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บทคัดย่ อ
ผลของพีเอชของสารช่วยติดสี ธรรมชาติที่ได้จากการสกัดหยาบจากใบไม้ท้ งั 3 ชนิ ด ได้แก่ ใบมะขาม ใบพลอง
เหมือด และใบชงโค ปรับค่าพีเอชในช่วง 3 – 6 ด้วยสารปรับพีเอชธรรมชาติจากน้ ามะขามและน้ าขี้เถ้าต่อคุณภาพและเฉดสี
ของไหมที่ยอ้ มสี จากครั่ง โดยสกัดสี ครั่งด้วยตัวทาละลาย 2 ชนิ ด คือน้ าและเอทานอล โดยใช้สารช่วยติดสี ระหว่างการย้อม
ร้อน ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส เวลา 60 นาที พบว่า เส้นไหมที่ยอ้ มด้วยสี ครั่งที่สกัดด้วยเอทานอล มีค่าร้อยละการดูดซับ
สี สูงกว่าการสกัดสี ครั่งด้วยน้ า โดยให้ค่าการดูดซับสี ที่สูงที่พีเอชประมาณ 3 และเฉดสี ที่ได้จากสารช่วยติดสี ท้ งั 3 ชนิ ดจะ
แตกต่างกัน โดยเฉดสี ที่ได้จากการสกัดสี ครั่งด้วยน้ าจะให้สีที่สดใสกว่าการสกัดด้วย เอทานอล
ABSTRACT
This work studied the effected pH of natural mordants (Memecylon edule, Phanera purpurea and Tammarind)
on shade and quality of silk fiber dyeing using Lac dye. This study indicates the result of mordant pH in range 3 - 6
(adjust pH with tamarind and ash solution) with the difference solvents of Lac dye extraction (water and ethanol) and
heating at 90 C for 60 minutes. The results show that the percent absorption of Lac dye in ethanol extractions are
higher than in water extractions at pH about 3 by using UV – spectrophotometer. The colors are different and the bright
shad is found in water extraction.

คาสาคัญ: สารช่วยติดสี
Keyword: Mordant
*นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
**อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

- 277 -

PMP13-2
บทนา

วัตถุประสงค์ การวิจัย

ผ้าไหมจัดเป็ นผ้าที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ
ไทย มีลวดลายและสี สันที่สวยงาม จัดเป็ นสิ่ งทอที่นา
รายได้เข้าสู่ ประเทศตั้งแต่ระดับชุ มชนที่ เป็ นผูผ้ ลิ ตผ้า
ไหมโดยตรง ไปถึ งระดับอุตสาหกรรมเนื่ อ งจากเป็ น
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และเป็ น
ที่นิยมในท้องตลาดทาให้กลุ่มทอผ้าไหมหันมาย้อมไหม
ด้วยสี ธรรมชาติ มายิ่งขึ้น แต่สีธรรมชาติ ที่นามาย้อมมี
ข้อ จ ากัด หลายอย่า ง เช่ น สี ย อ้ มจากธรรมชาติ ไ ม่ ไ ด้
คุณภาพ ผ้าตกสี ง่าย สี ซีดระหว่างการนาไปใช้ มีความ
คงทนต่อแสงและความคงทนต่อการซักล้างค่อนข้างต่า
และขั้น ตอนการย้อ มมี ห ลายขั้นตอน ซึ่ ง ผูย้ อ้ มต้อ งมี
ความ สี ยอ้ มจากธรรมชาติส่วนใหญ่เป็ นสี ที่ได้จากพืช
และสัตว์ซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบในท้องถิ่น ครั่งเป็ นแมลงที่นิยม
เลี้ยงกันมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของประเทศไทย นิ ยมนามาย้อมฝ้ายและไหมให้มีสีสนั
ที่สวยงาม และนิยมนามาย้อมผ้าที่ให้สีโทนแดง แต่การ
ย้อมสี จากครั่ งยังได้สีไม่สม่ าเสมอยังคงพบปั ญหาใน
เรื่ องคุณภาพของสี และคุณภาพต่อการซักล้าง จึงมีการ
ศึ กษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการย้อมไหมด้วยครั่ง
โดยใช้ส ารช่ ว ยติ ด สี เช่ น เกลื อ แกง สารส้ม น้ า สนิ ม
เหล็กและน้ ามะขามเปี ยก ใส่ ในระหว่างการย้อม พบว่า
สารส้มและน้ ามะขามเปี ยกจะให้สีที่มีความแวววาวมาก
ขึ้น (วรรณา กาญจนมยูร และคณะ, 2551) และพบว่า
สารช่ ว ยติ ด สี ธ รรมชาติ และสารช่ ว ยติ ด สี สังเคราะห์
ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ความคงทนต่ อ การซัก ล้า งที่ ใ กล้เ คี ย งกัน
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ชนิ ดของสารช่วยติดสี มีผลต่อเฉดสี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ (p.05) จากการศึกษา
ดังกล่าวทาให้ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาผลของ
สารช่วยติดสี และพีเอชของสารช่วยติดสี แต่ละชนิดที่มี
ผลต่อเฉดสี ของเส้นไหมที่ยอ้ มด้วยสี ธรรมชาติจากครั่ง
รวมถึงคุณภาพของเส้นไหมหลังย้อม

