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 ในยุคที่ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ยอดจําหนายเครื่องประดับก็ดีขึ้นดวย แต
ปญหาใหญของอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่ทําจากอัญมณีและโลหะมีคาที่จะประสบปญหาในอนาคต
ก็ลวนมาจากวัสดุธรรมชาติ ที่มีจํานวนจํากัด สงผลทําใหราคาเครื่องประดับมีราคาแพงมากขึ้น          
ยอดจําหนายก็จะลดลงเพราะผูใชกลัวอันตรายจากการชิงทรัพย และผูซ้ือก็ไมนิยมใชเครื่องประดับราคา
แพง แตกลับไปใชเครื่องประดับที่ทํามาจากวัสดุอ่ืนที่เนนทางดานการออกแบบใหสวยงาม และราคาไม
แพงจนเกินไป  จึงไดมองเห็นชองทางสําหรับเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีโดยเลือกใชวัสดุ
ธรรมชาติในการทําเครื่องประดับประเภทยางพาราแทนวัสดุธรรมชาติชนิดอ่ืน เพื่อเปนการลดตนทุน
การผลิตเปนเครื่องประดับสตรีดวย 
 ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินเพื่อวิเคราะหและทําการออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรม
สําหรับสตรีโดยใชยางพาราที่ไดจากเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนามที่ไดจากแบบสอบถามมา
วิเคราะหและบันทึกขอมูลจากแบบประเมิน  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวารูปทรงที่นํามาใชในการ
ออกแบบเครื่องประดับมากที่สุดคือรูปทรงกราฟฟค รองลงมาคือรูปทรงธรรมชาติ และรูปทรง
วัฒนธรรมตามลําดับ ซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการออกแบบเปนเครื่องประดับมากที่สุด ดาน
ความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีโดยใชยางพารา ผูวิจัยได
วิเคราะหโดยเลือกใชวัสดุธรรมชาติในการทําเครื่องประดับซ่ึงยางพารามีคุณสมบัติการยืดหยุนและการ
ทนตอการเสื่อมสภาพอันมาจากความรอนและแสงแดดได โดยใชเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของ
เครื่องประดับที่นิยมนํามาใชในการทําเครื่องประดับอันไดแก การหลอ รองลงมาตามลําดับคือการเชื่อม  
การฝงอัญมณี การติดหวง การฉลุลาย ติดกาว กลวงดานใน และการพนทรายเปนลําดับสุดทาย ในการ
ทําเครื่องประดับ ไดนําเทคนิคการหลอและการติดกาวเพื่อใหยางและโลหะเงินติดเขากันไดเปนการนํา
เทคนิคการประกอบชิ้นงานที่นิยมมากที่ สุดและเทคนิคการประกอบชิ้นงานที่นิยมในการทํา
เครื่องประดับนอยที่สุดมาผสมผสานในตัวช้ินงานเครื่องประดับในหนึ่งชิ้นอยางลงตัว นําหวงที่มี
โครงสรางเปนรูปวงกลมมาเปนตัวเชื่อมใหเกิดความออนชอยข้ึน เพราะเทคนิคความโคงมนของวงกลม
เกิดมาจากการใชรูปทรงกราฟฟคโดยเฉพาะเสนโคงเปนหลักนั่นเปนเพราะใหความรูสึกสบาย 
เปล่ียนแปลงได  ล่ืนไหลตอเนื่อง มีความกลมกลืนในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง และใหความรูสึกเปน
กลาง จึงสามารถเขากันไดกับทุกงานออกแบบ จากการวิเคราะหนั้นจึงพบวาการออกแบบเครื่องประดับ
มีความสอดคลองกับเทคนิค และการประกอบชิ้นงานที่ใชในการทําเคร่ืองประดับ และเมื่อนําเทคนิค
และการประกอบชิ้นงานของการทําเครื่องประดับมาผสมผสานกับรูปทรงตางๆ ที่นํามาใชในการ



ออกแบบเครื่องประดับทั้งรูปทรงกราฟฟค รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงวัฒนธรรมก็พบวาเทคนิคเหลานี้
สามารถออกแบบไดเขากันกับทุกประเภทของงานเครื่องประดับ  แลวจึงนํามาทําการพัฒนาแบบและ
ปรับแกไขแบบที่ผานการสอบถามจากพนักงานบริษัทเอกชนสตรีในชวงอายุ 25-30 ป แลวจึงทําการ
เลือกแบบที่สามารถผลิตไดจริงโดยผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคและการประกอบเครื่องประดับที่มีความรู
ในการผลิตจะเปนผูตรวจสอบแบบที่ไดรับการคัดเลือกอีกครั้งถึงความเหมาะสมในการผลิตจนได
ตนแบบเครื่องประดับจํานวน 25 ช้ิน โดยการออกแบบเครื่องประดับและการผลิตเครื่องประดับจาก
ยางพารา อันดับแรก นักออกแบบควรทําการศึกษาขอมูลใหมีความรูความเขาใจในลักษณะของยางพารา
และประเภทของเครื่องประดับกอน รวมถึงการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบประเมินมาพัฒนาเปนงาน
ออกแบบ  ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหาขณะที่กําลังทําการศึกษาทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
เพื่อที่จะสามารถออกแบบเปนเครื่องประดับจากยางพาราที่มีคุณภาพดี สวยงาม กอใหเกิดการสราง
นวัตกรรมใหมในการออกแบบเครื่องประดับได 
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                How the accessories’ sale is good depending on people economic.  However, the main 
problem of accessories industry is that it mostly relies on precious stone and metal which are limited 
natural materials.  Thus, its high price results the lower sale.  Most people prefer inexpensive 
accessories made of other materials with beautiful design.  This contributes another channel for 
accessories industry with rubber instead of other natural materials and it results lower price of female 
accessories as well. 
                The researcher develops evaluation form for analyzing and designing these kinds of  female 
accessories with rubber use through documents and field study by questionnaire and document report.  
He results reveals that the patterns are mostly used include graphic, natural and cultural, respectively, 
which are sufficient to use as female accessories.  In case of the appropriateness of its design with 
rubber, the researcher selects rubber as material because it is flexible and endurable from heat and 
sunlight.  The piece making and technique mostly used include molding, joining, embedding, ring 
affixing, design engraving, gluing, inner hollow, and sand- spraying, respectively.  Molding and 
gluing technique in order to stick rubber with silver are most popular used and the least one is mixing 
into one piece of accessory work.  The researcher uses curve ring as a joint making gentle because this 
kind of technique is a curving graphic resulting comfortable, changing, flowing, which is harmonized 
to direction change and neutral feeling and could be mixed with any designs.  The analysis is found 
that accessory design is accordance with piece  mixing and technique and when these are brought 
together with various shapes, such as graphic, natural, and cultural pattern, they can be in accordance 
with accessory making.  Then the prototypes are developed and adjusted through survey of  25-30 
year females and 25 pieces are selected through experts.  Thus, the accessory made of rubber should 
start with studying information of rubber’s property and kind of accessory, including evaluation and 
problem solving during theory and practice study in order to design the accessory made of rubber as 
beautiful and innovative look.               
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 ปริญญานิพนธ สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับการสนับสนุนและไดรับความกรุณาอยางยิ่ง
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ทุกขั้นตอน อีกทั้งยังทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทําวิจัยเพื่อเปนสวนหนึ่งในการนําองคความรู
ไปพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับไดอยางมีคุณคามากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 
ณ ที่นี้ 
 นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตาม
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ในอนาคต 
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        ธนรรจิต  ธรรมรักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

บทท่ี                             หนา  
        1 บทนํา  1 
   ภูมิหลัง  1  
   ความมุงหมายของการวิจยั  6  
   ความสําคัญของการวิจยั  6 
   ขอบเขตของการวิจัย  6  
   นิยามศัพทเฉพาะ  7  
 
 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  8 
   ประวัตยิางธรรมชาติ  8  
    ยางพารา  8   
    กําเนิดสวนยางพาราในประเทศไทย  10  
    พืชที่ใหยาง  14 
    ผลิตภัณฑยาง  17  
    ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยาง  18  
    ความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม  18 
    การปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยางป 2552-2556  20 
   ขอมูลพื้นฐานที่สามารถนําไปประกอบการพิจารณาเลือกใชชนดิของยาง  21 
    ยางธรรมชาติ  21 
    การผสมเคมียาง  27 
    การผสมยางธรรมชาติกับพอลิเมอรชนิดอื่น  30 
    ยางสังเคราะห  32 
    ยางสตรีนบิวตาไอดีน  33 
    การออกสูตรยาง  37 
    ความทนทานตอสารเคมี   39 
    สารปองกันการเสื่อมสภาพ  40 
    ความหนาของชิ้นสวนยาง  41 
    อุณหภูม ิ  41 
    การแพโปรตนีในน้ํายางธรรมชาติ  41 
    การแพยาง  42 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี          หนา 
 2 (ตอ) 
   วัสดุที่นํามาใชในการออกแบบเปนเครื่องประดับ  45 
    การเลือกวัสดมุาใชในการทําเครื่องประดบั  45 
    การออกแบบใหสัมพันธกับวสัดุ  47 
    การเลือกโลหะและหิน  47 
    การเลือกวัสดใุหสัมพันธกับแบบ  48 
    การเลือกวัสดมุาใชทําเครื่องประดับตองพจิารณา  48 
    ลักษณะของเครื่องประดับ  48 
    แนวคดิสําหรบัการออกแบบเครื่องประดบั  49 
    ประเภทของเครื่องประดับ  49 
    เครื่องประดับสําหรับผูหญิง  50 
   การออกแบบเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม  53 
    การออกแบบเครื่องประดับ  53 
    การผลิตเครื่องประดับดวยวิธีอุตสาหกรรมในครัวเรือน  56 
    การผลิตเครื่องประดับ  58 
    การผลิตเครื่องประดับระบบอุตสาหกรรม  59 
    กรรมวิธีการหลอระบบอิเวสเมนส  60 
    การผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม  61 
    โลหะที่ใชผลิตเครื่องประดบั  62 
    อัญมณีที่ใชในการทําเครื่องประดับ  64 
    แนวโนมของเครื่องประดับในปจจุบัน  67 
    รูปแบบเครื่องประดับที่นํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับ 
     ที่ทํามาจากยางพารา  68 
 
 3 วิธีการดําเนินงานวิจัย  71 
   วิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรี  71 
   การทดลองใชยางพาราในการผลิต  72 
   การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  72 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี        หนา 
 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 
   วิเคราะหขอมูลเอกสาร  73 
   วิเคราะหจากแบบประเมิน  73 
   วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลอง  74 
   ขั้นตอนการผลิตรูปแบบ  80 
   วิเคราะหขอมูลจากเครื่องประดับที่ทําจากยางพารา 5 ชุด  81 
 
 5 สรุปผล อภปิราย และขอเสนอแนะ 
    ความมุงหมายของการวจิัย  97 
    ความสําคัญของงานวิจยั  97 
    วิธีการดําเนนิงานวิจยั  97 
    วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลอง  99 
    สรุปผลการวิจัย  100 
    วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร  100 
    จากผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ  101 
    จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค  102 
    อภิปรายผล  103 
    ขอเสนอแนะ  107 
    ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป  108 
 
บรรณานุกรม  109 
 
ภาคผนวก  112 
 ภาคผนวก ก  113 
 ภาคผนวก ข  174 
 ภาคผนวก ค  180 
 ภาคผนวก ง  185 
 
ประวัติยอผูวิจัย  191 
 



บัญชีตาราง 

 
ตาราง          หนา 
  1 แสดงมูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ     4 
  2 แสดงสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศไทย     5  
 
 



บทที่   1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในอดีตนับตั้งแตยุคโบราณกาลเครื่องประดับเริ่มตนขึ้นรูปเปนชิ้นงานดวยโลหะหลายชนิดตางๆ 
อาทิ ทองคํา นาค เงิน และในยุคประวัติศาสตรไดพบหินสี เขี้ยวสัตว เปลือกหอย กระดูก หนังสัตว 
เมล็ดพืช  เปนวัสดุยุคแรกในการนํามาทําเปนเครื่องประดับ โดยเปนวัสดุที่หาไดจากทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึงมี
วิวัฒนาการของการนําวัสดุตางๆ มาใชในการทําเครื่องประดับไดมีการพัฒนาไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและวัฒนธรรมในกลุมชนตางๆ ที่มีความหลากหลายในดานเชื้อชาติ จนมาถึงในยุคปจจุบัน  
ที่เครื่องประดับไดเขามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษยมากขึ้นโดยผูใชมุงเนนประดับตกแตงรางกาย   
เพื่อความสวยงามเปนสวนใหญ และแสดงถึงความมีฐานะเมื่อเลือกใชเครื่องประดับที่มีราคาแพง 
เครื่องประดับสามารถบงบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี โดยเฉพาะสุภาพสตรี ซึ่งเปนลูกคา    
ตัวจริงในการสวมใสเครื่องประดับประเภทตางหู สรอยคอ สรอยขอมือ เข็มกลัดและแหวน ซ่ึงสุภาพสตรี
จะเนนใสเครื่องประดับเพื่อตามแฟชั่น เปนการแสดงความเปนตัวของตัวเองมากขึ้นกวาการสวมใส    
อยางในอดีต ที่แสดงถึงความมีฐานะและยศถาบรรดาศักดิ์เพียงอยางเดียว อันเนื่องมาจากสภาพสังคมปจจุบัน 
สุภาพสตรีตองออกไปทํางานนอกบานเปนสวนใหญ เพื่อหาเลี้ยงชีพ จึงทําใหการแตงกายตองมี
การปรับเปลี่ยนใหดูทะมัดทะแมงและเหมาะสมกับตําแหนงทางอาชีพมากขึ้นโดยมีการสวมใสแฟชั่น
เส้ือผาและเครื่องประดับที่โดดเดนและนําสมัย จึงทําใหเครื่องประดับตองมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
แฟชั่นอยูเสมอ และที่สําคัญคือ ตองไมมีราคาแพงจนเกินไป จึงเริ่มมองหาวัสดุใหมๆ ที่มีราคาไมสูง
ออกมาทําเปนเครื่องประดับมากขึ้น เพื่อเปนหนึ่งในทางเลือกใหกับสุภาพสตรีโดยการนําวัสดุมาใชใน
การทําเครื่องประดับก็ไมตองคํานึงถึงวัฒนธรรมหรือประเพณีใดๆ ทั้งสิ้น แตคํานึงถึงการสรางสรรคงาน
ออกแบบใหสะดุดตาแกผูที่เลือกสวมใสเครื่องประดับชิ้นนั้น และผลจากการความตองการของผูบริโภค
ในดานเครื่องประดับ ที่มีความตองการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหเกิดตลาดเครื่องประดับที่มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจเปนอยางมาก  เกิดการคาขายทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศขึ้น จัดเปนการสรางรายได
ใหกับประชาชนในประเทศใหมีงานทํา แตมาระยะหลังเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผูบริโภคจึงใหความสําคัญ
กับขาวของเครื่องใช และเครื่องประดับที่มีราคาถูกมากกวาราคาแพง ทําใหการสงออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในป 2552 นาจะไดรับผลกระทบจากหลายปจจัยสําคัญ เพราะแมวาไทยจะเปนหนึ่ง
ในประเทศไทยที่คาขายพลอยและเครื่องประดับเปนอันดับตนๆ ของโลก โดยอาศัยแรงงานฝมือของ
ไทยท่ีโดดเดนในดานการเผาพลอย เจียระไนพลอย และการขึ้นตัวเรือนเครื่องประดับ โดยเฉพาะในสวน
ของพลอยสีอยางไพลินและทับทิมที่ผูบริโภคชาวตางชาติมักจะตองนึกถึงสินคาจากไทยเปนแหงแรก 
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แตไทยกลับตองอาศัยวัตถุดิบจากตางประเทศแทบทั้งส้ิน  ในปจจุบันการดําเนินกลยุทธการตลาดเชิงรุก
อยางตอเนื่องและเหมาะสม ดวยการสรางความแตกตางของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยใน
เร่ืองของคุณภาพการออกแบบ และวัสดุที่นํามาใชใหมีความหลากหลายและตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย พรอมกับการนําเสนอสินคาภายใตระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อรองรับภาวะที่ผูบริโภค
สวนใหญมีงบประมาณอันจํากัด และการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อใหเห็นคุณคาและความมีระดับ
ของผูที่ไดสวมใส จึงนาจะเปนทางรอดสําหรับผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยในการ
ฝาวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่กาวเขาสูภาวะถดถอยเชนปจจุบัน 
 ทั้งนี้ขนาดของผลกระทบจากปจจัยเส่ียงตางๆ  ที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอผูประกอบการไทยแตละราย
ในปจจุบันขึ้นอยูกับขีดความสามารถในการแขงขัน และ มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการไทย
ตองเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับปญหาดังกลาว  ดังนี ้
 1.   ปญหาการชะลอตัวของอุปสงคในตลาดโลกตามภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย การที่ภาวะเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ และยุโรปมีแนวโนมชะลอตัวอยางตอเนื่องในป 2552 สงผลใหผูนําทั้งสหรัฐฯ และยุโรป
จํานวนไมนอยมีปญหาการชําระเงินและชะลอการชําระเงิน เพราะเครดิตที่ไดรับจากธนาคารหดหายไป  
ประกอบดับความมั่นคงของผูบริโภคภายในประเทศดังกลาวลดลง ดังนั้น การสงออกสินคากลุมนีข้องไทย
ยังตลาดสหรัฐและยุโรปป 2552 อาจจะเติบโตเปนเลขหลักเดียว หรืออาจจะเติบโตติดลบก็ไดจึงเปนการ
ยากที่จะขยายตลาดเพิ่มเติบ อยางไรก็ตาม การสรางความสัมพันธกับตลาดดั้งเดิมตอเนื่องเปนสิ่งจําเปน
ที่ผูประกอบการไมควรมองขาม เพราะตลาดหลักดังกลาวยังคงเปนตลาดขนาดใหญที่มีศักยภาพในการ
บริโภคคอนขางสูงสําหรับอุตสาหกรรมกลุมนี้ของไทย โดยผูสงออกไทยที่สงสินคาไปยังตลาดสหรัฐฯ 
และยุโรปเปนหลัก ควรรวมมือกันอยางจริงจังในการสรางกระแสความนิยมการใชพลอยสีซ่ึงเปนจุดแข็ง
ของไทยและวัตถุดิบใหมๆ เพราะมีราคายอมเยากวาเครื่องประดับเพชร ประกอบกับผูบริโภคมีแนวโนม
จะหันมาใหความสําคัญกับรูปแบบและการผสมผสานของอัญมณีสีสันตางๆ มากขึ้น โดยยังคงอิงตาม
กระแสแฟชั่นเปนหลัก พรอมกับการนําเสนอสินคาใหหลากหลายมากขึ้นและเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน ซ่ึงเครื่องประดับที่มีการใชงานไดอยางยืดหยุน หรือสามารถใชไดในหลากหลายโอกาส
ภายในชิ้นเดียวนาจะชวยสรางมูลคาเพิ่มไดพอสมควร ไมวาจะเปนเครื่องประดับที่สามารถสวมใสได
หลากหลายโอกาสภายในชิ้นเดียวนาจะชวยสรางมูลคาเพิ่มไดพอสมควรไมวาจะเปนเครื่องประดับที่
สามารถสวมใสไดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน หรือสรอยคอที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได เชน
สามารถใชงานไดทั้งการสวมใสเปนสรอยคอสายเดี่ยว และสรอยคอหลายสายจากการที่สามารถนําไป
พันซอนกัน เปนตน นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความรูสึกของการคุมคาคุมราคาที่จายไปสําหรับผูซ้ืออีกดวย  
นอกจากนี้อาจจะตองหันมาพัฒนารูปแบบสินคาไดสอดคลองกับความตองการของกลุมผูบริโภค
ภายในประเทศที่มีกําลังซื้อสูงมากขึ้นจากเดิมที่สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยพึ่งพาการสงออก
ประมาณรอยละ 80 และการจําหนายภายในประเทศเพียงรอยละ 20 เทานั้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2552: 5) 
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 2.   ปญหาดานการแขงขันท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะคูแขงแตละรายของไทยตางก็
ตองเรงเครื่องเพื่อชวงชิงสวนแบงตลาดในภาวะที่อุปสงคของตลาดโลกสวนใหญชะลอตัวลงเชนเดียวกัน 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ไทยตองหันมาเพิ่มความสําคัญตอการแสวงหาตลาดสงออกใหมๆ อยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปตะวันออก รัสเซีย จีน และอินเดีย เปนตน เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหไทย
สามารถรักษาสวนแบงตลาดในระดับโลกไดตอไป และเพื่อวางรากฐานใหการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับไทยเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต 
 ทั้งนี้ คาดวาการสงออกไปตลาดอินเดีย ตะวันออกกลาง และรัสเซียในป 2552 นาจะยัง
สามารถขยายตัวไดตอเนื่อง แมวาอาจจะมีอัตราการเติบโตไมสูงมากเมื่อเทียบกับป 255 ที่เมื่อรวมมูลคา
การสงออกไปยังทั้ง 3 ตลาดแลวมีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 18.2 เมื่อเทียบจากป 2550 แตก็เปนโอกาสที่
ไมควรมองขาม  เนื่องจากเปนตลาดที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตลาด
สหรัฐฯ ไมมากนัก  และกําลังซื้อยังคอนขางดี สําหรับตลาดญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดที่แมวา
อาจจะมีมูลคาและอัตราการเติบโตไมสูงนักในป 2552 เนื่องดวยมรสุมทางเศรษฐกิจที่รุมเรา แตก็ตองมี
การติดตามดูแลลูกคาอยางใกลชิด  ซึ่งการเจาะตลาดหรือขยายตัวของสินคาเครื่องประดับในตลาดญี่ปุน 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชแบรนดหรือตรายี่หอสินคาภายใตการผลิต
ที่มีคุณภาพเปนกลยุทธบุกตลาด ซ่ึงไมจําเปนตองเปนสินคาที่ตอบสนองตอตลาดระดับบนเทานั้น ทั้งนี้
เพื่อใหลูกคารับรูถึงความแตกตางจากสินคาที่วางจําหนายการตอรองจําหนายโดยทั่วไปแตไมมีแบรนด 
ขณะเดียวก็ควรหันมาใหความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาใหผูบริโภคคุนเคยกับตราสินคา
มากขึ้นดวย โดยอาจจะตองมีการรวมตัวกันเพื่อสรางอํานาจการตอรองในการซื้อพื้นที่สื่อ การจัดการ
ประชาสัมพันธที๋โดดเดนยิ่งใหญและเปนไปอยางสม่ําเสมออันเกิดจากความรวมมือของภาครัฐและ
เอกชน เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมไวใหไดมากที่สุดและสรางโอกาสในการเจาะตลาดกลุมลูกคาใหมๆ 
เพิ่มขึ้นดวย ซ่ึงหากมีโอกาส หรือสถานการณเศรษฐกิจและกําลังซื้อผูบริโภคดีขึ้น ก็ควรเรงเพิ่มชองทางการ
ขายสงใหกับผูจัดจําหนายทั้งรายใหญและรายยอยควบคูกับเปดรานคาของตนเองและขายระบบแฟรนไซส
ใหมากขึ้น เพราะสินคาเคร่ืองประทับของไทยเปนที่ยอมรับในดานฝมือและคุณภาพในตลาดดังกลาว 
ทั้งนี้สินคาที่คาดวานาจะยังคงมีแนวโนมการนําเขาเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุนคือเครื่องประดับเงิน เนื่องจาก
มีราคาถูก และรูปแบบคอนขางหลากหลายใหเลือกเพื่อใหเขากับชุดแตงกายซึ่งมีแฟชั่นคอนขางหลากหลาย
สําหรับในวาระตางๆ ของชาวญี่ปุน นอกจากนี้เครื่องประดับทองคําขาวก็เปนเครื่องประดับยอดนิยม
ของชาวญี่ปุน ซ่ึงถือเปนของที่คา สวย และมีระดับ ขณะที่การเจาะตลาดจีนที่แมวาเศรษฐกิจของจีน
อาจจะไดรับผลกระทบบางจากคําสั่งซื้อสินคาที่มีแนวโนมลดลงของตลาดสหรัฐฯ และยุโรป แตจีน
ยังคงมีอัตราการออมอยูในเกณฑสูงและหนี้ภาคครัวเรือนคอนขางต่ํา จึงนาจะยังมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแรงระดับหนึ่ง โดยผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยจําเปนตองกําหนดกลุมเปาหมายเปน
ผูบริโภคในเมืองใหญที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจสูง เชน ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ กวางโจ เซินเจิ้น เจิ้งโจว และซิงเตา 
เปนตน เนื่องจากผูบริโภคในเมืองเหลานี้มีกําลังทรัพยมากเพียงพอที่จะซื้อสินคาเครื่องประดับจากไทย 
พรอมกับดําเนินกลยุทธการตลาดเชิงรุกอยางตอเนื่องและเหมาะสม เพื่อใหเห็นคุณคาและความมี
ระดับผูที่สวมใส(ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2552: 6-7) 
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 3. ปญหาวัตถุดิบขาดแคลนและราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
จําเปนตองเรงปรับตัวเพื่อรองรับปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ  เพราะไทยตองอาศัยวัตถุดบิจากตางประเทศ
แทบทั้งสิ้น รวมถึงการเรงแสวงหาแหลงวัตถุดิบใหมๆ อยางตอเนื่อง เชน เพิ่มการทําเหมืองในศรีลังกา 
เคนยา แทนซาเนีย รวมถึงการหันไปซื้อทับทิมจากแหลงอ่ืนๆ นอกเหนือจากพมาเขามาใชในประบวน
การผลิต เชน ศรีลังกา แทนซาเนีย เคนยา ออสเตรเลีย และปากีสถาน  เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการที่
ตองพึ่งแหลงวัตถุดิบทับทิมจากพมา ที่อาจจะถูกคว่ําบาตรจากพันธมิตรของสหรัฐฯ ตามมาอีกหลาย
ประเทศ หรือแมแตแหลงวัตถุดิบดินแถบแอฟริกาใต ที่อาจจะมี  บางประเทศดําเนินการเลียนแบบ
ตามมาดากัสการที่ควบคุมการสงออกพลอยดิบ เพื่อหวังสรางรายไดเขาประเทศจากพลอยที่เจียระไนแลว
เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็อาจจะตองรวมมือกันอยางจริงจังในการกระตุนความตองการพลอยสีและ
วัตถุดิบใหมๆ เพื่อทดแทนทับทิม และไพลิน นอกจากนี้ ควรเรงดําเนินการวางแผนบริหารการจัดการ
ดานวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นทามกลางราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นและผูบริโภคมีความมั่น
คั่งลดลง เชนการผลิตเครื่องประดับใหมีน้ําหนักเบาหรือใชโลหะมีคานอยลง การหันไปใชโลหะเงิน
แทนทองคําขาว หรือใชพลอยเนื้อออนที่มีสีสดใสตกแตงบนตัวเรือนเครื่องประดับแทนพลอยเนื้อแข็ง  
เปนตน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2552: 7) 
 
ตาราง  1  มูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

ป 
มูลคาอัญมณีและเครื่องประดับ 

ท่ีไมรวมทองไมขึ้นรูป 
(ลานบาท) 

อัตราการ 
ขยายตัว 
(รอยละ) 

มูลคาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ 

ท่ีไมรวมทองไมขึ้นรูป 
(ลานบาท) 

อัตราการ
ขยายตัว 
(รอยละ) 

2548 120,290.3 19.75 129,339.3 21.70 
2549 120,197.3 -0.08 139,864.6 8.14 
2550 133,074.9 10.71 185,147.2 32.38 
2551 161,005.4 20.99 274,102.0 48.05 
2552* ไมเกิน 185,000 ไมเกิน 15 ไมเกิน 330,000 ไมเกิน 20 

 
 ที่มา:  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. (2552). ฝายวิจยัเศรษฐกิจจุลภาคบริษัท ศูนยวิจยั
กสิกรไทย จํากัด. 
 
หมายเหตุ : * ตัวเลขประมาณการ  
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ตาราง  2  สินคาสงออกที่สําคัญของประเทศไทย 
 

สินคาสงออกสาํคัญ 
ในระยะ 8 เดือนแรกของ 

ป 2552 
ตลาดสงออก

สําคัญ 
ในระยะ 8 เดือนแรกของ 

ป 2552 
 ลาน 

USD 
% เพ่ิม/
ลด 

สัดสวน
(%) 

 ลาน 
USD 

% เพ่ิม/
ลด 

สัดสวน
(%) 

สินคาเกษตร/
อุตสาหกรรมเกษตร 

15,725 -23.1 16.7 ตลาดหลัก 44,349 -30.4 47.0 

ขาว 3,282 -29.5 3.5 อาเซียน (5) 14,171 -33.7 15.0 

ยางพารา 2,367 -50.4 2.5 
สหภาพยุโรป 

(15) 
10,090 -31.7 10.7 

มันสําปะหลัง 812 -26.3 0.9 สหรัฐฯ 10,277 -25.7 10.9 

อาหาร 8,101 -8.7 8.6 ญ่ีปุน 9,812 -28.4 10.4 

น้ําตาล 1,163 9.4 1.2 ตลาดใหม 50,047 -15.4 53.0 

สินคาอุตสาหกรรม
สําคัญ 

63,661 -21.1 67.4 จีน 9,641 -16.3 10.2 

อิเล็กทรอนิกส 16,354 -23.5 17.3 อินโดจีน(4) 5,777 -19.0 6.1 

ไฟฟา 9,579 -23.3 10.1 ฮองกง 5,762 -17.4 6.1 

ยานยนต 8,365 -38.7 8.9 
ตะวันออก
กลาง 

5,552 -15.8 5.9 

พลาสติก 4,275 -27.8 4.5 ออสเตรเลีย 5,444 -11.7 5.8 

วัสดุกอสราง 4,554 -14.4 4.8 แอฟริกา 4,268 -9.7 4.5 

สิ่งทอ 4,199 -14.6 4.4 ลาตินอเมริกา 2,035 -38.5 2.2 

อัญมณี 6,283 26.7 6.7 เกาหลีใต 1,789 -26.9 1.9 

ผลิตภัณฑยาง 2,742 -11.1 2.9 อินเดีย 1,974 -11.2 2.1 

สิ่งพิมพ กระดาษและ
บรรจุภัณฑ 

1,734 -10.2 1.8 ไตหวัน 1,365 -29.9 1.4 

 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย . (2552). กรม
ศุลกากร. 
หมายเหตุ : ป 2551 เปนตัวเลขเบื้องตน 
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 ในปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยที่ใชอัญมณีและโลหะมีคาไดพัฒนาและกาวไป
มาก และในยุคที่ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ยอดจําหนายเครื่องประดับก็ดีขึ้นดวย แตปญหา
ใหญของอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่ทําจากอัญมณีและโลหะมีคาที่จะประสบปญหาในอนาคตก็ลวน
มาจากวัสดุธรรมชาติ ที่มีจํานวนจํากัด สงผลทําใหราคาเครื่องประดับมีราคาแพงมากขึ้น ยอดจําหนาย   
ก็จะลดลง  และผูซ้ือก็ไมนิยมใชเครื่องประดับราคาแพง แตกลับไปใชเครื่องประดับที่ทํามาจากวัสดุอ่ืน
ที่เนนทาง ดานการออกแบบใหสวยงาม และราคาไมแพงจนเกินไป จึงไดมองเห็นชองทางสําหรับ
เครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีโดยเลือกใชวัสดุธรรมชาติในการทําเครื่องประดับกึ่งมีคา         
โดยใชยางพาราซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีเพื่อนําไปใช
ในการออกแบบเครื่องประดับสตรีจากยางพารา 
 2. เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิตจากรูปแบบผลิตภัณฑ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพาราอยูในระดับมาก 
 

ความสําคัญของงานวิจัย 
 ไดรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ผลิตจากวัสดุยางพารามีความสวยงาม ราคาถูก และ
สามารถนําไปผลิตในระบบอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ใชสูตรสวนผสมของยางพาราที่เหมาะกับการนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑจากสถาบันเทคโนโลยยีาง 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชสูตรเคมียางธรรมชาติ ดังนี้ 
  Natural Rubber 100 phr 
  Zinc Oxide 5 phr 
  Stearic Acid 2 phr 
  Titanium Dioxide 10 phr 
  Silica 10 phr 
  CBS 1.8 phr 
  TBzTD 0.2 phr 
  Sulfur 1 phr 
  สีสมอมแดง, สีเขียว, สีน้ําเงิน 
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 2. ศึกษารูปแบบเครื่องประดับสตรีรูปแบบกราฟฟค รูปแบบธรรมชาติ รูปแบบวัฒนธรรม   
5 ประเภท  คือ แหวน เข็มกลัด กําไล สรอยคอ ตางหู 
 3. ศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องประดับจากยางพารามาทดลองสรางตนแบบเปน
เครื่องประดับสําหรับสตร ี
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ แบบเครื่องประดับสตรีจํานวน 250 แบบ เลือกโดยผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการออกแบบเครื่องประดับ 
 
 กลุมตัวอยาง 
 เครื่องประดับสตรีจากยางพาราที่ผลิตเสร็จแลว 25 ช้ินโดยคัดเลือกอยางเจาะจง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เคร่ืองประดับ  หมายถึง  เครี่องตกแตงรางกายเปนการทําสิ่งที่สวยงามดวยตนเอง แมจะทําจาก
วัสดุที่ไมมีราคา ยังดีกวาเพชรที่ออกแบบอยางมีรสนิยมต่ํา 
 ยางพารา  หมายถึง  ไมยางพารา น้ํายางสด และวัตถุดิบที่แปรรูปจากน้ํายางสด 
 การบัดกรี  หมายถึง  กระบวนการเชื่อมตอช้ินงานโลหะสองชนิดเขาดวยกัน ซ่ึงการเชื่อม
ประสานนี้จะใชหลักความรอนหลอมเหลวโลหะที่ทําหนาที่เปนตวัเชือ่มประสาน 
 การผลิตแบบอินเวสเมนส  หมายถึง  วิธีที่ใชผลิตผลิตภณัฑทีเ่หมือนกนัแตผลิตเปนจาํนวนมาก
เปนวิธีที่ทํามาจากปูน มีคุรสมบัติในการทนไฟมากเปนเปาหลอมแทนตนแบบขี้ผ้ึง 
 รูปแบบวัฒนธรรม  หมายถึง  รูปแบบที่ไดรับความนิยมในยุคสมยัหนึ่ง และถูกนํามาปรบัปรุงใหม
ใหเหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อนํามาใชในการออกแบบลวดลายตกแตงประดับประดา เชน 
ลวดลายกระหนก ลวดลายปนูปน ลายประดับมุก เปนตน 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 
 1. ประวัติยางธรรมชาติ 
 2. ขอมูลพื้นฐานที่สามารถนําไปประกอบการพิจารณาเลือกใชชนิดของยาง 
 3. วัสดุที่นํามาใชในการออกแบบเปนเครื่องประดับ 
 4. การออกแบบเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม 
 
1.  ประวัติยางธรรมชาต ิ

 1.1 ยางพารา 
  ยางพาราเปนพืชใบเลี้ยงคูที่มีอายุยืนยาวนับรอยป มีช่ือทางพฤกษศาสตรวา Hevea  brasiliensis  จัด
อยูในถ่ินกําเนิดของยางพาราอยูในทวีอเมริกาใตบริเวณลุมแมน้ําอเมมซอน ในประเทศบราซิล ยางพารา
เปนที่รูจักดีของชาวพื้นเมืองในแถบนั้นนานแลว ไดมีการนํายางพารามาใชประโยชนกันอยาง
กวางขวางเชน ทําขวดปากแคบใสน้ํา  ทํารองเทา  ทําผากันฝน  ทําลูกบอลสําหรับเลนเกมสตางๆ เปน
ตน ชาวยุโรปเพิ่งจะรูจักยางพารา เมื่อคร้ังคริสโตเฟอร โคลัมบัส (Christopher Columbus) เดินทางไป
อเมริกาครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2036-2039 นี่เองและพบชาวพื้นเมืองของเกาะไฮติซ่ึงเปนชาวอินเดียนแดง
กําลังเลนลูกบอลยาง โดยการใหกระทบลงพื้นและกระดอนขึ้น เหตุการณคร้ังนั้นนับเปนครั้งแรกที่   
ชาวยุโรปไดเห็นและเริ่มรูจักยาง  หลังจากนั้นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องยางพาราของชาวยุโรปก็เพิ่มมาก
ขึ้น แตคนยุโรปเพิ่งรูจักยางเมื่อประมาณ 200 ปกอนนี้ โดย Hernando Cortez นับเปนชาวยุโรปคนแรกที่
เห็นชาวพื้นเมืองในรัฐเม็กซิโกเลนลูกบอลยาง การสืบเสาะที่มาของวัสดุที่ใชทําลูกบอลชี้บอกให Cortez 
รูวาวัสดุที่ยืดหยุนดีนี้เกิดจากของเหลวที่ไหลออกมาจากตน caoutchoue ของชาว Maya นอกจากจะใช
ยางทําบอลแลว ชาวอินเดียนเผา Maya ยังใชยางทํารองเทาโดยเอาเทาจุมในน้ํายางแลวยกเทาออก 
จากนั้นก็ปลอยทิ้งใหแหงแลวจุมเทาลงไปใหมอีก ทําซํ้าๆ เชนนี้จนไดรองเทาในที่สุดการยึดครอง
อาณาจักร Maya ไดทําใหทหารลาอาณานิคมของสเปนรูเพิ่มเติมวา เวลาชาวอินเดียนเอาน้ํายางลูบไล
บนหมวกธรรมดา หมวกใบนั้นจะสามารถกันฝนได โดยมีการสํารวจ  และนําเมล็ดยางพาราจาก
ประเทศตางๆ ในทวีปอเมริกาใต ไปปลูกในประเทศซึ่งเปนอาณานิคมของอังกฤษที่อยูในทวีปอื่นหลายครั้ง
แตไมสําเร็จ ชาวพื้นเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใตเรียกตนไมที่ใหยางวา คาอุทชุค [Caoutchouc] 
แปลวาตนไมรองไห ยางลบหรือตัวลบ [Rubber] นี้เปนคําเรียกยางเฉพาะในอังกฤษและฮอลแลนดเทานั้น 
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สวนใน ประเทศยุโรปอื่นๆ ในสมัยนั้น ลวนเรียกยางวา คาอุทชุก ทั้งส้ิน จนถึงสมัยท่ีโลกไดมีการปลูกยาง
กันมากในประเทศแถบอเมริกาใตนั้น จึงไดคนพบวา พันธุยางที่มีคุณภาพดีที่สุดคือยางพันธุ Hevea Brasiliensis 
ซึ่งมีคุณภาพดีกวาพันธุ Hevea ธรรมดามาก จึงมีการปลูกและซื้อขายยางพันธุดังกลาวกัน มาก และ
ศูนยกลางของการซื้อขายยางก็อยูที่เมืองทาชื่อ พารา [Para] บนฝงแมน้ําอเมซอน ประเทศบราซิล ดวย
เหตุดังกลาว ยางพันธุ Hevea Brasiliensis จึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ยางพารา และเปนชื่อท่ีใชเรียกกัน
แพรหลายจนถึงทุกวันนี้ 
 ในพ.ศ. 2313 Joseph Priestley นักเคมีชาวอังกฤษ ไดพบวายางสามารถลบรอยดินสอได เขาจึง
เรียกยางวา rubber และเมื่อถึง พ.ศ. 2366 Charles Mac Intosh พอคาชาวสกอตที่เมือง Glasgow ไดพบวา
สารละลาย naphtha (C10H8) ที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมสามารถละลายยางได เขาจึงเอาผาจุมลง
ในสารละลายที่มีน้ํายางนี้ แลวนําขึ้นมาผึ่งใหน้ําระเหยไป ทิ้งอนุภาคยางบนเนื้อผาเปนผาที่สามารถกัน
ฝนได คนอังกฤษจึงเรียกเสื้อกันฝนวา mackintosh ในป พ.ศ. 2380 Thomas Hancock ประสบความสําเร็จ
ในการประดิษฐเครื่องรีดยางใหเปนแผน แตยางก็ยังไมเปนที่นิยมใช ทั้งนี้เพราะเวลายางไดรับความรอน
มันจะออนตัวเหนียว และเวลาอากาศเย็นมันจะเปราะและมีรอยแตก แตในพ.ศ. 2382 นั้นเอง Charles 
Goodyear ก็ไดพบโดยบังเอิญวา เขาสามารถทํายางใหคงรูปไดตลอดเวลา โดยเอากํามะถันผสมลงในยาง
แลวเผาใหรอนถึง 150 องศาเซลเซียส แลวใชความดันชวย ยางที่ไดจะแข็งแรงทนทาน ไมเปราะ และไม
ออนตัวอีกเลย ทําใหสามารถใชทําอุปกรณและเครื่องใชตางๆ ได เชน ยางรถยนต และยางลอจักรยาน 
เปนตน 
 จนกระทั่งในป พ.ศ.2416 เซอรคลีเมนต  มารคแฮม (Sir  Clements  Markham) และฟาซีส  (Farris)    
ไดนําเมล็ดพันธุยางพารา จํานวน 2,000 เมล็ด ไปเพาะที่สวนพฤกษชาติคิว (Kew  Royal  Botanical  Garden) ใน
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปรากฏวาเมล็ดยางงอกไดเพียง 12  ตนเทานั้น ซ่ึงในจํานวนทั้งหมด 12  ตนนี้    
ไดสงไปปลูกไวที่สวนพฤกษชาติ (Royal  Botanical  Garden) ที่กัลกัตตา (Culcutta) ประเทศอินเดีย จํานวน  6  ตน   
รอดตายทั้งหมด 6 ตน แตเซอรคลีเมนต มารคแฮม เห็นวาไมพอสําหรับขยายพันธุ จึงมอบหมายให          
โรเบิรต ครอส (Robert Cross) กับเซอรเฮนรี วิคแฮม (Sir Henry A. Wicham) ซ่ึงตั้งถ่ินฐานอยูที่เมือง 
Santarem ในอเมริกาใต ไดรับการวาจางจากรัฐบาลอังกฤษใหเก็บรวบรวมเมล็ดยางพันธุตางๆ ที่ขึ้นใน
แถบลุมแมน้ํา Amazon แลวลักลอบนําออกนอกประเทศบราซิลใหได Wickham จึงใชเรือ S.S. Amazonas ขน
เมล็ดยางจํานวนมาก และเขียนปายติดที่กลองบรรจุเมล็ดยางวา นี่คือเมล็ดพืชตัวอยางสําหรับการปลูกที่
สวน Kew ของสมเด็จพระราชินี Victoria และเมื่อเจาหนาที่ตรวจชาวบราซิลเห็นปายก็ไมไดเฉลียวใจ
แมแตนอยวามันคือเมล็ดยางตองหาม จึงอนุญาตใหเรือนําเมล็ดพืชออกนอกประเทศได เรือของ Wickham ที่
มีเมล็ดยางรวม 70,000 เมล็ด เดินทางถึงทาเรือของกรุง London ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2419 เจาหนาที่ได
นําเมล็ดยางไปเพาะที่เรือนกระจกของสวน Kew ในวันรุงขึ้นทันที ผลการเพาะปรากฏวาเมล็ดยาง
งอกประมาณ 4% เทานั้น แตเมล็ดยาง ที่งอกเพียง 4% นี้ ไดถูกสงไปปลูกยังประเทศตางๆ ที่เปนอาณานิคม
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ของอังกฤษ เชน ศรีลังกาแตขณะเดินทางกลายาง 200 ตนลมตาย ดังนั้น รัฐบาลอังกฤษจึงไดแจกจาย 
กลายาง 1,700 ตนที่เหลือใหนําไปปลูกที่  สิงคโปร มาเลเซีย  และอินโดนีเซียจึงเปนวาคนเอเชียอาคเนย
เร่ิมรูจักยางเมื่อประมาณ 130 ปมานี้เอง แตยางก็มิไดมีบทบาทมากในการยกฐานะความเปนอยูของคน
แถบนี้ เพราะในสมัยนั้น ผูคนนิยมขุดดีบุก และปลูกกาแฟเปนงานหลัก Sir Henry Ridley ผูเปน
ผูอํานวยการศูนยพฤกษศาสตรที่สิงคโปร จึงไดเริ่มชักจูงชาวบานใหหันมาปลูกยางเปนอาชีพบาง 
รวมทั้งสอนใหชาวบานรูจักวิธีกรีดยางโดยไมทําใหตนยางตาย การปลูกยางจึงไดเริ่มแพรหลายตั้งแตนั้น
มาจนมียางพาราปลูกกันอยางแพรหลายในทุกวันนี้ 
 ยางมีคุณสมบัติพิเศษหลายอยางที่มีความสําคัญตอมนุษยคือมีความยืดหยุน [Elastic] กันน้ํา ได 
เปนฉนวนกันไฟได เก็บและพองลมไดดี เปนตน ดังนั้นมนุษยจึงยังจะตองพึ่งยางตอ ไปอีกนาน แมใน
ปจจุบัน มนุษยสามารถผลิตยางเทียมไดแลวก็ตาม แตคุณสมบัติบางอยาง ของยางเทียมก็สูยางธรรมชาติ
ไมได ในโลกนี้ยังมีพืชอีกมากมายหลายชนิดที่ใหน้ํายาง [Rubber Bearing Plant] ซ่ึงอาจจะมีเปนพันๆ 
ชนิดในทวีปตางๆ ทั่วโลก แตน้ํายางที่ไดจาก ตนยางแตละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันไป บางชนิด
ก็ใชทําอะไรไมไดเลย แตยาง บางชนิดเชน ยางกัตตาเปอรชาที่ไดจากตนกัตตา [Guttar Tree] ใชทํายาง
สําเร็จรูปเชน ยางรถยนต หรือรองเทา ไมไดแตใชทําสายไฟได หรือยางเยลูตง และยางบาลาตา ที่ได 
จากตนยางชื่อเดียวกัน ถึงแมจะมีความเหนียวของยาง [Natural Isomer of Rubber] อยูบาง แตก็มีเพียงสูตร
อณู [Melecular Formula] เทานั้นที่เหมือนกัน แตโดยที่มี HighRasin Content จึงเหมาะที่จะใชทําหมาก
ฝร่ังมากกวา ยางที่ไดจากตน Achas Sapota ในอเมริกา กลาง ซ่ึงมีความเหนียวกวายางกัตตาเปอรชาและ
ยาง บาลาตามาก คนพื้นเมืองเรียกยางนี้ วา ชิเคิ้ล [Chicle] ดังนั้น บริษัท ผูผลิตหมากฝรั่งที่ทํามาจากยาง
ชนิดนี้จึงตั้งชื่อหมากฝรั่ง นั้นวา Chiclets (ศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดหนองคาย.  2552: ออนไลน) 
 
