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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
 

ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มมีเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะท าให้เกิด
ขยะมูลฝอยพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อ
สุขภาพอนามัย ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาท่ีส าคัญของชุมชนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข 
การก าจัดขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊ส ภาวะเรือนกระจก 
หรือภาวะโลกร้อน การก าจัดอีกทางหนึ่ง คือ การน าขยะไปฝัง แต่ต้องเป็นขยะท่ีสามารถย่อย
สลายได้ และต้องใช้เวลานานพอสมควร 

 

จากการส ารวจขยะในบ้านและในบริเวณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี พบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก ดังนั้น คณะ
ผู้จัดท าจึงคิดโครงงานกระถางจากขวดพลาสติกขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน 
และยังเป็นการน าเอาของท่ีเหลือใช้มาท าให้มีค่า ให้เกิดประโยชน์ และท า ให้ขยะคืนสู่
สิ่งแวดล้อมที่ดีได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 

1. เพื่อประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก 
2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ 
4. เพื่อประหยัดพื้นท่ีในการเพาะปลูก 

 
ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 

ขวดพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มท่ีใช้หมดแล้ว สามารถน ามาประดิษฐ์
ดัดแปลง ตกแต่งให้สวยงามเป็นกระถางต้นไม้ได้ 
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ขอบเขตของโครงงาน 
 

1. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 
2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงงาน 

1. ขวดพลาสติก 
2. มีด, คัดเตอร,์ กรรไกร, เชือก 
3. ดินสอ, ปากกา, ไม้บรรทัด 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การประดิษฐ์ 
2. พลาสติก 

 
1. การประดิษฐ์ 

ความหมายของการประดิษฐ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ
โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังกรรมวิธีในการผลิต การรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
 
2. พลาสติก 

พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีสังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อ
เย็นลงก็จะแข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน 
ยางเทียม ใช้ท าส่ิงต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์ 
วัตถุดิบจากธรรมชาติส าหรับการผลิตพลาสติก 

วัตถุดิบท่ีส าคัญท่ีใช้ส าหรับการผลิตพลาสติกคือ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียมก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหินแร่ธาตุต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้อาจผลิตจากน้ ามันพืช และส่วนต่าง ๆ 
ของพืชได้เช่นกัน 

– ปิโตรเลียม 
   ปิโตรเลียมเป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับอุตสาหกรรมพลาสติกแทบทุกชนิด 

ประเทศไทยมีแหล่งผลิตปิโตรเลียมหลายแห่ง แต่ไม่มีการน ามาท าประโยชน์ในด้านผลิตภัณฑ์
พลาสติก มีเพียงการน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
และสามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกท่ีส าคัญ ได้แก่ สารในกลุ่มโอเลฟิน 
(Olefins) เช่น มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทนและเพนเทน และสารในกลุ่มอะโรแมติก
(Aromatics) เช่น เบนซีน และอนุพนธ์ของเบนซีน สารท้ัง ๒ กลุ่มสามารถน ามาผลิตมอนอ
เมอร์ได้มากมายหลายชนิด 

– ก๊าซธรรมชาติ 
   ก๊าซธรรมชาติท่ีพบในประเทศไทยมีส่วนประกอบเป็นสารไฮโดรคาร์บอน ท่ีส าคัญคือ 

มีเทน อีเทน โพรเพน และบิวเทนเป็นส่วนใหญ่ สารไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้ใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตเอทิลีนมอนอเมอร์และโพรไพลีนมอนอเมอร์ ซึ่งเป็นสารเริ่มต้นส าหรับการผลิตพลาสติก
หลายชนิด 
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– ถ่านหินและลิกไนต ์
   ประเทศไทยมีแหล่งลิกไนต์ส าคัญ 2 แห่ง คือ ท่ีแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และท่ีจังหวัด

กระบี่ ประโยชน์ของลิกไนต์นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังใช้
ผลิตเบนซีน และอนุพันธ์ของเบนซีน เช่น สไตรีนมอนอเมอรไ์ด้ด้วย 

– พืชและน  ามันพืช 
   วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตพลาสติกบางชนิด ได้แก่ ส่วนต่างๆ ของพืชและน้ ามันพืช เช่น 

เซลลูโลส เชลแล็ก และกรดไขมันต่างๆ 
– แร่ธาตุต่าง ๆ 
   สินแร่บางชนิด เช่น ถ่านโค้ก และหินปูน เป็นวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตแคลเซียมคาร์ไบด์ ซึ่ง

ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอะเซทิลีน นอกจากนี้ คลอรีนท่ีผลิตได้จากน้ าทะเล ตลอดจนแร่ใย
หินได้น ามาใชส้ าหรับผลิตพลาสติกเสริมแรง 

วัตถุดิบท่ีใช้เป็นสารเริ่มต้นส าหรับการผลิตพลาสติกท่ีได้จากแหล่งต่างๆ นั้นจะมี
ลักษณะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลเดี่ยว เรียกว่า มอนอเมอร์ ท่ีส าคัญ ได้แก่ เอทิลีน ไวนิล
คลอไรด์ ไวนิลฟลูออไรด์ โพรไพลีน บิวทาไดอีน เบนซีน ไซลีน ฟีนอล ยูเรีย และฟอร์มาลตีไฮด์ 
ชนิดและประโยชน์ใช้สอยของพลาสติกรีไซเคิล 

ชนิดของพลาสติกรีไซเคิลมีท้ังหมด 7 ประเภท คือ 
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พลาสติกหมายเลข 1 มีชื่ อว่ า  “พอลิ เอทธิ ลีน เทเรฟธาเลท (Polyethylne 
Terephthalate)” หรือท่ีรู้จักกันดีว่า เพ็ท (PET หรือ PETE)เป็นพลาสติกใส แข็ง ทนแรง
กระแทกดี ไม่เปราะแตกง่าย และกันแก๊สซึมผ่านดี ใช้ท าขวดบรรจุน้ าดื่ม ขวดน้ ามันพืช เป็นต้น 
สามารถน ามารีไซเคิลเป็นเส้นใย ส าหรับท าเสื้อกันหนาว พรม และใยสังเคราะห์ส าหรับยัด
หมอน เป็นต้น 

พลาสติกหมายเลข 2 มีชื่อว่า “พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density 
Polyethylene)” หรือท่ีเรียกแบบย่อว่า เอชดีพีอี (HDPE)เป็นพลาสติกท่ีเหนียวและแตกยาก 
ค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้มาก ทนทานต่อสารเคมีและสามารถขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย ใช้ท าขวดนม 
ขวดน้ าและบรรจุภัณฑ์ส าหรับน้ ายาท าความสะอาด ยาสระผม เป็นต้น สามารถน ามารีไซเคิล
เป็น ขวดน้ ามนัเคร่ือง ท่อ ลังพลาสติก ไม้เทียม เป็นต้น 

พลาสติกหมายเลข 3 มีชื่อว่า “พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride)” หรือท่ีรู้จัก
กันดีว่า พีวีซี (PVC) ใช้ท าท่อน้ าประปา สายยางใสแผ่นฟิล์มส าหรับห่ออาหาร แผ่นพลาสติก
ส าหรับท าประตู หน้าต่าง และหนังเทียม เป็นต้น สามารถน ามารีไซเคิลเป็นท่อน้ าประปาหรือ
รางน้ าส าหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร์นิเจอร์ ม้านั่งพลาสติก ตลับเทป เคเบิล แผ่นไม้
เทียม เป็นต้น 

พลาสติกหมายเลข 4 มีชื่อว่า “พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า (Low Density 
Polyethylene)” สามารถเรียกแบบย่อว่า แอลดีพีอี (LDPE) เป็นพลาสติกท่ีมีความนิ่ม เหนียว 
ยืดตัวได้มาก ใส ทนทาน แต่ไม่ค่อยทนต่อความร้อน ใช้ท าฟิล์มห่ออาหารและห่อของ ถุงใส่ขนม
ปัง ถุงเย็นส าหรับบรรจุอาหาร สามารถน ามารีไซเคิลเป็นถุงด าส าหรับใส่ขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ 
กระเบื้องปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ แท่งไม้เทียม เป็นต้น 

พลาสติกหมายเลข 5 มีชื่อว่า “พอลิโพรพิลีน (Polypropylene)” เรียกโดยย่อว่า พีพี 
(PP) เป็นพลาสติกท่ีมีความ ใส ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว และทนแรงกระแทกได้ดี 
นอกจากนี้ยังทนต่อสารเคมีและน้ ามัน ใช้ท าภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง 
ตะกร้ากระบอกใส่น้ าแช่เย็น ขวดซอส แก้วโยเกิร์ต ขวดบรรจุยา สามารถน ามารีไซเคิลเป็น
กล่องแบตเตอรี่ในรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น กันชนและกรวยส าหรับน้ ามัน ไฟท้าย ไม้กวาด
พลาสติก แปรง เป็นต้น 

