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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของโครงงำน
ปัจจุบันมีผู้หันมานิยมใช้ผ้าที่ย้อมมาจากสีธรรมชาติ เพราะสวมใส่แล้ว เย็นสบาย มีการระบายความ
ร้อนได้ดีเป็น เช่น เสื้อพื้นเมือง กางเกงพื้นเมือง ของชาวล้านนา ทางภาคเหนือของไทย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยล้านนา ให้ลูกหลาน คนรุ่นหลังสืบทอด รักษาประเพณีที่ดีงามไว้ แต่ผ้าที่ย้อมจากสีธรรมชาติ มีจุด
ด้อยในการดูแลรักษา เช่น ความสดใสน้อย สีตกง่าย ซีดจางเร็ว มีจานวนสีให้เลือกน้อย และมีกระบวนย้อมที่
ยุ่งยาก มองดูเก่าๆ สีตุ่นๆและอยู่ได้ไม่นาน
โครงงานนี้จึงจัดทาขึ้นเพื่อต้องการให้เพิ่มประสิทธิภาพของสีย้อมจากธรรมชาติให้มีความสดและเข้ม
มากขึ้น อีกทั้งทาให้ผ้าที่ย้อมดูใหม่ มีสีสันที่สดใส ไม่ซีดง่าย โครงงานผ้าสีสดใส ด้วยสิ่งใกล้ตัว ได้นาวัสดุที่หาได้
ในท้องถิ่น ครัวเรือน มาเพิ่มความสดใสให้แก่สีเนื้อผ้าที่ย้อมจากธรรมชาติ และคิดว่าคงเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ
ในการย้อมผ้าสีธรรมชาติ กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเพิ่มความเข้มของสีย้อมเส้นด้ายจากขมิ้น ระหว่างน้าเกลือ กับ
น้าขี้เถ้า
1.3 สมมติฐำน
น้าเกลือสามารถเพิ่มความเข้มของสีได้ดีกว่าน้าขี้เถ้า
1.4 ตัวแปรที่ศึกษำ
1.4.1 ตัวแปรต้น
น้าเกลือ น้าขี้เถ้า
1.4.2. ตัวแปรตำม ความเข้มของเส้นด้าย
1.4.3. ตัวแปรควบคุม เส้นด้าย อุณหภูมิ ระยะเวลา ปริมาณของน้า ปริมาณสารส้ม ชนิดของ
ภาชนะ
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.5.1 สิ่งที่ศึกษา
- เส้นด้ายขนาด 9 เส้น ยาว 1 เมตร จานวน 3 มัด
- ความเข้มของสี
1.5.2 ระยะเวลา 11 – 13 กรกฎาคม 2555
1.5.3 สถานที่ กศน. อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.ทาให้ทราบว่าขี้เถ้ามีคุณสมบัติสามารถเพิ่มความเข้มให้กับสีที่ใช้ย้อมกับผ้าฝ้ายได้
2. สามารถนาไปเผยแพร่ในกลุ่มผู้ที่สนใจการย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติให้มีสีสันสดใสได้
1.7 นิยำมปฏิบัติกำร
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สารส้ม หมายถึง เกลือเคมีประเภทหนึ่ง ทั่วไปรู้จักกันเฉพาะชนิดที่ใช้ประโยชน์ทาให้น้าใสสะอาด
ลักษณะเป็นก้อนผลึก สีขาวใส ไม่มีกลิ่น มีรสเปรี้ยวฝาดละลายน้าได้ดี ใช้ประโยชน์ในการทาให้น้าตาล
ตกตะกอน และใช้ฟอกหนังและย้อมสี
ขี้เถ้า หมายถึง เศษผง หรือฝุ่นผงที่เหลือจากการเผาไหม้เศษเถ้าถ่าน เถ้า
น้าเกลือ หมายถึง น้าที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่ สาหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดา
สีเข้ม หมายถึง สีที่แก่หรือจัดมาก เช่น ฉันชอบใส่เสื้อสีเข้มมากกว่าสีอ่อนเพราะพลางหุ่นได้ดีกว่า
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บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่อง ผ้าสีเข้มได้ด้วยสิ่งใกล้ตัว คณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน( ฝ้ายแกมไหม) ( 2555: เว็ปไซด์) ได้กล่าวถึง สารช่วยย้อมไว้ว่า
