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เป็นสีแห่งเกียรติ์ หนักแน่น สุขุม
เย็น เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สีนํ้าเงินของผ้าย้อมครามมาจาก
ภูมปิ ญ
ั ญาชาวชนบท ทีเ่ ข้าใจและเป็นมิตรกับธรรมชาติ คุณค่า
ของผ้าจึงผสมผสานศาสตร์ของธรรมชาติและศิลป์ของวิถีชีวิต
อิสระ กล่าวคือ ผ้าย้อมคราม นุง่ หน้าร้อน ซับเหงือ่ ลดกลิน่ ตัว
นุง่ หน้าหนาวอุน่ จากคุณสมบัตขิ องฝ้าย สีสวย ไม่ตกติดผ้าอืน่
บ่มผิว จากคุณสมบัตขิ องสีคราม อบอุน่ และภาคภูมใิ จด้วยสายใย
จากมือแม่ เคยเห็นแม่พร้อมกับผ้า จึงเห็นผ้าพร้อมกับแม่

รูปที่ 1 โครงสร้างของสีคราม (Indigo blue)

รูปที่ 3 การแช่ใบครามสดและเนือ้ คราม
คราม

เบือก

ห้อม

รูปที่ 2 พืช แหล่งของสีครามธรรมชาติ

ช่วงการแช่ใบครามสดให้ได้สีครามมากคือ
นํ้า 25 -33 ํ c  นาน 18-24 ชั่วโมง  ที่   29 ํ c   
ได้สีครามมากที่สุดที่ 18 ชั่วโมง  Indigo ไม่ละลาย
นํ้า   อนุภาคเล็กมาก ไม่สามารถกรองแยกได้ ต้อง
แยกด้วยการหมุนเหวี่ยง หรือเป่าให้แห้ง

รูปที่ 4
ปฏิกริ ยิ าการสกัดสีคราม

การสกัดสีครามเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสสารกลูโคไซด์
ในใบคราม ซึ่งไม่ละลายนํ้า จะถูกแยกเป็นสารอินดอกซิลละลาย
ในนํา้ คราม และอินดอกซิลถูกออกซิไดส์อย่างเร็วไปเป็นสีคราม

รูปที่ 5 ปฏิกริ ยิ าการเตรียมนํา้ ย้อมและย้อมคราม
Indigo blue หรือสีครามไม่ละลายนํา้ แต่เมือ่
ถูกรีดวิ ซ์ไปอยูใ่ นรูปลิวโคหรือIndigo white จะละลายนํา้ ได้
และใช้เป็นสีย้อม จากนั้น Indigo white จะถูกออกซิไดส์
กลับไปเป็น Indigo blue ดังเดิม เมือ่ สัมผัสกับอากาศ

รูปที่ 6 นํา้ ย้อมคราม
การรีดวิ ซ์สคี ราม ล้วนแต่เกิดได้ทภ่ี าวะด่าง pH 10.511.5  ตัวรีดวิ ซ์และด่างทีใ่ ช้ได้แก่   ฝุน่ ผงสังกะสีในนํา้ ปูนใส (Zn/
Ca(OH)2) โซเดียมไดไทโอไนต์ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Na2S2O4
/ NaOH)  โซเดียมโบโรไฮไดรด์ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaBH4
/ NaOH)  ภายใต้บรรยากาศของกาซไนโตรเจน ใช้โพแทสเซียม
นิกเกิลไซยาไนด์เป็น คะตะไลส์
วิธีที่ปลอดภัยที่สุด ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น และทักษะที่ส่ง
ต่อกันมาด้วยความผูกพัน คือการหมักสีคราม ในนํ้าขี้เถ้าสัดส่วน
เนือ้ คราม 1 กิโลกรัม ต่อนํา้ ขีเ้ ถ้า ถ.พ.1.005 จำ�นวน 3 ลิตร  และ
มีแบคทีเรีย กลุม่ Bacillus alkaliphylus จากธรรมชาติเป็นผูช้ ว่ ย

