2  การร้อยหลอด  หลอดฝ้ายทีปันได้แล้ว  ต้องร้อยไว้ทันทีเพือป้องกันการร้อย

ผิดล ําดับ  ซึงจะทําให้ไม่สามารถทอเป็นลายได้ 

4. การทอผ้ามัดหม ี การทอผ้ามัดหมีแตกต่างจาการทอลายขัดธรรมดา ตรงทีผู ้ทอต้อง

ใช้หลอดฝ้ายบรรจุกระสวยตามลําดับของหลอดทีร้อยไว้ และการพุ่งกระสวยแต่ละครั งต้องดึงฝ้ายเส้น

พุ่งให้ลายตรงกันก่อน จึงดึงฟืมลากเอาเส้นฝ้ายเข้าเก็บ การมัดแดนหมีทีขอบผืนผ ้าเป็นวิธีทีช่วยให้การ

จัดลายทําได้ง่าย โดยการดึงเส้นฝ้ายให้แดนหมีตรงกัน   จะทําให้ลายหมีภายในผืนผ ้าตรงกัน   ผ ้ามัดหมี
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เกือบทุกชินจึงมีเส้นลายแดนหมี  จะเห็นว่าการทําผ ้ามัดหมีแบบดั งเดิม ใช้ว ัตถุดิบจากธรรมชาติและภูมิ

ปัญญาสั งสมแปรรูปปุยฝ้าย และใบคราม กับขี เถ้าไม้ จนเป็นผืนผ ้า ใช้เวลาและความใส่ใจอย่างมาก จึง

ได้ผืนผ ้าชินงาม ดังรูป 

 

2.6.6   การพัฒนารูปแบบผ้าย้อมคราม 

             ผ ้าย ้อมครามดั งเดิมในชนบท เป็นผ ้า 2 แบบ ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน  แบบ

แรกเป็นเสือ กางเกงขาก๊วย และกางเกงนักเรียน สําหรับนุ่งห่มให้ความอบอุ่นในครัวเรือน  หรือสวมใส่

ทํางานกลางแจ้ง  เพราะสีครามดูดกลืนแสงในช่วงคลืนแสงขาวได้ดี ( max  602) และผ ้าฝ้ายย ้อมคราม

หลังซักล้างปกป้องรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) ได้ในระดับดีเยียม ( อ้อยทิพย์  ผู ้พ ัฒน์  2552 : 75  ) จึง

เป็นผ ้าทีปกป้องผิวจากแสงแดดและแสงยูวีได้อย่างดี  นอกจากนี สีครามย ้อมติดฝ้ายได้ สีเข้ม ไม่ติดเส้น

ใยสังเคราะห์  ผ ้าย ้อมครามจึงเป็นผ ้าฝ้ายทีซับเหงือ ระบายอากาศ  ทําให้ลดความอับชืน สวมใส่สบาย

ตัว  ส่งผลต่อการลดกลินตัวทีเกิดจากความอับชืน   ในการทําผ ้ารูปแบบนี จะทอผ้าฝ้ายสีขาวก่อนด้วย

เทคนิคการทอลายขัดธรรมดา  จึงตัดเป็นเครืองนุ่งห่ม แล้วจึงย ้อมด้วยสีคราม ให้สีเข้มสมําเสมอเกือบ

ดํา ไม่มีลวดลาย  แบบที 2  นําเส้นฝ้ายสีขาวมามัดหมีเป็นลาย แล้วจึงย ้อมด้วยสีคราม ให้เข้มเท่ากับเส้น

ยืนทีย ้อมเป็นสีครามไม่มีลวดลาย จากนั นใช้เส้นมัดหมีเป็นเส้นยืน  ทอลายขัดแต่ต้องจัดลายให้ตรงกัน   

ใช้นุ่งเป็นผ ้าถุงมดัหมีลายสวยงาม สวมใส่  เมือออกนอกบ้าน ไปวัด ไปติดต่อราชการ ไปงานบุญ งาน

บวช  ผ ้าทั ง 2 แบบถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถินของกลุ่มชาติพันธ์เผ่าไท  และ

เป็นผ ้าทีทําขึ นเพือใช้ในครัวเรือน  เป็นสือแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของผู ้หญิงทีพร้อมจะออก

เรือน  ปัจจุบันผ ้าย ้อมครามได้รับความสนใจ ในคุณค่าจากศาสตร์ของฝ้ายและคราม  คุณค่าในศิลป์ของ

ลวดลายและเทคนิคการทอ  อีกทั งคุณค่าในปรัชญาของกระบวนการผลิต   กลายเป็นสินค้าราคาแพง 

จึงเกิดปรากฏการณ์ คนทําไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ทํา  เกิดช่องว่างระหว่างคนใช้กับคนทํา  คนทําผ ้าส่วน

ใหญ่อยู่ในสังคมชนบท  ผลิตผ ้าตามแบบทีได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ  แต่ตลาดใหญ่หรือคนทีมี

ก ําลังซือไม่ใช่คนชนบท  ดังนั นในการทําผ ้าย ้อมครามขายเป็นอาชีพ จึงต้องมีคนกลางเชือมระหว่างคน

ทํากับคนใช้  การตลาดของกลุ่มมีบทบาทมากทีสุด ทีจะให้ข้อมูลความตอ้งการของผู ้บริโภคแก่ฝ่าย

ผลิต   และให้ข้อมูลด้านคุณค่าของผ ้าแก่ผู ้บริโภค    นอกจากนี   เจ้าหน้าทีของรัฐ  นักปกครองท้องถิน  

รวมทั งนักวิจัย นักวิชาการ  ล้วนมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนา  ภายใต้บริบททีเหมาะสม 

ด้วยผ ้าย ้อมครามเป็นผ ้าโบราณดังกล่าวแล้ว เริมแรกช่างย ้อมจะผลิตผ ้าพืนสีนํ าเงิน เพือสวมใส่

กันหนาวและกันแดด และผลิตผ ้ามัดหมีทําผ ้าถุงสวมใส่ในโอกาสพิเศษ ซึงผ ้าทั ง 2 รูปแบบเป็นผ้าเพือ

ใช้ในชีวิตประจําว ัน  จึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน  แต่ผู ้บริโภคผ้าย ้อมครามทีมีก ําลังซือในปัจจุบันเป็น

คนต่างถิน ต่างสังคม ต่างสภาพแวดล้อม การผลิตผ ้าย ้อมครามจึงต้องมีการพัฒนารูปแบบเรือย ๆ ตาม
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การขยายตวัของตลาด  ดังเช่นพบว่าผู ้บริโภคต่างถิน ปฏิเสธผ้าทีมีลายหมีมาก แต่นิยมผ้าทีมีลายใน

เนือผ ้าทีเกิดจากเทคนิคการเก็บตะกอและวิธีการเหยียบไมห้าบเขา(ไม้รั งตะกอ) ดังเช่น การทอผ้า 4 

และ 5 ตะกอ ลายดอกแก้ว   ลายราชวัตร  และ ลายตาไก่หรือลายลูกหวาย 

เมือมีฟืม 4 เขาหรือ 4 ตะกอ ซึงสั งซือได้จากช่างทําฟืม  จะต้องลอกวิธีเหยียบไม้รั งตะกอของ

ลายนั น ๆ ด้วย  จึงจะทอได้ลายตามแบบ ฟืม 4 ตะกอ มีไม้เหยียบไม้รั งตะกอ 4  อัน   เหยียบลงทีละ 2 

อัน   ( ++)  อีก 2 อันจะถูกรั งใหย้กขึ น ( II)  เพือใหเ้ส้นยืนเกิดช่องสําหรับพุ่งด้าย เมือเหยียบครั งที 2 

เป็นชุดใหม่  ทําให้เส้นพุ่งถูกเส้นยืนขัดไว ้เหยียบทีละคู่ตามลําดับของชุด   เช่น  การทอลายดอกแก้วที

นิยมแพร่หลาย ผู ้ทอจะเหยียบไม้รั งตะกอ ทั งหมด 16 ครั ง โดยเหยียบไม้ชุดที 1  ตามลําดับครั งที 1 ถึง 

4  แล้วซํ า 1 ถึง 4 อีก 1 ชุด  จึงเหยียบไม้ชุดที 2 ตามลําดับครั งที 1 ถึง 4 และซํ า 1 ถึง 4 ของ ชุดที  2  อีก   

ดังนี 

 

ครั งทีเหยียบ การเหยียบไม ้

ชุด 1 ซํ าชุด 1 ชุด 2 ซํ าชุด 2 

1 +II+ +II+ ++II ++II 

2 II++ II++ I++I I++I 

3 I++I I++I I+I+ II++ 

4 ++II ++II +II+ +II+ 

 

เมือเหยียบครบรอบ 16  ครั งแล้ว  จะได้ผ ้าทอสีเขา ลายดอกแก้ว 1 ลาย  ทอซํ า ๆ จนผ้าเป็นผืน 

นอกจากนีการทอผ้าด้วยฟืมสีเขา  ย ังสามารถจัดชุดวิธีเหยียบไม้รั งตะกอให้เกิดเป็นลวดลายอืนๆได้อีก 

เช่น ลายตาไก่หรือลายลูกหวาย 

ลายตาไก่หรือลายลูกหวาย ใช้วิธีการทอด้วยรูปแบบของฟืม 4 ตะกอ 2 เอือ  โดยผูกตะกอด้วย

หนังยาง    มีไม้เหยียบ 4  อัน   เหยียบทีละ 2 อัน   ( ++)  อีก 2 อันจะยกขึ น ( II)   เหยียบทีละคู่

ตามลําดับของชุดที 1  จนครบ 12  ครั ง  แล้วกลับไปเหยียบลําดับที 1 และ 2 ของชุดที 1  ก่อน จึงเหยียบ

ลําดับ 1-12 ของชุดที 2  และย ้อนกลับไปเหยียบลําดับที 1 และ 2 ของชุดที 2  จึงครบ 1 รอบ และเริม

ใหม่ทีล ําดับ 1 – 12 ของชุดที 1 ซํ า ๆ ไปเรือย  เกิดลายดังรูป โดย 1 ลาย เกิดจากการเหยียบซํ า 2 รอบ  

เป็นทีมาของศัพท์เฉพาะว่า  2  เอือ ชุดการเหยียบไม้เป็นดังนี 
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ครั งทีเหยียบ การเหยียบไม้  

ชุดที 1 ชุดที 2 

1 ++II +II+ 

2 II++ I++I 

3 +I+I +I+I 

4 I+I+ I+I+ 

5 +II+ ++II 

6 I++I II++ 

7 ++II  เริม 7 +II+  เริม 7 

8 II++ I++I 

9 +I+I +I+I 

10 I+I+ I+I+ 

11 +II+ ++II 

12 I++I II++ 

 

การทอลายราชวัตร หรือลายซินยกโบราณ  ใชฟื้ม  4  ตะกอ เช่นกัน   ผูกตะกอธรรมดา  

เหยียบไม้รั งตะกอ ครั งละคู่  ตามลําดับตั งแต่ 1 ถึง 28  จึงกลับไปทีลําดับ 1 – 28  ซํ าไปเรือย  ดังนี 

ครั งทีเหยียบ การเหยียบไม ้ ครั งทีเหยียบ การเหยียบไม ้

1 +II+ 15 I++I 

2 II++ 16 I I ++ 

3 +II+ 17 I++I 

4 ++II 18 ++II 

5 +II+ 19 I++I 

6 II++ 20 I I++ 

7 ++II 21 ++II 

8 +II+ 22 I++I 

9 II++ 23 I I++ 

10 +II+ 24 I++I 

11 ++II 25 ++II 

12 +II+ 26 I++I 

13 II++ 27 I I++ 

14 ++II 28 ++II 
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การทอด้วยรูปแบบของฟืม 5  ตะกอ เอือเดียว   ใช้ไม้เหยียบ 5 อัน  มีทั งเหยียบทีละ2 อัน ( ++)  

อีก 3 อันจะยกขึ น (III)  และเหยียบทีละ 3 อัน(+++)  อีก 2 อัน ยกขึ น (II)  การเหยียบไม้ตามลําดับชุดที 

1 ครบแล้ว ต่อด้วย ชุดที  2  เพียงรอบเดียว   จะเกิดลาย 1 ลาย  เป็นทีมาของศัพท์ค ําว่าเอือเดียว  ปรากฏ

ลายดังรูป ที 2.10 

 

ครั งทีเหยียบ การเหยียบไม้  

ชุดที 1 ชุดที 2 

1 ++III  +III+  

2 II+++  I+++I  

3 +I+II +II+I  

4 I+I++ I++I+  

5 +II+I +I+II  

6 I++I+  I+I++ 

7 +III+ ++III  

8 I+++I  II+++  

9 ++III +III+ 

10 II+++  I+++I 

 

ทอด้วยรูปแบบของฟืม 6  ตะกอ   ใช้ไม้เหยียบ 6  อัน  เหยียบไม้ทีละ3 อัน (+ ++)  อีก 3 อันจะ

ยกขึ น (III)    เหยียบไม้ตามลําดับชุดที 1 ครั งที  1-3  จ ํานวน 3  ซํ า (9 ครั ง) ต่อด้วย ชุดที  2   ครั งที  1-3  

จ ํานวน 3  ซํ า (9 ครั ง)  และเหยียบซํ าชุดที 1 – 2  ไปเรือยๆ  ปรากฏลาย ขิดโซ่ดังรูปที 2.10   

 

 

ครั งทีเหยียบ 

การเหยียบไม้  

ชุดที 1 ชุดที 2 

1 +I+II+ +II+I+ 

2 ++I+II II+I++ 

3 I++I+I I+I++I 

 

นอกจากช่างทอสร้างลายในเนือผ ้าจากตะกอแล้ว  ย ังสามารถสร้างลายในเนือผ ้าจากวิธีการต่อ

เส้นด้ายยีน (การสืบหูก)  สอดด้ายในเขาหูก 2 ตะกอ เช่น ลายเกล็ดเต่า ลายเกล็ดแลน  หรือสร้างสรรค์
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ด้วยการผสมลายหมีซึงเป็นเอกลักษณ์ของผ ้าอีสานเข้ากับลายในเนือผ ้า  เช่น ผ ้าลายสะเก็ดธรรม ซึงเป็น

