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บทคดัย่อ 
 

   การพฒันากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องจากใบสับปะรดท่ีเหมาะสมต่อ 
การพิมพบ์รรจุภณัฑ ์ มีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือปรับปรุงสมบติัของกระดาษจากใบสับปะรดใหเ้หมาะ 
สมส าหรับงานบรรจุภณัฑ ์  2) เพ่ือทดสอบสมบติัท่ีเหมาะสมในการน าไปใชง้านตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.170-2550  3)  เพ่ือทดสอบความเหมาะสมต่อการพิมพบ์รรจุภณัฑข์องกระดาษ
ใบสับปะรดท่ีปรับปรุงแลว้  งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลองโดยศึกษาอตัราส่วนผสมกนัท่ีต่างกนั
ระหวา่งเยือ่สบัปะรดกบัเยือ่สนในอตัราส่วน 100:0 , 75:25 , 50:50 , 25:75 , 0:100 เพ่ือข้ึนรูป
แผ่นกระดาษแลว้ทดสอบสมบติัทางกายภาพและเชิงกล เม่ือไดอ้ตัราส่วนท่ีมีความเหมาะสมแลว้จึง
น าอตัราส่วนนั้นมาท าการฟอกขาวจากนั้นจึงน ามาเคลือบสาร Alkyl Ketene Dimer (AKD), 
Polymer และ Silica ในอตัราส่วน 4:4:2.5 , 8:4:2.5 , 12:4:2.5 , 16:4:2.5 และ 20:4:2.5 แลว้น ามาข้ึน
รูปแผ่นกระดาษและน าไปพิมพส์กรีนจากนั้นจึงน าไปทดสอบตามมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มอก. 170-
2550 และการทดสอบทางการพิมพ ์   ผลการวิจยัพบว่าอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมในสมบติัเชิง
กายภาพและเชิงกลในงานวิจยัน้ีคืออตัราส่วนผสมเยื่อใบสบัปะรดกบัเยือ่สนท่ี 100:0 และเม่ือน าไป 
ใส่สารเคลือบและน าไปทดสอบทางการพิมพพ์บว่าอตัราส่วนท่ีมีความเหมาะสมคือ 4:4:2.5, 
8:4:2.5 , 12:4:2.5 และ 16:4:2.5 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอยูใ่นช่วงท่ีก าหนดของ
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  มอก. 170-2550  และสามารถน าไปผลิตเป็นกระดาษผิวกล่องท่ี
เหมาะสมต่อการพิมพบ์รรจุภณัฑท่ี์สามารถน าไปใชไ้ดแ้ละลดตน้ทุนในการน าเขา้เยื่อสนท่ีมีราคา
แพงได ้   
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Abstract 
 

The development of bleached kraft liner board produced from pineapple leaves for 
packaging aimed to; 1) develop quality of pineapple leaf fiber paper for packaging; 2) test paper 
quality for the use according to TIS 170-2550 and; 3) test suitability of developed pineapple leaf 
fiber paper for printing package. This research is an experimental study investigating proportions 
of pineapple leaf fiber and pine pulp at 100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100 to form paper. The 
physical and mechanical properties were tested. Then, the suitable proportion was used for 
bleaching and coated by Alkyl Ketene Dimer (AKD), Polymer and Silica at proportions of 
4:4:2.5, 8:4:2.5, 12:4:2.5, 16:4:2.5 and 20:4:2.5. After that, paper was formed, screened and 
tested for TIS 170-2550 and printing. The results showed that the suitable proportion of 
pineapple leaf fiber and pine pulp for physical and mechanical properties was at 100:0. After 
coating and having printing test, the suitable proportions were 4:4:2.5, 8:4:2.5, 12:4:2.5 and 
16:4:2.5. These proportions meet TIS 170 -2 5 50 and can be applied to produce liner board 
suitable for printing package and reduce cost of importing expensive pine pulp. 
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บทที ่ 1  

บทน า  
 

1.1. ทีม่าความส าคัญและปัญหา 
ปัจจุบนักระดาษเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก  ในประเทศไทย

มีแนวโนม้การใชก้ระดาษเพ่ิมข้ึนทุกๆ โดยในปี 2543 มีการบริโภคกระดาษ 35 กิโลกรัมต่อคน 
และเม่ือปี 2552 มีการบริโภคกระดาษ 53 กิโลกรัมต่อคน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51 ส่วนในปี 2557 คาด
วา่จะมีการบริโภคกระดาษสูงถึง 62 กิโลกรัมต่อคน [1]   ขณะท่ีอตัราการบริโภคกระดาษของ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ในแถบเอเชียทั้งญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้  ไตห้วนั และมาเลเชีย มีการบริโภคกระดาษ
สูงถึงปีละประมาณ 215, 173, 153 และ109 กิโลกรัมต่อคน ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ประเทศท่ีมี
การพฒันาแลว้จะมีการบริโภคกระดาษต่อคนเป็นจ านวนท่ีสูงมาก ดงันั้นการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจ การขยายจ านวนประชากรของประเทศ ตลอดจนอตัราการเรียนรู้หนงัสือท่ีคาดวา่จะเพ่ิม
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหค้าดการณ์ไดว่้าแนวโนม้ความตอ้งการบริโภคกระดาษในประเทศยงัมี
โอกาสขยายตวัไดอี้กมากในระยะยาว และจะส่งผลใหมี้ความตอ้งการใชเ้ยือ่กระดาษเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิดการขยายตวัของอุตสาหกรรมในอนาคต   ในประเทศไทยกระดาษท่ีมีการใช้
มากท่ีสุดคือ กระดาษคราฟท์(กระดาษเหนียว) (55%) รองลงมาเป็นกระดาษส าหรับพิมพเ์ขียน 
(24%) กระดาษแข็ง (11%) กระดาษหนงัสือพิมพ ์ (7%) และกระดาษอนามยั (3%) ตามล าดบั 
กระดาษคราฟทส่์วนใหญ่จะมีเน้ือหยาบ สีน ้าตาลตามสีของเน้ือไมท่ี้น ามาผลิต แต่บางชนิดก็มีสี
ขาวเพราะใชเ้ยือ่ฟอกขาวหรืออาจมีสีอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัผูผ้ลิตและความตอ้งการของตลาด กระดาษ
คราฟทเ์ป็นกระดาษท่ีมีความเหนียวและแข็งแรงกว่ากระดาษธรรมดา จึงถูกน าไปใชใ้นเป็นวตัถุดิบ
ส าคญัส าหรับการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก ถุงกระดาษซีเมนต ์เป็นตน้ [1]  

เยื่อกระดาษท่ีผลิตไดใ้นประเทศไทยจะเป็นเยือ่จากตน้ยคูาลิปตสัซ่ึงเป็นเยื่อใยสั้นเป็นส่วน
ใหญ่ นอกจากน้ีมีเย่ือจากชานออ้ย เยื่อจากตน้ไผ ่ และเย่ือจากปาลม์น ้ามนับางเลก็นอ้ย ส่วนเยือ่ใย
ยาวนั้น  ไม่มีการผลิตในประเทศเน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นเกษตรกรรมท่ีไม่สามารถเพาะปลูกไมท่ี้
ใหใ้ยยาวไดใ้นเขตเมืองร้อน จึงท าใหต้อ้งน าเขา้เยื่อใยยาวทั้งหมด ความตอ้งการกระดาษเพ่ิมข้ึนแต่
ป่าไมมี้จ ากดัโตไม่ทนักบัความตอ้งการของมนุษยแ์ละปัญหาดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท าใหมี้
การแสวงหาวตัถุดิบในการผลิตกระดาษข้ึนมาทดแทนไม ้ วตัถุดิบกลุ่มไม่ใช่ไมเ้ช่น ชานออ้ย ฟาง
ขา้ว กาบกลว้ย ล าตน้มนัส าปะหลงั กาบปาลม์น ้ามนัและใบสับปะรด เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวสัดุ
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เหลือใชท้างการเกษตรไดรั้บความสนใจเพ่ือน ามาใชท้ ากระดาษเพ่ิมมากข้ึน  วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิต
กระดาษในประเทศไทยประกอบดว้ยเยือ่ใยสั้นร้อยละ 26 เยือ่ใยยาวร้อยละ 8 และเศษกระดาษร้อย
ละ 66 ประเทศไทยสามารถผลิตไดเ้ฉพาะเยือ่ใยสั้นส่วนเยื่อใยยาวตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ 
ส าหรับเศษกระดาษไดจ้ากการเก็บรวบรวมในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศ อุตสาหกรรมเยื่อ
กระดาษมีขนาดก าลงัการผลิต 1.2 ลา้นตนั มีอตัราการใชก้ าลงัการผลิตร้อยละ 98   วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็น
ไมย้คูาลิปตสัร้อยละ 82 ในการจดัหาไมย้คูาลิปตสัผูป้ระกอบการผลิตกลา้ไมย้คูาลิปตสัให้
เกษตรกรน าไปปลูก  ส าหรับป้อนโรงงานผลิตเยือ่กระดาษเพ่ือผลิตเยื่อกระดาษส าหรับป้อนให้
โรงงานผลิตกระดาษท าการผลิตกระดาษประเภทต่างๆ ส่งใหโ้รงงานผลิตบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใช้
ท ากล่องบรรจุภณัฑต่์อไป  

โครงสร้างอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ และกระดาษปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงงานผลิตเยือ่

กระดาษ 8  ราย โรงงานผลิตกระดาษ 50 ราย และโรงงานผลิตกระดาษครบวงจร 1 ราย มีการจา้ง

งานประมาณ 3 แสนคน ในประเทศไทยวตัถุดิบหลกัๆ ท่ีใชผ้ลิตกระดาษคือไม ้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม คือ 1.ไมใ้บกวา้ง ใหเ้สน้ใยสั้น เช่น ยคูาลิปตสั  2. ไมใ้บแคบ ใหเ้สน้ใยยาว เช่น สน เป็นตน้ 

และ 3. เยือ่เวียนท าใหม ่ ประเทศไทยสามารถผลิตไดแ้ต่เยือ่ใยสั้น ส่วนเยือ่ใยยาวนั้นจ าเป็นตอ้ง

น าเขา้จากต่างประเทศ  ความตอ้งการกระดาษเพ่ิมข้ึนแต่ป่าไมมี้จ ากดัโตไม่ทนักบัความตอ้งการ

ของมนุษยแ์ละปัญหาดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท าใหมี้การแสวงหาวตัถุดิบในการผลิตกระดาษ

ข้ึนมาทดแทนไม ้    วตัถดิุบกลุ่มไม่ใช่ไม ้ เช่น ชานออ้ย ฟางขา้ว กาบกลว้ย ล าตน้มนัส าปะหลงั 

กาบปาลม์น ้ามนัและใบสับปะรด เป็นตน้  ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ผูผ้ลิตสับปะรดรายใหญ่ของ

โลก มีพ้ืนท่ีปลูกสบัปะรดกระจายอยูท่ัว่ประเทศประมาณ 672,191 ไร่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็น

จงัหวดัท่ีมีการปลูกสับปะรดมากท่ีสุด [2] ใบสบัปะรดจึงน่าสนใจท่ีจะน ามาผลิตกระดาษ เน่ืองจาก

นิยมปลูกกนัโดยทัว่ไปในประเทศไทยเก็บเก่ียวไดต้ลอดปี ซ่ึงผลสับปะรดเท่านั้นท่ีถูกน ามาบริโภค

ส่วนอ่ืนเช่น ใบ ถูกท้ิงเป็นขยะ ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การน าใบสบัปะรดมาผลิตเป็นกระดาษ

เป็นการช่วยลดขยะและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัใบสับปะรดอีกดว้ย ในปัจจุบนัมีการน าใบสบัปะรดมาผลิต

เป็นกระดาษบา้งแลว้แต่กระดาษจากใบสบัปะรดส่วนใหญ่ท่ีผลิตไดน้ ามาใชใ้นงานหัตถกรรมเน่ือง 

จากกระดาษใบสับปะรดท่ีผลิตไดน้ี้ยงัมีคุณภาพไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการท าบรรจุภณัฑแ์ละ 

การพิมพ ์
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1.2. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
1.2.1. เพ่ือปรับปรุงสมบติัของกระดาษจากใบสับปะรดใหเ้หมาะสมส าหรับงานบรรจุภณัฑ์ 
1.2.2. เพ่ือทดสอบสมบติัท่ีเหมาะสมในการน าไปใชง้านตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 

170-2550 
1.2.3. เพ่ือทดสอบความเหมาะสมต่อการพิมพบ์รรจุภณัฑข์องกระดาษใบสบัปะรดท่ีปรับ 

ปรุงแลว้ 
 

1.3. ขอบเขตของงานวจัิย 
การวิจยัน้ีใชใ้บสบัประรดพนัธ์ุปัตตาเวียจากจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  กระบวนการตม้เยื่อใช้

เป็นแบบระบบเปิดซ่ึงใชร้ะบบการพิมพแ์บบสกรีน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมบติักระดาษเหนียว 
(มอก.170-2550) 

1) น ้าหน6ั76กมาตรฐาน  
(basis weight) 

2) ความช้ืน (Moisture) 
3) ค่าความตา้นแรงดึง  

(Tensile strength) 
4) ความตา้นแรงดนัทะลุ  

(Burst strength) 
5) ความตา้นทานแรงฉีก  

(Tear strength) 
6) การดูดซึมน ้า  

( Water Resintance) 
7) ความตา้นแรงกดวงแหวน   

(Ring Crush Resistance) 

8) ค่าความขาวสว่าง 
(brightness) 
 

อตัราส่วนผสม  สับประรด : เยื่อสน 
100:0, 75:2, 50:50, 25:75, 0:100 

 
 

อตัราส่วนผสมสารเคลือบ  
Alkyl Ketwme Dimer (AKD) : Polymer : 

Silica 
4:4:2.5, 8:4:2.5, 12:4:2.5, 16:4:2.5, 

20:4:2.5 
 

 

ฟอกขาว  

การทดสอบการพิมพ ์
1) วดัความเขม้ของเมด็สี 
2) วดัการยดึติด 
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1.4. สมมุติฐานการวจัิย 
ไดก้ระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องบรรจุภณัฑจ์ากใบสบัประรดท่ีมีคุณตาม 

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 170-2550 และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการพิมพบ์รรจุภณัฑ ์
 

1.5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.5.1. ไดก้ระดาษเหนียวจากใบสับปะรดท่ีมีสมบติัท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานก าหนด 
1.5.2. ไดก้ระดาษเหนียวท่ีเป็นน าเอาวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใชใ้นการผลิตใน 

ระบบอุตสาหกรรม 
1.5.3. ไดก้ระดาษเหนียวท่ีช่วยลดตน้ทุนในการผลิตการน าเขา้เยื่อใยยาวจากต่างประเทศ
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การพฒันากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องจากใบสับปะรดท่ีเหมาะสมต่อ
การพิมพบ์รรจุภณัฑ ์มีการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

2.1. ความรู้ทัว่ไปเบื้องต้นเกีย่วกบัสับปะรด 

2.1.1. ลกัษณะทัว่ไป  
สับปะรด (Ananas comosus)       เป็นไมผ้ลเขตร้อน ท่ีจดัอยูใ่นวงศ ์Bromeliaceae  

มีถ่ินก ำเนิด อยู่ในเขตร้อน ของทวีปอเมริกำใต้ นักเดินเรือ ชำวสเปนและโปรตุเกส เป็นผู ้น ำ
สบัปะรดไปเผยแพร่ไปยงัยโุรป อเมริกำเหนือและเอเชียในรำวศตวรรษท่ี 16         และแพร่เขำ้มำยงั 
ประเทศไทยรำวปี พ.ศ. 2213 - 2243 แม้ว่ำสับปะรดไม่ได้เป็นพืชพื้นเมืองของไทยแต่ก็สำมำรถ 
เจริญเติบโตและแพร่กระจำยไดดี้ในประเทศไทยเน่ืองจำกสับปะรดท่ีปลูกรับประทำนผลกนัอยูเ่ป็น 
พนัธ์ุท่ีไม่มีเมล็ดจึงตอ้งมีกำรขยำยพนัธ์ุโดยใชส่้วนของล ำตน้ เช่น หน่อ จุกและตะเกียงแต่เน่ืองจำก 
มีกำรปลูกและขยำยพนัธ์ุกนัมำนำนจนมีลกัษณะกลำยพนัธ์ุเดิมไปตำมล ำดบับำงพนัธ์ุมีลกัษณะ 
คล้ำยพนัธ์ุป่ำ  คือมีตน้สูงใหญ่มีหนำมมำกและมีผลเล็กส ำหรับสับปะรดพนัธ์ุท่ีปลูกเป็นกำรค้ำ 
ในปัจจุบนั จะไดรั้บกำรคดัเลือกจำกตน้ท่ีมีลกัษณะเด่นคือ ผลใหญ่ ตน้เต้ีย หนำมนอ้ยผล     เป็นรูป 
ทรงกระบอกและมีอำยถึุงวนัเก็บเก่ียวสั้น 

2.1.2. พนัธ์ุสับปะรด 
พนัธ์ุสับปะรดท่ีปลูกเป็นกำรคำ้ในประเทศไทย ไดแ้ก่  

2.1.2.1. พนัธ์ุปัตตำเวีย (Smooth Cayenne)  หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่ำ พนัธ์ุศรีรำชำ 

มีผลใหญ่ท่ีสุดในบรรดำสับปะรดดว้ยกนั   โดยเน้ือมีรสหวำนฉ ่ำใบมีสีเขียวเขม้กลำงใบเป็นร่องมีสี 

แดงอมน ้ำตำลปลำยใบมีหนำมเล็กนอ้ย   เป็นพนัธ์ุเดียวท่ีปลูกเพื่อส่งโรงงำนสับปะรดกระป๋องปลูก 

มำกในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชลบุรี เพชรบุรี ระยองและล ำปำง 

2.1.2.2. พนัธ์ุอินทรชิตหรืออินทรชิตแดง    (SingaporeSpanish)    เป็นพนัธ์ุเก่ำแก่ 

ท่ีสุดของประเทศไทยปลูกมำนำนนบัตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยำ      ตน้มีขนำดใหญ่กวำ่พนัธ์ุปัตตำเวยี 

