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ค าน า  
   โครงงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นเอกสารน าเสนอผลการด าเนินงานในการท าโครงงาน ในรายวชิา
โครงงานการงานอาชีพ และเทคโนโลย(ีงานเกษตร) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในหวัขอ้เร่ือง ไมก้วาดจาก
ขวดพลาสติก  คณะผูจ้ดัท าหวงัวา่ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีเกษตร) เร่ืองไมก้วาดจากขวด
พลาสติกฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษา หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด คณะผูจ้ดัท าก็ขออภยัมา ณ 
ท่ีน้ีดว้ย 

          

จัดท าโดย 

          นายจกัรวาล  ช านาญเวช                                                                            
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กติติกรรมประกาศ 
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ช่วยเหลือ ในการท าโครงงาน ท าใหง้านส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   
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บทคดัย่อ 

ขวดเป๊ปซ่ีท่ีใชแ้ลว้เป็นขยะมูลฝอยถา้หากเราทิ้งเกล่ือนกลาดจะท าใหเ้กิดความสกปรกและถา้เก็บไม่
เรียบร้อยก็จะ เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค แหล่งเพาะพนัธ์ุและท่ีหลบซ่อนของสัตวต่์างๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของเรานอกจากน้ีการยอ่ยสลายยากท าใหเ้กิดการทบัถมและหมกัหมมกบัส่ิงเน่าเสีย ส่งกล่ินเหมน็
และก่อความร าคาญใหก้บัชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขวดน ้าด่ืมพลาสติกท่ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกวนัตาม
อตัราการเพิ่มของประชากร การน าขวดน ้าพลาสติกท่ีจะทิ้งกลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชน์เป็นแนวทางหน่ึง
ท่ีจะช่วยลดปริมาณขยะและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
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บทที1่บทน า 

ช่ือโครงงาน: ไมก้วาดจากขวดเป๊ปซ่ี 

ช่ือผู้ท าโครงงาน :นายจกัรวาล   ช านาญเวช 

: นายวรวธุ     สมบรูณ์        

ช่ือครูทีป่รึกษา   :อาจารยส์มหญิง   เกียรติอริยะ 

หลกัการและเหตุผลหรือความส าคัญของการท าโครงงาน 

เน่ืองจากขวดเป๊ปซ่ีเป็นขยะท่ียอ่ยสลายยาก  และจะพบเห็นเกล่ือนกลาดตามถงัขยะสวนสาธารณะ ตามทอ้ง
ถนนและสถานท่ีต่างๆอีกมากมาย เราจึงน าขยะเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์และเพิ่มมูลค่าใหก้บัมนัดว้ยการน ามา
ท าไมก้วาดแขง็  

วตัถุประสงค์ 

1.ลดขยะประเภทขวดพลาสติก                                                                                                            

2.ใชแ้ทนไมก้วาดทางมะพร้าว                                                                                                                 

 3.ประหยดัเงินในกระเป๋า                                                                                                               

 4.สร้างความรู้ในการท าไมก้วาดกบัตนเอง 

เป้าหมาย 

         ท าใหข้ยะจากขวดเป๊ปซ่ีลดนอ้ยลงเป็นร้อยละ 50% และเพิ่มประโยชน์ของขวดเป๊ปซ่ีใหม้ากข้ึนจึง
น ามาท าไมก้วาด และไมก้วาดน้ีตอ้งสามารถใชไ้ดจ้ริงและทนทานไม่ผพุงัง่าย และสามารถถ่ายทอดความรู้
ในการท าไมก้วาดใหก้บัผูอ่ื้นได ้

ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ภาคเรียนท่ี 2 

งบประมาณ 

 300 บาท 

 



ขั้นตอนวธีิการด าเนินงาน 

1.รวมกลุ่มและก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน 

2.คน้ควา้เอกสาร 

3.ออกแบบไมก้วาดจากขวดพลาสติก 

4.ลงมือปฏิบติั 

4.1น าขวดมาลา้งแลว้ตดัหวัขวดและกน้ขวดออก 

4.2เม่ือตดัเสร็จแลว้น าส่วนท่ีเหลือมาตดัเป็นเส้น 

4.3น าส่วนท่ีตดัเป็นเส้นๆนั้นมาวางซอ้นกนัจนหนาพอสมควรแลว้ใชต้ะปูเจาะรู แลว้ใช้
ลวดมดัใหแ้น่น 

