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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตผ้าไหมย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่ม
มู ล ค่ า เชิ ง พาณิ ช ย์ : กรณี ศึ ก ษาผ้ า ขาวม้ า บ้ า นทั พ กระบื อ ตาบลสาโรง อาเออเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขามให้
สามารถนามาใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 2) เพื่อส่งเสริมแนวทางในการนาไหมย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามไป
ประยุกต์ใช้ในผลิตอัณฑ์ผ้าขาวม้า และ 3) เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผ้าไหมลายผ้าขาวม้าย้อมสี ด้วยเมล็ด
มะขาม ผลการวิจัยพบว่า สามารถต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การย้อมสีไ หมด้วยเมล็ด
มะขามและสีจากวัสดุธ รรมชาติที่ห าได้ง่า ยในท้อ งถิ่น เกิด การต่อ ยอดนาไปสู่ก ารผลิต เพื่อ จาหน่า ย
เชิงพาณิชย์โดยมีผู้ผลิตจานวน 3 ท่าน ได้นาไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าไหมขาวม้าย้อมสีจากธรรมชาติ ที่
ให้ความสวยงามและให้สีที่แปลกแตกต่างจากสีย้อมเคมีที่ชุมชนเคยผลิต ผู้ผลิตรู้สึกอาคอูมิใจและรู้สึก
ปลอดอัยในการทอ และอยากจะทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติต่อไป
นอกจากนี้ยังพบว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นมาผู้บริโอคมีความพึงพอใจที่จะซื้อในราคาที่สูงจากเดิม ทาให้
สามารถจาหน่ายผ้าขาวม้าได้ในราคาสูงกว่า หนึ่งเท่าตัว ช่วยให้ผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ที่
มั่นคงและเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ แก่ชุมชน นอกจากนี้การนาเส้นไหมที่ย้อมด้วยเมล็ดมะขามไป
ประยุกต์ในผลิตอัณฑ์ผ้าขาวยังช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่บนผืนผ้าขาวม้าบ้านทัพกระบือ เนื่องจากให้สีสันที่
สวยงามและช่วยเสริมลวดลายที่ทอโดยเฉพาะลายช้างและลายเชิง เทียนให้มีความโดดเด่นแตกต่างจาก
ผ้าขาวม้าที่ผลิตจากแหล่งอื่น
คาสาคัญ : ผ้าไหม ผ้าขาวม้า เมล็ดมะขาม
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ABSTRACT
This research was to further development of knowledge in tamarind silk dyed
for commercial enhancing: the case study of Pa Kao Ma, Tapkrabea village, Tambon
Samrong, Muang District, Surin Province. The objectives of this study aimed to 1) further
development of knowledge in tamarind silk dyed and practical in commercial aspect. 2)
promote and apply the tamarind dyed method to Pa Kao Ma product. 3) establish
innovation and transfer tamarind silk dyed and natural material technique to local
community to commercial production. There were 3 villagers who applied tamarind silk
dyed method with other natural weaving color. The weaver said the color of natural and
tamarind weaving was different from chemical color however, it was more valuable and
felt safety during dyed process.
Furthermore, the customer evaluation of Pa Kao Ma product found that the
customer satisfied to pay more with double price, this would be able to generate more
income for the weavers practically, the pattern of Pa Kao Ma product in Tapkrabea
village was very unique and different from other silk product too.
Keywords : silk, Pa-Kao-Ma, tamarind seed
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิต ผ้า ไหมย้อ มสีด้ว ยเมล็ด มะขาม เพื่อ
เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาผ้าขาวม้า บ้านทัพกระบือ ตาบลสาโรง อาเออเมือง จั ง หวัดสุรินทร์
จั ด ทาขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ แ ละถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารย้ อ มสี ไ หม
ด้วยเมล็ดมะขามให้สามารถนามาใช้ไ ด้จ ริง ในเชิง พาณิช ย์ เพื่อ ส่ง เสริม แนวทางในการนาไหมย้อ มสี
ด้วยเมล็ดมะขามไปประยุกต์ใช้ในผลิตอัณฑ์ผ้าขาวม้า และเพื่อให้เกิดนวัตกรรมผ้าไหมลายผ้าขาวม้า
ย้อมสีจากเมล็ดมะขาม งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้วิจัย ใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ดัง นี้
ขอขอบคุณกรมส่งเสริม วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานวิจัย
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสุรินทร์ ที่อนุเคราะห์
ทดสอบคุณอาพการตกสีของเส้นไหม และขอขอบคุณชาวบ้านและหน่วยงานราชการ บ้านทัพกระบือ
บ้านกลันทะ และบ้านสาโรง ตาบลสาโรง อาเออเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้า
อบรมและให้ข้อมูลต่าง ๆ สาหรับการสารวจความพึง พอใจและความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตอัณฑ์
ผ้าขาวม้าย้อมด้วยเมล็ดมะขาม
สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ บุคลากร เจ้าหน้าและนักศึกษา สาขาเคมี ที่ให้ความร่วมมือในการ
เก็บตัวอย่าง การสารวจข้อมูลความพึงพอใจต่อผลิตอัณฑ์ผ้าขาวม้าย้อมด้วยเมล็ดมะขาม คณะผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ผลิตและจาหน่ายผ้าไหม ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป
สามารถนาไปประยุกต์ใช้สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้
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บทที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญและที่มาของการวิจัย
ผ้าขาวม้า เป็นผ้านุ่งชนิดหนึ่งที่คนไทยใช้นุ่งห่มกันมายาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสน โดยผู้หญิง
มักจะนุ่งเป็นผ้าถุง ส่วนผู้ชายจะใช้เป็นผ้าคาดเอว ผ้าขาวม้า คือ ผ้าที่ทอเป็นลายขัดแบบตาหมากรุกหรือ
รูปลายสี่เหลี่ยมที่ได้จากการขัดกันระหว่างเส้นด้ายยืนกับเส้นด้ายพุ่งสลับสีกันเป็นช่วง (ผ้าขาวม้า . 2559)
มีสีสันหลากหลายทั้งสีสดใสและสีหม่น ผ้าขาวม้าผลิตและจาหน่ายในแทบจะทุกจังหวัดของประเทศไทย
โดยวัสดุที่นามาผลิตผ้าขาวม้าจะใช้เส้นใยหลายชนิด เช่น เส้นฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือ เส้นไหม เป็นต้น
ผ้าขาวม้าที่ผลิตจากเส้นฝ้ายหรือใยสังเคราะห์มักจาหน่ายได้ในราคาถูก ส่วนผ้าขาวม้าที่ผลิตจากเส้นไหม
จะจาหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าเนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ยุ่ง ยากและเส้นไหมมีราคาแพง เดิม นั้น
ความนิยมนุ่งผ้าขาวม้าจะนิยมนุ่งเฉพาะชายชาวชนบท โดยเฉพาะคนแถบอาคอีสานที่ประกอบอาชีพ
รับจ้างหรือทานา นิยมนาผ้าขาวม้ามาคาดเอวเอาไว้เพื่อประโยชน์หลายอย่าง เช่น เช็ดเหงื่อ ทาความ
สะอาดร่างกาย เอาไว้คลุมกันแดด หรือแม้กระทั่ง เอาไว้มัดสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น ผ้าขาวม้านอกจากจะ
นามาใช้เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ แล้ว ผ้าขาวม้ายัง ถูกนามาใช้เพื่อเป็นสิ่ง ของที่แสดงถึง ความเคารพ โดย
ชาวบ้านจะนิยมนาผ้าขาวม้ามาผูกเอวให้กับผู้คนที่มีชื่อเสียงหรือแขกต่างบ้านต่างเมืองเพื่อแสดงถึงการ
ต้อนรับผู้มาเยือน ปัจจุบันกระแสการนุ่งผ้าไทยกาลังได้รับความนิ ยม หน่วยงานรัฐรวมถึง อาคเอกชนและ
บุคคลทั่วไปหันมานุ่งผ้าไทยกันมากขึ้น มีการนาผ้าไทยมานุ่งและประยุกต์ผ้าไทยตัดเย็บเป็นแบบที่ทันสมัย
สวมใส่ไว้ทางาน ผ้าขาวม้าก็เป็นผ้าไทยชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมนามาสวมใส่ ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าบุรุษและ
สตรี หรือนามาพัฒนาเป็นผลิตอั ณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า เป็นต้น (จรัสพิมพ์ วังเย็นและคณะ. 2556;
เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉายและคณะ. 2556)
จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการผลิตผ้าไหม ลวดลายบนผืนผ้า
ไหมได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากกัมพูชา ผ้าไหมลายพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ผ้าโฮล ผ้า
อัมปรม ผ้าสมอเอและผ้าประกากันเตย เป็นต้น (ผ้าไหมงามเมืองสุรินทร์. 2559) ผ้าไหมขาวม้าจัดเป็นผ้า
พื้นเมืองของสุรินทร์ที่มีการผลิตและจาหน่ายมากพอๆ กับผ้าซิ่นและผ้าคลุมไหล่ ผ้าขาวม้าของจัง หวัด
สุรินทร์มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากผ้าขาวม้าของจังหวัดอื่น ๆ คือ จะทอด้วยเส้นไหมน้อย และ จะใช้สีจะ
ออกโทนสีขรึม เช่น น้าตาล แดง เขียว ดา การย้อมสีเส้นไหมจะใช้ทั้งสีธรรมชาติและสีเคมี แต่เป็นที่ทราบ
กันดีว่าสีย้อมจากเคมีนั้นเป็นอันตรายต่อสุขอาพของผู้ผลิตและผู้สวมใส่ อีกทั้งยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นผู้ผลิตไหมส่วนใหญ่จึงหันมาย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติกันมากขึ้น นอกจากจะช่วยให้สุขอาพของ
ผู้ผลิตปลอดอัยจากสารเคมีแล้ว สินค้าที่ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติจะจาหน่ายได้ในราคาสูงอีกด้วย
บ้านทัพกระบือ ตั้งอยู่ใน ตาบลสาโรง อาเออเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทานาเป็นหลัก ส่วนอาชีพเสริมระหว่างทานาชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงจะรวมกลุ่มกันทอผ้าไหม โดย
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ผ้าไหมที่นิยมทอกันมาก คือ ผ้าไหมลายผ้าขาวม้า ซึ่งผ้าไหมขาวม้านี้เป็นสินค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับ
ชุมชน ผ้าไหมขาวม้าของบ้านทัพกระบือจะมีลักษณะเด่น คือ การทอเป็นตารางสี่เหลี่ยมตรงกลางและเป็น
แถบยาวที่ปลายทั้งสองด้าน สีของผ้าขาวม้าส่วนใหญ่จะใช้สีแดง ดา เขียวและเหลือง ทออยู่ในผืนเดียวกัน
ขัดไปมา ปัจจุบันมีการออกแบบเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่ผ้าขาวม้า โดยจะมีการทอลายสัตว์ เช่น ช้าง
ลงไปในผืนผ้าด้วย แต่อย่างไรก็ตามการผลิตผ้าขาวม้าในหมู่บ้าน ผู้ผลิตนิยมย้อมสีเส้นไหมด้วยสีเคมี ซึ่งผู้
ย้อมชื่นชอบเนื่องจากย้อมง่าย สะดวกและรวดเร็ว ให้สีคมชัดสดใส แต่ผ้าขาวม้าที่ย้อมด้วยสีเคมีส่วนใหญ่
จะจาหน่วยได้ในราคาถูก ประกอบกับลวดลายและสีสันของผ้าขาวม้าของชุมชนยังเป็นสีและลวดลายแบบ
ดั้งเดิม ยังไม่มีการพัฒนาไปสู่การย้อมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ หรือมีการออกแบบลวดลายและสีสันแบบ
ใหม่ ๆ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทาโครงการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใน
การผลิตผ้าไหมย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาผ้าขาวม้า บ้านทัพกระบือ
ต าบลส าโรง อ าเออเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ขึ้ น เพื่ อ ต้ อ งการน าเอาองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ของ
คณะผู้วิจัยในเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาการย้อมสีไหมด้วยเปลือกต้น เมล็ดและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
ตามอูมิปั ญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไ ทย-เขมร ในจัง หวัดสุริน ทร์ ” ที่พบว่ าการย้อ มไหมด้ว ยเปลือ ก
ต้นมะขามจะให้สีโทนสีทอง ในขณะที่ย้อมไหมด้วยเมล็ดและเปลือกหุ้มเมล็ดจะให้ไหมสีทองเข้มจนถึง สี
น้าตาลที่แตกต่างกันหลายเฉดสีขึ้นอยู่กับสัดส่วนของสารช่วยติดสีที่นามาย้อมและกรรมวิธีในการสกัดน้า
ย้อม นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวยังได้นาเอาเส้นไหมที่ย้อมจากเปลือกและเมล็ดมะขามไปทดลองผลิตใน
ระดับครัวเรือน พบว่า สามารถนาเอาเส้นไหมที่ย้อมด้ว ยเปลือกและเมล็ดมะขามไปผลิตเป็นผืนผ้าได้
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดงานวิจัยให้สามารถนามาสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ โดยเล็งเห็นว่ากลุ่ม
ทอผ้า ไหมบ้ านทั พกระบือต้ องการความรู้ใ นเรื่อ งย้อ มไหมด้วยวัสดุจ ากธรรมชาติและ ต้อ งการพัฒนา
ลวดลายผ้าขาวม้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้สามารถจาหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น คณะผู้วิจัย
หวัง ว่ า งานวิ จั ย นี้ จ ะช่ ว ยให้ ชุ ม ชนได้ แ นวทางในการพั ฒ นาผลิ ต อั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมขาวม้ า ย้ อ มสี จ าก
ธรรมชาติ ที่ เ ป็ น อัตลักษณ์ของชุมชน กลุ่มทอผ้าสามารถจาหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขาม ให้
สามารถนามาใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์
2.2 เพื่อส่งเสริมแนวทางในการนาไหมย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามไปประยุกต์ใช้ในผลิตอัณฑ์
ผ้าขาวม้า
2.3 เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผ้าไหมลายผ้าขาวม้าย้อมสีเมล็ดมะขาม

