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บทคัดยอ
การวิจั ยนี้ มีวัตถุ ป ระสงค เพื่ อผลิตและพัฒ นาเนื้อกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสง ในการสรางสรรค
ผลงานศิลปะภาพพิมพเทคนิคซิลคสกรีน ที่มีคุณสมบัติเก็บรายละเอียดและความคมชัดเหมาะสมทนตอหมึก
พิ ม พ เชื้ อ น้ํ า ทนต อ แรงเสี ย ดสี แ ละการชะล างได ดี กลุ ม ตั ว อย างใช วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Specific
Purpose Sampling) เปนนักเรียนระดับ ศ.ปวช. ปที่ 2 ที่เรียนวิชาเลือกภาพพิมพเพื่องานพาณิชย 2 จํานวน
5 คน นักศึกษาระดับ ศ.ปวส. วิชาเอกภาพพิมพ วิทยาลัยชางศิลป จํานวน 10 คน และนักศึกษาสาขาภาพ
พิมพ ในระดับอุดมศึกษา จํานวน 25 คน ผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ 4 คน อาจารย 6 คน รวม 50 คน ทําการ
ทดสอบคุณภาพกาวอัด ที่ประกอบดวยอัตราสวนผสมโดยน้ําหนัก ของกาวเนื้อละเอียด 30 กาวเนื้อหยาบ
20, กาว PVA 30, Free fatty acid 0.5, Natural oil 4.0 ที่ไดจากการวิจัยโดยการใชปฏิบัติงานภาพพิมพ
และใหกลุมตัวอยางตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับคุณภาพเนื้อกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสงสําหรับ
งานพิมพซิลคสกรีน ที่มีคุณสมบัติเก็บรายละเอียดและความคมชัดเหมาะสมทนตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา โดยแบง
หัวขอที่ประเมิน 3 หัวขอ ประกอบดวยลักษณะทางกายภาพของกาวอัด คุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวอัดเมื่อ
ใชกับผาสกรีนรูเปดมาก (เบอร 53 T) และคุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวอัดเมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดนอย (เบอร
77 T) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจทั้ง 3 ดาน
ผลวิจัยพบวา
1. เนื้อกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสงที่ไดจากการผลิตและพัฒนา สําหรับใชในการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะภาพพิมพเทคนิคซิลคสกรีน มีคุณสมบัติเก็บรายละเอียดและความคมชัด เหมาะสมทนตอหมึกพิมพเชื้อ
น้ํา ทนตอแรงเสียดสีและการชะลางไดอยูในเกณฑดี
2. ความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ และอาจารย ที่มีตอการทดสอบใชกาวอัดที่ไดจากผลิต
และพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.57
3. ความพึงพอใจของนักเรียน, นักศึกษา ที่มีตอการทดสอบใชกาวอัดที่ไดจากผลิตและพัฒนา อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.75
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ABSTRACT
Mr. VARA CHAIYANITAYA : DEVELOPMENT PHOTOSENSITIVE EMULSION FOR SILK - SCREEN
MOLD APPLICATIONS
The purpose of this research was to produce and develop the photosensitive
emulsion for applying to silk-screen technique. Its properties were capabilities to keep
resolution and definition, to resist water- based ink, to have mechanical resistance and to
allow easy removal. The samples were selected by specific purpose sampling. They
included 5 second-year students of Vocational level studying Commercial Printmaking 2 as
an elective subject, 10 students of Higher Vocational level studying Printmaking as a major
subject, 25 undergraduate students studying in Printmaking Area, 4 printmaking experts and 6
instructors. The total number was 50. All of them conducted the test on this researched
emulsion by applying it in their silk-screen works. The emulsion was composed of the
mixture by weight ratio of 30 fine glue, 20 rough glue, 30 PVA, 0.5 free fatty acid and 4.0
natural oil. The questionnaires were used to inquire their satisfactions concerning 3 aspects
including a physical property, a technical property when using on rough screen fabrics (no.
53T) and a technical property when using on delicate screen fabrics (no. 77T). The data was
analyzed by means and standard deviation.
The results of study revealed that
1. the photosensitive emulsion in this research reached its properties in good level.
2. the satisfactions of experts and instructors were in the highest level with having means at
4.56 and standard deviation at 0.57.
3. the satisfactions of students were in the highest level with having means at 4.55 and
standard deviation at 0.75
Keyword : Adhesives, Free Fatty acid, Nature oil, Poly (vinyl alcohol), Silk Screen
ความเปนมาของปญหาการวิจัย
วิ ท ยาลั ย ช า งศิ ล ป สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป จั ด การเรี ย นการสอน หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539 เปนหลักสูตรที่มุงเนนการเรียนวิชาชีพศิลปะเฉพาะสาขา
เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจจนเกิดความชํานาญ และมีประสบการณในวิชาชีพ
ศิลปะ (วิทยาลัยชางศิลป. คูมือนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา. 2553 : 82) โดยมีสาขาภาพพิมพ เปนวิชาชีพ
เฉพาะ ที่ นั กศึ กษาต อ งศึ กษาและฝ กทั กษะการปฏิบั ติงานภาพพิมพ ในหลายๆ เทคนิคตามหลักสากล ใน
รายวิชาภาพพิมพ 1 รหัสวิชา 2437- 03 กําหนดคําอธิบายรายวิชา เรื่องเทคนิคซิลคสกรีน (Silk Screen) วา
ศึกษาประวัติความเปนมา และคุณลักษณะเฉพาะของเทคนิคปฏิบัติงานภาพพิมพซิลคสกรีนโดยการพิมพดวย
หมึกพิมพเชื้อน้ําและหมึกพิมพเชื้อน้ํามัน เพื่อใหเกิดประสบการณความชํานาญ และความคิดสรางสรรคให

