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โครงงานการงานอาชีพ และเทคโนโลยี(งานเกษตร) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อเรื่ อง ไม้กวาดจาก
ขวดพลาสติก คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่า โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) เรื่ องไม้กวาดจากขวด
พลาสติกฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจศึกษา หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด คณะผูจ้ ดั ทาก็ขออภัยมา ณ
ที่น้ ีดว้ ย

จัดทาโดย
นายจักรวาล ชานาญเวช
นายวรวุธ สมบูรณ์

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) และคุณครู ที่ให้คาปรึ กษาในการทาโครงงานนี้ จนกระทัง่ โครงงานเล่มนี้ มีความถูก
ต้อง ชัดเจน สมบูรณ์และก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ยงั ต้องขอขอบพระคุณผูป้ กครองที่ให้การ
สนับสนุนและให้ความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ เพิ่มเติมมากขึ้น สุ ดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ให้ความร่ วมมือ
ช่วยเหลือ ในการทาโครงงาน ทาให้งานสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

คณะผู้จัดทา
นายจักรวาล ชานาญเวช
นายวรวุธ สมบูรณ์

บทคัดย่ อ
ขวดเป๊ ปซี่ ที่ใช้แล้วเป็ นขยะมูลฝอยถ้าหากเราทิ้งเกลื่อนกลาดจะทาให้เกิดความสกปรกและถ้าเก็บไม่
เรี ยบร้อยก็จะ เป็ นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพของเรานอกจากนี้การย่อยสลายยากทาให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่ งเน่าเสี ย ส่ งกลิ่นเหม็น
และก่อความราคาญให้กบั ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขวดน้ าดื่มพลาสติกที่มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันตาม
อัตราการเพิ่มของประชากร การนาขวดน้ าพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็ นแนวทางหนึ่ง
ที่จะช่วยลดปริ มาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า
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บทที1่ บทนา
ชื่อโครงงาน: ไม้กวาดจากขวดเป๊ ปซี่
ชื่ อผู้ทาโครงงาน :นายจักรวาล ชานาญเวช
: นายวรวุธ สมบรู ณ์
ชื่ อครู ทปี่ รึกษา :อาจารย์สมหญิง เกียรติอริ ยะ
หลักการและเหตุผลหรือความสาคัญของการทาโครงงาน
เนื่องจากขวดเป๊ ปซี่ เป็ นขยะที่ยอ่ ยสลายยาก และจะพบเห็นเกลื่อนกลาดตามถังขยะสวนสาธารณะ ตามท้อง
ถนนและสถานที่ต่างๆอีกมากมาย เราจึงนาขยะเหล่านี้มาใช้ประโยชน์และเพิม่ มูลค่าให้กบั มันด้วยการนามา
ทาไม้กวาดแข็ง
วัตถุประสงค์
1.ลดขยะประเภทขวดพลาสติก
2.ใช้แทนไม้กวาดทางมะพร้าว
3.ประหยัดเงินในกระเป๋ า
4.สร้างความรู ้ในการทาไม้กวาดกับตนเอง
เป้าหมาย
ทาให้ขยะจากขวดเป๊ ปซี่ลดน้อยลงเป็ นร้อยละ 50% และเพิม่ ประโยชน์ของขวดเป๊ ปซี่ ให้มากขึ้นจึง
นามาทาไม้กวาด และไม้กวาดนี้ตอ้ งสามารถใช้ได้จริ งและทนทานไม่ผพุ งั ง่าย และสามารถถ่ายทอดความรู ้
ในการทาไม้กวาดให้กบั ผูอ้ ื่นได้
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ภาคเรี ยนที่ 2
งบประมาณ
300 บาท

ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
1.รวมกลุ่มและกาหนดหัวข้อในการทาโครงงาน
2.ค้นคว้าเอกสาร
3.ออกแบบไม้กวาดจากขวดพลาสติก
4.ลงมือปฏิบตั ิ
4.1นาขวดมาล้างแล้วตัดหัวขวดและก้นขวดออก
4.2เมื่อตัดเสร็ จแล้วนาส่ วนที่เหลือมาตัดเป็ นเส้น
4.3นาส่ วนที่ตดั เป็ นเส้นๆนั้นมาวางซ้อนกันจนหนาพอสมควรแล้วใช้ตะปูเจาะรู แล้วใช้
ลวดมัดให้แน่น
4.4นาขวดเป๊ ปซี่ มาตัดบริ เวณกลางขวดออกแล้วนาขวดพลาสติกที่ตดั เป็ นเส้นมาสวมกับ
ขวด แล้วใช้ตะปูเจาะให้เป็ นรู แล้วใช้ลวดมัดให้แน่น
4.5นาด้ามไม้ไผ่มาเสี ยบหัวขวดก็จะได้เป็ นไม้กวาด
การติดตามและการประเมินผล
จากการทดลองพบว่าไม้กวาดจากขวดเป๊ ปซี่ สามารถกวาดขยะได้จริ งและสะอาด
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
คาดว่าผูค้ นจะเห็นประโยชน์ของขวดเป๊ ปซี่ เพิ่มขึ้น และหันมาทาไม้กวาดจากขวดเป๊ ปซี่ ใช้กนั เอง
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
ปัญหาและอุปสรรค
ขวดเป๊ ปซี่ ขวดใหญ่หายากจึงหันมาใช้ขวดน้ าขวดเล็กแทน

บทที2่
เอกสารอ้างอิง
พลาสติก
พลาสติก เป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ี่สังเคราะห์ข้ ึนใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นลงก็จะ
แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใช้ทาสิ่ งต่าง ๆ
เช่นเสื้ อผ้า ฟิ ล์ม ภาชนะ ส่ วนประกอบเรื อหรื อรถยนต์วตั ถุดิบจากธรรมชาติสาหรับการผลิตพลาสติก
วัตถุดิบที่สาคัญที่ใช้สาหรับการผลิตพลาสติกคือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิ โตรเลียมก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ นแร่
ธาตุต่าง ๆ เป็ นส่ วนใหญ่ นอกจากนี้อาจผลิตจากน้ ามันพืช และส่ วนต่าง ๆ ของพืชได้เช่นกัน
– ปิ โตรเลียม
ปิ โตรเลียมเป็ นแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญที่สุดสาหรับอุตสาหกรรมพลาสติกแทบทุก ชนิด ประเทศไทย
มีแหล่งผลิตปิ โตรเลียมหลายแห่ง แต่ไม่มีการนามาทาประโยชน์ในด้านผลิตภัณฑ์พลาสติก มีเพียงการ
นามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ น้ ามันปิ โตรเลียม และสามารถนามาใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่สาคัญ ได้แก่ สารในกลุ่มโอเลฟิ น (Olefins) เช่น มีเทน อีเทน โพรเพนบิ
วเทนและเพนเทน และสารในกลุ่มอะโรแมติก(Aromatics) เช่น เบนซี น และอนุพนธ์ของเบนซี น สารทั้ง ๒
กลุ่มสามารถนามาผลิตมอนอเมอร์ ได้มากมายหลายชนิด
– ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติที่พบในประเทศไทยมีส่วนประกอบเป็ นสารไฮโดรคาร์ บอน ที่สาคัญคือ มีเทน อีเทน
โรเพน และบิวเทนเป็ นส่ วนใหญ่ สารไฮโดรคาร์ บอนเหล่านี้ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทิลี นอนอเมอร์และ
โพรไพลีนมอนอเมอร์ ซึ่ งเป็ นสารเริ่ มต้นสาหรับการผลิตพลาสติกหลายชนิด
– ถ่ านหินและลิกไนต์
ประเทศไทยมีแหล่งลิกไนต์สาคัญ ๒ แห่งคือ ที่แม่เมาะ จังหวัดลาปาง และที่จงั หวัดกระบี่
ประโยชน์ของลิกไนต์นอกจากใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้ าแล้ว ยังใช้ผลิตเบนซี น และ
อนุพนั ธ์ของเบนซี น เช่น สไตรี นมอนอเมอร์ ได้ดว้ ย

