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บทคัดย่อ 
 โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดขยะจากแผนก  Business Center   ของโรงแรมมณเฑียร  
ริเวอร์ไซด์ มาท าให้เกิดประโยชน์ ทางคณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติก จึงได้คน้ควา้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการน าขวดพลาสติกเหลือใช้มาท าเป็นโคมไฟ เป็นการเปล่ียนขยะให้มีค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

ผลการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาเก่ียวกบัการท าโคมไฟจากขวดพลาสติกเหลือใชพ้บว่า
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัสยาม และ
บุคคลทัว่ไปในมหาวทิยาลยัสยาม จ านวนทั้งส้ิน 30 คน เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.67 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 23.33  พบว่า  มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดในดา้นสามารถช่วยลดตน้ทุนการจดัซ้ือโคมไฟท่ีน ามาประดบัตกแต่งห้องภายในโรงแรมไดท่ี้
คะแนน 4.63 รองลงมาคือดา้นโคมไฟสามารถน าไปใชง้านตกแต่งห้องภายในโรงแรมไดจ้ริงตาม
ความตอ้งการท่ีคะแนน 4.60 รองลงมาคือสามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ลอดตามความตอ้งการท่ีคะแนน 
4.57 ตามล าดบัโดยรวมโครงงานโคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติกเหลือใชมี้ความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก 
 
ค าส าคัญ : โคมไฟ / ขวดน ้าพลาสติก 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อโลกโดยตรง และลว้นเกิดจากฝีมือมนุษย์
ทั้งส้ิน โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองหลวง ท่ีผูค้นไม่แยกขยะและผูค้นท่ีทิ้งขยะลงใน
แม่น ้ า ส่งผลให้ขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นปัญหาระดบัโลกก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ
ต่างๆตามมาอยา่งมากมาย ซ่ึงขณะน้ีหลายประเทศทัว่โลกให้ความสนใจและร่วมมือกนัหาวธีิแกไ้ข
ปัญหาเหล่าน้ี ไม่เพียงแค่ขยะพลาสติกเท่านั้นแต่รวมถึงการแยกขยะดว้ย ทั้งการก าหนดนโยบายใน
การจดัการขยะ รวมถึงมาตรการลดเลิกใชถุ้งพลาสติกและการรณรงครี์ไซเคิล เพื่อร่วมมือกนัก าจดั
หรือลดจ านวนขยะพลาสติกใหล้ดลง และหนัมาเลือกใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ดว้ย
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ขยะมูลฝอยก็เป็นหน่ึงในต้นตอของปัญหาเหล่านั้นโดยเฉพาะขยะ
พลาสติกท่ีมีอายท่ีุยาวนานกวา่ 400 ปีจากปัญหาเหล่าน้ี สถาบนัพลาสติกร่วมกบัสถาบนัการจดัการ
บรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ไทยไดร่้วมจดักิจกรรมโครงการ “พลาสติกไม่ใช่ขยะ เปล่ียนมนัให้มีค่า” ซ่ึงมุ่งเนน้การรณรงค ์และ
สร้างแรงกระตุ้น เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมแก่สาธารณชนโดยจูงใจให้
ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินโครงการน าเอาขยะพลาสติก อาทิ ขวดพลาสติก ถาดโฟม ถุงพลาสติก 
เป็นตน้ น ามาแลกสินคา้อุปโภคบริโภคส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวนัอนัจะเป็นการน าเอาวสัดุเหลือ
ใชต่้างๆ มาผา่นกระบวนการรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแนวคิดขา้งตน้ ท าให้ทางคณะ
ผูจ้ดัเล็งเห็นถึงการน าพลาสติกมาท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ตอ้งน าไปทิ้ง โดยไดแ้รงบนัดาล
ใจมาจากโครงการ “พลาสติกไม่ใช่ขยะ เปล่ียนมนัให้มีค่า” สร้างสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ 
ใชง้านไดจ้ริง ทนทาน ปลอดภยั 

จากการท่ีไดศึ้กษาจากสถานประกอบการโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ (Montien Riverside 
Hotel) ทางคณะผูจ้ดัเล็งเห็นถึงจ านวนขยะพลาสติกในแต่ละวนัท่ีทางโรงแรมตอ้งการท าลายขยะ
พลาสติกท่ีเป็นขยะท่ีสามารถน ามาประดิษฐคิ์ดคน้เป็นผลิตภณัฑ์ หรือสามารถน ามารีไซเคิลได ้อาจ
มิใช่ในแนวทางท่ีน าสินคา้หรือผลิตภณัฑ์นั้นๆไปจ าหน่าย แต่เป็นตน้แบบของการแยกขยะและการ
ใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ นัน่คือการน าส่ิงของท่ีมีนั้นมาใช้มาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยงัเป็น
การรับผิดชอบต่อสังคมอีกดว้ย เพราะพลาสติกเหล่าน้ีจะท าให้เกิดเป็นขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายยาก
ซ่ึงใชร้ะยะเวลานานมากกวา่จะยอ่ยสลายเองตามธรรมชาติ ส่ิงเหล่าน้ีจึงก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
และมีผลต่อสุขภาพ และก าจดัไดย้าก การก าจดัขยะโดยการเผาซ่ึงก่อให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊สภาวะ
เรือนกระจกได ้ท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 
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โคมไฟจากขวดพลาสติกมีวตัถุประสงค์หลกัคือการใช้สอยพื้นท่ีอย่างประหยดั และใช้ได้อย่าง
คุม้ค่าทนทาน โดยการน าเศษขวดพลาสติกท่ีเหลือจากการตดัท าของอ่ืนๆมาท าเป็นโคมไฟ และ
โครงงานน้ียงัเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์งานตามจินตนาการและท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์รู้จกั
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ รวมถึงแนวคิด Zero Waste คือแนวทางในการลดการเกิดขยะตั้งแต่ตน้
ทาง ท าให้ปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจดัให้ลดเหลือน้อยท่ีสุดจนเป็นศูนย์ ซ่ึงหัวใจส าคญัของ
แนวคิดขยะเหลือศูนย ์คือ การจดัการขยะท่ีตน้ทาง เนน้การลดขยะ การใชซ้ ้ า และการคดัแยกเพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่ ก่อนน าไปก าจดั ซ่ึงแตกต่างจากการจดัการขยะในปัจจุบนัท่ีเน้นการก าจดัหรือ
จดัการขยะท่ีปลายทาง มากกวา่การแกไ้ขท่ีตน้ทาง ดว้ยหลกัการ 3Rs ไดแ้ก่  

1. Reduce คือ ลดการใช ้บริโภคแบบพอเพียง ละเวน้ของฟุ่มเฟือย เลือกใชสิ้นคา้ท่ีสามารถ
น ากลบัมาใช ้

2. Reuse คือ การใช้ซ ้ า น ากลับมาใช้อีก เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และยงัช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้าย  

3. Recycle คือ การน ากลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะท่ีสามารถรีไซเคิลออกจากขยะ
ประเภทอ่ืน ๆ เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ น าขยะอินทรียก์ลบัมาใชป้ระโยชน์  

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 สร้างสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในองคก์ร 
1.2.2 ลดปริมาณขยะท่ีจ าเป็นตอ้งท้ิงรายวนั 

 
1.3 ขอบเขตขอบโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
    เก็บรวบรวมขอ้มูลการท าโครงงานจากโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  (Montien 
Riverside Hotel) 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
     ทางคณะผูจ้ดัท าได้เร่ิมด าเนินการจดัท าตั้ งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี    29 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
    วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ทางคณะผูจ้ดัโครงงาน
ไดใ้ชว้ิธีรวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบประเมินจากนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม และบุคคลทัว่ไปท่ี
อยูบ่ริเวณมหาวทิยาลยัสยาม   
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 1.3.4 ขอบเขตด้ำนข้อมูล 
    ทางผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้และทดลองจากการปฏิบติังานรวมถึงการใช้
ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตและหนงัสือ รวมถึงขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษา 
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 ไดผ้ลิตภณัฑใ์หม่เพื่อน ามาใชใ้นองคก์ร 
 1.4.2 สามารถช่วยเหลือสถานประกอบการในการลดปริมาณขยะในแต่ละวนั 
 



 
 

 

บทที ่2 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานการประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.1 :  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์Montien Riverside Hotel 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com/th/ 

 
ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด ์พระราม 3  Montien Riverside Hotel  
ทีต่ั้ง   : 372 ถ. พระรามท่ี 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม  

   กรุงเทพมหานคร 10120 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02 292 2999 
E-mail   : riverside@montienhotel-riverside.com 
เวบ็ไซต์   : www.montienhotel-riverside.com 
 

 
 

รูปที ่2.2 :  LOGO Hotel 
ทีม่า : https://www.sawadee.com/hotel/ 

 

https://www.montienhotel-riverside.com/th/
https://www.sawadee.com/hotel/620151/&partner=pergijalan.com&lg=th&cur=THB
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รูปที ่2.3 : แผนท่ีของโรงแรม 
ทีม่า : https://www.sawadee.co.th/hotel/ 

 
โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ โรงแรมริมน ้ าเจา้พระยา หรูหราระดบั 5 ดาว ตั้งอยู่

ตรงก่ึงกลางเมืองและเช่ือมต่อกบัทางด่วนซ่ึงใชเ้วลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 45 นาที 
และเพียง 10 นาทีจากแหล่งบนัเทิงและย่านช้อปป้ิงของกรุงเทพฯโดยรถรับส่งบริการฟรีของเรา
ให้บริการห้องพกัและห้องสวที ทั้งหมด 462 ห้อง ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งมาอยา่งดีท่ีใหท้่านไดเ้ห็นวิว
แบบ 360 องศา พร้อมไปดว้ยเคร่ืองอ านวยความสะดวกชั้นเยี่ยมและมีห้องอาหารให้คุณเลือกล้ิม
ลองเมนูเลิศรสถึง 3 แบบ 3 สไตล์ ทั้งอาหารไทยตน้ต ารับชาววงั อาหารจีนเลิศรสต ารับกวางตุง้ 
และอาหารนานาชาติหลากหลายความอร่อย พร้อมการบริการไร้ท่ีติดว้ยใจมุ่งมัน่ตามแบบฉบบัของ
คนไทย คุณจะได้สัมผสักบัมนต์เสน่ห์ของความใส่ใจท่ีจะท าให้คุณรู้สึกอบอุ่นเสมือนได้รับการ
บริการจากคนคุน้เคย พร้อมผอ่นคลายไปกบัธรรมชาติของสวนสวยเขียวขจี ริมโคง้น ้ าเจา้พระยาท่ี
งดงามท่ีสุด การตอ้นรับและบริการแบบไทย 
 
2.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม3 กรุงเทพฯ เป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางท่ี
น่าสนใจท่ีสุด ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ส าหรับนักธุรกิจ และ นักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก 
โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด ์โรงแรมหรู ระดบั 5 ดาวตั้งอยูบ่ริเวณ ริมแม่น ้าเจา้พระยา มีบรรยากาศ
ท่ีผ่อนคลาย ยินดีต้อนรับสู่การพักผ่อนท่ีแท้จริง ชมวิวแม่น ้ า พ ร้อมด้วยการบริการแบบ
มาตรฐานสากล โรงแรมของเรามีห้องพกัทั้งหมด 462 หอ้ง ตกแต่งอยา่งสวยงาม กวา้งขวาง เต็มอ่ิม
กับวิวแม่น ้ าทุกห้อง ครบครันด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก  ด้วยพื้นท่ีกว่า 2,700 ตารางเมตร ท่ี
เตรียมพร้อมไวใ้ชส้ าหรับงานฟังก์ชัน่ต่างๆ ท าให้โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เหมาะส าหรับ การ
จดัการประชุม การจดันิทรรศการ งานสัมมนาท่ีไม่วา่จะมีขนาดเล็ก หรือ ใหญ่ก็ตาม 
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2.3 การให้บริการห้องพกั 
มีแบบหอ้งพกัทั้งหมด8หอ้งพกัดงัน้ี 

   1. ห้องสุพเีรีย  (Superior Room) 
     ห้องสุพีเรีย (ชั้น 7 – 16) มีพื้นท่ีขนาด 36 ตารางเมตร ตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไม้
แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ความเป็นไทย พร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน รวมทั้ง 
WiFiฟรี เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ไดอ้ยา่งลงตวั เป็นโรงแรมริมน ้ าส าหรับครอบครัวท่ี
ผูเ้ขา้พกัสามารถผ่อนคลายไปกบัทิวทศัน์ของโคง้น ้ าเจา้พระยาผ่านหน้าต่างทรงสูงท่ีสามารถชม
ทศันียภาพไดใ้นมุมกวา้งทุกหอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.4 :  ห้องพกัสุพีเรีย Superior Room 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com/th 

 
  2. ห้องดีลกัซ์ (DeluxeRoom)  
     ห้องดีลักซ์ (ชั้ น 17 – 22 และ 26) ของโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ซ่ึงเป็น
โรงแรมริมน ้าส าหรับครอบครัว คุณจะเพลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์ของห้องพกัท่ีเห็นโคง้น ้าเจา้พระยา
ทุกห้องในมุมท่ีสูงกวา่ ผา่นหน้าต่างทรงสูงท่ีสามารถชมทศันียภาพไดใ้นมุมกวา้ง ตกแต่งห้องพกั
สไตล์ไทยดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไม ้เรียบหรูอย่างลงตวั ให้คุณสะดวกสบายกบัส่ิงอ านวยความสะดวก
ครบครัน ดว้ยพื้นท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.5 : ห้องพกัดีลกัซ์ (Deluxe Room) 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com/en/deluxe-room/ 

https://www.montienhotel-riverside.com/en/deluxe-room/
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3. ห้องดีลกัซ์ คลบั ซี(Deluxe Club C) 
   หอ้งดีลกัซ์ คลบั ซี มอบความสะดวกสบายให้ทั้งลูกคา้ท่ีมาเพื่อธุรกิจ และเพื่อการ
พกัผ่อนหย่อนใจ ผูเ้ขา้พกัจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จาก คลบัซี เลาจน์ ชั้น 24 ศูนยบ์ริการทางธุรกิจ 
ดว้ยอุปกรณ์ และระบบเช่ือมต่อทางอินเตอร์เน็ตทนัสมยัครบครันท่ีจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการมัน่ใจไดว้า่
จะไม่พลาดทุกการติดต่อส าคญั พื้นท่ีภายในห้องพกัขนาด 36 ตารางเมตร หรูหราอบอุ่นดว้ยพื้นไม้
ปาร์เก้ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ไมทุ้กห้อง และส่ิงอ านวยความสะดวกอีกมากมาย เป็นโรงแรมริมน ้ า
ส าหรับครอบครัว และนักธุรกิจท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้พกัด่ืมด ่าไปกบัทิวทศัน์ของโคง้น ้ าเจา้พระยาท่ีทุก
หอ้ง 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.6 : ห้องพกัดีลกัซ์ คลบั ซี(Deluxe Club C) 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com/th/ 

