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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้สีย้อมธรรมชาติจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกชโดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย
ร่วมกับการย้อมผ้าภูอัคนี โดยคณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบแร่ธาตุในดินภูเขาไฟที่ใช้ย้อมเส้น
ฝ้ายและเส้นไหมที่ใช้ทอผ้าภูอัคนี (2) เพื่อประยุกต์ใช้สารสกัดและสผีงจากกลบีดอกบัวหลวงสัตตบงกชในการย้อมผา้    ภู
อัคนีร่วมกับการใช้สารช่วยติดสีชนิดต่างๆ3ชนิด จากผลการทดลององค์ประกอบของแร่ธาตุในตัวอย่างดินภูเขาไฟ ด้วย
เครื่อง EDXRF พบปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) สูงที่สุดเท่ากับ 43.61 %w/w เมื่อน าดินภูเขาไฟมาย้อมเส้นไหมหรือเส้นฝ้าย
ร่วมกับการใช้น้ าเปลือกประดู่ที่มีสารแทนนิน จะท าให้ผ้าภูอัคนีมีสีที่เข้มและติดทนนานยิ่งขึ้น จากนั้นศึ กษาการใช้สาร
สกัดและสีผงจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกชในการย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมร่วมกับการใช้สารช่วยติดสี 3 ชนิด ดังนี้คือ 
จุนสี สารส้มและน้ าขี้เถ้า พบว่าเส้นฝ้ายให้สีที่เด่นชัดเมื่อใช้สารช่วยติดสี 2 ชนิดนั่นคือจุนสีและสารส้ม ส่วนเส้นไหมให้สีที่
เด่นชัดเมื่อใช้สารช่วยติดสีทั้ง3ชนิด สรุปได้ว่างานวิจัยนี้เป็นการใช้สารเคมีจากธรรมชาติและสอดคล้องกับหลักการเคมีสี
เขียว 
 

ค าส าคัญ : สีผง  แทนนิน   สีย้อม   บัวสัตตบงกช   ผ้าภูอัคนี 
 

Abstract 
 This research was studied the use of natural dyes from the lotus (Nelumbo nuciferra Gaertn.) 
petals extract by using distillation water as a solvent in with Phu Ak-nee fabric dye. The objectives of 
the study were as follows: (1) to study the mineral elements in volcanic soil used to dye cotton and 
silk weaving Phu Ak-nee fabric. (2) to apply extracts and dye powder from lotus petals in Phu Ak-nee 
fabric dyeing with 3 different types of mordant. From the experimental results of the elements of the 



การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“ราชมงคลสุรนิทร ์ครัง้ที ่9” 

“การเชื่อมโยงเครือขา่ยวชิาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรนิทร ์

 
 

14 

minerals in the volcanic soil samples with EDXRF, it was found that the highest iron (Fe) was 43.61%w/w. 
When the volcanic soil was used in silk or cotton dyeing together with Pra-doo extract ( Pterocarpus 
macrocarpus)  which has tannin. it was found that Phu Ak-nee fabric had a darker and lasting longer 
color tone. Then, the researchers studied the application of extracts and dye powder from the petal 
lotus in dyeing cotton and silk ( woven Phu Ak-nee fabric)  with 3  different types of mordant. When 
dyeing with alum, copper sulfate and ashes, it was found that the cotton got colored when using 2 
mordants which were alum and copper sulfate. The silk colors were obvious when using all 3 types of 
mordant. The conclusion of this research was to the use of natural reagent that are environmentally 
friendly and according to the principles of green chemistry. 
 

Keywords: Dye Powder, Tannin, Dyeing, Nelumbo nuciferra Gaertn., Phu Ak-nee fabric 
 

บทน า  

 กลุ่มสตรีทอผ้าภูอัคนี ผลิตผ้าย้อมด้วย “ดินภูเขาไฟ” ซึ่งดินภูเขาไฟที่น าไปย้อมผ้าฝ้ายเกิดจากการที่ปลวกใช้

วิธีการทางธรรมชาติ น าดินจากใต้ดินขึ้นมา ซึ่งดินจะมีสีน้ าตาลเข้มไล่ไปจนถึงสีน้ าตาลอ่อน โดยน าดินภูเขาไฟไปผสมกับ

น้ าในอัตราส่วน ดินภูเขาไฟ 3 กิโลกรัม ต่อน้ าเปล่า 10 ลิตร ก็จะได้สารละลายสีน้ าตาลหากต้องการผ้าสีเข้มก็ผสมน้ าให้

น้อยลง หากต้องการสีอ่อนก็ผสมน้ าให้มากขึ้น  น าเส้นไหมหรือเส้นด้ายแช่ในน้ าดินภูเขาไฟ ประมาณ  8-10 ช่ัวโมง 

จากนั้นน าเส้นไหมหรือเส้นด้ายไปล้างด้วยน้ าสะอาด ก่อนน าไปสลัดกับราวไม่ให้เส้นยืดตรง  นอกจากน้ันยังมีภูมิปัญญาที่

จะรักษาสีผ้าให้คงทนโดยการน าผ้าที่ได้จากการย้อมดินภูเขาไฟไปต้มกับ “น้ าเปลือกต้นประดู่” โดยน าเปลือกต้นประดู่มา

ต้มในน้ าร้อนแต่ไม่ให้เดือดจนเกินไป หลังจากนั้นน าผ้าที่ต้องการลงไปแช่ประมาณครึ่งช่ัวโมง ขั้นตอนนี้จะเป็นการป้องกัน

