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Dyeing Sa Paper with Natural Dye from Soil
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาค่าสี ทีได้จากการย้อมสี กระดาษสาด้วยสี ธรรมชาติจากดิน และ
เพือเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างเฉลียของค่าสี ทีได้จากการย้อมด้วยอัตราส่ วนทีแตกต่างกัน นํากระดาษสา
นําหนัก 70 - 80 กรัมต่อตารางเมตร ย้อมสี ทีเตรี ยมจากดิน 4 สี คือ สี ดาํ สี นาตาลเข้
ํ
ม สี นาตาลอ่
ํ
อน สี นาตาล
ํ
แดง ด้วยความเข้มข้นดิน: นํา 1: 3 และ 1: 6 ประเมินค่าสี ดว้ ยเครื องวัดค่าสี (Colorimeter) ยีห้อ ColorFlex
พบว่า ค่าเฉลียความเป็ นสี (h*) เท่ากับ 77.98 และ 83.37, 79.03 และ 82.18, 82.36 และ 86.19 และ 66.41
และ 71.52 ตามลําดับสี และความเข้มข้นของดิน โดยค่าความสว่างของสี (L*) จะลดลงถ้าใช้อตั ราส่ วนของ
ดินเพิมขึน ผลการวิเคราะห์สถิติดว้ ยค่า t-test ของกระดาษสาทีย้อมด้วยดินสี เดียวกันแต่ความเข้มข้น
แตกต่างกัน 2 ระดับ พบว่า ค่าสี (L* a* b* C* และ h*) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสํ าคัญ: การย้อมสี ธรรมชาติจากดิน, กระดาษสา, การย้อมสี
ABSTRACT
A study was aimed to investigate the colors of Sa papers dyed with natural soil, and analyzed the
different means of color value between different ratios of soils. The bleached Sa papers weighs 70-80
grams per square meter were dyed with black, dark brawn, light brown and red brown in 2 different ratios:
1: 3 and 1: 6 (soil: water). The dyed Sa paper were tested for color value using the Colorimeter. The
average h* value of different concentration and different color of soil were 77.98 and 83.37 , 79.03 and
82.18, 82.36 and 86.19 and 66.41 and 71.52 respectively . The Sa paper dyed with the higher soil ratio
yielded the lower lightness (L *). The results of t-test analysis were found that Sa paper dyed with
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different ratio of soil were showed different color value (L* a* b* C* และh*) at statistical significance
level of .05
Keywords: Natural dye from soil, Sa paper, Dyeing
บทนํา
สี เป็ นสิ งทีมีความสําคัญอย่างหนึงในการดํารงชีวิต ซึ งมนุ ษย์รู้จกั สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวติ ประจําวันมาตังแต่อดีตกาล มนุษย์ได้คน้ พบสี จากพืช สัตว์ ดินแร่ ธาตุฯลฯ โดยนํามาใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวาง เริ มต้นจากการระบายลงบนผนังถํา ตลอดจน ภาชนะเครื องใช้ รู ปปัน รู ปแกะสลัก เพือให้
รู ปเด่นชัด มีความเหมือนจริ งมาก ตลอดจนเป็ นองค์ประกอบทีมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก อารมณ์ และจิตใจ
ดินเป็ นวัสดุธรรมชาติทีเกิดขึนจากการผุพงั สลายตัวของหิ นและแร่ ตลอดจนการสลายตัวของซาก
พืชและสัตว์ ผสมคลุกเคล้ากัน โดยได้รับอิทธิ พลจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ พืนที ระยะเวลา
ในการเปลียนสภาพทีแตกต่างกัน เกิดเป็ นดินหลากหลายชนิด ปกคลุมพืนผิวโลกอยูเ่ ป็ นชันบางๆ เป็ นทียึด
เหนียวและเจริ ญเติบโตของพืชและสัตว์ ดินแต่ละบริ เวณจะมีสีทีแตกต่างกันไป เช่น สี ดาํ สี นาตาล
ํ
สี แดง สี
ส้ม สี เหลือง สี เทา เป็ นต้น ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบต่างๆ ในดิน (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ทีดิน,
2558) การใช้ประโยชน์จากดินในด้านการย้อมสี นนเป็
ั นทีรู ้จกั และได้รับการย้อมรับในกลุ่มการย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติ โดยใช้โคลนเป็ นสารช่วยติดสี หรื อมอร์ แดนท์ (Mordant) ธรรมชาติในการย้อมสี เนืองจากใน
โคลนจะมีแร่ ธาตุทีช่วยให้สีธรรมชาติคงทนต่อการใช้งานยิงขึน แต่มกั ทําให้สีทีได้หม่นลง