 
    4. ห้องดีลกัซ์ คอร์เนอร์ (Deluxe Corner) 
    ห้องดีลักซ์ คอร์เนอร์ ของโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ซ่ึงเป็นโรงแรมริมน ้ า
ส าหรับครอบครัว ภายใจหอ้งพกัมีพื้นท่ี 38 ตารางเมตร ตกแต่งแบบไทยโมเดิร์นดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไม้
เรียบหรูอย่างมีสไตล์ คุณสามารถเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของโคง้น ้ าเจา้พระยาจากเตียงนอนไดทุ้ก
ห้อง พิเศษกว่าห้องดีลกัซ์อ่ืนๆ ดว้ยหน้าต่างทรงสูงบานใหญ่ถึง 2 มุม ภายในห้องพกัช่วยให้ผ่อน
คลายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.7 : ห้องพกั ดีลกัซ์ คอร์เนอร์ (Deluxe Corner) 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com/th/ 

https://www.montienhotel-riverside.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%25
https://www.montienhotel-riverside.com/th/
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5. ห้องเอก็เซ็กคูทฟี สวที (Exeutive Suite) 
    ห้องพกัสุดหรู 1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น เหมาะกับคู่รักท่ีก าลังมองหาโรงแรม
ริมน ้ าส าหรับครอบครัว เพื่อมาเติมความหวาน ดว้ยทศันียภาพของโคง้น ้าเจา้พระยาแบบพาโนรามา
ท่ีชวนใหลื้มหายใจทุกหอ้ง กบัความงามของทอ้งฟ้าในทุกช่วงเวลาท่ีแสงของพระอาทิตยจ์ะท าให้สี
ของท้องฟ้าระหว่างวนัเปล่ียนไปเร่ือยๆ เช้าจรดค ่ า ตั้ งแต่พระอาทิตย์ข้ึนจนลับขอบฟ้า จาก
หอ้งนัง่เล่นกวา้งขวางสู่หอ้งนอนเตียงเด่ียวขนาดใหญ่แสนอบอุ่น พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบ
ครัน 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.8 : ห้องพกั เอก็เซ็กคูทีฟ สวที (Exeutive Suite) 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com/th/ 

 
6. ห้องแฟมิลี ่สวที (Family Suite) 

  ห้องพกั 2 ห้องนอน ทั้งแบบเตียงคู่ และเตียงเด่ียวขนาดใหญ่ ซ่ึงเช่ือมต่อกนัดว้ย
ห้องนัง่เล่นตรงกลางท่ีกวา้งขวางถึง 107 ตารางเมตร สามารถชมความงามจากทศันียภาพของโคง้
น ้าเจา้พระยาไดทุ้กห้อง พร้อมตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไมช้วนให้รู้สึกอบอุ่นสะดวกสบายเหมือนอยู่
บ้านสมกบัเป็นโรงแรมริมน ้ าส าหรับครอบครัว เหมาะกับครอบครัวนักเดินทางท่ีก าลังมองหา
สถานท่ีร่มร่ืนเพื่อพกัผอ่นในวนัหยดุ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.9 : ห้องพกั แฟมิล่ี สวที (Family Suite) 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com/th/ 

https://www.montienhotel-riverside.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%25
https://www.montienhotel-riverside.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%25
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7. ห้องควนี สวที (Queen Suite) 
    ห้องพกัสุดหรู 2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น เหมาะทั้งกับผูท่ี้ก าลงัมองหาโรงแรม
ริมน ้าส าหรับครอบครัวเพื่อพกัผอ่นในช่วงวนัหยดุ หรือนกัธุรกิจท่ีตอ้งมีผูติ้ดตาม สะดวกสบายดว้ย
ห้องนอนใหญ่ท่ีสามารถนอนชมทศันียภาพของโคง้น ้ าเจา้พระยาสุดสายตาผา่นกระจกบานกวา้งท่ี
ปลายเตียงไดทุ้กห้อง รวมไปถึงในหอ้งน ้าท่ีคุณสามารถเลือกช าระร่างกายในสายน ้าอุ่นจากเรนชาว
เวอร์ หรือนอนแช่อโรม่าบบัเบิ้ลในอ่างอาบน ้ าผอ่นคลายไปพร้อมๆ กบัชมวิวของสายน ้ าเจา้พระยา
ผ่านกระจกบานกวา้งได้สุดสายตา พร้อมเช่ือมต่อกับห้องนอนเล็กท่ีตกแต่งอย่างอบอุ่นด้วย
หอ้งนัง่เล่นกลางท่ีกวา้งขวาง 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.10 : ห้องควนี สวที (Queen Suite) 

ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com/th/ 
 

  8. ห้องคิง สวที (King Suite) 
    ห้องพกัท่ีหรูท่ีสุดในโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ขนาด 224 ตารางเมตร ซ่ึงเป็น
โรงแรมริมน ้ าส าหรับครอบครัว ผูเ้ขา้พกัจะไดส้ัมผสัประสบการณ์การบริการระดบัไฮคลาส ตั้งแต่
ทศันียภาพของโคง้น ้ าเจา้พระยาจากทุกห้องภายในท่ีถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ห้องรับประทาน
อาหารใหญ่ ท่ีสามารถปรับพื้ น ท่ีให้ เป็นห้องประชุมย่อย หรือจัดงานเล้ียงสั งสรรค์ เล็กๆ 
สะดวกสบายด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันในห้องแพนทรี เพื่อจดัเตรียมอาหาร ห้องโถง
กลางจะใชเ้พื่อรับแขก นัง่เล่น หรือนัง่ท างาน ก็ตกแต่งทุกฟังกช์นัการใชง้านไวค้อยบริการไดอ้ยา่ง
ครบถว้น พิเศษดว้ยเตียงนอนใหญ่ในห้องนอนท่ีมีขนาดเท่าเตียงคิงไซส์ถึง 2 เตียง เร่ือยไปจนถึง
ห้องน ้ าท่ีโอ่โถงแยกอ่างอาบน ้ าจากกุชช่ีกวา้ง กบัเรนชาวเวอร์ไวใ้ห้คุณไดเ้ลือกผ่อนคลายกบัเวลา
ส่วนตวัไดต้ามตอ้งการ 
 
 
 

https://www.montienhotel-riverside.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%25
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รูปที ่2.11 : ห้องพกั คิง สวที (King Suite) 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com/th/ 

 
2.2.2 การให้บริการด้านห้องประชุม ห้องจัดเลีย้ง 
โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์พร้อมอ านวยความสะดวกในการจดัประชุมทุกประเภท 

โรงแรมไดรั้บการออกแบบดว้ยการจดัประชุมแบบยืดหยุน่ส าหรับห้องประชุมมากกวา่ 8 ห้อง  หอ้ง
ขนาด 76 ตร.ม. ถึง 1,100ตร.ม.สามารถรองรับจ านวนคนได้ตั้งแต่ 20 คนถึง 1,200 คน พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกและการบริการ พนกังานผูเ้ช่ียวชาญของเราไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อให้บริการ
กบังานต่างๆจากกิจกรรมทางธุรกิจไปจนถึงกิจกรรมดา้นสังคมและงานประชาสัมพนัธ์เรามีห้อง
ประชุมพร้อมกับอุปกรณ์ทางภาพและเสียงท่ีทนัสมยัเรามีบริการครบวงจรพร้อมพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์และมีประสบการณ์เพื่อตอบสนองทุกความตอ้งการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่2.12 : ห้องประชุมเจา้พระยา ChaoPraya 
ทีม่า : https://www.montienhotelriverside.com/th/ 

 
 

 

https://www.montienhotel-riverside.com/th/%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%97/
https://www.montienhotelriverside.com/th/%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%25
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รูปที ่2.13 : ห้องประชุม แกรนด ์บอลรูม Grand Ballroom 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.14 : ห้องประชุม ธารทอง Tarn Thong 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com 

 

 
รูปที ่2.15 : ห้องประชุม วมิานทิพย ์VimarnThip 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com 

 
 

https://www.montienhotel-riverside.com/
https://www.montienhotel-riverside.com/
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รูปที ่2.16 : ห้องประชุมวมิานทอง VimarnThong 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.17 : ห้องประชุมแม่กลอง Mae Klong 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com 

 

 
รูปที ่2.18 : ห้อง ดิเอมเพอเรอร์ The Emperor 

ทีม่า : https://www.montienhotelriverside.com/th/  

https://www.montienhotel-riverside.com/en/vimarnthong/
https://www.montienhotelriverside.com/th/
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รูปที ่2.19 : ศาลาริมน ้า SalaRimnam 

ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com 
 

2.2.3 ศูนย์บริการทางด้านธุรกจิ (Business Center) 
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ จึงจดัเตรียมศูนยบ์ริการทางด้านธุรกิจไวค้อยอ านวยความ

สะดวก พร้อมทีมงานมืออาชีพเป็นเลขาส่วนตวัคอยให้บริการ เช่น พิมพเ์อกสาร, ถ่ายเอกสาร, ส่ง
แฟกซ์ บริการอินเตอร์เน็ตท่ีรวดเร็วทนัใจตอบสนองฉับไวจนสามารถยน่ระยะทางการติดต่อจาก
ทัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมีห้องประชุมส่วนตวั 2 ห้อง ซ่ึงสามารถรองรับผูเ้ขา้ประชุมได้ห้องละ 8 
ท่าน ภายในห้องประชุมสามารถชมทัศนียภาพท่ีงดงามของโค้งน ้ าเจ้าพระยาบนชั้น 24 พร้อม
ตกแต่งดว้ยอุปกรณ์อ านวยความสะดวกทนัสมยัครบครันพร้อมใชง้าน เสมือนอยูใ่นออฟฟิศส่วนตวั 

- ช่วงเวลาใหบ้ริการ 07.00 – 19.00 น. 
- สถานท่ี : บริเวณชั้น 24 

  - ติดต่อส ารองหอ้งประชุมท่ี Business Centerโทร. +66 2 292 2999 ต่อ 3317, 3318 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.20 : ศูนยบ์ริการทางดา้นธุรกิจ Business Center 
ทีม่า : https://www.montienhotelriverside.com/th/ 

 

https://www.montienhotel-riverside.com/en/sala-rimnam/
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ที่มา%20:%20https:/www.montienhotelriverside.com/th/
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2.2.4 ลอ็บบี ้เลาจน์ 
  ล็อบบ้ี เลาจน์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซดจึ์งถูกออกแบบมาให้คุณไดช่ื้นชมกบับรรยากาศ
ธรรมชาติของสวนสวยผา่นกระจกทรงสูงและยาวไปจนจรดมุมห้อง พร้อมกบัเคร่ืองด่ืมหลากหลาย
ประเภทท่ีสร้างสรรคโ์ดยบาร์เทนเดอร์ม้ือหน่ึง และผอ่นคลายความเหน่ือยลา้ระหวา่งวนัไปกบับท
เพลงอนัไพเราะจากเสียงเปียโนของนกัดนตรีในช่วงค ่า พร้อมให้ไดส้ัมผสัสุนทรียภาพไดต้ลอดทั้ง
วนัจนถึงเท่ียงคืน เปิดบริการเวลา 10.00-24.00น. 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.21 : ล็อบบ้ี เลาจน์ Lobby Lounge 
ทีม่า : https://www.montienhotel-riverside.com/en/lobby-lounge/ 

 
2.2.5 การให้บริการห้องอาหาร 

  ทางโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ มีหอ้งอาหารบริกการ ทั้งหมด 3 หอ้ง ดงัน้ี 
    2.2.5.1 ห้องอาหาร เดอะคาเฟ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.22 : ห้องอาหารเดอะคาเฟ่ The Café Restaurant 
ทีม่า : https://www.montienhotelriverside.com/th/ 

 

https://www.montienhotel-riverside.com/en/lobby-lounge/
https://www.montienhotelriverside.com/th/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8
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2.2.5.2 ห้องอาหารจีน ดิ เอมเพอเรอร์ 
  หอ้งอาหารจีนกวางตุง้แทต้น้ต ารับกบัเชฟฝีมือดีท่ีพิถีพิถนัทุกขั้นตอนตั้งแต่การคดั

สรรวตัถุดิบตลอดจนรังสรรคอ์าหารจานอร่อยมาเสิร์ฟถึงคุณ พร้อมทศันียภาพท่ีงดงามของโคง้น ้ า
เจา้พระยาทั้งยามกลางวนัและค ่าคืนกบัหอ้งอาหารจีน ดิ เอมเพอเรอร์ บริเวณชั้น 4 ของโรงแรมฯ 
เปิดบริการ 2 ช่วง:ม้ือกลางวนั ตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.30 น.ม้ือค ่า ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.30 น. 
ติดต่อสอบถาม และส ารองท่ีนัง่ โทร. 0-2292-2999 ต่อ 3214 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.23 : ห้องอาหารจีน ดิ เอมเพอเรอร์ The Emperor chineseRetaurant 
ทีม่า : https://www.montienhotelriverside.com/th/ 

 
  2.2.5.3 ห้องอาหารสายชล 

    ห้องอาหารไทยแท้ต้นต ารับชาววงัท่ีนับวนัจะหารับประทานยากข้ึนทุกที 
ห้องอาหารสายชล โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ สามารถเป็นค าตอบส าหรับคุณได้อย่างดี 
นอกจากนั้นคุณยงัจะไดช่ื้นชมบรรยากาศของสวนสวย และทศันียภาพของช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์
ก าลงัลบัขอบฟ้าริมสายน ้ าเจา้พระยาแสนโรแมนติกไดอี้กดว้ย เพราะนอกจากจะมีบริการในห้อง
ปรับอากาศแลว้ ทางหอ้งอาหารยงัมีบริการบริเวณระเบียงรับลมแม่น ้าดา้นนอกอีกดว้ย 
เปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.30 น. 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.24 : ห้องอาหารสายชล SaiChol Restaurant 
ทีม่า : https://www.montienhotelriverside.com/th/ 

https://www.montienhotelriverside.com/th/%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad
https://www.montienhotelriverside.com/th/%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad
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2.2.6 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

• แผนกตอ้นรับ 24 ชัว่โมง    
• หอ้งจดัเล้ียงและหอ้งประชุม 
• สระวา่ยน ้า 
• เฮลทแ์ละฟิตเนสคลบั 
• บริการซกัรีด 
• บริการรถ รับ –ส่ง 
• พื้นท่ีสูบบุหร่ี 

 
2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกได้รับมอบหมาย 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวนนัทน์ภสั   ข่าทิพยพ์าที    5704400055 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวสีตลา  ประสงคสุ์ขสกุล    590400026 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายปพน  วชัรบูรณ์    5904400133 
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2.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
ช่ือ-นามสกุล : นาย ลภสัพล ใจส่งเสริมวงศ ์
แผนก  : ศูนยบ์ริการทางดา้นธุรกิจ  (Business Center) 
ต าแหน่ง : Business Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

• ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ 2563 
• ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 14 สัปดาห์ 
• วนัและเวลาท่ีปฏิบติังาน วนัจนัทร์-วนัอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 7.00 – 19.00 น. 