การตกสี อีกทั้งในน้ าเปลือกต้นประดู่ก็ยังมียางและสีที่คล้ายกับสีดินภูเขาไฟ จึงเป็นการเคลือบสีไปในตัว ผ้าที่ได้จึงเงางาม

ยิ่งขึ้นและไม่ตกสีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการน าวัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  [1] 

อย่างไรก็ตามเฉดสีของผ้าภูอัคนีมีเฉดสีเพียง สีน้ าตาลจากการย้อมด้วยดินภูเขาไฟ ดว้ยเหตุนีก้ลุ่มชาวบ้านจึงเพ่ิมสีสันของ

ผ้าภูอัคนี โดยใช้สีสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งบางชนิดมีอันตรายและเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ 

โรคมะเร็ง โรคผิวหนังหรือโรคที่เกิดจากการสะสมของสารเคมีจากการย้อมผ้าด้วยสีเคมี ที่มีกลิ่นฉุน แสบจมูก ท าให้เกิด

อาการวิงเวียน เป็นโรคพิษส าแดงไม่สามารถท่ีจะย้อมไหมต่อไปได้ และจากรายงานของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 

[2] พบว่าผู้ประกอบการไหมใช้วัตถุดิบไม่คุ้มค่ากล่าวคือ การย้อมไหมแต่ละครั้งต้องใช้วัตถุดิบที่ให้สีจ านวนมาก  เช่น 

เปลือก ใบ ล าต้นของพืช แต่ผู้ย้อมไหมมักจะเทน้ าย้อมที่ใช้แล้วทิ้งไปทั้งที่ยังสามารถน ามาใช้ย้อมเส้นไหมได้อีก อาจมี

สาเหตุเนื่องมาจากเส้นไหมมีไม่พอและไม่มีภาชนะจัดเก็บเพราะเป็นของเหลวท่ีมีปริมาณมากหากเก็บในรูปของเหลวเป็น

เวลานานก็จะเน่าเสียได้ 

 สีย้อมธรรมชาตติามแหล่งที่มาแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ สีย้อมธรรมชาติจากแร่ธาตุ สีย้อมธรรมชาติจากสัตว์ และ

สีย้อมธรรมชาติจากพืช โดยส่วนใหญ่จะใช้สีจากแร่ธาตุและจากพืช เช่น สีจากโคลนและดินแดง ซึ่งเป็นวัสดุที่มี

สารประกอบพวกอะลูมิโนซิลิเกตและสารประกอบโลหะปนอยู่ นอกจากนี้ยังมีสีย้อมที่ได้จากทุกส่วนของพืชทั้ง ราก 

เปลือก ล าต้น เนื้อไม้ ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งสารที่อยู่ในพืชที่เป็นรงควัตถุที่ให้สีคือสารแอนโทไซยานินท าหน้าที่เป็นสี

ย้อมและยังมีสารแทนนินที่ท าหน้าท่ีช่วยให้สีติดเส้นฝ้ายหรือเส้นไหม 



การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“ราชมงคลสุรนิทร ์ครัง้ที ่9” 

“การเชื่อมโยงเครือขา่ยวชิาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรนิทร ์

 
 

15 

 จากรายงานการวิจัยของ Thapanon Settheeworrarit [3] ได้รายงานว่าแทนนินจากใบฝรั่งสามารถจับกับ

ไอออนเหล็กในแหล่งน้ าได้ และจากรายงานการวิจัยของ Warangkhana Khaodee [20] ได้ท าการศึกษาสารสกัดจาก

กะหล่ าปลี สีม่วงในการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักบางชนิด เช่น Cu2+ 
 Pb2+ Fe3+ และ Al3+ โดยควบคุมสภาวะการ

ทดลองด้วยค่า pH ต่างๆ ซึ่งได้อธิบายว่า ในสารสกัดจากกะหล่ าปลีมีสารกลุ่มแอนโธซัยยานิน ชนิดไซยานิดินที่สามารถ

จับกับโลหะหนักบางชนิดและสามารถเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่สามารถตรวจวัดและมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อีกทั้ง

รายงานการวิจัยของพรพิมล ม่วงไทย [6] นั้นได้ศึกษาการท าผงสีย้อมจากเปลือกมังคุดบนตัวดูดซับชนิดต่างๆ 3 ชนิดดังนี้ 

คือ (1) ดินสอพอง (2) ซิลิกาเจล และ (3) ดินเบนทอไนต์ และจากรายงานการวิจัยของศรินรัตน์ ฉัตรธีรนันท์ [7] ได้

ท าการศึกษาทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของใบข่อยด าด้วยวิธีการที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายด้วยตาเปล่าเช่น สาร

แทนนิน ฟลาโวนอยด์ เทอร์พีนอยด์ ซาโปนิน คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ฯลฯ  ด้วยเหตุผลและหลกัการดงักล่าวเบื้องต้นจึงเปน็

สิ่งที่น่าสนใจว่าในดินภูเขาไฟมีโลหะชนิดใดปนอยู่และในน้ าประดู่มีสารชนิดใดใช่แทนนินหรือไม่ เหตุใดเมื่อผสมกันแล้ว

ท าให้เกิดสีของผ้าภูอัคนีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านหมู่บ้านเจริญสุข  นอกจากน้ียังมีรายงานวิทยานิพนธ์ของชุลีกานต์ 

