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บทคัดยอ 
สียอมจากธรรมชาติเปนภูมิปญญาของมนุษยเปนเวลานาน  สําหรับประเทศไทยนิยมใชสวนตางๆของพืช 

สัตวมาเปนวัตถุดิบในการยอมส ีซึ่งนิยมสกัดน้ําสีจากพืชหรือสัตว และนําไปยอม  แตดวยขอจํากัด เชน วัตถุดิบ พืช 
สัตวในธรรมชาติเริ่มลดลง  การใชสีสังเคราะหเริ่มมีบทบาทมากขึ้น  ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมสีในรูปผงจาก
เปลือกของผลมังคุด โดยการศึกษาการสกัดน้ําสีจากเปลือกมังคุดดวยสารละลายที่สกัดสี  4 ชนิด ไดแก น้ํา           
เมทานอล สารละลายกรดอะซิติกเขมขน 3  % และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.5 M และทําสีให
บริสุทธิ์จากการใชสารดูดซับ ทั้งหมด  3 ชนิด คือ ดินสอพอง   ซิลิกาเจล และ ดินเบนทอไนต ภายหลังการเตรียม
เปนผงสีบริสุทธิ์จึงศึกษาประสิทธิภาพการดูดซึมสีบนดายฝาย  ผลการทดลองสกัดน้ําสีดวยสารละลายตางๆพบวา 
ไดน้ําสีที่มีสีแดง ถึงสีแดงอมน้ําตาล  เมื่อเตรียมเปนผงสีโดยใชตัวกลางที่เปนสารดูดซับสีแยกจากสิ่งเจือปนอื่นๆ  3 
ชนิด  จะไดผงสีที่มีชมพูออน ถึงน้ําตาลเขมจากการใชดินสอพองเปนสารดูดซับ ซึ่งทําใหไดผงสีมากถึง ประมาณ 
10.5 %  ผลจากการทดสอบความสามารถในการยอมบนดายฝายโดยปราศจากสารชวยยอมติด พบวาสีสามารถ
ติดบนดายฝายมากถึงรอยละ 63  

 
คําสําคัญ :  สีผง  เปลือกมังคุด  สารดูดซับ  

 

Abstract 
Natural dye is the wisdom value of human kind for a long time. In Thailand, many parts of plant  

and animal  were popular raw materials for dyeing  and preferred to use  as a solution of fresh dye by 
wisdom knowledge. From many disadvantage as  the reduction of raw materials of plant and animal, 
and the increasing of synthetic dye, so the aim of this work  is to prepare the dye in powder form the 
mangostin peel by extraction of dye solution by using  4 solvents as water, methanol, 3% acetic acid 
and 0.5 M sodium as an extractant. The dyes  were  purified on 3 adsorbent types as marly lime stone 
,silica gel and bentonite clay.After the dye was purified, it was studied the exhaustion efficiency too. The 
results showed that the dye solutions have many color shade from red solution to red brown solution. 
After the dye was prepared on 3 adsorbents showed the dye powder pink color to dark brown color. 
The colour on marly lime stone gave the 10.5 percentage yield. Finally, the result from exhaustion test 
showed % E at 63 % on cotton yarn.  
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คํานํา 
การยอมผาดวยสีธรรมชาติเปนภูมิปญญาของมนุษยที่คิดคนและสืบทอดกันมาแตโบราณ สีและการใช

