
สีคราม 
ราชาแห่งสีย้อมธรรมชาติ



วิสัยทัศน์
  ศูนย์คราม ส่งเสริมการทำาวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สืบทอด  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชนด้านคราม เผยแพร่สู่แวดวงวิชาการและสาธารณชนทั่วไป
 ระดับชุมชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญา
 วิจัย บริการวิชาการ วิถีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านคราม

พันธกิจ
 1. สนับสนุนการทำาวิจัยและบริการวิชาการ ด้านครามตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง
 2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการด้านครามกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่มี
    ส่วนเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
 3. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคราม

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
 1. เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคราม 
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคราม 
 3. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามแก่แวดวง  
    วิชาการและสาธารณชน

ศูนย์คราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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Sakon Nakhon Rajabhat University

	 ผ้าย้อมครามธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาแห่งชุมชน
ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ		ทำาให้ได้มาซึ่งผ้าย้อมครามที่มี
คุณค่า	ยังประโยชน์ต่อการคงอัตลักษณ์วิถีครามไทสกล		
ได้อย่างงดงาม
         ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	ผ่านการสืบสาน	โดย	ผศ.อนุรัตน์	สายทอง	
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา			ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กระบวนการวิจัยเพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการ	เป็นแหล่ง
เรียนรู้	ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย	“คราม”	ให้กับ
ท้องถิ่น

“คุณค่า คุณคราม วิถีครามในชีวิตไทสกลนคร ”



สีคราม 
ราชาแห่งสีย้อมธรรมชาติ

   สีนํ้าเงิน เป็นสีแห่งเกียรติ หนักแน่น สุขุม 
เย็น เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สีนํ้าเงินของผ้าย้อมครามมาจาก
ภูมิปัญญาชาวชนบท ท่ีเข้าใจและเป็นมิตรกับธรรมชาติ คุณค่า
ของผ้าจึงผสมผสานศาสตร์ของธรรมชาติและศิลป์ของวิถีชีวิต
อิสระ กล่าวคือ ผ้าย้อมคราม นุ่งหน้าร้อน ซับเหง่ือ ลดกล่ินตัว  
นุ่งหน้าหนาวอุ่น จากคุณสมบัติของฝ้าย สีสวย  ไม่ตกติดผ้าอ่ืน  
บ่มผิว จากคุณสมบัติของสีคราม อบอุ่นและภาคภูมิใจด้วยสายใย
จากมือแม่ เคยเห็นแม่พร้อมกับผ้า จึงเห็นผ้าพร้อมกับแม่    

	 	 	 	 ช่วงการแช่ใบครามสดให้ได้สีครามมาก	 คือ	นำ้า	
25	-	33	C	นาน	18-24	ชั่วโมง	ที่	29	C	ได้สี
ครามมากที่สุดที่	 18	 ชั่วโมง	 	 Indigo	 ไม่ละลายนำ้า		
อนุภาคเล็กมาก	 ไม่สามารถกรองแยกได้	 ต้องแยก
ด้วยการหมุนเหวี่ยง	หรือเป่าให้แห้ง	

รูปท่ี 1  โครงสร้างของสีคราม (Indigo blue)

รูปท่ี 2 พืช แหล่งของสีครามธรรมชาติ

รูปท่ี 3 การแช่ใบครามสดและเน้ือคราม

ำ ำ
คราม

ห้อมเบือก



รูปท่ี 4 
ปฏิกิริยาการสกัดสีคราม

	 การสกัดสีครามเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสสารกลูโคไซด์
ในใบคราม	 ซึ่งไม่ละลายนำ้า	 จะถูกแยกเป็นสารอินดอกซิลละลาย
ในนำา้คราม	และอินดอกซิลถูกออกซิไดส์อย่างเร็วไปเป็นสีคราม

รูปท่ี 5 ปฏิกิริยาการเตรียมน้ําย้อมและย้อมคราม
	 Indigo	blue	หรือสีครามไม่ละลายนำา้	 แต่เม่ือ
ถูกรีดิวซ์ไปอยู่ในรูปลิวโคหรือ	 Indigo	white	จะละลายนำา้
ได้	 และใช้เป็นสีย้อม	 จากนั้น	 Indigo	white	 จะถูกออก
ซิไดส	์ กลับไปเป็น	 Indigo	 blue	 ดังเดิม	 เม่ือสัมผัสกับ
อากาศ

	 การรีดิวซ์สีคราม	 ล้วนแต่เกิดได้ท่ีภาวะด่าง	 pH	 10.5-
11.5		ตัวรีดิวซ์และด่างท่ีใช้ได้แก่		 ฝุ่นผงสังกะสีในนำา้ปูนใส	(Zn/
Ca(OH)
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/	NaOH)		โซเดียมโบโรไฮไดรด์ในโซเดียมไฮดรอกไซด์	(NaBH
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/	NaOH)		ภายใต้บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน	ใช้โพแทสเซียม
นิกเกิลไซยาไนด์เป็น	คะตะไลส์	  
	 วิธีที่ปลอดภัยที่สุด	 ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น	 และทักษะที่ส่ง
ต่อกันมาด้วยความผูกพัน	 คือการหมักสีคราม	 ในนำ้าขี้เถ้าสัดส่วน	
เน้ือคราม	1	กิโลกรัม	ต่อนำา้ข้ีเถ้า	ถ.พ.1.005	จำานวน	3	ลิตร		และ
มีแบคทีเรีย	กลุ่ม	Bacillus	alkaliphylus	จากธรรมชาติเป็นผู้ช่วย รูปท่ี  7 ผ้าย้อมครามแต่ละยุค

รูปท่ี 6  น้ําย้อมคราม



 ผู้ไท มีหนาแน่นในจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ 
มุกดาหาร และนครพนม โดยประวัติผู้ไท ระบุว่า บรรพบุรุษ
เคยอยู่ท่ีเมืองแถงในสิบสองจุไท ก่อนจะอพยพเข้าตอนเหนือ
ของสปป.ลาว และอพยพเรื่อยลงมาทางใต้ จนข้ามโขงมา 
ฝ่ังสยาม บริเวณจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ในสมัย
รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยผู้ไทส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยอพยพตามผู้นํา มาจากเมืองวัง-อ่างคํา ใน สปป.
ลาว 
 ผ้าย้อมคราม เป็นภูมิปัญญาของเผ่าไททั้งหมด 
แต่เหลืออยู่น้อยมากในชนบท  และฟื้นขึ้นมาได้อย่างโดดเด่น
จากฝีมือของหญิงผู้ไทอําเภอพรรณนานิคม   จังหวัด
สกลนคร และหญิงผู้ไทบ้านละหานํ้า แขวงสะหวันนะเขต         
จึงเป็นที่มาของการตามรอยผู้ไท ไปศึกษาผ้าย้อมคราม

ชาวผู้ไทในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

								ผู้ไทในเวียดนามส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในจังหวัดเซินลา,	เดียนเบียน	และ		
ไลโจว		โดยพบว่าไทขาวเมืองฟองโถ		
จังหวัดไลโจว	มีภาษาและสำาเนียงคล้าย
ผู้ไทในไทยที่สุด		ปัจจุบันทั้งไทดำาและ
ไทขาวไม่ทำาผ้าย้อมครามแล้ว	 แต่ยัง
ปรากฏข้ันตอนการทำาในความทรงจำา
ของผู้หญิงวัย	 40	 ปีขึ้นไป	 และยังม	ี
ผืนผ้า	อีกทั้งมีต้นครามและห้อม	ปลูก
เอาไว้ทำายาประคบ

ชาวผู้ไทในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

							ชาวผู้ไทแขวงสะหวันนะเขต
หลงเหลือการทำาผ้าย้อมครามเพียงท่ี
บ้านละหานำา้	เมืองสองคอน	ด้วยเป็น
แหล่งผลิตผ้าย้อมครามท่ีสำาคัญของ
บริษัท	 ทงละหาศิลป์	 จำากัด	 ซึ่งเป็น
ผู้ส่งออกผ้าย้อมครามและผ้าย้อมสี
ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ในพ้ืนท่ีท่ีดำาเนินการการวิจัยท้ัง 3 ประเทศ พบส่วนท่ีคล้ายคลึงกัน คือ 
ข้ันตอนการผลิตผ้าย้อมคราม และคติความเช่ือแฝงเร้นมากมายซ่ึงสะท้อนให้เห็น
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีร่วมกัน
 ท้ังผู้ไทใน สปป.ลาว และเวียดนาม เคยทำาผ้าย้อมครามทุกครัวเรือน 
แต่เลิกแล้วเพราะซ้ือผ้าจากตลาดง่ายกว่า
 หญิงไทดำาวัย 40 ปี ท่ีเมืองแถง ซ่ึงเลิกย้อมผ้าครามมาแล้ว 10 ปี 
บอกว่า หลังย้อมเสร็จต้องแช่ผ้าในนำา้ต้มใบมะเบ๋า สีครามจะติดทนดี

ผู้ไทศึกษา : ตามรอยผู้ไทไปศึกษาผ้าย้อมคราม
Phu Tai Study : Tracing the History and 

Culture of Traditional Phu Tai Indigo Textiles.

