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บทคัดยอ 

 งานวจัิยนี้วัตถุประสงคเพื่อศกึษาหาสัดสวนที่เหมาะสมของเนื้อเบือกกับน้ําขี้เถาในการ

เตรียมน้ํายอมทางชีวภาพและหาสัดสวนที่เหมาะสมของผงเบือกกับตัวรีดิวซ Na2S2O4/NaOH 

ในการเตรียมน้ํายอมทางเคมี โดยวัดปริมาณของอินดิโกจากการวัดคาการดูดกลืนแสงและทํา

การทดสอบความคงทนของสีครามที่ติดบนผืนผาฝายผลการวิจัยพบวาเนื้อเบือกตอน้ําขี้เถา 

500 : 200 มิลลิลิตร สามารถเตรียมน้ํายอมทางชีวภาพไดดี ติดผาฝายสีน้ําเงินเขียวมีความ

คงทนของสีตอการซักลาง ที่ระดับปานกลางและมีความคงทนของสีตอแสงที่ระดับดี และ

ผงเบือกตอโซเดียมไดไธโอไนตตอโซเดียมไฮดรอกไซด 0.0500 : 12.5000 : 17.5000 กรัม 

ปริมาตร 500 มิลลิลิตรใชเตรียมน้ํายอมทางเคมีไดดี ติดผาฝายสีน้ําเงินฟามีความคงทนของสี

ตอการซักลาง ที่ระดับปานกลาง และมีความคงทนของสีตอแสงที่ระดับดีมากคาการดูดกลืน

แสงของสคีรามทีว่ัดไดทั้ง 2 วธิ ีมคีวามเขมขน มปีรมิาณมาก 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research were to investigate the right proporation of 

Marsdeniatinctoria R.Br. and cinders to prepare biological dye and Marsdeniatinctoria 

R.Br flour and Na2S2O4/NaOH reducer to prepare chemical dye of indigo dye 

quantitymeasurements.From the measurements of absorbance and durabligy of indigo 

or cotton, The results revealrd that the proporation of Marsdeniatinctoria R.Br and 

cinders about500:200 ml. was suitable for biological dye adhered to the blue - green 

cotton, durable for washing at moderate level, and color was durable to ligh at high 

level. Also, the proporation of Marsdeniatinctoria R.Br flour and Na2S2O4/NaOH 

about0.0500:12.5000:17.5000 gram with 500 ml of dye was suitable to proporation 

chemical dye, adhered to blue - green cotton, was the level durable for washing at 

moderate level, and was durable to ligh at highest level. The absorbance values of 

bothbiological dye and chemical dye were hight of intensity and quantity. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

 

       ผายอมครามเปนผายอมสีธรรมชาติที่มีมานาน แตไมมีหลักฐานวานานเทาใด เมื่อมีสี

สังเคราะหที่ราคาถูก ยอมงาย ใหสเีขม ทนตอแดดและการซักลางที่ดีกวา และผลจากกรรมวิธี

ในการทําผายอมครามที่มคีวามยุงยากและซับซอนทําใหการยอมครามเลือนหายไป แตเมื่อผล

ของการใชสีสังเคราะหกระทบตอสุขภาพของคนและสิ่งแวดลอม ความนิยมในสีธรรมชาติจึง

กลับมา ขณะที่ความรูเรื่องการเตรียมสียอม และการยอม อยูในความทรงจําของผูสูงอายุใน

ชนบทเพียงไมกี่คน การฟนฟูกระบวนการทําผายอมครามจึงเกิดขึ้นจากการถายทอดความรู

และฝกปฏิบัติจากครูเหลานี้ จนมีผายอมครามปรากฏตอสังคม เปนสินคาสงออกทั้งในและ

ตางประเทศ  

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 

       ดวยการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบันมีความรวดเร็ว ฉับไว และมีความทันสมัยใน

ดานตาง ๆ มีการพัฒนาขึ้นเปนอยางมากเมื่อเทียบกับสมัยกอน ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ใชก็ตองมี

กระบวนการผลติทีร่วดเร็ว และงายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ ทันตอจํานวนผูบริโภค ในดานของการ

ผลิตสีสังเคราะหก็เชนเดียวกัน แตในการใชสีสังเคราะหมีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

ทําใหมนุษยมคีวามสนใจกลับมาใชสจีากธรรมชาติ  สีครามเปนอีกสีธรรมชาติที่มีผูสนใจศึกษา

ถึงกระบวนการยอม กระบวนการปลูก รวมไปถึงการทอผายอมครามจนไดเปนผลิตภัณฑผา

ยอมคราม 

       ผายอมครามไดรับการยอมรับในความสวยงาม ความดี คุณคาทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา กลายเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่ทํารายไดระดับตนๆของจังหวัดสกลนคร 

และยังสามารถเปนสินคาสงออกไปยังตางประเทศ แตมีปญหาทั้งเรื่องปริมาณและคุณภาพที่

ไมเพียงพอ เนื่องจากเปนผลิตภัณฑธรรมชาติที่ควบคุมยาก และผูทําการยอมครามมักเช่ือฝง

ใจในขอมูลที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษที่บางอยางไมจําเปน ทําใหกระบวนการผลิตผา

ยอมคราม มีความซับซอนและควบคุมยาก แตถาผูศึกษาไดมีการพัฒนาและคนควา

กระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตผายอมครามใหมีเพียงพอตอความตองการจะ

แกปญหาดังกลาว พืชที่เปนแหลงสีครามนอกจากครามและฮอมยังแลวมีพืชที่สามารถใหสี
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ครามไดคือเบือก ซึ่งเบือกเปนไมเถาเลื้อยหรือไมพุมเลื้อย พบทั่วไปในแถบอินเดีย ตอนใตของ

จีน พมา ไทย เวยีดนาม เจรญิไดด ีในบรเิวณที่มดีนิเปยกช้ืนมาก ๆ จากการสัมภาษณกลุมผูทํา

ผายอมครามในจังหวัดสกลนคร พบวาเมื่อนําเบือกมาผลิตผายอมครามจะใหสีที่จาง ยอมติด

ไดยาก แตจะนิยมนํามาผสมกับน้ําคราม เพราะสีครามจากเบือกนั้นใหสีที่เขม และเบือกมีอายุ

ยาวนานเก็บใบสดไดตลอดทุกฤดูกาล 

       ผูวิจัยจึงตองการแกปญหาการนําสีครามจากเบือกมาผลิตผายอมครามที่สามารถยอม

ตดิงาย และใหสทีี่เขม ติดทนนาน ทนตอการซักลางซ้ําหลาย ๆ ครั้งใหมีคุณภาพเทียบเทาหรือ

ดกีวาสคีรามที่ไดจากตนครามและตนหอม 

 

1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 

       1.2.1 เพื่อศกึษาหาสัดสวนที่เหมาะสมของเนื้อเบอืกและน้ําขี้เถาในการเตรียมน้ํายอมทาง

ชีวภาพ 

       1.2.2 เพื่อศึกษาหาสัดสวนที่เหมาะสมของผงเบือกและ Na2S2O4/NaOH ในการเตรียมน้ํา

ยอมทางเคม ี  

 

1.3  วิธกีารสังเคราะห 

       1. ศกึษาเอกสารงานวจัิยที่เกี่ยวของกับสคีราม 
       2. ศกึษาและพัฒนาการเตรยีมสียอมจากใบเบอืก 

       3. แลกเปลี่ยนขอมูลความรูผายอมครามจากกลุมชุมชนที่ผลิตผายอมคราม 

 

1.4  ประโยชนท่ีไดรับ 

 1. แนวทางศกึษาและพัฒนาเกี่ยวกับสคีรามและผายอมครามจากใบเบอืก 

 2. การอนุรักษผายอมครามและตนเบอืก 

 3. เปนแนวทางเลอืกพชืที่นํามาผลติผายอมครามได 

 

 

 

 



3 

 

1.5  ขอบเขตการวิจัย 

       ศกึษางานวจัิยที่เกี่ยวของกับสคีรามทัง้ในและตางประเทศ เลือกศึกษาตนเบือกเปนแหลง

สีในเขต จังหวัดสกลนคร ใบเบือกจากบานอูนดง ตําบลนาใน อําเภอพรรณนานิคม จังหวัด

สกลนคร และทําการวจัิยในชวงฤดูฝน  

 

1.6  ขอจํากัด 

       การวัดคาพีเอช ในงานวิจัยในครั้งนี้ใชกระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร ในการวัด จึงทํา

ใหคาพีเอชที่ไดมีคาที่ไมละเอียด เนื่องจากการวัดพีเอชดวยเครื่องพีเอชมิเตอร ทําใหตะกอน

ของสคีรามเกาะตดิหัวแคโทด ซึ่งการกําจัดตะกอนของสีครามที่ติดกับหัวแคโทดทําไดยากและ

อาจเสยีได งานวจัิยครัง้นี้จึงใชกระดาษยูนเิวอรซัลแทนการใชเครื่องพเีอชมเิตอร 

 

1.7  นยิามศัพทเฉพาะ 

       1. นํ้าครามหรอืนํ้าเบอืก หมายถงึ สารละลายไมมสีทีี่ไดจากครามหรอืเบอืก 

       2. สคีราม หมายถึง สารที่ไดจากตนครามหรอืตนเบอืกมสีนี้ําเงนิ ไมละลายน้ํา 

       3. เน้ือครามหรอืเน้ือเบอืก หมายถึง ของแข็งผสมระหวางปูนขาวกับสีครามในรูปออก

ซไิดส (indigo blue) สนี้ําเงิน 

       4. ปูนขาว (CaO) หมายถงึ สารเคมทีี่ไดจากการเผาหนิปูนจนสุก ทิ้งใหเย็น แลวราดดวย

น้ําจะเกดิความรอนสูงและควันสขีาว กอนหนิปูนแตกเปนผง เมื่อเย็นจงึนําไปใชได 

       5. นํ้าดาง หมายถงึ สารละลายจากขี้เถา เตรยีมจากภาชนะเจาะรูดานลางและกรองดวย

ใยวัสดุเพื่อกรองขี้เถา บรรจุขี้เถาช้ืนใหเต็มภาชนะแลวกดใหแนน เติมน้ําใหเต็มภาชนะและ

กรองเอาน้ําขี้เถา 

       6. ขี้เถา หมายถึง ขี้เถาจากการเผาพืชบางชนิด เชน กาบมะพราว ตนเพกา ใบยูคา-

ลิปตัส ตนสมปอย ตนมะละกอ (ที่เนาเปอยตากจนแหง) เหงากลวย ตนสมมอ กาบงิ้ว เปลือก

หอยกาบ 

       7. นํ้ายอมคราม หมายถึง ของเหลวผสมระหวางเนื้อครามกับน้ําขี้เถา สภาวะที่เหมาะ

แกการยอมคราม 

       8. หมอยอมหรือหมอนิล หมายถึง ภาชนะที่ใชเตรียมสีคราม สวนใหญนิยมใชโองดิน 

แตตามครัวเรือนจะใชภาชนะเกาๆ เชนโองแตก หมอนึ่งขาวเกาตามแตจะหาได เนื่องจากการ

ทําสคีรามสกปรก จงึไมใชภาชนะใหม 
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       9. โจกคราม หมายถึง การใชภาชนะ เชน ถวย ขันหรือกระบวย ตักน้ํายอมจากหมอ

ครามยกขึ้นสูงประมาณ 1 ฟุต แลวเทกลับหมอเดิม เพื่อสังเกตสี กลิ่น ฟอง และเติมอากาศให

น้ํายอม 

       10. หมอนิลหนี หมายถงึ ภาวะที่น้ําครามไมสามารถยอมไดหรอืยอมแลวเกิดผิดสีไปจาก

สทีี่ตองการ ลักษณะสนี้ําครามจะเปนสนี้ําเงนิไมละลายน้ํา ฟองแตกยุบ 

       11. เตรยีมนํ้ายอมทางชวีภาพ หมายถึง การเตรียมน้ํายอม โดยใชการวิธีการหมัก ตาม

ภูมปิญญาชาวบาน 

       12. เตรียมนํ้ายอมทางเคมี หมายถึง การเตรียมน้ํายอมโดยใช โซเดียมไดไธโอไนต 

(Na2S2O4) เปนตัวรดีวิซ 



บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยที่เก่ียวของ 

 

 

งานวจัิยในครัง้นี้ไดศกึษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของโดยการศึกษาความรูทั่วไปเรื่อง

พืชที่เปนแหลงสีคราม ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับสีครามและกระบวนการยอม ศึกษาการ

ตรวจสอบความคงทนของสบีนผืนผา และศกึษางานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  พชืท่ีเปนแหลงสีคราม 

       2.1.1.คราม 

       คราม (Indigo plant)เปนไมพุมอยูในวงศ (Family) Papilionaceae หรือ Leguminosae ถิ่น

กําเนิดในเขตรอน เชน อัฟริกาเขตรอน จีน อินเดีย และออสเตรเลีย (Standley & Steymark,1964) 

ครามมีอยูประมาณ 700–800 ชนิด (Bailey & Steymark’ 1976)ครามที่เปนพืชในสกุล Indigofera 

ที่พบในปาของประเทศไทยมีอยางนอย 16 ชนิด (มูลนิธิโครงการหลวง,2552:229) แตที่นํามาใช

ประโยชนมากอยู 3 ชนิด คือ Indigofera tinctoria L.,Indigofera arrecta Hochs. และ Indigofera 

suffruticosa Mill. เปนพืชที่ใหสีน้ําเงินหรือสีคราม (อนุรัตน สายทอง, 2543) ในประเทศไทยมี

ครามมาจากพชื 5 วงศ คอื 

              2.1.1.1 วงศ Acanthaceae ม ี5 สกุล คอื 

                      1. ครามฮอม หรือฮอมเมือง (Baphicanthus cusia (Nees.) Bremek.หรือ 

Strobilanthes cusia (Nees)Kuntze เปนไมพุม พบในปาดบิในที่สูงทางภาคเหนอืของไทย 

                      2. คราม หรอืครามแงะ (Tetraglochidium bibracteatum) เปนไมพุม 

                      3. ครามแหละ หรือสันเยียยะ (Strobilanthes anfracyurosa C.B. Clake) เปนไม

พุมสูง พบในปาดบิในที่สูงทางภาคเหนือของไทย 

                     4. ครามเหลี่ยม หรือสันแหยะ (Strobilanthes Lanceifolius T.Anderson) เปนไม

พุม พบในปาดบิในที่สูงทางภาคเหนอืของไทย 

                     5. ครามลัวะ หรือสันโย (Strobilanthes penstemonoides (Nee)T.Anderson) พบใน

ปาดิบเขาที่มอีากาศเย็นทางภาคเหนือของไทย (มูลนธิโิครงการหลวง,.2552)  

             2.1.1.2 วงศ Asclepiadaceae ม ี1 สกุล คอื ครามเถา หรือเบอืก (Marsdenia tinctoria R.) 

เปนไมเถา 
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             2.1.1.3 วงศ Euphorbiaceae ม ี1 สกุล คอื ครามน้ํา (Breynia restrisa Aiston.) เปนไมพุม 

             2.1.1.4 วงค Verbenaceae ม ี1 สกุล คอื ครามปา (Coryopteri s paniculata Clarke) เปน

ไมพุม 

              2.1.1.5 วงค Lequminosae หรือ Papilionaceae ม ี 2 สกุล คอื ครามปา (Tephrosia 

purpurea Pera.) เปนไมพุม และ คราม (Indigofera spp.) เปนไมพุมที่พบในปาของไทยมอียางนอย 

16 ชนิด (อังคณา เทยีนกล่ํา สุรชาต ิเทยีนกล่ํา และอนุรัตน สายทอง, 2552) 
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ตารางท่ี 2.1 ครามสกุล Indigofera วงค Papilionceae (Leguminosae) 15 ชนิด 

 

ช่ือวทิยาศาสตร ช่ือทองถิ่น/ช่ืออื่น ลักษณะตน 

Indigofera coloneura Kurtz. จุยอาเหมื่อ จําปูดบิ 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.saiamensis  Hoss จาผักชี โสนนก ไมพุม 

I.galegoides DC. ครามปา ปายเสมา ไมพุม 

I.squalida  Prain. ปาหิ่งเมน ไมพุม 

I.spicata  Forsk.Trh. ครามเครอื ไมเลื้อย 

I.suffruticosa  Mill. ครามเดอืน ครามใหญ ครามปา ไมพุมสูง 2.5 เมตร 

I.tinctoria  L. ครามเล็ก ครามบาน ไมพุมสูง 0.9-1.2 เมตร 

I.trifotiata  L. ลูกพวน  โสนเถา ลูกอึ่งเล็ก ไมเลื้อย 

I.uncinata  Roxb. ชะคราม  ไมพุม 

I.zolligeriana  Mig ครามชา ครามหลวง หนอคอม ี ไมพุม 

I.dosua  Buch  Ham.ex.D.Don. ครามปา (เชียงใหม) ครามดิน ไมพุม 

I.arrecta  Horchs. ครามบาน ไมพุม 
 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากอนุรัตน. สายทอง (2543); องคการสวนพฤกษาศาสตร.(2538);มูลนธิ ิ

        โครงการหลวง.(2552)   

 

       ในประเทศไทยมีการนําครามจากพืชหลายสกุลมาทําสีครามและนํามาใชประโยชนหลาย

ดาน เชน การยอมผา การเปนยาพื้นบานสมุนไพร และเปนพืชคลุมดิน ครามในสกุลตาง ๆ มี

ดังนี้    

              1. Indigofera hirsuta L. ครามขนหรือขี้หนอนแดง เปนไมพุมสูงไดถึง 1.5 เมตร กิ่ง

กานมีขน สีน้ําตาลทอง หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับใบ

ยอย 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 โคนใบรูปลิ่ม ดอกชอออกดอกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ยาว 10-20 เซนติเมตร  
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กลีบดอกรูปดอกถั่ว สีสมแกมชมพู ผลเปนฝก รูปทรงกระบอกยาว มีขนสีน้ําตาลทอง เมล็ด 

รูปกรวยม ี6-9 เมล็ด 

              การใชประโยชน 

              ยาพื้นบานอีสานใชทัง้ตนตมน้ําดื่มบํารุงโลหติและตน สับเปนทอน ๆ วางไวที่ปากไห

ปลารา ปองกันหนอนขึ้น(อังคณา เทยีนกล่ํา สุรชาติ เทยีนกล่ํา และอนุรัตน สายทอง, 2552) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ตนและดอกครามขน ( Indigofera hirsuta L.) 

