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  บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 บริษทั ย ูแอล พร้ินติ้ง แอนด ์แพค็เก็จจ้ิง จาํกดั เป็นบริษทั ที่ประกอบกิจการบริการพมิพ์

และออกแบบบรรจุภณัฑ ์รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑก์ลุ่มเวชภณัฑ ์(ยา) การทาํ

โครงงานน้ี เกิดจากการพบปัญหาของสี ที่นาํมาพมิพใ์นแต่ละคร้ัง มีเฉดสีที่ต่างกนั ในบางคร้ังสีที่

นาํมาพมิพมี์ความหนืดเกินไปหรือเหลวเกินไปทาํใหช่้างพมิพป์รับสีของเคร่ืองไดย้าก  การยดืตวั

ของกระดาษมาร์คไม่ตรง และเม็ดสกรีนแตก 

 เน่ืองจากวสัดุที่นาํมาพมิพ ์มีกระดาษหลายประเภท เช่น กระดาษอาร์ต  กระดาษปอนด ์ 

กระดาษการ์ด กระดาษสติ๊กเกอร์ และชนิดอ่ืนๆ ช่างผูท้ี่ปฏิบติังานจึงไม่สามารถปรับเฉดสีของงาน

ใหต้รงกนัได ้เน่ืองจากวสัดุที่นาํมาพมิพมี์การดูดซบัหมึกที่แตกต่างกนั ดว้ยสาเหตุดงักล่าว จึงจดัทาํ

โครงงานน้ีขึ้น เพือ่ทาํการตรวจสอบค่าของสี หรือ Density ของวสัดุแต่ละชนิด โดยปริมาณของ

หมึกที่เท่ากนัและหาค่าของสี 

 

 
รูปที่ 1.1 แสดงถึงอุปกรณ์ในการทดลอง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 การเลือกใชห้มึกพมิพใ์หเ้หมาะสมกบัวสัดุที่นาํมาพมิพแ์ละใหช่้างพมิพป์รับสีหนา้แท่น

พมิพไ์ดง่้ายขึ้น ลดปัญหากระดาษยดื สีเหล่ือมมาร์คไม่ตรง  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

- แกไ้ขงานพมิพช์นิดกระดาษ 

- เทียบสีสลากกบับรรจุภณัฑ ์
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- ตรวจสอบค่าสีฉลากกบับรรจุภณัฑโ์ดยใชเ้คร่ือง spectro 

- ระยะเวลาที่ดาํเนินงานตั้งแต่วนัที่ 16 มิถุนายน ถึง  26  สิงหาคม 2560 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน 

1.4.1 ปัญหาในการพมิพง์านลดนอ้ยลง เช่น พมิพเ์หล่ือม การดาษยดื เม็ดสกรีนไม่แตก 

1.4.2 งานพมิพท์ี่ไดม้าตรฐานตาม Standard 

1.5 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้การทดลอง       

 1. Speetro         

 2. หมึกพมิพอ์อฟเซต Supiter Caton S-2212 Green Caton 2-1151 SL Red Caton 6-1436 

Bonbul ปิเปต 0.15 cc. ขีด 10.0s cc.       

 3. ปิเปตต ์         

 4. พายหมึก         

 5. เคร่ือง RI TESTER        

 6. กระดาษอาร์ตแกว้, กระดาษอาร์ตมนั, สติ๊กเกอร์     

 7. นํ้ ายา AR         

 8. ผา้ 

ซอฟต์แวร์ 

 1. โปรแกรม Microsoft word 2007 

 2. โปรแกรม Photoshop cs3 

 3. โปรแกรม Paint 
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1.6 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน (ดงัแสดงในตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1. ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

ลําดับ

ที่ 
หัวข้องาน 

ช่วงเวลาการทํางาน  

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

1 เสนอหวัขอ้ 

ปริญญานิพนธ ์

    

2 ศึกษาทฤษฎี     

3 ดาํเนินการ 

ทาํปริญญานิพนธ ์

    

4 บนัทึกผล     

5 วเิคราะห์ผล     

6 ปรับปรุงและแกไ้ข     

7 สรุปและวจิารณ์     

8 ทาํปริญญานิพนธ ์     
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บทที่ 2 

ทฤษฎี  

2.1 หมึก 

 หมึกพมิพป์ระกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วน  ไดแ้ก่  สารใหสี้  ตวัพาและสารเติมแต่ง  

ซ่ึงส่วนประกอบแต่ละส่วนทาํหนา้ที่แตกต่างกนั การเลือกใชอ้งคป์ระกอบดงักล่าวตอ้งเลือกใชใ้ห้

ถูกตอ้งตามประเภทของหมึกและการนาํไปใชง้าน โดยตอ้งคาํนึงถึงประเภทและสมบติัของสารให้

สี  ตวัพา  และสารเติมแต่งที่เหมาะสมกบัการผลิตหมึกพมิพป์ระเภทต่างๆ ควบคู่ไปดว้ย 

   

รูปที่ 2.1.1 หมึก  

2.2 ความหมายหมึกพิมพ์ 

 มานิต มานิตเจริญ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ นํ้ าสีท่ีเอาปากกาจุ่มมาขีดเขียน มีสีต่างๆ  เรียกช่ือ

ตามสี เช่น หมึกเขียว หมึ กนํ้ าเงิน หมึกดาํ หมึกแดง ฯลฯ ปัจจุบนัมกัดูดเขา้ไปไวใ้นหลอดยางตั ว

ปากกาหมึกซึมดูดคร้ังหน่ึงก็เขียนไปไดน้านๆไม่ตอ้งเสียเวลาจุ่ม ของเหลวๆที่ใส่ในแท่นพมิพใ์ชใ้น

การพมิพห์นงัสือและรูปภาพ มีสีต่างๆเช่น ดาํ แดง นํ้ าเงิน เหลือง ฯลฯ เรียกเตม็วา่ หมึกพมิพ ์

2.3 องค์ประกอบของหมึกพิมพ์ 

  เพือ่ใหห้มึกพมิพมี์คุณสมบติัที่เหมาะแก่การพมิพใ์นส ถานการณ์ต่างๆ  ตามตอ้งการ หมึก

พมิพจึ์งตอ้งมีโครงสร้างของสารประกอบต่างๆ ที่จะช่วยใหห้มึกพมิพมี์คุณภาพที่ดี ซ่ึงจะมี

องคป์ระกอบดงัน้ี ตวัเน้ือสี (Pigment) เป็นตวัทาํใหห้มึกมีสีสนัแตกต่างกนั ซ่ึงจะไดส้าร 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ (โอวาท นิติทณัฑป์ระกาศ, 2525 : 70-73) 
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2.4 ตัวนํา (Vehicles) 

 สารใหสี้  (colorrant) เป็นสารกาํหนดสีของหมึกพมิพท่ี์ทาํใหภ้าพเกิดสีต่างๆ สารใหสี้

จาํแนกไดเ้ป็น  2 ประเภท  คือ สียอ้ม dye และผงสีหรือสารสี  สารใหสี้แต่ละประเภทยงัจาํแนกยอ่ย

ไดอี้กหลายชนิด  แต่ละชนิดมีสมบติัแตกต่างกนั ในอุตสาหกรรมการผลิตหมึกพมิพไ์ดก้าํหนดของ

สารใหสี้แต่ละสีเป็นค่าดชันี ( color Idex ci ) ซ่ึงเป็นค่ามาตรฐานสากลท่ีใชใ้นการแยกระดบัสีต่างๆ 

ของสารใหสี้ทั้งสียอ้มและสีผงที่ผูผ้ลิตหมึกตอ้งรู้จกัและเขา้ใจความหมายใหต้รงกนั เพือ่ความ

สะดวกในการเลือกใชใ้หถู้กตอ้งและตรงตามความตอ้งการโดยกาํหนดเป็นตวัยอ่ของสีต่างๆ เป็น

ตวัอกัษรภาษาองักฤษ และตามดว้ยค่าตวัเลข  ซ่ึงเป็นค่าตวัเลขตามประเภทของผงสีและสียอ้มที่ใช้

ต่าง ๆ กนั  

2.5 ตัวทําละลาย (Solvent) 

 ทาํหนา้ที่ละลายเรซิน เป็นตวักลางใหอ้งคป์ร ะกอบอ่ืน ๆ  ละลายกระจายเป็นตวัพาหมึก

พมิพใ์หไ้หลหรือเคล่ือนที่ไปติดบนวสัดุใชพ้มิพ ์และเป็นสารที่ใชส้าํหรับปรับการไหลของหมึกให้

เหมาะสมกบัชนิดของเคร่ืองพมิพแ์ละสภาพในการพมิพ ์ตวัทาํละลายจาํแนกได ้2 ประเภท  คือ 

 2.5.1 ตวัทาํละลายอนินทรีย ์ ไดแ้ก่ นํ้ า ใชเ้ป็นองคป์ระกอบในหมึกพมิพส์าํหรับระบบ

พมิพก์ราววัร์เฟล็กโซกราฟี สกีน และพน่หมึก 

 2.5.2 ตวัทาํละลายอินทรีย ์เป็นองคป์ระในหมึกสาํหรับการพมิพใ์ชแ้รงกดเกือบทุกระบบ

ตวัทาํละลายอินทรียท์ี่ใชใ้นหมึกพมิพ ์อาทิ แอลกอฮอล ์เอสเทอร์ คีโทน เอทิลแอซีเทต และ

ปิโตรเลียมดิสทิลเลต 

 ในการเลือกใชต้วัทาํละลายดงักล่าว นอกจากคาํนึงถึงระบบการพมิพใ์ชพ้มิพแ์ลว้  ควรคาํ

นึกถึงสมบติัของตวัทาํละลายดว้ย  ซ่ึงสมบติัที่สาํคญั  ไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํละลาย การ

แหง้/อตัราการระเหยความเป็นพษิ ความไวในการติดไฟ / จุดวาบไฟ  สี กล่ิน และความตา้นทาน 

สาํหรับตวัพาหมึกในหมึกในหมึกพมิพเ์หลวมีองคป์ระกอบเป็นตวัทาํละลายอินทรีย ์ส่วนหมึกพมิพ์

ขน้นั้น องคป์ระกอบของตวัพาหมึก คือ นํ้ ามนั ดงันั้นในหมึกพมิพข์น้จึงใชป้ริมาณตวัทาํละลาย

นอ้ยกวา่หมึกเหลว กล่าวคือ ใชเ้ป็นเพยีงตวัทาํละลายเรซิน ซ่ึงเป็นของแขง็ช่วยใหบ้ดเขา้กบัผงสีได้

ง่าย  เม่ือตวัทาํละลายระเหยไปในช่วงหมึกพมิพแ์หง้ จะเหลือเรซินไวเ้ป็นตวัยดึผงสีใหติ้ดกบัวสัดุ

ใชพ้มิพ ์เช่น กระดาษ         
  

2.6 ตัวทําให้แห้ง (Drier)         

 ทาํหนา้ที่เร่งการแหง้แบบการเกิดพอลิเมอร์โดยออกซิเจนของหมึกพมิพท์ี่มีตวัพาเป็น

นํ้ ามนัชกัแหง้หรือก่ึงชกัแหง้  สารทาํใหแ้หง้ที่นิยมใชเ้ป็นสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะหรือเกลือ

ของ กรดอนินทรีย ์เช่น สารประกอบเกลือของโคบอลต ์แมงกานิส ตะกัว่ และเซอร์โคเนียม 
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2.7  ปิเปตต์ 

2.7.1 ความหมาย  ปิเปตต์ เป็นหลอดแกว้ใส ยาว ปลายเปิด ใชส้าํหรับถ่ายเทของเหลว  ตามปริมาตร

ที่ตอ้งการอยา่งละเอียดและมีความถูกตอ้งมากกวา่กระบอกตวง 

 

รูปที่  2.7.1  ปิเปตต ์

2.8  ประเภทปิเปตต์ 

 ปิเปตต ์ที่มีใชอ้ยูใ่นหอ้งปฏิบติัการมีอยู ่2 แบบ คือ 

 1. ปิเปตตแ์บบปริมาตร (volumetric pipette) 

 2. ปิเปตตแ์บบใชต้วง (graduated pipette) ในปัจจุบนั จาํเป็นตอ้งวเิคราะห์สารในปริมาณ

นอ้ย ๆ ดงันั้นปิเปตตอี์กประเภทที่นิยมใชค้ือ 

 3. ไมโครปิเปตต ์(micropipette) 

  1. ปิเปตต์แบบปริมาตร (volumetric pipette หรือ transfer pipette) 

ตารางที่  2.8.1  ตารางบอกปริมาตรปิเปตแบบปริมาตร 

 

 มีขีดบอกปริมาตรที่แน่นอนเพยีงขีดเดียว ดงันั้นจึงวดัปริมาตรไดเ้พยีงค่าเดียว เช่น 

volumetric pipette ที่มีความจุ 10 ml ก็จะวดัปริมาตรของของเหลวไดเ้ฉพาะ 10 ml เท่านั้นมีหลาย

 ขนาดตั้งแต่ 1 ml ถึง 100 mlใชว้ดัปริมาตรไดใ้กลเ้คียงความจริง แต่ก็ยงัมีความผดิพลาด

ขึ้นอยูก่บัความจุของปิเปตตแ์ละระดบัคุณภาพปิเปตตท์ี่มีความจุมากมีความผดิพลาดมากกวา่ปิเปตต์
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ที่มีความจุนอ้ย ปิเปตตร์ะดบัชั้นคุณภาพ B มีความผดิพลาดมากกวา่ระดบัชั้นคุณภาพ A ถึง 2 เท่า 

ดงันั้นในการทดลองที่ตอ้งการความแม่นยาํสูง จึงควรเลือกใชปิ้เปตตร์ะดบัชั้นคุณภาพ A  

2. ปิเปตต์แบบใช้ตวง (graduated pipette หรือ measuring pipette) 

ตารางที่  2.8.2  ตารางบอกปริมาตรปิเปตตแ์บบใชต้วง 
 

 

รูปที่ 2.8.2  ปิเปตตแ์บบปริมาตร 

 มีขีดบอกปริมาตรต่าง ๆ แสดงไว ้ทาํใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง คือสามารถใชแ้ทน 

volumetric pipette ได ้แต่ใชว้ดัปริมาตรไดแ้น่นอนนอ้ยกวา่ volumetric pipette นัน่คือมีความ

ผดิพลาดมากกวา่ความผดิพลาดขึ้นอยูก่บัความจุของปิเปตตแ์ละระดบัคุณภาพ   ปิเปตตท์ี่มีความจุ

มากมีความผดิพลาดมากกวา่ปิเปตตท์ี่มีความจุนอ้ย  ปิเปตตร์ะดบัชั้นคุณภาพ B มีความผดิพลาด

มากกวา่ระดบัชั้นคุณภาพ A ถึง 2 เท่า ดงันั้นในการทดลองที่ตอ้งการความแม่นยาํสูง จึงควรเลือกใช้

ปิเปตตร์ะดบัชั้นคุณภาพ A  ที่ความจุเดียวกนั เม่ือเปรียบเทียบความผดิพลาดระหวา่ง graduated 

pipette กบั volumetric pipette จะเห็นวา่ graduated pipette มีความผดิพลาดเป็น 2 เท่าของ 

volumetric pipette ดงันั้น ในการทดลองที่ตอ้งการความแม่นยาํสูง จึงควรเลือกใช ้ volumetric 

pipette จะดีกวา่ 

3. micropipette  ใชส้าํหรับปิเปตตส์ารละลายที่มีปริมาตรนอ้ยๆ ซ่ึงมีหลายขนาด 

 