เล็กนอ้ยแต่มีหนำมแหลมคมรูปโคง้งอสีน ้ำตำลอมแดงท่ีขอบใบ     ใบมีสีเขียวอ่อนผลยอ่ยนูนเด่น 
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ชดัตำลึกเม่ือแก่จดัเน้ือเป็นสีทองรสไม่หวำนจดัภำยในผลมีเส้นใยมำกและผลค่อนขำ้งเล็กจึงไม่ 

นิยมปลูกเพื่อบรรจุกระป๋องปลูกมำกท่ีอ ำเภอบำงคลำ้จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

2.1.2.3. พนัธ์ุขำว (Selangor Green) เป็นพนัธ์ุท่ีปลูกมำกในอ ำเภอบำงคลำ้  มีทรง  

พุม่เต้ีย มีใบสีเขียวอมเหลือง    ใบสั้นและแคบกวำ่อินทรชิตขอบใบมีหนำมแหลม ผลมีหลำยจุกแต่ 

เน้ือมีรสชำติและคุณภำพคลำ้ยคลึงกบัพนัธ์ุอินทรชิตมำกจึงมีผูส้ันนิษฐำนวำ่คงจะกลำยพนัธ์ุมำจำก  

พนัธ์ุอินทรชิต 

2.1.2.4. พนัธ์ุภูเก็ตหรือพนัธ์ุสวี (Malacca Queen) เป็นพนัธ์ุท่ีมีใบแคบและยำว 

ใบสีเขียวอ่อน และมีแถบสีแดงตอนกลำงใบ  ขอบใบเต็มไปดว้ยหนำมสีแดงผลมีขนำดเล็กผลยอ่ย 

นูน ตำลึก เน้ือมีสีเหลือง รสหวำนกรอบ และมีกล่ินหอม นิยมปลูกกนัมำกในภำค ใตบ้ริเวณจงัหวดั 

ภูเก็ตและชุมพร 

2.1.2.5. พนัธ์ุนำงแลหรือพนัธ์ุน ้ำผึ้ง ลกัษณะของตน้ ใบ ดอก และผล จะคลำ้ยคลึง 

กันพันธ์ุปัตตำเวียมำกจึงอำจเป็นพันธ์ุย่อยหรือกลำยพันธ์ุมำจำกพันธ์ุปัตตำเวียมีปลูกมำกท่ี 

ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย เน่ืองจำกมีรสหวำนจดัเป็นท่ีนิยมของตลำดจึงปลูกเพิ่มมำกข้ึน 

2.1.2.6. พนัธ์ุตรำดสีทอง  สับปะรดตรำดสีทองสับปะรดพนัธ์ุน้ีจะไม่เหมือนพนัธ์ุ

อ่ืนตรงท่ีมีรสชำติหวำนกรอบทั้งผลโดยเฉพำะผวิเป็นตำๆ  สีเหลืองเยน็ฉ ่ำน่ำรับประทำน  

2.1.3. ประโยชน์ของสับปะรด 
2.1.3.1. เน้ือ          ใชรั้บประทำนสดหรือแปรรูปเป็นสับปะรดแช่อ่ิม    สับปะรดกวน          

สับปะรดแหง้  แยมสับปะรดหรือบรรจุกระป๋องและคั้นท ำน ้ำสับปะรดในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ใชเ้น้ือสับปะรดผสมกบัปลำและเกลือหมกัไวท้  ำเป็นอำหำรท่ีเรียกวำ่ “เคม็หมำก” 

2.1.3.2. จำกเศษเหลือของสับปะรดส่วนใหญ่จำกอุตสำหกรรมบรรจุกระป๋องสำมำรถ 
น ำมำแปรรูปท ำอยำ่งอ่ืนได ้ เช่น  น ้ำเช่ือม   แอลกอฮอล์   น ้ำส้มสำยชู   กรดอินทรีย ์ 3  ชนิด   คือ   
กรดซิตริก กรดมำลิกและกรดแอสคอร์บิก   

2.1.3.3. ใบ 
ก. เส้นใยจำกใบสับปะรด น ำมำทอเป็นผำ้ใยสับปะรด     ในฟิลิปปินส์   

เรียกวำ่ "ผำ้บำรอง" รำคำแพง นิยมตดัเป็นชุดสำกลประจ ำของชำติฟิลิปปินส์และไตห้วนั 
ข. เยือ่กระดำษจำกใยสับปะรดจะไดก้ระดำษท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ  คือ  

ควำมบำงมำกมีผวินุ่มเนียนสำมำรถบิดงอหรือเปล่ียนรูปร่ำงไดง่้ำยโดยไม่เสียหำยในหลำยประเทศ 
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ใชเ้ป็นกระดำษส ำหรับพิมพธ์นบตัร 
2.1.3.4. เปลือก   กำรใชเ้ปลือกสับปะรดเล้ียงววั  โดยเฉพาะเปลือกสับปะรดท่ีทิ้งไว ้

 2-3 วนั  สีออกเป็นน ้ำตำลเทำๆ มีกล่ินเหมน็เล็กนอ้ยววัจะชอบกินมำกกวำ่เปลือกสด  
2.1.3.5. จุก  เติบโตข้ึนเหมือนสับปะรดหลงัจำกดอกดรยไปแลว้จุกจะมีน ้ำหนกัทัว่ 

ไปตั้งแต่อำย ุ0.075-0.2 กิโลกรัม ใหผ้ลตำมธรรมชำติเม่ือมีอำย ุ22- 24 เดือน  [1] 
 

2.2.   องค์ประกอบของกระดาษ 
  องคป์ระกอบของกระดาษแบ่งออกเป็น 2 จ าพวก คือ 

2.2.1.  องคป์ระกอบท่ีเป็นเส้นใย 
     กระดาษสามารถยึดตวัเป็นแผ่น  ไดเ้กิดจากเส้นใยเป็นจ านวนมากสานกนัอย่างไม่

เป็นระเบียบ เส้นใยดงักล่าวโดยทัว่ไปจะใชเ้สน้ใยจากธรรมชาติจากพืช อาจมีการใชเ้สน้ใยจากสัตว์
หรือจากแร่ก็ได้ นอกจาน้ียงัมีการใช้เส้นใยสังเคราะห์ เช่นพวกพอลิอาไมด์ (Polyamide) ซ่ึงช่วย
ทดแทนการใช้เส้นใยจากธรรมชาติ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรได้คุ ้มค่าประกอบกับการลด
ตน้ทุนของกระดาษ ไดมี้การน ากระดาษใชแ้ลว้มาใช้ในการผลิตกระดาษอีกคร้ังหน่ึง เยื่อท่ีไดจ้าก
กระดาษท่ีใช้แลว้จะมีความขาวและความแข็งแรงต ่าลงเน่ืองจากตอ้งผ่านขบวนการขจดัส่ิงท่ีปน 
เป้ือนมาดว้ย 

เสน้ใยจากพืชท่ีเป็นตวัหลกัของกระดาษ ท ามาจากไมเ้น้ืออ่อน เช่น ตน้สน ตน้ยคูาลิปตสั 
ซ่ึงมีเส้นใยยาวช่วยใหก้ระดาษมีความแข็งแรงและเหนียว และมีการน าไมเ้น้ือแข็งจ าพวก ตน้โอ๊ก 
ตน้เมเปิล มาใชท้ าเสน้ใยซ่ึงจะไดเ้ส้นใยท่ีสั้นกวา่แต่ช่วยท าใหผิ้วกระดาษเรียบและทึบแสงมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีการน าพืชลม้ลุก เช่นตน้กก ปอกระเจา ออ้ย ฝ้าย มาใชท้ าเยือ่กระดาษดว้ย 
     เสน้ใยจะประกอบดว้ยเซลลูโลส (Cellulose) ซ่ึงเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตท่ีมี
โครงสร้างโมเลกลุของน ้าตาลกลูโคสมาเรียงต่อกนั กบัเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) ซ่ึงเป็นสาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรตท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลของกลูโคสและน ้าตาลอ่ืนๆ เช่น แมนโนส 
(Mannose) ฟโูคส (Fucose) ไซโลส (Xylose) มาต่อกนั เสน้ใยยงัมีส่วนท่ีเป็นลิกนิน (Lignin) ซ่ึงท า
หนา้ท่ีเช่ือมเสน้ใยใหอ้ยูด่ว้ยกนั ในขบวนการผลิตกระดาษ ลิกนินจะถูกขจดัออกจากเยือ่กระดาษ 
หากมีลิกนินหลงเหลืออยูใ่นกระดาษ จะท าใหก้ระดาษเปล่ียนเป็นสีเหลืองเม่ือไดรั้บแสง 

2.2.2.   องคป์ระกอบท่ีไม่ใช่เสน้ใย 
องคป์ระกอบท่ีไม่ใช่เสน้ใยจะเป็นสารเติมแต่งหรือแอดดิทีฟ (Additives) ท่ีเติมเขา้ 
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ไประหวา่งการผลิตกระดาษเพ่ือช่วยใหก้ระดาษ ท่ีไดอ้อกมามีคุณสมบติัเหมาะกบัการใชง้านท่ี
ตอ้งการไดดี้ยิ่งข้ึน สารเติมแต่งมีมากมายแลว้แต่กรรมวิธีการผลิตของแต่ละโรงงาน แต่ท่ีใชก้นัมาก
มีดงัน้ี 

2.2.2.1.  ฟิวเลอร์ (Filler)ใชเ้พ่ือใหก้ระดาษมีความขาวข้ึนเรียบข้ึน ทึบแสงมากข้ึน  
รับหมึกดีข้ึน ตลอดจนลดการซึมผา่นของหมึกพิมพ ์ สารท่ีใชเ้ติมเขา้ไปมี ปูนขาว ดินเหนียว ไททา
เนียมไดออกไซด ์ เป็นตน้ สารเหล่าน้ียงัช่วยท าใหน้ ้าหนกักระดาษมากข้ึนเป็นการลดตน้ทุนในการ
ใชเ้ยือ่กระดาษได ้

2.2.2.2.  สารยึดติด (Adhesive) เป็นสารท่ีช่วยให้เส้นใยและส่วนผสมอ่ืนๆ ยึด
ติดกนัไดดี้ อีกทั้งช่วยใหผ้ิวหนา้ยึดติดกบัเน้ือกระดาษ สารยึดติดมีทั้งสารท่ีท ามาจากธรรมชาติ เช่น 
แป้งขา้วโพด แป้งมนั โปรตีนท่ีมีอยู่ในนม  และสารท่ีสังเคราะห์ข้ึน เช่น อาคริลิก (Acrylic) สาร
จ าพวกโพลิไวนิล (Polyvinyl) เป็นตน้ 

2.2.2.3.  สารกนัซึม (Sizing Agent) เป็นสารท่ีใช้เติมลงในน ้ าเย่ือเพ่ือช่วยลดการ
ซึมของของเหลวเขา้ไปในเน้ือกระดาษ กระดาษท่ีใชใ้นการพิมพด์ว้ยระบบออฟเซ็ทจ าเป็นตอ้งเติม
สารประเภทน้ี สารกนัซึมท่ีใชมี้ทั้งสารท่ีท าจากธรรมชาติและสารท่ีสงัเคราะห์ข้ึน 

2.2.2.4.  สารเพ่ิมความแข็งแรงของผิว (Surface Sizing) เป็นสารท่ีถูกเคลือบบนผิว
กระดาษในขั้นตอนการผลิตท่ีกระดาษท่ีเป็นแผ่นแลว้ เพ่ือช่วยใหเ้ส้นใยท่ีผิวมีการยดึเกาะกบัเสน้ใย
ชั้นถดัลงไปไดดี้ข้ึน ท าใหผิ้วมีความแข็งแรงทนต่อการขูดขีด แรงดึง แรงกดทะลุ การถอนของผิว 
สารเพ่ิมความแข็งแรงของผิวท่ีใชก้นัมากและราคาไม่สูงคือ แป้งอยา่งละเอียด (Starch)  

 

2.3.   กระดาษทีใ่ช้ในงานบรรจุภัณฑ์ 

2.3.1. ประเภทของกระดาษท่ีใชใ้นงานบรรจุภณัฑ์ 
กระดำษท่ีน ำมำข้ึนรูปและคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์จะบรรจุใส่บรรจุภณัฑก์ระดำษ 

ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัแบ่งเป็นประเภทต่ำงๆ ดงัน้ี 
2.3.2.1. กล่องกระดำษแขง็แบบพบัได ้ 

กล่องกระดำษแขง็สำมำรถข้ึนรูปและจดัส่งเป็นแผน่แบบรำบ เม่ือถึงโรงงำนบรรจุ  
อำจน ำไปทำกำวพร้อมบรรจุผลิตภณัฑห์รือ       สินคำ้หรือบำงคร้ังตวักล่องอำจทำกำวตำมขอบขำ้ง 
กล่องไวเ้รียบร้อยเพื่อท ำกำรบรรจุและปิดฝำกล่องไดท้นัทีกล่องกระดำษมีทั้งแบบท่อและแบบถำด  

2.3.2.2. กล่องกระดำษแบบคงรูป  
เป็นกล่องท่ีข้ึนรูปและแปรรูปเป็นกล่องเรียบร้อยแลว้ตวัอยำ่ง เช่น กลกัไมขี้ด  
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หรือกล่องใส่รองเท้ำแบบมีฝำครอบกล่องกำรผลิตกล่องกระดำษคงรูปจะผลิตช้ำกว่ำกล่อง 
กระดำษแขง็แบบพบัได ้ ท ำใหร้ำคำต่อหน่วยสูง ทั้งกระบวนกำรผลิตและกำรขนส่ง ขอ้ดีของกล่อง 
แบบน้ีคือสำมำรถใช้งำนได้นำนและถ้ำมีกำรออกแบบท่ีดีจะช่วยเสริมคุณค่ำของสินค้ำภำยใน 
ใหส้ำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผูซ้ื้อไดดี้ 

บรรจุภณัฑก์ำร์ด     เป็นประเภทของบรรจุภณัฑท่ี์ประกอบดว้ยกระดำษแผน่หน่ึง 
และพลำสติกอีกแผน่หน่ึงซ่ึงอำจข้ึนรูปมำก่อน   หรือไม่ก็ไดท้  ำโดยแนบหรือเช่ือมติดแผน่กระดำษ 
และแผน่พลำสติกเขำ้ดว้ยกนัโดยมีสินคำ้แทรกอยูต่รงกลำงบรรจุภณัฑ์ กำร์ดน้ีมี 2 แบบใหญ่ๆคือ 
แบบบลิสเตอร์แพค็ (Blister Pack) และแบบแนบผวิ (Skin Pack) 

บรรจุภณัฑก์ระดำษแบบเคลือบหลำยชั้นจึงท าใหมี้จุดอ่อนคือรูพรุนของกระดำษ  
จึงมีกำรปรับปรุงโดยกำรเคลือบพลำสติกและเปลวอลูมิเนียมท ำใหบ้รรจุภณัฑเ์คลือบหลำยชั้นได ้
รับควำมนิยมสูงมำกในกำรบรรจุอำหำรและเคร่ืองด่ืม บรรจุภณัฑ์เหล่ำน้ีไดแ้ก่  บรรจุภณัฑก์ล่อง 
รูปทรงอิฐ บรรจุภณัฑก์ล่องรูปทรงจัว่ และกระป๋อง กระดำษ เป็นตน้ 

2.3.2.3. กล่องกระดำษลูกฟูก  
เป็นบรรจุภณัฑป์ระเภทกล่องกระดำษท่ีมีคุณลกัษณะแขง็แรงมำกท่ีสุดจึงนิยมใช ้

ในกำรขนส่งสินคำ้   เพรำะนอกจำกช่วยป้องกนัสินคำ้ใหป้ลอดภยัแลว้ยงัสำมำรถออกแบบไดต้ำม  
ควำมตอ้งกำรทั้งขนำดรูปลกัษณะ   และพิมพส์อดสีไดส้วยงำมจึงควรท ำควำมเขำ้ใจกบัโครงสร้ำง 
ของกระดำษลูกฟูกและมำตรฐำนของลอนกระดำษลูกฟูก [2] 

กล่องกระดาษลูกฟูกนบัไดว้า่เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ในการใชบ้รรจุสินคา้  
เพ่ือการจัดส่งส าหรับสินค้าเกือบทุกชนิดด้วยเหตุผลต่างๆ  ท่ีท าให้กล่องกระดาษลูกฟูกได ้
รับความนิยมในการออกแบบเพ่ือบรรจุสินคา้เน่ืองจาก 

 สามารถป้องกนัสินคา้ไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 
 สามารถพิมพล์วดลายเพ่ือความสวยงาม อีกทั้งเพ่ือแสดงขอ้มูลของสินคา้ 
 วตัถุดิบมีหลากหลายชนิด และมีทดแทนได ้ 
 น ้าหนกัเบา สามารถเกบ็ในลกัษณะพบัแบนได ้ 
 ไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม 
 ไม่มีปัญหาในการก าจดัภาชนะหลงัการใชง้าน สามารถน ามาหมุนเวียนได ้ 
 ตน้ทุนต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบับรรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืนบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก  
 กระดาษลูกฟูกสามารถทนต่อแรงกดทั้งดา้นบนดา้นขา้งรวมถึงมีการทดสอบความ

ตา้นทานแรงดนัทะลุ สามารถน ามาเรียงซอ้นกนัได ้
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 กระดาษลูกฟูกสามารถออกแบบรูปแบบไดห้ลากหลายชนิดอีกทั้งยงัน ามาพิมพใ์ห้
มีสีสันลวดลายตามแบบท่ีตอ้งการได ้

 กระดาษลูกฟูกไม่มีการใชว้สัดุมีพิษในการผลิตกระดาษหรือท าลายสภาพแวดลอ้ม 
 กระดาษลูกฟูกท่ีใชแ้ลว้สามารถน ากลบัมารีไซเค้ิลได ้ มากกวา่ 70% กระดาษ

ลูกฟูกส่วนใหญ่จะไดม้าจากการรีไซเค้ิล ท าใหก้ระดาษลูกฟูกนบัไดว่้าเป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีอตัราการ
ถูกน าไปรีไซเค้ิลมากท่ีสุด  [3]  

2.3.2. ชนิดของกระดำษท่ีใชพ้ิมพ ์
2.3.2.1. กระดำษปรู๊ฟ (Newsprint) เป็นกระดำษท่ีมีส่วนผสมของเยือ่บดท่ีมีเส้นใยสั้นและ 