 
2.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตารางที ่3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. ก าหนดหวัขอ้และรายละเอียดโครงงาน     

2. ศึกษาขอ้มูลของโครงงาน     

3. การคดัเลือกขอ้มูล     

4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล     

5. รวบรวมขอ้มูล     

6. จดัท ารูปเล่มของโครงงาน     

7. การประเมินภาพรวม     
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2.7.1 ปรึกษาพนักงานทีป่รึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงาน  
  จดัท าหวัขอ้โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกท่ีไดป้ฏิบติังานใหน่้าสนใจคิดคน้ควา้ส่ิง

ท่ีจะท ามาท าเป็นโครงงานได้และน าไปปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษา เพื่อขอค าแนะน า แล้วน า
โครงงานนั้นไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 

2.7.2 เสนอหัวข้อโครงงาน  
   น าเสนอเก่ียวกับเร่ืองหัวข้อโครงงาน วตัถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รับ ส่งให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาว่าผ่านและสามารถท าได ้หลงัจากนั้นก็ปฏิบติัด าเนินงานตามเป้าหมาย
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.7.3 รวบรวมข้อมูลเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
   รวบรวมเอกสารศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัโครงงาน จากอินเตอร์เน็ต และพนักงานท่ี
ปรึกษา 

2.7.4 วเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
  คน้ควา้ผลงานบทวิจยัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานเราบนเวบ็ไซต์ต่างๆ เก็บ

ขอ้มูลเพื่อท ามาประกอบในงานท าโครงงาน 
2.7.5 เร่ิมด าเนินงานและจัดท าโครงงาน 
  หลงัจากท าการรวบรวมข้อมูลส่ิงต่างๆท่ีจะน ามาปฏิบติัในโครงงานแล้ว คณะ

ผูจ้ดัท าจึงไดเ้ร่ิมท าโครงงานในส่วนต่างๆไปตามขั้นตอน แลว้ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเป็น
ระยะอยา่งต่อเน่ือง 

2.7.6 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขความผดิพลาด 
   ส่งเน้ือหาโครงงานท่ีจดัท าด าเนินการปฏิบติัให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเพื่อ
ความถูกตอ้ง เพื่อจะไดด้ าเนินการแก้ไขหากมีขอ้ผิดพลาด คณะผูจ้ดัท าจึงได้น ากลบัมาแกไ้ขให้
ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

2.7.7 สรุปผล  
   สรุปผลการด าเนินการโครงงาน ตรวจสอบขอ้มูล  
 
 



 
 

 

บทที ่3 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การท าโครงงาน การประดิษฐ์โคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติกเหลือใช้  ในคร้ังน้ีเพื่อเสนอ
แนวคิดการพฒันาวสัดุเหลือใชม้าท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการพลาสติกท่ีเหลือทิ้งเป็นขยะท่ีมี
จ านวนมากข้ึนในปัจจุบัน ทางคณะผูจ้ดัท าการได้ท าการศึกษางานวิจยัเอกสารท่ีเก่ียวข้องบน
เวบ็ไซตบ์นอินเทอร์เน็ต โดยมีการน าเสนอเป็นล าดบั ดงัน้ี 

3.1 ประวติัความเป็นมาของขวดพลาสติก 
3.2 ประวติัความเป็นมาของโคมไฟ 
3.3 ความรู้เก่ียวกบัโคมไฟ 
3.4 งานประดิษฐ ์
3.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.1 ประวตัิความเป็นมาของขวดพลาสติก 
พิชิต เล่ียมพิพฒัน์ (2542) ปัจจุบนัพลาสติกเขา้มามีบทบาทต่อการชีวติประจ าวนัของมนุษย์

มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองประดับ ของเล่น ภาชนะบรรจุสินค้า ต่างๆ 
พลาสติกท่ีน ามาใชใ้นงานเหล่าน้ีจึงมีความหลากหลายมากเพิ่มข้ึน แต่ละชนิดมีคุณสมบติัท่ีแตกต่าง
กนัออกไปตามการใช้งาน แต่พลาสติกท่ีนิยมกนัในยุคปัจจุบนัคือ พลาสติกบรรจุหีบห่อ ถือไดว้่า
ได้รับความนิยมสนใจเป็นพิ เศษ ทั้ งในเชิงการค้า การตลาด และอุตสาหกรรม มีอัตราการ
เจริญเติบโตเพิ่มข้ึนสูงมาก แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. ภาชนะบรรจุชนิดแข็ง (rigid container) เช่น ขวดน ้ ามนัพืช ขวดนม กล่องโฟมและถาด
พลาสติก 

2. ภาชนะบรรจุชนิดอ่อนตัวได้ (flexible container) เช่น ถุงใส่น ้ าแข็ง ถุงขนม ถุงห้ิว
ทั้งหลาย รวมทั้งฟิลม์ห่ออาหาร  
  พิชิต เล่ียมพิพฒัน์ (2542) ภาชนะพลาสติกท่ีใชบ้รรจุอาหารมีมากหลากหลายประเภท ท่ีใน
ส่วนน้ีจะเน้นเฉพาะส่วนของขวดพลาสติกชนิด แข็ง ซ่ึงมีประโยชน์ใช้สอย อยา่งกวา้งขวาง ชนิด
ของขวดพลาสติก สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

  1.1 พอลิเอทีลีน(Polyethylene) มีการใชใ้นสองลกัษณะคือ พอลิเอทีลีนชนิดความ
หนาแน่นต ่า และพอลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง โดยทัว่ไปขวด ชนิดน้ีจะยอมให้ไอน ้ าซึมผา่น
ไดน้้อยแต่จะยอมให้ก๊าซซึมผ่านได ้ทนความเป็นกรดไดป้านกลาง ทนความร้อนไดไ้ม่ดี มากนัก 
แต่จะทนความเยน็ไดดี้มาก มกัจะใชบ้รรจุนม ผงซกัฟอก น ้าด่ืม และเคร่ืองส าอาง  
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    1.2 พอลิโพรพีลีน (Polypropylene) คุณสมบติัโดยทัว่ไปแลว้จะยอมให้ไอน ้ าซึม
ผา่นไดน้อ้ยแต่จะยอมให้ก๊าซซึมผา่นไดดี้ ทนความเป็นกรดไดป้านกลาง ทนความร้อนไดดี้ แต่จะ
ไม่ทนความ เย็นจึงไม่ เหมาะแก่การแช่เย็น โดยทั่วไปใช้ในการบรรจุยา น ้ าผลไม้ น ้ าเช่ือม 
เคร่ืองส าอาง แชมพ ู 
   1.3 พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) คุณสมบัติทั่วไปจะใส สามารถ
ป้องกนัก๊าซซึมและไขมนัซึมผ่านได้ดี ทนความเป็นกรดได้ดี ไม่ทนความร้อนและความเยน็ จึง
เหมาะส าหรับใช้ท่ีอุณหภูมิ ปกติ มกัจะใช้ในการบรรจุเคร่ืองส าอาง น ้ ามนัพืช น ้ าส้มสายชู และ
ผลิตภณัฑท์างเคมี 
    1.4 พอลิสไตรีน (Polystyrene) ป้องกนัก๊าซและไอน ้าไดไ้ม่ดีนกั ทนความเป็นกรด
ได้ปานกลาง ไม่ทนความร้อนและความเยน็ เหมาะส าหรับใช้ท่ีอุณหภูมิปกติ โดยทัว่ไปนิยมใช้
บรรจุ ยาเม็ด วติามิน เคร่ืองเทศ และท าใหมี้ขนาดใหญ่ส าหรับใชบ้รรจุนมเพื่อการขนส่ง แต่ไม่นิยม
ใชใ้นบา้นเรา 
    1.5 พอลิ เอที ลีน เทอร์ฟะทาเลต  (Polyethylene terephthalate) ห รือขวดเพท 
คุณสมบติัโดยทัว่ไปจะแข็งใส ป้องกนัการซึมผ่านของไอน ้ าไดป้านกลาง แต่ป้องกนัการซึมผ่าน
ก๊าซไดดี้มาก ทนความ เป็นกรดไดแ้ละความเยน็ไดดี้ มกันิยมใช้บรรจุเคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าอดัลม 
เบียร์ นอกจากน้ียงับรรจุของเหลวมี แอลกอฮอลไ์ด ้เช่น แชมพนู ้า โคโลญจ ์โลชัน่ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 : พลาสติกชนิดต่างๆ 
ทีม่า : https://www.kroobannok.com 

 
การจดัประเภทหรือชนิดพลาสติกท่ีจะน ามารีไซเคิลไดมี้ 7 ประเภท ดงัน้ี 
   เบอร์ 1 โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate) หรือเพท็ (PET หรือ PETE) 
พบสัญลกัษณ์น้ีได้ในขวดบรรจุน ้ าด่ืม น ้ ามนัพืช กลุ่มน้ีสามารถรีไซเคิลให้เป็นเส้นใยท าเส้ือกนั
หนาว พรม และใยสังเคราะห์ในหมอน  

https://www.kroobannok.com/
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 เบอร์ 2 โพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) หรือเอชดีพีอี 
(HDPE) พบไดใ้นขวดนม ขวดน ้ า และบรรจุภณัฑ์ส าหรับน ้ ายาท าความสะอาด ยาสระผม น ามารี
ไซเคิลเป็นขวดน ้ามนัเคร่ือง ท่อ ลงัพลาสติก และไมเ้ทียม เป็นตน้  

เบอร์ 3  โพ ลีไวนิลคลอไรด์  (Polyvinylchloride) ห รือพี วีซี  (PVC) ก ลุ่ม น้ีใช้ท าท่อ
น ้าประปา สายยางใส แผน่ฟิล์มส าหรับห่ออาหาร แผน่พลาสติกส าหรับท าประตู หนา้ต่าง และหนงั
เทียม สามารถน ามารีไซเคิลเป็นท่อน ้ าประปา กรวยจราจร เฟอร์นิเจอร์ มา้นั่งพลาสติก ตลบัเทป 
เป็นตน้  

เบอร์ 4  โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (Low Density Polyethylene) หรือแอลดีพีอี 
(LDPE) ใช้ท าฟิล์มห่ออาหาร และห่อส่ิงของ สามารถน ามารีไซเคิลเป็นถุงหูห้ิว ถุงด าส าหรับใส่
ขยะ ถงัขยะ กระเบ้ืองปูพื้น และเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้  

 เบอร์ 5 โพลีโพรพิ ลีน (Poly propylene) หรือพีพี  (PP) ใช้ท าภาชนะบรรจุอาหาร ถัง 
ตะกร้า กระบอกน ้ า ขวดบรรจุยา เป็นตน้ สามารถน ามารีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอร่ี ช้ินส่วนใน
รถยนต ์และไมก้วาดพลาสติก เป็นตน้ 
  เบอร์ 6 โพลีสไตรีน (Polystyrene) หรือพีเอส (PS) ใช้ท าภาชนะบรรจุของใช ้หรือโฟมใส่
อาหาร น ามารีไซเคิลเป็นไมแ้ขวนเส้ือ ไมบ้รรทดั แผงสวติช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ รวมถึง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ  

เบอร์ 7 หรือ Other ท่ีไม่มีการระบุช่ือจ าเพาะ ไม่ใช่พลาสติกชนิดใดท่ีจดัอยู่ใน 6 กลุ่ม
ขา้งตน้ แต่สามารถน ามาหลอมใหม่ได ้ส าหรับพลาสติกทั้ง 7 ประเภทในไทยนั้น หากพิจารณาลึก
ลงไปจะพบวา่ลว้นเป็นพลาสติกท่ีผลิตจากบริษทัไทยเกือบทั้งส้ิน และในจ านวนน้ีมีถึง 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ กลุ่ม HDPE, LDPE และ PS เป็นการผลิตของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
หรือ PTTGC บริษทัปิโตรเคมีของคนไทย         

 3.1.1 ประวตัิความเป็นมาของพลาสติก 
   พิชิต เล่ียมพิพฒัน์ (2542) ไดก้ล่าวว่า มนุษยใ์ช้พอลิเมอร์ มาตั้งแต่โบราณกาล ท่ี
ไม่มีใครรู้จกัค าวา่ พอลิเมอร์ มาก่อน โดยเร่ิมจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ เช่น ขนสัตว ์ฝ้าย จะเห็นจาก
การท่ีคนโบราณรู้จกัใชข้นสัตวเ์ป็นเคร่ืองนุ่งห่ม และใชปู้พื้นในท่ีอยูอ่าศยั อีกทั้งยงัมีการคน้พบผา้
ฝ้ายในแม็กซิโก ซ่ึงเช่ือวา่อายไุม่ต  ่ากวา่ 7000 ปี นอกจากน้ียงัพบผา้ไหมในจีน ผา้ลินินท่ีท าจากปอ
ใช้ห่อมมัม่ีในอียิปต์ ประมาณกว่า 5000 ปีมาแลว้ เชลเล็ค (shellac) ใช้ส าหรับเคลือบผิวเพื่อความ
สวยงาม ก็ใช้มาแล้วกว่า 3000 ปี นักเขียนโรมันโบราณ ก็รู้จกัใช้อ าพนัส าหรับดูดฝุ่ นมาตั้งแต่
คริสตกาล ต่อมาเม่ือคริสโตเฟอร์โคลมับสั (Columbus) นกัส ารวจและนกับุกเบิกชาวอิตาลี คน้พบ
ทวีปอเมริกา โดยไปถึงอเมริกาใตใ้นราวปี ค.ศ.1492 ไดพ้บคนพื้นเมือง น ายางธรรมชาติจากตน้ยาง 
(Heveabraziliensis) มาท าเป็นภาชนะรองเทา้ ขนัน ้ า และของเล่นอ่ืน ๆส าหรับการใชป้ระโยชน์พอ
ลิเมอร์สังเคราะห์ในรูปของพลาสติกท่ีเป็นวสัดุท่ีมนุษยป์ระดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมานั้น ไดร้วบรวมขอ้มูล
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เก่ียวกบัการพฒันาพลาสติก ว่าไดถู้กประดิษฐ์ คิดคน้มาได้อย่างไร เม่ือไหร่ และใครบา้งเป็นผูมี้
บทบาทในการคน้พบนั้นๆ ไวด้งัน้ี 

 
รูปที ่3.2 :  ตารางจุดก าเนิดพลาสติก 

ทีม่า : http://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-01/?s 
 

ค.ศ.1492 คริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัส ารวจและนักบุกเบิกชาวอิตาลี คน้พบทวีปอเมริกา 
โดยไปถึงอเมริกาใต ้ไดพ้บคนพื้นเมือง น ายางธรรมชาติจากตน้ยาง มาท าเป็นภาชนะรองเทา้ ขนัน ้ า 
และของเล่นอ่ืน ๆ 

ค.ศ.1839 นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ท่ีช่ือว่า ชาลส์ กูดเยียร์ (Charles Goodyear) ได้พบ
ผลส าเร็จ ในการปรับปรุงสมบติัของยางธรรมชาติ โดยผสมก ามะถนักบัยางธรรมชาติ และให้ความ
ร้อน  วิ ธี ก ารของกูด เยี ย ร์ รู้จักกัน ดี ทุ กว ัน น้ี ว่ าว ัลคาไน เซชัน  (vulcanization) ยาง ท่ี ผ่ าน
กระบวนการวลัคาไนเซชนั มีสมบติัดีและใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง จนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

ค.ศ. 1843 William Montgomery ไดรู้้จกัยางไมท่ี้ช่ือวา่กตัตา – เปอร์ชา ซ่ึงไดจ้ากตน้ไมใ้น
มาเลเซีย ใชป้ระโยชน์ท าสายเคเบิลในเรือด าน ้า 

