
 
 
 
 
 

8.1     บทนํา 
สียอม (Dyes) เปนสารประกอบที่มีสี สารประกอบอินทรียที่เปนสียอมจะมีหมูฟงคชันที่

ทําใหเกิดสี เรียกวา คลอมอฟอร (Chromophores) ไดแก azo group (–N=N–) , nitroso 

group (–N=O) , azoxy group (–N=N–) , nitro group (NO2) เปนตน นอกจากนี้ สียอมยังมี
ออกโซโครม (Auxochromes) ซึ่งเปนหมูฟงคชันที่ยึดสีใหติดกับผา ไดแก –COOH , –NH2 ,  
–SO3H , –OH  เปนตน 

สียอมที่ดีตองมีคุณสมบัติความคงทน (fastness) กลาวคือ เกิดพันธะที่แข็งแรงกับเสน
ใยผาและทําใหสีติดทน ไมตกงายแมผานการชะลางหลายๆ คร้ังหรือถูกแสงแดดนานๆ สีก็ไม
ซีดและคุณสมบัติทีค่วรมี คือ ความสมํ่าเสมอของสี (Levelness) บนวัสดุที่ยอม  

สียอมที่เหมาะสมสําหรับการยอมเสนใยผาแตละประเภท ตองศึกษาโครงสรางของทั้งสี
ยอมและเสนใย รวมทั้งอันตรกิริยาระหวางสียอมกับเสนใยผาดวย 
 

8.2    เสนใยธรรมชาติ 
ไหมและขนสัตว  8.2.1 

ไหมและขนสตัวมีโครงสรางของเสนใยคลายคลึงกันคอืเปนพอลิเปปไทด (polypeptide) 
ซึ่งประกอบดวยกรดอะมิโนที่แตกตางกันประมาณ  20  ชนิด  

 
ไหมและขนสตัวมีหมู –NH2 และ –COOH ที่ปลายของโซพอลิเปปไทดและยังมีฟงคชัน

ที่โซขางเคียงของโซพอลิเปปไทด จึงสามารถทําปฏกิิริยากับหมูออกโซโครมของสียอมที่เปน
หมูกรดและเบสไดดี สีจึงติดทนไมตกงาย 

บทที ่8 
สียอมและการยอมผา 
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8.2.2  ลินินและฝาย 
ผาลินินและผาฝายมีโครงสรางของเสนใยเปนเซลลูโลส (Cellulose) ซึ่งเปนพอลิเมอร

เชิงเสน (Linear polymer) ของกลูโคส  
 
      

 

Cotton (Cellulose) 

ในแตละหนวยกลูโคสมีหมู –OH อิสระ 3 หมูซึ่งสามารถถูกเติมหมูอะซิเตต (acylated) 
เปนเซลลูโลสไตรอะซิเตต (Cellulose triacetate) นอกจากนี้ยังสามารถทําการเติมหมูอะเตตที่
หมู –OH บางหมูและเหลือหมู –OH อิสระอยูบางจนมีหมู OH : OAc = 2 : 5   ผลิตภัณฑที่ได
เปนเสนใยสังเคราะหที่ใชกันอยางแพรหลาย 
 

8.3    การจําแนกสียอมตามโครงสราง 
เราอาจจําแนกสียอมตามโครงสรางของสียอมออกเปนประเภทตางๆ และมักเรียกชื่อ

ตามโครงสรางหรือหมูฟงคชันที่อยูในโครงสรางน้ัน ตวัอยางเชน 
 

Azo dyes  

OH
NN NO2

NN NNa+
CH3

CH3-O2S
          

                   Methyl  orange                                                         Para  red 
 
 
 
 
 
                    Naphthyl  red                             Tatrazine  
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Disazo dyes 

 
                                                  Congo  red      
 
Anthraquinonoid  dyes 
    
 
 
 
 
 
                  Alizarin              Eosin (Tetrabromofluorescein) 
  

Triphenylmethane  dyes 
 

Cl- CH3

NN

H3C

CH3
CH3

CH3

N

C

H3C

+ Cl- CH3

N

H3C

CH3

N

C

H3C

+

                                     
         