(1) สำรช่วยย้อม หรือ สำรกระตุ้นสี เป็นสารที่ช่วยให้สีติดกับเส้นด้ายดีขึ้นและเปลี่ยนเฉดสีธรรมชาติให้
เปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิม ในสมัยโบราณจะใช้การเติมมูลหรือปัสสาวะสัตว์ลงไปในถังย้อม ปัจจุบันมีการใช้สารที่
ได้จากทั้งสารเคมีและสารธรรมชาติ สารส้ม (มอร์แดนท์อลูมิเนียม) จะช่วยจับยึดสีกับเส้นด้ายและ ช่วยให้สีสด
สว่างขึ้น มักใช้กับการย้อมสี น้าตาล-เหลือง-เขียว
สำรช่วยย้อมธรรมชำติ (มอร์แดนท์ธรรมชาติ) หมายถึง สารประกอบน้าหมักธรรมชาติ ที่ช่วยในการยึดสีและ
บางครั้งทาให้เฉดสีเปลี่ยน เช่น น้าปูนใส น้าด่าง น้าโคลน และน้าบาดาล
กำรใช้สำรช่วยย้อมในกำรย้อมผ้ำมี 3 วิธี คือ
1. การใช้ก่อนการย้อมสี ซึ่งต้องนาเส้นด้ายไปชุบสารช่วยย้อมก่อนนาไปย้อมสีธรรมชาติ
2. การใช้พร้อมกับการย้อมสี เป็นการใส่สารช่วยย้อมไปในน้าสีแล้วจึงนาเส้นด้ายลงย้อม
3. การใช้หลังย้อมสี นาเส้นด้ายไปย้อมสีก่อนแล้วจึงนาไปย้อมกับสารช่วยย้อมภายหลัง
(2.) สำรช่วยให้สีติด ในการย้อมสีธรรมชาติมีการใช้สารช่วยให้สีติดเส้นด้าย โดยสารดังกล่าวจะใช้ย้อมเส้นด้าย
ก่อนการย้อมสี หรือใช้ผสมในน้าสีย้อม เกลือแกง จะใช้ผสมกับน้าสีย้อมเพื่อช่วยให้สีติดเส้นด้ายได้ง่ายขึ้น
หลักกำรสำคัญในกำรย้อมสีธรรมชำติ ( 2555 : เว็ปไซด์) ได้กล่าวถึง การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาตินั้น หลักการ
สาคัญคือ ตัวติดสี [Mordant] เป็นตัวที่ช่วยให้สีติดอยู่บนผ้าและเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ตกง่าย ซึ่งตัวติด
สีเป็นสารประกอบที่ช่วยให้เส้นใยสามารถดูดซึมน้าสีได้มากขึ้น และตัวติดสีแต่ละชนิดยังมีผลให้เกิดสีที่แตกต่าง
กันอีกด้วย
ตัวติดสี ได้แก่ สารส้ม จุนสี เกลือ ปูนขาว สนิมเหล็ก
ตัวติดสีที่รู้จักและนิยมใช้กัน คือ สารส้ม เพราะไม่เป็นอันตราย ตัวติดสีธรรมชาติโดยทั่วไป คนมักนิยมใช้ โคลน
หรือน้าบาดาลแทนสนิมเหล็ก และใช้ใบไม้ ผลไม้ เปลือกไม้ เช่น ใบเหมียดแอ ใบเหมียด ใบส้มเสี้ยว ใบส้มป่อย
ใบมะขาม มะนาว มะขาม และน้าขี้เถ้า เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นปรับความเป็นกรด-ด่างให้กับน้าสี เพื่อให้น้า
สีสามารถเกาะติดเส้นใยผ้าได้ดีขึ้นการใช้ตัวติดสีในการช่วยย้อมจะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ
- ใช้ตัวติดสีก่อนย้อม เช่น สารส้ม
- ใช้ในขณะย้อม เช่น สารส้ม มะขาม และใบไม้ต่างๆ
- ให้หลังการย้อม เช่น โคลน น้าบาดาล ปูนขาว และน้าด่าง
นอกจากตัวติดสีจะมีคุณสมบัติช่วยให้สีติดแล้ว ยังมีคุณสมบัติทาให้ได้สีที่ระดับแตกต่างกัน เช่น สารส้มย้อมสีได้
ในระดับอ่อน มะนาว มะขามหรือใบไม้บางชนิดช่วยให้สีสดใส เช่น แดงสด เหลืองสด แต่โคลนหรือน้าบาดาล
ช่วยให้สีเข้มขึ้น
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ตัวอย่ำงสีย้อมจำกธรรมชำติ
สีย้อมธรรมชำติ
สีดา
สีเหลือง
สีกากี
สีแสด
สีแดง
สีน้าตาล

