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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการย้อมแบบพหุด้วยการย้อมสีของดอกดาวเรืองและย้อม
ทับด้วยสีของไม้ฝาง งานวิจัยได้ตรวจสอบการดูดซับของสีย้อมบนด้ายฝ้ายที่สภาวะต่างๆ ได้แก่ ชนิดของมอร์
แดนท์โลหะ ความเข้มข้นของมอร์แดนท์ และลาดับการย้อมมอร์แดนท์ ซึ่งจากการทดลองดังกล่าวจะได้สภาวะ
ที่เหมาะสมสาหรับการย้อมสีด้วยดอกดาวเรือง ในกระบวนการย้อมแบบพหุ จะใช้สภาวะที่เหมาะสมสาหรับ
การย้อมสีด้วยดอกดาวเรืองมาย้อมทับไม้ฝาง และยังได้ศึกษาการย้อมมอร์แดนท์ , ความเข้มข้นของเกลือแกง
และกระบวนการย้อมซ้า
คาสาคัญ: ดอกดาวเรือง สียอ้ มธรรมชาติ การย้อมแบบพหุ
Abstract
This research aims to study of multi-dyeing process for Marigold flower dyeing and
top dyed with Sappan tree. The research investigated in the dye absorption on cotton yarn
with various conditions such as the type of metallic mordants, mordant concentrations and
mordanting orders. The optimum condition for dyeing with the dyes of Marigold flower was
obtained. In multi-dyeing process, mordanting in previous mentioned was applied to top
dyed with Sappan Tree. The effect of modanting, repeated dyeing and concentration of
sodium chloride were also studied.
Keywords: Marigold flower, Natural dye, Multi-dyeing
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บทนา
ดาวเรือง (Tagetes erecta L.) เป็นไม้ประดับที่อยู่ในวงศ์ Compositae ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่กลีบ
ดอกสามารถใช้เป็นแหล่งสีเหลืองได้ ดาวเรืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูก อายุเก็บเกี่ยวประมาณ
60-70 วัน สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ และทุกฤดูกาล จึงหาง่ายและราคาไม่แพง ดาวเรืองมีสารสาคัญ
หลายชนิด โดยเฉพาะสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ และฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็น 2 กลุ่มที่สีส้มและสีเหลืองตามลาดับ
โดยองค์ประกอบหลักของสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ได้แก่ สารลูทีน (lutein) ที่นิยมนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
การเลี้ยงสัตว์ การแพทย์ และเครื่องสาอาง (กาญจนา และคณะ, 2560) ส่วนสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ซึ่งในสี
เหลืองส้ม มีสารที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ Patuletin ที่มีหมู่ไฮดอกซิล (-OH) ในโมเลกุลถึง 5 ตาแหน่ง
