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บทคัดยอ
ผาคราม หรือผายอมครามคือผาท่ีมีสีฟาถึงสีนํ้าเงิน มีท่ีมาของสีครามท่ีหลากหลาย ท้ังจากธรรมชาติ จากการสังเคราะห หรือ

จากสียอมผาท่ีใหสีในโทนเดียวกับสีคราม จากความหลากหลายของสีครามน้ันเมื่อทดสอบองคประกอบทางเคมีดวยเทคนิคโครมาโท-
กราฟ ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโทโตเมทรี และฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโคป พบความแตกตางของสีท่ีอยูบนผาครามแตละ
ชนิด ผาครามท่ียอมดวยครามจากธรรมชาติน้ัน พบวามีองคประกอบของสีหลักอยูสองสีคือ สีนํ้าเงิน และสีแดง น่ันคืออินดิโกบลู และ
อินดิรูบิน ผาท่ียอมจากครามสังเคราะหจะพบสีหลักเพียงสีนํ้าเงินเพียงสีเดียวคือ อินดิโกบลู สวนผาท่ียอมดวยผงสีครามน้ันจะไมพบ
องคประกอบของอินดิโกบลู และอินดิรูบิน จากความแตกตางน้ัน ในงานวิจัยน้ีจึงไดจัดทําชุดทดสอบผายอมครามธรรมชาติอยางงายข้ึน
เพ่ือใชทดสอบผายอมคราม ชุดทดสอบผายอมครามธรรมชาติท่ีจัดทําข้ึนน้ันสามารถทดสอบผายอมครามธรรมชาติไดจริง ซึ่งชุดทดสอบ
ผายอมครามธรรมชาติน้ี เปนชุดทดสอบอยางงาย ราคาไมแพง ไมตองใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีสลับซับซอน

ABSTRACT
Indigo fabric has blue or indigo color from various sources such as natural, synthesized indigo dyes and

other blue dye. From the varieties of indigo color sources, determination of major chemical composition by
Chromatography technique, UV-visible spectroscopy and Fourier transforms infraredspectroscopy found that the
main colors obtained in the natural indigo fabric were blue and red of indigo blue and indirubin, respectively.
Meanwhile, the synthesized indigo fabric has only indigo blue, and indirubin was not found. From these results,
this research invented a simple test-kit for identify the kinds of indigo fabric. Moreover, this test-kit is inexpensive,
and easy to use when compared with the complicate scientific instrument.

คําสําคัญ: ครามธรรมชาติ ผายอมคราม คราม ชุดทดสอบ
Keywords: Natural Indigo, Indigo fabric, Indigo blue, Test kit
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บทนํา
ผายอมคราม มีอดีตยาวนานรวม 6,000 ป ในอดีตสี