รูปที่ 2.8.3  ปิเปตตแ์บบปริมาตร 

ข้อควรระวัง 

 - ควรเช็ดปิเปตตก่์อนปรับปริมาตร 
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 - เราควรเช็ควา่ปิเปตต์  ตั้งตรงหรือไม่ในขณะที่ทาํการทดลองเพือ่ความถูกตอ้ง  โดยเทียบ   

ปิเปตตก์บัส่ิงที่ตั้งฉาก 2 อยา่ง        

 - ไม่ควรใชป้ากดูดสารละลาย เพราะสารละลายมีพษิ เป็นกรดแก่ เบสแก่ ควรใชลู้กยางดูด

 - ระวงัอยา่ใหมี้ฟองอากาศบริเวณปลายปิเปตต ์    

 - หา้มเขยา่ เป่าหรือเคาะปิเปตตก์บัขา้งภาชนะรองรับเป็นอนัขาด ถึงแมจ้ะเห็นวา่ยงัมี

ของเหลวติดคา้งอยูท่ี่ปลายปิเปตตเ์ล็กนอ้ยก็ตาม มิฉะนั้น  ปริมาตรของสารละลายท่ีถ่ายออกจากปิ

เปตตอ์าจผดิพลาดได ้

2.9 การใช้งานเคร่ืองปรู๊ฟหมึก IR tester 

 การใชง้านเคร่ืองปรู๊ฟหมึกพมิพอ์อฟเซ็ต  

 1. ป้ายหมึกสีที่ตอ้งการจะปรู๊ฟลงบนลูกกลิ้งยาง ควรจะควบคุมปริมาณหมึกในการป้ายใน

แต่ละคร้ังใหเ้ท่ากนัโดยการใชค้วบคู่กบัตาชัง่ดิจิตอล จุดทศนิยม 2 ตาํแหน่งนํ้ าหนกัในการป้ายที่

แนะนาํคือ 0.15 กรัม 

 2. หมุนปล่อยชุดลูกกล้ิงบดหมึกที่อยูด่า้นบนของตวัเคร่ืองลงมาใหส้มัผสักบัลูก Printing 

Disk และเปิดสวทิชเ์ดินเคร่ืองปล่อยใหลู้กกล้ิงบดหมึกจนละเอียด ( สงัเกตท่ีผวิของลูกกล้ิงจะเรียบ

เนียน ) 

 3. ขณะที่เคร่ืองยงัเดินอยู ่หมุนยกชุดลูกกล้ิงบดหมึกที่อยูอ่ยูด่า้นบนของตวัเคร่ืองขึ้นมาจน

ไม่สมัผสักบัลูก Printing Disk และปิดสวทิชห์ยดุเคร่ืองเพือ่เล่ียงการเกิดเสน้รอยกดทบัระหวา่งลูก

ยางกบั Printing Disk 

 4. ใชมื้อหมุนที่ลูก Printing Disk เพือ่เล่ือนช่องวา่งรอยต่อของผา้ยาง Blanketหลบไปยงั

ตาํแหน่งก่อนจุดเร่ิมตน้การพมิพบ์นกระดาษที่จะปรู๊ฟโดยตาํแหน่งดงักล่าวจะอยูต่รงกนักบั

ฐานรองรับกระดาษพมิพท์ี่อยูด่า้นล่างสุด 

 5. นาํกระดาษที่จะปรู๊ฟติดเขา้กบัแผน่ Underlay โดยใชเ้ทปกาวยน่และป้อนกระดาษเขา้ที่

หน่วยป้อนกระดาษจาก นั้นจึงเปิดสวทิชเ์ดินเคร่ืองอีกคร้ัง เพือ่ทาํการพมิพโ์ดยใชมื้อขา้งซา้ยหยบิ

กระดาษออกจากตวัเคร่ืองและมือขา้งขวาปิดสวทิชห์ยดุเคร่ือง 
  

 การล้างเคร่ือง         

 1. หมุนปล่อยชุดลูกกล้ิงบดหมึกที่อยูด่า้นบนของตวัเคร่ืองลงมาใหส้มัผสักบัลูก Printing 

Disk และเปิดสวทิชเ์ดินเคร่ือง        

 2. ใชน้ํ้ ายา Wash60 หยดใส่ผา้พอประมาณ  แลว้เช็ดไปที่ลูกกล้ิงทุกลูกจนสะอาดขณะเช็ด

ควรกลบัดา้นและพลิกหมุนผา้ไปเร่ือยๆจะทาํใหลู้กกลิ้งสะอาดไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ขึ้น  
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 3. การจอดเคร่ือง ควรจะหมุนลูก Printing Diskใหร้อยต่อของผา้ยางBlanket อยูใ่นตาํแหน่ง

ที่ลูกกล้ิงยางกดทบัไว ้จะทาํผา้ยางใชง้านไดย้าวนานขึ้นเทปกาวจะแน่นสนิทไม่หลุดลอกง่าย 

รูปแบบของเคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (types of Spectrophotometer) 

 2.10   สเปกโทรตมิเตอร์ 

 1.  สเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบลําแสงเดี่ยว    (single beam spectrophotometer) 

   หลกัการของสเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบลาํแสงเด่ียวนั้น เม่ือแสงออกจากแหล่งกาํเนิด

แสงแลว้ จะผา่นโมโนโครเมเตอร์ที่เป็นเกรตติ้ง และสารตวัอยา่งตามลาํดบั แลว้จึงเขา้สู่ตวัตรวจจบั

สญัญาณ ตลอดเสน้ทางของลาํแสงน้ีมีลาํแสงเดียว จึงเรียก สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ประเภทน้ีวา่แบบ

ลาํแสงเด่ียวเน่ืองจากสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ประเภทน้ีใชลัาํแสงเพยีงลาํเดียวผา่นจาก

โมโนโครเมเตอร์ไปสู่สารละลายที่ตอ้งการวดัและเขา้สู่ตวัตรวจจบัสญัญาณเลย ดงันั้นการวดัจึงตอ้ง

วดั 2 คร้ังดงัน้ี  

   • คร้ังแรกเซลลบ์รรจุแบลงค ์(blank) ซ่ึงเป็นตวัทาํละลายของตวัอยา่งท่ีเราตอ้งการวดั เม่ือ

ลาํแสงผา่นเซลล ์ปรับเคร่ืองใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง “ศูนย”์ (set zero) 

    • ส่วนคร้ังหลงับรรจุสารละลายท่ีตอ้งการวดั ( sample) แลว้จึงใหล้าํแสงผา่นเซลล ์ความ

แตกต่างระหวา่งการดูดกลืนแสงของทั้ง 2 คร้ังจะปรากฏบนหนา้ปัดมิเตอร์จากนั้นก็สามารถวดั

ตวัอยา่งที่ความเขม้ขน้อ่ืนๆ ต่อไปไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งกลบัไปวดัแบลงคอี์ก 

    • การเปล่ียนความยาวคล่ืน จะตอ้งวดัแบลงคใ์หม่ทุกคร้ัง 
  

 2.  สเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบลําแสงคู่ (double beam spectrophotometer) 

  สาํหรับสเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบลาํแสงคู่ เม่ือลาํแสงจากแหล่งกาํเนิดแสงออกจากช่อง

แสงออก ( exit slit) แลว้ ลาํแสงจะไปสู่อุปกรณ์ตดัลาํแสง (beam chopper) ซ่ึงจะทาํหนา้ที่สะทอ้น

ลาํแสงไปผา่นสารตวัอยา่ง (sample) ในขณะต่อมาจะสะทอ้นลาํแสงไปผา่นสารอา้งอิง ( reference) 

ซ่ึงก็คือแบลงคน์ัน่เองโดยที่ลาํแสงทั้งสองจะมีความเขม้แสงเท่ากนัก่อนที่จะผา่นสารตวัอยา่งหรือ

สารอา้งอิง เม่ือลาํแสงทั้งสองน้ีไปตกกระทบบนตวัตรวจจบัสญัญาณ ความแตกต่างของความเขม้

แสงหลงัจากผา่นสารตวัอยา่งหรือสารอา้งอิงจะกลายเป็นค่าการดูดกลืนแสงของตวัอยา่ง 

  3. สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่มีไดโอดอาร์เรย์เป็นตัวตรวจจับสัญญาณ (spectrophotometer 

แบบ diode array detector) 

 เป็นการตรวจจบัสญัญาณ โดยวดัการดูดกลืนของแสง เช่นเดียวกบัสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

ทัว่ไป  เพยีงแต่การเก็บขอ้มูลมิใช่การเก็บเพยีง 1 หรือ 2 ความยาวคล่ืนเท่านั้น แต่สามารถเก็บ

ขอ้มูลไดเ้ป็นช่วงของความยาวคล่ืนท่ีผูว้เิคราะห์สามารถเลือกไดโ้ดยใชเ้วลาเพยีงนิดเดียวเน่ืองจาก

สามารถวดัทุก ความยาวคล่ืนไดใ้นเวลาเดียวกนั เหมาะสาํหรับการ เก็บขอ้มูลที่เป็นสเปกตรัม 

หรือตอ้งการติดตามการเปล่ียนแปลงการดูดกลืนของสารที่หลายความยาวคล่ืน 
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2.11 กรรมวิธีผลิตกระดาษ 

 การ ทาํกระดาษเร่ิมตน้ตั้งแต่การนาํไมไ้ปทาํเยือ่เพือ่ใหไ้ดเ้สน้ใยออกมา แลว้จึงนาํเยือ่ท่ีได้

ไปผสมกบัสารเติมแต่งในอตัราส่วนต่าง ๆ เพือ่ปรับสมบติักระดาษใหไ้ดต้รงความตอ้งการใชง้าน 

จากน้ีนาํไปทาํเป็นแผน่โดยใชเ้คร่ืองจกัรผลิตกระดาษ แลว้จึงนาํไปแปรรูปใชง้าน กระบวนการ

ผลิตจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน โดยเรียงลาํดบัตามขึ้นตอนการปฏิบติัการจริงภายในโรงงานได้

ดงัน้ี 

1.     การผลิตเยือ่ (Pulping) 

2.     การเตรียมนํ้ าเยือ่ (Stock Preparation) 

3.     การทาํแผน่กระดาษ (Papermaking) 

4.     การปรับปรุงสมบติักระดาษขณะเดินแผน่ (Web Modification) 

5.     การแปรรูป 

2.12 ประเภทของกระดาษ 

 ปัจจุบนักระดาษใชใ้นงานพมิพมี์หลากหลายประเภท โดยมีความเฉพาะเจาะจงกบัลกัษณะ

การนาํไปใชง้านมากขึ้นเกณฑน์าํมาใชใ้นการจาํแนกกระดาษมีหลายเกณฑ ์เช่น ระดบัคุณภาพงาน

พมิพ ์ระดบัความขาวสวา่ง   ระดบัความวาว  เป็นตน้ 

 โดยทัว่ไปกระดาษที่ใหคุ้ณภาพงานพมิพท์ี่ดีมีตน้ทุนที่ในการผลิตและ/หรือราคาจาํหน่ายท่ี

สูงไปดว้ยการแบ่งกลุ่มประเภทกระดาษตามเกณฑร์ะดบัคุณภาพและตน้ทุนหรือราคา  ถูกแบ่งโดย

ใชค้วามแตกต่างทางโครงสร้างของกระดาษ  ไดแ้ก่  กระดาษที่นาํมาใช ้คุณภาพและนํ้ าหนกัต่อ

ตารางเมตร ของชั้นกระดาษระดบัคุณภาพ ของกระดาษ เช่น ความเรียบ ความทึบของผวิ  

ความสามารถในการปกปิดผวิกระดาษ  ขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยั  เช่น  สมบติัของกระดาษกระดาษท่ีใช้

นํ้ าหนกัของชั้นกระดาษ จาํนวนชั้นของลกัษณะของอุปกรณ์เคร่ืองจกัท่ีใช ้เป็นตน้ กระดาษสามารถ

แบ่งตามกลุ่มตามสดัส่วนของชนิดเยือ่กระดาษท่ีนาํมาใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตไดแ้ก่เยือ่เคมี

ฟอก เยือ่ก่ึงเคมีฟอกขาว  และเยือ่จากเศษกรดาษ  โดยเยือ่แต่ละชนิดมีสมบติัที่แตกต่างกนั เช่น 

ความสวา่ง ความขาว  ความเสถียรของกระดาษขาว  มีหน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตร  กระดาษท่ี

นาํมาใชอ้าจเป็นนํ้ าแป้ง ซ่ึงใชส้าํหรับกระดาษหนงัสือพมิพคุ์ณภาพสูง  กระดาษไม่เคลือบผวิ  

กระดาษปอนด ์ เป็นตน้  กระดาษที่มีผงสี  ตวัยดึ  และสารเตม็แต่งเป็นองคป์ระกอบหลกั ซ่ึงใช้

สาํหรับกระดาษในกลุ่มกระดาษเคลือบผวิบางมากหรือกระดาษท่ีหนาปานกลางแลกระดาษอาร์ต 

 กระดาษโดยทัว่ไปจะมี 2-5 ชั้นกรัมต่อตารางเมตรในแต่ละดา้นส่วนกระดาษท่ีมีนํ้ าหนกั

นอ้ยไปถึงที่มีนํ้ าหนกัมากระดาษอยูใ่นช่วง 5ถึง 35 กรัมต่อตารางเมตรในแต่ละดา้นตามลาํดบั 
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2.13 การทดสอบกระดาษและการควบคุมคุณภาพ 

 การทดสอบสมบติักระดาษที่เตรียมได ้ ในกระบวนการผลิดกระดาษ  โดยปกติการทดสอบ

ทาํเพือ่ติดตามควบคุมคุณภาพของกระดาษใหส้มํ่าเสมอในแต่ละช่วงเวลา หรือในการผสมแต่ละถงั  

ซ่ึงสมบติั กระดาษที่มกัจะตรวจสอบประจาํ ในกระบวนการผลิต ไดแ้ก่  ความเป็นเกรน-เบสหรือค่า

พเีอชปริมาณสดัส่วนที่เป็นของแขง็เฉดสี และปริมาณแบคทีเรีย 

 การตวัอยา่งกระดาษเพือ่ทดสอบในการผลิตมกัทาํกนัในหลายจุดในช่วงเวลาท่ีต่างๆกนั

โดยเฉพาะค่าเป็นเกรดเบสและปริมาณสดัส่วนที่เป็นของแขง็ในกระบวนการผลิตกระดาษสมยัใหม่

อาจจะติดตั้งระบบทดสอบและควบคุมอตัโนมติัที่สามารถแสดงค่ากระดาษที่จุดใชง้านได้

ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถเติมนํ้ าลงในกระดาษเพือ่ปรับเม่ือตรวจพบวา่กระดาษมีความหนืดสูงกวา่

ค่าที่ควบคุม 

2.14 กระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ต 

 กระดาษพมิพอิิงกเ์จต็ หรือพระดาษพมิพพ์น่หมึก หมายถึง กระดาษเฉพาะสาํหรับพมิพ์

อิงกเ์จต็ หรือสาํหรับการพมิพพ์น่หมึก โดยทัว่ไปสามารถนาํกระดาษท่ีใชถ่้ายเอกสารพมิพไ์ดท้นัที 