มกัน ำเยือ่จำกกระดำษใชแ้ลว้มำผสมดว้ย กระดำษปรู๊ฟมีน ้ำหนกัเพียง 40 – 52 กรัมต่อตำรำงเมตร 
มีสีอมเหลืองรำคำไม่แพงแต่ควำมแขง็แรงนอ้ย เหมำะส ำหรับงำนพิมพห์นงัสือพิมพแ์ละเอกสำรท่ี 
ไม่ตอ้งกำรคุณภำพมำก 

2.3.2.2. กระดำษแบง้ค ์(Bank Paper)  เป็นกระดำษบำงไม่เคลือบผิวน ้ำหนกัไม่เกิน 50 กรัม 
ต่อตำรำงเมตร มีสีใหเ้ลือกหลำยสีใชส้ ำหรับงำนพิมพแ์บบฟอร์มต่ำงๆ ท่ีมีส ำเนำหลำยชั้น 

2.3.2.3. กระดำษปอนด ์(Bond Paper) เป็นกระดำษท่ีท ำจำกเยื่อเคมีท่ีผำ่นกำรฟอกและอำจ 
มีส่วนผสมของเยือ่ท่ีมำจำกเศษผำ้ มีสีขำว ผวิไม่เรียบ น ้ำหนกัอยูร่ะหวำ่ง 60 – 100 กรัมต่อ
ตำรำงเมตรใชส้ ำหรับงำนพิมพท่ี์ตอ้งควำมสวยงำมปำนกลำง พิมพสี์เดียวหรือหลำยสีก็ได ้

2.3.2.4. กระดำษอำร์ต (Art Paper) เป็นกระดำษท่ีท ำจำกเยือ่เคมี (เยือ่ท่ีผลิตโดยใชส้ำรเคมี)  
และเคลือบผวิใหเ้รียบดำ้นเดียวหรือทั้งสองดำ้น กำรเคลือบอำจจะเคลือบมนัเงำหรือแบบดำ้นก็ได ้
มีสีขำวน ้ำหนกัอยูร่ะหวำ่ง 00 – 160 กรัมต่อตำรำงเมตร ใชส้ ำหรับงำนพิมพท่ี์ตอ้งกำรควำมสวย 
งำมงำนพิมพส์อดสี เช่น แคตตำล็อก โบร์ชวัร์ 

2.3.2.5. กระดำษฟอกขำว (Woodfree Paper) เป็นกระดำษท่ีท ำจำกเยือ่เคมี (เยือ่ท่ีผลิตโดย 
ใช้สำรเคมี) และฟอกให้ขำวเป็นกระดำษท่ีมีคุณภำพและมีควำมหนำแน่นสูงกำรดูดซึมน้อย 
ใชส้ ำหรับงำนพิมพห์นงัสือ กระดำษพิมพเ์ขียน 

2.3.2.6. กระดำษเหนียว (Kraft Paper)  เป็นกระดำษท่ีท ำจำกเยือ่ซลัเฟต (เยือ่ใยยำวท่ีผลิต 
โดยใชส้ำรซลัเฟต) จึงมีควำมเหนียวเป็นพิเศษ มีสีเป็นสีน ้ำตำล น ้ำหนกัอยูร่ะหวำ่ง 00 – 180 
กรัม/ตำรำงเมตร ใชส้ ำหรับท ำส่ิงพิมพบ์รรจุภณัฑ ์กระดำษห่อของถุงกระดำษ 

2.3.2.7. กระดำษกำร์ด   (Card Board)       เป็นกระดำษท่ีมีควำมหนำและแขง็แรงประกอบ  
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ดว้ยชั้นของกระดำษหลำยชั้น ชั้นนอกสองดำ้นมกัเป็นสีขำวแต่ก็มีกำร์ดสีต่ำงๆ ใหเ้ลือกใช ้
บำงชนิดมีผวิเคลือบมนัเรียบ ซ่ึงเรียก กระดำษอำร์ตกำร์ด น ้ำหนกักระดำษกำร์ดอยูร่ะหวำ่ง 110 – 
400 กรัม/ตำรำงเมตร ใชส้ ำหรับท ำปกหนงัสือ บรรจุภณัฑ์ท่ีมีรำคำ เช่นกล่องเคร่ืองส ำอำง 

2.3.2.8. กระดำษกล่อง   (Box Paper)     เป็นกระดำษท่ีท ำจำกเยือ่บด และมกัน ำเยือ่จำกกระ 
ดำษใชแ้ลว้มำผสมมีสีคล ้ำไปทำงเทำหรือน ้ำตำลผวิดำ้นหน่ึงมกัจะประกบดว้ยชั้นของกระดำษขำว 
ซ่ึงอำจมีผิวเคลือบมนัหรือไม่ก็ได้เพื่อควำมสวยงำมและพิมพ์ภำพลงไปได้หำกเป็นกระดำษไม่ 
เคลือบจะเรียก กระดำษกล่องขำว หำกเป็นกระดำษเคลือบผิวมัน จะเรียก กระดำษกล่องแป้ง 
น ้ำหนกักระดำษกล่องอยูร่ะหวำ่ง 100 – 600 กรัม/ตำรำงเมตร ใชส้ ำหรับท ำส่ิงพิมพบ์รรจุภณัฑ์ เช่น 
กล่อง  ป้ำยแขง็ ฯลฯ 

2.3.2.9. กระดำษแขง็    (Hard Board)   เป็นกระดำษหลำยชั้นแขง็หนำท ำจำกเยือ่ไมบ้ดและ 
เยือ่กระดำษเก่ำ มีผิวขรุขระสีคล ้ำ มีค  ำเรียกกระดำษชนิดน้ีอีกวำ่ กระดำษจัว่ปัง น ้ำหนกัมีตั้งแต่ 430 
กรัม/ตำรำงเมตรข้ึนไป ใชท้  ำใส้ในของปกหนงัสือ ฐำนปฏิทินตั้งโตะ๊ บรรจุภณัฑต่์ำง ๆ 

2.3.2.10. กระดำษแฟนซี (Fancy Paper)         เป็นค ำเรียกโดยรวมส ำหรับกระดำษท่ีมีรูปร่ำง  
ลกัษณะของเน้ือและผวิกระดำษท่ีต่ำงจำกกระดำษใชง้ำนทัว่ไป บำงชนิดมีกำรผสมเยือ่ท่ีต่ำงออกไป 
บำงชนิดมีผวิเป็นลำยตำมแบบบนลูกกล้ิงหรือตะแกรงท่ีกดทบัในขั้นตอนกำรผลิตมีสีสันใหเ้ลือก 
หลำกหลำยมีทั้งกระดำษบำงและหนำ          ประโยชน์ส ำหรับกระดำษชนิดน้ีสำมำรถน ำไปใชแ้ทน 
กระดำษท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ไป ตั้งแต่นำมบตัร หวัจดหมำยไปจนถึงกล่องบรรจุภณัฑ ์

2.3.2.11. กระดำษอ่ืนๆ นอกจำกกระดำษชนิดต่ำงๆ ท่ีเอ่ยมำขำ้งตน้แลว้ยงัมีกระดำษชนิด 
อ่ืนๆ อีก เช่น กระดำษถนอมสำยตำ กระดำษกนัปลอม (Security Paper) กระดำษเอน็ซีอำร์ 
(Carbonless Paper) กระดำษสังเครำะห์ กระดำษสต๊ิกเกอร์  [4]  

2.3.3. องคป์ระกอบของกระดาษ  
      องคป์ระกอบของกระดาษแบ่งออกเป็น 2 จ าพวก คือ 

2.3.3.1. องคป์ระกอบท่ีเป็นเส้นใย 
กระดาษสามารถยึดตวัเป็นแผน่ไดเ้กิดจากเส้นใยเป็นจ านวนมากสานกนั 

อยา่งไม่เป็น ระเบียบ เสน้ใยดงักล่าวโดยทัว่ไปจะใชเ้ส้นใยจากธรรมชาติจากพืช อาจมีการใชเ้ส้นใย
จากสตัวห์รือจากแร่ก็ได ้ นอกจาน้ียงัมีการใชเ้ส้นใยสงัเคราะห์ เช่นพวกพอลิอาไมด ์ (Polyamide) 
ซ่ึงช่วยทดแทนการใชเ้ส้นใยจากธรรมชาติ และเพ่ือเป็นการใชท้รัพยากรไดคุ้ม้ค่าประกอบกบัการ
ลดตน้ทุนของกระดาษ ไดมี้การน ากระดาษใชแ้ลว้มาใชใ้นการผลิตกระดาษอีกคร้ังหน่ึง เยื่อท่ีได้
จากกระดาษท่ีใชแ้ลว้จะมีความขาวและความแข็งแรงต ่าลงเน่ืองจาก ตอ้งผา่นขบวนการขจดัส่ิงท่ี
ปนเป้ือนมาดว้ย 
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เสน้ใยจากพืชท่ีเป็นตวัหลกัของกระดาษ ท ามาจากไมเ้น้ืออ่อน เช่น ตน้สน ตน้ยูคาลิปตสั 
ซ่ึงมีเส้นใยยาวช่วยใหก้ระดาษมีความแข็งแรงและเหนียว และมีการน าไมเ้น้ือแข็งจ าพวก ตน้โอ๊ก 
ตน้เมเปิล มาใชท้ าเสน้ใยซ่ึงจะไดเ้สน้ใยท่ีสั้นกวา่แต่ช่วยท าใหผิ้วกระดาษเรียบและทึบ แสงมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีการน าพืชลม้ลุก เช่น ตน้กก ปอกระเจา ออ้ย ฝ้าย มาใชท้ าเยือ่กระดาษดว้ย 
เสน้ใยจะประกอบดว้ยเซลลูโลส (Cellulose) ซ่ึงเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตท่ีมีโครงสร้าง
โมเลกลุของน ้าตาลกลูโคสมาเรียง ต่อกนั กบัเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) ซ่ึงเป็นสารประเภท
คาร์โบไฮเดรตท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลของกลูโคสและน ้าตาลอ่ืน ๆ เช่น แมนโนส (Mannose) ฟโูคส 
(Fucose) ไซโลส (Xylose) มาต่อกนั เสน้ใยยงัมีส่วนท่ีเป็นลิกนิน (Lignin) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเช่ือมเสน้ใย
ใหอ้ยูด่ว้ยกนั ในขบวนการผลิตกระดาษ ลิกนินจะถูกขจดัออกจากเยือ่กระดาษ หากมีลิกนินหลง
เหลืออยูใ่นกระดาษ จะท าให้กระดาษเปล่ียนเป็นสีเหลืองเม่ือไดรั้บแสง 

ส่วนท่ีเป็นเสน้ใย ในกระดาษโดยทัว่ไปจะมีเส้นใยผสมอยู ่ 70-95 % ของน ้าหนกักระดาษ 
เสน้ใยไดม้าจากพืชไมเ้น้ืออ่อน ไมเ้น้ือแข็ง พืชลม้ลุก เสน้ใยน้ีเราเรียกวา่ เยือ่ เย่ือมีทั้งสั้นและยาว  
เยื่อใยยาวไดม้าจากไมเ้น้ืออ่อน (softwood) ไดแ้ก่ ตน้สน (pine) และสปรู๊ซ (spruce) ซ่ึงข้ีนในท่ีสูง 
อากาศเยน็ โตชา้ ใบจะเรียวยาว เส้นใยหยาบ เยือ่ใยสั้นท าจากไมเ้น้ือแข็ง (hardwoood) ในเขตร้อน 
ไดแ้ก่ ยคูาลิปตสั กระถิน เบิร์ช แอสแพน ใบจะกวา้ง เส้นใยละเอียดในประเทศไทยเราปลูกได้
เฉพาะไมเ้น้ือแขง็ คือ ยคูาลิปตสั สายพนัธ์ คามาลดูเลนซิส (camaldulensis) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาจน
ไดเ้สน้ใยท่ีดีท่ีสุด 

ขอ้ดีของ เยื่อใยสั้น คือ ช่วยใหเ้น้ือกระดาษสม ่าเสมอ เรียบ ทึบแสง แต่มีขอ้เสีย คือ ไม่
สร้างความแขง็แรงของกระดาษ 

ขอ้ดี ของเสน้ใยยาว คือจะมีการยึดเก่ียวกนัสูง ทนต่อแรงดึง แรงฉีก ประเทศไทยยงัตอ้ง
น าเขา้เส้นใยยาว เพราะในการผลิตกระดาษตอ้งใชท้ั้งเส้นใยยาวและสั้น เพ่ือใชข้อ้ดีของทั้งเสน้ใย
ยาวและสั้น 

2.3.3.2. องคป์ระกอบท่ีไม่ใช่เสน้ใย 
องคป์ระกอบท่ีไม่ใช่เสน้ใยจะเป็นสารเติมแต่งหรือแอดดิทีฟ (Additives)  

ท่ีเติมเขา้ไประหว่างการผลิตกระดาษเพ่ือช่วยใหก้ระดาษท่ีไดอ้อกมามี คุณสมบติัเหมาะกบัการใช้
งานท่ีตอ้งการไดดี้ยิ่งข้ึน สารเติมแต่งมีมากมายแลว้แต่กรรมวิธีการผลิตของแต่ละโรงงาน แต่ท่ีใช้
กนัมากมีดงัน้ี 

1. ฟิวเลอร์  (Filler)   ใชเ้พ่ือใหก้ระดาษมีความขาวข้ึนเรียบข้ึนทึบแสงมากข้ึนรับ 



 
 

 

13 

หมึกดีข้ึนตลอดจนลดการซึมผา่นของหมึกพิมพส์ารท่ีใชเ้ติมเขา้ไปมี ปูนขาว ดินเหนียว ไททาเนียม
ไดออกไซด ์เป็นตน้ สารเหล่าน้ียงัช่วยท าใหน้ ้าหนกักระดาษมากข้ึนเป็นการลดตน้ทุนในการใชเ้ยือ่ 
กระดาษได ้

2. สารยดึติด  (Adhesive)    เป็นสารท่ีช่วยใหเ้สน้ใยและส่วนผสมอ่ืนๆ ยึดติดกนั 
ไดดี้ อีกทั้งช่วยใหผิ้วหนา้ยดึติดกบัเน้ือกระดาษ สารยึดติดมีทั้งสารท่ีท ามาจากธรรมชาติ เช่น แป้ง
ขา้วโพด แป้งมนั โปรตีนท่ีมีอยู่ในนม และสารท่ีสังเคราะห์ข้ึน เช่น อาคริลิก (Acrylic) สารจ าพวก
โพลิไวนิล (Polyvinyl)  

3. สารกนัซึม    (Sizing Agent)    เป็นสารท่ีใชเ้ติมลงในน ้าเย่ือเพ่ือช่วยลดการซึม 
ของของเหลวเขา้ไปในเน้ือ กระดาษ กระดาษท่ีใชใ้นการพิมพด์ว้ยระบบออฟเซ็ทจ าเป็นตอ้งเติม
สารประเภทน้ีสารกนัซึมท่ีใชมี้ทั้งสารท่ีท าจากธรรมชาติและสารท่ีสังเคราะห์ข้ึน 

4. สารเพ่ิมความแข็งแรงของผิว      (Surface Sizing)   เป็นสารท่ีถูกเคลือบบนผิว 
กระดาษในขั้นตอนการผลิตท่ีกระดาษท่ีเป็นแผ่นแลว้ เพ่ือช่วยใหเ้สน้ใยท่ีผิวมีการยดึเกาะกบัเส้นใย
ชั้นถดัลงไปไดดี้ข้ึนท าใหผิ้วมีความแขง็แรงทนต่อการขูดขีด แรงดึง แรงกดทะลุ  การถอนของผิว 
สารเพ่ิมความแข็งแรงของผิวท่ีใชก้นัมากและราคาไม่สูงคือ แป้งอยา่งละเอียด   

5. สารเพ่ิมความเหนียว  ไดแ้ก่      แป้งธรรมชาติ และแป้งปรุงแต่ง การเพ่ิมความ 
เหนียวท าใหเ้วลาพิมพก์ระดาษไม่หลุดลุ่ย 

6. สารฟอกนวล (brightening agent) เพ่ือเพ่ิมความสวา่งของของกระดาษ 
7. สารสียอ้ม (dyes) เพ่ือรักษาระดบัสีของกระดาษ 
8. สารควบคุมจุลชีพ ท าใหก้ระดาษไม่เกิดเช้ือราไดง่้าย 
9. สารช่วยการยึดตวัของเยื่อและ filler  [5] 

2.3.4. คุณสมบติัของกระดาษท่ีใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทผิวกล่อง 
กระดาษผิวกล่องเป็นกระดาษท่ีปิดทบัดา้นบนของกล่องกระดาษลูกฟกูซ่ึงจะมีการ

แยกประเภทตามการใชง้านของกระดูกลูกฟูกในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์
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ภาพที ่2. 1   ผิวกล่องของกระดาษลูกฟูก (linerberad)  [6] 

 

KS  หมายถึง กระดาษคราฟทสี์ขาวส าหรับท าผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาดเหมาะ
ส าหรับกล่องท่ีเนน้ความแข็งแรงสูง ทนความช้ืนได ้และเพราะสีขาวของกระดาษช่วยใหก้ารพิมพมี์
สีสนัชดัเจน ดูโดดเด่น สวยงาม เพ่ิมมลูค่าใหสิ้นคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เหมาะส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
สินคา้ส่งออก กล่องท่ีตอ้งการเพ่ิมมูลค่าของสินคา้  มีน ้าหนกัมาตรฐาน : 170 g/m2       

KA  หมายถึง  กระดาษคราฟทสี์เหลืองทองส าหรับท าผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทาน
เป็นพิเศษ สามารถรองรับน ้าหนกัไดดี้เยี่ยม และเป็นสีท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวา้งทั้งตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ เหมาะส าหรับอาหารกระป๋อง อะไหล่รถยนต ์ เฟอร์นิเจอร์ สามารถ
ทนความช้ืนได ้ น ้าหนกัมาตรฐาน : 125 / 150 / 185 / 230 g/m2  
  KI  หมายถึง  กระดาษคราฟทสี์น ้าตาลอ่อนสบายตาส าหรับท าผิวกล่อง เหมาะส าหรับ
การพิมพภ์าพหรือตวัหนงัสือ การพิมพสี์สันมีความสวยงามเป็นรองกระดาษ KS เท่านั้น นิยมใชก้บั
กล่องใส่สินคา้ทัว่ไป ซ่ึงไม่ตอ้งการความแขง็แรงเท่ากบักระดาษ KA หรือ KS  น ้าหนกัมาตรฐาน : 
125 / 150 / 185 g/m2  [7] 
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ภาพที ่2. 2   ประเภทของกระดาษผิวกล่องลูกฟูก 5 ชั้น  [6] 