คราม (Indigo blue) ไดจากการสกัดสีครามจากพืชตางชนิดกัน
เชน ยุโรปสกัดสีครามจากตนโหวต (woad: Isatis tinctoria)
ญี่ปุนและเกาหลี สกัดสีครามจาก Polygonum tinctoria ชาว
จีนและเวียดนาม สกัดสีครามจาก Strobilanthes flacidifolius
คนอินเดีย สกัดสีครามจาก Indigofera arrecta สวนคนไทย
และลาวจะสกัดสีครามจากตนคราม (Indigofera tinctorai) เปก
(Marsdenia tinctoria R.) และตนฮอม (ฐิติรัตน และคณะ,
2551) แตเมื่อชาวเยอรมันสังเคราะหสีครามไดและผลิตเปน
การคาในป ค.ศ. 1890 ความนิยมในสีครามธรรมชาติจึงลดลง
อยางรวดเร็ว (Prosea 1992 : 82) ในป ค.ศ. 1914 ความนิยม
เปลี่ยนไปใชสีสังเคราะหและสียอมสังเคราะหอ่ืนๆ ท่ียอมงาย สี
เขม สม่ําเสมอ และราคาถูก จนศตวรรษท่ี 20 ผลการใชสาร
สังเคราะหท้ังสียอม ปุย สารปราบศัตรูพืช และอ่ืน ๆ กอผลเสีย
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ จึงกลับมาสูธรรมชาติอีกครั้ง
ไมวาจะเปนยา อาหาร เครื่องนุมหม รวมถึงสียอมจากธรรมชาติ
ดวย (ฐิติรัตน และคณะ, 2551) แตปญหาใหญของสียอม
ธรรมชาติ คือ สีตกจากการซักลาง สีซีดเน่ืองจากอากาศ และ
แสงแดด มีเพียงสีคราม และสีดําจากมะเกลือท่ีติดทนนาน จึงทํา
ใหสีครามเปนสีธรรมชาติท่ีมีความนิยมแพรหลายในปจจุบัน
กระบวนการยอมสีครามธรรมชาติน้ันเริ่มจากการสกัดใบครามแก
และสดดวยนํ้า ท่ีอุณภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสม ผสมปูนขาว
และนํ้าข้ีเถาในสัดสวนท่ีเหมาะสม ในภาวะความเปนกรด – ดาง
ระดับ 10.5 – 11 ในการยอมตองทําในสภาวะปราศจาก
ออกซิเจน หลังยอมแลวตองใชออกซิเจนในภาวะแสงนอย จะทํา
ใหสีครามเกาะจับเสนใยเซลลูโลสไดสม่ําเสมอ (อนุรัตน และคณะ
, 2551) จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเสนใยท่ียอมดวย
คราม (Indigofera tinctoria) ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง พบสาร Indigotin Isatin และ Indirubin
เปนองคประกอบหลัก (Mantzouris et al., 2014) และพบรงค
วัตถุสีนํ้าเงิน คือ Indigotin และสีแดง คือ Indirubin เปนรงค
วัตถุหลักในเน้ือครามกอนนํามายอมผา (Chanayath et al.,
2002) สีครามจัดเปนสียอมผาประเภทสีวัต (Vat dyes) เปนสีท่ี
ใชสารรีดิวซท่ีเหมาะสมจึงจะติดเสนใยเซลลูโลสได และเปนสีท่ีมี
ความคงทนมากท่ีสุดท่ีใชยอมเสนใยเซลลูโลส สีครามจะเกิด

อันตรกิริยากับเสนใยเซลลูโลสดวยแรงแวนเดอวาลล (Van der
Waals interaction) (Khati et al., 2017) ดังรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 อันตรกิริยาระหวางสีครามกับเสนใยเซลลูโลส
ท่ีมา : Khati et al., 2017

ปจจุบันผาครามธรรมชาติเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย
หากแตสีครามท่ีนํามาใชยอมน้ันมีท้ังสีครามสังเคราะห หรือสี
สังเคราะหอ่ืนท่ีใหสีนํ้าเงินแทนการยอม ซึ่งงาย และสะดวกใน
การยอมกวาวิธีทางธรรมชาติ (อนุรัตน และคณะ, 2551) ผาท่ี
ยอมดวยสีครามจากธรรมชาติจะใหสีท่ีสวาง และสดใส กวาผาท่ี
ยอมดวยครามสังเคราะห (Kawahito et al., 2009) ปจจุบันผูซื้อ
ผาครามสวนหน่ึงยังตองการความมั่นใจวาไดผาครามท่ีผานการ
ยอมดวยครามจากธรรมชาติ ซึ่งไมใชเพียงการสังเกตดวยตา หรือ
การสอบถามจากผูเช่ียวชาญเพียงเทาน้ัน ยังตองการความเช่ือมั่น
ทางวิทยาศาสตร แตเน่ืองจากยังไมมีวิธีมาตรฐานในการทดสอบ
ผาครามท่ียอมดวยครามธรรมชาติ ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีอยางงายในการทดสอบความแตกตาง
ของผาครามท่ียอมดวยกระบวนการธรรมชาติ และผาครามท่ียอม
ดวยครามสังเคราะห และผงสีคราม เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
ทดสอบผาครามธรรมชาติเบื้องตน และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาชุดทดสอบผาครามธรรมชาติตอไป
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมเนื้อครามจากใบครามสด

