
   

 

องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม 
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด 



“องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และการส่งเสริมการตลาด”

anagement
K
M
nowledge
กระบวนการย้อมสีครามในจังหวัดสกลนคร
Indigo Dyed Process in Sakon Nakhon Province

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
www.snru.ac.th

คู่มือ



 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร www.snru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือองค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์  
การส่งเสริมช่องทางการตลาด 
 

โครงการการจัดการความรู้ 
เร่ือง “กระบวนการย้อมสีครามในจังหวัดสกลนคร” 
ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
โครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

จัดพิมพ์และเผยแพร่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
    เลขท่ี 680 อาคาร 10 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  
    อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  
    โทรศัพท์/โทรสาร 0 4297 0154  
    website : http://rdi.snru.ac.th  
    E-mail : rdi_snru@snru.ac.th   

 



 
3 คู่มือองค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การส่งเสรมิช่องทางการตลาด  

Contents 

       หน้า 
บทน า       4 
กระบวนการย้อมสีคราม      
 การเตรียมเนื้อคราม    8 
 การเตรียมน้ าย้อมหรือการก่อหม้อ   10 
 สูตรน้ าย้อม     12 
 การย้อมสีคราม     16 
 การดูแลรักษาหม้อ    17 
กระบวนการออกแบบ      
 แนวคิดการออกแบบลายผ้า   19 
 การสร้างลายผ้า     19 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์    26 
การส่งเสริมการตลาด      
 ช่องทางการตลาดหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย 37 
 การส่งเสริมช่องทางการตลาด   45 

ค าถามที่พบบ่อย      47 

ผู้จัดท า       49 

  

  



 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร www.snru.ac.th 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีหน่วยงานศูนย์ครามที่ มีคลังข้อมูล
และฐานข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัย องค์ความรู้  กูรูด้านคราม ชุดองค์ความรู้
กระบวนการย้อมครามถ่ายทอดสู่สาธารณชน และกระบวนการจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือด าเนินการสนับสนุนด้านการวิจัยคราม ผลิตภัณฑ์คราม 
เส้น ใยและสิ่งทอ นวัตกรรมครามและสิ่งทอ ก่อให้เกิดประโยชน์ เชิ ง
พาณิชย์และยกระดับผ้าย้อมครามต้ังแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ต้ังแต่ปี  พ .ศ . 2540 รวมทั้ งมีชุมชนวิถีครามและสีธรรมชาติต้นแบบ  
5 ชุมชน และมีนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer) ของมหาวิทยาลัย
และเครือข่าย ในการออกแบบและแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้าครามที่
ทันสมัยและหลากหลาย ตลอดจนการออกแบบการตลาดโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เรื่อง กระบวนการย้อมสีครามธรรมชาติ การส่งเสริมการขายสินค้า
วัฒนธรรม สู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 

 ต้นคราม เป็นไม้พุ่มตระกูลถั่ว ที่ใช้ท าสีครามในจังหวัดสกลนครมี 
2 พัน ธุ์ คือ ครามฝักงอ (Indigofera suffruticosa Mill.) และครามฝั ก
ตรง ( Indigofera tinctoria L.) ปัจจุบันพบต้นครามทั้งสองสายพันธุ์ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร พบว่า 

มีต้นครามและเป็นแหล่งผลิตสีครามปริมาณมากใช้เป็นวัตถุดิบส าคัญใน
การใช้ย้อมเพ่ือให้เกิดสีน้ าเงิน 

ต้นครามจะปลูกในดินที่ มีลักษณะร่วน พ้ืนที่ เป็นดอน โล่ง เพ่ือให้
ต้นคราม ได้รับแสงแดดเต็มที่ โดยจะปลูกด้วยเมล็ด ต้นครามที่ปลูกและโต
จนมีอายุ 3 เดือนจะให้สีครามมากที่สุด ส่วนของต้นครามที่ถูกน าไปใช้ท า สี
ย้อมคือ ใบครามสด ในการเก็บใบครามจะนิยมเก็บในตอนเช้ามืด ก่อนพระ
อาทิตย์ขึ้น เพ่ือให้ได้ใบครามที่สดและให้สีครามที่มากที่สุด (อนุรัตน์ สาย
ทอง, 2545)  

บทน า 
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ต้นครามและใบคราม 
พันธุ์ฝักงอ 

  
 

ความมหัศจรรย์ของการเกิดสีจากต้นครามเริ่มต้ังแต่การเตรียม
เนื้อครามจากใบต้นคราม การเตรียมสีครามจากการผสมและโจกเนื้อคราม 
น้ า ด่าง น้ ามะขามเปียก หรือส่วนผสมอ่ืนเพ่ือให้เกิดสีส าหรับย้อมฝ้าย 
กระบวนการย้อมสีคราม และการดูแล รักษาหม้อคราม ซ่ึงเป็นเสน่ห์ของ
การผลิตผ้าย้อมคราม (อนุรัตน์ สายทอง, 2545) 
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กระบวนการย้อมสีคราม 

 การเตรียมเน้ือคราม 
         1   การแช่ใบครามสด คือการน าใบครามสดแช่น้ าสะอาดให้ท่วม 
ใบครามในภาชนะ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1.1 น าก่ิงใบครามสดมามัดเป็นฟ่อนขนาดเท่าก ามือแล้วจัดเรียง
ลงในโอ่งมังกร ถังพลาสติก หรือภาชนะอ่ืน ๆ จนเกือบเต็ม 

1.2 เทน้ าสะอาดให้ท่วมใบคราม น าวัสดุ เช่น ก้อนหิน ท่อนไม้
ทับเพ่ือไม่ให้ก่ิงใบครามลอย 

1.3 แช่มัดก่ิงใบครามสด 24 ชั่วโมง  
1.4 รุ่งเช้าน ามัดก่ิงใบครามออกโดยค้ันน้ าออกจากมัดก่ิงใบ

คราม จนเหลือเฉพาะน้ าแช่ใบคราม ซ่ึงมีลักษณะสีเขียวแกมเหลือง เรียก
ส่วนนี้ว่า น้ าคราม 

1.5 น าตะแกรงตาเล็กมากรองน้ าครามเพ่ือแยกเศษใบหรือฝัก 
ได้น้ าครามสะอาด  

การเก่ียวใบครามสดต้องท าแต่เช้าก่อน
พระอาทิตย์ขึ้น หรือช่วงเวลา  

04.00-05.00 น. เพ่ือไม่ให้ใบครามสด 
ถูกแสงแดดหรือถูกแสงแดดน้อยท่ีสุด 

มิเช่นน้ันใบครามสดจะเห่ียวและ 
ให้สีครามน้อย 
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2   การกวนครามหรือตีคราม คือ การผสมน้ าครามกับปูน กิน
หมาก (CaO) ให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน และตีน้ าเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
กับออกซิเจนในอากาศแล้วพักให้เกิดการตกตะกอนของเนื้อครามมีขั้นตอน
ดังนี้ 

2.1 ตักน้ าครามมา 1 ขัน ผสมปูนแล้วเทลงในภาชนะของน้ า
คราม ใช้มือหรือไม้ไผ่กวนในทิศทางเดียวกัน สังเกตสีน้ าครามเปลี่ยนจากสี
เขียวแกมเหลืองเป็นสีเหลืองขุ่น ฟองเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีน้ าเงิน หาก
ฟองไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ า เงิน ให้ละลายปูนลงแล้วกวนอีกครั้ง ท าเช่นนี้ไป
เรื่อย ๆ จนฟองเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน หรือเรียกว่า “พอปูน” 

2.2 ใช้ส้อมไม้ไผ่ ตีห รือยกกระแทกน้ าครามผสมปู นหรื อ
ชาวบ้านเรียกว่า “สวก” เพ่ือให้น้ าครามสัมผัสอากาศและเกิดฟอง สังเกต
ผิวหน้าน้ าครามจะเกิดฟองสีน้ า เงิน ให้ตีน้ าไปเรื่อย ๆ พร้อมสังเกตขนาด
ฟอง หากฟองมีขนาดใหญ่และยุบหรือแตกตัวเร็ว ให้หยุดตีน้ าคราม 
 2.3 พักน้ าครามไว้ 1 คืน น้ าครามที่พักไว้จะแยกชั้น ชั้นล่างมี
เนื้อครามตกตะกอนอยู่ก้นภาชนะ ส่วนชั้นบนมีน้ าสีน้ าชา ให้เทน้ าสีน้ าชา
ทิ้ง เหลือตะกอนข้นเทลงตระแกรงที่รองด้วยผ้าเนื้อหนา หรือใช้ผ้าเนื้อหนา
ผูกอู่ เทตะกอนครามลงบนผ้า กรองเอาเฉพาะเนื้อคราม ซ่ึงเนื้อครามที่ได้มี
ลักษณะเหนียวสีน้ าเงินเข้ม 

