โครงงาน
เรื่อง โมบายจากกระป๋ องนา้ อัดลม
ผู้จัดทาโครงงาน
1. นายณัฐพล อัมรโสภณ
2. นายธรณินทร์ ธะนะ
3. นายศุภชั ย ผาลา
4. นายชวลิต ไชยเจริญ
5. นายชั ยยงค์ บุญแรง
6. นางสาวเบญญาภา กันทะเนตร
7. นางสาววนิดา กันทะเนตร
8. นางสาวทิพย์มณี เหมยแก้ว
9. นางอัมพร พระดวงงาม
10. นางสาวพิมพา กันทะเนตร

ครู ทปี่ รึกษา
อาจารย์กลั ยา หอมดี

ศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอภูซาง
สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

ก
บทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน โครงงานโมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม
ชื่ อผู้จัดทาโครงงาน
1. นายณัฐพล อัมรโสภณ 2. นายธรณิ นทร์ ธะนะ 3. นายศุภชัย ผาลา
4.นายชวลิต ไชยเจริ ญ 5. นายชัยยงค์ บุญแรง 6. นางสาวเบญญาภา กันทะเนตร
7. นางสาววนิดา กันทะเนตร 8. นางสาวทิพย์มณี เหมยแก้ว 9. นางอัมพร พระดวงงาม
10. นางสาวพิมพา กันทะเนตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน กศน.อาเภอภูซาง อาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์กลั ยา หอมดี
การศึกษาโครงงานโมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม มีวตั ถุประสงค์ของโครงงานเพื่อผลิตโมบายที่ทาจาก
กระป๋ องน้ าอัดลมที่เหลือใช้และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของโครงงานโมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม มีวธิ ี
ดาเนินงาน คือ
ใช้คตั เตอร์ เจาะกระป๋ องน้ าอัดลมแล้วใช้กรรไกรตัดเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมแล้วใช้กรรไกรตัดกระป๋ องเป็ นรู ปหัวใจ
จากนั้นเจาะรู บน – ล่าง เป็ นรู ปหัวใจแล้วใช้คลิปร้อยหัวใจต่อกันเจาะปลายกระป๋ องน้ าอัดลมที่เป็ นสี่ เหลี่ยม
นามาร้อยต่อกันเป็ นสี่ เหลี่ ยมนามาร้อยต่อกันเป็ นหลาย ๆ ชั้น ดัดตกแต่งให้สวยงาม เป็ นอันสมบูรณ์ แล้ว
นาไปสอบถามความพึงพอใจกับผูเ้ ข้ารับการอบรมจานวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อโมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม ในด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.3
รองลงมาคือด้านความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 3.9 ด้านความแข็งแรงและความประหยัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.85
และด้านประโยชน์ใช้สอยและความทนทาน ที่ค่าเฉลี่ย 3.8 ตามลาดับ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ เสนอแนะ
เรี ยงลาดับตามความถี่ ดังนี้
1. ควรเพิ่มสี สันของวัสดุให้มีหลากสี และหลายๆ รู ปแบบ
2. ควรจะทาฐานให้ห่างกันกว่านี้
3. ควรทาให้ละเอียดกว่านี้
4. ทาผลงานออกมาด้วยดี มีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานออกมาสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์
ได้ดี

ข
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่ อง โมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม ที่สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีกเ็ พราะได้รับการช่วยเหลือจาก
อาจารย์กลั ยา หอมดี ที่ให้คาปรึ กษาและให้คาแนะนาตลอดเวลาของการดาเนินงานขอขอบคุณ ผูเ้ ข้าร่ วมการ
อบรมโครงการค่ายการเรี ยนรู ้ดว้ ยโครงงานที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนทาให้โครงงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่ องต่าง ๆ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าโครงงาน
โมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลมเรื่ องนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป
คณะผู้จัดทา
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กิตติกรรมประกาศ
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1
บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
ในชีวติ ประจาวัน เราจะเห็นว่าในชุมชนของเรานั้น จะมีขยะและกระป๋ องน้ าอัดลมมากมาย ซึ่ งทาให้
เกิดปั ญหาขยะในชุมชน ทางคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ช่วยกันระดมความคิดที่จะนากระป๋ องน้ าอัดลมมา
ประดิษฐ์เป็ นโมบาย เพื่อใช้ประดับสถานที่ให้เกิดความสวยงาม ช่วยลดขยะในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และเพิ่มรายได้ครอบครัวและในชุมชน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตโมบายที่ทาจากกระป๋ องน้ าอัดลมที่เหลือใช้
1.2.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของโครงงานโมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม
1.3 สมมติฐาน
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อโมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลมในระดับธรรมดา
1.4. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.4.1 ตัวแปรต้น

โมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม

1.4.2. ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มีต่อโมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม

1.4.3 ตัวแปรควบคุม

กลุ่มผูท้ าแบบสอบถาม

1.5 ขอบเขตการศึกษา
1. โมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลมใช้สาหรับตกแต่งประดับ
2. กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบความพึงพอใจได้แก่ ครู และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโครงการค่ายการเรี ยนรู ้
ด้วยโครงงาน จานวน 20 คน
3. ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 2 มีนาคม 2554
4. สถานที่ ค่ายขุนจอมธรรม ตาบลเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
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บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่ อง โมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม คณะผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้ารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซด์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับดังนี้
2.1 ความหมายของโมบาย
2.2 กระป๋ องอลูมิเนียม -- ประวัติววิ ฒั นาการและการตลาด
2.3 เหตุผลในการรี ไซเคิลกระป๋ องอลูมิเนียม
2.1 ความหมายของโมบาย
โมบาย หมายถึง เครื่ องแขวนชนิดหนึ่งทาจากวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ไม้ กระดาษ เซรามิก โลหะ
พลาสติก นามาออกแบบให้มีรูปร่ างและขนาดที่เหมาะสม อาจเขียนลวดลาย แต่งสี หรื อเคลือบเงาเพื่อทาให้
เกิดความสวยงาม แล้วมัดผูกด้วยเชือก เอ็น ลวด หรื อวัสดุอื่นที่เหมาะสม ให้สมดุลกันโดยน้ าหนักสามารถ
เคลื่อนไหวได้โดยอิสระ ใช้แขวนประดับตกแต่ง
คุณลักษณะทีต่ ้ องการ
1. ลักษณะทัว่ ไปต้องประณี ต สวยงาม วัสดุที่ผกู แขวนมีระยะห่างที่เหมาะสม ไม่พนั กัน มีความสมดุล
และเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ กรณี เป็ นวัสดุธรรมชาติ ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด กรณี เป็ นโลหะต้องไม่
เป็ นสนิม
2. การมัด ผูกต้องเรี ยบร้อย แน่นหนา ไม่หลุดหรื อขาด
3. สี (ถ้ามี)ต้องติดแน่น คงทน ไม่หลุด หรื อลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสี ตอ้ งไม่ติดมือ
4. การเคลือบเงา (ถ้ามี)ต้องเรี ยบ สม่าเสมอ ไม่เป็ นเม็ด เป็ นคราบ กรอบ แตก หลุด หรื อลอก และไม่
หนาเกินไปจนทาให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม
5. การใช้งานต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้
การบรรจุ
หากมีการบรรจุ ให้บรรจุโมบายในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรี ยบร้อย และสามารถป้ องกันความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับโมบายได้
ประโยชน์ ของโมบาย





นาไปแต่งบ้าน
นาไปแต่งสวน
นาไปประดับหน้าร้านค้า
นาไปแก้ดวงแก้เคล็ดต่าง ๆ ( Myra Pinkham , 2545 : เว็ปไซด์ )