ผ ้าย ้อมครามลายประจําจังหวัดสกลนคร ทอด้วยลายหมีข้อในเนือผ ้าลายเกล็ดแลน   

   

ลายดอกแก้ว ลายตาไก่ ลายราชวัตร 

ลาย 5 ตะกอ  เอือเดียว ลาย  6 ตะกอ ขิดลูกโซ่                       ลายสะเก็ดธรรม 

 

ภาพที  2.10  ลายในเนือผ ้าย ้อมครามทีเกิดจากเทคนิคการเก็บลายในตะกอหรือเขาหูก 

ทีมา : อนุรัตน์  สายทอง และคณะ  2552 : 107 

  

ปัจจุบัน กลุ่มย ้อมครามมากมาย  ทําผ ้าย ้อมครามในโครงการหนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ 

ต่อเนือง โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  เอกชน สถานศึกษา องค์การปกครองท้องถิน ดังนั น

รูปแบบผ้าจึงได้รับการพัฒนาไม่หยุดนิง  โดยเฉพาะลายผ ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือง ดังตัวอย่างรูป

ที 2.11  
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พัฒนาการ ลายผ ้าย ้อมครามของชุมชน 

               

ภาพที  2.11   พัฒนาการรูปแบบผ้าย ้อมครามจากชุมชน 

 

2.7      เครือข่ายและการสืบสานภูมิปัญญาคราม 
 

  ผ ้าย ้อมครามเป็นสิงทอเก่าแก่ อายุหลายพันปีในแถบศูนย์ สูตร มีกระบวนการผลิตทีซับซ้อน  

และมีข้อจ ํากัดมาก  เมืออุตสาหกรรมสิงทอเฟืองฟู เมือราว 300 -400  ปี   ให้ผลิตภัณฑ์ทีหลากสีสัน  

หลายรูปแบบ  อีกทั งราคาถูก  ทําให้ผ ้าย ้อมครามหายไปจากสังคมเมืองใหญ่  เหลืออยู่บ้างในชนบทที
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การคมนาคมไม่สะดวก  จนกระทั งผลของระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม  ทีใช้ทรัพยากรอย่าง

ฟุ ่ มเฟือย มีของเหลือทิงมาก  ส่งผลกระทบต่อสมดุลของธรรมชาติ ทําลายสุขภาพ คนกลุ่มหนึงจึงทวน

กระแส  หันกลับไปสู่การพึงพาธรรมชาติ และสืบค้นภูมิปัญญาดั งเดิม  ในการดําเนินชีวิตในอดีต  ผ ้า

ย ้อมครามจึงได้รับการฟืนฟู  แต่ด้วยกระบวนการผลิต ทีมีข้อจ ํากัดมาก  สืบทอดความรู้และทักษะ

ภายในครอบครัว และสูญหายไปจากสังคมราว 40 ปี การฟืนฟูจึงขุดคุ้ยองค์ความรู้จากหญิงชนบทวัย 

53 -82 ปี ราว 20 คน ได้ผลิตภัณฑ์ เพือใชนุ่้งห่มทั งหญิงและชาย ในวัยเดียวกันกับผู ้ผลิต   แต่ด้วย

วัตถุดิบและกระบวนการผลิตทีเป็นธรรมชาติ  ผ ้าย ้อมครามจึงเป็นผ ้าในดวงใจของนักอนุรักษ์  อีกทั งสี

นํ าเงินสดบนเนือผ ้าฝ้าย นุ่ม และซับเหงือ ดูแลง่าย ทําใหค้วามนิยมผ้าขยายไปสู่ผู ้บริโภคทีเป็น

นักวิชาการ  เกิดการพัฒนารูปแบบผ้า จากผ ้าผืนเป็นผ ้ าเบ็ดเตล็ดตามจุดประสงค์การใช้งาน  คือ 

ผ ้าพันคอ  และผ ้าคลุมไหล่  ซึงราคาผ ้าต่อชินลดลง  สามารถใช้ประโยชน์เป็นของฝาก  ของทีระลึก  

และทําให้ขยายกลุ่มผู ้บริโภคไปย ังคนวัยทํางานอายุน้อยลงกว่าเดิม  เกิดกลุ่มทอผ้าย ้อมครามกระจายอยู่

ในจังหวัดสกลนคร ราว 30 กลุ่ม ดังแผนที รูปที 2.12  และมีในจังหวัดใกล้เคียงอีกเล็กน้อย  

 

 
รูปที 2.12  แผนทีแสดงเครือข่ายเส้นทางวัฒนธรรมผ้าย ้อมครามสกลนคร 

ทีมา : สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม  2554 : แผ่นพับ 
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 ปัจจุบันองค์ความรู้เรืองผ ้าย ้อมครามธรรมชาติ  ถูกถ่ายทอดสืบสานไปย ังเยาวชนในท้องถิน

ด้วยกิจกรรมหลากหลาย  เช่น (1) การเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้วยการนําผลการวิจัยในพืนทีหนึง ไป

แลกเปลียนกับภูมิปัญญาท้องถินอีกพืนทีหนึง  โดยมีเงือนไขเป็นกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน (อนุรัตน์  

สายทองและคณะ 2549)  (2) การจัดแข่งขันการย ้อมคราม ในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยเงือนไข 

ทีมต้องประกอบด้วยช่างย ้อม ครู และนักเรียนอาศัยในชุมชนเดียวกัน และทุกคนต้องร่วมฟังบรรยาย

การย ้อมครามจากนักวิจัย  (3) การสร้างหลักสูตรท้องถินเรืองผ ้าย ้อมคราม ในช่วงชั นที 2 โดยจัดบูรณา

การ 3 กลุ่มสาระ  8 หน่วยการเรียนรู้  และแผนการสอนอย่างน้อย 10 แผนๆ ละ 2 ชั วโมง  หลังการ

ทดลอง ครูและนักเรียนมีความเห็นว่า ควรบูรณาการทุกกลุ่มสาระ  และให้ภูมิปัญญาในท้องถินเป็น

ผู ้ ช่วยสอน เรียนเพิมเติมนอกเวลา ประมาณ  40 ชั วโมงต่อภาคเรียน   เพราะคราม สามารถเชือมโยงให้

เข้าได้กับทุกกลุ่มสาระ เช่น กลุ่มสาระการงานอาชีพ เรือง การปลูก/เพาะเมล็ด กลุ่มสาระสังคมศึกษา  

เรืองประวัติความเป็นมาของคราม และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรืองเกียวข้องกับการเจริญเติบโตของ

คราม การทดลองเรืองสีคราม  นอกจากนีครูมีความเห็นว่า     ควรให้นักเรียนได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

เช่น ทําเป็นกระเป๋า หรือทําเป็นโครงงาน (อมรา  เขียวรักษา และอนุรัตน์  สายทอง 2553 : 36)  ใน

ระดับอุดมศึกษาได้จัดเนือหาเรืองสีครามในรายวิชาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์

บัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  หรือแม้ในกลุ่มนักศึกษาสาขาศิลปกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และอืน ๆ 

ให้ความสนใจในการพัฒนาผ ้าย ้อมครามให้ทันสมัย เหมาะแก่ว ัย จัดกิจกรรมออกค่าย ศิลปะการ

ออกแบบลายหมี และการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่นักเรียนในชุมชนผลิตผ ้าย ้อมครามเยาวชนเหล่านี  คือ

ผูสื้บสานภูมิปัญญาคราม ทีซับซ้อน แต่ทุกคนจะสามารถร้อยความซับซ้อนนั น  ออกมาเป็นผ ้าย ้อม

ครามได้เมือถึงเวลาทีเหมาะสม 
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สืบสานภูมิปัญญาครามสู่นักเรียนประถมศึกษา  ด้วยการสร้างหลักสูตรท้องถินและแข่งขันย ้อมคราม 

   
สืบสานภูมิปัญญาครามสู่นักเรียนมัธยมศึกษา ด้วยการจัดสัมมนาและแข่งขันนําเสนอ 

   
สืบสานภูมิปัญญาครามสู่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในรายวิชาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

 

ภาพที  2.13  ภาพแสดงกิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน 
 

 

 

 

 



46 
 

 

 

บทที 3 

วิธีดําเนินการและผลการวิจัย 

        

การพัฒนารูปแบบผ้าย ้อมครามสําหรับคนรุ่นใหม่  เป็นการหาแนวทางปรับปรุงรูปแบบผ้า

โบราณ  อายุกว่า 6,000  ปี  เคยมีใช้เกือบค่อนโลก ในแถบเส้นศูนย์สูตร ให้มีรูปแบบทีตรงตามความ

ต้องการ  ใช้ได้เหมาะสมกับยุคสมัย และขยายจํานวนผู้บริโภคไปเกือบค่อนโลก ดังเดิม โดย

ความสําคัญหลัก คือผ ้าฝ้ายย ้อมด้วยสีครามธรรมชาติ  ส่วนประเด็นรองทีสามารถปรับปรุงได้ตามยุค

สมัย คือรูปแบบผ้า ทั งเนือผ ้า ลายผ ้า และความอ่อน – แก่ ของสีครามบนผืนผ ้า  ระเบียบวิธีวิจัย ใช้

หลายวิธีเพือให้ได้ ผ ้า และผลิตภัณฑ์ ทีตรงตามความต้องการของคนรุ่นใหม่ ว ัยทํางาน  ตามขั นตอน

ดังนี   

 

3.1  วิธีดําเนินการวิจัย  
 

3.1.1   การเลือกกลุ ่มเป้าหมาย 

   1.   กลุ่มเป้าหมายทีตอบแบบสอบถาม  ความต้องการรูปแบบผา้ย ้อมครามของคนรุ่น

ใหม่  เลือกผู ้บริโภคผ้าย ้อมคราม อายุระหว่าง  20 – 50  ปี 

  2. กลุ่มเป้าหมายทีร่วมกิจกรรมการเสวนา ความต้องการรูปแบบผ้าย ้อมครามของคน

รุ่นใหม่    เลือกประธานกลุ่มย ้อมครามสกลนคร  ทีมีผลิตภัณฑ์ได้รับคัดสรร ระดับ 4-5 ดาว  ของ

กิจกรรมคัดสรร สินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ ประจําปี 2553  และกลุ่มทีมีผลิตภัณฑ์ผ ้าย ้อมคราม 

ไดรั้บรางวัลที 1-3 ในกิจกรรมประกวดผ้าย ้อมครามสกลนคร ในงานรวมนํ าใจไทสกล  ประจําปี  2553 

-2554  

 

3.1.2   กิจกรรมการวิจัย 

1. สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลความต้องการรูปแบบผ้าย ้อมครามของคนรุ่น

ใหม่  จ ํานวน 119 ฉบับ โดยการสัมภาษณ์ตามประเด็นในแบบสอบถาม  และวิเคราะห์สรุปข้อมูลความ

ต้องการรูปแบบผ้าย ้อมครามของคนรุ่นใหม่ 

2.  จัดเสวนา  ความต้องการรูปแบบผ้าย ้อมคราม และออกแบบผ้าตัวอย่าง โดย

ผู ้ เชียวชาญด้านผ ้าย ้อมคราม ทั งหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  ทีม

นักวิจัย  ผู ้ผลิต และผู ้จ ําหน่ายผ ้าย ้อมคราม  รวม 20 คน  ร่วมแลกเปลียนข้อมูล และแสดงความคิดเห็น 
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ร่วมกับข้อมูลทีวิเคราะห์มาจากการใช้แบบสอบถาม  และร่วมกันออกแบบผ้าย ้อมคราม ในรายละเอียด 

เส้นใย  สี ลาย และเทคนิคการทอ   

3.  สร้างผ ้าตัวอย่าง    กลุ่มทอผ้าย ้อมครามทีได้รับมอบหมายนําข้อมูลรูปแบบผ้าจาก

การเสวนา  เลือกวัสดุ เลือกลาย ย ้อม และทอ ผืนผ ้า 

            4.  จัดวิพากษ์ผ ้าตัวอย่าง และออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ ้าตัวอย่าง  โดยผู ้ช ํานาญด้านการ

ผลิตผ ้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ ้าย ้อมคราม ได้แก่ ผู ้ผลิต  ผู ้ค้า  ผู ้บริโภค และช่างตัดเย็บ 

           5. สร้างผลิตภัณฑ์จากผ ้าตัวอย่าง  โดยผู ้ค้าและช่างตัดเย็บ  นําผลการวิพากษ์และ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ไปสร้างเครืองนุ่งห่ม  สําหรับสตรีและบุรุษ 

           6.  แสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง   

 6.1  ร่วมกิจกรรมเดินแบบโชว์ผ ้าย ้อมคราม 2 ครั ง  ในงานเทศกาลออกพรรษา  เดือน

ธันวาคม 2555  และงานรวมใจไทสกล เดือนกุมภาพันธ์  ปี  2556  

   6.2  จัดนิทรรศการ  แสดงชินงานพร้อมข้อมูล แนวคิด การออกแบบผ้า  รูปแบบผ้า  

และการสร้างชินงาน  งานรวมใจไทสกล เดือนกุมภาพันธ์  ปี  2556 

          7.  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจผ ้าและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 

                       8.  สรุปผลการวิจัย 

                       9.  เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

3.2   ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรือง การพัฒนารูปแบบผ้าย ้อมครามสําหรับคนรุ่นใหม่  มีว ัตถุประสงค์  3  ข้อ   คือ 

(1) เพือศึกษาความต้องการรูปแบบผ้าย ้อมครามของคนรุ่นใหม่  (2)  เพือสร้างผ ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ตามความต้องการของคนรุ่นใหม่  (3)  เพือเผยแพร่ข้อมูลความต้องการรูปแบบผ้าและจัดแสดงผ ้า

ตัวอย่างทีสร้างจากข้อมูลความต้องการของคนรุ่นใหม่  ผลการวิจัย เป็นดังนี 
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3.2.1 ความต้องการรูปแบบผ้าย้อมครามของคนรุ่นใหม่  มีข้อมูลดังนี 

ตอนที 1  ข้อมูลทั วไปและการใช้ผ ้าย ้อมครามของผู ้ให้สัมภาษณ์  

ประเด็น รายการ จ ํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

1.  เพศ เพศหญิง 87 73.11 

เพศชาย 32 26.9 

รวม 119 100 

2.  อาย ุ 21 – 30 ปี 31 26 

31 – 40 ปี 36 30 

41 – 50 ปี  52 44 

รวม 119 100 

3.  อาชีพ แม่บ้าน 12 10.0 

นักศึกษา 10 8.4 

ค้าขาย 11 9.2 

รัฐวิสาหกิจ 11 9.2 

ข้าราชการ 49 41.1 

องการบริหารส่วนตําบล 9 7.5 

อืน ๆ ไม่ระบุอาชีพ 7 6 

สหกรณ์ครู 3 2.5 

รับจ้าง 5 4.2 

ธุรกิจส่วนตัว 2 1.6 

รวม 119 100 

4. คุณเคยใช้ผ ้าย ้อมคราม

เพือประโยชน์ใช้สอยใด ? 

