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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาค่าสีและความคงทนของสีตอ่ การซักของผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อม
ธรรมชาติจากนนทรี โดยใช้ นมถัว่ เหลืองและสารส้ มเป็ นสารช่วยย้ อม ผลการศึกษา พบว่า ผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วย
สีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี มีคา่ เฉลี่ย L* อยู่ระหว่าง 46.84 – 67.90 ค่าเฉลี่ย a* อยู่ระหว่าง 14.73 –
28.25 ค่าเฉลี่ย b* อยู่ระหว่าง 30.79 – 56.09 ค่าเฉลี่ย C* อยู่ระหว่าง 34.14 – 62.09 และค่าเฉลี่ย h* อยู่
ระหว่าง 61.39 – 64.55 ค่า L* มีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีและไม่ใช้
นมถัว่ เหลือง ค่า a* b* และ C* มีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในนมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการ
ย้ อมสี ค่า h* มีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี ผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อม
ธรรมชาติจากเปลือกนนทรี มีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปลี่ยนสีอยู่ที่ระดับ 1 ถึง 1 – 2 และด้ านการ
เปื อ้ นสีอยู่ที่ระดับ 4 – 5

ABSTRACT
The objective of this study were to study color values and colorfastness to laundering of
cotton fabric dyed with natural dye from Yellow Poinciana bark by using soymilk and alum as
mordants. The study results found that the cotton fabric dyed with natural dye from Yellow Poinciana
bark had an average L* values between 46.84 – 67.90, a* values between 14.73 – 28.25, b* values
between 30.79 – 56.09, C* values between 34.14 – 62.09, and h* values between 61.39 – 64.55.
The L* value trended to increase when cotton fabric was soaked in an alum solution before dyeing
without using soymilk. The a*, b*, and C* values trended to increase when cotton fabric was soaked
in soymilk and alum solution after dyeing. The h* value trended to increase when cotton fabric was
soaked in an alum solution before dyeing. The cotton fabric dyed with natural dye from Yellow
Poinciana bark had the colorfastness to laundering in terms of color change in the level 1 to 1 – 2 and
in terms of color staining in the level 4 – 5.
Key Words: cotton, natural dye, colorfastness, yellow poinciana
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คานา
ฝ้ายเป็ นเส้ นใยธรรมชาติจากพืชที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในการนามาผลิตเป็ นสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
เนื่องจากฝ้ายมีสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ เช่น มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูดซึมความชื ้นและระบาย
ความร้ อนได้ ดี เส้ นใยสามารถนามาปั่ นเป็ นเส้ นด้ ายได้ แทบทุกระดับของความละเอียด และทอเป็ นผืนผ้ าได้ ทกุ
โครงสร้ าง แต่ฝา้ ยมีสีธรรมชาติเป็ นสีขาวหรื อสีน ้าตาล จึงจาเป็ นต้ องย้ อมสีเพื่อให้ สีตรงตามความต้ องการของ
ผู้บริ โภค ซึง่ การย้ อมสีผ้าฝ้ายส่วนใหญ่ นิยมย้ อมด้ วยสีสงั เคราะห์ที่ให้ เฉดสีตามต้ องการ และมีความคงทน
แต่เนื่องจากการย้ อมสีสงั เคราะห์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และอาจส่งผลต่อสภาวะโลกร้ อน ปั จจุบนั ผู้บริ โภค
จึงนิยมใช้ ผ้าฝ้ายย้ อมด้ วยสีธรรมชาติเพิ่มมากขึ ้น สีย้อมธรรมชาติเป็ นสีที่ได้ จากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น
จากแร่ ธาตุ จากสัตว์ และจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก เปลือก ลาต้ น เนื ้อไม้ ใบ ดอก ผล หัว และเมล็ด
เป็ นต้ น ซึง่ สีย้อมธรรมชาติมีกระบวนการย้ อมที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ไม่เกิดน ้าเสียในขันตอนการผลิ
้
ตและ
การย้ อม และไม่เป็ นอันตรายต่อผู้สวมใส่ อย่างไรก็ตามสีย้อมธรรมชาติมีข้อจากัดด้ านความคงทนของสีตอ่ การ