เก็บใบครามอายุ 4 เดือนมา 6 กิโลกรัม เติมนํ้าใหทวม
หลังมือ แชไว 12 ช่ัวโมง จึงทําการกลับใบครามขางลางข้ึนทับ
สวนบน แชตอไปอีก 12 ช่ัวโมง แยกกากใบครามออก จะไดนํ้า
ครามใส สีเหลืองออนปนฟา เติมปูนขาวหรือปูนแดง สัดสวน 100
กรัมตอนํ้าคราม 15 ลิตร กวนเพ่ือใหอากาศเขาไป สังเกตสีของ
นํ้าครามซึ่งจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง ฟองสีนํ้าเงิน ทําการกวนแรงๆ
ใหนํ้าครามสัมผัสอากาศมากๆ กวนจนนํ้าครามเปนสีนํ้าเงินเขม
พักนํ้าครามไว 1คืน แยกเน้ือคราม โดยรินของเหลวขางบนท้ิง
แลวกรองดวยผา จะไดเน้ือคราม เก็บไวยอมผาตอไป (อนุรัตน
และคณะ, 2543)
2. การยอมผาคราม

2.1 การยอมผาดวยครามธรรมชาติ
ช่ังเน้ือครามธรรมชาติท่ีเติมปูนแดง 1 กิโลกรัมผสมนํ้า

ข้ีเถา 3 ลิตร โจกนํ้ายอม ทุกวันเชา–เย็น สังเกต สี กลิ่น และฟอง
(การโจก เปนการตักนํ้าครามข้ึนมาแลวเทลงซ้ําไปซ้ํามาอยาง
ตอเน่ืองในภาชนะหมอครามจนนํ้าครามเกิดฟองสีนํ้าเงิน) ในวันท่ี
4 นํานํ้ามะขามเปรี้ยวสุก ผสมลงไปในภาชนะนํ้ายอม โจกนํ้ายอม
ทุกวันพรอมสังเกต นํ้ายอมจะใสข้ึน เปลี่ยนเปนสีเขียวปนนํ้าเงิน
กลิ่นหอมออน ฟองสีนํ้าเงิน โจกครามทุกวันจนกวานํ้ายอมจะเปน
สีเหลืองอมเขียวหรือเขียวยอดตอง ขุนขน ฟองสีนํ้าเงินเขมวาว
ไมแตกยุบ แสดงวาเกิดสีคราม (Indigo white) ในนํ้ายอมแลว ใช
เวลาท้ังหมดประมาณ 7 วัน (อนุรัตน และคณะ, 2550) นําผา
ฝาย (ซื้อท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ท่ีตมขจัดไขมันและสิ่ง
สกปรกแลวขนาด 10x10 เซนติเมตร ลงยอมในหมอครามท่ี
เตรียมไว นําผาฝายข้ึนใหพนนํ้ายอม เพ่ือใหสัมผัสกับออกซิเจนใน
อากาศ ท้ิงไวประมาณ 20 นาที ลางผาฝายท่ียอมแลวดวยนํ้า
สะอาด จนนํ้าลางใสไมมีสี ผึ่งลมใหแหง เก็บไวในถุงซิบเพ่ือใช
ทดสอบ

2.2 การยอมผาดวยครามสังเคราะห
ตมนํ้าเดือด ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในบีกเกอร ช่ังผง

คราม (สามาตรฐานอินดิโกบลู AR grade ยี่หอ ACROS,
Belgium) จํานวน 1 กรัม เทลงในบีกเกอร จากน้ันกวนไปใน
ทิศทางเดียวกันจนกวาผงครามจะละลายในนํ้า ในขณะท่ีกวนให
เติมโซเดียมไฮดรอกไซด (AR grade Ajax, Australia) จํานวน
3.5 กรัม และโซเดียมไดไธโอไนท (AR grade ยี่หอ Ajax,