สัมพันธกับเทคนิคภาพพิมพ ซิลคสกรีน (วิทยาลัยชางศิลป.หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง. 2553 : 76 )
การสรางแมพิมพในเทคนิคซิลคสกรีน สามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลายคือการ
เคลือบกาวอัดที่ผสมน้ํายาไวแสงตามอัตราสวนที่กําหนด จากนั้นนําแบบถายหรือลายภาพที่มีความทึบแสงมา
ติดบนแมพิมพแลวนําไปถายดวยแสงตามเวลาที่กําหนด ลางออกดวยน้ําจะเกิดเปนลายภาพที่ตองการ กาว
อัดผลิตมาจากการนําเอาสารประกอบของพอลิไวนิลแอลกอฮอล หรือพอลิไวนิลอะซิเตทตัวใดตัวหนึ่ง หรือทั้ง
สองตัวมาผสมโดยผานกรรมวิธีปนบด และเติมสารเคมีชนิดอื่นๆ เพื่อใหมีคุณสมบัติแตกตางกันออกไป เชน สี
ของกาวอัด ความหนืด (Viscosity) เปอรเซ็นตของเนื้อกาวอัด (Solid Content) ปจจุบันน้ํายาไวแสงที่มี
จําหนายคูกับกาวอัดมีหลายประเภท เชน สารไวแสงประเภทไดโครเมท (Dichromate) สามารถรับคลื่นแสงที่
ใชไฟถายไดเกือบทุกชวงคลื่น โดยเฉพาะในชวงคลื่น 365 นาโนเมตร (Nanometre) ทั้งยังใชเวลาในการถาย
ไฟไมนานมาก (วิเชียร และนงเยาว จิระกรานนท. 2546 : 162) ขอมูลคุณสมบัติของกาวอัดแตละประเภทของ
ผูแทนจําหนาย เชน บริษัทชัยบูรณ บราเดอร จํากัด ,บริษัทวินสันสกรีน จํากัด, หางหุนสวนจํากัด เอส.เค. สี
และเคมี, และบริษัทสกาลาซิลคสกรีน จํากัด แบงแยกคุณสมบัติตามความทนทานตอหมึกพิมพในแตละ
ประเภท การเก็บรายละเอียด และความคมชัดของลวดลาย จากคุณสมบัติเฉพาะเหลานี้ทําใหกาวอัดมีราคา
แพง เนื่องจากบริษัทนําเขาจากตางประเทศ และมีสูตรผสมเปนความลับทางการคาราคาจําหนายกาวอัดที่ใช
สําหรับหมึกพิมพเชื้อน้ํา ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 390 บาท ในการปฏิบัติงาน วิชาภาพพิมพนักศึกษาในสาขา
วิชาเอก และนักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปที่ 2 ที่เลือกเรียนรายวิชาภาพพิมพเพื่องานพาณิชย จําเปนตองใชกาว
อัดชนิดผสมน้ํายาไวแสงสําหรับหมึกพิมพเชื้อน้ํา ในการปฏิบัติงานคํานวณโดยเฉลี่ยใชคนละ 5 กิโลกรัม จึง
เปนเหตุใหใชงบประมาณสูงในการจัดซื้อวัสดุ
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการนําองคความรูมาพัฒนา สูตรเนื้อกาวอัดชนิดผสม
น้ํายาไวแสง ที่ใชในงานซิลคสกรีนสําหรับหมึกพิมพเชื้อน้ําดวยการหาวัสดุทดแทน โดยมีคุณสมบัติเหมือนกัน
แตมีราคาถูก และหาซื้อไดงายภายในประเทศ โดยนํามาปรับโครงสรางและอัตราสวนผสมใหม ทําใหเนื้อกาวมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการสรางแมพิมพซิลคสกรีน เมื่อเทียบกับเนื้อกาวอัดที่สั่งจากตางประเทศในปริมาณที่
เทากัน เนื้อกาวอัดที่ผูวิจัยพัฒ นานั้นมีราคาตนทุนถูกกวา และมีคุณภาพในการใชงานไดดี นับเปนการเพิ่ ม
ศักยภาพของวิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในฐานะเปนผูผลิตเนื้อกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสง
ขึ้นใชเองได กอใหเกิดประโยชนตอวงการศึกษา วงการอุตสาหกรรมการพิมพในเชิงพาณิชย และวงการศิลปะ
มากขึ้น สามารถเผยแพรความรู ผลิตผลเนื้อกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสงสูสถานศึกษาอื่นๆ และผูสนใจ
วัตถุประสงค
เพื่อผลิตและพัฒนาเนื้อกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสง ในการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพเทคนิค
ซิลคสกรีน ที่มีคุณสมบัติเก็บรายละเอียดและความคมชัดเหมาะสมทนตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา ทนตอแรงเสียดสี
และการชะลางไดดี
สมมุติฐาน
เนื้อกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสงที่ไดจากการผลิตและพัฒนา สําหรับใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะ
ภาพพิมพเทคนิคซิลคสกรีน มีคุณสมบัติเก็บรายละเอียดและความคมชัด เหมาะสมทนตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา ทน
ตอแรงเสียดสีและการชะลางไดอยูในเกณฑดี
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สมบัติการตานทานความรอน อีกทั้งเมื่อเพิ่มปริมาณของเยื่อกระดาษ (ทั้งในสวนของชนิดเยื่อกระดาษที่ถูก
ปรับปรุงและไมถูกปรับปรุง) จะทําใหวัสดุประกอบที่ได มีสมบัติการรับแรงไดดีขึ้นเมื่ออยูในสถานะคลายแกว
ในสวนของพอลิไวนิลแอลกอฮฮล จะพบวาวัสดุประกอบที่เตรียมผานกระบวนการรวมของเชิงเคมีและเชิงกล
จะมีสมบัติการรับแรงไดดีที่สุด (รองลงมาคือ การเตรียมผานกระบวนการเชิงเคมี, เชิงกล, และเยื่อกระดาษที่
ไมถูกปรับปรุง ตามลําดับ)
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาเนื้อกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสง สําหรับการสรางแมพิมพซิลคสกรีน ไดดําเนินการดังนี้
3.1 กลุมตัวอยางที่ใชในศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Specific Purpose Sampling)
คือนักเรียน ระดับ ศ.ปวช. ปที่ 2 ที่เรียนวิชาเลือกภาพพิมพเพื่องานพาณิชย 2 จํานวน 5 คน และนักศึกษา
ระดับ ศ.ปวส. วิชาเอกภาพพิมพ วิทยาลัยชางศิลป จํานวน 10 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ
คณะศิ ลปวิจิต ร สถาบั นบั ณฑิ ตพัฒ นศิ ลป จํานวน10 คน นั กศึกษาสาขาภาพพิมพ คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 5 คน และนักศึกษาสาขาภาพพิมพ ภาควิชาวิจิตรศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 10 คน ผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ 4 ทาน และ
อาจารย 6 ทานรวม 50 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิดคือ การผลิตหรือพัฒนาเนื้อกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสงใน
อัตราสวนที่เหมาะสมสําหรับการสรางแมพิมพซิลคสกรีนใชกับหมึกพิมพเชื้อน้ํา และแบบประเมินความพึง
พอใจเรื่ อ ง คุ ณ ภาพเนื้ อ กาวอั ด ชนิ ด ผสมน้ํ ายาไวแสง สํ าหรับ การสรางแมพิ ม พ ซิ ล ค ส กรีน ที่ มี คุณ สมบั ติ
เหมาะสมทนตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา
3.2.1 การผลิ ต หรื อ การพั ฒ นาเนื้ อ กาวอั ด ผู วิ จั ย ได นํ า กรอบแนวคิ ด ของ ADDIE Model มา
ประยุกตใชในวิธีการผลิต พัฒนาตามกระบวนการที่เหมาะสม ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะห

1.1 วิ เคราะห ป ญ หา จากการที่ ผู วิ จั ย เป น ครู ผู ส อนสาขาภาพพิ ม พ หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส) พุทธศักราช 2539 และหลักสูตรศิลปกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ศ.ปวช.2) ของวิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
1.2 วิเคราะห ทรัพยากรที่ สามารถที่ ส ามารถนํามาใช ทดแทนกาวอัด เชน กาวเนื้ อหยาบ กาวเนื้ อ
ละเอียด กาว PVA สารเคมีจําพวกพอลิไวนิลแอลกอฮอล พอลิไวนิลอะซิเตท และสารเติมแตงอื่นๆ
2. ขั้นการออกแบบ
2.1 ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการผลิตกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสง โดยใชอัตราสวน ผสมที่
เหมาะสมสําหรับการสรางแมพิมพซิลคสกรีน โดยเลือกวัตถุดิบที่หาไดงายราคาถูก แตใหคุณสมบัติที่ดีในการ
ยึดเกาะผาสกรีน สามารถเก็บรายละเอียดของแบบลายภาพไดคมชัด มีความทนทานตอหมึกพิมพเชื้อน้ําและ
แรงเสียดสีจากยางปาดหมึกพิมพไดดี
2.2 วิธีการประเมินผล ผูวิจัยกําหนดวิธีการประเมินความพึงพอใจเรื่อง คุณภาพเนื้อกาวอัดชนิดผสม
น้ํายาไวแสงสําหรับงานพิมพซิลคสกรีน ที่มีคุณสมบัติเก็บรายละเอียดและความคมชัดเหมาะสมทนตอหมึก
พิมพเชื้อน้ํา โดยแบงหัวขอที่ประเมิน 3 หัวขอ และขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น
1. ลักษณะทางกายภาพของกาวอัด จํานวน 4 ขอยอย
2. คุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวอัดเมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดมาก (เบอร 53 T) จํานวน 5 ขอยอย
3. คุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวอัดเมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดนอย (เบอร 77 T) จํานวน 5 ขอยอย
3. ขั้นการผลิตหรือการพัฒนา
3.1 การจั ด เตรี ย มวั ตถุ ดิบ ได ศึก ษาข อมู ล และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วขอ งโดยเลือ กวัต ถุดิบ เชน กาวเนื้ อ
ละเอียด กาวเนื้อหยาบ, กาวPVA, สารเพิ่มความหนืด, free fatty acid, Natural oil และสีเติมแตงเนื้อกาว
และอุปกรณในการผสมเนื้อกาวเชน เครื่องปนสาร และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 การลงมือผลิตหรือการพัฒนาเนื้อกาวอัดและการตรวจสอบ
ในการผลิตเนื้อกาวอัดตนแบบใชสารเคมีตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อหาอัตราสวนที่เหมาะสมใหมีคุณสมบัติ
ในการยึดเกาะบนผาสกรีน การเก็บรายละเอียด และความคมชัดตามแบบลายภาพทดสอบ มีความทนทานตอ
ความชื้นและจากการขัดถูดวยความชื้น นํามาผสมจัดทําเปน สูตรตางๆ โดยผูทรงคุณ วุฒิ ทางเคมี ผศ.ดร.
ภัทธาวุธ มนตวิเศษ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผูวิจัยทําการทดสอบเนื้อกาวอัดในแตละสูตร ทางเทคนิคภาพพิมพโดยใชวิธีการสรางแมพิมพดวยการถายดวย
แสง พรอมทําการทดสอบและประเมินผลเบื้องตนโดยมีวิธีการเตรียมสารและขั้นตอนผสมในการผลิตเนื้อกาว
อัดตนแบบ ตามอัตราสวนของสารผสม แบงเปนสูตรตางๆ ดังนี้
ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมของกาวอัดตนแบบ (อัตราสวนโดยน้ําหนัก)
สูตรกาว
1
2
3
4
5
6

กาวเนื้อ
ละเอียด
20
20
30
30
20
20

กาวเนื้อ
หยาบ
70
70
70
70
60
60

กาว PVA
1
2
10
10
20
20
-

สารเพิ่มความหนืด
1
2
3
-

Free
Natural
fatty acid oil
0.2
0.5
0.2
0.5
1.0
0.5
0.2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

