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บทที่ 1
บทนำ
1.1ที่มำแลควำมสำคัญของโครงงำน
ออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง เป็นโครงงานที่คิดค้นขึ้นเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของออมสิน
กระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่งกับออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทาจากแม่พิมพ์ยางพารา เพราะแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่ทา
จากแม่พิมพ์ยางพารา มีกระบวนการในการทาซับซ้อนยุ่งยากหลายขั้นตอน การทาใช้เวลานาน แต่ออมสิน
กระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่งมีกระบวนการในการทาที่ง่ายและมีความคงทนของตัวออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์
ลูกโป่ง แต่ประโยชน์การใช้งานไม่ต่างกัน
1.2วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปรียบเทียบขั้นตอนการทาออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่งกับออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทาจาก
แม่พิมพ์ยางพารา
2.เพื่อทดสอบความแข็งแรงคงทนของออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่งกับออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทา
จากแม่พิมพ์ยางพารา
1.3.สมมติฐำน
ออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่งทาได้ง่ายกว่าออมสินแม่พิมพ์ยางพารา และ ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า
ออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทาจากแม่พิมพ์ยางพารา
1.4.ตัวแปร
1.ตัวแปรต้น

ออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง ออมสินปูนปลาสเตอร์จากแม่พิมพ์
ยางพารา