2.4 เก็บเนื้อครามในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด 
 

   
การท าเน้ือคราม 
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การเตรียมน้ าย้อม หรือการก่อหม้อ 
 

1. อุปกรณ์และภาชนะส าหรับเตรียมน้ าย้อม ส่วนใหญ่จะใช้ถัง

พลาสติกหรือโอ่งดินเผาหรือภาชนะที่หาได้ในท้องถิ่น ซ่ึงขนาดของภาชนะ

ขึ้นอยู่กับปริมาณฝ้ายที่จะย้อม 

 

 
 

 
 

 
ตัวอย่างภาชนะท่ีใช้ในการก่อหม้อ  
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2. ส่วนผสมส าหรับน้ าย้อม  

  2.1 เนื้อคราม 
 2.2 น้ าขี้เถ้าหรือน้ าด่าง  

2.3 น้ ามะขามเปียกหรือผลไม้ 
ที่ให้รสเปรี้ยว ก่อนเติมลงในหม้อควรค้ัน 
และกรองเอาเฉพาะน้ า  

2.4 น้ าตาล เช่น น้ าตาลทรายแดง  
น้ าอ้อย น้ าตาลปี๊บ อ้อย เป็นต้น 

 
   
  
 
 
 
  
 

 
  

วิธีการเตรียมน้ าขี้เถ้า 
น าขี้เถ้าที่ได้จากการเผาก่ิงไม้แห้งที่หาได้จาก

ต้นไม้ในชุมชนใส่ให้เต็มถังเจาะรู อัดให้แน่น หาภาชนะ
รองด้านล่าง แล้วเทน้ าสะอาดให้เต็มถัง รอน้ าขี้เถ้าหยด
จนหมด จากนั้นเทน้ าลงบนขี้เถ้าอีกครั้ง กรองน้ าขี้เถ้า
รอบสองหยดจนหมด จะได้น้ าขี้เถ้าที่มีความเค็มพอดี 
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3. สูตรน้ าย้อม  จา กกา ร

วิเคราะห์กระบวนการเตรียมน้ าย้อม
ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามพบว่า มี
หลายสูตร แต่เอกสารฉบับนี้ เลือก
สูตรมาตรฐานที่ผ่านการทดลองจาก
นักวิช าการ  และสู ตรระยะสั้น ใช้
เวลาเตรียมน้ าย้อม 8 ชั่วโมงที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้รู้ ดังนี้ 

 
สูตรท่ี 1  การเตรียมน้ าย้อม ระยะเวลา 3 วัน  

: โดย ผศ.อนุรัตน์ สายทอง 
 
วัตถุดิบ  

เนื้อคราม  1 กิโลกรัม 
น้ าด่าง (น้ าขี้เถ้า) 3 ลิตร 
น้ ามะขามเปียก 3 ลิตร (มะขามเปียกแกะเมล็ด  

100 กรัมต่อน้ า 3 ลิตร) 
 

วิธีการเตรียมน้ าย้อม 
- ท าความสะอาดถังพลาสติกหรือภาชนะที่จะใช้ก่อหม้อคราม 
- เติมเนื้อคราม และน้ าด่าง ลงในถัง กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน  
- เติมน้ ามะขามเปียก แล้วกวนให้เข้ากัน 
- โจกทุกวันเช้าและเย็น ประมาณ 2-3 วัน สังเกตสีน้ าย้อมจะ

เริ่มมีสีเขียวอมเหลือง และเกิดฟองสีน้ า เงินหรือสีครามบริเวณผิวน้ าย้อม 
บ่งบอกว่าน้ าย้อมในหม้อครามสามารถย้อมฝ้ายได้ 

น้ าย้อมในหม้อคราม 
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สูตรท่ี 2 การเตรียมน้ าย้อม ระยะเวลา 8 ชั่วโมง  

: โดย นางดวงจันทร์ มาตรโสภา หัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย  
 บ้านเหล่าใหญ่ ต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 
 
วัตถุดิบ  

เนื้อคราม  1.5 กิโลกรัม 
น้ าด่าง (น้ าขี้เถ้า)  2 ลิตร 

 น้ ามะขามเปียก  2 ลิตร 
 ปูนแดง   200 กรัม 
 
 วิธีการเตรียมน้ าย้อม 

 - ท าความสะอาดถังพลาสติกหรือภาชนะก่อหม้อคราม 
 - เติมเนื้อครามและน้ าด่าง ลงในหม้อ (น้ าด่างหรือน้ าขี้ เถ้าต้อง

มีความเค็มจัดหรือเป็นด่างที่แรง) กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
 - เติมน้ ามะขามเปียก แล้วกวนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน  
 - ตักน้ าครามที่ได้จากหม้อครามแล้วน าปูนแดงมาละลายเป็น

เนื้อเดียวกัน จากนั้นเติมกลับลงหม้อครามใบเดิม 
 - โจกน้ าครามในหม้อ (ตักน้ าย้อมแล้วเทกลับลงไปในหม้อ) 

ประมาณ 3-5 ครั้ง  
 - พักหม้อไว้ประมาณ 8 ชั่วโมง สังเกตสีน้ าย้อมต้องมีสีเหลือง 

ฟองบนหน้าน้ าย้อมมีสีคราม เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าน้ าย้อมพร้อมย้อมฝ้าย 
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4. การเตรียมเส้นใยก่อน ย้อมคราม 
คือ การท าความสะอาดเส้นใย เพ่ือให้เส้นใยดูด
ซับสีได้ดีและได้สีสม่ า เสมอ  โดยมีวิธีท าความ
สะอาดแตกต่างกันขึ้นอยู่ กับลักษณะของเส้นใย
ดังนี้ 

 
 
 

 
4.1 เส้นใยฝ้ายธรรมชาติจากการเข็นมือ ซ่ึงผลิตจากปุยฝ้าย 

และไม่ผ่านกระบวนการฟอก ดังนั้นเส้นใยฝ้ายจะมีไขมันธรรมชาติเคลือบ
อยู่ ท าให้ย้อมติดสีไม่สม่ าเสมอ วิธีการเตรียมเส้นใยฝ้ายธรรมชาติเข็นมือ
หรือท่ีเรียกว่า “ฆ่าฝ้าย” มีดังนี้ 

4.1.1 การต้ม คือ การต้มน้ าร้อนให้เดือด แล้วน าเส้นฝ้าย
ลงไปต้มเพ่ือท าความสะอาด หรือ/และ 

4.1.2 การใช้ค้อนทุบ คือ การน าไม้ที่มีน้ าหนักมาทุบเส้น
ใยฝ้าย เพ่ือให้เส้นใยฝ้ายแตกตัวและมีความนิ่ม หรือ/และ 

4.1.3 การต าด้วยครกต าข้าว คือ การน าเส้นใยฝ้ายไปต า
ด้วยครกต าข้าว เพ่ือให้เส้นใยฝ้ายแตกตัวและมีความนิ่ม 

4.1.4 น าเส้นใยฝ้ายที่ผ่านกระบวนการต้ม หรือการใช้
ค้อนทุบ หรือการต าด้วยครก มาล้างด้วยน้ าสะอาด 

4.1.5 น าเส้นใยฝ้ายที่ผ่านการฆ่าฝ้ายแล้ว ไปย้อมครามใน
หม้อน้ าย้อม กรณีย้อมฝ้ายมากกว่า 1 หม้อ เม่ือย้อมหม้อที่1 เสร็จแล้ว 
อาจน าเส้นใยฝ้ายย้อมครามมาทุบด้วยไม้อีกครั้งเพ่ือให้เส้นฝ้ายแตกตัวและ
นิ่มขึ้น สามารถดูดซับสีจากน้ าย้อมได้ดี แล้วน าเส้นใยฝ้ายไปย้อมในหม้อ
ครามใบถัดไป  
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4.2 เส้นใยฝ้ายธรรมชาติจากโรงงาน คือ ฝ้ายธรรมชาติที่ผ่าน
กระบวนการผลิตเส้นใยจากโรงงาน มีวิธีท าความสะอาดดังนี้  