2.2 กระป๋ องอลูมิเนียม -- ประวัติววิ ฒ
ั นาการและการตลาด
ปี ที่ผา่ นมาตาม Washington - based สถาบันผูผ้ ลิตสามารถรวมของ 100.750 พันล้านกระป๋ องเครื่ องดื่มถูกส่ ง
ในอเมริ กาเหนือในปี 2001 ครึ่ งหนึ่งของ% จาก 100,277,000,000 กระป๋ องที่จดั ส่ งในปี 2000ความต้องการของ
ยุโรปรายงานว่าเป็ นนิด ๆ หน่อย ๆ ดี -- up ประมาณ 5%
นี้ตาม Andrew King, ผูอ้ านวยการอเมริ กาเหนือสามารถขายหุน้ เพื่อ Alcan Inc, Cleveland, เป็ นข่าวที่ดี'เรามี
การคาดการณ์วา่ จะสามารถเรี ยกร้องลงในปี 2001 ดังนั้นเมื่อมันมาสัมผัสเราได้นอ้ ยแปลกใจและยินดีมนั เป็ น
ส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะอาจจะเพิ่มที่ส่วนท้ายของปี ที่มีคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในปี 2002 ได้ราคาเพิ่มขึ้น.'
ทั้งหมดในทุกตามโรบินคิงรองประธานฝ่ ายกิจการสาธารณะที่อลูมิเนียม Association, Washington, จานวน
กระป๋ องการทามีอยูค่ ่อนข้างคงที่ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาการเล่นไพ่วสิ ทภาคเครื่ องดื่มโดยรวมได้อย่าง
ต่อเนื่องที่จะคงสวยและเป็ น แนวโน้มที่จะดาเนินการต่อบนเส้นทางที่ในปี นี้
ไมเคิล'Ñ ¹ ÅÕÇÕ รองประธานฝ่ ายกิจการองค์กรสาหรับ Crown Cork & Seal บริ ษทั Inc, Philadelphia, ตกลง
กันโดยระบุวา่ ในปี 2002 มีจะยังคงมีการเจริ ญเติบโตช้าเป็ นอลูมิเนียมสามารถเรี ยกร้องแนวโน้มที่จะมี
ประชากรมากขึ้นกว่าสิ่ งอื่นที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สามารถตลาด ตลาดผูใ้ หญ่เป็ น
40 ปี ของการพัฒนา
ปี 1960
อลูมิเนียมถูกนามาใช้สาหรับผลิตกระป๋ องเครื่ องดื่มตั้งแต่ตน้ เป็ น 1960, แรกของน้ าผลไม้เข้มข้นแช่แข็ง แต่
เป็ นช่วงต้น 1961 Reynolds โลหะ จากัด ปั จจุบนั เป็ นส่ วนหนึ่งของพิตส์เบิร์ก - based อัลโคอิงค์, อาวุธกับ
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการมากกว่ากระป๋ องอลูมิเนียมกระป๋ องเหล็กชุบดีบุกก่อตั้งขึ้น
Reynolds หมวดนั้นสามารถที่จะทาเร็ ว ๆ นี้และ inroads ลงในตลาด กับอลูมิเนียมง่ายนั้นสามารถที่จะเปิ ด
ฝา นี้ speeded การพัฒนาและใช้ในเชิงพาณิ ชย์ของกระป๋ องอลูมิเนียมสาหรับเบียร์และตลาดเครื่ องดื่ม
น้ าอัดลม โดย 1963 12 ออนซ์กระป๋ องเครื่ องดื่มอลูมิเนียมมีจุดเริ่ มต้นที่จะผลิตในปริ มาณมากและในปี 1967
ที่ปริ มาณการพองตัวมากเมื่อโคคาโคล่าและเป๊ ปซี่ แปลงเป็ นกระป๋ องอลูมิเนียม
ปี 1990
แต่ในปี 1990 การขยายตัวของความต้องการใช้กระป๋ องอลูมิเนียมเริ่ มช้ากับตลาดครบกาหนดและด้วย
พลาสติก PET ใช้ความกดดันในส่ วนของเครื่ องดื่มซอฟท์และกระจกเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดที่มีความนิยมที่เพิ่ม
มากขึ้นของ microbreweriesในช่วงเวลาที่ยากเหล่านี้ผผู ้ ลิตสามารถมีเทคโนโลยีที่ดีข้ ึนมาที่มีน้ าหนักเบา"
สามารถวัดโดยใช้แผ่นในสต็อกน้ าหนักเบาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นกับภาชนะบรรจุเครื่ องดื่มอื่น
ๆ ในความเป็ นจริ ง'Ñ ¹ ÅÕÇÕ กล่าวว่าภายในทศวรรษที่ผา่ นมาความหนาของสามารถได้รับการช่วยเหลือให้
มากว่าเนื้อหาของโลหะในช่วงเวลาที่ได้รับการตัดในช่วงครึ่ งปี ในขณะที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายถูก

ลดลง 206 - 204, และอื่น ๆ เมื่อเร็ ว ๆ นี้ 202, เป็ นวิธีการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของภาชนะบรรจุในขณะที่มี
อย่างต่อเนื่องที่จะย้ายไปเบาต่อไปวัดของอลูมิเนียมที่ใช้ในกระป๋ อง, โรบินคิงกล่าวว่ามันจะเป็ นที่เคยดังนั้น
เล็กน้อยเป็ นเงินฝากออมทรัพย์น้ าหนักมากได้ทาไปแล้วรอบทศวรรษที่ผา่ นมา
การรวมอุตสาหกรรม
ใน 10 ปี ที่ผา่ นมาหรื อเพื่อให้แอนดรู King ข้อสังเกตว่าผูผ้ ลิตแผ่นสามารถผลิตได้และเหมือนกันมีระดับการ
รวมความพยายามอย่างมากซึ่ งมีผลให้ บริ ษทั ที่รอดตาย'ไล่เพื่อให้ได้ความจุบางส่ วนออกจากตลาด.'
ภายในระยะเวลาที่ผา่ นมา 10 ถึง 15 ปี เขาได้รับทราบจานวนของผูผ้ ลิตสามารถถูก whittled ลดลงจาก 18 ถึง
สี่ เช่นเดียวกับผูผ้ ลิตเบียร์ รายใหญ่เกือบทุกคนมีของตัวเองสามารถทาให้พืชในต้นทศวรรษ 1980 แต่ขณะนี้
Anheuser - Busch เป็ นผูผ้ ลิตเบียร์ เท่านั้นที่ยงั คงไม่ให้ (ผ่านโลหะคอนเทนเนอร์ ของ บริ ษทั ย่อยคอร์ ป ) ใน
ทานองเดียวกันจานวนสามารถสต็อกโรงงานรี ดในอเมริ กาเหนือส่ งฐานลูกค้าแคบกว่านี้ได้ลดลงจาก 11 ถึงสี่
กับสอง -- Alcan และอัลโค -- การบัญชีสาหรับประมาณ 70% ของการผลิตสต็อกของโลกที่สามารถ
ภัยคุกคามต่ อกระป๋ องอลูมิเนียม
เมื่อเร็ ว ๆ นี้ แต่สิ่งที่ได้เริ่ มต้นในการปรับปรุ งอย่างน้อยนิด ๆ หน่อย ๆ การเจริ ญเติบโตของสัตว์เลี้ยงและ
กระจกสาหรับภาชนะบรรจุเครื่ องดื่มได้ชะลอตัวค่อนข้าง, โรบินคิงประกาศและความพยายามโดยการผลิต
เบียร์ บางอย่างเพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภคในขวดเบียร์ พลาสติกยังไม่ได้ panned ออก ทั้งมิลเลอร์ และ Anheuser Busch มีการทดสอบขวดเบียร์ แต่ตดั สิ นใจที่จะไม่ไล่ตามมันเขากล่าวว่า
อลูมิเนียมสามารถทาเครื่ องหมาย et Share
ขณะนี้เขากล่าวว่าสามารถได้ประมาณครึ่ งหนึ่งของบริ การเดียว (ร้านสะดวกซื้ อส่ วนใหญ่ แต่ยงั จาหน่าย
เครื่ อง) ตลาดและ 85 ถึง 90% ของตลาด multipack (ส่ วนใหญ่ผา่ นร้านขายของชา) สาหรับเครื่ องดื่ม สาหรับ
เบียร์ผสม -- ราคาเดียวทั้งให้บริ การและ multipacks -- เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ 50/50 ระหว่างแก้วและกระป๋ อง
แต่ยงั มีศกั ยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่ดีบางส่ วนและบางส่ วนได้ดาเนินการแล้วราก เมื่อเร็ ว ๆ นี้แอนดรู King
ระบุไว้คู่ของแบรนด์ของน้ าดื่มบรรจุขวดได้เริ่ มใช้กระป๋ องในปริ มาณน้อยนอกเหนือจากการดาเนินการต่อไป
โดยใช้ขวดพลาสติก นอกจากนี้เขากล่าวว่าเครื่ องดื่มบางชนิดพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิง่ เครื่ องดื่มให้พลังงานได้
ถูกใช้กระป๋ องอลูมิเนียม -- ไม่ธรรมดากระป๋ อง 12 ออนซ์ แต่ขนาดเล็กกว่ากระป๋ อง 8.2 ออนซ์
ย้ายนี้, อลูมิเนียมสมาคมรายงานใน"อลูมิเนียม Now"ของนิตยสารถูกขับดันโดยประสบความสาเร็ จอย่างเป็ น
ป่ าแบรนด์"กระทิงแดง"ของเครื่ องดื่มให้พลังงานซึ่งเป็ นที่รู้จกั ในตลาดสหรัฐฯในปี 1997 ตั้งแต่น้ นั มาตลาดมี
พองมีกว่า 30 แบรนด์ใหม่ตีตลาดในปี ที่ผา่ นมาคนเดียวและยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเพื่อ 275,000,000 $
จาก $ 130,000,000 และในกระบวนการการสร้างความต้องการใช้ไฟกระชากในกระป๋ องขนาดเล็กเหล่านี้

