โครงงาน
การสกรีนเสื้อจากซองขนม
จัดทาโดย
1 .นาย ทรงพล วงศ์ ใหญ่
2. นาย ยุทธภูมิ อินต๊ ะรั กษา
3. นางสาว วริ ศรา หอมนาน
4. นางสาว พรนิภา สุ่ นสุ ข
5. นาย ณัธทินันท์ สอนวงษ์
6. นาย อนุรักษ์ อินพูนใจ
7. นาย อนุสรณ์ สุ ขี
8. นางสาว ดารารั ตน์ ฟองคา
9. นาย อิสระ ปวงคาคง
10. นาย สถาพร มีมูลทอง
11. นาย อนุวัฒน์ อนันต์ เอื้อ
12. นางสาว กชนันท์ ใจสุ ข
13.นางสาวกานต์ ธีรา นาปรั ง
อาจารย์ ที่ปรึกษา กัลยา หอมดี
ศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเชียงคา
สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

บทคัดย่ อ
ชื่อโครงงาน การสกรี นเสื้ อจากซองขนม
ชื่อผูจ้ ดั ทาโครงงาน
1 .นาย ทรงพล วงศ์ใหญ่
3. นางสาว วริ ศรา หอมนาน
5. นาย ณัธทินนั ท์ สอนวงษ์
7. นาย อนุสรณ์ สุ ขี
9. นาย อิสระ ปวงคาคง
11. นาย อนุวฒั น์ อนันต์เอื้อ
13. นางสาวกานต์ธีรา นาปรัง
ระดับชั้น
ม.ต้น และ ม.ปลาย
โรงเรี ยน
กศน.อาเภอเชียงคา
อาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์ กัลยา หอมดี

2. นาย ยุทธภูมิ อินต๊ะรักษา
4. นางสาว พรนิภา สุ่ นสุ ข
6. นาย อนุรักษ์ อินพูนใจ
8. นางสาว ดารารัตน์ ฟองคา
10. นาย สถาพร มีมูลทอง
12. นางสาว กชนันท์ ใจสุ ข

การศึกษา การสกรี นเสื้ อจากซองขนม มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสกรี นเสื้ อจากซองขนม
ที่เหลือใช้ และเพื่อทดสอบความคงทนของสี เสื้ อที่สกรี นจากซองขนม โดยมีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
นาซองขนมมาล้างใ ห้สะอาด ตัดรู ปภาพที่ติดซองขนม นาซองขนมมาวางบนเสื้ อที่ตอ้ งการสกรี น
นากระดาษมาวางทับซองขนมแล้วใช้เตารี ด รี ดทับลงไปโดยรี ดยกๆ 5นาที ทิ้งไว้5นาทีแล้ว จากนั้น
นาเสื้ อที่สกรี นเสร็ จแล้วไปซักด้วยผงซักฟอกแล้วนาไปตากให้แห้งจากนั้นบันทึกผล
การเปลี่ยนแปลง ทาซ้ า จานวน3ครั้ง ผลการศึกษา พบว่า สี เสื้ อที่สกรี นจากซองขนมมีสีจางลงแต่มี
ลวดลายคงอยู่

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่ องสกรี นเสื้ อจากซองขนมที่สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีก็เพราะได้รับการช่วยเหลือ
จากอาจารย์ กัลยา หอมดี ที่ให้คาปรึ กษาและให้คาแนะนาตลอดเวลาของการดาเนินงานขอขอบคุณ
อาจารย์ กัลยา หอมดี ที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนทาให้โครงงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆและหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
โครงงานสกรี นเสื้ อจากซองขนมเรื่ องนี้จะเกิดประโยชน์ต่อ วงการศึกษาต่อไป

สารบัญ
เรื่อง
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 สมมติฐาน
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7 นิยามปฏิบตั ิการ
บทที่2 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การสกรี น
2.2 ถุงพลาสติก
2.3 ลักษณะของเนื้อผ้า
บทที่ 3 วิธีดาเนินงาน
3.1 วัสดุอุปกรณ์
3.2 วิธีดาเนินการ
บทที่4 ผลการศึกษา
บทที่5 สรุ ปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผล
5.2 อภิปราย
5.3 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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สารบัญตาราง
เรื่อง

หน้ า

ตารางบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงหลังจากการซักเสื้ อที่สกรี นด้วยซองขนม
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บทที่1
บทนา
1.1

ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
ปั จจุบนั เศษขยะจากซองขนมมีมาก ทาให้เกิดปั ญหาการกาจัดขยะส่ งผลต่อการเกิด
สิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ ผูจ้ ดั ทาจึงนาซองขนมที่เหลือใช้ มาใช้ประโยชน์โดยการนามาสกรี น
เป็ นลายเสื้ อเพื่อนามาสวมใส่ ดีกว่านาไปทิ้งโดยไร้ประโยชน์

1.2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสกรี นเสื้ อจากซองขนมที่เหลือใช้
2. เพื่อทดสอบความคงทนของสี เสื้ อที่สกรี นจากซองขนม