 1.2 กําเนิดสวนยางพาราในประเทศไทย 
  ตนยางพาราเขามาปลูกในประเทศไทย ตั้งแตสมัยที่ยังใชช่ือวา "สยาม" ประมาณกันวาคง
เปนหลัง พ.ศ. 2425 ซ่ึงชวงนั้น พระสถลสถานพิทักษ เดินทางไปที่ประเทศอินโดเซีย จึงมีโอกาสนํากลา
กลับมาได โดยเอากลายางมาหุมรากดวยสําลีชุบนน้ํา แลวหุมทับดวยกระดาษหนังสือพิมพอีกชั้นหนึ่ง 
จึงบรรจุลงลังไมฉําฉา ใสเรือกลไฟซึ่งเปนเรือสวนตัวของพระสถลสถานพิทักษ รีบเดินทางกลับประเทศ
ไทยทันทียางที่นํามาครั้งนี้มีจํานวน ถึง 4 ลัง ดวยกันพระสถลสถานพิทักษ ไดนํามาปลูกไวที่บริเวณ
หนาบานพัก ที่อําเภอกันตังจังหวัดตรังซ่ึงปจจุบันนี้ยังเหลือใหเห็นเปนหลักฐานเพียงตนเดียว อยูบริเวณ
หนาสหกรณการเกษตรกันตัง และจากยางรุนแรกนี้ พระสถลสถานพิทักษ ไดขยายเนื้อที่ปลูกออกไป 
จนมีเนื้อที่ปลูกประมาณ 45 ไร นับไดวา พระสถลสถานพิทักษ คือผูเปนเจาของสวนยางคนแรกของ
ประเทศไทย จากนั้นจึงไดมีการขยายเมล็ดกลายางพารา จากพันธุ 22 ตน นําไปปลูกในประเทศตางๆ ของ
ทวีปเอเชีย และมีหลักฐานเดนชัดวา เมื่อ ป พ.ศ. 2442 พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) 
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เปนผูเหมือนหนึ่ง "บิดาแหงยาง" เปนผูที่ไดนําตนยางพารามาปลูกที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปนครั้งแรก  
จากนั้นพระยารัษฎานุประดิษฐ ไดสงคนไปเรียนวิธีปลูกยางเพื่อมาสอนประชาชน นักเรียนของทานที่
สงไปก็ลวนแตเปนเจาเมือง นายอําเภอ กํานัน และผูใหญบานทั้งสิ้น พรอมกันนั้นทานก็สั่งใหกํานัน 
ผูใหญบาน นําพันธุยางไปแจกจาย และสงเสริมใหราษฎรปลูกทั่วไป ซ่ึงในยุคนั้น อาจกลาวไดวาเปนยุค
ตื่นยาง และชาวบานเรียกยางพารานี้วา “ยางเทศา” ตอมาราษฎรไดนําเขามาปลูกเปนสวนยางมากขึ้น
และไดมีการขยายพื้นที่ปลูกยางไปในจังหวัดภาคใตรวม 14 จังหวัด ตั้งแตชุมพรลงไปถึงจังหวัดที่ติด
ชายแดนประเทศมาเลเซีย ตอมาในป 2451 หลวงราชไมตรี (ปุณ ปุณศรี) ไดนําพันธุยางไปปลูกใน 
ภาคตะวันออกเปนครั้งแรกที่จังหวัดจันทบุรี และมีผูพยายามนําพันธุยางไปปลูกทั้งในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซ่ึงจะพบตนยางเกาอายุมากอยูในแปลงตางๆ หลายทองที่ในป 2521 
ไดเริ่มปลูกยางอยางจริงจังตามหลักวิชาการในแหลงปลูกยางใหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความ
รวมมือของเจาหนาที่หลายฝาย โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรและกรมประชาสังเคราะห ไดทดลองปลูกยาง
ที่จังหวัดหนองคาย  บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร ซึ่งผลสําเร็จของการปลูกยางในพื้นที่ดังกลาว      
ไดกระตุนใหเร่ิมงานวิจัยและพัฒนาการปลูกยางในเขตแหงแลง (Ustic Moisture Regime) ถือเปนการ
เร่ิมขยายการปลูกยางสูแหลงปลูกยางใหม และสงเสริมใหมีการปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยาง
จริงจัง จนถึงปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศประมาณ 12 ลานไร กระจายกันอยูใน
ภาคใต  ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีผูถือครองประมาณ 5 แสนครอบครัวและ
จัดเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญ รองลงมาจากขาว ทํารายไดใหกับประเทศ ปละนับหมื่นลานบาท สําหรับการ
ปลูกยาง ในภาคเหนือ มติคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ 2542 ไมสงเสริมการปลูกยาง
ในภาคเหนือ  แตกรมวิชาการเกษตรไดทดลองปลูกยางเพื่อการวิจัยและพัฒนาเฉพาะ การทดสอบการปรบัตวั
ของพันธุยางในแหลงปลูกยางใหมภาคเหนือเทานั้นโดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 
อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและ   
ความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ 1 ในเนื้อที่ 1,000,000 ไร ในป 2547–
2549 แบงเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 700,000 ไร และภาคเหนือ 300,000 ไร และจากการที่ 
พระยารัษฎานุประดิษฐ มหิศรภักดี เปนคนทํางานจริง เขาถึงปญหาของชาวบาน กลาลงโทษคนทําผิด 
ปูนบําเหน็จความดี ใหแกคนทําดี พยายามนําสิ่งใหม ๆ ที่ไดพบเห็นในตางประเทศมาสรางความเจริญ
ใหกับทองถ่ินและประเทศชาติอยางมากมายทั้งยังใชนโยบายใหคนตางชาติมมาลงทุน และมีเงื่อนไข    
การแลกเปลี่ยน โดยไมใหสวนรวมเสียเปรียบซึ่งส่ิงตางๆ ที่ทานสรางสรรคไวนี้ เปนพื้นฐานอันสงผล
ประโยชนมหาศาล มากกระทั่งทุกวันนี้ จึงเกิดการสรางอนุสาวรีย หลอใหญกวาตัวจริงของพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ มหิศรภักดี สรางขึ้นที่ตําหนักผอนกาย ตําบลทับเที่ยง จังหวัดตรังและทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 
พุทธศักราช 2494 หลังจากทานถึงแกอนิจกรรม 39 ป นอกจากอนุสาวรียนี้แลวถนนสายตางๆ ทั้งใน
ภูเก็ต ตรัง กันตัง ก็ตั้งชื่อตามพระยารัษฎา เชน ถนนรัษฎาถนนรัษฎานุสรณ เปนตนเพื่อเปนส่ิงที่ระลึก
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ถึงเกียรติคุณของทาน ใหเยาวชนรุนหลังระลึกถึงตลอดไป ดวยเหตุนี้พระยารัษฎานุประดิษฐ มหิศรภักดี
จึงไดรับการยกยองและใหเกียรติเปนบิดาแหงยางพาราไทย (สํานักงานกองทุนสงเคราะห การทําสวนยาง.  
2552:  ออนไลน) 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 ตนยางพาราเปนพืชที่สามารถนํามาทําผลิตภัณฑไดอยางมากมาย มีถ่ินกําเนิดในอเมริกากลาง 
ใต และแอฟริกาเขตรอน ตนยางพาราเปนไมยืนตนผลัดใบ มีน้ํายางสีขาว อยูในเครือเดียวกับมันสําปะหลัง 
ละหุง โกสน โปยเซียน เปลานอย และชวนชม เปนไมยืนตนขนาดใหญที่มีอายุยืนยาวมานับหลายรอยป 
เปนพืชที่มี amily Euphorfiaccac มีช่ือวิทยาศาสตรวา Hevea brasilicnsis ตนยางตนแรกของไทยตั้งอยูที่
เมืองกันตัง ทานพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นํามาปลูกจากมลายู แตตนนี้
เปนตนที่ยางที่ไมโตเทาที่ควร เพราะปลูกอยูบนชั้นหิน ตนยางพาราชอบขึ้นในดินรวน ซ่ึงมีการระบาย            
น้ําใตผิวดินดี มีลักษณะของสวนตางๆ  ดังนี้ 
 ราก (Root) เปนระบบรากแกว (Tap  root  system) คือมีรากแกวและรากแขนงเพื่อหาอาหาร    
ลําตน ปกติรากแกวของยางพาราจะไมลึกมากนักประมาณเพียง 1  - 2  เมตรเทานั้น นอกจากในที่ดินดี

อาจหยั่งลึกลงไปมากกวา  2  เมตร นอกจากนี้ยังมีระบบรากฝอย (Feeding root) เพื่อหาอาหารโดยจะหากิน
อยูใกลผิวดินมากกวาใตดินลึกๆ (สมศักดิ์ วรรณศิริ. 2531: 6) 
 ลําตน (stem) ตนยางพาราเปนไมประเภทเนื้อออน ประกอบดวยสวนตางๆ คือ 
  -  เนื้อไมแข็ง (pith) อยูตรงกลางลําตน 
  -  เนื้อไม (wood) เปนชั้นที่อยูถัดออกมา 
  -  เยื่อเจริญ (cambium) เปนเนื้อเยื่อบางๆ อยูรอบเนื้อไม  มีหนาที่สรางความเจริญเตบิโต 
  -  เปลือกไม (bark) อยูถัดจากเยื่อเจริญออกมาดานนอกสุด เปนสวนสําคัญเพราะมีทอ
น้ํายางอยู บริเวณสวนนี้ ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนนอกสุดเรียก Epidermis มีสีเขียวเมื่อยางอายุนอย  
แตเมื่ออายุมากเขาจะกลายเปนสีน้ําตาล  และหนาขึ้นเรียกวา Cork สาวนกลางหรือสวนที่เปนเปลือกแข็ง
ประกอบดวย stone cell ซ่ึงจะมีมากนอยแตกตางกันไปตามพันธ stone  cell นี้ มีสวนทําใหเปลือกยางแข็ง
มีสีเหลืองและเปราะ ถามีจํานวนมากจําทําใหกรีดยางลําบากขึ้น และสวนสุดทายคือสวนในหรือสวนที่
เปนเปลือกออน เปนสวนที่มีทอน้ํายางอยูมาก โดยเฉพาะดานในสุดของเปลือกที่ติดกับเยื่อเจริญ (cambium)  
จะยิ่งมีทอน้ํายางมากขึ้น และจํานวน stonecell จะคอยๆ หมดไป การเจริญเติบโตของยางพาราในระยะแรก
จะเจริญในทางสูงกอน เมื่อเจริญเติบโตไดระยะหนึ่งแลวเซลลจึงจะขยายตัวออกทางดานขาง ยางพาราที่
มีการเจริญเติบโตตามปกติจะมีเสนรอบวงของตนขยายออกเพิ่มขึ้นปละประมาณ 10 เซนติเมตร (สมศักดิ์ 
วรรณศิริ. 2531: 6-7) 
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 ใบ (Leaf) เปนใบประเภทใบรวม โดยทั่วไป 1 กานใบจะมีใบยอย 3 ใบ แตบางพันธอาจมี 4-5 ใบ 
เชน พันธ RRIM 701, RRIM 703 และ PB  235 เปนตน ลักษณะใบมีสีเขียวเปนมัน เขมหรือจางมากนอย
ขึ้นอยูกับพันธ ใบยาวประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร มีหนาที่ปรุงอาหารใหแกตนยาง ปกติยางจะผลัดใบ 
ปละครั้งในภาคตะวันออกเริ่มตั้งแตชวงปลายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ (สมศักดิ์ วรรณศิริ. 
2531: 7) 
 ดอก (Flower) ทําหนาที่ขยายพันธ  ดอกจะออกตามปลายกิ่งหลังจากที่ตนยางผลัดใบโดยออก
พรอมๆ กับ ใบยางที่แตกใหมหรือออกหลังจากที่ยางแตกใบสมบรูณเต็มที่แลว ดอกมีลักษณะเปนชอ  
แตละชอมีหลายกิ่ง  ซ่ึงจะมีทั้งดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูดวยกัน ดอกตัวเมียจะเห็นไดเดนชัดเพราะอยู
ตรงปลายสุดของกิ่งหรือชอและเปนดอกที่มีขนาดใหญกวาดอกตัวผูประมาณกวาเทาตัว โคนกลีบดอกมี
สีเขียวเมื่อดอกบานจะเห็นรังไขอยูภายในดอกเปนสีเขียวออน ตอนบนของรังไขมีตุมสีขาว 3 ตุม คือ    
พูรังไขหรือเกสรตัวเมีย สวนดอกตัวผูมีขนาดเล็กกวาดอกตัวเมียแตจํานวนมากกวาดอกตัวเมีย ดอกตัวผู
ประกอบดวย  กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ เมื่อดอกบานจะเห็นกานเกสรตัวผูสีขาวมีละอองเกสรตัวผูสีเหลือง
จับอยูโดยรอบ  ดอกมีกล่ินหอม 
 ปกติยางจะออกดอกปละ 2 คร้ัง โดยจะออกในราวเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน ครั้งหนึ่ง และ
จะออกในเดือน สิงหาคม - ตุลาคม อีกครั้งหนึ่ง การออกดอกครั้งแรกเปนการออกดอกตามฤดูกาลซึ่งจะ
ไดผลและเมล็ดมากกวาการออกดอกครั้งที่สอง 
 ผล (Fruit) เกิดจากการผสมระหวางเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย ยางเปนพืชท่ีมีการผสมเกสรแบบ
เปด (open  nollinated)  ดอกที่ผสมติดแลวรังไขจะขยายตัวชาๆ และจะโตเร็วขึ้นภายในระยะ 2  เดือน  
เมื่อผลมีอายุ 2  - 3 เดือนจะโตเต็มที่ ผลยางมีลักษณะเปนพู โดยปกติจะมี 3 พู แตอาจมี 4 - 5 พูก็ได ใน

แตละพูจะมีเมล็ดอยูภายในผลขณะออนมีสีเขียวแกแลวจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแข็ง ผลจะแตกและรวงหลน
มาเองเมื่อแกจัด ผลโตเต็มที่จะมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 4.5 - 5 เซ็นติเมตร สูงประมาณ 
4.5 เซ็นติเมตร ในยางหนึ่งตนจะใหผลเฉลี่ย 50 ผลตอป (สมศักดิ์ วรรณศิริ. 2531: 7) 
 เมล็ด (Seed) มีสีน้ําตาลลายขาวคลายสีเมล็ดละหุง  มีขนาดยาวประมาณ 2-2.5 เซ็นติเมตร  
กวางประมาณ  1.5 - 2.5 เซ็นติเมตร  และหนัก 3.6 กรัม  เมล็ดยางจะมีเปอรเซ็นตความงอกนอยลงทุก
วันๆ ละ 4-5 เปอรเซ็นต หลังจากที่รวงหลนลงมา นั่นคือเมล็ดยาง จะรักษาความงอกไวไดประมาณ 
20 วันเทานั้น (สมศักดิ์ วรรณศิริ. 2531: 7-8) 
  -   เมล็ดยางสด  1  ปบ  จะมนี้ําหนกั  9 - 10  กิโลกรัม 
  -   เมล็ดยางสด  1  กิโลกรัม  จะมีจํานวนประมาณ  200  เมล็ด 
  -   เมลด็ยางสด  1  กระสอบ   จะมีน้ําหนกั  55 - 60  กโิลกรัม  หรือ  10,000 - 12,000  เมลด็ 
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 ทอน้ํายาง (Lalese vessel) เปนรูปทรงกระบอกเวียนไปตามลําตนของยางจากซายต่ําไปขวาสูง
รอบลําตน (ยกเวนยางพันธุ KRS 13 ที่มีทอน้ํายางเวียนจากขวาไปซาย)โดยทั่วๆ ไปจะทํามุมเอียงจาก
แนวดิ่งประมาณ  2-5  องศา ทอน้ํายางดังกลาวจะเกิดขึ้นได  2 กรณีคือ 
 1. เกิดจากการเชื่อมติดกันระหวางเซลลตอเซลลที่อยูชิดกัน ผนังของเซลลจะละลายไปจน
เกิดเปนทอน้ํายาง 
 2. เกิดจากการขยายตัวของเซลลเพียงเซลลเดียวเจริญเติบโตจนกลายเปนทอแลววิวัฒนาการ
เปนทอน้ํายาง 
  การเพิ่มจํานวนทอน้ํายางสืบเนื่องมาจากการแบงตัวของเยื่อเจริญเมื่อตัดเปลือกยางตาม
แนวหนาตัด (Cross sextion) จะเห็นรูปหนาตัดของทอน้ํายางเปนรูปทรงกลมเรียงอยูรอบแกนของลําตน
เปนวงกลม  หากตัดตามแนวนอนหรือตามลําตน จะเห็นทอน้ํายางเรียงอยูเปนแถวยาวๆ ถัดจากเยื่อเจริญ
ออกมาจนถึงเปลือกดานนอกแตทอน้ํายางจะมีความหนาแนนมากที่สุดตรงบริเวณใกลๆ เยื่อเจริญ และ
จะคอย ๆ ลดนอยลงในบริเวณเปลือกชั้นนอก บางครั้งจะเห็นวาทอน้ํายางมิไดแยกกันอยูเปนเสนเดี่ยวๆ 
แตจะเชื่อมติดกันจนกระทั่งน้ํายางไหลจากทอหนึ่งไปยังอีกทอหนึ่งได ทอน้ํายางที่มีขนาดใหญจะมีน้ํา
ยางมากกวาทอขนาดเล็ก โดยทั่วๆ ไป ตนยางที่มีเปลือกยางหนามักจะมีจํานวนทอน้ํายางมาก ดวยเหตุนี้ 
โคนตนยางที่ปลูกดวยเมล็ด ซ่ึงมักมีเปลือกหนากวาสวนอื่นจึงมีปริมาณทอน้ํายางมากกวา 
 น้ํายาง (Latex) มีสีขาว บางพันธมีสีเหลืองโดยปกติในน้ํายางจะมีเนื้อยางแหงประมาณ30-
35 เปอรเซ็นต  แบงอนุภาคของน้ํายางออกเปน 
  -   สวนของน้ํายางประมาณ  35  เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
  -   สวนของน้ําประมาณ  45.55 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
  -   ลูตอย  (lutoid)  ประมาณ  1.0  เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
 โดยสรุปแลวในน้ํายาทั้งหมดจะมีสวนที่เปน Hydrocabon  อยูประมาณ 56  เปอรเซ็นต
(สมศักดิ์ วรรณศิริ. 2531: 8-9) 
 
 1.3 พืชท่ีใหยาง 
  พืชที่ใหยางไดมีมากมายประมาณ 2,000 ชนิด แตจะมีเพียงไมกี่ชนิดที่สามารถใหยาง ซ่ึง
นํามาใชประโยชนในเชิงการคาได  พืชเหลานี้ที่สําคัญ คือ ยางพารา และยางวายยูเล พืชทั้งสองชนิดนี้ 
ใหยางที่มีโครงสรางทางเคมีเชนเดียวกัน สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางไดเหมือนกัน นอกจากนีย้งั
มีพืชอ่ืนที่ใหยาง ซ่ึงมีโครงสรางทางเคมีตางไปจากยางพารา ไดแก ยางกัตตา ยางบาลาตา ยางชิคเคิ้ล 
  1.3.1 ยางพารา (Hevea Brasiliensis) 
   ยางพาราเปนพืชที่ปลูกอยางกวางขวางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตคิดเปนรอยละ 
90 ของแหลงผลิตทั้งหมดสวนที่เหลือมาจากแอฟริกากลาง จัดเปนแหลงกําเนิดวัตถุดิบยางธรรมชาติที่
สําคัญที่สุดในปจจุบัน และเปนพันธุที่ปลูกกันมากในอเมริกาใตอีกทั้งยังจัดเปนพันธุที่ดีที่สุด และอาจ
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นับไดวา เปนพืชชนิดเดียวที่ใหยางธรรมชาติ ที่นํามาใชประโยชนยางกวางขวางในอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑยาง โดยการเก็บผลผลิตจากยางพารา ใชวิธีการกรีดตนยางที่ระดับสูงจากพื้นดิน 75 ซม. 
และขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 ซม. โดยกรีดจาก ซายลงไปขวา เปนแนวเอียง 30 องศา เพื่อตัดทอน้ํายางจะ
ไดน้ํายางสด (fresh or field latex) และนําไปสูกระบวนการแปรรูปเปนยางดิบชนิดตางๆ ซ่ึงเปนที่ยอมรับ
และเขาใจกันมาชานานแลววา เมื่อกลาวถึงยางธรรมชาติก็จะหมายถึงยางที่ไดจากตนยางพารา 
จนกระทั่งเมื่อประมาณ 20 ป ที่ผานมา ไดมีความพยายามที่จะใหมีการตีความหมาย “ยางธรรมชาติ 
(natural rubber)” ใหมีความหมายรวมถึงยางที่ไดมาจากตนพืชอื่นๆ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหมี
ความหมายรวมถึงยางที่ไดจากพืชที่ทางอเมริกาใตพยายามทําการยายการปลูกนั่นคือ ตนพืชที่มีช่ือวา 
วายยูเล (guayule) (วราภรณ ขจรไชยกูล. 2544: 2) 
  1.3.2 ยางวายยูเล (Guayule) 
   Guayule (ออกเสียง วายยูเล = Wi-u-le) เปนไมพุมตระกูล Parthenium Argentatum 
และเปนไมพื้นเมือง ขึ้นในภาคเหนือ-ภาคกลางของเม็กซิโกและในภาคตะวันออกเฉียงใตของรัฐเทคซัส 
มีลักษณะโครงสรางทางเคมีเหมือนยางพาราเปนซิส -1,4-โพลิไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene) ยางชนิดนี้
ไดจากยางปาตนเปนพุม  เปนตนไมพื้นเมืองของแม็กซิโกและปจจุบันนี้ไดปลูกเปนสวน ซ่ึงก็เทากับวา
เปนแหลงผลิตยางธรรมชาติเชนกันน้ํายางที่ไดไมใชวิธีกรีด แตไดโดยการเกี่ยวตนไมhชนิดนี้แลวเอา 
ไปบด เสร็จแลวลางแยกเอาเนื้อไมและไยออกแลวนําน้ํายางไปใชแตมีสวนประกอบในน้ํายางตางจาก
ยางพารา เชน มีสวนของเนื้อยางแหงนอยกวา (ประมาณ 10%) ปริมาณโปรตีน กรดอะมิโน และโพลิเปปไตด
นอยกวา สามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑยาง เชน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ฯลฯ ไดเหมือนกับผลิตภัณฑ
ยางที่ไดจากยางพารา 
   พืชชนิดนี้ใหยางทั่วไปทั้งลําตน ราก กิ่งกาน ยกเวนในใบ ตนวายยูเลทึ่เจริญเต็มที่
สูงประมาณ 75-100 ซม. ปกติจะเก็บผลผลิตเมื่อวายยูเลอายุประมาณ 3-4 ป การเก็บผลผลิตมี 2 วิธี คือ 
วิธีหนึ่ง ถอนทั้งตนขึ้นมาแอละอีกวิธีหนึ่ง ใชวิธีตัดตนประมาณ 5 ซม. จากพื้นดิน การสกัดเอาน้ํายาง
จากตนวายยูเล ตางจากวิธีการเอาน้ํายาง ออกจากตันยางพาราทั้งนี้เพราะน้ํายางในตนวายยเูลมอียูในทกุๆ 
เซลของตน และเซลเหลานี้ตางกระจัดกระจายเปนเซลโดดๆ ไมตอเนื่อง เชน กรณีเซลในยางพารา ดังนั้น 
จึงสามารถกรีดเอาน้ํายางออกจากวายยูเลได ปจจุบันวิธีการสกัดเอายางออกจากวายยูเลที่ทําเปนเชิงการคา 
2 วิธี ใชเครื่อง Bauer Mill (Wood pulping machine) ดําเนินการโดย Mexican plant at Saltillo, Coahuila 
และอีกวิธีหนึ่งเปนวิธีการที่ใชกระบวนการตัวทําละลาย ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท  Firestone คุณภาพ
ของยางจากตนยางวายยูเล เมื่อเปรียบเทียบกับยางจากตนยางพาราดานสวนประกอบมีความแตกตาง คือ 
น้ํายางจากยางวายยูเล มีสวนของเนื้อยางแหง (DRC.  Dry Rubber Content) ประมาณ 10% ขณะที่น้ํายาง
จากยางพารามีเนื้อยางแหงประมาณ 25-45% ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุของตนยาง และยางวายยูเลมีปริมาณ
ตางๆ เชน โปรตีน กรดอะมิโน และโพลีเปปไตด (protein, amino acid, polypepitde) นอยกวา ซึ่งสาร
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เหลานี้มีความสําคัญตอกระบวนการที่จะนํายางไปใชอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางตางๆ ตอไป สวนดาน
โครงสรางทางเคมี ยางจากตนพืชทั้งสองเปนสารประกอบทางเคมีที่เรียกวา cis 1,4 polyisoprene  เชนเดียวกนั 
และสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของยางดิบใกลเคียงกัน (วราภรณ ขจรไชยกูล. 2544: 2-3) 
  1.3.3  ยางกัตตา ยางบาลาตา และยางชิคเคิ้ล (Gutta-Percha, Balata and Chicle) 
   พืชทั้ง 3 ชนิดนี้ ใหยางไดเชนกัน แตยางจากพืชเหลานี้มีสมบัติและสวนประกอบ
แตกตางจากยางของตนยางพารา ยางกัตตา คือ ยางธรรมชาติสปช่ีสหนึ่งที่ไดจากตนยางกัตตา (Palaquium 
gutta) ซ่ึงเปนตนไมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสมบัติความยืดหยุนไมดี แตมีความเปนฉนวนที่ดี 
นิยมใชในการทําสวนประกอบของลูกกอลฟ ทําฟนปลอม เปนตน องคประกอบทางเคมีของยางเหลานี้
เปนเปนสารไฮโดรคารบอน เชนเดียวกับยางพารา แตมีการเกาะกันของโมเลกุลยอยตางไปจากการเกาะกัน
ของโมเลกุลยางพารา และมีช่ือเรียกทางเคมีวา tran-1,4 polyisoprene ในเชิงการคาสามารถใชยางกัตตาทํา
สวนประกอบของลูกกอลฟและทําฟนปลอม ใชยางบาลาตาในอุตสาหกรรมการผลิตสายพาน และใช
ยางชิคเคิ้ลทําหมากฝรั่ง แตปจจุบันนิยมใชวัตถุดิบอ่ืนๆ ที่สังเคราะหขึ้นมาแทนที่ยางเหลานี้ (วราภรณ 
ขจรไชยกูล. 2544: 3) 
  1.3.4  น้ํายางธรรมชาติ 
   เนื่องจากน้ํายางสดที่กรีดไดจากตนยางมีปริมาณน้ํามากเกินไป ไมเหมาะที่จะ
นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑและยังทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการขนสง ดังนั้นจึงตองนําน้ํายางไปผาน
กระบวนการปนเหวี่ยง (Centrifugation) เพื่อลดปริมาณน้ําในน้ํายางสดจนกระทั่งไดน้ํายางที่มีปริมาณ
ยางแหงเพิ่มขึ้นจาก 30% เปน 60% โดยน้ําหนักเรียกน้ํายางที่ไดนี้วา น้ํายางขน (Concenteated  Latex) 
แตเนื่องจากในน้ํายางมีสารอินทรียตางๆ เชน โปรตีน และ ฟอสโฟไลปด (Phospholipid) ผสมอยูใน
ปริมาณเล็กนอย ซ่ึงสารอินทรียเหลานี้สามารถถูกยอยสลายดวยเช้ือจุลินทรียหรือเชื้อแบคทีเรียไดเปน
กาซชนิดตางๆ ดังนั้น น้ํายางจึงสามารถบูดเนาสงกล่ินเหม็นได จึงตองมีการเติมสารแอมโมเนียลงไป
หรืออาจใชแอมโมเนียรวมกับสารเคมีอ่ืนๆ เพื่อชวยรักษาสภาพของน้ํายางขนใหเก็บไวไดนาน น้ํายางที่
ใชแอมโมเนียอยางเดียวจะตองใชแอมโอเนียที่มีความเขมขนสูงถึง 0.7%  สวนน้ํายางที่ใชแอมโมเนยีทีม่ี
ความเขมขนต่ําเพียง 0.2 % ก็จําเปนตองใชสารเคมีอื่นๆ รวมดวย น้ํายางขนสวนหนึ่งจะถูกสงออกสู
ตลาดตางประเทศ สวนที่เหลือจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาง โดยทั่วไปผลิตภัณฑที่ทํา
จากน้ํายางจะตองเปนผลิตภัณฑที่สามารถกําจัดน้ําออกไดงาย นั่นคือ ผลิตภัณฑนั้นตองบางหรือมีรูพรุน
เพื่อใหน้ําระเหยออกไดงายตามรูพรุนเหลานั้น ตัวอยางของผลิตภัณฑดังกลาวไดแก ถุงมือยาง ถุงยาง
อนามัย ลูกโปง จุกหัวนม เบาหลอปุนพลาสเตอร (พงษธร แซอุย. 2548: 4) 
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 1.4 ผลิตภัณฑยาง 
  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญในแงของการสรางรายได
ใหกับเกษตรกรและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ในแงอุตสาหกรรมคิดเปนรายไดจากการสงออก
สูงประมาณรอยละ34.61ของการสงออกยางทั้งหมด เนื่องจากไทยมีศักยภาพสูงในดานวัตถุดิบที่เปน
ขอไดเปรียบกับประเทศคูแขง แตปจจุบันยังคงมีปจจัยจากความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเขา
มาสงผลกระทบทําใหปริมาณน้ํายางที่กรีดไดออกสูตลาดในปริมาณไมมากเทาที่ควร และราคาน้ํา
ยางสูง ประกอบกับับความตองการใชยางในตลาดโลกยังมีทิศทางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในตลาดประเทศจีนญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้นโยบายของรัฐในเรื่องของแผน
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมและยุทธศาสตรยางพาราป 2549-2551 โดยมี
เปาหมายมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกรุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ที่มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนการใชยางภายในประเทศ ทั้งในดานการทําเขื่อน สรางอางเก็บนํ้า หรือ
ถนน ประกอบกับอุตสาหกรรมยานยนตที่รัฐตองการผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางผลิตรถยนต
และชิ้นสวนโดยตั้งเปาในป 2549 จะผลิตรถยนตใหได 1 ลานคัน สงผลใหมีการใชยางภายในประเทศมาก
ยิ่งขึ้น จาก 2 ปจจัยท้ังตลาดภายในและนอกประเทศดังกลาว จะยังคงสงผลทิศทางอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑยางในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 
2549: ออนไลน) ยางเปนวัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ประกอบดวยยางธรรมชาติ 
และยางสังเคราะห ยางจึงเปนพอลิเมอรที่มีความยืดหยุนไดเมื่อถูกแรงกระทํา และสามารถกลับคืนสู
สภาพเดิมไดเมื่อพนจากแรงกระทํา ยางธรรมชาติที่มนุษยนํามาใชประโยชนเปนเวลานานแลว คือ 
ยางพารา ยางธรรมชาติจะเหนียวและออนตัวเมื่อไดรับความรอน แข็งและเปราะเมื่ออุณหภูมิต่ํา 
คุณสมบัติเชนนี้ทําใหไมเหมาะในการนําไปใช จึงมีการนํากํามะถันใสลงไปในปริมาณที่พอเหมาะที่
อุณหภูมิสูงกวาจุดหลอมเหลวของกํามะถัน ทําใหไดยางที่มีความยืดหยุนมากขึ้นและมีความคงตัวที่
อุณหภูมิตางๆ ดีขึ้น ยางที่ไดเรียกวา ยางวัลคาไนส ปฏิกิริยาระหวางยางกับกํามะถันเรียกวาปฏิกิริยา     
วัลคาไนเซชัน การปรับปรุงยางอาจทําไดโดยการเติมซิลิกา หรือผงถานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงไดสามารถ
นํามาใชทํายางรถยนต รองเทา กระเปาน้ํารอน ถุงมือยาง สายพาน สายยาง เปนตน ซ่ึงยางทั้ง 2 ประเภทนี้
ยังแบงออกเปนไดหลายชนิด ตามวิธีการแปรรูป นอกจาก ยางธรรมชาติและยางสังเคราะหในลักษณะ
ของวัตถุดิบใหมที่ยังไมผานการใชงานแลว ยังมียางอีกประเภท  ที่นําผลิตภัณฑยางที่ใชงานแลว หรือ
ผลิตภัณฑยางที่เสียไประหวางการผลิตไปผานกระบวนการที่เรียกวา Reclain Process และไดยางรีเคลม 
สามารถนํากลับมาใชในการผลิตผลิตภัณฑยาง ไดอีก แตคุณสมบัติที่ไดจะคอนขางต่ํา สงผลตอ
กระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑยาง ปจจัยสําคัญที่ตองใชในการประกอบการพิจารณาเลือก
ชนิดของยาง ไดแก  
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  1.  คุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ตองการนํามาผลิต 
  2.  ความยากงายในกระบวนการผลิต 
  3.  ราคาตนทุนในการผลิต 
  4.   ความสะดวกในการจัดหาซื้อปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิต 
 
 1.5 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยาง 
  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในประเทศไทยซึ่งอาจแบงกลุมเปน 5 กลุมใหญๆ  คือ 
  (1) ยางยานพาหนะ 
  (2) ผลิตภัณฑจากน้ํายางขน 
  (3) ผลิตภัณฑรองเทา 
  (4) ผลิตภัณฑยางอุตสาหกรรม 
  (5) ผลิตภัณฑยางอื่นๆ 
  วัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที่สําคัญ คือ ยางธรรมขาติและยางสังเคราะห  
รูปแบบของยางธรรมชาติที่นํามาใชเปนวัตถุดิบสวนใหญเปนยางแหง เชน ยางแทง ยางเครพ ยางแผน เปนตน 
 
 1.6  ความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ยางพารา เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีมูลคารวมกวา 1 แสนลานบาท 
นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับเกษตรกรไมต่ํากวา 6 ลานคนหากไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จะสงผลดีตอประเทศ และเกษตรกร ชาวสวนยาง อยางมหาศาล ซ่ึงหากพิจารณาดานตางๆ แลว ยางพารายงั
เปนพืชเศรษฐกิจ ชนิดหนึ่งที่มีความจําเปน ในการ สงเสริมอาชีพ และมีโอกาสในการพัฒนา ดังนี้ 
  1.6.1 ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ยางพารามีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ 3 ดาน  
คือ 
   1.6.1.1 ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ยางพาราประเภทยางดิบ ผลิตภัณฑยางและ
ไมยางพารา สามารถทํารายไดการสงออกเปนอันดับสองของประเทศ ยางพาราจึงถือวาเปนพืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญของประเทศไทย และมีการสงออกยางธรรมชาติมาเปนอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแตป พ.ศ. 2534 
ซ่ึงในป 2543 มีผลผลิตจากยางธรรมชาติประมาณ 2.4 ลานตัน มีมูลคาทั้งสิ้นประมาณ124,000ลานบาท
และสงผลใหใหมีการสงออกยางและผลิตภัณฑจากยางเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 1.6.1.2 การกระจายรายไดของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีอาชีพทําสวนยางพารามี
กวา 6 ลานคนทั่วประเทศ ตั้งแตภาคใตภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยางพารา จึงเปนพืช
ที่ทําใหการกระจายรายไดใหเกษตรกร เปนจํานวนมาก ทําใหรายไดเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้น การ
ที่ราคายางมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2545 เปนตนมามีผลทําใหสภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน
ของชาวสวนยางดีขึ้น 
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   1.6.1.3 เกษตรกรมีรายไดแนนอนและเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากสถิติยางพารา
ตั้งแตป พ.ศ. 2509  ซ่ึงผลผลิตเฉลี่ย  60 กก./ไร/ป เมื่อมีการปลูกทดแทนดวยยางพันธุดีจนถึงปจจุบัน ใน
ป พ.ศ. 2543 ผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 268 กก./ไร/ป เพิ่มขึ้น 4 เทาตัว ในชวง 35 ป ทําใหเกษตรกรชาวสวนยาง
มีรายไดจากการทําสวนยางเพิ่มขึ้น และคาดการณวาผลผลิตยางธรรมชาติในตลาดโลกจะไมสามารถ
เพิ่มขึ้นเกินกวา 10 ลานตันกอนป 2555 ถาประเทศผูผลิตยางรายสําคัญของโลกไมมีนโยบายเรงรัดขยาย
การผลิต ในขณะที่ความตองการยางธรรมชาติในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นเกินกวา 10 ลานตันในระยะ 3-4 ป
ขางหนา โดยคาดหมายวาความตองการยางธรรมชาติในตลาดโลกจะมีอัตราการขยายตัวสูงกวารอยละ 3.7 
ในระยะ 5 ปขางหนา โดยคาดวาในป 2552 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติจะต่ํากวาความตองการยางใน
ตลาดโลกถึง 0.23 ลานตัน และภาวะการขาดแคลนยางธรรมชาติจะมีแนวโนมรุนแรงขึ้น ซึ่งทําให
คาดการณวาอนาคตราคายางธรรมชาติยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดการณวาราคายาง
จะยังคงอยูในเกณฑสูงอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในชวงป 2548-2552 ปจจัยสําคัญคือ อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศผูบริโภคยางหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ญี่ปุน สหภาพยุโรป จีนและอินเดีย ปจจัย
สําคัญที่กําหนดราคายางในตลาดโลกคือ ปริมาณการผลิตของประเทศผูผลิตยางสําคัญ และปริมาณการ
บริโภคยาง โดยเฉพาะประเทศผูนําเขายางรายใหญของโลก คือ สหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป และญี่ปุน 
สวนประเด็นในเรื่องราคาน้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้นยังไมสงผลทําใหความตองการยางธรรมชาติใน
อุตสาหกรรมผลิตยางลดลงเนื่องจากราคายางธรรมชาติก็ยังถูกกวายางสังเคราะหประมาณ 200 ดอลลาร
สหรัฐฯ ตอตัน 
  นอกจากนี้กระบวนการผลิตยางรถยนตยังมีความจําเปนตองใชยางธรรมชาติที่มีความ
ยืดหยุนสูงผสมกับยางสังเคราะหที่มีคุณสมบัติทนความรอนสูง ดังนั้นความตองการยางธรรมชาติใน
ตลาดโลกจึงยังอยูในเกณฑสูง นอกจากนี้ยังเปนพืชที่ปลูกแลวมีรายไดสม่ําเสมอเกือบบตลอดทั้งป ราคา
ผันผวน ไมมากนักจึงสรางรายไดที่แนนอน ใหแกเกษตรกร ผูปลูกยางมากกวาปลูกพืชชนิดอื่นๆ 
  1.6.2 ความสําคัญทางสังคม ยางพาราเปนพืชที่ทําใหเกิดการสรางงานในชนบทหลากหลาย
มากขึ้น ทําใหมีการใชแรงงาน ในครัวเรือน อยางมีประสิทธิภาพตลอดป จึงสามารถตรึงแรงงาน ใหอยู
ในพื้นที่ได ลดการเคลื่อนยาย แรงงานจากชนบทสูเมือง ทําใหสังคม ครอบครัวอบอุน จากการประเมิน
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา เมื่อมีการปลูกยาง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถลด
การเคลื่อนยาย แรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากรอยละ 41 เปนรอยละ 28 
  1.6.3 การรักษาสภาพแวดลอม ยางพาราเปนพืชที่ทีอายุมากกวา 20 ป มีพื้นที่ปลูก   
ทั่วประเทศมากกวา 12.3 ลานไร กระจายอยูทุกจังหวัดในภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยางพาราจึงเปนพืชทดแทนปาไม ที่ลดจํานวนลง เปนการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวของประเทศ ใหมีมากขึ้น    
อีกทั้งภายใน สวนยางยังมีพืชอ่ืนๆ สามารถปลูกรวมยางได จึงทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวีภาพมากขึ้น 
เปนที่อาศัยของสัตวตางๆ ตามธรรมชาติ 
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  1.6.4  อุตสาหกรรมไมยางพารา เปนอุตสาหกรรมที่มีอนาคตของประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศ ตางเกือบทั่วโลก มีการปดปาทําใหเกิด การขาดแคลน ไมในการบริโภค ไมยางพารา จึงเปน 
ที่ตองการมากขึ้น นอกจากทํารายไดใหเกษตรกร ชาวสวนยางอีกทางหนึ่งแลว ยังทําใหเกิดราย ไดเขา
ประเทศมากขึ้น จากการสงออก ผลิตภัณฑจากไมยางพารา และมีแนวโนมมากขึ้นทุกป ในป พ.ศ. 2541 
ประเทศไทยสงออกไมยางพาราคิดเปนมูลคา 22,289 ลานบาท ป พ.ศ.2543 เพิ่มขึ้นเปน 31,374 ลานบาท  
หรือเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 41(การงานอาชีพและเทคโนโลยี.  2552: ออนไลน) 
 
 1.7 การปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง ป 2552-2556 
  เพื่อใหไทยคงความเปนผูนํายางพาราของโลกและมีศักยภาพการแขงขันในตลาดโลกสูง
จําเปนตองปรับโครงสรางยางพารา และผลิตภัณฑยางพาราใหเหมาะสมกับสถานการณยางของประเทศ
และของโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ การผลิตการพัฒนา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
และการพัฒนาตลาดยางไทยสูสากล บนพื้นฐานของความรวมมือกับประเทศผูผลิตยางในการรักษา
เสถียรภาพราคายาง การสงเสริมและสนับสนุนการใชยางภายในประเทศ และการเรงรัดการวิจัยและ
พัฒนายางแบบครบวงจร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดมอบหมายใหกรม
วิชาการเกษตรรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผูเกี่ยวของทุกฝายเรงจัดทําแผนยุทธศาสตร
พัฒนายางพาราระยะ 5 ป (2552-2556) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันใหไทยมีความเปนเลิศ 
พรอมกาวขึ้นสูการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมยาง และการสงออกผลิตภัณฑยางในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เบื้องตนไดกําหนด 7 กลยุทธ ใชเปนแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนายางพาราแบบครบ
วงจร ไดแก 
  1.7.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางและคุณภาพยาง เนนใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม อาทิ พันธุยาง การดูแลรักษา การใชปุย และการกรีดใหเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในเขตปลูกยาง
ใหมและแหลงปลูกยางเดิม อีกทั้งยังจะสนับสนุนใหเกษตรกรแปรรูปผลผลิตเบื้องตน เชนน้ํายางสด  
ยางกอนถวย ยางแผนดิบ และยางแผนรมควัน ใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพปอนโรงงงานอุตสาหกรรม 
  1.7.2 พัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและตางประเทศ มุงรักษาเสถียรภาพราคายาง 
ขณะนี้ไดเตรียมแผนจัดตั้งตลาดกลางยางกอนถวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตลาดกลางไมยางพารา
ในภาคใต พรอมจัดตั้งตลาดซื้อขายยางลวงหนาแบบสงมอบยางจริง (Forward Market) และเรงพัฒนา
ตลาดยางไทยใหเปนตลาดสากลที่ช้ีนําราคายางโลกขณะเดียวกันยังจะพัฒนาสถาบันเกษตรกรใหมคีวาม
เขมแข็ง และสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนตและขยายตลาดสงออก 
  1.7.3  พัฒนาดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางและผลิตภัณฑยาง เนนสนับสนุนการใชยาง
และผลิตภัณฑยางของประเทศ มุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตถุงมือยางและยางลอของผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมนอกจากนี้ยังเรงพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบถุงมือยางและสนับสนุน
การตลาดตางประเทศดวย 
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  1.7.4  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีแผนจัดตั้งคณะกรรมการยางแหงชาติ 
พรอมออกประกาศกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเก็บเงิน CESS เพิ่มกิโลกรัมละ 1 บาท 
  1.7.5 พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวน ทั้งดานการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยาง เพื่อ
รองรับการขยายตัวของยางในระยะสั้นและระยะยาว  
  1.7.6  สนับสนุนดานเงินทุน เบื้องตนมีแผนเรงจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหผูประกอบการ
กูยืมไปลงทุนสําหรับถุงมือยาง วงเงินรวม 2,000 ลานบาท และยางลอ วงเงิน 500 ลานบาท  
  1.7.7  สนับสนุนการวิจัยเพื่อการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรม เนนวิจัยและพัฒนา
ยางใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร ผูประกอบธุรกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมโดยมุงใหเกิด
ความคุมทุนและใชงานไดจริง 
 หากยุทธศาสตรดังกลาวผานความเห็นชอบจาก ครม.แลว อนาคตคาดวาจะเปนกลไกชวย
พัฒนาระบบการผลิตยางและอุตสาหกรรมยางไทยได โดยชวยใหเกษตรกรไดผลผลิตตอไรเพิ่มสูงขึ้น
และมีตนทุนลดลง ขณะเดียวกันเกษตรกรยังจะขายยางไดในราคาเปนธรรมผานเครือขายตลาดกลาง
ยางพารา ถาราคายางดีชาวสวนยางจะมีกําลังใจในการพัฒนาสวนยางและยังชวยใหครอบครัวไดอยู
พรอมหนาพรอมตาไมตองอพยพไปเปนแรงงานรับจางที่อ่ืน อีกทั้งยังเปนการรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน
ของคนจํานวนไมนอยของประเทศ นอกจากนี้การแปรรูปผลิตภัณฑจากยางเปนผลิตภัณฑยางตางๆ
หลากหลายแบบ จะชวยเพิ่มปริมาณการใชยางธรรมชาติภายในประเทศอยางนอย 45,000 ตัน/ป ซ่ึงป 
2556 ตั้งเปาวา ไทยจะมีการใชยางเพิ่มขึ้นเปน 600,000 ตัน และมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยาง
เพิ่มขึ้นปละไมนอยกวา 20,000 ลานบาท (กิ่งแกว อริยเดช. 2552:  ออนไลน) 

