
 
 

บทท่ี  2     

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1  วัสดุที่ใช้ในการทอผ้า 

รัตนะ อุทัยผล (2523) กล่าวถึงวัสดุที่ใชใ้นการทอว่า สิ่งที่น ามาใชใ้นงานถักทอต้องเป็น

วัสดุจ าพวกที่มีลักษณะเป็นเส้นใยซึ่งอาจจะได้จากสัตว์และมนุษย์บ้างเป็นบางโอกาส  เช่น  

เส้นขน  และเส้นผมเป็นต้น  แต่ส่วนมากแล้วจะได้มาจากเส้นใยของพืชซึ่งก็จะได้มาจาก

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืชแล้วแต่ประเภทของพืชว่าจะสามารถน าส่วนใดมาใช้ได้อย่าง

เหมาะสม พืชบางชนิดอาจให้ดอก  ต้น  เปลือก  หรือส่วนต่างๆ  ที่สามารถจะให้เส้นใยได้ 

อย่างไรก็ตามวัสดุหลักที่นิยมใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทั่วไปแยกออกได้เป็น 2 ชนิด 

คือไหมและฝา้ย 

2.1.1 เส้นใยไหม 

เส้นไหม คือ เส้นใยโปรตีนธรรมชาติ เส้นไหมประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิดคือไฟโบรอิน 

(Fibroin, C15H26N6O6) ซึ่ งใช้ ในการทอเป็นผืนผ้าและกาวไหมเรียกว่า  เซริซิน  (Sericin, 

C15H23N5O8) ทีท่ าหน้าที่เป็นกาวเคลือบเส้นไฟโบรอิน ซึ่งเป็นเส้นใยต่อเนื่องจ านวน 2 เส้นใหย้ึด

ติดกัน นอกจากนั้นคือส่วนประกอบอย่างอื่น ได้แก่ ไขมัน น้ ามัน แร่ธาตุต่างๆและสีที่ปรากฏ

ตามธรรมชาติ เป็นต้น องค์ประกอบหลักของเส้นไหม มดีังนี้ คือ 

ไฟโบรอิน (Fibroin) 70 - 80%  

เซริซิน (Sericin) 20 - 30%  

ไขมันแว๊กซ์ (Cere) 0.4 - 0.8%  

สารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) 1.2 - 1.6%  

สารสี (Pigment) 0.2%  

ปริมาณเถ้า (Ash) 0.7% (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมร่วมกับภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553)  
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ซึ่งก่อนการย้อมสีเส้นใยไหม ต้องท าการก าจัดกาวและสารประกอบอื่นๆออกเสียก่อน

มิฉะนั้นจะท าให้การติดสีไม่ดี เส้นใยไหมมีความแข็งแรงสูงสุดในบรรดาเส้นใยธรรมชาติ มีสูตร

โครงสร้างดังภาพที่ 2.1 และมีลักษณะทางกายภาพดังภาพที่ 2.2 จะย้อมติดสีได้ดีแต่มีปัญหา

เรื่องความคงทนของสตี่อการซักล้างและแสงแดด (B.P. Corbman. 1983)  
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ภาพที ่ 2.1  สูตรโครงสรา้งของเส้นใยไหม  

ที่มา  :  นนทลี  ชินวงศอ์มร, 2543. 

 

ภาพที่ 2.2  ลักษณะทางกายภาพของเส้นใยไหม 

ที่มา  :  บริษัทจูนแลบบอราทอรีส์จ ากัด.เดอร์มาโซลูชั่น. 

การใช้ประโยชน์ 

ไหมใช้ประโยชน์ได้มากเมื่อน าไปทอหรือถักเป็นผืนผ้าหนาหรือบางได้ตามความ

ต้องการ เช่น ผ้าชนิดบางเหมาะส าหรับใช้ท าเสื้อผ้า เนื้อละเอียดบางเบา  ผ้าพันคอ ผ้าคลุมผม 

เนคไท โบล์ไท ผ้าชนิดหนาเหมาะใช้ตัดเสื้อกางเกงหรอื เสือ้ผ้าเมอืงหนาว ผา้ที่มีเนื้อหนาหยาบ

เหมาะจะใชท้ าผา้ม่านเครื่องประดับบ้าน  เฟอร์นิเจอรผ์า้คลุมเตียง เป็นต้น 
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2.1.2 เส้นด้ายฝ้าย 

ฝ้ายเป็นใยเก่าแก่ชนิดหนึ่งซึ่งรู้จักและใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

แม้จะมีเส้นใยชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้นมากแต่ฝ้ายก็ยังคงเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด เราจะพบผ้าฝ้าย

หรือผ้าผสมใยฝ้ายอยู่ทั่วไปรอบๆตัวเรา  เช่นเสื้อกระโปรง ผ้าปูที่นอน ผ้าห่มผ้า เช็ดตัว

ผา้เช็ดหน้า หรอืผ้าม่าน ฝ้ายจัดเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากพืชเป็นเส้นใยของเซลลูโลสซึ่งเป็น

พอลิเมอร์ของกลูโคส (C6H12O6) มีสูตรโครงสร้างดังภาพที่ 2.3  และมีลักษณะทางกายภาพดัง

ภาพที ่2.4 

 
ภาพที่  2.3  สูตรโครงสรา้งพอลิเมอร์ของกลูโคส  

ที่มา  :   ชนิตาพงษ์  ลิมานนท์, 2547. 

 

 

ภาพที่  2.4  ลักษณะทางกายภาพของเส้นใยฝ้าย 

ที่มา  :  ดรรชนี  พัทธวรากรม, 2555 

ฝ้ายมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gossypium spp มีทั้งหมด 20 ชนิด แต่ที่น ามาปลูกเพื่อ

การค้ าคือ  G. HerbaceumL. G. Arboreum.  G. HirsutumL. และ  G. BarbadenesL. ปัจจุบั น

ประเทศที่ผลิตฝ้ายที่ส าคัญคือ สหรัฐอเมริกา  สหภาพโซเวียต  สาธารณรัฐประชาชนจีน  

อิน เดี ย  ตุ รกี  ป ากี สถาน  บราซิ ล  ในประเทศไทยปลู กฝ้ ายกั นมากทางภาค เหนือ                  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง จังหวัดที่มีการปลูกฝ้ายมากคือ จังหวัดเลย นครสวรรค์ 

ลพบุรี  เพชรบูรณ์  ปราจนีบุรี  สุโขทัย  จันทบุรี  อุทัยธานี 
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การใช้ประโยชน์ 

ฝา้ยมีความเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์หลายด้านทั้งการท าเป็นเสื้อผ้า  เครื่องใช้ในบ้าน

งานอุตสาหกรรมส าหรับการใช้ท าเสื้อผ้ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากผ้าฝ้ายให้ความ

สบายในการสวมใส่หลายประการ เช่น  เป็นตัวน าความร้อนที่ดีจึงไม่สะสมความร้อน ดูดความ

เปียกชื้นได้ดี และระเหยไปได้เร็วผ้าจึงดูดซับความเปียกชื้นได้อยู่เรื่อยๆคล้ายไส้ตะเกียงดูดซับ

น้ ามันคุณสมบัตินี้เรียกว่า  Wickability  ฝ้ายไม่สะสมประจุไฟฟ้าสถิตจึงเหมาะจะสวมใส่ใน

ขณะที่อากาศเย็นและมีความชืน้ต่ า (ดรรชนี พัทธวรากรม, 2555) 

2.2 วัสดุที่ใช้ในการให้สีย้อม 

2.2.1 กระท้อน (Santol)  

 

ภาพที่  2.5  ต้นกระท้อน 

ที่มา  :  นิดดา หงส์วิวัฒน์ และทวีทอง หงส์วิวัฒน,์ 2550 

ชื่อ  :  กระท้อน 

ชื่อพื้นเมือง  :  เตียนสะท้อน (ภาคใต้) มะต้อง (ภาคเหนอื,อุดรธานี) มะตึน๋ 

(ภาคเหนือ) สตียาสะตู (มลายู-นาราธิวาส) สะโต  (มาเลย์ - ปัตตานี) 

ชื่อสามัญ  :  Santol 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Sandoricumkoetjape(Burm.f.) Merr. 

วงศ์  :  MELIACEAE  
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  กระท้อนจัดเป็นไม้ผลยืนต้นเจริญเติบโตได้ดีในเขต

ร้อนหรือในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสามารถทนต่อลมและความแห้งแล้งเป็นพืชบกอยู่

กลางแจ้งเจริญแตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มเป็นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่สูง  15-30 เมตรมี

ลักษณะทรงพุ่มรูปไข่  ใบประกอบใบย่อย 3 ใบเรียงเวียน ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม

ดอกช่อแยกแขนงยาว 4-16 เซนติเมตร ออกตามซอกใบ ใกล้ๆปลายกิ่งดอกย่อยมีสีเขียวอม

เหลือง  ผลกลมแป้น ฉ่ าน้ า เวลาสุกผวิสีเหลอืงนวล มีกลิ่นหอม มีเมล็ด มีเนื้อหนาเป็นปุยสีขาว

มีรสเปรี้ยวและรสหวาน มีจ านวน 3-5 เมล็ดต่อผล การขยายพันธุ์ท าได้โดยการเพาะเมล็ดหรือ

การตอนกิ่ง 

กระท้อน  สามารถแบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกันคือกระท้อนเปรี้ยว

และกระท้อนหวาน หมายถึง กระท้อนห่อที่ชาวสวนนิยมปลูกกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นที่

นิยม ท าให้มีราคาสูง พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากคือพันธุ์ปุยฝ้าย ส่วนกระท้อนเปรี้ยวหมายถึง

กระท้อนพันธุ์พืน้เมืองที่มีอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย  ลักษณะมีล าต้นสูงใหญ่ เป็นทรง

พุ่มหนาแน่น  ชื่อวิทยาศาสตร์ของกระท้อนคือ Sandoricumkoetjape Burm.f. Mer. จัดอยู่ใน

วงศ์ MELIACEAE  มีถิ่นก าเนิดอยู่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระท้อนมีสีสะดุดตา

รสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางอาหารสูง  โดยทั่วไปการปลูกกระท้อนในประเทศไทยมี

วัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคผลเป็นหลัก นอกจากนี้ยังน าผลไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้

หลากหลายชนดิ 

การขยายพันธุ์  :  ใช้การเพาะเมล็ดหรอืตอนกิ่ง 

การใช้ประโยชน์  :  ผลสุกใช้แกงและรับประทานเป็นผลไม้ กระท้อนใช้ท าอาหารคาว

หวานได้หลายชนิด ทั้งอาหารคาว เช่น แกงฮังเล แกงคั่ว ผัด ต ากระท้อน และอาหารหวาน เช่น 

กระท้อนทรงเครื่อง กระท้อนลอยแก้ว กระท้อนดอง แยม กระท้อนกวนและเยลลี่ หรือกินเป็น

ผลไม้สด กระท้อนเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง  ในบิโกล ประเทศฟิลิปปินส์ น า

กระท้อนไปแกงกับกะทิ 

สรรพคุณ  :  กระท้อนมีสรรพคุณทางยาหลายประการ ใบสด ใช้ขับเหงื่อ ต้มอาบแก้

ไข้ เปลือกต้น ต้มน้ าดื่มแก้ท้องเสีย รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน รากดับพิษร้อนภายในช่วย

ให้กล้ามเนื้อคลายตัว ขับลม เปลือกแก้ท้องเสีย แก้บวม ใบแก้ไข้ดอกหรือผลขับพยาธิ หลาย

ส่วนของกระท้อนมีฤทธิ์แก้อักเสบ และสารสกัดจากกิ่งกระท้อนบางชนิดมีผลยับยั้งมะเร็งใน

หลอดทดลอง สารสกัดจากเมล็ดกระท้อนมฤีทธิ์เป็นยาฆ่าแมลง 
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ต้นกระท้อน จัดเป็นพืชบกอยู่กลางแจ้งไม้ขนาดกลางถึงใหญ่สูง 15-30 เมตรทรงพุ่มรูปไข่ 

   

ใบกระท้อน ประกอบด้วยใบย่อย 3 ใบ ใบอ่อนสเีขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้มเหลอืง-ส้ม 

   

ผลกระท้อน   มีลักษณะกลมแป้นฉ่ าน้ าเวลาสุกผวิสีเหลอืงนวลมกีลิ่นหอม 

2.3 สีย้อม (Dye) 

การเกิดสีของวัตถุใดๆ เป็นผลมาจากการที่แสงที่มองเห็นได้ (visible light) มีสีต่างๆ 

ตามความยาวคลื่นของแสง ในทางกลับกันเมื่อแสงไปกระทบกับสารเคมี สารเคมีจะดูดกลืน

แสงที่ความยาวคลื่นช่วงต่างๆ ตามชนิดของสารนั้น และคายแสงสีออกมาอีกสีหนึ่ง เรียกว่า สี

เติมเต็ม (complementary color) เป็นสีที่สายตามนุษย์มองเห็นบนสารนั้น สีย้อมจึงเป็นสารเคมี

ที่มีสมบัติดูดกลืนแสงในช่วงแสงที่มองเห็นได้  คืออยู่ในช่วงความยาวคลื่น 400 – 750 นาโน

เมตร สีที่ปรากฏจะเป็นสีเติมเต็มของสีที่ถูกดูดกลืน ดังนี้  
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ตารางที ่1  สีของการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นตา่ง ๆ ที่สายตามองเห็นได้ 
 

ความยาวคลื่น (nm) สีของแสงที่ถูกดูดกลืน สีที่สายตามองเห็น 

400 -435 ม่วง เขียวแกมเหลอืง 

435 - 480 น้ าเงิน เหลือง 

480 - 490 น้ าเงินแกมเขียว ส้ม 

490 - 500 เขียว แดง 

500 - 560 เขียวแกมเหลอืง ม่วง 

560 - 580 เหลือง น้ าเงิน 

580 - 605 ส้ม น้ าเงินแกมเขียว 

605 - 750 แดง เขียว 

ที่มา :  กุลธวัช ศรจีรรยาและกุลรัญญา พรหมเมอืงยอง, 2542. 

สีต่าง ๆ ที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้นั้น เกิดจากการที่สารประกอบเหล่านั้นดูดกลืน

คลื่นแสงในช่วงคลื่นที่ตาสามารถมองเห็นได้ (visible light) คือในช่วงความยาวคลื่น 400-800 

นาโนเมตร 

การจ าแนกสีย้อมทางวิชาการ มีการจ าแนกได้ 2 แบบคือการจ าแนกตามลักษณะ

โครงสร้างของสารสีและจ าแนกตามวิธีการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถจ าแนกสีย้อมได้เป็น 2 

ชนิดใหญ่ๆ ตามแหล่งที่มา คือ สีสังเคราะห์หรือสีเคมี และสีจากธรรมชาติ คุณลักษณะของสี

ยอ้มทั้งสองชนิดมรีายละเอียด ดังนี้ 

 

2.3.1 สีสังเคราะห์หรอืสีเคมี 

เป็นสีที่ได้จากการที่นักวิทยาศาสตร์น าเอาสารเคมีต่างๆ มาท าปฏิกิริยากันหรือเกิด

จากการสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ สีเคมีหรือสีสังเคราะห์เป็นสีที่มีเนื้อสีอยู่ในปริมาณที่

เข้มข้นมาก ท าให้ได้สีที่เข้มเมื่อน าไปใช้ย้อมและสามารถใช้ในปริมาณที่น้อยๆได้  ท าให้สะดวก

ในการใช้งาน  สีสังเคราะห์อาจมีสารเคมีที่ป้องกันการตกสีผสมอยู่ด้วย การใช้สีสังเคราะห์มี

ผลเสียหลายประการ เช่น ท าให้เกิดมลพิษสูงในกระบวนการผลิตน้ าทิง้ที่เกิดจากการย้อมสีเคมี 

ท าให้ดินและน้ าเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  สีเคมีหลายชนิดเมื่อสลายตัวจะมีพิษต่อ

ผวิหนังและสีเคมีส่วนใหญ่เป็นสีที่ต้องซือ้มาเพราะไม่มีการผลติภายในประเทศ สีเคมีมีมากมาย
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ทั้งเฉดสีและคุณภาพของสี  มีราคาแตกต่างกันตามคุณภาพของสี  ปัจจุบัน พบว่า สีเคมีบาง

ชนิดเป็นอันตรายต่อทั้งผู้ย้อมและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์  ดังนั้น  จึงมีการห้ามใช้และในบางประเทศ

แถบยุโรป  มีกฎหมายเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์บางชนิดและ หรือทุกชนิดที่ย้อมสีดังกล่าวเข้า

ประเทศ ส่วนในประเทศไทยยังคงมีการใช้สีเคมีในงานย้อมระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กใน

ครัวเรือน  ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนของราคาของสีต่ าและยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้

ตลอดจนการขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการท าให้มีการใช้ที่ไม่เหมาะสมซึ่งหาก

ปล่อยทิง้ไว้และไม่มกีารจัดการที่ไม่ดพีออาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจสิ่งทอพืน้บ้านต่อไปได้ 

 

2.3.2 สีจากธรรมชาติ 

เป็นสีที่ได้จากแหล่งในธรรมชาติ ได้แก่พืช สัตว์และแร่ธาตุ สีชนิดนี้เกิดขึ้นมาโดย

กระบวนการตามธรรมชาติ ซึ่งเชื่อกันว่าไม่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษใดๆ เมื่อน าไปใช้ย้อม น้ าทิ้งที่

ได้ก็ประกอบด้วยสารธรรมชาติที่สลายตัวได้ง่ายและสารที่เกิดจากการสลายตัวยังมีความเป็น

พิษต่ าหรือไม่มีความเป็นพิษต่อสภาวะแวดล้อม  มีความเป็นพิษต่ าต่อผิวหนังหรือสุขภาพของ

ผู้ใช้งาน  ข้อด้อยที่ส าคัญของสีธรรมชาติ ได้แก่  ปริมาณของตัวสีในวัสดุให้สีมีน้อยส่งผลให้

ย้อมสีได้ไม่เข้ม เมื่อย้อมสิ่งทอไปแล้วสีซีดง่าย โดยเฉพาะเมื่อโดนแสง การย้อมกลับมาให้เป็นสี

เดิมท าได้ยากและในกรณีที่แหล่งตามธรรมชาติที่ให้สหีมดไปท าให้ขาดแคลนวัสดุใหส้ี 

ในประเทศไทย ส่วนใหญ่แหล่งของสีจากธรรมชาติที่มีการน ามาใช้ประโยชน์มากที่สุด

คือพืช ส่วนต่างๆของพืชที่ให้สี ได้แก่ เปลือก ราก  ล าต้น  เปลือกต้น  แก่นไม้  ใบ ดอก ผล

และเมล็ด  สีจากสัตว์เป็นสีที่ได้จากแมลง เช่น ครั่ง เป็นแหล่งของกลุ่มที่ให้สีแดงซึ่งขับออกมา

จากตัวแมลง  Lacciferalacca  นิยมใช้ย้อมไหมและขนสัตว์และใช้เป็นสีผสมอาหาร  สีจาก

จุลินทรีย์  พบมากในรา ยีสต์และแบคทีเรีย  ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สีย้อมธรรมชาติที่

ได้จากพืชและสัตว์ได้ถูกบันทึกไว้ในเอกสารต่างๆ รวมทั้งถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสืบมาจนถึง

ปัจจุบันเชน่ บันทึกของพิพธิภัณฑ์แหง่ชาติเกี่ยวกับสีที่ใช้ย้อมผา้ดังแสดงในตารางที ่2 
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ตารางที ่ 2  สีย้อมที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ 
 