เสือ 53 23 

ผ ้าพันคอ 48 20 

ชุด(เสือ – กระโปรง) 47 20 

ผ ้าคลุมไหล่ 33 14 

  ผ ้าถุง 32 14 

ผ ้าเช็ดหน้า 8 3 

กางเกง 7 3 

 ผ ้าอเนกประสงค ์ 6 3 
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5. คุณใช้ผ ้าย ้อมครามด้วย

เหตุผลใด ? 

สวย  53 29 

ภูมิใจ 46 25 

สบายตัว 44 24 

มีความสนใจ 17 9 

ดูแลง่าย 13 7 

อืน ๆ  11 6 

                 

 ตอนที 2  ความต้องการรูปแบบผ้าย ้อมคราม 

                  1. ความต้องการด้านเส้นใย 

ประเด็น รายการ จ ํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

1.คุณต้องการผ ้าย ้อมคราม

ทีทอจากเส้นใยชนิดใด 

ฝ้ายเข็น 72 54 

เรยอน(ซีกวง) 16 12 

ฝ้ายโรงงาน 22 17 

ไหม 13 10 

ฝ้ายระหัน 10 7 

ใยสังเคราะห์ และอืน ๆ - - 

2.คุณต้องการผ ้าย ้อมคราม

ทีทอจากเส้นใยลักษณะ

ใด 

เส้นเล็กเรียบเสมอ 41 32 

เส้นใหญ่สมําเสมอ 34 26 

เส้นเล็กละเอียดเรียบเสมอ 24 18 

เส้นเล็กไม่เสมอ 10 8 

อืน ๆ 5 4 

 

                               2.  ความต้องการด้านสี 

 

ประเด็น รายการ จ ํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

1.คุณต้องการผ ้าย ้อม

ครามทีมีสีเข็มระดับใด 

สีกรมท่า 62 47 

สีนํ าเงิน 38 29 

สีฟ้า 17 13 

สีเทา 12 9 

สีอืน  ๆ  3 2 
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2. คุณต้องการผ้าย้อม

ครามทีมีล ักษณะใด 

 

สีครามล้วน 69 56 

สีครามผสมสีย้อมเปลีอกไม ้ 42 34 

สีครามผสมสีครั ง 9 7 

อืน ๆ - - 

                                

3.  ความต้องการด้านลวดลาย 

ประเด็น รายการ จํานวน(คน) ร้อยละ (%) 

1.คุณชอบผ้าย้อมคราม

ลวดลายแบบใด 

ผ้าลายมัดหมี 37 24 

ผ้าพืนเรียบ(ไม่มีลาย) 30 20 

ผ้าลายในเนือผ้า(ทอหลายตะกอ) 25 16 

ผ้าลายจากการมัดย้อม 18 12 

ผ้าลายในเนือผ้าย้อมลายมัดหมี 17 11 

ผ้าลายจากการขอด 10 7 

ผ้าลายจากการสอดเส้นฝ้ายสีนํ าเงินต่างระดับ

ความเข็ม  

7 5 

ผ้าลายจากการสอดเส้นฝ้ายหลากสี 7 5 

อืน ๆ - - 

2. ลายหมีทีคุณชอบมี

ลักษณะอย่างไร (กรณี

เลือก ลายหมี) 

 

ลายเล็ก ๆ หลายลาย กระจายห่างกัน 40 34 

ลายพืชชัดเจน เช่น ต้นสน ตันข้าว 30 25 

ลายตามจินตนาการชัดเจน เช่น ลายนาค ลาย

หมากจับ ลายกุญแจ  

20 17 

หลายลายผสมกันเต็มผืนผ้า 18 15 

ลายสัตว์ชัดเจน เช่น  ไก่ นก ปลา กุ้ง 11 9 

อืน ๆ - - 

                                                              

4.  ความต้องการด้านเนือผ้า 

ประเด็น รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

1.คุณต้องการผ้าย้อมครามที

มีเนือผ้าล ักษณะใด 

 

เนือบาง เรียบ สมํ าเสมอ นุ่มพลิ วตัว 50 34 

เนือหนา นุ่ม ทิ งตัว 35 24 

เนือบาง เรียบ สมํ าเสมอ รูปทรงคงที 33 25 

เนือหนา เห็นหรือสัมผ ัสเส้นใยได้ชัดเจน 27 19 

อืน ๆ - - 
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5. ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย 

ประเด็น รายการ จ ํานวน (คน) ร้อยละ 

(%) 

คุณต้องการผ้าย ้อมคราม

เพือประโยชน์ใช้สอยใด 
 

เสือ 52 24 

ชุด (เสือ – กระโปรง) 47 22 

ผ ้าพันคอ 39 18 

ผ ้าคลุมไหล่ 27 13 

ผ ้าถุง 19 9 

กางเกง 15 7 

กระเป๋า 11 5 

ผ ้าเช็ดหน้า 5 2 

อืน ๆ - - 

* จากผู ้ให้สัมภาษณ์ 119  คน * 
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สรุป ผลการสัมภาษณ์ ความต้องการรูปแบบผ้าย ้อมครามของคนรุ่นใหม่ 

 

ประเด็น รายการ จ ํานวน 

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

ข้อมูลทั วไป 

1.  เพศ หญิง 87 73.11 

2. อาย ุ 41 – 50 ปี 52 44 

3. อาชีพ ข้าราชการ 49 41.1 

4. คุณเคยใช้ผ้าย้อมครามเพือประโยชน์ใช้สอยใด ? เสือ 53 23 

ผ้าพันคอ 48 20 

5. คุณใช้ผ้าย้อมครามด้วยเหตุผลใด ? สวย 53 29 

ภูมิใจ 46 25 

สบายตัว 44 24 

ความต้องการเส้นใย 

1.คุณต้องการผ้าย้อมครามทีทอจากเส้นใยชนิดใด ฝ้ายเข็น 72 54 

2.คุณต้องการผ้าย้อมครามทีทอจากเส้นใยลักษณะใด เส้นเล็กเรียบเสมอ 41 32 

ความต้องการระดับสี 

1.คุณต้องการผ้าย้อมครามทีมีสีเข็มระดับใด สีกรมท่า 62 47 

2. คุณต้องการผ้าย้อมครามทีมีล ักษณะใด สีครามล้วน 69 56 

ความต้องการลวดลาย 

1.คุณชอบผ้าย้อมครามลวดลายแบบใด ผ้าลายมัดหมี 37 24 

ผ้าพืนเรียบ(ไม่มีลาย) 30 20 

2. ลายหมีทีคุณชอบมีลักษณะอย่างไร                  

(กรณีเลือก ลายหมี) 

ลายเล็ก ๆ หลายลาย 

กระจายห่างกัน 

40 34 

ความต้องการเนือผ ้า 

คุณต้องการผ้าย้อมครามทีมีเนือผ้าล ักษณะใด 

 

เนือบาง เรียบ 

สมํ าเสมอ นุ่มพลิ วตัว 

50 34 

ความต้องการใช้สอย 

คุณต้องการผ้าย้อมครามเพือประโยชน์ใช้สอยใด เสือ 52 24 

ชุด                      

(เสือ – กระโปรง) 

47 22 
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3.2.2 การเสวนา ออกแบบผ้า และสร้างผ้าตัวอย่าง 

 

1.  ชินผ้าและแนวคิดการออกแบบ 

                     กลุ่มย ้อมครามสกลนครแลกเปลียนข้อมูลการดําเนินงานของกลุ่มทุก  ๆด้านและ

ร่วมกันออกแบบผ้าจากข้อมูลผลการสัมภาษณ์ความต้องการผ ้าย ้อมครามของคนรุ่นใหม่  และ

ประสบการณ์ของผู ้ ร่วมเสวนา  เสนอแนวคิดและได้รูปแบบผ้า 7 ชิน ดังนี   

  

ชินผ ้า แนวคิด 

ลายผาแดง-ไอ่ค ํา 

 

ถ่ายทอด 2 อารมณ์ ทีแตกต่าง อย่างลงตัว  อารมณ์หนักแน่น จากผ ้าพืนสีนํ า

เงิน 4 ตะกอ  กับอารมณ์อ่อนหวานจากลายหมีรูปดอกไม้ ใหญ่ เล็ก บน

เนือผ ้าเบาพลิวของเรยอน  ดั งคู่รักอมตะแห่งเมืองหนองหารหลวง  ท้าวผา

แดงกับนางไอ่คํา 

ลายหนอนดอกไม ้ แสดงความร่วมสมัยโดยชือ หนอนดอกไม้ ลายหมีเส้นหย ักเป็นหนอนแฝงตัว

ในสวนดอกพุด  บนผ้าพืนสีนํ าเงิน สร้างอารมณ์จากผิวสัมผ ัสของเนือผ ้าทีมี

มิติ ด้วยลายขัด  เส้นใยฝ้ายเข็น 40 % กับฝ้ายเส้นเล็ก 60 % 
ลายฟ้าประดับดาว 

 

แสดงความร่วมสมัยโดยเหตุการณ์ ดาวเคียงเดือน อารมณ์ของคนรุ่นใหม่ ที

ก ําลังแสวงหาคนรู้ใจ  ใช้ใยเรยอน สีเข้ม อ่อน จาง เป็นเส้นยืน  พุ่งด้วยเส้น

หมี ทีมัด 25 ล ํา ลายฟ้าประดับดาว  ด้วยเทคนิคลายขัด ง่าย  ๆ

ลายสองห้อง 

 

สร้างมิติผ ้าพืนสําหรับการแปรรูป  ด้วยการใช้สีเข้ม-จาง สลับกัน เป็นช่วง ๆ 

หรือเป็นห้องๆ 

ลายสะนูว่าว 

 

สร้างมิติผ ้าพืนสําหรับแปรรูป  ด้วยรูปทรงของลายเป็นวงกลม มีเส้นตัด

บริเวณหัว-ท้ายของผ ้า ได้แนวคิดลายมาจากสะนูว่าวของคนอีสาน 

ลายหมีประยุกต ์ ลายหมีประยุกต์เกิดจากการนําลายหมีดั งเดิม  มาจัดวางใหม่ในลักษณะที

แปลกตาจากรูปแบบเดิม  นําเสนอในรูปแบบนามธรรม 

ลายกระบองเพชร กระบองเพชรเป็นพืชต่างถินทีเติบโตได้ดีท่ามกลางสภาพอากาศร้อน แล้ง 

แบบภาคอีสาน แปลกทีรูปทรง สีของดอกฉูดฉาด  ปลูกง่าย ตายยาก เมือ

ปรากฏลายบนผืนผ ้าจะสือถึงความงดงาม และสร้างสรรค์ ของผู ้ ทีด ํารงชีวิต

อยู่ท่ามกลางความแห้งแล้งของธรรมชาติ    
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2.   ลายผ้าบนกระดาษ และผืนผ้าตัวอย่าง 

                       แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและออกแบบรูปแบบผ้า โดยวาดรูปและกําหนดรูปแบบ

ทั งเส้นใย สี และเทคนิคการทอ  ได้ผ ้า 7 ลาย ดังนี 

 

  
ลายผาแดง-ไอ่ค ํา 

  
ลายหนอนดอกไม ้

  
ลายฟ้าประดับดาว 
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ลายสองห้อง 

  
ลายสะนูว่าว 

  
ลายหมีประยุกต ์

  
ลายกระบองเพชร 
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3.2.3   การวิพากษ์ผืนผ้าตัวอย่าง ออกแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์  

  

      1.   ผลการวิพากษ์  โดย นักวิจัย  ผู ้บริโภค  ผู ้ค้า และช่างตัดเย็บ  

            ลายผาแดง-ไอ่คํา  ดูดี แปลกตา และน่าสนใจ  สามารถนําไปดัดแปลงและพัฒนา

ได้หลากหลายด้วยลูกเล่นของเชิงผ ้า โทนสีมีความโดดเด่นทีสีคราม ขาว และมีผ ้าสีพืนดูแข็งแรง 

กลมกลืน ลายเชิงขาว สามารถเล่นได้ทั งแนวนอน แนวตั ง และเอียง ตัดต่อให้กลมกลืนได้ โดยใช้

เทคนิคการปักเชือมโยง  ควรตัดเป็นชุดคู่ ชาย-หญิง ใช้ในโอกาสพิเศษ สําหรับบุคลิกแบบผู้นํา 

ผู ้บริหาร หรือผู ้ มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 

ลายหนอนดอกไม้   ลายและสีทันสมัย แข็งแรง  เส้นฝ้ายสวย  เกือบลงตัว แต่ส่วนทีทําเป็นตัว

หนอนและดอกไม้โดนกลืนไปกับสีพืน ทําให้ดูไม่ค่อยสือถึงชินงาน และถ้าวางตัวหนอนเป็นลายขวาง

สีพืนจะลงตัว เนือผ ้าบางเบา เหมาะกับชุดทีต้องการความคล่องตัว กระฉับกระเฉง 

ลายฟ้าประดับดาว  ลักษณะแบบกลางๆทั วไป  โทนสีเรียบ เด่นเฉพาะรูปหมี  แต่ดูมีเสน่ห์ 

ลายสองห้อง  มีความเป็นไปได้ทั งชุดลําลองและชุดทํางาน เหมาะกับทั งชายและหญิง ลวดลาย