รูปที่ 7 ผ้าย้อมครามแต่ละยุค

ผู้ไท

มีหนาแน่นในจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์
มุกดาหาร และนครพนม โดยประวัติผู้ไท ระบุว่า บรรพบุรุษ
เคยอยูท่ เ่ี มืองแถงในสิบสองจุไท ก่อนจะอพยพเข้าตอนเหนือ
ของสปป.ลาว และอพยพเรื่อยลงมาทางใต้ จนข้ามโขงมา
ฝัง่ สยาม บริเวณจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ในสมัย
รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินธุ์ โดยผูไ้ ทส่วนใหญ่ในประเทศไทย
อพยพตามผู้นำ� มาจากเมืองวัง-อ่างคำ� ใน สปป.ลาว
ผ้าย้อมคราม เป็นภูมิปัญญาของเผ่าไททั้งหมด
แต่เหลืออยู่น้อยมากในชนบท และฟื้นขึ้นมาได้อย่างโดดเด่น
จากฝีมือของหญิงผู้ไทอำ�เภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร และหญิงผู้ไทบ้านละหานํ้า แขวงสะหวันนะเขต
จึงเป็นที่มาของการตามรอยผู้ไท ไปศึกษาผ้าย้อมคราม

ผู้ไทศึกษา : ตามรอยผู้ไทไปศึกษาผ้าย้อมคราม
Phu Tai Study : Tracing the History and
Culture of Traditional Phu Tai Indigo Textiles.

ชาวผูไ้ ทในราชอาณาจักรไทย
ชาวผูไ้ ทในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร
ย้อมครามธรรมชาติตามภูมิปัญญา
โบราณ แต่พฒ
ั นารูปแบบผ้าให้ทนั สมัย เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Value Creation) แก่
ชุมชนชาวสกลนครอย่างมหาศาล
ชาวผูไ้ ทในจังหวัดนครพนมและกาฬสินธุ์
กำ�ลังมีการรื้อฟื้นภูมิปัญญาผ้าย้อม
ครามจากผู้สูงอายุโดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ   เพื่อการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
ชาวผูไ้ ทในจังหวัดมุกดาหาร
      ภู ม ิ ป ั ญ ญาการทำ�ผ้ า ย้ อ มคราม
หลงเหลือแต่ในความทรงจำ�ของผู้สูงอายุ
และผืนผ้าโบราณเท่านัน้

ภูวดล ศรีธเรศ
อนุรัตน์ สายทอง
ชุติมา ภูลวรรณ

ชาวผูไ้ ทในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชาวผูไ้ ทในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

       ชาวผู้ไทแขวงสะหวันนะเขต
หลงเหลือการทำ�ผ้าย้อมครามเพียงที่
บ้านละหานํา้ เมืองสองคอน ด้วยเป็น
แหล่งผลิตผ้าย้อมครามที่สำ�คัญของ
บริษัท ทงละหาศิลป์ จำ�กัด ซึ่งเป็น
ผู้ส่งออกผ้าย้อมครามและผ้าย้อมสี
ธรรมชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

        ผู้ไทในเวียดนามส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในจังหวัดเซินลา, เดียนเบียน และ  
ไลโจว  โดยพบว่าไทขาวเมืองฟองโถ  
จังหวัดไลโจว มีภาษาและสำ�เนียงคล้าย
ผู้ไทในไทยที่สุด  ปัจจุบันทั้งไทดำ�และ
ไทขาวไม่ทำ�ผ้าย้อมครามแล้ว แต่ยัง
ปรากฏขั้นตอนการทำ�ในความทรงจำ�
ของผู้หญิงวัย 40 ปีขึ้นไป และยังมี
ผืนผ้า อีกทั้งมีต้นครามและห้อม ปลูก
เอาไว้ทำ�ยาประคบ

