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เรื่อง ผาทอยอมสีธรรมชาติ บานหนองจอกพัฒนา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         ผาทอเป็นศิลปะแหงภูมิปัญญาทองถิ่น อันมีความผูกพันเชื่อมโยงวิถีชีวิต ความเชื่อ และพิธีกรรมของไทย

ศาสตรและศิลป การทอผาไดรับการถายทอดและสืบสานมาตอกันมารุนสูรุนจนถึงปัจจุบันการทอผาในหลายทอง

ถิ่นยังคงรักษารูปแบบอันเป็นเอกลักษณเฉพาะตน ผาทอจึงเป็นมรดกทางสังคมที่สะทอนใหเห็นถึงความเป็นมา

ในอดีตอันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยูของกลุมคน จากหลักฐานทางโบราณคดี พบวาดินแดนที่เป็นราช

อาณาจักรไทยมีการทอผามากกวา 2,500 ปี ผาทอที่สรางขึ้นเป็นครัง้แรกเป็นเพียงผาพื้นสีธรรมชาติไมมีลวดลาย

ตอมามีไดมีการสรางลวดลายผาดวยการพิมพลวดลายเหลาน้ีมีการพัฒนาตอมาจนถึงยุคที่มนุษยรวมกันเป็นเผา

และอาณาจักร โดยใชลายผาเป็นเครื่องหมายของกลุมที่แสดงออกถึงความเชื่อผานสัญญาลักษณ ศิลปะการทอผา

มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงยุคที่คนไทยรวมตัวกันเป็นอาณาจักรตางๆ ประมาณพุทธศตวรรษที่20-21 มีการทอผา

ขึ้นเพื่อใชสอยในครอบครัวและเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันผามีบทบาทสําคัญตัง้แตการใชเป็นเครื่องนุงหม

โดยตรงตลอดจนการใชผาเขาไปเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อวัฒนธรรม ศาสนา และสังคม ผานับ
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วามีความสําคัญในการคาและเศรษฐกิจอีกดวย (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2530)

         การทอผาเป็นหตัถกรรมอยางหน่ึงที่ทาํสบืตอกนัมาเป็นเวลาตัง้แตกอนสมยัสโุขทยัเป็นราชธานี สนันิฐานจาก

ประวัติศาสตรไทยไดกลาวไวจากหลักฐานการแตงกายของกษตัริยเจานาย ขาราชการคหบดี ในสมัยนัน้ไดกลาว

ไวเกี่ยวกับเรื่องการสงสวยมักกวาวา “สงผาทอเป็นมัด น้ําผึ้ง ไมหอม” และอื่นๆ เป็นเครื่องราชบรรณาการ ซึ่ง

การทอผานับวาเป็นศิลปะที่ผูเป็นชางทอตองมีความสามารถในการใชสีของเสนดายประกอบกันใหเกิดความ

สวยงามเหมาะสมและการแตงแตมสีทําใหเกิดลวดลายการยอม โดยเฉพาะผาที่เรียกวา“ผามัดหมี่” หากผูใดได

จับชมแลวยากที่จะวางลงได 

         การทอผานับวาเป็นสถาปัตยกรรมอีกดวย เพราะชางทอผาตองออกแบบลายผาของตนเองขึ้นมา โดย

การนําลักษณะตางๆ ของธรรมชาติ เชน ดอกไม ดาว เดือน สัตว ของใชมาคิดประดิดประดอยเป็นลายผา จน

มีชื่อเรียกตามลักษณะของสิ่งเหลานัน้ เชน ดอกแกว บาง กระเบีย้ (ผีเสื้อ) คันรม ขอคําเดือน ขิด สํารวจ (จรวด)

หงส และการพัฒนาลายผาจากที่คิดใหมีความซับซอนสวยงามยิ่งขึ้น เชน ลายขอซอมน อย (เล็ก) ซอมใหญ ลาย

ดานน อย ดานกลาง ดานใหญ หงสน อย ลายหงสใหญ

         การสืบทอด การถายทอด ในสมัยโบราญผูคนเรียนรูหนังสือน อยแทบไมไดศึกษาเลาเรียนเลยโดยเฉพาะผู

หญิง ซึ่งตองมีหน าที่ในงานบานเลีย้งลูก ทํางานทอผา เพื่อใชในการนุงหมของคนในครอบครัว หลังเวลาวางจาก

การทํานาทําไร อาศัยเวลากลางคืนบาง เวลาหยุดพักเพื่อรอคอยการเก็บเกี่ยวผลผลิตบาง นับวาเป็นงานหนักพอ