สายเนตร [4] ที่ได้ท าการศึกษาสารสกัดจากกลีบดอกบัวสัตตบงกชที่มีสารแอนโทไซยานิน พบว่าสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อ

อยู่ในสภาวะกรดหรือเบสและจากรายงานของ Yoshida K. [5] ได้กล่าวว่ากลุ่มสารแอนโธชัยยานินสามารถจับกับโลหะ

บางชนิดได้เช่น เหล็ก (Fe) หรืออะลูมิเนียม (Al) แล้วเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนทีม่ีคุณสมบัติที่ไมล่ะลายน้ าหรือละลาย

น้ าได้ยากที่ยึดติดกับเส้นฝ้ายหรือไหมได้  

 ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของแร่ธาตุในดินภูเขาไฟและพัฒนาสีสันของผ้าภู

อัคนี โดยใช้สีผงจากกลีบดอกบัวสัตตบงกชซึ่งเป็นสีย้อมที่ได้จากธรรมชาติ (Natural Dye) ร่วมกับสารช่วยติดสีที่มีพิษ

น้อย จึงจัดได้ว่างานวิจัยนี้มีแนวทางที่หลีกเลี่ยงการใช้ตัวท าละลายและสารเคมีที่มีความเป็นพิษตามหลักการเคมีสีเขียว  
 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 

ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของธาตุในดินภูเขาไฟ 
 ดินภูเขาไฟ (เก็บตัวอย่างจากภูเขาไฟเขาอังคาร ณ หมู่บ้านเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์) วิเคราะห์
ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งใช้ในการส าหรับวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่างๆ ที่มีในตัวอย่าง โดยใช้หลักการฉาย
รังสี X-ray ลงในพื้นที่ผิวของตัวอย่าง แล้วแสดงผลออกมาในรูปของปริมาณธาตุต่างๆ ที่พบในตัวอย่าง (Screening Test) 
 

  
 

รูปที่ 1  ลักษณะของดินภเูขาไฟท่ีใช้ส าหรับย้อมผ้าภูอัคนี 
 

ตอนที่ 2 การสกัดสีย้อมธรรมชาติจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกช [4] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshida%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19554240
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 เก็บดอกบัวจากกรมชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเลือกที่เป็นดอกตูมและมีสีชมพูจากนั้นเด็ดกลีบดอกบัวลง
ในภาชนะที่บรรจุแล้วล้างท าความสะอาดด้วย น้ าธรรมดาในครั้งแรกและท าความสะอาดด้วยน้ ากลั่น (distilled water) 
อีกครั้ง ทิ้งให้แห้งสนิทจึงท าการชั่งน้ าหนักกลีบดอกบัวสด 3,150 กรัม เพื่อน ามาตัดหรือหั่นเป็นช้ินเล็กๆแล้วจึงท าการปั่น
ให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น (Blender) warning commercial แล้วจึงตักใส่ภาชนะที่บรรจุ เติมน้ ากลั่นปริมาตร 3,600 
มิลลิลิตร (เพื่อใช้เป็นตัวท าละลายในการสกัด) ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาทีน าผ้าขาวบางมากรองเอากากของกลีบดอกบัวออก
ให้เหลือเฉพาะสารสกัดในภาชนะท่ีบรรจุ ซึ่งสารสกัดที่ได้ในขั้นตอนนี้ยังมีตะกอนของกลีบดอกบัวอยู่ จึงจะต้องก าจัดออก
โดยใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน (centrifuge) Hettich รุ่น EBA 8s ที่ความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที (ใช้เวลา 30 นาทีใน
การปั่นเหวี่ยง) หรืออาจจะตั้งท้ิงไว้เป็นเวลา 24 ช่ัวโมงเพื่อท าให้ตกตะกอนด้วยตัวเองจะท าให้ได้สารสกัดจากกลีบดอกบวั
หลวงสัตตบงกชที่มีสีม่วงเข้มและปราศจากตะกอนซึ่งปริมาตรสุทธิที่ได้ประมาณ 5 ลิตร (ซึ่งใช้ส าหรับการย้อมเส้นฝ้าย
หนักประมาณ 330 กรัม และเส้นไหมหนักประมาณ300กรัมในแต่ละครั้ง) จากนั้นน าสารสกัดที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงด้วยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer PG Instrument รุ่น T60 พร้อมท้ังวัดค่า pH ด้วยเครื่อง pH meter, 
HACH รุ่น HQ411d 
 
ตอนที่ 3 การท าสีผงจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกช [6] 
 ช่ังน้ าหนักสารดูดซับดินสอพอง (ซื้อได้จากร้านขายของช าทั่วไป) ประมาณ 20 กรัม เทสารสกัดดอกบัว
สัตตบงกชลงบนสารดูดซับที่เตรียมไว้ โดยเติมทีละ 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เพื่อ
ไล่ความช้ืนออกเป็นเวลา 15 นาที จึงน าออกจากตู้อบ และเติมสารละลายสีลงไปอีก 5 มิลลิลิตรและอบต่ออีก 15 นาที 
(ท าตามเช่นเดิม จนกว่าจะเติมสารละลายสีลงไปครบปริมาตร 50 มิลลิลิตร ท าการอบสีประมาณ 1 ช่ัวโมงจนกระทั่งสีผง
แห้ง)  
หมายเหตุ : การทดลองนี้ใช้ตู้อบ mammert, รุ่น UM200-800, SM200-400 ULM/SLM 400-800 
 
