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การต้านรังสียวู ีของผ้าไหมย้อมใบมันสําปะหลัง
UV protection of silk dyed with cassava leaves
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บทคัดยอ
การยอมผาไหมดวยสีสกัดธรรมชาติ จากใบมัน สําปะหลังและใชสารชวยติดสี (Meta mordanting) คื อ เหล็กคลอไรด (FeCl3.6H2O)
สารสม (AlK(SO4)2.12H2O) และเกลือ (NaCl) ยอมผาไหมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที ทําการศึกษาการตานรังสียูวีของผา
ไหมดวยคาแฟกเตอรการตานรังสียูวี (Ultraviolet protection factor, UPF) และวิเคราะหองคประกอบทางเคมีที่มีอยูในสียอมธรรมชาติดวย
เทคนิคอินฟราเรด (FTIR) จากการศึกษาพบวาสีผาที่ยอมดวยใบมันสําปะหลังที่สังเคราะหไดมีลักษณะเปนสีเทา ในขณะที่การใชสารชวยติดสี
เหล็กคลอไรดและเกลือผสมเขาไปในการยอมจะทําใหผายอมสีสกัดจากใบมันสําปะหลังมีสีเทาเขมขึ้นอยางเห็นไดชัดและมีผลการทดสอบการ
ปองกันรังสียูวีผายอมอยูในระดับดีเยี่ยม อันเปนผลมาจากสารในกลุมพอลิฟนอล (Polyphenol) และแทนนิน (Tannin) ที่สกัดไดจากใบมัน
สําปะหลัง
คําสําคัญ
สียอมธรรมชาติ การตานรังสียูวี ผาไหม ใบมันสําปะหลัง แฟกเตอรการตานรังสียูวี สิ่งทอ
Abstract
Silk fabric was dyed with natural extract from cassava leaves (CaL). Ferric chloride (FeCl3 . 6 H2 O), alum
(AlK(SO4)2 .12H2 O), and salt (NaCl) were used as mordant. Silk fabrics were dyed at 90 °C for 60 minutes. Then, the UVprotection efficiency of a fabric is defined by its Ultraviolet Protection Factor (UPF). The chemical functional groups of
the dyes were characterized by using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The results show that Silk fabric
dyed with cassava leaves showed a shade of grey. Ferric chloride and salt as mordants exhibited a black grey colour
and had excellent UV protection resulted from polyphenol and tannin which was extracted from cassava leaves.
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1. บทนํา
แสงอัตราไวโอเลต (Ultraviolet light, UV) เปนรังสีจาก
ดวงอาทิตย ซึ่งสามารถแบงเปนชนิดตางๆ ไดตามความยาว
คลื่น (Wavelength) รังสี UV-C (200-280 นาโนเมตร) [1] จะ
ถูกดูดกลืนอยางสมบูรณโดยกาซออกซิเจน และ UV-B (280315 นาโนเมตร) เปนสาเหตุใหเกิดการเกรียมแดด ฝา และผิว
แหงกราน อาจทําใหเกิดมะเร็งผิวหนังได ถูกโอโซนดูดซับไว จึง
ไมสามารถทะลุผานลงมาสูผิวโลกและไมทําอันตรายตอมนุษย
ในขณะที่ UV-A (315-400 นาโนเมตร) สามารถลอดผ า น
กระจก และเมฆเขาถึงชั้นผิวโดยจะกระตุนใหเกิดการสรางเม
ลานิน ทําใหผิวคล้ําแดดแตไมมีอาการแสบและเปนสาเหตุให
เกิด รอยเหี่ยวยน [1] ซึ่งประเทศไทยมีที่ ตั้งในภู มิศ าสตรเขต
ร อ นที่ รั บ แสงแดดโดยตรง คนไทยจึ ง ควรสวมใส เสื้ อ ผ า ที่
สามารถปกปองผิวจากรังสียูวีไดดี [1] ปจจัยที่มีผลตอสมบัติ
การปองกันรังสียูวีของผา ไดแก องคประกอบและโครงสราง
ของผ า การบิ ด ของเส น ใย ความหนา น้ํ า หนั ก การเป ย ก
ความชื้น การคลายตัว สารเคมีและสารเติม รวมทั้ งสีของผ า
[1,2] เมื่อเทียบกับเสนใยสังเคราะหที่มีการเติมสารตัวเติมเพื่อ
สมบั ติ ดั ง กล า ว หากประยุ ก ต ใช ค วามรู นวั ต กรรมร ว มกั บ
อัต ลัก ษณ ผาทอของไทย ก็จะชวยสงเสริมผาทอของไทยที่ มี
เอกลักษณตามภาคและลวดลายสวยงามอยูแลว ใหเปนที่นิยม
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการเพิ่มมูลคาแกผาทอของไทยอีกดวย
ผาทอไทยผลิตจากเสนใยธรรมชาติ เชน ฝาย ไหมหรือกัญชง
เป น ตน [3-5] ผาทอแตล ะภาคของไทยมี สิ่งที่ เหมือ นกั น คื อ
กระบวนการยอมผาจะใชสียอมจากพืชใหสีธรรมชาติที่เปนองค
ความรูที่ ไดรับ การสืบ ทอดมาตั้งแตโบราณ ตัวยางพื ชตาง ๆ
เชน ใบหูกวาง [3] เปลือกและแกนไมตาง ๆ เชน ไมโกงกาง
[6] แกนขนุนและฝาง [7] ดอกไมนานาชนิด [8] และชาดํา [9]
เปนตน ซึ่งผาฝายและผาไหมเปนเสนใยธรรมชาติมีการปองกัน
รังสียูวีต่ํา สียอมจากธรรมชาตินั้นมีความคงทนของสีต่ํากวาสี
สังเคราะห อีกทั้งยังมีสมบัติปองกันรังสียูวีต่ําดวย ดังนั้นเพื่อผา
ยอมสีจากธรรมชาติมีประสิทธิภาพความคงทนของสีและสมบัติ
การปองกันรังสียูวี จึงจําเปนตองมีการเติมสารกระตุนตาง ๆ
หรือสารละลายโลหะ [3,7] ไดแก คอปเปอรซัลเฟต (CuSO4)

เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ซิงคซัลเฟต (ZnSO4) โซเดียมซัลเฟต
(Na2 SO4) และแมกนี เซี ย มซั ล เฟต (MgSO4 ) ร ว มกั บ สี ย อ ม
เพื่อใหสียอมมีความคงทนของสี ติดผาไดดี ไมเกิดการซีดหรือ
หลุดลอกออกไดยาก และมีการปองกันรังสียูวีเพิ่มขึ้นอีกดวย
[9] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงประยุกตการยอมผาไหมดวยสีจากใบมัน
สําปะหลั ง โดยใชสารช วยติด สี คื อ เหล็กคลอไรดจะทํ าให สี
ยอมมีเฉดสีทึบ เปรียบเทียบกับสารสมที่จะมีเฉดสีสวาง และ
เกลือ ที่จะทําใหสียอมมีความคงทนและยึดติดบนผาไดดี เพื่อ
เพิ่มความคงทนสียอมผาแลวศึกษาสมบัติการตานรังสียูวี
2 วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 การเตรียมสียอมจากใบมันสําปะหลัง
สีสกัดจากพืช คือ ใบมันสําปะหลังสดที่เก็บเกี่ยวในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ในชวงเดือนตุลาคม นําใบสดมาตมที่อุณ หภูมิ
90 องศาเซลเซียส ดวยอัตราสวนใบพืช 1 กิโลกรัม ตอน้ํา 2
ลิตร เปนเวลา 60 นาที แลวกรองเอาน้ําสกัดเก็บไว เตรียมผาที่
ใชยอม โดยจะตองทําความสะอาดกอน คือ ตัดผาไหมขนาด
3x10 เซนติเมตร แชในน้ําผสมผงซักฟอกเป น เวลา 30 นาที
ลางดวยน้ําสะอาด แลวตากแดดใหแหง หลังจากนั้นนําน้ําสีที่
สกัดไวแลวยอมกับผาไหมที่ทําความสะอาดแลวผสมน้ําสีกับ
สารชวยติดสี ดวยอัตราสวนโดยน้ําหนัก ผาไหม : สียอม: สาร
ชวยติดสี : น้ํา คือ 0.50 : 1.00 : 0.04 : 40.00 ยอมผาไหมที่
อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที แลวนําผา
ที่ยอมเสร็จแลวตากใหแหง โดยสูตรการยอมสีผาดังกลาวจะ
เปลี่ ย นแปลงชนิ ด สารช ว ยติ ด สี 3 ชนิ ด คื อ เหล็ ก คลอไรด
สารสม และเกลือ ในสูตรตาง ๆ กัน เพื่อศึกษาอิทธิพลสารชวย
ติดสีตอสมบัติตาง ๆ
2.2 การทดสอบสมบัตผิ ายอมดวยสีจากใบมันสําปะหลัง
2.2.1 การดูดกลืนแสงและแฟกเตอรการตานรังสียูวี
ในการวิจัยนี้ยอมผาไหมพรอมสารชวยติดสี คือ เหล็กคลอ
ไรด สารสม และเกลือ โดยผาไหมยอมสีตัดมาใหมีขนาด 3x3
เซนติ เมตร ทดสอบการดู ด กลื น แสง ด ว ยเครื่ อ งวั ด ค า การ
ดู ด กลื น แสง (UV-vis Spectrophotometer) รุ น Genesys
10s, Thermo scientific ที่ความยาวคลื่นทดสอบตั้งแต 280-
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400 นาโนเมตร (nm) แฟกเตอรการตานรังสียูวีตามมาตรฐาน
(AATCC Test Method 183-2004) [3] คํานวณจากสมการที่
(1)
400