เพื่ อ ศึ กษาผลของพี เ อชของสารช่ ว ยติ ด สี จ าก
ธรรมชาติ 3 ชนิด ต่อเฉดสี และคุณภาพของเส้นไหม
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วิธีการวิจัย
งานวิจยั นี้ ศึกษาการย้อมไหมด้วยสี ธรรมชาติ
จากครั่ ง โดยใช้ส ารช่ ว ยติ ด สี ที่ ไ ด้จ ากการสกัด หยาบ
ใบไม้ท้ งั 3 ชนิ ด คือ ใบมะขาม ใบพลองเหมือด และใบ
ชงโคโดยการสกัดสี ของครั่งด้วยน้ าและเอทานอล และ
ศึ กษาค่าพีเอชของสารสกัดหยาบของใบไม้ท้ งั 3 ชนิ ด
ช่ วงพีเอช 3 – 6 โดยปรั บค่าพีเอชด้วยน้ ามะขามเปี ยก
และน้ าขี้เถ้า ซึ่ งใช้วิธีการย้อมร้อนและใส่ สารช่วยติดสี
ระหว่างการย้อม ตามวิธีการย้อม โดยใช้กรรมวิธีการ
ย้อ มของกรมหม่ อ นไหม (ย้อ มที่ อุ ณ หภู มิ 9 0 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 60 นาที) และวิเคราะห์ค่าร้อยละการ
ดูดซับสี ของเส้นใย เฉดสี และคุณภาพของเส้นไหม โดย
ดาเนินการดังนี้
1. การวิเคราะห์ความชื้นของสารช่วยติดสี
น าสารช่ ว ยติ ด สี (ใบมะขาม ใบพลอง
เหมื อ ด และใบชงโค) มาอย่า งละ5 กรั ม น าไปอบที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส นามาชั่งทุ ก 30 นาที จน
น้ าหนักคงที่ นาค่าที่ ได้มาคานวณร้อยละของความชื้น
ดังสมการ
ร้อยละความชื้น = [(น้ าหนักก่อนอบ – น้ าหนักหลังอบ)
/ น้ าหนักก่อนอบ] X 100
2. การเตรี ยมน้ าย้อมครั่ง แบ่งเป็ น 2 วิธี
2.1 สกัดด้วยน้ า นาครั่งบดละเอียดมา 30
กรัม แช่ในน้ ากลัน่ 300 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
กรองด้วยผ้าขาวบาง ตามด้วยกระดาษกรองเบอร์ 4
2.2 สกัดด้วยเอทานอล นาครั่งบดละเอียด
มา 30 กรัม แช่เอทานอล 90 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 15 นาที
นามากรองและล้างด้วยน้ ากลัน่ แล้วนามาแช่ในน้ ากลัน่
300 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง กรองด้วยผ้าขาวบาง
ตามด้วยกระดาษกรองเบอร์ 4