3

3. คาถามหลักในการวิจัย
ไหมที่ย้อมด้วยเมล็ดมะขามสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าขาวม้าได้

4. กรอบแนวคิดของการวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มทอ
ผ้าไหมบ้านทัพกระบือ

วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัด
อบรม

อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วย
เมล็ดมะขามให้แก่กลุ่มทอผ้า

ประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
อบรม

ส่งเสริมและติดตามการนาเอา
ไหมย้อมสีเมล็ดมะขามไป
ผลิตเป็นผ้าขาวม้า

แก้ไขปัญหาเมื่อ
นาไปใช้ผลิตจริง

วิเคราะห์มูลค่า
เชิงพาณิชย์
ผลิตอัณฑ์ผ้าไหม
ขาวม้าย้อมเมล็ด
มะขาม
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโอคต่อผลิตอัณฑ์

จัดทารายงานและเผยแพร่
ผลงานวิจัย

1. นวัตกรรมผ้าขาวม้าสีเมล็ดมะขาม
2. สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน

อาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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5. นิยามศัพท์
ผ้าขาวม้า หมายถึง ผ้าอเนกประสงค์มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการทอสลับสีกัน
เป็นลายตาหมากรุกหรือเป็นลายทาง มีความยาวโดยประมาณผืนละ 1 วา หรือ ประมาณ 1.5 เมตร
ผ้าไหมขาวม้า ในที่นี้ หมายถึง ผ้าไหมที่นามาทอเป็นลายผ้าขาวม้า มีลักษณะเป็นรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการทอสลับสีกันเป็นลายตาหมากรุกหรือเป็นลายทาง มีความยาวโดยประมาณผืนละ 1
วา หรือ ประมาณ 1.5 เมตร ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผ้าไหมขาวม้าในหมู่บ้านทัพกระบือ ตาบลสาโรง อาเออ
เมือง จังหวัดสุรินทร์
ผ้าขาวม้าสีเมล็ดมะขาม ในที่นี้ หมายถึง ผ้าไหมที่ย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามแล้วนาไปทอเป็น
ลายผ้าขาวม้า ซึ่งมีสีและลวดลายทอสลับสีเป็นตาหมากรุกหรือลายทาง อาจมีสีเดียวหรือหลายสีผสมกัน
ในผืนเดียว

6. ขอบเขตการวิจัย
ถ่ายทอดองค์ความการย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขามและส่งเสริมการนาเอาไปประยุกต์ใช้ในการผลิต
ผ้าไหมขาวม้า ในหมู่บ้านทัพกระบือและหมู่บ้านใกล้เคียง ที่อ าศัยอยู่ในตาบลสาโรง อาเออเมือง จังหวัด
สุรินทร์

7. ประโยชน์ที่ได้รับ
7.1 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านทัพกระบือ ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดกรรมวิธีการย้อมไหมด้วย
เมล็ดมะขาม
7.2 ผู้ที่ผ่านการอบรมการย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขามได้แนวทางการนาไหมย้อมด้วยเมล็ดมะขาม
ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าขาวม้า
7.3 เกิดผลิตอัณฑ์ผ้าไหมขาวม้าลวดลายใหม่ ๆ จากสีเมล็ดมะขามหรือผ้าขาวม้าลายสีอื่น ๆ ที่
เกิดจากการผสมสีของเมล็ดมะขามและสีธรรมชาติอื่น ๆ จาหน่ายในท้องตลาด
7.4 สร้างอัตลัก ษณ์ให้แก่ชุมชน ทาให้ชุมชนมีชื่อเสียงด้านการผลิต ผ้าไหมขาวม้ าย้อมสีเมล็ ด
มะขามเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดวิธีการผลิตผ้าไหมขาวม้าย้อมสีมะขามให้แก่ชุมชนอื่น ๆ
7.5 สร้างมูลค่า เพิ่มให้ แก่ผลิ ตอัณฑ์ ผ้าขาวม้า ผู้ ประกอบการมีรายได้และทางเลือกของการ
พัฒนาผลิตอัณฑ์เพิ่มขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ตารา งานวิจัยและบทความจากแหล่งต่าง ๆ
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินงานวิจัย ดังนี้

2.1 ความหมายและลักษณะของผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้า หมายถึง ผ้าอเนกประสงค์มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการทอสลับสีกัน
เป็นลายตาหมากรุกหรือเป็นลายทาง มีความยาวโดยประมาณผืนละ 1 วา หรือ ประมาณ 1.5 เมตร
ผ้าขาวม้า เป็นคาที่มาจากอาษาเปอร์เซียที่มีคาเต็มว่า "กามาร์บันด์" (Kamar band) "กามาร์" หมายถึง
เอว หรือ ท่อนล่างของร่างกาย "บันด์" แปลว่า พัน รัด หรือ คาด เมื่อนาทั้งสองคามารวมกันจึงหมายถึง
เข็มขัด ผ้าพัน หรือ คาดสะเอว คาว่ า "กามาร์ บั น ด์ " ยั ง ปรากฎอยู่ ใ นอาษาอื่ น ๆ อี ก เช่ น อาษา
มลายู มี คาว่ า "กามาร์ บั น " (Kamarban) อาษาฮินดี้มีคาว่า "กามาร์บันด์" (Kamar band) และ ใน
อาษาอังกฤษมีคา ว่า "คัมเมอร์บันด์" (Commer band) หมายถึง ผ้ารัดเอว ในชุดทัคซิโด้ (Tuxedo) ซึ่ง
เป็นชุดสาหรับออกงานราตรีสโมสร (จรัสพิมพ์ วังเย็นและคณะ. 2556: 6-7)
มาตรฐานผลิตอัณฑ์ชุมชน (มผช.197/2546) ได้กาหนดมาตรฐานของผ้าขาวม้าว่า
หมายถึง ผ้าทอลายขัดแบบตาหมากรุกหรือรูปลายสี่เหลี่ยมที่ได้จากการขัดกันระหว่างเส้นด้ายยืนกับ
เส้นด้ายพุ่งสลับสีกันเป็นช่วง โดยใช้เส้นด้ายยืนสลับสีกัน และใช้เส้นด้ายพุ่งซึ่งอาจมีสีเดียวกันกับเส้นด้าย
ยืนหรือไม่ก็ได้ ทอสลับสีกันเป็นช่วง ที่ชายผ้าทั้งสองด้านต้องมีลวดลายเป็นเส้นตรงตามแนวเส้นด้ายยืน
อาจนาลายทออื่นมาเป็นลายประกอบหรือลายคั่นด้วยก็ได้ เช่น ลายขิด ลายยกดอก (เสาวลักษณ์ คงคา
ฉุยฉายและคณะ. 2556: 6)

อาพที่ 2.1 ผ้าขาวม้า
ที่มา: ชามาวีร์ สาราญใจ. 2558
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2.2 ผ้าขาวม้าในประเทศไทย
ประวัติศาสตร์แห่งผืนผ้าที่มีบันทึกในฐานข้อมูล แสดงให้เห็นว่าผ้าขาวม้าเป็นผ้าโบราณ
คนไทยรู้จักการใช้ผ้าขาวม้ามาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 นับเวลาย้อนไปจะตรงกับยุคสมัยเชียงแสน ใน
สมัยเชียงแสนผู้หญิงมักจะนุ่งผ้าถุง ส่วนผู้ชายเริ่มใช้ผ้าเคียนเอว (ผ้าขาวม้า) ซึ่งได้รับการถ่ายทอด
วัฒนธรรมมาจากไทยใหญ่ แต่ไทยใหญ่นั้นกลับใช้ผ้าขาวม้าในการโพกศีรษะ คนไทยเรียนรู้จากเชียงแสน
โดยใช้มาเคียนเอว จากนั้นเริ่มปรับประยุกต์มาใช้ประโยชน์ในการเดินทางไกล โดยใช้ห่ออาวุธ เก็บ
สัมอาระ ปูเป็นที่นอน นุ่งอาบน้า เช็ดทา ความสะอาดร่างกาย
คนไทยเริ่มใช้ผ้าขาวม้าในสมัยเชียงแสน มีปรากฏให้เห็นในอาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัด
อูมินทร์ จังหวัดน่าน และการแต่งกายของหญิง และชายในสมัยอยุธยาจากอาพเขียนใน “ไตรอูมิอยุธยา”
ราวต้นศตวรรษที่ 22 จะเห็นว่าชาวอโยธยานิยมใช้ผ้าขาวม้าพาดบ่า คาดพุง นิยมนุ่งโจงกระเบนแล้วใช้
ผ้าขาวม้าคล้องคอตลบห้อยชายทั้งสองข้างไว้ด้านหลัง สมัยรัตนโกสินทร์ทั้งชายและหญิงนิยมใช้ผ้าขาวม้า
มาทาประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยไม่จากัดเพียงเพศชายเหมือนในสมัยอดีต และไม่ได้จากัดไว้เพียงเป็นเครื่อง
แต่งกายเพียงอย่างเดียว (จรัสพิมพ์ วังเย็นและคณะ. 2556: 8)
ในประเทศไทยมีชื่อเรียกผ้าขาวม้าแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น คาว่า ผ้าขาวม้า เป็นอาษา
ทางอาคกลาง ส่วนในอาคอีสานบางแห่งเรียกว่า ผ้าแพร มักจะได้จากการทอด้วยเครื่องทอผ้าที่เรียกว่า กี่
และจะทอเป็นขนาดยาวประมาณ 20-30 เมตร ต่อการทอแต่ละครั้ง แล้วจึงตัดแบ่งออกเป็นผืน ขนาดผืน
ละ 1 วา หรือประมาณ 1 เมตรครึ่ง ดังนั้นบางท้องถิ่นจึงเรียกว่า ผ้าแพรวา ซึ่งเป็นการเรียกตามความยาว
ของผ้ าแต่ละผืน (เสาวลักษณ์ คงคาฉุ ยฉายและคณะ. 2556: 8) โดยทั่ วไปผ้ าขาวม้าจะนิยมใช้กั น
โดยเฉพาะตามชนบท

2.3 ประโยชน์ของผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้าไม่ใช่เพียงแค่เป็นผืนผ้าไว้สาหรับนุ่งห่มเท่านั้น แต่ผ้าขาวม้ามีประโยชน์หลาย
อย่าง ได้แก่
1. ใช้นุ่งอาบน้า
3. ใช้ประดับตกแต่ง
5. ปูรองนั่ง
7. โพกศีรษะกันแดด
9. ใช้นุ่งอยู่บ้านแทนกางเกง
11. ห่ม - คลุม ร่างกาย
13. นุ่งกระโจมอกแทนผ้าถุง
15. ใช้มัดแทนเชือก

2. ทาความสะอาดร่างกาย
4. ใช้ซับเหงื่อ
6. นอนโพกศีรษะกันแดด
8. ผูกทาเปล
10. คาดเอว
12. ใช้ห่อของแทนย่าม
14. ปัดฝุ่น - แมลง – ยุง
16. ใช้ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า
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17. ม้วนหนุนแทนหมอน
19. ทาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้
21. ทาผ้าขี้ริ้ว - พรมเช็ดเท้า
23. ใช้แทนผ้าพันแผล
25. คลุมโต๊ะ
27. ทาผ้าอ้อมสาหรับเด็ก
(ผ้าขาวม้า. 2559)

18. บังแดด - ฝน – ลม
20. ใช้เช็ดตัวแทนผ้าเช็ดตัว
22. ใช้โบกแทนพัด
24. ทาผ้ากันเปื้อน
26. ผ้าอนามัยสาหรับผู้หญิง
28. อุปกรณ์การเล่นของเด็ก