UPF =

∑ Eλ Sλ ∆ λ

280
400

∑ Eλ Sλ Tλ ∆ λ

(1)

280

เมื่ อ Eλ คื อ ค า ความเข ม รั ง สี ที่ มี ผ ลกระทบต อ ผิ ว หนั ง
มนุษย Sλ คือ ความเขมแสงเชิงสเปกตรัมของรังสีดวงอาทิตย
Tλ คื อ คาการสองผานของแสงผานชิ้น ตัวอย างที่ วิเคราะห ได
และ ∆λ คือ ความยาวคลื่นที่ใชทดสอบ (นาโนเมตร)
คาการตานรังสียูวีจะเปนตัวกําหนดความสามารถในการ
ปองกันแสงแดดของวัสดุสิ่งทอ โดยจะบงบอกเปนอัตราสวน
ของปริมาณรังสียูวีที่สัมผัสผิวเมื่อมีผาปองกันตอปริมาณรังสีที่
สัมผัสผิวเมื่อไมมีผาปองกัน (ปริมาณรังสีไดจากการคํานวณ)
ซึ่งการปองกันรังสียูวีแบงไดออกเปน 4 ระดับ ดังตารางที่ 1
การทดสอบจะทดสอบทั้งหมด 5 ตัวอยาง
ตารางที่ 1 ระดับการปองกันรังสียวู ี [3]
ชวงคา UPF
<15
15-24
25-39
40-50, 50+

ระดับการปองกันรังสียูวี
ปองกันรังสียูวีไดนอย
(<93.3%)
ปองกันรังสียูวีไดดี
(93.3-95.9%)
ปองกันรังสียูวีไดดีมาก
(96.0-97.4%)
ปองกันรังสียูวีไดสูงสุด