สามารถยึดจับเส้นใยฝ้ายได้ดี จึงใช้ในการย้อมสีได้ (Guinot et al., 2008; Vankar et al., 2009) โครงสร้าง
ของสารแสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสร้างของสาร Lutein กับ Patuletin
ฝาง หรือ Sappan Tree มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Caesalpinia sappan Linn. พบได้ทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย ส่วนเปลือกไม้ เนื้อไม้ และแก่นฝาง มักจะใช้เป็นยาเย็น บารุงโลหิต แก้ท้องเสีย ลาไส้อักเสบ ใน
แก่นฝาง (Sappan wood) มีสารสีชมพูส้มแดง ชื่อ Brazilin และเมื่อผ่านการต้ม จะเปลี่ยนเป็นสาร Brazilein
ซึ่งมีสีแดง ใช้แต่งสีขนมและทาน้ายาอุทัย นอกจากนี้ในสมัยก่อนนิยมใช้ในการย้อมผ้า เพื่อให้ได้ผ้าออกเฉดสี
แดง ชมพู ส้ม (มาลี, 2550) แก่นฝางถูกมาใช้ในการย้อมผ้าอยู่ แต่มีการเผยแพร่ในรูปแบบงานวิจัยไม่มากนัก
(นวลศรี, 2546; ปาเจรา, 2546; จุรีรัตน์, 2554) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการย้อมสีธรรมชาติโทนสีแดง
ด้วยวัตถุดิบที่เป็นพืช เช่น แก่นฝาง หรือ รากยอป่า มักจะให้สีแดงที่ไม่คงทน (นวลศรี, 2546; จุรีรัตน์, 2554;
สุรีย์, 2543) งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาการย้อมด้วยไม้ฝาง จึงเป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มเฉดสีและพิ่มความคงทน
ของสีโดยการพัฒนามอร์แดนท์ (ปาเจรา, 2546) และการเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดซับสีโดยวิธีย้อมซ้าหรือ
ย้อมทับ แต่กย็ ังไม่มีการรายงานผลการทดสอบความคงทนด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (จุรีรัตน์, 2554)
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การย้ อมแบบพหุ (Multi-dyeing process) เป็น การย้อมสี ที่ใช้ส ารสี จากวัตถุดิบหลายชนิด
อนันต์เสวก (2546) ได้รายงานการย้อมสีแบบพหุเพื่อเพิ่มความหลากหลายของเฉดสีเขียว สีน้าตาล และ สีดา
โดยการย้อมสีจากวัตถุดิบ 2 ชนิด โดยสีเขียว ได้จากการใช้สีน้าเงินจากครามหรือห้อม ร่วมกับสีเหลืองจากพืช
ที่ให้สีเหลือง-เหลืองส้ม ได้แก่ แก่นขนุน ดอกคาฝอย หรือพื ชที่ให้สีเหลืองออกเขียว เช่น ใบติ้วแดง ใบขี้เหล็ก
ฝรั่ง ใบสาบเสือ ส่วนการย้อมที่ให้สีน้าตาลและดานั้น อาจจะใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกันได้ เพียงแต่ใช้มอแดนท์
ต่างชนิดกัน โดยสีน้าตาลจะใช้มอร์แดนท์อะลูมเนียมหรือทองแดง ส่วนสีดามักจะได้จากมอแดนท์เหล็ก
ในการวิจัยนี้สนใจที่จะใช้หลักการย้อมแบบพหุเพื่อเพิ่มความหลากหลายของเฉดสีที่ได้จากย้อมด้วยไม้