2.4 ผ้าขาวม้าในจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในอาคอีสานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตผ้าไหม ผ้าไหม
ของจังหวัดสุรินทร์จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านลวดลายและสีสันที่สดใส ฉูดฉาด โดยลวดลายของผ้า
ไหมสุรินทร์จะเป็นลายที่มีวัฒนธรรมมาจากเขมร ผลิตอัณฑ์ผ้าไหมสุรินทร์นั้นมีหลายชนิด ได้แก่ ผ้าซิ่น ผ้า
คลุมไหล่ ผ้าโสร่ง และผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้าเป็นหนึ่งในผลิตอัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อเป็นอย่างมาก ผ้าขาวม้าที่ผลิต
ในจังหวัดสุรินทร์นิยมผลิตหรือทอจากเส้นไหม เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตและทอ
ผ้าไหม ไม่นิยมผลิตผ้าขาวม้าจากเส้นฝ้ายเนื่องจากจัง หวัดสุรินทร์ไม่มีแหล่งปลูกฝ้าย โดยแหล่ง ที่ทอผ้า
ไหมขาวม้าในจังหวั ดสุ ริ นทร์มี หลายหมู่ บ้าน เช่ น ผ้ าขาวม้าบ้านเขวาสิ นรินทร์ อ าเออเขวาสิน ริน ทร์
ผ้าขาวม้าบ้านหนองยาว อาเออท่าตูม และผ้าขาวม้าบ้านทัพกระบือ ตาบลสาโรง อาเออเมือง จัง หวัด
สุรินทร์ เป็นต้น ซึ่งลวดลายของผ้าไหมขาวม้าของจังหวัดสุรินทร์จะเป็นผ้าขาวม้าลายตารางสีแดง ดาและ
สีเขียวเข้ม ส่วนผ้าขาวม้าลายสีอื่น ๆ มีการผลิตและจาหน่ายไม่มากนัก ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อผ้าขาวม้าไปนุ่ง
ใส่เอง หรือ ซื้อไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก ของรับไหว้งานแต่งงาน งานประเพณีต่าง ๆ หรือ ซื้อไปเพื่อตัดใส่
เป็นเสื้อผ้าสาหรับนุ่งทางาน เป็นต้น

2.5 ผ้าไหมบ้านทัพกระบือ
บ้านทัพกระบือ ตั้งอยู่ใน ตาบลสาโรง อาเออเมือง จังหวัด สุรินทร์ ห่างจากอาเออเมือง
สุรินทร์ไปทางทิศตะวันออก 25 กิโลเมตร เหตุที่เรียกชื่อว่า บ้านทัพกระบือ เนื่องจากสมัยก่อนมีการต้อน
กระบือเพื่อนาไปขายยังเมืองโคราช และหยุดพักค้างแรมของผู้ค้ากระบือ ที่บริเวณแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของ
ชื่อหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านทัพกระบือประกอบอาชีพทานาเป็นหลัก ส่วนอาชีพรองระหว่างทานา
ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงจะรวมกลุ่มกันทอผ้าไหม โดยผ้าไหมที่นิยมทอกันมาก คือ ผ้าไหมลายผ้าขาวม้า ซึ่งผ้า
ไหมขาวม้านี้เป็นสินค้าที่สร้างรายได้หลัก ให้กับชุมชน ผ้าไหมขาวม้าของบ้านทัพกระบือจะมีลักษณะเด่น
คือ การทอเป็นตารางสี่เหลี่ยมตรงกลางและเป็นแถบยาวที่ปลายทั้งสองด้าน สีของผ้าขาวม้าส่วนใหญ่จะใช้
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สีแดง ดา เขียวและเหลือง ทออยู่ในผืนเดียวกันขัดไปมา ปัจจุบันมีการออกแบบเพื่อเพิ่มความสวยงาม
ให้แก่ผ้าขาวม้า โดยจะมีการทอลายสัตว์ เช่น ช้าง ลงไปในผืนผ้าด้วย

อาพที่ 2.2 ผ้าไหมขาวม้า บ้านทัพกระบือ ต.สาโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ที่มา : อรนุช นาคชาติ. 2559

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สิริสิน ชุมรุมและคณะ (มปป.) ได้ทดลองสกัดสีย้อมจากเม็ดมะขามซึ่งได้เฉดสีน้าตาลแดง
และได้นามาใช้ย้อมทั้งผ้าฝ้าย และผ้าไหม รวมทั้งศึกษาความเข้มของเฉดสี และความคงทนของการย้อมสี
จากเม็ดมะขามต่อการซัก และการขัดถู โดยมีการเปรียบเทียบก่อนและหลังการทามอแดนท์หลังย้อมด้วย
เครื่องวัดสี McBeth Spectrophotometer, COLOR-EYE 7000 และทาการทดสอบความคงทนของสี
ต่อการซักตามมาตรฐาน ISO 105-C06 (B2S):1994 ทาการประเมิ นผลการติดเปื้ อนของสีบนผ้ า
Multifiber และการเปลี่ยนแปลงของสีบนชิ้นทดสอบ ด้วย Grey scale พบว่า สีที่ไม่ได้ใช้สารช่วยติดจะ
ไม่ทนต่อการซัก แต่หลังจากการทดลองใช้สารช่วยผนึกสี 2-3 ชนิด พบว่า จุนสีทาให้สีย้อมจากเม็ ด
มะขามมีความเสถียรมากกว่าชนิดอื่น เฉดสีจึงไม่เปลี่ยนแต่ระดับความคงทนต่อการซีดจางหลังการซักอยู่
ในระดับปานกลาง
อนงค์พรรณ หัตถมาศ และสุวอางค์ ศรีเทพ (2555) ได้ศึกษาการย้อมสีฝ้ายด้วยส่วนต่าง ๆ
ของมะขามหวาน ได้แก่ เปลือกฝักมะขาม เมล็ดมะขาม เนื้อมะขาม เปลือกต้นมะขาม และแก่นไม้มะขาม
แล้วนาฝ้ายที่ผ่านการย้อมสีไปพัฒนาเป็นผลิตอัณฑ์ต่าง ๆ การวิจัยพบว่า เปลือกฝักมะขามให้สีน้าตาลอม
เหลือง เมล็ดมะขามสีน้าตาลอมแดง สามารถนามาย้อมสีฝ้ายได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด นาฝ้ายย้อมสีจาก
เปลือกฝักมะขามและเมล็ดมะขาม มาทอเป็นผืนผ้าแล้วนามาพัฒนาเป็นผลิตอัณฑ์ ได้ผลิตอัณฑ์ 5
รูปแบบ คือ ผ้าคาดเตียง กระเป๋าทรงกลม กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม ผ้ารองวัสดุเย็บ ปัก ถัก ร้อย และเครื่อง
แขวน
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อรนุช นาคชาติและคณะ (2558) ทาการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาการย้อมสีไหม
ด้วยเปลือกต้น เมล็ดและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามตามอูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร ในจังหวัด
สุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ค้นพบอูมิปัญญาท้องถิ่นที่เคยย้อมไหมด้วยเปลือกต้นมะขามและเมล็ด
มะขามจานวน 4 ท่าน ซึ่งปัจจุบันแต่ละท่านยังคงย้อมไหมด้วยเปลือกต้นมะขามและเมล็ดมะขาม 2) ได้
พัฒนาสูตรการสกัดน้าย้อมจากเปลือกต้นมะขาม โดยใช้อัตราส่วนของเปลือกต้นมะขามเปรี้ยวสดจานวน
2 กิโลกรัมต่อน้า 6 ลิตร ต้มสกัดน้าย้อมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที สกัดน้าย้อมจากเมล็ดมะขามโดยใช้
อัตราส่วนของเมล็ดมะขามเปรี้ยวสดจานวน 1 กิโลกรัมต่อน้าสะอาด 3 ลิตร แช่เป็นเวลา 1 คืน จากนั้น
เติมน้าสะอาดลงไปอีก 4 ลิตร นาไปต้มที่อุณหอูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที สกัดน้า
ย้อมจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามโดยใช้อัตราส่วนของเมล็ดมะขามเปรี้ยวสดจานวน 1 กิโลกรัม ไปคั่วที่
อุณหอูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หรือจนกระทั่งเปลือกเมล็ดมะขามมีสีน้าตาลเข้มหรือดา
และมีกลิ่นหอม กะเทาะเอาเฉพาะส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดด้านนอก นาไปต้มในน้าสะอาด 7 ลิตร เป็นเวลา 1
ชั่วโมง 30 นาที น้าย้อมในแต่และสูตรจะถูกนามาย้อมไหมโดยใช้สารช่วยติดสี ได้แก่ ใบมะขาม ใบชงโค
สารส้มและหมักด้วยโคลน ทาการทดสอบคุณอาพความคงทนของสี พบว่าไหมทุกกลุ่มที่ย้อมโดยใส่สารส้ม
เป็นสารช่วยติดสีให้ คุณอาพความคงทนของสีดีที่สุด ไหมที่ย้ อมด้วยเปลือกต้นมะขามจะให้เส้นไหมสี
น้าตาลทองถึงน้าตาลอ่อน ย้อมด้วยเมล็ดมะขามจะให้สีน้าตาลทองถึงน้าตาลเข้ม และย้อมด้วยเปลือกหุ้ม
เมล็ดมะขามจะให้สีน้าตาลแดงถึงน้าตาลเข้ม หากหมักด้วยโคลนจะให้เส้นไหมสีน้าตาลเทาถึง เทาดา
นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อนาไหมที่ย้อมแล้วไปแช่น้าด่างในขั้นตอนสุดท้าย จะทาให้ไหมมีสีที่เข้มและมีความ
มันวาวมากขึ้น สามารถนาวิธีการย้อมไหมด้วยเปลือกต้นมะขาม เมล็ดมะขามและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
ไปใช้ย้อมไหมและผลิตเป็นผลิตอัณฑ์ผ้าไหมในระดับครัวเรือนได้

อาพที่ 2.3 สีของเส้นไหมที่ย้อมด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
ที่มา : อรนุช นาคชาติ. 2558
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2.7 การนาไหมย้อมสีเมล็ดมะขามไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
จากการวิจัยการการพัฒนาและอนุรักษ์การย้อมสีไหมด้วยเปลือกต้น เมล็ดและเปลือก
หุ้มเมล็ดมะขามตามอูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร ในจังหวัดสุริน ทร์ ของอรนุช นาคชาติและ
คณะ (2558) ที่ได้ พัฒนากระบวนการย้อมไหมด้วยเปลือกต้นมะขาม เมล็ด มะขามและเปลือกหุ้มเมล็ด
มะขาม จากนั้นได้ทดลองนาไปทอเป็นผืนผ้าระดับครัวเรือน พบว่าผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกและเมล็ด
มะขามให้สีน้าตาลถึงน้าตาลเข้ม สามารถนาไปย้อมและทอเป็นผ้าไหมสาหรับนุ่งห่มได้

อาพที่ 2.4 ตัวอย่างผ้าไหมที่ย้อมด้วยเปลือกต้นมะขามและเมล็ดมะขาม
ที่มา : อรนุช นาคชาติ. 2558
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตผ้าไหมย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่ม
มู ล ค่ า เชิ ง พาณิ ช ย์ : กรณี ศึ ก ษาผ้ า ขาวม้ า บ้ า นทั พ กระบื อ ต าบลส าโรง อ าเออเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย ตามลาดับดังนี้

ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
1. เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมในหมู่บ้านทัพกระบือ
โดยการสัมอาษณ์และใช้แบบสอบถาม โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง กลุ่ม ข้อมูลการผลิตและ
จาหน่ายผ้าไหมขาวม้า และข้อมูลทั่วไป เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปจัดอบรมให้แก่กลุ่มผู้ทอผ้าไหม
2. ศึกษาวิธีการผลิตผ้าขาวม้าจากกลุ่มทอผ้าไหม เพื่อหาแนวทางในการนาไหมย้อมด้วยเมล็ด
มะขามไปประยุกต์ใช้ในผลิตอัณฑ์ผ้าขาวม้า
3. อบรมการย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขาม
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สอบถามในประเด็นต่าง ๆ จากนั้นนามาวางแผนการ
ดาเนินงานและติดต่อประสานงานและจัดอบรมการย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขามให้ความรู้แก่เกษตรกร โดย
จัดอบรมวิธีการย้อมเส้นไหมด้วยเมล็ดมะขาม ที่จะให้สีที่แตกต่างกัน 3 สี คือ โทนสีน้าตาลอ่อน น้าตาล
เข้มและ โทนสีเทา ซึ่งการให้สีเหล่านี้ขึ้นกับสารช่วยติดสีและกรรมวิธีการย้อม
4. แนะนาแนวทาง ออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าไหมขาวม้าที่ย้อมสีด้วยเมล็ดมะขาม
ตลอดจนการนาผ้าขาวม้าที่พัฒนาขึ้นไปผลิตเป็นสินค้าอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การผลิตจริง
5. ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตอัณฑ์ โดยนาผลิตอัณฑ์ต้นแบบไปให้ผู้บริโอค ผู้จาหน่ายสินค้า
เสื้อผ้าไหมสาเร็จรูป รวมถึงผู้ผลิ ตผ้าไหม ประเมินความพึง พอใจต่อผลิตอัณฑ์ ในด้านรูป แบบ ความ
สวยงาม ราคา ความต้องการซื้อ เพื่อศึกษาแนวทางในการจาหน่ายสินค้า รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้
ประเมิน
6. จัดทารายงานผลการวิจัย หรือเผยแพร่ผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
ประชากร ได้แก่ เกษตรกรผู้ทอผ้าไหมในหมู่บ้านทัพกระบือ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผู้ทอผ้าไหมขาวม้า ในหมู่บ้านทัพกระบือ
การสุ่มตัวอย่าง โดยเจาะจงซึ่ง ได้จากการสอบถามความสมัครใจที่จะเข้าร่วมการอบรมและ
พัฒนาผลิตอัณฑ์ผ้าไหมขาวม้าที่ย้อมด้วยเมล็ดมะขาม
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วิธีการย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขาม
1. วัสดุ อุปกรณ์สาหรับย้อมไหม
1) เมล็ดมะขาม
3) เตาถ่านหรือเตาแก๊ส
5) ผ้าขาวบาง
7) ห่วงสาหรับย้อมไหม
9) ครกและสาก
11) เส้นไหม