 

              2. Tephrosia purpurea Pers. ครามปาหรือถอดฝกดาบ ครามปาเปนพืชลมลุกที่

แตกกิ่งกานสาขามาก ใบรวมแบบขนนกมีใบยอยที่ยาวและแคบออกเปนคู ใบดานบนเกลี้ยง

ดานลางมขีนดอกสแีดงหรอืมวงแดงชอดอกออกตรงขามใบผลเปนฝกโคงเล็กนอยและเกลี้ยงใน

ฝกหนึ่ง ๆ มเีมล็ด 5–10 เมล็ดสวนที่ใชใบทัง้ตนรากและเมล็ด 

              การใชประโยชน 

              1. ใบมี rutin และ retinoid อยูประมาณ 0.65-0.80 เปอรเซ็นตใบมีปริมาณของ

ไนโตรเจนสูงจงึนําใบมาทําปุยหมัก และใชเปนยาฆาแมลง 

              2. ตนปลูกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินในพื้นที่ความลาดเทสําหรับ

พื้นที่ปลูกไมยนืตน 

              3. น้ํามันจากเมล็ดทาแกหิด (อังคณา เทยีนกล่ํา สุรชาติ เทยีนกล่ํา และอนุรัตน สาย-

ทอง, 2552) 

 

 

 

 

 
 



9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.2 ตนและดอกครามปา (Tephrosia purpurea Pers.) 

 

              3. Indigofera arrecta Horchs. ครามบาน เปนไมพุมที่มีถิ่นกําเนิดในแถบตะวันออกและ

ภาคใตของอัฟรกิา และถูกนํามาปลูกในประเทศลาว เวียดนาม ลูซอนของฟลิปปนส ชวา สุมาตรา

และฟลอเรสทของอินโดนีเซียมีลักษณะเปนไมพุมสูงประมาณ 3 เมตร มีใบประกอบแบบขนนก 

ดอกคลายดอกถั่วเล็ก ๆ สีชมพู ขนาดดอกยาว 5 มิลลิเมตร ขนาดผลหรือฝกยาว 2-2.5 

เซนตเิมตร ลักษณะฝกตรง ภายในม ี6-8 เมล็ด (อังคณา เทยีนกล่ํา สุรชาต ิเทยีนกล่ํา และ 

อนุรัตน สายทอง, 2552) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ตนและดอกครามบาน (Indigofera arrecta  Horchs.) 

 

              4. Indigofera tinctoria L. ครามบาน หรือครามเล็ก เปนไมพุมสูง 1-2 เมตร ใบ

ประกอบแบบขนนกเรยีงสลบั ใบยอยรูปวงรแีกมขอบขนาน กวาง 0.8-1 เซนตเิมตร ยาว  

1.5-3.5 เซนติเมตร ดอกชอออกที่ซอกใบ ดอกยอยรูปดอกถั่ว กลีบดอกสีชมพู ผลเปนฝก

ขนาดเล็กออกเปนกระจุก เกดิขึ้นทั่วไปในปาเขตรอน รมิแมน้ํา ขยายพันธุดวยเมล็ด 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=Indigofera+arrecta&hl=th&biw=1024&bih=515&tbm=isch&tbnid=z09Nc-MjyqCqvM:&imgrefurl=http://www.prota4u.org/protav8.asp?h=M4&t=Indigofera,tinctoria&p=Indigofera+tinctoria&docid=3jVkMZ7P9iHT6M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Indigofera_tinctoria0.jpg&w=640&h=480&ei=GYNRUK2JEszirAfQyYDYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=166&dur=677&hovh=194&hovw=259&tx=147&ty=106&sig=102329905006370455106&page=2&tbnh=155&tbnw=199&start=11&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:11,i:106
http://www.google.co.th/imgres?q=Indigofera+arrecta&hl=th&biw=1024&bih=515&tbm=isch&tbnid=z09Nc-MjyqCqvM:&imgrefurl=http://www.prota4u.org/protav8.asp?h=M4&t=Indigofera,tinctoria&p=Indigofera+tinctoria&docid=3jVkMZ7P9iHT6M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Indigofera_tinctoria0.jpg&w=640&h=480&ei=GYNRUK2JEszirAfQyYDYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=166&dur=677&hovh=194&hovw=259&tx=147&ty=106&sig=102329905006370455106&page=2&tbnh=155&tbnw=199&start=11&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:11,i:106
http://www.google.co.th/imgres?q=Indigofera+arrecta&hl=th&biw=1024&bih=515&tbm=isch&tbnid=z09Nc-MjyqCqvM:&imgrefurl=http://www.prota4u.org/protav8.asp?h=M4&t=Indigofera,tinctoria&p=Indigofera+tinctoria&docid=3jVkMZ7P9iHT6M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Indigofera_tinctoria0.jpg&w=640&h=480&ei=GYNRUK2JEszirAfQyYDYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=166&dur=677&hovh=194&hovw=259&tx=147&ty=106&sig=102329905006370455106&page=2&tbnh=155&tbnw=199&start=11&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:11,i:106
http://www.google.co.th/imgres?q=Indigofera+arrecta&hl=th&biw=1024&bih=515&tbm=isch&tbnid=z09Nc-MjyqCqvM:&imgrefurl=http://www.prota4u.org/protav8.asp?h=M4&t=Indigofera,tinctoria&p=Indigofera+tinctoria&docid=3jVkMZ7P9iHT6M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Indigofera_tinctoria0.jpg&w=640&h=480&ei=GYNRUK2JEszirAfQyYDYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=166&dur=677&hovh=194&hovw=259&tx=147&ty=106&sig=102329905006370455106&page=2&tbnh=155&tbnw=199&start=11&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:11,i:106
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              การใชประโยชน 

              ใชตมสดหมักในน้ํา 1-2 วัน สีน้ําเงินจะตกอยูกนภาชนะเทใสถุงผาหนา ๆ ทับใหสะเด็ด

น้ํา นําผงสีไปทําใหแหงจะไดผงสีน้ําเงิน ใชเปนสียอมผา สารที่มี คือ indigo blue(อังคณา เทียน-

กล่ํา สุรชาต ิเทยีนกล่ํา และอนุรัตน สายทอง, 2552) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ตนและดอกครามบาน (Indigofera tinctoria L.) 

 

       2.1.2.หอม 

              หอมหรือฮอมเมือง Baphicanthuscusia(Nees.)Bremek.หรือ Strobilanthes cusia (Nees) 

Kuntze เปนไมพุมลําตนตั้งตรง สูงไดถึง 1 เมตร ลําตนและเหงารูปทรงกระบอก บริเวณขอโปง

พอง ใบเดี่ยว เรียงตรงกันขามรูปวงรี กวาง 2.5-6 เซนติเมตรยาว 5-16 เซนติเมตร ขอบใบหยัก

ฟนเลื่อยละเอียดออกดอกเปนชอที่ซอก ใบมีดอกยอยหลายดอกกลีบดอกสีมวงเช่ือมติดกันเปน

หลอดโคงเล็กนอย ผลแหงแตกได เมล็ดแบนสนี้ําตาล 

             

  การใชประโยชน 

              1. ใชใบตมน้ําดื่มแกไข ยาพื้นบานลานนาใชรากและใบตมน้ําดื่ม แกไข ปวดศีรษะ 

เนื่องจากหวัด เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ตอมทอนซิลอักเสบ ตาอักเสบ แพทยจีนทดลองใชกับ

คนไขโรคเอดสที่เปนงูสวัด ดื่มน้ําตมใบแหง ผสมกับพืชอื่นอีก 3 ชนิด คือCoptis chinensis,Arobia 

cuchroma และPaeonia moutan พบวาแผลหายภายใน 2 สัปดาห 

              2. ทั้งตนสับเปนทอนแชน้ําผสมกับปูนขาวประมาณ 10 วัน เพื่อทําสียอมผา (อังคณา 

เทยีนกล่ํา สุรชาต ิเทยีนกล่ํา และอนุรัตน สายทอง, 2552) 
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ภาพที่  2.5 ตนและดอกหอม Baphicanthus cusia (Nees.) Bremek 

ที่มา: คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล, 2539:43 

 

       2.1.3 เบอืก 

              เบือก เบิก หรือครามเถา  (Marsdenia  tinctoria  R.Br.) เปนไมเถาเลื้อยหรือไมพุม

เลื้อย ตามปกติสูงถึง 5 เมตร ใบเดี่ยวขนาดใหญอยูตรงขามกัน มีสีเขียวเขม มีขนปกคลุม ใบ

เรยีวยาว หรอืเปนรูปไขกึ่งรูปหัวใจ โคนใบกลมมน ปลายใบเรยีวแหลมขนาด 5-9.5 เซนติเมตร 

แผนใบเปนคลื่นเล็กนอย ดอกมีขนาดเล็ก สีเหลือง อยูรวมเปนกระจุก ดอกออกตามซอกใบ 

ออกเปนชอคลายซี่รม ออกดอกในเดอืนเมษายนถงึกรกฎาคม เมล็ดมีขนตดิเปนกระจุก มีหลาย

เมล็ด ลักษณะคลายถั่วแขก แตมีลักษณะสั้น เมื่อออนมีสีเขียว เมื่อแกมีสีเหลือง พืชชนิดนี้

กระจายพันธุอยูในพื้นที่กวาง พบทั่วไปในแถบอินเดีย ตอนใตของจีน พมา ไทย เวียดนาม 

จนถึงหมูเกาะของอินโดนีเซีย นับเปนพืชที่ใชกันอยางกวางขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

สภาพพื้นที่ทีค่รามชนดินี้เจรญิไดด ีคอื บรเิวณที่มดีนิเปยกช้ืนมาก ๆ  

              เบือกเปนพืชสกุล Marsdenia อยูในวงศ Asclepiadaceae มีชื่อทองถิ่นวา เบือก (ภาค

อีสาน) เบิก (ภาคกลาง) ครามเถา ยานคราม (ภาคใต) มีช่ือวิทยาศาสตร คือ Marsdenia (มูลนิธิ

โครงการหลวง, 2552) 

              การขยายพันธุ 

              1. การเพาะเมล็ด เมล็ดมีขนาดเล็กมาก ปลิวไปตามลม เมื่อตกลงดินที่มีความชุมช้ืน

สามารถงอกเปนตนออนได 

              2. การปกชํา โดยตัดเถาเปนทอน ๆ ยาว 30-40 เซนติเมตร ใหมีขอ 1-2 ขอ ชําในวัสดุ

ทรายผสมขี้เถาแกลบ กิ่งชําจะงอกรากหลังปกชํา 30-35 วัน 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&hl=th&sa=X&biw=1024&bih=515&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=dnLkW_kHyO2iwM:&imgrefurl=http://www.jittraflorist.com/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.html&docid=uExp-nbx3tN4lM&imgurl=http://www.jittraflorist.com/images/column_1259927843/1259928050.jpg&w=299&h=213&ei=f4dRUJmVMJHQrQenoIAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=742&vpy=14&dur=111&hovh=170&hovw=239&tx=88&ty=87&sig=102329905006370455106&page=2&tbnh=153&tbnw=227&start=10&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:10,i:117
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&hl=th&biw=1024&bih=515&tbm=isch&tbnid=8v0PrrxTm9Db0M:&imgrefurl=http://indigofrommusekee.blogspot.com/2012/05/2012.html&docid=NC7p1_Va7BbFtM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-GYwJ87KEMlg/T1BiDOIDrpI/AAAAAAAAACw/Z4mYPn0Aa4Q/s760/IMG_4980.JPG&w=760&h=507&ei=2IdRULa5IoeyrAei3IDICQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=102329905006370455106&page=2&tbnh=151&tbnw=199&start=8&ndsp=14&ved=1t:429,r:11,s:8,i:132&tx=121&ty=65
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&hl=th&sa=X&biw=1024&bih=515&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=dnLkW_kHyO2iwM:&imgrefurl=http://www.jittraflorist.com/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.html&docid=uExp-nbx3tN4lM&imgurl=http://www.jittraflorist.com/images/column_1259927843/1259928050.jpg&w=299&h=213&ei=f4dRUJmVMJHQrQenoIAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=742&vpy=14&dur=111&hovh=170&hovw=239&tx=88&ty=87&sig=102329905006370455106&page=2&tbnh=153&tbnw=227&start=10&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:10,i:117
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&hl=th&biw=1024&bih=515&tbm=isch&tbnid=8v0PrrxTm9Db0M:&imgrefurl=http://indigofrommusekee.blogspot.com/2012/05/2012.html&docid=NC7p1_Va7BbFtM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-GYwJ87KEMlg/T1BiDOIDrpI/AAAAAAAAACw/Z4mYPn0Aa4Q/s760/IMG_4980.JPG&w=760&h=507&ei=2IdRULa5IoeyrAei3IDICQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=102329905006370455106&page=2&tbnh=151&tbnw=199&start=8&ndsp=14&ved=1t:429,r:11,s:8,i:132&tx=121&ty=65
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              3. การตอนกิง่ โดยการปาดกิ่ง กิ่งตอนจะงอกรากได 35-40 วัน (อังคณา เทยีนกล่ํา  

สุรชาต ิเทยีนกล่ํา และอนุรัตน สายทอง, 2552) 

              การใชประโยชนอื่น ๆ 

              ยับยั้งความเปนพษิตอตับ ขับน้ําดี แกทองเสยี ยับยัง้ พยาธไิสเดอืนกระตุนเม็ดเลอืด

ขาวยับยัง้เนื้องอก 

              ราก เปนยาแกพิษของสารหนู 

              เปลอืก แกพษิงูกัด แกพษิฝ แกตัวพยาธ ิแกโลหติตก แกบวม 

              ตน ฟอกปสสาวะใหบรสิุทธิ ์แกกระษัย น้ําปสสาวะพกิารตาง ๆ แกไขตัวรอน แก

ปวดศรีษะ แกโรคเลอืดตกีัน 

              ใบ ดับพษิ แกไขตัวรอน แกปวดศีรษะ 

              ทัง้ตน แกบวม บวมพอง เปนยาระบาย (กมลพร ปานงอม สุคนธทพิย บุญวงค และ

กุลชนา เกศสุวรรณ, 2554) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 2.6 ตนและดอกเบอืก (Marsdenia  tinctoria R.Br.) 

 

2.2  สีครามและกระบวนการยอมคราม 

       2.2.1 สคีราม 

              สีครามมีช่ือทางเคมีวา indigotin เปนผลึกรูปเข็มสีมวงหรือสีน้ําเงินระเหิดที่ 170 องศา

เซลเซียส มีสมบัติไมละลายน้ํา แอลกอฮอล อีเทอร และกรดเจือจาง แตละลายไดดีมากใน

สารละลายอะนีลีนและพีริดีนขณะรอน ละลายไดดีพอควรในกรดแอซิติกแกลเซียลตมเดือด ถา

ละลายในตัวทําละลายไมมีขั้วจะปรากฎสีมวงแดง แตถาละลายในตัวทําละลายมีขั้วจะปรากฏสี

น้ําเงิน (Martha,1983 ) ถาใหทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริกเย็นจะเกิดกรด disulphonic ซึ่งทําใหอยู

http://www.google.co.th/imgres?q=marsdenia+tinctoria&hl=th&biw=1024&bih=515&tbm=isch&tbnid=v2HCpzgvC1lPsM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/judymonkey/3671945902/&docid=rQU8dDO9byzM4M&itg=1&imgurl=http://farm3.staticflickr.com/2473/3671945902_0896fbdba4_z.jpg?zz=1&w=640&h=429&ei=ZIlRUKrGHILtrAeg9oHQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=506&vpy=200&dur=106&hovh=184&hovw=274&tx=149&ty=192&sig=102329905006370455106&page=3&tbnh=143&tbnw=215&start=23&ndsp=13&ved=1t:429,r:7,s:23,i:168
http://www.google.co.th/imgres?q=marsdenia+tinctoria&hl=th&biw=1024&bih=515&tbm=isch&tbnid=v2HCpzgvC1lPsM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/judymonkey/3671945902/&docid=rQU8dDO9byzM4M&itg=1&imgurl=http://farm3.staticflickr.com/2473/3671945902_0896fbdba4_z.jpg?zz=1&w=640&h=429&ei=ZIlRUKrGHILtrAeg9oHQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=506&vpy=200&dur=106&hovh=184&hovw=274&tx=149&ty=192&sig=102329905006370455106&page=3&tbnh=143&tbnw=215&start=23&ndsp=13&ved=1t:429,r:7,s:23,i:168
http://www.google.co.th/imgres?q=marsdenia+tinctoria&hl=th&biw=1024&bih=515&tbm=isch&tbnid=v2HCpzgvC1lPsM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/judymonkey/3671945902/&docid=rQU8dDO9byzM4M&itg=1&imgurl=http://farm3.staticflickr.com/2473/3671945902_0896fbdba4_z.jpg?zz=1&w=640&h=429&ei=ZIlRUKrGHILtrAeg9oHQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=506&vpy=200&dur=106&hovh=184&hovw=274&tx=149&ty=192&sig=102329905006370455106&page=3&tbnh=143&tbnw=215&start=23&ndsp=13&ved=1t:429,r:7,s:23,i:168
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ในรูปของเกลือโซเดียมไดงาย เรียกวา indigo carmine สีน้ําเงินเขมใชยอมติดสีดี จัดเปนสีแอซิด 

(acid dry) มกีระบวนการยอมตางจากการยอมครามซึ่งเปนสีแวต (อนุรัตน สายทอง, 2545) 

Indigo blue ถูกรดีวิซในสารละลายดางกลายเปนสารไมมสี ีเรยีกวา indigo white มีคาการ

ดูดกลนืสูงสุดที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร (อนุรัตน สายทอง 2545:13 อางจาก ไพศาล 

คงคาฉุยฉาย และคณะ 2543 :11) ตัวรดีวิซและดางมหีลายคูไดแก ไฮโดรซัลไฟตกับโซเดยีมไฮ

ดรอกไซด (Na2S2O4 / NaOH) ฝุนผงสังกะสใีนน้ําปูนใสอุนไมเกนิ 60 องศาเซลเซยีส (Zn/ 

Ca(OH)2) หรอืน้ําขี้เถาในน้ําใส (โลหะอัลคาไล / Ca(OH)2) (สวนภูมปิญญาทองถิ่น) สวน indigo 

white ถูกออกซไิดสไดงายมากดวยออกซเิจนในอากาศกลับไปเปน indigo blue 

 

N

N

O

OH

H  
 

ภาพท่ี 2.7 โครงสรางของสีคราม 

 

              สีครามเปนสียอมที่เกาแกมาก  สกัดไดจากใบของพืชหลายชนิด แตทําใหสีคราม

บริสุทธิ์ไดยาก เมื่อนําไปยอมผาทําใหไดสี (shade) ไมคงที่ จึงยากตอการผลิตผายอมครามใน

ระดับอุตสาหกรรม ในที่สุดมนุษยก็สังเคราะหสีครามได สีครามที่ใชอยูทั่วจึงมีทั้งสีคราม