ไม่ชัด  ควรมีสีพืนทีเข้มหรือทําลายให้ใหญ่ขึ นจะทําให้ผ ้าสวย ควรนําไปพัฒนาเป็นผ ้าคลุมไหล่ได ้

ลายสะนูว่าว  ข้อจ ํากัดเรืองลายทีมีขนาดใหญ่ ลายหยาบ จึงเหมาะกับผู ้ชายมากกว่า และควร

เป็นชุดลําลอง  ใช้เป็นผ ้าคลุมโต๊ะ และผ ้าม่านได้  ควรมีสีครามมากว่านี  เพือให้ลายในตัวชัดขึ นจัดวาง

ลายให้มีขนาดเล็กลง เมือนําไปตัดเย็บหรือแปรรูป  ลวดลายจะได้ไม่ขาดตอน 

ลายหมีประยุกต์   เนือผ ้าบางเหมาะกับชุดทีต้องการความคล่องตัว กระฉับกระเฉง ทันสมัย

โฉบเฉียว  ใช้เป็นผ ้าคลุมไหล่ได้   

ลายกระบองเพชร  สวยเรียบ  เนือผ ้าบางเหมาะกับชุดทีต้องการความคล่องตัว กระฉับกระเฉง 

ผ ้าทั ง  7 ชิน ทอด้วยใยเรยอน  5 ชิน อีก 2 ชิน คือ ลายหนอนดอกไม้และสะนูว่าว ทอด้วยฝ้ายเข็นผสม

ฝ้ายโรงงาน 

ผลการจัดล ําดับความพึงพอใจของช่างตัดเย็บ  ผู ้บริโภค และนักวิจัย 8 คน พึงพอใจผืนผ ้า 3 

ล ําดับ ได้แก่  ชินผาแดง – ไอ่ค ํา  ชินฟ้าประดับดาว และชินหนอนดอกไม ้  
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ผาแดง – ไอ่ค ํา ดาวประดับฟ้า หนอนดอกไม ้

 

2.   ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง  10 ชิน 

      ลายผาแดง-ไอ่ค ํา  ตัดเย็บเป็นเสือลําลอง ของชายและหญิง อย่างละ 1 ตัว 

                                                            
 

    ลายหนอนดอกไม ้ ตัดเป็นเสือลําลอง ของชายและหญิง อย่างละ 1 ตัว 

                                                                 
 

     ลายฟ้าประดับดาว   ตัดเป็นเสือลําลอง ของชายและหญิง อย่างละ 1 ตัว 
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     ลายสองห้อง  ตัดเป็นชุดเสือกางเกงของผู ้หญิง  1  ชุด 

                                     
 

     ลายสะนูว่าว  ตัดเย็บเป็นชุดสตรี 1  ชุด 

 

                               

 

    ลายหมีประยุกต์  และ ลายกระบองเพชร  ตัดเป็นชุดติดกันสําหรับสตรีว ัยทํางานใน

สํานักงาน อย่างละ 1 ชุด 
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3.2.4    การแสดงผลิตภัณฑ์ต่อสาธารณะ   

 

          1.  แสดงผลิตภัณฑ์ต่อสาธารณะ   

                  การจัดนิทรรศการ ระหว่างว ันที 8 – 17 กุมภาพันธ ์ 2556   แสดงข้อมูลของ

ผลิตภัณฑ ์และสอบถามความพึงพอใจในผืนผ ้าและผลิตภัณฑ์  โดยใช้แบบสอบถาม  

                                                                                                  

                           
 

     2.  ผลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทีแสดงต่อสาธารณะ 

                    การเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์  โดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม 

จากผู ้ เข้าชมนิทรรศการ จ ํานวน 100 คน หญิง 70  คน  ชาย 30 คน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง  21-30 ปี 

จ ํานวน 46 คน อายุระหว่าง 41-50 ปี จ ํานวน 25 คน  มีอาชีพส่วนใหญ่เป็น ข้าราชการและทําธุรกิจ

ส่วนตัว  และมีภูมิล ําเนาอยู่สกลนคร 75  คน  นครพนม 13 และอืน ๆ ได้แก่ มุกดาหาร กาฬสินธุ์       

บึงกาฬ และกรุงเทพมหานคร  ผู ้ ให้สัมภาษณ์  แสดงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์  7 ชิน ใน 6 ด้าน 

ได้แก่ เนือผ ้า  สีผ ้า  ลายผ ้า เส้นใย  รูปแบบผ้า และการนําไปใช้ได้จริงโดยจัดล ําดับความพึงพอใจ  5 

ระดับ  ดังตารางในภาคผนวก  จากนั นนํา ความถีล ําดับที 1 และ 2 ของแต่ละด้านมาวิเคราะห์ ตาม

ตารางที 1 และ 2 ดังนี   
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ตารางที  1   ผู ้ตอบแบบสํารวจ 100 คน พึงพอใจผลิตภัณฑ์ 6 รายการ ความถี ล ําดับที 1 และ 2 

 

รายการ ผลิตภัณฑ์และความถีล ําดับที  1 และ 2  

ผาแดง-ไอ่

คํา 

หนอน 

ดอกไม ้

ฟ้าประดับ

ดาว 

สะนูว่าว สองห้อง หมี 

ประยุกต ์

กระบอง 

เพชร 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. เนือผ ้า 65 16 10 23 14 37 11 23 12 22 21 47 26 43 

2. สีผ ้า 36 49 12 35 9 39 6 24 6 29 27 47 26 41 

3. ลายผ ้า 43 30 11 28 12 25 14 17 8 21 30 29 32 28 

4. เส้นใย 42 32 13 21 9 34 11 15 8 23 20 38 20 41 

5. รูปแบบผลิตภัณฑ ์ 42 34 19 27 12 39 13 32 13 27 38 25 44 27 

6. การนํา ไปใช้ไดจ้ริง 42 41 23 35 21 39 11 43 16 28 46 27 49 27 

 

ตารางที  2  แสดงความถี  3  ล ําดับ  ที 100 คน  พึงพอใจเลือกจาก  6  รายการ  เป็นลําดับที 1  และ 2 

 

ลําดับ

ความ

ถี 

ล ําดับ 1  ล ําดับ 2 

ผาแดง-

ไอ่คํา 

กระบอง 

เพชร 

หมี 

ประยุกต ์

ผาแดง-

ไอ่คํา 

กระบอง 

เพชร 

หมี 

ประยุกต ์

ฟ้าประดับ

ดาว 

หนอน 

ดอกไม ้

สะนู

ว่าว 

สอง

ห้อง 

1 6 - - 2 1 1 1 - - - 

2 - 5 2 2 1 3 - - - - 

3 - 1 4  2  3 1 1 - 

 

จากตารางที 1 และ 2  จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายผาแดง-ไอ่ค ํา ได้รับความพึงพอใจเป็น

ลําดับ 1 ความถีสูงสุด ทุกรายการ โดยพึงพอใจมากทีสุดในเนือผ ้า รองลงไปคือลายผ ้า  และลําดับถัดไป

คือเส้นใย รูปแบบผลิตภัณฑ์ และการนํา ไปใช้ไดจ้ริง  พึงพอใจลําดับสุดท้ายคือสีผ ้า   ผลิตภัณฑ์จาก

ผ ้าลายกระบองเพชรได้รับความพึงพอใจมากเป็นลําดับที 1 ความถีรองจากผาแดง-ไอ่ค ํา ใน 6 รายการ 

ยกเว ้นรายการสีผ ้า เป็นรองผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายหมีประยุกต์   ซึงลายหมีประยุกต์เป็นรองผาแดง-ไอ่ค ํา 

2 รายการ คือสีผ ้ากับเส้นใย ส่วนอีก 4 รายการคือเนือผ ้า ลายผ ้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ และการนําไปใช้ได้

จริง เป็นรองทั งผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายผาแดง-ไอ่ค ํา และผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายกระบองเพชร  สําหรับ

ผลิตภัณฑ์ที 100 คน พึงพอใจเป็นลําดับที 2  ย ังเป็นผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายผาแดง-ไอ่ค ํา  ผลิตภัณฑ์จาก

ผ ้าลายหมีประยุกต์ และผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายผ ้าลายกระบองเพชร เช่นกัน  
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ผลิตภัณฑ์จากผ้าลายผาแดง-ไอ่ค ํา ผลิตภัณฑ์จากผ้าลายกระบองเพชร ผลิตภัณฑ์จากผ้าลายหมีประยุกต ์

 

ส่วนผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายสองห้อง ได้รับเลือกน้อยทีสุด  ถัดขึ นมาคือผลิตภัณฑ์จากผ ้าลาย

สะนูว่าวและหนอนดอกไม้  ส่วนผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายฟ้าประดับดาวได้รับเลือกระดับกลาง  
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บทที 4 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรือง การพัฒนารูปแบบผ้าย ้อมครามสําหรับคนรุ่นใหม่  มีว ัตถุประสงค์  (1) เพือ

ศึกษาความต้องการรูปแบบผ้าย ้อมครามของคนรุ่นใหม่  (2)  เพือสร้างผ ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบตาม

ความต้องการของคนรุ่นใหม่  (3)  เพือเผยแพร่ข้อมูลความต้องการรูปแบบผ้าและจัดแสดงผ ้าตัวอย่างที

สร้างจากข้อมูลความต้องการของคนรุ่นใหม่  ด ําเนินการตามลําดับขั น ได้แก่ เก็บข้อมูลความต้องการ

รูปแบบผ้าย ้อมครามของคนรุ่นใหม่ วิเคราะห์ผลแล้วนําเสนอต่อผู ้ เกียวข้องกับการผลิต  การค้า การ

ส่งเสริม และการศึกษาวิจัยผ ้าย ้อมคราม จ ํานวน 20 คน ใช้ข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกันออกแบบผ้า 

ทั งก ําหนดเส้นใย สี ลาย และเทคนิคการทอ  จึงมอบหมายกลุ่มนําไปสร้างผ ้าตัวอย่าง แล้วนํามาวิพากษ์

และออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยช่างตัดเย็บ ผู ้บริโภค ผู ้ ค้า และนักวิจัย  จ ํานวน 8 คน สุดท้ายจัดแสดงและ

เก็บข้อมูลความพึงพอใจผ ้าและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง  

 

4.1   สรุปผลการวิจัย  

 

 4.1.1   ความต้องการรูปแบบผ้าย้อมครามของคนรุ่นใหม่   

              จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พบว่า คนรุ่นใหม่  ว ัย  20 – 50 ปี  

ทั งเพศหญิงและชาย ทีเคยใช้ผ ้าย ้อมคราม ต้องการผ ้าย ้อมครามเพือตัดเย็บเป็นเสือและผ้าพันคอเป็น

ส่วนใหญ่  ต้องการผ ้าด้วยเหตุผลทีผ ้าสวย สวมใส่สบายตัว และภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับ

ลักษณะผ้าทีต้องการนั น ต้องการเส้นใยฝ้ายแท้หรือฝ้ายเข็นมือ รองลงไปเป็นเส้นใยประดิษฐ์ หรือ      

เรยอน โดยทั งสองชนิดเป็นแบบเส้นเล็ก เรียบ เสมอ  ส่วนสีครามบนผืนผ ้า ต้องการสีครามล้วน เข้ม

ระดับสีกรมท่า  ทั งทีเป็นสีล้วนและมีลายหมี  ลายเล็ก ๆ กระจายเป็นหย่อม บนผืนผ ้า  สําหรับเนือผ ้า 

ต้องการเนือบาง เรียบ สมําเสมอ นุ่ม และพลิวตัว  

  

4.1.2   การเสวนา ออกแบบผ้า และสร้างผ้าตัวอย่าง 

    ผู ้ ร่วมเสวนา 20 คน ประกอบด้วย  นักวิจัย เจ้าหน้าทีฝ่ายส่งเสริม  ผู ้ผลิต และผู ้ค้า ผ ้า

ย ้อมคราม ร่วมกันใช้ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์และประสบการณ์  ออกแบบผ้าตัวอย่างโดยกําหนด
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แนวคิด   เส้นใย สี ลาย และเทคนิคการทอ มอบหมายผู ้ผลิตเป็นผู ้สร้างผืนผ ้า  ได้ผ ้า 7 ลาย 7 ชิน ๆละ 4 

เมตร ได้แก่ ผาแดง-ไอ่ค ํา  หนอนดอกไม้  ฟ้าประดับดาว สะนูว่าว สองห้อง หมีประยุกต์ และ

กระบองเพชร 

 

4.1.3   การวิพากษ์ผ้าตัวอย่าง ออกแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์                   

                           ผูร่้วมวิพากษ์ผ ้า  8   คน ประกอบด้วย  นักวิจัย  ผู ้บริโภค  ช่างตัดเย็บ และผู ้ค้าผ ้าย ้อม

คราม พึงพอใจในรูปแบบผ้า  3 ล ําดับ ได้แก่  ชินผาแดง – ไอ่ค ํา  ชินดาวประดับฟ้า และชินหนอน

ดอกไม้  จากนั นได้ให้ความเห็น  ความเหมาะสมในการสร้างตัวผลิตภัณฑ์  และเลือกผ ้าตัวอย่างไป

ดําเนินการ  ได้ผลิตภัณฑ์ 10  ชิน ได้แก่ ลายผาแดง-ไอ่ค ํา ลายหนอนดอกไม ้ และลายฟ้าประดับดาว 

ลายละ 2 ชิน  ลายสองห้อง  ลายสะนูว่าว ลายหมีประยุกต ์และลายกระบองเพชร ลายละ 1 ชิน 

 

4.1.4   การแสดงผลิตภัณฑ์และประเมินความพึงพอใจผ้าและผลิตภัณฑ์                   

                           ผู้ เข้าชมนิทรรศการ จ ํานวน 100 คน หญิง 70  คน  ชาย 30 คน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง  

21-30 ปี จ ํานวน 46 คน อายุระหว่าง 41-50 ปี จ ํานวน 25 คน  มีอาชีพส่วนใหญ่เป็น ข้าราชการและทํา