20
30
20
40
40
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

60
60
70
50
40
30
30
40
40
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20

20
10
10
10
20
10
10
10
10
20
20
20
30
30
30
-

30
30
30
30

5
10
5

5
-

5

0.8
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
2.0
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.8
1.0
0.8
1.0
2.0
4.0
5.0
4.0
5.0
5.0
4.0
4.0
4.0
4.0

ขั้นตอนและวิธีการผสมกาวอัดตนแบบ
ในการผสมกาวจะทําการปนกวนดวยใบพัด โดยปรับความเร็วรอบในการปนกวนใหเขากัน โดยทําการ
ผสมกาวเนื้อหยาบ กาวเนื้อละเอียดและกาว PVA กอน จากนั้นคอยๆ เติมสวนผสมที่เหลือลงในกาวที่ผสม
แลวจนหมด จะไดกาวอัดแลวนําไปผสมสีตามสัดสวนที่กําหนด ทําการปนกวนโดยปรับความเร็วรอบ ใหสีผสม
เขากับเนื้อกาวอีกครั้งโดยใชระยะเวลาในการปนกวน 30 นาที ทิ้งไวจนเนื้อกาวหมดฟองอากาศ
ภาพประกอบที่ 1 ภาพแสดงขั้นตอนและวิธีผสมกาวอัดตนแบบ

เครื่องปนกวนเนื้อกาว

เนื้อกาวที่ไดจากการปนโดยควบคุมความเร็ว

ผสมสีในเนื้อกาว อัตราสวนสี
ผสม 0.3 cc โดยน้าํ หนัก ปนกวน
สีผสมใหเขากับเนื้อกาวอีกครั้งใช
เวลา 30 นาที

ภาพประกอบที่ 2 ขั้นตอนการสรางแมพิมพดวยวิธีการถายดวยแสง
ขั้นตอนในการสรางแมพิมพดวยวิธีการถายดวยแสงแบงออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ผสมกาวอัดกับน้ํายาไวแสง ประมาณ 20 : 1โดยน้ําหนัก (กาวอัด 20 สวนตอไวแสง 1 สวน) คนให
เขากัน
ขั้นตอนการสรางแมพิมพดวยวิธีการถายดวยแสง

1.อุปกรณที่ใชในการสรางแมพมิ พ

2. ผสมกาวอัดกับน้ํายาไวแสง ในอัตราสวน
20 : 1 (โดยน้ําหนัก) คนใหเขากัน

2. เทกาวอัดลงในรางปาดกาว ปาดเนื้อกาวอัดเคลือบบนผาสกรีนดานสัมผัสชิ้นงาน 2 ครั้ง ดานยาง
ปาดหมึกพิมพ 2 ครั้งขณะกาวอัดยังไมแหง ควรใหมีความบางพอเหมาะ สังเกตไดโดยยกขึ้นดูกับแสงสีเหลือง
หรือแสงสีแดง ใหแนใจวาเนื้อกาวอัดปดทับรูของผาสกรีน (ควรปฏิบัติในหองที่ควบคุมแสงสวางดวยแสงสี
เหลืองหรือแสงสีแดง)

3.ปาดกาวอัดดานสัมผัสชิ้นงาน 2 ครั้งในหองที่
ควบคุมดวยแสงสีแดงหรือสม

4.ปาดกาวอัดดานปาดหมึกพิมพ 2 ครั้งในหอง
ที่ควบคุมดวยแสงสีแดงหรือสม

3. นํากรอบสกรีนทําใหแหงในหองมืดเปาดวยลมเย็นหรือลมรอนไมเกิน 40 องศาจนเนื้อกาวอัดที่
เคลือบแมพิมพแหงสนิทนําแผนฟลมใสภาพตนแบบ (Positive Film) ติดบนผาสกรีนบนดานสัมผัสชิ้นงาน
(Print Side) ใหดานหมึกดําติดกับผาสกรีน ยึดติดใหแนนดวยเทปใสโปรงแสงทั้ง 4 มุมพลิกแมพิมพใหดาน
สัมผัสชิ้นงาน (Print Side) อยูบนกระจกใสของตูถายสกรีน

5.ทําใหแหงดวยลมรอนไมเกิน 40 องศา ใน
หองมืดที่ควบคุมดวยแสงสีแดงหรือสีสม

6. นําแผนฟลมภาพตนแบบติดบนผาสกรีนดาน
สัมผัสชิ้นงาน ติดเทปใสโปรงแสงทัง้ 4 มุม

4. ปดฝาครอบของตูถายสกรีน เปดปุมการทํางานของลมดูดอากาศ รอเครื่องทํางานจนแบบภาพ
แนบสนิทกับแมพิมพ เปดปุมฉายแสงตามเวลาที่กําหนด ปดปุมทํางานฉายแสง และลมดูดอากาศ นําแมพิมพ
ลางน้ําเพื่อหยุดการทํางานของน้ํายาไวแสงทั้ง 2 ดานของแมพิมพในหองมืด ในขั้นตอนนี้จะเกิดรูปรางของลาย
ภาพตนแบบแตภาพยังไมสมบูรณ

7. ถายดวยแสงตามเวลาที่กําหนด โดยใชเวลา
2.30 นาที

8. ลางดวยน้ําหยุดการทํางานของน้ํายาไวแสง
ในหองมืด ขั้นตอนนี้จะเกิดรูปรางของแบบลาย
ภาพแตยังไมสมบูรณ

5. นําแมพิมพมาฉีดลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้งในสภาพหองแสงปกติแลวคอย ๆ เพิ่มแรงดันของน้ําเพื่อเก็บ
รายละเอียดของภาพใหสมบูรณ

9. ลางดวยน้ําสะอาดในสภาพแสงปกติคอยๆ
เพิ่มแรงดันน้ําฉีดลางดวยแรงดันน้าํ ทั้ง 2 ดาน
เพื่อเก็บรายละเอียดของภาพใหสมบูรณ

10. ทําใหแหงดวยลมรอนไมเกิน 40 องศาอีกครั้ง
พรอมนําแมพิมพทําการพิมพภาพ

ขั้นตอนการทดสอบกาวอัดตนแบบเบื้องตน เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติ เฉพาะของ
เนื้อกาวอัดเบื้องตนของกาวอัดสูตรตางๆ
การทดสอบเนื้อกาวอัดตนแบบของสูตรตางๆ ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอประเมินเบื้องตนไวดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพของกาวอัดประกอบดวย
1.1 ความหนืดของเนื้อกาวอัดเมื่อผสมน้ํายาไวแสง เหมาะสมตอการปาดกาวอัดเคลือบบน
ผาสกรีน
1.2 สีของเนื้อกาวอัดเมื่อแหงแลวมีความโปรงใส ทําใหงายตอการจัดตําแหนงพิมพภาพ
1.3 กลิ่นของเนื้อกาวอัด
1.4 การลางกาวอัดออกจากผาสกรีนดวยผงคลอรีนทําไดงาย
2. คุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวอัดกาวอัดเมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดมาก(เบอร 53T) ประกอบดวย
2.1 ความสามารถของเนื้อกาวในการยึดเกาะบนผาสกรีนเบอร 53T
2.2 การลางลายภาพไดงาย เมื่อถายดวยแสงในชวงเวลา 2.00 - 3.00 นาที
2.3 ระดับความคมชัดของลายภาพ
2.4 กาวอั ด มี ค วามทนทานต อ ความชื้ น ด ว ยน้ํ า ยาเคลื อ บทน (Patly) โดยขั ด ถู ต อ เนื่ อ ง
ระยะเวลา 15 นาที ทําการพิมพภาพเพื่อหาความสามารถในการเก็บรายละเอียด และความคมชัดของลาย
ภาพ ความทนทานตอแรงเสียดสีของยางปาดหมึกพิมพ
นําผลจากการทดสอบขั้นตนมาปรับปรุง และจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิทางเคมีอีกครั้ง นํามา
ปรับปรุงเนื้อกาวอัดตนแบบที่ไดใหคงที่ เพื่อนําไปทดสอบใชอีกครั้งโดยนําเนื้อกาวอัดตนแบบนี้ สรางแมพิมพ
ซิลคสกรีน และการพิ มพ ภาพด วยหมึกพิ มพเชื้ อน้ํา โดยแบงการทดสอบทางกายภาพของเนื้ อกาวอัด และ
คุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวที่ใชกับผาสกรีนรูเปดมาก(เบอร 53T) และผาสกรีนรูเปดนอย (เบอร77T) ดวย
แบบภาพทดสอบประเภทลายเสนขนาดเล็กและลายเสนขนาดใหญ แบบลายเม็ดโทนสกรีน เบอร30 (โทน
สกรีนเม็ดหยาบ) แบบลายเม็ดโทนสกรีน เบอร 40 (โทนสกรีนเม็ดละเอียด) ทดสอบและบันทึกผลโดยผูวิจัย
การทดสอบอายุของเนื้อกาวที่ผสมน้ํายาไวแสง ทิ้งไว 3 สัปดาห เพื่อทําการทดสอบอายุของการใช
งานของเนื้อกาวตนแบบ ทดสอบโดยนําเนื้อกาวอัดตนแบบที่ผสมน้ํายาไวแสงไวแลว เก็บในภาชนะทึบแสงไว
ในอุณหภูมิที่ 20 -25 องศาเซลเซียส (ในตูเย็น) มาสรางแมพิมพซิลคสกรีน กับแบบภาพทดสอบลายเม็ดสกรีน
เบอร 30 (โทนสกรีนเม็ดหยาบ) กับผาสกรีนรูเปดมากเบอร53T และแบบภาพทดสอบลายเม็ดสกรีน เบอร 40
กับผาสกรีนรูเปดนอย เบอร77Tและทําการพิมพตอเนื่องดวยหมึกพิมพเชื้อน้ํา ทดสอบและบันทึกผลโดยผูวิจัย
การทดสอบความหนาของเนื้อกาวอัดที่มีความหนาของเนื้อกาวมากกวาปกติ ดวยการปาดกาวอัดดาน
สัมผัสชิ้นงาน 2 ครั้ง ดานปาดหมึกพิมพ 2 ครั้ง ทิ้งไวในหองมืดใหแหงสนิท ปาดกาวอัดซ้ําดานสัมผัสชิ้นงาน
1 - 2 ครั้ง ทดสอบกับผาสกรีนรูเปดมากเบอร 47 T ดวยแบบภาพทดสอบลายเสนขนาดเล็กและขนาดใหญ
เพื่อทดสอบความสามารถในการเก็บรายละเอียดของเนื้อกาวอัด และทําการพิมพตอเนื่องดวยหมึกพิมพเชื้อน้ํา
ทดสอบและบันทึกผลโดยผูวิจัย
การทดสอบโดยเปรียบเทียบกาวอัดที่ไดจากการวิจัยกับกาวอัดทางการคา2บริษัท ที่ นิยมใชกัน ใน
ปจจุบัน (ไมขอระบุชื่อบริษัท) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของเนื้อกาวอัดที่ยึดเกาะบนผาสกรีนที่มีรูเปดมาก
(เบอร53T) ในการเก็บความละเอียดและความคมชัดของเม็ดสกรีนที่มีความถี่มากไวได โดยผูวิจัยควบคุมรูเปด
ของผาสกรีน, อัตราสวนผสมของกาวอัดกับน้ํายาไวแสง, การปาดกาวอัด, และกําลังของแสงที่ใช, แบบภาพ

