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บทคดัย่อ  

การยอ้มครามธรรมชาตใิหไ้ดส้นี ้าเงนิสวย และมกีลิน่หอม มดี่างเป็นหวัใจส าคญัในการก่อหมอ้คราม(เตรยีมน ้า
ยอ้ม) ครามเป็นการยอ้มเยน็ เน้ือครามไดจ้ากการหมกัใบครามแลว้กวนผสมดว้ยปนู หมอ้ครามทีด่จีะมสีเีหลอืงทอง และมี
กลิน่หอม สตูรก่อหมอ้ครามทัว่ไปใชส้ดัสว่น 1:1:1  (เนื้อคราม : น ้าด่าง(ขีเ้ถา้) : น ้ามะขามเปียก(กรด)) จ าเป็นตอ้งปลกู
ครามเพื่อท าเน้ือครามไวก้่อหมอ้ สว่นขีเ้ถา้-ด่างไดจ้ากการเผากิง่ไมต้ามขัน้ตอนใหไ้ดข้ีเ้ถา้-ด่างทีเ่ขม้ขน้ และกรดไดจ้ากพชื
ทีม่คีวามเปรีย้ว เช่น เนื้อมะขามเปรีย้ว และอื่นๆ ภมูปัิญญาทีท่ าซ ้าๆจะเกดิความเชีย่วชาญจนตกผลกึ การพฒันาสตูรก่อ
หมอ้จะไดส้ตูรลบัเฉพาะ ทีเ่หมาะกบับรบิทและสภาพแวดลอ้มนัน้ๆ ดงันัน้น ้าด่าง มคีวามส าคญั จะใหส้ยีอ้มทีแ่ตกต่างและ
หมอ้ครามงาม มอีายุยนืยาวไมห่นีหมอ้นิล การศกึษาภมูปัิญญาการท าน ้าด่างก่อหมอ้คราม เกบ็รวบรวมสตูรต่างๆบนัทกึไว้
ใหค้นศกึษา จงึก าหนด วตัถุประสงค ์(1) เพื่อศกึษาภมูปัิญญาการท าน ้าด่างธรรมชาต ิ(2) เพื่ออนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ ภมูิ
ปัญญาการท าน ้าด่าง วธิกีารด าเนินการวจิยั ศกึษาบรบิทชมุชน และถอดองคค์วามรูก้ารเผาด่างสตูรต่างๆในพืน้ที ่และ
น ามาทดลอง เลอืกกลุ่มศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครและนครพนมทีผ่ลติเนื้อครามและยอ้มครามเป็นประจ า  เครื่องมอืวจิยั 
การรวบรวมขอ้มลูการท าน ้าด่าง วเิคราะหข์อ้มลู ทดลองปฏบิตัแิละสรุปผล  

ค าส าคญั ภูมปัิญญาการท าน ้าด่าง   ก่อหมอ้คราม   

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. 
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บทน า (Introduction) 

ครามเป็นสีย้อมธรรมชาติ ที่มีส่วนประกอบ
ส าคัญคือ น ้าด่าง ที่ได้จากการเผาต้นพืชตามกรรมวิธี
ทางภูมปัิญญาทีแ่ตกต่างของแต่ละบรบิททอ้งที ่และพชืที่
ใช้เผาจะมีค่าทางเคมีที่แตกต่างกันจึงมีความเข้มข้น
ต่างกนั ใหส้ยีอ้มแตกต่างกนั การเผาตน้ไมใ้หเ้ป็นขีเ้ถา้ที่
มคี่าน ้าด่างทีเ่ขม้ขน้ การเผามขี ัน้ตอนทีส่ าคญัคอืตอ้งเผา
ต้นไม้ที่ยังสดอยู่  มีเทคนิคการเผา การย้อมคราม
ธรรมชาตเิป็นเรื่องละเอยีดอ่อนมาก โดยเฉพาะการดูแล
รกัษาหม้อที่ก่อติดแล้วจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ กระบวนการรักษาองค์ประกอบของน ้ า
ครามไม่ให้เปลี่ยนแปลง เพื่อครามจะไม่หนีหมอ้นิลหรอื
ตายไปหมายถึงย้อมไม่ติดส ี จะต่างจากสเีคมีๆ จะย้อม
ตดิเนื้อผา้และใหส้ดีตีดิแน่นคงทน แต่ผลทีต่ามมาคอืการ
สะสมสารโลหะหนักในร่างกายของผูส้มัผสั(ผูย้้อมสเีคม)ี 
หรอืผูส้วมใส่ เป็นเวลานาน ท าใหเ้กดิโรคมะเรง็เน่ืองจาก
สยี้อมที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอโซเป็นกลุ่มที่ใช้มาก
ทีสุ่ดในอุตสาหกรรมการยอ้มสสีิง่ทอแต่พบว่าเป็นกลุ่มสี
ที่มแีนวโน้มที่จะก่อการระคายเคอืงต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ สี
ยอ้มประเภทเอโซบางชนิดทีแ่ตกตวัใหอ้ะโรมาติกเอมนี
ต้องห้าม สหภาพยุโรปก าหนดห้ามใช้สีย้อมที่ให้สาร
ต้องห้ าม  (ที่ แสดงใน  Directive 76 /769 /EWG) ใน
ปรมิาณที่มากกว่า 30 ppm ส าหรบัผลิตภัณฑ์สิง่ทอที่
สมัผสักบัร่างกายโดยตรง สยีอ้มประเภทที่ประกอบดว้ย
สารฮาโลเจนในโครงสร้าง ก่อให้เกดิการปลดปล่อยสาร 
AOX ส่วนสทีี่มโีลหะหนักเป็นองค์ประกอบในโครงสรา้ง 
(จันทร์ทิพย์ ซื่ อสัตย์ ,2553) แต่พฤติกรรมของคน
โดยทัว่ไปจะชอบความสะดวกสบาย ส่วนผลกระทบ
อนัตรายมนัส่งผลในระยะยาวนับสบิปี ความตระหนักใน
โรคภยัทีจ่ะตามมาจงึไม่ส าคญั เมื่อเทยีบกบัสิง่ทีง่่ายกว่า 
ดงันัน้ การวจิยัศกึษาหาน ้าด่างธรรมชาตทิีป่ลอดภยัและ
สะดวกในการใช้ทดแทนสเีคม ีจงึมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน 

เพื่อตอบสนองความต้องการ  ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดและ
สะดวกทีส่ดุ จงึเป็นสิง่ส าคญั ในการยอมรบัของผูใ้ช ้เพื่อ 
รักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรโลก  สร้างทางเลือกที่
ปลอดภยัใหก้บัผู้บรโิภค ใชท้ดแทนสเีคมทีี่อนัตราย  ได้
ต่อไป  