ค.ศ.1851 เนลสัน (Nelson) น้องชายของชาลส์ กูดเยียร์ ไดผ้สมก ามะถนัในปริมาณท่ีมาก
ข้ึนไดย้างท่ีแข็งมากเรียกวา่ยางแข็งหรือ อีโบไนต ์(ebonite) ซ่ึงมีสมบติัเป็นพลาสติก โดยอาจกล่าว
ไดว้า่ อีโบไนตเ์ป็นพลาสติกชนิดแรกท่ีมนุษยท์  าข้ึนจากวสัดุพอลิเมอร์ท่ีมีในธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3 : Alexander Parks 
ทีม่า : http://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-01/?s 

http://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-01/?s
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  รูปที ่3.4 : ผลงาน Alexander Parks 
ทีม่า : http://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-01/?s 

 
ในปี ค.ศ. 1862 Alexander Parks ชาวอังกฤษ ได้เปิดตัว พาร์เคซีน (Parkesine) ในงาน 

Great International Alexander Parks Exhibition ในกรุงลอนดอน เขาไดค้น้พบพาร์เคซีนและไดจ้ด
ทะเบียนไวใ้นปี ค.ศ. 1861 โดยอา้งวา่เป็นพลาสติกชนิดใหม่ท าโดยมนุษย ์และสามารถท าทุกอยา่ง
ท่ียางท าได ้แต่มีขอ้ดีคือ พาร์เคซีนสามารถท าใหเ้ป็นสีและสามารถข้ึนรูปใหมี้ลกัษณะต่างๆ ได ้ 

3.1.2 The Plastic Dilemma จุดก าเนิดของพลาสติก  
    เจริญ นาคะสรรค (2542)  มนุษยเ์รารู้จกัการใช้พลาสติกมากว่า 180 ปี โดยมียุค
ปฏิวติัพลาสติกเกิดข้ึน 2 คร้ัง นัน่คือในปี ค.ศ. 1862 ท่ี Alexander Parkes ไดส้ร้างวสัดุสังเคราะห์ท่ี
เรียกว่า “พาร์เคซีน” ข้ึน และในปี ค.ศ. 1907 Leo Baekeland ก็ได้คิดค้น เบกาไลท์ (bakelite) 
พลาสติกตน้แบบท่ีประยุกต์ใช้มาถึงปัจจุบนัแต่ความตั้งใจของการสร้างพลาสติกในยุคนั้น เป็น
เพราะตอ้งการ #ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ยอ้นไปในปี ค.ศ. 1863 John Wesley Hyatt ไดคิ้ดคน้
วสัดุท่ีสังเคราะห์เพื่อควา้เงินรางวลัจากบริษทัผลิตลูกบิลเลียด โดยสมยันั้น ลูกบิลเลียดจะท าข้ึนจาก 
"งาช้างแอฟริกาใต"้ เม่ือพลาสติกถูกคิดคน้ข้ึน ดว้ยคุณสมบติัท่ีคงทน ข้ึนรูปได ้ทนความร้อน ไม่
เปล่ียนสภาพและราคาถูก ท าให้มีการใช้พลาสติกท่ีแพร่หลายมากข้ึน โดยการสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชต่้างๆ จากท่ีเคยใชว้สัดุธรรมชาติ 

- ใชท้  าหว ีจากแต่เดิม ใชก้ระดูกสัตว ์
- ใชท้  ากระดุม จากแต่เดิม ใชปี้กแมลงและแก่นไม ้
- ใชท้  าแผน่ใสใส่ตะเกียง จากแต่เดิม ใชง้าหรือเขาของสัตวท่ี์ฝานจนบาง 
- ใชท้  าแป้นพิมพข้ึ์นรูป จากแต่เดิม ใชดิ้นซ่ึงแกปั้ญหาเร่ืองความคงทน 
- ใชเ้ป็นดา้มจบัอุปกรณ์ครัว จากแต่เดิม ใชเ้ปลือกไมแ้ละแกนไม ้
- ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั จากแต่เดิม ใชปี้กแมลง เปลือกหอยและเข้ียวสัตว ์
ในช่วงเวลานั้น ไม่มีใครคิดถึงอายุการยอ่ยสลายพลาสติกและมุ่งมัน่ในการท าให้พลาสติก

เป็นวสัดุท่ีใชง้านในทุกครัวเรือน ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมใหเ้ติบโต แมว้า่ตน้ก าเนิดของพลาสติกคือ
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วสัดุทดแทนเพื่อความย ัง่ยืน แต่ในวนัน้ีเราก าลังสร้างขยะจากส่ิงเหล่าน้ีจ  านวนมหาศาล ซ่ึง
พลาสติกช้ินแรกของโลก อาจยงัไม่ยอ่ยสลายไปเลยดว้ยซ ้ า  

3.1.3 กว่าจะมาเป็นพลาสติก 
  เจริญ นาคะสรรค (2542) กระบวนการผลิตพลาสติก ถือเป็นกระบวนการท่ีตอ้ง

อาศยัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและใช้งบประมาณสูง เน่ืองจากการผลิตพลาสติกนั้น จะตอ้งมีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูใ่นรูปของปิโตรเลียม ซ่ึงถูกทบัถมกนัอยูลึ่กลงไปบริเวณใตพ้ิภพข้ึนมาใช ้
ซ่ึงตอ้งผ่านกระบวนการส ารวจและขุดเจาะข้ึนมา แล้วจึงน าเขา้สู่กระบวนการแยกประเภทของ
ปิโตรเลียมซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็งก็ได ้ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีไดจึ้งจะ
ถูกน าไปแปรรูป โดยอาศยัความรู้และเทคโนโลยีทางปิโตรเคมี เพื่อเปล่ียนรูปของปิโตรเลียมให้
เป็นเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ โดยอาจจะมีการปรับปรุง เติมแต่งคุณสมบติัทางเคมีเพื่อให้เหมาะสม
กบัการน าไปใชง้านในแต่ละประเภท ก่อนจะเขา้สู่อุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อท่ีจะน าเมด็พลาสติกท่ี
ไดม้าหลอมโดยใชค้วามร้อนสูงกลายเป็นของเหลวและข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ ท่ี
ใชก้นัอยูม่ากมายในปัจจุบนั 

 
 

รูปที ่3.5 : ภาพเส้นทางเดินของพลาสติก 
ทีม่า : https://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-02/ 

 
3.1.4 ประเภทของพลาสติก 

   เจริญ นาคะสรรค (2542) การจ าแนกประเภทพลาสติก สามารถจ าแนกได้
หลากหลายวิธี วิธีท่ีนิยมน ามาใชใ้นการแบ่งประเภทพลาสติกทัว่ไปก็คือ การแบ่งตามลกัษณะเม่ือ
ไดรั้บความร้อน ดงัน้ี  

1. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) พลาสติกชนิดน้ี เม่ือไดรั้บความร้อนจะอ่อนตวั และ
เม่ืออุณหภูมิลดลงจะแข็งตวั ถา้ให้ความร้อนอีกก็จะอ่อนตวัอีก สามารถท าให้กลบัเป็นรูปเดิมหรือ
เปล่ียนเป็นรูปอ่ืนได้ โดยสมบติัของพลาสติกยงัคงเหมือนเดิม พลาสติกประเภทน้ี มีโครงสร้าง
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โมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว มีการเช่ือมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อยมาก จึงสามารถหลอมเหลวใน
อุณหภูมิสูงหรือเม่ือผา่นการอดัแรงมากๆ โดยไม่ท าลายโครงสร้างเดิม 

2. พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate หรือ PET) เป็นพลาสติกท่ีมี
ลกัษณะแข็ง ไม่มีสี มีความเป็นผลึกสูง น าไปใช้ในช้ินส่วนเคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขวดบรรจุ
น ้ าอดัลม ขวดบรรจุน ้ ามนัพืช เส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑ์จากรีไซเคิล PET ไดแ้ก่ ขวดน ้ า ภาชนะ
บรรจุ โตะ๊ปิกนิก รองเทา้บูต ร้ัวบา้น และเฟอร์นิเจอร์  
 
 
 
 
    
  

รูปที ่3.6 : ขวดพลาสติก 
ทีม่า : https://www.ppandson.com/product/gb002 

 
3. พอลิเอทิลีน (Polyethylene PE) เป็นพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติ มีจุดหลอมเหลวต ่า ไม่

สามารถทนอุณหภูมิสูงได ้มีความใส เหนียว และยืดหยุน่ไดดี้ โดยทัว่ไปแลว้พลาสติกประเภท PE 
จะแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (Low density polyethylene, LDPE) 
นิยมใช้กนัมากในรูปของฟิล์มพลาสติก ฟิล์มด้านในของภาชนะบรรจุท่ีตอ้งมีการผนึกดว้ยความ
ร้อน ถุงบรรจุขนมปัง อาหารแช่แขง็ ถุงพลาสติกชนิดถุงเยน็ หลอดกาแฟ ของเล่นชนิดต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.7 : หลอดพลาสติก 

ทีม่า : https://www.screenkaw.com 
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4. พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High density polyethylene, HDPE) มีความแข็งแรง
มากกวา่ LDPE มีลกัษณะโปร่งแสงและขุ่น นิยมใชท้  าขวดน ้ า ท่อพลาสติก ถงัน ้ ามนัเคร่ือง ตะกร้า 
ถุงขยะสีด า และถุงพลาสติกร้อน  

 
รูปที ่3.8 : ถุงพลาสติก 

ทีม่า : https://www.nkcplastic.com 
 
 5. พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride, PVC) เป็นพลาสติกแข็ง เปราะ ไม่มีสี ทนต่อ
สารเคมี สามารถสลายตวัง่ายเม่ือถูกความร้อนหรือแสงแดดดงันั้นจึงตอ้งใส่สารเติมแต่ง เพื่อเพิ่ม
ความแขง็แรงใหท้นต่อแสงแดดไดดี นิยมน าไปผลิตเป็นท่อน ้ า ขอ้ต่อท่อ กรอบประตูหนา้ต่าง หนงั
เทียม สายยาง เบาะรถยนต ์เส้ือกนัฝน ฉนวนหุม้สายไฟ เป็นตน้ 
 

 
รูปที ่3.9 : ขอ้ต่อท่อน ้า 

ทีม่า : https://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-03/ 
 

6. พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP) เป็นพลาสติกท่ีมีลกัษณะแข็ง เหนียว ทนต่อสารเคมี
และความร้อนแต่น้อยกว่า PE นิยมน าไปผลิตเป็นช้ินส่วนรถยนต์ ตู้วิทยุ โทรทัศน์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองใชภ้ายในบา้น 

https://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-03/
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รูปที ่3.10 : โทรทศัน์ 

ทีม่า : https://productnation.co/th 
 

  พอลิสไตรีน (Polystyrene, PS) มีลักษณะแข็ง ใส เปราะและแตกหักง่าย ทนต่อแรง
กระแทกต ่านิยมน าไปผลิตเป็นช้ินส่วนตูเ้ยน็ ช้ินส่วนในรถยนต ์ไมบ้รรทดัพลาสติก ดา้มปากกา ถงั
และขวดพลาสติก  
 

 
 

รูปที ่3.11 : ช้ินส่วนรถยนต ์
ทีม่า : https://mag.upcar.io/articles/21179 

 
  7. พอลิเมทิลเมทาคริเลต (Polymethyl methacrylate, PMMA) เป็นพลาสติกท่ีมีความเหนียว 
โปร่งใสเหมือนแก้วและแข็งแรงทนทานมาก นิยมน าไปผลิตเป็น พลาสติกหุ้มไฟท้าย ไฟหน้า 
หนา้ปัดเขม็ต่างๆในรถยนต ์ใชท้  าเลนส์ โคมไฟ ป้ายร้าน ป้ายโฆษณา เป็นตน้ 
  8. พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate, PC) มีลกัษณะแขง้มาก เป็นพลาสติกท่ีมีราคาค่อนขา้ง
แพง จึงมีการใชง้านจ ากดั ไดแ้ก่ใชใ้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อิเล็คทรอนิก ช้ินส่วนแบตเตอร่ี ฝาครอบฟิวส์
ไฟฟ้า ท ากระจกหนา้หมวกนกับินอวกาศ และขวดนมเด็กเล็ก เป็นตน้ 
  9. เทอร์มอเซตพลาสติก (Thermosetting plastics) พลาสติกชนิดน้ี จะคงรูปภายหลงัจาก
การผา่นความร้อนหรือแรงดนัเพียงคร้ังเดียว เม่ือเยน็ลงจะแขง็ตวั มีความแข็งแรงมาก ทนความร้อน
และความดนั ไม่อ่อนตวัและเปล่ียนรูปร่างไม่ได ้แต่ถา้อุณหภูมิสูงพอ ก็จะแตกและไหมเ้ป็นข้ีเถา้สี

https://productnation.co/th/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%25
https://mag.upcar.io/articles/21179
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ด า พลาสติกประเภทน้ี โมเลกุลจะเช่ือมโยงกนัเป็นร่างแหจบักนัแน่น แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุล
แข็งแรงมาก จึงไม่สามารถน ามาหลอมเหลวได ้ตวัอยา่งของเทอร์มอเซตพลาสติก เช่น เมลามีน พอ
ลิยรีูเทนอิพอกซี ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ 

ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ (Phenol formaldehyde, PF) หรือเรียกสั้นๆว่า ฟีนอลิก (Phenolic) มี
ลกัษณะแข็งมาก ไม่ยืดหยุ่น ไม่หลอมหรือละลายในตวัท าละลายใดๆทั้งส้ิน มีสีเขม้จนถึงด า ทน
ความร้อนไดสู้งถึง 200 องศาเซลเซียส นิยมน ามาผลิตเป็นดา้มจบัมือ หูหมอ้ กระทะ ฝาครอบจาน
จ่ายรถยนต ์และถาดบรรจุสารเคมี เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.12 : อุปกรณ์หมอ้กระทะ 
ทีม่า : https://www.banidea.com 

 
เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ (Melamine-formaldehyde, MF) เป็นพลาสติกท่ีทนความร้อนได้

สูงถึง 110 องศาเซลเซียส มีความแข็งแกร่งมาก ตา้นทานการขีดข่วนไดดี้ นิยมน ามาผลิตเป็นชาม
พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และวสัดุผวิโตะ๊ เป็นตน้ 

 
รูปที ่3.13 : ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

ทีม่า : https://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-03/ 
 

 
 

 

https://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-03/
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3.1.5 พษิของขวดพลาสติก 
   ชยัวฒัน์ เจนวาณิชย ์(2527) ขวดพลาสติกเม่ือใชแ้ลว้มกัจะถูกทิ้งตามบริเวณต่างๆ 
อาทิ ถงัขยะ ใตต้น้ไม ้หรือแมแ้ต่ในบริเวณริมทะเลหรือแม่น ้ าล าคลอง หรือสะดวกท่ีไหนก็ทิ้งท่ีนัน่
ตามแต่ความมกัง่ายของแต่ละคน จนท าให้เกิดเป็นผลกระทบกระเทือนต่อมนุษย ์ส่ิงแวดลอ้ม และ
ระบบนิเวศต่างๆ ความกระทบกระเทือนท่ีเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

1. ท าใหเ้กิดขยะเป็นจ านวนมาก 
2. ขบวนการผลิตและขบวนการท าลายขวดพลาสติกก่อใหเ้กิดก๊าซพิษ ท่ีมีผลต่อมนุษยแ์ละ

มีผลต่อบริเวณแวดลอ้ม โดยอยา่งยิง่เป็นท่ีมาหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 
3. พลาสติกไม่สามารถยอ่ยสลายไปไดเ้องตามธรรมชาติและใชเ้วลาในการยอ่ยสลายนาน 