เปอรเซ็นตการ
สองผานของรังสี
UV-B
>6.7
6.7-4.2
4.1-2.6
>2.5

2.2.2 วิเคราะหหมูฟงกชันทางเคมีของสียอม
นําน้ําสีสกัดจากใบมันสําปะหลังมาวิเคราะหหมูฟงกชัน
ทางเคมี สี ย อ มด วยเทคนิ ค ฟลู เรีย รท รานส ฟ อรม อิ น ฟราเรด
ส เป ค โท ร ส โค ป (Fourier transform infrared spectro
scopy, FTIR) รุน VERTEX 70, Bruker เทคนิค KBr pellet
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3. ผลการวิจัย
3.1 ลักษณะสีผาไหมยอมดวยสีจากใบมันสําปะหลัง
ลัก ษณะสีผาไหมซึ่งยอมสีสกัดจากใบมั นสําปะหลังและ
ผสมสารกระตุนในการชวยยอม คือ เหล็กคลอไรด เกลือ และ
สารสม แสดงดังรูปที่ 1 พบวาการยอมสีผาที่ใชเพียงสารชวย
ติดสี คือ สารสม ดังรูปที่ 1 (ข) ผายอ มมีสีขาวเทา การยอ ม
ดวยเหล็กคลอไรดเปนสวนผสมจะใหสีน้ําตาลและน้ําตาลออน
กวา ดั งรูป ที่ 1 (ก, ค และ ง) และเมื่ อ ผสมสี ส กั ด จากใบมั น
สํ า ปะหลั ง ร ว มกั บ สารช ว ยติ ด สี พบว า ผ า ที่ ย อ มด ว ยใบมั น
สําปะหลังผสมกับเกลือและเหล็กคลอไรด รูปที่ 1 (ช) จะมีสี
เทาดําอยางเห็นไดชัด สวนผาที่ยอมสีผสมกับสารสมและเกลือ
รูปที่ 1 (ฉ) จะมีสีเหลือง-น้ําตาล ในขณะที่การยอมดวยใบมัน
สําปะหลังเพียงอยางเดียว รูปที่ 1 (จ) ผาจะมีสีน้ําตาลออน
(ก)

(ข)

(ค)

เหล็กคลอ
ไรด

สารสม

เหล็กคลอ
ไรด+เกลือ

(จ)

(ฉ)

(ช)