  พืชธรรมชาติโดยทัว่ไป ที่ใช้เผาเพื่อ
ท าน ้าดา่งมมีากมาย ตามแต่ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และ มพีชื
ประจ าถิน่นัน้ๆ ดงันัน้การศกึษาและการถอดองคค์วามรู้
การท าน ้าด่างจงึแตกต่างกนั ตามบรบิททีจ่ะเขา้ไปศกึษา 
เพื่อหาองค์ประกอบในน ้าด่างที่สามารถก่อหม้อให้ได้สี
ครามธรรมชาติ เพื่อการก่อหม้อ ที่ให้สีย้อมได้ดีและมี
กลิน่หอม เป็นองค์ความรูเ้ฉพาะประจ าเผ่า เช่น ในกลุ่ม
ภูไท กลุ่มไทยโย้ย กลุ่มญ้อ กลุ่มไทลาว กลุ่มเขมร ฯลฯ 
จะมีเคล็ดวิชาเฉพาะของกลุ่มตน ไม่บอกกลุ่มอื่น 
นอกจากญาตพิีน้่องทีส่นิทกนัเท่านัน้ เมื่อธุรกจิการทอผา้
เป็นทางเลอืกเดยีวทีส่ามารถสรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บั
กลุ่มแม่บ้านในระดับรากหญ้าไม่ต้องอพยพบออกจาก
หมู่บา้นไปหากนิต่างถิน่และท าใหค้รอบครวัอยู่กนัพรอ้ม
หน้ามคีวามอบอุ่น การทอผ้าฝ้ายหรอืผา้ไหมย้อมคราม
จงึเป็นทางเลอืกทีส่ าคญัมาก ในปัจจุบนั เพราะผูบ้รโิภค 
ก าลงันิยมผ้าย้อมสธีรรมชาติตามกระแสรกัสุขภาพ มา
แรง ผา้ยอ้มครามผลติไม่พอเพียงกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภค จงึมเีคมเีขา้มาปนกบัสคีรามธรรมชาต ิจ านวน
มาก แต่ผูบ้รโิภคกย็งัเสีย่งไม่ปลอดภยัเพราะ ไม่สามรถ
แยก หรือ หาความแตกต่างของผ้าไม่ออกระหว่างผ้า
ย้อมสีธรรมชาติและผ้าย้อมสเีคมี มีจุดต่างกนัอย่างไร 
ประกอบกบัราคาย่อมเยา รปูแบบ ลวดลายถูกใจ  
  คราม ไม่มีเฉพาะในประเทศไทย
ประเทศเดยีวเท่านัน้ แต่ครามมีอยู่ทัว่ไปในโลก  แหล่ง
ผลิตครามที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศอินเดีย จนได้ชื่อว่า 
INDIGO ก็ม าจ ากชื่ อ ข อ งป ระ เท ศ  INDIA นั ้น เอ ง 
หลงัจากเป็นเมอืงขึน้ของประเทศองักฤษ ได้กวาดต้อน



เอาทาสคนอนิเดยีทีม่คีวามรูค้วามช านาญในการผลติเนื้อ
ครามมารวมกนัท าเน้ือครามไดเ้ป็นจ านวนมากเพื่อน าไป
จ าหน่ายในแถบยุโรปแต่ก็ไม่ทันต่อความต้องการของ
ผูบ้รโิภค เมื่อครามไดร้บัความนิยมมาก ประเทศเยอรมนั 
และ ประเทศฝรัง่เศส จึงคิดค้นสีเคมีเพื่ อทดแทนสี
ธรรมชาตไิดส้ าเรจ็ในปี คศ.1880 และทัว่โลกก ็ยอมรบัสี
เคมทีนัท ีในระยะเวลาอนัรวดเรว็และยงัคงใชต่้อเนื่องมา
จนถงึทุกวนัน้ี 200กว่าปีมาแลว้ ทีผู่ค้นทัว่โลกลดการใชส้ี
เปลอืกไม้ แก่นไม้ ใบไม้  จะยงัคงมกีารย้อมเลก็น้อยใน
กลุ่มพระสงฆ ์และกลุ่มคนทีร่กัธรรมชาต ิเท่านัน้ 
 พชืทีก่นิไดทุ้กชนิดสามารถเผาท าด่างได้[รนัดร 
เหลนิต้ายซา้ย (สมัภาษณ์) 8 พฤษภาคม 2560] แต่ต้อง
เข้าใจในขัน้ตอนการเผา จากการศึกษาและถอดองค์
ความรู้ในกลุ่มบ้านนางเติ่ง ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน 
จงัหวดัสกลนคร เป็นพื้นที่บนสนัเขาภูพาน จะมีต้นไม้
หลายชนิด แต่ที่กลุ่มทอผ้ายอ้มครามนิยมน ามาเผา คอื
ตน้เชอืก  กลุ่มทีป่ลกูหม่อนเลีย้งไหมไทยพืน้บา้น จะเผา
ต้นผกัห่มหนาม ต้นกลว้ย งวงตาล เปลอืกงิ้ว คยงู เพื่อ
ท าน ้าด่างใชใ้นการฟอกกาวไหม  

 น ้ าด่ างไม่ ใช่มีไว้แค่ก่ อหม้อคราม เท่ านั ้น
คุณประโยชน์ด้านอื่นก็มีเช่น น ้าด่างหรือน ้าอลัคาไลน์ 
จากผลการศึกษาของ ดร.ฮิโรมิ ชินย่ า (Dr.Hiromi 
Shinya) ในปี พ.ศ.2511 ได้ใช้น ้าด่าง (Alkaline Water) 
ที่ผลิตจากเครื่องใช้ไฟฟ้า รกัษาผู้ป่วยโรคร้ายในล าไส้
และท าการตรวจโดยกลอ้งส่องล าไส ้พบว่าสามารถรกัษา
โรคร้ายได้ ต่อมาในปี 2547 จึงมีการเสนอให้ใช้น ้าอัล
คาไลน์ (Alkaline Water) ในการช่วยป้องกนัและรกัษา
โรคร้ายที่มหาวิทยาลัยคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศ
ญี่ปุ่ น อกีทัง้ผลการศกึษาประสทิธภิาพของน ้าอลัคาไลย ์
โด ย  Jamie A. Koufman ได้ 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 บว่ า 
น ้าดื่มอลัคาไลน์ ที่มคี่า pH 8.8 มคีวามแตกต่างจากน ้า