ประโยชนสารสีที่ไดจากพืชเพื่อใชยอมผาและตกแตงเครื่องมือเครื่องใชมีมานานกวา 2,000 ป รายงานครั้งแรกใน
การใชครามในจีนมีอายุมากกวา 6,000 ป สียอมธรรมชาติสวนใหญไดจากพืช เปลือกไม ใบไม และรากไม มี
ขั้นตอนเพื่อที่จะทําใหเกิดเปนสีตางๆ ไดสวยงามแปลกตาตางจากสีวิทยาศาสตร (พีรศักดิ์,2545). จากภูมิปญญา
ไทยมีรายงานของผูใหญที่ใหความรูสืบทอดกันมานั้น พบวาสีจากธรรมชาติที่ยังใชอยูในปจจุบันนี้มีหลายประเภท 
ไดแก สีในกลุมสีแดงจะไดจากรากยอ    แกนฟาง ลูกคําแสด  เปลือกสมอ รังของครั่ง สีในกลุมใหสีคราม มักไดจาก
ตนครามหรือตนฮอมโดยใชรากและใบตนครามผสมกับปูนขาวและน้ํากลุมสีเหลือง    ไดจากแกนเข หรือแกนแกแล 
แกนขนุน เนื้อไมของตนหมอน  ใบเสนียด ยางของตนธงทอง    แกนของสุพรรณิการ สีเขียวตองออน ไดจากเปลือก
ของตนมะพูด เปลือกผลทับทิม แกนแกแล รวมกับตนคราม ใบหูกวาง เปลือกและผลสมอ พิเภกใบสมปอยผสมกับ
ผงขมิ้น ใบสับปะรดออนใบแค สีดําไดจากลูกมะเกลือลูกกระจายตนกระเม็งผลและเปลือกของสมอ (กรมวิชาการ
เกษตร,2549). เปนตน    ตามความรูดานภูมิปญญาไทยแตโบราณจึงสืบทอดตอกันมาเปนองคความรูสูลูกหลาน 
แตเนื่องจากการเตรียมสีธรรมชาตินั้นยุงยาก ไมสะดวกสบาย เสียเวลา และที่สําคัญคือมีความคงทนตอการใชงาน
ต่ํา  จึงทําใหคนหันไปนิยมใชสีสังเคราะห  เนื่องจากหาซื้อไดงาย สะดวกตอการนําไปใช มีสีสดกวาสีธรรมชาต ิ
สามารถเตรียมใหมีสีตางๆ ตามความตองการไดงาย สีคงทน ไมตกสีงาย ทนตอการซักลางและแสงแดด  ดังนั้น
ในชวงระยะเวลาหนึ่งกระแสโลกนิยมหลงใหลในวัฒนธรรมการใชสีจากการสังเคราะหดวยเคมีเนื่องจากใหสีสัน
คงทนสวยงามสดใส ซึ่งก็ยังไดรับความนิยมมาถึงในปจจุบัน  แตอยางไรก็ตามผลจากการที่ประชากรโลกรวมทั้ง
ประชาชนคนไทยใชสารเคมีมากขึ้น มีผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมมากมาย เพราะสีสังเคราะหสวนใหญมี
โครงสรางทางเคมีเปนสารที่มีอันตรายตอสุขภาพ เชน การใชสีสังเคราะหยอมผากอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัย มีอาการคอแหง  ไอบอย  หายใจเหนื่อยหอบ  น้ําตาไหล  แสบตา  ตาบวม  เวลาบวนน้ําลายมีสีติดออกมา    
มือเทาแตก  ขอบเล็บกรอน  และเวียนศรีษะจากกลิ่นสี นอกจากนี้กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม (สุรีย,2544) 
ประกอบกับทัศนคติของคนไทยเริ่มใสใจกับความรูภูมิปญญาไทยมากขึ้น สีธรรมชาติมีประวัติความเปนมาที่
ยาวนาน  ปจจุบันสียอมผาจากวัตถุดิบธรรมชาติวัฒนธรรมการทอผาและทําสีธรรมชาติตามภูมิปญญาดั้งเดิมจึง
คอยๆ เสื่อมลงจนกระทั่งบางแหงสาบสูญไป  สีธรรมชาติที่มาจากตนไม ไมมีสารใดเจือปน การสงเสริมใหมีการใชส ี
จากสารสีที่ไดจากพืชจึงควรไดรับการสนับสนุนในเขตพื้นที่ที่มีพืชตามแตละทองถิ่นนํามาสกัดสีเพื่อใชยอมผา ซึ่งใน
ปจจุบันพบวา การใชสีจากพืชธรรมชาติโดยตรงยังมีขอจํากัด ตรงที่ ตองใชสีในลักษณะเปนน้ําสีที่ผูใชตองนํามา
แยกจากพืชธรรมชาติโดยตรง  ดังนั้นคณะผูวจิัยจึงใหความสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางการเตรียมเปนสีในรูปแบบสี
ผงเพื่อจะไดมีความสะดวกในการใชงานตอไป ภูมิปญญาการสกัดสีจากธรรมชาติที่มีอยูนั้นก็นาจะนํามาสราง
รูปแบบผลผลิตใหมๆได  ดังนั้นในการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑผงสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นสําหรับยอมใหมี
ประโยชนตอการพัฒนาสียอมจึงจําเปนอยางมากที่จะตองใหความสําคัญตอการศึกษาพืชธรรมชาติที่มีในทองถิ่น
ของประเทศไทย การคิดคนเพื่อผลิตเปนผงสียอมก็เปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหการนําไปใชประโยชนไดงายขึ้น ซึ่ง
ใชวิธีการสกัดแบบงายๆ ในงานวิจัยนี้ไดมีการศึกษาการสกัดสารสีจากเปลือกผลมังคุด โดยทําใหสีบริสุทธิ์บนสาร
ดูดซับ  สําหรับการเตรียมสีจากมังคุดพบรายงานของเสาวนิตย(2550) ไดเตรียมสีสกัดจากใบของตนมังคุดโดยโดย
วิธีการตมใบมังคุดสด ใบมังคุดสดหมัก และใบมังคุดสดตมแลวหมัก แลวนําไปยอมบนผาบาติก ซึ่งไมไดเตรียมเปน