ตอนที่ 4 :การย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมเพ่ือใช้ร่วมกับการย้อมผ้าภูอัคนี  
 ในขั้นตอนนี้ก่อนท าการย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหม คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือก
ประดู่ด้วยวิธี Ferric chloride test ในการวิเคราะห์แทนนิน [7] การเตรียมสารช่วยติดสี(mordant) ขี้เถ้า สารส้ม
(KAl(SO4  12H2O)  และจุ นสี (CuSO4)  [8]-[9] การศึ กษารูปแบบการย้ อมที่ เ หมาะสม ( Pre-mordanting, 
Simultaneous mordanting และ Post mordanting) แล้ววัดค่าเฉดสี CIE Lab ด้วยเครื่อง Hunter Lab, COLOR 
READER CR-10 [10] และศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณสารช่วยติดสีกับปริมาณของสีย้อม [11] จากผล
การทดลองพบว่าเปลือกประดู่มีสารแทนนิน เนื่องจากสารละลายมีสีด าทันทีเมื่อหยดสาร FeCl3 รูปแบบการย้อมที่
เหมาะสมที่สุดที่ให้เฉดสีเด่นชัดคือแบบ Simultaneous mordanting และอัตราส่วนระหว่างปริมาณสารช่วยติดสีกับ
ปริมาณของสีย้อมคือ 1:1  

 4.1การย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมด้วยสารสกัดจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกชร่วมกับสารช่วยติดสี 
 ชนิดต่างๆ (น้ าขี้เถ้า จุนสีและสารส้ม) [12] 
 น าเส้นฝ้ายหรือเส้นไหม (ซื้อจากร้านฮะหลี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) ที่ผ่านการลอกกาว(scouring) ที่แห้งแล้วมาแช่

น้ ากลั่นก่อนการย้อมอีกครั้ง จากนั้นต้มน้ าเกลือที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส  แช่ฝ้ายหรือไหมลงในน้ าเกลือก่อนท า
การย้อมเป็นเวลา 15 นาที และระหว่างนั้นจะต้องท าการผสมสีย้อมกับสารช่วยติดสีตามอัตราส่วนดังนี้ คือ ถ้าเส้นฝ้าย
หรือเส้นไหมหนักประมาณ 100 กรัม จะใช้สีย้อม (สารสกัดดอกบัวสัตตบงกช) ปริมาตร 1,650 มิลลิลิตรต่อสารช่วยติดสี
น้ าขี้เถ้า จุนสีและสารส้ม (ซื้อจากร้านขายของช าทั่วไป) ปริมาตร 1,650 มิลลิลิตร โดยต้มให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 70-80 
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องศาเซลเซียสจากนั้นจึงน าเส้นฝ้ายหรือเส้นไหมที่ผ่านการแช่น้ าเกลือลงเพื่อย้อมเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง เมื่อครบ 1 ช่ัวโมง
แล้วจึงบิดหมาดๆ เป่าให้แห้งแล้วล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้งทิ้งไว้และผึ่งลมให้แห้ง จะได้เส้นฝ้ายหรือไหมที่ผ่านการย้อม
ด้วยสารสกัดจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกช 

4.2 การย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมด้วยสีผงจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกชร่วมกับสารช่วยติดสีชนิดต่างๆ
(น้ าขี้เถ้า จุนสีและสารส้ม) [12] 

 น าเส้นฝ้ายหรือเส้นไหม (ซื้อจากร้านฮะหลี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) ที่แห้งแล้วมาแช่น้ ากลั่นก่อนการย้อมอีกครั้ง
จากนั้นต้มน้ าเกลือท่ีอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เพื่อแช่ฝ้ายหรือไหมก่อนท าการย้อมเป็นเวลา 15 นาที ท าการผสมสี
ย้อมกับสารช่วยติดสีตามอัตราส่วนดังนี้ คือ ถ้าเส้นฝ้ายหรือเส้นไหมหนักประมาณ 100 กรัมจะใช้สีย้อม (สีผงดอกบัว
สัตตบงกช) หนัก 1,650 กรัมละลายในน้ าปริมาตร 1,650 ลิตรต่อสารช่วยติดสี น้ าขี้เถ้า จุนสีและสารส้ม(ซื้อจากร้านขาย
ของช าทั่วไป) ปริมาตร 1,650 มิลลิลิตรโดยต้มให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงน าเส้นฝ้ายหรือเส้น
ไหมที่ผ่านการแช่น้ าเกลือลงเพื่อย้อมเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง เมื่อครบ 1 ช่ัวโมงแล้วจึงบิดหมาดๆ เป่าให้แห้งแล้วล้างด้วยน้ า
สะอาดอีกครั้งท้ิงไว้และผึ่งลมให้แห้ง จะได้เส้นฝ้ายหรือไหมที่ผ่านการย้อมด้วยสีผงจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกช 
 
ตอนที่ 5 การศึกษาความคงทนต่อการซัก(จ าลองการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 105 A03:1993) และความคงทน
ของสีต่อแสง (ISO 105 A02:1993) ของเส้นฝ้ายและเส้นไหมที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากดอกบัวสัตตบงกชและ
สีผงจากดอกบัวสัตตบงกช [13] 