ดื่มแบบธรรมดาปกติ โดยน ้ าดื่มที่มีค่ า pH 8.8 มี
คุณสมบตัิในยบัยัง้น ้าย่อย pepsin ให้อยู่ในรูป inactive 
แบบ irreversible ดังนัน้การบรโิภคน ้าอัลคาไลน์อาจมี
ผลประโยชน์ทางการรกัษา ส าหรบัผู้ที่เป็นโรคกรดไหล
ยอ้นได ้ต่างประเทศน าเอาน ้าด่างธรรมชาตมิาใหค้นป่วย
มะเรง็กนิเพื่อปรบัสมดุลยร์่างกายจากคนทีเ่ป็นมะเรง็จะมี
ค่าเลอืดเป็นกรดสูง จงึใช้น ้าด่างหรอืน ้าอลัคาไลน์ ที่วดั
ค่าเจอืจางได ้PH10 ใหผู้ป่้วยดื่มกนิท าใหค้่าเลอืดเป็นค่า
กลาง และหายจากการเป็นมะเร็ง ดังนั ้นในคนปกติ
จะต้องดื่มน ้าด่างหรอืน ้าอลัคาไลน์ไวเ้พื่อสรา้งภูมคิุ้มกนั
ร่างกายไม่ใหม้คี่าเลอืดเป็นกรดสงูเป็นการลดความเสีย่ง
ในการเป็นมะเรง็ได้ มมีานานมากกว่า 2,000 ปีในต ารา
ยาโบราณ  

 ขีเ้ถ้า หมายถึงส่วนที่เป็นผงละเอยีดสเีทาของ
การเผาไหม้จากกิ่งไม้  ที่ เหลือจากไฟเผามอดแล้ว 
ครัวเรือนในชนบทนิยมใช้ฟืนหรือถ่านในการหุงหา
อาหาร สงัคมมคีวามเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมเีตา
ไฟฟ้า เตาแก๊ส เครื่องหุงตม้ ผลติออกมาใหบ้รกิารใชง้่าย
สะดวกขึ้น ส่วนน้อยยงัคงใช้ฟืนและถ่านกนัอยู่ แต่ภูมิ
ปัญญาการก่อหม้อครามจ าเป็นต้องมนี ้าด่างช่วยในการ
ผสมก่อหม้อเพื่อท าให้ได้สนี ้าเงนิครามที่เขม้และมกีลิ่น
หอม น ้าขีเ้ถา้หรอืน ้าด่างมคีวามเขม้ขน้สงูจงึไม่มเีชือ้โรค
ใดๆสามารถเจรญิได้ในน ้าด่าง น ้าด่างที่ได้จากการเผา
ซากพืชจะมีคุณภาพค่าความเข้มข้นสูงกับน ้าด่างที่ได้
จากเครื่องผลิตน ้าด่างค่าประจุไฟฟ้าลบและบวกอาจมี
การคลายตวั 

 

 

 ประโยชน์ของน ้าด่าง 

1. ใชเ้ป็นน ้ากระสายยาหรอืน ้ายาเพื่อรกัษาโรค 
ต่างๆ เช่น แกน้ิ่ว กดัเถาดานในทอ้ง ดบัพษิไข้
พิษสตัว์ รกัษาผู้ที่เป็นไข้ต่างๆ เช่น ไขจ้บัสัน่ 



ไขท้รพษิ ไขท้บัระดู ไขอ้สีุกอใีส ฯลฯ โดยการ
เอาขีเ้ถา้ตรงใจกลางเตาไฟ 

2. แช่ปลาหมกึแหง้ใหก้รอบ ท าเยน็ตาโฟ 
3. มแีคลเชีย่ม  โปแตสเชีย่ม  ท าปุ๋ ยช่วยใหต้้นไม้

ออกดอกไดด้ ี
4. ใช้ไนการขัดถูหม้อเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อ

ก าจดัคราบมนัหรอืความสกปรกของถ้วยชาม 
ชอ้น กระทะ หมอ้ แกว้น ้า ฯลฯ 

5. สมยัก่อนใช้ขี้เถ้าขดัถูฟันแทนยาสฟัีนหรือใช ้
เปลอืกหมาก ผงถ่านไฟ ขีเ้ถ้า ฯลฯ ขีเ้ถ้าที่ใช้
ในการขดัถูฟันจะ ใชข้ีเ้ถา้ของไมท้ีไ่ม่มเีอาขีเ้ถา้
ผสมเกลือผงใช้นิ้วมือ หรือเปลือกหมากอ่อน 
หรอืเศษผ้าที่สะอาด จุ่มขืเ้ถ้านัน้ขดัถูท าให้ฟัน
ขาวสะอาดและช่วยดบักลิน่ไดด้ว้ย 

6. ขดัถูเพื่อชกัเงาเขาสตัว์ต่างๆเอาขี้เถ้าของไม้
ผสมกบัน ้ามนัก๊าดน าไปขดัถูเขาสตัว์หลงัขดัถู
เศษแกว้ทีค่มๆเพื่อใหเ้กดิเงาแวววาว 

7. ขีเ้ถ้าทัว่ไปท าน ้าด่างซกัเสื้อผ้าแทนการใช้สบู่
หรอืผงซกัฟอก โดยการเอาขีเ้ถ้ามาละลายน ้า
แล้ววางไว้ให้ตกตะกอน บางคนอาจแช่ไว้
ข้ามคืนก็มีเพื่อให้เป็นน ้าด่างเข้มข้นขึ้น แล้ว
เอาน ้าส่วนที่ใสมาใช้แช่ผ้าและซกัผ้า หรอืเอา
ขี้เถ้าห่อผ้าแล้วต้มเอาน ้ านัน้มาใช้ซักเสื้อผ้า 
แลว้กซ็กัดว้ยน ้าธรรมดาจนสะอาด 

8. ขา้วตม้ด่างหรอือนัซอมกะบอ็งเป็นขนมพืน้บา้น
ของขาวจงัหวดัสรุนิทรจ์งัหวดับรุรีมัยแ์ละ
จงัหวดัศรสีะเกษ วธิกีารท า จะใชข้า้วเหนียว
ผสมดว้ยน ้าด่าง เผาเปลอืกมะพรา้ว เปลอืกนุ่น  
และผกัขมหนาม(ปะตปัีนลา )                      

น าไปเผาแลว้น าขีเ้ถา้ผสมน ้า  กรองเอาน ้าใส  
ห่อดว้ยใบกลว้ย ห่อเป็นรปูสามเหลีย่ม  

9. ผสมคลุกเคล้าขี้เถ้ากบัดินเหนียวให้เข้ากนัจน
เป็นเนื้อเดียวก้น ขี้เถ้าจะท าให้ดินเหนียวมี

ความเหนียวตวัมากยิง่ขีน้ สามารถเกาะยดึตวั
กนัไดด้ ีแมถู้กความรอ้นกไ็ม่แตกรา้วไดง้่าย จงึ
เหมาะที่จะน าดินนัน้ไปปั้นเป็นภาชนะต่างๆ 
หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น ในปัจจุบนันี้การใช้
ประโยชน์จากขีเ้ถ้าในลกัษณะนี้กย็งัปรากฏให้
เหน็อยู่มาก 