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1977 

ผงสีแตอยางใด   แตอยางไรก็ตามมีรายงานการเตรียมผงสีของนิสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญะบุรี
(ขาวสด,2550).  ไดเตรียมผงสีจากพืชตางๆไดแกไมฝาง ใบหูกวาง แกนขนุน ขมิ้น เปลือกสะเดา เปลือกสมอ 
เปลือกตนนนทรี มะเกลือ ดอกคําฝอย และดอกอัญชัน โดยจากการวิจัยการสกัดดวยวิธีการที่คิดคนขึ้น สามารถ
สกัดผงสีไดอยางรวดเร็ว จากปกติที่ชาวบานใชเวลาสกัดผงส ี2-3 วัน แตดวยวิธีการที่เราคิดขึ้นสามารถสกัดไดใน
เวลา 2-3 ชั่วโมง ซึ่งถือวาสามารถประหยัดเวลาลงไปมาก และอัตราสวนพืชใหสี ตอ ผงสีที่ไดรับ อยูระหวาง 1.3% 
ถึง 5.5% ซึ่งไมไดรายงานการทําผงสีจากเปลือกมังคุด สําหรับมังคุดจัดเปนผลไมที่มีคุณประโยชนมาก มังคุด ชื่อ
วิทยาศาสตร: Garcinia mangstana Linn. เปนพันธุไมไมผลัดใบเขตรอนชนิดหนึ่ง เชื่อกันวามีถิ่นกําเนิดอยูที่หมู
เกาะซุนดาและหมูเกาะโมลุกกะ แพรกระจายพันธุไปสูหมูเกาะอินดีสตะวันตกเมื่อราวพุทธศตวรรษที ่24 แลวจึงไปสู 
กัวเตมาลา ฮอนดูรัส ปานามา เอกวาดอรไปจนถึงฮาวาย ในประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมานานแลวเชนกัน 
(Sornprasit,1987). เปลือกของผลมังคุดมีสีน้ําตาลเขม เปลือกมังคุดมาใชเปนยาแกทองเสีย แกทองรวง สรรพคุณ
ที่โดดเดนของเปลือกมังคุดที่เรารูจักใชกันมานานคือการใชเปลือกมังคุดในการรักษาโรคผิว สิวตางๆ บรรเทาอาการ
ผดผื่น โดยใชเปลือกมังคุดแหงมาตมน้ําอาบ(จริยาและสมเกียรติ,2532).  หรือใชน้ําตมเปลือกมังคุดทาบริเวณที่มี
อาการ และดวยคุณสมบัติดังกลาวนี้เองเปลือกมังคุดจึงถูกดึงมาเปนสวนผสมของผลิตภัณฑหลากหลายชนิด 
นอกจากนี้ในเปลือกมังคุดมีสารที่เรียกวา แทนนิน(tannin)มีฤทธิ์สมานแผลชวยใหแผลหายเร็วขึ้น สารแซนโทน
(Xanthone)ชวยยับยั้งเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคผิวหนังได และสารที่มีชื่อเรียกเฉพาะชื่อเดียวกับมังคุดวา แมงโก
สติน (Mangostin) มีฤทธืชวยลดการอักเสบ และตานแบคทีเรียที่ทําใหเกิดหนอง (Mahabusarakam , Wiriyachitra 
and Phongpaichit ,1986). การวิจัยนี้จึงนําเสนอการนําเปลือกมังคุดไปใชใหเกิดประโยชนในการเปนสียอมผาจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาต ิ
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อุปกรณและวิธีการ 
ตอนที่ 1  การศึกษาการสกัดสีจากเปลือกมังคุด  (Vankar ,2000)  