แหล่งที่มำจำกธรรมชำติ

สีย้อมสังเครำะห์ พบโดยนำยเปอร์ติน

แหล่งที่มำสังเครำะห์

ผลมะเกลือ รากชะพลู ใบสมอ เปลือกสมอ
หัวขมิ้น แก่นขนุน ดอกดาวเรือง
ใบสัก ขมิ้นชัน
ก้านดอกกรรณิการ์
รากยอ ใบผงคาแฝด ครั่ง(สัตว์)
ผลหมากสุก

(W.H. Perkin) ชำวอังกฤษ สีย้อมสังเครำะห์
สีดา

คาร์บอน

สีม่วง

เมธิลไวโอเลต

สีน้าเงิน

โคบอลต์ออกไซด์ , เมทธิลลีนบลู

สีแดง

ไอออนออกไซด์ (FeO)

สีเหลือง

แคดเมียมออกไซด์ (CdO)

สีขาว

เลตซัลเฟต (PbSO4

ข้อเปรียบเทียบระหว่ำงสีย้อมธรรมชำติ และสี
ย้อมสังเครำะห์ มีดังนี้ สีย้อมธรรมชำติ

สีย้อมสังเครำะห์

1.ความสดใสน้อย

1.ความสดใสมาก

2.สีตกง่าย, ซีดจางเร็ว

2.สีไม่ตก, ทนทาน

3.มีจานวนสีให้เลือกน้อย

3.มีจานวนสีให้เลือกมากกว่า

4.กระบวนการย้อมยุ่งยาก

4.กระบวนการย้อมง่าย

5

กำรย้อมผ้ำ( 2555: เว็ปไซด์) ได้กล่าวถึง คุณสมบัติของเกลือในการย้อมผ้าดังนี้
"เกลือ" นอกจากจะใช้ทาอาหารแล้วยังเป็นสิ่งที่จาเป็นมากในการย้อมผ้าอีกด้วย ในขั้นตอนการย้อมผ้า เกลือ
ทาหน้าที่หลายอย่างซึ่งมีหน้าที่ใหญ่ๆ 3 อย่างด้วยกัน
1. เกลือช่วยเปิดเส้นใยผ้า ทาให้เส้นใยขยายตัวและบานออกเพื่อให้สีสามารถซึมเข้าเส้นใยผ้าได้ดีขึ้น
2. เกลือช่วยจับสีให้มาเกาะบนผ้า ทาให้ย้อมได้สีเข้มขึ้น
3. หน้าที่สุดท้ายคือดึงเนื้อสีออกจากน้าย้อมให้มาติดบนเส้นใยผ้า
เมื่อดูจากหน้าที่ของเกลือแล้ว จะเห็นได้ว่า เกลือ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการย้อมผ้า เพราะถ้าไม่ใส่เกลือ หรือ
ใส่น้อยเกินกว่าที่กาหนด ผ้าที่ย้อมได้ก็จะมีสีที่ไม่สม่าเสมอ และสีไม่เข้ม ฉะนั้น สิ่งสาคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดใน
การย้อมผ้า คือ เกลือ ที่สาคัญคือต้องใช้ในปริมาณตามที่กาหนด อย่าใส่เกลือน้อยกว่าที่กาหนด เพราะจะย้อม
ได้สีอ่อน ยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งดีเพราะจะได้สีเข้ม แต่ต้องไม่มากเกินกว่า 2 เท่าของปริมาณที่กาหนดในวิธีใช้ของสีแต่
