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บทคัดย่อ
การย้อมครามธรรมชาติให้ได้สนี ้าเงินสวย และมีกลิน่ หอม มีด่างเป็ นหัวใจสาคัญในการก่อหม้อคราม(เตรียมน้า
ย้อม) ครามเป็ นการย้อมเย็น เนื้อครามได้จากการหมักใบครามแล้วกวนผสมด้วยปูน หม้อครามทีด่ จี ะมีสเี หลืองทอง และมี
กลิน่ หอม สูตรก่อหม้อครามทัวไปใช้
่
สดั ส่วน 1:1:1 (เนื้อคราม : น้าด่าง(ขีเ้ ถ้า) : น้ามะขามเปี ยก(กรด)) จาเป็ นต้องปลูก
ครามเพื่อทาเนื้อครามไว้ก่อหม้อ ส่วนขีเ้ ถ้า-ด่างได้จากการเผากิง่ ไม้ตามขัน้ ตอนให้ได้ขเ้ี ถ้า-ด่างทีเ่ ข้มข้น และกรดได้จากพืช
ทีม่ คี วามเปรีย้ ว เช่น เนื้อมะขามเปรีย้ ว และอื่นๆ ภูมปิ ั ญญาทีท่ าซ้าๆจะเกิดความเชีย่ วชาญจนตกผลึก การพัฒนาสูตรก่อ
หม้อจะได้สตู รลับเฉพาะ ทีเ่ หมาะกับบริบทและสภาพแวดล้อมนัน้ ๆ ดังนัน้ น้าด่าง มีความสาคัญ จะให้สยี อ้ มทีแ่ ตกต่างและ
หม้อครามงาม มีอายุยนื ยาวไม่หนีหม้อนิล การศึกษาภูมปิ ั ญญาการทาน้าด่างก่อหม้อคราม เก็บรวบรวมสูตรต่างๆบันทึกไว้
ให้คนศึกษา จึงกาหนด วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภูมปิ ั ญญาการทาน้าด่างธรรมชาติ (2) เพื่ออนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู เผยแพร่ ภูมิ
ปั ญญาการทาน้าด่าง วิธกี ารดาเนินการวิจยั ศึกษาบริบทชุมชน และถอดองค์ความรูก้ ารเผาด่างสูตรต่างๆในพืน้ ที่ และ
นามาทดลอง เลือกกลุ่มศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนครและนครพนมทีผ่ ลิตเนื้อครามและย้อมครามเป็ นประจา เครื่องมือวิจยั
การรวบรวมข้อมูลการทาน้าด่าง วิเคราะห์ขอ้ มูล ทดลองปฏิบตั แิ ละสรุปผล
คาสาคัญ
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Abstract
The natural indigo dye, a beautiful blue good smell. Alkaline the key to the blue pot. Indigo is cold dye.
Indigo cream of the indigo leaf. Mixed with mortar. A good indigo pot will be golden yellow and smell. The indigo
pot use formula 1: 1: 1 (Indigo: alkaline (alkaline): tamarind juice (acid)) Need to plant indigo to make an indigo
pot. Ashes - alkalis by burning the branches to the ashes. And acids derived from plants that are sour like
tamarind, sour and more. Wisdom is repeated until professional. Development of pot recipe will be secret formula.
That suits the context and the environment. The alkaline water is vital. It gives different dyes. Longevity does not
escape. So collect various recipes saved for the study people. Objectives (1) to study the wisdom of natural
alkaline water. (2) To conserve and restore the wisdom of making alkaline. study.Community context study and
take knowledge. Burn alkaline formulations in the area and trial. Study in Sakon Nakhon and Nakhon Phanom.
Research tools, data gathering the alkaline water analysis Trial and summary execution.
เจ้ าหน้ าที่วิจยั สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจยั ชานาญการ สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทนา (Introduction)
ครามเป็ นสีย้ อ มธรรมชาติ ที่มีส่ ว นประกอบ
สาคัญ คือ น้ าด่าง ที่ได้จากการเผาต้น พืชตามกรรมวิธี
ทางภูมปิ ั ญญาทีแ่ ตกต่างของแต่ละบริบทท้องที่ และพืชที่
ใช้เผาจะมีค่ า ทางเคมีท่ีแ ตกต่ า งกัน จึง มีค วามเข้ม ข้น
ต่างกัน ให้สยี อ้ มแตกต่างกัน การเผาต้นไม้ให้เป็ นขีเ้ ถ้าที่
มีค่าน้าด่างทีเ่ ข้มข้น การเผามีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญคือต้องเผา
ต้ น ไม้ ท่ี ย ั ง สดอยู่ มี เ ทคนิ ค การเผา การย้ อ มคราม
ธรรมชาติเป็ นเรื่องละเอียดอ่อนมาก โดยเฉพาะการดูแล
รัก ษาหม้อ ที่ก่ อ ติด แล้ว จึงเป็ น เรื่อ งสาคัญ ที่ต้ อ งเข้า ใจ
อย่ างถ่ อ งแท้ กระบวนการรัก ษาองค์ป ระกอบของน้ า
ครามไม่ให้เปลี่ยนแปลง เพื่อครามจะไม่หนีหม้อนิลหรือ
ตายไปหมายถึงย้อมไม่ติดสี จะต่างจากสีเคมีๆจะย้อม
ติดเนื้อผ้าและให้สดี ตี ดิ แน่ นคงทน แต่ผลทีต่ ามมาคือการ
สะสมสารโลหะหนักในร่างกายของผูส้ มั ผัส(ผูย้ ้อมสีเคมี)
หรือผูส้ วมใส่ เป็ นเวลานาน ทาให้เกิดโรคมะเร็งเนื่องจาก
สีย้อมที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็ นเอโซเป็ น กลุ่มที่ใช้มาก
ทีส่ ุดในอุตสาหกรรมการย้อมสีสงิ่ ทอแต่พบว่าเป็ นกลุ่มสี
ที่มแี นวโน้มที่จะก่อการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อมนุ ษย์ สี
ย้อมประเภทเอโซบางชนิดทีแ่ ตกตัวให้อะโรมาติกเอมีน
ต้อ งห้า ม สหภาพยุ โรปก าหนดห้า มใช้สีย้อ มที่ให้ส าร
ต้ อ งห้ า ม (ที่ แ สดงใน Directive 76/769/EWG) ใน
ปริม าณที่ม ากกว่า 30 ppm สาหรับ ผลิต ภัณ ฑ์สงิ่ ทอที่
สัมผัสกับร่างกายโดยตรง สียอ้ มประเภทที่ประกอบด้วย
สารฮาโลเจนในโครงสร้าง ก่อให้เกิดการปลดปล่อยสาร
AOX ส่วนสีท่มี โี ลหะหนักเป็ นองค์ประกอบในโครงสร้าง
(จัน ทร์ ทิ พ ย์ ซื่ อ สัต ย์ ,2553) แต่ พ ฤติ ก รรมของคน
โดยทัว่ ไปจะชอบความสะดวกสบาย ส่ว นผลกระทบ
อันตรายมันส่งผลในระยะยาวนับสิบปี ความตระหนักใน
โรคภัยทีจ่ ะตามมาจึงไม่สาคัญ เมื่อเทียบกับสิง่ ทีง่ ่ายกว่า
ดังนัน้ การวิจยั ศึกษาหาน้ าด่างธรรมชาติทป่ี ลอดภัยและ
สะดวกในการใช้ทดแทนสีเคมี จึงมีความจาเป็ นเร่ง ด่วน