2) หม้อสแตนเลส หรือกาละมัง
4) ถ่านหุงต้ม
6) ไม้พาย
8) กระทะ
10) มีด เขียง
12) สารส้ม

2. การลอกกาวไหม
ก่อนย้อมไหมต้องทาความสะอาดเส้นไหมโดยการกาจัดส่วนของเซริซิน (sericin) ซึ่งเป็นสาร
สีเหลืองหรือสีขาวที่เคลือบอยู่ชั้นนอกสุดของเส้นไหมออกก่อน มิเช่นนั้นจะทาให้การย้อมสีเส้นไหมไม่ติด
หรือติดแต่ไม่สม่าเสมอ ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่า “การลอกกาวไหม” หรือ “การฟอกไหม” การลอกกาวไหม
สามารถทาได้ดังนี้
2.1 นาไหมที่ต้องการลอกกาว ไปแช่ในกาละมัง เติมน้าสะอาดให้ท่วมเส้นไหม แช่นาน 15 นาที

2.2 นาหม้อต้มหรือกาละมังขนาดใหญ่ ความจุมากกว่า 30 ลิตร เติมน้าสะอาดลงไปใน
หม้อต้มจานวน 30 ลิตรต่อไหม 1 กิโลกรัม
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2.3 รอให้น้าร้อน ประมาณ 70 องศาเซลเซียส (สังเกตผิวน้าในหม้อเกิดไอน้า) ค่อยๆ
เติมโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) หรือโซดาแอช จานวน 60 กรัม ลงไป (อัตราส่วนโซดาแอช 2 กรัมต่อ
น้า 1 ลิตร) คนให้สารเคมีละลาย ในขั้นตอนนี้อาจใส่น้ายาล้างจานลงไปด้วยเล็กน้อย เพื่อช่วยให้การฟอก
ไหมสะอาดยิ่งขึ้น

2.4 นาเส้น ไหมดิบจ านวน 1 กิโลกรัม ลงไปในหม้ อ ต้ม กดไหมให้จ มน้า จนเส้น ไหมมี
ลักษณะเปียกน้าและพองตัว

2.5 ต้มไหมจนกระทั่งน้าเดือด เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หมั่นกลับพลิกเส้นไหมเรื่อยๆ
เพื่อให้ไหมถูกฟอกอย่างทั่วถึง
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2.6 เมื่อครบเวลาที่กาหนด จับเส้นไหมดูว่าไหมมีลักษณะสาก (ไม่ลื่น) หรือไม่ หากไหม
ยังลื่นอยู่สามารถต้มต่อไปจนกระทั่งเส้นไหมสาก
2.7 นาเส้นไหมขึ้นมาวางทิ้ง ไว้ประมาณ 1 นาที เพื่อให้เย็นตัวลง นาไปล้างน้าอุ่น
ประมาณ 2-3 นาที บิดหมาดๆ และกระตุกเส้นไหม 2-3 ครั้ง

2.8 นาเส้นไหมไปล้างในน้าธรรมดา 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 นาที บิดหมาดๆ กระตุกเส้นไหม
2-3 ครั้ง นาไปตากให้แห้ง (การลอกกาวไหม. 2559; อรนุช นาคชาติ: สัมอาษณ์. 2558)
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3. การย้อมเส้นไหมด้วยเมล็ดมะขาม
3.1 การเตรียมวัตถุดิบ
1) คัดเลือกเมล็ดมะขามที่มีลักษณะสมบูรณ์ไม่มีแมลงเจาะ จานวน 4 กิโลกรัม
2) นาไปคั่วในทราย (1 กิโลกรัม) ที่อุณหอูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
ประมาณ 30 นาที หรือจนกระทั่งเปลือกเมล็ดมะขามมีสีน้าตาลเข้มหรือดาและมีกลิ่นหอม
3) แยกเมล็ดมะขามออกจากทราย ทิ้งไว้ให้เย็น นาเมล็ดมะขามไปกะเทาะเอา
เฉพาะเปลือกหุ้มเมล็ดด้านนอก บดให้ละเอียด นาไปต้มสกัดเป็นน้าย้อมต่อไป
3.2 การสกัดสีน้าย้อมจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
1) เติมน้าสะอาด 28 ลิตร ลงไปในหม้อต้ม (เมล็ดมะขาม 1 กิโลกรัมต่อน้า 7 ลิตร)
2) ค่อย ๆ โรยเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามที่คั่วแล้วลงไปในหม้อ
3) ต้มสกัดที่อุณหอูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ให้คนทุกๆ 15 นาที
4) เมื่อครบเวลาที่กาหนด นาไปกรองด้วยผ้าขาว จะได้น้าย้อมที่มีสีน้าตาลเข้ม
3.3 การย้อมไหมด้วยน้าย้อมจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
1) นาเส้นไหมที่ลอกกาวแล้ว จานวน 1 กิโลกรัม ไปแช่น้าสะอาดประมาณ 15 นาที
2) บีบน้าออกจากไหม นาไปผึ่งลมพอหมาด
3) นาน้าย้อมจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามไปต้มให้ร้อน
4) ชั่งสารส้มบดละเอียด จานวน 100 กรัม เติมลงในน้าย้อม คนให้สารส้มละลาย
5) นาเส้นไหมลงไปย้อมในน้าย้อม ที่อุณหอูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง 30
นาที หมั่นกลับพลิกไหมทุก ๆ 15 นาที
6) บีบน้าย้อมออกจากไหม นาไหมไปผึ่งลมพอหมาด (ประมาณ 15 นาที)
7) นาไหมไปล้างด้วยน้าสะอาดจนกระทั่งน้าล้างใส ไม่มีสีตกออกมา
8) บีบน้าออกจากไหม กระตุกไหม นาไปผึ่งลมจนแห้ง
9) หากต้องการให้ไหมที่ย้อมแล้วมีสีที่เข้มขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นสีเทา-ดา สามารถนา
ไหมที่ย้อมด้วยเปลือกต้นมะขามแล้วไปแช่ในน้าด่างหรือหมักด้วยโคลน
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1.ชั่งเมล็ดมะขามสด 4 กิโลกรัม

3. กะเทาะเอาเฉพาะเปลือกด้านนอก

2. นาไปคั่วบนทรายที่ 150 oC 30 นาที

4. นาไปต้มสกัดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

5. นาไปกรองด้วยผ้าขาวบาง

6. เติมสารส้มลงในน้าย้อม คนให้ละลาย

7. นาไหมลงไปย้อม นาน 1 ชั่วโมง 30 นาที

8. ล้างด้วยน้าสะอาดจนน้าใส

9. นาไปผึ่งลมจนแห้ง

อาพที่ 3.1 การย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขาม
ที่มา: อรนุช นาคชาติและคณะ. 2558
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3.4 การหมักโคลน
หลังจากย้อมเส้นไหมด้วยเมล็ดมะขามและล้างน้าจนสะอาดแล้ว หากต้องการให้
ไหมเปลี่ยนสีเป็นเฉดสีเทาหรือ เทา-ดา ให้นาไหมไปหมักด้วยโคลน การเตรียมน้าโคลนทาได้ดังนี้
1) นาโคลนจากสระน้าที่มีน้าท่วมตลอด เช่น สระบัว สระเลี้ยงปลา อัตราส่วน
ดินโคลน 1 กิโลกรัมต่อน้าสะอาด 250 มิลลิลิตร
2) ขยาให้โคลนแตกออกจากกันไม่จับเป็นก้อน นาไปกรองด้วยผ้ากรองหยาบ
หรือตาข่ายเพื่อกรองเอาเศษดิน หิน และหญ้าออก ใช้มือจับดูหากโคลนหนืดเกินไปสามารถเติมน้าลงไป
อีกได้ตามความเหมาะสม
3) นาเส้นไหมที่ย้อมแล้วลงไปหมักกับโคลน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยทาการนวด
เส้นไหมทุกๆ 15 นาที
4) เมื่อครบเวลาที่กาหนดบีบโคลนออกจากเส้นไหม นาไปผึ่งลม 15 นาที
จากนั้นนาไปล้างให้สะอาดจนกระทั่งสีไม่ตก นาไปผึ่งลมจนแห้ง