  4. การทิ้งขวดพลาสติกไม่ถูกท่ีอาจส่งผลร้ายต่อส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นๆ อาทิ นก ปลา 
สัตวป่์าต่างๆ 

5. ในการทิ้งขวดพลาสติกไม่ถูกท่ีจะท าใหภ้าพภายนอกในบริเวณนั้นไม่ดูดี 
  ในหลายๆประเทศจากทัว่โลกไดเ้ร่ิมตระหนักถึงผลกระทบกระเทือนท่ีเกิดจาก

ขวดพลาสติก และภยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม เช่นวา่ ประเทศบราซิล ท่ีไดต้ระหนกั
ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากขวดพลาสติก ไดมี้ การน าขวดพลาสติกมารีไซเคิล เป็นแนวทางผลิตภณัฑ์
อ่ืน นัน่ก็คือ ไมก้วาด นอกจากจะช่วยลดขยะท่ีเกิดจากขวดแลว้ยงัเป็นการผลกัดนัเพื่อสร้างรายได ้
รวมทั้ งช่วยลดการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ใน กระบวนการผลิตไม้กวาดแบบดั้ งเดิม ใน
เมืองไทยเร่ิมตระหนกัถึงผลกระทบกระเทือนท่ีเกิดจากขวดพลาสติก แต่ขบวนการในการแกปั้ญหา
นั้นยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ถึงแมจ้ะมีการรณรงค์ มีบรรจุภณัฑ์ท่ี สังเคราะห์จากธรรมชาติ
ข้ึนมาทดแทน แต่ก็ไม่สามารถลดผลกระทบท่ีเกิดจากขวดพลาสติกได้ เพราะว่ามันเป็นการ
แกปั้ญหาท่ีปลายเหตุและไม่มีการปลูกฝังในตวัคน 
 
3.2 ประวตัิความเป็นมาของโคมไฟ  
  พนัธ์ศกัด์ิ พุฒิมาพิตพงศ ์(2557) ตั้งแต่สมยัโบราณกาล ยามค ่าคืน ไม่มีแสงสวา่งจากไฟฟ้า 
มีแค่ แสงดวงจนัทร์ดวงดาว และคบเพลิง จากส้ินยุคการใชค้บเพลิงไมเ้ป็นตวัน าความสว่างแลว้ก็
เขา้สู่ยคุไฟฟ้าท่ีเป็นท่ีมาของการน าไปสู่โคมไฟ เพื่อใชเ้ป็นแสงสวา่งยามค ่าคืนแทนการใชค้บเพลิง 
โคมไฟรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ซ่ึงปัจจุบนัโคมไฟท่ีไดรั้บความนิยม อนัดบัตน้ๆเป็นอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งเพื่อความสวยงามมากข้ึน  คนนิยมน าโคมไฟมาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบา้น 
ส านักงาน ออฟฟิศ มากข้ึนกว่าการใช้อ่านหนงัสือ จึงท าให้โคมไปมีรูปแบบแตกต่างการออกไป
ตามรูปแบบการใช้งานและวสัดุอุปกรณ์การผลิต ตวัอย่างเช่น โคมไฟไมส้ัก ซ่ึงมีความสวยงาม 
คงทน แข็งแรง แต่มีความคลาสสิกในตวัของโคมเอง รวมถึงในยุคปัจจุบนัน้ีการน าพลาสติกเหลือ
ใชม้าประดิษฐเ์ป็นโคมไฟท่ีมีดีไซน์รูปแบบตามความตอ้งการได ้
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รูปที ่3.14 : ชนิดโคมไฟ 
ทีม่า : https://www.sbdesignsquare.com    

 
3.3 ความรู้เกีย่วกบัโคมไฟ 

พนัธ์ศกัด์ิ พุฒิมาพิตพงศ ์(2557) โคมไฟฟ้าท าหนา้ท่ีบงัคบัทิศทางแสงของหลอดให้ไปใน
ทิศทางท่ีตอ้งการ โคมไฟฟ้ามีหลากหลายชนิดข้ึนอยูก่บัการใชง้านในยุคปัจจุบนัโคมไฟไม่ไดมี้แค่
รูปทรง รูปแบบเดิมๆ เหมือนยคุสมยัก่อน การพฒันานวตักรรมท าใหมี้สไตลข์องหลอดไฟและโคม
ไฟท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษมากข้ึน น าไปใชง้านไดห้ลากหลายมากยิ่งข้ึน ประเภทของโคมไฟสามารถ
แบ่งออกได ้3 กลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี 

1. Ambient (general) โคมไฟท่ีส่องตรงลงมาดา้นล่าง เช่น ดาวน์ไลท ์คือโคมไฟหลกัท่ีใช้
งานส าหรับกิจกรรมภาพรวมภายในบา้น 

2. Task เป็นโคมไฟท่ีเน้นใช้งานเฉพาะจุด เช่น อ่านหนังสือ จะเจอได้ตามบริเวณโต๊ะ
ท างาน ใหแ้สงสวา่งในต าแหน่งท่ีตอ้งการ ไม่ไดใ้หค้วามสวา่งโดยรอบมากนกั 
 3. Accent เป็นโคมไฟท่ีสร้างข้ึนเพื่อเนน้การตกแต่งโดยเฉพาะมีการส่องสวา่งแบบเดียวกนั
เหมือนแบบ Task แต่จะเน้นส่องวตัถุส่ิงของเฉพาะช้ิน เพื่อช่วยเพิ่มความสวยงาม เช่น รูปภาพ ตู ้
ขนมเคก้ หรือติดตั้งเอาไวใ้นตูโ้ชวต่์างๆ เพื่อให้สร้างบรรยากาศท่ีหลากหลายสวยงามเพิ่มข้ึนกบั
ส่ิงของเหล่านั้น เป็นชนิดท่ีไม่เนน้ใชง้านความสวา่งมากเท่าไหร่แต่ใชเ้พื่อความสวยงาม 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.15 : โคมไฟแบบต่างๆ 
ทีม่า : https://www.sbdesignsquare.com 

https://www.sbdesignsquare.com/
https://www.sbdesignsquare.com/en/departments/lighting-solutions/table-lamp
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3.4 งานประดิษฐ์ 
ปิยวีร จุติพงษรั์กษา และคณะ.( 2552)  งานท่ีเกิดจากการใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องมนุษย์

เราสร้างประดิษฐ์ส่ิงของข้ึนมาตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการหลากหลาย เพื่อใช้งานหรือเพื่อความ
สวยงามประดบัตกแต่งและเพื่อประโยชน์ใชส้อยความเป็นมาของงานประดิษฐ์ ส่ิงประดิษฐเ์กิดข้ึน
เพราะมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างผูพ้ฒันา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงแบบ ผลงานดว้ยความคิดสร้างสรรคท่ี์มี
อยู่ในแต่ละบุคคล มีวตัถุประสงค์ในการสร้างส่ิงประดิษฐ์เพื่อตอบสนอง ความต้องการด้าน
ประโยชน์ใช้สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของคนไทยตั้งแต่
สมยัโบราณ เก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.16 : งานประดิษฐจ์ากขวดพลาสติก 
ทีม่า : https://br.pinterest.com  

 
3.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ณัฎวรัตน์ ขจดัภยั (2561) ไดศึ้กษาวิจยัการแปรสภาพเศษวสัดุจากขวดน ้ าพลาสติกเพื่อใช้
ในการออกแบบดวงโคมและหาค่ามาตรฐานการส่องสวา่ง ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
(1) ศึกษาขวดพลาสติกท่ีได้จากการแปรสภาพ (2) ศึกษาเปรียบเทียบการส่องสว่างจากการแปร
สภาพ โดยมีตวัแปรท่ีศึกษาคือ (1) ขวดน ้ าพลาสติกท่ีไดจ้ากการแปรสภาพแบบเส้น แบบแผน่ และ 
แบบฉลุ จากขวดพลาสติก ใส 3 รูปแบบ พลาสติกสี3 สี รูปแบบพลาสติกขุ่น 3 รูปแบบ (2) ค่าของ
การส่องสว่างท่ีได้จากแสงท่ีลอดผ่านพลาสติกแต่ละชนิด ท่ีใช้ในในการแปรสภาพโดยมีตวัแปร
คงท่ี คือ (1) พื้นท่ีของห้องขนาด  3x4 ตารางเมตร ขนาดพื้นท่ีท่ีใชว้ดัค่าความส่องสวา่งโดยรอบคือ
ขนาด 1x1ตารางเมตร ตวัแปรตามคือ (1) อตัราส่วนเปรียบเทียบความส่องสว่างระหว่างสีของ
ผลิตภณัฑ์และรูปแบบในการแปรสภาพผลิตภณัฑ์ในลกัษณะแบบแผน่ แบบเส้น แบบฉลุ (2) มุม
กระท าและต าแหน่งของการกระจายแสง ผูว้ิจยัไดน้ าผลของการวดัค่าความส่องสว่างจากการแปร
สภาพขวดพลาสติกทั้ง 9 รูปแบบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าความส่องสว่างท่ีเป็นมาตรฐานใน
การใชง้าน ในการทดสอบไดน้ าหลอดไฟมาใชใ้นการทดสอบคือ หลอด Daylight (แสงขวา) Warm 

https://br.pinterest.com/
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white (แสงนวล) เป็นหลอด LED ขนาดวตัต ์ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากหลอด Daylight คือใน
การวดัค่าความส่องสวา่งพบวา่การแปรสภาพขวดใสแบบเส้นในจุดวดัต าแหน่งท่ี 1 มีค่าเฉล่ียสุงสุด 
(66.80 ลกัซ์) การแปรสภาพขวดใสแบบแผ่นมีค่าเฉล่ียรองลงมา (66.20 ลกัซ์ ) และค่าเฉล่ียต ่าสุด
จากการแปรสภาพขวดใสแบบฉลุ (64.20 ลกัซ์) 

ก่ิงกาญจนา บัวเกตุ( 2559 ) ได้ศึกษาเก่ียวกับแก้วน ้ าพลาสติกท่ีมีปัญหาในการน าเศษ
พลาสติกท่ีเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์ เน่ืองจากแกว้น ้ าพลาสติกท่ีมีให้เห็นมากในปัจจุบนัคน
ก าลงัให้ความสนใจกบัการน าเศษวสัดุต่างๆ ท่ีเหลือใชห้รือใชแ้ลว้น ากลบัมาหรือประกอบเป็นวสัดุ
เหลือใชป้ระเภทต่างๆ เพื่อลดปัญหาขยะและลดภาวะโลกร้อนแต่ส่วนใหญ่แลว้เม่ือใชเ้สร็จแลว้ก็จะ
น าไปทิ้งท าให้ขยะนั้นเพิ่มปริมาณมากข้ึน ถา้เราน าแกว้น ้ าพลาสติกน ากลบัมาท าเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ี
ท าให้เกิดประโยชน์ โดยการน าแกว้น ้ าพลาสติกมาท าเป็นโคมไฟแขวนเพื่อท่ีจะไดป้ระหยดัพื้นท่ี
ในการใช้งาน โคมไฟจากแก้วน ้ าพลาสติกสามารถหาได้ทัว่ไปและจะช่วยประหยดัในเร่ืองของ
ค่าใชจ่้าย 

วิไลวรรณ แกว้เทพ (2559) ไดศึ้กษาวา่ในปัจจุบนัความนิยมใช้พลาสติกในการท าส่ิงของ
เคร่ืองใช้ต่างๆจ านวนมากเน่ืองจากสะดวกต่อการใช้งานหาง่ายราคาถูกแต่ไม่คงทน และพลาสติก
เหล่าน่ี จะท าให้เกิดเป็นขยะมูลฝอยท่ียอ่ยสลายยากส่ิงเหล่าน้ีจึงก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมี
ผลต่อสุขภาพ และก าจดัได้ยาก การก าจดัขยะโดยการเผาซ่ึงเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด แต่การเผาส่ิง
เหล่าน้ีจึงก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมีผลต่อสุขภาพ และก าจดัไดย้าก การก าจดัขยะโดยการ
เผาซ่ึงเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดแต่การเผาส่ิงเหล่าน้ียอ่มก่อให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊สภาวะเรือนกระจกได ้
ท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน  
 ศศิวิมล ชมพลมา (2560) ได้ศึกษาว่า โคมไฟเป็นอุปกรณ์ท่ีให้แสงสว่างชนิดหน่ึงแต่
ปัจจุบนันิยมน าโคมไฟมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบา้นซ่ึงโคมไฟจะมีรูปร่างและรูปทรง
แตกต่างกนัออกไปตามวสัดุท่ีน ามาประดิษฐ์ การผลิตโคมไฟสามารถใช้วสัดุไดห้ลายอย่างหลาย
ชนิด เช่น พลาสติก เหล็ก หรืออลูมิเนียม ซ่ึงมกัจะมีราคาแพงแต่ความเป็นจริงแลว้โคมไฟสามารถ
ผลิตจากวสัดุอยา่งอ่ืนไดไ้ม่วา่จะเป็น กะลามะพร้าว เศษไมต่้างๆท่ีเหลือใช ้ขวดน ้ าพลาสติกต่างๆ 
เป็นตน้ เม่ือกล่าวถึงขวดน ้าซ้ึงเป็นวสัดุท่ีเหลือใชแ้ต่บางคนอาจคิดวา่ไม่มีประโยชน์และอาจจะเป็น
ขยะไดแ้ต่ความจริงสามารถน ามาประดิษฐ์เป็นโคมไดซ้ึ้งมีความสวยงามอยูใ่นตวัและช่วยท าให้ลด
แสงของไฟให้เบาลงมองแลว้ไม่แสบตาและยงัมีความสวยงามและยงัให้ประโยชน์ตามท่ีตอ้งการ
อีกดว้ย 
 
 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยได้ศึกษาเก่ียวกับการท าโคมไฟจากขวดน ้ า

พลาสติกเหลือใชโ้ดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
4.1 รายละเอียดการท าโครงงาน 
4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน 

 4.3 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท า โคมไฟจากขวดน ้าพลาสติก  
4.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท า โคมไฟจาดขวดน ้าพลาสติก 
4.5 แสดงขั้นตอนด าเนินการผลิตช้ินงานท าโคมไฟจากขวดน ้าพลาสติก 
4.6 ตน้ทุนการท าโคมไฟจากขวดน ้าพลาสติกเหลือใช ้
4.7 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ โคมไฟจากขวดน ้าพลาสติกเหลือใช ้
 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 
โครงงานเร่ือง โคมไฟจากขวดน ้าพลาสติกเหลือใช ้(Leftover Plastic Lamp) 

- ใชข้วดพลาสติกจ านวน 10 ใบ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ินงานทดลอง     ช้ินงานสมบูรณ์  
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4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน 
 4.2.1 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเร่ืองหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน 
 4.2.2 ศึกษาขอ้มูลและวธีิการท าโคมไฟจากขวดน ้าพลาสติก 
 4.2.3 ทดลองท าโคมไฟจากขวดน ้าพลาสติก 
 4.2.4 ปรับปรุงและพฒันาโคมไฟจากขวดน ้าพลาสติก 
(หมายเหตุ เน่ืองจากช้ินงานทดลองมีสีสันท่ีไม่ตรงกับเอกลักษณ์ของโรงแรมและมหาวิทยาลัย
สยาม คณะผูจ้ดัจึงได้ท าช้ินงานช้ินท่ีสอง เป็นช้ินงานสมบูรณ์ ซ่ึงมีสีสันตรงกบัเอกลกัษณ์ของ
โรงแรมและมหาวทิยาลยัสยาม) 
 