 

2.3.5. คุณสมบติัของกระดาษ 
2.3.5.1. น ้าหนกัพ้ืนฐาน (Basis Weight) หมายถึง น ้าหนกัของกระดาษต่อหน่ึงหน่วย 

พ้ืนท่ีโดยวดัจากกระดาษท่ีถูกเก็บไวใ้นสภาวะท่ีควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว  ้การวดัมี 2 ระบบ คือระบบน ้ าหนักพ้ืนฐานแบบ อิมพีเรียล (Imperila Basis Weight 
System) กบั ระบบน ้ าหนกัพ้ืนฐานแบบเมตริก (Metric Basis Weight System)  ส าหรับประเทศไทย 
เราใช้ระบบหลังคือระบบน ้ าหนักพ้ืนฐานแบบเมตริกซ่ึงเป็นการก าหนดน ้ าหนักพ้ืนฐานของ
กระดาษเป็นกรัมต่อหน่ึงตารางเมตร (gm/m²) หรือ เรียกว่า แกรมเมจ (Grammage) ในการส่ือสาร
กนัในวงการพิมพม์กัเรียกสั้นๆ ว่ากรัมหรือแกรม 

2.3.5.2. ความหนา (Caliper) หมายถึง ระยะห่างระหว่างผิวกระดาษดา้นหน่ึงไปยงัผิว 
กระดาษอีกดา้นหน่ึงโดยวดัในแนวตั้งฉากกบัผิวกระดาษและวดัในสภาวะและวิธีการตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนดไว ้ หน่วยวดัจะเป็นมิลลิเมตร ไมโครเมตร หรือเป็นน้ิว ส าหรับเมืองไทยนิยมใชเ้ป็น
มิลลิเมตร ส่ิงท่ีมีผลท าใหเ้กิดความหนาของกระดาษท่ีแตกต่างกนัคือ น ้าหนกัพ้ืนฐานของกระดาษ 
เยื่อกระดาษท่ีน ามาใช ้ กรรมวิธีในการท าและบดเยื่อ แรงกดของลูกกล้ิงในขบวนการท ารีดกระดาษ
ระหวา่งผลิต ดงันั้น น ้าหนกัพ้ืนฐานของกระดาษท่ีเท่ากนั กอ็าจมีความหนาท่ีไม่เท่ากนัได ้ 

2.3.5.3. ความสม ่าเสมอของการกระจายตวัของเสน้ใยกระดาษ ( Formation) หมายถึง  
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การเปรียบเทียบปริมาณของเสน้ใยในบริเวณต่างๆ ของกระดาษวา่มีความเท่ากนัหรือต่างกนัอยา่งไร 
กระดาษท่ีมีความสม ่าเสมอของการกระจายตวัของเสน้ใยท่ีดี จะท าใหก้ระดาษเรียบเสมอกนัทั้งแผ่น
และมีความหนาเท่าเทียมกนั เม่ือน าไปพิมพก์็จะไดภ้าพพิมพท่ี์ดีไม่กระด ากระด่าง  

2.3.5.4. แนวเสน้ใย (Grain Direction) หมายถึง แนวการเรียงตวัของเส้นใยกระดาษ  
ถึงแมว้า่เส้นใยของกระดาษจะวางตวัไม่เป็นระเบียบ แต่เม่ือดูภาพรวมจะพบว่าการเรียงตวัของเส้น
ใยส่วนใหญ่จะมีทิศทางไปในแนว เดียวกนัและเป็นแนวเดียวกบัการไหลของน ้าเย่ือและการเคล่ือน
ของตะแกรงในเคร่ืองผลิต ซ่ึงเรียกแนวน้ีว่าแนวขนานเคร่ือง ส่วนแนวท่ีตั้งฉากกบัแนวขนานเคร่ือง
เรียกว่าแนวขวางเคร่ือง จากการศึกษาเร่ืองความช้ืนกบัเส้นใย พบว่าเม่ือความช้ืนสูงข้ึน อตัราการ
ขยายตวัดา้นกวา้งของเส้นใยจะสูงกว่าดา้นยาวของเสน้ใย ดงันั้นการขยายตวัของกระดาษดา้นแนว
ขวางเคร่ืองจะสูงกวา่ดา้นขนานเคร่ือง เม่ือกระดาษพบกบัความช้ืนท่ีสูงข้ึนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีโรงพิมพต์อ้ง
ค านึงถึงในการเลือกใชก้ระดาษใหถู้กแนวเพื่อลดปัญหาการพิมพสี์เหล่ือม 

2.3.5.5.   ความสามารถในการคงขนาด (Dimensional Stability)           หมายถึง ความ 
สามารถของกระดาษในการรักษาขนาดทั้งดา้นกวา้ง ดา้นยาว และความหนาให้คงเดิมเม่ือไดรั้บ
สภาพแวดลอ้มท่ีต่างไป เช่นไดรั้บความช้ืนท่ีเพ่ิม ไดรั้บแรงกดทบั ความสามารถในการคงขนาดท่ีดี
ช่วยลดปัญหาในการพิมพ ์เช่น ลดปัญหาการพิมพสี์เหล่ือม 

2.3.5.6.   ความพรุน (Porosity)    หมายถึงการเปรียบเทียบปริมาณและขนาด ความลึก 
ของหลุมบนกระดาษต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนท่ี ความพรุนมากช่วยท าใหอ้ากาศและของเหลวซึมผา่นได้
ง่าย ดงันั้นเม่ือกระดาษท่ีมีความพรุนสูงไดรั้บหมึกพิมพห์มึกก็จะซึมลงในหลุม ท าใหห้มึกแหง้ตวั
เร็วแต่ยงัผลใหเ้น้ือสีท่ีคงเหลืออยูบ่นผิวนอ้ย ภาพพิมพจึ์งดูซีดและไม่คมชดั 

2.3.5.7.   ความเรียบ (Smoothness)     หมาย ถึง ระดบัความเรียบของผิวกระดาษเทียบ 
กบัความเรียบของผิวแกว้ ความเรียบของผิวกระดาษท่ีดี ท าใหก้ารรับเมด็หมึกไดดี้ไม่กระจายตวั
ออก ท าใหเ้มด็สกรีนคม ภาพพิมพจึ์งออกมาคมชดัมีแสงเงาท่ีดี [8] 

2.3.6. มาตรฐานการทดสอบกระดาษเหนียวประเภทผิวกล่อง 
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมี้การจดัท า 

มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระดาษเหนียว (มอก.170-2550) แบบประเภทผิวกล่องดงัน้ี 
2.3.6.1.  ความหมาย 

        กระดาษเหนียว   (kraft paper)   หมายถึง กระดาษท่ีมีสมบติัเหมาะส าหรับห่อ 
ของท าถุงหรือท าผิวกลอ่ง กระดาษฟูก 
          น ้าหนกัมาตรฐาน (basic weight หรือ grammage) หมายถึง น ้าหนกัระดาษ
ต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนท่ี 
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  ปริมาณความช้ืน (moisture content) หมายถึง ปริมาณของน ้าท่ีมีอยูใ่นกระดาษคิด
เป็นร้อยละของน ้าหนกัระดาษเดิม 
  การดูดซึมแบบคอบบ ์(water absorption – Cobb method) หมายถึงปริมาณน ้าเป็น
กรัมท่ีกระดาษดูดซึมไวต่้อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ความตา้นแรงกดวงแหวน (ring crush resistance) หมายถึง ท่ีกระท าอยา่ง
สม ่าเสมอบนขอบของช้ินทดสอบซ่ึงจบัยดึใหเ้ป็นรูปวงแหวนดว้ยเคร่ืองมือจบัยึด จนกระทัง่ช้ิน
ทดสอบเสียรูปทรง 
  แนวขนานเคร่ือง (machine direction, MD) หมายถึง แนวของกระดาษท่ีขนานกบั
แนวยาวของเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ 
  แนวขวางเคร่ือง (cross machine direction, CD) หมายถึง แนวของกระดาษท่ีตั้ง
ฉากกบัแนวยาวของเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ 
  ดา้นสกัหลาด (felt side) หมายถึง ผิวหนา้ของกระดาษท่ีติดกบัผา้สักหลาดของ
เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ 
  ดา้นตะแกรง (wire side) หมายถึง ผิวหนา้ของกระดาษดา้นท่ีติดกบัตะแกรงของ
เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ 

2.3.6.2.  การทดสอบกระดาษ 
ก. การทดสอบน ้าหนกัมาตรฐาน (Basic Weight) เพ่ือก าหนดเกณฑส์ าหรับการซ้ือ

ขายเน่ืองจากค่าน ้าหนกัมาตรฐานของกระดาษชนิดหน่ึงจะสมัพนัธ์  โดยตรงกบัความแขง็แรงของ
กระดาษนั้นๆ น ากระดาษตวัอยา่งมาตดัขนาดใหมี้พ้ืนท่ีเหมาะสม เช่น 10 x 10 ตารางเซนติเมตร 
น าไปชัง่น ้าหนกัอยา่งละเอียด แสดงค่าน ้าหนกัมาตรฐานเป็นน ้าหนกัต่อพ้ืนท่ี เช่น กรัมต่อตาราง
เมตร หรือปอนดต่์อรีม (Pound per Ream) 1 รีม (U.S. Ream) มีค่าเท่ากบักระดาษขนาด 24 x 36 
ตารางน้ิว จ านวน 500 แผ่น  

ข.  การทดสอบความหนา (Thickness) นิยมใชต้รวจคุณภาพของกระดาษวสัดุอ่อน
ตวัทัว่ไปและภาชนะบรรจุเกือบทุกประเภท เป็นวิธีการทดสอบท่ีรวดเร็วและท าไดง่้าย นิยมใช้
เคร่ืองวดัท่ีมีความละเอียดและแม่นย  าสูง เช่น Dial Type micrometer หน่วยความหนาท่ีใชท้ัว่ไป 
เช่น มิลลิเมตร ไมครอน หรือน้ิว เป็นตน้ และหน่วยท่ีใชเ้ฉพาะวสัดุ เช่น point ส าหรับกระดาษ (1 
point = 1/1000 น้ิว ) mil (1 mil = 25 micron) และ gauge (100 gauge = 1 mil) ส าหรับฟิลม์พลาสติก
หรือวสัดุอ่อนตวัหลายชั้น  

ค. การทดสอบหาความช้ืน (Moisture Content)       โดยวิธีการอบแผ่นตวัอยา่งท่ี 
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ทราบน ้าหนกัแน่นอนในเตาอบท่ี 105  C° เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง ท าใหเ้ยน็ในเดชิกเคเตอร์ 
น ามาชัง่น ้าหนกัใหม่ ผลต่างของน ้า - หนกัท่ีชัง่ไดคื้อ ปริมาณความช้ืนในตวัอยา่ง นิยมรายงานค่า
เป็นร้อยละ การทดสอบน้ีมีความส าคญัต่อกระดาษแขง็และกระดาษลูกฟูกท่ีจะน าไปข้ึนรูปเป็น
ภาชนะบรรจุ 

ง. การทดสอบการดูดซึมน ้า (Water Absorption) เป็นการทดสอบ ความสามารถ 
ของกระดาษต่อการดูดซึมน ้าท่ีสมัผสัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มีค่าเป็นน ้าหนกัน ้าท่ีกระดาษดูด
ซึมไวต่้อพ้ืนท่ีสมัผสักบัน ้า การทดสอบน้ีมีความส าคญัต่อการพิมพ ์ ( การดูดซึมหมึก ) การทากาว 
การทนทานต่อสภาวะแวดลอ้มขณะขนส่ง เช่น การเปียกฝน  

จ. ความตา้นแรงกดวงแหวน ( Ring crush resistance )      เป็นการทดสอบความ 
สามารถของกระดาษความยาวคงท่ี น ามาโคง้งอเป็นวงแหวน เพ่ือท่ีจะตา้นแรงกดในแนวระราบ
เดียวกบักระดาษ จนขอบกระดาษหกัพบั มีหน่วยเป็น นิวตนั (N) หรือ กิโลกรัมแรง (kgf) ค่าความ
ตา้นแรงกดวงแหวน ของกระดาษในแนวขวางเคร่ือง จะมีความสมัพนัธ์กบัความตา้นแรงกด หรือ
ความแข็งแรงในการเรียงซอ้นของกล่องกระดาษหรือถงักระดาษ นอกจากน้ีแลว้ค่าความตา้นแรง
กดวงแหวนยงัสมัพนัธ์กบัแนวกดความตา้นแรงกดแนวตั้งของแผ่นกระดาษลูกฟูก  สามารถใชค่้า
ความตา้นแรงกดวงแหวนน้ีในการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภณัฑใ์นสายการผลิต [9] 

2.3.6.3.  คุณลกัษณะท่ีตอ้งการของกระดาษผิวกล่อง 
               กระดาษผิวกล่อง (liner board) เหมาะส าหรับท าผิวแผ่นกระดาษลูกฟูก 

แบ่งออกเป็น 2 ชั้นคุณภาพ คือ ชั้นคุณภาพ 1 และชั้นคุณภาพ 2  คุณลกัษณะท่ีตอ้งการตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระดาษเหนียว(มอก.) 170-2550 ตอ้งการสภาวะทดสอบอุณหภูมิ 

(27±1) องศาเซลเซียสและความช้ืนสมัพทัธ์ ร้อยละ (65 ± 2) ตามตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2. 1  คุณลกัษณะท่ีตอ้งการของกระดาษผวิกล่องสภาวะทดสอบอุณหภูมิ (23 ± 1) 

องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพทัธ์ ร้อยละ (50 ± 2) 

รา
ยก
าร
ที่ 

คุณลกัษณะ 

หน่
วย

 

เกณฑก์ าหนด 
วธีิทดสอบ

ตาม 
ชั้นคุณภาพ 1 ชั้นคุณภาพ 2 

น ้าหนกัมาตรฐาน g/m2 น ้าหนกัมาตรฐาน g/m2 

125 150 170 185 230 125 150 170 185 200 230 250  

1 น ้าหนกัมาตรฐานความ

คลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 

% ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ISO 536 

2 ปริมาณความช้ืนไม่เกิน % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ISO 287 

3 การดูดซึมน ้า 2 นาทีไม่เกิน 

ดา้นสักหลาด 

ดา้นตะแกรง 

g/m2  

60 

70 

 

60 

70 

 

60 

70 

 

60 

70 

 

60 

70 

 

60 

70 

 

60 

70 

 

60 

70 

 

60 

70 

 

60 

70 

 

60 

70 

 

60 

70 

 

ISO 535 

4 ความตา้นแรงกดวงแหวน 

แนวขวางเคร่ือง ไม่นอ้ยกวา่ kN/m 0.919 1.25 1.44 1.71 2.36 0.853 1.18 1.38 1.64 1.84 2.10 2.36 ISO 12192* 

หมายเหตุ  *  เคร่ืองทดสอบท่ีใชเ้ป็นแบบแท่นยดึตายตวั ( fix-platen compression testing machine) 
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2.4. ขั้นตอนการผลติเย่ือกระดาษ 
ใบสับปะรดมีเส้นใยปริมำณมำกพอควรเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ปอสำซ่ึงน ำมำผลิตเป็นผลิต 

ภณัฑ ์หตัถกรรมกระดำษสำท่ีนิยมอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้นใบสับปะรดจึงสำมำรถน ำมำผลิตเป็นผลิต 
ภณัฑก์ระดำษหตัถกรรมไดเ้ช่นกนัโดยใชเ้ทคนิคกรรมวธีิกำรผลิตเช่นเดียวกบักำรผลิตกระดำษสำ 

กระดำษใยสับปะรด ใชก้ระบวนกำรผลิตเดียวกบักำรผลิตกระดำษสำ โดยใชแ้รงงำนคน 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่ำงๆ จำกวสัดุท่ีหำไดใ้นทอ้งถ่ินเป็นหลกั ซ่ึงมีขั้นตอนกำรผลิตดงัน้ี คือ 

 

 
 

ภาพที ่2. 3  ขั้นตอนการท าแผน่กระดาษของชุมชน 

 

2.4.1. กำรตม้เยื่อ 
กำรตม้เยื่อแต่ละคร้ัง ใชใ้บสับปะรด 14  กิโลกรัม โซดำไฟ 1 กิโลกรัม น ้ำประมำณ 18  

ลิตร ตม้ดว้ยกะทะขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำง 36 น้ิว เป็นเวลำ 3-4 ชัว่โมง ถำ้ตอ้งกำรฟอกน ำเยือ่เติมผง 
คลอรีนหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์100 กรัม ผสมใหเ้ขำ้กนัทิ้งไวป้ระมำณ 15 นำที ลำ้งใหส้ะอำด 
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เติมสียอ้มผำ้ 1 ซอง แลว้น ำไปผลิตเป็นแผน่กระดำษได ้ 20 แผน่ ขนำด ของกระดำษ 55 x 80  
เซนติเมตร 

2.4.2. กำรลำ้งใบสับปะรดในน ้ำ 
ก่อนน ำใบสับปะรดไปแช่หรือลำ้งน ้ำควรเลือกและตดัแต่งส่วนท่ีสกปรกมำกหรือเป็น 

เช้ือรำท่ีไม่สำมำรถลำ้งออกดว้ยน ้ำไดทิ้้งไปเพื่อใหไ้ดก้ระดำษท่ีมีคุณภำพดี กำรลำ้งใบสับปะรดให้ 
ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดเพื่อให้เศษดิน ทรำยและส่ิงสกปรกต่ำงๆ ท่ีติดมำหลุดร่วงออกไปวธีิกำรลำ้งท่ีดี 
ควรแช่ไวพ้กัหน่ึงก่อนเพื่อใหส่ิ้งสกปรกต่ำง ๆ อ่อนตวัและลำ้งออกไดโ้ดยง่ำย หำกมีบ่อลำ้งหรือ 
ภำชนะแช่อ่ืนๆ เพียงพออำจแช่น ้ำไว ้ขำ้มคืนแลว้ค่อยลำ้งออกก็ได ้