1.3

สมมติฐาน
สี เสื้ อที่สกรี นจากซองขนมมีความคงทน

1.4

ตัวแปรทีศ่ ึกษา

ตัวแปรต้น เสื้ อที่สกรี นจากซองขนม
ตัวแปรตาม ความคงทนของสี ที่สกรี นจากซองขนม
1.5 ขอบเขตการศึกษา
สิ่ งที่ศึกษา ความคงทนของสี ที่สกรี นจากซองขนมที่เหลือใช้
ระยะเวลา วันที่27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2554
สถานที่ ค่ายขุนจอมธรรม ต. หย่วน อ.เชียงคา จ.พะเยา
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.ประหยัดค่าใช้จ่าย
2.นาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
3.ได้เสื้ อลายใหม่ที่สวยงาม
1.7 นิยามปฏิบัติการ
การสกรี น หมายถึง การปาดหมึกพิมพ์ผา่ นผ้าสกรี นที่ขึงติงบนกรอบ
สี่ เหลี่ยม ต้องการให้มีรูปหรื อลวดลายใด ก็ปิดหรื อเปิ ดรู ผา้ สกรี น ในส่ วนที่ตอ้ งการให้หมึกพิมพ์
ออกตามลวดลายนั้น

บทที่2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่ อง การสกรี นเสื้ อจากซองขนม คณะศึกษาได้คน้ คว้ารวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซต์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยขอนาเสนอ
ตามลาดับดังนี้
2.1 การสกรีน
การสกรี น หมายถึงการปาดหมึกพิมพ์ผา่ นผ้าสกรี นที่ขึงติงบนกรอบสี่ เหลี่ยม ต้องการให้
มีรูปหรื อลวดลายใด ก็ปิดหรื อเปิ ดรู ผา้ สกรี น ในส่ วนที่ตอ้ งการให้หมึกพิมพ์ออกตามลวดลายนั้น
(การสกรี น , 2554 : เว็บไซต์)
วิธีการสกรี นเสื้ออย่างง่ าย
เป็ นบลอคที่ทาง่ายๆ ความละเอียดขึ้นอยูก่ บั ฝี มือการตัดสติ๊กเกอร์ ความทนทานขึ้นอยูก่ บั การใช้งาน
1. อุปกรณ์ที่จาเป็ นอันได้แก่ บล็อคสกรี นเสื้ อเปล่า,ต้นแบบลาย,สติ๊กเกอร์ ,art knife,ลูกกลิ้งยาง,
กระดาษกาว,เทปหนังไก่,แผ่นรองตัด

2. เอาต้นแบบลายมาตัดเป็ นสติ๊กเกอร์ ก็เอา ต้นแบบ ไปติดกับสติ๊ดเกอร์ แล้วก็จดั การตัดซะตามแบบ

3. เมื่อตัดเสร็ จแล้วก็จะได้ สติ๊กเกอร์ ออกมา 2 ส่ วน คือส่ วนที่เป็ นลวดลาย และส่ วนที่เป็ นกรอบ

4. แน่นอนครับส่ วนที่เราจะเอาคือส่ วนที่เป็ นกรอบ ส่ วน ส่ วนที่เป็ นลวดลายก็ จะเอาไปติดอะไรก็
ตามใจชอบครับ เราก็จดั การเอา ส่ วนที่เป็ นกรอบมาติดลงบน บลอคากรี นเปล่าๆ ได้เลย

5. เมื่อติดลงไปเรี ยบร้อย ก็เป็ นอันเสร็ จพิธีจา้ ได้บลอคที่สมบูรณ์เรี ยบร้อย

วิธีสกรีนเสื้อจากบลอคสกรีนง่ ายๆ สไตล์ ซีซี
1. อุปกรณ์ต่างๆจากซ้ายไปขวา ที่ปาดสี ,บลอคสกรี นลวดลายที่ตอ้ งการ,สี สกรี น,น้ ายาผสมสี (เพื่อ
ลดความหนืด),ถ้วยผสมสี สกรี น

1.1 ที่ปาดสี (DIY) มันก็คือกระดาษลังตัดแล้วกระกบซ้อนกัน 2 ชั้น ด้วยกาวยางครับ แล้วหลายๆคน
อาจจะเอ๊ะแล้วมันจะสกรี นได้เหรอเพ่ เด๋ วไปพิสูจน์กนั (ยางปาดสี ที่เค้าใช้ในงานสกรี นจริ งๆ ไซส์
เท่ากับกระดาษลังตัวนี้ ราคาตกอยูท่ ี่ 500+)