สังเคราะหและสคีรามธรรมชาติ 

              1. สคีรามสังเคราะห 

              ในชวง  ค.ศ. 1866–1883 A.Von Beeyer แหงมหาวิทยาลัยมิวนิค ศึกษาโครงสราง

ทางเคมขีองสคีราม และสังเคราะหสคีรามได ผลติเปนการคาในป 1890 นอกจาก Beeyer แลว

ยังมนัีกวิทยาศาสตรอีกหลายคน ศึกษาวิธีสังเคราะหสีคราม จนถึงปจจุบันมีวิธีการสังเคราะห

สคีรามมากถงึ 40 วธิ ี(Zollinger, 1991) ตัวอยางปฏกิริิยาการสังเคราะหสีครามจากแนพทาลีน 

ดังรูปที่ 2.8 
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ภาพท่ี 2.8 ปฏกิริยิาการสังเคราะหสคีรามจากแนพทาลนี 

 

              เมื่อนําสารแขวนลอยของ Indigo blue ในสารอนิทรยี ทําปฎกิริิยากับคลอรนีหรอืโบมีน 

ฮาโลเจนเหลานี้จะเขาแทนที่ไฮโดรเจนในวงเบนซนีของ Indigo blue เกดิอนุพันธุของสีครามที่ให

เฉดสแีตกตางออกไป เชน Tyrian Purple (6,6 dibromoderivative of indigo) ซึ่งมสีมีวงและทนตอ

การออกซไิดสไดดี 
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2. สคีรามธรรมชาติ 

              สีครามธรรมชาติถูกสกัดจากใบครามสดในรูปแบบของสารอินดิแคน (indicant หรือ 

Indoxyl-β-D-glucoside) เปนสารไมมีสีและไมละลายน้ําแตเมื่อถูกแชในน้ําเอนไซมชนิดหนึ่งในใบ

ครามคือ บีตา-กลูโคซิเดส (β-glucosidase) จะชวยทําใหอินดิแคนแตกออกเปน 2 สวน คือ อิน

ดอกซิล (Indoxyl )และกลูโคส สาร2ตัวนี้เปนสารไมมีสี  แตละลายน้ําไดทั้งคูจึงละลายในน้ําคราม

ซึ่งมีพีเอชเทากันกับน้ําที่ใชแชใบคราม เติมปูนขาว (CaO) ในน้ําครามกวนแรง ๆ จนเกิดฟอง อิน

ดอกซลิจะถูกออกซไิดสเปลี่ยนเปนอนิดโิกบลูจับกับอนุภาคปูนขาวตกตะกอนจมอยูกนภาชนะเมื่อ

นํามายอมอนิดโิกบลูที่ไมละลายน้ําจะเปลี่ยนเปนอินดิโกไวทที่ละลายน้ําได  จากนั้นเมื่อนําฝายไป

ยอมอินดิโกไวทในน้ํายอมจะแทรกซึมเขาไปยังเนื้อฝายเมื่อยกขึ้นสัมผัสกับอากาศอินดิโกไวทจะ

กลับไปอยูในรูปของอนิดโิกบลูที่ไมละลายน้ําทําใหอินดโิกบลถููกขังอยูในเสนฝาย 
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ภาพท่ี 2.9 ปฏกิริยิาทัง้หมดของกระบวนการยอม  

ทีม่า : อนุรัตน สายทอง, 2543 
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       2.2.2 การเตรียมนํ้ายอมและกระบวนการยอม 

              การเตรียมสีคราม เปนการทําให Indigo blue เปลี่ยนเปน Indigo white ซึ่ง

ละลายไดในน้ําดาง การเปลี่ยนแปลงนี้เปนปฏิกิริยารีดักชัน ซึ่งใชตัวรีดิวสไดหลายชนิดอีกวิธี

หนึ่งใชแบคทีเรียชนิด บาซิลัส ปฏิกิริยารีดักชันของ Indigo blue เกิดขึ้นดังรูป 
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ภาพท่ี 2.10 ปฏกิริยิารดีักชันการเตรยีมสคีราม 

           ที่มา: อนุรัตน สายทอง, 2543 

 

              เมื่อเกิดสีครามในน้ํายอม โดยสังเกตสีของน้ํายอมเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเปนสีเขียว

ปนเหลือง  จึงทําการยอมผาที่ชุบน้ําแลวบิดจนหมาด Indigo white ที่ละลายในน้ํายอมจะ

แทรกซึมเขาเนื้อฝายจับเซลลูโลสของใยฝายดวยพันธะไฮโดรเจน เมื่อยกผาฝายขึ้นจากน้ํา

ยอมสัมผัสกับอากาศ Indigo white จะถูกออกซิไดสโดยออกซิเจนในอากาศ กลับเปน 

Indigo blue ถูงขังอยูภายในโครงสรางของเสนใยฝายดังเดิม 
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               Indigo white                                                                                                                Indigo blue 

 

ภาพท่ี 2.11 ปฏกิริยิาของการยอมสคีราม 

ที่มา: อนุรัตน สายทอง, 2543 
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              1. การเตรยีมน้ํายอมโดยวธิทีางเคม ี

              การยอมผาฝายดวยสีครามมีการใชสารเคมีในขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การขจัดสิ่งสกปรก 

(scouring) การยอม (dyeing) และการซักลาง (soaping) ซึ่งสารเหลานี้มีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่ง

ตอคุณภาพของฝายที่ยอม ดังนี้ (ศรินัินท  หอสมบัต,ิ 2543) 

 

              1.1 โซดาแอช (soda ash) ช่ือทางเคมีวาโซเดียมคารบอเนต แอนไฮดรัส (sodiam 

carbonate anhydrous: Na2CO3) เปนสารมีฤทธิ์เปนดาง เมื่ออยูในรูปสารละลายจะมีคา pH 9-10 

มีลักษณะเปนผงสีขาวออกเทา หรือเปนกอน มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99 เปอรเซ็นต ละลายน้ําไดด ี

ไมละลายในแอลกอฮอล ไมตดิไฟและไมเปนพษิ ปฏกิริยิาไมแรงนัก ราคาถูก หางาย 

              โซดาแอชเปนสารเคมีที่ใชปรับ pH ของสารละลายใหมีความเปนดางในขั้นตอนขจัด

สิ่งสกปรก (scouring) และในการซักลางภายหลังการยอม (soaping) ซึ่งปกติจะตองทําในน้ําซัก

ที่มคีวามเปนดาง  มปีระสทิธภิาพในการทํางานสูงสุด 

 

              1.2 น้ําสบู ที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนสารลดแรงตึงผิว (surfactants) ประเภท

หนึ่งที่มีคุณสมบัติชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเปยก และการแทรกซึมของน้ําและสารเคมีเขาไป

ในวัสดุสิ่งทอ และชวยขจัดสิ่งสกปรกอีกดวย น้ําสบูที่ ใชมีทั้งแบบมีประจุลบ (anionic  

surfactants) และแบบไมมีประจุ (nonionic surfactants) น้ําสบูแตละชนิดจะมีประสิทธิภาพใน

การทํางานไมเหมือนกันขึ้นกับโครงสรางทางเคมี ตัวอยาง เชน สารชวยการเปยก (wetting 

agent) มักจะมีโมเลกุลคอนขางเล็ก  มีจํานวนคารบอนอะตอมในโครงสรางของโมเลกุลอยู

ในชวงตั้งแต 6-1 2 อะตอม ในขณะที่ถาเปนสารซักฟอก ขนาดของโมเลกุลจะใหญขึ้น จํานวน

คารบอนอะตอมจะอยูในชวง 12-18 อะตอม เปนตน 

              ขั้นตอนในการฟอกยอมสิ่งทอมีความจําเปนตองใชน้ําสบูเขาชวย ไดแกขั้นตอนการ

เตรียมและขั้นตอนซักลาง ภายหลังการยอมหรือพิมพ ซึ่งในแตละขั้นตอนตองการน้ําสบูที่มี

คุณสมบัตติางๆ กัน น้ําสบูที่ใชในการลอกแปงควรจะมคีุณสมบัติที่ชวยใหผาเปยกอยางรวดเร็ว

มปีระสทิธภิาพในการขจัดสิ่งสกปรกที่ดี และตองไมทําลายประสิทธิภาพของเอนไซม หรือสาร

ออกซไิดสที่ใชในการลอกแปง หรอืน้ําสบูที่ใชในขัน้ตอนการขจัดสิ่งสกปรกก็จะตองมีคุณสมบัติ

ชวยในการเปยกที่ดี มีประสิทธิภาพในการขจัดสิ่งสกปรกสูง และตองสามารถทนตอ

สารละลายโซดาไฟที่อณุหภูมสิูงไดดวย 
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              1.3 สาร Electrolytes (เกลือ) ใชมากที่สุดในกระบวนการยอมมีอยู 2 ชนิด คือ โซเดียม

คลอไรด (sodium chloride: NaCl) หรือที่เรียกวาเกลือแกง และโซเดียมซัลเฟต (sodium sulphate: 

Na2SO4) หรือที่เรียกวาเกลือเกลอเบอร ทั้งสองชนิดมีลักษณะเปนผลึกหรือเปนผงสีขาว เกลือ

เกลอเบอรจะมีลักษณะเปนรูปเข็มขนาดเล็กละลายน้ําและกลีเซอรีน ไดดี แตละลายไดนอยมาก

ในแอลกอฮอล ไมตดิไฟและไมเปนพษิ 

              เกลือทําหนาที่เปนสารชวยดูดซึม (Exhausting agent) สําหรับการยอมสีฝายโดยเกลือ

จะชวยใหเสนใยฝายสามารถดูดติดสียอมไดมากขึ้น นอกจากนี้เกลือมีบทบาทในขั้นตอนการ

เตรียมผา ไดแกการลอกแปงโดยใช เอนไซม โดยเกลือชวยใหเอนไซมทํางานไดอยางมี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น การใชเกลือควรใชในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะถามากจนเกินไปจะทําให

ตกตะกอน หรอืการรวมตัวของสยีอมที่เรียกวา “salt out effect” 

 

              1.4 โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide: NaOH) เปนที่ รูจักกันทั่วไปวา

คอสติกโซดา เปนสารเคมีที่มีฤทธิ์เปนดางอยางแรง (เมื่ออยูในสารละลายจะมี pH 11-12) มี

ลักษณะเปนของแข็งสีขาวอยูในรูปเปนเม็ด แผน หรือสารละลาย ถาทิ้งไวในบรรยากาศจะ

สามารถดูดความช้ืนจากอากาศจนกลายเปนสารละลายได ละลายไดในน้ํา แอลกอฮอล และกลี

เซอรนี 

              โซเดียมไฮดรอกไซด เปนสารสําคัญในขั้นตอนการทําความสะอาด และขจัดสิ่ง

สกปรกในผา ที่เรยีกวา scouring เปนสารทําใหกรดไขมัน ขี้ผ้ึง และน้ํามัน สามารถละลายน้ําได

ปฏกิริยิาการเกดิสบู (saponification) และยังเปนสารเคมทีี่ใชในกระบวนการเมอรเวอรไรซเซช่ัน  

(mrecerization) ซึ่งทําใหเสนใยฝายเกิดการพองตัว และการเกิดการจัดเรียงโมเลกุลใหม ทําให

ฝายมีคุณสมบัติดีขึ้น เชน ดูดซึมสีไดมากขึ้น มีความคงทนแข็งแรง และสะทอนแสงไดดี

นอกจากนี้ยังใชในกระบวนการยอมส ีโดยทําหนาที่ในการละลายสีแวต ใชเปนสารเคมีเพื่อปรับ

สภาวะความเปนดาง 

              1.5 โซเดียมไฮโดรซัลไฟต (sodium hydrosulphite: Na2S2O4) มีช่ืออื่น ๆ เรียกวา 

sodium sulfoxylate หรือ sodium dithionite (Bergen, 1980) มีลักษณะเปนผงสีขาวละลายไดในน้ํา 

ไมละลายในแอลกอฮอล มีคุณสมบัติเปนสารรีดิวซ (reducing agent) ที่มีความแรงมากจะเกิด

ความรอนไดถาสัมผัสกับความช้ืนและอากาศ ยังเปนสารที่สลายตัวไดงาย มีความไวในการทํา

ปฏกิริยิากับออกซเิจนในบรรยากาศ 

              โซเดียมไฮโดรซัลไฟตเปนสารเคมีที่ใชตั้งแตการเตรียมผา การยอมสี และยังใชใน

การลอกสีอีกดวย ขั้นตอนการเตรียมนั้น สามารถใชเปนสารฟอกขาว (bleaching agent) ใน
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ขัน้ตอนการยอมเปนสารที่สําคัญในการละลายสแีวต ใหอยูในรูปที่นํามายอมได โดยจะทํางานคู

กับโซดาไฟ (caustic soda) และยังนําไปใชเพื่อการลอกส ีในกรณีเกดิความผิดพลาดในการยอม

ได (ศรินัินท  หอสมบัต,ิ 2543) 

 

       2. การเตรยีมน้ํายอมโดยวธิทีางชีวภาพ 

          2.1 การแยกสีครามออก 

              2.1.1 แชน้ํา นําใบครามสดอายุ 3-4 เดือน บรรจุในภาชนะใชมือกดใบครามใหแนน เติม

น้ําใหทวมหลังมือแชไวประมาณ 18 ช่ัวโมง จึงกลับใบครามชวงลางขึ้นทับขางบน แชตอไปอีก 18 

ช่ัวโมง แยกกากใบครามออกไดน้ําครามใสสเีหลอืงออนปนฟา 

 

              2.1.2 การตกตะกอนเนื้อคราม เติมปูนกินหมากสังเกตสีของครามซึ่ง จะเปลี่ยนเปนสี

เหลืองฟองสีน้ําเงิน ถาครามยังไมเหลืองใหเติมปูนทีละนอยพรอมสังเกตสีของครามและฟอง

จนกวาจะเปนสีเหลืองฟองสีน้ําเงิน จึงกวนแรง ๆ ในน้ําครามสัมผัสกับอากาศใหมาก ๆ กวนจน

น้ําครามเปนสนี้ําเงนิเขม ฟองยุบแตกจงึหยุดกวน พักครามไว 1 คนื 

 

              2.1.3 แยกเนื้อคราม รินของเหลวขางบนกรองดวยผากรองใสโองดินลักษณะเนื้อคราม 

เนื้อครามเปนของผสมระหวางเนื้อครามและปูน และสารอื่น ๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ทนดางได 

เนื้อครามเหลวเก็บไวภาชนะปด ใชน้ําเทปดผิวหนาไวเนื้อครามแหงปนเปนกอน ผ่ึงแดด 2-3 วัน 

เก็บไวในที่แหง หรอืปนเปนผงเก็บไวในภาชนะปด 

 

              2.2 การสกัดสคีรามจากตนเบอืก 

              แชใบเบอืกสดแกจัดในน้ําตมเดือดแลวยกลง สังเกตโดยนํามอืจุมน้ําไดแชใบเบอืกจน

น้ําเย็น แยกกากใบเบอืกออก จะไดน้ําเบอืกมีลักษณะใสสนี้ําตาลเหลอืงนําไปใชผสมกบัหมอ

ครามเพื่อทําการยอมผาฝายชวยใหสคีรามเขมขึ้น (กุหลาบ อุปสรรค. (2555). สัมภาษณ.) 

 

              2.3 การเตรียมน้ํายอมสคีราม 

              น้ํายอมสีครามเปนสารละลายของ indigo  white แตสีครามที่เห็นทั่วไปคือสารครามสี

น้ําเงิน (indigo blue) ที่ไมละลายน้ํา ดังกลาวแลว กอนยอมจึงตองทําสีครามสีน้ําเงินใหเปนสี

ครามไมมสีเีรยีกวา กอหมอ ซึ่งเปนขั้นตอนที่ยาก ใชเวลา 15-20 วัน จะเกิดสีครามไมมีสีผสมกับ
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สารอื่นในน้ํายอมครามจึงเห็นเปนสีเหลืองอมเขียว จากนั้นจึงทําการยอม สีเหลืองจะจางลง สีน้ํา

เงินจะเขมขึ้น จึงหยุดยอม แลวเติมน้ําครามประมาณ 200 กรัม ผสมน้ําขี้เถาเล็กนอยลงในหมอ

น้ํายอมเดมิ ตักน้ํายอมและเทกลับเขาที่เดิม 2-3 ครั้ง ปดฝาหมอครามไวไมนอยกวา 8 ช่ัวโมง จึง

สังเกตสีของน้ํายอม ถาเปนสีเหลืองจึงทําการยอมและเติมเนื้อครามทําซ้ําไปเรื่อย ๆ ถาหลัง 8 

ช่ัวโมงแลว สีของน้ํายอมยังเปนสีน้ําเงินให งดยอม และตักน้ํายอมดูทุก เชา–เย็น รอจนกวาน้ํา

ยอมจะเปนสีเหลืองจึงยอม หากหลายวันแลวสีไมเหลืองน้ํายอมมีกลิ่นเหม็นตองทิ้งน้ํายอมแลว

เตรียมสวนผสมใหม ความยากของการทําผายอมครามอยูที่การเตรียมสีครามนั่นเอง และความ

ยากมากกวาอยูที่การดูแลน้ํายอมใหเหลืองและยอมไดทุก 8 ช่ัวโมง ซึ่งความยากทั้ง 2 อยางนี้จะ

ลดลงหากผูเตรียมน้ํายอมเขาใจเทคนิคตาง ๆ และปฏิบัติอยางเครงครัดทุกขั้นตอน (อนุรัตน  

สายทอง,ฐติรัิตน แวนเรอืงรอง,สุดกมล  ลาโสภา, 2551) 

 

               2.4 การเตรียมน้ําดาง 

               น้ําดางไดมาจากน้ําขี้เถา ซึ่งจะไดมาจากการเผาสวนตางๆของตนไมซึ่งมีอยูในพื้นบาน 

โดยชาวบานจะเลอืกตนไมที่เมื่อเผาเปนขี้เถาแลวจะใหรสเค็ม (ยิ่งเค็มมากเทาไหรยิ่งดี) สวนตนไม

ที่นํามาทําการเตรียมน้ําดางไดแก เหงากลวย ตนมะพราว กะลามะพราวเปลือกผลนุน เปนตน 

โดยในการเตรยีมเริ่มมาจากการเก็บสวนตาง ๆ ของตนไมที่จะนํามาทําเปนขี้เถา นํามาทําการตาก

ใหแหง แตถาเปนเหงากลวยเมื่อขุดมาแลวจะตองนํามาสับแลวคอยนําไปตากจะทําใหแหงเร็วกวา 

เพราะในเหงากลวยจะมีน้ําหลอเลี้ยงจํานวนมาก ถาไมทําการสับจะทําใหเหงาแหงชาและเนาได 

จากนั้นนําสวนตาง ๆ ของตนไมที่ตากแหงแลวไปเผาจนกลายเปนขี้เถา แลวนําขี้เถาที่ไดไปกรอง