สมควรสําหรับหญิงไทย เพราะเมื่อเลิกงานประจําวันแลวยังตองประกอบอาชีพดูแลลูกๆ และสามีใหรับประทาน

อาหารจนอิ่มและเขานอนแลว ตนเองก็ยังมิไดพักผอนหลับนอนยังตองนัง่เก็บฝ าย (เก็บสิ่งเจือปนออกจากปุยฝ าย

) เข็นฝ าย ดีดฝ าย มัดหมี่ เพื่อเตรียมไวเมื่อวางเวน จากการทํางานจริงๆ แลวจึงจะทําการทอผา

         การถายทอดเทคโนโลยีตางๆ ในสมัยนัน้ ตองอาศัยความจําจากการปฏิบัติ จึงทําใหเกิดความชํานาญ ไมมี

การบันทึกเป็นภาพหรือลายลักษณอักษรแตอยางใด ถายทอดจากแมสูลูกหรือเครือญาติใกลชิดจึงเปรียบเสมือน

เป็นการสืบสายเลือดเลยก็วาไดการทอผาแตโบราณจะใชใยไหมและใยฝ ายเป็นวัตถุดิบหลักในการทอผาเพราะ

ไมมีเสนใยสังเคราะหอื่นใดที่จะมาแทนเสนใยไหมและฝ ายไดดี บางกลุมบางสถานที่ไดนําวัสดุอื่นมาใช เชน ปาน

ใบสับประรถ ใบเตยหนาม ปอ มาทําเป็นวัสดุในการทอผาแตก็ไมไดรับความนิยามเพราะไมเกิดความน่ิมทําให

ระคายเคืองรางกาย สูใยไหมและฝ ายไมได โดยการทอผาเป็นศิลปะอยางหน่ึงที่คนไทยรุนปัจจุบันตองชวยกัน

อนุรักษไว ในสมัยกอนผูหญิงไทยจะทําเครื่องใชตางๆ ในบานเอง งานสําคัญอยางหน่ึงคือการทําเสื้อผา ผานุง

ผาหมไวใชกันในครอบครัว ในพิธีกรรมตางๆ เกี่ยวกับการเกิด การบวช การแตงงาน การตาย ก็ตองใชผา ผาทอ

จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตคนไทย (อมรา จิวาลักษณ, 2546) 

ความเป็นมาของการทอผาสีธรรมชาติ บานหนองจอกพัฒนา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

         จงัหวดักาํแพงเพชร มีกลมุทอผาที่ไดมาตรฐานและเป็นระบบ คอืหมบูานใหมศรีอบุล หมูที่ 8 ตาํบลนิคมทงุ
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โพธิ ์ทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ที่มีการทอผา อยางเป็นระบบและครบวงจรมาตัง้แต ปี พ.ศ.2534 แต

ยังไมสามารถผลิตดายดวยตนเองได เพราะการหาซื้อมามีตนทุนที่ถูกกวามาก การผลิตผาจากการป่ันดาย จน

กระทัง่ถึงการทอผา ตัดเย็บ และขายปลีกและขายสงอยางครบวงจร มีระบบและสามารถเลีย้งตนเองได โดยได

รับการสนับสนุนจากจังหวัดกําแพงเพชรและองคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ ์ทะเลอยางตอเน่ือง ทําใหประชาชน

มีรายไดจากการทอผา ตัดเย็บและเลีย้งตัวได หลังจากการทําไรทํานา หรือวางจากการทําเกษตรกรรมนับวาเป็น

ตัวอยางที่ดี สําหรับการรวมกลุมการทํางาน อยางเขมแข็ง ของประชาชน ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งมากขึ้น

(สันติ อภัยราช, 2558)

         บานหนองจอกพฒันา อาํเภอคลองขลงุ จงัหวดักาํแพงเพชร เป็นอกีชมุชนที่มีประชากรที่ยายถิน่ฐานมาจาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยยายถิ่นฐานมาจาก อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด และไดนําภูมิปัญญาการทอผา

ตัง้แตการปลูกฝ าย การป่ัน การยอม และการทอผา โดยใชเวลาวางหลักจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดย

มีการรวมกลุมกันประกอบอาชีพทอผา โดยมีกลุมลูกคาสวนใหญเป็นกลุมองคกร หาง ราน บริษทัและหนวยงาน

ของรัฐ ปัจจุบันกลุมผาทอหนองจอกพัฒนามีความตองการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางความหลากหลายใหกับ

ลูกคาเดิม และแสวงหาลูกคาใหม

กําแพงเพชร

         ประวัติความเป็นมาของการทอผาสีธรรมชาติ บานหนองจอกพัฒนา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