2. ขั้นตอนการสกรี นจ้า(ขออนุญาตใช้รูปการ์ตูนแทน)จากในรู ป
1. เตรี ยม ที่ปาดและบลอคให้พร้อม
2. ผสมสี ในชามผสมแล้วเตรี ยมการเกลี่ยสี
3. เกลี่ยสี ลงในบลอคให้สม่าเสมอโดยสังเกตจากการที่ สี ลงไปอยูบ่ นเนื้อผ้าสกรี นเต็มทุก
ส่ วน(ขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ยงุ่ เกี่ยวกับเสื้ อหรื อวัตถุที่เราจะสกรี นนะครับ )
4. เมื่อเราเกลี่ยสี ได้สม่าเสมอแล้ว ให้นาบลอคลงไปวางทาบที่เสื้ อหรื อวัตถุที่เราจะสกรี น
(ควรทาด้วยความระวัง เราจะสามารถวางลงไปได้ครั้งเดียวนะครับเพราะสี ที่เราปาดรอบ
แรกเพื่อเกลี่ยสี น้ นั ส่ วนหนึ่งได้ซึมผ่านบอลคไปแล้ว)

3. ทาการปาดซ้ าอีก 1-2 ครั้ง โดยไม่ตอ้ งเพิม่ สี และ ปาดไปในทิศทางเดียวคือปาดเข้าหาตัวผลที่ได้
จะเป็ นเช่น

4. เอาไดร์เป่ าผมแบบที่มนั เป่ าลมร้อน มาเป่ าที่ตวั ลาย ซัก 5 นาที แล้วเอาเสื้ อไปผึ่งลมทิ้งไว้ จนกว่า
สี จะ แห้งดี

(การสกรี น เสื้ อ, 2554 : เว็บไซต์)

2.2 ถุงพลาสติก
อุตสาหกรรมถุงพลาสติก
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกพัฒนาขึ้นในประเทศไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่ วนใหญ่
เป็ นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ลงทุนประกอบการและเลิกกิจการได้ง่าย สถานที่ผลิตหรื อโรงงานใช้
ตึกแถวขนาดเพียง 1-2 คูหา ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซบั ซ้อน ใช้แรงงานราคาถูกที่ไม่
ต้องมีความชานาญพิเศษ ผูป้ ระกอบการสามารถศึกษาวิธีการผลิตและการควบคุมเครื่ องจักรได้จาก
ผูข้ ายเครื่ องจักร และสามารถจ้างฝึ กแรงงานเข้าทางานได้ในเวลาอันรวดเร็ ว เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตส่ วนใหญ่มีราคาเครื่ องละไม่เกิน 1 ล้านบาท ปัจจุบนั ประเทศไทยสามารถผลิตเครื่ องจักรผลิต
ถุงและกระสอบพลาสติกได้ แต่คุณภาพเครื่ องจักรยังไม่เทียบเท่าเครื่ องจักรที่นาเข้าจากต่างประเทศ
การที่อุตสาหกรรมถุงพลาสติกใช้เงินลงทุนต่า เทคโนโลยีการผลิตไม่ซบั ซ้อน และใช้
แรงงานมาก นักลงทุนต่างชาติจึงได้ยา้ ยฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้ามา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี
ไต้หวัน และสิ งคโปร์ เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาค่าจ้างแรงงานสู งในประเทศของตน ทาให้การผลิตของ
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยจานวนมากเป็ นการผลิตเพื่อส่ งออก
ถุงพลาสติกเป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีปริ มาณการผลิตสู งที่สุดเมื่อเทียบกับปริ มาณการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอื่น ๆ ทั้งหมด โดยคิดเป็ นร้อยละ 50 ของปริ มาณการใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกทั้งหมดในประเทศ แต่ถุงพลาสติกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าการผลิตรวมและส่ วนต่างกาไร
(profit margin) ต่า เนื่องจากมีการแข่งขันในระดับสู ง
ในปั จจุบนั โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกมีอยูป่ ระมาณ 5,000 โรงทัว่ ประเทศ
โดยประมาณ 3,000 โรงใช้เทคโนโลยี polymer converter ซึ่งใช้เม็ดพลาสติกหรื อเรซินเป็ นวัตถุดิบ
โดยตรง ที่เหลืออีกประมาณ 2,000 โรงใช้เทคโนโลยี fabricator ซึ่ งใช้พลาสติกพื้นฐานเป็ นวัตถุดิบ
เช่น แผ่นหรื อฟิ ล์มพลาสติก มาแปรรรู ปโดยการเปลี่ยนรู ปร่ าง ในจานวนโรงงานทั้งหมดนี้ เป็ น
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติกกว่า 3,000 โรงงาน จ้างคนงานกว่า 80,000 คนทัว่ ประเทศ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมถุงและกระสอบพลาสติกที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนใน
ปัจจุบนั มี 8 ราย ทั้งหมดเป็ นบริ ษทั ที่มีกาลังการผลิตสู งและเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ที่มีการส่ งออก
เทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซบั ซ้อน โดยใช้เครื่ องจักรในเกือบทุก
ขั้นตอนการผลิต กระบวนการผลิตของถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีข้ นั ตอนที่เหมือนกัน ต่างกันเพียง
วัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น

