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บทที่ 1
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
ปั จจุบนั องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องใช้กระดาษในสานักงานเป็ นจานวนมากทั้งกระดาษที่
ใช้ในการพิมพ์ในการถ่ายเอกสารและหนังสื อพิมพ์ประจาวัน ซึ่ งในแต่ละวันมี กระดาษที่ ถูกใช้แล้วเป็ น
จานวนมาก ส่ วนใหญ่จะทาลายโดยการวิธีการเผาหรื อทิ้งขยะ ชัง่ กิโลขาย ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
เพื่อเป็ นการนากระดาษกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ดและไม่ให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศจากสภาพปั จจุบนั ปั ญหาขยะมีจานวนมากขึ้นทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
ดังนั้นจึ ง ได้จดั ทาโครงงานกระดาษย่อยสลายกลายเป็ นดิ นสวยเพื่ อช่ วยลดปั ญหาที่ เกิ ดจาก
กระดาษเหลือใช้ในสานักงานโดยการนากระดาษมาเปลี่ยนสภาพให้เป็ นดิน และสามารถนาดินที่ได้จาก
กระดาษมาประดิษฐ์เป็ น ตุก๊ ตาพวงกุญแจ ดอกไม้ สามารถจาหน่ายเพิม่ รายได้เป็ นอาชีพเสริ ม
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของดินที่ทาจากกระดาษหนังสื อพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสาร
1.3 สมมติฐาน
ดินที่ทาจากกระดาษถ่ายเอกสารมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่ากระดาษหนังสื อพิมพ์
1.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ชนิดของกระดาษ ได้แก่ กระดาษหนังสื อพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพของดินที่ทาจากกระดาษหนังสื อพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสาร
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ปริ มาณกาว ปริ มาณกระดาษ ปริ มาณน้ า ปริ มาณสี ผสมอาหาร
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 สิ่ งที่ศึกษา
1.5.2 ระยะเวลา
1.5.3 สถานที่

กระดาษหนังสื อพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร
29 – 31 พฤษภาคม 2554
สานักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบประสิ ทธิ ภาพของดินที่ทาจากกระดาษแต่ละชนิด
2. นากระดาษที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
3. ลดปริ มาณขยะที่จากกระดาษภายในสานักงาน
4. เป็ นการส่ งเสริ มอาชีพและเพิ่มรายได้เสริ ม
1.7 นิยามปฏิบัติการ
การย่อยสลาย หมายถึง การฉี กกระดาษเป็ นชิ้นเล็กๆ ผสมน้ าแล้วนาไปปั่ นด้วยเครื่ องปั่ น
ดินจากกระดาษ หมายถึง เยือ่ กระดาษที่ทาการย่อยสลายผ่านกระบวนการผสมกาวลาเท็กซ์และสี
จนมีลกั ษณะคล้ายดินสามารถนาไปปั้ นเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ ได้

บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่ องกระดาษย่อยสลายกลายเป็ นดินสวย คณะผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้า
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซด์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยขอนาเสนอ
ตามลาดับ ดังนี้
2.1 กระดาษ
2.1.1 ความหมายของกระดาษ
2.1.2 คุณลักษณะของกระดาษ
2.1.3 ประโยชน์ของกระดาษ
2.1.4 ข้อมูลการใช้กระดาษ
2.2 การย่อยสลาย
2.2.1 เวลาในการย่อยสลาย
2.3 ดินสาหรับงานปั้น
2.1 กระดาษ
2.1.1 ความหมายของกระดาษ
ได้ให้ความหมายของกระดาษว่าเป็ นวัสดุที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นราบบาง ประกอบด้วยส่ วน
เส้นใยกับส่ วนที่ไม่ใช่เส้นใยคือสารเติมแต่งที่ช่วยปรับปรุ งคุณภาพของเส้นใยให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานในระบบการพิมพ์แต่ละประเภทกระดาษทัว่ ไปจะมีเส้นใยผสมอยูป่ ระมาณร้อยละ 70 - 95
ของน้ าหนักกระดาษปริ มาณเส้นใยที่มากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเส้นใยที่ตอ้ งการผลิต เส้นใยนี้
จะได้จากพืชชนิดต่างๆ เช่น ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ ออ่อน และพืชล้มลุก ส่ วนเส้นใยหรื อที่เรี ยกทัว่ ไปว่า
เยือ่ แบ่งออกเป็ นเยือ่ ใยยาวและเยือ่ ใยสั้น (AdvanceAgro. 2006)เยือ่ ใยยาวได้จากไม้เนื้ ออ่อน เช่น ไม้
สน ส่ วนเยือ่ ใยสั้นได้จากไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้ยคู าลิปตัส เยื่อที่ผสมได้ในประเทศไทยขณะนี้คือเยื่อใย
สั้นจากพืชท้องถิ่นหลายชนิด ได้แก่เยือ่ จากชานอ้อย ไม้ไผ่ ฟางข้าว และยูคาลิปตัส เป็ นต้น ความ
แตกต่างระหว่างความยาวและโครงสร้างของเส้นใยไม้เนื้ ออ่อนกับไม้เนื้ อแข็ง มีผลต่อคุณสมบัติ
ของกระดาษเป็ นอย่างมากเช่น ความแข็งแรงผิว ความสามารถในการซับหมึก การยืดหดตัวของ
กระดาษ

2.1.2 คุณลักษณะของกระดาษ
ได้จาแนกชนิดของกระดาษตามคุณลักษณะของกระดาษที่ใช้ในวงการพิมพ์ ไว้ดงั นี้
กระดาษปรู๊ ฟ (Newsprint) เป็ นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยือ่ บดที่มีเส้นใยสั้น และมักนา
เยือ่ จากกระดาษใช้แล้วมาผสมด้วย กระดาษปรู๊ ฟมีน้ าหนักเพียง 40 – 52 กรัม/ตารางเมตร มีสีอม
เหลือง ราคาไม่แพงแต่ความแข็งแรงน้อย เหมาะสาหรับงานพิมพ์หนังสื อพิมพ์ และเอกสารที่ไม่
ต้องการคุณภาพมาก
กระดาษแบ้ งค์ (Bank Paper) เป็ นกระดาษบางไม่เคลือบผิว น้ าหนักไม่เกิน 50 กรัม/ตาราง
เมตร มีสีให้เลือกหลายสี ใช้สาหรับงานพิมพ์แบบฟอร์ มต่าง ๆ ที่มีสาเนาหลายชั้น
กระดาษปอนด์ (Bond Paper) เป็ นกระดาษที่ทาจากเยือ่ เคมีที่ผา่ นการฟอกและอาจมี
ส่ วนผสมของเยือ่ ที่มาจากเศษผ้า มีสีขาว ผิวไม่เรี ยบ น้ าหนักอยูร่ ะหว่าง 60 – 100 กรัม/ตารางเมตร
ใช้สาหรับงานพิมพ์ที่ตอ้ งความสวยงามปานกลาง พิมพ์สีเดียวหรื อหลายสี ก็ได้
กระดาษอาร์ ต (Art Paper) เป็ นกระดาษที่ทาจากเยือ่ เคมี (เยือ่ ที่ผลิตโดยใช้สารเคมี) และ
เคลือบผิวให้เรี ยบด้านเดียวหรื อทั้งสองด้าน การเคลือบอาจจะเคลือบมันเงาหรื อแบบด้านก็ได้ มีสี
ขาว น้ าหนักอยูร่ ะหว่าง 80 – 160 กรัม/ตารางเมตร ใช้สาหรับงานพิมพ์ที่ตอ้ งการความสวยงาม งาน
พิมพ์สอดสี เช่นแคตตาล็อก โบร์ ชวั ร์
กระดาษฟอกขาว (Woodfree Paper) เป็ นกระดาษที่ทาจากเยือ่ เคมี (เยือ่ ที่ผลิตโดยใช้
สารเคมี) และฟอกให้ขาว เป็ นกระดาษที่มีคุณภาพและมีความหนาแน่นสู ง การดูดซึ มน้อย ใช้
สาหรับงานพิมพ์หนังสื อ กระดาษพิมพ์เขียน
กระดาษเหนียว (Kraft Paper) เป็ นกระดาษที่ทาจากเยือ่ ซัลเฟต (เยือ่ ใยยาวที่ผลิตโดยใช้
สารซัลเฟต) จึงมีความเหนียวเป็ นพิเศษ มีสีเป็ นสี น้ าตาล น้ าหนักอยูร่ ะหว่าง 80 – 180 กรัม/ตาราง
เมตร ใช้สาหรับทาสิ่ งพิมพ์บรรจุภณั ฑ์ กระดาษห่ อของ ถุงกระดาษ
2.1.3 ประโยชน์ ของกระดาษ
การใช้ประโยชน์และข้อจากัดของการ
หมุนเวียนจากเยือ่ กระดาษเก่า
1. ผลิตกระดาษหนังสื อพิมพ์ โดยจะใช้เยื่อ
เก่ าทั้งหมดหรื อผสมเยื่อบริ สุทธิ์ บ้าง ขึ้ นกับ
ความแข็งแรงที่ตอ้ งการ
2. ผลิตกระดาษซับน้ าหรื อหมึก (Absorbent)
จะได้ คุ ณภาพดี กว่ า การใช้ เ ยื่ อ บริ สุ ทธิ์
นอกจากนี้ ยัง ใช้ ผ ลิ ต กระดาษทิ ช ชู และ
กระดาษเช็ดหน้าด้วย