10. ใชก้ าจดั ศฅัรพูชื เพลีย้บางชนิดทีก่ดักนิใบ ผล 
หรือยอดอ่อนของพืชที่ปลูก เช่น แตงกวา 
แตงโม ถัว่ฝักยาว ขา้วโพด 

11. ใชผ้งขีเ้ถ้าทาคลุกบนตวัสตัวใ์ช้ก าจดัพวกเห็บ 
หมดั เหา 

12. ก าจดัเมอืกทีต่วัปลาไหล 
13. ใชข้ีเ้ถา้ไล่มดแดง 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาภมูปัิญญาการท าน ้าด่างธรรมชาต ิ 
2.เพื่ออนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ ภมูปัิญญาการท าน ้า
ด่าง  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ศกึษาภูมปัิญญาการท าน ้าด่าง
ธรรมชาต ิน ามาใชใ้นการก่อหมอ้คราม ขัน้ตอนและ
วธิกีารท า เพื่อใหไ้ดข้ีเ้ถา้ทีด่แีละมคีุณสมบตั ิใหค้่า
ความเป็นด่างหรอืค่า PH สงู เหมาะในการใชก้่อ
หมอ้ครามไดด้ ีพืน้ทีศ่กึษา กลุ่มผลติครามและทอ
ผา้ยอ้มคราม จ.สกลนคร และ จ.นครพนม 
 
การด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ 
ประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 การ
วเิคราะหเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้งในการ ท าน ้าด่างเพื่อใช้
ก่อหมอ้คราม ภมูปัิญญาในการเผาตน้พชืเพื่อท า
ด่าง  ขัน้ตอนที ่2 สนทนากลุ่มกบัเจา้ของภูมปัิญญา
ในการท าน ้าด่าง เพื่อใชก้่อหมอ้คราม ขัน้ตอนที ่3 



ตรวจสอบขอ้มลูเพื่อความน่าเชือ่ถอืของการวจิยั
ดงันี้ 

1. วเิคราะหเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ย  
ประวตัคิวามเป็นมาของการท าครามกระบวนการผลติ
คราม สารเคมทีีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมสิง่ทอ กระบวนการท า
น ้าด่าง และประโยชน์ของน ้าด่าง ภูมปัิญญาการเผาด่าง 
พชืทีใ่ชใ้นการเผาด่าง เทคนิคขัน้ตอน วสัดุอุปกรณ์ใน
การเผาด่าง ความเชื่อประเพณี 

2. การสนทนากบักลุ่มเป้าหมายทีค่ดัเลอืกใน 
กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชน้ ้าด่างและผลติน ้าด่างในการ
ก่อหมอ้ครามยอ้มผา้คราม จากเจา้ของภูมปัิญญา ที่
ปฏบิตัลิองผดิลองถูกจนช านาญ ดว้ยความเคารพ และ
สภุาพ จ านวน 5 กลุ่ม และใหค้วามมัน่ใจกบักลุ่มว่าจะ
อา้งองิทีม่าของภมูปัิญญาใหเ้กยีรตแิละยกย่อง ไม่กล่าว
ในทางเสยีหาย 

3. การตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระความรู ้การสนทนากลุ่มการ
ถอดองคค์วามรูจ้ากภมูปัิญญา สามารถน าเอามาปฏบิตัิ
ไดจ้รงิและใหผ้ล 
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1. แบบ 

วเิคราะหเ์น้ือหา และบนัทกึการสนทนากลุ่ม 2. การถอด
บทเรยีนจากการทดลองและการปฏบิตักิารเผาด่างจรงิ 
เพื่อเกบ็รวบรวมขัน้ตอนและเทคนิคต่างๆของการท าที่
อาจมขีอ้แตกต่างกนัของแต่ละภมูปัิญญา ไดแ้ก่ 1). ชนิด
ไมท้ีใ่ชเ้ผาด่าง  2). เทคนิคและขัน้ตอนการเผา 3). 
เทคนิคและกระบวนการกรองน ้าด่าง 3. ผูร้วบรวมและ
วเิคราะหง์านวจิยั ออกแบบค าถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มลู
ครบถว้นตรงตามวตัถุประสงค ์หรอืไดข้อ้มลูใหม่ๆที่
น่าสนใจ 
 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

1. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าน ้าด่าง  

ประกอบดว้ยประวตัคิวามเป็นมาของการท าครามทีม่ดี่าง
เป็นสว่นประกอบ ประโยชน์ของด่าง พชืทีส่ามารถเผา
ด่างได ้กระบวนการและขัน้ตอนในการเผาด่างและการ
เกบ็ขีเ้ถา้ ขัน้ตอนในการกรองน ้าด่าง 

2. วเิคราะหเ์อกสารและองคค์วามรูท้ีถ่อด 
ออกมาจากภมูปัิญญาและรวบรวมขอ้มลูน ามาจดั
หมวดหมู่และล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

3. บนัทกึผลการสนทนาและการทดลอง 
ปฏบิตัโิดยใชแ้นวค าถามทีต่รงประเดน็และ
กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบค าถามเราไดแ้ละกลา้ทีจ่ะ
ขยายความหรอืใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์สามารถต่อยอด
และน าไปปฏบิตัแิลว้บรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั มาท าการวเิคราะหโ์ดยมเีทคนิคทีส่ าคญั ดงันี้ 

1) การจ าแนกและจดัระบบขอ้มลู (Typology 
and Taxonomy)เป็นการน าขอ้มลูทไีดน้ ามาจ าแนกและ
จดัหมวดหมู่ออกใหเ้ป็นระบบ ทัง้จากเอกสาร จาก
ปรากฏการณ์จรงิทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิารเผาด่าง      

2) การวเิคราะหส์รุปอุปนยั (Analytic 
Induction) เป็นการน าขอ้มลูทไีดจ้ากเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกดิขึน้ มาวเิคราะหเ์พื่อหาบทสรุปร่วมกนั เช่น การเผา
ด่างจากไมเ้ป็น จะใหน้ ้าด่างทีม่คี่าPH สงู 

3) การเปรยีบเทยีบเหตุการณ์ (Constant 
Comparison) เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดม้าไปเทยีบเคยีงหรอื
เปรยีบเทยีบกบัเหตุการณ์อื่น เพื่อหาความเหมอืนและ
ความแตกต่างกนัทีเ่กดิขึน้ เช่น ภูมปัิญญาการเลอืกไม้
เผาด่างแต่ละกลุ่ม มคีวามเหมอืนและต่างกนัอย่างไร 

4) การวเิคราะหส์ว่นประกอบ (Componential 
Analysis) เป็นการน าขอ้มลูทไีดม้าท าการวเิคราะหอ์อก
ใหเ้หน็เป็นสว่นๆ เช่น กระบวนการท างานในการเผาด่าง
กลุ่มแบ่งหน้าทีก่นัท า 