ชาวผู้ไทในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร
      ย้อมครามธรรมชาติตามภูมิปัญญา
โบราณ	แต่พัฒนารูปแบบผ้าให้ทันสมัย	เพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ	(Value	Creation)	แก่
ชุมชนชาวสกลนครอย่างมหาศาล 

ชาวผู้ไทในจังหวัดนครพนมและกาฬสินธ์ุ
	 กำาลังมีการรื้อฟื้นภูมิปัญญาผ้าย้อม
ครามจากผู้สูงอายุโดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ	 	 เพื่อการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

ชาวผู้ไทในจังหวัดมุกดาหาร  
						ภูมิปัญญาการทำาผ้าย้อมคราม
หลงเหลือแต่ในความทรงจำาของผู้สูงอายุ
และผืนผ้าโบราณเท่าน้ัน

ชาวผู้ไทในราชอาณาจักรไทย

ภูวดล ศรีธเรศ 
อนุรัตน์ สายทอง 
ชุติมา ภูลวรรณ



ปริมาณโลหะไอออน
ท่ีพบในดินลูกรัง
และดินโคลน

 การย้อมสีครามโดยทั่วไป ไม่ใช้มอแดนต์  แต่ใช้คุณสมบัติการละลายนํ้าของสีครามในนํ้าย้อมแทรกเข้าไป
ในโพรงของใยฝ้าย  หลังสัมผัสอากาศสีครามถูกออกซิไดส์เปลี่ยนคุณสมบัติไม่ละลายนํ้า จึงถูกขังในโพรงเส้นใย  
แต่การเตรียมสีครามให้ละลายนํ้าได้นั้น เป็นภาวะที่ควบคุมยาก งานวิจัยนี้หาทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ติดสีครามของใยฝ้าย โดยใช้มอแดนต์จากธรรมชาติ 

โลหะไอออนในดินโคลนและดินลูกรังที่มีผลต่อการ
ยึดติดของสีครามกับเส้นใยฝ้าย

วิธีการ
   • 	เตรียมนำา้ย้อมครามด้วยวิธี	Zinc-lime	vat	
   •		ย้อมเส้นฝ้ายในนำา้ย้อมโดยใช้ดินลูกรังและดินโคลน
						เป็นมอแดนต์ก่อนและหลังย้อม
   • 	วิเคราะห์ชนิดของโลหะไอออนในดินตัวอย่าง	ด้วยเคร่ือง	
							X-ray	Fluorescence	Spectroscopy
   •		เตรียมสารละลายเกลือของโลหะให้อยู่ในรูปโลหะออกไซด์	
						(จากโลหะไอออนท่ีพบในตัวอย่าง)
   • 	ใช้สารละลายโลหะออกไซด์ท่ีเตรียมข้ึนเป็นมอแดนต์
						ก่อนและหลังย้อมคราม
   •	วัดปริมาณสีครามในนำา้ย้อมหลังย้อม	และนำา้ล้างฝ้าย
						หลังย้อม	ด้วยเคร่ือง	UV-VIS	Spectrophotometer
   •	วิเคราะห์ปริมาณโลหะบนเส้นฝ้ายหลังย้อมด้วยเคร่ือง	AAS	
						และ	ICP-MS
   • 	ถ่ายภาพพ้ืนผิวเส้นใย	ด้วยเคร่ือง	SEM	
   • 	วัดความเข้มของสีเส้นฝ้ายย้อมครามและทดสอบ
							ความทนของสีต่อแสง	และต่อการซักล้าง

ผลการศึกษา 

 •	 เส้นใยฝ้ายท่ีย้อมโดยดินลูกรังเป็นมอแดนต์ก่อนย้อม	ให้สีเข้มกว่าย้อมด้วยดินโคลน	และเข้มกว่าฝ้ายท่ีไม่มีมอแดนต์		
สีบนเส้นฝ้ายทนต่อแสงและการซักล้างระดับปานกลางถึงดี
 •		พบ	Fe3+,	Al3+	,	Na+		และ	Mg2+		ร้อยละ	28.4,	8.92,	1.67	และ	1.21	ในดินลูกรัง	และ	Al3+,	Fe3+,		และ	
Mg2+	ร้อยละ	6.76	,4.13	และ	1.47	ในดินโคลน			Al3+		เป็นมอแดนต์ก่อนย้อม	ดีท่ีสุด	มีค่าร้อยละการดูดซับสี	61.60
ค่าร้อยละการผนึกสี	52.03		ส่วน	Mg2+	,	Na+		และ	Fe3+		มีค่าร้อยละการดูดซับสีและค่าร้อยละการผนึกสี	33.45,13.88			
29.54,18.78		และ	19.98,	5.86	ตามลำาดับ	สีบนเส้นฝ้ายทนต่อแสงและการซักล้างระดับปานกลางถึงดี		ขณะท่ีฝ้ายท่ีย้อมแบบ
ไม่มีมอแดนต์		มีค่าร้อยละการดูดซับสีและค่าร้อยละการผนึกสี	18.78,	7.42		
 • ปริมาณของโลหะท่ีเกาะติดเส้นฝ้ายมีเพียงร้อยละ	0.07-0.80	ของนำา้หนักฝ้าย

ร้อยละการดูดซับ
และการผนึกสี
ของเส้นฝ้าย
ย้อมคราม

ตําแหน่งการเป็น
สีน้ําเงินของเส้นใย
ท่ีย้อมแบบมีมอแดนต์

ทุเรียน ปัดสําราญ 
ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ
อนุรัตน์ สายทอง



     Bacillus subtilis บริเวณใต้วงแขน สามารถผลิตสาร
ทําให้เกิดกล่ินตัว สารเหล่าน้ีได้แก่ Butylatehydroxytoluene
Diethyl phthalate 1,2,- Benzenedicarboxylic acid  
Phenol - 2,4 - bis (1-methyl-1-phenyl) และ Dibutyl 
phthalate งานวิจัยนี้ศึกษาผลของผ้าย้อมครามต่อ
การยับยั้ง Bacillus subtilis  

การศึกษาคุณสมบัติยับย้ังแบคทีเรียบริเวณใต้วงแขน 
ของผ้าย้อมคราม

รูปแสดงลักษณะของ Inhibition zone ในจานเล้ียงเช้ือ

ตารางแสดงขนาด Inhibition zone 

กราฟแสดงค่าความสามารถของ
ปริมาณสีครามต่อการยับย้ังเช้ือ

   • เตรียมสารสกัดหยาบ (น้ําคราม) 
   • เตรียมเน้ือคราม (สีครามเกาะปูนขาว) 
   • เตรียมน้ําย้อมครามด้วยวิธี Zinc lime vat 
     (สีครามในน้ําย้อม)
   • เตรียมแผ่นทดสอบ 9 แผ่น ใช้ผ้าฝ้ายเข็นมือ
     เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 มิลลิลิตร
   • เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ
   • เตรียมเช้ือ Bacillus subtilis เร่ิมต้น
   • ทดสอบคุณสมบัติการยับย้ังโดยวิธีดีสก์ดิฟ
     ฟิวชัน (Disc diffusion method)

ปราชญ์สกล ช่วยสุดสกุลชัย
อุปถัมภ์  โพธิกนิษฐ์
อนุรัตน์ สายทอง

  ลักษณะของ inhibition 
zone ในจานเลี้ยงเชื้อ ซึ่ง
เดิดจากครามผงบริสุทธิ์ 
1 คือ แผ่นที่ชุบคราม
ผงบริสุทธิ์ 2 คือแผ่น
ควบคุมที่หนึ่ง

วิธีการ

ผล
การ
ศึกษา

สีครามยับย้ังเช้ือ  Bacillus subtilis ได้ ประสิทธิภาพ
แปรตรงกับความเข้มข้นของสีคราม   