เขตตลิงชัน เดิมเป็ นอําเภอเก่าแก่อยูใ่ นพืนทีการปกครองของจังหวัดธนบุรี เป็ นพืนทีราบลุ่มตังอยู่
รอบนอกกรุ งเทพมหานครทางตะวันตกของแม่นาเจ้
ํ าพระยา ในอดีตเป็ นพืนทีทีเป็ นคูคลองจํานวนมากซึ ง
เป็ น มีอาชีพเกษตรกรรม ทํานาทําสวน แม้วา่ ในปั จจุบนั จะมีความเจริ ญเข้ามาในพืนทีแต่เขตตลิงชันยังคง
เป็ นพืนทีการเกษตรในกรุ งเทพมหานคร ทีมีการปลูกสวนผัก สวนผลไม้ เหลืออยูใ่ ห้เห็นได้ (สุ ภาภรณ์,
2555)
กระดาษสาเป็ นผลิตภัณฑ์จากต้นปอสา เป็ นวัตถุดิบทางธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตสามารถ
เลือกแนวทางการผลิตแบบดังเดิมโดย ไม่ใช้เครื องจักร ไม่ใช้สารเคมี เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม กําลังได้รับ
ความนิยม นําไปใช้ในการประดิษฐ์งานหัตถกรรม อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ดอกไม้ประดิษฐ์ ร่ ม โคมไฟ วอลเป
เปอร์ ฯลฯ ด้วยลักษณะพิเศษทีเป็ นเอกลักษณ์ (นิรนาม, 2526) การให้สีกระดาษสาโดยส่ วนใหญ่ใช้สีเคมีใน
การให้สีซึงอาจไม่สอดคล้องกับตลาดในเชิงอนุรักษ์สิงแวดล้อมเนื องจากสี เคมีมีความเป็ นพิษจากโลหะหนัก
การย้อมสี กระดาษสาด้วยสี ธรรมชาติจึงเป็ นแนวทางหนึงของการส่ งเสริ มการผลิตและการจัดจําหน่าย
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การย้อมสี กระดาษสาด้วยสี ธรรมชาติจากดิน จึงเป็ นแนวทางหนึงในการส่ งเสริ มกระบวนการผลิต
งานหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติดว้ ยสี ธรรมชาติ เป็ นการศึกษาวิจยั เบืองต้นโดยนําดินทีสามารถแยกสี ได้
ด้วยตาเปล่าในเขตตลิงชันทีมีประวัติความเป็ นมาว่า เป็ นพืนทีลุ่มทีเคยมีคลองมากมาย ซึ งน่าจะเป็ นแหล่ง
ของดินทีมีแร่ ธาตุต่างๆ ทีสามารถนํามาเป็ นวัสดุให้สี นํามาทดลองย้อมการดาษสา และศึกษาค่าสี รวมทัง
ศึกษาค่าความแตกต่างเฉลียของค่าสี กระดาษสาทีย้อมด้วยดินด้วยอัตราส่ วนทีแตกต่างกัน อันจะนําไปสู่ การ
นําทรัพยากรทีมีตามธรรมชาติไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพิมอย่างสร้างสรรค์ในงานหัตถกรรมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพือศึกษาค่าสี ทีได้จากการย้อมสี กระดาษสาด้วยสี ธรรมชาติจากดิน
2) เพือเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างเฉลียของค่าสี ทีได้จากการย้อมสี ธรรมชาติจากดินด้วย
อัตราส่ วนทีแตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
1) ดินจากเขตตลิงชันทีสามารถแยกความแตกต่างของสี ดว้ ยตาเปล่า 4 สี คือ สี ดาํ สี นาตาลเข้
ํ
ม
สี นาตาลอ่
ํ
อน และสี นาตาลแดง
ํ
ทีเก็บในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
2) กระดาษสาจากกลุ่มกระดาษสา ฟอกขาว นําหนัก 70 - 80 กรัมต่อตารางเมตร มีค่าสี (Color
value) ดังนี L* เท่ากับ 83.51 a* เท่ากับ -.47 b* เท่ากับ 4.57 C* เท่ากับ 4.59 และ h* เท่ากับ 95.68
3) ดําเนินการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (completely randomized design
หรื อ CRD) โดยศึกษา 1 ปั จจัย คือ สี ของดิน วางแผนการทดลอง 8 สิ งทดลอง และมี 2 ซํา ดังนี
สิ งทดลองที 1 ใช้ดินสี ดาํ 50 กรัม ต่อ นํา 150 มิลลิลิตร (1:3)
สิ งทดลองที 2 ใช้ดินสี ดาํ 25 กรัม ต่อ นํา 150 มิลลิลิตร (1:6)
สิ งทดลองที 3 ใช้ดินสี นาตาลเข้
ํ
ม 50 กรัม ต่อ นํา 150 มิลลิลิตร (1:3)
สิ งทดลองที 4 ใช้ดินสี นาตาลเข้
ํ
ม 25 กรัม ต่อ นํา 150 มิลลิลิตร (1:6)
สิ งทดลองที 5 ใช้ดินสี นาตาลอ่
ํ
อน 50 กรัม ต่อ นํา 150 มิลลิลิตร (1:3)
สิ งทดลองที 6 ใช้ดินสี นาตาลอ่
ํ
อน 25 กรัม ต่อ นํา 150 มิลลิลิตร (1:6)
สิ งทดลองที 7 ใช้ดินสี นาตาลแดง
ํ
50 กรัม ต่อ นํา 150 มิลลิลิตร (1:3)
สิ งทดลองที 8 ใช้ดินสี นาตาลแดง
ํ
25 กรัม ต่อ นํา 150 มิลลิลิตร (1:6)
4) ประเมินค่าสี ดว้ ยเครื องวัดค่าสี Colorimeter รุ่ น ColorFlex, U.S.A โดยวัดค่าความสว่างของสี
(L*) ค่าความเป็ นสี แดง - เขียว (a*) ค่าความเป็ นสี เหลือง - นําเงิน (b*) ค่าความสดใสของสี (C*) ค่าสี (h*)
2868

