
เรือ่ง ลกูกล้ิง ฟรุง้ฟริ้ งพิ



               เน่ืองจากปัจจุบนั พบปัญหาการก่อสร้างหลากหลาย ชนิด ใหม้นัได ้จึงพบวา่ปัญหา
การก่อสร้างนั้นมีเยอะมากมาย คนจ านวนหน่ึงกมี็การจดัท าโครงงานเพื่อแกปั้ญหา ต่างๆ ถึง
ตอนน้ีกลุ่มของขา้พเจา้กไ็ดคิ้ดวธีิการแกปั้ญหาเก่ียวกบัคอนกรีตพิมพล์าย เพราะเด๋ียวน้ี 
คอนกรีตพิมพล์ายส่วนมากจะมีขนาดใหญ่และไซตง์านท่ีใหญ่ จึงท าใหผู้ป้ระกอบการรายเลก็ 
ค่อนขา้งจะมีปัญหาในการหาซ้ือ หรือใชบ้ริการพิมพล์าย โครงงานของกลุ่มของขา้พเจา้จึงได้
จดัท าคอนกรีตพิมพล์ายในรูปแบบ ลูกกล้ิงท่ีมีขนาดเลก็สามารถใชไ้ดก้บังานเลก็และ
ประหยดังบประมาณไดใ้นจ านวนหน่ึง และหากโครงงานน้ีใชไ้ดจ้ริง กจ็ะมีการพฒันาเพื่อให้
เกิดประมิทธิภาพสูงสุดดว้ยกลุ่มของขา้พเจา้ นั้นยงัไม่ค่อยจะมีความรู้ในเร่ืองน้ีมากนกั จึงได้
เร่ิมศึกษา ทั้งแนวทาง และวธีิการต่างๆเพื่อจดัท าโครงงานน้ี เพื่อจะไดแ้กปั้ญหาใหใ้ครหลายๆ
คนท่ีประสบปัญหาเก่ียวกบัการพิมลายคอนกรีตในไซตง์านท่ีเลก็ และมีงบประมาณใน
ปริมาณท่ีไม่มากนกั



1. เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการพิมลายคอนกรีตในเขตไซตง์านท่ีมีการจ ากดัเน้ือท่ีและ
งบประมาณ

2. เพื่อเพิ่มความสามารถ ความสามคัคี ของคนในกลุ่ม

3. เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาและน าไปประยกุต์



เชิงปริมาณ

       ท าลูกกล้ิงพิมพล์าย จ  านวน 1 อนั

เชิงคุณภาพ

       ลูกกล้ิงพิมพล์ายสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง

       ลูกกล้ิงพิมพล์ายสามารถน าวสัดุอยา่งอ่ืนมาท าได้



        1.จดัหาอุปกรณ์

    2.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากอาจารย ์และ คน้ควา้จากเวป็ไซต์

        3.ก าหนดแผนงาน

    4.จดัสรรงบประมาณในการท างาน

        5.จดัท าลูกกล้ิงพิมพล์าย

    6.จดัท ารูปเล่มโครงการลูกกล้ิงพิมพล์ายเพื่อน าเสนอ

        7.น าเสนอโครงการลูกกล้ิงพิมพล์าย



ขั้นตอนการด าเนินการ

          1. เรียบเรียงขอ้มูลจารการท ากระเบ้ืองโมเสคจากส่ิงเหลือใช้

2. สอบถามและปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ

          3. ออกแบบรูปแปปกระเบ้ืองโมเสคจากส่ิงเหลือใชแ้ละวางแผนการท างาน

4. เตรียมวสัดุกระเบ้ืองโมเสคจากส่ิงเหลือใช้

          5. ลงมือท ากระเบ้ืองโมเสคจากส่ิงเหลือใช้

6. ท าการทดลองใชง้านจริง



1. สามารถใชไ้ดใ้นงานทางเดิน ท่ีมีขนาดความกวา้งไม่เกิน 1.20 เมตร

2. สามารถใชพ้ิมพล์ายผนงัได ้(สูตรต่างๆยงัไม่ไดคิ้ด)                                                             

3. สามารถพิมพล์ายในแผน่พื้นส าเร็จได้



1.เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการพิมลายคอนกรีตในเขตไซตง์านท่ีมีการจ ากดัเน้ือท่ี และ
งบประมาณ

2. เพื่อเพิ่มความสามารถ ความสามคัคี ของคนในกลุ่ม

3. เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาและน าไปประยกุต์



ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ
ขั้นเตรียมการ

1 ระยะเวลา วนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557
2 สถานท่ีเตรียมงาน บา้นของ นาย ยทุธพิชยั จอมเลก็

ขั้นตอนด าเนินงาน
1 ระยะเวลา วนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2 สถานท่ีท างาน บา้นของ นาย ยทุธพิชยั จอมเลก็

    สรุปผลการด าเนินการ
1 ระยะเวลา วนัท่ี 7 กรกฏาม พ.ศ. 2557 ถึง วนัท่ี 10 กรกฏาม พ.ศ. 2557
2 สถานท่ีสรุปผลการด าเนินการ บา้นของ นาย ธนชยั ไชยแยง



รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเงนิ

1.แผ่นรองตัด 1 240 240

2.กาวยาง 1 90 90

3.ท่อ2นิว้คร่ึง 1 60 60

4.ปูน 1 20 20

รวมเงิน 440



          ในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาความรู้เอกสารและเวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ลูกกล้ิงพิมพล์าย ท่ีมีราคาถูกกวา่ราคาทอ้งตลาด เพราะไดจ้ดัท าดว้ยตวัเอง จากวตัสะดุท่ีหามาเอง

โดยแบบขอ้มูลในดา้นต่างๆดงัน้ี



          ซีเมนต ์หมายถึง ตวัประสานวสัดุสองชนิดหรือหลายๆ ชนิดใหติ้ดแน่น ในสมยัโบราณ 
ชาวอียปิตใ์ชปู้นซีเมนตเ์ป็นวสัดุเช่ือมประสานในการสร้างพีระมิด โดยไดม้าจากการเผาดิน
และยปิซมั ส่วนชาวกรีกและชาวโรมนัใชเ้ถา้ภูเขาไฟบดรวมกบัปูนขาว ทราย และน ้า เรียกวา่ 
ปอซโซลานิกซีเมนต ์(Pozzolanic Cement) 
ซ่ึงท าปฏิกิริยาทางเคมีและแขง็ตวัไดใ้นน ้า ตวัอยา่ง ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีสร้างโดยชาวโรมนั 
อาทิเช่น มหาวิหารทรงกลมในกรุงโรม (Roman Pantheon) และโรงละครคร่ึงวงกลม 
(Colosseum) เป็นตน้ 



          เป็นตวัอยา่งหน่ึงของวสัดุจ  าพวก สสารแบบเมด็ (granular matter) ตามธรรมชาติแลว้ ทราย
เกิดจากหินท่ีถูกยอ่ยเป็นเมด็ละเอียด ซ่ึงหมายถึงทรายทัว่ๆไปท่ีเราพบเห็นตามชายหาด แต่อีก
ความหมายหน่ึงในแง่วทิยาศาสตร์ (โดยเฉพาะทางธรณีวทิยา) แลว้ หมายถึงช่ือขนาดของอนุภาค
ขนาดเมด็ "ทราย" ท่ีมีขนาดอนุภาคหรือเมด็ตะกอนระหวา่ง 0.0625 ถึง 2 มิลลิเมตร อนุภาคหน่ึงๆ 
ของทรายนั้น เรียกวา่ "เมด็ทราย" ขนาดของอนุภาคท่ีเลก็ถดัลงไป เรียกวา่ ทรายแป้ง (silt) เป็น
อนุภาคท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 0.0625 มิลลิเมตร จนถึง 0.004 มิลลิเมตร ส่วนขนาดของอนุภาคท่ีใหญ่
กวา่ขนาดอนุภาคของทราย เรียกวา่ กรวด (gravel) อนุภาคมีขนาดใหญ่กวา่ 2 ถึง 64 มิลลิเมตร 
(ท่านสามารถศึกษาการแบ่งขนาดของอนุภาคทางธรณีวทิยาไดจ้าก grain size) เม่ือใชน้ิ้วถูเบาๆ 
ขนาดอนุภาคทรายนั้นจะใหค้วามรู้สึกสาก ส่วนอนุภาคทรายแป้งนั้นจะรู้สึกเหมือนน้ิวถูผงแป้ง 
แต่จะรู้สึกสากๆเพียงเลก็นอ้ย)



         ผลิตจากพื้นยางยดึเกาะพื้นผวิไดดี้ ไม่ล่ืน หรือเคล่ือนท่ีตามขณะใชง้าน พลาสติกประเภท
โพลีพรอพเพอลีน แขง็แรง คงทน
         มีสเกลขนาดต่างๆ ในการตดังาน
         ตดัไดโ้ดยยางไม่ขาดออกกนั ไม่เห็นรอยมีด 
         ใชส้ าหรับรองตดังานท่ีใชมี้ดคตัเตอร์ ทั้งงานกระดาษหรืองานฟิลม์
         เหมาะส าหรับรองตดักระดาษขนาด : A4 และขนาดท่ีเลก็กวา่ 
         พื้นยางยดึเกาะพื้นผวิไดดี้ ไม่ล่ืน หรือเคล่ือนท่ีตามขณะใชง้าน
         ป้องกนัพื้นหนา้โต๊ะและกระจกเป็นรอยขีดข่วน 