 น าเส้นฝ้ายและเส้นไหมที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากดอกบัวสัตตบงกชและสีผงดอกบัวสัตตบงกชที่หนัก
ประมาณ 1 กรัม มาวางขนานกับผ้าสักหลาดสีขาวขนาด 5X10 เซนติเมตร แล้วเย็บผ้าสักหลาดและเส้นฝ้ายและเส้นไหม
ที่ผ่านการย้อมเข้าเป็นผืนเดียวกัน จากนั้นเตรียมน้ ายาซักล้างโดยใช้น้ ายาล้างจานที-โพล (ซื้อจากร้านขายของช าทั่วไป) 
ปริมาตร 5 กรัม ผสมกับน้ า 1 ลิตร แล้วจึงตวงน้ าปริมาตร 150 มิลลิลิตรใส่ลงในกระบอกย้อมอีกครั้ง ท าการซักที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 45 นาทีแล้วน าไปผึ่งให้แห้งเป็นเวลา 20 ช่ัวโมง ซึ่งทุกๆ 5 ช่ัวโมงจะต้องน ามาท าการวัดและ
ประเมินผลด้วย Gray Scale, James H. Heal & Co. Ltd. Halifax, HX3 6EP England เพื่อศึกษาสีที่เปลี่ยนไปจากเดมิ
และสีที่ตกติดผ้าขาว 

ผลการวิจัย  

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของธาตุในดินภูเขาไฟ 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของแร่ธาตุที่อยู่ในดินภูเขาไฟโดยใช้เครื่อง EDXRF พบว่าปริมาณของแร่ธาตุเหล็ก 

(Fe) มีมากท่ีสุดนั้นคือ 43.61%w/w ดังแสดงในตารางที่ 1 จึงเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าตัวอย่างดินภูเขาไฟเป็นสีย้อมท่ีมีโลหะ
หนักที่สามารถเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับแทนนิน (น้ าเปลือกประดู่) ท่ีเกาะติดกับเส้นฝ้ายหรือเส้นไหมได้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของแร่ธาตุในดินภูเขาไฟด้วยเคร่ือง EDXRF 
 

ล าดับที ่ แร่ธาต ุ โลหะ(%w/w) 
1 Fe 43.61 
2 Si 29.66 
3 Al 10.30 
4 Ti 7.81 
5 K 4.50 
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6 Ca 3.10 
7 Mn 0.51 
8 Sr 0.26 
9 Zr 0.25 

 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสารสกัดสีย้อมธรรมชาติจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกช 
 สารสกัดจากดอกบัวสัตตบงกชโดยใช้น้ ากลั่นเป็นตัวท าละลายจะได้สารแอนโทไซยานินทีมีสีม่วงเข้มและให้ค่า
การดูดกลืนแสงสูงท่ีสุดที่ต าแหน่งความยาวคลื่น 530 nm มีสภาพเป็นกรดอ่อน pH เท่ากับ 5.6  
 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะของสารสกดัจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกช 
 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการท าสีผงจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกช 
 การท าสีผงจากดอกบัวสัตตบงกชโดยใช้ดินสอพองเป็นตัวดูดซับสีย้อมเนื่องจากสามารถหาได้ง่ายตามร้านค้า
ทั่วไปและมีราคาถูก ในขั้นตอนการทดลองนี้ ได้ท าการศึกษาอัตราส่วนระหว่างดินสอพองกับสารสกัดจากดอกบัวที่
เหมาะสมในการท าสีผง พบว่าอัตราส่วนอย่างต่ าระหว่างดินสอพองกับสารสกัดดอกบัวสัตตบงกชคือ ดินสอพอง 20 กรัม
ต่อสารสกัดดอกบัวสัตตบงกช 50 มิลลิลิตรดังแสดงในตารางที่ 2 และลักษณะของสีผงที่ได้จะมีสีน้ าตาลดังแสดงในรูปที่ 3 
 
 

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะของสผีงที่ได้จากสารสกัดจากกลีบดอกบัวหลวงสตัตบงกช 
 

 ตารางที่ 2 การแสดงอัตราส่วนของดินสอพอง:สารสกัดจากกลีบดอกบัวสัตตบงกช 



การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“ราชมงคลสุรนิทร ์ครัง้ที ่9” 

“การเชื่อมโยงเครือขา่ยวชิาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรนิทร ์

 
 

19 

 
ดินสอพอง 
(กรัม) 

สารสกัดดอกบัวสัตตบงกช 
(มิลลลิิตร) 

ผง 
(กรัม) 

ลักษณะของสผีงที่ได ้

5 50 5 ของเหลว 
10 50 10 ของเหลว 
15 50 15 ผงสีขาวอมเหลือง 
20 50 20 ผงสนี้ าตาลแดง 
25 50 25 ผงสีน้ าตาลเหลือง 
30 50 30 ผงสีน้ าตาลเหลือง 
35 50 35 ผงสีเหลือง 
40 50 40 ผงสีขาว 
45 50 45 ผงสีขาว 
50 50 50 ผงสีขาว 

 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาการย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมเพ่ือใช้ร่วมกับการย้อมผ้าภูอัคนี 
 จากการศึกษารูปแบบการย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมโดยใช้สารช่วยติดสี 3 ชนิด (น้ าขี้เถ้า จุนสีและสารส้ม) 
พบว่าการย้อมที่เหมาะสมคือแบบ Simultaneous mordanting หรือการย้อมด้วยการจุ่มเส้นฝ้าย/เส้นไหมลงใน
สารละลายผสมระหว่างสารช่วยติดสีที่ผสมกับสีย้อม(สารสกัดจากดอกบัวสัตตบงกชหรือสีผง)  ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
แล้วจะให้สีของเส้นฝ้ายและเส้นไหมที่ผ่านการย้อมเป็นสีเดียวกัน นอกจากน้ียังท าให้ทราบว่าเส้นฝ้ายที่ผ่านการย้อมจะให้
สีที่เด่นชัดเมื่อใช้สารช่วยติดสี 2 ชนิดนั่นคือจุนสีและสารส้มส่วนเส้นไหมที่ผ่านการย้อมจะให้สีที่เด่นชัดเมื่อใช้สารช่วยติด
สี 3 ชนิดนั่นคือน้ าขี้เถ้า จุนสี และสารส้ม ในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 