เตรียมตัวทําละลายที่ใชในการสกัด 4 ชนิดคือ น้ํากลั่น    เมทานอล  สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 
3 และ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.5 M ชนิดละ      300 mL ใสเปลือกมังคุด  100 กรัม ลงในตัวทํา
ละลายแตละชนิด ในบีกเกอรขนาด 600 mL แชทิ้งไว 1 คืน แลวนําไปกรองแยกกากออกดวยผาขาวบางนํา
สารละลายที่ไดไปตั้งระเหยตัวทําละลายใหเหลือสารละลายประมาณ 25 mL บนแผนใหความรอน  นําสารละลายที่
ไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความยาวคลื่น  400 – 800 nm โดยปเปตมา 1 mL ปรับปริมาตรในขวดปรับ
ปริมาตรขนาด 10 mL   สําหรับตัวทําละลาย น้ํากลั่น,เมทานอล ,สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3 สวนตัวทํา
ละลายสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.5 M  ใหปเปตสารละลายมา 0.1 ปรับปริมาตรเปน 10mLในขวด
ปรับปริมาตร   นําสารละลายที่ไดเทเคลือบบนสารดูดซับในขั้นตอไป  
ตอนที่ 2   ศึกษาการทําผงสีใหบริสุทธ์ิ 
  สารดูดซับที่ใชมีดวยกัน 3 ชนิด คือ  ดินสอพอง (ซื้อจากรานขายของชําทั่วไป)  ซิลิกา ( เกรดโครมาโทก
ราฟ จากบริษัท Merck)   และ  ดินเบนโทไนต (bentonite  clay) ( เกรดหองปฏิบัติการ จากบริษัท fluka) 
  ชั่งน้ําหนักสารดูดซับแตละชนิด  โดยดินสอพองชั่งน้ําหนักประมาณ 40 กรัม  สวน ซิลิกา และ  ดินเบนโท
ไนต ชั่งน้ําหนักประมาณ 20 กรัม เทสารละลายสีที่สกัดไดจากตอนที ่1 เทลงบนสารดูดซับ ที่เตรียมไว โดยเติมทีละ 
5 mL  จากนั้นผสมใหเขากัน จากนั้นนําบีกเกอรที่บรรจุสีอยูไปอบทีอุ่ณหภูม ิ80 oC เพื่อไลความชื้นออกเปนเวลา 15 
นาท ีนําออกจากตูอบ และเติมสารละลายสีลงไปอีก 5 mL จากนั้นนําไปอบตออีก 15 นาที  ทําตามเชนเดิม จนกวา
จะเติมสารละลายสีลงไปครบปริมาตร 25 mL ทําการอบสีประมาณ 1 ชั่วโมงจนกระทั่งผงสีแหง   ชั่งน้ําหนัก ,
คํานวณหารอยละผลผลิต ของสีที่ไดจากการสกัด 
ตอนที่ 3  การศึกษาประสิทธิภาพยอมดายฝายดวยผงสีที่เตรียมได 
3.1 การเตรียมดายฝายกอนยอม                                                                                                                       