Australia) 2 กรัม ลงไปในนํ้า กวนใหผสมกัน (สุดกมล และคณะ,
2555) เปนเวลา 15 นาที ยกลงจากเครื่องใหความรอน และตั้งท้ิง
ไวประมาณ 1 ช่ัวโมง สังเกตนํ้ายอม ฟองดานบนมีสีนํ้าเงิน และนํ้า
ยอมจะมีลักษณะสีเหลือง นําผาฝายท่ีขจัดไขมันและสิ่งสกปรกแลว
ขนาด 10x10 เซนติเมตร ลงในนํ้ายอมคราม กดผาใหนํ้ายอมท่ัว
ผา นําผาข้ึนจากนํ้ายอม รอใหผาท่ีผานการยอมเสร็จ สัมผัสกับ
ออกซิเจนในอากาศ ท้ิงไวประมาณ 20 นาที ลางผาฝายท่ียอม
แลวดวยนํ้าสะอาด จนนํ้าลางไมมีสี ผึ่งลมใหแหง เก็บไวในถุงซิบ
เพ่ือใชทดสอบ

2.3 การยอมผาดวยผงสีคราม
ตมนํ้าปริมาตร 200 มิลลิลิตร ใหเดือด นําผงสีคราม

(ตราสําเภา บริษัทศิวะสัมพันธ, ประเทศไทย) จํานวน 1 ซอง
ละลายในนํ้าเดือด ละลายจนผงสีครามละลายหมด เมื่อไดนํ้ายอม
ท่ีตองการแลว นําผาฝายท่ีขจัดไขมันและสิ่งสกปรกแลว ขนาด
10x10 เซนติเมตร ชุบนํ้าแลวบิดพอหมาด ๆ ลงในนํ้ายอมคราม
กดผาใหนํ้ายอมท่ัวผา แชผานาน 30 นาที นําผาข้ึนจากนํ้ายอม
ลางดวยนํ้าสะอาด จนนํ้าลางไมมีสี ผึ่งลมใหแหง เก็บไวในถุงซิบ
เพ่ือใชทดสอบ
3. การสกัดสีจากผายอมคราม

นําผายอมครามธรรมชาติ ผายอมครามดวยคราม
สังเคราะห  และผายอมครามดวยผงสีคราม มาตัดเปนช้ินเล็ก ๆ
สกัดดวยไดคลอโรมีเทน (AR Grade ยี่หอ Qrec, New
Zealand) กับเมทานอล (AR Grade ยี่หอ Qrec, New
Zealand) อัตราสวน 1 : 1 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยแชไวนาน
2 ช่ัวโมง จากน้ันกรองแลวนําสารละลายไประเหยตัวทําละลาย
ออก ด ว ย เ ค รื่ อ ง ร ะ เ ห ย สุ ญ ญ า ก า ศ แ บ บ ห มุ น ( Rotary
evaporator) (R-124 ยี่หอ Buchi, Switzerland) จะไดสารสกัด
สีครามจากผายอมครามท่ีเตรียมโดยวิธีตาง ๆ
4. ศึกษาองคประกอบทางเคมีจากสารสกัดสีครามจากผายอม
คราม

4.1 เทคนิคโครมาโทกราฟแบบผิวบาง (Thin-layer
Chromatography, TLC)

นําแผนโครมาโทกราฟแบบผิวบางสําเร็จรูป (Silicycle,
Germany) ตัดใหมีขนาดกวาง 5 เซนติเมตร และยาว 5 เซนติเมตร
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นําไปสองดูภายใตแสงสียูวี ท่ีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร พรอม
ท้ังคํานวณคา Rf ของสารแตละตัว
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เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโทเมทรี (UV-visible spectro-
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เครื่ องยู วี -วิสิ เบิลส เปกโทโฟโทรมิ เตอร (UV-1800 ยี่ห อ

SHIMADZU, Japan) ของแตละตัวอยาง ตั้งแตความยาวคลื่น
200-800 นาโนเมตร
7. จัดทําชุดทดสอบผายอมครามธรรมชาติ