                Methyl  violet                     Malachite  green 
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8.4    การจําแนกสียอมตามวิธีการยอม 
การจําแนกสียอมตามวิธีการยอมโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการใชงาน สียอม

บางประเภทอาจยอมงายแตสียอมบางประเภทอาจตองปรับสภาวะและวิธีการ  เพ่ือใหสียอมน้ัน
นําไปใชงานไดดี 

8.4.1  Direct  dyes  หรือ  Substantive dyes 
เปนสียอมที่เกิดอันตรกิริยาโดยตรงกับเสนใย สียอมที่ยอมโดยตรงสําหรับไหมหรือขน

สัตว คือ กรดพิกริก (Picric acid) ซึ่งเปนกรดแก สามารถเกิดอันตรกิริยาหมูเบสที่ปลายโซ
หรือที่โซขางเคียงในขนสัตวหรือไหมเกิดลิงคเกจแบบเกลือ (Salt linkage) ระหวางสียอมกับ
เสนใย กรดพิกริกใหโปรตอนไปจับกบัหมูเบสบางหมูบนเสนใย และตัวมันเองกลายเปนแอน
ไออน (anion) ไปเกิดพันธะที่แข็งแรงกับหมูแคทไอออน (Cation) บนเสนใย โดยอันตรกิริยา
แบบไอออนิก (ionic interaction) หรือเกิดพันธะแบบเกลือ (salt formation)   
 
 
 
                    
 
 
   
                                      เสนใยไหมหรือขนสัตว 
 

ที่ pH ในระบบธรรมชาติ กรดอะมิโนสวนใหญอยูในรปู Zwitterion นั่นหมายความวา

เสนใยไหมหรอืขนสัตวมีทั้งหมู NH3
+ และ COO–  ตลอดจนหมู NH2 และ COOH  NH3

+ และ 
COOH เปนหมูกรด และหมู NH2 และ COO-– เปนหมูเบส   
 

                                       +NH3 − CH − COO− 
                                                   R 
 

ดังนั้น กลไกการเกิดอันตรกิริยา คือ กรดพิกริกใหโปรตอนกับหมู COO−  และตัวมัน

เกิดเปนแอนไอออนและไปจับกับหมู NH3
+ ซึ่งมีอยูแลวบนเสนใยไหมหรือขนสัตว  
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สียอมโดยตรงสําหรับไหมและขนสัตวยังมีอีก 2 ประเภท คือ Anionic dyes หรือ Acid 
dyes และ Cationic dyes หรือ Basic dyes  

Acid dyes เปนสียอมที่ยอมในน้ํายอมที่เปนกรด สียอมกลุมน้ีสวนใหญเปนเกลือของ
กรดอินทรียทีล่ะลายน้ําได และแตกตวัเปนแอนไอออน จึงเรียกวา anionic dyes ตัวอยางเชน

Tatrazine ซึ่งเปน azo dye สีเหลือง มีหมู SO3
−  ซึ่งจับกับหมู  NH3

+  ของเสนใยไดดังนี้ 
 

 
 

สวน Basic dyes เปนเกลือของสารอินทรียที่เปนเบส (Organic base) ละลายน้ําได   
ใชยอมไหมและขนสัตวโดยตรง สวนเสนใยเซลลูโลสยอมไมคอยติด   Basic dye สําหรับไหม
และขนสัตว คือ Malachite green และ methyl violet ซึ่งมีหมูกรดที่เกิดอันตรกิริยากับหมู 

COO−  ไดดังนี้ 

 
 

สียอมสําคัญทีใ่ชยอมเสนใยฝาย คือ azo dyes  สียอมโดยตรงสําหรับเสนใยฝาย คือ 
Congo red  เสนใยฝายมีเฉพาะหมู –OH ซึ่งยอมไมคอยดีดวยกรดพิกริก หรือ Acid dye  หรือ 
Basic dye  Azo dyes โดยทั่วไปจะเกิดพันธะไดไมคอยดีกับเสนใยฝาย แต Disazo dyes เปน
สียอมที่ยอมผาฝายไดโดยตรง  Congo red เปน Disazo dye  ซึ่งมีหมู azo 2 หมูในโมเลกุล 