การเตรียมวัตถุดิบ เริ่ มจากการนาเอาวัตถุดิบ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามความ
เหมาะสมของชนิดและปริ มาณของถุงพลาสติกที่ตอ้ งการมาผสมกับสี ในอัตราส่ วนที่เหมาะสม ถ้า
ต้องการถุงพลาสติกที่ไม่มีสี ก็ไม่ตอ้ งผสมสี จากนั้นนาวัตถุดิบไปเทเข้าเครื่ องเป่ าถุง
การเป่ าถุง เครื่ องเป่ าถุงจะทาการหล่อเม็ดพลาสติกโดยใช้ความร้อนในแม่แบบรี ด โดยที่
เกลียวรี ดจะรี ดหมุนอัดเม็ดพลาสติกผ่านเข้าในส่ วนให้ความร้อน ซึ่ งมีอุณหภูมิ 300-500 องศาฟา
เรนไฮต์ เม็ดพลาสติกที่หลอมเหลวจะถูกอัดผ่านแม่แบบด้วยแรงอัด 500-600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จากนั้นจะเป่ าอากาศเข้าไปในช่องอากาศให้พลาสติกพองตัวตามขนาดที่ตอ้ งการ ชิ้นงานที่ได้จะมี
ลักษณะเป็ นหลอดพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ่ งจะถูกส่ งผ่านลูกกลิ้งที่มีความเรี ยบสนิทอีกครั้งเพื่อรี ด
พลาสติกให้อยูใ่ นลักษณะแบน ตลอดจนป้ องกันอากาศภายในไม่ให้ออกจากช่องพลาสติกได้
เพื่อให้อากาศที่อยูภ่ ายในมีปริ มาณคงที่และจะได้ถุงพลาสติกขนาดเท่าเดิม ท้ายสุ ด ชิ้นงานที่ออกมา
จะมีลกั ษณะแบนและม้วนไว้เพื่อรอการพิมพ์หรื อตัดเย็บต่อไป
การพับด้ านข้ างสาหรับถุงหิว้ สาหรับถุงหิ้วชนิดพับด้านข้าง หลังจากที่ได้ชิ้นงานที่มี
ลักษณะเป็ นหลอดพลาสติก ส่ งผ่านลูกกลิ้งในครั้งแรกแล้ว ขั้นต่อไปคือการพับด้านข้างโดยมีไม้ยนั
ด้านข้างทั้งสองด้านไว้แล้วส่ งชิ้นงานพลาสติกผ่านลูกกลิ้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บไว้เป็ นม้วนรอการ
พิมพ์หรื อตัดเย็บต่อไป
การหล่ อนา้ เย็นสาหรับถุงร้ อน ขั้นตอนนี้เป็ นการผลิตถุงร้อนที่ใช้เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิ
ลีนเป็ นวัตถุดิบ ซึ่ งมีจุดหลอมละลายสู งกว่าเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตถุงพลาสติกชนิดอื่น
ชิ้นงานพลาสติกที่ได้จึงต้องผ่านการหล่อเย็นด้วยน้ าอีกครั้งหนึ่ง
การพิมพ์ ลายถุง หลังจากที่เครื่ องเป่ าทาการเป่ าถุงพลาสติ กออกมาเป็ นม้วนแล้ว หาก
ต้องการพิมพ์ลายถุงหรื อยีห่ อ้ ก็จะต้องทาการพิมพ์ถุงก่อนที่จะเข้าเครื่ องตัดและเย็บถุง ม้วน
พลาสติกจะถูกส่ งผ่านแบบแม่พิมพ์ที่แกะเป็ นลวดลายหรื อยีห่ อ้ ไว้ หากลวดลายหรื อยีห่ อ้ นั้นมีหลาย
สี ก็จะต้องทาการพิมพ์มว้ นพลาสติกตามจานวนสี ที่ตอ้ งการพิมพ์เป็ นลาดับไป
การตัดและเย็บถุง ขั้นตอนนี้ทาโดยเครื่ องตัดและเย็บถุง ซึ่ งทาการตัดและเย็บถุงเสร็ จ
ภายในกระบวนการเดียวกัน ม้วนพลาสติกจะถูกส่ งผ่านเข้าเครื่ องเย็บด้วยความร้อนรี ด จากนั้นจะ
ผ่านไปเข้าขั้นตอนการตัดเพื่อให้ได้ขนาดและความยาวตามที่ตอ้ งการ
การตัดปากถุง ถุงพลาสติกชนิดหูหิ้วที่ผา่ นการเย็บเรี ยบร้อยแล้วจะถูกนามาเข้าเครื่ องตัด
ปากถุงเพื่อทาหูหิ้ว
การบรรจุหีบห่ อ เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการผลิตเพื่อรอการขนส่ งและจาหน่าย
ส่ วนการผลิตถุงซิ ป มีข้ นั ตอนเช่นเดียวกับถุงธรรมดา แตกต่างกันเฉพาะแม่แบบเท่านั้น