ฝาง เพื่อให้มีเฉดสีที่สว่างและสดใสมากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้วัตถุดิบหลักเป็นสีเหลืองที่ได้จากดอกดาวเรืองและ
วัตถุดิบรอง หรือวัตถุดิบที่สองเป็นสีย้อมจากไม้ฝาง
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ปรับปรุงสีย้อมของไม้ฝางให้มีเฉดสีที่สดใสและคงทนมากยิ่งขึ้น โดยการย้อมแบบพหุของดอกดาวเรือง
และแก่นไม้ฝาง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมนาย้อม
ชั่งน้าหนักดอกดาวเรืองสด 50 กรัม แช่ในน้ากลั่น 250 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นต้มที่
อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที พร้อมคนอย่างสม่าเสมอและรักษาระดับน้าให้คงที่ ทาการ
กรองเพื่อแยกน้าย้อมออกจากกาก จะได้น้าย้อมจากดอกดาวเรืองที่ใช้สาหรับการย้อม ปรับปริมาตรน้าย้อมให้
เป็น 250 มิลลิลิตร ด้วยน้ากลั่น เพื่อใช้สาหรับย้อม
ส่วนการเตรียมน้าย้อมจากไม้ฝางจะใช้ไม้ฝาง 25 กรัม แช่ในน้ากลั่น 250 มิลลิลิตร (อัตราส่วน
วัตถุดิบแห้งต่อน้าเป็น 1:10 และอัตราส่วนวัตถุดิบสดต่อน้าเป็น 2:10) แล้วทาการสกัดด้วยวิธีเดียวกันกับการ
สกัดน้าย้อมจากดอกดาวเรือง
2. การทาความสะอาดด้ายฝ้ายก่อนย้อม
นาด้ายฝ้าย เบอร์ 10/1 ปริมาณ 75 กรัม มาทาความสะอาดโดยการต้มกับ สบู่ลาย 75 กรัมและ
โซเดียมคาร์บอเนต 120 กรัม ในน้า 750 มิลลิลิตร (หรือใช้อัตราส่วน ด้ายฝ้าย : สบู่ลาย : โซเดียมคาร์บอเนต :
น้า เป็น 100 กรัม : 100 กรัม : 160 กรัม : 1000 มิลลิลิตร) หมั่นกลับด้ายเป็นครั้งคราว เพื่อให้ด้ายถูกทา
ความสะอาดได้อย่างทั่วถึง เป็นเวลา 60 นาที แล้วนาด้ายฝ้ายมาทาความสะอาดด้วยน้าอุ่น 1 ครั้ง จากนั้นทา
ความสะอาดด้วยน้าเย็นจนหมดฟอง หรือจนกว่าจะหมดกลิ่นของสบู่ลายจะหมดไป บิดให้หมาดแล้วนาไปผึ่ง
ลมให้แห้ง
3. การย้อมสีโดยไม่ใช้มอร์แดนท์
ชั่งน้าหนักด้ายฝ้ายประมาณ 25 กรัม แช่ในน้าสะอาดประมาณ 10 นาที จากนั้นอุ่นน้าย้อมที่ได้
จากดอกดาวเรืองปริมาตร 250 มิลลิลิตร ที่ประมาณประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส บิดด้ายที่แช่ไว้ให้หมาด
แล้วนาลงย้อมเป็นเวลา 60 นาที และรักษาอุณหภูมิของน้าให้อยู่ประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส ในระหว่าง
การย้อมควรพลิกผ้าอย่างสม่าเสมอ และรักษาระดับของน้าย้อมให้คงที่ ผึ่งลมในที่ร่มให้แห้ง ซักด้วยน้าสะอาด
เพื่อล้างสีย้อมที่เกินมาออกให้หมด โดยสังเกตุว่าไม่มีสีปนในน้าที่ล้างด้ายฝ้ายแล้ว บิดให้หมาดผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