4.3 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท า โคมไฟจากขวดน า้พลาสติก  

4.3.1 วสัดุอุปกรณ์ในการท าโคมไฟจากขวดน ้าพลาสติก (ช้ินงานทดลอง) 
  1. ขวดพลาสติก 450 มิลลิลิตร จ านวน 10 ขวด 
  2. ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร 1 ขวด 
  3. หลอดไฟ 
 4.3.2 วสัดุอุปกรณ์ในการท าโคมไฟจากขวดน ้าพลาสติก (ช้ินงานสมบูรณ์) 
  1. ขวดน ้าพลาสติก (ท่ีเหลือใชจ้ากหอ้งประชุม หอ้งจดัเล้ียงต่างๆ ) 
  2. กาวร้อนติดทน 
  3. หลอดไฟ 

4. สายไฟพร้อมสวติซ์ เปิด- ปิด 
 
4.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท า โคมไฟจาดขวดน า้พลาสติก 
 1. สเปรยสี์ต่างๆตามตอ้งการ 
 2. กาวร้อน 
 3. กรรไกร,คตัเตอร์ 
 4. หวัแรงค ์
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4.5 ขั้นตอนด าเนินการผลติช้ินงานท าโคมไฟจากขวดน า้พลาสติก 
 4.5.1 ขั้นตอนการด าเนินงานผลงานช้ินที ่1 (งานทดลอง) 
    1.ใชข้วดพลาสติกขนาด 450 ML 10 ใบมาลา้งท าความสะอาดเพื่อจะใชก้น้ขวด ใช้

ขวดดา้นคอขวด  

    2.น าขวดน ้าพลาสติก มาวาดลวดลายรูปดอกไมเ้พื่อเตรียมตดักน้ขวด 

    3.หลงัจากวาดรูปดอกไมท่ี้กน้ขวดแลว้ น าหัวแร้งตวังอ้มาตดักน้ขวดออกเพื่อให้

ไดรู้ปดอกไมท่ี้สมบูรณ์ ตามแบบท่ีวาดไว ้ 

    4.หลงัจากตดัก้นขวดแลว้ท าดอกไมม้าประกอบกนั 2 ชั้น หลงัจากนั้นใช้หัวแร้ง

เจาะรูเพื่อร้อยเส้นเอน็ใหด้อกไมป้ระกบกนัเพื่อใหไ้ดรู้ปทรงโคมไฟ 

    5.น าดอกไมท้ั้งหมด มาร้อยเส้นอน็เพื่อประกอบตวัโคมไฟเขา้หากนั 

    6.น าดอกไม ้1 ดอก มายดึน็อตติดหลอดไฟเขา้กบัฐานโคมไฟ  

    7.หลงัจากต่อฐานหลอดไฟเสร็จ ก็น ามาต่อเขา้กบัสายไฟ  

    8.เตรียมฐานโคมไฟเจาะเพื่อร้อยสาย  

    9.ฉีดสายไฟออกแลว้ตดัเฉพาะปลายเล็กนอ้ย น ามาประกบกนักบัเส้นต่อหลอดไฟ
แลว้พนัสายตรงรอยต่อ 
    10. เสร็จแลว้เอาฝาขวดต่อกบัฐานเป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

ขั้นตอนการท า 
1.เตรียมน าขวดน ้าพลาสติกจ านวน 10 ใบ มาลา้งท าความสะอาด 

 
 

รูปที ่4.1 : ใชข้วดน ้าขนาด 450 ML 10 ใบใชก้น้ขวด  
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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2.น าขวดน ้าพลาสติกท่ีลา้งท าความสะอาดเรียบร้อย มาวาดลวดลายรูปดอกไมเ้พื่อเตรียมตดักน้ขวด 

 
 

รูปที ่4.2 : วาดรูปดอกไมก้น้ขวด  
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 
 

 
3.หลงัจากวาดรูปดอกไมท่ี้กน้ขวดแลว้ น าหวัแร้งตวังอ้มาตดักน้ขวดออกเพื่อใหไ้ดรู้ปดอกไมท่ี้
สมบูรณ์ ตามแบบท่ีวาดไว ้

                     
 

รูปที ่4.3 : ตดัดว้ยหวัแร้ง ให้ไดรู้ปทรงตามท่ีวาดไว ้
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.หลงัจากตดักน้ขวดแลว้ท าดอกไมม้าประกอบกนั 2 ชั้น หลงัจากนั้นใช้หัวแร้งเจาะรูเพื่อร้อยเส้น
เอน็ใหด้อกไมป้ระกบกนัเพื่อใหไ้ดรู้ปทรงโคมไฟ 

 
 

รูปที ่4.4 : ใชห้วัแร้ง ท่ีติดประกบกนั 2 อนั 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 
5.น าดอกไมท้ั้งหมด มาร้อยเส้นอน็เพื่อประกอบตวัโคมไฟเขา้หากนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.5 ภาพร้อยเส้นเอน็ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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6.น าดอกไม ้1 ดอก มายดึน็อตติดหลอดไฟเขา้กบัฐานโคมไฟ 

 
รูปที ่4.6 : ติดหลอดไฟ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 
 7.หลงัจากต่อฐานหลอดไฟเสร็จ ก็น ามาต่อเขา้กบัสายไฟ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.7 : ต่อสายไฟ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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8.เตรียมฐานโคมไฟเจาะเพื่อร้อยสาย 

                                             
 

รูปที ่4.8 : ฐานโคมไฟ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 
9.ฉีดสายไฟออกแลว้ตดัเฉพาะปลายเล็กนอ้ย น ามาประกบกนักบัเส้นต่อหลอดไฟ 
 แลว้พนัสายตรงรอยต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที ่4.9 เช่ือมต่อสายไฟเขา้หากนั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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10.เสร็จแลว้เอาฝาขวดต่อกบัฐานเป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.10 : ต่อโคมไฟเขา้กบัฐานเป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

 
 

รูปที ่4.11 :  ทดลองใชง้าน 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.5.2 ขั้นตอนวธีิการท า โคมไฟจากขวดน า้พลาสติก (ช้ินงานสมบูรณ์) 
วธีิท า 
   1. น าขวดน ้าพลาสติกท่ีลา้งเรียบร้อยมาตดัเอากน้ขวด จ านวด 10 ขวด 

   2. เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดในการท าโคมไฟ 

   3.น ากน้ขวดทั้งหมดท่ีตดัมาเตรียมเพื่อน าไปพน่สีตกแต่งตามความตอ้งการ 

   4.น ากน้ขวดทั้งหมดท่ีพน่สีมาจดัเตรียมเพื่อน าไปประกอบโคมไฟ  

   5.หลงัจากท่ีไดก้น้ขวดท่ีท าทรงโคมไฟแลว้ น ากน้ขวดของขวดน ้าพลาสติกขนาดเล็กมา  

วาดลายดอกไมเ้พื่อน ามาตกแต่งตวัโคมไฟใหส้วยข้ึน   

   6.พน่สีลายดอกไมต้ามท่ีตอ้งการแลว้พกัไวจ้นกวา่สีแหง้หลงัจากนั้นน าไปตกแต่ง  

   7. ท าฐานโคมไฟจากขวดน ้าพลาสติกขนาด 5 ลิตร 

  8.น ากน้ขวดทั้งหมดท่ีไดเ้ตรียมไวท้ั้งหมดมาประกบใหไ้ดท้รงโคมไฟท่ีเราตอ้งการ 

9.หลงัจากประกบโคมไฟจนไดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการแลว้น ามาตึดยดึกบัฐานโคมไฟท่ี 

เตรียมไวใ้ห้เรียบร้อย 

10.น าดอกไมสี้ท่ีเตรียมไวม้าตกแต่งให้รอบตวัโคมไฟ 

11.หลงัจากติดดอกไมสี้แดงเสร็จก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย น าไปทดลองการใชง้านได ้

ขั้นตอนการท า 

1.น าขวดน ้าพลาสติกท่ีลา้งเรียบร้อยมาตดัเอากน้ขวด จ านวด 10 ขวด 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.12 : ตดักน้ขวด 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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2.เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดในการท าโคมไฟ 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที ่4.13 : อุปกรณ์ทั้งหมดในการท าโคมไฟ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
3.น ากน้ขวดทั้งหมดท่ีตดัมาเตรียมเพื่อน าไปพน่สีตกแต่งตามความตอ้งการ 

 
รูปที ่4.14 :กน้ขวดก่อนพน่สี  

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
4.น ากน้ขวดทั้งหมดท่ีพน่สีมาจดัเตรียมเพื่อน าไปประกอบโคมไฟ 

 
รูปที ่4.15 : กน้ขวดท่ีตดัแลว้น ามาพน่สี 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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5.หลงัจากท่ีไดก้น้ขวดท่ีท าทรงโคมไฟแลว้ น ากน้ขวดของขวดน ้าพลาสติกขนาดเล็กมาวาดลาย
ดอกไมเ้พื่อน ามาตกแต่งตวัโคมไฟใหส้วยข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.16 : วาดลายดอกไมเ้พื่อน ามาตกแต่ง 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

6.พน่สีลายดอกไมต้ามท่ีตอ้งการแลว้พกัไวจ้นกวา่สีแหง้หลงัจากนั้นน าไปตกแต่ง 
 

 
 

 
 
 

รูปที ่4.17 : พน่สีลายดอกไม ้
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

7.ท าฐานโคมไฟจากขวดน ้าพลาสติกขนาด 5 ลิตร  
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.18 : ฐานโคมไฟ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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8.น ากน้ขวดทั้งหมดท่ีไดเ้ตรียมไวท้ั้งหมดมาประกบใหไ้ดท้รงโคมไฟท่ีเราตอ้งการ 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่4.19 : ประกบโคมไฟเขา้ทรง 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

9.หลงัจากประกบโคมไฟจนไดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการแลว้น ามาตึดยดึกบัฐานโคมไฟท่ีเตรียมไวใ้ห้
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.20 : ภาพโคมไฟท่ีประกอบต่อกนัจนเสร็จ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
10.น าดอกไมสี้ท่ีเตรียมไวม้าตกแต่งให้รอบตวัโคมไฟ 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่4.21 : ประกอบโคมไฟสีเหลืองเสร็จน าดอกไมสี้แดงมาตกแต่ง 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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11.หลงัจากติดดอกไมสี้แดงเสร็จก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย น าไปทดลองการใชง้านได ้

 
รูปที ่4.22 : ภาพโคมไฟท่ีประดิษฐเ์สร็จสมบูรณ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.23 : ทดลองใชง้าน 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.6. สรุปการลดขยะขวดน า้พลาสติกเหลอืใช้ของโรงแรม 
จากการผลิตโคมไฟ 1 ช้ิน จะสามารถลดขยะขวดน ้าพลาสติกได ้10 ขวด ต่อ 1 โคมไฟ โดย

สรุปค านวณตาราง ดงัน้ี 
ตาราง 4.1 ตารางค านวณสรุปการลดขยะขวดน ้าพลาสติกเหลือใชข้องโรงแรม 

ระยะเวลา จ านวนขยะขวดพลาสติก จ านวนโคมไฟ 
1 ไตรมาส 9,125 ช้ิน 912 ช้ิน 

1 ปี 36,500 ช้ิน 3,650 ช้ิน 
โดยทุกๆปีทางโรงแรมจะมีขวดน ้ าท่ีเป็นขยะ จ านวนเฉล่ียประมาณ 36,500 ขวดต่อปี หรือ

ไตรมาสละประมาณ 9,125 ขวด ซ่ึงการท าโคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติกเหลือใชน้ั้นใชข้วดน ้าจ  านวน 
10 ช้ินต่อโคมไฟ 1 ชุด ดงันั้นในทุกๆ 1 ปี ทางโรงแรมจะสร้างโคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติกเหลือ
ใชไ้ดปี้ละประมาณ 3,650 ชุด หรือไตรมาสละประมาณ 912 ช้ิน 
 
4.6.1 ต้นทุนการท าโคมไฟจากขวดน า้พลาสติกเหลอืใช้ 
 การค านวณตน้ทุนของโคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติก โดยมีวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช ้ไดแ้ก่ขวด
น ้าพลาสติก หลอดไฟ สายไฟ สีสเปรย ์ตน้ทุนตามตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 
ตารางที ่ 4.2 ตน้ทุนการท าโคมไฟจากขวดน ้าพลาสติกเหลือใช ้

ต้นทุนการท าโคมไฟจากขวดน า้พลาสติกเหลอืใช้ ( ต่อช้ิน ) 

ล าดับ วสัดุ ปริมาณ หน่วย/ราคา ต้นทุน 

1 ขวดน ้าพลาสติก 10  ขวด 1ขวด/1บาท 10 บาท 

2 สายไฟ 1 เมตร 1เมตร/15 บาท 15 บาท 

3 หลอดไฟ 1 หลอด 1หลอด/30 บาท 30 บาท 

4 สีสเปรยก์ระป๋อง 2 กระป๋อง 1กระป๋อง/ 15 บาท 30 บาท 

5 ปืนกาวร้อน 1อนั 1แท่ง/2 บาท 2 บาท  

รวมราคาตน้ทุน ต่อ 1 ช้ิน 87 บาท/ช้ิน 

จากตารางท่ี 4.1 ท าใหท้ราบวา่การท าโคมไฟจากขวดน ้าพลาสติกเหลือใชมี้ตน้ทุน 
87 บาท ขวดน ้าจ  านวน 10 ขวด สามารถท าเป็นโคมไฟได ้1 ช้ิน 
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4.7 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของ โคมไฟจากขวดน า้พลาสติกเหลอืใช้ 
 คณะผูจ้ดัท าโครงงาน โคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติกเหลือใช ้(Leftover Plastic Lamp) ไดท้  า
แบบสอบถามความพึงพอใจของโคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติกเหลือใช้ จากนักศึกษามหาวิทยาลยั
สยาม และบุคคลทั่วไปท่ีอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยสยาม  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ในการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ค่าการแจกแจงความถ่ี (frequency)                  
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการแปรผลโดยอา้งอิง
ทฤษฎีของ วเิชียร เกตุสิงห์, 2538      
 ค่าเฉล่ียของคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียของคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ียของคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียของคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียของคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนชุด 30 ชุด   

4.7.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 7 23.33 
หญิง 23 76.67 

รวม 30 100.00 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็น เพศชาย คิดเป็น 
23.33 และเพศหญิง คิดเป็น 76.67 
4.7.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-25 ปี 23  74.20 
26-30 ปี 5 19.40 
31-35 ปี - - 
36-40 ปี 1 3.20 
41-45 ปี 1 3.20 
มากกวา่ 46 ปี - - 

รวม 30 100.00 
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จากตารางท่ี 4.4  กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีอาย ุ
20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.20 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.40 ผูท่ี้มีอายุ 36-40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 3.20 ผูท่ี้มีอาย ุ41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.2   
4.7.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกต าแหน่ง  
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัศึกษา 12  40.00 
ธุรกิจส่วนตวั 9  30.00 
พนกังาน / ลูกจา้งทัว่ไป 6  20.00 
พนกังานโรงแรม 2 6.67 
อ่ืนๆ 1  3.33 