เพยีงแต่ภาพมิพท์ี่ไดใ้หสี้ไม่สด และคงภาพอยูไ่ดไ้ม่นานเทียบกบัภาพพมิพท์ี่พมิพบ์นวสัดุที่เคลือบ

ผวิสาํหรับพมิพอิ์งกเ์จต็โดยเฉพาะ เช่นเดียวกบัวสัดุประเภทอ่ืน เช่น ผา้ ที่สามารถนาํมาพมิพอิ์งก์

เจต็ไดแ้ต่ใหคุ้ณภาพงานพมิพดี์ก็ต่อเม่ือผา้นั้นไดรั้บการปรับสภาพผวิหนา้ใหเ้หมาะกบัการพมิพ์

อิงกเ์จต็ เช่น การเคลือบผวิ 

 กระดาษพมิพอิ์งกเ์จต็ อาจมีชั้นฐานเป็นอยา่งอ่ืนได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเซลลูโลส เช่น 

พลาสติก และคาํวา่การพมิพอิ์งกเ์จต็ หมายถึง การพมิพพ์น่หมึก 

 2.14.1 โครงสร้างและองคป์ระกอบของกระดาษพมิพอิ์งกเ์จต็ 

       กระดาษพมิพอิ์งกเ์จต็ทัว่ไปมีโครงสร้างแบบง่าย ๆ 2 ชั้น ซ่ึงประกอบดว้ยชั้นรับ

หมึก (ink-receiving layer) และวสัดุรองรับ (substrate ) ส่วนกระดาษพมิพอิ์งกจ์ต็ที่ใชส้าํหรับพมิพ์

ภาพถ่ายคุณภาพสูงมีโครงสร้างแบบซบัซอ้นหลายชั้น โดยทัว่ไปประกอบดว้ยรางสร้าง 3 ชั้นที่

สาํคญั คือ ชั้นรับหมึก (ink-receiving layer) ชั้นฐาน(base layer) และชั้นเคลือบรองหลงั (backside 

coating layer) 

 1. ช้ันรับหมึก  ชั้นรับหมึกมีหนา้ที่หลกัอยู ่ 2 หนา้ที่ คือ ดูดซึมตวัพาหมึก และควบคุมการ

แพร่กระจายของการใหสี้ในหมึกพมิพไ์ม่แพร่ออกไปรอบเม็ดสกรีน เพือ่ลดปัญหาการเกิดเม็ด

สกรีนบวม แบะการซึมของการใหสี้ของหมึกพมิพลึ์กลงไปดา้นล่าง เพือ่ลดปัญหาสีซีด และความ

ดาํหมึกพมิพล์ดลง ชั้นหมึกสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

 - ช้ันรับหมึกที่มีองค์ประกอบเป็นอนุภาค  ชั้นรับหมึกบนกระดาษอิงกเ์จต็ในแรกของการ

พฒันาประกอบดว้ยดว้ยอนุภาคอนินทรียร่์วมกบัตวัยดึปริมาณนอ้ย เคลือบบนวสัดุรองรับประเภท

กระดาษ อนุภาคอนินทรียท์ี่ใชมี้ลกัษณะเป็นอนุภาคเป็นพรุน เน่ืองตวัทาํละลายหมึกพมิพซ่ึ์งส่วน
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ใหญ่เป็นนํ้ า จะซึมลงไปในช่องวา่งระหวา่งอนุภาคก่อน และค่อยๆ ซึมลงสู่กระดาษที่รองรับอยู่

ดา้นล่างเน่ืองจากธรรมชาติของอนุภาคอนินทรียมี์ประจุ จึงทาํใหอ้นุภาคสียอ้มซ่ึงมีประจุตรงขา้ม

ไม่แพร่ออกโดยรบแบะไม่ซึมลงสู่กระดาษ      

 ขอ้จาํกดัของชั้นรับหมึกอิงกเ์จต็สมยัก่อน คือ กระเจิงแสงสูงและผวิหนา้ไม่เรียบจึงทาํใหดู้

มีผวิดา้นชั้นรับหมึกกลุ่มน้ีปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพสูง ราคาไม่แพง แหง้ตวัเร็ว และ

ภาพพมิพอ์ยูค่งทน 

 ชั้นรับหมึกที่มีอนุภาคเป็นองคป์ระกอบหลกัมี 2 ส่วนประกอบคือ อนุภาค และตวัยดึ 

ส่วนประกอบอ่ืน ไดแ้ก่ นํ้ าและสารเติมแต่ง 

 1. อนุภาคในช้ันรับหมึก  สมบติัที่สาํคญัของอนุภาค ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางเคมี ขนาด 

รูปร่าง และความพรุนของอนุภาค ซ่ึงกระบวนการผลิตเป็นตวักาํหนดสมบติัเหล่าน้ี อนุภาคที่ใชใ้น

สูตรสารเคมีเคลือบสาํหรับชั้นรับหมึกของกระดาษอิงกเ์จต็แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 - กลุ่มแร่ดินที่ไดจ้ากธรรมชาติ เช่น มอนตโ์มริโลไนต ์ (mintmorillonite) เฮกโทไรต ์

(hectorite) และเบนโทไนต ์(bentonite) 

 - กลุ่มดินสงัเคราะห์ เช่น แลปโทไนต ์ (laptonite) เป็นอนุภาคท่ีนิยมใชม้ากกวา่แร่ดิน

ธรรมชาติ เน่ืองจากสมบติัที่ไม่มีสี และมีความทึบแสงตํ่า 

 - กลุ่มอนุภาคอนินทรียท์ี่ไม่ใช่แร่ดินและดินสงัเคราะห์ ทั้งที่ไดจ้ากธรรมชาติและ

สงัเคราะห์ขึ้น เช่น ซิลิกา (SiO2) อะลูมินา  (Al2O3) และแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ซิลิกาแบะ

อะลูมินาเป็นอนุภาคที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั 

 ซิลิกาเป็นผลึกไม่มีสีหรือเป็นของแขง็สีขาว ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส ซิลิกาอสณัฐาน (amorphous 

silica) เป็นอนุภาคที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั มีหลายรูปแบบ เช่น คอลลอบดลัซิลิกา ( colloidal silica) ฟูม

ซิลิกา (fume silica) ซิลิกาเจล (silica gel) และซิลิกาชนิดตกตะกอน มีขนาดตั้งแต่ประมาณ 100 นา

โนเมตร ไปจนถึง 100,000 นาโนเมตร  

 อะลูมินาเป็นอนุภาคที่นิยมใชเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงแทนซิลิกา โดยเฉพาะชั้นรับหมึกที่มี

ความมนัวาวสูง มีขนาดประมาณ 100 นาโนเมตร ไปจนถึง 100,000 นาโนเมตร ตวัอยา่งของอะลูมิ

นาที่ใชรั้บหมึก คือ ซูโดโบไมต ์(pseudoboehmite,AIO2H) 

 2.ตัวยึด (binder) ตวัยดึเป็นพอลิเมอร์ ทาํหนา้ท่ียดึอนุภาคเขา้ดว้ยกนั และยดึอนุภาคเขา้ขั้น

พื้นฐานมีตวัอยา่ง ดงัน้ี พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์ (polyvinyl alcohol, PVA) และพอลิไวนิลไพร์โรลิ

โดน (polyvinyl pyrrolidone, PVP) ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งเฉพาะพอลิไวนิลแอลกอฮอล ์เน่ืองจากเป็น

ตวัยดึที่นิยมใชใ้นชั้นรับหมึก        

 พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์เป็นผงสีขาว ละลายในนํ้ าร้อน เม่ือละลายแลว้มีความใส  มีขั้ว

เล็กนอ้ย แลสามารถยดึติดไดดี้กบัพื้นผวิวสัดุทัว่ไป พอลิไวนิลแอลกอฮอลส์ามารถผลิตโดยการ

ไฮโดรไลซ์พอลิไวนิลแอแอซีเทต (polyvinyl acetate) ผา่นปฏิกิริยาสพอนนิฟิเคชนั * โดยใชเ้บส
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เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา นํ้ าหนกัโมเลกุลของพอลีไวนิลแอลกอฮอล ์และร้อยละการไฮโดรไบซิส ** เป็น

ตวักาํหนดระดบัความหนืดของพอลิไวนิลแอลกอฮอล ์และกาํลงัการยดึติด (binding power) แต่ร้อย

ละการไฮโดรไลซิลมีผลนอ้ยกวา่ของนํ้ าหนกัโมเลกุล พอลิไวนิลแอลกอฮอลท์ี่มีขายในทอ้งตลาด

ถูกแบ่งเป็นเกรดตามร้อยละการไฮโดรไลซิส              

 *ปฏิกิริยาสพอนนิฟิเคชนั เป็นการไฮโดรไลซิสเอสเทอร์ในสภาวะเอสเพือ่ใหเ้กิด

แอลกอฮอลแ์ละคาร์บอกซีเลต 

 **ไฮโดรไลซิส เป็นปฏิกิริยาเคมีที่โมเลกุลเคมีที่โมเลกุลของนํ้ าแตกตวัเป็นไฮโดรเจน       

อิออน และไฮดรอกไซดอิ์ออน 

 สาํหรับชั้นรับหมึกของกระดาษอิงกเ์จต็ที่ใชซิ้ลิกาเป็นอนุภาคผงสีนั้น ใชพ้อลิไวนิล

แอลกอฮอลท์ี่มีร้อยละการไฮโดรไลซิสอยูท่ี่ร้อยละ 98.0 ถึง 98.8 พอลิไวนิแอลกอฮอลท่ี์มีนํ้ าหกั

โมเลกุลตํ่า และปารกลาง มีความแขง็ในการยดึอนุภาคซิลิกา และยงัใหสี้และความดาํของหมึกพมิพ์

ดี พอลิไวนิลแอลกอฮอลล์ะลายนํ้ าไดม้าขั้นเม่ือนํ้ าหนกัโมเลกุลลดลง แต่ความแขง็แรง ความ

ยดืหยุน่ ความทนต่อการฉีกขาดและโคง้งอของชั้นรับหมึกดีขึ้นเม่ือนํ้ าหนกัโมเลกุลของพอลิไวนิล

แอลกอฮอลเ์พิม่ขึ้น 

 - ช้ันรับหมึกที่มีองค์ประกอบเป็นพอลิเมอร์  ชั้นรับหมึกสาํหรับวสัดุรองรับประเภทฟิลม์ 

และกระดาษเคลือบเรซินในยคุแรกของการพฒันา ประกอบดว้ยสารเคลือบที่มีส่วนประกอบของ

พอลิเมอร์ที่มีความสามารถในการบวมตวัและซึมซบัทาํละลายในหมึกพมิพ ์และมีสารเติมแต่งที่มี

แระจุบวก ( cationic substance) ทาํหนา้ที่ช่วยยดึสียอ้มที่มีประจุรบใหติ้ดแน่นขึ้น สารเคลือบชั้นรับ

หมึกในกลุ่มน้ีมีความโปร่งแสง และมีผวิเรียบทาํใหส้ามารถใชใ้นกลุ่มกระดาษท่ีความมนัวาวสูง

สาํหรับพมิพภ์าพถ่ายได ้พอลิเมอร์ที่ใชใ้นชั้นรับหมึกตอ้งชอบนํ้ าและดูดซึมนํ้ าไดดี้มี 2 ประเภท คือ 

 1. พอลเมอร์ธรรมชาติ เช่น เจละติน และพอลิแซกคาไรด ์สามารถบวมตวั ดูดซึมนํ้ า แบะ

ดูดซึมสารคงความช้ืน (humectants) ในหมึกพมิพอิ์งกเ์จต็ฐานนํ้ าไดเ้ร็ว 

  2. พอลิเมอร์สงัเคราะห์ที่ชอบนํ้ า เช่น พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์พอลิไวนิลไพร์โรลิโดนพอลิ

เอทิลีนออไซต ์ (polyethylene oxide,PEO) และพอลิทูเอทิลทูออกซาโซลีน (poly-2-ethyl-2-

oxazoline,Pox) นิยมใชใ้นชั้นรับหมึกซ่ึงอาใชช้นิดเดียวหรือผสมกนั 

 เม่ือเคลือบชั้นฐานที่มีผวิเรียบ เช่น ฟิลม์เพต  หรือกระดาษเคลือบเรซิน ดว้ยชั้นรับหมึกที่มี

องคป์ระกอบเป็นพอลิเมอร์ ใหช้ั้นรับหมึกที่มีความเรียบและความมนัวาวสูง 

 2. ช้ันฐาน (base layer) หรือช้ันวัสดุรองรับ (substrate) ทาํหนา้ท่ีเป็นแกนหลกัของชั้นรับ

หมึก อยูต่รงกลางระหวา่งชั้นรับหมึกและชั้นเคลือบรองหลงั มีหลายชนิด การพจิารณาเลือกใชช้ั้น

ฐานชนิดใดนั้นขึ้นกบัการนาํไปใชง้าน ซ่ึงสมบติัท่ีตอ้งการพจิารณาไดแ้ก่ ความทึบแสง (opacity) 

เสถียรภาพเชิงมิติ (dimensional stability) ความทรงรูป (stiffness) นํ้ าหนกัมาตรฐาน (basis weight) 

ความเรียบ (smoothness) พลงังานผวิ (surface energy) สีซ่ึงรวมถึงความขาวแบะความขาวสวา่ง 
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ชนิดของวสัดุรองรับแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ กระดาษ กระดาษสงัเคราะห์ฟิลม์ วสัดุผสม

ระหวา่งกระดาษและฟิลม์ และวสัดุพเิศษ 

 1.กระดาษ เป็นชั้นฐานที่ราคาไม่แพงและใชแ้พร่หลาย ผูผ้ลิตกระดาษมองโอกาสและ

ลงทุนผลิตกระดาษทั้งที่สามารถรับและยดึติดชั้นรับหมึกอิงกเ์จต็ไดดี้ และกระดาษที่ถูกปรับสภาพ

ใหพ้มิพไ์ดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเคลือบชั้นรับหมึก กระดาษประเภทหลงัน้ีประกอบดว้ยสารเติมแต่ง 

เช่น สารเพิม่ความขาวสวา่ง (optical brightener) สารตา้นการโคง้งอ (anticockle agent) และแร่ธาตุ 

(minerals) เพือ่ใหคุ้ณภาพงานพมิพท์ี่ดีกวา่ และเสถียรภาพเชิงมิติของกระดาษสูงกวา่กระดาษถ่าย

สาํเนาทัว่ไป ผูผ้ลิตเรียกกระดาษประเภทน้ีวา่ กระดาษไม่เคลือบผวิสาํหรับการพมิพอิ์งกเ์จต็ (ink-jet 

plain paper ) หรือกระดาษอิงกเ์จต็ไม่เคลือบผวิ เพือ่ใหต้่างจากกระดาษไม่เคลือบผวิทัว่ไป สาํหรับ

ชั้นรับหมึกที่มีอนุภาคเป็นองคป์ระกอบ ชนิดขอบชั้นฐานส่วนใหญ่เป็นกระดาษที่มีสมบติัดูดซบัตวั

พาไดใ้นปริมาณมาก และไม่ใส่สารกนัซึม 

 ปัญหาความโคง้งอของกระดาษมกัเกิดขึ้นเม่ือใชห้มึกพมิพอิ์งกเ์จต็ฐานนํ้ าและเคร่ืองพมิพ์