ทดสอบ, ซึ่งระยะเวลาที่ใชในการถายดวยแสงไมควบคุม ขึ้นอยูกับความสามารถของเนื้อกาวอัดที่สามารถเก็บ
ลายเม็ดสกรีนที่มีความถี่มากไวได และทดสอบการพิมพดวยวิธีการพิมพตอเนื่องดวยหมึกพิมพเชื้อน้ํา ทดสอบ
และบันทึกผลโดยผูวิจัย
นําเนื้อกาวอัดสูตรตนแบบที่ผานการทดสอบโดยสรางแมพิมพซิลคสกรีน และการพิมพภาพดวยหมึก
พิมพเชื้อน้ําดวยแบบภาพทดสอบประเภทลายเสน และเม็ดโทนสกรีนโดยผูวิจัยแลว ใหผูทรงคุณวุฒิทางภาพ
พิมพทดสอบจํานวน 4 ทาน อาจารย จํานวน 6 ทาน โดยใชเนื้อกาวอัดจํานวน 3 สูตร ซึ่งเนื้อกาวอัดที่ใช
ทดสอบในครั้งนี้มีเนื้อกาวอัดเกรดการคาที่มีชื่อเสียง 2 บริษัทที่มีผูนิยมใชในปจจุบัน (ไมเปด เผยชื่อบริษัท)
โดยผูทดสอบไมทราบวาเปนสูตรใดที่เปนเกรดการคารวมอยูดวยในจํานวน 3 สูตร การสงเนื้อกาวอัดทดสอบ
ครั้งนี้ผูวิจัยใชชื่อสูตรของกาวอัดดังนี้
1. เนื้อกาวอัดสูตร A หมายถึง กาวอัดเกรดการคาบริษัทที่ 1
2. เนื้อกาวอัดสูตร B หมายถึง กาวอัดที่ไดจากการวิจัย
3. เนื้อกาวอัดสูตร C หมายถึง กาวเกรดการคาบริษัทที่ 2
โดยแบงการทดสอบทางกายภาพของเนื้อกาวอัด และคุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวที่ใชกับผาสกรีนรูเปดมาก
และผาสกรีนรูเปดนอย ดวยแบบภาพทดสอบประเภทลายเสน และเม็ดโทนสกรีนบันทึกผลในแบบประเมินวัด
ความพึงพอใจ (ตามขอ 2.2 วิธีการประเมินผล)
4. นําเนื้อกาวอัดทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
นํากาวอัดตนแบบจากการวิจัยไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางประกอบดวยนักเรียน ระดับ ศ.ปวช. 2
วิชาเลือกภาพพิมพซิลคสกรีนเพื่องานพาณิชย 2 จํานวน 5 คน นักศึกษาวิทยาลัยชางศิลป วิชาเอกภาพพิมพ
จํานวน 10 คน นักศึกษาคณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สาขาภาพพิมพจํานวน10 คนนักศึกษา
ภาควิชาวิจิตรศิลป สาขาภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบั ง จํ านวน 10 คน และนั ก ศึ ก ษาสาขาภาพพิ ม พ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
จํานวน 5 คน
5. วัดและประเมินผลจากแบบสอบถามความคิดเห็น
นําผลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะห วัดและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ เรื่อง
คุณภาพเนื้อกาวอัดฯ
1. ศึกษาคุณสมบัติของเนื้อกาวจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สรางแบบประเมินความพึงพอใจ ใหครอบคลุมตามคุณสมบัติตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3. นําแบบทดสอบใหผูทรงคุณวุฒิทําการประเมินผล
4. นํามาวิเคราะห แกไขและทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
5. นําผลมาวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากการดําเนินการรวบรวมขอมูลทั้งหมดขางตน แลวนําผลมาวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย
โดยไดออกแบบประเมินวัดความพึงพอใจเรื่อง คุณภาพของเนื้อกาวอัด ชนิดผสมน้ํายาไวแสง สําหรับงานพิมพ
ซิลคสกรีนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทนตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา ของนักศึกษากลุมตัวอยาง ผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ
และอาจารย โดยมีระดับคุณภาพดังนี้
5
หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง พึงพอใจมาก
3
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

2
1
คะแนนเฉลี่ย
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

หมายถึง พึงพอใจนอย
หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมู ลในงานวิจัยเรื่อง การพัฒ นาเนื้ อกาวอัดชนิ ดผสมน้ํายาไวแสง สําหรับ การสราง
แมพิมพซิลคสกรีน ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะหดังนี้
1. การทดสอบเนื้อกาวอัดตนแบบจํานวน 25 สูตร เพื่อหาคุณสมบัติเบื้องตนทางกายภาพของเนื้อกาว
อัด และคุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวอัดตนแบบ เมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดมาก (53 T)
ภาพประกอบที่ 3 แสดงการขัดถูดวยผาที่เปยกชื้นดวยน้ํา ทดสอบโดยการขัดถูตอเนื่องระยะเวลา 15 นาที
กับเนื้อกาวอัดบริเวณลายภาพ

ภาพประกอบที่ 3
ภาพแสดงการทดสอบกาวอัดจากการวิจัยสูตรตางๆ เพื่อหา
ความสามารถของกาวอัด ที่ทนตอความชื้น และการขัดถู,
ลักษณะทางกายภาพของกาวอัด และคุณสมบัติเฉพาะของ
เนื้อกาวที่เหมาะสมเมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดมาก 53T

ภาพประกอบที่ 4 การทดสอบดวยการพิมพดวยหมึกพิมพเชื้อน้ํา ทดสอบความทนทานตอแรงเสียด
สีจากยางปาดหมึกพิมพ และความคมชัดของลายภาพ

1. ภาพแสดงการทดสอบกาวอัดจากการวิจัยสูตรตางๆ
ดวยการพิมพภาพดวยหมึกพิมพเชื้อน้ํา เพื่อหาความ
สามารถของกาวอัดในการเก็บรายละเอียด คมชัดของ
ลายภาพ ทนตอแรงเสียดสีของยางปาด ลักษณะทาง
กายภาพของกาวอัด และคุณสมบัติ เฉพาะของเนื้อกาว
ที่เหมาะสมเมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดมาก 53T