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4. การย้อมสีโดยใช้มอร์แดนท์
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้
1) ตัวแปรต้น สาหรับการย้อมด้วยดอกดาวเรือง คือ ชนิดของมอร์แดนท์ (คอปเปอร์ซัลเฟต
(CuSO45H2O), อะลูมิเนียมซัลเฟต (Al2(SO4)318H2O), สแตนนัสคลอไรด์ (SnCl22H2O) และเฟอร์รัสซัลเฟต
(FeSO47H2O), ณ ปริมาณหรือความเข้มข้นของมอร์แดนท์ 0.25% 0.50% 0.75% และ 1.00% w/v โดยใช้
กระบวนการย้อมมอร์แดนท์ 3 แบบ คือ ย้อมก่อนย้อมสี (Pre-Mordant), ย้อมพร้อมย้อมสี (Meta-Mordant)
และ ย้อมหลังย้อมสี (Post-Mordant) สาหรับการย้อมแบบพหุ มีตัวแปรต้น คือ ชนิดของมอร์แดนท์ และ
ปริมาณของสารช่วยติดสีซึ่งในที่นี้คือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) หรือเกลือแกง
2) ตัวแปรตาม คือ ความเข้มสี ความสว่างของสี และความคงทนต่อแสงของด้ายฝ้าย
3) ตัวแปรควบคุม คือ อุณหภูมิ (๐C) และเวลาในการย้อม
วิธีการย้อมมอร์แดนท์ก่อนการย้อมสี (Pre-Mordant) ทาได้โดยชั่งน้าหนักด้ายประมาณ 25 กรัม
แช่ไว้ในน้าสะอาดประมาณ 10 นาที เตรียมสารละลายมอร์แดนท์ ที่ความเข้มข้น 0.25% 0.50% 0.75% และ
1.00% w/v โดยชั่งน้าหนักมอร์แดนท์ เป็น 0.63, 1.25, 1.88, 2.50 กรัม ตามลาดับ ใส่ในน้ากลั่น ปริมาตร
250 มิลลิลิตร และคนมอร์แดนท์จนละลายหมด นาด้ายตัวอย่างที่เตรียมไว้ใส่ลงไปย้อมมอร์แดนท์เป็นเวลา 30
นาที และรักษาอุณหภูมิของน้าให้อยู่ประมาณ 60 องศาเซลเซียสในระหว่างการย้อมควรทาการพลิกผ้าอย่าง
สม่าเสมอ และรักษาระดับของน้าให้คงที่ เมื่อครบเวลานาด้ายขึ้นพักไว้ นาน้าย้อมดอกดาวเรืองที่เตรียมไว้ 250
มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ ให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส นาด้ายฝ้ายที่ ย้อมมอร์แดนท์
แล้วใส่ลงไป ทาการย้อมเป็นเวลา 60 นาที และรักษาอุณหภูมิของน้า ในระหว่างการย้อมควรพลิกผ้าอย่าง
สม่าเสมอ และรักษาระดับของน้าย้อมให้คงที่ เมื่อครบเวลานาด้ายขึ้น และบิดให้หมาดแล้วจึงนาไปผึ่งให้แห้ง
ในที่ร่ม ซักด้วยน้าสะอาดจนไม่มีสีปนในน้าที่ล้างด้ายฝ้ายแล้ว บิดให้หมาดผึ่งให้แห้งในที่ร่มอีกครั้ง ก่อนนาไป
ทดสอบสี
ส่วนวิธีการย้อมมอร์แดนท์พร้อมย้อมสี (Meta-Mordant) และ ย้อมหลังย้อมสี (Post-Mordant)
จะมีวิธีการย้อมเหมือนกัน กับการย้ อมมอร์แดนท์ก่อนการย้อมสี แต่มีล าดับขั้นตอนการย้อมต่างกัน ได้แก่
การย้อมพร้อม จะเติมมอร์แดนท์ไปในสารสกัดสีย้อมและใช้เวลาในการย้อมเท่ากับการย้อมสี คือ 1 ชั่วโมง
ส่วนการย้อมหลังนั้น ขั้นตอนการย้อมมอแดนท์จะใช้เวลา 30 นาทีเหมือนเดิมแต่จะทาหลังจากการย้อมสี