ในพืน้ ทีท่ ด่ี �ำ เนินการการวิจยั ทัง้ 3 ประเทศ พบส่วนทีค่ ล้ายคลึงกัน คือ
ขัน้ ตอนการผลิตผ้าย้อมคราม และคติความเชือ่ แฝงเร้นมากมายซึง่ สะท้อนให้เห็น
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีม่ รี ว่ มกัน
ทัง้ ผูไ้ ทใน สปป.ลาว และเวียดนาม เคยทำ�ผ้าย้อมครามทุกครัวเรือน
แต่เลิกแล้วเพราะซือ้ ผ้าจากตตลาดง่ายกว่า
หญิงไทดำ�วัย 40 ปี ทีเ่ มืองแถง ซึง่ เลิกย้อมผ้าครามมาแล้ว 10 ปี
บอกว่า หลังย้อมเสร็จต้องแช่ผา้ ในนํา้ ต้มใบมะเบ๋า สีครามจะติดทนดี

โลหะไอออนในดินโคลนและดินลูกรังที่มีผลต่อการ
ยึดติดของสีครามกับเส้นใยฝ้าย

ทุเรียน ปัดสำ�ราญ
ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ
อนุรัตน์ สายทอง

การย้อมสีครามโดยทั่วไป ไม่ใช้มอแดนต์ แต่ใช้คุณสมบัติการละลายนํ้าของสีครามในนํ้าย้อมแทรกเข้าไป
ในโพรงของใยฝ้าย หลังสัมผัสอากาศสีครามถูกออกซิไดส์เปลี่ยนคุณสมบัติไม่ละลายนํ้า จึงถูกขังในโพรงเส้นใย
แต่การเตรียมสีครามให้ละลายนํ้าได้นั้น เป็นภาวะที่ควบคุมยาก งานวิจัยนี้หาทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ติดสีครามของใยฝ้าย โดยใช้มอแดนต์จากธรรมชาติ

วิธกี าร
   •  เตรียมนํา้ ย้อมครามด้วยวิธี Zinc-lime vat
   •  ย้อมเส้นฝ้ายในนํา้ ย้อมโดยใช้ดนิ ลูกรังและดินโคลน
      เป็นมอแดนต์กอ่ นและหลังย้อม
   •  วิเคราะห์ชนิดของโลหะไอออนในดินตัวอย่าง ด้วยเครือ่ ง
       X-ray Fluorescence Spectroscopy
   •  เตรียมสารละลายเกลือของโลหะให้อยูใ่ นรูปโลหะออกไซด์
      (จากโลหะไอออนทีพ่ บในตัวอย่าง)
   •  ใช้สารละลายโลหะออกไซด์ทเ่ี ตรียมขึน้ เป็นมอแดนต์
      ก่อนและหลังย้อมคราม
   • วัดปริมาณสีครามในนํา้ ย้อมหลังย้อม และนํา้ ล้างฝ้าย
      หลังย้อม ด้วยเครือ่ ง UV-VIS Spectrophotometer
   • วิเคราะห์ปริมาณโลหะบนเส้นฝ้ายหลังย้อมด้วยเครือ่ ง AAS
      และ ICP-MS
   •  ถ่ายภาพพืน้ ผิวเส้นใย ด้วยเครือ่ ง SEM
   •  วัดความเข้มของสีเส้นฝ้ายย้อมครามและทดสอบ
       ความทนของสีตอ่ แสง และต่อการซักล้าง

