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 ผาฝายสีขาว 

ตัดผาใหไดขนาด 

ซักผาขจัดคราบแปง 

ตากผาใหแหง 

พับผาหรือตัดใหมีขนาดพอที่จะยอม 

มัดผาใหแนนดวยเชือกปอใหเกิดลวดลาย 

แชผาที่มัดแลวในน้ําเปลา 

ยอมผาในนํ้ายอม (เย็น-รอน) ท้ิงประมาณ    
10 นาที หากท้ิงไวนานสีจะย่ิงเขม  

นําผามาแขวนที่ตระแกรง รอใหผาหมาด 

ตากผาใหแหงสนิทประมาณ 1 อาทิตย 

ซักผาในน้ํากรอยจนสีไมตก 

ซักผาในน้ําจืดใหสะอาด 

ตากผาในรมใหแหงสนิท 

แปรรูปผามัดยอมเปนผลิตภัณฑตางๆ 

ลอกเปลือกไมตะบูน ไมโกงกาง และหูกวาง 

ตากเปลือกไมใหแหง 

ตมเปลือกไมประมาณ 3-4 ช่ัวโมงเคี่ยวใหยาง
ในเปลือกไมออกและนํ้างวด 

กรองน้ํายอมกับผาขาวบางเพื่อขจัดสิ่งตกคาง 
น้ํายอมท่ียังไมไดใชสามารถเก็บไดหลายวัน

ดวยวิธีการอุน  
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