ขนาดใหญ่กระดาษที่โคง้ขึ้นจะรบกวนการเคล่ือนที่ของหวัพมิพข์ณะที่หวัพมิพเ์คล่ือนไปดา้นหนา้

และหลงั ทาํใหเ้กิดร้อยตาํหนิบนภาพพมิพ ์ การโคง้ตวัของกระดาษยงัคงเป็นปัญหาที่ยงัไม่สามารถ

แกไ้ขดว้ยวธีิที่ใชต้น้ทุนตํ่า วธีิแกไ้ขโดยทัว่ไป คือการใชเ้สน้ใยสงัเคราะห์ หรือการใชก้รดาษที่มี

ความหนามากขึ้น และ/หรือลดการดูดซบัตวัพา ซ่ึงลว้นแต่เป็นวธีิที่ทาํใหต้น้ทุนเพิม่ 

 2.กระดาษสงัเคราะห์ กระดาษสงัเคราะห์มีเสน้ใยพอลิเมอร์เป็นองคป์ระกอบหลกั เช่น พอ

ลิโพรพลีิน พอลิเอสเทอร์ มีสมบติัคลา้ยฟิลม์มากวา่กระดาษ ทนต่อแรงดึงสูง ยดืหยุน่ตวัสูง และ

ทนทานต่อนํ้ า ค่อนขา้งทึบแสง โครงสร้างรูพรุนขนาดเล็กของกระดาษสงัเคราะห์ มีทั้งแบบรูเปิด

และรูปิด ลกัษณะโครงสร้างแบบรูเปิดทาํใหต้วัทาํลายหมึกพมิพ ์เช่น นํ้ า ถูกดูดซบัลงไปในช่องรู

พรุนไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่นเดียวกบักระดาษถ่ายสาํเนา ส่งผลใหผ้งสีหรือสียอ้มในหมึกพมิพถู์กดูดซึม

ลงไปเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหค้วามดาํของหมึกพมิพ ์(ink density) ต ํ่า ดงันั้นกระดาษสงัเคราะห์ที่

มีโครงสร้างรูพรุนแบบรูเปิด จึงตอ้งนาํไปเคลือบดว้ยชั้นรับหมึกก่อน ตวัอยา่งของกระดาษ

สงัเคราะห์ในทางการคา้ เช่น เทสลิน (teslin) ไทเวก (tyvek) คิมดูรา (kimdura) และ คริสเปอร์ 

(crisper)  

 3.ฟิลม์ วสัดุประเภทฟิลม์ที่นิยมใชเ้ป็นชั้นฐานสาํหรับการพมิพอิ์งกเ์จต็ คือ พลิม์พอลิเอ- 

ลีนทเรฟแทเลต (polyethylene terephthalate) หรือเรียกสั้น ๆ วา่ ฟิลม์พอีีที และตามทอ้งตลาด

เรียกวา่เพต (PET) ฟิลม์พอลิไวนิลคลอไรด ์ (polyvinyl chloride) หรือเรียกสั้นๆ วา่ ไวนิล โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 ฟิลม์เพต เป็นฟิลม์ที่มีความเรียบ ความเสถียรภาพเชิงมิติ ความทนต่อแรงดึง (tear resistant) 

และความสามารถในการกนันํ้ าสูง (waterproof) มีเน้ือแขง็ทนต่อการหกังอ มีความมนัเงา และเรียบ 

ฟิลม์เพตมีทั้งชนิดโปร่งใส (transparent) โปร่งแสงหรือขุ่น (translucent) และทึบแสง (opaque) สอง



15 
 

ชนิดแรกนิยมใชใ้นงานป้ายที่มีแสงส่องจากดา้นหลงั (backlit signage) ส่วนชนิดทึบแสงนิยมใชใ้น

งานป้ายนอกอาคาร และชั้นฐานสาํหรับพมิพภ์าพถ่ายชนิดผวิหนา้มนัเงาคุณภาพสูง 

 ฟิลม์ไวนิล เป็นฟิลม์ที่นิยมใชเ้ป็นชั้นฐาน มี 3 ประเภทตามกระบวนผลิต คือ  

   1. คาเลนเดอร์ไวนิล (calendered vinyl) เป็นฟิลม์ไวนิลขุ่น มีคุณภาพและราคาตํ่า

กวา่คาสตไ์วนิล 

  2. คาสตไ์วนิล (cast vinyl) เป็นฟิลม์ไวนิลขุ่น มีความเรียบ มีผวิมนัเงา และมีหลาย

สีใหเ้ลือกใช ้

  3. สเตติกคลิง (sstatic ciing) นิยมใชติ้ดชัว่คราวบนผวิหนา้วสัดุผวิเรียบ เช่น 

กระจกและแกว้ 

 ฟิลม์ไวนิลสาํหรับอิงกเ์จต็ นิยมใชก้บังานภายนอกอาคาร ความแตกต่างของฐานท่ีเห็นได้

ชดัระหวา่งฟิลม์ไวนิลกบักระดาษสงัเคราะห์ และฟิลม์เพต คือ ความสามารถในการยดืตวั และ

ความสามารถในการโคง้ไปตามรูปทรงท่ีไม่สมํ่าเสมอ ดงัเห็นไดจ้ากการใชง้านป้ายฟิลม์ไวนิลกบั

พื้นผวิรถ เน่ืองจากการใชง้านเช่นน้ี ทาํไดช้ั้นรับหมึกบนฟิลม์ไวนิลตอ้งมีสมบติัตา้นทาวตอสภาวะ

อากาศ และใชไ้ดก้บัหมึกพมิพอิ์งกเ์จต็ที่มีผงสีเป็นสารใหสี้ ทั้งน้ีเพราะผงสีมีความทนต่อสภาวะ

อากาศไดดี้กวา่สียอ้มหลายเท่า 

 นอกจากน้ีฟิลม์ไวนิลที่ผลิตส่วนใหญ่มีชั้นเคลือบรองหลงัฐานท่ีสามารถลอกออก ทิ้งกาว

เหนียวติดไวท้ี่ดา้นหลงัฟิลม์ ทั้งน้ีเพราะการใชง้านส่วนใหญ่ตอ้งการติดฟิลม์ไวนิลลงบนพื้นผวิอ่ืน 

 4. วสัดุผสม (composite) วสัดุผสมสาํหรับใชเ้ป็นชั้นฐานเพือ่รับชั้นรับหมึกสาํหรับการ

พมิพอ์งกเ์จต็ส่วนไหญ่เป็นกระดาษและพอลิเมอร์ กระดาษเคลือบเรซิน (resin-coated paper) หรือ

สั้นๆ วา่ RC paper) เป็นตวัอยา่งของวสัดุผสมที่มีกระดาษเป็นแกนกลาง และมีเรซินซ่ึงเป็นพอลิ

เมอร์เคลือบทั้งดา้นบนและดา้นล่าง เรซินที่ใชเ้ป็นพอลิโอลิฟินิกเรซิน เช่น พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิ-

ลีน หรือทั้งสองชนิดผสมกนั เรซินที่ใชเ้คลือบดา้นบนของกระดาษมกัใส่สารเติมแต่ง เช่น สารสี 

สารเมวามขาวสวา่ง และสารเพิม่ความเสถียรของเรซิน เรซินที่ใชเ้คลือบดา้นหลงัของกรดาษ ไม่ใส่

สารสี ทาํใหต้วัพมิพท์ี่อยูด่า้นหลงักระดาษ ซ่ึงมีในกระดาษของผูผ้ลิตบางราย เห็นมาถึงดา้นหนา้ได ้

 เน่ืองจากกระดาษเคลือบเรซินถูกประกบดว้ยเรซินทั้งสองดา้น ทาํใหไ้ม่มีปัญหาดา้นการ

โคง้งอเม่ือไดรั้บความช้ืน อีกทั้งยงัป้องกนัมีใหส้ารเคมีในกระดาษไปทาํปฏิกิริยากบัชั้นรับหมึกที่

เคลือบบนเรซินอีกชั้นหน่ึง เรซินที่ใชเ้คลือบถูกออกแบบไม่ใหเ้ปล่ียนเป็นสีออกเหลือง ใหมี้ความ

ทนต่ออุณหภูมิ ทอต่อแสง ทนต่อความช้ืน ทนต่อมลภาวะ และทนต่อโอโซน 

 5. วสัดุพเิศษ เช่น วสัดุประเภทผา้จากเสน้ใยธรรมชาติ และจากเสน้ใยธรรมชาติ และจากใย

สงัเคราะห์ ผา้ที่นาํมาตอ้งไดรั้บการเคลือบหรือปรับาภาพผวิก่อนถึงนาํใชพ้มิพก์บัหมึกพมิพอิ์งกเ์จต็

ทัว่ไปได ้การพมิพอิ์งกเ์จต็ลงบนผา้ที่ไม่เคลือบผวิตอ้งใชห้มึกพมิพท์ี่ออกแบบมาสาํหรับพมิพผ์า้ไม่

เคลือบผวิเท่านั้น 
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 3. ช้ันเคลือบรองหลัง  มีไวเ้พือ่ป้องกนัการโคง้งอของกระดาษ และป้องกนัการเกิดไฟฟ้า

สถิต ดงันั้นองคป์ระกอบหลกัของชั้นเคลือบรองหลงัประกอบดว้ย สารดา้นการเกิดไฟฟ้าสถิต พอลิ

เมอร์ควบคุมการโคง้งอ และสารเพิม่ความดา้น 

 3.1 สารตา้นการเกิดไฟฟ้าสถิต ชั้นวสัดุรองรับที่ไม่นาํไฟฟ้า เช่น ฟิลม์เพต หรือกระดาษ

เคลือบเรซินจาํเป็นตอ้งเคลือบเพือ่กนัการเกิดไฟฟ้าสถิต ไม่ใหป้ระจุก่อตวัสะสมขึ้น ไม่เช่นนั้น

กระดาษดูดติดกนัและถูกป้อนหลายแผน่ไปพร้อมๆ กนัเม่ือความช้ืนในอากาศตํ่า สารตา้นการเกิด

ไฟฟ้าสถิต 2 ชนิด คือ 

 1. สารตา้นการเกิดไฟฟ้าสถิตที่เป็นพอลิดมอร์ ไดแ้ก่ คาร์บอกซีเลตพอลิเมอร์ หรือซบัดฟ

เนตพอลิเมอร์ 

 2. สารตา้นการเกิดไฟฟ้าสถิตที่ไม่ใช่พอลิเมอร์ ไดแ้ก่ ซลัโฟซกัซิเนตเอสเทอร์

(sulfosuccinate ester ) เกลือแอมโมเนียมและฟอสโฟเนียม (quaternary ammonium and 

phosphonium salt) สารประกอบแคตอิออนิกที่มีซลัเฟอร์(cationic suafur-conaining compound) 

 3.2 พอลิเมอร์ควมคุมการโคง้งอ ชั้นรับหมึกท่ีมีองคป์ระกอบเป็นพอลิเมอร์ส่วนใหญ่ ตอ้ง 

การชั้นเคลือบรองหลงัเพือ่ป้องกนัการโคง้งอ เน่ืองจากพอลิเมอร์ในชั้นรับหมึกดูดความช้ืนไดดี้ ทาํ

ใหก้ระดาษมีแนวโนม้ที่จะยดืตวัหรือหดตวัไดง้่าย ส่งผลใหมี้ปัญหาในการป้องกนักระดาษวธีิแกไ้ข 

คือ การเคลือบดว้ยพอลิเมอร์ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิ และความช้ืนไดใ้นระดบัเดียวกนักบัชั้นรับ

หมึก 

 3.3. สารเพิม่ความดา้น (matte agent) สารน้ีถูกเติมลงไปในชั้นเคลือบรองหลงัดว้ย เพือ่

ความเสียดทาน ทาํใหส้ามารถเขียนติดดว้ยปากกา หรือดินสอไดดี้ 

 2.14.2 กระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ต  กระบวนการผลิตกระดาษท่ีใชเ้ป็นชั้นฐาน

คลา้ยกบักระบวนการผลิตกระดาษไม่เคลือบผวิ แต่กระดาษไม่เคลือบผวิสาํหรับการพมิพอิ์งกเ์จต็

ถูกใส่ตวัเติม เช่น ซิลิกาอสณัฐาน และอะลูมินา ซ่ึงช่วยใหผ้วิหนา้มีความพรุนสูงและมีขนาดรูพรุน

ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซึมนํ้ า 

 กระบวนการผลิตกระดาษพมิพอิ์งกเ์จต็ท่ีมีการเคลือบผวิดว้ยชั้นรับหมึก แบ่งเป็น 5 

ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

 1. การป้อนการะดาษฐาน 

 2. การทาํแหง้ 

 3. การเคลือบผงิกระดาษดว้ยชั้นรับหมึก 

 4. การขดัผวิหนา้ใหเ้รียบ 

 5. การแบ่งใหไ้ดข้นาดตามตอ้งการ 
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2.14.3 สมบัติของกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ต  

 สมบติัของกระดาษพมิพอิ์งกเ์จต็ในดา้นความขาวสวา่ง ความขาว ความเรียบ และความมนั

วาว มีวธีิการทอสอบเช่นเดียวกนักบัทัว่ไป คุณสมบติัการดูดซึมของเหลวของกระดาษพมิพอิ์งกเ์จต็

มีละเอียด ดงัน้ี 

 1.ความขาวสวา่ง อนุภาคที่อยูใ่นสารเคลือบมีผลต่อความขาวสวา่ง (brightness) เพราะ

อนุภาคสารสีไปทาํใหเ้กิดความกระเจิงของแสง การเจิงของแสงที่เกิดขึ้นน้ี เป็นผลที่เกิดจากการ

สะทอ้น และการหกัเหของแสงที่ตกกระทบสารเคลือบเสน้ใยเซลลูเลส และสารเติมแต่ง ความขาว

สวา่งของกระดาษวดัไดจ้ากค่าการสะทอ้นแสงโดยรวมท่ีตกลงบนกระดาษ ตวัอยา่งค่าความขาว

สวา่งของกระดาษอิงกเ์จต็ที่มีชั้นรับหมึกที่มีองคป์ระกอบเป็นอนุภาค 

 2. ความขาว (whieness) แตกต่างจากความขาวสวา่ง ค่าความขาว คือ ค่าการสะทอ้นแสง

ทั้งหมดตลอดช่วงความยาวคล่ืนที่มองเห็น คือ 400 ถึง 700 นาโนเมตร การใชค้่าความขาวเพยีงคาํ

เดียว เช่น ดชันีความขาว เพือ่เปรียบเทียบความขาวของวตัถุ มีความสะดวกกวา่การใชค้่าการ

สะทอ้นแสงตลอด 400 ถึง 700 มาโนเมตร วตัถุที่นาํมาเปรียบเทียบโดยใชค้่าดชันีความนั้น ควรมี

ความมนัวาว มีลกัษณะของผวิหนา้ และสมบติัทางกายภาพอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนั นอกจากนั้นควรมีสี

ใกลเ้คียงกบัค่าความขาว เพราะการนาํวตัถุท่ีมีสีอ่ืนมาหาค่าดชันีความยาวนั้นไม่มีความหมายใดๆ 

