
ผลของสารโพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟตสําหรบัใชเปนมอรแดนทในการยอมสีสกัดจากตนฝาง 
Effect of Potassium aluminium sulfate substance for applied to Mordant on Dyeing with 

Dye extracted from Sappan Tree 
รัชชากรณ วองไววิริยกิจ 

อาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี 
ประเทศไทย (e-mail : Korn_ruchcha@hotmail.com) 

 
บทคัดยอ 

สีธรรมชาติมีสมบัติเดนเฉพาะตัวที่ ใหสีที่สวย เย็นตา ไมฉูดฉาด  สามารถละลายนํ้าไดงายแตการนําสี
ธรรมชาติมาใชมักจะมีความคงทนของสีตอการใชงานคอนขางนอย จึงไดมีการนําสารมอรแดนทซึ่งมีคุณสมบัติชวยให
สียอมติดบนเสนใยคงทนและมีความคมชัดของสีมากขึ้น ในการทดลองน้ีจึงไดนําสารละลายโพแทสเซียมอลูมิเนียม
ซัลเฟตสําหรับใชเปนมอรแดนทในการยอมสีที่สกัดไดจากตนฝางที่ระดับ pH 3 5 7 และ 9 พบวา สารมอรแดนทมี
ความสัมพันธกับระดับ pH โดยที่ระดับ pH 3 จะใหคา L* สูงที่สุด ที่ระดับ pH 7 จะใหคา a*  สูงที่สุด และที่ระดับ 
pH 3 และ 5 จะใหคา b* สูงที่สุด เมื่อเทียบกับระดับ pH อ่ืนๆ 
 

บทนํา 
ประเทศไทยมีการยอมวัสดุดวยสีธรรมชาติมานานแลว สีธรรมชาติอาจไดมาจากพืช สัตวและแรธาตุตางๆ สี

ธรรมชาติจะมีสมบัติเดนเฉพาะตัวคือ ใหสีที่สวย เย็นตา ไมฉูดฉาด  สามารถละลายนํ้าไดงายแตการนําสีธรรมชาติมา
ใชในการยอมน้ันมักจะมีกระบวนการที่ยุงยากและใชเวลานาน รวมทั้งความคงทนของสีตอการใชงานคอนขางนอย ทํา
ใหไมเปนที่นิยมใช เมื่อเปรียบเทียบกับสีสังเคราะหซึ่งมีสีสันสดใสและหลากหลายมากกวาเดิม [1] ดวยเหตุน้ีจึงไดมี
การนําสารมอรแดนทซึ่งมีคุณสมบัติชวยใหสียอมจากธรรมชาติติดบนเสนใยคงทนและมีความคมชัดของสีมากขึ้นมาใช
รวมกับการยอมสีผาและเสนใย [2] จึงสงผลใหสีธรรมชาติกลับมาเปนที่นิยมอีกครั้ง เพราะสีธรรมชาติไมสรางมลพิษ
และสามารถลดคาใชจายจากการนําเขาสีสังเคราะหจากตางประเทศไดอีกดวย [1] ดังน้ันการวิจัยน้ีจึงมุงเนนการใช
ประโยชน จากวัสดุใหสีธรรมชาติ อันไดแกตนฝาง เพ่ือใชในการทดลองการติดสีผาดิบ และหาแนวทางการพัฒนา
กระบวนการยอมสีธรรมชาติโดยใชสารมอรแดนทโพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟต (สารสม) รวมกับการยอมสีที่ระดับ 
pH ที่ตางกัน เพ่ือใหสีที่ยอมเกิดความคงทนและใหเฉดสทีี่สวยงามมากยิ่งขึ้น 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง 
ก. การสกัดสีจากตนฝาง 

สับไมฝางใหขนาดช้ินเล็กลง แลวนําไปช่ัง 500 กรัม ใสลงในหมอเคลือบเติมนํ้ากลั่น 5 ลิตร แชทิ้งไวเปน
ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากน้ันนําไปตมตอโดยใชไฟแรงพอประมาณระยะเวลา 1 ช่ัวโมงต้ังทิ้งไวใหเย็นแลวนําไป
กรองดวยผาขาวบาง เก็บนํ้าสีในขวดสีชาและอุนสีทุกครั้งเพ่ือใหมีอุณหภูมิพรอมจะนําไปทําการยอม 
ข. การยอมสีผาดิบ 