กลาวโดย นางวิรส  สอนนอก ภูมิปัญญาทองถิ่นดานการทอผายอมสีธรรมชาติ ปัจจุบันอาศัยอยูบานเลขที่ 78 หมู

ที่ 9 บานหนองจอกพัฒนา ตําบลทามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ไดเรียนรูการยอมสีผาดวยสี

ธรรมชาติจากการเขารับการอบรมโดยศูนยวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอผาพื้นบาน (ฝ ายแกมไหม) สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม สาํหรบัการทอผาไดเรยีนรู และไดรบัการถายทอดจากนางนา 

หอมดวง  อายุ 85 ปี ซึ่งเป็นมารดา ผลิตผลงานที่หลากหลาย ไมวาจะเป็นผาขาวมา ผาคลุมไหล ผาตัดเสื้อ เป็น

ตน ซึ่งเป็นผาที่ยอมจากสีธรรมชาติทัง้สิน้ ผลิตภัณฑผาทอยอมสีธรรมชาติของนางวิรส  สอนนอก มีคุณภาพดี มี

ลูกคาสนใจติดตอขอซื้อเพื่อนําไปจําหนายและหรือนําไปตัดเสื้อผา เป็นของฝากในโอกาสตาง ๆ ทําใหเพิ่มรายได

ใหกับครอบครัว นอกจากการทําสวน ในการดําเนินงานผลิตผายอมสีธรรมชาติจะใชเวลาในการดําเนินงานประมา

ณ 5 วัน และไดแบงผลิตภัณฑ ดังน้ี (วิรส สอนนอก, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2560)

         1. ผาขาวมา (สีธรรมชาติ)

         2. ผาขาวมา (สีเคมี)

         3. ผาคลุมไหลสีธรรมชาติ

         4. ผาถุงมัดหมี่

         5. ผาทอขัดลายพื้นฐาน 
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ขัน้ตอนและกระบวนการผลิตผาทอยอมสีธรรมชาติ

         ปัจจุบันการทอผามีวิวัฒนาการโดยการประยุกตลายตางๆ ผสมผสานกันเป็นลายใหมๆ รวมทัง้ผาแตงเสื้อ

สุภาพบุรุษ-สตรี โดยใหสีที่แตกตางจากของเดิมออกไปตามความนิยมของผูซื้อ กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผา

ใหเกิดลวดลายตางๆ เป็นเทคนิคและความสามารถของแตละคน หลักใหญของการทอผาก็คือ การนําเสนฝ าย

หรือไหมมาขัดกันใหเป็นลาย โดยขึ้นเสนกลุมหน่ึงเป็นหลัก เรียกวา เสนยืนแลวใชอีกเสนหน่ึง เรียกวาเสนพุง

สอดตามขวางของเสนยืน เมื่อสานขัดกันก็จะเป็นลวดลายตางๆ ผาบางชนิด ผูทอจะคิดหาวิธีสอดดวยและสอดสี

สลับกัน บางวิธีก็จะจับผูกและมัดเนนเป็นชวงๆ หรืออาจจะยกดายที่ทอเป็นระยะๆ ทําใหเกิดลวดลายสวยงามผู

ทอตองสามารถจดจําลวดลายที่ตนคิดประดิษฐได ถึงแมแตละลวดลายจะมีความซับซอนและหลากหลาย แตเขา

ก็สามารถนํามาประสานกันไดอยางเหมาะเจาะ งดงามแสดถึงภูมิปัญญาและความสามารถของชาวชนบทเป็น

อยางดี ผาทอมือจึงมีเทคนิคการทอและความสวยงามเป็นที่สุด 

วัตถุประสงคของการผลิต

         1. เพื่อสงเสริมใหกลุมอาชีพเกษตรกรรวมกันแกไขปัญหาและพัฒนาอาชีพ

         2. เพื่อใหเกษตรกรพัฒนาบทบาทความสามารถของตนเองดวยการทอผาและยอมสีธรรมชาติ เพื่อเป็น

อาชีพเสริมใหกับเกษตร

         3. เพื่อใหสมาชิกในกลุมมีความสามัคคี เรียนรูรวมกันและแกปัญหาดานตางๆ ไดเป็นอยางดี

         4. เพื่อใหกลมุอาชพีสงเสรมิเกษตรกรเป็นแหลงเผยแพรความรูและเป็นแกนนําในการพฒันาอาชพีของกลมุ

ตอไป

         5. ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพไดรับรองมาตรฐาน มผช.

วัตถุดิบและสวนประกอบ

         1. ไหมสังเคราะหอุปกรณในการผลิต

         2. กี่

         3. กานสวย

         4. ไนป่ันฝ าย

         5. หลอดใสฝ าย

         6. อักกวักฝ าย

         7. ไมคอนอัก

         8. หลักเผือ

         9. หลักหลอด
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         10. ฟืม

ขัน้ตอนการทอผาฝ าย

         การทอผายอมสีธรรมชาติของอาํเภอไทรงาม สวนใหญทอดวยฝ ายซึ่งมีขัน้ตอนการเตรียมฝ ายและการทอผา

ดังน้ี

         การเตรียมเสนฝ ายที่จะนําไปทอ

              1. นําฝ ายที่ไดแยกเป็นเสนดาย ภาษาทองถิ่นเรียกวา “ การกวักดาย ”

              2. นําเสนฝ ายที่กวกัแลว ไปเตรยีมทอ ( ภาษาถิน่เรยีกวา คนัลาย ) แลวจงึเลอืกเอาลายแบบที่ตองการ

นําไป “ สืบหูก ” คือ สอดเป็นลายยืนเขมกับฟืมที่ใชทอ

              3. นําเสนฝ ายไปนัง่ป่ันใสในหลอดที่ทาํจากแทงเลก็ ๆ ที่ไสกลางจะกลวง ป่ันใหมีขนาดหลอดไมใหญจน

เกินไป ใสในกระสวยได

         ขัน้ตอนการทอ

              1. นําฝ ายเสนไปกางในกี่ที่จะใชทอ

              2. นําเสนดายที่ป่ันไวในหลอดมาทอตามลายที่ตองการ

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการยอมสีธรรมชาติ

         การยอมสีธรรมชาติดวยวสัดุตาง ๆ ก็จะไดสีที่ออกมาแตกตางกนัไป ตามภมูปัิญญาของผูยอมผาในอดตีซึ่งมี

ความชาญฉลาดเป็นอยางยิ่งในการคิดคนเอาสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติและใกลตัวมาทําการทดลองจากการสังเกต

ชางคิดและจดจํา จึงทําใหบรรพชนในรุนตอๆ มาตางยึดถือเอาวิธีการดังกลาวมาใช อันเป็นผลใหเกิดประโยชน

อยางมากมายแกอนุชนรุนหลังและตอ ๆ ไป

สีธรรมชาติที่ใช

         สีธรรมชาติที่ใชทัง้หมดไดจากพชื จากเปลอืกไม ใบไม และลกูไม เชน เปลอืกตนเพกาใหสีเขยีวแกลกูมะเก

ลือ ใบเหวใหสีเขียวออน ลกกระบก (มะลื่น) ใหสีเทา และครัง่ใหสีชมพูอมมวง วิธีการสกัดน้ําสีจากสวนตางๆ

ของพืชแตกตางกันไป ในกรณีที่เป็นใบน้ําสีมักจะไดมาจากการหมักใบ ถาเป็นลูกไม เชน ลูกมะเกลือ น้ําสีจะได

จาการหมักลูกมะเกลือที่ถูกทุบจนแหลกละเอียดแลว สวนในกรณีของเปลือกไมหรือรากไมจะนํามาสับเป็นชิน้

เล็กๆ บางๆ แลวนํามาตมจึงจะไดน้ําสีที่ตองการ สีธรรมชาติที่ใชที่บานหนองป้ิงไกสวนใหญไดจากการเก็บพันธุ

พืชเหลาน้ีมาจากบนเขาและในป า น้ําสีที่สกัดไดจากพืชในแตละครัง้ก็ยังใหสีที่แตกตางกันไปบาง

การยอมสีสิ่งทอที่ใชวัสดุจากธรรมชาติ
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         ดวยภมูปัิญญาของคนรนุป ยูาตายายที่ไดศกึษาทดลองซํ้าแลวซํ้าอกี จนกระทัง่ไดองคความรูในการยอมสีผา

ดวยวัสดุธรรมชาติที่ไมเป็นพิษตอผูคน สัตวและธรรมชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดกลายเป็นหน่ึงในเครื่อง

มือหาเลีย้งชีพของพี่น องชาวชนบท  ผูซึ่งมีบทบาทและสวนรวมโดยตรงในการดํารงไวซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันงด

งาม สียอมผาที่ไดจากธรรมชาติเกิดจากการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติหลายๆ อยางนับตัง้แตตนไม