 3.ความเรียบ สมบติัทางกายอ่ืนที่มีผลต่องานพมิพ ์คือ ความเรียบ (smoothness) ของ

ผวิหนา้กระดาษ ซ่ึงเป็นลกัษณะที่สมัพนัธก์บัความสมํ่าเสมอของเน้ือกระดาษ กระดาษที่มีความ

เรียบมากส่งผลใหง้านพมิพมี์ความละเอียดสูงกระดาษอิงกเ์จต็ชนิดผวิมนัวาวสูงมีความเรียบสูง 

ความเรียบของกระดาษสามารถวดัไดด้ว้ยเคร่ืองวดัความเรียบ โดยคว ํ่ากระดาษที่ตอ้งการวดัลงดา้น

หน่ึง จากนั้นจบัเวลาเม่ืออากาศปริมาตร 10 มิลลิเมตร ไหลผา่นผวิหนา้ของกระดาษและใหค้วามดนั

จาก 380  จนถึง 360 มิลลิเมตรปรอท จากนั้นวดัค่าที่ทศนิยม 2 ตาํแหน่งและหาค่าเฉล่ีย 

 4. ความมนัวาว ในยคุแรกของพฒันาชั้นรับหมึก ความมนัวาวเป็นลกัษณะท่ีช่วยทาํให้

สามารถระบุไดว้า่ชั้นรับหมึกเป็นประเภทที่มีอนุภาคเป็นองคป์ระกอบหรือมีพอลิเมอร์เป็น

องคป์ระกอบ เน่ืองจากผวิของชั้นรับหมึกที่มีอนุภาคเป็นองคป์ระกอบมีลกัษณะดา้น ต่างจากชั้นรับ

หมึกที่มีพอลิเมอร์เป็นองคป์ระกอบที่มีผวิมนัวาวสูง แต่ปัจจุบนัน้ีชั้นรับหมึกที่มีอนุภาคเป็น

องคป์ระกอบมีความมนัวาวสูงขึ้น เหตุผลหน่ึงมาจากการใชก้ระบวนการเคลือบผวิแบบเดียวกนักบั

การเคลือบผวิกระดาษผวิมนั ที่นิยมใชใ้นการพมิพอ์อฟเซต ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อความมนัวาวของ

ชั้นรับหมึกที่มีอนุภาคเป็นองคป์ระกอบ คือ ความหยาบของผวิหนา้ (surface roughness) ขนาด และ

ดชันีหกัเหของอนุภาค รูพรุนของอนุภาค และระหวา่งอนุภาค ถา้ขนาดอนุภาคและความกวา้งรูพรุน

ตํ่ากวา่คร่ึงหน่ึงของความยาวคล่ืนแสงประมาณ 200 ถึง 400 นาโนเมตร แลว้ผวิหนา้ของชั้นรับหมึก

นั้นมีความมนัวาง 
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 ความมนัวาว คือ ระดบัการสะทอ้นแสงสเปกคิวลาที่ผวิหนา้ สามารถวดัไดโ้ดยใชเ้คร่ืองวดั

ความมนัวาวมุมที่ใชว้ดัความมนัวาวสาํหรับชั้นเคลือบผวิมี 2 มุม คือ 20 และ 60 อาศาจากเสน้ปกติ

ที่ตั้งฉากกบัระนาบกระดาษยิง่ความมนัวาวของชั้นเคลือบมนัวาวของชั้นเคลือบผวิสูง มุมที่ใชว้ดั

ตอ้งยิง่สูงขึ้น 

 5. การดูดซึมของเหลว วธีิมาตรฐานในการหาลกัษณะเฉพาะของกระดาษทัง่ไปและ

กระดาษอิงกเ์จต็ คือ การทดสอบการดูดซาของเหลวของบริสโทว ์ ( Bristow dynamic liquid 

absorption test ) กระดาษที่ตอ้งการทดสอบ ถูกติดว้ยพลาสติกเทปแลว้โคง้กระดาษไปตามวงลอ้ที่

สามารถหมุนไดต้ามความเร็วที่สามารถกาํหนดไดห้ลายระดบั ของเหลวถูกใส่ในช่องเทของเหลวที่

สมัผสักบักระดาษทดสอบ ของเหลวเปียกผวิกระดาษและถูกถ่ายโอนสู่กระดาษเม่ือวงลอ้หมุนพา

กระดาษผา่นช่องเทของเหลว ปริมาณของเหลวที่กระดาษดูดซึมถูกวดัตามเวลาที่ใชใ้นการสมัผสั

ของเหลว เม่ือผลอตกราฟระหวา่งปริมาณของเหลวท่ีถูกดูซึม (volume uptake) มีหน่วยเป็น

มิลลิลิตรต่อตารางเมตร (ml/m2) กบัรากที่ของเวลา (square root time, sec1/2) รูปร่างของกราฟตามดุ

ดมคติของบริสโทวน์ั ◌้น คงที่ในช่วงแรกจากนั้นจึงเพิม่ขึ้นเสน้ตรง ณ วนิาทีที่ 0 ที่ของเหลวเร่ิม

สมัผสักระดาษ ค่าที่อ่านไดมี้สาเหตุมาจากปริมาตรความหยาบ (volume roughness,VR) ของผวิหนา้

กระดาษบริเวณที่เสน้กราฟคงที่ เรียกวา่ เวลาเปียกผวิ (wetting time,TW) หลงัจากผา่นการเบียกผวิ

ดว้ยเวลา TWของเหลวเร่ิมเคล่ือนตวัลงในกระดาษดว้ยอตัราดูดซึม  Ka  มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรกบัราก

ที่สองของวนิาที หรือ ml/m2sec1/2หากพมิพภ์าพพื้นทึบดว้ยการพมิพอิ์งกเ์จต็ที่ความละเอียด 600 จุด

ต่อน้ิว (dpi) กระดาษอิงกเ์จต็นั้นสามารถดูดซึมหมึก 17 ถึง 23 มิลลิลิตรต่อตารางเมตา หรือ ml/m2 

กลไกในการดูดซึมของเหลวของกระดาษแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั โดยท่ีอาจมีเวลาในการ

เปียกผวิ และอตัราการดูดซึม (absorption rate) ต่างกนั 
 

2.15 กระดาษสติกเกอร์ 

 กระดาษสติกเกอร์มีช่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษหลายช่ือ ไดแ้ก่ pressure-sensitive laminate 

(PS laminate),self adhesive label, sticket เป็นตน้ ปัจจุบนัไดมี้การนาํกระดาษสติกเกอร์ประเภท

ต่างๆ ไปใชง้านที่หลากหลาย เช่า ฉลาก โปสเตอร์ เทปกาว แถบกาว แถบกาวบงัสี (masking tape) 

ฯลฯ ขอ้มูลเม่ือ พ.ศ. 2539 ไดมี้การประมาณการวา่ ทัว่โลกมีการผลิตสติกเกอร์อยา่งนอ้ย 400 ลา้น

ตารางเมตรในแต่ละปี ซ่ึงคิดเป็นกระดาษฐานก่อนเคลือบ (backing paper) ประมาณ 620,000 ตนั 

และกระดาษผวิสติกเกอร์ (face paper) อีก 700,000 ตนั การใชง้านกระดาษสติกเกอร์มีอตัราเติบโต

เพิม่ขึ้นเร่ือยๆ แต่ในอนาคตนั้น แนวโนม้ในการใชก้ระดาษสติกเกอร์เพือ่เป็นฉลาก อาจมีการเติม

โตที่ชา้ลง เน่ืองจากเทคโนโลยกีารทาํฉลากแบบอ่ืนๆ ที่เป็นที่นิยมมากขึ้น เช่น ฉลากแบบปลอก 

(sleeve label) ฉลากแบบพนัรอบ (wrap around rabel) และฉลากแบบหล่อสาํเร็จ (in-mould label) 
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ซ่ึงลว้นมีตน้ทุนในการผลิตที่ต ํ่ากวา่การใชฉ้ลากแบบสติกเกอร์   

 2.15.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของกระดาษสติกเกอร์  แบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ 

 1. กระดาษช้ันฐาน (base paper) หรือกระดาษรอง (backing paper) เป็นกระดาษที่มีเน้ือ

แน่น ผวิหนา้เรียบเป็นพเิศษ อาจมีการเคลือบผวิหรือขดัมนั เพือ่ป้องกนัไม่ใหส้ารช่วยลอกซึมเขา้สู้

เน้ือกระดาษมากจนเกินไปเม่ือนาํไปเคลือบ ตวัอยา่ง กระดาษที่นิยมใชเ้ป็นกระดาษฐานสติก เกอร์ 

ไดแ้ก่ กระดาษสติกเกอร์ลาสซีน (glassine paper) กระดาษ MG (machine glazed paper, MG Paper) 

และกระดาษเหนียว (kraft paper) 

 2. ช้ันสารช่วยลอก (release coating) เป็นสารที่ใชเ้คลือบผวิหนา้ของกระดาษฐานเพือ่ปิด

ผวิไม่ใหช้ั้นของกาวซึมลงสู่เน้ือกระดาษฐาน และทาํใหส้ามารถลอกกระดาษผวิสติกเกอร์ท่ีอยูช่ั้น

บนออกจากระดาษฐานได ้สารเคมีเคลือบที่นิยมใชก้นัมากที่สุด ไดแ้ก่ ซิลิโคน ซ่ึงมีทั้งแบบที่ใชต้วั

ทาํลาย (solvented silicone coating) ไม่ใชต้วัทาํละลาย (solvenless silicone)  

 กระดาษฐานที่เคลือบสารช่วยลอกแลว้ เรียกวา่ กระดาษช่วยลอก (release paper หรือ 

release liner) 

 3. ช้ันสารยึดติด (adhesive) หรือที่นิยมใชใ้นการผลิตกระดาษสติกเกอร์ ไดแ้ก่ 

  1. กาวอะคริลิก (acelylic) 

  2. กาวยางเรซิน 

  3.กาวอะคริลิกดดัแปร (modified acrylic adhesive) 

 4. ช้ันวัสดุผิวสติกเกอร์ (face material) ส่วนมากเป็นกระดาษ กระดาษท่ีนํ้ ามาใชเ้ป็นผวิ

สติกเกอร์อาจเป็นกระดาษเคลือบผวิ อาทิ กระดาษอาร์ตมนั กระดาษอาร์ตดา้น กระดาษอาร์ตแกว้ 

กระดาษอิงกเ์จต็ หรือกระดาษไม่เคลือบผวิ เช่น กระดาษปอนด ์กระดาษสี กระดาษถ่ายเอกสาร 

ทั้งน้ีกระดาษที่มีผวิหนา้ที่เรียบ ใหคุ้ณภาพงานพมิพข์องสติกเกอร์ที่สูงกวา่กระดาษที่มีผวิหนา้เรียบ 

งานบรรจุภณัฑอ์าจมีการใชก้ระดาษท่ีไวความร้อน (thermal paper) มาเป็นกระดาษผวิสติกเกอร์ 

เน่ืองจากสติกเกอร์ที่ผลิตเสร็จแลว้ไปเขา้เคร่ืองพมิพ ์แบบที่ใชค้วามร้อน (thermal printer) เพือ่พมิพ์

ขอ้มูล เช่น บาร์โคด้ วนัที่ผลิต วนัหมดอาย ุและอ่ืนๆ เพือ่ติดลงบนบรรตภณัฑไ์ด ้นอกจากกระดาษ

แลว้ วสัดุอ่ืนที่นิยมใชท้าํผวิสติกเกอร์ ไดแ้ก่ ฟิลม์พลาสติกต่างๆ เช่น พอลิเอทิลีน (polyethyiene, 

PP) เป็นตน้ 

 2.15.2 ประเภทของกระดาษสติกเกอร์ 

 การจาํแนกประเภทของสติกเกอร์อาจแบ่งไดโ้ดยใชเ้กณฑห์ลายอยา่ง ในที่น้ีขอยกตวัอยา่ง

การใชเ้กณฑ ์4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การจาํแนกตามชนิดของวสัดุท่ีใชท้าํผวิ การจาํแนกตามลกัษณะของ

การยดึติด การจาํแนกตามลกัษณะของการใชง้าน และการจาํแนกตามอุณหภูมิท่ีใชง้าน 

 1. การจําแนกประเภทของสติกเกอร์ตามชนิดของวัสดุที่ใช้ทําผิว 

 วสัดุที่ใชท้าํผวิสติกเกอร์ที่สาํคญั ไดแ้ก่ กระดาษ พลาสติก และฟอยล ์ดงัน้ี  
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  1.สติกเกอร์กระดาษ กระดาษที่นาํมาใชท้าํผวิสติกเกอร์อาจเป็นกระดาษเคลือบผวิ

หรือไม่เคลือบผวิก็ได ้สติกเกอร์กระดาษมีขอ้ดีตรงที่มีหลายประเภทใหเ้ลือกใช ้ราคาไม่สูงนกั 

พมิพง่์าย ไม่จาํเป็นตอ้งปรับสภาพผวิหนา้อีก แต่มีขอ้ดอ้ยในเร่ืองความทนทาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ต่อความช้ืนและนํ้ า 

  2. สติกเกอร์พลาสติก พลาสติกที่ยมนาํมาใชท้าํผวิสติกเกอร์ ไดแ้ก่ พอลิเอทิลีน 

(PE) พอลิโพรทิลีน (PP) พอลิโอลพนิ  (PO) พอลิไวนิลครอไรด ์ (PVC) นอกจากนั้น ยงัมีวสัดุ

ประเภทกระดาษเทียมที่ทาํจากพลาสติกแต่มีรูปลกัษณ์แลผวิสมัผสัคลา้ยคลึงกบักระดาษ เช่น ไท

เวก็ ( Tyvek) ที่ผลิตจากเสน้ใยพอลิเอทิลีน โดย บริษทัดูบองต ์(Dupont) 

  3. สติกเกอร์ฟอยล ์สติกเกอร์ฟอยลท์ี่ใชฟ้อยลเ์ป็นวสัดุผวิ มีความทนทานต่อ

สภาพแวดลอ้ม เช่น ความร้อน สารเคมีสูง มีความมนัวาวเป็นพเิศษ ทาํใหส้ติกเกอร์ดูสวยงาม  

ดึงดูดความสนใจ และผลพเิศษ ต่างๆไดดี้ เม่ือสติกเกอร์ฟอยถู์กลอกออกจากพื้นผวิวสัดุยดึติดทาํให้

เกิดรอยแตกขึ้นที่ตวัสติกเกอร์ จึงนิยมใชติ้ดบนบรรจุภณัฑต์่างๆ  เพือ่แสดงร่องรอยการเปิดใชไ้ด ้

นอกจากนั้นยงัอาจใชใ้นกรณีที่ไม่ตอ้งการใหมี้การลอกสติกเกอร์ออกไปติดที่อ่ืน เช่น สติกเกอร์

แสดงการรับประกนัสินคา้ 

 2. การจําแนกประเภทของสติกเกอร์ตามลักษณะของการยึดติด 

 สติกเกอร์สามารถจาํแนกตามลกัษณะของการยดึติดไดเ้ป็น สติกเกอร์ชนิดยดึติดถาวร สติก

เกอร์ชนิดยดึติดก่ึงถาวร และสติกเกอร์ชนิดลอกและติดซํ้ าได ้ดงัน้ี 

  1. สติกเกอร์ชนิดยดึติดถาวร (permanent sticket) สติกเกอร์ประเภทน้ีใชก้าวชนิด

ยดึติดถาวร ซ่ึงเม่ือนาํช้ินสติกเกอร์ไปติดที่วสัดุอ่ืนแลว้ ไม่สามารถลอกออกไดโ้ดยง่าย ตวัอยา่งสติก