ใบมัน
สําปะหลัง
เกลือและ
สารสม

ใบมัน
สําปะหลัง
เหล็กคลอ
ไรด
และเกลือ

ใบมัน
สําปะหลัง

เหล็กคลอ
ไรดและ
สารสม

รูปที่ 1 สีผาไหมที่ยอมดวยสารชวยติดสีและใบมันสําปะหลัง

3.2 สมบัติการตานรังสียูวีของผาไหมยอมดวยสีสกัดจากใบ
มันสําปะหลัง
คาแฟกเตอรก ารต านรังสี ยูวีที่ คํ านวณจากสมการที่ (1)
แสดงดังรูปที่ 2 พบวาผาไหมยอมดวยเกลือ (Si+S) ผาไหมยอม
ดวยเหล็กคลอไรด (Si+Fe) ผาไหมยอมสารสม (S+Al) ผาไหม
ยอมใบมันสําปะหลัง (Si+CaL) ผาไหมยอมดวยเหล็กคลอไรด
เกลือ และใบมันสําปะหลัง (Si+Fe+S+CaL) และผาไหมฝาย
ยอมดวยสารสม เกลือ ใบมันสําปะหลัง (Si+Al+S+CaL) มีคา
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แฟกเตอร ก ารต านรั ง สี ยู วี คื อ 168, 137, 60, 70, 456 และ
285 ตามลําดับ ในขณะที่ผาไหม (Si) มีแฟกเตอรการตานรังสียู
วีเพียง 29 ดังรูปที่ 2 ซึ่งคาแฟกเตอรการตานรังสียูวีของผาไหม
ยอมดวยเกลือ สารสม เหล็กคลอไรด และใบมันสําปะหลัง อยู
ระดับชวง 50+ แสดงถึงการปองกันรังสียูวีไดสูงสุด และมีคา
การส อ งผ า น UV-A ต่ํ า กว า 3.5% ในทุ ก สู ต ร เป น ไปตาม
ม า ต ร ฐ า น ยุ โ ร ป (The European Standard for Sun
Protective Clothing) ที่กําหนดไววาผาที่ตานรังสียูวีไดดีนั้น
จะต อ งมี ค า การส อ งผ า นรั ง สี UV-A ต่ํ า กว า 5% และยั ง
สอดคล อ งกั บ มาตรฐานของประเทศจี น (The Chinese
National Standard GB/T18830-2002) อี ก ด ว ย [10,11]
จากการศึกษาผายอมดวยเกลือ สารสมและเหล็กคลอไรดเปน
สารชวยติดสีมีคาการตานรังสียูวีไดดี เนื่องจากสารดังกลาวมี
กลุมไอออนของโลหะที่สามารถปองกันรังสียูวีได นอกจากนี้ใน
ใบมันสําปะหลังจะมีแทนนินและองคประกอบหลักของกลุม
ฟนอลิก ฟลาโวนอยด (Flavonoid) และสารตานอนุมูลอิสระ
[10] สารประกอบกลุมพอลิฟนอลทําหนาที่ดูดกลืนแสงชวงรังสี
ยู วี ซึ่ ง เป น รั ง สี ค ลื่ น สั้ น และพลั ง งานสู ง รั ง สี นี้ จ ะกระตุ น ให
สารประกอบพอลิฟ นอลดูดกลืนไว แลวเปลี่ยนเป นพลังงาน
ความรอน โดยอาศัยหลักการจับกับอนุมูลอิสระหรือออกซิเจน
และกระจายรั ง สี ที่ มี ค วามยาวคลื่ น ยาวกว า ออกมาแทน
[10,12]
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นอกจากนี้การใชสารชวยติดสีในกลุมเหล็กเปนที่รูจักกันดี
ว า สามารถสร า งสารป ระกอบ โคออร ดิ เ นชั น เชิ ง ซ อ น
(Coordination complexes) โดยสียอมมีสมบัติเปนสารคีเลต
(Chelating agent) สามารถจับกับประจุบวกของไอออนโลหะ
เชน เหล็ก และเกิดพันธะกับหมูอะมิโน และกรดคารบอกซิลิ
กที่อยูบนเสนใย ดังนั้นไอออนโลหะสามารถเกิดสารเชิงซอน
ไตรภาค (Ternary complex) กับเสนใยและสียอม ในขณะที่
สารสม จะเกิ ด พั น ธะสารประกอบที่ อ อนกวากับ สี ยอ มแต จ ะ
สรางพั น ธะที่ ค อ นข างแข็ งแกรงกั บ สี ย อ ม สี ที่ ได จ ากไอออน
โลหะเหล็ ก จะทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ ออกซิ เ จนในอากาศเกิ ด
สารประกอบของเหล็ก หรือการเกิดสารประกอบแทนนินกับ
ไอออนเหล็ ก ทํ าให สี ผ าย อ มออกไปในเฉดสี ทึ บ ซึ่ ง สามารถ
ดูดกลืนแสดงไดดี ในขณะที่ สารสมจะใหเฉดสีที่สวางกวาจึง
ดูดกลืนแสงไดนอยกวาการใชไอออนเหล็ก [13]
3.3 ผลการวิเคราะหสียอมดวยเทคนิค UV-vis
ผลการวิเคราะหดวยเทคนิค UV-vis แสดงความสัมพันธ
ระหวางคาการดูดกลืนแสง (Absorbance) และคาความยาว
คลื่น ทดสอบที่ความยาวคลื่นตั้งแต 200-800 นาโนเมตร ดัง
รูปที่ 3 จะเห็นไดวาคาการดูดกลืนแสงของสียอมผาไหมจากใบ
มัน สําปะหลังจะมีคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น ในชวง
300-350 นาโนเมตร ซึ่ งค าการดูด กลื น แสงในชวง 250-350
นาโนเมตร จะเปนชวงที่แสดงถึงการดูดกลืนแสงของโครงสราง
กรดแกลลิก (Gallic acid) และแกลโลแทนนิน (Gallotannin)
ที่เปนประกอบในกลุมพอลิฟนอล [9,14] สอดคลองกับความ
ยาวคลื่นที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้

