
ผามัดหมี่ยอมครามบานดงยาง 
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ประวัติความเปนมา 

เดิมกลุมแมบานเกษตรกรดงยาง หมูที่ 4 ตําบล

บานแดง จัดต้ังเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2525 มีสมาชก

เริ่มจัดต้ัง 27 คน ตอมาประชากรเพิ่มข้ึน การปกครอง 

การดูแลเอาใจใสของผูนําหมูบานดูแลไมทั่วถึงจึงไดแยก

หมูบานพรพิบูลยออกจากบานดงยาง เปนหมูบานพร

พิบูลย หมูที่ 15 ตําบลบานแดง และปจจุบัน มีสมาชิก

กลุมทอผา เพิ่มข้ึนเปน จํานวน 75 คน มีที่ทําการกลุม

ต้ังอยูที่ “ศูนยแสดงผลิตภัณฑผามัดหมี่ยอมคราม” 

หมูที่ 15 ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัด



อุดรธานี สมาชิกสวนใหญประกอบอาชีพทํานา อาชีพเสริมเพิ่มรายได คือ หัตถกรรมสิ่งทอจากผาฝายมัดหมี่ยอม

ครามธรรมชาติ ซึ่งไดรับการถายทอดภูมิปญญามาจากบรรพบุรุษหลายช่ัวคน ในป พ.ศ.2541 หนวยงานภาค

ราชการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพิบูลยรักษ สํานักงาน

เกษตรอําเภอพิบูลยรักษ ไดเขาไปแนะนําในเรื่องการบริหาร

จัดการกลุม กลุมจึงไดมีการระดมหุนเพื่อเปนกองทนในการ

บริหารจัดการกลุม หุนละ 100 บาท โดยดําเนินการทอผาที่ใต

ถุนบานตนเอง เน่ืองจากยังไมมีศูนยรวม หรือที่ทําการเปนของ

กลุม แตจะมีกรรมการฝายผลิต และฝายควบคุมคุณภาพ ออก

ติดตามและใหคําแนะนําตลอดเวลา เพื่อใหไดผาที่มีคุณภาพตรง

กับความตองการของตลาด และในป พ.ศ.2542 กรมสงเสริม

การเกษตร ไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนทุนในการดําเนินงาน

อีก จํานวน 100,000 บาท ซึ่งในชวงน้ีเอง ทําใหสมาชิกกลุมทุก

คนไดมีเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึน การผลิตผาทอก็เพิ่มมากข้ึน จน

ทําใหผาทอไมเพียงพอตอความตองการของตลาด สินคาหรือผลิตภัณฑก็ยังจําหนายใหกับพอคาชาวหนองคาย 

และนาขาเหมือนเดิม 

 

เอกลักษณ/จุดเดนผลิตภัณฑ 
1. ใชตนครามหมักไมทําใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
2. ผายอมครามไมทําใหเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง 
3. ผายอมครามไมทําใหเกิดโรคภูมิแพเพราะครามเปนสมุนไพรไทยรักษาบาดแผล ไดผลดี  

 
วัตถุดิบและสวนประกอบ 

1. ฝายสําเร็จหลอดใหญ 
2. โฮงคนหมี่ 
3. โฮงมัดหมี่ (มัดโดยเชือกฟาง) 
4. กง (สําหรับถางเสนดาย) 
5. หลา (สําหรับปนหลอดดาย) 
6. กี่ (สําหรับทอผา) 
7. ฟม 
8. กระสวย  
 

ขั้นตอนการผลิต 
ขั้นตอนท่ี 1 การปลูกคราม 

1.1 ฤดูการปลูกคราม ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกครามควรเปนตนฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน 

1.2 การเตรียมดิน ควรมีการไถดะ และไถแปร เพื่อเปนการกําจัดวัชพืชและทําใหดินรวนซุย 
1.3 วิธีการปลูก 



– วิธีหวาน ใชเมล็ดพันธุคราม ประมาณ 1-2 กิโลกรัม ตอ ไร 
– วิธีโรยเปนแถว ใชเมล็ดพันธุคราม ประมาณ 1 ถึง 1.5 กิโลกรัม ตอ ไร 

ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บเก่ียว 
ควรเก็บเกี่ยวตนครามเมื่อมีอายุ 3 เดือน โดยการตัดลําตนใหเหลือแตตอไวประมาณ 30 

เซนติเมตร เพื่อใหแตกกิ่งใหม ตนครามจะ

เก็บเกี่ยวได 2 ครั้งตอป ในปตอไปพอถึง

ช ว ง ฤ ดู ฝ น ต น เ ดิ ม ก็ จ ะ แ ตก ใ บ แ ล ะ

เจริญเติบโตตอไป 

ขั้นตอนท่ี 3 การแชคราม 
– ตัดตนครามเหนือพื้น ดิน

ประมาณ 30 เซนติเมตร แลวทําเปนมัด ๆ 
มัดละขนาด 1 กํามือ 

– นํามัดครามจํานวนประมาณ 24 
กิโลกรัม มาแชนํ้าสะอาดในโองมังกร โดย
ใชนํ้าประมาณ 60ลิตร 

– แชนํ้าประมาณ 2-3 คืน ถาตองการใหไดเน้ือคราม จํานวนมาก ๆ ควรนํามัดครามมัดใหมมา
แชนํ้าซ้ําอีก 
ขั้นตอนท่ี 4 การทําเน้ือคราม 

– เก็บมัดครามที่แชนํ้าได 2-3 คืน ออกจากโองมังกร 
– นําปูนขาว (ปูนกินหมาก) ประมาณ1 กิโลกรัม ใสลงในนํ้าครามที่อยูในโองมังกร หรือหมอนิล 

โดยใหใสปูนขาวลงที่ละนอย 
– ใชกวักกระแทกใหเกิดฟองนํ้า จนกลายเปนฟองนํ้าสีครามซึ่งถือวาใชไดแลว 
– ปลอยทิ้งไวใหเน้ือครามตกตะกอน 
– รินนํ้าปูนใสออกจากโองมังกร ใหเหลือไวแตเน้ือคราม 
– ทําการกรองเน้ือคราม โดยใชผาวางพาดปากตะกรา แลวเทเน้ือครามออกจากโองมังกรใสลงใน

ผาที่พาดไวบนปากตะกรา เพื่อใหนํ้าปูนใสไหลออกใหหมด 
– นําเน้ือครามที่กรองแลวไปเก็บไวในตุม หรือถังพลาสติก และควรใสนํ้าปูนใส หรือนํ้าโดยหลอ

เลี้ยงไว 
– สามารถเก็บเน้ือครามไวใชได 2-3ป 

ขั้นตอนท่ี 5 การเก็บเตรียมนํ้าดาง 
– นํากาบกลวยแหง หรือตนมะละกอแหง หรือเปลือกนุนแหง หรือเปลือกมะขามแหงมาเผาเพื่อ

เอาข้ีเถา 
– ใสข้ีเถาประมาณ 2-3 กิโลกรัม ลงในถังนํ้าที่เจาะกนถังเปนรูเล็ก ๆ ประมาณ 5-6 รู แลววางไว

บนภาชนะที่สามารถเก็บนํ้าได จากน้ันใหเติมนํ้าประมาณ 2 ลิตร นํ้าจะไหลซึมออกจากรูลงในภาชนะที่
รองรับไว นํ้าที่ไดน้ีเรียกวา “นํ้าดาง” 
ขั้นตอนท่ี 6 การกอหมอคราม 

– นํานํ้าดางประมาณ 1-2 ลิตร มาผสมกับเน้ือครามประมาณ 1-2 ขีด และผสมกับปูนขาว 1 
ชอนกาแฟ 



– ควรเติมนํ้าดาง 4-5 วัน ๆ ละ 1-2 ลิตร ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเติมนํ้าดางควรเปนชวงเย็น 
– ถาเกิดหมอคราม หรือหมอข้ึน เมื่อใชมือสัมผัสจะเกิดเปนฟอง หรือใชผาฝายจุมผาจะเปนสี

