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Abstract 

 

This study was to investigate the botanical  characteristics  of  Marsdeni  
tinctoria R.Br. and this  plant that give  indigo dye.  The study was  conducted on  
the  plastic house Agricultural  Technology  Faculty  and  the  Chemical  Laboratory  
of  the  Science  Center at Sakon Nakhon  Rajabhat  University. 

 The findings revealed that Marsdeni  tinctoria R.Br. are climbers. Their leaves 

grow in simple leaves.  Flower buds grow from leaf axils in a head arrangement. The 

colour of the flowers are yellow green. The pods are straight in shape.  The colour of 

pods  are  gray,  while  the seeds have black with the white wings.  The propagation 

by seeds and terminal and semi-hardwood cutting.  The rooted cutting are growth 

after 3-4 weeks. 

  The fermented leaves of Marsdenia tinctoria R.Br., which gave 0.3778 และ 
0.3122 grams of indigo dye per 100 grams of leaves at room temperature in 24 and 
48  houres.  The fermented leaves of Marsdenia tinctoria R.Br., which gave the most 
of indigo dye equal to 0.4754 grams of per 100 grams of its leaves at 40 celsius in 24  
houres.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 
 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุและปริมาณสีครามของครามเถา ผูวิจัย
ไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากคุณวารี ไชยตะมาตย ประธานกลุมแมบานเกษตรกรโนนเรือ
สามัคคี และคุณพิศสมัย ไชยตะมาตย ประธานกลุมชวนชื่นทอผายอมคราม หมู 3 บานโนนเรือ ตําบล
นาหัวบอ อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ในการใหขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของกับการใชใบเบิกใน
การยอมผาคราม และก่ิงพันธุครามเถา 
             ผูวิจัยและคณะขอขอบคุณผู ท่ี มีสวนชวยเหลือในการวิจัยครั้ งนี้  และขอขอบคุณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีสนับสนุนงบประมาณการวิจัยประจําป 2560  
ผลจากการวิจัยครั้งนี้คงจะเปนประโยชนตอกลุมแมบานเกษตรกรทอผายอมคราม เพ่ือเปนทางเลือก
ในการใชพืชทองถ่ินใหเกิดประโยชนกวางขวางข้ึนตอไป 
 
 
                         อังคณา เทียนกล่ํา และสุรชาติ เทียนกล่ํา 
                             สิงหาคม  2560 
 
 

 



บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 

ครามเปนพืชท่ีใหสีท่ีมนุษยนํามาใชในการยอมผามาเปนระยะเวลายาวนานมากวา 2,000 ป 
จากรองรอยและหลักฐานการทําสีครามของประเทศโดยเฉพาะในแถบประเทศในเอเชีย  ไดแก 
อิหราน  อินเดีย  พมา  ไทย  ลาว  อินโดนีเซีย  กัมพูชา  เวียตนาม ญ่ีปุน  ฟลิปปนส  และเกาหลี  
เปนตน ในประเทศไทยมีการนําสีครามมายอมผามานาน โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคนในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการปลูกครามและนํามายอมฝาย
เพ่ือใชในการทอผาในการใชนุงหมในชีวิตประจําวันและใชในโอกาสพิเศษท่ีสําคัญของป  การถายทอด
ภูมิปญญาดานการทําสีครามและการยอมครามจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่งของคนในชนบท  ทําใหเกิด
การพัฒนาภูมิปญญาดานสิ่งทอและยอมผาสีธรรมชาติ ในสวนของจังหวัดสกลนครไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหแตละตําบลไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีอยูใหเปนผลิตภัณฑประจําตําบลข้ึน (OTOP)  
โดยเฉพาะดานสิ่งทอจะมีผลิตภัณฑผาฝายยอมสีธรรมชาติจากพืชตาง ๆ มากมายหลายชนิด จาก
เปลือกไมหลายชนิดท่ีใหสีเขียว สีเหลือง เชน เปลือกมะมวง สีครามจากคราม ซ่ึงในปจจุบันมีการนํา
ใชในการยอมผาอยางกวางขวาง แตยังมีพืชท่ีสามารถใหสีครามเชนเดียวกับสีจากตนครามคือคราม
เถา (เบิก)  ซ่ึงในกลุมทอผาครามหรือผูผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอในเขตสกลนครแทบจะไมทราบวานอกจากคราม
ท่ีมีการนํามายอมผาท่ีใหสีคราม ยังมีพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีใหสีครามเชนเดียวกัน เพ่ือเปนการอนุรักษพืชทองถ่ิน
ท่ีมีคุณคาอีกชนิดหนึ่งเพ่ือการใชประโยชนดานสิ่งทอ การปลูก การเพ่ิมผลผลิตเพ่ิม การศึกษาถึงลักษณะทาง
พฤกษศาสตร การขยายพันธุ การปลูก การเตรียมเนื้อครามจากตนเบิก  การศึกษาเก่ียวกับตนเบิกและการ
นํามาใชประโยชนในแตละดานยังไมมีองคความรูในตนเบิก จึงเปนเรื่องจําเปนเรงดวนท่ีจะตองมีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือรวบรวมตนพันธุท่ีมีอยูในทองถ่ินท่ีเกือบจะสูญพันธุชนิดนี้ไว และวิจัยการใชประโยชนในดาน
ตางๆใหมากข้ึน รวมท้ังการนํามาใชในการทําสีครามหรือพืชเสริมความเขมของสีครามยังไมไดการศึกษา
คนควาอยางจริงจัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีความ
ตระหนักถึงคุณคาการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินจึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับครามเถา และ
การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาครามเถา  เปนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑจากครามให
สูงข้ึน และเปนการตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรของจังหวัดสกลนครใหเปน “นครแหงคราม” 
เปนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ีตอเนื่องและยั่งยืน สิงสําคัญอยางยิ่งคือการ
อนุรักษพันธพืชทองถ่ินท่ีเกือบสูญพันธุแลวในเขตจังหวัดสกลนคร เพ่ือสนองตอโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี 
 
 
 
 



 2 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาภูมิปญญาการใชครามเถาท่ีใหสีครามในจังหวัดสกลนคร 
       2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร และการขยายพันธุครามเถา 
       3. เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บเก่ียวและการสกัดท่ีเหมาะสมตอปริมาณสีครามจากครามเถา 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 
 .ในการวิจัยครั้งนี้ แบงการวิจัยออกเปน 2 สวนคือ 
 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ(Quality Research) ประกอบดวยการสัมภาษณภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
เคยมีการใชครามเถาในการเพ่ิมสีเนื้อครามใหเขมข้ึน และ การใชในการยอมผาใหมีลักษณะใกลเคียง
กับสีผายอมครามจากตนคราม ครั้งนี้เปนการสัมภาษณจากกลุมผูยอมผาครามในเขตอําเภอพรรณนา
นิคม จังหวัดสกลนคร ประกอบดวยกลุมทอผายอมครามบานโนนเรือตอเรือ 2 กลุมท่ีมีการใชใบคราม
เถาในการเพ่ืมคุณภาพน้ํายอมคราม และนํามาใชในการใหสีคราม เพ่ือรวบรวมขอมูลพืชทองถ่ินท่ีมี
การนํามาใชในการยอมผาเพ่ือกําหนดแนวทางการอนุรักษและการนํามาใชประโยชนในยอมผาจาก
ครามเถา 
 2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) แบงออกเปน 3 การทดลองคือ 
  2.1 การทดลองท่ี 1 เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของครามเถา ประกอบดวย
ลักษณะใบ ลําตน เถา ดอก ฝก และเมล็ดของครามเถา 
  2.2 การทดลองท่ี 2 เพ่ือศึกษาวิธีการชยายพันธุครามเถา โดยการนําก่ิงพันธุคราม
เถามาทดลองปลูกในเรือนเพาะชํา ทําการศึกษาวิธีการขยายพันธุครามเถาแบบไมใชเพศ คือการนําก่ิง
พันธุมาทดลองการชยายพันธโดยวิธีการปกชําจากสวนยอดก่ิง และลําตน เพ่ือดูการงอกรากและการ
พัฒนาเปนตนใหม และการยายปลูกหลังการงอกราก 
  2.3 การทดลองท่ี 3 การศึกษาการเก็บเก่ียวใบและการสกัดท่ีเหมาะสมตอปริมาณสี
ครามจากครามเถา 
 
ประโยชนการวิจัย 
 1. เกิดแนวทางการเพ่ิมปริมาณตนของครามเถาใหมากข้ึน เพ่ือเปนการอนุรักษพืชทองถ่ินท่ี
เกือบจะสูญหายไปใหคงมีอยูในชุมชนท้ิองถ่ิน 
 2. เพ่ือเพ่ิมทางเลือก/หรือการสนับสนุนใหกลุมทอผายอมครามใหมีการปลูกและการนําคราม
เถามาใชประโยฃนในยอมผาครามใหมากข้ึน 
 2. เกิดการสรางเครือขายระหวางชุมชนกับกลุมทอผายอมคราม และนักวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร หมายถึง ลักษณะรูปพรรณสัณฐานของครามเถา ไดแก ราก ลํา
ตน สีของลําตน การแตกก่ิงแขนง ความสูง ใบ (รูปราง สีของใบ ชนิดของใล การจัดเรียงของใบบนก่ิง) 
ดอก (ชนิดของดอก การออกดอก สีของดอก) ฝก (สีของฝก ลักษณะรูปรางของฝก) จํานวนเมล็ดใน
ฝก เมล็ด (ลักษณะของเมล็ด สี รูปรางเมล็ด) 
 