แชฝาย(ซื้อจาก รานในเขตชุมชน ยอมผา  ในจ.กาฬสินธิ์  ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนรอยละ 1  
นําไปตมบน แผนใหความรอนเปนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ลางทําความสะอาดดวยน้ํา และผึ่งดายฝายใหแหง 
3.2 การยอมส ี (เทียนศักดิ ์,2539)  
      ชั่งสารดูดซับที่เคลือบสีแลวจากตอนที ่2    5 กรัม ละลายดวยน้ํากลั่น 100 mL  ตั้งทิ้งไว 1 ชั่วโมง โดยใหความ
รอนออน ๆ      ทําการกรองสารละลายสีที่ได แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงชวงความยาวคลื่น 400-800 nm ( A 
กอนยอม )  นําสารละลายสีที่ไดใสในบีกเกอรขนาก 250 mL แลวไปตั้งบนแผนใหความรอน จนรอน  จากนั้นนํา
ฝายที่ชั่งน้ําหนักไวประมาณ 4 กรัม ใสลงไปในบีกเกอรที่มีสารละลายส ีตมจนครบ 1 ชั่วโมง  เมื่อครบเวลา 1 ชั่วโมง 
นําฝายขึ้นมาซักน้ําที่ 1 ,2,3  จากนั้นนําไปตากใหแหง   นําสารละลายสีที่เหลือจากการยอมผามาปรับปริมาตรเปน 
100 mL  และ นําสารละลายสีและน้ําซักผาทั้ง 3 ครั้งไปวัดคาการดูดกลืนแสงสูงสุด(จําทําใหได   A สีภายหลังการ
ยอม,Aซักน้ํา1,Aซักน้ํา 2,Aซักน้ํา 3 
           จากนั้นนําคาที่ไดไปคํานวณหาคาความสามารถในการดูดซึมส ี(% exhaustion)  ตามสมการที ่1) 
 

                             %E  =  (Abs)0 – (Abs)1  x 100               ………..(1) 
                                                 (Abs)0 
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                       (Abs)0   =  คาแอบซอรบแบนซของสารละลายสีกอนการยอม 
                       (Abs)1  =  คาแอบซอรบแบนซของสารละลายสีหลังการยอม  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการศึกษาการสกัดสีจากเปลือกมังคุด ดวยตัวทําละลาย 4ชนิด    ไดแก น้ํากลั่น    เมทานอล  

สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3 และ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.5 M ทําใหไดสารละลายที่มีสี
ตางๆกันตามแสดงในตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1   แสดงสีของสารละลายที่สกัดจากเปลือกมังคุด 

ชนิดตัวทําละลายที่ใชสกัด สีของสารละลาย 
น้ํากลั่น 
เมทานอล   

สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3  
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.5 M 

สีแดงอมน้ําตาล 
สีแดงอมชมพ ู

สีแดง 
สีแดงเขม 

            
ผลการศึกษาการทําผงสีใหบริสุทธ์ิ   จากการสกัดน้ําสีในตอนที่ 1 จะไดน้ําสีที่ยังไมบริสุทธิ์ ถานําไป

ระเหยแหง ก็ไมสามารถทําใหแหงสนิทได  จึงตองใชตัวกลางที่เปนสารดูดซับสีแยกจากสิ่งเจือปนอื่นๆ  ในการ
ทดลองเลือกสารดูดซับ 3 ชนิด  คือ  ดินสอพอง   ซิลิกา  และ ดินเบนทอไนต  เปนสารตัวกลางที่จะดูดซับ   ซึ่งไดผล
เปนลักษณะผงสีตามที่แสดงในตารางที ่2 

 
ตารางที่ 2  สีของผงสีจากเปลือกมังคุดโดยใช สารดูดซับ 

ชนิดตัวทําละลายที่ใชสกัด ชนิดสารดูดซับ สีของผงสี 
น้ํากล่ัน ดินสอพอง 

ซิลิกา 
ดินเบนทอไนต 

สีน้ําตาลออน 
สีน้ําตาลแดง 
สีเทาอมน้ําตาล 

เมทานอล ดินสอพอง 
ซิลิกา 

ดินเบนทอไนต 

สีชมพูออน 
สีชมพูเขม 
สีชมพูออน 

สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3 
 

ดินสอพอง 
ซิลิกา 

ดินเบนทอไนต 

สีน้ําตาลออน 
สีน้ําตาลแดง 

สีเทาอมน้ําตาลออน 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.5 M ดินสอพอง 