Cationic 

Dye +  −OOC 

F 
I 
B 
E 
R 

F 
I 
B 
E 
R 

Dye C=N
+

  −OOC C=   N
+

Anionic dye 

Dye   SO3
−Na+ +  +NH3 

F 
I 
B 
E 
R 

F 
I 
B 
E 

Dye SO3
− +NH3 

R 
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8.4.2  Mordant dyes หรือ Adjective  dyes 
เปนสียอมที่ตองอาศัยตัวเชือ่ม (Mordants) ใหสีติดผา สียอมประเภทนี้มักจะมีหมูใน

โครงสรางที่เกิดสารเชิงซอนคีเลท (Chelate complexes) กับโลหะหนัก เชน ทองแดง 
(Cu),โครเมียม (Cr), ดีบุก (Sn), เหล็ก (Fe) และอะลมิูเนียม (Al)  เสนใยฝายมีหมู OH จํานวน
มาก สามารถเกิดโคออดิเนท (coordinate) กับโลหะเหลาน้ี  การยอมผาดวยสียอมแบบน้ี เสน
ใยจะตองใสใน mordant กอน เพ่ือให Mordant ซึ่งเปนเกลือของโลหะหนักสามารถเกิดสารเชิง 
ซอนกับเสนใยกอนและนําไปยอม สียอมจะเกิดสารเชิงซอนกับ Mordant ดวย  และโลหะใน 
Mordant จะเปนตวัเชื่อมสียอมใหติดกับเสนใย 

Mordants ที่นิยมใชกัน ไดแก alum (potassium aluminium sulfate), copper sulfate, 
ferrous sulfate, stannous chloride และ potassium dichromate 
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สียอมที่ตองอาศัยตวัเชื่อมจะยอมติดเร็วถาสารเชิงซอนที่เกิดระหวางสียอม เสนใย และ
โลหะที่เปนตวัเชื่อมจะตองมีความเสถียรมาก และไมละลายน้ํา Mordants (โลหะ) ที่แตกตางกัน
นําไปสูการเกิดสีที่แตกตางแมเปนสียอมตัวเดียวกัน 
 
                           Alizarin 
                                           
           
     สารเชิงซอนที่ไมละลายน้ํา 
                    Mordant 
 
 

เสนใย Cellulose 
 

เม่ือใช Cationic dye ในการยอมผาฝาย เชน Malachite green เสนใยฝายตองนํามา
ผานกรดแทนนิก (Tannic acid) ซึ่งทําหนาที่เปน mordant กอน ในกรณีนี้ Mordant (สารที่ยึด
สียอมใหติดกับผา) ไมใชโลหะ เปนเพยีงสารที่เกิดตะกอนเม่ือผสมกับสียอม กรดแทนนิกเกิด
สารเชิงซอนทีไ่มละลายน้ํากับ cationic dye ในขบวนการยอม ผาฝายจะตองนาํมาแชในกรด
แทนนิกกอนแลวจึงนําไปยอม 
 

8.4.3  Ingrain dyes  หรือ  Develop dyes 
เปนสียอมที่สงัเคราะหขึ้นโดยตรงภายในเสนใย แมวา azo dyes จะไมใชสยีอมโดย 

ตรงสําหรับผาฝาย แตจะใชยอมผาฝายไดโดยวิธียอมแบบน้ี  องคประกอบ 2 ตวัที่ใชสังเคราะห
สียอมนี้จะตองใหแพรเขาไปในรูและทีว่างระหวางเสนใยของผา เม่ือองคประกอบทั้งสองตวัทาํ
ปฏิกิริยาเกิดเปนสียอม มันจะถูกดักจับอยูภายในเสนใย  เนื่องจากสียอมที่เกิดขึ้นเปนโมเลกุลที่
ใหญ ถายอมโดยตรงสียอมจะเกาะอยูที่ผวินอกของเสนใยและจะยอมไมติด  Azo dyes มักใช
ยอมผาฝายโดยวิธีดังกลาวนี้ Para red เปน azo dye ที่ตองยอมโดยวิธีนี้    

