การผลิตผ้าย้อมคราม
ต้นคราม

เป็นไม้พุ่มตระกูลถั่ว ชอบน้ำน้อย แดดจัด บริเวณที่เหมำะแก่กำรปลูกจึงมักเป็นที่ดอนโล่ง เช่น
หัวไร่ ปลำยนำ คันคูของบ่อปลำและต้องดำยหญ้ำเสมอ เพื่อให้ต้นครำมได้รับแดดจัดเต็มที่ ใบครำม
สด หรือทังกิ่งทังใบแก่และใบอ่อนประมำณ 8 กิโลกรัม จึงได้เนือครำมปนปูนขำว 1 กิโลกรัม ย้อมฝ้ำยได้
ประมำณ 200-300 กรัม จึงต้องปลูกต้นครำมค่อนข้ำงมำก ยิ่งถ้ำท้ำผ้ำย้อมครำมตลอดปี เพื่อกำรค้ำ ยิ่ง
ต้องปลูกประมำณปีละ 5 - 6 ไร่ พอต้นครำมอำยุ 3 เดือน ให้สีครำมมำกที่สุด ต้นครำมสูงประมำณ 1-2
เมตร ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ปลำยใบเดี่ยว ใบย่อยรูปรี ดอกช่อออกตำมซอกใบ ดอกย่อยรูปดอก
ถั่ว กลีบดอกสีชมพู ผลเป็นฝัก มีทังฝักตรงและฝักโค้ง ภำยในฝักมี 7-12 เมล็ด ระบบรำกเป็นระบบรำก
แก้ว ล้ำต้นประกอบด้วยข้อและปล้อง มีตำและตำดอกเกิดขึนบริเวณข้อ แล้วเกิดเป็นช่อดอกในภำยหลัง

การก่อหม้อครามเตรียมน้าย้อม ชั่งเนือครำมเปียก 1 กิโลกรัม ผสมน้ำขีเถ้ำ 3 ลิตร ในโอ่ง
ดิน โจกน้ำย้อม ทุกเช้ำ–เย็น สังเกต สี กลิ่น และฟอง วันที่ 3 ใช้มะขำมเปียก 100 กรัมต้มกับน้ำ
1 ลิตร พัก ให้เย็น ผสมลงไปในโอ่ งน้ ำย้อ ม โจกครำมทุกวันและสังเกตต่อไป ซึ่งน้ ำ ย้อ มจะใสขึ น
เปลี่ยนเป็นสีเขียวปนน้ำเงิน กลิ่นหอมอ่อน ฟองสีน้ำเงิน โจกครำมทุกวันจนกว่ำน้ำย้อมจะเป็นสีเหลือ
งอมเขี ย วหรื อ เขี ย วยอดตอง ขุ่ น ข้ น ฟองสี น้ ำ เงิ น เข้ ม วำว ไม่ แ ตกยุ บ แสดงว่ ำ เกิ ด สี ค รำม
(indigo white) ในน้ำย้อมแล้ว ซึ่งใช้เวลำทังหมดประมำณ 7 วัน

การย้อมคราม สีครำมในน้ำย้อม (indigo white) แทรกเข้ำไปอยู่ภำยในโครงสร้ำงของเส้นใยฝ้ำยได้ดี เมื่อยกเส้นใยพ้นน้ำ
ย้อม สัมผัสกับออกซิเจนในอำกำศ สีครำมจะถูกออกซิไดส์เป็นสีน้ำเงิน (indigoblue) ขังอยู่ภำยในเส้นใย เส้นใยที่ย้อมติดสีครำม
ได้ดีจึงเป็นเส้นใยเซลลูโลสที่มีหมู่ -OH ในโครงสร้ำง โดยเฉพำะใยฝ้ำย ดัง นั นก่อ นย้อ มต้อ งท้ ำควำมสะอำดฝ้ำยและท้ ำให้ ฝ้ำ ย
เปียกด้วยน้ำสะอำด หำกล้ำงฝ้ำยไม่สะอำด เมื่อน้ำไปย้อมจะท้ำให้สีครำมในน้ำย้อมเปลี่ยนไป ย้อมไม่ติด หรือหม้อหนี หำกท้ำ
ฝ้ำยเปียกน้ำไม่ทั่ว เมื่อน้ำไปย้อม สีครำมแทรกเข้ำเส้นฝ้ำยไม่สม่้ำเสมอท้ำให้เกิดรอยด่ำง เส้นใยเรยอนที่โรงงำนอุตสำหกรรมน้ำ
เศษฝ้ำยและเศษไม้มำปรับแต่งเป็นเส้นใยขนำดเล็ก สม่้ำเสมอ นุ่ม มันวำว ย้อมติดสีครำมได้ดี ให้สีน้ำเงินเข้ม สวยงำม แต่ทนต่อ
กำรนุ่งห่มน้อยกว่ำใยฝ้ำย