วัสดุธรรมชาติ         สีที่ปรากฏ 

ขมิน้ชัน ใบสักและเปลือกไม้ สีกากี 

แก่นขนุน สีเหลอืงแก่ 

ใบสมอป่า แก่นขนุน เปลือกเพกา สีกากีแกมเขียว หรือเขียวแก่ 

ใบแค สีเขียวอ่อน 

เปลือกสมอกับใบสมอ สีเขียวแก่ 

ใบสับปะรดอ่อนกับน้ ามะนาวหรอืน้ ามะกรูด สีเขียวตองออ่น 

ขมิน้ แก่นไม้แกแล แก่นขนุน ลูกมะกาย สีเหลอืง 

แก่นแกแล รากยอป่ากับผวิมะกรูด สีเหลอืงออ่น 

ดอกค าแสด สีจ าปา 

แก่นยอป่า สีไพร 

รากยอป่า สีนวล 

ผลและใบแสด สีแสด 

เปลือกสมอ สีแดงยอ 

รากยอป่า ด่างไม้เหมอืด ผลค าแสด สีแดง 

ใบครามและใบฮ่อม สีน้ าเงิน 

สมอมะเกลือ สีด า 

ต้นมหากาฬ และต้นฝาง สีชมพู 

เปลือกนุ่น สีน้ าตาลแก่-ด า 

ใบขีเ้หล็ก สีเขียวแก่ 
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ตารางที ่ 2 สีย้อมที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ (ต่อ) 
 

วัสดุธรรมชาติ         สีที่ปรากฏ 

ลูกหว้า สีมว่งอ่อน 

มังคุด,ดอกอัญชัน สีมว่ง 

ลูกตะตี สีส้ม(แดงเลอืดนก) 

เปลือกมะพร้าวอ่อน,ใบมะม่วงหรอืใบยูคา สีเขียวอ่อน 

แหลง่ที่มา :   http://phathai.tripod.com/html/Phathai2_1_4.html 

นอกจากการใช้พืชชนิดเดียวมาสกัดเอาสีย้อมแล้ว ยังมีการน าพืชหลายชนิดมาผสมกัน

เพื่อให้เกิดเฉดสีเพิ่มขึ้น  เช่น  แก่นแกแลกับต้นครามให้สีเขียว ใบแคสดกับขมิน้ผงให้สีตองออ่น 

ผลหมากสุกกับแก่นแกแลให้สกีากีแกมเหลือง ใบส้มป่อยกับขมิน้ให้สีเขยีว เป็นต้น 

รงควัตถุหรือสารสีที่ได้จากสิ่งมีชีวิตจะพบอยู่ในเซลล์หรือภายนอกเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

รงควัตถุที่พบในพืชโดยทั่วไปจะเป็นสารในกลุ่มเบต้าเมลานิน  แอนทราควิโนนและแนพทรา  

ควิโนน รงควัตถุที่พบได้ในพืชบางสกุล เช่น คาโรทีนอยด์ แซนโธฟิลล์  และฟลาโวนอยด์ ส่วน

แอนทราควิโนนเป็นสารสีที่พืชจะสังเคราะหใ์นบางสภาวะเท่านั้น เชน่ ในผลไม้สุก เป็นต้น 

 

2.3.1 องค์ประกอบทางเคมี   

สีย้อมที่พบในโครงสร้างสว่นต่าง ๆ ของพชื สามารถแบ่งองค์ประกอบทางเคมีออก

ได้เป็น 4 กลุ่ม (ภาควิชาเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.) ดังนี้ 

2.3.1.1  คลอโรฟิลล์  (Chlorophyll)  เป็นสารสีเขียว พบทั่วไปในโครงสร้างส่วน

ต่างๆ ของพืชมีการใช้สีเขียวจากใบพืชเป็นสีผสมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ใบเตยหอม

(PandanusamarylliforiusRoxb.) สีเขียวจากใบหูกวางใช้ในการย้อมผ้า  

 

 

 

 

http://phathai.tripod.com/html/Phathai2_1_4.html
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ภาพที ่ 2.6 คลอโรฟิลล์มโีครงสรา้งเป็นวงโพรไพริน (prophyrin) ประกอบด้วยวงแหวนไพร์โรล

(pyrrole) 4 วง เรยีงติดกัน มี Mg2+อยู่ตรงกลาง 

2.3.1.2  แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) เป็นสารสีที่มีโมเลกุลต่อกันเป็นโซ่ยาว 

ประกอบด้วยหน่วยของไอโซพรีนหลาย ๆ หน่วยมาเชื่อมต่อกัน ได้แก่ สีเหลือง ส้ม แดง และ

ม่วงแดง ตัวอย่างเช่น สารไบซิน  (bixin) สีส้ม-ม่วงแดง ได้จากเมล็ดของต้นค าแสด

(Bixaorellana L.) สารโครซิน (crocin) ซึ่งมีสีเหลือง-แดง ได้จากเนื้อผลของพุดจีน (Gardenia 

jasminoides Ellis) 
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ภาพที่  2.7  โครงสรา้งสารแคโรทีนอยด์ (Carotenoids) 

2.3.1.3  ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ประกอบด้วยกลุ่มของสารชนิดต่างๆ ดังนี ้

คือ ชาลโคน (chalcones) ฟลาวาโนน (flavanones) ฟลาโวน (flavones) ฟลาโวนอล (flavonols) 

แอนโทไซยานิน (anthocyanins) และไอโซฟลาโวนอยด์ (isoflavonoids) ตัวอย่างของสารสีใน

กลุ่มฟลาโวนอยด์ ได้แก่ มอริน (morin) ซึ่งให้สีเหลืองพบในพืชวงศ์ขนุน คือ MORACEAE และรู

ทิน (rutin) ซึ่งให้สีเหลือง พบในดอกของ Japanese pagoda tree หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า ต้น

เจดีย์ญี่ปุ่น นอกจากนี้สารอนุพันธ์ของฟลาโวนอยด์แทนนิน (flavonoid tannins) ยังถูกน าไปใช้

ในอุตสาหกรรมฟอกและย้อมหนังสัตว์ 

 

 

 

 

ภาพที่  2.8  โครงสรา้งพื้นฐานของฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) 

α - Carotene 

β - Carotene 

β - Cryptoxanthin 

Lutein 

Zeaxanthi
n 
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2.3.1.4  ควิโนน (Quinones)  เป็นสารสีที่ให้สีเหลืองถึงสีแดง แบ่งออกเป็น 3 

กลุ่มย่อย ได้แก่ เบนโซควิโนน (benzoquinones) แนพโทควิโนน (naphthoquinones)  และแอน 

ทราควิโนน (anthraquinones) สารสีในกลุ่มเบนโซควิโนน ได้แก่ ลอว์โซน (lawsone) ให้สีเหลือง 

พบใน ใบของเทียนข้าว (Henna, Lawsoniainermis L.) และสีในกลุ่มแอนทราควิโนน ได้แก่ อะลิ

ซาริน (alizarin) ให้สีสม้-แดง พบในพืชวงศก์าแฟหรอื RUBIACEAE 

O

O  

ภาพที่ 2.9  โครงสร้างสารแอนทราควิโนน 

2.4 สารช่วยย้อม 

พืชแต่ละชนิดที่น ามาย้อมใช้เส้นใยธรรมชาติมีการติดสีและคงทนต่อการขัดถูหรือแสง 

ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของพืชและเส้นใยที่น ามาใช้ย้อม จึงมีการใช้

สารประกอบต่างๆ มาเป็นตัวช่วยในการท าให้เส้นใยดูดซับสีให้สีเกาะเส้นใยได้แน่นขึ้น มีความ

ทนทานต่อแสง และการขัดถูเพิ่มขึ้น ซึ่งเรียกว่า สารช่วยย้อมและสารช่วยให้สีติด สารเหล่านี้

นอกจากจะเป็นตัวจับยึดสีและเพิ่มการติดสีในเส้นใยแล้ว ยังช่วยเปลี่ยนเฉดสีให้เข้มจาง หรือ

สดใส สว่างขึ้น มรีายละเอียดดังนี ้ 

2.4.1 สารช่วยย้อม หรือ สารกระตุ้นสี เป็นสารที่ช่วยให้สีติดกับเส้นด้ายดีขึ้น

และเปลี่ยนเฉดสีธรรมชาติให้เปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิม  ในสมัยโบราณจะใช้การเติมมูลหรือ

ปัสสาวะสัตว์ลงไปในถังย้อม ปัจจุบันมกีารใชส้ารที่ได้จากทั้งสารเคมีและสารธรรมชาติดังนี้ 

2.4.1.1  สารช่วยย้อมเคมี (มอร์แดนท์) หมายถึง วัตถุธาตุที่ใช้ผสมสีเพื่อให้

สีติดแน่นกับผ้าที่ย้อม ส่วนใหญ่เป็นเกลือของโลหะพวกอลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง ดีบุก 

โครเมียม ส าหรับมอร์แดนท์ที่แนะน าให้ใช้ส าหรับการย้อมระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็น

สารเคมีเกรดการค้าซึ่งมรีาคาถูก คุณภาพเหมาะสมกับงาน มีวธิีการใช้งานที่สะดวกโดยการช่ัง 

ตวง วัดพื้นฐาน แล้วน าไปละลายน้ าตามอัตราส่วนที่ต้องการและหาซื้อได้ง่ายจากร้านค้า

สารเคมีทางวทิยาศาสตร์หรอืทางการแพทย์ทั่วไป สารมอรแ์ดนท์ที่ใช้กันทั่วไปคือ 
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1.  สารส้ม (มอรแ์ดนท์อลูมิเนียม) จะช่วยจับยึดสีกับเส้นด้ายและ ช่วยให้สีสด

สว่างขึ้น มักใช้กับการย้อมส ีน้ าตาล-เหลือง-เขียว 

2.  จุนสี (มอร์แดนท์ทองแดง) ช่วยให้สีติดและเข้มขึ้น ใช้กับการย้อม สีเขียว-

น้ าตาลข้อแนะน าส าหรับการใช้มอร์แดนท์ทองแดง คือไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไปเพราะ

จะท าให้เกิดการตกค้างของทองแดงในน้ าทิง้หลังการย้อมได้ 

3.  เฟอรัสซัลเฟต (มอร์แดนท์เหล็ก) เหล็กจะช่วยให้สีติดเส้นด้ายและช่วย

เปลี่ยนเฉดสีธรรมชาติเดิมจากพืชเป็นสีโทน เทา–ด า ซึ่งมอร์แดนเหล็กมีข้อดี คือ สามารถ

ควบคุมปริมาณการใช้ได้แต่มีข้อควรระวัง คือไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไปเพราะเหล็กจะ