พืช สัตว แรธาตุตางๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

สวนตางๆ ของพืช วิธีการใหไดมาซึ่งสี
ดอก นําไปแชและคัน้เอาน้ําสี
ใบและกิ่งกาน นําไปหมักและคัน้เอาน้ําสี
ผล – เมล็ด นําไปโขลกและคัน้เอาน้ําสี
เปลือกและแกน นําไปตมน้ําจนเดือดจะไดน้ําสี
ราก นําไปแชและคัน้เอาน้ําสี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดของวัสดุ สวนที่ใช สีที่ได
ครัง่ ตัวครัง่ มวงแดง
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ชนิดของวัสดุ สวนที่ใช สีที่ได
ดินแดง ดินแดง แดงอิฐ
โคลน โคลน เทาออน

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการดําเนินการยอมสีธรรมชาติ

         การทอผายอมสีธรรมชาติ เป็นการยอมผาดวยวัสดุธรรมชาติ ผสมกับวัสดุอื่นๆ ที่ทําใหเกิดเป็นสีตางๆ ใน

แตละแหงจะมีวิธีการ ขัน้ตอน และเทคนิควิธียอม ที่แตกตางกันไป ชางทอผาแตละคนมีวิธีการยอมผาของตน

เอง ซึ่งจะเก็บไวเป็นความลับและถายทอดใหแกลูกสาว ปัจจุบันความลับเหลาน้ีไดสูญหายไปเป็นสวนมาก คง

เหลืออยูแตในการทําสีเพียงบางสีเทานัน้

         การยอมสีธรรมชาติของกลมุทอผาในเขตอาํเภอไทรงาม จะมีวธิีการที่คลายกนั แตจะแตกตางกนับางในดาน

เทคนิคและอัตราสวน ซึ่งจะแตกตางกันตามความรูและประสบการณของแตละคนโดยทัว่ไปแลวจะมีขัน้ตอน

สวนประกอบ และวิธีการ ดังน้ี

         ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมวัตถุดิบ

            1. นําเสนฝ ายดิบมาแชน้ําทิง้ไวหน่ึงคืน จากนัน้นํามาซักใหสะอาดเพื่อเอาแป งออก เสนฝ ายจะนุมพรอม

อุมสี นํามาตมเพื่อชวยละลายไขมัน

            2. นําวัตถุดิบธรรมชาติจากพืชใหสีที่เราตองการยอม โดยนําสวนของใบที่แกจัดหรือออนในพืชบางชนิด

เชน ใบสัก เปลือกไม นํามาสับใหเป็นชิน้เล็กๆ โดยใชอัตราสวน ใบไม 2 กิโลกรัม ตอ ฝ าย 1 กิโลกรัม
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         ขัน้ตอนที่ 2 ตมใบไมที่สับแลวประมาณ 1 ชัว่โมง อยาใหน้ําเดือดเกินไป จากนัน้กรองเอาเศษใบไมออกให

เหลือเฉพาะน้ําสี

         ขัน้ตอนที่ 3  นําเสนฝ ายที่ผานการซกัทาํความสะอาดและตมซกัแลว ใสลงไปในหมอตม กดเสนใยฝ ายใหจม

มิดน้ํา

         ขัน้ตอนที่ 4  หลังการตมครบ 3 ชัว่โมงแลว น้ําเสนฝ ายขึ้นจากหมอ ลางเสนฝ ายใหสะอาด

         ขัน้ตอนที่ 5  นําเสนฝ ายลงไปในอางกระตนุสี เชน สนิม น้ําปูใส น้ําโคลน น้ําสารสม น้ําขี้เถา จนุสี ดนิลกูรงั

เป็นตน เพียงอยางใดอยางหน่ึง ขยํา หมัก บีบเสนฝ ายใหดูดซึมทัว่ผืน ถาตองการนําไปกระตุนสี อางอื่นๆ อีก

ตองการซักน้ําใหสะอาดเสียกอนแลวจึงหมักลงในในสารกระตุนสีตัวใหม

         ขัน้ตอนที่ 6 นํามาซกัลางใหสะอาด สีสวนเกนิจะหลดุหมด จากนัน้นําไปผึ่งใหแหง ควรผึ่งในรมไมใหถกูแดด

         ขอสังเกต การยอมฝ ายเพื่อป องกันไมใหสีตกจะเติมน้ําดางรวมดวย ใบยูคาลิปตัส ใบมะขาม น้ําขี้เถาไฟ

เทคนิคและวิธีการยอมสีธรรมชาติดวยวัสดุตางๆ

         การยอมสีเขยีวจากเปลอืกตนเพกา เอาเปลอืกเพกามาหัน่ หรอืสบัใหเป็นชิน้เลก็ ๆ นําไปตม 20 นาที ชอน

เอาเปลือกออก ตมเถาถัว่แปบเอาแตน้ําใสเติมลงไปใสน้ํามะเกลือกเล็กน อย ใสปูนขาวและใบสมปอยผสมลงไป