2.4.3. กำรตม้ใบสับปะรดดว้ยโซดำไฟ 
กำรตม้ดว้ยโซดำไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด ์) ท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่ำง จะท ำให้ใบสับปะรดเป่ือย 

ยุย่เม่ือน ำไปตีเยือ่จะแตกตวัไดดี้กำรดูวำ่ใบสับปะรดท่ีตม้ไดท่ี้และยงัสำมำรถทดสอบไดด้ว้ยกำรใช ้
มือบีบดูหำกใบสับปะรดน่ิม     โดยง่ำยแสดงวำ่ตม้ไดท่ี้แลว้ใหต้กัข้ึนพกัไวก่้อนเพื่อใหค้ลำยตวัแลว้ 
จึงน ำไปลำ้งน ้ำสะอำดต่อไป 

กำรตม้ใบสับปะรด น ้ำตม้ท่ีผสมโซดำไฟท่ีเหลือจำกกำรตม้ใบสับปะรดคร้ังท่ี 1     สำมำรถ 
ใชใ้นกำรตม้ใบสับปะรดคร้ังท่ี 2 และ 3       ไดโ้ดยไม่ตอ้งเปล่ียนน ้ำในกำรตม้ เพียงใส่โซดำไฟเพิ่ม 
จ ำนวน  3  ใน   5     ส่วนของกำรตม้คร้ังแรกและเติมน ้ำทดแทนน ้ำท่ีสูญเสียไปกบักำรตม้ก็สำมำรถ 
ใช้ตม้ไดดี้เช่นเดียวกบักำรตม้คร้ังแรก กำรตม้ในคร้ังท่ี 2 และ 3 จะประหยดัเวลำและเช้ือเพลิงใน
การตม้เน่ืองจำกน ้ำตม้นั้นมีควำมร้อนอยูแ่ลว้ 

ขอ้ควรระวงัในกำรตม้ใบสับปะรดดว้ยโซฟำไฟ คือ   กำรใชอ้ตัรำส่วนของโซดำไฟสูงเกิน 
ไปจะท ำลำยเยือ่ใบสับปะรดท่ีมีควำมบำงเยื่อท่ีไดจ้ะเละเป็นผงละเอียดเล็กๆ และลอดตะแกรงท่ีใช ้
ท ำเป็นแผน่กระดำษ   นอกจำกนั้นอุณหภูมิของกำรตม้เป็นส่ิงส ำคญัตอ้ง รักษำอุณหภูมิของกำรตม้ 
ใหส้ม ่ำเสมอประมำณ 100 องศำเซลเซียส ตลอดระยะเวลำของกำรตม้ หำกอุณหภูมิต ่ำกวำ่จะท ำให ้
กำรเป่ือยยุย่ของเยือ่เน่ินนำนออกไปมำกกวำ่ระยะเวลำท่ีก ำหนดไดท้  ำใหเ้สียเวลำและเสียเช้ือเพลิง 
ในกำรตม้ 

2.4.4. ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำด 
น ำเยือ่ท่ีผำ่นกำรตม้มำลำ้งโซดำไฟออกใหห้มดดว้ยน ้ำสะอำด 2 - 3 คร้ัง เยื่อท่ีลำ้ง ดว้ย 

โซดำไฟไม่หมดอำจท ำใหก้ระดำษมีคุณภำพไม่ดีกรอบแห้งเม่ือเก็บไวน้ำนๆ  เยือ่ท่ีไดจ้ำกกำรตม้จะ 
มีลกัษณะเป่ือยยุย่และไม่เป็นช้ินเป็นเส้น   เช่น เยือ่ปอสำ กำรลำ้งเยือ่สับปะรดจึงตอ้งใชถุ้งผำ้ตำข่ำย 
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ไนล่อนตำถ่ีชนิดเดียวกบัท่ีใชต้ะแกรง และลำ้งอีกทีหน่ึงเพื่อรักษำเยือ่ไวไ้ม่ให้เสีย ไปกบัน ้ำท่ีใชล้ำ้ง 
กำรระบำยน ้ำของเยือ่ไม่ดีเท่ำปอสำ จึงตอ้งใชว้ธีิกำรเหยยีบใหน้ ้ำระบำยร่วมกบั 
กำรลำ้งเยือ่ 

2.4.5. กำรฟอกขำวเยื่อ 
กำรฟอกขำวจะใชว้ธีิกำรฟอกขำวดว้ยกำรตม้ดว้ยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ เขม้ขน้ 

50% และโซเดียมซิลิเกต ในอตัรำส่วน ไฮโดรเจน-เปอร์ออกไซด ์ 10%, โซเดียมซิลิเกต 5% 
ของน ้ำหนกัเยือ่ใบสับปะรด หลงักำรตม้ดว้ยโซดำไฟ คือ ใชไ้ฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ 100 กรัม 
โซเดียมซิลิเกต 50 กรัมต่อน ้ำหนกัเยือ่ใบสับปะรด หลงักำรตม้ท่ีใชใ้นกำรผลิต 1 กิโลกรัม 
ใส่ลงในน ้ำท่ีใชใ้นกำรตม้ประมำณ   5   ลิตรเม่ือน ้ำเร่ิมร้อนแต่ยงัไม่เดือดโดยสังเกตไดจ้ำกน ้ำเร่ิมมี 
ไอลอยท่ีบริเวณผิวหน้ำและมีเสียงร้องของน ้ ำจึงเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปก่อนและใชไ้ม ้
กวนละลำยแลว้เติมโซเดียมซิลิเกตลงไปแลว้ใชไ้มก้วนละลำยใหเ้ขำ้กนั (ไฮโดรเจน-เปอร์ออกไซด ์
จะเป็นตวัท ำปฏิกิริยำในกำรฟอกขำวเยือ่แต่มีคุณสมบติัท่ีระเหยไปในอำกำศไดโ้ดยง่ำยส่วนโซเดียม
ซิลิเกตจะช่วยร้ังเปรียบเสมือนกบัฉนวนกั้นไม่ให้ไฮโดรเจน-เปอร์ออกไซด์ระเหยไปโดยง่ำย)ใส่
เยื่อใบสับปะรดลงตม้ท่ีอุณหภูมิประมำณ 00 - 90 องศำเซลเซียส ใชเ้วลำในกำรตม้ประมำณ 20-30 
นำที ระหวำ่งกำรตม้ใชไ้มก้วนเป็นระยะๆเพื่อใหเ้ยือ่พลิกไปพลิกมำเพื่อใหไ้ดส้ัมผสัและรับสำรเคมี  
ในกำรฟอกอยำ่งทัว่ถึง 

กำรฟอกเยือ่ขำว อำจใชก้ำรฟอกขำวดว้ยกำรแช่น ้ำผสมคลอรีนท ำไดเ้ป็นเวลำประมำณ  
12 ชั่ ว โม งแ ต่ มี ข้ อ เสี ย คื อ  ค ล อ รีน เป็ น ส ำร เค มี ท่ี มี ฤ ท ธ์ิ ต ก ค้ ำ งน ำน ส ล ำยตั ว ต ำม 
ธรรมชำติได้ยำกน ้ ำผสมคลอรีนท่ีเหลือจำกกำรฟอกขำวหำกไม่มีกำรบ ำบดัท่ีดีจะเป็นผลเสียต่อ 
สภำพแวดล้อมได้ ซ่ึ งต่ำงจำกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ท่ีสำมำรถสลำยตัวได้ ง่ำยกว่ำล้ำง 
ด้วยน ้ ำสะอำดจำกนั้ นน ำเยื่อท่ีผ่ำนกำรฟอกขำวมำล้ำงด้วย  น ้ ำสะอำดประมำณ 2-3 คร้ัง 
เพื่อใหห้มดจำก สำรเคมีท่ีใชใ้นกำรฟอกขำว 

2.4.6. กำรยอ้มสี 
เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งกำรกระดำษสีหำกไม่ใช้กำรผลิตกระดำษสีสำมำรถขำ้มขั้นตอนน้ีสู่

การท ำแผน่กระดำษไดเ้ลย         กำรยอ้มสีเยือ่สับปะรดน้ีใชก้ำรยอ้มสีท่ีเรียกวำ่กำรยอ้มเยน็โดยใชสี้  
ประเภท Reactive หรือท่ี รู้จักกันโดยทั่วไปว่ำ   “สีซอง”    สีประเภทน้ีรำคำถูกใช้ได้ผลดี 
จำกกำรทดลองกบัเยือ่จำกใบสับปะรดท ำใหล้ดตน้ทุนกำรผลิตไดดี้     กำรยอ้มสีเยือ่กระดำษจำกใบ 
สับปะรดมีขั้นตอนกำรยอ้มเช่นเดียวกบักำรยอ้มสีเส้นดำ้ยฝ้ำย โดยมีขั้นตอนกำรยอ้ม ดงัน้ี 
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2.4.6.1.  วธีิกำรยอ้ม 
ตวงน ้ ำตำมท่ีก ำหนด จำกนั้ นน ำสีตำมต้องกำรละลำยในน ้ ำอุ่น  (ปริมำณพอ 

สมควรท่ีจะละลำยสีได้หมด) น ำมำเทลงในน ้ ำท่ีตวงได้กำรตวงน ้ ำคร้ังแรก   ควรปรับลด 
ตำมปริมำณน ้ ำ อุ่น ท่ี ใช้ผสมสีด้วยคนให้ สี เข้ำกับน ้ ำจึงน ำเยื่อกระดำษจำกใบสับปะรด 
(อำจเป็นเยื่อท่ีผ่ำนกำรฟอกขำวหรือ เยื่อท่ีไม่ฟอกขำวก็ได้)ลงคลุกกบั น ้ ำสีโดยใช้มือคลุกพลิก 
ไปพลิกมำจนสีจบัเยือ่กระดำษสม ่ำเสมอ กนัใส่เกลือ 100 กรัม คนและคลุก เคลำ้กบัเยือ่กระดำษให ้
ทั่วกับเยื่อกระดำษให้ทั่วกันตั้ งทิ้งไว้ 25 นำที  หลังจำกนั้ น เติมเกลือส่วนท่ี เหลือ 100 กรัม 
กบัโซดำแอช 100 กรัม   ลงไปคลุกกบัเยื่อกระดำษจนทัว่อีกคร้ังหน่ึงตั้งทิ้งไว ้1 ชั่วโมง จำกนั้น 
จึงน ำมำล้ำงด้วยน ้ ำสะอำดหลำยๆ คร้ังจนเห็นว่ำสีส่วน เกินไม่ละลำย ออกมำกับน ้ ำ แล้วจึงได ้
เยื่อกระดำษ  จำกใบสับปะรดย้อมสีพ ร้อมท ำแผ่น ต่อไป  เยื่อกระดำษจำกใบสับปะรด 
ท่ีใชใ้นกำรยอ้มสีสำมำรถใชไ้ดท้ั้งเยือ่ท่ีไม่ผำ่นกำรฟอกขำวเยือ่และเยือ่ท่ีผำ่นกำรฟอกขำวแลว้ 

2.4.6.2.  ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำด 
   ลำ้งเยือ่ท่ีผำ่นกำรยอ้มสีแลว้ดว้ยน ้ำสะอำดประมำณ 2 คร้ัง    เพื่อก ำจดัสีส่วนเกิน 

ออกไปใหห้มดทดสอบหลงักำรลำ้งดว้ยน ้ำสะอำด  แลว้ดว้ยกำรบีบเยือ่ดูหำกน ้ำไหลออกมำจำกเยือ่ 
เป็นน ้ ำใสสะอำดแสดงว่ำล้ำงสะอำดดีแล้วแต่ถ้ำยงัมีสีปนออกมำอยู่ต้องล้ำงต่อให้สะอำด 
เยือ่ท่ีลำ้งไม่สะอำดจะมีผลต่อกำรตกสีของกระดำษได ้

2.4.7. กำรท ำแผน่กระดำษ 
กำรท าแผน่กระดำษหรือเรียกอีกอยำ่งหน่ึงวำ่ “กำรหล่อกระดำษ”กำรท ำแผน่กระดำษ  

จำกใบสับปะรดน้ีจะท ำแผน่กระดำษดว้ยวิธีท่ีเรียกวำ่ “กำรแตะกระดำษ” ดว้ยกำรน ำเยื่อมำป้ันเป็น 
ก้อนบีบน ้ ำออกพอประมำณชั่งให้ได้น ้ ำหนักตำมท่ีต้องกำร (กระดำษมำตรฐำน คือ 55 x 80 
เซนติเมตร น ้ ำหนกัเยื่อเปียก 3 ขีด หรือ 300 กรัม) ละลำยกอ้นเยื่อลงในตะแกรงท่ีลอยอยูใ่นน ้ ำใน 
อ่ำงแตะกระดำษใชมื้อกระจำยใหท้ัว่เยือ่ตะแกรงกำรท่ีจะใหเ้ยือ่กระจำยตวัสม ่ำเสมอทัว่ทั้งแผน่ดว้ย 
กำรใชฝ่้ำมือหรือหลงัมือตีน ้ำเบำๆ ทัว่ทั้งแผน่จึงเรียกวำ่   “กำรแตะ”   จำกนั้นค่อยๆ  ยกตะแกรงข้ึน 
ตรงๆ เพื่อไม่ให้เยื่อกระดำษ  เล่ือนตัวไปทำงใดทำงหน่ึง แล้วจึงวำงตะแกรงบนรำงไม้ท่ีวำง 
เรียงกนัสองอนัในแนวรำบเพื่อใหก้ระดำษหมดน ้ำพกัหน่ึงจึงยกออกไปตำกต่อไป 

2.4.8. กำรตำกกระดำษ 
น ำตะแกรงกระดำษไปตำกแดด ประมำณ 1 ชั่วโมง จึงน ำเขำ้ตำกในร่มหรือในท่ีมี 

แดดร ำไรท่ีมีอำกำศถ่ำยเทไดดี้และหลีกเล่ียงท่ีมีลมแรงหรือลมกรรโชก      กำรตำกดว้ยกำรหนัหลงั 
ตะแกรงพิงกนัท ำมุมประมำณ 60 องศำ เช่นเดียวกบักำรตำกกระดำษสำ  สำเหตุท่ีตอ้งผึ่งกระดำษใน 
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สถำนท่ีร่ม     โปร่งท่ีมีอำกำศถ่ำยเทไดดี้เพรำะกระดำษสับปะรดมีกำรหดตวัสูงกำรตำกในท่ีแดดจดั 
มำกๆ  จะท ำให้กระดำษหดตัวอย่ำงรวดเร็วและหลุดออกจำกตะแกรงย ับย่นไม่ เรียบ  ร้อย 
ท ำใหก้ระดำษไม่ไดคุ้ณภำพ         หำกตอ้งกำรกระดำษหนำ้เรียบเม่ือตำกกระดำษจนหมดแลว้ใชข้นั 
อลู มิ เนี ยมขน ำด เล็ ก ท่ี มี น ้ ำหนั ก เบ ำขอบมนไม่ มี คมขัด ลูบ ผิ วหนั งของกระดำษเบำๆ 
จนหนำ้เรียบทัว่แผน่ 

2.4.9. กำรลอกกระดำษออกจำกตะแกรง 
เม่ือกระดำษแห้งสนิทดีแลว้จึงลอกกระดำษออกจำกตะแกรงดว้ยกำรแกะกระดำษไปท่ี

มุมใดมุมหน่ึงแล้วใช้มืออีกข้ำงหน่ึงสอดเข้ำไปใต้กระดำษดันให้กระดำษหลุดจนต ลอด 
ทั้งแผน่ก็จะไดก้ระดำษจำกใบสับปะรดพร้อมใชง้ำนกระดำษ [10]  
  

2.5. ระบบการพมิพ์สกรีน 
รายละเอียดลกัษณะรูปแบบของงาน พิมพซิ์ลคส์กรีน (silk screen) เหมาะส าหรับงานไม่ไล่

โทนสี เช่น ลายแบบธงชาติ ตวัหนงัสือธรรมดาหรือโลโกธ้นาคารต่างๆ ระบบพิมพ ์ ซิลคส์กรีน 
สามารถท างานสอดสี หรืองานแบบไล่โทนสีภาพเหมือนจริงไดเ้ช่นกนัแต่ไม่นิยมเพราะจะเมด็สี
ใหญ่กวา่ระบบพิมพอ์อฟเซ็ท ระบบพิมพอ์อฟเซ็ทเมด็สีความละเอียด 175dpi. แต่ระบบพิมพซิ์ลค์
สกรีนจะความละเอียดของเมด็สี ประมาณ  60-90 dpi. ระบบซิลคส์กรีน จึงไม่นิยมมาท างาน
ลกัษณะภาพเหมือนจริงเช่น ภาพตน้ไม ้ภาพรถยนต ์ภาพนางแบบ ภาพไล่โทน 

สีสอดสี แต่ระบบพิมพ์ ซิลค์สกรีน จะเหมาะสมกับงานลักษณะงาน เหมือนภาพงาน  
ตวัอยา่งดา้นบน ท่ีจะเป็นงานสีตายไม่ไล่โทนสี จะแยกสีเป็นสีพิเศษสีใครสีมนั หรือเรียกง่ายๆวา่สี
ตาย คือ แดงก็แดง ด ากด็ าสีชมพูก็ชมพูไปเลยไม่มีไล่แดงอ่อนไปแดงเขม้ หรือจะไม่มีการไล่น ้าเงิน
มาจนเป็นสีฟ้าอ่อน ซ่ึงระบบพิมพอ์อฟเซ็ทจะสามารถท าได้ ขอ้ดีของระบบงานพิมพ์ซิลค์สกรีน 
คือ การลงผ่านผา้โพลีเอสเตอร์ สีจะลงหนกักวา่ทุกระบบพิมพอ่ื์นๆ ประมาณเกือบ 10 เท่า ซ่ึงจะท า
ให้ความคงทน สวยสด งดงาม อยู่ทนแดนและ ทนฝน ไดน้านกว่าระบบพิมพ์อ่ืนๆ ซ่ึงงาน พิมพ์
ระบบซิลค์สกรีนจะมีอายุการใชง้านประมาน 1 ปี-2 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นซ่ึงจะอยู่ไดน้านกว่า
งานพิมพ ์ระบบอ่ืนประมาน 1 ปี และงานพิมพ์ซิลค์สกรีนเหมาะสมกบังานพิมพ์สติกเกอร์ฉลาก
สินคา้พลาสติกและอ่ืนๆ สามารถพิมพง์านจ านวนนอ้ย 500-1,000 ใบพิมพไ์ดห้รืองานจ านวนมาก 
2,000 ใบพิมพ์ข้ึนไปได ้ความสามารถพิเศษของงาน ระบบพิมพ์ ซิลค์สกรีน ท่ีไม่เหมือนใคร คือ
สามารถพิมพร์ะบบพิมพซิ์ลค์สกรีนลงบนวสัดุท่ีไม่ใช่แผ่นเรียบๆ ได ้เช่นพิมพส์กรีนกล่องเหล็ก 
พิมพ์สกรีนแฟลชไดร์ พิมพว์สัดุท่ีมีความนูน ท่ีไม่สามารถเข้าเคร่ืองพิมพ์ระบบออฟเซ็ท เคร่ือง
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พิมพอ้ิ์งค์เจ็ท และเคร่ืองพิมพ์ชนิดอ่ืนๆ แต่ไม่สามารถพิมพส์กรีนบนจุดท่ีโคง้มากบุ๋มหรือนูนไม่
สม ่าเสมอได ้  