4.2.1 การต้มเส้นใยฝ้ายเพ่ือก าจัดไขมัน โดยต้มน้ าสะอาดให้
เดือด แล้วน าเส้นใยฝ้ายลงไปต้มเพ่ือท าความสะอาด 

4.2.2 การล้างเส้นใยฝ้ายด้วยน้ าสะอาด โดยน าเส้นใยฝ้ายไป
แช่แล้วซักล้างในน้ าสะอาด 

 
4.3 เส้นใยประดิษฐ์ คือ ฝ้ายสังเคราะห์โดยมีส่วนผสมของฝ้าย

ธรรมชาติ ซ่ึงผ่านกระบวนการฟอกจากโรงงานมาแล้ว ดังนั้นการท าความ
สะอาดเส้นฝ้ายท าได้ด้วยการแช่และซักล้างในน้ าสะอาด 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
การเตรียมเส้นฝ้าย 
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การย้อมสีคราม 

การย้อมสีครามมีหลายวิธี ขึ้นกับความถนัดของช่างย้อม สรุป
วิธีการย้อมได้ดังนี้ 

1. การสาวเส้นใยฝ้ายผ่านน้ าย้อม คือ การน าเส้นใยฝ้ายแช่
ลงในหม้อคราม โดยให้เส้นใยฝ้ายจมอยู่ในน้ าย้อม จากนั้นแบมือและสาว
เส้นใยฝ้ายผ่านมือตามวงรอบของไจฝ้าย เป็นจังหวะสม่ าเสมอ หลาย ๆ 
รอบ จนม่ันใจว่าเส้นใยดูดซับสีจากน้ าย้อมทั่วทุกเส้นแล้ว 

2. การขย าเส้นใยฝ้ายในน้ าย้อม คือ การน าเส้นใยฝ้ายแช่ลง
ในหม้อคราม จากนั้นใช้มือทั้ง 2 ข้างขย าเส้นใยฝ้ายตามวงรอบของไจฝ้าย 
ด้วยแรงขย าที่สม่ าเสมอ โดยขณะที่ขย าเส้นใยต้องจมอยู่ในน้ าย้อม 

จากนั้น บิดแล้วสะบัดเส้นใยฝ้ายให้สัมผัสกับอากาศ เส้นใยฝ้ายจะ
ค่อยๆ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ าเงิน 
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หลักส าคัญในการย้อมสีคราม  
1. ผู้ย้อมต้องย้อมฝ้ายด้วยความใจเย็นและต้ังใจย้อม มีจังหวะและ

น้ าหนักมือในการย้อมสม่ าเสมอ ย้อมด้วยความประณีต พยายามให้เส้น
ฝ้ายสัมผัสน้ าย้อมสีเหลืองบริเวณผิวหน้าถึงกลางหม้อให้มากที่สุด 

2. ขณะย้อมไม่ควรให้อากาศสัมผัสเส้นฝ้ายและเข้าในหม้อย้อม 
เพราะน้ าย้อมจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีน้ าเงินเร็วขึ้น 

3. หากต้องการเส้นใยฝ้ายมีสีเข้มเท่ากันทุกเส้น ผู้ย้อมต้องสาว
หรือขย าเส้นใยฝ้ายให้ต่อเนื่องด้วยน้ าหนักมือที่เท่ากัน 

4. หากต้องการได้สีเส้นใยฝ้ายเป็นสีครามเข้ม ผู้ย้อมต้องน าเส้นใย
ฝ้ายไปย้อมในหม้อครามมากกว่า 3 หม้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การดูแลรักษาหม้อย้อม  

เป็นการเพ่ิมส่วนผสมลงในหม้อย้อม ภายหลังจากการย้อมฝ้าย
แล้ว หรือในระหว่างที่ไม่มีการย้อมฝ้าย เพ่ือเลี้ยงแบคทีเรียในหม้อย้อม  
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 1. การดูแลรักษาหม้อย้อมของสูตรท่ี 1 ทุกครั้งที่ย้อมเส้นใยฝ้าย
เสร็จแล้ว สีน้ าย้อมในหม้อครามจะมีสีเหลืองลดลง ผู้ดูแลหม้อต้องเติมเนื้อ
คราม น้ าขี้เถ้า น้ าตาล (อาหารของแบคทีเรีย) มะขามเปียก (ลดความเป็น
ด่างของน้ าย้อม) ลงในหม้อ จากนั้นโจกน้ าคราม และพักหม้อ สังเกตสีน้ า
ย้อมจะเริ่มมีสีเหลืองเพ่ิมขึ้น กระทั่งหม้อครามสามารถกลับมาย้อมได้อีก 

ข้อควรระวัง 
- ให้สังเกตสีของน้ าย้อม หากมีสีเหลืองลดลงและมีสีน้ าเงินเพ่ิมขึ้น 

ให้ผู้ย้อมหยุดย้อมเส้นใยฝ้าย จากนั้นเติมเนื้อคราม น้ าขี้เถ้า และพักหม้อ
เพ่ือให้แบคทีเรียท างานประมาณ 10 ชั่วโมง  

- การเติมน้ าขี้เถ้าปริมาณมาก จะท าให้หม้อครามเค็ม เป็นสาเหตุ
ให้หม้อครามตาย (หรือหม้อหนี หม้อป่วย) เพราะแบคทีเรียในน้ าย้อมตาย 

- ขาดการโจกครามอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน เป็นสาเหตุให้
หม้อครามตาย เพราะแบคทีเรียในน้ าย้อมขาดออกซิเจน 

 
2. การดูแลรักษาหม้อย้อมของ สูตรท่ี 2 ทุกครั้งที่ย้อมเส้นใยฝ้าย 

เสร็จแล้ว ผู้ดูแลหม้อต้องเติมเนื้อคราม 1 ขีด น้ าด่างและน้ ามะขามเปียก 
100 มิลลิลิตร น้ าตาลทรายแดง  20 กรัม ลงไปในหม้อ จากนั้นโจกน้ า
คราม เพ่ือให้ส่วนผสมเข้ากัน  

ข้อควรระวัง 
- ครั้งแรกของการย้อมฝ้ายในหม้อครามที่เพ่ิงก่อหม้อ ควรน าเส้น

ใยฝ้ายลงย้อมด้วยปริมาณที่ไม่มากเกินไป เพราะอาจท าให้หม้อครามหนี 
- หากหม้อครามมีกลิ่นเหม็น หรือสีของน้ าย้อมไม่เป็นสีเหลือง 

ผู้ ดูแลหม้อครามเติมน้ าตาลทรายแดง 20 กรัม และเติมเหล้าขาว 2 
มิลลิลิตร ลงในหม้อคราม 

- ถ้าไม่ย้อมต่อเนื่องทุกวันจะท าให้หม้อนิ่ง ดังนั้นผู้ดูแลหม้อควร
โจกครามทุกวัน วันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงเย็น  
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 กระบวนการออกแบบ 

แนวคิดการออกแบบลายผ้า กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามมีหลักการคิดดังนี้ 
 1. การผลิตซ้ าของเดิมจากบรรพบุรุษ หรือ ลายประจ าชุมชน 

เพราะมีความช านาญในการผลิตลายด้ังเดิม 
 2. การออกแบบลายผ้าทอหรือผลิตภัณฑ์ผ้าครามขึ้นใหม่ โดย

สร้างที่มาหรือเรื่องเล่า  เพ่ือให้เกิดคุณค่าและอัตลักษณ์ในตัวผ้าทอหรือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม 
 3. การสร้างเอกลักษณ์ให้กับผ้าทอหรือผลิตภัณฑ์ผ้าคราม
ประจ ากลุ่ม เพ่ือสร้างความแตกต่างจากกลุ่มผู้ผลิตอ่ืน 
 4. การน าเทคนิคมากกว่าหนึ่งเทคนิคมาออกแบบลายผ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม เพ่ือสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดียวกัน  
 

การสร้างลายผ้า 
การสร้างลายผ้า  คือ การท าให้ผ้าทอหรือผลิตภัณฑ์ผ้าครามเกิด

ลวดลายด้วยเทคนิคด้ังเดิมและเทคนิคใหม่ จ าแนกวิธีที่พบในตลาดผ้าย้อม
คราม ดังนี้ 

1. เทคนิคการทอผ้า ที่พบในกลุ่มผลิตผ้าย้อมคราม แบ่งเป็น 
6 เทคนิค คือ  
   1.1  เทคนิคทอขัด  หมายถึง  
การทอผ้าโดยมีฝ้ายเส้นพุ่งและเส้นยืนเป็น สี
เดียวกันหรือสี ต่างกัน หากทอเส้นยืนสลับสีก็จะ
เกิดผ้าลายริ้วทางยาว หรือใช้ฝ้ายเส้นพุ่งสลับสีก็
จะเกิดผ้าลายขวาง หรือเส้นยืนและเส้นพุ่งสลับ
สีจะได้ลายตาราง  เช่น  ผ้าพ้ืน  ผ้าซ่ินลายทาง  
ผ้าขาวม้า ผ้าลายเกล็ดเต่า เป็นต้น 