 การขยายพันธุ หมายถึงการเพ่ิมจํานวนตนครามเถาใหมีมากข้ึน โดยการขยายพันธุแบบใช
เพศคือการขยายพันธุดวยเมล็ด และการขยายพันธุแบบไมใชเพศ ในท่ีนี้ คือการปกชําก่ิง โดยการการ
ปกชําสวนยอดและการการปกชําลําตน ในระบบปดและระบบเปด 
 
 ครามเถา หรือ เบิก  (Marsdenia tinctoria R.) ตนพืชชนิดหนึ่งท่ีใหสีคราม อยูในวงศ 
Asclediadceae ครามเถาเปนพืชใบเลี้ยงคู ท่ีเปนไมเถาเลื้อย ลําตนมีสีเขียวในระยะการเจริยเติบโต 
 และเปลี่ยนเปนสีเขียวอมน้ําตาลเม่ือแก ลําตนประกอบดวยขอและปลอง มีตาและดอกเกิดข้ึนบริเวณ
ซอกใบ ใบเปนใบเดี่ยวขนาดใหญ ขนาดใบกวาง 5-10 เซนติเมตร ยาว 6-18 เซนติเมตร มีเสนใบ
มองเห็นไดชัดเจน แผนใบเรียบสีเขียว ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย ออกตรงกัน
ขามกัน ออกดอกแบบชอแบบหัวแนนสีขาวอมเหลือง 
 
 สึคราม หมายถึง ปริมาณเนื้อครามสีน้ําเงินเหมือนโคลน  ท่ีไดจากการนําเอาใบและก่ิงคราม
เถามาแชนาน  24 และ 48 ชั่วโมง  แลวแยกกากออก  ไดน้ําครามสีเขียว  กวนจนไดน้ําครามเปน 
สีน้ําเงิน  แลวปลอยใหตกตะกอน  1  คืน  เนื้อครามท่ีจมอยูชั้นลางสีน้ําเงินเหมือนโคลนคือ สคีราม 
 
 ครามผง  หมายถึง  ปริมาณเนื้อครามแหง ท่ีไดจากการนําเนื้อครามเหลวมาทําใหแหงโดย
การอบในตูอบท่ีระดับอุณหภูมิ  60  องศาเซลเซียส  จนมีน้ําหนักคงท่ี  ปริมาณเนื้อครามแหงท่ีไดคือ 
ปริมาณครามผง 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
ครามในประเทศไทย 
 ในประเทศไทยมีครามจากพืช 5 วงศ คือ 
 1. วงศ Acanthaceae มี 5 สกุล คือ 
      1.1 ครามฮอม หรือครามเมือง (Baphicanthus cusia (Nees.) Bremek.) หรือ 
Stribilanthes cusia (Nees.) Kuntze) เปนไมพุม พบในปาดิบท่ีสูงทางภาคเหนือของไทย 
  1.2  คราม หรือครามแงะ  (Tetraglochidium  bibracteatum )  เปนไมพุม 
   1.3  ครามแหละ หรือสันเยียะ  (Strobilanthes anfracyurosa C.B. Clake  เปน  
ไมพุม  พบในปาดิบในท่ีสูงทางภาคเหนือของไทย   
   1.4  ครามเหลี่ยม หรือสันแหยะ(Strobilanthes lanceifolius T.Anderson)  เปน 
ไมพุม  พบในปาดิบในท่ีสูงทางภาคเหนือของไทย   
   1.5 ครามลัวะ หรือสันโย ((Strobilanthes penstemonoides (Nees.)  
T. Anderson)  พบในปาดิบเขาท่ีมีอากาศเย็นทางภาคเหนือของไทย (มูลนิธิโครงการหลวง ,2552 
:440-450)  
 2.  วงค Asclepiadaceae มี 1 สกุล คือ ครามเถา หรือเบิก (Marsdenia tinctoria R.)  เปน
ไมเถา 
 3.  วงค Euphorbiaceae มี 1 สกุล คือ ครามน้ํา (Breynia  restrisa Aiston.)  เปนไมพุม 
 4.  วงค Verbenaceae มี 1 สกุล คือ ครามปา (Coryopteri s paniculata Clarke)  เปน
ไมพุม 
 5.  วงศ Leguminosae หรือ Papilionaceae มี  2  สกุล คือ 
     5.1  ครามปา (Tephrosia  purpurea Pers.)  เปนไมพุม 
     5.2  คราม (Indigofera  spp.)  เปนไมพุมท่ีพบในปาของไทยมีอยางนอย  16  ชนิด  
(อนุรัตน สายทอง, 2543 :11-12 ; มูลนิธิโครงการหลวง, 2552 : 229; อังคณา เทียนกล่ํา และคณะ, 
2552 : 6-14)   
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ตารางท่ี  2.1  ครามสกุล Indigafera วงค Papilionceae (Leguminosae) 15 ชนิด 
 

ชื่อวิทยาศาสตร          ชื่อทองถ่ิน/ชื่ออ่ืน ลักษณะตน 

Indigofera caloneura 
Kurtz. 

จุยอาเหม่ือ  จําปูดิบ ครามขาว ไมพุมสูง 1-2 เมตร 

I. elliptica  Roxb. ครามดอย  (ภาคเหนือ) ไมพุม 
I. hirsuta L.. ครามขน ไมพุมสูง 1.5 เมตร 
I. lacei Hoss. ครามเขา ไมพุม 
I. siamensis Hoss อาผักชี  โสนนก ไมพุม 
I. galegoides DC. ครามปา  ปายเสมา ไมพุม 
I. squalida Prain. ปาหิ่งเมน ไมพุม 
I. spicata Forsk. Trh. ครามเครือ ไมเลื้อย 
I. suffruticosa Mill. ครามเดือน  ครามใหญ  ครามปา ไมพุมสูง 2.5 เมตร 
I. tinctoria L. ครามเล็ก  ครามบาน ไมพุมสูง 0.9-1.2      

เมตร 
I. trifotiata L. ลูกพวน  โสนเถา  ลูกอ่ึงเล็ก ไมเลื้อย 
I. uncinata Roxb. ชะคราม ไมพุม 
I.zollingeriana Mig 
I.dosua Buch 
Ham.ex.D.Don. 
. I.arrecta Horchs. 

ครามชา  ครามหลวง  หนอคอมี 
ครามปา(เชียงใหม)  ครามดิน 
ครามบาน 

ไมพุม 
ไมพุม 
ไมพุม 

ท่ีมา  :  ดัดแปลงจากอนุรัตน.(2543 : 10) ; องคการสวนพฤกษศาสตร.(2538 : 81) ;  
             มูลนิธิโครงการหลวง.(2552 : 224) 

ครามในสกุลตาง ๆ 

 ในประเทศไทยมีการนําครามจากพืชหลายสกุลมาทําสีคราม และนํามาใชประโยชนหลาย
ดาน เชน  การยอมผา  การเปนยาพ้ืนบานสมุนไพร  และเปนพืชคลุมดิน  ครามในสกุลตาง ๆ มีดังนี้ 
 1.  Baphicanthus cusia (Nees) Bremek.  ฮอม หรือฮอมเมือง  ฮอมเปนไมพุมลําตนตั้ง
ตรง  สูงไดถึง 1 เมตร  ลําตนและเหงารูปทรงกระบอก  บริเวณขอโปงพอง ใบเดี่ยว เรียงตรงกันขาม  
รูปวงรี  กวาง  2.5-6  เซนติเมตร  ยาว  5-16  เซนติเมตร  ขอบใบหยักฟนเลื่อยละเอียด  ออกดอก
เปนชอท่ีซอกใบ  มีดอกยอยหลายดอก  กลีบดอกสีมวงเชื่อมติดกันเปนหลอดโคงเล็กนอย  ผลแหง
แตกได  เมล็ดแบนสีน้ําตาล 
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  การใชประโยชน 

        1.  ใชใบตมน้ําดื่มแกไข  ยาพ้ืนบานลานนาใชรากและใบตมน้ําดื่ม  แกไข  ปวดศีรษะ  
เนื่องจากหวัด  เจ็บคอ  หลอดลมอักเสบ  ตอมทอนซิลอักเสบ  ตาอักเสบ  แพทยจีนทดลองใชกับ
คนไขโรคเอดสท่ีเปนงูสวัด  ดื่มน้ําตมใบแหง  ผสมกับพืชอ่ืนอีก  3  ชนิด คือ Coptis chinensis, 
Arobia cuchroma  และ Paeonia moutan  พบวาแผลหายภายใน  2  สัปดาห   
   2.  ท้ังตนสับเปนทอนแชน้ําผสมปูนขาวประมาณ  10  วัน เพ่ือทําสียอมผา   
(คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 : 43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2.1  ตน และดอกฮอม (Baphicanthus cusia (Nees) Bremek.)   
  1.  ตนฮอม    2.  ดอกฮอม 
ท่ีมา :  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.(2539 : 43) 
 