ธุรกิจส่วนตัว  และมีภูมิล ําเนาอยู่สกลนคร 75  คน  นครพนม 13 และอืน ๆ ได้แก่ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ 

บึงกาฬ และกรุงเทพมหานคร  ผู ้ ให้สัมภาษณ์  แสดงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์  7 ชิน ใน 6 ด้าน 

ไดแ้ก่ เนือผ ้า  สีผ ้า  ลายผ ้า เส้นใย  รูปแบบผ้า และการนําไปใช้ได้จริง  

ผลิตภัณฑ์ทีได้รับความพึงพอใจทีสุดคือ ผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายผาแดง-ไอ่ค ํา โดยพึงพอใจมาก

ทีสุดความถีสูงทีสุด ทุกรายการ รองลงไปคือผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายกระบองเพชร และผลิตภัณฑ์จาก

ผ ้าลายหมีประยุกต์ ตามลําดับ ซึงผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายกระบองเพชร เป็นรองผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายหมี

ประยุกต์ เพียงสีของผ ้า รายการเดียว 

 

4.2   อภิปรายผล 
 

 4.2.1   ความต้องการรูปแบบผ้าย้อมครามของคนรุ่นใหม่   

ผู ้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการเสือ และผ ้าพันคอ ด้วยเหตุผล ผ ้าสวย ใส่สบาย และ

ภูมิใจ  โดยเสือ เป็นผลิตภัณฑ์ทีทุกเพศ ทุกวัย ต้องการ โดยเฉพาะผูช้าย จะใช้ผ ้าย ้อมครามตัดเสือเชิต  

หรือซาฟารี  สําหรับสวมใส่ทํางานในสํานักงาน และร่วมกิจกรรมทางสังคมของหน่วยราชการ  

บางส่วนตัดเสือแจก็เก็ต และสูทแต่ใช้ได้ในบางโอกาส  ผูช้ายอีกส่วนหนึงจะใช้ผ ้าพันคอสําหรับคล้อง

คอ เป็นเครืองแต่งกายมากกว่าเครืองนุ่งห่ม  ผู ้ชายน้อยมากทีจะตัดกางเกงผ ้าย ้อมคราม เพราะค่อนข้าง
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จะลําลองและเหมาะกับบางกิจกรรมเท่านนั สําหรับผูห้ญิง ส่วนใหญ่จะตัดเสือ หรือชุด รูปแบบ

เดียวกับการตัดเย็บผ ้าทอพืนเมืองทั วไป  โดยตกแต่งจากลายหมีของชินผ้านั น ๆ เสือผ ้าเหล่านี ใช้สวม

ใส่ในสํานักงานและร่วมกิจกรรมทางสังคมของหน่วยงานราชการ  หากเป็นกิจกรรมงานประเพณีหรือ

งานสังสรรค์ ผู ้หญิงจะสวมใส่ผ ้าย ้อมครามรูปแบบต่างไป เช่น งานประเพณีอาจสวมใส่ตามวัฒนธรรม

ท้องถิน คือ ผ ้าถุง หรือชุดลําลอง ถ้างานสังสรรค์จะตัดเย็บตกแต่งให้หรูหรา เช่นปักมุก ปักลูกปัด 

เดินเส้นดินเงิน ซึงสีขาวแวววาวของเงินหรือมุกจะทําให้ผ ้าย ้อมครามดูเด่น หรู ใช้กับงานกลางคืนได้ดี 

สําหรับผ ้าพันคอ ทั งหญิงและชาย นิยมใช้ผ ้าพันคอย ้อมคราม โดยผู ้หญิงจะเลือกผ ้าพันคอทีทอ

จากเรยอน ลายหมีเล็ก ๆ ทําให้ดูอ่อนหวาน นุ่มนวล ผู ้ชายมักนิยมผ้าพันคอจากฝ้ายเข็นลายหมากรุก ซึง

ความทน คงรูปของฝ้ายเข็น และความแข็งของลายเรขาคณิต ทําให้ผู ้ ใช้ดู เข้มแข็ง และแข็งแรง 

 เหตุผลในการเลือกใช้ผ ้าย ้อมครามมี 3 ประเด็นคือ สวย สวมใส่สบายตัว และภูมิใจในภูมิ

ปัญญาการทําผ ้า ภูมิใจในรากเหง้าของตน ซึงทั ง 3 ประเด็น เป็นความรู้สึกทีถ่ายทอดมาจากการสัมผ ัส

ด้วยตา กาย และใจ  การผลิตผ ้าย ้อมครามจึงต้องให้ผู ้บริโภคสัมผ ัสครบทั ง 3 ประเด็น นั นคือ 

 ความสวยจากสีกับลาย สัมผ ัสได้ดว้ยตา คนส่วนใหญ่ต้องการสีครามเขม้ ทีได้จากการย ้อม

ครามธรรมชาติ โดยฝีมือช่างย ้อมทีชํานาญในการเตรียมและรักษานํ าย ้อมให้สมดุลเกิดสีครามเต็มที  

ส่วนลวดลายเล็ก ๆ กระจายบนผืนผ ้า   เกิดจากช่างมัดหมีทีชํานาญ มัดข้อฝ้ายได้แน่น เมือย ้อมใน

นํ าย ้อมทีเกิดสีเต็มที จะติดเฉพาะส่วนทีไม่ได้มัด  หลังการแก้ปอมัด ขอบเขตระหว่างส่วนติดสีกับส่วน

ไม่ติดสีจะชัดเจน เกิดลายสวยงาม  ทอต่อไปด้วยช่างทอทีชํานาญ ประณีต จับดึงเส้นพุ่งทุกเส้นให้ลาย

หมีตรงกัน จึงได้ผ ้าสีสด สวยด้วยลายหมีชัดเจน  

สบายตัวด้วยผ ้า นุ่ม พลิว และซับเหงือ  สัมผ ัสได้ด้วยกาย  คุณสมบัติเหล่านี เกิดจากการเลือก

และเตรียมเส้นใยอย่างประณีต  โดยเซลลูโลสจากธรรมชาติอาจเนือกระด้าง ผู ้ผลิตต้องดูแลตั งแต่เส้น

ฝ้าย ไม่มีสิงปลอมปน  ต้องต้มหรือแช่นํ าฆ่าฝ้ายให้อ่อนตัว  หากเป็นใยประดิษฐ์พวกเซลลูโลสเช่นเร

ยอน  จะเนือนุ่มมากกว่าฝ้ายเข็น นอกจากนี เทคนิคการทอสลับขนาดเส้นฝ้ายใหญ่เล็ก  ทําให้เนือผ ้าบาง

ลง และอ่อนพลิวมากขึ น ดังเช่นผ ้าตัวอย่างลายหนอนดอกไม้   ปรับปรุงได้อีกอย่างคือ การตัดเย็บด้วย

ผ ้าเฉลียง  เมือทําเนือผ ้าอ่อน นุ่มได้แล้ว สมบัติการซับเหงือและติดสีครามเป็นสมบัติเฉพาะตัวของเส้น

ใยเซลลูโลสกับสีคราม  

 ภูมิใจด้วยกระบวนการผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิน ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที

สืบต่อกันมา คนทีเคยเห็น เคยสัมผ ัส เคยร่วมกิจกรรมการย ้อมครามกับแม่กับยาย  เมือสวมใส่ผ ้าย ้อม

คราม จึงรู้สึกอบอุ่นเสมือนได้อยูก่ ับแม่ ใกล้ยาย  ภูมิใจทีแม่กับยายหรือแม้แต่ตนเอง เป็นส่วนหนึงที

ร่วมส่งต่อภูมิปัญญาให้มีผ ้าย ้อมครามในวันนี 
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 จากเหตุผลทั ง 3 ประเด็น ควรเป็นข้อมูลให้ผู ้ผลิตผ ้า ผู ้ค้าผ ้า ในยุคนี ได้ตระหนัก ในการเลือก

วัตถุดิบ ใส่ใจกระบวนการผลิต และเก็บเกร็ดเรืองราวอันทรงคุณค่าทางจิตวิญญาณของผ้าย ้อมคราม 

 

4.2.2   การเสวนา ออกแบบผ้า และสร้างผ้าตัวอย่าง 
             เป้าหมายหลักของการเสวนา คือให้ได้ข้อมูลสําหรับการสร้างผ ้าตัวอย่างตามความ

ต้องการรูปแบบผ้าทีได้จากการสัมภาษณ์  แต่เนืองจากผู ้ ร่วมเสวนาทั ง 20 คน   เป็นผู ้ เกียวข้องผ ้าย ้อม

ครามในด้านต่าง ๆ กัน การได้มีโอกาสมาร่วมเวทีเสวนา จึงมีการแลกเปลียนประสบการณ์ ทําให้เห็น

ภาพสถานการณ์ผ ้าย ้อมครามปัจจุบัน ทีย ังเป็นทีต้องการของตลาด แต่ระดับผู ้บริโภคจะเปลียนแปลงไป 

เช่น ผู ้บริโภคส่วนใหญ่จะต้องการผ ้าสวย ผ ้าแปลก มากกว่าผ ้าฝ้ายแท้ย ้อมครามแท้  แต่ผู ้บริโภคทีนิยม

ฝ้ายแท้ตามธรรมชาติ ก็มีก ําลังซือ แม้ว่าฝ้ายแท้ หายาก และราคาแพง  เช่น ผ ้าส่งออกต้องเป็นฝ้ายแท้ 

(เข็นมือ) ครามธรรมชาติ ข้อมูลนี ทําให้ผู ้ผลิตต้องเลือกตลาดของตนให้ชัดเจน และตั งราคาขายยุติธรรม 

เพือรักษาลูกค้าไว ้ให้นานทีสุด 
 หลังการเสวนาสถานการณ์ผ ้าย ้อมครามแล้ว จึงจัดกลุ่มคละสมาชิก กลุ่มละ 5 คน 

ประกอบด้วย นักวิจัย ผู ้ผลิต นักส่งเสริม และผู ้ค้าผ ้า ระดมความคิดและประสบการณ์ ออกแบบผืนผ ้า 

โดยกําหนดลาย สี เส้นใย เทคนิคการทอ และตั งชือให้สอดคล้องกับรูปแบบผ้า  เพือสร้างเรืองราว 

สร้างเสน่ห์แก่ผืนผ ้า และมอบหมายใหก้ลุ่มผูผ้ลิตนําไปสร้างผืนผ ้า ขายให้ทีมวิจัยชินละ 4 เมตร โดย

ไม่ได้ห้ามการลอกเลียนแบบ ดังนั นผู ้ผลิตสามารถทอ และจําหน่วยผ ้าพร้อม ๆ กับการส่งชินงานแก่ทีม

วิจัย ซึงพบว่าผ ้าได้รับความสนใจและขายได้ง่าย หลังจากนั นผู ้ผลิตย ังสามารถดัดแปลง รูปแบบ

ใกล้เคียงกนัได้อีกมากมาย โดยการปรับเส้นใย สี และเทคนิคการทอ 

 

4.2.3   การวิพากษ์ผ้าตัวอย่าง และสร้างผลิตภัณฑ์                   

            เมือได้ชินงานครบทั ง 7 ชิ นๆ ละ 4 เมตร ทีมวิจัยจึงเชิญ ผู ้บริโภค ช่างตัดเย็บ และผู ้ค้าผ ้า 

ร่วมวิพากษ ์ ผืนผ ้า ในประเด็น เส้นใย สี ลาย และเนือผา้ เหมาะแก่การสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใด กับ

ผู ้บริโภคลักษณะใด  และผู ้ ร่วมวิพากษ์ทั ง 8 คน จัด 3 ล ําดับภาพรวมความพึงพอใจผืนผ ้าเป็นชินผาแดง 

– ไอ่ค ํา ชินฟ้าประดับดาว และหนอนดอกไม ้ ตามลําดับ ด้วยเหตุผลดังนี 

 ผาแดง – ไอ่ค ํา เนือผ ้านุ่ม พลิว ด้วยเส้นใยเรยอน ทอสีตะกอ ลายขาวกระจายบนผืนผ ้า และเชิง

ผ ้าทั ง 2 ด้านเป็นสีขาว  ซึงสามารถเล่นลายในการตัดเย็บให้ดูดีได ้  ส่วนทีเด่นทีสุดของผาแดง – ไอ่ค ํา 

คือสีฟ้า นํ าเงินทีสดใส บนเนือผ ้าลายดอกแก้วสีตะกอ ทีมีมิติลึกลงนูนขึ น เกิดการสะท้อน หรือหักเห

ของแสงทีตกกระทบ ทําให้ เนือผ ้าวาว คล้ายไหม แต่เนือนุ่ม ด้วยฝีมือเยียมของช่างย ้อมครามทีสามารถ

เตรียมนํ าย ้อมได้สะอาดสดใส   
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 ฟ้าประดับดาว เป็นอีกชินหนึงที ผู ้ ร่วมวิพากษ์ให้ความเห็นว่า ผ ้าเนือนุ่ม เนืองจากการเลือก

เส้นฝ้าย ผ ้าชินนี ตัดเย็บได้เหมาะสมทั งชาย – หญิง จากลายทีกระจายบนผืนผ ้าลายขดัสานธรรมดา แต่มี

การสลับเส้นใยจางบ้าง เข้มบา้ง ทําให้เนือผ ้าไม่เรียบจนเกินไป 

 หนอนดอกไม้ เป็นผ ้าทอจากฝ้ายเข็นมือ เส้นเล็กผสมเส้นใหญ่ทอสลับกัน  ทําใหผ้ืนผ ้าเกิด

รูปทรง 3 มิติ และมีลายหมีง่าย ๆ เป็นรูปตัวหนอน กระจายในเนือผ ้า ซึงแม้จะเป็นฝ้ายเข็น แต่ไม่หนา

มากเนืองจากมีเส้นใยขนาดเล็กผสมถึง 60 %   อีกทั งใชฝ้้ายสีนํ าตาลจากการย ้อมด้วยเปลือกประดู่  ทอ

ผสมด้วย  ทําให้ดูแปลกตากว่าผ ้าย ้อมครามอืน ๆ  ผ ้าชินนีใช้ตัดเย็บได้ทั งบุรุษและสตรี ในรูปแบบที