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

5) เปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างของค่าสี กระดาษสาทีย้อมสี ธรรมชาติจากดินด้วยอัตราส่ วนที
แตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ t-test
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั และพัฒนาการผลิตกระดาษสาไทย
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประเทศไทยมีการทํากระดาษมากกว่า 500 ปี และการทํากระดาษ
เป็ นการสื บทอดวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ โดยใช้ประโยชน์ทีได้จากพืชท้องถิน เช่น ทางภาคเหนื อใช้เปลือก
ปอสา ภาคกลางใช้เปลือกข่อย และภาคใต้ใช้ไม้กฤษณาและต้นเอาะนก อย่างไรก็ตามมีเพียงกระดาษสา
เท่านัน ทีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื องจนกระทังถึงปั จจุบนั (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร, 2558) การพัฒนาการผลิตกระดาษสาไทย ได้แบ่งการพัฒนาผลิตกระดาษสาไทย
ไว้เป็ น 3 ช่วงระยะเวลา คือ
1) การพัฒนากระดาษสาไทยระยะแรก (2521 - 2528) มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งมีบทบาทสําคัญ
เช่น สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์ การพัฒนากระบวนการผลิตเยือและกระดาษ และกรมป่ าไม้ ได้ศึกษา
รวบรวมพันธุ์ปอสา การพัฒนากระบวนการผลิตเยือและกระดาษ การนําเครื องตีเยือมาใช้ ระยะแรกนีเป็ น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กทีทําด้วยมือ
2) การพัฒนากระดาษสาไทยระยะกลาง (2527 - 2537) ช่วงนีเป็ นช่วงทีมีการพัฒนาการผลิต
กระดาษสาขึนอย่างกว้างขวาง และครบวงจร เริ มตังแต่ศึกษาวิจยั พันธุ์ปอสา การขยายพันธุ์ การปลูก การ
จัดการและดูแลรักษา มีการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และขยายตลาด
เจริ ญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว เกิดกลุ่มผูผ้ ลิตกระดาษสาทีสําคัญขึนหลายกลุ่ม เช่น โครงการส่ วนพระองค์
จิตรลดา กรุ งเทพฯ โครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย บริ ษทั กวงไถ่สเปเซี ยลเปเปอร์ จ.สุ โขทัย บริ ษทั ชินก
วงฮัว จ.สมุทรสาคร และบริ ษทั สยามพรหมประทาน จ.เชี ยงใหม่ มีการนําเครื องจักรมาใช้ในหลายโรงงาน
อย่างไรก็ตามพบว่าการพัฒนาวัตถุดิบ ด้านการขยายพันธุ์ การปลูกเก็บเกียว และลอกเปลือกเป็ นไปอย่างช้า
มาก ยังอาศัยวัตถุดิบจากป่ าธรรมชาติ
3) การพัฒนากระดาษสาไทยในปั จจุบนั (2538 - 2544) เกิดกลุ่มผูผ้ ลิตกระดาษสาด้วยมือขึนมาก
เช่น กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มสหกรณ์ โดยทําเป็ นอาชีพเสริ ม มีผผู ้ ลิตกระดาษสาทีใช้เครื องจักรเพิมขึน เช่น บริ ษทั
สยามเปเปอร์ มลั เบอรี จังหวัดสุ โขทัย บริ ษทั เชียงทอง จังหวัดแพร่ บริ ษทั รอยัลคราฟท์ จังหวัดเชียงราย และ
บริ ษทั สยามนอร์ ธเทอร์ น จังหวัดเชียงรายการส่ งออกกระดาษสาไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ ว มีการรับ
เทคโนโลยีตลอกจนสารเคมีหลายอย่างๆ ไปใช้ มีการแข่งขันในระดับผูผ้ ลิตทังในด้านคุณภาพ ปริ มาณ และ
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โดยเฉพาะอย่างยิงการตลาด ช่วงเวลาตังแต่ปี 2539 - 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความช่วยเหลือ
จาก JICA รัฐบาลญีปุ่ นทําการศึกษาวิจยั ครบวงจรอีกครังหนึงเพือพัฒนาความรู ้ให้เกิด เทคโนโลยีทีทันกับ
โลกปั จจุบนั (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 2558)