การจัดทําชุดทดสอบอาศัยหลักการของคอลัมน
โครมาโทกราฟ โดยนํากระบอกของเข็มฉีดยาท่ีมี เสนผาน
ศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร ความยาว 7 เซนติเมตร มาใชแทน
คอลัมน นําซิลิกาผสมกับไดคลอโรมีเทน จากน้ันนําสําลีปดท่ี
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ปลายของกระบอกเข็มฉีดยา 4.5 เซนติเมตร บรรจุใหแนนท่ีสุด
ไมใหเกิดฟองอากาศ ทดสอบชุดทดสอบผาครามธรรมชาติโดยนํา
ผายอมครามธรรมชาติและผายอมครามสังเคราะห กวาง 5
เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ตัดเปนช้ินเล็ก ๆ แชในตัวทํา
ละลายไดคลอโรมีเทนผสมเมทานอล อัตราสวน 80 : 20 ปริมาตร
1 มิลลิลิตร เปนเวลา 2 ช่ัวโมง จากน้ันนําสารละลายจากการ
สกัดท่ีไดเติมลงชุดทดสอบครามธรรมชาติ ท่ีบรรจุซิลิกาแลว
จากน้ันรอจนกระท่ังสารสกัดเคลื่อนท่ีอยูในระดับเดียวกับขอบบน
ของซิลิกา เติมไดคลอโรมีเทนปริมาตร 1 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว
สังเกตการแยกของสารสกัด โดยเทียบกับผลของการทดสอบ
องคประกอบของสีครามดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบผิวบาง

ผลและวิจารณผลการวิจัย
ความแตกตางขององคประกอบทางเคมีในผายอมคราม

ธรรมชาติ (รูปท่ี 2 ตําแหนงท่ี 8) ผายอมครามสังเคราะห (รูปท่ี 2
ตําแหนงท่ี 7) และผายอมดวยผงสีคราม (รูปท่ี 2 ตําแหนงท่ี 6)
ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟผิวบาง พบวา ผาครามท่ียอมดวย
ครามธรรมชาติ พบสารท่ีเปนองคประกอบหลัก 2 สารคือ สารท่ี
มีสีแดง มีคา Rf เทากับ 0.26 และสารท่ีมีสีนํ้าเงิน มีคา Rf เทากับ
0.42 ผายอมครามสังเคราะห (สารมาตรฐานอินดิโกบลู) พบสาร
ท่ีมีสีนําเงินเพียงสารเดียว มีคา Rf เทากับ 0.42 สวนผาท่ียอม
ดวยผงสีครามไมพบท้ังสารสีนํ้าเงิน และสีแดง ดังรูปท่ี 2
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ก) TLC จากการทดลงจริง ข) TLC จําลองจากการทดลองจริง
รูปท่ี 2 ทดสอบองคประกอบของสีครามกอนยอมผาและหลังยอมผาดวยเทคนิคโครมาโทรกราฟผิวบาง (ตําแหนงท่ี 1-5 คือสารสกัด

เน้ือคราม 6-9 คือสารสกัดจากผาคราม)

จากการศึกษาคาการดูดกลืนแสงสูงสุดของผายอม
ครามธรรมชาติ พบองคประกอบหลัก 2 สารคือ สารท่ีมีสีแดง
และสารท่ีมีสีนํ้าเงิน แยกสารท้ัง 2 สารใหเปนสารบริสุทธ์ิดวย
เทคนิคโครมาโทกราฟผิวบาง พบ สารสีนํ้าเงินมีคาการดูดกลืน
แสงสูงสุดท่ี 605 นาโนเมตร (รูปท่ี 3 ก) และสารสีแดงมีคาการ

ดูดกลืนแสงสูงสุดท่ี 553 นาโนเมตร (รูปท่ี 3 ข) ผายอมคราม
สังเคราะห (สารมาตรฐานอินดิโกบลู) พบคาการดูกลืนแสงสูงสุด
ท่ี 607 นาโนเมตร (รูปท่ี 3 ค) สวนผาท่ียอมดวยผงสีคราม พบคา
การดูกลืนแสงสูงสุดท่ี 519 นาโนเมตร (รูปท่ี 3 ง)

