
บทความ 

PVC. อเนกประสงค์ 

ในปัจจบุนัการน า PVC. มาใช้ประโยชน์มีมากมายหลายอยา่ง สว่นมากจะเป็นการน ามาใช้ในระบบสขุภณัฑ์และ

การเกษตร เป็นสว่นใหญ่ทัง้ที่ทอ่ PVC. สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกวา่นัน้โดยการน าประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

โดยการน ามาแก้ปัญหาเร่ืองมะมว่งหรือผลไม้ทางการเกษตรตา่งๆ ซึง่ปัญหาของผลไม้สว่นใหญ่คือแมลงที่มารบกวนจึงมี

การหอ่ผลไม้ไว้ เนื่องจากปัจจบุนัเกษตรกรได้มีการปลกูพืชยืนต้นมากขึน้ เช่น กระท้อน ฝร่ัง มะมว่ง ฯลฯ โดยผลไม้เหลา่นี ้

จ าเป็นต้องมีการหอ่ผล เพื่อป้องกนัแมลงและศตัรูพืชอื่นๆ โดยในอดีตที่ผา่นมาเกษตรกร ได้ท าการหอ่ไม้ด้วยวิธีการท่ีต้อง

ปีนขึน้ไปหอ่ผล เป็นวิธีการท่ีเสีย่งตอ่การได้รับบาดเจ็บจากการพลาพลัง้ตกลงมาจากต้น และอาจจะถึงชีวิตได้ซึง่การใช้ 

PVC. ในการหอ่ผลไม้ถือได้วา่เป็นการแก้ปัญหาเร่ืองการหอ่ผลไม้ที่ยุง่ยากได้และสามารถให้การหอ่ผลไม้เป็นเร่ืองที

รวดเร็วและง่าย แล้วก็ปลอดภยัขึน้นอกจาก PVC. จะสามารถใช้ในการหอ่ผลไม้แล้วยงัสามารถแก้ปัญหาเร่ืองการเปลีย่น

หลอดตะเกียบได้ด้วย โดยใช้ทอ่ PVC.มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกนั ซึง่สะดวกและปลอดภยัแม้แตค่นชราเด็กก็สามารถ

เปลีย่นหลอดตะเกียบที่อยูส่งูติดบนเพดานได้โดยไมเ่กิดอนัตรายและสะดวกปลอดภยั 

ดงันัน้คณะผู้จดัท าจึงท า PVC. อเนกประสงค์ขึน้โดยการน า PVC. มาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านขึน้นอกจากงาน

สขุภนัฑ์และการเกษตรแล้วยงัสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาการหอ่ผลไม้และการเปลีย่นหลอดตะเกียบอยา่งสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภยัลดความเสีย่งอนัตราย 

 

แมลงวนัผลไม้ (Oriental fruit fly) 

                ความเสยีหายของผลไม้จะเกิดเมื่อแมลงเพศเมียวางไข ่ตวัหนอนท่ีฟักจากไขจ่ะชอนไชอยูภ่ายใน ท าให้ผลเนา่

เสยีและร่วงหลน่ลงพืน้ แมลงวนัผลไม้วางไขใ่นผลไม้ที่ใกล้สกุและมีเปลอืกบาง ผลไม้ที่ถกูท าลายนี ้มกัจะมีโรคและแมลง

ชนิดอื่นเข้าท าลายซ า้ ท าให้ผลผลติเสยีหายคิดเป็นมลูคา่มหาศาลจนก่อปัญหาเศรษฐกิจระดบัชาติได้เลย   

หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ หรือที่เราเรียกกนัติดปากวา่ หลอดตะเกียบ นัน้ เป็นหลอดฟลอูอเรสเซนต์ขนาดเลก็ที่ได้มี

การพฒันาขึน้ มาเพื่อให้เกิดการประหยดัพลงังานและเพื่อใช้แทนหลอดไส้ที่ใช้กนัมาแตด่ัง้เดิมคะ่ หลอดคอมแพคฟลอูอ

เรสเซนส์จะมีขนาด กระทดัรัดและมีก าลงัสอ่งสวา่งสงู เหมาะสมในการให้แสงสวา่งทัว่ไป ที่ต้องการความสวยงาม มีอายุ

การใช้งานนานกวา่หลอดไส้ประมาณ 8 เทา่ หรือ 8,000 ชัว่โมง และการใช้พลงังานของหลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์จะ

น้อยกวา่หลอดไส้ ประมาณ 4 เทา่ ปัจจบุนั 

 

 

 



หัว PVC. เปลี่ยนหลอดไฟ 

 1) วัดขนาดท่ออลูมิเนียมให้ได้ท่อนละ 1.5 เมตรเท่าๆกัน ตัดส่วนที่เกินทิง้ 

 

  

2) ยงิกาวร้อนที่บริเวณปลายท่ออลูมิเนียมแล้วติดข้อต่อเกลียวPVCลงไปให้แน่น ติดข้อต่อ                                              

เกลียวที่ท่ออลูมิเนียมทัง้ 4 ท่อ 

 

¬  

3) เลื่อยปลายท่อน PVC ท่อนเล็ก ออกเป็นซี่ฟัน 6 ซี่ เท่าๆกัน เพื่อท าเป็นหัวจับหลอดไฟ 

 

 



4) ทากาวที่แผ่นยาง 

 

  

5) ยงิกาวร้อนที่ด้านในของข้อต่อลดขนาด แล้วน าหัวจับมาต่อเข้าด้วยกันให้แน่น 

 

 

6) น าข้อต่อส่วนหัวจับที่ติดกันแน่นแล้ว มาประกอบเข้ากับตัวด้าม แล้วขันเกลียวให้แน่น 

 

  



7) รูปสิ่งประดิษฐ์ที่เสร็จสิน้ขัน้ตอนสุดท้ายแล้ว 

 