การย้อมสี
ศรันยา (2555) กล่าวว่า การย้อมสี เป็ นงานหัตถกรรมทีมีมานานทีสุ ดประเภทหนึงอย่างน้อง
ประมาณ 4,000 ปี การย้อมสี เป็ นงานทีต้องอาศัยทักษะ และวิธีการทีมีขนตอนและระบบ
ั
สี ทีมนุษย์รู้จกั และ
นํามาใช้ในยุคแรกของการใช้สีนนเป็
ั นสี จากธรรมชาติทีได้มาจากพืช สัตว์ ดิน และแร่ ธาตุ
ความหมายของสี ยอ้ ม
สี ยอ้ ม (dyestuffs) เป็ นสารให้สีชนิดหนึงทีใช้ในการย้อมเส้นใย อาจจะเป็ นสารอินทรี ยห์ รื อสาร
อนินทรี ยก์ ็ได้ มีลกั ษณะเป็ นผลึกหรื อผงละเอียด สี ยอ้ มบางชนิดละลายนําได้ บางชนิดไม่สามารถละลาย
นําแต่จะละลายในตัวทําละลายอินทรี ยไ์ ด้ เมือนําสี ยอ้ มไปใช้ในกระบวนการย้อมจะทําให้โมเลกุลของสี
ย้อมซึ มผ่านเข้าไปในโมเลกุลของเส้นใยโดยจะทําลายโครงสร้างผลึกของวัตถุนนชั
ั วคราว ซึ งอาจเกิดพันธะ
ไอออนิก (ionic bond) หรื อพันธะโควาเลนท์ (covalent bond) กับวัตถุทีต้องการย้อมโดยตรง สี ทีมองเห็น
จากสี ยอ้ มนันเกิดจากอิเล็กตรอนในพันธะคู่ซึงอยูใ่ นโมเลกุลของสี ยอ้ มนันมีความสามารถดูดกลืนพลังงาน
ในช่วงสเปคตรัมต่างกัน พลังงานแสงทีสายตามองเห็นจะมีความยาวคลืนช่วง 400 - 700 นาโนเมตร สี ยอ้ ม
ทีมีโครงสร้างทางโมเลกุลต่างกันจะมีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานแสงทีช่วงความยาวคลืนต่างๆ
กันซึ งสายตาสามารถรับภาพได้ (ขนิษฐา, 2558) จึงทําให้โมเลกุลสี ยอ้ มต่างโทนสี กนั แสดงสี ให้เห็นด้วย
สายตาออกมาต่างกันไป สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1) สี ยอ้ มธรรมชาติ ( natural dyestuffs) เป็ นสี ยอ้ มทีมาจากแหล่งธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชและสัตว์
สี ยอ้ มทีมาจากส่ วนประกอบพืช เช่น ลําต้น ดอก เปลือก ใบ เป็ นต้น สี ยอ้ มทีมาจากสัตว์ เช่น ครัง หอยสังข์
หนาม เป็ นต้น
2) สี ยอ้ มสังเคราะห์ (synthetic dyestuffs) เป็ นสี ยอ้ มทีเกิดขึนจากกระบวนการทางเคมี
กระบวนการย้อมสี
กระบวนการย้อมสี สิงทอประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก คือ ส่ วนของการทีสี ยอ้ มเคลือนทีจากนําย้อมสู่
เส้นใย และส่ วนของการคงอยูภ่ ายในเส้นใยได้ (ศรันยา, 2553) สามารถแบ่งเป็ นลําดับโดยละเอียดได้ดงั นี
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1) การเคลือนทีของสี เข้าใกล้ผวิ ใยหรื อการดูดติดของสี ทีผิวใย (Adsorption on fiber surface)
2) การซึ มผ่านของสี จากผิวใยสู่ ภายในเส้นใย (Dye absorption)
3) การแพร่ ของสี ทวถึ
ั งภายในเส้นใย (Diffusion in the fiber)
4) การคงอยูข่ องโมเลกุลสี ภายในเส้นใยหรื อการดูดติดของสี ภายในเส้นใย (Substantivity or
Retention in fiber)
ศรันยา (2553) กล่าวว่า โดยทัวไปกระบวนการดูดซึ มในระบบทีง่ายทีสุ ดจะเป็ นระบบทีมี
องค์ประกอบสองตัว คือ สารทีดูดซึ ม (Adsorbate) และสารทีทําหน้าทีดูดซึ ม (Adsorbant) แต่ในระบบการ