1. ชั่งโคลน 1 กิโลกรัม เทน้าสะอาด 250 มิลลิลิตร
ขยาให้เข้ากัน นาไปกรอง

3. ล้างจนกระทั่งสีไม่ตก

อาพที่ 3.2 การเปลี่ยนสีไหมด้วยการหมักโคลน
ที่มา: อรนุช นาคชาติและคณะ. 2558

2. นาไหมที่ย้อมแล้วไปหมักด้วยน้าโคลน

4. นาไปผึ่งลมจนแห้ง
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตผ้าไหมย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่ม
มูลค่าเชิงพาณิชย์: กรณี ศึกษาผ้าขาวม้า บ้านทัพกระบือ ตาบลสาโรง อาเออเมือง จั ง หวัดสุรินทร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขามให้
สามารถนามาใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 2) เพื่อส่งเสริมแนวทางในการนาไหมย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามไป
ประยุกต์ใช้ในผลิตอัณฑ์ผ้าขาวม้า และ 3) เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผ้าไหมลายผ้าขาวม้าย้อมสีเมล็ดมะขาม
ผลการดาเนินงานวิจัยมีดังนี้
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหม
1.1 ข้อมูลประวัติการจัดตั้งกลุ่ม จานวนสมาชิกและรายได้ของกลุ่มทอผ้าไหมในหมู่บ้าน
พบว่าไม่มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มสตรี หรือวิสาหกิจชุมชนที่ผลิต
และจาหน่ายผ้าไหมขาวม้าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ แต่มีการรวมกลุ่มกันเองเพื่อจาหน่าย
สินค้าทาให้การบริหารจัดการกลุ่มไม่ดีพอ จึงไม่เกิดความเข้มแข็ง ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเป็นรายเดี่ยว แต่
จะมีการจ้างผลิตเฉพาะด้าน เช่น จ้างย้อมสี ใส่หูก และจ้างเข้าฟืม เป็นต้น โดยจะจ่ายค่าแรงให้เป็ น
ค่าตอบแทน จากนั้นผู้ผลิตจะนามาทอเป็นผืนผ้าเอง
1.2 ข้อมูลการผลิต การจาหน่ายสินค้า และประเอทของผลิตอัณฑ์ที่มียอดจาหน่ายหรือผลิตอัณฑ์
ได้รับความนิยม
การผลิตผ้าไหมจะมีทั้งย้อมสีธรรมชาติและสีเคมี ลักษณะเด่น คือ เป็นผ้าขาวม้าลายช้าง
การจาหน่ายสินค้า จะจาหน่ายได้ราคาไม่สูงนักเนื่องจากไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพ ผู้ผลิตจะจาหน่ายสินค้า
คนเดียว โดยมีแม่ค้าคนกลางมารับซื้อสินค้าถึงบ้าน หรือฝากเพื่อนบ้านไปจาหน่าย ทาให้ขายสินค้าได้
ราคาไม่สูง นัก แต่ขายได้ป ริมาณมากเนื่อ งจากสินค้ าเป็น ที่นิย มและมีลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ ส่ว น
ผ้าขาวม้าที่ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติส ามารถจาหน่ายได้ในราคาสูง กว่าผ้าขาวม้าที่ย้อมด้วยสีเคมี แต่มี
ระยะเวลาในการผลิตนานและหลายขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการย้อมสีจะใช้เวลานานที่สุด ทาให้ผู้ผลิต
ไม่อยากผลิตถึงแม้จะจาหน่ายได้ราคาสูงก็ตาม
1.3 สอาพปัญหาในการผลิตและจาหน่ายสินค้า ตลอดจนความต้องการพัฒนาผลิตอัณฑ์
ผ้าขาวม้า
ปัญหาในการผลิตและจาหน่ายสินค้า พบว่าการรวมกลุ่มขององค์กรยังไม่มีความเข้มแข็ง
เท่าที่ควร อีกทั้งยังไม่มีหน้าร้านและแบรนเนอร์เป็นของตนเอง ไม่มีแหล่งกระจายสินค้า และขาดองค์
ความรู้ในการแปรรูปผลิตอัณฑ์ให้ตอบสนองต่อยุกต์สมัย อีกทั้งยังไม่ได้ รับความสนใจจากคนรุ่นหลังเพื่อ
สานต่อองค์ความรู้ที่มีอยู่
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1.4 แนวทางที่ต้องการพัฒนา
1) อยากจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าไหมที่ได้การรองรับจากอาครัฐ เช่น กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ หรือกลุ่มวิสาหกิจ เป็นต้น
2) ออกแบบตราสินค้า พร้อมจดอนุสิทธิบัตร
3) ออกแบบบรรจุอัณฑ์ ในรูปแบบของขวัญ ของชาร่วย เป็นต้น
4) จัดให้มีการอบรมการแปรรูปผลิตอัณฑ์ เช่น เนคไท ปกหนังสือ (ชุดชั้นในสตรีที่
ทาจากผ้าไหมผสมด้ายสเปนเดก)
5) จัดให้มีหน้าร้านหรือร้านที่รับสินค้าไปขายฝาก เช่น คิงส์เพาเวอร์ เป็นต้น
6) ส่งเสริมและผลักดันให้ผลิตอัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอาครัฐ เช่น โอทอป
7) มีสต็อกสินค้าพร้อมขาย
8) จัดหาแหล่งเงินทุนให้กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นมา
2. วิธีการผลิตผ้าขาวม้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทัพกระบือและบ้านสาโรง
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและวิธีการผลิตผ้าขาวม้าจากอูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทัพกระบือ
และบ้านสาโรง ตาบลสาโรง อาเออเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า แต่เดิมนั้นชุมชนบ้านสาโรงและบ้านทัพ
กระบือได้ทอผ้าไหมขาวม้าลายช้างมาเนิ่นนานแล้ว แต่เดิมปลูกหม่อนเลี้ย งไหมและสาวไหมเองโดยใช้กี่
ธรรมดาเพื่อทอใช้สอยกันอายในครอบครัวเท่านั้น ซึ่งจัดได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ความ
ประณีตและความพิถีพิถันในการผลิต ทาให้ผ้าไหมขาวม้าที่ทอขึ้นมามีคุณค่า ด้วยเหตุนี้ผ้าไหมขาวม้าจึง
ถูกเลือกให้เป็นผ้าที่ใช้สวมใส่เฉพาะเทศกาลสาคัญ หรือมอบเป็นของขวัญสาหรับคนที่รับและนับถือ
ผ้าขาวม้าที่ทอที่บ้านทัพกระบือและบ้านสาโรง โดยทั่วไปจะทอมือบนกี่ ทอผ้า ผ้าขาวม้ามี
ลักษณะเป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างประมาณ 1 เมตร (2 ศอก) และยาวประมาณ 1.5 – 2 เมตร
(3-4 ศอก) เป็นผ้าสาหรับผู้ชายใช้นุ่งแบบลาลอง ความกว้างจึง เท่ากับระยะจากเอวถึง กลางหน้าแข้ง
ความยาวเท่ากับระยะพันรอบตัวแล้วเหลือเศษอีกเล็กน้อย โดยมากจะทอเป็นลายตารางเล็กๆ นิยมใช้ด้าย
หรือเส้นไหมหลายสี อย่างไรก็ตามผ้าสีเดียวที่มีขนาดเท่ากับผ้าขาวม้าลายตารางหมากรุก หากนามาใช้นุ่ง
สาหรับผู้ชายก็นิยมเรียกผ้าขาวม้าเช่นกัน ผ้าขาวม้าที่ทอในหมู่บ้านประกอบด้วยเส้นยืนกับเส้นพุ่งที่ทอขัด
สลับกันไปมาและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากผ้าขาวม้าทั่วๆ ไป คือ มีการทอเป็นลวดลายช้างที่ไว้ที่ปลาย
ทั้งสองข้าง วิธีการทอผ้าไหมขาวม้าของชุมชนนี้ มีอุปกรณ์และวิธีการทอ ดังนี้
2.1 อุปกรณ์การทอผ้าขาวม้า
2.1.1 กี่
กี่ หรือเรียกอีกอย่างว่า “หูก” เป็นเครื่องมือสาหรับทอผ้า มีหลายขนาดและชนิด
แต่มีหลักการพื้นฐานอย่างเดียวกัน คือ การขัดประสานระหว่างไหมเส้นพุ่งและไหมเส้นยืน จนแน่นเป็น
เนื้อผ้า คล้ายกับการจักสาน แต่มีความละเอียดสูงกว่าเนื่องจากเส้นไหมมีขนาดที่เล็ก และละเอียดกว่า
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อาพที่ 4.1 กี่ทาจากไม้ใช้สาหรับทอผ้าไหม
ที่มา : อรนุช นาคชาติ. 2560
2.2.2 ตะกอ
ไหมที่ใช้กับอุปกรณ์ส่วนนี้ คือ ไหมยืน ทาจากเส้นด้ายที่มีความเหนียวพิเศษคล้อง
อยู่กับไหมยืนทุกเส้น ประโยชน์ของตะกอ คือ ช่วยทาให้ไหมเส้นยืนถูกแบ่งเป็นสองส่วน เมื่อคนทอเหยียบ
ไม้เท้าเหยียบ ตะกอจะแยกไหมยืนออกเป็นช่องหรือเป็นแผ่ นด้านล่างและด้านบนแล้วจึงสอดไหมเส้นพุ่ง
ไปตามช่องไหมยืน และเมื่อสลับเท้าเหยียบตะกอ จะสลับไหมยืนจากด้านล่างขึ้นบนและบนลงล่างเพื่อขัด
เส้นพุ่งไว้ ในขณะทอผ้ามีตะกอหลักที่แยกเพื่อใส่กระสวย และมีตะกอที่สาหรับทาลายผ้า สาหรับผ้าไหม
ลายช้างใช้ทั้งหมด 32 ตะกอ โดยแบ่งเป็นตัวช้าง 15 ตะกอ และแบ่งเป็นลายริ้วดอกอีก 17 ตะกอ
ทั้งนี้การออกแบบลายริ้วดอกนั้นขึ้นอยู่กับผู้ทอว่าต้องการดอกลวดลายแบบใด

อาพที่ 4.2 ลักษณะของลายช้างและลายริ้วดอกที่อยู่บนผ้าขาวม้า
ที่มา : อรนุช นาคชาติ. 2560
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2.2.3 กระสวย
ไหมที่ใช้กับอุปกรณ์ส่วนนี้ คือ ไหมเส้นพุ่ง มีลักษณะสี่เหลี่ยมยาว ทาด้วยไม้เนื้อ
แข็งปลายแหลมทั้งสองด้าน ตรงกลางมีแกนสาหรับบรรจุหลอดเส้นไหมเพื่อส่งหรือสอดเข้าไปในช่องไหมยืน
แล้วปล่อยไหมพุ่งไปตามยาวตลอดหน้าผ้า สอาพของผิวกระสวยจึงต้องมีความลื่นเป็นพิเศษเพราะต้องวิ่ง
ผ่านเส้นไหมทั้งไปและกลับด้วยความเร็ว ต้องสัมผัสกับเส้นไหมตลอดเวลาในขณะทอ

อาพที่ 4.3 ลักษณะของเส้นไหมที่อยู่ในกระสวย
ที่มา : อรนุช นาคชาติ. 2560
2.2.4 เส้นไหม
ในการทอผ้าไหมขาวม้าลายช้างนั้น จะใช้เส้นไหมที่ย้อมด้วยสีเคมีหรือสีธรรมชาติ
หลังจากที่ผ่านกระบวนการย้อมเส้นไหมเสร็จแล้ว นาเส้นไหมมาใส่กง หรือ ระหัด (อาษาเขมร) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่ทาจากไม้ไผ่เหลาเป็นซี่ยาวประมาณ 1 เมตร 8 อัน และนามาผูกโยงเข้ากันด้านละ 4 อันด้วย
เชือกและมีแกนกลาง 1 แกน เพื่อจะกวักเส้นไหมใส่ไว้ในหลอดหรืออัก พอเข้าอักแล้วจึงนาเส้นไหมมากรอ
ใส่หลอดเล็ก ๆ เพื่อเข้าในกระสวย ในอดีตใช้กิ่ง ขนาดเล็กของต้นนุ่นเป็นแกน ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้
พลาสติกแทน

อาพที่ 4.4 ลักษณะของเส้นไหมที่ปั่นใส่หลอดเล็กๆ สาหรับไว้ทอเป็นเส้นพุ่ง
ที่มา : อรนุช นาคชาติ. 2560
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เส้นไหมที่ใช้สาหรับทอผ้า แบ่งออกเป็น 2 ประเอท คือ เส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่ง
1) เส้นไหมยืนหรือลายยืน คือ เส้นไหมเรียบ ตาแหน่งของเส้นยืนจะอยู่บนกี่ ทา
หน้าที่เป็นเส้นหลักของลายผ้า สาหรับเป็นเส้นยืนที่ต้องต่อเข้ากับ ตะกอลายช้าง เพื่อขึ้นกี่ เป็นเส้นนอน
ทอดยาว ลักษณะของไหมยืนจะต้องแข็งแรง ดึงให้ตรงและตึงตลอด ดังนั้นจะต้องนาไหมยืนมาลงแป้ง
(ฆ่าไหม) เพื่อให้เส้นไหมมีความแข็งแรง การลงแป้งทาโดยนาน้าสะอาดประมาณ 5 ลิตร ต่อแป้งข้าวเจ้า 1
กิโลกรัม (ในอดีตจะใช้น้าจากข้าว) จากนั้นนาไปต้มโดยคนให้เข้ากันจนแป้งละลาย นามาพักไว้ให้เย็น เมื่อ
น้าต้มแป้งเย็นจึงนาเส้นไหมที่ย้อมสีแล้วมาแช่ ขยาเส้นไหมให้แป้งเข้าไปเคลือบเส้นไหมให้ทั่วถึง แช่ทิ้งไว้
สักพักจึงนาเส้นไหมไปผึ่งลมให้แห้ง การทอผ้าขาวม้าบ้านทัพกระบือ เส้นยืนในการวางลายผ้าจะประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ
(1) เส้นแม่ มีขนาดความกว้าง 2 เซนติเมตร
(2) เส้นลูก มีขนาดความกว้าง 0.3-0.5 เซนติเมตร
(3) เส้นกั้น มีขนาดประมาณ 2-4 เส้นไหม
โดยทั้ง 3 ลักษณะเส้นนั้น จะทอดยาวเป็นเส้นยืนอยู่บนกี่ทอผ้า ผู้ทอสามารถ
ออกแบบลายผ้าให้มีสีที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไป สีของเส้นยืนที่นิยมใช้ในการทอผ้าขาวม้า
บ้านทัพกระบือ คือ สีแดง เขียว เหลือง ขาว ดาหรือน้าตาล

อาพที่ 4.5 ลักษณะการวางลายเส้นยืนของผ้าไหมบ้านทัพกระบือ
ที่มา : อรนุช นาคชาติ. 2560
2) ไหมเส้นพุ่งหรือเส้นขวาง คือ เส้นไหมที่ต้องนามาเป็นเส้นพุ่งทอในกี่ทอผ้า ผ่าน
เครื่องมือที่เรียกว่า กระสวย เส้นไหมจะอยู่ในหลอดกระสวยสาหรับพุ่งทอขวางกันกับเส้นยืน เส้นไหมพุ่ง
จะมีหลายเสดสีตามแต่ผู้ทอออกแบบ อาจเป็นสีล้วนหรือสามารถเกลียวเส้นกับสีอื่นเพื่ อให้เกิดมิติที่เนื้อผ้า
ได้ ไหมเส้นยืนสีต่างกันจะได้ลายพื้นที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่นิยมใช้สีพุ่งเพียงสองถึงสามสี เพราะสี
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ของไหมยืนมีสีที่ความหลากหลายอยู่แล้ว สีที่ชาวบ้านทัพกระบือและบ้านสาโรง นิยมนามาใช้เป็นเส้นพุ่ง
คือ สีแดง และสีเขียว
2.2.5 การเข้าฟืมและขึ้นกี่
การทอผ้าขาวม้าลายช้างนั้นจะเข้าฟืมด้วยเส้นคู่ 1,590 ช่อง ฟืมหลัก คือ เส้นขึ้น
และเส้นลง การขึ้นเครือใช้ฟืม 10 หลบ ถ้าเป็นไหมเส้นเล็ก นิยมใช้ 12 ถึง 15 หลบ ฟืมจะมีตาหรือรู ซึ่ง
1 รู จะใช้เส้นไหม 2 เส้น คือ เส้นขึ้นและเส้นลง การขึ้นเครือจะมีวิธีการคานวณเส้นไหมดังนี้
4 รูฟืม เท่ากับ 1 ควบ หรือ เท่ากับ 8 เส้นไหม
10 ควบ เท่ากับ 1 หลบ หรือ เท่ากับ 80 เส้นไหม
ถ้าเป็นฟืม 10 หลบ เท่ากับ 100 ควบ หรือ เท่ากับ 800 เส้นไหม
เทคนิคการนับเช่นนี้ถือว่าเป็นอูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งการกาหนดลาดับก่อนหลังของ
ลายผ้า สี หรือขนาดความกว้างของตาผ้าขาวม้านั้นชาวบ้านจะนับตามหน่วยข้างต้น และต่อกับฟืมลาย
15 ตะกอ ลายดอก 17 ตะกอ รวมผ้าไหมลายช้าง 32 ตะกอ และมีตะกอสาหรับทออีก 2 ตะกอเพื่อ
เหยียบสลับกัน การขึ้นลายดอกและลายช้างต้องใช้บุคลากรในการเข้าฟืมอย่างต่า 3 - 5 คน แล้วแต่ว่า
ต้องการความรวดเร็วมากน้อยเพียงใด เพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก เป็น
การต่อเส้นไหมเส้นต่อเส้น
2.2.6 การทอเป็นผืนผ้า
เมื่อเตรียมเครือหรือเส้นลายยืนและลายพุ่งเสร็จแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย คือ การทอ
ให้เป็นผืนผ้าขาวม้า โดยการนาเส้นไหมที่ปั้นใส่หลอดมาใส่กระสวยซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการนาเส้นไหมลาย
พุ่งให้วิ่งสอดขัดกับเส้นไหมลายยืนกลับไปกลับมาทีละเส้น ตามลายที่กาหนดไว้ไปเรื่อยๆ จนได้ขนาดตามที่
ต้องการจนหมดเส้นลายยืน ส่วนปลายของผ้าขาวม้าบ้านทัพกระบือมักจะทอเป็นลายสัตว์ต่าง ๆ ลายที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ลายช้าง