 
2.  ขอมูลพื้นฐานที่สามารถนําไปประกอบการพิจารณาเลือกใชชนิดของยาง 
 2.1 ยางธรรมชาติ 
  ยางธรรมชาติกอนผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเราเรียกวายางดิบ เปนสารประกอบ
ไฮโซพรีนที่มีน้ําหนักโมเลกุลมาก เปนสารอณูเล็ก ในลักษณะที่เปนยางแหงจึงมีความเหนียวและแข็ง 
จําเปนตองบดใหนิ่ม กอนการผสมกับสารเคมีตางๆ โดยเฉพาะยางเกรดสูงหรือคุณภาพดี จะตองบดนาน
กวายางเกรดต่ํา ซ่ึงสมบัติสําคัญของยางดิบที่ทําใหใชงานไดไมกวางขวางคือ เวลาดึงจะมีการไหลตัว
ของยางมาก และจะหมดสภาพของยางเมื่ออยูในสภาวะที่รอนหรือมีแสงจานานๆ มีความแข็งและเหนียว
เกินไปที่จะแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดงายละลายไดงายในน้ํามันหลายชนิด สมบัติดังกลาวจะถูกปรบัปรงุให
เหมาะสมกับการใชงานมากขึ้น โดยการนํายางดิบไปทําใหสุกโดยผานกระบวนการทําใหยางสุกเรียกวา        
วัลคาไนเซชั่น (vulcanization) ซ่ึงเปนการใชสารเคมีและความรอนทําใหสายอณูเพิ่มการเกาะเกี่ยวกัน
มากขึ้น สมบัติของยางสุกที่ไดคือเวลาดึงจะมีการไหลตัวของยางนอย มีความตานทานตอความรอนและ
แสงเพิ่มขึ้น มีความยืดหยุนของยางมีมากขึ้นและไมละลายในตัวทําละลายอยางมากที่สุดคือเกิดการพอง 
เนื่องจากยางดูดตัวทําลายเขาไป 
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  2.1.1 สมบัติท่ัวไปของยางธรรมชาต ิ
    ความยืดหยุน (elasticity) 
   สมบัติความยืดหยุนเปนลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของยางธรรมชาติ กลาวคือ 
ยางธรรมชาติที่คงรูปแลวจะมีความยืดหยุน เราจึงไมเปรียบเทียบเรื่องความแข็งแรง แตมักจะคํานึงถึงคา
เปอรเซ็นตการยืดตัวกอนขาด (elongation at break) และแรงดึงที่จุดขาด (load at break) แทน นอกจากนี้ 
พอลิเมอรในกลุมนี้จําเปนตองมีการคืนตัวกลับไดดีดวย (recovery property) เมื่อแรงภายนอกที่มากระทบ
กับยางหมดไป ยางจะกลับคืนสูรูปรางและขนาดเดิม (หรือใกลเคียง) ไดอยางรวดเร็ว 
   ความเหนียวติดกัน  (tack)  
   ยางธรรมชาติ (ในสภาพที่ยังไมคงรูป) มีสมบัติเยี่ยมในดานความเหนียวติดกันซ่ึง
เปนสมบัติสําคัญของการผลิตผลิตภัณฑที่ตองอาศัยการประกอบชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกัน เชน ยางลอ
รถยนต เปนตน 
   ความทนทานตอแรงดึง (tenile strength)  
   เนื่องจากโมเลกุลของยางธรรมชาติมีความเปนระเบียบสูงจึงทําใหยางธรรมชาติ
สามารถตกผลึกไดงายเมื่อถูกยืด ซ่ึงผลึกที่เกิดขึ้นจะชวยเสริมความแข็งแรงใหกับยางดังนั้น ยางธรรมชาติ
จึงมีคาความทนทานตอแรงดึงสูงมากโดยที่ไมตองใชสารตัวเติมเสริมแรงเขาชวย (~ 20 MPa หรือสูงกวานั้น) 
การเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็จะชวยทําใหคาความทนทานตอแรงดึงสูงขึ้น ซ่ึงสมบัตินี้จะแตกตาง
จากยางสังเคราะหสวนใหญที่มักมีคาความทนทานตอแรงดึงต่ํา จึงไมสามารถนําไปใชงานในทางวิศวกรรม
ไดนอกจากจะมีการเติมตัวสารเสริมแรงเขาชวยเทานั้น 
   ความทนทานตอการฉีกขาด (tear strength)   
   เนื่องจาทกยางธรรมชาติสามารถตกผลึกไดเมื่อถูกยืด ดังนั้น ธรรมชาติจึงมีความ
ทนทานตอการฉีกขาดสูงมากทั้งที่อุณหภูมิหองและที่อุณหภูมิสูง การเติมสารตัวเสริมแรงไปก็จะชวยให
คาความทนทานตอการฉีกขาดของยางสูงขึ้น 
   สมบัติเชิงพลวัติ (dynamic  prpperties)  
   ยางธรรมชาติมีสมบัติเชิงพลวัติที่ดี ยางมีการสูญเสียพลังงานในรูปของความรอนต่ํา
ในระหวาการใชงานนอกจานี้ยางธรรมชาติยังมีความตานทานตอการลาตัว (fatigue resistance) ที่สูงมาก
อีกดวย 
   ความตานทานตอการขัดถู  (abrasion resistance) 
   ยางธรรมชาติมีคาความตานทานตอการขัดถูสูง แตยังดอยกวายาง SBR เล็กนอย 
อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับยางสังเคราะหชนิดอื่นๆ พบวา ยางธรรมชาติมีคาความตานทานตอการ
ขัดถูอยูในกลุมที่สูงมากดังแสดงในตาราง 2 
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   ความเปนฉนวนไฟฟา  (insulation)  
   ยางธรรมชาติมีความเปนฉนวนไฟฟาสูงมาก โดยมีคาความตานทานไฟฟาจําเพาะ 
(specific  resistivity) สูง 
   ความทนทานตอของเหลวและสารเคมี  (liquid and chemical resistance)  
   เนื่องจากองคประกอบของยางธรรมชาติเปนสารไฮโดรคารบอนที่ไมมีขั้ว ดังนั้น 
ยางดิบจึงละลายไดดีในตัวทําลายที่ไมมีขั้ว เชน เบนซีน เฮกเซน และโทลูอีน เปนตน ความสามารถใน
การละลายนี้จะลดลงถายางเกิดคงรูปเนื่องจากการเชื่อมโยงทางเคมีของโมเลกุลเกิดเปนโครงสราง
ตาขาย 3 มิติ ในยางคงรูปจะไปขัดขวางกระบวนการละลายของยาง ยางคงรูปจึงเพียงแตเกิดการบวมตัว
ในตัวทําละลายเหลานี้เทานั้น อยางไรก็ดี การบวมตัวของยางดังกลาวจะทําใหสมบัติเชิงกลของยางดอยลง 
ดวยเหตุนี้เอง ยางธรรมชาติจึงไมทนตอน้ํามันปโตรเลียมหรือตัวทําละลายที่ไมมีขั้วตางๆ แตยางจะ
ทนทานตอของเหลวที่มีขั้ว เชน อะซิโตน หรืออัลกอฮอล นอกจากนี้ยางธรรมชาติยังทนทานตอกรด
และดางเจือจางไดดี แตไมทนตอกรดไนตริคและกรดกํามะถันเขมขน 
   การเสื่อมสภาพเนื่องจากความรอน โอโซน  และแสงแดด (aging properties)    
   เนื่องจากโมเลกุลของยางธรรมชาติพันธะคูอยูมาก ทําใหยางวองไวตอการทําปฏิกิริยา  
ดังนั้น ยางธรรมชาติจึงถูกออกซิไดซไดงาย นอกจากนี้ ยางธรรมชาติยังไมทนตอโอโซนเพราะเมื่อยาง
ถูกยืดและไดรับโอโซนเพราะเมื่อยาง ถูกยืดและไดระบบโอโซนนานๆ จะเกิดรอยแตกขนาดเล็กฉนวน
มากที่บริเวณพื้นผิวในทิศตั้งฉากกับทิศทางการยืดตัวของยาง ดวยเหตุนี้ ในระหวางการผลิตผลิตภัณฑ
จึงตองมีการเติมสารเคมีบางชนิด (สารปองกันการเสื่อมสภาพ (anti – degredants) และไข (wax) ลงไป
เพื่อยืดอายุการใชงานของธรรมชาติ 
   การหักงอที่อุณหภูมิต่ํา ( low  temperature flexibility)   
   ยางธรรมชาติยังคงรักษาสมบัติความยืดหยุนหรือความสารถในการหักงอไดแม
อุณหภูมิมากๆ ซึ่งยางที่มีสมบัติที่ดีกวายางธรรมชาติมีเพียง 2 ชนิดคือ ยางบิวตาไดอีน (BR) และยาง
ซิลิโคน (Q) Compression set ยางธรรมชาติมีคา compression set คอนขางต่ําทั้งที่อุณหภูมิหองและ
ที่อุณหภูมิสูงปานกลาง อยางไรก็ตามคา compression set ที่อุณหภูมิสูงของยางธรรมชาติจะมีคาสูงขึ้น
เนื่องจากยางธรรมชาติไมทนตอความรอน ยางจึงเกิดการเสื่อม ซ่ึงจะมีผลทําใหสมบัติ compression set  
ดอยลง 
   การกระเดงระดอน  (rebound resilience)   
   ยางธรรมชาติมีสมบัติการกระเดงกระดอนสูง (สูงกวายางอื่นๆ ทั้งหมดยกเวนยาง 
BR) แลในระหวางการเปลี่ยนแปลงรูปราง ยางจะสูญเสียพลังงานในรูปของความรอนนอย (มี hysteresis 
ต่ํา) ยางธรรมชาติจึงมีความรอนสะสมต่ําเมื่อถูกใชงานในเชิงพลวัตยางชนิดนี้จึงเหมาะจะใชในการผลิต
ผลิตภัณฑที่มีขนาดใหญ เชน ยางรถบรรทุกหรืยางลอเครื่องบิน เพราะหากใชยางที่ความรอนสะสมสูงก็
อาจทําใหเกิดยางระเบิดไดงาย 



 24 

                  อุณหภูมิการใชงาน  (service  temperature)  
   ยางธรรมชาติสามารถใชงานไดที่อุณหภูมิตั้งแต - 55 ° C  จนถึง 70 °C อยางไรก็ตาม 
หากเก็บยางไวที่อุณหภูมิต่ํานานๆ ยางอาจเกิดการตกผลึกซึ่งจะทําใหยางแข็งขึ้นและสูญเสียความ
ยืดหยุนไป แตเมื่อมีอุณหภูมิการใชงานสูงเกินไป สมบัติชิงกลตางๆ ก็จะดอยลงเนื่องจากความรอนจะทํา
ใหยางเกิดการเสื่อมสภาพ ในบางกรณีที่มีการออกสูตรผสมเคมีบางยางไดอยางเหมาะสม (มีการติมสาร
ปองันการเสื่อมสภาพลงไป) ยางธรรมชาติอาจสามารถนําไปใชงานไดอยางตอเนื่องที่อุณหภูมิสูงถึง 
90°C หรืออาจสูงถึง 100 °C (ในกรณีที่ยางไดรับอุณหภูมิสูงเปนชวงๆ เทานั้น) (พงษธร แซอุย. 2537: 
11-12) 
                          ประเภทของยางธรรมชาติ ไดแก 
  2.1.2  ยางรมควัน 
   การรมควัน หมายถึง การนํายางแผนที่ผานการรีดดอกเรียบแลวไปรมควันในโรง
รมควันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหยางแผนที่รมควันนั้นแหงสนิท ยางแผนที่ผานการรมควันแลว เรียกวา
ยางแผนรมควัน ซ่ึงการทําแผนยางรมควันจะทําใหไดผลตอบแทนสูงกวายางแผนดิบ ยางแผนรมควัน 
เปนกระบวนการที่เร่ิมจากการรวบรวมน้ํายาง นําไปแยกสวนที่เปนน้ําออกจนจนไดเนื้อยางในลักษณะ
รูปที่นําออกจําหนายได  นับเปนการแปรรูปยางขั้นพื้นฐานจากนํ้ายางดิบ เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมขั้นตอไป เชน ยางรถยนตที่มีการใชมากที่สุด รองลงมาไดแก ยางรัดของ ยางลบ ทอยาง และ
ยางพื้นรองเทาเปนตน ปจจุบันประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก 
โดยรอยละ 95 ของผลผลิตจะถูกสงออก ที่เหลืออีกรอยละ 5 ใชในประเทศผลิตภัณฑสงออกสวนใหญ 
เปนยางแผนรมควันถึงรอยละ 52 ของปริมาณการสงออกยางทั้งหมดซึ่งตลาดสงออกหลัก คือ ญี่ปุน 
รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปรและเกาหลีใต ตามลําดับ การแบงชั้นของยางแผนรมควันแบง
ไดเปน 5 ช้ันตามคุณภาพ เชน ความสะอาด ฟองอากาศ ความชื้น ความใส หรือน้ําหนักเฉลี่ยตอแผน โดย 
RSS1 มีคุณภาพดีสุด ซ่ึงขั้นตอนการทํายางแผนรมควันมีดังตอไปนี้คือ 
   ขั้นตอนที่หนึ่ง กรองน้ํายางใหสะอาด แลวเติมน้ําสะอาดลงไป 1 เทา และทิ้งไว
แลวกรองอีกครั้ง 
   ขั้นตอนที่สอง นําน้ํายางที่กรองและผสมน้ําแลว ตวงใสตะกง (Coagnlating 
pan/ Coagnlating tank) 
   ขั้นตอนที่สาม คอยๆ เทน้ํากรดที่ผสมแลวลงไปในน้ํายางตามอัตราสวน และคอยๆ 
คนไปดวย เสร็จแลวตักฟองทิ้ง 
   ขั้นตอนที่ส่ี นํายางวางบนโตะ แลวหวดยางเพื่อไลน้ําออกและใหแบนลงพอเขา
เครื่องรีดได แลวนํายางงแผแชน้ําเพื่อลางน้ํากรด 
   ขั้นตอนที่หา นําแผนยางไปผึ่งไวในรมที่ลมผานไดสะดวก   
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   การใชน้ํากรดผสมน้ํายางเพื่อทํา ยางแผน – กรดที่เหมาะในการผสมน้ํายางมี 2 ชนิด 
คือ กรดฟอรมิคและกรดอะซิติก กรดกํามะถันที่ใชอยูเปนกรดที่ไมเหมาะสมในการผลิต เพราะใชยาก
ยางที่ไดจะเหนียวเหนอะหนะไมสวย และยังเปนอันตรายแกผูใชเครื่องมือที่เปนเหล็กผุกรอนได  
(ภัคจิรา นาคเสน; และ ฐิตินันท แตงฉ่ํา. 2552: ออนไลน) 
  2.1.3 ยางแทง 
   ยางแทง คือยางที่ผานการยอยเปนชิ้นเล็กๆ และอบใหแหงดวยความรอน แลวจึง
อัดเปนแทงเปนยางที่มีการกําหนดมาตรฐาน คุณสมบัติทางเทคนิคตามกระบวนการวิทยาศาสตร การ
ผลิตยางแทง สามารถผลิตไดทั้งจากน้ํายางหรือยางแหงที่จับตัวแลว เชน ยางกนกลวย ยางแผนฯลฯ หลัก
สําคัญของการผลิตยางแทงคือ การตัดยอยกอนยางใหเปนเม็ดหรือช้ินเล็กๆ อยางรวดเร็ว ลางสิ่งสกปรก
ออก นํายางไปอบแหง และอัดเปนแทงส่ีเหล่ียมโดยใหมีน้ําหนัก 33.33 กิโลกรัม ตอกอนหรือมีขนาด
ตามตองการ ยางแทงเปนยางที่ประเทศมาเลเซียไดริเร่ิมขึ้นเมื่อปรมาณป 2508 แตสําหรับประเทศไทย
เร่ิมผลิตยางแทงในป พ.ศ. 2511 โดยมีเหตุผลเพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการผลิตยางธรรมชาติใหลด
ระยะเวลาของการผลิตโดยมีการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล และจําแนกชั้นโดยวิธีการใน
หองปฎิบัติการ และเหมาะสมในการนําไปใชงาน คุณภาพของยางแทงขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่นํามาผลิตยางแทง 
ยางแทงที่นิยมผลิตมากสุดคือ TSR20 ซ่ึงผลิตจากเศษยางยางแผนดิบ หรือยางแผนรมควัน โดยยางแทง 
TSR20 สวนใหญจะถูกนําไปผลิตยางลอรถยนต โดยมีกรรมวิธีการผลิตยางแทงดังนี้ 
   ขั้นตอนที่หนึ่ง เก็บน้ํายางกรองรวมลงถังผสม 
   ขั้นตอนที่สอง ทําใหยางแข็งตัว 
   ขั้นตอนที่สาม นําเขาเครื่องยอยอยางหยาบและ/หรือเครื่องยอยเม็ดเล็ก 
   ขั้นตอนที่ส่ี อบใหแหง (ใชเวลา ๔-๕ ช่ัวโมง) 
   ขั้นตอนที่หา ช่ังและอัดใหเปนแทงแลวจึงบรรจุลังโปรง 
(รัตน เพชรจนัทร. 2552: ออนไลน) 
  2.1.4  ยางเครฟ 
   เปนยางที่ไดจากการนําเศษยางไปรีดดวยเครื่องรีดยางสองลูกกล้ิง โดยทั่วไป
เรียกวาเครื่องเครพ จะมีการใชน้ําในการทําความสะอาดในระหวางการรีด เพื่อนําส่ิงสกปรกออกจากยาง
ในขณะรีดยาง เนื่องจากยางที่ใชโดยมากเปนยางที่มีมูลคาต่ํามีส่ิงสกปรกเจือปนคอนขางมาก  ยางเครฟ
ที่ผลิตออกจําหนาย ทําไดโดยตรงจากน้ํายางและทําไดจากยางที่จับตัวแลว ซ่ึงยางเครฟที่ไดจากการผลิต
ของน้ํายาง จะเปนยางที่มีคุณภาพดี โดยมีกรรมวิธีการผลิตยางเครฟดังนี้ 
   ขั้นตอนที่หนึ่ง แยกขี้ยางและเศษยางนําลงแชน้ํา 
   ขั้นตอนที่สอง นําเขาเครื่องจักรลางสิ่งสกปรกออก 
   ขั้นตอนที่สาม เขาเครื่องรีดยางเครพ 
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   ขั้นตอนที่ส่ี ผ่ึงลมในรม (ใชเวลา ๑๕–๓๐ วัน) 
   ขั้นตอนที่หา คัดเลือกแยกชั้นยาง 
   ขั้นตอนที่หก ช่ังและเขาเครื่องอัดทําหอ  (รัตน เพชรจันทร. 2552: ออนไลน) 
  2.1.5 ยางแผนผึ่งแหง 
   คือ ยางที่ไดจากการนําน้ํายางมาจับตัวเปนแผนโดยสารเคมีที่ใชจะตองตามเกณฑที่
กําหนดเ ชน ใชโซ เดียมไบซัลไฟตในการฟอกสี และใชพาราไนโตรฟนอลเปนสารปองกันเชื้อรา เปน
ตน สวนการทําใหแหงอาจใชวิธีการผึ่งลมในที่รม หรือ อบในโรงอบก็ไดแตตองปราศจากควัน และจาก
ลักษณะการทําใหแหงที่แตกตางกันทําใหสามารถแยกยางแผนผึ่งแหงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 
   ประเภทที่หนึ่ง ยางแผนผ่ึงแหงที่ทําใหแหงโดยวิธีการผึ่งลม (Air Dried Sheet : 
ADS) ซ่ึงยางประเภทนี้จะมีลักษณะสีคลํ้าและอาจแหงไมสนิท 
   ประเภทที่สองยางแผนไมรมควัน (Pale Amber Unsmoke Sheet : PAUS) ซ่ึงยางที่
ไดมีลักษณะแหงสนิท สีใส 
   ลักษณะการใชงานของยางแผนผ่ึงแหง จะใชงานเหมือนกับยางเครพขาว ซ่ึงใชใน
อุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรมเสนดายยางยืด อุตสาหกรรมรองเทา และอุตสาหกรรมตุกตายาง เปนตน 
(สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2552: ออนไลน) 
  2.1.6  น้ํายางขน 
   น้ํายางขน หมายถึงน้ํายางธรรมชาติที่ผานกระบวนการเพิ่มความเขมขน โดยน้ํา
ยางธรรมชาติติที่ผานกระบวนการเพิ่มความเขมขนแลวจะมีปริมาณเนื้อยางประมาณรอยละ 55-65 ซ่ึง
สูงกวาน้ํายางสดที่มีปริมาณเนื้อยางประมาณรอยละ 25-30 ทําใหสามารถทําการขนสงไดงายขึ้นเปน
อยางมาก ประโยชนของน้ํายางขนมีมากมาย เชน ทําตุกตาที่ภายในเปนโพรง ทํากาว ทําลูกโปง ทําถุงมอื 
ผสมมสีทาบาน ทําที่นอน เปนตน 
   ผลิตภัณฑยางที่ใชน้ํายางขนในกระบวนการผลิต  ไดแก 
   1) ผลิตภัณฑจุมแบบพิมพ (latex dipping) ตัวอยางของผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการ
นี้ไดแก ถุงมือตางๆ เชน ถุงมือผาตัด ถุงมือตรวจโรค ถุงมือใชบาน ถุงมืออุตสาหกรรม เปนตน ลูกโปง 
ถุงยางอนามัย  หัวนมยาง  และทอสวนปสสาวะ (catheters)  เปนตน 
   2) ผลิตภัณฑน้ํายางในอุตสาหกรรมพรม อุตสาหกรรมพรมในปจจุบันไดใชน้ํา
ยางมาก เชน ในพรมที่เรียกวา tufted carpet จะใชน้ํายางอาบหลังพรมเพื่อที่จะยึดเสนพรมเอาไว ชั้น
น้ํายางที่ใชยึดนี้  เรียกวา anchor coat 
    -  ใชในการยึดผากระสอบใหติดกับหลังพรม กระบวนการนี้เปนการทํา 
secondary backing  เพื่อทําให tufted carpet  มองดูเหมือพรมที่ทอถัก เชน พรมแบบ Wilton และพรม 
Axminsters เปนตน 
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    -   ใชทําเปนฟองน้ําเคลือบดานหลังของพรม (carpet backing)  ทําใหเมื่อเดิน
บนพรมดังกลาวจะรูสึกนิ่มเหมือนกับพรมที่ทอหนาและราคาแพง 
   3) ผลิตภัณฑยางฟองน้ํา (latex foam) ใชทําที่นอน  หมอน  เบาะรองนั่ง เปนตน 
   4) สายยางยืด (latex thread) เชนยางยืดขอบกางเกงใน ถุงเทา และเสื้อยกทรง  
ยางรัดขาไก  และยางรัดปายชื่อติดกระเปา  เปนตน 
   5) ฟูกใยขนสัตว และกาบมะพราว จะใชน้ํายางเปนตัวยึดขนสัตว หรือเสนใย
กาบมะพราวเหลานี้เอาไว 
   6) ทอยาง  สายน้ําเกลือ 
   7) กาวน้ํายางประกบผา ในอุตสาหกรรมรองเทา  และเสื้อฝน 
   8)  ผลิตภัณฑหลอเบาพิมพ (casting) เชน ตุกตา หนากาก หุนตาง  ๆเปนตนในปจจุบัน
มีวิธีการแยกน้ําออกจากน้ํายางได 3 วิธี ไดแก 
    วิธีที่หนึ่ง คือ Evaporation เปนวิธีการทําน้ํายางขนโดยวิธีตุนเปนวิธีงาย 
    วิธีที่สองคือ Creaming เปนวิธีใชสารเคมีแยกยางใหลอยอยูเหนือน้ําโดยใช 
Ammonium Alginate วิธีนี้ตองใชเวลานาน 
    วิธีที่สามคือ Centrifuging ทําโดยใชเครื่องจักรทําการแยก (Latex Seperator) 
เปนวิธีที่นิยมเพราะน้ํายางที่ไดสะอาดขึ้น และทําไดเร็วและะปริมาณมาก 
(ภัคจิรา นาคเสน; และ ฐิตินันท แตงฉ่ํา. 2552: ออนไลน) 
 
 2.2 การผสมเคมียาง 
             การผสมยางกับสารเคมียาง ตลอดจนการผสมยางตางชนิดใหเขากันไดดี มีความสําคัญยิ่ง
ตอประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑยางที่ผลิตได การมีสูตรยางที่ดี แตการผสมตามสูตร
ยางทําไมไดดี อาจกอใหเกิดปญหาตั้งแตกระบวนการขึ้นรูป (การอัด การรีด การฉีด) การประกอบ
ผลิตภัณฑและสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตในที่สุด การผสมยางมีความยุงยากซับซอน สมบัติ
หยุนหนืดของยางทําใหการผสมสารเคมีทําไดยาก สารเคมีที่ตองผสมเขาไปในยางมีมากมายหลายชนิด
ซ่ึงอาจ มีผลกระทบตอกันเอง นอกจากนี้ ปจจัยของการผสมก็มีหลายตัวแปรไดแก เครื่องผสม (การออกแบบ 
คุณภาพเครื่อง) การตั้งคาตัวแปรเครื่องผสม (อุณหภูมิ เวลา แรงกด) และลําดับการใสสารในเครื่องผสม 
การควบคุมการผสมก็มีความสําคัญ ยางดิบตามลําพังจะมีขีดจํากัดในการใชงานเนื่องจากคุณสมบัติ
เชิงกลต่ํามีลักษณะทางกายภาพที่ไมเสถียรโดยสมบัติตางๆ จะแปรผันตามการเลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
อยางมาก กลาวคือยางจะออนตัวและเหนียวเยิ้มเมื่อรอน แตจะแข็งเปราะที่อุณหภูมิต่ํา ดวยเหตุนี้ การใช
ประโยชนยางจําเปนตองมีการผสมยางกับสารเคมีตางๆ เชน กํามะถัน ผงเขมาดํา และสารตัวเรงปฏิกิริยา 
เปนตน หลังจากการผสมเคมียาง ยางผสมที่ไดหรือที่เรียกกันทั่วไปวายางคอมพาวด (rubber compound) จะ
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ถูกนําไปขึ้นรูปในแมพิมพภายใตความรอนและความดัน แระบวนการนี้เรียกวา กระบวนการคงรูปยาง
หรือในทางเทคนิคจะเรียกวากระบวนการวัลคาไนซเซซั่น (vulcanization) ยางที่ผานกระบวนการดังกลาว
แลวจะเรียกวา “ยางสุกหรือยางคงรูป (vulcanization)” ซ่ึงสมบัติยางคงรูปที่ไดจะเสถียร ไมเปลี่ยนแปลง
ตามอุณหภูมิมากนักและมีสมบัติเชิงกลดีขึ้น 
            แมวายางธรรมชาติสามารถคงรูปไดดวยเพอรออกไซดหรือการใชรังสีที่มีพลังงานสูง แต
ระบบการคงรูปดวยกํามะถันก็ยังคงเปนระบบที่ใชกันมากที่สุดในอุตสาหกรรมยาง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ยางสังเคราะห ยางธรรมชาติตองการปริมาณกํามะถันมากกวาแตตองการปริมาณสารตัวเรงปฏิกิริยานอย
กวา เพราะยางในธรรมชาติมีสารประกอบอินทรียบางตัวที่สามรถเรงปฏิกิริยาคงรูปได 
            ยางธรรมชาติเปนของแข็งที่มีความเหนียวและความหนืดสูงมาก การผสมเคมีใหเขายาง
จึงเปนไปไดยาก ดวยเหตุนี้ กอนการผสมเคมีจึงตองทําการบดยางหรือลดความหนืดของยางโดยการตัด
โมเลกุลของยาง( ลดน้ําหนักโมเลกุล) ดวยกระบวนการเชิงกล  นั่นคืออาศัยแรงเฉือนในเครื่องรีดแบบ   
2 ลูกกลิ้ง  (two –roll mill) หรือในเครื่องผสมระบบปด (internal mixer) ขั้นตอนการบดยางเพื่อลดความ
หนืดของยางกอนการผสมเคมีนี้ เรียกวา “มาสติเคชั่น (mastication)” ปรกติการบดยางที่อุณหภูมิต่ําจะ
ใหประสิทธิภาพการบดที่ดีเพราะยางจะมีความหนืดสูงสงผลทําใหเกิดแรงเฉือนสูง โมเลกุลยางก็จะเกิด
การฉีกขาดไดดี แตที่อุณหภูมิสูง ยางจะมีความหนืดลดลงซึ่งจะสงผลทําใหแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในระหวาง
การผสมลดลงดวย ประสิทธิภาพในการบดยางอันเนื่องจากรงเชิงกลลดลง แตในบางครั้งก็สามรถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบดยางที่อุณหภูมิสูงไดเชนกันโดยการเติมสารแปปไทเซอร (peptizer) ลงไป
เล็กนอย เพราะสารเคมีดังกลาวจะชวยทําใหโมเลกุลที่ถูกตัดขาดไปแลวสามารถกลับเขาไปทําปฏิกิริยา
รวมตัวกันใหม 
            เนื่องจากการบดยางที่มากเกินไป ซึ่งจะสงผลทําใหยางไมสามารถรับสารตัวเดิมไดใน
ปริมาณมาก ยางคงรูปที่ไดจึงมีความยืดหยุน สมบัติเชิงกล และสมบัติพลวัตที่ไมดี ดังนั้น การบดยางจึง
ควรเทาที่จําเปน (ใชเวลาใหสั้นที่สุดทาที่จะทําได) เพราะนอกจากจะทําใหยางงรูปที่ไดมีสมบัติที่ดีแลว 
ยังชวยลดตนทุนในการผลิตอีกดวย 
  เหตุผลในการผสมยางกับสารเคมีมี 4 ประการคือ 
  1.  เพื่อแกขอเสียของยาง 
  2.  เพื่อเปนตัวชวยในขบวนการแปรรูปยาง 
  3.  ทําใหยางมีขอบเขตการใชงานกวางขึ้น 
  4.  เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต 
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  2.2.1 สารเคมีสําหรับผสมน้ํายาง 
              สารเคมีที่ใชผสมลงไปในน้ํายางมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีสมบัติตาม
ตองการ กลาวคือ เปนตัวชวยในกระบวน การแปรรูป ใหยางมีขอบเขตการใชงานกวางขึ้นและเพื่อลด
ตนทุนการผลิต เปนตน แตอยางไรก็ตามหลักการสําคัญในการออกสูตรน้ํายางผสมสารเคมีเพื่อขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ คือจะตองพยายามใชสารเคมีนอยที่สุดในระหวางกระบวนการผลิต หรือเมื่อข้ึนรูปเปน
ผลิตภัณฑแลวจะตองเหลือสารเคมีที่ตกคางในผลิตภัณฑใหนอยที่สุดสารเคมีสําหรับผสมน้ํายาง
ประกอบดวย 
   2.2.1.1 สารชวยความเสถียร เปนสารเคมีที่ผสมลงไปในน้ํายาง เพื่อรักษาสภาพ
ความเปนดางของน้ํายางไมใหเสียสภาพไปได สารชวยความเสถียรจึงมีฤทธิ์เปนดาง ที่นิยมใชคือ 
โพแทสเซียม ไฮดรอกไซด (KOH) หรือท่ีนิยมใชอีกชนิดหนึ่ง คือ สบูของกรดไขมัน เชน โพแทสเซียม 
ลอเรต, โพแทสเซียม โอลีเอต, แอมโมเนียม ลอเรตและแอมโมเนียม คาซีเนต เปนตน 
   2.2.1.2   สารวัลคาไนซ เปนสารเคมีที่สําคัญในการทําผลิตภัณฑยาง คือ ทําใหเกิด
การเชื่อมโยงระหวางโมเลกุลของยาง เพื่อการปรับปรุงสมบัติของยางใหดีขึ้นสารวัลคาไนซที่นิยมใชกัน 
คือกํามะถัน สามารถใชไดกับยางธรรมชาติและยางสังเคราะห ในกรณีที่ใชกับน้ํายางจะตองเปน
กํามะถันชนิดคุณภาพดีนอกจากนี้ยังมีสารที่ใหกํามะถันเชน TMTD (tetramethyl thiuram disulfide) 
และสารอื่นที่ไมใชกํามะถัน เชน สารพวก เพอรอกไซด เปนตนสวนมากเปนสารพวกอนินทรีย เติมลง
ไปในน้ํายางมีวัตถุประสงคเพื่อใหผลิตภัณฑแข็ง แตไมเพิ่มสมบัติ ดานความทนแรงดึง หรือทนตอการ
ฉีกขาดที่นิยมใชคือ แคลเซียมคารบอเนต เคลย และผงถาน เปนตน 
   2.2.1.3 สารกระตุนปฏิกิริยา ทําหนาที่เรงอัตราการวัลคาไนซยางใหเร็วข้ึนนอกจากนี้
ยังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้นสารกระตุนปฏิกิริยาที่นิยมใช คือ ซิงคออกไซด 
แตมีผลทําใหน้ํายางหนืดจึงมักเติมสารชนิดนี้ลงในน้ํายางในขั้นสุดทายของการผสมสารตางๆ 
   2.2.1.4 สารเรงปฏิกิริยายางคงรูป โดยปกติการใชกํามะถันเพียงอยางเดียวจะเกิด
การวัลคาไนซชามาก และตองใชกํามะถันในปริมาณที่มาก การใชสารเรงปฏิกิริยายางคงรูปจะชวยลด
เวลาลดอุณหภูมิในการวัลคาไนซและยังปรับปรุงสมบัติใหกับผลิตภัณฑอีกดวยสารเรงปฏิกิริยามีอยู
ดวยกัน 7 กลุมที่นิยมและใชกันมาก คือ กลุม ไดไธโอคารบาเมต ไธอาโซล และไทยูแรม 
   2.2.1.5   สารปองกันยางเสื่อมสภาพ เปนสารเคมีที่ปองกันออกซิเจนในอากาศทีจ่ะ
ทําใหผลิตภณัฑเกิดการเสื่อมสภาพจึงชวยยืดอายกุารใชงาน แบงออกเปน 3 กลุมคือ 
                1.  กลุมอนุพันธเอมีน (ชนิดตกสี) มักเปลี่ยนแปลงสี เมื่ออายุการใชงานนานๆ 
               2.  กลุมอนุพันธพีนอล (ชนิดไมตกสี)  
               3.  กลุมอิมิดาซิล 
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   2.2.1.6  สารตัวเติม สวนมากเปนสารพวกอนินทรีย เติมลงไปในน้ํายาง มีวัตถุประสงค
เพื่อใหผลิตภัณฑแข็ง แตไมเพิ่มสมบัติดานความทนแรงดึงหรือทนตอการฉีกขาด  ที่นิยมใช
คือ แคลเซียมคารบอเนต เคลย และผงถาน เปนตน  
   2.2.1.7 สารที่ทําใหเกิดเจล เปนสารพวกอนินทรียเติมลงไปในน้ํายางเพื่อใหเกดิเจล 
ซ่ึงมีลักษณะกึ่งของแข็งกึ่งของเหลว สวนมากใชในผลิตภัณฑยางฟองน้ํา ที่นิยมใชคือ SSF 
(Sodiumsilicofluoride) 
   2.2.1.8 สารชวยใหยางมีสีสวย สวนมากเปนสารพวกอนินทรียชวยเพิ่มสีใหกับ
ผลิตภัณฑ เชน 
                  -  ติตาเนยีม ไดออกไซด ใหสีขาว 
                   - โครเนียมออกไซด ใหสีเขียว 
                   - ไอออน ออกไซด ใหสีแดงจนเหลือง 
                   - นิเกิล ติตาเนต ใหสีเหลือง เปนตน 
(ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคใต.  2552:  ออนไลน) 
 
 2.3 การผสมยางธรรมชาติกับพอลิเมอรชนิดอื่น 
                ยางธรรมชาติเปนยางที่มีสมบัติเดนดานควาเหนียวติดกันที่ดี สมบัติดานการขึ้นรูปที่ดี 
ความรอนสะสมในขณะการใชงานต่ํา เปนตน แตก็มีสมบัติบางประการที่เปนขอดอย ดังนั้นในการแกไข
ขอดอยนั้น สามารถทําไดโดยการเลือกเอาสมบัติที่ดีจากยางสังเคราะหชนิดอื่นมาทดแทน   
  เนื่องจากยางธรรมชาติเปนอยางที่ไมมีขั้ว จึงสามารถผสมใหเขากันไดดีกับยางที่ไมมีขั้ว
ชนิดตางๆ ไดดี เชน ยางไตรีนบิวตาไดอีน (SBR) ยางพอลิไอโซพรีน (IR) และยางบิวตาไดอีน (BR) 
นอกจากนี้ในบางครั้งอาจผสมกับยางไนไตรล (NBR) ไดในระดับหนึ่ง (ควรใชยางไนไตรลเกรดที่มี
ปริมาณอะไครโลไนนไตรลต่ําและถาเปนไปไดควรทําการเติมสารใหเขากัน (Compatiblizer) ลงไปดวย
เล็กนอยเพื่อใหยางธรรมชาติและยางไนไตรลเขากันไดดียิ่งขึ้น) การนํายางธรรมชาติมาผสมกับยาง
สังเคราะหจะเปนการรวมเอาสมบัติที่ดีของทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะหเขาดวยกัน กลาวคือ 
สมบัติที่ดีของ ยางธรรมชาติที่จะถูกสงผานไปใหยางสังเคราะห ไดแก ความสามรถในการขึ้นรูปที่ดี 
ความเหนียวติดกัน  สมบัตเชิงพลวัต รวมถึงความรอนที่ต่ําในระหวาการใชงาน ในทํานองเดียวกัน สมบัติ
ที่ดีของยางสังเคราะหบางประการก็จะถูกถายเทใหแกยางธรรมชาติ เชน ความตานทานตอการขัดถู (เมื่อ
ผสมกับยางบิวตาไดอีน (BR) ความทนตอความรอน (เมื่อผสมกับยางไนไตรล (NBR) หรือยางเอทธิลีน
โพรลีนไดอีนมอนอเมอร (EPDM) ) ความทนตอน้ํามัน (เมื่อผสมกับยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีนมอ
นอเมอร(EPDM) ) เปนตนอยางไรก็ตาม ในการผสมยางธรรมชาติใหเขากับยางสังเคราะหนั้น ผูผสม
จําเปนตองพิจารณาปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลโดยตรงตอสมบัติของยางผสมอันไดแก ความหนืดและระบบ
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การคงรูปของยางที่จะนํามาผสมกัน โดยทั่วไปแลว กอนที่จะนํายางทั้งสองชนิดนั้นมาผสมกัน 
โดยทั่วไปแลว กอนที่จะนํายางทั้งสองชนิดมาผสมเขาดวยกันนั้นควรทําการบดยางธรรมชาติใหมี
ความหนืดตั้งตนใกลเคียงกับยางสังเคราะหกอน เพราะจะทําใหยางทั้งสองชนิดนั้นผสมเขากันไดดี
ยิ่งขึ้น สวนการผสมยางธรรมชาติกับยางสังเคราะหบางตัวที่มีพันธะคูอยูในโมเลกุลนอย เชน ยางบิวไทล 
(IIR) หรือยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีนมอนอเมอร (EPDM) ก็ควรเลือกระบบการคงรูปใหเหมาะสม 
ไมเชนนั้น ยางทั้งสองชนิดซึ่งมีสมบัติการคงรูปที่แตกตางกันมากนี้อาจเกิดจาการแยกเฟสกันใน
ระหวาง กระบวนการคงรูปได การเลือกใชยางสังเคราะหเกรดที่มีปริมาณพันธะคูสูงอาจชวยบรรเทา
ปญหาที่เกิดขึ้นจากระบบการคงรูปได นอกจากความหนืดและระบบการคงรูปแลว ในบางกรณีตองการ
นํายางที่มีความเปนขั้วแตกตางกันมากๆ มาผสมกัน อาจจําเปนตองพิจารณาถึงความสามารถในการ
กระจายตัวของยางที่นํามาผสมกันดวย(โดยเฉพาะสารเรงปฏิกิริยา) เพราะสารตัวเติมหรือสารตัวเรง
ปฏิกิริยาแตละชนิดจะมีความเปนขั้วแตกตางกันสารเคมีเหลานี้ก็ชอบที่จะอยูในเฟสของบยางที่มีความ
เปนขั้วโลกใกลเคียงกับตัวมันเองเทานั้น ซ่ึงการกระจายตัวที่ไมสม่ําเสมอขององคประกอบเหลานี้ใน
ยางแตละเฟสอาจทําใหสมบัติของยางที่ไดต่ํากวาที่ควรจะเปน (พงษธร แซอุย. 2537: 14) 
  2.3.1  การใชงาน 
   ในอดีต ยางธรรมชาติจัดเปนยางเอนกประสงคที่สามารถนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑ
ยางตางๆ ไดมากมายเนื่องจากยางธรรมชาติมีสมบัติเชิงกลปละพลวัตที่ดี อยางไรก็ตาม ยางธรรมชาติก็มี
ขอดอยหลักคือไมทนตอความรอน สภาพอากาศ น้ํามัน และสารเคมีอ่ืนๆ ดวยเหตุนี้ ยางสังเคราะหชนิด
ตางๆ จึงเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญแทนที่ยางธรรมชาติเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เนื่องจาก 
   1.  ยางธรรมชาติที่มีสมบัติดีเยี่ยมในดานความทนทานตอแรงดึงแมไมไดเติมสาร  
ตัวเติมเสริมแรงและมีความยืดหยุนสูงมาก จึงเหมาะที่จะใชในการผลิตผลิตภัณฑบางชนิด เชน ถุงมือ
ยาง ถุงยางอนามัย ลุกโปง และยางรัด เปนตน 
   2.   ยางธรรมชาติมีสมบัติทั้งเชิงกลและเชิงพลวัตที่ดี มีความยืดหยุนสูง ในขณะที่มี
ความรอนสะสมที่เกิดขณะใชงานต่ําและมีสมบัติความเหนียวติดกันที่ดี จึงเหมาะที่จะนําไปใชในการผลิต
ผลิตภัณฑหลากหลายชนิด เชน ยางลอบรรทุก ยางลอรถยก ยางลอเครื่องบิน ฝายยาง ยางกันกระแทก
ทาเรือ หรือใชผสมกับยางสังเคราะหในการผลิตยางลอรถยนต เปนตน 
   3.   ยางธรรมชาติมีความทนทานตอการฉีกขาดสูงทั้งที่อุณหภูมิต่ํา และอุณหภูมิสูง 
จึงเหมาะสําหรับการผลิตยางกระเปาน้ํารอน  เนื่องจากในการแกะชิ้นงานออกจากเบาพิมพในระหวาง
กระบวนการผลิตจะตองดึงชิ้นงานออกจากเบาพิมพในขณะที่รอน ที่ใชจึงตองมีคาความทนทานตอฉีก
ขาดขณะรอนสูง (พงษธร แซอุย. 2537: 15) 
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 2.4  ยางสงัเคราะห 
  ยางสังเคราะหเกิดจากความจําเปนในการใชยางในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงทําให
นักวิทยาศาสตรของหลายประเทศตองคิดคนหายางเทียม (synthetic rubber) ขึ้นใชแทนยางธรรมชาติ 
ประเทศเยอรมันถูกตัดขาดจากแหลงยางธรรมชาติ เนื่องจากการลอมของฝายสัมพันธมิตรจึงตองดิ้นรน
ขวนขวายคนควาประดิษฐยางเทียมขึ้น แตไดยางเทียมที่ใชไดไมสูดีนัก ตอมาใน พ.ศ. 2482 ระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเยอรมันก็ประสบปญหาขาดแคลนยางธรรมชาติอีกจึงไดคิดคนทํายางเทียม ซ่ึง
สาเหตุที่ทําใหมีการผลิตยางสังเคราะหขึ้นในอดีต เนื่องจากการขาดแคลนยางธรรมชาติที่ใชในการผลิต
อาวุธยุทโธปกรณและปญหาในการขนสงจากแหลงผลิตในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบันไดมี
การพัฒนาการผลิตยางสังเคราะหเพื่อใหไดยางที่มีคุณสมบัติตามตองการในการใชงานที่สภาวะตางๆ 
ตอมาใน พ.ศ. 2485 กองทัพญ่ีปุนไดยึดเอเชียอาคเนย ซ่ึงเปนแหลงปลูกยางพาราไวได ทําใหยางธรรมชาติ
ที่จะถูกสงไปสหรัฐอเมริกาถูกตัดขาดลง จึงไดมีการผลิตยางเทียมกันเปนการใหญจนปจจุบันนี้ 
สหรัฐอเมริกา เปนผูนําแนวหนาของโลกในฐานะผูผลิตยางเทียม  
  ยางสังเคราะห  เปนสารอณูใหญ ซ่ึงประกอบดวยสารอณู เล็กพวกสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนที่ไมอ่ิมตัว (unsaturated hydrocarbon) หรือสารประกอบ ที่มีไฮโดรคารบอนที่ไมอ่ิมตัว
เปนสวนประกอบหลัก สารเหลานี้สวนใหญเปนผลพลอยไดจากปโตรเลียม เนื่องจากการสังเคราะหทาง
เคมีสามารถกําหนด ชนิดและการเกาะเกี่ยวกันของธาตุเคมีในอณูเล็ก รวมทั้งขนาดความยาวของสายอณู
ได จึงทําใหสามารถผลิตยางสังเคราะหที่มีสมบัติตามที่ตองการได โดยทั่วไปยางสังเคราะหซึ่งผาน
กระบวนการทําใหสุกแลวแบงออกเปนประเภทใหญๆ ตามการใชงานได 3 ชนิด ชนิดทั่วไป ชนิดทน
น้ํามัน และชนิด พิเศษ จากที่แสดงมาก็พอที่จะกลาวไดวายางธรรมชาติเปนยางสังเคราะหชนิดหนึ่ง 
ซึ่งเกิดจากการสังเคราะหตามธรรมชาติ เนื่องจากยางสังเคราะหแตละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน
ออกไป เมื่อนํามาใชลวนๆ หรือนํามาผสมกับยางธรรมชาติแลวจะไดคุณสมบัติที่ดีขึ้นในดานตางๆ 
ดังนั้นจึงเปนการเพิ่มขอบเขตการใชประโยชนของยางธรรมชาติใหมากขึ้น ตัวอยางผลิตภัณฑซึ่งใช 
ยางสังเคราะหผสมกับยางธรรมชาติ ไดแก ยางลอรถยนต ยางขอบกระจกสายพานยางรถยนต สายพาน
ขนสง พื้นรองเทา ทอยาง ยางขัดสีขาว เปนตน ดังนั้นจะเห็นไดวาประเทศไทยในฐานะที่ปจจุบันเปน
ผูผลิตยางธรรมชาติเปนอันดับ 3 ของโลก และในอนาคตก็ จะมีโครงการตอเนื่องจากโครงการปโตรเคมิคัล 
ซ่ึงใชกาซธรรมชาติและน้ํามันที่ขุดพบในประเทศไทย อันจะเกิดลูทางที่จะผลิตยาง สังเคราะหขึ้น จึง
นับเปนโอกาสที่คอนขางจะสดใสสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางสําเร็จรูปที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ตอไป (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 2552: ออนไลน) 
  ยางสังเคราะห เปนพอลิเมอรที่มนุษยสังเคราะหขึ้นเพื่อใชทดแทนความตองการในการ
ใชยางธรรมชาติ ไดแก 
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  1. ยางสไตรีนบิวทะไดอีนหรือยางเอสบีอาร (Styrene Butadiene Rubber S.B.R.) ยางชนิดนี้
จัดเปนโคพอลิเมอรที่เกิดจากสไตรีนและบิวทะไดอีน ยางนี้มีความตานทานตอการขูดขีดและปองกัน
การผุกรอนไดดี จึงเหมาะสําหรับทํายางรถยนต 
  2.  ยางพอลิคลอโรพรีนหรือยางนีโอพรีนปนยางสังเคราะหที่ไดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 
โดยมีคลอโรพรีนเปนมอนอเมอร ยางนีโอพรีนดีกวายางธรรมชาติตรงที่ไมออนนุมหรือบวมเมื่อถูกน้ํา 
(บุศยรัตน พันธเครือบุตร. 2552: ออนไลน) 
 สาเหตุสําคัญที่ผลักดันใหเกิดการริเร่ิมคนควาการผลิตยางสังเคราะหจนขยายมาเปนการผลิต
เชิงการคา อาจสรุปไดดังนี้  
 1. ปญหาการขาดแคลนยางธรรมชาติที่จําเปนตองใชในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณในชวง
สงครามของประเทศ  
 2. ราคาที่ไมแนนอนของยางธรรมชาติ  
 3. ความตองการยางที่มีคุณสมบัติพิเศษบางประการ เชน มีความทนทานตอน้ํามัน สารเคมี 
และความรอนสูงๆ เปนตน  
 