- พืชและนา้ มันพืช
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกบางชนิด ได้แก่ ส่ วนต่าง ๆ ของพืชและน้ ามันพืช เช่น เซลลูโลส
เชลแล็กและกรดไขมันต่าง ๆ
- แร่ ธาตุต่าง ๆ
สินแร่บางชนิด เช่น ถ่านโค้ ก และหินปูน เป็ นวัตถุดบิ ที่ใช้ ผลิตแคลเซียมคาร์ ไบด์ ซึง่ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตอะเซทิลีน นอกจากนี ้ คลอรี นที่ผลิตได้ จากน ้าทะเล ตลอดจนแร่ใยหินได้ นามาใช้
สาหรับผลิตพลาสติกเสริมแรงวัตถุดบิ ที่ใช้ เป็ นสารเริ่มต้ นสาหรับการผลิตพลาสติกที่ได้ จากแหล่งต่าง ๆ นัน้
จะมีลกั ษณะเป็ นสารไฮโดรคาร์ บอนโมเลกุลเดี่ยว เรี ยกว่า มอนอเมอร์ ที่สาคัญ ได้ แก่ เอทิลีน ไวนิลคลอไรด์
ไวนิลฟลูออไรด์ โพรไพลีนบิวทาไดอีน เบนซีน ไซลีนฟี นอล ยูเรี ย และฟอร์ มาลตีไฮด์ชนิดและประโยชน์ใช้
สอยของพลาสติกรี ไซเคิลชนิดของพลาสติกรี ไซเคิลมีทงหมด
ั้
7ประเภท คือ
พลาสติกหมายเลข 1 มีชื่อว่า พอลิเอทธิลนี เทเรฟธาเลท (Polyethylne Terephthalate)หรื อที่รู้จกั กันดีวา่
เพ็ท (PET หรื อ PETE)เป็ นพลาสติกใส แข็ง ทนแรงกระแทกดี ไม่เปราะแตกง่าย และกันแก๊สซึ มผ่านดี ใช้
ทาขวดบรรจุน้ าดื่ม ขวดน้ ามันพืช เป็ นต้น สามารถนามารี ไซเคิลเป็ นเส้นใย สาหรับทาเสื้ อกันหนาว พรม
และใยสังเคราะห์สาหรับยัดหมอน เป็ นต้น

พลาสติกหมายเลข 2 มีชื่อว่ า พอลิเอธิลนี ความหนาแน่ นสู ง (High Density Polyethylene)หรื อที่เรี ยกแบบ
ย่อว่า เอชดีพีอี(HDPE)เป็ นพลาสติกที่เหนียวและแตกยาก ค่อนข้างแข็งแต่ยดื ได้มาก ทนทานต่อสารเคมีและ
สามารถขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย ใช้ทาขวดนม ขวดน้ าและบรรจุภณั ฑ์สาหรับน้ ายาทาความสะอาด ยาสระ
ผม เป็ นต้น สามารถนามารี ไซเคิลเป็ น ขวดน้ ามันเครื่ อง ท่อ ลังพลาสติก ไม้เทียม เป็ นต้น
พลาสติกหมายเลข 3 มีชื่อว่า พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride)หรื อที่รู้จกั กันดีวา่ พีวซี ี (PVC) ใช้ทา
ท่อน้ าประปา สายยางใสแผ่นฟิ ล์มสาหรับห่ออาหาร แผ่นพลาสติกสาหรับทาประตู หน้าต่าง และหนังเทียม
เป็ นต้น สามารถนามารี ไซเคิลเป็ นท่อน้ าประปาหรื อรางน้ าสาหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร์ นิเจอร์ ม้านัง่
พลาสติก ตลับเทป เคเบิล แผ่นไม้เทียม เป็ นต้น