การเกิด Para red เสนใยจะตองจุมในสารละลายของ β-naphthol ซึ่งเปน coupling 
component แลวจึงนําไปแชในสารละลายของ diazotized p-nitroaniline ปฏิกิริยาที่เกิดเปน
ดังนี้ 
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  β-Naphthol          Diazotized   p-nitroaniline           Para  red 
 

ขบวนการยอมผาน้ีใชยอมเฉพาะเสนใยเซลลูโลสและไหมเทียม สีจะติดทนและทนทาน
ตอการซักลาง แตความทนทานตอแสงแดดมีระดับที่แตกตางกันตั้งแตดีถึงเลว การยอมแบบน้ี
ไมเหมาะสําหรับยอมไหมและขนสัตว เพราะสารประกอบฟนอล (β-Naphthol) ละลายในเบส 
และเบสสามารถไฮโดรไลสโซโพลิเปปไทดของโปรตีน ทําใหเสนใยโปรตีนเปอยยุยได 
 

8.4.4  Vat  dyes 
เปนสยีอมที่ยอมเสนใยไดทกุชนิดทัง้เสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห สียอมประเภท

นี้จะละลายนํ้าไดในรปู reduced form  แตถาถูกออกซไิดส มันจะไมละลาย ตวัอยางเชน Indigo 
ซึ่งเปน Vat dye สีน้ําเงินที่ไมละลายนํ้า มันสามารถถกูรีดิวสโดย Sodium dithionite (Sodium 
hydrosulfite) ไปเปน Leucoindigo ซ่ึงไมมีสีและละลายน้าํได 

 
      Indigo (สีน้ําเงิน , ไมละลายน้ํา)            Leucoindigo (ไมมีสี , ละลายน้ําได)   
 

ในขบวนการยอมโดยวิธีนี ้ เสนใยจะจุมอยูในถังที่ใสสารละลาย Leucoindigo รอน 
จากน้ัน เอาเสนใยออกแลวปลอยทิ้งไวในอากาศ Leucoindigo จะถูกออกซิไดสโดยออกซิเจน
ในอากาศไปเปน Indigo ซึ่งไมละลายน้าํ Indigo ตกตะกอนอยูภายในและบนผวิของเสนใยผา 
ในเม่ือ Indigo ไมละลายในสารละลายเอเควียส สีจึงไมตกเม่ือถูกซักลาง Indigo เปนสียอมที่ใช
ยอม blue jean 
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8.4.5 Oxidation dyes 
เปนสียอมที่สงัเคราะหขึ้นภายในเสนใยผาโดยใชสารเคมีเคลือบบนเสนใยกอน  แลวใช

สารเคมีที่มีคณุสมบัติเปนสารออกซิไดส (Oxidizing agent) มาออกซิไดสสารที่เคลือบไว ทําให
เกิดสีบนเสนใยผา ถาตองการใหสีเกิดเร็ว สามารถใชตวัเรงปฏิกิรยิาชวย สีกลุมน้ีนิยมใชกัน
มากและเปนสยีอมที่มีความทนทานเปนเลิศ ตวัอยางเชน Aniline black สียอมนี้ใชยอมผาได
แทบทุกชนิด เชน ผาฝาย ใยสังเคราะห เชน พวกเรยอง เซลลูโลสอะซิเตต ตลอดจนไหมเทียม
ที่รูจักกันมานาน คือ ไหมซาติน (Satin) สีดํา นอกจากนี้ ยังใชผาทีใ่ชทํารมไดดี เพราะทนทาน
ตอแสงแดดและฝน กรรมวิธีการยอมโดยออกซิไดสใหมีสีคอนไปทางสีดําและสีน้าํตาลนั้นนิยม
ใชยอมขนสตัวและผลติภัณฑจากหนังสัตวดวย  

 

 
 