รู ปภาพที่ 9.1 กระบวนการผลิตถุงพลาสติก
การเตรียมวัตถุดิบ
การเป่ าถุง
การพับข้ างสาหรับถุงหูหิ ้ว

การหล่อด้ วยน ้าเย็น
สาหรับถุงร้ อน

การพิมพ์
ลาย
การตัดและเย็บถุง
การตัดปากถุงหูหิ ้ว
การบรรจุหีบห่อ

(อุตสาหกรรมพลาสติก,2554 : เว็บไซต์)

2.3 ลักษณะของผ้ า
ลักษณะของเนื้อผ้า โดยทัว่ ไปเนื้อผ้ามีมากมายหลายแบบ แต่เราขอแนะนาในส่ วนของผ้าที่คนส่ วน
ใหญ่นิยมใช้กนั ซึ่ งมี 3 ชนิด ดังนี้
เนื้อผ้า

ความยืดหยุน่

การระบาย
ราคา
อากาศ

Cotton 100% (ผ้าฝ้ าย)

สู งมาก

สู งมาก

TC ( Cotton ผสม Polyester )

ปานกลาง

ปานกลาง จัดว่าอยูใ่ นเกณฑ์สูงอยู่

TK ( Polyester หรื อ ใยสังเคราะห์ ) พอใช้

พอใช้

สู ง
ถูกกว่าเนื้อผ้าชนิดอื่น

ผ้าฝ้ าย (cotton)
นิยมใช้ทาเสื้ อชนิดต่างๆ มีราคาค่อนข้างสู ง สมบัติทวั่ ไปของผ้าฝ้ ายก็คือ สวมใส่ สบาย
ระบายอากาศได้ดีซบั เหงื่อได้ดีเยีย่ ม เนื้อผ้าจะมีลกั ษณะด้าน แต่ก็มีขอ้ เสี ยอยูเ่ หมือนกัน คือมันจะยับ
ง่าย เมื่อซักบ่อยๆ ก็จะย้วย
ผ้าฝ้ ายผสมกับผ้าใยสั งเคาะห์ หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่าผ้า T/C หรือ TC
เป็ นผ้าที่มีส่วนผสมเป็ นใยสังเคราะห์ และนาเนื้อฝ้ ายเข้ามาผสมรวมด้วยคุณสมบัติก็จะอยูก่ ลาง
ระหว่างผ้า cottonและผ้า TK ผ้าชนิดนี้นิยมทอผ้าให้มีลกั ษณะเป็ นรู เนื่องจากผ้าประเภท TK และ
TC มีสมบัติในการระบายอากาศที่ไม่ค่อยดีนกั การทอผ้าจึงนิยมทอผ้าให้มีรูเล็กๆ เพื่อช่วยระบาย
อากาศ และเพื่อความสบายในการสวมใส่ เนื้อผ้าจะมีลกั ษณะความมัน (น้อยกว่า TK)
ผ้าใยสังเคาะห์ หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าผ้า T/K หรื อ TKเป็ นผ้าที่มีส่วนผสมหลักเป็ นใยสังเคราะห์
เนื้อผ้าจะมีลกั ษณะมันคุณสมบัติ ทัว่ ๆไป คือ ผ้า TK จะไม่ค่อยยับ อยูท่ รง ไม่ยว้ ย สี ไม่ตก
แต่ขอ้ เสี ยก็คือเสื้ อที่ทาจากผ้า TK ใส่ แล้วจะร้อนเนื่องจากระบายอากาศไม่ดีผา้ TK จึงนิยมทอ ให้มี
ลักษณะเป็ นรู เช่นกันทนทานหาได้ง่ายและวางขายตามท้องตลาด

ความเหมาะสมในการเลือกใช้
เนื้อผ้า

ความเหมาะสม

Cotton 100%
(ผ้าฝ้ ายธรรมชาติ)

เหมาะกับผูท้ ี่ตอ้ งการใช้ในที่กลางแจ้งและโดนแดดบ่อยๆ
เพราะผ้าจะระบายอากาศได้ดีไม่ค่อย อมเหงื่อ
หรื อต้องการความหรู หราใส่ สบายแต่ราคาอาจจะสู งซักนิดนึง

TC
( Cotton ผสม Polyester )

เหมาะกับคนที่เหงื่อออกง่ายแม้ทางานอยูใ่ นห้องแอร์
เพราะระบายอากาศได้ดีพอสมควรและข้อดีที่โดดเด่นกว่า Cotton 100%
คือ อยูท่ รง ไม่หดไม่ยว้ ย (ส่ วน Cotton จะคุม % ความหดและย้วยลาบาก)

TK
( Polyester หรื อ ใยสังเคราะห์ )