พลาสติกหมายเลข 4 มีชื่อว่า พอลิเอทิลนี ความหนาแน่ นต่า (Low Density Polyethylene)สามารถเรี ยกแบบ
ย่อว่า แอลดีพีอี(LDPE) เป็ นพลาสติกที่มีความนิ่ม เหนียว ยืดตัวได้มาก ใส ทนทาน แต่ไม่ค่อยทนต่อความ
ร้อน ใช้ทาฟิ ล์มห่ออาหารและห่อของ ถุงใส่ ขนมปั ง ถุงเย็นสาหรับบรรจุอาหาร สามารถนามารี ไซเคิลเป็ น
ถุงดาสาหรับใส่ ขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ กระเบื้องปูพ้นื เฟอร์ นิเจอร์ แท่งไม้เทียม เป็ นต้น

พลาสติกหมายเลข 5 มีชื่อว่า พอลิโพรพิลนี (Polypropylene)เรี ยกโดยย่อว่า พีพี (PP) เป็ นพลาสติกที่มีความ
ใส ทนทานต่อความร้อน คงรู ป เหนียว และทนแรงกระแทกได้ดี นอกจากนี้ยงั ทนต่อสารเคมีและน้ ามัน ใช้
ทาภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง ตะกร้ากระบอกใส่ น้ าแช่เย็น ขวดซอส แก้วโยเกิร์ต ขวด
บรรจุยา สามารถนามารี ไซเคิลเป็ นกล่องแบตเตอรี่ ในรถยนต์ ชิ้นส่ วนรถยนต์ เช่น กันชนและกรวยสาหรับ
น้ ามัน ไฟท้าย ไม้กวาดพลาสติก แปรง เป็ นต้น

พลาสติกเลข 6 มีชื่อว่า พอลิสไตรีน ( Polystyrene)หรื อที่เรี ยกโดยย่อว่า พีเอส ( PS) เป็ นพลาสติกที่มีความ
ใส แต่เปราะและแตกง่ายใช้ทาภาชนะบรรจุของใช้ต่างๆ หรื อโฟมใส่ อาหาร เป็ นต้น สามารถนามารี ไซเคิล
เป็ นไม้แขวนเสื้ อ กล่องวิดีโอ ไม้บรรทัด กระเปาะเทอร์ โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ ไข่
เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆได้
พลาสติกเลข 7นั้นมิได้มีการระบุชื่อจาเพาะแต่ไม่ใช่พลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่งใน 6 ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น
แต่เป็ นพลาสติกที่นามาหลอมใหม่ได้พลาสติกที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษPolymethyl methacrylate
(PMMA)ใช้ทาคอนแทคเลนส์ แผ่นกระจกอาคาร (glazing) (ในชื่อทางการค้ า
Perspex,Oroglas,Plexiglass) ส่ วนประกอบของไฟฟลูออเรสเซนส์ ส่วนปิ ดไฟท้ ายรถยนต์
Polytetrafluoroethylene (PTFE) ใช้ เป็ นวัสดุเคลือบทีท่ นความร้ อนและแรงเสี ยดทานต่า เช่ น เคลือบ
กระทะสไลเดอร์ เทปพันท่อประปาPolyethyretherketone(PEEK)(Polyketone)เป็ นพลาสติกที่แพงที่สุด
ชนิดหนึ่งเป็ น

