






ค าน า 
 

 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ส าหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2550 โดยความร่วมมือระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ .) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ .) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และส านักงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ปัจจุบันทั่วประเทศมีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 210 โรงเรียนทั่วประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศจัดตั้งเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นการเข้าค่ายวิชาการ การเข้า
ค่ายวิทยาศาสตร์ การเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย ฝึกประสบการณ์กับนักวิจัยหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย     
ฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม น าเสนอโครงงานจัดท าขึ้นในการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 ปี 2559 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังที่ 8 มีโรงเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จาก 10 จังหวัด 28 โรงเรียน เข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้ 1) จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนบรบือ 
วิทยาคาร โรงเรียนวาปีปทุม 2) จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนอนุกูลนารี         
3) จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนชุมแพศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 4) จังหวัดนครพนม ได้แก่ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม         
5) จังหวัดหนองคาย ได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 6) จังหวัดสกลนคร ได้แก่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
7) จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี โรงเรียนสตรีศึกษา               
8) จังหวัดเลย ได้แก่ โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 9) จังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 10) จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียน
ราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร เอกสารรวบรวมบทคัดย่อฉบับนี้จัดท า
ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา  2559 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 
 เอกสารรวบรวมบทคัดย่อฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์
ส าหรับบนักเรียนละบุคคลทั่วไป 
 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทุก
โรงเรียน ขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ .) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดประชุมครั้งนี้ 
 

 
 

 

(นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

ประธานด าเนินงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
กลุ่มงานโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ 

 

ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
  ครั้งที่ 8 ประจ าปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. 
 ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 ข้อที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อที่ 10 สถานศกึษามีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 
 มาตรฐานด้านผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน 
 ข้อที่ 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานนักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนักเรียนทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถพิเศษ เน้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทุกระดับ 
 ข้อที่ 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ และ นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
 ข้อที่ 4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา   
  กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (    ) ต่อเนื่อง 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 
 

ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 4 – 6  สิงหาคม 2559 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พุทธศักราช 2550 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
ส านักงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่ก าหนดให้สถานศึกษามีมาตรฐานคุณภาพ มุ่งให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยนักเรียนที่เรียนในโครงการดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากประสบการณ์จริง ร่วมกันเรียนรู้ที่จะคิดเป็น 
ท าเป็น และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้โดยใช้วิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานคณิตศาสตร์ หรือโครงงานด้านเทคโนโลยี โครงงานด้านสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสน าเสนอผลงาน
จากโครงงานที่จัดท าข้ึน อันจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการสู่การเป็นนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ดี มีคุณภาพ  
มีคุณธรรม ในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป  ดังนั้น เครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงได้จัดท าโครงการประชุมวิขาการนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ จ านวน 28 โรงเรียน ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร รับเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนในโครงการ ฯ ให้ได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนในโครงการ ฯ ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การท าโครงการ       
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การน าเสนอโครงงานต่อสาธารณชน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
จากโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 28 โรงเรียน จ านวน 840 คน ได้น าเสนอโครงงานต่อสาธารณชน 
  3.1.2 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 28 โรงเรียน จ านวน 840 คน ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนในโครงการ ฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   3.2.2 นักเรียนในโครงการ ฯ มีวิสัยทัศน์และเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  3.2.3 นักเรียนในโครงการ ฯ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือเสนอโครงงานกับนักเรียนมี   
โครงการ ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 28 โรงเรียน  
 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   1.   ประชุมคณะด าเนินงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ   

มกราคม 2559 ผู้บริหารสถานศึกษา 
และคณะกรรมการด าเนินงาน 

   2.   น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ 

กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

   3.   ด าเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม – สิงหาคม 
2559 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
และคณะกรรมการด าเนินงาน 

   4.   ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

กันยายน 2559 ผู้บริหารสถานศึกษา 
และคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

6. งบประมาณ 
 6.1   ใช้งบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม งบด าเนินการ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
 6.2   ค่าลงทะเบียนจากนักเรียนและครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม คนละ 1,500 บาท   
คิดจาก 28 โรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียน 30 คน และครู 5 คน รวม 35 คน เป็นเงิน 1,470,000 บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
  รวมงบประมาณท้ัง 2 ส่วน เป็นเงิน 2,070,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนจังหวัดคู่พัฒนา หนองคาย – อุดรธานี 
 7.1   โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (ป.ท.ค.) จังหวัดหนองคาย (เจ้าภาพ) 
 7.2   โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย (ช.พ.) จังหวัดหนองคาย 
 7.3   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (อ.พ.) จังหวัดอุดรธานี 
 7.4   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (ร.น.)  จังหวัดอุดรธานี 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

2
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 
 

ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 4 – 6  สิงหาคม 2559 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พุทธศักราช 2550 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
ส านักงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่ก าหนดให้สถานศึกษามีมาตรฐานคุณภาพ มุ่งให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยนักเรียนที่เรียนในโครงการดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากประสบการณ์จริง ร่วมกันเรียนรู้ที่จะคิดเป็น 
ท าเป็น และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้โดยใช้วิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานคณิตศาสตร์ หรือโครงงานด้านเทคโนโลยี โครงงานด้านสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสน าเสนอผลงาน
จากโครงงานที่จัดท าข้ึน อันจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการสู่การเป็นนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ดี มีคุณภาพ  
มีคุณธรรม ในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป  ดังนั้น เครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงได้จัดท าโครงการประชุมวิขาการนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ จ านวน 28 โรงเรียน ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร รับเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนในโครงการ ฯ ให้ได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนในโครงการ ฯ ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การท าโครงการ       
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การน าเสนอโครงงานต่อสาธารณชน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
จากโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 28 โรงเรียน จ านวน 840 คน ได้น าเสนอโครงงานต่อสาธารณชน 
  3.1.2 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 28 โรงเรียน จ านวน 840 คน ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้จังหวัดหนองคาย 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนในโครงการ ฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   3.2.2 นักเรียนในโครงการ ฯ มีวิสัยทัศน์และเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  3.2.3 นักเรียนในโครงการ ฯ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือเสนอโครงงานกับนักเรียนมี   
โครงการ ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 28 โรงเรียน  
 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   1.   ประชุมคณะด าเนินงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ   

มกราคม 2559 ผู้บริหารสถานศึกษา 
และคณะกรรมการด าเนินงาน 

   2.   น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ 

กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

   3.   ด าเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม – สิงหาคม 
2559 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
และคณะกรรมการด าเนินงาน 

   4.   ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

กันยายน 2559 ผู้บริหารสถานศึกษา 
และคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

6. งบประมาณ 
 6.1   ใช้งบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม งบด าเนินการ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
 6.2   ค่าลงทะเบียนจากนักเรียนและครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม คนละ 1,500 บาท   
คิดจาก 28 โรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียน 30 คน และครู 5 คน รวม 35 คน เป็นเงิน 1,470,000 บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
  รวมงบประมาณท้ัง 2 ส่วน เป็นเงิน 2,070,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนจังหวัดคู่พัฒนา หนองคาย – อุดรธานี 
 7.1   โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (ป.ท.ค.) จังหวัดหนองคาย (เจ้าภาพ) 
 7.2   โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย (ช.พ.) จังหวัดหนองคาย 
 7.3   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (อ.พ.) จังหวัดอุดรธานี 
 7.4   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (ร.น.)  จังหวัดอุดรธานี 
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 7.5   โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา (อ.พ.ร.)  จังหวัดอุดรธานี 
  7.6   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร (ป.ศ.) จังหวัดอุดรธานี 
8. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559 
 

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบจากหลักฐานการ
ลงทะเบียน 

เอกสารการลงทะเบียน 

การน าเสนอโครงงาน ตรวจเอกสารและการน าเสนอ
โครงงานจากคณะกรรมการ
วิพากษ์โครงงาน 

แบบประเมินโครงงาน 

การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็น 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีโอกาสเผยแพร่โครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
 10.2 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย 
 10.3 นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

  
 

          ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายชัยรัตน์  หลายวัชระกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
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หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน 
 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
    ที่อยู่ ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
    สายด่วนกระทรวงศึกษา 1579  เบอร์โทร 0-2288-5511 
 

 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

    ที่อยู่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
    โทร 0-2392-4021  โทรสาร 0-2381-0750 Call Center 0-2335-5222 
 
    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
    ที่อยู่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
    โทรศัพท์ : 026-448-150 ถึง 54 โทรสาร : 026-448-027 ถึง 29 
 
    โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (ป.ท.ค.) จังหวัดหนองคาย 
    ที่อยู่ : เลขที่ 52 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ต าบลโพธิ์ชัย 
   อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
    รหัสไปรษณีย์ 43000 โทรศัพท์ : 042-411-203 โทรสาร : 042-412-485 
    Website : http://www.schoolptk.ac.th 
 
    โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย (ช.พ.) จังหวัดหนองคาย 
    ที่อยู่ : เลขที่ 240 หมู่ 2 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ต าบลจุมพล อ าเภอเมือง  
    จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ : 042-471-051 โทรสาร : 042-471-050 
    Website : http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1043660514 
 
     

    โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (อ.พ.) จังหวัดอุดรธานี 
    ที่อยู่ : เลขที่ 77 ถนนศรีสุข ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
    รหัสไปรษณีย์ 41000 โทรศัพท์ : 042-221-960  โทรสาร : 042-221-960 
    Website : http://www.udonpit.ac.th 
      

   โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร (ศ.ร.ว.) จังหวัดหนองบัวล าภู 
    ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 1 ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
    รหัสไปรษณีย์ 39180  โทรศัพท์ : 042-354-079  โทรสาร : 042-354-079 
    Website : http://www.srw.ac.th 
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    โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (ร.น.) จังหวัดอุดรธานี 
    ที่อยู่ : เลขที่ 103 ถนนศรีสุข ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
    รหัสไปรษณีย์ 41000  
   โทรศัพท์ : 042-244-415 ถึง 17  โทรสาร : 042-328-960 
    Website : http://www.rachinuthit.ac.th 

 
 

    โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร (ป.ศ.) จังหวัดอุดรธานี 
    ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนนรอบเมือง ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  
    จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-223-465 โทรสาร : 042-223-279 
    Website : http://www.prachaks.ac.th 

 
 
     

    โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ (อ.พ.ร.) จังหวัดอุดรธานี 
    ที่อยู่ : เลขที่ 97 ถนนอุดรธานี-หนองบัวล าภู ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง  
    จังหวัดอุดรธานี 41000  โทรศัพท์ : 042-221-331  โทรสาร : 042-221-331 
    Website : http://www.upr.ac.th 
 
     

    โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ข.ก.) จังหวัดขอนแก่น 
    ที่อยู่ : เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   
    รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ : 043-243-922 โทรสาร : 043-246-958 
    Website : http://www.kkw.ac.th 
 
     

    โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (ก.น.ว.) จังหวัดขอนแก่น 
    ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 2 ถนนเหล่านาดี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
    รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ : 043-225-637  โทรสาร : 043-225-637 
    Website : http://www.knw.ac.th 
 
     

    โรงเรียนกัลยาณวัตร (ก.ว.) จังหวัดขอนแก่น 
    ที่อยู่ : เลขที่ 240 ถนนหลังเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   
    รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ : 043-224-427 โทรสาร : 043-224-175 
    Website : http://www.kw.ac.th 
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    โรงเรียนชุมแพศึกษา (ช.ศ.) จังหวัดขอนแก่น 
    ที่อยู่ : เลขที่ 197 หมู่ 18 ถนนมลิวรรณ ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ 
    จังหวัดขอนแก่น 40130 โทรศัพท์ : 043-311-118  โทรสาร : 043-312-195 
    Website : http://www.cpss.ac.th 
 
     

    โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (ก.พ.ส.) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    ที่อยู่ : เลขที่ 66 ถนนอรรถเปศล ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   
    รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์ : 043-811-278 โทรสาร : 043-813-409 
    Website : http://www.kalasinpit.ac.th 

 
     

    โรงเรียนอนุกูลนารี (อ.น.ร.) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    ที่อยู่ : เลขที่ 159 ถนนภิรมย์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์ : 043-811-271  โทรสาร : 043-812-523 
    Website : http://www.anukoolnaree.ac.th 
 
     
 

   โรงเรียนสารคามพิทยาคม (ส.ค.) จังหวัดมหาสารคาม 
    ที่อยู่ : ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
    รหัสไปรษณีย์ 44000 โทรศัพท์ : 043-711-585  โทรสาร : 043-722-400 
    Website : http://www.spk.ac.th 
 
     

    โรงเรียนผดุงนารี (ผ.น.) จังหวดัมหาสารคาม 
    ทีอ่ยู่ : เลขที่ 143 ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
    รหัสไปรษณีย์ 44000 โทรศัพท์ : 043-711-269  โทรสาร : 043-713-075 
    Website : http://www.phadungnaree.ac.th 
 
     
 

    โรงเรียนบรบือวิทยาคาร (บ.ค.) จังหวัดมหาสารคาม 
    ที่อยู่ : เลขที่ 53 หมู่ 3  ต าบลหนองสิม  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม   
    รหัสไปรษณีย์ 44130 โทรศัพท์ : 043-771-026  โทรสาร : 043-771-027 
    Website : http://www.bwk.ac.th 
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   โรงเรียนวาปีปทุม (ว.ท.) จังหวัดมหาสารคาม 
    ที่อยู่ : เลขที ่303 หมู่ 25 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ต าบลหนองแสง 
        อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ : 043-799-372 
      โทรสาร : 043-799-372 Website : http://www.wpt.ac.th 
 
 
   โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (ป.ย.) จังหวัดนครพนม 
    ที่อยู่ : เลขที่ 34 ถนนปิยะมหาราชาลัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
    จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-511-188  โทรสาร : 042-512-060 
    Website : http://www.piya.ac.th 

 

 
    โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (น.พ.ว.) จังหวัดนครพนม 
    ที่อยู่ : เลขที่ 34  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 
    โทรศัพท์ : 042-511-509  โทรสาร : 042-511-261 
    Website :  
 
     

   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (ร.ว.) จังหวัดร้อยเอ็ด 
    ที่อยู่ : เลขที่ 275 ถนนเทวาภิบาล ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
    รหัสไปรษณีย์ 45000 โทรศัพท์ : 042-511-180  โทรสาร : 043-511-180 
    Website : http://gifted.rw.ac.th 
 
     
   โรงเรียนสตรีศึกษา (ส.ศ.) จังหวัดร้อยเอ็ด 
    ที่อยู่ : เลขที่ 149 ถนนสุริยเดชบ ารุง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  
    จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 043-511-410  โทรสาร : 043-511-787 
    Website : http://www.strisuksa.ac.th 
 
 
    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี (ศส.ธ.) จังหวัดร้อยเอ็ด 
    ที่อยู่ : เลขที่ 14 ต าบลนิเวศน์  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  45170 
    โทรศัพท์ : 042-569-034  โทรสาร : 043-569-343 
    Website : http://www.ssts101.com 
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หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน 
 

 
    โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (ส.ก.ร.) จังหวัดสกลนคร 
    ที่อยู่ : เลขที่ 74/26 ถนนใสสว่าง ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง 
    จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 042-713-566  โทรสาร : 042-711-788 
    Website : http://www.sakolraj.ac.th 
 
   โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา (ธ.น.ว.) จังหวัดสกลนคร 
    ที่อยู่ : เลขที่ 606 หมู่ 1 ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000 
    โทรศัพท์ : 042-970-128  โทรสาร : 042-743-678 
    Website : http://www.tnw.ac.th 
 
     

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต.อ.) จังหวัดสกลนคร 
    ที่อยู่ : เลขที ่121 หมู่ 20 ถนนนิตโย ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 
    จังหวัดสกลนคร 47110 โทรศัพท์ : 042-721-181  โทรสาร : 042-722-123 
    Website : http://www.triam-ne.ac.th 
 
 
     

    โรงเรียนเลยพิทยาคม (ล.พ.ค.) จังหวัดเลย 
    ที่อยู่ : ถนนเลย-ด่านซ้าย ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  42000  
   โทรศัพท์ : 042-861-344  โทรสาร : 042-861-566 
    Website : http://www.loeipit.ac.th 

 
   โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา (ล.อ.ว.) จังหวัดเลย 
    ที่อยู่ : เลขที่ 251 หมู่ 4 ต าบลนาอาน อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 42000 
    โทรศัพท์ : 042-812-428  โทรสาร : 042-844-637 
    Website : http://www.nukul.ac.th 
 
     

     
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (น.พ.) จังหวัดหนองบัวล าภู 
    ที่อยู่ : เลขที่ 273/1 หมู่ 10 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
    รหัสไปรษณีย์ 39000   โทรศัพท์ : 043-312-548  โทรสาร : 043-312-548 
    Website : http://www.buapit.ac.th 
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ก าหนดการประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คร้ังที ่8 

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559 

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 (เสื้อพละศึกษาสวมกางเกงขายาวสีเข้มและรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ) 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.00 – 10.00 น ลงทะเบียน 
- ครูและนักเรียนตรวจสอบรายชื่อ  
- รับเอกสารสูจิบัตร กระเป๋า รปูเล่มบทคัดย่อ  
  ตารางน าเสนอโครงงาน บัตรรบัประทานอาหาร 
  และเสื้อค่ายประชุมวิชาการ 
- นักเรียนส่งรูปเล่มโครงงานฉบบัสมบูรณ์ 5 เล่ม  
   และแผ่น CD ไฟล์น าเสนอ 1 แผ่น ต่อ 1 โครงงาน 
- ส่งธงและแผ่น CD เพลงมาร์ชของโรงเรียนตนเอง 1 แผ่น 

Talented Center 
ห้องแนะแนว 
(ศูนย์ประสานงานการจัดงาน) 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 
 
 

- นักเรียนไปติดตั้ง โปสเตอร์ไวนิล บริเวณลานจอดรถ (Poster 
Presentation Area) 

ลานจอดรถครู ข้างอาคาร 3 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

- โรงเรียนที่เข้าร่วมงานจ่ายคา่ลงทะเบียนกิจกรรมส าหรับครู 
  และนักเรียน 1,500 บาท/คน  
- โรงเรียนที่เข้าร่วมงานรับเงินคา่น้ ามนัเชื้อเพลิงเพื่อไว้ใช้ในการ 
  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 4 เส้นทาง โรงเรียนละ1,500 บาท  
  พร้อมยื่นเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

Talented Center 
ห้องแนะแนว 
(ศูนย์ประสานงานการจัดงาน) 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

10.00 – 12.00 น. กรรมการวิพากษ์โครงงานประชมุแนวทางการปฏิบัตงิาน 
และเกณฑ์การให้คะแนน กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย 

ห้องประชุมวรนุช 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

10.30 – 12.00 น. นักเรียนรับฟังค าชี้แจงก าหนดการประชุมวชิาการ หอประชุม 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหาร 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

13.00 – 16.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง Inspiration by Science 
โดย วิทยากร จาก สสวท. 

หอประชุม 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

16.00 – 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น โรงอาหาร 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

17.30 – 21.00 น. พิธีเปิด การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม คร้ังที่ 8 
- แขกผู้มีเกียรติ/ผู้บริหารโรงเรียน/คณะครู/ตัวแทนนักเรียน   
  พร้อมกันที่บริเวณงาน 
- การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร 
- ประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษฯ กล่าวต้อนรับ
ท่านประธานใน พิธี รศ.ดร.ธัชชยั  สุมิตร และแขกผู้มีเกียรติ 

หอประชุม 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 (ต่อ) 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

17.30 – 21.00 น. 
(ต่อ) 

- ดร.วีระเดช  ซาตา ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นนคร-    
  วิทยาลัย ประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียน   
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  ตอนบน ประธานการจัดงานกล่าวรายงาน 
- ประธานในพิธี รศ.ดร.ธัชชัย  สุมิตร กล่าวเปิดงาน และ 
  1. มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ. สสวท.  
  และ สวทช. 
  2. มอบโล่ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการที่มีคุณปูการต่อ 
  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ   
  3. มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ตัวแทนโรงเรียนใน 
  เครือข่าย, ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
  วิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 28 โรงเรียน 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบของที่ระลึกแก่ท่าน 
  ประธานในพิธี และคณะ 
- การแสดงพิธีเปิดงานประชุมวชิาการ 

หอประชุม 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

 

วัน ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559  (ชุดนักเรียน) 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

06.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ โรงอาหาร 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

08.00 – 08.30 น. กรรมการวิพากษ์โครงงานพร้อมกันที่ห้องน าเสนอโครงงาน อาคาร 6 และ อาคาร 8 

นักเรียนรายงานตัวที่หนา้ห้องน าเสนอโครงงาน อาคาร 6 และ อาคาร 8 

08.30 – 10.15 น. น าเสนอโครงงานนักเรียนโดยแบ่งแยกตามสาขาวชิาการ
น าเสนอโครงงาน*  

อาคาร 6 และ อาคาร 8 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

    สาขาฟสิิกส์ และ ดาราศาสตร์   จ านวน 5  ห้อง อาคาร 8 ห้อง 811, 812,  813, 
814, 821 

    สาขาเคมี                           จ านวน 6  ห้อง อาคาร 6 ห้อง 613, 615, 621, 
633, 634, 635  

    สาขาชีววิทยา                      จ านวน 6 ห้อง อาคาร 6  ห้อง 628, 631/1, 
631/2, 636, 638/1, 638/2 

    สาขาคณิตศาสตร์                  จ านวน 6 ห้อง อาคาร 6 ห้อง 623, 624 
    สาขาคอมพิวเตอร์                 จ านวน 3 ห้อง อาคาร 8 ห้อง 822, 823, 824 
    การน าเสนอเปน็ภาษาอังกฤษ    จ านวน 2 ห้อง อาคาร 6 ห้อง 611, 612 

* ก าหนดนักเรียนน าเสนอไม่เกิน 15 นาที กรรมการให้ข้อเสนอแนะประมาณ 10 นาที รวมประมาณ 25 นาที  
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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วัน ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559  (ต่อ) 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

 
08.30 – 10.15 น. 

พิธีเปิดอาคารห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือด้านการทดลองแก่โรงเรียนใน สปป.ลาว 
ตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

อาคาร 4 ชั้น 1 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยาและห้องฝึกอบรม 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
10.30 – 12.00 น. 
13.00 – 16.30 น. 

นักเรียนน าเสนอโครงงานนักเรียน (ต่อ) ตามห้องในตารางน าเสนอ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง STEM Education for Secondary 
School (กลุ่มเป้าหมาย : ครูโรงเรียนใกล้เคียงและครูจาก สปป. 
ลาว) โดย วิทยากร จาก สสวท. 

ห้องประชุมวรนุช 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ  
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีร้างชาติโดย วทิยากร จาก สสวท. 
2. Inspiration by Science โดย วิทยากร จาก สสวท. 

หอประชุม 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ โดย สสวท. สวทช. อพวช. และ
หน่วยงานของรัฐ-เอกชน 

ลานเพลนิหนา้อาคาร 3 

กิจกรรม Science Show และ Science Experiment 
โดย สสวท. สวทช. และโรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร 

ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ อาคาร 4 

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ โดย สสวท.  ห้อง Conference 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหาร 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
16.30 – 17.30 น. - ตัวแทนโรงเรียนรับไวนิลโปสเตอร์โครงงานคืน 

- พักผ่อนตามอัธยาศัย  แตง่กายโดยใส่เสื้อค่ายประชุมวชิาการ เพื่อ 
  เตรียมตัวเข้าร่วมพิธีมอบธง และพิธีปดิ 
- เดินทางไปโรงแรมรอยัลนาคารา อาคาร Convention Center    
  (ทางไปดา่นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว) 

 

17.30 – 21.30 น. กิจกรรมพิธีส่งมอบธง และพิธีปิด 
- แขกผู้มีเกียรติ/ผู้บริหาร/คณะครู/นักเรียน/Staff พร้อมกันที่ 
  ห้องอาหาร Convention Centre โรงแรมรอยัลนาคารา เพือ่ร่วม 
  รับประทานอาหารเย็น 
- ชมการแสดงวงดนตรี P.T.K Band   
- รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานในพิธีปิด เดินทางมาถึงบริเวณงาน 

อาคาร Convention 
Centre 
โรงแรมรอยัลนาคารา 
จังหวัดหนองคาย 
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วัน ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559  (ต่อ) 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

17.30 – 21.30 น. 
(ต่อ) 

ดร.วีระเดช  ซาตา ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
ประธานจัดงานกลา่วรายงานสรปุการด าเนนิงานฯ ครั้งที่ 8 
- มอบเกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอโปสเตอร์ 
  ยอดเยี่ยม (Poster Presentation Award) 
- มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนที่น าเสนอ   
  โครงงานแบบปากเปล่ายอดเยีย่ม (Oral Presentation  
  Awards) 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร-ตัวแทน เชิญธง 
  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ข้ึนเวที  
- ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานเครือข่าย 
  เพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาค 
  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวเปิดงานและรับธงจาก 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เพื่อมอบต่อให้กับ  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารและคณะ ในการ 
  จัดเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2560 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนเจ้าภาพ 
  คร้ังที่ 9 กล่าวแสดงความรู้สึกและแสดงวสิัยทัศน ์
- ชมการแสดงของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
- ชมการแสดงและวงดนตร ี
- ประธานในพิธีกลา่วปดิงาน 
- ถ่ายภาพร่วมกัน 
- เสร็จพิธี 
- ปิดงานเลี้ยงพิธีมอบธง 

อาคาร Convention Centre 
โรงแรมรอยัลนาคารา 
จังหวัดหนองคาย 

 
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559  (ชุดสุภาพหรือตามที่โรงเรียนก าหนด) 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
06.00 – 17.00 น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษา 4 เส้นทาง 

และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
แหล่งทัศนศึกษาในจงัหวัด
หนองคาย/สปป.ลาว 
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การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 4 เส้นทาง  วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 
เส้นทางที่ ชื่อเส้นทาง สถานที่ หมายเหต ุ

1 เส้นทางตามรอยอารย-
ธรรม สักการะสังเวชนีย-
สถาน เที่ยวชมธรรมชาติ 

1. วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)    
2. วัดพระธาตุบังพวน   
3. วัดศรีชมพูองค์ต้ือ        
4. วัดผาตากเสื้อ (Skywalk) 

 

2 เส้นทางแห่งเกษตรกรรม 
ศรัทธา ความเชื่อแห่งองค์
นาคา 

1. วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)      
2. ศาลาแก้วกู่   
3. พุทธสถานพระพุทธเจ้า 5 พระองค ์
4. วัดไทย,  วัดหลวง (เจดีย์น้ าหยด) 

 

3 เส้นทางสะบายดี
เวียงจันทน์ สปป.ลาว** 

1. พระธาตุหลวง                      
2. ประตูชัย   
3. วัดพระแก้ว วัดศรีบุญเรือง        
4. Duty Free 

**ช าระเพิ่มคน
ละ 550 บาท 

4 หนองคายเมืองน่าอยู่ 
ประตูสู่อินโดจีน 

1. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจืด มข. วิทยาเขต หนองคาย  
2. วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)    
3. ศาลาแก้วกู ่
4. พระธาตุกลางน้ า (พระธาตุหล้าหนอง) 
5. ตลาดอินโดจีน (ท่าเสด็จ)  ลานน้ าพุพญานาคคู่ 

 

 
หมายเหตุ  1. ให้ทุกโรงเรียนน าธงประจ าโรงเรียนมาในวันท่ี 4 มิถุนายน 2559 
   2. ให้ติดป้ายช่ือแขวนคอของนักเรียนทุกคน ตลอดการประชุม (แต่ละโรงเรียนน ามาเอง 
       สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี www.schoolptk.a.c.th/esc-startup2016 
    3. ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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บทคัดย่อ
สาขาฟิสิกส์
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ชื่อโครงงาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพที่นอนยางพาราด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ 
   Increasing efficiency of latex mattress by adding Nano ZnO 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายกานตพิชญ์ส บุญพรหมมา 
   2. นางสาวธีร์รดา เทียมกลาง 
   3. นางสาวอภิสรา เทวินทรภักติ 
E-mail address Yossawat.phd@gmail.com 
โรงเรียน   ขอนแก่นวิทยายน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา  1. นายยศวัฒน์ พาผล 
   2. นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 
ที่ปรึกษาพิเศษ  - 
 

บทคัดย่อ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพที่นอนยางพาราด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์เป็นการศึกษา ความเข้มข้น

ของนาโนซิงค์ออกไซด์ (0.1%  0.5% และ 1.0% ของน้ าหนักเนื้อยางพารา) ที่มีผลต่อความสามารถในการ
ทนต่อความร้อนที่ต่างกัน โดยเปรียบเทียบกับการทดสอบความสามารถในการทนต่อความร้อน ได้แก่ ค่า
ทนต่อแรงดึงค่าร้อยละการยืดออก ณ จุดขาด และการบวมตัวในสารละลายกรดน้ าส้มของที่นอนยางพารา
ทั่วไป จากการศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาค่าความทนต่อแรงดึงของที่นอนยางพาราทั่วไปและที่
นอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของ นาโนซิงค์ออกไซด์ 0.1% 0.5% และ 1.0% ของน้ าหนักเนื้อยางพารา 2) 
ศึกษาค่าร้อยละการยืดออก ณ จุดขาดของที่นอนยางพาราทั่วไปและที่นอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของ 
นาโนซิงค์ออกไซด์ 0.1% 0.5% และ 1.0% ของน้ าหนักเนื้อยางพารา3) ศึกษาสมบัติการบวมตัวใน
สารละลายกรดน้ าส้มของที่นอนยางพาราทั่วไปและท่ีนอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ 
0.1% 0.5% และ 1.0% ของน้ าหนักเนื้อยางพารา 4) ศึกษาการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
ของที่นอนยางพาราทั่วไปและที่นอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ 0.1% 0.5% และ 
1.0% ของน้ าหนักเนื้อยางพาราผลการศึกษาพบว่า เมื่อน านาโนซิงค์ออกไซด์ในความเข้มข้นที่ต่างกันมา
ทดสอบค่าทนต่อแรงดึงและค่าร้อยละการยืดออก ณ จุดขาดที่นอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของ นาโนซิ
งค์ออกไซด์ 1.0% ของน้ าหนักเนื้อยางพารา มีค่าการทนต่อแรงดึงและค่าร้อยละการยืดออก ณ จุดขาดมาก
ที่สุดรองลงมาเป็นที่นอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ 0.5% และ 0.1% ของน้ าหนักเนื้อ
ยางพาราตามล าดับ ต่อมาเม่ือทดสอบการบวมตัวในสารละลายกรดน้ าส้มแล้วที่นอนยางพาราที่มีความ
เข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ 0.1% ของน้ าหนักเนื้อยางพารามีการบวมตัวมากท่ีสุด รองลงมาเป็นที่นอน
ยางพาราที่มีความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ 0.5% และ 1.0% ของน้ าหนักเนื้อยางพาราตามล าดับเมื่อ
ทดสอบการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียพบว่าที่นอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของนาโนซิงค์  
ออกไซด์ 1.0%ของน้ าหนักเนื้อยางพาราสามารถป้องกันได้ดีที่สุด แสดงว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของนาโน   
ซิงค์ออกไซด์ค่าการทนต่อแรงดึง ค่าร้อยละการยืดออก ณ จุดขาด และการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อ
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บทคัดย่อ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพที่นอนยางพาราด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์เป็นการศึกษา ความเข้มข้น

ของนาโนซิงค์ออกไซด์ (0.1%  0.5% และ 1.0% ของน้ าหนักเนื้อยางพารา) ที่มีผลต่อความสามารถในการ
ทนต่อความร้อนที่ต่างกัน โดยเปรียบเทียบกับการทดสอบความสามารถในการทนต่อความร้อน ได้แก่ ค่า
ทนต่อแรงดึงค่าร้อยละการยืดออก ณ จุดขาด และการบวมตัวในสารละลายกรดน้ าส้มของที่นอนยางพารา
ทั่วไป จากการศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาค่าความทนต่อแรงดึงของที่นอนยางพาราทั่วไปและที่
นอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของ นาโนซิงค์ออกไซด์ 0.1% 0.5% และ 1.0% ของน้ าหนักเนื้อยางพารา 2) 
ศึกษาค่าร้อยละการยืดออก ณ จุดขาดของที่นอนยางพาราทั่วไปและที่นอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของ 
นาโนซิงค์ออกไซด์ 0.1% 0.5% และ 1.0% ของน้ าหนักเนื้อยางพารา3) ศึกษาสมบัติการบวมตัวใน
สารละลายกรดน้ าส้มของที่นอนยางพาราทั่วไปและท่ีนอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ 
0.1% 0.5% และ 1.0% ของน้ าหนักเนื้อยางพารา 4) ศึกษาการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
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ทดสอบการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียพบว่าที่นอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของนาโนซิงค์  
ออกไซด์ 1.0%ของน้ าหนักเนื้อยางพาราสามารถป้องกันได้ดีที่สุด แสดงว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของนาโน   
ซิงค์ออกไซด์ค่าการทนต่อแรงดึง ค่าร้อยละการยืดออก ณ จุดขาด และการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อ
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แบคทีเรียของที่นอนยางพาราจะเพ่ิมมากขึ้นแต่ค่าการบวมตัวในสารละลายกรดน้ าส้มจะลดลง จากการ
ทดลองที่ได้ศึกษาท าให้สรุปได้ว่าที่นอนยางพาราที่มีความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ 1.0%สามารถทน
ต่อความร้อนและป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่สุด 

 

Abstract 
 Increasing efficiency of latex mattress by adding Nano ZnO is to explore 
concentration of Nano ZnO(0.1% 0.5% and1.0% by mass of latex) that affects the ability 
of heat resistance and to compare this ability including tensile strength, elongation at 
break and swelling degree with natural latex mattress. The objective of the study 
were:1)to examine tensile strength of latex mattresses with concentration of Nano 
ZnO(0.1% 0.5% and1.0% by mass of latex) and natural latex mattress. 
2) to examine elongation at breakoflatex mattresses with concentration of Nano ZnO(0.1% 
0.5% and1.0% by mass of latex) and natural latex mattress. 3) to examine swelling degree 
oflatex mattresses with concentration of Nano ZnO(0.1% 0.5% and1.0% by mass of latex) 
and natural latex mattress. 4) to prevent the growth of bacteria oflatex mattresses with 
concentration of Nano ZnO(0.1% 0.5% and1.0% by mass of latex) and natural latex 
mattress. The findings indicated that when we add various concentrations of Nano ZnO 
,The latex mattress with 1.0% of Nano ZnO by mass of latex has the most of tensile 
strength and elongation at break. And the next below are the latex mattress with 0.5% 
and 0.1% of Nano ZnO by mass of latex respectively.From the test of swelling degree,The 
latex mattress with 0.1% of Nano ZnO by mass of latex has the most of swelling 
degree.And the next below are the latex mattress with 0.5% and 1.0% of Nano ZnO by 
mass of latex respectively. And the best concentrations of Nano ZnO preventing the 
growth of bacteria is the latex mattress with 1.0% of Nano ZnO by mass of latex. These 
results can be summarized that the more concentration of Nano ZnO ,the more tensile 
strength, elongation at break and capable of preventing the growth of bacteria. Swelling 
degree, on the other hand, will decrese.The results of the study was that the latex 
mattress with 1.0% of Nano ZnO by mass of latex is the best of resistance to heat and 
preventing the growth of bacteria. 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ ามันโดยใช้ซิลิกาแอโรเจล เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์                    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการดูดซับคราบน้ ามันของพืชจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นนาโน 
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ ามันของพืชจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นนาโนเมื่อผสมเส้น
แก้วในอัตราส่วนที่ต่างกัน และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ ามันของเส้นใยแก้วและเส้นใย
ของพืชจากธรรมชาติที่ผสมซิลิกาแอโรเจลในอัตราส่วนที่ต่างกัน  
 ผลการทดลองพบว่าในน้ ามันพืชวัสดุดูดซับน้ ามันจากธูปฤาษีสามารถดูดซับน้ ามันได้ดีกว่าวัสดุดูด
ซับน้ ามันจากนุ่น ในน้ ามันเครื่องยนต์วัสดุดูดซับน้ ามันจากธูปฤาษีสามารถดูดซับน้ ามันได้ดีกว่าวัสดุดูดซับ
น้ ามันจากนุ่น ในน้ ามันเบนซินวัสดุดูดซับน้ ามันจากนุ่นสามารถดูดซับน้ ามันได้ดีกว่าวัสดุดูดซับน้ ามันจาก
ธูปฤาษี อัตราส่วน ที่เหมาะสมที่สุดระหว่างเส้นใยพืชจากธรรมชาติต่อเส้นใยแก้ว คือ 1:1 (กรัม:กรัม) ใน
น้ ามันทั้ง 3 ชนิด และอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดระหว่างเส้นใยผสมต่อซิลิกาแอโรเจลคือ 5:1 (กรัม:
มิลลิลิตร) ในน้ ามันทั้ง 3 ชนิด 
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Abstract 
 The development of oil adsorption material by using Silica aerogle is the project 
of Physics. The objectives of the study were to examine the ability of oil adsorption from 
natural materials with nano efficiency; to compare the ability of oil adsorption from 
natural materials with nano efficiency when mixed with different ratios of glass fiber and 
to compare the ability of oil adsorption between glass fiber and natural fiber mixed with 
an Silica aerogel in different ratios.  
 The findings revealed that vegetable oil can be better adsorbed by material from 
Typha angustifolia than material from pandas; engine oil can be better adsorbed by 
material from Typha angustifolia than material from pandas; and gasoline can be better 
adsorbed by material from pandas than material from Typha angustifolia. The most 
suitable ratio between natural fiber and glass fiber is 1 : 1 (g/g) for all kinds of oil, and the 
most suitable ratio between mixed fiber and Silica aerogel is 5 : 1 (g/ml) for all kinds of 
oil. 
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ที่ปรึกษาพิเศษ    - 
 

บทคัดย่อ 
 เนื่องจากภายในบริเวณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มีหนูจ านวนมากอาศัยอยู่ ซึ่งหนูเหล่านี้ก็ได้
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ อีกท้ัง
ยังท าลายทรัพย์สินต่างๆ ของโรงเรียน คณะผู้จัดท าจึงได้ประดิษฐ์ The Rat Catcher ซึ่งเป็นโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างเครื่องดักหนู 2) ทดสอบและพัฒนาเครื่องดัก
หนู ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาภายใต้ความคิดท่ีว่า วัสดุอุปกรณ์หาได้ง่าย ผู้ใดก็สามารถท าได้ ด้วยกลไกลทางฟิสิกส์
เรื่องคานและโมเมนต์ โดยเมื่อหนูตกลงไปบนคานในกับดักหนู คานก็จะท าให้สปริงที่ยึดติดกับทางเข้าก็หลุด
ออก   ท าให้ทางเข้าออกปิดลงภายหลังการประดิษฐ์พบว่า 1) สามารถสร้างเครื่องดักหนูได้จริง 2) การ
ทดสอบ      และพัฒนาเครื่องดักหนูเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดักหนูได้ร้อยละ 100 
 

Abstract 
 The Rat Catcher is a scientific project with the objectives to make, test and 
develop the efficiency of the rat catcher. How the rat trap works comes from the idea of 
users can find equipment to make it easy and everyone can make it. With knowledge of 
Physics, moment and lever. The approaching of the rat trap, While the rat fall down on 
the lever then the spring linked the lever will fall off. The result of the test shows that 
the device can successfully catch the rat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

20



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

20 

 

ชื่อโครงงาน     เครื่องดักหนู 
      The Rat Catcher 
โครงงานสาขาวิชา   ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน    1. นางสาวชุติมา กาฬอ่อนศรี 
      2. นางสาวธณิษฐภรณ์ โนนศรี    
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      ออกไซด์ 
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โรงเรียน          ขอนแก่นวิทยายน 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพของผ้าร่มโดยใช้ซิลิกาแอโรเจลและนาโนซิงค์ออกไซด์ โดยการศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการกันน้ าของผ้าร่มที่เคลือบด้วยซิลิกาแอโรเจลเทียบ
กับผ้าร่มธรรมดา 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตของผ้าร่มที่เคลือบ
ด้วยนาโน ซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้นต่างกันเทียบกับผ้าร่มธรรมดา 3) เพื่อทดสอบความสามารถในการ
กันน้ าและรังสีอัลตราไวโอเลตของผ้าร่มที่เคลือบด้วยซิลิกาแอโรเจลและนาโนซิงค์ ออกไซด์ที่ความเข้มข้น
ต่างกันเทียบกับผ้าร่มธรรมดา ผลการศึกษาพบว่า 1) ผ้าร่มที่เคลือบด้วยซิลิกาแอโรเจล สามารถกันน้ าได้ดี
ที่สุดโดยผ้าเปียกร้อยละ 0 2) ผ้าร่มที่เคลือบด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 3 g/cm3 สามารถกันรังสี
อัลตราไวโอเลตได้ดีที่สุดโดยสามารถกันได้ร้อยละ 95.89 3) ผ้าร่มที่เคลือบด้วยซิลิกาแอโรเจลและนาโนซิ
งค์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 g/cm3, 2 g/cm3 และ 3 g/cm3 สามารถกันน้ าได้ดีที่สุดโดยผ้าเปียกร้อยละ 0 
และเม่ือพิจราณาความสามารถในการกันรังสีอัลตราไวโอเลต พบว่าผ้าร่มที่เคลือบด้วยนาโนซิงค์ ออกไซด์ที่
ความเข้มข้น 3 g/cm3 สามารถกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดีที่สุดโดยสามารถกันได้ร้อยละ 95.92 ดังนั้น  ผ้า
ร่มที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ ผ้าร่มที่เคลือบด้วยซิลิกาแอโรเจลและนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 3 
g/cm3 
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Abstract 
 Purposes of this project are 1) to compare waterproof efficiency of silica aerogel 
coated umbrella sheet to normal umbrella sheet 2) to compare ultraviolet ray protecting 
efficiency of nano zinc oxide coated umbrella sheets at different condensations to normal 
umbrella sheet 3) to examine waterproof and ultraviolet ray protecting efficiency of silica 
aerogel and nano zinc oxide coated umbrella sheets at different condensations comparing 
to normal umbrella sheet. The result of these studied and experiments founded that 1) 
silica aerogel coated umbrella sheet is waterproof 2) nano zinc oxide coated umbrella 
sheets at condensation of 3g/cm3 has the best ultraviolet ray protection which could 
protect 95.88% 3) silica aerogel and nano zinc oxide coated umbrella sheet at 
condensations of 1g/cm3, 2g/cm3 and 3g/cm3 are waterproof in the other hand analysis 
of ultraviolet ray protecting efficiency can be concluded that the 3g/cm3 condensed of 
nano zinc oxide coated umbrella sheet has the best ultraviolet ray protection which 
could protect 95.92%. From these studies and experiments can be concluded that the 
most efficient umbrella sheet is the sheet that is coated with silica aerogel and 3g/cm3 
condensed of nano zinc oxide. 
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บทคัดย่อ 
  เครื่องตรวจกระแสไฟฟ้ารั่วในตู้ปลา เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์เครื่องตรวจกระแสไฟฟ้ารั่วในตู้ปลา และเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ การท างาน
ของเครื่องตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในตู้ปลา ซึ่งสร้างข้ึนตามแนวความคิดที่ว่า ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ
กระแสไฟฟ้ารั่วได้ โดยที่มือไม่ต้องสัมผัสกับน้ า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากปัญหาไฟฟ้า
รั่วในตู้ปลา ซึ่งมีผลต่อชีวิตของปลาและผู้เลี้ยงปลา คณะผู้จัดท าจึงได้ออกแบบวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มี
ขายตามท้องตลาดมาประกอบกันเข้าเป็นรูปแบบของเครื่องตรวจกระแสไฟฟ้ารั่ว ซึ่งหากต้องการทดสอบว่า
มีกระแสไฟฟ้ารั่ว เพียงเปิดสวิตซ์ของเครื่องจะมีสัญญาณเตือนออกมาในรูปแบบของเสียงและแสงจาก
หลอด LED ในตัวเครื่อง ทางคณะจัดท าท าการทดลองโดยน าเครื่องตรวจกระแสไฟฟ้ารั่วไปเข้าใกล้กับ
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Abstract 
 Leakage Detector in Fishtank is a scientific project with the objectives to make 
and test the efficiency of the leakage detector. How the device works comes from the 
idea of users can detect leakage in fishtank without touching the water to avoid any 
harms from the leakage that can affect the lives of the fishes and their owners. 
 The device is made of designed circuit and other tools that can be found in most 
markets. To detect the leakage, turn on the switch and the device will sent out warning in 
the types of sound and light from LED within the device. The device is tested by placing it 
near the surface of a fishtank that electric current running within it with the voltage of 5 V, 
12 V and 15 V.  
 The result of the test shows that the device can successfully detect a leakage. 
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ชื่อโครงงาน      การเพ่ิมประสิทธิภาพการกรองไอเสียจากท่อรถจักรยานยนต์โดย 
      ไส้กรองเส้นใยพืชผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ 
      The increasing of filtration the motorcycle  
      exhaust by nano-composite filter plants, zinc oxide 
โครงงานสาขาวิชา    ฟิสิกส์  
ผู้จัดท าโครงงาน    นายมนัสวี พัฒนา 
       นายธรรศกร ศรียางนอก 
      นางสาวบุณยาพร ทองเทพ 
E-mail address    Yossawat.phd@gmail.com 
โรงเรียน       ขอนแก่นวิทยายน อ าเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา      นายยศวัฒน์  พาผล 
      นางกัญญา เกื้อกูล 
ที่ปรึกษาพิเศษ   - 

บทคัดย่อ 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการกรองไอเสียจากท่อรถจักรยานยนต์โดยไส้กรองเส้นใยพืชผสนาโนซิงค์ 
ออกไซด์ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของไส้กรองจากเส้นใยพืชโดยประกอบด้วยเส้นใยจากพืช 3 ชนิดได้แก่  กล้วย 
บวบ และผักตบไทยที่ใช้ในการท าไส้กรองในการกรองไอเสียจากรถจักรยานยนต์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
ความเข้มข้นของสารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ (ร้อยละ 25 50 และ 75  โดยมวลต่อปริมาตร) ต่อ
ประสิทธิภาพในการกรองไอเสียของไส้กรองไอเสียจากรถจักรยานยนต์  และ 3) ศึกษาหาอัตราส่วนที่
เหมาะสมที่สุดระหว่างเส้นใยพืชต่อสารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพในการกรองไอเสียของ ไส้
กรองไอเสียจากรถจักรยานยนต์ 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไส้กรองจากเส้นใยพืชโดยประกอบด้วยเส้นใยจากพืช 
3 ชนิดได้แก่ กล้วย บวบ และผักตบไทย พบว่าไส้กรองจากเส้นใยบวบสามารถกรองแก๊ส  ไอเสียได้ดีที่สุด 
รองลงมาคือผักตบไทยและกล้วยตามล าดับ ผลการศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายนาโนซิ
งค์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพในการกรองไอเสียของไส้กรองไอเสียจากรถจักรยานยนต์ พบว่าไส้กรองที่ได้รับ
การผสมกับสารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ในร้อยละ 75 โดยมวลต่อปริมาตรมีประสิทธิภาพในการกรองไอ
เสียได้มากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 50 และ ร้อยละ 25 โดยมวลต่อปริมาตรตามล าดับและจากผล
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดระหว่างเส้นใยพืชต่อสารนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพในการกรอง
ไอเสียของไส้กรองไอเสียจากรถจักรยานยนต์ 
คือ 1 : 0.75 (กรัม:มิลลิลิตร) 
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Abstract 
 the increasing of filtration the motorcycle exhaust by nano-composite filter 
plants, zinc oxide is a scientific project with the objectives to 1) Study and compare the 
capability of the filters to Each filters composed of different plants.The plants are 
banana,zucchini and Thai hyacinth. 2) Study and compare the concentrations of nano zinc 
oxide solutions ( 25% , 50% and 75% mass per volume ) that affects the capability to 
filter exhaust gas from motorcycle 3) Find the most proper ratio between nano composite 
filter plants and nano zinc oxide solutions to filter exhaust gases from motorcycle.  
 The result of the study shows that the filter made from the threads of zucchini is 
the best of all three and the filter infused with nano zinc oxide solution with the 
concentration of 75% mass per volume is also the best of all three. As the result, the 
most proper ratio between nano composite filter plants and nano zinc oxide solutions to 
filter exhaust gases from motorcycle is 1 : 0.75 ( gram : milliliter ) 
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ชื่อโครงงาน      การศึกษาค่าดัชนีหักเหและความหนาของแผ่นแก้วจากแสงเลเซอร์ 
โครงงานสาขาวิชา  ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นางสาวชญานิศ  ลาปะ  
   2.นางสาวสุพัตตรา เขตสมุทร  
E-mail address Chaya.lap@outlook.com   
โรงเรียน            ชุมแพศึกษา  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
คุณครูที่ปรึกษา   นายไผ่ล้อม  ชมพุด 
 
 

บทคัดย่อ 
        โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาค่าดัชนีหักเหและความหนาของแผ่นแก้วจากแสงเลเซอร์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์ทัศนอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค่าดัชนีหักเหและความหนาของแผ่นแก้วและเพ่ือ
เปรียบเทียบความแม่นย าในการวัดค่าความหนาของแผ่นแก้วของเครื่องมือที่จัดท าขึ้นกับเวอร์เนีย คาลิ
เปอร์ 
        การด าเนินงานมีการแบ่งวัสดุ อุปกรณ์และขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน (1) ส่วนของการ
ประดิษฐ์ทัศนอุปกรณ์ มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่ กล่องทึบแสง ไม้วัดมุม ไม้บรรทัด และ
เลเซอร์ โดยใช้หลักการการสะท้อนและหักเหของแสงในการหาค่าดัชนีหักเห และความหนาของแผ่นแก้ว 
(2) ส่วนของการทดสอบความแม่นย าของอุปกรณ์ ผู้จัดท าใช้เวอร์เนีย คาลิเปอร์ วัดค่าความหนาของแผ่น
แก้ว มาเปรียบเทียบค่าท่ีอ่านได้จากเครื่องมือที่จัดท าขึ้น 
         จากการศึกษาโครงงาน เรื่อง การศึกษาค่าดัชนีหักเหและความหนาของแผ่นแก้วจากแสงเลเซอร์
สามารถอธิบายการท างานของเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นได้ว่า เมื่อแสงตกกระทบแผ่นแก้ว  
จะเกิดจะเกิดรังสีสะท้อนที่ 1 และรังสีหักเห จากนั้น รังสีหักเหจะสะท้อนขึ้นมาด้านหน้าผิววัตถุ  
เห็นเป็นรังสีสะท้อนที่ 2 ขนานกับรังสีสะท้อนที่ 1 ซึ่งระยะห่างระหว่างรังสีสะท้อน 2 รังสีนี้  
สามารถวัดค่าความหนาของแผ่นแก้วได้และค่าท่ีได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าท่ีอ่านได้จาก เวอร์เนีย  
คาลิเปอร์ 
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อเรื่อง                       การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถไฟพลังแม่เหล็ก 
โครงงานสาขา   ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน            1.  นางสาวกุลธิดา  นันทยศ 
                                2.  นางสาวพรพรรณ  ธัญญเจริญ 
                                3.  นางสาวอรอนงค์  ตติยยุทธ 
Email Address           aonanong_2558@outlook.com 
โรงเรียน                     ชุมแพศึกษา     อ าเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา            นายโกมล  ศิริวัฒนกุล 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานประเภททฤษฎี เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถไฟพลังแม่เหล็ก มี

วัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการท างานของรถไฟพลังแม่เหล็ก (Maglev) ซึ่งจะประดิษฐ์
รถไฟจ าลองขึ้นซึ่งมีลักษณะการท างานคล้ายกันการท างานของรถไฟพลังแม่เหล็ก โดยใช้ถ่านไฟฉายมา
สร้างเป็นตัวรถไฟจ าลอง ซึ่งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บข้อมูล ก็คือ มัลติมิเตอร์ ถ่านไฟฉาย แม่เหล็ก
กระดุม ขดลวดทองแดง โดยวิธีท านั้นจะแบ่งเป็น 2 ตอน ในตอนที่ 1 เพ่ือตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อการ
เคลื่อนที่ของรถไฟ ซึ่งเกิดจากความเข้มของสนามแม่เหล็ก ซึ่งจากการทดลองในตอนที่ 1 พบว่าเมื่อความ
เข้มของสนามแม่เหล็กมากขึ้นจะท าให้มีแรงแม่เหล็กเพ่ิมข้ึนในกระแสไฟฟ้าที่เท่ากันท าให้รถไฟเคลื่อนที่ได้
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ทดลองสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่เก่ียวข้อง คือ ความเข้มของสนามแม่เหล็ก และกระแสไฟฟ้า 
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อเรื่อง                       การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถไฟพลังแม่เหล็ก 
โครงงานสาขา   ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน            1.  นางสาวกุลธิดา  นันทยศ 
                                2.  นางสาวพรพรรณ  ธัญญเจริญ 
                                3.  นางสาวอรอนงค์  ตติยยุทธ 
Email Address           aonanong_2558@outlook.com 
โรงเรียน                     ชุมแพศึกษา     อ าเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา            นายโกมล  ศิริวัฒนกุล 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานประเภททฤษฎี เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถไฟพลังแม่เหล็ก มี

วัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการท างานของรถไฟพลังแม่เหล็ก (Maglev) ซึ่งจะประดิษฐ์
รถไฟจ าลองขึ้นซึ่งมีลักษณะการท างานคล้ายกันการท างานของรถไฟพลังแม่เหล็ก โดยใช้ถ่านไฟฉายมา
สร้างเป็นตัวรถไฟจ าลอง ซึ่งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บข้อมูล ก็คือ มัลติมิเตอร์ ถ่านไฟฉาย แม่เหล็ก
กระดุม ขดลวดทองแดง โดยวิธีท านั้นจะแบ่งเป็น 2 ตอน ในตอนที่ 1 เพ่ือตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อการ
เคลื่อนที่ของรถไฟ ซึ่งเกิดจากความเข้มของสนามแม่เหล็ก ซึ่งจากการทดลองในตอนที่ 1 พบว่าเมื่อความ
เข้มของสนามแม่เหล็กมากขึ้นจะท าให้มีแรงแม่เหล็กเพ่ิมข้ึนในกระแสไฟฟ้าที่เท่ากันท าให้รถไฟเคลื่อนที่ได้
เร็วขึ้น ในตอนท่ี 2 เพ่ือตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถไฟ ซึ่งจากกระแสไฟฟ้า และจากการ
ทดลอง พบว่าเมื่อมีปริมาณกระแสไฟฟ้าในขดลวดมากข้ึนจะท าให้รถไฟเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ซึ่งจากการ
ทดลองสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่เก่ียวข้อง คือ ความเข้มของสนามแม่เหล็ก และกระแสไฟฟ้า 
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ชื่อโครงงาน  เครื่องประคบร้อนเทอร์โมอิเล็กทริก 
   Thermoeletric Hot compression machine 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์  
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายบุญรักษ์ ปุ่งค าน้อย 

2. นายภัควันต์ การุญ 
3. นางสาวรัตติยากร เบียนชัย 

E-mail address  - 
โรงเรียน  ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร 
ครูที่ปรึกษา  1. นายณัฐกร นันทะแพง 
   2. นางสาวอรพรรณ ไวแพน 
อาจารย์ท่ีปรึกษาพิเศษ - 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องประคบร้อนเทอร์โมอิเล็กทริก จัดท าขึ้นเพ่ือประดิษฐ์และศึกษา

เครื่องประคบร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกให้สามารถเพ่ิมอุณหภูมิและยืดระยะเวลาในการประคบร้อนให้เพ่ิมมาก
ขึ้นกว่าการประคบร้อนแบบปกติ โดยประดิษฐ์จากเซลล์เทอร์โมอิเล็กทริกจ านวน 3 เซลล์น ามาต่อพ่วงแบบ
อนุกรมเข้าด้วยกัน และน าแผ่นทองแดงมาติดเข้ากับตัวเซลล์ด้านผิวหน้าที่ให้ความร้อน จากนั้นจะใช้
กระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์จ่ายไฟส ารอง (Power bank) ปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ตัวเซลล์ ส่งผลให้มี
ความร้อนเกิดข้ึนที่รอยต่อของเซลล์ โดยมีการป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับ โดยการต่อไดโอดเข้ากับ
สายไฟที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์จ่ายไฟส ารอง (Power bank) เข้าสู่เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริก และ
ติดตั้งตัวต้านทานปรับค่าได้บนอุปกรณ์จ่ายไฟส ารอง (Power bank) เพ่ือให้สามารถควบคุมจ านวนโวลต์
ของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริกได้ตามต้องการ   

ผลการทดลองพบว่า การประดิษฐ์เครื่องประคบร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกสามารถให้ความร้อน
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่ 42.43 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการประคบนานสุดที่ 32.56 นาที 
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Abstract 
       This is a science project “Thermoelectric Hot compression machine” it was produced 
for invents and studies about the thermal of Thermoelectric. This study aims to increase 
the temperatures and to extends the time for compress and develops the temperature 
more than the normal Thermoelectric. It was invented from three thermoelectric cells to 
connect together like an arrangement and then use the pane of copper put in the surface 
of cells. It gets the thermal and use the electric current from the power bank to releases 
that to the cells. As a result, it has the thermal in the seam of the cell and has protected 
the electric to retrace by the method to connect the diode with the electric cable of 
power bank to the thermoelectric cell and to install the resistance for adjust the 
temperature on the power bank, that were controlled the volt of electric that move to 
the thermoelectric cell. 
       The findings revealed that the invention of the heat press of the thermoelectric that 
gets the volt the highest of temperature about 42.43 Celsius and extends the time about 
32.56 second. 
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Abstract 
       This is a science project “Thermoelectric Hot compression machine” it was produced 
for invents and studies about the thermal of Thermoelectric. This study aims to increase 
the temperatures and to extends the time for compress and develops the temperature 
more than the normal Thermoelectric. It was invented from three thermoelectric cells to 
connect together like an arrangement and then use the pane of copper put in the surface 
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the electric to retrace by the method to connect the diode with the electric cable of 
power bank to the thermoelectric cell and to install the resistance for adjust the 
temperature on the power bank, that were controlled the volt of electric that move to 
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ชื่อโครงงาน    เครื่องท าความเย็นเทอร์มอิเล็กทริก 
            Thermoelectric  cooler 
โครงงานสาขาวิชา   ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน   นางสาวกัลยรัตน์  ผาดไธสง 
               นางสาวณิชากร  สอนสูญ 
   นางสาวบุษราคัม  คิดท า 
E-mail address     breem612@gmail.com 
โรงเรียน    ธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอ เมือง  จังหวัด  สกลนคร 
ครูที่ปรึกษา    คุณครูอุไร  สีตะวัน  
ที่ปรึกษาพิเศษ    รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน 
    

บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องท าความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก มีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์และ

ทดสอบประสิทธิภาพการท าความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก  โดยท าความเย็นด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก  
ไม่มีเสียง  ไม่ก่อมลพิษ และสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า จากแบตเตอรี่เป็นความเย็นได้ด้วยตัวของมันเอง  
ซึ่งด้านที่เย็นจะหันเข้าด้านในกระติก ส่วนด้านที่ร้อนจะหันออกด้านนอกกระติกพร้อมติดแผ่นระบายความ
ร้อนและพัดลมเพ่ือระบายความร้อน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท าความเย็นของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
ให้ดีขึ้น ผลการทดละอองพบว่าเมื่อเปิดเครื่องท าความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกเป็นเวลา 10 นาที ท าให้
อุณหภูมิภายในกระติกสามารถลดลงได้ 2-3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 
 

Abstract 
The science project of thermoelectric cooler has been objective to 

Invent and test the efficiency of coefficient of performance. The cooling make by 
thermoelectric device which it no noise and not creates any pollution and convert 
electrical energy from a battery to cool by itself. Which a cooling side will be turn into a 
pot but hot side will be turn outward  the pot contact with heat sink to release the heat. 
All process has been created to increase coefficient of performance of thermoelectric 
device. It test results show that, the thermoelectric cooler was decreased temperature of 
a pot about 2-3 degrees Celsius when turn on 10 minutes and it continuously decreasing 
temperature. 
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ชื่อโครงงาน  เตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล  
   Biomass Fuel Combustor 
สาขาวิชา  ฟิสิกส์ 
ชื่อผู้จัดท า  นายณภัทร  เวียงบาล   
   นางสาวศิโรรัตน์  ศิริสร้อย   
   นางสาวอมรรัตน์  ราชวงศ์    
E-mail   babe18685@gmail.com 
โรงเรียน  ธาตุนารายณ์วิทยา 
ครูที่ปรึกษา  คุณครูสกณธ์  ศรีมุกดา 
ที่ปรึกษาพิเศษ  ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข 
   อาจารย์เทพกร ลีลาแต้ม 

 
บทคัดย่อ 

 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพ่ือให้ชีวมวลเป็นพลังงานทางเลือกอีกทาง
หนึ่ง โดยการสร้างเตาเผาที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นประดิษฐ์เตาเผาเชื้อเพลิงชีว
มวล ขนาดความสูง 75 cm เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 cm 2.ขั้นทดสอบประสิทธิภาพเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล 
โดยเปรียบเทียบขนาดของความต่างศักย์ท่ีสามารถให้ระยะเวลาการเผาไหม้สูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย ใช้พัดลมหอยโข่งมาติดตั้งบริเวณด้านล่างของตัวเครื่อง น าแกลบ 1 Kg มาเผาในเตาชีวมวล ใช้ความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าเพ่ือให้พลังงานแก่พัดลมหอยโข่ง 6 V, 9 V และ 12 V จับเวลาการเผาไหม้และวัดความร้อน 
ผลการทดลอง พบว่า พัดลมหอยโข่งท่ีใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 6 V สามารถให้อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 361.67 

  ระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ย 40.17 นาที พัดลมหอยโข่งที่ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 9 V สามารถให้
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 633 ระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ย 45.02 นาที และพัดลมหอยโข่งที่ใช้ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า 12 V สามารถให้อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 639.33  ระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ย 38.37 นาที สรุป
ได้ว่า ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อการใช้เตาเผาชีวมวลโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบ
กิจกรรมในครัวเรือนคือ พัดลมหอยโข่งท่ีใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 9 V สามารถให้อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 633  
ระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ย 45.02 นาที เนื่องจากมีควันเล็กน้อยในช่วงแรก ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้ใช้งาน สามารถใช้ประกอบให้อาหารสุกได้ 
ค าส าคัญ : เชื้อเพลิงชีวมวล. / ประสิทธิภาพ. / อุณหภูมิ. / ความต่างศักย์ไฟฟ้า. 
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บทคัดย่อ 

 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพ่ือให้ชีวมวลเป็นพลังงานทางเลือกอีกทาง
หนึ่ง โดยการสร้างเตาเผาที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นประดิษฐ์เตาเผาเชื้อเพลิงชีว
มวล ขนาดความสูง 75 cm เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 cm 2.ขั้นทดสอบประสิทธิภาพเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล 
โดยเปรียบเทียบขนาดของความต่างศักย์ท่ีสามารถให้ระยะเวลาการเผาไหม้สูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุด
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  ระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ย 40.17 นาที พัดลมหอยโข่งที่ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 9 V สามารถให้
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 633 ระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ย 45.02 นาที และพัดลมหอยโข่งที่ใช้ความต่าง
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ระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ย 45.02 นาที เนื่องจากมีควันเล็กน้อยในช่วงแรก ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้ใช้งาน สามารถใช้ประกอบให้อาหารสุกได้ 
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Abstract 
 The science project of Biomass Fuel Combustor. The purposes of this study were 
to bring waste materials from agriculture to be valuable. Reducing the cost of household 
And to provide biomass energy is one alternative by building combustor used rice husk as 
a fuel. This study have 2 Steps 1. Artificial biomass furnace height 75 cm diameter 12 cm 
2.The quality test biomass combustor to make a comparison between the magnitude of 
the voltage that can offer long burn time and the highest average maximum temperature. 
Use centrifugal fan Installed at the bottom of the machine. Remove husks 1 Kg of biomass 
burning on the stove. Use the voltage to power the fan 6 V, 9 V and 12 V then reckon 
time combustion and measure the thermal. The findings indicated that the centrifugal fan 
that uses voltage 6 V have the maximum temperature average is 361.67   The average 
duration of combustion is 40.17 minutes. The fan voltage 9 V have the maximum 
temperature average is 633  an average time is 45.02 minutes. The centrifugal fan 
voltage 12 V have the maximum temperature average is 639.33  an average time is 38.37 
minutes, concluded that the potential difference appropriate to use biomass furnaces 
using rice husk as fuel for activities in the household. The centrifugal fan voltage 9 V to 
the average maximum temperature 633  burn period average 45.02 minutes because of 
a little smoke in the first period and can be used to cook food. 
 