โดยการเทน้ําใหเทากับปริมาณขี้เถาและจะไดน้ําขี้เถา 

 

       3.การยอมครามและวิธรัีกษาสมดุลในน้ํายอมคราม 

         3.1 การยอมคราม 

              น้ํายอมครามประกอบดวย indigo white ใตน้ํายอมและ indigo blue ที่ผิวน้ํายอม เมื่อ

จุมเสนใยเซลลูโลส ลงในน้ํายอม indigo white จะแทรกเขาเสนใยดวยการขยํา บีบ คลาย ภายใต

น้ํายอมทําให indigo white แทรกเขาใยฝาย เมื่อยกเสนฝายที่ยอมแลวพนน้ํายอม บิดฝายใหหมาด

และกระตุกใหเสนฝายแตกเรียงเสน ทําให indigo white สัมผัสกับออกซิเจนเปลี่ยนเปน indigo 

blue สีน้ําเงิน ขังอยูภายในโครงสรางของเสนใยดวยพันธะโฮโดรเจนกับเซลลูโลส เมื่อลางเสนใย 

indigo blue ที่เปอนเสนใยดานนอกเทานั้นจะหลุดออก ลางเสนฝายจนน้ําลางใสไมมี่สี จะไดฝายสี
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น้ําเงินสะอาด สดใส และไมลอกหลุดไปยอมเสนใยใด ๆ อีก (อนุรัตน สายทอง,ฐิติรัตน แวน

เรอืงรอง,สุดกมล ลาโสภา, 2551) 

 

         3.2 วธิยีอม 

              นําฝายที่แชน้ําแลวบดิหมาด ๆ แลวลงไปขยํากับน้ํายอมที่เตรียมไว โดยสังเกตสีของน้ํา

ยอมที่นําฝายลงไปยอมแลวจะพบวามีสีเหลืองเขมจะคอย ๆ จางลง แลวบิดฝายที่นําลงไปยอมให

หมาด ๆ ถาสขีองฝายยังไมเขมพอก็ใหทําการยอมอยางเดิมในน้ํายอมในหมอตอ ๆ ไป จนไดสีเขม

ตามที่ตองการ แลวนําฝายที่สีเขมพอแลวไปพักไว 1-2 ช่ัวโมง แลวลางน้ํา จากนั้นจึงนําออกไป

ตากใหแหง (อนุรัตน สายทอง, 2543) 

 

         3.3 เทคนคิทีป่รับปรุงขึ้นในการยอมคราม 

              ปจจุบันการทําครามไดมีการปรับปรุงวิธีทําขึ้นโดยใชเทคนิคที่ทันสมัยและงายตอการ

ทํามากยิ่งขึ้น โดยมีผูสนใจที่ศึกษาวิจัยมากขึ้นและออกแบบการทดลองที่สามารถทดลองไดใน

หองปฏิบัติการไดงายขึ้น และไดนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชใหเขากับวิธีของ

ชาวบาน ไดมีการศึกษาหาคา pH ที่เหมาะสมในการยอมผาวา pH ระดับใดที่ทําใหสีครามติด

เนื้อผาดีที่สุด ซึ่งพบวาที่ pH 10.50 สีครามจะติดเนื้อผาดีที่สุด สีเขมที่สุด (pH สูง) และใช

น้ําสมสายชูในการปรับ pH แตการเตรยีมน้ํายอมของชาวบานจะใชน้ําขี้เถา และน้ํามะขามเปยกซึ่ง

การเตรียมน้ํามะขามเปยกยุงยากและเสียงายเก็บไวไดไมนาน ปจจุบันก็ไดนําน้ําสมสายชูมาใช

แทนซึ่งใหผลดีกวา และสะดวกงายแกการเตรียมน้ํายอม ประหยัดและเก็บไวไดนาน สามารถ

ประมาณจํานวนในการใชได เพราะความเขมขนของน้ําสมสายชูคงที่ซึ่งตางจากน้ํามะขามเปยก 

ซึ่งเราไมสามารถทราบความเขมขนที่แนนอนของมันได โดยในการเตรียมน้ํามะขามเปยก แตละ

ครั้งความเขมขนของน้ํามะขามเปยกจะไมเทากันและ pH จะไมคงที่ จึงไมสามารถกําหนด

อัตราสวนที่แนนอนได 

              จากขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่ไดมีผูทําการวิจัยมาตลอด เชน การศึกษาการเตรียม

น้ํายอมจากสารเคมีโดยใชสารละลาย Zinc lime Vat ซึ่งจะใชโลหะสังกะสี (Zn) เปนโลหะหนักเปน

ตัวจับกับอินดิโก พบวา การเตรียมน้ํายอมจากการใชสารเคมีจะใชในการเตรียมน้ํายอมนอย แต

วธิขีองชาวบานจะใชเวลานานและทําใหสีของครามตดิเนื้อฝายไดดกีวา  

(อนุรัตน สายทอง,2543) 
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         3.4 ภาวะที่เหมาะสมในการเกดิสีครามในน้ํายอม 

              ความยากของการทําผายอมคราม อยูตรงขั้นตอนการเตรียมสีครามในแตละครั้ง และ

การดูแลน้ํายอมใหอยูในภาวะที่เหมาะสม เกิดสีครามในน้ํายอมเสมอ ซึ่งเปนเรื่องที่อธิบายทํา

ความเขาใจและถือปฏิบัติได น้ําที่แชใบครามสดนํามาจากแหลงใดก็ได อาจเปนบอน้ํา น้ําบาดาล 

น้ําฝนหรือน้ําประปา น้ําครามที่ไดจะมีภาวะเชนเดียวกับน้ําที่ใชแช แตเมื่อเติมปูนขาวหรือปูนแดง

ในน้ําครามจะทําใหครามมภีาวะเปนดาง เนื่องจากปูนเปนดาง เนื้อครามซึ่งเปนครามจับอยูกับปูน

จะเปนดางดวย เมื่อนําเนื้อครามผสมน้ําขี้เถาซึ่งเปนดางอีกเชนกัน จะทําใหน้ํายอมเปนดาง

คอนขางสูง พีเอชประมาณ 12.5 หลังกอหมอครามแลว ชางยอมตองโจกครามเชา–เย็นทุกวัน 

เปนการเติมออกซิเจนใหแบคทีเรียเจริญเติบโตกินน้ําตาลในน้ํายอมและถายกรดออกมา กรดทํา

ใหความเปนดางของน้ํายอมลดลง หลายวันความเปนดางลดลงเรื่อยๆจนถึงเวลาหนึ่ง ภาวะ กรด–

ดาง เหมาะสม ประมาณ 15 วัน พีเอช 10.5–11 สีครามสีน้ําเงินจะถูกรีดิวซไปเปนสีครามไมมีส ี 

ซึ่งเรียกภาวะนี้วาหมอมาจึงทําการยอมฝาย สีครามไมมีสีเขาไปจับฝายหลังยอมจึงตองเติมเนื้อ

คราม น้ําขี้เถาและโจกคราม เพื่อเตมิสารตัง้ตนและออกซิเจนใหแบคทีเรียสรางสภาวะที่เหมาะสม

พักหมอครามอกี 6–8 ช่ัวโมง สคีรามสนี้ําเงินถูกรีดิวซเปนสีครามไมมีสี ก็ทําการยอมไดอีก  หาก

น้ํายอมอยูในภาวะที่เหมาะสม สามารถยอมครามไดทุก 8 ช่ัวโมง แตในทางปฏิบัติสะดวกยอมเชา

กับเย็นเทานัน้ แลวเตมิเนื้อครามกับน้ําขี้เถาทุกครั้งและยอมซ้ําเรื่อย ๆ 

              ถาเตมิเนื้อครามกับน้ําขี้เถามากเกนิไป จะทําใหน้ํายอมที่เปนดางพอดีอยูแลว  

(พีเอช 11) เปนดางมากเกินไป เกิดภาวะไมเหมาะสม ครามสีน้ําเงินจะไมเปลี่ยนเปนครามไมมีส ี

น้ํายอมจึงเปนสีน้ําเงินยอมไมติด เรียกวาหมอหนี ตองพักหมอครามนานกวา 8 ช่ัวโมง หรือแก

โดยเติมอะไรที่เปรี้ยว เชน มะขาม มะกรูดผาซีก ลงไปในหมอคราม เพื่อไปลดภาวะเปนดางลงให

พอดี ถาเติมสิ่งที่เปรี้ยวมากจนเกินไป เกิดภาวะกรดมาก หมอหนีไดเชนกัน แกโดยเติมปูนขาว

หรือเติมครามสีน้ําเงินอีก และถานานไปน้ําตาลในหมอครามนอย หรือขาดการโจกคราม  2-3 

วัน แบคทีเรียขาดอาหารหรืออากาศ จะตายไมใหกรดแกน้ํายอม ทําใหหมอหนีไดเชนกัน การแช

ใบครามสดในหมอน้ํายอมเปนระยะ จะเติมสีครามและแบคทีเรียแกน้ํายอมได หรือเติมน้ําตาล

แดงเล็กนอยก็ชวยได จะเห็นวาหมอหน ีเกดิจากหลายสาเหตุดังนี้ สีครามในน้ํายอมหมดเนื่องจาก

ยอมนานเกนิไปหรอืใชฝายมากเกนิไปหรือเติมเนื้อครามนอย 

              1. ความเปนดางสูงเนื่องจากเตมิเนื้อครามและน้ําขี้เถามากเกนิไป 

              2. ความเปนดางต่ําเนื่องจากยอมไมตอเนื่องและไมเติมเนื้อคราม 

              3. น้ํายอมเนาเนื่องจากเตมิสารพัดสิ่งจนแบคทเีรยีที่ชวยเปลี่ยนสีครามในหมอคราม

ตายแตแบคทเีรยีอื่น ๆ เตบิโตด ี



23 

 

              4. อุณหภูมิสูงหรือตํ่าเกินไปไมเหมาะกับสภาวะการรีดิวซหรือการเติบโตของ

แบคทเีรยี 

              การแกไขจะแกตามสาเหตุเหลานี้  และผูที่รูสาเหตุก็คือคนยอมครามทุกเชาทุกเย็น

นั่นเอง จะถามถึงสาเหตุจากคนอื่นไมได ชางยอมครามจึงจําเปนตองใชเวลาในการสังเกตสี กลิ่น 

และฟองของน้ํายอม ฝกฝนจนเกิดความชํานาญ จึงจะแกไขปรากฎการณหมอนิลหนี  และดูแล

หมอครามไดนานหลายป (อนุรัตน สายทอง,ฐติรัิตน แวนเรอืงรอง,สุดกมล ลาโสภา, 2551) 

 

2.3  การตรวจสอบความคงทนของสี 

       การทดสอบความคงทนของสีธรรมชาติในขอจํากัดที่สําคัญในการยอมสีธรรมชาติดังนั้น  

ผูผลิตจึงจําเปนตองทดสอบใหรูแนชัดวาวัตถุดิบธรรมชาติชนิดไหน มีคาความคงทนอยูในขั้น

มาตรฐาน เหมาะที่จะนํามาใช คาความคงทนที่สําคัญของผลิตภัณฑ คือความคงทนตอการซัก

ลางและความคงทนตอแสงแดด 

 

        2.3.1 การตรวจสอบความคงทนตอการซักลาง 

              ในระดับมาตรฐานสากล คาความคงทนตอการซักลาง(WF) จะมีคาอยูระหวาง 1-5 

โดย WF 1 จะมีคาความคงทนตอการซักลางตํ่า และ WF 5 จะมีคาความคงทนตอการซักลางสูง 

โดยทั่วไปผลติภัณฑที่มคีาความคงทนตอการซักลางอยูในเกณฑดี จะตองมีคาความคงทนตอการ

ซักลาง โดยพยายามลางเสนฝายที่ยอมจนสตีกออกหมด กอนที่จะนําไปทอเปนผนืผา 

        2.3.2 การตรวจสอบความคงทนตอแสง 

              ในระดับสากล คาความคงทนตอแสง (LF) จะอยูระหวาง 1-8 โดย LF 1 จะมีคาความ

คงทนตอแสงตํ่า และ LF 8 จะมีคาความคงทนตอแสสูงสุด สําหรับคาความคงทนตอแสงของ

ผลิตภัณฑผาสีธรรมชาติจะมีปญหาเรื่องสีซีดจางอยูสูง ผูยอมจําเปนตอง ใชตัวติดสี (Mordant) 

เพื่อชวยใหสีมีความคงทน และตองทดสอบใหทราบคาความคงทนของสีชนิดนั้นเสียกอน จึงจะ

สามารถผลิตและจําหนายได สําหรับในประเทศไทย หนวยงานของรัฐบาลที่ใหบริการทดสอบคา

ความคงทนของสีคือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(ปยวรรณ  ศิริสวัสดิ์

,2553) 
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       วิธีการทดสอบความคงทนตอแสงของสี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้น จะดู

จากความคงทนของสีตอการซักและตอแสงที่ระดับ 1 แสดงวาคุณภาพตํ่ามาก ที่ระดับสูงขึ้น เชน 

ที่ระดับ 5 คุณภาพด ีสไีมเปลี่ยนหรอืเปลี่ยนแปลงนอยมากและไมตกติดผาอื่น เมื่อทดสอบวางช้ิน

ผาทดสอบภายใตแสงซีนอนตริกเปนเวลาตั้งแต 5-40 ช่ัวโมงแลวเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ของสีกับผามาตรฐาน ผาที่มีสีเปลี่ยนแปลงเทากับผาสีมาตรฐานระดับใดประเมินไดวามีความ

คงทนระดับนัน้ ๆ เชน สซีีดเทากับสีมาตรฐาน 3 จะบอกไดวามีความคงทนตอแสงเทากับระดับ 3 

ความหมาย คาระดับความคงทนของแสง 

 

   ระดับ  1       คุณภาพต่ํามาก (very poor) 

   ระดับ  2       คุณภาพต่ํา (poor) 

   ระดับ  3       คุณภาพปานกลาง (fair) 

   ระดับ  4       คุณภาพดปีานกลาง (fair good) 

   ระดับ  5       คุณภาพด ี(good) 

   ระดับ  6       คุณภาพดมีาก (very good) 

   ระดับ  7       คุณภาพดทีี่สุด (excellent) 

   ระดับ  8       คุณภาพดเีลศิ (superative) 
 

ที่มา: กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม, 2548 

 

2.4  เครื่องยูวี-วิสิเบลิสเปกโทรโฟโตมเิตอร 

(Ultraviolet-visible spectrophotometer) 

       เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Ultraviolet-visible spectrophotometer) วัดการ

ดูดกลืนแสงหรือรังสีที่อยูในชวงอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลซึ่งอยูในชวงความยาวคลื่นประมาณ 

190 - 800 นาโนเมตร ของสารเคมีนั้น สวนใหญไดแกพวกสารอินทรีย (Organic compound) หรือ

สารประกอบเซิงซอน (Complex compound) หรือสารอนินทรีย(Inorganic compound)ทั้งมีสีและไม

มีสี สมบัติของสารดังกลาวนี้ไดนํามาใชเปนวิธีวิเคราะห ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอยาง

กวางขวางเพราะวิธีนี้ใหความถูกตองและแมนยําดีและมีสภาพไว (Sentivity) สูง โดยอาจทําการ

วิเคราะหอยูในรูปของธาตุ หรือโมเลกุลก็ได โดยทั่วไปเทคนิคการวิเคราะหนี้บางครั้งนิยมเรียกวา 

ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรเมตรี แตถาสวนที่ทําการวิเคราะหมีสีหรือทําใหเกิดสีขึ้น สารที่มีสีนั้นจะถูก

ดูดกลืนในชวง วิสิเบิล อาจเรียกวา คัลเลอริเมตรี (Colorimetry) สีที่เห็นจากสียอมนั้นเกิดจาก
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อิเล็กตรอนในพันธะคูซึ่งอยูในโมเลกุลของสียอมนั้นมีความสามารถดูดกลืนพลังงานในชวง

สเปกตรัมตางกัน พลังงานแสงที่สายตามองเห็น จะมีความยาวคลื่นชวง 400-700 นาโนเมตร สี

ยอมที่มีโครงสรางทางโมเลกุลตางกันจะมีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานแสงที่ชวงความ

ยาวคลื่นตาง ๆ กันไปซึ่งสายตาสามารถรับภาพได จึงทําใหโมเลกุลของสียอมตางโทนสีกัน แสดง

สีใหเราเห็นดวยสายตาออกมาตางกันไป ซึ่งแถบสีชวงวิสิเบิล เครื่องยูวี-วิสิ-เบิลสเปกโทรโฟโต

มเิตอร 

 

       2.4.1 หลักการทํางาน 

              เมื่อลําแสงเคลื่อนที่ไปอยางตอเนื่องกัน ผานเขาไปในวัตถุโปรงแสง จะพบวาแสง

บางสวนถูกดูดกลืน  บางสวนกระเจิง บางสวนเกิดการสะทอน และบางสวนทะลุผานออกไปได 

สวนที่ถูกดูดกลืน เรียกวา คาการดูดกลืนแสง (Absorbance) โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมี

ความสัมพันธกับปรมิาณและชนิดของสารที่อยูในตัวอยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 2.12 แสดงการทํางานของเครื่องยูวี-วสิเิบลิสเปกโทรโฟโตมเิตอร 

ที่มา:แมน อมรสทิธิ์, 2534 

 

       ถาใหแสงที่ทะลุออกไปนั้นผานเขาเครื่องกระจายแสง (เชน ปริซึมหรือเกรตติง) จะเห็นไดวา

สเปกตรัมหายไป เรียกวา absorption spectrum พลังงานที่ถูกดูดกลืนนั้นจะทําใหโมเลกุล  หรืออ

ตอมเปลี่ยนระดับพลังงานจากสภาวะพื้น (ground state) ยังสภาวะกระตุน 

2.4.2 การใชประโยชน 

              ใชในการวเิคราะหเชิงปริมาณ เพื่อเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานและคํานวณปริมาณ

สารที่ไดในการทดลอง 

radiation 

 

incident 

 

 

radiation 

 

radiation 

 

transmitted 

 

absorbed 
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2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

       ปยวรรณ ศิริสวัสดิ์ และภานุวัฒน เชื้อกุล (2548) ทําการศึกษาชนิดของโลหะไอออนใน

น้ําขี้เถาที่มีผลตอโทนสีน้ําเงินของผายอมคราม โดยเตรียมน้ําขี้เถาจากไม 5 ชนิด แลววิเคราะห

ธาตุองคประกอบดวย AAS พบวาม ีK+ ไอออน จํานวนมากที่สุดในไมทุกชนิด และพบ Na+ ไอออน

เปนอันดับ 2 ในขี้เถาผักขมหนาม จากนั้นเตรียมโลหะไอออนที่เขมขนเทากับปริมาณที่พบในพืช

