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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการเตรียมสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ โดยศึกษาผลของตัวแปรท่ีมีตอการ

เตรียมและสมบัติสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ ไดแก ผลของโพแทสเซียมออลิเอต โซเดียมคารบอกซิเมธิล
เซลลูโลส ความสัมพันธระหวางโพแตสเซียมออลิเอตและโซเดียมคารบอกซีเมธิลเซลลูโลส และโรซินกลีเซอรอล   
เอสเทอร จากการศึกษาพบวา นํ้ายางธรรมชาติมีความเหมาะสมในการเตรียมสีเพนทสกรีน และปริมาณของ โพแตส
เซียมออลิเอต โซเดียมคารบอกซีเมธิลเซลลูโลส และโรซินกลีเซอรอล เอสเทอร ท่ีเหมาะสมคือ รอยละ 10  รอยละ 
90 และรอยละ 15 ตามลําดับ สีอะคริลิกเปนสารใหสีท่ีเหมาะสม จากสูตรดังกลาวทําใหใดสีเพนทสกรีนจากนํ้ายาง
ธรรมชาติท่ีมีสมบัติใกลเคียงกับสีเพนทสกรีนจากทางการคามาก  
คําสําคัญ: สีเพนทสกรีน, นํ้ายางธรรมชาติ, นํ้ายาง  

Abstract  
The aims of this research are to prepare the screen paint from the natural rubber latex; 

and to investigate the effects of factors on the preparation and properties of the screen paint i.e. 
the effect of potassium oleate, sodium carboxy methyl cellulose, the relation between 
potassium oleate and sodium carboxy methyl cellulose and rosin glycerol ester. It was found 
that the natural rubber latex were suited for screen paint preparation. The suitable contents of  
potassium oleate, sodium carboxy methyl cellulose and rosin glycerol ester are 10%,  90% and 
15%, respectively. The acrylic paint is a appropriate pigment. Finally, this paint screen 
formulation can be achieved the properties of screen paint from natural rubber latex resemble 
with of commercial screen paint.  
Keyword: Screen paint, Natural rubber latex, Latex 
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บทนํา 
สีเพนทสกรีนเปนวัสดุท่ีใชเพนทสกรีนเสื้อผา หรือ อุปกรณตางๆ เชน อุปกรณเคร่ืองแกว เปนตน ซ่ึง

สวนประกอบของสีเพนทสกรีนท่ีสําคัญคือ สารยึดเกาะเพ่ือชวยใหสีเพนทสกรีนเกาะติดกับเน้ือผา และเพ่ิมความ
สวยงามของเน้ือผา นอกจากน้ีคือ สี ซ่ึงสีท่ีใชตองใหสีสดยึดติดกับเน้ือผาไดดีและไมซีดจางเมื่อซักลาง ในปจจุบันสีท่ี
ใชเปนสีเพนทสกรีนเปนสีท่ีสังเคราะหขึ้นมาแทนวัสดุธรรมชาติ  มีความเหนียวยึดติดกับเน้ือผาไดดี มีความหนืดสูง สี
สดใส  ทนทานตอการซักลางสูง จึงทําใหมีราคาแพงและกระบวนการผลิตแตละขั้นตอนตองผานกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม สงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคัญอยูในขณะน้ี และสีดังกลาวยังเปนอันตรายตอ
รางกายของผูใช (McCann, 1975) ดังน้ันสิ่งท่ีควรคํานึงถึงการใชงานและสมบัติของสีเพนทสกรีนท่ีตองการ คือ ไม
เปนพิษ นอกจากน้ีสิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือ การยึดติดกับเน้ือผา ความสามารถในการกระจายตัวของสารท่ีใชเปนสารยึด
เกาะ การผสมเขากันของสีกับสารยึดเกาะ การทนตอการเสื่อมตางๆ มีความสามารถเพนทสกรีน กลาวคือ ใหสีสัน
สดใส แทรกซึมเขากับเน้ือผาไดดี เน้ือผาไมแข็งกระดางทนตอการซักลาง ยางพารามีสมบัติความเหนียวติดท่ีดี มี
ความยึดหยุนสูง เปนวัสดุท่ีไดจากธรรมชาติ มีจําหนายในรูปของนํ้ายาง จึงเปนวัสดุท่ีนาสนใจในการทดแทนวัสดุ
สังเคราะหท่ีใชทําสีเพนทสกรีน 

งานวิจัยน้ีไดนํานํ้ายางพารามาใชเปนสารยึดเกาะ จึงไดมีการนํานํ้ายางพารามาปรับปรุงคุณสมบัติเพ่ือใหได
ลักษณะการใชงานท่ีใชเปนสารยึดเกาะในสีเพนทสกรีนได ทําใหสามารถชวยแกปญหาเร่ืองราคาของสีเพนทสกรีน 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเปนพิษตอผูใช และการชวยเพ่ิมมูลคาและความตองการของยางพาราเพ่ิมขึ้น ท่ี
สําคัญยางพารายังเปนทรัพยากรท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติ และเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ จึงทําใหเพ่ิมมูลคา
ยางพาราสูงขึ้นและลดปญหาตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเตรียมสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ และเปรียบเทียบสมบัติของสีท่ีเตรียมไดกับสีเพนทสกรีน

ทางการคา 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเตรียมสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ ไดแก ชนิดของนํ้ายาง 

ความสัมพันธของสารเพ่ิมความหนืด (โซเดียมคารบอกซีเมธิลเซลลูโลส) และสารเพ่ิมความเสถียร (โพแตสเซียมออลิ
เอต) และสารเพ่ิมความเหนียวติด (โรซินกลีเซอรอล เอสเทอร)  ท่ีมีผลตอการเตรียมและสมบัติของสีเพนทสกรีนจาก
นํ้ายางธรรมชาต ิ

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
การเตรียมสีเพนทสกรีน ประกอบไปดวย สารยึดเกาะ สี สารปรับความหนืด สารเพ่ิมความสามารถในการ

ติดประสาน ในงานวิจัยน้ี ไดเลือกใชยางพารามาใชเปนสารยึดเกาะในสีเพนทสกรีน เน่ืองจากมีคุณสมบัติ เหนียว ติด
แนนไดดีมาก อีกท้ังยังมีราคาถูก เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สําหรับการเพ่ิมสมบัติดานการเหนียวติด ไดมีงานวิจัยของ
นักวิจัยหลายทาน เชน อรสา และสุภาภรณ (2548) ไดศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารเพ่ิมความเหนียวติด ตอ
ความแข็งแรงของกาวนํ้ายางธรรมชาติ พบวา โดยสูตรกาวท่ีมีปริมาณสารเพ่ิมความเหนียวติดมากจะเสียสภาพเร็ว
กวาสูตรกาวท่ีมีสารเพ่ิมความเหนียวติดปริมาณนอย สําหรับสมบัติดานการทนตอแรงเฉือน และ การทนตอแรงดึง
ลอก ของกาวนํ้ายางผสมวูดโรซิน (wood rosin) มีสมบัติดีท่ีสุด    พิมานจันทน (2548) การพัฒนา pressure 
sensitive adhesive จากนํ้ายางธรรมชาติ โดยไดศึกษาผลของนํ้าหนักโมเลกุล และสารเพ่ิมความเหนียวติด ในการ
ผลิตเทปกาวพบวาความเหนียวติดจะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณสารเพ่ิมความเหนียวติด นอกจากน้ีมีการวิจัยของจิตราภรณ 
(2542) ไดศึกษาผลของเวลาในการยอยโมเลกุลยาง และชนิดและปริมาณของเรซิน พบวาเวลาในการยอยไมมีผลตอ
แรงดึงลอก  แตเมื่อเพ่ิมปริมาณเรซินจะทําใหแรงดึงลอก และการยึดติดเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี Griffith และคณะ 
(2002) ไดจดสิทธิบัตร pressure sensitive adhesive ท่ีมียางธรรมชาติเปนองคประกอบ Adam และคณะ  
(1998) ไดจดสิทธิบัตรอเมริกา ในการผลิต water-based contact adhesive สําหรับพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุน โดยใชนํ้ายาง
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ธรรมชาติผสมกับ chlorinated alkyl phosphate เพ่ือเตรียมเปนกาว จากงานวิจัยเหลาน้ี ทําใหเห็นวายาง
ธรรมชาติสามารถนํามาใชเปนสารยึดเกาะในสีเพนทสกรีนได 

ในงานวิจัยและสิทธิบัตรทางดานสีจากนํ้ายางธรรมชาติ บุญลักษณ (2552) ไดรายงานวา ดร. สุรพิชญ 
ลอยกุลนันท สังกัดศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ไดผลิตสีบอด้ีเพนท จากน้ํายางธรรมชาติซ่ึงไมเปนพิษ สามารถ
นําไปเพนทตามรางกายได โดยนําเอานํ้ายางท่ีไดจากงานวิจัยนํ้ายางพาราไรแอมโมเนีย เติมสีผสมอาหารลงไป ทําให
ไดเปนสีบอด้ีเพนท ท่ีมีขอดีในเร่ือง ไมมีความเปนพิษ และสามารถลอกออกไดงายดานการนํานํ้ายางพารา จึงมีความ
เปนไปไดนํานํ้ายางธรรมชาติมาใชเปนสารยึดเกาะในสีเพนทสกรีนท่ีไมเปนพิษตอผูใช และสิ่งแวดลอม เพ่ือผลิตเปน
สีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาต ิ

วิธีดําเนินการวิจัย 
 สีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ อิทธิพลของสารรักษาความเสถียร สารเพ่ิมความหนืดและสารเพ่ิมความ
เหนียวติด โดยภาพรวมมีขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้น ดังนี ้

1. ศึกษาผลของสารเพ่ิมความหนืดและสารเพ่ิมความเสถียรและความสัมพันธของสารท้ังสอง ท่ีมีตอ
สมบัติของสีเพนทสกรีน 
 1.1 การเตรียมสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ โดยสีเพนทสกรีน ตองมีความหนืดและความเสถียร
ท่ีเหมาะสมในการใชงาน สมบัติใกลเคียงกันกับสีเพนทสกรีนทางการคา เชน ความหนืด ความเสถียร เปนตน ดังน้ัน
สารเพ่ิมความหนืด และสารเพ่ิมความเสถียร มีความสําคัญในการเตรียมสีเพนทสกรีน สารเพ่ิมความหนืดท่ีใชคือ
โซเดียมคารบอกซีเมธิลเซลลูโลส (sodium carboxy methyl cellulose, SCMC) และสารเพ่ิมความเสถียร คือ
โพแตสเซียมออลิเอต (potassium oleate, K-Oleate) ในขั้นตอนน้ีไดออกแบบการทดลองแบบ 2k แฟคทอเรียล 
(Montgomery, 2012) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสารท้ังสองชนิด และความสัมพันธระหวางสารท้ังสอง โดยใชสูตรดัง
ตาราง 1  

ตาราง 1 สูตรท่ีใชในการเตรียมสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติโดยแปรปริมาณของ SCMC และ K-Oleate 

นํ้ายางและสารเคมี รอยละ (โดยนํ้าหนักนํ้ายาง) 

นํ้ายางขนแอมโมเนียสูง (high ammonia concentrated natural latex, HA latex) 100 

20% โพแตสเซียมออลิเอต (potassium oleate, K-Oleate) 5-15 

คิวมีนไฮโดรเปอรออกไซด (cumenehydroperoxide, CHP) 1 

เตตระเอธิลลีนเพนตะมีน (tetraethylenepentamine, TEP) 0.25 

เฟอรัสซัลเฟต (Ferrous sulphate, FeSO4 7H2O) 5.0 

ทิทาเนียมไดออกไซด (Titanium dioxide, TiO2) 10 

โซเดียมคารบอกซีเมธิลเซลลูโลส (sodium carboxymethyl cellulose, SCMC) 5-90 

 โดย CHP จะเตรียมใหอยูในรูปของอิมัลชัน สําหรับ TEP และ SCMC เตรียมใหอยูในรูปของสารละลาย 
10% w/w จากน้ันผสม  HA latex กับสารเคมี CHP และ TEP ดังแสดงไวในตาราง 1 แลวเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง 
เปนเวลา 48 ชั่วโมง  

 1.2 การทดสอบสมบัติของนํ้ายาง เมื่อเก็บสีเพนทสกรีนไวครบกําหนดเวลาในขอ 1.1 นําสเีพนทสกรีน
จากนํ้ายางธรรมชาติท่ีได ไปทดสอบหาความหนืดดวยเคร่ือง Brookfield Viscometer ตามมาตรฐาน ISO 1652 
และความเสถียรเชิงกลดวยเคร่ือง MST ตามมาตรฐาน ISO 35 จากน้ันวิเคราะหผลของสารเพ่ิมความเสถียร และ
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สารเพ่ิมความหนืดท่ีมีตอสีเพนทสกรีน และความสัมพันธระหวางสารสองชนิด โดยใชหลักการวิเคราะหผลแบบ 2k 

แฟคทอเรียล (Montgomery, 2012)  
 1.3 ความสามารถในการเพนทสกรีนลงบนผา และความสามารถในการเหนียวติด (tape test) ทําได

โดยการ นําสีเตรียมไดไปทดสอบความสามารถในการเพนทสกรีน โดยทดสอบดวยการทําซิลคสกรีนลงบนผาสีดํา 
เปนตาราง สังเกตลักษณะของผลิตภณัฑท่ีได ผลการทดลองพบวาท่ีปริมาณ SCMC รอยละ 90 และ K-Oleate รอย
ละ 10 สามารถเพนทสกรีนบนผาไดดี เหมือนกับสีเพนทสกรีนทางการคา และเมื่อทําการทดสอบความสามารถใน
การเหนียวติด โดยท้ิงผาท่ีทําการสกรีนแลว ไว 24 ชั่วโมง จากน้ันใชเทปใสแปะบนสีท่ีเพนทสกรีนบนผาดังกลาวและ
ทําการดึง ทําซํ้าเปนจํานวน 50 คร้ัง 
 2. ศึกษาผลของชนิดและความเขมขนของสารเพ่ิมความเหนียวติดท่ีมีตอสมบัติของสีเพนทสกรีน 
  สมบัติท่ีสําคัญของสีเพนทสกรีนคือการเกาะติดบนเน้ือผา ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดทําการศึกษาโดยเพ่ิม
สารเพ่ิมความเหนียวติดลงไป คือโรซินกลีเซอรอลเอสเทอร (rosin glycerol ester, RGE) สูตรท่ีใชดังตาราง 2 

ตารางท่ี 2 สูตรท่ีใชในการเตรียมสีเพนทสกรีน โดยแปรปริมาณของ RGE  
นํ้ายางและสารเคมี รอยละ (โดยนํ้าหนักนํ้ายาง) 

นํ้ายางขนแอมโมเนียสูง (high ammonia concentrated natural latex, 
HA latex) 

100 

20% โพแตสเซียมออลิเอต (potassium oleate, K-Oleate) 10 
คิวมีนไฮโดรเปอรออกไซด (cumenehydroperoxide, CHP) 1 
เตตระเอธิลลีนเพนตะมีน (tetraethylenepentamine, TEP) 0.25 
เฟอรัสซัลเฟต (Ferrous sulphate, FeSO4 7H2O) 5.0 
ทิทาเนียมไดออกไซด (Titanium dioxide, TiO2) 10 
โซเดียมคารบอกซีเมธิลเซลลูโลส (sodium carboxymethyl cellulose, 
SCMC) 

90 

โรซินกลีเซอรอลเอสเธอร (rosin glycerol ester, RGE) 5-20 

 ทําการเตรียมสี และทดสอบสีเพนทสกรีนเชนเดียวกับขอ 1 เมื่อนําสีเพนทสกรีนท่ีเตรียมไดจากขอ 2 
ไปทดสอบความสามารถในการเพนทสกรีนลงบนผา พบวาการสกรีนตองทําการปาดสี เพ่ิมขึ้นจาก 1 คร้ัง เปน 2 
คร้ัง การสกรีนจึงจะสมบูรณ จากนั้นนําผาท่ีสกรีนแลวไปทดสอบความสามารถในการเหนียวติด (tape test)  

3. การผสมสีอะคริลิกลงในสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ 
 นําสีอะคริลิก ไดแก สีแดง น้ําเงิน และเหลือง ผสมลงในสูตรนํ้ายางท่ีดีท่ีสุดจากขอ 1 และ 2 คือใช  

K-Oleate, SDMC และ RGE รอยละ 10, รอยละ 90 และรอยละ 15 ตามลําดับ กวนใหเขากัน นําสีเพนทสกรีนท่ี
เตรียมไดไปทดสอบความสามารถในการเพนทสกรีน โดยทดสอบดวยการปาดสีจํานวน 2 คร้ัง เมื่อนําผาท่ีเพนท
สกรีนไปทดสอบการเกาะติดกับผา โดยทดสอบความตานทานตอการดึงลอกดวยเทปใสและการคงทนตอการซัก  

4. การใชงานจริงของสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาต ิ
 สีเพนทสกรีนจากน้ํายางธรรมชาติ เมื่อนําไปใชในงานสกรีนลงบนผาจริง ทดลองผาดังกลาวไวเปนเวลาสองเดือน 

สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีสกรีนท่ีทําการสกรีนลงบนผาดังกลาว ดังน้ี การซีดจาง การหลุดลอก และความยืดหยุนของสี  

5. เปรียบเทียบสมบัติและตนทุนของสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติและสีเพนทสกรีนทางการคา 
 นําสมบัติของสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติและทางการคาท่ีได รวมท้ังตนทุนมาเปรียบเทียบ 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ศึกษาผลของสารเพ่ิมความหนืดและสารเพ่ิมความเสถียรและความสัมพันธของสารท้ังสอง ท่ีมีตอ
สมบัติของสีเพนทสกรีน 

 การเตรียมสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ โดยสีเพนทสกรีน ตองมีความหนืดและความเสถียรท่ี
เหมาะสมในการใชงาน สมบัติใกลเคียงกันกับสีเพนทสกรีนทางการคา จากการวิเคราะหสมบัติดังกลาวของสีเพนท
สกรีนทางการคา พบวามีคาความหนืด เทากับ 60x103 เซนติพอยซ (centipoise, cps) และความเสถียรเชิงกล 
เทากับ 60 วินาที (seconds, sec) เมื่อเตรียมสีเพนทสกรีนตามวิธีการทดลอง ขอ 1.1 และทดสอบสมบัติตาม วิธีการ
ทดลอง 1.2 จากน้ันวิเคราะหผลของสารเพ่ิมความเสถียร และสารเพ่ิมความหนืดท่ีมีตอสีเพนทสกรีน และ
ความสัมพันธระหวางสารสองชนิด โดยใชหลักการวิเคราะหผลแบบ 2k แฟคทอเรียล (Montgomery, 2012) ไดผลดัง
แสดงในภาพ 1 และ 2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1 อิทธิพลและความสัมพันธของ SCMC และ K-Oleate ท่ีมีตอความเสถียรเชิงกล (MST) 
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ภาพ 2 อิทธิพลและความสัมพันธของ SCMC และ K-Oleate ท่ีมีตอความหนืด (Brookfield viscosity) 
เมื่อนําผลการทดลองดังกลาวมาวิเคราะหแบบ 2k แฟคทอเรียล จากภาพ 1 และ 2 พบวาความสัมพันธ

ระหวางเมื่อปริมาณ K-Oleate สูงขึ้นความเสถียรเชิงกลเพ่ิมขึ้น เพราะ K-Oleate เปนสารเพ่ิมความเสถียรในนํ้ายาง 
ทําใหนํ้ายางคงสภาพความเปนคอลลอยดมากขึ้น จึงทําใหความเสถียรเชิงกลเพ่ิมขึ้น (บุญธรรม, 2532) เชนเดียวกับ
ปริมาณ SCMC เมื่อปริมาณสูงขึ้นทําใหความเสถียรเชิงกลลดลง เพราะเปนสารเพ่ิมความหนืด ความหนืดท่ีสูงขึ้นทํา
ใหโอกาสท่ีเม็ดยางชนกันมากขึ้นความเสถียรเชิงกลจึงลดลง (บุญธรรม และคณะ, 2538) ความสัมพันธระหวาง     
K-Oleate กับ SCMC มีความสัมพันธกันตอความหนืดและความเสถียรเชิงกลอยางมีนัยสําคัญและเมื่อนําสีเพนท
สกรีนท่ีเตรียมไดมาสกรีนลงบนผา และทดสอบตามวิธีการทดลองขอ 1.3 พบวา ท่ีปริมาณ SCMC รอยละ 90 และ 
K-Oleate รอยละ 10 สามารถเพนทสกรีนบนผาไดดี เหมือนกับสีเพนทสกรีนทางการคา และเมื่อทําการทดสอบ
ความสามารถในการเหนียวติด โดยท้ิงผาท่ีทําการสกรีนแลว ไว 24 ชั่วโมง จากน้ันใชเทปใสแปะบนสีท่ีเพนทสกรีน
บนผาดังกลาวและทําการดึง ทําซํ้าเปนจํานวน 50 คร้ังพบวาไมมีการหลุดลอกของสีเพนทสกรีนจากผา ในทุก
ปริมาณของ SCMC และ K-Oleate 

2. ศึกษาผลของชนิดและความเขมขนของสารเพ่ิมความเหนียวติดท่ีมีตอสมบัติของสีเพนทสกรีน 
จากการศึกษาพบวา เมื่อเพ่ิมสารเพ่ิมความเหนียวติดลงไป คือโรซินกลีเซอรอลเอสเทอร (rosin glycerol 

ester, RGE) ทําการเตรียมส ีและทดสอบสีเพนทสกรีนเชนเดียวกับ วิธีการทดลอง ขอ 1 ไดผลดังภาพ 3 และ 4 
สําหรับอิทธิพลของปริมาณของ RGE จากภาพ 3 และ 4 พบวาท่ีปริมาณของ RGE มากกวารอยละ 10 m

ทําใหความหนืดเพ่ิมชึ้นซึ่งเปนผลมาจาก RGE เปนสารเพ่ิมความเหนียวติด ทําหนาท่ีเสมือนตัวกลางดึงดูดอนุภาค
ของเม็ดยางใหมาใกลชิดกันมากขึ้น ซ่ึงสัมพันธกับการท่ีคาความเสถียรเชิงกลลดลงตามปริมาณของ RGE ท่ีเพ่ิมขึ้น
มากกวารอยละ 15 เน่ืองจากอนุภาคเม็ดยางเขาใกลกันมากขึ้น มีโอกาสใหสีเพนทสกรีนจากยางธรรมชาติเสียสภาพ
ไดงายขึ้น เมื่อถูกแรงกลกระทํา ซ่ึงสอดคลองกับท่ีอรสา และสุภาภรณ ไดรายงานไว  (อรสา และสุภาภรณ, 2548) 

เมื่อนําสีเพนทสกรีนท่ีเตรียมไดจากขอ 2 ไปทดสอบความสามารถในการเพนทสกรีนลงบนผา พบวาการ
สกรีนตองทําการปาดสี เพ่ิมขึ้นจาก 1 คร้ัง เปน 2 คร้ัง การสกรีนจึงจะสมบูรณ เมื่อนําผาท่ีสกรีนแลวไปทดสอบ
ความสามารถในการเหนียวติด (tape test) พบวาไมมีการหลุดลอกของสีเพนทสกรีนจากผา 
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ภาพ 3 อิทธิพลของปริมาณ RGE ท่ีมีตอความหนืด (Brookfield viscosity)



 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 1189 
 

Rosin glycerol ester (% wt./wt.latex)
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ภาพ 4 อิทธิพลของปริมาณ RGE ท่ีมีตอความเสถียรเชิงกล (MST) 

3. การผสมสีอะคริลิกลงในสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ 
นําสีอะคริลิก ไดแก สีแดง นํ้าเงิน และเหลือง ผสมลงในสูตรนํ้ายางท่ีดีท่ีสุดจากขอ 1 และ 2 คือใช  

K-Oleate, SDMC และ RGE รอยละ 10, รอยละ 90 และรอยละ 15 ตามลําดับ กวนใหเขากัน นําสีเพนทสกรีนท่ี
เตรียมไดไปทดสอบความสามารถในการเพนทสกรีน โดยทดสอบดวยการปาดสีจํานวน 2 คร้ัง เมื่อนําผาท่ีเพนท
สกรีนดวยสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติท่ีใชสีอะคริลิกเปนสารใหสี ไปทดสอบการเกาะติดกับผา โดยทดสอบ
ความตานทานตอการดึงลอกดวยเทปใสและการคงทนตอการซัก พบวาไมมีการหลุดลอกของสีเพนทสกรีนออกจากผา 

4. การใชงานจริงของสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ 
สีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ จากขอ 3 เมื่อนําไปใชงานจริง พบวา สามารถสกรีนลงผาไดดี ดังภาพ 

5 เก็บไว นาน 2 เดือน สีไมมีการซีดจาง การหลุดลอก ไมเหนียวติดกัน และยังคงความยดืหยุนไดด ี  
 

 

ภาพ 5 การใชงานจริงของสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ 

5. การเปรียบเทียบสมบัติและตนทุนของสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติและสีเพนทสกรีนทางการคา 
สมบัติและตนทุนของสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ และสีเพนทสกรีนทางการคาไดถูกเปรียบเทียบ  

ดังแสดงในตาราง 3  
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ตาราง 3 เปรียบเทียบสมบัติและตนทุนของสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติและสีเพนทสกรีนทางการคา 

สมบัติและตนทุน 
สีเพนทสกรีน 

จากนํ้ายางธรรมชาติ ทางการคา 
ความหนืด (centipoises, cps) 40x103 50x103 

ความเสถยีรเชิงกล (sec) 55 60 
ตนทุน (บาท/กิโลกรัม) 73.83 300 

 จากตาราง 3 จะเห็นไดวา สมบัติของสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ และสีเพนทสกรีนทางการคามีคา
ใกลเคียงกัน แตตนทุนของสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติตํ่ากวาสีเพนทสกรีนทางการคามาก (คิดท่ี   
 
สรุปผลการวิจัย 

นํ้ายางธรรมชาตมิีความเหมาะสมในการเตรียมสีเพนทสกรีนและปริมาณของ K-Oleate, SDMC และRGE 
ท่ีเหมาะสมคือรอยละ 10, รอยละ 80 และรอยละ 15 ตามลําดับ ซ่ึงจะใหสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติท่ีมี
สมบัติใกลเคียงกับสีเพนทสกรีนจากทางการคามาก โดยมีความหนืดเทากับ 40x103 cps และความเสถียรเชิงกล
เทากับ 55 sec. ซ่ึงสีเพนทสกรีนทางการคา มีคาความหนืดเทากับ 50x103cps และความเสถียรเชิงกลเทากับ 60 
sec. และสามารถสกรีนลงผาไดดีเหมือนสีทางการคา  นอกจากน้ีสีอะคริลิก สามารถใชเปนสารใหสีท่ีดี ไมทําให
ความหนืดเปลี่ยนแปลง สีไมเปลี่ยนแปลง มีความทนตอการซัก และความเหนียวติดท่ีด ีตนทุนของสีเพนทสกรีนจาก
นํ้ายางธรรมชาติ คือ 73.83 บาทตอกิโลกรัม (คิดท่ีตนทุนนํ้ายางขน 50 บาทตอกิโลกรัม) ในขณะท่ีสีเพนทสกรีนทาง
การคามีราคาประมาณ 300 บาทตอกิโลกรัม 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติควรศึกษาอายุการเก็บของสีเพนทสกรีนท่ีมีผลตอ

สมบัติการใชงานของสีเพนทสกรีน เพ่ือใหสามารถเก็บไวไดนาน โดยท่ีสมบัติดานการเพนทสกรีน และการเหนียวติด
ผาไมเปลี่ยนแปลง และควรศึกษาอายุการใชงานของสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติท่ีสกรีนลงบนผาแลว 
นอกจากน้ีควรศึกษาการนําสีชนิดอื่นมาใชในการทําสีเพนทสกรีนจากนํ้ายางธรรมชาติ  

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน สามารถนําไปพัฒนาเพ่ือเตรียมสีเพนทสกรีนทางการคาตอไป เพ่ือเปน
การนํายางธรรมชาติอันเปนผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคใต ไปแปรรูป
เปนผลิตภัณฑใหมากขึ้น ซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาแกยางพาราใหสูงขึ้น (McCann, 1975) 
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