Keywords : Biomass. / Performance. / Temperature. / Voltage. 
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      3. นางสาวนารีนาฏ   รนัทม 

โรงเรียน       ธาตุนารายณ์วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ชื่อครูที่ปรึกษา       ครูณัฐกร นันทะแพง 
 

บทคัดย่อ 
กล่องระบายความชื้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยลดความชื้นอีกทางหนึ่ง เมื่อเกิด

กรณีฉุกเฉิน เช่น ฝนตก อากาศภายนอกมีความชื้นสูง หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ท าให้ความชื้นที่อยู่กับวัตถุ
เพ่ิมข้ึนและเพ่ือหาประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องระบายความชื้น โดยมีการศึกษาและพัฒนาจาก
เครื่องรุ่นที่ 1 แล้วท าการออกแบบส่วนที่ช่วยระบายความชื้นโดยมีวัสดุส าคัญ คือ ตัวท าความร้อนในไดร
เป่าผม และน าไปทดสอบประสิทธิภาพโดยวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในกล่อง ภายนอกกล่องด้วย
ไฮโกรมิเตอร์จากนั้นน าผ้ามาสองผืนชั่งน้ าหนักน าผ้าผืนหนึ่งเข้าเครื่องอีกผืนน าไว้ภายนอกกล่องทิ้งไว้ 30 
นาที วัดความชื้นและอุณหภูมิภายในกล่อง ภายนอกกล่อง ชั่งน้ าหนักของผ้าหมาดทั้งสอง โดยใช้ระยะเวลา
ในการทดลองตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559 

ผลการทดลองพบว่า ค่าผลต่างของความชื้นสัมพัทธ์ (ค่า RH) อุณหภูมิและน้ าหนักของผ้าหมาด
หลังจากการทดลองโดยใช้เครื่องระบายความชื้นมีค่ามากกว่าค่าผลต่างของความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและ
น้ าหนักผ้าหมาดจากการทดลองโดยใช้อุณหภูมิห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

34



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

34 

 

ชื่อเรื่อง        กล่องระบายความชื้น 
        Humidity Drainer Box 
สาขาวิชา        ฟิสิกส ์
ชื่อผู้จัดท า            1. นายสิทธิชัย   โพธิ์คลัง  

      2. นางสาวพฤฒามาตย์   เทียมถนอม  
      3. นางสาวนารีนาฏ   รนัทม 

โรงเรียน       ธาตุนารายณ์วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ชื่อครูที่ปรึกษา       ครูณัฐกร นันทะแพง 
 

บทคัดย่อ 
กล่องระบายความชื้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยลดความชื้นอีกทางหนึ่ง เมื่อเกิด

กรณีฉุกเฉิน เช่น ฝนตก อากาศภายนอกมีความชื้นสูง หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ท าให้ความชื้นที่อยู่กับวัตถุ
เพ่ิมข้ึนและเพ่ือหาประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องระบายความชื้น โดยมีการศึกษาและพัฒนาจาก
เครื่องรุ่นที่ 1 แล้วท าการออกแบบส่วนที่ช่วยระบายความชื้นโดยมีวัสดุส าคัญ คือ ตัวท าความร้อนในไดร
เป่าผม และน าไปทดสอบประสิทธิภาพโดยวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในกล่อง ภายนอกกล่องด้วย
ไฮโกรมิเตอร์จากนั้นน าผ้ามาสองผืนชั่งน้ าหนักน าผ้าผืนหนึ่งเข้าเครื่องอีกผืนน าไว้ภายนอกกล่องทิ้งไว้ 30 
นาที วัดความชื้นและอุณหภูมิภายในกล่อง ภายนอกกล่อง ชั่งน้ าหนักของผ้าหมาดทั้งสอง โดยใช้ระยะเวลา
ในการทดลองตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559 

ผลการทดลองพบว่า ค่าผลต่างของความชื้นสัมพัทธ์ (ค่า RH) อุณหภูมิและน้ าหนักของผ้าหมาด
หลังจากการทดลองโดยใช้เครื่องระบายความชื้นมีค่ามากกว่าค่าผลต่างของความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและ
น้ าหนักผ้าหมาดจากการทดลองโดยใช้อุณหภูมิห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

35 

 

Abstract 
Humidity Drainer Box with the purpose to create a device that lowers the humidity 

another way. When an emergency occurs, such as rain, high humidity outside air or 
force majeure that moisture on the increase, and to find the performance of Humidity 
Drainer Box. By the study and development of the first generation device, and then design 
section that allows trapped moisture is heating the hair dryer. And effectively put to the 
test by measuring the temperature and humidity inside the box and outside with a 
hygrometer, then bring two fabrics weighed to one another into a box, bringing forth 
outside unattended 30 minutes, measure the humidity and temperature with inside and 
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วงแสงที่เกิดขึ้นในล าของเหลว ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดวงของแสง และมีสมมติฐานถ้าเปลี่ยนความสูงของ
การปล่อยล าน้ า แล้วจะส่งผลต่อขนาดของวงของแสงที่เกิดขึ้นและถ้าเปลี่ยนมุมยิง แล้วจะส่งผลต่อความสูง
ของวงแสงที่เกิดขึ้นโดยมีตัวแปรต้น คือ ระดับความสูงในการปล่อยน้ า,มุมยิงเลเซอร์        ตัวแปรตาม คือ  
ขนาดล าน้ า,ความสูงของภาพวงแสง  ตัวแปรควบคุมคือ มุมยิงเลเซอร์,ระดับความสูงในการปล่อยน้ า  และมี
วิธีด าเนินการทดลองดังนี้ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาการเกิดวงแสงภายในล าน้ า 
โดยการปล่อยล าของเหลวลงบนพ้ืนผิว จากนั้นยิงเลเซอร์ไปยังบริเวณท่ีล าของเหลวสัมผัสกับพ้ืนผิว วงแสงก็
จะปรากฏขึ้นรอบล าของเหลว (2) เปรียบเทียบระดับความสูงในการปล่อยน้ า ที่ส่งผลต่อขนาดล าน้ าโดย
ปรับระยะความสูงในการปล่อยน้ า ที่ 2.5,5,10,15,32 cm ตามล าดับ (3) เปรียบเทียบมุมยิงของเลเซอร์ที่
ส่งผลต่อความสูงของวงแสง ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลเป็นตารางและท ากราฟในแต่ละการทดลองเพ่ือศึกษาการ
เกิดวงแสงในล าของเหลวหาปัจจัยที่ส่งผลต่อวงแสงที่เกิดขึ้น 

สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ ระยะความสูงในการปล่อยน้ า มีผลต่อรัศมีของล าน้ าเมื่อความสูงเพ่ิมขึ้น 
จะส่งผลต่ออัตราเร็ว ท าให้ขนาดของล าน้ าในแต่ละช่วงมีขนาดแตกต่างกันโดยขนาดของวงแสงจะเท่ากับ
ขนาดของล าน้ า เมื่อยิงเลเซอร์ตกกระทบกับล าน้ า ค่ามุมตกกระทบที่เพ่ิมขึ้น มีผลท าให้วงของแสงสูงขึ้น
จากพ้ืนวัสดุที่เป็นฉากแสงตามข้ึนไปด้วย 
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Abstract 
 Science Story The study phenomena in the light jet is aimed. The study took place 
in a light jet. Factors affecting the incidence of light. And if assumptions change the height 
of the discharge stream. Then it will affect the size of the band of light that occurs and if 
the shooting. Then it will affect the height of the light caused by a variant of the elevation 
of the water, the laser is a variable stream, the height of the light. Control is The laser, 
elevation of water. And how to perform the experiment. The trial divided into three 
phases: (1) the occurrence of the light inside the river. By releasing a jet onto the surface. 
Then the laser beam to the area of liquid in contact with the surface. The light appears 
around the jet (2) compare the height of the water. Affecting a waterway by adjusting the 
height of the water 2.5,5,10,15,32 cm, respectively (3) compare the firing of the laser 
affects the height of the light. The recorded data tables and graphs in an experiment to 
study the incidence of light on the body fluid factors affecting the exposure occurred. 
 The results are summarized as follows: Height of water. Affects the radius of the 
river on the rise. Will affect the speed The size of the river on a range of different sizes by 
the size of the light is equal to the size of the river. When the laser hits the river. The 
angle of incidence on the rise As a result, the band of light rising from the ground material 
is light up. 
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บทคัดย่อ 
  โครงงานเรื่องรถไฟแม่เหล็กจั ดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการเคลื่อนที่ของรถไฟแม่เหล็ก                       
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบจ านวนก้อนแม่เหล็กและจ านวนขดลวดที่ส่งผลต่อแรงในการเคลื่อนที่ของรถไฟ
แม่เหล็ก เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบจ านวนขดลวดที่ส่งผลต่ออัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของรถไฟแม่เหล็ก  
และเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบจ านวนขดลวดที่ส่งผลต่อก าลังของรถไฟแม่เหล็ก 

 ในการทดลองนี้คณะผู้ศึกษาได้ท าการประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมา 2 ชิ้น คือ อุปกรณ์ที่ใช้เป็น
ตัวรางรถไฟแม่เหล็ก คือ ขดลวดโซลินอยด์ และตัวรถไฟแม่เหล็กจะใช้ถ่านไฟฉายขนาด AAA 1 ก้อน และ
กระดุมแม่เหล็ก โดยมีตัวแปรต้น คือ จ านวนแม่เหล็ก , จ านวนขดลวด และตัวแปรตามคือ แรงดึงสปริง  
ความเร็วของรถไฟแม่เหล็ก , ก าลังของรถไฟ  คณะผู้ศึกษาได้แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน คือ การหา
ค่านิจของสปริง, ศึกษาและเปรียบเทียบจ านวนแม่เหล็กและจ านวนขดลวดที่ส่งผลต่อแรงในการเคลื่อนที่
ของรถไฟแม่เหล็ก, ศึกษาและเปรียบเทียบจ านวนขดลวดทองแดงที่ส่งผลต่ออัตราเร็วของรถไฟแม่เหล็ก  
และศึกษาเปรียบเทียบจ านวนขดลวดที่ส่งผลต่อก าลังของรถไฟแม่เหล็ก 
           จากการบันทึกผลการทดลองทั้งหมดสามารถอธิบายได้ว่าการที่รถไฟแม่เหล็กเคลื่อนที่ได้
นั้น เพราะมีแรงดึงดูดและผลักกันระหว่างสนามแม่เหล็กภายในขดลวดโซลินอยด์กับสนามแม่เหล็กในรถไฟ
แม่เหล็กจึงท าให้รถไฟแม่เหล็กนั้นเคลื่อนที่ ส่วนจ านวนก้อนแม่เหล็กที่ส่งผลต่อแรงในการเคลื่อนที่ของรถไฟ
แม่เหล็กในช่วงแรกเมื่อเราเพ่ิมจ านวนก้อนแม่เหล็กทีละ 1 ก้อนท าให้แรงมีค่าเพ่ิมขึ้น แต่ในช่วงหลังที่
จ านวนก้อนแม่เหล็กเพ่ิมข้ึนนั้นแรงของรถไฟแม่เหล็กจะลดลง การเปรียบเทียบจ านวนขดลวดพบว่า 
ขดลวด    จะส่งผลท าให้รถไฟแม่เหล็กมีแรงมากกว่าขดลวด    ซึ่งเป็นไปตามความสัมพันธ์ของ
สนามแม่เหล็กใน      ขดลวดโซลินอยด์จากกฎของแอมแปร์ การเปรียบเทียบอัตราเร็ว ระหว่างจ านวน
ขดลวด    และ    พบว่าจ านวน  ขดลวด     นั้นเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่า จ านวนขดลวด 
   และพบว่าจ านวนขดลวด     มีก าลังในการเคลื่อนที่มากกว่า จ านวนขดลวด    เนื่องมาจากแรง
และอัตราเร็วที่รถไฟแม่เหล็กเคลื่อนที่ในขดลวด    มากกว่าแรงและอัตราเร็วในขดลวด    จึงส่งผลให้
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ชื่อโครงงาน   รถไฟแม่เหล็ก  
   Magnetic Train   
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์   
ผู้จัดท าโครงงาน   1.  นางสาวคัทลียา สีสุทร  2.  นางสาวธัญญารัตน์ พะวงค์ 
     3.  นางสาวรัชตา  ศุขวัฒน์  
E-mall address sblue_sky@hotmail.com 
โรงเรียน    นครพนมวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดนครพนม 
คุณครูที่ปรึกษา  1.  คุณครูสันติ  อินแสงแวง 2.  คุณครูปาริชาต เจริญรัตน์ 
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Abstract 
This project is for studying the magnetic train’s movement. Studies and compares the 
number of magnets’cubes and coils that affected the amount of fareining the movement 
of the Train. To study and compares the number of offecting the speed is the movement 
of the magnetic train’s And it also studies and compares the number of coils that can 
affect to the power of the magnetic train. 
  In the experiment,The expenimentors’s group have imventde 2 of 
fabrieative equipments the one is Soliniod coiled that yees as the magnetic tracks and the 
magnetic train volich use a battery AAA and magnetic cubes. By using the variable vohich 
is the number of magnet, the number of coils. And the dependent variable is spring 
tensions, speed of magnetic train and the power of the train. The experimenters have 
devided in to 4 sections to determine in, First,we look for the frequeney of spring, 
Seemdany,we look for the studying and comparing the number of magnetic and the 
number of coils that affect to the force of the magnetic train. Then to study and compare 
the number of the coils that affect to the movement, Last is to study and compare the 
number of  coils that can affect power of magnetic trains.    
  The recorded results can explain the magnetic train is moving. Because 
Attract and repel each other due to the magnetic field inside the solenoid coil's magnetic 
field with the magnetic train. As a result, the magnetic train is moving the number of 
magnetic cubes that can affect the movement of trains during first magnet. When we 
increase the number of cubes that each one before making a magnetic force is increased. 
But in during the latter to comparison showed that the number of coil windings    will 
result in magnetic trians force over winding    Which is based on the relationship of the 
magnetic field in the solenoid coil at the Ampere's law. A comparison between the speed 
of the coil    and    . The coil    is moving at the speed the greater coil    . and Tt 
found that the It found that the number of coils, there are    in the movement more 
than the number    coil due to strength and speed as the train moving in the magnetic 
coil the force and velocity on    than the coil   therefore result of more with the 
equation        . 
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ชื่อโครงงาน   การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องวัดค่าดัชนีหักเหของวัสดุโปร่งแสงพื้นผิวราบ 
  (Efficacy the refractive index of the material flat surface translucent) 
โครงงานสาขาวิชา  ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายภานุวัฒน์ โพธิสอน 
    2. นางสาวลักขณา สารโท 
   3. นางสาวเปรมมนัส บัวกอง 
E-mail address  Premmanad@outlook.com 
โรงเรียน   บรบือวิทยาคาร อ าเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ครูที่ปรึกษา   นายรัฐพล  แสนมิตร   
ที่ปรึกษาพิเศษ   นายอรรถพล พันธุ์งาม 
 
 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการประยุกต์การหักเหของแสงครอบคลุมตั้งแต่สิ่งของง่ายๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันไป
จนถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน     
และ เลนส์เว้า น ามาเพ่ือปรับขนาดของภาพ หรือ ใช้ปรับสายตาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น การศึกษา
ประสิทธิภาพของเครื่องวัดค่าดัชนีหักเหเพื่อหาค่าดัชนีหักเหของวัตถุโปร่งแสงพ้ืนผิวราบโดยใช้แสง
เลเซอร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือสร้างเครื่องมือให้ง่ายต่อการวัดค่าดัชนีหักเหของวัตถุโปร่งแสง
พ้ืนผิวราบและทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดดัชนีหักเห ในการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลอง
เพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ใช้หลักการกฎของสเนล์ (Snell’s Law) กฎการสะท้อนของแสง และ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้วัสดุทดสอบคือวัสดุโปร่งแสงที่มีความหนาแตกต่างกัน และวัสดุโปร่งแสงที่มี
ดัชนีหักเหแตกต่างกัน ในที่นี้ได้ท าการติดตั้งเลเซอร์ไว้ที่อุปกรณ์ ก าหนดมุมไว้ที่ 45 องศา อาศัยการ
สะท้อนและการหักเหผ่านแผ่นวัสดุโปร่งแสงท าให้เกิดจุดสะท้อนและจุดหักเหของเลเซอร์ที่มีระยะห่าง 
(x) และวัดความหนาโดยใช้เวอเนียร์คาลิเปอร์(d) จากนั้นใช้ค่า x และ dที่ได้จากการทดลองไปหาค่า
ดัชนีหักเหของวัสดุทดลองแต่ละแผ่นจากสมการที่ได้ศึกษามาแล้ว ใช้โปรแกรมMicrosoft Excel เพ่ือ
ตรวจสอบค่าดัชนีหักเหของวัสดุทดลอง ได้ผลการทดลองคือค่าท่ีวัดได้นี้มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน
และมีค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.3 เปอร์เซ็นต์  
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ตรวจสอบค่าดัชนีหักเหของวัสดุทดลอง ได้ผลการทดลองคือค่าท่ีวัดได้นี้มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน
และมีค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.3 เปอร์เซ็นต์  
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ชื่อโครงงาน  การศึกษาแอลกอฮอล์แข็งให้พลังงานสูงด้วยเปลือกหอยแครง 
โครงงานสาขาวิชา  ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายอดิศร  ชาสมบัติ 
   2. นายณัฐพล  ประธาน 
   3. นางสาวศิวัชญา  อุดมแสน 
E-mail address  - 
โรงเรียน   บรบือวิทยาคาร อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
คุณครูที่ปรึกษา  คุณครูอารีวรรณ  ขัตติยะวงศ์ 
   คุณครูวิภาวรรณ  ศรีละคร 
คุณครูที่ปรึกษาพิเศษ คุณครูวีรานุช  สายจันทร์ 
  

 
บทคัดย่อ 

  ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยเฉพาะวิถีชีวิตคนเมืองที่นิยม
รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น รวมไปถึงการเกิดขึ้นของธุรกิจอาหารประเภทหม้อไฟ  ปิ้งย่าง ที่ให้ทั้ง
ความเอร็ดอร่อยและสนุกสนานในการรับประทาน  ส่งผลให้การใช้แอลกอฮอล์แข็งมีบทบาทและใกล้ชิดกับ
ชีวิตประจ าวันของคนมากขึ้น  ทางคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะผลิตแอลกอฮอล์แข็งที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมและตัวของผู้บริโภค  โดยการใช้น้ ามันพืชที่ใช้แล้วมาเป็นส่วนผสมและน าเปลือกหอยแครงที่ดูไร้
ประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการผลิตแอลกอฮอล์แข็งนี้การศึกษาแอลกอฮอล์แข็งให้พลังงานสูงด้วย
เปลือกหอยแครงเป็นการศึกษาจากเปลือกหอย 2 ชนิดคือเปลือกหอยขมและเปลือกหอยแครงเพ่ือศึกษาหา
อัตราที่เหมาะสมของเปลือกหอยทั้ง 2 ชนิดและอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ ามันพืชที่ใช้แล้วจากนั้นน ามา
เปรียบเทียบค่าพลังงานความร้อนกับแอลกอฮอล์แข็งในท้องตลาด 
 ผลจากการศึกษาพบว่าเปลือกหอยแครงมีผลต่อการเพ่ิมพลังงานในแอลกอฮอล์แข็งในอัตราส่วนที่
เหมาะสมคือ 3 กรัมและน้ ามันพืชที่ใช้แล้วปริมาตร 5 cm3 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับแอลกอฮอล์แข็งใน
ท้องตลาดแล้วพบว่าแอลกอฮอล์แข็งที่ผลิตได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแอลกอฮอล์แข็งในท้องตลาดเพราะ
แอลกอฮอล์แข็งที่ผลิตได้มีระยะเวลาการเผาไหม้มากกว่าและท าให้น้ าเดือด 
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รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

42 

 

ชือ่โครงงาน           เครื่องเพ่ิมประสิทธิภาพสัญญาณไวร์เลสจากกรงฟาราเดย์ 
        Optimiser device of the wireless signal from a Faraday cage. 
โครงงานสาขาวิชา   วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
ผู้จัดท าโครงงาน      1.นางสาว ชนิสรา   กิจวิรุฬห ์
                           2.นางสาว ชุติมณฑน์  มะปะโพธิ์ 
  3.นางสาว ภาวินี   เมธเมาลี 
E-mail address    aanmum@gmail.com 
โรงเรียน               ปิยะมหาราชาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
ครูที่ปรึกษา           1. คุณครู ทศพร   สวนแก้ว   2. คุณครูศิลปากร   จันทไชย 
 

บทคัดย่อ 

 โครงงานเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพสัญญาณไวร์เลสจากกรงฟาราเดย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ออกแบบและสร้างเครื่องรับสัญญาณไวร์เลส โดยใช้หลักการกรงฟาราเดย์และการสะท้อนคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าของอะลูมิเนียมมาประดิษฐ์เป็นเครื่องเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ usb adapter  เพ่ือเพ่ิมความ
แรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นน้อย น้ าหนักเบา ทนต่อแรงดึงได้และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถขึ้นรูปด้วย
กรรมวิธีต่างๆ ได้ง่าย โดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก ผิวหน้าของอลูมิเนียมบริสุทธิ์ มีดัชนีการสะท้อนแสงสูง
มาก จึงสามารถสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เมื่อน ามาติดตั้งกับไวร์เลส USB Adapter โดยก าหนดระยะ
ระหว่างกระชอนกับ USB Adapter ในระยะที่เหมาะสมจะท าให้เครื่องรับสัญญาณไวร์เลสจากกระชอน
สามารถมีความแรงของสัญญาณได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 5.75 เท่าของสัญญาณเดิม 

 

Abstract 

 Projects optimiser device of the wireless signal from a Faraday cage is aims to 
design and build wireless receiver from the principle of the Faraday cage and the 
reflection of electromagnetic waves by aluminium. This invention is an enhancement to 
usb adapter and increase the signal strength of the Internet and can access the Internet 
wirelessly and  effectively. We chose aluminium because aluminium is lightweight, low 
density, tensile strength and highly flexible. The process can be moulded easily without 
the risk of fracture.The surface of pure aluminium has a reflective index very highs so it 
can be reflect electromagnetic waves. When installing the wireless USB adapter and 
arrange the distance between the colander with USB Adapter at a reasonable distance to 
make tuner thrasher from the colander can have the signal strength has increased from 
5.75 times of the old signal. 
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ชือ่โครงงาน           เครื่องเพ่ิมประสิทธิภาพสัญญาณไวร์เลสจากกรงฟาราเดย์ 
        Optimiser device of the wireless signal from a Faraday cage. 
โครงงานสาขาวิชา   วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
ผู้จัดท าโครงงาน      1.นางสาว ชนิสรา   กิจวิรุฬห ์
                           2.นางสาว ชุติมณฑน์  มะปะโพธิ์ 
  3.นางสาว ภาวินี   เมธเมาลี 
E-mail address    aanmum@gmail.com 
โรงเรียน               ปิยะมหาราชาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
ครูที่ปรึกษา           1. คุณครู ทศพร   สวนแก้ว   2. คุณครูศิลปากร   จันทไชย 
 

บทคัดย่อ 

 โครงงานเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพสัญญาณไวร์เลสจากกรงฟาราเดย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ออกแบบและสร้างเครื่องรับสัญญาณไวร์เลส โดยใช้หลักการกรงฟาราเดย์และการสะท้อนคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าของอะลูมิเนียมมาประดิษฐ์เป็นเครื่องเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ usb adapter  เพ่ือเพ่ิมความ
แรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นน้อย น้ าหนักเบา ทนต่อแรงดึงได้และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถขึ้นรูปด้วย
กรรมวิธีต่างๆ ได้ง่าย โดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก ผิวหน้าของอลูมิเนียมบริสุทธิ์ มีดัชนีการสะท้อนแสงสูง
มาก จึงสามารถสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เมื่อน ามาติดตั้งกับไวร์เลส USB Adapter โดยก าหนดระยะ
ระหว่างกระชอนกับ USB Adapter ในระยะที่เหมาะสมจะท าให้เครื่องรับสัญญาณไวร์เลสจากกระชอน
สามารถมีความแรงของสัญญาณได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 5.75 เท่าของสัญญาณเดิม 

 

Abstract 

 Projects optimiser device of the wireless signal from a Faraday cage is aims to 
design and build wireless receiver from the principle of the Faraday cage and the 
reflection of electromagnetic waves by aluminium. This invention is an enhancement to 
usb adapter and increase the signal strength of the Internet and can access the Internet 
wirelessly and  effectively. We chose aluminium because aluminium is lightweight, low 
density, tensile strength and highly flexible. The process can be moulded easily without 
the risk of fracture.The surface of pure aluminium has a reflective index very highs so it 
can be reflect electromagnetic waves. When installing the wireless USB adapter and 
arrange the distance between the colander with USB Adapter at a reasonable distance to 
make tuner thrasher from the colander can have the signal strength has increased from 
5.75 times of the old signal. 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

43 

 

ชื่อโครงงาน  มวยนึ่งข้าวเหนียวแบบกระจายไอน้ ารอบทิศทาง 
สาขาวิชา  ฟิสิกส์  
ผู้จัดท า   นางสาวชนิกานต์  แวงโสธรณณ์ 
   นางสาวชุติมา  พาระวงษ์ 
   นางสาวกัลย์สุดา  อ้นอารี 
ครูที่ปรึกษา  นายศิลปกรณ์  จันทไชย 
สถานศึกษา  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 
ปีการศึกษา  2559 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องมวยนึ่งข้าวเหนียวแบบกระจายไอน้ ารอบทิศทางมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดเวลาที่ใช้ใน

การนึ่งข้าวเหนียว โดยออกแบบและสร้างอุปกรณ์ในการใส่ข้าวเหนียวลงในมวยนึ่งข้าวให้สามารถกระจายไอ
น้ าได้มากข้ึน เนื่องจากผู้จัดท าได้ออกแบบลักษณะชิ้นงานให้มีช่องว่างที่ไอน้ าจากก้นหม้อนึ่งสามารถลอยตัว
ขึ้นมาสูงถึงขอบด้านบนสุดของข้าวเหนียวที่ใส่ลงไปในมวยได้ จากหลักการดังกล่าวท าให้สามารถลดเวลาที่
ใช้ในการนึ่งข้าวเหนียวให้สุกเหลือเพียง 28 นาที จากเดิมใช้เวลาประมาณ 40 นาที 
 จากการศึกษาพบว่าการนึ่งข้าวเหนียวด้วยมวยนึ่งข้าวเหนียวแบบกระจายไอน้ ารอบทิศทางมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการนึ่งข้าวเหนียวด้วยมวยแบบดั้งเดิมโดยใช้เวลาในการนึ่งน้อยกว่าประมาณ 10 นาที 
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ชื่อโครงงาน  ชุดควบคุมการหมุนตามแสงส าหรับโซลาร์เซลล์โดยใช้ arduino 
โครงงานสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นายธนวัฒน์  เอกนิพนธ์  
   2.นางสาวณัฐนันท์  จอมพรรษา 
   3.นางสาวทิพย์สุดา  รัตนเมธาวงศ ์
E-mail address samacash13055@hotmail.com 
โรงเรียน  ปิยะมหาราชาลัย 
ครูที่ปรึกษา  นายศิลปกรณ์ จันทไชย 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องชุดควบคุมการหมุนตามแสงส าหรับโซลาร์เซลล์โดยใช้ arduino มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างระบบหมุนส าหรับแผงโซลาร์เซลล์ในโซลาร์ฟาร์มให้ท ามุม 90 องศา กับแสงอาทิตย์  เพื่อเพ่ิมค่า
กระแสไฟฟ้า (A)  เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของแสง เมื่อแผงโซลาร์เซลล์รับ
แสงที่มีความเข้มแสงคงที่ตลอดเวลาในตอนกลางวันค่ากระแสไฟฟ้าก็จะคงที่ด้วย โดยแบ่งพ้ืนที่ของแผง
โซลาร์เซลล์ออกเป็น 2 ส่วน  อัตราส่วน 2 : 3 จากนั้นหาจุดศูนย์กลางมวลของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งสองข้าง 
(x และ y ) เพ่ือค านวณระยะระหว่างจุดหมุนของแผงโซลาร์เซลล์กับจุดศูนย์กลางมวลของท่อน้ า (d) จาก
สูตร  (mgท่อน้ า x d) + (m2g x y) = (m1g x x)  ได้ค่าระยะ d = 32.26  เซนติเมตร  นั่นหมายความว่าหา
กวางต าแหน่งท่อน้ าที่ระยะ  32.26  เซนติเมตร  จากจุดหมุน  จะท าให้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งสองข้างมี
โมเมนต์เท่ากัน แต่หากวางต าแหน่งท่อน้ าที่ระยะ 25 เซนติเมตร จะท าให้ด้านที่มีท่อน้ ามีโมเมนต์น้อยกว่า 
เมื่อเติมน้ าให้เต็มท่อเก็บน้ า ท าให้โมเมนต์รวมของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งสองข้างเท่ากัน จากนั้นปล่อยให้น้ า
ไหลออก จะท าให้จุดศูนย์กลางมวลของแผงโซลาร์เซลล์ด้านที่มีท่อน้ า (ระยะ y)  เพิ่มข้ึน แต่มวลของน้ าใน
ท่อน้อยลง จึงท าให้แผงโซลาร์เซลล์หมุนไปทางทิศตะวันตก แต่โมเมนต์รวมของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งสองข้าง
ยังเท่ากัน ดังนั้นเมื่อน้ าหยุดไหล แผงโซลาร์เซลล์จึงหยุดหมุนด้วย พร้อมมีอุปกรณ์ตรวจสอบองศาการหมุน
โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความเอียง (Accelerometer Module) ที่สามารถตรวจจับแสงและหมุนตามแสงได้อย่าง
แม่นย า จากนั้นจะสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์และส่งข้อมูลไปยังเซ็นเซอร์วัดความเอียงเพ่ือประมวลผลท าให้
แผงโซลาร์เซลล์หมุนตามแกน Z นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับองศาการหมุนในแกน Y เมื่อพบว่ามีองศา
การหมุนที่ผิดพลาดไประบบตัวปรับให้มีการปั้มน้ าเข้าและปล่อยออกมาในอัตราส่วนที่ค านวณบันทึกไว้  
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ชื่อโครงงาน  ชุดควบคุมการหมุนตามแสงส าหรับโซลาร์เซลล์โดยใช้ arduino 
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ครูที่ปรึกษา  นายศิลปกรณ์ จันทไชย 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องชุดควบคุมการหมุนตามแสงส าหรับโซลาร์เซลล์โดยใช้ arduino มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างระบบหมุนส าหรับแผงโซลาร์เซลล์ในโซลาร์ฟาร์มให้ท ามุม 90 องศา กับแสงอาทิตย์  เพื่อเพ่ิมค่า
กระแสไฟฟ้า (A)  เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของแสง เมื่อแผงโซลาร์เซลล์รับ
แสงที่มีความเข้มแสงคงที่ตลอดเวลาในตอนกลางวันค่ากระแสไฟฟ้าก็จะคงที่ด้วย โดยแบ่งพ้ืนที่ของแผง
โซลาร์เซลล์ออกเป็น 2 ส่วน  อัตราส่วน 2 : 3 จากนั้นหาจุดศูนย์กลางมวลของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งสองข้าง 
(x และ y ) เพ่ือค านวณระยะระหว่างจุดหมุนของแผงโซลาร์เซลล์กับจุดศูนย์กลางมวลของท่อน้ า (d) จาก
สูตร  (mgท่อน้ า x d) + (m2g x y) = (m1g x x)  ได้ค่าระยะ d = 32.26  เซนติเมตร  นั่นหมายความว่าหา
กวางต าแหน่งท่อน้ าที่ระยะ  32.26  เซนติเมตร  จากจุดหมุน  จะท าให้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งสองข้างมี
โมเมนต์เท่ากัน แต่หากวางต าแหน่งท่อน้ าที่ระยะ 25 เซนติเมตร จะท าให้ด้านที่มีท่อน้ ามีโมเมนต์น้อยกว่า 
เมื่อเติมน้ าให้เต็มท่อเก็บน้ า ท าให้โมเมนต์รวมของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งสองข้างเท่ากัน จากนั้นปล่อยให้น้ า
ไหลออก จะท าให้จุดศูนย์กลางมวลของแผงโซลาร์เซลล์ด้านที่มีท่อน้ า (ระยะ y)  เพิ่มข้ึน แต่มวลของน้ าใน
ท่อน้อยลง จึงท าให้แผงโซลาร์เซลล์หมุนไปทางทิศตะวันตก แต่โมเมนต์รวมของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งสองข้าง
ยังเท่ากัน ดังนั้นเมื่อน้ าหยุดไหล แผงโซลาร์เซลล์จึงหยุดหมุนด้วย พร้อมมีอุปกรณ์ตรวจสอบองศาการหมุน
โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความเอียง (Accelerometer Module) ที่สามารถตรวจจับแสงและหมุนตามแสงได้อย่าง
แม่นย า จากนั้นจะสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์และส่งข้อมูลไปยังเซ็นเซอร์วัดความเอียงเพ่ือประมวลผลท าให้
แผงโซลาร์เซลล์หมุนตามแกน Z นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับองศาการหมุนในแกน Y เมื่อพบว่ามีองศา
การหมุนที่ผิดพลาดไประบบตัวปรับให้มีการปั้มน้ าเข้าและปล่อยออกมาในอัตราส่วนที่ค านวณบันทึกไว้  
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E-mail address Khing2776@outlook.com 
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ที่ปรึกษาพิเศษ คุณครูเฉลิมพงษ์    สารสมัคร 
 

บทคัดย่อ 
การประดิษฐ์พื้นเพียโซอิเล็กทริคผลิตแสงส่องสว่างตามทางเดิน  จัดท าข้ึนเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเพียโซอิเล็กทริคโดยอาศัยการท างานของเพียโซอิเล็กทริคในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้จากการสั่นสะเทือนของแรงภายนอกท่ีมากระท า  เช่น  การเดิน  การวิ่ง  เป็นต้น  

โดยมีล าดับขั้นตอน  ดังนี้  ขั้นตอนที่  1  วัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเพียโซอิเล็กทริคโดยใช้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพียโซอิเล็กทริคท่ีแตกต่างกัน  ขั้นตอนที่  2  วัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก             
เพียโซอิเล็กทริคโดยใช้มวลที่กดทับลงบนเพียโซอิเล็กทริคที่แตกต่างกัน  ขั้นตอนที่  3  ลงมือประดิษฐ์
ต้นแบบ พ้ืนเพียโซอิเล็กทริคผลิตแสงส่องสว่างตามทางเดิน  โดยน ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเพียโซอิเล็กท
ริคมาต่อกับหลอดไฟฟ้าชนิด  LED  เพ่ือให้แสงสว่าง 

พบว่า  ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเพียโซอิเล็กทริคขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ         
เพียโซอิเล็กทริคโดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากข้ึนจะให้ค่าแรงดันไฟฟ้ามากข้ึน  ได้ค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย
สูงสุด  4.10  โวลต์  และค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเพียโซอิเล็กทริคข้ึนอยู่กับมวลที่ใช้ในการกดทับลงบน 
เพียโซอิเล็กทริค  โดยมวลที่ใช้ในการกดทับลงบนเพียโซอิเล็กทริคมากข้ึน  จะท าให้ค่าแรงดันไฟฟ้ามากข้ึน
เช่นกัน  ได้ค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด  4.12  โวลต์  จากผลการทดลองที่ได้  จึงน าหลักการท างานของ  
เพียโซอิเล็กทริคมาสร้างต้นแบบพื้นเพียโซอิเล็กทริคผลิตแสงส่องสว่างตามทางเดิน  ซึ่งสามารถพัฒนามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  
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Abstract 
 
 The invention of The Piezoelectric producing light along a tootpath, that have  
purposes to test the performance of electric production of Piezoelectric by using the  
function of Piezoelectric to produce the electricity that comes from the shake of the 
outside such as  walking and running. 
 The process comprised,  1. Measurement the pressure of electricity that 
produces  from Piezoelectric. By the use of the different diameter of Piezoelectric,  2. 
Measurement  the  pressure that produces from Piezoelectric, by using the mass pressed 
on the difference  Piezoelectric, 3. Inventing the model of Piezoelectric floor that 
produces light along a   footpath, by bringing the electricity produced from Piezoelectric 
to connect to the LED lamp  to make the light. 
 The results show that the pressure that produces from Piezoelectric depends on 
the diameter. The more diameters can produce ,the more pressure too. The maximum 
pressure  is  4.10  volt and the pressure of electricity depends on mass of the objects that 
presses on  Piezoelectric. Masses placed on Piezoelectric are related to the pressure of 
electricity.  The  maximum pressure of electricity is 4.12 volt. From the results, we used 
the process of  Piezoelectric to make the model of The Piezoelectric producing light along 
a footpath that  can be developed for using in daily life.   
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Abstract 
 
 The invention of The Piezoelectric producing light along a tootpath, that have  
purposes to test the performance of electric production of Piezoelectric by using the  
function of Piezoelectric to produce the electricity that comes from the shake of the 
outside such as  walking and running. 
 The process comprised,  1. Measurement the pressure of electricity that 
produces  from Piezoelectric. By the use of the different diameter of Piezoelectric,  2. 
Measurement  the  pressure that produces from Piezoelectric, by using the mass pressed 
on the difference  Piezoelectric, 3. Inventing the model of Piezoelectric floor that 
produces light along a   footpath, by bringing the electricity produced from Piezoelectric 
to connect to the LED lamp  to make the light. 
 The results show that the pressure that produces from Piezoelectric depends on 
the diameter. The more diameters can produce ,the more pressure too. The maximum 
pressure  is  4.10  volt and the pressure of electricity depends on mass of the objects that 
presses on  Piezoelectric. Masses placed on Piezoelectric are related to the pressure of 
electricity.  The  maximum pressure of electricity is 4.12 volt. From the results, we used 
the process of  Piezoelectric to make the model of The Piezoelectric producing light along 
a footpath that  can be developed for using in daily life.   
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ชื่อโครงงาน  เครื่องกรอกน้ าด้วยแรงดันลม 
        The water-pouring machine using air pressure principle 
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ผู้จัดท าโครงงาน  1.นางสาวปิญานันท์  ปราณี 
   2.นางสาววรัญญา  พิณรัตน์ 
   3.นางสาวอารียา  อุทัยมา 
E-mail address      Warunya_wpp@hotmail.co.th 
โรงเรียน   ผดุงนารี อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ครูที่ปรึกษา  นางจุไรรัตน์  ธนยั่งยืน 
อาจารย์ท่ีปรึกษาพิเศษ นายเฉลิมพงษ์  สารสมัคร 
 

บทคัดย่อ 
การจัดท าเครื่องกรอกน้ าด้วยแรงดันลมมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพื่อประดิษฐ์เครื่องกรอกน้ าด้วย 

แรงดันลม 2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรอกน้ าด้วยแรงดันลม โดยใช้ถังน้ าในการทดสอบ  ขนาด 
18.9 ลิตรโดยท าการทดลองครั้งแรกเพ่ือหาแรงดันที่เหมาะสม จากการทดลองเปรียบเทียบแรงดันลมที่
แตกต่างกันในครั้งแรก คือการอัดลม 1บาร์ 2บาร์และ 3 บาร์ เพ่ือทดสอบหาแรงดันลมที่เหมาะสม จึงได้
แรงดันลมที่ใช้ในการทดลองคือ 2 บาร์ โดยใช้แรงดันลม 2 บาร์ จ านวน 3 ครั้ง เวลาที่ได้จากการบรรจุน้ า
โดยวิธีการกรอกที่แตกต่างกันน้ าใส่ขวดน้ าที่มีปริมาตร 1.5 ลิตร  จากการทดลองเปรียบเทียบระเวลาในการ
กรอกน้ าโดยใช้วิธีที่แตกต่างกัน การทดลองการท างานทั้งหมด  3ครั้งของเครื่องกรอกน้ าแบบปั้มมือท างาน
ได้โดยใช้เวลาเฉลี่ย 48.64 วินาที  ส่วนการทดลองการท างานทั้งหมด 3 ครั้งของเครื่องกรอกน้ าด้วยแรงดัน
ลมท างานได้โดยใช้เวลาเฉลี่ย 22.68 
 ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเมื่ออัดแรงดันลมเข้าไปมากข้ึนจะท าให้เวลาที่ใช้ในการกรอกน้ าลดน้องลง 
 การใช้เครื่องกรอกน้ าด้วยแรงดันลมจึงช่วยในการบรรจุน้ าได้รวดเร็วขึ้นจากการบรรจุน้ าแบบปั๊มมือ 
 
 

Abstract 
This project has purpose for invention The water-pouring machine using air 

pressure principle1. To invented machine fill out water by pressure  2. To study efficiency 
of water pouring by air pressure by using 18.9L water tank for test. The first to finding an 
appropriate pressure by using air pressure at 1 bar, 2 bar and 3 bar. The result is 2 bar 
pressure is an appropriate pressure. The time that use for pouring the water at 1.5 L has 
difference. The average time by using manual hand pump is 48.64 seconds. The three 
times test by using air pressure has average seconds is 22.68 
 Therefore, the results by using more air pressure make the time of pouring water is 
less than not use air pressure. So, the water pouring by using air pressure is better than 
manual hand pump. 
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ชื่อโครงงาน      จักรยานปั่นไฟฟ้า 
ผู้ท าโครงงาน      นางสาวรสสุคนธ์     นนยะโส 
       นายสิทธิโชค      เหล่าพาชี 
       นางสาวละเอียด     ปัจจาเณย์ 
สาขาของโครงงาน   ฟิสิกส์ 
โรงเรียน               ผดุงนารี  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
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บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่องจักรยานปั่นไฟฟ้า  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์จักรยานที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
และเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของจักรยานผลิตไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการท างานของเจเนอเรเตอร์ ที่สามารถ
เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้  ซึ่งแรงในการปั่นจักรยานจะเป็นแรงที่ท าให้ระบบเฟืองเกิดการ
ขับเคลื่อน ส่งผลให้เจเนอเรเตอร์ท าการผลิตกระแสไฟฟ้า  และน ากระแสไฟฟ้าที่ได้ไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่   
เพ่ือเก็บไว้ใช้ต่อไป จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของจักรยานที่สร้างข้ึน พบว่าจักรยานสามารถผลิต
แรงดันไฟฟ้าได้ 2.51 v  3.88 v และ 4.30 v  ภายใน 1 นาทีโดยใช้ความเร็วของจักรยานอยู่ที่  1 เมตร/
วินาที  1.5 เมตร/วินาที  และ 2 เมตร/วินาที  ตามล าดับ      
 
 

Abstract 
Our project, The Bicycle Generating Electricity, aimed to create a bicycle that can 

generate electricity and to test effectiveness of the bicycle. We use generator to convert 
mechanical energy to electrical energy by exerting force on the pedal of the bicycle to 
move the bicycle’s gear system. Once electricity is generated, it’s kept into the battery.  
The result of testing the effectiveness of the bicycle was found that it can produce 
electromotive force of 2.51v  3.88v and 4.30v  within 1 minute by using speeds at 1 m/s   
1.5 m/s and 2 m/s respectively. 
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บทคัดย่อ 
            โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเช็ดกระจกเอนกประสงค์ ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์                  
เพ่ือออกแบบและประดิษฐ์เครื่องเช็ดกระจกเอนกประสงค์ และศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเช็ดกระจก 
เอนกประสงค์  จากผลการศึกษาพบว่าเครื่องเช็ดกระจกเอนกประสงค์  สามารถน ามาใช้ท าความสะอาดได้
จริง  สะดวกรวดเร็วกว่าการเช็ดกระจกด้วยมือ อีกท้ังความสะอาดของกระจกไม่แตกต่างจากการเช็ดด้วย
มือ 
 

Abstract 
      Project Science of  Versatile window cleaner. Inventor came up with the objective 
Designed and fabricated glass wiper function. And the performance of the windscreen 
wiper function.  The study found that the multi-purpose glass cleaner can be used 
practically. A quick wipe over the glass by hand. The cleanliness of the glass is different 
from wiping by hand. 
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   2. Mr. Michael Duffy 
 
 

บทคัดย่อ 
  โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ เรื่อง ปรากฏการณ์วงเลเซอร์สะท้อน ได้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษา
ปรากฏการณ์การเกิดล าแสงเลเซอร์รูปวงกลมและภาคตัดกรวยบางประเภทและตัวแปรที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลต่อปรากฏการณ์ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบในการใช้งานของเลเซอร์ให้มีความแปลก
ใหม่และ 
การประยุกต์ใช้ในแขนงต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากการทดลองโดยยิงแสงเลเซอร์ไปที่ลวดด้วย 
มุมต่างๆ และให้เกิดแสงสะท้อนไปที่กระดาษซึ่งใช้เป็นฉาก โดยควบคุมให้ลวดตั้งฉากกับกระดาษและ
ระยะห่างระหว่างแหล่งก าเนิดเลเซอร์กับจุดที่เลเซอร์ตกกระทบมีค่าคงที่ พบว่า รัศมีแปรผกผันกับ
อัตราส่วน tan ของมุมตกกระทบ กล่าวคือ เมื่อเพ่ิมขนาดของมุมตกกระทบ จะท าให้อัตราส่วน tan ของมุม
ตกกระทบเพ่ิมข้ึน และรัศมีจะมีขนาดเล็กลง และจากการทดลองเปลี่ยมมุมระหว่างลวดกับฉาก พบว่าการ
สะท้อนของแสงเลเซอร์ท าให้เกิดรูปภาคตัดกรวยบางประเภท ได้แก่ จุด วงรี และวงกลม ซึ่งรูปร่างของแสง
เลเซอร์ที่ถูกสะท้อนจะมีรูปร่างเหมือนกับหน้าตัดของรูปเส้นลวดที่วางเอียงเม่ือถูกตัดขนานกับฉาก และเม่ือ
เพ่ิมขนาดของมุมที่ลวดกระท าต่อกระดาษ จะท าให้แกนเอกและแกนโทมีความยาวลดลง โดยแกนเอกมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงมากกว่าแกนโท จนท าให้แกนเอกและแกนโทมีความยาวเท่ากัน เกิดเป็นวงกลมและ
จุดตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 
  โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ เรื่อง ปรากฏการณ์วงเลเซอร์สะท้อน ได้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษา
ปรากฏการณ์การเกิดล าแสงเลเซอร์รูปวงกลมและภาคตัดกรวยบางประเภทและตัวแปรที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลต่อปรากฏการณ์ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบในการใช้งานของเลเซอร์ให้มีความแปลก
ใหม่และ 
การประยุกต์ใช้ในแขนงต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากการทดลองโดยยิงแสงเลเซอร์ไปที่ลวดด้วย 
มุมต่างๆ และให้เกิดแสงสะท้อนไปที่กระดาษซึ่งใช้เป็นฉาก โดยควบคุมให้ลวดตั้งฉากกับกระดาษและ
ระยะห่างระหว่างแหล่งก าเนิดเลเซอร์กับจุดที่เลเซอร์ตกกระทบมีค่าคงที่ พบว่า รัศมีแปรผกผันกับ
อัตราส่วน tan ของมุมตกกระทบ กล่าวคือ เมื่อเพ่ิมขนาดของมุมตกกระทบ จะท าให้อัตราส่วน tan ของมุม
ตกกระทบเพ่ิมข้ึน และรัศมีจะมีขนาดเล็กลง และจากการทดลองเปลี่ยมมุมระหว่างลวดกับฉาก พบว่าการ
สะท้อนของแสงเลเซอร์ท าให้เกิดรูปภาคตัดกรวยบางประเภท ได้แก่ จุด วงรี และวงกลม ซึ่งรูปร่างของแสง
เลเซอร์ที่ถูกสะท้อนจะมีรูปร่างเหมือนกับหน้าตัดของรูปเส้นลวดที่วางเอียงเม่ือถูกตัดขนานกับฉาก และเม่ือ
เพ่ิมขนาดของมุมที่ลวดกระท าต่อกระดาษ จะท าให้แกนเอกและแกนโทมีความยาวลดลง โดยแกนเอกมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงมากกว่าแกนโท จนท าให้แกนเอกและแกนโทมีความยาวเท่ากัน เกิดเป็นวงกลมและ
จุดตามล าดับ 
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Abstract 
 This study is aimed at studying the phenomenon of laser beam reflected from a 
string onto a screen and its relevant parameters. The purposes of this study were to 
explain optical phenomenon and to develop new ways to use laser beam in applied 
sciences. In the first experiment, which the laser is aimed at a string that is set 
perpendicular to the screen and the distance between the incident point and the string is 
constant, a circle is formed. The radius of the circle is inversely proportional to tangent 
function of the incident angle. In other words, when the incident angle is increased, 
tangent function of the incident angle will also increase, which results in smaller radius. 
And the second experiment, when the angle between the string and the screen changes 
while the angle between the laser source and the string is constant, the reflected shapes 
will be several conic sections including point, ellipse and circle. Moreover, we have found 
that when the angle between the string and the screen is increased, the axes of the 
shapes will decrease, which the major axis decreases faster, and both axes will be equal 
after all, forming a circle and a point. 
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บทคัดย่อ 
 จากการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์กับดักนักย่องเบา โดยอาศัยแผงวงจรเสียงไซเรน ต่อเข้ากับสวิตช์และ
ไมโครสวิตช์เพ่ือใช้เป็นตัวควบคุมการท างานของวงจร น าวงจรที่ได้ไปติดไว้กับแบบจ าลองประตูเพ่ือทดสอบ
การท างาน น าไมโครสวิตช์ติดไว้ที่ขอบบานประตู เมื่อเปิดสวิตช์จะท าให้วงจรท างาน ถ้าปิดประตูไว้จะไม่มี
เสียงเกิดขึ้น เนื่องจากไมโครสวิตช์ซึ่งเป็นตัวควบคุมการส่งเสียงดังของล าโพงถูกกดไว้ ถ้าเลื่อนบานประตูให้
เปิดออกจะท าให้ไมโครสวิตช์ไม่ถูกกด ท าให้ล าโพงส่งเสียงดังขึ้น จากผลการทดสอบการท างานของ
สิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้ได้จริงกับประตูหรือหน้าต่าง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
คนในบ้าน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
ที่ดีข้ึน 
 

Abstract 
 The Siren Circuit Burglar Alarm is aim to be a warning equipment. It is invented 
from a simple siren circuit that connects to switch and micro switch to control the circuit 
working. Then install it with a door model for testing. When switch was on, the circuit 
worked. When the door is closed, the micro switch is pushed by the door, the speaker did 
not resound. When the door is opened, the micro switch is not pushed by the door, and 
then the speaker resounds. The result of the examination showed that the Siren Circuit 
Burglar Alarm is a practical project. It helps people protect their property and their life. It 
can be adjusted for better capability. 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ เรื่อง การเปรียบเทียบการรวมแสงระหว่างเลนส์จากแก้วและ

พลาสติก ได้จัดท าข้ึนเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์การรวมแสงของขวดบรรจุน้ า 2 ประเภทและอันตรายที่เกิดขึ้น
หากน าไปวางไว้บริเวณท่ีมีความเข้มแสงสูง มีจุดประสงค์เพ่ือลดอันตรายที่เกิดจากความร้อนจากการรวม
แสงโดยขวดน้ า โดยก าหนดให้วัสดุที่ท าขวดต่างกัน และควบคุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขวดทั้งสอง
ประเภท พื้นที่ผิวที่ใช้รับแสง ค่าความส่องสว่างของแสงและแหล่งก าเนิดแสง จากการทดลองรวมแสงของ
ขวด 2 ประเภท เพื่อเผาไหม้ถุงด า ได้แก่ ขวดแก้วฐานกลม และขวดพลาสติกฐานกลม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางใกล้เคียงกัน โดยใช้แสงจากดวงอาทิตย์บริเวณอาคาร 2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ในช่วงเวลา 
11.00 - 13.00 น. พบว่าขวดแก้วสามารถรวมแสงได้ดีกว่าขวดพลาสติก ซึ่งทราบได้จากการจับเวลาที่เริ่ม
เกิดการเผาไหม้ถุงด าของขวดทั้งสองประเภท โดยขวดแก้วใช้เวลาน้อยกว่า ซึ่งหาค่าเวลาเฉลี่ยได้ 34.45 
วินาที และขวดพลาสติกใช้เวลามากกว่าซึ่งหาค่าเวลาเฉลี่ยได้ 61.55 วินาที เนื่องจากแก้วมีค่าดัชนีหักเห
แสงมากกว่าพลาสติก 
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Abstract 
The study of Comparison the focus of light between glass and plastic bottle lens is 

aimed at focused light between 2 types of bottles and harm took by moving the bottles 
to high intensity of light area. The researcher propose this study to decrease the danger 
made from the focused light by using 2 materials to make bottles and fixing diameter of 
bottles , area and intensity of light. The experiment included two bottles of light types to 
burn a black are glass and plastic bottles round base of similar diameter and used  light 
from the sun around building number 2 of Roi-Et Wittayalai school at 5 a.m. – 1 p.m.. 
Found that a glass bottle can focus light better than plastic bottles, which aware of the 
timer started burning bag of bottles of both types. The bottle takes less than average 
time was 34.45 seconds, which can and plastic bottle takes more than the average time 
was 61.55 seconds, which can be due to a refractive index of glass rather than plastic. 
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Abstract 
The study of Comparison the focus of light between glass and plastic bottle lens is 

aimed at focused light between 2 types of bottles and harm took by moving the bottles 
to high intensity of light area. The researcher propose this study to decrease the danger 
made from the focused light by using 2 materials to make bottles and fixing diameter of 
bottles , area and intensity of light. The experiment included two bottles of light types to 
burn a black are glass and plastic bottles round base of similar diameter and used  light 
from the sun around building number 2 of Roi-Et Wittayalai school at 5 a.m. – 1 p.m.. 
Found that a glass bottle can focus light better than plastic bottles, which aware of the 
timer started burning bag of bottles of both types. The bottle takes less than average 
time was 34.45 seconds, which can and plastic bottle takes more than the average time 
was 61.55 seconds, which can be due to a refractive index of glass rather than plastic. 
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ชื่อโครงงาน   การเคลื่อนที่ในสภาพแรงเสียดทานต่ า 
    The Study of Low Friction Movement 
โครงงานสาขาวิชา  ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายธนชัย      แก่งอินทร์ 
    2. นายปฐมพงศ์  ประทุมขันธ์ 
   3. นายสุภกร      กฤตาลักษณ 
E-mail address  patronzad@hotmail.com 
โรงเรียน   ร้อยเอ็ดวิทยาลัย   อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
ครูที่ปรึกษา   1. นายเดชรนรสิงห์ รัตนพล 
ที่ปรึกษาพิเศษ   1. นางกรรณิการ์    พันธภิบาล 
                               2. Mr.Michael Duffy 
 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เรื่อง การเคลื่อนที่ในสภาพแรงเสียดทานต่ าจัดท าขึ้นเพ่ือทราบ

เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ในสภาพแรงเสียดทานต่ า เพื่อน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ต่อไป โดยการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ในสภาพแรงเสียดทานต่ า ได้ท าการทดลองโดยใช้การปล่อยลมจาก
ลูกโป่งที่ติดกับแผ่นซีดี โดยมีรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ขนาด ได้แก่ขนาด 0.5 เซนติเมตร ,1 เซนติเมตร 
และ 1.5 เซนติเมตร เมื่อปล่อยลมออกจากลูกโป่งท าให้เกิดแรงเสียดทานต่ าระหว่างแผ่นซีดี กับพ้ืนซึ่งจาก
การทดลองจะเห็นได้ว่ายิ่งมีรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กลงเท่าใดก็ท าให้มีระยะเวลาในการเคลื่อนที่ใน
สภาพแรงเสียดทานต่ าจะมากขึ้นเท่านั้น 
 

 
Abstract 

  The Study of Low Friction Movement is aimed to understand how did the 
hovercraft made by using CD that stuck with marker which is 0.5 centimeters,1 
centimeters and 1.5 centimeters radius at the hole moving with the balloon. The 
researcher have done the experiment and found that when the air came out from the 
balloon it made the Hovercraft a little bit float from the floor and made the low friction. 
That made researcher known that the small radius make the hovercraft move in low 
friction longer than big radius does. 

 

 

 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

55



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

56 

 

ชื่อโครงงาน   ก้านวัดไร้สัมผัส (Contactless Calliper) 
สาขาวิชา  ฟิสิกส์ 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 1. นางสาวอินทิรา สาริวัน 
   2. นางสาวยลนภา โคตรชนะ 
E-mail address Yolnnapa2010@hotmail.co.th 
โรงเรียน  เลยอนุกูลวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ครูที่ปรึกษา  1. นายราตรี จันทะมล 

2. นางสาวนิจวรรณ   พิมคีรี 
ที่ปรึกษาพิเศษ  1. Mr.Jean  Jourdain 

2. นายวิโรจน์ โคตรชนะ 

บทคัดย่อ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ก้านวัดไร้สัมผัสผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากโจทย์ปัญหาฟิสิกส์สัประยุทธ์
ระดับนานาชาติ ปี 2016 ที่ให้ออกแบบและประดิษฐ์ทัศนอุปกรณ์ที่มีตัวชี้เลเซอร์หนึ่งตัวเป็นส่วนประกอบ
เพ่ือใช้วัดความหนา ค่าดัชนีหักเห และสมบัติอ่ืนๆของแผ่นแก้ว โดยปราศจากการสัมผัส วัตถุประสงค์ใน
การศึกษา 1.เพ่ือประดิษฐ์ทัศนอุปกรณ์ที่มีตัวชี้เลเซอร์หนึ่งตัวเป็นส่วนประกอบในการวัดโดยปราศจากการ
สัมผัส 2.เพ่ือใช้วัดความหนาและดัชนีหักเหของกระจกและแผ่นอะคริลิก  
 การประดิษฐ์ทัศนอุปกรณ์ก้านวัดไร้สัมผัส จะยิงแสงเลเซอร์เข้าแผ่นกระจกและอะคริลิก  
ที่มุม 30, 37, 45, 53 และ60 องศา กับแนบราบ  จากนั้นน ามุมหักเหภายในกระจกและอะคริลิกมา
ค านวณหาค่าดัชนีหักเหและความหนา  เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากค่าตารางแสดงดัชนีหักเหและความหนา
ที่วัดจากเวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
 จากการศึกษาพบว่า ทัศนอุปกรณ์ก้านวัดไร้สัมผัสที่ประดิษฐ์ขึ้น สามารถวัดหาความหนาและค่า
ดัชนีหักเหของกระจกและอะคริลิกได้  โดยมุมที่ยิงแสงเลเซอร์ไม่มีผลต่อการค านวณหาค่าดัชนีหักเหและ
ความหนาเพราะคา่ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน  
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ชื่อโครงงาน   ก้านวัดไร้สัมผัส (Contactless Calliper) 
สาขาวิชา  ฟิสิกส์ 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 1. นางสาวอินทิรา สาริวัน 
   2. นางสาวยลนภา โคตรชนะ 
E-mail address Yolnnapa2010@hotmail.co.th 
โรงเรียน  เลยอนุกูลวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ครูที่ปรึกษา  1. นายราตรี จันทะมล 

2. นางสาวนิจวรรณ   พิมคีรี 
ที่ปรึกษาพิเศษ  1. Mr.Jean  Jourdain 

2. นายวิโรจน์ โคตรชนะ 

บทคัดย่อ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ก้านวัดไร้สัมผัสผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากโจทย์ปัญหาฟิสิกส์สัประยุทธ์
ระดับนานาชาติ ปี 2016 ที่ให้ออกแบบและประดิษฐ์ทัศนอุปกรณ์ที่มีตัวชี้เลเซอร์หนึ่งตัวเป็นส่วนประกอบ
เพ่ือใช้วัดความหนา ค่าดัชนีหักเห และสมบัติอ่ืนๆของแผ่นแก้ว โดยปราศจากการสัมผัส วัตถุประสงค์ใน
การศึกษา 1.เพ่ือประดิษฐ์ทัศนอุปกรณ์ที่มีตัวชี้เลเซอร์หนึ่งตัวเป็นส่วนประกอบในการวัดโดยปราศจากการ
สัมผัส 2.เพ่ือใช้วัดความหนาและดัชนีหักเหของกระจกและแผ่นอะคริลิก  
 การประดิษฐ์ทัศนอุปกรณ์ก้านวัดไร้สัมผัส จะยิงแสงเลเซอร์เข้าแผ่นกระจกและอะคริลิก  
ที่มุม 30, 37, 45, 53 และ60 องศา กับแนบราบ  จากนั้นน ามุมหักเหภายในกระจกและอะคริลิกมา
ค านวณหาค่าดัชนีหักเหและความหนา  เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากค่าตารางแสดงดัชนีหักเหและความหนา
ที่วัดจากเวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
 จากการศึกษาพบว่า ทัศนอุปกรณ์ก้านวัดไร้สัมผัสที่ประดิษฐ์ขึ้น สามารถวัดหาความหนาและค่า
ดัชนีหักเหของกระจกและอะคริลิกได้  โดยมุมที่ยิงแสงเลเซอร์ไม่มีผลต่อการค านวณหาค่าดัชนีหักเหและ
ความหนาเพราะคา่ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน  
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Abstract 
Our science project is inspired from the “Problems for the 29th  IYPT 2016” 

released by the International Organizing Committee (IOC) on July 5th, 2015. We were 
assigned to research  Problem #9, Contactless Calliper. The research is about determining  
the properties of a glass sheet using an optical device. We need to invent and build this 
optical device  that a laser pointer. We will then use this device to determine the 
properties of a glass sheet such as its thickness, its reflective index, etc.   
 The laser pointer was place laser in such a way to make the beam go through the 
glass sheet in a corner at 30°,37°,45° and 53° horizontal plane. Then you take the angle of 
refraction inside the glass sheet to calculate the reflective index and thickness of the glass 
sheet. When compared with the measured values from Verniercalliper, we foondout they 
were the same  
 From the experiment, we were able to determine the glass sheet is 1 cm. thick 
and has a refiectiveinbex of 1.50  
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ชื่อโครงงาน  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของรถไฟแม่เหล็ก 
              The factors affecting the speed of the maglev trains. 
สาขาวิชา  ฟิสิกส์ 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทราช 
   2. นางสาวฉัตรกมล  ดวงศรี 
E-mail address Sary42000@gmail.com 
โรงเรียน  เลยอนุกูลวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
ครูที่ปรึกษา  1. นายราตรี  จันทะมล 
   2. นางสาวนิจวรรณ  พิมคีรี 
ที่ปรึกษาพิเศษ  Mr.Jean Jourdain 
 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของรถไฟแม่เหล็ก ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากโจทย์
ปัญหาฟสิิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติปี 2016 ที่ต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของรถไฟแม่เหล็ก 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของรถไฟแม่เหล็ก โดยการทดลองติด
แม่เหล็กกระดุมที่ปลายทั้งสองของถ่านไฟฉายรูปทรงกระบอก(รถไฟ) วางใส่เข้าไปในขดลวดที่ท าจาก
ทองแดงโดยให้แม่เหล็กสัมผัสกับขดลวด “รถไฟ” จะเริ่มเคลื่อนที่ จากนั้นเพ่ิมและลดจ านวนแม่เหล็ก
กระดุม เปลี่ยนรัศมีของขดลวดโซลินอยด์ และความยาวของขดลวดโซลินอยด์  
 จากการทดลองพบว่า จ านวนแม่เหล็กกระดุมส่งผลให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กเข้มขึ้น  รัศมี
ของขดลวดโซลินอยด์และความยาวของขดลวดโซลินอยด์ที่มีความเหมาะสมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็ว
ของรถไฟแม่เหล็ก 
 

Abstract 
 Science project name The factors affecting the speed of the maglev trains.  The 
researcher was inspired from proposition International Young Physicists 2016 to study 
the factors that affect the speed of the magnetic train. The purpose of education is the 
study of the factors affecting the speed of the train magnet by the experiment on steel 
button at both ends of the cylindrical battery(Train) place the cylinder into the coils 
made of copper, magnet coils touch. "The train" will start moving, then increase or 
decrease the number of magnetic studs. Change the radius of the coil, solenoid, and the 
length of the solenoid Coil. 
From the experiment, found that the number of magnets, buttons, as a result, the 
intensity of the magnetic field intensity up. The radius of the coil, solenoid, and the 
length of the solenoid coils are suitable as factors that affect the speed of the maglev 
trains. 
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ชื่อโครงงาน  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของรถไฟแม่เหล็ก 
              The factors affecting the speed of the maglev trains. 
สาขาวิชา  ฟิสิกส์ 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทราช 
   2. นางสาวฉัตรกมล  ดวงศรี 
E-mail address Sary42000@gmail.com 
โรงเรียน  เลยอนุกูลวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
ครูที่ปรึกษา  1. นายราตรี  จันทะมล 
   2. นางสาวนิจวรรณ  พิมคีรี 
ที่ปรึกษาพิเศษ  Mr.Jean Jourdain 
 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของรถไฟแม่เหล็ก ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากโจทย์
ปัญหาฟสิิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติปี 2016 ที่ต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของรถไฟแม่เหล็ก 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของรถไฟแม่เหล็ก โดยการทดลองติด
แม่เหล็กกระดุมที่ปลายทั้งสองของถ่านไฟฉายรูปทรงกระบอก(รถไฟ) วางใส่เข้าไปในขดลวดที่ท าจาก
ทองแดงโดยให้แม่เหล็กสัมผัสกับขดลวด “รถไฟ” จะเริ่มเคลื่อนที่ จากนั้นเพ่ิมและลดจ านวนแม่เหล็ก
กระดุม เปลี่ยนรัศมีของขดลวดโซลินอยด์ และความยาวของขดลวดโซลินอยด์  
 จากการทดลองพบว่า จ านวนแม่เหล็กกระดุมส่งผลให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กเข้มขึ้น  รัศมี
ของขดลวดโซลินอยด์และความยาวของขดลวดโซลินอยด์ที่มีความเหมาะสมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็ว
ของรถไฟแม่เหล็ก 
 

Abstract 
 Science project name The factors affecting the speed of the maglev trains.  The 
researcher was inspired from proposition International Young Physicists 2016 to study 
the factors that affect the speed of the magnetic train. The purpose of education is the 
study of the factors affecting the speed of the train magnet by the experiment on steel 
button at both ends of the cylindrical battery(Train) place the cylinder into the coils 
made of copper, magnet coils touch. "The train" will start moving, then increase or 
decrease the number of magnetic studs. Change the radius of the coil, solenoid, and the 
length of the solenoid Coil. 
From the experiment, found that the number of magnets, buttons, as a result, the 
intensity of the magnetic field intensity up. The radius of the coil, solenoid, and the 
length of the solenoid coils are suitable as factors that affect the speed of the maglev 
trains. 
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ชื่อโครงงาน  เครื่องรดน้ าต้นไม้ผ่านมือถือ 
   Call2Water 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.  นางสาวทองทิพย์ ฉิมเฉิด   

2.  นางสาวนภัสสร ภูแสงศรี 
3.  นางสาวแสงพา ดิษฐกุล  

Email     nutty.napassorn@hotmail.com  
โรงเรียน  สตรีราชินูทิศ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
คุณครูที่ปรึกษา  นายปาฏิหาริย์  สาฆ้อง 
ที่ปรึกษาพิเศษ  ดร.มนิสา     อุนานนท์ 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์เครื่องรดน้ าต้นไม้ที่สั่งการด้วยโทรศัพท์มือถือ  อย่างง่าย  

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องท างานและกลับบ้านไม่ตรงเวลาหรือต้องไปท างานต่างจังหวัดหลายวัน อาจท าให้ไม่
มีเวลาดูแลต้นไม้หรือสวนหย่อมที่ปลูกเพ่ือตกแต่งบ้าน คณะผู้จัดท าจึงได้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
สั่งการให้รดน้ าต้นไม้ได้ในเวลาที่ต้องการ โดยเมื่อโทรหาโทรศัพท์ที่อยู่กับเครื่องรดน้ าต้นไม้ เสียงริงโทนจะ
สั่งการให้เครื่องท างานและโทรอีกครั้งเมื่อต้องการให้หยุด    

ผลจากการทดลองประสิทธิภาพสรุปได้ว่าเครื่องรดน้ าต้นไม้จะตอบสนองที่ระดับเสียง 102 dB 
เครื่องจึงจะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
Abstract 