 
 

รูปที่ 4 : ลักษณะสีของเส้นฝ้ายที่ย้อมด้วยสารส้ม (ซ้าย) ขี้เถ้า (กลาง) และจุนสี (ขวา) 
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รูปที่ 5 ลักษณะสีของเส้นไหมที่ยอ้มด้วยสารสม้ (ซ้าย) ขี้เถ้า (กลาง) และจุนสี (ขวา) 
 
ตอนที่ 5 ผลการศึกษาความคงทนต่อการซัก(จ าลองการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 105 A03:1993) และความ
คงทนของสีต่อแสง ( ISO 105 A02:1993) ของเส้นฝ้ายและเส้นไหมที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากดอกบัว
สัตตบงกชและสีผงจากดอกบัวสัตตบงกช 
 น าเส้นฝ้ายและเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีย้อม(สารสกัดจากดอกบัวสัตตบงกช)และเส้นฝ้าย/เส้นไหมที่ผ่านการ
ย้อมสีย้อม(สีผงดอกบัวสัตตบงกช) พบว่าสีที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการซักจะอยู่ ในระดับท่ีเท่ากันจากสีย้อมทั้ง 2 ชนิด 
นั่นคืออยู่ในระดับ 4/5 (5 ดีที่สุดคือไม่ตกสี) และเมื่อศึกษาระดับความคงทนของสีต่อแสงนั้นพบว่าเส้นฝ้ายและเส้นไหมมี
สีซีดลงตามจ านวนของช่ัวโมงที่เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อน าค่าความคงทนต่อการซักและความ
คงทนของสีต่อแสงมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อหาค่า pair t-test พบว่ามีค่าเท่ากับ -3.89 ซึ่งเมื่อเทียบจาก
ตารางค่าวิกฤตที่ระดับขั้นความเสรี n-1 เท่ากับ 47 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% คือ  t= 2.01 จะเห็นว่าค่า t จากการ
ค านวณน้อยกว่าค่า t ในตาราง แสดงว่าเส้นฝ้ายและเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีย้อมและสีผงจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกชไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
  

การอภิปรายผล 
ตอนที่ 1 องค์ประกอบของธาตุในดินภูเขาไฟ 
  จากการศึกษาองค์ประกอบของแร่ธาตุที่อยู่ในดินภูเขาไฟโดยใช้เครื่อง EDXRF พบปริมาณของแร่ธาตุเหล็ก 
(Fe) มากที่สุดนั้นคือ 43.61%w/w เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าตัวอย่างดินภูเขาไฟเป็นสีย้อมและมีโลหะหนักที่สามารถเกิดเป็น
สารประกอบเชิงซ้อนกับน้ าเปลือกประดู่(แทนนิน) ที่ยึดติดกับเส้นฝ้ายหรือเส้นไหมได้ [14] ซึ่งแบบจ าลองการเกิด
สารประกอบเชิงซ้อนจะแสดงในรูปที่ 6 และ 7 จากงานวิจัยของ Aniket Bhute [15] ที่ได้ท าการศึกษาสีย้อมจาก
ธรรมชาติและสารช่วยติดสี  
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โครงสร้างของเส้นฝ้าย โครงสร้างแทนนิน  สีย้อมดินภูเขาไฟท่ีมีโลหะเหล็ก 
 

รูปที่ 6 แบบจ าลองการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของสีย้อมดินภูเขาไฟกับแทนนินจากเปลือกประดู่และเส้นฝ้าย 
ที่มา : Aniket Bhute  [15] 

 

 
 

 โครงสร้างของเส้นไหม      โครงสร้างแทนนิน          สีย้อมดินภูเขาไฟท่ีมีโลหะไออนเหล็ก 
 
รูปที่ 7 แบบจ าลองการเกดิสารประกอบเชิงซ้อนของสีย้อมดินภูเขาไฟกับแทนนินจากเปลือกประดู่และเส้นไหมที่มา : 

Aniket Bhute (2012) [15] 
 

ตอนที่ 2 สารสกัดสีย้อมธรรมชาติจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกช 
 สารสกัดจากดอกบัวสัตตบงกชโดยใช้น้ ากลั่นเป็นตัวท าละลายมีสีม่วงเข้ม ให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงที่สุดที่
ต าแหน่งความยาวคลื่น 530 nm มีสภาพเป็นกรดอ่อน ค่า pH เท่ากับ 5.6  จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นจึงสรุปได้ว่า
สารสกัดดังกล่าวนั้นคือสารแอนโทไซยานิน ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในแวคิวโอลและเซลล์เนื้อเยื่อช้ันนอกของดอก ผล และ
ใบของพืชดอก (angiosperms) จะมีสีแดง ม่วง ส้มและน้ าเงินเป็นหลักค่าการดูดกลืนแสงจะอยู่ในช่วง 520-550 nm   
ค่า pH มีหลายช่วงขึ้นกับสภาพความเป็นกรดหรือเบสของสารละลายซึ่งจะสอดคล้องกับสีที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จาก
ผลการทดลองในข้ันตอนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Warangkhana Khaodee [20] และของพรพิมล ม่วงไทย [6] ที่ได้
ท าการศึกษากลุ่มของสารแอนโธซัยยานินจากกะหล่ าปลีสีม่วงและเปลือกมังคุด 



การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“ราชมงคลสุรนิทร ์ครัง้ที ่9” 

“การเชื่อมโยงเครือขา่ยวชิาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรนิทร ์

 
 

22 

 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการท าสีผงจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกช 
 การท าสีผงจากดอกบัวสัตตบงกชโดยใช้น้ ากลั่นเป็นตัวท าละลายและใช้ดินสอพองเป็นตัวดูดซับสีย้อม ลักษณะ
ของสีผงที่ได้มีสีน้ าตาลเนื้อละเอียด สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล ม่วงไทยและคณะ [6] ที่ได้ท าการศึกษาการเตรียม
ผงสีย้อมจากเปลือกผลมังคุดบนสารดูดซบัซึ่งได้อธิบายไว้ว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ใช้น้ ากลั่นเป็นตัวท าละลายและใช้
ดินสอพองเป็นตัวดูดซับ มีสีน้ าตาลเนื้อละเอียดและเนื่องจากดินสอพองเป็นสารที่มีช่ือทางเคมีว่า  Marly limestone ซึ่ง
มีสารประกอบหลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตมากถึง 75 % การที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนจึงมีความเป็นเบสอ่อน จึงท าให้
สามารถจับกับโครงสร้างสารสีหลักในเปลือกมังคุด คือ สารแอนโทไซยานิน ซึ่งแอนโทไซยานินเป็นสารที่มีโครงสร้างดัง
ภาพรูปที่ 8 ซึ่งเป็นโครงสร้างเบส นอกจากนี้ในเปลือกมังคุดก็มีสารฟีนอลิกด้วย ดังนั้นแอนโทไซยานินในเปลือกมังคุดจึง
ได้ได้อยู่ในรูปสารบริสุทธิ์ที่เดียวแต่อาจจะเป็นสารอนุพันธ์ของสารแอนโทไซยานินด้วย แต่อย่างไรก็ตามการที่ โครงสร้าง
สารสีหลักเป็นเบสจึงท าให้เกิดการเกาะบนสารดูดซับประเภทดินสอพองได้ดียิ่งข้ึน 
 

 
 
รูปที่ 8 โครงสร้างหลักของแอนโทไซยานิน 
ที่มา: Anthony Ananga et al., 2013 [18] 

 
ตอนที่ 4 การย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมเพ่ือใช้ร่วมกับการย้อมผ้าภูอัคนี 
 จากรูปที ่4-5 ผลของการศึกษาการย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมเพื่อใช้ร่วมกับการย้อมผ้าภูอัคนีด้วยสารสกัดและสี
ผงจากกลีบดอกบัวหลวงสัตตบงกช พบว่าเส้นฝ้ายมีสีที่เด่นชัดเมื่อย้อมด้วยสารช่วยติดสีสารส้มและจุนสี ส่วนน้ าขี้เถ้าไม่
ติดสีที่เด่นชัด อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากสารส้มมีสูตรโมเลกุลคือ KAl(SO4)2  12H2O และจุนสีมีสูตรโมแลกุลคือ CuSO4 

ซึ่งประกอบไปด้วยโลหะหนักที่สามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับสีย้ อม(สารสกัดและสีผงจากกลีบดอกบัวหลวง
สัตตบงกช)และโครงสร้างของเส้นฝ้ายได้ ส่วนน้ าขี้เถ้ามีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ที่ไม่มีขั้วหรือมีขั้วท่ีมีประจุ

ลบ (OH-) เช่น KOH มีฤทธิ์เป็นด่างเช่นเดียวกันกับโครงสร้างของเส้นฝ้าย จึงท าให้ไม่สามารถสร้างพันธะไอออนิกที่
แข็งแรงและเกิดสีที่มีคุณสมบัติที่ทนต่อการตกสีได้ วิธีการแก้ไขคือจะต้องน าเส้นใยฝ้ายมาย้อมด้วยกรดแทนนิก (Tannic 
acid) ซึ่งท าหน้าที่เป็น mordant ก่อน (ในกรณีนี้ไม่ใช่โลหะเป็นเพียงสารที่ท าให้เกิดตะกอนเมื่อผสมกับสีย้อมและเป็น
สารที่ยึดสีย้อมให้ติดกับผ้า) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสีย้อมผ้าและการย้อมผ้าจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง[14] ที่ได้
อธิบายว่าสาเหตุที่เส้นไหมสามารถจับกับสารช่วยติดสทีุกชนิดได้และให้สีเข้มเนื่องจากโครงสร้างของเส้นไหมคล้ายคลงึกบั
สายพอลิเปปไทด์ท่ีมีคุณสมบัติแบบ zwitter ion ซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนท่ีแตกต่างกัน 20 ชนิด ไหมจะมีหมู่ –NH2 

และ –COOH ที่ปลายโซ่พอลิเปปไทด์จึงสามารถท าปฏิกิริยากับหมู่ออกโซโครมของสีย้อมที่เป็นหมู่กรดและเบสได้ดี สีจึง
ติดทนไม่ตกง่าย  
 



การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“ราชมงคลสุรนิทร ์ครัง้ที ่9” 