  ลักษณะของ inhibition 
zone ในจานเลี้ยงเชื้อ ซึ่ง
เดิดจากเนื้อคราม 1 คือ 
แผ่นควบคุมที่หนึ่ง 2 คือ
แผ่นที่ชุยเนื้อคราม 3 คือ
แผนควบคุมที่สอง



การศึกษาการติดสีของครามบนเส้นฝ้าย
ที่เคลือบด้วยไคโทซานจากเปลือกกุ้งก้ามกราม

ปิยวรรณ ศิริสวัสดิ์
กิตติชัย โสพันนา 
อนุรัตน์ สายทอง

 สีครามติดเส้นใยจากปุยฝ้าย (ฝ้ายเข็นมือ) ได้ง่าย และเข้ม      
ใกลเ้คียงกันกับเส้นใยเรยอง  แต่ติดเส้นฝ้ายท่ีซ้ือตามท้องตลาดได้ไม่ดี แต่
ฝ้ายเข็นมือหายาก และราคาแพงกว่าฝ้ายในท้องตลาด 3-4 เท่า งานวิจัยน้ี
จึงศึกษาการปรับปรุงเส้นฝ้ายเบอร์ 10 ให้ติดสีครามง่ายและทน โดยการ
เคลือบด้วยไคโทซานจากเปลือกกุ้งก้ามกราม ก่อนการย้อมคราม

วิธีการ
  •  สกัดและทดสอบไคโทซานจากเปลือกกุ้งก้ามกราม
  •  หาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเคลือบไคโทซานบนเส้นฝ้ายเบอร์ 10
  •  เตรียมน้ําย้อมครามท้ังวิธีหมักเน้ือครามในน้ําข้ีเถ้าและวิธี 
      Zinc – Lime vat
  •  ย้อมเส้นฝ้ายเบอร์ 10 ท่ีเคลือบไคโทซาน และไม่เคลือบไคโทซาน
  •  ทดสอบเส้นฝ้ายหลังย้อม ความเข้มของสี  ความทนของ
               สีต่อแสง และต่อการซักล้าง

รูปเส้นฝ้ายย้อมคราม ท่ีผ่านการทดสอบ
ความทนของสีต่อแสงแดด

        การแช่ฝ้ายใน
สารละลายไคโทซาน
จากเปลือกกุ้ง ท่ีความ เ ข้ม ข้นร้อยละ 
1(w/v) อุณหภูมิ 25  ํC นาน 30 นาที 
ติดสีย้อมที่ เตรียมโดยวิธีหมักได้ดีที่สุด 
ความทนของสีต่อแสงและการซักล้างที่
ระดับดี  และดีกว่าเส้นฝ้ายย้อมครามที่
ไม่เคลือบ ซึ่งทนต่อแสงและการซักล้าง
ระดับปานกลาง ส่วนผลการตกติดสีอยู่
ในระดับดีมาก  

รูปแสดงภาพถ่าย SEM 
ของเส้นฝ้ายจากการทดลอง

ผล
การ
ศึกษา 



สร้างกราฟมาตรฐาน

							สร้างกราฟมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของอินดิโก	โดย
ใช้โซเดียมไดไธโอไนต์ในการรีดิวซ์อินดิโกภายใต้
ด่างของโซเดียมไฮดรอกไซด์	พารามิเตอร์ที่ศึกษา
ได้แก่	ความยาวคลื่นที่ให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด
เวลาในการรีดิวซ์	 ปริมาณโซเดียมไดไธโอไนต์และ
ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์

วิธีการ
เตรียมน้ําย้อม

						ผสมผลไม้ห่ันละเอียดหรือโซเดียมไดไธโอไนต์	
อินดิโก	และโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่พีเอช	12.5-
13.0	ด้วยเคร่ืองกวนแม่เหล็ก	เป็นเวลา	12	ช่ัวโมง
ควบคุมอุณหภูมิ	 30	 องศาเซลเซียสด้วยอ่าง
ควบคุมอุณหภูมิ	ปฏิกิริยาเกิดขึ้นภายใต้สภาวะ
ของไนโตรเจน

ผลการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการดูดซับ
อินดิโกบนเส้นฝ้าย

	 อัตราการดูดซับท่ีแต่ละความเข้มข้น
อินดิโกเร่ิมต้นจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วใน	 30	 นาทีแรก
หลังจากน้ันอัตราการดูดซับจะลดลงทีละน้อยจนถึง
สมดุล	 การศึกษาผลของ	 MLR	 พบว่าปริมาณการ
ดูดซับสีย้อมท่ี	MLR	1:100	สูงกว่า	1:50	และ	1:25	
ตามลำาดับ	 และการศึกษาผลของอุณหภูมิ	 พบว่า
ปริมาณการดูดซับบนผ้าฝ้ายจะลดลงเม่ืออุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึน

ผลการศึกษา 

ประสิทธิภาพสารรีดิวซ์จากผลไม้สุกในการ
ย้อมสีอินดิโกบนผ้าฝ้าย

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

นฤมล กวานปรัชชา
ปิยะนุช เสนสุข
สุดกมล ลาโสภา

การใช้โซเดียมไดไธโอไนต์เป็นสารรีดิวซ์จะให้ผ้าฝ้ายหลังย้อมเป็นสีนำา้เงินมากกว่า 
แต่จะให้ความสว่างน้อยกว่าการใช้ผลไม้สุกเป็นสารรีดิวซ์ ดังน้ันการใช้ผลไม้สุก

ในการเตรียมนำา้ย้อมก็เป็นอีกทางเลือกท่ีน่าสนใจ ท้ังยังไม่ทำาลายส่ิงแวดล้อมอีกด้วย

1 2

สร้างกราฟมาตรฐาน

	 	 	 	 	 โซเดียมไดไธโอไนต์	 2	 กรัม	 และโซเดียม
ไฮดรอกไซด์	 3.5	 กรัม	 ทำาปฏิกิริยากับผงคราม
มาตรฐาน	0.1	กรัม	ใช้เวลาในการรีดิวซ์	70	นาที
เตียมความเข้มข้นต่างๆ	 นำามาวัดค่าทางดูดกลืน
แสงที่	410	นาโนเมตร	ดังรูป	



สภาวะในการดูดซับอินดิโกบนผ้าฝ้าย 
-	นำานำา้ย้อมมาย้อมโดยจุ่มผ้าฝ้าย
-	ยกผ้าออกผ่ึงลมผ้าจะเปล่ียนจากสีเหลืองอมเขียว
		เป็นสีนำา้เงิน	
-	ล้างด้วยนำา้กล่ัน	3-4	คร้ังจนพีเอชเป็นกลาง	
-	วัดค่าการดูดกลืนแสงของนำา้ย้อมก่อนและหลัง
-	คำานวณหาปริมาณอินดิโกในนำา้ย้อมเทียบกับกราฟ
		มาตรฐาน	จากน้ันคำานวณหาปริมาณอินดิโก
		บนผ้าฝ้าย

สีบนผ้าฝ้ายหลังย้อม

	 	 	 	 	 นำาผ้าฝ้ายหลังย้อมมาวัดสีผ้าด้วยเคร่ือง
เคร่ืองวัดสี	 โดยใช้ระบบของซีเอลอี	 รายงานเป็น
ค่า	L*	a*	และ	b*

ผลการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการดูดซับ
อินดิโกบนเส้นฝ้าย 

	 การใช้มะละกอในการเตรียมนำ้าย้อม
อินดิโกมีประสิทธิภาพในการย้อมติดบนผ้าฝ้าย
มากกว่าตัวอย่างอ่ืน	 แต่เม่ือเปรียบเทียบกับโซเดียม
ไดไธโอไนต์	พบว่าการใช้โซเดียมไดไธโอไนต์ในนำา้ย้อม	
มีประสิทธิภาพมากกว่า	ดังรูป

เตรียมนํ้าย้อม

	 การใช้โซเดียมไดไธโอไนต์เป็นสารรีดิวซ์
จะให้ผ้าฝ้ายหลังย้อมเป็นสีนำา้เงินมากกว่า	 แต่จะให้
ความสว่างน้อยกว่าการใช้ผลไม้สุกเป็นสารรีดิวซ์	
ดังนั้นการใช้ผลไม้สุก	 ในการเตรียมนำ้าย้อมก็เป็น
อีกทางเลือกท่ีน่าสนใจ	 ท้ังยังไม่ทำาลายส่ิงแวดล้อม
อีกด้วย