ขวดอลูมิเนียม
นอกจากนี้ญี่ปุ่นได้นาขวดอลูมิเนียมที่เรี ยกว่า bottlecan -- และได้รับการประสบความสาเร็ จในประเทศนั้น
ผูบ้ ริ โภคในประเทศญี่ปุ่นได้รับเอามันเพราะผนึก (และ resealability ได้รับหนึ่งในข้อได้เปรี ยบที่สาคัญของ
ขวด PET มากกว่าอลูมิเนียมสามารถ), โรบินคิงกล่าวว่า เขากล่าวเพิ่มเติมว่าอาจมี bottlecan อลูมิเนียมใน
อนาคตในอเมริ กาเหนือเช่นกัน ถึงแม้วา่ ในขณะนี้ยงั ไม่ทาให้มนั ผ่านขั้นตอนการพัฒนา
ไม่ใช่วา่ ขวดอลูมิเนียมยังไม่ได้รับการพิจารณาก่อน,'Ñ ¹ ÅÕÇÕ กล่าวโดยระบุ'Crown คิดค้นขวดอลูมิเนียม
ประมาณ 20 ปี ที่ผา่ นมา แต่ที่ขวดสามชิ้นในขณะที่เทคโนโลยีในปั จจุบนั ช่วยให้ขวดสองชิ้น .' เท่าที่วา่
bottlecan อลูมิเนียมมีแนวโน้มที่จะปิ ดในอเมริ กาเหนือตามที่มีในประเทศญี่ปุ่นเขากล่าวว่า "ขณะนี้ยงั ไม่มี
ความต้องการอย่างมากจาก bottlers ที่เราจะให้ผลิตภัณฑ์ที่ การเปลี่ยนแปลงส่ วนใหญ่เป็ นแรงผลักดันจาก
บริ ษทั การตลาดและผูบ้ ริ โภค.'แต่ Snapple, รายงาน, เปิ ดตัวที่ผนึกขวดอลูมิเนียม, extruded ปลายปี นี้
ข้ อดีของกระป๋ องอลูมิเนียม
ตระหนักถึงความจาเป็ นในการผลักดันการตลาด, โรบินคิงอลูมิเนียมกล่าวว่าสมาคมมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับ
75,000,000 $ ที่ผา่ นมาหกปี กับการโฆษณาโทรทัศน์ที่มุ่งทาให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงคุณสมบัติของอลูมิเนียม
สามารถ ประโยชน์หลัก, เขากล่าวว่าเป็ นเย็นและเครื่ องดื่มที่เป็ นฟอง อลูมิเนียมสามารถเป็ นภาชนะเครื่ องดื่มที่
เร็ วที่สุดหนาวเย็นและมีประสิ ทธิ ภาพมากในการบารุ งรักษาเครื่ องดื่มที่เป็ นฟองของเครื่ องดื่มจนกว่าจะมีการ
เปิ ดประโยชน์อื่น ๆ รวมถึง stackability ค่าใช้จ่ายการเติมความเร็ ว, ความสามารถในการโฆษณาที่เหมาะสม
ในการใช้งานสามารถและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นของพื้นที่การเก็บรักษา นอกจากนี้เขากล่าวว่ากระป๋ อง
อลูมิเนียมมีเนื้อหาที่นามาใช้ใหม่มากกว่า 51% ซึ่ งมีมากกว่าวัสดุใด ๆ ภาชนะเครื่ องดื่มอื่น ๆ ขวด PET เช่นใช้
เฉพาะเกี่ยวกับเนื้อหาที่นามาใช้ใหม่ 10% เขากล่าวว่าแม้วา่ จะมีบางย้ายเพื่อเพิ่มเนื้อหาของขวดพลาสติกรี
ไซเคิลรวมถึงการโคคาโคล่า.,
Outlook สาหรั บอลูมิเนียมสามารถขาย
'เรามีความมัน่ ใจว่าจะยังคงมีจานวนมากที่มีชีวติ อยูใ่ นนั้น 'แอนดรู ประกาศ King 'มันเป็ นตลาดที่โตเต็มที่ แต่
ยังไม่เล็กลงเท่า ๆ กับที่บางคนคิดว่ามันจะ บริ ษทั มีความสนใจในการใช้สามารถเติมพลังและนวัตกรรมเป็ น
วิธีที่จะทาแบบนั้น"เขากล่าวเพิ่ม,'กระป๋ องในอนาคตจะได้รับการเปลี่ยนแปลงมาก -- รู ปทรงกราฟิ กการ
เปลี่ยนแปลงในช่องเปิ ดและปิ ด เราจาเป็ นต้องทาทุกอย่างที่เราสามารถให้น้ าซุ ปพวกเขาขึ้น .'
ปรั บตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลง
เขากล่าวว่า Alcan ได้รับการทุ่มเทเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมดังกล่าวทั้งสองผ่านวัสดุประยุกต์ของศูนย์ในออโร