 

 

 

หัว PVC. ห่อผลไม้ 

1)ตัดท่อ PVC ขนาด 3” หรือ 4” ให้ยาว 6-7 ซม. และเจาะรูไว้ร้อยเชือกห่อ 4 มิล ริมด้านล่าง (ที่ผมท าเจาะไว้ 

2 รู ส าหรับคนถนัดซ้าย หรือถนัดขวา)เพื่อท าเป็นตัวกระบอกห่อ 

 



2)ตัดท่ออลูมิเนียม,ท่อPVC. หกหุนยาว 1.5-3.00 ซม. ใช้ 4 ท่อน แล้วใช้ข้อต่อตรงทากาวสวมติดด้ามด้านหน่ึง 

ให้แต่ละท่อนเป็นตัวผู้+ตัวเมีย เพื่อสวมต่อให้ยาวหรือถอดให้สัน้ได้ตามลักษณะใช้งาน ใช้ท่ออลูมิเนียมเป็น

ด้ามต่อ 3 ท่อน ท่อPVC.อีกท่อนน าไปท าเป็นด้ามห่อ ยดึติดกับกระบอกห่อ 

 

 

 

3)การท าด้ามห่อ ใช้ด้ามในข้อ 2 มาท าด้ามห่อ โดยการใช้ความร้อนลวกปลายด้ามให้ PVC อ่อนตัว แล้วน าไป

ดัดให้โค้งขึน้รูปตามต้องการ (ความร้อน ให้ใช้น า้มันพืช ตัง้ไฟให้ร้อนแล้วตักราด PVC ในส่วนที่ต้องการดัด ขึน้

รูปโดยท าไม้ท าแม่แบบก่อนแล้วจึงน า PVC ที่ร้อนๆอ่อนตัวลงในแบบ หาของหนักๆกดทับทิง้ไว้ให้เยน็ 2-3 

นาที น าออกจากแม่แบบ ห้ามใช้ PVC ลนไฟตรงๆเด็ดขาด) จากนัน้ใช้สว่านเจาะรู ที่ปลายด้ามห่อ 1 รู และ

เจาะด้ามห่อ 1 รู ส าหรับร้อยเชือกห่อเพื่อใช้งาน 

 

  

 

 



4)ใช้กระบอกห่อที่เตรียมไว้ตามข้อ 1 มาเยบ็ติดกับด้ามห่อตามข้อ 3 ด้วยสกรู เสร็จแล้วจะได้เคร่ืองห่อไว้ใช้

งาน  

 

 

5)เชือกดึงช่วยห่อ ให้น าเชือกไนล่อนมาขมวดปมเพียงด้านเดียว (ปลายไนล่อน เพื่อไม่ให้คลายเกลียว ให้ใช้ไฟ

ลนจนไนล่อนละลายยดึรวมเป็นเนือ้เดียวกัน) การร้อยเชือกดึงช่วยห่อ ให้เร่ิมร้อยจากรูริมด้านล่างกระบอก 

จากด้านนอก เข้าไปในกระบอกห่อ ขึน้ร้อยปลายด้ามห่อ แล้ววกกลบั ลงร้อยเข้าในด้ามกระบอกห่อ การต่อ

ด้ามให้ยาว ต้องร้อยเชือกซ่อนตลอดในด้ามห่อ ปลายเชือกที่เลยออก มาทางด้านล่างด้ามห่อ คือตัวกลไกการ

ท างานของเคร่ืองมือช่วยห่อนี ้(ส าหรับกระตุก ดึงใช้งาน) 

 

 

 

 

 



 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

 4.1 ในการท าโครงการนี ้มีข้อผิดพลาดระหวา่งการวางแผนและการท างานให้เห็น ดัง้นัน้จึงมีการจดัการวางแผนในการ

ด าเนินการคือมีการวางแผนและแบง่งานอยา่งเป็นขัน้ตอนเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการท างานน้อยที่สดุ โดยวิเคราะห์และ

ท าการปรับปรุง 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงงานไม้จบัเปลีย่นหลอดไฟในท่ีสงู เป็นโครงการท่ีช่วยให้สามารถถอดหรือเปลีย่นหลอดไฟได้ สะดวก ปลอดภยั มาก

ขึน้ ซึง่ประกอบไปด้วย ทอ่อลมูิเนียม ยางในรถจกัรยานยนต์ ข้อตอ่ทอ่ PVC ฯลฯ ซึง่ผา่นการทดลองมาแล้ววา่มีความ

ปลอดภยั สามารถน าไปใช้ศกึษา น ามาใช้ได้จริง และสรุปผลการทดลองอยา่งเป็นขัน้ตอนเพื่อการสะดวกในการศกึษาโดย

ศกึษารายละเอียดตา่งๆได้ภายในโครงการเลม่นี ้

 ประโยชน์ 

1. ประดิษฐ์เคร่ืองมือที่ใช้ในการหอ่ผลไม้เพื่อช่วยป้องกนัแมลงมาท าลายผลผลติได้ 

2. ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการผลติอปุกรณ์ 

3. หอ่ผลไม้และเปลีย่นหลอดไฟที่อยูส่งูได้ 

4. ลดความเสีย่งอนัตรายจากการหอ่ผลไม้และเปลีย่นหลอดไฟ 

 ปัญหาและอุปสรรค 

1. ปัญหาในการวางแผนด าเนินงาน 

 การเลอืกจดัซือ้อปุกรณ์ที่หาได้ยากและไมไ่ด้ตามต้องการ 

2. ปัญหาด้านอปุกรณ์ที่จ ากดั 

 อปุกรณ์มีขนาดยาว และมีน า้หนกัมากพอสมควร 

 

 



 

 

 

 

 

           

           