5. การย้อมแบบพหุ
การย้ อมแบบพหุ เ ป็ น การย้ อมสี ที่ใ ช้ส ารสี จ ากวัตถุ ดิบ 2 ชนิ ดขึ้นไป เพื่อให้ เ กิดความ
หลากหลายของเฉดสี สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาการย้อมแบบพหุ มีดังนี้
1) ตัวแปรต้น คือ ชนิดของมอร์แดนท์ 2 ชนิดได้แก่ อะลูมิเนียมซัลเฟต (Al2(SO4)318H2O)
ที่ความเข้มข้น 0.25% w/v, สแตนนัสคลอไรด์ (SnCl22H2O) ที่ความเข้มข้น 0.75% w/v และปริมาณของ
สารช่วยติดสีซึ่งในที่นี้คือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) หรือเกลือแกง ที่ความเข้มข้น 0.2%, 2%, 5% w/v
2) ตัวแปรตาม คือ ความเข้มสี ความสว่างของสี และความคงทนต่อแสงของด้ายฝ้าย
3) ตัวแปรควบคุม คือ อุณหภูมิ (๐C) และเวลาในการย้อม
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ขั้นตอนทั่วไปในการย้อมสี เริ่มจากนาด้ายฝ้ายที่ทาการความสะอาดแล้ว ทาการย้อมกับน้าย้อมดอก
ดาวเรืองตามสัดส่วนของวัตถุดิบที่กาหนด พร้อมทั้งเติมเกลือแกง 0.2%, 2%, 5% w/v ในน้าย้อมด้วย
ที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนาด้ายฝ้าย ขึ้นมาพักไว้ แล้วเตรียมสารละลาย
มอร์แดนท์ตามสัดส่วนที่กาหนด (อะลูมิเนียมซัลเฟตที่ความเข้มข้น 0.25% w/v และ สแตนนัสคลอไรด์ที่ความ
เข้มข้น 0.75% w/v) นาด้ายฝ้ายที่ย้อมดอกดาวเรืองแล้วทาการย้อมมอแดนท์ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนาขึ้นมาบิดให้หมาด แล้วเตรียมน้าย้อมไม้ฝางตามวิธีที่ได้กล่าวไว้ในการเตรียมน้า
ย้อม นาผ้าที่ย้อมไว้ย้อมกับน้าย้อมไม้ฝางปริมาตร 250 มิลลิลิตร ที่ใส่สารช่วยติดสีคือเกลือแกงที่ความเข้มข้น
ต่างๆ กัน (0.2%, 2%, 5% w/v) ทาการย้อม ที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อครบ
เวลา นาด้ายขึ้น บิดให้หมาดแล้วจึงนาไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ซักด้วยน้าสะอาดจนไม่มีสีปนในน้าที่ล้างด้ายฝ้าย
แล้ว บิดให้หมาดผึ่ง ให้แห้งในที่ร่มอีกครั้ง ก่อนนาไปทดสอบสี
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การหาสมบัติการเป็นสีย้อมของดอกดาวเรือง
การศึกษาสมบัติการเป็นสีย้อมของสารสกัดดอกดาวเรือง จะทาได้โดยการเปรียบเทียบสีของ
ด้ายฝ้ายที่ผ่านการย้อม โดยสภาวะต่างๆ ได้แก่ ชนิดของมอร์แดนท์ที่ใช้ คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO45H2O),
อะลูมิเนียมซัลเฟต (Al2(SO4)318H2O), สแตนนัสคลอไรด์ (SnCl22H2O) และเฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO47H2O),
ปริมาณของมอร์แดนท์ และกระบวนการย้อมมอร์แดนท์ (ย้อมก่อนย้อมสี, ย้อมพร้อมย้อมสี, ย้อมหลังย้อมสี)