วสัดุพิมพ ์(substrate) ส าหรับการพิมพร์ะบบซิลคส์กรีนมีหลากหลายประเภท ขอ้สงัเกตคือ
วสัดุพิมพ ์ประเภทของกระดาษท่ีใชใ้นการพิมพ์ซิลค์สกรีนสกรีน นั้นอาจจะมีอตัราส่วนนอ้ยกว่า
เม่ือเปรียบเทียบกับการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท เพ่ือผลิตหนังสือ สมุด สติกเกอร์ และฉลากสินค้า 
ใบปลิว แผ่นพบัการ์ดแต่งงาน นามบตัร และกล่องบรรจุภณัฑ ์พลาสติก และอ่ืนๆ แต่อยา่งไรก็ตาม
การพิมพ์ซิลค์สกรีน ใช้กระดาษในการพิมพ์ป้ายโฆษณา เพ่ิมจุดขาย นามบัตร บรรจุภัณฑ์บาง
ป ร ะ เภ ท  ก ร ะ ด าษ ท ร าน ส เฟ อ ร์ เซ ร า มิ ค  ฉ ล าก สิ น ค้ า  ส ติ ก เก อ ร์ ทุ ก ช นิ ด  ฯ ล ฯ 
วสัดุพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีระบบการพิมพ์ซิลค์สกรีนใช้ คือ ผา้  แผ่นพลาสติก แผ่นลูกฟูกพลาสติก แก้ว
โลหะ บรรจุภณัฑป์ระเภทต่างๆ และอ่ืนๆ ปัจจุบนัการคิดคน้วสัดุพิมพ์ ใหม่ๆ โดยเฉพาะ พลาสติก
ท่ีเรียกกันว่า neo functional film ท่ีมีหลากหลายประเภทและหลายคุณสมบัติ  และบางประเภท
สามารถประยกุตใ์ชก้บั display panel ดว้ยการ พิมพร์ะบบซิลคส์กรีน วสัดุและอุปกรณ์กระบวนการ
พิมพซิ์ลคส์กรีนไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะในระยะ 30-40 ปีท่ีผ่าน
มา ซ่ึงก่อให้เกิดลกัษณะ และจุดเด่น ของการพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน คือ STTS อนัไดแ้ก่ S=size ท่ี
สามารถพิมพ์ได้หลากหลายขนาดตั้ งแต่เล็กมากจนถึงใหญ่ประมาณ  2 x 5 เมตร  T=texture ท่ี
สามารถพิมพล์งบนวสัดุพิมพท่ี์มีผิวเรียบเนียน  ขรุขระ  หยาบ  มนั  ดา้น และอ่ืนๆ T=thickness ท่ี
สามารถก าหนด ink deposit ใหมี้ความหนา หรือ บาง ไดโ้ดยการก าหนดปริมาณของหมึกพิมพแ์ละ
ขนาดรูผา้โพลีเอสเตอร์ของแม่พิมพ์ซิลค์สกรีน S=shape ท่ีสามารถพิมพ์ลงบนวสัดุพิมพ์ซ่ึงเป็น
แผ่นเรียบ  โคง้  รี  ทรงกลม  แกว้  ภาชนะ  พ้ืนท่ีพิมพท่ี์คิดเป็นอตัราส่วนต่อขนาดของวสัดุพิมพท่ี์มี
ความแตกต่างกนัในสินคา้มีดงัต่อไปน้ี 

1.  ผา้ 70%  
2.  เซรามิค  แกว้  หมอ้เคลือบ 20%  
3.  ส่ิงพิมพแ์ละส่ือโฆษณา 50%  
4.  ป้ายช่ือ 50%  
5.  ป้ายสัญญาณ 50%  
6.  ฉลากสินคา้ 50%  
7.  บรรจุภณัฑ ์20%  
8.  ของเล่น 30%  
9.  ของขวญั 30%  
10. บตัรพลาสติก 70%  
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11. แผ่น ซี. ดี. 70%  
12. อุปกรณ์กีฬา 10%  
13. อุปกรณ์ยานยนต ์ 3%  
14. อุปกรณ์ไฟฟ้า  5%  
15. แผงวงจรไฟฟ้า 70%  
16. เมมเบรนสวิช 70%  [10]  

2.5.1.  หลกัการพิมพง์านระบบซิลคส์กรีน 
   การพิมพง์านระบบซิลคส์กรีนมีหลกัการง่ายๆ คือ การปาดหมึกพิมพผ์า่นผา้บลอ็ค 
สกรีนท่ียึดบนกรอบส่ืเหล่ียมใหล้งไปติดกบัวสัดุท่ีจะพิมพห์ากตอ้งการใหห้มึกผ่านผา้สกรีนออกมา
ตามลวดลายใดๆ ก็ท าให้รูของผา้เปิดหรือปิด  ในส่วนท่ีตอ้งการให้หมึกผ่านออกตามลวดลายของ
งานพิมพน์ั้นๆ การพิมพร์ะบบซิลคส์กรีนน้ี สามารถใชพิ้มพล์งบนวตัถุ ไดแ้ทบจะทุกชนิด ไม่วา่จะ
เป็นวสัดุแบน กลม เหล่ียม หรือรูปทรงแปลกๆ ทั้งหลายการพิมพร์ะบบน้ีใชก้ารปาดหมึกพิมพซิ์ลค์
สกรีนผ่านผา้สกรีนลงไปติด บนวสัดุ ปริมาณของหมึกพิมพจึ์งผ่านลงไปเกาะยึดติดกบับนวสัดุท่ี
พิมพไ์ดม้ากและทึบกวา่ทุกการพิมพร์ะบบอ่ืนๆ จึงท าใหภ้าพพิมพแ์ลดูสดสวยและความคงทน ทน
แดด ทนฝน ผา้ซิลคส์กรีน คือ ผา้ท่ีทอข้ึนเป็นพิเศษ ใหมี้ขนาดของรูผา้เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส เลก็ ๆ 
ขนาดเท่าๆกนัทุกรู รายละเอียดเก่ียวกบัผา้บลอ็คงานสกรีน มีดงัน้ีคือ 

1.  ชนิดเสน้ใยของผา้ มี 3 แบบ คือ เสน้ใยไนลอน เสน้ใยโพลีเอสเตอร์ และเสน้ใย
โลหะ 

2. ลกัษณะการทอของเส้นใย มีอยู ่2 แบบคือ แบบเสน้เด่ียว (Mono Filament) และ 
แบบเสน้ควบ หรือหลายเส้น (Multi Filament)  

3. ขนาดเส้นใยของบล็อคซิลค์สกรีน หมายถึง ความหนา ของผา้ มีขนาดดงัน้ีคือ 
S = Small เป็นผา้ชนิดบาง  
M = Medium เป็นผา้ชนิดปานกลาง 
Thick เป็นผ้าชนิดหนา  HD = Heavy Duty ผ้าหน้าชนิดท่ีต้อง  การให้มีความ

ทนทานสูง 
4. ขนาดของรูผา้บลอ็คซิลคส์กรีนหรือความห่างระหวา่ง เสน้ใยบอกขนาดเป็นนมั

เบอร์ เช่นผ้าซิลค์เบอร์ 77, 80,90, 100, 120, 150, 200 ตัวเลขนัมเบอร์เหล่าน้ีมาจาก จ านวนใย
เสน้ดา้ย/  ซ.ม. หรือ น้ิว ซ่ึงส่วน ใหญ่ท่ีใชก้นั จะเป็นระบบเมตริค (ซ.ม.) เบอร์ของผา้ซิลคส์กรีนยิ่ง
สูงข้ึน ขนาดของรูผา้ก็จะเลก็ลงซ่ึงผา้ซิลคส์กรีนมีอยูห่ลายสิบเบอร์ใหเ้ลือกตามความเหมาะสมของ
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แบบท่ีจะพิมพแ์ละวสัดุท่ีใชพิ้มพซ่ึ์งมี การดูดซึมของหมึกท่ีแตกต่างกนั การเลือกใชเ้บอร์ ผา้บลอ็ค
สกรีนใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบังานท่ีจะพิมพ ์คือ 

ก.  การพิมพผ์า้ ใชป้ระมาณ เบอร์ 18 - 70 เป็นผา้ Screen ท่ีมีขนาดรูของผา้ใหญ่ 
เพ่ือใหห้มึกลงไดม้ากส่วนใหญ่ในแบบหรือภาพท่ีมีเสน้ใหญ่มีการดูดซึมของหมึกมาก 

ข.  พิมพง์านซิลคก์ระดาษ แผ่นไม ้โปสเตอร์ ใชผ้า้ประมาณ เบอร์ 90 - 120 รูของ
ผา้ปานกลาง ใชใ้นการพิมพ ์งานระดบัธรรมดาจนถึงลายเสน้เลก็ 

ค.  พิมพ์สติกเกอร์ ป้ายฉลาก ภาชนะพลาสติก ใชผ้า้เบอร์ 130 - 200 เป็นผา้ท่ีมี
ขนาดรูผา้ละเอียดมาก ใชใ้นการ พิมพง์านลายเสน้เล็กและคมมาก ๆ ผา้สกรีนท่ีบอกรายละเอียดว่า 
T90 NYMO หมายถึง ผา้เบอร์ 90 แบบหนา (T = Thick) เป็นผา้ชนิดไนลอน  (NY = Nylon) ทอ
แบบเส้นเด่ียว (MO = Mono) ผา้สกรีน เบอร์ 150 S POMO จึงหมายถึง ผา้เบอร์ 150 โพลีเอสเตอร์
แบบบางและทอแบบเส้นเด่ียววิธีการท าแม่พิมพซิ์ลค์สกรีน  การท าบล็อคแม่พิมพส์ามารถท าได้
หลากหลายวิธีซ่ึงจะต้องพิจารณาเลือกวิธีท่ี เหมาะสมกับงานต้นฉบับปริมาณ คุณภาพและ
งบประมาณ  

2.5.2.  วิธีการพิมพซิ์ลคส์กรีน 
วิธีการพิมพไ์ดท้ั้งแบบการพิมพด์ว้ยมือ และ การพิมพด์ว้ยเคร่ือง โดยทัว่ไปนิยม 

การพิมพด์ว้ยมือ ส าหรับการพิมพใ์นปริมาณไม่มากนกั การพิมพด์ว้ยเคร่ือง สามารถพิมพส์อดสีได้
ประณีต สวยงามยิง่ เพราะน ้าหนกัของการปาดหมึกพิมพ ์สามารถปรับตั้ง และควบคุมไดต้ลอดการ
พิมพ ์ซ่ึงการพิมพด์ว้ยมือท า ไดย้าก เทคนิคของการพิมพ ์จะตอ้งอาศยัการฝึกทกัษะปฏิบติัการพิมพ์
จริงจึงจะสามารถพิมพไ์ดดี้ การพิมพโ์ดยทัว่ไป นิยมน ากรอบสกรีนท่ีถ่ายแบบเสร็จแลว้ไปติดกบั
โต๊ะพิมพใ์หส้ามารถเปิดข้ึนลงได ้ท าฉากท่ีโต๊ะพิมพเ์พ่ือใส่ช้ินงานใหไ้ดต้รงต าแหน่งเดิมท่ีตอ้งการ 
ฉีดสเปรย์กาวเหนียวท่ีโต๊ะพิมพ์ ใส่หมึกพิมพ์ใส่ช้ินงาน แล้วเร่ิมพิมพ์เทคนิคในการพิมพ์โดย
ละเอียด ตอ้งอาศยัการฝึกฝนจึงจะท า ไดดี้ อาจสอบถามจากผูรู้้ เพราะการพิมพผ์า้ กระดาษ นามบตัร
ตวันูน สติกเกอร์วงจรไฟฟ้า รูปลอก ก ามะหยี ่ฯลฯ ซ่ึงต่างกมี็เทคนิคท่ีแตกต่างกนัไป 

ระบบการพิมพ์ท่ีใช้หลกัการปาดสีหรือหมึกพิมพผ์่านผา้สกรีนท่ีขึงตึงบนกรอบท่ีท าข้ึน
โดยปิดและเปิดบริเวณรูผา้สกรีนให้มีลายภาพตามความตอ้งการ การพิมพ์น้ีสามารถพิมพ์ไดก้ับ
วสัดุหลายชนิดเช่น  กระดาษ  สติกเกอร์ ไม ้ผา้  กระจก กระเบ้ือง เซรามิค พลาสติกโลหะ ฯลฯ และ 
หลายรูปทรง เช่น วสัดุพ้ืนราบ ทรงกระบอก และวสัดุรูปทรงไข่เป็นต้น ทั้งท่ีมีขนาดเล็ก จนถึง
ขนาดใหญ่โดยไม่จ ากดัปัจจุบนัระบบการพิมพส์รีนเขา้มามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการพิมพ ์และ
วงการศึกษามากข้ึน 
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2.5.3.  หมึกพิมพซิ์ลคส์กรีน 
หมึกพิมพ ์ในระบบการพิมพแ์บบซิลคส์กรีนแตกต่างจากหมึกพิมพใ์นระบบการ 

พิมพช์นิดอ่ืนๆ เพราะตอ้งการความขน้ และความละเอียดของเน้ือหมึกสูง เพ่ือผลทางการพิมพ์ท่ี
คมชดั และคงทนถาวร ซ่ึงแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ 

1. หมึกพิมพเ์ช้ือน ้า คือหมึกท่ีผสมและลา้งดว้ยน ้าเหมาะส าหรับใชพิ้มพผ์า้ทุกชนิด  
 

2. หมึกพิมพเ์ช้ือน ้ามนั คือ หมึกท่ีผสมและลา้งดว้ยน ้ามนัมีทั้งชนิดแหง้เร็วและ
แหง้ชา้ เหมาะส าหรับใชพิ้มพก์ระดาษ ไม ้เหลก็ แกว้ ผา้ 

3. หมึกพิมพเ์ช้ือพลาสติก คือ หมึกท่ีใชน้ ้ามนัผสมหรือลา้งส าหรับสีพลาสติก
โดยเฉพาะเป็นสีแหง้เร็วเหมาะส าหรับใชพิ้มพพ์ลาสติกทุกชนิดซ่ึงหมึกพิมพเ์ช้ือพลาสติกน้ียงัแบ่ง 
แยกออกไปอีกหลายชนิดตามชนิดของพลาสติกท่ีจะพิมพ ์ เน่ืองจากพลาสติกมีหลายชนิดในการ
เลือกใชห้มึกพิมพใ์หถู้กตอ้ง กบัวสัดุท่ีจะพิมพน์ั้น จ าเป็นตอ้งค านึงถึงประเภทชนิด สี การดูดซึม 
ลกัษณะการน าไปใชง้านของวสัดุนั้นๆ ใหเ้ขา้ใจเสียก่อนจึงจะเลือกใชห้มึกพิมพไ์ดถู้กตอ้ง [10] 

2.6. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
วฒิุนนัท ์  คงทดัและคณะ ไดศึ้กษาคุณสมบติัทางเชิงกลของกระดาษเสน้ใยสบัปะรดผสม

สาท่ีท าดว้ยมือแบบไทยเพ่ืองานหตัถกรรมพบว่าผลการศึกษากระดาษท่ีผสมเยื่อเสน้ใยสับปะรดต่อ
เยื่อปอสาในอตัราส่วน 80:20 มีสมบติัทางเชิงกลท่ีดีสามารถใชใ้นงานหตัถกรรมแทนกระดาษสาได ้
[11] 
 สุชปา  เนตรประดิษฐแ์ละคณะ ไดศึ้กษาการพฒันากระดาษใบสบัปะรดท่ีเหมาะสมต่อการ
พิมพบ์รรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ พบวา่กระดาษใบสับปะรดมีสมบติัทาง
กายภาพเชิงกลและทศันศาสตร์ดีข้ึนเม่ือผสมเย่ือปอสาในปริมาณมากแต่คุณภาพความเรียบและการ
พิมพด์อ้ยลงโดยอตัราส่วนของเยือ่ใบสับปะรดต่อเย่ือปอสาท่ีเหมาะสมคือ 70:30 ซ่ึงท าใหก้ระดาษ
เรียบและมีคุณภาพทางการพิมพท่ี์ดี [12] 
 ภานุมาศ  สุยบางค าและคณะ  ไดศึ้กษาการพฒันากระดาษจากใบสับปะรดเพ่ือใชเ้ป็นบรรจุ
ภณัฑส์ าหรับสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์  พบวา่กระดาษท่ีผลิตจากใบสบัปะรดผสมกบัตน้
กลว้ยท่ีอตัราส่วนผสม 60:40 มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปผลิตเป็นบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดเม่ือการพิจารณาจากค่าการดูดซึมน ้าและการตา้นแรงดึงของกระดาษ 
[13] 
 



29 
 

 

บทที ่3 

วธิีด าเนินงานวจิัย 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องจากใบสับปะรดท่ี
เหมาะสมต่อการพิมพบ์รรจุภณัฑ ์ไดด้ าเนินการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

3.1. เคร่ืองมือทีใ่ช้งานวจัิย 

3.1.1. วตัถุดิบ 

3.1.1.1.  เยือ่ใบสับปะรดส าหรับตม้เยื่อ 

 

ภาพที ่3. 1   ใบสับปะรดตากแหง้ 

3.1.1.2.  เยือ่ใยยำว (เยือ่สน) 

 

ภาพที ่3. 2  เยื่อใยยำว (เยือ่สน) 
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3.1.2. สำรเคมี 