เพื่อตอบสนองความต้องการ ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดและ
สะดวกทีส่ ดุ จึงเป็ นสิง่ สาคัญ ในการยอมรับของผูใ้ ช้ เพื่อ
รัก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มทรัพ ยากรโลก สร้ า งทางเลื อ กที่
ปลอดภัยให้กบั ผู้บริโภค ใช้ทดแทนสีเคมีท่อี นั ตราย ได้
ต่อไป
พืชธรรมชาติโดยทัวไป
่ ที่ใช้เผาเพื่อ
ทาน้าด่างมีมากมาย ตามแต่ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และ มีพชื
ประจาถิน่ นัน้ ๆ ดังนัน้ การศึกษาและการถอดองค์ความรู้
การทาน้ าด่างจึงแตกต่างกัน ตามบริบททีจ่ ะเข้าไปศึกษา
เพื่อหาองค์ประกอบในน้ าด่างที่สามารถก่อหม้อให้ได้สี
ครามธรรมชาติ เพื่อการก่ อหม้อ ที่ให้สีย้อมได้ดีแ ละมี
กลิน่ หอม เป็ นองค์ความรูเ้ ฉพาะประจาเผ่า เช่น ในกลุ่ม
ภูไท กลุ่มไทยโย้ย กลุ่มญ้อ กลุ่มไทลาว กลุ่มเขมร ฯลฯ
จะมี เ คล็ ด วิ ช าเฉพาะของกลุ่ ม ตน ไม่ บ อกกลุ่ ม อื่ น
นอกจากญาติพน่ี ้องทีส่ นิทกันเท่านัน้ เมื่อธุรกิจการทอผ้า
เป็ นทางเลือกเดียวทีส่ ามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั
กลุ่มแม่ บ้า นในระดับรากหญ้ าไม่ต้ องอพยพบออกจาก
หมู่บา้ นไปหากินต่างถิน่ และทาให้ครอบครัวอยู่กนั พร้อม
หน้ามีความอบอุ่น การทอผ้าฝ้ ายหรือผ้าไหมย้อมคราม
จึงเป็ นทางเลือกทีส่ าคัญมาก ในปั จจุบนั เพราะผูบ้ ริโภค
กาลังนิยมผ้าย้อมสีธรรมชาติตามกระแสรักสุขภาพ มา
แรง ผ้าย้อมครามผลิตไม่พอเพียงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค จึงมีเคมีเข้ามาปนกับสีครามธรรมชาติ จานวน
มาก แต่ผบู้ ริโภคก็ยงั เสีย่ งไม่ปลอดภัยเพราะ ไม่สามรถ
แยก หรือ หาความแตกต่ างของผ้าไม่ ออกระหว่างผ้า
ย้อมสีธรรมชาติและผ้าย้อ มสีเคมี มีจุด ต่ างกัน อย่างไร
ประกอบกับราคาย่อมเยา รูปแบบ ลวดลายถูกใจ
คราม ไม่ มี เ ฉพาะในประเทศไทย
ประเทศเดียวเท่านัน้ แต่ครามมีอยู่ทวไปในโลก
ั่
แหล่ง
ผลิต ครามที่ใหญ่ ท่ีสุ ด คือ ประเทศอิน เดีย จนได้ช่ือ ว่ า
INDIGO ก็ ม าจ าก ชื่ อ ข อ งป ระเท ศ INDIA นั ้ น เอ ง
หลังจากเป็ นเมืองขึน้ ของประเทศอังกฤษ ได้กวาดต้อน

เอาทาสคนอินเดียทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญในการผลิตเนื้อ
ครามมารวมกันทาเนื้อครามได้เป็ นจานวนมากเพื่อนาไป
จาหน่ ายในแถบยุโรปแต่ ก็ไม่ท ัน ต่ อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค เมื่อครามได้รบั ความนิยมมาก ประเทศเยอรมัน
และ ประเทศฝรัง่ เศส จึ ง คิ ด ค้ น สีเ คมี เ พื่ อ ทดแทนสี
ธรรมชาติได้สาเร็จในปี คศ.1880 และทัวโลกก็
่
ยอมรับสี
เคมีทนั ที ในระยะเวลาอันรวดเร็วและยังคงใช้ต่อเนื่องมา
จนถึงทุกวันนี้ 200กว่าปี มาแล้ว ทีผ่ คู้ นทัวโลกลดการใช้
่
สี
เปลือกไม้ แก่นไม้ ใบไม้ จะยังคงมีการย้อมเล็กน้อยใน
กลุ่มพระสงฆ์ และกลุ่มคนทีร่ กั ธรรมชาติ เท่านัน้
พืชทีก่ นิ ได้ทุกชนิดสามารถเผาทาด่างได้[รันดร
เหลินต้ายซ้าย (สัมภาษณ์) 8 พฤษภาคม 2560] แต่ต้อง
เข้าใจในขัน้ ตอนการเผา จากการศึก ษาและถอดองค์
ความรู้ในกลุ่ ม บ้านนางเติ่ง ต าบลโคกภู อาเภอภู พ าน
จังหวัดสกลนคร เป็ นพื้นที่บนสัน เขาภูพ าน จะมีต้นไม้
หลายชนิด แต่ท่กี ลุ่มทอผ้าย้อมครามนิยมนามาเผา คือ
ต้นเชือก กลุ่มทีป่ ลูกหม่อนเลีย้ งไหมไทยพืน้ บ้าน จะเผา
ต้นผักห่มหนาม ต้นกล้วย งวงตาล เปลือกงิ้ว คยงู เพื่อ
ทาน้าด่างใช้ในการฟอกกาวไหม
น้ าด่ า งไม่ ใ ช่ มี ไ ว้ แ ค่ ก่ อ หม้ อ ครามเท่ า นั ้ น
คุณ ประโยชน์ ด้านอื่น ก็มีเช่ น น้ าด่ างหรือน้ าอัลคาไลน์
จากผลการศึ ก ษาของ ดร.ฮิ โ รมิ ชิ น ย่ า (Dr.Hiromi
Shinya) ในปี พ.ศ.2511 ได้ใช้น้ าด่าง (Alkaline Water)
ที่ผลิตจากเครื่องใช้ไฟฟ้ า รักษาผู้ป่ วยโรคร้ายในลาไส้
และทาการตรวจโดยกล้องส่องลาไส้ พบว่าสามารถรักษา
โรคร้ายได้ ต่ อมาในปี 2547 จึงมีการเสนอให้ใช้น้ าอัล
คาไลน์ (Alkaline Water) ในการช่วยป้ องกันและรัก ษา
โรคร้ายที่ม หาวิท ยาลัย คิว ชู จังหวัดฟู กูโอกะ ประเทศ
ญี่ป่ ุน อีกทัง้ ผลการศึกษาประสิทธิภาพของน้ าอัลคาไลย์
โด ย Jamie A. Koufman ไ ด้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง Potential
Benefits of pH8 .8 Alkaline Drinking Water as an
Adjunct in the Treatment of Reflux Disease พ บ ว่ า
น้ าดื่มอัลคาไลน์ ที่มคี ่า pH 8.8 มีความแตกต่ างจากน้ า