2. ภาพแสดงผลงานพิมพบนกระดาษ ดวยหมึกพิมพเชื้อน้ํา
เพื่อหาความสามารถของกาวอัดในการเก็บรายละเอียด
คมชัดของลายภาพ ทนตอแรงเสียดสีของยางปาด ลักษณะ
ทางกายภาพของกาวอัดและคุณสมบัติ เฉพาะของเนื้อ
กาวที่เหมาะสมเมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดมาก 53T

ภาพประกอบที่ 5 ภาพแสดงเนื้อกาวอัดตนแบบ ที่ไมผานการทดสอบทดสอบเบื้องตนทางกายภาพของเนื้อ
กาวและคุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวอัด

1. กาวอัดสูตรที่ 11 ไมผานทดสอบการขัดถูดวย
ความชื้น ที่ไมเคลือบดวยน้ํายาเคลือบทน Patly

3. กาวอัดสูตรที่ 17 ไมผานทดสอบการขัดถูดวย
ความชื้นที่ไมเคลือบดวยน้ํายาเคลือบทน Patly

2. กาวอัดสูตรที่ 11 ไมผานทดสอบการขัดถูดวย
ความชื้น ที่เคลือบดวยน้ํายาเคลือบทน Patly

4. กาวอัดสูตรที่ 17 ไมผานทดสอบการขัดถูดวย
ความชื้นที่เคลือบดวยน้าํ ยาเคลือบทน Patly

5. กาวอัดสูตรที่ 18 ไมผานทดสอบการขัดถูดวย
ความชื้นที่ไมเคลือบดวยน้ํายาเคลือบทน Patly

6. กาวอัดสูตรที่ 18 ไมผานทดสอบการขัดถูดวย
ความชื้นที่เคลือบดวยน้าํ ยาเคลือบทน Patly

2. การทดสอบเนื้อกาวอัดที่ไดจากการวิจัยสูตร 22 ใชกับแบบทดสอบลายภาพเสนขนาดเล็ก และ
ลายเสนขนาดใหญ, แบบลายเม็ดสกรีน เบอร 30 (โทนสกรีนเม็ดหยาบ), แบบลายเม็ดสกรีน เบอร 40 (โทน
สกรีนเม็ดละเอียด) ดวยผาสกรีนรูเปดมาก เบอร 53T และผาสกรีนรูเปดนอย เบอร 77T
ภาพประกอบที่ 6 ภาพถายเนื้อกาวอัดสูตร 22 ประกอบดวยอัตราสวนผสมของกาวเนื้อละเอียด 30,
กาวเนื้ อหยาบ 20, กาว PVA 30, Free fatty acid 0.5, Natural oil 4.0 (โดยน้ําหนัก) ที่ผานการทดสอบ
เบื้องตน ดวยการขัดถูดวยความ ชื้นตอเนื่องระยะเวลา 15 นาที และทดสอบความคมชัดของลายภาพดวยการ
พิมพภาพจํานวน 300 ชิ้น

1. กาวอัดสูตรที่ 22 ผานทดสอบการขัดถู 15 นาที
ดวยความชื้นที่ไมเคลือบดวยน้ํายาเคลือบทน Patly

3. กาวอัดสูตรที่ 22 ผานทดสอบความคมชัดของ
ลายภาพ ดวยการพิมพตอเนื่องจํานวน 300 ชิ้น

2. กาวอัดสูตรที่ 22 ผานทดสอบการขัดถู 15 นาที
ดวยความชื้นที่เคลือบดวยน้ํายาเคลือบทน Patly

4. ภาพผลงานพิมพบนกระดาษ กาวอัดสูตรที่ 22
ผานทดสอบดวยการพิมพจํานวน 300 ชิ้น

ภาพประกอบที่ 7 ภาพแสดงแมพิมพแบบภาพลายเสนขนาดเล็กและขนาดใหญ ผาสกรีนรูเปดมาก
(เบอร 53T) และผาสกรีนรูเปดนอย (เบอร 77T)

1. ภาพแมพิมพลายเสนขนาดเล็ก
และขนาดใหญ ผา 53 T

2. ภาพแมพิมพลายเสนขนาดเล็ก
และขนาดใหญผา 77 T

ภาพประกอบที่ 8 ภาพแสดงแมพิมพถายดวยกําลังขยาย 50 เทา จุดกอนพิมพและหลังพิมพภาพ
แบบภาพลายเสนขนาดเล็กและขนาดใหญผาสกรีนรูเปดมาก (เบอร53T) จากการทดสอบความ สามารถใน
การเก็บรายละเอียดของเนื้อกาวอัด, ความทนทานตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา และทนทานตอแรงเสียดสีของยางปาด
หมึกพิมพ

A

1. ภาพแผนฟลมตนแบบจุดขยาย A

A

2. ภาพแมพิมพกอนพิมพจุดขยาย A

3. ภาพถายเนื้อกาวอัดจุดขยาย A ดวยกําลังขยาย 50 เทา
กอนพิมพภาพ

5. ภาพผลงานพิมพบนกระดาษพิมพชิ้นที่ 800

4. ภาพถายเนื้อกาวอัดจุดขยาย A ดวยกําลังขยาย 50เทา
หลังการพิมพครั้งที่ 1พิมพตอเนื่องจํานวน 860 ชิ้น

6. ภาพถายเนื้อกาวอัดจุดขยาย A ดวยกําลังขยาย50เทา
หลังการพิมพครั้งที่ 2 พิมพตอเนื่องจํานวน 860 ชิ้น
รวม 1,720 ชิ้น

7. ภาพผลงานพิมพบนกระดาษพิมพชิ้นที่1,700 ชิ้น

8. ภาพแมพิมพหลังทําการพิมพบนกระดาษพิมพ
ชิ้นที่ 1,720 ชิ้น

ภาพประกอบที่ 9 ภาพแสดงแมพิมพแบบภาพเม็ดโทนสกรีนขนาดเบอร 40 (เม็ดละเอียด) ผาสกรีน
รูเปดมาก (เบอร53T) และผาสกรีนรูเปดนอย (เบอร 77T)

1. ภาพแมพิมพลายเม็ดสกรีนเม็ดละเอียด
เบอร 40 ผาสกรีน 53 T

3. ภาพขยายแสดงเม็ดสกรีนเบอร 40 ผาสกรีน 53T

2. ภาพแมพิมพลายเม็ดสกรีนเม็ดละเอียด
เบอร 40 ผาสกรีน 77 T

4. ภาพขยายแสดงเม็ดสกรีนเบอร 40 ผาสกรีน 77T

ภาพประกอบที่ 10 ภาพแสดงแมพิมพถายดวยกําลังขยาย 50 เทา จุด C, D กอนพิมพและหลังพิมพ
ภาพ แบบภาพเม็ดโทนสกรีนเบอร 40 กับผาสกรีนรูเปดนอยเบอร 77 T จากการทดสอบความ สามารถในการ
เก็บรายละเอียดของเนื้อกาว ความทนทานตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา และทนทานตอแรงเสียดสีของยางปาดหมึก
พิมพ

C

D

C

D

1. ภาพแผนฟลมทดสอบเม็ดโทนสกรีน ขนาดเม็ดสกรีน 40

2. ภาพถายแมพิมพในจุดที่ขยายบริเวณตาซาย (C)
และหางตาดานขวา (D) กอนพิมพ

3. ภาพถายจุดขยายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทา
กอนพิมพภาพตําแหนงตาซาย (C)

4. ภาพถายจุดขยายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทา
กอนพิมพภาพตําแหนงหางตาดานขวา (D)

5. ภาพถายจุดขยายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทา
ตําแหนงตาซาย(C) หลังพิมพครั้งที่1 จํานวน 860 ชิ้น

6. ภาพถายจุดขยายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทา
ตําแหนงหางตาดานขวา (D) พิมพครั้งที่1จํานวน 860 ชิ้น

7. ภาพผลงานพิมพบนกระดาษครั้งที่ 1

8. ภาพถายจุดขยายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทา
ตําแหนงตาซาย(C) หลังพิมพครั้งที่ 2 จํานวน 860 ชิ้น
รวม 1,720 ชิ้น

10. ภาพผลงานพิมพบนกระดาษครั้งที่ 2 ชิ้นที่ 1,720

9. ภาพถายจุดขยายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทา
ตําแหนงหางตาดานขวา (D)พิมพครัง้ ที่ 2จํานวน 860 ชิ้น
รวม 1,720 ชิ้น

