สรุปงาน อพ.สธ. ฉบับย่อ
1. ชื่อโครงการ สำรวจภูมิปญ
ั ญำกำรย้อมผ้ำด้วยสีธรรมชำติ “วัตถุดิบ กระบวนกำร และวิธีกำร”
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงำน
นำยสำยัญ พันธ์สมบูรณ์
สำขำวิขำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน วิทยำเขตกำฬสินธุ์
2. บทนา
กำรเปลี่ ย นแปลงทั้ ง สภำพสั ง คม และเศรษฐกิ จ ท ำให้ ส ภำพกำรปั จ จุ บั น ควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม สูญหำยไปบำงส่วนตำมกำลเวลำ คงเหลือร่องรอยโดยเฉพำะภูมิปัญญำท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ท้องถิ่นด้ำนกำรย้อมสีธรรมชำติ ที่แสดงถึงประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของชุมชนในกำรดำรงชีวิตที่
สอดคล้องกับธรรมชำติ ซึ่งองค์ประกอบแวดล้อมอยู่ในชุมชน เป็นตัวกำหนดรำกฐำนทำงภูมิปัญญำดั่งเดิมที่สืบ
ทอดมำ บรรพบุรุษได้สั่งสมวิวัฒนำกำรควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงอำรยธรรม วัฒนธรรมต่ำง ๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ ตลอดจนควำมเป็นเอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ของชุมชนมำนำนนับพันปี
สำขำวิ ช ำเทคโนโลยี ก ำรผลิ ต พื ช แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรบู ร ณำกำรงำนบริ ก ำรวิ ช ำกำร สำขำวิ ช ำ
เทคโนโลยีกำรผลิตพืชตำมระบบและกลไกระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
และ กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด โดยดำเนินกำรบูรณำกำรโครงกำร
บริกำรวิชำกำร กับกำรเรียนกำรสอน ตำมตัวชี้วัด กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR)
3. วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจภูมิปัญญำกำรย้อมผ้ำด้วยสีธรรมชำติ วัตถุดิบ กระบวนกำร และวิธีกำร ในเขตจังหวัด
กำฬสินธุ์
4. วิธีการ
กิจกรรมกำรจัดกลุ่มสนทนำ หรือกำรสนทนำกลุ่ม รวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เป็นกลุ่ม (group
interview) ซึ่งมีประสบกำรณ์ในเรื่องใดเรื่องภูมิปัญญำย้อมสีธรรมชำติ กำรป้อนคำถำมของนักวิจัยผู้สัมภำษณ์
เจำะลึกลงรำยละเอียด วัตถุดิบ กระบวนกำร และวิธีกำร แล้วจึงถำมผู้เข้ำร่วมสนทนำโดยกระตุ้นให้ทุกคนเกิด
อำรมณ์ร่วม เล่ำเรื่องของตนอย่ำงเปิดเผย ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นควำมลับของชุมชน
5. ผลการดาเนินงาน
พื้นที่เป้ำหมำย เทศบำลตำบลกุดหว้ำ อ.กุฉินำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
ขนำดพื้นที่ ตำบลกุดหว้ำมีเนื้อที่ประมำณ 102 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 63,750 ไร่
จำนวนครั้งที่สำรวจ 3 ครั้ง
พื้นที่เป้ำหมำย บ้ำนโพนแพง อ.คำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์
ขนำดพื้นที่ตั้งทั้งหมด 1,350 ไร่ จำนวนครั้งที่สำรวจ 2 ครั้ง
จำนวนสิ่งที่พบ
กระบวนกำรพัฒนำผ้ำย้อมสีธรรมชำติ
วัตถุดิบ มีกำรใช้วัตถุดิบธรรมชำติในกำรผลิต
หลักๆ 5 ชนิด ได้แก่
1.ไม้แดง ใช้เปลือก ให้สีน้ำตำล และสีดำ

2. ประดู่ ใช้เปลือก ให้สีน้ำตำล
3. มะม่วงป่ำ ใช้แก่น ให้สีเหลือง
4. อัญชัน ให้สเี หลือง
5. ไม้อะลำง ให้สีน้ำตำล
มีกำรใช้สำรช่วยติดในกำรผลิต หลักๆ 3 ชนิด ได้แก่
- มะนำว (Lime) Citrus aurantifolia Swing.