แข็งแรงมั นใจ 

ผู ้วิพากษ์ให้ความเห็นถึงความไม่ลงตัว ของผ ้าลายสะนูว่าว ด้วยเส้นใยทีหยาบ มีสีครามไม่ถึง 

50 % อีกทั งลายใหญ่จนไม่น่าจะวางผ ้าและตัดเย็บชุดทีโชว์ลายผ ้าได้ จึงมีข้อแนะนําไปเป็นของใช้ เช่น 

ผ ้าคลุมโต๊ะ หรือผ ้าม่าน   ส่วนลายอืน ๆ อยู่ในเกณฑ์พอรับได ้ขึ นอยู่กับการออกแบบตัดเย็บ 

การสร้างผลิตภัณฑ ์  ผาแดง – ไอ่ค ํา  ฟ้าประดับดาว และหนอนดอกไม ้ ถูกนําไปตัดเย็บเป็น

ผลิตภัณฑ์โดยคนเดียวกัน  รูปแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นแบบเดียวกัน คือเสือสําหรับใช้ล ําลอง  ขนาดของ

เสือเหมาะสําหรับชาวต่างชาติ ซึงเป็นลูกค้าเป้าหมายของผู ้นําไปตัดเย็บ แต่เมือนํามาสวมใส่  ในแบบ

ต่าง ๆ สามารถสร้างความน่าสนใจได้ ดังภาพในภาคผนวก   สองห้องกับสะนูว่าวเป็นผืนผ ้าค่อนข้าง

เรียบ ถูกนําไปตัดเย็บด้วยช่างคนเดียวกัน  ได้ชุดผู ้หญิง ดูดีกว่าเมือเป็นผืนผ ้า  โดยเฉพาะลายสะนูว่าวที

ถูกวิพากษ์ว่าไม่สามารถวางผ ้า ตัดเย็บให้เห็นลายได้  แต่ตัดเย็บแล้วเป็นทีพอใจของนางแบบ 

 หมีประยุกต์กับกระบองเพชร  เป็นผ ้ามัดหมีทอลายขัดธรรมดา ด้วยฝ้ายเรยอน  ผ ้า 2 ชินนี  

ต่างกันทีลายเท่านั น  ช่างผู ้นําไปตัดเย็บเห็นว่าควรเป็นชุดเสือกระโปรงติดกันสําหรับผู ้หญิงว ัย 20 -30 

ปี ซึงนางแบบพึงพอใจในการสวมใส่เดินแบบ การกุศล 

 โทโมโยชิ (2555) หนุ่มญีปุ ่ นว ัย 30 ปี ผู ้ผลิตผ ้าย ้อมครามในประเทศไทย ส่งไปจําหน่ายใน

ตลาดญีปุ ่ น เดือนละประมาณ 150 ชิน สําหรับฝากขายในร้านต่าง ๆ 10 ร้าน กล่าวว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์

ผ ้าย ้อมครามควรเป็นแบบเรียบง่าย โชว์ลวดลาย และเส้นใยในเนือผ ้า ตามธรรมชาติ  นอกจากนี ย ังใช้

เทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์ หลากหลายดังนี 

1. สร้างแบบตัดเย็บ(pattern) 3 มิติ  เย็บเก็บตะเข็บทั งหมด 

2. วางผ ้าเฉลียง  ตัด จะทําให้ผ ้าทิงตัว 

3.   ใช้ผ ้าสีพืน ไม่มีลาย แต่สร้างความแตกต่างพิเศษทีเส้นใยผสม เช่น ฝ้ายผสมไหม ซึงให้

เนือผ ้า ลืนและมัน แต่ต้องทอแน่นและแข็งแรง  

4.  ถ้าผ ้ามีรอยด่าง แก้ไขโดยการปักลวดลายทับรอยด่างนั น 
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5.  ก่อนตัดเย็บผ ้าทอ ต้องซักและอบผ้าก่อน เพือให้ผ ้าหดและเส้นใยฟู  อยู่ตัว 

6.  ลูกค้าญีปุ ่ นชอบผ้าพืน  ย ้อมสีธรรมชาติ ไม่ทําลายสิงแวดล้อม ไม่ปนสีเคมี 

7. แนะนําให้ทอผ้าเมตรขาย ไม่จ ําเป็นต้องทําผลิตภัณฑ์ เนืองจากแม่บ้านญีปุ ่ น นิยมซือผ ้าไป

ตัดเย็บเอง จะซือผ ้าหลายสี หลายแบบ จํานวนไม่เท่ากัน  จึงสามารถตั งราคาผ ้าเมตรขายขั นตํ าที 10 

เซนติเมตรได ้

 เทเรซา (2555) ผู ้ผลิตและค้าผ ้าย ้อมครามในประเทศญีปุ ่ น ได้ให้ความเห็นแก่ผู ้ผลิตผ ้าย ้อม

ครามในประเทศไทยว่า ควรผลิตผ ้าทีเป็นรูปแบบของตัวเอง มีเอกลักษณ์ดั งเดิม ไม่ลอกเลียนแบบผู้ อืน 
 

4.2.4   การแสดงผลิตภัณฑ์และประเมินความพึงพอใจผ้าและผลิตภัณฑ์   
                           เมือนําผลิตภัณฑ์ 7 ชิน จากผืนผ ้า 7 ลาย  จัดแสดงนิทรรศการ และสอบถามความพึง

พอใจผ ้าและผลิตภัณฑ์ 6 รายการ ได้แก่ เนือผ ้า  สีผ ้า  ลายผ ้า เส้นใย  รูปแบบผ้า  และการนําไปใช้ได้

จริง พบว่า ผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายผาแดง-ไอ่ค ํา ได้รับความพึงพอใจสูงทีสุดทุกรายการ  รองลงไปคือ

ผลิตภัณฑ์จากผ ้า ลายกระบองเพชร และผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายหมีประยุกต์ ตามลําดับ ซึงผลิตภัณฑ์จาก

ผ ้าลายกระบองเพชร เป็นรองผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายหมีประยุกต์ เพียงสีของผ ้า รายการเดียว ซึง

ผลิตภัณฑ์ทั งสามชินล้วนแต่ทอด้วย เส้นใยเรยอน ประยุกต์ลายหมีขึ นมาใหม่ ด้วยเรืองราวจากวิถีชีวิต 

ย ้อมครามและทอจากกลุ่มย ้อมครามทีมีบัญชีการสั งซือผ ้าย ้อมครามข้ามปี ได้รับรางวัลจากการ

ประกวดผ้าย ้อมครามสกลนคร ในเทศกาลรวมใจไทสกลทุกปี โดยเนือผ ้าลายผาแดง-ไอ่ค ํา เป็นลาย

ดอกแก้วทีเกิดจากการทอด้วยเทคนิค 4  ตะกอผสมลายหมีกระจายในเนือผ ้า   ส่วนลายกระบองเพชร

และลายหมีประยุกตเ์ป็นผ ้ามัดหมีทอขัดสานธรรมดา   

ประธานกลุ่มทอผ้าย ้อมครามเชิงพาณิชยเ์จ้าแรกของสกลนคร ใช้ข้อมูลจากการเสวนา ผลการ

วิพากษผ์ ้า และประสบการณ์ในการผลิตและค้าผ ้าย ้อมครามในตลาดเมืองใหญ่และต่างประเทศ 

ออกแบบตัดเย็บ ผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายผาแดง-ไอ่ค ํา เป็นเสือลําลอง ชาย-หญิง ขนาดใหญ่สําหรับ

ชาวต่างชาติ  ทีมีลักษณะเป็นฝาแฝดกัน  ส่วนผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายกระบองเพชร และผลิตภัณฑ์จาก

ผ ้าลายหมีประยุกต์ ได้รับการออกแบบตัดเย็บจากช่างประจําร้านขายเสือผ ้าพืนเมือง  ทีหันมาแปรรูปผ้า

ย ้อมครามหลากหลายแบบ 

ลักษณะของผ้าทั ง 3 ชิน สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ความต้องการผ ้าของคนรุ่นใหม่ ในประเด็น

เป็นผ ้าผืนทอด้วยฝ้าย (เรยอนเป็นฝ้ายประดิษฐ)์ เส้นเล็ก เรียบ สมําเสมอ สีครามล้วน ลายหมีเล็ก 

กระจายในเนือผ ้า เนือบาง นุ่ม และทิงตัว ใช้ประโยชน์เพือตัดเสือ-กระโปรง 

มีประเด็นทีขัดแย ้งกัน ระหว่างผลการวิพากษ์ผืนผ ้า ทีทีมวิพากษ์พึงพอใจผ ้า 3 ล ําดับได้แก่ ลาย

แดง-ไอ่ค ํา  ลายฟ้าประดับดาว  และลายหนอนดอกไม้  แต่ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์จากลายฟ้าประดับ
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ดาวกับหนอนดอกไม้  เป็นรองผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายกระบองเพชร และผลิตภัณฑ์จากผ ้าลายหมีประยุกต์  

ซึงน่าจะเป็นผลมาจากแบบเสือของลายฟ้าประดับดาว  และลายหนอนดอกไม้  เรียบเกินไปสําหรับ

ผู ้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผ ้าและผลิตภัณฑ์ ซึงส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-30 ปี มีภูมิล ําเนาใน

สกลนครและใกล้เคียง ในขณะทีทีมวิพากษ์ 8 คนอายุระหว่าง 40-60 ปี และมีประสบการณ์ด้านตลาด

ผ้าย ้อมครามกว้างกว่า  มีความเห็นว่าผ ้าลายหนอนดอกไมแ้ละฟ้าประดับดาวมีความโดดเด่น 

โดยเฉพาะลายหนอนดอกไม้ทีใชฝ้้ายเข็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ทอสลับกัน ทําให้เกิดมิติในเนือผ ้า หรือ

อาจจะเพราะสร้างลายจากการสลับฝ้ายย ้อมสีนํ าตาลจากเปลือกประดู่ ซึงผลสัมภาษณ์ความต้องการ

ระบุต้องการสีครามล้วน  ส่วนผ้าลายหมีประยุกต์กับลายกระบองเพชรเป็นผ ้ามัดหมีย ้อมครามที

ธรรมดามาก  เด่นบ้างทีลายประยุกต์แตกต่างจากลายหมีโบราณ แต่การตัดเย็บทีเหมาะสําหรับการสวม

ใส่ไปทํางานนอกบ้าน หรือในสํานักงาน  อีกทั งผู ้ ตอบแบบสอบถามเป็นสตรีถึงร้อยละ 75 ทําให้ได้รับ

ความพึงพอใจสูง  

สําหรับการผลิตผ ้าย ้อมครามเพือขาย  จึงต้องเอาใจใส่ หมั นสังเกตและสอบถามข้อมูลจาก

ผู ้บริโภค และกําหนดตลาดของกลุ่มตนให้ชัดเจน  เพือสร้างเอกลักษณ์และความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

 

4.3   ข้อเสนอแนะ 

 

ผ้าย ้อมครามเป็นผ ้าเก่าแก่  พบทั วไปในเขตร้อนและอบอุ่นของโลก  ทําจากใยพืชย ้อมด้วยสีนํ า

เงินจากพืชบางชนิดทีแตกต่างกันแต่ละที  แต่กระบวนการสกัดและเตรียมนํ าย ้อม จะคล้ายคลึงกัน คือ

แช่พืชทีให้สี แยกเอานํ า  มาเติมปูนดิบและนํ าขี เถ้า กวนจนกว่าจะได้นํ าย ้อมสีเหลืองจึงใช้ย ้อมใยพืช แต่

มีเทคนิคพิเศษอืนตามแต่ประโยชน์การใช้ผ ้า โดยกระบวนการเหล่านี เป็นกระบวนการธรรมชาติ  คน

เพียงแต่เรียนรู้จังหวะทีจะฉกฉวยเอาประโยชน์จากธรรมชาตินั น โดยทีไม่ได้ทําลายธรรมชาติแต่อย่าง

ใด ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึงทีมนุษย์ถ่ายทอดกันมากว่าหกพันปี 

เมือฉกฉวยเส้นฝ้ายย ้อมครามสีนํ าเงินจากกระบวนการทางธรรมชาติแล้ว  คนจึงประดิษฐ์แต้ม

แต่งให้ได้ผืนผ ้าสวยงามตามความชอบของบุคคลทีเชือมโยงอยู่กับสังคม และกาลเวลา การพัฒนา

รูปแบบผ้าย ้อมครามจึงต้องกําหนดเป้าหมาย เพือใคร อยู่ทีไหน เวลาใด สําหรับงานวิจัยนี  พัฒนา

รูปแบบผ้าย ้อมครามเพือคนสกลนครเป็นส่วนใหญ่  ว ัยทํางาน อายุ 20-50  ปี  ผู ้หญิงสกลนคร อายุ 21-

30 ปี เลือกผ ้าย ้อมครามเนือบาง ลายเล็กไม่เต็มผืน ตัดเย็บเป็นชุดติดกัน สวมใส่ไปทํางานหรืองาน

สังสรรค์ก็ได้  แต่เนืองจากผ ้าย ้อมครามราคาค่อนข้างสูง  ผู ้บริโภคทีมีก ําลังซือมักจะอายุ 40 ปีขึ นไป 
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ดังนั นผู ้ผลิตต้องกําหนดเป้าหมายลูกค้าและทําการตลาดสําหรับกลุ่มของตนให้ชัดเจน  แล้วผลิตผ ้าให้

ตรงกับความต้องการของเป้าหมายนั นๆ  แม้แต่นักวิจัยทีจะพัฒนาผ ้าย ้อมครามต่อไปซึงต่างเวลานี แล้ว  

ต้องดูแนวโน้มแฟชันของโลก  ดูความต้องการของเป้าหมาย  สร้างเฉดสีและลวดลาย  ให้ทันสมัย  แต่

สิงทีต้องคงไว้คือผ ้าย ้อมครามธรรมชาติสีไม่ตก 

แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ ้าย ้อมครามธรรมชาติ  แบ่งเป็น 2 ขั นตอน คือการย ้อมให้ได้ผ ้าสีนํ า