4.4น าขวดเป๊ปซ่ีมาตดับริเวณกลางขวดออกแลว้น าขวดพลาสติกท่ีตดัเป็นเส้นมาสวมกบั
ขวด แลว้ใชต้ะปูเจาะใหเ้ป็นรู แลว้ใชล้วดมดัใหแ้น่น 

4.5น าดา้มไมไ้ผม่าเสียบหวัขวดก็จะไดเ้ป็นไมก้วาด 

การติดตามและการประเมินผล 

จากการทดลองพบวา่ไมก้วาดจากขวดเป๊ปซ่ีสามารถกวาดขยะไดจ้ริงและสะอาด  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  คาดวา่ผูค้นจะเห็นประโยชน์ของขวดเป๊ปซ่ีเพิ่มข้ึน  และหนัมาท าไมก้วาดจากขวดเป๊ปซ่ีใชก้นัเอง
เพื่อลดค่าใชจ่้ายในบา้น 

ปัญหาและอุปสรรค 

 ขวดเป๊ปซ่ีขวดใหญ่หายากจึงหนัมาใชข้วดน ้าขวดเล็กแทน 

 

 

 



บทที2่ 

เอกสารอ้างองิ 

พลาสติก 

 พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์สังเคราะห์ข้ึนใชแ้ทนวสัดุธรรมชาติ บางชนิดเม่ือเยน็ลงก็จะ

แขง็ตวั เม่ือถูกความร้อนก็อ่อนตวั บางชนิดแขง็ตวัถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใชท้  าส่ิงต่าง ๆ 

เช่นเส้ือผา้ ฟิลม์ ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนตว์ตัถุดิบจากธรรมชาติส าหรับการผลิตพลาสติก  

วตัถุดิบท่ีส าคญัท่ีใชส้ าหรับการผลิตพลาสติกคือ ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินแร่

ธาตุต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ีอาจผลิตจากน ้ามนัพืช และส่วนต่าง ๆ ของพืชไดเ้ช่นกนั 

– ปิโตรเลยีม 

 ปิโตรเลียมเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับอุตสาหกรรมพลาสติกแทบทุก ชนิด ประเทศไทย

มีแหล่งผลิตปิโตรเลียมหลายแห่ง แต่ไม่มีการน ามาท าประโยชน์ในดา้นผลิตภณัฑพ์ลาสติก มีเพียงการ

น ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเท่านั้น ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม และสามารถน ามาใชใ้น

อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สารในกลุ่มโอเลฟิน (Olefins) เช่น มีเทน อีเทน โพรเพนบิ

วเทนและเพนเทน และสารในกลุ่มอะโรแมติก(Aromatics) เช่น เบนซีน และอนุพนธ์ของเบนซีน สารทั้ง ๒ 

กลุ่มสามารถน ามาผลิตมอนอเมอร์ไดม้ากมายหลายชนิด 

– ก๊าซธรรมชาติ 

 ก๊าซธรรมชาติท่ีพบในประเทศไทยมีส่วนประกอบเป็นสารไฮโดรคาร์บอน ท่ีส าคญัคือ มีเทน อีเทน 

โรเพน และบิวเทนเป็นส่วนใหญ่ สารไฮโดรคาร์บอนเหล่าน้ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทิลีนอนอเมอร์และ

โพรไพลีนมอนอเมอร์ ซ่ึงเป็นสารเร่ิมตน้ส าหรับการผลิตพลาสติกหลายชนิด  

– ถ่านหินและลกิไนต์ 

 ประเทศไทยมีแหล่งลิกไนตส์ าคญั ๒ แห่งคือ ท่ีแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง และท่ีจงัหวดักระบ่ี 

ประโยชน์ของลิกไนตน์อกจากใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ ยงัใชผ้ลิตเบนซีน และ

อนุพนัธ์ของเบนซีน เช่น สไตรีนมอนอเมอร์ ไดด้ว้ย  

 

 