11. ภาพแมพิมพหลังทําการพิมพชิ้นที่ 1,720

3. การทดสอบทดสอบอายุของเนื้อกาวอัดที่ไดจากการวิจัย ที่ผสมน้ํายาไวแสงทิ้งไว 3 สัปดาห เพื่อ
ทําการทดสอบอายุการใชงานของเนื้อกาวอัด ทดสอบโดยนําเนื้อกาวอัดตนแบบที่ผสมน้ํายาไวแสงไวแลวเก็บ
ในภาชนะทึบแสงไวในอุณหภูมิที่ 20 -25 องศาเซลเซียส (ในตูเย็น) มาสรางแมพิมพซิลคสกรีน กับแบบภาพ
ทดสอบลายเม็ดสกรีนเบอร 30 (โทนสกรีนเม็ดหยาบ) กับผาสกรีนรูเปดมากเบอร53T และแบบภาพทดสอบ
ลายเม็ดสกรีนเบอร 40 กับผาสกรีนรูเปดนอยเบอร 77T และพิมพตอเนื่องดวยหมึกพิมพเชื้อน้ํา

ภาพประกอบที่ 11 ภาพแสดงคุณภาพของกาวอัดถายดวยกําลังขยาย 50 เทาจุด E, F กอนพิมพ
และหลังพิมพภาพ จากการทดสอบอายุของเนื้อกาวอัดที่ผสมน้ํายาไวแสงเก็บไวในตูเย็น 3 สัปดาห ทดสอบกับ
ผาสกรีนรูเปดมากเบอร 53T เม็ดสกรีน 30

E

F

1. ภาพแผนฟลมทดสอบเม็ดโทนสกรีนขนาดเม็ดสกรีน 30

3. ภาพถายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทาจุดขยาย
ตาซาย (E) กอนพิมพภาพ ผาสกรีน 53T

E

F

2. ภาพถายแมพิมพในจุดที่ขยายบริเวณตาซาย (E) และ
หางตาดานขวา (F) กอนพิมพ

4. ภาพถายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทา จุดขยาย
หางตาดานขวา (F) กอนการพิมพ ผาสกรีน 53T

5. ภาพผลงานพิมพบนกระดาษพิมพจํานวน 860 ชิ้น

6. ภาพถายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทาจุดขยาย
ตาซาย (E) หลังพิมพภาพจํานวน 860 ชิ้นผาสกรีน 53T

7. ภาพถายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทาจุดขยาย
หางตาดานขวา (F) หลังพิมพภาพจํานวน 860 ชิ้น
ผาสกรีน 53T

ภาพประกอบ 12 ภาพแสดงคุณภาพของกาวอัดถายดวยกําลังขยาย 50 เทาจุด G, H กอนพิมพและ
หลังพิมพภาพ จากการทดสอบอายุของเนื้อกาวอัดที่ผสมน้ํายาไวแสงเก็บไวในตูเย็น 3 สัปดาห ทดสอบกับผา
สกรีนรูเปดนอย เบอร 77 T เม็ดสกรีน 40

G

H

1. ภาพแผนฟลมทดสอบเม็ดโทนสกรีนขนาดเม็ดสกรีน 40

3. ภาพถายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทาจุดขยาย
ตาซาย (G) กอนพิมพภาพ ผาสกรีน 77T

G

H

2. ภาพถายแมพิมพในจุดที่ขยายบริเวณตาดานซาย (G)
และหางตาดานขวา (H) กอนพิมพ

4. ภาพถายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทา จุดขยาย
หางตาดานขวา (H) กอนการพิมพ ผาสกรีน 77T

5. ภาพผลงานพิมพบนกระดาษพิมพจํานวน 860 ชิ้น

6. ภาพถายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทา จุดขยาย
ตาซาย (G) หลังพิมพภาพจํานวน 860 ชิ้น ผาสกรีน 77T

7. ภาพถายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทาจุดขยาย
หางตาดานขวา (H) หลังพิมพภาพจํานวน 860 ชิ้น
ผาสกรีน 77T

4. การทดสอบความหนาของเนื้อกาวอัดที่ไดจากการวิจัย โดยปาดกาวอัดหนากวาปกติ ใชแบบภาพ
ลายเสนขนาดเล็ก และลายเสนขนาดใหญ เพื่อทดสอบความสามารถในการเก็บรายละเอียดของเนื้อกาวอัด
โดยทดสอบกับผาสกรีนรูเปดมากเบอร 47T และพิมพตอเนื่องดวยหมึกพิมพเชื้อน้ํา
ภาพประกอบที่ 13 ภาพแสดงผลการทดสอบการถายแมพิมพ จุด G และจุด H กอนการพิมพภาพ
และหลังพิ มพ ภ าพ ที่มีความหนาของกาวอัดมากกวาปกติถายด วยกํ าลั งขยาย 50 เท า เปรียบเทีย บความ
แตกตางความหนาของเนื้อกาวอัดบนผาสกรีนรูเปดมาก เบอร 47T

G

1. ภาพแผนฟลมทดสอบ

ภาพเปรียบเทียบความแตกตางความหนาของเนื้อกาวอัดที่ปาดบนผาสกรีนรูเปดมาก 47T

G
2. ภาพถายขยายแมพิมพกอนพิมพตําแหนง (G) ดวย
การปาดกาวอัดดานสัมผัสชิ้นงาน 2 ครั้ง ดานปาด
หมึกพิมพ 2 ครั้ง ทิ้งไวในหองมืดใหแหงสนิทบนผา
สกรีน 47 T นําไปถายดวยแสง

H
3. ภาพถายขยายแมพิมพกอนพิมพตําแหนง (H) ดวยการ
ปาดกาวอัดดานสัมผัสชิ้นงาน 2 ครั้ง ดานปาดหมึกพิมพ 2
ครั้ง ทิ้งไวในหองมืดใหแหงสนิทปาดกาวอัดซ้ําดานสัมผัส
ชิ้นงาน 1 - 2 ครั้ง บนผาสกรีน 47 T นําไปถายดวยแสง

4. ภาพถายขยายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทา
ตําแหนง (G) ดวยการปาดกาวอัดดานสัมผัสชิ้นงาน
2 ครั้ง ดานปาดหมึกพิมพ 2 ครั้ง ทิ้งไวในหองมืดให
แหงสนิทบนผาสกรีน 47 T

5. ภาพถายขยายเนื้อกาวอัดดวยกําลังขยาย 50 เทา
ตําแหนง (H) ดวยการปาดกาวอัดดานสัมผัสชิ้นงาน
2 ครั้ง ดานปาดหมึกพิมพ 2 ครั้ง ทิ้งไวในหองมืดให
แหงสนิทปาดกาวอัดซ้ําดานสัมผัสชิ้นงาน 1 - 2 ครั้ง
บนผาสกรีน 47 T กอนพิมพภาพ

6. ภาพผลงานพิมพบนกระดาษ ชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 14 ภาพแสดงความทนทานของเนื้อกาวอัด ถายดวยกําลังขยาย 50 เทา จุด H ที่
ปาดกาวอัดดานสัมผัสชิ้นงาน 2 ครั้ง ดานปาดหมึกพิมพ 2 ครั้งทิ้งไวในหองมืดใหแหงสนิท ปาดกาวอัดซ้ําดาน
สัมผัสชิ้นงาน 1 - 2 ครั้ง บนผาสกรีน 47 T หลังทําการพิมพตอเนื่องจํานวน 860 ชิ้น

7. ภาพถายเนื้อกาวอัดกําลังขยาย 50 เทา ตําแหนง
H กอนพิมพภาพ

8. ภาพถายเนื้อกาวอัดกําลังขยาย 50 เทา ตําแหนง
H หลังพิมพภาพจํานวน 860 ชิ้น

9. ภาพผลงานพิมพบนกระดาษ ชิ้นที่ 860

5. ผลการทดสอบโดยเปรียบเทียบกาวอัดที่ไดจากการวิจัยกับกาวอัดทางการคา1บริษัท ที่นิยมใชกัน
ในปจจุบัน (ไมขอระบุชื่อบริษัท) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของเนื้อกาวอัดที่ยึดเกาะบนผาสกรีนมีรูเปด
มาก (เบอร53T) และเก็บความละเอียดและความคมชัดของเม็ดสกรีนที่มีความถี่มากไวได และพิมพตอเนื่อง
ดวยหมึกพิมพเชื้อน้ํา

ภาพประกอบที่ 15 ภาพแสดงความสามารถในการเก็บรายละเอียดของเนื้อกาวอัด ถายดวยกําลัง
ขยาย 50 เทาจุด E ตาขางซาย กอนพิมพและหลังพิมพภาพ แบบลายภาพเม็ดโทนสกรีนเบอร 30 ผาสกรีน
เบอร53Tเปรียบเทียบกาวอัดจากการวิจัยกับกาวอัดทางการคา1บริษัท ที่นิยมใชกันในปจจุบัน (ไมขอระบุชื่อ
บริษัท)

E

G

1. ภาพแผนฟลมทดสอบเม็ดโทนสกรีนขนาดเม็ดโทนสกรีน 30
ตําแหนงขยายตาขางซาย (E) และตําแหนงขยายหางตาขางขวา (G)