ซักและแสง จึงนิยมใช้ สารช่วยย้ อมในกระบวนการย้ อมสี เพื่อให้ เส้ นใยติดสีดีขึ ้น สารช่วยย้ อมแบ่งเป็ น 2 ประเภท
หลัก ได้ แก่ 1) สารช่วยย้ อมอินทรี ย์ เช่น แทนนิน โปรตีนจากนมถัว่ เหลือง กรดออกซาลิก และพืชที่มีรสเปรี ย้ ว
เป็ นต้ น และ 2) สารช่วยย้ อมอนินทรี ย์ เช่น สารส้ ม จุนสี เกลือของเหล็กหรื อสนิมเหล็ก น ้าโคลน และน ้าปูนใส
เป็ นต้ น (อินทราภรณ์, ม.ป.ป.) การใช้ สารช่วยย้ อมในการย้ อมสีแบ่งเป็ น 3 วิธี คือ 1) การย้ อมสารช่วยย้ อมก่อน
การย้ อมสี 2) การย้ อมสารช่วยย้ อมระหว่างการย้ อมสี และ 3) การย้ อมสารช่วยย้ อมหลังการย้ อมสี
ต้ นนนทรี เป็ นไม้ ยืนต้ น สูงประมาณ 8 – 15 เมตร เป็ นต้ นไม้ ประจาจังหวัดนนทบุรี และเป็ นต้ นไม้ ประจา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นิรนาม, 2560) ในช่วงฤดูฝนของทุกปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีการตัดแต่งกิ่ง
และลาต้ นนนทรี เพื่อป้องกันกิ่งหักและต้ นโค่นล้ มเมื่อมีลมพายุ ทาให้ ส่วนที่ถกู ตัดกลายเป็ นวัสดุเหลือทิ ้งใน
ธรรมชาติ
การศึกษาครัง้ นี ้จึงสนใจการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ กบั เปลือกต้ นนนทรี ที่ถกู ตัดทิ ้ง โดยการนามาสกัดน ้าสีเพื่อ
ย้ อมผ้ าฝ้าย และศึกษาค่าสีและความคงทนของสีของผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี
โดยใช้ นมถัว่ เหลืองและสารส้ มเป็ นสารช่วยย้ อม เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง หาได้ ง่าย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
และไม่เป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อม (กรรณิการ์ , 2547)

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสกัดนา้ สีจากเปลือกนนทรี
ล้ างทาความสะอาดเปลือกนนทรี ให้ สะอาดหัน่ เปลือกนนทรี ให้ เป็ นชิ ้นเล็ก ๆ แช่เปลือกนนทรี ที่หนั่ ในน ้า
กลัน่ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนน ้าต่อเปลือกนนทรี 1:60 แล้ วต้ มที่อณ
ุ ภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง กรองด้ วยผ้ าขาวบางและเก็บส่วนที่เป็ นน ้าสีไว้ ใช้
การเตรี ยมนมถั่วเหลือง
แช่ถวั่ เหลืองในน ้ากลัน่ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง โดยใช้ อตั ราส่วนถัว่ เหลือง 25 กรัมต่อน ้า
1 ลิตร ปั่ นถัว่ เหลืองด้ วยเครื่ องปั่ นจนละเอียด กรองด้ วยผ้ าขาวบางและเก็บส่วนที่เป็ นน ้าไว้ ใช้
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การย้ อมผ้ าฝ้ ายโดยใช้ สารส้ มเป็ นสารช่ วยย้ อมก่ อนการย้ อมสี
แช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้
อัตราส่วนผ้ าฝ้ายต่อสารละลายสารส้ ม 1:30 บีบพอหมาดแล้ วนาไปย้ อมในน ้าสี ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 60 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้าสี 1:30 ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยสารละลาย wetting agent
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.1 โดยมวลต่อปริ มาตร ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที โดยใช้ อตั ราส่วน
ผ้ าฝ้ายต่อสารละลาย wetting agent 1:30 ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยน ้ากลัน่ โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้ากลัน่ 1:30
จานวน 3 ครัง้ บีบพอหมาดและผึง่ ให้ แห้ งในที่ร่ม
การย้ อมผ้ าฝ้ ายโดยใช้ สารส้ มเป็ นสารช่ วยย้ อมหลังการย้ อมสี
ย้ อมผ้ าฝ้ายในน ้าสี ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้าสี
1:30 แช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้ อตั ราส่วน
ผ้ าฝ้ายต่อสารละลายสารส้ ม 1:30 บีบให้ หมาด ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยสารละลาย wetting agent ความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 0.1 โดยมวลต่อปริ มาตร ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อ
สารละลาย wetting agent 1:30 ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยน ้ากลัน่ โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้ากลัน่ 1:30 จานวน