อาพที่ 4.6 ผ้าไหมขาวม้า บ้านทัพกระบือและบ้านสาโรง เน้นสีโทนแดง เขียว เหลือง ลักษณะของชายผ้า
จะทอเป็นลายช้าง
ที่มา : อรนุช นาคชาติ. 2560
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3. ผลการจัดอบรมการย้อมสีเส้นไหมด้วยเมล็ดมะขาม
เนื่องจากขั้นตอนการย้อมสีของเส้นไหม หากใช้สีเคมีจะมีขั้นตอนการย้อมที่ไม่ยุ่งยาก สะดวก
และรวดเร็ว แต่มีข้อเสีย คือ จาหน่ายได้ราคาไม่สูง นัก แต่การย้อมเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาตินั้นมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้เวลานาน แต่จาหน่ายได้ราคาสูง ประกอบกับผู้ผลิตผ้าไหมบ้านทัพกระบือ ยังมีความรู้
ความชานาญในการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติน้อย คณะผู้วิจัยจึงจัดอบรมการย้อมเส้นไหมด้วย
เมล็ดมะขามและวัสดุจากธรรมชาติอื่น ได้แก่ สีแดงจากครั่ง สีเหลือจากประโหด และสีเขียวจากใบขี้เหล็ก
ให้แก่ชาวบ้านบ้านทัพกระบือและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยได้จัดทาโครงการอบรมการย้อมสีไหมด้วยเมล็ด
มะขามเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตอัณฑ์ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น ณ ศาลาประจาหมู่บ้านทัพกระบือ
ตาบลสาโรง อาเออเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าอบรมที่เป็นชาวบ้านทัพกระบือและบ้านสาโรง จานวน
29 คน นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี จานวน 8 คน อาจารย์จานวน 2 คน วิทยากร
ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 3 คน รวมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 42 คน ทาการอบรมการย้อมไหมด้วย
เมล็ดมะขามและวัสดุจากธรรมชาติอื่น ๆ ได้แก่ ฝาง ประโหด และ ใบขี้เหล็ก โดยเชิญ วิทยากรที่เป็น
ชาวบ้านที่ผ่านการอบรมการย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขามและวั สดุจากธรรมชาติ ซึ่งคณะผู้วิจัย ได้เคยไป
อบรมให้ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 3 ราย ได้แก่ นางสุอาพ เกตุโสระ นางทวี ยาคาและนางโฉม เทพบุตรดี
มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย
วิธีการย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขาม ได้องค์ความรู้มาจากงานวิจัยของคณะผู้วิจัยซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนการดาเนินงานวิจัยจาก สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี 2558 และ สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปี 2559 มีวิธีการย้อมดังนี้
1. การย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขาม
1.1 การเตรียมวัตถุดิบ
1) คัดเลือกเมล็ดมะขามที่มีลักษณะสมบูรณ์ไม่มีแมลงเจาะ จานวน 4 กิโลกรัม
2) นาไปคั่วในทราย (1 กิโลกรัม) ที่อุณหอูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
ประมาณ 30 นาที หรือจนกระทั่งเปลือกเมล็ดมะขามมีสีน้าตาลเข้มหรือดาและมีกลิ่นหอม
3) แยกเมล็ดมะขามออกจากทราย ทิ้งไว้ให้เย็น นาเมล็ดมะขามไปกะเทาะเอา
เฉพาะเปลือกหุ้มเมล็ดด้านนอก บดให้ละเอียด นาไปต้มสกัดเป็นน้าย้อมต่อไป
1.2 การสกัดสีน้าย้อมจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
1) เติมน้าสะอาด 28 ลิตร ลงไปในหม้อต้ม (เมล็ดมะขาม 1 กิโลกรัมต่อน้า 7 ลิตร)
2) ค่อย ๆ โรยเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามที่คั่วแล้วลงไปในหม้อ
3) ต้มสกัดที่อุณหอูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ให้คน
ทุกๆ 15 นาที
4) เมื่อครบเวลาที่กาหนด นาไปกรองด้วยผ้าขาว จะได้น้าย้อมที่มีสีน้าตาลเข้ม
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1.3 วิธีการย้อม
1) นาเส้นไหมที่ลอกกาวแล้ว จานวน 1 กิโลกรัม ไปแช่น้าสะอาดประมาณ 15 นาที
2) บีบน้าออกจากไหม นาไปผึ่งลมพอหมาด
3) นาน้าย้อมจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามไปต้มให้ร้อน
4) ชั่งสารส้มบดละเอียด จานวน 100 กรัม เติมลงในน้าย้อม คนให้สารส้มละลาย
5) นาเส้นไหมลงไปย้อมในน้าย้อม ที่อุณหอูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 1
ชั่วโมง 30 นาที หมั่นกลับพลิกไหมทุก ๆ 15 นาที
6) เมื่อครบเวลา บีบน้าย้อมออกจากไหม นาไหมไปผึ่งลมพอหมาด (ประมาณ 15 นาที)
7) นาไหมไปล้างด้วยน้าสะอาดจนกระทั่งน้าล้างใส ไม่มีสีตกออกมา
8) บีบน้าออกจากไหม กระตุกไหม นาไปผึ่งลมจนแห้ง
9) หากต้องการให้ไหมที่ย้อมแล้วมีสีที่เข้มขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นสีเทา-ดา สามารถ
นาไหมที่ย้อมด้วยเปลือกต้นมะขามแล้วไปแช่ในน้าด่างหรือหมักด้วยโคลน
2. การย้อมไหมด้วยฝาง
2.1 การสกัดสีน้าย้อมจากเปลือกฝาง
1) นาฝางมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ชั่งมา 6 กิโลกรัม ต้มกับน้าสะอาดจานวน 30
ลิตร ต้มสกัดนาน 1 ชั่วโมง หมั่นคนเป็นระยะๆ
2) เมื่อครบเวลา ทิ้งไว้ให้เย็นพอที่จะกรองได้ นาไปกรองด้วยผ้าขาวบาง จะได้
น้าย้อมที่สกัดจากฝาง
2.2 วิธีการย้อม
1) นาเส้นไหมที่ฟอกกาวแล้ว 1 กิโลกรัม ไปแช่ในน้าสะอาด 15 นาที จากนั้นบีบน้าออก
2) นาน้าย้อมที่สกัดจากฝางใส่ลงในหม้อต้ม เติมสารส้ม 2 ช้อนโต๊ะ คนให้ละลาย
3) นาไหมลงไปย้อมในน้าย้อม นาน 45 นาที หมั่นกลับพลิกไหมทุก ๆ 15 นาที
4) เมื่ อ ครบเวลา บี บ น้ าออกจากเส้ น ไหม น าเส้ น ไหมไปผึ่ ง ลมพอหมาด
(ประมาณ 15 นาที)
5) นาไหมไปล้างด้วยน้าสะอาดจนกระทั่งน้าล้างใส ไม่มีสีตกออกมา
6) บีบน้าออกจากไหม กระตุกไหม นาไปผึ่งลมจนแห้ง
7) หากต้องการให้ไหมที่ย้อมแล้วมีสีที่เข้มขึ้นหรือเปลี่ยนสี สามารถนาไหมที่
ย้อมแล้วไปแช่ในน้าด่างหรือหมักด้วยโคลน
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3. การย้อมไหมด้วยประโหด
3.1 การสกัดสีน้าย้อมจากประโหด
1) นาเปลือกต้นประโหดที่สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ จานวน 3 กิโลกรัม ต้มกับน้าสะอาด
จานวน 44 ลิตร นาน 1 ชั่วโมง หมั่นคนเป็นระยะ ๆ
2) เมื่อครบเวลา ทิ้งไว้ให้เย็นพอที่จะกรองได้ นาไปกรองด้วยผ้าขาวบาง จะได้
น้าสกัดจากเปลือกต้นประโหด
3.2 วิธีการย้อม
1) นาเส้นไหมที่ฟอกกาวแล้ว 1 กิโลกรัม ไปแช่ในน้าสะอาด 15 นาที จากนั้น
บีบน้าออก
2) นาน้าย้อมที่สกัดได้จากเปลือกต้น ประโหดใส่ลงในหม้อต้ม เติมสารส้ม 2
ช้อนโต๊ะ คนให้ละลาย
3) นาไหมลงไปย้อมในน้าย้อม นาน 45 นาที หมั่นกลับพลิกไหมทุก ๆ 15 นาที
4) เมื่ อ ครบเวลา บี บ น้ าออกจากเส้ น ไหม น าเส้ น ไหมไปผึ่ ง ลมพอหมาด
(ประมาณ 15 นาที)
5) นาไหมไปล้างด้วยน้าสะอาดจนกระทั่งน้าล้างใส ไม่มีสีตกออกมา
6) บีบน้าออกจากไหม กระตุกไหม นาไปผึ่งลมจนแห้ง
7) หากต้องการให้ไหมที่ย้อมแล้วมีสีที่เข้มขึ้นหรือเปลี่ยนสี สามารถนาไหมที่
ย้อมแล้วไปแช่ในน้าด่างหรือหมักด้วยโคลน
4. การย้อมไหมด้วยใบขี้เหล็ก
4.1 การสกัดสีน้าย้อมจากใบขี้เหล็ก
1) นาใบขี้เหล็กแก่จัดมา 6 กิโลกรัม ต้มกับน้าสะอาดจานวน 45 ลิตร เติมเกลือ
1 ช้อนโต๊ะ ต้มให้เดือดนาน 1 ชั่วโมง
2) เมื่อครบเวลา ทิ้งไว้ให้เย็นพอที่จะกรองได้ นาไปกรองด้วยผ้าขาวบาง จะได้
น้าสกัดจากใบขี้เหล็ก
4.2 วิธีการย้อม
1) นาเส้นไหมที่ฟอกกาวแล้ว 1 กิโลกรัม ไปแช่ในน้าสะอาด 15 นาที จากนั้นบีบน้าออก
2) นาไหมลงไปย้อมในน้าย้อม นาน 45 นาที หมั่นกลับพลิกไหมทุก ๆ 15 นาที
3) เมื่อครบเวลา บีบน้าออกจากเส้นไหม นาเส้นไหมไปผึ่งลมพอหมาด
4) นาไหมไปล้างด้วยน้าสะอาดจนกระทั่งน้าล้างใส ไม่มีสีตกออกมา
5) บีบน้าออกจากไหม กระตุกไหม นาไปผึ่งลมจนแห้ง
6) หากต้องการให้ไหมที่ย้อมแล้วมีสีที่เข้มขึ้นหรือเปลี่ยนสี สามารถนาไหมที่
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ย้อมแล้วไปแช่ในน้าด่างหรือหมักด้วยโคลน
อายหลังอบรมได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ จานวน 29 ชุด
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 29 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยพบว่าผู้เข้าอบรมทั้งหมดเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 58.62 รองลงมามีอายุ
ระหว่ าง 36-40 ปี คิด เป็ นร้ อ ยละ 24.14 ผู้ เข้ าอบรมส่ว นใหญ่ เ ป็น เกษตรกรคิ ด เป็น ร้อ ยละ 89.66
รองลงมามีอาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 10.34 ประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม จานวน 17 ข้อ มี
เกณฑ์การประเมินเป็นตัวเลข 1 ถึง 5 โดยเลข 1 คือ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด และ เลข 5 คือ มีความพึงพอใจ
มากที่สุด นาผลการวิเคราะห์มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00
หมายถึง
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49
หมายถึง
มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49
หมายถึง
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49
หมายถึง
น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49
หมายถึง
น้อยที่สุด
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
ที่
รายการประเมิน
1
2
3
4
5
6
7

ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
ความเหมาะสมของเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการอบรม
คุณอาพของเอกสารประกอบการอบรม
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารว่าง
การประสานงานและการอานวยความสะดวก
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการย้อมไหมจากเมล็ดมะขาม
และพืชธรรมชาติอื่น ๆ ก่อนการอบรม
8 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการย้อมไหมจากเมล็ดมะขาม
และพืชธรรมชาติอื่น ๆ หลังการอบรม
การประเมินวิทยากร
9 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่สอน
10 ใช้คาพูดน้าเสียงชัดเจน
11 ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย
12 ตอบคาถามได้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจ

5
15
10
17
17
14
12
12

ระดับความพึงพอใจ
4 3 2 1
12 2 0 0
15 4 0 0
12 0 0 0
11 1 0 0
15 0 0 0
15 2 0 0
13 4 0 0

x
2.89
4.21
4.59
4.55
4.48
4.34
4.28

14

10

5

0

0

3.97

12
13
14
15

14
13
14
12

3
3
1
2

0
0
0
0

0
0
0
0

4.31
4.34
4.45
3.62

28
13 มีบุคลิกอาพที่ดีน่าเชื่อถือ
ด้านการนาไปใช้
14 การย้อมหมายและเมล็ดมะขามและพืชธรรมชาติอื่น ๆ
สามารถนาไปใช้ได้จริงที่บ้าน
15 สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
16 ได้ความรู้เรื่องการย้อมไม้จากวัสดุธรรมชาติเพิ่มขึ้น
17 ความพึงพอใจโดยรวม

16

12

1

0

0

4.52

16

11

2

0

0

4.48

16
16
18

10
10
10

3
3
1

0
0
0

0
0
0

4.45
4.45
4.59

จากตารางที่ 4.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การย้อมสีไหม
ด้วยเมล็ดมะขามเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตอัณฑ์ผ้าขาวม้า” พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อคุณอาพของ
เอกสารประกอบการอบรมสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม และบุคลิกอาพความ
น่าเชื่อถือของวิทยากร มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.59, 4.55 และ
4.52 ตามลาดับ ส่วนความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง (4.48) การย้อมไหมด้วยเมล็ด
มะขามและพืชชนิดอื่น ๆ สามารถนาไปใช้ได้จริงที่บ้าน (4.48) การถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ
(4.45) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ (4.45) ได้ความรู้เรื่องการย้อมไหมจากวัสดุธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น (4.45) การประสานงานและการอานวยความสะดวก (4.34) วิทยากรใช้คาพูดน้าเสียงชัดเจน
(4.34) และมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่สอน (4.31) ความรู้เกี่ยวกับการเทคนิควิธีการย้อมไหมจาก
เมล็ดมะขามและพืชธรรมชาติอื่นก่อนอบรม (4.28) ความเหมาะสมของเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ
อบรม (4.21) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการย้อมไหมจากเมล็ดมะขามและพืชธรรมชาติหลัง การอบรม
(3.97) และการตอบคาถามได้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจ (3.62) ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนความ
เหมาะสมของสถานที่อบรม ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
(2.89) ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการพบว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.59 อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก
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4. ผลการออกติดตามและแนะนาแนวทางการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าไหมขาวม้าที่
ย้อมสีด้วยเมล็ดมะขาม ตลอดจนการนาผ้าขาวม้าที่พัฒนาขึ้นไปผลิตเป็นสินค้าอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การ
ผลิตจริง
ออกติ ด ตามและให้ คาแนะน าแก่ ผู้ ผ ลิ ต ผ้า ขาวม้ า ในการน าความรู้ ที่ไ ด้ จ ากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าขาวม้าย้อมสีด้วยเมล็ดมะขาม พบว่ามีผู้สนใจจะนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ใช้ผลิตผ้าไหมขาวม้า จานวน 3 ราย ดังนี้
4.1 นางสาวเอกวดี สกุลทอง
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตาบลสาโรง อาเออเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
คุณเอกวดี สกุลทอง เดิมงานก่อสร้างที่กรุงเทพมหานคร พอลูกเริ่มเข้าโรงเรียนจึงย้าย
กลับมายังอูมิลาเนา มาประกอบอาชีพ ขายก๋วยเตี๋ยว และเริ่มสนใจไปเรียนรู้วิธีการย้อมและทอผ้าไหม
เพิ่มเติมเนื่องจากเห็นคนในหมู่บ้านทา จึงไปกู้เงินจานวน 5,000 บาท มาเป็นทุนในการผลิตและจาหน่าย
ผ้า ขาวม้า เป็น อาชี พ เสริม หลั งจากได้ รั บการอบรมเทคนิคการย้อมไหมด้วยเมล็ ดมะขามและวั สดุจาก
ธรรมชาติอื่น ๆ คุณเอกวดี ได้นาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการทอผ้าไหมขาวม้าลายช้าง
และทอเชิงผ้าเป็นดอกลายหมากรุก โดยการย้อมเส้นไหมด้วยสีที่ได้จากธรรมชาติ ดังนี้
เส้นยืน ประกอบด้วย
1. เส้นแม่ สีฟ้าอ่อน ได้จากดอกอัญชัน
2. เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี
3. เส้นลูก สีน้าตาลอ่อน ได้จากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
4. เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี
5. เส้นแม่ สีฟ้าอ่อน ได้จากดอกอัญชัน
6. เส้นกั้น เหลืองเข้ม ได้จากแก่นเข
7. เส้นแม่ เหลืองอ่อน ได้จากแก่นเข
8. เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี
9. เส้นลูก สีแดงชมพู ได้จากครั่ง
10. เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี
11. เส้นแม่ เหลืองอ่อน ได้จากแก่นเข
12. เส้นกั้น เหลืองเข้ม ได้จากแก่นเข
เส้นพุ่ง ประกอบด้วย
1. สีฟ้าอ่อน ได้จากดอกอัญชัน
2. สีน้าตาลอ่อน ได้จากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
3. สีชมพู ได้จากครั่ง
4. สีเหลือง ได้จากแก่นเข

30
ทดสอบคุณภาพการตกสี
นาผ้าไหมขาวม้าที่ทอเป็นผืนแล้วไปทดสอบการตกสี โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสุรินทร์ พบว่าเส้นไหมที่ทอขึ้นไม่ตกสี

อาพที่ 4.7 คุณเอกวดี สกุลทอง กับผ้าไหมขาวม้าย้อมสีจากธรรมชาติ
4.2 นางมาลัย บุตรรัมย์
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 272 หมู่ที่ 2 ตาบลสาโรง อาเออเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ความเป็นมา เดิมคุณมาลัย บุตรรัมย์ เคยเป็นพนักงานบริษัทและได้แต่ง งานมาอยู่บ้าน
กับสามี ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน ด้วยเหตุที่ชุมชนบ้านทัพกระบือนั้นเป็นชุมชนที่มีการผลิตผ้าไหมที่สืบทอด
กันมาหลายชั่วอายุคน และกาลังเริ่มจะสูญหายไป คุณมาลัยซึ่งไม่มีพื้นฐานในการทอผ้า จึงได้เริ่มศึกษา
วิธีการทอผ้าไหมและทาการจาหน่ายอย่างจริงจัง เมื่อปี 2555 และได้สืบสานวัฒนธรรมการทอ พร้อมทั้ ง
อนุรักษ์การทอด้วยสีธรรมชาติ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทารายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี หลังจากได้รับ
การอบรมการย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขาม คุณมาลัย ได้นาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ในการทอผ้า
ไหมขาวม้าลายช้างและเชิงผ้าเป็นลายเชิงเทียน โดยย้อมเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติต่างๆ ดังนี้
เส้นยืน ประกอบด้วย
1. เส้นแม่ สีแดงชมพู ได้จากครั่ง
2. เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี
3. เส้นลูก สีฟ้าอ่อน ได้จากดอกอัญชัน
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4.
5.
6.
7.
8.

เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี
เส้นแม่ สีแดงชมพู ได้จากครั่ง
เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี
เส้นแม่ สีเขียว ได้จากขี้เหล็ก
เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี

เส้นพุ่ง ประกอบด้วย
1. สีแดงชมพู ได้จากครั่ง
2. สีน้าตาล ได้จากเมล็ดมะขาม
3. สีเหลือง ได้จากประโหด
ทดสอบคุณภาพการตกสี
นาผ้าไหมขาวม้าที่ทอเป็นผืนแล้วไปทดสอบการตกสี พบว่าเส้นไหมที่ทอขึ้นตกสีจางๆ
ของสีเหลืองที่ย้อมด้วยประโหดและสีชมพูที่ได้ย้อมด้วยครั่ง ส่วนไหมที่ย้อมด้วยเมล็ดมะขามและพืชอื่น ๆ
ไม่ตกสี

อาพที่ 4.8 คุณมาลัย บุตรรัมย์ กับผ้าไหมขาวม้าย้อมสีจากธรรมชาติ
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4.3 นางนิสา วงแหวน
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 12 ตาบลสาโรง อาเออเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ความเป็นมา คุณ นิสา วงแหวน เคยเป็ นพนัก งานโรงทอแห่ง หนึ่ง ในอาคกลาง ในปี
2545 ต้องกลับมาอาศัยที่อูมิลาเนาเนื่องจากต้องเลี้ยงดูบุตร และได้ยึดการทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก อีก
ทั้งเดิมทีครอบครัวของคุณนิสาได้สืบทอดการทอผ้าไหมมาหลายชั่วอายุคน ทาให้คุณนิสารักและมีความ
ชานาญในการย้อมสีธรรมชาติ การทอ การเข้าฟืม ทอได้หลากหลายแบบ พร้อมทั้งมีทักษะทางการ
ออกแบบ ทาให้ฝีมือการทอผ้าเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป หลังจากได้รับการอบรมคุณนิสาได้ทอผ้าไหมขาวม้า
ลายช้างและเชิงดอกเป็น ลายดอกพิกุลทอง โดยการย้อ มผ้าไหมด้วยสีที่ได้จากธรรมชาติ เป็นสีสันต่าง ๆ
ดังนี้
เส้นยืน ประกอบด้วย
1. เส้นแม่ สีแดงชมพู ได้จากครั่ง
2. เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี
3. เส้นแม่ สีแดงชมพู ได้จากครั่ง
4. เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี
5. เส้นลูก สีเขียว ได้จากขี้เหล็ก
6. เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี
7. เส้นแม่ สีแดงชมพู ได้จากครั่ง
8. เส้นกั้น สีขาว ไม่ได้ย้อมสี
9. เส้นแม่ สีน้าตาลอ่อน ได้จากเปลือกเมล็ดมะขาม
10. เส้นลูก สีเหลืองเข้ม ได้จากแก่นเข
11. เส้นแม่ สีน้าตาลอ่อน ได้จากเปลือกเมล็ดมะขาม
12. เส้นแม่ สีเขียว ได้จากขี้เหล็ก
13. เส้นแม่ สีเหลืองเข้ม ได้จากแก่นเข
14. เส้นแม่ สีน้าตาลอ่อน ได้จากเปลือกเมล็ดมะขาม
15. เส้นลูก สีเหลืองเข้ม ได้จากแก่นเข
16. เส้นแม่ สีน้าตาลอ่อน ได้จากเปลือกเมล็ดมะขาม
เส้นพุ่ง ประกอบด้วย
1. สีแดงชมพู ได้จากครั่ง
2. สีเขียว ได้จากขี้เหล็ก
3. สีน้าตาลอ่อน ได้จากเปลือกเมล็ดมะขาม
4. สีเหลืองเข้ม ได้จากแก่นเข
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ทดสอบคุณภาพการตกสี
นาผ้าไหมขาวม้าที่ทอเป็นผืนแล้วไปทดสอบการตกสี พบว่าเส้นไหมที่ทอขึ้นตกสีชมพู
จางๆ ที่ย้อมด้วยครั่ง ส่วนไหมที่ย้อมด้วยเมล็ดมะขามและพืชอื่น ๆ ไม่ตกสี