 The purpose of this project is to invent a watering machine that can be 
commanded by a mobile phone. Nowadays the people have to work and spend most of 
their time away from home. Therefore, the team of organizers has invented a watering 
machine that can be commanded by a mobile phone in anytime.  
 The mobile phone is installed with a voice control switch. It is sound effect 
control circuit of kind of remote control that conducts the performances of the relay with 
sound so when we call a mobile phone, the sound of the ringtone will make the watering 
machine work right away. 
 From testing the efficiency of the watering machine, the result is that the watering 
machine will respond to the sound of the ringtone when the volume is louder than 102 
dB. 
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ชื่อโครงงาน  เครื่องเขย่าถุงเลือด 
   Shaker Blood Bags 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  นางสาวกรชนก  จันทร์เพชร 
   นางสาวรุ่งอรุณ  เชิดชู 
   นางสาววิไลลักษณ์ นามคันที 
E-mail address  fearnroong@gmail.com 
โรงเรียน  สตรีราชินูทิศ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา  นายภาสกร  กลิ่นมาลี 
ครูที่ปรึกษาพิเศษ นายปฏิหาริย์   สาฆ้อง 

 
บทคัดย่อ 

 เครื่องเขย่าถุงเลือดเป็นเครื่องมือช่วยไม่ให้มีการตกตะกอนของเลือด โดยให้เลือดเข้าไปผสมกับ
น้ ายาในระหว่างรับบริจาคเลือด เครื่องเขย่าถุงเลือดต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง เป็นเครื่องมือ
ที่ต้องใช้ไฟฟ้า มีน้ าหนักมาก ไม่เหมาะที่จะน าออกหน่วยรับบริจาคนอกสถานที่ ดังนั้นผู้จัดท าจึงคิดหาวิธี
ประดิษฐ์เครื่องเขย่าถุงเลือดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์เครื่องเขย่าถุงเลือดที่สามารถใช้งานได้จริง 
และศึกษาเปรียบเทียบการตกตะกอนของเลือดที่ใช้เครื่องเขย่าเลือดกับเลือดที่ไม่มีการเขย่า  ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบพบว่า  เครื่องเขย่าเลือดสามารถหมุนเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ตลอดเวลา จนไม่ท าให้เลือด
ตกตะกอนเมื่อเปรียบเทียบกับการวางไว้ หรือใช้มือและผู้ทดลองใช้เครื่องเขย่าถุงเลือดมีความเห็นว่าเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้จริง  ประหยัดเวลา  มีคุณภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.38) 
 จึงสรุปว่า  เครื่องเขย่าถุงเลือดมีประสิทธิภาพใช้งานได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับเครื่องเขย่าถุง
เลือดอัตโนมัติที่มีในปัจจุบันและต้นทุนการผลิตก็ต่ ากว่า 
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ชื่อโครงงาน  เครื่องเขย่าถุงเลือด 
   Shaker Blood Bags 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  นางสาวกรชนก  จันทร์เพชร 
   นางสาวรุ่งอรุณ  เชิดชู 
   นางสาววิไลลักษณ์ นามคันที 
E-mail address  fearnroong@gmail.com 
โรงเรียน  สตรีราชินูทิศ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา  นายภาสกร  กลิ่นมาลี 
ครูที่ปรึกษาพิเศษ นายปฏิหาริย์   สาฆ้อง 

 
บทคัดย่อ 

 เครื่องเขย่าถุงเลือดเป็นเครื่องมือช่วยไม่ให้มีการตกตะกอนของเลือด โดยให้เลือดเข้าไปผสมกับ
น้ ายาในระหว่างรับบริจาคเลือด เครื่องเขย่าถุงเลือดต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง เป็นเครื่องมือ
ที่ต้องใช้ไฟฟ้า มีน้ าหนักมาก ไม่เหมาะที่จะน าออกหน่วยรับบริจาคนอกสถานที่ ดังนั้นผู้จัดท าจึงคิดหาวิธี
ประดิษฐ์เครื่องเขย่าถุงเลือดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์เครื่องเขย่าถุงเลือดที่สามารถใช้งานได้จริง 
และศึกษาเปรียบเทียบการตกตะกอนของเลือดที่ใช้เครื่องเขย่าเลือดกับเลือดที่ไม่มีการเขย่า  ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบพบว่า  เครื่องเขย่าเลือดสามารถหมุนเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ตลอดเวลา จนไม่ท าให้เลือด
ตกตะกอนเมื่อเปรียบเทียบกับการวางไว้ หรือใช้มือและผู้ทดลองใช้เครื่องเขย่าถุงเลือดมีความเห็นว่าเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้จริง  ประหยัดเวลา  มีคุณภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.38) 
 จึงสรุปว่า  เครื่องเขย่าถุงเลือดมีประสิทธิภาพใช้งานได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับเครื่องเขย่าถุง
เลือดอัตโนมัติที่มีในปัจจุบันและต้นทุนการผลิตก็ต่ ากว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

61 

 

Abstract 
 The machine that shakes blood bags is the tool to prevent blood from 
sedimentation by mixing up blood with anti-blood clotting while the donors are donating 
blood. The machine is very expensive and has to be ordered from abroad. It is an 
electronic device and has a heavy weight. It is not suitable for the blood donation far 
away. So the organizers had to think of an idea to build this machine and to prove that it 
can be used for real. At the same time, we studied about the difference between the 
blood that has been shook and the blood that has not. The result is that the machine 
can solely move all the time and the one that has been shook does not have 
sedimentation like the one that has not. And who tries to use this machine sees that it 
can be really useful, saving time and it has a great performance. 
 The result of this experiment shows that the handmade blood shaking machine 
has the same performance as the real one but handmade one is cheaper than the real 
one. 
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ชื่อโครงงาน  เครื่องเตือนน้ าเกลือหมด 
   The  saline  warning 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.  นางสาวกาญจนา     ตรึกตรอง    2.  นางสาวรินลญา     มาณะศิลป์ 
   3.  นางสาวลิเลียน      ไออันซอน 
Email  address karnjana116@rachinuthit.ac.th 
โรงเรียน  สตรีราชินูทิศ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา       นายปาฏิหาริย์         สาฆ้อง 
   นางสาวขวัญตา         แสวงผล 
ที่ปรึกษาพิเศษ  นางกชพร     กลิ่นมาลี     ดร. มนิสา   อุนานนท์ 
 

บทคัดย่อ 
            ในปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นจ านวนมาก และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาบาง
คนอาจจะต้องมีการให้น้ าเกลือส าหรับการดูแลรักษาหรือการพักฟื้น  และเนื่องจากการให้น้ าเกลือแก่ผู้ป่วย
นั้นจะต้องมีการควบคุมและสังเกตปริมาณน้ าเกลือในถุงน้ าเกลือเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้ป่วย
เมื่อน้ าเกลือหมด ผู้ทดลองจึงเล็งเห็นว่าการให้น้ าเกลือแก่ผู้ป่วยนั้นมีความส าคัญมากซึ่งพยาบาลต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบในการคอยดูแลผู้ป่วย แต่ในบางกรณีถ้าบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอหรือมีผู้ป่วยเข้า
รับการรักษามากเกินไปจนไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้นผู้ทดลองจึงตระหนักถึงความส าคัญของการ
ให้น้ าเกลือกับผู้ป่วยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเมื่อน้ าเกลือหมด จึงจัดท าอุปกรณ์ท่ีสามารถจะเตือน
ให้ทราบปริมาณของน้ าเกลือในถุงน้ าเกลือว่าปริมาณของน้ าเกลือน้อยลงและเกือบจะหมดขึ้น  เพ่ือช่วยลด
ความเสี่ยงต่อผู้ป่วยในกรณีท่ีน้ าเกลือหมด ลดหย่อนภาระของพยาบาลที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบดูแลเรื่อง
ปริมาณน้ าเกลือทุกระยะเพ่ือให้พยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ป่วยได้มีเวลาในการท าหน้าที่อ่ืนๆ ได้มากยิ่งขึ้น  
 จากผลการทดลองพบว่า  เมื่อถึงจุดที่น้ าเกลือใกล้จะหมดหลอดไฟจะติดและเสียงเตือนจะดังจริง
แสดงว่าเครื่องสัญญาณเตือนน้ าเกลือหมดสามารถท างานได้จริง เมื่อหลอดไฟติดและเสียงเตือนดังจะมี
น้ าเกลือเหลืออยู่เฉลี่ย 86.60 cm3 คลาดเคลื่อน ±0.6 และเวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มปล่อยน้ าเกลือจนหลอดไฟติด 
ใช้เวลาเฉลี่ย 85.06 วินาที คลาดเคลื่อน ±0.48 พบว่าในระยะ 10-40 เมตร ที่มีสิ่งกีดขวางและไม่มีสิ่งกีด
ขวาง เสียงเตือนดังแสดงว่าเครื่องสัญญาณเตือนน้ าเกลือหมด สามารถท างานได้และเสียงดังทุกครั้ง  ส่วนใน
แนวดิ่งพบว่าในระยะ 3.5-7 เมตร เสียงเตือนดังแสดงว่าเครื่องสัญญาณเตือนน้ าเกลือหมด สามารถท างาน
ได้และเสียงดังทุกครั้ง และเมื่อน าไปทดลองใช้จริงโดยบุคลากรในโรงพยาบาล  มีความเห็นว่าเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริง ขนาดของตัวเครื่องเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางข้างมาก 
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ชื่อโครงงาน  เครื่องเตือนน้ าเกลือหมด 
   The  saline  warning 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.  นางสาวกาญจนา     ตรึกตรอง    2.  นางสาวรินลญา     มาณะศิลป์ 
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   นางสาวขวัญตา         แสวงผล 
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บทคัดย่อ 
            ในปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นจ านวนมาก และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาบาง
คนอาจจะต้องมีการให้น้ าเกลือส าหรับการดูแลรักษาหรือการพักฟื้น  และเนื่องจากการให้น้ าเกลือแก่ผู้ป่วย
นั้นจะต้องมีการควบคุมและสังเกตปริมาณน้ าเกลือในถุงน้ าเกลือเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้ป่วย
เมื่อน้ าเกลือหมด ผู้ทดลองจึงเล็งเห็นว่าการให้น้ าเกลือแก่ผู้ป่วยนั้นมีความส าคัญมากซึ่งพยาบาลต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบในการคอยดูแลผู้ป่วย แต่ในบางกรณีถ้าบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอหรือมีผู้ป่วยเข้า
รับการรักษามากเกินไปจนไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้นผู้ทดลองจึงตระหนักถึงความส าคัญของการ
ให้น้ าเกลือกับผู้ป่วยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเมื่อน้ าเกลือหมด จึงจัดท าอุปกรณ์ท่ีสามารถจะเตือน
ให้ทราบปริมาณของน้ าเกลือในถุงน้ าเกลือว่าปริมาณของน้ าเกลือน้อยลงและเกือบจะหมดขึ้น  เพ่ือช่วยลด
ความเสี่ยงต่อผู้ป่วยในกรณีท่ีน้ าเกลือหมด ลดหย่อนภาระของพยาบาลที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบดูแลเรื่อง
ปริมาณน้ าเกลือทุกระยะเพ่ือให้พยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ป่วยได้มีเวลาในการท าหน้าที่อ่ืนๆ ได้มากยิ่งขึ้น  
 จากผลการทดลองพบว่า  เมื่อถึงจุดที่น้ าเกลือใกล้จะหมดหลอดไฟจะติดและเสียงเตือนจะดังจริง
แสดงว่าเครื่องสัญญาณเตือนน้ าเกลือหมดสามารถท างานได้จริง เมื่อหลอดไฟติดและเสียงเตือนดังจะมี
น้ าเกลือเหลืออยู่เฉลี่ย 86.60 cm3 คลาดเคลื่อน ±0.6 และเวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มปล่อยน้ าเกลือจนหลอดไฟติด 
ใช้เวลาเฉลี่ย 85.06 วินาที คลาดเคลื่อน ±0.48 พบว่าในระยะ 10-40 เมตร ที่มีสิ่งกีดขวางและไม่มีสิ่งกีด
ขวาง เสียงเตือนดังแสดงว่าเครื่องสัญญาณเตือนน้ าเกลือหมด สามารถท างานได้และเสียงดังทุกครั้ง  ส่วนใน
แนวดิ่งพบว่าในระยะ 3.5-7 เมตร เสียงเตือนดังแสดงว่าเครื่องสัญญาณเตือนน้ าเกลือหมด สามารถท างาน
ได้และเสียงดังทุกครั้ง และเมื่อน าไปทดลองใช้จริงโดยบุคลากรในโรงพยาบาล  มีความเห็นว่าเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริง ขนาดของตัวเครื่องเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางข้างมาก 
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Abstract 
 The current hospital have patients admitted for a lot and some of them might 
have a saline solution. Because of saline midst need to be controled undertakings 
observed the volume of saline. To prevent harm that happen to the patient when it run 
out. The trial saw the importance of the brine midst of the patient is very important. The 
nurses have a duty to look after were responsible for the patients we care for. But im 
some cases , medical personel do not have the Bay Area patients have inadequate or 
excessive It is impossible to look after them thoroghly. So the temptation is to recognize 
the importance of providing patients with saline were threatening to occur immediately 
after it run out. The divice can be made to remind you that the the volume of saline 
almost run out. And then we make it to help reduse the risk to the patients if the saline 
run out. Reduse the burden of care that required to moniter to nurse or patient's cousin 
have time to serve others more. 
 At some point, the saline is running out lamps  are on and an alarm will sound an 
alarm that indicates that the  saline can actually work out. When the lamp light and beep 
the remaining brine  
is 86.60 cm3  tolerance ±0.6 average time spent on the saline released from the lamp 
mount. It  takes an average of 85.06  ±0.48 seconds error is found in 10-40 meters with 
obstacles and obstructions. Alarm, the machine will alert the brine. The vertical distance 
from 3.5 to 7 meters and the beep that indicates that the alarm will brine. when it 
actually brought to trial by hospital personnel. Is of the opinion that an invention that 
actually works. The size of the unit right and cost saving with an average of 3.90 at the 
reviews are moderate towards the majority. 
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ชื่อโครงงาน  เครื่องปอกหน่อไม้ 
The bamboo shoots peeling machine 

โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวพิมพ์พิไล  ผางหล้า 
   2. นางสาวน้ าทิพย์  ค าแสน 
E-mail address …………………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียน   หนองบัวพิทยาคาร อ าเภอ เมืองหนองบัวล าภู จังหวัด หนองบัวล าภู 
ครูที่ปรึกษา  นายนิเวศน์  ชารี 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่องเครื่องปอกหน่อไม้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.สร้างเครื่องปอกหน่อไม้ 2.เพ่ือเป็น

การลดเวลาและลดขั้นตอนในการปอกหน่อไม้3.เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องปอกหน่อไม้ โดย
พิจารณารูปทรงลักษณะของหน่อไผ่เลี้ยงซึ่งเป็นหน่อไม้ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยเดื่อ ต าบลโนนทัน อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล าภู นิยมปลูกมาก แล้วออกแบบ สร้างเครื่องปอกหน่อไม้ และทดสอบหา
ประสิทธิภาพของเครื่องปอกหน่อไม้ ซึ่งใช้หน่อไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร และสูง 25-40 
เซนติเมตร จากนั้นท าการปอกด้วยเครื่องปอกหน่อไม้พร้อมกับจับเวลาทั้งหมด 5 ซ้ า และเปรียบเทียบ
ลักษณะหน่อไม้ที่ผ่านการปอกด้วยเครื่องปอกหน่อไม้กับการปอกด้วยแรงงานคน จากผลการทดลองสรุปได้
ว่าเครื่องปอกหน่อไม้สามารถลดขั้นตอนการปอกหน่อไม้ได้สะดวกขึ้น โดยใช้เวลาในการปอกเฉลี่ย 54.2 
วินาที/หน่อ ซึ่งเร็วกว่าการปอกด้วยแรงงานคนซึ่งแรงงานคนจะใช้เวลาเฉลี่ย 98.4 วินาที และมี
ประสิทธิภาพในการปอกคิดเป็นร้อยละ 70 
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ประสิทธิภาพของเครื่องปอกหน่อไม้ ซึ่งใช้หน่อไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร และสูง 25-40 
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Abstract 
 The bamboo shoots peeling machine project aim to 1. To make a bamboo 

shoots peeling machine. 2. To reduce the time and procedure of peeling. 3. To test the 
performance of bamboo shoots peeling machine. This consider in the shape and structure 
of bamboo shoots that villager in the village of Hoai Dua, Tambon Nontun, Meung district 
Nongbualamphu province favor to grow up a lot. Then be designed , constructed and test 
the performance of bamboo shoots peeling machine. By using bamboo shoots size 3 to 5 
centimetres in diameter and 35 to 40 centimetres long. And then peel by the bamboo 
shoots peeling machine and a timer 5 repeat. Then compare bamboo shoots are peeled 
by the bamboo shoots peeling machine with bamboo shoots are peeled by human labor. 
The experimental results showed that the bamboo shoot peeling machine can reduce 
step of easier peeling. By the average time to 54.2 seconds/offshoot which faster than 
peeling by human labor that have average time to 98.4 seconds/offshoot. And effective 
accounted for 70 percent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

65



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

66 

 

ชื่อโครงงาน    ยานลอยตัว 
   Hovercraft 
โครงงานสาขาวิชา   ฟิสิกส์  
ผู้จัดท าโครงงาน   1. นายกฤษฏิ์  สงวนนาม    

2. นายกีรติ  บูชาทิพย์    
3. นายภากร  กูดทา    

E-mail address kritsanguannam@gmail.com 
โรงเรียน    อุดรพิทยานุกูล  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา    นายศราวุธ  ลาบัวใหญ่ 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่อง ยานลอยตัว (Hovercraft) เป็นโครงงานประเภทการทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษารูปแบบการลอยตัวของลูกโป่งติดกับจุกขวดน้ าที่ติดกับแผ่นซีดีแล้วปล่อยลมโดยการกดจุดขวดน้ า ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นของโครงงานเล่มนี้ เนื่องมาจากผู้จัดท าโครงงานได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
ครั้งที่ 3  ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทางผู้จัดท าได้มีความเห็นตรงกันว่า ส าหรับปัญหานี้ จ าเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือน ามาซึ่งการศึกษาและสืบเสาะแสวงหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา จึงเป็นที่
น่าสนใจส าหรับผู้จัดอย่างมาก จึงได้เลือกโจทย์ ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีพุทธศักราช 2558 ข้อที่ 9 นี้มา
ท าการศึกษาในหัวข้อ “Hovercraft” 
 

Abstract 
 Hovercraft project is the experimental project creating for the purpose for studying 
about the floating of balloon attached with a lid of water bottle and then glued with CDs. 
You will need to release the cushion of air by pressing the lid of water after. And this is 
how we start this project. Due to one of our teammate has participated a physic 
competition at Sakonrajwittayanukul school in Sakon Nakhon . So we all agreed that this 
problem needed to be solved and apply by the science knowledge for purpose of 
studying and solving the problem. This makes it more interesting for us. Therefore we 
choose the problem number 9 of International Young Physicists Tournament (IYPT)  2015 
to study in the topic of Hovercraft. 
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Abstract 
 Hovercraft project is the experimental project creating for the purpose for studying 
about the floating of balloon attached with a lid of water bottle and then glued with CDs. 
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ชื่อโครงงาน         รถไฟแม่เหล็ก 
   Magnetic  Train 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นายกษิดิศ      พรมรัตน์ 
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โรงเรียน         อุดรพิทยานุกูล อ าเภอ เมือง   จังหวัด อุดรธานี 
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บทคัดย่อ 
จากการศึกษาพบว่าความเร็วและก าลัของรถไฟนั้นแปรผันตรงกับความแรงของสนามแม่เหล็ก โดย

แบ่งได้ 2 กรณีจากปริมาณนีโอไดเบียมและจากขดลวด    โดยขดลวดนั้นเกิดจากสภาพการน าไฟฟ้าของ
ขดลวด ความไม่บริสุทธิ์ของขดลวดที่มีสนิมทองแดงเกิดข้ึนท าให้น าไฟฟ้าได้ไม่ดี พ้ืนที่หน้าตัดจากความ
ต้านทานพบว่ายิ่งพ้ืนที่หน้าตัดมากมีผลให้ความต้านทานน้อย รัศมีของขดลวดเพราะถ้ารัศมีมาก ฟลักซ์
แม่เหล็กน้อย   และแรงจากสนามแม่เหล็กก็ส่งผลต่อความเร็วของรถไฟด้วยเช่นกัน 

 
Abstract 

The study shows that the velocity and the power of the train are directly vary to 
the strength of the magnetic field. This can be separated into two conditions by the 
quality of Neodymium spine. Which caused the lack of electric transmitting? The more 
cross-sectional area causes the less of resistance.  magnetic flux will be less, so the 
magnetic force affects to the train's velocity too. 
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ชื่อโครงงาน   การเปรียบเทียบรูปแบบของใบพัดแบบตรงกับแบบกลมบิดในการก าจัดยุง                                    
Comparing the form of straight blade and round blade to clear up 
the mosquito 

โครงงานสาขาวิชา  ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวปนัดดา ลี้สมบัติวัฒนะ 
    2. นางสาวภัทรนันท์  จันทร์ค้ า 
   3. นางสาวศตพร กลัดงาม 

E-mail address  project3girls@hotmail.com 
โรงเรียน   ปทุมเทพวิทยาคาร อ าเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย 
ครูที่ปรึกษา   1. คุณครูนงเยาว์ ธนาฤกษ์มงคล 
    2. คุณครูพิริยาภรณ์ กัติยบุตร 
   3. คุณครูก่ิงแก้ว มะนะสิม 
 

บทคัดย่อ 
  ยุงเป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออกมาสู่คนซึ่งโรคนี้สามารถท าให้เสียชีวิตได้ ยุงเมื่อเป็นลูกน้ าเรา
สามารถก าจัดได้หลายวิธีเช่น การเลี้ยงสัตว์น้ า คว่ าภาชนะท่ีมีน้ าขัง เป็นต้น และเม่ือยุงเติบโตเต็มวัย การ
ก าจัดนั้นก็จะยากขึ้น วิธีที่สะดวกและเห็นผลเร็ว คือ การใช้สารเคมี แต่ถ้าหากมองอีกมุมหนึ่งการใช้สารเคมี
บ่อยๆนั้นส่งผลเสียต่อร่างกาย คณะผู้จัดท าจึงได้คิดค้นการท าเครื่องดักยุงสองแบบ                    คือ 1.
เครื่องดักยุงโดยใช้ใบพัดแบบตรง 2.เครื่องดักยุงโดยใช้ใบพัดแบบกลมบิด แล้วน ามาศึกษาเปรียบเทียบกัน
เพ่ือให้ได้เครื่องดักยุงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากผลการทดลองเราจึงพบว่าเครื่องดักยุงโดยใช้ใบพัดแบบ
กลมบิดสามารถดักยุงได้มากกว่าเครื่องดักยุงโดยใช้ใบพัดแบบตรง 
 

Abstract 
  Mosquitoes carry dengue fever which is a fatal disease. When mosquitos is on 
larva stage, we can get rid of them in several ways, for example aquaculture, overturning 
water containers. When a mosquito is adult, it is more difficult to get rid of it. A 
convenient way and fast effective is using chemical, if you look at the other side of using 
chemical id not safe for our health. So the researchers have invented the mosquito trap 
in 2 type, 1. Mosquito trap using  straight blade trap 2. Mosquito trap using  circular blade 
twist trap, and compared the working efficiency of both type. From the experiment, we 
found that the circular blade twist trap can trap mosquitoes more than mosquito trap 
using straight blade trap. 
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บทคัดย่อ 
  ยุงเป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออกมาสู่คนซึ่งโรคนี้สามารถท าให้เสียชีวิตได้ ยุงเมื่อเป็นลูกน้ าเรา
สามารถก าจัดได้หลายวิธีเช่น การเลี้ยงสัตว์น้ า คว่ าภาชนะท่ีมีน้ าขัง เป็นต้น และเม่ือยุงเติบโตเต็มวัย การ
ก าจัดนั้นก็จะยากขึ้น วิธีที่สะดวกและเห็นผลเร็ว คือ การใช้สารเคมี แต่ถ้าหากมองอีกมุมหนึ่งการใช้สารเคมี
บ่อยๆนั้นส่งผลเสียต่อร่างกาย คณะผู้จัดท าจึงได้คิดค้นการท าเครื่องดักยุงสองแบบ                    คือ 1.
เครื่องดักยุงโดยใช้ใบพัดแบบตรง 2.เครื่องดักยุงโดยใช้ใบพัดแบบกลมบิด แล้วน ามาศึกษาเปรียบเทียบกัน
เพ่ือให้ได้เครื่องดักยุงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากผลการทดลองเราจึงพบว่าเครื่องดักยุงโดยใช้ใบพัดแบบ
กลมบิดสามารถดักยุงได้มากกว่าเครื่องดักยุงโดยใช้ใบพัดแบบตรง 
 

Abstract 
  Mosquitoes carry dengue fever which is a fatal disease. When mosquitos is on 
larva stage, we can get rid of them in several ways, for example aquaculture, overturning 
water containers. When a mosquito is adult, it is more difficult to get rid of it. A 
convenient way and fast effective is using chemical, if you look at the other side of using 
chemical id not safe for our health. So the researchers have invented the mosquito trap 
in 2 type, 1. Mosquito trap using  straight blade trap 2. Mosquito trap using  circular blade 
twist trap, and compared the working efficiency of both type. From the experiment, we 
found that the circular blade twist trap can trap mosquitoes more than mosquito trap 
using straight blade trap. 
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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ (1) เพ่ือหาระยะห่างของล้อที่ท าให้กระเป๋าโคลงเคลงไปมา
น้อยที่สุด (2) เพ่ือหามุมที่ลากกระเป๋าที่ท าให้กระเป๋าโคลงเคลงไปมาน้อยที่สุด (3) เพ่ือหาขนาดและชนิด
ของล้อที่ท าให้กระเป๋าโคลงเคลงไปมาน้อยที่สุด  

ในการทดลองนี้คณะผู้จัดท าได้ใช้กระเป๋าที่มีล้อลาก 2 ล้อ ขนาด 24 นิ้ว (66 ซม. x 44 ซม.)ซึ่งมี
ช่องส าหรับใส่น้ าหนักถ่วงหนัก 2 กิโลกรัม โดยลากกระเป๋าซึ่งใส่น้ าหนักถ่วงในต าแหน่งต่างๆของกระเป๋า
ทั้งหมด 15 ต าแหน่ง ลากผ่านอุปสรรคสูง 1 ซม. และจดบันทึกความโคลงเคลงเป็นระดับตามที่ก าหนดไว้ 6 
ระดับ มีการทดลองทั้งหมด 3 การทดลองคือ (1) ระยะห่างระหว่างล้อ (2) ขนาดของมุมที่กระเป๋าท ากับพ้ืน
ขณะลาก (3) ขนาดและชนิดของล้อ 
 จากการบันทึกผลการทดลองทั้งหมด พบว่า (1) ระยะห่างระหว่างล้อท่ีท าให้กระเป๋าโคลงเคลงน้อย
ที่สุดคือ 30 ซม. มีค่าเฉลี่ยความโคลงเคลงเท่ากับ 2.1  (2) ขนาดมุมที่กระเป๋าท ากับพ้ืนที่ท าให้กระเป๋า
โคลงเคลงน้อยที่สุดคือ 60 องศา มีค่าเฉลี่ยความโคลงเคลงเท่ากับ 1.1 (3) ขนาดและชนิดของล้อลากที่ท า
ให้กระเป๋าโคลงเคลงน้อยที่สุดคือ ล้อขนาดใหญ่หมุนไม่ได้ มีค่าเฉลี่ยความโคลงเคลงเท่ากับ 2.7 
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Abstract 
 The purpose of project to study (1) To find distance between two wheels that 
help a two-wheeled suitcase became less unstable as it is pulled. (2) To find the size of 
an angle from a two-wheeled suitcase to ground that help a two-wheeled suitcase 
became less unstable as it is pulled. (3) To find the size and type of  wheels that help a 
two-wheeled suitcase became less unstable as it is pulled. 
 In this experiment, the organizers could be use the two-wheeled suitcase size 24 
inch (66 cm. x 44 cm.) which have a free block for replace it with 2 kg. encumbrance. 
Then we replace it in 15 places and pulled it pass the 1 cm. height prefix and recorded 
class of unstableness into 6 class. There were a total of 3 experiments: (1) Distance 
between two wheels (2) size of an angle from two-wheel suit case to ground (3) size and 
type of wheels 

 The results of all the trails. Found that (1) The distance between two wheels that 
help a two-wheeled suitcase became less unstable as it is pulled is 30 cm. which is has 
unstableness averaged equal 2.1  (2) The size of an angle from a two-wheeled suitcase to 
ground that help a two-wheeled suitcase became less unstable as it is pulled is 60 degree 
which is has unstableness averaged equal 1.1  (3) The size and type of wheels that help a 
two-wheeled suitcase became less unstable as it is pulled is big wheels and the wheel 
that cannot be revolve which is has unstableness averaged equal 2.7  
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 The purpose of project to study (1) To find distance between two wheels that 
help a two-wheeled suitcase became less unstable as it is pulled. (2) To find the size of 
an angle from a two-wheeled suitcase to ground that help a two-wheeled suitcase 
became less unstable as it is pulled. (3) To find the size and type of  wheels that help a 
two-wheeled suitcase became less unstable as it is pulled. 
 In this experiment, the organizers could be use the two-wheeled suitcase size 24 
inch (66 cm. x 44 cm.) which have a free block for replace it with 2 kg. encumbrance. 
Then we replace it in 15 places and pulled it pass the 1 cm. height prefix and recorded 
class of unstableness into 6 class. There were a total of 3 experiments: (1) Distance 
between two wheels (2) size of an angle from two-wheel suit case to ground (3) size and 
type of wheels 

 The results of all the trails. Found that (1) The distance between two wheels that 
help a two-wheeled suitcase became less unstable as it is pulled is 30 cm. which is has 
unstableness averaged equal 2.1  (2) The size of an angle from a two-wheeled suitcase to 
ground that help a two-wheeled suitcase became less unstable as it is pulled is 60 degree 
which is has unstableness averaged equal 1.1  (3) The size and type of wheels that help a 
two-wheeled suitcase became less unstable as it is pulled is big wheels and the wheel 
that cannot be revolve which is has unstableness averaged equal 2.7  
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 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของอิฐบล็อกจากวัสดุเหลือใช้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบ
คุณสมบัติด้านความทนทานต่อแรงกระแทก และการดูดซับน้ า ของอิฐบล็อกจากวัสดุเหลือใช้  2) เพ่ือศึกษา
อัตราส่วนการท าอิฐบล็อกจากวัสดุเหลือใช้ที่มีคุณสมบัติดีที่สุด  

โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ น าอิฐบล็อกที่ท าจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ แกลบ เศษกระดาษ เปลือกหอย 
แกลบผสมกับกระดาษเหลือใช้ แกลบผสมเปลือกหอย กระดาษเหลือใช้ผสมเปลือกหอย และแกลบผสม
กระดาษเหลือใช้ผสมเปลือกหอย มาเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านความทนทานต่อการกดทับและการดูดซับ
น้ า เมื่อได้อิฐบล็อกที่มีคุณสมบัติที่ดีท่ีสุดแล้ว จึงน าวัสดุเหลือใช้ในการท าอิฐบล็อกดังกล่าวมาหาอัตราส่วนที่
เหมาะสมที่สุด  

ผลการศึกษาพบว่า อิฐบล็อกที่มีส่วนผสมจากแกลบมีคุณสมบัติด้านความทนทานต่อแรงกระแทก 
และดูดซับน้ าได้ดีที่สุด แสดงให้เห็นว่าแกลบเป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีคุณสมบัติในการน ามาท าอิฐบล็อกได้ดีที่สุด 
และอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดของแกลบในการน ามาท าอิฐบล็อกกับปูน คือ 3:2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าอิฐบล็อกที่
มีส่วนผสมของแกลบ: ปูน ในอัตราส่วน 3:2 มีน้ าหนักเบา แข็งแรง และทนทานใกล้เคียงกับอิฐบล็อกที่ท า
จากปูนและทรายทั่วไป และนอกเหนือจากนี้ อิฐบล็อกท่ีท าจากแกลบยังมีลักษณะเรียบ แน่น ละเอียด สีสัน
สวยงาม และประหยัดต้นทุนอีกด้วย 
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Abstract 
Comparison of the properties of brick from waste materials, the objective is 1) to 

compare the durability properties of impact The water absorption of the brick from waste 
materials 2) to study the ratio of making brick from waste materials with properties best. 

By the way of action as follows. The brick made from waste materials including 
Shells, husks, recycled paper husk mixed with recycled paper , husk mixed with shell , 
shell mixed with waste recycled paper and husk mixed with shell and recycle paper. To 
compare features in tolerance to pressing and absorb water. When we get the brick with 
the best properties and The waste material to make the brick to the ideal ratio. 

The study found that The brick block with a mixture of husk possesses the 
durability, impact and absorb water as well. Show that husk as waste materials with 
properties of brick to do best. And the ideal ratio of husk of making brick with lime is 3: 2 
which can be seen that the brick block with a mixture of rice: Mortar in the ratio. 3: 2 are 
lightweight, strong and durable, close to the brick made from cement and sand in general, 
and beyond this brick made from husk also looks smooth. Tight detail, colorful, and cost 
savings. 
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Abstract 
Comparison of the properties of brick from waste materials, the objective is 1) to 

compare the durability properties of impact The water absorption of the brick from waste 
materials 2) to study the ratio of making brick from waste materials with properties best. 

By the way of action as follows. The brick made from waste materials including 
Shells, husks, recycled paper husk mixed with recycled paper , husk mixed with shell , 
shell mixed with waste recycled paper and husk mixed with shell and recycle paper. To 
compare features in tolerance to pressing and absorb water. When we get the brick with 
the best properties and The waste material to make the brick to the ideal ratio. 

The study found that The brick block with a mixture of husk possesses the 
durability, impact and absorb water as well. Show that husk as waste materials with 
properties of brick to do best. And the ideal ratio of husk of making brick with lime is 3: 2 
which can be seen that the brick block with a mixture of rice: Mortar in the ratio. 3: 2 are 
lightweight, strong and durable, close to the brick made from cement and sand in general, 
and beyond this brick made from husk also looks smooth. Tight detail, colorful, and cost 
savings. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

73 

 

ชื่อโครงงาน   ถังดักไขมันส าหรับอ่างล้างจาน 
    fats trap for a sink 
โครงงานสาขา   ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน   1. นายประดิพัชร์ มังแดะ 
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    2. คุณครูอัจณรา ทิพย์อุทัย 

บทคัดย่อ 

 การจัดท าโครงงานเครื่องถังดักไขมันส าหรับอ่างล้างจาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างอุปกรณ์ดักไขมัน
ที่มีคุณสมบัติรักษาสิ่งแวดล้อม แล้วน ามาทดสอบประสิทธิภาพโดย การทดสอบแยกน้ าและไขมันจากอ่าง
ล้างจานโดยมีวิธีการทดสอบดังนี้ 1.ต่ออุปกรณ์กับอ่างล้างจานให้พร้อมใช้งานแล้วปล่อยน้ าตัวอย่างลงมาให้
ผ่านอุปกรณ์ 2.น าตัวอย่างน้ าโดยวิธีสุ่มจาก 2 บริเวณโดยน ามาจากอ่างล้างจานที่ไม่ผ่านอุปกรณ์ และ น้ าที่
ผ่านอุปกรณ์อย่างละ 100 มิลลิลิตร 3.น าตัวอย่างน้ าที่ได้จากอ่างล้างจานมาแยกไขมันออกโดยเทใส่บีกเกอร์ 
แล้วใช้แท่งแก้วคนน้ าและน้ ามันในบีกเกอร์ให้รวมกัน แล้วเทใส่กระบอกตวงปริมาตร 10 มิลลิลิตร รอให้น้ า
และน้ ามันแบ่งชั้นกัน แล้วอ่านค่าปริมาตรน้ ามันที่วัดได้บันทึกผล 4.ท าการทดลองซ้ ากับข้อ3 แต่เปลี่ยนน้ า
ตัวอย่างเป็นน้ าที่ผ่านอุปกรณ์แล้ว 5.เปรียบเทียบและอภิปรายผลข้อมูลผลการศึกษาพบว่าโดยเฉลี่ยปริมาณ
ไขมันของน้ าที่ผ่านอุปกรณ์มีปริมาตรน้อยกว่า 1 มิลลิลิตร แต่น้ าท่ีปล่อยจากอ่างล้างจานโดยตรง พบว่ามี
ปริมาณไขมันถึง 4 มิลลิลิตรซึ่งมีผลต่างกันเกือบ 4 มิลลิลิตร  สรุปได้ว่าอุปกรณ์ดักไขมันส าหรับอ่างล้างจาน
ในครัวเรือนสามารถช่วยลดไขมันในน้ าทิ้งได้ จึงเป็นการช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง 
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Abstract 

 The project, a fats trap for a sink. Aims to Fat build devices capable environment. 
Then test performance Testing of water and fat from the sink by the following test. 1. 
Connect the device to the sink ready to release the water down to the sample through 
the device. 2. Water samples taken at random from the two areas taken from the sink and 
the water does not pass through the device each 100 ml 3. Water samples from the sink 
separated by Pour off fat breakfast. Makers Then the glass beaker in the water and oil to 
combine. Pour into a cylinder volume of 10 ml of water and wait for the oil well stratified. 
Then read the volume of gas measured record. 4. The experiment was repeated with 
three. However, changing the water as the water sample through the device. 5. Compare 
the results and discussion. The study found that the average fat content of the water 
through the device has a volume of less than 1 ml of water discharged from the sink 
directly. Found that the fat content of up to 4 ml, which are nearly 4 ml. In conclusion, 
for the sink trap fat in a household can reduce fat in effluents. It reduces environmental 
pollution risk. 
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บทคัดย่อ 
                   การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ เรื่องศึกษาสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิตและการวัด
ความหนาของแท่งแก้วอะคริลิก (Plexiglass) คณะผู้จัดท ามีวัตถุประสงค์ประดิษฐ์ทัศนอุปกรณ์ท่ีสามารถวัด
ความหนาของแท่งอะคริลิกโดยไม่สัมผัสกับแท่งแก้วและใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เป็นแนวทาง
ให้มีการประดิษฐ์ทัศนอุปกรณ์ท่ีสามารถวัดความหนาของวัตถุโปร่งแสงโดยไม่สัมผัสได้  
               จากการทดลองพบว่า เครื่องยิงแสงเลเซอร์ที่มีล าแสงขนาดเล็ก ส่องผ่านแท่งแก้วใสจะท าให้
เห็นแนวของแสงที่เกิดการหักเหได้ชัดเจน จากหลักการดังกล่าวหากเราสามารถน าหลักการของแสงเชิง
เรขาคณิตมาค านวณหาความหนา ดัชนีความหักเหของแท่งแก้ว และอัตราเร็วของแสงภายในแท่งแก้วจะท า
ให้เราเข้าใจหลักการของแสงเชิงเรขาคณิตมากขึ้น 
 

Abstract 
               The project scientist, inventor The study of the properties of light, geometry 
and measuring the thickness of glass, acrylic. Staff purpose artificial visual equipment that 
can measure the thickness of the rods acrylic on without touching the glass. and use 
scientific knowledge to help. The invention is a visual device that can measure the 
thickness of transparent objects without touching  
the experiment. A laser with a small beam. Shines through clear glass to see the streak of 
light that is deflected clear. From the above we can calculate the geometric principle of 
optical thickness. The refractive index of the glass rod And the speed of light within the 
glass rod will allow us to understand the geometry of the light more. 
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ชื่อโครงงาน  การหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของกระดาษ  
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บทคัดย่อ   
 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของกระดาษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของกระดาษต่างชนิดกัน และน าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของกระดาษ
เป็นข้อมูลในการเลือกใช้กระดาษได้อย่างเหมาะสม และได้งานที่มีคุณภาพ 

วิธีการศึกษา ตอนที่ 1 น ากระดาษชนิด A มาใช้ในการทดลอง โดยน าขอบกระดาษมาซ้อนทับกัน 
โดยก าหนดให้มวล ระยะที่ใช้ในการซ้อน และจ านวนแผ่นในการซ้อนทับของกระดาษต่างกัน แล้วใช้น็อ
ตถ่วงให้เกิดแรงดึงจนกระดาษหลุดออกจากกัน ตอนที่ 2 น ากระดาษต่างชนิดกันมาใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
กระดาษชนิด A กระดาษขนาด 70 แกรม กระดาษโรเนียวสีขาว และกระดาษปอนด์สีน้ าตาล แล้วน า
ขอบกระดาษมาซ้อนทับกัน โดยก าหนดให้มวล ระยะในการซ้อนทับ และจ านวนแผ่นในการซ้อนทับของ
กระดาษเท่ากัน แล้วใช้น็อตถ่วงให้เกิดแรงดึงจนกระดาษหลุดออกจากกัน น ามวลน็อตไปชั่งบันทึกผลการ
ทดลอง ท าจ านวน 5 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย แล้วน าไปค านวณหาแรงดึง และแรงปฏิกิริยาที่พ้ืนกระท าต่อวัตถุ 
แล้วน าข้อมูลไปลงกราฟ หาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของกระดาษจากความชันของกราฟ  ผล
การศึกษาพบว่า กระดาษชนิด A กระดาษขนาด 70 แกรม กระดาษโรเนียวสีขาว และกระดาษปอนด์สี
น้ าตาลมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ 0.508, 0.661, 0.539 และ 0.537 ตามล าดับ 

จึงสรุปได้ว่ากระดาษชนิด A มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานน้อยที่สุด รองลงมาคือ กระดาษ
ปอนด์สีน้ าตาล กระดาษโรเนียวสีขาว และกระดาษขนาด 70 แกรม ตามล าดับ 
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Abstract 
This Science Projects “The Coefficient of Paper Friction”. The purpose is to study 

the coefficient of friction on different types of paper and use this to help in choosing the 
proper and quality paper. 
 Education, part 1 Paper A used in the experiment. Bring the paper edges overlap, 
the mass term used in stacking. And the number of sheets of paper in the overlay are 
different. Then use nuts of gravity caused the pulling force until the paper out from each 
other. Part 2, Bring a different type of paper in the experiment include type A paper, 70 
grams paper, duplicating white paper and pond brown paper. Bring the paper edges 
overlap, the mass term used in stacking and the number of sheets of paper in the overlay 
are equal. Then use nuts of gravity caused the pulling force until the paper out from each 
other. Bring nuts to weigh and save the results of the experiment. Repeat 5 times and find 
the average value to calculate the ground reaction force and traction force exerted on an 
object. Then import the data into a graph and find the coefficient of friction of the paper 
from the slope of the graph. The study found is type A paper, 70 grams paper, duplicating 
white paper, and pond brown paper. There are a coefficient of friction is equal 0.508, 
0.661, 0.539 and 0.537 respectively. 
 It is concluded that the type A paper is the least coefficient of friction, pond 
brown paper, duplicating white paper and 70 grams paper 
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บทคัดย่อ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพ่ือประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้วัดความหนาและดัชนีหัก
เหของวัตถุโปร่งแสงด้วยแสงโมโนโครมโดยเทคนิคไร้การสัมผัสพ้ืนผิววิธีท าประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 สร้างอุปกรณ์วัดความหนาและดัชนีหักเหของวัตถุโปร่งแสงที่มีความหนาเท่ากับ   และ
ดัชนีหักเหเท่ากับ    ได้แก่ กระจกใส กระจกสีชา และแผ่นอะคริลิก อุปกรณ์ที่สร้างประกอบด้วย ไม้
บรรทัดเหล็ก ไม้บรรทัดครึ่งวงกลม อุปกรณ์ทุกชิ้นวางบนฐานรองไม้อัดพ้ืนสีขาว   
 ส่วนที่ 2 พัฒนาอุปกรณ์เชิงแสงด้วยหลักการการสะท้อนและการหักเหของแสง  โดยให้แสงโมโน
โครมท่ีมีความยาวคลื่นแสง 532   10 นาโนเมตร จากแหล่งก าเนิดแสงฮีเลียม-นีออนเลเซอร์ ตกกระทบ
วัตถุโปร่งแสง ท ามุม    กับเส้นปกติ ที่มุม 30 45 และ60 องศา ตามล าดับวัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุด
ของการสะท้อนและการหักเหของแสงที่ตกกระทบยังฉากรับแสงที่ 1 ระยะ X และระยะเลื่อนการหักเหของ
แสงบนฉากรับแสงที่ 2 ระยะ Y โดยฉากรับแสงที ่1 ท ามุม    ที่มุม 0 และ 45 องศา ตามล าดับ กับวัตถุ
โปร่งแสง และฉากรับแสงที่ 2 ท ามุม   ที่มุม 0 และ 45 องศา ตามล าดับ กับวัตถุโปร่งแสง  
 จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อมุมตกกระทบของแสง และมุมหักเหจากวัตถุโปร่งแสงไปอากาศ ท ามุม 
30 45 และ60 องศา กับเส้นปกติ ตามล าดับ สามารถหาค่าความหนาและดัชนีหักเห ของวัตถุโปร่งแสงด้วย
อุปกรณ์วัดชุดนี้ได้  
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Abstract 

     This science project aims to construct and develop a device are utilized for measuring 
the thickness [d] and refractive index [n2] of a transparent object using the monochrome 
ray by untouched specimens technique.  
     The method of study consists of two parts as follows: 
   Part 1:  Construction of measuring device the d and n2 of the transparent 
objects are consisting of clear glass, tea-stained glass and acrylic sheets. The steel rulers, 
protractors and all equipment are placed on the pedestal white background plywood that 
was applied to make the measuring device Part 2: Development of Optical physics 
measurement is designed by the principle of Optical physics that are the law of reflection 
and refraction of light. The monochrome ray, wavelength 532 ± 10 nanometers, from 
Helium-neon laser is a source that strikes to transparent objects. The incident ray degrees 
[ 1] from the air to the specimen are 30  45  and 60 , respectively. The incident ray [IR] 
and the refractive ray [RR] from the transparent object to air were applied for measuring d 
and n2. The incident ray and the refractive ray are attach the scene 1 and 2 that all 
named are X and Y distance, respectively. The distance between two points is the 
collecting data. For the scenes, we designed to place on the board. Each other of the 
scene 1 angle [ ] and the scene angles [ ] are 0 and 45 to the specimens.  
    The results of this study found that the incident angle [IA] and the refractive angle [RA] 
from the specimens to the air are 30 , 45 , and60 to the normal line, respectively. 
Consequently, the thickness and the refractive index of transparent objects were 
computed when the  1,     , X, and Y were collected data. 
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บทคัดย่อ 
    ในปัจจุบันไฟฉายยังเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ ไฟฉายในปัจจุบันที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น
ได้รับพลังงานมาจากแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กับถ่านไฟฉายคือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ เป็น
แบตเตอรี่ประเภทที่ใช้แล้วอัดประจุไม่ได้ ก่อให้เกิดขยะ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
องค์ประกอบของแบตเตอรี่มีสารเคมีที่ส าคัญคือสารตะกั่ว สารแมงกานีส สารแคดเมียม สารนิกเกิล สาร
ปรอท และสารเคมีที่ใช้ในการท าปฏิกิริยา เช่น กรดซัลฟิวริก เป็นต้น สารพิษต่าง ๆ เหล่านี้หากไม่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกวิธีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ า ผิวดิน พ้ืนดิน และบรรยากาศแล้วแพร่ไปสู่คน 
พืช และสัตว์ก็มีสูง   อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ อีกท้ังการใช้แบตเตอรี่ประเภทนี้ถือเป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายเพราะต้องซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่เพ่ือมาเติมถ่านไฟฉายแทนก้อนเก่าเสมอ โดยผู้จัดท าได้สนใจที่จะ
แก้ไขปัญหานี้โดยการประดิษฐ์ไฟฉายที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ทุติยภูมิถือเป็นการแก้ไขปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ในระดับหนึ่งและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่อัลคาไลน์ได้อีกด้วย การ
ประดิษฐ์นี้ใช้วัสดุที่เหลือใช้ในการประดิษฐ์ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้
ที่ไม่ต้องการเสียเงินซื้อไฟฉายแบบชาร์จได้ 
     โครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้ผู้จัดท าสนใจที่จะน าแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังมีแรงดันและมีสภาพ
ไม่บวมหรือบิดเบี้ยวไปจากเดิมเหล่านี้มาประยุกต์แล้วประดิษฐ์เป็นไฟฉายแอลอีดีที่สามารถชาร์ตไฟได้ โดย
คิดออกแบบเขียนวงจรและสเกตซ์ภาพสิ่งประดิษฐ์ของเราออกมา จากนั้นก็จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆจน
เรียบร้อยแล้วลงมือสร้างโดยเริ่มจากการต่อวงจรให้เป็นไปตามท่ีเราได้ออกแบบไว้และเพ่ือที่จะให้
สิ่งประดิษฐ์ของเราออกมาดูสวยงามน่าใช้ เราจ าเป็นต้องหาวัสดุที่สามารถเก็บวงจรทั้งหมดที่เราต่อไม่ให้ยุ่ง
เหยิงได้ ซึ่งผู้จัดท าได้น ากล่องยาขนาดเล็กพอดีกับการใส่วงจรทั้งหมดได้ เมื่อสิ่งประดิษฐ์ออกมาเรียบร้อย 
ผู้จัดท าจึงคิดที่จะน าสิ่งประดิษฐ์นี้ไปเปรียบเทียบกับไฟฉายในท้องตลาดในเรื่องของระยะเวลาการใช้งาน 
โดยการเปรียบเทียบจะใช้สิ่งประดิษฐ์ของเราและไฟฉายในท้องตลาดที่ใช้ถ่านไฟฉาย 1.5v  2ก้อน เพราะ
จะได้ใกล้เคียงกับความดันของสิ่งประดิษฐ์ที่เราท าข้ึนซึ่งเมื่อชาร์ตไฟจนเต็มจะวัดความดันได้ 2.96v การ
เปรียบเทียบจะท าโดยน าไฟฉายที่ใช้ถ่านก่อนทั้งที่ใช้หลอดไส้และเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีเหมือนกับ
สิ่งประดิษฐ์ที่เราท าข้ึนมาแล้วเปิดไฟเทียบกับสิ่งประดิษฐ์ของเราแล้ววัดโวลต์ทุกๆสองชั่วโมงแล้วบันทึกผล  
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ชื่อโครงงาน                           ไฟฉายแอลอีดีจากแบตเตอรี่โทรศัพท์ 
ชื่อผู้ท าโครงงาน   1. นายธนัท     ไชยเชษฐ ์
    2. นายพชัรพฤกษ์    ภูนิคม 
    3. นายพิสิษฐ์        มาหน ู
E-mail    fancephunikom@gmail.com 
อาจารย์ท่ีปรึกษษ  นายด ารง  ชาแท่น 
โรงเรียน   แก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่น 

 

บทคัดย่อ 
    ในปัจจุบันไฟฉายยังเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ ไฟฉายในปัจจุบันที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น
ได้รับพลังงานมาจากแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กับถ่านไฟฉายคือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ เป็น
แบตเตอรี่ประเภทที่ใช้แล้วอัดประจุไม่ได้ ก่อให้เกิดขยะ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
องค์ประกอบของแบตเตอรี่มีสารเคมีที่ส าคัญคือสารตะกั่ว สารแมงกานีส สารแคดเมียม สารนิกเกิล สาร
ปรอท และสารเคมีที่ใช้ในการท าปฏิกิริยา เช่น กรดซัลฟิวริก เป็นต้น สารพิษต่าง ๆ เหล่านี้หากไม่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกวิธีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ า ผิวดิน พ้ืนดิน และบรรยากาศแล้วแพร่ไปสู่คน 
พืช และสัตว์ก็มีสูง   อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ อีกท้ังการใช้แบตเตอรี่ประเภทนี้ถือเป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายเพราะต้องซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่เพ่ือมาเติมถ่านไฟฉายแทนก้อนเก่าเสมอ โดยผู้จัดท าได้สนใจที่จะ
แก้ไขปัญหานี้โดยการประดิษฐ์ไฟฉายที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ทุติยภูมิถือเป็นการแก้ไขปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ในระดับหนึ่งและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่อัลคาไลน์ได้อีกด้วย การ
ประดิษฐ์นี้ใช้วัสดุที่เหลือใช้ในการประดิษฐ์ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้
ที่ไม่ต้องการเสียเงินซื้อไฟฉายแบบชาร์จได้ 
     โครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้ผู้จัดท าสนใจที่จะน าแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังมีแรงดันและมีสภาพ
ไม่บวมหรือบิดเบี้ยวไปจากเดิมเหล่านี้มาประยุกต์แล้วประดิษฐ์เป็นไฟฉายแอลอีดีที่สามารถชาร์ตไฟได้ โดย
คิดออกแบบเขียนวงจรและสเกตซ์ภาพสิ่งประดิษฐ์ของเราออกมา จากนั้นก็จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆจน
เรียบร้อยแล้วลงมือสร้างโดยเริ่มจากการต่อวงจรให้เป็นไปตามท่ีเราได้ออกแบบไว้และเพ่ือที่จะให้
สิ่งประดิษฐ์ของเราออกมาดูสวยงามน่าใช้ เราจ าเป็นต้องหาวัสดุที่สามารถเก็บวงจรทั้งหมดที่เราต่อไม่ให้ยุ่ง
เหยิงได้ ซึ่งผู้จัดท าได้น ากล่องยาขนาดเล็กพอดีกับการใส่วงจรทั้งหมดได้ เมื่อสิ่งประดิษฐ์ออกมาเรียบร้อย 
ผู้จัดท าจึงคิดที่จะน าสิ่งประดิษฐ์นี้ไปเปรียบเทียบกับไฟฉายในท้องตลาดในเรื่องของระยะเวลาการใช้งาน 
โดยการเปรียบเทียบจะใช้สิ่งประดิษฐ์ของเราและไฟฉายในท้องตลาดที่ใช้ถ่านไฟฉาย 1.5v  2ก้อน เพราะ
จะได้ใกล้เคียงกับความดันของสิ่งประดิษฐ์ที่เราท าข้ึนซึ่งเมื่อชาร์ตไฟจนเต็มจะวัดความดันได้ 2.96v การ
เปรียบเทียบจะท าโดยน าไฟฉายที่ใช้ถ่านก่อนทั้งที่ใช้หลอดไส้และเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีเหมือนกับ
สิ่งประดิษฐ์ที่เราท าข้ึนมาแล้วเปิดไฟเทียบกับสิ่งประดิษฐ์ของเราแล้ววัดโวลต์ทุกๆสองชั่วโมงแล้วบันทึกผล  
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    จากการทดลองพบว่าไฟฉายที่เราประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช้ได้นานกว่าไฟฉายถ่านก้อนขนาด 1.5v  2ก้อน
ตามท้องตลาดที่ใช้ทั้งหลอดไส้และเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีแล้ว อีกทั้งไฟฉายที่เราประดิษฐ์ขึ้นยังสามารถ
ชาร์ตใหม่แล้วน ากลับมาใช้ต่อได้เรื่อยๆ จนกว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์จะเสื่อมมาก ไม่ควรใช้งานต่อได้จึงเปลี่ยน
แบตเตอรี่ก้อนใหม่ 
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ชื่อโครงงาน  การพัฒนาเครื่องออกก าลังกายเพื่อการบริหารหัวไหล่และบ าบัดข้อไหล่ 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาว จริยา ถะยอด   2. นางสาว กมลนัฐ ไชยหงษ์ 
   3. นางสาว ธัญญลักษณ์ สุวรรณสม 
E-mail address elfhy_fai@outlook.com 
โรงเรียน   แก่นนครวิทยาลัย อ าเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา  นาย ด ารงค์ ชาแท่น 
ที่ปรึกษาพิเศษ  ดร. คุรุศาสตร์  คนหาญ (สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์   
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเครื่องออกก าลังกายเพื่อบริหารหัวไหล่และบ าบัดข้อไหล่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
เครื่องออกก าลังกายท่ีใช้บริหารหัวไหล่และบ าบัดข้อไหล่และเพ่ิมพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ผู้ออกก าลัง
กายและบ าบัดข้อไหล่ เครื่องประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกประกอบด้วยวงล้อ 2 วงล้อรัศมี 21 เซนติเมตร
เท่ากัน ได้พัฒนาให้ปรับความสูงจุดหมุนของวงล้อ มุมเอียง และความฝืดจุดหมุนวงล้อ ส่วนที่สอง
ประกอบด้วยหนึ่งวงล้อรัศมี 42.5 เซนติเมตรได้พัฒนาให้กับความสูงจุดหมุนของวงล้อ รัศมีของวงล้อ ความ
ฝืดของวงล้อ และเครื่องนับรอบการหมุน วิธีการใช้เครื่องในส่วนบริหารหัวไหล่ ขั้นแรกปรับความสูงของจุด
หมุน มุมเอียงของวงล้อและความฝืดของวงล้อตามต้องการ ขั้นที่สองยืนตัวตรงห่างอุปกรณ์พอเหมาะ ใช้มือ
จับด้ามหมุนของวงล้อทั้งสองข้าง ขั้นที่สามหมุนวงล้อในทิศทางตามหรือทวนเข็มนาฬิกาจ านวน 30 รอบ ใน
อัตราเร็ว 50 รอบต่อนาที วิธีการใช้เครื่องในส่วนการบ าบัดข้อไหล่ ขั้นแรกปรับความสูงของจุดหมุน รัศมีวง
ล้อ ความฝืดของวงล้อและกดเริ่มเครื่องนับรอบ ขั้นที่สองยืนตัวตรงห่างอุปกรณ์พอเหมาะ ใช้แขนด้านที่ปวด
หันเข้าวงล้อ ใช้มือจับที่ด้าม   ขั้นที่สามหมุนวงล้อด้วยอัตราเร็ว 40 รอบต่อนาที ในทิศทางตามหรือทวน
เข็มนาฬิกาจ านน 20 รอบ  
 ผลการทดลองพบว่า ส่วนแรกของเครื่องปรับความสูงจุดหมุนของวงล้อได้ในช่วง 82-112 
เซนติเมตร มุมเอียงช่วง  23-65 องศา และความฝืดจุดหมุนวงล้อมีสามระดับคือ น้อย ปานกลาง และ
ค่อนข้างมาก ส่วนที่สองของเครื่องปรับความสูงจุดหมุนของวงล้อได้ในช่วง 47-170 เซนติเมตร รัศมีของวง
ล้อปรับได้ในช่วง 25-42.5 เซนติเมตร ความฝืดของวงล้อปรับได้สามระดับคือ น้อย ปานกลาง และ
ค่อนข้างมากและเครื่องนับรอบการหมุนนับรอบได้ตลอดการออกก าลังกาย ผลการออกก าลังกายและบ าบัด
ข้อไหล่ด้วยเครื่องที่พัฒนาขึ้นพบว่า   กลุ่มบริหารหัวไหล่มีพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ มุมยกแขน
ด้านหน้า มุมกางแขนด้านข้าง มุมหมุนแขนเข้าใน มุมหมุนแขนออกนอก มีค่าเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ   24.53 , 
28.30 , 47.5 และ 63 ของมุมเริ่มต้นตามล าดับ   กลุ่มบ าบัดข้อไหล่ติดมีพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ มุม
ยกแขนด้านหน้า มุมกางแขนด้านข้าง มุมหมุนแขนเข้าใน มุมหมุนแขนออกนอก มีค่าเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
24.55 , 27.03 , 50.6 และ 114.29 ของมุมเริ่มต้น ตามล าดับ  
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ชื่อโครงงาน  การพัฒนาเครื่องออกก าลังกายเพื่อการบริหารหัวไหล่และบ าบัดข้อไหล่ 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาว จริยา ถะยอด   2. นางสาว กมลนัฐ ไชยหงษ์ 
   3. นางสาว ธัญญลักษณ์ สุวรรณสม 
E-mail address elfhy_fai@outlook.com 
โรงเรียน   แก่นนครวิทยาลัย อ าเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา  นาย ด ารงค์ ชาแท่น 
ที่ปรึกษาพิเศษ  ดร. คุรุศาสตร์  คนหาญ (สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์   
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเครื่องออกก าลังกายเพื่อบริหารหัวไหล่และบ าบัดข้อไหล่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
เครื่องออกก าลังกายท่ีใช้บริหารหัวไหล่และบ าบัดข้อไหล่และเพ่ิมพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ผู้ออกก าลัง
กายและบ าบัดข้อไหล่ เครื่องประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกประกอบด้วยวงล้อ 2 วงล้อรัศมี 21 เซนติเมตร
เท่ากัน ได้พัฒนาให้ปรับความสูงจุดหมุนของวงล้อ มุมเอียง และความฝืดจุดหมุนวงล้อ ส่วนที่สอง
ประกอบด้วยหนึ่งวงล้อรัศมี 42.5 เซนติเมตรได้พัฒนาให้กับความสูงจุดหมุนของวงล้อ รัศมีของวงล้อ ความ
ฝืดของวงล้อ และเครื่องนับรอบการหมุน วิธีการใช้เครื่องในส่วนบริหารหัวไหล่ ขั้นแรกปรับความสูงของจุด
หมุน มุมเอียงของวงล้อและความฝืดของวงล้อตามต้องการ ขั้นที่สองยืนตัวตรงห่างอุปกรณ์พอเหมาะ ใช้มือ
จับด้ามหมุนของวงล้อทั้งสองข้าง ขั้นที่สามหมุนวงล้อในทิศทางตามหรือทวนเข็มนาฬิกาจ านวน 30 รอบ ใน
อัตราเร็ว 50 รอบต่อนาที วิธีการใช้เครื่องในส่วนการบ าบัดข้อไหล่ ขั้นแรกปรับความสูงของจุดหมุน รัศมีวง
ล้อ ความฝืดของวงล้อและกดเริ่มเครื่องนับรอบ ขั้นที่สองยืนตัวตรงห่างอุปกรณ์พอเหมาะ ใช้แขนด้านที่ปวด
หันเข้าวงล้อ ใช้มือจับที่ด้าม   ขั้นที่สามหมุนวงล้อด้วยอัตราเร็ว 40 รอบต่อนาที ในทิศทางตามหรือทวน
เข็มนาฬิกาจ านน 20 รอบ  
 ผลการทดลองพบว่า ส่วนแรกของเครื่องปรับความสูงจุดหมุนของวงล้อได้ในช่วง 82-112 
เซนติเมตร มุมเอียงช่วง  23-65 องศา และความฝืดจุดหมุนวงล้อมีสามระดับคือ น้อย ปานกลาง และ
ค่อนข้างมาก ส่วนที่สองของเครื่องปรับความสูงจุดหมุนของวงล้อได้ในช่วง 47-170 เซนติเมตร รัศมีของวง
ล้อปรับได้ในช่วง 25-42.5 เซนติเมตร ความฝืดของวงล้อปรับได้สามระดับคือ น้อย ปานกลาง และ
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ด้านหน้า มุมกางแขนด้านข้าง มุมหมุนแขนเข้าใน มุมหมุนแขนออกนอก มีค่าเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ   24.53 , 
28.30 , 47.5 และ 63 ของมุมเริ่มต้นตามล าดับ   กลุ่มบ าบัดข้อไหล่ติดมีพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ มุม
ยกแขนด้านหน้า มุมกางแขนด้านข้าง มุมหมุนแขนเข้าใน มุมหมุนแขนออกนอก มีค่าเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
24.55 , 27.03 , 50.6 และ 114.29 ของมุมเริ่มต้น ตามล าดับ  
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ชื่อโครงงาน        ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของยานโฮเวอร์คราฟท์ 
ผู้จัดท าโครงงาน    1 นางสาวลักษมณ  ตังวรุณจิตร์ 
                        2 นางสาวนรีกานต์  ภิญโญภาพ 
                        3 นางสาวทิพานันท์  วิชัยพล 
สาขาวิชา     ฟิสิกส์  
สาขาโครงงาน   วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
โรงเรียน  กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น 
คุณครูที่ปรึกษา   คุณครูอลงกรณ์  บุตรกสก 
                   คุณครูกรรณิการ์  ด าเนตร 
คุณครูที่ปรึกษาพิเศษ  คุณครูละเอียด  กองสมบัติ 
   คุณครูพิริยา  พันธ์สวัสดิ์ 
 

บทคัดย่อ 
 

 ยานโฮเวอร์คราฟท์หรือยานเบาะอากาศ เป็นยานที่มีความสามารถในการเดินทางไปทั้งบนบก บน
พ้ืนน้ า น้ าแข็ง หรือบนพ้ืนผิวอ่ืนๆโดยอาศัยหลักการเบาะอากาศความดันสูงระหว่างท้องยานโฮเวอร์คราฟท์
และพ้ืนผิวด้านล่าง ทั้งนี้ในประเทศไทยยานโฮเวอร์คราฟท์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมีราคาสูง และ
ประสิทธิภาพของยานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงงาน “ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของยานโฮเวอร์
คราฟท์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของยานโฮเวอร์คราฟท์ และเพ่ือสร้างและ
พัฒนาประสิทธิภาพของยานโฮเวอร์คราฟท์ 
 โดยศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาจากการสร้างยาน และออกแบบยานโอเวอร์คราฟท์ที่มีความกว้าง  
32 เซนติเมตร ยาว 41 เซนติเมตร สูง 3.5 เซนติเมตร จากนั้นจึงท าการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวนใบพัดและน้ าหนักท่ียานสามารถรับได้ และแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน  
ท าการทดลองประกอบใบพัดที่ต้องการศึกษาเข้ากับมอเตอร์ เจาะช่องลมใต้ท้องยาน เร่งความเร็วของใบพัด
เพ่ือให้ได้ความเร็วเชิงมุมที่ต้องการ วัดการยกตัวของยานและเพ่ิมน้ าหนักครั้งละ 100 กรัม พบว่าเมื่อ
ก าหนดความเร็วเชิงมุม 176 เรเดียน/วินาที และจ านวนช่องลม 1,4 ,6 และ 8 ที่ความเร็วเชิงมุม 176 
เรเดียน/วินาทีจ านวนช่องลม 1 ช่อง จ านวนใบพัด 6 ใบ มีประสิทธิภาพมากสุดโดยยานโฮเวอร์คราฟท์
สามารถรับน้ าหนักได้สูงสุด 2 นิวตัน  
การศึกษาแรงยกตัวของยานโฮเวอร์คราฟท์ท าการทดลองน าเชือกมาผูกคานและน าเชือกร้อยผ่านรูที่
จุดศูนย์ถ่วงยานโฮเวอร์คราฟท์ วัดน้ าหนักของยานเมื่อยังไม่เร่งความเร็วโดยใช้เครื่องชั่งสปริง เร่งความเร็ว
ของใบพัดเพ่ือให้ได้ความเร็วเชิงมุมที่ 161.43 เรเดียน/วินาที พบว่าแรงยกตัวของยานโฮเวอร์คราฟท์โดย
เฉลี่ยคือ 1.43 นิวตัน 
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การศึกษาความเร็วเฉลี่ย ความเร่งเฉลี่ย และแรงปฏิกิริยาการเคลื่อนที่ของยานโฮเวอร์คราฟท์ ท าการ
ทดลองโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาจากนั้นท าการค านวณ พบว่า ความเร็วเฉลี่ยคือ 0.621           
เมตร/วินาที  ความเร่งเฉลี่ยคือ 0.633 เมตร/วินาที2 และแรงปฏิกิริยาการเคลื่อนที่ของยานโฮเวอร์คราฟท์
คือ 0.602 นิวตัน 
            ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนใบพัดและน้ าหนักที่ยานสามารถรับได้ แรงยกตัว
ของยานโฮเวอร์คราฟท์ส่งผลให้ ความเร็วเฉลี่ย ความเร่งเฉลี่ย และแรงปฏิกิริยาการเคลื่อนที่ของยานโฮ
เวอร์คราฟท์ ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของยานโฮเวอร์คราฟท์ คือ จ านวนใบพัด จ านวนช่องลม 
น้ าหนักและแรงยกตัวของยานโฮเวอร์คราฟท์ 
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Abstract 
 This is the project work aimed to make the Hovercraft vehicle and to study the 
factors affecting the Hovercraft’s movement.  The data were collected by  
1) Make a hovercraft vehicle that there is 32 centimeters wide, 41 centimeters long and 
3.5 centimeters high. Then, test to find the relationship between the amount of hovercraft 
propeller and the available weight that hovercraft can support. The finding shows that 
increasing the speed at 176 radian/minute and the wind holes 1,4,6 and 8. Using 6 
propeller per a wind hole is the most effective way and the hovercraft can support the 
weight up to 2 newtons  
2) The study of hovercraft’s taking off by reeve the rope through the hole at the 
hovercraft’s center of gravity and weigh the hovercraft. Then speed the engine at 161.43 
radian/minute. The finding shows that hovercraft’s taking off at average speed 1.43 
newtons. 
3) To find the acceleration at any speed using tap signal machine. The find the 
acceleration at any speed using tap signal machine. The finding shows that the average 
speed 0.621 meter/minute, the average acceleration 0.633 meter/minute2  and reaction 
movement power is 0.602 newtons. 
The conclusion 
The factor affecting the Hovercraft’s movement are the amount of the propeller, the 
amount of the wind holds, hovercraft’s weight, and hovercraft’s taking off power.  
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บทคัดย่อ 
จากการศึกษาโครงงานเรื่องไฟจราจรจากโซล่าเซลล์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพ่ือลดค่าไฟโรงเรียน 

2.ศึกษาการท างานของโซล่าเซลล์ขนาด 120W จากการทดลองน าแผงโซล่าเซลล์ขนาด 120W ไปวางหัน
หน้าเข้ากับดวงอาทิตย์และต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ลงในชาร์ตเจอร์เพ่ือควบคุมอัตราการชาร์ตไฟลง
แบตเตอร์รี่ไม่ให้เกิดไฟช็อตและตัดไฟเมื่อแบตเตอร์รี่เต็ม เมื่อแบตเตอร์รี่เต็มแล้วสามารถน ามาต่อเข้ากับ
อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงกระแสไฟตรง(DC)ให้เป็นกระแสไฟสลับ(AC)ถึงจะใช้งานกับป้ายไฟจราจรได้ จาก
การศึกษาพบว่าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 24-32 องศาเซลเซียนใช้เวลาชาร์ตโดยประมาณ 1 ชั่วโมง30 นาทีหรือ 
2 ชั่วโมง และในวันที่อุณหภูมิสูงถึง 35-40 องศา จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยประมาณ ลงแบตเตอร์รี่
ขนาด 12V 12Am จากการศึกษาแบตเตอร์รี่ขนาด 12V 12Am เมื่อใช้กับไฟฟ้าขนาด 30W โดยผ่าน
อินเวอร์เตอร์หรือตัวแปลงไฟนั้นใช้ได้นานโดยประมาณ 6-7 ชั่วโมง 

 
Abstract 

The purposes of this study were : 1) To reduce the electricity bills from School 2) 
The performance of the solar cells were taken from a 120W solar panel size 120W to 
placed facing the sun and the wires from the solar cells into charts to control the rate 
futures charts. Charging the batteries to prevent electrical shock and cuts power when the 
battery is full. When the battery is full, can be connected to an Inverter to convert direct 
current (DC) into alternating current (AC) to be used on signs at traffic lights. the findings 
revealed that the temperature is between 24-32 degrees C , takes approximately 1 hour 
30 minutes or 2 hours for charging. The temperature between 35-40 degrees, it takes 
about 30 minutes for charging. Router 12V 12Am dimensions of the battery size 12V 12Am 
when used with a 30W power through an Inverter or power adapter is available for 
approximately 6-7 hours. 
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บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องจักรยานปั่นน้ าผลิตไฟฟ้าทางคณะผู้จัดท าได้จัดท าข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจักรยานที่
ปั๊มน้ าได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยนต์หรือไฟฟ้าและสร้างกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไฟฟ้ายังไม่
สามารถเข้าถึงได้ทดลองโดยน าสายพานสายหนึ่งมาพ่วงเข้าที่ล้อหลังของจักรยาน และพ่วงเข้ากับเครื่องปั้ม
น้ าประเภทชักขนาด 1 นิ้ว และน าสายพานอีกสายพ่วงเข้ากับเพลาและมอเตอร์ ผลการทดลอง คือ สามารถ
ปั๊มน้ าและผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง โดยมีผลการทดลองดังนี้ เครื่องปั๊มน้ าแบบชักขนาด 1 นิ้ว สามารถปั๊มน้ า
จากระดับความลึกไม่เกิน 10 เมตร ได้ในอัตราเฉลี่ย 3000 ลิตรต่อชั่วโมง และสามารถผลิตไฟฟ้าไปเก็บไว้
ในแบตเตอร์รี่ได้เฉลี่ย 18.7 โวลต์ต่อชั่วโมง  เป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่
ไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้าถึงได้ และเป็นการส่งเสริมผู้คนหันมาใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน
การใช้เครื่องยนต์ในการปั๊มน้ า และยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพให้แก่ผู้ใช้จักรยานปั๊มน้ าผลิต
กระแสไฟฟ้าอีกด้วย 
 

Abstract 
The Bicycle generator water pump project  was made for built bike pump water without 
an engine or electrical energy and generate electricity for use in agricultural areas where 
electricity is inaccessible. Trial by drive belt into the rear wheel of the bicycle. And hitch 
to piston pump 1 inch and bring another drive belt hitch to motor and shaft. Can pump 
water and generate electricity true. The results were as follows: piston pump 1 inch can 
pump water from a depth not exceeding 10 meters at an average rate of 3000 liters per 
hour. and produce electricity stored in batteries, has averaged 18.7 volts per hour. As 
another alternative for farmers in agricultural areas where electricity is inaccessible. And 
encourage people to use clean energy instead of using environmentally friendly engine to 
pump water. This will also strengthen of the body of the users to Bicycle generator water 
pump.ถ 
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บทคัดย่อ 
 เครื่องอัดกระป๋องโดยใช้ระบบคาน มีวัตถุประสงค์ของโครงงานเพ่ือ (1) ศึกษาระยะห่างระหว่าง
กระป๋องและจุดหมุนที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้ทฤษฎีของเครื่องกลโดยใช้ระบบของคาน (2) ศึกษาหาจ านวน
ครั้งในการเหยียบคานอัดกระป๋องที่เหมาะสมที่สุดให้มีขนาดเล็กลง (3) เพ่ือลดปริมาณพ้ืนที่เก็บขยะใน
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ผลการทดลองปรากฏว่า ระยะห่างระหว่างกระป๋องและจุดหมุนที่เหมาะสมที่สุดคือ 
ระยะห่างที่ 160 เซนติเมตร ซึ่งมีการเหยียบทั้งหมด 5-6 ซึ่งกระป๋องที่เราใช้ในการทดลองคือกระป๋อง
น้ าอัดลมปริมาตร 325 มิลลิลิตรและกระป๋องเบียร์ปริมาตร 320 มิลลิลิตร 
 

Abstract 
 The objective of the project to (1) the distance between the can and the best 
spot in the rotation. Using the theory of using a mechanical lever system. (2) study the 
use of the pedal lever canned ideal for smaller. (3) to reduce the amount of garbage in 
the school assemblyPhonpisai. The results showed that The distance between the cans 
and the pivot point is the optimal spacing of 160 cm, which is 5-6 all-time in 
steppingWhich we can use to test the volume of 325 ml cans of soda and beer cans, 
volume 320 ml. 
 