 การรีดิวซ์ Indigo blue ให้เป็น  Indigo white  ในนํ้าย้อม โดย
ใช้ตัวรีดิวซ์จากธรรมชาติ  ช่วยรักษ์โลกและเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน
ใช้วิธีหมัก Indigo blue ในน้ําขี้เถ้า ซึ่งใช้ทักษะสูงมากในการสังเกตและรักษา
ชีวิตแบคทีเรียที่ร่วมในกระบวนการหมัก งานวิจัยนี้หาแหล่งตัวรีดิวซ์จาก
ผลไม้รสหวานในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ช่างย้อมครามในชุมชน 

3 4

ชนิดของแหล่งสาร	 							การวัดสีด้วยระบบซีเอลอี
						รีดิวซ์																					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



 ต้นครามงอ เป็นพืชท้องถิ่นที่ให้สีคราม ต้นคราม
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Indigofera suffruticosa Mill. เป็นพืชใน
วงศ์ Leguminosae การปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการมาตรฐาน      
ค่อนข้างทําได้ยาก เนื่องจากครามเป็นพืชผสมตัวเอง และ
มีดอกขนาดเล็ก การสร้างพืชที่เป็นโพลีพลอยด์ ซึ่งเป็นพืช
ที่มีลําต้นขนาดใหญ่ และมีปริมาณสารสําคัญต่างๆ ในลําต้น
เพิ่มขึ้น เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตที่ได้ผลในพืชหลายชนิด การศึกษาในครั้งนี้จึงได้
แนวคิดในการพัฒนาพันธุ์ครามให้เป็นต้นโพลีพลอยด์ เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ครามที่มีการเพิ่มปริมาณสารสําคัญ  
ในการผลิตสีครามที่สกัดได้จากลําต้นให้เพิ่มขึ้น และใช้ใน
อุตสาหกรรมย้อมครามในอนาคต

การเพ่ิมจํานวนโครโมโซม“ครามงอ”(Indigofera suffruticosa Mill.) 
โดยใช้การใช้โคลชิซิน เพื่อการสนับสนุนภูมิปัญญา

ของจังหวัดสกลนคร

สุนทรีย์ สุรศร 
ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
ณัฐพงษ์ วงษ์มา

วิธีการ
	 	 	 การชักนำาให้เกิดโพลีพลอยด์ในเมล็ดความงอด้วยการให้ 
โคลชิซิน	หลังจากการเพาะเมล็ดในกระดาษเพาะ	ทรีตเมล็ดใน
ทรีตเมนต์ต่าง	ๆ	ความเข้มข้น	0.0-0.4	เปอร์เซ็นต์	เป็นเวลา	
0-12	ชั่วโมง	จำานวน			8	ทรีตเมนต์

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการเกิดโพลีพลอยด์ในเมล็ดครามงองอกโดยการชักนำาด้วยสารละลายโคลชิซินในความเข้มข้นและเวลา
ต่างๆ	 พบว่า	 ความเข้มข้น	 ของโคลชิซินในแต่ละระดับทำาให้ลักษณะความงอก	 ความสูง	 และจำานวนใบ	 ของต้นกล้าครามงอมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	 ส่วนเวลาที่ได้รับโคลชิซินแต่ละระดับไม่ทำาให้ความงอก	 ความสูง	 และจำานวนใบของต้นกล้า
ครามงอแตกต่างทางสถิติ	
	 นอกจากนี้ยังพบว่า	มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น	และเวลาของการได้รับโคลชิซินของครามงอด้วย	เมื่อ
ตรวจสอบความแตกต่างของต้นครามที่เป็นดิพพลอยด์	มิกโซพลอยด์	และเตตราพลอยด์	พบว่า	มีความแตกต่างกันในหลาย	ๆ	
ลักษณะ	 ได้แก่	 ความสูง	 จำานวนกิ่ง	 จำานวนใบประกอบ	ดัชนีใบ	 จำานวนใบย่อย/ใบ	และพื้นที่ใบ	 โดยลักษณะใบของดิพพลอยด์	
และเตตราพลอยด์มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน	ใบครามเตตราพลอยด์มีขนาดใหญ่ข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ		อีกท้ังยังพบว่า	
ลักษณะของครามมีหลายลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันทางบวก	และหลายลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันทางลบ

ภาพท่ี 1   
ต้นครามงอดิพ
พลอยด์ (ซ้าย)  
และต้นครามงอ 
เตตราพลอยด์ (ขวา)

ภาพท่ี 2 
ลักษณะใบของต้นคราม
อายุ 3 เดือน ใบของต้น
ดิพพลอยด์ (ซ้าย)  ใบ
ของต้นมิกโซพลอยดด์ 
(กลาง) และ ใบของต้น
เตตราพลอยด์ (ขวา)

1 2 3



รูปท่ี 1 
ลักษณะฝักครามสดสีเขียว 
และฝักครามแห้งสีน้ําตาล 

อิทธิพลของอายุเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์คราม

วิธีการ
	 ดำาเนินการปลูกครามจำานวน		16	แปลง	
ในระยะปลูก	 30x60	 เซนติเมตร	 ประกอบไปด้วย	
ทรีตเมนต์ที่	1	ครามอายุ	140	วัน	ทรีตเม้นท์ที่	2
ครามอายุ	 150	 วัน	 ทรีตเม้นท์ที่	 3	 ครามอายุ		
160	วัน	และ	ทรีตเม้นท์ท่ี	4	ครามอายุ	170	วัน	
แล้วนำามาชั่งนำ้าหนักฝักแห้ง	และนำ้าหนักเมล็ดใน
แต่ละทรีตเม้นท์

ผลการศึกษา 

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ฝักครามจะมีการ
เปล่ียนสีจากสีเขียวเป็นสีนำา้ตาล	 (รูปท่ี	 1	 และรูป
ท่ี	2)	โดยครามท่ีอายุ	140	วัน	ฝักจะมีการเปล่ียน
เป็นสีนำา้ตาล	 (ฝักแห้ง)	 มากกว่า	 50	 เปอร์เซ็นต์
ของท้ังต้น	 และเพ่ิมมากข้ึน	 ตามจำานวนอายุของ
คราม	 ดังรูปท่ี	 3	 เม่ือนำามาช่ังนำา้หนักฝักแห้ง	พบ
ว่าครามท่ีอายุ	 140	 วัน	 มีนำา้หนักน้อยท่ีสุด	 คือ	
27.58	กรัมต่อต้น	ส่วนอายุ	150,	160	และ	170	
วัน	 มีนำา้หนักฝักแห้งมากข้ึน	 คือ	 50.67,	 54.08	
และ	51.31	กรัมต่อต้น	 ส่วนนำา้หนักเมล็ด	พบว่า
ต้นครามท่ีมีอายุ	 170	 วัน	 มีนำา้หนักเมล็ดต่อต้น
มากท่ีสุด	 คือ	 25.57	 กรัมต่อต้น	 รองลงมาคือ	
ต้นครามที่มีอายุ	 160,	 150	 และ	 140	 วัน	 คือ	
23.76,	20.81	และ	10.56	กรัมต่อต้น	ตามลำาดับ

ครองใจ โสมรักษ์
พิจิกา ทิมสุกใส
สุจินต์ เจนวีรวัฒน์

 เมล็ดพันธ์ุเป็นปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีมีความสําคัญในการผลิตพืช หากพันธ์ุท่ีเลือกใช้เป็นพันธ์ุดีเหมาะสมกับท้องถ่ิน และเมล็ด
มีคุณภาพสูงแล้ว จะทําให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้นด้วย เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ถ้าเก็บเกี่ยวเร็วหรือช้าเกินไปจะทําให้เกิดผลเสียหายต่อเมล็ดทั้งปริมาณ และคุณภาพ จะทําให้ได้เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ ทําให้มี
ความงอก และความแข็งแรงตํ่า ซึ่งครามเป็นพืชที่มีการสุกแก่ของเมล็ดไม่พร้อมกัน คือ จะสุกแก่จากทางด้านล่างขึ้นมาทาง
ด้านบนของต้น ส่งผลให้ยากต่อการเก็บเกี่ยวเมล็ดพร้อมกันทั้งต้น งานวิจัยนี้ จึงได้ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของ
เมล็ดคราม เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในการปลูกครามต่อไป

รูปท่ี 2 
การเปล่ียนแปลงสีของฝักคราม
และเมล็ดจากสีเขียวเป็นสีน้ําตาล

รูปท่ี 3 ลักษณะต้นคราม อายุ 140 วัน (A), 150 วัน (B), 160 วัน (C), 170 วัน (D)