ปริมาณโลหะไอออน
ทีพ
่ บในดินลูกรัง
และดินโคลน

ร้อยละการดูดซับ
และการผนึกสี
ของเส้นฝ้าย
ย้อมคราม

ตำ�แหน่งการเป็น
สีนา้ํ เงินของเส้นใย
ทีย่ อ้ มแบบมีมอแดนต์

ผลการศึกษา
• เส้นใยฝ้ายทีย่ อ้ มโดยดินลูกรังเป็นมอแดนต์กอ่ นย้อม ให้สเี ข้มกว่าย้อมด้วยดินโคลน และเข้มกว่าฝ้ายทีไ่ ม่มมี อแดนต์  
สีบนเส้นฝ้ายทนต่อแสงและการซักล้างระดับปานกลางถึงดี
•  พบ Fe3+, Al3+ , Na+  และ Mg2+  ร้อยละ 28.4, 8.92, 1.67 และ 1.21 ในดินลูกรัง และ Al3+, Fe3+,  และ
2+
Mg ร้อยละ 6.76 ,4.13 และ 1.47 ในดินโคลน    Al3+   เป็นมอแดนต์กอ่ นย้อม ดีทส่ี ดุ มีคา่ ร้อยละการดูดซับสี 61.60
ค่าร้อยละการผนึกสี 52.03  ส่วน Mg2+ , Na+  และ Fe3+  มีคา่ ร้อยละการดูดซับสีและค่าร้อยละการผนึกสี 33.45,13.88   
29.54,18.78  และ 19.98,5.86 ตามลำ�ดับ สีบนเส้นฝ้ายทนต่อแสงและการซักล้างระดับปานกลางถึงดี  ขณะทีฝ่ า้ ยทีย่ อ้ มแบบ
ไม่มมี อแดนต์  มีคา่ ร้อยละการดูดซับสีและค่าร้อยละการผนึกสี 18.78,7.42  
• ปริมาณของโลหะทีเ่ กาะติดเส้นฝ้ายมีเพียงร้อยละ 0.07-0.80 ของนํา้ หนักฝ้าย

การศึกษาคุณสมบัตยิ บั ยัง้ แบคทีเรียบริเวณใต้วงแขน
ของผ้าย้อมคราม
Bacillus subtilis บริเวณใต้วงแขน สามารถผลิตสาร
ทำ�ให้เกิดกลิน่ ตัว สารเหล่านีไ้ ด้แก่ Butylatehydroxytoluene
Diethyl phthalate 1,2,- Benzenedicarboxylic acid
Phenol - 2,4 - bis (1-methyl-1-phenyl) และ Dibutyl
phthalate งานวิจัยนี้ศึกษาผลของผ้าย้อมครามต่อ
การยับยั้ง Bacillus subtilis

ปราชญ์สกล ช่วยสุดสกุลชัย
อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์
อนุรัตน์ สายทอง
ลักษณะของ inhibition
zone ในจานเลี้ยงเชื้อ ซึ่ง
เดิดจากเนื้อคราม 1 คือ
แผ่นควบคุมที่หนึ่ง 2 คือ
แผ่นที่ชุยเนื้อคราม 3 คือ
แผนควบคุมที่สอง

รูปแสดงลักษณะของ Inhibition zone ในจานเลีย้ งเชือ้
ลักษณะของ inhibition
zone ในจานเลี้ยงเชื้อ ซึ่ง
เดิดจากครามผงบริสุทธิ์
1 คือ แผ่นที่ชุบคราม
ผงบริสุทธิ์ 2 คือแผ่น
ควบคุมที่หนึ่ง

กราฟแสดงค่าความสามารถของ
ปริมาณสีครามต่อการยับยัง้ เชือ้

วิธกี าร
• เตรียมสารสกัดหยาบ (นํา้ คราม)
• เตรียมเนือ้ คราม (สีครามเกาะปูนขาว)
• เตรียมนํา้ ย้อมครามด้วยวิธี Zinc lime vat
(สีครามในนํา้ ย้อม)
• เตรียมแผ่นทดสอบ 9 แผ่น ใช้ผา้ ฝ้ายเข็นมือ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 มิลลิลติ ร
• เตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้
• เตรียมเชือ้ Bacillus subtilis เริม่ ต้น
• ทดสอบคุณสมบัตกิ ารยับยัง้ โดยวิธดี สี ก์ดฟ
ิ
ฟิวชัน (Disc diffusion method)

ตารางแสดงขนาด Inhibition zone

ผล
การ
ศึกษา

สีครามยับยัง้ เชือ้ Bacillus subtilis ได้ ประสิทธิภาพ
แปรตรงกับความเข้มข้นของสีคราม