 

 

 

 

 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

88



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

88 

 

ชื่อเรื่องโครงงาน   เครื่องอัดขยะโดยใช้ระบบ  The Compressed air cans using beams 
สาขาโครงงาน  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ชื่อนักเรียน  1. นายวุฒิไกร สามนต์   

2. นางสาวบุษกร นามรินทร์ 
3. นางสาวชนิดา เหรียญทอง 

ชื่อครูที่ปรึกษา  1. คุณครูกาญจนา  ทองจบ   
2. นายธนพล อุ่นวิเศษ 

โรงเรียน   ชุมพลโพนพิสัย   อ าเภอ โพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 

บทคัดย่อ 
 เครื่องอัดกระป๋องโดยใช้ระบบคาน มีวัตถุประสงค์ของโครงงานเพ่ือ (1) ศึกษาระยะห่างระหว่าง
กระป๋องและจุดหมุนที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้ทฤษฎีของเครื่องกลโดยใช้ระบบของคาน (2) ศึกษาหาจ านวน
ครั้งในการเหยียบคานอัดกระป๋องที่เหมาะสมที่สุดให้มีขนาดเล็กลง (3) เพ่ือลดปริมาณพ้ืนที่เก็บขยะใน
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ผลการทดลองปรากฏว่า ระยะห่างระหว่างกระป๋องและจุดหมุนที่เหมาะสมที่สุดคือ 
ระยะห่างที่ 160 เซนติเมตร ซึ่งมีการเหยียบทั้งหมด 5-6 ซึ่งกระป๋องที่เราใช้ในการทดลองคือกระป๋อง
น้ าอัดลมปริมาตร 325 มิลลิลิตรและกระป๋องเบียร์ปริมาตร 320 มิลลิลิตร 
 

Abstract 
 The objective of the project to (1) the distance between the can and the best 
spot in the rotation. Using the theory of using a mechanical lever system. (2) study the 
use of the pedal lever canned ideal for smaller. (3) to reduce the amount of garbage in 
the school assemblyPhonpisai. The results showed that The distance between the cans 
and the pivot point is the optimal spacing of 160 cm, which is 5-6 all-time in 
steppingWhich we can use to test the volume of 325 ml cans of soda and beer cans, 
volume 320 ml. 
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ชื่อโครงงาน  เครื่องถอนมันส าปะหลังเเนวใหม่  
(The new innovation of Cassava Root lifted up) 

โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวปรีดิ์ดารัตน์ บุตรปาน 
   2. นางสาวพิมพ์มณี จีนอ่ า 
   3. นางสาวสุรียพร สะท้าน 
E-mail address bombam.fx@gmail.com 
โรงเรียน   เลยพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ครูที่ปรึกษา  1. คุณครูภูสิทธิ์ จันทนา 
   2. คุณครูเจษฎา กาญจนาจินดานันต์ 
 

บทคัดย่อ 
  เครื่องถอนมันส าปะหลังเป็นอุปกรณ์ที่เกษตรกรใช้ในการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องถอนมันส าปะหลังที่ประกอบเข้ากับรถแทรกเตอร์สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว แต่เครื่องถอนมันส าปะหลังดังกล่าวและรถแทรกเตอร์มีราคาสูงมาก ท าให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้เครื่องถอนมันส าปะหลังแบบเดิมที่ใช้หลักการของคานงัดที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการท างานของเครื่องถอนมันส าปะหลังที่มีขายตามท้องตลาด 
พร้อมกับวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการผ่อนแรงของเครื่องถอนมันส าปะหลัง แล้วน าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการประดิษฐ์เครื่องถอนมันส าปะหลังแบบใหม่ จากการประดิษฐ์พบว่า เครื่อง
ถอนมันส าปะหลังแบบใหม่สามารถผ่อนแรงได้มากกว่าเครื่องถอนมันส าปะหลังที่มีขายตามท้องตลาด ใช้
งานง่ายและสะดวก เหมาะส าหรับใช้ในการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง 
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ชื่อโครงงาน   อุปกรณ์เก็บผลไม้ 
โครงงานสาขาวิชา  ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายยุทธพงศ์  อ่ิมเอิบ 
   2. นางสาวภัทรกานต ์ สุวรรณชาติ 
   3. นางสาววนิดา  พุทธวงค์ 
E-mail address  Gnptty@gmail.com 
โรงเรียน   เลยพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
ครูที่ปรึกษา   คุณครูภูสิทธิ์ จันทนา  
ทีป่รึกษาพิเศษ   คุณครูเจษฎา กาญจนาจินดานันต์ 
 

บทคัดย่อ 
  โครงงานเรื่อง อุปกรณ์เก็บผลไม้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอุปกรณ์เก็บผลไม้ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม 
ความสะดวกในการเก็บผลไม้ให้เก็บได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยใช้มุ้งไนลอนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมาเย็บเข้ากับตะกร้าเพ่ือ
ใช้เป็นส่วนของตะกร้าเก็บผลไม้ จากนั้นน าลวดเส้นใหญ่มาดัดเป็นรูปสตรอว์เบอร์รีและน าใบมีดมาประกอบ
เข้ากับลวด จะได้ส่วนของใบมีดที่ใช้ตัดก้านผลไม้ ส าหรับการประกอบอุปกรณ์เก็บผลไม้จะใช้รอก 2 ตัว มา
ประกอบเข้ากับไม้ไผ่ทั้งด้านบนและด้านล่าง (เว้นระยะไม้ด้านล่างไว้ประมาณ 30 เซนติเมตร) จากนั้นเจาะรู
ข้างใต้และฝาขวดน้ า น าเชือกมาร้อยกับรอกและน าขวดน้ าและตะกร้ามามัดเข้ากับตัวเชือกโดยให้ขวดน้ า
และตะกร้าอยู่ตรงข้ามกันในลักษณะที่ขวดน้ าอยู่ข้างล่างสุดและตะกร้าอยู่ข้างบนสุด สุดท้ายน าก้อนหินมา
ใส่ในขวดน้ าเพ่ือใช้เป็นตัวถ่วงน้ าหนัก ซึ่งอุปกรณ์เก็บผลไม้ที่คณะผู้จัดท าโครงงานได้ประดิษฐ์ขึ้น เป็น
อุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
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ชื่อเรื่องโครงงาน   การประดิษฐ์แบบจ าลองเครื่องรับสัญญาณ GPS โดยใช้ Arduino MCU  
    เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM             

The invention fo GPS receiver models using Arduino MCU in support  
of STEMlearning 

สาขาโครงงาน  ฟิสิกส์ 
ชื่อนักเรียน    1. นางสาวจีรัชยา นันทะพันธ์  

2. นางสาวศศินา นิยม 
3. นางสาวพัชรี แอแป 

ชื่อครูที่ปรึกษา    นายอลงกรณ์ บุตรกสก 
ชื่อครูที่ปรึกษาพิเศษ   นายพิษณุ ชุมยางสิม 
โรงเรียน  กัลยาณวัตร อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

บทคัดย่อ 
   วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพ่ือ 1.เพ่ือประดิษฐ์แบบจ าลองเครื่องรับสัญญาณ GPS  
2.ศึกษาการ  ท างานของอุปกรณ์(Module-WIFI (ESP8266) ,  BoardArduino , GroveGPS Module  
3.ศึกษาและออกแบบการเขียนโปรแกรมภาษาCบน Arduino IDE 1.7.10  4.ศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบ 
STEM และประยุกต์ใช้กับเครื่องรับสัญญาณ GPS 
         ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนรู้แบบ STEM มาใช้ในการประดิษฐ์แบบจ าลองเครื่องรับสัญญาณ GPS 
และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับสัญญาณ GPS  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และโมดูลการ
ส่งสัญญาณข้อมูล ละติจูด ลองติจูด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมภาษาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ต่างๆ  
    ผลการศึกษาวิจัยพบว่า อุปกรณ์ท่ีผู้วิจัยน ามาประดิษฐ์ ได้แก่ 1. Module-WIFI (ESP8266) 
2.Board Arduino 3.Grove GPS Module การเขียนโปรแกรมภาษาC โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino Uno และพบว่า สามารถส่งข้อมูลพิกัดได้ตรงกับต าแหน่งจริงพร้อมกับส่งข้อมูลให้แสดงผลบน
อินเทอร์เน็ตได้โดยใช้รูปแบบการศึกษาเรียนรู้แบบ STEM  
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Abstract 
The purpose of this research is 1.To devise a model of receiver GPS  2.Study the 

device(Module-WIFI(ESP8266),Board Arduino,Grove GPS Module) 3.Study and design 
programming using the language C 4.Study STEM learning.  
The researchers led STEM learning styles used in the simulation of model GPS receiver 
and researched about the equipment used in the GPS receiver on microcontroller board 
and transmitter module,latitude,longitude via the internet. Programming language used to 
transfer data between devices was C language.  
          The study showed that the devices used as it material included 1.Module-
WIFI(ESP8266)  2.Board Arduino 3.Grove GPS Module.Programming language C on the 
microcrontroller board Arduino Uno that found it can transmit the coordinates to match 
the actual location,along with the data to be displayed on the internet by using a from of 
STEM learning  
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Abstract 
The purpose of this research is 1.To devise a model of receiver GPS  2.Study the 

device(Module-WIFI(ESP8266),Board Arduino,Grove GPS Module) 3.Study and design 
programming using the language C 4.Study STEM learning.  
The researchers led STEM learning styles used in the simulation of model GPS receiver 
and researched about the equipment used in the GPS receiver on microcontroller board 
and transmitter module,latitude,longitude via the internet. Programming language used to 
transfer data between devices was C language.  
          The study showed that the devices used as it material included 1.Module-
WIFI(ESP8266)  2.Board Arduino 3.Grove GPS Module.Programming language C on the 
microcrontroller board Arduino Uno that found it can transmit the coordinates to match 
the actual location,along with the data to be displayed on the internet by using a from of 
STEM learning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

93 

 

ชื่อเรื่องโครงงาน   เบาะปรับสมดุลกระดูกสันหลัง  Backbone Hassock 
ชื่อนักเรียน   1.นางสาวฐิติมา ภูมิสายดร  
       2.นางสาว ณัฐมน ทีฆาวงศ์  
       3.นางสาว สิริยากร บัวขาว 
ชื่อครูที่ปรึกษา   นางชินาภา โพธิ์ศรา 
โรงเรียน  หนองบัวพิทยาคาร อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

บทคัดย่อ 
 การประดิษฐ์เบาะปรับสมดุลกระดูกสันหลัง (Backbone Hassock) ในครั้งนี้ เป็นการน า
สิ่งประดิษฐ์เก้าอ้ีปรับสมดุลท่านั่ง (Ergonomic Balance Chair) ของกลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาล
หนองบัวล าภู มาพัฒนา   ต่อยอด โดยพัฒนาจากเก้าอ้ีให้เป็นเบาะท่ีสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งข้ึน และ
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยท างานและวัยรุ่น พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อเบาะปรับสมดุลกระดูก 
สันหลัง (Backbone Hassock) นั้นอยู่ในระดับดี 
 

Abstract 
Backbone Hassock is bringing Ergonomic Balance Chair of Department of physical Medicine 
and Rehabilitation, Nongbualamphu Hospital for developing. 
From the experiment, it is found that the Backbone Hassock is easier to use. And from our 
researching sample, we found that satisfaction of  the Backbone Hassock is in the good 
level. 
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ชื่อโครงงาน   ระบบให้น้ าทางการเกษตรอัตโนมัติ  Automatic Watering System for Agriculture 
ชื่อนักเรียน    1. นายปรางค์นิธิ อินทะวงษ์   

2. นายพิทยุตม์   นามอาษา    
3. นายจิรวัฒน์   เสรฐิผล 

ชื่อครูที่ปรึกษา   1. นายสหัสชัย  ถมยา               
โรงเรียน ประจักษ์ศิลปาคาร     อ าเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
               โครงงานเรื่อง ระบบให้น้ าทางการเกษตรอัตโนมัติ (Automatic Watering System for 
Agriculture) เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบให้น้ าทางการเกษตร
อัตโนมัติ โดยได้ท าการออกแบบให้เป็นระบบที่เอนกประสงค์สามารถประยุกต์ให้เข้ากับงานต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลาย สามารถควบคุมต าแหน่งของการฉีดน้ าได้ 4 ต าแหน่ง โดยที่ระบบจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  ความสว่างและความชื้นภายในดิน เพ่ือตัดสินใจที่จะฉีดน้ าให้แก่ต้นพืช เมื่อ
ความชื้นภายในดินมีค่าเหมาะสมค่าหนึ่งระบบก็จะหยุดการจ่ายน้ าโดยอัตโนมัติ ในการสร้างอุปกรณ์เพ่ือ
การควบคุมนั้น ได้มีการประยุกต์ใช้ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น Atmega328P ซึ่งเป็น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิต เป็นแกนหลักท่ีรับข้อมูลจากเซนเซอร์ทั้งหมด 6 ตัว เมื่อประมวลผลแล้วจะ
สั่งงานผ่านวาล์วน้ าแม่เหล็กขนาด ½ นิ้ว จ านวน 4 ตัว และได้เพ่ิมระบบแสงสว่างเพ่ือความสะดวกในการ
เดินตรวจตราสวนในตอนกลางคืนอีก  1 ต าแหน่งที่ควบคุมด้วยรีเลย์ ในการพัฒนาผู้จัดท าได้ท าการทดสอบ
จากระบบจ าลองและวัดประสิทธิภาพ ผลปรากฏว่าระบบที่ได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในการท างานใน
ระดับสูง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจ่ายน้ าให้แก่งานการเกษตรได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งข้ึน 
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บทคัดย่อ
สาขาเคมี
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ชื่อโครงงาน  : การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงจากไข่เค็มที่ดองด้วย 
     น้ าเกลือและน้ าเกลือผสมขมิ้นชัน 
ผู้ท าโครงงาน   : 1.  นางสาวภานุชนาถ วิลามาศ 
       2.  นางสาวอรทัย ป้านภูมิ 
สาขาโครงงาน  : เคมี 
โรงเรียน  : กัลยาณวัตร  จังหวัดขอนแก่น 
ปีการศึกษา  : 2559 
Email address  : oratai@kw.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0910794415 
อาจารย์ท่ีปรึษา  : 1.  นายเอกชัย ศรีสุภาพ 
       2.  นางสาวพิมพ์กมล พลอ่อนสา 
อาจารย์ท่ีปรึกษาพิเศษ   : นางละเอียด กองสมบัติ 
 

บทคัดย่อ 
 ไข่เค็มเป็นอาหารที่หลายๆ คนรู้จักและเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน โดยไข่สดเมื่อถึงคราวไข่ล้น
ตลาดจะท าให้ราคาตกต่ าไม่คุ้มทุน  จึงมีการเพิ่มมูลค่าให้ไข่เป็ดโดยการน ามาท าไข่เค็มด้วยสมุนไพรต่างๆใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าซื้อหา แต่การตัดสินใจซื้อไข่เพ่ือบริโภคของประชาชนขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายๆประการ เช่น ราคา ขนาดและความสดของไข่ แม้ว่าไข่จะเป็นแหล่งอาหารที่ครบถ้วนไปด้วยโภชนะ
ที่จ าเป็น แต่ผู้บริโภคก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับระดับคอเลสเตอรอล ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อไข่ในครั้ง
ต่อๆไป จากสาเหตุเบื้องต้นที่กล่าวไป คณะผู้จัดท าจึงท าการศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรที่มีผลต่อไข่เป็ด 
พบว่าขมิ้นชันมีสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญคือ เคอคูมินอยด์ (curcuminoid) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระสังเคราะห์  จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เคอคูมินอยด์ มีบทบาทในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลด
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ตลอดจนมีรงควัตถุที่สามารถเพ่ิมสีของไข่แดงได้ เมื่อศึกษาอย่างละเอียด
เพ่ิมขึ้น ท าให้ทราบว่าสารเคอร์คูมินในเคอร์คูมินอยด์ มีคุณสมบัติลดปริมาณคอเลสเตอรอล ดังนั้นคณะ
ผู้จัดท าจึงศึกษาประสิทธิภาพสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันที่ส่งผลต่อการลดปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง 
โดยท าการทดลอง เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงจากไข่เค็มที่ดองระหว่างน้ าเกลือ
และน้ าเกลือผสมขมิ้นชัน โดยใช้ไข่เป็ดดองระหว่างน้ าเกลือและน้ าเกลือผสมขมิ้นชัน เป็นเวลา 15 วัน 
จากนั้นได้ท าการตรวจสอบปริมาณคอเลสเตอรอล โดยการไทเทรตสารละลายไอโอดีน 1% พบว่าไข่เค็มที่
ดองด้วยน้ าเกลือผสมขมิ้นชันมีปริมาณคอเลสเตอรอลลดลง ในขณะที่ไข่เค็มที่ดองด้วยน้ าเกลือปริมาณ
คอเลสเตอรอลไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อทราบแน่ชัดว่าขมิ้นชันมีผลต่อปริมาณคอเลสเตอรอล ผู้จัดท า
จึงได้ศึกษาอัตราส่วนน้ าหนักขมิ้นชันที่ส่งผลต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงจากไข่เค็ม โดยใช้อัตราส่วน
ของขมิ้นชันต่อน้ าทั้งหมด 7 อัตราส่วน คือ 50g/600ml. 100g/600ml. 150g/600ml. 200g/600ml. 
250g/600ml. 300g/600ml. และ 350g/600ml. เพ่ือท าการหาอัตราส่วนของขม้ินชันที่ลดปริมาณ
คอเลสเตอรอลในไข่แดงได้ดีที่สุด จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนของขมิ้นชัน 250g/600ml. สามารถลด
ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงจากไข่เค็มได้ดีที่สุด รองลงมาคืออัตราส่วนของขมิ้นชัน 200g/600ml. 
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บทคัดย่อ 
 ไข่เค็มเป็นอาหารที่หลายๆ คนรู้จักและเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน โดยไข่สดเมื่อถึงคราวไข่ล้น
ตลาดจะท าให้ราคาตกต่ าไม่คุ้มทุน  จึงมีการเพิ่มมูลค่าให้ไข่เป็ดโดยการน ามาท าไข่เค็มด้วยสมุนไพรต่างๆใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าซื้อหา แต่การตัดสินใจซื้อไข่เพ่ือบริโภคของประชาชนขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายๆประการ เช่น ราคา ขนาดและความสดของไข่ แม้ว่าไข่จะเป็นแหล่งอาหารที่ครบถ้วนไปด้วยโภชนะ
ที่จ าเป็น แต่ผู้บริโภคก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับระดับคอเลสเตอรอล ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อไข่ในครั้ง
ต่อๆไป จากสาเหตุเบื้องต้นที่กล่าวไป คณะผู้จัดท าจึงท าการศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรที่มีผลต่อไข่เป็ด 
พบว่าขมิ้นชันมีสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญคือ เคอคูมินอยด์ (curcuminoid) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระสังเคราะห์  จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เคอคูมินอยด์ มีบทบาทในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลด
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ตลอดจนมีรงควัตถุที่สามารถเพ่ิมสีของไข่แดงได้ เมื่อศึกษาอย่างละเอียด
เพ่ิมขึ้น ท าให้ทราบว่าสารเคอร์คูมินในเคอร์คูมินอยด์ มีคุณสมบัติลดปริมาณคอเลสเตอรอล ดังนั้นคณะ
ผู้จัดท าจึงศึกษาประสิทธิภาพสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันที่ส่งผลต่อการลดปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง 
โดยท าการทดลอง เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงจากไข่เค็มที่ดองระหว่างน้ าเกลือ
และน้ าเกลือผสมขมิ้นชัน โดยใช้ไข่เป็ดดองระหว่างน้ าเกลือและน้ าเกลือผสมขมิ้นชัน เป็นเวลา 15 วัน 
จากนั้นได้ท าการตรวจสอบปริมาณคอเลสเตอรอล โดยการไทเทรตสารละลายไอโอดีน 1% พบว่าไข่เค็มที่
ดองด้วยน้ าเกลือผสมขมิ้นชันมีปริมาณคอเลสเตอรอลลดลง ในขณะที่ไข่เค็มที่ดองด้วยน้ าเกลือปริมาณ
คอเลสเตอรอลไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อทราบแน่ชัดว่าขมิ้นชันมีผลต่อปริมาณคอเลสเตอรอล ผู้จัดท า
จึงได้ศึกษาอัตราส่วนน้ าหนักขมิ้นชันที่ส่งผลต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงจากไข่เค็ม โดยใช้อัตราส่วน
ของขมิ้นชันต่อน้ าทั้งหมด 7 อัตราส่วน คือ 50g/600ml. 100g/600ml. 150g/600ml. 200g/600ml. 
250g/600ml. 300g/600ml. และ 350g/600ml. เพ่ือท าการหาอัตราส่วนของขม้ินชันที่ลดปริมาณ
คอเลสเตอรอลในไข่แดงได้ดีที่สุด จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนของขมิ้นชัน 250g/600ml. สามารถลด
ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงจากไข่เค็มได้ดีที่สุด รองลงมาคืออัตราส่วนของขมิ้นชัน 200g/600ml. 
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150g/600ml. 100g/600ml. และ 50g/600ml. ตามล าดับ ในขณะที่อัตราส่วนน้ าหนักขมิ้นชัน 
300g/600ml. และ 350g/600ml. ให้ผลในการลดปริมาณคอเลสเตอรอลเท่ากับอัตราส่วนน้ าหนักขมิ้นชัน 
250g/600ml.  
 
Project Title      :  Comparison of the Amount of Cholesterol in Yolks of Eggs Pickled 
   with Salt Water and Salt Water Mixed with Turmeric 
Researcher   : 1.Miss Panuchanat  Wilamas 
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School     : Kanlayanawat,   Khon Kaen Province 
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ABSTRACT 
 The salted eggs are the food that is well known by many people, and it is favorite 
of many people.  When the fresh eggs are in oversupply, it will keep prices depressed, 
and it does not cover the expense. Thus, adding value to duck eggs by making salted eggs 
with local herbs. This is interesting to buy but the decision to buy eggs for consumption of 
the people depends on several factors such as price, size and freshness of eggs. Although 
eggs are a food source, completely with necessary nutrients. But the consumers are also 
concerned about cholesterol levels, which influence the decision to buy eggs in the next 
time. From the primary causes mentioned, the researcher conducted a study on the 
benefits of herbs affecting eggs.   It was found that the turmeric had active ingredient 
which was curcuminoid, it qualifies as synthetic antioxidants. From past studies, it was 
found that the curcuminoid has played a role in immune activation, reduced blood 
cholesterol levels,  as well as  pigments to enhance the color of egg yolk. When 
conducting the study further, it was known that the curcumin in curcuminoid could 
reduce cholesterol content. Therefore, the researcher conducted a study on the efficacy 
of curcumin in turmeric affecting the decrease of cholesterol content in the yolk. The 
experiment was performed to compare the cholesterol content in the yolk from the 
salted eggs pickled between the salt water, and the salt water mixed with turmeric. Using 
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duck eggs pickled between the salt water, and the salt water mixed with turmeric for 15 
days. Then, the cholesterol content  was checked by titrating by 1% iodine solution. It 
was indicated that the salted eggs pickled with salt water mixed with turmeric lowered 
cholesterol content  while the salted eggs pickled with salt water, the cholesterol content  
has no change. When it has obviously known that the turmeric affects cholesterol 
content, the researcher conducted the study on the  weight ratio of turmeric affecting 
cholesterol content in the yolk of salted eggs. Using the ratio of turmeric on all seven 
ratios:  50g / 600ml., 100g / 600ml., 150g / 600ml., 200g / 600ml., 250g / 600ml., 300g / 
600ml., and 350g / 600ml. to find the ratio of turmeric to reduce cholesterol content in 
the yolk best. The study found that The ratio of turmeric 250g / 600ml. could reduce 
cholesterol content in the yolks from salted eggs best, followed by the ratio of turmeric 
200g / 600ml., 150g / 600ml., 100g / 600ml., and 50g / 600ml., respectively. While the 
weight ratio of turmeric 300g / 600ml., and 350g / 600ml. affected by reducing the 
cholesterol content equal to the rate of turmeric weight 250g / 600ml. 
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บทคัดย่อ 

 น้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้หรือไซเดอร์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งที่ใช้ในการปรุงอาหาร
และใช้เพ่ือสุขภาพ  มะม่วงหาว มะนาวโห่ เป็นพืชสมุนไพร มีฤทธิ์ทางยา เป็นผลไม้ที่ผู้รักสุขภาพให้ความ
สนใจ การศึกษาการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิธีการ
เตรียมน้ าส้มสายชูหมักจากมะม่วงหาวมะนาวโห่และเปรียบเทียบปริมาณกรดในน้ าส้มสายชูหมักท่ีได้ 

โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้     
1.  เตรียมสารละลายมะม่วงหาวมะนาวโห่โดยใช้อัตราส่วนมะม่วงหาวมะนาวโห่ : น้ า เท่ากับ 2 : 1 

โดยมวล กรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสารละลาย 
2. น าสารละลายมะม่วงหาวมะนาวโห่ 150 ml มาหมักด้วยยีสต์โดยมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

น้ าเชื่อมที่ใช้ในการหมักเป็น 0, 10, 20, 30 และ 40 ml จากนั้นปรับปริมาตรให้เท่ากันเท่ากับ 200 ml  
3. เตรียมชุดควบคุมโดยการหมักน้ าเชื่อมด้วยยีสต์ โดยใช้น้ าเชื่อม 10, 20, 30 และ 40 ml 

จากนั้นปรับปริมาตรให้เท่ากันเท่ากับ 200 ml  
4. วัดค่าความหวาน ปริมาณแอลกอฮอล์ และค่า pH ทุก 2 วัน 
5. ไทเทรตหาปริมาณกรดในน้ าส้มสายชูหมักท่ีได้ 

             ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าเชื่อมที่ใช้ในการหมักจะมีผลต่อรสชาติและ
ปริมาณกรดน้ าส้มที่เกิดข้ึนและเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ได้จากการหมักน้ าเชื่อมด้วยยีสต์พบว่า
น้ าส้มสายชูหมักจากมะม่วงหาวมะนาวโห่จะมีสีใสกว่ามีกลิ่นและรสชาติดีกว่า 
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บทคัดย่อ 

 โครงงานนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการท างานของฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 8 (HDAC8) ซึ่งเป็น
เอนไซม์ที่ท าให้เกิดโรคมะเร็งด้วยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ที่พบในคาวทอง คือ เควอร์ซิทินและสารแอฟเซลิน 
โดยศึกษาในเทอมของพลังงานอิสระการยึดจับ (∆Gbinding) และค่าคงท่ีการยับยั้ง (Ki) ด้วยวิธีการจ าลอง
แบบโมเลกุลาร์ด็อกกิง ผลการศึกษาพบว่าสารในกลุ่มนี้มีค่า ∆Gbinding ในช่วง -5.05 ถึง -6.23 kcal/mol 
และค่า Ki ในช่วง 27.10 ถึง 199.29 µM และเม่ือเปรียบเทียบกับสารซูเบอร์อะนิโลไฮโดรซามิกแอซิด 
(SAHA) ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันและมีค่า ∆Gbinding เท่ากับ -8.2 kcal/mol และ Ki เท่ากับ 
1.0 µM จะเห็นว่าสารกลุ่มฟลาโวนอยด์นี้ประสิทธิภาพการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ HDAC8 ได้
ใกล้เคียงกับ SAHA โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเควอร์ซิทินจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับสารแอฟซิลิน 
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาสารในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ให้เป็นยารักษาโรคมะเร็ง
ต่อไป 
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Abstract 
In this sturdy, the inhibitory activity of histone deacetylase 8 (HDAC8), one of 

HDACs causing a cancer disease, with two Flavonoids compounds (i.e. Quercetin and 
Afzelin) has been investigated in terms of binding free energy (Gbinding) and inhibitory 
constant (Ki ) using a molecular docking simulation. As a result, the values of Gbinding 
varied from –5.05 to –6.23 kcal/mol and Ki varied from 27.10 to 199.29 µM. By comparing 
with suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA), a cancer drug used currently and yielded the 
Gbinding of –8.2 kcal/mol and Ki of 1.0 µM, the result showed that HDAC8 inhibitory 
efficiency of these Flavonoids compounds are close to SAHA. Especially, Quercetin 
exhibits the best inhibitory efficiency compared to Afzelin. Thus, there is possible to 
develop the Flavonoids both compounds being the cancer therapy 
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ชื่อโครงงาน โครงงานการศึกษาประสิทธิในการขึ้นแผ่นฟิล์มจากสารสกัดจาก
เกล็ดปลานิล -อะไมโลส 

ชื่อผู้ท าโครงงาน   นางสาวชุติกาญจน์ ศรีกุล 
    นางสาวมานินนาถ เลิศทรัพย์วิจิตร 
    นางสาวศศินา  ปุสธรรม 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวศิริรุ่ง  ดนตรี 
สถาบันการศึกษา  แก่นนครวิทยาลัย อ าเภอ เมือง  จังหวัด ขอนแก่น 
ระดับชั้น   มัธยมปลาย 
หมวดวิชา   เคมี 
 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากปัจจุบัน   ประเทศไทยมีการใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกส าหรับห่ออาหารเป็นจ านวนมาก    ซึ่งส่งผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อม  จากการศึกษาพบว่าในเกล็ดปลานิลมีสารที่เทียบเคียงกับ  ไคติน-ไคโตซาน   ซึ่งสารชนิดนี้มี
คุณสมบัติเป็นกลาง และมีคุณสมบัติเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้โดยไม่มีสารเจือปน และ
เกล็ดปลายังเป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้จัดท าจึงเลือกเกล็ดปลานิลมาใช้ใน
การสกัด  เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่อาศัยอยู่ได้ในน้ าจืดและเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่เลือกที่จะบริโภค
กันท าให้มีเกล็ดปลาเหลือเป็นจ านวนมาก       การสกัดเกล็ดปลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะน าไคโตซานที่
สกัดน าไปข้ึนเป็นแผ่นฟิล์ม โดยใช้เกล็ดปลาตากแห้งจ านวน 50 กรัม ไปกวนในสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ความเข้มข้น 2 โมลาร์  ปริมาตร  1,000 มิลลิลิตร  อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แล้ว
ไปล้างด้วยน้ ากลั่นจนหมดเบส จากนั้น น าไปกวนกับสารละลายไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 2 โมลาร์ 
ปริมาตร 1,000 มิลลิลตร อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แล้วน าไปล้างด้วยน้ ากลั้นจนหมด
กรด จะได้ไคติน แล้วน าไคตินที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที  น าไคตินที่ไป
กวนในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตร อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 5 นาทีแล้วน าไปล้างด้วยน้ ากลั่นจนหมดเบส  แล้วน าไปกวนด้วยสารละลายไฮโดรคลอริกความ
เข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตร อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที  แล้วน าไปล้างด้วยน้ ากลั่น
จนหมดกรด จะได้ไคโตซาน  แล้วน้ าไคโตซานไปอบ  หลังจากนั้นน าไคโตซานที่ได้ไปกวนโดยใช้สารละลาย
แอซิติกความเข้มข้น  1โมลาร์ เป็นตัวน าละลาย แล้วผสมกับสารอะไมโลสนั้นคือแป้งมันส าปะหลังแล้วน าไป
ขึ้นแผ่นฟิล์ม แต่เนื่องจากสารไคโตซานที่สกัดออกมาได้มีปริมาณน้อย จึงไม่สามารถน าไปขึ้นเป็นแผ่นฟิล์ม
ได้ 
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กวนในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตร อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 5 นาทีแล้วน าไปล้างด้วยน้ ากลั่นจนหมดเบส  แล้วน าไปกวนด้วยสารละลายไฮโดรคลอริกความ
เข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตร อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที  แล้วน าไปล้างด้วยน้ ากลั่น
จนหมดกรด จะได้ไคโตซาน  แล้วน้ าไคโตซานไปอบ  หลังจากนั้นน าไคโตซานที่ได้ไปกวนโดยใช้สารละลาย
แอซิติกความเข้มข้น  1โมลาร์ เป็นตัวน าละลาย แล้วผสมกับสารอะไมโลสนั้นคือแป้งมันส าปะหลังแล้วน าไป
ขึ้นแผ่นฟิล์ม แต่เนื่องจากสารไคโตซานที่สกัดออกมาได้มีปริมาณน้อย จึงไม่สามารถน าไปขึ้นเป็นแผ่นฟิล์ม
ได้ 
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ที่เก็บจากดินชั้นบนของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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Upper soil of Kaennakhonwitthayalai School, Muang District, 
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โครงงานสาขาวิชา  เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.  นายชัชชพล  ศรีจรรยา 
    2.  นายธนากร   วงศ์ละคร 
   3.  นายสหรัฐ    ชาลีกัน 
E-mail address  thanakorn_bird@gmail.com 
โรงเรียน   แก่นนครวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา   นางสาวรุจิรัฐิฏิกร  สุวรรณไตร    
ที่ปรึกษาพิเศษ   ผศ.ดร.วรรณวิภา  แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ 
 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพของดินและหาปริมาณธาตุอาหารหลักส าคัญของพืชใน

ดินโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยในบริเวณต่างๆ ทั้งหมด 5 จุด  จากการวิเคราะห์ดินโดยการขุดเจาะผิวดินที่
ระยะความลึก 15 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร  จากนั้นน าดินที่ได้ไปท าการวิเคราะห์หาปริมาณ
สารอินทรีย์วัตถุในดิน ค่าความเป็นกรด-เบสของดิน และปริมาณธาตุอาหารหลักที่จ าเป็นส าหรับพืช 3 ชนิด 
คือ ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันของแต่ละธาตุ  ผล
การศึกษาพบว่า ดินส่วนใหญ่ในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมีค่า pH เท่ากับ 7.502  มีปริมาณธาตุอาหาร
หลักจ าเป็นส าหรับพืช คือ ธาตุไนโตรเจน (N) 2.040 mg/kg   ธาตุฟอสฟอรัส (P) 26.032 และ
โพแทสเซียม(K) 155.992 mg/kg และมีปริมาณสารอินทรีย์วัตถุในดิน 1.463% OM  จากข้อมูลที่ปรากฏ
สรุปได้ว่าคุณภาพของดินที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยค่อนข้างเป็นด่างเล็กน้อย มีปริมาณโพแทสเซียม 
สารอินทรีย์วัตถุ และฟอสฟอรัสในปริมาณที่ค่อนข้างสูง และมีปริมาณไนโตรเจนค่อนข้างต่ า เหมาะแก่การ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย ข้าว มันส าปะหลังเป็นต้น และพืชยืนต้น เช่น มะขาม มะม่วง เป็นต้น 

 
ค าส าคัญ : ธาตุอาหารหลัก   (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม) 
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Title  Contents of some Plant Macronutrients (N, P and K) Taken from 
Upper Soil of Kaennakhon Witthayalai School, Muang District, 
KhonKaen 

Major of Project   Chemistry 
Authors  1. Mr.Chatchapon  Srijunya 
    2. Mr.Thanakorn    Wonglakorn 
   3. Mr.Saharat        Chaleekan 
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Abstract 
  This project aims to study the quality and determine the content of some plant 
macronutrients (N, P and K) taken from upper soil of Kaennakhon Witthayalai School, 
Muang District, KhonKaen. The analytical data of the upper soil drilling by a depth of 15 
and 30 cm shown the pH of the soil 7.502 and the amount of macronutrients necessary 
for plants which were nitrogen (N) 2.040 mg/kg phosphorus (P) 26.032 mg/kg  potassium 
(K) 155.992 mg/kg and 1.463% OM of the organic matter as well.  According to the data 
indicated that the quality of the soil is slightly alkaline. Available potassium organic matter 
and phosphorus were in high amounts but a relatively low nitrogen content. It is best to 
plant cash crops such as sugarcane, cassava, rice, etc. and perennial such as tamarind, 
mango and so on. 
 
Keyword : Plant Macronutrients  (N, P and K) 
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ชื่อโครงงาน  : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ ายาล้างจานผสมน้ าหมักผลไม้ในท้องถิ่น 
ประเภท   : เคมี 
ผู้ท าโครงงาน  : 1. นายปฏิภาณ ถนอมสงัด 
       2. นางสาวสุดารัตน์ บุตรหาร 
     3. นางสาว พัชรธิดา ภาพพา 
ที่ปรึกษาโครงงาน  : 1. คุณครูธีระพงษ์ พลสูงเนิน 
     2. คุณครูอ าพันธ์ วันธงไชย 
โรงเรียน   : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ ายาล้างจานผสมน้ าหมักผลไม้ในท้องถิ่น มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการช าระล้างคราบน้ ามัน และประสิทธิภาพการลดกลิ่นเหม็น
ของน้ าทิ้ง ของน้ ายาล้างจานผสมน้ าหมักผลไม้ในท้องถิ่น 4 ชนิด คือ มะกรูด มะขามป้อม กระท้อน มังคุด 
ตัวแปรที่ศึกษา คือ น้ าหมักผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ มะกรูด มะขามป้อม กระท้อน มังคุด โดยน าผลไม้ใน
ท้องถิ่น 4 ชนิด มาหมักไว้ 90 วัน และน าน้ าหมักที่ได้มาผสมน้ ายาล้างจาน และทดสอบประสิทธิภาพการ
ช าระล้างคราบน้ ามัน โดยการน าน้ ายาล้างจานผสมน้ าหมักผลไม้ มาผสมกับน้ ามันพืช ปล่อยให้น้ ามันแยก
ชั้นออกมาแล้ววัดความสูงของชั้นน้ ามัน  

จากการทดลองพบว่าน้ ายาล้างจานที่ผสมน้ าหมักมะกรูด มีประสิทธิภาพในการช าระล้างคราบ
น้ ามันได้ดีที่สุด คือน้ ายาล้างจานผสมน้ าหมักมะกรูดมีความสูงของน้ ามันที่แยกชั้นออกมา 4.5 เซนติเมตร 
และรองลงมาคือน้ ายาล้างจานผสมน้ าหมักมะขามป้อม มีความสูงของน้ ามันที่แยกชั้นออกมา 4.7 
เซนติเมตร น้ ายาล้างจานผสมน้ าหมักกระท้อน มีความสูงของน้ ามันที่แยกชั้นออกมา 4.9 เซนติเมตร น้ ายา
ล้างจานผสมน้ าหมักมังคุด มีความสูงของน้ ามันที่แยกชั้นออกมา 5.6 เซนติเมตร และทดสอบประสิทธิภาพ
การลดกลิ่นน้ าทิ้ง โดยน าน้ ายาล้างจานผสมน้ าหมักผลไม้ ผสมรวมกับข้าวสวยและน้ ามันพืช แล้วนับวันที่
เกิดกลิ่น จากการทดลองพบว่าน้ ายาล้างจานที่ผสมน้ าหมักมะกรูด มีประสิทธิภาพในการลดกลิ่นเหม็นของ
น้ าทิ้ง คือ เกิดกลิ่นเหม็นใน 5 วัน และรองลงมาคือ น้ ายาล้างจานผสมน้ าหมักมะขามป้อมเกิดกลิ่นเหม็นใน 
4 วัน น้ ายาล้างจานผสมน้ าหมักกระท้อนเกิดกลิ่นเหม็นใน 3 วัน น้ ายาล้างจานผสมน้ าหมักมังคุดเกิดกลิ่น
เหม็นใน 2 วัน และไม่ใส่น้ ายาล้างจานจะเกิดกลิ่นเหม็นใน 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

105



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

106 

 

The Project stud : studies Comparing the effecfiveress of dishwashing mixer with 
local fermented fruits 

Type  of  project  : chemical 
Provider   : 1. Mr. Patipan Thanomsangad 
      2. Ms. Sudarat Buthan 
      3. Ms. Patcharatida phappha 
Teacher  Advisory  Projects  : 1. Mr. Theerapond Polsumgnern 
         2. Mr. Ampun Wunthongchai 
School   : Udornpichairakpittaya 
 

Abstract 
Project studies Comparing the effecfiveress of dishwashing mixer with local 

fermented fruits. This study was aimed to 1. Compare the cleaning effecfiveress of oil. 2. 
Reduce the smell of the waste water from the cleaning. The variablec studied were 4 
fementation broth fruit types which are bergamot , makampgam , sentul and mangosteen. 
The 4 loeal fruit types were fermented for 90 days then mixed the dishwashing liquid with 
the fermented mixtver from 4 fruit typas. The performance test by mixing dishwashing 
liqvid plus fermented mixture with oil. Then measure the heignts of the oil layer. The 
resclts the must effecfive performanented was the dish washing liqvid with bergamot 
fermented mixture with 4.5 centimeter height of oil layer. The second was the mixture 
with makampgam with 4.7 centimeter height of oil layer. The third was the mixture with 
and the leasf effecfive performance was the mixture with mangosteen fermented mixture 
with 5.6 centimeter heights of the oil layer. The test of the auti-smell effecfiveress by 
mixing the washing liquid with fermented mixture from local fruit, then mixed it with rice 
and oil for many day. Then count the day when it smell. The result were the mixture with 
bergamot 5 day , the mixture with makampgam 4 day , the mixture with sentul 3 day , the 
mixture with mangosteen 2 day , rice and oil without mixture liquid smelled in 1 day. 
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the fermented mixtver from 4 fruit typas. The performance test by mixing dishwashing 
liqvid plus fermented mixture with oil. Then measure the heignts of the oil layer. The 
resclts the must effecfive performanented was the dish washing liqvid with bergamot 
fermented mixture with 4.5 centimeter height of oil layer. The second was the mixture 
with makampgam with 4.7 centimeter height of oil layer. The third was the mixture with 
and the leasf effecfive performance was the mixture with mangosteen fermented mixture 
with 5.6 centimeter heights of the oil layer. The test of the auti-smell effecfiveress by 
mixing the washing liquid with fermented mixture from local fruit, then mixed it with rice 
and oil for many day. Then count the day when it smell. The result were the mixture with 
bergamot 5 day , the mixture with makampgam 4 day , the mixture with sentul 3 day , the 
mixture with mangosteen 2 day , rice and oil without mixture liquid smelled in 1 day. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

107 
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บทคัดย่อ 
   โครงงานเรื่อง ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะตะกั่วโดยใช้เปลือกกล้วยและเปลือกไข่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเปลือกกล้วยและเปลือกไข่ในการดูดซับโลหะตะกั่ว  

การทดลองแบ่งออกเป็น3ขั้นตอน โดยสารละลายที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ Pb(NO3)2และKI และ
วัดปริมาณตะกอนของPbI2ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนที่1ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วระหว่างเปลือก
กล้วยหอมกับเปลือกกล้วยน้ าว้า ขั้นตอนท่ี2ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วระหว่างเปลือกไข่ไก่
ต้มสุกและเปลือกไข่ไก่ดิบ ขั้นตอนที่3ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วโดยใช้เปลือกกล้วยที่ได้
จากข้ันตอนที่1ผสมกับเปลือกไข่ท่ีได้จากขั้นตอนที่2ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 

ผลการทดลองพบว่า ขั้นตอนที่1 เปลือกกล้วยน้ าว้ามีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีกว่า
เปลือกกล้วยหอม ขั้นตอนที่2 เปลือกไข่ไก่ต้มสุกมีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีกว่าเปลือกไข่ไก่
ดิบ ขั้นตอนที่3 อัตราส่วนของเปลือกกล้วยน้ าว้าต่อเปลือกไข่ไก่ต้มสุกท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะ
ตะกั่วได้ดีที่สุดคือ 2:1  
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บทคัดย่อ 

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไอออนโลหะหนักโดยใช้เมล็ดพืชเป็นโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนัก
โดยจ าแนกตามชนิดของเมล็ดพืชที่น ามาดูดซับได้แก่งาด า ร าข้าวและถ่ัวแดง เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ
ไอออนโลหะหนัก และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการดูดซับไอออนโลหะหนัก               ผลจากการศึกษา 
พบว่า ถั่วแดงมีประสิทธิภาพในการดูดซับไอออนโลหะหนักได้ดีที่สุด คือ 49.19% S.D.= 1.84% รองลงมา
ได้แก่ ร าข้าว 35.37% S.D.= 3.69%  และงาด า 26.99% S.D.= 4.88%ตามล าดับ และระยะเวลาที่เหมาะ
ในการดูดซับไอออนโลหะหนักคือ 5 นาที และ อุณหภูมิที่เหมาะสมคืออุณหภูมิห้อง (32 องศาเซลเซียส) 
 
 

Abstract 
 The comparison of heavy metal ion absorption ability using different plant seeds 
is a experiment science project. The purpose of this project is to study and compare the 
ability to absorb heavy metal ion of each kind of seed, which are black sesame seeds ,rice 
bran and kidney bean, and also to find what duration of time and what temperature are 
best for the absorption. The result shows that kidney bean has the best ability to absorb 
heavy metal ion of 49.19% S.D. = 1.84% , follow by rice bran with 35.37% S.D.=3.69% and 
black sesame seeds) with 26.99% S.D.=4.88%. The time duration and temperature that are 
the best for absorption is 5 minutes and 32 degree Celsius. 
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 The comparison of heavy metal ion absorption ability using different plant seeds 
is a experiment science project. The purpose of this project is to study and compare the 
ability to absorb heavy metal ion of each kind of seed, which are black sesame seeds ,rice 
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บทคัดย่อ 
   โครงงานเรื่องการศึกษาการตรวจวัดค่า pH จากอินดิเคเตอร์ธรรมชาติโดยใช้แอนดรอยด์ 
แอปพลิเคชัน มีวัตถุประสงค์คือการเพื่อสร้างและออกแบบแอปพลิเคชั่นในการเรียนรู้และตรวจสอบการวัด
ค่า pH จากสีที่เกิดข้ึนโดยใช้อินดิเคเตอร์ธรรมชาติจากน้ าจากกะหล่ าปลีสีม่วงและน้ าจากดอกอัญชันในการ
ตรวจสอบค่า pH ของกรด-เบสซึ่งในการทดลองนั้นได้ใช้สาร HCl และสาร NaOHในการเตรียมสารละลาย
ที่มีค่า pH 1-11  ในหลอดทดลองสองชุดจากนั้นท าการหยดน้ าจากกะหล่ าปลีสีม่วงลงไปในสารละลายที่
เตรียมไว้ 25 หยดในแต่ละหลอดทดลองของชุดแรกและหยดน้ าจากดอกอัญชันลงไปในสารละลายที่เตรียม
ไว้ 25 หยดในแต่ละหลอดทดลองของชุดที่สอง จากการทดลองพบว่าหลังจากหยดน้ าจากกะหล่ าปลีสีม่วง
และน้ าอัญชันลงไปในสารละลายที่เตรียมไว้ 25 หยดในแต่ละหลอดทดลองทั้งสองชุดนั้นสีได้เปลี่ยนแปลงไป 
โดยได้เก็บค่าสีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรหัสสีRGBด้วยโปรแกรม photoshop cs6 ตั้งแต่ pH 1-11 
จากนั้นน าค่าสีที่ได้มาดัดแปลงและพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบค่า pH จากสีด้วยโปรแกรม 
android studio ซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนา (IDE : Integrated Development Environment) ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือการพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น และจากการน าโปรแกรมมาทดลองใช้แล้วพบว่าโปรแกรม
สามารถใช้ได้จริง 
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Abstract 
  The aim of this project was to apply the application in investigating pH colors and 
to create and design an application for learning and investigating pH colors from the 
shades that are originated by natural indicators distilled from purple cabbages and 
butterfly pea flowers. They were used to investigate pH in acid and base.  
  In the experiment, HCl and NaOH were used to prepare the solution which had a 
pH range  1 – 11. Each pH and was poured into two sets of test tubes. After that, 25 drops 
of prepared solution (purple cabbage) was added into the first test tube and another 25 
drops of prepared solution (butterfly pea flowers) into the second set of test tubes. The 
result of the experiment, indicated that the color changed after dropping the prepared 
solution into both the purple cabbages and butterfly pea flowers. The RGB color code 
was used to detect the color change with the help of a Photoshop CS 6 program. This 
program determined the color and pH range between 1 – 11.  
  Then, the result of the pH color range were adjusted and improved by creating a 
different application which was used to investigate the pH color change. The tool used to 
create this application was an android studio program or operating system called IDE, 
(Integrated Development Environment) which works only on android platforms. Eventually 
the program was tested for real time application and  
it was usable. 
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Abstract 
  The aim of this project was to apply the application in investigating pH colors and 
to create and design an application for learning and investigating pH colors from the 
shades that are originated by natural indicators distilled from purple cabbages and 
butterfly pea flowers. They were used to investigate pH in acid and base.  
  In the experiment, HCl and NaOH were used to prepare the solution which had a 
pH range  1 – 11. Each pH and was poured into two sets of test tubes. After that, 25 drops 
of prepared solution (purple cabbage) was added into the first test tube and another 25 
drops of prepared solution (butterfly pea flowers) into the second set of test tubes. The 
result of the experiment, indicated that the color changed after dropping the prepared 
solution into both the purple cabbages and butterfly pea flowers. The RGB color code 
was used to detect the color change with the help of a Photoshop CS 6 program. This 
program determined the color and pH range between 1 – 11.  
  Then, the result of the pH color range were adjusted and improved by creating a 
different application which was used to investigate the pH color change. The tool used to 
create this application was an android studio program or operating system called IDE, 
(Integrated Development Environment) which works only on android platforms. Eventually 
the program was tested for real time application and  
it was usable. 
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  The study water quality Hoay-sai river in Thatnaraiwittaya school 

Sakonnakhon province 
โครงงานสาขาวิชา เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  นายจุติพัฒน์  ศรีทอง       
   นายนวพล  พรมน้อย       
   นายเผ่าภูมิ  พรวาปี 
E-mail address  - 
โรงเรียน  ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร 
ครูที่ปรึกษา  นายสุเมธ  อัคพิน 
อาจารย์ท่ีปรึกษาพิเศษ นางสาววิภาดา ผลเจริญ และคณะ 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ไหลผ่านโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และเพ่ือ
เป็นข้อมูลของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพ่ือตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า ทางด้านกายภาพและเคมี ผลการวิจัยพบว่าจากการตรวจสอบคุณภาพน้ า
บริเวณท่ีไหลผ่านโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยเก็บน้ าตัวอย่างจาก ล าน้ าห้วยทรายที่ไหลผ่านโรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยาต าบลธาตุเชิงชุมอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนครพบว่า ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ า (DO) = 
4.15 mg/l เมื่อเทียบค่ามาตรฐานของคุณภาพน้ าผิวดิน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
= 7.32 mg/l เมื่อเทียบค่ามาตรฐานของคุณภาพน้ าผิวดิน   อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ค่าความใส-ขุน่ = 24.79 
NTU เมื่อเทียบค่ามาตรฐานของคุณภาพน้ าผิวดิน อยู่ในเกณฑ์ ใส ค่าของแข็งทั้งหมด (TS) = 47 mg/l ค่า
ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) = 11 mg/l เมื่อเทียบค่ามาตรฐานของคุณภาพน้ าผิวดิน อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานค่าของแข็งแขวนลอย (TSS)= 5 mg/l เมื่อเทียบค่ามาตรฐานของคุณภาพน้ าผิวดิน อยู่ในเกณฑ์
ต่ ากว่ามาตรฐาน 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

111



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

112 

 

Abstract 
 This research aims to determine the water quality in the creek sand school science 
element Vishnu. And so is the Thatnaraiwittaya school Sakonnakhon By changes in water 
quality Physical and chemical The research found that Monitoring water quality in the 
HuaiSai Thatnaraiwittaya school. Of the dissolved oxygen (DO) = 4.15 mg / l compared the 
standard of surface water quality. Within the standard PH - alkalinity (pH) = 7.32 mg / l 
compared to the standard of surface water quality. Within the standard Clarity - opaque = 
24.79 NTU compared to the standard of surface water quality in the threshold values for 
total solids (TS) = 47 mg / l the solids, total dissolved (TDS) = 11 mg / l compared to the 
standard. surface water quality Within the standard The suspended solids (TSS) = 5 mg / l 
compared to the standard of surface water quality. Remained below standard 
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ชื่อโครงงาน ประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากสมุนไพรต่อการเจริญเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค
ทางเดินระบบอาหาร 
(The efficiency of medicinal plant crude extracts on the growth of 
pathogenic bacteria causing enteric diseases) 

โครงงานสาขาวิชา   เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน   1. นางสาวนารา     กลยนีย ์

  2. นางสาววิมลสิริ   พันธุ์แก้ว   
    3. นางสาวอนัญญา  พันธ์ไชย 

โรงเรียน                      ธาตุนารายณ์วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
E-mail address           Ananya18739@gmail.com 
ครูที่ปรึกษา   1. นางสิวาพร   เมธาว ี
   2. นางธิดาพร   จักรเสน 
ที่ปรึกษาพิเศษ    1. อาจารย์อรุณ   วงศ์จิรัฐิติ 
  2. อาจารย์สุวภา   ยศตะโคตร 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากสมุนไพรต่อการเจริญเชื้อแบคทีเรียที่

ก่อโรคทางเดินระบบอาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดด้วยน้ าจากสมุนไพร 5 ชนิด 
(ผักชีลาว ชงโค กระชาย ยอ และมะรุม) ต่อการเจริญเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa และ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 1  ไอโซเลทและเพ่ือหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญ 
(Minimum Inhibitory Concentration : MIC) ของสารสกัดที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษา
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สกัดสารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิดโดยใช้น้ ากลั่นเป็นตัวท าละลายใน
อัตราส่วนของน้ าหนักสมุนไพรต่อน้ ากลั่นเป็น 1:10 g/       ตอนที่ 2 เพาะเชื้อแบคทีเรียลงบน Plate 
agar ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร NA โดยอาศัยเทคนิคปฏิบัติการ Agar Well Diffusion เป็นระยะเวลา 24 
ชั่วโมง ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosaและแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์ม โดยใช้สารสกัดสมุนไพรที่ความเข้มข้น 30,000 ppm บ่มเพาะเชื้อเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
วัดขนาด Clear zone ตอนที่ 4 น าสารสกัดจากสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ มาหาค่า MIC ที่
ความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 และ 30,000 ppm ผลการทดลอง พบว่า 
สารสกัดจากมะรุมมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต่อเชื้อทดสอบทั้งสองด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งเท่ากับ 
17.54 mm และ 13.82 mm ตามล าดับ และค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของสารสกัด
จากมะรุมเท่ากับ 20,000 ppm 
ค าส าคัญ: Agar well diffusion /Pseudomonas aeruginosa/แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม/การยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย 
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ABSTRACT 
The science project The efficiency of medicinal plant crude extracts on the growth 

of pathogenic bacteria causing enteric diseases. The aim of the study of the efficiency of 5 
aqueous medicinal plant extracts (Anethum graveolensLinn., Bauhinia purpurea L., 
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf., Morinda citrifolia L., and Moringa oleifera Lam.) on the 
growth of Pseudomonas aeruginosa and 1 isolate of Coliform bacteria. Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC) of the active extracts was studied too. There are four ways to 
perform. Step 1 five herbal plants were extracted use distilled water as the solvent in the 
ratio of the weight of herbs per distilled wateris1:10 g/ . Step 2 Cultured the infection 
of bacteria on plate agar with Nutrient agar through Agar Well Diffusion assay operations 
for aperiod of 24 hours. Step 3 The study efficacious restraint Pseudomonas aeruginosa 
and of Coliform bacteria by medicinal plant crude extracts at the concentration of 30,000 
ppm incubating bacteria is 24 hours. Then measure Clear zone. Ster 4 to herble crude 
plant extracts can inhibit bacteria for the MIC concentrations include 10,000, 15,000, 
20,000, 25,000 and 30,000 ppm. The results showed that Moringa oleifera Lam. extract 
had antibacterial activity on both test bacteria with inhibition zone of 17.54 mm and 13.82 
mm respectively. MIC of Moringa oleifera Lam. extract was 20,000 ppm. 