3. ผลิตภาชนะบรรจุประเภท moulded pulp เช่น กล่องไข่ ถาดรองผลไม้ แผ่นกั้นภายใน
กล่อง เป็ นต้น
4. ผลิตกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูก เยื่อกระดาษเก่าจะมาใช้ผลิตกระดาษทั้งสองนี้ มาก
ที่สุด โดยจะใช้ช้ นั ของเยือ่ กระดาษเก่าอยูด่ า้ นในหรื ออาจผสมโดยตรงกับเยือ่ บริ สุทธิ์
ข้อจากัดของการหมุนเวียนกระดาษเก่ามาใช้ใหม่
1. การแยกกระดาษและเก็บรวบรวม ต้องได้รับความร่ วมมือจากประชาชนโดยส่ วนรวมจึง
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง

2. ความคุม้ ทุน ต้นทุนการผลิตเยือ่ กระดาษบริ สุทธิ์ บางครั้งต่ากว่าเยื่อกระดาษใช้แล้วทาให้
ไม่มีผสู ้ นใจลงทุนในธุ รกิ จนี้ นอกจากนี้ ความไม่แน่ นอนของปริ มาณวัตถุ ดิบ ทาให้การ
บริ หารโรงงานทาได้ลาบาก
3. สิ่ งเจื อปน เช่ น กาวที่ ไม่ละลายน้ า ลวดเหล็ก ยางรั ด พลาสติ ก และสารแต่งเติ มบาง
ประเภท สารเหล่านี้ จะทาให้การสกัดเยื่อจากกระดาษเก่ายุง่ ยากมากยิ่งขึ้น ทาให้กระดาษที่
จานามาหมุนเวียนใช้ใหม่ตอ้ งผ่านการคัดเลื อกให้มีสารเจือปนเหล่านี้ นอ้ ยที่สุด ด้วยเหตุน้ ี
ภาชนะบรรจุ ส าหรั บ ผูบ้ ริ โ ภคทั่ว ไปจึ ง ไม่ นิ ย มน ามาสกัด เยื่ อ เนื่ อ งจากภาชนะบรรจุ
เหล่านั้นมักจะต้องมีการเคลือบพลาสติกใช้กาวกันน้ า หรื อแถบกาวต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ทาหน้าที่ได้สมบูรณ์ที่สุด (กระดาษ,2554:เว็บไซด์)
2.1.4 ข้ อมูลการใช้ กระดาษ
การผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชี วิตประจาวันในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
ใช้เป็ นประภัณฑ์ ใช้พิมพ์เขียนและบันทึกข้อความ เป็ นต้น ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมี
การใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรื อ 2 ล้านตันต่อปี และมีอตั ราการใช้เพิ่มขึ้นปี ละ
15%กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน จะต้องใช้ทรั พยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ตัน กระแสไฟฟ้ า 1,000