PMP13-3
3. การเตรี ยมสารช่วยติดสี ที่ค่าพีเอช 3 – 6
น าสารช่ ว ยติ ด สี บดละเอี ยด(ใบมะขาม
ใบพลองเหมือด ใบชงโค) มาอย่างะ 10กรัม แช่ในน้ า
กลัน่ 100 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นกรอง
ด้วยผ้าขาวบาง และนาสารละลายที่ได้ไปต้มที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที กรองสารละลาย
ด้ว ยผ้า ขาวบาง ตามด้ว ยกระดาษกรองเบอร์ 4 น า
สารละลายที่ ได้มาปรับค่าพีเอช 3 – 6 ด้วยสารปรั บพี
เอชธรรมชาติ คือน้ ามะขามเปี ยกและน้ าขี้เถ้า
4. การย้อมโดยใช้สารช่วยติดสี ระหว่างย้อม
4.1 การเตรี ยมเส้นไหมก่อนย้อม
น าเส้ น ไหมมาแช่ ใ นน้ ากลั่น เป็ น
เวลา 5 นาที นามาผึ่งลมพอหมาด จากนั้นนามาแช่ใน
สารละลาย สารส้มเข้มข้น 0.017 โมลาร์ (ร้อยละ 5 โดย
น้ าหนักไหม)เป็ นเวลา 15 นาที
4.2 การย้อม
นาน้ าย้อมครั่งที่สกัดด้วยน้ า ปริ มาตร
300 มิ ลลิ ลิตร จานวน 5 บี กเกอร์ มาอุ่นในอ่างควบคุ ม
อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิถึง 60 องศาเซลเซียส ใส่สารช่วยติด
ที่พีเอชต่าง ๆ ลงในน้ าย้อม (พีเอชเดิม พีเอช 3 4 5 และ 6)
ให้ความร้อนต่อ เมื่ออุณหภูมิถึง 90 องศาเซลเซียส นาเส้น
ไหมที่เตรี ยมไว้ลงย้อมเป็ นเวลา 60 นาที หลังจากนั้นนา
ไหมขึ้นและผึ่งลมให้แห้ง ล้างไหมด้วยน้ าอุ่นอุณหภูมิ 70
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 5 นาที และผึ่งลมให้แห้ง เก็บน้ า
ย้อ มก่ อ นย้อ มและหลั ง ย้ อ มไปวัด ค่ า ดู ด กลื นแสง
เปรี ยบเที ยบกับสารละลายมาตรฐานกรดแลคคาอิก ด้วย
เครื่ องยูวี – วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ โดยทาการย้อม
3 ซ้ า
หมายเหตุ น้ าย้อมครั่งที่สกัดด้วยเอทานอลทาการ
ทดลอง ในทานองเดียวกัน
5. การวิเ คราะห์ แ ละทดสอบคุ ณภาพเส้ น
ไหมหลังย้อม
5.1 ค่าร้อยละการดูดซับสี
นาน้ าย้อมก่อนย้อมและหลังย้อมมา
วัดค่าดูดกลืนแสงที่ 490 นาโนเมตรและคานวณโดยใช้
สูตร
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ค่าร้อยละการดูดซับ = (Co-Ce /Co) x 100
Co = ค่าการดูดกลืนแสงของน้ าย้อมก่อนย้อม
Ce = ค่าดูดกลืนแสงของน้ าย้อมหลังย้อม
5.2 ตรวจสอบเฉดสี และการตกสี
นาเส้นไหมที่ผ่านการย้อมเป็ นเวลา
1 เดื อน ส่ งตรวจเฉดสี และการตกสี ที่ศูนย์หม่อนไหม
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครราชสี มา
6. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทาการบันทึ กข้อมูลค่าการดู ดกลื น แสง
จากเครื่ องยูวี – วิสิเบิ ล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ของน้ า
ย้อมก่อนย้อมและหลังย้อม เพื่อหาค่าร้อยละการดูดซับ
สี ของเส้นไหม พิจารณาร่ วมกับผลการวิเคราะห์คุณภาพ
เส้นไหมหลังย้อม เพื่อหาปั จจัยที่ เหมะสมในการย้อม
ไหมด้วยสี ธรรมชาติจากครั่ง