 
Keywords  :  Agar well diffusion /Pseudomonas aeruginosa/ Coliformbacteria/Anti-
bacterial activity  
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ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบอัตราส่วนของน้ าหมักท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้าและ 
  วิเคราะห์ปริมาณสารในน้ าหมัก 
  A  Comparative Study of Bio-fermented Juice Ratios Influencing Kale  
  Growth  and Substance Amount Analysis in Bio-fermented Juice 
 คณะผู้ศึกษา  1. นางสาวจุฬาลักษ์   ดอกไม้        
  2. นางสาวมุทิตา   เทียมธรรม        
  3. นางสาวอารีรัตน์   ใสส่อง                     
ครูที่ปรึกษา  นายยุทธนา   คะสุดใจ                    
สาขา   เคมี                       
โรงเรียน  นครพนมวิทยาคม  
 

บทคัดย่อ 
  โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการเปรียบเทียบอัตราส่วนของน้ าหมักที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นคะน้าและวิเคราะห์ปริมาณสารในน้ าหมัก มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบอัตราส่วนของ
น้ าหมักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคะน้าได้ดีที่สุด หาค่าความเป็นกรด -เบส และค่าความเค็มใน
อัตราส่วนน้ าหมัก หาปริมาณไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ในอัตราส่วนน้ าหมัก ที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของต้นคะน้า มีสมมติฐาน คือ อัตราส่วนของน้ าหมักที่ใช้ศึกษา (มีปริมาณของไนโตรเจน 
โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และค่าความเป็นกรด-เบส) มีผลท าให้คะน้าเจริญเติบโตได้ดี โดยมีตัวแปรต้น คือ 
อัตราส่วนน้ าหมัก ตัวแปร ตาม คือ การเจริญเติบโตของต้นคะน้า โดยแบ่งท าการทดลองออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ตอนที่ 1 เปรียบเทียบ อัตราส่วนของน้ าหมักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคะน้า ตอนที่ 2 การหาค่า
ความเค็มและปริมาณกรด-เบส ในน้ าหมัก ตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาปริมาณสาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม ในน้ าหมัก จากผลการทดลองพบว่า (1) อัตราส่วนน้ าหมัก : น้ า 10 มิลลิลิตร : 240 มิลลิลิตร 
มีผลท าให้ต้นคะน้าเจริญเติบโตดีที่สุด โดยมีอัตราการเจริญเติบโต คือมีความสูง 18.4 เซนติเมตร มีความ
กว้าง 1.5 เซนติเมตร ใช้ระยะเวลา 40 วัน (2) อัตราส่วนที่มีน้ าหมักเจือจางน้อยที่สุดจะมีค่าความเป็นกรด
มากที่สุด และในอัตราส่วนที่มีน้ าหมักเจือจางมากจะมีค่าความเป็นกรดน้อยลงเรื่อยๆตามอัตราส่วนน้ าหมัก 
และค่าความ เค็มที่วัดได้เรียงจากอัตราส่วนน้ าหมักเจือจางมากสุดไปน้อยสุดเป็นดังนี้0.17 , 0.18 , 0.21 , 
0.29 ds/m (3) ผลการทดลองจะเห็นได้ว่าในน้ าหมักอัตราส่วน 10มิลลิลิตร : 240มิลลิลิตร มีปริมาณ
ไนโตรเจน 0.034 % ปริมาณโพแทสเซียม 0.0031 % และปริมาณฟอสฟอรัส 0.0020 % 
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ABSTRACT 
 The project work, A Comparative Study of Bio-fermented Juice Ratios Influencing 
Kale Growth and Substance Amount Analysis in Bio-fermented Juice, aims to compare the 
ratio of bio-fermented juice (BJ) which is best for kale growth, to analyze pH-value and 
salinity of each BJ ratio, to calculate the amount of N, K and P best ratio for BJ for kale 
suitable growth. The researchers hypothesized that the amount of the substances and 
pH-value ratio for BJ influences kale growth. The independent variables were BJ ratio and 
the dependent variable was kale growth. The three-step experiment comprised BJ ratio 
influencing kale growth, BJ salinity and pH-value analysis, and N,P,K amount analysis from 
BJ. It was found that: 1) the best ratio of BJ and water was 10 ml: 240 ml, which was best 
for kale growth. The plant height and breadth were 18.4 cm and 1.5 cm in 40 days. 2)The 
lower BJ ratio showed the higher acidity and there was an inverse variation of salinity and 
BJ concentration. According to the highest concentration of BJ to the lowest 
concentration, the salinity values were 0.17, 0.18, 0.21 and 0.29 respectively, and 3) the 
ratio of BJ and water (10 ml: 240 ml) had N (0.034%), K (0.0031%) and P (0.0020%). 
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ชื่อโครงงาน   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบของถังดักไขมันที่มี 
   ผลต่อการดักไขมัน 

Comparison of the efficiency of grease trap system that affect to 
the fat. 

 โครงงานสาขาวิชา  เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาววรรณภา     อาจบัณฑิต   
   2. นางสาววิไลลักษณ์  ปราบสูงเนิน 
   3. นางสาวณัฐติญา     ดวงโพธิ์พิมพ์ 
E-mail address  40926wannapa@gmail.com 
โรงเรียน   บรบือวิทยาคาร อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ครูที่ปรึกษา   นายรัฐพล  แสนมิตร 
    นางสาววีรานุช สายจันทร์ 
ที่ปรึกษาพิเศษ   นายอรรถพล  พันธุ์งาม, นางสาวอารีวรรณ ขัตติยะวงศ์ 
  

บทคัดย่อ 
ปัญหาน้ าเน่าเสียนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส าคัญในปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งทวีคูณความ

รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้จัดท าจึงได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของพืชภายในท้องถิ่นที่มี
คุณสมบัติในการดูดซับน้ ามัน  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบของไส้กรองชนิดตัวกรองที่ 1 
และชนิดตัวกรองที่ 2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบของของถังดักไขมันที่ 1 ถังดักไขมัน
ที่ 2  ถังดักไขมันที่ 3 และถังดักไขมันที่ 4  เพ่ือบ าบัดน้ าขั้นต้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถังดัก
ไขมันที่ประดิษฐ์ขึ้นกับมาตรฐานของถังดักไขมันในครัวเรือน ซึ่งหาความสามารถในการดูดซับน้ ามันของ
วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น 3 ชนิด คือ ดอกธูปฤาษี  ดอกฝ้าย และนุ่น  โดยการหาปริมาณน้ ามันที่
หายไปจากการดูดซับโดยการจุ่มลงไปในน้ ามัน  จากนั้นน าพืชที่สามารถดูดซับได้ดีที่สุดมาท าเป็นตัวกรอง
น้ ามัน 2 แบบ คือ ชนิดตัวกรองที่ 1  คือ วัสดุกรองแบบเจาะรูส าหรับน้ าไหล และชนิดตัวกรองที่ 2 คือ วัสดุ
กรองแบบมีท่อส าหรับน้ าไหล โดยการใช้น้ าสังเคราะห์อัตราส่วนน้ ามันต่อน้ า 20000 mg/l , 40000 mg/l 
และ 60000 mg/l และท าการสุ่มเก็บน้ าตัวอย่าง 0.25 l จากนั้นเราได้ท าการทดลองถังดักไขมันโดยศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างถังดักไขมัน ถังที่ 1 คือถังดักไขมันแบบไม่มีหลอดดักไขมันและถังดักไขมัน ถังที่ 2 คือ 
ถังดักไขมันแบบมีหลอดดักไขมัน โดยการใช้น้ าสังเคราะห์ในอัตราส่วนน้ ามันต่อน้ า 20000 mg/l , 30000 
mg/l , 40000 mg/l และท าการสุ่มเก็บน้ าตัวอย่าง 0.25 l  จากนั้นได้น าผลการทดลองไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของถังดักไขมันที่ใช้ในครัวเรือน 

ผลการทดลองปรากฏว่า นุ่นมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ ามันได้ดีท่ีสุดปริมาณ  24 ml/g 
ชนิดตัวกรองที่ 2 มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ ามันได้ดีกว่าชนิดกรองที่ 1 ถังดักไขมันที่สามารถดักได้ดีจาก
มากไปน้อย คือ  ถังดักไขมันแบบที่ 3 ถังดักไขมันแบบที่ 4 ถังดักไขมันแบบที่ 1 และถังดักไขมันที่ 2 
ตามล าดับ และถังดักไขมันสามารถดักไขมันได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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ชื่อโครงงาน    การศึกษาสารสกัดจากเมล็ดมันแกวที่ใช้ในการก าจัดหนอนในต้นมะนาว 
โครงงานสาขาวิชา  เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวฐิติวรรณ ทิพย์พิมวงศ์ 

  2. นางสาวสุนิษา  สายสุนา 
  3. นางสาวรัชน ี  ปิดตาระโพธิ์ 

E-mail address   - 
โรงเรียน   บรบือวิทยาคาร  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
ครูที่ปรึกษา    1. นายปิยะพงศ์ ผลเจริญ 
    2. นางปุณณภา นนท์ศรีราช 
ที่ปรึกษาพิเศษ    นายอรรถพล พันธุ์งาม 
 

บทคัดย่อ 
มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งในท้องตลาด และหนอนถือว่าเป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่

สร้างความเสียหายให้แก่ต้นมะนาวเป็นอย่างมาก มันแกวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม จากการศึกษาพบว่า ในเมล็ดมันแกวพบว่ามีสารที่มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ 
pachyrrhizin, pachyrrhizone, 12-(A)-hydroxypachyrrhizone, dehydropachyrrhizone, 
dolineone, erosenone, erosin, neodehydrorautenone, 12-(A)-hydroxylineonone, 12-(A)-
hydroxymundu-serone, rotenone นอกจากนี้ยังมีสารซาโปนิน ได้แก่ pachysaponins AและB ซ่ึง
ละลายน้ าได้และเป็นพิษต่อปลาท าให้ปลาตาย สารสกัดท่ีได้จากเมล็ดมันแกวออกฤทธิ์ในการก าจัดแมลงได้
หลายรูปแบบ เช่น เป็นสารฆ่าแมลง เป็นต้น เพ่ือให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการเกษตร และหันมาใช้
สารสกัดจากเมล็ดมันแกวเพ่ือป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้ท าการทดลองโดยน าเมล็ด
มันแกวมาท าการสกัดโดยใช้ตัวท าละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เอทานอล เฮกเซน และน้ า ปริมาณ 500 ml. ต่อ
เมล็ดมันแกว 50 g. พบว่า เฮกเซนใช้สกัดสารจากเมล็ดมันแกวได้ดีที่สุด หลังจากนั้นน าสารที่กรองได้ไป
ระเหยใน Water Bath เพ่ือให้    เฮกเซนระเหยออกจนหมด เมื่อได้สารที่ต้องการแล้วจึงน ามาทดลอง
ประสิทธิภาพในการก าจัดหนอนในต้นมะนาว พบว่าสารสกัดที่ได้ความเข้มข้น 1000 ppm เมื่อน ามาฉีด
ก าจัดหนอน  พบว่าหนอนที่ใช้ในการทดลองนั้นตายหมดทุกตัว  โดยใช้เวลาเฉลี่ย 06.07 นาที  
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ครูที่ปรึกษา    1. นายปิยะพงศ์ ผลเจริญ 
    2. นางปุณณภา นนท์ศรีราช 
ที่ปรึกษาพิเศษ    นายอรรถพล พันธุ์งาม 
 

บทคัดย่อ 
มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งในท้องตลาด และหนอนถือว่าเป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่

สร้างความเสียหายให้แก่ต้นมะนาวเป็นอย่างมาก มันแกวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม จากการศึกษาพบว่า ในเมล็ดมันแกวพบว่ามีสารที่มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ 
pachyrrhizin, pachyrrhizone, 12-(A)-hydroxypachyrrhizone, dehydropachyrrhizone, 
dolineone, erosenone, erosin, neodehydrorautenone, 12-(A)-hydroxylineonone, 12-(A)-
hydroxymundu-serone, rotenone นอกจากนี้ยังมีสารซาโปนิน ได้แก่ pachysaponins AและB ซ่ึง
ละลายน้ าได้และเป็นพิษต่อปลาท าให้ปลาตาย สารสกัดท่ีได้จากเมล็ดมันแกวออกฤทธิ์ในการก าจัดแมลงได้
หลายรูปแบบ เช่น เป็นสารฆ่าแมลง เป็นต้น เพ่ือให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการเกษตร และหันมาใช้
สารสกัดจากเมล็ดมันแกวเพ่ือป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้ท าการทดลองโดยน าเมล็ด
มันแกวมาท าการสกัดโดยใช้ตัวท าละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เอทานอล เฮกเซน และน้ า ปริมาณ 500 ml. ต่อ
เมล็ดมันแกว 50 g. พบว่า เฮกเซนใช้สกัดสารจากเมล็ดมันแกวได้ดีที่สุด หลังจากนั้นน าสารที่กรองได้ไป
ระเหยใน Water Bath เพ่ือให้    เฮกเซนระเหยออกจนหมด เมื่อได้สารที่ต้องการแล้วจึงน ามาทดลอง
ประสิทธิภาพในการก าจัดหนอนในต้นมะนาว พบว่าสารสกัดที่ได้ความเข้มข้น 1000 ppm เมื่อน ามาฉีด
ก าจัดหนอน  พบว่าหนอนที่ใช้ในการทดลองนั้นตายหมดทุกตัว  โดยใช้เวลาเฉลี่ย 06.07 นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

119 

 

Abstract 
Lemon is one of the Agriculture economy in the market and worm is considered a 

type of pest damages the lemon tree. Jicama plant is an important economic of Borabue 
district, Maha sarakham. In in the seeds of jicama found coupled with a pesticide types 
include pachyrrhizin, pachyrrhizone, 12-(A)-hydroxypachyrrhizone, dehydropachyrrhizone, 
dolineone, erosenone, erosin, neodehydrorautenone, 12-(A)-hydroxylineonone, 12-(A)-
hydroxymundu-serone, rotenone. Also contains saponin such as pachysaponins A and B. 
It is soluble in water and toxic to fish, the fish died. Extraction from jicama seed can kill 
insect. We use it as pesticides, etc. Farmers can reduced the chemicals in agricultural by 
jicama seeds extracts kill  worm. We prepared extraction solution by 50 g. jicama seeds 
soak in each ethanol, hexane and water 500 ml. Hexane is the best solute to use in 
extraction The hexane extraction is active compounds from the Jicama seed. Afterward, 
leading to volatile substance filter in Water Bath so that the hexane evaporates 
completely. Once you've got the substance and tried to get rid of the worms in the 
lemon tree. It found that an extract solution concentrate 1000 ppm when using killed 
worm average 6.07 minutes. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

119



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

120 

 

ชื่อโครงงาน           การดับโคมลอยด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 
โครงงานสาขาวิชา   วิทยาศาสตร์(เคมี) 
ผู้จัดท าโครงงาน      1.นางสาวสุพรรษา  เพ็ญธรรมกุล 
                          2.นางสาวกรกนก  พิกุลหอม 
E-mail address    tong.amm@hotmail.com 
โรงเรียน               ปิยะมหาราชาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
ครูที่ปรึกษา          คุณครูศิลปากร  จันทไชย 

 
บทคัดย่อ 

                การปล่อยโคมลอยเป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเพณีออกพรรษาของจังหวัดนครพนม  เมื่อโคม
ลอยขึ้นไปสูงถึงจุดหนึ่งโคมลอยจะดับและหลงเหลือเชื้อเพลิงที่ยังมีความร้อนสูงท าให้เมื่อตกลงมาอาจเป็น
สาเหตุท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
       ผู้จัดท าจึงจัดท าโครงงานนี้ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวโดยผู้จัดท าได้น าสารโซเดียม
ไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือผงฟู (       ) มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวมีโครงสร้างเป็นผลึกแต่ปรากฏ
ในรูปผงสีขาวละเอียด  มีสมบัติเป็นเบส และสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปน าไปใส่ในเชื้อเพลิง เมื่อ
ผงฟูได้รับความร้อนมากกว่า  70 ⁰c  แล้วผงฟูจะค่อยๆสลายตัวเป็นคาร์บอเนต  น้ า  และ
คาร์บอนไดออกไซด์  เมื่อโคมลอยขึ้นสูงถึงจุดหนึ่งที่ชั้นบรรยากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์โคมลอยจะมอด
ดับโดยไม่หลงเหลือประกายไฟแล้วตกลงมาโดยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะสลายตัวเป็นคาร์บอเนต  
น้ า  และคาร์บอนไดออกไซด์ท าให้ไม่หลงเหลือประกายไฟและไม่ท าให้บ้านเรือนหรือป่าไม้เกิดความ
เสียหาย 
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ชื่อโครงงาน           การดับโคมลอยด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 
โครงงานสาขาวิชา   วิทยาศาสตร์(เคมี) 
ผู้จัดท าโครงงาน      1.นางสาวสุพรรษา  เพ็ญธรรมกุล 
                          2.นางสาวกรกนก  พิกุลหอม 
E-mail address    tong.amm@hotmail.com 
โรงเรียน               ปิยะมหาราชาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
ครูที่ปรึกษา          คุณครูศิลปากร  จันทไชย 

 
บทคัดย่อ 

                การปล่อยโคมลอยเป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเพณีออกพรรษาของจังหวัดนครพนม  เมื่อโคม
ลอยขึ้นไปสูงถึงจุดหนึ่งโคมลอยจะดับและหลงเหลือเชื้อเพลิงที่ยังมีความร้อนสูงท าให้เมื่อตกลงมาอาจเป็น
สาเหตุท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
       ผู้จัดท าจึงจัดท าโครงงานนี้ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวโดยผู้จัดท าได้น าสารโซเดียม
ไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือผงฟู (       ) มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวมีโครงสร้างเป็นผลึกแต่ปรากฏ
ในรูปผงสีขาวละเอียด  มีสมบัติเป็นเบส และสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปน าไปใส่ในเชื้อเพลิง เมื่อ
ผงฟูได้รับความร้อนมากกว่า  70 ⁰c  แล้วผงฟูจะค่อยๆสลายตัวเป็นคาร์บอเนต  น้ า  และ
คาร์บอนไดออกไซด์  เมื่อโคมลอยขึ้นสูงถึงจุดหนึ่งที่ชั้นบรรยากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์โคมลอยจะมอด
ดับโดยไม่หลงเหลือประกายไฟแล้วตกลงมาโดยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะสลายตัวเป็นคาร์บอเนต  
น้ า  และคาร์บอนไดออกไซด์ท าให้ไม่หลงเหลือประกายไฟและไม่ท าให้บ้านเรือนหรือป่าไม้เกิดความ
เสียหาย 
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ชื่อโครงงาน           การใช้สารสกัดจากเครือแห้มในการชะล้างสารเคมีจากยาฆ่าแมลงที่ตกค้างใน 
       ผักคะน้า 
โครงงานสาขาวิชา   วิทยาศาสตร์(เคมี) 
ผู้จัดท าโครงงาน      1. นางสาว กันติชา  ทุมพิลา 

2. นางสาว กาญจนา  หล้าดี 
 3. นางสาว อรอนงค์  โลหะ 
E-mail address    na_anna_kanticha@hotmail.com 
โรงเรียน               ปิยะมหาราชาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
ครูที่ปรึกษา          1. คุณครู ทศพร  สวนแก้ว  
       2. คุณครูศิลปากร  จันทไชย 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่องการใช้สารสกัดจากเครือแห้มในการชะล้างสารเคมีจากยาฆ่าแมลงที่ตกค้างใน
ผักคะน้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือสกัดสารเบอเบอรีน (Berberine) ในการล้างสารเคมีจากยาฆ่าแมลงและเพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  ในการล้างสารเคมีจากยาฆ่าแมลงระหว่างการล้างด้วยน้ าเกลือ  การแช่น้ าด่าง
ทับทิมนาน 
10 นาที (ด่างทับทิม 20-30 เกล็ด ผสมน้ า 4 ลิตร)  และการล้างด้วยสารสกัดจากเครือแห้ม  โดยทดลองใช้
สารคลอร์ไพรีฟอส (Chlorpyrifos)  ซึ่งเป็นสารเคมีในมีฤทธิ์ฆ่าแมลงต่างๆ  ฉีดพ่นผักคะน้า  และล้างด้วย
น้ าเกลือ  สารละลายด่างทับทิม  และสารสกัดจากเครือแห้ม  ผลการทดลองพบว่า  สารสกัดจากเครือแห้ม 
สามารถลดปริมาณสารเคมีได้ 85 – 90 %  เนื่องจากสารเป็นสารเบอเบอรีนมีผลเกี่ยวเนื่องกับการชะล้าง
หรือละลายยาฆ่าแมลง ส่วนสารละลายด่างทับทิมลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ 43-45%  และน้ าเกลือลด
ปริมาณสารพิษตกค้างได้ 38-40%  
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ชื่อโครงงาน           ถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์ 
โครงงานสาขาวิชา   วิทยาศาสตร์(เคมี) 
ผู้จัดท าโครงงาน      1.นางสาว เจนนิตา   วงจวง 
                          2.นางสาว นันทิชา   ชูจันทร์ 
  3.นางสาว สุพิชญา  ขวัญยืน 
E-mail address    janita_wongjoung@hotmail.com 
โรงเรียน               ปิยะมหาราชาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
ครูที่ปรึกษา          1. คุณครู ทศพร  สวนแก้ว  
       2. คุณครู ศิลปากร  จันทไชย 

 
บทคัดย่อ 

 โครงงานเรื่องถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบปริมาณ
ความร้อนของถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์และถ่านไม้ทั่วไป ผลการศึกษา พบว่า ถ่านอัดแท่งจากต้น
ไมยราบยักษ์ท่ีมีส่วนผสมระหว่าง ถ่านจากต้นไมยราบยักษ์ : ดินเหนียว : น้ า ในอัตราส่วน 1.0 : 0.20 : 
0.60  
โดยมวล จะมีความสามารถในการอัดขึ้นรูป มีลักษณะผิวสัมผัสเรียบ และไม่มีรอยแตก การอัดให้แน่น
สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานได้ เมื่อน าถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์ไปทดสอบประสิทธิภาพการให้
ความร้อนโดยการต้มน้ า 5 ลิตร โดยน าถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์,ถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์มีรู
ตรงกลาง และถ่านไม้ธรรมดามาในปริมาณท่ีเท่าๆกัน และเผาจนหมด  
 จากการทดลองและเปรียบเทียบค่าพลังงานความร้อนของถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์และถ่าน
ไม้เนื้อแข็งทั่วไป พบว่า  ถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์ที่มีรูตรงกลาง ให้พลังงานความร้อนสูงสุด ให้
พลังงานความร้อนสูงสุด 57,333 แคลอรี  ถ่านอัดแท่งถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์ที่มีลักษณะเป็นแท่ง
ตันให้ค่าความร้อน 53,000 แคลอรี  และถ่านไม้รวมให้ค่าความร้อน เพียง 52,000 แคลอรี 
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บทคัดย่อ 

 โครงงานเรื่องถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบปริมาณ
ความร้อนของถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์และถ่านไม้ทั่วไป ผลการศึกษา พบว่า ถ่านอัดแท่งจากต้น
ไมยราบยักษ์ท่ีมีส่วนผสมระหว่าง ถ่านจากต้นไมยราบยักษ์ : ดินเหนียว : น้ า ในอัตราส่วน 1.0 : 0.20 : 
0.60  
โดยมวล จะมีความสามารถในการอัดขึ้นรูป มีลักษณะผิวสัมผัสเรียบ และไม่มีรอยแตก การอัดให้แน่น
สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานได้ เมื่อน าถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์ไปทดสอบประสิทธิภาพการให้
ความร้อนโดยการต้มน้ า 5 ลิตร โดยน าถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์,ถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์มีรู
ตรงกลาง และถ่านไม้ธรรมดามาในปริมาณท่ีเท่าๆกัน และเผาจนหมด  
 จากการทดลองและเปรียบเทียบค่าพลังงานความร้อนของถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์และถ่าน
ไม้เนื้อแข็งทั่วไป พบว่า  ถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์ที่มีรูตรงกลาง ให้พลังงานความร้อนสูงสุด ให้
พลังงานความร้อนสูงสุด 57,333 แคลอรี  ถ่านอัดแท่งถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์ที่มีลักษณะเป็นแท่ง
ตันให้ค่าความร้อน 53,000 แคลอรี  และถ่านไม้รวมให้ค่าความร้อน เพียง 52,000 แคลอรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

123 

 

ชื่อโครงงาน  การเปรียบเทียบความสามารถในการรักษาความสดของดอกไม้ของ                 
                               พาราเซตามอลและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีรสหวาน 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการรักษาความสดของดอกไม้ของ

พาราเซตามอลและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีรสหวานนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ
ในการรักษาความสดของดอกไม้ของพาราเซตามอลและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รสหวานที่ปริมาณต่างๆ กัน 
เพ่ือหาว่าสารใดและที่ปริมาณเท่าใดสามารถรักษาความสดของดอกไม้ได้นานที่สุด  

ท าการทดลองโดยแบ่งการทดลองออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกใช้พาราเซตามอลปริมาณ  
500 mg 1,000 mg และ 1,500 mg มาท าการทดลองโดยบดเม็ดยาให้ละเอียด น ามาละลายน้ า 
และเทลงบนโอเอซิส จากนั้นน าดอกกุหลาบมาปักลงบนโอเอซิสแต่ละอัน สังเกตและบันทึกผล  

จากการทดลองพบว่าพาราเซตามอลปริมาณ 500 mg มีความสามารถในการรักษาความสดของ
ดอกไม้ได้นานที่สุด (9 วัน) กลุ่มที่ 2 ใช้เครื่องดื่มแอลกฮอล์ (wine cooler) ปริมาณ 60 ml  
90 ml และ 150 ml มาท าการทดลองเช่นเดียวกับกลุ่มแรก พบว่าปริมาณ 90 ml มีความสามารถในการ
รักษาความสดของดอกไม้ได้นานที่สุด (มากกว่า 9 วัน) และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มควบคุม ทดลองโดยใช้โอเอซิส
ที่แช่ในน้ ากลั่นสามารถรักษาความสดของดอกไม้ได้นาน 7 วัน และจากการทดลองทั้งหมดท าให้ทราบว่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสามารถในการรักษาความสดของดอกไม้ได้ดีกว่า 
พาราเซตามอล 
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Abstract 
 The purposes of the study were to fine out the effect of wine cooler (a sweet 
alcohol drink) and Paracetamol upon the development of roses freshness. We devided 
the experiment into 3 parts. Initially , the paracetamol was divided into 3 groups : 500 mg 
; 100 mg , and 1500 mg. It was then ground , dissolved into water and poured into each 
flower bed contained 3 roses. This method was then repeated using spy. Spy volumes 
used were : 60 cc ; 90 cc , and 150 cc. The final test was for control. We poured water 
into a flower bed. 
      The result from the first part of this experiment showed that Paracetamol 500 mg , 
1000 mg and 1500 mg can keep roses fresh for 8 days , 5 days and 4 days respectively , 
therefore 500 mg is best ratio of paracetamol for keeping roses fresh. 
      The results from the second part showed that Spy 60 cc , 90 cc and 150 cc can keep 
roses fresh respectively for 6 days , 9 days and 4 days and therefore 90 cc is best ratio of 
Spy for keeping roses fresh. 
      The results from control experiment showed that water can keep roses fresh for 7 
days. 
       The comparison of all experiments showed that Wine Cooler is better than 
Paracetamol. 
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เสาวรส (Passiflora edulis) ส้มโอ (Citrus maxima) และฟักข้าว  
(Momordica cochinchinensis) 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เรื่อง การตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซี ในสารสกัด

หยาบจากเปลือกเสาวรส ( Passiflora edulis ) ส้มโอ ( Citrus maxima ) และฟักข้าว ( Momordica 
cochinchinensis ) จัดท าขึน้เพ่ือตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซี ในสารสกัดหยาบจากเปลือก
เสาวรส ส้มโอ และฟักข้าว รวมถึงศึกษาวิธีการไทเทรต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารที่ต้องการศึกษาในสาร
ตัวอย่าง โดยมีการแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือการตรวจสอบวิตามินซีในสารสกัดหยาบจากเปลือก
เสาวรส ส้มโอ และฟักข้าว โดยหยดสารสกัดหยาบ จากเปลือกผลไม้ทั้ง 3 ชนิด ลงในน้ าแป้งสุกท่ีผสม
สารละลายไอโอดีน ( Iodine solution : I2 ) ซึ่งมีสีน้ าเงิน พบว่าภายหลังหยดสารสกัดหยาบจากเปลือก
ผลไม้ น้ าแป้งสุกมีสีน้ าเงินจางลง ซึ่งแสดงว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกผลไม้ท้ัง 3 ชนิด มีวิตามินซีเป็น
องค์ประกอบ การทดลองส่วนที่ 2 คือการเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในสารสกัดหยาบจากเปลือกผลไม้
ทั้ง 3 ชนิดโดยวิธีการไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์( Sodium hydroxide : NaOH ) 1 
mol/dm3 ท าให้ทราบความเข้มข้นของวิตามินซีและน าไปสู่การเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในสารสกัด
หยาบ จากเปลือกผลไม้ท้ัง 3 ชนิด จากการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกผลไม้ทั้ง 3 ชนิด มี
วิตามินซีเป็นองค์ประกอบ และสารสกัดหยาบจากเปลือกเสาวรสมีปริมาณวิตามินซีมากที่สุด รองลงมาคือ
สารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ และสารสกัดหยาบจากเปลือกฟักข้าวตามล าดับ ส าหรับการน าไปใช้
ประโยชน์ ในด้านอ่ืนๆ ต่อไป อาทิ การเลือกชนิดของเปลือกผลไม้ส าหรับการผลิตน้ าหมักเอนไซม์จาก
เปลือกผลไม้เพ่ือการบริโภคในกรณีท่ีผู้บริโภคต้องการปริมาณวิตามินซีสูง เป็นต้น ทั้งยังเป็นการน าเอา
ทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย   
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Abstract 
The test and comparison of the quantity of vitamin c in the extract from the shells 

of passion fruit, pomelo and momordica studied for the test and comparison the quantity 
of vitamin c in the extract from the shells of passion fruit, pomelo and momordica 
including the study of titration to analize the unknown quantities in standard substances. 
There are two experiments , firstly the test of vitamin c in the extract from the shells of 
passion fruit, pomelo and momordica by dropping the extract from each fruit’s shell into 
starch with Iodine solution (I2) which is blue. After dropping the extract , the starch – 
iodine (complex is fairer) than before. We can conclude that the extracts from the shells 
of passion fruit, pomelo and momordica consist of vitamin c. The second experiment is 
the comparison of the quantity of vitamin c in the extract by titration with 1 mol/dm3 of 
Sodium hydroxide (NaOH). It is possible to find the concentrate of vitamin c and compare 
the quantity of vitamin c in the extract. From the experiments , it is found that there is 
vitamin c in the extract from the shells of  passion fruit, pomelo and momordica. The 
extract from the shell of passion fruit has the highest quantity of vitamin c. The extract 
from the shell of pomelo has a higher quantity of vitamin c than the extract from the 
shell of momordica. Knowladge from this study can be applied to selecting the best kind 
of fruit for producing the fermented enzyme liquid with a lot of vitamin c for consumers 
who require vitamin c. 
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บทคัดย่อ 
  โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เรื่อง การเปรียบเทียบการดูดซับน้ ามันของพืช มีจุดประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการดูดซับน้ ามันของพืชชนิดต่างๆ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและน้ ามันดีเซลเป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยมี
ขอบเขตของการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ผู้จัดท าได้ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชใน
ท้องถิ่นสามชนิดได้แก่ บวบ ผักตบชวา และข้าว ได้ออกแบบการทดลอง 
โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ชุด ก าหนดมวลของพืชที่ใช้ทดลองให้เท่ากัน และน ามาทดลองโดยใช้ 
ความหนาแน่นของน้ ามัน ช่วยหาปริมาตรของน้ ามันที่ดูดซับได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านขนาดของอุปกรณ์
และ ปริมาตรของพืช ผลการทดลองพบว่า อัตราการดูดซับน้ ามันของบวบ มากกว่าผักตบชวาและฟางข้าว 
ตามล าดับ  

 
Abstract 

  Science Project Chemistry Subject about Comparison of oil absorption of plants 
has a purpose for study the ability to drain diesel oil by plants that easily found in our 
local environment as a sample. Our scope is in first term of school year. We’ve been 
studied about our 3 local plants, as in this project is hyacinth zucchini and rice. We design 
our experiments by dividing it to 3 set. We set the mass of every plants to be equal and 
use it to do the experiment using density of the oil to help us calculate the amount of 
the oil that the plants can drain. Due to our equipment’s limit about the size and the 
amount of our plants. We found that diesel oil drain rate of the zucchini is greater than 
water hyacinth and water hyacinth is greater than rice. 
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บทคัดย่อ 

โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันการเหม็นหืนของ
น้ ามันพืชและน้ ามันหมู โดยใช้ข้าว ชา และกานพลู จัดท าขึ้นเพ่ือป้องกันการเหม็นหืนของน้ ามัน โดยกลิ่น
เหม็นหืนนี้ คือ ไขมันหรือน้ ามันท าปฏิกิริยากับออกซิเจน (เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน) น้ ามันกลายเป็น
สารประกอบเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่ไม่เสถียรจะสลายตัวต่อไปเป็นกรดไขมันและแอลดีไฮด์ที่มีโมเลกุล
ขนาดเล็ก ระเหยได้ง่าย และมีกล่ินเหม็น จนก่อให้เกิดความร าคาญและเกิดอาการวิงเวี ยนศีรษะได้ คณะ
ผู้จัดท าจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันการเหม็นหืนของน้ ามันโดยใช้พืชธรรมชาติ ได้แก่ ข้าว ชา และ
กานพลู โดยพืชแต่ละชนิดน ามาบดละเอียด ตวงน้ ามันพืชใส่ขวดแก้ว ขวดละ 15 cm3 จ านวน 4 ขวด แล้ว
น าข้าวบดใส่ขวดที่ 1 ชาบดใส่ขวดที่ 2 กานพลูบดใส่ขวดที่ 3 และขวดที่ 4 เป็นน้ ามันพืชที่ไม่ได้ใส่พืชชนิด
ใดเลย หลังจากนั้นก็น าเครื่องปั๊มออกซิเจน ปั้มอากาศเข้าไปในขวดโดยใช้อัตราในการปั้ม และเวลาเท่ากัน 
ปิดฝาขวดแก้วให้สนิท แล้วท าการเตรียมสารและการทดลองซ้ าเดิม แต่เปลี่ยนจากน้ ามันหมูเป็นน้ ามันพืช 
และท าการทดสอบความเหม็นหืนของน้ ามัน ซึ่งจากการทดลองผล พบว่าพืชที่ป้องกันการเหม็นหืนได้ดีที่สุด 
คือ กานพลู รองลงมา คือ ชา และสุดท้าย คือ ข้าว โดยจากการศึกษาพบว่ามีสารฟีนอล ซึ่งช่วยป้องกันการ
เหม็นหืนของน้ ามันได้เป็นส่วนประกอบอยู่ในพืชทั้ง 3 ชนิด แต่มีในปริมาณและชนิดที่แตกต่างกัน จึงท าให้มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการเหม็นหืนของน้ ามันที่แตกต่างกัน 
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Abstract 
 This chemistry experiment shows the efficiency of rice, cloves and tea in 

preventing the rancidity of fats and oils by the reaction of oils to oxygen (the oxidation 
reaction). Oil’s become peroxide's compound that are not stable and decompose readily 
to become fatty acids and aldehyde. They evaporate easily but smell extremely bad and 
can make people become nauseous. The team considered preventing the smell of nature 
oils. The rice, cloves and tea were separately ground and lard was measured into four 
bottles at around 15cm each in height. The ground rice was added to the first bottle, the 
tea to the second bottle and the cloves to the third whilst the fourth bottle had nothing 
added. An oxygen pumper was then used to pump oxygen into each bottle which in turn 
was sealed and left. The same was then repeated except for replacing lard with vegetable 
oil. The results proved undoubtedly that cloves are most efficient at preventing the smell 
of the oils with tea second and rice third most effective. The results indicate that the 
varying amounts of phenolic composed in each determine the effectiveness upon 
inhibiting odours in oils.  
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ชื่อโครงงาน    การศึกษาประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์แข็งที่ผสม Carbon black 
                      และไม่ผสม Carbon black 
   About the perforate of solid alcohol mixed with black carbon  
             and solid alcohol not mixed with carbon.  
โครงงานสาขาวิชา   เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายพิทยา  บุตรโยจันโท 
      2. นายชาญชนิศ  ชาญบัญชี 
      3. นางสาว อาทิตยา  วรรณไสย์ 
E-mail address Pittaya620@gmail.com 
โรงเรียน    โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา   อ าเภอเมือง   จังหวัดเลย     
ครูที่ปรึกษา :   1. นางพิรุณพรรณ  เต็มวงษ์ 
          2. นางสาวอรอุมา  บริบูรณ์  
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์แข็งที่ผสม  Carbon black 
และไม่ผสม Carbon black จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์แข็งที่
ผสม Carbon black และไม่ผสม Carbon black และเปรียบเทียบประสิทธิภาพแอลกอฮอล์แข็งที่เติมและ
ไม่เติม Carbon black ทั้งในด้านค่าพลังงานความร้อนและระยะเวลาในการเผาไหม้รวมทั้งภาชนะที่ใส่
สิ่งของ โดยมีขั้นตอนในการทดลองดังนี้ 1.เตรียมอุปกรณ์หรือส่วนผสม คือ เอทิลแอลกอฮอล์ กรดสเตียริก 
โซดาไฟ Carbon black บีกเกอร์ ไม้ขีดไฟ ตะเกียงแอลกอฮอล์ เครื่องตวงสาร แท่งคนสาร แม่พิมพ์ 
ตะแกรง ช้อนตักสาร เทแอลกอฮอล์ลงในบีกเกอร์ 500 มิลลิลิตร น าส่วนผสมทั้งหมดมาเตรียมเติมลงไป 2.
น าแอลกอฮอล์มาต้ม 5 นาที แล้วเอา  บีกเกอร์ออกจากตะแกรงต้ม และวัดอุณหภูมิของแอลกอฮอล์ 
จากนั้นน าสารที่เตรียมไว้ค่อยๆเทลงไป แล้วเทสารลงแม่พิมพ์ 
 จากตารางที่พบว่า 1) ระยะเวลาในการเผาไหม้จนหมดของแอลกอฮอล์ที่ผสมCarbon black ใช้
เวลา 3.44 วินาที ขณะที่ระยะเวลาในการเผาไหม้ของแอลกอฮอล์ที่ไม่ผสมCarbon black ใช้เวลา 1.5 
วินาที 2) อุณหภูมิเผาไหม้ของแอลกอฮอล์ที่ผสม Carbon black เท่ากับ 70 องศาเซลเซียส ขณะที่
แอลกอฮอล์ ที่ไม่ผสม Carbon black เท่ากับ 48 องศาเซลเซียส 3) การมีเขม่าพบว่า แอลกอฮอล์แข็งที่
ผสม Carbon black ไม่มีเขม่าควัน กลิ่นเหมือนการเผาไหม้ ขณะที่แอลกอฮอล์ที่ไม่ผสม Carbon black 
พบว่ามีเขม่า และมีกลิ่นแอลกอฮอล์ขณะเผาไหม้ 
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Abstracts 
 The science project is about the perforate of solid alcohol mixed with black 
carbon and solid alcohol not mixed with carbon. The purpose of this project is to 
compare the heat produced and the time taken to burn our testing method was as follow 
1.Prepare the apparatus and mixtures Ethyl Alcohol, Stearic Acid, Caustic soda, Black 
carbon, Beakers, Matches, Lamps, Substance sticks, Measuring machine, Mold, Grille, 
Spoon substance, Pour the alcohol into a 500 ml. beaker Bring all ingredients Come 
prepared to fill. 2.Boil the alcohol for 5 minutes, remove the beaker from the flame and 
then take a reading of the temperature. Then add the prepared mixture and gently pour 
this into the beaker with the alcohol. The stir the liquid until solid add mold and place 
into a black bag and close tightly. 
 Form our results table we can see that 1) The alcohol mixture with black carbon 
takes 3.44 seconds to evaporate and the mixture without black carbon takes 1.5 seconds 
to evaporate 2) The temperature check of the mixture with black carbon was 70 c. and 
the temperature check of the without black carbon was 48 c. 3) The smoke produced 
form burring the mixture with black carbon and not have soot and a normal burring smell. 
The smoke produced from the mixture without black carbon had soot and had a smell of 
alcohol.    
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ชื่อโครงงาน  การศึกษาและวิเคราะห์กรดอะซิทิลซาลิซิลิกในตัวอย่างยาโดยการไทเทรต 
  Studies and analysis of salicylic acid in the samples medicine by  
  titration 

โครงงานสาขาวิชา เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวอภิญา      พุทธรัสสุ    

   2. นางสาวภัทรภร     พรหมสุทธิ์    
    3. นางสาววันนิษา     แสนอินทร์   

Email address  jan.nrtk@gmail.com 
โรงเรียน  สตรีราชินูทิศ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา   1. นางกชพร  กลิ่นมาลี 
   2. นายศักดิ์ชัย   วงษ์วิลาศ 
ที่ปรึกษาพิเศษ  นายอานันท์       ค าเพ่ิมพูล 
 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของกรดซาลิซิลิกหรือแอสไพริน                   

ท าให้ผู้ที่ใช้ยาขาดความระมัดระวังในการใช้ยา ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อร่างกาย เช่น เกิดภาวะเลือดออกง่าย                  
กว่าปกติ  หรือเป็นแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น  

คณะผู้จัดได้ท าโครงงานนี้ขึ้น ซึ่งมีจุดประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิทิลซาลิซิลิก                      
ในตัวอย่างยาแก้ปวด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของกรดอะซิทิลซาลิซิลิก ที่จะ
ได้สามารถเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ท าการวิเคราะห์หาปริมาณกรดซาลิซิลิกใน
ตัวอย่างยา              4 ตัวอย่าง โดยวิธีการไทเทรต ใช้สารละลายมาตรฐานคือ NaOH 0.1 mol/l  อินดิ
เคเตอร์คือ ฟีนอล์ฟทาลีน และค านวณหาปริมาณกรดอะซิทิลซาลิซิลิกโดยใช้สูตร M of ASA (g) = mol 
NaOH x M.W.ASA 
 จากการทดลองพบว่า ว่าตัวอย่างยาที่มีความคลาดเคลื่อนของปริมาณกรดซาลิซิลิกท่ีได้จากการ
ทดลองกับท่ีระบุไว้บนฉลากมากท่ีสุด คือตัวอย่างยาที่ 1 ซึ่งปริมาณกรดอะซิทิลซาลิซิลิกที่ได้จากการทดลอง
มีน้อยกว่าที่ระบุบนฉลาก 145.75 mg หรือคิดเป็น ร้อยละ 29.15 ซึ่งการที่ยามีปริมาณสารไม่ตรงกับท่ีระบุ
ไว้ในฉลากจะท าให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ 
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ท าให้ผู้ที่ใช้ยาขาดความระมัดระวังในการใช้ยา ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อร่างกาย เช่น เกิดภาวะเลือดออกง่าย                  
กว่าปกติ  หรือเป็นแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น  

คณะผู้จัดได้ท าโครงงานนี้ขึ้น ซึ่งมีจุดประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิทิลซาลิซิลิก                      
ในตัวอย่างยาแก้ปวด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของกรดอะซิทิลซาลิซิลิก ที่จะ
ได้สามารถเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ท าการวิเคราะห์หาปริมาณกรดซาลิซิลิกใน
ตัวอย่างยา              4 ตัวอย่าง โดยวิธีการไทเทรต ใช้สารละลายมาตรฐานคือ NaOH 0.1 mol/l  อินดิ
เคเตอร์คือ ฟีนอล์ฟทาลีน และค านวณหาปริมาณกรดอะซิทิลซาลิซิลิกโดยใช้สูตร M of ASA (g) = mol 
NaOH x M.W.ASA 
 จากการทดลองพบว่า ว่าตัวอย่างยาที่มีความคลาดเคลื่อนของปริมาณกรดซาลิซิลิกท่ีได้จากการ
ทดลองกับท่ีระบุไว้บนฉลากมากท่ีสุด คือตัวอย่างยาที่ 1 ซึ่งปริมาณกรดอะซิทิลซาลิซิลิกที่ได้จากการทดลอง
มีน้อยกว่าที่ระบุบนฉลาก 145.75 mg หรือคิดเป็น ร้อยละ 29.15 ซึ่งการที่ยามีปริมาณสารไม่ตรงกับท่ีระบุ
ไว้ในฉลากจะท าให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ 
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Abstract 
 

 Many people lack knowledge about using drugs containing Salicylic acid or Aspirin 
that makes them indiscriminately use of  the drugs. Affect the body, Such as bleeding 
easier than usual or a stomach ulcer etc. 
 Our purpose of this project is finding Salicylic acid in the example painkiller 
medicine      to be useful to people who want to use drugs containing Salicylic acid. We 
use 4 example medicines for experiment by titration. The standard solution is NaOH 
(Sodium hydroxide)                        0.1 mol/l and indicators is Phenolpthalein then 
calculate the quantity of Salicylic acid from formula M of ASA(g) = M.W.ASA x mol NaoH 
 From experiment, found that the first example medicine has quantity of Salicylic 
acid the most discrepant. That is less than indicated on the label 145.75 mg or 29.15%. If 
the medicine has concentration doesn’t match the label that makes patients receiving 
the drugs not be in line with doctor’s treatment plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

133



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

134 

 

ชื่อโครงงาน  การศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียโดยกระบวนการรวมตะกอนทางไฟฟ้า 
   Efficiency of wastewater renovation by electro-coagulation. 
โครงงานสาขาวิชา เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นาวสาวกฤติญา   เกษขุนทศ 
   2. นางสาวชลดา     วิภาตา 
   3. นางสาวทัศนียา   แก้ววังชัย 
E-mail address Ying_tong00@hotmail.com 
โรงเรียน  สตรีราชินูทิศ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา  นายศักดิ์ชัย  วงษ์วิลาศ 
ที่ปรึกษาพิเศษ  ดร.มนิสา  อุนานนท์ 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียจากแหล่งน้ าโดยกระบวนการรวมตะกอน

ทางไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการก าจัดน้ าเสียจากเรือนซักล้าง โดยใช้
กระบวนการการรวมตะกอนทางไฟฟ้า  ปัจจุบันการบ าบัดน้ าเสียมีหลากหลายวิธี ระบบรวมอนุภาคด้วย
ไฟฟ้าได้ถูกน ามาใช้ในงานปรับปรุงคุณภาพน้ าและน้ าเสียที่มีสารปนเปื้อนหลากหลายชนิด เช่น ไอออนของ
โลหะหนัก (โครเมียม, สังกะสี, ตะกั่ว), ของแข็งแขวนลอยและคอลลอยด์ขนาดเล็ก 
(สีย้อม, ไขมันและน้ ามัน) โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียจากแหล่งน้ าโดยกระบวนการ
รวมตะกอนทางไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบชุดศึกษาการรวมอนุภาคโดยกระบวนการทางไฟฟ้า 2) 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการก าจัดน้ าเสียจากโรงอาหารโดยใช้กระบวนการการรวมตะกอนทางไฟฟ้า 
ขอบเขตการศึกษาคือออกแบบชุดศึกษาการรวมอนุภาคโดยกระบวนการทางไฟฟ้า และศึกษาปัจจัย pH , 
ความต่างศักย์ไฟฟ้า และระยะเวลาท าปฏิกิริยาที่เหมาะสม  
   จากการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาตามปัจจัยต่างๆทั้งด้านประสิทธิภาพการก าจัดตะกอนและด้าน
เศรษฐศาสตร์ สภาวะที่เหมาะสมที่สุดคือสภาวะ B7 pH7 ความต่างศักย์ไฟฟ้า 15 โวลต์ ระยะเวลาท า
ปฏิกิริยา   10 นาที สามารถก าจัดตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ไฟฟ้าลงได้ จึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่ควรเลือกใช้กับน้ าเสียของเรือนซักล้าง ที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    
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กระบวนการการรวมตะกอนทางไฟฟ้า  ปัจจุบันการบ าบัดน้ าเสียมีหลากหลายวิธี ระบบรวมอนุภาคด้วย
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ความต่างศักย์ไฟฟ้า และระยะเวลาท าปฏิกิริยาที่เหมาะสม  
   จากการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาตามปัจจัยต่างๆทั้งด้านประสิทธิภาพการก าจัดตะกอนและด้าน
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ปฏิกิริยา   10 นาที สามารถก าจัดตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
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Abstract 
The project studies the Efficiency of wastewater renovation by electro-coagulation. 

The purpose is to study the proper disposal of waste water from the washing house. 
Flocculation process using electricity. Current wastewater renovation with a wide variety 
of ways. System integration, electrical particles have been used to improve water quality 
and waste water containing contaminants such as various types of ions of heavy metals 
(chromium, zinc, lead), suspended solids, small colloidal.(Dyes, fats and oils) project to 
study the efficiency of wastewater by electro-coagulation aims 1) to design a series of 
studies, including particle processing power, 2) to study the factors appropriate. 
wastewater from washing houses using the process of flocculation power. The scope of 
the study is designed to include a set of particles by an electrical process. And the factors 
pH, electrical potential difference. And reaction time is right. 

The study found that Considering various factors, including sediment removal 
efficiency and economics. Conditions are ideal conditions B7 pH7 voltage 15 volt 10-
minute reaction time can efficiently remove sediment. This can reduce the cost of 
electricity down. The optimal conditions that should apply to the wastewater of washing 
houses at Satri Rachinuthit school. 
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ชื่อโครงงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วของถ่านธรรมดา
กับถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยวิธีการกระตุ้น
ทางเคมี 

โครงงานสาขาวิชา   เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน   1.นางสาวกานต์ทิตา   พิสถาน 

2.นางสาวจุฑารัตน์    ประทุมชัย 
3.นางสาวศิรินทิพย์    บุญร่วม 

Email address   pissatan@gmail.com 
โรงเรียน                             สตรีราชินูทิศ  อุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา   นายกีรติ           ภูนาหา 

นายอานันท์       ค าเพ่ิมพูล 
ที่ปรึกษาพิเศษ   นางสาวนันทพร  พรมนา 

 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์นี้จัดท าขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วของถ่าน

ธรรมดากับถ่านกัมมันต์ โดยวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ คือ ซังข้าวโพด ชานอ้อย เหง้ามัน
ส าปะหลัง กะลามะพร้าว และทางมะพร้าว  พบว่า ถ่านกัมมันต์มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วได้
ดีกว่าถ่านธรรมดาส่วนชนิดของถ่านกัมมันต์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วมากที่สุด คือ ถ่านกัม
มันต์ที่ผลิตจากซังข้าวโพด รองลงมาคือ เหง้ามันส าปะหลัง ชานอ้อย ทางมะพร้าว และกะลามะพร้าวผลที่
ได้จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าถ่านกัมมันต์สามารถดูดซับสารตะกั่วได้ เนื่องจากมีรูพรุนขนาดเล็ก
จ านวนมากที่สารตะกั่วสามารถถูกดูดซับเข้าไปได้ 

 
Abstract 

This science project is a study comparison of lead absorbing  between  charcoal 
and activated charcoal, by using agricultural waste including corncobs, Bagasse,   Cassava 
root, coconut shell and coconut leaf  to produce activated charcoal. However the studies 
found that activated charcoal has ability to absorbing lead more than normal charcoal 
and also found activated charcoal that made from corncobs is the most absorbing 
efficient  than  Cassava root,  bagasse, coconut leaf and coconut shell 

The result of this study show that activated charcoal be able to absorb Lead 
because It's has the highest volume of absorbing porosity. 
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ชื่อโครงงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วของถ่านธรรมดา
กับถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยวิธีการกระตุ้น
ทางเคมี 

โครงงานสาขาวิชา   เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน   1.นางสาวกานต์ทิตา   พิสถาน 

2.นางสาวจุฑารัตน์    ประทุมชัย 
3.นางสาวศิรินทิพย์    บุญร่วม 

Email address   pissatan@gmail.com 
โรงเรียน                             สตรีราชินูทิศ  อุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา   นายกีรติ           ภูนาหา 

นายอานันท์       ค าเพ่ิมพูล 
ที่ปรึกษาพิเศษ   นางสาวนันทพร  พรมนา 

 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์นี้จัดท าขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วของถ่าน

ธรรมดากับถ่านกัมมันต์ โดยวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ คือ ซังข้าวโพด ชานอ้อย เหง้ามัน
ส าปะหลัง กะลามะพร้าว และทางมะพร้าว  พบว่า ถ่านกัมมันต์มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วได้
ดีกว่าถ่านธรรมดาส่วนชนิดของถ่านกัมมันต์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วมากที่สุด คือ ถ่านกัม
มันต์ที่ผลิตจากซังข้าวโพด รองลงมาคือ เหง้ามันส าปะหลัง ชานอ้อย ทางมะพร้าว และกะลามะพร้าวผลที่
ได้จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าถ่านกัมมันต์สามารถดูดซับสารตะกั่วได้ เนื่องจากมีรูพรุนขนาดเล็ก
จ านวนมากที่สารตะกั่วสามารถถูกดูดซับเข้าไปได้ 

 
Abstract 

This science project is a study comparison of lead absorbing  between  charcoal 
and activated charcoal, by using agricultural waste including corncobs, Bagasse,   Cassava 
root, coconut shell and coconut leaf  to produce activated charcoal. However the studies 
found that activated charcoal has ability to absorbing lead more than normal charcoal 
and also found activated charcoal that made from corncobs is the most absorbing 
efficient  than  Cassava root,  bagasse, coconut leaf and coconut shell 

The result of this study show that activated charcoal be able to absorb Lead 
because It's has the highest volume of absorbing porosity. 
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ชื่อโครงงาน  น้ าหมึกจากพืชธรรมชาติ 
   Natural  ink. 
โครงงานสาขาวิชา เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.  นางสาวกัณธิมา     เกษรสิทธิ์ 
   2.  นางสาวขจีพรรณ   ดาศรี 
   3.  นางสาวสิริกร        ศรีวิสทุธิกุล 
Email address  cherry.sirikorn@gmail.com 
โรงเรียน  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
คุณครูที่ปรึกษา  นางกชพร   กลิ่นมาลี 
ที่ปรึกษาพิเศษ  นายศุภกร   กลิ่นมาลี 
 

บทคัดย่อ 
 เนื่องจากการที่คณะผู้จัดท าได้สังเกตการใช้หมึกไวท์บอร์ดในการเขียนกระดานของคุณครูใน
โรงเรียนท าให้เห็นว่าปากกาไวท์บอร์ดนั้นมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและเมื่อสูดดมยังเป็นอันตราย
ต่อระบบหายใจ อีกท้ังยังมีราคาแพง อาจท าให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ คณะผู้จัดท าจึงมีความคิดท่ีจะท าน้ า
หมึกจากพืชธรรมชาติ ซึ่งสามารถใช้ได้กับปากกาไวท์บอร์ดหมึกซึมและสปีดบอนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เลือกชนิดของวัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตน้ าหมึกคุณภาพดี และปรับปรุงน้ าหมึกที่ผลิตขึ้นให้มีคุณ
ใกล้เคียงกับหมึกที่ขายตามท้องตลาด ทั้งนี้โดยการน าพืชที่ มีสารแทนนินทั้ง 6 ชนิด มาชั่งให้ได้ 10 กรัม แต่
ละชนิดผสมกับผงตะไบเหล็กอย่างละ 10 กรัม จากนั้นเติมน้ าร้อนลงไปปริมาณ 150 มิลลิลิตร ทิ้งไว้หนึ่ง
ชั่วโมง แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วน าไปต้มจนเหลือสารละลาย 10มิลิลิตร  น าน้ าหมึกท่ีได้ไปตรวจสอบ
ด้วยการหยดลงบนกระดาษกรอง และการท าโครมาโทรกราฟี ผลปรากฏว่าน้ าหมึกท่ีได้จากใบชามีคุณภาพ
ดีที่สุดและใกล้เคียงกับหมึกท่ีจ าหน่ายตามท้องตลาด 
 

Abstract 
 Since our group observewhen our teacher use whiteboard pen. It have many 
chemical ingredient that are harmful to our skin, Respiratory System and expensive.We are 
use whiteboardpen every day.Chemical can into the body. Our group have an idea to 
make natural ink that is applied to the whiteboard pen, fountain pen and speed dopon 
pen. The purpose are select the best raw materialfor productionand adjust it be similar to 
the ink are sold in the market. Created by using the iron powder 10 g. and weighting 10 g. 
of plant that containing tannin 6 type, then add hot water 150 ml soak for 1 hour, After 
that filter by fabric and boil remaining 10 ml. Finally check the quality with filter paper 
and chromatography. It turns out that the best was made from tea leaves. 
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ชื่อโครงงาน  ศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษจากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย 
Efficacy of paper from rice straw and water yacinth,bananatree. 

โครงงานสาขาวิชา เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายชานนท์  ธนาฤทธิ์ 
   2. นางสาวอุษณีย์วรรณ  ทิพแสง 
E-mail address …………………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียน   หนองบัวพิทยาคาร อ าเภอ เมืองหนองบัวล าภู จังหวัด หนองบัวล าภู 
ครูที่ปรึกษา  นางนงนุช  ภูขาว 
 

บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
กระดาษจากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย ผู้จัดท าได้ท าการทดสอบหาประสิทธิภาพของกระดาษโดย
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้กระดาษ ผู้จัดท าได้ท าแบบประเมินโดยให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จริง
จ านวน 40 คน โดยแบ่งออกเป็น3ด้านได้แก่ ความเหนียวและความยืดหยุ่น,สีกระดาษ,ความทนทานและได้
ทดสอบประสิทธิภาพของกระดาษด้วยการทดสอบความเหนียวและความยืดหยุ่นโดยน ากระดาษไปตรึงแล้ว
วางวัตถุที่มีน้ าหนัก 500 กรัม, 1000 กรัม, 1500 กรัม ตามล าดับ วางลงบนกระดาษท่ีได้ท าการทดสอบ 
ทดสอบสีของกระดาษโดยน าไปตากแดดเป็นเวลา 3-4 วันเพื่อเปรียบเทียบความซีดจางของสีกระดาษที่ผลิต
จากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย แล้วได้ทดสอบความทนทานและความหนากระดาษ ซึ่งกระดาษที่ได้
นั้นต้องทนทานต่อการพับ แรงกดทับจากวัตถุที่มีน้ าหนักต่างๆ พบว่ากระดาษที่ผลิตจากต้นกล้วยมีความ
เหนียวและความยืดหยุ่นกระดาษมากท่ีสุด กระดาษที่ผลิตจากฟางข้าวให้สีกระดาษที่เข้มเป็นที่พึงพอใจจาก
ผู้ประเมินมากท่ีสุดกระดาษท่ีผลิตจากต้นกล้วยมีความทนทานและหนาจากการทดสอบประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษจากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย พบว่า กระดาษ
แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันเนื่องจากผลิตจากพืชที่ต่างชนิดกัน กระดาษจึงให้ประสิทธิภาพที่
ต่างกัน ดังนั้นเราสามารถเลือกใช้กระดาษตามลักษณะและความเหมาะสมของงานจึงจะท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส าหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดการศึกษานี้สามารถท าได้กับพืชที่มีเส้นใยหรือวัสดุ
ธรรมชาติเหลือใช้จากการท าเกษตรอ่ืนๆอีกมากมายตามความสนใจ 
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ชื่อโครงงาน  ศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษจากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย 
Efficacy of paper from rice straw and water yacinth,bananatree. 

โครงงานสาขาวิชา เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายชานนท์  ธนาฤทธิ์ 
   2. นางสาวอุษณีย์วรรณ  ทิพแสง 
E-mail address …………………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียน   หนองบัวพิทยาคาร อ าเภอ เมืองหนองบัวล าภู จังหวัด หนองบัวล าภู 
ครูที่ปรึกษา  นางนงนุช  ภูขาว 
 

บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
กระดาษจากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย ผู้จัดท าได้ท าการทดสอบหาประสิทธิภาพของกระดาษโดย
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้กระดาษ ผู้จัดท าได้ท าแบบประเมินโดยให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จริง
จ านวน 40 คน โดยแบ่งออกเป็น3ด้านได้แก่ ความเหนียวและความยืดหยุ่น,สีกระดาษ,ความทนทานและได้
ทดสอบประสิทธิภาพของกระดาษด้วยการทดสอบความเหนียวและความยืดหยุ่นโดยน ากระดาษไปตรึงแล้ว
วางวัตถุที่มีน้ าหนัก 500 กรัม, 1000 กรัม, 1500 กรัม ตามล าดับ วางลงบนกระดาษท่ีได้ท าการทดสอบ 
ทดสอบสีของกระดาษโดยน าไปตากแดดเป็นเวลา 3-4 วันเพื่อเปรียบเทียบความซีดจางของสีกระดาษที่ผลิต
จากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย แล้วได้ทดสอบความทนทานและความหนากระดาษ ซึ่งกระดาษที่ได้
นั้นต้องทนทานต่อการพับ แรงกดทับจากวัตถุที่มีน้ าหนักต่างๆ พบว่ากระดาษที่ผลิตจากต้นกล้วยมีความ
เหนียวและความยืดหยุ่นกระดาษมากท่ีสุด กระดาษที่ผลิตจากฟางข้าวให้สีกระดาษที่เข้มเป็นที่พึงพอใจจาก
ผู้ประเมินมากท่ีสุดกระดาษท่ีผลิตจากต้นกล้วยมีความทนทานและหนาจากการทดสอบประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษจากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย พบว่า กระดาษ
แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันเนื่องจากผลิตจากพืชที่ต่างชนิดกัน กระดาษจึงให้ประสิทธิภาพที่
ต่างกัน ดังนั้นเราสามารถเลือกใช้กระดาษตามลักษณะและความเหมาะสมของงานจึงจะท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส าหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดการศึกษานี้สามารถท าได้กับพืชที่มีเส้นใยหรือวัสดุ
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Abstract 
 In studied for quality of paper. Object for studied quality of paper from 

javavegetable hay and bananatrees. Researcher test for find out quality of paper and 
assess prefer of user  paper, from 40 volunteers. To assess dirde 3 sirde like this To be 
elastic, Color, To refrain. Test quality of paper loy take paper to lieup and take material 
500grams,1000grams,1500grams to follow, puton paper to test. Test color of paper by to 
dried for 3-4days. Compare pale of paper and refrain of paper. Paper to refrain of fuld and 
press from materials. To be used paper often and arrangeneat of paper. In test 
findoutstigy and elastic of paper from bananatreesStigy and most elastic. Color of paper 
from hay assessermostprefer and refrain of paper from bananatrees most thick and most 
refrain. 
 In research, each of paper to be quality different, because they was come from 
different plants but each kind of paper to be different quality. We can use paper put on 
the right job.  

In studied we can use research with other plants. They weve nature fiber or left 
ouers raw material from agriculture,such as left overs vegetables for going to research 
follow. 
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ชื่อโครงงาน การส ารวจค่า pH ของส้มผักที่หมักผสมกับสมุนไพรตัวอย่าง ขมิ้น ขิง ข่า 
กระชาย ที่เปลี่ยนแปลงไป ณ ขณะช่วงเวลาหนึ่ง 

 Survey of thai pickle’s pH when preserved with turmeric, ginger, 
galangal, and fingerroot.  

โครงงานสาขาวิชา เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน 1. นางสาวธันยธรณ ์ วิเวกรัมย์ 
 2. นางสาวบัณฑิตา สัมมา 
 3. นางสาวสรัลพร สกุลวรรณรักษ์ 
E-mail address mienainosora@gmail.com 
โรงเรียน  อุดรพิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา  นาย พิเชษฐ  สุ่มมาตย์ 
 

บทคัดย่อ 
คณะผู้จัดท าโครงงานได้น าสมุนไพรตัวอย่าง ได้แก่ ขมิ้น ขิง ข่า และกระชาย มาบดให้ละเอียด 

ผสมน้ า จากนั้นน าไปหมักรวมกับส้มผัก แล้ววัดค่า pH จดบันทึกความเปลี่ยนแปลงตลอด 4 วัน พบว่า สาร
ที่ท าให้ส้มผักมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่า pH ไปในทางทีไม่ลดลงต่ ามากเม่ือเทียบกับอ่ืนคือสารละลาย
กระชายและขม้ิน ส่วนสารที่ท าให้ส้มผักมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่า pH ไปในทางที่ลดลงต่ ามากคือ
สารละลายขิง สรุปได้ว่า กระชายและขมิ้น มีคุณสมบัติในการท าให้ค่า pH ของส้มผักไม่ลดลงได้ในใน
ระยะเวลา  

 
Abstract 

The project's organizers preserved thai pickle with turmeric, ginger, galangal, and 
fingerroot and measured pH value. In four days of experiment, we found that fingerroot 
and turmeric could stabilize the trend of pH variation in a short period. On the other 
hand, ginger could reduce the trend of pH variation. 
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ชื่อโครงงาน  การศึกษาประสิทธิภาพของกาวยางพารากับตัวท าละลายต่างชนิดกัน 
                         Studing  efficiency  of rubber adhesive with different type of solvent. 
โครงงานสาขาวิชา     เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวณัชชา   ศรีเชียงสา    
         2. นางสาววนัดดา    แก้วชื่น  
         3. นางสาวสุชัญญา   พูลสวัสดิ์  
E-mail  address        may_bm112@icloud.com 
โรงเรียน         อุดรพิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา              คุณครูพิเชษฐ    สุ่มมาตย์ 
 

บทคัดย่อ 
             ยางพาราสามารถน ามาแปรรูปเป็นสิ่งต่างๆได้ รวมทั้งน ามาผลิตเป็นกาว ผู้จัดท าจึงได้ท าการ
ทดลองเกี่ยวกับกาวยางพาราโดยน าเอาแผ่นยางพารามาแบ่งเป็นส่วน ส่วนละเท่ากันแล้วน ามาผสมกับตัว
ท าละลายต่างชนิดกัน คือ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และทินเนอร์ แล้วปล่อยให้แผ่นยางพารากับตัวท า
ละลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ระยะเวลาเท่ากันน ามาทดสอบโดยการถ่วงน้ าหนักพบว่ากาวจากสารละลาย
ทินเนอร์นั้นมีประสิทธิภาพดีที่สุดเพราะสามารถรับน้ าหนักได้มากท่ีสุด 
 

Abstract 
           Rubber can be processed as many things as well as producing adhesive. Then we 
have experimented involve the adhesive rubber by dividing rubber sheet into sections of 
equal then mixed with different type of solvent ; gasoline , diesel and thinner and then 
let the rubber sheet with solvent homogeneously  by using the same length of the test 
by weighting the glue and then founded that the glue from thinner is the best to be able 
to get the weight. 
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ชื่อโครงงาน  ทดสอบความสามารถในการเป็นอินดิเคเตอร์ของสารสกัดจากแคร์รอต ดอกเข็ม  
และดอกเบญจมาศ 
Examining the ability to be indicator of extracts from carrot, Ixora 
and Chrysanthemum. 