 2.5  ยางสตรีนบิวตาไอดีน (Styrene – Butadiene Rubber , SBR) 
  ยาง SBR เกิดจากการโคพอลิเมอไรเซชั่น ระหวาง สไตรีน และบิวตาไดอีน แบบอิมัลช่ัน 
เปนยางสังเคราะหที่สําคัญ และใชกันแพรหลายที่สุดในวงการอุตสาหกรรม ยางชนิดนี้ราคาไมแพง และ
มีคุณสมบัติเดนในดานตางๆ และการผลิตยาง SBR ในเชิงการคาไดถูกเริ่มในประเทศเยอรมันในชวง
สงครามโลก (ในชวงป ค.ศ. 1930)โดยการเตรียมโคพลีเมอรระหวางสไตรีนและบิวตาไดอีนดวยวิธีพอ
ลิเมอรไรเซชั่นแบบอีมัลช่ัน (emulsion polymerization) ไดเปนยาง Buna-S และไดมีกระบวนการพัฒนา
ผลิตมาเรื่อยๆ ตอมาในป ค.ศ. 1942 ในระหวางการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนไดเขาครอบครอง
ประเทศผูผลิตยางธรรมชาติในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหปริมาณการผลิตยาง SBR เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป โดยในชวงระยะเวลาระหวางป           
ค.ศ. 1942-1944 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดผลิตยาง SBR มากถึง 1 ลานตันภายใตชื่อวายาง GR-S 
(Government Rubber Styrene) ปจจุบัน ยาง SBR จัดวาเปนยางสังเคราะหเอนกประสงคที่ใชกันอยาง
แพรหลาย มีราคาไมแพง และมีราคาคอนขางคงที่) อีกทั้งยาง SBR มีการหดตัวนอย งายตอการขึ้นรูปใน
วิธีตางๆ เชน การขึ้นรูปดวยคาเลนเดอร หรือการเอ็กทรูด ทําใหผิวเรียบ ยาง SBR ยังแบงเปน 5 เกรด 
ตามน้ําหนักโมเลกุล และกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานสากล ซึ่งทําใหยาง SBR มีคณสมบัติที่
แตกตางกันไป เปนยางที่ไมมีขั้ว แตจะทนตอกรด และดางเจือจาง อัลกอธอล น้ํา ไกลคอล เกลือ 
และน้ํามันซิลิโคนไดเปนอยางดี ยางชนิดนี้มีความเปนฉนวนสูงแตจะมีการกระเดงกระดอนต่ํากวา
ยางธรรมชาติ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใชงาน ตั้งแต -50 -100 องศาเซลเซียส 
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  2.5.1  สมบัติท่ัวไป 
      ยาง SBR เปนยางประเภทใชงานไดทั่วไปเชนเดียวกับยางธรรมชาติและยาง IR 
เพราะสามารถใชผลิตภัณฑยางตางๆ ไดอยางกวางขวาง ยาง SBR มีคาความหนาแนนที่อุณหภูมิหอง
ประมาณ 0.93 g/  เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติ ยาง SBR มีคุณภาพสม่ําเสมอกวา การนําไปใชงาน
และสมบัติของยางคงรูปสม่ําเสมอ นอกจากนี้ SBR ยังมีส่ิงเจือปนนอยกวา และท่ีสําคัญคือไมตองบด
ยางใหนิ่มกอนทําการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะหมาใหมีน้ําหนักโมเลกุลที่ไมสูงมาก
นัก ยางจึงมีความหนืดเหมาะสมที่ทําใหสารเคมีกระจายตัวไดดีและยางสามารถไหลไดงายในระหวาง
การขึ้นรูปแบบตางๆ ยิ่งไปกวานั้น ยาง SBR ยังมีแนวโนมที่จะเกิดยางตายในระหวางกระบวนการผลิต
นอยกวายางธรรมชาติ (less tendency to scorch in processing) เพราะยาง SBR มีอัตราเร็วในการคงรูป
ชากวาและยาง SBR ถูกออกซิไดซไดชากวายางธรรมชาติ (ทนตอความรอนไดดีกวายางธรรมชาติ
เล็กนอย) ดังนั้นจึงสามรถทําการผสมยางในเครื่องผสมระบบปดอุณหภูมิสูงกวาได ดวยเหตุนี้ ยาง SBR 
จึงมีขอดีเหนือกวายางธรรมชาติโดยมีกระบวนการแปรรูปที่งายกวา ประหยัดทั้งกําลังงานและเวลา
ตลอดจนตนทุนการผลิต 
           ความเหนียวติดกัน (tack) 
           ยาง SBR มีสมบัติความเหนียวติดกันต่ํา ดังนั้น ในการผลิตผลิตภัณฑบางประเภท เชน 
ลอรถยนต จึงจําเปนตองใชยางธรรมชาติที่มีสมบัติความเหนียวติดกันที่ดีเขาชวย (หรือใชกาวยางธรรมชาติ
เขาชวยโดยการทาที่บริเวณพื้นผิวของยาง SBR) หรืออาจทําการเติมสารใหเหนียวติดกัน (tackifier) เชน  
เรซินชนิดตางๆ ลงไป ตัวอยางที่สําคัญของสารทําใหเหนียวติดกันที่นิยมใช ไดแก ปโตรเลียมเรซิน  
คูมาโรนเรซิน และฟนอริคเรซิน เปนตน 
          ความยืดหยุน  (elasticity)  
           ยาง SBR มีความยืดหยุนต่ํากวายางธรรมชาติ และคาความยืดหยุนของยางจะลดลง
หากยางมีปริมาณของสไตรีนสูงขึ้น 
           ความทนทานตอแรงดึง (tensile strength) 
   เนื่องจากยาง SBR ไมสามารถเกิดการตกผลึกไดเมื่อถูกยืด ยางชนิดนี้จึงมีคาความ
ทนทานตอแรงดึงต่ํา (ต่ํากวายางธรรมชาติประมาณ 7-10 เทาในสภาพที่ไมมีการเติมสารตัวเติมเสริมแรง) 
อยางไรก็ตาม การเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปสามารถทําใหคาความทนทานตอแรงดึงของยางชนิดนี้ 
มีคาสูงใกลเคียงหรทออาจต่ํากวายางธรรมชาติเพียงเล็กนอย 
           ความทนทานตอการฉีกขาด (tear strength) 
   ยาง SBR มีคาความทนทานตอการฉีกขาดต่ํามากโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูงๆ เนื่องจาก
ยางชนิดนี้ไมสามรถตกผลึกไดเมื่อถูกยืด ดังนั้น การใชงานจึงตองมีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไป
เพื่อเพิ่มความทนทานตอการฉีกขาดของยางชนิดนี้ 
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            ความตานทานตอการขัดถู (abrasion resistance)  
   ยาง SBR ที่เสริมแรงดวยสารเสริมแรง เชน เขมาดํา จะมีคววามตานทานตอาการ
ขัดถูสูงกวายางธรรมชาติเล็กนอย (ประมาณ 10-20%) 
            ความทนทานตอการเสื่อสภาพ (againg  properties) 
   เนื่องจากยาง SBR มีพันธะคูอยูในโมเลกุล ดังนั้น ยาง SBR จึงเสื่อสภาพเร็วในสภาวะ
ที่มีออกซิเจน โอโซน แสงแดด หรือความรอนเชนเดียวกับยางธรรมชาติแตการเสื่อสภาพของยาง SBR 
จะแตกตางจากยางธธรรมชาติ กลาวคือ เมื่อเกิดการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากออกซิเจนโอโซน แสงแดด 
ยางจะมีลักษณะแข็งมากขึ้นเพราะเกิดจากการเชื่อมโยงขิงสายโซโมเลกุล (crosslinking) มากกวาเกดิการ
ตัดขาดของสายโซโมเลกุล (chain scission) การเติมสารปองกันการเสื่อมสภาพลงไปจะชวยยืดอายุการ
ใชงานของยางชนิดนี้ นอกจากนี้ การปรับระบบการคงรูปใหเปนประสิทธิภาพ (efficient Vulcanization, 
EV) หรือแบบกึ่งประสิทธิภาพ (Semi-Efficient Vulcanization, Semi-EV) ก็จะชวยใหยางมีความทนทาน
ตอการเสื่อสภาอันเนื่องมาจากความรอนสูงไดเชนกัน 
             ความทนทานตอสารเคมี (oil and chemical resistance) 
   ยาง SBR จัดเปนยางที่ไมมีขั้วเชนเดียวกับยางธรรมชาติ ดังนั้น ยางชนิดนี้จึงมี
ความทนทานตอน้ํามันปโตรเลียมและตัวทําละลายไฮโดรคารบอนต่ํา (ใกลเคียงกับยางธรรมชาติ) แต
ยางชนิดนี้จะทนตอกรดและดางเจือจาง อัลอฮอลล น้ํา ไกลคอล เกลือ และน้ํามันซิลิโคนไดเปนอยางดี 
   ความเปนฉนวน (insulation) 
   ยาง SBR เปนยางที่ไมมีขั้วจึงมีความเปนฉนวนสูงเชนเดียวกับยางธรรมชาติ โดย
มีคาควมาตานทานไฟฟาจําเพาะอยูในชวง  1014 -1015 ohm.cm 
            การกระเดงกระดอน (rebound resilience) 
   ยาง SBR มีการกระเดงกระดอนต่ํากวายางธรรมชาติมาก กลาวอีกนัยหนึ่งคือ
ในระหวางการเปลี่ยนแปลงรูปราง ยางจะมีการสูญเสียพลังงานในรูปของความรอนสูง (มี hystersis สูง) 
ดังนั้น เมื่อถูกใชงานในเชิงพลวัต ยาง SBR จึงมีความรอนสะสมสูงกวายางธรรมชาติดวยเหตุนี้ ยาง SBR 
จึงไมเหมาะที่จะนําไปใชในการผลิตยางลอรถยนตหรือยางรถบรรทุกที่มีขนาดใหญได เพราะความรอนที่
สะสมที่เกิดขึ้นอาจสูงมากพอที่จะทําใหยางเกิดการระเบิดได 
            อุณหภูมิการใชงาน (service  temperature) 
   โดยทั่วไป ยาง SBR สามารถนําไปใชงานไดในชวงอุณหภูมิตั้งแต -50°C ถึง 100°C 
และเนื่องจากยาง SBR ไมสามารถตกผลึกไดที่อุณหภูมิต่ํา ดังนั้นจึงไมกอใหเกิดปญหายางแข็งตัวเมื่อ
เก็บไวหรือเมื่อใชงานที่อุณหภูมิต่ําเปนระยะเวลานานๆ เหมือนเชนในกรณีของยางธรรมชาติ (พงษธร 
แซอุย. 2537: 22-24) 
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  2.5.2 การผสมเคมียาง 
   โดยทั่วไปองคประกอบของการผสมเคมีของยาง SBR ก็เหมือนกับยางธรรมชาติ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากยาง SBR มีอัตราเร็วในการคงรูปชากวายางธรรมชาติ ดังนั้น จึงตองทําการเติม
สารตัวเรงปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยาสูงขึ้น 
  2.5.3  การผสมยาง SBR กับพอลิเมอรชนิดอื่นๆ 
   ยาง SBR เปนยางที่มีขั้วต่ํา ดังนั้น จึงสามารถไปผสมกับยางที่ไมมีขั้วชนิดตางๆ 
ไดโดยงาย ปรกติ นิยมนพยาง SBR ไปผสมกับยาง BR หรือยางธรรมชาติในการผลิตยางลอรถ ในกรณีนี้ 
ยาง BR ชวยปรับปรุงสมบัติดานความตานทานตอการขัดถูและชวยลดความรอนสะสมในระหวางการ
ใชงานของยางลอรถในขณะที่ยางธรรมชาติชวยปรับปรุงสมบัติเชิงพลวัตใหดีขึ้น เปนตน สวนการนํา
ยาง SBR ไปผสมกับยางที่มีขั้ว เชน ยาง NBR จะสามารถทําไดก็ตอเมื่อใชยาง NBR ที่มีปริมาณอะไคร
โลไนไตรลต่ําๆ เทานั้น 
  2.5.4   การใชงาน 
   ยาง SBR จัดเปนยางสังเคราะหที่สามารถนําไปใชงานไดหลากหลายและสามารถ
ใชแทนยางธรรมชาติได (ยกเวนในกรณีของการผลิตผลิตภัณฑที่ตองการสมบัติเชิงพลวัติที่ดี) ดังนั้น 
ยางชนิดนี้จึงถูกนําไปใชในการผลิตสายพาน พื้นรองทา ฉนวนหุมสายไฟ ทอยาง ผลิตภัณฑยางทาง
การแพทย บรรจุภัณฑอาหาร และที่สําคัญคือยางชนิดนี้สวนมากจะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมการผลิต
ยางลอยางพาหนะขนาดเล็กโดยใชผสมกับยางชนิดอ่ืนๆ เชน ยางบิวตาไดอีน (BR) และยางธรรมชาติ 
(NR) สาเหตุที่ไมสามารถใชยางชนิดนี้เพียงชนิดเดียวในการผลิตยางลอยางพาหนะไดเนื่องจากยางชนิด
นี้มีคา hysteresis คอนขางสูง สงผลใหเกิดความรอนสะสมสูงในระหวางการใชงาน (เมื่อเปรียบเทียบ
กับยางบิวตาไดอีน) นอกจากนี้ ยาง SBR ยังขาดสมบัติความเหนียวติดกันซึ่งเปนสมบัติที่จําเปนสําหรับ
การประกอบสวนตางๆ ของลอเขาดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งลอชนิดเรเดียล (พงษธร แซอุย. 2537: 24) 
   ขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑยางแตละชนิดจะแตกตางกันออกไป แตโดยทั่วไป
แลวมักจะมีขั้นตอนการผลิตใหญๆ 4 ขั้นตอนที่คลายคลึงกัน  คือ 
   1. ขั้นเตรียมวัตถุดิบ เปนการนํายางผสม (Compound Rubber) แตละชนิดตาม
ผลิตภัณฑที่ใช นํามาผสมกับสารประกอบอื่นๆ ที่จะใชในการผลิต ในขั้นนี้บางผลิตภัณฑจําเปนตอง
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเสียกอน 
   2. การนําวัตถุดิบเขาเครื่องจักรที่ผลิต โดยผานกระบวนการผลิตในลักษณะตางๆ 
ตามแบบ (Mold) ที่ใชเพื่อใหเปนไปตามรูปรางและลักษณะของผลิตภัณฑที่ตองการ 
   3. การประกอบชิ้นสวนตางๆ หลังจากผานการผลิตแลวน้ํามาตัดเย็บหรือตอให
ไดขนาดและสัดสวนกอน จึงทําการประกอบสวนตางๆ เขาดวยกัน 
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   4. การตรวจสอบคุณภาพ  นําสวนที่ประกอบสําเร็จหรือเปนรูปรางแลวจากขั้นที่ 
3 มาตรวจสอบใหไดคุณภาพมาตรฐาน  เพื่อทําการจําหนายตอไป (เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล; และคนอื่นๆ. 
2536: 36) 
 
 2.6 การออกสูตรยาง  
  การออกสูตรยางเปนส่ิงที่สําคัญมากตอคุณภาพและตนทุนของผลิตภัณฑที่ได การออก
สูตรยางจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับสมบัติของยาง หนาที่และความจําเปนของการใชสารเคมีผสมยาง 
รวมทั้งตองพิจารณาถึงราคาของสารเคมีที่จะใชวาเหมาะสมหรือคุมกับการผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ เพราะ
ตนทุนการผลิตก็เปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงเปนสิ่งแรกสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปในการผลิต
ผลิตภัณฑยาง พื้นฐานของสวนผสมของสูตรประกอบดวยสารกลุมตางๆ ดังนี้  
  2.61 ยาง (rubber) การออกสูตรยางจะตองรูสมบัติของยางแตละชนิดเปนอยางดี กลาวคือ
ตองรูขอดีและขอเสียของยางที่จะนํามาใช เชน ยางธรรมชาติมีขอดีคือ มีความแข็งแรงของเนื้อยางลวน 
(pure gum) ดีมาก นั่นคือไมตองเติมสารเสริมแรงก็สามารถใหความแข็งแรงไดดี ในขณะเดียวกันยาง EPDM 
มีความแข็งแรงของน้ํายางลวนๆ สูยางธรรมชาติไมได แตมีความทนทานตอการเสื่อมสภาพเนื่องจากโอโซน
และสภาพอากาศที่ดีกวา เปนตน ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีการผสมยางธรรมชาติและยางสังเคราะห
มาใช เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีสมบัติที่ดีของยางแตละชนิดและยังมีผลตอการลดตนทุนการผลิตอีกดวย 
  2.6.2 สารทําใหยางคงรูป (vulcanizing agent or curing agent) สารกลุมนี้จะทําใหโมเลกุล
ของยางเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําใหยางอยูในสถานะที่ยืดหยุนไดสูง หรืออาจใชคําวา “คงรูป” แตตามโรงงาน
มักเรียกกันวา “ยางสุก” สารทําใหยางคงรูปแบงเปน 2 ระบบใหญๆ ไดแก ระบบที่ใชกํามะถัน (sulphur) 
นิยมใชในยางธรรมชาติและยางสังเคราะหสวนใหญที่มีพันธะคูในโมเลกุล และระบบที่ใชเปอรออกไซด 
(peroxide) ซ่ึงนิยมใชในยางที่มีปริมาณพันธะคูในโมเลกุลต่ํา นอกจาก 2 ระบบดังกลาว ยังมีการใชสาร
คงรูปพวกโลหะออกไซด เชน แมกนีเซียมออกไซดและซิงคออกไซด (MgO/ZnO) ในยางสังเคราะห
บางชนิด เชน ยางนีโอพรีน (เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย. 2552: ออนไลน) 
   2.6.2.1 ระบบยางคงรูปโดยกํามะถัน (sulphur vulcanization system) เปนระบบ
ที่เหมาะสําหรับการทําใหยางที่มีปริมาณพันธะคูในโมเลกุลสูงคงรูป เชน ยางธรรมชาติหรือยาง SBR 
เพราะพันธะคูคือบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันดวยกํามะถัน การทําใหยางคงรูปดวยกํามะถันจะ
ทําใหยางที่ไดมีสมบัติเชิงกลที่ดี แตมีความทนทานตอความรอนต่ํา ระบบนี้ประกอบดวย  
    1.  กํามะถัน ซ่ึงเปนสารคงรูป 
    2. สารเรงใหยางคงรูป (accelerator) เชน TMTD (tetramethyl thiuram 
disulphide) MBT (2-mercaptobenzothiazole) และ CBS (n-cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide) 
เปนตน  
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    3.  สารกระตุนสารเรง (activator) ไดแก สารอนินทรียพวกซิงคออกไซด 
(ZnO) สารอินทรียพวกกรด สเตียริค (steric acid) และสารที่เปนดาง (นิยมใชในสูตรที่มีสารที่เปนกรด
หรือซิลิการวมอยูดวย) ไดแก สาร DEG (diethylene glycol0 
   2.6.2.2 ระบบเปอรออกไซด (peroxide system) ระบบนี้สามารถใชในการทําให
ยางเกือบทุกชนิดคงรูปโดยเฉพาะยางสังเคราะหที่ไมมีหรือมีปริมาณพันธะคูในโมเลกุลต่ํา ยางที่คงรูป
ดวยระบบนี้จะมีสมบัติเชิงกลที่ไมดีนัก ตนทุนสูงกวาระบบการคงรูปดวยกํามะถัน และยางคงรูปที่
ไดมักมีกล่ินของ acetophenone ซ่ึงเปนผลพลอยได (by-product) จากการทําปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน แตวา
ยางจะมีความทนทานตอความรอนสูง 
  2.6.3  สารปองกันยางเสื่อม (antidegradants) เนื่องจากโครงสรางโมเลกุลของยางทั่วไป 
โดยเฉพาะยางธรรมชาติและยางสังเคราะหสวนใหญจะมีพันธะคูอยูคอนขางมาก ดังนั้นยางจึงมีสภาพที่
ออนแอตอการถูกปจจัยตางๆ เชน โอโซน แสงแดด ออกซิเจนทําลายใหเส่ือมสภาพการเติมสารปองกัน
การเสื่อมสภาพจึงเปนส่ิงที่จําเปนเพื่อยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ ตัวอยางของสารในกลุมปองกัน 
ยางเสื่อมสภาพ ไดแก IPPD (N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylene diamine) TMQ (2,2,4-Trimethyl- 
1,2-dihydroquinoline, polymerized) และ BHT (2,6-Di-tert.Butyl (-p-cresol)) เปนตน (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย. 2552: ออนไลน) 
  2.6.4   สารตัวเติม (filler) สารตัวเติมเปนสารที่ใชผสมกับยางเพื่อชวยเสริมแรง (reinforcement) 
ใหผลิตภัณฑยางหรือเพื่อชวยลดตนทุนการผลิต สารตัวเติมที่ชวยเสริมแรงจะเรียกวา สารเสริมแรง 
(reinforcing filler) ซ่ึงจะเปนสารที่มีขนาดอนุภาคที่เล็กมาก (มีพื้นที่ผิวสูง) ไดแก ผงเขมาดํา (carbon black) 
เกรดตางๆ และผงเขมาขาวหรือ ซิลิกา เปนตน สวนสารตัวเติมที่ไมชวยเสริมแรง (inert filler or non-
reinforcing filler) แตนิยมใชเพื่อลดตนทุนการผลิต ไดแก ดินขาว (clay) แปง แคลเซียมคารบอเนต เปนตน 
  2.6.5 สารชวยในกระบวนการผลิต (processing aids) สารกลุมนี้ทําหนาที่เฉพาะตัวตางๆ กัน 
เชน สารที่ชวยใหยางนิ่มในระหวางการบดผสม ไดแก พวกน้ํามัน (oils) และสารเคมียอยยาง (peptizer) 
เชน pepton22 สารบางตัวชวยควบคุมไมใหยางมีความหยุนตัว (nerve) สูงมากเกินไปเพราะจะทําให
สารเคมีที่เปนผงเขาเนื้อยางไดยากในระหวางการบดผสม เพราะยางจะพันลูกกลิ้งยาก สารพวกนี้ ไดแก 
factice เปนตน 
  2.6.6  สารกลุมอ่ืนๆ (miscellaneous ingredients) สารกลุมนี้โดยทั่วไปแลวไมจําเปนตอง
ใชในการออกสูตร แตในบางกรณีที่ตองการใหยางมีสมบัติพิเศษบางประการจําเปนตองมีการเติมสารเคมี
บางตัวเขาชวย  
   2.6.6.1 สารหนวง (retarder) จะใชเมื่อตองการชะลอไมใหยางที่กําลังบดผสมคง
รูปเสียกอน (scorch) หรือที่เรียกวา ยางตาย ตัวอยางของสารหนวงไดแก benzoic acid หรือ salicyclic acid 
เปนตน  
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   2.6.6.2  สารทําใหเกิดฟอง (blowing agent) ใชสําหรับการทําใหยางฟูในการทํา
ยางฟองน้ํา ตัวอยางของสารกลุมนี้ไดแก สาร sodium bicarbonate หรือ dinitrosopentamethylene tetramine 
เปนตน  
   2.6.6.3 สารทําใหเกิดสี (pigments) อาจเปนสีอนินทรีย เชน cadmium sulphide 
(ใหสีแดงเขม-สมและเหลือง) chromium oxide (ใหสีเขียวขุน) และ titanium dioxide (ใหยางมีสีขาว มี
ความสวาง หรือชวยใหยางสีตางๆ มีสีที่สดขึ้น) สวนสีที่เปนสีอินทรีย จะใหสีสด ทนตอความรอนได
ดีกวาสี อนินทรีย การออกสูตรยางจะกําหนดปริมาณสารตางๆ ในสัดสวนตอยาง 100 สวน (โดยน้ําหนัก) 
และเรียกเปน phr หรือ pphr (part per hundred of rubber) ตารางที่ 3 แสดงหนาที่และปริมาณการใชสาร
ตางๆ  
 
 2.7  ความทนทานตอสารเคมี 
  เนื่องจากยางแตละชนิดมีความสามารถในการทนทานตอการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจาก
สารเคมีไดแตกตางกัน การทดสอบวายงชนิดใดๆ จะสามารถนําไปใชงานไดดีหรือไมจึงควรทําการ
ทดสอบที่สภาวารใชงานจริงหรือเลียนแบบสภาวะการใชงานจริงใหไดใกลเคียงมากที่สุด 

  2.7.1 เกรดของยาง 
   ยางแตละเกรดจะมีความทนทานตอสสารเคมีแตกตางกัน ตัวอยางเชน ยางไนไตรล 
(NBR) ซ่ึงมีหลายเกรด โดยแตละเกรดจะมีปริมาณอะไครโลไนไตรลแตกตางกัน เร่ิมตั้งแตประมาณ 18 
ถึง 48% ยางเกรดที่มีปริมาณอะๆ ไครโลไนไตรลสูงจะมีความเปนขั้วสูง ดังนั้นจึงทนตอน้ํามันและ    
ตัวทําละลายไฮโดรคารบอนที่ไมมีขั้วไดดีกวายางเกรดที่มีปริมาณอะไครโลไนไตรลต่ํา หรือในกรณี
ของยาง CSM ซ่ึงมีหลายเกรดขึ้นอยูกับปริมาณของคลิรีน (ตั้งแต 24-43%) ยางเกรดที่มีปริมาณคลอรีน
สูงก็จะมีความเปนขั้วสูง 
  2.7.2  สารเคมีท่ีเปนองคประกอบ 
                   สารเคมีที่เติมลงไปในยางก็มีอิทธิพลอยางมากตอสมบัติอยางมากตอสมบัติความ
ทนทานของสารเคมีของยาง โดยเฉพาะสารตัวเติม สารทําใหยางนิ่ม สารทําใหยงคงรูป และสารปองกัน
การเสื่อมสภาพ 
   2.7.2.1  สารตัวเติม 
    Processing Aid หรือสารชวยในกระบวนการผลิต คือ สารตัวเติมที่ใสลงไป
ในยางเพื่อชวยใหกระบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ เชน การผสม (mixing) หรือการขึ้นรูป (shape forming) 
เปนไปไดงายยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม การเพิ่มปริมาณสารตัวเติมก็อาจทําใหยางแข็งมากขึ้นหรืออาจทําให
สมบัติเชิงลบของยางดอยลง (ในกรณีที่เติมสารตัวเติมมากเกินไป) สารบางตัวในกลุมนี้ชวยลดความหนืด
ของยางคอมพาวด ทําใหยางไหลไดงายยิ่งขึ้น จึงลดระยะเวลาและพลังงานที่ใชในการผลิต การเติมสาร 
ตัวเติมลงไปมากขึ้นจะทําใหยางบวมตัวในสารเคมีไดลดลงทั้งนี้เนื่องจากเฉพาะสวนของยางเทานั้นที่จะ
เกิดการบวมพอง  
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   2.7.2.2  สารทําใหยางนิ่ม 
    เปนสารปริมาณเล็กนอย ที่เติมลงไปในยาง เพื่อลดความหนืดของยางลง 
ทําใหยางไหลไดงายขึ้น ทําใหสารเติมแตงกะจายตัวไดดีขึ้น หากการเติมสารทําใหยางนิ่มในปริมาณสูง
มากๆ เชนในกรณีของยาง NBR หรือยาง EPDM สารทําใหยางนิ่มอาจถูกสกัดออกจากเนื้อยางโดยน้ํามัน
หรือตัวทําละลาย ทําใหชิ้นสวนยางเกิดการหดตัว ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียอยางมากสําหรับผลิตภัณฑ  
บางชนิด เชน ซีล เปนตน 
   2.7.2.3  สารทําใหยางคงรูป 
     กอนป ค.ศ.1840 มีการใชประโยชนจากยางธรรมชาติในรูปตางๆ แตจาก
การบดเนื้อยางลวน เพื่อที่จะไปใชประโยชนโดยตรงนั้นปรากฏวา ความแข็งแรงของยางลดลง ยางมี
ความเหนียวติดกัน จึงมีการใชสารผสมลงไปในยางเชน แปงทารค ไซนา เคลยไวทติง หรือกํามะถันเพื่อ
ลดความเหนียว จนกระทั่ง กูดเยียรคน พบวา กํามะถัน ชวยใหยางมีลักษณะยืดหยุนมากขึ้น และสามารถ
ทําใหเกิดปฏิกิริยาการคงรูปไดปฏิกิริยาการคงรูป หรือปฏิกิริยาวัลคาไนซ หมายถึง กระบวนการที่ยาง
ทําปฏิกิริยากับสารเคมี โดยมีความรอนรวมดวย ทําใหยางเปลี่ยนจากสถานะที่ไมคงรูปไปเปนสถานะที่
คงรูปมีความยืดหยุน ตัวอยางของสารในกลุมนี้เชน กํามะถันเปอรออกไซดและเอมีน เปนตน 
   การใชระบบเพอรออกไซดหรือระบบการคงรูปที่มีกํามะถันนอย (เชน ระบบ EV) 
จะทําใหยางคงรูปไดมีความทนทานตอการเกิดออกซิเดชั่นไดดีกวายางที่คงรูปโดยใชระบบที่มีกํามะถัน
ในปริมาณมาก นอกจากนี้ คามหนาแนนของการเชื่อมโยงก็มีผลอยางมากตอความทนทานตอการบวมพอง
ในน้ํามัน น้ํา หรือตัวทําละลายสงกวายางที่มีความหนาแนนของการเชื่อมโยงต่ํา และสําหรับยาง CR ยาง 
CSM และยาง FPM ที่จะถูกนําใชในสภาวะที่ตองสัมผัสกับน้ํารอนหรือกรด ควรใชตะกั่วออกไซดใน
การคงรูปแบบอื่นๆ 
 
               2.8  สารปองกันการเสื่อมสภาพ 
  เปนสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อลดอัตราเร็วในการเสื่อมสภาพของยางอันเนื่องมาจาก
ปจจัยตางๆ เชน ออกซิเจน ความรอน แสงแดด และโอโซน เปนตน โดยทั่วไปอาจแบงออกได
เปน Antioxidant คือสารปองกันการเสื่อมสภาพจากการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน, Antiozonant 
คือสารปองกันการเสื่อมสภาพจากการเกิดปฏิกรยากับโอโซน การใชระบบเพอรออกไซดหรือระบบ
การคงรูปที่มีกํามะถันนอย (เชน ระบบ EV) จะทําใหยางคง สารปองกันการเสื่อมสภาพนิยมเติมลงไปใน
ยางที่มีพันธะคูอยูในปริมาณมาก เชน ยางธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพอันเนื่องจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น อยางไรก็ตาม หากสารปองกันการเสื่อมสภาพสามารถถูกสกัดออกดวยสารเคมี 
(ของเหลว) ที่ยางนั้นตองสัมผัส ก็จะทําใหยางเสื่อมสภาพที่มีความทนทานตอการสกัดดวยของเหลว 
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             2.9 ความหนาของชิ้นสวนยาง 
  ความหนาของชิ้นสวนยางมีผลอยางมากตอสารเคมีของยาง เพราะระยะเวลาในการซึม
ผานของเหลวเขาไปในยางขึ้นอยูโดยตรงกับขนาดและอัตราสวนระหวางพื้นผิวตอปริมาตรของชิ้นสวน
ยาง เชน สําหรับยางที่มีขนาดใหญหรือหนามากๆ เนื้อยางบริเวณดานในสวนใหญอาจไมไดรับ
ผลกระทบมากนักจากการขาไปทําลายของสารเคมี 
 
          2.10 อุณหภูมิ 
  โดยทั่วไป ความทนทานตอสารเคมีของยางจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ยางบางชนิดอาจ
ใชงานไดดีที่อุณหภูมิหองแตอาจจะเสื่อสภาพอยางรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิ 
 
 2.11 การแพโปรตีนในน้ํายางธรรมชาติ 
  น้ํายางธรรมชาติไดมาจากตนยางพารา Hevea brasiliesis ประกอบดวยอนุภาคยางที่เปน
ไฮโดรคารบอนรอยละ 30 - 40  แขวนลอยอยูในเซรุม และยังมีสวนที่ไมใชยางอีกรอยละ 2 - 3 แขวนลอย
อยูดวย เชน โปรตีน ไขมัน  คารโบไฮเดรต  น้ําตาล  โลหะ  และน้ํา   
  ผลิตภัณฑที่ผลิตจากน้ํายางธรรมชาติมีหลายประเภท  เชน  ถุงมือยาง  สายยางยืด  จุกนม  
สายสวนปสสาวะ  ยางฟองน้ํา  เปนตน  ผลิตภัณฑจากน้ํายาพาราธรรมชาติเหลานี้สามารถกอใหเกิดการ
แพตอผูใช เชน การแพสารเคมีหรืโปรตีนที่ตกคางอยูในผลิตภัณฑ  การแพที่ไดรับการพูดถึงมากที่สุด 
คือ การแพโปรตีนที่มีอยูในน้ํายางธรรมชาติ ซ่ึงเปนปญหาที่ผูผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายางธรรมชาติ เชน
ในประเทศไทยจําเปนตองสนใจ และหาหนทางแกไข การแพโปรตีนจากน้ํายางธรรมชาติเกิดจากได
จากการที่สารกอภูมิแพเขาสูรางกายไดหลายวิธี ไดแก 
  1. ทางผิวหนัง – เปนปฏิกิริยาที่เปนอันตรายมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อมือสัมผัสพื้นที่เปยกชื้น
ของรางกาย หรืออวัยวะภายในระหวางผาตัด 
  2. ระบบหายใจ – เนื่องจากแปงที่ใชเพื่อปองกันการติดกันของถึงมือจะดูดซับโปรตีน
จากถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติเมื่อมีการใชถุงมือ อนุภาคเหลานั้นอาจหลุดลอยปะปนอยูในอากาศทํา
ใหคนที่อยูในบริเวณใกลเคียงมีโอกาสที่จะไดรับโปรตีนจากยางธรรมชาติไปดวยแบบไมตั้งใจ 
  3. การสัมผัสกับเยื่อบุภายในและเยื่อบุมิวคัส – ผูปวยที่ไดรับการผาตัด (รวมทั้งผูปวยที่
มีความผิดปกติที่กระดูกสันหลัง) จะเกิดจากการแพอยางรุนแรงเนื่องมาจากการสัมผัสกับถุงมือยาง
ระหวางการทําการผาตัด (ชญาภา นิ่มสุวรรณ. 2550: 11-12) 
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 2.12 การแพยาง 
  ยางหมายถึงยางพาราที่นํามาทําเปนเครื่องใชมากมายในบาน เชนรองเทา ถุงยางอนามัย 
ลูกโปง ตุกตา ยางรถยนต และนํามาใชทางการแพทยมากมายเชนถุงมือ สายยาง สายน้ําเกลือ การแพ
ยางพารามีไดหลายรูปแบบ เชนแพจากการสัมผัสเชนผ่ืนแพสายรองเทา สายยางรัดขอบกางเกงใน หรือ
บางรายไดหายใจเอาชิ้นสวนเล็กๆ ทําใหเกิดภูมิแพ บางรายเปนแบบหอบหืด ชนิดที่รุนแรงอาจจะเปน 
anaphylaxis หากสงสัยวาแพยางพาราสามารถทราบไดโดยการทดสอบทางผิวหนังและตรวจเลือด การ
แพยางอาจจะแพจากเนื้อยางหรือแพสารที่ผสมอยู แตสวนใหญยางที่ทํามาจากยางธรรมชาติจะไมแพ  
แตที่แพโดยสวนมากเกิดจากการแพแตสารเคมีในยางทําใหเกิดแพไดบางรายเกิดผ่ืนทันทีหลังสัมผัส 
บางรายที่แพรุนแรงอาจจะมีน้ําตาไหล และแนนหนาอก  
  2.12.1 คนท่ีเสี่ยงตอการแพยาง  
    บุคคลากรทางแพทยที่ตองใชเครื่องมือที่ทําจากยาง เชน ถุงมือ สายยาง หมวก  
เปนตน 
    1. ผูที่ทํางานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยาง งานชางอิเลคโทรนิค การแพเรซิน
และน้ํายา งานชางกอสราง แพโครเมียมและปูน งานชางทําผมจะแพน้ํายายอมผม  
    2. ผูที่ไดรับการผาตัดบอย  
    3. ผูที่เปนโรคทางประสาทไขสันหลัง หรือตองคาทอปสสาวะเรื้อรัง  
    4. ผูที่สวมถุงยาง  
  2.12.2 ตําแหนงซึ่งอาจจะเกิดการแพยาง 
    1. จากการสัมผัสทางผิวหนัง เชนการสวมถุงมือ ถุงยางอนามัย  
    2. จากเยื่อเมือก เชนการอมถุงยาง ทอสําหรับสวนอุจาระ  
    3. จากทางลมหายใจ เชนฝุนจากถุงมือหรือเครื่องมือ  
    4. เขาทางหลอดเลือดจากสายน้ําเกลือ    
(สยามเฮลล. 2552: ออนไลน) 
  จากการศึกษาพบวาปญหาการแพเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติไมไดเกิดจากยาง
สังเคราะห (synthetic rubber) ทั้งนี้เชื่อวาทั้งสารเคมีที่ผสมลงไปในขั้นตอนการผลิตและโปรตีน บางชนิด
ที่อยูในยางพาราเอง เปนสาเหตุของอาการแพที่เกิดขึ้น อาการแพดังกลาวนี้สามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด
คือ  
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  1. Irritant contact dermatitis เปนการแพที่พบไดบอย เปนการอักเสบของผิวหนังเมื่อ
สัมผัสสารที่มีฤทธ์ิระคายเคืองตอผิวสูง เชน กรดหรือดางที่มีความเขมขนสูงเมื่อถูกผิวครั้งเดียวก็ทําให
เกิดผ่ืน บวมแดงถาเปนมากจะพอง หรือท่ีมีความระคายตอผิวนอยอาการเกิดตรงตําแหนงที่สัมผัส เชน 
ผิวหนัง ตา ปอด โดยเฉพาะในกรณีที่ใชถุงมือเปนประจํา ผิวหนังบริเวณที่สัมผัส จะเกิดอาการระคายเคือง 
แหง และคัน  
  2. Allergic contact dermatitis (delayed hypersensitivity) การแพชนิดนี้เกิดจากสารเคมี
ที่ใชผสมลงไปในขั้นตอนการผลิต เปนปฏิกิริยาภูมิแพมักเกิดผ่ืนหลังสัมผัสสารนั้นครั้งแรก อาการจะ
เกิดขึ้นใน 24-48 ช่ัวโมง หลังสัมผัสอาการที่เกิดขึ้นไดแก มีผ่ืนคัน ซ่ึงตอไปอาจจะเปนตุมพองและขยาย
วงกวางกวาบริเวณที่สัมผัส 
  3. Latex allergy (immediate hypersensitivity) เปนการแพชนิดที่อันตราย เชื่อวาเกิดจาก
การแพโปรตีนของยางเอง อาการจะเกิดเร็วในเวลาเปนนาทีถึงชั่วโมง เร่ิมจากการมีผิวหนังแดงๆ หรือ
ผ่ืนคลายลมพิษ คัน บางรายมีผลตอระบบทางเดินหายใจคือ มีน้ํามูกไหล ไอ จาม ระคายเคืองในคอ ใน
รายที่รุนแรงจะมีอาการหายใจลําบาก หอบหืด และช็อคได ซ่ึงอาการแพที่เกิดขึ้นจะเหมือนการไดรับพษิ
จากผึ้งตอย  
  2.12.3  วิธีการตรวจสอบสารที่ทําใหเกิดการแพยาง 
    การตรวจสอบในปจจุบันสามารถทําได  2 วิธี  คือ 
    1. การวิเคราะหปริมาณโปรตีนที่สกัดไดทั้งหมด 
    2. การประเมินความสามารถในการกอใหเกิดการแพโดยตรงหรือสารที่กอใหเกิด
การแพ 
  2.12.4   การวิเคราะหปริมาณโปรตีนท่ีสกัดไดท้ังหมด 
    การวิเคราะหปริมาณโปรตีนที่สกัดไดทั้งหมด เปนการหาปริมาณโปรตีนที่
สามารถสกัดไดทั้งหมดจากผลิตภัณฑ โดยไมสามารถบอกไดวาโปรตีนชนิดใดเปนโปรตีนที่ทําใหเกิด
อาการแพการวิเคราะหปริมาณโปรตีนอาจใชวิธีใดวิธีหนึ่ง ตอไปนี้ 
    1. การวิเคราะหโดยการเทียบสี (Colorimetric analysis) 
    2. การวิเคราะหโดยเทคนิคโครมาโตกราฟ (Chromatographic  analysis)  
    3. การทดสอบทางภูมิคุมกัน  (Immunoassay) 
    2.12.4.1 การวิเคราะหโดยการเทียบสี 
      สามารถแบงออกเปน  2  วิธี 
      ก.   Modified  Lowry 
      ข.   Bradford assay (ชญาภา  นิ่มสุวรรณ. 2550: 12) 
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  2.12.5  การประเมินความสามารถในการกอใหเกิดการแพโดยตรงหรือปริมาณสารที่
กอใหเกิดการแพ 
    สามารถทําได 2 วิธี คือการทดสอบทางคลินิก (ทางผิวหนัง) และการทดสอบ
ทางเซรุมวิทยา (ทางเลือด)  
    2.12.5.1  การทดสอบทางคลินิก (ทางผิวหนัง)  
      การทดสอบทางผิวหนัง มี 4 ชนิด คือการขูด การจิ้ม การฉีดยาใตผิวหนงั  
และการแปะสารที่ผิวหนัง สามชนิดแรกใชสารสกัดที่สงสัยวาจะแพมาทดสอบที่ผิวหนังเพื่อดูวาปฏิกิริยา
ภูมิแพเกิดขึ้นหรือไม การทดสอบแตละชนิดตางกันตรงวิธีการนําสารสกัดมาสูผิวหนัง ตามปกติจะทดสอบ
บริเวณผิวหนังที่แขนหรือแผนหลัง การทดสอบโดยการขูดนั้นแพทยจะขูดตื้นๆ ผิวหนังหลายๆ ตําแหนง 
แลวปายสารสกัดชนิดตางๆ ที่สงสัยวาเปนตัวทําใหแพไปตรงตําแหนงที่ขูดไว สําหรับการทดสอบโดย
การจิ้มจะหยอดสารสกัดที่สงสัยไปบนผิวหนังกอนแลวใชปลายเข็มจิ้มผิวหนังเบาๆ ทั้งสองวิธีนี้
ปฏิกิริยาที่มีผลตอบสนองเปนบวก (คือมีอาการบวมหรือเปนผ่ืนแดงบริเวณที่ทดสอบ) จะเกิดขึ้นภายใน  
1 นาที สําหรับการทดสอบการฉีดยาใตผิวหนังแพทยจะฉีดสารละลายที่มีสารสกัดที่จะใชทดสอบเขาใต
ผิวหนังโดยตรง จากนั้นแพทยจะรอดูผลของการปฏิกิริยาประมาณ 10 - 20 นาที ถามีตุมนูนแดง คันเกิดขึ้น
แสดงวามีปฏิกิริยาตอบสนองเปนบวชตอสารที่ทดสอบ สวนการทดสอบโดยการแปะสารที่ผิวหนังนั้น
ใชในการวินิจฉัยผ่ืนภูมิแพที่ผิวหนังที่เกิดจาการสัมผัส โดยทั่วไปจะแปะสารที่คิดวาจะแพบริเวณแผน
หลังดานบนทิ้งไวระยะหนึ่งประมาณ 48 ชั่วโมง แลวตรวจดูลักษณะผิวหนังอีกครั้งวามีผื่นบวมแดง
อักเสบหรือไม ถามีแสดงวาผลการทดสอบเปนบวก และอาจจําเปนตองมีการทดสอบซ้ําอีกหลายครั้ง
เพื่อใหแนใจวาเราอาจจะแพสารนั้นจริงๆ 
    2.12.5.2 การทดสอบทางเซรุมวิทยา (ทางเลือด)  
      การทดสอบทางเซรุมวิทยามีหลายวิธี ตัวอยางเชน การวัดความเขมขน
ของอิมมูโนกลอบิน (LgE) ทั้งหมดในเลือดเพื่อหาวาผูปวยเปนโรคภูมิแพหรือไม ถาพบวามีระดับอิมมู
โนกลอบินอี (LgE) สูงในเลือด แสดงวามีโรคภูมิแพอยู แตระดับอิมมูโนกลอบินอี (LgE) ที่สูงนี้อาจบง
บอกถึงโรคอื่นๆ ไดดวย เชน หลอดลมและปอดอักเสบจากเชื้อราแอสเพอจิโรซีส โรคปอดอักเสบจาก
เชื้อราอ่ืน เปนตน ตัวอยางการทดสอบโดยวิธีนี้ ไดแก การทดสอบโดยเรดิโออิมมูโนซอรเบนท (RIST) 
อีกวิธีหนึ่งเปนการวัดจํานวนอิมมูโนกลอบินอี (LgE) ตัวที่เฉพาะเจาะจงตอสารที่แพเทานั้น วิธีนี้จึง
เปนวิธีที่นิยมมากกวาวิธีแรก  การทดสอบดวยวิธีนี้สวนใหญใชรังสีไอโซโทปในการบงชี้หรือทํา
เครื่องหมายสารที่ทดสอบโดยการใชเอนไซม ตัวอยางการทดสอบดวยวิธีไดแก   
      ก.  LgE latex specific RAST – inhibition 
      ข.  LgE latex specific ELISA - inhibition (ชญาภา นิ่มสุวรรณ. 2550: 18-19) 
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3.  วัสดุที่นํามาใชในการออกแบบเครือ่งประดับ 