BA C D

BA

B
A



การพัฒนาคุณภาพผ้าย้อมครามสกลนคร
ด้วยกระบวนการทางเคมี

The Development of Indigo Dye Dyeing of Cotton Fabric in  
Sakon Nakhon Province By the Chemical Process

สุดกมล ลาโสภา 
ศุภกร  อาจหาญ

 ผ้าย้อมครามเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร เกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นผ้าที่มีสวยงาม สวมใส่สบาย จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างสูงของตลาดทั้งใน และ
ต่างประเทศ ด้วยกระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีความซับซ้อนต้องอาศัยความชํานาญหรือความ
เชี่ยวชาญของผู้ย้อม ส่งผลให้เกิดปัญหาการผลิตผ้าย้อมครามที่ไม่ตรงตามความต้องการ ผู้ผลิตไม่สามารถผลิต 
ผ้าย้อมครามที่มีสีเหมือนเดิมได้ และบางครั้งยังมีการนําเอาสีสังเคราะห์มาผสมเพื่อลดขั้นตอนในการย้อมซํ้า

 จากสภาพปัญหาต่างๆ	ทีมวิจัยจึงให้ความสนใจ	โดย
แบ่งเป็นประเด็นปัญหาดังนี้
	 1)	การใช้สีสังเคราะห์ในการย้อมแทนหรือผสมกับ
สีย้อมธรรมชาติ		ทีมวิจัยคิดแก้ปัญหาโดยการคิดค้นชุดทดสอบ
สีครามแท้จากธรรมชาติ	 เพ่ือนำาไปพิสูจน์ความแตกต่างระหว่าง
ผ้าย้อมครามจากธรรมชาติกับผ้าย้อมสีสังเคราะห์	โดยมีเป้าหมาย
ให้กลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำาหน่ายผ้าย้อมคราม	 ทดสอบยืนยัน
ผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อผู้บริโภค	ซึ่งจะทำาให้ผู้บริโภคเกิดความ
เชื่อมั่น	เชื่อถือในสินค้าและบริการ	อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มผ้าย้อมครามจากธรรมชาติอีกด้วย	
	 2)	 การทำาให้ผ้าย้อมครามมีสีที่คงที่	 ทีมวิจัยศึกษา
ความสัมพันธ์ของกระบวนการย้อม	 วัตถุดิบในการย้อม	 ที่มีต่อ
โทนสีของผ้าย้อมคราม	จากนั้นตรวจสอบสูตรในการย้อม	และ
ออกแบบสูตรที่ให้โทนสีที่คงที่
	 3)	ทีมวิจัยจะสร้างความหลากหลายโดยมีเป้าหมาย
ให้เกิดผ้าย้อมครามที่มีความหลากหลายของโทนสีคราม	โดย
ศึกษาจากชนิดของพันธุ์คราม	กระบวนการผลิตนำ้าย้อมสีคราม	
การใช้สารรีดิวซ์จากธรรมชาติ	 เช่นจากผลไม้ท่ีมีรสหวาน		การ
ใช้สารยึดติดจากธรรมชาติ
	 4)	การลดจำานวนครั้งในการย้อมซำ้า	 ทีมวิจัยศึกษา
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผ้าฝ้ายโดยปรับปรุง		ผ้าฝ้ายด้วย
ไคโตซาน	ไคโตซานอนุภาคนาโน	และไคโตซานคอมโพสิต	เพื่อ
ให้ผ้าฝ้ายมีสมบัติในการดูดกลืนสี	 และยึดติดสีครามได้มาก
ขึ้น	 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสมบัติพิเศษบางประการให้กับผ้าฝ้าย	
ได้แก่	ความคงทนของสีต่อแสงแดดและการซักล้าง	การต้าน
แบคทีเรีย		และการป้องกันรังสียูวี	อีกด้วย

องค์ประกอบทางเคมีของสีบนผ้าคราม
ท่ีย้อมด้วยครามสังเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีของสีบนผ้าคราม
ท่ีย้อมด้วยครามธรรมชาติ

A



การสร้างชุดทดสอบในการ
ตรวจวัดสีจากผ้าย้อมคราม

กรอบแนวคิด

ศึกษาแนวทางในการย้อม
สีผ้าย้อมครามให้คงที่

สร้างความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามใน
โทนสีนํ้าเงินจากคราม

การลดจํานวนครั้งในการ
ย้อมซํ้าของผ้าย้อมคราม

ผ้าย้อมครามที่ได้มาตรฐาน
และมีความหลากหลาย

ผู้บริโภคมีความเช่ือม่ัน และพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม

ความยั่งยืนของธุรกิจ
ผ้าย้อมครามในประเทศไทย

เปิดตลาดธุรกิจผ้าย้อมคราม
ในประเทศกลุ่มอาเซียนและ

ในตลาดโลก

ผลการศึกษา 

	 ผลจากการทดสอบเปรียบเทียบผ้าย้อมครามที่ย้อม
ด้วยครามสังเคราะห์	และผ้าที่ย้อมด้วยครามจากธรรมชาตินั้น
พบว่า		ผ้าทั้งสองผืนมีความแตกต่างกันของสีที่เป็นองค์ประกอบ
ทางเคมีที่อยู่บนผ้า	โดยผ้าที่ย้อมด้วยผงครามสังเคราะห์จะพบ
องค์ประกอบของสีคือสีนำา้เงิน	แต่ผ้าท่ีย้อมด้วยครามจากธรรมชาติ	
จะพบองค์ประกอบของสีนำา้เงินและสีแดง	ดังภาพ A



 รอยฟกชํ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงสีผิวของผิวหนัง ซึ่ง
รอยชํ้าเป็นการบ่งชี้ถึงการมีเลือดออกหรือการฉีกขาดของ
เส้นเลือดท่ีบริเวณใต้ผิวหนังจากการได้รับบาดเจ็บ ทําให้มองเห็น
เป็นรอยสีคลํ้าดําและม่วง มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ 
หรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  การเกิดรอยฟกชํ้าได้ง่ายโดย
ไม่ทราบสาเหตุอาจใช้บ่งชี้ว่ามีอาการของภาวะเลือดออกผิด
ปกติ  ในการรักษาอาการฟกชํ้าตามภูมิปัญญาพื้นบ้านจะนํา
ผ้าครามมานึ่งแล้วประคบบริเวณที่เกิดอาการฟกชํ้า ทําให้รอย
ฟกชํ้าหายได้เร็วขึ้น 
 การวิจัยน้ีเป็นการพิสูจน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ว่าการประคบร้อนด้วยผ้าย้อม
ครามสามารถรักษารอยฟกชํ้า  ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผ้าย้อมคราม

การใช้ผ้าย้อมครามในการรักษารอยฟกชํ้า   
The Study on The ways for Fracture Treatment of Indigo Dye Fabric

ทิวาพร ดีประวี
ชมพูนุช  บุญมาวงษา 
พรกมล  สาฆ้อง

วิธีการ
				 1.	สร้างรอยฟกชำ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	5.5	ซม.	
โดยใช้คัพปิ้งที่แผ่นหลังของอาสาสมัคร	4	รอย/คน	(n=7)
	 2.	ทดสอบการรักษารอยฟกชำ้าโดยการใช้ผ้าย้อมคราม

ทดสอบการรักษารอยฟกชํ้า
โดยการใช้ผ้าย้อมคราม

ผ้าฝ้าย

ผ้าย้อมคราม 1 ครั้ง

ผ้าย้อมคราม 3 ครั้ง

ผ้าย้อมคราม 6 ครั้ง

นําไปนึ่ง

ประคบด้วยผ้า อุณหภูมิ 40-50 ํC  
(2 ครั้ง/วัน) จนกว่ารอยชํ้ําจะหาย 

ถ่ายภาพทุกวัน ประเมินการรักษารอยฟกชํ้า  
จากความแตกต่างของสีผิวบริเวณรอยฟกชํ้า กับสีผิวข้างเคียง 