- พชืและน า้มันพชื 

 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตพลาสติกบางชนิด ไดแ้ก่ ส่วนต่าง ๆ ของพืชและน ้ามนัพืช เช่น เซลลูโลส 

เชลแล็กและกรดไขมนัต่าง ๆ 

- แร่ธาตุต่าง ๆ 

 สินแร่บางชนิด เชน่ ถ่านโค้ก และหินปนู เป็นวตัถดุบิท่ีใช้ผลิตแคลเซียมคาร์ไบด์ ซึง่ใช้ใน

อตุสาหกรรมการผลิตอะเซทิลีน นอกจากนี ้คลอรีนท่ีผลิตได้จากน า้ทะเล ตลอดจนแร่ใยหินได้น ามาใช้

ส าหรับผลิตพลาสตกิเสริมแรงวตัถดุบิท่ีใช้เป็นสารเร่ิมต้นส าหรับการผลิตพลาสตกิท่ีได้จากแหลง่ตา่ง ๆ นัน้

จะมีลกัษณะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนโมเลกลุเดี่ยว เรียกวา่ มอนอเมอร์ ท่ีส าคญั ได้แก่ เอทิลีน ไวนิลคลอไรด์ 

ไวนิลฟลอูอไรด์ โพรไพลีนบวิทาไดอีน เบนซีน ไซลีนฟีนอล ยเูรีย และฟอร์มาลตีไฮด์ชนิดและประโยชน์ใช้

สอยของพลาสตกิรีไซเคลิชนิดของพลาสตกิรีไซเคลิมีทัง้หมด 7ประเภท คือ 

พลาสติกหมายเลข 1 มีช่ือว่า พอลเิอทธิลนีเทเรฟธาเลท (Polyethylne Terephthalate)หรือท่ีรู้จกักนัดีวา่ 

เพท็ (PET หรือ PETE)เป็นพลาสติกใส แขง็ ทนแรงกระแทกดี ไม่เปราะแตกง่าย และกนัแก๊สซึมผา่นดี ใช้

ท าขวดบรรจุน ้าด่ืม ขวดน ้ามนัพืช เป็นตน้ สามารถน ามารีไซเคิลเป็นเส้นใย ส าหรับท าเส้ือกนัหนาว พรม 

และใยสังเคราะห์ส าหรับยดัหมอน เป็นตน้ 

 

พลาสติกหมายเลข 2 มีช่ือว่า พอลเิอธิลนีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene)หรือท่ีเรียกแบบ
ยอ่วา่ เอชดีพีอี(HDPE)เป็นพลาสติกท่ีเหนียวและแตกยาก ค่อนขา้งแขง็แต่ยดืไดม้าก ทนทานต่อสารเคมีและ
สามารถข้ึนรูปทรงต่าง ๆ ไดง่้าย ใชท้  าขวดนม ขวดน ้าและบรรจุภณัฑส์ าหรับน ้ายาท าความสะอาด ยาสระ
ผม เป็นตน้ สามารถน ามารีไซเคิลเป็น ขวดน ้ามนัเคร่ือง ท่อ ลงัพลาสติก ไมเ้ทียม เป็นตน้ 
 

พลาสติกหมายเลข 3 มีช่ือว่า พอลไิวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride)หรือท่ีรู้จกักนัดีวา่ พีวซีี (PVC) ใชท้  า
ท่อน ้าประปา สายยางใสแผน่ฟิลม์ส าหรับห่ออาหาร แผน่พลาสติกส าหรับท าประตู หนา้ต่าง และหนงัเทียม 
เป็นตน้ สามารถน ามารีไซเคิลเป็นท่อน ้าประปาหรือรางน ้าส าหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร์นิเจอร์ มา้นัง่
พลาสติก ตลบัเทป เคเบิล แผน่ไมเ้ทียม เป็นตน้ 
 

 