2.ตัวแปรตาม

ขั้นตอนการทา,ความคงทน,การรับแรงกระแทก

3.ตัวแปรควบคุม

ระดับความสูง,สถานที่,ระยะเวลาในการดาเนินงาน

1.5 ขอบข่ำยกำรศึกษำ
1.สิ่งที่ศึกษา

ออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง

2. ระยะเวลา

วันที่ 27 – 30 มีนาคม พ.ศ.2557

3. สถานที่

โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.ได้ออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่งไปใช้ในการอดออม
2.เพื่อนาเศษกระดาษและขยะที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนและสถานศึกษา
4.นาไปพัฒนาเป็นชิ้นงานในรูปแบบอื่น เช่น เก้าอี้ ชุดโต๊ะรับแขก หัวโขน ฯลฯ
1.7 นิยำมศัพท์
1. เป่เปอร์มาเช่ หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรมกระดาษอัดที่ใช้กลวิธีในการหล่อ รูป
จากการฉีกเศษกระดาษเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือเป็นแถบ ๆ แล้วนามาทากาวปิดทับกันหลาย ๆ
2. แม่พิมพ์งานศิลป์ หมายถึง แบบหล่อ, แบบพิมพ์, แท่นพิมพ์, เบ้าหล่อที่ใช้เป็นแบบในงานพิมพ์
3. เน่า หมายถึง หมดราคาจาหน่ายไม่ได้ต้องนาไปทาอย่างอื่นเพียงสถานเดียว
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บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่อ ง ออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 เปเปอร์มำเช่จำกหนังสือพิมพ์
2.1.1เปเปอร์มำเช่
Numchoke (2555 : เว็บไซต์) จากเศษหนังสือพิมพ์ที่ไร้ค่า สามารถนามารังสรรค์ปั้นแต่ง เป็นชิ้นงานที่มี
ราคาแถมขั้นตอนการทาไม่ยุ่งยาก ลงทุนไม่มาก ที่สาคัญ ไม่น่าเชื่อว่าชิ้นงานที่เห็นอยู่ตรงหน้า ไม่ว่าจะเป็นออมสิน
กระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง เก้าอี้กระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง ชุดโต๊ะรับแขกกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง หัวโขน
กระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง งานปั้นตัวสัตว์กระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง เหล่านี้ประดิษฐ์มาจากเศษวัสดุ
หนังสือพิมพ์เป็นสินค้าที่เน่าง่ายที่สุด ที่ว่า "เน่า" ในที่นี้หมายถึงหมดราคาจาหน่ายไม่ได้ต้องนาไปทาอย่างอื่นเพียง
สถานเดียว (เว้นแต่ผู้ที่เก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไว้อ้างอิงในอนาคต) เพราะเพียงชั่วข้ามคืน หรือว่าล่วงเลยจาก
วันที่ที่กาหนดบนหน้าหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เล่มนั้นก็แทบจะไม่มีใครหยิบอ่าน หรือแทบจะหมดความหมาย
ทันทีหากเป็นของร้านค้าก็เตรียมตัวตีกลับโรงพิมพ์ แต่ถ้าเป็นของผู้บริโภคก็รอวันชั่งกิโลขาย หากราคาได้น้อยนิดก็
ปล่อยให้ผุพังไป หลายท่านคงเคยเห็นหมูออมสินกระดาษหรืออาจเป็นม้ากระดาษที่เด็กๆ สามารถขึ้นไปขี่ได้ ตุ๊กตา
หรืออื่นๆ ปัจจุบันมีผู้ทางานเหล่านี้น้อยลงที่เคยเห็นมีขายก็มีแถวถนนสาธร งานกระดาษปัจจุบันที่เห็นมีขายจะ
เป็นงานเปเปอร์มาเช่ การนากระดาษแข็งมาประกอบเป็นกล่องหรืออาจเป็นรูปแบบอื่นๆและทาสี ตกแต่งลวดลาย
ต่างๆให้ดูเก๋ก็สามารถนาออกขายทารายได้ เป็นงานที่ทาได้ไม่ยากแถมวัสดุที่ใช้ก็หาง่าย ราคาถูกสุดๆ คือ
หนังสือพิมพ์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว บ้างทีก็อาจจะได้มาแบบฟรีๆ บางครั้งเราอาจต้องการโชว์ลายหนังสือให้ดูเป็น
ธรรมชาติ กระดาษหนังสือพิมพ์ประเภทธุระกิจสีขาวก็ใช้ได้ กล่องที่นากระดาษจากนิตยสารฝรั่งมาปิดชั้นนอกสุด
เสร็จแล้วเคลือบด้วยน้ายายูริเทนก็ดูเสวยน่าใช้ อันนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียในการตกแต่งของแต่ละคน นอกจากนี้
กระดาษชนิดอื่นก็สามารถนามาใช้ในการตกแต่งได้เช่น กระดาษย่น การ์ดต่างๆ กระดาษแก้ว กระดาษที่ได้จากถุง
กระดาษทั้งแบบสีเรียบและมีลวดลาย
2.1.2 ปูนพลำสเตอร์
พลกฤษณ์ กิจประชากร (2553 : เว็บไซต์) กล่าวถึง การประดิษฐ์ออมสิน (หล่อออมสินปูนพลาสเตอร์)
การผลิตออมสินปูนปลาสเตอร์ใช้หลักการเดียวกับการผลิตเซรามิก เริ่มต้นจากการปั้นต้นแบบ เพื่อทา Master
Mold จากนั้นทา Master Mold ให้เป็น Production Mold เสร็จแล้วทาเปลือกหุ้ม Production Mold จากนั้น
นาไปอบให้แห้ง การผสมปูนปลาสเตอร์ กระบวนการผลิตด้วยการผสมปูนปลาสเตอร์ 30 ส่วน ต่อ น้า 70 ส่วน
ปั่นให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 5 นาที แล้วจึงเทใส่ Mold ตอนเทใส่ Mold มีเทคนิคอยู่ที่ช่วงเทส่วนผสมของปูนใส่
แม่แบบไปต้องคอยกระแทกแม่แบบ เพื่อไล่ฟองอากาศ จากนั้นทิ้งไว้ 20 นาที จึงแกะแบบออกมาตกแต่งผิวให้
เรียบร้อยแล้วเข้าตู้อบ อบให้แห้ง ตู้อบ นาปูนปลาสเตอร์มาผลิตเป็นสินค้าหลากหลาย รูปแบบ ได้แก่ ออมสิน
ตุ๊กตาระบายสี บ้าน-ร้านค้า-ห้างสรรพสินค้า ที่จาลองแบบขนาดกะทัดรัดไว้ให้ทาสี ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ผลิต
เรียกว่า Unfinishing Product เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สาเร็จสมบูรณ์ ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคซื้อไปตกแต่งเองตาม
จินตนาการ หรือระบายสีตามตัวอย่างรูปแบบที่แนบมากับสินค้า กระปุกออมสิน ออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเตอร์
หรือเซรามิค ปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ทาได้หลายขนาด มีน้าหนักมากจัดเก็บยุ่งยาก
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2.2 ประเภทวัสดุผลิตภัณฑ์จำกกระดำษ
สุวิทย์ อินทิพย์( 2552: เว็บไซต์) กล่าวไว้ว่าโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ในส่วนของ
หัวข้อการสารวจหาข้อมูลในเรื่องของวัสดุ หรือวัตถุดิบที่จะนามาเป็นวัสดุหลักหรือวัสดุประกอบในการสร้างชิ้นงาน
นั้น ผู้จัดทาได้พิจารณาแล้วว่าพอจะจัดเป็นกลุ่มวัตถุดิบได้ประมาณ 4 กลุ่ม ดังนี้
-วัสดุกระดาษ (หรือเศษกระดาษประเภทต่าง ๆ)
-การใช้ปูนพลาสเตอร์กับผลิตภัณฑ์กระดาษ
-วัสดุประกอบชิ้นงาน (เช่น ตัวประสาน หรือ กาวชนิดต่างๆ ฯลฯ)
-การตกแต่งด้วยสีต่าง ๆ และสารเคลือบผิวงาน
ข้อดี
1. น้าหนักเบา ตกไม่แตก และใส่เหรียญไม่ดา
2. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. รู้คุณค่าของการเก็บออมเงิน
4. เกิดทักษะและความคิดสร้างสรรค์
5. มีนิสัยรักการทางาน
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำร
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1.ลูกโป่งกลม ขนาด 5 นิ้ว