ทิง้ไวสักพัก แลวกรองใหเหลือแตน้ําสีพรอมที่จะยอม นําเอาน้ํายอมตัง้ไฟพออุน นําดายฝ ายซึ่งซุบน้ําบิดพอหมาด

จุมลงในอางยอม ตมตอไปนาน 20 นาที จนไดสีที่ตองการ ยกดายฝ ายออก ซักน้ําสะอาดใสราวกระตุกตากจน

แหง จะไดสีเขียวตามที่ตองการ

         การยอมสีเขยีวจากเปลอืกสมอ เอาเปลอืกสมอมาตมเคีย่วใหแหงพอสมควร รนิเอาแตน้ําใสหมอดนิ เอาดาย

ฝ ายที่ผานการยอมครามมาครัง้หน่ึงแลว ลงไปยอมในน้ําสีที่ยังรอนอยู ตมตอไปประมาณ 1 ชัว่โมง หมัน่กลับ

ดายฝ ายไปมา เพื่อใหสีดูดซึมอยางสมํ่าเสมอ พอไดสีที่ตองการยกดายฝ ายขึ้นกระตุน ตากใหแหงจะไดสีเขียว

ตามที่ตองการ

         การยอมสีกากีแกมเขยีวจากเปลอืกเพกากบัแกนขนนุ เอาเปลอืกเพกาสด ๆ มาลางน้ํา ผึ่งแดดสกั 2-3 แดด

พักทิง้ไว เอาแกนขนุนหัน่หรือใสใหเป็นชิน้บาง ๆ แบงเอามา 1 สวน ผสมกับเปลือกเพกา 3 สวน ตมเคี่ยวให

น้ําเดือดแลวกรองเอาแตน้ํา เวลายอมเติมน้ําสารสมเล็กน อยเพื่อใหสีติดดีและทนทาน การยอมเอาดายฝ ายซึ่งชุบ

น้ําแลวบิดพอหมาดลงในอางยอมหมัน่กลับดายฝ ายไปมา เพื่อใหสีติดสมํ่าเสมอ ไมดาง จึงยกดายฝ ายขึ้นซักน้ําให

สะอาดบิดกระตุก แลวนําไปตาก

         การยอมสีน้ําตาลแกจากเปลือกไมโกงกาง นําเอาเปลือกไมโกงกางที่แหงพอหมาด มาลางน้ําใหสะอาด แช

น้ําไว  1 คืน แลวตมเคี่ยวไว 2 วัน กรองเอาแตน้ํายอมใสสารเคมีไฮโดรเจนซัลไฟต ผสมลงในน้ํายอมเล็กน อย

เพื่อใหสีติดดีขึ้น เอาดายฝ ายที่ชุบน้ําพอหมาดจุมลงในน้ํายอม ตัง้ไฟตมนาน 30 นาที ยกดายฝ ายขึ้นซักน้ํา บิดให

แหง กระตุกดายฝ ายใหกระจาย ตากแดด
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         การยอมสีเปลอืกไมโกงกาง แชเปลอืกไมโกงกางในปรมิาณพอสมควรไวนาน 3 วนั แลวตัง้ไฟตมใหเดอืด จน

เห็นวาสีออกหมดดีแลว จึงเทน้ําใสลงใสอางยอม หมักแชไว 1 คืน นําเอาเปลือกไมผึ่งแดดจนแหงเก็บไวใชตอไป

สีเปลือกไมน้ีถาถูกตมจะกลายเป็นสีดําได แตทนน้ําเค็ม

         การยอมสีดวยรากยอ เอารากยอแหงที่มอีายุสกัหนอย เพื่อจะใหไดสีเขมมาสบัหรอืหัน่เป็นชิน้เลก็ ๆ นําไปตม

น้ําที่เดือด น้ําสีจะเป็นสีแดงจึงยกลง กรองเอาแตน้ําสี นําเอาดายฝ ายซึ่งเตรียมจะยอมชุบน้ําใหเปลือกพอหมาดลง

แชในน้ําสีประมาณ 30 นาที  หรือกวานัน้ หมัน่ยกดายฝ ายกลับไปกลับมาเพื่อใหสีติดดายฝ ายอยางทัว่ถึง แลว

นําดายฝ ายที่ยอมขึ้นจากหมอบิดพอหมาด นําไปลางน้ําสะอาด แลวผึ่งใหแหง จะไดดายฝ ายที่ยอมเป็นสีแดงที่

ตองการ

         การยอมสีดวยเมลด็คาํแสด วธิีเตรยีมสีจากเมลด็คาํแสด แกะเมลด็ออกจากผลที่แกจดั แชน้ํารอนหมกัทิง้ไว