  2.  Tephrosia purpurea Pers.  ครามปา หรือถอดฝกดาบ  ครามปาเปนพืชลมลุกท่ีแตก
ก่ิงกานสาขามาก  ใบเปนใบรวมแบบขนนก  มีใบยอยท่ียาวและแคบ ออกเปนคู  ใบดานบนเกลี้ยง  
ดานลางมีขน   ดอกสีแดงหรือมวงแดง  ชอดอกออกตรงขามใบ  ผลเปนฝกโคงเล็กนอยและเกลี้ยง  
ในฝกหนึ่ง ๆ มีเมล็ด 5-10 เมล็ด  สวนท่ีใชใบ  ท้ังตน  ราก และเมล็ด 
   การใชประโยชน 
   1.  ใบมี rutin และ rotinoid  อยูประมาณ  0.65-0.80  เปอรเซ็นต  ใบมีปริมาณ
ของไนโตรเจนสูงจึงนําใบมาทําปุยหมัก  และใชเปนยาฆาแมลง 
   2.  ตนปลูกเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน  ในพ้ืนท่ีความลาดเทสําหรับ
พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตน (มุกดา  สุขสวัสดิ์, 2548 : 16)  
   3.  น้ํามันจากเมล็ดทาแกหิด (นิจศิริ  เรืองรังษ  และพยอม  ตันติวัฒน, 2534 : 85)  
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ภาพท่ี 2.2  ตนและฝกครามปา (Tephrosia  purpurea Pers.)   
   1.  ตนครามปา    2.  ฝกครามปา 
ท่ีมา : มุกดา  สุขสวัสดิ์.(2548 : 166) ; นิจศิริ  เรืองรักษ  และพยอม  สันติวัฒน.(2534 : 85) 
 
                   3.  Marsdenia tinctoria R.Br.  ครามเถา หรือเบิก ครามเถาเปนไมเถาเลื้อย มีใบ
เดี่ยวขนาดใหญ  ใบยาว  5-16  เซนติเมตร กวาง  5-9  เซนติเมตร   แผนใบเรียบ  รูปรางใบรูปไข
(Ovate) หรือใบหอกโคนปลายมน  ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม  มีเสนใบมองเห็นไดชัด  ขอบใบ
เรียบ  ใบออกเรียงเปนคูตรงกันขามกัน  แตกยอดบริเวณซอกก่ิง  ออกดอกเปนชอท่ีซอกใบและ
บริเวณยอด  ดอกออกแบบชอกระจุกแนน  ดอกสีเหลืองนวล (มูลนิธิโครงการหลวง.2552 : 416) 

 การใชประโยชน  

  1.  ใชใบหมักในน้ํา 1-2 คืน  นํามาใชเติมผสมหมอคราม  เพ่ือเพ่ิมความเขมสีคราม 
 

 
ภาพท่ี  2.3  ตน และดอกครามเถา (Marsdenia tinctoria R.Br.) 

    
 

  

 

 

    

             1.  ตนครามเถา                        2.  ดอกครามเถา 
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  4.  Indigofera galegoides DC.  ครามปา หรือปายเสมา  เปนไมพุม  ลําตนตั้งตรงสูง  
1-2  เมตร   ก่ิงกานมีขนสีขาว  ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ  มีใบยอย  15-23  ใบ รูปขอบ
ขนานรูปวงรี หรือขอบขนานแกมไขกลับ  กวาง  1-1.5  เซนติเมตร  ยาว  2-4.5  เซนติเมตร  ดอก
ออกเปนชอท่ีซอกใบและปลายก่ิง  มีดอกยอยจํานวนมาก  กลีบดอกรูปดอกถ่ัวสีมวงออน   ผลเปนฝก
รูปทรงกระบอกยาว  สีน้ําตาลเขม  มี  8-18  เมล็ด 
   การใชประโยชน   ยาพ้ืนบานอีสานใชท้ังตน  ตมน้ําดื่ม  แกปวดเม่ือย  หรือทําสี
ยอมผา (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 : 146)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
ภาพท่ี 2.4  ตน และดอกครามปา (Indigofera galegoides DC.) 

 1.  ตนครามปา     2.  ดอกครามปา 
ท่ีมา : มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, 2542, หนา 147 
  
 5.  Indigofera  hirsuta  L.  ครามขน หรือข้ีหนอนแดง  เปนไมพุมสูงไดถึง  1.5  เมตร  ก่ิง
กานมีขน  สีน้ําตาลทอง หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ  ใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี  เรียงสลับ  ใบยอย  
5-9  ใบ  เรียงตรงกันขาม  รูปวงรีหรือรูปไขกลับ  ใบยอยมีปลายใบกวาง  1-2  เซนติเมตร  ยาว  
2.5-3.5  เซนติเมตร  ใบยอยดานขางกวาง  0.7-1.5  เซนติเมตร  ยาว  1.5-3  เซนติเมตร  ปลายใบกลม 
โคน ใบรูปลิ่ม  ดอกชอออกดอกท่ีซอกใบและปลายก่ิง  ยาว  10-20  เซนติเมตร  กลีบดอกรูปดอกถ่ัว  
สีสมแกมชมพู  ผลเปนฝก  รูปทรงกระบอกยาว  มีขนสีน้ําตาลทอง  เมล็ดรูปกรวยมี  6-9  เมล็ด 
   การใชประโยชน 
   ยาพ้ืนบานอีสาน ใชท้ังตน  ตมน้ําดื่ม  บํารุงโลหิต  และตน  สับเปนทอน ๆ วางไวท่ี
ปากไหปลารา  ปองกันหนอนข้ึน  (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล.2542 : 147) 
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ภาพท่ี 2.5  ตนและดอกครามขน (Indigofera  hirsuta  L.) 

   1.  ตนครามขน                    2.  ดอกครามขน 
ท่ีมา :  มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล.(2542 : 147) 
 
 6.  Indigofera caloneura Kurz.  ครามขาว หรือจุยอาเหม่ือ  เปนไมพุมลําตนตรง สูง  1-
2  เมตร ใบเปนใบประกอบท่ีมีใบยอย  1  ใบ  ลักษณะคลายใบเดี่ยวรูปรี  กวาง  3-6  เซนติเมตร  
ยาว 5-10 เซนติเมตร  โคนและปลายใบมน  ขอบใบเรียบ ทองใบมีขนนุม ซอกใบมีหูใบแหลมสั้น ๆ  ดอกสี
ขาวหมนออกเปนชอกระจะหอยตามซอกใบ  กลีบดอก  5  กลีบ  คลายดอกถ่ัวยาว  1  เซนติเมตร  เกสร
ตัวผู  10  อัน  รังไขมีขนหนาแนน  ผลเปนฝกสีน้ําตาลหมนรูปทรงกระบอก สวนปลายงอโคงชัน มีต่ิง
แหลมยาว  5-8  เซนติเมตร  (องคการสวนพฤกษศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี, 2540 : 81) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6  ตนและดอกครามขาว (Indigofera caloneura Kurz.)  
    1.  ตนครามขาว   2.  ดอกครามขาว 
ท่ีมา :  องคการสวนพฤกษศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี.(2540 : 81) 
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            7.  Indigofera arrecta Horchs.  ครามบาน  เปนไมพุมท่ีมีถ่ินกําเนิดในแถบตะวันออก
และภาคใตของอัฟริกาและถูกนํามาปลูกในประเทศลาว  เวียตนาม ลูซอนของฟลิปปนส ชวา สุมาตรา   
และฟลอเรสทของอินโดนีเซีย   มีลักษณะเปนไมพุมสูงประมาณ  3  เมตร  มีใบประกอบแบบขนนก  
ดอกคลายดอกถ่ัวเล็ก ๆ  สีชมพู  ขนาดดอกยาว  5  มิลลิเมตร  ขนาดผลหรือฝกยาว  2-2.5  
เซนติเมตร   ลักษณะฝกตรง  ภายในมี  6-8  เมล็ด  (บุญญา  อนุสรณรัชดา, 2540 : 10) 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.7  ตนและดอกครามบาน (Indigofera arrecta Horchs.)   
    1.  ตนครามบาน   2.  ดอกครามบาน 
   
            8. Indigofera  suffruticosa Mill.  ครามปา หรือ ครามเดือน หรือ ครามใหญ  เปนไมพุม
ท่ีมีถ่ินกําเนิดในแถบอเมริกา  มีลักษณะเปนไมพุมสูง  2.5  เมตร  มีใบประกอบแบบขนนก  เหมือน
กางปลา  ดอกชอรูปถ่ัวเล็ก ๆ สีแดงอมชมพู  ฝกคลายถ่ัวเขียว  ฝกตรง มีขนาดเล็ก  ภายในมี 4-6  
เมล็ด  (วุฒิ  วุฒิธรรมเวช, 2540 : 149)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.8  ตนและฝกครามปา ( Indigofera  suffruticosa Mill.) 
   1.  ตนครามปา    2.  ฝกครามปา 
ท่ีมา :  วุฒิ  วุฒิธรรมเวช.(2540 : 149) 
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        9. Indigofera tinctoria L.  ครามบาน หรือครามเล็ก  เปนไมพุมสูง  1-2   เมตร             
ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ  ใบยอยรูปวงรีแกมขอบขนาน  กวาง  0.8-1  เซนติเมตร  ยาว  1.5-
3.5  เซนติเมตร   ดอกชอออกท่ีซอกใบ  ดอกยอยรูปดอกถ่ัว   กลีบดอกสีชมพู  ผลเปนฝกขนาดเล็ก  
ออกเปนกระจุก  เกิดข้ึนท่ัวไปในปาเขตรอน  ริมแมน้ํา  ขยายพันธุดวยเมล็ด  
   การใชประโยชน   
   ใชตนสดหมักในน้ํา  1-2  วัน สีน้ําเงินจะตกอยูกนภาชนะ เทใสถุงผาหนา ๆ ทับให
สะเด็ดน้ํา นําผงสีไปทําใหแหงจะไดผงสีน้ําเงิน ใชเปนสียอมผา สารท่ีมี คือ indigo blue   
(ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 : 106)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   ภาพท่ี 2.9  ตนและดอกครามบาน( Indigofera tinctoria L.)   
                      1.  ตนครามบาน              2.  ดอกครามบาน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวชอง 
 การคัดเลือกพันธุครามและพืฃท่ีใหสีคราม พบวา พืชท่ีนํามาใชแทนสีครามไดคือ ครามเถา
หรือเบิกท่ีใหสัครามได 0.0254 กรัมตอใบเบิก 100 กรัม ท่ีระดับอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สวนเห
มือแอ ไมใหสีคราม แตมีความเปนกรดสูง จึงใชในการปรับความเปนกรดในน้ํายอมครามได 
(อังคณา เทียนกล่ํา และคณะ, 2552 : บทคัดยอ) 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
           ในการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุ และปริมาณสีครามของครามเถา แบง
ออกเปน 2 ตอน คือ 
 