จานวน 1 ลูก

2. กระดาษหนังสือพิมพ์

จานวน 3 ฉบับ

3.กระป๋องมาม่าคับ

จานวน 4 ถ้วย

4.กาวTOA ขนาด 32 ออนซ์

จานวน 1 กระปุก

5.สายไฟ ขนาด 10 มิลลิเมตร ยาว 30 เซนติเมตร

จานวน 1 เส้น

6.กรรไกร ขนาด 7.5 นิ้ว

จานวน 1 อัน

7.ไม้บรรทัด ขนาด 12 นิ้ว

จานวน 1 อัน

8. ดินสอ HB

จานวน 1 แท่ง

9. มีดคัตเตอร์ ใบขนาด 35 องศา

จานวน 1 อัน

10. ขันพลาสติก

จานวน 1 ใบ

11. กระดาษร้อยปอนด์

จานวน 1 แผ่น

12.ปืนยิงกาว ขนาดใหญ่จานวน 1 อัน พร้อมกาวแท่ง

จานวน 3 แท่ง

13.กระดาษสาสีชมพูอย่างหนา

จานวน 4 แผ่น

14.ลูกตาปลอม

จานวน 1 คู่

15. กะดุมเสื้อสีดา ขนาด 1 นิ้ว

จานวน 2 เม็ด

16. ขนตาปลอม ขนาดความยาว 2 นิ้ว

จานวน 1 คู่

รูปภำพที่ 1 วัสดุอุปกรณ์
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3.2 วิธีกำรดำเนินกำร มีขั้นตอนในกำรดำเนินงำนคือ
ขั้นตอนที่ 1. กำรประดิษฐ์ออมสินกระดำษจำกแม่พิมพ์ลูกโป่ง
1.1 นาลูกโป่งแม่พิมพ์มาเป่าให้ได้ขนาดที่ต้องการ

รูปภำพที่ 2 กำรเป่ำลูกโป่งเพื่อทำแม่พิมพ์
1.2 นากระดาษหนังสือพิมพ์ทฉี่ ีกให้เป็นชิ้นๆมาทาน้ากาวแล้วนามาแปะติดลงบนลูกโปงที่เตรียมไว้เมื่อ
แปะกระดาษไปได้ 8 ชั้น วางลูกโป่งไว้ในที่อุ่น ๆ จนแห้งและแข็งตัว

รูปภำพที่ 3 กำรนำกระดำษหนังสือพิมพ์แปะติดลงบนลูกโปงที่เตรียมไว้
1.2 ตัดกระดาษแข็งทาหู,จมูก,ปากนากระป๋องมาม่าคัพมาทาขา/นาสายไฟมาทาหาง แล้วใช้ปืนกาวยิงติดกับ
แม่พิมพ์ลูกโป่งที่เตรียมไว้

รูปภำพที่ 4 ทำหู,จมูก,ปำกนำกระป๋องมำม่ำคัพมำทำขำ/นำสำยไฟมำทำหำ
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1.4 แล้วนากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆมาแปะลงบน หู,จมูก,ปาก ,ขาและหาง ให้ทั่วตัวอีก
ครั้งลงบนแม่พิมพ์ลูกโป่งรอจนแห้งและแข็งตัว

รูปภำพที่ 5นำกระดำษหนังสือพิมพ์แปะติดลงบน หู,จมูก,ปำก,ขำและหำง ให้ทั่วตัวอีกครั้ง
1.5 แล้วนากระดาษสามาทากาวแล้วแปะติดลงบนแม่พิมพ์ให้ทั่วตัวแม่พิมพ์ลูกโป่งที่แปะด้วยกระดาษ
หนังสือพิมพ์ไว้แล้ว

รูปภำพที่ 6 นำกระดำษสำแปะติดลงบนแม่พิมพ์ให้ทั่วตัวแม่พิมพ์ลูกโป่ง
1.6 ติดตาขนตาแล้วเจาะรูแม่พิมพ์ออมสิน

รูปภำพที่ 7 ติดตำขนตำแล้วเจำะรูแม่พิมพ์ออมสิน
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ขั้นตอนที่ 2 กำรทดสอบประสิทธิภำพ กำรได้ดำเนินกำรทดสอบ 2 ด้ำนคือ ด้านการทาแบบง่ายและด้านการทน
แรงกระแทก
1.เปรียบเทียบขั้นตอนการทา/วัสดุ/แบบแม่พิมพ์/เวลา ออมสินกระดาษแม่พิมพ์ลูกโป่ง ทุกขั้นตอนมีความ
ง่าย และใช้เวลาน้อยกว่าการทา ออมสินออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทาแม่พิมพ์ยางพาราทั้ง 2 แบบสังเกตและบันทึกผล
2.ทดสอบกำรทนแรงกระแทก โดยการโยนออมสินกระดาษแม่พิมพ์ทั้ง 2 แบบพร้อมกันจากระดับความ
สูงที่เท่ากัน 3 ระดับได้แก่
ทดสอบครั้งที่ 1 ระดับความสูง 2 เมตร สังเกตและบันทึกผล
ทดสอบครั้งที่ 2 ระดับความสูง 4 เมตร สังเกตและบันทึกผล
ทดสอบครั้งที่ 3 ระดับความสูง 6 เมตร สังเกตและบันทึกผล

9

บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาการประดิษฐ์ ออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง ซึ่งได้ดาเนินการทดสอบ 2ขั้นตอนได้ผล
การศึกษาดังนี้
ขั้นที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการทาออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่งกับออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทาจาก
แม่พิมพ์ยางพารา
ขั้นที่ 2 ทดสอบความแข็งแรงคงทนของออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่งกับออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทา
จากแม่พิมพ์ยางพารา
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการทา
ผลกำรเปรียบเทียบ
ขั้นตอนกำรทำ/วัสดุ/
ออมสินกระดำษแม่พิมพ์ลูกโป่ง
ออมสินปูนปลำสเตอร์ที่ทำแม่พิมพ์ยำงพำรำ
แบบแม่พิมพ์/เวลำ
ขั้นที่ 1
เป่าลูกโป่งแม่พิมพ์ปะกระดาษเวลา 2 ปั้นดินเหนียว, หล่อยางพาราทาบล๊อกแบบ
ชั่วโมง
พิมพ์ใช้เวลา 24 ชั่วโมง
ขั้นที่ 2
ติดวัสดุเสริม เช่น หู จมูก ขา ฯลฯ ใช้ หล่อปูนปลาสเตอร์ในแบบพิมพ์ยางพารา
เวลา 20 นาที
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
ขั้นที่ 3
ติดกระดาษสา/การลงสี/การตกแต่ง
แกะแบบแม่พิมพ์ ตากแดดลงสี ใช้เวลา 5
เช่น ลูกตา เจาะรูออมสิน ใช้เวลา 30 วัน
นาที
จำกตำรำงที่ 1 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ขั้นตอนการทา/วัสดุ/แบบแม่พิมพ์/เวลา ออมสินกระดาษ
แม่พิมพ์ลูกโป่ง ทุกขั้นตอนมีความง่าย และใช้เวลาน้อยกว่าการทา ออมสินออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทาแม่พิมพ์
ยางพารา