โครงงานสาขาวิชา  เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวมารีย์ยา ขิระทาน 
   2. นางสาววิจิตราภรณ ์ ไชยชนะ 
   3. นายพิชญะ  ซาโต้ 
E-mail address mareeya_jaa@hotmail.com 
โรงเรียน  อุดรพิทยานุกูล  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา  นายพิเชษฐ สุ่มมาตย์ 
 

บทคัดย่อ 
อินดิเคเตอร์ คือ สารที่ใช้ตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารอ่ืนๆ โดยสามารถตรวจสอบช่วง pH 

ได้โดยสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลาย คณะผู้จัดท าได้มีความสนใจในการท าอินดิเคเตอร์โดยสกัดจาก
ธรรมชาติ  โดยได้สกัดสารจากแคร์รอต ดอกเข็มและดอกเบญจมาศ  แล้วน ามาทดสอบกับสารละลาย
มาตรฐานที่เตรียมค่า pH ตั้งแต่ 1-14 พบว่าช่วง pH ที่สีของสารสกัดเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือช่วง  
pH 13-14 เช่นเดียวกันทั้งสามชนิด 

ABSTRACT 
 Indicator is a substance for examine the acidity and the base of other substances. 
We can examine pH range by observing the conversion of color in solution. Then, project 
organizers were interested in making indicators from natural extract by using extracts from 
carrot, Ixora and Chrysanthemum with testing standard solutions from pH1 - pH14. From 
the experimentation of three extracts, pH which converted color obviously ranges from 
13-14. 
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ชื่อเรื่อง   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร มูลโคและเศษผัก 
Topic Performance comparison biogas from pig manure and vegetable waste 
โครงงาน เคมี 
ชื่อนักเรียน 1. นางสาวชวนฝัน จันทาฟ้าเลี่ยม  
  2. นางสาวทิพวรรณ พุทธวงค์ 
  3. นางสาววนัชญา โนค า 
ชือ่ครูที่ปรึกษา 1. คุณครูกาญจนา  ทองจบ 
โรงเรียน  ชุมพลโพนพิสัย   อ าเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร มูลโค และเศษผัก  โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร มูลโค และ เศษผัก เพ่ือเป็นพลังงาน
ทดแทน และเป็นการส่งเสริมแนวความคิดในการประยุกต์ใช้พลังงาน และการใช้สิ่งปฏิกูลให้เกิดประโยชน์ 
และเพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน วิธีการด าเนินการน ามูลสุกรสดผสมกับ
น้ าเปล่าผสมในถังหมักแก๊สให้เข้ากัน ทิ้งไว้เป็นเวลา 7 วัน ในระหว่างนี้หมั่นคนเป็นประจ า เพ่ือให้การเกิด
แก๊สมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พอครบเจ็ดวันด าเนินการการทดลองตามแบบแผนที่วางไว้ หลังจากนั้นล้าง
ถังให้สะอาด แล้วจึงน ามูลโคและเศษผักมาท าการทดลองด้วยวิธีการเดิม ตามล าดับ จากการทดลองผล
ปรากฏว่า ประสิทธิภาพของแก๊สที่ได้จากมูลสุกรมีมากกว่าแก๊สที่ได้จากมูลโคและเศษผัก โดยผลการทดลอง
ปรากฏว่า แก๊สที่ได้จากมูลสุกรมีปริมาณที่มากกว่าแก๊สที่ได้จากมูลโคและเศษผัก ซึ่งปริมาณของแก๊สวัดได้
จากความสูงของถังที่ใช้บรรจุแก๊สที่ลอยขึ้นมา จากการศึกษามีข้อเสนอแนะคือ การเพ่ิมปริมาณแก๊ สให้
เพ่ิมขึ้นควรเพ่ิมมูลสัตว์เป็นประจ า  และน าสิ่งปฏิกูลอ่ืนๆที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการท า
แก๊สชีวภาพนี้ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการผลิตแก๊สชีวภาพมากยิ่งข้ึน   
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Abstract 
Projects subject Performance comparison biogas from pig manure and vegetable 

waste with the aim to compare the efficiency of biogas from pig manure and vegetable 
waste to renewable energy. And to promote the concept of energy applications. And the 
use of sewage to benefit. To save costs, the use of LPG in the household. How to conduct 
a fresh pig manure mixed with water in a mixing tank fermentation gas well. Leave it for 
seven days, during a regular basis. So that the gases are more effective. At the end of the 
seven-day trial conducted according to plans. Then thoroughly rinse tank Then the cow 
dung and vegetable scraps to experiment with the original order from the trial showed 
that. The efficiency of gas from pig manure has more gas from cow manure and vegetable 
waste. The results showed that The gas from pig manure has higher amounts of gas from 
cow manure and vegetable waste. The volume of gas measured by the height of the tank 
at the gas rising. Studies have suggested that. Increasing the amount of gas increases 
should add manure on a regular basis. And other waste that can be applied locally to do 
this biogas. In order to increase the biogas production even more. 
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Abstract 
Projects subject Performance comparison biogas from pig manure and vegetable 

waste with the aim to compare the efficiency of biogas from pig manure and vegetable 
waste to renewable energy. And to promote the concept of energy applications. And the 
use of sewage to benefit. To save costs, the use of LPG in the household. How to conduct 
a fresh pig manure mixed with water in a mixing tank fermentation gas well. Leave it for 
seven days, during a regular basis. So that the gases are more effective. At the end of the 
seven-day trial conducted according to plans. Then thoroughly rinse tank Then the cow 
dung and vegetable scraps to experiment with the original order from the trial showed 
that. The efficiency of gas from pig manure has more gas from cow manure and vegetable 
waste. The results showed that The gas from pig manure has higher amounts of gas from 
cow manure and vegetable waste. The volume of gas measured by the height of the tank 
at the gas rising. Studies have suggested that. Increasing the amount of gas increases 
should add manure on a regular basis. And other waste that can be applied locally to do 
this biogas. In order to increase the biogas production even more. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

145 

 

ชื่อเรื่อง   การศึกษาประสิทธิภาพของพริกไทยด าและพริกไทยขาวที่มีผลต่อการไล่มด 
Topic The project Efficacy of black pepper and white pepper to chase ants                                                                              

objectives 
โครงงานสาขา   เคมี 
ชื่อนักเรียน 1.นางสาวพิจิตรา  ศรีชาทุม  2.  นางสาวประภาพร  จันทร์หล่น   

3.นางสาวกัญญารัตน์  บุตรดา 
ชื่อครูที่ปรึกษา 1. คุณครูกาญจนา  ทองจบ 
โรงเรียน  ชุมพลโพนพิสัย   อ าเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของพริกไทยด าและพริกไทยขาวในการไล่มดวัตถุประสงค์       

1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพพริกไทยด าและพริกไทยขาวที่มีผลต่อการไล่มด 2)เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้สมุนไพรธรรมชาติทนแทนการใช้สารเคมี  คณะผู้จัดท าได้ศึกษามีวิธีการทดลองโดยน าพริกไทยด าและ
พริกไทยขาวใส่ในเครื่องปั่นไฟฟ้าปั่นให้ละเอียดน าผสมปูนปาสเตอร์  อัดเป็นแท่งขนาดเท่าหลอดดูดชา
ไข่มุกแล้วน าไปตากแดดให้แห้งและไปขีดรอบบริเวณท่ีก าหนดไว้ซึ่งมีมดแดง  ผลจากการศึกษาพบว่า ชอล์ก
ที่มีส่วนผสมของพริกไทยด าและพริกไทยขาวสามารถไล่มดได้ และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
พริกไทยด าและพริกไทยขาวพบว่าพริกไทยด าสามารถไล่มดได้ดีกว่าพริกไทยขาว 

 
Abstract 

The project Efficacy of black pepper and white pepper to chase ants objectives: 1) 
To evaluate the efficacy of black pepper, white pepper, which affects the ants 
repellent. 2) To reduce environmental pollution by using natural herbs instead of 
chemical-resistant. The organizers have done a study methods for black pepper and white 
pepper in a blender, electric blender thoroughly mixed mortar Pasteur. Medium and 
small-sized compressed straw bubble tea and then dried in the sun and to stress the 
defined area, Of  the  Ants. The study found that Chalk is a mixture of black pepper and 
white pepper to chase ants. When comparing the performance of black pepper and white 
pepper, black pepper can kill ants than white pepper. 
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ชื่อเรื่อง   น้ าแข็งหรรษา 
Topic The cold and melting of the ice 
โครงงานสาขา   เคมี 
ชื่อนักเรียน 1.นางสาวรัชนีกร ศรีสงค์    
  2.นางสาวปฏิมากร จอมทิพย์   
   3.นางสาวคณาพร วันงามวิเศษ 
ชื่อครูที่ปรึกษา 1. คุณครูกาญจนา  ทองจบ 
โรงเรียน  ชุมพลโพนพิสัย   อ าเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษา เรื่อง น้ าแข็งหรรษา มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

น้ าแข็ง (2) โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการชะลอการละลายของน้ าแข็ง และ (3) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการเพ่ิมความเย็นของน้ าแข็ง โดยใช้เกลือหินและแกลบในการทดลอง แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 ตอนโดยมีวิธีการ ดังนี้ ตอนที่ 1 น าน้ าแข็งผสมกับเกลือหินและแกลบปริมาณท่ีเท่ากัน ตั้งทิ้งไว้ 
1 ชั่วโมง แล้ววัดอุณหภูมิทุกๆ 20 นาที จนครบ 1 ชั่วโมง ตอนที่ 2 น าน้ าแข็งผสมกับเกลือในปริมานที่
ต่างกัน แล้ววัดอุณหภูมิทุกๆ 20 นาที จนครบ 1 ชั่วโมง ตอนที่ 3 น าน้ าแข็งผสมกับแกลบในปริมาณที่
ต่างกัน แล้ววัดอุณหภูมิทุกๆ 20 นาที จนครบ 1 ชั่วโมง ผลจากการศึกษาพบว่าเกลือหินสามารถรักษา
อุณหภูมิความเย็นของน้ าแข็งได้ดีกว่าแกลบเมื่อใช้เวลาเท่ากัน ในขณะที่แกลบสามารถชะลอการละลายของ
น้ าแข็งได้ดีกว่าเกลือหินเมื่อใช้เวลาเท่ากัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

146



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

146 

 

ชื่อเรื่อง   น้ าแข็งหรรษา 
Topic The cold and melting of the ice 
โครงงานสาขา   เคมี 
ชื่อนักเรียน 1.นางสาวรัชนีกร ศรีสงค์    
  2.นางสาวปฏิมากร จอมทิพย์   
   3.นางสาวคณาพร วันงามวิเศษ 
ชื่อครูที่ปรึกษา 1. คุณครูกาญจนา  ทองจบ 
โรงเรียน  ชุมพลโพนพิสัย   อ าเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษา เรื่อง น้ าแข็งหรรษา มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

น้ าแข็ง (2) โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการชะลอการละลายของน้ าแข็ง และ (3) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการเพ่ิมความเย็นของน้ าแข็ง โดยใช้เกลือหินและแกลบในการทดลอง แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 ตอนโดยมีวิธีการ ดังนี้ ตอนที่ 1 น าน้ าแข็งผสมกับเกลือหินและแกลบปริมาณท่ีเท่ากัน ตั้งทิ้งไว้ 
1 ชั่วโมง แล้ววัดอุณหภูมิทุกๆ 20 นาที จนครบ 1 ชั่วโมง ตอนที่ 2 น าน้ าแข็งผสมกับเกลือในปริมานที่
ต่างกัน แล้ววัดอุณหภูมิทุกๆ 20 นาที จนครบ 1 ชั่วโมง ตอนที่ 3 น าน้ าแข็งผสมกับแกลบในปริมาณที่
ต่างกัน แล้ววัดอุณหภูมิทุกๆ 20 นาที จนครบ 1 ชั่วโมง ผลจากการศึกษาพบว่าเกลือหินสามารถรักษา
อุณหภูมิความเย็นของน้ าแข็งได้ดีกว่าแกลบเมื่อใช้เวลาเท่ากัน ในขณะที่แกลบสามารถชะลอการละลายของ
น้ าแข็งได้ดีกว่าเกลือหินเมื่อใช้เวลาเท่ากัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               

การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 
147 

 

Abstract 
The study of the cold and melting of the ice (1) aim to study the factors affecting 

the dynamics of ice (2) by comparing performance to slow the melting of the ice, and (3) 
compare the efficiency of cooling of the ice. In experiments using rock salt and rice. They 
were divided into 3 sections, with the following methods: The first ice mixed with rock salt 
and rice in the same amount set aside one hour and then measure the temperature every 
20 minutes until one hour at 2 ice mixed with rock salt. in the same volume, And 
measure the temperature every 20 minutes until 1 hour trial at three ice mixed with chaff 
in different amounts. And measure the temperature every 20 minutes until 1 hour, the 
study found that rock salt can maintain cooling of the ice better than chaff when it takes 
the same amount. The husk can slow the melting of the ice better than rock salt at the 
same time. 
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บทคัดย่อ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแคลเซียมเปลือกไข่ เปลือกกุ้ง และเปลือก
ปูโดยการไทเทรต มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแคลเซียมในเปลือกไข่ เปลือกกุ้ง และเปลือกปู  

วิธีการทดลองน าเปลือกไข่ เปลือกกุ้ง และเปลือกปูที่บดละเอียดแล้วจ านวนอย่างละ 1 กรัม 
ละลายในน้ ากลั่นปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากน้ันปิเปตสารละลายเปลือกไข่ เปลือกกุ้ง และ
เปลือกปู อย่างละ 25 มิลลิกรัม น าไปไทเทรตกับEDTA ความเข้มข้น 0.01 โมลาร์ ในสารละลายBuffer 
pH10 จ านวน 5 มิลลิลิตร โดยใช้ Eriochrome Black T เป็นอินดิเคเตอร์ ผลการทดลองพบว่าปริมาณ 
CaCO3 ในเปลือกไข่เฉลี่ย 34.92 มิลลิกรัม  ในเปลือกกุ้งเฉลี่ย 63.90 มิลลิกรัม และในเปลือกปูเฉลี่ย 75.48 
มิลลิกรัม  
 จากผลการทดลองสรุปได้ว่าปริมาณ CaCO3 ในเปลือกปูมีมากกว่าในเปลือกกุ้ง และเปลือกไข่
ตามล าดับ 
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มิลลิกรัม  
 จากผลการทดลองสรุปได้ว่าปริมาณ CaCO3 ในเปลือกปูมีมากกว่าในเปลือกกุ้ง และเปลือกไข่
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Abstract 
 The aim of this project is to compare the amount of calcium in eggshell ,  shrimp 
shell and crab by titration  
 The experimental method : 1 gram of eggshell ,  shrimp shell and crab dissolve in 
100 cubic centimeter of distilled water. Next, we  pipette the solution of eggshell , shrimp 
shell and crab 25 milligram for each one. Then, we titrate the solution with intensity 0.01 
molar of EDTA in 5 milliliter of buffer solution pH10 by using Eriochrome Black T to be an 
indicator. The results showed that the amount of       in eggshells are average 34.92 
milligram , shrimp shell are average  63.90 milligram and crab are average 75.48 milligram. 
 This study is concluded that the amount of        in crab are more than shrimp 
shell and eggshell respectively. 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาผลของน้ ายาลบค าผิดที่ผลิตจากน้ ายางพารา มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของน้ ายาลบค าผิดที่ผลิตจากน้ ายางพาราโดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวท า
ละลายในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน  

วิธีการด าเนินการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 เตรียมน้ ายาลบค าผิดจากน้ ายางและเอทิลแอลกอฮอล์ 
อัตราส่วน น้ ายาง : เอทิลแอลกอฮอล์ เท่ากับ 20 มิลลิลิตร : 0.5 มิลลิลิตร , 20 มิลลิลิตร : 1 มิลลิลิตร และ 
20 มิลลิลิตร : 2 มิลลิลิตร ทั้งหมด 3 ชุด แต่ละชุดเติมแอมโมเนียความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ , 0.5 
เปอร์เซ็นต์ และ 1 เปอร์เซ็นต์ สังเกตและบันทึกผลเป็นเวลา 7 วัน พบว่า ในวันที่ 4 น้ ายาลบค าผิดที่เติม
แอมโมเนีย 0.1 เปอร์เซ็นต์ และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ มีสีเหลืองอ่อนที่ผิวหน้าและมีจุดราขึ้น น้ ายาลบค าผิดที่
เติมแอมโมเนีย 1.0 เปอร์เซ็นต์ น้ ายางเป็นสีขาว และที่ผิวหน้าไม่มีจุดราขึ้นจึงน าไปทดลองในขั้นตอนที่ 2 
เตรียมน้ ายาลบค าผิดที่เติมแอมโมเนียความเข้มข้น 1.0 เปอร์เซ็นต์ 3 ชุด ชุดที่ 1 ผสมน้ ายาลบค าผิดกับสี
โปสเตอร์ในอัตราส่วน 1:1 ชุดที่ 2 ผสมน้ ายาลบค าผิดกับสีน้ าอะคริลิคในอัตราส่วน 1:1 และ ชุดที่ 3 เป็น
น้ ายาลบค าผิดที่ไม่ได้ผสมสี น าไปทดสอบลบค าผิด 
 ผลการศึกษาพบว่า น้ ายาลบค าผิดที่ผสมสีโปสเตอร์ในอัตราส่วน 1:1 สามารถลบค าผิดได้ดีที่สุด 
รองลงมาคือน้ ายาลบค าผิดที่ผสมสีน้ าอะคริลิคในอัตราส่วน 1:1 และน้ ายาลบค าผิดที่ไม่ได้ผสมสารสีทึบแสง
ทั้งสองชนิดไม่สามารถลบค าผิดได้ 
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Abstract 
This present project aimed to study and compare the results of the correcting 

liquid which was derived from rubber latex by using Ethanol as solvent in different rating. 
The study divided into stages. The first one preparing the correcting liquid from 

rubber latex and Ethanol in ratio of rubber latex with Ethanol at 20 milliliter: 0.5 milliliter, 
20 milliliter: 1 milliliter and 20 milliliter: 2 milliliter on 3 sets and for each set, adds 0.1 
percent, 0.5 percent and 1 percent concentration of Ammonia. After observing and 
recording for 7 days. On the fourth day, it was found that rubber latex with 0.1 percent 
and 0.5 percent of Ammonia. The rubber latex was light yellow on the surface and also 
had some fungus. The rubber latex with 1.0 percent of Ammonia, the rubber latex was 
white and no fungus on the surface. 

The second, preparing the rubber latex of 0.1 percent of Ammonia concentration 
on 3 sets. The first one, the correcting liquid testing was from the rubber latex and poster 
color at 1:1. The second one was the rubber latex with Acrylic color at 1:1 and the last 
one was without white opaque. 

It is concluded the rubber latex and poser color at 1.1 could greatly erase while 
the rubber latex with Acrylic at 1:1 was the second way. 

From this study, it was found that the rubber latex without the white opaque 
could not use for deleting. 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดกรดไฮโดรคลอริกด้วยสารสกัด

หยาบจากขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ขิงและกระชาย วิธีการศึกษา ท าการทดลองโดยน าสารสกัดหยาบจากพืชทั้ง 4 
ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ขม้ินอ้อย ขิงและกระชาย มาไทเทรตกับกรดไอโดรคลอริก ที่มี pH 2 ปริมาตร 10 cm³ 
โดยมีเมทิลออเรนจ์เป็นอินดิเคเตอร์บอกจุดยุติ ไทเทรตจนกระทั่งอินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี โดยใช้ปริมาตร
ขม้ินชัน 3.27 cm³ ขม้ินอ้อย 2.97 cm³ ขิง 23.93 cm³ และกระชาย 19.40 cm³ ตามล าดับ แล้วน า
ปริมาตรของสารสกัดท้ัง 4 ชนิดที่ไปค านวณหาปริมาณของสารสกัด  

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณสารสกัดขมิ้นอ้อย 0.159 g มีประสิทธิภาพในการลดกรดไฮโดรคลอริก
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ได้ดีกว่าปริมาณสารสกัดขม้ินชัน 0.196 g กระชาย 1.455 g และขิง 1.631 g ตามล าดับ 
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Abstract 
 The purpose of this project was to study and compare the effectiveness of the 
reducing Hydrochloric acid with turmeric, zedoary, ginger, and finger root. The experiment 
of the project: the 4 herb above mentioned were titrated with Hydrochloric acid which 
contained pH 2 with 10 cm³ volume. The Methyl orange is the indicator to tell the end 
point of titration until the indicator changed with the volume of turmeric 3.27 cm³, 
zedoary 2.97 cm³, ginger 23.93 cm³, and finger root 19.40 cm³ respectively. The 4 volume 
of the extraction were calculated to find the quantity and the extract. 
 It is conclude that the quantity of the zedoary extract 0.159 g had the 
effectiveness in reducing Hydrochloric acid better than the quantity of turmeric at 0.196 g, 
finger root 1.455 g, and ginger 1.631 g respectively. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

153



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

154 

 

ชื่อโครงงาน  ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปรับค่า pH  และการ  
   เพ่ิมธาตุ NPK ในดินที่มีความเป็นกรดด้วยน้ าหมักชีวภาพจาก   
   มะขามป้อม มะเฟือง และลูกยอ 
   Comparing performance of bio-fermented water from   
   Carambola,emblica and Noni to adjust the pH and add trace  
   elements NPK in the soil 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพที่หมักจากมะขามป้อม มะเฟืองและลูกยอ 
เพ่ือปรับค่า pH และเพ่ิมปริมาณธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมให้แก่ดิน 
 เตรียมน้ าหมักชีวภาพโดยน ามะขามป้อม มะเฟืองและลูกยอ ใส่ลงในถัง ถังละ 1 ชนิด ชนิดละ 3 
กิโลกรัม เติมกากน้ าตาล 2 กิโลกรัมและเติมน้ าถังละ 5 ลิตร ปิดฝาถังให้สนิทแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 3 เดือน น า
ดินนี้ตรวจค่า pH และปริมาณธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ใส่ลงในถาด ถาดละ 1 กิโลกรัม 
แล้วน าน้ าหมักชีวภาพชนิดละ 500 มิลลิลิตร ฉีดพ่นใส่ดินทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ แล้วตรวจสอบค่า pH และแร่
ธาตุท าการทดลอง 3 ครั้ง 
 ผลการทดลองพบว่าดินที่ฉีดพ่นด้วยน้ าหมักชีวภาพจากมะขามป้อม มะเฟือง และลูกยอ มีค่า pH 
เท่ากับ 6.5,7.0 และ 6.5 ตามล าดับ มีค่าไนโตรเจนเท่ากับ 2.8,0.3 และ 2.7 ตามล าดับ มีค่าฟอสฟอรัส 
เท่ากับ 4.0,4.0 และ 3.6 ตามล าดับ และมีค่าโพแทสเซียม เท่ากับ 1.3,1.3 และ 2.1 ตามล าดับ  สรุปผล
การทดลองพบว่าน้ าหมักชีวภาพจากมะเฟืองปรับค่า pH และเพ่ิมปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ น้ าหมักชีวภาพจากมะขามป้อมและน้ าหนักชีวภาพจากลูกยอ 
ตามล าดับ 
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Abstract 
 Objective to study the efficiency of bio-fermented water from carambola, emblica 
and Noni to adjust the pH and increase the amount of the elements: Nitrogen, 
Phosphorus and Potassium in the soil 
 prepare the bio-fermented water by bringing the carambola ,emblica and Noni put 
into the tank. Each tank will be added  with them 3 kg add molasses 2 kg and fill water 5 
liters then leave 3 for months. Then check the soil pH and the quantity of phosphorus, 
nitrogen, phosphorus and potassium put into each tray 1 kg then bring bio-fermented 
water. Each type 500 ml sprayed Into the soil then leave it 1 week. Then check the pH 
and mineral the experiment 3 times. 
 The results showed that soil spraying with bio-fermented water from carambola 
,emblica and Noni have a pH of 6.5,7.0 and 6.5, respectively, nitrogen values as 2.8,0.3 
and 2.7, respectively phosphorus values as 4.0,4.0 and 3.6 respectively and potassium 
values as 1.3,1.3 and 2.1, respectively. 
 Results showed that bio-fermented water From carambola. Adjusting the pH and 
adding nitrogen, phosphorus and potassium is best. Followed by bio-fermented water of 
emblica And bio-fermented water of Noni respectively. 
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บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและผลของสารสกัดไคโตซานจากเกล็ ดปลานิล 
เกล็ดปลาหมอ และเกล็ดปลาช่อน ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ กข15 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบปริมาณและผลของสารสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลานิล เกล็ดปลาหมอ เกล็ดปลาช่อน ที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของต้นข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ กข15 ซึ่งสกัดไคโตซานได้จากปฏิกิริยา Deacetylationของ
ไคติน จากนั้นน าไคโตซานที่ได้จากการสกัดไปบดให้ละเอียดแล้วน าไปเร่งการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ
สายพันธุ์ กข15 เพ่ือเปรียบเทียบผลของไคโตซานจากเกล็ดปลาทั้ง  
3 สายพันธุ์ 
 จากการทดลองสรุปได้ว่า ปริมาณสารสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลานิล 50.30 กรัมไคโตซานจาก
เกล็ดปลาหมอ 42.48 กรัมไคโตซานจากเกล็ดปลาช่อน 65.40 กรัม (เทียบโดยน้ าหนัก)และผล 
ในการเร่งการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ กข15 โดยวัดจากความยาวราก ขนาดของ 
ต้นข้าว และความสูงของต้นข้าว พบว่าไคโตซานจากเกล็ดปลานิลมีความยาวราก 11.40 เซนติเมตร ขนาด
ของต้นข้าว 0.298 มิลลิเมตรความสูงของต้นข้าว49.89 เซนติเมตรไคโตซานจากเกล็ดปลาหมอมีความยาว
ราก 11.97เซนติเมตร ขนาดของต้นข้าว 0.36มิลลิเมตร ความสูงของต้นข้าว57.33เซนติเมตร และไคโตซาน
จากเกล็ดปลาช่อนมีความยาวราก 11.67 เซนติเมตร ขนาดของต้นข้าว 0.29 มิลลิเมตร ความสูงของต้นข้าว 
45.10 เซนติเมตร 
 จึงสรุปได้ว่าปริมาณสารสกัดไคโตซานที่ได้จากเกล็ดปลาช่อนมีมากที่สุด รองลงมา คือเกล็ดปลานิล
และเกล็ดปลาหมอตามล าดับ และผลของการเร่งการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ 
สายพันธุ์ กข15สารสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลาหมอสามารถเร่งการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ  
สายพันธุ์ กข15ได้ผลดีที่สุด รองลงมาคือ เกล็ดปลานิลและเกล็ดปลาช่อนตามล าดับ 
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Abstract 
 The objective of this project is to compare amount and result of the extract of 
Chitosan from scales of Nile tilapia, Climbing gourami and Common snakehead which 
influence the growth of Thai Jasmin rice–RD15 plant. The extract of Chitosan derived from 
the Deacetylation of Chitin reaction. It was grounded and put into the rice seedings in 
order to accelerate its growth. Then it was compare its results 
 The result is that the amount of Chitosan from the scales of Nile tilapia is 50.30 
grams, of Climbing gourami is 42.48 grams and of Common snakehead is 65.40. (from the 
Total amount of 100 grams). The length of Thai Jasmin rice plants (from their roots) and 
its height are the following: 1)the length of Thai Jusmin rice plant which is accelerated by 
the extract of the scales of Nile tilapia is 11.40 centimeters, the size is 0.298 millimetre 
and the height is 49.89 centimeters. 2)the length of Thai Jusmin rice plant which is 
accelerated by the extract of the scales of Climbing gourami is 11.97 centimeters, the size 
is 0.36 millimetre and the height is 57.33 centimeter.3)the length of Thai Jusmin rice plant 
which is accelerated by the extract of the scales of Common snakehead is 11.67 
centimeters, the size is 0.27 millimetre and the height is 45.10 centimeters. 
 It can be concluded that the extract of Chitosan from the scales of Common 
snakehead has the most amount followed by scales of Nile tilapia and the scales of 
Common snakeheadhas the least amount. The growth of Thai Jusmin rice–RD15 plants 
from the extract of scales of Climbing gouramihas the best result, followed by scales of 
Nile tilapia andscales of Common snakehead respectively 
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บทคัดย่อ  
 จุดประสงค์การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลของสารสกัดหยาบแทนนินจากกาบมะพร้าวและเปลือก
มังคุดในการยับยั้งโรคใบเน่าของกล้วยไม้ วิธีทดลองสกัดหยาบแทนนินจากกาบมะพร้าวและเปลือกมังคุด   
โดย เอทานอล  80 เปอร์เซ็นต์  และ  เฮกเซน  40  เปอร์เซ็นต์  และน าสารสกัดหยาบแทนนินชนิดละ   5 
มิลลิลิตรมาทดลองดูผลการยับยั้งเชื้อรา  Phytophthora palmivora  ด้วยวิธีการ Paper disc diffusion  
ผลการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบแทนนินจากกาบมะพร้าว  สามารถยับยั้งเชื้อราเฉลี่ยได้   33.33  
เปอร์เซ็นต์  และสารสกัดหยาบแทนนินจากเปลือกมังคุด  สามารถยับยั้งเชื้อราเฉลี่ยได้  66.67  เปอร์เซ็นต์ 
จากผลการทดลองสรุปได้ว่า  สารสกัดหยาบแทนนินจากเปลือกมังคุด  มีผลยับยั้งเชื้อรา Phytophthora 
palmivora  ได้มากกว่าสารสกัดหยาบแทนนินจากกาบมะพร้าว     
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Abstract 
  The purpose of the experiment is to compare the effects of the extract Tannin 
from coconut  and mangoteen peel for inhibiting the leaf rot of orchids. The method  is  
adding the Ethanol 80 percentage and Hexane 40 percentage into the extract Tannin from 
coconut and mangoteen peel. Next take the extract Tannin 5 ml of each one to inhibit 
the fungi Phytophthora palmivora by Paper disc diffusion method. The results showed 
that the extract Tannin from coconut peel can average inhibit the fungi 33.33 percentage 
and from mangoteen peel can  average inhibits the fungi 66.67 percentage.The results 
indicated that the extract Tannin from In mangoteen peel inhibit the fungi Phytophthora 
palmivora  more than the extract Tannin from coconut peel 
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วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้จากไม้ยูคาลิปตัส สะเดา และกระถินยักษ์ใน
การก าจัดมด 
          เตรียมน้ าส้มควันไม้ โดยน าล าต้นยูคาลิปตัส สะเดา และกระถินยักษ์ มาตัดเป็นท่อนให้มีความยาว  
30 เซนติเมตร น าไปเข้าเตาเผา น าท่อเหล็กที่เจาะรูมาต่อกับปล่องควันของเตาเผา น าผ้าชุบน้ าไปพันที่
ปลายของท่อเหล็ก รอบปล่องดักควันความชื้นในควัน จะควบแน่นเป็นหยดน้ า น าน้ าส้มควันไม้ที่ได้จากการ
ควบแน่นของน้ าทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกประมาณ 3 เดือนในที่ร่ม น าน้ าส้มควันไม้จากไม้ทั้ง 3 ชนิด ใน
อัตราส่วนน้ าส้มควันไม้ต่อน้ า 10 : 100 มิลลิลิตร  มาฉีดพ่นใส่มดชุดละ 10 ตัว ชนิดละ 3 ครั้ง ผลการ
ทดลองพบว่าในจ านวนมด 10 ตัว น้ าส้มควันไม้จากไม้ยูคาลิปตัส สามารถก าจัดมดได้ 8  4  5 เฉลี่ยคือ 6 
ตัว น้ าส้มควันไม้จากไม้สะเดาสามารถก าจัดมดได้ 6  4  3 เฉลี่ยคือ 4 ตัว และน้ าส้มควันไม้จากไม้กระถิน
ยักษ์ สามารถก าจัดมดได้ 4  2  3  เฉลี่ยคือ 3 ตัว 

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า น้ าส้มควันไม้ที่ได้จากไม้ยูคาลิปตัสก าจัดมดได้ดีที่สุด รองลงมาคือ 
น้ าส้มควันไม้ที่ได้จากไม้สะเดาและน้ าส้มควันไม้ที่ได้จากไม้กระถินยักษ์ ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

160



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

160 

 

ชื่อโครงงาน การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้จากยูคาลิปตัส สะเดา 
และกระถินยักษ์ในการก าจัดมด 

 Studying and Comparing the Effective Vinegar Wood from 
Eucalyptus, Neem Vegetable and Acacia Giant for Eliminating Ants. 

โครงงานสาขาวิชา เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  นางสาวศิริญญา  นามธิราช                           
            นางสาวสุนิตา  แสนหล้า 
E-mail address numkhanghon21@gmail.com 
                           sreenok1993@gmail.com 
โรงเรียน  เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  
   จังหวัดสกลนคร 
ครูที่ปรึกษา  นางทรงศรี  โสมชัย 

  นางสาวดลนภา พรรื่นเริง 
 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้จากไม้ยูคาลิปตัส สะเดา และกระถินยักษ์ใน
การก าจัดมด 
          เตรียมน้ าส้มควันไม้ โดยน าล าต้นยูคาลิปตัส สะเดา และกระถินยักษ์ มาตัดเป็นท่อนให้มีความยาว  
30 เซนติเมตร น าไปเข้าเตาเผา น าท่อเหล็กที่เจาะรูมาต่อกับปล่องควันของเตาเผา น าผ้าชุบน้ าไปพันที่
ปลายของท่อเหล็ก รอบปล่องดักควันความชื้นในควัน จะควบแน่นเป็นหยดน้ า น าน้ าส้มควันไม้ที่ได้จากการ
ควบแน่นของน้ าทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกประมาณ 3 เดือนในที่ร่ม น าน้ าส้มควันไม้จากไม้ทั้ง 3 ชนิด ใน
อัตราส่วนน้ าส้มควันไม้ต่อน้ า 10 : 100 มิลลิลิตร  มาฉีดพ่นใส่มดชุดละ 10 ตัว ชนิดละ 3 ครั้ง ผลการ
ทดลองพบว่าในจ านวนมด 10 ตัว น้ าส้มควันไม้จากไม้ยูคาลิปตัส สามารถก าจัดมดได้ 8  4  5 เฉลี่ยคือ 6 
ตัว น้ าส้มควันไม้จากไม้สะเดาสามารถก าจัดมดได้ 6  4  3 เฉลี่ยคือ 4 ตัว และน้ าส้มควันไม้จากไม้กระถิน
ยักษ์ สามารถก าจัดมดได้ 4  2  3  เฉลี่ยคือ 3 ตัว 

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า น้ าส้มควันไม้ที่ได้จากไม้ยูคาลิปตัสก าจัดมดได้ดีที่สุด รองลงมาคือ 
น้ าส้มควันไม้ที่ได้จากไม้สะเดาและน้ าส้มควันไม้ที่ได้จากไม้กระถินยักษ์ ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

161 

 

Abstract 
 This present project was to find  the effectiveness of to vinegar wood from 

Eucalyptus, neem vegetable and acacia to eliminate the ants.   
30 cm of Eucalyptus, neem vegetable and acacia which cut into part were taken 

into the furnace. Then drilled steel pipes were connected to the smokestack of the 
furnace. Next, damp cloth was sticked at the end of steel pipes. The drop which came 
from the smokestack was mixed to the vinegar wood and left for 3 months. The vinegar 
wood from  the three kind of stems at 10 : 100 ml (vinegar : water) and was sprayed into 
a group of ants which consisted of 10 for 3 times. 

The results found that vinegar wood from Eucalyptus could eliminate the ants at 8  
4  5 or approximately 6 , neem vegetable at 6  4  3 or averagely 4 , and acacia at 4  2  3 
or about 3. 

It is concluded that vinegar from Eucalyptus could effectively eliminate the ants. 
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บทคัดย่อ 
  โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการเปรียบเทียบอัตราส่วนของน้ าหมักที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นคะน้าและวิเคราะห์ปริมาณสารในน้ าหมัก มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบอัตราส่วนของ
น้ าหมักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคะน้าได้ดีที่สุด หาค่าความเป็นกรด -เบส และค่าความเค็มใน
อัตราส่วนน้ าหมัก หาปริมาณไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ในอัตราส่วนน้ าหมัก ที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของต้นคะน้า มีสมมติฐาน คือ อัตราส่วนของน้ าหมักที่ใช้ศึกษา (มีปริมาณของไนโตรเจน 
โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และค่าความเป็นกรด-เบส) มีผลท าให้คะน้าเจริญเติบโตได้ดี โดยมีตัวแปรต้น คือ 
อัตราส่วนน้ าหมัก ตัวแปร ตาม คือ การเจริญเติบโตของต้นคะน้า โดยแบ่งท าการทดลองออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ตอนที่ 1 เปรียบเทียบ อัตราส่วนของน้ าหมักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคะน้า ตอนที่ 2 การหาค่า
ความเค็มและปริมาณกรด-เบส ในน้ าหมัก ตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาปริมาณสาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม ในน้ าหมัก จากผลการทดลองพบว่า (1) อัตราส่วนน้ าหมัก : น้ า 10 มิลลิลิตร : 240 มิลลิลิตร 
มีผลท าให้ต้นคะน้าเจริญเติบโตดีที่สุด โดยมีอัตราการเจริญเติบโต คือมีความสูง 18.4 เซนติเมตร มีความ
กว้าง 1.5 เซนติเมตร ใช้ระยะเวลา 40 วัน (2) อัตราส่วนที่มีน้ าหมักเจือจางน้อยที่สุดจะมีค่าความเป็นกรด
มากที่สุด และในอัตราส่วนที่มีน้ าหมักเจือจางมากจะมีค่าความเป็นกรดน้อยลงเรื่อยๆตามอัตราส่วนน้ าหมัก 
และค่าความ เค็มที่วัดได้เรียงจากอัตราส่วนน้ าหมักเจือจางมากสุดไปน้อยสุดเป็นดังนี้0.17 , 0.18 , 0.21 , 
0.29 ds/m (3) ผลการทดลองจะเห็นได้ว่าในน้ าหมักอัตราส่วน 10มิลลิลิตร : 240มิลลิลิตร มีปริมาณ
ไนโตรเจน 0.034 % ปริมาณโพแทสเซียม 0.0031 % และปริมาณฟอสฟอรัส 0.0020 % 
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ABSTRACT 
 The project work, A Comparative Study of Bio-fermented Juice Ratios Influencing 
Kale Growth and Substance Amount Analysis in Bio-fermented Juice, aims to compare the 
ratio of bio-fermented juice (BJ) which is best for kale growth, to analyze pH-value and 
salinity of each BJ ratio, to calculate the amount of N, K and P best ratio for BJ for kale 
suitable growth. The researchers hypothesized that the amount of the substances and 
pH-value ratio for BJ influences kale growth. The independent variables were BJ ratio and 
the dependent variable was kale growth. The three-step experiment comprised BJ ratio 
influencing kale growth, BJ salinity and pH-value analysis, and N,P,K amount analysis from 
BJ. It was found that: 1) the best ratio of BJ and water was 10 ml: 240 ml, which was best 
for kale growth. The plant height and breadth were 18.4 cm and 1.5 cm in 40 days. 2)The 
lower BJ ratio showed the higher acidity and there was an inverse variation of salinity and 
BJ concentration. According to the highest concentration of BJ to the lowest 
concentration, the salinity values were 0.17, 0.18, 0.21 and 0.29 respectively, and 3) the 
ratio of BJ and water (10 ml: 240 ml) had N (0.034%), K (0.0031%) and P (0.0020%). 
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2.  นางสาว ขนิษฐา  เกตุอินทร์ 
3.  นางสาว  อรยา   สีดา  

E-mail address ming.08.24.sc@gmail.com 
โรงเรียน  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
ครูที่ปรึกษา  1.  คุณครู จุฑาทิพย์  นันชนะ 

2.  ครู ปาริชาต  เจริญรัตน์ 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ชาสมุนไพรจากใบของข่าต้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการท าชาจาก

ใบของข่าต้น ส ารวจความพึงพอใจในรสชาติ สี และกลิ่นของชา โดยมีสมมุติฐานคือถ้าเราเปลี่ยนชนิด
ส่วนประกอบของชาโดยการผสมใบเตยและดอกอัญชันเพ่ือให้มี รสชาติ สีและกลิ่นที่เปลี่ยนไป และมีตัว
แปรต้นคือใบข่าต้น  ตัวแปรตาม คือ รสชาติสีและกลิ่นของชา ตัวแปรควบคุม ปริมาณของใบเตยและดอก
อัญชัน และมีวิธีการท าการทดลองดังนี้ น าใบข่าต้น มาจากต้น ใบไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป น ามาหั่ นเป็น
ฝอย  แล้วน าไปอบเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส แล้วน าใบของข่าต้นที่อบได้มานวด  
น าใบเตยและดอกอัญชันมาตัด เลือกใบและดอกที่แก่ และน าไปอบเป็นให้แห้ง น าใบข่าต้นใบเตยและดอก
อัญชันที่อบและตากเสร็จ ไปปั่นให้ละเอียด ใส่ลงไปในถุงชา โดยแยกเป็นถุง  ใส่ถุงละ 2 กรัม ถุงที่ใส่ใบ
ข่าต้นมีอัตราส่วนเป็น 1 ถุงที่มีใบข่าต้นและใบเตยมีอัตราส่วนเป็น 1:1 , 2:1 และ 3:1 ถุงที่มีใบข่าต้นและ
ดอกอัญชันมีอัตราส่วนเป็น 1:1, 2:1 และ 3:1   เย็บปิดถุงชาให้สนิท แล้วน าชาที่ได้มาชงโดยต้นน้ าให้มี
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสขึ้นไป เทน้ าที่ต้มใส่แก้วชาก่อน 1 ครั้ง แล้วเทน้ าทิ้งให้หมด น าชาใส่ลงไปในแก้ว
ชาเทน้ าลงไปทิ้งไว้ไม่เกิน 4 นาทีให้น าถุงชาออกจากแก้ว ท าแบบประเมินความพึงพอในในรสชาติ สีและ
กลิ่นของชา     
 สรุปผลการทดลอง จากการส ารวจพบว่าในจ านวน 30 คน ชอบและพ่ึงพอใจในรสชาติ สีและกลิ่น
ของ ชาจากใบข่าต้นมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ระดับที่มาก รองลงมาได้แก่ ชาจากใบข่าต้นและ
ใบเตยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และชาจากใบข่าต้นและดอกอัญชันค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
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Abstract 
       Science Story projects Herbal tea from the leaves of the kha ton. The aim was to 
study the tea leaves from the thighs. Satisfaction survey in taste, color and aroma of tea. 
The hypothesis is that if we change the composition of the tea leaves and pea mixture to 
taste, smell and color changes. The variables are the thighs, the dependent variable is the 
taste, color and smell of the tea leaves and variable control of pea flowers. And a 
method of testing the leaves from the thighs, not the soft or too old. Cut frayed Then 
bake for 3 hours at a temperature of 40 degrees Celsius, then the thighs, which have a 
massage. Remove leaves and pea cut. Select the leaves and flowers And put it into the 
oven to dry. The pandanus leaves, galangal and pea baked and dry finish. Blended 
thoroughly Put into tea bag The separate bags per bag two gram bag holder thighs, the 
ratio is 1 bag with the thighs and leaves the ratio is 1: 1, 2: 1 and 3: 1 bag with leaves, 
galangal and early flowering. Crake ratio is 1: 1, 2: 1 and 3: 1 tea bag tightly sewn shut. 
Then tea maker acquired by the water temperature is 90 degrees Celsius or more. Pour 
boiling water into a glass, then pour the tea before one left out. Tea into tea pouring 
water into a glass, leaving no more than four minutes, the tea bag out of the glass. 
Complete the assessment to satisfy the taste. The color and flavor of the tea. 
       Conclusion The survey found that, of 30 people and a pleasant taste. The color and 
smell of Tea leaves, galanga the most average of 4.23 on a scale. Followed by Tea, 
pandan leaves, galangal, and an average value of 4.14 and a tea from the leaves, galangal, 
and pea average of 3.80. 
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ท าการสุ่มตัวอย่างผลไม้ดองที่จ าหน่ายในตลาดมา 3 ร้าน ร้านละ 3 ครั้ง โดยเว้นระยะการสุ่มครั้งละ 2 
สัปดาห์ แล้วน ามาทดลองตรวจสอบหาสารบอแรกซ์ ซึ่งสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของกระดาษขมิ้น จาก
การทดลองทั้ง 3 ครั้ง พบว่ากระดาษขมิ้นไม่มีการเปลี่ยนสี แสดงให้เห็นว่าผลไม้ดองที่วางขายในตลาดบ้าน
ติ้ว อ.เมือง จ.เลย ไม่มีสารบอแรกซ์ปนเปื้อนอยู่ 
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ชื่อโครงงาน  การตรวจสอบหาสารบอแรกซ์ในผลไม้ดองที่วางขายในตลาดบ้านติ้ว  
 อ.เมือง จ.เลย 
โครงงานสาขาวิชา  เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวกรกนก          ก้องเกรียงไกร 
    2. นางสาวพัสตราภรณ์    จันทร์ดุ้ง 
   3. นางสาวศิริลักษณ์       ค าไล้ 
E-mail address  OodreamkongoO@gmail.com 
โรงเรียน   เลยพิทยาคม อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
ครูที่ปรึกษา   คุณครูเจษฎา กาญจนาจินดานันต์ 
 
 

บทคัดย่อ 
  โครงงานเรื่องการตรวจสอบหาสารบอแรกซ์ในผลไม้ดองที่วางขายในตลาดบ้านติ้ว อ.เมือง  จ.เลย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบหาสารบอแรกซ์ในผลไม้ดองที่วางขายในตลาดบ้านติ้ว อ.เมือง    จ.เลย โดยได้
ท าการสุ่มตัวอย่างผลไม้ดองที่จ าหน่ายในตลาดมา 3 ร้าน ร้านละ 3 ครั้ง โดยเว้นระยะการสุ่มครั้งละ 2 
สัปดาห์ แล้วน ามาทดลองตรวจสอบหาสารบอแรกซ์ ซึ่งสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของกระดาษขม้ิน จาก
การทดลองทั้ง 3 ครั้ง พบว่ากระดาษขมิ้นไม่มีการเปลี่ยนสี แสดงให้เห็นว่าผลไม้ดองที่วางขายในตลาดบ้าน
ติ้ว อ.เมือง จ.เลย ไม่มีสารบอแรกซ์ปนเปื้อนอยู่ 
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ชื่อโครงงาน  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไคโตซาน น้ าขิง และน้ าที่มีต่อการเจริญของ
รากโกสน 

โครงงานสาขาวิชา  เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นายสิทธิพงศ์   ทองปั้น 
   2.นางสาวกวิสรา  รองเมือง 
   3.นางสาวเธียรรัตน์  ชานุชิต 
E-mail address  froholee@gmail.com 
โรงเรียน   เลยพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ครูที่ปรึกษา   คุณครูเจษฎา กาญจนจินดานันต์     
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไคโตซาน น้ าขิง และน้ าต่อการเจริญเติบโตของ

รากต้นโกสนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญของรากโกสนโดยใช้ไคโตซาน น้ าขิง และน้ า  โดยใช้
สารสกัดจากน้ าขิง 20 ml ผสมกับน้ าเปล่า 180 ml  ไคโตซานปริมาตร 2 ml ผสมกับน้ าเปล่า 198 ml 
และน้ าเปล่า 200 ml จากนั้นน ากิ่งโกสนลงไปปักช าในบีกเกอร์ที่ผสมสารดังกล่าวไว้อย่างละ3 ชุด แล้ว
สังเกตการเจริญเติบโตของรากโกสนเป็นเวลา 5 สัปดาห์ จากผลการทดลองพบว่ารากของต้นโกสนในน้ าขิง
งอกได้เร็วกว่าในน้ าและไคโตซานตามล าดับ และเมื่อผ่านไป 5 สัปดาห์พบว่าความยาวและจ านวนรากของ
ต้นโกสนที่ช าในสารชนิดต่างๆเป็นดังนี้ รากของต้นโกสนในน้ าขิงเริ่มเจริญในสัปดาห์ที่ 2 มีความยาวเฉลี่ย 
6.8 cm. มีจ านวนเส้นเฉลี่ย 19 เส้น รากในน้ าเริ่มเจริญในสัปดาห์ที่ 3 มีความยาวเฉลี่ย 6.47 cm. มีจ านวน
เฉลี่ย 17.3 เส้น และรากในไคโตซานเริ่มเจริญในสัปดาห์ที่ 3 มีความยาวเฉลี่ย 7.6 cm. มีจ านวนเส้นเฉลี่ย 
15 เส้น 
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ชื่อโครงงาน   การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ าหมักจากธรรมชาติและกรดอะซิติกต่อ 

 การจับตัวน้ ายาพาราและการเกิดเชื้อราบนยางแผ่น 

สาขาวิชา    เคมี  
ผู้จัดท าโครงงาน  1) นายกรกมล  พร้อมจะบก 

 2) นายธีรศักดิ์   จันทร์เจริญ 
 3) นายสิรวิชญ์   ศรสีมบัติ  

E-mail address  pubpab2542@gmail.com 
โรงเรียน   เลยพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 

ครูที่ปรึกษา   คุณครูเจษฎา กาญจนาจินดานันต์  
  

บทคัดย่อ 

 โครงงานเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ ากรดจากธรรมชาติและกรดอะซิติก
ต่อการจับตัวของน้ ายาพาราและการเกิดเชื้อราบนแผ่นยาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิธีการท าน้ าหมัก
จากมะพร้าว สับปะรด และ กล้วย 2) ศึกษาและเปรียบเทียบการจับตัวของยางพาราที่ใช้กรดอะซิติกและ
น้ าหมักจากน้ ามะพร้าว สับปะรด และกล้วย 3) ศึกษาและเปรียบเทียบการเกิดเชื้อราบนยางแผ่นที่ใช้
กรดอะซิติกและน้ าหมักจากน้ ามะพร้าว  สับปะรด และกล้วย โดยได้ท าการหมักเป็นเวลา 3 เดือน จากการ
ทดลองพบว่ากล้วยมีค่า pH มากท่ีสุด (pH 3.07) รองลงมาคือน้ ามะพร้าว (pH 3.00) และ สับปะรดมีค่า 
pH น้อยสุด (pH 2.76)  จากนั้นน าน้ าหมักท้ัง 3 ชนิดมาท าการศึกษาเปรียบเทียบการจับตัวของน้ า
ยางพารากับกรดอะซิติกพบว่าน้ าหมักจากมะพร้าวจะจับตัวเร็วที่สุด รองลงมาคือน้ าหมักจากกล้วย น้ าหมัก
จากสับปะรด กรดอะซิติก 4% และกรดอะซิติก 2% ตามล าดับ และเม่ือน ามาท าเป็นยางแผ่นโดย
เปรียบเทียบการเกิดเชื้อราบนยางแผ่นโดยอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 วัน พบว่าไม่มีการ
เกิดเชื้อราบนยางแผ่นทุกชนิด  
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ชื่อโครงงาน   การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ าหมักจากธรรมชาติและกรดอะซิติกต่อ 

 การจับตัวน้ ายาพาราและการเกิดเชื้อราบนยางแผ่น 

สาขาวิชา    เคมี  
ผู้จัดท าโครงงาน  1) นายกรกมล  พร้อมจะบก 

 2) นายธีรศักดิ์   จันทร์เจริญ 
 3) นายสิรวิชญ์   ศรสีมบัติ  

E-mail address  pubpab2542@gmail.com 
โรงเรียน   เลยพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 

ครูที่ปรึกษา   คุณครูเจษฎา กาญจนาจินดานันต์  
  

บทคัดย่อ 

 โครงงานเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ ากรดจากธรรมชาติและกรดอะซิติก
ต่อการจับตัวของน้ ายาพาราและการเกิดเชื้อราบนแผ่นยาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิธีการท าน้ าหมัก
จากมะพร้าว สับปะรด และ กล้วย 2) ศึกษาและเปรียบเทียบการจับตัวของยางพาราที่ใช้กรดอะซิติกและ
น้ าหมักจากน้ ามะพร้าว สับปะรด และกล้วย 3) ศึกษาและเปรียบเทียบการเกิดเชื้อราบนยางแผ่นที่ใช้
กรดอะซิติกและน้ าหมักจากน้ ามะพร้าว  สับปะรด และกล้วย โดยได้ท าการหมักเป็นเวลา 3 เดือน จากการ
ทดลองพบว่ากล้วยมีค่า pH มากท่ีสุด (pH 3.07) รองลงมาคือน้ ามะพร้าว (pH 3.00) และ สับปะรดมีค่า 
pH น้อยสุด (pH 2.76)  จากนั้นน าน้ าหมักท้ัง 3 ชนิดมาท าการศึกษาเปรียบเทียบการจับตัวของน้ า
ยางพารากับกรดอะซิติกพบว่าน้ าหมักจากมะพร้าวจะจับตัวเร็วที่สุด รองลงมาคือน้ าหมักจากกล้วย น้ าหมัก
จากสับปะรด กรดอะซิติก 4% และกรดอะซิติก 2% ตามล าดับ และเม่ือน ามาท าเป็นยางแผ่นโดย
เปรียบเทียบการเกิดเชื้อราบนยางแผ่นโดยอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 วัน พบว่าไม่มีการ
เกิดเชื้อราบนยางแผ่นทุกชนิด  
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ชื่อโครงงาน       : การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์และการ
 ยับยั้งการเกิดเชื้อราของผ้าที่ผ่านการซักด้วยน้ ายาซักผ้าผสมซิงค์ออกไซด์นาโนที่
 ละลายในกรดแอซิติก   

ประเภท       : วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ผู้ท าโครงงาน       : 1. นายกิตติศักดิ์ พูลเพ่ิม 
        2. นายรัชนัย ทวีคูณ 
        3. นายอนาวิน สุภด ี
        4. นายเลอกาล แก้วเจริญ 
ที่ปรึกษาโครงงาน   : 1. คุณครูธีระพงษ์ พลสูงเนิน 
         2. คุณครูอ าพันธ์ วันธงชัย 
โรงเรียน    : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์และการยับยั้ง

การเกิดเชื้อราของผ้าที่ผ่านการซักด้วยน้ ายาซักผ้าผสมซิงค์ออกไซด์นาโนที่ละลายในกรดแอซิติก มี
วัตถุประสงค์คือ1) ศึกษาเข้มข้นของสารละลายกรดแอซิติกที่มีผลต่อความสามารถในการละลายซิงค์ออก
ไซด์นาโน 2) ศึกษาประสิทธิภาพของน้ ายาซักผ้าผสมซิงค์ออกไซด์นาโนในการยับยั้งกลิ่นอับ 3) ศึกษา
ประสิทธิภาพน้ ายาซักผ้าผสมซิงค์ออกไซด์นาโนในการยับยั้งการเกิดเชื้อรา โดยน าผงซิงค์ออกไซด์นาโนมา
ละลายในสารละลายกรดแอซิติกในความเข้มข้น 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.30 และ 0.35 mol/dm3 
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และจุดด าบน ผ้าฝ้ายดิบได้ดีท่ีสุดคือสามารถยังยั้งได้เป็นเวลานาน 4 วัน หลังจากทดสอบความพึงพอใจของ
ผู้ใช้น้ ายาซักผ้าสูตรดังกล่าวพบว่า พึงพอใจในระดับดีมาก 73% ระดับดี 18% ระดับพอใช้ 9 %  
 

 Abstract 
The study of comparing the efficiency inhibit odor and mold through the wash by 

laundry detergent mixed zinc oxide nano soluble in acetic acid aims  1) To study of 
concentration of acetic acid that affects the ability to dissolve the zinc oxide nano.  2) To 
study of laundry detergent mixed with zinc oxide nano to inhibit odor. 3) To study of 
laundry detergent mixed with zinc oxide nano to inhibit the mold. The zinc oxide nano 
powder dissolved in acetic acid concentration is 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.30 and 0.35 
mol/dm3  volume 10 ml After that dissolves zinc oxide nano mix  in different proportions 
to get laundry detergent 4 the formula were 1) N–70 100 g + ZnO nano 400 ml + H2O 400 
ml + NaCl2 100 g  2) N–70 100 g + ZnO nano 500 ml + H2O 300 ml + NaCl2 100 g  3) N – 
70 100 g + ZnO nano 600 ml + H2O 200 ml + NaCl2 100 g  and 4) N–70 100 g + ZnO nano 
700 ml + H2O 100 ml + NaCl2 100 g test the efficiency of inhibit odor and mold on raw 
cotton raw cotton by washing with detergent formulations, both four and take sweat  
water injected into raw cotton and then put into a sealed glass box use the nose with a 
record number of days that are no odors observed by eye through a magnifying glass . 
Then the formula zinc oxide nano the most effective solution to produce a mixture of 
zinc oxide nano products laundry detergent. The clothes were distributed among teachers 
and students to try to determine the effectiveness of the results were satisfied.  
 The results was found that Acetic acid solution to dissolve the zinc oxide nano 
were minimal is Acetic acid solution intense  0.10 mol/dm3 volume 10 ml dissolve zinc 
oxide nano 0.07 g the use of such concentration. Due to it can also prevent the growth of 
microorganisms that can cause odor and minimal environmental impact. Detergent 4 
formula  is effective in inhibiting odor and spot on. Raw cotton was the best . It can inhibit 
also a long 4 days. After testing the satisfaction of the detergent formulation is found. 
Satisfaction levels of 73% very good, 18% fair, 9%. 
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ชื่อโครงงาน       : การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสะระแหน่แบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้เครื่อง 
                        ดื่มชูก าลังและปุ๋ย A : ปุ๋ย B  
ประเภท            : วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
ระดับชั้น               :มัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้ท าโครงงาน      : 1. นาย ณัฏฐพล ฝอยกลาง  
                               2. นางสาว ฌัลลิกา ทองวิเศษ 
                               3. นางสาว พิจิตรา พรสุวรรณ 
ที่ปรึกษาโครงงาน  : 1.ครูธีระพงษ์ พลสูงเนิน  
                               2.ครูอ าพันธ์ วันธงไชย  
โรงเรียน                : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 

บทคัดย่อ 
            การศึกษาผลของการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสะระแหน่แบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้
เครื่องดื่มชูก าลังและปุ๋ยA : ปุ๋ยB  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของสะระแหน่แบบไฮโดรโปนิกส์
โดยเปรียบการใช้เครื่องดื่มชูก าลังและปุ๋ยA : ปุ๋ยB ตัวแปรที่จะศึกษา เครื่องดื่มก าลังและปุ๋ยA : ปุ๋ยB ผล
การทดลองพบว่าอัตราส่วนปุ๋ยA : ปุ๋ยB มีผลต่อการเจริญเติบโตโดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์น้ าขังใน
อัตราส่วนปุ๋ยA :ปุ๋ยB คือ 10:10,20:10,30:10,10:30 จากการศึกษาพบว่าสะระแหน่ที่ปลูกในอัตราส่วนปุ๋ย
A :ปุ๋ยB เป็น 10:10 ml เจริญเติบโตได้มากที่สุดสังเกตได้จ านวนใบที่เกิดขึ้นใหม่และการเจริญเติบโตของ
สะระแหน่โดยเครื่องดื่มชูก าลังเป็นสารเร่งในการเจริญเติบโตโดยทดลองการปลูกในอัตราส่วนปุ๋ยA : ปุ๋ยB 
10 : 10 ml และเครื่องดื่มชูก าลัง 20 ml เจริญเติบโตได้ดีที่สุดสังเกตได้จากจ านวนใบที่เกิดขึ้นใหม่มาก
ที่สุด จากการทดลองนี้พบว่าเครื่องดื่มชูก าลังมีผลต่อการเจริญเติบโตควรใช้ในปริมาณ  20 ml เพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่ดีหากน้อยกว่า 20 ml จะท าให้เจริญเติบโตช้าเนื่องจากในเครื่องดื่มชูก าลังมีธาตุอาหารที่พืช
ต้องการน้อยส่วนถ้ามากกว่า 20 ml ก็จะท าให้เจริญเติบโตช้าลงเช่นกันเนื่องจากในเครื่องดื่มมีน้ าตาล
ซูโครสซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ท าให้น้ าที่ใช้ในการปลูกเกิดการเน่าเสีย 
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Abstract 
             The effect of comparing the growth of mint in hydroponics using energy drink 
and fertilizerA : fertilizerB aims to study the growth of mint in hydroponics by the use of 
energy drinks and fertilizerA : fertilizerB variant to study energy drinks and fertilizerA : 
fertilizerB, the results showed that the ratio of fertilizerA : fertilizerB influcences growth by 
a pecial planting hydroponics or water by ratio of 10:10, 20:10, 30:10,10:30  

The study found that peppermint grown best in a compost fertilizerA : fertilizerB 
ratio is 10:10ml. growth possible. the emerging and growth of the mint conqumpted a 
catalyst in the growth rate in the experimental planting fertilizerA : fertilizerB 10:10ml.and 
drink 20 ml. best leaves most emerging. The experinments showed that energy drinks 
effect growth. Using 20 ml. in volume, to get good results it less than 20 ml. will slow 
growth in the energy drink nutrients that plants need less. If more than 20 ml, it will grow 
more slowy as well. Since the energy drinks in suerese, which is a microorganism that 
eauses the water used to grow due to spoilag 
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ชื่อโครงงาน        :    พลังงานเอทานอลจากมะม่วง 
ประเภท             :   เคมี 
ผู้ท าโครงงาน       :   1. นายกรวิชญ์    สมพะยอม 
           2. นายธนา    สุดสน 
           3. นางสาวมาสประภา   บุตรินดา 
ที่ปรึกษาโครงงาน   :   1. คุณครูธีระพงษ์   พลสูงเนิน 
                      2. คุณครูอ าพันธ์   วันธงไชย 
โรงเรียน     : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

 
บทคัดย่อ 

โครงงานเรื่องพลังงานเอทานอลจากมะม่วง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1)ศึกษาคุณสมบัติของ
มะม่วงดิบ ( มะม่วงดิบพันธุ์ฟ้าลั่น,มะม่วงดิบพันธุ์แก้ว,มะม่วงดิบพันธุ์น้ าดอกไม้ ) ที่น ามาผลิตเอทานอล  2)
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอล ได้แก่ อุณหภูมิก่อนการหมักเอทานอล , เอนไซม์ , ยีสต์ , น้ าตาล 
และระยะเวลาหมัก  3)ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเอทานอลจากวัตถุดิบที่เติมลงไป ได้แก่ น้ าตาลและนม
จืด และ 4)ศึกษาระยะเวลาในการเติมวัตถุดิบที่มีผลต่อการเกิดเอทานอลจากระยะเวลาที่เติมวัตถุดิบ  โดยผู้
ศึกษาแบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวัตถุดิบที่จะน ามาผลิตเอทานอล และขั้นตอน
ที่ 2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเอทานอล  
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และการเติมวัตถุดิบทั้ง 3 ลงพร้อมกันตั้งแต่เริ่มหมักมีผลท าให้ระยะเวลาที่เกิดความเข้มข้นสูงสุดขึ้น 
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Abstract 
The project of energy of ethanol from mango, the objectives of the study were 1) 

study the properties of mango (Mangifera indica Linn, Mangifera indica Linn, Mangifera 
indica Linn) used to produce ethanol. 2) study the factors that influence the production 
of ethanol, including temperature before fermentation for ethanol, enzymes, yeast, sugar 
and fermentation period. 3) to study the factors affecting formation of ethanol from raw 
materials added, including sugar and milk 4) During the study, the addition of raw 
materials affecting the ethanol from the fill material. The study was divided into two 
phases: Phase 1 To study material that will be used to produce ethanol and phase 2 To 
study of factors affecting the ethanol. It was found that Raw materials used to make 
ethanol fermentation has the highest intensity were raw mango varieties Mangifera indica 
Linn that has been cooked to a temperature of 60 ° c heat for 5 minutes, no additives 
and enzymes in yeast fermentation. The compost materials is Mango Federation 
Mangifera indica Linn, milk and sugar in a ratio of 4:5:1 and 2:5:1 to once ethanol has the 
highest concentration of 50% (v/v). Since the first day of fermentation and concentration 
continued until the 7th day of the fermentation temperature, enzyme and yeast does not 
affect the concentration of ethanol was happening. But glucose concentrations can affect 
the fermented milk and affect the stability of the concentration of ethanol and fill 
material into the third well from the start composting. As a result, at the highest 
concentrations. 
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ชื่อโครงงาน  ศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษจากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย 
Efficacy of paper from rice straw and water yacinth,bananatree. 

โครงงานสาขาวิชา เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายชานนท์  ธนาฤทธิ์ 
   2. นางสาวอุษณีย์วรรณ  ทิพแสง 
E-mail address …………………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียน   หนองบัวพิทยาคาร อ าเภอ เมืองหนองบัวล าภู จังหวัด หนองบัวล าภู 
ครูที่ปรึกษา  นางนงนุช  ภูขาว 
 

บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
กระดาษจากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย ผู้จัดท าได้ท าการทดสอบหาประสิทธิภาพของกระดาษโดย
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้กระดาษ ผู้จัดท าได้ท าแบบประเมินโดยให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จริง
จ านวน 40 คน โดยแบ่งออกเป็น3ด้านได้แก่ ความเหนียวและความยืดหยุ่น,สีกระดาษ,ความทนทานและได้
ทดสอบประสิทธิภาพของกระดาษด้วยการทดสอบความเหนียวและความยืดหยุ่นโดยน ากระดาษไปตรึงแล้ว
วางวัตถุที่มีน้ าหนัก 500 กรัม, 1000 กรัม, 1500 กรัม ตามล าดับ วางลงบนกระดาษที่ได้ท าการทดสอบ 
ทดสอบสีของกระดาษโดยน าไปตากแดดเป็นเวลา 3-4 วันเพื่อเปรียบเทียบความซีดจางของสีกระดาษที่ผลิต
จากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย แล้วได้ทดสอบความทนทานและความหนากระดาษ ซึ่งกระดาษที่ได้
นั้นต้องทนทานต่อการพับ แรงกดทับจากวัตถุที่มีน้ าหนักต่างๆ พบว่ากระดาษที่ผลิตจากต้นกล้วยมีความ
เหนียวและความยืดหยุ่นกระดาษมากท่ีสุด กระดาษท่ีผลิตจากฟางข้าวให้สีกระดาษที่เข้มเป็นที่พึงพอใจจาก
ผู้ประเมินมากที่สุดกระดาษที่ผลิตจากต้นกล้วยมีความทนทานและหนาจากการทดสอบประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษจากผักตบชวา ฟางข้าว และต้นกล้วย  พบว่า กระดาษ
แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันเนื่องจากผลิตจากพืชที่ต่างชนิดกัน กระดาษจึงให้ประสิทธิภาพที่
ต่างกัน ดังนั้นเราสามารถเลือกใช้กระดาษตามลักษณะและความเหมาะสมของงานจึงจะท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส าหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดการศึกษานี้สามารถท าได้กับพืชที่มี เส้นใยหรือวัสดุ
ธรรมชาติเหลือใช้จากการท าเกษตรอ่ืนๆอีกมากมายตามความสนใจ 
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Abstract 
 In studied for quality of paper. Object for studied quality of paper from 

javavegetable hay and bananatrees. Researcher test for find out quality of paper and 
assess prefer of user  paper, from 40 volunteers. To assess dirde 3 sirde like this To be 
elastic, Color, To refrain. Test quality of paper loy take paper to lieup and take material 
500grams,1000grams,1500grams to follow, puton paper to test. Test color of paper by to 
dried for 3-4days. Compare pale of paper and refrain of paper. Paper to refrain of fuld and 
press from materials. To be used paper often and arrangeneat of paper. In test 
findoutstigy and elastic of paper from bananatreesStigy and most elastic. Color of paper 
from hay assessermostprefer and refrain of paper from bananatrees most thick and most 
refrain. 
 In research, each of paper to be quality different, because they was come from 
different plants but each kind of paper to be different quality. We can use paper put on 
the right job.  