ก) ยูวี-วิสิเบิลสเปกตรัมของสารสีน้ําเงินจากผายอมครามธรรมชาติ ข) ยูวี-วิสิเบิลสเปกตรัมของสารสีแดงจากผายอมครามธรรมชาติ

ค) ยูวี-วิสิเบิลสเปกตรัมของสารสกัดจากผายอมครามสังเคราะห ง) ยูวี-วิสิเบิลสเปกตรัมของสารสกัดจากผายอมผงสีคราม

รูปท่ี 3 ยูวี-วิสิเบิลสเปกตรัมของตัวอยางสารสกัดจากผายอมคราม

ความยาวคลื่น (นาโนเมตร)

กอนและหลังยอม CH2Cl2

ความยาวคลื่น (นาโนเมตร)

กอนยอม หลังยอม

ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) ความยาวคลื่น (นาโนเมตร)

คา
การ
ดูดก
ลืน
แสง

คา
การ
ดูดก
ลืน
แสง

คา
การ
ดูดก
ลืน
แสง

คา
การ
ดูดก
ลืน
แสง
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ผลจากการศึกษาองคประกอบทางเคมีดวยเทคนิค
โครมาโทกราฟผิวบาง และคาการดูดกลืนแสงสูงสุด พบวา สารท่ี
เห็นเปนสีนํ้าเงิน คือ อินดิโกบลู สวนสารท่ีเห็นเปนสีแดง คือ
อินดิรูบิน โครงสรางแสดงดังรูปท่ี 4 ผลการทดลองสอดคลองกับ
การศึกษาองคประกอบหลักในเน้ือครามท่ีเตรียมจากใบคราม พบ
องคประกอบหลักของสาร อินดิโกบลู เห็นเปนสีนํ้าเงิน และ
อินดิ รูบิน  เห็นเปนสีแดง บนแผนโครมาโทกราฟผิวบาง
(Chanayath et al. 2002) และคาการดูดกลืนแสงสูงสุดของ
อินดิโกบลู ท่ี 605 นาโนเมตร สวนอินดิรูบิน ท่ี 553 นาโนเมตร
ใกลเคียงกับคาท่ีมีรายงานกอนหนาน้ีท่ีอินดิโกบลู มีคาการ
ดูดกลืนแสงสูงสุดท่ี 603 นาโนเมตร อินดิรูบิน มีคาการดูดกลืน
แสงสูงสุดท่ี 552 นาโนเมตร (Warjeet et al. , 2011 และ สุรีย และ
คณะ, 2543)

จากการศึกษาหมูฟงกชันของสารสกัดจากผายอมคราม
ดวยเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรด สเปกโทรสโกป ของ

