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บทคัดย่อ

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าแต่หมึกพิมพ์โดยทัว่ ไปจะมีตวั ท�าละลาย
จึงส่งผลเสียต่อสุขภาพเนื่องจากมีกลิ่นเหม็น หมึกพิมพ์ที่เหลือก�าจัดได้ยาก ผู้จัดท�าจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิต
ผงสีธรรมชาติจากใบตะเคียนหนูสา� หรับเป็นสารให้สใี นหมึกพิมพ์สกรีน ทดสอบคุณสมบัตขิ องหมึกพิมพ์สกรีนและเป็นทางเลือก
ในการพิมพ์ลวดลายจากหมึกพิมพ์ธรรมชาติและเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอน�า้ มอญ โดยมีวธิ กี ารศึกษาก�าหนดกรรมวิธกี าร
ผลิตหมึกพิมพ์จากใบตะเคียนหนู 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 น�าใบตะเคียนหนูมาผสมน�้ากลั่นปั่นและน�าไปบดด้วยเครื่อง Ball Mill
แล้วน�าเข้าตูอ้ บความร้อนเพือ่ ไล่ความชืน้ วิธที ี่ 2 น�าใบตะเคียนหนูมาผสมน�้ากลั่นปั่นและกรองน�า้ ออกเหลือเพียงใบตะเคียนหนู
แบบเปียก น�าไปเข้าตู้อบเพื่อไล่ความชื้น แล้วน�าไปบดด้วยเครื่อง Ball Mill วิธีที่ 3 น�าใบตะเคียนหนูมาผสมน�้ากลั่นปั่น
และกรองน�า้ ออกเหลือเพียงใบตะเคียนหนูแบบเปียก น�าไปบดด้วยเครือ่ ง Ball Mill แล้วน�าไปเข้าตูอ้ บความร้อนเพือ่ ไล่ความชืน้
หลังจากนั้นเตรียมสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ แป้งมันส�าปะหลัง และผงสีจากใบตะเคียนหนูร้อยละ 25 ท�าให้เป็น
หมึกพิมพ์สกรีนส�าหรับน�ามาพิมพ์สกรีนบนผ้าทอน�า้ มอญ และวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางด้านงานพิมพ์ ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธี
ผลิตหมึกพิมพ์สกรีนจากใบตะเคียนหนูกรรมวิธีที่ 2 ดีที่สุด เนื่องจากลักษณะหมึกพิมพ์มีความหนืดรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน
ไม่แยกชั้นเพราะลักษณะอนุภาคของหมึกพิมพ์มีขนาดที่เล็ก ส�าหรับการทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ประกอบไปด้วย ตัวอักษร
พอสิทฟี เนกาทีฟ เส้นพอสิทฟี เนกาทีฟ ภาพลายเส้นและภาพพืน้ ทึบ พบว่า ให้คณ
ุ ภาพเหมาะสมทีส่ ดุ เพราะขนาดของตัวอักษร
สามารถมองเห็นชัดเจน ไม่มีรอยแตกบริเวณขอบตั้งแต่ 18 pt. ลักษณะเส้นคมชัด ภาพลายเส้นและภาพพื้นทึบมองเห็น
รายละเอียดทุกส่วนของภาพชัดเจนเนื่องจากสามารถพิมพ์ลงเต็มพื้นที่บริเวณภาพ
ค�ำส�ำคัญ: ผงสี, ใบตะเคียนหนู, หมึกพิมพ์สกรีน, ผ้าทอน�้ามอญ