การดูแลน้าย้อมในผ้าคราม กำรดูแลน้ำย้อมในหม้อครำมให้ย้อมได้ทุกวันเช้ำ - เย็น ติดต่อกันนำน ๆ เป็น ขั2นตอน
ที่ยำกที่สุดในกำรท้ำสีครำม แต่ถ้ำช่ำงย้อมเข้ำใจสีครำมและหมั่นสังเกต อีกทังซื่อตรงสม่้ำเสมอในกำรปฏิบัติ จะสำมำรถ
ดูแลหม้อครำมแต่ละหม้อได้นำนหลำยปี กำรดูแลหม้อครำมเป็นงำนที่ท้ำทำย และเป็นตัวชีวัดควำมช้ำนำญของช่ำงย้อม
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลำฝึกฝน สังเกต และทดลองทุกวันตลอด ๓ - ๕ ปี ถ้ำอยำกเรียนลัดเป็นช่ำงที่ช้ำนำญกำรย้อมครำม
ภำยใน ๑ ปี ต้องรู้จักสีครำมให้ดีหลักกำรส้ำคัญ ต้องช่ำงสังเกตและสม่้ำเสมอ ฝึกควำมช้ำนำญวิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ควรเปลี่ยน
วัตถุดิบที่เคยใช้ และแต่ละกลุ่มไม่ควรเปลี่ยนคนย้อมและดูแลหม้อครำมเช้ำและเย็น ต้องตักน้ำย้อมยกขึนสูงประมำณ
๑ ฟุต แล้วเทน้ำย้อมกลับคืนลงหม้อเดิม ๔ - ๕ ครัง เรียกว่ำโจกครำม ลักษณะของน้ำย้อม วันแรกสีน้ำเงิน ฟองใสไม่มีสี
แตกยุบตัวเร็ว กลิ่นเนือครำม น้ำย้อมเหลว วันต่อไปน้ำย้อมใสสีน้ำตำล กลิ่นและฟองเหมือนเดิม ประมำณวันที่ ๗ จะได้
กลิ่นหอมเฉพำะตัวของสีครำม น้ำย้อมจะเป็นสีเขียว ฟองสีฟ้ำใสแตกง่ำย ประมำณวันที่ ๑๐ - ๑๕ กลิ่นสีครำมแรงมำก
ขึน ผิวหน้ำของน้ำย้อมเป็นสีน้ำเงินเข้ม เมื่อปำดผิวหน้ำจะเห็นน้ำย้อมสีเหลืองเข้มปนสีเขียวอ่อน เมื่อโจกครำมจะเห็นน้ำ
ย้อมหนืด ขุ่นข้น เกิดฟองสีน้ำเงินเข้มขุ่น เป็นเงำสีเทำ ไม่แตก และเห็นริวสีน้ำเงินของ Indigo blue ที่เกิดจำก Indigo
white ในน้ำย้อมถูกออกซิไดส์โดยอำกำศ กำรเกิดสีครำมเช่นนี คนท้ำสีครำมเรียกว่ำหม้อนิลมำ

การท้าผ้ามัดย้อมครามวัสดุและอุปกรณ์ในการท้า
1. ผ้ำฝ้ำยสีขำว ขนำด (กXย) 11 นิว
2. เชือกฟำง
3. กรรไกร
4. มีดเล็ก

ขันตอนการท้า (ผ้ามัดย้อม)
1. เตรียมผ้ำฝ้ำยสีขำว ที่ผ่ำนกำรต้มแยกกำวแล้ว น้ำมำมัดด้วยเชือกฟำง ให้ได้ลำยที่ต้องกำร
2. กำรมัดย้อมต้องมัดผ้ำด้วยเชือกฟำงให้แน่น ถ้ำมัดไม่แน่น เมื่อน้ำไปย้อมครำม จะท้ำให้ น้ำย้อมครำม ซึมเข้ำเนือผ้ำ ท้ำให้ไม่เกิดลำย
3. ตรงที่มัดเชือกฟำง จะมีลำยสีขำว
4. น้ำผ้ำที่มัดลำย เรียบร้อยแล้ว ไปย้อมครำม ประมำณ 10 นำที
5. น้ำผ้ำที่ย้อมครำม แล้วไปล้ำง ในน้ำสะอำด
6. ตัดเชือกฟำงทีม่ ัดผ้ำออก แล้วน้ำไปล้ำงจนน้ำใส แล้วจะได้ผ้ำเช็ดหน้ำมัดย้อมครำม น้ำไปใช้ต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โทร.042-747458 ต่อ 622