สารสีนํ้าเงิน และสารสีแดงของผายอมครามดวยครามธรรมชาติ
พบหมูฟงช่ันท่ีสําคัญสองหมูคือ การสั่นแบบยืดของหมู N-H ท่ี
ความยาวคลื่น 3,244 เซนติเมตร-1 การสั่นแบบงอ ของเอมีน
N-H ท่ีความยาวคลื่น 1,262 เซนติเมตร-1 และการสั่นแบบยืด
ของ C-N ท่ีความยาวคลื่น 1,262 เซนติเมตร-1 และ 1,172
เซนติเมตร -1 ดังรูปท่ี 5 ซึ่งเปนหมูฟงกช่ันของอินดิโกบลู และ
อินดิรูบิน โครงสรางแสดงดังรูปท่ี 4 (Tayade et al., 2014) หมู
ฟงกช่ันของสารสกัดจากผายอมครามดวยครามสังเคราะห พบหมู
ฟงช่ันท่ีสําคัญคือ การสั่นแบบยืดของหมู N-H ท่ีความยาวคลื่น
3,261เซนติเมตร-1 การสั่นแบบงอ ของเอมีน N-H ท่ีความยาว
คลื่น 1,309 เซนติเมตร-1 และการสั่นแบบยืดของ C-N ท่ีความ
ยาวคลื่น 1,309 เซนติเมตร-1 และ 1,124 เซนติเมตร-1 ดังรูปท่ี 6
หมูฟงกช่ันของสารสกัดจากผายอมคราดวยผงสีคราม ไมพบหมู
ฟงช่ันท่ีสําคัญตรงกับสารสกัดของผาท้ังสองท่ีไดกลาวมา ดังรูปท่ี
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ผลจากการศึกษาองคประกอบทางเคมีดวยเทคนิค
โครมาโทกราฟผิวบาง และคาการดูดกลืนแสงสูงสุด พบวา สารท่ี
เห็นเปนสีนํ้าเงิน คือ อินดิโกบลู สวนสารท่ีเห็นเปนสีแดง คือ
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องคประกอบหลักของสาร อินดิโกบลู เห็นเปนสีนํ้าเงิน และ
อินดิ รูบิน  เห็นเปนสีแดง บนแผนโครมาโทกราฟผิวบาง
(Chanayath et al. 2002) และคาการดูดกลืนแสงสูงสุดของ
อินดิโกบลู ท่ี 605 นาโนเมตร สวนอินดิรูบิน ท่ี 553 นาโนเมตร
ใกลเคียงกับคาท่ีมีรายงานกอนหนาน้ีท่ีอินดิโกบลู มีคาการ
ดูดกลืนแสงสูงสุดท่ี 603 นาโนเมตร อินดิรูบิน มีคาการดูดกลืน
แสงสูงสุดท่ี 552 นาโนเมตร (Warjeet et al. , 2011 และ สุรีย และ
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รูปท่ี 6 อินฟราเรดสเปกตรัมของสารสกัดจากผายอมครามดวยครามสังเคราะห

รูปท่ี 7 อินฟราเรดสเปกตรัมของสารสกัดจากผายอมครามดวยผงสีคราม

จากการสุมตัวอยางผายอมครามท่ีมีขายท่ัวไปในตลาด
4 ตัวอยางดังรูปท่ี 8 เพ่ือศึกษาองคประกอบทางเคมีของสีคราม
ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟผิวบาง พบวาผาท้ัง 4 ตัวอยางน้ัน มี
องคประกอบทางเคมีของสีครามแตกตางกันดังแสดงในแผนโคร
มาโทกราฟผิวบาง ดังรูปท่ี 9 (ตําแหนงท่ี 1-4 คือสารสกัดจากผา
ครามตัวอยาง ตําแหนงท่ี 5 คือ ครามสังเคราะห (สารมาตรฐาน
อินดิโกบล)ู และตําแหนงท่ี 6 คือเน้ือครามธรรมชาติ) ผลจากการ
ทดสอบพบความแตกตางของสารสกัดจากผาครามท่ีเปน

องคประกอบในผาครามน้ันแสดงใหเห็นวาผาในทองตลาดมีความ
หลากหลายของท่ีมาของสีคราม ท้ังมาจากกระบวนการยอมคราม
ดวยวิธีธรรมชาติ ยอมดวยสีครามสังเคราะห และยอมดวยผงสี
คราม เน่ืองจากการยอมแตละวิธีน้ันใหโทนสีของผาออกมา
ใกลเคียงกัน ยากท่ีจะแยกดวยสายตาได นอกจากผูท่ีมีความ
ชํานาญ เช่ียวชาญ และอยู กับผาครามธรรมชาติเปนระยะ
เวลานาน

รูปท่ี 8 ตัวอยางผาคราม
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รูปท่ี 9 TLC ตัวอยางผาคราม