เกอร์ชนิดยดึติดถาวรน้ี ไดแ้ก่ ฉลากที่ใชติ้ดบนบรรจุภณัฑต์่างๆ 

  2. สติกเกอร์ชนิดยดึติดก่ึงถาวร (semi-permanent sticket) สติกเกอร์ประเภทน้ีใช้

กาวชนิดยดึติดก่ึงถาวร ซ่ึงเม่ือนาํไปติดที่วสัดุแลว้ ในช่วงแรกยงัสามารถลอกออเพือ่ติดใหม่บน

วสัดุช้ินอ่ืน หรือเล่ือนตาํแหน่งการติดลงบนวสัดุช้ินเดิมได ้หลงัจากนั้นความสามารถในการยดืติด

เพิม่ขึ้นจนใกลเ้คียงกบัสติกเกอร์ชนิดยดึติดถาวร 

  3. สติกเกอร์ชนิดลอกและติดซํ้ าได ้ (rmovable หรือ peelable sitcker) สติกเกอร์ป

ระเภทน้ี ใชก้าวอีกประเภทหน่ึงที่สามารถลอกออกได ้ทาํใหเ้ม่ือนาํสติกเกอร์ไปติดบนวสัดุอ่ืนที่ไม่

ดูดซึมกาวแลว้ สามารถลอกออกแลว้ตดักลบัไปใหม่ไดห้ลายคร้ัง ตวัอยา่งการใชง้านของกระดาษ

สติกเกอร์ประเภทน้ี ไดแ้ก่ แผน่ปิดซองกระดาษเปียก (wet wipe) หรือโพสอิต โนต้ (Post-in Note) 

 3. การจาํแนกประเภทของสติกเกอร์ตามลกัษณะของใชง้าน 

 สติกเกอร์สามารถจาํแนกตามลกัษณะของการใชง้านไดเ้ป็น สติกเกอร์ฉลาก สติกเกอร์

โปสเตอร์และป้ายสติกเกอร์เทปกาว แถบกาว และแถบกาวบงัสี ตลอดจนสติกเกอร์สาํหรับการ

ตกแต่งต่างๆ ดงัน้ี 
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 1.สติกเกอร์ฉลาก เป็นสติกเกอร์ที่ถูกนาํไปติดบนบรรจุภณัฑต์่างๆ ซ่ึงอาจเป็นวสัดุ เช่น 

แกว้ พลาสติก โลหะ ฯลฯ ในกรณีที่ตอ้งการนาํบรรจุภณัฑม์าใชใ้หม่ อาจใชส้ติกเกอร์ชนิดลา้งออก

ได ้(washable) ซ่ึงใชก้าวที่สามารถลา้งออกไดด้ว้ยนํ้ า (water-soluble) สติกเกอร์ประเภทน้ีหากทาํ

จากกระดาษตอ้งใชก้ระดาษพเิศษ หรือทาํใหมี้ความทนนํ้ าเสียก่อน เช่น เติมสารเพิม่ความแขง็แรง

เม่ือเปียก (wet-strength esin) เพือ่ใหส้ามารถลอกฉลากออกมาไดท้ั้งช้ินโดยไม่เป่ือยยุย่ ตวัอยา่งสติก

เกอร์ประเภทน้ี ไดแ้ก่ ฉลากที่ใชติ้ดขวดแกว้ 

 2. สติกเกอร์โปสเตอร์และป้าย สติกเกอร์ประเภทน้ีจะถูกนาํไปใชใ้นรูปของโปสเตอร์ ป้าย

ประกาศ (bannet) และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ๆ (billboard) หรืออาจใชต้กแต่งฝาฝนงั 

 3.สติกเกอร์เทปกาว แถบถาวร และแถบกาวบงัสี (masking tape) สติกเกอร์ที่นาํมาใชง้าน

ในลกัษณะน้ีมกัอยูใ่นรูปเทป หรือแถบใชติ้ดวสัดุเขา้ดว้ยกนั หรือติดเพือ่บงัผวิวสัดุจากบริเวณที่

ตอ้งการทาหรือพน่สี 

 4. สติกเกอร์สาํหรับการตกแต่งต่างๆ สติกเกอร์ประเภทน้ีวตัถุประสงคห์ลกัเพือ่ใชใ้นการ

ตกแต่งผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพมิพห์รือการวาดลงบนวสัดุโดยตรงทาํไดย้าก ตวัอยา่ง

สติกเกอร์ประเภทที่ใชส้าํหรับการตกแต่ง เช่น สติกเกอร์ที่ใชต้กแต่รถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์

เป็นตน้ 

 2.15.4 การจาํแนกประเภทของสติกเกอร์ตามอุณหภูมิที่ใชง้าน 

 สติกเกอร์สามารถจาํแนกตามอุณหภูมิที่ใชง้านได ้ดงัน้ี  

   1. สติกเกอร์ชนิดทนความร้อนสูง (high heat resistant) เหมาะกบัการใชง้านที่อุณหภูมิสูง 

  2. สติกเกอร์สาํหรับอุณหภูมิตํ่า (cold temperature) เหมาะกบัการใชง้านท่ีอุณหภูมิตํ่า เช่น 

ตูแ้ช่ ตูเ้ยน็ เป็นตน้ 

  3. สติกเกอร์สาํหรับใชใ้นช่องแขง็ (freezer หรือ frost fix ) เหมาะกบัการใชง้านที่อุณหภูมิ

ตํ่ากวา่จุดเยอืกแขง็ เช่น ในช่องแขง็ 

 2.15.3 กระบวนการผลิตกระดาษสติกเกอร์  

 การผลิตกระดาษสติกเกอร์เป็นกระบวนการท่ีนาํโครงสร้างและองคป์ระกอบในชั้นต่างๆ ของ

กระดาษสติกเกอร์ ไดแ้ก่ การเตรียมกระดาษฐาน การคลือบสารช่วยลอก การเคลือบสารยดึติด การ

เตรียมผวิสติกเกอร์ และวสัดุผวิสติกเกอร์ มาประกอบเขา้ดว้ยกนั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

   1. การเตรียมกระดาษฐาน 

   ในการเตรียมกระดาษสติกเกอร์ กระดาษฐานเป็นองคป์ระกอบที่สาํคญัที่สุดส่วน

หน่ึงของสติกเกอร์ และเน่ืองจากซิลิโคนซ่ึงเป็นสารช่วยลอกท่ีนาํมาเคลือบกระดาษฐานนั้นมีราคา

ค่อนขา้งสูง จึงจาํเป็นตอ้งเคลือบใหบ้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได ้อาจบางกวา่ 1 ไมครอน อยา่งไรก็ตาม 

เพือ่ที่ใหส้ามารถลอกสติกเกอร์ไดง้่าย ซิลิโครนที่เคลือบตอ้งก่อตวัเป็นชั้นฟิลม์ที่สมํ่าเสมอ 

ปราศจากรู ดงันั้นกระดาษที่นํ้ ามาใชเ้ป็นกระดาษฐานสติกเกอร์ จึงตอ้งมีลกัษณะผวิหนา้ที่เรียบและ
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ปิด และตอ้งมีโครงสร้างที่เหมาะสมเพือ่ใหซิ้ลิโนสามารถยดึติดกบัผวิหนา้ได ้โดยปกติอาจนาํ

กระดาษทัว่ไปมาเคลือบผวิก่อน หรืออาจใชก้ระดาษประเภทกลาสซีนที่มีการขดัมนั 

 กระดาษกลาสซีนเป็นกระดาษที่มีลกัษณะเบา เน้ือแน่น และโปร่งแสง ผลิตจากเยือ่เคมีที่มีการตี

หรือบดเยือ่เป็นเวลานาน จนเสน้ใยเกิดการยบุตวั แตกก่ิงกนัสาขา และอยูแ่นบชิดกนัอยา่งมาก ทาํ

ใหไ้ดก้ระดาษที่มีเน้ือแน่นโปร่งแสง และมีโพรงอากาศนอ้ยมาก การนํ้ าไปขดัมนัเพือ่ใหเ้น้ือแน่น

ยิง่ขึ้นและมีผวิหนา้ที่ปิด สามารถตา้นทานอากาศและไขมนัไดดี้ และไม่ดูดซึมไอนํ้ า 

  2. การเคลือบสารช่วยลอก  

   ในขั้นตอนน้ี เคร่ืองผลิตกระดาษสติกเกอร์ กระดาษฐานถูกคลายออกจากมว้น 

แลว้ผา่นไปยงัหน่วยเคลือบสารช่วยลอก เช่น ซิลิโคน ซ่ึงตอ้งทาํใหซิ้ลิโคนปกคลุมผวิหนา้กระดาษ

ฐานอยา่ งทัว่ถึง ประมาณ 1 กรัม ต่อตารางเมตร ซิลิโคนท่ีใชอ้าจอยูใ่นรูปสารละลายหรืออิมลัชนั 

ซ่ึงในขั้นตอนการทาํแหง้ ในอุโมงคค์วามร้อน ซิลิโคนเกิดพอลิเมอไรเซซนัท่ีอุณหภูมิ 140  องศา

เซลเซียส หากตอ้งการพมิพห์ลงั ซ่ึงเป็นการพมิพเ์คร่ืองหมายการคา้ ของผูผ้ลิตที่ผวิดา้นหลงัของ

กระดาษฐาน อาจทาํการพมิพใ์นขั้นตอนน้ีไดเ้ลย เพือ่ไม่ตอ้งเขา้มว้นและคลายมว้นใหม่ 

  3. การเคลือบสารยึดติด 

   หลงัจากทาํการเคลือบกระดาษฐานดว้ยสารช่วยลอกแล ้ว เขา้สู่ขั้นการเคลือบสาร

ยดึติดหรือกาว โดยนาํกระดาษฐานไปเคลือบดว้ยกาวต่อ จากนั้นจึงนาํไปผา่นอุโมงคค์วามร้อน 

เพือ่ใหต้วัทาํละลายในกาวระเหย ในขั้นตอนน้ีกาวมีความหนืดเพิม่ขึ้นอยา่งมาก และทาํใหผ้วิหนา้

ดา้นที่เคลือบกาวมีความเหนียวเหนอะ ความร้อนที่สูงทาํใหก้ระดาษแหง้และหดตวัลง จึงมกัตอ้ง

นาํไปผา่นหน่วยใหค้วามช้ืน เพือ่ทาํใหค้วามช้ืนในกระดาษกลบัคืนเขา้สู่สภาพสมดุล ป้องกนัการ

โคง้งอ ไดก้ระดาษฐานที่พร้อมสาํหรับไปประกบผวิดว้ยวสัดุผวิสติกเกอร์ต่อไป ก่อนนาํไปประกบ

กบักระดาษผวิสติกเกอร์ต่อไป 

  4. การเตรียมวัสดุผิวสติกเกอร์  

   วสัดุผวิสติกเกอร์ที่ทาํจากกระดาษอาจไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนอ่ืน นอกจากคลายออก

จากมว้น  แลว้จึงนํ้ าไปประกบกบักระดาษฐานที่ผา่นการเคลือบกาวมาแลว้ แต่ผวิสติกเกอร์ที่ทาํจาก

วสัดุอ่ืน เช่น พลาสติก อาจตอ้งมีการปรับสภาพผวิหนา้พลาสติก อาใชว้ธีิโคโรนา หรือเคลือบผวิ

วสัดุดว้ยสารเคลือบ 

  5. การประกบกับวัสดุผิวสติกเกอร์กับกระดาษฐาน  เป็นชั้นสุดทา้ย แลว้พนัเขา้มว้น พร้อม

สาํหรับการใชง้านต่อไป 

 2.15.3 สมบัติของกระดาษสติกเกอร์ 

  สมบติัที่สาํคญัที่สุดของกระดาษสติกเกอร์ คือ ความสามารถในการผา่นกระบวนการแปร

รูปต่างๆ ไดโ้ดยไม่มีปัญหา หรืออีกนยัหน่ึง คือ ตอ้งมีสภาพเดินกระดาษที่ดี ทั้งในขั้นตอนการผลิต

สติกเกอร์เอง การพมิพ ์การอดัตดัตามแม่แบบ ไปจนถึงการใชง้านในการลอกและติดสติกเกอร์ลง
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บนผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ สภาพเดินกระดาษคล่องของกระดาษสติกเกอร์ขึ้นกบัทั้งสภาพและสมบติั

ของวสัดุที่นาํมาผลิตกระดาษสติกเกอร์ และสมบติัของสติกเกอร์ที่ผลิตได ้

 1. สภาพเดินกระดาษคล่อง 

   1. ลักษณะทั่วไปของการะดาษฐานและกระดาษผิวสติกเกอร์ กระดาษ ที่นาํมาผลิตกระดาษ

สติกเกอร์นั้นตอ้งไม่มีรอยฉีก รูโหว ่หรือรอยต่อท่ีไม่ดี และตอ้งมีความกวา้งตลอดหนา้ท่ีสมํ่าเสมอ 

การเกิดกระดาษขาดในเคร่ืองลามิเนต อาทาํใหเ้สียเวลาไปถึง 0.5 ถึง1 ชัว่โมง เน่ืองจากกระดาษฐาน

กลวัจากเคลือบกาวแต่ยงัไม่ไดป้ระกบกบัวสัดุผวิที่ผดิที่อยูร่ะหวา่งการผลิตนั้นที่มีความเหนียวสูง 

อาจติดตามช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองลามิเนต ทาํไดยุ้ง่ยากในการลอกเศษกระดาษฐานออก เพือ่

เดินเคร่ืองใหม่ 

  2. สมบัติของกระดาษฐาน กระดาษฐานควรมีผวิหนา้ท่ีเรียบ ความพรุนตํ่า และไม่ดูดซึมนํ้ า

หรือนํ้ ามนัเพือ่ใหป้ระหยดัซิลิโคน และไดช้ั้นฟิลม์ซิลิโคนท่ีสมํ่าเสมอ นอกจากนั้นกระดาษควรมี

ความแขง็แรงพอสมควรเพือ่ใหส้ามารถผา่นกระบวนการแปรรูปโดยใชเ้คร่ืองจกัรได ้

  3. สมบัติของกระดาษผิวสติกเกอร์  กระดาษผวิสติกเกอร์ไม่ควรมีความพรุนสูง เพราะ

อาจจะดูดซึมกาวที่ใชเ้ขา้ไปในเน้ือกระดาษได ้ทาํใหส้ติกเกอร์มีคราบด่าง หรืออาจซึมทะลุสู่ผวิอีก

ดา้นหน่ึงของกระดาษ ทาํใหเ้กิดปัญหาในเคร่ืองจกัรได ้

  4. สมบัติของกระดาษสติกเกอร์  ในงานฉลาก กระดาษสติกเกอร์ที่ผลิตเสร็จแลว้ ควรมี

ความทรงรูป และความยดืหยุน่ ที่เหมาะสม ความทรงรูปช่วยใหฉ้ลากมีความเสถียร สามารถผา่น

กระบวนการแปรรูปและเคร่ืองจกัรต่างๆ ในขั้นตอนต่อมาไดโ้ดยง่าย ส่วนความยดืหยุน่ช่วยให้