ดื่ ม แบบธรรมดาปกติ โดยน้ าดื่ ม ที่ มี ค่ า pH 8.8 มี
คุณสมบัติในยับยัง้ น้ าย่อย pepsin ให้อยู่ในรูป inactive
แบบ irreversible ดังนัน้ การบริโภคน้ าอัลคาไลน์ อาจมี
ผลประโยชน์ทางการรักษา สาหรับผู้ท่เี ป็ นโรคกรดไหล
ย้อนได้ ต่างประเทศนาเอาน้ าด่างธรรมชาติมาให้คนป่ วย
มะเร็งกินเพื่อปรับสมดุลย์ร่างกายจากคนทีเ่ ป็ นมะเร็งจะมี
ค่าเลือดเป็ นกรดสูง จึงใช้น้ าด่างหรือน้ าอัลคาไลน์ ที่วดั
ค่าเจือจางได้ PH10 ให้ผปู้ ่ วยดื่มกินทาให้ค่าเลือดเป็ นค่า
กลาง และหายจากการเป็ นมะเร็ง ดัง นั ้น ในคนปกติ
จะต้องดื่มน้ าด่างหรือน้ าอัลคาไลน์ไว้เ พื่อสร้างภูมคิ ุ้มกัน
ร่างกายไม่ให้มคี ่าเลือดเป็ นกรดสูงเป็ นการลดความเสีย่ ง
ในการเป็ นมะเร็งได้ มีมานานมากกว่า 2,000 ปี ในตารา
ยาโบราณ
ขีเ้ ถ้า หมายถึงส่วนที่เป็ นผงละเอียดสีเทาของ
การเผาไหม้ จ ากกิ่ ง ไม้ ที่ เ หลื อ จากไฟเผามอดแล้ ว
ครัว เรือ นในชนบทนิ ย มใช้ ฟื นหรือ ถ่ า นในการหุ ง หา
อาหาร สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมเี ตา
ไฟฟ้ า เตาแก๊ส เครื่องหุงต้ม ผลิตออกมาให้บริการใช้ง่าย
สะดวกขึ้น ส่วนน้ อยยังคงใช้ฟื นและถ่ านกันอยู่ แต่ ภู มิ
ปั ญญาการก่อหม้อครามจาเป็ นต้องมีน้ าด่างช่วยในการ
ผสมก่อหม้อเพื่อทาให้ได้สนี ้ าเงินครามที่เข้มและมีกลิ่น
หอม น้าขีเ้ ถ้าหรือน้าด่างมีความเข้มข้นสูงจึงไม่มเี ชือ้ โรค
ใดๆสามารถเจริญ ได้ในน้ าด่าง น้ าด่างที่ได้จากการเผา
ซากพืช จะมีคุณ ภาพค่ าความเข้ม ข้นสูงกับน้ าด่างที่ได้
จากเครื่องผลิตน้ าด่างค่าประจุไฟฟ้ าลบและบวกอาจมี
การคลายตัว

ประโยชน์ของน้าด่าง
1. ใช้เป็ นน้ากระสายยาหรือน้ายาเพื่อรักษาโรค
ต่างๆ เช่น แก้นิ่ว กัดเถาดานในท้อง ดับพิษไข้
พิษสัตว์ รักษาผู้ท่เี ป็ นไข้ต่างๆ เช่น ไข้จบั สัน่

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

ไข้ทรพิษ ไข้ทบั ระดู ไข้อสี ุกอีใส ฯลฯ โดยการ
เอาขีเ้ ถ้าตรงใจกลางเตาไฟ
แช่ปลาหมึกแห้งให้กรอบ ทาเย็นตาโฟ
มีแคลเชีย่ ม โปแตสเชีย่ ม ทาปุ๋ ยช่วยให้ต้นไม้
ออกดอกได้ดี
ใช้ไ นการขัด ถู ห ม้อ เครื่อ งใช้ในครัว เรือ นเพื่อ
กาจัดคราบมันหรือความสกปรกของถ้วยชาม
ช้อน กระทะ หม้อ แก้วน้า ฯลฯ
สมัย ก่อนใช้ข้เี ถ้า ขัด ถูฟั น แทนยาสีฟั น หรือ ใช้
เปลือกหมาก ผงถ่านไฟ ขีเ้ ถ้า ฯลฯ ขีเ้ ถ้าที่ใช้
ในการขัดถูฟันจะ ใช้ขเ้ี ถ้าของไม้ทไ่ี ม่มเี อาขีเ้ ถ้า
ผสมเกลือผงใช้น้ิ วมือ หรือเปลือ กหมากอ่ อ น
หรือเศษผ้าที่สะอาด จุ่มขืเ้ ถ้านัน้ ขัดถูทาให้ฟัน
ขาวสะอาดและช่วยดับกลิน่ ได้ดว้ ย
ขัดถู เพื่อชัก เงาเขาสัต ว์ต่างๆเอาขี้เถ้าของไม้
ผสมกับน้ ามันก๊าดนาไปขัดถูเขาสัตว์หลังขัดถู
เศษแก้วทีค่ มๆเพื่อให้เกิดเงาแวววาว
ขีเ้ ถ้าทัว่ ไปทาน้ าด่างซักเสื้อผ้า แทนการใช้สบู่
หรือผงซักฟอก โดยการเอาขีเ้ ถ้ามาละลายน้ า
แล้ ว วางไว้ ใ ห้ ต กตะกอน บางคนอาจแช่ ไ ว้
ข้ามคืน ก็มีเพื่อ ให้เป็ น น้ า ด่ างเข้ม ข้น ขึ้น แล้ว
เอาน้ าส่วนที่ใสมาใช้แช่ผ้ าและซักผ้า หรือเอา
ขี้เถ้ าห่ อ ผ้า แล้ว ต้ม เอาน้ า นั น้ มาใช้ซ ัก เสื้อ ผ้า
แล้วก็ซกั ด้วยน้าธรรมดาจนสะอาด
ข้าวต้มด่างหรืออันซอมกะบ็องเป็ นขนมพืน้ บ้าน
ของขาวจังหวัดสุรนิ ทร์จงั หวัดบุรรี มั ย์และ
จังหวัดศรีสะเกษ วิธกี ารทา จะใช้ขา้ วเหนียว
ผสมด้วยน้าด่าง เผาเปลือกมะพร้าว เปลือกนุ่น
และผักขมหนาม(ปะตีปันลา )

นาไปเผาแล้วนาขีเ้ ถ้าผสมน้า กรองเอาน้าใส
ห่อด้วยใบกล้วย ห่อเป็ นรูปสามเหลีย่ ม
9. ผสมคลุกเคล้าขี้เถ้ากับดินเหนียวให้เข้ากันจน
เป็ นเนื้ อ เดีย วก้น ขี้เถ้ า จะท าให้ ดิน เหนี ย วมี

10.