3 ครัง้ บีบพอหมาดและผึง่ ให้ แห้ งในที่ร่ม
การย้ อมผ้ าฝ้ ายโดยใช้ นมถั่วเหลืองและสารส้ มเป็ นสารช่ วยย้ อมก่ อนการย้ อมสี
แช่ผ้าฝ้ายที่ผ่านการทาความสะอาดแล้ วในนมถัว่ เหลือง ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง โดยใช้
อัตราส่วนผ้ าฝ้ายต่อนมถัว่ เหลือง 1:30 นาเข้ าเครื่ องอัดสารเคมี (padding machine) แช่ผ้าฝ้ายในสารละลาย
สารส้ มความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อสารละลายสารส้ ม
1:30 บีบพอหมาดแล้ วนาไปย้ อมในน ้าสี ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้าย
ต่อน ้าสี 1:30 ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยสารละลาย wetting agent ความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.1 โดยมวลต่อปริ มาตร
ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อสารละลาย wetting agent 1:30
ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยน ้ากลัน่ โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้ากลัน่ 1:30 จานวน 3 ครัง้ บีบพอหมาดและผึง่ ให้ แห้ งใน
ที่ร่ม
การย้ อมผ้ าฝ้ ายโดยใช้ นมถั่วเหลืองและสารส้ มเป็ นสารช่ วยย้ อมหลังการย้ อมสี
แช่ผ้าฝ้ายที่ผ่านการทาความสะอาดแล้ วในนมถัว่ เหลือง ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง โดยใช้
อัตราส่วนผ้ าฝ้ายต่อนมถัว่ เหลือง 1:30 นาเข้ าเครื่ องอัดสารเคมี (padding machine) ย้ อมผ้ าฝ้ายในน ้าสี
ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้าสี 1:30 แช่ผ้าฝ้ายในสารละลาย
สารส้ มความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อสารละลายสารส้ ม
1:30 บีบให้ หมาด ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยสารละลาย wetting agent ความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.1 โดยมวลต่อปริ มาตร
ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อสารละลาย wetting agent 1:30
ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยน ้ากลัน่ โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้ากลัน่ 1:30 จานวน 3 ครัง้ บีบพอหมาดและผึง่ ให้ แห้ งใน
ที่ร่ม
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การวิเคราะห์ ค่าสีและค่ าความแตกต่ างของสีโดยรวม (dE*)
วัดค่าสี ได้ แก่ ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสีแดง – เขียว (a*) ค่าความเป็ นสีเหลือง – น ้าเงิน (b*)
ค่าความสดใส (C*) และตาแหน่งของสี (h*) และค่าความแตกต่างของสีโดยรวม (dE*) ด้ วยเครื่ องวัดค่าสีและ
ค่าความแตกต่างของค่าสีโดยรวม (dE*) (spectrophotometer) รุ่ น datacolor 550 ยี่ห้อ Datacolor
การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก
ทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซักตามมาตรฐาน AATCC test method 61-2003 Color fastness to
Laundering, Home and Commercial: Accelerated Test No.1 และวิเคราะห์ความคงทนของสีตอ่ การซักด้ วย
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของสีโดยรวม (dE*)

ผลและวิจารณ์
การศึกษาค่ าสีของผ้ าฝ้ ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี
Table 1 Average color values of silk dyed with natural dye from Yellow Poinciana bark
Sample
Average color values ± SD
L*
a*
b*
C*
Cotton fabric+ alum before dyeing
67.90 ±
14.73 ±
30.79 ±
34.14 ±
4.33
2.64
3.58
4.37
Cotton fabric + alum after dyeing
56.29 ±
24.34 ±
44.82 ±
51.26 ±
2.83
2.56
8.00
8.66
Cotton fabric + soybean + alum
56.76 ±
20.64 ±
41.25 ±
45.95 ±
before dyeing
3.56
2.12
4.76
5.34
Cotton fabric+ soybean + alum
46.84 ±
28.25 ±
56.09 ±
62.90 ±
after dyeing
2.27
3.03
16.18
15.83

h*
64.55 ±
1.33
61.43 ±
1.93
63.29 ±
0.58
62.63 ±
3.94

จากการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยค่าสีของผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี โดยไม่ใช้
สารช่วยย้ อม พบว่า มีคา่ เฉลี่ย L*(ค่าความสว่าง) 57.39 ค่าเฉลี่ย a*(ค่าความเป็ นสีเขียว – แดง) 23.92