ลวด คือลวด (Wire rod) คือ ผลิตภัณฑ์เหล็กรู ปทรงยาวที่ผลิตมาจากการรี ดร้อนเหล็กแท่ง (billet)ลักษณะ
หน้าตัดของเหล็กลวดมีได้ท้ งั แบบกลม (round)สี่ เหลี่ยม (square) หกเหลี่ยม (hexagonal)ฯลฯ ขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะของการใช้งาน โดยทัว่ ไป เหล็กลวดจะนาไปผลิตต่อด้วยการดึงเย็น (cold drawn)เพื่อผลิตเป็ นลวด
เหล็กกล้า (steel wire)ที่มีผวิ เรี ยบขึ้น สาหรับนาไปใช้ในงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่อไป เช่น ผลิต
ตะปู ตะแกรง น็อต สกรู ลวดเชื่อม ลวดเสริ มยางรถยนต์ เป็ นต้น
ลวดสามารถแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลายทางได้เป็ น 6 กลุ่มดังต่อไปนี้
1.ลวดสาหรับผลิตลวดเหล็กใช้งานทัว่ ไป
2. ลวดสาหรับผลิตลวดเชื่อม
3. ลวดสาหรับผลิตสลักภัณฑ์
4. ลวดสาหรับนาไปผลิตลวดเหล็กคาร์ บอนสู งสาหรับงานก่อสร้าง
5. ลวดสาหรับนาไปผลิตสปริ ง
6. ลวดสาหรับนาไปผลิตลวดเหล็กเสริ มยางรถยนต์
ท่อ PVCคือ ท่อที่ทาขึ้นจากโพลิไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไซเซอร์ ซึ่ งชื่ออย่างเป็ นทางการที่ได้
ระบุใน มอก. คือ ท่อพีวซี ี แข็ง แต่คนทัว่ ไปนั้นจะรู ้จกั มักคุน้ กันในชื่อท่อ PVC กันมากกว่า โดยในปั จจุบนั
ท่อชนิดนี้เป็ นที่นิยมอย่างมากในวงการก่อสร้าง เพราะด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างไม่วา่ จะเป็ น คุณสมบัติที่
มีความเหนียวยืดหยุน่ ตัวได้ดี ทนต่อแรงดันน้ า ทนต่อการกัดกร่ อน ไม่เป็ นฉนวนนาไฟฟ้ าเพราะไม่เป็ น
ตัวนาไฟฟ้ า เป็ นวัสดุไม่ติดไฟ น้ าหนักเบาอีกทั้งยังราคาถูกอีกด้วย ท่อ PVC จึงถูกนามาใช้ในงานหลาย ๆ
ระบบ อาทิเช่น ระบบประปา ระบบงานร้อยสายไฟฟ้ า ระบบงานระบายน้ าทางการเกษตร/อุตสาหกรรม