รวม 30 100.00 
 จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมาเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 30.00 อาชีพพนักงานหรือลูกจา้งทัว่ไป คิดเป็น 
ร้อยละ 20.00  พนกังานโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 6.66 อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ  3.33 
 

4.7.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 76.66 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 20.00 
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 3.33  
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 23  76.67 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 6  20.00 
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 1  3.33 

รวม 30 100.00 
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4.7.5 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน  
ตารางที ่4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบียนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน  

จากตารางท่ี 4.6 พบจากวา่กลุ่มตวัอยา่ง 30 คนท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของโคม
ไฟจากขวดน ้ าพลาสติกเหลือใช้ในคร้ังน้ีมีระดบัความพึงพอใจในเร่ืองของการสามารถช่วยลด
ตน้ทุนการจดัซ้ือโคมไฟท่ีน ามาประดบัตกแต่งภายในโรงแรมได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย คือ
4.63 รองลงมาอนัดบัหน่ึงมีความพึงพอใจในระดบัมากคือ รูปลกัษณ์ดีไซน์รูปแบบของโคมไฟ มี
ค่าเฉล่ีย คือ 4.50 รองลงมาอนัดบัสองมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือความสวยงามของโคม
ไฟมีค่าเฉล่ีย คือ 3.30     ผลรวมระดบัความพึงพอใจของคนท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีค่าเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากคือ 4.37 และค่า S.D. เฉล่ียคือ 0.70 

 

ประเด็นความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความพงึ
พอใจ 

1. รูปลกัษณ์ ดีไซน์ รูปแบบของโคมไฟ 4.50 0.68 มาก 
2. ความสวยงามของโคมไฟ 3.30 0.76 ปานกลาง 
3. การเลือกใชสี้ท่ีน าการตกแต่งท าลวดลายโคมไฟ 4.43 0.68 มาก 

4. วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใชป้ระดิษฐโ์คมไฟมี 
ความเหมาะสมกบัตวัช้ินงาน 

4.44 1.07 มาก 

5. ความแขง็แรงทนทานของตวัโคมไฟโดยรวม 4.27 0.72 มาก 

6. ความเหมาะสมในการน าขวดน ้ามาประยกุตใ์ช ้
ใหเ้กิดประโยชน์ทดแทนการทิ้งเป็นขยะ 

4.47 0.63 มาก 

7.โคมไฟสามารถน าไปใชง้านตกแต่งหอ้งภายใน 
โรงแรมไดจ้ริงตามความตอ้งการ 

4.60 0.56 มากท่ีสุด 

8. สามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ลอดตามความตอ้งการ 4.57 0.63 มากท่ีสุด 
9. มีความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 4.57 0.63 มากท่ีสุด 

10. สามารถช่วยลดต้นทุนการจัดซ้ือโคมไฟท่ีน ามา
ประดบัตกแต่งหอ้งภายในโรงแรมได ้

4.63 0.63 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.37 0.70 มาก 



 
 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

จากการท่ีผูจ้ดัท าได้เข้าไปปฏิบัติงานสหกิจท่ีโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ในแผนก 
Business Center ท าให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานและเห็นความส าคญัของการน าวสัดุอุปกรณ์
ส่ิงของท่ีเหลือใช้จากแผนก Business Center น ามารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์คุณค่ามากท่ีสุด 
ทางผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดวิธีการน าขวดน ้ าพลาสติกท่ีเป็นขยะท่ีเหลือใชทุ้กวนั น ามารีไซเคิลเป็นโคมไฟ
ท่ีสามารถน ามาใชง้านไดจ้ริงภายในโรงแรม โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้กบัทาง
สถานประกอบการ จากขั้ นตอนการประเมินผล ผู ้จ ัดท าได้มีการเก็บข้อมูล โดยการแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจของโคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติกเหลือใช้ให้กบันกัศึกษามหาวิทยาลยั
สยาม และบุคคลทัว่ไปในบริเวณมหาวทิยาลยัสยาม จ านวน 30 ชุด พบวา่ค่าเฉล่ียและค่าระดบัความ
พึงพอใจจากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของโคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติกเหลือใช้จากกลุ่ม
ตวัอยา่งสามารถช่วยลดตน้ทุนการจดัซ้ือโคมไฟท่ีน ามาประดบัตกแต่งห้องภายในโรงแรมได ้โคม
ไฟสามารถน าไปใชง้านตกแต่งห้องภายในโรงแรมไดจ้ริงตามความตอ้งการ สามารถเคล่ือนยา้ยได้
ตลอดตามความตอ้งการ และมีความปลอดภยัต่อผูใ้ช้งาน รูปลกัษณ์ ดีไซน์ รูปแบบของโคมไฟ
ความเหมาะสมในการน าขวดน ้ ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทดแทนการทิ้งเป็นขยะ วสัดุ
อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ประดิษฐ์โคมไฟมีความเหมาะสมกบัตวัช้ินงาน การเลือกใชสี้ท่ีน าการตกแต่งท า
ลวดลายโคมไฟ ความแขง็แรงทนทานของตวัโคมไฟโดยรวม และความสวยงามของโคมไฟ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 
 ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้และลงมือปฏิบติังานจริง ท าให้ไดรู้้ถึงการท างานในสถานประกอบการ
แห่งน้ีและไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆท่ีสามารถน าไปพฒันาศกัยภาพของตวัเองในอนาคตหลงัจบ
การศึกษาและออกไปท างานสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกงานในคร้ังน้ีไปใชค้วบคู่ไดจ้ริง รวม
ไปถึงไดเ้รียนรู้ถึงการท างานเป็นระบบองค์กร การท างานเป็นทีม การมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ของตวัเองท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบคอบ และท างานออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ การแกไ้ข
ปัญหาอยา่งมีสติและการรับมือแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ มีน ้ าใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ฝึกการ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ให้รู้จกัอดทนต่องานต่อคนรอบขา้งและคนอ่ืนๆท่ีเราไม่รู้จกัมากข้ึน  
ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีลว้นแต่มีค่ามากในการกา้วสู่ช่วงวยัท างานต่อไป 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจของโคมไฟจากขวดน า้พลาสติกเหลอืใช้ 
Leftover Plastic Lamp 

 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะ ศิลปะ

ศาสตร์ มหาวทิยาสยาม ผูจ้ดัท าจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามดว้ยขอ้มูลเป็นจริงเพื่อ

ความสมบูรณ์ของโครงงาน 

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย✓ ลงในช่อง ท่ีตรงตามเป็นจริงของท่าน 

1.เพศ  ชาย หญิง 

2.อาย ุ  20-25 ปี   26-30 ปี  31-35 ปี  36-40 ปี  มากกวา่ 41 ปีข้ึนไป 

3.ระดบัวฒิุการศึกษา  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ  นกัศึกษา พนกังานโรงแรม พนกังานลูกจา้งทัว่ไป 

ธุรกิจส่วนตวั อ่ืนๆ……………………. 

 

ตอนที ่2 รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของโคมไฟจากขวดน ้า

พลาสติกเหลือใช ้(Lamp From PlasticWater Bottles) 

หมายเหตุ  ระดบัความคิดเห็น 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

    ระดบัความคิดเห็น 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

ระดบัความคิดเห็น 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

ระดบัความคิดเห็น 2 หมายถึง เห็นนอ้ย 

ระดบัความคิดเห็น 1 หมายถึง เห็นนอ้ยสุด 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย✓ลงในตารางตามระดบัความคิดเห็นของท่าน 
 

ค าถามเกณฑ์การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. รูปลกัษณ์ดีไซน์รูปแบบของโคมไฟ      

2. ความสวยงามของโคมไฟ      

3. การเลือกใชสี้ท่ีน ามาตกแต่งลวดลายของโคมไฟ      

4.วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใชป้ระดิษฐโ์คมไฟมีความเหมาะสมกบั
ตวัช้ินงาน 

     

5. ความแขง็แรง ทนทานของโคมไฟ      

6. ความเหมาะสมในการน าขวดน ้ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ทดแทนการทิ้งให้เป็นขยะ 

     

7.โคมไฟสามารถน าไปตกแต่งประดบัห้องภายในโรงแรมได้
จริงตามความตอ้งการ 

     

8. สามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการของการ
ใชง้าน 

     

9. มีความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน      

10. สามารถช่วยลดตน้ทุนการจดัซ้ือโคมไฟท่ีน ามาประดบั
ตกแต่งห้องภายในโรงแรมได ้

     

  
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม        
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………… 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
จากการสัมภาษณ์พนักงานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัโครงงานเร่ืองโคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติก

เหลือใช้พนักงานท่ีปรึกษามีความคิดเห็นว่า จากการท่ีได้เห็นโครงงานสหกิจของนักศึกษาใน
วิชาสหกิจศึกษา ท่ีได้น าวสัดุเหลือใช้จากในโรงแรม ซ่ึงนัน่คือ ขวดน ้ าพลาสติก มาประดิษฐ์เป็น
โคมไฟติดประดบัในโรงแรม พนกังานท่ีปรึกษามองว่าเป็นโครงงานท่ีมีความคิดสร้างสรรคดี์มาก 
คือรู้จกัน าวสัดุเหลือใช้ในโรงแรมมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์นอกจากน้ียงัสามารถช่วยลด
ปริมาณขยะในโรงแรมไดใ้นอีกระดบัหน่ึง  และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในโรงแรมไดจ้ริงตวั
โคมไฟมีความสวยงามมีการใส่ใจในรายละเอียดดี ตวักล่องบรรจุภณัฑ์ดา้นนอกก็มีการติดโลโกท่ี้
ออกแบบไดส้วยงามและชดัเจนดีมาก  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
(นาย ลภสัพล ใจส่งเสริมสุข) 
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บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
บทคดัย่อ 

โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดขยะจาก
แผนก  Business Center   ของโรงแรมมณเฑียร       
ริเวอร์ไซด์ มาท าให้เกิดประโยชน์ ทางคณะผูจ้ดัท า
เล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติก จึงไดค้น้ควา้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการน าขวดพลาสติกเหลือใชม้าท าเป็นโคม
ไฟ เป็นการเปล่ียนขยะให้มีค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด  

ผลการศึกษ าโค รงงานสห กิจ ศึกษ า
เก่ียวกับการท าโคมไฟจากขวดพลาสติกเหลือใช้
พบวา่จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัสยาม และ
บุคคลทัว่ไปในมหาวิทยาลยัสยาม จ านวนทั้งส้ิน 30 
คน เพ่ือให้ทราบถึงผลของโครงงาน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.67 และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 23.33  พบว่า  มีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน
ดา้นสามารถช่วยลดตน้ทุนการจดัซ้ือโคมไฟท่ีน ามา
ประดับตกแต่งห้องภายในโรงแรมได้ท่ีคะแนน 
4.63 รองลงมาคือดา้นโคมไฟสามารถน าไปใชง้าน
ตกแต่งหอ้งภายในโรงแรมไดจ้ริงตามความตอ้งการ
ท่ีคะแนน 4.60 รองลงมาคือสามารถเคล่ือนยา้ยได้
ตลอดตามความตอ้งการท่ีคะแนน 4.57 ตามล าดับ
โดยรวมโครงงานโคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติกเหลือ
ใชมี้ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

The purpose of this project was to reduce 
waste from the Business Center Department of 
Montien Riverside Hotel for maximum benefits. 
The authors recognized the problem of plastic 
waste, so they initiated a search for additional 
information to recycle plastic bottle waste to make 
lamps under the concept of changing waste to 
create highest utilization.  

A satisfaction survey was distributed to a 
sample of 30 people in Siam University, The 
results showed that most of the sample were 
females ( 76.67 % ) and the remaining (23.33 % ) 
were males.   The aspect with the highest 
satisfaction was reduction in cost of buying 
decoration lamps in the hotel, with a mean of 4.63; 
followed by the lamp’s applicability in  hotel 
decoration, with a mean of 4.60; movability, with a 
mean of 4. 57.  Overall, the project of creating 
lamps from plastic water bottle waste gained the 
highest level of satisfaction. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นมลพิษท่ีส่งผล

กระทบต่อโลกโดยตรง และลว้นเกิดจากฝีมือมนุษย์
ทั้งส้ิน โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกลน้เมืองหลวง 
ท่ีผู ้คนไม่แยกขยะและผูค้นท่ีท้ิงขยะลงในแม่น ้ า 
ส่งผลให้ขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลกลายเป็น
ปัญหาระดับโลก ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ
ตามมาอยา่งมากมาย ซ่ึงขณะน้ีหลายประเทศทัว่โลก
ให้ความสนใจและร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขปัญหา
เหล่าน้ี ไม่เพียงแค่ขยะพลาสติกเท่านั้นแต่รวมถึง
การแยกขยะด้วย ทั้ งการก าหนดนโยบายในการ
จดัการขยะ รวมถึงมาตรการลดเลิกใช้ถุงพลาสติก 
และการรณรงค์รีไซเคิล เพ่ือร่วมมือกันก าจัดหรือ
ลดจ านวนขยะพลาสติกใหล้ดลง และหันมาเลือกใช้
ว ัส ดุ ท่ี เป็ น มิต รต่อ ส่ิ งแวดล้อมม าก ข้ึน  ด้วย
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน ขยะมูลฝอยก็เป็นหน่ึง
ในตน้ตอของปัญหาเหล่านั้นโดยเฉพาะขยะ
พลาสติกท่ีมีอายุท่ียาวนานกว่า 400 ปีจากปัญหา
เหล่า น้ี  สถาบ ันพลาสติกร่วมก ับสถาบ ันการ
จ ัด ก า ร บ ร ร จ ุภ ณั ฑ ์เ พื ่อ สิ ่ง แ ว ด ล อ้ ม  ส ภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยได้ร่วมจ ัดกิจกรรม
โครงการ “พลาสติกไม่ใช่ขยะ เปลี่ยนมนัให้มี
ค่า” ซ่ึงมุ่งเน้นการรณรงค์ และสร้างแรงกระตุน้ 
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม
แก่สาธารณชน  โดยจูงใจให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ด าเนินโครงการน าเอาขยะพลาสติก อาทิ ขวด
พลาสติก ถาดโฟม ถุงพลาสติก เป็นตน้ น ามา
แ ล ก ส ิน ค า้ อ ุป โ ภ ค บ ริโ ภ ค ส า ห ร ับ ใ ช ้ใ น
ชีวิตประจ าวนั    อนัจะเป็นการน าเอาวสัดุเหลือ
ใช้ต่างๆ มาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   จากแนวคิดขา้งตน้ ท าให้ทาง
คณะผูจ้ ัดเล็งเห็นถึงการน าพลาสติกมาท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยไม่ตอ้งน าไปท้ิง โดยได้แรง
บันดาลใจมาจากโครงการ “พลาสติกไม่ใช่ขยะ 