ตอนท่ี 1  การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น  การศึกษาภูมิปญญาการปลูกและการใชครามเถาในการยอม
ผาของกลุมทอผายอมคราม อําเภอพรรณานิคม 
 การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีการทําสียอมจากพืชอ่ืนมาใชรวมกับสีคราม  โดยทําการศึกษา
จากกลุมทอผายอมครามจากอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร จากการสํารวจกลุมทอผายอม
ครามของอําเภอพรรณนานิคม พบวา มีเพียงกลุมทอผายอมคราม 2 กลุม คือ กลุมแมบานเกษตรกร
โนนเรือสามัคคี และกลุมสตรีชมชื่นทอผายอมคราม หมู 3 บานโนนเรือ อําเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร ท่ีเคยมีการใชใบครามเถามาเพ่ิมความเขมของสีครามรวมกับน้ํายอมครามจากใบคราม 
 ในการศึกษาภูมิปญญาการทอผายอมคราม เปนการศึกษาแบบสัมภาษณเจาะลึกจากภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการใชใบเบิกเพ่ือใหสีคราม วิธีการปลูกตนเบิก  การปลูก  การดูแลรักษา  การเก็บ
เก่ียวใบครามเถา  และการนําพืชอ่ืนมาใชในการยอมผา หรือการนําสียอมจากพืชอ่ืนมาใชรวมกับ     
สีคราม  เพ่ือเปนองคความรูพ้ืนฐานในการพัฒนาการผลิตเนื้อคราม  ในการทอผายอมครามตอไป     
 
ตอนท่ี 2  การศึกษาในเชิงทดลอง  
  โดยแบงการทดลองออกเปน  3  การทดลองดังนี้ คือ 
      การทดลองท่ี  1  การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรครามเถา  
  การทดลองท่ี  2  การศึกษาวิธีการขยายพันธุครามเถา 
  การทดลองท่ี  3  การศึกษาอายุการเก็บเก่ียวใบท่ีเหมาะสมและปริมาณสีครามจากใบ 
ครามเถา 
      
 การทดลองท่ี 1 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรครามเถา 
 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรครามเถา มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การศึกษาทางพฤกษศาสตรครามเถา เปนการศึกษาจากตนครามเถาท่ีไดจากการทดลอง
ท่ี 2  การศึกษาวิธีการขยายพันธุครามเถา ในกระถางปลูกจํานวน 10 ตน  และตนครามเถาจากบาน
ของประธานกลุมทอผาชมชื่นทอผายอมคราม หมู 3 บานโนนเรอื บันทึกขอมูลลักษณะทาง
พฤกษศาสตร สังเกตและวัดดังนี้ ราก(ระบบราก สีของราก) ลําตน (สีของลําตน การแตกก่ิงแขนง) ใบ 
(รูปราง สีของใบ ชนิดของใบ การจัดเรียงของใบบนก่ิง)  ดอก (ชนิดของดอก การออกดอก สีของ
ดอก) ฝก (สีของฝก ลักษณะรูปรางของฝก  จํานวนเมล็ดตอฝก)  เมล็ด (ลักษณะของเมล็ด สี รูปราง
เมล็ด)  ทําการศึกษาระยะเวลา 5 เดือน โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
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        ราก   การเก็บขอมูลราก สังเกตการเจริญเติบโตของราก  ระบบราก และสีราก โดยการ
ถอนตนครามเถา หลังการขยายพันธุครามเถา ก่ิงพันธุครามเถางอกรากแลว  
  ลําตน  สังเกตการแตกก่ิงแขนง  สีของลําตนในระยะตนออน ระยะตนครามเถาหลังยาย
ปลูกอายุ  30  60  75  และ 90 วัน  
              ใบ  ทําการบันทึกจากการสังเกตลักษณะใบ  รูปรางของใบ  สีใบ  การจัดเรียงของใบบน
ก่ิง  
            ดอก  การสังเกตการแตกชอดอก  ชนิดของดอก   ลักษณะชอดอกและสีของดอก   
           ฝก   ทําการบันทึกจากสังเกตการติดฝกหลังดอกบาน  ลักษณะรูปรางของฝก และสีของ
ฝก   
  เมล็ด   นําฝกท่ีไดจากการศึกษาลักษณะของเมล็ด ลักษณะของสีเมล็ด  รูปรางของเมล็ด   
 
 การทดลองท่ี  2  การศึกษาวิธีการขยายพันธุครามเถา 
  
 1. การเพาะกลาครามเถา 

  1.1  การเตรียมกลา นําเมล็ดครามเถามาเพาะลงในถาดโฟม โดยใชวัสดุเพาะทรายผสม

แกลบดํา อัตราสวน 1:1  เม่ือตนกลางอก อายุ 40 วัน ยายปลูกลงกระถางปลูก 
     1.2  การเตรียมปุยหมัก  ผสมแกลบดิบ  ปุยคอก  และรําออน  คลุกเคลาดวยกัน  รด

ดวยน้ําผสมหัวเชื้อจุลินทรีย  20  ซีซี  และกากน้ําตาล 20 ซีซี ในน้ํา 10 ลิตร คนใหเขากันท่ีผสมใน
ขอ 1 ใหชื้น  กองปุยผสมสูงประมาณ 40 เซนติเมตร  คลุมดวยกระสอบหรือผาพลาสติก ทําการพลิก
กองปุยทุก 5 วัน  ประมาณ 4 ครั้ง  ผึ่งกองไวประมาณ 15 นาที  เพ่ือระบายความรอน  ทําการกอง
ปุยและคลุมดวยผาพลาสติกไวเชนเดิม เม่ือกองปุยเย็นตัวลงประมาณสัปดาหท่ี 5  จึงนําผสมดินปลูก   
      1.3  การปลูกคราม  ผสมดินและปุยหมักอัตราสวน 1:1  บรรจุดินผสมลงกระถางปลูกก
นําตนกลาครามเถาปลูกลงกระถาง หลังปลูกรดน้ําทุกวันและใสปุยหมักโบกาฉิหลังปลูก 30 60 และ 
90 วัน กระถางละ 50 กรัม  บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตรและการเจริญเติบโต โดยวัดความสูงเม่ือ
อายุ  30  60  และ 90  วัน โดยการวัดจากโคนตนถึงปลายยอด หนวยเปนเซนติเมตร   
 
 2. การปกชํากิ่งครามเถา 
  2.1  การเตรียมวัสดุชํา ผสมทรายกับแกลบดําอัตราสวน 1: 1  รดน้ําใหชุม บรรจุวัสดุชํา
ลงถุงดํา  
  2.2  นํายอดก่ิงครามเถา และลําตนครามเถามาปกชําลงในถุงดําท่ีเตรียมไว  รดน้ําใหชุม  
แบงถุงวัสดุชําออกเปน 2 สวน สวนทีหนึ่ง นําถุงชําใสลงในถุงพลาสติกชนาดใหญ รวบปากถุงใหแนน 
นําไปเก็บไวในท่ีรม สวนท่ีสอง นําถุงชําเก็บในท่ีรม การดูแลก่ิงชํา โดยการรดน้ําทุกวันเชา-เย็น สังเกต
และบันทึกการแตกรากและการเจริญเติบโตของตนครามเถา 
    2.3  นําก่ิงชําหลังการปกชํา 40 วัน ท่ีงอกรากแลว ยายปลูกลงในกระถางพลาสติก หลัง
ปลูก 30 60 และ 90 วัน ใสปุยโบกาฉิ อัตรา 50 กรัมตอกระถาง สังเกตและบันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตรของครามเถา ไดแก ราก ลําตน สีของลําตน การแตกก่ิงแขนง  ใบ (รูปราง สีของใบ 
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ชนิดของใบ การจัดเรียงของใบบนก่ิง) ดอก (ชนิดของดอก การออกดอก สีของดอก) ฝก (สีของฝก 
ลักษณะรูปรางของฝก) เมล็ด (ลักษณะของเมล็ด สี รูปรางเมล็ด) 
 