กิ โลวัตต์ต่อชัว่ โมง น้ ามันเตา 300 ลิ ตร น้ าสะอาด 100 ตัน และคลอรี น 5 กิ โลกรั ม(ข้อมูลการใช้
กระดาษ,2553:เว็บไซด์)
2.2 การย่อยสลาย
2.2.1 เวลาในการย่อยสลาย
ระยะเวลาการย่อยสลายของวัสดุแต่ละประเภทในธรรมชาติ จะมีระยะเวลาต่างกันไป ใน
การเข้าป่ าเรามักจะพบวัสดุ ที่คนทิ้งไว้ หรื อบางครั้งเราก็มีการทิ้งเสี ยเอง โดยเข้าใจว่าวัสดุ น้ นั ๆ
สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้โดยง่าย เช่ น เปลื อกส้มที่นิยมนาเข้าไปทานจะมีอายุการย่อย
สลายถึง 6 เดือน ลองมาดูกนั ว่าวัสดุแต่ละประเภทใช้เวลาในย่อยสลายมากน้อยเพียงใด ข้อมูลนี้ อา
จะทาให้คุณเปลี่ยนความคิดในการทิ้ง(เวลาในการย่อยสลาย, 2547:เว็บไซด์)
2.3 ดินสาหรับงานปั้น
ดิ นส าหรั บ งานปั้ น ปั จจุ บ นั มี ดินหรื อแป้ งเพื่ อใช้ป ระดิ ษฐ์ง านฝี มื อประเภทงานปั้ นมี
มากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
1. ดินหอมมะลิ เป็ นดินที่ผลิตในประเทศไทย เมื่อปั้ นแห้งแล้วจะค่อนข้างหนักกว่าดินชนิ ด
อื่นๆ ไม่สามารถทาให้บางมากได้ ติดกันโดยใช้กาวลาเท๊กซ์ แห้งในอุณหภูมิห้อง สี ที่ทาได้คือสี ยอ้ ม
ผ้าชนิ ดผงละลายน้ าหรื อสี โปสเตอร์ แล้วแต่ตอ้ งการแบบไหน เวลาทาถ้าจะใช้สีอะคริ ลิคของอเม
ริ กาน่าก็ได้เพราะมีสีให้เลือกมากมาย
2. ดินเยือ่ กระดาษ เป็ นดินนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อแห้งแล้วจะเบามาก เพราะมีส่วนผสม
ของกระดาษจึงเรี ยกว่าดินเยือ่ กระดาษ สามารถทาบาง พริ้ วได้เป็ นธรรมชาติ แต่เปราะ เหมาะสาหรับ
ทาของตั้งโชว์ ติดกันโดยใช้น้ า แห้งในอุณหภูมิห้อง สี ที่ใช้ไม่ควรผสมกับดิ นควรทาเมื่อแห้งแล้ว
เพื่อทาสี อ่อนแก่ได้ ใช้สีอเมริ กาน่าได้
3. แป้งลูน่า บางร้านเรี ยกดินญี่ปุ่นเพราะนาเข้าจากญี่ปุ่น มีส่วนผสมของขนมปั ง บางท่านจึง
เรี ยกแป้ งขนมปั ง เมื่อแห้งจะหนักกว่าดิ นเยื่อกระดาษและเบากว่าดิ นหอมมะลิ สามารถทาให้บาง
มากๆ ได้ ทางานปั้ นเล็กได้ดี เมื่อแห้งจะไม่หกั ง่าย ติดกันโดยใช้กาวลาเท๊กซ์ แห้งในอุณหภูมิห้อง สี
ที่ใช้คือสี น้ ามัน ใช้ได้ท้ งั ผสมและทาทึบ
4. ดินไมเนตต้ า เป็ นดินนาเข้าจากญี่ปุ่น เมื่อแห้งแล้วมีน้ าหนักพอๆ กับดินหอมมะลิ เหมาะ
ที่จะทางานใช้งานได้จริ ง เช่ น ตะกร้ า กล่องทิชชู โคมไฟ ตกไม่แตก ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความหนาของ
เส้นที่ใช้สาน ถ้าติดดอกไม้ที่นูนกว่าขอบตะกร้าก็อาจแตกได้ ควรปั้ นเสร็ จแล้วจึงทาสี อะคริ ลิคอเม
ริ กาน่า

