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บทคัดยอ 

งานวิจัยมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อศึกษาภูมิปญญาการยอมผาดวยสีธรรมชาติจากเบือกของกลุมฝาย

อินทรียบานกกบก จังหวัดเลย 2) เพื่อบูรณาการภูมิปญญาการยอมผาดวยกระบวนทางวิทยาศาสตร สําหรับพัฒนา

กระบวนการยอมฝายดวยสีจากเบือกในหองปฏิบัติการ และ 3) เพื่อนํากระบวนการยอมฝายดวยสีจากเบือกที่ได

จากหองปฏิบัติการ สูการปฏิบัติกับกลุมทอผา การศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการทดลอง โดยใชแบบ

สัมภาษณ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทดลองในหองปฏิบัติการเคมี กลุมเปาหมายประกอบดวยกลุมปลูก

ฝายปลอดสารพิษบานกกบก อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผลการศึกษาภูมิปญญาการยอมสีเบือก พบวาขั้นตอนการ

เตรียมฝายใชวิธีการตมดวยนํ้าดางจากขี้เถา กระบวนการยอม มอรแดนทที่ใชคือขม้ิน สกัดสีโดยแชในนํ้ารอนที่อุน

อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง การเตรียมนํ้าสีที่เหมาะสมกับการยอมโดยการเติมปูน

ขาวและมะขามเปยก ใหออกซิเจนจนมองเห็นเปนฟองสีนํ้าเงิน การทดลองในหองปฏิบัติการ พบวา สภาวะในการ

สกัดที่ใหปริมาณสีมากที่สุด ไดแก ใชใบบดมาสกัดดวยนํ้าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 

คุณสมบัติของสีเม่ือสกัดโดยใชบัฟเฟอรพีเอช 3-12 พบวาทุกสภาวะมีสเปกตรัมอยูในชวงความยาวคล่ืน 224-685 

นาโนเมตร สภาวะกรด (pH 3-6) สภาวะกลาง (pH 7) มีคาการดูดกลืนแสงสูงในชวงความยาวคล่ืน 267-302  

นาโนเมตร และ 224-267 นาโนเมตร ตามลําดับ สภาวะดาง (pH 8-12) มีคาการดูดกลืนแสงสูงที่ความยาวคล่ืน 

224 และ 365 นาโนเมตร ทําการทดลองยอมใน 3 สภาวะ คือ สภาวะกรดใชนํ้ามะขามเปยก สภาวะกลางใชนํ้า

กล่ันและสภาวะดางใชนํ้าดางจากเถา พบวา ทุกสภาวะถาไมมีการเติมปูนขาวมีคา L* สูงสุด สภาวะกรดและกลางที่

มีการเติมปูนขาวและใหออกซิเจนมีคา L* ต่ําสุด สภาวะดางที่มีการเติมปูนขาวแตไมใหออกซิเจนมีคา L* ต่ําสุด  
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สําหรับคาสี พบวาในสภาวะกรดจะใหโทนสีนํ้าเงินอมเขียวในสภาวะกลางและดางจะใหโทนสีเขียว สภาวะกรดที่มี

การเติมปูนขาวและใหออกซิเจนใหสีนํ้าเงินเขมสุด (คา b* ต่ําสุดเทากับ -4.24) สภาวะดางที่มีการเติมปูนขาวแต

ไมใหออกซิเจนใหใหสีเขียวมากสุด (คา a* ต่ําสุดเทากับ -8.60) การทดสอบความคงทนตอการซักและแสงพบวา

สภาวะกรดที่มีการเติมปูนขาวและใหออกซิเจนมีความคงทนมากที่สุด ผลการนํากระบวนการยอมฝายดวยสีจาก

เบือกที่ไดจากหองปฏิบัติการสูการปฏิบัติกับกลุมเปาหมาย โดยใชวิธีการจัดอบรมและการปฏิบัติจริง พบวากลุม

ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในกระบวนการยอมและนําไปใชจริง 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to investigate local wisdom of Kokbok organic-

cotton-producing group in Loei province on cotton dyeing using natural dye extracted from 

Marsdenia tinctoria 2) to integrate local wisdom and a scientific process to develop a technique 

for cotton dyeing using natural dye extracted from Marsdenia tinctoria in laboratory, and 3) to 

apply the developed dyeing technique for cotton weaving groups. Qualitative research method 

and laboratory work were used. Questionnaires, workshops, and analytical chemistry 

experiments were employed. Target group included Kokbok organic-cotton-producing group, 

Phuluang district, Loei province. The investigation on local wisdom on cotton dyeing using 

natural dye extracted from Marsdenia tinctoria revealed that cotton was prepared by boiling in 

alkali ash-water. Cumin was used as a mordant in dyeing step. Dye extraction by immersed in 

warm water at 60oC for 3-4 hours. To prepare an appropriate dyeing solution, calcium oxide 

(CaO) and tamarind were added. The solution was then aerated by recirculation using a water 

container to take and pour the solution until blue bubbles were observed. The laboratory 

results showed that the highest colour extraction yield was obtained from extracting ground 

leaves with water at 60oC for 3 hours. The colour was tested in buffer solutions with pHs 3-12. It 

was found that at all pHs values tested, the spectra of the dye had a range of wavelengths 

between 224-685 nm. The highest absorbance of the dye in acidic (pH 3-6) and neutral (pH 7) 

conditions were at 267-302 nm and 224-267 nm, respectively. The highest absorbance of the 

dye in alkali (pH 8-12) condition was at 224-365 nm. Three dyeing conditions were tested, 

including acidic condition using tamarind paste, neutral condition using distilled water, and alkali 

condition using ash water. It was found that the highest L* values were obtained from all dyeing 

conditions when no calcium oxide was added. Dyeing with an addition of calcium oxide and 

aeration in both acidic and neutral conditions gave the lowest L* value. Alkali dyeing with 

calcium oxide and without aeration had the lowest L* value. With regards to colour tone, blue-

green colour was obtained from acidic dyeing; green colour was obtained from neutral and alkali 
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dyeing. Acidic dyeing with calcium oxide and aeration provided the most intense blue colour (b* 

value = -4.24). Alkali dyeing with calcium oxide and without aeration provided the most intense 

green colour (a* value = -8.60). Stability of colour upon washing and light exposure was tested. 

It was found that colour of the cotton dyed in acidic condition with calcium oxide and aeration 

was the most stable. The findings and knowledge were transferred to the target group by means 

of training session and workshop. It was found that the target group satisfied with the developed 

process and applied the process into a real practice. 
 