- สำรส้ม Aluminium Potasium Sulphate 12-hydrate; (AlK(SO4)2.12H2O)
- เกลือแกง Sodium Chloride; (NaCl)
กำรจัดกำรวัตถุดิบ
มีกำรพัฒนำกำรใช้วัตถุดิบให้เกิดควำมคุมค่ำ โดย
อำศัยหลักกำรดังนี้ วัตถุดิบทีให้สีธรรมชำติที่หำได้ในท้องถิ่นอำศัย
หลักกำรพึ่งตนเอง ขั้นตอนกำรเตรียมวัตถุดิบ กำรเลือกส่วนใดส่วน
หนึ่งของพืชมำใช้คุมค่ำของทรัพยำกร โดยเลือกวัตถุดิบธรรมชำติให้
สี จ ะเลื อ กโดยอำศั ย ควำมยั่ ง ยื น ของทรั พ ยำกรธรรมชำติ
กระบวนกำรพัฒนำผ้ำย้อมสีธรรมชำติ
กระบวนกำร และวิธีกำร”
กำรยอมแบบใชมอรแดนต mordant dyeing) กำรยอมแบบนี้ตองใชสำรชวยติด (มอร
แดนต เพื่อชวยใหกำรยึดติดระหวำงตัวสีกับเสนใยดีขึ้น โมเลกุลทีให
สีในธรรมชำติไมสำมำรถยึดเกำะบนเสนใย ภำวะที่เหมำะสมที่ดมเล
กุลของสีสำมำรยึดเกำะบน เสนใยไดมักจะทำใหคุณสมบัติดำนดีของ
เสนใยเปลี่ยนไป สี ที่ ยอมติดยังมี ควำมคงทนตอกำรซักล ำง และ ต
อแสงนอยกวำสี เคมีสังเครำะห นอกจำกนี้สียอมธรรมชำติยังมีเฉดสี
จำกัด กำรใชสำรชวยติด หลำยๆ ตั วจะชวยใหไดเฉดสีที่ เยอะขึ้ น
สำรชวยติดสวนใหญเปนสำรเคมีที่ทำใหสีธรรมชำติตรึงอยู บนเสนใย
ได โดยมอรแดนตจะรวมตัวกับโดมเลกุลของสีและโมเลกุลของเสนใยทำใหเกิดสิ่งที่ ไมละลำยน้ำเรียกวำ
Colour Lake มอรแดนตที่ใชมีทั้ง มอรแดนตชนิดธรรมชำติ ไดแก น้ำมะขำม น้ำมะนำว น้ำสมปอย เปนตน
มอรแดนตที่เปนเกลือของโลหะหรือกึ่งโลหะ เชน สำรสม จุนสี สนิมเหล็ก เปนตน
กำรผลิต
- ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนต่ ำ งๆ คื อ กำรย้ อ มสี
ธรรมชำติ กำรทอ กำรแปรรูป เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทักษะต่ำงๆ
และสำมำรถผสมผสำนกระบวนกำรที่ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญำดั่ ง เดิ ม ให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ที่ชำวบ้ำนสำมำรถจัดกำรเองได้
- พบลวดลำยผ้ำท้องถิ่น 15 ลำย
กำรตลำด

1.ตลำดในชุมชน คนในชุมชนหรือชุมชนไกลเคียงกัน ซึ่งกำรจำหน่ำยจะเป็นแบบพึงพำอำศัย
กัน
2.ตลำดชั่ ว ครำว ตลำดที่ เ วลำมี ก ำรจั ด ประชุ ม
สัมมนำ งำนออกร้ำนตำมโอกำส งำนแสดงสินค้ำของกลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ ในจังหวัดกำฬสินธุ์
3.ตลำดขำจร มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมำซื้อ หรือ
คณะที่มำศึกษำดูงำนในพื้นที่
6. สรุปผล
พบภู มิ ปั ญ ญำกำรย้ อ มผ้ ำ ด้ ว ยสี ธ รรมชำติ “วั ต ถุ ดิ บ
กระบวนกำร และวิธีกำร” กำรย้อมสีธรรมชำติ สำหรับบ้ำนกุดหว้ำ และกำรย้อมครำม ในส่วนของบ้ำนโพน
แพง ทำให้ทรำบถึงศักยภำพภูมิปัญญำของชุมชนจังหวัดกำฬสินธุ์ในเรื่องของกำรย้อมสีธรรมชำติ และกำรย้อม
ครำม อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพภูมิปัญญำด้วยกระบวนกำรเรียนรู้และผสมผสำนแบบบูรณำกำร
ระหว่ำงภูมิปัญญำท้องถิ่นกับภูมิปัญญำ ให้เป็นชุมชนที่มีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐำนของแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
กับกำรเรียนกำรสอน ตำมระบบและกลไกระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
และ กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม หลักสูตรระดับปริญญำตรี สำขำเทคโนโลยีกำรผลิตยำงพำรำ โดย
กำหนดในกิจกรรมให้นักศึกษำ ที่ลงทะเบียนเรียน เป็นผู้ช่วยวิทยำกรอบรมกรีดยำงของโครงกำรบริกำร
วิชำกำร
...................................... รวม 3 หน้ำ ส่งวันที่ 4 สิงหำคม 2557 คะ....................................