ท าให้เส้นด้ายเปื่อย 

2.4.1.2 สารช่วยย้อมธรรมชาติ  (มอร์แดนท์ธรรมชาติ )  หมายถึ ง

สารประกอบน้ าหมักธรรมชาติ ที่ช่วยในการยึดสีและบางครั้งท าให้เฉดสีเปลี่ยน เช่น น้ าปูนใส 

น้ าด่าง  น้ าโคลน และน้ าบาดาล 

   1.  น้ าปูนใส ได้จากปูนขาวที่ใชก้ินกับหมาก หรอืท าจากปูนจากการเผา 

เปลือกหอยโดยละลายปูนขาวในน้ าสะอาด ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนจะได้น้ าปูนใสมาใช้เป็นสารช่วย

ย้อมตอ่ไป 

                       2.  น้ าด่าง หรือน้ าขี้เถ้า ได้จากขี้เถ้าพืช เช่น จากส่วนต่างๆ ของกล้วย      

ต้นผักขม เปลือกของผลนุ่น กากมะพร้าว เป็นต้น เลือกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ยังสดๆน ามาผึ่ง

แดดให้หมาด จากนั้นเผาให้เป็นขี้เถ้าสีขาว น าขี้เถ้าไปใส่ในอ่างที่มีน้ าอยู่ กวนให้ทั่วทิ้งไว้ 4 – 5 

ช่ัวโมง ขีเ้ถ้าจะตกตะกอนน าน้ าที่ได้ไปกรองให้สะอาดแล้วจึงน าไปใช้งาน เรียกว่า “น้ าด่างหรือ

น้ าขี้เถ้า” อีกวิธีหนึ่งน าขี้เถ้าที่ได้ไปใส่ในกระป๋องที่เจาะรูเล็กๆ รองก้นด้วยปุยฝ้ายหรือใย

มะพร้าวใส่ขี้เถ้าจนเกือบเต็ม กดให้แน่นเติมน้ าให้ท่วมขี้เถ้าแขวนกระป๋องทิ้งไว้ รองเอาแต่น้ า

ด่างไปใช้งาน 

                       3.  กรด ได้จากพืชที่มีรสเปรี้ยว เช่น น้ ามะนาว น้ าใบหรือฝักส้มป่อยน้ า

มะขามเปียก 

                       4.  น้ าบาดาล หรือ น้ าสนิมเหล็ก จะใช้น้ าบ่อบาดาลที่เป็นสนิมหรือน าเหล็ก

ไปเผาไฟให้แดงแล้วน าไปแช่ในน้ า ทิ้งไว้ 3 วัน จึงน าน้ าสนิมมาใช้ได้น้ าสนิมจะช่วยให้สีเข้มขึ้น 

ให้เฉดสีเทา-ด า  เหมอืนมอรแ์ดนท์เหล็ก แตถ่้าสนมิมากเกินไปจะท าให้เส้นใยเปื่อยได้เช่นกัน 



ห น้ า  | 22 

 

                       5.  น้ าโคลน เตรียมจากโคลนใต้สระ หรือบ่อที่มีน้ าขังตลอดปีใช้ดินโคลนมา

ละลายในน้ าเปล่าสัดส่วนน้ า 1 ส่วนต่อดินโคลน 1 ส่วนจะช่วยให้ได้โทนสีเข้มขึน้ หรอืโทนสีเทา-

ด า เชน่เดียวกับน้ าสนิม 

การใช้สารช่วยย้อมในการย้อมผ้ามี 3 วิธี คอื 

        1. การใช้ก่อนการย้อมสีซึ่งต้องน าเส้นด้ายไปชุบสารช่วยย้อมก่อนน าไปย้อม

สธีรรมชาต ิ

        2. การใช้พร้อมกับการย้อมสีเป็นการใส่สารช่วยย้อมไปในน้ าสีแล้วจึงน า

เส้นด้ายลงย้อม 

        3. การใช้หลังย้อมสีน าเส้นด้ายไปย้อมสีก่อนแล้วจึงน าไปย้อมกับสารช่วย

ย้อมภายหลัง 

2.4.2  สารช่วยให้สีติด  ในการย้อมสีธรรมชาติมีการใช้สารช่วยให้สีติดเส้นด้าย

โดยสารดังกล่าวจะใช้ย้อมเส้นด้ายก่อนการย้อมสี หรอืใช้ผสมในน้ าสีย้อม 

2.4.2.1  สารฝาด หรือแทนนิน สารแทนนินจะมีอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืชที่มี

รสฝาดและขม เช่น ลูกหมาก เปลือกเพกา เปลือกสีเสียด เปลือกผลทับทิม เปลือกประดู่ ใบยู

คาลิปตัส ใบเหมือดแอ เป็นต้น ซึ่งสารดังกล่าวมีคุณสมบัติช่วยให้สีติดกับเส้นด้ายได้ดีขึ้น โดย

การต้มสกัดน้ าฝาด หรอืแทนนินจากพืชดังกล่าว แล้วน าเส้นด้ายต้มย้อมกับน้ าฝาดก่อนจากนั้น

จงึน าเส้นด้ายไปย้อมกับน้ าสีย้อมอกีครั้ง 

2.4.2.2  โปรตีนจากน้ าถั่วเหลืองใช้ต้มกับเส้นด้ายก่อนการย้อมสีเพื่อช่วย

ในการเพิ่มโปรตีนบนเส้นด้ายท าให้สามารถย้อมสีติดได้ดีมากขึ้นทางญี่ปุ่นจะชุบฝ้ายไหมด้วย

น้ าถั่วเหลืองก่อนเสมอ โดยแช่ไว้ 1 คืนยิ่งท าให้สีติดมากในญี่ปุ่นการสีธรรมชาติทั้งหมดแช่เส้น

ใยด้วยน้ าถั่วเหลืองเสมอ 

2.42.3  เกลือแกงจะใช้ผสมกับน้ าสีย้อมเพื่อช่วยใหส้ีตดิเส้นด้ายได้ง่ายขึ้น 

(แหลง่ที่มา :  http://www.ist.cmu.ac.th/cotton/naturalColor_Assistance.php?subnav=3 

สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์  2559) 

 

 

 

http://www.ist.cmu.ac.th/cotton/naturalColor_Assistance.php?subnav=3
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2.5 ค่าสี 

ในการมองเห็นสีของสายตามนุษย์เรา จะพบว่า บางครั้งเราไม่สามารถจ าแนกความ

แตกต่างระหว่างสี 2 สี ที่มีเฉดสีใกล้เคียงกัน  จึงมีการตั้งระบบส าหรับวัดค่าสีขึ้น ในปัจจุบันที่

นิยมใชม้ี 2 ระบบคือ 

ระบบ Munsell เป็นระบบค่าสีพื้นฐาน อาศัยสมบัติการมองเห็น 3 ประการ คือ 

1. ความสว่าง (lightness หรอื value) เป็นความสวา่งของสี 

2. ความเข้ม (saturation หรอื chroma)  

3. เฉดสี (hue) คือ สีที่มนุษย์เรามองเห็น 10 สี คือ แดง (R) แดงเหลือง (RY)  

เหลือง (Y)  เหลืองเขียว (YG) เขียว (G)  เขียวน้ าเงิน (GB) น้ าเงิน (B) น้ าเงินม่วง (BP) ม่วง (P) 

และ ม่วงแดง (PR) สมบัติทั้ง 3 จะปรากฏเป็นแกนตั้งฉากซึ่งกันและกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าสีที่วัดได้ในระบบ Munsellจะมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขของ เฉดสี  ความสว่าง และ

ความเข้ม  เช่น 7.5 R 9/2  หมายถึง สีนี้  เฉดสีมีค่า 7.5  (สีแดงออกเหลือง) ความสว่างเป็น 9 

(มีสอี่อน) และ ความเข้มเป็น 2  (ยังไม่อิ่มตัว) สีนี้จึงมองเห็นเป็นสีชมพูซีด 

ระบบ CIELAB  เป็นระบบค่าสี มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

1. แหล่งก าเนิดแสงมาตรฐาน 

2. วัตถุมีสีที่ต้องการวัดค่าสี ซึ่งเมื่อแสงตกกระทบจะเกิดการกระจายแสง

ออกมายังตัวตรวจหา 

3. ผูท้ าการวัด 

 

ความสว่าง 

เฉด
ส ี

ความเขม้ 
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ค่าที่วัดได้ในระบบ CIELAB คือ 

1.  ความสว่าง (L*) มีคา่ 0 – 100    

สีที่มคีวามสว่าง L*=  0     เป็นสีด า (มดื)  

L*= 100   เป็นสีขาว (สว่าง) 

2.  ค่า a*เป็นค่าบอกสี แดง – เขียว  

โดย    สีแดง มีคา่ a*   เป็นบวก 

สีเขียว มคี่า a*  เป็นลบ 

3.  ค่า b*เป็นค่าบอกสี เหลือง – น้ าเงิน  

โดย  สีเหลอืง มีคา่ b*  เป็นบวก 

สีน้ าเงิน มีคา่ b*   เป็นลบ 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ระบบ CIELAB ค่า a*และ  b*ยังสัมพันธ์กับค่าเฉดสีและความเข้มของสีในระบบ 

Munsellท าให้ได้ค่าอีก 2 ค่า คือ มุมเฉดสี (hue angle, h*) และความเข้ม (chroma, C*)  

  ค่ามุมเฉดสี,  h*มีหน่วยเป็นองศา บอกต าแหน่งของปริภูมิส ีดังนี้ 

   h*   =      0  องศา      แสดงวา่ เป็น สแีดง 

   h*   =    90  องศา      แสดงวา่ เป็น สเีหลือง 

เขยีว 

ด ำ 

ขาว 

น ้าเงนิ 

เหลอืง 

แดง 

ความสว่าง, L* 

a* 

b* 
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   h*   =   180  องศา      แสดงวา่ เป็น สเีขียว 

   h*   =   270  องศา      แสดงวา่ เป็น สนี้ าเงิน 

  ค่าความเข้ม, C*บอก ความสดใสของสีที่ความสว่างหนึ่ง ๆ หาได้จาก 

      2*2** ba      C   

2.6 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการย้อม 

2.6.1  อิทธิพลของความร้อนต่อการย้อม 

การเพิ่มอุณหภูมิจะเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น ถ้าเพิ่มอุณหภูมิขึ้น 10 