ย้อมนันมักจะเป็ นระบบทีมีองค์ประกอบ 3 ชนิดดังนี
1) สารทีถูกละลาย ได้แก่ สี ยอ้ ม เกลือ หรื ออิออนต่างๆ
2) สารทีทําละลายได้แก่ นํา แคริ เออร์
3) สารทีทําหน้าทีดูดซึ ม คือ วัสดุสิงทอ
จากทฤษฎีสารสี ของวิทและทฤษฎีสารสี ใหม่ซึงเป็ นทียอมรับของนักเคมีสียอ้ มทําให้สียอ้ มสิ ง
ทอถูกอธิ บายด้วยว่าโครงสร้างสารทีมีสีนนต้
ั องมีหมู่ไม่อิมตัว (Unsaturated group) เป็ นองค์ประกอบ
ทีเรี ยกว่า โครโมฟอร์ (Chromopore) ซึ งเป็ นส่ วนทีทําให้เกิดสี และมีโครโมฟอร์ นีจะมีหมู่ทีอยูข่ า้ งเคียงหรื อ
ทีเกาะด้วยกันทีเรี ยกว่าว่า ออกโซโครม (Auxochrome) ซึ งเป็ นหมู่ทีทําหน้าทีหรื อมีผลต่อความเข้มของสี
งานวิจัยทีเI กีIยวข้ อง
ธี รกานต์ (2556) จากการศึกษาวัฒนธรรมสร้างสรรค์: ภูมิปัญญาท้องถินการทอผ้าพืนเมืองด้วยการ
ย้อมสี ธรรมชาติจากดินแดงภาคอีสานเพือสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวตั ถุประสงค์
เพือ 1) ศึกษาความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทอผ้าพืนเมืองย้อมสี ธรรมชาติ ด้วยดินแดงในภาคอีสาน 2)
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าพืนเมืองย้อมสี ธรรมชาติดว้ ยดินแดงในภาคอีสาน 3) พัฒนาสร้างเอกลักษณ์
ให้กบั ผ้าย้อมสี ธรรมชาติจากดินแดงในภาคอีสานเป็ นการวิจยั แบบผสมระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ และการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการขอบเขตการศึกษาในพืนทีจังหวัดมุกดาหารบุรีรัมย์ และกาฬสิ นธุ์ระยะเวลา 1 ปี
วิธีดาํ เนินการวิจยั ศึกษาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างในภาคอีสานแบ่งกลุ่ม ตัวอย่างเป็ น 3 กลุ่มรวมจํานวน
90 คน ประกอบด้วยกลุ่มผูน้ าํ ชุมชนจํานวน 20 คน กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิจาํ นวน 20 คน และกลุ่มบุคคลทัวไปจํานวน
50 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในการวิจยั ครังนีใช้แบบสํารวจ แบบสังเกตทีไม่มีโครงสร้างแบบสัมภาษณ์
ทีมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั ภูมิปัญญาในการทอผ้าพืนเมืองย้อมสี ธรรมชาติจงั หวัดมุกดาหารยังคง สื บ
สานวัฒนธรรมทีดีงามด้วยกรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยดินแดงแบบโบราณ เรี ยกว่า การย้อมผ้าอาบแดง จังหวัด
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บุรีรัมย์รือฟื นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทีมีการนําดินแดงจากดินภูเขาไฟนํามาย้อมและทอเป็ นผืนผ้าในนาม
“ภูอคั นี ” สําหรับจังหวัดกาฬสิ นธุ์ร่วมรื อฟื นภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าพืนเมืองแบบโบราณเชิง
สร้างสรรค์โดยการย้อมดินแดงจากชุดดินยโสธรในนาม “ไอดินกลินไพร”
วิธีดําเนินการวิจัย