     5) การวเิคราะหส์าเหตุและผล (Cause and 
Effect  Analysis) เป็นการน าขอ้มลูทไีดม้าวเิคราะหใ์ห้
เหน็ว่าปัจจยัใดบา้งมาจากผล ,มาจากเหตุ คอื วเิคราะห์
ผลทีเ่กดิขึน้ ยอ้นกลบัมาใหเ้หน็ว่าเกดิมาจากเหตุ หรอื
วเิคราะหเ์หตุไปหาผล คอื วเิคราะหจ์ากเหตุไปหาผล คอื 
วเิคราะหใ์หเ้หน็ว่าเมื่อเหตุนี้เกดิขึน้ ไดน้ าไปสูผ่ลที่
เกดิขึน้อะไรบา้ง เช่น การวเิคราะหก์ระบวนการขัน้ตอน
การเผาด่าง การเลอืกชนิดไมเ้ผาด่าง การควบคมุดแูล
การเผาด่าง การเกบ็ขีเ้ถา้ การกรองน ้าด่าง ภูมปัิญญา
การเผาด่างทีแ่ตกต่างกนั 
 
ผลการวิจยั 

1. การศกึษาภูมปัิญญาการท าน ้าดา่ง 
ธรรมชาต ิจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าน ้าด่าง 
ความเป็นมาของการท าครามทีใ่ชน้ ้าด่างเป็น
สว่นประกอบ ประโยชน์ของด่าง พชืทีน่ยิมเผาด่าง 
กระบวนการและขัน้ตอนในการเผาด่างและการเกบ็ขีเ้ถา้ 
ขัน้ตอนในการกรองน ้าด่าง พบวา่ มคีวามต่างกนัในการ
เลอืกชนิดของพชืทีม่อียู่จ านวนมากในแต่ละบรบิทพืน้ที ่ 
ข ัน้ตอนเทคนิคการเผาด่าง มคีวามละเอยีดและพถิพีถินั
ต่างกนั ในการจดัการกิง่ไม ้การเฝ้าระวงัขณะท าการเผา 
ตลอดขบวนการใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 24 ชัว่โมง หวัใจ
ส าคญัคอื การพรมน ้าดบัขีเ้ถา้ ใหชุ้ม่พอมคีวามชืน้ท าให้
ขีเ้ถา้เกบ็สารทีใ่หค้่าความเป็นด่างไดส้งู กว่า จาก การ
ตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู จากภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และ 
ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากแหล่งต่างๆ นัน้มคีวามเหมอืนกนัเช่น 
กลุ่มผลติครามบา้นนางเติง่ กลุม่ผลติครามบา้นหนองผกั
ตบ กลุ่มผลติครามบา้นกุดเรอืใหญ่  มบีนัทกึองคค์วามรู้
จากการสนทนาและการทดลองปฏบิตัริ่วมกบัเจา้ของภมูิ
ปัญญา  

2. สรุปผล  รวบรวมภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในการ 
ท าน ้าด่างเป็นแนวทางในการ อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ 
ภูมปัิญญาการท าน ้าด่าง ใหผู้ส้นใจเลอืกใชน้ าไปปฏบิตัิ

ใชภ้มูปัิญญาใหเ้กดิประโยชน์ สรา้งรายได ้สรา้งงานสรา้ง
อาชพีต่อไป 
 
กิจกรรมรว่มในการศึกษาข้อมูล 

1. การศกึษาบรบิทชุมชน ตามหาร่องรอย พบปะ 
กลุ่มท าเนื้อคราม เพื่อประชุมท าความเข้าใจ เพื่อถอด
องคค์วามรูก้ารเผาน ้าด่าง จากภูมปัิญญาท้องถิน่ของแต่
ละกลุ่ม ว่ามีความเข้มข้น ในการใช้ก่อหม้อ ให้สคีราม
ต่างกนั หรอืให้สสีวยคงทนด้วย  พบว่า กลุ่มทอผ้าย้อม
ครามจงัหวดัสกลนครและจงัหวดันครพนม ในกลุ่มภูไท 
ไทโยย้ ลาวจดื ฯลฯ ไดฟ้ื้นคนืกระบวนการผลติครามทัง้
กระบวนการกลบัคืนมา เริม่จากตามหาสายพนัธุ์คราม
พื้นบ้านมาจากญาติพี่ น้องจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาปลูกและขยายพันธุ ์
ทบทวนความรูก้ารเผาด่างทีเ่คยท ามา การเลอืกพชืทีเ่คย
เผาด่าง กรรมวิธกีารเผาด่างให้มีความเคม็หรอืเข้มข้น
PH14 จากข้อมูลที่รวบรวมได้ น ามาวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ และลงไปร่วมปฏบิตัิการร่วมกบัชุมชนในการ
เผาด่าง พบว่า พชืทีน่ ามาเผาด่างจะแตกต่างกนัตามภูมิ
ประเทศ เช่นบนเทือกเขาภูพานมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์
หลากหลายชนิดให้เลอืก และที่นิยมคอืต้นเชอืก ขีเ้หลก็
ป่า แต่กม็กีารใชพ้ชืผสมกนัเพื่อใหไ้ดน้ ้าด่างทีด่แีละท าให้
หม้อครามสวยไม่หนี้หม้อนิล ดังนัน้เคล็ดลับนี้จึงเป็น
จุดส าคญัที่กลุ่มมกัจะเก็บไว้เป็นความลบั การเปิดเผย
ทัว่ไป เป็นการเพิ่มคู่แข่งว่าผ้าย้อมครามใครจะย้อมได้
เข้มที่สุดและใช้หม้อครามน้อยในการย้อมแต่ละครัง้ 
เท่ากบัเป็นการประหยดัเนื้อครามด้วยผู้ที่ท าครามเป็น
เท่านัน้จงึจะเขา้ใจว่าน ้าด่างมคีวามส าคญั          

          
 
ภาพประกอบท่ี 1  ลกัษณะของเนื้อขี้เถ้าที่ดี จะชุ่มน ้า 
ใชม้อืบบีก าเป็นรปูทรงได ้



 

           
 
ภาพประกอบท่ี 2  หมอ้ครามทีใ่หส้ยีอ้มเขม้จากน ้าด่าง
ที่มีคุณภาพ ย้อมแค่ 3-4 หม้อ จะให้สเีขม้เทียบเท่ากบั 
ยอ้ม 10 หมอ้ 
 