คําสําคัญ: อินดิโก  สียอมจากเบือก  การยอมฝาย  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

Keywords: Indigo, Marsdenia tinctoria dye, Cotton dyeing, Scienctific process 

 

บทนํา 

“เบือก” Marsdenia tinctoria จัดเปนไม

เถาเล้ือยหรือไมพุมเล้ือย มีใบที่สามารถเก็บเก่ียวมา

ผลิตสีไดตลอดป ใหสีลักษณะเดียวกับคราม บางที

เรียกวา ครามเถา (Khram thao) ในอดีตที่จังหวัดเลย

มีการใชเบือกยอมผาเชนเดียวกับสีจากคราม จาก

ลักษณะที่ เปนไมเถาเล้ือย จึงงายตอการขยายพันธุ 

นํามาทําสีไดในปริมาณมาก เบือกจัดวาใหสีกลุมอินดิโก 

(indigo) (อนุรัตน, 2555) โดยปกติการยอมสีกลุมอินดิ-

โกเปนการยอมสีแบบวัต ใชวิธีการยอมเย็นโดยสารใหสี

จะอยูในรูปออกซิไดส (oxidized form) ไมละลายนํ้า 

แตเม่ือถูกเปล่ียนอยูในรูปรีดิวซ (reduced form) จะ

ละลายนํ้าได จากรายงานการศึกษาที่ผานมา (Nittaya 

et al., 2002; Fabiola et al., 2010; Warjeets and 

Sujata, 2011; Krishna and Sundaresan, 2012) 

พบวา เคมีของการเกิดสีอินดิโกใชสารตั้งตนไดสองชนิด

ไดแก อินดิแคน (indican) เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 

(hydrolysis) ในสภาวะกรด และใชเอนไซมบีตากลูโค-

ซิเดส (β-glucosidase) เรงปฏิกิริยา นอกจากน้ีมีสาร

ตั้งตนอีกชนิดหน่ึง คือ อิสาแทนบี (isatan B) เกิด

ปฏิ ก ริ ย า ไ ฮ โ ด ร ไ ล ซิ ส ใน ส ภ า ว ะ ด า ง  ผ ล ก า ร

เกิดปฏิกิริยาไฮโดไลซิสของสารตั้งตนสองชนิดจะได

ผลิตภัณฑเปนอินดอกซิล (indoxyl) หลังจากน้ัน 

อินดอกซิลที่เกิดขึ้นสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

โ ด ย ก า ร ใ ห อ อ ก ซิ เ จ น แ ล ะ อ ยู ใ น ส ภ า ว ะ ที่ มี

สารประกอบอัลคาไลเปนตัวเรงเชน การเติมปูนขาว 

(CaO) หรือนํ้าปูนใส [Ca(OH)2] ไดผลิตภัณฑเปนสี 

อินดิโกซ่ึงมีสีนํ้าเงินและไมละลายนํ้า ขั้นตอนน้ีจะได

ตะกอนของสีอินดิโก การเตรียมนํ้ายอมจะทําใหสีอินดิ-

โกมาอยูในสภาวะดาง เชน นํ้าดางจากขี้เถา อินดิโกจะ

เกิดปฏิกิริยารีดักชันไดลิวโคอินดิโก (luecoindigo) ซ่ึง

สามารถละลายนํ้าไดและเปนสภาวะที่ใชสําหรับการ

ยอมผา ภายหลังการยอมสีเม่ือนําผาหรือวัสดุที่ยอม

แลวไปผ่ึงใหแหง การผ่ึงน้ันมีผลทําใหลิวโคอินดิโก

เปล่ียนเปนอินดิโกโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันแลวจับติด

อยูบนวัสดุยอมไดทนนาน นอกจากน้ีในสภาวะที่ให

ออกซิเจนอินดอกซิลยังสามารถเปล่ียนเปนอิซาทิน 

( isatin) โดย เ กิดปฏิ กิ ริ ยาออกซิ เดชันจาก น้ัน

เ กิดปฏิ กิ ริ ย าร วมตั ว กับ อินดอกซิลได อินดิ รู บิ น 

(indirubin) ซ่ึงมีสีแดง ปฏิกิริยาทั้งหมดสามารถสรุปได

ดังรูปที่ 1 

ผลจากการสัมภาษณนางยอย ตองหวาน 

ประธานกลุมฝายปลอดสารพิษ บานกกบก จังหวัดเลย 

(2556) เก่ียวกับการยอมฝายดวยสีจากเบือกเบื้องตน 
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พบวา ชาวบานไดบูรณาการความรูจากการการยอม

ฝายดวยครามตามวิธีการที่สืบทอดกันมา นํามาใชใน

การยอมเบือกเน่ืองจากจุดเดนของเบือก คือ สามารถ

เก็บไดทั้งป ไมเหมือนครามที่เก็บเปนชวงเวลา สวน

กระบวนการยอม พบวา มีทั้งสวนเหมือนกัน เชน 

องคประกอบที่ใชในขั้นตอนการสกัดสีประกอบดวย นํ้า

มะขามเปยก ปูนขาวหรือปูนแดงที่ใชในการเคี้ยวหมาก 

และมีทั้งสวนแตกตางกัน ไดแก ระยะเวลาการสกัดสี 

การเตรียมนํ้าสีที่เหมาะสําหรับการยอมซ่ึงเวลาใน

ทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุดการยอมใชเวลาเพียง 4-5 

ช่ัวโมง แตการยอมครามตองใชเวลานานถึง 1 สัปดาห 

นับวาเปนภูมิปญญาที่นาสนใจ นอกจากใชวิธีการยอม

เย็นที่ประหยัดพลังงาน สีอินดิโกซ่ึงเปนที่ไดรับความ

สนใจจากตางชาติ  และเวลาที่ ใชนอยกวา แต ใน

กระบวนการยอมยังมีปญหาบางสวนที่ตองไดรับการ

พัฒนา เพราะบางคนยอมแลวใหสีโทนนํ้าเงินแตบางคน

ยอมใหสีเขียว ดังน้ันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแนวทางหน่ึง

คือการศึกษาภู มิปญญาของกระบวนการยอมทั้ ง

หมดแลวอธิบาย โดยใช องค ความรู วิทยาศาสตร

โดยเฉพาะ “เคมีของสียอม” บูรณาการรวมกับภูมิ

ปญญาในกระบวนการยอม ทั้งน้ีเพื่อใหไดกระบวนการ

ยอมฝายดวยสีจากเบือกเกิดผลลัพธเหมาะสมที่ สุด 

ดังน้ันการวิจัยในครั้งน้ีจึงไดศึกษาภูมิปญญาการยอมผา

ดวยสีธรรมชาติจากเบือกของกลุมฝายอินทรียบานกก

บก จังหวัดเลย บูรณาการภูมิปญญาการยอมผาดวย

กระบวนทางวิทยาศาสตร สําหรับพัฒนากระบวนการ

ยอมฝายดวยสีจากเบือกในหองทดลอง แลวถายทอด

วิธีการที่เหมาะสมสูกลุมเปาหมาย สามารถใชเปนขอมูล

พื้นฐานดานการวิจัยเก่ียวกับการยอมผาดวยสีธรรมชาติ 

และขยายผลไปยังพื้นที่ อ่ืน ๆ ที่ มีการยอมดวยสี

ธรรมชาติรวมทั้งนําไปประยุกตใชสําหรับการยอมผา

ดวยพืชชนิดอ่ืน ๆ ตอไป 
 

 
รูปท่ี 1 ปฏิกิริยาการเกิดอินดิโกและอินดิรูบิน 

(ที่มา: Nittaya et al. (2002); Fabiola et al. (2010); Warjeets and Sujata, (2011); Krishna and Sundaresan, (2012)) 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี แบงการศึกษาเปน 3 ตอน 

ไดแก 

ตอนท่ี 1 ศึกษาภูมิปญญาการยอมผาดวยสีธรรมชาติ

จากเบือกของกลุมฝายอินทรียบานกกบก จังหวัดเลย 

ไดศึกษาขอมูลการยอมฝายดวยสีจากเบือก 

จากภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก

สัมภาษณกลุมเปาหมายประกอบไปดวยตัวแทนจาก

สมาชิกกลุมฝายปลอดสารพิษ ผูอาวุโสที่ มีความรู

เ ก่ียวกับกระบวนการยอมผาดวยสีธรรมชาติ และ

ผูเช่ียวชาญดานการยอมผาดวยสีธรรมชาติ เน้ือหา

การศึกษาประกอบไปดวย ขั้นตอนการเตรียมเสนฝาย 

แล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร เ ต รี ย ม สี ที่ ใ ช ย อ ม จา ก เ บื อ ก 

ประกอบดวย สวนที่ใช วิธีการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการ

สกัด การเตรียมนํ้าสีสําหรับการยอม ขั้นตอนการยอม

ฝาย และขั้นตอนหลังการยอมฝายและกระบวนการ

สังเกตแบบมีสวนรวม โดยการลงมือปฏิบัติดานการยอม

ผารวมกับกลุมเปาหมายเพื่อเรียนรูการยอมผาจาก

เบือกโดยประสบการณจริ ง  ทํ าใหทราบเทคนิค

กระบวนการยอมตาง ๆ เม่ือเทียบกับขอมูลดานการ

ยอมคราม 

ตอนท่ี 2 บูรณาการภูมิปญญาการยอมผาดวย

กระบวนทางวิทยาศาสตร สําหรับพัฒนากระบวนการ

ยอมฝายดวยสีจากเบือกในหองปฏิบัติการ 

ภูมิปญญาที่ศึกษาไดจะเปนขอมูลสําหรับการ

ออกแบบเพื่อทดสอบขอมูลจากภูมิปญญาทองถิ่น ดวย 

เครื่องมือและการแปรผลตามหลักการวิทยาศาสตร 

ประกอบไปดวย 

ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอยาง อุณหภูมิ และ

เวลาในการหมัก ในข้ันตอนการสกัด 

การทดลองในสวนน้ีเปนการศึกษาวาสภาวะ

ใดที่ใหสีอินดิโกและสารตั้งตน คือ อินดิแคน มากที่สุด

โดยศึกษาเปรียบเทียบคาการดูดกลืนแสง ของอินดิโกที่

ความยาวคล่ืน 630 นาโนเมตร และอินดิแคนที่ความ

ยาวคล่ืน 224 นาโนเมตร โดยดัดแปลงจากวิธีของ 

Warjeet and Sujata (2011) เริ่มจากนําวัตถุดิบเบือก 

ไดแก เถาและดอกที่มีการทุบ ใบ (เต็มใบ ใบที่หั่นเปน

ช้ินเล็กลง และใบที่บดหยาบ) อยางละ 20 กรัม เติมนํ้า

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จํานวน 200 มิลลิลิตร 

หมักเปนเวลา 1 ช่ัวโมง กรองเอาเฉพาะสวนของนํ้า ทํา

ใหเย็นที่ อุณหภูมิหอง เติม Ca(OH)2 20 กรัม ให

ออกซิเจนดวยเครื่องปมอากาศ (air pump) เปนเวลา 

1 ช่ัวโมง ทิ้งตัวอยางใหตกตะกอน 1 คืน นําตะกอนมา

เติมกรดซัลฟวริกเขมขนจํานวน 20 มิลลิลิตร ปรับ

ปริมาตรใหได 250 มิลลิลิตร ดวยนํ้ากล่ัน นําไปวัดคา

การดูดกลืนที่ความยาวคล่ืน 630 นาโนเมตร และ 224 

นาโนเมตร จากน้ันทําการทดลองเชนเดียวกันทั้งหมด 

แตเปล่ียนสภาวะการทดลองบูรณาการควบคูกับที่ใช

ตามภูมิปญญาชาวบาน ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 กรอบการศึกษา วิธีตามภูมิปญญา และสภาวะที่ศึกษา 
กรอบการศกึษา วิธีตามภูมปิญญา สภาวะทีศ่ึกษา 

สวนของวัตถดุิบและการเตรียม ใบและเถา เถาและดอกที่มีการทุบ ใบ (เต็มใบ ใบที่ห่ันเปนชิ้นเล็กลง และใบที่บดหยาบ) 

อุณหภูมิในการแชวัตถุดิบ 

(องศาเซลเซียส) 
60 อุณหภูมิหอง, 60 และ 80 

ระยะเวลาในการหมัก (ชั่วโมง) 3 2, 3, 4, 5 และ 24 
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ศึกษาสเปกตรัมของสีจากเบือกท่ี pH 3-12 
ใชสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร pH 3-12 

ปริมาตร 100 มิลลิลิตร แชใบเบือกบด 10 กรัมที่

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง กรอง

เอาเฉพาะนํ้า ปดภาชนะเพื่อปองกันออกซิเจน ทําให

เย็นที่อุณหภูมิหอง นําไปศึกษาสเปกตรัมของสีที่ความ

ยาวคล่ืน 200-800 นาโนเมตร ดวยเครื่องยู วี - 

วิ สิ เ บิ ล ส เ ป ก โ ท ร โ ฟ โ ต มิ เ ต อ ร  ( UV-Vis 

spectrophotometer) 

ศึกษากระบวนการยอมฝายดวยสีจากเบือก 

ใบเบือกบด 50 กรัม แชนํ้ามะขามเปยก นํ้า

กล่ันและนํ้าดางจากขี้เถา ปริมาตร 500 มิลลิลิตร 

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมงและ

กรอง สีที่ไดจาก 3 สภาวะ นํามาทดลองยอม จํานวน 3 

สภาวะยอย ไดแก สภาวะทีห่น่ึง นํ้าสีจากเบือก สภาวะ

ที่สอง นํ้าสีจากเบือกเติมปูนขาว 10 กรัม สภาวะที่สาม 

นํ้าสีจากเบือกเติมปูนขาว 10 กรัม และใหออกซิเจน

โดยใชเครื่องปมอากาศเปนเวลา 1 ช่ัวโมง รวมการ

ทดลองยอมทั้งหมด 9 สภาวะ แตละสภาวะใชฝายที่

ผานการขจัดไขมัน (ตมในผงซักฟอกเปนเวลา 1 ช่ัวโมง) 

50 กรัม ยอมจํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําไปผ่ึงที่

อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 ช่ัวโมง วัดคาสีของผา ทุก

สภาวะโดยใช เครื่อง วัด สี (Hunter Associates 

Laboratory) หลังจากน้ันนําผาที่ยอมจานํ้ายอมที่สกัด

โดยใชนํ้ามะขาม กล่ัน และนํ้าดาง ที่ใหคาการติดสีมาก

ดีที่สุดมาซักดวยผงซักฟอกโดยการกวนเปนเวลา 30 

นาที และนําไปใหแสงแดดเปนเวลา 5 วัน วัดคาสีและ

เปรียบเทียบผากอนซัก หลังซักดวยผงซักฟอกและ

ภายหลังการไดรับแสงแดด 

ตอนท่ี 3 การนํากระบวนการยอมฝายดวยสีจากเบือก

ท่ีไดจากหองปฏิบัติการ สูการปฏิบัติกับกลุมเปาหมาย 

การนําผลกระบวนการยอมผาดวยสีจากเบือก

จากหองปฏิบัติการสูการปฏิบัติจริ งกับกลุมทอผา

เปาหมาย ไดแก กลุมฝายปลอดสารพิษบานกกบก 

อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยการเลือกแบบเจาะจง 

ซ่ึงประกอบดวย หัวหนากลุม และสมาชิกกลุม จํานวน 

10 คน โดยกิจกรรมในขั้นตอนน้ีไดดําเ นินการ

ตามลําดับดังน้ี 1) ขั้นตอนการประชุมช้ีแจง 2) ขั้นตอน

การถายทอดความรู เก่ียวกับกระบวนการยอมผาฝาย

ดวยสีเบือกกับกลุมเปาหมาย 3) ขั้นตอนการลงมือ

ปฏิบัติจริง และ 4) ขั้นตอนการประเมินผลการนํา

กระบวนการย อมผ าฝ าย ด วย สีจ าก เบื อก จาก

หองปฏิบัติการสูการปฏิบัตจิริงกับกลุมเปาหมาย โดยใช

แบบสัมภาษณจากหัวหนากลุมและสมาชิกกลุม 

 

ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาภูมิปญญาการยอมผาดวยสี

ธรรมชาติจากเบือกของกลุมฝายอินทรียบานกกบก 

จังหวัดเลย 

ผลการศึกษาภูมิปญญาการยอมเบือก พบวา 

การยอมสีเบือกใชวิธีการการยอมเย็น สีผาที่ไดเปนสี

เขียวและสีนํ้าเงิน กระบวนการยอมผาใชหลักการ

เตรียมสีคลายกับการยอมคราม คือ ขั้นตอนการเตรียม

ฝายไดใชนํ้าดางที่เตรียมเองจากขี้เถานํามาตมกับฝาย

เปนเวลา 1 ช่ัวโมง มีการยอมดวยนํ้าขม้ินแลวผ่ึงใหแหง

กอนนําไปยอมสีจากเบือก เตรียมนํ้าสีโดยใชสวนเถา

และใบที่มีทั้งทุบ หั่นเปนช้ินเล็ก ๆ หรือโขลกใหแตก 

แชในนํ้ารอนที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส 

กอนประมาณ 3-4 ช่ัวโมง กรองเอาสวนสารละลายดวย

ผาขาวบาง การเตรียมนํ้าสีสําหรับการยอมเริ่มจากเติม

ปูนขาวและมะขามเปยกประมาณเทาปลายน้ิวมือ

ละลายในนํ้ายอม หลังจากน้ันใชขันนํ้าตักนํ้ายอมยกขึ้น

สูงประมาณ 1 ฟุต แลวเทนํ้ายอมกลับคืนลงอางยอม

เดิม ประมาณ 10 ครั้ง เรียกวา “โจกนํ้ายอม”จน

มองเห็นเปนฟองสีนํ้าเงิน ภายหลังการเตรียมนํ้ายอมนํา

ฝายที่ผานการยอมดวยขม้ินลงไปยอมโดยการขยําเสน
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ฝายในนํ้ายอมจนสีติดทั่วและสมํ่าเสมอ บิดใหหมาด 

สบัดเสนใยใหสัมผัสกับอากาศ ถาตองการใหสีเขมจะนํา

กลับไปยอมซํ้าจนไดสีที่ตองการ โดยพบวากรณีเติม

มะขามเปยกจะใหสีนํ้าเงิน ถาเติมนอยหรือไมเติมเลย

จะใหโทนสีเขียวมากกวาสีนํ้าเงิน 

ตอนท่ี 2 ผลการบูรณาการภูมิปญญาการยอมผาดวย

กระบวนทางวิทยาศาสตร สําหรับพัฒนากระบวนการ

ยอมฝายดวยสีจากเบือกในหองปฏิบัติการ 

วิธีการเตรียมตัวอยาง อุณหภูมิ และเวลาใน

การหมัก ในข้ันตอนการสกัด 

ภายหลังการสกัดสีที่ไดในรูปของตะกอนแลว

นํามาเติมกรดซัลฟวริก ศึกษาสเปกตรัม พบวามีคา 

λmax สองความยาวคล่ืน คือ 224 และ 630 นาโนเมตร 

ดังน้ัน การวัดเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียม

วัตถุดิบ อุณหภูมิและเวลาในการสกัดจึงนําสารที่เตรียม

ไดวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 224 และ 630 

นาโนเมตร ผลการเตรียมวัตถุดิบ พบวาใบบดหยาบให

ปริมาณของสีมากกวาโดยใหคาการดูดกลืนแสงของ

อินดิโก (ความยาวคล่ืน 630 นาโนเมตร) เทากับ 0.343 

และ คาการดูดกลืนแสงของอินดิแคน, indican (ความ

ยาวคล่ืน 224 นาโนเมตร) เทากับ 2.405 (รูปที่ 2) ผล

การศึกษาอุณหภู มิโดยใชใบที่บดมาสกัดดวย นํ้าที่

อุณหภูมิหอง 60 และ 80 องศาเซลเซียส พบวาการแช

ใวที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

สามารถใหปริมาณของสีออกมาไดมากกวาโดยใหคา

การดูดกลืนแสงของอินดิโกและอินดิแคน เทากับ 

0.369 และ 2.256 ตามลําดับ (รูปที่ 3) ผลการศึกษา

เวลาในการแชที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 

3 4 5 และ 24 ช่ัวโมง พบวาเวลาที่สามารถใหปริมาณ

สีออกมามากที่สุด คือ เวลา 3 ช่ัวโมง โดยใหคาการ

ดูดกลืนแสงของอินดิโกและอินดิแคน เทากับ 1.586 

และ 1.217 (รูปที่ 4) 

 

สเปกตรัมของสีจากเบือกท่ี pH 3-12 

ผลการศึกษา พบวาทุกสภาวะมีสเปกตรัมอยู

ในชวงความยาวคล่ืน 224-685 นาโนเมตร (รูปที่ 5) 

สภาวะกรด (pH 3-6) มีคาการดูดกลืนแสงคอนขางสูง

ในชวงความยาวคล่ืน 267-302 นาโนเมตร สภาวะ

กลาง (pH 7) พบคาการดูดกลืนแสงคอนขางสูงอยู

ในชวงความยาวคล่ืน 224-267 นาโนเมตร สภาวะดาง 

(pH 8-12) มีคาการดูดกลืนแสงคอนขางสูงในที่ความ

ยาวคล่ืน 224 และ 365 นาโนเมตร โดยทุก pH มีคา

การดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 224 นาโนเมตร 

ยกเวน pH 5 และ 6 มีคาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความ

ยาวคล่ืน 267 นาโนเมตร ดังน้ันในขั้นตอนการทดลอง

ยอมจึงไดศึกษาการยอมโดยการสกัดสีใน 3 สภาวะ

เพื่อใหสามารถนําไปใชไดจริงในชุมชน ไดแก สภาวะ

กรดใชนํ้ามะขามเปยก สภาวะกลางใช นํ้ากล่ันและ

สภาวะดางใชนํ้าดางจากเถา 

กระบวนการยอมฝายดวยสีจากเบือก 

ทําการทดลองยอมใน 3 สภาวะ คือ สภาวะ

กรดใชนํ้ามะขามเปยก สภาวะกลางใชนํ้ากล่ัน และ

สภาวะดางใชนํ้าดางจากเถา มี pH กอนนําไปเตรียมนํ้า

ยอม ดังน้ี 3.2 7 และ 11.3 ตามลําดับ ภายหลังการ

เติมปูนขาว พบวา ทุกสภาวะ มี pH เทากับ 11.8 12.3 

และ 12.5 ตามลําดับ ผลของคาสีของผา จากตารางที่ 

2 พบวาถาไมมีการเติมปูนขาวจะมีคา L* สูงสุด สภาวะ

กรดและกลางที่มีการเติมปูนขาวและใหออกซิเจนใหคา 

L* ต่ําสุด สภาวะดางที่มีการเติมปูนขาวแตไมให

ออกซิเจนใหคา L* ต่ําสุด สําหรับคาสี พบวาในสภาวะ

กรดจะใหโทนสีนํ้าเงินอมเขียวในสภาวะกลางและดาง

จะใหโทนสีเขียว (รูปที่ 6) ในสภาวะกรดเม่ือมีการเติม

ปูนขาวและใหออกซิเจนใหสี นํ้าเงินเขมสุด (คา b* 

ต่ําสุดเทากับ -4.24) ในสภาวะกลางและดางจะใหโทนสี

เขียวโดยเม่ือมีการเติมปูนขาวและใหออกซิเจนสภาวะ

กลางใหสีเขียวมากสุด (คา a* ต่ําสุดเทากับ -5.33) 
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สภาวะดางที่มีการเติมปูนขาวแตไมใหออกซิเจนใหใหสี