ลวดลายจากเทคนิคทอขัด 
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1.2 เทคนิคมัดหม่ี  หมายถึ ง การทอขัดธรรมดาด้วย
เส้นด้ายที่ผ่านการผูก มัด และย้อมสีเส้นใยฝ้ายให้เป็นลายก่อนทอผ้า การ
ผูกและมัดเส้นใยฝ้ายจะใช้ เชือกกล้วยหรือเชือกฟาง เม่ือน าไปย้อมสี สีจะ
ติดเฉพา ะส่วนที่ ไม่มัด เม่ือแก้ เชื อกออกจ ะพบลาย ในส่ วนที่ไม่ ติดสี  
ชาวบ้านมีเทคนิคที่ท าให้การมัดหม่ีเกิดมิติเรียกว่า โอบหม่ี คือการย้อมลาย
หม่ีให้มีเฉดสีอ่อนกว่าสี พ้ืน โดยมีเฉดสีที่มัดหม่ีมากกว่าหนึ่งสีในกรณีของผ้า
ย้อมครามการโอบหม่ีท าได้ด้วยการใช้เชือกฟาง 2 สี ขึ้นไป เป็นสัญลักษณ์
ให้กับผู้ย้อมครามรู้ว่าต้องย้อมหม่ีที่มัดด้วยฟางแต่ละสีก่ีหม้อ 

ลายมัดหม่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ ส่วนใหญ่ได้แรง
บั น ดาล ใจ จา กธรรมชา ติ  สิ่ งแ วดล้ อมใน วิ ถี ชี วิต  ควา มเชื่อ  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ลายพญานาค ลายนกยูง ลายต้นสน ลาย
โคมห้า ลายเป็ด ลายเต่า เป็นต้น  

  
ลวดลายจากการมัดหมี่ย้อมคราม 

 

  เทคนิคการมัดหม่ีในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครมี 2ประเภท คือ (1) 
การมัดหม่ีเส้นพุ่ง เป็นการมัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นพุ่งเท่านั้น  ซ่ึงเป็นวิธี
ที่นิยมทอมากที่สุดในกลุ่มทอผ้าย้อมคราม (2) การมัดหม่ีเส้นยืน  เป็นการ
มัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นยืนเท่านั้น 
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   1.3 เทคนิ คจก พบมากในภาคเหนือ โดยเฉพาะกลุ่ ม
วัฒนธรรมไทพวน ไทลื้อ ไทครั่ง และภูไท ค าว่า จก หมายถึง การควัก ล้วง 
ขุด คุ้ย วิธีการจก คือ การล้วงหรือจกด้ายเส้นพุ่งพิเศษขึ้นลง เพ่ิมด้ายพุ่ง
พิเศษเข้าไปเป็นช่วง ๆ ตลอดหน้ากว้างของผ้า โดยใช้ไม้หรือขนเม่นหรือนิ้ว
มือยก จกด้ายเส้นยืนขึ้น สอดใส่ด้ายพุ่งพิเศษเข้าไป จากนั้นกระแทกฟืมให้
แรงเกิดลวดลายและสี สัน การทอผ้าจกนิยมทอเป็ นตีนซ่ินเพ่ือน ามา
ประกอบตัวซ่ิน เรียกว่า ผ้าตีนจก เทคนิคการทอผ้าจกแบ่งเป็น 2 วิธีตาม
ลักษณะการผูกเก็บปมเส้นพุ่งพิเศษ คือ (1) วิธีผูกเก็บปมเส้นด้ายพุ่งพิเศษ
ด้านบน เป็นเทคนิคที่นิยม สามารถมัดเก็บปมได้แน่น (2) วิธีผูกเก็บปม
เส้นด้ายพุ่งพิเศษด้านล่าง เป็นรูปแบบการทอที่ดูลวดลายหลังทอเสร็จแล้ว
จากด้านบน 
   1.4 เทคนิคขิด เป็นการทอผ้าขั้นสูง ลวดลายผ้าเกิดจาก
การใช้ไม้เก็บขิดสะกิดหรือขิดช้อนเครือเส้นยืนขึ้น และพุ่งกระสวยสอดเส้น
พุ่งพิเศษและเส้นพุ่งเข้าไปตลอดแนวเครือเส้นยืนที่ถูกงัดหรือช้อนขึ้น ขัด
ตามลาย ต้องกา ร ผ้า ลายขิด ในแ ต่ละท้ องถิ่ นมีลวดลา ย สี สัน  และ
วัตถุประสงค์การใช้งานต่างกัน  ผ้าลายขิดนิยมท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม หมอน 
และสิ่งทอเพ่ือพระพุทธศาสนา แต่ห้ามใช้ท าผืนผ้าซ่ิน ยกเว้นหัวผ้าซ่ิน 
   ในกลุ่มผลิตผ้าย้อมคราม ได้น าเทคนิคขิดมาใช้ร่วมกับ
การมัดหม่ีผ้าทอเพ่ือให้ผ้าทอย้อมครามมีความประณีต เพ่ิมมูลค่า และ
คุณค่าให้กับผู้บริโภค 

  
ผ้าย้อมครามทอด้วยเทคนิคขิด 
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   1.5 เทคนิคยกมุก เป็นศิลปะการทอผ้าแบบหนึ่งของกลุ่ม
ไทยวน ไทพวน และภูไท นิยมทอในภาคเหนือและภาคอีสาน ผ้ายกมุกเป็น
เทคนิคการทอโดยใช้เส้นพิเศษเพ่ิมบนก่ีทอผ้า ลายยกบนผ้าเกิดจากการใช้
ตะกอลายยกด้ายยืนพิเศษ โดยเส้นยืนพิเศษจะถูกจัดไว้ตอนบนของเส้นยืน
ธรรมดาที่ขึงไว้ เวลาทอผ้าเส้นพิเศษจะถูกดึงลงมาเสริมลงไปในเส้นยืน
ธรรมดา และเกิดเป็นลวดลายตามแบบที่เก็บตะกอไว้ 

เทคนิคการทอผ้าลายมุกเป็นการทอผ้าเอกลักษณ์ประจ า
อ าเภอโพนนาแก้ว ซ่ึงกลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านใหม่หนองผือ มีวิธีการทอยก 
ดอกโดยใช้ตะกอ 3 ลักษณะ คือ ลายมุกเล็กใช้ 4 ตะกอ ลายมุกกลางใช้ 
11 ตะกอ และลายมุกใหญ่ใช้ 13 ตะกอ  

 

  
ผ้าลายมุกเอกลักษณ์ของอ าเภอโพนนาแก้ว 

 
   1.6 เทคนิคควบเส้น พบมากในภาคอีสาน ซ่ึงเป็นวิธีสร้าง
ลวดลายเป็นสีเหลื่อมกันของเส้นใยในผืนผ้าด้วยขั้นตอนก่อนการทอ โดย
น าเส้นใยไหมหรือเส้นใยฝ้ายสองสีที่ มีน้ าหนักสีอ่อนแก่แตกต่างกัน เช่น สี
ขาวกับสีฟ้า สีเหลืองกับสีเขียว เป็นต้น มาปั่นตีเกลียวเป็นเส้นเดียวกัน ซ่ึง
น ามาใช้เป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืนก็ได้ แล้วใช้เทคนิคการทอขัดธรรมดา  
เนื้อผ้าที่ได้จากการทอมีลักษณะสีเหลื่อมล้ ากันเป็นมันวาว คล้ายหาง
กระรอก จึงเรียก “ผ้าหางกระรอก” บางท้องถิ่นใช้ชื่อเรียกอ่ืน เช่น กลุ่มภู

ไทและกลุ่มไทลาวในภาคอีสาน เรียก “เข็น” เป็นต้น 
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    วิธีก ารทอควบเส้นมี 3 แบบ คือ (1) ลวดลายหาง
กระรอกที่ พุ่งไป ด้านขวา เป็น การทอด้วยเส้น ใยที่ ตีเกลีย วด้านขวา  
(2) ลวดลายหางกระรอกที่พุ่งไปด้านซ้าย เป็นการทอด้วยเส้นใยที่ตีเกลียว
ด้านซ้าย (3) ลวดลายหางกระรอกที่มีลายพุ่งเป็นหยักแหลม เป็นการใช้
กระสวย 2 อัน  ทอพุ่งย้อนสลับกันซ้าย-ขวา   