ละชนิด เพราะเกลือจะดึงเนื้อสีออกจากน้าย้อมก่อนที่สีจะเกาะบนผ้า ทาให้ย้อมได้สีอ่อน
นิตยสำรชีวจิต ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ได้กล่าวถึง การใช้งานสารส้มในการย้อมผ้า ดังนี้
สารส้ม เป็นสารประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมทาสีย้อม เนื่องจากเป็นสารประกอบที่มีไอออนของ
อะลูมิเนียมสามารถเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับสูตรโครงสร้างทางเคมีของสีและเส้นใยของพืช ทา
ให้สีติดเส้นใยได้
ดีขึ้น สีจึงเข้มขึ้น
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
3.1.วัสดุ อุปกรณ์
1.ขมิ้น
2.เส้นด้ายสีขาว 9 เส้น ยาว 1 เมตร
3.เกลือ
4.น้าขี้เถ้า
5.ถ้วย
6.เขียง
7.มีด
8.ครก/ไม้ตีพริก
9.น้า
10. ถุงมือยาง
11. กระชอน
12. บีกเกอร์ ขนาด 500 ml.
13. ผ้าสาหรับกรอง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

500
3
10
10
4
1
1
1
600
3
1
1
3

กรัม
มัด
กรัม
กรัม
ใบ
อัน
เล่ม
ชุด
มิลลิลิตร
คู่
อัน
ใบ
ผืน

3.2. วิธีดำเนินกำร
1. ใช้หัวขมิ้น จานวน 5 กรัม มาตาคั้นเอาแต่น้า
2. นาเส้นด้ายสีขาว 9 เส้น ยาว 1 เมตร มัดรวมกัน จานวน 3 มัด มาแช่น้าสารส้ม 5 นาที นาขึ้นผึ่งแดด
20 นาที
3. นาเส้นด้ายสีขาว ที่ผึ่งแห้งแล้วมาแช่น้าขมิ้น จานวน 5 นาที ผึ่งแดด 20 นาที
4. นาเส้นด้ายมัดที่ 2 และมัดที่ 3 นามาแช่น้าที่ใช้ทดลอง อย่างละ 5 นาที ดังนี้
มัดที่ 2 แช่ลงในน้าเกลือ อัตราส่วน น้า 150 มิลลิลิตร ต่อ เกลือ 10 กรัม
มัดที่ 3 แช่ลงในน้าขี้เถ้า อัตราส่วน น้า 150 มิลลิลิตร ต่อ ขี้เถ้า 10 กรัม
5.นาเส้นด้ายทั้ง 2 มัด ผึ่งแดด 20 นาที
6.นาเส้นด้ายทั้ง 3 มัด มาเปรียบเทียบความเข้มของสี
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาเรื่อง ผ้าสีสดใสด้วยสิ่งใกล้ตัว ได้นาไปทดสอบ ผลปรากฏดังนี้
ตำรำงที่ 4.1 เปรียบเทียบความเข้มสีของเส้นด้าย ระหว่างแช่ด้วย น้าเกลือ และ น้าขี้เถ้า
เส้นด้ำย