หลายๆ วัน จนสารสีตกตะกอน แยกเมล็ดออก นําน้ําสีที่ไดไปเคี่ยวจนงวดเกือบแหงแลวนําไปตากแดด จนแหง

เป็นผงเก็บไวใช

         วธิียอมสีผาฝ าย ละลายสีเชนเดยีวกบัการยอมสีผาฝ าย แตนําผาไหมที่ตองการยอมแชไวประมาณ 1 ชัว่โมง

และเติมสบูลงเล็กน อยลงไปในสีที่ใชยอม ถาตองการใหผามีสีเหลืองเพิ่มขึ้นใหเติมกรด Tataric ลงไปเล็กน อยผา

ที่ยอมดวยสีจากเมล็ดคําแสดที่จะไมตกงายเมื่อถูกับสบู หรือกรดออนๆ

         การยอมสีดาํจากลกูมะเกลอื นําเอาลกูมะเกลอื มาตาํละเอยีด แลวแชในน้ํา ในน้ําที่แชน้ีเอารากลาํเจยีก หรอื

ตนเบง ตําปนกับลูกมะเกลือ แลวเอาไดฝ ายที่ลงน้ําแลวบิดพอหมาดลงยอมในน้ํายอม สัก 3-4 ครัง้ การยอมทุก

ครัง้ตองตากแดดใหแหงจนเห็นวาดําสนิทดี ถาตองการใหผาเป็นเงาใชงาดําตําละเอียด นําดายฝ ายมาคลุกเคลาให

ทัว่ ผึ่งไวสักพัก กระตุกตาก การยอมอีกอยางหน่ึง คือ เอาลูกมะเกลือที่แชน้ําทิง้ไวนัน้ในปริมาณที่ตองการมา

ตําใหละเอียดพรอมกับใบหญาฮอมเกี่ยวแลวเอาไปแชน้ําดาง (ไดจากตนมะขามเผาไฟใหเป็นขี้เถา แลวละลาย

น้ํากรองเอาน้ําใสๆ จะไดน้ํายอมที่ตองการ) นําเอาดายฝ ายที่ลงน้ําบิดพอหมาด จุมลงในอางยอม ใชมือชวยบีบ

ดวยฝ ายเพื่อใหสีดูดซึมอยางทัว่ถึง ปลอยทิง้สักพักแลวยกขึ้นจากอางน้ํายอม ซักใหสะอาดกระตุกตากใหแหง

         การยอมสีแดงจากดอกคําฝอย นําดอกคําฝอยมาตําใหละเอียด หอดวยผาขาวบางผสมน้ําดางเพื่อใหเกิดสี

(น้ําดางไดจากการนําตนผักขมหนามที่แกจนเป็นสีแดงหรือน้ําตาลมาตากใหแหงสนิทแลวนําไปเผาไฟใหเป็นขี้เถา

ผสมกับน้ําทิง้ใหตกตะกอน รินเอาแตน้ําใสๆ มาผสมกับสี) สวนวิธียอมทําโดยนําดอกคําฝอยมาตมใหน้ําออกมาๆ

จนเหนียว เก็บน้ําสีไว จากนัน้เอาแกนไมฝางมาไสดวยกบบาง ๆแลวตมใหเดือดประมาณ 6 ชัว่โมง ชอนกากทิง้

เวลาจะยอมผา นําเอาน้ํายอมที่ตมแลวทัง้สองอยางมาเทรวมเขาดวยกัน แลวเติมสารสมลงไปเล็กน อย คนใหเขา

กันดีนําฝ ายที่ชุบน้ําและตีเสนใหกระจายลงยอมในอางยอม

         การยอมสีเขยีวจากใบหกูวาง เอาใบหกูวางมาตาํคัน้เอาแตน้ําสีกรองใหสะอาดตมใหเดอืดเอาฝ ายที่เตรยีมไว

ลงยอมจะไดเป็นสีเขียวออน หมัน่ยกดายฝ ายกลับไปกลับมา เพื่อไมใหดายฝ ายดาง และสียอมจะไดติดทัว่ถึง พ
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อไดความเข็มของสีติดดายฝ ายตามตองการจึงยกขึ้นบิดพอหมาด ซักน้ําสะอาดผึ่งใหแหง

         การยอมสชีมพูจากตนมหากาฬและตนฝาง เอาเปลอืกของตนมหากาฬมาสบัใหละเอยีดตมในน้ําเดอืดประมา

ณ 1 ชัว่โมง แลวชอนเอาเปลือกออก เติมไมฝางซึ่งฝางซึ่งผาเป็นชิน้เล็ก ๆ ลงไปตมน้ําเดือดนาน 1 ชัว่โมง เติม