อุปกรณ์ในการทําสี จากดิน การย้อมสี และการประเมินค่าสี
1) ดิน 4 สี คือ สี ดาํ สี นาตาลเข้
ํ
ม สี นาตาลอ่
ํ
อน และสี นาตาลแดง
ํ
2) กระดาษสาฟอกขาวแล้ว
3) ตาชัง และกระบอกตวง
4) ครกบดดิน
5) ตะแกรงร่ อน
6) อ่างย้อม
7) ราวตาก
8) เครื องวัดค่าสี (Colorimeter) รุ่ น ColorFlex, ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริ กา
วิธีการทําสี จากดิน
1) นําดินจากเขตตลิงชันสี 4 สี คือ สี ดาํ สี นาตาลเข้
ํ
ม สี นาตาลอ่
ํ
อน และสี นาตาลแดง
ํ
มาผึงจนแห้ง
ด้วยแสงแดดในช่วงเวลา 9.00 น. - 15.00 น. เป็ นระยะเวลา 30 ชัวโมง
2) นําดินทีแห้งแล้วไปบดละเอียดด้วยครกหิ น โดยร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 60 ได้ผงดินขนาด 250
ไมโครเมตร
3) นําดินทีบดละเอียดร่ อนผ่านตะแกรงแล้ว ผสมกับนําในอัตราส่ วน ดิน: นํา เท่ากับ 1: 3 (ดิน 50
กรัม ต่อนํา 150 มิลลิลิตร) และอัตราส่ วนดิน: นํา เท่ากับ 1: 6 (ดิน 25 กรัม ต่อนํา 150 มิลลิลิตร)
วิธีการย้อมสี จากดิน
1) นํากระดาษสาสําเร็ จรู ปฟอกขาว ตัดให้มีขนาด 5 x 5 นิว
2) นํากระดาษสาแช่ลงในสี ยอ้ มจากดินเป็ นเวลา 1 นาที
3) นํากระดาษสาขึนตากจนแห้งในทีร่ มลมผ่าน 5 ชัวโมง
4) เคาะดินทีแห้งออกจากกระดาษ
วิธีการวัดค่าสี
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นํากระดาษสาทีย้อมสี และเคาะดินออกจากกระดาษแล้ว วัดด้วยเครื องวัดค่าสี (Colorimeter รุ่ น
ColorFlex, U.S.A) ภายใต้แหล่งกําเนิดแสง D65 มุมมอง 10 องศา
ประเมินค่าสี (Color value) ด้วยค่าต่างๆดังนี
ความสว่างของสี (L*) มีค่าตังแต่ 0-100 โดยถ้า
L* เท่ากับ 0
แสดงว่ามีความมืดสมบูรณ์
L* เท่ากับ 100
แสดงว่ามีความสว่างสมบูรณ์
ค่าความเป็ นสี แดง - เขียว (a*) มีค่าเป็ นบวกและลบ โดยถ้า
a* มีค่าเป็ นบวก (+) แสดงว่าสี จะไปในทิศทางของสี แดง
a* มีค่าเป็ นลบ (-)
แสดงว่าสี จะไปในทิศทางของสี เขียว
ค่าความเป็ นสี เหลือง - นําเงิน (b*) มีค่าเป็ นบวกและลบ
b* มีค่าเป็ นบวก (+) แสดงว่าสี จะไปในทิศทางของสี เหลือง
b* มีค่าเป็ นลบ (-)
แสดงว่าสี จะไปในทิศทางของสี นาเงิ
ํ น
ค่าความสดใสของสี (C*) แสดงถึงค่าความสดใสของสี ทีค่าความสว่างหนึงของสี
ค่าความเป็ นสี (h*) คือค่าความเป็ นสี เป็ นตัวเลขทีระบุวา่ สี มีตาํ แหน่งอยูท่ ีใดในกราฟมีหน่วยเป็ น
องศาโดยถ้า
h* เท่ากับ 0 องศา แสดงว่าเป็ นสี แดง
h* เท่ากับ 90 องศา แสดงว่าเป็ นสี เหลือง
h* เท่ากับ 180 องศา แสดงว่าเป็ นสี เขียว
h* เท่ากับ 270 องศา แสดงว่าเป็ นสี นาเงิ
ํ น
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ผลการวิจัย
Table 1 Color value of Sa paper dyed with natural dye from difference color of soil and t-test analysis
between difference concentration
Different color of soil
Color values
and concentration
L*
a*
b*
C*
h*
(soil: water)
Black 1:3