“การเชื่อมโยงเครือขา่ยวชิาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรนิทร ์

 
 

23 

 
 
 

รูปที่ 9 โครงสร้างของเส้นฝ้าย(Cellulose) 
ที่มา: Nishiyama, Yoshiharu; Langan, Paul; Chanzy, Henri, 2002 [19] 

 
 
 

 
 

รูปที่ 10 โครงสรา้งของเส้นไหม(Silk) 
ที่มา : สีย้อมและการยอ้มผ้า, 2559 [13] 

   
 จากผลการทดลองในตอนที่ 1 และ 4 เพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการ
ทดลองย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมเพิ่มเติมด้วยสีผงดอกบัวสัตตบงกชร่วมกับน้ าเปลือกประดู่ จากผลการทดลองพบว่าสีเส้น
ฝ้ายไม่ติดสีแต่เส้นไหมให้สีที่เด่นชัดคือ สีน้ าตาลเข้ม ซึ่งให้ผลไปในทิศทางเดียวกับการใช้สารช่วยติดสีจากขี้เถ้า ดังแสดง
ในรูปที่ 11 

 

 
 

รูปที่ 11 สีของเส้นไหม (ซ้าย) และสีของเส้นฝ้าย (ขวา) ท่ีย้อมด้วยสีผงดอกบัวสัตตบงกชร่วมกับน้ าเปลือกประดู ่
 

 



การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“ราชมงคลสุรนิทร ์ครัง้ที ่9” 

“การเชื่อมโยงเครือขา่ยวชิาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรนิทร ์

 
 

24 

ตอนที่ 5 ผลการศึกษาความคงทนต่อการซัก(จ าลองการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 105 A03:1993) และความ
คงทนของสีต่อแสง ( ISO 105 A02:1993) ของเส้นฝ้ายและเส้นไหมที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากดอกบัว
สัตตบงกชและสีผงจากดอกบัวสัตตบงกช 
 จากผลการทดลองตอนที่ 5 พบว่าเส้นฝ้ายและเส้นไหมมีความคงทนต่อการซักและความคงทนของสีต่อแสงอยู่
ในระดับที่ดีมากคือ ระดับที่ 4/5  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารสกัดและสีผงจากกลีบดอกบัวหลวงสตัตบงกชนั้นให้สีที่เกิด      จา
กรงควัตถุของสารแอนโทไซยานินที่มีสีม่วงเข้ม สามารถใช้งานด้านการย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมที่ใช้ทอผ้าภูอัคนีได้จริง
และมีความคงทนต่อการซักและความคงทนของสีต่อแสงในระดับดีมากให้ผลไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของสื บศักดิ์ 
ก้อนค าดี[13]ที่ได้ศึกษาการย้อมทัยสีธรรมชาติจากประดู่ หมากและทับทิม 
 

บทสรุป  

 ผ้าภูอัคนีท่ีมาจากสีดินภูเขาไฟและหินภูเขาไฟนั้นมีเพียงเฉดสีเดียวคือสสี้มแดงอิฐ ดังนั้นชาวบ้านจึงได้มีการเพิ่ม
สีสันของผ้าโดยใช้สีจากสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเองรวมถึงส่งผลกระทบในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นการลดการใช้สีสังเคราะห์ คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสีย้อมดอกบัวสัตตบงกชซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มสีสันผ้า  
ภูอัคนีโดย มีวัตถุประสงค์คือช่วยลดอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ในขั้นตอนแรกท าการสกัดสีจากดอกบัว
สัตตบงกชด้วย ตัวท าละลายที่เป็นพิษน้อยที่สุดนั่นคือน้ าและเมื่อสารสกัดที่ได้อยู่ในสภาวะกรด-เบสจะให้สีที่แตกต่างกัน 
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประยุกต์ใช้ร่วมกับการย้อมผ้า ดังนั้นในการศึกษาขั้นท่ีสองจะต้องท าการเตรียมสารช่วยติดสีชนิด
ต่างๆ และศึกษาวิธีการย้อมที่เหมาะสม ซึ่งพบว่าสีย้อมจากสารสกัดดอกบัวสัตตบงกชสามารถย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมที่
ใช้ส าหรับการทอผ้าภูอัคนีได้จริง จากผลการทดลองพบว่าสารช่วยติดสี 3 ชนิดที่ให้เฉดสีที่โดดเด่นมากที่สุดส าหรับการ
ย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหมนั่นคือ น้ าขีเ้ถ้า จุนสีและสารส้ม และเนื่องจากน้ าสีย้อมจากสารสกัดจากดอกบัวสัตตบงกชมีอายุ
การใช้งานท่ีน้อย(เพียงแค่7วันหรือหนึ่งสัปดาห์) หรือเสื่อมสลายตามธรรมชาติได้เรว็และมศีัตรูเป็นหนอนกระทูแ้ละหนอน
ชอนใบทั้งต้น ซึ่งจะเกิดในช่วงปลายฤดูฝนและในฤดูหนาวซึ่งเป็นระยะที่บัวชะงักการเจริญเติบโต ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นเก็บ
รักษาสีย้อมไว้ได้นานและสามารถท่ีจะน าสีย้อมมาใช้ได้อย่างสะดวกตามต้องการโดยไม่ต้องค านึงถึงฤดูกาลหรือโรคหนอน 
คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการท าสีผงโดยใช้ดินสอพองเป็นตัวดูดซับเนื่องจากสามารถหาซื้อได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมตามหลักการเคมีสีเขียว 
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