เตมิในน้ํายอมคราม และยอมฝายเทียบโทนสีกับน้ํายอมครามที่เตรียมจากขี้เถาจากไมชนิดตาง ๆ 

พบวาใหโทนสีสอดคลองกัน นั่นคือ K
+ ไอออน ใหโทนสีฟาปนสีเขียว เชนเดียวกับน้ํายอมจาก

ขี้เถาเปลือกเพกา และเหงากลวย ที่มี k+ ไอออนมากที่สุด  สวนน้ํายอม Na+ ไอออนใหสีน้ําเงิน

มวง เชนเดียวกับน้ํายอมจากขี้เถาตนผักขมหนามที่มี Na+ ไอออนมาก จึงสรุปวาเฉดสีน้ําเงินของ

ครามเปลี่ยนแปลงตามชนิดของโลหะไอออนในน้ําขี้เถา 

       มาริสา  ภาษา (2543) ทําการศึกษาการเตรียมน้ํายอมครามโดยวิธี Zinc–Lime vat ซึ่งเปน

วธิทีี่มรีายงานจากญี่ปุน ใชฝุนผงสังกะสแีทนน้ําขี้เถา และใชเวลาในการเกิดสีเพียง 12 ช่ัวโมง มาริ

สาทําการสกัดสคีรามดวยน้ําและตกตะกอนเนื้อครามดวนปูนขาว เมื่อไดเนื้อครามจึงเตรียม basic 

bath ดวยน้ํา 3 ลิตร ปูนขาว 5 กรัม ฝุนผงสังกะสี 1.5 กรัมคนและปดฝาพักไว และเตรียม stock 

solution ดวยเนื้อคราม 96.2,120.2 และ 142.2 กรัม เมทานอล 25 มิลลิลิตร คนใหเปนเนื้อเดียว 

บดปูนขาว 10 กรัม ฝุนผงสังกะสี  3 กรัม ในน้ํา 300 มิลลิลิตร อุนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  

เติมเนื้อครามผสมเมทานอล คนใหเขากัน แลวเติมปูนขาว+ฝุนผงสังกะสี คนแรง ๆ พรอมอุน

ตอไปไมเกิน 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 5 นาที หรือสังเกตสีน้ําเงินเปลี่ยนเปนสีเขียว จึงพักให

นิ่งและเย็น เมื่อครบ 6 ช่ัวโมง ยอมโทเรเสนเล็ก ๆ ใน stock solution ลางและเก็บไวเทียบสี และ

ผสม stock solution ลงใน basic bath คนและพักไว ทําการเตรียม stock Solution ชุดที่ 2 

เหมอืนกับชุดแรก และพักไว 6 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลายอมเสนโทเร ใน Stock 2 ลางและเก็บ ยอมไจ

โทเรลงในถังยอม (ผสม basic+stock) ลางและเก็บ ผสม stock 2 ลงในถังยอมพักไว เตรียม stock 

3 พักไว 6 ช่ัวโมง และทําการยอมซ้ํา 

       ผลการศึกษาพบวาสามารถยอมโทเรไดสีฟาสดใส เงาวาว สวยงามมาก และจํานวนมาก 

ความเขมของสใีกลเคยีงกัน แตไมเขมมากขึ้นแมจะยอมหลายซ้ํา 

       อนุรัตน  สายทอง (2544) ทําการศึกษาการทําครามผงและภาวะที่เหมาะสมในการเตรียม

น้ํายอมจากครามผง โดยการสกัดสคีรามจากใบครามแกสด แชน้ําและตกตะกอนดวยปูนขาว  ทํา

ตะกอนใหแหงจนน้ําหนักคงที่โดยการอบที่ 60 องศาเซลเซียส จึงนํามาเตรียมน้ํายอม 2 วิธี วิธี

แรกใชครามผงกับน้ําขี้เถา ถ.พ.1.005 เรงการสีดวยสารละลายกรดจากวัสดุธรรมชาติ  5 ชนิด 

แตละชนิดเตรียมใหไดพีเอช 3 ไดแกน้ําตมมะขามเปรี้ยว กรดทารทาริก น้ําตมมดแดง กรดฟอร
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มกิ น้ําสมสายชู ผลการศกึษาพบวาใบครามแกสด 5 กโิลกรัม แชน้ํา 25 ลิตร แยกกากใบแลวเติม

ปูนขาวถึงจุดยุติ ไดตะกอนเนื้อคราม 672.6 กรัม ซึ่งทําใหแหงจะไดครามผง 134.85 กรัม นํา

ครามผง 4,8,12,16 และ 20 กรัม ผสมน้ําขี้เถา ถ.พ. 1.005 ปริมาณ 100 มิลลิลิตร ปรับพีเอชแต

ละชุดดวยน้ําสมสายชูใหพีเอชเริ่มตน 10.5 พบวา ครามผง 16 กรัม ใหสีติดเสนใยไดเร็วในวันที่ 4 

และใหสีติดเสนฝายไดดีกวาสัดสวนอื่นๆ สวนครามผง 20 กรัม ใชเวลาการเกิดสีนานกวา  แต

ยอมสีเขมกวา จากนั้นนําครามผง 16 กรัม ผสมน้ําขี้เถา 100 มิลลิลิตร แลวใชกรดตาง ๆ 4 ชนิด 

ปรับพีเอชเริ่มตนเปน 9.0 ,9.5,10.0,10.5 และ 11.0 ยอมไหมและฝายเทียบความเขมของสี พบวา 

น้ําตมมะขามเปยก ชวยใหสีติดเสนฝายและไหมไดเขมที่สุด รองไปคือกรดทารทาริก ในวันที่ 7 

และยังพบอกีวา ไหมจะติดสีครามไดดีในน้ํายอม พีเอช 9.0–10.0 สวนฝายจะติดสีครามไดดีในน้ํา

ยอมพเีอช 10.0–10.5 สวนน้ํายอมที่ไมปรับพเีอชเริ่มตนจะยอมตดิสทีี่วันที่ 16–20 

       อนุรัตน  สายทอง (2545) ทําการศึกษากระบวนการยอมครามจากสมมุติฐานที่ตั้งจาก

ขอมูลภูมิปญญาทอถิ่น และศึกษาทางเลือกอื่นในการเตรียมน้ํายอมที่ใชเวลาสั้นลงกวา 15 วัน 

อนุรัตนศึกษาการทําผายอมครามครบวงจรกระบวนการผลิตจนไดผลิตภัณฑ ทั้งวิธีสัมภาษณ

และทดลองในหองปฏิบัติการเคมี แตการปลูกคราม การทําเสนใยฝายธรรมชาติ การเตรียมสี

ครามและการยอมคราม พบวาปลูกตนครามดวยเมล็ด ปลายฤดูแลง อาศัยน้ําฝน ปุยคอกกับ

การดายหญาทุกสัปดาห ครามจะเติบโตออกดอกและฝกเมื่ออายุ 3 เดือน ซึ่งเปนชวงที่เหมาะ

แกการเก็บมาแชน้ํา 18–24 ช่ัวโมง กวนและแยกตะกอนเก็บเรียกวาเนื้อคราม ในการเตรียมน้ํา

ยอม  หาสัดสวนที่เหมาะสมไดเนื้อความ 180 กรัมตอน้ําขี้เถา ถ.พ. 1.005 ปริมาตร 500 

มิลลิลิตร ใชเวลา 15 วันจึงเปนน้ํายอมที่ใชยอมได และพบวา พีเอชของน้ํายอมลดลงจากวัน

แรก 12.5 เปน 10.5 ถาผสมน้ํามะขามเปรี้ยวในน้ํายอมเริ่มตนจะไดน้ํายอมเร็วกวา 15 วัน ถา

อุนเนื้อคราม 75 กรัมในน้ํา 600 มลิลลิติร ปูนขาว 20 กรัมและฝุนผงสังกะสี 6 กรัม ที่อุณหภูมิ

ไมเกิน 60 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แลวพักใหนิ่ง อยางนอย 6 ช่ัวโมง จึงปรับปริมาตรเปน 

10 เทาและพักตออกี 6 ช่ัวโมง จะไดน้ํายอมที่ใชยอมได แตสีจะจางตองอุนเนื้อคราม พักใหเย็น

ไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง เติมในน้ํายอมและยอม ทําหลายซ้ําจึงจะไดฝายสีเขมแตเนื่องจาก

เปาหมายของงานวิจัยคือชุมชนที่ทําผายอมครามใชและขายโดยยึดความปลอดภัยและ

ผลิตภัณฑธรรมชาติเปนหลัก ดังนั้นจึงเนนศึกษาการเตรียมสียอมโดยวิธีหมักกับน้ําขี้เถา และ

ดูแลน้ํายอมใหสมดุล ยอมไดทุก 8 ช่ัวโมง 

       เมื่อน้ํายอมเปนสีเหลือง พีเอชอยูในชวง 10.5–11 แสดงวาขณะนั้นในหมอครามมีความ

พอดรีะหวางเนื้อคราม น้ําขี้เถา และพเีอช 
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       ถาไมยอมฝาย พเีอชของน้ํายอมจะลดลงเรื่อย ๆ ขณะเดียวกันสีครามสวนที่สัมผัสอากาศจะ

เปลี่ยนเปนเนื้อคราม เมื่อพีเอชตํ่ากวาชวงการเกิดสี (10.5-11.0) จะเกิดปรากฎการณหมอนิลหน ี 

กรณเีชนนี้ แกไขโดยการเตมิปูนขาวเล็กนอยเพื่อใหพเีอชสูงขึ้น ยอมฝายปริมาณนอยสีครามจะยัง

มีเหลือยูในน้ํายอม เมื่อเติมเนื้อครามกับน้ําขี้เถาอีกเล็กนอย ลงไปทดแทนสวนที่ถูกใชยอมไป รอ

อีก 6-8 ช่ัวโมง จะยอมผาไดอีกจากสีครามที่เหลือ และที่เกิดใหมทดแทน ถาหากเติมเนื้อคราม

และน้ําขี้เถามากเกินไป จะทําใหพีเอชของน้ํายอมสูงขึ้นเกินชวงการเกิดสี จะเกิดปรากฏการณ

หมอนิลหนีอีกเชนกัน ตองรออีกหลายวัน เมื่อพีเอชลดลงถึงชวงการเกิดสีจะเกิดสีอีก แตถาเติม

กรด เชน น้ํามะขามปริมาณเล็กนอยลงในหมอครามพีเอชจะลดลง เพียง 1-2 วัน จะเกิดสีอีก แต

ถาเตมิกรดมากเกนิไปจนพเีอชตํ่ากวา 10 สีจะเปลี่ยนไปอีก ตองเติมปูนขาวเล็กนอยเพื่อเพิ่มพีเอช  

ถายอมฝายปริมาณมาก สีครามจะถูกใชมาก แมแตเนื้อครามก็ถูกปนเปอนไปกับฝายดวย เมื่อ

ปรมิาณเนื้อครามในหมอครามนอย เกดิหมอนลิหนอีกีเชนกัน รอนานเทยีบเทากับเริ่มตนใหม 

       ปยวรรณ ศิรสวัสดิ์ (2553) ทําการศึกษาการติดสีของครามบนเสนฝายที่เคลือบดวยไค

โตซานจากเปลอืกกุงกามกราม โดยศกึษาและเปรียบเทียบความสามารถในการติดสีครามและ

ความคงทนของสคีรามตอการซักลางและตอแสงแดด ของเสนฝายที่เคลือบและไมเคลือบไคโต

ซานจากเปลือกกุง ตามอุณหภูมิ เวลา และความเขมขนที่แตกตางกัน พบวาสีบนเสนฝายที่

เคลือบไคโตซานจากเปลือกกุงที่ความเขมขนรอยละ 1 (น้ําหนักตอปริมาตร) อุณหภูมิ 25 ˚C 

และเวลา 30 นาที ยอมสีครามดวยวิธีทางชีวภาพมีสีเขมที่สุด เมื่อทําการทดสอบความคงทน

ของสตีอการซักลางและแสงแดด พบวาเสนฝายที่เคลือบไคโตซานจากเปลือกกุงมีความคงทน

ของสีตอการซักลางและแสงแดดที่ระดับ 4 และ 4 ของ Gray scale ตามลําดับ ซึ่งใกลเคียงกับ

เสนฝายที่เคลือบดวยไคโตซานมาตรฐานแลวยอมสีครามดวยวิธีทางชีวภาพที่มีความคงทนตอ

การซักลางและแสงแดดเทากับ 4-5 และ 4-5 ตามลําดับ และดีกวาเสนฝายที่ไมไดเคลือบไค

โตซาน 

       ศิรนัินท  หอสมบัต ิ(2543) ศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการยอมผาฝายดวยครามธรรมชาติ

และโซเดียมไฮโดรซัลไฟท โดยศึกษาผลของสภาวะการยอมตอคาสี ความคงทนของสีตอการซัก 

และความเหนียวของผาฝายที่ยอมดวยสีครามธรรมชาติและโซเดียมไฮโดรซัลไฟท และเพื่อที่หา

สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการยอม โดยใชปริมาณเนื้อคราม 50 และ 100 เปอรเซ็นต ของน้ําหนัก

ผา ปริมาณสารรีดิวซและดางระดับพอดีและระดับเกินพอดี 20 เปอรเซ็นต และระยะเวลายอม 

45 และ 60 นาที พบวาสภาวะการยอมของตอความคงทนของสีตอการซักลางหลังการซักผามี

ความสวาง ความเปนสีแดง ความเปนสีน้ําเงินและความสดใสสูงขึ้น สภาวะการยอมตอความ

เหนียวหลังการยอมคาแรงดึงขาดของผาลดลง 9.55 เปอรเซ็นต การยอมโดยใชเนื้อคราม 100 
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เปอรเซ็นตของน้ําหนักผา ปริมาณสารรีดิวซและดางระดับพอดีและระยะเวลายอม 60 นาที เปน

สภาวะที่ใหความสดใสของสี ความเขมของสี ความคงทนของสีตอการซักและความเหนียวดีที่สุด 

ใชเนื้อครามปริมาณ 2.25 กรัม ตอ โซเดียมไฮโดรซัลไฟท 3.37 กรัมและโซเดียมไฮดรอกไซด 

3.37 กรัม โดยใชน้ํากลั่น 135 มิลลิลิตร คิดเปนอัตราสวนเนื้อคราม:โซเดียมไฮโดรซัลไฟท:

โซเดยีมไฮดรอกไซด เทากับ 1:1.50:1.50 ตามลําดับเขมขน 0.06 โมลตอลติร 

       ไพศาล คงคาฉุยฉาย(2543) ไดพัฒนาเทคนิคการยอมไหมดวยครามเมื่อ 10 ปกอน ดวย

การสกัดสีครามจากใบครามสดแชน้ํา กวนน้ําครามและกรองดวยระบบสูญญากาศ กอนเปาให

แหง จึงนําครามผงมาเตรียมน้ํายอมดวยการรีดิวซดวย โซเดียมไดไทโอไนต ในโซเดียมไฮดรอก-

ไซด สดัสวน 1:136:136 ความเขมขน 0.1 กรัมตอลติร ทําการยอมเสนไหมที่ฟอกดวยสบูตม  

60-70 องศาเซลเซียสพบวาเสนไหมดูดซับสีครามไดดีที่สุด 33 องศาเซลเซียส กวนเร็ว 1,200 

รอบตอนาที นาน 15 นาที โดยอัตราการดูดซึมของเสนไหมจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และเสน

ไหมจะยุยและขาดเมื่ออุณหภูมิสูงกวา 70 องศาเซลเซียส และพบวาสีของเสนไหมเขมที่สุดเมื่อ

ยอม 6 ซ้ํา ความทนของเสนไหมตอแสงนีออนอารก อยูในระดับต่ําและทนตอการซักลางระดับ

ปานกลาง  



 
 

บทที ่3 

วธิดํีาเนนิการวจัิย 

 

 

       การเตรียมน้ํายอมสีครามจากใบเบือกเพื่อหาสัดสวนที่เหมาะสม ในการเตรียมน้ํายอม

ทางชีวภาพและการเตรยีมน้ํายอมทางเคม ีและทดสอบความคงทนของสคีรามบนผาฝาย 

 

3.1  อุปกรณและสารเคมท่ีีใชในการทดลอง 
       3.1.1 อุปกรณการวจัิย 
              1. เครื่องช่ัง 

              2. ถุงมอืยาง 
              3. ถังน้ําขนาดกลาง 

              4. กระบอกตวง 
              5. บกีเกอร 
              6. แทงคนสาร 
              7. ชอนตักสาร 
              8. นาฬกิาจับเวลา 
              9. กระดาษยูนเิวอรซัล 
              10. ราวตากผา และที่หนบีผา 
              11. ผาขาวบาง 
              12. ผาฝาย 
              13. ขัน 
              14. กระบอกฉดียา 

              15. เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) 
              16. เครื่องวัดคาการดูดกลนืแสง UV-1601 ZHIMADAZU 
              17. เกรยสเกลสาํหรับการอานคาเปลี่ยนแปลงส ีและการปนเปอนสี 
              18. ผามาตรฐาน เปนผาขนสัตวสนี้ําเงนิ มอีัตราความคงทนของสตีอแสงมคีาระดับ

1 (มคีวามคงทนตํ่าสดุ) ถงึระดบั 8 (มคีวามคงทนสูงสุด) 
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              19. แผงสําหรับวางช้ินทดสอบผ่ึงแดด มีแผนแกวปดดานบน วางหางจากช้ินทดสอบ 

50 มลิลเิมตร 

              20. กระดาษทบึแสงเปนแผนกระดาษแข็งหุมดวยอะลูมเินยีมฟรอยด 

              21. ผา Multifiber 

       3.1.2 สารเคมี 

              1. ผงเบอืก 

              2. น้ําขี้เถา 

              3. โซเดยีมไฮโดรซัลไฟต (Na2S2O4) หรอื โซเดยีมไดไธโอไนต 

              4. โซเดยีมไฮดรอกไซด (NaOH) 

              5. ปูนขาว (CaO) 

              6. อนิดโิกมาตรฐาน (Indigo blue: C16H10N2O2) 

              7. ผงซักฟอกมาตรฐาน 
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3.2  วิธกีารวิจัย 

       3.2.1 แผนผังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนผังการทดลอง 

 

 

      

 เตรยีมน้ํายอมดวยวธิทีางชีวภาพ 

(น้ําขี้เถา) 

 

 

 

 เตรยีมน้ํายอมดวยวธิทีางเคมี 

(Na2S2O4/NaOH) 

 

การทดสอบหลังการยอม 

1. ความคงทนของสตีอการซักลาง

2. ความคงทนของสตีอแสง 

สกัดสคีรามจากใบเบอืก 

ยอมผาฝาย 

หาปรมิาณ Indigo ดวยเครื่องวัดคา

การดูดกลนืแสง UV-Viss 
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       3.2.2 การเตรยีมตัวอยาง 