1. ภาพขยายแมพิมพกาวอัดทางการคากอนพิมพ

E
3. ภาพขยายตําแหนง E แมพิมพกาวอัดทางการคา
กอนพิมพ

2. ภาพขยายแมพิมพกาวอัดจากการวิจัยกอนพิมพ

E
4. ภาพขยายตําแหนง E แมพิมพกาวอัดจากการ
วิจัยกอนพิมพ

5. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาตาขางซายตําแหนง E
แมพิมพกาวอัดทางการคา กอนทําการพิมพภาพ

7. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาตาขางซายตําแหนง E
แมพิมพกาวอัดทางการคา หลังทําการพิมพภาพจํานวน
860 ชิ้น กาวอัดสามารถทนตอหมึกพิมพและแรงเสียดสี
จากยางปาดหมึกพิมพ

9. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาตาขางซายตําแหนง E
แมพิมพกาวอัดทางการคา หลังการพิมพภาพจํานวน
1,720 ชิ้นกาวอัดสามารถทนตอหมึกพิมพและแรง
เสียดสีจากยางปาดหมึกพิมพ

6. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาตาขางซายตําแหนง E
แมพิมพกาวอัดจากการวิจัย กอนทําการพิมพภาพ

8. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาตาขางซายตําแหนง E
แมพิมพกาวอัดจากการวิจัย หลังการพิมพภาพ จํานวน
860 ชิ้น กาวอัดสามารถทนตอหมึกพิมพและแรงเสียดสี
จากยางปาดหมึกพิมพ

10. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาตาขางซายตําแหนง
E แมพิมพกาวอัดจากการวิจยั หลังการพิมพภาพ
จํานวน 1,720 ชิ้นกาวอัดสามารถทนตอหมึกพิมพ
และแรงเสียดสีจากยางปาดหมึกพิมพ

11. ผลงานภาพพิมพบนกระดาษกาวอัดทางการคา
จํานวนพิมพ 860 ชิ้น

12. ผลงานภาพพิมพบนกระดาษกาวอัดจากการ
วิจัยจํานวนพิมพ 860 ชิ้น

ภาพประกอบที่ 16 ภาพแสดงรายละเอีย ดของเม็ ดสกรีน ของบริเวณหางตาข างขวาจุ ด G เพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถในการเก็บรายละเอี ยด กาวอัด ทางการคากั บกาวอัดที่ ไดจากการวิจัย ถายด วย
กําลังขยาย 50 เทา กอนพิมพและหลังพิมพภาพ กับผาสกรีนรูเปดมาก เบอร 53T

G
1. ภาพแผนฟลมทดสอบเม็ดโทนสกรีนขนาดเม็ด
โทนสกรีน 30 ตําแหนงขยายหางตาขางขวา (G)

2. ภาพขยายแมพิมพกาวอัดทางการคากอนพิมพ

3. ภาพขยายแมพิมพกาวอัดจากการวิจัยกอนพิมพ

G
4. ภาพขยายหางตาขางขวาตําแหนง G แมพิมพ
กาวอัดทางการคากอนพิมพ

G
5. ภาพขยายหางตาขางขวาตําแหนง G แมพิมพ
กาวอัดจากการวิจัยกอนพิมพ

6. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาหางตาขางขวาตําแหนง
G แมพิมพกาวอัดทางการคา กอนทําการพิมพภาพ

7. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาหางตาขางขวาตําแหนง
G แมพิมพกาวอัดจากการวิจัย กอนทําการพิมพภาพ

8. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาหางตาขางขวาตําแหนง
G แมพิมพกาวอัดทางการคา หลังทําการพิมพภาพ
จํานวน 860 ชิ้น กาวอัดสามารถทนตอหมึกพิมพและ
แรงเสียดสีจากยางปาดหมึกพิมพ

9. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาหางตาขางขวาตําแหนง G
แมพิมพกาวอัดจากการวิจัย หลังทําการพิมพภาพจํานวน
860 ชิ้น กาวอัดสามารถทนตอหมึกพิมพและแรงเสียดสี
จากยางปาดหมึกพิมพ

10. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาหางตาขางขวาตําแหนง
G แมพิมพกาวอัดทางการคา หลังทําการพิมพภาพ
จํานวน 1,720 ชิ้น กาวอัดสามารถทนตอหมึกพิมพและ
แรงเสียดสีจากยางปาดหมึกพิมพ

11. ภาพถายกําลังขยาย 50 เทาหางตาขางขวาตําแหนง
G แมพิมพกาวอัดจากการวิจัย หลังทําการพิมพภาพ
จํานวน 1,720 ชิ้น กาวอัดสามารถทนตอหมึกพิมพและ
แรงเสียดสีจากยางปาดหมึกพิมพ

12. ผลงานภาพพิมพบนกระดาษกาวอัดทางการคา
จํานวนพิมพ 1,720 ชิ้น

13. ผลงานภาพพิมพบนกระดาษกาวอัดจากการวิจัย
จํานวนพิมพ 1,720 ชิ้น

6. ผลการประเมินความพึ งพอใจเรื่อง คุณภาพเนื้อกาวอัดที่ไดจากการวิจัย เนื้อกาวอัดที่ใชในการ
ประเมิ น มีเนื้ อกาวอัดเกรดการค าที่มีชื่ อเสีย ง 2 บริษัทเปน ที่นิยมใชในปจจุบัน (ไมเปดเผยชื่อบริษัท) ซึ่งผู
ทดสอบไมทราบวาสูตรใดที่เปนสูตรของเกรดการคาที่รวมอยูดวยในจํานวน 3 สูตร หลังผานการทดสอบทาง
เทคนิคซิลคสกรีน โดยผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ, อาจารย
7. ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่อง คุณภาพเนื้อกาวอัดที่ไดจากการวิจัย หลังกลุมตัวอยางใชในการ
ปฏิบัติงานภาพพิมพ สรุปไดวาคาเฉลี่ยรายขอของระดับความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการใชกาว
อัดที่ไดจากการวิจัย

ผลการวิจัย
1. เนื้อกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสงที่ไดจากการผลิตและพัฒนา สําหรับใชในการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะภาพพิมพเทคนิคซิลคสกรีน มีคุณสมบัติเก็บรายละเอียดและความคมชัด เหมาะสมทนตอหมึกพิมพเชื้อ
น้ํา ทนตอแรงเสียดสีและการชะลางไดอยูในเกณฑดี
2. ความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ และอาจารย ที่มีตอการทดสอบใชกาวอัดที่ไดจากผลิต
และพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.57
3. ความพึงพอใจของนักเรียน, นักศึกษา ที่มีตอการทดสอบใชกาวอัดที่ไดจากผลิตและพัฒนา อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.75
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการประเมิ น วั ดความพึ งพอใจของผูท รงคุณ วุฒิ ภ าพพิม พ , อาจารย แสดงให เห็ น วาค าเฉลี่ ย
คุณสมบัติของกาวอัดที่นํามาใชในการทดสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ, อาจารย เนื้อกาวที่ไดจากการวิจัย
(สูตร B) มีคาเฉลี่ยสูงกวาเนื้อกาวอัดทางการคา 2 บริษัท (สูตร A - C) ทั้ง 3 ดาน
โดยวัดระดับคุณภาพความพึงพอใจ 2 กลุมประกอบดวย ผูทรงวุฒิภาพพิมพ, อาจารย และความพึง
พอใจของนักเรียน, นักศึกษาสาขาภาพพิมพ
ความพึงพอใจของผูทรงวุฒิภาพพิมพ, อาจารย
ด า นลั ก ษณะทางกายภาพของกาวอั ด ที่ ผู วิ จั ย ผลิ ต และพั ฒ นาขึ้ น มี ลั ก ษณะทางกายภาพซึ่ ง
ประกอบดวย ความหนืดของเนื้อกาวอัดเมื่อผสมสารไวแสง มีความเหมาะสมตอการปาดกาวอัดเคลือบบนผา
สกรีน, สีของเนื้อกาวอัดเมื่อแหงแลวมีความโปรงใส ทําใหงายตอการจัดตําแหนงพิมพภาพ, กลิ่นของเนื้อกาว
อัด, การลางกาวอัดออกจากผาสกรีนดวยผงคลอรีนทําไดงาย, มีความเหมาะสมในการนําไปใชสรางผลงาน
ศิลปะกับเทคนิคซิลคสกรีนไดดี ผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ, อาจารยมีความพึงพอใจในการใชอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.66
ดานคุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวอัดเมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดมากเบอร53T ที่ผูวิจัยผลิตและพัฒนาขึ้น
ซึ่งประกอบดวย ความสามารถของกาวอัดในการยึดเกาะบนผาสกรีนเบอร 53T, การลางลายภาพไดงายเมื่อ
ถายดวยแสงในชวงระยะเวลา 2.00 - 3.30 นาที, ระดับความคมชัดเมื่อลางลายภาพ, กาวอัดมีความทนทาน
ตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา เมื่อเคลือบดวยน้ํายาเคลือบทน (Patly), กาวอัดทนทานตอแรงเสียดสีของยางปาดหมึก
พิมพ มีคุณสมบัติเฉพาะที่ผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ, อาจารยมีความพึงพอใจในการใชอยูในระดับมากที่สุดในทุก
ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.53
ดานคุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวอัดเมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดนอยเบอร77T ที่ผูวิจัยผลิตและพัฒนาขึ้น
ซึ่งประกอบดวย ความสามารถของกาวอัดในการยึดเกาะบนผาสกรีนเบอร 77T, การลางลายภาพไดงายเมื่อ
ถายดวยแสงในชวงระยะเวลา 2.00 - 3.30 นาที, ระดับความคมชัดเมื่อลางลายภาพ, กาวอัดมีความทนทาน
ตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา เมื่อเคลือบดวยน้ํายาเคลือบทน (Patly), กาวอัดทนทานตอแรงเสียดสีของยางปาดหมึก
พิมพ มีคุณสมบัติเฉพาะที่ผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ, อาจารยมีความพึงพอใจในการใชอยูในระดับมากที่สุดใน
ทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.48
และเมื่ อ คิ ด ค า เฉลี่ ย รวมความพึ ง พอใจของกาวอั ด ที่ ผู วิ จั ย ได ผ ลิ ต และพั ฒ นาขึ้ น ทั้ ง 3 ด า น ที่
ผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ, อาจารยมีความพึงพอใจในการใชอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 คา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.57