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ความชื้น
จากการศึ กษาผลของพีเอชของสารช่ ว ย
ติ ดสี ธรรมชาติ ต่อคุ ณภาพและเฉดสี ของไหมที่ ย อ้ มสี
จากครั่ง โดยนาใบไม้ท้ งั 3 ชนิด ชนิดละ 5 กรัม มาอบที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสทุก ๆ 30 นาที ซึ่งมีค่าร้อยละ
ความชื้น แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละความชื้นของสารช่วยติดสี ท้ งั 3 ชนิด
สารช่วยติดสี
ร้อยละความชื้น (%)
มะขาม
21.90
พลองเหมือด
38.94
ชงโค
31.32
จากตารางที่ 1 พบว่ า ใบไม้ท้ ัง 3 ชนิ ด ที่ เก็ บ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 พบว่า ใบพลอง
เหมือดมีค่าความชื้นสูง คือ ร้อยละ 38.94 รองลงมาเป็ นใบ
ชงโค และใบมะขามตามลาดับ

PMP13-4
2. การย้อมโดยใช้สารช่วยติดสี ระหว่างย้อม
การย้อ มโดยการใช้ส ารช่ ว ยติ ด สี ท้ ัง 3
ชนิ ดซึ่ งปรับค่าพีเอช 3 – 6 และเปรี ยบเทียบวิธีการสกัด
สี ของครั่งทั้ง 2 วิธี แสดงผลดังตารางที่ 2 3 และ 4
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าร้อยละการดูดซับสี ของครั่ง
ที่ใช้สารช่วยติดสี จากสารสกัดหยาบ
ใบมะขาม
ค่าร้อยละการดูดซับสี ครัง่ (%)
ค่า pH
น้ า
เอทานอล
3.14
32.31
36.36
(ก่อนปรับpH)
3
65.40
72.96
4
59.21
33.33
5
47.79
56.67
6
42.94
10.345
จากตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบค่าร้อยละการดูด
ซับสี ครั่งโดยใช้สารช่วยติดสี จากสารสกัดหยาบใบมะขาม
พบว่า สารช่ วยติ ดสี ที่ ค่ าพีเอช 3 ที่ สกัดด้วยเอทานอล
จะดูดซับสี ครั่งได้มากที่สุดถึงร้อยละ 72.96 และสกัดด้วย
น้ าที่ พีเอชเดี ยวกันให้ค่าค่าร้อยละการดูดซับสี ครั่งสู งถึง
ร้อยละ 65.40
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าร้อยละการดูดซับสี ของครั่ง
ที่ใช้สารช่วยติดสี จากสารสกัดหยาบ
ใบพลองเหมือด
ค่าร้อยละการดูดซับสี ครั่ง (%)
ค่า pH
น้ า
เอทานอล
3.74
5.57
64.34
(ก่อนปรับpH)
3
34.40
32.18
4
7.30
24.56
5
5.26
13.70
6
10.91
55.56
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จากตารางที่ 3 การเปรี ยบเที ยบค่าร้อยละการ
ดูดซับสี ครั่งโดยใช้สารช่วยติดสี จากสารสกัดหยาบใบ
พลองเหมือด พบว่า ที่พีเอชก่อนปรับ (3.74) ที่สกัดด้วย
เอทานอลจะดูดซับสี ไดสุ งถึงร้อยละ 64.34 สารช่วยติด
สี ที่ค่าพีเอช 3 ที่สกัดด้วยน้ ามีค่าร้อยละการดูดซับสี ครั่ง
ได้สูงถึง 34.40
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบค่าร้อยละการดูดซับสี ของครั่ง
ที่ใช้สารช่วยติดสี จากสารสกัดหยาบ
ใบชงโค
ค่าร้อยละการดูดซับสี ครั่ง (%)
ค่า pH
น้ า
เอทานอล
5.68
15.88
23.96
(ก่อนปรับpH)
3
51.02
54.17
4
40.43
26.51
5
12.27
33.33
6
16.21
43.21
จากตารางที่ 4 การเปรี ยบเที ย บค่ า ร้ อ ยละ
การดูดซับสี ครั่งโดยใช้สารช่วยติดสี จากสารสกัดหยาบ
ใบชงโค พบว่าสารช่ วยติ ดสี ที่ค่ าพีเ อช 3 ที่ สกัดด้ว ย
เอทานอลและสกัดด้วยน้ าจะดูดซับสี ครั่งได้สูงร้อยละ
54.17 และ 51.02 ตามลาดับ
4. คุณภาพเส้นไหมหลังย้อม
เส้นไหมที่ผา่ นการย้อมแล้วเป็ นเวลา 1 เดือน
ส่ งตรวจที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ จังหวัดนครราชสี มา
จากการทดสอบพบว่า เฉดสี ที่ได้ท้ งั หมด
มี 3 กลุ่ม คือ โทนสี แดง สี แดงชมพู แสดงผลดังตารางที่
5 6 และ 7