11.
12.
13.

ความเหนียวตัวมากยิง่ ขีน้ สามารถเกาะยึดตัว
กันได้ดี แม้ถูกความร้อนก็ไม่แตกร้าวได้ง่าย จึง
เหมาะที่จ ะน าดิน นั น้ ไปปั ้ น เป็ น ภาชนะต่ างๆ
หรือใช้ประโยชน์ อย่างอื่น ในปั จจุบนั นี้การใช้
ประโยชน์จากขีเ้ ถ้าในลักษณะนี้กย็ งั ปรากฏให้
เห็นอยู่มาก
ใช้กาจัด ศัฅรูพชื เพลีย้ บางชนิดทีก่ ดั กินใบ ผล
หรือ ยอดอ่ อ นของพื ช ที่ ป ลู ก เช่ น แตงกวา
แตงโม ถัวฝั
่ กยาว ข้าวโพด
ใช้ผงขีเ้ ถ้าทาคลุกบนตัวสัตว์ใช้กาจัดพวกเห็บ
หมัด เหา
กาจัดเมือกทีต่ วั ปลาไหล
ใช้ขเ้ี ถ้าไล่มดแดง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาภูมปิ ั ญญาการทาน้าด่างธรรมชาติ
2.เพื่ออนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู เผยแพร่ ภูมปิ ั ญญาการทาน้า
ด่าง
ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ศึกษาภูมปิ ั ญญาการทาน้าด่าง
ธรรมชาติ นามาใช้ในการก่อหม้อคราม ขัน้ ตอนและ
วิธกี ารทา เพื่อให้ได้ขเ้ี ถ้าทีด่ แี ละมีคุณสมบัติ ให้ค่า
ความเป็ นด่างหรือค่า PH สูง เหมาะในการใช้ก่อ
หม้อครามได้ดี พืน้ ทีศ่ กึ ษา กลุ่มผลิตครามและทอ
ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร และ จ.นครพนม
การดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การ
วิเคราะห์เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องในการ ทาน้าด่างเพื่อใช้
ก่อหม้อคราม ภูมปิ ั ญญาในการเผาต้นพืชเพื่อทา
ด่าง ขัน้ ตอนที่ 2 สนทนากลุ่มกับเจ้าของภูมปิ ั ญญา
ในการทาน้าด่าง เพื่อใช้ก่อหม้อคราม ขัน้ ตอนที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความน่าเชือ่ ถือของการวิจยั
ดังนี้
1. วิเคราะห์เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องประกอบด้วย
ประวัตคิ วามเป็ นมาของการทาครามกระบวนการผลิต
คราม สารเคมีทใ่ี ช้ในอุตสาหกรรมสิง่ ทอ กระบวนการทา
น้าด่าง และประโยชน์ของน้าด่าง ภูมปิ ั ญญาการเผาด่าง
พืชทีใ่ ช้ในการเผาด่าง เทคนิคขันตอน
้
วัสดุอุปกรณ์ใน
การเผาด่าง ความเชื่อประเพณี
2. การสนทนากับกลุ่มเป้ าหมายทีค่ ดั เลือกใน
กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้น้าด่างและผลิตน้าด่างในการ
ก่อหม้อครามย้อมผ้าคราม จากเจ้าของภูมปิ ั ญญา ที่
ปฏิบตั ลิ องผิดลองถูกจนชานาญ ด้วยความเคารพ และ
สุภาพ จานวน 5 กลุ่ม และให้ความมันใจกั
่ บกลุม่ ว่าจะ
อ้างอิงทีม่ าของภูมปิ ั ญญาให้เกียรติและยกย่อง ไม่กล่าว
ในทางเสียหาย
3. การตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับสาระความรู้ การสนทนากลุ่มการ
ถอดองค์ความรูจ้ ากภูมปิ ั ญญา สามารถนาเอามาปฏิบตั ิ
ได้จริงและให้ผล
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1. แบบ
วิเคราะห์เนื้อหา และบันทึกการสนทนากลุ่ม 2. การถอด
บทเรียนจากการทดลองและการปฏิบตั กิ ารเผาด่างจริง
เพื่อเก็บรวบรวมขัน้ ตอนและเทคนิคต่างๆของการทาที่
อาจมีขอ้ แตกต่างกันของแต่ละภูมปิ ั ญญา ได้แก่ 1). ชนิด
ไม้ทใ่ี ช้เผาด่าง 2). เทคนิคและขัน้ ตอนการเผา 3).
เทคนิคและกระบวนการกรองน้าด่าง 3. ผูร้ วบรวมและ
วิเคราะห์งานวิจยั ออกแบบคาถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ หรือได้ขอ้ มูลใหม่ๆที่
น่าสนใจ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาน้าด่าง

ประกอบด้วยประวัตคิ วามเป็ นมาของการทาครามทีม่ ดี ่าง
เป็ นส่วนประกอบ ประโยชน์ของด่าง พืชทีส่ ามารถเผา
ด่างได้ กระบวนการและขัน้ ตอนในการเผาด่างและการ
เก็บขีเ้ ถ้า ขัน้ ตอนในการกรองน้าด่าง
2. วิเคราะห์เอกสารและองค์ความรูท้ ถ่ี อด
ออกมาจากภูมปิ ั ญญาและรวบรวมข้อมูลนามาจัด
หมวดหมู่และลาดับความสาคัญก่อนหลัง
3. บันทึกผลการสนทนาและการทดลอง
ปฏิบตั โิ ดยใช้แนวคาถามทีต่ รงประเด็นและ
กลุ่มเป้ าหมายสามารถตอบคาถามเราได้และกล้าทีจ่ ะ
ขยายความหรือให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์สามารถต่อยอด
และนาไปปฏิบตั แิ ล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เป็ นการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากเครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั มาทาการวิเคราะห์โดยมีเทคนิคทีส่ าคัญ ดังนี้
1) การจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology
and Taxonomy)เป็ นการนาข้อมูลทีได้นามาจาแนกและ
จัดหมวดหมู่ออกให้เป็ นระบบ ทัง้ จากเอกสาร จาก
ปรากฏการณ์จริงทีไ่ ด้จากการปฏิบตั กิ ารเผาด่าง
2) การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic
Induction) เป็ นการนาข้อมูลทีได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึน้ มาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน เช่น การเผา
ด่างจากไม้เป็ น จะให้น้าด่างทีม่ คี ่าPH สูง
3) การเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant
Comparison) เป็ นการนาข้อมูลทีไ่ ด้มาไปเทียบเคียงหรือ
เปรียบเทียบกับเหตุการณ์อ่นื เพื่อหาความเหมือนและ
ความแตกต่างกันทีเ่ กิดขึน้ เช่น ภูมปิ ั ญญาการเลือกไม้
เผาด่างแต่ละกลุ่ม มีความเหมือนและต่างกันอย่างไร
4) การวิเคราะห์สว่ นประกอบ (Componential
Analysis) เป็ นการนาข้อมูลทีได้มาทาการวิเคราะห์ออก
ให้เห็นเป็ นส่วนๆ เช่น กระบวนการทางานในการเผาด่าง
กลุ่มแบ่งหน้าทีก่ นั ทา

5) การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and
Effect Analysis) เป็ นการนาข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ให้
เห็นว่าปั จจัยใดบ้างมาจากผล ,มาจากเหตุ คือ วิเคราะห์
ผลทีเ่ กิดขึน้ ย้อนกลับมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุ หรือ
วิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์จากเหตุไปหาผล คือ
วิเคราะห์ให้เห็นว่าเมื่อเหตุน้เี กิดขึน้ ได้นาไปสูผ่ ลที่
เกิดขึน้ อะไรบ้าง เช่น การวิเคราะห์กระบวนการขัน้ ตอน
การเผาด่าง การเลือกชนิดไม้เผาด่าง การควบคุมดูแล
การเผาด่าง การเก็บขีเ้ ถ้า การกรองน้าด่าง ภูมปิ ั ญญา
การเผาด่างทีแ่ ตกต่างกัน
ผลการวิ จยั
1. การศึกษาภูมปิ ั ญญาการทาน้าด่าง
ธรรมชาติ จากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาน้าด่าง
ความเป็ นมาของการทาครามทีใ่ ช้น้าด่างเป็ น
ส่วนประกอบ ประโยชน์ของด่าง พืชทีน่ ยิ มเผาด่าง
กระบวนการและขัน้ ตอนในการเผาด่างและการเก็บขีเ้ ถ้า
ขัน้ ตอนในการกรองน้าด่าง พบว่า มีความต่างกันในการ
เลือกชนิดของพืชทีม่ อี ยู่จานวนมากในแต่ละบริบทพืน้ ที่
ขัน้ ตอนเทคนิคการเผาด่าง มีความละเอียดและพิถพี ถิ นั
ต่างกัน ในการจัดการกิง่ ไม้ การเฝ้ าระวังขณะทาการเผา
ตลอดขบวนการใช้ระยะเวลาทัง้ หมด 24 ชัวโมง
่ หัวใจ
สาคัญคือ การพรมน้าดับขีเ้ ถ้า ให้ชมุ่ พอมีความชืน้ ทาให้
ขีเ้ ถ้าเก็บสารทีใ่ ห้ค่าความเป็ นด่างได้สงู กว่า จาก การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จากภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และ
ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากแหล่งต่างๆ นัน้ มีความเหมือนกันเช่น
กลุ่มผลิตครามบ้านนางเติง่ กลุม่ ผลิตครามบ้านหนองผัก
ตบ กลุ่มผลิตครามบ้านกุดเรือใหญ่ มีบนั ทึกองค์ความรู้
จากการสนทนาและการทดลองปฏิบตั ริ ่วมกับเจ้าของภูมิ
ปั ญญา
2. สรุปผล รวบรวมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ในการ
ทาน้าด่างเป็ นแนวทางในการ อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู เผยแพร่
ภูมปิ ั ญญาการทาน้าด่าง ให้ผสู้ นใจเลือกใช้นาไปปฏิบตั ิ

ใช้ภมู ปิ ั ญญาให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ สร้างงานสร้าง
อาชีพต่อไป
กิ จกรรมร่วมในการศึกษาข้อมูล
1. การศึกษาบริบทชุมชน ตามหาร่องรอย พบปะ
กลุ่มท าเนื้อคราม เพื่อประชุม ทาความเข้าใจ เพื่อถอด
องค์ความรูก้ ารเผาน้ าด่าง จากภูมปิ ั ญญาท้ องถิน่ ของแต่
ละกลุ่ม ว่ามีความเข้ม ข้น ในการใช้ก่อหม้อ ให้สคี ราม
ต่างกัน หรือให้สสี วยคงทนด้วย พบว่า กลุ่มทอผ้าย้อม
ครามจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม ในกลุ่ม ภูไท
ไทโย้ย ลาวจืด ฯลฯ ได้ฟ้ื นคืนกระบวนการผลิตครามทัง้
กระบวนการกลับคืนมา เริม่ จากตามหาสายพันธุ์คราม
พื้ น บ้ า นมาจากญาติ พ่ี น้ อ งจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาวมาปลู ก และขยายพั น ธุ์
ทบทวนความรูก้ ารเผาด่างทีเ่ คยทามา การเลือกพืชทีเ่ คย
เผาด่าง กรรมวิธกี ารเผาด่างให้มีความเค็มหรือเข้มข้น
PH14 จากข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ น ามาวิเคราะห์ ค วาม
เป็ นไปได้ และลงไปร่วมปฏิบตั ิการร่ วมกับชุมชนในการ
เผาด่าง พบว่า พืชทีน่ ามาเผาด่างจะแตกต่างกันตามภูมิ
ประเทศ เช่ น บนเทือ กเขาภู พ านมีต้ น ไม้อุ ด มสมบู ร ณ์
หลากหลายชนิดให้เลือก และที่นิยมคือต้นเชือก ขีเ้ หล็ก
ป่ า แต่กม็ กี ารใช้พชื ผสมกันเพื่อให้ได้น้าด่างทีด่ แี ละทาให้
หม้อ ครามสวยไม่ ห นี้ ห ม้อ นิ ล ดัง นัน้ เคล็ด ลับ นี้ จึงเป็ น
จุดสาคัญ ที่กลุ่ม มักจะเก็บไว้เป็ นความลับ การเปิ ดเผย
ทัวไป
่ เป็ นการเพิ่มคู่แข่งว่าผ้าย้อมครามใครจะย้อมได้
เข้ม ที่สุ ด และใช้ ห ม้ อ ครามน้ อ ยในการย้ อ มแต่ ล ะครัง้
เท่ากับเป็ นการประหยัดเนื้อครามด้วยผู้ท่ที าครามเป็ น
เท่านัน้ จึงจะเข้าใจว่าน้าด่างมีความสาคัญ