จากการวิจัยน้ีพบความแตกตางของสีครามจากผาท่ี
ยอมดวยครามธรรมชาติ ครามสังเคราะห และผงสีคราม พบวา
การแยกองคประกอบของสีผาครามธรรมชาติน้ันจะพบสีนํ้าเงิน
และสีมวงแดง แสดงไดวาในตัวอยางผายอมครามธรรมชาติมีท้ัง
อินดิโกบลู มองเห็นเปนสีนํ้าเงิน และอินดิรูบิน มองเห็นเปนสีแดง
อยางชัดเจน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดจัดทําชุดทดสอบผายอมคราม
ธรรมชาติข้ึน โดยใชกระบอกเข็มฉีดยาเปนชุดทดสอบ โดย
ทดสอบกับผาท่ียอมดวยครามธรรมชาติ แสดงดงัรูปภาพท่ี 10 ก)

จากการทดสอบพบการแยกองคประกอบทางเคมีของสีนํ้าเงิน
และสีแดง เมื่อเปรียบเทียบกับผาท่ียอมดวยสีครามสังเคราะห
(สารมาตรฐานอินดิโกบลู)พบสีนํ้าเงินเพียงสีเดียว แสดงวาใน
ตัวอยางผายอมครามสังเคราะหมีเพียงอินดิโกบลู ดังรูปท่ี 10 ข)
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ครามท่ีขายในทองตลาด โดยมีผูเช่ียวชาญไดคัดแยกผายอมคราม
ธรรมชาติ และครามสังเคราะห ผลการทดสอบแสดงดังรูปท่ี 11

ก) ข)
รูปท่ี 10 ก) ตัวอยางผายอมครามธรรมชาติ ข) ตัวอยางผายอมครามสังเคราะห

ก) ข) ค) ง) จ)
รูปท่ี 11 ผลการทดสอบผายอมครามดวยชุดทดสอบผาครามธรรมชาติ
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ผลจากการทดสอบผาครามท้ัง 5 ผืน ดวยชุดทดสอบผา
ครามธรรมชาติพบวา ผาผืนท่ี 1 (รูปท่ี 11 ก) เปนผาครามท่ีไม
ไดมาจากธรรมชาติ และ ผาผืนท่ี 2-5 (รูปท่ี 11 ข-จ) เปนผา
ครามท่ียอมดวยครามธรรมชาติ ซึ่งผลการทดสอบตรงตามท่ี
ผูเช่ียวชาญไดคัดแยกผามาใหเพ่ือทดสอบกับชุดทดสอบผาคราม
ธรรมชาติ

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาความแตกตางของผายอมคราม พบขอ

แตกตางของผาครามธรรมชาติ และผายอมครามสังเคราะห คือ
ผายอมครามธรรมชาติจะพบสารเคมีท่ีสําคัญ 2 ชนิด คือ อินดิ-
โกบลู และ อินดิรูบิน จะปรากฏสีนํ้าเงิน และสีแดง สามารถ
มองเห็นดวยตาเปลา มีคา Rf เทากับ 0.42 และ 0.26 สวนผายอม
ครามสังเคราะห (สารมาตรฐานอินดิโกบลู) พบสารเคมีท่ีสําคัญ 1
ชนิด คือ อินดิโกบลู ซึ่งจะปรากกฎสีนํ้าเงินเพียงสีเดียว มีคา Rf

เทากับ 0.42 โดยใชไดคลอโรมีเทนเปนเฟสเคลื่อนท่ี สวนผาคราม
ยอมดวยผงสีครามเคมีน้ัน จะไมพบสารท่ีมีคา Rf ตรงกับ อินดิ
โกบลู และอินดิรูบิน

การจัดทําชุดทดสอบผาครามธรรมชาติเบื้องตนน้ัน
สามารถใชในการทดสอบไดจริง แตเปนการทดสอบเบื้องตนเพ่ือ
แยกความแตกตางของผายอมครามธรรมชาติกับผายอมครามท่ี
ยอมดวยวิธีอ่ืนๆ ซึ่งชุดทดสอบผาครามธรรมชาติเบื้องตนน้ี มี
วิธีการทดสอบท่ีงาย ไมตองใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ท่ี
สลับซับซอน และมีราคาแพง อีกท้ังสามารถนําไปทดสอบนอก
หองปฏิบัติการได และสามารถใชทดสอบไดจริง
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