จนสีผิวสองแห่งเท่ากัน (รักษาหาย) 
โดยใช้โปรแกรม Photoshop version CS5

การทําคัพป้ิง



ผลการศึกษา 

อภิปรายผล
	 	 	 	 	การประคบร้อนที่อุณหภูมิ	 40-50	 ำC	ด้วย
ผ้าทำาให้รอยฟกชำ้าหายเร็วกว่าการปล่อยให้หาย
เอง	 เพราะความร้อนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของ
เลือด	 มีการหลั่งสารสื่อประสาทมายังบริเวณที่มี
การอักเสบ	ช่วยลดการอักเสบ	ทำาให้เกิดปฏิกิริยา
เคมีและอัตราการเผาผลาญในเซลล์เพิ่มขึ้น	 และ
การไหลเวียนเลือดจึงเป็นการช่วยนำาสารอาหารไป
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่อักเสบ	(มาลินี	กันแสน,	2550)
การประคบร้อนด้วยผ้าย้อมคราม	 6	 และ	 3	 ครั้ง	
ให้การรักษาหายเร็วกว่าการใช้ผ้าย้อมครามที่ย้อม	
1	 ครั้งและผ้าฝ้าย	 (ตัวควบคุม)	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ	 (p<0.05)	 ซึ่งเห็นความแตกต่างในการ
รักษาตั้งแต่วันที่	 5	 แสดงว่า	 ปริมาณสารบนผ้า
มาจากการย้อมครามมีผลต่อการรักษารอยฟกชำ้า	
ซึ่งอาจเป็นสารกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ที่พบในส่วน
ต่างๆ	ของต้นคราม

สรุปผลการทดลอง
					การประคบร้อนด้วยผ้าย้อมครามที่ย้อม	6	และ	3	ครั้ง	ทำาให้รอย
ฟกชำ้าหายเร็วกว่าที่ย้อมคราม	1	ครั้ง	และผ้าฝ้าย	(ใช้เป็นตัวควบคุม)	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p<	0.05)	

รอยฟกช้ํา

นําภาพถ่ายมาวิเคราะห์ค่าความอิ่มตัวของสี 
ด้วยโปรแกรม Photoshop version CS5 



ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่า
ทางสังคมและเศรษฐกิจของผ้าย้อมครามใน
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พรรณวดี ศรีขาว 
ปกกสิณ ชาทิพฮด 

นิโลบล ภู่ระย้า

 ลายไก่

 ลายนาค

 ลายนาคใหญ่

 ผ้าย้อมครามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการ
สั่งสมภูมิปัญญาของบรรพชนผสมผสานกับองค์ความรู้เรื่องผ้าทอ
พื้นบ้านที่มีอยู่ในตัวบุคคลรุ่นย่า ยาย แม่ ป้า น้า อา ส่งผ่านและสืบ 
ต่อมา ชนรุ่นหลังได้นําเอามรดกทางวัฒนธรรมนี้มาปรับประยุกต์ใช้ใน
ครัวเรือนและสร้างเป็นรายได้ อําเภอพรรณานิคมมีกลุ่มชาวบ้านทํา
ผ้าย้อมครามจํานวนมาก ซึ่งบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทําให้เกิด
ทั้งลักษณะจําเพาะด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ลวดลาย เป็นต้น 
งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของ 
“ผ้าย้อมคราม” ที่นําไปสู่การสร้างคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจในอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีพื้นที่วิจัย        
5 ชุมชน ได้แก่ บ้านดอยกอย (ดอนกลอย) บ้านหนองครอง บ้านนาดี 
บ้านคําข่าและบ้านอูนดง
   การศึกษาครั ้งนี ้จึงนับเป็นการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ “ผ้าย้อมคราม” ด้านสังคมและวัฒนธรรมแง่มุมหนึ่ง เพื่อ
บันทึกภูมิปัญญาอันเป็นฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมด้านวิชาการผสาน
กับท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่
บรรพบุรุษได้สั่งสมมา ทั้งยังทําให้เห็นกระบวนการปรับ การสร้าง
คุณค่า และการสร้างมูลค่าให้กับผ้าย้อมคราม อันจะทําให้เข้าใจการ
ดํารงอยู่ การสร้างสรรค์ และการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้มี
ชีวิตท่ามกลางกระแสทุนนิยมในปัจจุบัน 



    1. การเก็บรวบรวมข้อมูลบริบท 
   ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและ 
   ภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม โดยการสัมภาษณ์ 
   เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกต 
   แบบไม่มีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่มตัวอย่าง 
   มาสู่การจัดระเบียบข้อมูล
 2. การจัดระเบียบข้อมูลด้วยการถอดเทป บันทึกเสียง จัดพิมพ์และ
จัดเป็นหมวดหมู่โดยการอธิบายเชิงพรรณนา
   3. การแสดงข้อมูล แสดงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลหลัก โดยการอธิบายเชิงพรรณนาข้อมูลในกลุ่มเดียวกัน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ตามแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
และทฤษฎีบทบาทหน้าท่ี การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม
กับการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผ้าย้อมคราม โดยแสดงในรูปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ 
 5. การหาข้อสรุป นําผลของข้อมูลมาตรวจสอบหาความสมบูรณ์
ของข้อมูลท่ีได้จากเทคนิคสามเส้า (Triangulation) ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูล (Reliability) นํามาวิเคราะห์ผล ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยอาศัยวิธีการและแหล่งข้อมูลท่ีได้กล่าวมาข้างต้น นํามาวิเคราะห์ผล
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

          ชุมชนทําผ้าย้อมครามในอําเภอพรรณนานิคม
ต้ังอยู่ในภูมินิเวศท่ีแตกต่างกัน คือ ทาม ทุ่ง โคก และภู  แต่
ทุกพื้นที่แวดล้อมด้วยแม่นํ้า  ในชุมชนมีชาติพันธุ์ผู้ไท
อาศัยอยู่จํานวนมาก ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
และกะเลิงอาศัยร่วมด้วย จึงมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม
และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จึงทําให้ทั้ง      
5 ชุมชน มีลักษณะร่วมกันทางสังคมและวัฒนธรรม 
โดยมีความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่เหมือนคล้ายกัน 
ส่งผลให้มีระบบความคิดและการดํารงชีวิตท่ีคล้ายคลึงกัน
 การทําน้ําครามสําหรับย้อม ทุกชุมชนใช้ต้นคราม
ที่ปลูกขึ้นเองในการทําเนื้อครามและนํ้าย้อม ส่วนฝ้าย
ที่นํามาย้อมและถักทอเป็นผืนผ้ากลุ่มทอผ้าย้อมคราม
บ้านหนองครอง บ้านนาดี บ้านคําข่า บ้านอูนดงชุมชน
นิยมใช้ทั้งฝ้ายเข็นมือที่ปลูกเองในหมู่บ้านและฝ้ายเข็น
โรงงาน ส่วนบ้านดอนกอยใช้ฝ้ายเข็นมือจากชุมชนอื่น
และฝ้ายเข็นโรงงาน ด้วยปัจจุบันการปลูกต้นฝ้ายใน
ชุมชนต่างๆ   ลดจํานวนลงจึงหันไปใช้ฝ้ายเข็นโรงงาน

ผล
การ
ศึกษา 

วิธีการ

เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้บ้านหนองครองและบ้านดอนกอย
ยังใช้เส้นใยสังเคราะห์จากโรงงานอีกทางหนึ่ง
 การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าย้อมครามมีลักษณะ
ร่วมกัน คือ ลวดลายที่มาจากภูมินิเวศ ได้แก่ ลวดลาย
ที่มาจากลักษณะภูมิประเทศ อาทิ ลายนํ้าไหล ลวดลายที่มา
จากปรากฏการณ์ธรรมชาติ อาทิ ลายสายฝน  ลวดลาย
ที่มาจากพืชพันธุ์หรือสัตว์ในธรรมชาติ อาทิ ลายบานไม่รู้
โรย ลายดอกแก้ว ลายหมี่เต่าน้อย ลายฟันปลา ลายผีเสื้อ 
ลายเกล็ดเต่า ลายเกล็ดแลน  และลวดลายที่มาจากวิถีชีวิต 
อาทิ ลายแจกัน ลายหมากจับ ลายตุ้ม ลายนาค ลวดลาย
จึงมีความคล้ายคลึงกันแสดงให้เห็นลักษณะร่วมบนผืนผ้า
ของกลุ่มทําผ้าย้อมครามที่ได้รับอิทธิพลจากภูมินิเวศ
 ผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นผ้าพื้น เมืองและ ได้รับ
การยอมรับว่า เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของอํา เภอ
พรรณานิคมที่มีการสืบสานและสร้างสรรค์จนกลายเป็น
มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าในการแสดงตัวตนและ
สร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่านํามาสู่รายได้ของชุมชน



 การศึกษาถึงองค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนาเว็บไซต์สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม  เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม
ผู้ผลิต  ผู้จําหน่าย  และผู้ใช้งาน  ถือว่ามีความสําคัญในการพัฒนา
เว็บไซต์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม

  วิธีการ
				 1.	รวบรวมข้อมูล	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
	 2.	ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ผลิต	ผู้จำาหน่าย	 
													และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม
	 3.	วิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบของเว็บไซต์
	 			สำาหรับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม
	 4.	ประเมินผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดย
	 			ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์
	 5.	พัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบสำาหรับผลิตภัณฑ์
	 			ผ้าย้อมคราม
	 6.	สรุปและรวบรวมความคิดเห็นของผู้ผลิต	
	 			ผู้จำาหน่าย	และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
	 7.	สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยนำาต้นแบบ  
	 			เว็บไซต์ที่พัฒนาสู่การใช้งานจริง

  ผลการศึกษา 
    ได้องค์ประกอบที่สำาคัญสำาหรับการ 
	 			พัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม		
	 			จังหวัดสกลนครให้สอดคล้องกับ
	 			ความต้องการของผู้ใช้งาน

 			ได้เว็บไซต์ต้นแบบสำาหรับ
	 			ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม
	 			จังหวัดสกลนคร

การศึกษาหาองค์ประกอบที่สําคัญเพื่อการ
พัฒนาเว็บไซต์สําหรับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม

จังหวัดสกลนคร

แพรตะวัน จารุตัน
กรรณิการ์ กมลรัตน์

1 

2 



การศึกษาเปรียบเทียบสีผ้าย้อมครามที่แสดงผล
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์กับสีผ้าย้อมครามผืนจริง

Comparison of True Color and e-Color of Indigo-Dyed Fabric

กรรณิการ์ กมลรัตน์

 อินเทอร์เน็ตเป็นวิธีหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นช่องทาง
การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์แบบใหม่ แต่ก็มีข้อจํากัดที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดงผลของสีที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ถ้าเราสามารถ
เพิ่มความถูกต้องแม่นยําของสีที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
หรือเว็บไซต์ได้ อินเทอร์เน็ตก็สามารถนํามาใช้เพื่อขยายการตลาด
สําหรับธุรกิจสิ่งทอได้เป็นอย่างมาก   ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีที่จะปรับสีของภาพถ่ายผ้าย้อมครามที่
แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เหมือนกับสีของผ้าย้อม
ครามผืนจริงให้มากที่สุด

วิธีดําเนินการวิจัย

เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายผ้าย้อมคราม
ในกลุ่มผู้ทอผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร

ประเมินภาพถ่ายผ้าย้อมครามต้นฉบับ

ปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายผ้าย้อมคราม 
ด้วยหลักการของ Power-Law Transformation  

ประเมินภาพถ่ายผ้าย้อมครามหลังปรับปรุงคุณภาพ

ผลการศึกษา 

a b

c d

e f

 ผลการปรับสีของภาพถ่ายผ้าย้อมครามท่ีแสดงผล
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เหมือนกับสีของผ้าย้อมครามผืนจริง	
ด้วยเทคนิค	 Power-Law	 Transformation	 จากการวิเคราะห์
ค่าทางสถิติพบว่า	 สามารถแบ่งกลุ่มของภาพถ่ายผ้าย้อมคราม
ออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 1)	 กลุ่มโทนสีฟ้าคลาสสิคหรือโทนสีไม่
ฉูดฉาด	 2)	 กลุ่มโทนสีฟ้าสดใส	 และ	 3)	 กลุ่มโทนสีนำา้เงินเข้ม
หรือโทนสีกรมท่า	 และค่าแกมม่าที่ปรับผ่าน	 Power-Law	

Transformation	 ทำาให้สีของภาพถ่ายผ้าย้อมครามที่แสดงบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์	 มีสีที่ใกล้เคียงกับสีของผ้าครามผืนจริง	
ด้วยค่าแกมม่าที่เหมาะสมดังนี้	 สีของภาพถ่ายผ้าย้อมครามใน
กลุ่มโทนสีฟ้าคลาสสิคหรือโทนสีไม่ฉูดฉาด	 ค่าแกมม่าที่เหมาะ
สมอยู่ในช่วง	 [1,	 1.5)	 สำาหรับกลุ่มโทนสีฟ้าสดใส	ค่าแกมม่า
ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง	[1.5,	3.0)	และกลุ่มโทนสีนำ้าเงินเข้มหรือ		
โทนสีกรมท่า	ค่าแกมม่าท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง	[3.0,	4.5)
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การพัฒนารูปแบบผ้าย้อมครามสําหรับ
คนรุ่นใหม่

อนุรัตน์ สายทอง
ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
อํานาจ สุนาพรม

 ผ้าย้อมครามเป็นผ้าเก่าแก่ท่ีเคยปรากฏในเขตร้อนของโลก แต่เส่ือม
ความนิยมไประยะหน่ึง แล้วถูกฟ้ืนฟูข้ึนมาด้วยความโหยหาธรรมชาติของคน
วัยมากกว่า 50 ปี แต่ด้วยสีครามท่ีสดสวยกับความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ทําให้คนรุ่นใหม่วัยทํางาน ต้องการบริโภคผ้าด้วย แต่รูปแบบแตกต่างจากคน
รุ่นฟ้ืนฟู งานวิจัยน้ีจึงศึกษาความต้องการรูปแบบผ้าของคนรุ่นใหม่ ร่วมกับ
ผู้เก่ียวข้องกับผ้าย้อมคราม สร้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และเผยแพร่

1. รวบรวมเก็บข้อมูลความต้องการรูปแบบผ้าย้อมครามของ
   คนรุ่นใหม่  โดยสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์
2. จัดเสวนา ความต้องการรูปแบบผ้าย้อมคราม ออกแบบผ้าตัวอย่าง 
   และสร้างผ้าตัวอย่าง 
3. จัดวิพากษ์ผ้าตัวอย่างและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าตัวอย่าง  
4. สร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าตัวอย่าง  
5. แสดงผลิตภัณฑ์และประเมินความพึงพอใจ 

•  คนรุ่นใหม่ต้องการผ้าฝ้ายเส้นเล็กย้อมสีครามธรรมชาติ 
    ทอด้วยลายหม่ีเล็กๆ เน้ือเรียบสม่ําเสมอ เพ่ือตัดเย็บเส้ือผ้า 
    และใช้เป็นผ้าคลุมไหล่
•  ผู้เก่ียวข้องแสดงความเห็นและสร้างรูปแบบผ้าบนแผ่นกระดาษ 
    7 รูปแบบ
•  ผืนผ้า 7 รูปแบบ ๆ ละ 4 เมตร
•  ผู้วิพากษ์ เลือกผืนผ้า 3 ลําดับแรก คือ ลายผาแดง-ไอ่คํา  
    ฟ้าประดับดาว และหนอนดอกไม้
•  ผลิตภัณฑ์ เส้ือชาย-หญิง 6 ตัว ชุดสตรี  4 ชุด
•  ผลิตภัณฑ์จากผ้าลายผาแดง-ไอ่คํา ได้รับความพึงพอใจท่ีสุด 
   รองลงไปคือผลิตภัณฑ์จากผ้าลายหม่ีประยุกต์และลาย
   กระบองเพชร ตามลําดับ

วิธีการ

ผลการศึกษา 

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

ลายฟ้าประดับดาว2

ลายหนอนดอกไม้3

1
ลายไอ่คํา

ลายผาแดง - ไอ่คํา ลายหมี่ประยุกต์ ลายกระบองเพชร



 ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร (Sakon Nakhon Natural Indigo 
Dyed Fabric) หมายถึง ผ้าฝ้ายที่ผ่านกระบวนการย้อมครามธรรมชาติตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ทําให้ผ้าครามสีฟ้าอ่อนจนถึงสีนํ้าเงิน
เข้ม เป็นมันวาวไม่ตกสีมีกลิ่นเฉพาะตัว

การขอข้ึนทะเบียน 
 เป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้าการผลิต
ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร	 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง							
18	 อำาเภอ	 ของจังหวัดสกลนคร	 และอนุญาตให้
ใช้ชื่อ	“ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร”

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

โทนสี
 เป็นสีนำ้าเงินของครามไล่เรียงเฉดสีตั้งแต่สีฟ้าอ่อน
เกือบขาว	แล้วเข้มขึ้นเรื่อยๆ	จนเป็นสีีนำ้าเงินเข้ม