องศาเซลเซียส  จะท าให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้นเป็น  2  เท่า  ผลของการเพิ่ม

อุณหภูมิจะท าให้เกิดผลดังนี้  1.  อัตราการย้อมเพิ่มขึ้น และ  2.  สีที่จะซึมเข้าไปในเส้นใยช่วง

ท้ายของสมดุลจะลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.10  การดูดซับสีที่อุณหภูมิต่างกัน 

จากภาพที ่2.10  จะเห็นว่าในช่วงเวลาการย้อมที่เท่ากัน  การย้อมที่อุณหภูมิต่ าจะ

ติดสีดีกว่า  แต่การย้อมที่อุณหภูมิสูงจะติดสีได้เร็วกว่า  แต่อย่างไรก็ตามการย้อมที่อุณหภูมิต่ า

จะช้าและประสิทธิภาพการดูดซับสีก็ขึ้นกับการเพิ่มอุณหภูมิ  ส่วนมากมักจะใช้อุณหภูมิจุด

เดือดหรอืใกล้เคียงกับจุดเดือด 

Ex
ha
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% 
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2.6.2  อิทธิพลของสารช่วยย้อม 

เนื่องจากน้ าย้อมสามารถซึมเข้าไปภายในเส้นใยได้แต่ค่อนข้างช้า ใช้เวลานาน  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้สารเคมีเพิ่มลงไปในน้ าย้อมเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้เร็วขึ้นและท าให้สีติด

ทนทานสม่ าเสมอ  สารจ าพวกนี้เรียกว่า  สารช่วยย้อม (dye auxiliaries) สารช่วยย้อมที่ส าคัญ

และนิยมใช้กันมากกับน้ าย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ เกลือ ซึ่งหาได้ง่าย มีราคาถูกและโซเดียมอิ

ออน ของเกลือจะท าหน้าที่ลดประจุลบของเส้นใยท าให้แอนอิออนของสีสามารถซึมเข้าไปใกล้

เส้นใยจนกระทั่งเกิดแรงแวนเดอวาลส์มปีระสิทธิภาพท าให้เกิดการติดสบีนเส้นใยได้ 

2.6.3   อิทธิพลของความเป็นกรด-เบส 

สีส่วนใหญ่มักท าการย้อมในสภาวะที่เป็นกลาง การย้อมในสภาวะที่เป็นกรดไม่ท า

ให้เกิดผลดีต่อการย้อมและอาจท าใหเ้ฉดสีเปลี่ยนไปการย้อมในสภาวะที่เป็นด่างอ่อนอาจท าได้

เช่นกันแต่จะมีผลของการหน่วง (retarding effect) ต่ออัตราการดูดซึมสี (rate of absorption) 

การเติมโซดาแอชอาจเติมได้มากถึง 3 เปอร์เซ็นต์เพื่อลดความกระด้างของน้ าหรือมิฉะนั้นก็

เป็นการช่วยละลายสีเช่น การย้อมสีไดเร็กท์ซึ่งสีไดเร็กท์มีสมบัติเป็นเกลือโซเดียมของกรด

ซัลโฟนิค ในการเตรยีมสีไดเร็กท์นัน้ ปฏิกิรยิาอาจเกิดไม่สมบูรณ์กรดซัลโฟนิคอาจเปลี่ยนแปลง

ไปเป็นเกลือโซเดียมไม่หมด ท าให้สิ้นเปลืองสีในขณะท าการย้อมดั้งนั้น จึงนิยมใส่โซดาแอชลง

ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนซัลโฟนิคที่เหลือให้เป็นเกลือโซเดียมของกรด 

 

           2.6.4   อิทธิพลของวธิีการย้อม   

 2.6.4.1 วิธีการย้อมโดยไม่ใช้มอร์แดนท์ 

โดยน าเส้นดา้ยฝ้ายที่จะย้อมที่ผา่นการท าความสะอาดแล้วไปใส่ในภาชนะที่ 

บรรจุน้ าย้อมที่สกัดได้แล้วท าให้ร้อนที่อุณหภูมิ 70 – 80 องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง จากนั้น

น าเส้นด้ายฝ้ายที่ย้อมออกหมักไว้ 1 คืน บิดให้หมาดแล้วน าออกมาตากให้แห้งในที่ร่ม จากนั้น

จงึล้างท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาดจนน้ าที่ล้างใสและกระตุกเส้นด้ายฝ้าย แล้วตากในที่ร่มให้

แหง้อกีครั้ง 
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2.6.4.2 วิธีการย้อมด้วยมอร์แดนท์ 

     ค าว่า  Mordant  มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณ  Mordreซึ่งหมายถึง การกัด

หรือการกร่อนซึ่งน ามาใช้โดยหมายถึงการกระท าของมอร์แดนท์ที่ช่วยกัดกร่อนเส้นใยให้เกิดรู

เล็ก ๆ เพื่อให้อนุภาคของสีย้อมเขา้ไปติดได้งา่ย  ท าให้การตดิสีของสยี้อมบนเส้นใยดีขึ้น 

มอแดนท์ม ี 3  ชนิดคอื 

1 .  Metallic  mordant เ ช่ น   chrome, alum, bluestone, coppers, tin salt ,  

titanium salt 

2.  Tannin mordant เชน่ cutch, sumac , tannin acid 

3.  Oil  mordantเชน่  turkey – red oil , gallipoli  oil , fatty acid 

การย้อมแบบนีก้ารตดิสีจะเกิดเป็น  3  ขั้นตอนคือ 

ขั้นที่  1  สีย้อมจะซึมเขา้สู่ภายในเส้นใย 

ขั้นที่  2  มอรแ์ดนท์จะดูดซึมเขา้เส้นใย 

ขั้นที่  3  สีและมอร์แดนท์จะท าปฏิกิริยากันภายในเส้นใย  กลายเป็น

สารประกอบสีตัวใหม่ (อาจเกิดในน้ าย้อมก็ได้) ซึ่งเป็นสารประกอบสมบูรณ์หรือละอองสี 

(Lake) แล้วซึมผ่านช่องว่างของเส้นใยเข้าไปภายใน 

การย้อมที่ต้องใช้มอร์แดนท์เป็นการย้อมสีพวกสารประกอบที่มีลักษณะเฉพาะคือ

ท าให้เกิดสีเมื่อท าปฏิกิริยากับเกลือไฮดรอกไซด์ของโลหะ โดยหมู่ไฮดรอกซิลจะเกาะอยู่ที่

ต าแหน่ง ortho ในโมเลกุลของ  chromophor การใช้มอร์แดนท์ต่างๆกัน ท าให้ได้สีต่างๆกัน

ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ เช่น สีย้อมที่ชื่อ haemaein ซึ่งได้จากต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อสามัญว่า 

Logwood และมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Haematoxyloncompechianum เมื่อย้อมโดยใช้เกลือ

ของอลูมิเนียมเป็นมอร์แดนท์จะได้สีน้ าเงิน  ถ้าใช้เกลือของโครเมียมจะให้สีด าอมน้ าเงิน  สีย้อม

ที่มีชื่อว่า Alizalin เมื่อย้อมโดยใช้เกลืออลูมิเนียมเป็นมอร์แดนท์จะได้สีแดง  ถ้าใช้เกลือของ

เหล็กจะให้สีม่วง    มอร์แดนท์สมัยโบราณมักใช้เกลือของเหล็ก ดีบุก อลูมิเนียม ส่วนมอร์

แดนท์สมัยใหม่ใช้เกลือของโครเมียมในรูปเกลือของโครเมท (chromate) และไบโครเมท 

(bichromate) ซึ่งใชไ้ด้ง่าย 

การจ าแนกประเภทมอร์แดนท์ไม่มีข้อก าหนดชัดเจน บ้างก าหนดมอร์แดนท์ไว้ว่า

หมายความถึงเกลือของโลหะเท่านั้น นอกจากนี้ในการย้อมสีบางอย่าง อาจมีการใช้สารอื่น

เพิ่มเติมหลังจากการย้อมสีแล้ว เพื่อช่วยใหส้ีติดทนยิ่งขึ้น สารประเภทหลังนี้ เรียกว่าสารฟิกซิ่ง
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หรือสารช่วยตรึงสี (Fixing agents) ตัวอย่างสารเหล่านี้ ได้แก่  แทนนิน หรือกรดแทนนิก       

กรดแลคติก  กรดอะซิตกิ น้ ามะขาม เป็นต้น กระบวนการย้อมมอรแ์ดนท์ มีดว้ยกัน 3 วธิีดังนี ้

1. การย้อมมอร์แดนท์ก่อนการย้อมสี (Pre-mordanting) วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้

กันทั่วไปโดยน าสิ่งที่จะย้อมที่ผ่านการท าความสะอาดแล้ว ไปใส่ในภาชนะที่บรรจุสารละลาย 

มอร์แดนท์ส่วนมากจะท าให้ร้อนนาน 15 นาทีก่อนปล่อยแช่ทิ้งไว้ในสารละลายต่ออีก 15 นาที

ถึง 1/2 ช่ัวโมง จากนั้นน าสิ่งที่จะย้อมออกไปย้อมน้ าย้อมสีต่ออีก 1  ช่ัวโมง แล้วน าออกมาหมัก

ไว้  1 คืน และท าให้แห้งจากนั้นจงึลา้งท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาดและท าให้แห้งอกีครั้ง 

2. การย้อมมอร์แดนท์พร้อมการย้อมสี (Simultaneous mordanting) การ

ย้อมสีวิธีการนี้สารละลายของมอร์แดนท์จะเติมลงไปโดยตรงในการย้อมการย้อมใช้อุณหภูมิ

เดียวกันกับการย้อมสี ทั้งนี้การเติมมอร์แดนท์มีทั้งที่เติมในน้ าย้อมก่อนย้อมเติมหลังการย้อม

ผ่านไประยะเวลาหนึ่ง เติมเป็นช่วงๆระหว่างการย้อมและการเติมก่อนการย้อมสีใกล้สิ้นสุด   

การย้อมแบบนีม้ีข้อเด่นที่ลดขั้นตอนของกระบวนการลง  แต่สีที่ได้มักไม่คงทนเท่าการย้อมแบบ