ซึ่งผลการทดลองแสดงดังตาราง 1 จากการทดลองพบว่าการย้อมโดยไม่ใช้มอร์แดนท์ให้สีเหลืองอ่อน และด้าย
ฝ้ายที่มีการใช้มอร์แดนท์ที่แตกต่างกันจะทาให้ได้เฉดสีที่แตกต่างกัน โดยเมื่อใช้อะลูมิเนียมซัลเฟตและสแตนนัส
คลอไรด์เป็นมอร์แดนท์จะให้เฉดสีเหลือง เมื่อใช้เฟอร์รัสซัลเฟตเป็นมอร์แดนท์จะทาให้เฉดสีเปลี่ยนไปเป็นสีดา
ส่วนการใช้คอปเปอร์ซัลเฟต จะให้สีเขียวเข้ม
ตามวัตถุประสงค์ของวิจัยต้องการที่จะพัฒนาการย้อมสีของไม้ฝางให้มีเฉดสีที่สดใสคงทนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น สีที่จะให้เป็นสีพื้นหรือสีที่ใช้ย้อมก่อนนอกจากจะมีสีอ่อน ให้สีสว่าง ไม่บดบังสีที่แท้จริงของไม้ฝาง
ซึ่งมีสีแดง ในการทดลองนี้จึงได้เลือกด้ายฝ้ายที่สามารถให้เฉดสีเหลืองได้คือใช้อะลูมิเนียมซัลเฟตและสแตนนัส
คลอไรด์ ปริมาณ 0.25% w/v และ 0.75% w/v ตามลาดับ เป็นมอร์แดนท์ เพื่อนาไปทาการย้อมทับด้วยไม้
ฝางต่อไป
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ตารางที่ 1 ผลการย้อมสีของด้ายฝ้ายด้วยดอกดาวเรืองโดยใช้สภาวะต่างๆ กัน

2. การย้อมแบบพหุโดยย้อมฝางทับด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยดอกดาวเรือง
การย้อมแบบพหุเป็นการย้อมสีที่ใช้สารสีจากวัตถุดิบ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ของเฉดสี ในการย้อมได้ใช้สภาวะที่เหมาะสมสาหรับการย้อมวัตถุดิบแต่ละชนิดทั้งในแง่อุณหภูมิ เวลา ชนิด
ของมอแดนท์ ความเข้มข้นของมอแดนท์ ที่ได้ศึกษาไว้แล้วเป็นหลักในการย้อมสี ซึ่งในงานวิจัยนี้ ได้ใช้น้าย้อม
ดอกดาวเรืองก่อน และทาการย้อมทับด้วยน้าย้อมจากไม้ฝาง โดยในกระบวนการย้อมไม้ฝางเริ่มต้นจากการใช้
วิธีการตามที่เคยมีรายงานมาก่อน (พิณทิพย์, 2556) คือการย้อมแบบย้อมหลังโดยใช้คอปเปอร์ซัลเฟต หรือ
จุนสี 0.25% w/v เป็นมอแดนท์ อย่างไรก็ตามจากการทดลองย้อมมอร์แดนท์คอปเปอร์ซัลเฟตกับดอก
ดาวเรื องพบว่าให้ สีด้ายฝ้ายเป็น สีน้ าตาลไม่สดใส ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ เปลี่ ยนมาใช้อะลูมิเนียมซัล เฟต
0.25% w/v และ สแตนนัสคลอไรด์ 0.75% w/v เป็นมอแดนท์แทน
ตามสมมุติฐาน การย้อมแบบพหุที่ย้อมจากสภาวะที่เหมาะสมของการย้อมพืชแต่ละชนิดแล้ ว
น่าจะให้ผลการย้อมดีที่สุด แต่ในการทดลองได้พบข้อจากัดที่สาคัญคือเส้นด้ายจะเปื่อยยุ่ยเมื่อผ่านการย้อมด้วย
มอร์แดนท์หลายครั้ง (ความคงทนของเส้นด้ายจะลดลง) ดังนั้นในการทดลองจึงได้ปรับใช้สารช่วยติดสี ตัวอื่น
เพิ่มเติมคือการเติมโวเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกง ซึ่งมีรายงานว่าเกลือ แกงจะช่วยเปิดเส้นใยผ้า ทาให้เส้นใย