ใบสมปอยลงไปอีก 1 กํา ตมตอไปอีกเล็กน อย ชอนเอากากออกมาเติมน้ําดางลงไป จะไดน้ํายอมสีชมพูจึงเอาดาย

ฝ ายที่ชุบน้ําบิดพอหมาด จุมลงไปในอางยอม ตัง้ไฟตมนาน 30 นาที ยกขึ้นจากอางยอมนําไปซักน้ําบิดใหแหง

กระตุกใหเสนดายกระจายตากแดด

         การยอมสีจากคราม ตดัตนครามมามวนและมดัเป็นฟอนๆ  นําไปแชน้ําไวในภาชนะที่เตรยีมไวประมาณ 2-3

วัน จนใบคราเป่ือย จึงแกมัดครามออกเพื่อใหใบครามหลุดออกจากลําตน นําลําตนทิง้ไปเอาปูนในอัตราสวนที่

เหมาะสมกับน้ําที่แชครามผสมลงแทนตนคราม จากนัน้นําเอาขี้เถาซึ่งไดจากเหงากลวยเผาจนดํา ผสมลงไป ทิง้

ไวประมาณ 2-3 คืน จนกวาน้ําที่กวนใส รินน้ําที่ใสออกทิง้ จะไดน้ําสีครามตามที่ตองการ อาจใชผาขาวบางกรอง

เพื่อจะไดน้ําสีครามที่ละเอียด นําดายไปขยําในหมอครามพยายามอยาใหดายพันกัน ใหน้ําสีกินเขาไปในเน้ือดาย

ฝ ายอยางัว่ถึง จนกระทัง่ไดสีเขมตามตองการ จึงยกไดฝ ายขึ้นจากหมอ บิดใหหมาดลางน้ําสะอาด น้ําไปขึ้นราว

ตากใหแหง

         การยอมสีเหลอืงจากแกนขนนุ นําแกนขนนุที่แหงแลวมาหัน่หรอืไสดวยกบเบา ๆ มอืขยาํใหปนละเอยีด หอ

ดวยผาขาวบาง แลวตมประมาณ 4 ชัว่โมง ดูวาสีนัน้ออกตามความตองการหรือยังเมื่อใชไดชอนเอากากทิง้กรอง

เอาน้ําใสเติมน้ําสารสมเล็กน อย เพื่อใหสีติดดี เอาดวยฝ ายซึ่งชุบน้ําพอหมาด จุมลงในอางยอม กลับดายฝ ายไปมา

นาน 1 ชัว่โมง เอาขึ้นจากอางยอม ซักน้ําสะอาดกระตุกตาก 

บทสรุป

         การดาํเนินการเกบ็ขอมลูผาทอยอมสีธรรมชาติบานหนองจอกพฒันา อาํเภอคลองขลงุ จงัหวดักาํแพงเพชร พ

บวา มีการรวมกลุมกันภายในหมูบานเน่ืองจากประชาชนสวนใหญมาจากภาคอีสานมีความรูความสามารถเกี่ยว

กับผาทอเป็นอยางดีอีกทัง้ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมใหเกิดอาชีพและสราง

รายไดใหกับชุมชน ครอบครัวของบานหนองจอกพัฒนา และไดรับการพัฒนาใหเกิดการยอมสีธรรมชาติ จากวัสดุ

พืช แรธาตุ ที่มีอยูในชุมชน เพื่อสรางความเป็นเอกลักษณของผาทอจึงเกิดเป็นผาทอยอมสีธรรมชาติบาน

หนองจอกพัฒนา ที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และไดผานเกณฑการคัดสรรผลิตภัณฑ

ทองถิ่น 5 ดาว สงเสริมใหเกิดการสรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนเป็นอยางดีและจากการสํารวจขอมูลศิลป

วัฒนธรรมดานการทอผายอมสีธรรมชาติ จะเป็นขอมูลเพื่อเผยแพรใหกับกลุมอาชีพตางๆ สถานศึกษา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดศึกษาหาความรู อีกทัง้ยังเป็นคูมือเกี่ยวกับการยอมสี

ธรรมชาติเพื่อประกอบการดําเนินงานสําหรับผูสนใจทัว่ไปเป็นการพัฒนาความรูความสามารถอีกทางหน่ึง
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คําสําคัญ : ผาทอยอมสีธรรมชาติ, ผาทอ

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ผาทอยอมสีธรรมชาติ_บานหนองจอก

พัฒนา_อ.คลองขลุง_จ.กําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2120&code_db=610007&code_type=03
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