ภาพประกอบที่ 1 ลักษณะของเนื้อขี้เถ้าที่ดี จะชุ่มน้ า
ใช้มอื บีบกาเป็ นรูปทรงได้

ภาพประกอบที่ 2 หม้อครามทีใ่ ห้สยี อ้ มเข้ม จากน้ าด่าง
ที่มีคุณภาพ ย้อมแค่ 3-4 หม้อ จะให้สเี ข้มเทียบเท่ากับ
ย้อม 10 หม้อ
2. ขัน้ ตอนการเผาด่างให้มคี ุณภาพ
เลือกชนิดพืช นามาเลื่อยให้ได้ขนาดทีพ่ อเหมาะ
ประมาณ 30-40 เชนติเมตร แล้วผ่าท่อนไม้สบั ย่อยขนาด
ลง แล้วนามาเรียงให้เป็ นกระโจมหรือวางพาดทับซ้อนกัน
ในภาชนะหรือวางเรียงบนสังกะสี ปล่อยช่องว่างตรง
กลางเพื่อก่อไฟ ไม่ควรทากองใหญ่กองเดียวควรทา
หลายๆกองเพื่อสะดวกในการดูแลและให้มกี ารเผาไหม้
อย่างทัวถึ
่ งทุกกอง รอจนกว่าการเผาไหม้สมบูรณ์ สังเกต
จากกองฟื นจะเปลีย่ นจากก้อนถ่านสีดาเป็ นขีเ้ ถ้าจนเกือบ
หมดให้พรมน้าเบาๆทีก่ องไฟ เพื่อดับหรือมอดไฟลด
ความร้อนในกองไฟ แล้วปล่อยให้ขเ้ี ถ้าเย็นจึงรวบรวมใส่
ในถุงพลาสติกหรือถังทีม่ ฝี าปิ ด

ภาพประกอบที่ 3 เลื่อยท่อนไม้เป็ นท่อนๆเพื่อสะดวก
ในการจัดการ

ภาพประกอบที่ 4 ผ่าสับท่อนไม้เป็ นชิน้ เล็กๆ

ภาพประกอบที่ 7 เจาะก้น ถัง พลาสติก เป็ น อุ ป กรณ์
กรองด่าง ถังสีพลาสติกเจาะรูประมาณ 20 รู

ภาพประกอบที่ 5 นาไม้ทส่ี บั มาเรียงบนภาชนะสังกะสีท่ี
เตรียมไว้แล้วจุดไฟเผา

ภาพประกอบที่ 6 ขี้เถ้าที่ได้จากการเผา เตรียมพรม
น้าให้ชุ่มเก็บใส่ภาชนะ

ภาพประกอบที่ 8 เอาฟางมัดเป็ นวงกลมให้วางครอบรู
ทีเ่ จาะไว้กนั ตะกอนฝุ่ นขีเ้ ถ้าไปอุดรู

ภาพประกอบที่ 9 ภาพการวางมัดฟางไว้ทก่ี น้ ถัง

ภาพประกอบที่ 10 นาถ้วยลงครอบฟางข้าวที่ก้นถัง
แล้วใส่ขเ้ี ถ้าลงไปบนถ้วยให้เต็ม

ภาพประกอบที่ 11 ใส่ขเ้ี ถ้าผสมน้ าให้เต็มถังน้ าจะค่อย
ซึม ผ่ า นฟางข้า วแล้ว ไหลออกรูท่ีเจาะก้น ถังแต่ ต้อ งใช้
เวลาในการกลันกรองนานจึ
่
งจะมีหยดน้าค่อยไหลออกมา

ภาพประกอบที่ 12 เตรียมถังรองน้าด่างทีห่ ยุดออกจาก
ก้นถัง เพื่อเก็บน้าไว้ใช้ก่อหม้อคราม

ภาพประกอบที่ 13. ลักษณะนาด่างที่กรองได้จะมีสชี า
เข้ม น้ าด่างทีไ่ ด้มคี ่าPH 14 มีความเข้มข้น ในการใช้ก่อ
หม้อ คุณสมบัติของไม้ท่ใี ช้เผาด่างให้เป็ นขีเ้ ถ้า ให้เฉดสี
ครามต่างกัน หรือให้สสี วยคงทนด้วย
ไม้ท่ีใช้เผาด่ าง ได้แ ก่ ต้น ขี้เหล็ก ต้น ตีน นก
ต้นขีเ้ หล็กป่ า ต้นฉ่ าฉา ต้นตีนเป็ ด ต้นส้มเสีย้ ว
ต้นกล้วย ต้นหมากเห็บ ต้นเชือก ฯลฯ
วิธีท า ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น ในการเผาต้น ไม้ให้
เป็ นขีเ้ ถ้าของกลุ่มทอผ้าย้อมครามเพื่อนาเอาขีเ้ ถ้ามาทา
เป็ นน้ าด่างใช้ในการก่อหม้อครามนัน้ ต่างมีเทคนิ คและ
สูต รในการเผาด่ า งจากไม้ต่ างชนิ ด กัน ต้ อ งเผาไม้ดิบ

เท่านัน้ จึงจะให้ค่า PH14 ทีส่ งู สุด เป็ นค่าด่าง ทีเ่ หมาะใน
การใช้ก่อหม้อครามจะให้ สีทเ่ี ข้มสวยงามและหม้อคราม
วิธกี ารเผาด่างเพื่อทาน้าด่าง(อัลคาไลน์)ไว้สาหรับดื่มกิน
จากเปลือกมะพร้าวและกะลามะพร้าว
วัสดุอุปกรณ์
1. ถังน้ามัน 200 ลิตร
2. เปลือกมะพร้าวเศษกะลามะพร้าว
3. โอ่งดินเผาเคลือบราชบุรคี วามจุ 100 ลิตร4 ใบ
4. สายยางถ่ายน้า
5. ขวดเก็บน้าด่าง น้าอัลคาไลน์
วิธกี ารเผา
1.ถั ง น้ ามั น 200 ลิ ต ร เจาะก้ น น าเปลื อ ก
มะพร้าวและเศษกะลามะพร้าวลงไปเผา จะได้ขเ้ี ถ้าเป็ น
ผลึกก้อน
2.นาเอาก้อนผลึกขีเ้ ถ้ามาใส่ในโอ่งเคลือบมังกร
ปริมาณ 30 กก.ต่อน้ า 90 ลิตร (อัตรา 1:3 ) เป็ นการทา
น้ าด่างเข้มข้นมีค่า PH 14 .ใช้สาหรับดื่มกิน หรือใช้ใน
การก่ อ หม้ อ คราได้ เนื่ องการกระบวนการขัน้ ตอน
เหมือนกัน
ชนิดไม้ท่ใี ช้เผาด่าง ในกลุ่มผ้าย้อมครามแต่ละ
พืน้ ทีม่ คี วามคล้ายและแตกต่างกันคือชนิดพืชและจานวน
พืชที่ใช้ในการเผาให้เป็ นขีเ้ ถ้า แต่กลุ่มบ้านหนองผักตบ
ใช้ไม้ได้เกือบทุกชนิดแต่เน้น พืชที่คนกินได้สามารถเผา
ทาน้าด่างได้แต่ตอ้ งเผาสด การเผาไม้สดๆจะมีน้าออกมา
จากกิ่งไม้และเป็ นสิง่ สาคัญ ที่ทาให้ข้เี ถ้านัน้ มีรสเค็ม จัด
แต่ ขอ้ น่ าสังเกตคือ พืชหรือไม้แต่ ละชนิดมีความเปรี้ยว
ความมัน ความหวาน ความฝาด แตกต่างกัน นัน้ มีผลกับ
ความเค็มของขีเ้ ถ้าหรือไม่ ยังไม่มกี ารศึกษาเจาะลึก ใน
องค์ประกอบทางเคมีเหล่านี้ แต่ในข้อมูลทางยาสมุนไพร
โบราณได้ระบุขเ้ี ถ้าทีใ่ ช้เป็ นกระสายยาไว้อยู่ว่าต้องเป็ น
ขี้เถ้าท าน้ าด่ าง สูต รยาหมอพื้น บ้าน จังหวัดขอนแก่ น
ต้นไม้ทใ่ี ช้ 1. ต้นสะแก 2. งวงตาล 3. ขีเ้ หล็ก 4. เถาดัง่
(เป็ นพืชจาพวกเถา-เครือ) 5. ไม้ไผ่