เหมาะที่จะใช้ในห้องแอร์ ไม่ค่อยโดนแดด

ลักษณะการทอมีอยู่ 2 แบบ
แบบเนื้อ Lacoste หรื อ เนื้อ Juti < จุติ> ทอแบบ Juti รู จะเป็ นรู ปรังผึ้ง
ทอแบบ Lacoste รู จะเป็ นรู ปข้าวหลามตัดเล็กๆ แบบเนื้อเรี ยบ
สิ่ งที่มีผลต่อการประเมินราคาจานวนที่ใช้ ยิง่ ถ้าใช้จานวนมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ ทาให้ตน้ ทุนผ้าถูกลง
จานวนของการปั กโลโก้ หรื อ สกรี น และ ขนาดของแต่ละจุด ข้อดีของการสกรี น ลวดลายละเอียด
ตามที่ตอ้ งการ สวยงาม สี สรรค์สดใสราคาจะ ขึ้นอยูก่ บั จานวนสี และ ขนาด ข้อดีของการปักจะทา
ให้เสื้ อดูดี มีราคา หรู หราน่าสวมใส่ รูปแบบของเสื้ อ เช่น แขนจัม๊ , แขนแล็บ, ปกขลิบสี , สาปสี ,
ชายเสื้ อผ่าข้างเท่ากัน หรื อ ไม่เท่า เป็ นต้นดูตวั อย่างงานที่เคยทาที่นี่ขนาดของตัวเสื้ อ ถ้า Size เกิน
กว่ามาตรฐานมากราคาก็อาจสู งขึ้นผ้า 1 ม้วน โดยทัว่ ไป จะตัดเสื้ อได้ประมาณ 60 ตัว แล้วแต่ขนาด
เสื้ อดูรายละเอียด Size เสื้ อได้ที่ขนาด Size เสื้ อมาตรฐาน
ผ้า (Fabrics)
โดยนิยามแล้วผ้าคือวัสดุที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เส้นใย เส้นด้าย หรื อ
วัสดุพ้นื ฐานเหล่านี้รวมกัน เมื่อแบ่งแยกตามลักษณะการผลิต สามารถแบ่งประเภทของผ้าออกเป็ น
3 แบบ คือ ผ้าทอ (woven fabrics) ผ้าถัก (knitted fabrics) และ ผ้าอื่น ๆ ผ้าทอประกอบด้วยด้ายและ
เส้นใย [1] ผ้าทอ (woven fabrics)เป็ นผ้าที่เกิดจากกระบวนการทอโดยใช้เครื่ องทอ (weaving loom)
โดยมีเส้นยืน (warp yarn) และเส้นพุง่ (filling or weft yarn) ที่ทอขัดในแนวตั้งฉากกัน และจุดที่เส้น
ทั้งสองสอดประสานกัน (interlacing) จะเป็ นจุดที่เส้นด้ายเปลี่ยนตาแหน่งจากด้านหนึ่งของผ้าไป
ด้านตรงข้าม การทอในปัจจุบนั มีการพัฒนา จากการทอด้วยมือ (hand looms) ไปเป็ นการใช้

เครื่ องจักรในการทอ โดยใช้เทคนิคหลากหลายรู ปแบบ แตกต่างกัน เช่น Air-jet loom, Rapier loom,
Water-jet loom, Projectile loom, Double-width loom, Multiple-shed loom, Circular loom, Triaxial
loom
ประเภทของผ้าทอ
ผ้าทอแบ่งเป็ นหลายชนิดขึ้นกับลักษณะการทอ เช่น Plain, Basket, Twill, Satin, Crepe, Dobby,
Jacquard, Doublecloth, Pile, Slack-tension, Leno, และ Swivel
ผ้าถัก (knitted fabrics)
เป็ นผ้าที่เกิดจากการใช้เข็ม (needles) ถักเพื่อให้เกิดเป็ นห่วงของด้ายที่มีการสอดขัดกัน (interlocking
loops) โดยจะมีเส้นที่อยูแ่ นวตั้ง (Wales) และเส้นที่อยูใ่ นแนวนอน (courses)
ประเภทของผ้าถัก
Filling-Knit fabrics เช่น Jersey, Rib structure, Interlock structure, Purl knits
Warp knit fabrics เช่น tricot warp knit, Raschel warp knit, Simplex, Milanese
ผ้าอื่นๆ
เป็ นผ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตอื่นที่นอกเหนือไปจากการถักและทอ เช่นการขึ้นรู ปเป็ นแผ่นฟิ ล์ม
ทั้งจากสารละลายและจากการฉีดพลาสติกหลอม การขึ้นรู ปเป็ นโฟม และการขึ้นรู ปเป็ นผ้าจากเส้น
ใยโดยตรง เรี ยกว่า ผ้าไม่ถกั ไม่ทอ (nonwovens)
ผ้าไม่ถกั ไม่ทอ (nonwovens)
มีลกั ษณะโครงสร้างเป็ นแผ่นผ้าที่เกิดจากการสานไปมาของเส้นใย (fibrous web) มีการยึดกันด้วย
การ ที่เส้นใยพันกันไปมา (mechanical entaglement) หรื อโดยการใช้ความร้อน เรซิน หรื อสารเคมี
ในการทาให้ เกิดการยึดกันระหว่างเส้นใย ผ้าไม่ถกั ไม่ทอสามารถผลิตได้โดยหลายกระบวนการ
ผลิตคือ
Dry-laid: โดยการใช้ลมพ่นเส้นใยลงบนสายพานที่กาลังเคลื่อนตัวไป โดยการเรี ยงตัวของเส้นใยจะ
ไม่มีทิศทาง (random oriented) ทาให้มีความแข็งแรงเท่ากันในทุกทิศทาง ตัวอย่างผ้าที่ได้จากการ
ผลิตโดยกระบวนการนี้คือ ผ้าเช็ดเอนกประสงค์ กระดาษแยกช่องแบตเตอรี่ (battery separators) ไส้
กรอง (filters) เป็ นต้น