3.1.2.1.  สำรเคมีท่ีใชใ้นกำรตม้เยือ่  

      

ภาพที ่3. 3  โซดาไฟและน ้า DI 

 

3.1.2.2. สำรเคมีท่ีใชใ้นกำรฟอกเยือ่  

         

ภาพที ่3. 4  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์30% , โซเดียมซิลิเกตและน ้า DI (หรือน ้ากลัน่) 
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3.1.2.3. สำรเคมีเติมเตม็ท่ีใช ้
 
 

                  
 

ภาพที ่3. 5  Alkyl Ketene Dimer (AKD) , Polymer และ Silica 

 
3.1.3.    อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานวิจยั 

3.1.3.1.   กระบอกตวงพลาสติก 
3.1.3.2.   หมอ้ตม้สแตนเลส 
3.1.3.3.   กระบวยตกั 
3.1.3.4.   แท่งแกว้คน 
3.1.3.5.   เทอร์โมมิเตอร์ 
3.1.3.6.   บีกเกอร์แกว้  
3.1.3.7.   ปิเปต 
3.1.3.8.   กระดาษซบัน ้า 
3.1.3.9.   นาฬิกาจบัเวลา 
3.1.3.10. ถุงเยน็ใส่เยือ่   
3.1.3.11. ถุงซิปใส่แผน่กระดาษ   
3.1.3.12. นาฬิกาจบัเวลา 
3.1.3.13. ถุงมือยางอยา่งหนา 
3.1.3.14. ถุงผา้กรองลา้งเย่ือ 
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3.1.4.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิตกระดาษ 

 

ภาพที ่3. 6  เคร่ืองตีกระจายเย่ือ 

 

       

ภาพที ่3. 7  เคร่ืองคดัขนาดเย่ือ 

 

ภาพที ่3. 8  เคร่ืองท าแผ่นทดสอบมาตรฐาน 
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ภาพที ่3. 9  เคร่ืองอดักระดาษ 

 

 

ภาพที ่3. 10    เคร่ืองอบแหง้ 

 

 

ภาพที ่3. 11  เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
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3.1.5.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพิมพส์กรีน 

3.1.5.1. บลอ๊คสกรีน 
3.1.5.2. ยางปาด 
3.1.5.3. สีหมึกพิมพ ์PVC 
3.1.5.4. น ้ายาผสม (เพ่ือใหห้มึกพิมพแ์หว้เร็ว) 
3.1.5.5. น ้ายาลา้ง 
3.1.5.6. กาวทาโต๊ะ (เพ่ือยึดกระดาษไม่ใหค้ลาดเคล่ือน) 

 

 
 

ภาพที ่3. 12  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพิมพส์กรีน 

 
3.1.6.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบกระดาษ  

3.1.6.1. เคร่ืองทดสอบความหนา 
3.1.6.2. เคร่ืองทดสอบความตา้นแรงดึงขาด 
3.1.6.3. เคร่ืองทดสอบความตา้นแรงดนัทะลุ 
3.1.6.4. เคร่ืองทดสอบการดูดซึมน ้า 
3.1.6.5. เคร่ืองทดสอบความขาวสวา่ง 
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3.1.6.6. เคร่ืองทดสอบการยึดติดของหมึกพิมพ ์ 
หมายเหตุ  ขอ้ 3.1.6.1 - 3.1.6.5 เป็นเคร่ืองทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มงานเยื่อ

และกระดาษ 

  ขอ้ 3.1.6.6 เป็นเคร่ืองทดสอบจากสาขาเทคโนโลยีการพิมพ ์ภาควิชาเทคโนโลยี

ส่ือสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

3.2.   ขั้นตอนด าเนินการวจัิย 
การด าเนินการวิจยัการพฒันากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องจากใบสับปะรด

ท่ีเหมาะสมต่อการพิมพบ์รรจุภณัฑ ์มีรายละเอียดดงัน้ี   

3.2.1. การเตรียมเยื่อใบสบัปะรด  
การน าใบสับปะรดพนัธ์ุ  Ananas comosus (L.) Merr. หรือพนัธ์ุปัตตาเวีย จากอ าเภอ

เมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีเหลือท้ิงจากการเกษตรโดยน ามาลา้งใหส้ะอาด และน ามาหัน่เป็นช้ิน

เลก็ๆ ขนาดประมาณ 1-1.5 น้ิว จากนั้นน าไปตากแดดใหแ้หง้  

3.2.2. การตม้เยื่อ 

การตม้เยื่อมีขั้นตอนการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

3.2.2.1. ชัง่ใบสับปะรดมา  380 g  น าไปใส่หมอ้แสตนเลส 

3.2.2.2. เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 4% ใส่ลงไปแลว้น าใบ

สับปะรดไปตม้เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 

3.2.2.3. เม่ือครบเวลาน าใบสบัปะรดท่ีตม้แลว้มาลา้งใหส้ะอาด 

 
 

ภาพที ่3.13  เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 4% 
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ภาพที ่3.14  การตม้เยื่อ 

 
    กำรค ำนวณหำปริมำณสำรเคมีและน ้ำหนกัใบสับปะรดท่ีใชใ้นกำรตม้เยือ่มีดงัน้ี 

โซเดียมไฮดรอกไซด์  เท่ำกบั 4% 

Liquor : Wood (L:W)  เท่ำกบั 10:1 

น ้ำหนกัใบสับปะรดก่อนอบ เท่ำกบั 300 กรัม 

ใบสับปะรดก่อนอบ (Wm)  100 กรัม มีเน้ือใบสับปะรดอยู ่(W0) 95 กรัม 

ใบสับปะรดก่อนอบ (Wm)  400 กรัม มีเน้ือใบสับปะรดอยู ่(W0) 380  กรัม 

L:W=10:1; Wood (W0) 1 กรัม  ใชน้ ้ำ  10 มิลลิลิตร 

  Wood (W0) 380 กรัม  ใชน้ ้ำ  3800 มิลลิลิตร 

4% NaOH; น ้ำ  100 มิลลิลิตร ใช ้NaOH 4 กรัม 

น ้ำ  3800 มิลลิลิตร ใช ้NaOH 152 กรัม 

 

3.2.2.4. ลำ้งท ำควำมสะอำดเยื่อดว้ยน ้ำให้สะอำดจนเยื่อไม่ล่ืนแลว้บีบให้หมำด 
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ภาพที ่3.15    การลา้งเยือ่ 

 

3.2.2.5. ฉีกเยือ่ท่ีลำ้งแลว้ออกเป็นช้ินเล็กๆ น ำไปใส่ในถุงพลาสติกแบบเยน็แลว้ 

น ำไปแช่ในตูเ้ยน็ต่อไป 

     
ภาพที ่3. 16  การฉีกเยื่อก่อนบรรจุลงถุงพลาสติก 

3.2.3. กำรคดัขนำดเยือ่ 
น าเยือ่ท่ีฉีกไปเขา้เคร่ืองคดัขนาดซ่ึงเป็นการคดัแยกกลุ่มกอ้นของเส้นใยท่ีไม่แยก  

ตัวกันอย่างสมบูรณ์และส่ิงสกปรกออกจากเยื่อท่ีจะน ามาผลิตกระดาษ โดยแยกผ่านเคร่ือง Flat 
Screen  แลว้ท าการป่ันแยกน ้าออกจากเย่ือดว้ยเคร่ืองเซนตริฟิว (Centrifuge)  

3.2.4. การฟอกเยือ่ใยสบัปะรด 
ขั้นตอนการฟอกเยือ่ใยสับปะรดใหมี้ความขาวมากข้ึน น้ีเป็นการท าใหเ้ยื่อท่ีไดจ้าก 
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การตม้จากใบสับปะรดโดยน ำน ้ ำ DI  จ ำนวน 5 ลิตร ตม้ให้ร้อนแต่ไม่ตอ้งเดือด จำกนั้นเท  H2 O2  

(ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์)  จ  ำนวน 100 ml เติมโซเดียมซิลิ เกต  50 ml ลงไปผสมให้เข้ากัน 
จำกนั้ น เติม เยื่อ ท่ี น ้ ำหนักแห้ งจ ำนวน  1 kg  ลงไป คุมอุณหภู มิ  80-90  C° คนไป เร่ือยๆ 
ให้เยื่อสัมผสักบัสำรเคมีให้ทัว่ ใชเ้วลำ 30  นำที  จำกนั้นเอำเยือ่มำลำ้งให้สะอำด (โดยไม่ให้เยื่อล่ืน)  
โดยมีสภาวะในการฟอกเยื่อดงัตารางท่ี  3.1 

 

      
ภาพที ่3. 137   การฟอกเยือ่ 

 

 
ภาพที ่3. 148  เยื่อท่ีผา่นการฟอกแลว้ 
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       (ก) ก่อนฟอก         (ข) หลงัฟอก 

ภาพที ่3. 159  การเปรียบเทียบเยื่อก่อนฟอกและหลงัฟอก 

ตารางที ่3. 1  สภาวะในการฟอกเยื่อสับปะรด 

รายการ ปริมาณ 

ใบสับปะรด 100 g 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์30% 100 ml 

โซเดียมซิลิเกต 50 ml 

น ้ากลัน่ 5 L 

อุณหภูมิท่ีใชใ้นการฟอกเยื่อ (Cº) 90º 

ระยะเวลาการฟอกเยื่อ (นาที) 30 นาที 

3.2.5. กำรปรับปรุงสมบติัของกระดำษ 
ปรับปรุงสมบติัของกระดำษใบสับปะรดโดยการผสมดว้ยเยือ่ใยยำว (เยือ่สนฟอก) 

โดยการน ำเยือ่สับปะรดผสมกบัเยือ่สนในอตัรำส่วน  สับปะรด : เยือ่สน 
อตัรำส่วน 100:0  จ ำนวน 30 แผน่ 
อตัรำส่วน 75:25  จ ำนวน 30 แผน่  
อตัรำส่วน 50:50  จ ำนวน 30 แผน่ 
อตัรำส่วน 25:75  จ ำนวน 30 แผน่ 
อตัรำส่วน 0:100  จ ำนวน 30 แผน่ 

รวม  จ ำนวน 150 แผน่   
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3.2.6. การข้ึนรูปแผ่นกระดาษ 
น าเยื่อสัปประรดมาผสมกบัน ้ าโดยการน าไปใส่ในเคร่ืองผสมให้เข้ากันแลว้จึง

น าไปเทใส่ในเคร่ืองท าแผน่กระดาษ ตะแกรงของเคร่ืองจะกรองเยื่อข้ึนรูปเป็นแผน่ตามแม่พิมพข์อง
เคร่ือง  จากนั้นจึงน าไปรีดเพ่ือซับน ้ าออกก่อนท่ีจะน าไปกระดาษท่ีได้ไปอบดว้ยความร้อนด้วย
เคร่ืองอบกระดาษ 

      

    
ภาพที ่3. 20  การรีดน ้า 

 

 

      
ภาพที ่3. 21   แผ่นกระดาษท่ีข้ึนรูป 
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3.2.7. กำรปรับปรุงสมบติัใหเ้หมำะสมกบักำรพิมพ ์
หลงัจากทดสอบสมบติัเชิงกลและกายภาพของกระดาษไดอ้ตัราส่วนท่ีเหมาะสม 

แลว้จึงน ามาท ากำรปรับปรุงสมบติัของกระดำษให้เหมำะสมกบักำรพิมพ ์    โดยกำรเติมสำรเติมเตม็ 
โดยงำนวิจยัน้ีไดท้  ำกำรปรับปรุงสมบติัโดยกำรศึกษำอตัรำส่วนผสมของสำรเติมเต็มท่ีเหมำะดงั
ตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3. 2  สูตรส าหรับการเตรียมกระดาษ 125 g จ านวน 10 แผ่น  

 
 

อตัราส่วนท่ี 

สำร  Sizing  
 

จ ำนวน/แผน่ 
AKD 

(Alkyl Ketwme Dimer) 
(หน่วย: ml) 

POLYMER 
 

(หน่วย: ml) 

SILSCA 
 

(หน่วย: ml) 
1 4 4 2.5 60 
2 8 4 2.5 60 
3 12 4 2.5 60 
4 16 4 2.5 60 
5 20 4 2.5 60 

รวม 300 
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3.2.8. การทดสอบสมบติัเชิงกายภาพและเชิงกล 

3.2.4.1. การทดสอบน ้าหนกัมาตรฐาน 

3.2.4.2. การทดสอบความหนาแน่น  

3.2.4.3. วดัความหนา 

3.2.4.4. กำรทดสอบดูดซึมน ้ำ (Cobb’s test) 

3.2.4.5. การทดสอบ tensile 

3.2.4.6. การทดสอบ burst 

3.2.4.7. การทดสอบ tear 

3.2.4.8. กำรทดสอบควำมขำวสวำ่ง 

3.2.9. การทดสอบทางการพิมพแ์บบสกรีน 

 

 
 

ภาพที ่3. 22  เคร่ือง Ink rub tester ทดสอบการขดัถูเพ่ือดูการยึดติดของหมึกกบัแผ่นช้ินงาน 
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บทที ่4 

ผลการทดลอง 
 

จากการน าใบสบัปะรดมาพฒันาใหเ้หมาะสมในการพิมบรรจุภณัฑป์ระเภทผิวกล่อง มีผล
การทดลองดงัน้ี 

4.1. การศึกษาอตัราส่วนผสมทีเ่หมาะสมระหว่างสับปะรดกบัเย่ือสน  
ตารางที ่4.1  การทดสอบสมบติัทางกายภาพและเชิงกล 

Condition 
ไม่เคลือบสาร 

ความตา้นแรงดึง 
Tensile Index 

(MPa) 

ความตา้นแรงดนั
ทะลุ 

Burst Index 
(kPa) 

การดูดซึมน ้า 
Water 

Absorption Index 
(g/m2) 

ความขาวสวา่ง 
Brightness 
(0Elrepho) 

100:0 30.04 2.83 132.14 53.05 
75:25 28.28 2.18 181.26 58.60 
50:50 21.30 2.18  185.04 66.65 
25:75 12.01 1.93 186.83 72.90 

0:100 5.48 0.33 195.38 85.84 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าเม่ือใชเ้ยื่อใบสับปะรดผสมกบัเยื่อสนท่ีมีการเพ่ิมปริมาณของเยื่อใบ

สับปะรดเพ่ิมข้ึนจะท าให้ดัชนีความต้านแรงดึงและค่าต้านแรงดันทะลุจะเพ่ิมมากข้ึนตามอตัรา

ส่วนผสมท่ีมีเยื่อใบสับปะรดท่ีมากข้ึนดว้ยเพราะคุณสมบติัของเยื่อใบสับปะรดมีลกัษณะท่ีเป็นเย่ือ

ใยยาวจึงท าให้มีการเกิดสานระหว่างเส้นใยมากข้ึนซ่ึงในการประสานกนัของเส้นใยนั้นท าให้มี

ความสามารถในการตา้นแรงดึงไดดี้มาก ดงัตารางท่ี 4.1  จะเห็นไดว้า่ท่ีอตัาราส่วนท่ี 2 เม่ือผสมเยื่อ

ใบสับปะรด 75% กบัเยื่อสน 25% มีค่าตา้นแรงดึงเท่ากบั 28.28 MPa ซ่ึงมากกว่าอตัราส่วนท่ี 3,4 ท่ีมี

ค่าต้านแรงดึงเท่ากับ 21.30 MPa และ  12.01 MPa และมีค่าแรงดันทะลุ 2.18 kPa ซ่ึงมากกว่า

อตัราส่วนท่ี 4 ท่ีมีค่าตา้นแรงดึงเท่ากับ 1.93  kPa  ดงันั้นถา้มีการผสมเยื่อใบสับปะรดมากข้ึนจะ

ส่งผลใหด้ชันีตา้นแรงดึงและดชันีตา้นแรงดนัทะลุมากข้ึนดว้ย 

แต่เม่ือมีการน าไปทดสอบสมบติัการดูดซึมน ้ าพบว่าตรงขา้มกับค่าตา้นแรงดึงและค่าตา้น

แรงดนัทะลุ พบว่าอตัราส่วนท่ี 2 ท่ีมีการผสมเยื่อใบสับปะรดท่ี 75% กบัเยื่อสน 25% มีค่าดชันีการ
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ดูดซึมน ้าเท่ากบั 181.26 g/m2 แต่อตัราส่วนท่ี 4 ท่ีมีการผสมเยื่อใบสับปะรดท่ี 25% กบัเยื่อสน 75% 

มีค่าดัชนีการดูดซึมน ้ าเท่ากับ 186.83g/m2 การดูดซึมน ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากคุณสมบัติของเย่ือใบ

สับปะรดมีเส้นใยละเอียดซ่ึงเม่ือใส่เขา้ไปมากข้ึนก็จะเป็นการเพ่ิมเส้นใยละเอียดในกระดาษเกิดการ

เช่ือมของเสน้ใยไดดี้มากข้ึนจึงท าใหก้ระดาษท่ีมาส่วนผสมของเยื่อใบสบัปะรดจึงมีการดูดซึมน ้าได้

ดี 

การทดสอบค่าความขาวสว่างนั้นโดยความขาวสวา่งจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัค่าสีทางแสงสี

น ้าเงินยิ่งสีน ้าเงินมากข้ึนความขาวก็จะเพ่ิมข้ึนซ่ึงเม่ือน าไปผสมกบัเย่ือสนท่ีมีความขาวอยูแ่ลว้พบวา่

ในอตัราส่วนท่ีมีการผสมของเยื่อสนมากข้ึนก็จะส่งผลให้ค่าความขาวสว่างเพ่ิมข้ึนดว้ย ดงัตารางท่ี 

4.2  พบว่า   อตัราส่วนท่ี 2 ท่ีมีการผสมเยื่อใบสับปะรดท่ี 75% กบัเยื่อสน 25% มีค่าความขาวสว่าง

เท่ากบั 58.60 0Elrepho  แต่อตัราส่วนท่ี 4 ท่ีมีการผสมเยื่อใบสับปะรดท่ี 25% กบัเยื่อสน 75% มีค่า

ความขาวสวา่งเท่ากบั 72.90  0Elrepho   

 

4.2.  การศึกษาอตัราส่วนผสมทีเ่หมาะสมของสารเคลือบ 
 
ตารางที ่4. 2  คุณลกัษะท่ีตอ้งการของกระดาษผิวกล่อง สภาวะทดสอบท่ีอุณหภูมิ (27±1) องศา
เซลเซียสและความช้ืนสมัพทัธ์ ร้อยละ(65±1) ตาม มอก.1702550 