ปิยวรรณ ศิริสวัสดิ์
กิตติชัย โสพันนา
อนุรัตน์ สายทอง

การศึกษาการติดสีของครามบนเส้นฝ้าย
ที่เคลือบด้วยไคโทซานจากเปลือกกุ้งก้ามกราม

สีครามติดเส้นใยจากปุยฝ้าย (ฝ้ายเข็นมือ) ได้ง่าย และเข้ม
ใกล้เคียงกันกับเส้นใยเรยอง แต่ตดิ เส้นฝ้ายทีซ่ อ้ื ตามท้องตลาดได้ไม่ดี แต่
ฝ้ายเข็นมือหายาก และราคาแพงกว่าฝ้ายในท้องตลาด 3-4 เท่า งานวิจยั นี้
จึงศึกษาการปรับปรุงเส้นฝ้ายเบอร์ 10 ให้ตดิ สีครามง่ายและทน โดยการ
เคลือบด้วยไคโทซานจากเปลือกกุง้ ก้ามกราม ก่อนการย้อมคราม

วิธกี าร
• สกัดและทดสอบไคโทซานจากเปลือกกุง้ ก้ามกราม
• หาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการเคลือบไคโทซานบนเส้นฝ้ายเบอร์ 10
• เตรียมนํา้ ย้อมครามทัง้ วิธหี มักเนือ้ ครามในนํา้ ขีเ้ ถ้าและวิธี
Zinc – Lime vat
• ย้อมเส้นฝ้ายเบอร์ 10 ทีเ่ คลือบไคโทซาน และไม่เคลือบไคโทซาน
• ทดสอบเส้นฝ้ายหลังย้อม ความเข้มของสี ความทนของ
สีตอ่ แสง และต่อการซักล้าง
รูปแสดงภาพถ่าย SEM
ของเส้นฝ้ายจากการทดลอง

ผล
การ
ศึกษา

รูปเส้นฝ้ายย้อมคราม ทีผ
่ า่ นการทดสอบ
ความทนของสีตอ่ แสงแดด

การแช่ฝ้ายใน
สารละลายไคโทซาน
จากเปลื อ กกุ้ ง ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ
1(w/v) อุณหภูมิ 25 ํc นาน 30 นาที
ติดสีย้อมที่ เตรี ย มโดยวิ ธี ห มั ก ได้ ดี ที่ สุ ด
ความทนของสีต่อแสงและการซักล้างที่
ระดับดี และดีกว่าเส้นฝ้ายย้อมครามที่
ไม่เคลือบ ซึ่งทนต่อแสงและการซักล้าง
ระดับปานกลาง ส่วนผลการตกติดสีอยู่
ในระดับดีมาก

ประสิทธิภาพสารรีดิวซ์จากผลไม้สุกในการ
ย้อมสีอินดิโกบนผ้าฝ้าย

EFFECTIVE OF REDUCING AGENT FROM RIPE FRUITS
IN INDIGO DYEING ON COTTON FABRIC

วิธกี าร
สร้างกราฟมาตรฐาน

1

       สร้างกราฟมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของอินดิโก โดย
ใช้โซเดียมไดไธโอไนต์ในการรีดิวซ์อินดิโกภายใต้
ด่างของโซเดียมไฮดรอกไซด์ พารามิเตอร์ที่ศึกษา
ได้แก่ ความยาวคลื่นที่ให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด
เวลาในการรีดิวซ์ ปริมาณโซเดียมไดไธโอไนต์และ
ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์

นฤมล กวานปรัชชา
ปิยะนุช เสนสุข
สุดกมล ลาโสภา

เตรียมนํา้ ย้อม

2

      ผสมผลไม้หน่ั ละเอียดหรือโซเดียมไดไธโอไนต์
อินดิโก และโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่พีเอช 12.513.0 ด้วยเครือ่ งกวนแม่เหล็ก เป็นเวลา 12 ชัว่ โมง
ควบคุมอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสด้วยอ่าง
ควบคุมอุณหภูมิ ปฏิกิริยาเกิดขึ้นภายใต้สภาวะ
ของไนโตรเจน

ผลการศึกษา
สร้างกราฟมาตรฐาน
      โซเดียมไดไธโอไนต์ 2 กรัม และโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ 3.5 กรัม ทำ�ปฏิกิริยากับผงคราม
มาตรฐาน 0.1 กรัม ใช้เวลาในการรีดิวซ์ 70 นาที
เตียมความเข้มข้นต่างๆ นำ�มาวัดค่าทางดูดกลืน
แสงที่ 410 นาโนเมตร ดังรูป

ผลการศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการดูดซับ
อินดิโกบนเส้นฝ้าย
อั ต ราการดู ด ซั บ ที่ แ ต่ ล ะความเข้ ม ข้ น
อินดิโกเริม่ ต้นจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วใน 30 นาทีแรก
หลังจากนั้นอัตราการดูดซับจะลดลงทีละน้อยจนถึง
สมดุล การศึกษาผลของ MLR พบว่าปริมาณการ
ดูดซับสียอ้ มที่ MLR 1:100 สูงกว่า 1:50 และ 1:25
ตามลำ�ดับ และการศึกษาผลของอุณหภูมิ พบว่า
ปริมาณการดูดซับบนผ้าฝ้ายจะลดลงเมื่ออุณหภูมิ
เพิม่ ขึน้

การใช้โซเดียมไดไธโอไนต์เป็นสารรีดวิ ซ์จะให้ผา้ ฝ้ายหลังย้อมเป็นสีนา้ํ เงินมากกว่า 
แต่จะให้ความสว่างน้อยกว่าการใช้ผลไม้สกุ เป็นสารรีดวิ ซ์ ดังนัน้ การใช้ผลไม้สกุ
ในการเตรียมนํา้ ย้อมก็เป็นอีกทางเลือกทีน่ า่ สนใจ ทัง้ ยังไม่ท�ำ ลายสิง่ แวดล้อมอีกด้วย

ก

ารรีดิวซ์ Indigo blue ให้เป็น Indigo white ในนํ้าย้อม โดย
ใช้ตวั รีดวิ ซ์จากธรรมชาติ ช่วยรักษ์โลกและเพิม่ มูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบนั
ใช้วิธีหมัก Indigo blue ในนํา้ ขี้เถ้า ซึ่งใช้ทักษะสูงมากในการสังเกตและรักษา
ชีวิตแบคทีเรียที่ร่วมในกระบวนการหมัก งานวิจัยนี้หาแหล่งตัวรีดิวซ์จาก
ผลไม้รสหวานในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ช่างย้อมครามในชุมชน

สภาวะในการดูดซับอินดิโกบนผ้าฝ้าย

3

สีบนผ้าฝ้ายหลังย้อม

4

- นำ�นํา้ ย้อมมาย้อมโดยจุม่ ผ้าฝ้าย
- ยกผ้าออกผึง่ ลมผ้าจะเปลีย่ นจากสีเหลืองอมเขียว
  เป็นสีนา้ํ เงิน
- ล้างด้วยนํา้ กลัน่ 3-4 ครัง้ จนพีเอชเป็นกลาง
- วัดค่าการดูดกลืนแสงของนํา้ ย้อมก่อนและหลัง
- คำ�นวณหาปริมาณอินดิโกในนํา้ ย้อมเทียบกับกราฟ
  มาตรฐาน จากนัน้ คำ�นวณหาปริมาณอินดิโก
  บนผ้าฝ้าย

      นำ�ผ้าฝ้ายหลังย้อมมาวัดสีผา้ ด้วยเครือ่ ง
เครือ่ งวัดสี โดยใช้ระบบของซีเอลอี รายงานเป็น
ค่า L* a* และ b*

ผลการศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการดูดซับ
อินดิโกบนเส้นฝ้าย

เตรียมน้ำ�ย้อม

การใช้ ม ะละกอในการเตรี ย มนํ้ า ย้ อ ม
อิ นดิ โกมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการย้ อ มติ ด บนผ้ า ฝ้ า ย
มากกว่าตัวอย่างอืน่ แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับโซเดียม
ไดไธโอไนต์ พบว่าการใช้โซเดียมไดไธโอไนต์ในนํา้ ย้อม
มีประสิทธิภาพมากกว่า ดังรูป