 การทดลองท่ี  3  การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวใบท่ีเหมาะสมและปริมาณสีครามจากใบคราม
เถา  
    นําสวนของใบครามเถา มาวิเคราะหองคประกอบของน้ําหมัก และการใหสียอมจากสวน
ของใบครามเถา  ในหองปฎิบัติการทางเคมี  มีข้ันตอนดังนี้ 
  1.  เก็บใบครามเถาจากตนอยางละ  500  กรัม โดยแยกใยครามเถาออกเปน 2 กลุมคือ
กลุมท่ี 1 คัดเอายอดและใบออน กลุมท่ี 2 คัดเฉพาะใบครามเถาท่ีแก   
  2.  ลางใบครามเถา ชั่งใบครามเถา 100  กรัมใสลงในบีกเกอร  1,000  มิลลิลิตร เติมน้ํา 
350  กรัม ชั่งน้ําหนักรวม โดยทําการทดลองตามลักษณะออนและแกของใบเปน 2 กลุม แตละกลุม
ทําการทดลอง  3  ซํ้า บันทึกผล  แชท้ิงไวท่ีระดับอุณหภูมิหองและท่ีอุณหภูมิ  40  องศาเซลเซียส  
เปนระยะเวลา  24  36 และ 48  ชั่วโมง 
  4.  เม่ือครบกําหนดแยกกากใบครามเถาออกจากบีกเกอร กรองใหสะอาด 
  5.  กวนน้ําใบครามเถาดวยเครื่องกวนสารนาน  2  ชั่วโมงจนน้ําใบครามเถาเปลี่ยนเปนสี
น้ําเงินเขมคงท่ี 
  6.  ชั่งน้ําใบครามเถาสีน้ําเงิน  10  กรัม  กรองดวยกระดาษกรองอบแหง โดยใชเครื่อง
กรองสูญญากาศ  ลางตะกอนดวยน้ํา  2-3  ครั้ง 
  7.  นําไปอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ  105  องศาเซลเซียส นาน  2  ชั่วโมง ทําใหเย็นดวย 
เดชิคเคเตอร  นํามาชั่งน้ําหนักและอบตออีก  30  นาที ชั่งน้ําหนักทําซํ้า ๆ จนไดน้ําหนักคงท่ี 
  8.  คํานวณหาปริมาณสียอมของใบครามเถาตามความออนแกของใบ ในแตละดับอุณหภูมิ
และระยะเวลาในการแช  
 

สถานที่ทําการวิจัย 
 โรงเรือนเพาะชํา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และหองปฏิบัติการทางเคมี 
 ศูนยวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 

ระยะเวลาในการวิจัย 
 เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 2559  ถึงเดือนสิงหาคม  2560 
 



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
  

       การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุและปริมาณสีครามของครามเถา ผล
การศึกษาแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 การศึกษาภูมิปญญาการทอผายอมครามเขตอําเภอพรรณนานิคม 
 
1. กลุมแมบานเกษตรกรโนนเรือสามัคคี ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
      ประวัติความเปนมาของกลุม 
      กลุมแมบานเกษตรกรโนนเรือสามัคคี เริ่มกอต้ังข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยเริ่มแรกเปนกลุมทอ
ผาสีเคมี มีสมาชิกแรกเริ่ม 12 คน การทอผาตางคนตางทอ  ตอมาในป 2555 ไดมีสมาชิกจากหมูบาน
อ่ืนในระแวกใกลเคียง สมัครเขามาเปนสมาชิกมากข้ึน  ประธานกลุมและสมาชิกเริ่มทําการยอมผา
ครามอยางจริงจัง ประกอบกับทางจังหวัดสกลนครไดดําเนินการการตามนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนสินคาหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล (OTOP) ในดานสิ่งทอ เชน ผายอมสีธรรมชาติจากเปลือกไม
ตางๆ และคราม ผาครามจึงเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวางข้ึน ทําใหมีผูทอผาสมัครเปนสมาชิกกลุม
มากข้ึน ปจจุบันมีสมาชิก 70 คน เปนกลุมท่ีความเขมแข็งมาก และทางกลุมไดพัฒนาผลิคภัณฑผา
ครามท่ีหลากหลาย และมีคุรภาพดี เปนท่ียอมรับของผูบริโภคมากข้ึน 
 
2.  คณะกรรมการบริหารกลุม 
  1.  นางวารี  ไชยตะมาตย  ประธาน 
  2.  นางกรัลณิกา พิศสุวรรณ  รองประธาน 
  3.  นาง น้ําทิพย  ไชยตะมาตย   เลขานุการ 
  4.  นางพิสมัย  ไชยตะมาตย  เหรัญญิก 
  5.  นาบัวศรี  ทองมูล                      เลขานุการ 
  6.  นายวิทยา  ไชยตะมาตย  ท่ีปรึกษา 
  7.  นายสามารถ  ไชยตะมาตย            ท่ีปรึกษา 
  8.  นางสาวประนอม  ไชยตะมาตย      ประชาสัมพันธ 
  9.  นางอัมพร  ไชยตะมาตย               ประชาสัมพันธ 
 
  สมาชิกกลุม 
  1.  นางวารี  ไชยตะมาตย 
  2.  นางอรประภา  ไชยตะมาตย 
  3.  นางนคร ไชยตะมาตย 
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  4.  นางดวง จันทร  พิศสุวรรณ 
  5.  นางขวัญใจ  ไชยตะมาตย 
  6.  นางสมคิด ทองมุก 
  7.  นางเกศา  ไชยตะมาตย 
  8.  นางอุลัย  หารเขมร 
  9.  นางวิลาวัลย  ไชยตะมาตย 
  10. นางสายฝน  ไชยตะมาตย 
  11.  นางไครทอง  ไชยตะมาตย 
  12.  นางฉลอง  ไชยตะมาตย 
  13. นางถาวร  หาญทองชัย 
  14. นางคําใหม  ไชยตะมาตย 
  15. นางบุญสวน  ไชยตะมาตย 
  16. นางเจริญ  ทองมุล 
  17. นางวันทอง  ไชยตะมาตย 
  18. นางจําป  ไชยตะมาตย 
  19. นางทองเฉลา  พิศสุวรรณ 
  20. นางจันเทียน  อุนสิม 
  21. นางทรงศรี  พิศสุวรรณ 
  22. นางดํารงศักดิ์  ไชยตะมาตย 
  23. นางอรทัย  แสนปดสี 
  24. นางคําแดง  ไชยตะมาตย 
  25.  นางประจักษ  พิศสุวรรณ 
  26.  นางวัลนิกา  พิศสุวรรณ 
  27.  นางละอองดาว  แสนภูวา 
  28.  นางประกาย  พิศสุวรรณ 
  29.  นางแพงศรี  ไชยตะมาตย 
  30.  นางน้ําทิพย  ไชยตะมาตย 
  31.  นางนิตยา  พิศสุวรรณ 
  32.  นางสายชล  ปาวร ี
  33.  นางทิพยเกศา  อุตตะรัง 
  34.  นางพรศรี  ไชยตะมาตย 
  35. นางอรอุมา  ไชยตะมาตย 
  34.  นางจุรีภรณ  ทองมุล 
  35.  นางสะใบแพร  พิศสุวรรณ 
  36.  นางอํานวย  ไชยตะมาตย 
  37.  นางสมสมัย  ไชยตะมาตย 
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  38.  นางสารี ไชยตะมาตย 
  39.  นางพรเทวา  ออนจงไกร 
  40.  นางจั้นทร ไชยตะมาตย 
  41.  นางวาสนา  ไชยตะมาตย 
  42.  นางดารณี  ไชยตะมาตย 
  43.  นางแกวไทย ทองอันตัง 
  44.  นางสุดาพร เลิกออน 
  45.  นางนิวาส พิศสุวรรณ 
  46.  นางวรรณา ไชยตะมาตย 
  47.  นางนิภาพร  ไชยตะมาตย 
  48.  นางสมพร  ไชยตะมาตย 
  49.  นางพิศพระจันทร พิศสุวรรณ 
  50.  นางปรีดา พิศสุวรรณ 
  51.  นางเขียน  ไชยตะมาตย 
  52.  นางหนูสาย พิศสุวรรณ  
  53.  นางชลธิดา  โคตรโยธี 
  54.  นางเครือวัลย  ไชยตะมาตย 
  55.  นางจรรยา  ไชยตะมาตย 
  56.  นางคําฟอง  ไชยตะมาตย 
  57.  นางดวงนภา  ไชยตะมาตย 
  58.  นางหนูทอง  โสนใจราษฏร 
  59.  นางอมรัตน  ไชยตะมาตย 
  60.  นางแสงสวาง  ไชยตะมาตย 
  61.  นางลําไย  ไชยตะมาตย 
  62.  นางธิดารัตน หาเขมร 
  63.  นางทองสวรรค  ไชยตะมาตย 
  64.  นางรกัไทย  ไชยตะมาตย 
  65.  นางบุญถนอม  ไชยตะมาตย 
  66.  นางวาสนา  พิศสุวรรณ 
  67.  นางสาคร  แสนปกสี 
  68.  นางทิพยอักษร  ไชยตะมาตย 
  69.  นางชนิดา  อุปรีย 
  70.  นางรุงนภา  ไชยตะมาตย 
  ปจจุบันกลุมเกษตรกรโนนเรือสามัคคี บานโนนเรือ ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณนานิคม 
มีสมาชิก 70 คน  
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2. กลุมสตรีชวนช่ืนทอผายอมคราม หมู 3 บานโนนเรือ ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร 
      ประวัติความเปนมาของกลุม 
      กลุมสตรีชวนชื่นทอผายอมผาคราม หมู 3 บานโนนเรือ  เริ่มกอต้ังข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2555 โดย
เริ่มแรกเปนกลุมทอผามีสมาชิกแรกเริ่ม 12 คน วิธีการทอผาโดยตางคนตางทอ แลวนํามารวมกันใน
การจําหนาย  ตอมาในป 2557  ไดมีสมาชิกจากหมูบานอ่ืนในระแวกใกลเคียง สมัครเขามาเปน
สมาชิกมากข้ึน  ประธานกลุมและสมาชิกเริ่มทําการยอมผาครามอยางจริงจัง  และทางจังหวัด
สกลนครไดดําเนินการการตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนสินคาหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล 
(OTOP) ในดานสิ่งทอ เชน ผายอมสีธรรมชาติจากเปลือกไมตางๆ และคราม ผาครามจึงเปนท่ีรูจักกัน
อยางกวางขวางข้ึน  กลุมสตรีชวนชื่นทอยอมผาคราม บานโนนเรือ ไดมีการพัฒนารูปแบบ ลวดลาย
ผา โดยเฉพาะผาคลุมไหลมีรูปแบบและสีสันสวยงาน เม่ือมีการนําไปจําหนายไดรับความสนใจจาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร ท่ีมีการสั่งซ้ือในจํานวนท่ีมากเฉลี่ยเดือนละ  
200 ผืน ประกอบกับทางกลุมไดรับเกียรติบัตร ในการคัดสรรผลิตภัณฑระดับ สี่ดาว ประเภทผาและ
เครื่องแตงกาย ในป 2559 จึงทําใหกลุมสตรีชวนชื่นทอผายอมครามไดรับการยอมรับกวางขวางข้ึน 
 