ซิลิกา 
ดินเบนทอไนต 

สีน้ําตาลเขม 
สีน้ําตาล 
สีน้ําตาลดํา 
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เมื่อนําผงสีที่ไดมาละลายน้ําบริสุทธิ ์เพื่อนําไประเหยแหง และหาปริมาณสีผงที่บริสุทธิ ์ที่ไดจากการเตรียมดวยสาร
สกัด 4 ชนิด บนสารดูดซับ 3 ชนิด ผลตามแสดงในตารางที ่3  
 
ตารางที่ 3    แสดงรอยละของผลิตภัณฑผงสีบริสุทธิ์ที่เตรียมได  

ชนิดตัวทําละลายที่ใชสกัด ชนิดสารดูดซับ รอยละผลได 
น้ํากล่ัน ดินสอพอง 

ซิลิกา 
ดินเบนทอไนต 

10.45 
8.49 
6.00 

เมทานอล 
 

ดินสอพอง 
ซิลิกา 

ดินเบนทอไนต 

9.22 
8.70 
4.95 

สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3 
 

ดินสอพอง 
ซิลิกา 

ดินเบนทอไนต 

10.42 
10.20 
6.71 

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
เขมขน 0.5 M 

 

ดินสอพอง 
ซิลิกา 

ดินเบนทอไนต 

10.32 
9.02 
5.13 

 
ผลการศึกษาประสิทธิภาพยอมดายฝายดวยผงสีที่เตรียมได   จากผงสีที่เตรียมไดในตอนที ่2 เมื่อนํา

สีที่แยกไดจากการใชสารละลายแตละชนิดสกัด  ไปบันทึกคาการดูดกลืนแสง พบวา สีมีคาการดูดกลืนแสงแตกตาง
กันที่ความยาวคลื่นตางๆ แตการบันทึกคาการดูดกลืนแสงทําที่ตําแหนงคาการดูดกลืนแสงสูงสุดของแตละชนิด โดย
ผลการวัดคาแอบซอรบแบนซที่ความยาวคลื่นสูงสุดของสีที่ไดที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร  กอนการทําใหสี
บริสุทธิ์และภายหลังทําใหบริสุทธิ์ดังแสดงในตารางที ่ 4 
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ตารางที่ 4    แสดงการเปลี่ยนแปลงของคาความสามารถในการดูดกลืนแสงของสีสกัดกอนทําใหบริสุทธิ ์และ
ผลิตภัณฑผงสีบริสุทธิ์ที่เตรียมได  

ชนิดสารดูดซับ ตัวทําละลายที่ใชสกัด 
คา A ของน้ําสีกอน
เคลือบบน สารดูดซับ 

คา A สีภายหลังการ
เคลือบบนสารดูดซับ 

ดินสอพอง 
 

น้ํากล่ัน 
เมทานอล 

สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 

เขมขน 0.5 M 

0.091 
0.176 
0.346 
1.708 

1.489 
1.323 
1.202 
4.794 

ซิลิกา 
 

น้ํากล่ัน 
เมทานอล 

สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 

เขมขน 0.5 M 

0.097 
0.172 
0.383 
1.086 

 

1.251 
0.644 
1.397 
1.610 

 
ดินเบนทอไนต 

 
น้ํากล่ัน 
เมทานอล 

สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 

เขมขน 0.5 M 

0.092 
0.176 
0.401 
1.675 

0.632 
1.783 
1.145 
1.824 

 
  

จากผลการทดลองในตอนนี้จะเห็นวา คาความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสีภายหลังทําใหบริสุทธิ์
โดยการดูดซับผานตัวกลางทั้ง 3 ชนิด มีคาสูงขึ้นในทุกการสกัดดวยสารละลายตางๆ บนตัวกลางตางๆดวย แสดงวา 
สีจากเปลือกมังคุดที่สกัดได มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นอยางมากและมีความเขมขนมากขึ้น  และเมื่อนําไปยอมบนดาย
ฝายเพื่อคํานวณหาประสิทธิภาพการเกาะติดบนเสนใย โดยไมไดใชสารชวยเกาะติด ไดผลตามแสดงในตารางที ่5 
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ตารางที่ 5    แสดงคาความสามารถในการดูดเกาะติดของสีบนเสนใย  