ตำรำงที่ 2 กำรทนแรงกระแทก
ระดับกำรรองรับแรงกระแทก
ระดับความสูง 2 เมตร
ระดับความสูง 4 เมตร
ระดับความสูง 6 เมตร

ผลกำรทดลอง
ออมสินกระดำษแม่พิมพ์ลูกโป่ง

ยังคงสภาพเดิม
ยังคงสภาพเดิม
ยังคงสภาพเดิม

ออมสินปูนปลำสเตอร์ที่ทำแม่พิมพ์ยำงพำรำ

มีการแตกกระจาย
มีการแตกกระจาย
มีการแตกกระจาย

จำกตำรำงที่ 2 ผลการทดสอบพบว่า การโยนออมสินกระดาษแม่พิมพ์ลูกโป่ง 2 แบบพร้อมกันในเวลา
เดียวกันจากระดับความสูงที่เท่ากัน 3 ระดับ ในระดับความสูง 2 เมตร ระดับความสูง 4 เมตร และ 6 เมตร
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ตามลาดับพบว่าออมสินกระดาษแม่พิมพ์ลูกโป่ง ยังคงสภาพเดิมทนแรงได้ดี ส่วนออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทาแม่พิมพ์
ยางพาราพบว่ามีการแตกกระจายในระดับความสูงตั้งแต่ สูง 2 เมตร ระดับความสูง 4 เมตร และ 6 เมตร
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บทที่ 5
สรุปผลอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
5.1สรุปผลกำรศึกษำ
1.ออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้จากลูกโป่งและหนังสือพิมพ์เหลือใช้โดยมี
ลักษณะเด่นดังนี้
1.1 มีน้าหนักเบา
1.2 ทาได้ง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
1.3 ทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่าออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทาจากแม่พิมพ์ยางพารา
ทั่วไป
2. การทดสอบความคงทนแข็งแรง และรองรับแรงกระแทกผลการทดสอบพบว่า ออมสินกระดาษจาก
แม่พิมพ์ลูกโป่ง สามารถทาได้ง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยาก การรองรับแรงกระแทกพบว่า ในระดับความสูงตั้งแต่ 4-6
เมตร ออมสินกระดาษแม่พิมพ์ลูกโป่งยังคงสภาพเดิม รองรับแรงกระแทกได้ดี ส่วนออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทาจาก
แม่พิมพ์ยางพาราทั่วไปมีการแตกหักเสียหายง่าย
5.2 กำรอภิปรำย
จากผลการทดสอบ พบว่า ออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง มีความคงทนแข็งแรงและมีการรองรับแรง
กระแทกได้ดี กว่าออมสินปูนปลาสเตอร์ที่ทาจากแม่พิมพ์ยางพาราทั่วไปเนื่องจากออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์
ลูกโป่ง มีคุณสมบัติ มีน้าหนักเบา คงทนไม่แตกง่ายทนต่อแรงกระแทก
5.3ข้อเสนอแนะ
1.แม่พิมพ์ลูกโป่ง สามารถนาไปพัฒนาเป็นชิ้นงานในรูปแบบอื่น เช่น เก้าอี้ ชุดโต๊ะรับแขก หัวโขน ฯลฯ
2. ในการประดิษฐ์ออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง นั้นสามารถเปลี่ยนวัสดุจากกระดาษหนังสือพิมพ์
เป็นกระดาษA4 ที่ใช้แล้วที่มีความแข็งและหนากว่ากระดาษหนังสือพิมพ์