น้ าด่ า งมี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง มากไม่ มี เ ชื้ อ ใด
เจริญ เติ บ โตในน้ า ด่ า งได้ เ ลย จึ ง ใช้ เ ป็ นกระสายยา
สมุนไพรโบราณได้ และใส่เจือจางน้ าดื่มในค่า PH 8 ใน
คนปกติและPH10 กับคนทีเ่ ป็ นมะเร็งแต่น้ าด่างต้องผลิต
พิถพี ถิ นั สะอาดและใสชวนดื่ม
น้าด่างก่อหม้อครามเป็ นการเผาไม้ตามสูตรภูมิ
ปั ญญาที่สบื ทอดต่อกันมา และปรับเปลี่ยนเพิม่ เติมบ้าง
การฝึ กท าบ่ อ ยๆ ซ้ า ๆ กั น ท าให้ มี ข้ อ แตกต่ างและ
เปรีย บเทีย บสีท่ีได้จ ากการย้อ มผ้า เช่ น ที่บ้านนางเติ่ง
ต าบลโคกภู ใช้ ต้ น ขี้เหล็ก ป่ าเผาท าขี้เถ้ า ด่ า งมานาน
ตัง้ แต่ปี 2535 ใช้ก่อหม้อในสัดส่วน เนื้อคราม 1 กก.: น้ า
ด่ า ง 3 ลิ ต ร: น้ ามะขาม เปี ยก 3 ลิ ต ร พั ก ห ม้ อ ให้
เกิดปฏิกิริย า 3-5 วัน จะได้น้ าครามสีเหลืองทองและมี
กลิน่ หอมแรง เมื่อย้อมสีเส้นฝ้ ายชีกวงให้ได้สดี าเข้มต้อง
ย้อมประมาณ 10 หม้อ ท าให้เพิ่มต้น ทุน การผลิต เนื้ อ
ครามและน้ าด่างและระยะเวลาในการทางาน ต่อมานาย
อดิศร จันทร์ใด ได้พฒ
ั นาการเผาด่างเพิม่ ชนิดพืชในการ
เผ่าจากไม้ขเ้ี หล็กป่ าอย่างเดียวเป็ น ต้นฉาฉา ต้นขีเ้ หล็ก
ป่ า ต้นขีเ้ หล็กบ้าน ต้นตีนเป็ ด ขีเ้ ถ้านามาทาด่างก่อหม้อ
คราม สามารถย้อมฝ้ ายชีกวง แค่ 3 หม้อก็ได้สนี ้าเงินเข้ม
ทาให้ลดต้นทุนครามได้มากขึน้
ชนิดเส้นไย เป็ นส่วนสาคัญมากในการย้อมให้
ได้สเี ข้ม สีอ่อนจาก หม้อคราม เช่น เส้นฝ้ ายชีกวง ฝ้ าย
ผสมไยสัง เคราะห์ ไยฝ้ ายธรรมชาติ จากฝ้ ายพั น ธุ์
พืน้ บ้านชนิดเมล็ดเดี่ยวและเมล็ดกลุ่ม เมื่อนาเอาเส้นไย
มาย้อมสีจะกลืนสีแตกต่างกัน ฝ้ ายเมล็ดเดีย่ วจะจะกลืนสี
ได้อมิ่ เข้มสวยกว่าฝ้ ายเมล็ดกลุ่ม และขณะทาการย้อมสี
ในหม้อครามต้องค่อยๆย้อมไม่รบี เร่งเหมือนครามเป็ นสีมี
ชีวติ จะได้สที อ่ี มิ่ สวยมากย้อมแบบเร่งรีบ

ภาพประกอบที่ 14 นางอุ่นเรือน สาธิตย้อมครามและ
เล่าให้ผเู้ ยีย่ มชมเข้าใจในศาสตร์การย้อมครามธรรมชาติ
ให้สดี ูดกลืนในเนื้อผ้าได้ดีน อกเหนือจากน้ าด่างที่ใช้ใน
การก่อหม้อ

ภาพประกอบที่ 15 ฝ้ ายชีกวง(เรยอน)ย้อมคราม
ฝ้ ายชีกวงเป็ นฝ้ ายโรงงานให้เนื้อนุ่ม พลิว้ ย้อมสีครามติด
ดีกลุ่มทอผ้านิยมใช้ยอ้ มคราม

ภาพประกอบที่ 16 เนื้อผ้าฝ้ ายเข็นมือและเข็นโรงงาน
ย้อมครามเส้นใหญ่เนื้อหนา จะให้เนื้อผ้าหนานุ่มมีความ
สวยงามและย้อมติดสีครามได้ดี

ภาพประกอบที่ 17 เส้นไหมย้อมคราม การเตรียมหม้อ
ย้อมครามจะแตกต่างจาก หม้อย้อมเส้นฝ้ ายเพราะเส้นไย
ไหมเป็ นโปรตีนสัตว์จงึ ชอบความเปรีย้ วหรือหม้อควรมี
รสเปรีย้ วจะทาให้สตี ดิ แน่น ส่วนหม้อย้อมครามสาหรับ
เส้นฝ้ ายจะมีคา่ ความด่างสูงกว่า

ภาพประกอบที่ 18 ฝ้ ายประดิษฐ์ จะย้อมสีธรรมชาติ
หรือย้อมครามติดยาก เส้นฝ้ ายกลุ่มนี้จงึ เหมาะกับสีเคมี
มากกว่า
กลุ่มเป้ าหมายที่ศึกษา
1. กลุ่มผลิตเนื้อครามบ้านนางเติง่ ตาบลโคกภู
อ.ภูพาน จ.สกลนคร
2. กลุ่มผลิตเนื้อครามบ้านหนองผักตบ
ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
3. กลุ่มผลิตเนื้อครามบ้านกุดเรือใหญ่ ต.นาซอ
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ระยะเวลาการทาวิจยั ตัง้ แต่ พฤศจิกายน2559 ถึง 30
กันยายน 2560