พลาสติกเลข 6 มีชื่อว่า “พอลิสไตรีน (Polystyrene)” หรือท่ีเรียกโดยย่อว่า พีเอส 
(PS) เป็นพลาสติกที่มีความใส แต่เปราะและแตกง่ายใช้ท าภาชนะบรรจุของใช้ต่างๆ หรือโฟมใส่
อาหาร เป็นต้น สามารถน ามารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อ กล่องวิดีโอ ไม้บรรทัด กระเปาะ
เทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ 

พลาสติกเลข 7 นั้นมิได้มีการระบุชื่อจ าเพาะ แต่ไม่ใช่พลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่งใน 6 ท่ี
ได้กล่าวไปในข้างต้น แต่เป็นพลาสติกที่น ามาหลอมใหม่ได้ 
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พลาสติกที่มีวัตถุประสงคพ์ิเศษ 

Polymethyl methacrylate (PMMA) ใช้ท าคอนแทคเลนส์ แผ่นกระจกอาคาร 
(glazing) (ในชื่อทางการค้าเช่น Perspex, Oroglas, Plexiglass) ส่วนประกอบของไฟฟลูออ
เรสเซนส์ ส่วนปิดไฟท้ายรถยนต์ 

Polytetrafluoroethylene (PTFE) (ภายใต้ชื่อการค้า Teflon) ใช้เป็นวัสดุเคลือบท่ีทน
ความร้อน และแรงเสียดทานต่ า เช่น เคลือบกระทะ สไลเดอร์ เทปพันท่อประปา 

Polyethyretherketone (PEEK) (Polyketone) เป็นพลาสติกท่ีแพงท่ีสุดชนิดหนึ่ง 
เป็น thermoplastic ท่ีคงทน ทนความร้อนและสารเคมี ใช้ท าวัสดุทางการแพทย์ต่าง ๆ 

ท้ังนี้ในการเลือกใช้ภาชนะพลาสติกส าหรับการบรรจุ หรือเก็บอาหาร ควรหลีกเลี่ยง
พลาสติกท่ีมีสัญลักษณ์ #3-PVC #6-PS หรือ #7-Polycarbonate และสามารถใช้พลาสติกท่ีมี
สัญลักษณ์เหล่านี้ ได้แก่ #1-PET #2-HDPE #4-LDPE และ #5-PP 
ผลต่อสิ่งแวดล้อม 

พลาสติกเป็นสารท่ีคงทนสลายตัวช้ามาก การเผาไหม้ของพลาสติกบางชนิดท าให้เกิด
ควันพิษในอากาศ โรงงานผลิตพลาสติกมักเป็นแหล่งก่อสารเคมีท่ีเป็นมลพิษปริมาณมากใน
บรรยากาศ 

พลาสติกพีวีซี (#3-PVC) ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในการบรรจุอาหารและของเหลว ของ
เล่น เครื่องมือก่อสร้าง ท่อประปา และเป็นวัตถุดิบตั้งแต่เครื่องส าอางจนถึงม่านห้องน้ าจะมี
สารเคมีท่ีเป็นพิษพวกอะดิเพท (adipates) และพะธาเลท (phthalates) อยู่เป็นปริมาณมาก 
สารเหล่านี้ช่วยให้พีวีซีมีความยืดหยุ่น(plasticizer) และอาจถูกปลดปล่อยออกจากพีวีซีเมื่อมี
การสัมผัสกับอาหาร องค์การอนามัยโลกรายงานว่าสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตพีวีซีเป็นสารก่อ
มะเร็ง สหภาพยุโรปห้ามการใช้ DEHP (di-2-ethylehexyl phthalate) ส าหรับของเล่นเด็ก 
DEHP เป็น plasticizer ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดในการผลิตพีวีซี องค์การอีพีเอ (Environmental 
Protection Agency) ซึ่งเป็นองค์การเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา ก าหนดให้ โพ
ลีสตัยรีน (#6-PS) เป็นหนึ่งในชีวพิษท่ีอาจพบในน้ าดื่ม เนื่องจากกระบวนการผลิตโพลีสตัยรีน
ท าให้เกิดมลพิษในบรรยากาศ และท าลายชั้นโอโซน นอกจากนี้ภาชนะบรรจุ อาหาร
ประเภทสตัยโรโฟม อาจปล่อยสารประกอบบางชนิดที่รบกวน การท างานของฮอร์โมน และอาจ
ก่อให้เกิดมะเร็งด้วย 