2.  คณะกรรมการบริหารกลุม 
  1. นางพิสมัย  ไชยตะมาตย    ประธาน 
  2. นางอภิญญา  ไชยตะมาตย   รองประธาน 
  3. นาง จันมณี  ไชยตะมาตย   เหรัญญิก 
  4. นางเนตรนอม  ชาเข็มทอง   รองเหรัญญิก 
  5. นางจันทนี   สิริวัฒน                     เลขานุการ 
  6. นางกัลยา  ไชยตะมาตย                 รองเลขานุการ 
  7. นายสวรรค  ไชยตะมาตย               กรรมการ 
  8. นางสมจิตร  ไฃยตะมาตย               กรรมการ 
  9. นางจินตนา  ไชยตะมาตย               กรรมการ 
  10. นางสุรีรัตน  ไชยตะมาตย              กรรมการ 
  11. นางจําเนียร  ไชยตะมาตย             กรรมการ 
 
  สมาชิกกลุม 
  12.. นางเทพชัย  ไชยตะมาตย 
  13.  นางวัลภา  ไชยตะมาตย 
  14.  นางสาวกัลยา  ภูเต็ง 
  15.  นางทองทวี  คําทะเนตร 
  16.  นางสาวนงรักค  พิศสุวรรณ 
  17.  นางสาวอําไพ  ไชยตะมาตย 
  18.  นางพอดี  พวงผลา 
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  19.  นางนันทนา  ไชยตะมาตย 
  20.  นางบุญปน   ไชยตะมาตย 
  21.  นางดาวัลย  พิศสุวรรณ 
  22.  นางบุญกง  บิดร 
  23.  นางแสงมรีจันทร  ไชยตะมาตย 
  24.  นางทรงฤทธิ ์ ไชยตะมาตย 
  25.  นางปราณี  ศณีกุลกิจ 
  26.  นางใครทอง  นรสาร 
  27.  นางผองศรี  หาญเขมร 
  28.  นางสาวยวุดี  ไชยตะมาตย 
  29.. นางธิดารัตน  หาญเขมร 
  ปจจุบันกลุมสตรีชวนชื่นทอผายอมผาคราม หมู 3 บานโนนเรือ ตําบลนาหัวบอ อําเภอ
พรรณนานิคม มีสมาชิก 29 คน  
 
 การนําภูมิปญญาดานการนําพืชชนิดอ่ืนมาใชรวมกับใบคราม เพ่ือเพ่ิมความเขมของสี
คราม พบวา มีประธานกลุมเกษตรกรโนนเรือสามัคคี คือนางวารี  ไชยตะมาตยและประธานกลุมสตรี
ชวนชื่นทอผายอมผาครามบาน หมู 3 บานโนนเรือ คือนางพิศสมัย ไชยตะมาตย ท่ีเคยมีประสบการณ
ในการปลูกครามเถาและการนําใบครามเถามาใชในการยอมผาคราม จากการสัมภาษณเจาะลึก
เก่ียวกับการปลูกและวิธีการใชใบครามเถารวมกับการใชสีครามจากใบคราม สรุปไดดังนี้ 
 1. การปลูกและการดูแลรักษา นางวารีและนางพิสสมัยจะใชตนกลาท่ีเกิดจากเมล็ดคราม
เถา ท่ีเมล็ดรวงหลนจากฝกลงในดินเม่ือไดรับน้ําฝนเพียงพอ จะเกิดตนออนในบริเวณใกลเคียงตนแม 
เม่ือตนกลาโตมากพอ มีความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร จึงนําตนกลาไปปลูก บริเวณโคนตนไมใหญ 
เชน ตนมะมวง ตนกระทอน และตนกระถินท่ีบริเวณหลังบานพัก หรือบริเวณริมรั้วบาน เพ่ือใหตนได
เกาะเก่ียวตนไมหรือรั้ว หากไมมีสิ่งยึดเกาะ จะปลอยใหตนเลื้อยไปตามหนาดิน เพ่ือความสะดวกใน
การเก็บใบเพ่ือใชงาน นอกจากนั้นคือการขุดตอของครามเถาท่ีตัดใหสั้นยาวประมาณหนึ่งศอก (30 
เซนติเมตร) แลวนําไปปลูกบริเวณหลังบานพัก การปลูกครามเถามักจะทําในชวงฤดูฝน เพ่ือปองกัน
ไมใหตนตาย มีเปอรเซ็นตรอดสูง ในชวงฤดูแลงอาจมีการรดน้ําบางเปนครั้งคราว เม่ือตนมีใบมากพอก็
จะเก็บใบมาใสในหมอยอมคราม 
         2.  การเก็บเกี่ยวใบครามเถา การสังเกตการแกของใบครามเถา คือสังเกตจากสีเขียวเขมของ
ใบ จะเด็ดใบแกมาขยี้ใหใบช้ําพอสมควร ประมาณหนึ่งกํามือ ใสลงในหมอคราม ท้ิงไว 1-2 วัน เก็บ
กากใบครามเถาท้ิงไป ใชขันโจกหมอคราม พบวาสีหมอครามเขมข้ึน  
         3. การนําใบครามเถามาใชประโยชนในการยอมผา จากการสัมภาษณประธานกลุม
เกษตรกรบานโนนเรือ  และประธานกลุมสตรีชวนชื่นทอผายอมคราม บานโนนเรือ พบวา ท้ังสมาชิก
ของท้ังสองกลุมมีการใชใบครามเถาเพ่ือยอมผาครามนอยมาก เนื่องจากไมมีตนครามเถา สวนใหญมัก
ใชสีครามจากตนคราม แตมีบางรายท่ีมีการนํามาใชรวมหรือเสริมกับการใชสีครามในชวงท่ีขาดแคลน
สีคราม หรือเพ่ือเพ่ิมความเขมของสีในหมอยอมคราม รูปแบบการนํามาใชมี 3 แบบคือ วิธีท่ีหนึ่ง นํา
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ใบครามประมาณหนึ่งกํามือ (ประมาณ 50 กรัม) นํามาขยี้ใหใบแตกและช้ํา แลวใสลงไปในหมอคราม 
วิธีจะชวยใหสีครามเขมมากข้ึน วิธีท่ีสอง ตมน้ําใหอุน จากนั้นนําใบครามเถาใสลงในหมอน้ํา ท้ิงไว
ประมาณ 1-2 วัน จากนั้นแยกกากใบครามออก นําน้ําท่ีไดไปเทลงในหมอยอมคราม ทําใหสียอมคราม
เขมมากข้ึน  วิธีท่ีสาม คือการนําใบครามเถาแชลงในหมอครามหรือโอง โดยใหใบครามเถาอยูต่ํากวา
ผิวน้ําประมาณ 2-3 นิ้ว ท้ิงไว 2-3 วัน แยกกากใบครามเถาออกจากหมอ จะไดน้ําสีครามนํามายอมผา
ไดโดยตรง (สัมภาษณ วารี ไชยตะมาตย และพิศสมัย ไชยตะมาตย โดย อังคณา เทียนกล่ํา. 2560) 

การยอมสีคราม 

  1. ลางฝายใหสะอาด  นําฝายท่ีเปยกบิดพอหมาด ๆ ใชไมทุบใหฝายแตกตัว  เรียกวา  
“ฆาฝาย”   เพ่ือใหติดสีไดเร็ว 
  2. จุมฝายลงในหมอแรก  หมุนบิดจนเปนน้ําขุน ๆ บิดใหรอบวงฝาย บิดใหพอหมาด 
ประมาณ 5 นาที  นําออกจากหมอคราม  เพ่ือท่ีจะยอมหมอตอไป  เม่ือสีท่ีติดฝายทําปฏิกิริยากับกาซ
ออกซิเจน  จะมองเห็นสีครามเขมข้ึนกวาเดิม 
  3. นําไปยอมในหมอท่ี 2 สีเขียวครามเขมข้ึน  เม่ือเอาฝายลงยอมสีน้ําจะขุน  บิดฝายจน
รูสึกวามีความเหนียวหนืด  จึงเปลี่ยนไปยอมหมอตอไป  การดูแลหมอครามหลังจากยอม จะปรุงหมอ
ครามใหม โดยการผสมเนื้อครามประมาณ 1 ขัน (50 มิลลิลิตร) น้ําดั้ง 1 ขัน (50 มิลลิลิตร) และ
มะขามเปยกประมาณเทาลูกมะกอกผสมใหเขากัน แลวตักเทลงหมอคราม 1 หมอ แลวเติมน้ําตาล
ทรายลงไป 1 ชอนโตะ  แลวโจกหมอคราม ปลอยท้ิงไว 1 วัน จึงกลับมายอมใหม 
 