เตรียมผาดิบขนาดขนาด 20x20 เซนติเมตร จํานวน 4 ผืน นําไปตมในนํ้ากลั่นเพ่ือไลไขมันออกใชเวลา 30 
นาทีและนําไปผึ่งใหหมาด นําผามาทํามอรแดนทโดยใชโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต (K2SO4 .Al2 (SO4)3.24H2O)  
2 กรัมตอนํ้า 1 ลิตร แชทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 30 นาที นําผามาลางนํ้ากลั่นและตากใหผาพอหมาดแลวจึงนําไปยอม นํา
สียอมที่สกัดไดใสลงใน บีกเกอรขนาด 1000 มิลลิลิตร นํามาอุนโดยใช Hot plate ปรับอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส 
ปรับ pH ของสียอมใหมีคา 3 5 7 และ 9 นําผาใสลงในบีกเกอรสียอม ระยะเวลา 180 นาที ตามลําดับหลังจากเสร็จ
สิ้นขั้นตอนการยอมแลว นําผาขึ้นแลวนําไปลางนํ้ากลั่นบิดและนําไปตากในที่รม (ทําการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ํา) 



ค. การบันทึกผลการทดลอง 
วัดคาสีจากผาดิบหลังจากผานการยอมแลว ดวยเครื่อง Hunter Lab รุน Miniscan EZ [3] จากน้ันนําผลการ

วัดสีที่ไดมาทดสอบทางสถิติโดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวน (Oneway Anova) ที่ความนาจะเปน 5% 
 

ผลการทดลองและการอภิปราย 

 
ภาพที่ 1 ผลเปรียบเทียบ treatment 1= pH3, treatment 2= pH5, treatment 3= pH7, treatment 4= pH9 
ตอคาการวัดสีระบบ CIE (L* คาความสวางของสี a* คาความเปนสีเขียว-แดง และ b* คาความเปนสีเหลือง-นํ้าเงิน) 
ดวยเครื่อง Hunter Lab รุน Miniscan EZ ของผาที่ผานการยอมสีสกัดจากตนฝางโดยใชสารโพแทสเซียมอลูมิเนียม
ซัลเฟตเปนมอรแดนท  
 

ผลของสารโพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟตสําหรับใชเปนมอรแดนทในการยอมสีสกัดจากตนฝางมีความสัมพันธ
กับระดับ pH ที่ 3 5 7 และ 9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นจากคา L* (คาความสวางของสี) a* (คาความ
เปนสีเขียว-แดง) และ b* (คาความเปนสีเหลือง-นํ้าเงิน) โดยที่การใชสารโพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟตเปนมอรแดนท
ในการยอมสีที่ระดับ pH 3 จะใหคา L* สูงที่สุด ที่ระดับ pH 9 จะใหคา a*  สูงที่สุด และที่ระดับ pH 3 และ 5 จะให
คา b* สูงที่สุด เมื่อเทียบกับระดับ pH อ่ืนๆ (ดังแสดงในภาพที่ 1) สอดคลองกับงานวิจัยสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการ
ยอมผาไหมดวยกลีบดอกดาวเรือง พบวาคา pH 5 ของนํ้ายอมมีผลตอคา L* a* b* [4] เชนเดียวกับงานวิจัยการใช
สารชวยติดในการยอมไหมดวยขมิ้นชัน พบวา การใชสารสมเปนสารชวยติดสีสงผลใหคา L* สูงขึ้นและความคงทน
ของสีตอการซักสูงสุด [5] 
 

สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองผลของสารโพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟตสําหรับใชเปนมอรแดนทในการยอมสีสกัดจากตน
ฝาง พบวาทั้ง pH และ Mordant น้ันมีผลตอคาการเปลี่ยนแปลงของ L* (คาความสวางของสี) a* (คาความเปนสี
เขียว-แดง) และ b* (คาความเปนสีเหลือง-นํ้าเงิน) ซึ่งสามารถแยกออกมาใหเห็นไดชัดวา ที่ระดับ pH 3 จะใหคา L* 
สูงที่สุด ที่ระดับ pH 7 จะใหคา a*  สูงที่สุด และที่ระดับ pH 3 และ 5 จะใหคา b* สูงที่สุด เมื่อเทียบกับระดับ pH 
อ่ืนๆ ด้ังน้ันการจะเลือกใชคา L*, a* และ b* ใดน้ันขึ้นอยูกับความตองการที่จะใหไดเฉดสีตามความเหมาะสมและเมื่อ
เลือกคา L*, a* และ b* ไดแลวก็สามารถที่จะกําหนดระดับ pH เพ่ือใหไดคาตามที่ต้ังเปาไว 
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