60.16b±1.86 2.76a±0.13

12.98a±0.41 13.26a±0.45 77.98b±0.44

Black 1:6

76.54a±1.23 1.13b±0.16

9.71b±0.39

Dark brown 1:3

68.76b±1.69 3.12a±0.15

16.14a±0.42 16.44a±0.43 79.03b±0.37

Dark brown 1:6

73.04a±1.43 1.85b±0.19

13.44b±0.53 13.57b±0.54 82.18a±0.56

Light brown 1:3

75.56b±0.89 2.84a±0.39

20.63a±0.71 20.86a±0.75 82.36b±0.84

Light brown 1:6

79.46a±1.35 1.02b±0.38

14.99b±1.40 15.04b±1.42 86.19a±1.09

Red brown 1:3

70.21b±2.94 5.38a±0.55

12.32a±0.58 13.46a±0.75 66.41b±1.28

Red brown 1:6

75.98a±1.81 2.89b±0.54

8.61b±0.68

9.78b±0.40

9.08b±0.81

83.37a±0.70

71.52a±2.05

Means within a column with different letter are significantly different (p≤0.05)
อภิปรายผลการวิจัย
ค่าสี ทีได้จากการย้อมกระดาษสาด้วยดินทีมองเห็นความแตกต่างของสี ดว้ ยตาเปล่า พบว่า กระดาษ
สาทีย้อมด้วยดินสี ดาํ ให้สีทีมองด้วยตาเปล่าบนกระดาษสาเป็ นสี เทา มีค่าเฉลียความเป็ นสี (h*) ในอัตราการ
ใช้ดิน 1:3 และ 1:6 เท่ากับ 77.98 และ 83.379 ค่าเฉลียความสว่าง(L*) เท่ากับ 60.16 และ 76.54 กระดาษสาที
ย้อมด้วยดินสี นาตาลเข้
ํ
ม ให้สีทีมองด้วยตาเปล่าบนกระดาษสาเป็ นสี นาตาล
ํ
มีค่าเฉลียความเป็ นสี (h*) ใน
อัตราการใช้ดิน 1:3 และ 1:6 เท่ากับ 79.03 และ 82.18 ค่าเฉลียความสว่าง(L*) เท่ากับ 68.76 และ 73.04
กระดาษสาทีย้อมด้วยดินสี นาตาลอ่
ํ
อนให้สีทีมองด้วยตาเปล่าบนกระดาษสาเป็ นสี เหลือง มีค่าเฉลียความเป็ น
สี (h*) ในอัตราการใช้ดิน 1:3 และ 1:6 เท่ากับ 82.36 และ 86.19 ค่าความสว่างเฉลีย(L*) เท่ากับ 75.56 และ
79.46 และ กระดาษสาทีย้อมด้วยดินสี นาตาลแดง
ํ
ให้สีทีมองด้วยตาเปล่าบนกระดาษสาเป็ นสี ชมพู มีค่าเฉลีย
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ความเป็ นสี (h*) ในอัตราการใช้ดิน 1:3 และ 1:6 เท่ากับ 66.41 และ 71.52 ค่าเฉลียความสว่าง (L*) เท่ากับ
70.21 และ 75.98
เมือพิจารณาค่าความเป็ นสี แดง-เขียว (a*) ค่า a* ทีสู งทีสุ ด ซึ งหมายความว่า มีความเป็ นสี แดงมาก
ทีสุ ด คือค่า a* ของกระดาษสาทีย้อมด้วยดินสี นาตาลแดง
ํ
ทีความอัตราส่ วนการใช้ดิน 1:3 ค่า a* ทีตําทีสุ ด
ซึ งหมายความว่า มีความเป็ นสี เขียวมากทีสุ ด คือค่า a* ของกระดาษสาทีย้อมด้วยดินสี นาตาลอ่
ํ
อน ทีความ
อัตราส่ วนการใช้ดิน 1:6
เมือพิจารณาค่าความเป็ นสี เหลือง-นําเงิน (b*) ค่า b* ทีสู งทีสุ ด ซึ งหมายความว่า มีความเป็ นสี
เหลืองมากทีสุ ดคือค่า b* ของกระดาษสาทีย้อมด้วยดินสี นาตาลอ่
ํ
อน ทีความอัตราส่ วนการใช้ดิน 1:3 ค่า b*
ทีตําทีสุ ด ซึ งหมายความว่า มีความเป็ นสี นาเงิ
ํ นมากทีสุ ดคือค่า b* ของกระดาษสาทีย้อมด้วยดินสี นาตาลแดง
ํ
ทีความอัตราส่ วนการใช้ดิน 1:6
ผลการวิเคราะห์สถิติดว้ ยค่า t-test เพือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียระหว่างค่าสี ของกระดาษ
สาทีย้อมด้วยดินสี เดียวกันแต่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 2 ระดับ พบว่า ค่าสี ของกระดาษสาทีย้อมด้วยดินที
มองเห็นความแตกต่างของสี ดว้ ยตาเปล่า ให้ค่าสี ทงค่
ั าความสว่างของสี (L*) ค่าความเป็ นสี แดง - เขียว (a*)
ค่าความเป็ นสี เหลือง - นําเงิน (b*) ค่าความสดใสของสี (C*) และค่าสี (h*) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการใช้อตั ราส่ วนของดินทีแตกต่างกันส่ งผลให้ค่าสี มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน โดยการใช้ดินทีสู งกว่าส่ งผลต่อค่าความเป็ นสี (h*) ทีสู งขึนและค่าความสว่างสี (L*) ทีลดลง แสดง
ว่าถ้าใช้ปริ มาณดินสู งขึนจะยิงทําให้สีทีย้อมได้สามารถมองเห็นสี ทีชัดเจนขึนและเข้มขึน ส่ วนการใช้ดินที
สู งกว่าจะทําให้ค่าความเป็ นสี แดง-เขียว (a*) สู งขึน แสดงว่าปริ มาณดินสู งขึนจะยิงทําให้สีทีย้อมได้สามารถ
มองเห็นเป็ นสี แดงมากยิงขึน และการใช้ดินทีสู งกว่าจะทําให้ค่าความเป็ นสี เหลือง-นําเงินสู งขึน แสดงว่า
ปริ มาณดินสู งขึนจะยิงทําให้สีทีย้อมได้สามารถมองเห็นเป็ นสี เหลืองมากยิงขึน