Wet-laid: โดยการกระจายเส้นใยสั้นในน้ า แล้วทาการกรองผ่านเพื่อแยกน้ าออกจากเส้น ใย ที่มีการ
เรี ยงตัวในทุกทิศทาง ตัวอย่างผ้าที่ได้จากการผลิตโดยกระบวนการนี้คือ ไส้กรอง ไส้ฉนวน ผ้าเช็ด
เอนกประสงค์ และกระดาษแยกช่องแบตเตอรี่
Spun-bonded: เป็ นการเตรี ยมผ้าโดยตรงจากเส้นใยที่ถูกฉีดออกมาจากหัวฉีดเส้นใย (spinnerets)
เส้นใยต่อเนื่อง (continuous filament) ที่กาลังร้อนก็จะถูกฉี ดสานไปมาบนสายพานที่กาลังหมุนอยู่
เส้นใย ที่เย็นตัวลงจะมีการเชื่อมติดตรงจุดที่มีการพาดผ่านระหว่างเส้นใยด้วยกัน การเชื่อมติดอาจ
ทาเพิ่มเติม โดยการใช้ความร้อนและแรงกด นอนวูฟเวนที่ได้จากการผลิตโดยวิธีน้ ีจะมีค่าการทนต่อ
แรงดึงและแรงฉี ก และบาง (low bulk) ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ พื้นพรม (carpet backing) ผ้าที่ใช้
ในงานธรณี (geotextiles) เสื้ อผ้าป้ องกัน (protective apparel) ไส้กรอง เป็ นต้น
Hydroentangled หรื อ spunlace: กระบวนการผลิตคล้ายกับการผลิตนอนวูฟเวนแบบ spun-bond
ยกเว้นใช้น้ าแรงดันสู งฉี ดผ่านโครงสร้างที่สานไปมาของเส้นใย ทาให้เกิดโครงสร้างที่มีลกั ษณะ
คล้ายผ้าทอ ผ้าที่ได้จะมีความยืดหยุน่ (elasticity) และโค้งงอ (flexibility) มากกว่า spun bond
Melt-blown: เป็ นการฉี ดเส้นใยผ่านหัวฉี ดไปยังอากาศร้อนที่มีความเร็ วสู ง ทาให้เส้นใยเกิดการขาด
เป็ นเส้นใยสั้นๆ ซึ่ งจะถูกเก็บลงบนสายพานที่เคลื่อนที่ การยึดติดเกิดจากการสานไปมาของเส้นใย
และการใช้ความร้อน เนื่องจากเส้นใยไม่ได้ผา่ นการดึงยืดก่อน ผ้าที่ได้จะมีความแข็งแรงน้อยกว่า
ชนิดอื่น เส้นใยที่ใช้เทคนิคการผลิตนี้มากคือเส้นใยโอเลฟิ นและโพลีเอสเทอร์ (Olefin and
polyester fibers) ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ และกระดาษแยกช่อง
แบตเตอรี่
Needle punching: เป็ นการเตรี ยมแผ่นนอนวูฟเวนโดยเทคนิค dry-laid แล้วนามาผ่าน เครื่ องปักเข็ม
(needle loom) เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความแข็งแรงของแผ่นนอนวูฟเวนให้มากขึ้น
(ลักษณะของเนื้อผ้า , 2554 : เว็บไซต์)

บทที่3
วิธีดาเนินการ
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. เสื้ อกล้ามสี ขาว
2. ซองขนม
3. เตารี ด
4.. กระดาษ
5.. กรรไกร
6. กะละมัง
7. ผงซักฟอก
8. ไม้แขวนเสื้ อ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
3
1
2
1
1
1
1

ตัว
ซอง
ตัว
แผ่น
อัน
ใบ
ถุง
อัน

3.2 วิธีดาเนินการ การศึกษาเรื่ อง การสกรี นเสื้ อด้วยซองขนม ได้ดาเนินการทดลอง ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นาซองขนมมาล้างให้สะอาด
ใช้กรรไกรตัดตามรู ปภาพที่ติดซองขนม
นาซองขนมมาวางบนเสื้ อที่ตอ้ งการสกรี น
นากระดาษมาวางทับซองขนมแล้วใช้เตารี ด รี ดทับลงไปโดยรี ดยกๆ5นาที ทิ้งไว้5นาที
แล้วจะได้ลายสกรี นที่สวยงามตามต้องการ
5. นาเสื้ อที่สกรี นเสร็ จแล้วไปซักด้วยผงซักฟอกแล้วนาไปตากให้แห้งจากนั้นบันทึกผล
การเปลี่ยนแปลง
6. ทาซ้ าข้อ5จานวน3ครั้ง