ร่ า, อิลลินอยส์และ Kingston วิจยั และพัฒนาศูนย์ใน Kingston, Ontario ศูนย์ประยุกต์วสั ดุที่มีขนาดเต็มนักบิน
สายการสามารถที่จะช่วยให้ผผู ้ ลิตอลูมิเนียมในการแก้ปัญหาต่างๆของการผลิตประจาวันที่พบโดยผูผ้ ลิต
สามารถและเพื่อให้สามารถผลได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้องจากการทดสอบการออกแบบเครื่ องมือใหม่และการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทาสามารถ 'ในความเป็ นจริ งของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นที่สาคัญที่เกิดขึ้น
ในอุตสาหกรรมสามารถได้รับการทางานเกี่ยวกับการมี 'แอนดรู King รักษาโดยระบุ'ก็เป็ นแหล่งข้อมูลที่ยอด
เยีย่ มให้กบั ลูกค้าเพื่อไปยังสายการผลิตและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก.'
ที่คิงส์ตนั , Alcan มีส่วนร่ วมในโปรแกรมการสร้างแบบจาลองและการออกแบบสามารถที่เกี่ยวข้องกับการ
กรี ดทีมงานของนักวิศวกรและนักวิเคราะห์ชิ้นประกอบอันตะในการทางานร่ วมกัน , การจาลองความสามารถ
ประมวลผลการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เวิร์คสเตชั่ ด้วยการสร้าง"เสมือนสามารถบรรทัด"พวกเขาจะสามารถ
ระบุ"จุดร้อน"หรื อทาเลที่ต้ งั ของความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นและเร่ งกระบวนการสร้างต้นแบบที่จาเป็ นสาหรับ
การวิวฒั นาการของสามารถออกแบบ
นวัตกรรมล่ าสุ ด
'สามารถช่วยให้มากนวัตกรรม,''Ñ ¹ ÅÕÇÕ ประกาศโดยระบุวา่ o นวัตกรรมเหล่านี้มีพ้นื ผิวแล้วบางส่ วน
ล่าสุ ดมกราคม, เขากล่าว, Crown แนะนา"SuperEnd"ของเครื่ องดื่มสามารถสิ้ นสุ ดซึ่ งกล่าวว่าเป็ นนวัตกรรมที่
สาคัญครั้งแรกในเครื่ องดื่มที่สามารถจบลงในทศวรรษที่ผา่ นมาสามารถปรับปรุ งคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ของสารตัวเติมทั้งเครื่ องดื่มและผูบ้ ริ โภค นี้การออกแบบใหม่'Ñ ¹ ÅÕÇÕ กล่าวว่าจะใช้โลหะประมาณ 10%
น้อยกว่าจะสิ้ นสุ ดลงได้ก่อน แต่ให้ pourability เพิม่ เติมสามารถและ drinkability "นอกจากนี้แท็บดึงจะ
เพิ่มขึ้นในมุมสู งซึ่ งทาให้ง่ายต่อการเปิ ดซึ่ งมีประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับเด็กและผูส้ ู งอายุ."SuperEnd มีอยูแ่ ล้วใน
การใช้งานเชิงพาณิ ชย์โดยเบียร์ของ บริ ษทั ฯ และลูกค้าเครื่ องดื่ม
นวัตกรรมอีก'Ñ ¹ ÅÕÇÕ กล่าวว่าได้รับการสามารถมีรูปร่ างที่อนุญาตให้ไปยังสามารถใช้ในรู ปทรงหนึ่ง
ตัวอย่างของการกาหนดเองสามารถมีรูปร่ างเป็ นเบียร์ ไฮเนเก้นสามารถที่มีรูปร่ างเหมือนถังที่ออกมาไม่กี่ปีที่
ผ่านมา กล่าวว่าขณะนี้ 'Ñ ¹ ÅÕÇÕ, ผูจ้ ดั จาหน่ายชั้นนาหลายแห่งมีการทดสอบกระป๋ องรู ปร่ างการตลาดใน
ตลาดสหรัฐอเมริ กา
ในความเป็ นจริ ง Andrew King กล่าวว่า Michelob การตลาดทดสอบที่สามารถที่มีรูปร่ างเหมือนขวดเบียร์ และ
ที่มีโลโก้นูน Michelob ขวาที่สามารถ
Materials
ในขณะที่ผผู้ ลิตสามารถมักจะมองหาวัสดุที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา'Ñ ¹
ÅÕÇÕ กล่าวว่าแม้เหล่านี้กระป๋ องที่มีรูปร่ างไม่จาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สาคัญในโลหะผสมที่ใช้'
คนปัจจุบนั จะสามารถตอบสนองความต้องการของเรา"เขากล่าวว่า
ฟิ วเจอร์ สาหรั บอลูมิเนียมสามารถ