2. ขัน้ตอนการเผาด่างใหม้คีุณภาพ  
เลอืกชนิดพชื น ามาเลื่อยใหไ้ดข้นาดทีพ่อเหมาะ
ประมาณ 30-40 เชนตเิมตร แลว้ผ่าท่อนไมส้บัย่อยขนาด
ลง แลว้น ามาเรยีงใหเ้ป็นกระโจมหรอืวางพาดทบัซอ้นกนั
ในภาชนะหรอืวางเรยีงบนสงักะส ีปล่อยช่องว่างตรง
กลางเพื่อก่อไฟ  ไม่ควรท ากองใหญ่กองเดยีวควรท า
หลายๆกองเพื่อสะดวกในการดแูลและใหม้กีารเผาไหม้
อย่างทัว่ถงึทุกกอง รอจนกว่าการเผาไหมส้มบรูณ์ สงัเกต
จากกองฟืนจะเปลีย่นจากกอ้นถ่านสดี าเป็นขีเ้ถา้จนเกอืบ
หมดใหพ้รมน ้าเบาๆทีก่องไฟ เพื่อดบัหรอืมอดไฟลด
ความรอ้นในกองไฟ แลว้ปล่อยใหข้ีเ้ถา้เยน็จงึรวบรวมใส่
ในถุงพลาสตกิหรอืถงัทีม่ฝีาปิด 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3  เลื่อยท่อนไม้เป็นท่อนๆเพื่อสะดวก
ในการจดัการ 

 

 
   
ภาพประกอบท่ี 4  ผ่าสบัท่อนไมเ้ป็นชิน้เลก็ๆ 



 
 
ภาพประกอบท่ี 5 น าไมท้ีส่บัมาเรยีงบนภาชนะสงักะสทีี่
เตรยีมไวแ้ลว้จุดไฟเผา 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 6   ขี้เถ้าที่ได้จากการเผา เตรยีมพรม
น ้าใหชุ้่มเกบ็ใสภ่าชนะ 

 
 
ภาพประกอบท่ี 7  เจาะก้นถังพลาสติกเป็นอุปกรณ์
กรองด่าง ถงัสพีลาสตกิเจาะรปูระมาณ 20 ร ู
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 8  เอาฟางมดัเป็นวงกลมใหว้างครอบรู
ทีเ่จาะไวก้นัตะกอนฝุ่ นขีเ้ถา้ไปอุดรู 
 



 
 
ภาพประกอบท่ี 9  ภาพการวางมดัฟางไวท้ีก่น้ถงั 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 10   น าถ้วยลงครอบฟางข้าวที่ก้นถัง
แลว้ใสข่ีเ้ถา้ลงไปบนถว้ยใหเ้ตม็ 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 11 ใส่ขีเ้ถ้าผสมน ้าให้เต็มถงัน ้าจะค่อย
ซึมผ่านฟางข้าวแล้วไหลออกรูที่เจาะก้นถังแต่ต้องใช้
เวลาในการกลัน่กรองนานจงึจะมหียดน ้าค่อยไหลออกมา 

 
 
ภาพประกอบท่ี 12  เตรยีมถงัรองน ้าด่างทีห่ยุดออกจาก
กน้ถงั เพื่อเกบ็น ้าไวใ้ชก้่อหมอ้คราม 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 13. ลกัษณะน าด่างที่กรองได้จะมีสชีา
เขม้ น ้าด่างทีไ่ด้มคี่าPH 14 มคีวามเขม้ขน้ ในการใชก้่อ
หม้อ คุณสมบตัิของไม้ที่ใช้เผาด่างให้เป็นขีเ้ถ้าให้เฉดสี
ครามต่างกนั หรอืใหส้สีวยคงทนดว้ย   
 

ไม้ที่ใช้เผาด่าง ได้แก่  ต้นขี้เหล็ก  ต้นตีนนก  
ตน้ขีเ้หลก็ป่า  ตน้ฉ ่าฉา  ตน้ตนีเป็ด  ตน้สม้เสีย้ว  
ตน้กลว้ย  ตน้หมากเหบ็ ตน้เชอืก ฯลฯ 
 วิธีท า  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเผาต้นไม้ให้
เป็นขีเ้ถ้าของกลุ่มทอผา้ยอ้มครามเพื่อน าเอาขีเ้ถ้ามาท า
เป็นน ้าด่างใช้ในการก่อหม้อครามนัน้ ต่างมีเทคนิคและ
สูตรในการเผาด่างจากไม้ต่างชนิดกัน ต้องเผาไม้ดิบ



เท่านัน้ จงึจะใหค้่า PH14 ทีส่งูสดุ เป็นค่าด่าง ทีเ่หมาะใน
การใชก้่อหมอ้ครามจะให ้สทีีเ่ขม้สวยงามและหมอ้คราม 
วธิกีารเผาด่างเพื่อท าน ้าด่าง(อลัคาไลน์)ไวส้ าหรบัดื่มกนิ 
จากเปลอืกมะพรา้วและกะลามะพรา้ว 

วสัดุอุปกรณ์ 
1. ถงัน ้ามนั 200 ลติร 
2. เปลอืกมะพรา้วเศษกะลามะพรา้ว 
3. โอ่งดนิเผาเคลอืบราชบุรคีวามจุ 100 ลติร4 ใบ 
4. สายยางถ่ายน ้า 
5. ขวดเกบ็น ้าด่าง น ้าอลัคาไลน์ 

วธิกีารเผา 
1.ถังน ้ ามัน  200 ลิตร เจาะก้น น าเปลือก

มะพรา้วและเศษกะลามะพรา้วลงไปเผา จะได้ขีเ้ถ้าเป็น
ผลกึกอ้น  

2.น าเอากอ้นผลกึขีเ้ถ้ามาใส่ในโอ่งเคลอืบมงักร 
ปรมิาณ 30 กก.ต่อน ้า 90 ลติร (อตัรา 1:3 ) เป็นการท า
น ้าด่างเข้มข้นมีค่า PH 14 .ใช้ส าหรบัดื่มกิน หรือใช้ใน
การก่อหม้อคราได้ เนื่ องการกระบวนการขัน้ตอน
เหมอืนกนั 
 