 
Condition 
เคลือบ
สาร 

น ้าหนกั
มาตรฐาน 

(%) 

ปริมาณ
ความช้ืน 

(%) 

การดูดซึมน ้า 2 นาที ความตา้น
แรงกดวง
แหวน 
(kN/m) 

ความ
ตา้นทาน
แรงฉีก
ขาด 

(N/mm) 

ความ
ตา้นแรง
ดึง 

(MPa) 

ดา้น
สกัหลาด 

(g/m2) 

ดา้น
ตะแกรง 
(g/m2) 

1 123.23 6.10 35.50 48.00 2.99 1914 4.72 
2 125.78 6.00 30.60 38.00 2.18 1986 3.97 
3 127.34 4.50 30.20 36.30 1.52 1417 3.90 
4 127.67 4.40 29.50 35.60 1.09 1326 3.74 

5 129.37 3.30 29.20 33.10 0.44 1303 3.51   
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จากตารางท่ี 4.3   หลงัจากการใส่สารเคลือบไปตามอตัราส่วนต่างแลว้จึงน าไปทดสอบตาม 
มาตรฐาน มอก.170-2550 ท่ีความหนาของกระดาษท่ี 125 แกรม พบว่าอตัราส่วนผสมสารเคลือบท่ี 
1-4 นั้นสามารถผา่นเกณฑม์าตรฐานไดต้ามขอ้ก าหนด  แต่ในอตัราส่วนผสมท่ี 5 นั้นพบวา่ความ
ตา้นแรงกดวงแหวนนั้นไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน (มอก.170-2550 คือไม่นอ้ยกวา่ 0.919 kN/m) โดย
ผลการทดลองพบวา่มีค่าเท่ากบั 0.44 kN/m  แต่ท่ีอตัราส่วนท่ี 1,2,3 และ 4 (มีค่า 2.99, 2.18, 1.52 
และ 1.09 ตามล าดบั) ดงัตารางท่ี 4.3 พบวา่ผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดเน่ืองจากการเติมสาร
เคลือบ Alkyl Ketene Dimer (AKD) ซ่ึงถา้ใส่ในปริมาณท่ีมากไปจะส่งผลใหค้วามตา้นแรงกดวง
แหวนต ่าไปดว้ย เพราะสารเคลือบน้ีจะไปท าปฏิกิริยาท าใหคุ้ณสมบติัต ่าลงยิง่ใส่ในปริมาณท่ีมาก็จะ
ท าใหย้ิ่งค่าของความตา้นแรงกดวงแหวนนั้นต ่าลง 
 

4.3.  การทดสอบทางการพมิพ์สกรีน 
 การทดสอบการยดึติดหมึกพิมพเ์ป็นการทดสอบหมึกพิมพมี์การยึดเกาะกบัแผ่นกระดาษ
ช้ินงานอยา่งไนเม่ือมีการขดัถู 
ระดบัการประเมินสามารถประเมินได ้5 ระดบัดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1 ไม่เกิดการลอก (No rub-off) 
ระดบัท่ี 2 เกิดการลอกเลก็นอ้ย (Slight rub-off) 
ระดบัท่ี 3 เกิดการลอกปานกลาง (Middle rub-off) 
ระดบัท่ี 4 เกิดการลอกมาก (Strong rub-off) 
ระดบัท่ี 5 เกิดการลอกรุนแรง (Very strong-off) 
 

ตารางที ่4. 3  เปรียบเทียบการยึดติดของหมึกเม่ือขดัถูในจ านวนรอบต่างกนั 

Condition 
เคลือบสาร 

จ านวนรอบของการขดัถู 
50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ 200 รอบ 

1 2 2 3 4 
2 2 2 3 4 
3 2 2 3 4 
4 2 2 3 4 
5 2 3 4 5 
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จากตารางท่ี 4.3 เม่ือน าแผ่นช้ินงานกระดาษท่ีมีการเคลือบสารในอตัราส่วนท่ีต่างกนัน าไป
พิมพใ์นระบบสกรีนแลว้น าไปทดสอบเพ่ือดูการยดึติดของสีพบวา่ อตัราส่วนท่ี 1-4 เม่ือมีการขดัถูท่ี 
50 และ 100 รอบมีการลอกของหมึกเพียงเลก็นอ้ยแต่เม่ือเพ่ิมจ านวนรอบท่ี 150 รอบพบว่ามีการ
ลอกของหมึกพิมพอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง  เพ่ิมจ านวนรอบท่ี 200 รอบพบว่ามีการลอกของหมึกพิมพ์
อยูใ่นระดบัปานมาก แต่ส าหรับอตัราส่วนท่ี 5 นั้น เม่ือมีการขดัถูท่ี 50 รอบมีการลอกของหมึกเพียง
เลก็นอ้ยแต่เม่ือเพ่ิมจ านวนรอบท่ี 100 รอบพบว่ามีการลอกของหมึกพิมพอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง  
เพ่ิมจ านวนรอบท่ี 150 รอบพบว่ามีการลอกของหมึกพิมพอ์ยูใ่นระดบัมากและเม่ือเพ่ิมจ านวนรอบท่ี 
200 รอบพบว่ามีการลอกของหมึกพิมพอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งรุนแรง  ซ่ึงท าใหพ้บวา่การใส่เคลือบ 
AKD ท่ี 20% นั้นนอกจากความตา้นแรงกดวงแหวนจะลดลงแลว้ยงัท าใหก้ารยึดติดของหมึกนั้น
นอ้ยดว้ยโดยสามารถยึดติดไดดี้ใน50 รอบแต่เม่ือรอบมากข้ึนการยดึติดของหมึกนั้นไม่ดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4. 1 ช้ินงาน Condition 1  แบบเคลือบสารหลงัจากทดสอบการขดัถู 

 
 
 
 
 

 
50 รอบ     100 รอบ 

 
150  รอบ    200  รอบ 
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ภาพที ่4. 2.   ช้ินงาน  Condition 2  แบบเคลือบสารหลงัจากทดสอบการขดัถู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4. 3   ช้ินงาน  Condition 3  แบบเคลือบสารหลงัจากทดสอบการขดัถู 

 
50 รอบ     100 รอบ 

 
150  รอบ    200  รอบ 

 
50 รอบ     100 รอบ 

 
150  รอบ    200  รอบ 
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ภาพที ่4. 4   ช้ินงาน  Condition 4  แบบเคลือบสารหลงัจากทดสอบการขดัถู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4. 5   ช้ินงาน  Condition 5  แบบเคลือบสารหลงัจากทดสอบการขดัถู 

 
50 รอบ     100 รอบ 

 
150  รอบ    200  รอบ 

 
50 รอบ     100 รอบ 

 
150  รอบ    200  รอบ 
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ตารางที ่4. 4   เปรียบเทียบผลการทดลองกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.170-2550 

 
Condition 

น ้าหนกัมาตรฐาน 
(%) 

ปริมาณความช้ืน 
(%) 

การดูดซึมน ้า 2 นาที 
ความตา้นแรงกดวงแหวน 

(kN/m) 
ดา้นสักหลาด 

(g/m2) 
ดา้นตะแกรง 

(g/m2) 
ผลการ
ทดลอง 

มาตรฐาน
ก าหนด 

ผลการ
ทดลอง 

มาตรฐาน
ก าหนด 

ผลการ
ทดลอง 

มาตรฐาน
ก าหนด 

ผลการ
ทดลอง 

มาตรฐาน
ก าหนด 

ผลการ
ทดลอง 

มาตรฐาน
ก าหนด 

1 123.23  3.30  35.50  48.00  2.99  

2 125.78  4.40  30.60  38.00  2.18  

3 127.34  4.50  30.20  36.30  1.52  

4 127.67  6.00  29.50  35.60  1.09  

5 129.37  6.10  29.20  33.10  0.44  

มาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกิน ±5 % 
(=125±5 %) 

ไม่เกิน 10 % 
 

ไม่เกิน 60 g/m2 ไม่เกิน 70 g/m2 ไม่นอ้ยกวา่ 0.919 kN/m 

 
ปริมาณของเยือ่ใบสับปะรดท่ีใส่ลงไปมีผลต่อสมบติัทางกายภาพและเชิงกลซ่ึงมีค่าเพิม่ข้ึนตามปริมาณของเยือ่ท่ีใส่ไป จากการเปรียบเทียบสมบติัของ

แผน่กระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผวิกล่องจากใบสับปะรดท่ีผลิตไดก้บัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ มอก.170-2550 ตามสมบติัเชิงกายภาพและเชิงกลมีการเปรียบเทียบ

สามารถสรุปไดด้งัตาราง 4.4 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัยข้อเสนอแนะ 
 

5.1. สรุปผลการวจัิย 
การพฒันากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องจากใบสับปะรดท่ีเหมาะสมต่อการ 

พิมพบ์รรจุภณัฑโ์ดยการศึกษาอตัราส่วนผสมต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัคุณสมบติัเชิงกายภาพและเชิงกล 

รวมทั้งระบบการพิมพส์กรีน สามารถสรุปผลงานวิจยัไดด้งัน้ี 

 5.1.1.  การศึกษาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมระหวา่งสบัปะรดกบัเย่ือสน 
เม่ือท าการทดสอบสมบติัเชิงกายภาพและเชิงกลของเย่ือใบสบัปะรดกบัเย่ือสนใน 

อัตราส่วนท่ีต่างกันได้แก่ 100:0, 75:2, 50:50, 25:75 และ  0:100 พบว่าอัตราส่วนท่ีมีสมบัติทาง
กายภาพและเชิงกลท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน มอก.170-2550 โดยการทดสอบท่ีความหนาของ
กระดาษท่ี 125 แกรม คือ 100:0 (เยือ่ใบสบัปะรด : เยือ่สน) 

5.1.2.  การศึกษาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของสารเคลือบ 
           เม่ือไดอ้ตัราส่วนผสมของเย่ือใบสบัปะรดท่ีเหมาะสมคือ        การใชเ้ยือ่ใบสับปะรด 

100 % จากนั้นน ามาใส่สารเคลือบ Alkyl Ketene Dimer (AKD) : Polymer : Silica ในอตัราส่วนท่ี
ต่างกัน ได้แก่ 4:4:2.5 , 8:4:2.5 , 12:4:2.5 , 16:4:2.5 และ 20:4:2.5 พบว่า อัตราส่วนมีสมบัติทาง
กายภาพและเชิงกลท่ีเหมาะสมและผ่านเกณฑต์ามมาตรฐาน มอก.170-2550 คือเย่ือใบสับปะรดท่ีมี
อตัราส่วนผสมของสารเคลือบดงัน้ี 4:4:2.5 , 8:4:2.5 , 12:4:2.5 และ 16:4:2.5 โดยทั้ง 4 อตัราส่วนน้ี
ผา่นเกณฑก์ารทดสอบตามมาตรฐาน มอก.170-2550 

5.1.3.  การทดสอบทางการพิมพส์กรีน 
            เม่ือทดสอบความเหมาะสมต่อการพิมพบ์รรจุภณัฑข์องกระดาษใบสบัปะรดท่ีปรับ 
ปรุงแลว้โดยการใส่สารเคลือบข้ึนรูปเป็นแผ่นแลว้น าไปพิมพ์สกรีน จากนั้นน าไปทดสอบวดัวดั
ความเข้มของเม็ดสีและวดัการยึดติด  พบว่ากระดาษใบสับปะรดท่ีปรับปรุงแลว้ในอตัราส่วนท่ี 
อัตราส่วนผสมท่ีมีสารเคลือบ  Alkyl Ketene Dimer (AKD) : Polymer : Silica ท่ี เหมาะสมเพ่ือ
น าไปใชเ้ป็นกระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องบรรจุภณัฑ ์    มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน 
อุตสาหกรรม มอก. 170-2550 และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการพิมพบ์รรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
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4:4:2.5 มากท่ีสุดและ  8:4:2.5 ,  12:4:2.5 , 16:4:2.5  ตามล าดบัแต่เม่ือมีการขดัถูมากข้ึนเร่ือยๆ ก็จะ
ท าใหเ้กิดการลอกของหมึกเลก็นอ้ยถึงปานกลาง 
 

5.2. ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัเร่ือง การพฒันากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องจากใบสับปะรดท่ี 

เหมาะสมต่อการพิมพ์บรรจุภณัฑ์ พบว่าเม่ือมีการน าแผ่นกระดาษช้ินงานไปพิมพส์กรีนแลว้ก่อน

น าไปใช้งานเม่ือมีการน าไปพิมพ์ในระบบพิมพ์สกรีนแลว้ควรจะตอ้งท าการเคลือบหลงัจากการ

พิมพอี์กคร้ังหน่ึงเพ่ือไม่ใหสี้ของหมึกพิมพห์ลุดออกมาแต่ถา้น าไปใชใ้นระบบการขนส่งอาจจะไม่

ตอ้งน าไปเคลือบก็ไดเ้น่ืองจากเป็นการวางทบัและการขดัสีก็น่าจะอยู่ในระดบัไม่เกิน 50 รอบซ่ึงถือ

ว่าเป็นการลอกในระดบัท่ีน้อย  นอกจากนั้นควรศึกษาเพ่ิมเติมด้านการน าไปใช้งานจริงและการ

น าไปทดสอบกบัระบบการพิมพบ์รรจุภณัฑใ์นระบบอ่ืนๆ  

 

 



52 
 

 

บรรณานุกรม 

[1] วนิดา, ประโยชน์ของใบสับปะรด, 2554, URL: http://wanida6136.blogspot.com , 24 
พฤศจิกายน (2554). 

[2] บ ริษัท เพ อ เฟ คท์  อิ น ดัส ท รี  จ ากัด , 2557, ป ระ เภ ทของบ รร จุภัณ ฑ์ ก ระด าษ , 
URL:http://www.perfect770.com , 20 มกราคม (2557). 

[3] บริษทั ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ ากดั, กระดาษลูกฟูก , URL:http://www.qualitycartons.com , 
11 มกราคม (2557). 

[4]   บริษทัสุพรีมพร้ิน จ ากดั, ชนิดของกระดาษ, 2557,  URL:http://www.supremeprint.net 
4  กมุภาพนัธ์  (2557). 

[5]    โรงพิมพเ์จอาร์ พร้ินต้ิง แอนด ์คอมพิวท,์ องคป์ระกอบของกระดาษ,  
URL:http://www.rongpimjr.com , 5 กมุภาพนัธ์ (2557). 

[6] บริษทั เค.พี.เอน็.บรรจุภณัฑ ์จ ากดั, โครงสร้างกระดาษลูกฟูก,  
URL:http://kpnpacking.com/html_th/product_compre.html , 6 กมุภาพนัธ์ (2557). 

[7] บริษทัเฟอร์เฟค อินดสัทรี จ ากดั, ชนิดของกระดาษ,  
URL:http://www.perfect770.com/kraft-paper-type.htm , 10 ธนัวาคม (2559). 

[8] บริษทั สุพรีมพร้ินท ์จ ากดั, สมบติัเชิงโครงสร้างของกระดาษ, URL:http://www2.oie.go.th/ 
vc-pineapple/index.php/pineapple-industry/st09/93-kradas ,11 กมุภาพนัธ์ (2557). 

[9]  สมาคมการพิมพส์กรีนไทย, ขั้นตอนการพิมพส์กรีน, 
URL:http://www.thaiscreenprinting.or.th , 15 มีนาคม (2557). 

[10] บริษทัเอสซีพี อินเตอร์พร้ินท ์จ ากดั, ระบบพิมพส์กรีน, URL:http://www.sctinterprint.com 
, 15  มีนาคม (557). 

[11] วฒิุนนัท ์ คงทดั,ชยัพร สามพุ่มพวง และสาริมา สุนทรารชุน, “คุณสมบติัทางเชิงกลของ
กระดาษเส้นใยสบัปะรดผสมสาท่ีท าดว้ยมือแบบไทยเพ่ืองานหตัถกรรม” , ในการประชุม
ทางวชิาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 45, 2550. 

[12] สุชปา เนตรประดิษฐ์, ธนธร ทองสัมฤทธ์ิ และนิทศัน ์ทิพยโสตนยันา, “การพฒันากระดาษ
ใบสับปะรดท่ีเหมาะสมต่อการพิมพบ์รรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์, 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 31, 18-20 ตุลาคม, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา, 2548, หนา้ 315. 

[13] ภาณุมาศ  สุยบางด า และคณะ, “การพฒันากระดาษจากใบสบัปะรดเพ่ือใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ์
ส าหรับสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์,  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั
มหาวิทยาลยัทกัษิณ คร้ังท่ี 19, 2552. 

http://www.thaiscreenprinting.or.th/detail_new4.php?ID=48


53 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ช้ินงานแผน่กระดาษท่ีคลือบสารและพิมพส์กรี
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ภาพที ่ก.1  แผ่นกระดาษท่ีเคลือบแลว้ใน Condition 1 
 

 

 
 

ภาพที ่ก.2  แผ่นกระดาษท่ีเคลือบแลว้ใน Condition 2 
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ภาพที ่ก.3  แผ่นกระดาษท่ีเคลือบแลว้ใน Condition 3 
 
 

 
 

ภาพที ่ก.4  แผ่นกระดาษท่ีเคลือบแลว้ใน Condition 4 
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ภาพที ่ก.5  แผ่นกระดาษท่ีเคลือบแลว้ใน Condition 5 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ก.6  แผ่นกระดาษท่ีเคลือบแลว้น าไปพิมพส์กรีน ใน Condition 1 
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ภาพที ่ก.7  แผ่นกระดาษท่ีเคลือบแลว้น าไปพิมพส์กรีน ใน Condition 2 
 
 

 
 

ภาพที ่ก.8  แผ่นกระดาษท่ีเคลือบแลว้น าไปพิมพส์กรีน ใน Condition 3 
 



58 
 

 

 
 

ภาพที ่ก.9  แผ่นกระดาษท่ีเคลือบแลว้น าไปพิมพส์กรีน ใน Condition 4 
 
 

 
 

ภาพที ่ก.10  แผ่นกระดาษท่ีเคลือบแลว้น าไปพิมพส์กรีน ใน Condition 5 
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ภาคผนวก ข 

มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระดาษเหนียว มอก.170-2550 
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