แรกหลังการย้อมแล้วสิ่งที่ย้อมอาจถูกปล่อยแช่ไว้ในน้ าย้อมจนเย็นตัวลง หรืออาจถูกน าออก

จากน้ าย้อมทันทีส่วนมากจะล้างด้วยน้ าที่อุณหภูมิลดลงเรื่อยๆหรือล้างในน้ าสบู่อ่อนๆจนกว่าสี

ย้อมไม่ตกอีกต่อไป จากนั้นจึงน าไปท าให้แห้งการย้อมแบบนี้มีข้อด้อยที่น้ าย้อมที่ใช้แล้วอาจไม่

สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดการสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าในน้ าย้อมแล้วยัง

ก่อใหเ้กิดปัญหาในการบ าบัดน้ าเสียตามมาอีกด้วย 

3.  การย้อมมอร์แดนท์หลังการย้อมสี  (Post-mordanting) มอร์แดนท์

บางอย่างสามารถย้อมหลังการย้อมสีได้ เชน่  เกลือของดบีุก  เกลือของเหล็ก แทนนินหรอืกรด

แทนนิก การย้อมมอร์แดนท์แบบนี้อาจใช้วิธีย้อมแยกอิสระหรือในบางกรณี  มอร์แดนท์จะถูก

เติมลงไปในน้ าย้อมในช่วง 5 ถึง 10 นาทีสุดท้ายก่อนน าวัสดุที่แช่ในน้ าย้อมออกบางกรณีผู้ย้อม

จะแช่วัสดุในสารละลายเกลือดีบุกหรือเกลือของเหล็กหลังการย้อมสี  เพื่อช่วยในการ

เปลี่ยนแปลงเฉดสี     

2.7 ข้อดี – ข้อจ ากัดของสีธรรมชาติ 

2.7.1   ข้อดีของสีธรรมชาติ  

1.1  ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผูบ้ริโภค 

1.2  น้ าทิง้จากกระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

1.3  วัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชนไม่ตอ้งใชส้ีเคมีที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
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1.4  การย้อมสีธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นตาม

ประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดให้แก่คนรุน่หลังเป็นภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

1.5  สีธรรมชาติมีความหลากหลาย ตามชนิด อายุและ ส่วนของพืชที่ใช้ตลอดจน

ชนิดของสารกระตุน้หรอืขั้น ตอนการย้อม 

1.6  การย้อมสีธรรมชาติท าให้เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ประโยชน์ของทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

1.7  ความสัมพันธ์ระหว่างคนย้อมสีกับต้นไม้ ย่อมก่อให้เกิดความรัก ความหวง

แหนและเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ และปลูกทดแทนเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

 

2.7.2   ข้อจ ากัดของสีธรรมชาติ 

1.1  ปริมาณสารสีในวัตถุดิบย้อมสีมีนอ้ย ท าให้ย้อมได้สีไม่เข้มหรอืท าให้ต้องใช้

วัตถุดิบ ในปริมาณมาก 

1.2  ปัญหาด้านการผลติคือไม่สามารถผลติได้ในปริมาณมากและไม่สามารถผลติ

สีตามที่ตลาดต้องการ 

1.3  สีซีดจางและมีความคงทนต่อแสงต่ า 

1.4  คุณภาพการย้อมสีธรรมชาติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งควบคุมได้ยาก

การย้อมสใีห้เหมือนเดิมจึงท าได้ยาก 

1.5  ในการย้อมสีธรรมชาติถ้าไม่มีวธิีการและจติส านึกในการใชท้รัพยากรอย่าง

ยั่งยืนย่อมจะกลายเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อมได้ 

( ขอ้ดี – ข้อจ ากัดของสธีรรมชาติ อ้างอิงจาก  

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

http://www.ist.cmu.ac.th/cotton/naturalColor_AdvRestrict.php?subnav=3 ) 

 

 

 

 

http://www.ist.cmu.ac.th/cotton/naturalColor_AdvRestrict.php?subnav=3


ห น้ า  | 30 

 

2.8 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

2.8.1  งานวิจัยในประเทศไทย 

เนื่องจากได้มีการย้อมสีธรรมชาติในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน จึงมีการวิจัยใน

รูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติ ที่หลากหลาย ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม มี

รายละเอียดดังนี้ 

ศันศนีย์  ค าบุญชู (2541) ท าการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากแก่นขนุนและ

เปลือกมะพร้าวโดยใช้สารช่วยติดคือ แบเรียมคลอไรด์ไดไฮเดรต  พบว่า ภาวะที่เหมาะสมที่สุด

ในการย้อมสีจากแก่นขนุน คือ อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 80 นาที และปริมาณแบเรียม

คลอไรด์10% ของน้ าหนักเส้นด้าย และการย้อมสารช่วยติดก่อนการย้อมจะให้การดูดซับดีที่สุด 

กุลธวัช ศรีจรรยา และกุลรัญญา พรหมเมืองยอง (2542) ศึกษาสมบัติของสีย้อม

ธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกประดู่ ยอดสัก ดอกทองกวาวและสีเสียด โดยการปรับอุณหภูมิใน

การย้อมที่ 60 oC กับ 100 oC พบว่า ที่ 100 oC สีย้อมจะติดได้เร็วกว่า 

อนันต์ เสวก เห่วซึ่ งเจริญ  และคณะ (2543) ได้ศึกษาเพื่ อพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติส าหรับอุตสาหกรรมครอบครัว โดยท าการศึกษาทางเคมีของพืช

ให้สี  6  ชนิด คือ สะเดา ยูคาลิปตัส หูกวาง มะพร้าว สาบเสือ และสมอไทย ท าการวิเคราะห์

หาแทนนินฟลาโวนอยด์ แอนทราควิโนน และสารฟีนิลิก ศึกษาเฉดสีที่ได้จากการย้อมโดยใช้

และไม่ใช้สารช่วยย้อม ซึ่งได้แก่ กรดแทนนิก โดยมี Al2(SO4)3  FeSO4  Na2Cr2O7  Co(NO3)2และ 

CuSO4เป็น มอร์แดนท์ และยังศึกษาวัตถุดิบอื่นที่น ามาใช้เป็นสีย้อมพบว่า  ใบหญ้าหวาน ใบติ้ว

แดง ใบสาบเสือ ใบจามจุรี ใบขี้เหล็กฝรั่ง ให้สีเขียวโดยใช้จุนสีเป็นมอร์แดนท์ ใบสะเดา ใบและ

เปลือกต้นหูกวาง เปลือกต้นยูคาลิปตัส เปลือกต้นรกฟ้า เปลือกต้นสมอไทย เปลือกต้นกระโดน

และผลตะแบกให้สีน้ าตาลและสีด า กาบมะพร้าวแห้ง เปลือกผลมังคุดให้สีน้ าตาล  การท า

ความสะอาดเส้นใยฝา้ยด้วยสบู่และโซดาแอชในอัตราส่วน ด้าย : สบู่ : โซดาแอช: น้ า เป็น 100 

: 10 : 1-16 : 1000 ศกึษาการดูดซับสีพบว่า ส่วนมากดูดซับได้ไม่เกิน 40% 

ศิรินันท์  ห่อสมบัติ (2543) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยคราม โดย

ใช้  NaHSเป็น mordant  พบว่า สีที่ย้อมได้เป็นสีฟ้าอ่อน   ภายหลังการซัก ผ้ามีความสว่าง 

ความเป็นสีแดงและสีน้ าเงินและความสดใส สูงขึ้น  มีค่าการเปลี่ยนแปลงสีค่อนข้างสูง มีความ

คงทนต่ า สภาวะที่เหมาะสม    คือการใช้สีคราม 100 % ของน้ าหนักผ้า ระยะเวลาย้อม 60 

นาที 
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ก าจร  แซ่เจียง (2544) ได้ท าการศึกษาสกัดผงสีย้อมจากดอกดาวเรือง โดยศึกษาถึง

ผลของสภาวะในการสกัดต่อลักษณะและสมบัติของน้ าสีและผงสี พบว่า อัตราส่วนในการสกัด

มีผลต่อค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้  ค่าร้อยละการส่องผ่าน (%T) ค่าการดูดกลืนแสง (A)  

ปริมาณแคโรทีนอยด์  อุณหภูมิในการสกัดมีผลต่อ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  ค่า pH  %TA 

และค่าปริมาณแคโรทีนอยด์   ระยะเวลาในการสกัดมีผลต่อปริมาณของแข็งที่ละลายได้เพียง

อย่างเดียว 

สุภาพ   รู้การ (2544) ศึกษาการย้อมไหมด้วยใบกล้วย  โดยใช้มอร์แดนท์ 4 ชนิด คือ 

สารส้ม กรดน้ าส้ม เหล็ก และขี้เถ้า ที่ความเข้มข้น 2, 4, 6, 8 %  พบว่า ความคงทนต่อการซัก 

ผ้าที่ใช้ขี้เถ้าเป็นสารช่วยติดมีความคงทนต่อการซักมากที่สุด  ความคงทนต่อแสงพบว่า เหล็ก

เป็นมอร์แดนท์ที่ให้ความคงทนมากที่สุด ความคงทนต่อการขัดสี พบว่า กรดน้ าส้มเป็นมอร์

แดนท์ที่ให้ความคงทนมากที่สุด 

สุรีย์   ฟูตระกูล และคณะ (2545) ได้ท าการศึกษาพัฒนาสารย้อมสีธรรมชาติในเขต

ภาคเหนือตอนบน โดยเน้นหนักสีหลัก 3 สี คือ สีแดงจากรากยอป่าและครั่ง สีเหลืองจากขมิ้น 

และสีน้ าเงนิจากครามและฮ่อมและท าการศึกษาองค์ประกอบที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พบว่า 

สารสีแดงในรากยอป่าและครั่งเป็นสารในกลุ่มแอนทราควิโนนมีโครงสร้างของมอรินโดนกับ

กรดแลคติก มีค่าดูดกลืนแสงมากที่สุด (max) ที่ 446 nm และ 518 nm.  สารสีเหลืองในขมิ้น 