 3.1  การเลือกวัสดุมาใชในการทําเคร่ืองประดับ 
  ถาคิดในดานประโยชนอยางจริงจังแลว เครื่องประดับดูจะใหประโยชนนอยมาก แตมี
ประโยชนโดยตรงดานความสวยงามและความสุขทางใจใหแกผูเปนเจาของ ดังนั้นวัสดุที่นํามาใชเปน
สวนใหญ มักจะใชส่ิงของที่มีความสวยงามหรือมีราคาแพง  แตส่ิงของที่สวยงามบางครั้งราคาไมแพง
หรืออายุไมคงทน ส่ิงของที่มีราคาแพงเปนสิ่งของที่มีอายุการใชงานยืนนาน ดังนั้นจะเห็นไดวาการเลือก
วัสดุ ชางทําเครื่องประดับ จะเลือกหินหรือโลหะที่มีราคาแพง ไมเปลี่ยนสภาพไดงาย เชน หินที่มีอายุ
การตกผลึกนาน ไดแก เพชร บุษราคัม โกเมน ทับทิม มรกต พลอยสีตางๆ เปนตน ในบรรดาหิน
ทั้งหลายเพชรจะมีราคาแพงที่สุด ทั้งนี้เมื่อทําการเจียรไนแลวสวยงาม เมื่อกระทบกับแสงไฟหรือแสงสวาง 
จะเกิดเปนประกายแสงวูบวาบ ชวนมอง นอกจาหินดังกลาวแลว ยังใชโลหะมาผสมทําเปนเครื่องประดับ
ไดอีกดวย โลหะที่นิยมและมีราคามาก ไดแก ทองคํา นาก เงิน โลหะที่เกิดจากการผสมทางวิทยาศาสตร
และจัดวาเปนโลหะที่มีราคาสูงมากเชนเดียวกัน ไดแก ทองคําขาว สวนโลหะที่นํามาใชเปนสวนผสมทํา
โลหะเทียมอื่นๆ และมีราคาไมสูงไดแก ทองเหลือง อลูมิเนียม เปนตน การเลือกโลหะมาใชในการทํา
เครื่องประดับ นักออกแบบจะพิจารณาโลหะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกอน และใหราคาสูงมากกวาโลหะอื่นๆ 
และถาโลหะที่ทําเทียมชนิดใดมีสวนผสมของทองคํา นาก หรือเงินแลว จะมีราคาสูงขึ้นอีก ในปจจุบันนี้ 
คานิยมในการเลือกวัสดุมาใชทําเครื่องประดับเปลี่ยนไปมาก ประกอบกับวิทยาศาสตรเจริญกาวหนา มี
การสังเคราะหวัสดุตางๆขึ้นใช บางครั้งเลียนแบบของจริงจนใกลเคียงเกือบจะดูไมออก ตองใชเครื่องมือ
กลองขยายและความชํานาญพิเศษในการพิจารณาจึงจะรูได เชน เพชรรัสเซีย ทับทิมอัด มรกตอัด และ
หินอัดชนิดอื่นๆ อีกมาก แตเครื่องประดับที่ทําปลอมเหลานี้ จะมีราคาถูกกวาของจริงมาก และมีอายุการ
ใชงานไมนานเทาของจริง ดวยเหตุนี้จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเครื่องประดับแพรหลายไปสูชนชั้นกลาง
และสามัญมากขึ้น และในขณะเดียวกัน นักออกแบบก็มุงมาสูวัสดุที่ไมมีราคามากขึ้น เชน การทํา
เครื่องประดับจากกระดูกสัตว  จากผิวเปลือกไม จากขนสัตว จากพลาสติก จากเมล็ดพืช เปนตน ทั้งนี้
เนื่องจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และคานิยมทางรสนิยมที่เปลี่ยนไป การใชวัสดุราคาถกู 
ทําใหตนทุนการผลิตถูก 
  3.1.1 พลาสติค และ ยางไม 
    พลาสติกเปนวัสดุที่มีราคาถูกซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดีในการนํามาใชเครื่องประดับ 
และยังสามารถผลิตไดเปนจํานวนมาก ในยุคแรกๆที่คิดคนพลาสติกขึ้นเปนสวนผสมระหวางกรดไนตริก
และคอตตอน ถูกผลิตขึ้นเพื่อใชแทนวสดุธรรมชาติ เชน งาชาง กระดองเตา ปะการังหรืออําพัน พลาสติกที่
นิยมทําเครื่องประดับในยุคแรกๆมีช่ือวา แบกคาไลต คิดคนโดย Dr.Leo bakeland เปนสวนผสมระหวาง
กรดคารบอริกและฟอรมาลดีไฮด ในสภาวะแรงดันและความรอนสูง ไดผลเปนพลาสติกที่มีผิวทั้งใส
และขุน นิยมใชในชวงป ค.ศ. 1920-1930 (รสชง ไตรสุริยธรรมา: 2547. 30) ในความเปนจริงเทคนิค
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ทั้งหลายไดมีสวนเกี่ยวของในการทําประเภทของเครื่องประดับนี้ประเภทนี้ ซ่ึงบอยครั้งที่มีความยุงยาก
ซับซอนและความเชี่ยวชาญเทาที่ส่ิงเหลานั้นไดใชในงานประเภทหินมีคาและงานประเภทโลหะ ดวย
การพัฒนาของชางผูชํานาญการทางดานพลาสติค ซ่ึงบอยครั้งพลาสติคกําลังแสดงใหเห็นอยางแนชัดถึง
การเลียนแบบทั้งหลายของวัสดุทางธรรมชาติตางๆ ดังเชนโลหะและแกว และสิ่งเหลานั้นที่ไมใชส่ิงที่
สามารถมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจอยางเทาเทียมกันและรวมถึงขนาดของตลาดเครื่องประดับเครื่อง
แตงกายที่มีขนาดใหญ สวนยางไมที่มีลักษณะเปนเทอรโมพลาสติคซึ่งไดทําใหเกิดซากที่กลายเปนหิน
จากพันธุพืชดึกดําบรรพทั้งหลายและไดรับการนําไปใชโดยชาวกรีกและชาวโรมันทั้งหลายสําหรับการ
ทําใหเกิดเปนรูปรางเพื่อทําเปนเครื่องประดับ ถึงแมวาในปจจุบันยางไมทั้งหลายมาในรูปแบบตางๆ ที่
แตกตางกันจํานวนมากมายเพื่อทําใหเกิดความเหมาะสมกับกระบวนการหลอที่แตกตางกนัทัง้หลาย โดย
ดั้งเดิมนั้นยางไมไดรับการแกะลอกออกมาจากตนไมทั้งหลาย  หลังจากการเทของเหลวผานที่กรองและ
เมื่อไดรับการสัมผัสกับออกซิเจนซึ่งไดเปนสาเหตุทําใหยางไมเกิดความแข็งในกระบวนการที่ทราบกัน
ในฐานะของกระบวนการเปลี่ยนไปเปนสารโพลิเมอรหรือการบม 
  3.1.2  สารสังเคราะหท้ังหลายและสารกึ่งสังเคราะหท้ังหลาย 
   สารกึ่งสังเคราะหทั้งหลาย  การรวมกันทั้งหลายของสสารตามธรรมชาติทั้งหลาย
และสารเรงปฏิกิริยาที่แนนอนทั้งหลาย ไดรับการพัฒนาขึ้นมาในศตวรรษที่ 19 ใน ค.ศ. 1893 ชารลส กูดเยียร 
ไดผสมยางดิบและยางธรรมชาติที่มีซัลเฟอรเพื่อผลิตยางที่ขึ้นรูปที่มีความแข็งแรง การเติมซัลเฟอรมากขึ้น
ไดทําใหเกิดวัสดุที่มีมันเงา, แข็งซึ่งคลายคลึงกับสิ่งที่มีสีดํา, ซ่ึงไดกลายเปนที่รูจักกันในฐานะวัลคาไนท
หรืออีโบไนท พารเคซีน ไดคลายคลึงกับงาชางหรือเขาสัตวและเซลลูลอยด (เซลลูโลสไนเตรท) ซ่ึงได
กลายเปนสิ่งที่มีความนิยมในการทําเครื่องประดับ ใน ค.ศ. 1920 ไดมีการปรากฎของกระดองเตา 
สารสังเคราะหทั้งหลายซ่ึงความจริงแลวไดปรากฎใหเห็นเปนครั้งแรกใน ค.ศ. 1907 เมื่อนักเคมีชาวเบล
เยี่ยม  ลีโอ เบเคแลนด ไดผลิตยางฟโนลิค ถึงแมวาในปจจุบัน บาเคไลทซ่ึงมีลักษณะที่คลายคลึงกัน และ
ยางที่มีความตานทานความรอนแบบใหมนี้ไดรับการสรางขึ้นเปนแบบอยางเกี่ยวกับผลของสีตางๆ ที่
เกิดขึ้น ของสีดํา สีน้ําตาลเขม สีเขียวหรือสีแดง 
   ในทศวรรษที่ 1960 ไดแสดงใหเห็นถึงการตื่นตัวของพลาสติค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับอะคริลิค และพีวีซี  ชวงระยะเวลาที่ซบเซาที่ตามมาในระหวางทศวรรษที่ 1970 ชวงระยะเวลาทีโ่ชตชิวง 
ขอมูลของพลาสติคที่ไดรับการสงเสริมสนับสุนมากยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และในทศวรรษที่ 1980 ไดเห็น
แนวทางแบบใหมและที่มีจินตนาการทั้งหลายของการสรางสรรคเครื่องประดับพลาสติค 
   ในพื้นฐานทั่วไปพลาสติคสามารถไดรับการนําไปใชในแนวทางสองแนวทาง  
ประการแรก พวกมันสามารถเปนการตัดดวยเลเซอรจากแผนแข็งทั้งหลายสําหรับการผลิตเปนจํานวนมาก 
หรือการตัดดวยมือสําหรับการตัดครั้งเดียวทั้งหลาย อีกประการหนึ่งวัสดุสามารถไดรับการเปลี่ยนแปลง
รูป ไดรับการเทลงไปในแมพิมพหรือไดรับการขึ้นรูปรางดวยมือ  และไดทําใหแข็งอีกครั้งลิล การดเนอร 
ชอบที่จะใชวิธีการที่สองสําหรับเครื่องประดับของเธอ  จึงไดเปลี่ยนแปลงรูปของพลาสติคไปเปนรูปแบบ
ของของเหลวและแลวขึ้นรูปรางใหมในแมพิมพโลหะที่สรางดวยมือ 
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 3.2  การออกแบบใหสัมพันธกับวัสดุ 
  เครื่องประดับที่ใชวัสดุที่มีคาและประณีต เปนกุญแจสําคัญสําหรับเครื่องประดับที่หรูหรา 
ซ่ึงทําใหช้ิงานมีคุณคาภายในตัวมันเอง การเลือกวัสดุมาใชใหสัมพันธกับการออกแบบเปนปญหาสําคัญ
มาก สําหรับผูที่ยังไมเคยมีประสบการณในการออกแบบและทําเครื่องประดับมากอน ดังนั้นจึงพิจารณา
จากขอเสนอแนะตอไปนี้ 
  1. พิจารณาจากวัสดุที่มีอยูกอนเปนสําคัญ เชน จากหินสีอะไร รูปทรงแบบใด โลหะชนิด
และสีอะไร เปนตน 
  2. ออกแบบใหสัมพันธกับวัสดุที่มีอยู การออกแบบควรเริ่มตนจากสเก็ตซงายๆกอน 
และเมื่อไดแบบที่ดีแลวจึงเขียนแบบจริง 
  3. พิจารณาถึงกระบวนการผลิตเปนอันดับสุดทาย วาจะมีขั้นตอนการผลิตอยางไร 
  ถาออกแบบไวกอน แลวหาวัสดุที่จะนํามาใชใหเหมาะสมกับแบบก็ได แตที่ไมนิยม
เพราะการหาวัสดุใหตรงกับแบบ เปนเรื่องยุงยากและเสียเวลากวาจะหาวัสดุไดเหมือนกับแบบ การเตรียม
วัสดุเชน หิน โลหะ หรือ วัสดุอื่นๆ ไวกอนแลวจึงออกแบบใหสัมพันธกับวัสดุ จึงเปนวิธีที่นิยมและ
สะดวกกวา (วรรณรัตน ตั้งเจริญ. 2526: 52) 
  นอกจากนี้การออกแบบเครื่องประดับที่เปนงานชาง รูปแบบและวัสดุจะสนองความตองการ
ของคนสวนใหญ คํานึงถึงการคา ไมไดคิดถึงความแปลกใหมของรูปทรงสรางสรรค วัสดุที่ใชเนนความ
มีราคา ซึ่งตางกับเครื่องประดับที่เปนงานศิลปะ ซึ่งมุงเนนความคิดสรางสรรค แปลกใหมทั้งรูปแบบ
วัสดุและหนาที่ใชสอย  การออกแบบทําใหบางครั้งการใชวัสดุราคาถูกกับงานเครื่องประดับนั้นก็สามารถ
ทําใหเครื่องประดับชิ้นนั้นมีราคาแพงได ที่วามีราคาแพงก็เพราะคุณคาอยูที่การออกแบบ เพราะผูสรางสรรค 
เนนคาความสําคัญของการออกแบบ ที่ทําใหเกิดความสัมพันธอันงดงามระหวางรูปแบบและวัสดุที่ใช 
 
 3.3  การเลือกโลหะและหิน 
  วิธีเลือกโลหะ ควรเลือกโลหะชนิดที่มีความแข็งและทรงตัวไดดี ไมเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัส
กับเหงื่อหรือผิว เวลารีดโลหะใหเปนแผนบาง ควรคํานึงถึงการนําไปใชประโยชนดวย ไมควรใหบาง
เกินไป เพราะถารีดโลหะใหบาง จะทําใหแผนโลหะไมอยูตัว โลหะท่ีเหมาะจะนํามาใชทําเครื่องประดับ 
ไดแก ทองคํา นาก เงิน ทองคําขาว เปนตน ราคาของโลหะขึ้นอยูกับความนิยม และสภาวะเศรษฐกิจใน
ยุคนั้นๆ วัสดุที่หายาก มีไมแพรหลาย จะเปนวัสดุที่มีราคาแพงเชนเดียวกับวัสดุที่นิยมแพรหลาย หินที่มี
ราคาเปนที่นิยมใชในการทําเครื่องประดับ ไดแก เพชร พลอย หินสี ราคาของเพชรขึ้นอยูกับขนาด และ
การเจียรนัย สวนราคาของหินขึ้นอยูกับความนิยม วัสดุอ่ืนๆ ก็นํามาใชในการทําเครื่องประดับได เชน 
เปลือกไม ผิวไม แผนไม กระดูกสัตว งาชาง เมล็ดพืช พลาสติก เปนตน (วรรณรัตน อินทรอํ่า. 2536: 36) 
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 3.4 การเลือกวัสดุใหสัมพันธกับแบบ 
             วัสดุที่นํามาใชในการทําเครื่องประดับ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ ประเภทถาวรและ
ประเภทไมถาวร 
             วัสดุประเภทถาวร ไดแก โลหะทุกชนิด เชน ทองคํา ทองคําขาว เงิน ทองแดง ทองเหลือง 
อะลูมิเนียม หินตางๆ เชน เพชร มรกต ทับทิม และพลอยตางๆ ตลอดจนวัสดุที่หายาก เชน งาชาง 
             วัสดุประเภทไมถาวร ไดแก วัสดุประเภทไม เมล็ดพืช พลาสติก และวัสดุอ่ืนๆ ที่แตก
ชํารุดเสียหายไดงาย 
 
 3.5 การเลือกวัสดุมาใชทําเคร่ืองประดับตองพิจารณา 
  1. การออกแบบ เหมาะสมกลมกลืนกันโดยสภาพสวนรวมทั้งหมด 
  2. ประโยชนใชสอยโดยเนนวาเครื่องประดับนั้นจะใชในเวลาใด เชน เวลากลางคืนควร
เลือกหินหรือโลหะที่มีแสงเปนประกายรับแสงไฟ เปนตน 
  3. ขบวนการผลิต ที่สัมพันธกับการออกแบบและประโยชนใชสอย 
  4. การบํารุงรักษา สะดวกงายและรวดเร็ว ไมยุงยากเกินความจาํเปน (วรรณรัตน อินทรอํ่า. 
2536: 36-37) 
 
 3.6 ลักษณะของเครื่องประดับ 
        เครื่องประดับเปนสิ่งหนึ่งในกระแสวัฒนธรรมที่เปนประโยชนตอคนเราในฐานะ
เปนองคประกอบหนึ่งของเครื่องแตงกายที่ทวีความสําคัญขึ้นทุกขณะ เพราะเครื่องประดับเปนสิ่งที่
สามารถชวยลดจุดบกพรองหรือเพิ่มความนาสนใจใหกับเสื้อผาเครื่องแตงกายที่อาจดูไมงามใหเหมาะสม
ขึ้นได ชวยเปลี่ยนความจําเจของเครื่องแตงกายใหดูมีชีวิตชีวารวมไปถึงเปนการสรางความมั่นใจในตนเอง 
ในบางโอกาสก็ชวยเสริมบุคลิกภาพ บงบอกรสนิยมของผูสวมใสและเปนสัญลักษณของความมั่นคั่ง  
อีกดวย งานเครื่องประดับจัดไดวาอยูในขายของงานประณีตศิลป ซ่ึงตองมีความงามเปนพื้นฐานสําคัญ
ซ่ึงเปนงานที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคอันทรงคุณคาของนักออกแบบ  
  ลักษณะของเครื่องประดับที่ดี 
  1. เครื่องประดับจะตองมีความคงทนถาวร และมีพื้นฐานความงามทางศิลปะดานการ
ออกแบบเปนอยางดี 
  2. มีความสัมพันธระหวางแบบและวัสดุที่นํามาใชเปนอยางดี 
  3. มีความเรียบงายของรูปทรงและมีความสมบูรณในตัวเอง สามารถดัดแปลงนําไปใช
ไดหลายโอกาส 
  4. สรางความสงางามและเสริมบุคลิกภาพใหกับผูสวมใส 
  5. เทคนิคทางการผลิตที่ไมซํ้าของเดิม และรักษาคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช 
  6. มีอายุการใชงานยาวนาน (วรรณรัตน ตั้งเจริญ. 2526: 12) 
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 3.7  แนวคิดสําหรับการออกแบบเครื่องประดับ 
              การพัฒนาความคิด คือพ้ืนฐานของการออกแบบที่จะนําไปสูความสําเร็จในการออกแบบ 
หากปราศจากความสามารถในการพัฒนาการออกแบบแลว บทสรุปของการออกแบบสวนมากยังไมลง
ตัวอันเนื่องมาจากการใชสัญชาติญาณเพียงอยางเดียวในการออกแบบแทนการตัดสินใจ แนวคิดที่ควร
คํานึงถึงในการออกแบบขั้นพื้นฐาน คือ 
  1. พื้นฐานความงามทางดานศิลปะดานการออกแบบ 
  2. ความเรียบงายของรูปทรงและมีความสมบูรณในตัวเองความคิดสรางสรรคทั้ง
ทางดานการออกแบบและวัสดุ 
  3. เทคนิคทางการผลิตที่ไมซํ้าของเดิม (วรรณรัตน ตั้งเจริญ. 2526: 49) 
  4. ประโยชนใชสอย นักออกแบบที่ดีควรใชจิตวิญญาณในการออกแบบประโยชนใชสอย
ของช้ินงาน ควรจะถูกพิจารณาเปนภาพรวมไมควรแบงแยกทั้งเรื่องของการคํานึงถึงประโยชนใชสอย
และความลงตัวกับการออกแบบในภาพรวมออกจากกัน 
 
 3.8 ประเภทของเครื่องประดับ 
       ประเภทของเครื่องประดับสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดคือ  เครื่องประดับ
ที่ใชในเวลากลางคืน และเครื่องประดับที่ใชเวลากลางวัน 
         3.8.1 การใชเคร่ืองประดับในเวลากลางวัน 
            เครื่องประดับที่ใชในเวลากลางวัน มักนิยมแบบที่เรียบงาย ดูเกไก มีดีไซนมากกวา
แบบที่มีลวดลายแพรวพราว เพราะชวงเวลากลางวันเปนเวลาของการทํางาน ติดตอกิจธุระ เสื้อผา
เครื่องประดับจึงควรมีความสุภาพเขากับกาลเทศะ ซ่ึงความสุภาพที่วานี้ก็มิไดมีหลักในการพิจารณาที่
ตายตัว ขอเพียงมองดูแลวเขากับโอกาสก็ถือวาใชได ทั้งนี้อาจดูความเหมาะสม ในเรื่องของบุคลิกลักษณะ
ทางกายภาพของบุคคล รูปแบบและวัสดุของเครื่องประดับประกอบกันดวยก็ได 
  3.8.2 การใชเคร่ืองประดับในเวลากลางคืน 
              เครื่องประดับที่ใชในเวลากลางคืนควรเปนเครื่องประดับที่ทําจากวัตถุที่มีแสงแวววาว 
เมื่อกระทบกับแสงไฟแลวเกิดประกายแสงวูบวาว แบบของเสื้อผาที่จะใชกับเครื่องประดับ ไมควรเปน
แบบรุงรัง ระบายมีปกหรือลวดลายของเสื้อผาเลอะเทอะ เปนตน เพราะแบบรุงรังจะไมทําใหเครื่องประดับเดน 
สีของเครื่องแตงกายที่ใชประกอบกับเครื่องประดับในเวลากลางคืนควรเปนสีทึบ สีที่มีสีดําผสม หรือ
เปนสีที่อยูในวรรณะเย็น เชน สีดํา สีน้ําเงิน สีเขียวหัวเปด สีมวงเขม เปนตน (วรรณรัตน ตั้งเจริญ. 2526: 12)   
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 3.9 เคร่ืองประดับสําหรับผูหญิง 

  เครื่องประดับกับผูหญิงเปนของคูกัน ผูหญิงสวนใหญนิยมใชเครื่องประดับไมวาจะเปน
แหวน ตางหู สรอยคอ สรอยขอมือ และอื่นๆ อีกมากมายที่ใชในการประดับรางกายเพื่อความสวยงาม 
นอกจากเครื่องประดับจะใชประดับเพื่อความสวยงามแลว ยังบอกรสนิยมของผูใช และเสริมบุคลิกให
เดนเปนสงาไดอีกดวย 

  เครื่องประดับสวนใหญจะออกแบบเหมือนกันเปนสวนมาก ทั้งนี้ผูออกแบบเองถือความ
นิยม ความตองการของตลาดเปนหลัก ดังนั้น งานเครื่องประดับที่เห็นจึงมักจะเปนการออกแบบซ้ําซากกัน
ทั้งรูปทรง และวัสดุ การทําเครื่องประดับนับเปนงานศิลปะ หรือไมขึ้นอยูกับนักออกแบบนั่นเอง หาก
นักออกแบบมุงเอาใจความตองการของคนสวนใหญเพื่อตองการขาย และออกแบบสนองความตองการ
ของคนเหลานั้น การออกแบบจะอยูในวงจํากัด ไมสามารถคิดสรางสรรคผลงานใหมได เพราะความกลัววา
งานจะไมเปนที่นิยมของตลาด ผลงานนั้นมีเพียงชิ้นเดียว ไมสามารถทําซ้ําไดอีก งานเครื่องประดับนั้น 
จะเปนงานศิลปะ ดังนั้น นักออกแบบเครื่องประดับจึงตองมีความคิดสรางสรรคในดานรูปทรงและวัสดุ
ที่จะใช 
     การทําเครื่องประดับนั้นมีหลายวิธี อาจจะใชวัสดุมารอยประกอบ บัดกรี และหลอ การหลอ
และบัดกรีนิยมใชในโลหะรูปพรรณ ศิลปะเครื่องประดับสวนใหญจะใชวิธีบัดกรี และวิธีหลอม เพราะ
สามารถสรางงานได หลายรูปทรง โดยเฉพาะวิธีหลอเปนที่นิยมมาก เพราะจะไดงานละเอียดชิ้นเดียว 
ในงานเครื่องประดับที่เปนงานอุตสาหกรรม จะใชวิธีหลอหลายช้ินในเวลาเดียวกัน และเหมือนๆ กัน 
งานเครื่องประดับเปนเสมือนงานประติมากรรมชิ้นเล็กๆ ที่มีคุณคาทางความงามในดานรูปทรง และ
ผลรวมของความงามทางศิลปะหลายดานไวดัวยกัน ดังนั้น งานเครื่องประดับนอกจากจะเนนคุณคาของ
รูปทรง ความงดงามของโครงสราง ยังตองคํานึงถึงความสัมพันธของวัสดุดวย เรามักจะเนนคุณคาของ
วัสดุที่ใชทําเครื่องประดับมากกวารูปแบบ คือขอใหเปนเพชร ทับทิม มรกต ไพลิน และอื่นๆ ที่มีราคาไว
กอน แบบสวยหรือสรางสรรคหรือไมเอาไวดูทีหลัง นั้นหมายถึงเครื่องประดับที่เนนคุณคาทางราคา 
มากกวาคุณคาทางความงามรูปทรงและความคิดสรางสรรคของนักออกแบบ แตผูหญิงสมัยใหมนิยมที่จะใช
เครื่องประดับแปลกๆ มีความสวยงามของรูปทรงแปลกตา ดวยความคิดสรางสรรคของนักออกแบบ 
มากกวาราคาของเครื่องประดับ เราจะเห็นวาเครื่องประดับที่ทําจากวัสดุราคาถูก เชน เงิน ทองเหลือง แต
ก็มีรูปแบบแปลกตาหวือหวา ราคาจะแพงขึ้นทันที บางคนอาจจะคิดวาก็วัสดุถูกๆ ทําไมราคาถึงแพงได 
ที่วามีราคาแพงก็เพราะคุณคาอยูที่การออกแบบ เพราะผูสรางเขาเนนที่แบบ มากกวาวัสดุ และเพราะการ
ออกแบบที่ดีนั่นเอง ที่ทําใหเกิดความสัมพันธอันงดงามระหวางรูปแบบ และวัสดุที่ใช (วรรณรัตน ตั้งเจริญ. 
2526: 12) 
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  นอกจากนี้เครื่องประดับยังถือวาเปนสิ่งที่เรียกชีวิตชีวาใหกับผูหญิงไดเปนอยางดีเลย
ทีเดียว เพราะนับตั้งแตโบราณกาลมา ผูหญิงใชเครื่องประดับเพื่อสงเสริมบุคคลิกภาพของตนเองเพื่อให
ดูดีมีสงายิ่งขึ้น การเลือกเครื่องประดับใหเขากับตนเองและใหเขากับวาระโอกาสตามสถานที่ตางๆ จึง
เปนส่ิงที่จําเปน เพราะนอกจากจะทําใหดูดีมีเสนหแลว ยังขับใหบุคลิกภาพของตนเองดูโดดเดนสะดุดตา
อีกดวยโดยมีวิธีในการเลือกใสเครื่องประดับสําหรับผูหญิงในโอกาสตางๆ  
  เคร่ืองประดับสําหรับใสไปทํางาน 
  ควรเลือกแบบของเครื่องประดับที่ดูเรียบรอยไมใหญมาก แตก็ตองขึ้นอยูกับหนาที่การงาน
ของแตละบุคคล เพราะถามีอาชีพเปนสาวนักประชาสัมพันธหรือนางแบบ จะสามารถเลือกใสสรอย 
หรือตางหูเกๆ ที่เนนการออกแบบและขนาดใหญได แตถามีอาชีพเปนสาวออฟฟศทั่วไปก็ไมควรอยางยิ่ง 
เพราะแคสรอยที่ดูโดดเดน หรือสรอยระยาประดับเพชรเสนโตๆ เพียงเสนเดียว  
  เคร่ืองประดับสําหรับงานกลางวัน 
  สําหรับงานกลางวัน เชนงานเลี้ยงค็อกเทลหรือปารตี้สบายๆ ในสวนเล็กๆ ควรเลือกแบบ
ตุมหูหรือสรอยขนาดกลางๆ อยาใหญโตมากนักเพราะจะไมเหมาะสม ยกเวนเสียแตวาไดรับเชิญไปงาน
ที่จัดขึ้นอยางหรูหรา  
  เคร่ืองประดับสําหรับงานกลางคนื 
  สําหรับงานกลางคืน หลายคนชอบออกงานกลางคืนมากกวากลางวัน นั่นก็เพราะสามารถ
แตงกายไดเร่ิด หรู อลังการ ไดเหมาะสําหรับเครื่องประดับที่หรูหราและอลังการ มาสวมใสอวดโฉมกัน 
แตจะออกมาสวยหรือไมอยางไรนั้น ก็ขึ้นอยูกับวาแบบเสื้อกับเครื่องประดับที่เลือกใสเขากนัไดดหีรือเปลา 
อยางเชน ถาใสชุดเปนแบบที่สวย เรียบ ดูดี เครื่องประดับก็ควรเปนอะไรที่เล็กๆ นารัก แตถาเปนคน
แตงตัวทันสมัย ควรสวมใสเครื่องประดับแบบ  
  นอกจากนี้ยังมีหลักการในการเลือกซื้อเครื่องประดับชนิดตางๆ ใหเหมาะสมกับตนเอง
ดังนี้ 
  ตางหู (Earring) 
  ตางหูเปนเครื่องประดับที่สะดุดตาแกผูพบเห็นมากที่สุด เนื่องจากตางหูเปนเครือ่งประดบัที่
อยูในระดับเดียวกับใบหนา เปนสิ่งที่จะชวยขับใหใบหนาดูโดดเดนยิ่งขึ้น ดังนั้น การเลือกตางหสุูภาพสตรี
ควรใหความสําคัญเปนพิเศษโดยควรคํานึงถึงรูปหนาของผูสวมใสควบคูกันไปดวย อยางเชน ผูที่
มีใบหนาคอนขางกลม รูปทรงของตางหูควรเลือกที่เปนลักษณะยาว หรือหอยตุงติ้ง แตหากเปนผูที่มี
ใบหนาคอนขางยาวรี ควรเลือกตางหูแบบติดหูเพราะจะชวยลดความยาวของใบหนาลงได 
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  สรอยคอ (Necklace) 
  สรอยคอเปนอีกชิ้นที่จะสงเสริมใบหนาของเราไดเชนกัน สรอยคอมีหลากหลายเชนเดียวกับ
ตางหู สรอยที่ติดกับคอจะเรียกวา โชกเกอร (Choker) แตหากจําแนกตามความยาวของสรอยคอสตรีอาจ
แบงได 3 แบบดังนี้ ความยาว 18 นิ้ว เรียกวา Princess–Length ความยาว 20–24 นิ้ว เรียก Matinee-Length 
ถายาวมากกวา 24 นิ้วขึ้นไปเรียกวา Opera-Length ซ่ึงสรอยคอแตละแบบนั้น ควรเลือกใหเหมาะสมกับ
โอกาสและวัย เชน หากไปงานกลางวัน หรืองานค็อกเทลสบายๆ สรอยคอที่ควรเลือกสวมใสควรเปน
ลักษณะที่คอนขางเรียบแตเก อาทิ สรอยมุกเรียบๆ สีเทาเมทัลลิก หรือสีช็อกโกแลต ที่กําลังมาแรงในขณะนี้ 
หรือหากเปนงานกลางคืนก็จะเนนสรอยที่มีขนาดสั้นลง และประดับดวยอัญมณีที่มีสีสันสดใสเปนตน 

  สรอยขอมือและกําไล (Bracelet and Bangle) 
  สรอยขอมือและกําไลชวยเติมเต็มขอมือที่เปลือยเปลาใหดูสวยงามขึ้น สามารถบอกอุปนิสัย
และบุคลิกของคุณไดเปนอยางดี สรอยขอมือจะมีลักษณะไมคงรูปสามารถบิดไปมาได มีมากมายหลาย
รูปแบบอยูที่วัสดุที่นํามาสรางสรรค เชนการนําโลหะมาสานกันเปนโซประดับเพชร อัญมณี หรืออาจจะ
เปนการนําเชือก หรือเอ็นมาสานกันในลวดลายที่เกไกและประดับหินสี หรือลูกปดเปนตน ถาเปนกําไล
จะมีลักษณะเปนวงใหญแข็งคงรูป ไมสามารถดัดไดอีก ปจจุบันมีการนําอัญมณีมาตกแตงกําไลใหได
ลวดลายที่สวยงามทันสมัย ซ่ึงการใสกําไลนั้น ก็ตองพิจารณาความเหมาะสมของขอมือเปนสําคัญ ผูมี
ขอมือใหญ แขนคอนขางใหญ ควรใสกําไลที่มีขนาดใหญเพื่อชวยทําใหดูขอมือเรียวเล็กลงแตหากผูทีม่อื
ขอมือเรียวเล็กควรเลือกที่จะใสกําไลที่มีขนาดบาง 

  แหวน (Ring) 
  แหวนเปนเครื่องประดับหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากคุณสุภาพสตรีมาเปนเวลานาน 
โดยเฉพาะผูที่ไมช่ืนชอบการสวมใสตางหูและสรอยคอ การเลือกสวมแหวนที่ดูดีสักวงจะชวยขับบุคลิก
ของคุณใหดูโฉบเฉี่ยว มาดมั่น มากกวาการที่ปลอยใหนิ้วเปลือย  
  จากที่กลาวมาขางตน ส่ิงสําคัญที่สุดสําหรับการเลือกสวมใสเครื่องประดับ คือ ความ
เหมาะสม เพราะบางครั้งรูปแบบของเครื่องประดับที่เราชอบ หรือกําลังอยูในสมัยนิยมอาจจะไมเหมาะ
กับตนเอง ถาหากฝนใสเครี่องประดับชิ้นนั้นอาจทําใหบุคลิกภาพของผูสวมใสเสียหายได  
(สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ. 2552:  ออนไลน) 
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4.  การออกแบบเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม 

 4.1 การออกแบบเครื่องประดับ 
        การออกแบบเครื่องประดับ คือ การกําหนดความนึกคิดหรือจินตนาการตามความตองการ
แสดงออกมาเปนการสรางสรรคหรือปรับปรุงแกไขสิ่งเดิมที่มีอยูใหเกิดประโยชนสัมพันธกับความงาม
และวัสดุที่นํามาใชโดยใหเหมาะสมกับรูปแบบนั้นๆ การออกแบบเครื่องประดับที่ดีนั้น นักออกแบบ
จะตองคํานึงถึงความสวยงามและความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของผูสวมใสเปนประการสําคัญ และ
งานทุกชิ้นจะตองมีความเดนอยูในตัวเอง โดยนําหลักพื้นฐานทางดานศิลปะมาชวยในการออกแบบดังนี้ 
  4.1.1 เสนจากหลักฐานทางประวัติศาสตรบงวางานทัศนศิลปชิ้นแรกๆ ของมนุษยนั้น
เริ่มมาจากเสน เสนเปนพื้นฐานของโครงสรางของทุกสิ่ง เสนในการออกแบบเครื่องประดับ คือ เสนที่มี
ความยาว ความกวาง ความหนา ซ่ึงสามารถมองเห็นไดดวยตา และมีเนื้อท่ี เสนสามารถแสดงความรูสึก
ไดดวยตัวของมันเอง ในการออกแบบเครื่องประดับ เสนเรขาคณิตเปนเสนที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
ในการนํามาใชในการออกแบบเพราะลักษณะรูปทรงที่เรียบงาย และแข็งแรง การนําเสนมาใชในการ
ออกแบบเครื่องประดับ ตองพิจารณาถึงโครงสรางของสวนรวมทั้งหมดกอน และผูออกแบบจะตองระบุ
ใหชัดเจนดวยวาจะใชวัสดุอะไร ทั้งนี้เทคนิคของการผลิตชวยใหเสนมีการเคลื่อนไหวได  
  4.1.2 รูปราง รูปทรง และบริเวณวาง รูปรางและรูปทรงเมื่อนํามาใชในการออกแบบ
เครื่องประดับนั้น มีความหมายใกลเคียงกันมาก รูปทรงคือสวนรวมทั้งรูปภายในและภายนอกจะ
เปนโครงสรางที่กอรูปขึ้นดวยหนวยเพียงหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมตัวกันขึ้นก็ได  มีเอกภาพ
ภายในตัว เปนความหมายในลักษณะเชิงสามมิติ สําหรับรูปรางเปนลักษณะความหมายในเชิงสองมิติ 
รูปทรงที่นักออกแบบนิยมใชในงานออกแบบเครื่องประดับคือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอินทรียรูป 
รูปทรงอิสระ รูปทรงบริสุทธิ์ สําหรับบริเวณวาง คือ พื้นที่วางซึ่งสัมพันธกันอยูกับรูปรางและรูปทรง 
เปนสิ่งที่สรางความนาสนใจ สรางความแปลกใหมไมซํ้ากับรูปแบบที่มีอยูเดิม ทําใหเห็นไดวารูปราง 
รูปทรงและบริเวณวางนั้นมีความสัมพันธกับการออกแบบเปนอยางมาก 
  4.1.3 สี เกิดจากการที่แสงสองกระทบกับวัตถุแลววัตถุนั้นดูดซึมซับบางสีไวโดยสะทอน
สีบางสีออกมาสูสายตาเรา  ซ่ึงการใชสีในการทําเครื่องประดับตางจากการใชสีทางการเขียนภาพ เพราะ
สีของงานเครื่องประดับเปนสีจากวัตถุซ่ึงผสมผสานกันเองตามธรรมชาติ เปนการตกผลึกของอัญมณี
และแรหินที่ยาวนาน ผูออกแบบควรจะมีความรูเกี่ยวกับเรื่องของสีเพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชใน
การออกแบบตอไป สีเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางหนึ่งในการดํารงชีวิต ซึ่งมนุษยรูจักและสามารถ

นํามาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ ในอดีตกาล มนุษยไดคนพบสีจาก

แหลงตางๆ  จากพืช  สัตว  ดิน และแรธาตุนานาชนิด จากการคนพบสีตางๆ เหลานั้น มนุษยไดนําเอาสี

ตางๆ มาใชประโยชนอยางกวางขวาง โดยนํามาระบายลงไปบนสิ่งของภาชนะเครื่องใช หรือระบายลง
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ไปบนรูปปน รูปแกะสลัก เพื่อใหรูปเดนชัดขึ้นมีความเหมือนจริงมากขึ้น รวมไปถึงการใชสีวาดลงไป

บนผนังถํ้า หนาผา หินเพื่อใชถายทอดเรื่องราว และทําใหเกิดความ รูสึกถึงพลังอํานาจที่มีอยูเหนือส่ิงตางๆ 

ทั้งปวงการใชสีทาตามรางกายเพื่อ กระตุนใหเกิดความฮึกเหิม เกิดพลังอํานาจ หรือใชสีเปนสัญลักษณ

ในการถายทอด ความหมายอยางใดอยางหนึ่ง 
  จิตวิทยาเกีย่วกับสี 
  สีแตละสีมีคุณสมบัติแตกตางกัน พลังของสี มีอิทธิพลตอการรับรูของเรา การเลือกสีใชสี     
จึงเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยงของกับสรางสรรค เพื่อผลทางดานความงาม หรือผลทางดานธุรกิจในงาน
ออกแบบตางๆ ผูปฎิบัติงานเหลานี้ควรตองเขาใจในเรื่องจิตวิทยาของสี ที่มีผลตอผูบริโภค หรือควร
เรียนรูอิทธิพลของสีที่มีตอจิตใจของมนุษย ในแงของจิตวิทยาของสีตางๆ จากขอมูลของโกสุม สายใจ  
สรุปไดดังนี้คือ 
   - สีออน สีขาว สีครีม รวมทั้งสีที่มีคาน้ําหนักออน จะใหความรูสึกกวางหรือใหญกวา
ความเปนจริง  รวมทั้งใหความรูสะอาด  บริสุทธิ์  นาสัมผัส 
   - สีเขม เชน สีดํา น้ําเงิน และสีที่มีคาน้ําหนักแก จะใหความรูสึกเล็ก หรือแคบกวา
ความเปนจริง  รวมทั้งใหความรูสึกมั่นคง แข็งแรง และมีน้ําหนักมากกวาความเปนจริง การเลือกใชสีให
เกิดเปนความรูสึกตางๆ สรุปไดดังนี้ 
   - เร่ือง ขนาดสีออน ทําใหดูมีขนาดกวาง และใหญกวา ความเปนจริง สวนสีเขมให
ความรูสึกคับแคบ  และเล็ก 
   - เร่ือง น้ําหนกั สีออน  ใหความรูสึกเบากวาสีเขม 
   - เร่ือง ระยะทาง  สีออน ใหความรูสึกไกลสีเขมใหความรูสึกใกล 
   - เร่ือง พลังและความรูสึกรอนเย็น สีเขม ที่มีความสดใส และยังไมถูกลดคาดวยสีใดๆ  
จะใหความรูสึกมีพลังมาก สีเขมวรรณะรอน เชน สีแดง สีสมใหความรูสึกรอนแรง และมีพลังดึงดูด   
สวนสีเขมวรรณะเย็น เชน สีน้ําเงิน สีมวงคราม ใหความรูสึกเย็น  สงบ 
   - ความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวของสีแตละสี รับรูไดดวยตาและจิต โดยการ
มองผิวหนาของแตละสีที่เปลงประกายออกมาในลักษณะของความสั่นสะเทือนของ (vibration) แคนเดนสกี ้ 
จิตรกรในกลุมนามธรรม (Abstract  Art)  ไดกําหนดการเคลื่อนไหวของสี ดังนี้ 
    สีน้ําเงิน สงบ มั่นคง มีแนวโนมที่จะเคลื่อนไหวภายในตวัเอง 
    สีเหลือง สดใส ชัดเจน มีแนวโนมจะเคลื่อนไหวสูภายนอก 
    สีเขียว สดใส รมเยน็ แนวโนมเคลื่อนไหวเขาสูกึ่งกลาง (ใจภกัดิ ์ออนงาม. 2547: 49) 
  นอกจากนี้เขายังไดสรุปตอไปอีกวา กลุมสีรอน เชน แดง สม มวงแดง  เคลื่อนไหวได
ดีกวากลุมสีเย็น เชน น้ําเงินเขียว มวงน้ําเงิน 
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  นอกจากนี้ ฟารีดา อาชาดุลลินา (Phaleda  Arcadurina) นักจิตวิทยาชาวโซเวียต ไดกลาวถึง
อิทธิพลและความสําคัญของสี เพื่อเอาไวดูวา คนชอบสีไหนจะมีจิตอยางไร และสีนั้นจะมีผลกระทบตอ
ความรูสึกอยางไร 
  สีฟาออน ชวยใหจิตใจกระชุมกระชวย บรรเทาความเศรา และชวยกลอมจิตใจใหเบิกบาน  
ชวยบรรเทาความเจ็บปวด ทําใหรูสึกเย็นสบาย สีฟาออนเปนสีของความอดทน 
  สีแดง เปนสัญลักษณของพลัง ความเกรียงไกรและอารมณรอน เปนสีกระตุนประสาท
ไดมากที่สุด สะดุดตาคนไดในทันทีที่เห็น และจะเบื่อไดเร็วเชนกัน 
  สีชมพู คลายกับธรรมชาติที่ออนนุม  และคอนขางจะดเูปนทารก 
  สีเขียว ทําใหสงบ คนที่ชอบสีนี้จะพยายามแสดงความสามารถ สําหรับคนที่ไมชอบ
อาจจะเปนไปไดวาเปนคนกลัวปญหาในชีวิตประจําวัน 
  สีน้ําเงินแก ส่ือถึงความสงบของจิตใจที่มีอยูในคนที่อิ่มเอิบ คนที่ชอบสีนี้เปนคนสมถะ  
แตเปนสี ที่สบายตา  ชวยขจัดความเครียด 
  สีเหลือง เช่ือกันวา แสดงออกถึงสามัญสํานึก เปนสีที่โปรดปรานของคนขี้สงสัยที่พูดคุย
กับคนอื่นๆ และตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดโดยงาย สีเหลืองชวยทําใหระบบประสาทเขมแข็ง และ
ปลูกฝงการมองโลกในแงดี 
  สีมวง ดูลึกลับ คนที่ชอบสีมวงเปนคนที่มลัีกษณะเจาอารมณ  และออนไหว 
  สีน้ําตาล เปนสัญลักษณของความกระวนกระวาย และความไมพอใจ 
  สีเทา  เปนสีของการประนีประนอม บางก็วาเปนสีของคนที่มีลักษณะชอบใชเหตุผล   
และไมคอยไวใจอะไรงายๆ 
  สีดํา เปนสีของคนที่ขาดความมั่นใจในตวัเอง มองชีวิตอยางหดหู และไมสูจะมีความสุข 
  สีขวา ดูจะเปนสีในอุดมคติ ทีไ่มกอใหเกิดความรําคาญและขอโตแยงใดๆ 
(ใจภักดิ์ ออนงาม. 2547: 49) 
  4.1.4 ความสมดุล คือ การจัดองคประกอบใหสัมพันธกัน มีน้ําหนักหรือความกลมกลืม
ไปดวยกันความสมดุลมีสองลักษณะ คือ ความสมดุลซายขวาเทากัน และความสมดุลซายขวาไมเทากัน  
การออกแบบเครื่องประดับเปนการออกแบบสามมิติ ซ่ึงถาออกแบบมาไมสมดุลในเครื่องประดับอาจ
แกปญหาไดคือ การแกสมดุลดวยรูป การแกสมดุลดวยสี การแกสมดุลดวยลักษณะพื้นผิว 
  4.1.5 ลักษณะผิว คือ สวนที่มองเห็นไดรอบๆ ของรูปทรง หรือรูปรางนั้นๆ ซึ่งอาจจะ
เปนลักษณะผิวขรุขระหยาบ มัน ดาน โปรง ใสฯลฯ โดยลักษณะผิวที่แตกตางกันจะสรางความรูสึกตอ
การพบเห็นและการตอบสนองที่แตกตางกัน และสามารถสรางจุดสนใจใหกับเครื่องประดับชิ้นนั้นๆ  
ไดอีกดวย  ทั้งนี้ทั้งนั้นการออกแบบเครื่องประดับใหลักษณะผิวสะดุดตาไดนั้นจะตองคํานึงถึงแบบและ
วัสดุที่จะนํามาใชในงานดวย  
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 4.2 การผลิตเครื่องประดับดวยวธีิอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  วิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีวิธีที่นิยมแพรหลายคือ วิธีฉลุ วิธีรอยเรียงตางๆ  
วิธีบัดกรี และวิธีหลอแบบงายๆ เครื่องมือและอุปกรณ มีดังนี้ 
   คันเลื่อยฉลุ (Jeweler’s saw) มีทั้งชนิดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได และชนิดเล่ือนไมได การใส
ใบเลื่อยตองใสใหตึง  และฟนของเลื่อยอยูในลักษณะแนวนอน 
  ปากการหนีบ (C-Clamp) และไมชายธง ปากกาหนีบใชหนีบไมชายธงไวกับตรงเพื่อ
ยึดแผนลหะอีกไมใหเคล่ือนไหว หรือคดงอ 
  สวานมือ (Hand drill)  สําหรับเจาะรูลวดลายเพื่อที่จะใสใบเลื่อยฉลุได และเจาะรูเพื่อ
รอยหวงตาง ๆ 
  คีมตัด (Flat-nosed and Roundnosed pliers) ใชสําหรับดัด และจับหวงใหถนัดมือ หรือ
บีบหวงใหชิด 
  กรรไกรตัดโลหะ (Hand shear) ใชตัดแผนโลหะบางๆ ใหขาดจากกัน 
  ระเมิดแขน และระเมิดแหวน (Ring mangrel) สําหรับใชดัดโลหะใหเปนรูปกําไลมือและ
แหวน  วิธีใชใหใสโลหะที่ฉลุและขัดเรียบรอยแลวไปที่ระเมิดแขน หรือแหวน ใชมือดัดใหเขารูปหรือ
พันผารองไวแลวใชคอนยางทุบ 
  ตะไป (Fill)  มีหลายขนาด ดังนี้ 
  - ตะไบเล็กชนิดกลม  ใชในกรณีที่ตองการขัดรูใหเปนวงกลม 
  - ตะไบเล็กชนิดทองปลิง  คือมีดานโคงดานหนึ่ง  และอีกดานเรียบตรง ใชขัดในกรณทีี่
ตองการใหดานโลหะดานหนึ่งเรียบ  และดานหนึ่งเปนสวนโคง 
  - ตะไบเล็กชนิดสามเหลี่ยม  ใชขัดรอยตอโลหะ  มุมทีห่ักเปนรูปเหล่ียมใหเรียบ 
  - ตะไบเล็กปากมีด  ขัดตามซอกโลหะเล็กๆ ใหเรียบ 
  - ตะไบเล็กชนิดวงรี  ใชขัดสวนโคงใหเรียบ 
  - ตะไบเล็กชนิดส่ีเหล่ียม  ใชขดัโลหะดานเรยีบใหตรง 
  วิธีใชตะไบตองขัดไปในทางเดียวกันตลอด และตองถูอยางเบามือเพื่อใหเสียน้ําหนัก
โลหะนอยที่สุด 
  - คอน (Hammer) เปนอุปกรณสําหรับเคาะขึน้รูปใหไดรูปทรงตามตองการเครื่องมือ
และอุปกรณในการขัดโลหะ (วรรณรัตน อินทรอํ่า. 2536: 38-41) 
  - ตะไบขนาดตางๆ  
  - สักหลาดกลมขนาดตางๆ 
  - กระดาษทรายน้ํา  ตั้งแตหยาบจนถึงละเอียด 
  - กระดาษขัดเงา 
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  - ยาดินแดง ยาดินเหลือง ยาดินขาว ใชสําหรับทาสักหลาดกอนที่จะขัดเครื่องขัดไฟฟา
ซ่ึงใชประกอบสักหลาดสําหรับขัด 
  เครื่องมือและอุปกรณในการดัดและเคาะทุบโลหะ 
  - คอนเล็กขนาดตางๆ  
  - ทั่งเหล็ก 
  - แมพิมพเบาเหล็กชนิดเปนหลุมขนาดตางๆ  
  - เครื่องบัดกรีใหความรอน 
  เครื่องมือและอุปกรณในการบัดกรี 
  - กระดาษทนไฟ  ใชสําหรับรองแผนโลหะเวลาบัดกร ี
  - ตะแกรงเหล็กสําหรับวางแผนโลหะเวลาบัดกร ี
  - คีมจับแผนโลหะที่กําลังรอน 
  - หมอแชแผนโลหะเยน็ 
  - หัวบัดกรี เตาแกส 
  - น้ํายาประสานเงินเปนตวัหลอมละลาย  และผงเผงแซ 
  - บรัสโซ  สําหรับเคลือบกอนบัดกรี (วรรณรัตน อินทรอํ่า. 2536: 41-42) 
  4.2.1  การเชื่อมประสานหรือการบัดกรี (Soldering) 
    เปนกระบวนการเชื่อมตอช้ินงานโลหะสองชิ้นเขาดวยกัน ซ่ึงการเชื่อมประสานนี้
จะใชหลักความรอนหลอมเหลวโลหะที่ทําหนาที่เปนตัวประสาน  ซ่ึงจะมีจุดหลอมเหลวต่ํากวาโลหะ 
ทั้งสองชิ้นที่ตองการเชื่อมตอ  จนกระทั่งโลหะที่เปนตัวประสานหลอมเหลวไหลเขาไปเชื่อมประสาน
รอยตอของชิ้นงานทั้งสอง  เมื่อรอยตอเชื่อมประสานแข็งตัว โลหะที่เปนตัวเชื่อมประสานจะตองมีความ
แข็งแรงพอๆ กับโลหะชิ้นงานที่นํามาเชื่อมประสาน 
  4.2.2  การทําเคร่ืองประดับดวยวิธีฉลุ 
    วิธีนี้เปนขั้นตอนของการทําเครื่องประดับอยางงายๆ การออกแบบเครื่องประดับ
แบบฉลุนี้ควรเลือกลวดลายที่โปรงเห็นความชัดเจนของรูปและพื้น เมื่อออกแบบแลวน้ํามาลงน้ําหนัก
ความแตกตางระหวางพื้นใหชัดเจนหลังจากนั้นลอกลายลงบนกระดาษ แลวนํามาแปะลงบนแผนโลหะ 
ที่จะฉลุดวยกาวยางน้ํา เจาะรูลวดลายดวยสวานมือ ใชใบเลื่อยฉลุฉลุลวดลายภายในใหเสร็จแลวจึงฉลุ
ลวดลายภายนอก เก็บรายละเอียดดวยตะไบ หลังจากนั้นขัดดวยกระดาษทรายหยาบตามดวยกระดาษ
ทรายละเอียด แลวนําเขาเครื่องขัดยาดิน ยาแดงอีกที 
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  4.2.3 การทําเคร่ืองประดับดวยวิธีตอประกอบ 
    วิธีนี้เปนวิธีที่นิยมมากสําหรับงานเครื่องประดับประเภทสรอยคอและสรอยขอมือ
วิธีนี้ไมตองใชเครื่องมือมาก การตอประกอบมีหลายวิธีขึ้นอยูกับแบบของเครื่องประดับพอแบงได 5 วิธี 
    1. วิธีการรอยเรียงแบบใชหวงเปนตัวเชื่อม 
    2. วิธีเรียงตอกันโดยใชเดือยเปนแกนกลาง ซึ่งวิธีนี้การยืดหยุนทิ้งตัวมีนอยกวา
การใชหวงตอประกอบ แตมีความแข็งแรงมากกวา 
    3. วิธีใชเสนหลักเปนแกนกลาง เปนวิธีที่นิยมใชกันมากเพราะทําไดงาย วิธีนี้คือ 
การรอยลูกปดการรอยไขมุกเปนตน 
    4. วิธีเรียงตอกันโดยวิธีพับเมน วิธีนี้ใชวิธีตัดโลหะหรือเจาะโลหะทั้งสองชั้นใหมี
ความแตกตางกันแลวนํามาเกี่ยวตอประกอบกันใหยึดกันและกันโดยใชคอนหรือคีมพับงอ 
    5. วิธีตอประกอบดวยการใชหมุดตรึง ใชโลหะ 2 ช้ินมาตอกันโดยใชตะปุหรือ
หมุดตอกทีเดียวหรืออาจใชสวานมือเจาะนําไปกอน (วรรณรัตน อินทรอํ่า. 2536: 46) 
  4.2.4 วิธีทําหวงและชักเสนโลหะ 
    หวงใชมากในการทําเครื่องประดับ เปนที่ใสตะขอ เปนสวนประกอบใหแบบ
สมบูรณขึ้น ขนาดของหวงขึ้นอยูกับความจําเปนดานใชสอยของเครื่องประดับนั้นๆวิธีทําหวงทําไดดังนี้
ใสเสนลวดเงินหรือโลหะอ่ืนๆ ที่ชักเปนเสนแลวพันรอบสิ่งที่เปนแทงกลม ใชคีมชวยจับขอแตละขอเรียง
ตอกันใหแนนใชใบเลื่อยเลื่อยลงกลมที่พันตอกันใหขาดออกจากกัน จะไดหวงตามตองการ (วรรณรัตน 
อินทรอํ่า. 2536: 47) 
  4.2.5  วิธีดัดและเคาะทุบโลหะขึ้นรูป 
    การทําโลหะใหเปนรูปดวยวิธีเคาะ ทุบ และดัดนั้นจะใชในกรณีตองการดัดแปลง
รูปทรงใหโคง งอ นูน หรือมีพื้นผิวที่แตกตางกัน โลหะที่จะนํามาผานกรรมวิธีเหลานี้ตองผานความรอน
เพื่อใหออนตัวกอน (วรรณรัตน อินทรอํ่า. 2536: 48) การทําเครื่องประดับดวยการดัดหรือเคาะนั้น ทั้งนี้
ตองมีการทดลองกับกระดาษเสียกอนเพื่อใหรูปญหาที่แทจริงเพราะเมื่อผานกระบวนการแลวโลหะจะมี
การเปลี่ยนแปลงรูปทรง และหนาแนนขึ้น 
 