2. เทคนิคปักและปะ เป็นศิลปะการสร้างลวดลายในผืนผ้า พบ
มากในผ้าปักกลุ่มชาวไทยภูเขา ส่วนชนพ้ืนราบนิยมใช้วิธีการปักและปะ 
เทคนิคการปักหรือปะมี 2 ลักษณะ คือ (1) การปักและปะด้วยการใช้ผ้าพ้ืน
สีสดน ามาเย็บประกอบกันปะติดกันเป็นลวดลาย (2) การปัก โดยใช้เข็ม

สอดด้ายสีสดปักสอดเป็นลวดลายในผืนผ้า ซ่ึงปัจจุบันกลุ่มผ้าย้อมครามน า
เทคนิคปักมาใช้ในเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าคราม 

  
การใช้เทคนิคการปักในผลิตภัณฑ์ผ้าคราม 

 

3. เทคนิคมัดย้อม คือ การน าผ้ามามัดกับวัสดุต่าง ๆ ก่อนน าไป
ย้อมสี เม่ือแกะวัสดุที่มัดผ้าออกจะเกิดลวดลายบนผ้า 

กลุ่มผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนครน าเทคนิคมัดย้อมมาใช้กับ
การย้อมคราม ผลิตภัณฑ์ที่นิยมน ามาย้อม เช่น ผ้าผืน เสื้อยืดหรือเสื้อผ้า
ฝ้ายสีขาว เป็นต้น 
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วัสดุที่ใช้ในการมัดย้อม มี 2 ลักษณะ คือ  
1. วัสดุที่หาได้จากในพ้ืนที่ เช่น ไม้ไอศกรีม ก้อนหิน ยาง 

เชือก เป็นต้น ซ่ึงในการมัดย้อมแต่ละครั้ง ผู้มัดย้อมจะสร้างจินตนาการของ
ตนเองเป็นเรื่องราวบอกเล่าลงในวัสดุที่มัด ก่อนจะน าไปย้อมคราม เพ่ือเกิด
เป็นลวดลาย ซ่ึงบางครั้งลวดลายที่ได้ก็ไม่ตรงตามจินตนาการของผู้สร้าง 
กลายเป็นลวดลายใหม่เหนือจินตนาการ  

2. วัสดุที่จ้างท าหรือซ้ือเพ่ือใช้ส าหรับมัดย้อม เช่น การ
สร้างลวดลายบนแผ่นไม้เพ่ือท าเป็นบล็อกส าหรับการมัดย้อม เพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการมัดย้อมมีลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน  

 

  

  
 
 
 
 
 
 

วิธีการมัดผ้าและบล็อกพิมพ์ก่อนน าไปย้อมคราม 
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4. เทคนิคบาติก คือ วิธีการท าลวดลายโดยใช้เทียนปิดส่วนที่
ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีแต้ม ระบาย หรือย้อมสีในส่วนที่ต้องการให้ติด
สีโดยมีเทคนิคดังนี้ 

4.1 การออกแบบลวดลาย อาจออกแบบบนกระดาษก่อน 
หรืออาจเขียนลวดลายลงบนผ้าด้วยดินสอ  

4.2 น าเทียนที่ เขียนบาติกมาหลอมละลายให้เหลว ใช้
แปรงจุ่มเทียนแล้วลากทับลงบนลายตามต้องการ 

4.3 รอให้เทียนแห้ง จากนั้นน าไปย้อมครามหรือย้อมสี
ตามที่ต้องการ 

4.4 ต้มในน้ า เดือดแล้วซักล้างเพ่ือขจัดคราบเทียนออก
จากผ้า ท าได้โดยน าผ้าที่วาดลวดลายและย้อมเสร็จแล้วน าไปต้ม เพ่ือให้
บริเวณที่มีคราบเทียนหลุดออก ส่วนที่หลุดไปจะไม่ติดสี (สีเดิมของผ้า) 
 

  
เทคนิคบาติกสร้างลวดลายบนผ้าย้อมคราม 

 
  เทคนิ คนี้ พบมากในกลุ่มทอผ้ าย้อมคร ามบ้ านค าข่ า 
ฮูปแต้ม Manncraft และนายเจษฎา กัลยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าย้อม
คร ามบ้ านค าข่ า จะใช้เทคนิ คผสมผสาน กันลงบนผืน ผ้ ามา กกว่ า  
1 เทคนิค เพ่ือสร้างเรื่องราวและคุณค่าของผ้าย้อมคราม 
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ผ้าย้อมครามนอกจากจะขายเป็นผ้าผืน  ผ้าคลุมไหล่ และ
ผ้าพันคอ แล้ว ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าครามในหลายลักษณะ เช่น 
เสื้อ กางเกง กระเป๋า รองเท้า พวงกุญแจ เป็นต้น มักพบในกลุ่ม young 
designer ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผ้าย้อมคราม สร้างความแตกต่าง
และเพ่ิมเอกลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

 

  
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าคราม 

 

 หลักคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีดังนี้  
1. การสร้างมูลค่าให้กับผ้าทอที่มีต าหนิในการทอ เช่น สีของผ้าทอ

ไม่สม่ าเสมอ ลายมัดหม่ีไม่สม่ าเสมอ เป็นต้น  
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้า 

มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น พวกกุญแจ ที่รัดผม เข็มกลัดเป็นต้น  
3. การน าผืนผ้าที่ไม่มีผู้นิยมซ้ือแปรรูปเป็นเสื้อ กางเกง กระเป๋า 

เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้น หรือน าผ้าผืนมาตัดเย็บเป็น
คอลเลคชันกระเป๋าหลายใบโดยสร้างเรื่องราวให้ร้อยเรียงกัน เป็นต้น 

4. การสร้างเอกลักษณ์ให้กับเสื้อผ้าและการมีเป้าหมายของกลุ่ม
ลูกค้าที่ชัดเจน เช่น กลุ่มฑีตาจะท าผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเสื้อผ้าเพียงชิ้น
เดียว ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าผู้ชาย เน้นความเรียบง่าย แต่เป็นแบบสมัยนิยม   
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ตัวอย่างการออกแบบลายผ้าเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ชุมชนเต่างอย 

1  การออกแบบลายผ้าเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ 
1. หาแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบลายผ้าจากสิ่งรอบตัว  

� จากธรรมชาติ ได้แก่  

- พืช เช่น ลายต้นสน  
- สัตว์ เช่น นกยูง ช้าง  
- ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น น้ า ป่า และเขา 

�  จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิต ประเพณี 
และจากลายด้ังเดิม เป็นต้น 

� จากรูปทรงอ่ืนๆ ได้แก่  

- รูปทรงเลขาคณิต  

- รูปทรงอิสระ ได้แก่ รูปทรงอิสระของสายน้ าเกิดเป็นลาย
น้ าไหล และลายสายฝน เป็นต้น 

2. การออกแบบลายผ้า 

� อุปกรณ์ 

- กระดาษกราฟ 

- ดินสอ 

- ยางลบ 

� ขั้นตอนการออกแบบลายผ้า 

- หาแนวคิดและแรงบันดาลใจจากชุมชนและสิ่งรอบตัว 

- ร่างภาพต้นแบบที่ได้จากแรงบันดาลใจ 

- น าภาพต้นแบบมาวาดลงบนกระดาษกราฟ 

- น าภาพลายผ้าจากบนกระดาษกราฟมามัดหม่ีสร้าง
ลวดลาย 

- สรุปแนวคิดการที่ได้ดังกล่าวมาต้ังชื่อลายผ้า และสร้าง
เรื่องราว (story) ให้เป็นเอกลักษณ์ 
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ตัวอย่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

1. ลายผ้าประจ ากลุ่ม 

  แนวคิดการออกแบบลายผ้า

“สกลธรรม”  

น า ธร รมช า ติของจั งห วั ด
สกลนคร รอยรัดรวมกันกลา ยเป็ น
แห ล่งอาร ยะธร รมสกลนคร  แ ร ง
บันดาลใจในการออกแบบลายผ้า เป็น
การประยุกต์จากลายผ้าโบราณด้วย
การประยุกต์สัญลักษณ์ทางธรรมชาติ
มาสู่ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการน าธรรมชาติของจังหวัดสกลนครมา
สรรสร้างลายผ้า “สกลธรรม” 