รูปที่ 2 คาตานรังสียูวีและคาการสองผานของรังสี UV-A ของผาไหมที่
ยอมดวยสีจากใบมันสําปะหลังและสารชวยติดสี
รูปที่ 3 การดูดกลืนแสงของสารละลายสียอมจากใบมันสําปะหลังและ
สูตรโครงสรางกรดแกลลิก (รูปแทรก)
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3.4 ผลการวิเคราะหสียอมดวยเทคนิค FTIR
ผลการทดสอบวิเคราะหองคประกอบทางเคมีสียอมจากใบ
มั น สํ า ปะหลั ง ด ว ยเทคนิ ค FTIR ตั้ ง แต เลขคลื่ น 400-4,000
cm-1 ดังรูปที่ 4 พบวาสียอมจากใบมันสําปะหลังและสีจากใบ
มันสําปะหลังผสมเหล็กคลอไรดและเกลือ จะพบโครงสรางทาง
เคมี คื อ C–O ที่ ตํ า แหน ง เลขคลื่ น 1,396 และ 1,072 cm-1
สํ า หรั บ ตํ า แหน ง เลขคลื่ น ที่ 1,627 cm-1 คื อ การสั่ น ของ
โครงสร า ง C=C ที่ เปนองค ป ระกอบของแท นนินและ
สารประกอบฟลาโวนอยด ตําแหนงที่ 3,175-3,490 cm-1 บง
บอกถึงการยืด (Stretching) ของโครงสราง O-H ตําแหนงที่
1,620-1,649 cm-1 แสดงการสั่นของ C=C ตําแหนงที่ 1,512,
และ 1,595, 1,375 และ1,253 cm-1 การสั่นของ C=C และน้ํา
ตําแหนงเลขคลื่นที่ 1,152-1,128, 1,055-1,060 cm-1 เกิดจาก
การสั่นของ C–O ซึ่งจากการคนควาพบวาสารสกัดจากใบมัน
สําปะหลังจะมีสวนประกอบของเควอซิทิน (Quercetin) สาร
ต าน อ อ ก ซิ เด ชั น (Antioxidant) ส าร แ ก อั ก เส บ (Anti
inflammatory) ฟลาโวนอยด ที่ เ ป น สารประกอบฟ น อล
วิ ต ามิ น ซี และคอนเดนส แ ทนนิ น (Condensed tannins)
[15,16]

รูปที่ 4 ผลการวิเคราะหดวยเทคนิค FTIR สีสกัดจากสียอม (ก) ใบมัน
สําปะหลังและ (ข) ใบมันสําปะหลังผสมเหล็กคลอไรดและเกลือ

4. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการนําใบมันสําปะหลังที่เปนเศษวัสดุทาง
การเกษตรมาใชประโยชนในการสกัดสียอมสําหรับยอมผา ซึ่ง
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สามารถสกัดสียอมจากธรรมชาติที่ใชเปนสียอมผาไหมได การ
ใชสารชวยติดสี คือ เหล็กคลอไรด สารสมและเกลือรวมดวย
ส ง ผลต อ ลั ก ษณะของสี ผ า เข ม ขึ้ น จากสี เทาเป น สี เทาเข ม
ในขณะที่สารสมจะไดสีผาที่มีลักษณะสีเทาที่สีสวางกวาการใช
เหล็กคลอไรด ผลการตานรังสียูวีของสียอมผสมสารชวยติดสี
อยูในระดับที่สามารถปองกันรังสียูวีไดสูงสุด เปนผลมาจากสาร
กลุมพอลิฟนอล สารแทนนิน และการใชสารชวยติดสีที่ทําให
เกิ ด สารประกอบเชิ ง ซ อ น เป น ผลให ผ า มี สี แ ละสมบั ติ ก าร
ปองกันรังสียูวีที่แตกตางกัน
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายไดป 2562
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เอกสารอางอิง
[1] Dubrovski PD. Woven fabrics and ultraviolet
protection. Woven fabric engineering, 2010;8:
273-296.
[2] Kan CW. A Study on Ultraviolet protection of
100% cotton knitted fabric: Effect of fabric
parameters. The Scientific World Journal, 2014;
1-10.
[3] มาหามะสูไฮมี มะแซ, สายใจ วัฒนเสน, ภาณุมาศ ชูพูล.
การตานรังสียูวีและการยับยั้งแบคทีเรียของผาไหมยอม
ใ บ หู ก ว า ง . ว า ร ส า ร วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2561;25(2): 113-123.
[4] ณงคณุ ช นที พ ายัพ ทิ ศ . อัต ลักษณ ผ าทอกะเหรี่ยงปกา
เกอะญ อ. Journal of Community Development
and Life Quality. 2014;2(1): 113-121.
[5] ใจภักดิ์ บุรพเจตนา. การประยุกตลวดลายจากอัต ลักษณ
ผ าทอตี น จกแม แ จ ม เพื่ อ ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ สิ่ ง ทอเชิ ง
วัฒ นธรรมประเภทของตกแต งบ า น. วารสารวิ ช าการ
Veridian E – Journal, Silpakorn University ฉ บั บ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ.
2016; 9(3): 1720-1738.
[6] Nattaya P, Monthon N, Buppha S, Nootsara N,
Nattadon R, Rattanaphol M. Silk fabric dyeing
with natural dye from mangrove bark
(Rhizophora apiculata Blume) extract. Industrial
Crops and Products. 2013;49: 122-129.