 4.3 การผลิตเครื่องประดับ 
  การผลิตเครื่องประดับรูปแบบตางๆ มีดังตอไปนี้ 
  4.3.1 การประดิษฐดวยวิธีหุม คือ กรรรีดแผนเงินหรือแผนทองใหเปนแผนบางๆ แลว
นํามาหุมหรือคลุมวัตถุส่ิงของใหดูเหมือนวาวัตถุนั้นทําดวยเงินหรือทองทั้งหมด สวนมากใชกับการทาํ
เครื่องประดับหรือภาชนะที่มีแกนภายในและสามารถดับเปนรูปทรงตางๆ ได 
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  4.3.2 การประดิษฐดวยวิธีบุ วิธีนี้คือการตีเงินหรือทองใหเขารูปนี้ใหเปนรูปทรงตางๆ  
ตามตองการ เชน บุขัน หรือการเอาทองหรือเงินตีเปนแผนบางหุมขางนอก เชนเดียวกับการบุผา บุหนัง 
  4.3.3 การประดิษฐดวยวิธีดุน การดุนคือการรีดแผนทองหรือแผนเงินใหเปนแผนบาง  
แลวใชเครื่องมือกดบริเวณผิวหนาโลหะใหเกิดเปนรอยลวดลาย เรียกวา ลายดุน หรือ รูปดุน 
  4.3.4  การประดิษฐดวยวิธีหลอ คือ กรทําแมพิมพหรือหุนขึ้น แลวนาํโลหะเงินหรือทอง
เผาหลอมจนเหลวคลายน้ํา เทลงในแมพิมพใหเปนรูปทรงและลวดลายตามแมพิมพ การหลอม
จําเปนตองใชสารเผงแซหรือ สารขาวตอกชวย 
  4.3.5 การประดิษฐดวยวิธีแกะลาย การแกะลายคือการทําลายบนผิวหนาใหเกิดเปน
ลวดลายงาม เครื่องมือที่ใชในการแกะลายคือเครื่องมือประเภท ส่ิว หรือเครื่องมือแกะสลัก 
  4.3.6 การประดิษฐดวยวิธีกาไหล  กาไหลคือ การเคลือบสิ่งที่เปนโลหะดวยเงินหรือทอง  
โดยใชปรอทนําความรอนแลวปดทองหรือเงินลงไป  ชัดถูติดใหแนน 
  4.3.7 การประดิษฐดวยวิธีครํ่า การคร่ําคือ การเอาทองคําหรือเงินฝงเปนลวดลายลงใน
โลหะ นิยมใชทําดามมีดในสมัยโบราณ 
  4.3.8 การประดิษฐดวยวิธีถม การถมหรือเครื่องถม เปนกรรมวิธีประดิษฐลวดลาย
เครื่องประดับหรือภาชนะที่เกาแกในสมัยอยุธยา  ผลงานที่ออกมาคอนขางหยาบไมสวยงามประณีต
ละเอียดออน 
  4.3.9 การประดิษฐดวยวิธีลงยา คือ การทําลวดลายบนผิวโลหะ กรรมวิธีการลงยาใชได
ทั้งวัสดุที่เปนโลหะและเครื่องปนดินเผาหรือใชทําเครื่องประดับที่มีราคาถูก เชน ใชแกวปนละเอียด
ผสมปรอททาบนโลหะ ใหความรอนไลปรอทออกไปเหลือแตแกวสีติดบนโลหะ แทนการประดับดวย
พลอยหรือหินสีที่มีราคาแพง 
  4.3.10 การประดิษฐดวยวิธีฝงหินอัญมณี การฝงหินอัญมณีเปนการเพิ่มสีสันของโลหะ
รูปพรรณนั้นๆ งานเครื่องประดับในปจจุบันนิยมใชหินอัญมณีมาก (วรรณรัตน ตั้งเจริญ. 2544: 122-124) 
 
 4.4 การผลิตเครื่องประดับระบบอุตสาหกรรม 
  การผลิตระบบอุตสาหกรรม คือการผลิตแบบมวลผลิตทําสิ่งของเปนสินคา ใหมีคุณคา
ทางเศรษฐกิจตามคํานิยมของกองแผนงานกรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดใหความหมายของอุตสาหกรรม
ไววา หมายถึงการทําสิ่งของเพื่อใหเปนสินคาหรือประกอบการอันทําใหเกิดผลที่มีมูลคาเพิ่ม (Value 
Added) ในทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมเปนปจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนา
ประเทศเปนกลไกสรางเศรษฐกิจ สรางชุมชนใหเปนแหลงทรัพยากรทองถิ่นแกปญหาการเคลื่อนยาย
แรงงาน ปองกันระบบผูกขาดสินคา การผลิตอุตสาหกรรมแบงได 2 ลักษณะคือ การผลิตแบบไมตอเนื่อง
เปนการผลิตตามใบสั่ง สามารถผลิตสินคาไดหลายแบบและการผลิตแบบตอเนื่อง การผลิตแบบตอเนื่อง



 60 

ใชหลักการผลิตจํานวนมาก ผลิตไมจํากัดระบบการผลิตทั้งสองชนิดตองใชแรงงานคน เครื่องจักร วัสดุ 
และองคประกอบเพื่อการผลิต 4 ประการคือ การออกแบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
วิศวกรรมโรงงาน การผลิตในระบบอุตสาหกรรม เกี่ยวของกับกําลังคน กําลังวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องใช
และเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวกับผลผลิตสินคา และการบริการเพื่อใหไดผลผลิตภัณฑที่ดีมีปริมาณและ
คุณภาพดี ดวยวิธีที่ประหยัดและรวดเร็วที่สุด 
  อุตสาหกรรมเครื่องประดับ การประดิษฐเครื่องประดับอุตสาหกรรมมีลักษณะการผลิต
แบบมวลผลิต เชนเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น วิธีที่นิยมใชคือ การผลิตแบบอินเวสเมนส (Investment 
casting) เปนวิธีที่ใชผลิต ผลิตภัณฑที่เหมือนกันแตผลิตจํานวนมากเปนวิธีที่ทํามาจากแบบปูน มีคุณสมบัติ
ในการทนไฟมากเปนเบาหลอมแทนตนแบบขี้ผ้ึง (Wax) ทําใหผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีนี้มีความสะอาด 
ผิวสําเร็จดี  มีขนาดเที่ยง และสามารถหลอขึ้นแทนที่มีขนาดเล็กและบางไดองคประกอบของการผลิต
ระบบมวล มี 3 ประการคือ 
  1. จํานวนเครื่องมือที่มีอยู (Eauipment available) 
  2. ปริมาณของการผลิตที่ตองการ (Expected volume) 
  3. แบบของผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ (Product quality  design) 
  การผลิตระบบมวลแบบตอเนื่องมีลักษณะ 5 ประการคือ 
  1. ขั้นตอนการผลิตจะเรียงลําดับกันไวแนนอน ช้ินงานที่ผลิตจะไหลผานหนวยผลิตรวม
ลําดับเหมือนกันหมด 
  2. ลักษณะขอสิ่งที่ปอนเขาระบบ (Input) จะมีมาตรฐานแนนอน 
  3. ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑทุกหนวยมีมาตรฐานดานคุณภาพเดียวกันหมด สามารถ
ควบคุมคุณภาพไดงาย 
  4. การไหลของงานจะไมมีการหยุดจนกวาจะสําเร็จจึงไมตองมีหนวยเก็บสํารองระหวาง
ผลิต 
  5. ระบบผลิตจะใชเครื่องจักรที่ทันสมัย ทั้งระบบปอนและการเคลื่อนยายผลิตภัณฑดวย
อุปกรณเคล่ือนยาย (Converyor bells) หรือสายพานเลื่อน (ผจญ ขันธชวนะ. 2535: 347-348) 
 
 4.5 กรรมวิธีการหลอระบบอิเวสเมนส 
  กรรมวิธีการหลอระบบอินเวสเมนสที่ใชในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ        
พอสรุปไดเปนขั้นตอนของกระบวนการไดดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ทําตนแบบจากขี้ผ้ึงหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติหลอมละลายเมื่อไดรับความ
รอน 
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  ขั้นตอนที่ 2 ทําตนแบบขี้ผ้ึงประกอบเขากับกานขี้ผ้ึง ซ่ึงทําหนาที่เปนระบบจายน้ําโลหะ
ซ่ึงเรียกวา รูเท (Sprue) 
  ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นตนแบบขี้ผ้ึงที่ไดไปยึดติดเขากับฐาน (Sprue  base) ของรูเทและ
ครอบดวยหีบหลอ (Flask) ทรงกระบอกเปด 
  ขั้นตอนที่ 4 ทําการเทปูนอินเวสเมนสที่ผสมแลวเทลงในหีบหลอแลวนําไปดูดเอาอากาศ
และน้ําออกจากปูน 
  ขั้นตอนที่ 5 เมื่อปูนแข็งตัวแลวจึงนําไปอบใหความรอนเพื่อไลเอาขี้ผ้ึงออกจากแมแบบ
ปูน 
  ขั้นตอนที่ 6 จากนั้นทําการอบแมแบบปูนจนมีความรอนสูงใกลเคียงอุณหภูมิของน้ํา
โลหะ จึงทําการเทน้ําโลหะ ลงในแมแบบปูนหลอในขณะที่อุณหภูมิของปูนยังสูงอยู 
  ขั้นตอนที่ 7 หลังจากโลหะแข็งตัวแลวจึงนําเอาแมปูนไปชุบลงในน้ํา จะทําใหปูนแตกตัว
ออกแลวนําชิ้นงานหลอที่ได ไปทําการตกแตง ขั้นสุดทายตามตองการ (จาริยา เกรียงไกรเดช. 2550: 47) 

 

 4.6 การผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรมมีระบบงานดังนี้ 
  - ฝายการเงิน เจาของ  ผูลงทุนหรือที่เรียกวาผูประกอบการ 
  - ฝายหนวยจัดซื้อ จัดจาง 
  - ฝายการตลาด ทั้งภายในและนอกประเทศ 
  - ฝายออกแบบเครื่องประดับ 
  - ฝายผลิตเครื่องประดับ 
  - ฝายตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบกอนการผลิตจริงความเปนไปไดของงาน ที่
ตองสัมพันธกับความสามารถของหนวยงานดานฝมือ  กําลังคน เทคโนโลยีที่มีอยู 
  - ฝายวิเคราะหเทรนทางการตลาดแนวโนมที่เปนไปทางการตลาด ฝายคาดการณ ความ
นิยมความชอบของกลุมเปาหมายในอนาคต 
  - ฝายทําตนแบบแมพิมพดวยปูนหรือโลหะ 
  - ฝายหลอมโลหะ บัดกรี ตอประกอบ 
  - ฝายตกแตงอุปกรณ และฝายอัญมณี (จาริยา เกรียงไกรเดช. 2550: 47) 
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 4.7 โลหะที่ใชผลิตเครื่องประดับ 
  โลหะที่นํามาทําเครื่องประดับจะเริ่มตนจากการทําเปนแทงโลหะ (Ingot) ในกรณีนี้คือ 
การหลอโลหะกอน ซ่ึงสวนมากทําเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาหรือเปนแทงทรงกระบอก (Rod) นอกจากจะ
ชวยในการเก็บรักษาไดงายขึ้นแลวรูปทรงที่หลอขึ้นมาเหลานี้ยังสามารถนําไปใชในกระบวนการทํา
เครื่องประดับไดงายดวย รูปทรงของแทงโลหะอาจทําในรูปแบบของแผน (Sheet) หรือลวด (Wire) หรือ
เปนแทง (Bar) เหลานี้เมื่อนําไปใชอาจจะนําไปหลอมใหมหรือนําไปรีด ทุบใหแบนขึ้นกับกรรมวิธีในการ
ทําเครื่องประดับตางๆ  
  4.7.1 โลหะมีคาที่พบมากในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ คือ 
    4.7.1.1 เงิน (Silcer) (Ag.) 
     คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 47 และสัญลักษณคือ Ag (เปนตัวยอมาจากคํา
ในภาษาละตินวา Argentum) เงินที่เปนสินแรภาษาอังกฤษเรียกวา Silver แตมันมีช่ือเรียกหลายชื่อที่ตางๆ 
กันเพราะเกิดจากความเชื่อประเพณีจากแหลงอารยะรรมหลายแหงพวกแองโกล-แซกซอนเรียกวา Seolfor 
เยอรมันเรียกวา Silabar เงินเปนโลหะทรานซิชันสีขาวเงิน มีสมบัติการนําความรอนและไฟฟาไดดีมาก 
ในธรรมชาติอาจรวมอยูในแรอื่นๆ หรืออยูอิสระ เงินใชประโยชนในการทําเหรียญ เครื่องประดับ 
ภาชนะบนโตะอาหาร และอุตสาหกรรมการถายรูป เงินมีลักษณะแข็ง สามารถตีแผเปนแผนหนาบาง 
หรือเปลี่ยนรูปทรง และหลอมละลายใหออนตัวได เงินพบในธรรมชาติทั่วไป มีทั้งชนิดกอนและชนิด
ผงที่ปนอยูในทราย มนุษยรูจักนําเงินมาใชประโยชนนานพอกับการนําทองคํามาใช  เงินนับเปนโลหะ  
มีคากลุมแรกที่ถูกคนพบและนํามาใช การนําโลหะเงินมาใชมีมาตั้งแตยุคอียิปตโบราณ 2400 ป กอน
คริสตศตวรรษ และคนในโบราณยึดถือวาเงินเปนโลหะที่มีคามากกวาทอง เพราะในธรรมชาติโลหะเงิน
จะหายากกวาทอง เงินบริสุทธิ์จะคลายกับทองคือนิ่มและมักจะผสมโลหะอื่นๆ ซ่ึงสวนมากคือ ทองแดง 
เพราะทําใหเงินแข็งมากขึ้นและทองแดงไมทําลายลักษณะความวาวของเงิน เงินมีจุดหลอมเหลวที่ 
960.5 องศา และมีจุดเดือดที่ 2187 องศา เงินเปนโลหะสีขาว ซ่ึงมีความเงางาม ขัดเงาได  แรเงินเรายังถือ
วาเปนแรยุคโบราญควบคูมากับมนุษยหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคบรอนซ เมโสโปเตเมีย อียิปต จีน 
เปอรเชียและกรีก สรุปไดวาเรารรูจักแรเงินมากอนสมัยประวัติศาสตร 
     แหลงแรเงินในประเทศไทยพบเงินปนอยูในแรตะกั่วพบมากแถบ
กาญจนบุรี สําหรับแรเงินของโลกพบมากในทวีปอเมริกาคือแหลงปาซูกาในเม็กซิโกแทรกอยูในหิน
ลาวาและหินตะกอนภูเขาไฟยุคเทอรเชียริ สินแรหลักคือ แรอารเจนไทต แรรองคือ โพลีเบไซต สวน
กากแรไดแก ควอรตซ  ครีก ในรัฐออนตาริโอประเทศแคนาดาเปนแหลงแรทองแดง สังกะสีแบบ
มวลซัลไฟตสามารถผลิตโลหะเงินเปนผลพลอยไดของสังกะสีและทองแดง 
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    4.7.1.2 ทองคํา (Gold) (Au.) 
     ทองนับเปนโลหะตัวทองแดงที่มนุษยรูจัก แตเปนโลหะประเภทแรกที่
มนุษยนํามาใช มนุษยใหความสนใจมาเปนเวลานานและเปนโลหะที่พบในสภาพบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ 
แตไมปรากฎวาพบในปใดและลักษณะใด เนื่องจากธรรมชาติจะพบทองเปนสายแร (Nuggets) ทอง
นับเปนโลหะที่หนักและมีความตานทานการกัดกรอนไดดี เปนโลหะที่มีความออนตัวสูงมากจน
สามารถตีเปนแผนบางๆ ไดดีกวาโลหะอื่น มีความยืดหยุนไมเปนสนิมมีพื้นผิวมันวาวไมหมองงาย
สามารถเปลี่ยนรูปทรงได โลหะที่นิยมนํามาผสมทองคือ ทองแดงและเงิน ปริมาณของทองในทองที่มี
โลหะอื่นผสม (Alloy) จะเรียกวา Karat ซ่ึงเปนน้ําหนักของทอง ทองน้ําหนักของทอง ทองมีจุดหลอมเหลว
ที่ 1064.4 องศา และจุดเดือดที่ 2930 องศา 
    4.7.1.3 ทองคําขาว (Platinum) 
     ทองคําขาวพึ่งเปนที่รูจักกันเมื่อประมาณศตวรรษที่ 16 ในอเมริกาใต ซ่ึง
พบในแหลงแรทองคําขาว ทําใหไดช่ือวา platina del  pinto ซ่ึงหมายถึงโลหะเงินแหง pinto ประมาณ 50 
เปอรเซ็นตของทองคําขาวใชทําเครื่องประดับ เพราะทองคําขาวเปนโลหะที่ขาวสวยงาม เปนโลหะที่มี
ความแข็งตัวสูง มีความมันวาวจุดหลอมเหลวสูง และมีความตานทานการกัดกรอนไดดี สวนใหญใชบอย
ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ซ่ึงไปชุบเคลือบผิวโลหะอ่ืนได ใหผลเงางามทนทาน (จาริยา  เกรยีงไกรเดช. 
2550: 48-49) 
  4.7.2 โลหะอื่นๆ ที่พบในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ 
    4.7.2.1 ทองเหลือง (Brasses) 
     ทองเหลือง คือ โลหะผสมของทองแดง โดยใชสังกะสีเปนธาตุผสมหลัก
มักจะมีธาตุอ่ืนผสมอยูอีก เชน อะลูมิเนียม ตะกั่ว เปนตน เพื่อชวยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพใหดี
ขึ้น แตทั้งนี้ปริมาณธาตุผสมอื่นๆ ตองมีไมมากเกินไปจนสงผลสืบเนื่องตอคุณภาพทางกายภาพและทาง
กลของโลหะผสมมากกวา ผลสืบเนื่องของสังกะสีที่มีตอโลหะ ปริมาณสังกะสีในทองเหลืองมีตั้งแต
จํานวนเล็กนอยไปจนมากกวา 40 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักไดสีของทองเหลืองจะแปรเปลี่ยนไปตาม
ปริมาณของสังกะสีที่ผสมอยู ถาปริมาณนอยสีโลหะจะออกเปนสีเหลืองและเหลืองซีดลงตามลําดับ ในงาน
เครื่องประดับนิยมผสมสังกะสี 15 เปอรเซ็นต 
    4.7.2.2  ทองแดง (Copper) (Cu.) 
     ทองแดงเปนโลหะที่พบมากตามธรรมชาติมีการคนพบทองแดงมากตั้งแต
กอนยุคประวัติศาสตรและทองแดงเปนโลหะชนิดแรกที่พบและนํามาใชโดยมนุษยตั้งแตอดีตและยังคง
ความสําคัญมาจนถึงปจจุบัน ทองแดงมีคุณสมบัติคือ นําความรอนและนําไฟฟาไดดี ทนทานไมสึกกรอน
งาย สามารถขึ้นรูปได เชื่อมตอไดและผสมกับโลหะอื่นๆ เพื่อสราง Alloy ใหมได ซ่ึงในปจจุบัน Alloy 
ของทองแดงที่ผสมขึ้นในโลกมากกวา 100 ชนิด 
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    4.7.2.3 อลูมิเนียม (Aluminum) (Al.) 
     อลูมิเนียมเปนโลหะที่พบไดตามธรรมชาติอีกตัวหนึ่งคือประมาณ 8% 
ของเปลือกโลกและมีคุณสมบัติคือ มีความทนทาน มีน้ําหนักเบา ราคาถูก จึงพบวาถูกใชงานมากในทาง
สถาปตยกรรม อุปกรณเครื่องใชในบานหีบหอตางๆ มีจุดหลอมเหลวประมาณ 660 องศา สามารถใช
ผสมกับโลหะอื่นๆ ได เพื่อสราง Alloy ตัวใหม 
    4.7.2.4 นิเกิล (Nickel) (Ni.) 
     เปนโลหะสีขาว  ซึ่งใชเปนตัวสวนผสมของ Alloy  ตางๆ เพื่อชวยเพิ่ม
ความแข็งแก Alloy นั้นๆ โดยไมทําลายลักษณะเดิมของ Alloy นั้น มีจุดหลอมเหลวประมาณ 1435 องศา 
เราพบนิเกิลไดบอยในชีวิตประจําวัน  เพราะเปนโลหะที่ใชทําเหรียญสตางคและใชมากเพื่อเปน BASIC 
ในการ ชุบ คุณสมบัติของนิเกลมีความแข็งแรงมาก และราคาไมแพง  จึงเปนตัวอุปกรณประกอบ ขอตอ
ตางๆ ของจิวเวลล่ี เชน พวกเข็มกลัด  แปนตางหูตางๆ เปนตน (จาริยา เกรียงไกรเดช. 2550: 49-50) 
 
 4.8  อัญมณีท่ีใชในการทําเคร่ืองประดับ 
  มีการขุดพบหลักฐานการใชเครื่องประดับและอัญมณีในสมัยโบราณเมื่อประมาณ 
20,000 ปมาแลว ในสมัยโบราณการใชอัญมณี คือ การนําเอาหินสีสวยๆ เพื่อความสวยงาม จุดประสงค
หลักเพื่อใชเปนเครื่องราง 
  อัญมณีศาสตร คือ ศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับเพชรพลอยท้ังที่ เปนสารอินทรีย  (Organic 
Material)  และสารอนินทรีย (lnorganic  Material) ที่อยูใตผิวโลก  ไดขุดขึ้นมาแลวนําไปเจียระไน 
  อัญมณี หรือ รัตนชาติ คือ แรหินบางชนิด  หรือ อินทรียวัตถุที่ใชตกแตงเปนเครื่องประดับ
ไดโดยมีคุณสมบัติสําคัญ 4 ประการ คือ หายาก คงทน และพกพาได โดยผานการเจียระไนหรือการ
แกะสลักหรือไมก็ได 
  อัญมณีตามธรรมชาติแบงออกเปน  2  ประเภทตามลักษณะของตนกําเนิด  คือ 
  - สารอินทรีย (lnorganic Materials) คือสารที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต เชน ไขมุก งาชาง อําพัน  
ถานเจท ปะการัง 
  - สารอนินทรีย (lnorganic Materials) คือสารที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต หรือไดมาจาก
เปลือกโลกไดแก  แร และหิน 
  4.8.1  คุณสมบัติในแงความสวยงามของอัญมณี 
    สี (Color) มีสีหลักทั้งหมด 6 สี คือ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) สีสม (Orange)          
สีน้ําเงิน (Blue) สีเหลือง (Yellow) สีมวง (Violet) สวนสีอ่ืนๆ นั้นเปนการผสมของสีทั้งหก โดยสีที่เดนชัด
จะจัดเปนสีหลัก  สีที่แสดงออกมาใหเห็นรองลงมา  คือ  สีรอง 
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  4.8.2  ความเขม  (Tone)  เปนการบอกลักษณะของสีนั้น  ๆวามีลักษณะความเขมอยูในระดับใด 
คือ ออน (Light/Lt) ออนมาก (Very light / VLt) ปานกลาง (Moderate / Mode) เขม (Very dark / VD) 
สําหรับอัญมณีที่มีสีขาว สีดํา และใสไมมีสี จะไมมีความเขม เราเพราะอัญมณีทั้งสามสีจัดเปนอัญมณีที่
ไมมีสี  เรียกวา  Achomatic   
  4.8.3  การผานแสง  (Transparent / TP)  คือคุณสมบัติของอัญมณีในการยอมใหแสงผาน  
ซ่ึงจัดออกเปนหลายระดับคือ 
    -  โปรงใส  (Transparent / TP) คือเห็นรูปรางของวัตถุที่อยูดานหลังอัญมณีไดชัดเจน 
    - กึงโปรงแสง (Semi – Transparent / STP) คือเห็นรูปรางของวัตถุที่อยูดานหลัง 
อัญมณีแตไมชัดนัก 
    -  โปรงแสง  (Translucent / TL)  คือแสงสามารถสองผานอัญมณีไดแตไมสามารถ
มองเห็นวัตถุที่อยูดานหลังอัญมณี    
    -  กึ่งโปรงแสง  (Semi-Transparent / STL)  คือแสงจะสามารถผานไดเฉพาะบริเวณ
ของของอัญมณี 
    -   ทึบแสง (Qpaqua) คือ แสงไมสามารถผานไดเลย 
  4.8.4 การกระจายแสง (Dispersion)  คือการที่แสงสีขาวเมื่อสองผานดานที่ลาดเอียงทั้ง 2 ดาน
ของอัญมณีแลวเกิดการหักเหออกมาเปน 6 สี คือ สีแดง สีสม สีเขียว สีน้ําเงินและสีมวง ซ่ึงสามารถแบง
การกระจายแสงได 3 ระดับ คือ สูง(Strong / St) กลาง (Moderrate /  Mod) และต่ํา(Weak / Wk) 
  4.8.5 ลักษณะการเจียระไน (Cutting style) ลักษณะการเจียระไนจะแบงตามรูปรางการ
เรียงตัวของบริเวณผิวดานเรียบขัดมันของพลอยที่เจียระไนแลวหรือที่เรียกวา “Facet” ลักษณะการ
เจียระไน มีช่ือเรียกแตกตางกันออกไป ดังนี้ 
    - เหล่ียมเกสร (Brilliant  cut) เปนเหลี่ยมที่นิยมใชกับเพชรมากที่สุด 
    - เหล่ียมมรกต หรือเหล่ียมขั้นบันได (Step cut) นิยมใชเพื่อหลบมลทินในอัญมณี 
เหล่ียมชนิดนี้จะไมคอยสะทานแสง นิยมใชมากในมรกตเนื่องจากเปนอัญมณีที่มีมลทินมาก 
    - เหล่ียมแบบผสม (Mixed cut) เปนการผสมระหวางเหลี่ยมเกสรและเหลี่ยมขั้นบันได
เพื่อรักษาสี และน้ําหนักของพลอย 
    - เหลี่ยมแบบหลังเบี้ย (Cabochon cut) จัดเปนการเจียระไนแบบดั้งเดิม เหมาะ
กับอัญมณีที่ผานแสงนอย มีตําหนิมากหรือมีปรากฎการณ 
    - เหล่ียมกรรไกร (Scissors cut) ไมเปนที่นิยมนักเพราะทําใหอัญมณีเสียน้ําหนัก
มาก จึงนิยมใชกับพลอยสังเคราะห 
    - แบบกอนมน (Tumbled) มีลักษณะของรูปรางไมแนนอนเหมือนกอนกรวด ผิว
ไมเรียบ 
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  4.8.6 รูปรางการเจียระไน (Cutting shape) คือเสนรอบวงของพลอยดุไดโดยการคว่ําพลอย
ลงเสนที่เห็นโดยรอบคือรูปรางการเจียระไน 
  4.8.7 ปรากฎการณ (Phenomena) คือลักษณะที่เกิดเนื่องจากการเลนแสงในอัญมณี 
  4.8.8 ประกาย (Brilliancy) คือการจํานวนแสงที่สะทานผานอัญมณี ประกายจะดีหรือไม
ขึ้นอยูกับการเจียระไน 
  4.8.9  ความวาว (Luster) คือคุณภาพและจํานวนของแสงที่สะทานจากผิวอัญมณี ซ่ึงขึ้นอยู
กับการขัดมันบริเวณผิวของอัญมณี 
  4.8.10  อัญมณีตางๆ แบงตามสี 
    4.8.10.1 ใสไรสี 
      - เพชร (Diamond) ถือวาเปนอัญมณีที่มีคามากที่สุดเนื่องจากมีประกายแวว
วาวงดงาม และมีความแข็งแรงกวาแรทุกชนิดบนโลก มีหลายสีแตเปนที่นิยม คือ เพชรที่ใสปราศจากสี 
      - ร็อกคริสตัล (Rock crystal) เปนอัญมณีมีตระกูลแรควอตซซ่ึงมี
หลากหลายสี ร็อกคริสตัลมีสีขาวใสเปนแรควอตซที่บริสุทธิ์มากที่สุด 
    4.8.10.2 สีแดง 
      - ทับทิม (Ruby) ทับทิมคุณภาพเยี่ยมจะมีสีแดงเขม แตอาจพบทับทิมสี
ออกไปทางสีชมพูถึงสีมวง หรือสีน้ําตาลขึ้นอยูกับสวนประกอบทางเคมี ทับทิมเปนอัญมณีที่มีความแข็ง
อันดับสองรองจากเพชร อยูในตระกูลแรคอรันดัม ทับทิมที่มีคุณภาพเยี่ยมมาจาดพมา และไทย 
      - โกเมน (Garnets) มีสีแดงเขม แตไมแดงจัดเหมือนทับทิมพบมาก
ที่จังหวัดจันทบุรี  ราคาไมแพงนักจัดเปนพลอยเนื้อออน 
      - ปะการัง (Coral) เปนอัญมณีประเภทสารอินทรีย เกิดจากกลุมของสัตว
ทําเลขนาดเล็กปะการังประกอบดวยแคลเซียมคารบอนเนตเชนเดียวกับไขมุก นอกจากสีแดงแลว
ยังมีปะการังสีชมพู  สีขาว  และสีน้ําเงิน 
    4.8.10.3 สีขาว 
           - งา ( leory) เปนสารอินทรีย ไดจากงาชาง ฟนและเคี้ยงของสัตวเล้ียงลูก
ดวยนม เชน ฮิปโปโปเตมัส หมูปา สิงโตทะเล และปลาวาฬสเปรม ราคาของงาขึ้นอยูกับสีสัน และเนื้องา  
นิยมใชทําเครื่องประดับ  เครื่องตกแตง  และเครื่องราง 
           -  ไขมุก (Pearl) เกิดจากสัตวน้ําที่มีเปลือกหุมพวกหอยนางรม และหอย
สองฝาชนิดอื่นๆ เมื่อมีสิ่งที่กอความระคายเคืองหลุดเขาไปในเนื้อของหอย หอยจะขับเอาสารละลาย
แคลเซียมคารบอเนตออกมาเคลือบเปนชั้นๆ ไขมุกแบงออกเปนไขมุกธรรมชาติ คือไขมุกที่เกิดขึ้นเอง
ดวยความบังเอิญตามธรรมชาติ และไขมุกเลี้ยงซึ่งสรางขึ้นโดยการสอดสิ่งระคายเคืองเขาไปในตัวหอย  
จริงๆ แลวไขมุกมีหลายสีนอกจากสีขาวแลวยังมีสีออกสีชมพู สีโทนเทา  เปนตน 
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     4.8.10.4 สีเหลือง 
              -  ซิทริน (Citrine) เปนแรควอตซที่มีสีเหลืองทองเพราะมีสวนประกอบ
ของธาตุเหล็ก 
              - อําพัน (Amber) เปนฟอสซิลของยางไมที่มีอายุหลายลานป โดยปกติ
มีสีสมทอง  บางครั้งมีพืชและสัตวฟงอยูในเนื้อในของอําพัน 
           4.8.10.5 สีเขียว   
             - มรกต (Emerald) มีสีเขียวสวยงามซึ่งเกิดจากธาตุโคเนียม และธาตุ  
วานาเดียมเจือปนมรกตคุณภาพดีตองมีลักษณะโปรงใส และไมมีมลทิน แตสวนใหญมักจะมีรอยแตกราว  
และมลทินขนาดเล็กบนแร 
                - หยก (Jadeite) เปนชื่อเรียกของแรเจไดต เนไฟรตจะพบไดมากกวาเจไดต  
เจไดตนั้นจะมีหลายสี  และเข็งกวาเนไฟรต 
     4.8.10.6 สีฟา 
                  - อะความารีน (Aquamarine) มีสีฟาเหมือนน้ําทะเลจึงเปนที่มาของชื่อ 
มีทั้งสีฟาอมเขียวและสีฟาใสซึ่งปจจุบันมีราคาแพง  อะความารีนมีอยูทั่วโลก แตอะความารีน จาก
ประเทศบราซิลมีคุณภาพดีที่สุด 
                   - เทอรคอยส (Turquoise) มีสีฟาถึงสีฟาอมเขียว เนื่องจากทองแดงที่
ผสมอยู และเชื่อกันวาเปนเครื่องราง เทอรคอยสที่มีในตลาดปจจุบันสวนใหญนํามาจากจีน และ
รัฐทางตะวันตกเฉียงใตของอเมริกา 
       4.8.10.7 สีดํา 
       - (Sealring) ซ่ึงเมื่อประทับตราแหวนลงบนเทียน หรือข้ีผ้ึง (Wax) แลว
ดูเหมือนตราพิมพนั้นอยูในกรอบ (จาริยา เกรียงไกรเดช. 2550: 50-53) 
 
 4.9 แนวโนมของเครื่องประดับในปจจุบัน    
  เครื่องประดับในปจจุบันจะมีรูปทรงที่เรียบงาย รูปแบบสัมพันธกับวัสดุ คือมีราคาไมแพง
มากนัก สามารถใสไดหลายโอกาส เปนรูปแบบที่เปนเครื่องประดับแฟชั่น ที่สําคัญแนวเทรนสีสันตางๆ 
จะมาพรอมกับแฟชั่นเครื่องแตงกายเสื้อผา รูปแบบของเครื่องประดับจะนํา Form  เรขาคณิตมาใชในการ
ทําเครื่องประดับ ออกแบบใหมีลักษณะที่โปรง และทําใหดูเบาพริ้วไหว หรือเคลื่อนไหวได เพราะเปน
รูปแบบที่ไมหรูหราจนเกินไป รวมไปถึงเลือกวัสดุที่มีราคาไมแพงมาผลิตใหกับกลุมวัยรุนมากขึ้น เชน 
เครื่องประดับที่ทําดวย  ยาง  พลาสติก  เรซินโรเดียม  เปนตน 
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  เครื่องประดับที่ยังคงไดรับความนิยมตลอดก็คือ เครื่องประดับเงิน เปนที่สนใจแกคน
ทั่วไปเนื่องจากมีลูกเลนในการสรางสรรคงานเยอะ ยิ่งกวาเปนงาน Hand  made งานที่มีรูปแบบแปลก
ขณะนี้เปนที่นิยมกันพอสมควร แนวโนมของแฟชั่นเสื้อผายอนยุค ลายดอก สีสันแรงๆ ยังคงมีอยูดังนั้น
ลักษณะเครื่องประดับก็จะตามเทรนแฟชั่นเสื้อผาดวย คือ การออกแบบเครื่องประดับสไตลคลายกับ 
Art Deco รูปแบบเรขาคณิต เชน วงกลม สามเหลี่ยม เปนตน เนนสีสันสะดุดตา สี Contrast ถาเปน
เครื่องประดับออกงานเลี้ยง งานสังคม แนวที่มาแรงคือ Chanderian  Style เปนเครื่องประดับที่มีลักษณะ
ระโยงระยางยอย   คลายกับโคมไฟหอยระยาลงมา  ประกอบดวยอัญมณีพลอยสีสันตางๆ ที่แสดงเห็น
เดนชัด สีของอัญมณีที่จะมาประดับบนเครื่องประดับที่นาจะไดความนินมคือ สีชมพู สีชมพูอมมวง 
(โรสควอทซ) สีเขียว สีเขียวอมฟา (เพอริดอท) และสีขาวกับสีดํา ที่คอนขางไดรับความนิยมตลอด 
เพราะสามารถเขากับการสวมใสเส้ือผาในชีวิตประจําวันไดงาย รวมไปถึงการนําไขมุกสีชมพูมาใชการ
ออกแบบเครื่องประดับกําลังมาแรงเพราะเปนสีที่คอนขางหายากเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น      
 
 4.10 รูปแบบเครื่องประดับท่ีนํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับท่ีทํามาจากยางพารา 

             การออกแบบ เปนสิ่งที่ซอนอยูในความรูสึกนึกคิด ซ่ึงเราจะพบวาสรรพสิ่งที่เปนผลิตผล
ของมนุษยนั้น ตั้งแตกรรมวิธีการผลิตงานสุดจนกระทั่งกรรมวิธีการผลิตยากสุดที่มีกรรมวิธีในการผลิต
ที่ยุงยากซับซอนนั้น ตางก็เปนผลมาจากความคิดสรางสรรคในการออกแบบทั้งสิ้น ดังนั้นในปจจุบัน
และอนาคต การออกแบบจึงจําเปนซึ่งมนุษยจะขาดเสียมิได ในการดํารงชีวิต ซ่ึงตางก็ตองอาศัยการ
ออกแบบเพื่อปรุงแตงและจรรโลงโลกใหนาอยูกันทั้งนั้น โดยเฉพาะการออกแบบเครื่องประดับ จัดเปน
งานที่เนนการออกแบบเปนตัวจูงใจผูบริโภค เพื่อใหเกิดความสะดุดตาและโดดเดน เปนที่นาสนใจแกผู
พบเห็นมากที่สุด แตในปจจุบัน การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับของไทยนั้น ยังไมสามารถพฒันา
รูปแบบใหเปนที่ตองการของตลาดได โดยเฉพาะการออกแบบอัญมณีที่ผลิตเปนแบบอุตสาหกรรม 
รูปแบบของเครื่องประดับที่ผลิตจากประเทศไทย ไมแปลกใหมและยังไมเปนที่นาสนใจมากนัก 
เนื่องจากคาตอบแทนของนักออกแบบต่ําไมจูงใจใหเกิดการสรางสรรครูปแบบใหมๆ ขึ้นมา ประกอบ
กับตลาดกลุมเปาหมายของไทยนั้น เปนตลาดระดับกลางถึงลาง ซึ่งไมคอยเนนการออกแบบที่เปน
เอกลักษณ เทาไรนัก แตจะสนใจเรื่องคุณภาพและความคุมคาคุมราคาของตัวอัญมณีเองมากกวา ผูผลิต
สวนใหญจึงใหความสําคัญกับการคิดคนรูปแบบสินคาใหมๆ คอนขางนอย อยางไรก็ตาม หนวยงานตางๆ 
ทั้งของรัฐ และสถาบันตางๆ ก็ไดพยายามสนับสนุนใหมีการพัฒนารูปแบบของเครื่องประดับ ที่ผลิตขึ้น
ในประเทศไทย เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของสินคาและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของเครื่องประดับไทย
ในตลาดโลก โดยในการออกแบบเครื่องประดับนั้น จะใหผลสมบูรณไดนั้น ผูออกแบบจะตองมีความรู
ความเขาใจรูปแบบพื้นฐานในการออกแบบเครื่องประดับเปนอยางดีเสียกอน ไดแก สิ่งดลใจในการ
ออกแบบเครื่องประดับซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
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  1.  รูปแบบกราฟฟก ซ่ึงแบงเปนรูปแบบเรขาคณิตและรูปแบบอิสระโดยรูปแบบเรขาคณิต
เปนรูปแบบที่มนุษยสรางขึ้นดวยเครื่องมือ มีสัดสวนที่แนนอน ไดแก รูปแบบวงรี รูปแบบวงกลม 
รูปแบบครึ่งวงกลม รูปแบบสามเหลี่ยม รูปแบบสี่เหล่ียม รูปแบบหาเหลี่ยม รูปแบบหกเหลี่ยม รูปแบบ
แปดเหลี่ยม เปนตนรูปแบบเรขาคณิตเกิดจากจุด เสน รูปราง รูปแบบเปนสวนประกอบในการออกแบบ 
โดยรูปแบบนี้เปนรูปแบบที่ใหโครงสราง หรือเปนพื้นฐานของรูปแบบอื่นๆทุกประเภท สวนรูปแบบอสิระ
เปนรูปแบบที่ไดรับแรงบันดาลใจจากรูปแบบที่เกิดจากความคิดของมนุษยเอง มีรูปแบบที่แปลกใหม 
ไมซํ้ากับรูปแบบใดๆ ที่ปรากฏ นับเปนรูปแบบที่ทาทาย ในการกําหนดโครงรางเสนรอบนอกตาม
ความคิดอิสระ เพื่อใหไดขอบเขตตามความตองการของการนําไปใชตามความเหมาะสมและสวยงามใน
การใสรายละเอียดเพื่อใหเกิดลวดลายที่แปลกใหมในขั้นตอนของรูปแบบในการออกแบบเครื่องประดับ 
เครื่องประดับในแนวนี้มักมีรูปแบบที่เรียบงาย สะดวกตอการนําไปใช ตัวเรือนมักทําดวยโลหะ เลนพืน้ผิว
ใหมีความแตกตางระหวางพื้นผิวที่มีความหยาบกับพื้นผิวที่มันเงา มักประดับอัญมณีแตเพียงเล็กนอย 
  2.  รูปแบบธรรมชาติ เปนรูปแบบของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
สิ่งมีชีวิต หรือมีลักษณะคลายสิ่งมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนี้มีสวนสัมพันธและมีอิทธิพลตอชีวิต
มนุษยมากยากที่จะหลีกหนีไดพน ธรรมชาติเปนสิ่งแวดลอมสิ่งแรกที่มนุษยไดนํามาเปนแนวคิดในการ
เร่ิมตนงานสรางสรรคการออกแบบ มนุษยไดเสาะแสวงหาความจริงและความงามที่ซอนเรนอยูใน
ธรรมชาติ ไดถายทอดความคิดโดยการเลียนแบบรูปแบบธรรมชาติ เพื่อสนองทางดานอารมณและจิตใจ  
ซ่ึงรูปแบบธรรมชาติ มีโครงสรางที่ประกอบขึ้นดวยการขยายตัวและผนึกตัวของเซลตางๆ เชน คน สัตว 
แมลง ดอกไม ใบไม เปนตน เมื่อกลาวถึงอินทรียรูปในงานศิลปะมักจะหมายถึงรูปแบบที่ใหความรูสึกวา
มีโครงสรางของสิ่งมีชีวิตและเติบโตได เชน รูปใบไม รูปเปลือกหอย รูปผีเส้ือ รูปผลไม เปนตน ฉะนั้น
การกําหนดรูปแบบลักษณะพื้นที่ธรรมชาติในการออกแบบรูปแบบธรรมชาตินี้ การกําหนดโครงราง
เสนรอบนอกจึงเปนรูปแบบธรรมชาติเทานั้น สิ่งเหลานี้มนุษยไดนํามาปรุงแตงจนเปนผลงานในการ
ออกแบบ โดยการใชอัญมณีประเภทพลอยสีหรือไขมุกเปนสวนประกอบ มีการใชเทคนิคการลงยา 
(Enamellings) ชวยทําใหสีสันสดใสยิ่งขึ้น 
  3. รูปแบบวัฒนธรรม มักเปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมในยุคสมัยหนึ่ง แตถูกนํามา
ปรับปรุงใหมใหเหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ในการออกแบบลวดลายเพื่อการตกแตง ลักษณะนิยม
ของศิลปะพื้นบานหรือศิลปะประจําชาติใดชาติหนึ่งนั้น ผูออกแบบควรศึกษาหาความรูจากแบบอยาง
ลวดลายประดับในสมัยตางๆ เทาที่จะศึกษาคนควาได เชน จากลวดลายปูนปน ลายสลักหิน ลายดินเผา 
ลายสลักไม ลายสลักนูนบนโลหะ ลายประดับมุก ภาพเขียนและอื่นๆ เพื่อจะไดทราบถึงที่มาของ
รูปแบบและวิวัฒนาการของลวดลาย เชน ลวดลายเปนเครือเถา ลวดลายกระหนก ลวดลายภาพสัตวใน
เร่ืองเทพเจาหรือศาสนา และอื่นๆ อีกมากมาย โดยนําลวดลายเหลานั้นมาประยุกตใชใหเหมาะสมตาม
กาลสมัยและงานออกแบบของสิ่งๆ นั้น ควรรักษารูปแบบหรือเอกลักษณเพื่อแสดงความงามของศิลปะ
ทองถ่ินและวัฒนธรรมประจําชาติใหคงอยูสืบไป จัดเปนเครื่องประดับที่สวมใสแลวจะดูเกา ขลัง เชน 
สรอยตามแบบสมัยโรมัน หรือเครื่องประดับไสตลโมเสค 
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  สําหรับเทคโนโลยีการออกแบบนั้น ปจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ชวยออกแบบ
ผลิตภัณฑอัญมณีและเครื่องประดับอยูหลายโปรแกรม เชน Jewel CAD, Rhino เปนตน ซ่ึงอาจชวยให
การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับทําไดงายขึ้น อีกทั้งรัฐบาลโดยกรมสงเสริมการสงออก รวมกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ก็ยังไดสนับสนุน การสรางบุคลากรในดานการออกแบบอัญมณี และเครื่องประดับ 
เพื่อพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีในการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับไปพรอมๆ กัน เพื่อใหรูปแบบ
ของเครื่องประดับที่ผลิตจากประเทศไทยสวยงาม และเปนที่ตองการของตลาดโลก 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังนี ้
 1. วิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรี 
 2. การทดลองใชยางพาราในการผลิต 
 3. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  วิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตร ี

 1.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ แบบเครื่องประดับสตรีจํานวน 250 แบบ เลือกโดยผูเช่ียวชาญ
ทางดานการออกแบบเครื่องประดับ 
  กลุมตัวอยาง 
  เครื่องประดับสตรีจากยางพาราที่ผลิตเสร็จแลว 25 ช้ินโดยคัดเลือกอยางเจาะจง 
  
 1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  เก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องประดับและการทําแบบประเมิน 
  - รูปแบบเครื่องประดับสตรีจํานวน 5  ประเภท คือ แหวน เข็มกลัด กําไล สรอยคอ ตางหู 
  - แบบประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบเครื่องประดับ ไดแก   
   นักวิชาการ 
    - รองศาสตราจารยวรรณรัตน ตั้งเจริญ 
     สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป วิชาเอกศิลปะเครื่องประดับ คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ผูประกอบการทางดานการผลิตเครื่องประดับ 
    - รณรงค ขันแกว 
     ผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตเครื่องประดับ บริษัทเอกชน 
   ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร ไดแก 
    - ดร.ชูเดช  ดีประเสริฐกุล 
     ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหดิล 
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2.  การทดลองใชยางพาราในการผลติ 

 2.1 การกําหนดชิ้นงานทดลองจํานวน 5 ประเภทคือ แหวน เข็มกลัด กําไล สรอยคอ ตางหู 
ประเภทละ 5 รูปแบบ 
 2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหผลการทดลองครั้งที่ 1 ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลวพฒันา
รูปแบบและวิเคราะหครั้งที่ 2 ทําการออกแบบและการรางแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีโดยใช
ยางพาราที่ไดจากเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนามที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห และบันทึก
ขอมูลจากแบบประเมินอยางเปนระบบ ตามความมุงหมายและประเด็นการวิจัยดังนี้ 
  - ดานโครงสรางรูปราง รูปทรง และความหนาของเครื่องประดับ 
  - ดานความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีโดยใช
ยางพารา 
  - ดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงาน 
 2.3 ประเมินแบบราง สัมภาษณและปรึกษาเชิงลึกกับประธานและกรรมการ เพื่อเลือกแบบราง
ตามเกณฑที่ตั้งไว ทําการพัฒนาแบบและปรับแกไขแบบที่ผานการประเมินความคิดเห็นจากประธาน
และกรรมการ 
 2.4 ทําหุนจําลองของเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีโดยใชยางพารา (ที่ผานการสรุป
จากการประเมนิความคิดเห็น โดยทําการพฒันาแบบและแกไขปรับปรงุแลว) 
 
3.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมลู 

 1. วิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับสตรี 5 ประเภท คือแหวน เข็มกลัด กําไล สรอยคอ ตางหู
ในบริษัท ERA.Design.co.thจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. ทดลองใชยางพาราในการผลิตเครื่องประดับสตรี 5 ประเภท คือแหวน เข็มกลัด กําไล 
สรอยคอ  ตางหู ในบริษัท ERA.Design.co.thจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการวิจัยเรื่องเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรี : กรณีศึกษา

ทดลองการใชยางพารา  ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงขั้นตอนการทํางานเปน 3 ขั้นตอน

ดังนี ้
 

1.  วิเคราะหขอมูลเอกสาร 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจยัที่เกีย่วของ ไดผลสรุปในดานตางๆดังนี ้

 1.1 ดานการออกแบบ 

  ผูวิจัยไดวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับดานโครงสรางรูปราง รูปทรง และความหนาของ

เครื่องประดับพบวา รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับเมื่อแบงตามแหลงที่มาของรูปแบบ

แลวสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบไดแกรูปแบบกราฟฟค รูปแบบธรรมชาติ และรูปแบบวัฒนธรรม 

ซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการออกแบบเปนเครื่องประดับมากที่สุด 

 1.2 ดานความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดบัอุตสาหกรรมสําหรับสตรีโดยใชยางพารา  

  ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยเลือกใชวัสดุธรรมชาติในการทําเครื่องประดับประเภทยางพาราแทน

วัสดุธรรมชาติชนิดอื่น ซ่ึงยางพารามีคุณสมบัติการยืดหยุนและการทนตอการเสื่อมสภาพอันมาจาก

ความรอนและแสงแดดไดดี  อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนการผลิตเปนเครื่องประดับสตรี ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่

ดีในการเลือกนํามาใชในการทําเครื่องประดับ 

 1.3 ดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับ 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับที่นิยมนํามาใชใน

การทําเครื่องประดับอันไดแก การหลอ การเชื่อม พนทราย กลวงดานใน ติดกาว ฉลุลาย หวง และการ

ฝงอัญมณ ี
 

2.  วิเคราะหจากแบบประเมิน 

 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมินเรื่องเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรี : กรณีศึกษา

ทดลองการใชยางพารา จากแบบประเมินทําใหไดผลสรุปในดานตางๆ ดังนี้ 
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 2.1 ดานการออกแบบ 

  ผูวิจัยไดวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับดานโครงสรางรูปราง รูปทรง และความหนาของ

เครื่องประดับจากแบบประเมินพบวา รูปแบบที่นํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับมากที่สุดคือ

รูปแบบกราฟฟค รองลงมาคือรูปแบบธรรมชาติ และนอยที่สุดคือรูปแบบวัฒนธรรม สาเหตุที่รูปแบบ 

กราฟคมีการนํามาใชในการออกแบบมากที่สุดเปนเพราะมีลักษณะเดนอยูที่ความเรียบงายและสงางาม 

จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการออกแบบเปนเครื่องประดับมากที่สุด 

 2.2 ดานความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดบัอุตสาหกรรมสําหรับสตรีโดยใชยางพารา 
  ในปจจุบันพบวายางพารานํามาใชในการทําผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ มากมาย  แตยังไมเคย
เห็นการนํายางพาราที่ทํามาจากธรรมชาติแทๆ 100% มาใชในการทําเครื่องประดับ แลวทําเปนการศึกษา
อยางจริงจัง อีกทั้งยางพาราที่นํามาใชในการทําเครื่องประดับจัดเปนวัสดุที่ดี ที่เนนความแปลกใหมใน
การคิดสรางสรรค การนําวัสดุยางพารามาใชในการทําเครื่องประดับ เปนการสงเสริมเกษตรกรที่ปลูก
ยางพารา ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกชองทางหนึ่งดวย 
 2.3 ดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับ 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับโดยสรุปไดวา
เทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับที่นิยมนํามาใชในการทําเครื่องประดับมากที่สุดคือ
การหลอ รองลงมาตามลําดับคือการเชื่อม การฝงอัญมณี การติดหวง การฉลุลาย ติดกาว กลวงดานใน  
และการพนทรายเปนลําดับสุดทาย 
 
3.  วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลอง 

 โดยแบบรางที่ไดรับการเลือกในการนํามาทําเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรี : กรณีศึกษา
ทดลองการใชยางพารามีจํานวน 250 แบบไดรับการประเมินแบบรางจากแบบประเมินจากผูเช่ียวชาญ
ทางดานเทคนิคการประกอบชิ้นงานเครื่องประดับออกมาเปนเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรี
จํานวน 5 ประเภท คือ แหวน เข็มกลัด กําไล สรอยคอ ตางหู ประเภทละ 5 รูปแบบดังนี้ 
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 แบบที ่1 ช่ือภาพรูปทรงกราฟฟค 
 ระยะเวลาการผลิต 2  เดือน 
 คาใชจายในการผลิต 20,000 บาท 
 แนวความคิดในการออกแบบมาจากการวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับดานโครงสรางรูปราง 
รูปทรง และความหนาของเครื่องประดับจากแบบประเมินพบวา รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบ
เครื่องประดับมากที่สุดคือรูปทรงกราฟฟค โดยนํารูปของสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งเปนรูปทรงเรขาคณิตมา
ออกแบบ และใชเทคนิคในดานความโคงมนของรูปรางทรงกลมมาเปนตัวเชื่อมใหเกิดความออนชอยข้ึน 
และใชสีสันที่ทําใหเกิดความนาสนใจในงานเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีที่ทํามาจากยางพารา 
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 แบบที ่2  ช่ือภาพรูปทรงกราฟฟค 
 ระยะเวลาการผลิต 2  เดือน 
 คาใชจายในการผลิต 20,000 บาท 
 แนวความคิดในการออกแบบมาจากการวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับดานโครงสรางรูปราง 
รูปทรง และความหนาของเครื่องประดับจากแบบประเมินพบวา รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบ
เครื่องประดับมากที่สุดคือรูปทรงกราฟฟค ในรูปของเรขาคณิตคือ สี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผา
นํามาใชในการออกแบบ โดยมีลักษณะเดนอยูที่ความเรียบงายและสงางาม ใชเทคนิคในดานความโคงมน
ของรูปรางทรงกลมมาเปนตัวเชื่อมใหเกิดความออนชอยขึ้น และใชสีสันที่ทําใหเกิดความนาสนใจใน
งานเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีที่ทํามาจากยางพารา รวมทั้งยังมีการฝงอัญมณีเพื่อเปนการ
เพิ่มมูลคาใหกับสินคาดวย 
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 แบบที ่3  ช่ือภาพรูปทรงธรรมชาติ 
 ระยะเวลาการผลิต 2  เดือน 
 คาใชจายในการผลิต 20,000 บาท 
 แนวความคิดในการออกแบบมาจากการวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับดานโครงสรางรูปราง 
รูปทรง และความหนาของเครื่องประดับจากแบบประเมินพบวา รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบ
เครื่องประดับที่รองจากรูปทรงกราฟฟคคือรูปทรงธรรมชาติ โดยไดถายทอดความคิดโดยการเลียนแบบ
รูปทรงธรรมชาติ เพื่อสนองทางดานอารมณและจิตใจ ใหรูสึกผอนคลายและดูใกลชิดกับธรรมชาติ ใช
เทคนิคในดานความโคงมนของรูปรางทรงกลมมาเปนตัวเชื่อมใหเกิดความออนชอยขึ้น และใชสีสันที่
ทําใหเกิดความนาสนใจในงานเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีที่ทํามาจากยางพารา รวมทั้งยังมี
การฝงอัญมณีเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาดวย 
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 แบบที ่4  ช่ือภาพรูปทรงธรรมชาติ 
 ระยะเวลาการผลิต 2  เดือน 
 คาใชจายในการผลิต 20,000 บาท 
 แนวความคิดในการออกแบบมาจากการวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับดานโครงสรางรูปราง 
รูปทรง และความหนาของเครื่องประดับจากแบบประเมินพบวา รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบ
เครื่องประดับที่รองจากรูปทรงกราฟฟคคือรูปทรงธรรมชาติ โดยไดถายทอดความคิดโดยการเลียนแบบ
รูปทรงธรรมชาติ เพื่อสนองทางดานอารมณและจิตใจ ใหรูสึกผอนคลายและดูใกลชิดกับธรรมชาติ และ
นํารูปทรงโคงมนในลักษณะธรรมชาติของพระจันทรมาใชในการออกแบบงานครั้งนี้ดวย โดยใชเทคนิค
ในดานความโคงมนของรูปรางทรงกลมมาเปนตัวเชื่อมใหเกิดความออนชอยในแบบรูปทรงธรรมชาติ 
และใชสีสันเลียนแบบมาจากสีของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงที่ทําใหเกิดความนาสนใจในงานเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมสําหรับสตรีที่ทํามาจากยางพารา รวมทั้งมีการฝงอัญมณีเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหสินคาดวย 
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 แบบที ่5  ช่ือภาพรูปทรงวัฒนธรรม 
 ระยะเวลาการผลิต 2  เดือน 
 คาใชจายในการผลิต 20,000 บาท 
 แนวความคิดในการออกแบบมาจากการวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับดานโครงสรางรูปราง 
รูปทรง และความหนาของเครื่องประดับจากแบบประเมินพบวา รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบ
เครื่องประดับที่รองจากรูปทรงธรรมชาติคือรูปทรงวัฒนธรรม โดยศึกษาหาความรูจากแบบอยาง
ลวดลายไทย โดยใชเทคนิคในดานความโคงมนของรูปรางทรงกลมมาเปนตัวเชื่อมใหเกิดความออนชอย 
โดยนําลวดลายเหลานั้นมาประยุกตใชใหเหมาะสมตามกาลสมัยและงานออกแบบเครื่องประดับ เพื่อ
แสดงความงามของศิลปะวัฒนธรรมประจําชาติใหคงอยูสืบไป โดยใชเทคนิคในดานความโคงมนของ
รูปรางมาใชในการออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีที่ทํามาจากยางพารา รวมทั้งยังมีการ
ฝงอัญมณีเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาดวย 
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4.  ขั้นตอนการผลิตรูปแบบ 

 การผลิตเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรี แบงขั้นตอนการผลิตออกเปน 2 ขั้นตอนคือ 
การผลิตยางพาราที่นํามาใชในงานเครื่องประดับและการผลิตตนแบบเครื่องประดับ แลวจึงนํามา
ประกอบเปนชิ้นงาน โดยข้ันตอนแรกเปนขั้นตอนการผลิตยางพาราที่นํามาใชในการผลิตเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมสําหรับสตรี (รูปภาคผนวก) 
 
 ขั้นตอนการผลิตยางพารา 
 1. ตวงสารเคมีที่ตองใชบนตราชั่ง ในขั้นตอนการตวงมีการใสซิลิการเพื่อใหยางขาว เวลาเติม
สีลงไปจะทําใหไดสีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. นําสารเคมีที่เตรียมไวมาที่เครื่อง  2 ROLL MILL แลวใชยางขาวลางเครื่องโดยการนํายาง
มารีดในเครื่องรีดยาง 
 3. ใชอุณหภูมิในการผสมสารเคมี 50 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิปกติ ซึ่งเวลาผสม
สารเคมีอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 
 4. ในระหวางนํายางเขาเครื่องรีดยางก็ใช  ZHOT STEARIC  แลวก็ใหยางและสารเคมีผสมกัน
สักพักจึงใส  TIO2  ตามลงไป แลวใหตัวยางผสมกันสักพักจึงใส  SILICA (ตองคอยๆใสทีละนดิ เพือ่ให
ผสมกันไดทั่วถึง ) แลวจึงโมยางตอไป 
 5. พอไดที่แลวจึงเติมสีลงไปแลวโมใหสีเขากันกับยางจนเปนเนื้อเดียวกันแลวจึงเติม 
S+TBBS+TBzTD เปนตัวทําใหยางคงรูปจนโมเปนเนื้อเดียวกันจนเสร็จ แลวนํายางที่ไดมาพักทิ้งไว 
24 ช่ัวโมง โดยเก็บรักษาไวในตูแชเย็น 
 6. เมื่อพน 24 ช่ัวโมงแลวจึงนํายางลงใน BLOCK ที่เปนแมพิมพโลหะ แลวจึงนําเขาเครื่อง 
HYDRAULIC  HOT  PRESS เพื่อปมไลฟองอากาศและไดรูปทรงตามที่ตองการ 
 7. จากนั้นจึงใชแมพิมพเหล็กปมงานใหไดตามรูปทรงที่ตองการเตรียมนําไปผลิตงาน
เครื่องประดับ 
  
 ขั้นตอนการผลิตตนแบบเครื่องประดับ 
 1. นําแบบที่ตองการมาสรางเปนตนแบบดวย  WAX แลวหลอช้ินงานตนแบบและตกแตงให
เรียบรอย 
 2. อัดพิมพยางและฉีดขึ้ผ้ึงในพิมพยาง เพื่อใหไดหลายชิ้นงานแลวจึงนํามาหลอเปนชิ้นงาน
เปนการเตรียมประกอบชิ้นงาน 
 3. ขัดตกแตงชิน้งานที่ไดจากการหลอ 
 4. ประกอบชิ้นงาน ไดช้ินงานสมบูรณ 
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5.  วิเคราะหขอมูลจากเครื่องประดับที่ทําจากยางพารา 5 ชุด 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปรผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลของกระบวนการวัดความพึงพอใจของรูปแบบเครื่องประดับที่ไดคัดเลือก
มา 5 ชุด ประกอบไปดวย สรอยคอ สรอยขอมือ แหวน ตางหู เข็มกลัด โดยสอบถามจากผูบริโภค จํานวน 
100 คน โดยแบบประเมินผลรูปแบบความพึงพอใจไดแบงตามปจจัยที่ใชในการออกแบบ โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ 3 หลักเกณฑ ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ ประกอบไปดวย 
  1.1 ดานรูปแบบทีน่ํามาใชในงานเครื่องประดบั 
  1.2 ดานความงาม 
 2. หลักเกณฑดานการผลิต ประกอบไปดวย 
  2.1 ดานวัสดุทีใ่ชในการผลิต 
  2.2 ดานกรรมวิธีในการผลิต 
 3. หลักเกณฑดานการตลาดและความพึงพอใจประกอบไปดวย 
  3.1 การออกแบบรปูแบบสามารถสวมใสไดจรงิ 
  3.2 รูปแบบเครื่องประดับสามารถเสริมสรางบุคคลิกผูสวมใสได 
  3.3 โครงสรางเครื่องประดับมีความแข็งแรงในการใชสวมใส 
  3.4 ผูใชมีความพึงพอใจในการบริโภค 
 4. หลักเกณฑการแปลผลการประเมินความพงึพอใจเปนรายขอ  กําหนดเกณฑไวดังตอไปนี ้
   คาคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
   คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
   คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   คาคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอย 
   คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 
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ตารางผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรี : กรณีศึกษาการ
ทดลองใชยางพารา แบบที่ 1 รูปแบบกราฟฟค 

 
N = 100 

หลักเกณฑทางดานการออกแบบ X S.D ระดับเกณฑ 

 
1. ประโยชนใชสอยทางกายภาพ 
   1.1 รูปแบบเหมาะสมกับการใชสวมใส 
   1.2 รูปแบบมีความปลอดภัยในการสวมใส 
   1.3 รูปแบบ เหมาะสมกับสรีระของผูสวมใส 
   1.4 รูปแบบสนองตอบการใชงานไดจริง 
   1.5 รูปแบบงายตอการบํารุงรักษา 
   1.6 รูปแบบโครงสรางชวยเพิ่มความแข็งแรงทนทาน 

 
 

4.79 
4.74 
4.26 
4.42 
4.56 
4.64 

 
 

5.17 
5.57 
4.92 
6.00 
5.06 
5.00 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.57 5.33 มากที่สุด 
2. ความงาม 
   2.1 รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืน 
   2.2 รูปแบบเหมาะสมกับสรีระผูสวมใส 
   2.3 มีเอกลักษณแตกตางจากเครื่องประดบัที่มีอยูในปจจุบัน 
   2.4 มีความเปนเอกลักษณสอดคลองกับรูปแบบในการดาํเนินชวีิต 

 
4.06 
4.89 
4.91 
4.16 

 
4.52 
4.74 
4.23 
4.90 

 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.51 4.60 มากที่สุด 
 



 83 

ตาราง  (ตอ) 
          N = 100 

หลักเกณฑทางดานการผลติ  S.D ระดับเกณฑ 

3.  วัสดุท่ีใชในการผลิต 
     3.1  ใชวัสดุที่เหมาะสม 
     3.2  ใชวัสดุที่มีอยูในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ 
     3.3  ใชวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 
            เครื่องประดับมีความแข็งแกรงทนทาน 

 
4.67 
4.60 
4.79 

 
5.14 
4.15 
4.86 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.69 4.72 มากที่สุด 
4.  กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ 
     4.1  ขั้นตอนการผลิต 
     4.2  ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 
     4.3  วิธีการผลิตสัมพันธกับระดับความสามารถของเครื่องจักร
ที่มีอยูในปจจบุัน ไมพึ่งพาเครื่องจักรพิเศษเพื่อการผลิตที่ทําให
ตนทุนสูง  

 
4.57 
4.89 
4.00 

 
6.42 
4.11 
5.16 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.49 5.17 มาก 
หลักเกณฑดานการตลาด  S.D ระดับเกณฑ 

  5. หลักเกณฑดานการตลาด 
     5.1  การออกแบบรูปแบบสามารถสวมใสไดจริง 
     5.2  รูปแบบเครื่องประดบัสามารถเสรมิสรางบุคลิกผูสวมใสได 
     5.3  โครงสรางเครื่องประดับมีความแข็งแรงในการใชสวมใส 
     5.4  ผูใชมีความพึงพอใจในการบริโภค 

 
4.66 
4.87 

 
4.68 
4.62 

 

 
4.83 
5.05 

 
4.29 
4.42 

 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.71 4.65 มากที่สุด 
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมแบบที่ 1  ทั้ง  5  ดาน 4.59 4.97 มากที่สุด 
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 จากตาราง พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพารา  
แบบที่ 1 : รูปแบบกราฟฟค ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตลาดผูบริโภคมีความพึงพอใจใน
ระดับสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71  ลําดับรองลงมาไดแก ดานวัสดุที่ใชในการผลิต  มีคาเฉลี่ยเทากับ  
4.69   ดานประโยชนใชสอยทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.57  ดานความงาม มีคาเฉล่ียเทากับ  4.51  
และดานกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 
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ตารางผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรี : กรณีศึกษาการ
ทดลองใชยางพารา แบบที่ 2 รูปแบบกราฟฟค 

 

 
N = 100 

หลักเกณฑทางดานการออกแบบ X S.D ระดับเกณฑ 

1. ประโยชนใชสอยทางกายภาพ 
   1.1 รูปแบบเหมาะสมกับการใชสวมใส 
   1.2 รูปแบบมีความปลอดภัยในการสวมใส 
   1.3 รูปแบบ เหมาะสมกับสรีระของผูสวมใส 
   1.4 รูปแบบสนองตอบการใชงานไดจริง 
   1.5 รูปแบบงายตอการบํารุงรักษา 
   1.6 รูปแบบโครงสรางชวยเพิ่มความแข็งแรงทนทาน 

 
3.74 
4.79 
4.86 
4.42 
4.66 
4.24 

 
5.57 
3.17 
4.92 
3.22 
5.96 
2.56 

 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.45 4.33 มาก 
2. ความงาม 
   2.1 รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืน 
   2.2 รูปแบบเหมาะสมกับสรีระผูสวมใส 
   2.3 มีเอกลักษณแตกตางจากเครื่องประดบัที่มีอยูในปจจุบัน 
   2.4 มีความเปนเอกลักษณสอดคลองกับรูปแบบในการดําเนิน
ชีวิต 

 
4.19 
4.46 
4.91 
4.86 

 
3.74 
4.52 
4.23 
4.90 

 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.61 4.36 มากที่สุด 



 86 

ตาราง  (ตอ) 
          N = 100 

หลักเกณฑทางดานการผลติ  S.D ระดับเกณฑ 

3.  วัสดุท่ีใชในการผลิต 
     3.1  ใชวัสดุที่เหมาะสม 
     3.2  ใชวัสดุที่มีอยูในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ 
     3.3  ใชวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 
            เครื่องประดับมีความแข็งแกรงทนทาน 

 
4.67 
4.60 
4.79 

 
3.14 
4.15 
3.86 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.69 4.62 มากที่สุด 
4.  กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ 
     4.1  ขั้นตอนการผลิต 
     4.2  ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 
     4.3  วิธีการผลิตสัมพันธกับระดับความสามารถของเครื่องจักร
ที่มีอยูในปจจบุัน ไมพึ่งพาเครื่องจักรพิเศษเพื่อการผลิตที่ทําให
ตนทุนสูง  

 
4.89 
4.57 
4.00 

 
3.42 
3.11 
5.16 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.49 3.67 มาก 
หลักเกณฑดานการตลาด  S.D ระดับเกณฑ 

5.  หลักเกณฑดานการตลาด 
     5.1  การออกแบบรูปแบบสามารถสวมใสไดจริง 
     5.2  รูปแบบรูปแบบเครื่องประดับสามารถเสริมสรางบุคลิก 
ผูสวมใสได 
     5.3  โครงสรางเครื่องประดับมีความแข็งแรงในการใชสวมใส 
     5.4  ผูใชมีความพึงพอใจในการบริโภค 

 
4.47 
4.86 

 
4.78 
4.62 

 
3.05 
3.83 

 
4.29 
4.42 

 
มาก 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.68 3.82 มากที่สุด 
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมแบบที่  2  ทั้ง  5  ดาน 4.58 4.17 มากที่สุด 
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 จากตาราง พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพารา  
แบบที่ 2 : รูปแบบกราฟฟค ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว   
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานวัสดุที่ใชในการผลิตมีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 4.69  รองลงมาไดแก ดานการตลาดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 ดานความงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61  
ดานกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และดานประโยชนใชสอยทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย
เทากับ  4.45 
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ตารางผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรี : กรณีศึกษาการ
ทดลองใชยางพารา แบบที่ 3 ดังนี ้รูปแบบธรรมชาติ 

 
N = 100 

หลักเกณฑทางดานการออกแบบ X S.D ระดับเกณฑ 

1. ประโยชนใชสอยทางกายภาพ 
   1.1 รูปแบบเหมาะสมกับการใชสวมใส 
   1.2 รูปแบบมีความปลอดภัยในการสวมใส 
   1.3 รูปแบบ เหมาะสมกับสรีระของผูสวมใส 
   1.4 รูปแบบสนองตอบการใชงานไดจริง 
   1.5 รูปแบบงายตอการบํารุงรักษา 
   1.6 รูปแบบโครงสรางชวยเพิ่มความแข็งแรงทนทาน 

 
4.61 
4.12 
4.35 
3.80 
4.55 
4.44 

 
4.15 
4.47 
4.42 
4.60 
3.99 
4.37 

 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.31 4.33 มาก 
2. ความงาม 
   2.1 รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืน 
   2.2 รูปแบบเหมาะสมกับสรีระผูสวมใส 
   2.3 มีเอกลักษณแตกตางจากเครื่องประดบัที่มีอยูในปจจุบัน 
   2.4 มีความเปนเอกลักษณสอดคลองกับรูปแบบในการดําเนิน
ชีวิต 

 
4.53 
4.40 
4.43 
4.40 

 
5.55 
3.11 
4.82 
4.10 

 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.44 4.40 มาก 
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ตาราง  (ตอ) 
N = 100 

หลักเกณฑทางดานการผลติ  S.D ระดับเกณฑ 

3.  วัสดุท่ีใชในการผลิต 
     3.1  ใชวัสดุที่เหมาะสม 
     3.2  ใชวัสดุที่มีอยูในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ 
     3.3  ใชวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 
            เครื่องประดับมีความแข็งแกรงทนทาน 

 
4.14 
4.63 
3.55 

 
5.10 
5.17 
5.20 

 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.11 5.16 มาก 
4.  กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ 
     4.1  ขั้นตอนการผลิต 
     4.2  ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 
     4.3  วิธีการผลิตสัมพันธกับระดับความสามารถของเครื่องจักร
ที่มีอยูในปจจบุัน ไมพึ่งพาเครื่องจักรพิเศษเพื่อการผลิตที่ทําให
ตนทุนสูง  

 
3.91 
4.33 
3.82 

 
4.16 
5.05 
3.12 

 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.02 4.11 มาก 
หลักเกณฑดานการตลาด  S.D ระดับเกณฑ 

5.  หลักเกณฑดานการตลาด 
     5.1  การออกแบบรูปแบบสามารถสวมใสไดจริง 
     5.2  รูปแบบรูปแบบเครื่องประดับสามารถเสริมสรางบุคลิก 
ผูสวมใสได 
     5.3  โครงสรางเครื่องประดับมีความแข็งแรงในการใชสวมใส 
     5.4  ผูใชมีความพึงพอใจในการบริโภค 

 
4.06 
4.29 

 
4.25 
4.66 

 
5.29 
3.14 

 
5.24 
5.44 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.32 4.78 มาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมแบบที่  3  ทั้ง  5  ดาน 4.24 4.54 มาก 

 
 
 
 
 



 90 

 จากตาราง พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพารา 
แบบที่ 3 :  รูปแบบธรรมชาติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความงาม มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  4.44   
รองลงมาไดแก ดานการตลาดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ดานประโยชนใชสอยทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.31 ดานวัสดุที่ใชในการผลิตมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และดานกรรมวิธีในการผลิต มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

ตารางผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรี : กรณีศึกษาการ
ทดลองใชยางพารา แบบที่ 4 ดังนี ้รูปแบบธรรมชาติ 

 
N = 100 

หลักเกณฑทางดานการออกแบบ X S.D ระดับเกณฑ 

1. ประโยชนใชสอยทางกายภาพ 
   1.1 รูปแบบเหมาะสมกับการใชสวมใส 
   1.2 รูปแบบมีความปลอดภัยในการสวมใส 
   1.3 รูปแบบ เหมาะสมกับสรีระของผูสวมใส 
   1.4 รูปแบบสนองตอบการใชงานไดจริง 
   1.5 รูปแบบงายตอการบํารุงรักษา 
   1.6 รูปแบบโครงสรางชวยเพิ่มความแข็งแรงทนทาน 

 
3.91 
3.91 
4.21 
3.52 
3.67 
3.69 

 
3.98 
4.38 
4.47 
4.51 
3.92 
3.83 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 3.82 4.18 มาก 
2. ความงาม 
   2.1 รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืน 
   2.2 รูปแบบเหมาะสมกับสรีระผูสวมใส 
   2.3 มีเอกลักษณแตกตางจากเครื่องประดบัที่มีอยูในปจจุบัน 
   2.4 มีความเปนเอกลักษณสอดคลองกับรูปแบบในการดําเนิน
ชีวิต 

 
4.01 
3.57 
3.57 
3.82 

 
4.59 
3.93 
3.87 
3.98 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 3.74 4.08 มาก 
 



 92 

ตาราง  (ตอ) 
N = 100 

หลักเกณฑทางดานการผลติ  S.D ระดับเกณฑ 

3.  วัสดุท่ีใชในการผลิต 
     3.1  ใชวัสดุที่เหมาะสม 
     3.2  ใชวัสดุที่มีอยูในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ 
     3.3  ใชวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 
            เครื่องประดับมีความแข็งแกรงทนทาน 

 
4.03 
4.26 
4.45 

 
4.42 
4.09 
4.15 

 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.25 4.22 มาก 
4.  กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ 
     4.1  ขั้นตอนการผลิต 
     4.2  ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 
     4.3  วิธีการผลิตสัมพันธกับระดับความสามารถของเครื่องจักร
ที่มีอยูในปจจบุัน ไมพึ่งพาเครื่องจักรพิเศษเพื่อการผลิตที่ทําให
ตนทุนสูง  

 
4.35 
3.65 
4.62 

 
4.01 
3.95 
3.94 

 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.21 3.97 มาก 
หลักเกณฑดานการตลาด  S.D ระดับเกณฑ 

5.  หลักเกณฑดานการตลาด 
     5.1  การออกแบบรูปแบบสามารถสวมใสไดจริง 
     5.2  รูปแบบรูปแบบเครื่องประดับสามารถเสริมสรางบุคลิก 
ผูสวมใสได 
     5.3  โครงสรางเครื่องประดับมีความแข็งแรงในการใชสวมใส 
     5.4  ผูใชมีความพึงพอใจในการบริโภค 

 
4.44 
3.94 

 
4.76 
3.54 

 
4.08 
3.9 

 
3.87 
4.19 

 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.17 4.01 มาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมแบบที่  4  ทั้ง  5  ดาน 4.04 4.08 มาก 
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 จากตาราง พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพารา 
แบบที่ 4  :  รูปแบบธรรมชาติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.04  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานวัสดุที่ใชในการผลิตมีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 4.25 รองลงมาไดแก  ดานกรรมวิธีในการผลิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ดานการตลาดมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.17  ดานประโยชนใชสอยทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82  และดานความงาม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.74 
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ตารางผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรี : กรณีศึกษาการ
ทดลองใชยางพารา แบบที่ 5 ดังนี ้รูปแบบวัฒนธรรม 
 

 
N = 100 

หลักเกณฑทางดานการออกแบบ X S.D ระดับเกณฑ 

1. ประโยชนใชสอยทางกายภาพ 
   1.1 รูปแบบเหมาะสมกับการใชสวมใส 
   1.2 รูปแบบมีความปลอดภัยในการสวมใส 
   1.3 รูปแบบ เหมาะสมกับสรีระของผูสวมใส 
   1.4 รูปแบบสนองตอบการใชงานไดจริง 
   1.5 รูปแบบงายตอการบํารุงรักษา 
   1.6 รูปแบบโครงสรางชวยเพิ่มความแข็งแรงทนทาน 

 
4.41 
4.12 
4.35 
3.80 
3.55 
4.44 

 
4.15 
4.47 
4.42 
4.6 

3.99 
4.37 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.11 4.33 มาก 
2. ความงาม 
   2.1 รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืน 
   2.2 รูปแบบเหมาะสมกับสรีระผูสวมใส 
   2.3 มีเอกลักษณแตกตางจากเครื่องประดบัที่มีอยูในปจจุบัน 
   2.4 มีความเปนเอกลักษณสอดคลองกับรูปแบบในการดําเนิน
ชีวิต 

 
3.53 
3.40 
4.43 
4.24 

 
5.55 
3.11 
4.82 
4.11 

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 3.90 4.40 มาก 



 95 

ตาราง  (ตอ) 
N = 100 

หลักเกณฑทางดานการผลติ  S.D ระดับเกณฑ 

3.  วัสดุท่ีใชในการผลิต 
     3.1  ใชวัสดุที่เหมาะสม 
     3.2  ใชวัสดุที่มีอยูในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ 
     3.3  ใชวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 
            เครื่องประดับมีความแข็งแกรงทนทาน 

 
4.14 
4.43 
3.55 

 
5.10 
5.17 
5.12 

 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.04 5.16 มาก 
4.  กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ 
     4.1  ขั้นตอนการผลิต 
     4.2  ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 
     4.3  วิธีการผลิตสัมพันธกับระดับความสามารถของ
เครื่องจักรที่มีอยูในปจจุบัน ไมพึ่งพาเครื่องจักรพิเศษเพือ่การ
ผลิตที่ทําใหตนทุนสูง  

 
3.91 
4.33 
3.82 

 
4.16 
5.05 
3.12 

 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.02 4.11 มาก 
หลักเกณฑดานการตลาด  S.D ระดับเกณฑ 

5.  หลักเกณฑดานการตลาด 
     5.1  การออกแบบรูปแบบสามารถสวมใสไดจริง 
     5.2  รูปแบบรูปแบบเครื่องประดับสามารถเสริมสรางบุคลิก 
ผูสวมใสได 
     5.3  โครงสรางเครื่องประดับมีความแขง็แรงในการใชสวมใส 
     5.4  ผูใชมีความพึงพอใจในการบริโภค 

 
4.06 
4.29 

 
4.25 
4.36 

 
5.29 
3.14 

 
5.24 
5.44 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.24 4.78 มาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมแบบที่  5  ทั้ง  5  ดาน 4.06 4.54 มาก 
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 จากตาราง พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพารา  
แบบที่ 5  :  รูปแบบวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.06  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตลาดมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.24 
รองลงมาไดแก ดานประโยชนใชสอยทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.11 ดานวัสดุที่ใชในการผลิตมี
คาเฉลี่ยเทากับ  4.04  ดานกรรมวิธีในการผลิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และดานความงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ  
3.90 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ืองเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรี : กรณีศึกษาทดลองการใชยางพารา เปน
การวิจัยที่ประกอบดวยความมุงหมายของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง การ
วิเคราะหจากแบบประเมินที่ใช สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีเพื่อ
นําไปใชในการออกแบบเครื่องประดับสตรีจากยางพารา 
 2. เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิตจากรูปแบบผลิตภัณฑ 
 
ความสําคัญของงานวิจัย 
 ไดรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ผลิตจากวัสดุยางพารามีความสวยงาม ราคาถูก และ
สามารถนําไปผลิตในระบบอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเอกสาร 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดผลสรุปในดานตางๆ
ดังนี้ 
 1) ดานการออกแบบ 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับดานโครงสรางรูปราง รูปทรง และความหนาของ
เครื่องประดับพบวา รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับเมื่อแบงตามแหลงที่มาของรูปแบบ
แลวสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบไดแกรูปแบบกราฟฟค รูปแบบธรรมชาติ และรูปแบบวัฒนธรรม 
ซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการออกแบบเปนเครื่องประดับมากที่สุด 
 2) ดานความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีโดยใชยางพารา 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยเลือกใชวัสดุธรรมชาติในการทําเครื่องประดับประเภทยางพาราแทน
วัสดุธรรมชาติชนิดอื่น ซึ่งยางพารามีคุณสมบัติการยืดหยุนและการทนตอการเสื่อมสภาพอันมาจาก
ความรอนและแสงแดดไดดี อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนการผลิตเปนเครื่องประดับสตรี ซ่ึงเปนคุณสมบัติ
ที่ดีในการเลือกนํามาใชในการทําเครื่องประดับ 
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 3) ดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับ 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับที่นิยมนํามาใชใน
การทําเครื่องประดับอันไดแก การหลอ การเชื่อม พนทราย กลวงดานใน ติดกาว ฉลุลาย หวง และการ
ฝงอัญมณี 
 ขั้นตอนที่  2   การวิเคราะหจากแบบประเมิน 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมินเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทํา
จากยางพารา โดยการขอใหผูเชี่ยวชาญดําเนินการประเมินจากแบบประเมินทําใหไดผลสรุปในดาน
ตางๆ ดังนี้ 
 1) ดานการออกแบบ 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับดานโครงสรางรูปราง รูปทรง และความหนาของ
เครื่องประดับจากแบบประเมินพบวา รูปแบบที่นํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับมากที่สุดคือ
รูปแบบกราฟฟค รองลงมาคือรูปแบบธรรมชาติ และนอยที่สุดคือรูปแบบวัฒนธรรม สาเหตุที่รูปแบบ 
กราฟคมีการนํามาใชในการออกแบบมากที่สุดเปนเพราะมีลักษณะเดนอยูที่ความเรียบงายและสงางาม 
จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการออกแบบเปนเครื่องประดับมากที่สุด 
 2) ดานความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีโดยใชยางพารา 
  ในปจจุบันพบวายางพารานํามาใชในการทําผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ มากมาย แตยังไมเคย
เห็นการนํายางพาราที่ทํามาจากธรรมชาติแทๆ 100% มาใชในการทําเครื่องประดับ แลวทําเปนการศึกษา
อยางจริงจัง อีกทั้งยางพาราที่นํามาใชในการทําเครื่องประดับจัดเปนวัสดุที่ดี ที่เนนความแปลกใหมใน
การคิดสรางสรรค การนําวัสดุยางพารามาใชในการทําเครื่องประดับ เปนการสงเสริมเกษตรกรที่ปลูก
ยางพารา ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกชองทางหนึ่งดวย 
 3) ดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับ 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับโดยสรุปไดวา
เทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับที่นิยมนํามาใชในการทําเครื่องประดับมากที่สุดคือ
การหลอ รองลงมาตามลําดับคือการเชื่อม การฝงอัญมณี การติดหวง การฉลุลาย ติดกาว กลวงดานใน  
และการพนทรายเปนลําดับสุดทาย 
 ขั้นตอนที่  3   การผลิตรูปแบบ 
 การผลิตเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรี แบงขั้นตอนการผลิตออกเปน 2 ขั้นตอนคือ 
การผลิตยางพาราที่นํามาใชในงานเครื่องประดับและการผลิตตนแบบเครื่องประดับ แลวจึงนํามา
ประกอบเปนชิ้นงาน โดยข้ันตอนแรกเปนขั้นตอนการผลิตยางพาราที่นํามาใชในการผลิตเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมสําหรับสตรี (รูปภาคผนวก) 
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 ขั้นตอนการผลิตยางพารา 
 1. ตวงสารเคมีที่ตองใชบนตราชั่ง ในขั้นตอนการตวงมีการใสซิลิการเพื่อใหยางขาว เวลาเติม
สีลงไปจะทําใหไดสีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. นําสารเคมีที่เตรียมไวมาที่เครื่อง 2 ROLL MILL แลวใชยางขาวลางเครื่องโดยการนํายาง
มารีดในเครื่องรีดยาง 
 3. ใชอุณหภูมิในการผสมสารเคมี 50 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิปกติ ซ่ึงเวลาผสม
สารเคมีอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 
 4. ในระหวางนํายางเขาเครื่องรีดยางก็ใช  ZHOT STEARIC แลวก็ใหยางและสารเคมีผสมกัน
สักพักจึงใส  TIO2  ตามลงไป แลวใหตัวยางผสมกันสักพักจึงใส  SILICA (ตองคอยๆใสทีละนดิ เพือ่ให
ผสมกันไดทั่วถึง ) แลวจึงโมยางตอไป 
 5. พอไดที่แลวจึงเติมสีลงไปแลวโมใหสีเขากันกับยางจนเปนเนื้อเดียวกันแลวจึงเติม 
S+TBBS+TBzTD เปนตัวทําใหยางคงรูปจนโมเปนเนื้อเดียวกันจนเสร็จ แลวนํายางที่ไดมาพักทิ้งไว 24 ช่ัวโมง 
โดยเก็บรักษาไวในตูแชเย็น 
 6. เมื่อพน 24 ช่ัวโมงแลวจึงนํายางลงใน BLOCK ที่เปนแมพิมพโลหะ แลวจึงนําเขาเครื่อง 
HYDRAULIC  HOT  PRESS เพื่อปมไลฟองอากาศและไดรูปทรงตามที่ตองการ 
 7. จากนั้นจึงใชแมพิมพเหล็กปมงานใหไดตามรูปทรงที่ตองการเตรียมนําไปผลิตงาน
เครื่องประดับ 
 

 ขั้นตอนการผลิตตนแบบเครื่องประดับ 
 1. นําแบบที่ตองการมาสรางเปนตนแบบดวย  WAX แลวหลอช้ินงานตนแบบและตกแตงให
เรียบรอย 
 2. อัดพิมพยางและฉีดขึ้ผ้ึงในพิมพยาง เพื่อใหไดหลายช้ินงานแลวจึงนํามาหลอเปนชิ้นงาน
เปนการเตรียมประกอบชิ้นงาน 
 3. ขัดตกแตงชิ้นงานที่ไดจากการหลอ 
 4. ประกอบชิ้นงาน ไดช้ินงานสมบูรณ 
 

วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลอง 
 ผูวิจัยไดนําแบบรางที่ไดรับการเลือกจากผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบเครื่องประดับ 
ไดแก นักวิชาการ ผูประกอบการทางดานการผลิตเครื่องประดับ และผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร ในการนํามาทําผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพารา  จากประชากรมีจํานวน 250  แบบ
และคัดเลือกกลุมตัวอยางจากผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ จํานวน  5 ประเภท คือ แหวน เข็มกลัด กําไล 
สรอยคอ ตางหู ประเภทละ 5 รูปแบบ รวมจํานวนทั้งสิ้น 25 ช้ินงาน ซ่ึงชิ้นงานจํานวน 5 ประเภท  และ
นําแบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพารา ใหผูบริโภค
จํานวน 100 คนไดดําเนินการประเมิน 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องคอมพิวเตอรและใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1) วิเคราะหหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพารา ตามความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ โดยการหาคา 
  1.1) รอยละ (Percentage) 
  1.2) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
  1.3) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2) วิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพารา  
โดยการหาคา 
  2.1) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
  2.2) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. วิเคราะหขอมูลเอกสาร 
  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดผลสรุปในดาน
ตางๆดังนี้ 
  1.1 ดานการออกแบบ 
   ผูวิจัยไดวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับดานโครงสรางรูปราง รูปทรง และความหนา
ของเครื่องประดับพบวา รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับเมื่อแบงตามแหลงที่มาของ
รูปแบบแลวสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบไดแก รูปแบบกราฟฟค รูปแบบธรรมชาติ และรูปแบบ
วัฒนธรรม ซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการออกแบบเปนเครื่องประดับ โดยรูปแบบกราฟฟคมี
ความเหมาะสมในการนํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับมากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบธรรมชาติ
และรูปแบบวัฒนธรรมตามลําดับ 
  1.2 ดานความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรีโดยใชยางพารา 
   ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยเลือกใชวัสดุธรรมชาติในการทําเครื่องประดับประเภท
ยางพาราแทนวัสดุธรรมชาติชนิดอื่น ซ่ึงยางพารามีคุณสมบัติการยืดหยุนและการทนตอการเสื่อมสภาพ
อันมาจากความรอนและแสงแดดไดดี อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนการผลิตเปนเครื่องประดับสตรี ซ่ึงเปน
คุณสมบัติที่ดีในการเลือกนํามาใชในการทําเครื่องประดับ 
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  1.3 ดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับ 
   ผูวิจัยไดวิเคราะหดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับที่นิยม
นํามาใชในการทําเครื่องประดับอันไดแก การหลอ การเชื่อม พนทราย กลวงดานใน ติดกาว ฉลุลาย หวง 
และการฝงอัญมณี 
 
 2. จากผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 
  2.1 รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับ 
   การวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนรูปแบบเครื่องประดับจํานวน 5 ชุดโดย
วิเคราะหดานการออกแบบพบวา รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับเมื่อแบงตามแหลงที่มา
ของรูปทรงแลวสามารถแบงออกเปน 3 รูปทรงไดแกรูปทรงกราฟฟค รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรง
วัฒนธรรม รูปทรงกราฟฟคมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการออกแบบเปนเครื่องประดับมากที่สุด 
ทั้งนี้เพราะรูปทรงกราฟฟคประกอบไปดวยเรขาคณิตอันไดแก เสนโคง เสนตรง เปนสวนประกอบหลัก
รวมถึงเสนที่มีรูปทรงเปนอิสระ ทําใหงายตอการออกแบบและงายตอการผลิตเปนเครื่องประดับมากกวา
การใชรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงวัฒนธรรม ซ่ึงมีความซับซอนและรายละเอียดในการผลิตที่คอนขางยาก
ตอการออกแบบและยากตอการนํามาใชในการผลิตใหสวยงามได แตถาทําการลดตัดทอนรายละเอียดที่
ไมจําเปนหรือรายละเอียดที่มีความซับซอนมากเกินไปก็สามารถนํามาใชในการผลิตเครื่องประดับให
สวยงามไดเปนอยางดี 
  2.2 ความหนาของเครื่องประดับ 
   จากการวิเคราะหพบวาความหนาของเครื่องประดับที่มีความเหมาะสมในการนํามาใช
ในการผลิตคือ ความหนา 1-6 MM. ซึ่งทั้งนี้เปนเพราะวาความหนาของเครื่องประดับที่มีความหนา
มากกวานี้เมื่อผลิตเครื่องประดับขึ้นมาสวมใสอาจเกิดความหนักแกผูสวมใสได  ดังนั้นความหนาของ
เครื่องประดับที่ดีที่มีความเหมาะสมในการนํามาทําเครื่องประดับจากยางพาราคือเครื่องประดับที่มี
ความหนาอยูที่ 1-6 MM. 
  2.3 ดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับ 
   และจากการวิเคราะหในดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับ 
พบวาเทคนิคในการทําเครื่องประดับสวนใหญจะใชเทคนิค การหลอ การเชื่อม การพนทราย กลวงดานใน  
ติดกาว ฉลุลาย หวง และการฝงอัญมณีเปนหลัก แตจากการวิเคราะหพบวาเทคนิคและการประกอบ
ช้ินงานในการทําเครื่องประดับที่ใชมากที่สุดคือ การหลอ รองลงมาตามลําดับคือการเชื่อม การฝงอัญมณี  
การติดหวง  การฉลุลาย  ติดกาว  กลวงดานใน  และการพนทรายเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงมีผลสอดคลอง
กับโครงสรางของเครื่องประดับในหนึ่งชิ้นที่จะตองทําการหลอออกมาโดยทั้งนี้จะตองอาศัยการเชื่อม
เปนตัวยึดติดโครงสรางสวนตางๆ ของเครื่องประดับเปนเครื่องประดับหนึ่งชิ้น จากการวิเคราะหนั้น  
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จะพบการออกแบบเครื่องประดับมีความสอดคลองกับเทคนิคที่ใชในการทําเครื่องประดับ และเมื่อ
สอบถามความคิดเห็นที่ไดจากแบบประเมินในการนํายางพารามาออกแบบเปนเครื่องประดับสตรีพบวา
ปกติคนทั่วไปเคยเห็นวายางพารานํามาใชในการทําผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ มากมายในปจจุบัน แตยัง 
ไมเคยเห็นการนํายางพาราที่ทํามาจากธรรมชาติแทๆ 100% มาใชในการทําเครื่องประดับ แลวทําเปน
การศึกษาอยางจริงจัง อีกทั้งยางพาราที่นํามาใชในการทําเครื่องประดับจัดเปนวัสดุที่ดี ที่เนนความแปลก
ใหมในการคิดสรางสรรค  การนําวัสดุยางพารามาใชในการทําเครื่องประดับ เปนการสงเสริมเกษตรกร
ที่ปลูกยางพารา ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกชองทางหนึ่งดวย 
 3. จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค 
  ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจาก
ยางพารา 5 ชิ้นงาน ประกอบไปดวย สรอยคอ สรอยขอมือ แหวน ตางหู เข็มกลัด โดยสอบถามจาก
ผูบริโภค จํานวน 100 คน และแบบประเมินผลความพึงพอใจไดแบงตามปจจัยที่ใชในการออกแบบ  
โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ 4 หลักเกณฑ ดังนี้ 
  1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ ประกอบไปดวย 
   1.1 ดานประโยชนใชสอยทางกายภาพ 
   1.2 ดานความงาม 
  2. หลักเกณฑดานการผลิต ประกอบไปดวย 
   2.1 ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 
   2.2 ดานกรรมวิธีในการผลิต 
  3. หลักเกณฑดานการตลาด ประกอบไปดวย 
   3.1 การออกแบบรูปแบบสามารถสวมใสไดจริง 
   3.2 รูปแบบเครื่องประดับสามารถเสริมสรางบุคลิกผูสวมใสได 
   3.3 โครงสรางเครื่องประดับมีความแข็งแรงในการใชสวมใส 
   3.4 ผูใชมีความพึงพอใจในการบริโภค 
 พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพาราทั้ง 5 รูปแบบ
อยูในระดับมากและมากที่สุด ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
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อภิปรายผล 

 1. รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับ 
  การวิเคราะหดานรูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับพบวา 
  1.1 รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบเครื่องประดับเมื่อแบงตามแหลงที่มาของของ
รูปทรงแลวสามารถแบงออกเปน 3 รูปทรงไดแกรูปทรงกราฟฟค รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรง
วัฒนธรรม 
  1.2 รูปทรงกราฟฟคมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการออกแบบเปนเครื่องประดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เพราะรูปทรงกราฟฟคประกอบไปดวยรูปทรงเรขาคณิตอันไดแก เสนโคง เสนตรง เปน
สวนประกอบหลักรวมถึงเสนที่มีรูปทรงเปนอิสระ ทําใหงายตอการออกแบบและงายตอการผลิตเปน
เครื่องประดับมากกวาการใชรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงวัฒนธรรม ซ่ึงมีความซับซอนและรายละเอียด
ในการผลิตที่คอนขางยากตอการออกแบบและยากตอการนํามาใชในการผลิตใหสวยงามได 
 2. ความหนาของเครื่องประดับ 
  การวิเคราะหความหนาของเครื่องประดับพบวา ความหนาของเครื่องประดับที่มีความ
เหมาะสมในการนํามาใชในการผลิตคือ ความหนา 1-6 MM. ซึ่งทั้งนี้เปนเพราะวาความหนาของ
เครื่องประดับที่มีความหนามากกวานี้เมื่อผลิตเครื่องประดับขึ้นมาสวมใสอาจเกิดความหนักแกผูสวมใส
ได  ดังนั้นความหนาของเครื่องประดับที่ดีที่มีความเหมาะสมในการนํามาทําเครื่องประดับจากยางพารา
คือเครื่องประดับที่มีความหนาอยูที่ 1-6 MM 
 3. ดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับ 
  การวิเคราะหในดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับ พบวา เทคนิคใน
การทําเครื่องประดับสวนใหญจะใชเทคนิค การหลอ การเชื่อม การพนทราย กลวงดานใน ติดกาว  ฉลุลาย  
หวง และการฝงอัญมณีเปนหลัก แตจากการวิเคราะหพบวาเทคนิคและการประกอบชิ้นงานในการทํา
เครื่องประดับที่ใชมากที่สุดคือ การหลอ รองลงมาตามลําดับคือการเชื่อม การฝงอัญมณี การติดหวง  
การฉลุลาย ติดกาว กลวงดานใน และการพนทรายเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงมีผลสอดคลองกับโครงสราง
ของเครื่องประดับในหนึ่งชิ้นที่จะตองทําการหลอออกมาโดยทั้งนี้จะตองอาศัยการเชื่อมเปนตัวยึดติด
โครงสรางสวนตางๆ ของเครื่องประดับเปนเครื่องประดับหนึ่งชิ้น จากการวิเคราะหนั้นจะพบการ
ออกแบบเครื่องประดับมีความสอดคลองกับเทคนิคที่ใชในการทําเครื่องประดับ 
 จากผลการวิจัยพบวางานเครื่องประดับคืองานศิลปะท่ีจําเปนตองอาศัยการฝกฝนที่ชํานาญ

รวมถึงความตั้งใจในการสรางสรรคงานเครื่องประดับเพื่อใหเกิดคุณคาทางดานความงามและคุณคาที่

เกี่ยวของตอการสวมใสแกผูบริโภคที่จะทําใหสวมใสไดอยางสบาย โดยนักออกแบบจะตองคํานึงถึง

วัสดุที่จะนํามาใชในการผลิตเครื่องประดับ รวมถึงน้ําหนักของวัสดุแตละชิ้นที่จะนํามาประกอบกันเขา
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เปนเครื่องประดับดวย โดยเครื่องประดับจะมีผลตอบุคคลิกภาพ เพศ วัย และรสนิยมของผูสวมใสได

เปนอยางดี สามารถสะทอนตัวตนของคนนั้นๆ ออกมาได โดยเครื่องประดับในอดีตจะเนนวัสดุที่มีราคา

แพง โครงสรางซับซอนและปราณีต ซ่ึงตางจากเครื่องประดับในปจจุบันที่จะเนนที่รูปทรงที่ดูเรียบงาย 

โดดเดนและทันสมัย อาจเปนผลมาจากการใชชีวิตในเมืองที่มีแตความรีบเรง รวดเร็ว จึงสงผลสะทอน

มาสูงานเครื่องประดับในปจจุบันที่เนนโครงสรางมากกวาความสําคัญในรายละเอียดของลวดลาย นํามา

สูผลการวิเคราะหที่มีความสอดคลองกับรูปทรงที่นํามาใชในการทําเครื่องประดับมากที่สุด คือ รูปทรง

กราฟฟค เพราะเปนรูปทรงที่เรียบงายและลวดลายนอยกวารูปทรงธรรมชาติและรูปทรงวัฒนธรรม โดย

รูปทรงกราฟฟคเปนรูปทรงที่ใหโครงสรางพื้นฐานแกรูปทรงอื่นๆ  และใหอิสระในดานการเคลื่อนไหว 

ซ่ึงการออกแบบเครื่องประดับเปนการประยุกตหลักเกณฑพื้นฐานทางศิลปะมาเปนชิ้นงานที่กอใหเกิด

ความงามโดยใชวัสดุที่หลากหลาย โดยผูออกแบบตองคํานึงถึงโครงสรางของชิ้นงานที่ตองออกแบบ จึง

ควรศึกษาในเรื่องรูปราง ชองวาง น้ําหนักของวัสดุที่นํามาประกอบเปนเครื่องประดับและวัสดุที่นํามาใช

ในการออกแบบชนิดตางๆ ซึ่งในแตละขั้นตอนตองใชความปราณีตเปนอยางมากในการสรางสรรค

ชิ้นงาน และถาเปนการนําวัสดุที่ยังไมเคยนํามาใชในงานเครื่องประดับก็จะตองพิจารณาในเรื่อง

รายละเอียดของวัสดุนั้นๆ เปนอยางดี เพื่อใหเกิดขอผิดผลาดนอยที่สุดเมื่อนําวัสดุชนิดนั้นๆ มาทําเปน

เครื่องประดับโดยเฉพาะวัสดุประเภทยางพารา เพราะยางพาราเปนวัสดุที่ในระบบอุตสาหกรรมนํามาใช

เปนผลิตภัณฑประเภทอื่น และยังไมมีการคนควาในเรื่องการนํายางพารามาใชในงานเครื่องประดับ

อยางจริงจัง และเมื่อนํามาทําการศึกษาคุณสมบัติของยางพาราทําใหพบวา ความทนทานตอแสงแดด

และความรอนของยางพาราเปนคุณสมบัติที่ดีในการนํามาใชเปนเครื่องประดับ เพราะทนตอทุกสภาวะ

อากาศอีกทั้งยังสามารถใสสีไดตามตองการอีกดวย และสีเปนอีกหนึ่งคุณสมบัติที่จะทําใหงาน

เครื่องประดับดูนาสนใจ เปนสิ่งดึงดูดใหอยากสวมใสดวยสีสันของยางพาราที่ประกอบกับโลหะจําพวก

เงินและอัญมณีชนิดตางๆ จึงทําใหงานเครื่องประดับจากยางพารามีมูลคาที่เพิ่มสูงขึ้นไดดวย โดยผูวิจัย

ไดวิเคราะหดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับโดยสรุปไดวาเทคนิคและการประกอบ

ช้ินงานของเครื่องประดับที่นิยมนํามาใชในการทําเครื่องประดับมากที่สุดคือการหลอ รองลงมาตามลําดับ

คือการเชื่อม การฝงอัญมณี การติดหวง การฉลุลาย ติดกาว กลวงดานใน และการพนทรายเปนลําดับ

สุดทาย ในการทําเครื่องประดับ ไดนําเทคนิคการหลอและการติดกาวเพื่อใหยางและโลหะเงินติดเขากัน

ไดเปนการนําเทคนิคการประกอบชิ้นงานที่นิยมมากที่สุดและเทคนิคการประกอบชิ้นงานที่นิยมในการ

ทําเครื่องประดับนอยที่สุดมาผสมผสานในตัวช้ินงานเครื่องประดับในหนึ่งชิ้นอยางลงตัว นําหวงที่มี

โครงสรางเปนรูปวงกลมมาเปนตัวเชื่อมใหเกิดความออนชอยขึ้น เพราะเทคนิคความโคงมนของ

วงกลมเกิดมาจากการใชรูปทรงกราฟฟคโดยเฉพาะเสนโคงเปนหลัก  เปนเพราะเสนโคงใหความรูสึก

สบาย เปล่ียนแปลงได  ล่ืนไหลตอเนื่อง มีความกลมกลืนในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง และใหความรูสึก
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เปนกลาง จึงสามารถเขากันไดกับทุกงานออกแบบ จากการวิเคราะหนั้นจึงพบการออกแบบเครื่องประดับมี

ความสอดคลองกับเทคนิค และการประกอบชิ้นงานที่ใชในการทําเครื่องประดับ และเมื่อนําเทคนิคและ

การประกอบชิ้นงานของการทําเครื่องประดับมาผสมผสานกับรูปทรงตางๆ ที่นํามาใชในการออกแบบ

เครื่องประดับทั้งรูปทรงกราฟฟค รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงวัฒนธรรมก็พบวาเทคนิคเหลานี้สามารถ

ออกแบบไดเขากันกับทุกประเภทของงานเครื่องประดับ และจากแบบประเมินในการนํายางพารามา

ออกแบบเปนเครื่องประดับสตรีพบวาปกติคนทั่วไปเคยเห็นวายางพารานํามาใชในการทําผลิตภัณฑ

ประเภทอื่นๆ มากมายในปจจุบัน แตยังไมเคยเห็นการนํายางพาราที่ทํามาจากธรรมชาติแทๆ 100% มา

ใชในการทําเครื่องประดับ แลวทําเปนการศึกษาอยางจริงจัง อีกทั้งยางพาราที่นํามาใชในการทํา

เครื่องประดับจัดเปนวัสดุที่ดี ที่เนนความแปลกใหมในการคิดสรางสรรค การนําวัสดุยางพารามาใชใน

การทําเครื่องประดับ เปนการสงเสริมเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกชองทางหนึ่งดวย    

อาจเปนเพราะคนทั่วไปยังไมมีการสรางสรรควิธีการนํายางพารามาใชในเครื่องประดับไดอยางแพรหลาย 

หรือถานํายางพารามาใชในการทําเครื่องประดับก็อาจยังนึกภาพไมออกวาจะเกิดความสวยงามหรือมี

คุณคาขึ้นมาไดอยางไร จึงเกิดการสรางภาพลักษณใหมใหกับวงการเครื่องประดับที่เนนวัสดุที่แปลก

ใหมในการนํามาใชทําเครื่องประดับ ซ่ึงเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการใชยางพาราในประเทศ

โดยสรางทางเลือกของการนํายางพารามาใชทําผลิตภัณฑในรูปลักษณใหม จะเปนการชวยสราง
มูลคาเพิ่มของยางธรรมชาติใหสูงขึ้นและยังเปนการเพิ่มการจางงานและลดการพึ่งพาตลาดตางประเทศ

ในการสงออกยางธรรมชาติใหนอยลงดวยโดยสงเสริมใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่ทํามา

จากยางพาราเพิ่มมากขึ้น และเพื่อใหเกิดแนวทางแปลกใหมในวงการเครื่องประดับ เปนการเพิ่ม

ศักยภาพใหโรงงานสามารถทําผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีผลผลิตที่หลากหลายรูปแบบและมีคุณภาพเปนไป

ตามมาตรฐานสากลสามารถแขงขันได เปนการถายทอดเทคโนโลยีใหแกโรงงานอุตสาหกรรมยางและ

อุตสาหกรรมเครื่องประดับที่สนใจนําไปผลิตในเชิงพาณิชยตอไป จากการสอบถามความคิดเห็นจาก

กลุมสตรีเมื่อไดเห็นเครื่องประดับที่ทําจากยางพาราจํานวน 5 ชุด 25 รูปแบบเกี่ยวกับความพึงพอใจเมื่อ

เห็นเครื่องประดับสตรีที่ทําจากยางพาราผลิตเปนชิ้นงานสมบูรณ โดยทําการคัดเลือกกลุมสตรีวัยทํางาน

อายุ 25-30 ป จํานวน 100 คน มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญาตรี และเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน เนื่องจากวัยทํางานเปนวัยที่มีกําลังในการซื้อสูง และยังเปนวัยที่ยังตามติดกระแสแฟชั่น มี

ความเปนตัวของตัวเองสูง มักซื้อสินคาโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของตนเองเปนหลักมากกวาซื้อเพราะ

แรงจูงใจจากผูอ่ืน  อีกทั้งการมีสถานภาพโสดยังทําใหงายตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องประดับ 

รวมท้ังการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงการ

เลือกพนักงานสตรีบริษัทเอกชนก็เพราะสามารถแตงตัวและใสเครื่องประดับไดมากกวาอาชีพอื่นๆ    

จากผลการสอบถามโดยใหสตรีวัยทํางานซึ่งมีอายุ 25-30 ป เลือกแบบที่ถูกใจ พบวาพฤติกรรมการซื้อ
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เครื่องประดับของผูหญิงวัยทํางานสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑประเภทแหวน มากที่สุด 

รองลงมาคือสรอยคอ ตางหู สรอยขอมือและนิยมซื้อเข็มกลัดนอยที่สุด โดยมีพฤติกรรมการซื้อโดยไม

คํานึงถึงรานหรือตรายี่หอของเครื่องประดับที่มีช่ือเสียง แตเนนราคาที่ไมแพงจนเกินไปและมีการ

ออกแบบสะดุดตา สีสวยสดใส นาสวมใส จากผลแบบสอบถามดานรูปแบบเกี่ยวกับความพึงพอใจใน

ดานความงามพบวารูปแบบเครื่องประดับที่สตรีวัยทํางานอายุ 25-30 ปชอบมากที่สุดคือเครื่องประดับ

รูปแบบกราฟฟค รองลงมาคือเครื่องประดับรูปแบบธรรมชาติ และเครื่องประดับรูปแบบวัฒนธรรม

ตามลําดับ ทั้งนี้เปนเพราะเครื่องประดับรูปแบบกราฟฟคเปนรูปแบบที่สามารถสวมใสใหเขากับเสื้อผา

และบุคคลิกลักษณะเฉพาะบุคคลไดงายกวารูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้กรรมวิธีในการผลิตรูปแบบกราฟ

ฟคยังงายตอการผลิตในดานความรวดเร็วมากกวารูปแบบธรรมชาติหรือรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ตอง

อาศัยเทคนิคอื่นในดานการผลิตที่ซับซอนกวา ซ่ึงผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสตรีที่ช่ืนชอบใน

เครื่องประดับที่ทําจากยางพาราตางพึงพอใจในดานการนําวัสดุที่แปลกใหมมาใชในงานเครื่องประดับ 

รวมถึงการนําวัสดุที่มีคาจําพวกพลอย และเงินมาผสมผสานเปนงานเครื่องประดับแนวใหมที่โดดเดน

ในดานวัสดุมาเปนจุดขายกอใหเกิดเปนงานเครื่องประดับที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถบงบอกถึง

บุคคลิกของผูสวมใสที่เปนคนสนุกสนาน ราเริง แจมใส ดวยสีสันของยางพาราที่ใชสีที่สะดุดตา เชน    

สีฟา สีเขียว สีสม มาชวยในการสะทอนความเปนคนมองโลกในแงดีได นอกจากนี้แนวโนมการ

ออกแบบเครื่องประดับในปจจุบันเพื่อใหทันตอกระแสแฟชั่นที่กําลังกาวเขามาจะเปนตัวดึงดูดความ

นาสนใจในตัวเครื่องประดับนั้นๆได โดยการออกแบบเครื่องประดับในปจุบันเนนรูปทรงที่เรียบงาย 

รูปแบบสัมพันธกับวัสดุ และโครงสรางมีความสําคัญมากกวาลวดลายปลีกยอย ซ่ึงลักษณะงานออกแบบ

ที่เรียบงายคืองานออกแบบที่ไมมีความซับซอน ไมตองใชลวดลายมาก เหตุผลที่งานออกแบบเครื่องประดับ

ในปจจุบันเนนเรื่องความเรียบงายขึ้นอยูกับสาเหตุหลายประการดังที่วัฒนะ จูฑวิภาตกลาววา งาน

เครื่องประดับกําลังจะกลายเปนอุตสาหกรรมมากขึ้น ไมเหมือนแตกอนที่เปนงานหัตถกรรม ฉะนั้น   

เมื่อจํานวนผลิตมากขึ้น ก็ยอมตองใชเครื่องจักรผอนแรง และการออกแบบใหสัมพันธกับสภาพสังคมที่

เปลี่ยนไป โดยการนําเอาวัสดุราคาถูกมาใชเพิ่ม จึงทําใหรสนิยมในการออกแบบเครื่องประดับได

เปลี่ยนแปลงไป จากความยุงยากมาสูความเรียบงาย เสรีภาพในทางความคิดสรางสรรคจึงมีมากขึ้น และ

เพื่อใหสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกแฟชั่นในปจจุบัน ซ่ึงในปจุบันนี้คานิยมในการเลือก

วัสดุมาใชทําเครื่องประดับไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ประกอบกับวิทยาศาสตรที่เจริญกาวหนา จึงมีการ

สังเคราะหวัสดุตางๆ เพื่อนํามาใชในการทําเครื่องประดับซึ่งมีความสวยงาม ราคาไมแพง ไมเปลี่ยน

สภาพงาย มาเปนอีกหนึ่งตัวเลือกใหกับผูบริโภคที่ตองการหลีกหนีความจําเจในการเลือกสรรเครื่องประดับ

ที่ตองการนํามาใชใหเหมาะสมกับบุคคลิกภาพของแตละคน (วัฒนะ จูฑะวิภาค. 2545: 121-122) 

ซึ่งสอดคลองกับการนํายางพารามาใชในการทําเครื่องประดับสตรีที่อยูในโลกของแฟชั่นปจจุบัน 
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โดยการออกแบบใหมีความเรียบงายและเหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพื่อเปนการลดตนทุน

ในการผลิต เพราะรูปแบบที่ไมมีความซับซอนยุงยากจะทําใหงายตอกระบวนการผลิตที่ใชเครื่องจักร

อุตสาหกรรมและรวดเร็วตอขั้นตอนการผลิตดวย และเพื่อใหทันตอโลกแฟชั่นในปจจุบันที่เนนสีสันที่

สดใส สะดุดตาจึงไดมีการเลนสีสันในเครื่องประดับที่ทําจากยางพารา โดยใชสีสม สีเขียว สีน้ําเงนิใชใน

งานเครื่องประดับสตรีที่ทํามาจากยางพาราซึ่งสีไดสงผลตอจิตวิทยาในงานเครื่องประดับดังที่โกสุม สายใจ 

ไดกลาววาสีเขมวรรณะรอนคือ สีสม ใหความรูสึกรอนแรง สะดุดตาและมีพลังดึงดูด สีเขมวรรณะเย็น 

คือสีน้ําเงินและสีเขียวใหความรูสึกสดใส เย็น สงบ และยังไมถูกลดคาดวยสีใดๆ จึงใหความรูสึกวามี

พลังมาก เหมาะกับสตรีวัยทํางานในชวงอายุ 25-30 ป ที่อยูในวัยที่ตองการความกระฉับกระเฉง และมี

การเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา อีกทั้งยังตรงกับกระแสแฟชั่นเครื่องประดับในปจจุบันที่ไมจําเปนตองใช

เพชร พลอย หินสีหรือโลหะอยางใดอยางหนึ่งมาใชเพียงอยางเดียว แตเปนการผสมผสานวัสดุตางๆ ที่มี

อยูรอบตัวเรานํามาใชทําเครื่องประดับได 

 จากการวิจัยพบวา เครื่องประดับที่ทําจากยางพาราดวยสีสันที่สะดุดตา โดยเฉพาะรูปแบบ

กราฟฟคเปนที่ช่ืนชอบสําหรับสตรีวัยทํางานอายุ  25-30  ปเปนอยางมากเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆ  โดย

ส่ิงที่สําคัญในการออกแบบเครื่องประดับในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการออกแบบเพื่อใหสามารถรองรับการ

ผลิตในระบบอุตสาหกรรมได เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการออกแบบ จากการออกแบบรางนักออกแบบตองคํานึงถึงขั้นตอนใน

การผลิตเครื่องประดับ เพราะไมเชนนั้นอาจกอใหเกิดปญหาในขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับได โดย

การออกแบบเครื่องประดับจะตองคํานึงถึงผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสาร และแบบประเมิน 

 2. ขอเสนอแนะในกระบวนการผลิต จากการดําเนินงานในขั้นตอนกระบวนการผลิต ผูศึกษา

ควรหมั่นตรวจสอบและควบคุมการผลิตดวยตนเองทุกขั้นตอน เพื่อใหช้ินงานออกมาสมบูรณแบบ และ

ถูกตองตามแบบเพื่อขจัดปญหากระบวนการผลิตที่ผิดไปจากแบบ  ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยชางที่มี

ความชํานาญในแตละกระบวนการผลิต เพราะถาเครื่องประดับที่ผลิตออกมา มีความผิดเพี้ยนจาก

แบบเดิม 15% ถือวางานชิ้นนั้นผิดแบบและจะทําใหเกิดปญหาตางๆตามมาอีกมากมาย และกอนที่จะทํา

การผลิตช้ินงานเครื่องประดับควรมีการวางแผนระบบการทํางานไวกอนลวงหนา รวมถึงการคํานวณ

ระยะเวลาในการผลิตแตละขั้นตอน เพื่อชวยลดตนทุนและระยะเวลาในการผลิตไดอีกดวย 

 3. ถายางพาราที่ติดมากับตัวเรือนเงินหลุดก็สามารถซอมไดโดยงาย โดยใชกาวที่ใชสําหรับ

ติดงานเครื่องประดับซอมแซมได 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป 

 1. ควรทําการวิจัยในกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน โดยแบงประเภทเปนเครื่องประดับในแตละ
กลุมประเทศ ไดแก กลุมเอเชีย กลุมยุโรป กลุมอเมริกา กลุมตะวันออกกลาง เปนตน จะทําใหเห็นถึง
ความแตกตางของเครื่องประดับแตละประเภทไดเปนอยางดี เพื่อจะไดนําผลวิจัยที่แตกตางกันมา
ทําการศึกษาเปรียบเทียบอันกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาในการออกแบบเครื่องประดับที่ทํามาจาก
ยางพารา โดยสรางนวัตกรรมใหมไดในหลายกลุมเปาหมาย 
 2. ควรศึกษาวัสดุชนิดอื่นที่สามารถนําออกแบบเปนเครื่องประดับได เปนการสรางสรรค
ความแปลกใหมใหกับวงการเครื่องประดับไทย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

    การศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรี :  
กรณีศึกษาทดลองการใชยางพารา 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนขอมูลในการทําวิทยานพินธของ นางสาวธนรรจิต ธรรมรักษ 
    สาขานวัตกรรมการออกแบบ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหลกัสูตรศิลปกรรมมหาบัณฑติ 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ วิทยาเขตประสานมิตร 
สวนที่ 1  การวิเคราะหการสุมตัวอยางประชากรรูปแบบเครื่องประดับจาํนวน 30 แบบ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง 
 

ความหนา (mm) 
ลําดับ รูปภาพ รูปราง 

1-6 7-12 13-18 

1 

  

   

2 

 
 

   

3 
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ความหนา (mm) 
ลําดับ รูปภาพ รูปราง 

1-6 7-12 13-18 

4 

 
 

   

5 

  

   

6 

 
 

   

7 

 
 

   

8 
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ความหนา (mm) 
ลําดับ รูปภาพ รูปราง 

1-6 7-12 13-18 

9 

 
 

   

10 

 

 

   

11 

 

 

   

12 

 

 

   

13 
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ความหนา (mm) 
ลําดับ รูปภาพ รูปราง 

1-6 7-12 13-18 

14 

 

 

   

15 

 

 

   

16 

 

 

   

17 

 

 

   

18 
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ความหนา (mm) 
ลําดับ รูปภาพ รูปราง 

1-6 7-12 13-18 

19 

 
 

   

20 

 

 

   

21 

 

 

   

22 

 
 

   

23 
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ความหนา (mm) 
ลําดับ รูปภาพ รูปราง 

1-6 7-12 13-18 

24 

 
 

   

25 

 

 

   

26 

 

 
   

27 

 

 
   

28 
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ความหนา (mm) 
ลําดับ รูปภาพ รูปราง 

1-6 7-12 13-18 

29 

 
 

   

30 

 

 
   

รวม 
  

   

 

           สรุปการวิเคราะหสุมตัวอยางประชากรรูปแบบเครื่องประดับเงนิจํานวน 30 รูปแบบ  มีความหนา 
1-6 MM.มากที่สุด 
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สวนที่ 2  การวิเคราะหรูปแบบตัวอยางรูปแบบเครื่องประดับจํานวน 30 แบบ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง 
 

ลักษณะรูปแบบเครื่องประดบั 
ลําดับ รูปภาพ 

กราฟฟค ธรรมชาต ิ วัฒนธรรม 

1 

 

   

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 
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ลักษณะรูปแบบเครื่องประดบั 
ลําดับ รูปภาพ 

กราฟฟค ธรรมชาต ิ วัฒนธรรม 

5 

 

   

6 

 

 

  

7 

 

 

 

 

8 

 

 

  

9 
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ลักษณะรูปแบบเครื่องประดบั 
ลําดับ รูปภาพ 

กราฟฟค ธรรมชาต ิ วัฒนธรรม 

10 

 

   

11 

 

 

  

12 

 

 

  

13 

 

 

  

14 
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ลักษณะรูปแบบเครื่องประดบั 
ลําดับ รูปภาพ 

กราฟฟค ธรรมชาต ิ วัฒนธรรม 

15 

 

   

16 

 

  

 

17 

 

  

 

18 

 

 

  

19 
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ลักษณะรูปแบบเครื่องประดบั 
ลําดับ รูปภาพ 

กราฟฟค ธรรมชาต ิ วัฒนธรรม 

20 

 

   

21 

 

 

  

22 

 

 

  

23 

 

 

  

24 
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ลักษณะรูปแบบเครื่องประดบั 
ลําดับ รูปภาพ 

กราฟฟค ธรรมชาต ิ วัฒนธรรม 

25 

 

   

26 

 

 

  

27 

 

 

  

28 

 

 

  

29 
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ลักษณะรูปแบบเครื่องประดบั 
ลําดับ รูปภาพ 

กราฟฟค ธรรมชาต ิ วัฒนธรรม 

30 

 

   

รวม 
 

   

 

หมายเหต ุ

• รูปแบบกราฟฟก หมายถึง เปนรูปแบบเรขาคณิตและรปูแบบอิสระ 

• รูปแบบธรรมชาติ เปนรูปแบบของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทีไ่ดรับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ 

• รูปแบบวัฒนธรรม เปนรูปแบบที่กอใหเกดิลวดลายที่บนัทึกเรื่องราวกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบตอกัน
มาของแตละทองถ่ินแตละสังคมจนกลายเปนวัฒนธรรม  ลักษณะนยิมของศิลปะพื้นบานหรือ
ศิลปะประจําชาติใดชาตหินึ่งนั้น 

ผูวิจัยไดวเิคราะหรูปแบบของเครื่องประดบัจากแบบประเมินพบวา รูปแบบที่นํามาใชในการออกแบบ
เครื่องประดับมากที่สุดคือรูปแบบกราฟฟครองลงมาคือรูปแบบธรรมชาติและนอยที่สุดคือรูปแบบ
วัฒนธรรม 
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สวนที่ 3  การวิเคราะหเทคนิคและการประกอบตัวอยางประชากรรูปแบบเครื่องประดับจํานวน 30 แบบ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง 

 
 
 
 

เทคนิคการผลิตเครื่องประดบั ลําดับ 
 
  

รูปภาพ 

หลอ เชื่อม พน
ทราย 

กลวง
ดาน
ใน 

ติด
กาว 

ฉลุ
ลาย 

หวง ฝง 
อัญ 
มณี 

1 

 

        

2 

 

        

3 
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เทคนิคและการประกอบของเครื่องประดับ ลําดับ 
 
  

รูปภาพ 

หลอ เชื่อม พน
ทราย 

กลวง
ดาน
ใน 

ติด
กาว 

ฉลุ
ลาย 

หวง ฝง 
อัญ 
มณี 

4 

 

        

5 

 

        

6 

 

        

7 
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เทคนิคและการประกอบของเครื่องประดับ ลําดับ 
 
  

รูปภาพ 

หลอ เชื่อม พน
ทราย 

กลวง
ดาน
ใน 

ติด
กาว 

ฉลุ
ลาย 

หวง ฝง 
อัญ 
มณี 

8 

 

        

9 

 

        

10 

 

        

11 
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เทคนิคและการประกอบของเครื่องประดับ ลําดับ 
 
  

รูปภาพ 

หลอ เชื่อม พน
ทราย 

กลวง
ดาน
ใน 

ติด
กาว 

ฉลุ
ลาย 

หวง ฝง 
อัญ 
มณี 

12 

 

        

13 

 

        

14 

 

        

15 
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เทคนิคและการประกอบของเครื่องประดับ ลําดับ 
 
  

รูปภาพ 

หลอ เชื่อม พน
ทราย 

กลวง
ดาน
ใน 

ติด
กาว 

ฉลุ
ลาย 

หวง ฝง 
อัญ 
มณี 

16 

 

        

17 

 

        

18 

 

        

19 
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เทคนิคและการประกอบของเครื่องประดับ ลําดับ 
 
  

รูปภาพ 

หลอ เชื่อม พน
ทราย 

กลวง
ดาน
ใน 

ติด
กาว 

ฉลุ
ลาย 

หวง ฝง 
อัญ 
มณี 

20 

 

        

21 

 

        

22 

 

        

23 
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เทคนิคและการประกอบของเครื่องประดับ ลําดับ 
 
  

รูปภาพ 

หลอ เชื่อม พน
ทราย 

กลวง
ดาน
ใน 

ติด
กาว 

ฉลุ
ลาย 

หวง ฝง 
อัญ 
มณี 

24 

 

        

25 

 

        

26 

 

        

27 
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หมายเหต ุ

• การหลอ หมายถึง  การทําแมพิมพ แลวนาํโลหะเงินหรือทองที่หลอมละลายเทลงในแมพิมพให
เปนรูปและลวดลายตามแมพมิพนั้น 

• การเชื่อม หมายถึง ขบวนการที่ใชสําหรับตอวัสดุ สวนใหญเปนโลหะและพลาสติก โดยให
รวมตัวเขาดวยกัน ปกติใชวิธีทําใหช้ินงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอง
หลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว เมื่อเย็นตัวรอยตอจะมีความแข็งแรง บางครั้งใชแรงดัน
รวมกับความรอน 

เทคนิคและการประกอบของเครื่องประดับ ลําดับ 
 
  

รูปภาพ 

หลอ เชื่อม พน
ทราย 

กลวง
ดาน
ใน 

ติด
กาว 

ฉลุ
ลาย 

หวง ฝง 
อัญ 
มณี 

28 

 

        

29 

 

        

30 

 

        

รวม          
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• การพนทราย หมายถึง  กระบวนการขัดผิวช้ินงานดวยเครื่องพนทราย  โดยมีแรงดันจากปมลม
เปนแรงขับเคลื่อนทรายใหไปกระทบผิวของชิ้นงาน ทําใหขัดผิวไดรวดเร็ว เขาถึงทุกซอกทุก
มุม ดีกวาการขัดดวยมือ เราสามารถเลือกใหผิวของชิ้นงานหยาบหรือละเอียดไดตามตองการ
โดยการเลือกขนาดของเม็ดทรายที่ใช  (การพนทรายไมใชการพนเพื่อใหทรายไปติดที่
ผิวช้ินงาน เปนการเอาทรายไปขัดผิว และการพนทรายจะใหผิวดานเทานั้น ไมสามารถขัดให
เงาใสได) 

• กลวงดานใน หมายถึง เปนรู, เปนโพรงตลอด, เปนโพรงขาง  

• การติดกาว หมายถึง กาวประเภทติดโลหะ เปนกาวที่มีสวนผสมของพลาสติกอยูดวย และติด
กับวัสดุไดทุกชนิด แตขอเสีย ของกาวประเภทนี้ คือ  เมื่อไดรับความรอนมาก ๆ  จะละลายได    

• การฉลุลาย หมายถึง การออกแบบเครื่องประดับแบบฉลลุาย  ควรเลือกเอาลวดลายที่โปรง เห็น
ความเดนชดัของรูป และพื้นลาย ระหวางลวดลาย และพืน้ตองมีความสัมพันธกันกบัการ
ออกแบบ วิธีฉลุลายเปนขั้นเริ่มตนของการทําเครื่องประดับโดยใชวัสดุที่เปนโลหะ 

• หวง หมายถึง การคลองวัสดุช้ินหนึ่งกับชิ้นหนึ่งเขาดวยกนั 

• การฝงอัญมณี หมายถึง การทําใหอัญมณีตดิกับตัวเรือนอยางแนนหนา เพราะการประดับดวย
อัญมณีนั้น จะทําใหเครื่องประดับดูมีคณุคามากขึ้น 

ผูวิจัยไดวิเคราะหดานเทคนิคและการประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับโดยสรุปไดวาเทคนิคและการ
ประกอบชิ้นงานของเครื่องประดับที่นิยมนํามาใชในการทําเครื่องประดับมากที่สุดคือการหลอ 
รองลงมาตามลําดับคือการเชื่อม  การฝงอัญมณี  การติดหวง  การฉลุลาย  ติดกาว  กลวงดานใน  และการ
พนทรายเปนลําดับสุดทาย 
 

ทานมีความคดิเห็นอยางไรเมื่อผูวิจัยนํายางพารามาออกแบบเปนเคร่ืองประดับสตรี 
 เคยเห็นวายางพารานํามาใชในการทําผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ มากมายในปจจุบัน แตยังไมเคย
เห็นการนํายางพาราที่ทํามาจากธรรมชาติแทๆ 100% มาใชในการทําเครื่องประดับ แลวทําเปนการศึกษา
อยางจริงจัง 
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ตารางแสดงการวิเคราะหดานรูปรางและโครงสรางเครื่องประดับสตรี 

ลําดับ เคร่ืองประดับเข็มกลัดติดเสื้อ รูปราง โครงสราง 

1 

  

 

 -ตัวเรือนหลอดวยเงิน (silver) ฝงพลอยเนื้อออน (ฝงเตย) และตดิกาวดวย marcasite  มีโครงสรางเปน
รูปส่ีเหล่ียมคางหม ู

 

ลําดับ เคร่ืองประดับเข็มกลัดติดเสื้อ รูปราง โครงสราง 

2 

 
 

 

-เข็มกลัด –ประดับติดกาวดวยพลอย swarovski   เทคนิคหลอจาก wax มีโครงสรางเปนรูปวงกลม 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับเข็มกลัดติดเสื้อ รูปราง โครงสราง 

3 

 
 

 

-เครื่องประดับเงินฝงพลอย blue topaz และ turquoise – เทคนิคหลอจาก wax มีโครงสรางเปนรูปหาเหล่ียม 
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ลําดับ เคร่ืองประดับเข็มกลัดติดเสื้อ รูปราง โครงสราง 

4 

 
 

 

-เข็มกลัดดอกกลวยไม ตัวเรือน silver ฝงพลอยเนื้อออนชปุ white&black  rhodium มีโครงสรางเปนรูป
วงกลม 
 

ลําดับ เคร่ืองประดับเข็มกลัดติดเสื้อ รูปราง โครงสราง 

5 

  

 

-เครื่องประดับเพชร ตัวเรือนหลอดวย 18k-white gold  มีโครงสรางเปนรูปวงกลม 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับเข็มกลัดติดเสื้อ รูปราง โครงสราง 

6 

 
 

 

-เข็มกลัด ตัวเรือนหลอดวย 18k-white gold –ฝง ruby, diamond, moonstone  มีโครงสรางเปนรูปวงกลม 
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ลําดับ เคร่ืองประดับตางห ู รูปราง โครงสราง 

7 

 
 

 

-ตางหู silver ลงดํา (oxidation)  มีโครงสรางเปนรูปวงกลม 
 

ลําดับ เคร่ืองประดับตางห ู รูปราง โครงสราง 

8 

 

 
 

-ตางหู silver –ทําผิวเงาสลับผิวดานดวยเทคนิคการพนทราย  มีโครงสรางเปนรูปวงกลม 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับตางห ู รูปราง โครงสราง 

9 

 
 

 

-ตางหู 18k white gold –ฝงเพชร  มีโครงสรางเปนรูปหัวใจ 
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ลําดับ เคร่ืองประดับตางห ู รูปราง โครงสราง 

10 

 

 

 

-ตางหู silver ผลิตดวยเทคนิคงานปม ประดับดวย bead synthetic stone มีโครงสรางเปนรูปวงกลม 

 

-ตางหู silver ผลิตดวยเทคนิดงานปม จากนั้นประกอบดวยน้ําประสาน มีโครงสรางเปนรูปหยดน้ํา 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับตางห ู รูปราง โครงสราง 

12 

 

 
 

 

-ตางหูประดับดวยหินสีและมัดดวยลวดลาย silver  มีโครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับตางห ู รูปราง โครงสราง 

11 
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ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยคอ รูปราง โครงสราง 

13 

 

 

 

 

-จี้รูปหัวใจฝงพลอย czและชุปโรเดียม มีโครงสรางเปนรูปหัวใจ 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยคอ รูปราง โครงสราง 

14 

 

 
 

 

-เครื่องประดับเงิน แยกหลอ 2 สวน แลวประกอบดวย สกรู เพื่อยึดดอกไมเล็กกับใหญเขาดวยกัน  
มีโครงสรางเปนรูปวงกลม 
 

ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยคอ รูปราง โครงสราง 

15 

 

 
 

 

-จี้รูปหัวใจประดับดวย ruby เทคนิคหลอตัวเรือนจาก wax  มีโครงสรางเปนรูปหัวใจ 
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ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยคอ รูปราง โครงสราง 

16 

 

 
 

 

-จี้รูปกางเขน ตัวเรือนหลอ silver  มีโครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา 2 รูปวางซอนกันบนรูปวงกลม 
 

ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยคอ รูปราง โครงสราง 

17 

 

 
 

 

-จี้ หลอดวย 18k white gold ,ขัดเงาชุบ white rhodium  มีโครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา 2 รูป   
 

ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยคอ รูปราง โครงสราง 

18 

 

 
 

 

-จี้ หลอดวย 18k white gold ,ขัดเงาชุบ white rhodium  มีโครงสรางเปนรูปหัวใจ 
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ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยขอมือ รูปราง โครงสราง 

19 

 

 
 

 

-สรอยขอมือประกอบดวยหวงรูปหัวใจกับสรอย มีโครงสรางเปนรูปหัวใจ 

 

-สรอยขอมือ silver ชุบ white rhodium  มีโครงสรางเปนรูปหัวใจ 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยขอมือ รูปราง โครงสราง 

21 

 

 
 

 

-สรอยขอมือ รอยดวย silver bead –ขัดเงา ชุบ white rhodium  มีโครงสรางเปนรูปวงกลม 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยขอมือ รูปราง โครงสราง 

20 
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ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยขอมือ รูปราง โครงสราง 

22 

 

 
 

 

-สรอยขอมือ silver คลองดวยรูปหัวใจ เทคนิคการหลอ  มีโครงสรางเปนรูปหัวใจ 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยขอมือ รูปราง โครงสราง 

23 

 

 
 

 

-สรอยขอมือ silver คลองดวยรูปหัวใจ เทคนิคการหลอ มีโครงสรางเปนรูปหัวใจ 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับสรอยขอมือ รูปราง โครงสราง 

24 

 

 
 

 

-สรอยขอมือ silver คลองดวยรูปหัวใจ เทคนิคการหลอ  มีโครงสรางเปนรูปหัวใจ 
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ลําดับ เคร่ืองประดับแหวน รูปราง โครงสราง 

25 

 

 
 

 
 
 

 

-แหวน 18k white gold ฝง onxy เทคนิคการหลอ  มีโครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับแหวน รูปราง โครงสราง 

26 

 

 
 

 
 

 

-แหวน 18k ชุปสองสี (white gold & yellow gold) เทคนิคการหลอ  มีโครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับแหวน รูปราง โครงสราง 

27 

 

 

 

 
 

 

-แหวน18k white gold ฝงจิกไขปลา ดวยเพชร (white diamond &yellow diamond) เทคนิคการหลอ  
มีโครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา  2 รูปซอนกัน 
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ลําดับ เคร่ืองประดับแหวน รูปราง โครงสราง 

28 

 

 
  

-แหวน 18k yellow gold ฝงพลอยเนื้อออน เทคนิคการหลอ มีโครงสรางเปนรูปสามเหลี่ยม 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับแหวน รูปราง โครงสราง 

29 

 

 

 

 

-แหวน 18k yellow gold ฝงพลอยเนื้อออน เทคนิคการหลอ มีโครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืน 2 รูป 

 

ลําดับ เคร่ืองประดับแหวน รูปราง โครงสราง 

30 

 

 
 

 
 
 

 

-แหวน 18k white gold –ฝงเพชร เทคนิคการหลอ มีโครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา 
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ผลสรุปจากการวิเคราะหดานรูปรางและโครงสรางเครื่องประดับสตรี  ดังนี้ 
-   พบวาเครื่องประดับเข็มกลัดติดเสื้อท้ัง 6 ช้ิน มีโครงสรางเปนรูปกราฟฟก เรขาคณิตทั้งหมด 

โดยมีโครงสรางรูปวงกลม 4 รูป และโครงสรางเปนรูปเหลี่ยมคือ โครงสรางรูปหาเหล่ียมและสี่เหล่ียม
รูปวาวอยางละ 1 รูป 

-   พบวาเครื่องประดับตางหูทั้ง 6 ช้ิน มีโครงสรางเปนรูปกราฟฟก  เรขาคณิตทั้งหมด  โดยมี
โครงสรางรูปวงกลม  3  รูป  รูปที่มีโครงสรางเปนรูปเหล่ียมคือ  โครงสรางรูปสี่เหล่ียมผืนผา 1 รูป  และ
โครงสรางรูปอิสระคือ โครงสรางรูปหัวใจ 1 รูปและโครงสรางรูปหยดน้ํา 1 รูป 

-   พบวาเครื่องประดับสรอยคอทั้ง 6 ช้ิน มีโครงสรางเปนรูปกราฟฟก  เรขาคณิตทั้งหมด  โดยมี
โครงสรางรูปวงกลม 2 รูปซ่ึงวงกลมหนึ่งในนี้ไดเปนสวนประกอบของรูปที่มีโครงสรางสี่เหล่ียม 2 รูป
ทับซอนกันดวย  รูปที่มีโครงสรางเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาซอนกันในรูปเดียวกันอีก 2 รูป และโครงสราง
รูปอิสระคือ โครงสรางรูปหัวใจ 3 รูป 

-   พบวาเครื่องประดับสรอยขอมือท้ัง 6 ช้ิน มีโครงสรางเปนรูปกราฟฟก  เรขาคณิตทั้งหมด  
โดยมีโครงสรางรูปวงกลม 1 รูปและโครงสรางรูปอิสระคือ โครงสรางรูปหัวใจ 5 รูป 

-   พบวาเครื่องประดับแหวนทั้ง 6 ช้ิน มีโครงสรางเปนรูปกราฟฟก  เรขาคณิตทั้งหมด   โดยมี
โครงสรางรูปส่ีเหล่ียม 5 รูป ซ่ึงสองรูปในนี้มีโครงสรางที่มีรูปส่ีเหล่ียมทับซอนกันดวย  และโครงสราง
รูปสามเหลี่ยม 1 รูป 
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ตารางแสดงขอมูลการการวิเคราะหการพัฒนาแบบรางเครื่องประดับสตรีรูปแบบกราฟฟค รูปแบบ
ธรรมชาติ รูปแบบวัฒนธรรม มีโครงสรางที่สามารถนํามาประยุกตใชในการออกแบบเครื่องประดับสตรี
ท่ีใชยางพาราไดดังนี้ 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

1 

 

 

 

โครงสรางเปนสี่เหล่ียมคางหมูมี 4 เหลี่ยม  

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

2 

 

 
 

โครงสรางเปนวงกลม 

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

3 

  

โครงสรางเปนเหลี่ยมหาเหลี่ยม  
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ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

4 

 

 
 

โครงสรางเปนวงกลม 
 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

5 

 

 

 

 

โครงสรางเปนวงกลม  

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

6 

 

 

 
 

 

โครงสรางเปนวงกลม 
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ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

7 

 
 

 

โครงสรางเปนวงกลม 
 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

8 

 
 

     

โครงสรางเปนวงกลม 

  

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

9 

 
  

โครงสรางเปนวงกลม 
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ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

10 

 

 
      

โครงสรางเปนวงกลม 

 

โครงสรางเปนวงกลม 

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

12 

 
 

 

 
 

                 

โครงสรางเปนสี่เหล่ียมผืนผา 

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

11 
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ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

13 

 

 

 
 

โครงสรางเปนรูปรางอิสระ รูปหัวใจ 

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

14 

 
 

 

  

โครงสรางเปนวงกลม 
 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

15 

 
 

  

โครงสรางเปนรูปรางอิสระ รูปหัวใจ 
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ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

16 

 
 

 
       

โครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาซอนกัน 2 ช้ินบนวงกลม 
 
 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

17 

 

 

  

โครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาซอนกัน 2 ช้ิน 
 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

18 

 
 

 
 

โครงสรางเปนรูปรางอิสระ รูปหัวใจ 
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ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

19 

 
 

  

โครงสรางเปนรูปรางอิสระ รูปหัวใจ 

 

โครงสรางเปนรูปรางอิสระ รูปหัวใจ 
 

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

21 

 
 

 
      

โครงสรางเปนวงกลม 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

20 
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ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

22 

 
 

 

 

โครงสรางเปนรูปรางอิสระ รูปหัวใจ 

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

23 

 
 

 
 

โครงสรางเปนรูปรางอิสระ รูปหัวใจ 

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

24 

 
 

  

โครงสรางเปนรูปรางอิสระ รูปหัวใจ 
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ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

25 
 

 

 
 
 

 
 

โครงสรางเปนสี่เหล่ียมผืนผาเมื่อมองจากดานบน 

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

26  
 

 
 

 

 
 
 

 

โครงสรางเปนสี่เหล่ียมผืนผาเมื่อมองจากดานบน 

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

27 
 

 

 
 

 
            

โครงสรางเปนสี่เหล่ียมผืนผา 2 รูปวางซอนกันเมื่อมองจากดานบน 
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ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

28 
 

 
     

โครงสรางเปนสามเหลี่ยมเมื่อมองจากดานบน 
 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

29 

 

 
 

 

โครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาซอนกันสองชิ้น 

 

ลําดับ รูปราง โครงสราง การพัฒนาแบบราง 

30  
 

 
 
 

  

โครงสรางเปนสี่เหล่ียมผืนผาเมื่อมองจากดานบน 
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การนําขอมูลการวิเคราะหรูปรางมาพัฒนาเปนแบบรางการศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
เครื่องประดับอุตสาหกรรมสําหรับสตรี : กรณีศึกษาทดลองการใชยางพาราจํานวน 250 แบบดังนี ้
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ขั้นตอนที่ 4 
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