ฉลากสามารถโอบลอ้มรอบบรรจุภณัฑห์รือผลิตภณัฑไ์ดง้่าย 

 2. สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการยึดติดกับวัสดุ 

  สมบติัดา้นการยดึติดของสติกเกอร์ ทดสอบไดจ้ากการพจิารณาความสามารถของสติกเกอร์

ในการทนทานต่อแรงที่มากระทาํ และการทนต่อสภาพแวดลอ้มขณะใชง้าน 

  1. ความสามารถในการทนทานต่อแรงท่ีมากระทาํ สติกเกอร์ท่ีดีตอ้งคงทนความสามารถใน

การยดึติดกบัผวิวสัดุไวไ้ดดี้ เม่ือมีแรงต่างๆ มากระทาํ ทั้งในแนวรอบระนาบ และนอกระนาบ 

  2.ความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มขณะใชง้านท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความทนทานต่อความร้อน 

รังสีอตัราไวโอเลต สารเคมี และอุณหภูมิตํ่า 
 

2.16 กระดาษรูปลอก 

 กระดาษรูปลอก หมายถึง กระดาษท่ีใชเ้ป็นตวักลางในการถ่ายโอนหมึกพมิพล์งบนวสัดุรองกบั

การพมิพ ์หรือวสัดุใชพ้มิพ ์ในกรณีที่ไม่สามารถหรือไม่ตอ้งการพมิพล์งบนวสัดุนั้นโดยตรง 

กระดาษรูปลอก ที่มีช่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ ทรานสเฟอร์เปเปอร์ (transfer paper) ซ่ึงไดแ้ปลได้

วา่ กระดาษถ่ายโอน แต่โดยทัว่ไปนิยมเรียกวา่ กระดาษรูปลอก นอกจากน้ีกระดาษรูปลอกยงัเป็นที่
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รู้จกักนัในนามของดรดาษดีแคล (decal paper) ซ่ึงยอ่มาจากคาํวา่ decalcomania และกระดาษกมั 

(gummed paper) ซ่ึงไดช่ื้อมาจากสารที่ใชเ้คลือบผวินัน่เอง 

 2.16.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และกระบวนการผลิตกระดาษรูปลอก 

  กระดาษรูปลอกโดยทัว่ไปประกอบดว้ย ชั้นกระดาษฐาน และชั้นสารเคลือบ ซ่ึงอาจมีได้

หลายชั้น โครงสร้างและองคป์ระกอบของชั้นสารเคมีขึ้นอยูก่บัประเภทของกระดาษรูปลอก ดงัน้ี 

  1.โครงสร้างและองคป์ระกอบของกระดาษรูปลอก  

   กระดาษรูปลอกร้อน เป็นกระดาษรูปลอกท่ีใชค้วามร้อนในการถ่ายโอนนํ้ าหมึกลง

พมิพล์งบนผวิวสัดุพมิพ ์โครงสร้างของกระดาษรูปลอกร้อนกระกอบดว้ย ชั้นฐาน และชั้นกาวช่วย

ลอก 

  2. โครงสร้างและองคป์ระกอบของกระดาษรูปลอกนํ้ า 

   กระดาษรูปลอกนํ้ า ใชก้ารแช่นํ้ าในการลอกชั้นหมึกพมิพอ์อก เพือ่ถ่ายโอนภาพ

หรือหมึกพมิพไ์ปสู่วสัดุใชพ้มิพ ์โครงสร้างของกระดาษรูปลอกนํ้ าประกอบดว้ย ชั้นฐาน ชั้นสารยดึ

ติด ชั้นกาวหรือแป้ง และชั้นสารยดึติดที่ทาํหนา้ที่รับหมึกพมิพอี์กชั้นหน่ึง นอกจากน้ี ผูผ้ลิตบางราย

อาจมีการเพิม่ชั้นสารเคมีเคลือบที่ดา้นหลงัของกระดาษรูปลอกนํ้ าอีกชั้นหน่ึง 

  3. โครงสร้างและองคป์ระกอบของกระดาษรูปลอกตวัขดู 

   โครงสร้างของรูปลอกตวัขดู โดยทัว่ไป ประกอบไปดว้ยแผน่รองรับซ่ึงมกัเป็น

พลาสติกที่หมึกพมิพเ์กาะค่อนขา้งยาก เช่น พอลิเอทิลีน แลว้จึงนาํไปพมิพห์มึกพมิพ ์ตามดว้ยกาว

คลุมหมึกพมิพ ์ซ่ึงทาํหนา้ที่เป็นตวัยดึเกาะกบัวสัดุใชพ้มิพท์ี่รองรับการถ่ายโอน จากนั้นจึงปิด

ผวิหนา้ดว้ยกระดาษป้องกนั ซ่ึงปกป้องกาวคลุมหมึกพมิพไ์ม่ใหแ้หง้ตวัมากจนเกินไปขณะท่ียงั

ไม่ไดใ้ชง้าน 
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บทที่ 3 

วิธีการทดลอง 

 

3.1  วิธีการทดลอง 

 1. เตรียมหมึกทาํจะทาํการทดลอง   3  สี 

 2. เตรียมกระดาษที่เราจะนาํมาทดลอง (กระดาษอาร์ตแกว้,กระดาษอาร์ตมนั,กระดาษการ์ด

อาร์ตโดยตดักระดาษ ใหไ้ด ้ขนาด 5 x 18  เซนติเมตร 

 3. ดูดหมึกลงในปิเปต ใหไ้ดป้ริมาณ 3 CC   

 4 หยดหมึกในปิเปตลงบนเคร่ือง  IR  Tester  

 5.  นาํกระดาษที่เตรียมไวม้าทดสอบบนเคร่ือง IR TESTER โดยกาํหนดหมึกที่เท่า  ๆ กนั 

และทดลองซํ้ ากนั จาํนวน 5 ใบ ของแต่ละสีตามชนิดของกระดาษที่ทดลอง 

 6.  วเิคราะห์ผลการทดลอง 

3.2 อุปกรณ์ 

 1. Speetro 

 2. หมึกพมิพอ์อฟเซต Supiter Caton S-2212 Green Caton 2-1151 SL Red Caton 6-1436 

Bonbul ปิเปต 0.15 cc. ขีด 10.0s cc. 

 3. ปิเปต 

 4. พายหมึก 

 5. เคร่ือง RI TESTER 

 6. กระดาษอาร์ตแกว้, กระดาษอาร์ตมนั, การ์ดอาร์ต 

 7.  นํ้ ายา AR ,ผา้ 
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3.3  ข้ันตอนการทดสอบ 

1. เตรียมกระดาษที่ตอ้งการทาํการทดสอบ ( กระดาษอาร์ตแกว้, กระดาษอาร์ตมนั, สติ๊กเกอร์) 

 

รูปที่ 3.3.1  เตรียมกระดาษที่เราจะมาทาํการทดลอง ( กระดาษอาร์ตแกว้, กระดาษอาร์ตมนั, 

สต๊ิกเกอร์) 

2.  เตรียมหมึกที่ทาํการทดลอง ยีห่อ้  Jupiter 

 

รูปที่ 3.3.2  .  เตรียมหมึกที่ทาํการทดลอง ยีห่อ้  Jupiter 
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3.  ดูดหมึกลงปิเปตตโ์ดยกาํหนดปริมาณของหมึกที่เท่า ๆ กนั อยูท่ี่ 3 CC 

 

รูปที่ 3.3.3  .  ดูดหมึกลงปิเปตโดยกาํหนดปริมาณของหมึกที่เท่า ๆ กนั อยูท่ี่ 3 CC 

 4.  หยดหมึกในปิเปตลงบนเคร่ือง  RI TESTER โดยมีปริมาณหมึกที่เท่า ๆ กนั 

 

รูปที่ 3.3.4  นาํหมึกที่กาํหนดไวโ้ดย ใส่ลงเคร่ือง RI TESTER 
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 5. นาํกระดาษที่เราเตรียมไวม้าทดสอบลงบนเคร่ือง RI TESTER โดยกาํหนดปริมาณหมึก

ที่เท่า ๆ กนัและทดลองซํ้ ากนั 5 ใบ ของแต่ละสี ตามชนิดของกระดาษที่ลดลอง 

 

 รูปที่ 3.3.5  นาํกระดาษที่เราเตรียมไวม้าทดสอบลงบนเคร่ือง RI TESTER โดยกาํหนด

ปริมาณหมึกที่เท่า ๆ กนัและทดลองซํ้ ากนั 5 ใบ ของแต่ละสี ตามชนิดของกระดาษที่ลดลอง 

 6. นาํกระดาษที่ผา่นการทาํแพนโทนสีจากเคร่ือง IR TESTER มาทาํการวดัค่าความดาํโดย

ใชเ้คร่ือง spectro และบนัทึกค่าเพือ่หาความแตกต่างที่มีผลกระทบต่อวสัดุที่จะนาํมาพมิพ ์

 

รูปที่ 3.3.6   ทาํการวดัค่าสี 
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บทที่ 4 

ผลการทดลอง 

4.1  แสดงผลการทดลอง สีที่ 1 ยี่ห้อ Jupiter  Caton S-2212 Green 

 
  รูปที่ 4.1.1  แสดงผลการทดลองสีที่ 1 ยี่ห้อ Jupiter  1 Caton S-2212 Green 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

 ตารางที่  4.1.1 แสดงผลการทดลองสีที่ 1 ยี่ห้อ Jupiter  1 Caton S-2212 Green 

สียีห่อ้  Caton S-2212 Green 

จํานวนกระดาษ 

ครัง้ที่ 1 

ค่าความ

สว่าง 

ครัง้ที่ 2 

ค่าความ

สว่าง 

ครัง้ที่ 3 

ค่าความ

สว่าง 

ค่าเฉล่ีย 

(กระดาษอาร์ตมนั) 

L*   52.66 

A*  -84.28 

B*  41.89 

L*   52.32 

A*  -84.84 

B*  42.31 

L*   52.36 

A*  -85.02 

B*  42.07 

 

standrad 

(กระดาษอาร์ตแกว้) 

L*   52.25 

A*  -82.10 

B*  40.90 

L*   52.62 

A*  -82.66 

B*  41.40 

L*   51.97 

A*  -83.85 

B*  41.38 

 

2% 

(กระดาษการ์ดอาร์ต) 

L*   54.02 

A*  -84.45 

B*  42.93 

L*   53.99 

A*  -84.11 

B*  42.86 

L*   54.18 

A*  -83.91 

B*  42.63 

 

6% 
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4.2 แสดงผลการทดลอง สีที่ 2 ยี่ห้อ Jupiter  Caton 2-1151 SL Red 

 

รูปที่ 4.2.1 แสดงผลการทดลอง สีที่ 2ยี่ห้อ Jupiter  Caton 2-1151 SL Red 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

ตารางที ่4.2.1 แสดงผลการทดลอง สีที่ 2ยี่ห้อ Jupiter  Caton 2-1151 SL Red   

สียี่ห้อ Caton S-2212 Red 

จํานวนกระดาษ 

ครัง้ที่ 1 

ค่าความ

สว่าง 

ครัง้ที่ 2 

ค่าความ

สว่าง 

ครัง้ที่ 3 

ค่าความ

สว่าง 

ค่าเฉลีย่ 

(กระดาษอาร์ตมนั) 

L*   43.07 

A*  67.34 

B*  49.35 

L*   44.83 

A*  66.21 

B*  45.24 

L*   44.84 

A*  66.66 

B*  46.19 

 

standrad 

(กระดาษอาร์ตแกว้) 

L*   43.64 

A*  65.96 

B*  46.79 

L*   44.44 

A*  65.47 

B*  45.08 

L*   43.54 

A*  66.32 

B*  47.74 

 

1% 

(กระดาษการ์ดอาร์ต) 

L*   43.54 

A*  66.32 

B*  47.74 

L*   46.07 

A*  67.73 

B*  47.13 

L*   46.98 

A*  67.44 

B*  46.16 

 

9% 

 



31 
 

4.3 แสดงผลการทดลอง สีที่ 3ยี่ห้อ Jupiter  Caton 6-1436 Bonbul 

 

รูปที่ 4.3.1 แสดงผลการทดลอง สีที่ 3 ยี่ห้อ Jupiter  Caton 6-1436 Bonbul 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

ตารางที ่4.3.1 แสดงผลการทดลอง สีที่ 3 ยี่ห้อ Jupiter  Caton 6-1436 Bonbul 

 

สียี่ห้อ  Caton S-2212 Blue 

 

จํานวนกระดาษ 

ครัง้ที่ 1 

ค่าความ

สว่าง 

ครัง้ที่ 2 

ค่าความ

สว่าง 

ครัง้ที่ 3 

ค่าความ

สว่าง 

ค่าเฉลี่ย 

(กระดาษอาร์ตมนั) 

L*   20.91 

A*  28.44 

B*  -61.46 

L*   21.25 

A*  27.14 

B*  -61.98 

L*   22.35 

A*  27.59 

B*  -62.56 

 

standrad 

(กระดาษอาร์ตแกว้) 

L*   21.96 

A*  25.42 

B*  -60.55 

L*   20.91 

A*  28.44 

B*  -61.46 

L*   21.33 

A*  24.35 

B*  -58.78 

 

2% 

(กระดาษการ์ดอาร์ต) 

L*   24.23 

A*  24.03 

B*  -61.65 

L*   24.13 

A*  23.51 

B*  -61.30 

L*   23.03 

A*  24.95 

B*  -61.29 

 

12% 
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บทที่ 5 

สรุปผล 

 

5.1  สรุปผลการทําโครงงาน 

 การใชง้าน สรุปผลจากผูเ้ช่ียวชาญ เห็นดว้ยสาํหรับการทดลองตรวจสอบค่าของสีที่พมิพล์ง

บนวสัดุพมิพท์ี่แตกต่างกนัโดยมีผลทดลอง ดงัน้ี 

  - สามารถเลือกใชห้มึกพมิพใ์หเ้หมาะสมกระดาษลดปัญญาตวัหนงัสือตนั 

  - ช่วยใหช่้างพมิพป์รับหรือคอนโทรลสีหนา้แท่นไดง่้ายขึ้น  

  - ช่วยลดปัญหาในการผสมสีและลดเวลาในการผสมหรือหาสูตรสีใหม่ 

  - ลดปัญหาการพมิพท่ี์ไม่ไดม้าตรฐาน เช่น สี ไม่ตรงตาม standard  

 ผลลพัธท์ี่ได ้ การทดลองตรวจสอบค่าของสีที่พมิพล์งบนวสัดุพมิพท์ี่แตกต่างกนั เป็นดงัน้ี 

  -ลดปัญหาการพมิพง์านท่ีเหมือนกนัเช่นฉลากกบักล่องใหมี้สีท่ีเหมือนหรือ   

  ใกลเ้คียงกนั 

  -ลดของเสีย ลดปัญหาการพมิพท่ี์ไม่ไดม้าตรฐานเช่น สี ไม่ตรงตาม standard 

  -สามารถ แบ่งและแยกสีตามลกัษณะงานพมิพไ์ด ้

  -ใหช่้างพมิพ ์ปรับสีไดง้่ายโดยที่ไม่ตอ้ง ผสม คอมปาว 

  - ลดปัญหา ระหวา่งการแหง้ตวัของหมึกที่พมิพล์งวสัดุพมิพท์ี่ไม่เหมือนกนั 

  -ตวัหนงัสือ ขอ้ความ หรือเม็ดสกรีนไม่แตก  

5.2 ปัญหาที่เกิดขึน้ในการทําโครงงาน 

  5.2.1 เคร่ืองมือในการทาํโครงงานไม่ค่อยสะดวก  

  5.2.2 อุปกรณ์ที่ทาํการทดลองมีสภาพที่เก่า 

  5.2.3 การทดลองตอ้งใชเ้วลาในการทดลองนานเพราะกวา่สีจะแหง้ตวั 

  5.2.4 วสัดุที่นาํมาทาํโครงงานมีไม่พร้อม เช่น หมึก  กระดาษ ตอ้งรอเบิกของ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

  - เพือ่ที่จะใหก้ารตรวจวดัค่าสีที่แม่นยาํควรจะทาํการ caribed เคร่ือง spectro ทุก

คร้ังก่อนที่จะมาทาํงานวดัค่าสี  
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ภาคผนวก  ก 

ช่ือที่ต้ังสถานที่ประกอบการ 
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ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

 บริษทั ย ูแอล พร้ินติ้ง แอนด ์แพค็เก็จจ้ิง จาํกดั เป็นบริษทัที่มีความเช่ียวชาญทางดา้นธุรกิจ

ประเภทส่ิงพมิพ ์   มากวา่ 40 ปี โดยเฉพาะการพมิพ ์  และออกแบบกล่องบรรจุภณัฑ์    รวมถึง

เอกสารต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑก์ลุ่มเวชภณัฑ ์(ยา)      

 ในระยะแรกเปิดดาํเนินกิจการภายใตช่ื้อ “หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุฬารกิจการพมิพ์ ”  ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.  2512 ใน  ปี พ.ศ. 2546  ทางบริษทัไดย้า้ยฐานการผลิต  มาสร้างโรงงานแห่งใหม่  ที่ จ .