5. เซรามิคสั งเคราะห์ เป็ นดินสังเคราะห์จากน้ ามัน นาเข้าจากประเทศเยอรมัน มีสีให้เลือก
มากมาย สี ทุกสี ผสมกันได้ เมื่อปั้ นเสร็ จแล้วอบในเตา อบไฟ 100-130 องศา แล้วแต่ความใหญ่เล็ก
ของชิ้นงานและใช้เฉพาะไฟล่าง เหมาะสาหรับทาเครื่ องประดับ ติดกับโลหะได้เกือบทุกชนิ ดที่เข้า
เตาอบไฟ 100 องศาได้ ติดกันด้วยตัวเองแค่บีบเท่านั้น(ดินสาหรับงานปั้ น,2553:เว็บไซด์)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กะละมัง
กระดาษหนังสื อพิมพ์
กระดาษถ่ายเอกสาร
กาวลาเท็กซ์
น้ า
สี ผสมอาหาร
เครื่ องปั่ น
ผ้าขาวบาง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
100
100
240
3
2
1
1

ใบ
กรัม
กรัม
กรัม
ลิตร
กรัม
เครื่ อง
ผืน

3.2 วิธีดาเนินการ การศึกษาเรื่ องกระดาษย่อยสลายกลายเป็ นดินสวยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นากระดาษหนังสื อพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสารฉี กเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ชนิดละ 100 กรัม
เทน้ า จานวน 1.5 ลิตรผสมกับกระดาษหนังสื อพิมพ์นาไปปั่ นด้วยเครื่ องปั่ นให้เป็ นเยือ่ กระดาษ
เทน้ า จานวน 1.5 ลิตรผสมกับกระดาษถ่ายเอกสารนาไปปั่ นด้วยเครื่ องปั่ นให้เป็ นเยือ่ กระดาษ
นาเยือ่ กระดาษที่ได้ท้ งั 2 ชนิด มากรองด้วยผ้าขาวบางละคั้นน้ าออก(โดยแยกชนิดของกระดาษ)
นาเยือ่ กระดาษหนังสื อพิมพ์ที่ได้ผสมกับกาวลาเท็กซ์ 120 กรัมแล้วนวดให้เข้ากัน
นาเยือ่ กระดาษถ่ายเอกสารที่ได้ผสมกับกาวลาเท็กซ์ 120 กรัมแล้วนวดให้เข้ากัน
นาเยือ่ กระดาษที่ได้มาผสมสี จานวน 100 กรัม
นาดินกระดาษที่ได้มาปั้ นเป็ นรู ปตุก๊ ตาเพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของกระดาษ ทั้ง 2 ชนิด
เปรี ยบเทียบความแน่นของเนื้อกระดาษ และความสวยงาม

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ องกระดาษย่อยสลายกลายเป็ นดินสวยซึ่งได้ดาเนินการโดยการนากระดาษ
หนังสื อพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสารมาทาการย่อยสลายให้ละเอียดด้วยเครื่ องปั่ นแล้วนามาผสมกับกาวลา
เท็กซ์และสี ผสมอาหารให้เป็ นเนื้ อเดียวกันได้ผลดังนี้
ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพดินที่ได้ จากการย่ อยสลายกระดาษหนังสื อพิมพ์ และกระดาษถ่ าย
เอกสาร
ชนิดของกระดาษ
กระดาษหนังสื อพิมพ์