PMP13-5
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบเฉดสี ของครั่งที่ใช้สารช่วยติดสี
จากสารสกัดหยาบใบมะขาม
สกัดสี ครั่ง
ค่า pH
สี
น้ า
เอทานอล
ก่อนปรับ
แดง
3.14
3
แดง
4

แดง

5

แดง

6

แดง

ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบเฉดสี ของครั่งที่ใช้สารช่วยติดสี
จากสารสกัดหยาบใบชงโค
สกัดสี ครั่ง
ค่า pH
สี
น้ า
เอทานอล
ก่อนปรับ
5.68
น้ าตาล

จากตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบเฉดสี ของไหม
ที่สกัดด้วยน้ าและสกัดด้วยเอทานอล พบว่า การใช้สาร
ช่วยติดสี จากสารสกัดหยาบใบมะขามเฉดสี ที่ได้จะอยู่
ในโทนสี แดงเข้ม โดยการสกัดครั่งด้วยน้ าจะให้เฉดสี ที่
เข้มกว่าการสกัดด้วยเอทานอล ในช่วงพีเอช 3 และ 4
ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบเฉดสี ของครั่งที่ใช้สารช่วยติดสี
จากสารสกัดหยาบใบพลองเหมือด
สกัดสี ครั่ง
ค่า pH
สี
น้ า
เอทานอล
ก่อนปรับ
3.74
แดงชมพู
3

แดงชมพู

4

แดง

5

แดง

6

แดง

จากตารางที่ 6 การเปรี ยบเทียบเฉดสี ของไหม
ที่สกัดด้วยน้ าและสกัดด้วยเอทานอล พบว่า การใช้สาร
ช่วยติดสี จากสารสกัดหยาบใบพลองเหมือด เฉดสี ที่ได้
จะอยูใ่ นโทนสี แดงชมพู โดยการสกัดครั่งด้วยน้ าจะให้
เฉดสี ที่เข้มกว่าการสกัดด้วยเอทานอล ในช่ วงพีเอช 3
และ 4

3

น้ าตาล

4

น้ าตาล

5

น้ าตาล

6

น้ าตาล

จากตารางที่ 7 การเปรี ยบเทียบเฉดสี ของไหม
ที่สกัดด้วยน้ าและสกัดด้วยเอทานอล พบว่า การใช้สาร
ช่วยติดสี จากสารสกัดหยาบใบชงโค เฉดสี ที่ได้จะอยูใ่ น
โทนสี น้ าตาล โดยการสกัดครั่งด้วยน้ าจะให้เฉดสี ที่เข้ม
กว่าการสกัดด้วยเอทานอล ในช่วงพีเอช 4
สาหรับการทดสอบความคงทนต่อการซักล้าง
พบว่า ความคงทนต่อการซักล้างค่อนข้างต่ า เส้นไหม
ส่วนใหญ่ยงั มีการตกสี

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาผลของพีเอชของสารช่ วยติ ด สี
ธรรมชาติต่อคุณภาพและเฉดสี ของเส้นไหมที่ยอ้ มสี จาก
ครั่ ง พบว่า เส้น ไหมที่ ย อ้ มโดยการสกัด สี ค รั่ ง ด้วยน้ า
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PMP13-6
และเอทานอลโดยใช้ส ารช่ ว ยติ ดสี จากใบมะขาม ใบ
พลองเหมือด และใบชงโค เส้นไหมจะดูดซับสี ครั่งได้ดี
ที่ พีเอชประมาณ 3 ทั้งในน้ าและเอทานอล ให้เฉดสี ที่
ต่างกัน คือ ใบมะขามจะให้เฉดสี แดง ใบพลองเหมือด
จะให้เฉดสี แดงชมพู และใบชงโคจะให้เฉดสี น้ าตาล ให้
เฉดสี ที่สดใสที่ พีเอชในช่วง 3 – 4 และความคงทนต่อ
การซักล้างค่อนข้างต่า
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