ตอนท่ี 2  การศึกษาการขยายพันธุและปริมาณสีครามของครามเถา 
  
การทดลองท่ี 1  การศึกษาลักษณะทางพฤกษาศาสตรของเบิก สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
  1.  เบิก (ครามเถา) Marsdenia tinctoria R. อยูในวงศ  Asclepiadaceae  
มีลักษณะทางพฤกษศาสตรดังนี้ 
            1.1  ลําตน  เบิกเปนไมเถาเลื้อย มีเปลือกสีเขียวคล้ํา ลําตนสีเขียว  

        1.2  ใบ  ใบเบิกเปนใบเดี่ยวขนาดใหญ สีเขียว ลกัษณะรูปไข ปลายใบแหลม  
โคนใบมน ขนาดใบกวาง 5-9.5 เซนติเมตร แผนใบเปนคลื่นเล็กนอย ใบออกตรงขามกันบริเวณขอ
             1.3  ดอก  เบิกออกดอกเปนชอแบบหัวแนน (Head) สีเหลืองอมเขียว  ออกดอก
ในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 
                       1.4  ผล  เบิกมีผลลักษณะคลายฝกถ่ัวแขก แตมีขนาดสั้น เม่ือออนมีสีเขียว เม่ือ
แกมีสเีชียวนวล เม่ือแกจัดมีสีเหลือง 
     1.5 เมล็ด  เมล็ดของเบิกมีสีน้ําตาล ถึงดํา สวนปลายเมล็ดจะมีปกสีชาว ทําให
สามารถปลิวไปตามแรงลมได ทําใหกระจายพันธุไดไกล 
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    ภาพท่ี  4.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตรใบครามเถา 

  1. ลําตน                                  2. เถาครามเถา 
                        3. ชอดอก       4. ฝกครามเถา 

 
 
 จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของครามเถา พบวา ครามเถาเปนไมเลื้อยขนาด
ใหญ เม่ือมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี การปลูกจึงตองมีการปลูกใกลกับตนไมใหญเพ่ือยึดเกาะ หากมีการ
ตัดหรือเด็ดยอด ตนจะมีความยาวเถาลดลง จึงอาจปลอยใหเลื้อยไปตามผิวหนาดินได ใบเปนรูปไขมี
ขนาดใหญ ปลายใบแหลม ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย ใบเม่ือออนมีสีเขียวออน เมือแกจะมีสีเขียวเขม 
จึงมีการนําใบแกไปแชน้ํา เพ่ือเพ่ิมสีในหมอยอมคราม ครามเถาจะเริ่มออกดอกในเดือนเมษายนถึง
เดือนกรกฎาคม ดอกออกเปนชอแนนแบบเฮดสีเหลืองออน เม่ือติดฝกจะมีสีเขียวและแกจะ
เปลี่ยนเปนสีเขียวอมเทา ฝกจะแตกแยกตามความยาวของฝก ภายในฝกจะมีเมล็ดสีขาวนวล มีปก
บางๆ เม่ือปลิวไปตามลม หากเมลดตกลงในพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม เมล็ดจะงอกเปนตนกลาได 
เกษตรกรจึงมักนิยมใชกลาออน เม่ือนําไปปลูกตอไป 
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การทดลองท่ี 2 วิธีการขยายพันธุครามเถา 
  การศึกษาพบวา ครามเถามีวิธีการขยายพันธุได 3 วิธี คือ 
 1. การเพาะเมล็ด  ฝกครามเถาเม่ือแก จะเกิดรอยปริตามความยาวฝก เมล็ดมีขนาดเล็ก 
มาก ปลิวไปตามลม  เม่ือตกลงดินท่ีมีความชุมชื้น สามารถงอกเปนตนออนได 
 วิธีการเพาะเมล็ด   
 การเตรียมวัสดุเพาะ ใชทรายละเอียด ผสมกับแกลบดําหรือขุยมะพราว อัตราสวน 1:1 หรือ
ใชดินผสมปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1:1 รดน้ําใหชุม นําเมล็ดหยอดลงในวัสดุเพาะลึก 1-2 เซนติเมตร 
กดดินใหแนน รดน้ําใหชุม เมล็ดจะงอกเปนตนกลาหลังเพาะ 15 วัน เม่ืองอกมีใบจริงนํามายายปลูก
ลงภาชนะปลูกตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

ภาพท่ี 4.2  เมล็ดและตนกลาครามเถา 
              1. ลักษณะฝกครามเถา                    2. เมล็ดครามเถา 
              3. การเพาะเมล็ด   4. ตนกลาครามเถา 
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 2. การปกชํา 
  การเตรียมก่ิงชํา ตัดเถาของครามเถาเปนทอน ความยาว 20-25 เซนติเมตร ใหมีขอ 1-2 
ขอ นําไปปกชําในวัสดุทรายผสมกับแกลบดํา อัตรา 1: 1  ก่ิงปกชําจะงอกรากหลังการปกชํา 30-35 
วัน 
 วิธีการปกชําทํา 2 วิธี คือ การปกชําในภาชนะแบบเปด และการปกชําแบบปด ระยะเวลา
ของก่ิงตอนหากทาฮอรโมนจะงอกรากไดภายใน 35-40 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพท่ี 4.3 วิธีการปกชํากิ่งครามเถา 
                                  ภาพท่ี  4.3  ข้ันตอนการปกชําครามเถา 

 1. การเตรียมยอดพันธุครามเถา  2. การปกชําแบบปดในถุงพลาสติก 
   3.  ลักษณะการปกชําแบบปด  4. ลักษณะการปกชําแบบเปด 
                      5. ก่ิงครามเถาหลังการปกชํา 35วัน         6.  การยายปลูกหลังการงอกราก 
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 จากการศึกษาวิธีการขยายพันธุครามเถา พบวา ครามเถาสามารถใชวิธีการขยายพันธุได
หลายวิธี ไดแก การเพาะเมล็ด แตวิธีนี้จะใชเวลาคอนขางมากกวาจะสามารถใชใบมาใชประโยชน 
ได วิธีท่ีทําไดงายและไดตนท่ีมีการเจริญเติบโตไดเร็ว คือ การปกชํา สวนท่ีสามารถนํามาใชไดท้ังสวน
ลําตนแกท่ีมีสีเขียวอมน้ําตาล และสวนยอดออนท่ีขอถ่ี เนื่องจากยอดออนจะสามารถงอกรากไดเร็ว 
เม่ือมีการใชฮอรโมนเรงราก การปกชําทําไดท้ังแบบระบบเปด โดยการปกขําในถุงชํา เก็บถุงชําไวในท่ี
รม และรดน้ําทุกวันเชาและเย็น เพ่ือลดการคายน้ําของก่ิงชํา  วิธืท่ีปกชําท่ีไดผลดีอีกวิธีหนึ่งคือ การ
ปกชําแบบระบบปด คือการคลุมถุงชําดวยผาพลาสติก ทําแบบอุโมงคโดยใชไมไผตัดโคง คลุมดวยผา
พลาสติก หากทําจํานวนไมมาก ก็ทําไดโดยนําถุงชําใสในถุงพลาสติกขนาดใหญ แลวรวบปากถุงปดไว 
นําไปเก็บไวในท่ีรม ก่ิงชําจะงอกรากไดประมาณ 3-4 สัปดาห เม่ือรากแกประมาณสัปดาหท่ี 5 
สามารถนําก่ิงชํา ยายปลูกลงถุงดําขนาดใหญหรือในกระถางพลาสติก เลี้ยงดูประมาณ 1 เดือน 
สามารถนําไปปลูกลงแปลงหรือหลุมปลูกได 
 สวนอีกวิธีหนึ่งท่ีอาจทําไดคือ การตอนก่ิง แตเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ไมมีตนแมพันธุท่ี
จะใชในการตอนก่ิง จากการศึกษาลักษณะของลําตนครามเถา วิธีการท่ีสามารถใชในการขยายพันธุคือ
การตอนก่ิงโดยการปาดก่ิงหรือ การกรีดก่ิง และทาฮอรโมนเรงงราก การขยายพันธุดวยวิธีการตอนก่ิง
ครามเถา จึงเปนทางเลือกอีกวิธีหนึ่งในการขยายพันธุได 
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การทดลองยอยท่ี  3  การศึกษาปริมาณสียอมใบครามเถา  
 การศึกษาปริมาณสียอมจากใบครามเถา สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ (ตารางท่ี 4.1) ใบครามเถา
ออนปริมาณ 100 กรัม ท่ีแชในระดับอุณหภูมิหองพบวา ระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมงใหปริมาณสี
ยอม 0.3778 และ 0.3122 กรัม และเม่ือแชท่ีระดับอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 24 และ 
48 ชั่วโมง ใหปริมาณสียอมเทากับ 0.4754 และ0.2228 กรัม  ใบครามเถาแกปริมาณ 100 กรัม ท่ีแช
ในระดับอุณหภูมิหองพบวา ระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ใหปริมาณสียอม 0.1286 และ 0.1058 
กรัม และเม่ือแชท่ีระดับอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 24 และ 48ชั่วโมง ใหปริมาณสียอม
เทากับ0.0640 และ0.0768 กรัม 
 
ตารางท่ี  4.1  ปริมาณสียอมจากใบครามเถา ท่ีระดับอุณหภูมิและระยะเวลาตางกัน 
 

ความออนแกของใบครามเถา ปริมาณสียอม (กรัม) 
ใบครามเถาออนท่ีอุณหภูมิหอง 

24 ชม. 
48 ชม. 