กระดาษถ่ายเอกสาร

ประสิ ทธิภาพ
ดินมีลกั ษณะหยาบ ปั้ นยาก และมีสีคล้ ากว่ากระดาษ
ถ่ายเอกสาร
ดินมีลกั ษณะละเอียด ปั้ นง่าย และมีสีสดใสกว่า
กระดาษหนังสื อพิมพ์

จากตารางเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพดินที่ได้จากการย่อยสลายกระดาษหนังสื อพิมพ์และกระดาษ
ถ่ายเอกสารพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของดิ นที่ทาจากกระดาษหนังสื อพิมพ์ ดินมีลกั ษณะหยาบ ปั้ นยาก และ
มีสีคล้ ากว่ากระดาษถ่ายเอกสาร สาหรับดินที่ทาจากกระดาษถ่ายเอกสาร มีลกั ษณะละเอียด ปั้ นง่าย และมีสี
สดใสกว่ากระดาษหนังสื อพิมพ์

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษากระดาษย่อยสลายกลายเป็ นดินสวยซึ่ งได้ดาเนินการโดยการนากระดาษหนังสื อพิมพ์
และกระดาษถ่ ายเอกสารมาทาการย่อยสลายให้ละเอี ยดด้วยเครื่ องปั่ นแล้วนามาผสมกับกาวลาเท็กซ์และ
สี ผสมอาหารให้เป็ นเนื้อเดียวกันผลการศึกษาพบว่า ดินที่ทาจากกระดาษถ่ายเอกสารมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
ดินที่ทาจากกระดาษหนังสื อพิมพ์เนื่ องจากดินที่ทาจากกระดาษถ่ายเอกสาร มีลกั ษณะละเอียดปั้ นง่ายและ
มี สี ส ดใส ส่ ว นดิ น ที่ ท าจากกระดาษหนัง สื อ พิ ม พ์มี ล ัก ษณะหยาบ ปั้ นยากและมี สี ค ล้ า กว่ า กระดาษ
ถ่ายเอกสาร
5.2 อภิปรายผล
ดินที่ทาจาก กระดาษถ่ายเอกสารพบว่าดินมีลกั ษณะละเอียด ปั้ นง่าย และมีสีสดใส เพราะว่าเป็ น
กระดาษที่ทาจากเยื่อเคมี (เยื่อที่ผลิตโดยใช้สารเคมี ) และฟอกให้ขาว เป็ นกระดาษที่มีคุณภาพและมีความ
หนาแน่ นสู ง การดูดซึ มน้อย ใช้สาหรับงานพิมพ์หนังสื อ งานถ่ายเอกสาร สาหรับดินที่ทาจากกระดาษ
หนังสื อพิมพ์ พบว่าดินมีลกั ษณะหยาบ ปั้ นยาก และมีสีคล้ า เพราะว่าเป็ นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อบดที่
มีเส้นใยสั้น และมักนาเยื่อจากกระดาษใช้แล้วมาผสมด้วย กระดาษปรู๊ ฟมีน้ าหนักเพียง 40 – 52 กรัม/ตาราง
เมตร มีสีอมเหลือง ราคาไม่แพงแต่ความแข็งแรงน้อย และหนังสื อพิมพ์ยงั มีสีของหมึกพิมพ์
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรทดลองปรับส่ วนผสมของวัสดุที่ใช้ในอัตราส่ วนที่แตกต่างกัน
2. ควรนาสมุนไพรเป็ นส่ วนผสมเพื่อใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นและไล่แมลง

บรรณานุกรม
[สื บค้นได้จาก]
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/food/files/news/news45food/news45_a6.htm.
I:\www.tistr.or.th.htm
I:\MrBackpacker_com - ระยะเวลาการย่อยสลายของวัสดุ.htm
I:\DAATS PAPER - แดธสเปเปอร์ - ผูผ้ ลิตกระดาษหนังสื อพิมพ์ Newsprint ที่ได้ ตาม
มาตรฐานสากล.htm
I:\CMYK Colourชนิดของกระดาษ.htm
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