              การเก็บตัวอยางใบเบือก มาศึกษา จะเก็บใบเบือกสดแกจัด ในตอนเชาตรูเพื่อลด

การคายน้ําของใบเบอืกและจะทําใหใบเบอืกคงความสด จากนัน้นํามาลางน้ํา ผ่ึงใหหมาดน้ํา 

 

             การเตรียมผาฝาย ผาที่ทดลองเปนผาฝาย 100 เปอรเซ็นต สีขาว ผานการลอกแปง

ทําความสะอาดและไมฟอกขาว ในการทดลองยอมจะใชผาฝายทดลองขนาด 60X60 มลิลเิมตร 

 

3.3  วิธกีารดําเนนิงานวิจัย 

       3.3.1 การสรางกราฟมาตรฐาน  

             3.3.1.1 การหาความยาวคลื่นที่สีครามดูดกลนืแสงไดมากที่สุด (λmax ) 

                     1. ช่ังโซเดียมไดไธโอไนต 2.5000 กรัม ช่ังโซเดียมไฮดรอกไซดหนัก 3.5000 กรัม 

ดวยเครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร แลวใสขวดรูปชมพู

ขนาด 125 มลิลลิติร คนดวยเครื่องกวนแมเหล็ก เปนเวลา 5 นาท ี

                     2. นําสารละลายที่ไดวางในอางควบคุมอุณหภูม ิที่ 30 องศาเซลเซยีส 

                     3. ช่ังผงครามมาตรฐานหนัก 0.0100 กรัม ดวยเครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง เติม

ลงในสารละลายขอที่ 2 อยางรวดเร็ว ปดจุก คนดวยเครื่องกวนแมเหล็กตอเนื่องเปนเวลา 10 นาท ี

ตัง้ทิ้งไว 

                     4. สารละลายขอที่ 3 จะเปลี่ยนเปนสีเหลือง ดูดสารละลายสีเหลืองดานบนดวย

ไม-โครปเปตใสในคิวเวตอยางรวดเร็ว วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความยาวคลื่น 350-600 นา

โนเมตร ดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอรบันทึกกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา

ความยาวคลื่นและคาการดูดกลืนแสง ทํา 3 ซ้ํา เลือกความยาวคลื่นที่ครามมาตรฐานดูดกลืน-

แสงมากที่สุด (λmax ) 
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   3.3.1.2 การสรางกราฟมาตรฐาน 

                    1. ช่ังโซเดียมไดไธโอไนต 2.5000 กรัม ช่ังโซเดียมไฮดรอกไซดหนัก 3.5000 กรัม 

ดวยเครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร แลวใสขวดรูปชมพู

ขนาด 125 มลิลลิติร คนดวยเครื่องกวนแมเหล็ก เปนเวลา 5 นาท ี

                    2. นําสารละลายจากขอที่ 1 วางลงในอางควบคุมอุณหภูมทิี่ 30 องศาเซลเซยีส  

                    3. ช่ังครามผงมตราฐานหนัก 0.0100 กรัม ดวยเครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง เติม

ลงในสารละลายขอที่ 2 อยางรวดเร็ว ปดจุก คนดวยเครื่องกวนแมเหล็กตอเนื่องเปนเวลา 10 นาที

ตัง้ทิ้งไว 

                    4. สารละลายขอที่ 3 จะเปลี่ยนเปนสเีหลอืงซึ่งมีความเขมขนเริ่มตนเปน 3.8 x10
-4  

โมลาร  

                    5. ทําการเจือจางใหสารละลายมีความเขมขนเปน 1.9x10-4  0.95x10-4 

0.475x10-4  0.2375x10-4  0.11875x10-4 โมลาร ตามลําดับ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร  จากนั้นเท

สารละลาย ใสในคิวเวตอยางรวดเร็ว วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดจากผลการ

ทดลองขอ 4 ของ 3.3.1.1 ดวยเครื่องยูวี-วลิสเิบลิสเปกโทรโฟโตมเิตอร ทุกความเขมขน 

                    6. บันทึกคาการดูดกลืนแสงของแตละความเขมขนของอินดิโกและสรางกราฟ

มาตรฐานที่ความเขมขนตาง ๆ 

 

       3.3.2 การเตรยีมนํ้ายอมสคีรามดวยวิธีทางชวีภาพ 

              3.3.2.1 การสกัดสีครามจากใบเบอืก 

                       1. เก็บใบเบอืกสดแก 1 กโิลกรัม ลางน้ําใหสะอาด ผ่ึงใหหมาดน้ํา 

                     2. ตมน้ําเดอืด 6 ลติร แลวยกลงพักทิ้งไวใหอุน 60 องศาเซลเซยีส 

                     3. นําใบเบือกที่เตรียมไวลงแชจนน้ําแชเย็น (25
 องศาเซลเซียส) ใชเวลา 2 ช่ัวโมง 

แลวแยกกากออกจะไดน้ําเบอืก 

                        4. เตมิปูนขาว (CaO) เรื่อย ๆ พรอมกวนสังเกตสีของฟองจนกระทั่งเกดิฟองสี

น้ําเงิน แลวทิ้งใหตกตะกอน จะไดเนื้อเบอืกอยูช้ันลางของถงั เก็บไวใชเตรยีมน้ํายอมทางชีวภาพ 

                        5. ทําซ้ํา 2 ซ้ําครัง้ (กุหลาบ อุปสรรค, สัมภาษณ, 2555)  
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              3.3.2.2 การเตรียมนํ้าขี้เถา 

                        1. ขุดเหงากลวยสับเปนช้ินเล็ก ๆ นําไปตากใหหมาด 

                        2. นําเหงากลวยที่ตากหมาด ๆ และกาบมะพราวแหงไปเผารวมกันจน

กลายเปนขี้เถา  

                        3. เจาะรูกนภาชนะ รองดวยปุยฝายหรอืใยมะพราว บรรจุขี้เถาเต็มพอดี กด

ขี้เถาใหแนน 

                       4. เตมิน้ําใหทวมพอดกีับระดับขี้เถาที่บรรจุ กรองเอาน้ําขี้เถาครั้งแรกแลวเตมิ

น้ําลงไปอีกในปริมาณเทาเดิมกรองเอาน้ําขี้เถาครัง้ที่สองรวมกับครั้งแรก และวัด pH เก็บไวใช

เตรยีมน้ํายอมทางชีวภาพ 

 

             3.3.2.3 การเตรยีมนํ้ามะขามเปยก 

              ตมมะขามเปยก 100 กรัม ในน้ํา 3 ลิตร จนเดือด แลวพักไวใหเย็นกรองเอาน้ํา

มะขามเปยก บันทกึคา pH เก็บไวใชเตรยีมน้ํายอมทางชีวภาพ 

 

             3.3.2.4 การเตรยีมนํ้ายอมสคีรามดวยวธิทีางชวีภาพ 

                      1) หาสัดสวนท่ีทําใหเกดิสีครามตดิผาฝาย 

                        1. เตรียมถังน้ําจํานวน 5 ใบ ใสเนื้อเบือกที่เตรียมไดจากขอ 4 ของ 3.3.2.1 ใบ

ละ 500 มลิลลิติร 

                        2. จากนัน้เตมิน้ํามะขามเปยก ทกุใบ ใบละ 50 มลิลลิติร 

                        3. เติมน้ําดางลงไปผสมในถังทุกใบ ปริมาตร 50, 100, 150, 200, 250 

มลิลลิติร ตามลําดบั 

                        4. สังเกตส ีกลิ่น ฟอง ของน้ํายอม และวัด pH ทุกวัน 

                        5. เมื่อน้ํายอมเหลือง ทําการวัดคาการดูดกลืนแสงน้ํายอมดวยเครื่องยูวี-วิสิ-

เบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร พรอมทั้งยอมผาฝายไปพรอม ๆ กัน สังเกตสีที่ติดผาจากการยอมดวย

ผาฝาย ทําทุกวัน ๆ ละครัง้ จนน้ํายอมเปนสนี้ําเงิน 

                        6. ทําการทดลองซ้ํา 2 ซ้ํา จากขอ 1-6 
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                      2) หาปรมิาณสคีรามท่ีไดจากการหมักนํ้ายอมทางชวีภาพ 

                        1. เตรียมถังน้ําจํานวน 3 ใบ ใสเนื้อเบือกที่เตรียมไดจากขอ 4 ของ 3.3.2.1 

ใบละ 500 มลิลลิติร 

                        2. เตมิน้ํามะขามเปยก ทุกใบ ใบละ 50 มลิลลิติร 

                        3. ผสมน้ําดางในถังทุกใบ ปรมิาตรที่ดทีี่สุดจากขอ 5 จาก 3.3.2.4 

                        4. โจกน้ํายอม สังเกตส ีกลิ่น ฟองของน้ํายอม และวัด pH ทุกวัน 

                        5. เมื่อน้ํายอมเหลือง ทําการวัดคาการดูดกลืนแสงน้ํายอมดวยเครื่องยูวี-วิ-

ส-ิเบลิสเปกโทรโฟโตมเิตอร พรอมทัง้ยอมผาฝาย สังเกตสีที่ติดผาฝาย ทําทุกวัน ๆ ละครั้ง จนน้ํา

ยอมเปนสนี้ําเงิน 

                        6. นําคาการดูดกลืนแสง จากการวัดน้ํายอมดวยเครื่องยูวี-วิสิ-

เบิลสเปกโทรโฟโต-มิเตอร คํานวณหาคาปริมาณของสีครามที่เกิดในน้ํายอม โดยสมการจาก

กราฟมาตรฐานใชคาเฉลี่ยปรมิาณของสคีราม 

 

             3.3.3 เตรียมนํ้ายอมสีครามตามวธิีทางเคม ี

                    3.3.3.1 เตรยีมผงเบอืก 

                            1. เก็บใบเบอืกสดแก 1 กโิลกรัม ลางน้ําใหสะอาด ผ่ึงใหหมาดน้ํา 

                            2. ตมน้ําเดอืด 6 ลติร แลวยกลงพักทิ้งไวใหอุน 60 องศาเซลเซยีส 

                            3. นําใบเบือกที่เตรียมไวลงแชจนน้ําแชเย็น (25
 องศาเซลเซียส) ใชเวลา 2 

ช่ัวโมง แลวแยกกากออกจะไดน้ําเบอืก 

                            4. นําน้ําเบือกที่ไดมากวนเติมอากาศดวยไมพาย จนไดน้ําเบือกสีน้ําเงิน 

ฟองสนี้ําเงิน ทิ้งใหตกตะกอน 

                            5. แยกของเหลวช้ันบน โดยใชบีกเกอรตักออกจนเหลือนอย จึงใชกระบอก

ฉีดยาดูด น้ําเนื้อเบือกที่เหลือไปแยกตอไป โดยใชเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) นําไปอบใหแหง

เก็บไวในขวดสชีา เพื่อนําไปเตรยีมน้ํายอมทางเคมี 
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                  3.3.3.2 การเตรยีมนํ้ายอม 

                           1. ละลายโซเดียมไดไธโอไนต (Na2S2O4) 12.5000 กรัม ในน้ํากลั่น 100 

มิลลิลิตร โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 17.5000 กรัมในน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร และผงเบือก 

0.0500 กรัม ในน้ํากลั่น 100 มลิลลิติร ในแตละบกีเกอร โดยละลายแยกกัน 

                           2. ผสมสารละลายโซเดียมไดไธโอไนต (Na2S2O4) ลงในสารละลาย

โซเดยีมไฮดรอกไซด (NaOH) ชะลางบกีเกอรดวยน้ํากลั่น 100 มลิลลิติร วัดคา pH 

                           3. เติมสารละลายผงเบือกลงในสารรีดิวซที่ผสมกันในขอที่ 2 ชะลาง

สารละลายเบือกดวยน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร คนสารละลายเครื่องคนแมเหล็ก (magnetic 

stirrer) ความเร็วปานกลาง (ระดับ 4) เปนเวลา 25 นาที วัดคา pH พักทิ้งไวนิ่ง ๆ แลววัด pH 

ทุก ๆ 6 ช่ัวโมง จนสารละลายเกดิเปนสเีหลอืง วัด pH 

                           4. นําน้ํายอมที่เปนสเีหลือง ไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวย เครื่องยูวี-วิสิ-

เบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่นจากผลการทดลองที่ 3.3.1.1 บันทึกคาการดูดกลืน

แสงเฉลี่ยของน้ํายอมคํานวณหาคาปรมิาณของ Indigo ในน้ํายอม 

                          5. ยอมผาฝายตัวอยาง 

                          6. .ทําการทดลองซ้ํา 3 ซ้ํา จากขอ 1- 5 

                          7. เพิ่มปริมาณผงเบือกเปน 2 เทา หรือ 0.1000 กรัม ทําการการทดลอง

ซ้ํา จากขอ 1-5 

 

       3.3.4 การทดสอบความคงทนของสผีาฝายหลังการยอม 

              1) การทดสอบความคงทนของสตีอการซักลาง 

                การเตรยีมชิ้นสวนทดสอบ 

                1. ติดช้ินทดสอบขนาด 100 x 20 มิลลิเมตร กับผา Multifiber ขนาด 100 x 20 

มลิลเิมตร เชนกัน โดยเย็บดานสัน้ดานใดดานหนึ่ง โดยหันหนาผา Multifiber เขาหาผาตัวอยาง  

                2. ตดิช้ินทดสอบขนาด 100 x 20 มลิลเิมตร ระหวางผาประกบ 2 ช้ิน โดยเย็บดาน

สัน้ดานใดดานหนึ่ง (ศูนยวเิคราะหทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2550) 

                การทดสอบ 

                1. เตรยีมน้ําซัก เตมิผงซักฟอกในอัตราสวน 5 กรัม ตอน้ํากลั่น 1 ลติร 

                2. วางช้ินทดสอบลงในอาง ควบคุมอุณหภูมิของอางน้ํารอนเปน 50±2 องศา-

เซลเซยีส ปนกวนช้ินทดสอบดวยความเร็ว 50 รอบตอวนิาท ีเปนเวลา 45 นาที 
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                3. นําช้ินทดสอบออกจากอางน้ํารอน ลางใหสะอาดดวยน้ํากลั่น 2 ครั้ง แลวลาง

ดวยน้ํา ซึ่งไหลตลอดเวลาเปนเวลา 10 นาท ีบบีน้ําออกจากช้ินทดสอบ 

                4. ผ่ึงผาทดสอบใหแหงที่อุณหภูมิไมเกิน 60 องศาเซลเซียส โดยกางผาช้ินสวน

ออกจากกัน 

                5. หาคาการเปลี่ยนแปลงสีของช้ินทดสอบ และคาการเปอนสบีนผาขาวโดยใช 

เกรยสเกล (Gray scale) (ปยวรรณ  ศิรสิวสิดิ์, 2553) 

 

              2) การทดสอบความคงทนของสตีอแสง 

                 การเตรยีมชิ้นทดสอบ 

                 1. ช้ินทดสอบที่เปนผาผืน ตัดใหมีขนาด 10 x 60 มิลลิเมตร ช้ินทดสอบที่เปนเสนดาย 

ใหพันรอบแผนกระดาษแข็ง ขนาด 10 x 60 มลิลเิมตร 

                 2. ตัดผามาตรฐานใหมีขนาด 10 x 60 มลิลเิมตร 

                 3. เรยีงช้ินทดสอบ และผามาตรฐาน ปดแผนทบึแสงไวหนึ่งในสามตรงจุดกึ่งกลาง 

                 4. นําช้ินทดสอบ และผาสีมาตรฐานที่เตรียมไวไปผ่ึงไวในแสงแดดตลอดเวลาทั้ง

กลางวัน โดยใหช้ินทดสอบเอียงหันหนาไปทางทิศใตทํามุมกับแนวระดับ ไมใหมีเงาที่เกิดจากสิ่ง

รอบ ๆ ตกบนช้ินทดสอบ 

                 5. ใหเปดแผนทบึแสงเพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลงสีของผามาตรฐานเปนระยะ ๆ เมื่อ

สังเกตเห็นการเปลี่ยนสีของช้ินทดสอบใหบันทึกระดับของผาสีมาตรฐานที่เปลี่ยนสีเทากับช้ิน

ทดสอบไว 

                 6. ผ่ึงช้ินทดสอบ และผามาตรฐานตอไปจนสังเกตเห็นความแตกตางสวนที่ปดไวกับ

สวนที่ถูกแสงของช้ินทดสอบเทากับเกรด 4 ของเกรยสเกล แลวเอาแผนทึบแสงอีกแผนหนึ่งปดทับ 

ช้ินทดสอบและผามาตรฐานสวนที่เหลอือกีหนึ่งในสาม 

                 7. ผ่ึงแดดตอไปจนกระทั่งความแตกตางระหวางสวนที่ถูกแสงทั้งหมดกับสวนที่ไมถูก

แสงของช้ินทดสอบเทากับเกรด 3 ของเกรยสเกล ถาสีมาตรฐาน 7 จางเทากับเกรด 4 ของเกยร-

สเกลกอนช้ินทดสอบ การทดสอบถือวาสิ้นสุดเพราะช้ินทดสอบมีความคงทนของสีตอแสงเปน 7 

หรอืมากกวา (ปยวรรณ  ศริสิวสิดิ์, 2553) 



บทที่ 4 

ผลการวจัิย 

 

 

ผลการทดลองการเตรียมน้ํายอมสีครามจากใบเบือกเพื่อหาสัดสวนที่เหมาะสม ในการ

เตรยีมน้ํายอมทางชีวภาพและการเตรยีมน้ํายอมทางเคม ี 

 

4.1การสรางกราฟมาตรฐาน 

การสรางกราฟมาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสงกับปริมาณอินดิโกถูกนํามาใชในการ

หาปรมิาณอนิดโิกในการเตรยีมน้ํายอมทางชีวภาพและการเตรยีมน้ํายอมทางเคมี 

4.1.1ความยาวคลื่นท่ีใหคาการดดูกลืนแสงสูงสุด (λmax) 

วัดคาการดูดกลนืแสงที่ชวงความยาวคลื่น 350-600 นาโนเมตร ดวยเครื่องยูวี-วสิเิบลิ -

สเปกโทรโฟโตมเิตอร แสดงความสัมพันธระหวางคาความยาวคลื่นและคาการดูดกลนืแสง 

 

ตารางท่ี 4.1แสดงความยาวคลืน่ที่ใหคาการดูดกลืนแสงสูงสุดของอนิดโิกและคาการกลนื 

 ดูดกลนืแสง 
 

คร้ังท่ี ความยาวคลื่นท่ีใหคาการดูดกลนืแสง

สูงสุด (λmax) 

คาการดูดกลนืแสง 

(Absorbance) 

1 401.5 3.913 

2 401.5 3.763 

3 401.5 3.311 

 