ใบครามเถาออนท่ี 400 ซ 
24 ชม. 
48 ชม. 

ใบครามเถาแกท่ีอุณภูมิหอง 
24 ฃม. 
48 ฃม. 

ใบครามเถาแกท่ี 400 ซ 
24 ฃม. 
48 ชม. 

 

 
0.3778 
0.3122 

 
0.4754 
0.2228 

 
 

0.1286 
0.1058 

 
0.0640 
0.0768 

 
  จากการศึกษาปริมาณสียอมของใบครามเถาท่ีภูมิปญญาทองถ่ินดานสียอมธรรมชาติได
นํามาใชเสริมหรือนํามาใชรวมกับสีคราม เพ่ือเพ่ิมปริมาณสีครามในหมอยอมใหเขมขนมากข้ึน เม่ือนํา
ใบครามเถาท้ังใบออนและใบแกมาตรวจสอบปริมาณสียอมในหองปฏิบัติการทางเคมี พบวา ใบออน
ครามเถาท่ีแชน้ําในระดับอุณหภูมิหองระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ใหปริมาณสียอมใกลเคียงกัน แต
เมือนําใบครามเถาแชน้ําท่ีระดับอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมงจะใหปริมาณสียอมมาก
ท่ีสุด สอดคลองกับอังคณา และคณะ (2552) ท่ีศึกษาชนิดของพืชอ่ืนท่ีใหสีครามท่ีระดับอุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียสจะใหปริมาณสียอมมากท่ีสุดเทากับ 0.0254 กรัมตอใบเบิก 100 กรัม แตเม่ือแชนาน 
48 ชั่วโมง กลับทําใหปริมาณสียอมนอยลง  สวนการใชใบแกของครามเถาท่ีระดับอุณหภูมิหองและท่ี
ระดับ 40 องศาเซลเซียส จะใหปริมาณสียอมนอยกวาการใชใบครามเถาท่ียังออน   
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  ดังนั้นการใชใบครามเถาเพ่ือเพ่ิมปริมาณสียอมในหมอยอมคราม การนํามาแชเพ่ือเปนสียอม
ผาเพียงอยางเดียว จึงควรใชใบครามเถาท่ียังไมแกตมในน้ําอุนระดับอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง จะใหสียอมได มากกวาระยะ 48 ชั่วโมง  สวนการแชน้ําระดับอุณหภูมิหองนาน 
24-48 ชั่วโมงจะใหปริมาณสียอมมากกวา  สอดคลองกับอังคณา และคณะ ทีจากการทดสอบจึงสรุป
ไดวาสีน้ําเงินครามจากใบครามเถาสามารถนํามาใชยอมสีครามไดเชนเดียวกับใบคราม ดังนั้นการใชใบ
ครามเถาในการใหสีครามสอดคลองกับคําบอกเลาของภูมิปญญากลุมทอผายอมครามวามีการใชน้ํา
หมักใบครามเถาในชวงท่ีขาดแคลนสีครามหรือสีครามมีไมเพียงพอในการยอม  ดังนั้นการใชใบคราม
เถาจึงสามารถใชท้ังใบสดใสหมอยอมผาหรือการนําใบครามเถาตมในน้ําอุนกอนนําผสมกับน้ํายอม
คราม การใชใบครามเถาเพ่ิมในสียอมในหมอยอมครามจึงมีประโยชนตอผูยอมผาสีธรรมชาติ 
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    ภาพท่ี  4.4  การทดสอบปริมาณสียอมของครามเถา 
                      1. การแชครามเถา                        2. การแยกกากใบครามเถา 
    3.  การกรองเนื้อครามเถา               4.  เนื้อครามเถาแหง                              
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

  

   

  



บทที่ 5 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผล 
 สรุปผลการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุและปริมาณสีครามของครามเถา 
 1. ครามเถา เปนพืชประเภทไมเลื้อยขนาดใหญ ใบเดี่ยวลักษณะรูปไข ขนาดใหญ ปลายใบ
แหลม โคนใบมน ขนาดใบกวาง 5-9.5 เซนติเมตร แผนใบเปนคลื่นเล็กนอย ใบออกตรงขามกันบริเวณ
ขอ  ดอกเปนชอแบบหัวแนนสีเหลืองอมเขียว  ออกดอกในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม มีผลคลาย
ฝกถ่ัวแขกขนาดสั้น ฝกแกมีสเีทา เมล็ดสีดํา ปลายเมล็ดมีปกสีชาว  
 2.  ครามเถาสามารถขยายพันธุดวยเมล็ด และขยายพันธุแบบไมใชเพศมี 2 วิธีคือ การปกชํา 
สวนก่ิงออนหรือยอด และก่ิงแกท่ีมีสีเขียวอมน้ําตาล ก่ิงชําจะงอกรากไดระยะเวลา 3-4 สัปดาห และ
การตอนก่ิง โดยวิธีปาดก่ิงหรือกรีดก่ิง ทาดวยฮอรโมนเรงราก  
  3. ปริมาณสีครามของครามเถาพบวา ใบออนครามเถาท่ีแชน้ําในระดับอุณหภูมิหอง
ระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ใหปริมาณสีครามใกลเคียงกันเทากับ 0.3778 และ 0.3122 กรัม แต
เม่ือนําใบครามเถาแชน้ําท่ีระดับอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมงจะใหปริมาณสีครามมาก
ท่ีสุด เทากับ 0.4754 กรัม   
 
ขอเสนอแนะ 
 1. การขยายพันธุครามเถาสามารถทําได 3 วิธีคือ การเพาะเมล็ด แตวิธีท่ีสะดวกและได
จํานวนตนมากและตนมีขนาดคอนขางโตคือ การปกชําก่ิงสวนยอดออนท่ีชวงขอถ่ี จะงอกรากไดเร็ว
กวาการใชก่ิงแกหรือก่ิงท่ีมีขอหาง 
 2. วิธีการใชใบครามเถาท่ีใหสีครามมากท่ีสุดคือการนําใบครามเถาออนแชในน้ําอุนท่ีอุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง การแชใบครามระดับอุณหภูมิหองนาน 24 และ 48 ชั่วโมงจะให
ปริมาณใกลเคียงกัน 
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สงเสริม

การเกษตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ไทย 

6.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ พืชสวน 

 

 



 34 

7.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของงานวิจัย 

ช่ือเรื่อง ปท่ี 
สถานภาพใน

การทําวิจัย 

1. ผลของสารเคมีกําจัดวัชพืชท่ีมีตอผลผลิตของขาวโพดฝกออน 

2. ทดสอบพันธุถ่ัวฝกยาว 

3. ผลของระยะปลูกและวธิีการกําจัดวัชพืชท่ีมีตอถ่ัวฝกยาวไรคาง (พันธุ มข.25) 

4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Agapanthus africanus. Hoffmans โดยใชสวน 

ของ Leaf base (Kyoto) 

5. การปลูกพืช Spincia oleracea L.cv.Orai Lactuca sativa L.cv.chuyo 

shingiku ในสารละลาย (Hydroponic) โดยใชปุย Hyponex (Kyoto)   

6. อิทธิพลของวันไถพรวนตอการงอกของวัชพืชผลทางอัตราและชวงเวลา 

7. การใชสารกําจัดวัชพืชประเภทใบกวางตอประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช

และความเปนพิษในขาวโพดฝกออน 

8. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตครามแบบยั่งยืนในจังหวัดสกลนคร 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตครามแบบยั่งยืนบานนาดี ต.นาหัวบอ         

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

10. การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา  

จังหวัดสกลนคร  

11. การศึกษารูปแบบการผลิตขาวอินทรียบานนาบอ ตําบลปลาโหล  

อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
12. การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินเกษตรกรรมอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
13. การจัดการองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนาดานการเกษตร
อยางยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนรอบหนองหาร 
14. การพัฒนาความรูความเขาใจแบบมีสวนรวมของเกษตรกรในการใช
สารเคมีทางการเกษตรและสารเคมีตกคางในพืชผักบริเวณหนองหาร จังหวัด
สกลนคร 

2535 

2536 

2537 

2538 

 

2538 

 

2539 

2542 

 

2549 

2550 

 

2552 

 

2552 

 

2552 

2555 

 

2555 

วิจัยเดี่ยว 

วิจัยเดี่ยว 

วิจัยเดี่ยว 

วิจัยเดี่ยว 

 

วิจัยเดี่ยว 

 

วิจัยเดี่ยว 

วิจัยเดี่ยว 

 

หัวหนาวิจัย 

นักวิจัยรวม 

 

หัวหนาวิจัย 

 

หัวหนาวิจัย 

 

นักวิจัยรวม 

นักวิจัยรวม 

 

นักวิจัยรวม 
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