ชนิดไม้ที่ใช้เผาด่าง ในกลุ่มผ้าย้อมครามแต่ละ
พืน้ทีม่คีวามคลา้ยและแตกต่างกนัคอืชนิดพชืและจ านวน
พชืที่ใชใ้นการเผาให้เป็นขีเ้ถ้า แต่กลุ่มบ้านหนองผกัตบ
ใช้ไม้ไดเ้กอืบทุกชนิดแต่เน้น พชืที่คนกนิไดส้ามารถเผา
ท าน ้าด่างไดแ้ต่ตอ้งเผาสด การเผาไมส้ดๆจะมนี ้าออกมา
จากกิ่งไม้และเป็นสิง่ส าคญัที่ท าให้ขี้เถ้านัน้มีรสเค็มจดั 
แต่ขอ้น่าสงัเกตคือ พืชหรอืไม้แต่ละชนิดมคีวามเปรี้ยว 
ความมนั ความหวาน ความฝาด แตกต่างกนั นัน้มผีลกบั
ความเคม็ของขีเ้ถ้าหรอืไม่ ยงัไม่มกีารศกึษาเจาะลกึ ใน
องคป์ระกอบทางเคมเีหล่านี้ แต่ในขอ้มูลทางยาสมุนไพร
โบราณได้ระบุขีเ้ถ้าทีใ่ชเ้ป็นกระสายยาไวอ้ยู่ว่าต้องเป็น
ขี้เถ้าท าน ้าด่าง สูตรยาหมอพื้นบ้าน จังหวัดขอนแก่น
ตน้ไมท้ีใ่ช ้ 1. ตน้สะแก  2. งวงตาล 3. ขีเ้หลก็ 4. เถาดัง่ 
(เป็นพชืจ าพวกเถา-เครอื) 5. ไมไ้ผ่ 

น ้ าด่ างมีความ เข้มข้น สูงมากไม่ มี เชื้อ ใด
เจริญ เติบโตในน ้ าด่างได้เลย จึงใช้เป็นกระสายยา
สมุนไพรโบราณได้ และใส่เจอืจางน ้าดื่มในค่าPH 8 ใน
คนปกตแิละPH10 กบัคนทีเ่ป็นมะเรง็แต่น ้าด่างต้องผลติ
พถิพีถินัสะอาดและใสชวนดื่ม 

น ้าด่างก่อหมอ้ครามเป็นการเผาไมต้ามสตูรภูมิ
ปัญญาที่สบืทอดต่อกนัมา และปรบัเปลี่ยนเพิม่เติมบ้าง
การฝึกท าบ่ อยๆซ ้ าๆกันท าให้มีข้อแตกต่ างและ
เปรียบเทียบสีที่ได้จากการย้อมผ้า เช่นที่บ้านนางเติ่ง 
ต าบลโคกภู ใช้ต้นขี้เหล็กป่าเผาท าขี้เถ้าด่างมานาน
ตัง้แต่ปี 2535 ใชก้่อหมอ้ในสดัส่วน เน้ือคราม 1 กก.: น ้า
ด่ าง  3 ลิต ร : น ้ ามะขาม เปี ยก  3 ลิต ร พักหม้อให้
เกิดปฏิกิริยา 3-5 วนั จะได้น ้าครามสเีหลืองทองและมี
กลิน่หอมแรง เมื่อยอ้มสเีสน้ฝ้ายชกีวงใหไ้ดส้ดี าเขม้ต้อง
ย้อมประมาณ 10 หม้อ ท าให้เพิ่มต้นทุนการผลิต เนื้อ
ครามและน ้าด่างและระยะเวลาในการท างาน ต่อมานาย
อดศิร  จนัทรใ์ด ไดพ้ฒันาการเผาด่างเพิม่ชนิดพชืในการ
เผ่าจากไมข้ีเ้หลก็ป่าอย่างเดยีวเป็น ตน้ฉ าฉา ต้นขีเ้หลก็
ป่า ต้นขีเ้หลก็บา้น ต้นตนีเป็ด ขีเ้ถ้าน ามาท าด่างก่อหมอ้
คราม สามารถยอ้มฝ้ายชกีวง แค่ 3 หมอ้กไ็ดส้นี ้าเงนิเขม้
ท าใหล้ดตน้ทุนครามไดม้ากขึน้  

ชนิดเสน้ไย เป็นส่วนส าคญัมากในการย้อมให้
ไดส้เีขม้ สอี่อนจาก หมอ้คราม  เช่น เสน้ฝ้ายชกีวง ฝ้าย
ผสมไยสังเคราะห์ ไยฝ้ายธรรมชาติ จากฝ้ายพันธุ์
พืน้บ้านชนิดเมลด็เดี่ยวและเมลด็กลุ่ม เมื่อน าเอาเสน้ไย
มายอ้มสจีะกลนืสแีตกต่างกนั ฝ้ายเมลด็เดีย่วจะจะกลนืสี
ไดอ้ิม่เขม้สวยกว่าฝ้ายเมลด็กลุ่ม และขณะท าการย้อมสี
ในหมอ้ครามตอ้งค่อยๆยอ้มไมร่บีเร่งเหมอืนครามเป็นสมีี
ชวีติจะไดส้ทีีอ่ิม่สวยมากยอ้มแบบเร่งรบี 



 

ภาพประกอบท่ี  14  นางอุ่นเรอืน สาธติย้อมครามและ
เล่าใหผู้เ้ยีย่มชมเขา้ใจในศาสตรก์ารยอ้มครามธรรมชาติ
ให้สดีูดกลืนในเนื้อผ้าได้ดีนอกเหนือจากน ้าด่างที่ใช้ใน
การก่อหมอ้ 

                          

ภาพประกอบท่ี 15    ฝ้ายชกีวง(เรยอน)ยอ้มคราม                                                     
ฝ้ายชกีวงเป็นฝ้ายโรงงานใหเ้น้ือนุ่ม พลิว้ยอ้มสคีรามตดิ
ดกีลุ่มทอผา้นิยมใชย้อ้มคราม 

 

ภาพประกอบท่ี 16  เน้ือผา้ฝ้ายเขน็มอืและเขน็โรงงาน
ยอ้มครามเสน้ใหญ่เน้ือหนา จะใหเ้น้ือผา้หนานุ่มมคีวาม
สวยงามและยอ้มตดิสคีรามไดด้ ี   

 

ภาพประกอบท่ี  17  เสน้ไหมยอ้มคราม การเตรยีมหมอ้
ยอ้มครามจะแตกต่างจาก หมอ้ยอ้มเสน้ฝ้ายเพราะเสน้ไย
ไหมเป็นโปรตนีสตัวจ์งึชอบความเปรีย้วหรอืหมอ้ควรมี
รสเปรีย้วจะท าใหส้ตีดิแน่น สว่นหมอ้ยอ้มครามส าหรบั
เสน้ฝ้ายจะมคีา่ความด่างสงูกว่า 

 

 

ภาพประกอบท่ี 18  ฝ้ายประดษิฐ ์จะยอ้มสธีรรมชาติ
หรอืยอ้มครามตดิยาก  เสน้ฝ้ายกลุ่มนี้จงึเหมาะกบัสเีคมี
มากกว่า 

กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา 
1. กลุ่มผลติเนื้อครามบา้นนางเติง่ ต าบลโคกภู 

อ.ภูพาน จ.สกลนคร 
2. กลุ่มผลติเนื้อครามบา้นหนองผกัตบ  

ต.นาหวับ่อ  อ.โพนสวรรค ์จ.นครพนม 
3. กลุ่มผลติเนื้อครามบา้นกุดเรอืใหญ่ ต.นาซอ 

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
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อภิปรายผล 