 จากตาราง พบวา คาความยาวคลื่นใหคาการดูดกลนืแสงสูงสุดที่ 401.5 นาโน

เมตร มคีาการดูดกลนืแสงเฉลี่ยเทากับ 3.662 
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4.1.2 สรางกราฟมาตรฐานระหวางคาการดดูกลืนแสงกับความเขมขนของอนิดิโก

มาตรฐานตั้งแต 1.9x10-4  0.95x10-4 0.475x10-4 0.2375x10-4และ 0.11875x10-4 โมลาร ที่

ความยาวคลื่น 401.5 นาโนเมตร 

 

ตารางท่ี 4.2แสดงคาการดูดกลนืแสง (Absorbance) ของอนิดโิกที่ความเขมขนตางๆ 
 

ความเขมขน (โมลาร) 

(ax10-4) 

คาการดูดกลนืแสง 

(Absorbance) 

1.9 0.198 

0.95 0.123 

0.475 0.081 

0.2375 0.054 

0.11875 0.045 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1แสดงกราฟมาตรฐาน ความสัมพันธระหวางคาการดูดกลนืแสงกับความเขมขน

 ของอนิดโิกมาตรฐาน 

 

 

 

y = 0.086x + 0.036 

R² = 0.996 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 0.5 1 1.5 2

คา
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รด
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แส

ง 

ความเขมขน (โมลล/ลติร) 

(10-4) 
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4.2 การเตรยีมน้ํายอม 

4.2.1 การเตรยีมนํ้ายอมทางชวีภาพ 

1) หาสัดสวนท่ีทําใหเกดิสีครามตดิผาฝาย 

เพื่อหาสัดสวนทีเ่หมาะสมทําใหเกดิสคีรามตดิผาฝายไดด ีในภาชนะ 5 ถัง โดยการเตมิน้ํา

ดางปรมิาตรตางๆ ตามปริมาตรดังนี้ 50 100 150 200 250 มลิลลิติรตามลําดับและ

สังเกตส ีกลิ่น ฟองของน้ํายอม และวัด pH ทุกวัน 

 เมื่อน้ํายอมเริ่มเหลอืง ในวันที่ 11 วัดคาการดูดกลืนแสง (Absorbance)ดวยเครื่อง 

ยูวี-วสิเิบลิสเปกโทรโฟโตมเิตอรทีค่วามยาวคลื่น401.5 นาโนเมตร พรอมทั้งยอมผาฝาย 

สังเกตสทีี่ตดิผาจากการยอมดวยผาฝายทําทุกวันๆ ละครัง้ จนน้ํายอมเปนสนี้ําเงิน 

 

ตารางที่ 4.3แสดงการวัดคาการดูดกลนืแสง (Absorbance)และสผีาฝายจากการยอม 

 

วันท่ี ภาชนะท่ี ลักษณะการวัด สผีา 

สีฟองและนํ้าเบอืก กลิ่น pH 

11 1 

2 

3 

4 

5 

คราม 

คราม 

คราม 

คราม 

คราม 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

8 

8 

8 

9 

9 

เทาดํา 

เทาดํา 

เทาดํา 

น้ําเงินเขยีว 

น้ําเงินเขยีว 

12 1 

2 

3 

4 

5 

ครามเขยีว 

ครามเขยีว 

ครามเขม 

ครามเขม 

ครามเข็ม 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

8 

8 

9 

9 

9 

เทาดํา 

เทาดํา 

เทาดํา 

น้ําเงินเขยีว 

น้ําเงินเขยีว 

13 1 

2 

3 

4 

5 

ครามเขยีว 

ครามเขยีว 

ครามเขยีว 

ครามเขยีว 

ครามเขยีว 

ไมมี 

ไมมี 

 ไมมี 

 ไมม ี 

ไมมี 

8 

8 

9 

9 

9 

เทาดํา 

เทาดํา 

เทาดํา 

น้ําเงินเขยีว 

น้ําเงินเขยีว 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

 

วันท่ี ภาชนะท่ี ลักษณะการวัด สผีา 

สฟีองและนํ้าเบอืก กลิ่น pH 

14 1 

2 

3 

4 

5 

คราม 

คราม 

ครามเขยีว 

ครามเขยีว 

ครามเขยีว 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

8 

8 

9 

9 

9 

เทาดํา 

เทาดํา 

เทาดํา 

น้ําเงินเขยีว 

น้ําเงินเขยีว 

15 1 

2 

3 

4 

5 

คราม 

คราม 

คราม 

ครามเขม 

ครามเขม 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมม ี 

ไมมี 

8 

8 

9 

9 

9 

เทาดํา 

เทาดํา 

เทาดํา 

น้ําเงินเขยีว 

น้ําเงินเขยีว 

16 1 

2 

3 

4 

5 

คราม 

คราม 

ครามเขม 

ครามเขม 

ครามเขม 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

8 

8 

9 

9 

9 

เทาดํา 

เทาดํา 

เทาดํา 

น้ําเงินเขยีว 

น้ําเงินเขยีว 

17 1 

2 

3 

4 

5 

คราม 

คราม 

คราม 

ครามเขม 

ครามเขม 

ไมม ี 

ไมม ี 

ไมมี 

ไมมี 

 ไมมี 

8 

8 

8 

9 

9 

เทาดํา 

เทาดํา 

เทาดํา 

น้ําเงินเขยีว 

น้ําเงินเขยีว 

18 1 

2 

3 

4 

5 

ครามเขยีว 

ครามเขยีว 

คราม 

คราม 

คราม 

ไมมี 

 ไมมี 

 ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

8 

8 

9 

9 

9 

เทาดํา 

เทาดํา 

เทาดํา 

น้ําเงินเขยีว 

น้ําเงินเขยีว 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

 

วันท่ี ภาชนะท่ี ลักษณะการวัด สผีา 

สฟีองและนํ้าเบอืก กลิ่น pH 

19 1 

2 

3 

4 

5 

ครามเขยีว 

ครามเขยีว 

คราม 

คราม 

คราม 

ไมมี 

 ไมมี 

 ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

9 

8 

8 

9 

9 

เทาดํา 

เทาดํา 

เทาดํา 

น้ําเงินเขยีว 

น้ําเงินเขยีว 

20 1 

2 

3 

4 

5 

คราม 

คราม 

คราม 

คราม 

คราม 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

8 

8 

8 

9 

9 

เทาดํา 

เทาดํา 

เทาดํา 

น้ําเงินเขยีว 

น้ําเงินเขยีว 
 

 จากตาราง พบวา คา pH ของน้ํายอมทุกถัง เปน 8-9 ทุกวัน ยอมผาตดิสเีขม ใน

วันที่ 11 และ 12 และสเีขมเดนชัดใกลเคยีงกัน ในวันที่ 12 ดังภาพ4.2มคีาการดูดกลืนแสง

สูงกวาชวงความเขมขนของกราฟมาตรฐาน จงึไมสามารถคํานวณหาปรมิาณสคีรามได 

 

ปรมิาณน้ําดาง  50            100              150             200           250 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2แสดงผาที่ยอมดวยน้ํายอมเตรยีมดวยวธิทีางชีวภาพในวันที่ 12 
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2)หาปรมิาณสคีรามท่ีไดจากการหาสัดสวนที่ทําใหเกิดสีครามติดผาฝายของนํ้ายอม

ทางชีวภาพ 

       เตรียมน้ํายอมทางชีวภาพเพื่อหาคาปริมาณของสีครามที่เกิดในน้ํายอม โดยใชสัดสวน

น้ําเบือก500 มิลลิลิตรในปริมาตรน้ําดาง 200 และ 250 มิลลิลิตร สังเกตสี กลิ่น pH ทุกวัน 

และยอมผาฝายทุกๆ 3 วัน 

 

ตารางท่ี 4.4แสดงการหาคาปรมิาณของสคีรามที่เกดิในน้ํายอม โดยวัดคาการดูดกลืนแสง  

 (Absorbance)สัดสวน 500:200 มลิลลิิตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จากตาราง พบวาคา pH เปน 10 ในวันที่ 3 และเปน 9 จนถงึวันที่ 15 แตผลการตดิ

สบีนผาฝายแตกตางกนั ดงัภาพที่ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.5แสดงการหาคาปรมิาณของสคีรามที่เกดิในน้ํายอม โดยวัดคาการดูดกลืนแสง  

 (Absorbance)สัดสวน 500:250 มลิลลิติร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีวัด ลักษณะการวัด สผีา 

สีฟองและนํ้าเบอืก กลิ่น pH 

3 ครามเขยีว ไมมี 10 น้ําเงิน 

6 คราม ไมมี 9 เทาดํา 

9 คราม ไมมี 9 เทาดํา 

12 คราม ไมมี 9 เทาดํา 

15 คราม ไมมี 9 เทาดํา 

วันท่ีวัด ลักษณะการวัด สผีา 

สีฟองและนํ้าเบอืก กลิ่น pH 

3 ครามเขยีว ไมมี 10 เทาดํา 

6 คราม ไมมี 9 น้ําเงิน 

9 คราม ไมมี 9 เทาดํา 

12 คราม ไมมี 9 เทาดํา 

15 คราม ไมมี 9 เทาดํา 
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จากตาราง พบวา คา pH เปน 10 ในวันที่ 3 และเปน 9 จนถงึวันที่ 15 แตผลการติดสบีนผา

ฝายแตกตางกัน ดังภาพที่ 4.3 

 

วันที่ยอม              3   6        9      12       15 

 

 

 

น้ําดาง 250 

 

 

 

น้ําดาง 200 

 
 

วันที่ยอม 3     6                   9              12           15 

 

ภาพท่ี 4.3 ผายอมดวยน้ํายอมทางชีวภาพ ปรมิาณน้ําดาง 200 และ 250 มลิลลิติร 

 

 จากภาพ พบวาผาทีย่อมดวยสัดสวนเนื้อเบอืกตอน้ําดาง 500:200 ยอมในวันที่ 3 สผีา 

สนี้ําเงนิ และสผีายอมในวันอื่นๆ สผีาเปนสเีทาดํา สวนสัดสวน 500:250 ยอมผาไดผาสนี้ํา

เงนิในวันที่ 6 แตไดสนี้ําเงินไมชัดเจน เมื่อเทยีบกับสัดสวน 500:200 และในวันอื่นๆ ผามสีเีทา

ดํา 

 

4.2.1 การเตรยีมนํ้ายอมทางเคม ี

       การเตรียมน้ํายอมทางเคมีโดยใชปริมาตรโซเดียมไดไธโอไนต (Na2S2O4) 12.5000กรัม 

โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 17.5000กรัม และผงเบือก0.0500, 0.1000กรัม ในปริมาตร500 

มลิลลิติร วัด pH ทุกๆ 6 ช่ัวโมง จนสารละลายเกดิเปนสเีหลอืง จึงยอมผาฝาย 
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ตารางท่ี 4.6แสดงการเตรียมน้ํายอมทางเคม ีโดยผงเบอืก0.0500, 0.1000กรัมใน 

 ปรมิาตร 500 มลิลลิติร 

 

ปรมิาณผงเบอืก 

(กรม) 

ลักษณะการวัด สผีา 

เวลา(ช่ัวโมง) pH 

 

 

0.05 

0 

6 

12 

18 

11 

12 

11 

11 

ฟาจาง 

ฟาเขม 

ฟาเขยีว 

ฟาเขม 

 

 

0.1 

 

0 

6 

12 

18 

11 

12 

11 

11 

ฟาเขยีว 

ฟา 

ฟาเขยีว 

ฟาเขยีว 

 

 จากตาราง พบวา ผายอม ช่ัวโมงที่ 6 เกดิสคีรามมากกวาผายอมช่ัวโมงที่ 12 และ 

18 โดยพบวา ใชผงเบอืกมากกวาสทีี่ตดิผาฝายใกลเคยีงกัน แสดงวาสัดสวน  

ผงเบอืก:Na2S2O4: NaOH 0.0500:12.5000:17.5000ปรมิาตร 500 มลิลลิติรเปนสัดสวนที่

เหมาะสม ซึ่งดูจากสีผาฝาย ดังภาพ 4.4และ 4.5 

 

 ผงเบอืก0.0500กรัม 

ยอมที่ช่ัวโมง    0     6     12    18 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4แสดงผายอมจากการเตรยีมน้ํายอมทางเคมี ใชผงเบอืก0.0500กรัม 
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 ผงเบอืก0.1000กรัม 

ยอมที่ช่ัวโมง             0                     6               12                 18 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5แสดงผายอมจากการเตรยีมน้ํายอมทางเคมี ใชผงเบอืก0.1000กรัม 

 

 จากภาพ พบวาการเตรยีมน้ํายอมจากสัดสวน ผงเบือก: Na2S2O4: NaOH 

0.0500:12.5000:17.5000ปรมิาตร 500 มลิลลิิตร สผีาดกีวา สัดสวน ผงเบอืก: Na2S2O4: 

NaOH 0.1000:12.5000:17.5000ปรมิาตร 500 มลิลลิติร  

 

4.3 การทดสอบความคงทนของสีผาฝายหลังการยอม 

4.3.1 การทดสอบความคงทนของสีตอการซักลาง 

 จากการทดสอบความคงทนของสตีอการซักลาง และการปนเปอนของสทีี่มตีอผา 

โดยใชมาตรฐานของเกรยสเกล (Gray scale)ในการวัด 

 

ตารางท่ี4.7 แสดงผลการทดสอบความคงทนของสตีอการซักลางของน้ํายอมทางชีวภาพ

 สัดสวนเนื้อเบอืกน้ําดาง 500:200 
 

วันท่ี ระดับความคงทนของสตีอการซักลาง 

3 3/4 

6 2 

9 2 

12 2 

18 3 
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       จากตาราง พบวาผาฝายที่ยอมจากการเตรยีมน้ํายอมทางชีวภาพ มคีวามคงทนของสี

ตอการซักลางมากที่สดุ ที่ระดับ 3/4 ของ Gray scaleในวันที่ 3 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการทดสอบความคงทนของสตีอการซักลางของน้ํายอมทางเคมีใช 

 ผงเบอืก: Na2S2O4: NaOH 0.0500:12.5000:17.5000ปรมิาตร 500 มลิลลิติร  
 

ช่ัวโมงท่ียอม ระดับความคงทนของสตีอการซักลาง 

0 3 

6 3/4 

12 2 

18 3/4 
 

       จากตาราง พบวาผาฝายที่ยอมจากการเตรยีมน้ํายอมทัง้เคมมีคีวามคงทนของสตีอ

การซักลางมากที่สุด ที่ระดับ 3/4 ของ Gray scaleชวงเวลายอมที่ 6 และ 18ช่ัวโมง 

 

ตารางท่ี 4.9แสดงการตกติดสจีากการซักผาฝาย ดวยผงซักฟอกมาตรฐาน โดยใชมาตรฐาน 

 Gray scaleในการวัด 

 

การยอมผา 

ขาวมาตรฐาน 

ผายอมทางชวีภาพ 

(500:200 ml) 

ยอมวันที่ 3 

ผายอมทางเคมี 

(0.05g/500 ml) 

ยอมท่ี 6 ช่ัวโมง 

wool 5 5 

Acrylic 5 5 

Polyester 4/5 4/5 

Polyamide 2 4 

Bleached cotton 5 5 

Diacetate 3 5 
 

       จากตาราง พบวาผาฝายที่ยอมจากวิธีการเตรียมน้ํายอมทางชีวภาพตกติด 

Polyamide และ Diacetate ไมตกติด woolAcrylicPolyesterBleached cottonและการเตรียม

น้ํายอมทางเคมี ตกติดนอยมากใน Polyester ไมตกติด woolAcrylicPolyamideBleached 
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cottonDiacetate และ มีความคงทนตอการตกติดสีตอผาฝายตัวอยางในระดับที่เทากัน ที่

ระดับ5 ของGray scale 

 

4.3.2 การทดสอบความคงทนของสีตอแสง 

จากการทดสอบนําผาฝายตัวอยางผ่ึงแสงแดด  จนกระทั่งผาฝายตัวอยางมีการ

เปลี่ยนแปลงสีเทียบกับผามาตรฐาน เปนผาขนสัตวสีน้ําเงิน มีอัตราความคงทนของสีตอ

แสงมีคาระดับ 1 (มีความคงทนตํ่าสุด) ถึงระดับ7(มีความคงทนสูงสุด)โดยใชมาตรฐาน 

Gray scaleในการวัด 

 

ตารางท่ี4.10 แสดงผลการทดสอบการทดสอบความคงทนของสตีอแสงแดด 

 

เสนฝาย ผายอมดวยวธิกีาเตรยีม 

นํ้ายอมทางชวีภาพ 

ผายอมดวยวธิกีารเตรยีม 

นํ้ายอมทางเคมี 

ผลความคงทน

ของสตีอแสงแดด 4 

 

4/5 
 

จากตารางพบวา ผาฝายที่ยอมจากวิธีการเตรียมน้ํายอมทางชีวภาพ สัดสวน เนื้อเบือกตอ

น้ําดาง 500:200 ยอมในวันที่ 3 มีความคงทนตอแสงแดด ที่ระดับ 4ของGray scaleผาฝาย

ที่ ย อ ม ด ว ย วิ ธี ก า ร เ ต รี ย ม น้ํ า ย อ ม ท า ง เ ค มี สั ด ส ว น  ผ ง เ บื อ ก :  Na2S2O4: 

NaOH0.0500:12.5000:17.5000ปริมาตร 500 มิลลิลิตร มีความคงทนตอแสงแดด ที่

ระดับ 4/5 ของGray scale 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 

5.1  อภปิรายผลการวิจัย 

      การสรางกราฟมาตรฐาน 

 การสรางกราฟมาตรฐานโดยใชโซเดียมไดไธโอไนต 2.5000 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซด 

3.5000 กรัม และผงอินดิโกมาตรฐาน 0.0100 กรัม ในปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยวัดชวงความ

ยาวคลื่นการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 350 - 600 นาโนเมตร ดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต

มเิตอร จากนัน้ทําการทดลองเพื่อสรางกราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืน

แสงกับความเขมขนของอนิดโิกมาตรฐาน เพื่อนํามาใชในการคํานวณหาปริมาณของอินดิโก ในน้ํา

ยอม เพื่อเปรียบเทียบวิธีการทดลอง ที่ดัดแปลงมาจาก (วิภาภรณ ถากงตา, สุพัตรา อัตติยะ, 

2555) ไดคาใกลเคยีงกัน  

 

      การเตรยีมนํ้ายอม  

 การเตรยีมน้ํายอมทางชีวภาพ โดยใชสัดสวนเนื้อเบือกตอน้ําขี้เถาในอัตราสวน 500:50, 100, 

150, 200 และ250 มิลลิลิตร ตามลําดับ พบวา สัดสวนเนื้อเบือกตอน้ําขี้เถา 500:200 และ 