พลาสติกหมายเลข 4 มีช่ือว่า พอลเิอทลินีความหนาแน่นต ่า (Low Density Polyethylene)สามารถเรียกแบบ
ยอ่วา่ แอลดีพีอี(LDPE) เป็นพลาสติกท่ีมีความน่ิม เหนียว ยดืตวัไดม้าก ใส ทนทาน แต่ไม่ค่อยทนต่อความ
ร้อน ใชท้  าฟิลม์ห่ออาหารและห่อของ ถุงใส่ขนมปัง ถุงเยน็ส าหรับบรรจุอาหาร สามารถน ามารีไซเคิลเป็น
ถุงด าส าหรับใส่ขยะ ถุงหูห้ิว ถงัขยะ กระเบ้ืองปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ แท่งไมเ้ทียม เป็นตน้ 

 
 

พลาสติกหมายเลข 5 มีช่ือว่า พอลโิพรพลินี (Polypropylene)เรียกโดยยอ่วา่ พีพี (PP) เป็นพลาสติกท่ีมีความ 
ใส ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว และทนแรงกระแทกไดดี้ นอกจากน้ียงัทนต่อสารเคมีและน ้ามนั ใช้
ท าภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถงั ตะกร้ากระบอกใส่น ้าแช่เยน็ ขวดซอส แกว้โยเกิร์ต ขวด
บรรจุยา สามารถน ามารีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอร่ีในรถยนต ์ช้ินส่วนรถยนต ์เช่น กนัชนและกรวยส าหรับ
น ้ามนั ไฟทา้ย ไมก้วาดพลาสติก แปรง เป็นตน้ 

 

พลาสติกเลข 6 มีช่ือว่า พอลสิไตรีน ( Polystyrene)หรือท่ีเรียกโดยยอ่วา่ พีเอส ( PS) เป็นพลาสติกท่ีมีความ
ใส แต่เปราะและแตกง่ายใชท้  าภาชนะบรรจุของใชต่้างๆ หรือโฟมใส่อาหาร เป็นตน้ สามารถน ามารีไซเคิล
เป็นไมแ้ขวนเส้ือ กล่องวดีิโอ ไมบ้รรทดั กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ แผงสวติช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆได้ 
 

พลาสติกเลข 7นั้นมิไดมี้การระบุช่ือจ าเพาะแต่ไม่ใช่พลาสติกชนิดใดชนิดหน่ึงใน 6 ท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้
แต่เป็นพลาสติกท่ีน ามาหลอมใหม่ไดพ้ลาสติกท่ีมีวตัถุประสงคพ์ิเศษPolymethyl methacrylate 
(PMMA)ใชท้  าคอนแทคเลนส์ แผน่กระจกอาคาร (glazing)   (ในช่ือทางการค้า
Perspex,Oroglas,Plexiglass) ส่วนประกอบของไฟฟลูออเรสเซนส์ส่วนปิดไฟท้ายรถยนต์
Polytetrafluoroethylene (PTFE) ใช้เป็นวสัดุเคลอืบทีท่นความร้อนและแรงเสียดทานต ่า เช่น เคลอืบ
กระทะสไลเดอร์เทปพนัท่อประปาPolyethyretherketone(PEEK)(Polyketone)เป็นพลาสติกท่ีแพงท่ีสุด
ชนิดหน่ึงเป็น 

 

 

 



ลวด คือลวด (Wire rod) คือ ผลิตภณัฑเ์หล็กรูปทรงยาวท่ีผลิตมาจากการรีดร้อนเหล็กแท่ง (billet)ลกัษณะ
หนา้ตดัของเหล็กลวดมีไดท้ั้งแบบกลม (round)ส่ีเหล่ียม (square) หกเหล่ียม (hexagonal)ฯลฯ ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของการใชง้าน   โดยทัว่ไป เหล็กลวดจะน าไปผลิตต่อดว้ยการดึงเยน็ (cold drawn)เพื่อผลิตเป็นลวด
เหล็กกลา้ (steel wire)ท่ีมีผวิเรียบข้ึน ส าหรับน าไปใชใ้นงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่อไป เช่น ผลิต
ตะปู ตะแกรง น็อต สกรู ลวดเช่ือม ลวดเสริมยางรถยนต ์เป็นตน้  

ลวดสามารถแบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑป์ลายทางไดเ้ป็น 6 กลุ่มดงัต่อไปน้ี 