เขียวมากสุด (คา a* ต่ําสุดเทากับ -8.60) และเม่ือนํา

ผาในสภาวะที่ใหคาสีดีที่สุดคือ สภาวะกรดและกลางที่มี

การเติมปูนขาวและใหออกซิเจน สภาวะดางที่มีการเติม

ปูนขาวแตไมใหออกซิเจนมาทดลองซักและนําไปให

แสงแดดเปนเวลา 5 วันแลววัดคาสี พบวา จากตารางที่ 

3 (คาสีของผากอนซักและหลังซัก) คา L* ของทุก

สภาวะเพิ่มขึ้นรอยละ 9.28 17.71 และ 7.71 

ตามลําดับ สําหรับโทนสี พบวาสภาวะกรดคา a* 

เพิ่มขึ้นรอยละ 27.78 คา b* ลดลงรอยละ 40.80 

สภาวะกลาง พบวาคา a* และคา b* เพิ่มขึ้นรอยละ 

24.90 และ 170 ตามลําดับ สภาวะเบส พบวาคา a* 

เพิ่มขึ้นรอยละ 27.23 คา b* ลดลงรอยละ 96.7 สวน

คาสีของผาหลังนําไปใหแสงแดด เม่ือคิดเปนรอยละ

เปรียบเทียบกับสีภายหลังการซัก พบวาคา L* ของทุก

สภาวะเพิ่มขึ้นรอยละ 7.19 11.47 และ 8.30 

ตามลําดับ สําหรับโทนสี พบวา สภาวะกรดคา a* 

เพิ่มขึ้นรอยละ 15.38 คา b* ลดลงรอยละ 16.58 

สภาวะกลาง พบวาคา a* และคา b* เพิ่มขึ้นรอยละ 

11.22 และ 19.04 ตามลําดับ สภาวะเบส พบวา คา a* 

และคา b* เพิ่มขึ้นรอยละ 8.75 และ 18.18 ตามลําดับ 

 

 
รูปท่ี 2  คาการดูดกลืนแสงของอินดิโก (630 นาโนเมตร) และคาการดูดกลืนแสงของอินดิแคน (224 นาโนเมตร) 

ภายหลังการเตรียมสีจากเบือก 5 ลักษณะ ไดแก เต็มใบ ใบหั่นใหเล็กลง ใบบดหยาบ เถา และดอก 

 
รูปท่ี 3 คาการดูดกลืนแสงของอินดิโก (630 นาโนเมตร) และคาการดูดกลืนแสงของอินดิแคน (224 นาโนเมตร) 

ภายใตสภาวะการสกัดสีที่อุณหภูมิหอง 60 และ 80 องศาเซลเซียส 
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รูปท่ี 4 คาการดูดกลืนแสงของอินดิโก (630 นาโนเมตร) และคาการดูดกลืนแสงของอินดิแคน (224 นาโนเมตร) 

ภายหลังการสกัดสีที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 3 4 5 และ 24 ช่ัวโมง 

 
รูปท่ี 5 สเปกตรัมของสีจากเบือกเม่ือสกัดดวยบัฟเฟอร pH 3-12 

 

 
รูปท่ี 6 นํ้าสีจากเบือกและผาภายหลังการยอม การซักและไดรับแสงแดดเปนเวลา 5 วัน 
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ตารางท่ี 2 คาสีของผาภายใตการเตรียมสี 9 สภาวะ 

สภาวะที ่ สภาวะการเตรยีมน้าํยอม 
คาส ี

L* a* b* 

1 สีสกัดโดยใชนํ้ามะขาม 57.47 -2.73 3.57 

2 สีสกัดโดยใชนํ้ามะขามเติมปูนขาว 47.96 -5.43 -2.73 

3 สีสกัดโดยใชนํ้ามะขามเติมปูนขาวและใหออกซิเจน 47.32 -6.48 -4.24 

4 สีสกัดโดยใชนํ้ากล่ัน 56.03 0.59 4.53 

5 สีสกัดโดยใชนํ้ากล่ันเติมปูนขาว 50.77 -4.19 2.19 

6 สีสกัดโดยใชนํ้ากล่ันเติมปูนขาวและใหออกซิเจน 44.27 -5.34 -0.3 

7 สีสกัดโดยใชนํ้าดาง 53.4 -5.03 4.56 

8 สีสกัดโดยใชนํ้าดางเติมปูนขาว 48.75 -8.63 3.39 

9 สีสกัดโดยใชนํ้าดางเติมปูนขาวและใหออกซิเจน 51.31 -7.08 4.36 
 

ตารางท่ี 2 คาสีของผากอนการซัก หลังการซัก และภายหลังรับแสงแดดเปนเวลา 5 วัน ภายใตการเตรียมนํ้ายอม

สีดวยสภาวะตาง ๆ 

สภาวะการเตรยีมน้าํยอม คาส ี คาสกีอนซัก คาสีหลังซัก คาสภีายหลังรับแสงแดด 

สีสกัดโดยใชนํ้ามะขามเติมปูนขาว 

และใหออกซิเจน 

L* 47.32 51.71 55.43 

a* -6.48 -4.68 -3.96 

b* -4.24 -5.97 -5.01 

สีสกัดโดยใชนํ้ากล่ัน เติมปูนขาว 

และใหออกซิเจน 

L* 44.27 52.11 58.09 

a* -5.34 -4.01 -3.56 

b* -0.3 0.21 0.25 

สีสกัดโดยใชนํ้าดาง เติมปูนขาว 

L* 48.75 52.51 56.87 

a* -8.63 -6.28 -5.73 

b* 3.39 0.11 0.13 
 

ตอนท่ี 3 ผลการนํากระบวนการยอมฝายดวยสีจาก

เบือก ท่ีได จากหองปฏิบั ติการ  สูก ารปฏิบั ติกับ

กลุมเปาหมาย 

ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติพื่อถายทอด

ความรูเก่ียวกับกระบวนการยอมผาฝายดวยสีจากเบือก

ผูวิจัยไดใหความรูดานเน้ือหาแกสมาชิกกลุมทอผา

เปาหมายดังน้ีการสกัดสีตองทําใหเล็กลงโดยการหั่นให

เล็กแลวโขลกเพื่อใหสีออกมามากที่สุดซ่ึงแตกตางจากที่

กลุมเคยทําและแตกตางจากการสกัดสีจากครามที่แชไว

ประมาณสองวันซ่ึงทําแบบน้ีจะเร็วกวาและไดสีมากกวา 

สกัดดวยนํ้ามะขามเปยก นํ้าดางจากขี้ เถาเลยสีจะ

ออก มา มาก กว า ใ ช นํ้ า ธ ร ร มด า  สี ส กั ด ด ว ย นํ้ า

มะขามเปยก เติมปูนขาวจนไดสีเขียวอมเหลืองให

อากาศโดยการโจกจนไดฟองสีนํ้าเงินยอมไดสีนํ้าเงิน ถา

ตองการโทนสีเขียวใหสกัดสีดวยนํ้าดางแลวเติมปูนขาว

ไมตองใหออกซิเจนจะทําใหนํ้ายอมมีสีเขียวขุน การ

ประเมินกระบวนการยอมจากกลุมเปาหมายจากวิธีการ

สังเกตและสัมภาษณ เม่ือกลุมเปาหมายไดผานการ

อบรมและลงมือปฏิบัติจริงแลว พบวาสมาชิกในกลุมมี

ความพึงพอใจในกระบวนการยอม เน่ืองจากไดแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อใหไดสีเขียวและสีนํ้าเงินซ่ึงสามารถนําไปใช