ABSTRACT

At present, a screen printing industry has an important role to develop a printing progress but
Importantly, the printing ink which generally used is produced from synthetic colors. So, the printing ink
which is a solvent is harmful to health because of offensive smell and the rest of printing ink is difficult to
eliminate. For these reasons, the researcher had a purpose to study the production method of natural
pigment from Anogeissus Acuminata to make it as a pigment for the printing ink. The next two purposes
were to test the quality of the screen printing ink and to offer the alternative of pattern printing by using
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natural screen printing ink to make the value-added Nam Morn weaving cotton. The researcher conducted
3 methods of producing the printing ink from Anogeissus Acuminata. The first method was mixing the
Anogeissus Acuminata with distilled water, blending and grinding it with a ball mill. The following step was
putting it in a hot air oven in order to get rid of moisture. The second method was mixing the Anogeissus
Acuminata with distilled water, blending, filtering and keeping the soak Anogeissus Acuminata and then
putting it in the hot air oven in order to get rid of moisture and next grinding it with the ball mill. The third
method was mixing the Anogeissus Acuminata with distilled water, blending, filtering and keeping the soak
Anogeissus Acuminata. Then, the researcher ground it with the ball mill. After that, PVOH, cassava flour and
25% of pigment from Anogeissus Acuminata were prepared and then heated them up until they turned into
the printing ink for the Nam Morn weaving cotton and followed by analyzing the printing and textile
quality. From the study, it was found that the 2nd method was the best because sticky and homogeneous
printing ink could not laminate. It can be said that small particles of printing ink met the printing quality
which was composed of positive-negative letters, positive-negative lines, outline and solid. It showed from
the 2nd method that the size of letters could be seen clearly, no cracks at the edge from 18pt. The
sharpness of the lines was every detail of outline and solid also could be seen clearly.
Keywords : Pigment, Anogeissus Acuminata, Nam Morn Weaving Cotton.

บทน�ำ

เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมระบบการพิมพ์สกรีน
เริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทส� า คั ญ ในการพั ฒ นาความก้ า วหน้ า
บนสิ่ ง พิ ม พ์ ม ากขึ้ น ท� า ให้ ก ระตุ ้ น ผู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความสนใจ
ตลอดจนหมึกพิมพ์สกรีนที่ใช้กันทั่วไปมักจะมีการผลิตขึ้นมา
ด้วยผงสีสังเคราะห์เนื่องจากต้องการให้ความเข้มของสี (ศุภณี
เรียบเลิศหิรัญ, 2552) การยึดติดที่ดีบนผิววัสดุ แต่หมึกพิมพ์
สกรีนฐานจ�าพวกตัวท�าละลายส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากมีกลิ่นเหม็น หมึกพิมพ์ที่เหลือก�าจัด
ได้ยาก ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจหมึกพิมพ์ที่ผลิต
จากผงสีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อน�ามาใช้ผลิตเป็นผงสีหรือสี
(Pigment) หมูบ่ า้ นแจ้ซอ้ น จังหวัดล�าปาง (http://nammorn.
Lampangmarket.com) เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีการย้อมสี
ธรรมชาติโดยการน�าพืชจ�าพวกใบตะเคียนหนูยอ้ มสีบนผ้าฝ้าย
ทางผูศ้ กึ ษาได้เล็งเห็นถึงการให้สขี องใบตะเคียนหนูเป็นสีเขียว
ที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ลุ่มน�้ามอญ (http://web3.dnp. go.th/botany/detail.
aspx?words=ตะเคียนหนู& typeword=group)ใช้ผลิต
เป็นผงสีธรรมชาติ (Pigment) เพื่อให้ได้สารให้สีส�าหรับใช้ใน
ระบบการพิมพ์สกรีนเพือ่ สร้างสรรค์ลวดลายบนผ้าทอน�า้ มอญ
อีกทัง้ เป็นทางเลือกในการเพิม่ มูลค่าผ้าทอย้อมสีจากธรรมชาติ
จากความส�าคัญข้างต้นท�าให้ผู้ศึกษาน�าใบตะเคียนหนูมาผลิต
เป็นหมึกพิมพ์ธรรมชาติด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ ส�าหรับใช้เป็นสาร
ให้สใี นหมึกพิมพ์สกรีนเพือ่ สร้างสรรค์ลวดลายบนผ้าทอน�า้ มอญ
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)
(กันยายน - ธั- นสิวาคม