สังเกตสีของเส้นด้ำย

มัดที่ 1
แช่น้าสารส้ม กับน้าขมิ้น

สีเหลืองปกติ

มัดที่ 2
แช่น้าสารส้ม น้าขมิ้น และน้าเกลือ

มีการดูดซึมสีช้า
สีที่ได้จางกว่าสีเหลืองปกติ
ที่ใช้เปรียบเทียบ

มัดที่ 3
แช่น้าสารส้ม น้าขมิ้นและน้าขี้เถ้า

มี ก ารดู ด ซึ ม สี ที่ ดี ก ว่ า ท า
ให้มีสีเหลืองเข้มกว่าปกติที่
ใช้เปรียบเทียบ

ตัวอย่ำงสีของเส้นด้ำย

จำกตำรำงผลกำรศึกษำพบว่ำ เส้นด้ายที่แช่ด้วยน้าขี้เถ้า ในอัตราส่วน น้า 150 มิลลิลิตร ต่อ ขี้เถ้า 10 กรัม
มีการดูดสีได้ดีกว่าและ สีของเส้นด้ายมีสีเหลืองเข้มกว่า เส้นด้ายที่แช่ด้วยน้าเกลือ ในอัตราส่วน น้า 150
มิลลิลิตร ต่อเกลือ 10 กรัม
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาเรื่องความเข้มของสีย้อม เส้นด้ายจากขมิ้น ผลปรากฏว่า การย้อมเส้นด้ายด้วยขมิ้นที่
นามาแช่ในน้าขี้เถ้าปริมาณอัตราส่วนน้า 150 มิลลิกรัม : ขี้เถ้า 10 กรัม ทาให้สีของเส้นด้ายมีความเข้มขึ้นกว่า
เส้นด้ายที่แช่ในน้าเกลือที่มีปริมาณน้า 150มิลลิกรัม : เกลือ 10 กรัม
สรุปได้ว่ำ การย้อมเส้นด้ายที่ย้อมด้วยน้าขี้เถ้า มีความเข้มของสีมากกว่าน้าเกลือ
5.2. อภิปรำยผล
การย้อมสีของเส้นด้ายที่แช่ด้วยน้าขี้เถ้า มีความเข้มของสีมากกว่าน้าเกลือ เพราะน้าขี้เถ้ามีคุณสมบัติใน
การยึดสีและเปลี่ยนทาให้สีเข้มขึ้น
5.3. ข้อเสนอแนะ
1.การนาน้าขี้เถ้ามาทดลอง ควรนาน้าขี้เถ้าจากไม้หลายๆชนิดมาทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้น
ของสีในการทดลอง
2.ควรใช้สมุนไพรหลายๆชนิดมาทาการทดลองเพื่อดูความแตกต่างและอัตราส่วนในการทดลองควรมี
อัตราส่วนที่แตกต่างกัน
3.ควรทดลองกับเส้นด้ายที่ผลิตจากเส้นใยหลายๆชนิดเช่น ไนลอน ป่าน ลินิน เป็นต้น
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บรรณำนุกรม
กำรย้อมผ้ำ (เว็ปไวด์) เข้าถึงได้จาก
http://www.ist.cmu.ac.th/cotton/naturalColor_Assistance.php?subnav=3
(วันที่ค้นคว้าข้อมูล : 11 กรกฎาคม 2555)
กำรใช้สำรส้มในกำรย้อมผ้ำ (เว็ปไซด์) เข้ำถึงได้จำก
http://vorabhasd.co.th/forums/index.php?topic=28.0( วันที่ ค้นข้อมูล : 11 กรกฎาคม
2555)
หลักกำรสำคัญในกำรย้อมสีธรรมชำติ. (เว็ปไซด์) เข้าถึงได้จาก
http://www.ata.or.th/menuleft/handicraft/dyeing_cloth.pdf (วันที่ค้นข้อมูล : 11 กรกฎาคม
2555)
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ภำคผนวก