In studied we can use research with other plants. They weve nature fiber or left 
ouers raw material from agriculture,such as left overs vegetables for going to research 
follow. 
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ชื่อโครงงาน     การเปรียบเทียบคุณภาพของกระดาษท่ีผลิตจากต้นข่าและธูปฤาษี         
สาขา    เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  นายภานุวัฒน์  โสภากุล        
   นางสาวช่อผกา   ภูเงิน                                              
   นางสาว ไพลินลดา  วรติยะ                        
 อาจารย์ท่ีปรึกษา    นายธีรภัทร  ป้องปิด           
   นางสาวจริญา  จ าใบรัก                        
สถานศึกษา           โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร   
 

บทคัดย่อ 
โครงงานการเปรียบเทียบคุณภาพของภาพของกระดาษที่ผลิตจากต้นข่าและธูปฤาษี  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อทดสอบว่ากระดาษท่ีท าจากธูปฤาษีและข่า สามารถใช้งานได้จริง 2) เพ่ือทดสอบว่า 
กระดาษสา กระดาษข่าและกระดาษธูปฤาษี มีความเหนียว  ความทึบแสง และการดูดซับน้ า แตกต่างกัน
อย่างไร  ท าได้โดยน าพืชแต่ละชนิดมาผ่านกระบวน การย่อย ด้วยการต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
แล้วน ามาตากให้เป็นแผ่นแล้วน ากระดาษที่ได้ไปทดสอบคุณภาพ ผลการทดสอบพบว่า  1) ความเหนียว
ของกระดาษ  กระดาษธูปฤาษี  553.40 กรัม กระดาษข่า 533.54 กรัม กระดาษสา 250.01 กรัม  2) ความ
ทึบแสง  กระดาษธูปฤาษี 3.66 เซนติเมตร  กระดาษข่า 4.05 เซนติเมตร   กระดาษสา 6.82เซนติเมตร 3) 
การดูดซับน้ า กระดาษธูปฤาษี 7.33 วินาที  กระดาษข่า  5  วินาที กระดาษสา 10.66 วินาที  จากผลการ
ทดสอบสรุปได้ว่า  กระดาษที่มีความเหนียวมากที่สุดคือ กระดาษธูปฤาษี รองลงมาคือ กระดาษข่าและ
กระดาษสา ตามล าดับ กระดาษที่มีความทึบแสงมากที่สุดคือกระดาษธูปฤาษี รองลงมาคือกระดาษข่าและ
กระดาษสา ตามล าดับ กระดาษที่มีการดูดซับน้ าดีที่สุดคือ กระดาษธูปฤาษี รองลงมาคือ กระดาษข่าและ
กระดาษสา ตามล าดับ 
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             เชื้อราในขนมปัง                                                                                     
สาขา          เคมี 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน    นายทศพล   บุญมาน้อย       
         นายพศุตม์   โคตรภักดี       
         นางสาวสุพรรษา หัตถีชาติ                 
ครูที่ปรึกษา        นางนงนุช โนนคู่เขตโขง                     
วัน เดือน ปี ท่ีศึกษา   22 มิถุนายน 2559 
 

บทคัดย่อ 
 การเก็บอาหารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักไว้เป็นเวลานานมักพบปัญหาเชื้อราเกิดขึ้น ท าให้การ
เก็บอาหารประเภทที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักนั้นเสี่ยงต่อการเน่าเสียซึ่งเกิดจากกระบวนการสลาย
สารอาหารของเชื้อรา และในท้องถิ่นพบว่ามีพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อราได้ เพ่ือศึกษาและแก้ปัญหาการเจริญเติบโตของเชื้อราจึงน าเข้าสู่การทดลองใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาท าการสกัดเพ่ือใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา พืชสมุนไพรที่น ามาใช้ในการทดสอบคือ กระเทียม ข่า และใบพลู โดยท าการ
เพาะเลี้ยงเชื้อราในขนมปัง และสกัดสารที่จะใช้ทดสอบจากพืชสมุนไพร ได้แก่ กระเทียม ข่า และใบพลู โดย
น ามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วบุบเล็กน้อย จากนั้นน าไปสกัดด้วยสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลา 30 นาที น าสารสกัดที่ได้มาท าการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยหยดสารสกัดจากพืชสมุนไพรลงบนเชื้อราที่เพาะไว้ จากนั้นทิ้งไว้ 1 คืน 
ผลการทดลองปรากฏว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพร ได้แก่ ข่า กระเทียม และใบพลูนั้นสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราที่ข้ึนบนขนมปังได้ 
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ชื่อโครงงาน  สมุนไพรระงับกลิ่นกาย                       
สาขาวิชา  เคมี                      
ชื่อผู้ท าโครงงาน : นายวัชรินทร์  ขันศิลา       
   นางสาวนลินี  ศรีแนน       
   นางสาวมนัสนันท์  สมบัติพาณิชกุล                   
โรงเรียน  ประจักษ์ศิลปาคาร                      
ครูที่ปรึกษา  นายธีรภัทร์  ป้องปิด 
 

บทคัดย่อ 
          การซื้อโรลออนหรือสเปรย์ระงับกลิ่นกายตามท้องตลาดหรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆมาใช้นั้นจะมี
ราคาแพง ซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตจากสารเคมีท าให้เกิดอันตรายต่อสภาพผิว และอาจเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้  
เมื่อพูดถึงปัญหาใต้วงแขนเราก็จะนึกถึงสิ่งสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องการระงับกลิ่นได้ดีและคนไทยยัง
นิยมใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือ สารส้ม คณะผู้จัดท าจึงคิดหาวิธีที่จะท าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหา
ต่างๆภายใต้วงแขน จึงได้น าสารส้มมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ และยังได้น าสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมด้วยจึงได้
ศึกษาสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่มีสรรพคุณในการระงับกลิ่นภายใต้วงแขนและมีสรรพคุณที่ช่วยในการ
แก้ปัญหาต่างๆภายใต้วงแขนได้ ซึ่งได้แก่ ใบพลู ใบฝรั่ง ตะไคร้  มาขามเปียก ขม้ิน และมะนาว   จากการได้
ทดลองน าสารส้มมาผสมกับสมุนไพรนั้นพบว่าสารส้มและสมุนไพรต่างๆ สามารถระงับกลิ่นและแก้ปัญหา
ต่างๆภายใต้วงแขนได้เป็นอย่าง 
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ชื่อโครงงาน  การบ าบัดน้ าเสียโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยน้ าว้า  
   Waste Water Treatment by Using Tannin from Cultivated Banana 
Peel 
โครงงานสาขาวิชา เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นาย วิบูลย์ศักดิ์ บัวพันธ์ 
   2. นาย สิทธิชัย อุนาสิงห์ 
   3. นาย สุขณิชพล ค้้าชู 
E-mail address Suknithcpol@hotmail.com 
โรงเรียน  ปทุมเทพวิทยาคาร อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
ครูที่ปรึกษา  1.นาง นงเยาว์ ธนาฤกษ์มงคล 
   2. นางสาว กัลยาณี จันทระ 
ที่ปรึกษาพิเศษ  นางสาวกิ่งแก้ว มะนะสิม 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสารสกัดแทนนินของเปลือกกล้วยน้ าว้า ศึกษา วิธีการบ าบัดน้ า
เสียในท่อระบายน้ าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือก กล้วยน้ าว้า และ แก้ไข
ปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นของน้ าเน่าเสีย ตามท่อระบายน้ า ไม่ให้รบกวนการ เรียนการสอนและสมาธิของ
นักเรียนในโรงเรียนการด าเนินงานในการทกลองคณะผู้จัดท้า ได้สกัดสารแทนนินและหาค่าดีโอของน้ า ด้วย 
วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ เปลือกกล้วย เครื่องชั่งสาร เครื่องบดสาร ตะเกียงแอลกอฮอล์ ชุด ตรวจสอบ
ค่าดีโอในน้ า และอุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ หนึ่งวิธีการด าเนินงานในการสกัดสาร แทนนิน น้าเปลือกกล้วย
ที่ตากไว้ เป็น เวลา 3 วัน มาบด โดยเครื่องบดสาร แล้วน้าไปแช่น้ า สะอาดในบีกเกอร์ เป็นเวลา 3 วัน เมื่อ
ครบ 3 วัน ก็น้ามากรองด้วยกระดาษกรอง ใส่ขวดชมพู่ หลังจากนั้นน าน้ าที่กรองได้ ไปต้มบนตะเกียง
แอลกอฮอล์ และได้สารสกัดแทนนินออกมา และ สองวิธีการหาค่าดีโอในน้ า น าน้ าเสียจากท่อระบายน้ าใน
โรงเรียนมา และน้าไปหาค่าดีโอ โดยใช้อุปกรณ์ชุดตรวจสอบค่าดีโอในน้ า จากนั้นก็น้าสารสกัดแทนนินที่
ได้มาทดสอบ โดยการหยดสาร สกัดแทนนินลงในน้ าเสียและหาค่าดีโอด้วยอุปกรณ์ชุดตรวจสอบค่าดีโอใน
น้ า 
 จากการบันทึกผลการทดลอง พบว่าถ้าหากหลอดทดลองท่ียังไม่ได้หยดสารสกัดแทนนิน จะมีค่า 
DO ที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ในน้ า(และตัวนักเรียน) หลอดทดลอง ที่หยดสารสกัด
แทนนิน 2-6หยด จะมีค่า DO ที่เพ่ิมมากข้ึน และหลอดทดลองท่ีหยดสารสกัด แทนนิน 8 หยด จะมีค่า DO 
ที่ลดต่ าลง 
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสารสกัดแทนนินของเปลือกกล้วยน้ าว้า ศึกษา วิธีการบ าบัดน้ า
เสียในท่อระบายน้ าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือก กล้วยน้ าว้า และ แก้ไข
ปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นของน้ าเน่าเสีย ตามท่อระบายน้ า ไม่ให้รบกวนการ เรียนการสอนและสมาธิของ
นักเรียนในโรงเรียนการด าเนินงานในการทกลองคณะผู้จัดท้า ได้สกัดสารแทนนินและหาค่าดีโอของน้ า ด้วย 
วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ เปลือกกล้วย เครื่องชั่งสาร เครื่องบดสาร ตะเกียงแอลกอฮอล์ ชุด ตรวจสอบ
ค่าดีโอในน้ า และอุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ หนึ่งวิธีการด าเนินงานในการสกัดสาร แทนนิน น้าเปลือกกล้วย
ที่ตากไว้ เป็น เวลา 3 วัน มาบด โดยเครื่องบดสาร แล้วน้าไปแช่น้ า สะอาดในบีกเกอร์ เป็นเวลา 3 วัน เมื่อ
ครบ 3 วัน ก็น้ามากรองด้วยกระดาษกรอง ใส่ขวดชมพู่ หลังจากนั้นน าน้ าที่กรองได้ ไปต้มบนตะเกียง
แอลกอฮอล์ และได้สารสกัดแทนนินออกมา และ สองวิธีการหาค่าดีโอในน้ า น าน้ าเสียจากท่อระบายน้ าใน
โรงเรียนมา และน้าไปหาค่าดีโอ โดยใช้อุปกรณ์ชุดตรวจสอบค่าดีโอในน้ า จากนั้นก็น้าสารสกัดแทนนินที่
ได้มาทดสอบ โดยการหยดสาร สกัดแทนนินลงในน้ าเสียและหาค่าดีโอด้วยอุปกรณ์ชุดตรวจสอบค่าดีโอใน
น้ า 
 จากการบันทึกผลการทดลอง พบว่าถ้าหากหลอดทดลองท่ียังไม่ได้หยดสารสกัดแทนนิน จะมีค่า 
DO ที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ในน้ า(และตัวนักเรียน) หลอดทดลอง ที่หยดสารสกัด
แทนนิน 2-6หยด จะมีค่า DO ที่เพ่ิมมากข้ึน และหลอดทดลองท่ีหยดสารสกัด แทนนิน 8 หยด จะมีค่า DO 
ที่ลดต่ าลง 
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Abstact 

The purpose of this research 1) to study the extraction of tannin banana peel 2) to study 
how to treat wastewater in the sewers at Pathumthep Whittayakhan school by using tanin 
from banana peels and solved the smell of sewage problem to not disturb student's 
education in the class. In experiment progressing,tanin is extracted by organizer and 
search for DO value by using various equipment substance banana peel , balance , 
crushing machinery , alcohol burner , sera test and others experiment equipment. 
Experiment of methods to extract tannin. Bring a banana peel to dry out for 3 days. Then 
crushed dryed out banana peel by crushing machinery. Then soaked in water in a beaker 
for 3 days. When the end of three days, bring it is percolated by using filter paper contain 
to erlenmeyer flask, bring it boil by using the alcohol burner and extracts tannin out. Then 
find DO in the water by bring waste water from drains in the school. Then find DO by 
using sera test. Bring extracted tannin drop into waste water and find DO in the waste 
water again. The results of the test tube doesn't dropping extracted tannin has DO less 
criterion value which is harmful with the animals in the water. The test tube which drop 
extracted tannin 2-6 drops. There is DO increased value and then the test tube which 
drop extracted tanin 8 drops. There is DO decrease value. 
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ใหม่และเป็นที่ต้องการของลูกค้า ส้มเขียวหวานเป็นที่นิยมในต่างประเทศจึงมีการส่งออกมากขึ้น ท าให้
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รี่ และเปลือกหอยแมลงภู่ 
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Abstract 
 Recently, Thailand has been exporting more fruit. That is why there is use of 
chemicals to prolong the freshness of the fruit, and meet the needs of the customers. In 
this project, the tangerine is used. Researchers are interested in prolonging the life of the 
tangerine. Researched is gathered from various sources and the information is concluded 
that all three kinds of shells can extend the life of the tangerine. A study was conducted 
on the efficiencies of the shells with utilized the comparison with the substances from the 
shell of the periwinkle, green mussel, and the golden apple snail. 

From the test found that the shell of mussel can extend the timelife of tangerine 
the best 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

183



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

184 

 

ชื่อโครงงาน        การเปรียบเทียบการตรวจจับโลหะหนักด้วยสารสกัดจากกะหล่ าปลีสีม่วง 
                           เปลือกมังคุด และข้าวเหนียวด า 
                 The comparison of heavy metal detection by using anthocyanin     
                           extracted from red cabbage , mangosteen peel and black sticky  
                           rice as chelating agent  
โครงงานสาขาวิชา     เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน       1. นายณรงค์ฤทธิ์  นิยะนุช 
         2. นางสาวกนกวรรณ  นามูลตรี 
        3. นางสาววิรชา  ดาวภคนันท์ 
E-mail address       kanokwan.panda24@hotmail.com 
โรงเรียน        โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
ครูที่ปรึกษา        1. นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามารถ 
         2. นายธีรยุทธ  ไพจิตรโยธี 
ที่ปรึกษาพิเศษ        นางนงเยาว์  ธนาฤกษ์มงคล 
 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานการตรวจจับโลหะหนักด้วยสารสกัดจากกะหล่ าปลีสีม่วง, เปลือกมังคุด และข้าวเหนียว

ด าเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจจับโลหะหนักโดยการน าสารสกัดไซยานิดินจากกะหล่ าปลีสี
ม่วง, เปลือกมังคุด และข้าวเหนียวด ามาเป็นตัวจับโลหะหนัก ซึ่งโลหะหนักที่ศึกษา คือ Cu(II), Pb(II), Al(III) 
และ Fe(III) ส าหรับผลการทดลองในการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายโลหะหนักนั้นใช้เครื่อง UV-
Vis spectrophotometer หรือเครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง ซึ่งมีผลการทดลอง ดังนี้ 
           ค่าการดูดกลืนแสงของ Alกับไซยานิดินจากกะหล่ าปลีสีม่วง, Alกับไซยานิดินจากข้าวเหนียวด า 
และAlกับไซยานิดินจากเปลือกมั ง คุด ค่ าที่ วัด ได้คือ 1 .063,  0 .738 และ 2 .715 ตามล าดับ  
ค่าการดูดกลืนแสงของ Pbกับไซยานิดินจากกะหล่ าปลีสีม่วง, Pbกับไซยานิดินจากข้าวเหนียวด า และ 
Pbกับไซยานิดินจากเปลือกมังคุด ค่าที่วัดได้คือ 0.366, 1.095 และ 2.706 ตามล าดับ  
ค่าการดูดกลืนแสงของ Feกับไซยานิดินจากกะหล่ าปลีสีม่วง, Feกับไซยานิดินจากข้าวเหนียวด า และ 
Feกับไซยานิดินจากเปลือกมังคุด ค่าท่ีวัดได้คือ 2.579, 2.427 และ 2.710 ตามล าดับ  
ค่าการดูดกลืนแสง Cuกับไซยานิดินจากกะหล่ าปลีสีม่วง, Cuกับไซยานิดินจากข้าวเหนียวด า และ 
Cuกับไซยานิดินจากเปลือกมังคุด ค่าท่ีวัดได้คือ 2.221, 1.778 และ 2.845 ตามล าดับ 

จากผลการทดลอง สารละลายโลหะหนักที่ใส่สารสกัดไซยานิดินจากเปลือกมังคุดเกิดตะกอน
มากกว่าสารละลายโลหะหนักที่ใส่สารสกัดไซยานิดินจากข้าวเหนียวด าและกะหล่ าปลีสีม่วง  
          ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายโลหะหนักกับไซยานิดินจากเปลือกมังคุดมีค่ามากที่สุด  

 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

184



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

184 

 

ชื่อโครงงาน        การเปรียบเทียบการตรวจจับโลหะหนักด้วยสารสกัดจากกะหล่ าปลีสีม่วง 
                           เปลือกมังคุด และข้าวเหนียวด า 
                 The comparison of heavy metal detection by using anthocyanin     
                           extracted from red cabbage , mangosteen peel and black sticky  
                           rice as chelating agent  
โครงงานสาขาวิชา     เคมี 
ผู้จัดท าโครงงาน       1. นายณรงค์ฤทธิ์  นิยะนุช 
         2. นางสาวกนกวรรณ  นามูลตรี 
        3. นางสาววิรชา  ดาวภคนันท์ 
E-mail address       kanokwan.panda24@hotmail.com 
โรงเรียน        โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
ครูที่ปรึกษา        1. นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามารถ 
         2. นายธีรยุทธ  ไพจิตรโยธี 
ที่ปรึกษาพิเศษ        นางนงเยาว์  ธนาฤกษ์มงคล 
 
 

บทคัดย่อ 
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Abstract 
  This project is about detecting heavy metals which are Cu(II) , Pb(II) , Al(III) and Fe 

(III) with extract  from red cabbages , mangosteen peels and black sticky rice. The purpose 
of the project is to compare the efficiency of heavy metals detection by using 
anthocyanin extract from red cabbages , mangosteen peels and black sticky rice. The 
results of measuring the absorbance of the heavy metal solutions by using UV-VIS 
spectrophotometer as follows.  
            The measurements of the absorbance of Al with cyanidin extract from  
red cabbages , Al with cyanidin extract from black sticky rice and Al with cyanidin extract 
from mangosteen peels were 1.063 , 0.738 and 2.715 , respectively. The measurements of 
the absorbance of Pb with cyanidin extract from red cabbages , 
Pb with cyanidin extract from black sticky rice and Pb with cyanidin extract  from 
mangosteen peels were 0.336 , 1.095 and 2.706 , respectively. The measurements of the 
absorbance of Fe with cyanidin extract  from red cabbages, Fe with cyanidin extract  from 
black sticky rice and Fe with cyanidin extract  from mangosteen  peels were 2.579 , 2.427 
and 2.710 , respectively. The measurements of the absorbance of Cu with cyanidin extract  
from red cabbages , Cu with cyanidin extract  from  
black sticky rice and Cu with cyanidin extract  from mangosteen peels were 2.221 , 1.778 
and 2.845 , respectively. 
             From the results , The heavy metal solutions with the cyanidin extract  from 
mangosteen peels had much sediment more than the heavy metal solutions with the 
cyanidin extract from black sticky rice and red cabbages.  
            The absorbance of the heavy metal solutions with the cyanidin extract  from 
mangosteen peels was the most. 
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ชื่อโครงงาน        เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารช่วยติดสีในการย้อมผ้าของน้ าปูนใส สารส้มและ    
                       แทนนินจากเปลือกกล้วย 
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บทคัดย่อ 

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารช่วยติดสีจากสารส้ม น้ าปูนใสและแทน
นินจากเปลือกกล้วย ว่าสารชนิดใดมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ความเข้มคงทนกว่ากัน เนื่องจากสารทั้ง 3 
ชนิด หาได้ง่ายในท้องถิ่นผู้จัดท าจึงเลือกสารเหล่านั้นมาใช้ในการทดลอง 
       จากการศึกษาสารช่วยติดสีทั้ง 3 ชนิด ผู้จัดท าได้ท าการย้อมผ้าแล้วน าผ้าที่ย้อมไปแช่ในสารช่วยติดสี
โดยแบ่งเป็นผ้าที่แช่ในสารส้ม ผ้าที่แช่ในน้ าปูนใสและผ้าที่แช่ในแทนนิน ใช้เวลาในการแช่สารช่วยติดสี 30 
นาที ก่อนน าไปตาก จากนั้นน าผ้าที่ตาดแห้งแล้วมาท าการซักรีดโดยท าการซัก 3 รอบ รีดด้วยไปปานกลาง 
3 รอบ ตากแดดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่าผ้าที่ใช้สารช่วยติดสีแต่ละชนิดมีสีจางลงเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่
ผ่านกระบวนการซักรีด โดยผ้าที่แช่ในแทนนินมี ความเข้มลดลง 1 ระดับ ผ้าที่แช่น้ าปูนใสมีความเข้มลดลง 
2 ระดับ และผ้าที่แช่สารส้มมีความเข้มลดลง 3 ระดับ 
       สรุปผลการวิจัยสารชว่ยติดสีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้สีคงทนมากท่ีสุดคือ แทนนินจากเปลือก
กล้วย ล าดับต่อมาคือน้ าปูนใส และสารส้มเป็นล าดับสุดท้าย 
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Abstract 
        The objective of the research was to the comparison of mordant for dyeing's 
efficiency by using limewater, alum and tannin from banana peels that what has more 
efficiency than others and makes the colors durable. Duo to limewater, alum and banana 
peels are readily locally and it is the reason that we choose these. 
        After studying three kinds of dyed assistant substances, then we dyed three pieces 
of cloths and put them to soak in three different dyed assistant substances ;Alum 
,Limewater and, Tannin for 30 minutes before Airing it. After that we washed those dry 
cloths for 3 times and ironed them for 3 times. Airing it for 3 hours, we found that the 
cloths using dyed assistant substances had faded color comparing to the first place when 
they didn't pass laundry procedure. The cloth soaking in Tannin has 1 step decreasing 
color. The cloth soaking in Limewater has 2 steps decreasing color. The cloth soaking in 
Alum has three steps decreasing color. 
        As a result, the most mordant’s efficiency for dyeing cloths is tannin from banana 
peels. The second is limewater. And the least efficiency is alum. 
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      การศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดข้าวเปลือก พันธุ์ กข6 และพันธุ์ กข15 ที่แช่ด้วยสารสกัดจากขิงใน
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หนึ่งหรือเกิดจุดยุติของสาร อัตราการงอกรากข้าวเปลือกและความยาวของรากท่ีงอกจะลดลงเนื่องจาก
Auxinในปริมาณท่ีพอดีจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตแต่เมื่อ ปริมาณของAuxinมากเกินไปจะท าให้เกิดการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตได้ หลังจากการทดลองคณะผู้จัดท าสามารถสรุปได้ดังนี้ ข้าวเปลือกพันธ์ กข6 มีอัตรา
การงอกและความยาวของรากท่ีเหมาะสมที่สุดคือที่ความเข้มข้น 90 cc ให้อัตราการงอกเฉลี่ย 50 เมล็ด
และความยาวรากเฉลี่ย 4.90 cmและข้าวเปลือกพันธ์ กข15 มีอัตราการงอกและความยาวของรากที่
เหมาะสมที่สุดคือที่ความเข้มข้น 50 cc ให้อัตราการงอกเฉลี่ย 50 เมล็ดและความยาวรากเฉลี่ย 5.26cm 
ดังนั้นจึงถือว่า อัตราการงอกที่ดีที่สุดคือข้าวเปลือกพันธ์ กข15 ที่ความเข้มข้น 50 cc  สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท า
ได้มีข้อเสนอแนะโดยใช้พืชชนิดอื่นๆในการท าสารสกัดและสามารถใช้ข้าวเปลือกพันธุ์อ่ืนหรือใช้พืชอื่นๆใน
การทดลองได้ 
 
Project Title :  The Germination Rate of Paddy Rice Seeds Varieties, Kor  Khor 6 and  
                      Kor  Khor 15 Soaked with Ginger Extract in Different Concentration Ratios  
  to Compare with Soaking in the Water 
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ABSTRACT 
             The purposes of this study were to examine the germination rate of paddy rice  

seeds varieties, Kor. Khor. 6 and Kor. Khor.15  with ginger extract in different 
concentrations, affecting the germination rate comparing to soaking in the water, and to 
study the germination rate of paddy rice seeds varieties, Kor. Khor. 6 and Kor. Khor. 15 
soaking with ginger extract in equal concentration affecting different germination rates. 
Since the paddy rice is one of the most important economic plants of Thailand.   By the 
year 2010, Thailand has exported approximately 9 million tons of rice worth 170,000 
million baht.  Most popular varieties of paddy rice were Kor. Khor. 6 which has aroma and 
softness, and good cooking quality, secondly the researcher have selected varieties of 
paddy rice,  Kor. Khor. 15, which are popular as well as Kor. Khor. 6  in order to compare 
with the appropriate germination rate. But in the process of growing, it takes quite a long 
time to germinate. The  researchers considered that  it  wasted time. Therefore, the 
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researchers has conducted the study to tighten a shorter period of time to make a 
sprouting paddy seeds by studying the plants containing substances affecting germination 
rate of root crops, including Auxin, which can test for substances by dropping  the 
solution of ferric chloride (FeCl3) , Gibberellin which is polymer substance of Phenol 
found in ginger, lemongrass, chili, etc.  The researchers chose the ginger in the study 
because it is easily found in the rural area and it is convenient to the study process and 
experiment. The researchers have divided into two trials: The first part examined the 
germination rate of the paddy rice varieties, Kor. Khor. 6 soaked with ginger extract at 
different concentrations as compared to soaking with 500 cc of  water. The second part 2 
studied the germination rate of paddy rice varieties, Kor Khor. 15 soaked with ginger 
extract at different concentrations as compared to soaking with 500 cc of water. Then, it 
was observed and recorded the results of the germination rate and the length of the 
roots by counting the number of seeds that germinated and finding the average of the 
length of roots of the two trials. The studies and experiments could explain that  when 
the concentration increased, it  will affect the germination rates of roots of both types of 
paddy rice increased  until to the one concentration value, or occurred the termination of 
the substance, thus the germination rate of roots of paddy rice and length of germinated 
roots would decrease. Since Auxin in exact quantities will accelerate the growth, but when 
the amount of Auxin is excessive, it caused the inhibition of growth. After the trial, the 
researcher can be summarized as follows: The paddy rice varieties, Kor Khor. 6 had 
germination rate and the length of roots appropriately most, which was the concentration 
of 90 cc.  The germination rate was in average of 50 seeds, and the length of the root  
was in average of 4.90 cm. The paddy rice varieties, Kor Khor. 15 had germination rate and 
the length of roots appropriately most, which was the concentration of 50 cc.  The 
germination rate was in average of 50 seeds, and the length of the root was in average of 
5.26cm.  Therefore, it was considered that the best germination rate was the paddy rice 
varieties, Kor. Khor. 15 at a concentration of 50 cc. Finally, the researchers have 
suggestions by using other plants in making the extract, and it can also use other varieties 
of rice  or other crops in the experiment. 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันทุกคนก็มีความเห็นเหมือนกันว่าจอมปลวกไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากนั้นตัวปลวกยัง
ท าลายบ้านและต้นไม้ตามท้องไร่ท้องนา แต่ตอนนี้ต้องกลับมาเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่า จอมปลวก
สามารถสร้างพลังงานทดแทนให้กับโลกได้ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้เชื่อเพลิงต่างๆ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงต่างๆเหล่านี้มีปริมาณน้อยลงทุกวันและราคาก็มีความผันผวนไป
ในทางสูงข้ึนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก 
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ คือศึกษาการขยายเชื้อราไมโคไรซ่า(Mycorrhiza)จากจาวปลวกโดยการ
หมัก, ศึกษาระยะเวลาการย่อยสลายเซลล์ลูโลสของพืช 4 ชนิด ได้แก่ ใบคูน ใบมันส าปะหลัง ใบฉ าฉา และ
ใบไผ่ด้วยเชื้อราไมโคไรซ่าจากจาวปลวก แบบถูกแสงและไม่ถูกแสงและศึกษาระยะเวลาการย่อยสลายเซลล์
ลูโลสของพืช3ชนิด ได้แก่ ฟางข้าว ใยบวบ ชานอ้อย ด้วยเชื้อราไมโคไรซ่าจากจาวปลวก แบบถูกแสงและไม่
ถูกแสง 
 การทดลองแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง คือการทดลองการขยายเชื้อราไมโคไรซ่า(Mycorrhiza)       
จากจาวปลวกโดยการหมัก และ การย่อยสลายเซลล์ลูโลสของพืช 4 ชนิด ได้แก่ ใบคูน ใบมันส าปะหลัง ใบ
ฉ าฉา และใบไผ่และการย่อยสลายเซลล์ลูโลสของพืช 3 ชนิด ได้แก่ ฟางข้าว ใยบวบ และชานอ้อยด้วยเชื้อ
ราไมโคไรซ่าจากจาวปลวกทั้งแบบสดและแห้งทั้งถูกแสงและไม่ถูกแสง   
 จากการทดลองพบว่าจากการหมักของเชื้อราไมโคไรซ่าจากจาวปลวกด้วยข้าวเหนียวนึ่งพบว่า
สามารถขยายเชื้อราไมโคไรซ่าได้ ถ้าหมักในอัตราส่วน 1:2:10 , 1:2:20 , 1:2:30 , 1:2:40  จะเกิดการขยาย
เชื้อได้ดีเมื่อหมักในอัตราส่วนจาวปลวก : ข้าวเหนียว: น้ า คือ 1:2:40 ในวันที่ 7 ของการหมัก 
และจากการย่อยสลายเซลล์ลูโลสของพืช 4 ชนิด ได้แก่ ใบคูน ใบมันส าปะหลัง ใบฉ าฉา และใบไผ่ และ 
การย่อยสลายเซลล์ลูโลสของพืช 3 ชนิดได้แก่ฟางข้าว ใยบวบ ชานอ้อย ทั้งแบบสดและแห้งทั้งถูกแสงและ
ไม่ถูกแสงด้วยน้ าหมักเชื้อราไมโคไรซ่าจากจาวปลวกในอัตราส่วนจาวปลาว: ข้าวเหนียว : น้ า คือ       1 : 2 
: 40  ซึ่งใช้ปริมาณน้ าหนัก 130 ml พบว่าปริมาณน้ าตาลของชานอ้อย มีมากที่สุด 
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ABSTRACT 
Today, everyone has the same opinion that anthill is useless. We have to change 

their thought, because anthill can makes renewable energy to the world. because in the 
past of Thailand has used much fuel such as oil ,coal, natural gas for power generation. 
these fuel has more less in everyday life and the price rising fluctuations in the economic 
and political situation of the world.  

Objective to study the expansion of Mycorrhiza fungi from anthill by fermentation. 
And study about period of degradation of Cellulose of 4 types of Koon leaves, Cassava 
leaves, Rain tree leaves, and Bamboo leaves by Mycorrhiza fungi from anthill in both fresh 
and dry, bathed with light and not bathed with light. And study period of degradation of 
Cellulose digestion of the 3 plants of rice straw, luffa , and bagasse through Mycorrhiza 
fungi from anthill in bathed with light and not bathed with light. 

Experiment was conducted in 3 steps as Mycorrhiza fungi spreading in the Anthill 
through fermentation and Cellulose digestion of 4 types of Koon leaves, Cassava leaves, 
Rain tree leaves, and Bamboo leaves, and Cellulose digestion of the 3 plant of rice straw, 
Luffa, Bagasse through Mycorrhiza fungi from the anthill in both fresh and dry, bathed with 
light and not bathed with light.  From experimented found from fermented Mycorrhiza 
fungi with steamed sticky rice found can spreading in Mycorrhiza fungi. If fermention in 
ratio 1:2:10 , 1:2:20 , 1:2:30 , 1:2:40 the expansion will be infected as well. When 
fermentation in ratio Anthill : Steamed sticky rice : Water are 1:2:40 in the 7 day of 
fermented. And Cellulose digestion of 4 types of Koon leaves, Cassava leaves, Rain tree 
leaves, and Bamboo leaves, and Cellulose digestion of the 3 plant of rice straw Luffa, 
Bagasse through Mycorrhiza fungi from the anthill in both fresh and dry, bathed with light 
and not bathed with light. with fermented Mycorrhiza fungi water from the anthill in ratio 
Anthill : Steamed sticky rice : Water are 1:2:40 The amount of weight, 130 ml. that found 
the sugar content bagasse is the most. 
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อนุมูลอิสระก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายต่อร่างกายอันน าไปสู่ภาวการณ์เกิดสภาพของโรคบาง
โรคหรือท าให้เซลล์ผิดปกติ ภาวะต่างๆที่เกิดข้ึนนี้สามารถควบคุมได้โดยอาศัย “สารต้านออกซิเดชันหรือสาร
แอนติออกซิเดนท์”โดยช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระไม่มีผลท าลายเซลล์สารต้านออกชิเดชัน เป็นสารที่สามารถพบได้
ในพืชสมุนไพรโดยเฉพาะพืชที่อยู่ในวงค์ Acanthaceae  

ดังนั้นผู้ทดลองจึงน าต้อยติ่งซึ่งเป็นพืชอยู่ในวงศ์ Acanthaceae น ามาหาปริมาณของฟีนอลิกรวมจาก
สารสกัด ดอก รากและใบของต้อยติ่ง โดยใช้น้ าและเฮกเซลเป็นตัวท าละลาย พบว่า ๑) เมื่อใช้น้ าเป็นตัวท า
ละลายปริมาณฟีนอลิกมีปริมาณมากว่าการใช้เฮกเซนเป็นตัวท าละลาย ๒) ปริมาณของฟีนอลิกพบมากที่สุดใน
ใบของต้อยติ่งมีค่าเท่ากับ ๒๔๖๔.๘๗ mg GAE  /๑๐๐ g RM ๓) เมื่อทดสอบโดยวิธี DPPH assay ใบต้อยติ่งมี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของใบต้อยติ่งมีค่ามากกว่าสารมาตรฐาน ๔) เมื่อสอบถามความพึงพอใจ
ของชาจากใบต้อยติ่ง พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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โรคหรือท าให้เซลล์ผิดปกติ ภาวะต่างๆที่เกิดข้ึนนี้สามารถควบคุมได้โดยอาศัย “สารต้านออกซิเดชันหรือสาร
แอนติออกซิเดนท์”โดยช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระไม่มีผลท าลายเซลล์สารต้านออกชิเดชัน เป็นสารที่สามารถพบได้
ในพืชสมุนไพรโดยเฉพาะพืชที่อยู่ในวงค์ Acanthaceae  

ดังนั้นผู้ทดลองจึงน าต้อยติ่งซึ่งเป็นพืชอยู่ในวงศ์ Acanthaceae น ามาหาปริมาณของฟีนอลิกรวมจาก
สารสกัด ดอก รากและใบของต้อยติ่ง โดยใช้น้ าและเฮกเซลเป็นตัวท าละลาย พบว่า ๑) เมื่อใช้น้ าเป็นตัวท า
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ชื่อโครงงาน  ยี่โถไล่แมลงสาบ 
สาขาวิชา  ชีววิทยา 
ผู้ท าโครงงาน  1.  นางสาวอัจฉราพร เฉียบแหลม  
                     2.  นางสาวนปมณฑ์ ทรงศรี 
e-mail address -  
โรงเรียน  กัลยาณวัตร   
ครูที่ปรึกษา  นายเอกชัย ศรีสุภาพ 
   นางกรรณิการ์ ด าเนตร 
ที่ปรึกษาพิเศษ  -  
 

   บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าจ านวนประชากรของแมลงสาบเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นปัญหาส่วนมากใน
สังคมด้านสุขอนามัย ทางผู้จัดท าเล็งเห็นความส าคัญต่อการไล่แมงสาบโดยวิธีธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อ
มนุษย์ โดยศึกษาการใช้ส่วนต่างๆของต้นยี่โถดอกสีชมพู โดยใช้กิ่งสด กิ่งแห้ง ใบสด ใบแห้ง ดอกสด ดอก
แห้ง และจากการศึกษาพบว่าต้นยี่โถประกอบด้วยสารในกลุ่ม cardiac glycosides  ในใบยี่โถพบว่าสาร
ส่วนใหญ่เป็น acetyl digitoxin 
 ทางคณะผู้ท าจึงได้มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกิ่งสด กิ่งแห้ง ใบสด ใบแห้ง ดอกสด ดอกแห้ง 
ว่าส่วนไหนมีประสิทธิภาพในการไล่แมลงสาบได้นานที่สุด และน าไปเปรียบเทียบกับลูกเหม็นว่าระหว่างยี่โถ
กับลูกเหม็นอะไรมีประสิทธิภาพในการไล่ได้ดีกว่ากัน และน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน ามาใช้งานได้
จริงเพื่อเพ่ิมตัวเลือกให้ผู้บริโภค 
              การทดลองนี้จะช่วยลดปัญหาเชื้อโรคที่มากับแมลงสาบ ที่มีผลต่อสุขอนามัยของมนุษย์ 
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Name :   Sweet Oleander Chasing cockcroaches 
Project :   Biology 
Project type:   experimental 
School :   Kanlayanawat province  Khonkaen 
Made by :   Mrs.Atcharaphon Chiablaem 

       Mrs.Napamont Songsri 
Conselos :   Mr.Egkachai Srisupap 
                              Mr.Kannikar Damnatara  
 
     ABSTRACT 
        At present, it can be seen that the populations of cockroaches, add more. Which is 
the most problem in social health.The author realizes the importance of Lake natural 
insect repellent. Safe for humans By studying the different parts of the oleander pink 
flowers with branches, twigs, dried leaves, fresh or dried flowers, dried flowers. 

And the study found that the oleander, also contains the cardiac glycosides leaves 
Pluto the mainly acetyl digitoxin.The Board has made a comparative study between the 
branches, dry leaves, twigs, fresh, fresh, fresh flowers, dried flowers, dried leaves that part 
to be effective in chasing cockroaches as long as possible.And compared with the 
mothball between Pluto with mothball what is effective in fire than. The acting products 
that can really be used to add options to consumers.This experiment will help reduce the 
disease that comes with the cockroaches. Effect of human health. 
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ชื่อโครงงาน  การศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหารที่มีผลต่อน้ าหนักของจิ้งหรีด 
สาขาวิชา  ชีววิทยา 
ผู้ท าโครงงาน  1.  นายต่อศักดิ์ จันทวารีย์  
                     2.  นางสาวอภิญญา สุทธิเพศ 
   3.  นางสาวศิรินญา จอมทอง 
e-mail address -  
โรงเรียน  กัลยาณวัตร   
ครูที่ปรึกษา  นายวีรยุทธ ทองแดง    
ที่ปรึกษาพิเศษ  นางกรรณิการ์ ด าเนตร 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหารที่มีผลต่อน้ าหนักของจิ้งหรีดทองด ามีวัตถุประสงค์

เพ่ือเปรียบเทียบสูตรอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดทองด าผู้ศึกษาแบ่งการทดลองเป็น 2 
ขั้นตอนคือ ตอนที่ 1 คัดเลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยคัดเลือกอาหารจากการ
ส ารวจผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดโดยได้ชนิดอาหารมา 6 ชนิดคือ ใบมันส าปะหลัง,คะน้า,ผักกาดขาว,ผักบุ้ง, ใบกระ
เพรา และฟักทอง มาผสมกับอาหารส าเร็จส าหรับไก่เพ่ือคัดเลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสม และตอนที่ 2 
คัดเลือกชนิดของอาหารที่มีอัตราส่วนเหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยเลือกชนิดอาหารที่เหมาะสมต่อการ
เลี้ยงจิ้งหรีดที่สุดจากตอนที่ 1มาทดลองในอัตราส่วนที่ต่างกันโดยใช้อัตราส่วนอาหารส าเร็จต่อชนิดอาหาร
เป็น1:1,1:2,1:3,1:4 และ 1:5  

ผลจากการศึกษาพบว่าในตอนที่1ชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีดมากท่ีสุดคือใบมัน
ส าปะหลังและฟักทองดูท าให้จิ้งหรีดมีน้ าหนักเป็น 0.82 กรัม และ 0.79 กรัม ตามล าดับและชนิดของ
อาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีดน้อยที่สุดคือคะน้าซึ่งท าให้จิ้งหรีดตายตอนที่ 2 คัดเลือกชนิดของ
อาหารที่มีอัตราส่วนเหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยน าชนิดของอาหารมาจากตอนที่ 1โดยใช้อัตราส่วน
1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ 1:5 ได้ผลว่าสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีดมากที่สุดคืออาหารส าเร็จ: 
ใบมันส าปะหลัง  1:5 และอาหารส าเร็จ: ฟักทอง 1:2โดยท าให้จิ้งหรีดมีน้ าหนักเป็น 0.952 กรัมและ 1.106 
กรัมตามล าดับและสูตรอาหารที่เหมาะสมน้อยที่สุดคืออาหารส าเร็จ:ฟักทอง1:1ซึ่งท าให้จิ้งหรีดมีน้ าหนักเป็น 
0.633 กรัม 
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Project titled  :      A comparative study of food ingredient affecting the weight of    
                           Common  black cricket   
Branch  :      Biologys 
Manipulator :      Mr.Torsak  Jantawaree         
                           Ms.Apinya  Sutthiphet 
                           Ms.Sirinya  Jomthong 
School  :     Kanlayanawat school     
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Teachers Special Adviser : Mrs. kannikar damnatara 
 

ABSTRACT 
A project titled “ A comparative study of food ingredient affecting the weight of 

Common black cricket “ had a purpose to compare food ingredient affecting. The author 
set up a 2-step experiment as follows ; step 1 : sorted out types of food suitable for 
cricket nursing. Food was selected through a survey on the people who raised the cricket. 
6 types of food were collected as follows Leaves of Cassava ,Kale, White greens, morning 
glory, basil, and pumpkin mixed with ready-made chick food, with a view to get the best 
of food. Step 2 : sorted out types of food containing suitable ratio of ingredient for raising 
the crickets by getting the most suitable ingredient from step-1 into experiment of 
different ratio of 1:1 ,1:2, 1:3, 1:4, and 1:5 from the ratio, ready made food , types of food 

The findings came out that at step-1 the most suitable types of food was leaves of 
cassava and pumpkin raising the crickets’ weight to 0.82 grams and 0.79 grams 
respectively. Kale was  the least suitable type of food, causing the cricket to die. At step-
2: sorted out types of food with suitable ratio for raising the crickets. Food from step1 was 
brought with the ratio of 1:1 1:2 1:3 1:4 and 1:5. It came out that the food formula most 
suitable to raising cricket were ready made: cassava leaves 1:5 and ready made : pumpkin 
1:2 causing the cricket put on more weight at 0.952 grams and 1.106 grams respectively. 
The least suitable formula was ready made : pumpkin 1:1 causing the cricket put on less 
weight at 0.633 grams. 
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ชื่อโครงงาน           ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักของสารสกัดจากพืช 
โครงงานในสาขาวิชา ชีววิทยา 
ชื่อนักเรียน   1. นางสาวเจตสุภา  สุวรรณวงศ์ 
   2. นางสาวฐิติพร  พลซา 
   3. นางสาววรฤทัย นันตะวงษ์ 
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การปลูกพืชผักผลไม้โดยทั่วไปในชีวิตประจ าวันนั้นจะมีการปลูกพืชในแนวตั้งตรงเสมอ ซึ่งถ้า

ต้องการให้พชืเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมผลผลิตจ านวนมากๆ ก็จะมีการใส่ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอนินทรีย์ ปุ๋ย
อินทรีย์ หรือใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วย เช่น การปักช า การติดตา การตอนกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้
ศึกษาท าการศึกษาโดยได้ยินได้ฟังข่าวที่หลากหลายทางการเกษตร เกี่ยวกับการปลูกพืชแบบให้ยอดห้อยลง
หรือการปลูกกล้วยแบบให้หน่อคว่ าลงแล้วมีการเจริญเติบโตที่ดีจึงเกิดความสงสัยว่าจะจริงหรือถ้าปลูกใน
แนวต่างทิศทางกันจะมีการเจริญเติบโตอย่างไร มีการออกดอก ออกผลต่างกันหรือไม่ ผู้ศึกษาจึงได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืช 3 ชนิด คือ พริก มะเขือ และมะเขือเทศ ที่ปลูกในแนวทิศ
ขึ้น ทิศลง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต ด้านความสูง, 
ความกว้าง, ด้านใบ, ด้านดอก และการออกผลของพืช โดยท าการปลูกเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ โดยมีการ
รดน้ า เช้าและเย็น และเติมปุ๋ยในสัปดาห์ที่ 3 และวัดการเจริญเติบโตด้านความสูง, ความกว้างของล าต้น, 
จ านวนใบ และจ านวนดอกทุกสัปดาห์ ผลการทดลอง พบว่า ในการเจริญเติบโตด้านจ านวนดอกของพืชทั้ง 
3 คือ ต้นพริกเจริญเติบโตมีจ านวนดอกมากในทิศลง มะเขือเจริญเติบโตมีจ านวนดอกมากในทิศขึ้น ออก 
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ดังนั้นในการปลูกพืชให้เจริญเติบในแนวทิศขึ้น จะผลต่อการเจริญเติบโตด้านความสูงและความ
กว้างของล าต้นมาก แต่การเจริญเติบโตด้านการออกจ านวนใบและจ านวนดอกจะเกิดมากในทิศลงและขึ้น 
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ABSTRACT 

Generally, growing garden plants in our daily is to plant it in a vertical direction 
and fertilization both organic and non organic has been brought into use to enhance its 
growth in addition to some other technics like root cutting, band grafting, layerage and 
cell rearing. The author studied through receiving information of agriculture concerning 
growing plants with their high wend drooping down or growing banana trees with their 
pointed end upside down yielding a well grown plant. The authors became dubious 
about its outcome. It’s susceptible to grow plants in different direction and the plants 
could grow well. It’s inquisitive to know about it’s difference in it’s growth or how it 
grows, how it bear flowers. The author, therefore, make a comparison of the growth of 
three types of plants; chili, tomato and wild tomato grown with their high end down, up 
or grown horizoutally with a view to study their growth, height, wideness, leaves, flowers 
and bearing fruits. Five weeks of growing was performed through watering in the morning 
and evening. Fertilizer was used in third week. Measurement of their height, wideness, 
number of leaves ,and of flowers in every week, we found that in respect of its number of 
flowers for the three plants-chili grows well with a lot of flowers in upside down direction, 
wild tomato in upright direction and horizontally east-west direction, and tomato in 
upside down direction. Therefore, growing plants in upright direction will yield a lot of 
their height and broadness but yield less in number of leaves and flowers. 
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ศึกษาผลของการแช่เมล็ดในสารละลายพาโคลบิวทราโซลและแคลเซียมคลอไรด์ต่ออัตราการงอก

และการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ในสภาวะแล้ง  โดยแช่เมล็ดในสารละลายพาโคลบิวทราโซล
(PBZ) และสารละลายแคลเซียมคลอไรด์(CaCl2) ระดับความเข้มข้น 25 และ 50 mg/L ตามล าดับ จากนั้น
น าไปเพาะในกระถางบรรจุดินเป็นเวลา 10 วัน งดให้น้ า 10 วัน ผลการศึกษาพบว่า แช่ใน PBZ 25 mg/L 
มีอัตราการงอกที่ดีที่สุดและ  PBZ 50 mg/L , H2O , CaCl2 50 mg/L , CaCl2 25 mg/L ตามล าดับ  
ความยาวของล าต้น  CaCl2 50 mg/L ท าให้ล าต้นยาวที่สุดและ  CaCl2 25 mg/L , H2O , PBZ 25 mg/L 
, PBZ 50 mg/L ความยาวราก  ใน PBZ 25 mg/L ท าให้ความยาวรากยาวที่ดีที่สุดและ  PBZ 50 mg/L, 
H2O , CaCl2 50 mg/L , CaCl2 25 mg/L ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่ปลูกใน
สภาวะแล้ง พบว่า การแช่เมล็ดข้าวใน PBZ  และ CaCl2 ท าให้การเจริญเติบโตและปริมาณคลอโรฟิลล์ใน
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Abstract 
 Effects of seed priming with  Paclobutrazol (PBZ)  and Calciumchloride (CaCl2)  

 on germination and growth were studied in riceberry  in drought stress. Rice seeds were 
primed with paclobutrazol (PBZ) and calciumchloride (CaCl2) concentration 25 mg/L and 
50 mg/L in each respectively. Seeds germinated and grew in the pots for 10 days without 
watering. The results showed that seed priming with PBZ 25 mg/L were the best 
germination and PBZ 50 mg/L, H2O, CaCl2 50 mg/L, CaCl2 25 mg/L respectively; CaCl2 50 
mg/L affected the longest of length of shoot and CaCl2 25 mg/L, H2O, PBZ 25 mg/L, PBZ 
50 mg/L respectively and PBZ 25 mg/L affected the longest root and PBZ 50 mg/L, H2O, 
CaCl2 50 mg/L, CaCl2 25 mg/L respectively. This study found that priming rice seeds with 
CaCl2 and PBZ more increased seedling growth and chlorophyll then unprimed seeds. The 
seedlings are better tolerant drought than other treatments. 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์การส ารวจน้ าเพื่อระบุคุณภาพของน้ าบริเวณล าน้ าพาน ต.อุ่มเม่า  อ.ยาง

ตลาดและหนองเบน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์   มีจุดประสงค์เพ่ือส ารวจคุณภาพน้ าโดยมี
ดัชนีคุณภาพของน้ าในทางกายภาพ ทางเคมีและชีวภาพ  ที่สามารถชี้วัดถึงคุณภาพและสภาพทางกายภาพ
ของน้ าในล าน้ าพานและหนองเบน 

ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจโดยเก็บตัวอย่างน้ าจากล าน้ าพาน ต.อุ่มเม่า  อ.ยางตลาด  และหนองเบน        
ต.โพนงาม อ.กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  มาวัดค่า  pH และค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ า
(Dissolved Oxygen : DO)  และสิ่งมีชีวิตในน้ ากับสิ่งมีชีวิตบริเวณหน้าดิน ในระหว่างวันที่ 16-28 เดือน 
มกราคม  พ.ศ. 2559  โดยแบ่งขอบเขตการส ารวจออกเป็น 2 แห่งคือ บริเวณล าน้ าพาน  ต.อุ่มเม่า   
อ.ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์และหนองเบน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผลการส ารวจพบว่าหนองเบน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์มีปัจจัยทางกายภาพที่
ดีกว่าล าน้ าพาน  ต.อุ่มเม่า  อ.ยางตลาด  เพราะมีแมลงน้ าและพืชน้ า  โดยน้ ามีสีน้ าตาลขุ่น  ปัจจัยทางเคมี
ค่า pH เฉลี่ย  7.29 และค่า DO เฉลี่ย 7.3 mg/l  ปัจจัยทางชีวภาพมีสัตว์น้ ามากมาย  ยกตัวอย่างเช่น   
ตัวอ่อนของแมลงปอตัวอ่อนแมลงชีปะขาวเป็นต้น  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ าที่ดี 
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Abstract 

Science Project- water surveys to identify water quality around Phan river Tambon 
Ummao , Amphur Yangtalat and Nong Ben Tambon Phonngam, Amphur kamalasai, 
kalasin. The purpose of survey and water quality by index water quality physical,chemical 
and biological that can measure up to the quality and the physical condition of the water 
in the river Phan and Nong Ben.  

Students were surveyed by collecting water samples from the River Phan Tambon 
Ummao , Amphur Yangtalat and Nong Ben Tambon Phonngam, Amphur kamalasai ,kalasin 
measured pH and the value of the amount of oxygen dissolved in water (Dissolved 
Oxygen: DO) and the creatures in the creature in front of the soil. During the day, 16-28 
January 2016 by demarcation survey into two properties is Phan, Tambon Ummao 
Amphur Yangtalat Kalasin and Nong Ben , Tambon PhonNgam Amphur kamalasai kalasin.  
Survey results found that Nong Ben, Tambon Phonngam, Amphur kamalasai,kalasin has 
better physical factors River Phan, Tambon Ummao because there are benthos and water 
plants by water with opaque Brown. Chemical factors, average pH 7.29 and the average 
DO 7.3 mg / l biological factors are many aquatic animals. For example Mayfly larvae, 
dragonfly larvae, and so on. Which is an indicator of good water quality. 
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ปัญหาการขาดแคลนน้ าสะอาดในการอุปโภคบริโภค อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและโรคภัยอื่นๆ 

ตามมา  โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือประดิษฐ์เครื่องกรองน้ าเคลื่อนที่ และหาประสิทธิภาพของ
เครื่องกรองน้ าเคลื่อนที่ จากวัสดุเหลือใช้ โดยการน าน้ าที่เก็บได้จากแหล่งน้ าทั้ง 5 แหล่ง คือ คลอง
ชลประทาน  หนองน้ าสาธารณะ สระปลูกบัว บ่อเลี้ยงกุ้ง และน้ าบ่อ มาตรวจสอบคุณภาพของน้ าหลังการ
กรองโดยสังเกตสีของน้ า วัดค่า pH และ ค่า DO 

จากผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ าเคลื่อนที่ จากแหล่งน้ าธรรมชาติทั้ง 5 แหล่ง 
พบว่า ก่อนกรองน้ าจากคลองชลประทานไม่มีสีหนองน้ าสาธารณะสีชาใสสระปลูกบัวมีสีชาใสบ่อเลี้ยงกุ้งมีสี
น้ าตาลขุ่น และน้ าบ่อสีชาใส  มีค่า DO เท่ากับ 4.22, 5.95, 4.94, 5.03 และ 4.93 mg/lตามล าดับ ส่วน 
ค่า PH เท่ากับ 7.69, 8.74, 6.88, 9.03 และ 8.96 ตามล าดับ เมื่อผ่านการกรองโดยเครื่องกรองแล้ว น้ า
จากทั้ง 5 แหล่งไม่มีสี มีค่าDOเท่ากับ 11.31, 10.13 ,8.82, 10.17 และ 10.31mg/lและค่า pH เท่ากับ
7.14, 7.21, 7.16 ,7.86 และ 7.48ตามล าดับ ซึ่งน้ าที่ได้มีคุณภาพดีอยู่ในสภาวะที่เหมาะแก่การอุปโภค 
และเลี้ยงสัตว์ได้  

Abstract 
 Problem of  a Drought  and dirty water cause of  Disease  and Health issues. The 
scientific project has  objectives as following; invent water filter pvc pipe and search for  
efficiency of water filter from Material reuse. The scientific project kept sample water from 
5 sources, chonlaprathan canal, public Marsh,lotus pool, Shrimp ponds and water wells. 
All water sample were tested with the water filter pvc pipe for Measure ph and DO. 
 Form experiments of quality  of the water filter pvc pipe form 5 water sources as 
following; chonlaprathan canal(Colorless), public Marsh(Beige),lotus pool(Beige), Shrimp 
ponds(turbid) and water wells(Colorless). Find out that DO monitoring was  4.22 ,5.95 ,4.94 
,5.03 and 4.93. pH monitoring was 7.69, 8.74, 6.88, 9.03, and 8.96 Respectively. After all 
water sample were tested with the Water filter pvc pipe Find out that DO monitoring was 
11.31, 10.13, 8.82, 10.17, and 10.31. pH monitoring was 7.14, 7.21, 7.86, and 7.48 
Respectively. Which the water has good quality in a condition suitable for consumer and 
farming. 
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ชื่อโครงงาน               การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ าหมักจากหน่อกล้วยและ                                                                                               
                               ผักตบชวาในการย่อยสลายตอซังข้าว 
 Comparison of effect between fermented water from banana 

suckers and water from water hyacinth in degradation rice stubble 
โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน           1. นางสาวสิดาพร  เครือวรรณ   
                               2. นางสาวกัญกร  ปรีกุล   
                               3. นางสาววชรพรรณ  ค ากอง   
E-mail  address Earn_hellokitty_38774@hotmail.com 
โรงเรียน  กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ครูที่ปรึกษา  1. นางสาวณัฐริกา  ฉายสถิตย์ 
                               2. นางรดา  สินธุสิร ิ
 

บทคัดย่อ 
การท าโครงงานเรื่องการย่อยสลายตอซังข้าวด้วยน้ าหมักชีวภาพ มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพระหว่างน้ าหมักจากหน่อกล้วยและผักตบชวาในการย่อยสลายตอซังข้าว มีขั้นตอนที่ใช้ในการ
ด าเนินงานได้แก่ 1) ขั้นตอนการท าน้ าหมัก ซึ่งใช้สูตรจากกรมที่ดิน 2) แบบแผนในการท าการทดลอง จะท า
การทดสอบ 2 ขั้นตอนคือ การทดสอบการย่อยทางกายภาพ โดยน้ าตอซังข้าวไปทดสอบกับน้ าหมักแล้วใช้
เครื่องชั่งสปริงทดสอบความทนทานของเส้นใยตอซังข้าว และการทดสอบทางชีวภาพ โดยการน าตอซังข้าว
ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แล้วน าไปวิเคราะห์น้ าตาลรีดิวซ์ด้วยวิธี Somogyi-Nelson 
(Nelson, 1944) เพ่ือจะได้ทราบถึงกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส ผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าน้ าหมัก
ชีวภาพจากผักตบชวามีประสิทธิภาพในการย่อยสลายตอซังข้าวดีกว่าน้ าหมักจากหน่อกล้วย 

 
Abstract 

The project is subject to degradation by fermented rice stubble. With the aim to 
compare the performance of water hyacinth and banana suckers from fermentation to 
decompose rice stubble. The steps used in the operation, including 1) the process of 
making fermented. The formula used by the Department of Lands 2) Convention on the 
experiment to test the second step is to test the sub-physical. Stubble to test the water 
to fermented and then use a spring scale to test the durability of the fiber, rice stubble. 
And biological tests By the stubble grain drying at 80 degrees Celsius. Then assayed by 
reducing sugar. Somogyi-Nelson (Nelson, 1944) to determine the activity of the enzyme 
cellulase. The results conclude that the EM hyacinth effective in degrading Stubble better 
from fermented banana suckers. 
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โครงงาน  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ ามัน ของกระดาษซับน้ ามันจากต้น 
  ธูปฤาษี 

ผู้จัดท า   นางสาวจุฑามณี  ก้อนโฮม 
   นางสาวชลธิชา  บุตตาสี 
   นางสาวสุชานัน  จันทร์นคร 
อาจารย์ท่ีปรึกษา   คุณครูระชานนท์ ศรีเพชร 
สถานศึกษา  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 
 

บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันนี้ ตามท้องถิ่นหรือชุมชนต้นธูปฤาษีเป็นวัชพืชที่เกิดได้ง่ายตามพ้ืนที่ที่มีน้ าขัง จึงง่ายที่จะ
เป็นแหล่งเชื้อโรคและที่ซ่อนตัวของสัตว์มีพิษ งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้มีการน าต้นธูปฤาษีซึ่งเป็นวัชพืชมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยการน ามาผลิตเป็นกระดาษส าหรับดูดซับน้ ามัน เนื่องจากดอกของธูปฤาษีมีคุณสมบัติช่วยดูด
ซับน้ ามัน  
 โดยมีวิธีการคือ น าส่วนล าต้นและใบของธูปฤาษีผสมกับดอกในอัตราส่วนที่ต่างกัน วิธีการต่างกัน 
และใช้ตัวประสานต่างกัน แล้วน าไปข้ึนรูปเป็นกระดาษ หลังจากนั้นน าไปทดสอบโดยการซับน้ ามัน เพื่อหา
อัตราส่วนระหว่างส่วนล าต้นและใบ กับส่วนดอก ที่ท าให้กระดาษซับน้ ามันมีประสิทธิภาพดีที่สุด รวมทั้งหา
ตัวประสานที่ท าให้กระดาษจากต้นธูปฤาษีขึ้นรูปได้ดีที่สุด  
 จากผลการทดลอง เป็นไปตามสมมติฐาน คือ อัตราส่วนที่ดีที่สุดระหว่างส่วนล าต้น ใบและส่วน
ดอก คือ 5 : 1 กรัม โดยใช้ส่วนล าต้นและใบท่ีต้ม ผสมกับส่วนดอกที่ต้ม และมีตัวประสานที่ท าให้กระดาษ
ขึ้นรูปดีที่สุดคือน้ าแป้งสุก ซึ่งท าให้กระดาษซับมันจากต้นธูปฤาษีสามารถดูดซับน้ ามันได้มากถึง 1.67 
มิลลิลิตร จากปริมาตร 2 มิลลิลิตร 
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ประโยชน์ โดยการน ามาผลิตเป็นกระดาษส าหรับดูดซับน้ ามัน เนื่องจากดอกของธูปฤาษีมีคุณสมบัติช่วยดูด
ซับน้ ามัน  
 โดยมีวิธีการคือ น าส่วนล าต้นและใบของธูปฤาษีผสมกับดอกในอัตราส่วนที่ต่างกัน วิธีการต่างกัน 
และใช้ตัวประสานต่างกัน แล้วน าไปข้ึนรูปเป็นกระดาษ หลังจากนั้นน าไปทดสอบโดยการซับน้ ามัน เพื่อหา
อัตราส่วนระหว่างส่วนล าต้นและใบ กับส่วนดอก ที่ท าให้กระดาษซับน้ ามันมีประสิทธิภาพดีที่สุด รวมทั้งหา
ตัวประสานที่ท าให้กระดาษจากต้นธูปฤาษีขึ้นรูปได้ดีที่สุด  
 จากผลการทดลอง เป็นไปตามสมมติฐาน คือ อัตราส่วนที่ดีที่สุดระหว่างส่วนล าต้น ใบและส่วน
ดอก คือ 5 : 1 กรัม โดยใช้ส่วนล าต้นและใบท่ีต้ม ผสมกับส่วนดอกที่ต้ม และมีตัวประสานที่ท าให้กระดาษ
ขึ้นรูปดีที่สุดคือน้ าแป้งสุก ซึ่งท าให้กระดาษซับมันจากต้นธูปฤาษีสามารถดูดซับน้ ามันได้มากถึง 1.67 
มิลลิลิตร จากปริมาตร 2 มิลลิลิตร 
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ชื่อโครงงาน     การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium  
     rolfsii ในต้นหอม โดยใช้สารสกัดหยาบชีวภาพจากพืชชนิดต่างๆ 
     The comparison inhibiting efficacy of Sclerotium rolfsii in  
     Green onion by rough biological extract from plants 
โครงงานสาขาวิชา   ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน   1. นายสุวิชา สุพัฒนะพงศ์ 
      2. นายสิริภัทท์ วรวสวุัส 
     3. นางสาวชนัญชิดา มาธุระ 
E-mail address   Yossawat.phd@gmail.com 
โรงเรียน      ขอนแก่นวิทยายน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา     1. นายยศวัฒน์ พาผล 
ที่ปรึกษาพิเศษ    - 
 

บทคัดย่อ 
  โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii  ในต้นหอม โดยใช้
สารสกัดหยาบชีวภาพ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rofsii โดยสารสกัดหยาบชีวภาพจากพืชต่างชนิดกัน ได้แก่ ใบ
ชะพลู ขิง และกระเทียม 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii โดยใช้สารสกัด
หยาบชีวภาพในความเข้มข้นในอัตราส่วนต่างๆ และ 3) เพ่ือศึกษาการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii โดย
ใช้สารสกัดหยาบชีวภาพในต้นหอม  
 ผลจากการศึกษาพบว่า 1) สารสกัดหยาบชีวภาพจากใบชะพลูสามารถยับยั้ง 
การเจริญเติบโตของเชื้อรา Sclerotium rolfsii ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดหยาบ
ชีวภาพจากขิง และสารสกัดหยาบชีวภาพจากกระเทียม ตามล าดับ 2) ผลจากการเปรียบเทียบสารสกัด
หยาบชีวภาพของใบชะพลูในความเข้มข้นในอัตราส่วนต่างๆ พบว่า อัตราส่วน 1:1 ให้ประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii มากที่สุด รองลงมาคือ 1:3 และ 1:5 ตามล าดับ และ 3) จากการน าสาร
สกัดหยาบชีวภาพของใบชะพลูในอัตราส่วน 1:1 พบว่ามีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii 
เท่ากับร้อยละ 100  
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Abstract 
  Comparison of inhibition efficiency of Sclerotium rolfsii in green onion by rough 
biological extract from plants project is the scientific project. The objectives of this project 
were to 1) compare the inhibition efficiency of Sclerotium rolfsii by rough biological 
extract from plants such as chaplo ,ginger and garlic; 2) compare the inhibition efficiency 
of Sclerotium rolfsii by rough biological extract in different concentration ratios; and 3) 
study the inhibition efficiency of Sclerotium rolfsii in green onion by  rough biological 
extract.  
 The results of the study were as follow: 1) The inhibition efficiency of Sclerotium 
rolfsii by rough biological extract from chaplo is the best, following by that of ginger and 
garlic, respectively, 2) the comparison of rough biological extract in different concentration 
ratios of chaplo in inhibiting Sclerotium rolfsii indicates that ratio 1:1 is the best 
concentration, following by 1:3 and 1:5, respectively; and 3) the use of  rough biological 
extract from chaplo in ratio 1:1 indicates the inhibition efficiency of Sclerotium rolfsii in 
green onion at 100%. 
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Abstract 
  Comparison of inhibition efficiency of Sclerotium rolfsii in green onion by rough 
biological extract from plants project is the scientific project. The objectives of this project 
were to 1) compare the inhibition efficiency of Sclerotium rolfsii by rough biological 
extract from plants such as chaplo ,ginger and garlic; 2) compare the inhibition efficiency 
of Sclerotium rolfsii by rough biological extract in different concentration ratios; and 3) 
study the inhibition efficiency of Sclerotium rolfsii in green onion by  rough biological 
extract.  
 The results of the study were as follow: 1) The inhibition efficiency of Sclerotium 
rolfsii by rough biological extract from chaplo is the best, following by that of ginger and 
garlic, respectively, 2) the comparison of rough biological extract in different concentration 
ratios of chaplo in inhibiting Sclerotium rolfsii indicates that ratio 1:1 is the best 
concentration, following by 1:3 and 1:5, respectively; and 3) the use of  rough biological 
extract from chaplo in ratio 1:1 indicates the inhibition efficiency of Sclerotium rolfsii in 
green onion at 100%. 
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     Study on the removal efficacy of the fungus Pyricularia Grisea  
     Sacc. The cause of leaf blast Using the fungus Trichoderma and  
     nano zinc oxide 
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บทคัดย่อ 
 ข้าวเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย โรคต่างๆที่เกิดขึ้นในข้าวต่างส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวของ
ไทยในปัจจุบัน โรคใบไหม้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการ
ก าจัดเชื้อรา Pyricularia Grisea Sacc. สาเหตุของโรคใบไหม้ในจานเพาะเชื้อด้วยวิธีการใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์มา และด้วยวิธีการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์โดยใช้เทคนิค Poisoned Food จ าแนกตามความเข้มข้นทั้ง
สองวิธี จากนั้นน าไปทดลองในต้นข้าวแล้วใส่เชื้อราก่อโรคเพ่ือดูผลการยับยั้ง ผลจากการศึกษาพบว่า ใน
จานเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาท่ีมีความเข้มข้น 3% โดยมวลต่อปริมาตร สามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ได้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 3% โดยมวลต่อปริมาตร สามารถยับยั้งเชื้อ
ราก่อโรคใบไหม้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นกัน และเมื่อน าไปทดลองในต้นข้าวแล้วใส่เชื้อราก่อโรคเพ่ือดู
ผลการยับยั้งพบว่า การใช้ไตรโคเดอร์มาสามารถยับยั้งการติดโรคได้ร้อยละ 77.78 และการใช้นาโนซิงค์อ
อกไซด์สามารถยับยั้งการติดโรคได้ร้อยละ 64.81   