8.4.6 Mineral  and  Pigment dyes 
เปนกลุมสียอมที่ไดจากออกไซดของโลหะ ไดแก ออกไซดของเหลก็, Chrome yellow, 

Chrome green, Ultramarine เปนตน 
Chrome yellow เปนสียอมกลุมสีเหลืองสม สวนใหญสีเหลืองเกิดจากสีของ Lead chromate 

ถาผสมดางลงไปแลวตม สีจะเปลี่ยนเปนเหลืองสม ปฏิกิริยาที่เกิดคือ 
 
 2 Pb(NO3)2  +  Na2Cr2O7 • 2 H2O              PbCrO4   +  2 NaNO3  +  HNO3  +  H2O 
              เหลือง 

 2 PbCrO4           +    2 NaOH                     PbCrO4 . PbO     +   Na2Cr2O4   +  H2O 
         เหลืองสม  
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                                         การทดลองที่ 8 
การยอมผาดวยสียอมประเภทตางๆ 

 
วิธีทดลอง 

วัสดุที่ใชยอม  ผาฝายและลินิน (ขนาด 1” x 1”) 
การเตรียมผาที่จะยอม นําผาทั้งหมดที่จะใชใน 3 การทดลองตอไปน้ีไปตมในน้ําเดือด

สัก 10 นาที แลวซับบนแผนกระดาษทิชชูแบบหนาใหแหงพอหมาดๆ  แลวจึงนําไปยอม   
 

การยอมโดยตรง 
สียอมที่ใช : Alizarin , Congo red , Methyl violet , Malachite green , Methyl orange  
การเตรียมสียอม   

     1. ละลายสยีอม  0.1 กรัมในน้ํา 100 มิลลิลติร 
     2. เฉพาะสารละลายของ Congo  red   ใหใส  10 % Na2SO4 1 มิลลลิิตร 

วิธียอม (วิธีการยอมตอไปน้ีใชกับทุกสียอม แตละสียอมใชผาฝาย 2 ชิ้น)  
ตมสารละลายของสียอม (50 มิลลลิิตร) ใหเดือดในอางไอน้ํา ใสผาฝาย 2 ชิ้นลงไปขณะ 

ที่ยังเดือดอยู แชผาในสียอม 15 นาที เอาผาทั้งสองชิ้นออก นําผาชิ้นหน่ึงไปลางในน้ํารอน เอา
ขึ้นมาซับบนกระดาษทิชชูแลวทิ้งไวใหแหง สวนอีกชิ้นหนึ่งเอาไปลางในน้ําสบูรอน แลวชะนํ้า
สบูออก ซับและปลอยใหแหงเชนเดียวกบัผาชิ้นแรก 
 

การยอมโดยอาศัยตัวเช่ือม        
สียอมที่ใช : Alizarin , Congo  red , Methyl  violet , Malachite green , Methyl orange  
Mordants     
1. Tannic  acid และ Tartar emetic (Potassium antimony tartrate) 
2. Chrome (Potassium dichromate) 
(เตรียมสารละลายของ Mordants ทุกชนิดใหมีความเขมขน 0.1 M)  
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วิธียอม 
 1.  การยอมที่ใช Tannic acid เปนตวัเชื่อมและ fixed ดวย Tartar emetic 

ตมสารละลายของ Tannic acid (25 มิลลิลิตร) ใหเดือด แชผา 10 ชิ้นที่จะยอมในสาร 
ละลายนี้ เปนเวลา 30 นาที (เน่ืองจากตองเสียเวลามากในการแชผา จึงอาจทําการทดลองชวงนี้
พรอมๆ กับการทดลองที่ 8.5.1) หลัง 30 นาที เอาผาทั้งหมดแชในสารละลายของ Tartar emetic 
สัก 10 นาที ซับดวยทิชชูใหพอแหงหมาดๆ แลววางบนแผนอะลูมินัมฟอยล (aluminum foil) ให
แหงมากขึ้น แลวจึงนําไปยอมตามวิธีการยอมในหัวขอ 8.5.1     

2. การยอมที่ใช  Chrome เปนตัวเชื่อม 
ตมสารละลายของ Chrome (25 มิลลิลติร) ใหเดือดแลวแชผา 10 ชิ้นในสารละลายนี้