เหลือง ตอมาจะกลายเปนสีคราม หรือสีนิล ซึ่งแสดงวาใชไดแลว 

ขั้นตอนท่ี 7 การยอมคราม 
– นําหัวหมี่ที่มัดแลว ไปแชนํ้าใหเปยกแลวบิดนํ้าออกใหพอหมาด ๆ จากน้ันเอาลงยอมใน หมอ

ครามโดยใชมือขยําใหนํ้าครามกินเน้ือหวัหมี่จนทั่ว ควรยอมเชา เย็น ไปจนกวาหัวหมี่ จะสีสวย (ประมาณ 
5-6 ครั้ง) 

– เสร็จแลวนําไปตากแดดใหแหง 
– นําหัวหมี่ไปลางใหสะอาดจนนํ้าไมมีสี แลวตากแดดใหแหง 

 
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 

ขั้นตอนการเตรียมดาย 
นําดาย (ฝายซึ่งตอไปเรียกวาหมี่) เปนหลอดใหญ มาทําการใสอุปกรณที่เรียกวา โฮงหมี่ เพื่อจัด

ระเบียบดาย 
 

วิธีมัดหมี่ 
นําดายที่ใสโฮงคนหมี่ มาใสโฮงมัดหมี่ เพื่อทํา-ลายผา ทําการมัดหมี่โดยนําดินสอ ปากกา มาขีด

ลายบนหมี่ ที่ใสโฮงมัดหมี่ โดยขีดเปนลายตามตองการ 
แลวทําการมัดหมี่โดยใชเชือกฟาง มัดลายหมี่ มัดใหแนน
หลาย ๆ รอบในสวนที่ไมตองการใหติดสีครามมัดไวดวย
เชือกฟาง สวนที่ปลอยวางตองการใหติดสียอมคราม 
ดังน้ันหมี่ที่ยอมครามแลวจะเปนลายสีนํ้าเงินสลับขาว 
หากจะเติมสีโดยใชสีเคมีแตมที่ลายขาว ผาก็จะออกมามีสี
ที่สวยงาม (กลุม ฯ ไดมีการพัฒนาลายผา ใหหลากหลาย 
โดยไดทําตัวอยางลายผาไวใหเลือกกวา 50 ลาย ) ทั้งผาสี 
และผาพื้นนํ้าเงิน-ขาว ซึ่งเรียกวา ผาขาว-ดํา นําดายที่มัดหมี่ มายอมครามโดยเตรียมนํ้าครามตามข้ันตอน
ที่กลาวไวแลว โดยนํ้าหัวหมี่ที่มัดแลว มาแชในนํ้าสะอาด ปนหมาด ๆ แลวนําไปแชในหมอคราม ใชมือขย้ี
นวดใหนํ้าครามกินหัวหมี่จนทั่ว ควรยอมเชา เย็น ไปจนกวาหัวหมี่จะสีสวย (ประมาณ 5-6 ครั้ง) แลว
นําไปตากแดดใหแหง นําหัวหมี่ไปลางใหสะอาดจนนํ้าไมมีสี แลวตากแดดใหแหง 

 
วิธีแกหมี ่

จะไดหมี่ที่มีสีนํ้าเงิน สวนที่เชือกฟางมัดอยู นํามีดมากรีดเชือกฟางออก ตรงที่มัดเชือกฟางจะเห็น
หมี่เปนสีขาว ดังน้ันหมี่จะเปนสีนํ้าเงิน สลับขาว ในสวนของสีขาว ถานําไปทอจะไดผาเปนสีนํ้าเงิน-ขาว 
ปจจุบันมีการนําสีสกรีนเสื้อยืด มาแตมลายผา ทําใหเกิดสีสดใส สวยงาม และโดดเดนนําดายมาปนหลอด 
โดยใชกง สําหรับถางเสนดาย และใชหลา สําหรับปนหลอดดาย 

ข้ันตอนการทอ โดยการใชกี่สําหรับทอผา โดยขึงดายเครือหูก (ทางยาว) เขาใสฟม เพื่อจะไดนํา

หลอดดายใสลงกระสวย แลวสอดาย(ทางขวาง) จากน้ันเริ่มการทอจากดายเสนแรกทางขวางไปเรื่อย ๆ 

จะไดเปนผืน ที่มีลวดลายสวยงาม 