การศึกษาภูมิปัญญาการท าน ้าด่างเพื่อใช้ก่อหม้อย้อม
คราม มปีระเดน็ในการอภปิรายทีส่ าคญั 2 ประเดน็คอื 

1. การศกึษาภูมปัิญญาการท าน ้าดา่ง ธรรมชาต ิม ี
ความแตกต่างกนัเพราะชนิดพชืทีใ่ชเ้ผาใหเ้ป็นขีเ้ถา้เพื่อ
ท าน ้าด่าง ในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนคร และนครพนม หรอื
จงัหวดัอื่นๆอาจเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั จงึเกดิความ
ยากล าบากในการทีจ่ะน าเอาภูมปัิญญาของทอ้งถิน่หนึ่งมี
ใชอ้กีทอ้งถิน่หนึ่งได ้จงึตอ้งปรบัไปตามสภาพจรงิของ
พืน้ที ่แต่ใหย้ดึขัน้ตอนส าคญัในการดบัหรอืมอดขีเ้ถา้
ในช่วงสดุทา้ยดว้ยการพรมน ้าใหค้วามชุม่ชืน้และเกบ็ใน
ภาชนะทีก่นัความชืน้เช่นถุงพลาสตกิ หรอืในถงัทีม่ฝีาปิด
มดิชดิ  แมว้่าขอ้มลูบางพืน้ทีบ่อกว่า พชืทุกชนิดทีก่นิได้
สามารถเผาท าน ้าด่างได ้แต่องคค์วามรูท้ีห่ลายเจา้ของ
ภูมปัิญญาทีล่งมอืท าจรงิและเผาด่างจากพชืทีป่รากฏใน
ค าบอกเล่ามาแต่โบราณหรอืทีเ่คยมใีนบนัทกึจากใบลาน 
เช่น ตน้ ผกัหมหนาม คยง ูงวงตาล เหงา้กลว้ย กาบนุ่น 
นัน้ ยนืยนัไดว้่าใหค้่าความเป็นด่างทีส่งู แต่ขัน้ตอน
สดุทา้ยในการเผาตอ้งดบัหรอืมอดขีเ้ถา้ดว้ยการพรมน ้า
เบาๆ เช่นกนั 

2. ภูมปัิญญาเหล่านี้จะมกีารสบืทอดใหต่้อเนื่อง 
และมพีฒันาการตลอดไปจะตอ้งมผีูน้ าเอาไปใช ้ผูท้ีจ่ะ
กระตุน้ใหเ้กดิการใชภ้มูปัิญญาเดมิจากโบราณใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุคอื ผูบ้รโิภคสนิคา้จากภมูปัิญญา สรา้ง
ธุรกจิ ดา้นผา้ทอยอ้มคราม สรา้งStory ใหม้เีรื่องราวที่
น่าสนใจ น่าคน้ควา้ ศกึษาและลงมอืท า จะเกดิเสน้ทาง
ท่องเทีย่ววฒันธรรมคราม ทีม่สีว่นเกีย่วโยงไปถงึภมูิ
ปัญญาการท าน ้าด่าง เพราะน ้าดา่งเป็นหวัใจส าคญัใน
การก่อหมอ้คราม เพื่อใชใ้นการยอ้มครามถอดองค์

ความรูก้ารเผาน ้าด่าง จากภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของแต่ละ
กลุ่ม ใชพ้ชืเหมอืนและต่างกนับา้งตามภูมปิระเทศเช่นใน
ป่าเทอืกเขาภูพานมพีรรณไมใ้หเ้ลอืกมากมายและทีน่ิยม
คอืตน้เชอืก ตน้ขีเ้หลก็ป่าฯลฯ บา้นหนองผกัตบ 
นครพนม ใชพ้ชืทุกชนิดทีค่นกนิไดส้ามารถเผาท าน ้าด่าง
ไดห้มดแต่ตรงเผาสดเท่านัน้และมเีทคนิคการเผาตาม
ขัน้ตอน คอื เตรยีมกิง่ไม ้ท่อนไม ้
 

ข้อเสนอแนะ 

1.เสนอแนะให้มีการน าเอาภูมิปัญญานี้ไปใช้
ตามประโยชน์ทีไ่ดแ้นะน า เพื่อตวัเองและคนรอบขา้งและ
สิง่แวดลอ้มรอบตวั 

2. ให้มกีารรกัษาภูมปัิญญาการเผาด่างไว้เป็น
มาตรฐานเพื่อน าไปปรบัใชใ้นงานวจิยัอื่นต่อไป 

3. การศกึษาเปรยีบเทียบไม้เผาด่างที่ทดแทน
กนัไดแ้ละใชไ้มท้ีห่าง่ายและมอียู่ทัว่ไป เพื่อความสะดวก
รวดเรว็ และ มคีุณภาพ   

 

สรุป   

 การทอผ้าย้อมคราม มีกระบวนการหลาย
ขัน้ตอน และมีส่วนประกอบมากมาย ยากที่คนทัว่ไปที่
ไม่ได้ศกึษาแบบเจาะลกึจะเขา้ใจได้ เริม่จากการท าเนื้อ
คราม เพื่อน ามาก่อหม้อ ครามใช้ย้อมผ้า การก่อหม้อ
ครามน ้าด่างเป็นตวัช่วยให้เกดิส ีดงันัน้ เมื่อมเีนื้อคราม
แต่ขาดน ้าด่างจะก่อหมอ้ครามไม่ได ้น ้าด่างจงึมทีีม่าจาก
วัตถุหลายอย่างเช่น น ้ าด่างจากน ้ าปูนใส น ้ าด่างจาก
ขี้เถ้าต้นไม้ ต่างๆที่ให้ความเค็ม ความเข้มของสีจะ
แตกต่างกันมาก ด่างจากน ้าปูนใสสีจะไม่เข้มและสีจะ
ดา้นกว่า ด่างจากขีเ้ถ้าไม้ สจีะเขม้และมนัวาวกว่า สิง่ที่
ควรศึกษาต่อไป คือ คุณสมบตัิขี้เถ้าของไม้แต่ละชนิด
เมื่อท าเป็นน ้ าด่างจะให้ความเข้มข้นและให้สีต่างกัน



อย่างไร และเมื่อน ามาผสมกนัจะช่วยเสรมิ หรอื ท าใหค้่า
ความเขม้ขน้อ่อนลงหรอืไม่อย่างไร 

 

 

 

 

กติตกิรรมประกาศ   

ขอขอบคุณ กองวจิยัและส่งเสรมิการวจิยัมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ทีส่นบัสนุนทุนการวจิยั เรื่อง การศกึษาภูมิ
ปัญญาการท าน ้าด่างก่อหมอ้คราม ในครัง้นี้ 
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