เปนเวลา 15-20 นาที นําผาไปซับดวยทิชชูใหพอแหงหมาดๆ แลวนําไปวางบนแผนอะลูมินัม 
ฟอยลใหแหงมากขึ้น แลวจึงนําไปยอมตามวิธียอมในหัวขอ 8.5.1  

 

การยอมผาดวยวธิีอ่ืนๆ 
วัสดุที่ใชยอม   ผาฝาย 
 Aniline black (Oxidation dye) 

วิธียอม   
วิธีที่ 1 ชุบผาในสารละลาย Aniline hydrochloride (PhNH2 HCl) (10 มิลลลิติร) 

อุนใหรอนเปนเวลา 5 นาที แลวใสสารละลาย K2Cr2O7 (10 มิลลิลิตร) ที่รอน ตามดวย
สารละลาย CuSO4 (5 มิลลิลิตร) 

วิธีที่ 2 ชุบผาในสารละลาย K2Cr2O7 (10 มิลลิลิตร) อุนใหรอนเปนเวลา 5 นาที 
แลวใสสารละลาย Aniline hydrochloride (10 มิลลิลิตร) ที่รอน ตามดวยสารละลาย 
CuSO4 (5 มิลลิลิตร) 

วิธีที่ 3 ชุบผาในสารละลาย PhNH2 HCl ที่รอน (10 มิลลิลติร) และ NaClO3 (5 
มิลลิลิตร) อุนใหรอนเปนเวลา 5 นาที แลวใสสารละลาย K2Cr2O7 (5 มิลลิลิตร) 

 Para  red ( Ingrain dye) 
วิธีเตรียม    เตรียมสารละลายตอไปน้ี 
1.  สารละลาย Diazotized  p-nitroaniline 
ชั่ง  p-nitroaniline  1.4 กรัม น้ํา 25 มิลลิลติร และ 10% HCl  5 มิลลลิติร ใสใน

บีกเกอรเล็ก ตมสารละลายจน p-nitroaniline สวนใหญละลาย ถาจําเปนอาจตองเตมิกรด
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2. สารละลาย β- Naphthol 
ใส β-Naphthol  0.5 กรัมในบีกเกอรที่มีน้ํารอน 100 มิลลิลติร ขณะคนใหหยด

สารละลาย 10% NaOH ทลีะหยดจนกระทั่ง β-Naphthol สวนใหญละลาย β-Naphthol 
อาจจะไมสามารถละลายทั้งหมด และพึงระวังอยาเติมเบสมากเกินไป ผาฝายอาจแตก
ยุยในสารละลายเบสเขมขนและขนสัตวจะยิ่งเลวรายในสารละลายเบส 

วิธียอม   
วิธีที่  1   Ingrain dye 
แชผาฝาย 1 ชิ้นในสารละลาย Diazotized p-nitroaniline (20 มิลลลิิตร) เปน

เวลา 2-3 นาที นํามาซับดวยทชิชูใหแหง นําผาที่ซับจนแหงมาก แลวใสในสารละลาย 

β-Naphthol (20 มิลลลิติร) หลัง 2-3 นาที เอาผามาลางดวยนํ้า ซับใหแหง จดผลการ
ทดลอง 

วิธีที่  2  Azo dye (ยอมโดยตรง) 
หลังเสร็จสิ้นการยอมโดยวิธทีี่ 1 เทสารละลาย Diazotized p-nitroaniline และ 

β-Naphthol รวมกัน คนใหเขากันแลวเติมกรดซัลฟุรกิ เพ่ือใหสารละลายเปนกรดกับ
กระดาษลติมัส (ใชกรดซัลฟุริกเขมขนประมาณ 3 หยด) ตมสารละลายของสยีอมน้ี 
แลวแชผา 1 ชิ้น ในสารละลายนี้เปนเวลา 10 นาที เอาผามาลางนํ้า และจดผลการ
ทดลอง เปรียบเทียบผา 2 ชิ้นที่ยอมโดย 2 วิธีดังกลาว ดูวาวธิีใดจะใหผลการยอมที่
ดีกวากัน  