ไดจริงในกลุมเปาหมาย 
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อภิปรายผล 

ภูมิปญญาการยอมผาดวยสีธรรมชาติจากเบือกของ

กลุมฝายอินทรียบานกกบก จังหวัดเลย 

ผลจากศึกษาภู มิปญญาการยอมเบือกใช

กระบวนการเตรียมสีเชนเดียวกับการยอมครามทั้งหมด 

แตกตางที่ไมไดแยกเอาเน้ือครามมาเตรียมนํ้ายอม โดย

การเตรียมวัตถุดิบกอนนําไปสกัดนํ้าสีสงผลตอปริมาณสี

หรือความเขมขนที่ไดซ่ึงเปนภูมิปญญาที่แสดงใหเห็นถึง

ความละเอียดออนของคนในอดีตที่สามารถคิดวิเคราะห

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน กรณีการบดหรือสับ

วัตถุกอนนําไปสกัดสีเปนการเพิ่มพื้นที่ผิวสําหรับการ

สกัดให ไดปริมาณสีเพิ่มขึ้น  การสกัดสีจะแช นํ้าที่

อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส กอนประมาณ 3-

4 ช่ัวโมงและการกรองนํ้าสี สอดคลองกับภูมิปญญาการ

ยอมครามดังที่ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(2555) กลาววาหากตองการสีครามเร็วใหแชใบคราม

ในนํ้าอุนประมาณ 60 องศาเซลเซียส หรือโขลกใบ

ครามสดดวยครกกระเดื่องและแชนํ้า แสดงวาการเพิ่ม

อุณหภูมิที่ไมสูงมากเกินไปทําใหลดเวลาการสกัด 

การเตรียมนํ้าสีที่เหมาะสมกับการยอมติดที่

เติมสารชวยสีโดยการเติมปูนขาวและมะขามเปยก

ประมาณเทาปลายน้ิวมือละลายในนํ้ายอม แลวใชขัน

นํ้าโจกนํ้ายอมจนมองเห็นเปนฟองสีนํ้าเงิน สอดคลอง

กับภูมิปญญาการสกัดและการเตรียมสีครามสําหรับการ

ยอมกลาวคือ การสกัดสีมีการเติมปูนกินหมาก (CaO) 

ในนํ้าคราม ภายหลังที่แชใบสดในนํ้าซ่ึงขณะน้ันสีคราม

จะอยูในรูปสารละลายอินดอกซิล แลวกวนใหอินดอก

ซิลสัมผัสกับออกซิเจน โดยพบวาจะใชวิธีโจกไปเรื่อย ๆ 

ในอากาศ ไดละอองสีนํ้าเงิน จับกับปูนและจมลง พักทิ้ง

ไว 1 คืน จึงรินสารละลายสวนบนทิ้ง เก็บตะกอนเน้ือ

คราม (ซ่ึงเปนอนุภาค indigo blue จับกับอนุภาคปูน 

ไมละลายนํ้า) ไวเตรียมนํ้ายอมตอไป (อนุรัตน, 2545) 

ซ่ึงในขั้นตอนน้ีถาตองการเฉพาะเน้ือครามจะเอาเฉพาะ

สวนของตะกอน แลวนํ้าไปเตรียมนํ้ายอมในสารละลาย

ดาง แตในการยอมเบือก พบวา เม่ือเติมปูนกินหมาก

และโจกวิธีโจกไปเรื่อย ๆ ในอากาศ จนไดละอองสีนํ้า

เงิน ก็จะนําฝายที่เตรียมไวลงยอมเลยโดยไมตองรอให

เน้ือครามตกตะกอนลง นอกจากน้ียังพบวาการเตรียม

นํ้าสีโดยไมมีการเติมมะขามเปยกจะยอมฝายไดสีเขียว 

แสดงวาการเติมมะขามเปยกจะมีผลตอการเกิดสีนํ้าเงิน

ของอินดิโกสอดคลองกับภูมิปญญาการเตรียมสีครามที่

มีการเติมมะขามในขั้นตอนการเตรียมนํ้าสีสําหรับ

ขั้นตอนการยอม สวนรูปแบบการยอมสอดคลองกับการ

ยอมสีจากคราม คือ ใชวิธีการยอมเย็น ภายหลังการ

เตรียมนํ้ายอมตามที่ตองการแลว นําฝายที่ยอมดวย

ขม้ินลงไปยอมหลังจากน้ันใหเสนใยสัมผัสกับอากาศ ซ่ึง

ชาวบานบอกวาเปนสารชวยติดสีที่ทางวิทยาศาสตร

เรียกวา “มอรแดนท  (mordant)” สอดคลองกับ 

Chan et al. (2002) ที่กลาววา มีการใชเปลือกไขซ่ึงมี

แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate, CaCO3) 

รวมกับขม้ินเปนมอรแดนทธรรมชาติในการยอมผาขน

สัตว 

การบูรณาการภูมิปญญาการยอมผาดวยกระบวนทาง

วิทยาศาสตร สําหรับพัฒนากระบวนการยอมฝาย

ดวยสีจากเบือกในหองปฏิบัติการ 

ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น ต อ น ก า ร ท ด ล อ ง ใ น

หองปฏิบัติการ เริ่มจากสภาวะในการสกัดไดออกแบบ

อางอิงจากภูมิปญญา เบื้องตนคือการเตรียมวัตถุดิบซ่ึง

มีหลากหลายคือการใชทั้งใบ เถา และดอกรวมกันแลว

หมักแตบางคนมีการทุบกอนหมัก ดังน้ันในงานวิจัยจึง

ไดศึกษาลักษณะตัวอยาง 5 ลักษณะ ไดแก เถาและ

ดอกที่ทุบ ใบ (เต็มใบ ใบที่หั่นเปนช้ินเล็กลง และใบที่

บดหยาบ) ผลจากการศึกษาพบวา ใบบดหยาบใหผล

การสกัดสีไดดีทีสุ่ดสอดคลองกับหลักการสกัด คือ การ

บดเปนการทําใหเกิดการเพิ่มพื้นที่ผิวทําใหสามารถสกัด
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ไดมากขึ้นและสอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของกับการ

สกัดสีกลุมอินดิโกโดยมีการทําใหใบเล็กลงโดยการตัด

หรือบด (Nittaya et al., 2002; Sandoval et al., 

2010; Warjeet and Sujata, 2011) สืบเน่ืองมาจาก

การสกัดสีจะใชเปนปฏิกิริยาการเปล่ียนอินดิแคนไปเปน

อินดอกซิลและกลูโคสดวยเอนไซมบีตากลูโคซิเดส (β-

glucosidase) ที่มีในพืช ปจจัยสวนหน่ึงที่เก่ียวของกับ

การทํางานของเอนไซม  คือ “อุณหภูมิ” โดยเ ม่ือ

ทําการศึกษาอุณหภูมิในการสกัดสี พบวาที่ 60 องศา

เซลเซียส ใหผลดีกวาอุณหภูมิหองและ 80 องศา

เซลเซียส แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ

ทํางานของเอนไซมคือประมาณ 60 องศาเซลเซียส 

ทั้ ง น้ีการเพิ่มอุณหภู มิจะมีผลเร งใหสารตั้ งตนคือ 

อินดิ แคนจับกับเอนไซม ได เร็วขึ้นโดยไม มีผลต อ

โครงสรางโดยเฉพาะบริเวณเรง แตเม่ือเพิ่มอุณหภูมิถึง 

80 องศาเซลเซียส ปริมาณของสีลดลงสามารถเกิดได

เน่ืองจากที่อุณหภูมิสูงขึ้นโครงสรางของเอนไซมซ่ึงเปน

โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

โครงสรางของบริเวณเรงของเอนไซมได  สําหรับ

ระยะเวลาในการหมักที่อุณหภูมิ 60  องศาเซลเซียส 

พบวาระยะเวลาที่เหมาะสมคือ 3 ช่ัวโมง แตถาเพิ่ม

เวลาเปน 5 และ 24 ช่ัวโมง ปริมาณสีเริ่มลดลง ซ่ึง 

Darrac and van Schendel (2006) ไดกลาววา การ

หมักครามนานเกินไปจะมีผลทําใหอินดอกซิลสลายตัว

และเปล่ียนไปเปนสารอ่ืนคืออิสาทิน (isatin) ซ่ึงจะทํา

ใ ห ไ ด สี อิ นดิ โ กลด ลง  สอด คล อ ง กับ สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ (2555) ไดกลาววา การหมัก