500:250 เกิดสีครามบนผาฝายในปริมาณสีที่เทากัน แตสีของสัดสวน 500:200 จะเกิดสีคราม

และยอมติดไดดีในวันที่ 3 สัดสวน 500:250 จะเกิดสีครามและยอมไดดีในวันที่ 6 เมื่อสังเกตสี

จากการติดสีบนผาฝายสัดสวน 500:200 ยอมติดสีดีกวาสัดสวน 500:250 เพราะความเค็มของ

น้ําดางมากเกินไปจะทําใหเกิดสีครามไดชากวา จึงสรุปไดวาเนื้อเบือก 500 มิลลิลิตร ตองใช

ปริมาตรน้ําขี้เถาอยางนอย 200 มิลลิลิตร จึงจะทําใหสีครามติดผาฝายไดดีที่สุด ซึ่งยอมผาฝาย 

ไดสนี้ําเงินเขยีว  

 การเตรียมน้ํายอมทางเคมี โดยใชโซเดียมไดไธโอไนตเปนตัวรีดิวซ ปริมาณโซเดียมไดไธ โอ

ไนต (Na2S2O4) 12.5000 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 17.5000 กรัม และเนื้อเบือก 

0.0500, 0.1000 กรัม ในปริมาตร 500 มิลลิลิตร ยอมผาฝายในชวงเวลา 0, 6, 12, 18 ช่ัวโมง 

พบวาในน้ํายอมที่ใชเนื้อเบือก 0.0500 กรัม ที่ pH 12 ชวงเวลายอม ที่ 6 สามารถยอมผาฝายไดสี

ฟา ในชวงเวลาอื่น ๆ ไดผาฝายสีเทาดํา สวนน้ํายอมที่ใชเนื้อเบือก 0.1000 กรัม pH 12 ที่ชวงเวลา

ยอม 6 ช่ัวโมง ยอมผาไดสฟีา และในชวงเวลาอื่น ๆ ไดสีผาสีเทาดํา ที่ pH 11 เมื่อเปรียบเทียบสีผา
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ที่ยอมดวยผงเบือก 0.0500 กรัม และผงเบือก 0.1000 กรัม นํามาเตรียมน้ํายอม สีผาฝายผง

เบอืก 0.0500 กรัม ดกีวา อาจเกดิจากตัวรีดิวซอาจจะไมเพียงพอที่จะรีดิวซผงครามไดหมด หรือ

อุณหภูมทิี่ทําการยอมแตกตางกัน เนื่องจากงานวิจัยนี้ไมไดควบคุมอุณหภูมิ ในการยอม เพียงแต

หาสัดสวนที่สามารถเตรียมน้ํายอมที่ยอมผาฝายติดไดดี จึงทําใหผาที่ยอมดวยการเตรียมน้ํายอม

ดวยที่มปีรมิาณผงเบอืกตางกัน มสีผีาที่ตางกัน อยางเห็นไดชัด จึงสรุปไดวาอัตราสวนที่เหมาะสม

ของเนื้อเบือกและ Na2S2O4/NaOH ในอัตราสวน 0.0500:12.5000:17.5000 กรัม ปริมาตร 500 

มลิลลิติร ที่ pH 10 สามารถยอมผาฝายตดิไดด ีในชวงเวลาที ่6 ช่ัวโมง  

 ในขัน้ตอนการหาปริมาณอินดโิก ในน้ํายอม ดวยการวัดคาการดูดกลนืแสง ดวยเครื่อง 

ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร คํานวณหาปริมาณของอินดิโก จากกราฟมาตรฐาน พบวาน้ํา

ยอมมีปริมาณของอินดิโกเขมขนมาก คาที่วัดไดเกินชวงความเขมขนของกราฟมาตรฐาน จึงไม

สามารถคํานวณหาปรมิาณอนิดโิกที่อยูในน้ํายอมได 

 

      ทดสอบความคงทนของสผีาฝายหลังการยอม 

 การทดสอบความคงทนของสตีอการซักลางและความคงทนตอการตกติดสี ดวยการทดสอบ

กับผา Multifiber ซักกับผงซักฟอกมาตรฐาน พบวาผาฝายที่ยอมดวยน้ํายอมจากการเตรียมทาง

ชีวภาพ มีความคงทนตอการซักลางสูงสุดที่ระดับ 3/4 ของ Gray scale และความคงทนของการ

ตกติดสี มีผลตอผา Polyester, Polyamide, Diacetate ที่ระดับ 4/5, 2, 3 ตามลําดับ การตกติดสี

ของผาฝายที่ยอมดวยวิธีทางชีวภาพที่มีผลตอผา Polyester, Polyamide, Diacetate การเตรียมน้ํา

ยอมทางเคมี มีความคงทนตอการซักลางสูงสุดที่ระดับ 3/4 ของ Gray scale และความคงทนของ

การตกติดสีของผาฝาย มีผลตอผา Polyamide, Polyester ที่ระดับ 4/5, 4 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 

ความคงทนตอการซักลางของผาฝาย มีระดับความคงทนตอการซักลางอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง

อาจเกิดจากขั้นตอนในการยอมผาฝายที่สีครามแทรกซึมเขาเนื้อผาไดหมด แตยังมีสีครามสวนที่

ตดิบนผิวของเนื้อผาฝายที่ไมสามารถแทรกซึมเขาเนื้อผาได จึงทําใหเมื่อนํามาทดสอบความคงทน

ตอการซักลาง จึงทําใหสีครามที่ติดอยูบนผิวผาฝายหลุดออก คาความคงทนของผาฝายตอการ

ซักลางจงึอยูในระดับปานกลาง 

 การทดสอบความคงทนตอแสงแดด ของผาฝายที่ยอมจากการเตรียมน้ํายอมทางชีวภาพและ

การเตรียมน้ํายอมทางเคมี ดวยผาขนสัตวมาตรฐาน (blue wood) 1-8 จากการทดสอบพบวาผา

ฝายที่ยอมดวยน้ํายอมชีวภาพมีความคงทนตอแสงแดดสูงสุดที่ ระดับ ของ 4 ของGray scale และ

ผาฝายที่ยอมดวยน้ํายอมทางเคมี มีความคงทนตอแสงแดดสูงสุดที่ ระดับ 4/5 ของ Gray scale 
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สรุปไดวาผาที่ไดจากการเตรียมน้ํายอมทางเคมี มีความคงทนตอแสงไดดีกวาผาที่ยอมจากการ

เตรยีมน้ํายอมทางชีวภาพ  

 

5.2  สรุปผลการวิจัย 

       จากการวิจัยการเตรียมน้ํายอมสีครามจากใบเบือก มีวัตถุประสงคเพื่อหาสัดสวนที่

เหมาะสมของเนื้อเบือกและน้ําขี้เถาในการเตรียมน้ํายอมทางชีวภาพ และเพื่อศึกษาสัดสวนที่

เหมาะสมของเนื้อเบือกและNa2S2O4/NaOH โดยการหาปริมาณของ Indigo จากการวัดคาการ

ดูดกลนืแสงและทําการทดสอบความคงทนตอสคีรามบนผืนผาฝาย 

       จากการวิจัยพบวา กราฟมาตรฐาน สรางจากความเขมขนของ อินดิโก ที่ถูกรีดิวซมาจากสี

คราม: Na2S2O4 /NaOH สัดสวน 0.0100: 2.5000: 3.5000 ปรมิตร 100 มลิลลิติร  

(วิภาภรณ ถากงตา สุพัตรา อัตติยะ.,2555) วัดคาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 401.5 

นาโนเมตร ไดสมการ y = 0.861x + 0.036  

       การเตรยีมน้ํายอมครามทางชีวภาพ ไดสัดสวนน้ําเบอืกตอน้ําขี้เถาในอัตราสวน 500:200 

มลิลลิติร ยอมตดิผาฝายไดด ีติดผาฝายสีน้ําเงินเขยีว ในวันที่ 3 มลีักษณะทางกายภาพ สนี้ํา

เบอืกสีครามเขียว ไมมกีลิ่น pH 10 มคีวามคงทนของสตีอการซักลาง ที่ระดับ 3/4 ของ Gray scale 

และมีความคงทนของสตีอแสงที่ระดับ 4 ของ Gray scale 

       การเตรยีมน้ํายอมครามทางเคมี สัดสวน ผงเบือก: Na2S2O4: NaOH 

0.0500:12.5000:17.5000 ปรมิาตร 500 มลิลลิิตร ยอมตดิผาฝายไดดี ติดผาฝายสีน้ําเงนิฟาใน

ช่ัวโมงที่ 6 มคีวามคงทนของสตีอการซักลาง ที่ระดับ 3/4 ของ Gray scale ทนตอการตกตดิสกีับ

ผาขาวมาตรฐานทุกชนิด และมคีวามคงทนของสตีอแสงที่ระดับ 4/5 ของ Gray scale 
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5.3  ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัย มขีอเสนอแนะในการทํางานวจัิยตอไปดังนี้ 

 1. จากการวจัิย พบวาใบเบอืกสามารถนํามาเตรยีมน้ํายอมครามได ควรใชเบอืกเพื่อเพิ่ม

ทางเลอืกแหลงสคีรามเพราะเบอืกสามารถเก็บไดตลอดทัง้ป  

 2. ในงานวจัิยครั้งตอไปควรมกีารทดสอบหลังยอมความคงทนตอการขัดถู 

 3. จากการวจัิย พบวาผาฝายที่ยอมจากการเตรยีมน้ํายอมทางชีวภาพ คอืการหมักโดยภูมิ

ปญญาชาวบาน ทําใหไดสฟีาเขยีว ควรมกีารพัฒนาการเตรยีมน้ํายอมทางชีวภาพใหยอมผาฝาย

ตดิเปนสคีราม เหมือนการเตรยีมน้ํายอมทางเคมี 

 4. ในการใหอากาศแกน้ําครามปรมิาณมาก ๆ ควรใชไมกวน เพราะจะไดน้ําครามสนี้ําเงิน

เร็วกวา ใชเครื่องเปาอากาศ 

 5.ควรหาขอเปรยีบเทียบในการเตรียมน้ํายอมทางชีวภาพและทางเคมีเพื่อใหการทดลองมี

ความนาเช่ือถือมากขึ้น 

 6. ในการเตรยีมน้ํายอม ควรมกีารควบคุมอุณหภูมใินการยอม เพราะงานวจัิยนี้ไมได

ควบคุมอุณหภูมิ จึงทําใหไดสผีาแตกตางกัน ในชวงเวลา และอุณหภูมติางกัน 

 



บรรณานุกรม 

 

กมลพร ปานงอม, สุคนธทิพย บุญวงค, และกุลชนา เกศสุวรรณ. (2554). การศึกษาความ

หลากหลายและความสัมพันธทางพันธุกรรมของพืชสกุลครามดวยเทคนิค

เครื่องหมายโมเลกุล. (รายงานการวจัิย). เชียงใหม : มหาวทิยาลัยแมโจ. 

กุหลาบ อุปสรรค. (2555, 22 กันยายน). สัมภาษณ. 

โครงการหลวง, มูลนิธิ. (2542). องคความรูเรื่องพืชปาที่ใชประโยชนทางภาคเหนือของไทย. 

เลม2. กรุงเทพฯ : อัมรนิทรพริ้นติ้ง. 

โครงการหลวง, มูลนิธิ. (2542). องคความรูเรื่องพืชปาที่ใชประโยชนทางภาคเหนือของไทย 

เลม 3. กรุงเทพฯ : อัมรนิทรพริ้นติ้ง. 

ปยวรรณ ศิริสวัสดิ์ และภานุวัฒน เช้ือกุล. (2548). การวิเคราะหชนิดของโลหะในนํ้าขี้เถาที่มี

ผลตอโทนสนํ้ีาเงินของผายอมคราม. (รายงานการวิจัย). สกลนคร : คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

ปยวรรณ ศริสิวัสดิ,์ (2553). การศึกษาการตดิสีของครามบนเสนฝายที่เคลือบดวยไคโตซาน

จากเปลือกกุงกามกราม. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศกึษา. สกลนคร : มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

ไพศาล คงคาฉุยฉาย, อรุณศิริ ชิตางกรู, และเฉลียว หมัดอิ๊ว. (2543). การพัฒนาเทคนิคการ

ยอมไหมดวยสีธรรมชาติจากครามและคร่ัง. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ : คณะ

วศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

เภสัชศาสตร, ภาควิชา. (2539). สมุนไพรพื้นบานลานนา. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยมหิดล. 

มาริษา ภาษา. (2543). การเตรียมสีครามธรรมชาติโดยวิธีทางเคมี. (รายงานการวิจัย). 

สกลนคร : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

แมน อมรสิทธิ์, และอมร เพชรสม. (2534). หลักการและเทคนิคการวิเคราะหเชิงเครื่องมือ. 

กรุงเทพฯ : โรงพมิพชวนพมิพ. 

วิภาภรณ ถากงตา, สุพัตรา อัตติยะ. (2555). การพัฒนากระบวนการเตรียมนํ้ายอมคราม

ดวยสารรีดิวซจากกลวย. (รายงานการวิจัย). สกลนคร : คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร. 

 



55 
 

ศิรินันท หอสมบัติ, (2543). สภาวะที่เหมาะสมในการยอมผาฝายดวยครามธรรมชาติและ

โซเดยีมไฮโดรซัลไฟท.กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

อนุรัตน สายทอง. (2543). การผลิตสีครามจากตนคราม. (รายงานการวิจัย). สกลนคร : คณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสถาบันราชภัฏสกลนคร. 

อนุรัตน สายทอง. (2544). การเตรียมสีครามจากครามผงธรรมชาติ. (รายงานการวิจัย). 

สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร. 

อนุรัตน สายทอง.(2545). การพัฒนาชุดความรูของภูมิปญญาชาวไทญอดานสิ่งทอ. (รายงาน

การวจัิย). สกลนคร: คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสถาบันราชภัฏสกลนคร. 

อนุรัตน สายทอง, ฐิติรัตน แวนเรืองรอง, และสุดกมล ลาโสภา. (2550).ฐานขอมูลผลงานวิจัย

เกี่ยวกับคราม.สกลนคร: มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

อังคณา เที่ยนกล่ํา, สุรชาติ เที่ยนกล่ํา, และอนุรัตน สายทอง. (2552). การคัดเลือกพันธคราม

และพืชท่ีใหสีคราม. (รายงานการวิจัย). สกลนคร : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ สกลนคร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพกิจกรรมงานวจัิยและเครื่องมอื 
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เบอืก เบกิ หรอืครามเถา (Marsdenia tinctoria R.Br.) 

 

                 

                              ภาพท่ี ก1 ตนเบอืก      ภาพท่ี ก2 ใบเบอืก 

 
       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพท่ี ก3 ดอกเบอืก    ภาพท่ี ก4 ผลเบอืก 
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      ภาพท่ี ก5 การแยกช้ันของเนื้อเบอืก            ภาพท่ี ก6 น้ําเบอืกผสมปูนขาว 

 

                                      
 ภาพท่ี ก7 น้ําเบอืกที่ใหอากาศ                  ภาพท่ี ก8 ผงเบอืก 
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ภาพท่ี ก9 น้ํายอมทางชีวภาพ 

 

 
ภาพท่ี ก10 น้ํายอมทางเคมี 
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ภาพท่ี ก11 การเตรยีมกาบกลวยสับ ทําน้ําดาง 

 

 
ภาพท่ี ก12 น้ําดาง 
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ภาพท่ี ก13 ถังเตรยีมน้ํายอม 

 

 

การทดสอบความคงทนของสีผาฝายหลังการยอม 

การทดสอบความคงทนของสตีอการซักลาง 
 

 
ภาพท่ี ก14 ผงซักฟอกมาตรฐาน 
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ภาพท่ี ก15 ผา Multifiber 

 
ภาพท่ี ก16 การทดสอบผาตอการซักลาง 
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ภาพท่ี ก17 การเตรยีมผาตัวอยาง ทดสอบตอการซักลาง 

 

 

 
ภาพที่ ก18 ผาหลังการทดสอบตอการซักลาง (ผาตัวอยางจากน้ํายอมทางเคม)ี 
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ภาพที่ ก19 ผาหลังการทดสอบตอการซักลาง (ผาตัวอยางจากน้ํายอมทางชีวภาพ) 

 

การทดสอบความคงทนของสตีอแสง 

 

 
ภาพท่ี ก20 ผาขนสัตวมาตรฐาน (blue wood) 
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ภาพที่ ก21 การเตรยีมผาตัวอยาง เทยีบกับผามาตรฐาน ทดสอบความคงทนตอแสงแดด 

 

 
ภาพที่ ก22 แสดงการทดสอบกับแสงแดด 
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ภาพที่ ก23 แสดงผาฝายตัวอยาง ที่ผานการทดสอบกับแสงแดด 

 

 

 
 

ภาพที่ ก24 แสดงผาขนสัตวมาตรฐาน (blue wood) ที่ผานการทดสอบกับแสงแดด 
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ภาพท่ี ก25 เครื่องช่ัง 

 

 
 

ภาพท่ี ก26 เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer 
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ภาพท่ี ก27 เครื่องเหวี่ยง (Centrifuge) 

 

 
ภาพท่ี ก28 ตูอบ 
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ภาพที่ ก29 เกรยสเกลสําหรับการอานคาเปลี่ยนแปลงส ีและการปนเปอนสี 
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ผลการวจัิย 
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ภาพที่ ข1 แสดงการวัดคาความยาวคลืน่การดูดกลนืแสงสูงสุดที่ชวง 

             ความยาวคลื่น 350-600 นาโนเมตร ของ indigo มาตรฐาน 

 

 

 
 

ภาพที่ ข2 แสดงพคีคาความยาวคลืน่การดูดกลนืแสงสูงสุดของ indigo 
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แสดงวิธกีารคํานวณความเขมขนกราฟมาตรฐานและ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

การคํานวณความเขมขนของกราฟมาตรฐาน 

เตรยีมจากปรมิาณ indigo 0.01 กรัม ปรมิาณ 100 มลิลลิติร 

 

การคํานวณ 

 น้ําหนักโมเลกุลของ indigo เทากับ  264 

 จํานวนผงเบอืกมาตรฐาน 0.01 กรัม 

 ปรมิาตร 100 มลิลลิติร 

 

เปลี่ยนกรัมเปนโมล 

       Indigo      264      กรัม       คดิเปน      1    โมล 

 ถา  indigo      0.01      กรัม       คดิเปน   
1×0.01
264

 

                                                     เทากับ   0.0000378   โมล 

 

 ในสารละลาย       100     มลิลลิติร      ม ีindigo อยู     0.0000378 โมล 

 ถาในสารละลาย   1000   มลิลลิติร       มี indigo อยู    
0.0000378×1000

100
 

                                                     เทากับ   3.8x10-4       โมลตอลติร 
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