การใช้โซเดียมไดไธโอไนต์เป็นสารรีดวิ ซ์
จะให้ผา้ ฝ้ายหลังย้อมเป็นสีนา้ํ เงินมากกว่า แต่จะให้
ความสว่างน้อยกว่าการใช้ผลไม้สุกเป็นสารรีดิวซ์
ดังนั้นการใช้ผลไม้สุก ในการเตรียมนํ้าย้อมก็เป็น
อีกทางเลือกทีน่ า่ สนใจ ทัง้ ยังไม่ทำ�ลายสิง่ แวดล้อม
อีกด้วย
ชนิดของแหล่งสาร
       การวัดสีดว้ ยระบบซีเอลอี
      รีดวิ ซ์                     L*        a*        b*
     มะละกอ
     78.24     -1.37    -24.72
     แตงโม      
     82.17     -1.61    -19.95
     ขนุน
     76.74     -1.09    -25.17
   แก้วมังกร
     78.31     -1.02    -16.24
โซเดียมไดไธโอไนต์           63.65     -2.17    -27.72

การพัฒนารูปแบบผ้าย้อมครามสำ�หรับ
คนรุ่นใหม่

อนุรัตน์ สายทอง
ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
อำ�นาจ สุนาพรม

ผ้าย้อมครามเป็นผ้าเก่าแก่ทเ่ี คยปรากฏในเขตร้อนของโลก แต่เสือ่ ม
ความนิยมไประยะหนึง่ แล้วถูกฟืน้ ฟูขน้ึ มาด้วยความโหยหาธรรมชาติของคน
วัยมากกว่า 50 ปี แต่ดว้ ยสีครามทีส่ ดสวยกับความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ทำ�ให้คนรุน่ ใหม่วยั ทำ�งาน ต้องการบริโภคผ้าด้วย แต่รปู แบบแตกต่างจากคน
รุน่ ฟืน้ ฟู งานวิจยั นีจ้ งึ ศึกษาความต้องการรูปแบบผ้าของคนรุน่ ใหม่ ร่วมกับ
ผูเ้ กีย่ วข้องกับผ้าย้อมคราม สร้างผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง และเผยแพร่

วิธกี าร
1. รวบรวมเก็บข้อมูลความต้องการรูปแบบผ้าย้อมครามของ
คนรุน่ ใหม่ โดยสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์
2. จัดเสวนา ความต้องการรูปแบบผ้าย้อมคราม ออกแบบผ้าตัวอย่าง
และสร้างผ้าตัวอย่าง
3. จัดวิพากษ์ผา้ ตัวอย่างและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าตัวอย่าง
4. สร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าตัวอย่าง
5. แสดงผลิตภัณฑ์และประเมินความพึงพอใจ

ผลการศึกษา
• คนรุน่ ใหม่ตอ้ งการผ้าฝ้ายเส้นเล็กย้อมสีครามธรรมชาติ
ทอด้วยลายหมีเ่ ล็กๆ เนือ้ เรียบสมํา่ เสมอ เพือ่ ตัดเย็บเสือ้ ผ้า
และใช้เป็นผ้าคลุมไหล่
• ผูเ้ กีย่ วข้องแสดงความเห็นและสร้างรูปแบบผ้าบนแผ่นกระดาษ
7 รูปแบบ
• ผืนผ้า 7 รูปแบบ ๆ ละ 4 เมตร
• ผูว้ พ
ิ ากษ์ เลือกผืนผ้า 3 ลำ�ดับแรก คือ ลายผาแดง-ไอ่คำ�
ฟ้าประดับดาว และหนอนดอกไม้
• ผลิตภัณฑ์ เสือ้ ชาย-หญิง 6 ตัว ชุดสตรี 4 ชุด
• ผลิตภัณฑ์จากผ้าลายผาแดง-ไอ่คำ� ได้รบั ความพึงพอใจทีส่ ดุ
รองลงไปคือผลิตภัณฑ์จากผ้าลายหมีป่ ระยุกต์และลาย
กระบองเพชร ตามลำ�ดับ

ครามไทย..ความภูมิใจสู่สากล
Indigo fabric : an international pride of Thailand

ลายไอ่คำ�

นายเอกล
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ลายฟ้าประดับดาว
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ลายหนอนดอกไม้

ลายหมี่ประยุกต์
ลายผาแดง - ไอ่คำ�
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏสกลนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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