เส้นใย
 เป็นเส้นฝ้ายเข็นมือ	และ/หรือโรงงาน	เป็นเส้นฝ้าย
แท้	100	%

ลวดลายตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน
  
 เช่น	ลายสะเก็ดธรรม	ลายเกล็ดเต่า	ลายเกล็ดแลน	
ลายหมากจับข้อ	ลายผ้าขาวม้า	เป็นต้น	รวมถึงผ้าพื้นด้วย

คุณลักษณะของผ้าคราม 
ธรรมชาติสกลนคร

ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
 ประกอบด้วย	ผ้าคลุมไหล่	ผ้าพันคอและผ้าผืน

การจดบันทึก 
 ผู้ผลิตต้องจดบันทึกข้อมูล/แบบบันทึก	
(ตลอดตั้งแต่พื้นที่ปลูกต้นคราม	 พันธุ์คราม	 การ							
เตรียมเนื้อคราม	การย้อมคราม	เส้นใย	ลักษณะ
ของสินค้า	การบรรจุหีบห่อ)

 ผู้ประกอบการค้าต้องจดบันทึกข้อมูล
การรับซื้อและจำาหน่ายสินค้าผ้าครามธรรมชาติ
สกลนคร	 และบันทึกข้อมูลปริมาณและคุณภาพ
สินค้าผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

ปฏิกิริยาเคมี
  
 ทางเคมีเกิดจากการสกัดสีครามที่เป็นปฏิกิริยา						
ไฮโดรไลซีส		สารกลูโคไซด์ในใบคราม	ซึ่งไม่ละลายในนำ้าจะ
ถูกแยกเป็นสารอินดอกซิลละลายในนำ้าคราม	และอินดอกซิล
ถูกออกซิไดส์อย่างรวดเร็วไปเป็นสีคราม	(Indigo	blue)
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ต้นคราม	 ปลูกและเก็บเก่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร	มี	2	สายพันธ์ุ	คือ	ต้นครามใหญ่	(Indigofera suffruticosa  
 Mill.)	ฝักโค้งงอ	และต้นครามน้อย	(Indigofera tinctoria Lin.)	ฝักตรง
เน้ือคราม	ได้จากการแช่ใบและต้นครามสดจากต้นครามท่ีปลูกในพ้ืนท่ีสกลนคร	ตามกระบวนการและภูมิปัญญา	
	 ท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร	จนได้เน้ือคราม	(Indigo	cake)
เส้นใย		 คือ	เส้นฝ้ายเข็นมือ	และ/หรือโรงงาน	เป็นเส้นฝ้ายแท้	100	%	ท่ีผลิตในประเทศไทย

วัตถุดิบการผลิต

การเตรียมเน้ือคราม ต้นครามท่ีปลูกได้	 จะเก็บเก่ียว
ใบครามสดพร้อมกิ่งก้านอายุ	 3-4	 เดือน	 ในช่วงเช้ามืด	
ม้วนมัดเป็นฟ่อน	 เรียงลงในภาชนะเกือบเต็ม	 ทับด้วย
วัตถุหนัก	เติมนำา้ลงไปพอท่วม	แช่ไว้	10-12	 ช่ัวโมง	 จึง
กลับใบครามและแช่ต่ออีก	 10-12	 ช่ัวโมง	 หรือแช่นาน													
18-24	 ชั่วโมง	 แยกกากออกเติมปูนขาวหรือปูนแดง							
พักไว้	1	คืน	รินนำา้ใสท้ิง	เก็บเป็นเน้ือครามเปียก	หรือเน้ือ
ครามผงข้ึนอยู่กับการใช้งานในข้ันตอนก่อหม้อ

การก่อหม้อเตรียมนำา้ย้อม	 นำาเน้ือครามเปียกผสมนำา้											
ข้ีเถ้า	โจก	2-3	คร้ัง	ในทุกเช้า-เย็น	จนกว่านำา้ย้อมจะเป็น
สีเหลืองอมเขียวหรือเขียวยอดตอง	ขุ่นข้น	ฟองสีนำ้าเงิน
เข้มวาว	ไม่แตกยุบ	ใช้เวลาประมาณ	15	-20	วัน

การย้อมคราม ทำาได้	2	วิธี	ดังน้ี
	 1)	การย้อมเส้นใย			นำาเส้นใยฝ้ายหรือฝ้าย
มัดหมี่	 มาล้างด้วยนำ้าสะอาด	 ทำาการบิดให้หมาดและนำา
ไปย้อม	 จากนั้นล้างด้วยนำ้าให้สะอาด	 ตากให้แห่งในที่ร่ม	
แล้วจึงนำาไปทอเป็นผืนตามลวดลายท่ีต้องการ
	 2)	 การย้อมท้ังผืน	 นำาผ้าฝ้ายผืนท่ีไม่ผ่านการ
ย้อมมาทำาความสะอาดด้วยนำา้สะอาด	บิดให้หมาดและนำา
ไปย้อม	จากน้ันล้างด้วยนำา้ให้สะอาด	ตากให้แห้งในท่ีร่ม

การบรรจุหีบห่อ
	 รายละเอียดบนฉลากหรือหีบห่อ	 ให้ประกอบ
ด้วยคำาว่า	“ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร”	และ/	หรือ
“Sakon	 Nakhon	 Natural	 Indigo	 Dyed	 Fabric”	
และ/หรือ	“PhaKramThammachadSakonNakhon”

วิธีการผลิต

	 ผู้ท่ีสมัครขอใช้ตราส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร		จะต้องมีความสนใจในการ
ทำาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร	
และเคยเข้าร่วมฝึกอบรมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์								
ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

	 เมื่อผู้สมัครได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยว
กับส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร	
ให้กรอกเอกสาร	เพื่อสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกผู้ขอใช้
ตราส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร	
โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม	 แบบ	GIC.01	
และคราม-04	 (สำาหรับผู้ผลิตฯ)	 คราม-05	 (สำาหรับ		
ผู้ประกอบการค้าฯ)	ส่งใบสมัคร	ณ	จุดที่กำาหนด

	 เมื่อยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้ว	ผู้สมัครต้อง
ปฏิบัติตามคู่มือสมาชิกผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

	 เม่ือรับการสมัครแล้ว	ให้คณะทำางานโครงการ	
ดำาเนินการตรวจสอบเอกสารต่าง	ๆ

	 ถ้าใบสมัคร	แบบ	GIC.01	และ	คราม-04
(สำาหรับผู้ผลิตฯ)	 คราม-05	 (สำาหรับผู้ประกอบ								
การค้าฯ)	ถูกต้องสมบูรณ์	ให้คณะทำางานโครงการส่ง
ข้อมูล/เอกสารการสมัคร	 คณะทำางานโครงการต้อง
บันทึกข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครแต่ละรายไว้
เป็นหลักฐานการลงทะเบียน

ข้ันตอนการขอใช้ตราส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
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รับคำาขอ

ตรวจสอบ

รับฟังความคิดเห็นผู้เชี ่ยวชาญ (ม.10)

ยกคำาขอฝากโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มี

ประกาศโฆษณา 90 วัน อุทธรณ์คณะกรรมการ ไม่อุทธรณ์

มีคัดค้าน
(ม. 16, ม. 17)

ไม่คัดค้าน ผลคำาวินิจฉัยออกหนังสือ
แจ้งผลภายใน 15 วัน ไม่นำาคดีสู่ศาล

นำาคดีสู่ศาลผู้ขอไม่ได้โต้แย้ง ผู้ขอโต้แย้ง

ละทิ้งคำาขอ ผลคำาวินิจฉัย

อุทธรณ์คณะกรรมการ
(เข้าสู่กระบวนการชั้นอุทธรณ์) 

(ม. 18 ว2)

นำาคดีสู่ศาล

ไม่รับ

รับขึ้นทะเบียน

ขั้นตอนการขอใช้
ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ให้แสดง
เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ผ้าครามธรรมชาติ
สกลนคร” และหมายเลขทะเบียนไว้บนฉลากสินค้า ผ้าคราม
ธรรมชาติสกลนคร เลขทะเบียน สช.58100068

เลขทะเบียน สช.58100068



 

สีคราม 

ราชาแห่งสีย้อมธรรมชาติ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

พิมพ์ครั้งที่ 5
จํานวน 1,000 ฉบับ

ข้อมูลและภาพประกอบ
  • ผศ.อนุรัตน์ สายทอง
  • คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ร้านครามทอง
  • ร้านครามสกล
  • ร้านทัศพรรณลฎา
  • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

ออกแบบและจัดทํา
   งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขทะเบียน สช.58100068



680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร 042744010 http://rdi.snru.ac.th

ศูนย์คราม http://kram.snru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา