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษากรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ผงสี ธ รรมชาติ จ าก
ใบตะเคียนหนูส�าหรับเป็นสารให้สีในหมึกพิมพ์สกรีน
2. เพือ่ ทดสอบคุณสมบัตขิ องหมึกพิมพ์สกรีนจากการ
ใช้ผงสีธรรมชาติด้วยใบตะเคียนหนู
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพงานพิ ม พ์ ส กรี น จากผงสี
ใบตะเคียนหนู

ประโยชน์ของกำรวิจัย

1. ได้ ท ราบวิ ธี ก ารผลิ ต ผงสี ธ รรมชาติ จ ากใบ
ตะเคียนหนูส�าหรับเป็นสารให้สีในหมึกพิมพ์สกรีน
2. ได้ผงสีธรรมชาติจากใบตะเคียนหนูในหมึกพิมพ์
สกรีน
3. ได้ทราบคุณสมบัตใิ นการน�าไปใช้งานของหมึกพิมพ์
สกรีนจากการใช้ผงสีธรรมชาติด้วยใบตะเคียนหนู
4. ได้ทางเลือกในการพิมพ์ลวดลายด้วยหมึกพิมพ์
สกรี น จากธรรมชาติ แ ละเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ทอ
น�้ามอญ
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

ขอบเขตทำงภูมิศำสตร์
กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม ทอผ้ า ย้ อ มสี ธ รรมชาติ
ลุ่มน�้ามอญ หมู่บ้านแจ้ซ้อน อ�าเภอเมืองปาน จังหวัดล�าปาง

ขอบเขตของตัวอย่ำง
ผ้าฝ้ายทอน�้ามอญ 15 ผืน ขนาด 21 x 29.7 ซ.ม. (A4)
ขอบเขตของประชำกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติลุ่มน�้า
มอญ หมู่บ้านแจ้ซ้อน อ�าเภอเมืองปาน จังหวัดล�าปาง
วิธีกำรศึกษำทดลอง

ขั้นตอนกำรผลิตผงสีจำกใบตะเคียนหนู
วิธีที่ 1

ใบตะเคียนหนูผสมน�้ากลั่นปั่นด้วยเครื่องปั่น จากนั้นน�าเข้าเครื่องบด Ball Mill
และน�าเข้าตู้อบเป็นเวลา 24-28 ชั่วโมง แล้วน�ามาร่อนตะแกรงขนาด 80 เมช

วิธีที่ 2

ใบตะเคียนหนูผสมน�้ากลั่นปั่นด้วยเครื่องปั่น จากนั้นกรองเฉพาะใบตะเคียนหนู
น�าเข้าตู้อบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และเข้าเครื่องบด Ball Mill น�ามาร่อนตะแกรง
ขนาด 80 เมช

วิธีที่ 3

ใบตะเคียนหนูผสมน�้ากลั่นปั่นด้วยเครื่องปั่น จากนั้นกรองเฉพาะใบตะเคียนหนู
น�าเข้าเครื่องบด Ball Mill และน�าเข้าตู้อบเป็นเวลา 24-28 ชั่วโมง แล้วน�ามาร่อน
ตะแกรงขนาด 80 เมช

กำรผลิตหมึกพิมพ์สกรีน
โดยน�าส่วนประกอบของผงสีทั้ง 3 วิธีในอัตราส่วนร้อยละ 25 ของน�้าหนักแห้ง : แป้งมันส�าปะหลัง : พอลิไวนิล
แอลกอฮอล์ รวมกันต้มด้วยความร้อนและคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

เตรียมไฟล์งำนทดสอบ
ภาพลายเส้น ภาพพื้นทึบ เส้น ตัวอักษรเนกาทีฟ และพอสิทีฟ

กำรท�ำแม่พิมพ์สกรีน
ใช้เบอร์ผ้าสกรีน 38T และเตรียมผ้าทอน�้ามอญส�าหรับทดสอบการพิมพ์สกรีน

น�ำผ้ำทอน�้ำมอญขนำด A4 ท�ำกำรพิมพ์สกรีน
ภำพที่ 1 วิธีการศึกษาทดลอง
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ผลกำรวิจัย

1. กำรศึกษำกำรผลิตผงสีจำกใบตะเคียนหนู

ก. ผงสีจากใบตะเคียนหนูก่อนบด

ข. ผงสีจากใบตะเคียนหนูหลังบด

ภำพที่ 2 ผงสีจากใบตะเคียนหนูก่อนบดและหลังบดกรรมวิธีที่ 1
จากภาพที่ 2 พบว่า ผงสีจากใบตะเคียนหนูมี พิมพ์สกรีนจะขึน้ อยูก่ บั ประเภทของสารให้สแี ละความละเอียด
อนุภาคที่ใหญ่ และไม่ละเอียดมากนัก ซึ่งอาจส่งผลต่อความ อนุภาคของผงสี (ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ, 2552)
เข้มของสีเมื่อท�าการพิมพ์สกรีน เพราะความอิ่มตัวสีของหมึก

ก. ผงสีจากใบตะเคียนหนูก่อนบด

ข. ผงสีจากใบตะเคียนหนูหลังบด

ภำพที่ 3 ผงสีจากใบตะเคียนหนูก่อนบดและหลังบดกรรมวิธีที่ 2
จากภาพที่ 3 พบว่า ผงสีจากใบตะเคียนหนูมขี นาด
อนุภาคละเอียดมากขึน้ เพราะมีการบดผงสีจากใบตะเคียนหนู

ให้ มี อ นุ ภ าคเล็ ก จึ ง ท� า ให้ สี มี ค วามอิ่ ม ตั ว ของสี ม าก (ศุ ภ ณี
เรียบเลิศหิรัญ, 2552)

ข. ผงสีจากใบตะเคียนหนูหลังบด

ก. ผงสีจากใบตะเคียนหนูก่อนบด
ภำพที่ 4 ผงสีจากใบตะเคียนหนูก่อนบดและหลังบดกรรมวิธีที่ 3
จากภาพที่ 4 พบว่า ผงสีจากใบตะเคียนหนูมี
อนุภาคที่ใหญ่ และมีความละเอียดน้อย อาจส่งผลให้เกิดการ
อุดตันเมื่อน�าไปพิมพ์สกรีน (ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ, 2552)

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 31 (กั
นยายน - ธั-นสิวาคม
(พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)
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2. กำรศึกษำกำรผลิตหมึกพิมพ์สกรีน
มิลลิเมตร/นาที
75

74
73

ค่าการไหล

72
71
70
69
68
67

กรรมวิธีที่ 1

กรรมวิธีที่ 2

กรรมวิธีที่ 3

แผนภูมิที่ 1 การวิเคราะห์ค่าการไหลของหมึกพิมพ์สกรีนที่ผลิตจากผงสีใบตะเคียนหนู
อนุ ภ าคที่ ล ะเอี ย ด สามารถรวมตั ว กั น กั บ ตั ว ท� า ละลาย
(PVOH) และแป้งมันส�าปะหลังเป็นเนื้อเดียวกัน (อภิญญา
ภู่กิ่ง, 2554)

จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า หมึกพิมพ์กรรมวิธีที่ 2
ดีที่สุดมีค่าเฉลี่ย 71.8 มิลลิเมตร/นาที เนื่องจากผงสีมีขนาด
3. กำรศึกษำกำรพิมพ์สกรีนจำกผงสีใบตะเคียนหนู
3.1 การวิเคราะห์ลักษณะของตัวอักษรพอซิทีฟ
แต่ละกรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์

ตำรำงที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะของตัวอักษรพอซิทีฟแต่ละกรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์
กรรมวิธีผลิตหมึกพิม
1
2
3

8 pt.
X
X
X

พ์ลักษณะของตัวอักษรพอซิทีฟ
18 pt. 21 pt. 24 pt. 36 pt.
p
p
p
p
p
p
p
p
X
X
p
p

10 pt. 14 pt.
X
X
X
X
X
X

48 pt. 60 pt.
p
p
p
p
p
p

หมายเหตุ: p หมายถึง ลักษณะตัวอักษรที่สามารถอ่านออกได้และมองเห็นชัดเจน
X หมายถึง ลักษณะตัวอักษรที่ไม่สามารถอ่านออก ไม่คมชัดและมองไม่เห็น
จากตารางที่ 1 พบว่า หมึกพิมพ์กรรมวิธีที่ 1 และ
2 สามารถมองเห็นตัวอักษรชัดเจนและอ่านออกได้ตงั้ แต่ขนาด
18 pt. ขึ้นไป เนื่องจากหมึกมีความเหนียวส่งผลให้มีความ
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อิ่มตัวของสีมากและขนาดอนุภาคของหมึกพิมพ์มีขนาดใหญ่
ท�าให้สามารถทะลุออกผ้าสกรีนได้ค่อนข้างยากในตัวอักษรที่
ขนาดเล็ก (ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ, 2552)
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3.2 การวิเคราะห์ลักษณะของตัวอักษรเนกาทีฟ
แต่ละกรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์
ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์ลักษณะของตัวอักษรเนกาทีฟแต่ละกรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์
กรรมวิธีผลิตหมึกพิมพ์
1
2
3

8 pt.
X
X
X

10 pt.
X
X
X

ลักษณะของตัวอักษรเนกาทีฟ
14 pt. 18 pt. 21 pt. 24 pt.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

36 pt.
p
p
X

48 pt.
p
p
p

60 pt.
p
p
p

หมายเหตุ: p หมายถึง ลักษณะตัวอักษรที่สามารถอ่านออกได้และมองเห็นชัดเจน
X หมายถึง ลักษณะตัวอักษรที่ไม่สามารถอ่านออก ไม่คมชัดและมองไม่เห็น
จากตารางที่ 2 พบว่า หมึกพิมพ์กรรมวิธีที่ 1 และ ส่งผลให้ผ้ามีการดูดซึมหมึกพิมพ์มากและแผ่ไปยังบริเวณของ
2 สามารถมองเห็นตัวอักษรชัดเจนและอ่านออกได้ตงั้ แต่ขนาด ขนาดอักษรที่เล็กได้ง่าย (อัจฉราพร ไศละสูตร, 2539)
36 pt. ขึ้นไป เนื่องจากลักษณะของภาพพิมพ์เป็นฮาล์ฟโทน
3.3 การวิเคราะห์ลักษณะของลายเส้นพอซิทีฟ
แต่ละกรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์
ตำรำงที่ 3 การวิเคราะห์ลักษณะของลายเส้นพอซิทีฟแต่ละกรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์
กรรมวิธีผลิตหมึกพิมพ์
1
2
3

ลักษณะของลายเส้นพอซิทีฟ
0.25 pt. 0.50 pt. 0.75 pt. 1 pt. 1.25 pt. 2 pt.
X
X
p
p
p
p
X
p
p
p
p
p
X
X
X
X
p
p

3 pt.
p
p
p

4 pt.
p
p
p

5 pt.
p
p
p

หมายเหตุ: p หมายถึง ลักษณะตัวอักษรที่สามารถอ่านออกได้และมองเห็นชัดเจน
X หมายถึง ลักษณะตัวอักษรที่ไม่สามารถอ่านออก ไม่คมชัดและมองไม่เห็น
จากตารางที่ 3 พบว่า หมึกพิมพ์กรรมวิธีที่ 2 ของหมึกพิมพ์มขี นาดเล็กจึงสามารถทะลุออกผ้าสกรีนในขนาด
สามารถมองเห็นรายละเอียดของเส้นคมชัดและไม่มีรอยหยัก ลายเส้นที่เล็ก และบริเวณภาพมีพ้ืนที่น้อยจึงท�าให้หมึกพิมพ์
บริเวณขอบตัง้ แต่ขนาด 0.50 pt. ขึน้ ไป เนือ่ งจากขนาดอนุภาค ลงได้ทั่วบริเวณของภาพ (ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ, 2552)
3.4 การวิเคราะห์ลักษณะของลายเส้นเนกาทีฟแต่ละ
กรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์
ตำรำงที่ 4 การวิเคราะห์ลักษณะของลายเส้นเนกาทีฟแต่ละกรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์
กรรมวิธีผลิตหมึกพิมพ์
1
2
3

ลักษณะของลายเส้นเนกาทีฟ
0.25 pt. 0.50 pt. 0.75 pt. 1 pt. 1.25 pt. 2 pt.
X
p
p
p
p
p
X
p
p
p
p
p
X
X
X
X
p
p

3 pt.
p
p
p

4 pt.
p
p
p

5 pt.
p
p
p

หมายเหตุ: p หมายถึง ลักษณะตัวอักษรที่สามารถอ่านออกได้และมองเห็นชัดเจน
X หมายถึง ลักษณะตัวอักษรที่ไม่สามารถอ่านออก ไม่คมชัดและมองไม่เห็น
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)
(กันยายน - ธั- นสิวาคม
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จากตารางที่ 4 พบว่า หมึกพิมพ์กรรมวิธีที่ 1 และ
2 สามารถมองเห็นรายละเอียดของเส้นคมชัดและไม่มรี อยหยัก
บริเวณขอบตั้งแต่ขนาด 0.50 pt. ขึ้นไป เนื่องจากการดูดซึม
ของเหลวของผ้าทอน�้ามอญจะมีใยเป็นเซลลูโลสที่บริสุทธิ์ดูด

น�า้ แล้วเปียกตลอดทัง้ เส้นใยได้เร็วจึงท�าให้สามารถพิมพ์ในราย
ละเอียดของภาพฮาล์ฟโทนได้ดี รวมถึงหมึกพิมพ์ไม่แผ่กระจาย
ไปยังบริเวณลายเส้นที่มีขนาดเล็ก (นคร คงช่วย, 2539)
3.5 การวิเคราะห์ลักษณะของภาพพิมพ์พื้นทึบ
แต่ละกรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์

ภาพพื้นทึบ กรรมวิธีที่ 2 ดีที่สุด
ภำพที่ 5 การวิเคราะห์ลักษณะของภาพพิมพ์พื้นทึบแต่ละกรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์
จากภาพที่ 5 พบว่า หมึกพิมพ์กรรมวิธที ี่ 2 สามารถ มีความหนืดต�า่ และอนุภาคขนาดเล็กมาก (ศุภณี เรียบเลิศหิรญ
ั ,
มองเห็นรายละเอียดทุกส่วนของพืน้ ทึบได้ดี เนือ่ งจากหมึกพิมพ์ 2552)
3.6 การวิเคราะห์ลักษณะของภาพพิมพ์ลายเส้น
แต่ละกรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์

ภาพลายเส้น กรรมวิธีที่ 2 ดีที่สุด
ภำพที่ 6 การวิเคราะห์ลักษณะของภาพพิมพ์ลายเส้นแต่ละกรรมวิธีการผลิตหมึกพิมพ์
จากภาพที่ 6 พบว่า หมึกพิมพ์กรรมวิธที ี่ 2 สามารถ
มองเห็นรายละเอียดและขอบของเส้นคมชัด เนื่องจากหมึก
พิมพ์มกี ารดูดซึมลงผ้าได้อย่างดี หมึกพิมพ์จงึ สามารถลอดผ่าน
ผ้าสกรีนแล้วยึดเกาะบนผิวหน้าของผ้า (อัจฉราพร ไศละสูตร,
2539)

อภิปรำยผล

1. กำรศึกษำกำรผลิตหมึกพิมพ์สกรีน
การศึกษาการผลิตหมึกพิมพ์สกรีน พบว่า กรรมวิธี
การผลิตหมึกพิมพ์จากใบตะเคียนหนู กรรมวิธที ี่ 2 ผงสีจากใบ
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Community
Research
Journal
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ตะเคียนหนู 25% ต่อ พอลิไวนิล-แอลกอฮอล์ ต่อ แป้งมัน
ส�าปะหลัง เหมาะสมกับการน�ามาท�าหมึกพิมพ์สกรีนมากทีส่ ดุ
เนื่องจากมีการบดผงสีจากใบตะเคียนหนูให้มีอนุภาคเล็กลง
สามารถรวมตัวกันกับตัวท�าละลาย (PVOH) และแป้งมัน
ส�าปะหลังเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น ลักษณะหมึกพิมพ์รวม
กันเป็นเนื้อเดียว
2. กำรศึกษำกำรพิมพ์สกรีนจำกผงสีใบตะเคียนหนู
2.1 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของตัวอักษรพอซิทฟี
พบว่า กรรมวิธีที่ 1 มองเห็นตัวอักษรชัดเจนและอ่านออกได้
ตั้งแต่ขนาด 18 pt ขึ้นไป
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2.2 ผลการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะของตั ว อั ก ษร
เนกาทีฟ พบว่า กรรมวิธีที่ 2 มองเห็นตัวอักษรชัดเจนและ
อ่านออกได้ตั้งแต่ขนาด 36 pt ขึ้นไป
2.3 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของลายเส้นพอซิทฟี
พบว่า กรรมวิธที ี่ 2 มองเห็นรายละเอียดของเส้นคมชัดและไม่มี
รอยหยักบริเวณขอบตั้งแต่ขนาด 0.50 pt ขึ้นไป
2.4 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของลายเส้นเนกาทีฟ
พบว่า กรรมวิธที ี่ 2 มองเห็นรายละเอียดของเส้นคมชัดและไม่มี
รอยหยักบริเวณขอบตั้งแต่ขนาด 0.50 pt ขึ้นไป
2.5 ผลการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะของภาพพื้ น ทึ บ
พบว่า กรรมวิธีที่ 2 สามารถมองเห็นรายละเอียดทุกส่วนของ
พื้นทึบได้ดี ขอบของภาพมีความคมชัด หมึกพิมพ์ลงเต็มพื้นที่
2.6 ผลการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะของภาพพื้ น ทึ บ
พบว่า กรรมวิธีที่ 2 สามารถมองเห็นรายละเอียดและขอบของ
เส้นคมชัด ดูภาพโดยรวมสามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพ
ได้ดี (อัจฉราพร. 2539)
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นำยพบสันต์ ติไชย และนำงสำวอรนุช ค�ำแปน
3. ควรมีการศึกษาการวัดค่าความเข้มของชนิดสาร
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
ยึดติดที่มีความสามารถยึดผงสีที่ใช้ส�าหรับการซัก
สาขาวิชาเทคโนโลยี
4. ควรมีการวัดค่าความละเอียดของหมึกพิมพ์
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
5. ควรเปรียบเทียบลักษณะผงสีสังเคราะห์ในระบบ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรม กับผงสีจากธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
6. ควรทดสอบการน�าผงสีจากธรรมชาติไปใช้งานจริง
เลขที่ 95 หมูท่ ี่ 2 ถนนเชียงใหม่-ล�าปาง ต�าบลช้างเผือก
บนผลิตภัณฑ์ผ้าชนิดอื่น
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

กิตติกรรมประกำศ

งานวิจยั นีส้ า� เร็จลุลว่ งได้ดว้ ยโครงการวิจยั ทุนสนับสนุน
งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการ
ยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจยั ตีพมิ พ์ งานสร้างสรรค์และ
งานบริการวิชาการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ที่ให้การสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานของคณะ
ผู้ศึกษาครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ตลอดจนคณาจารย์ประจ�า
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ทุกท่านที่ให้ข้อแนะน�าและความ
ช่วยเหลือ
(กันยายน - ธั- นสิวาคม
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)
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