คือ เคอร์คูมิน มีค่าดูดกลืนแสงมากที่สุดที่  423 nm. สารที่ให้สีน้ าเงินในครามและฮ่อม คือ 

อินดิโก มีค่าดูดกลืนแสงมากที่สุด ที่ 611 nm.  ส าหรับสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมพบว่า การ

เตรียมเส้นด้ายฝ้ายด้วยการท าความสะอาดเส้นใยฝ้ายด้วยด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก และต้มกับ

น้ าถั่วเหลือง นาน 30 นาที จะช่วยใหไ้ด้สทีี่เข้มและติดทนกว่าปกติ 

อนันต์ เสวก  เห่วซึ่ งเจริญ  และคณะ (2546) ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติแบบพหุส าหรับอุตสาหกรรมครอบครัว ศกึษาทางเคมีของพืชให้สี 

อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการย้อมผลของมอร์แดนท์ต่อสีและความคงทนของสีต่อการ

ซักและแสง พบว่า พืชที่ให้สีน้ าเงนิได้แก่ ห้อม คราม  พืชที่ให้สีเหลืองและเขียวได้แก่ แก่นขนุน 

ขมิ้นชัน ดอกค าฝอย  ใบติ้วแดง ใบหูกวาง ใบขี้เหล็กฝรั่ง และใบสาบเสือ พืชให้สีน้ าตาลได้แก่ 

เปลือกต้นรกฟ้า ใบสะเดา เปลือกต้นกระโดน เปลือกตะเคียนหิน  มอร์แดนท์ที่ใช้ศึกษา คือ 

อลูมิเนียม ทองแดง  และเหล็ก และอุณหภูมิที่เหมาะสม พบว่า อุณหภูมิการย้อมที่เหมาะสม

คือ 60 – 80 องศาเซลเซียส  ส าหรับการย้อมแบบพหุใช้อัตราส่วนด้ายต่อน้ าต่อวัตถุให้สีเป็น 1 

: 10 : 0.1 ถึง 1 : 10 : 0.2 และทดสอบความคงทนของสีในระบบ CIELAB โดยการทดสอบ
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ความคงทนต่อการซักที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียสตามวิธีการมาตรฐาน ISO 105-

C01 : 1989 และทดสอบความคงทนต่อแสง ตามวิธีการมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994 

มณฑล  นาคปฐม และ พิสมัย  ลิขิตบรรณกร (2548)ได้ท าการศึกษาพัฒนา

กระบวนการย้อมผ้าฝ้ายและไหมด้วยสีธรรมชาติ โดยการใช้สารจากธรรมชาติ เช่น ไคโตซาน 

กรดแทนนิก และกรดทาร์ทาริก แทนมอร์แดนท์  ร่วมกับกระบวนการย้อมแบบ จุ่มอัด–หมัก, 

จุ่มอัด–หมักแห้ง  และ จุ่มอัด–อบแห้ง–ผนึก พบว่า ผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ได้จากการย้อมทุก

กระบวนการ มีความนุม่ และคงทนต่อแสงและการซัก 

บิณฑสันต์  ขวัญข้าว (2549) ได้ท าการศกึษาการเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของ

ผา้ฝ้ายหลังการตกแต่งเพื่อป้องกันรังสี อัลตราไวโอเล็ต โดยใช้สีย้อมที่เป็น reactive color และ 

dispersive color 3 เฉดสี คือ แดง น้ าเงิน และเหลือง ด้วยความเข้มข้นของสี 0.5 – 4.0 % ของ

น้ าหนักผ้า และใช้สารดูดซับรังสีอัลตราไวโอเล็ตเป็นสารตกแต่ง 2 ชนิด คือ ชนิดที่ใช้กับเส้นใย

ฝ้ายและชนิดที่ใช้กับเส้นใยพอลิเมอร์ โดยใช้พร้อมกับการย้อมและหลังการย้อม แล้วท าการ

ทดสอบ การเปลี่ยนแปลงสีผ้า การดูดซับน้ า ความแข็งแรงของผ้า ความแข็งกระด้างของผ้า 

ความคงทนต่อการซัก และแสง การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต พบว่า ผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสี  

reactive พร้อมกับสารดูดซับรังส ีให้สีที่แตกต่างจากผา้ที่ย้อมโดยไม่ใช้สารดูดซับรังสี  แตถ่้าใช้

สารดูดซับภายหลังการย้อมจะให้สีไม่แตกต่างกับการไม่ใช้สารดูดซับ  ผ้าที่ใช้สารดูดซับรังสีมี

ความแข็งแรงลดลง 4%  แต่ความแข็งกระด้างเพิ่มขึน้ 2 %  ให้ความคงทนของสตี่อการซักและ

แสงดมีาก สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตได้ดกีว่าผา้ที่ไม่ใชส้ารดูดซับรังสี 

เจริญศรี  เบญจมาลา (2550) ได้ศึกษาผลของการติดสีที่มีต่อการย้อมผ้าไหมด้วย

เปลือกมะพร้าวอ่อนต่อสีความคงทนของสีต่อการซักและความคงทนของสีต่อแสง โดยน า

เปลือกมะพร้าวอ่อนมาสกัดเป็นน้ าสีโดยวิธีการต้ม หลังจากนั้นน าน้ าสีที่ได้ไปย้อมผ้าไหม ใช้

สารช่วยติดย้อมทับหลังจากการย้อม 2 ชนิด ได้แก่ สารส้ม และกรดน้ าส้มที่มีระดับความ

เข้มข้นต่างกัน 5 ระดับคือ 2, 4, 6, 8 และ 10 % ของน้ าหนักผ้าไหม วัดค่าสีและทดสอบความ

คงทนของสีตอ่การซักและความคงทนของสีตอ่แสง วัดค่าสีในระบบ CIELAB   L* a* b* ในการ

เปรียบเทียบ   สีผ้าไหมที่ย้อมใช้ค่า L* a* b* H* และ C* ตามแผนการทดลองแบบ Factorial  

แบบ R C B โดยมีปัจจัย  2  ปัจจัย คือ ชนิดของสารช่วยติดกับความเข้มข้นของสารช่วยติด 

เปรียบเทียบความแตกต่างของสีผ้าตัวอย่างกับผ้าควบคุม พบว่า การใช้สารช่วยติดให้ผลที่

แตกต่างกันมีผลต่อค่า E* และ H* และผ้าที่ใช้สารส้มเป็นสารช่วยติดหลังย้อมมีลักษณะ

ของสีแตกต่างจากผ้าควบคุมน้อยกว่าผ้าที่ใช้กรดน้ าส้มเป็นสารช่วยติดหลังการย้อม ระดับ
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ความเข้มข้นของสารช่วยติดมีผลไม่แตกต่างกันส าหรับความคงทนของสีต่อการซัก พบว่า ชนิด

ของสารช่วยติดมีผลต่อค่า E* และมีผลต่อค่า H* โดยผ้าที่ใช้กรดน้ าส้มเป็นสารช่วยติดมี

ความคงทนของสีต่อการชักสูงกว่าผ้าที่ ใช้สารส้มเป็นสารช่วยติด นอกจากนี้ยังพบว่า 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดของสารช่วยติดและระดับความเข้มข้นของสารช่วยติดมีผลต่อค่า E* 

การวิเคราะห์ความคงทนของสีต่อแสง พบว่าชนิดของสารช่วยติดมีผลต่อค่า C* และ H* 

และระดับความเข้มข้นของสารช่วยติดมีผลต่อค่า H* ผ้าที่ใช้สารส้มเป็นสารช่วยติดมีความ

คงทนของสีต่อแสงสูงกว่าผ้าที่ใช้กรดน้ าส้มเป็นสารช่วยติด ผ้าที่ใช้สารช่วยติดที่มีระดับความ

เข้มขน้มากขึ้นมคี่า H* ต่ ากว่าผา้ที่ใชส้ารช่วยติดที่มีระดับความเข้มข้นน้อย 

รัชฎา  อ าไพพันธุ์ (2548) ศกึษา การย้อมเส้นใยฝา้ยด้วยสีที่สกัดจากเปลือกมังคุด โดย

หามอร์แดนท์ที่ท าให้สีย้อมติดดีที่สุดทนต่อการซักมากที่สุด โดยใช้ NiSO4, FeSO4, CuSO4, 

CaSO4และ CaCl2พบว่า CaSO4 เป็น มอรแ์ดนท์ ที่ดทีี่สุด 

ลัดดาวัลย์  น้อยก าบัง  ศิริพร  สอนบุญเกิด และสมจิตร  เส็งเอี่ยม (2546) ท าการ

วิจัยการย้อมสีเส้นใยด้วยสีธรรมชาติจากใบหูกวาง โดยใช้มอร์แดนท์ประกอบด้วย FeSO4, 

CuSO4 , K2Cr2O7, NaCl และ สารส้ม พบว่า สีที่ได้มีความคงทนต่อการซัก ทนต่อแดด มอร์

แดนท์ที่ดทีี่สุดส าหรับใบหูกวางคอื CuSO4 

สิริวรรณ  กิตติเนาวรัตน์ (2548) ได้ท าการศึกษาการย้อมและตกแต่งกันยับแบบ

ขั้นตอนเดียวบนผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีที่สกัดจากเปลือกมังคุดและสารกันยับไกลออกซอลโดยใช้

ร่วมกับตัวเร่งแมกนีเซียมคลอไรด์ หรอื สารส้ม แทนมอร์แดนท์ พบว่า โลหะในตัวเร่งเหล่านี้ท า

ให้เกิดร่างแหพันธะโคเวเลนต์ สามารถคงทนต่อการยับของผ้าและเพิ่มความคงทนของสไีด้ด้วย 

เป็นการช่วยลดขั้นตอนการตกแตง่กันยับของผ้าฝา้ย 

จันทนี  จันทรศร (2550) ได้ศึกษาผลของการใช้ มอร์แดนท์และความคงทนของสีต่อ

แสงต่อการซักและต่อการขัดถูของผา้ไหมที่ย้อมด้วยสีจากเปลือกมะพร้าวแก่โดยใช้สารช่วยติด 

2 ชนิด คือ สารส้มและกรดน้ าส้มที่ความเข้มข้น .75 , 2 และ 20 %ของน้ าหนักผ้า ย้อมหลัง