กระป๋ องสเปรย์ ประกอบไปด้วยของไหล 2 ชนิด ชนิดแรกคือสารผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการจะใช้งาน และอีก
ชนิดคือสารขับดัน (propellant) ซึ่งเป็ นตัวทาให้สารผลิตภัณฑ์ ฟุ้ งกระจายออกเป็ นละอองเล็กๆ ในอดีตสาร
ขับดันอยูใ่ นรู ปของแก๊สโดยตรง แต่ปัจจุบนั มักจะนามาอัดด้วยความดันสู งให้เป็ นของเหลวเสี ยก่อน เพื่อลด
ปริ มาตรการบรรจุลง เมื่อกดปุ่ มวาล์วที่หวั กระป๋ อง อากาศจากภายนอกบางส่ วน จะไหลเข้าไป ทาให้ความ
ดันภายในกระป๋ องลดลง สารขับดันที่อยูใ่ นรู ปของเหลว จะระเหยกลายเป็ นไออย่างรวดเร็ วและผลักดันให้
สารผลิตภัณฑ์ไหลขึ้นมาตามหลอด ขณะเดียวกัน ไอของสารขับดัน จะผสมกับสารผลิตภัณฑ์เกิดเป็ น
ละออง กระป๋ องบางชนิด เช่น กระป๋ องสี เมื่อเขย่าแล้ว จะมีเสี ยงดังกรุ๊ กกริ๊ ก เนื่องจากมีลูกบอลเล็กๆ อยู่
ภายในเพื่อช่วยให้การผสมดีข้ ึน และทาให้การพ่นได้ละอองที่เล็กละเอียดยิง่ ขึ้น ปริ มาณสารผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ขับออกมาแต่ละครั้ง ขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วนและสมบัติทางเคมีของสารขับดันและสารผลิตภัณฑ์ แรงดันของสาร
ขับดัน รวมถึง รู ปร่ างและขนาดของวาล์วที่หวั กระป๋ องด้วย ตัวกระป๋ องมักทาจากโลหะ เช่น เหล็กเคลือบ
ดีบุก (tinplate) หรื ออลูมินมั ซึ่ งมี น้ าหนักเบาแต่ทนต่อแรงกดอากาศได้ดี
แป้งทาตัวทามาจาก talc ซึ่ งเป็ นแร่ จาพวกแป้ ง นอกจากผง talc แล้ว ผูผ้ ลิตอาจผสมสารเกาะยึด สารบาง
ตัวที่ทาให้เย็นเมื่อทาผิว รวมทั้งผสมน้ าหอมลงไปด้วย ว่ากันว่าต้นทุนการผลิตแป้ งแต่ละกระป๋ องเป็ นค่าผง
talc ไม่กี่เปอร์ เซ็นต์
“ ทัลคัม
คือแร่ หินชนิดหนึ่ งที่ได้มาจากการทาเหมืองหิ นทาล์ค แล้วนามาโม่ให้ละเอียด อบให้แห้งและฆ่า
เชื้อ แม้จะมีการแยกสิ่ งแปลกปลอมออก แต่ก็ยงั ไม่สามารถทาให้บริ สุทธิ์ ได้ จึงยังมีสิ่งแปลกปลอมหลง
เหลืออยูบ่ างอย่าง ที่อาจจะมีคุณสมบัติคล้ายแอสเบสตอส (Asbestos)ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO)และ
U.S. Environmental Protection Agencyจัดให้เป็ น Unclassifiable Carcinogen(สารก่อมะเร็ งที่ไม่สามารถจัด
จาพวกได้)
ทัลคัม
เป็ นสารอนินทรี ยจ์ ึงไม่สามารถย่อยสลายได้ดว้ ยจุลินทรี ยใ์ นธรรมชาติ ถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวังเมื่อสู ด
เข้าไปเป็ นเวลานานจะเกิดการสะสมอาจทาให้เกิดโรคทางเดินหายใจ (Talcosis)และอาจทาให้เกิดโรคมะเร็ ง
รังไข่ในสุ ภาพสตรี ได้ (Ovarian Cancer) กรณี ใช้ใต้ร่มผ้าเป็ นระยะเวลานานๆ

บทที่3
วัสดุและอุปกรณ์
วัสดุ
1.ขวดเป๊ ปซี่ 2.ลวด
3.กาวร้อน

4.แป้ งเย็น

5.ท่อpvc 6.สี กระป๋ องสเปรย์
อุปกรณ์
1. กรรไกร 2.ค้อน
3.ตะปู

4.คีม

วิธีทา
1.ตัดก้นขวดเป๊ ปซี่ ออกแล้วใช้กรรไกรตัดขวดให้เป็ นขนไม้กวาด แต่ไม่ตอ้ งตัดหัวขวดออก
2.ใช้กรรไกรตัดขวดเป๊ ปซี่ ให้เป็ นเส้นๆ เพื่อให้เป็ นขนไม้กวาด ตัดหัวขวดออกด้วย
3.ตัดขวดเป๊ ปซี่ ให้เป็ นเส้นๆเหมือนกันแต่ตดั ปลายให้แหลมและตัดหัวขวดออกด้วย
4.ใช้ขวดเป๊ ปซี่ ที่ตดั ปลายแหลมมาซ้อนกัน 3 ขวดแล้วเย็บเข้ากับตัวขวดโดยใช้ตะปูเจาะให้เป็ นรู
แล้วใช้ลวดร้อยรู ที่เจาะ ใช้คีมดึงลวดให้ตึงแล้วมัดให้แน่น
5.ใช้ขวดเป๊ ปซี่ ที่ที่ไม่ได้ตดั ปลายแหลมมาครอบซ้อนกัน 5 ขวด แล้วใช้กาวร้อนหยอดแล้วเอาแป้ งเย็น
มาโรยตรงที่หยดกาวร้อนเพื่อให้ขวดติดกันแน่นหนาขึ้น ทาประมาณ 3-4 รอบ
6.นาไม้กวาดไปพ่นสี
7.นาท่อพีวซี ี ที่เตรี ยมไว้มาเสี ยบกับหัวขวด