อภิ ปรายผล
การศึกษาภูมิปั ญ ญาการท าน้ าด่างเพื่อใช้ก่อ หม้อย้อ ม
คราม มีประเด็นในการอภิปรายทีส่ าคัญ 2 ประเด็นคือ
1. การศึกษาภูมปิ ั ญญาการทาน้าด่าง ธรรมชาติ มี
ความแตกต่างกันเพราะชนิดพืชทีใ่ ช้เผาให้เป็ นขีเ้ ถ้าเพื่อ
ทาน้าด่าง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร และนครพนม หรือ
จังหวัดอื่นๆอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกัน จึงเกิดความ
ยากลาบากในการทีจ่ ะนาเอาภูมปิ ั ญญาของท้องถิน่ หนึ่งมี
ใช้อกี ท้องถิน่ หนึ่งได้ จึงต้องปรับไปตามสภาพจริงของ
พืน้ ที่ แต่ให้ยดึ ขัน้ ตอนสาคัญในการดับหรือมอดขีเ้ ถ้า
ในช่วงสุดท้ายด้วยการพรมน้าให้ความชุม่ ชืน้ และเก็บใน
ภาชนะทีก่ นั ความชืน้ เช่นถุงพลาสติก หรือในถังทีม่ ฝี าปิ ด
มิดชิด แม้ว่าข้อมูลบางพืน้ ทีบ่ อกว่า พืชทุกชนิดทีก่ นิ ได้
สามารถเผาทาน้าด่างได้ แต่องค์ความรูท้ ห่ี ลายเจ้าของ
ภูมปิ ั ญญาทีล่ งมือทาจริงและเผาด่างจากพืชทีป่ รากฏใน
คาบอกเล่ามาแต่โบราณหรือทีเ่ คยมีในบันทึกจากใบลาน
เช่น ต้น ผักหมหนาม คยงู งวงตาล เหง้ากล้วย กาบนุ่น
นัน้ ยืนยันได้ว่าให้ค่าความเป็ นด่างทีส่ งู แต่ขนั ้ ตอน
สุดท้ายในการเผาต้องดับหรือมอดขีเ้ ถ้าด้วยการพรมน้า
เบาๆ เช่นกัน
2. ภูมปิ ั ญญาเหล่านี้จะมีการสืบทอดให้ต่อเนื่อง
และมีพฒ
ั นาการตลอดไปจะต้องมีผนู้ าเอาไปใช้ ผูท้ จ่ี ะ
กระตุน้ ให้เกิดการใช้ภมู ปิ ั ญญาเดิมจากโบราณให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดคือ ผูบ้ ริโภคสินค้าจากภูมปิ ั ญญา สร้าง
ธุรกิจ ด้านผ้าทอย้อมคราม สร้างStory ให้มเี รื่องราวที่
น่าสนใจ น่าค้นคว้า ศึกษาและลงมือทา จะเกิดเส้นทาง
ท่องเทีย่ ววัฒนธรรมคราม ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วโยงไปถึงภูมิ
ปั ญญาการทาน้าด่าง เพราะน้าด่างเป็ นหัวใจสาคัญใน
การก่อหม้อคราม เพื่อใช้ในการย้อมครามถอดองค์

ความรูก้ ารเผาน้าด่าง จากภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ของแต่ละ
กลุ่ม ใช้พชื เหมือนและต่างกันบ้างตามภูมปิ ระเทศเช่นใน
ป่ าเทือกเขาภูพานมีพรรณไม้ให้เลือกมากมายและทีน่ ิยม
คือต้นเชือก ต้นขีเ้ หล็กป่ าฯลฯ บ้านหนองผักตบ
นครพนม ใช้พชื ทุกชนิดทีค่ นกินได้สามารถเผาทาน้าด่าง
ได้หมดแต่ตรงเผาสดเท่านัน้ และมีเทคนิคการเผาตาม
ขัน้ ตอน คือ เตรียมกิง่ ไม้ ท่อนไม้
ข้อเสนอแนะ
1.เสนอแนะให้มีก ารน าเอาภู มิปั ญ ญานี้ ไปใช้
ตามประโยชน์ทไ่ี ด้แนะนา เพื่อตัวเองและคนรอบข้างและ
สิง่ แวดล้อมรอบตัว
2. ให้มกี ารรักษาภูมปิ ั ญญาการเผาด่างไว้เป็ น
มาตรฐานเพื่อนาไปปรับใช้ในงานวิจยั อื่นต่อไป
3. การศึกษาเปรียบเทียบไม้เผาด่างที่ทดแทน
กันได้และใช้ไม้ทห่ี าง่ายและมีอยู่ทวไป
ั ่ เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว และ มีคุณภาพ

สรุป
การทอผ้ า ย้ อ มคราม มี ก ระบวนการหลาย
ขัน้ ตอน และมีส่วนประกอบมากมาย ยากที่คนทัวไปที
่
่
ไม่ได้ศกึ ษาแบบเจาะลึกจะเข้าใจได้ เริม่ จากการทาเนื้อ
คราม เพื่อน ามาก่ อหม้อ ครามใช้ย้อ มผ้า การก่ อหม้อ
ครามน้ าด่างเป็ นตัวช่วยให้เกิดสี ดังนัน้ เมื่อมีเนื้อคราม
แต่ขาดน้ าด่างจะก่อหม้อครามไม่ได้ น้ าด่างจึงมีทม่ี าจาก
วัต ถุ ห ลายอย่ า งเช่ น น้ า ด่ างจากน้ า ปู น ใส น้ า ด่ างจาก
ขี้เถ้ า ต้ น ไม้ ต่ า งๆที่ ใ ห้ ค วามเค็ม ความเข้ ม ของสีจ ะ
แตกต่ างกัน มาก ด่ างจากน้ า ปูน ใสสีจ ะไม่ เข้ม และสี จ ะ
ด้านกว่า ด่างจากขีเ้ ถ้า ไม้ สีจะเข้มและมันวาวกว่า สิง่ ที่
ควรศึก ษาต่ อไป คือ คุณ สมบัติข้เี ถ้าของไม้แต่ ละชนิ ด
เมื่อ ท าเป็ นน้ า ด่ า งจะให้ ค วามเข้ม ข้น และให้ สีต่ า งกัน

อย่างไร และเมื่อนามาผสมกันจะช่วยเสริม หรือ ทาให้ค่า
ความเข้มข้นอ่อนลงหรือไม่อย่างไร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ กองวิจยั และส่งเสริมการวิจยั มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีส่ นับสนุ นทุนการวิจยั เรื่อง การศึกษาภูมิ
ปั ญญาการทาน้าด่างก่อหม้อคราม ในครัง้ นี้
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