  1. ดอกอินทนิล หมายถึง ดอกไม้ประจ าจังหวัดสกลนคร 
  2. ทุ่ งนา  หมายถึ ง วิ ถีชึวิตของคนสกลนคร การท า
เกษตรกรรม ท านา เป็นอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่น 
  3. หนองหาน หมายถึง แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ของจังหวัด
สกลนครที่เป็นเอกลักษณ์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพ เป็นแหล่งน้ าที่
เป็นเส้นเลือดของชาวสกลนคร เป็นแหล่งความเชื่อ เคารพ บูชาของชาว
สกลนคร ควบคู่การใช้ชีวิตตามวิถีที่คนสกลนครเคารพนับถือมาอย่าง

ยาวนาน 
  4. เทือกเขาภูพาน หมายถึง เทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสร้างความชุ่มชื่นให้แก่คนใน
จังหวัดสกลนคร เป็นปอดและเครื่องฟอกอากาศของคนสกลนคร มีแหล่ง
น้ าและความหลากหลายของพืชที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและหลากหลาย  
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  5. ท้องฟ้า หมายถึง แผ่นฟ้ากว้างไม่มีขอบเขตที่สวยงาม 
กว้างใหญ่ไพศาล ท าให้เกิดจิตนาการที่เป็นอิสระในการออกแบบลายผ้าได้
อย่างหลากหลาย  
  6. ดาว หมายถึง แสงดาวในท้องฟ้าเวลากลางคืน เม่ือ
มองแล้วเกิดแสงระยิบระยับ สวยงาม ดุจดังแสงไฟส่องสว่าง สุก สกาว ใน
อยู่บนฟากฟ้า  
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2  ผ้าห่มหมอนอิง 

อุปกรณ์  
1. ผ้าห่มท าจากผ้าฝ้ายย้อม

คราม 1 ผืน กว้าง 1 ม. ยาว 1.70 ม. 
2. ด้าย (สีตามผ้าห่มที่จะเย็บ) 
3. ซิป ขนาด 42 นิ้ว 
4. เข็มมือ 

 

 
วิธีท า 
1. วางผ้าห่มตามยาวให้เป็นชั้นทบ
ครึ่งกลาง แล้วพับผ้าห่มเข้าก่ึงกลาง
อีกครั้ง แล้วหาจุดก่ึงกลาง จากนั้น
ให้คลี่ผ้าห่มอออก  
2. เม่ือหาจุดก่ึงกลางได้แล้วให้วัด 
ผ่านจากจุดศูนย์กลางยาว 38 ซม.  
ตามข้าง จากนั้นให้วัดจุดศูนย์กลาง 
ตามยาว 74.5 ซม. 

 
 

3 . จ า ก นั้ น ให้ ว า ด เป็ น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
4. วัดจากจุดก่ึงกลางด้านขวามือ
ของผืนผ้า ให้เป็นจุดติดหัวซิป 
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5. วางหัวซิปด้านดูกให้ติดกับผ้าแล้วเนาซิปตามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่วาดไว้ 
 
6. จากนั้นเย็บด้วยมือโดยใช้วิธี 
เย็บด้นถอยหลังหรือใช้จักรเย็บ 
ก็ได้ 
 
7. พับหมอนให้เรียบร้อยแล้ว 
รูดซิปตามรูป  
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 3  เส้ือคลุม 
อุปกรณ์ 

1. ผ้าห่มท าจากผ้าฝ้ายย้อมคราม 1 ผืน  
   ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1.70 เมตร 
2. ด้าย (สีตามผ้าห่มที่จะเย็บ) 
3. กรรไกร 
4. ไม้บรรทัดสั้น และ ยาว 
5. สายวัด 
6. เข็มมือ เข็มสอยผ้า 
7. ชอล์คขีดผ้า 

วิธีท า 
1. คลี่ผ้าห่มออกทั้งผืน 
2. วัดจากริมผ้าทั้งสองข้างขึ้นไป 25 ซม. แล้วใช้ไม้บรรทัดขีดเป็นเส้นตรง 
3. พับผ้าห่มหาจุดก่ึงกลางผ้า แล้ววัดจากจุดก่ึงกลางขึ้นไป 80 ซม.  
    แล้วขีดเป็นเส้นตรง 
4. เม่ือวัดออกข้างละ 22 ซม. ให้วัดขึ้นลง 10 ซม. แล้วขีดเป็นเส้นตรง 
5. เม่ือวัดได้แล้ว ขึ้นเป็นเส้นตรงยาว 20 ซม. แล้วใช้กรรไกรตัดผ้าออก 
    ยาว 20 ซม. จะได้เป็นวงแขน 
6. ใช้ผ้ากุ๊นหรือใช้วิธีถักป้องกันผ้าช ารุด 
7. ถ้าเราพับผ้าห่มครึ่งหนึ่งแล้วใช้ชอล์กขีดผ้าให้เป็นวงรัด 
8. ใช้กรรไกรตัดผ้าตามชอล์กที่ขีดไว้ จะได้เสื้อคลุม 
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 3   สมุดท ามือปกคราม 
อุปกรณ์ 

1. กระดาษหลังรูป (2 mm.) 
2. กระดาษถนอมสายตาเพ่ือท าไส้ใน  
3. เชือกเทียน 
4. เข็มเย็บสมุด 4 เล่ม 
5. คัตเตอร์ 
6. ไม้บรรทัด 
7. กาวลาเท็กซ์ 
8. ผ้าคราม (ส าหรับหุ้มปก) 
9. เหล็กแหลม (เจาะกระดาษ) 
10. กระดาษติดปกใน (สีน้ าตาล) 
11. กรรไกร 
12. การ์ดแข็งส าหรับติดปก 
13. ดินสอ/ยางลบ 
14. วัสดุหุ้มปกอ่ืน ๆ ได้แก่ กระดาษลัง/กระดาษหลากสี/ผ้าลายอ่ืน ๆ/    
     ใบไม้/กาบกล้วย/วัสดุธรรมชาติอ่ืน ๆ 

 

วิธีท าปก 

1. ตัดกระดาษหลังรูปท าปก ให้กว้างและยาวกว่าไส้ในเล็กน้อย 
2. ตัดผ้าครามหรือวัสดุหุ้มปกให้ขนาดใหญ่กว่ากระดาษปกทั้ง 4 ด้าน ๆ ละ 

2 เซนติเมตร 
3. ทากาวบนกระดาษแข็ง 
4. ติดปกโดยวางกับบนผ้า (รีดหรือลูบให้ผ้าเรียบ) 
5. ติดกระดาษปกใน (ขนาดปกในเล็กกว่ากระดาษแข็งทั้ง 4 ด้าน  ๆละ 5 mm) 
6.พักปกไว้ให้กาวแห้งสนิท โดยใช้แผ่นไม้กระดานและหินหรืออิฐทับไว้

เพ่ือไม่ให้กระดาษงอเม่ือแห้งแล้ว 
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วิธีท าไส้ใน 
1. พับครึ่งกระดาษไส้ใน (1 พับ ใช้กระดาษ 8 แผ่น) 
2. พับให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 พับ เพ่ือความสวยงามของเล่มแต่ไม่ควรเกิน 10 พับ 
3. วัดขนาดและก าหนดจุดบนสันเล่ม 
4. เจาะสันเล่มส าหรับเย็บ 

 
วิธีเย็บประกอบเล่ม 

1. เจาะปกหน้าและหลัง 
2.เ รียงปกกับไส้ในเข้าด้วยกัน 
3. ตัดเชือกเทียน ร้อยเข็ม 
4. เย็บประกอบเล่ม 
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 4  การท าพวงกุญแจตุ๊กตาเต่า 
วิธีใช้ 

พวงกุญแจเต่า ใช้ ใส่กุญแจรถ  กุญแจ บ้าน  หรือ  flash drive 
สามารถท าความสะอาดหรือซักได้ 
อุปกรณ์ 

1. ผ้าย้อมครามหรือสีธรรมชาติ 
2. แบบท าตุ๊กตา หรือ pattern 
3. ใยโพลีเอสเตอร์แบบก้อน 
4. ดินสอเขียนผ้า 
5. ห่วงพวงกุญแจ 
6. เข็ม ด้ายเย็บผ้าและเข็มหมุด 
7. กรรไกร 
8. ลูกปัด 

 

 