ขยายตัวออกเพื่อให้สีสามารถซึมเข้าเส้นใยผ้าได้ดีขึ้น และช่วยจับสีให้มาเกาะบนเส้นใยทาให้ได้สีเข้มขึ้น (สุวิมล
และคณะ, 2557) ในงานวิจัยนี้จึงได้ทาการย้อมโดยเติมเกลือแกงไปให้มีความเข้มข้น 0.20% w/v, 2.00%
w/v และ 5.00% w/v ในน้าย้อม ซึ่งผลการทดลองทั้งหมดแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการย้อมแบบพหุ

หมายเหตุ
1. L* คือ ความสว่าง, a* และ b* คือ ทิศทางของสี
a* จากแกนสีเขียว (-a*) ไปสีแดง (+a*), b* จากแกนสีน้าเงิน (-b*) ไปสีเหลือง (+b*)
2. TS = ดอกดาวเรือง, MF = ไม้ฝาง, Tin = มอร์แดนท์สแตนนัสคลอไรด์, Al = มอร์แดนท์อะลูมิเนียมซัลเฟต
ตัวเลขหมายถึง ปริมาณสารที่ใช้ หน่วย เปอร์เซนต์ w/v, NaCl = เกลือแกง
3. ตัวอย่างการอ่านรหัส TS_Tin_0.75_MF หมายถึง การย้อมด้วยดอกดาวเรืองตามด้วยย้อมมอแดนท์ส แตนนัส
คลอไรด์ 0.75% w/v แล้วตามด้วยการย้อมไม้ฝาง
4. ตัวอย่างการอ่านรหัส TS+NaCl_0.20_Tin_0.75_MF+0.20 หมายถึง การย้อมด้วยดอกดาวเรืองที่เติมเกลือแกง
0.20% w/v ตามด้วยการย้อมมอแดนท์ส แตนนัสคลอไรด์ 0.75% w/v และย้อมด้วยไม้ฝางที่เติมเกลือแกง
0.20% w/v

จากผลการทดลอง พบว่า การใช้มอร์แดนท์สแตนนัสคลอไรด์จะให้สีด้ายฝ้ายที่มีความเข้มน้อยกว่าการ
ใช้มอร์แดนท์อะลูมิเนียมซัลเฟต (L* สูง แสดงว่าสว่างกว่า คือมีความเข้มน้อยกว่า ) แต่เมื่อสังเกตุค่าสีแดง
(a* มีค่าสูง แสดงว่ามีสีแดงมากกว่า ) พบว่าการใช้มอร์แดนท์ส แตนนัสคลอไรด์จะให้สีแดงมากกว่าการใช้มอร์
แดนท์อะลูมิเนียมซัลเฟตเล็กน้อย ส่วนการใช้เกลือแกงจะช่วยลดประจุของสีย้อมและเส้นใยแล้ว ยังช่วยเปิด
เส้นใยผ้า ทาให้เส้นใยขยายตัวออก เพื่อให้สีสามารถซึมเข้าเส้นใยได้ดีขึ้น และช่วยจับสีให้มาเกาะบนเส้นใย
ทาให้ย้อมได้สีเข้มขึ้น (พันธศิริ, 2547) จากผลการทดลองเมื่อเติมเกลือแกงในสารละลายสีย้อมที่ย้อมด้วยมอร์
แดนท์ทั้ง 2 ชนิด สีของด้ายฝ้ายจะเข้มขึ้น และให้เฉดสี ชมพู -แดง แต่ถ้าใช้เกลือมากเกินไป (5% w/v) สีของ
ด้ายฝ้ายจะเปลี่ยนไปเป็นสีเหลือง–น้าตาล นั้นอาจจะเป็นเพราะสีแดงของไม้ฝางจะติดกับด้ายฝ้ายได้น้อยลง
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เมื่อทดสอบความคงทนต่อแสง (Light fastness) พบว่าการใช้มอร์แดนท์อะลูมิเนียมซัลเฟตจะให้ด้าย
ฝ้ายที่มีความคงทนต่อแสง (Light fastness) มากกว่าใช้มอร์แดนท์สแตนนัสคลอไรด์
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลของวิธีการย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองในการย้อมติดด้ายฝ้าย โดยใช้และไม่ใช้มอร์