1.ลวดส าหรับผลิตลวดเหล็กใชง้านทัว่ไป 

2.    ลวดส าหรับผลิตลวดเช่ือม 

3.    ลวดส าหรับผลิตสลกัภณัฑ์ 

4.    ลวดส าหรับน าไปผลิตลวดเหล็กคาร์บอนสูงส าหรับงานก่อสร้าง 

5.    ลวดส าหรับน าไปผลิตสปริง 

6.    ลวดส าหรับน าไปผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ 

 

ท่อ PVCคือ ท่อท่ีท าข้ึนจากโพลิไวนิลคลอไรด ์โดยไม่ผสมพลาสติกไซเซอร์ ซ่ึงช่ืออยา่งเป็นทางการท่ีได้

ระบุใน มอก. คือ ท่อพีวซีีแขง็ แต่คนทัว่ไปนั้นจะรู้จกัมกัคุน้กนัในช่ือท่อ PVC กนัมากกวา่  โดยในปัจจุบนั

ท่อชนิดน้ีเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในวงการก่อสร้าง  เพราะดว้ยคุณสมบติัท่ีดีหลายอยา่งไม่วา่จะเป็น คุณสมบติัท่ี

มีความเหนียวยดืหยุน่ตวัไดดี้  ทนต่อแรงดนัน ้า  ทนต่อการกดักร่อน  ไม่เป็นฉนวนน าไฟฟ้าเพราะไม่เป็น

ตวัน าไฟฟ้า  เป็นวสัดุไม่ติดไฟ  น ้าหนกัเบาอีกทั้งยงัราคาถูกอีกดว้ย  ท่อ PVC จึงถูกน ามาใชใ้นงานหลาย ๆ 

ระบบ อาทิเช่น  ระบบประปา  ระบบงานร้อยสายไฟฟ้า  ระบบงานระบายน ้าทางการเกษตร/อุตสาหกรรม  

 

 

 

 



กระป๋องสเปรย์ประกอบไปดว้ยของไหล 2 ชนิด ชนิดแรกคือสารผลิตภณัฑท่ี์เราตอ้งการจะใชง้าน และอีก

ชนิดคือสารขบัดนั (propellant) ซ่ึงเป็นตวัท าใหส้ารผลิตภณัฑ ์ฟุ้งกระจายออกเป็นละอองเล็กๆ ในอดีตสาร

ขบัดนัอยูใ่นรูปของแก๊สโดยตรง แต่ปัจจุบนัมกัจะน ามาอดัดว้ยความดนัสูงใหเ้ป็นของเหลวเสียก่อน เพื่อลด

ปริมาตรการบรรจุลง เม่ือกดปุ่มวาลว์ท่ีหวักระป๋อง อากาศจากภายนอกบางส่วน จะไหลเขา้ไป ท าใหค้วาม

ดนัภายในกระป๋องลดลง สารขบัดนัท่ีอยูใ่นรูปของเหลว จะระเหยกลายเป็นไออยา่งรวดเร็วและผลกัดนัให ้

สารผลิตภณัฑไ์หลข้ึนมาตามหลอด ขณะเดียวกนั ไอของสารขบัดนั จะผสมกบัสารผลิตภณัฑเ์กิดเป็น

ละออง กระป๋องบางชนิด เช่น กระป๋องสี เม่ือเขยา่แลว้ จะมีเสียงดงักรุ๊กกร๊ิก เน่ืองจากมีลูกบอลเล็กๆ อยู่

ภายในเพื่อช่วยใหก้ารผสมดีข้ึน และท าใหก้ารพน่ไดล้ะอองท่ีเล็กละเอียดยิง่ข้ึน ปริมาณสารผลิตภณัฑท่ี์ถูก

ขบัออกมาแต่ละคร้ัง ข้ึนอยูก่บั สัดส่วนและสมบติัทางเคมีของสารขบัดนัและสารผลิตภณัฑ ์แรงดนัของสาร

ขบัดนั รวมถึง รูปร่างและขนาดของวาลว์ท่ีหวักระป๋องดว้ย ตวักระป๋องมกัท าจากโลหะ เช่น เหล็กเคลือบ

ดีบุก (tinplate) หรืออลูมินมั ซ่ึงมี น ้าหนกัเบาแต่ทนต่อแรงกดอากาศไดดี้  

แป้งทาตัวท ามาจาก   talc   ซ่ึงเป็นแร่จ าพวกแป้ง นอกจากผง talc แลว้ ผูผ้ลิตอาจผสมสารเกาะยดึ สารบาง