ครามที่อุณหภูมิคงที่สีครามตั้งตนในใบครามจะถูกสลาย 

(hydrolyse) ใหสีคราม (indoxyl) ออกมาอยูในนํ้า

ครามไดมากที่สุดในเวลาที่เหมาะสมเทาน้ัน การแชใบ

ครามที่ใชเวลานอยหรือมากจนเกินไป จะไดสีครามนอย

แตส่ิงปลอมปนมาก สําหรับผลการศึกษาสเปกตรัมของ

นํ้าสีภายหลังการหมักดวยฟอสเฟตบัฟเฟอร pH 3–12 

พบลักษณะสเปกตรัม 3 ชวง ไดแก ชวงกรด (pH 3-6) 

ชวงกลาง (pH 7) ชวงเบส (pH 8-12) โดยผลการศึกษา

ในชวงกรด พบ คาการดูดกลืนแสงที่สูงในชวงความยาว

คล่ืน 267-302 นาโนเมตร ซ่ึงเปนคาการดูดกลืนแสง

ของอินดอกซิล สวนคาการดูดกลืนแสงประมาณที่ความ

ยาวคล่ืน 224 นาโนเมตร ซ่ึงเปนคาการดูดกลืนแสง

ของอินดิแคน (Puchalska et al., 2004) ที่ตรวจพบ

ในคาที่ต่ํากวาอินดอกซิล แสดงใหเห็นวาที่ pH ต่ํา จะมี

ผลทําใหอินดิแคนเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสไดเปนอิน

ดอกซิล สอดคลองกับการสกัดสีจากพืชที่ใหไดอินดิโก

จะสกัดในสภาวะที่เปนกรด นอกจากน้ียังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Maugard et al. (2002) กลาววา pH ที่

เหมาะสมในการทํางานของเอนไซม β-glucosidase 

คือ pH 5 ซ่ึงจากผลจากการทดลอง พบวาที่ pH 5 มี

คาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 267 นาโน

เมตร และ Cotson and Halt (1985) ทําการศึกษา

อัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดอินดิโก พบวา การเพิ่ม 

pH จาก 3-6 จะทําใหปริมาณของอินดอกซิลเพิ่มสูงขึ้น

โดยสูงที่สุดที่ pH 6 และคงยังพบอินดอกซิลที่ pH 8.5 

ซ่ึงถา pH สูงมากกวาน้ีอินดอกซิลจะรวมกันเปนอินดิโก 

ซ่ึงจากผลการทดลอง พบวาที่ความยาวคล่ืน 267 นาโน

เมตร มีคาการดูดกลืนแสงใกลเคียงกับ pH 5 แตนอย

กวาเล็กนอย และคาการดูดกลืนแสงในชวงของอิน-

ดอกซิลจะยังปรากฏจนถึง pH 9 สวน pH 10-12 ไม

ปรากฏคาการดูดกลืนแสงของอินดอกซิลเลย สําหรับ

สเปกตรัมของ pH ในชวงที่เปนเบส พบวา คาการ

ดูดกลืนแสงสูงสุดพบที่ความยาวคล่ืน 224 นาโนเมตร 

ซ่ึงเปนคาการดูดกลืนแสงของอินดิแคน (Puchalska et 

al., 2004) แสดงใหเห็นวาสารตั้งตนของสีอินดิโกในใบ

เบือกคืออินดิแคนไมใชอิสาแทนเน่ืองจากอิสาแทนจะ

เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสไดอินดอกซิลในสภาวะที่เปน

เบส (Minami et al., 1996) ซ่ึงในผลการทดลองไมได
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ปรากฏสเปกตรัมของอินดอกซิลที่ความยาวคล่ืน 267 

นาโนเมตร แตพบเฉพาะคาการดูดกลืนแสงของ 

อินดิแคนซ่ึงจะไม เ กิด ไฮโดรไล ซิสในสภาวะเบส 

นอกจากน้ียังพบคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 

365 นาโนเมตรซ่ึงอาจจะเปน ไอโซอินดิโก (isoindigo) 

ตามที่ Puchalska et al. (2004) ไดศึกษาคาความยาว

คล่ืนที่ทําใหสารสามารถการดูดกลืนแสงสูงสุดของสาร

ตั้งตนในการเกิดสีอินดิโกและสีอ่ืน ๆ ที่เปนอนุพันธและ

ไอโซเมอรของสีอินดิโก 

การศึกษากระบวนการยอมฝายดวยสีจากเบือก 

ทําการทดลองยอมใน 3 สภาวะ ตามที่มีการ

ใ ช จ ริ ง ต าม ภู มิ ป ญ ญา  คื อ  ช ว ง เ ป นกรด ใช นํ้ า

มะขามเปยก ชวงเปนกลางใชนํ้ากล่ันและชวงเปนเบส

ใชนํ้าดางจากเถา พบวา ทุกสภาวะถาไมมีการเติมปูน

ขาวจะมีคา L* สูงสุดสวนที่มีการเติมปูนขาวใหคา L* 

ต่ํากวา เน่ืองจากคา L* หมายถึงคาแสดงความสวาง

ของสี อยูในชวง 0-100 คานอยหมายถึงมืดแสดงถึง

การยอมติดดีกวาถามากหมายถึงสวางแสดงถึงการยอม

ไมติดสี ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาปูนขาวมีผลตอการ

เกิดสีอินดิโกมากกวาที่ไมเติม สอดคลองกับ Darrac 

and van Schendel (2006) ไดกลาววา กระบวนการ

เปล่ียนอินดอกซิลใหไปอยูในรูปออกซิไดสเพื่อที่จะ

เปล่ียนเปนอินดิโกแนะนําใหเติมอัลคาไล (alkali) ที่

พอเหมาะ เชน แอมโมเนีย โซเดียมคารบอเนต 

แคลเซียมไฮดรอกไซด ซ่ึงสารเหลาน้ีจะไปกระตุนให

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของอินดอกซิลเพื่อเกิดเปน

อินดิโกไดเร็วขึ้นโดยปูนขาวที่เติมลงไปคือแคลเซียม

ออกไซด (CaO) เม่ือละลายนํ้าจะเกิดแคลเซียมไฮดรอก

ไซด และการเติมแคลเซียมไฮดรอกไซดเปนการเพิ่ม 

พีเอชซ่ึงเปนสภาวะของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ของอินดอกซิลเพื่อเกิดเปนอินดิโกเชนกัน (Cotson 