แดนท์ พบว่า การย้อมสีจากน้าย้ อมของดอกดาวเรือง โดยตรงโดยไม่ ใช้มอร์แดนท์ในการย้อม สีย้อมที่ได้จะมี
ลักษณะซีดจาง แต่เมื่อใช้มอร์แดนท์สีย้อมจะมีความเข้มมากขึ้น ด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยโดยใช้ อะลูมิเนียมซัลเฟต
และสแตนนัสคลอไรด์เป็นมอร์แดนท์ จะให้สีเหลือง ซึ่งเหมาะในการนาไปย้อมทับกับไม้ฝาง ในการศึกษาสมบัติ
ของการเป็นสีย้อมของการย้อมทับด้วยฝาง เริ่มจากการย้อมโดยใช้สภาวะที่ เหมาะสมแบบย้อมหลัง โดยใช้
คอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 0.25% w/v เป็นมอร์แดนท์ พบว่าการใช้มอแดนท์คอปเปอร์ซัลเฟตจะให้เฉด
สีด้ายฝ้ายในเฉดสีน้าตาล ซึ่งเป็นสีที่ไม่สดใสและจางลง จึง ใช้อะลูมิเนียมโพแทสเซียมซัลเฟตและสแตนนัส
คลอไรด์เป็นมอร์แดนท์สาหรับการย้อมไม้ฝางแทน ซึง่ ผลการทดลองพบว่าเมื่อย้อมดอกดาวเรืองแล้วทับด้วยไม้
ฝาง ด้ายฝ้ายจะมีเฉดสีเหลืองส้มสดใส แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าการใช้มอร์แดนท์ 2 ชนิด ในการย้อมทับจะมีผล
ทาให้เส้นด้ายเปราะและขาดง่าย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะสมบัติของมอร์แดนท์ที่เป็นโลหะที่ถ้าใช้มากเกินไปก็จะ
ทาให้เส้นด้ายเปื่อยยุ่ยได้ง่าย ดังนั้น จึงใช้มอร์แดนท์เพียงชนิดเดียวสาหรับย้อมทับ พบว่า ให้เฉดสีน้าตาล โดย
สีที่เข้มจะได้จากการใช้อะลูมิเนียมซัลเฟต ที่ความเข้มข้น 0.25% w/v เป็นมอร์แดนท์ และเมื่อใช้สแตนนัส
คลอไรด์ ที่ความเข้มข้น 0.75% w/v เป็นมอร์แดนท์จะให้เฉดสีน้าตาลอ่อน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการใช้
ปริมาณมอร์แดนท์ลดลง ทาให้ปริมาณสีที่ติดบนด้ายฝ้ายลดลงด้วย จากการศึกษา พบว่า การใช้เกลือแกง
นอกจากจะช่วยลดประจุของสีย้อมและเส้นใยแล้ว ยังช่วยเปิดเส้นใยผ้า ทาให้เส้นใยขยายตัวออก เพื่อให้สี
สามารถซึมเข้าเส้นใยได้ดีขึ้น และช่วยจับสีให้เกาะบนเส้นใย ทาให้ย้อมได้สีเข้มขึ้น สีติดบนเส้นใยมากขึ้น เกลือ
แกงในสารละลายที่ย้อมด้วยมอร์แดนท์ทั้ง 2 ชนิด ให้สีของด้ายฝ้ายที่เข้มขึ้น และให้เฉดสี ชมพู-แดง แต่ถ้าใช้
เกลือมากเกินไป (5% w/v) สีของด้ายฝ้ายจะเปลี่ยนไปเป็นสี เหลือง–น้าตาล นั้นอาจจะเป็นเพราะสีแดงของไม้
ฝางจะติดกับด้ายฝ้ายได้น้อยลง ดังนั้น เพื่อให้ได้สี ชมพู -แดง จึงใช้สภาวะที่เหมาะสมในการย้อมสีของดอก
ดาวเรืองทับด้วยไม้ฝาง คือ การย้อมโดยการใช้อะลูมิเนียมซัลเฟต 0.25% w/v เป็นมอร์แดนท์ และใช้เกลือ
แกงที่ความเข้มข้น 2.00% w/v เนื่องจากให้ความเข้มของสีค่อนข้างมาก (L* น้อยที่สุด) และมีความคงทนต่อ
แสงมากกว่าการใช้มอแดนท์สแตนัสคลอไรด์
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