1 แผ่นลองตัด 2 แปงแครก 3 คดัเตอร์ 4 เลือ่ยฉลุ

5 อุปกรณ์เคร่ืองเขยีน 6 กรรไกร 7 กระดาษ A4 8 ตะปู



9 ค้อน 10 ไขควง 11 ประแจ 12 กาวยาง

13 คมี 14 ไม้บรรทดั 15 แปลงทาสี 16 ผ้าขีห้ลิว้



1. น าลูกกล้ิงท่ีซ้ือมา มาท าการ
แยกส่วน ประแจไขหวัออก 
แลว้น าลูกกล้ิงมาประกอบใหม่
กบัเศษผา้ เน่ืองจาก หวัแกน
ค่อนขา้งจะหลวมจึงจ าเป็นตอ้ง
ตดัผา้เพื่อเพิ่มความแน่นของ
หวัแกน 

2. ตดัท่อ PVC ขนาด 2น้ิวคร่ึง 
ใหมี้ความยาวเท่ากบัแกนของ
ลูกกล้ิงท่ีท าการประกอบใหม่
เสร็จแลว้ และท าการขดัผวิท่อ
ใหเ้รียบ เพื่อจะไดใ้ชใ้นข้ึน
ตอนต่อไป

3. น ากระดาษ A4 มาทาบวดั
ขนาดความยาวของท่อ และท า
การออกแบบลายลงไปในA4 
เพื่อความแน่ใจจึงลองตดั แผน่
รองตดั มาวางตามแบบ เพื่อ
ความแน่ใจ



5. เร่ิมผสมปูนปริมาณคร่ึงถงัน ้า 
ดว้ยอตัราส่วน ทราย3ปูน2น ้า1 
เพื่อมาท าหล่อแกนท่อให้
ประสานกบัแกนลกูกล้ิงเพื่อเพิ่ม
น ้าหนกัของตวัลูกกล้ิงเอง

4. น าแบบท่ีออกแบบเสร็จแลว้
มาวาง และท าการเร่ิมติดกาว 
โดยกาวท่ีใชเ้ป็นกาวยางหาซ้ือ
ไดท้ัว่ไปตามร้านก่อสร้าง แลว้
กเ็ร่ิมท าการติดแผน่รองตดัตาม
ท่อ ตามแบบท่ีก าหนดไว้

6. เทปูนใหเ้ตม็ร่องระหวา่แกน
ท่อกบัแกนลูกกล้ิงและท าการ
เคลียพื้นผวิเพื่อไม่ใหปู้นติด
ร่องหรือรู



7. น าแกนท่ีหล่อปูนจนเตม็
แลว้มาประกอบกบัท่ีจบัหรือ
ดา้ม เพื่อใหพ้ร้อมต่อการใช้
งาน



            ในการท าลูกกล้ิงพิมพล์ายรอบแรกช้ินใหญ่และการติดการต่อของกาวไม่สมบูรณ์และ
เดง้ออกเลยท าการตดัยอ่ยๆลดลงจากเดิมแต่กใ็หญ่ไปอยูดี่เพราะฉนั้นเลยท าแบบใหม่ออกมาเป็น
ช้ินเลก็เหมือนเกมตวัต่อข้ึนลงและอาจน าไปขายเป็นสินคา้ไดอ้ยา่งไรกต็ามการท าลูกกล้ิงพิมพล์าย
ในคร้ัน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้อาจน าไปต่อยอดความส าเร็จได้



สรุปผลทีไ่ด้จากการท าโครงงาน
               จากการด าเนินโครงงานท าใหลู้กกล่ิงพิมพล์าย  ส าหรับใชเ้ป็นอุปกรณ์ช่วยตกแต่งาน
สถาปัตและสร้างความสวยงาม
               ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ีมกัจะมีปัญญาเยอะแยะมากมายและอุปสรรคหลากหลาย
จึงท าใหช้ิ้นงานออกท าใหไ้ม่สวยงามและตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งมากๆแต่ผูจ้ดัท าไดคิ้ดคน้หาวธีิท่ี
เหมาะสมในการแกปั้ญหา เพื่อใหช้ิ้นงานออกมาดีท่ีสุดและใชไ้ดจ้ริงมากท่ีสุด
ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน
ในการจดัการท าโครงงานน้ีไดพ้บปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  ซ่ึงท าการแยกปัญหา  และอุปสรรค
ไดเ้ป็นขอ้  ๆ  ดงัน้ี
          ปัญหาในการออกแบบลวดลายใหเ้หมาะกบัการกล่ิง
          ปัญหาในการตดัแผนรองพื้นใหไ้ดร้วดลายตามท่ีตอ้งการ
          ปัญหาในการประกอบลายเขา้กบัแกนหลกัเพราะตอ้งใหม้ัน่คงแขง็แรง
          ปัญหาในของสูตรผสมปูนเพราะตอ้งคิดสูตรปูนใหม่เพื่อใหเ้หมาะสม



ข้อเสนอแนะ
               ในการจดัท าโครงงานน้ีจะเป็นตน้แบบ  และแนวคิด  เพื่อนท่ีจะน าไปพฒันาประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  ในการท างานจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี
            5.4.1     เพิ่มลวดลายใหมี้ความหลากหลายยิง่ข้ึน
            5.4.2     เพิ่มขนาดความยาวของดา้มจบัของลูกกล่ิง
            5.4.3      เพิ่มความแขง็แรงของโครงสร้าง