ชนิดสารดูดซับ ตัวทําละลายที่ใชสกัด 
คาความสามารถในการดูดซึมสี 

 
ดินสอพอง 

 
น้ํากล่ัน 
เมทานอล 

สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.5 M 

36.80 
43.46 
63.15 
38.96 

ซิลิกา 
 

น้ํากล่ัน 
เมทานอล 

สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.5 M 

31.97 
26.24 
56.84 
52.28 

ดินเบนทอไนต 
 

น้ํากล่ัน 
เมทานอล 

สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.5 M 

13.44 
9.81 

54.32 
52.16 

 
สรุปผลการทดลอง  

สรุปผลจากการทดลองพบวา ผลการศึกษาการสกัดสีจากเปลือกมังคุด ดวยตัวทําละลาย 4ชนิด    ไดแก 
น้ํากลั่น    เมทานอล  สารละลายกรดอะซิติกเขมขนรอยละ 3 และ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.5 M ทํา
ใหไดสารละลายที่มีสีตางๆกัน โดยน้ําสีสกัดหยาบที่ไดมีส ีแดงอมชมพู ถึงสีแดงเขม    เมื่อนําไปทําใหบริสุทธิ์ดวย
การใชสารดูดซับ 3 ชนิด  คือ  ดินสอพอง   ซิลิกา  และ ดินเบนทอไนต  เปนสารตัวกลางที่จะดูดซับ   ซึ่งไดผลเปน
ลักษณะผงสีตามที่แสดงในตารางที ่2 โดยถาสกัดสีจากเปลือกมังคุดดวยเมทานอล และใหสีเคลือบบนสารดูซับทั้ง 
3 ชนิด จะไดผงสีเปนสีชมพูออน แตใชสารละลายอื่นๆสกัดและเคลือบบนสารดูซับมักจะไดผงสีสีน้ําตาล ถึงสีเทา    
ภายหลังการนําผงสีที่ไดมาละลายน้ําบริสุทธิ ์เพื่อนําไประเหยแหง และหาปริมาณสีผงที่บริสุทธิ ์ที่ไดจากการเตรียม
ดวยสารสกัด 4 ชนิด บนสารดูดซับ 3 ชนิด มีปริมาณรอยละผลได ประมาณ 5 – 10.45  % จัดวาไดผงสีบริสุทธิ์ใน
ปริมาณคอนขางสูง กวาที่มีผูรายงานการเตรียมผงสีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุร ี  ขอที่นาสังเกต
คือการใชดินสอพองเปนสารดูดซับมักจะใหปริมาณผงสีบริสุทธิ์สูงที่สุด ไมวาจะใชสารละลายใดสกัดส ีและที่จัดเปน
ขอดีคือ ดินสอพองราคาถูกที่สุด การเกิดการดูซับเฉพาะสารสีไดดี เนื่องจาก ดินสอพองเปนสารที่มีชื่อทางเคมีวา 
Marly limestone ซึ่งมีสารประกอบหลักเปนแคลเซียมคารบอเนตมากถึง 75 %  การที่มีโครงสรางเปนหินปูนจึงมี
ความเปนเบสออน(Moseley,1990)   จึงทําใหสามารถจับกับโครงสรางสารสีหลักในเปลือกมังคุด คือ สารแอนโทไซ
ยานิน (Du.C.T.,Francis.F.J.,2006).  ซึ่งแอนโทไซยานินเปนสารที่มีโครงสรางดังภาพที ่ 1 ซึ่งเปนโครงสรางเบส 
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ภาพที่ 1  โครงสรางแอนโทไซยานิน: ที่มา: Wu และคณะ (2004) 

 
นอกจากนี้ในเปลือกมังคุดก็มีสารฟนอลิกดวย ดังนั้นแอนโทไซยานินในเปลือกมังคุดจึงไมไดอยูในรูปสาร