การย้อมสีวัดค่าความสว่าง (L*) ความเป็นสีแดง-เขียว (a*) ความเป็นสีเหลือง-น้ าเงิน (b*) 

ความสดใส (C*) และสี (h*) ของผ้าตามระบบ CIELAB ก่อนและหลังการทดสอบความคงทน

ของสีต่อแสงการซักและการขัดถู  หาค่าเปลี่ ยนแปลงของสี   dL*,da*,db*,dh* และค่า

เปลี่ยนแปลงของสีโดยรวม (dE*) ผลการวิจัยพบว่า ความเข้มข้นของสารช่วยติดมีผลต่อค่า L* 

อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 เมื่อใช้ความเข้มข้นสูงขึ้นสีผ้าจะมีค่า L* สูงขึ้นชนิดและความ
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เข้มข้นของสารช่วยติดมีผลต่อค่า a* ผ้าที่ใช้กรดน้ าส้มเป็นสารช่วยติดมีค่า a* สูงเมื่อใช้ความ

เข้มข้นสูงขึ้น สีผ้าจะมีค่า a* ลดลงชนิดและความเข้มข้นของสารช่วยติดมีผลต่อค่า b*  ผ้าที่ใช้

สารส้มเป็นสารช่วยติดมีค่า b* สูง เมื่อใช้ความเข้มข้นสูงขึ้น สีผ้าจะมีค่า b* สูงขึ้นชนิดและ

ความเข้มข้นของสารช่วยติดมีผลต่อค่า b*  ผ้าที่ใช้สารส้มเป็นสารช่วยติดมีค่า b* สูง เมื่อใช้

ความเข้มข้นสูงขึ้นสีผ้าจะมีค่า b* สูงขึ้น ส าหรับความคงทนของสีต่อแสงจากค่า dE* พบว่า 

ชนิดและความเข้มข้นของสารช่วยติดไม่มีผลต่อค่า dE* ความคงทนของสีที่ประเมินโดยใช้ Blue 

wool อยู่ในระดับแย่ถึงพอใช้ (ระดับ 2-3) ความคงทนของสีต่อการซักพบว่า ชนิดและความ

เข้มข้นของสารช่วยติดไม่มีผลต่อค่าdE* ความคงทนของสีที่ประเมินโดยใช้ Gray Scale for 

Color Change อยู่ในระดับดีพอใช้ (ระดับ 2-3) ความคงทนของสีต่อการขัดถูในสภาวะแห้งโดย

ใช้ค่า dE* พบว่า ชนิดและความเข้มข้นของสารช่วยติดไม่มีผลต่อค่า dE* ความคงทนของสีที่

ประเมินโดยใช้ Gray Scale for Stainningอยู่ในระดับดีเลิศ (ระดับ 4-5) ความคงทนของสีต่อ

การขัดถูในสภาวะเปียกโดยใช้ค่า dE* พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดและความเข้มข้นของสาร

ช่วยติดมีผลต่อค่า dE* ในกรณีใช้สารส้มค่า dE* จะลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารช่วยติด

สูงขึ้น แต่ในกรณีที่ใช้กรดน้ าส้มค่า dE* จะสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นจาก .75 % เป็น 2 % แต่

ลดลงเมื่อเพิ่มความเข้มข้นจาก 2 % เป็น 20% ความคงทนของสีที่ประเมินโดยใช้ Gray Scale 

for Staining อยู่ในระดับดีเลิศ(ระดับ4-5) 

2.8.2  งานวจิัยในต่างประเทศ 

Morais, L.C., Freitas, O.M., Gonc,anves, E.P., Vasconcelos, L.T. แ ล ะ  Gonzalez 

Beca, G. (1998) ได้ศึกษาการก าจัดสีที่ตกค้างในน้ าทิ้งโดยใช้เปลือกยูคาลิปตัสซึ่งมีสมบัติเป็น

ตัวดูดซับ ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ของ อุณหภูมิ pH เริ่มต้น ความเข้มข้นของ sodium chloride 

และปริมาณของเปลือกยูคาลิปตัส แต่ผลการทดลองในช่วงแรกพบว่า ปริมาณของเปลือกยูคา

ลิปตัส ไม่มีผลต่อการดูดซับสี ส่วนอุณหภูมิ pH เริ่มต้น ความเข้มข้นของ sodium chloride มีผล

ต่อการดูดซับ ในขั้นต่อมา จึงใช้ อุณหภูมิ pH เริ่มต้น ความเข้มข้นของ sodium chloride และ

ความเข้มข้นของสี และปริมาณเปลือกยูคาลิปตัส เป็นตัวแปรในการศึกษา โดยการแปรค่าตัว

แปรเหล่านี้ได้การทดลองถึง 25 การทดลอง พบว่า ตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวมีผลต่อการดูดซับ

เรียงล าดับได้ดังนี้ ความเข้มข้นเริ่มต้นของสี >ปริมาณเปลือกยูคาลิปตัส >ค่า pH >ความ

เข้มข้นของ sodium chloride >อุณหภูมิ และจากการทดลองขนานกับการดูดซับด้วย ถ่านกัม

มันต ์พบว่า เปลือกยูคิปตัสสามารถดูดซับสีในน้ าทิง้เป็นครึ่งหนึ่งของถ่านกัมมันต์ 
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Ali, S.,Nisar, N. และ Hussain,T. (2007) ได้ท าการสกัดสีธรรมชาติจากยูคาลิปตัสแล้ว

น าไปย้อมเส้นด้ายฝ้ายโดยการย้อมตรง พบว่า ความสามารถในการตดิสีขึน้อยู่กับวิธีการย้อม 

Gorensek, M., Urbas, R., Strnad, S. แ ล ะ  Parac-Osman, D. (2007) ได้ ท า ก า ร

ประเมินการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ตของเม็ดสีธรรมชาติ โดยการหาค่า ปัจจัยป้องกัน

รังสีอัลตราไวโอเล็ต (ultraviolet protection factor, UPF)  และโทนสีขาวจะเป็นตัวบอกถึงการมี

อยู่ของเม็ดสีธรรมชาติของสารตัวอย่างที่ยังดิบ สารตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ เส้นใยฝ้ายที่บาง

เบาถูกฟอกสี แล้วท าการย้อมสี วัดหาเฉดสีในระบบ CIE แล้วค านวณหาปัจจัยการปกคลุม 

(cover factor) พบว่า ผ้าที่ทอจากฝ้ายดิบให้ UPF 2.5 เท่าของผ้าที่ได้จากฝ้ายที่ฟอกสีแม้ว่าทั้ง 

2 ตัวอย่างจะมีปัจจัยปกคลุมเกือบเท่ากัน 

Guinot, Pauline, Gargadennec, Annick, Valette, Gilles, Fruchier, Alain และ Andary, 

Claude.(2007) ได้ท าการสกัดฟลาโวนอยด์ปฐมภูมิจากดอกดาวเรือง และท าการแยก 

patulitrin(1) กับ patuletin(2) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของฟลาโวนอยด์แล้วศึกษาโครงสร้าง

ด้วย NMR กับ HPLC – MS แล้วน าไปเป็นย้อมสีของเส้นด้ายขนสัตว์ พบว่า ส่วนที่เป็น aglycone 

(2) ในฟลาโวนอยด์สามารถติดกับเส้นด้ายดีกว่าส่วนที่เป็น glucoside (1) นอกจากนี้ยังพบว่า 

อิทธิพลของภูมิอากาศก็มีผลต่อชีวสังเคราะห์สารเหล่านี้ โดยเฉพาะภูมิอากาศแบบเมดิเตอเร

เนียน สามารถช่วยเพิ่มกระบวนการชีวสังเคราะห์สารทั้งสอง  สุดท้ายได้มีการศึกษาหาตัว

ละลายที่ เหมาะสมส าหรับการสกัดแยกสารทั้ งสองพบว่า สารผสม น้ า-เอทานอลมี

ประสิทธิภาพในการสกัดแยกสารทั้งสองออกจากดอกดาวเรืองได้ดทีี่สุด 

Bechtold, T., Mahmud Ali, A แล ะ  Mussak, R. (2 0 07 ) ได้ ท าก ารส กั ด แ ย ก สี 

anthocyanin จากกากองุ่นเพื่อน ามาย้อมเส้นใย พบว่า ปริมาณ anthocyanin ในกากองุ่นมี

ความเข้มข้นถึง 24.5 – 126 mg /litreขึ้นอยู่กับชนิดขององุ่น แล้วน าสีที่สกัดได้ไปย้อมเส้นใย

ด้วยวิธีการย้อมมอร์แดนท์ก่อน (premordant dyeing)ได้สีม่วงแดงที่ติดกับเส้นใยได้ดี จากการ

วัดค่าในระบบ CIE และ Kubelka – Munkพบว่า ความเข้มข้นของ anthocyanin ที่สกัดได้มี

ความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มของสี 

Chairat, M., Bremner, J.B. และ Chantrapromma, K. (2007) ได้ท าการศึกษาการย้อม

สีเส้นด้ายฝ้ายและไหมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกมังคุดแห้ง พบว่า สภาวะที่เหมาะสมใน

การสกัดสีจากเปลือกมังคุด คือใช้สารลาย 15% w/v ของกรด citric  ในอัตราส่วนผงเปลือก

มังคุด : ตัวท าละลาย  1 : 4 ที่อุณหภูมิ 80 oCเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  ส าหรับการย้อมเส้นฝ้ายด้วย

น้ าย้อมดังกล่าว ใช้อัตราส่วนเส้นด้าย : น้ าย้อม 1 : 25 ที่อุณหภูมิ 60 oCเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
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ส าหรับวิธีการย้อมพบว่า การย้อมมอร์แดนท์ภายหลังโดยใช้ iron(II) sulphateกับ calcium 

hydroxide ไม่เพียงแต่ช่วยให้สีเข้มแต่ยังช่วยให้สีมีความคงทนต่อการซักและแสงแดดอีกด้วย 

เมื่อเปรียบเทียบกับการย้อมโดยใช้มอร์แดนท์ชนิดอื่น ๆ เช่นสารส้ม zinc tetrafluoroborateหรือ 

ไม่ใชม้อรแ์ดนท์ 