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร ม.อบ. ปที่ 14 ฉบับที่ 3

[7] วรวิท ย ศรีวิท ยากูล, ธฤติ รุงโรจนารักษ, ทวีป ศรีมุณี ,
มาหามะสู ไ ฮมี มะแซ, ภาณุมาศ ชู พู ล . การยั บ ยั้ ง
แบคทีเรียและการตานรังสียูวีจากแสงอาทิตยของผาฝาย
ย อ มด ว ยสี ธ รรมชาติ เปรี ย บเที ย บกั บ ผ า จี ว ร. RMUTI
Journal Science and Technology. 2019; 12(1):
27-41.
[8] Jiajia S, Pu G, Hui M. The effect of tris (2carboxyethyl) phosphine on the dyeing of wool
fabrics with natural dyes. Dyes and Pigments.
2014;108: 70-75.
[9] Moiz A, Ahmed MA, Kausar N, Ahmed K, Sohail
M. Study the effect of metal ion on wool fabric
dyeing with tea as natural dye. Journal of Saudi
Chemical Society. 2010;14(1): 69-76.
[10] Grifoni D, Bacci L, Lonardo SD, Pinelli P, Scardigli
A, Camilli F, et al. UV protective properties of
cotton and flax fabrics dyed with
multifunctional plant extracts. Dyes and
Pigments. 2014;105: 89-96.
[11] Jothi D. Extraction of natural dyes from African
marigold flower (Tagetes erecta L.) for textile
coloration. Autex Research Journal. 2008;8(2):
49-53.
[12] Feng XX, Zhang LL, Chen JY, Zhang JC. New
insights into solar UV-protective properties of
natural dye. Journal of Cleaner Production.
2007;15(4): 366-372.
[13] Mongkholrattanasit R, Kryštůfek J, Wiener J,
Viková M. Dyeing, fastness, and UV protection
properties of silk and wool fabrics dyed with
eucalyptus leaf extract by the exhaustion
process. Fibres & Textiles in Eastern Europe.
2011;19(3): 94-99.
[14] Zhao Y, Chen M, Zhao Z, Yu S. The antibiotic
activity and mechanisms of sugarcane
(Saccharum officinarum L.) bagasse extract
against food-borne pathogens. Food Chemistry.
2015;185: 112-118.

149

[15] Arasaretnam S, Venujah K. Modification of
Tannin extracted from the bark of Acacia
auriculiformis for the antibacterial activity and
application of metal adsorption. Ruhuna
Journal of Science. 2017;8(2): 90-102.
[16] Marie-Magdeleine C, Udino L, Philibert L,
Bocage B, Archimede H. In vitro effects of
Cassava (Manihot esculenta) leaf extracts on
four development stages of Haemonchus
contortus. Veterinary Parasitology. 2010;173(12): 85-92.