ตวัท่ีท าใหเ้ยน็เม่ือทาผวิ รวมทั้งผสมน ้าหอมลงไปดว้ย   วา่กนัวา่ตน้ทุนการผลิตแป้งแต่ละกระป๋องเป็นค่าผง   

talc   ไม่ก่ีเปอร์เซ็นต ์

“ ทลัคัม�คือแร่หินชนิดหน่ึงท่ีไดม้าจากการท าเหมืองหินทาลค์ แลว้น ามาโม่ใหล้ะเอียด อบใหแ้หง้และฆ่า

เช้ือ แมจ้ะมีการแยกส่ิงแปลกปลอมออก แต่ก็ยงัไม่สามารถท าใหบ้ริสุทธ์ิได ้จึงยงัมีส่ิงแปลกปลอมหลง

เหลืออยูบ่างอยา่ง ท่ีอาจจะมีคุณสมบติัคลา้ยแอสเบสตอส (Asbestos)ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลก (WHO)และ 

U.S. Environmental Protection Agencyจดัใหเ้ป็น Unclassifiable Carcinogen(สารก่อมะเร็งท่ีไม่สามารถจดั

จ าพวกได)้  

ทลัคมั�เป็นสารอนินทรียจึ์งไม่สามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ยจุลินทรียใ์นธรรมชาติ ถา้ใชโ้ดยไม่ระมดัระวงัเม่ือสูด

เขา้ไปเป็นเวลานานจะเกิดการสะสมอาจท าใหเ้กิดโรคทางเดินหายใจ (Talcosis)และอาจท าใหเ้กิดโรคมะเร็ง

รังไข่ในสุภาพสตรีได ้(Ovarian Cancer) กรณีใชใ้ตร่้มผา้เป็นระยะเวลานานๆ 

 

 

 



บทที่3 

วสัดุและอปุกรณ์ 

วสัดุ 

1.ขวดเป๊ปซ่ี    2.ลวด   

3.กาวร้อน       4.แป้งเยน็ 

5.ท่อpvc 6.สีกระป๋องสเปรย ์

อุปกรณ์ 

1. กรรไกร   2.คอ้น 

3.ตะปู          4.คีม 

วธีิท า 

1.ตดักน้ขวดเป๊ปซ่ีออกแลว้ใชก้รรไกรตดัขวดใหเ้ป็นขนไมก้วาด แต่ไม่ตอ้งตดัหวัขวดออก  

2.ใชก้รรไกรตดัขวดเป๊ปซ่ีใหเ้ป็นเส้นๆ เพื่อใหเ้ป็นขนไมก้วาด ตดัหวัขวดออกดว้ย  

3.ตดัขวดเป๊ปซ่ีใหเ้ป็นเส้นๆเหมือนกนัแต่ตดัปลายใหแ้หลมและตดัหวัขวดออกดว้ย  

4.ใชข้วดเป๊ปซ่ีท่ีตดัปลายแหลมมาซอ้นกนั 3 ขวดแลว้เยบ็เขา้กบัตวัขวดโดยใชต้ะปูเจาะใหเ้ป็นรู 

แลว้ใชล้วดร้อยรูท่ีเจาะ ใชคี้มดึงลวดใหตึ้งแลว้มดัใหแ้น่น 

5.ใชข้วดเป๊ปซ่ีท่ีท่ีไม่ไดต้ดัปลายแหลมมาครอบซอ้นกนั 5 ขวด แลว้ใชก้าวร้อนหยอดแลว้เอาแป้งเยน็  

มาโรยตรงท่ีหยดกาวร้อนเพื่อใหข้วดติดกนัแน่นหนาข้ึน ท าประมาณ 3-4 รอบ  

     6.น าไมก้วาดไปพน่สี 

     7.น าท่อพีวซีีท่ีเตรียมไวม้าเสียบกบัหวัขวด 



บทที่4 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

หลงัจากท่ีน าขอ้เสนอแนะของคุณครูสมหญิง มาปรับปรุงโดยการตดัปลายขนไมก้วาดใหแ้หลมข้ึน              