บทที่4
ขั้นตอนการดาเนินงาน
หลังจากที่นาข้อเสนอแนะของคุณครู สมหญิง มาปรับปรุ งโดยการตัดปลายขนไม้กวาดให้แหลมขึ้น
และนาขวดพลาสติกตัดปลายเหล่านั้นมาทาการจัดเรี ยงใหม่โดยเรี ยงซ้อนๆกัน จากนั้นก็ได้นาไม้กวาด
พลาสติกที่ปรับปรุ งใหม่มาทดลองใช้งาน โดยการกวาดบริ เวณบ้านเลขที่60/1 หมู1่ 1 ตาบลหัวดง
อาเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ ผลปรากฏว่า ไม้กวาดจากขวดเป๊ ปซี่ สามารถทาความสะอาดได้ดีกว่าเดิม
ไม้กวาดพลาสติกก่อนที่จะนามาปรับปรุ ง เมื่อนาไปใช้งานจะกวาดเศษขยะไปได้นอ้ ย ทาให้มีเศษขยะ
ตกค้าง แต่ไม้กวาดพลาสติกที่นามาปรับปรุ งใหม่สามารถกวาดขยะได้ง่ายขึ้นและสะอาดกว่าเดิม

บทที5่
สรุปผลการทดลอง,ข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองครั้งนี้พบว่าไม้กวาดจากขวดเป๊ ปซี่ น้ นั สามารถกวาดขยะได้จริ งและสะอาดจริ งโดยสังเกต
จากพื้นนั้นไม่มีเศษขยะตกค้าง
อุปสรรค
เมื่อตัดขวดเป๊ ปซี่ แล้วปลายขวดจะงอเข้าหากัน
ปัญหา
ขวดพลาสติกแฟนต้านั้นหายาก จึงใช้ขวดเป๊ ปซี่ ดว้ ยในการทาไม้กวาด
ข้ อเสนอแนะ
1.ควรทาไม้กวาดจากขวดพลาสติกชนิดอื่นด้วย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้นาเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
2. ได้ไม้กวาดจากขวดเป๊ ปซี่
3. รู้จกั การวางแผนในการทางาน
4.สามารถนาความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้

แหล่งอ้างอิง
-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

ภาคผนวก
ขั้นตอนการทา
1.ตัดก้นขวดเป๊ ปซี่ ออกแล้วใช้กรรไกรตัดขวดให้เป็ นขนไม้กวาด แต่ไม่ตอ้ งตัดหัวขวดออก

2.ใช้กรรไกรตัดขวดเป๊ ปซี่ ให้เป็ นเส้นๆ เพื่อให้เป็ นขนไม้กวาด ตัดหัวขวดออกด้วย

3.ตัดขวดเป๊ ปซี่ ให้เป็ นเส้นๆเหมือนกันแต่ตดั ปลายให้แหลมและตัดหัวขวดออกด้วย

4.ใช้ขวดเป๊ ปซี่ ที่ตดั ปลายแหลมมาซ้อนกัน 3 ขวดแล้วเย็บเข้ากับตัวขวดโดยใช้ตะปูเจาะให้เป็ นรู แล้ว
ใช้ลวดร้อยรู ที่เจาะ ใช้คีมดึงลวดให้ตึงแล้วมัดให้แน่น

5.ใช้ขวดเป๊ ปซี่ ที่ที่ไม่ได้ตดั ปลายแหลมมาครอบซ้อนกัน 5 ขวด แล้วใช้กาวร้อนหยอดแล้วเอาแป้ งเย็น
มาโรยตรงที่หยดกาวร้อนเพื่อให้ขวดติดกันแน่นหนาขึ้น ทาประมาณ 3-4 รอบ

6.นาไม้กวาดไปพ่นสี

7.นาท่อพีวซี ี ที่เตรี ยมไว้มาเสี ยบกับหัวขวด