สมุทรปราการ บนเน้ือที่ขนาด 2.5 ไร่ และเปิดดาํเนินงานภายใตช่ื้อ   “บริษทั ย ูแอล พร้ินติ้ง แอนด ์

แพค็เก็จจ้ิง จาํกดั”  ในปี พ.ศ. 2547    ปัจจุบนัมีพนกังานประมาณ 100 คน  
 

นโยบายคุณภาพของบริษัท 

 บริษทัมีความตั้งใจในการผลิตสินคา้อยา่งมีคุณภาพ   เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของ

ลูกคา้และพฒันาการใหบ้ริการ  เพือ่สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้โดยการฝึกอบรมการพฒันา

บุคลากรใหมี้ทกัษะและขีดความสามารถท่ีเพยีงพอต่อการดาํเนินงาน   สามารถปรับปรุงวธีิการ

ทาํงานใหดี้ขึ้นอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพือ่ยกระดบั

คุณภาพชีวติของพนกังานใหดี้ขึ้นทั้งน้ียงัมีกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสงัคมแลส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ยที่สุดพจิารณาถึงการอนุรักษพ์ลงังานโดยใชอ้ยา่งมีคุณค่าและประโยชน์สูงสุด  และประการ

สาํคญัคือประกอบกิจการอยา่งมีคุณธรรม  

ผลิตภัณฑ์ของเรา 

 กล่องบรรจุภัณฑ์ 

 ฉลาก 

 แผง และ การ์ด 

 เอกสารกํากับยาและเอกสารอ่ืน ๆ  

 โบรชัวร์ 

 อ่ืน ๆ  
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กระบวนการผลิต 

 

 

 

 

แผนผะงองค์การ : ORGANIZATION CHART 

U L PRINTING AND PACKAGING CO., LTD.
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ภาคผนวก ข  

สีแต่ละยี่ห้อที่ใช้ในโรงงาน 
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สีดํา ยี่ห้อ Good  ใช้พิมพ์เฉพราะเอกสารกํากับยา 

 

 

สียี่ห้อ Jupiter ใช้พิมพ์เฉพราะพิมพ์ตัวหนังสือ โลโก้ บาร์ดโค้ต 
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4 สีproset ยี่ห้อ Fusiorg  ใช้พิมพ์เฉพราะงานฉลากและงานสต๊ิกเกอร์ 

 

 

4 สีproset ยี่ห้อ Fusiorg  ใช้พิมพ์เฉพราะงานกล่อง 
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ภผนวก ค. 

แบบประเมิณจากผู้เช่ียวชาญ 
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แบบประเมินผู้เช่ียวชาญ 

 การประเมินผลจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

  นาย  พรัิช  พเิศษสจัจะ           ตาํแหน่ง  หวัหนา้ควบคุมการผลิต  

  นาย   อนนัท ์ ชูทรัพย ์            ตาํแหน่ง  ช่างพมิพอ์าวโุส 

  นาย   นุกูล  ชูทรัพย ์               ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ที่วางแผน  

  นาง   นอ้ย  แสงตาว                ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ที่ตรวจสอบคุณภาพ 

  นาย  เฉลิมพล  วฒันนานนท ์ ตาํแหน่ง เจา้หนา้ที่ผสมสีและหาสูตรสี  

   

ผลลพัธท์ี่ได ้ การทดลองตรวจสอบค่าของสีที่พมิพล์งบนวสัดุพมิพท์ี่แตกต่างกนั เป็นดงัน้ี 

  - ลดปัญหาการพมิพง์านท่ีเหมือนกนัเช่นฉลากกบักล่องใหมี้สีท่ีเหมือนหรือ

ใกลเ้คียงกนั 

  - ลดของเสีย ลดปัญหาการพมิพท่ี์ไม่ไดม้าตรฐานเช่น สี ไม่ตรงตาม standard 

  - สามารถ แบ่งและแยกสีตามลกัษณะงานพมิพไ์ด ้

  - ใหช่้างพมิพ ์ปรับสีไดง้านโดยที่ไม่ตอ้ง ผสม คอมปาว 

  - ลดปัญหา ระหวา่งการแหง้ตวัของหมึกที่พมิพล์งวสัดุพมิพท์ี่ไม่เหมือนกนั 

  - ตวัหนงัสือ ขอ้ความ หรือเม็ดสกรีนไม่แตก  
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แบบประเมินผล 

การตรวจสอบค่าของสีที่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ที่ต่างชนิดกัน 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าเห็นด้วยและเคร่ืองหมาย ในช่องไม่เห็นด้วย 

ลําดับที ่ หัวข้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 การใช้งาน   

1 

สามารถเลือกใชห้มึกพมิพใ์หเ้หมาะสมกระดาษลด

ปัญญาตวัหนงัสือตนั 

 

  

2 
ช่วยใหช่้างพมิพป์รับหรือคอนโทนสีหนา้แทน 

 

  

3 
ช่วยลดปัญหาในการผสมสีและลดเวลาในการผสม 

 

  

4 
ลดปัญหาการพมิพท์ี่ไม่ไดม้าตรฐานเช่น สี ไม่ตรงตาม 

standard 

  

 ผลลัพธ์ที่ได้   

1 

ลดปัญหาการพมิพง์านท่ีเหมือนกนัเช่นฉลากกบักล่อง

ใหมี้สีที่เหมือนหรือใกลเ้คียงกนั 

 

  

2 
สามารถ แบ่งและแยกสีตามลกัษณะงานพมิพไ์ด ้

 

  

3 
ใหช่้างพมิพ ์ปรับสีไดง้านโดยที่ไม่ตอ้ง ผสม คอมปาว 

 

  

4 
ลดปัญหา ระหวา่งการแหง้ตวัของหมึกที่พมิพล์ง

วสัดุพมพท์ี่ไม่เหมือนกนั 

  

 

สรุปผลจากผู้เช่ียวชาญ 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เช่ียวชาญ 

                                                                     ……………/………/…………. 
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แบบประเมินผล 

การตรวจสอบค่าของสีที่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ที่ต่างชนิดกัน 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าเห็นด้วยและเคร่ืองหมาย ในช่องไม่เห็นด้วย 

ลําดับที ่ หัวข้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 การใช้งาน   

1 

สามารถเลือกใชห้มึกพมิพใ์หเ้หมาะสมกระดาษลด

ปัญญาตวัหนงัสือตนั 

 

  

2 
ช่วยใหช่้างพมิพป์รับหรือคอนโทนสีหนา้แทน 

 

  

3 
ช่วยลดปัญหาในการผสมสีและลดเวลาในการผสม 

 

  

4 
ลดปัญหาการพมิพท์ี่ไม่ไดม้าตรฐานเช่น สี ไม่ตรงตาม 

standard 

  

 ผลลัพธ์ที่ได้   

1 

ลดปัญหาการพมิพง์านท่ีเหมือนกนัเช่นฉลากกบักล่อง

ใหมี้สีที่เหมือนหรือใกลเ้คียงกนั 

 

  

2 
สามารถ แบ่งและแยกสีตามลกัษณะงานพมิพไ์ด ้

 

  

3 
ใหช่้างพมิพ ์ปรับสีไดง้านโดยที่ไม่ตอ้ง ผสม คอมปาว 

 

  

4 
ลดปัญหา ระหวา่งการแหง้ตวัของหมึกที่พมิพล์ง

วสัดุพมพท์ี่ไม่เหมือนกนั 

  

 

สรุปผลจากผู้เช่ียวชาญ 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เช่ียวชาญ 

                                                                     ……………/………/…………. 
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แบบประเมินผล 

การตรวจสอบค่าของสีที่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ที่ต่างชนิดกัน 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าเห็นด้วยและเคร่ืองหมาย ในช่องไม่เห็นด้วย 

ลําดับที ่ หัวข้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 การใช้งาน   

1 

สามารถเลือกใชห้มึกพมิพใ์หเ้หมาะสมกระดาษลด

ปัญญาตวัหนงัสือตนั 

 

  

2 
ช่วยใหช่้างพมิพป์รับหรือคอนโทนสีหนา้แทน 

 

  

3 
ช่วยลดปัญหาในการผสมสีและลดเวลาในการผสม 

 

  

4 
ลดปัญหาการพมิพท์ี่ไม่ไดม้าตรฐานเช่น สี ไม่ตรงตาม 

standard 

  

 ผลลัพธ์ที่ได้   

1 

ลดปัญหาการพมิพง์านท่ีเหมือนกนัเช่นฉลากกบักล่อง

ใหมี้สีที่เหมือนหรือใกลเ้คียงกนั 

 

  

2 
สามารถ แบ่งและแยกสีตามลกัษณะงานพมิพไ์ด ้

 

  

3 
ใหช่้างพมิพ ์ปรับสีไดง้านโดยที่ไม่ตอ้ง ผสม คอมปาว 

 

  

4 
ลดปัญหา ระหวา่งการแหง้ตวัของหมึกที่พมิพล์งวสัดุ

พมิพท์ี่ไม่เหมือนกนั 

  

 

สรุปผลจากผู้เช่ียวชาญ 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เช่ียวชาญ 

                                                                     ……………/………/…………. 
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แบบประเมินผล 

การตรวจสอบค่าของสีที่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ที่ต่างชนิดกัน 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าเห็นด้วยและเคร่ืองหมาย ในช่องไม่เห็นด้วย 

ลําดับที ่ หัวข้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 การใช้งาน   

1 

สามารถเลือกใชห้มึกพมิพใ์หเ้หมาะสมกระดาษลด

ปัญญาตวัหนงัสือตนั 

 

  

2 
ช่วยใหช่้างพมิพป์รับหรือคอนโทนสีหนา้แทน 

 

  

3 
ช่วยลดปัญหาในการผสมสีและลดเวลาในการผสม 

 

  

4 
ลดปัญหาการพมิพท์ี่ไม่ไดม้าตรฐานเช่น สี ไม่ตรงตาม 

standard 

  

 ผลลัพธ์ที่ได้   

1 

ลดปัญหาการพมิพง์านท่ีเหมือนกนัเช่นฉลากกบักล่อง

ใหมี้สีที่เหมือนหรือใกลเ้คียงกนั 

 

  

2 
สามารถ แบ่งและแยกสีตามลกัษณะงานพมิพไ์ด ้

 

  

3 
ใหช่้างพมิพ ์ปรับสีไดง้านโดยที่ไม่ตอ้ง ผสม คอมปาว 

 

  

4 
ลดปัญหา ระหวา่งการแหง้ตวัของหมึกที่พมิพล์งวสัดุ

พมิพท์ี่ไม่เหมือนกนั 

  

 

สรุปผลจากผู้เช่ียวชาญ 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เช่ียวชาญ 

                                                                     ……………/………/…………. 
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แบบประเมินผล 

การตรวจสอบค่าของสีที่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ที่ต่างชนิดกัน 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าเห็นด้วยและเคร่ืองหมาย ในช่องไม่เห็นด้วย 

ลําดับที ่ หัวข้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 การใช้งาน   

1 

สามารถเลือกใชห้มึกพมิพใ์หเ้หมาะสมกระดาษลด

ปัญญาตวัหนงัสือตนั 

 

  

2 
ช่วยใหช่้างพมิพป์รับหรือคอนโทนสีหนา้แทน 

 

  

3 
ช่วยลดปัญหาในการผสมสีและลดเวลาในการผสม 

 

  

4 
ลดปัญหาการพมิพท์ี่ไม่ไดม้าตรฐานเช่น สี ไม่ตรงตาม 

standard 

  

 ผลลัพธ์ที่ได้   

1 

ลดปัญหาการพมิพง์านท่ีเหมือนกนัเช่นฉลากกบักล่อง

ใหมี้สีที่เหมือนหรือใกลเ้คียงกนั 

 

  

2 
สามารถ แบ่งและแยกสีตามลกัษณะงานพมิพไ์ด ้

 

  

3 
ใหช่้างพมิพ ์ปรับสีไดง้านโดยที่ไม่ตอ้ง ผสม คอมปาว 

 

  

4 
ลดปัญหา ระหวา่งการแหง้ตวัของหมึกที่พมิพล์งวสัดุ

พมิพท์ี่ไม่เหมือนกนั 

  

 

สรุปผลจากผู้เช่ียวชาญ 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เช่ียวชาญ 

                                                                     ……………/………/…………. 
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ประวตัิผู้จัดทํา 

 

 
  

ช่ือ – สกลุ นาย  กิตติพงษ ์ ดวงพระเพง็ 

วัน เดือน ปีเกิด   วนัเสาร์ที่  21 พฤศจิกายน  2535 

ภูมิลําเนา 134  หมู่2  ตาํบลเมืองพล  อาํเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40120  

  โทรศพัท์   0983918404 

วุฒิการศึกษา อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต (สาขาวชิาวศิวกรรมการพมิพ)์ 

  สถาบนัวศิวกรรมการพมิพ์  

  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

  มหาวทิยาลยัสยาม  

 

ประวัติการศึกษาประถมศึกษา   โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถมัภ์  

  มธัยมศึกษา   โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถมัภ์  

  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีลพาณิชยการ  

  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยัเทคโนโลยพีลพาณิชยการ  

                   อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต  

      สาขาวชิาวศิวกรรมการพมิพ์  

      สถาบนัวศิวกรรมการพมิพ์  

      คณะวศิวกรรมศาสตร์  

      มหาวทิยาลยัสยาม  

   

ประสบการณ์ฝึกงาน 

  บริษทั ย ูแอล พร้ินติ้ง แอนด ์แพค็เก็จจ้ิง จาํกดั 
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