สรุ ป
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ การย้อมสี กระดาษสาด้วยสี ธรรมชาติจากดินทีสามารถแยกสี ดว้ ย
ตาเปล่า จะให้สีทีแตกต่างและค่าสี แตกต่าง ค่าความแตกต่างเฉลียของค่าสี ทังค่าความสว่าง ค่าความเป็ น
แดง-เขียว ค่าความเป็ นเหลือง-นําเงิน ค่าความสดใส และค่าความเป็ นสี ทีได้จากการย้อมสี ธรรมชาติจากดิน
ด้วยอัตราส่ วนทีแตกต่างกัน จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยการใช้ดินที
สู งขึนจะยิงเพิมค่าสี ให้สูงขึน งานวิจยั นีแสดงให้เห็นว่า กระดาษสาสามารถย้อมติดด้วยสี ธรรมชาติจากดิน
และให้สีทีแตกต่างกันตามสี ของดินทีสามารถจําแนกได้ดว้ ยตาเปล่า และอัตราส่ วนการใช้ดินมีผลต่อค่าสี
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เพือให้เกิดความสมบูรณ์ของการวิจยั ควรมีการศึกษาเพิมในปั จจัยหรื อประเด็นต่างๆดังนี วิเคราะห์
แร่ ธาตุในดินแต่ละสี อัตราส่ วนทีดีทีสุ ดในการใช้สีจากดินในการย้อมกระดาษสา การพัฒนาการย้อมสี
ธรรมชาติจากดินในขันตอนการผลิตเยือก่อนการขึนรู ปเป็ นกระดาษสา ค่าความเป็ นกรดด่างของการย้อม
สารช่วยย้อม รวมทังควรมีการถ่ายทอดความรู ้ในการย้อมสี กระดาษสาให้กบั กลุ่ม โดยใช้ดินในท้องถินทีมี
การผลิตกระดาษสา
ข้ อเสนอแนะเพือI การพัฒนางานวิจัย
ควรมีการศึกษาอัตราส่ วนทีดีทีสุ ดในการใช้สีจากดินในการย้อมกระดาษสา การพัฒนาการย้อมสี
ธรรมชาติจากดินในขันตอนการผลิตเยือก่อนการขึนรู ปเป็ นกระดาษสา
ข้ อเสนอแนะเพือI การพัฒนางานหัตกรรมกระดาษสา
ควรมีการถ่ายทอดความรู ้ในการย้อมสี กระดาษสาให้กบั กลุ่มทีต้องการพัฒนางานหัตถกรรม
กระดาษสาทีมีความเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม โดยใช้ดินในท้องถินทีมีการผลิตกระดาษสา
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Figure 1 Difference color of soil and Sa paper Dyed with difference color of soil
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