วิธีการท า 

1. ตัด pattern ตามขนาด แล้วใช้ดินสอ 
เขียนผ้าวาดตามรอยของ pattern ให้ครบ 
ทุกสัดส่วน 

 

2. ใช้กรรไกรตัดผ้าตามรอยที่เขียนไว้ 
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3. เย็บ pattern ทุกสัดส่วนให้ครบตามแบบ จากนั้นให้กลับตะเข็บเข้า
ด้านใน และยัดด้วยใยพลีเอสเตอร์ให้มีความแน่นพอดี 

 

 

 

4. เย็บส่วนหัวตามด้วยขาทั้ง 4 ข้างและหางเข้ากับล าตัวตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

5. ใช้ผ้าเย็บปิดส่วนท้อง เย็บลูกปัดเพ่ือท าตา จากนั้นใส่ห่วงกุญแจเป็น
อันเสร็จ 
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การส่งเสริมการตลาด 

การส่งเสริมช่อ งทางการตลาดของกลุ่มผ้า ย้อมคร ามจังหวั ด
สกลนคร มีดังนี้ 

ช่องทางการตลาดหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การขายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม สามารถแบ่งช่องทางการจัด

จ าหน่ายเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 1. ช่องทางการจ าหน่ายทางตรง คือ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 การจ าหน่ายสินค้าในงานกิจกรรมของหน่วยงาน

ราชการ เอกชน หรือกลุ่มเครือข่ายสมาชิก โดยผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียน
เป็นสมาชิกกับหน่วยงานก่อน เพ่ือให้หน่วยงานมีข้อมูลส าหรับการคัดเลือก
เข้าร่วมกิจกรรม เช่น งานแสดงสินค้าของหน่วยงานราชการ ถนนผ้าคราม 
ตลาดประชารัฐ ศูนย์โอทอป ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นต้น ช่องทางนี้เป็น
ท่ีนิยมของกลุ่มทอผ้าย้อมคราม เพราะสร้างรายได้ให้กลุ่มเป็นอย่างดี 

 

  
ถนนผ้าครามและร้านค้าประชารัฐ 

 

 1.2  การจ าหน่ายสินค้าผ่านกลุ่มที่ เป็นสมาชิก โดยกลุ่ม
ทอผ้าย้อมครามที่ มีสถานที่หรือพ้ืนที่ส าหรับสาธิตการผลิตผ้าย้อมคราม
และแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้กับนักท่องเที่ยวหรือคณะศึกษาดูงาน ซ่ึง
ส่วนใหญ่ใช้บ้านประธานกลุ่ม หรือพ้ืนที่ส่วนกลางของกลุ่มทอผ้าย้อมคราม 
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การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสาธิตการผลิตของกลุ่มทอผ้าย้อมคราม 

 
1.3 การจ าหน่ายสินค้าตามค าสั่งซ้ือของลูกค้า กลุ่มผ้า

ย้อมครามผลิตสินค้าตามค าสั่งของลูกค้า มีช่องทางสั่งซ้ือคือ สั่งผ่ าน
โทรศัพท์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น และผ่านการ
พูดคุยแบบเผชิญหน้า  (เดินทางมาสั่งที่ กลุ่ม  งา นออกร้าน จ าหน่า ย
ผลิตภัณฑ์ ) ซ่ึงลูก ค้าที่สั่ งผลิตภัณฑ์ มีอยู่ทุ กภู มิภาคของประเทศไทย  
และต่างประเทศ 

การส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ท าได้โดยการส่งทาง
ไปรษณีย์ไทย หรือเคอรี่ (kerry) และช าระเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

1.4 การขายออนไลน์ผ่านเฟสบุค๊แฟนเพจ (Facebook 
Fanpage) เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะ
เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามไม่
ต้องลงทุนเพ่ิม (จีระนันต์ เจริญรัตน์, 2559 ) 
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การสร้างเฟสบุ๊คแฟนเพจ 
ผู้ขายที่ต้องการสร้างเฟสบุ๊คแฟนเพจ

ต้องมีบัญชีเฟสบุ๊ คอยู่ ก่อนแล้ว โดยมีวิธีการ 
ดังนี้ 

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบเฟสบุ๊ค 
สังเกตที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านขวา กดเข้า
ไปและหาค าว่า “สร้างเพจ” 

 
 
2. เลื อกปร ะเภทของ เพจ  (ถ้ าคุณอยาก เปิ ดร้าน ค้า 

แนะน าให้เลือกเป็น "แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์") 
 
 
 
 
 
 
 
3. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับร้าน 
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4. ใส่รายละเอียดเก่ียวกับสินค้า (ขายอะไร, ขายยังไง) 
การจัดส่ง และข้อมูลการติดต่อ 

 
5. เลือกภาพโปรไฟล์ของร้าน 

 
6. เลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้ัง อายุ เพศ ความสนใจ จากนั้นกด

บันทึก 
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ปัญหาท่ีพบจากการจ าหน่ายสินค้าผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ มีดังนี้ 
1. ผู้ขายสินค้าโต้ตอบผ่านเฟสบุค๊กับลูกค้าช้า ท าให้เสีย

ลูกค้าในบางราย 
2. ภาพถ่ายสินค้าที่แสดงสีไม่ตรงกับสินค้าจริง ท าให้

ลูกค้าบางรายไม่พอใจ และต้องโอนเงินคืนให้กับลูกค้า 
3. สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมครามส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ มี

ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีความกังวลการรับเงินค่าสินค้า
จากลูกค้าผ่านช่องทางรูปแบบใหม่ที่นอกเหนือจากการช าระด้วยเงินสด 

 

  
เฟสบุ๊คสุขชม และวิสาหกิจชุมชนทอผ้าครองวิถี 

1.5 การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเทคนิคถ่ายทอดสด
ผ่านเฟสบุ๊ คแฟน เพจ (facebook Live) โดยผลิ ตภัณฑ์ผ้าย้ อมครามที่
จ าหน่ายด้วยวิธีนี้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากราคาเดิม ซ่ึงผู้ขายต้องแจ้งเง่ือนไขหรือ
ข้อตกลงกับลูกค้าให้ชัดเจน เช่น ภายในเวลา 10 หรือ 15 นาที ลูกค้าที่
โอนเงินก่อนจะเป็นผู้ ได้รับสินค้า และผู้ขายต้องรับประกันระยะเวลา ท่ี

ลูกค้าจะได้รับสินค้า 
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ปัญหาท่ีพบเก่ียวกับการจ าหน่ายสินค้าด้วยเทคนิคถ่ายทอดสด
ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ คือ 

1. ลูกค้าเข้ามาคุยพร้อมกันหลายคน ซ่ึงบางคนไม่ได้รับ
การโต้ตอบจากผู้ขายทันที หรือเกิดความสับสนในล าดับของการจองผ้าท า
ให้ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจ หรือรู้สึกไม่ยุติธรรม 

2. จ านวนผู้ช่วย ณ ช่วงเวลาถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คแฟน
เพจมีจ านวนไม่เพียงพอ เช่น คนจดราคา คนตรวจสอบล าดับ คนรับ
โทรศัพท์ เป็นต้น  

1.6  การจ าหน่ายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เป็น
ช่องทางที่พบมาก เพราะผู้ผลิตกับผู้ซ้ือสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง ทั้ง
ภาพ เสีย ง และข้ อความ ท า ให้ การน าเสนอรายละเอียดของสิ นค้า 
กระบวนการผลิต เส้นฝ้ายที่ใช้ผลิต มีความชัดเจน สร้างความเชื่อใจให้กับ
ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้ามีการสั่งซ้ือสินค้าซ้ า 

 LINE@ คือ บัญชี ของแอปพลิ เคชัน ไลน์  ซ่ึง ใช้ติดต่อ 
สื่อสารในเชิงพาณิชย์ สามารถส่งข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก มี
ความสามารถในการส่งเสริมการขาย โดยการสมัครใช้งาน Line@ (ผู้ขาย
ต้องมีบัญชีของไลน์ก่อน) มีขั้นตอนดังนี้ 

 

 1. ลงทะเบียนอีเมล์ในแอปพลิเคชันไลน์ 
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การลงทะเบียนอีเมล์ในแอปพลิเคชันไลน์ 

 

2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Line@ ติดต้ังในโทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟน 

 
การโหลดแอปพลิเคชัน Line@ 

 
1.7  การจ าหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ (website) โดยมี