เงิน สดใส วาว  ติดทน สีไม่ตก กับการพัฒนารูปแบบผ้าให้ใช้ประโยชน์คุ ้มในคุณค่าและราคาของผ ้า

ย ้อมคราม 

การสกัดสีและเตรียมนํ าย ้อมคราม เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทีมีข้อจ ํากัด ต้องใช้

อุปกรณ์และทักษะทางวิทยาศาสตร์  ช่วยในการศึกษาและควบคุม (อนุรัตน์  สายทอง, วงเดือน  อุดมเด

ชาเวทย์  และประไพพันธ์  แดงใจ 2545)  แต่การพัฒนารูปแบบผ้าย ้อมครามเป็นศิลปะบนผลิตภัณฑ์ ที

ต้องการเรืองราวทางวัฒนธรรม สร้างเสน่ห์ให้ผืนผ ้า  ซึงศาสตร์และศิลป์สองส่วนนี ต้องสอดคล้องและ

ลงตัว ในผ้าผืนหนึง  ๆ(อนุรัตน์ สายทอง  ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง และอํานาจ สุนาพรม 2552) 

การสร้างลายผ ้าย ้อมครามแบบดั งเดิม คือลายหมีทอขัดสานซึงเป็นเอกลักษณ์ของผ ้าอีสาน 

สําหรับนุ่งห่มในชุมชน แต่ผู ้บริโภคต่างวัฒนธรรม ไม่นิยมเอกลักษณ์นั น จึงควรปรับลายผ ้าย ้อมคราม

แตกต่างออกไป เหลือลายหมีบ้างเล็กน้อยเพือบอกแหล่งกําเนิดหรือแหล่งภูมิปัญญา หรือประยุกต์เป็น

มัดย ้อม ลายผ ้าทีสร้างแตกต่างมีทั งลายในเนือผ ้าทีสร้างจากการทอด้วยฟืมหลายตะกอ หรือเกิดจากการ

สืบหูกต่อเส้นฝ้ายเข้าเขาหูก ซึงเทคนิคการทอทั งสองแบบยุ่งยากกว่าการทอขัดสาน โดยการทอขัดสาน

ก็สร้างลายทีน่าสนใจได้เช่น  ลายขัด เส้น สี สม ําเสมอ ลายขัด สลับสี (ขาว  จาง  เข้ม) เส้นสมําเสมอ 

ลายขัด สลับสี แทรกเส้นฝ้ายย ้อมสีธรรมชาติอืน  ลายขัด สลับขนาดเส้นใย สลับสีเข้ม จาง  ลายขัด 

สลับขนาดเส้นใย ผสมลายหมี  ลายขัด มัดหมี เส้น สี สม ําเสมอ  ลายขัด มัดหมี  สลับสี (ขาว  จาง  เข้ม) 

เส้นเสมอ 

เมือพัฒนาการย ้อมผ ้าและสร้างรูปแบบชินหนึงแล้ว ต้องนําเสนอจุดเด่นของผ ้าย ้อมคราม  

อธิบายได้ตามหลักวิชา เพือการยอมรับในศาสตร์บนผืนผ ้า ส่วนศิลปะบนผืนผ ้านั นเป็นเรืองเฉพาะ

บุคคล เฉพาะสังคม และเฉพาะเวลา  ผ ้าย ้อมครามจากฝ้ายแท้ ครามธรรมชาติแท้ ย ้อมด้วยการหมักใน

นํ าขี เถ้า  มีดีมากมายดังนี 

1. นุ่งหน้าร้อนเย็น  นุ่งหน้าหนาวอุ่น 

2. ซับเหงือ สบายตัว  ระบายอากาศ ลดกลินตัว 
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3. นุ่งกลางแดด อบผิว ไม่แสบร้อน  

4. สีสวย  ลายสวย สีไม่ตก   

5. สืบสาน มรดกภูมิปัญญาพ่อแม่ 

คุณสมบัติเหล่านี อธิบายได้ ดังนี   

1. สีครามติดฝ้ายได้ดี  เพราะทั งฝ้ายและคราม มีตําแหน่งทีจับกันได้พอดี จ ํานวนมาก ฝ้าย

ย ้อมครามจึงไม่ตกสีและย ้อมได้สีเข้ม (อนุรัตน์  สายทอง 2555) ทั งคู่จะยืนย ันความเป็นของแท้ซึงกัน

และกัน 

2. ฝ้ายซับนํ าได้ดี มีนํ าหนัก (อนันต์เสวก  เห่วซึงเจริญ  และคณะ 2543)   หน้าร้อนจึงซับ

เหงือ  ขณะเดียวกันฝ้ายระบายอากาศทําให้เหงือระเหย  เมือนํ าเปลียนสถานะเป็นไอจะดูดความร้อน ผู ้

สวมใส่ผ ้าฝ้ายจึงเย็น สบายตัว  ยิงซักยิงนุ่ม ทิงตัวดี  จึงแนบเนือ  หน้าหนาวไม่มีเหงือ จึงทําให้อุ่น 

3. ผ้าย ้อมสีคราม ดูดกลืนทั งแสงแดดและแสงยูวี (ออ้ยทิพย์  ผู ้พ ัฒน์ 2552)  จึงปกป้อง

ผิวหนังจากแสงแดด  บ่มผิว  ไม่แสบร้อน  

4. สีครามต้านเชือแบคทีเรียบนผิวหนัง (ปราชญ์สกล  ช่วยสุดสกุลชัย 2552)  ฝ้ายระบาย

อากาศ  ลดความอับชืน  ผ ้าฝ้ายย ้อมครามจึงต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนผิวหนัง ทีเป็นสาเหตุ

ของกลินตัว 

5. ในอดีตการทอผ้าเป็นหน้าทีของภรรยา  ผู ้หญิงค่อนโลก จึงถูกฝึกตั งแต่เด็ก ถูกฝังเข้าไป

ในจิตวิญญาณ  เพือเตรียมการออกเรือน  เตรียมการเป็นแม่  คนวัยทํางานส่วนใหญ่จึงเห็นแม่พร้อมกับ

ผ ้า เห็นผ ้าพร้อมกับแม่ แม้ไม่มีตัวตนของแม่แล้วก็ตาม   

6. ผ้าคือหน้าต่าง ให้คนนอกมองลอดเข้าไปเห็นสถานะของครอบครัว  เห็นคุณค่าของ

ผู ้หญิงในครอบครัว เห็นฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู ้นําครอบครัว   

ปัจจุบัน ผู ้บริโภคมากกว่าร้อยละ  60  ใช้ผ ้าย ้อมครามไม่คุ้มค่าความดีของผ ้า  เนืองจากไม่รู้จัก

ผ ้าย ้อมครามดี  รู้แต่เพียงสวย  แพง สวมใส่แล้วดูดี  จึงเลือกผ ้าย ้อมครามทีสีนํ าเงิน ลายถูกใจ สั งตัดเย็บ

แบบหรูหราเหมือนผ้าไหม นั นคืออาบนํ ายา อัดผ ้ากาว รองผ ้าลืน หนุนไหล่ ให้สง่างาม เมือสวมใส่จึง

ร้อนมาก  เหงือมาก อับชืน ไม่สบายตัว ต้องซักรีดอย่างระมัดระวังไม่ให้เสียทรง  ทั ง ๆ ทีผ ้าย ้อมคราม

แท้จากฝ้ายและคราม เป็นผ ้าธรรมดา ผ ้าธรรมชาติ  สวมใส่สบายๆแบบลําลอง ควรให้ผ ้าได้สัมผ ัสผิว

ของผู ้สวมใส่ เพือได้รับรู้ความพิเศษของผ ้า  ในคุณสมบัติดังกล่าวจากข้อ 1 ถึงข้อ 5   
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ความต้องการรูปแบบผ้าย้อมครามของคนรุ่นใหม่ 
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แบบสัมภาษณ์ ความต้องการรูปแบบต่าง ๆ  ของผ้าย้อมคราม 

 

ตอนที 1  ข้อมูลทัวไปและการใช้ผ้าย้อมครามของผู ้ให้สัมภาษณ์ 

      1.1   เพศ                 หญิง                          ชาย 

 1.2   อายุ                 21 - 30                       31- 40                        41 - 50 

 1.3   อาชีพ              แม่บ้าน                      นักศึกษา                    ค้าขาย      

                                             รับราชการ                รัฐวิสาหกิจ                 องค์การปกครองท้องถิน        

                                             อืน ๆ ................................................. 

1.4  คุณเคยใช้ผ ้าย ้อมคราม เพือประโยชน์ใช้สอยใด 

    ผ ้าถุง                 กางเกง                          เสือ                          ชุด (เสือ - กระโปรง)    

ผ ้าพันคอ           ผ ้าคลุมไหล่                  ผ ้าเช็ดหน้า                ผ ้าเอนกประสงค์   

    อืน ๆ .......................................................... 

1.5 คุณใช้ผ ้าย ้อมครามด้วยเหตุผลใด    

           สวย                    สบายตัว                      ดูแลง่าย                    มีความสุขใจ            

           ภูมิใจ                  อืน ๆ ................................................................... 

 

ตอนที 2  ความต้องการรูปแบบผ้าย้อมคราม 

 2.1  ความต้องการด้านเส้นใย 

1)  คุณต้องการผ ้าย ้อมครามทีทอจากเส้นใยชนิดใด 

         ฝ้ายเข็น                ฝ้ายโรงงาน                      ฝ้ายระหัน               เรยอง (ซีกวง)       

         ไหม                     ใยสังเคราะห์                    อืน ๆ .............................................. 

2) คุณต้องการผ ้าย ้อมครามทีทอจากเส้นใยลักษณะใด 

   เส้นใหญ่ไม่เสมอ                                         เส้นใหญ่สมําเสมอ      

   เส้นเล็กไม่เสมอ                                            เส้นเล็กเรียบเสมอ       

   เส้นเล็กละเอียดเรียบเสมอ                            อืน ๆ ........................................... 

 2.2   ความต้องการด้านสี 

1) คุณต้องการผ ้าย ้อมครามทีมีสีเข้มระดับใด 

        เทา                            สีฟ้า                             สีนํ าเงิน         

        สีกรมท่า                    อืน ๆ ............................................. 
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2) คุณต้องการผ ้าย ้อมครามทีมีสีลักษณะใด 

  สีครามล้วน                          สีครามผสมสีเปลือกไม้                   สีครามผสมสีครัง    

  สีครามผสมสีเคมี                 อืน ๆ........................................ 

2.3 ความต้องการด้านลวดลาย 

1)  คุณชอบผ้าย ้อมครามลวดลายแบบใด 

     ผ ้าพืนเรียบ (ไม่มีลาย)          

     ผ ้าลายมัดหมี 

     ผ ้าลายในเนือผ ้า (ทอหลายตะกอ)          

     ผ ้าลายในเนือผ ้าผสมลายหมี 

     ผ ้าลายจากการมัดย ้อม            

    ผ ้าลายจากการขิด 

     ผ ้าลายจากการสอดเส้นฝ้ายสีนํ าเงินต่างระดับความเข้ม     

     ผ ้าลายจากการสอดเส้นฝ้ายหลากสี        

     อืน ๆ ........................................................ 

2) ลายหมีทีคุณชอบ มีลักษณะอย่างไร (กรณีเลือก ลายหมี) 

     ลายสัตว์ชัดเจน   เช่น    คน    ไก่     นก      ปลา     กุ ้ง 

     ลายพืชชัดเจน     เช่น     ต้นสน       ต้นข้าว   

     ลายตามจินตนาการชัดเจน   เช่น    ลายนาค     ลายหมากจับ     ลายกุญแจ  

     หลายลายผสมกันเต็มผืนผ ้า 

     ลายเล็ก  ๆ   หลายลาย  กระจายห่างกัน 

      อืน ๆ .................................................................................. 

2.4 ความต้องการด้านเนือผ ้า 

1) คุณต้องการผ ้าย ้อมครามทีมีเนือผ ้าลักษณะใด  

       เนือบาง    เรียบ    สม ําเสมอ     รูปทรงคงที 

       เนือบาง    เรียบ     สม ําเสมอ     นุ่ม      พลิวตัว 

       เนือหนา    เห็นหรือสัมผ ัสเส้นใยได้ชัดเจน 

       เนือหนา    นุ่ม       ทิงตวั 

       อืน ๆ ................................................................................. 
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2.5  ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย 

   คุณต้องการผ ้าย ้อมครามเพือประโยชน์ใช้สอยใด 

             ผ ้าถุง                     กางเกง                      เสือ                     ชุด  (เสือ - กระโปรง)   

             ผ ้าพันคอ               ผ ้าคลุมไหล่              ผ ้าเช็ดหน้า           กระเป๋า          อืน ๆ  

ตอนที 3   ข้อมูลสถานการณ์สัมภาษณ์ 

1. ชือผู ้สัมภาษณ์ ............................................................................................... 

2. วันทีสัมภาษณ์ ............................................  เวลา  ....................................... 