and Halt, 1985) สําหรับคาสี พบวา ในสภาวะกรดจะ

ใหโทนสีนํ้าเงินอมเขียว สอดคลองกับคา b* ที่แสดงสี

เหลืองและ สีนํ้าเงิน ถา b เปนบวกหมายถึงสีเหลือง 

และถา b เปนลบ หมายถึงสีนํ้าเงิน โดยเม่ือมีการเติม

ปูนขาวและใหออกซิเจนใหสีนํ้าเงินเขมสุดต่ําสุดเทากับ 

-4.24 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาการสกัดสีโดยใช

บัฟเฟอรซ่ึงพบวาในสภาวะกรดจะพบอินดอกซิลมาก

ที่สุดดังน้ันภายหลังการเติมปูนขาวและใหออกซิเจนจึง

เกิดสีอินดิโกซ่ึงเปนสีนํ้าเงินมากที่สุด ในสภาวะกลาง

และเบสจะใหโทนสีเขียวโดยเม่ือมีการเติมปูนขาวและ

ใหออกซิเจนสภาวะกลางใหสีเขียวมากสุด (คา a* 

ต่ําสุดเทากับ -5.33) สภาวะเบสที่มีการเติมปูนขาวแต

ไมใหออกซิเจนใหใหสีเขียวมากสุด (คา a* ต่ําสุดเทากับ 

-8.60) สอดคลองความหมายของคา a* ซ่ึงแสดงสีแดง

และสีเขียว โดยถา a เปนบวกหมายถึงสีแดง และถา a 

เปนลบ หมายถึงสีเขียว นอกจากน้ีผลการทดลองของ

ทั้ง 3 สภาวะยังสอดคลองกับสเปกตรัมของนํ้าสีที่

ปรากฏที่คาความยาวคล่ืนโดยกรณีการเตรียมในสภาวะ

ที่เปนกลางและเบส พบวาคาการดูดกลืนแสงมีคาสูงที่

ความยาวคล่ืน 670-700 นาโนเมตรซ่ึงตาคนเรา

มองเห็นเปนสีเขียว สวนในสภาวะกรดจะพบคาการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตรซ่ึงเปน 

อินดอกซิล 

การนํากระบวนการยอมฝายดวยสีจากเบือกท่ีไดจาก

หองปฏิบัติการ สูการปฏิบัติกับกลุมเปาหมาย 

เม่ือผานกระบวนการนําความรูดานการยอม

ผาจากหองปฏิบัติการสูการปฏิบัติจริง มีผลทําใหกลุม

นําความรูดานกระบวนการยอมผาดวยสีธรรมชาติที่ได 

ไปทดลองทําจริง แสดงใหเห็นวากระบวนการที่ใชใน

ขั้นตอนน้ีไดสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชน และ

เทคนิคที่สําคัญในขั้นตอนน้ี ไดแก การเรียนรูดวยการ

ปฏิบัติจริง (action learning) ทําใหเกิดการเรียนรูดวย

ตัวเอง ไดเรียนรูวากระบวนการยอมผาเปนอยางไร มี

ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการยอมอะไรบาง และใน

ขั้นตอนน้ี สามารถแสดงใหเห็นวาการพัฒนาที่เกิดขึ้น
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โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เ ช่ือมโยงกับ

การบูรณาการภูมิปญญา สามารถนําความรูที่ไดไปสู

การปฏิบัติไดจริงในชุมชน กอใหเกิดคุณคาในเชิงสังคม

ในเชิงของการอนุรักษ และฟนฟูภูมิปญญาการยอมผา

ดวยสีธรรมชาติ  สามารถ นําไปประยุกต ใช กับ สี

ธรรมชาติอ่ืน ๆ หรือภูมิปญญาดานอ่ืน ๆ ไดดวย 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ภูมิปญญาการยอมผาดวยสีจากเบือก

คลายคลึงกับการยอมผาดวยครามเริ่มจากการสกัดสีใช

วิธีการเหมือนกันคือหมักโดยใชนํ้าแตใชเวลานอยกวา

คือหมักที่ประมาณ 60 องศาเซลเซียส เตรียมนํ้ายอม

โดย เติ มปูนเคี้ย วหมากและมะขามเป ยกแล วให

ออกซิเจนจนไดฟองสีนํ้าเงิน ในกรณีของการยอมคราม

ขั้นตอนน้ีเปนการตกตะกอนเน้ือครามแลวจึงนําไป

เตรียมนํ้ายอมตอไป แตการยอมเบือกถือวาเปนขั้นตอน

การเตรียมสีซ่ึงสามารถนําฝายลงยอมไดเลยจนกวาจะ

ไดสีเขมเปนที่พอใจ 

2. การทดลองในหองปฏิบัติการแบงเปน 2 

ขั้นตอนใหญ คือ การศึกษาคุณสมบัติของสีจากเบือก 

พบวา สภาวะที่ทําใหไดสีอินดิโกจากเบือกมากที่สุดคือ 

ทําใหวัตถุดิบมีนาดเล็กลงและนําไปหมักสีที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง ปจจัยดาน pH 

พบวามีผลตอการสกัดอินดอกซิลซ่ึงเปนสารที่ใชในการ

เกิดปฏิกิริยาใหสีอินดิโก โดย สภาวะกรดจะเกิดอินดอก

ซิลมากกวาสภาวะกลางและดาง เม่ือทําการทดลอง

ยอมตามวิธีที่สอดคลองกับที่สามารถใชไดในชุมชนโดย

ใชนํ้าสีที่สกัดโดยใชสภาวะกรด (นํ้ามะขามเปยก) นํ้า

กล่ัน และดางจากนํ้าเถา พบวา สภาวะกรดใหเฉดสีนํ้า

เงินออกเขียว สวนนํ้ากล่ันและดางใหเฉดสีเขียวโดยทุก

สภาวะถาไมมีการเติมปูนขาวจะมีคา L* สูงสุด สภาวะ

กรดและกลางที่ มีการเติมปูน เคี้ย วหมากและให

ออกซิเจนใหคา L* ต่ําสุด สภาวะเบสที่มีการเติมปูน

ขาวแตไมใหออกซิเจนใหคา L* ต่ําสุด สําหรับคาสี 

พบวา ในสภาวะกรดจะใหโทนสีนํ้าเงินอมเขียวใน

สภาวะกลางและเบสจะใหโทนสีเขียว สภาวะกรดที่มี

การเติมปูนขาวและใหออกซิเจนใหสีนํ้าเงินเขมสุด (คา 

b* ต่ําสุดเทากับ -4.24) สภาวะเบสที่มีการเติมปูนขาว

แตไมใหออกซิเจนใหใหสีเขียวมากสุด (คา a* ต่ําสุด

เทากับ -8.60) การทดสอบความคงทนตอการซักและ

แสงพบวาสภาวะกรดที่ มีการ เติมปูนขาวและให

ออกซิเจนมีความคงทนมากที่สุด 

3. ผลการนํากระบวนการยอมฝายดวยสีจาก

เ บื อกที่ ไ ด จ าก ห อ งปฏิ บั ติ ก า ร สู ก า รปฏิ บั ติ กั บ

กลุมเปาหมาย โดยใชวิธีการจัดอบรมและการปฏิบัติ

จริง พบวา กลุมมีความพึงพอใจเน่ืองจากสามารถ

กําหนดไดวาถาตองการสีนํ้าเ งิน ใหสกัดสีดวยนํ้า

มะขามเปยกเติมปูนขาวใหออกซิเจน ถาตองการโทนสี

เขียวใหสกัดสีดวยนํ้าดางแลวเติมปูนขาวไมตองให

ออกซิเจนซ่ึงเปนกระบวนการยอมที่สามารถนําไปใช

จริง 
 

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยใชการบดแชนํ้า โดยไม

วิเคราะหวามีสารชนิดใดบางซ่ึงอาจมีผลตอการยอม 

ดังน้ันในการวิจัยเพื่อตอยอดในครั้งตอไปตองทําใหสี

บริสุทธ์ิแลวศึกษากระบวนการยอมตาง ๆ ตอไป 
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