เท่าที่อนาคตของ'Ñ ¹ ÅÕÇÕ สามารถระบุ,'ผมไม่ทราบว่ามีขีด จากัด เท่าที่การสร้างหรื อตกแต่ง สามารถได้รับ
การโหมดมีความยืดหยุน่ มากสาหรับนักการตลาดกว่าปี .'Andrew King ตกลงกันโดยระบุ'มันเป็ นชนิดนี้ของ
นวัตกรรมที่เราจาเป็ นต้องใช้ (เพื่อส่ งเสริ มให้สามารถ) ผูผ้ ลิตสามารถผลิตเครื่ องดื่มจาเป็ นต้องไปไกลกว่า 12
ออนซ์ - สามารถ.' ( Myra Pinkham , 2545 : เว็ปไซด์ )
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2.3 เหตุผลในการรีไซเคิลอลูมิเนียม
เมื่อคุณใช้กระป๋ องอลูมิเนียมไปยังศูนย์รีไซเคิลกระป๋ องถูกเก็บรวบรวมประมวลผลและกลายเป็ นกระป๋ อง
ใหม่ มันเป็ นทั้งกระบวนการที่สนับสนุนตัวเอง นอกจากนี้ยงั เป็ นกระบวนการที่ถือประโยชน์มากมายสาหรับ
สภาพแวดล้อมในชุมชนและแม้แต่กระเป๋ าสตางค์ของคุณ รี ไซเคิลมักจะเป็ นความคิดของ แต่ไม่ได้ดาเนินการ
เกือบได้มากเท่าที่ควรจะเป็ น ทุกนาทีมีค่าเฉลี่ย 113,204 กระป๋ องอลูมิเนียมจะถูกนามาใช้ใหม่ นัน่ เป็ นเพียง
ร้อยละ 50 ของกระป๋ องที่ออกมี
ทำส่ วนของคุณ
1. รี ไซเคิลในตัวเองเป็ นสิ่ งสาคัญ สิ่ งที่ชอบรี ไซเคิลอลูมิเนียมเป็ นสิ่ งสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ เพราะ
อลูมิเนียมเป็ นแหล่งข้อมูลที่ nonrenewable อลูมิเนียมเป็ นองค์ประกอบของความหมายจะไม่สามารถทา มัน
จะต้องพบ โดยการรี ไซเคิลกระป๋ องอลูมิเนียมของคุณคุณประหยัดเวลาและพลังงานที่จะได้ไปสู่ การค้นหา
และการเก็บเกี่ยวอลูมิเนียมมากขึ้น
อลูมิเนียมมีควำมแตกต่ ำง
2. เช่นเดียวกับการรี ไซเคิลทุกการรี ไซเคิลกระป๋ องอลูมิเนียมจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและเสี ยง อลูมิเนียมจะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ในการที่จะมีเวลาค่อนข้างรวดเร็ วรอบเปิ ด มันใช้เวลา
เพียง 60 วันนับจากเวลาที่คุณนามาใช้อลูมิเนียมสามารถไปเมื่อมีการกลับมาบนหิ้งเป็ นใหม่ได้ การผลิต
กระป๋ องอลูมิเนียมจากวัสดุรีไซเคิลใช้พลังงานน้อยกว่าร้อยละ 95 โดยใช้วตั ถุดิบ
อลูมิเนียมสำหรั บเงิน
3. กระป๋ องอลูมิเนียมให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสู งสุ ดของวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ นี่อาจเป็ นเหตุผลที่
กระป๋ องอลูมิเนียมเป็ นรายการที่นากลับมามากที่สุดในแต่ละปี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ตาแหน่งที่คุณรี ไซเคิลกระป๋ อง
ของคุณคุณจะได้รับอัตราแบนต่อได้หรื อได้รับชาระเงินตามน้ าหนัก ในแต่ละปี $ 800,000,000 ดอลลาร์จะถูก
จ่ายออกมาจากอลูมิเนียมสามารถรี ไซเคิล
ใช้ท้ งั สามารถ
4. การรี ไซเคิลอลูมิเนียมมีความก้าวหน้าตลอดทั้งปี อลูมิเนียมรี ไซเคิลขณะนี้ราคาถูกลงได้เร็ วขึ้นและ
พลังงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นกว่าที่เคย นี้มีประโยชน์เพราะเมื่ออลูมิเนียมสามารถถูกรี ไซเคิลทั้งหมดจะถูก
นามาใช้ใหม่ อลูมิเนียมจะนากลับมาเหนือขึ้นไปอย่างไม่มีกาหนดทาให้อลูมิเนียมวัสดุรีไซเคิลมากที่สุด มัน
ไม่ได้เป็ นเพียงแค่กระป๋ อง เข้าข้างอลูมิเนียม, เฟอร์นิเจอร์สนามหญ้า , ราง, และอื่น ๆ นอกจากนี้ยงั สามารถ
นามารี ไซเคิลสร้างชุมชน
5. กระป๋ องอลูมิเนียมมากขึ้นของเงินสาหรับองค์กรการกุศล Drop - off ภาชนะบรรจุที่มีการกาหนด
ออกมาสาหรับองค์กรเช่นกระป๋ องสาหรับ มูลนิธิที่อยูอ่ าศัยและที่ที่คุณสามารถฝากกระป๋ องอลูมิเนียมของ
คุณ กระป๋ องถูกเก็บรวบรวม, รี ไซเคิลและเงินที่ได้รับไปสู่ การสร้างโปรแกรมชุมชนเหล่านี้ เงินเพิ่มขึ้นโดย
กระป๋ องสาหรับมูลนิธิที่อยูอ่ าศัยไปสู่ การสร้างบ้านสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการพวกเขา ( Myra Pinkham , 2545 : เว็ป
ไซด์ )
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
3.1 วัสดุอุปกรณ์
1. กระป๋ องน้ าอัดลม