ซึง่ แสดงค่าความเป็ นสีแดง ค่าเฉลี่ย b*(ค่าความเป็ นสีเหลือง – น ้าเงิน) 43.84 ซึง่ แสดงค่าความเป็ นสีเหลือง
ค่าเฉลี่ย C*(ค่าความสดใส) 49.94 และค่าเฉลี่ย h* (ตาแหน่งของสี) 61.39 ซึง่ อยู่ในช่วงความเป็ นสีแดง
จาก Table 1 ซึง่ แสดงค่าเฉลี่ยค่าสีของผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี โดยใช้
สารช่วยย้ อม พบว่า ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย L* สูงสุด
(67.90) และผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย L* ต่าสุด (46.84 )
ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย L* สูงกว่า ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี
และผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองมีคา่ เฉลี่ย L* สูงกว่าผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองเมื่อย้ อมสีที่สภาวะเดียวกัน
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จึงอาจกล่าวได้ วา่ การแช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี และการไม่แช่นมถัว่ เหลือง ทาให้ คา่ เฉลี่ย L* ของผ้ า
ฝ้ายมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ค่าเฉลี่ย a* เป็ นบวก แสดงค่าความเป็ นสีแดง ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลัง
การย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย a* สูงสุด (28.25) ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมี
ค่าเฉลี่ย a* ต่าสุด (14.73) ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย a* สูงกว่า ผ้ าฝ้ายที่แช่
สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองมีคา่ เฉลี่ย a* สูงกว่าผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองเมื่อ
ย้ อมสีที่สภาวะเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ วา่ การแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี และการแช่นมถัว่ เหลือง
ทาให้ คา่ เฉลี่ย a* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ค่าเฉลี่ย b* เป็ นบวก แสดงค่าความเป็ นสีเหลือง ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลัง
การย้ อมสีมีคา่ สูงสุด (56.09) ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนการมีคา่ เฉลี่ย b* ต่าสุด
(30.79) ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย b* สูงกว่า ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มก่อน
การย้ อมสี ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองมีคา่ เฉลี่ย b* สูงกว่าผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองเมื่อย้ อมสีที่สภาวะเดียวกัน
จึงอาจกล่าวได้ วา่ การแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี และการแช่นมถัว่ เหลือง ทาให้ คา่ เฉลี่ย b* ของผ้ าฝ้าย
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ค่าเฉลี่ย C* เป็ นบวก แสดงค่าความสดใสมากกว่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย C* ของผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลือง
และแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย C* สูงสุด (62.90) และผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและ
แช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย C* ต่าสุด (34.14) ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมี
ค่าเฉลี่ย C* สูงกว่า ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองมีคา่ เฉลี่ย C* สูงกว่า
ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองเมื่อย้ อมสีที่สภาวะเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ วา่ การแช่สารละลายสารส้ มหลังการ
ย้ อมสี และการแช่นมถัว่ เหลือง ทาให้ คา่ เฉลี่ย C* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ค่าเฉลี่ย h* อยู่ระหว่าง 61.43 – 64.55 องศา แสดงว่าสีของผ้ าฝ้ายอยู่ในช่วงความเป็ นสีแดง ผ้ าฝ้ายที่
ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย h* สูงสุด (64.55) และผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่
นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี มีคา่ เฉลี่ย h* ต่าสุด (61.43) ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ ม
ก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย h* สูงกว่า ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี จึงอาจกล่าวได้ วา่ การแช่
สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี ทาให้ คา่ เฉลี่ย h* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
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การศึกษาความคงทนของสีต่อการซักของผ้ าฝ้ ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี
Table 2 Average total color difference (dE*) and colorfastness to laundering of silk dyed with natural
dye from Yellow Poinciana bark
Sample
Color change
Color staining
dE*
Colorfastness เ
dE*
Colorfastness
level
Cotton fabric+ alum before
16.19
1
1.70
4–5
dyeing
Cotton fabric + alum after
10.96
1–2
1.40
4–5
dyeing
Cotton fabric + soybean +
20.13
1
1.68
4–5
alum before dyeing
Cotton fabric+ soybean +
17.81
1
1.38
4–5
alum after dyeing
จาก Table 2 ซึง่ แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของสีโดยรวม (dE*) ของผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยเปลือกนนทรี
พบว่า ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีความคงทนของสีอยู่ในระดับ 1 – 2
(แย่) ซึง่ เหมือนกับผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและไม่แช่สารละลายสารส้ ม ส่วนผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและ
แช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี และผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนและหลังการ
ย้ อมสี มีความคงทนของสีอยู่ที่ระดับ 1 (แย่มาก) และเมื่อพิจารณาความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปื อ้ นสี
ของผ้ าฝ้าย พบว่า ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนและหลังการย้ อมสี และผ้ าฝ้ายที่แช่
นมถัว่ เหลืองก่อนการย้ อมและแช่สารละลายสารส้ มก่อนและหลังการย้ อมสี มีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ าน
การเปื อ้ นสีอยู่ที่ระดับ 4-5 (ดีเลิศ) ซึง่ เหมือนกับผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและไม่แช่สารละลายสารส้ ม
จึงอาจกล่าวได้ วา่ นมถัว่ เหลืองและสารส้ มไม่มีผลต่อความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปื อ้ นสี

สรุป
ผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี มีคา่ เฉลี่ย L* อยู่ระหว่าง 46.84 – 67.90 ค่าเฉลี่ย
a* อยู่ระหว่าง 14.73 – 28.25 ซึง่ แสดงค่าความเป็ นสีแดง ค่าเฉลี่ย b* อยู่ระหว่าง 30.79 – 56.09 ซึง่ แสดงค่า
ความเป็ นสีเหลือง ค่าเฉลี่ย C* อยู่ระหว่าง 34.14 – 62.09 และค่าเฉลี่ย h* อยู่ระหว่าง 61.39 – 64.55 ซึง่ อยู่
ในช่วงความเป็ นสีแดง ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี มีคา่ เฉลี่ย a* b* และ C*
สูงสุด ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย L* และ h* สูงสุด ค่าเฉลี่ย
L* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีและไม่ใช้ นมถัว่ เหลือง ค่าเฉลี่ย
a* b* และ C* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในนมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี
ค่าเฉลี่ย h* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่
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นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปลี่ยนสีสงู สุด อยู่ที่
ระดับ 1 - 2 (แย่) เมื่อเปรี ยบเทียบกับผ้ าฝ้ายที่ย้อมสีที่สภาวะอื่น ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลาย
สารส้ มก่อนและหลังการย้ อมสี และผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนและหลังการย้ อมสี
มีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปื อ้ นสีอยู่ที่ระดับ 4 – 5 (ดีเลิศ)
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