และน าขวดพลาสติกตดัปลายเหล่านั้นมาท าการจดัเรียงใหม่โดยเรียงซอ้นๆกนั จากนั้นก็ไดน้ าไมก้วาด

พลาสติกท่ีปรับปรุงใหม่มาทดลองใชง้าน โดยการกวาดบริเวณบา้นเลขท่ี60/1 หมู่11 ต าบลหวัดง                 

อ  าเภอเกา้เล้ียวจงัหวดันครสวรรค ์ผลปรากฏวา่ ไมก้วาดจากขวดเป๊ปซ่ีสามารถท าความสะอาดไดดี้กวา่เดิม    

ไมก้วาดพลาสติกก่อนท่ีจะน ามาปรับปรุง เม่ือน าไปใชง้านจะกวาดเศษขยะไปไดน้อ้ย ท าใหมี้เศษขยะ

ตกคา้ง  แต่ไมก้วาดพลาสติกท่ีน ามาปรับปรุงใหม่สามารถกวาดขยะไดง่้ายข้ึนและสะอาดกวา่เดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที5่ 

สรุปผลการทดลอง,ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองคร้ังน้ีพบวา่ไมก้วาดจากขวดเป๊ปซ่ีนั้นสามารถกวาดขยะไดจ้ริงและสะอาดจริงโดยสังเกต

จากพื้นนั้นไม่มีเศษขยะตกคา้ง 

อุปสรรค 

เม่ือตดัขวดเป๊ปซ่ีแลว้ปลายขวดจะงอเขา้หากนั 

ปัญหา 

ขวดพลาสติกแฟนตา้นั้นหายาก จึงใชข้วดเป๊ปซ่ีดว้ยในการท าไมก้วาด  

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรท าไมก้วาดจากขวดพลาสติกชนิดอ่ืนดว้ย 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. ไดน้ าเศษวสัดุเหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่ 

 2. ไดไ้มก้วาดจากขวดเป๊ปซ่ี 

 3. รู้จกัการวางแผนในการท างาน 

  4.สามารถน าความรู้ไปใชป้ระกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 

 

 



แหล่งอ้างองิ 

-https://sites.google.com/site/taukjirawan/bth-thi5 

-http://woramet05072543.blogspot.com/2016_06_01_archive.html 

-http://wiremakerthai.com/article_main.php?doc=article01 
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http://wiremakerthai.com/article_main.php?doc=article01


ภาคผนวก 

ขั้นตอนการท า 

1.ตดักน้ขวดเป๊ปซ่ีออกแลว้ใชก้รรไกรตดัขวดใหเ้ป็นขนไมก้วาด แต่ไม่ตอ้งตดัหวัขวดออก  

 

            2.ใชก้รรไกรตดัขวดเป๊ปซ่ีใหเ้ป็นเส้นๆ เพื่อใหเ้ป็นขนไมก้วาด ตดัหวัขวดออกดว้ย  

 

            3.ตดัขวดเป๊ปซ่ีใหเ้ป็นเส้นๆเหมือนกนัแต่ตดัปลายใหแ้หลมและตดัหวัขวดออกดว้ย  



 

            4.ใชข้วดเป๊ปซ่ีท่ีตดัปลายแหลมมาซอ้นกนั 3 ขวดแลว้เยบ็เขา้กบัตวัขวดโดยใชต้ะปูเจาะใหเ้ป็นรูแลว้

ใชล้วดร้อยรูท่ีเจาะ ใชคี้มดึงลวดใหตึ้งแลว้มดัใหแ้น่น 

 

           5.ใชข้วดเป๊ปซ่ีท่ีท่ีไม่ไดต้ดัปลายแหลมมาครอบซอ้นกนั 5 ขวด แลว้ใชก้าวร้อนหยอดแลว้เอาแป้งเยน็

มาโรยตรงท่ีหยดกาวร้อนเพื่อใหข้วดติดกนัแน่นหนาข้ึน ท าประมาณ 3-4 รอบ  

 

          6.น าไมก้วาดไปพน่สี 



 

          7.น าท่อพีวซีีท่ีเตรียมไวม้าเสียบกบัหวัขวด 

 

 

 



 

 