พลาสติกในกลุ่ม #7-other ซึ่งมักหมายถึง โพลีคาร์บอเนท อาจปลดปล่อยบิสฟีนอล-
เอ (bisphenol-A, BPA) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิต และจัดเป็นสารรบกวนการท างานของ
ฮอร์โมน (hormone disrupter) และอาจถูกปลดปล่อยสู่อาหารและเครื่องดื่ม สารชนิดนี้จะมี
คุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน ในงานวิจัยพบว่า BPA ท าให้น้ าหนักของสัตว์ทดลอง
เพิ่มขึ้น และมีผลต่อระดับฮอร์โมนในเลือด นอกจากนี้ยังพบว่าการได้รับ BPA เพียงเล็กน้อยก็
ท าให้เกิดการต้านอินซูลิน (insulin resistance) ซึ่งน าไปสู่การอักเสบและโรคหัวใจ 
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ดังนั้น จึงไม่ควรน าขยะพลาสติกไปท้ิงรวมกับขยะท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขยะสด 
ขยะท่ีสามารถเผาได้ ขยะท่ีไม่สามารถเผาได้ เป็นต้น แต่ควรแยกท้ิงโดยแยกประเภทของขยะ
พลาสติกและล้าง ท าความสะอาดก่อนจะน าไปทิ้ง เพื่อท่ีจะได้น าขยะพลาสติกเหล่านี้ไปรีไซเคิล
เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อมของโลก 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนนิการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการศึกษา มีวิธีดังนี้ 

1. รวมกลุ่ม และก าหนดหัวข้อในการท าโครงงาน 
2. ค้นคว้าเอกสารต ารา 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
4. ลงมือปฏิบัติตามโครงงาน โดยน าขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาท าความสะอาด และตัด

เป็นรูปทรงตามจินตนาการ 
5. เขียนรายงานพร้อมสรุปผล และอภิปรายผล 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา และอภิปรายผล 

 
การประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกสามารถท าได้ง่าย เนื่องจากขวดพลาสติกมี

รูปทรงแปลกใหม่สะดุดตา สามารถน ามาประดิษฐ์ได้เลยโดยไม่ต้องแต่งเติม หรือดัดแปลง เป็น
เศษวัสดุเหลือใช้ ท่ีหาได้ง่ายท่ัวไป และวิธีท าไม่ยากจนเกินไป มีความคงทนแข็งแรง สวยงาม 
ดึงดูดความสนใจน่ามอง ลดพื้นท่ีในการเพาะปลูก สามารถน าไปตกแต่งสวนหลังบ้าน รั้วรอบๆ 
บ้านหรือตามต้องการ เป็นการน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลด
ภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการเผาขยะท าให้ลดแก็สพิษในอากาศ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
วัสดุเหลือใช้อีกด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผล ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 

จากการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก สรุปผลได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานตาม
จินตนาการ ลดภาวะขยะพลาสติก ลดพื้นท่ีในการเพาะปลูก มีความสวยงาม และสามารถ
น ามาใช้เป็นกระถางปลูกต้นไม้ได้เป็นอย่างดี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 

1. ฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
2. ฝึกการท างานเป็นทีม 
3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. รู้จักวางแผนการท างาน 
5. ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
6. ฝึกสมาธิ 
7. ประหยัดพื้นท่ีการเพาะปลูก 

 
ปัญหาในการด าเนินงาน 

1. การใช้อุปกรณ์ในการตัดขวดพลาสติกไม่เหมาะสม ท าให้ตัดไม่ไดต้ามรูปทรงท่ี
ต้องการ 

2. ขวดพลาสติกบางชนิดมีความหนามากท าให้ตัดเป็นรูปทรงล าบาก 
 
การแก้ไขปัญหา 

1. ใช้อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 
2. ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขวดพลาสติก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรใช้วัสดุธรรมชาติมามาทดแทนขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
เป็นการลดขยะจากขวดพลาสติก เป็นการลดปัญหามลพิษ 

2. ควรน าขวดพลาสติกไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย 
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบขั นตอนการท าโครงงาน 
 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าโครงงาน 
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น าขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาท าความสะอาด 
 

 
 

วาดลวดลายตามจินตนาการลงบนขวดพลาสติก และการตัดขวด 
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ผลงานกระถามจากขวดพลาสติก 
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