เปลี่ยนมนัให้มีค่า” สร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ประโยชน์ ใชง้านไดจ้ริง ทนทาน ปลอดภยั 
 จากการท่ีไดศึ้กษาจากสถานประกอบการ
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ (Montien Riverside 
Hotel) ทางคณะผูจ้ดัเลง็เห็นถึงจ านวนขยะพลาสติก
ในแต่ละวัน ท่ีทางโรงแรมต้องการท าลายขยะ
พลาสติกท่ีเป็นขยะท่ีสามารถน ามาประดิษฐ์คิดคน้
เป็นผลิตภณัฑ์ หรือสามารถน ามารีไซเคิลได้ อาจ
มิใช่ในแนวทางท่ีน าสินคา้หรือผลิตภณัฑ์นั้นๆไป
จ าหน่าย แต่เป็นตน้แบบของการแยกขยะและการใช้
หลกัเศรษฐศาสตร์ นัน่คือการน าส่ิงของท่ีมีนั้นมาใช้
มาท าให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด อีกทั้ งย ังเป็นการ
รับผิดชอบต่อสังคมอีกดว้ย เพราะพลาสติกเหล่าน้ี
จะท าให้เกิดเป็นขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายยากซ่ึงใช้
ระยะ เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายเองตาม
ธรรมชาติ ส่ิงเหล่าน้ีจึงก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
และมีผลต่อสุขภาพ และก าจดัไดย้าก การก าจดัขยะ
โดยการเผาซ่ึงก่อให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊สภาวะเรือน
กระจกได ้ท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 

โคมไฟจากขวดพลาสติกมีวตัถุประสงค์
หลกัคือการใชส้อยพ้ืนท่ีอย่างประหยดั และใช้ได้
อย่างคุม้ค่าทนทาน โดยการน าเศษขวดพลาสติกท่ี
เหลือจากการตดัท าของอ่ืนๆมาท าเป็นโคมไฟ และ
โครงงานน้ียงัเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์งานตาม
จินตนาการและท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรครู้์จกัใช้
เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์  รวมถึงแนวคิด  Zero 
Waste คือแนวทางในการลดการเกิดขยะตั้งแต่ตน้
ทาง ท าให ้ปริมาณขยะที่ตอ้งน าไปก าจดัให ้ลด
เหลือนอ้ยที่สุดจนเป็นศูนย ์ซ่ึงหัวใจส าคญัของ
แนวคิดขยะเหลือศูนย ์คือ การจดัการขยะท่ีตน้ทาง 
เนน้การลดขยะ การใชซ้ ้ า และการคดัแยกเพื่อน า
กลบัมาใชใ้หม่ ก่อนน าไปก าจดั ซ่ึงแตกต่างจาก
การจดัการขยะในปัจจุบนัที ่เนน้การก าจดัหรือ
จดัการขยะท่ีปลายทาง มากกวา่การแกไ้ขท่ีตน้ทาง 
ดว้ยหลกัการ 3Rs ไดแ้ก่  



 

 

1. Reduce คือ ลดการใช ้บริโภคแบบ
พอเพียง ละเวน้ของฟุ่ ม เฟือย เลือกใชส้ินคา้ท่ี
สามารถน ากลบัมาใช้ 

2. Reuse คือ การใชซ้ ้ า น ากลบัมาใชอ้ีก 
เป็นการลดการใชท้รัพยากรใหม่ และยงัช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้าย  
  3. Recycle ค ือ  การน ากลบัมาใช ใ้ห ม่ 
การคดัแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลออกจากขยะ
ประเภทอื ่น  ๆ  เพื ่อน ากลบัมาใชใ้หม ่ น าขยะ
อินทรียก์ลบัมาใชป้ระโยชน์  
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
  1. เพื่อน าขวดพลาสติกท่ีมาจากการแยก
ขยะมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

2. ส ร้ า งส ร รค์ เป็ น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ใ ช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในองคก์ร 
  3. ลดปริมาณขยะท่ีจ าเป็นตอ้งท้ิงรายวนั 
 
ขอบเขตขอบโครงงาน 

1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 
   เก็บรวบรวมขอ้มูลการท าโครงงานจาก
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ (Montien Riverside 
Hotel) 
 2. ขอบเขตดา้นเวลา 
   ทางคณะผูจ้ดัท าได้เร่ิมด าเนินการจดัท า
ตั้ งแต่ ว ัน ท่ี  18  พฤษภาคม ถึงว ัน ท่ี             29 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 3. ขอบเขตดา้นประชากร 
   วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของประชากร
และกลุ่มตวัอย่าง ทางคณะผูจ้ ัดโครงงานได้ใช้วิธี
รวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบประเมินจากนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม และบุคคลทั่วไปท่ีอยู่บริเวณ
มหาวทิยาลยัสยาม   

4. ขอบเขตดา้นขอ้มูล 
   ทางผูจ้ ัดท าได้ท าการศึกษาค้นควา้และ
ทดลองจากการปฏิบติังานรวมถึงการใชข้อ้มูลจาก

อินเทอร์เน็ตและหนงัสือ รวมถึงขอ้มูลจากพนกังาน
ท่ีปรึกษา 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ได้ผ ลิตภัณฑ์ ให ม่ เพ่ื อน าม าใช้ใน
องคก์ร 
 2. สามารถช่วยเหลือสถานประกอบการ
ในการลดปริมาณขยะในแต่ละวนั 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงงาน  
  จดัท าหัวขอ้โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนก
ท่ีไดป้ฏิบติังานให้น่าสนใจคิดคน้ควา้ส่ิงท่ีจะท ามา
ท าเป็นโครงงานได้และน าไปปรึกษาพนักงานท่ี
ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน า แลว้น าโครงงานนั้นไป
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 

2. เสนอหวัขอ้โครงงาน  
  น าเสนอเก่ียวกับเร่ืองหัวข้อโครงงาน 
วตัถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รับ ส่งให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาพิจารณาวา่ผ่านและสามารถท าได ้หลงัจาก
นั้นก็ปฏิบติัด าเนินงานตามเป้าหมายของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

3. รวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
  รวบรวมเอกสารศึกษาค้นควา้เก่ียวกับ
โครงงาน จากอินเตอร์เน็ต และพนกังานท่ีปรึกษา 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
คน้ควา้ผลงานบทวิจยัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโครงงานเราบนเวบ็ไซตต่์างๆ เก็บขอ้มูลเพ่ือท า
มาประกอบในงานท าโครงงาน 

5. เร่ิมด าเนินงานและจดัท าโครงงาน 
  หลงัจากท าการรวบรวมขอ้มูลส่ิงต่างๆท่ี
จะน ามาปฏิบติัในโครงงานแลว้ คณะผูจ้ดัท าจึงได้
เร่ิมท าโครงงานในส่วนต่างๆไปตามขั้นตอน แลว้
ส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบเป็นระยะอย่าง
ต่อเน่ือง 



 

 

6. ตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขความ
ผิดพลาด 
  ส่งเน้ือหาโครงงานท่ีจัดท าด าเนินการ
ปฏิบัติให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบเพื่อความ
ถูกตอ้ง เพ่ือจะไดด้ าเนินการแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาด 
คณะผู ้จัดท าจึงได้น ากลับมาแก้ไขให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ 

7. สรุปผล  
  ส รุ ป ผ ล ก ารด า เนิ น ก าร โค ร ง ง าน 
ตรวจสอบขอ้มูล  
ผลการปฏบิัตงิานตามโครงงาน 

จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยได้ศึกษาเก่ียวกับการท าโคมไฟจากขวดน ้ า
พลาสติกเหลือใชโ้ดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. รายละเอียดการท าโครงงาน 

โครงงาน เร่ื อ ง  โคม ไฟ จากขวดน ้ า
พลาสติกเหลือใช ้(Lamp from plastic water bottles) 

- ใชข้วดพลาสติกจ านวน 10 ใบ  
ช้ินงานทดลอง  ช้ินงานสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
2. การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน 
 2.1 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารย์
ท่ีปรึกษาเร่ืองหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน 
 2.2 ศึกษาขอ้มูลและวิธีการท าโคมไฟจาก
ขวดน ้ าพลาสติก 
 2.3 ทดลองท าโคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติก 
 2.4 ปรับปรุงและพฒันาโคมไฟจากขวด
น ้ าพลาสติก 
(หมายเหตุ เน่ืองจากช้ินงานทดลองมีสีสันท่ีไม่ตรง
กบัเอกลกัษณ์ของโรงแรมและมหาวิทยาลยัสยาม 
คณะผู ้จัดจึงได้ท าช้ินงานช้ินท่ีสอง เป็นช้ินงาน

สมบูรณ์ ซ่ึงมีสีสันตรงกับเอกลกัษณ์ของโรงแรม
และมหาวทิยาลยัสยาม) 
 
3. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท า โคมไฟจากขวดน ้ า
พลาสติก  
 3.1 วสัดุอุปกรณ์ในการท าโคมไฟจากขวด
น ้ าพลาสติก (ช้ินงานทดลอง) 
  1.1 ขวดพลาสติก 450 มิลลิลิตร 
จ านวน 10 ขวด 
  1.2 ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร 1 
ขวด 
  1.3 หลอดไฟ 
 3.2 วสัดุอุปกรณ์ในการท าโคมไฟจากขวด
น ้ าพลาสติก (ช้ินงานสมบูรณ์) 
  1.1 ขวดน ้ าพลาสติก (ท่ีเหลือใช้
จากหอ้งประชุม หอ้งจดัเล้ียงต่างๆ ) 
  1.2 กาวร้อนติดทน 
  1.3 หลอดไฟ 

1.4 สายไฟพร้อมสวติซ์ เปิด-ปิด 
4. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท า โคมไฟจาด
ขวดน ้ าพลาสติก 
 4.1 สเปรยสี์ต่างๆตามตอ้งการ 
 4.2.กาวร้อน 

4.3 กรรไกร,คตัเตอร์ 
 4.4 หวัแรงค ์
5. ขั้นตอนด าเนินการผลิตช้ินงานท าโคมไฟจาก
ขวดน ้ าพลาสติก 
 4.1 ขั้นตอนการด าเนินงานผลงานช้ินท่ี 1 
(งานทดลอง) 
   1. ใชข้วดพลาสติกขนาด 450 ML 10 ใบ
มาลา้งท าความสะอาดเพ่ือจะใชก้น้ขวด ใชข้วดดา้น
คอขวด  
   2. ใชป้ากกาเขียนแบบดอกท่ีกน้ขวดแลว้
ตดัดว้ยหวัแร้งหวังอส าหรับตดัขวด 
   3. ใชห้วัแร้ง ท่ีติดประกบกนั 2 อนั 



 

 

  4 .เจาะรูให้ครบ9ดอก ดอกสุดท้าย ใช้
หลอดไฟ ติดกบัดอกสุดทา้ย 
   5. เจาะรูด้วยหัวแร้งให้ครบทุก 9 ดอก 
เพ่ือน าเสน้เอน็รอยยดึประกอบกนั 
   6. หลงัจากไดท้ าครบ 9 ดอกก็น าดอกไม ้
1 ดอกมาติดยดึหลอดไฟ 
   7. หลงัจากไดห้ลอดไฟแลว้น ากน้ขวดทั้ง 
9 มาประกอบยึดกับฐานขวดขันน็อตให้ เส ร็จ
สมบูรณ์ 
   8. น าส่วนของหัวขวดมาตดัท าฐานโคม
ไฟแลว้ใชห้วัแร้งเจาะรูเพื่อน าสายไฟเขา้ 
   9. ฉีดสายไฟออกแล้วตัดเฉพาะปลาย
เล็กน้อย น ามาประกบกนักบัเส้นต่อหลอดไฟ แลว้
พนัสายตรงรอยต่อ 
   10. เสร็จแลว้เอาฝาขวดต่อกบัฐานเป็นอนั
เสร็จเรียบร้อย 
ขั้นตอนวิธีการท า โคมไฟจากขวดน ้าพลาสติก 
(ช้ินงานสมบูรณ์)   

   1. ลา้งกน้ขวดให้สะอาด เเลว้น าไปพ่นสี 

น ากน้ขวดมาผกูติดกนั โดยใชเ้สน้เอน็ในการยดึ 

   2. ใช้เอ็นผูกติดกันไปเร่ือยจนกว่าจะ

ออกมาเป็นทรงกลม จนได้ทรงโคมไปตามท่ี

ตอ้งการ 

   3. ท าดอกไม้มาติด โดนการเอาก้นขวด

น ้ าท่ีตดัไวม้าวาดรูปดอกไม ้เเลว้ใช้หัวเเร้งตดัตาม

รูป ลา้งใหส้ะอาดเเลว้พน่สีสเปรย ์

    4. เม่ือได้ดอกไม้เเลว้ ก็เอามาผูกติดกับ

ตวัโคมไฟตามช่องวา่งจนครบทุกช่อง 

   5. เตรียมท าฐานโคมไฟโดยการ ตัดเอา

ส่วนบนขอขวดน ้ า5ลิตร เอามาท าฐานตั้ง เเลว้พ่นสี

สเปรยร์อจนเเหง้ 

   6. น าตวัฐานกบัตวัโคมไฟมาใส่เช่ือมใส่

กนั   

 

  7. ต่อชุดไฟเป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

 

สรุปผลการจดัท าโครงงานสหกจิศึกษา 
จากการท่ีผูจ้ดัท าได้เขา้ไปปฏิบติังานสห

กิจ ท่ี โรงแรมมณ เฑี ยร  ริ เวอ ร์ไซด์  ในแผนก 
Business Center ท าให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงาน
และเห็นความส าคญัของการน าวสัดุอุปกรณ์ส่ิงของ
ท่ีเหลือใชจ้ากแผนก Business Center น ามารีไซเคิล
ใหม่ใหเ้กิดประโยชน์คุณค่ามากท่ีสุด ทางผูจ้ดัท าจึง
ไดคิ้ดวธีิการน าขวดน ้ าพลาสติกท่ีเป็นขยะท่ีเหลือใช้
ทุกวนั น ามารีไซเคิลเป็นโคมไฟท่ีสามารถน ามาใช้
งานไดจ้ริงภายในโรงแรม โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็น
การสร้างประโยชน์ให้กับทางสถานประกอบการ 
จากขั้นตอนการประเมินผล ผูจ้ ัดท าได้มีการเก็บ
ขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของ
โคมไฟจากขวดน ้ าพลาสติกเหลือใชใ้หก้บันกัศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม และบุคคลทั่วไปในบริเวณ

มหาวิทยาลัยสยาม จ านวน 30 ชุด พบว่าค่าเฉล่ีย
แ ล ะ ค่ า ร ะ ดั บ ค ว าม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก ก า ร ท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของโคมไฟจากขวดน ้ า
พลาสติกเหลือใชจ้ากกลุ่มตวัอย่างสามารถช่วยลด
ตน้ทุนการจดัซ้ือโคมไฟท่ีน ามาประดบัตกแต่งห้อง
ภายในโรงแรมได้ โคมไฟสามารถน าไปใช้งาน
ตกแต่งหอ้งภายในโรงแรมไดจ้ริงตามความตอ้งการ 
สามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ลอดตามความตอ้งการ และ
มีความปลอดภัยต่อผู ้ใช้งาน  รูปลักษณ์  ดีไซน์ 
รูปแบบของโคมไฟความเหมาะสมในการน าขวด
น ้ ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทดแทนการท้ิง
เป็นขยะ วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใชป้ระดิษฐ์โคมไฟมี
ความเหมาะสมกบัตวัช้ินงาน การเลือกใชสี้ท่ีน าการ
ตกแต่งท าลวดลายโคมไฟ ความแข็งแรงทนทาน
ของตวัโคมไฟโดยรวม และความสวยงามของโคม
ไฟ 

 



 

 

กติตกิรรมประกาศ 
 การท่ีคณะผู ้จัดท าได้มาปฏิบัติงานใน
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อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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