ความพึงพอใจของนักเรียน,นักศึกษาสาขาภาพพิมพ
ด า นลั ก ษณะทางกายภาพของกาวอั ด ที่ ผู วิ จั ย ผลิ ต และพั ฒ นาขึ้ น มี ลั ก ษณะทางกายภาพซึ่ ง
ประกอบดวย ความหนืดของเนื้อกาวอัดเมื่อผสมสารไวแสง มีความเหมาะสมตอการปาดกาวอัดเคลือบบนผา
สกรีน, สีของเนื้อกาวอัดเมื่อแหงแลวมีความโปรงใส ทําใหงายตอการจัดตําแหนงพิมพภาพ, กลิ่นของเนื้อกาว
อัด, การลางกาวอัดออกจากผาสกรีนดวยผงคลอรีนทําไดงาย, มีความเหมาะสมในการนําไปใชสรางผลงาน
ศิลปะเทคนิคซิลคสกรีนไดดี นักเรียน,นักศึกษาสาขาภาพพิมพมีความพึงพอใจในการใชอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.04
ดานคุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวอัดเมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดมากเบอร53T ที่ผูวิจัยผลิตและพัฒนาขึ้น
ซึ่งประกอบดวย ความสามารถของกาวอัดในการยึดเกาะบนผาสกรีนเบอร 53T, การลางลายภาพไดงายเมื่อ
ถายดวยแสงในชวงระยะเวลา 2.00 - 3.30 นาที, ระดับความคมชัดเมื่อลางลายภาพ, กาวอัดมีความทนทาน
ตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา เมื่อเคลือบดวยน้ํายาเคลือบทน (Patly), กาวอัดทนทานตอแรงเสียดสีของยางปาดหมึก
พิมพ นักเรียน,นักศึกษาสาขาภาพพิมพ มีความพึงพอใจในการใชอยูในระดับมากที่สุดในทุกดาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.71 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.46
ดานคุณสมบัติเฉพาะของเนื้อกาวอัดเมื่อใชกับผาสกรีนรูเปดนอยเบอร77T ที่ผูวิจัยผลิตและพัฒนาขึ้น
ซึ่งประกอบดวย ความสามารถของกาวอัดในการยึดเกาะบนผาสกรีนเบอร 77T, การลางลายภาพไดงายเมื่อ
ถายดวยแสงในชวงระยะเวลา 2.00 - 3.30 นาที, ระดับความคมชัดเมื่อลางลายภาพ, กาวอัดมีความทนทาน
ตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา เมื่อเคลือบดวยน้ํายาเคลือบทน (Patly), กาวอัดทนทานตอแรงเสียดสีของยางปาดหมึก
พิมพ นักเรียน,นักศึกษาสาขาภาพพิมพ มีความพึงพอใจในการใชอยูในระดับมากที่สุดในทุกดาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.79 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.41
และเมื่อคิดคาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของกาวอัดที่ผูวิจัยไดผลิตและพัฒนาขึ้นทั้ง 3 ดาน ที่นักเรียน,
นักศึกษาสาขาภาพพิมพ มีความพึงพอใจในการใชอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.75
จากผลการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา เนื้อกาวอัดชนิดผสมน้ํายาไวแสงที่ไดจากการผลิตและพัฒนา
ประกอบดวยกาวเนื้อละเอียด 30 กาวเนื้อหยาบ 20, กาว PVA 30, Free fatty acid 0.5, Natural oil 4.0
อัตราสวนผสม (โดยน้ําหนัก) มีความเหมาะสมสําหรับใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพ เทคนิคซิลค
สกรีน ซึ่งมีคุณสมบัติเก็บรายละเอียดและความคมชัด เหมาะสมทนตอหมึกพิมพเชื้อน้ํา ทนตอแรงเสียดสีและ
การชะลางไดอยูในเกณฑดี ระดับความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิภาพพิมพ และอาจารย ที่มีตอการทดสอบใช
กาวอัดที่ไดจากผลิตและพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด และระดับความพึงพอใจของนักเรียน, นักศึกษา ที่มีตอ
คุณสมบัติเฉพาะเนื้อกาวอัดอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน เนื้อกาวอัดที่ไดจากการวิจัยสามารถใชไดดีกับผา
สกรีนรูเปดมากและรูเปดนอย และแบบลายภาพขนาดตางๆ จนถึงแบบลายภาพที่มีความละเอียดมาก การ
ผลิตมีขั้นตอนที่ไมซับซอน สามารถผลิตไดเองโดยใชวัสดุที่หาไดงาย สารที่ใชผสมเพื่อปรับโครงสรางทางเคมี
ลวนเปนสารเคมีที่มาจากธรรมชาติ ไมเปนอันตรายตอผูใช และกอมลพิษตอสภาพแวดลอม จากคุณสมบัติ
และคุณภาพของกาวอัดที่ไดจากการวิจัยนี้ สามารถ นํามาใชทดแทนกาวอัดทางการคาไดเปนอยางดีและมี
ราคาตอหนวยถูกกวา
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการวิจัยพัฒนาตอยอดในขั้นระดับอุตสาหกรรมการพิมพ และพัฒนาความสามารถของ
เนื้อกาวอัดที่สามารถทนตอหมึกพิมพเชื้อน้ํามัน และหมึกพิมพพลาสติซอล

2. ควรมีระยะเวลาในการวิจัยใหมากกวานี้ เพื่อทดสอบอายุของเนื้อกาวอัดวามีอายุนานที่สุดมาก
เทาใดที่ยังคงสภาพของคุณภาพคงเดิม
3. ควรทํ าวิ จั ย เรื่อ งหมึ กพิ มพ ที่ม าจากธรรมชาติ เพื่ อใช ในการสรางสรรค ผ ลงานศิ ล ปะภาพพิ ม พ
เทคนิคซิลคสกรีน
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ภาคผนวก
ภาพผลงานภาพพิมพบางสวนที่ผูเชี่ยวชาญภาพพิมพ, อาจารยทดสอบเนื้อกาวอัด จํานวน 3 สูตร
แบบลายภาพเม็ดสกรีนหยาบ เบอร 35 ผาสกรีน เบอร 53T และ เบอร 77T
กาวอัดสูตร A ทางการคา

เม็ดสกรีน เบอร 35 ผาสกรีน 53T

เม็ดสกรีน เบอร 35 ผาสกรีน 77T

กาวอัดสูตร B ที่ไดจากการวิจัย

เม็ดสกรีน เบอร 35 ผาสกรีน 53T

เม็ดสกรีน เบอร 35 ผาสกรีน 77T

กาวอัดสูตร C ทางการคา

เม็ดสกรีน เบอร 35 ผาสกรีน 53T

เม็ดสกรีน เบอร 35 ผาสกรีน 77T

แบบลายภาพเม็ดสกรีนละเอียด เบอร 40 ผาสกรีน เบอร 53T และเบอร 77T
กาวอัดสูตร A ทางการคา

เม็ดสกรีน เบอร 40 ผาสกรีน 53T

เม็ดสกรีน เบอร 40 ผาสกรีน 77T

กาวอัดสูตร B ที่ไดจากการวิจัย

เม็ดสกรีน เบอร 40 ผาสกรีน 53T

เม็ดสกรีน เบอร 40 ผาสกรีน 77T

กาวอัดสูตร C ทางการคา

เม็ดสกรีน เบอร 40 ผาสกรีน 53T

เม็ดสกรีน เบอร 40 ผาสกรีน 77T