บทที่4
ผลการศึกษา
จากการศึกษา การสกรี นเสื้ อจากซองขนม ซึ่ งได้ดาเนินการโดยนาซองขนมมาวางบนเสื้ อ
แล้วรี ดทับด้วยกระดาษ พบว่าเสื้ อเกิดลวดลายตามที่เรานามาสกรี น สี มีความจางลงกว่าภาพที่ได้
จากซองขนมที่นามารี ดทับ
จากนั้นนาไปซักด้วยผงซักฟอกเพื่อทดสอบความคงทนของสี ที่สกรี นได้ผลดังนี้
ตารางบันทึกผลการเปลีย่ นแปลงหลังจากการซักเสื้อทีส่ กรีนด้ วยซองขนม
ครั้งที่
1
2
3

ผลการเปลีย่ นแปรง
ก่อนซัก
สี ยงั คงเดิม
สี จางลงเล็กน้อย
สี จางลงแต่ลวดลายยังคงอยู่

หลังซัก
สี จางลงเล็กน้อย
สี จางลงแต่ลวดลายยังคงอยู่
สี จางลงแต่ลวดลายยังคงอยู่

จากตารางพบว่า
สี เสื้ อที่สกรี นจากซองขนมมีความจางลงแต่ลวดลายของเสื้ อที่สกรี นยังคงอยู่

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
1. สกรี นเสื้ อจากซองขนมที่เหลือใช้ได้
2. ความคงทนของสี เสื้ อที่สกรี นจากซองขนมหลังจากการทดสอบด้วยการซักด้วย
ผงซักฟอกมีสีที่จางลงแต่ลวดลายยังคงอยู่

5.2 อภิปรายผล
1. การสกรี นเสื้ อจากซองขนมได้น้ นั เนื่องมาจากความร้อนจากเตารี ดไปละลายซองขนมซึ่ ง
เป็ นพลาสติกให้สีของรู ปภาพยึดติดกับเส้นใยของผ้าฝ้ ายที่นามาสกรี น เพราะผ้ามีลกั ษณะเป็ นรู
เล็กๆ ช่วยระบายอากาศ เพื่อความสบายในการสวมใส่
2. ความคงทนของสี เสื้ อที่สกรี นจากซองขนมหลังจากการซักด้วยผงซักฟอกมีสีจางลง
เนื่องจากสี ที่ละลายจากพลาสติกมีคุณสมบัติคล้ายสี ครามที่ใช้ยอ้ มผ้าหม้อห้อมนั้นสี จะตก แต่มี
กรรมวิธีที่ช่วยให้สีครามตกน้อยลงได้โดยการแช่น้ าเกลือหรื อหัวน้ าส้มไว้ 1 คืน ก่อนซักครั้งแรก
หลังจากนั้นก็ซกั ตามปกติโดยแยกซักออกจากผ้าที่มีสีอ่อน ผ้าหม้อห้อมยิง่ ซักก็จะยิง่ สวย ซึ่ งจะตก
อยูป่ ระมาณ 4-5 ครั้ง จากนั้นสี จะอยูต่ วั ไม่ตก (เสื้ อหม้อฮ่อม , 2554 : เว็บไซต์ )ดังจะเห็นได้จาก
ลวดลายยังคงอยูข่ องเสื้ อที่สกรี นจากซองขนม

5.3 ข้ อเสนอแนะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ควรใช้ไฟอ่อนๆขณะรี ดเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามลงบนเสื้ อตามต้องการ
ในการวางรู ปภาพควรใช้ดา้ นที่มีสีเข้มวางทับลงบนเสื้ อเพื่อให้เกิดการติดสี
ควรหาซองขนมที่สีเข้มสวยงามเพื่อทาให้เกิดการติดสี มากขึ้น
ไม่ควรเลือกซองขนมที่หนาและเคลือบมันจะทาให้ภาพไม่ติดบนเสื้ อ
ก่อนนาไปซักครั้งแรกควรนาเสื้ อไปแช่น้ าเกลือหรื อหัวน้ าส้มไว้ 1 คืน เพื่อไม่ให้สีตกมาก
ไม่ควรใช้น้ ายาซักผ้าขาวในการซักเสื้ อที่สกรี น
ไม่ควรตากผ้าขณะแดดจัด ควรตากในที่ร่ม เพื่อรักษาสี เสื้ อที่สกรี น
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ภาคผนวก

วัสดุอุปกรณ์

ขั้นตอนการสกรี นเสื้ อจากซองขนม

เสื้ อที่สกรี นจากซองขนมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