3. สถานทีสัมภาษณ์ ..........................................................................................  
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ภาคผนวก  ข  
 การวิพากษ์ผืนผ้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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การวิพากษ์รูปแบบผ้าย้อมครามสําหรับคนรุ่นใหม่ 

วันที ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ณ อาคาร ๑ ชัน ๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

  
 

 
ตารางประกอบการวิพากษ์ลวดลายผ ้า  โดยจัดล ําดับความพึงพอใจ รายการละ 7 ระดับ 
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1. ผาแดง-ไอ่ค ํา      

2. ดาวประดับฟ้า      

3. สะนูว่าว      

4. สองห้อง      

5. หนอนดอกไม ้      

6. กระบองเพชร      

7. หมีประยุกต ์      
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1

ตารางประกอบการวิพากษแ์นวทางออกแบบตัดเย็บ 

 

 

ผ้าต้นแบบ 

แนวทางออกแบบตัดเย็บ 

 

ภาพรวม 

ชุดลําลอง ชุดทางการ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ผาแดงไอ่-ค ํา      

2. ดาวประดับฟ้า      

3. สนูว่าว      

4. สองห้อง      

5. หนอนดอกไม ้      

6. กระบองเพชร      

7. หมีประยุกต ์      

 
ผลการประเมินผืนผ้า 

 

 
   
 

0

1

2

3

4

5

6

ผาแดงไอคํา ดาวประดับฟา สนูวาว สองหอง หนอนดอกไม กระบองเพชร หมี่ประยุกต

ลําดับทีถูกเลือกที 1

ลําดับทีถูกเลือกที 2

ลําดับทีถูกเลือกที 3

ลําดับทีถูกเลือกที 4

ลําดับทีถูกเลือกที 5

ลําดับทีถูกเลือกที 6

ลําดับทีถูกเลือกที 7

3

ระ
ดับ

คว
าม
พึง
พอ

ใจ

2. ความสอดคล้องของลวดลายผ้ากับชือลายในแต่ละลาย

 

1. ความสวยงามโดยภาพรวมของลวดลายในแต่ละลาย 
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3. ความลงตัวสีสันของลายผ้าในแต่ละลาย
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4.ความเหมาะสมของลวดลายและสีสันของผ้าแต่ละผืนกับวิถีชีวิต

5

ระ
ดับ

คว
าม
พึง
พอ
ใจ

 

5. การสะท้อนอัตตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสกลนครผ่านผ้าย้อมคราม

6

ระ
ดับ
คว
าม
พึง
พอ
ใจ
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ภาคผนวก  ค 

  แผ่นป้ายประจําผลิตภัณฑ์ 
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ภาคผนวก  ง   

การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ภาคผนวก  จ  

ความพึงพอใจต่อผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม 
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แบบสํารวจความพึงพอใจ รูปแบบผ้าย้อมครามสําหรับคนรุ่นใหม่

........................................................................................................................................................... 

 

คําชีแจง :  ขอความอนุเคราะห์ท่านผู ้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ”รูปแบบผ้าย ้อมคราม

สําหรับคนรุ่นใหม่” ทําเครืองหมาย √ ลงในช่อง  และแสดงความคิดเห็นลงในช่องว่าง 

โดยแบบสํารวจ-       ความพึงพอใจจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี  

 ตอนที 1    ข้อมูลทั วไปของผู ้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ 

 ตอนที 2    ความคิดเห็น”รูปแบบผ้าย ้อมครามสําหรับคนรุ่นใหม่” 

   ตอนที 3    ความคิดเห็นเพิมเติม 

 

ตอนที 1  ข้อมูลทั วไปของผู ้ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 

1. เพศ   1) ชาย    2) หญิง 

2. อาย ุ   1) 21-30 ปี    2) 31-40 ปี   

 3) 41-50 ปี                 4) 50 ปีขึ นไป 

3. อาชีพ               1) ข้าราชการ                 2) รัฐวิสาหกิจ 

   3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  4) พนักงานบริษัท   5) อืน ๆ 

4. อ ําเภอ ........................................... 

5. จังหวัด ........................................... 
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ตอนที 2    ความพึงพอใจรูปแบบผ้าย ้อมครามสําหรับคนรุ่นใหม่ โดยใส่ล ําดับความชอบ ในแต่ละชุด

ดังนี   

   หมายเลข 1 ชอบมากทีสุด 

   หมายเลข 2 ชอบมาก 

   หมายเลข 3 ชอบปานกลาง 

   หมายเลข 4 ชอบน้อย 

   หมายเลข 5 ชอบน้อยทีสุด 

 

 

รายการ 

ผลิตภัณฑ ์

ผาแดง-ไอ่

คํา 

หนอน 

ดอกไม ้

ฟ้าประดับ

ดาว 

สะนูว่าว สองห้อง หมี 

ประยุกต ์

กระบอง 

เพชร 

1. เนือผ ้า        

2. สีผ ้า        

3. ลายผ ้า        

4. เส้นใย        

5. รูปแบบผลิตภัณฑ ์        

6. การนําไปใช้ได้

จริง 

       

 

ตอนที 3   ความคิดเห็นเพิมเติม 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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ผลความพึงพอใจผ้าและผลิตภัณฑ์  ผ้าย้อมครามสําหรับคนรุ่นใหม่ 

 

ผาแดงไอ่คํา 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 

เนือผ ้า สีผ ้า ลายผ ้า เส้นใย รูปแบบ การนําไปใช ้

ชอบมากทีสุด 65 36 43 42 42 42 

ชอบมาก 16 49 30 32 34 41 

ชอบปานกลาง 14 10 22 19 15 13 

ชอบน้อย 3 4 3 5 7 3 

ชอบน้อยทีสุด 2 1 2 2 2 1 

 

หนอนดอกไม้ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 

เนือผ ้า สีผ ้า ลายผ ้า เส้นใย รูปแบบ การนําไปใช ้

ชอบมากทีสุด 10 12 11 13 19 23 

ชอบมาก 23 35 28 21 27 35 

ชอบปานกลาง 41 32 36 33 35 25 

ชอบน้อย 20 18 21 29 16 9 

ชอบน้อยทีสุด 6 3 4 4 3 8 

 

ฟ้าประดับดาว 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 

เนือผ ้า สีผ ้า ลายผ ้า เส้นใย รูปแบบ การนําไปใช ้

ชอบมากทีสุด 14 9 12 9 12 21 

ชอบมาก 37 39 25 34 39 39 

ชอบปานกลาง 42 36 49 41 35 30 

ชอบน้อย 6 14 13 14 11 7 

ชอบน้อยทีสุด 1 2 1 2 3 3 
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สะนูว่าว 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 

เนือผ ้า สีผ ้า ลายผ ้า เส้นใย รูปแบบ การนําไปใช ้

ชอบมากทีสุด 11 6 14 11 13 11 

ชอบมาก 23 24 17 15 32 43 

ชอบปานกลาง 44 46 52 49 36 30 

ชอบน้อย 21 22 15 23 16 13 

ชอบน้อยทีสุด 1 2 2 2 3 3 

 

สองห้อง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 

เนือผ ้า สีผ ้า ลายผ ้า เส้นใย รูปแบบ การนําไปใช ้

ชอบมากทีสุด 12 6 8 8 13 16 

ชอบมาก 22 29 21 23 27 28 

ชอบปานกลาง 44 35 37 43 30 37 

ชอบน้อย 20 28 32 25 26 17 

ชอบน้อยทีสุด 2 2 2 1 4 2 

 

หมีประยุกต์ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 

เนือผ ้า สีผ ้า ลายผ ้า เส้นใย รูปแบบ การนําไปใช ้

ชอบมากทีสุด 21 27 30 20 38 46 

ชอบมาก 74 47 29 38 25 27 

ชอบปานกลาง 28 20 29 33 24 19 

ชอบน้อย 3 4 12 9 12 7 

ชอบน้อยทีสุด 1 2   1 1 
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กระบองเพชร 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 

เนือผ ้า สีผ ้า ลายผ ้า เส้นใย รูปแบบ การนําไปใช ้

ชอบมากทีสุด 26 26 32 20 44 49 

ชอบมาก 43 41 28 41 27 27 

ชอบปานกลาง 25 28 31 31 19 21 

ชอบน้อย 4 3 8 8 10 3 

ชอบน้อยทีสุด 1 2 1 - - - 

 
 

ระดับความพึงพอใจชอบมากทีสุด
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ประวัติคณะผู ้วิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

1.  ชือ(ภาษาไทย)  นางสาวอนุรัตน์  สายทอง          

     (ภาษาอังกฤษ) Assistant Professor  Anurat  Saithong 

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  - 

3. ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8   

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โทรศัพท/์โทรสาร

042970029   E- mail   anuratkramblue@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 

5.1 การศึกษาบัณฑิต  สาขาเคมี  2522  จาก มศว. มหาสารคาม 

5.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนเคมี  2526 จาก ม.เชียงใหม่ 

5.3 Certificate.  Oct 1990 – March 1992.  Okayama  University,  Japan 

5.4 Certificate.  March – April 2003.   UTS  Sydney  Australia  

6. สาขาวิชาการทีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

7. ประสบการณ์ทีเกียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั งภายในและภายนอกประเทศ : ระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู ้อ ํานวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู ้ ร่วมวิจัยในแต่ละ

ข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นต้น 

7.1 1.) ผู ้อ ํานวยการแผนงานวิจัย  : ชือแผนงานวิจัย ครามและผลิตภณัฑ์คราม (2551-

2554)โครงการย่อย (1)  การคัดเลือกพันธุ์คราม และพืชให้สีคราม (2) การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและ

การแปรรูปทีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ผ ้าครามในกลุ่มจังหวัดสนุก   (3) การสร้างมาตรฐานสินค้าผ ้า

ย ้อมคราม จังหวัดสกลนคร  

2.) ผู ้อ ํานวยการแผนงานวิจัย  :  ชือแผนงานวิจัย ผู ้ไทศึกษา  (ปีงบประมาณ 2555)   

โครงการย่อย (1) ตามรอยผู ้ไทไปศึกษาผ ้าย ้อมคราม  (2) ย ้อนรอยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผู้ไท 

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบผ้าย ้อมครามสําหรับคนรุ่น

ใหม่ (ปีงบประมาณ 2554) 

7.3 งานวิจัยทีทําเสร็จแล้ว 

2541 – 2543    การผลิตสีครามจากต้นคราม  (เดียว)      

2543 – 2545   การพัฒนาชุดความรู้ของชาวไทญ้อด้านสิงทอ   (หัวหน้าโครงการ) 
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2544 – 2545   การเตรียมสีครามจากครามผง  (เดียว) 

2546 – 2547 ชุดโครงการ   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนของผ้าทอพืนบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หัวหน้าโครงการย่อยของแผน

งานวิจัย) 

2549  - 2548   การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตผ ้าทอ

พืนบ้าน  บ้านวาใหญ่  อ .อากาศอํานวย จ .สกลนคร (หัวหน้าโครงการ) 

2548-2550  การสัมมนาเทคนิคการเตรียมสีครามและย ้อมสีครามธรรมชาติ (หัวหน้าโครงการ) 

2550-2551  การศึกษารูปแบบการใช้งานและผลกระทบสิงแวดล้อมจากสีย ้อมคราม (ผู ้ ร่วมวิจัย) 

2552-2553  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือเพิมประสิทธิภาพการผลิตครามแบบย ั งยืน (ผู ้ ร่วมวิจัย) 

7.4 โครงการวิจัย  ปีทีพิมพ ์การเผยแพร่ และสถานภาพในการทําวิจัย 

7.4.1 การผลิตสีครามจากต้นคราม   2544 

7.4.2 การพัฒนาชุดความรู้ของชาวไทญ้อด้านสิงทอ    2546  

7.4.3 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตผ ้าทอ

พืนบ้าน  บ้านวาใหญ่  อ .อากาศอํานวย จ .สกลนคร 2546 

7.4.4 การสัมมนาเทคนิคการเตรียมสีครามและย ้อมสีครามธรรมชาติ 2551 

7.4.5 การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปทีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ผ ้าครามใน

กลุ่มจังหวัดสนุก  2553 

7.5 งานวิจัยทีก ําลังทํา : ชือแผนงานวิจัย  และ/หรือโครงการวิจัย  แหล่งทุน และสถานภาพ

ในการทําวิจัยว่าได้ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด... 

1.) โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบผ้าย ้อมครามสําหรับคนรุ่นใหม่  ปีงบประมาณ 

2555 ดําเนินกิจกรรมการวิจัยแล้วประมาณร้อยละ 95  

2.) ผู้อ ํานวยการแผนงานวิจัย  :  ชือแผนงานวิจัย ผู ้ไทศึกษา  อยู่ระหว่างเสนอขอ

งบประมาณปี 2556   โครงการย่อย (1) ตามรอยผู ้ไทไปศึกษาผ ้าย ้อมคราม  (2) ย ้อนรอยประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมผู้ไท    ขอบเขตพืนทีภาคอีสาน สปป.ลาว และเวียดนามตอนเหนือ  ตามเส้นทางอพยพ

ของคนผู้ไทจากสิบสองจุไท  เดียนเบียนฟู  สู่แขวงคําม่วน แขวงสะหวันนะเขต และ มุกดาหาร 

กาฬสินธุ์ นครพนม สกลนคร ซึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ผู ้ สืบต่อมรดกวัฒนธรรมผ้าย ้อมครามไว้ได้อย่าง

โดดเด่น 
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 ผู ้ร่วมโครงการวิจัย 

 1. ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง 

  Assistant Professor Thitirat  Wanreungrong 

 2. เลขหมายประจําตัวประชาชน   - 

 3. ต ําแหน่งปัจจุบัน  

  ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 4. หน่วยงานทีอยู่ทีสามารถติดต่อได้สะดวก 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

  สถานทีตั ง  680 หมู่ที 11 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

  โทรศพัท/์โทรสาร 0-4274-3682 

 5. ประวัติการศึกษา 

  ศศ.บ. (ผ ้าและเครืองแต่งกาย) วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลย ี

  ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 6.  โครงการวิจัยทีทําเสร็จแล้ว 

  การศึกษารูปแบบการใช้งานและผลกระทบสิงแวดล้อมจากสีย ้อมคราม (ผู ้ ร่วม) 

การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปทีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ผ ้าครามในกลุ่ม

จังหวัดสนุก (หัวหน้า) 

 7. สาขาวิชาการทีมีความชํานาญพิเศษ  

  7.1 เทคโนโลยีขนมอบ 

  7.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

  7.3 ผ ้าและเครืองแต่งกาย 

 

 ผู ้ร่วมโครงการวิจัย 

 1. ชือ นายอํานาจ  สุนาพรม 

Mr. UMNART   SUNAPROM 

2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    -    

3. ต ําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ระดับ 6 

4. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  เบอร์โทร/Fax.  042- 744014 

เบอร์ส่วนตัว 08-6237-8844  E-mail: um-design2007@hotmail.com 
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5. ประวัติการศึกษา 

 การศึกษา : ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) ออกแบบนิเทศศิลป์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ปัจจุบัน : ก ําลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสือนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

  6. โครงการวิจัยทีทําเสร็จแล้ว 

การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปทีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ผ ้าครามในกลุ่ม

จังหวัดสนุก (ผู ้ ร่วม) 
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