จุดประสงค์เพ่ือการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ หากสนใจสินค้าลูกค้าต้องสั่ง
ผลิตภัณฑ์กับประธานกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มโดยตรง เพ่ือยืนยันเนื้อผ้า และ
โทนสีของผ้า รวมถึงราคา การมีเว็บไซต์ประจ ากลุ่มมีข้อดี คือ สร้างความ
ม่ันใจให้กับลูกค้า การน าเสนอข้อมูลและสินค้าเป็นปัจจุบัน 
 



 
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร www.snru.ac.th 

  
 

เว็บไซต์ฑีตา (ฑีตา, 2561) 
 

1.8 การจ าหน่ายสินค้าโดยสมาชิกกลุ่มเครือข่ายผ้าคราม 
โดยสมาชิกกลุ่มจะพบปะกันตามวันที่นัดหมายเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า
ครามในลักษณะของการจัดตลาดนัดผ้าคราม เช่น  มีตลาดนัดผ้าครามทุก
วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป สินค้าที่น ามาจ าหน่ายประกอบด้วยผ้า
ผืนและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ  

1.9 การสร้างจุดขาย 
เป็นการจ าหน่ายสินค้า ท่ีใช้เอกลักษณ์
เฉพาะของผู้ขาย และการสร้างความ
โดดเด่นของกลุ่ม เช่น การน าผ้าคราม
ใส่ตะกร้าหาบขายในตลาดผ้าคราม 
การช่วยลูกค้าแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์
ผ้าครามหรือสินค้าที่ซ้ือจากร้านแล้ว 
ถ่ายรูปลงสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

 

2. ช่องทางการจ าหน่ายทางอ้อม คือ ผู้ผลิตจ าหน่ายสินค้า
ผ่านตัวกลาง หรือมีตัวแทนจ าหน่าย ซ่ึงช่องทางการจ าหน่ายแบบนี้พบมาก
ในกลุ่มผ้าย้อมครามที่ยังไม่มีความพร้อมในการออกตลาด จึงจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้กับคนกลางที่มารับซื้อในหมู่บ้าน หรือตัวแทนคนกลางที่สั่ง

ผลิต การก าหนดราคาขึ้นกับข้อตกลงระหว่างคนกลางกับผู้ผลิต  
  

นางหาบของเฮือนนางคราม สกลนคร 
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การส่งเสริมช่องทางการตลาด 
หน่วยงาน ราชการและเอกชนมีกิจกรรมในการส่งเสริ ม

ช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผ้าย้อมคราม เช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สกลนคร กรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น จ าแนกเป็น 3 ช่องทาง คือ 

1. กลุ่มผ้าย้อมคราม/ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถออกนอกพ้ืนที่ได้
ตลาดจะอยู่ ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โดยจังหวัด
สกลนคร มีตลาดในการจ าหน่ายสินค้า เช่น ตลาดประชารัฐของทุกอ าเภอ 
ถนนผ้าครามในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลาดนัดหน้าศาลากลางในวัน
อังคารและวันพฤหัสบดี และกลุ่ม BizClub น าสินค้าไปจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างจังหวัด โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น โค ข้าว เม่า คราม และ ผลิตภัณฑ์
เกษตร เป็นต้น 

ข้อดีจากการออกแสดงสินค้าไปตามที่ต่าง ๆ คือ 
1. กลุ่มผู้บริโภคเกิดการรับรู้และรู้จักผ้าครามสกลนคร เกิด

การบอกต่อแบบปากต่อปาก กลุ่มผู้บริโภคกลับมาซ้ือซ้ า เกิดช่องทางธุรกิจ
ผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ และเฟซบุ๊ก  

2. การกระจายพ้ืนที่การจ าหน่าย เช่น การวางขายสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้า เช่น สยามพารากอน คิงเพาเวอร์ ท็อปซุปเปอร์มาเก็ต  
เจเจมอล ประตูน้ า เป็นต้น  

3. ช่องทางต่างประเทศ กลุ่มผ้าย้อมครามที่ มีศักยภาพพร้อม
เดินไปต่างประเทศและสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปกับ
หน่วยงานราชการหรือเอกชน เช่น เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น 
ท าให้ฐานลูกค้าเปิดกว้างเป็นโอกาสให้ผ้าย้อมครามสกลนครไปวางขายใน
ห้างสรรพสินค้าท่ีต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น 
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2. กลุ่มผ้าย้อมคราม/ผู้ประกอบการที่ ดูแลตัวเองได้ ซ่ึงสามารถ
ออกจ าหน่ ายนอก พ้ืนที่ กับหน่ วยงา นราชการหรือเอกชน  โดยกลุ่ ม
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ า มัน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบูธ (เซ็นทรัล
เวิลด์ เซ็นทรัลบางนา เมืองทองธานี) เป็นต้น 

 
 3. กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เพ่ือกระตุ้นยอดขาย เช่น  

1) ซ้ือผ้าผืน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้วแถมกระเป๋าสตางค์ใบ
เล็ก หรือแถมผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น 

2) การจัดช่วงนาทีทอง เช่น การจัดกิจกรรมลดสั่งลา  
3) การท ากระเป๋าผ้าที่มีเฉพาะกลุ่มมาเป็นบรรจุภัณฑ์

ส าหรับใส่สินค้า เป็นการสร้างความพิเศษให้กับลูกค้า เป็นต้น 
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ค าถามท่ีพบบ่อย 

ค าถาม การเลือกใช้ภาชนะส าหรับเตรียมน้ าย้อม หรือก่อหม้อ ควรเลือกใช้
ภาชนะประเภทใด 

ค าตอบ ภาชนะส าหรับก่อหม้ออาจเป็นโอ่งดินเผา หรือถังพลาสติก หรือท่อ
ซีเมนต์ หรือภาชนะท่ีสามารถเก็บกักน้ า เป็นต้น จากคุณสมบัติของภาชนะแต่ละ
ประเภท พบว่า โอ่งดินเผา มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ก่อหม้อ เพราะ จะท าให้ผ้าติดสี
ย้อมได้ดีกว่าถังพลาสติก เนื่องจากมีการระบายอุณหภูมิระหว่างภายในกับภายนอกได้  

 

ค าถาม ท าไมถึงไม่ควรใส่ผลไม้เป็นลูกลงในหม้อย้อมคราม 
ค าตอบ เพราะถ้าเติมเนื้อผลไม้ลงในหม้อน้ าย้อมคราม อาจท าให้น้ าในหมอ้

ย้อมครามเกิดเช้ือราและเน่า  
 

ค าถาม การน ามะขามเปียกผสมลงในหม้อคราม ควรมีวิธีเตรียมอย่างไร  
ค าตอบ หากเป็นเนื้อมะขามควรละลายเนื้อมะขามเปียกกับน้ าอุ่นจะท าให้

เนื้อมะขามนิ่มยุ่ยเร็ว และละลายได้ง่ายข้ึน 
 

ค าถาม ท าไมหม้อครามจึงต้องมีสารท่ีให้ความหวาน 
ค าตอบ เพราะในหม้อครามมีแบคทีเรีย ซ่ึงท าหน้าท่ีเปล่ียนเนื้อครามสีน้ า

เงินให้เป็นน้ าย้อมสีเหลือง การเติมน้ าตาลลงในหม้อเป็นการเล้ียงเช้ือแบคทีเรียใ ห้
สามารถเพ่ิมจ านวนและสามารถท าหน้าท่ีได้มากข้ึน 
 

 ค าถาม สถานท่ีในการจัดวางหม้อคราม ควรเป็นอย่างไร 
 ค าตอบ หม้อครามควรวางในร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับช้ืน ไม่มีน้ าขัง 
เฉอะแฉะ ปลอดโปร่ง แดดส่องไม่ถึง ไม่ควรวางใกล้กับคอกสัตว์เล้ียง ถ้าหากเป็นหม้อ
ขนาดเล็กควรยังระดับให้สูง ข้ึน เพ่ือสะดวกในการย้อม และดูแลรักษา ควรมีฝาปิด
เพ่ือกันแมลงและส่ิงแปลกปลอมตกลงไปในหม้อ 
 

 ค าถาม ผู้ดูแลหม้อคราม ไม่ควรชิมน้ าย้อมคราม เพราะเหตุใด 
 ค าตอบ เนื่องจากในหม้อครามมีฤทธ์ิเป็นด่างท่ีค่อนข้างแรง และอาจมีสาร
ตกค้างในการย้อมซ่ึงอาจเกิดการเตรียมเส้นฝ้าย ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยจึงไม่ควร
ชิมน้ าย้อมคราม  
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