บริสุทธิ์ทีเดียวแตอาจจะเปนสารอนุพันธของแอนโทไซยานินดวย  แตอยางไรก็ตามการที่โครงสรางสารสีหลักเปน
เบสจึงทําใหเกิดการเกาะบนสารดูดซับประเภทดินสอพองไดดียิ่งขึ้น 

เมื่อนําสีที่แยกไดจากการใชสารละลายแตละชนิดสกัด  ไปบันทึกคาการดูดกลืนแสง พบวา สีมีคาการ
ดูดกลืนแสงแตกตางกันที่ความยาวคลื่นตางๆ แตการบันทึกคาการดูดกลืนแสงทําที่ตําแหนงคาการดูดกลืนแสง
สูงสุดของแตละชนิด โดยผลการวัดคาแอบซอรบแบนซที่คาความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร  กอนการทําใหสีบริสุทธิ์
และภายหลังทําใหบริสุทธิ์ดังแสดงในตารางที ่ 4 ผลการทดลองในตอนนี้จะเห็นวา คาความสามารถในการดูดกลืน
แสงของสารสีภายหลังทําใหบริสุทธิ์โดยการดูดซับผานตัวกลางทั้ง 3 ชนิด มีคาสูงขึ้นในทุกการสกัดดวยสารละลาย
ตางๆ บนตัวกลางตางๆดวย แสดงวา สีจากเปลือกมังคุดที่สกัดได มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นอยางมากและมีความเขมขน
มากขึ้น  และเมื่อนําไปยอมบนดายฝายเพื่อคํานวณหาประสิทธิภาพการเกาะติดบนเสนใย โดยไมไดใชสารชวย
เกาะติด โดยการคํานวณตามสมการที่ 1  จะเห็นวาการที่ไมไดมีสารชวยใหยอมติดใดๆเลย ผงสีที่เตรียมไดก็
สามารถจะติดบนวัสดุดายเสนใยฝายสูงสุดประมาณ 63% ที่นาสังเกตคือการสกัดสีหยาบจากเปลือกมังคุดดวย
สารละลายกรดอะซิติกจะทําใหไดสีที่สามารถยอมติดบนดายฝายดีที่สุด ในเกลือบทุกสารดูดซับ โดยเฉพาะการใช
ดินสอพอง ทั้งนี้เพราะสารสีแอนโทไซยานินและสารอนุพันธมีฤทธิ์เปนเบสจึงถูกสกัดไดดีดวยสารละลายกรด และ
จะยอมติดไดดีบนวัสดุที่เปนเบส ดินสอพองมีความเปนเบสจึงสามารถดูซับสารสีไดคอนขางมากสอดคลองกับ
ทฤษฎีทางโครมาโทกราฟ (Scott, R.P.W.,1993). 

สรุปผลจากการเตรียมสารสีจากเปลือกมังคุดในรูปผงส ี คณะผูวิจัยสามารถเตรียมผงสีไดดวยการสกัดสาร
สีหยาบจากเปลือกผลมังคุด ดวยการใชสารละลาย 4 ชนิดสกัด ไดแก น้ํา เมทานอล สารละลายกรดอะซิติก  
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  ภายหลังการเตรียมใหบริสุทธิ์ดวยการใชสารดูดซับ  3 ชนิด คือ ดินสอพอง  ซิลิกา
เจล และ ดินเบนทอไนต เปนสารชวยค้ําจุนสี ทําใหสามารถตกผลึกเปนผงสี ไดปริมาณมากที่สุดจากการใชดินสอ
พองเปนสารดูดซับ ซึ่งทําใหไดผงสีมากถึง ประมาณ 10.5 % ผลจากการทดสอบความสามารถในการยอมบนดาย
ฝายโดยปราศจากสารชวยยอมติด พบวา สีสามารถติดบนดายฝายมากถึงรอยละ 63 

 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไดจัดสรรเงินทุน จากเงินงบประมาณแผนดิน
ประจําป 2552   และขอขอบคุณภาควิชาเคมีที่ไดเอื้อเฟอสถานที่ในการปฏิบัติการทดลองวิจัยครั้งนี้ ตลอดจน
สารเคมีเครื่องมือ เครื่องแกวพื้นฐาน จนการทดลองไดลุลวงเปนอยางด ี
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