อาพที่ 4.9 คุณนิสา วงแหวน กับผ้าไหมขาวม้าย้อมสีจากธรรมชาติ
ทั้ง 3 ท่าน ได้นาเอาเส้นไหมที่ย้อมสีด้วยเมล็ดมะขาม ครั่ง ประโหด ใบขี้เหล็กและอัญชัน ไป
ประยุกต์ทอเป็นผ้าขาวม้า ได้ลวดลายและสีสันใหม่ ๆ ที่ดูสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น ผู้ผลิตมีความพึงพอใจ
สามารถจาหน่ายได้มากขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อชื่นชอบสีที่แปลกใหม่ ดูมีความทันสมัย นอกจากนี้ผ้าขาวม้าย้อม
ด้วยสีธรรมชาติยังจาหน่ายได้ราคาสูงกว่าสีเคมีถึง 1 เท่า จากเดิมจาหน่ายผืนละ 700-800 บาท เมื่อย้อม
ด้วยสีจากธรรมชาติ จะจาหน่ายได้ราคา 1,200-1,500 บาท
หลังจากที่ทั้ง 3 ท่าน ได้ผลิตผ้าไหมขาวม้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ผู้วิจัยได้สอบถามถึง ความ
พึง พอใจต่ อการได้ผลิตอัณ ฑ์ที่ไ ด้ เรีย นรู้ เ ทคนิค การย้อมสีเมล็ ดมะขามจากการฝึก อบรม พบว่า ผู้เข้ า
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อผ้าไหมย้อมธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยในช่วงของกี่ฝึกอบรมได้เห็นความ
ยุ่งยากในการเตรียมสีธรรมชาติ และคิดว่าสีสังเคราะห์ น่าจะสะดวกรวดเร็วกว่า และคิดว่าจะไม่ผลิตผ้า
ไหมย้อมสีธรรมชาติต่อไป แต่เมื่อได้รับฝึกอบรมและทดลองนาเทคนิคการย้อมสีเส้น ไหมจากเมล็ดมะขาม
และย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ทาให้เปลี่ยนความคิดใหม่จากเดิมที่คิดว่าการย้อมสี
ธรรมชาตินั้นย้อมยุ่งยาก ใช้เวลานานในการสกัดสีย้อม กลับพบว่าการย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาตินั้น
ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดไว้ โดยจะใช้เวลาในการสกัดสีย้อมควบคู่ไปกับการทางานบ้าน จะได้ไม่เสียเวลาทา
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อย่างอื่น จึงทาให้ไม่รู้สึกถึงความยุ่งยากในการเตรียมสีย้อม และเมื่อนามาย้อมและทอเป็นผ้าขาวม้า 1 ใน
3 คนที่ทาการทอให้ความรู้ สึกว่าการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติทาให้เห็นถึงคุณค่าในการทอ จนไม่อยาก
ขายและอยากเก็ บไว้ เป็น สมบั ติส่ วนตั ว ส่ วนความรู้สึก ที่ตรงกัน ของทั้ง 3 คนในการทอผ้าไหมย้ อมสี
ธรรมชาติ คือ เกิดความอาคอูมิใจและรู้สึกถึง ความปลอดอัยในการทอ และอยากจะทอผ้าไหมย้ อมสี
ธรรมชาติต่อไป
เมื่อวิเคราะห์ถึงต้นทุนของการใช้สีสังเคราะห์กับสีธรรมชาติมาใช้ย้อมเส้นไหม พบว่า ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสีย้อมไม่แตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน เพียงแต่ใช้เวลาในการเตรียมแตกต่าง
กันเท่านั้น จึงไม่คิดว่าเวลาเป็นอุปสรรคในการเตรียมสี เพื่อย้อมเส้นไหมและยินดีที่จะทอผ้าขาวม้าย้อมสี
ธรรมชาติต่อไป
5. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
นาผลิตอัณฑ์ผ้าไหมขาวม้าที่ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ ที่ผู้ทอได้พัฒนาลายและสีขึ้นมาใหม่ ไป
ให้ผู้บริโอค ผู้จาหน่ายสินค้าจากผ้าไหม รวมถึงผู้ผลิตผ้าไหม ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตอัณฑ์ ในด้าน
รูปแบบ ความสวยงาม ราคา ความต้องการซื้อ จากการสารวจความพึงพอใจต่อผลิตอัณฑ์ผ้ าไหมขาวม้า
ย้อมสีเมล็ดมะขาม โดยทาการสุ่มตัวอย่างจากผู้มาซื้อผ้าไหม ณ ตลาดนัดผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะมี
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตอัณฑ์ที่มาจากผ้าไหม ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตอัณฑ์ที่ผลิตมาจากชุมชนต่ าง ๆ ทั่ว
จังหวัดสุรินทร์ โดยจะจาหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์แรกของต้นเดือน ในการสารวจครั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างที่ได้
จากการสัมอาษณ์ประชาชนที่ เข้ามาเลือกซื้ อผ้าไหมในบริ เวณดัง กล่าวจ านวน 32 ชุด ซึ่ง คาถามแบ่ ง
ออกเป็นคาถามทั่วไป ความชอบในผลิตอัณฑ์ที่แตกต่างกัน และราคาที่ พึงพอใจที่จะจ่ายต่อผ้าไหมขาวม้า
จากเมล็ดมะขาม นอกจากนี้ยังได้สัมอาษณ์กลุ่มแม่บ้านที่ได้รับการอบรมการย้อมสีธรรมชาติจากเมล็ด
มะขาม ถึงความพึงพอใจต่อผลิตอัณฑ์ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติอายหลัง จากได้รับการอบรมแล้ว ได้นา
ความรู้จากการฝึกอบรมมาผลิตเป็นผลิตอัณฑ์ผ้าขาวม้าย้อมสีเมล็ดมะขามและสีธรรมชาติหรือไม่ อย่างไร
โดยสามารถอธิบายได้ตามลาดับดังต่อไปนี้
จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90.6) มากกว่าเพศชาย
(ร้อยละ 90.6) แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้ามายของผู้สนใจผลิตอัณฑ์ผ้าไหมเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยอายุ
ส่ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 25-50 ปี (ร้อ ยละ 56.2) ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม วั ย ท างาน และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ
มัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายละเอียด
เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ
25-50 ปี
51ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ร้อยละ
9.4
90.6
56.2
43.8
25.0
34.4
34.4
6.2

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาความชอบที่มีต่อผ้าไหมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ผ้าผืนสาหรับนุ่ง ผ้า
คลุมไหล่/ผ้าพันคอ และ ผ้าไหมแปรรูปเป็นผลิตอัณฑ์ต่าง ๆ ว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจที่จะชื้อผลิตอัณฑ์ใน
ลักษณะใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการซื้อผ้าไหมที่เป็นผ้านุ่งมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผ้า
คลุ ม ไหล่ และ การแปรรู ป ผ้ า ไหม จากการสั ม อาษณ์ ถึง สาเหตุ ค วามชอบผ้ าไหมที่ เ ป็ น ผ้า นุ่ ง ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความเห็นว่าสามารถนาผ้านุ่ง ไปออกแบบเป็นผลิตอัณฑ์ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เช่น การ
นาไปตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ และมีความสุขที่ได้ออกแบบการใช้ผลิตอัณฑ์เอง สามารถนาไปดัดแปลงได้
ในหลายรูปแบบที่ตรงตามความต้องการของตนเอง จึงนิยมซื้อผ้าผืนมากที่สุด
สอบถามความพอใจที่จะจ่ายเพื่อซื้อสินค้าผ้า ไหมขาวม้าย้อมด้วยเมล็ดมะขามและสีธรรมชาติ
คณะผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างของผู้มาเดินตลาดนัดผ้าไหม ทุกวัน เสาร์ต้นเดือน ในจังหวัดสุรินทร์ โดยราคา
ของผ้าไหมขาวม้าย้อมสีเคมี ปกติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 600-800 บาทต่อผืน ซึ่ง ราคาดังกล่าวผู้ประกอบการ
หรือชุมชนผู้ผลิตเป็นผู้กาหนดราคาขึ้นเอง เมื่อนาผ้าไหมขาวม้าย้อมด้วยสีธรรมชาติที่ผู้ประกอบการทั้ง 3
ท่านได้ทอขึ้น ไปให้ผู้บริโอคประเมินความพึง พอใจที่จะซื้อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พอใจที่จะซื้อผ้าไหม
ขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ ในราคา 1,200–1,500 บาท (ร้อยละ 59.3) รองลงมาพอใจที่ซื้อในราคา 800–
1,000 บาท (ร้อยละ 34.37) และเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ชอบสีผ้าไหมจากธรรมชาติ เนื่องมาจากสีไ ม่
ถูกใจ ผู้บริโอคกลุ่มนี้ชอบผ้าไหมย้อมสีเคมีมากกว่าเนื่องจากจะให้ผ้าสีสดใสกว่าและมีราคาถูกกว่า จากผล
การสารวจความพึงพอใจในการซื้อผ้าไหมขาวม้าพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่จะซื้อผ้าไหมขาวม้า
ย้อมสีธรรมชาติที่มีราคาสูงกว่าผ้าไหมขาวม้าย้อมสีเคมี โดยพอใจที่จะซื้อในราคาสูงเกือบ 1 เท่าตัว
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตผ้าไหมย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่ม
มูลค่าเชิงพาณิชย์: กรณี ศึกษาผ้าขาวม้า บ้านทัพกระบือ ตาบลสาโรง อาเออเมือง จั ง หวัดสุรินทร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขามให้
สามารถนามาใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 2) เพื่อส่งเสริมแนวทางในการนาไหมย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามไป
ประยุกต์ใช้ในผลิตอัณฑ์ผ้าขาวม้า และ 3) เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผ้าไหมลายผ้าขาวม้าย้อมสีเมล็ดมะขาม
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขามให้สามารถ
นามาใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ คณะผู้วิจัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขาม รวมถึง
ถ่ายทอดวิธีการย้อมไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ครั่ง ประโหด ใบขี้เหล็ก โดยจัดอบรมให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรที่ผลิตผ้าไหมขาวม้า บ้านทัพกระบือและบ้านสาโรง อาเออเมือง จังหวัดสุรินทร์ จานวน 42 คน
ประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อคุณอาพของเอกสารประกอบการ
อบรมสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม และบุคลิกอาพความน่าเชื่อถือของวิทยากร
ความพึงพอใจด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลางถึงดี ความพึงพอใจโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
2. ส่งเสริมแนวทางในการนาไหมย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามไปประยุกต์ใช้ในผลิตอัณฑ์ผ้าขาวม้า
โดยติดตามให้คาแนะนาผู้เข้าอบรมให้นาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ผลิตผ้าไหมขาวม้า พบว่า มีผู้ที่
สนใจนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ผลิต ผ้าขาวม้าเพื่อจาหน่าย จานวน 3 ท่าน ผ้าไหมขาวม้าที่ย้อมสี
ด้วยเมล็ดมะขามและย้อมด้วยวัสดุจากธรรมชาติให้สีสันสวยงาม แปลกตาจากผ้าขาวม้าแบบดั้งเดิมที่เคย
ทอย้อมด้วยสีเคมี ผู้ผลิตรู้สึกอาคอูมิใจและรู้สึกปลอดอัยในการทอ และอยากจะทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
ต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นมาสามารถจาหน่ายได้ในราคาสูงมากกว่าเดิมถึง 1 เท่าตัว ซึ่งจาก
เดิมจาหน่ายได้ผืนละ 700-800 บาท เมื่อย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ จะจาหน่ายได้ราคา 1,200-1,500 บาท
3. เกิดนวัตกรรมผ้าไหมลายผ้าขาวม้าที่ย้อมสีด้วยเมล็ดมะขามและสีธรรมชาติอื่น ๆ สร้างอัตลักษณ์
ให้แก่ชุมชนบ้านทัพกระบือ โดยมีลวดลายที่โดดเด่นแตกต่างจากผ้าขาวม้าที่ผลิตจากแหล่งอื่น คือ จะมี
การทอลายช้างและลายเชิงเทียนไว้ที่ปลายของผ้าทั้งสองด้านเพื่อเพิ่มความสวยงาม เมื่อนาเส้นไหมที่ย้อม
ด้วยเมล็ดมะขามและสีจากธรรมชาติมาทอในผืนผ้า จะทาให้ผ้าไหมขาวม้าที่ทอขึ้นมีสีสันที่สวยงามแปลก
ตา ผู้ซื้อรู้สึกชื่นชอบผ้าไหมขาวม้าที่ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ มีความพึงพอใจที่จะซื้อในราคา 1,2001,500 บาทต่อผืน ด้วยราคาที่จาหน่ายได้สูง ขึ้นนี้ จะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ผลิตและ
สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้แก่ชุมชนได้

37

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่าการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าขาวม้าในหมู่บ้านทัพกระบือและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้
มีความรู้ในการใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ เมล็ดมะขาม ครั่ง แก่นเข และใบขี้เหล็ก มาย้อมและ
ทอเป็นผ้าขาวม้า พบว่า ผ้าขาวม้าที่ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติจะให้สีที่สวยงาม แปลกตา ไม่ฉูดฉาด ผู้ซื้อ
และผู้ผลิตรู้สึกปลอดอัยเวลาสวมใส่เนื่องจากใช้สีจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าผ้าไหมที่ย้อมด้วยสีจาก
ธรรมชาติยังสามารถจาหน่ายได้ราคาสูงกว่ าย้อมด้วยสีเคมีถึง 1 เท่า เมื่อเทียบกับระยะเวลาและขั้นตอน
การผลิตที่ไม่แตกต่างกัน ทาให้ผู้ผลิตรู้สึกชื่นชอบที่จะผลิตผ้าขาวม้าย้อมสีจากธรรมชาติต่อไป แต่อย่างไรก็
ตามสาหรับผู้ซื้อบางกลุ่มจะชื่นชอบสีผ้าขาวม้าแบบดั้งเดิมซึ่งย้อมด้วยสีเคมี โดยให้เหตุผลที่ว่าสีเคมีให้สีที่
เข้มกว่าและราคาถูกกว่า ซึ่งผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสามารถเลือกผลิตผ้าขาวม้าได้ทั้งสองแบบ หากต้องการ
ขายได้ราคาสูงควรย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ แต่ถ้าหากต้องการจาหน่ายได้ในปริมาณมากและจาหน่ายได้
ง่ายถึงแม้จะจาหน่ายได้ราคาไม่สูงนักควรย้อมด้วยสีเคมี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าหรือ ความรู้เกี่ยวกับการผสมสีหรือ การใช้สี
ในการทอบนผืนผ้าขาวม้า เนื่องจากผู้ผลิตผ้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ความรู้เรื่องการใช้สี เพื่อนาไปทอ
เป็นผืนผ้าอาจใช้สีที่ไม่ไปในเฉดสีเดียวกัน หรือใช้สีที่แตกต่างกันมาทอ ซึ่ง บางครั้ง ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ทาให้ผ้าขาวม้าที่ทอได้มีรูปแบบหรือสีสันที่ไม่สวยงาม ไม่มีความทันสมัย
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