30 กระป๋ อง

2. กรรไกร

3 อัน

3. ตะปูเล็ก

5 ตัว

4. ค้อน

2 อัน

5. ลวดเสี ยบ

2 กล่อง

6. คัตเตอร์

3 อัน

7. ลูกกระพรวน

10 ชิ้น

8. ไม้บรรทัด

3 อัน

9. ตุด๊ ตู่

1 ตัว

3.2 วิธีดาเนินการ
การศึกษาเรื่ องโมบายจากกระป๋ องนา้ อัดลมมีวธิ ีทาดังนี้
1.ใช้คตั เตอร์ เจาะกระป๋ องน้ าอัดลมแล้วใช้กรรไกรตัดเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยม
2.ใช้กรรไกรตัดกระป๋ องเป็ นรู ปหัวใจ
3.เจาะรู บน – ล่าง เป็ นรู ปหัวใจ
4.ใช้คลิปร้อยหัวใจต่อกัน
5.เจาะปลายกระป๋ องน้ าอัดลมที่เป็ นสี่ เหลี่ยมนามาร้อยต่อกันเป็ นสี่ เหลี่ยมนามาร้อยต่อกันเป็ นหลาย ๆ ชั้น
6.ดัดตกแต่งให้สวยงาม เป็ นอันสมบูรณ์
7.นาไปสอบถามความพึงพอใจกับผูเ้ ข้ารับการอบรมจานวน 20 คน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 จากการศึกษาการประดิษฐ์โมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม ได้โมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม จานวน 1
อัน และได้นาไปทดสอบความพึงพอใจกับกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมโครงงาน จานวน 20 คน ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
9
45
หญิง
11
55
อายุ
16 – 29 ปี
17
85
30 – 49 ปี
3
15
50 - 60 ปี ขึ้นไป
อาชีพ
รับจ้าง
2
10
ค้าขาย
3
15
เกษตรกรรม
รับราชการ
1
5
นักเรี ยน / นักศึกษา
13
65
อื่น ๆ
1
5
จากตารางที่ 4.1 พบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 20 คน เป็ นเพศชาย 9 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 45 เป็ นเพศหญิง จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55 อายุ 16 – 29 ปี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ
85 อายุ 30 – 49 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ15 มีอาชีพ รับจ้างจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 อาชีพ
ค้าขาย จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 อาชีพรับราชการ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 อาชีพนักเรี ยน
นักศึกษา จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 ที่เหลือมีอาชีพอื่น ๆ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5
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ตารางที่ 4.2 จานวนและค่ าเฉลีย่ ความคิดเห็นของผู้เข้ ารับการอบรมโครงงานโมบายจากกระป๋ องนา้ อัดลม
รายการ
1. ความสวยงาม
2. ประโยชน์ใช้สอย
3. ความแข็งแรง
4. ความประหยัด
5. ความทนทาน
6. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

มากที่สุด
5
4
5
4
4
10

มาก
8
8
8
11
9
6

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
7
8
6
1
4
1
6
1
4
-

เฉลี่ย
3.9
3.8
3.85
3.85
3.8
4.3

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อโมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม ในด้านความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.3 รองลงมาคือด้านความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 3.9 ด้านความแข็งแรง
และความประหยัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.85 และด้านประโยชน์ใช้สอยและความทนทาน ที่ค่าเฉลี่ย 3.8
ตามลาดับ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ เสนอแนะเรี ยงลาดับตามความถี่ ดังนี้
1. ควรเพิ่มสี สันของวัสดุให้มีหลากสี และหลายๆ รู ปแบบ จานวน 4 คน
2. ควรจะทาฐานให้ห่างกันกว่านี้ จานวน 1 คน
3. ควรทาให้ละเอียดกว่านี้ จานวน 1 คน
4. ทาผลงานออกมาด้วยดี มีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานออกมาสวยงามและสามารถใช้
ประโยชน์ได้ดี
ตอนที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุ งโมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่ งกลุ่มตัวอย่างได้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง โมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม คณะผูจ้ ดั ทาได้
ดาเนินการปรับปรุ งโมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลมใหม่คือ ได้เพิ่มสี สันของวัสดุให้มีหลากสี สันและทาให้ฐาน
ห่างขึ้นกว่าเดิม
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บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาโครงงานโมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ โม
บายจากกระป๋ องน้ าอัดลม ในด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.3 รองลงมาคือด้านความ
สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 3.9 ด้านความแข็งแรงและความประหยัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.85 และด้านประโยชน์ใช้
สอยและความทนทาน ที่ค่าเฉลี่ย 3.8 ตามลาดับ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ เสนอแนะเรี ยงลาดับตามความถี่ ดังนี้
1. ควรเพิ่มสี สันของวัสดุให้มีหลากสี และหลายๆ รู ปแบบ จานวน 4 คน
2. ควรจะทาฐานให้ห่างกันกว่านี้ จานวน 1 คน
3. ควรทาให้ละเอียดกว่านี้ จานวน 1 คน
4. ทาผลงานออกมาด้วยดี มีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานออกมาสวยงามและสามารถใช้
ประโยชน์ได้ดี
5.2 อภิปรายผล
จากการตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
โมบายจากกระป๋ องน้ าอัดลม ในด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.3 เนื่องจากเป็ น
การนาวัสดุที่เหลือใช้มาสร้างโดยใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ที่ แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ
5.3

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มสี สันของวัสดุให้มีหลากสี และหลายๆ รู ปแบบ
2. ควรจะทาฐานให้ห่างกันกว่านี้
3. ควรทาให้ละเอียดกว่านี้
4. ทาผลงานออกมาด้วยดี มีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานออกมาสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี

12
บรรณานุกรม
ความหมายของโมบาย .[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก
http://www.google.co.th/search. (วันที่คน้ ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2554 )
กระป๋ องอลูมิเนียม. [ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก http://www.google.co.th/search.
(วันที่คน้ ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2554)
เหตุผลในการรี ไซเคิลอลูมิเนียม .[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก http://www.google.co.th/search.
(วันที่คน้ ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2554)