 Indigo (Vat dye) 
วิธีเตรียม  เตรียมสารละลาย Leucoindigo โดยชั่ง Indigo  0.1 กรมั  Sodium 

hydrosulfite  0.1 กรัม  NaOH 2 เม็ดกลม (ประมาณ 0.15 กรัม) และน้ํา 10 มิลลิลติร 
ใสใน Erlenmeyer flask ขนาด 100 มิลลลิิตร ปดจุกใหแนนแลวเขยาเบาๆ สัก 2-3 
นาที สารละลาย leucoindigo จะเปนสารละลายสีเขียวแก ทําใหสารละลายเจือจางโดย
เติมนํ้า อีก 50 มิลลิลติร 
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วิธียอม  แชผาในสารละลายที่เตรียมไวแลวเปนเวลา 10-15 นาทแีลว เอาผา
ผึ่งทิ้งไวในอากาศ Leucoindigo จะถูกออกซิไดสเปน Indigo เกิดสีน้ําเงินบนผา เอาผา
ไปลางนํ้า แลวซับใหแหง 

 Chrome yellow 
วิธียอม    
วิธีที่ 1  ตมผาในสารละลาย Lead  nitrate (10 มิลลลิิตร) เปนเวลา 3-4 นาท ี

แลวตักขึ้นมาแชในสารละลาย K2Cr2O7 
วิธีที่ 2  ตมผาในสารละลาย Lead nitrate (10 มิลลลิิตร) เปนเวลา 3-4 นาที 

แลวตักขึ้นมาแชในสารละลาย K2Cr2O7 + 10% NaOH (10 มิลลลิติร) 
เปรียบเทียบสขีองผาที่ยอมโดย 2 วิธีนีว้า แตกตางกันหรือไม  จดผลการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CM 328 121 



คําถามทายบท 
 
1. โครงสรางทางเคมีของเสนใยไหมและขนสัตวแตกตางจากโครงสรางทางเคมีของเสนใย

ลินินอยางไร จงเขียนสูตรโครงสรางของเสนใยทั้งสองประเภท และโครงสรางดังกลาวมี
ผลดีหรือผลเสียอยางไรตอการยอมผาทั้ง 2 ประเภทนี ้

2. Chromophores และ Auxochromes ของสียอมคืออะไร จงอธิบายพรอมทั้งยกตัวอยาง 
3. สียอมตอไปน้ีจัดตามวิธีการยอมเปนสียอมประเภทใดและมีสีอะไร 
     Congo red ,  alizarin , tatrazine , eosin , picric acid , aniline black  และ naphthyl red 
4. จงยกตัวอยางสียอมที่ใชยอมผาไหมโดยตรงไดดี   อธบิายและแสดงปฏิกิริยาระหวางสียอม

และเสนใยผา 
5. จงยกตัวอยางสียอมที่ใชยอมผาลินินโดยตรงไดดี   อธิบายและแสดงปฏิกิริยาระหวางสียอม

และเสนใยผา 
6. Mordants คอือะไร   สารเคมีอะไรที่นยิมใชเปน mordants และสียอมอะไรที่ตองอาศัย

mordants ในการยอม จงเขียนปฏิกิริยาแสดงพันธะทีเ่กิดระหวางสียอม, mordant และเสน
ใยผา 

7. Para red เปนสียอมประเภทใด จงอธิบายพรอมทั้งเขียนปฏิกิริยาแสดงการเตรียมสียอมนี้
และวิธีการยอมโดยใชสียอมนี้  

8. เหตุใด para  red  จึงไมเหมาะสําหรับยอมผาไหม 
9. Indigo จัดเปนสียอมประเภทใดและมีวธิีการยอมอยางไร จงอธิบายพรอมทั้งเขยีนปฏิกิริยา

แสดงการเกิดสีบนผาที่ยอม 
10. Aniline black จัดเปนสียอมประเภทใด  เหมาะสําหรับยอมผาประเภทใด    
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