Abstract 
 Rice is the main export product of Thailand.  Diseases that occur in rice affect 
rice production in Thailand. One of them was a leaf blast as well. The objective of this 
project was to study on the removal efficacy of leaf blast rice against the cause of 
Pyricularia Grisea Sacc by using the fungus Trichoderma and by using nano zinc oxide with 
the poisoned food technique.  By concentration both ways. Then test by adding the 
fungus that causes disease to watch the efficacy of inhibition. The result of the study 
shows the Trichoderma plate with the concentration of 3% mass per volume is the best 
to inhibit the fungus and nano zinc oxide plate with the concentration of 3% mass per 
volume is also the best to inhibit the fungus. The result shows that using Trichoderma can 
inhibit the fungus up to 77.78% and using nano zinc oxide can inhibit the fungus up to 
64.81%. 
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                         The study about the strength of the rice seeds  that general planting in            
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บทคัดย่อ 
                การศึกษาความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกในอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 5 
สายพันธุ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 , กข
6,  ทับทิมชุมแพ, ชุมแพ 60 และเจ้าแดง ในห้องปฏิบัติการ   
                 จากผลการทดลอง ข้าวพันธุ์เจ้าแดงเป็นข้าวที่มีค่าเฉลี่ยการเกิดต้นอ่อนปกติมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยคือ 93.91 ในระยะหลังเก็บเกี่ยว 3 เดือนของเมล็ดข้าวพันธุ์  เจ้าแดง (JD), ทับทิมชุมแพ (TTP), 
ขาวดอกมะลิ (KDML) , ชุมแพ60 (CPA60) และกข6 (RD6) พบว่าการอบท าลายระยะพักตัวในข้าวระยะนี้
ท าให้จ านวนต้นอ่อนผิดปกติมีค่าเฉลี่ยลดลง 7 และ เมล็ดแข็งหรือเมล็ดที่อยู่ในระยะพักตัวมีค่าเฉลี่ยลดลง 
2.06 จากการทดสอบความงอกแบบปกติ และไม่มีเมล็ดเน่าหรือตาย ในระยะหลังเก็บเก่ียว 4 เดือนของ
เมล็ดข้าวพันธุ์  เจ้าแดง (JD), ทับทิมชุมแพ (TTP), ขาวดอกมะลิ (KDML) , ชุมแพ60 (CPA60) และ กข6 
(RD6) พบว่าเมล็ดที่ทดสอบความงอกโดยการเพาะปกติมีค่าเฉลี่ยจ านวนต้นอ่อนปกติมากกว่า การอบ
ท าลายระยะพักตัว อยู่ 4.96 
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ชื่อโครงงาน          การศึกษาความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกใน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
                         The study about the strength of the rice seeds  that general planting in            
                         Chum Phae District, Khon Kaen province  
โครงงานสาขาวิชา  ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน      1.  นางสาว ณัฐนรี  บุโฮม  
                          2.  นางสาว สุพัตรา  วังคีรี 
                          3.  นางสาว ภาวิณี แก้วบัวโฮม 
E-mail address     buhomeutnaree@gmail.com 
โรงเรียน                ชุมแพศึกษา    อ าเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา            นาง ปาริชาต ปาลินทร 
ที่ปรึกษาพิเศษ        นางสาวธัญวราภรณ์  ปรุงฆ้อง    นักวิชาการ  ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 
 

บทคัดย่อ 
                การศึกษาความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกในอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 5 
สายพันธุ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 , กข
6,  ทับทิมชุมแพ, ชุมแพ 60 และเจ้าแดง ในห้องปฏิบัติการ   
                 จากผลการทดลอง ข้าวพันธุ์เจ้าแดงเป็นข้าวที่มีค่าเฉลี่ยการเกิดต้นอ่อนปกติมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยคือ 93.91 ในระยะหลังเก็บเกี่ยว 3 เดือนของเมล็ดข้าวพันธุ์  เจ้าแดง (JD), ทับทิมชุมแพ (TTP), 
ขาวดอกมะลิ (KDML) , ชุมแพ60 (CPA60) และกข6 (RD6) พบว่าการอบท าลายระยะพักตัวในข้าวระยะนี้
ท าให้จ านวนต้นอ่อนผิดปกติมีค่าเฉลี่ยลดลง 7 และ เมล็ดแข็งหรือเมล็ดที่อยู่ในระยะพักตัวมีค่าเฉลี่ยลดลง 
2.06 จากการทดสอบความงอกแบบปกติ และไม่มีเมล็ดเน่าหรือตาย ในระยะหลังเก็บเก่ียว 4 เดือนของ
เมล็ดข้าวพันธุ์  เจ้าแดง (JD), ทับทิมชุมแพ (TTP), ขาวดอกมะลิ (KDML) , ชุมแพ60 (CPA60) และ กข6 
(RD6) พบว่าเมล็ดที่ทดสอบความงอกโดยการเพาะปกติมีค่าเฉลี่ยจ านวนต้นอ่อนปกติมากกว่า การอบ
ท าลายระยะพักตัว อยู่ 4.96 
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ชื่อโครงงาน                 การศึกษาประสิทธิภาพของสูตรอาหารที่เหมาะสมแก่การงอกของเมล็ดพริกชี้ฟ้า  
                               ในสภาพปลอดเชื้อ 
โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นายเจษฎากร ชัยนรานนท์ 
   2.นางสาวศุภิสรา  แก้วเวียงสิ่ว 
   3.นางสาวสุดารา  ศรีชมพู 
E-mail address spsrbeer@gmail.com 
โรงเรียน  ชุมแพศึกษา  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา  ดร.สุธ ี ศรศักดา 
   นางสาวนิสาชล  สีสุด 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสูตรอาหารที่เหมาะสมแก่การงอกของเมล็ด

พริกชี้ฟ้าในสภาพปลอดเชื้อ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยง
เมล็ดพริกชี้ฟ้าในสภาพปลอดเชื้อให้มีประสิทธิภาพในการงอกมากขึ้นโดยท าในสูตรอาหารสังเคราะห์ที่
แตกต่างกันทั้ง 4 สูตรคือ สูตรที่1 อาหารสังเคราะห์สูตร MS สูตรที่2 อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติมน้ า
มะพร้าว 100 มิลลิลิตร สูตรที่3 อาหารสังเคราะห์สูตร MS เติมน้ าต้มสุกของมันฝรั่งบด 100 มิลลิลิตร และ 
สูตรที4่ อาหารสังเคราะห์สูตร MS เติมน้ าคั้นสดของหัวไชเท้า 100 มิลลิลิตร จากนั้นน าเมล็ดพริกชี้ฟ้าไป
เพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ทั้ง 4 สูตร แล้วเปรียบเทียบอัตราการงอกของเมล็ดพริกชี้ฟ้าในอาหารแต่ละ
สูตร 

จากการศึกษาพบว่าเมล็ดพริกชี้ฟ้าในสูตรอาหารสูตรที่2 อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติมน้ า
มะพร้าว 100 มิลลิลิตร มีอัตราการงอกสูงสุด และสูตรอาหารสูตรที่1 อาหารสังเคราะห์สูตร MS สูตรที4่ 
อาหารสังเคราะห์สูตร MS เติมน้ าคั้นสดของหัวไชเท้า 100 มิลลิลิตร และ สูตรที่3 อาหารสังเคราะห์สูตร 
MS เติมน้ าต้มสุกของมันฝรั่งบด 100 มิลลิลิตร มีอัตราการงอกลดลงมาตามล าดับ 
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ชื่อโครงงาน  การสร้างคู่ผสมเพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะต้านทานโรคขอบใบแห้งของ 
   ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ  
โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน  น.ส.กาญจนาพร  ธะนะทอง 

นายปริญญา  ผลประกอบ 
น.ส.ศศิวรรณ  โทผาวงษ์ 

Email address  organic_2808@hotmail.com 
ที่ปรึกษาพิเศษ  นายรณชัย  ช่างศรี   นักวิชาการช านาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 
 

บทคัดย่อ 
 โรคขอบใบแห้งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. Oryzae เป็นโรคที่สร้างความ
เสียหายต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวลดลง ในการทดลองครั้งนี้คณะผู้จัดท า จึงมีความสนใจในการที่จะ
ป้องกันโรคขอบใบแห้ง แนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญและมีประสิทธิภาพสูงคือการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มี
ความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โครงงานเรื่องการสร้างคู่ผสมเพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะต้านทานโรค
ขอบใบแห้งของข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพจัดท าข้ึนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างประชากรรุ่นที่ 1 ของข้าวคู่ผสม
ระหว่างข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพกับข้าวเหนียวสันป่าตอง1 และเพ่ือทดสอบความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง
ของประชากรรุ่นที่ 1 

จากผลการทดลองพบว่า การผสมพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพและข้าวเหนียวสันป่าตอง1 ได้คู่ผสมรวม
ทั้งหมด 19 เมล็ด เป็นประชากรรุ่นที่ 1 จากข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพเป็นตัวรับ ข้าวเหนียวสันป่าตอง1 เป็นตัว
ให้ จ านวน 13 เมล็ด และจากข้าวข้าวเหนียวสันป่าตอง1 เป็นตัวรับ ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพเป็นตัวให้ 
จ านวน 6 เมล็ด 

ค าส าคัญ :  ข้าวพนัธุ์ทับทิมชุมแพ, โรคขอบใบแห้ง                    
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   ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ  
โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน  น.ส.กาญจนาพร  ธะนะทอง 

นายปริญญา  ผลประกอบ 
น.ส.ศศิวรรณ  โทผาวงษ์ 

Email address  organic_2808@hotmail.com 
ที่ปรึกษาพิเศษ  นายรณชัย  ช่างศรี   นักวิชาการช านาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 
 

บทคัดย่อ 
 โรคขอบใบแห้งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. Oryzae เป็นโรคที่สร้างความ
เสียหายต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวลดลง ในการทดลองครั้งนี้คณะผู้จัดท า จึงมีความสนใจในการที่จะ
ป้องกันโรคขอบใบแห้ง แนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญและมีประสิทธิภาพสูงคือการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มี
ความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โครงงานเรื่องการสร้างคู่ผสมเพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะต้านทานโรค
ขอบใบแห้งของข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพจัดท าข้ึนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างประชากรรุ่นที่ 1 ของข้าวคู่ผสม
ระหว่างข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพกับข้าวเหนียวสันป่าตอง1 และเพ่ือทดสอบความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง
ของประชากรรุ่นที่ 1 

จากผลการทดลองพบว่า การผสมพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพและข้าวเหนียวสันป่าตอง1 ได้คู่ผสมรวม
ทั้งหมด 19 เมล็ด เป็นประชากรรุ่นที่ 1 จากข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพเป็นตัวรับ ข้าวเหนียวสันป่าตอง1 เป็นตัว
ให้ จ านวน 13 เมล็ด และจากข้าวข้าวเหนียวสันป่าตอง1 เป็นตัวรับ ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพเป็นตัวให้ 
จ านวน 6 เมล็ด 

ค าส าคัญ :  ข้าวพนัธุ์ทับทิมชุมแพ, โรคขอบใบแห้ง                    
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ชื่อโครงงาน   การหาปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วขอด้วย bradford methods (1976) 
โครงงานสาขาวิชา  ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน   1. นางสาวประภาวินี  แสนเสนา 
    2. นางสาวณรกาญจนัย ชัยบุรี 
    3. นางสาวกิตติยาพร  นามวิจิตร 
E-mail address  toei.nara@gmail.com 
โรงเรียน   ชุมแพศึกษา อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา   นางปัณณพร เชื้อป้อง 
ที่ปรึกษาพิเศษ            ดร.กัลยา  กองเงิน ภาควิชาชีววิทยา อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่องการหาปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วขอด้วยวิธี bradford methods (1976) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วขอและถั่วชนิดต่างๆได้แก่ ถั่วลิสง ถั่ว
เหลือง ถั่วแดง และถั่วด า ในห้องปฏิบัติการ จากการทดลองพบว่าถั่วที่มีปริมาณโปรตีนเรียงล าดับจากมาก
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Abstract 
 The science project The study of antibacterial Staphylococus aureus cause to 
Pressure sores by medicinal plants. The objectives of this were to study of antibacterial 
Staphylococus aureus by 6 medicinal plants namely Acmella oleracea  (L.) R.K.Jansen, 
Heliotropium indicum L, Mental cordifolia Opiz, Moringa oleifera Lam, Physalis angulata L 
and Tagetes erecta L were extracted with distrilled water. This study have 2 step. Step 1, 
use concentration 25,000 ppm of Acmella oleracea  (L.) R.K.Jansen, Heliotropium indicum 
L, Mental cordifolia Opiz, Moringa oleifera Lam, Physalis angulata L and Tagetes erecta L 
extracted were tested for antibacterial Staphylococus aureus to calculate the geometric 
mean (GM). Step 2, use the extracted which can antibacterial Staphylococus aureus from 
step 1 to figure of the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of Staphylococus aureus. 
Step 2, use the extracted which can antibacterial Staphylococus aureus from step 1 to 
figure out the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of Staphylococus aureus. The 
result of step 1 is only Moringa oleifera Lam can antibacterial Staphylococus aureus with 
total antibacterial area is 14.18 mm. The result of step 2, the Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC) of Moringa oleifera Lam extracted is 5,000 ppm can antibacterial with 
total strains in range 7.61 mm. 
Keywords : the growth of bacterial / Antibacterial / Staphylococcus aureus. 
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ชื่อโครงงาน           การเปรียบเทียบสูตรอาหาร VW ดัดแปลงโดยใช้โปรโตคอร์มของกล้วยไม้พันธุ์ 
                          ช้างกระ (Rhynchostylis gigantean (Lindl.) Ridl.) 
                         The Comparative positions of the VW adaptation by protocorm  
                         of Rhynchostylis gigantean (Lindl.) Ridl.) 
สาขาวิชา                 ชีววทิยา 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน    1. นายคุณากร ผ่านสุวรรณ       
         2. นางสาวนพศร นิยมกุล 
                            3. นางสาวพัชราภรณ์ แสนภูวา 
โรงเรียน         ธาตุนารายณ์วิทยา 
ครูที่ปรึกษา               คุณครูนุชจเรตร์ ศรีนา 
ที่ปรึกษาพิเศษ           อาจารย์กนกวรรณ วรดง 
 

บทคัดย่อ 
  โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบสูตรอาหาร VW (Vacin and Went) ดัดแปลงโดยใช้
โปรโตคอร์มของกล้วยไม้พันธุ์ช้างกระ (Rhynchostylis gigantean (Lindl.) Ridl.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้พันธุ์ช้างกระและเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะแก่การ
เจริญเติบโตของโปรโตคอร์มไปเป็นต้นอ่อนโดยน าโปรโตคอร์มของกล้วยไม้พันธุ์ช้างกระที่มีขนาด 2×2 
มิลลิเมตร  ในสภาพปลอดเชื้อมาเลี้ยงบนอาหารวุ้น VW ที่เติมน้ ามะพร้าวน้ าหอม 150 มิลลิลิตร มันฝรั่งบด 
100 กรัม กล้วยบด 100 กรัม (ในการทดลองมีสูตรอาหารทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ กล้วยหอมทอง กล้วยไข่, 
กล้วยน้ าว้าและไม่ใส่กล้วย) ท าการศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน พบว่า การเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้
พันธุ์ช้างกระในอาหารสูตร VW ที่เติมกล้วยหอมทองบด 100 กรัมมีความยาวของรากเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
8.40±1.34 มิลลิกรัมส าหรับความยาวของใบ น้ าหนักสดและความสูง พบว่า อาหารสูตร VW ที่เติม กล้วย
น้ าว้าบด เท่ากับ 14.53±0.51 มิลลิกรัม 44.10±4.59 กรัม 20.49±1.67 มิลลิเมตร ตามล าดับเมื่อ
เปรียบเทียบกับสูตรอ่ืนๆ อาหารสูตร VW ที่เติมกล้วยน้ าว้าบด 100 กรัม จะมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด 
ค าส าคัญ: กล้วยไม้พันธุ์ช้างกระโปรโตคอร์ม, สูตรอาหาร VW (Vacin and Went), น้ าหนักสด, การ
เจริญเติบโต 
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Abstract 
Science project Comparison of VW culture media for protocorms of Rhynchostylis 

gigantea. The purpose of this research was to study the growth of Rhynchostylis gigantea 
and compare of suitable medium for growth of protocorms to grow be seedling, bring the 
protocorms with 2 × 2 mm in aseptic cultured on agar VW (Vacin and Went) modified that 
fill water of aromatic coconut 150 ml, mashed potatoes 100 g and mashed banana 100 g. 
(In trial have all four types include Gros Michel banana, Pisang Mas Banana, Cultivated 
banana and not put bananas). study on culturing for 3 months, found that the growth of 
protocorms on VW with Gros Michel bananas mashed 100 g has the highest average root 
equal to 8.40±1.34 mg, for the length of leaves, fresh weight and height equal to 14.53 ± 
0.51 mg  44.10 ± 4.59 g and 20.49± 1.67 ml respectively. Compared to other, VW with 
Cultivated bananas mashed have most growth completely. 
Keywords : Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl., protocorms, VW (Vacin and Went), fresh 
weight, growth 
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บทคัดย่อ 
จากการสกัดสารอาซาดิเรซติน (Azadirachtin) จากใบสะเดาโดยใช้ใบสะเดาแก่สดน าไปปั่น กรอง

แยกเอากากออกจากใบสะเดาโดยให้ความเข้มข้นของสารสกัดแตกต่างกัน 3 ระดับ ระดับที่ 1 ใบสะเดา 50 
กรัม/น้ า 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ระดับที่ 2 ใบสะเดา 100 กรัม/น้ า 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร และระดับที่ 
3ใบสะเดา 150 กรัม/น้ า 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วบรรจุสารสกัดท่ีได้ใส่กระบอกฉีดน้ า น าไปฉีดในโหล
แก้วขนาดเท่ากัน 2 ใบ ซึ่งใส่ปลวกโหลละ 10 ตัว โดยโหลแรกฉีดสารสกัดจากใบสะเดาและโหลที่สองฉีด
สารเคมีก าจัดปลวก ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วสังเกตและบันทึกผลจากจ านวนปลวกท่ีตอบสนองต่อ
สารเคมีก าจัดปลวกและสารอาซาดิเรซติน (Azadirachtin) จากใบสะเดา ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสะเดาทั้ง 3 ระดับ ที่มีผลต่อการตอบสนองของปลวก
ปรากฏว่าการทดลองครั้งที่ 1และ2 ซึ่งใช้ความเข้มข้นของสารสกัด ระดับท่ี 1 และระดับที่ 2 ตามล าดับ 
ปลวกท่ีตอบสนองมีจ านวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจ านวนปลวกท่ีตอบสนองต่อสารเคมีก าจัดปลวก และการ
ทดลองครั้งที่ 3 ใช้ความเข้มข้นของสารสกัด ระดับที่ 3 ปลวกท่ีตอบสนองมีจ านวนใกล้เคียงกับจ านวน
ปลวกท่ีตอบสนองต่อสารเคมีก าจัดปลวก  

แต่การก าจัดปลวกด้วยน้ าจากใบสะเดาต้องฉีดที่ตัวปลวก ถ้าไม่พบตัวปลวกก็ไม่สามารถใช้ได้ ทาง
คณะผู้จัดท าจึงคิดวิธีที่จะท าให้น้ าสกัดจากใบสะเดาเป็นผงส าหรับไว้โรยบริเวณท่ีไม่ต้องการให้ปลวกข้ึน จึง
น าน้ าจากใบสะเดามาผสมกับแป้งดินสอพองให้เข้ากันดีแล้วใส่ถาดผึ่งแดดให้แห้ง เวลาใช้จึงทุบให้เป็นผง
แล้วน าไปโรยบริเวณดังกล่าว โดยใช้สารสกัดจากใบสะเดาราดรดให้ตัวปลวกตายท้ังหมดก่อน แล้วโรยด้วย
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โรยแป้งแสดงว่าแป้งสมุนไพรจากใบสะเดาสามารถป้องกันไม่ให้ปลวกกลับมาท ารังที่บริเวณเดิมอีก อีกท้ังยัง
เป็นการก าจัดปลวกโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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ชื่อโครงงาน   การก าจัดปลวกด้วยสารสกัดจากใบสะเดา 
โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวพัชริดา  เพ็งค า 

     2. นางสาววศินี    จิตอาคนารัตน์ 
  3. นางสาวสิรีธร    ดวงศร 

E-mail address patcharida6246@gmail.com 
   sandise33038@gmail.com 
   sireetron286@gmail.com 
โรงเรียน  ปิยะมหาราชาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
ครูที่ปรึกษาโครงงาน  1. อาจารย์ศิลปกรณ์   จันทไชย 
   2. อาจารย์ทศพร      สวนแก้ว 
 

บทคัดย่อ 
จากการสกัดสารอาซาดิเรซติน (Azadirachtin) จากใบสะเดาโดยใช้ใบสะเดาแก่สดน าไปปั่น กรอง

แยกเอากากออกจากใบสะเดาโดยให้ความเข้มข้นของสารสกัดแตกต่างกัน 3 ระดับ ระดับที่ 1 ใบสะเดา 50 
กรัม/น้ า 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ระดับที่ 2 ใบสะเดา 100 กรัม/น้ า 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร และระดับที่ 
3ใบสะเดา 150 กรัม/น้ า 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วบรรจุสารสกัดท่ีได้ใส่กระบอกฉีดน้ า น าไปฉีดในโหล
แก้วขนาดเท่ากัน 2 ใบ ซึ่งใส่ปลวกโหลละ 10 ตัว โดยโหลแรกฉีดสารสกัดจากใบสะเดาและโหลที่สองฉีด
สารเคมีก าจัดปลวก ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วสังเกตและบันทึกผลจากจ านวนปลวกท่ีตอบสนองต่อ
สารเคมีก าจัดปลวกและสารอาซาดิเรซติน (Azadirachtin) จากใบสะเดา ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสะเดาทั้ง 3 ระดับ ที่มีผลต่อการตอบสนองของปลวก
ปรากฏว่าการทดลองครั้งที่ 1และ2 ซึ่งใช้ความเข้มข้นของสารสกัด ระดับท่ี 1 และระดับที่ 2 ตามล าดับ 
ปลวกท่ีตอบสนองมีจ านวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจ านวนปลวกท่ีตอบสนองต่อสารเคมีก าจัดปลวก และการ
ทดลองครั้งที่ 3 ใช้ความเข้มข้นของสารสกัด ระดับที่ 3 ปลวกท่ีตอบสนองมีจ านวนใกล้เคียงกับจ านวน
ปลวกท่ีตอบสนองต่อสารเคมีก าจัดปลวก  

แต่การก าจัดปลวกด้วยน้ าจากใบสะเดาต้องฉีดที่ตัวปลวก ถ้าไม่พบตัวปลวกก็ไม่สามารถใช้ได้ ทาง
คณะผู้จัดท าจึงคิดวิธีที่จะท าให้น้ าสกัดจากใบสะเดาเป็นผงส าหรับไว้โรยบริเวณท่ีไม่ต้องการให้ปลวกข้ึน จึง
น าน้ าจากใบสะเดามาผสมกับแป้งดินสอพองให้เข้ากันดีแล้วใส่ถาดผึ่งแดดให้แห้ง เวลาใช้จึงทุบให้เป็นผง
แล้วน าไปโรยบริเวณดังกล่าว โดยใช้สารสกัดจากใบสะเดาราดรดให้ตัวปลวกตายท้ังหมดก่อน แล้วโรยด้วย
แป้งสมุนไพรจากใบสะเดา ติดตามดูผลการทดลองระยะเวลา 2 สัปดาห์ ปรากฏว่าพบปลวกตายบริเวณท่ี
โรยแป้งแสดงว่าแป้งสมุนไพรจากใบสะเดาสามารถป้องกันไม่ให้ปลวกกลับมาท ารังที่บริเวณเดิมอีก อีกท้ังยัง
เป็นการก าจัดปลวกโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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ชื่อโครงงาน   สไปโรไจราดูดซับสารพิษจากยาฆ่าแมลง 
โครงงานสาขาวิชา  ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน   1. นายพัทธนันท์ อุค าพันธ์ 
             2. นางสาวกัลยกร ชาวพะเยาว์ 
             3. นางสาวอนันยา ใจกล้า 
E-mail address  Mookluvsuju13@hotmail.com 
โรงเรียน    ปิยะมหาราชาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ครูที่ปรึกษา    นายศิลปกรณ์ จันทไชย 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่องสไปโรไจราดูดซับสารพิษจากยาฆ่าแมลงมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพในการดูด

ซับสารก าจัดแมลงของสาหร่ายสไปโรไจรา  และหาปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับสารพิษ  และศึกษา
อัตราในการดูดซับสารจากยาฆ่าแมลงยี่ห้อ เซฟวิน 85 

 โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 5 ชุด ในบีกเกอร์ขนาด 1000 cm3 ใส่ยาฆ่าแมลงยี่ห้อ เซฟวิน 85 
ความเข้มข้น 500 mg/l ปริมาตร 500 cm3 ชุดที่ 1 เป็นชุดควบคุมจึงไม่มีการใส่สาหร่ายลงในบีกเกอร์ 
และชุดที่ 2 3 4 5 มีสาหร่ายอยู่จ านวน 10 20 30 40 กรัม ตามล าดับ และวางชุดทดลองในบริเวณที่มีแดด
ส่องถึง เก็บปริมาณตัวอย่างทุกๆ 1 ชั่วโมง ลงในตารางผลการทดลอง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น.  น า
สารละลายที่ได้จากการทดลองมาตรวจหาปริมาณยาฆ่าแมลง  โดยใช้ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงในพืชผัก
ผลไม้ MJPK  ซึ่งชุดทดสอบนี้เหมาะส าหรับทดสอบยาฆ่าแมลงกลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต  ทราบผลได้ภายใน 
1 ชั่วโมง 

 จากการทดลองพบว่าบีกเกอร์ที่ 1 2 3 4 5 ให้สีชมพูเข้ม ชมพู ส้มปนชมพู ส้ม และส้มเข้ม 
ตามล าดับ  ซึ่งหากผลการทดลองให้สีชมพู หมายถึงไม่ปลอดภัยมาก  ให้สีส้มปนชมพู หมายถึงไม่ปลอดภัย 
(ถูกยับยั้ง 15%)  หากให้สีส้มเข้ม หมายถึงปลอดภัย  

 ดังนั้น ปริมาณสาหร่ายสไปโรไจรามีผลต่อการดูดซับสารพิษจากยาฆ่าแมลงยี่ห้อ เซฟวิน 85 โดย
ปริมาณสารพิษท่ีลดลง มีผลแปรผกผันตามปริมาณสาหร่ายที่ใช้ 
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ชื่อโครงงาน    การคัดแยกแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง              
Screening Bacteria for Plant Growth Promoting Activity of Cassava.  

โครงงานสาขาวิชา        ชีววิทยา  
ผู้จัดท า    นางสาวธัญญธัญญา รุ่งศรี     

นางสาวธันยพร รักษาภักดี     
นางสาวสุภัสสรา พวงทวี 

 E-mail address        Milk_33087_@hotmail.com  
โรงเรียน   โรงเรียนผดงุนารี อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสาคาม  
ครูที่ปรึกษา   นายสถาพร ภูผาใจ   

นางวิรัญญา ทมุวัน  
ที่ปรึกษาพิเศษ    ดร. รุ่งฤดี  ทิวทอง 
 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่อง การคัดแยกแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง มีวัตถุประสงค์ (1) 
เพ่ือคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากบริเวณภายในราก ผิวราก และดินบริเวณรอบรากของมัน ส าปะหลัง (2) เพ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ (3) เพ่ือคัดเลือกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติส่งเสริม การ
เจริญเติบโตของมันส าปะหลัง   

ผลการทดลองการคัดแยกแบคทีเรียพบว่า เชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากบริเวณภายในราก   
ผิวราก และดินบริเวณรอบรากของมันส าปะหลัง มีสัณฐานวิทยาแตกต่างกัน ทั้งหมด 27 ไอโซเลต  มา
ศึกษาความสามารถในการตรึงไนโตรเจน ผลิต IAA  ย่อยอนินทรีย์ฟอสเฟต และย่อยสารโมเลกลุใหญ่ โดย 
ท าการทดสอบในอาหารเฉพาะ ผลการศึกษาพบว่า มีเชื้อแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้ 11 ไอโซเลต 
ผลิต IAAได้  9 ไอโซเลต ย่อยอนินทรีย์ฟอสเฟตได้ 2 ไอโซเลต และย่อยสารโมเลกลุใหญ่ แบ่งเป็นย่อย 
เซลลูโลส 5 ไอโซเลต ย่อยไขมัน 7 ไอโซเลต ย่อยแป้ง  
14 ไอโซเลต ย่อยโปรตีน 2 ไอโซเลต และคัดเลือก แบคทีเรียได้ 8 ไอโซเลต โดยพิจารณาจากการผลิต IAA  
และการตรึงไนโตรเจนเป็นคุณสมบัติหลัก   

จากผลการทดลองสามารถสรปุผลได้ แบคทีเรียทั้ง 8 ไอโซเลต มีคุณสมบัติในการส่งเสริมการ 
เจริญเติบโตของมันส าปะหลังโดยมีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจน ย่อยอนินทรีย์ฟอสเฟต ย่อยเซลลูโลส
และ ผลิต IAA ได้พบมากที่สุดในดินบริเวณรอบราก ผิวราก และในรากของมันส าปะหลัง ตามล าดับ ดังนั้น
จากผล การศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันส าปะหลังจึงมีแนวโน้มในการ
น าไปใช้ได้จริง และสามารถน าไปพัฒนาต่อไปได้ 
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ชื่อโครงงาน    การคัดแยกแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง              
Screening Bacteria for Plant Growth Promoting Activity of Cassava.  

โครงงานสาขาวิชา        ชีววิทยา  
ผู้จัดท า    นางสาวธัญญธัญญา รุ่งศรี     

นางสาวธันยพร รักษาภักดี     
นางสาวสุภัสสรา พวงทวี 

 E-mail address        Milk_33087_@hotmail.com  
โรงเรียน   โรงเรียนผดงุนารี อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสาคาม  
ครูที่ปรึกษา   นายสถาพร ภูผาใจ   

นางวิรัญญา ทมุวัน  
ที่ปรึกษาพิเศษ    ดร. รุ่งฤดี  ทิวทอง 
 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่อง การคัดแยกแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง มีวัตถุประสงค์ (1) 
เพ่ือคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากบริเวณภายในราก ผิวราก และดินบริเวณรอบรากของมัน ส าปะหลัง (2) เพ่ือ
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Abstract 
The purposes of this project, Screening Bacteria for Plant Growth Promoting Activity of 
Cassava, were to study 1) screening bacteria from the internal area of the roots, the root 
surface, and the soil around the roots, 2) to test the potential of isolated bacteria, and 3) 
to select bacteria whose characteristics were able to support the growth of cassava. The 
results of the experiment were found that isolated bacteria out of the area within the 
roots, the root surface, and the soil around the roots indicated different configurations, 27 
isolates, which were studied to know the ability of binding nitrogen, producing IAA, 
digesting inorganic phosphate and large molecule substances by way of testing particular 
foods. The findings from the study were found that there were bacteria which could bind 
nitrogen with 11 isolates, produce IAA with 9 isolates, and digest inorganic phosphate with 
2 isolates and large molecule substances, divided into digesting cellulous with 5 isolates, 
fat with 7 isolates, starch 14 isolates, protein 2 isolates, and selecting bacteria with 8 
isolates, mainly considering IAA production and binding nitrogen. From the experiment, 
the result can be concluded that all bacteria with 8 isolates demonstrate the properties 
for supporting growth of cassava as well as possessing the properties binding nitrogen, 
digesting inorganic phosphate and cellulose, and producing IAA, especially found around 
the roots, the root surface, and within the roots of cassava. Consequently, the results of 
the study, screening bacteria for plant growth promoting activity of cassava, are likely to 
be applied actually and developed consistently. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

223



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

224 

 

โครงงาน           การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและชีวภาพของน้ า  บริเวณกุดอ้อบ้านโขงใหญ่  
    ต าบลมะค่า  อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม                                                                                  
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   ดร.อิสระ  ธานี 
 

บทคัดย่อ 
             การศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพน้ าทางกายภาพและชีวภาพ บริเวณกุดอ้อ บ้านโขงใหญ่  
ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ค่า 
DO ค่า pH และอุณหภูมิของกุดอ้อ บริเวณบ้านโขงใหญ่ ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
และศึกษาปัจจัยทางชีวภาพโดยใช้จ านวนวงศ์และอันดับของแมลงน้ าเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพทางกายภาพ
และชีวภาพของน้ าบริเวณกุดอ้อ บ้านโขงใหญ่ ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จาก
การศึกษาสรุปได้ว่า คุณภาพน้ าทางกายภาพที่ศึกษาได้ ส่งผลให้คุณภาพน้ า บริเวณกุดอ้อ บ้านโขงใหญ่ 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามมีคุณภาพน้ าต่ า คุณภาพน้ าทางชีวภาพ โดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
หน้าดิน (แมลงน้ า) โดยใช้คะแนนเฉลี่ย ASPT ที่ได้ส่งผลให้คุณภาพน้ าต่ า   
 

Abstract 
The Study of physical and biological guality of Kud O Ban Khongyai, Makha Sub, 

Kantarawichai Didtrict, Mahasarakham Province Has purpose for study about physical 
quality as follows Dissolved Oxygen (DO), positive potential of the hydrogen ions (pH) and 
temperature. And study about biological quality by families of aquatic insects. The study 
found that physical quality of 2 areas’ Kud O showing water in Kud O is lower quality. The 
biological quality by families of aquatic insects affects to lower water quality.   
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ชื่อโครงงาน        การศึกษาคุณภาพน้ าจากการหาความหลากหลายของแมลงน้ าที่พบในแหล่งน้ า 
   หนองเบ็ญ อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
โครงงานสาขาวิชา   ชีววิทยา 
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นางสาววิลาวัลย์  เนื่องสมศรี 
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 นางวิรัญญา ทุมวัน 
ที่ปรึกษาพิเศษ    ผศ.ดร.สุคนทิพย์ เศวตนลินทล 

      ดร.อิสระ ธานี 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพน้ าจากการหาความหลากหลายของแมลงน้ าที่พบในแหล่งน้ า
หนองเบ็ญ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษาคุณภาพของน้ าใน
แหล่งน้ าหนองเบ็ญ และศึกษาความหลากหลายของแมลงน้ าที่พบในแหล่งน้ าหนองเบ็ญ  
 จากการศึกษาคุณภาพน้ าทางกายภาพบางประการ ทั้งสองจุดพบว่า น้ ามีค่าความเป็นด่างทั้งสอง
จุด คือมีค่า pH เท่ากับ 10.4 และ 9.5 ซึ่งมากกว่ามาตรฐานของน้ าบริโภคท่ีมีค่าระหว่าง 6.0 – 8.5 
อุณหภูมิของน้ าทั้งสองจุดมีค่าต่างกันพอสมควร คือจุดที่ 1 มีอุณหภูมิ 30.6 Co จุดที่ 2 มีอุณหภูมิ 24 Co 
ซึ่งขณะที่เก็บตัวอย่างทั้ง 2 อุณหภูมิของอากาศเท่ากับ 32 Co  ซึ่งค่าอุณหภูมิของน้ าจะสอดคล้องกับ
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) ของจุดที่ 1 และจุดที่ 2 ที่มีค่า 0.85 และ 1.6 ตามล าดับ เพราะออก
ซิแจนจะละลายในน้ าได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และออกซิแจนจะละลายในน้ าได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ าๆ 
และมีค่า EC เท่ากับ 0.46 และ 0.32 เป็นค่าการน าไฟฟ้าของเกลือ ทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ า 
 จากการประเมินคุณภาพน้ าโดยใช้ BMWP (Biological Montioring Working Party) Score 
(จากรายงานผลการวิจัยสัตว์หน้าดินในลุ่มแม่น้ าปิงของ สตีฟ มัสโทว) พบว่าจุดที่ 1 มีค่า BMWP = 34  
และจุดที่ 2 มีค่า BMWP = 68 แล้วน าไปใช้วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ย ASPT พบว่า แหล่งน้ าจุดที่ 1 และจุด
ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ASPT 0.5 กับ 1.54 ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 5  ซึ่งจัดว่าเป็นน้ าสกปรก 
 จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่าน้ าในแหล่งน้ าหนองเบ็ญแหล่งน้ าที่สกปรก แต่มีจ านวนแมงน้ าที่มี
ความหลากหลาย และน่าจะเป็นแมลงน้ าประเภทที่สามารถทนต่อสภาวะมลพิษทางน้ าที่สูงได้ จึงสามารถ
พบแมลงน้ าได้หลายชนิด ซึ่งสอดคล้องกันการศึกษาคุณภาพทางกายภาพข้างต้นที่ได้คุณภาพน้ าที่ค่อนข้าง
สกปรกเช่นกัน 
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Abtract 
The study The quality of water from the diversity of aquatic insects found in water 

sources Ben Nong Muang Maha Sarakham. The objective of the study to study the quality 
of water in Nong Ben And diversity of aquatic insects found in Water source Nong Ben 

The study water quality, some physical the two place find that Water TBN the two 
place Is has a pH of 9.5 and 10.4 Which is more than the standard water consumption is 
between 6.0 to 8.5. The temperature of the waterThe two place are different enough. The 
first place is the temperature at place second temperature is 30.6 Co 24 Co While sampling 
both air temperature is equal to 32 Co. The temperature of the water corresponds to 
oxygen content dissolved in water (DO) of the first and the second are the 0.85 and 1.6 
respectively Because oxygen is dissolved in water fewer at higher temperature. And 
oxygen is dissolved in water better when temperatures are low and the EC equal 0.46 and 
0.32, are conductivity of salt All dissolved in water 

The water quality From the assessment using BMWP (Biological Monitoring Working 
Party) Score (According to the findings benthos in river lowland of Steve Thomas Apatow) 
at one place find that the BMWP = 34 points and the second BMWP = 68. And then 
applied to analyze the average ASPT find that water source points and one place the two 
scores ASPT 0.5 and 1.54 respectively. Water source points and one place the two scores 
ASPT 0.5 and 1.54 respectively 

FromThe results of the above study found that water Nong Ben is dirty water. 
However, there are a number of insect diversity and is a type of insect that can withstand 
the high water pollution. You can find a variety of aquatic insects which the corresponding 
quality physical education above the water is quite dirty as well. 
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ชื่อโครงงาน  การศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางรมจากส่วนผสมกากกาแฟ 
Project  aims  to  study  the  growth  of  coffee  ground – added  
oyster  mushrooms. 
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   3. นางสาวสุดารัตน์  อินนุชิต 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางรมจากส่วนผสมกากกาแฟจัดท า

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางรมจากส่วนผสมกากกาแฟและ  เพื่อ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดนางรมจากส่วนผสมกากกาแฟกับไม่มีส่วนผสมจากกากกาแฟโดยมี
ขั้นตอนในการทดลองดังนี้1.  ผสมข้ีเลื่อยยางพารา  ร าละเอียดปูนยิบซัมดีเกลือกากกาแฟน้ าสะอาด2.  น า
ส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันโดยแบ่งเป็น  2  ชุดการทดลองชุดที่  1ชุดที่มีการใส่กากกาแฟเป็นส่วนผสม  ชุด
ที่  2ชุดที่ไม่ใส่กากกาแฟเป็นส่วนผสมแล้วสังเกตการเจริญเติบโตของเห็ดที่มีส่วนผสมกากกาแฟแล้วน าผลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของเห็ดนางรมที่ไม่มีส่วนผสมของกากกาแฟ 

จากผลการทดลองพบว่าเห็ดนางรมจากส่วนผสมกากกาแฟมีการเจริญเติบโตช้ากว่าเห็ดนางรมที่ไม่
มีส่วนผสมกากกาแฟ  และพบว่าเห็ดนางรมจากส่วนผสมกากกาแฟมีกลิ่นหอมของกาแฟ 

 
 

Abstract 
This  science  project  aims  to  study  the  growth  of  coffee  ground – added  

oyster  mushrooms.  The  purpose  of  this   study  is  to  study  the  growth  of  oyster  
mushrooms  added  with  coffee  grounds  and  to  compare  the  growth  of  oyster  
mushrooms  added  with  coffee  grounds  to  the  oyster  mushrooms  without  coffee  
grounds.  The  steps  of  experiment  are  1)  Preparing  all  ingredients  which  compose  
of  rubber – tree  sawdust , powdered  rice  bran , gypsum , magnesium  sulfate , coffee  
grounds , clean  water2)  Mixing  all  ingredients  together – then  separating  into  two  
parts  for  experiment.  The  first  one  is  added  with  the  coffee  grounds  but  the  
second  one  is  none  and  then  we  have  kept  watching  the  growth  of  both  
mushrooms. 

The  result  of  study  was  found  that  the  oyster  mushrooms  added  with  
coffee  grounds  were  growing  more  slowly  than  the  ones  without  coffee  grounds.  
Moreover , coffee – added  mushrooms  smelled  beautifully. 
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ชื่อโครงงาน   การศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดขอนขาวโดยใช้แป้งข้าวเหนียว 
                                          Study on growth of the shiitake mushroom by using  
    white glutinous  rice flour. 
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     บทคัดย่อ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดขอนขาวโดยใช้แป้งข้าวเหนียวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1).เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดขอนขาวโดยใช้แป้งข้าวเหนียว2). เพ่ือศึกษาสัดส่วน
ที่เหมาะสมของการใช้แป้งข้าวเหนียวในการเจริญเติบโตของเห็ดขอนขาวท าการทดลอง  โดยการเพาะเห็ด 
2 กลุ่มดังนี้ สูตร 1 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100  กิโลกรัม ภูไมท์ 1 กิโลกรัม  แร่มอนต์ 1.5 กิโลกรัม ดีเกลือ0.3 
กิโลกรัมแป้งข้าวเหนียว1.5 กิโลกรัมปูนขาว  0.5  กิโลกรัมร าละเอียด 7 กิโลกรัม น้ า 65-75   ลิตร  สูตร 2 
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100  กิโลกรัม ภูไมท์ 1 กิโลกรัม  แร่มอนต์  1.5  กิโลกรัม ดีเกลือ  0.3  กิโลกรัมแป้ง
ข้าวเหนียว 4 กิโลกรัม ปูนขาว  0.5  กิโลกรัม ร าละเอียด  7  กิโลกรัม น้ า 65-75   ลิตร 
 ผลการทดลองพบว่า สูตรที่ 2 ปริมาณของแป้งข้าวเหนียว4 กิโลกรัมมีความเหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของเห็ดขอนขาวมากที่สุดท าให้เห็ดขอนขาวมีขนาดใหญ่ข้ึนน่ารับประทานท าให้เห็นแนว
ทางการพัฒนาการเพาะเห็ดขอนขาวซึ่งเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
 
                                                    Abstract 
 This science project is about the growth of the KhonKhao mushroom; to 
accelerate the growth by using sticky rice flour. The purpose of this research Is  
1). To study the growth of the KhonKhao mushroom; to accelerate the growth by using 
sticky rice flour 2). To study the correct measurerrents of glutinous rice flour in the growth 
between 2 groups ofKhonKhao mushroom. As followsis formula group 100 Kg. of rubber 
wood. 1 kg, of Phu mite, 1.5 kg of mineral Epsom Salts, 0.3 kg of Epsom salts, 1.5 kg of 
sticky rice flour, 0.5 kg of Lime, 7 kg of rice bran, 65 – 75 liters of water. 2ndformular 
group rubber wood sawdust 100 kg, Phu mite 1 kg, mineral Epsom Salts1.5 kg, Epsom Salt 
0.3 kg, Glutinous rice flour 4 kg, lime 0.5 kg, rice bran 7 kg And water 65 – 75 liters. 
 The results showed that.Thesecond  formula group  produced the best results.   2, 
4 kg of rice flovr is amounr the most suitable  look  mase for growing 
khonkhaomushroom,khonkhao Mushroom grow larger and appetizing, This result can be 
used to help KhonKhao farmers produce better mushrooms, thus in crease their income. 
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used to help KhonKhao farmers produce better mushrooms, thus in crease their income. 
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ชื่อโครงงาน  การศึกษาฮอร์โมนเอทธิลีนจากใบสาบเสือที่มีผลต่อการยับยั้งการ 
เจริญเติบโตของหอมแดง 
(The hormone ethylene edges of leaves on growth inhibition of  
shallot) 

โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวรัตติกาล   เงินค า 

2. นางสาวกนกพิชญ์  อักษรนู 
3. นางสาวสิรินทิตย์  พลวิเศษ 

E-mail address kanokpich260642@gmail.com 
โรงเรียน           เลยอนุกูลวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
ครูที่ปรึกษา  1. นางสาวอุไร   โยธะคง 

2. นางสุดารัตน์   คันธี 
ครูที่ปรึกษาพิเศษ 1. นางพิรุณพรรณ   เต็มวงษ์ 

2. นางสาวนิจวรรณ   พิมคีรี 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาฮอร์โมนเอทธิลีนจากใบสาบเสือที่มีผลต่อการยับยั้งการ

เจริญเติบโตของหอมแดง  โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาฮอร์โมนเอทธิลีนจากใบสาบเสือที่มีผลต่อการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของหอมแดง โดยทีขั้นตอนในการทดลองดังนี้ สกัดฮอร์โมนเอทธิลีนจากใบสาบเสือ
ด้วยแอลกอฮอล์ 40% และ 70% เมื่อได้สารสกัดน ามาแช่หอมแดงโดยแบ่งการทดลองเป็น 3 แบบ ได้แก่ 
การทดลองที่ 1 สารสกัดจากใบสาบเสือในแอลกอฮอล์ 40% และน้ าในอัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 2:1การ
ทดลองที่ 2 สารสกัดจากใบสาบเสือในแอลกอฮอล์70% และน้ าในอัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 2:1การทดลอง
ที่ 3 น้ าเปล่าเพ่ือปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหอมแดง 
             จากการทดลองพบว่า ฮอร์โมนเอทธิลีนในใบสาบเสือที่มีการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ 40% และ 
70% มีผลต่อหอมแดงคือ ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของหอมแดงท าให้แดกหน่อช้าลงกว่าหอมแดงที่แช่ใน
น้ าเปล่า ซึ่งฮอร์โมนเอทธิลีนในใบสาบเสือที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ 70% อัตราส่วน 2:1 ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของหอมแดงมากที่สุด 
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Abstracts 
Science projects. The hormone ethylene edges of leaves on growth inhibition of 

shallot, prepared by To study the hormone ethylene edges of leaves on growth inhibition 
of shallots. The up in experiments as follows. Extract the hormone ethylene in leaf edges 
with alcohol and 40% 70% when extract continue soaking the shallots, the experiment is 
3, namely Experiment 1 leaf extract from Chromolaenaodorata in alcohol. 40% and water 
in the ratio of 1: 1 1: and, 2 2: 1 Experiment 2 leaf extract from Chromolaenaodorata in 
alcohol 70% and water ratio, 1: 1 1: 2 and 2: 1 Experiment 3 water. To compare the 
growth. 

From the experiment, it was found that hormone ethylene in leaf edges with 
extraction with alcohol 40% and 70% Affecting the shallots. Is to inhibit the growth of 
onion onion shallot make sprout slower than immersion in water. 
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3, namely Experiment 1 leaf extract from Chromolaenaodorata in alcohol. 40% and water 
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ชื่อโครงงาน  การศึกษาอิฐบล็อกจากฟางข้าวและแกลบผสมดินเหนียว 
   Study to compare regular bricks  against  bricks  made 
                                from rice husks.  
โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน   1. นางสาวมณีวรรณ  ประดิฐแท่น 
   2. นางสาวสกุณา  กรมท ามา 
E-mail  address   earn2554love85@gmail.com 
โรงเรียน   เลยอนุกูลวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
ครูที่ปรึกษา    1. นางสาวสุดารัตน์  คันธ ี
   2. นางพิสมัย  จ าปาสิม 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่อง การศึกษาอิฐบล็อกจากฟางข้าวและแกลบผสมดินเหนียว มีจุดประสงค์ดังนี้ 1.เพ่ือ
การศึกษาวิธีการท าอิฐบล็อกจากฟางข้าวและแกลบผสมดินเหนียว 2.เพ่ือเปรียบเทียบความแข็งแรงของอิฐ
บล็อกจากฟางข้าวและแกลบกับอิฐบล็อกตามท้องตลาด 
 จากผลการเปรียบเทียบความแข้งแรงของอิฐบล็อกจากฟางข้าวและแกลบกับอิฐบล็อกตาม
ท้องตลาดพบว่า อิฐบล็อกตามท้องตลาดไม่ความแข็งแรงในการรับน้ าหนัก 60, 70, 80 กิโลกรัมแต่อิฐบล็อก
จากแกลบมีความแข็งแรงมากกว่าอิฐบล็อกตามท้องตลาดเพราะว่าน้ าหนัก 60 ,70 กิโลกรัม อิฐไม่แตกร้าว
ส่วนน้ าหนัก 80 กิโลกรัม อิฐแตกร้าวและอิฐบล็อกจากฟางข้าวมีความแข็งแรงมากท่ีสุดเพราะรับน้ าหนัก 
60 70 80 กิโลกรัม ได้อิฐไม่แตกร้าว 
 จากผลการทดลองสรุปได้ว่าอิฐบล็อกจากฟางข้าวผสมดินเหนียวมีความแข็งแรงมากท่ีสุด อิฐบล็อก
จากแกลบผสมดินเหนียวมีความแข็งแรงรองลงมาและอิฐบล็อกตามท้องตลาดมีความแข็งแรงน้อยที่สุด 
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Abstract 

 This  science  project  is  study to compare regular bricks   against  bricks  made 
from rice husks . We wanted  to   1)  Study about how to make bricks  from rice straw and 
rice husks mixed with  clay.  2)  To make a comparison  at strength between bricks made 
with rice and clay against regular bricks. 
 Our  test  results  showed  that regular bricks started to cracks with a weight at 80 
kg, but the bricks made from rice did not crack or break  with a weight  at    80 kg. 
 To  summarize  rice bricks are more clurable  than regular bricks. 
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ชื่อโครงงาน  ศึกษาการแตกกอของข้าวจากการปักด าแบบต้นเดียวและการปักด าแบบ 
ปกติ 
Tillering of rice from growing rice a single tree and growing 
ricenormal. 

โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.  นางสาวกณิกนันต์ จันทะโส 
   2.  นางสาวสโรชา สุวรรณเวยีง 
E-mail address …………………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียน   หนองบัวพิทยาคาร อ าเภอ เมืองหนองบัวล าภู จังหวัด หนองบัวล าภู 
ครูที่ปรึกษา  นางสุจิตรา  ผลธุระ 
 

บทคัดย่อ 
 จากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาการแตกกอของข้าวจากการปักด าแบบต้นเดียวและ
การปักด าแบบปกติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแตกกอของข้าว ระหว่างการปักด าแบบต้นเดียวและแบบ
ปักด าปกติ และเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการแตกกอของข้าวที่ปักด าแบบต้นเดียวและแบบปักด า
ปกติโดยมีวิธีการด าเนินงานคือการน าเอาต้นข้าว พันธุ์ กข 6 จ านวน 60 ต้น 
โดยท าการเก็บตัวอย่างมาจากบริเวณแปลงนาของนางสาวอรัญญา  ภูแซมโชติ ณ บ้านโนนขมิ้น  
หมู่ 10 ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู มาปลูกปักด าลงในถังพลาสติก 
จ านวน 30 ใบ โดยแบ่งถังพลาสติกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ใบ ซึ่งกลุ่มที่ 1 ใช้ต้นข้าวจ านวน 15 ต้นเพื่อปัก
ด าแบบต้นเดียวและกลุ่มท่ี 2 ใช้ต้นข้าวจ านวน 45 ต้นเพื่อปักด าแบบปกติ จากนั้นบันทึก 
ผลการทดลองทุก ๆ 2 สัปดาห์  
 จากการทดลองจะพบว่าการปักด าแบบต้นเดียวและการปักด าแบบปกตินั้นมีค่าเฉลี่ยของ การแตก
กอจากการปลูกปักด าต้นเดียวอยู่ที่ 13 ต้นและจากการปลูกปักด าแบบปกติมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่   8 ต้น และมี
ค่าเฉลี่ยของผลผลิตหรือน้ าหนักเมล็ดข้าวจากการปลูกปักด าแบบต้นเดียวอยู่ที่ 107.54 กรัมและจากการ
ปลูกปักด าแบบปกติมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 41.32 กรัม  
 ดังนั้นจากการปลูกข้าวแบบปักด าต้นเดียวมีการแตกกอและได้ผลผลิตที่มากกว่าการปลูกปักด า
แบบปกติ ซึ่งเหมาะแก่การปลูกปักด าเพ่ือให้ต้นข้าวมีผลผลิตที่มากขึ้น 
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Abstract 
 The science project about tillering of rice from growing ricea single tree and 
growing ricenormal haspurposes of this study were to examine tillering of rice 
duringgrowing rice a single tree and growing ricenormal, and to compare yield of rice for 
tilleringfrom growing ricea single tree and growing ricenormal. The method of operation is 
takingthe rice plant Oryza sativa L.by 60trees from the field ofMs.AranyaPhusamchot at 
Ban Nonkamin Moo 10 TambonNonkamin District Meuangnongbualamphu 
ProvinceNongbualamphu. And thengrow rice in 30 buckets of plastic bucket and then 
divided all plastic buckets into two groups of each group 15 buckets, which the first group 
used rice plant 15 trees for growing ricea single tree and the second group used rice plant 
45 trees for growing ricenormal, finally recorded resultof experiment every two weeks. 
 From the experiment that growing ricea single tree and growing ricenormal have 
average tillering of rice from growing ricea single tree is 13 trees, and from growing 
ricenormal is 8 trees, and have averageyield of rice or the weight of rice seed for growing 
ricea single tree is 107.54 grams and growing ricenormal rice is 41.32 grams. Growing rice a 
single tree hastillering and yield of rice more thangrowing ricenormal, so it is the best to 
grow rice for that yield of rice has increased. 
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ชื่อโครงงาน       การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์และการ  
    ยับยั้งการเกิดเชื้อราของผ้าที่ผ่านการซักด้วยน้ ายาซักผ้าผสมซิงค์ออกไซด์นาโนที่ 
    ละลายในกรดแอซิติก   
ประเภท       วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ผู้ท าโครงงาน :   1.  นายกิตติศักดิ์ พูลเพิ่ม      2.  นายรัชนัย ทวีคูณ 
      3.  นายอนาวิน สุภด ี      4.  นายเลอกาล แก้วเจริญ 
ที่ปรึกษาโครงงาน  : 1.  คุณครูธีระพงษ์ พลสูงเนิน 
       2.  คุณครูอ าพันธ์ วันธงชัย 
โรงเรียน  :   อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์และการยับยั้งการเกิด
เชื้อราของผ้าที่ผ่านการซักด้วยน้ ายาซักผ้าผสมซิงค์ออกไซด์นาโนที่ละลายในกรดแอซิติก มีวัตถุประสงค์คือ
1) ศึกษาเข้มข้นของสารละลายกรดแอซิติกที่มีผลต่อความสามารถในการละลายซิงค์ออกไซด์นาโน 2) 
ศึกษาประสิทธิภาพของน้ ายาซักผ้าผสมซิงค์ออกไซด์นาโนในการยับยั้งกลิ่นอับ 3) ศึกษาประสิทธิภาพน้ ายา
ซักผ้าผสมซิงค์ออกไซด์นาโนในการยับยั้งการเกิดเชื้อรา โดยน าผงซิงค์ออกไซด์นาโนมาละลายในสารละลาย
กรดแอซิติกในความเข้มข้น 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.30 และ 0.35 mol/dm3 ปริมาตร 10 ml หลังจากนั้น
น าสารละลายซิงค์ออกไซด์นาโนที่ละลายมาผสมในอัตราส่วนต่างๆเพ่ือให้ได้น้ ายาซักผ้า 4 สูตร คือ สูตรที่ 
1) N–70 100 g + ZnO nano 400 ml + H2O 400 ml + NaCl2 100 g  สูตรที่ 2) N–70 100 g + ZnO 
nano 500 ml + H2O 300 ml + NaCl2 100 g  สูตรที่ 3) N – 70 100 g + ZnO nano 600 ml + H2O 
200 ml + NaCl2 100 g  สูตรที่ 4) N–70 100 g + ZnO nano 700 ml + H2O 100 ml + NaCl2 100 
g มาทดสอบหาประสิทธิภาพการยับยั้งกลิ่นอับและการเกิดเชื้อราบนผ้าฝ้ายดิบโดยน าผ้าฝ้ายดิบมาซักด้วย
น้ ายาซักผ้าทั้ง 4 สูตร และน าน้ าเหงื่อมาฉีดใส่ผ้าฝ้ายดิบจากนั้นน าไปใส่กล่องกระจกท่ีปิดสนิท ตรวจสอบ
ด้วยการดมกลิ่นด้วยการใช้จมูกบันทึกจ านวนวันที่ไม่พบกลิ่นไม่พึงประสงค์ สังเกตด้วยตาผ่านแว่นขยาย 
แล้วน าสูตรสารละลายซิงค์ออกไซด์นาโนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าผสมซิงค์อ
อกไซด์นาโนน าแจกให้กลุ่มตัวอย่างครูและนักเรียนทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยใช้
แบบทดสอบความพึงพอใจ  

จากการทดลองพบว่า สารละลายกรดแอซิติกที่ละลายซิงค์ออกไซด์นาโนได้น้อยที่สุดคือ 
สารละลายกรดแอซิติกเข้มข้น 0.10 mol/dm3 ปริมาตร 10 ml ละลายซิงค์ออกไซด์นาโนได้ 0.07 กรัม จึง
เลือกใช้ความเข้มข้นดังกล่าว เนื่องจากสามารถยังยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดกลิ่นอับได้ 
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด น้ ายาซักผ้าสูตรที่ 4 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดกลิ่นอับ
และจุดด าบน ผ้าฝ้ายดิบได้ดีที่สุดคือสามารถยังยั้งได้เป็นเวลานาน 4 วัน หลังจากทดสอบความพึงพอใจของ
ผู้ใช้น้ ายาซักผ้าสูตรดังกล่าวพบว่า พึงพอใจในระดับดีมาก 73% ระดับดี 18% ระดับพอใช้ 9 %  
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Research Title  : The study of comparing the efficiency inhibit odor and  old 
 through the wash by laundry detergent mixed zinc oxide nano 

soluble in acetic acid. 
    Provider            :     1. Mr. Kittisak Phoonperm      
         2. Mr. Ratchanai Thaweekoon 
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Abstract 
The study of comparing the efficiency inhibit odor and mold through the wash by 

laundry detergent mixed zinc oxide nano soluble in acetic acid aims  1) To study of 
concentration of acetic acid that affects the ability to dissolve the zinc oxide nano.  2) To 
study of laundry detergent mixed with zinc oxide nano to inhibit odor. 3) To study of 
laundry detergent mixed with zinc oxide nano to inhibit the mold. The zinc oxide nano 
powder dissolved in acetic acid concentration is 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.30 and 0.35 
mol/dm3  volume 10 ml After that dissolves zinc oxide nano mix  in different proportions 
to get laundry detergent 4 the formula were 1) N–70 100 g + ZnO nano 400 ml + H2O 400 
ml + NaCl2 100 g  2) N–70 100 g + ZnO nano 500 ml + H2O 300 ml + NaCl2 100 g  3) N – 
70 100 g + ZnO nano 600 ml + H2O 200 ml + NaCl2 100 g  and 4) N–70 100 g + ZnO nano 
700 ml + H2O 100 ml + NaCl2 100 g test the efficiency of inhibit odor and mold on raw 
cotton raw cotton by washing with detergent formulations, both four and take sweat  
water injected into raw cotton and then put into a sealed glass box use the nose with a 
record number of days that are no odors observed by eye through a magnifying glass . 
Then the formula zinc oxide nano the most effective solution to produce a mixture of 
zinc oxide nano products laundry detergent. The clothes were distributed among teachers 
and students to try to determine the effectiveness of the results were satisfied.  
 The results was found that Acetic acid solution to dissolve the zinc oxide nano 
were minimal is Acetic acid solution intense  0.10 mol/dm3 volume 10 ml dissolve zinc 
oxide nano 0.07 g the use of such concentration. Due to it can also prevent the growth of 
microorganisms that can cause odor and minimal environmental impact. Detergent 4 
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formula  is effective in inhibiting odor and spot on. Raw cotton was the best . It can inhibit 
also a long 4 days. After testing the satisfaction of the detergent formulation is found. 
Satisfaction levels of 73% very good, 18% fair, 9%. 
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ชื่อโครงงาน       การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสะระแหน่แบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้เครื่อง 
                        ดื่มชูก าลังและปุ๋ย A : ปุ๋ย B  
ประเภท            วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
ระดับชั้น           มัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้ท าโครงงาน           1.  นาย ณัฏฐพล ฝอยกลาง  
                             2.  นางสาว ฌัลลิกา ทองวิเศษ 
                             3.  นางสาว พิจิตรา พรสุวรรณ 
ที่ปรึกษาโครงงาน      1.  ครูธีระพงษ์ พลสูงเนิน  
                             2.  ครูอ าพันธ์ วันธงไชย  
โรงเรียน                 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 

บทคัดย่อ 
            การศึกษาผลของการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสะระแหน่แบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้
เครื่องดื่มชูก าลังและปุ๋ยA : ปุ๋ยB  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของสะระแหน่แบบไฮโดรโปนิกส์
โดยเปรียบการใช้เครื่องดื่มชูก าลังและปุ๋ยA : ปุ๋ยB ตัวแปรที่จะศึกษา เครื่องดื่มก าลังและปุ๋ยA : ปุ๋ยB ผล
การทดลองพบว่าอัตราส่วนปุ๋ยA : ปุ๋ยB มีผลต่อการเจริญเติบโตโดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์น้ าขังใน
อัตราส่วนปุ๋ยA :ปุ๋ยB คือ 10:10,20:10,30:10,10:30 จากการศึกษาพบว่าสะระแหน่ที่ปลูกในอัตราส่วนปุ๋ย
A :ปุ๋ยB เป็น 10:10 ml เจริญเติบโตได้มากท่ีสุดสังเกตได้จ านวนใบที่เกิดขึ้นใหม่และการเจริญเติบโตของ
สะระแหน่โดยเครื่องดื่มชูก าลังเป็นสารเร่งในการเจริญเติบโตโดยทดลองการปลูกในอัตราส่วนปุ๋ยA : ปุ๋ยB 
10 : 10 ml และเครื่องดื่มชูก าลัง 20 ml เจริญเติบโตได้ดีที่สุดสังเกตได้จากจ านวนใบที่เกิดข้ึนใหม่มาก
ที่สุด จากการทดลองนี้พบว่าเครื่องดื่มชูก าลังมีผลต่อการเจริญเติบโตควรใช้ในปริมาณ 20 ml เพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่ดีหากน้อยกว่า 20 ml จะท าให้เจริญเติบโตช้าเนื่องจากในเครื่องดื่มชูก าลังมีธาตุอาหารที่พืช
ต้องการน้อยส่วนถ้ามากกว่า 20 ml ก็จะท าให้เจริญเติบโตช้าลงเช่นกันเนื่องจากในเครื่องดื่มมีน้ าตาล
ซูโครสซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ท าให้น้ าที่ใช้ในการปลูกเกิดการเน่าเสีย 
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ชื่อโครงงาน       การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสะระแหน่แบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้เครื่อง 
                        ดื่มชูก าลังและปุ๋ย A : ปุ๋ย B  
ประเภท            วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
ระดับชั้น           มัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้ท าโครงงาน           1.  นาย ณัฏฐพล ฝอยกลาง  
                             2.  นางสาว ฌัลลิกา ทองวิเศษ 
                             3.  นางสาว พิจิตรา พรสุวรรณ 
ที่ปรึกษาโครงงาน      1.  ครูธีระพงษ์ พลสูงเนิน  
                             2.  ครูอ าพันธ์ วันธงไชย  
โรงเรียน                 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 

บทคัดย่อ 
            การศึกษาผลของการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสะระแหน่แบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้
เครื่องดื่มชูก าลังและปุ๋ยA : ปุ๋ยB  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของสะระแหน่แบบไฮโดรโปนิกส์
โดยเปรียบการใช้เครื่องดื่มชูก าลังและปุ๋ยA : ปุ๋ยB ตัวแปรที่จะศึกษา เครื่องดื่มก าลังและปุ๋ยA : ปุ๋ยB ผล
การทดลองพบว่าอัตราส่วนปุ๋ยA : ปุ๋ยB มีผลต่อการเจริญเติบโตโดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์น้ าขังใน
อัตราส่วนปุ๋ยA :ปุ๋ยB คือ 10:10,20:10,30:10,10:30 จากการศึกษาพบว่าสะระแหน่ที่ปลูกในอัตราส่วนปุ๋ย
A :ปุ๋ยB เป็น 10:10 ml เจริญเติบโตได้มากท่ีสุดสังเกตได้จ านวนใบที่เกิดขึ้นใหม่และการเจริญเติบโตของ
สะระแหน่โดยเครื่องดื่มชูก าลังเป็นสารเร่งในการเจริญเติบโตโดยทดลองการปลูกในอัตราส่วนปุ๋ยA : ปุ๋ยB 
10 : 10 ml และเครื่องดื่มชูก าลัง 20 ml เจริญเติบโตได้ดีที่สุดสังเกตได้จากจ านวนใบที่เกิดข้ึนใหม่มาก
ที่สุด จากการทดลองนี้พบว่าเครื่องดื่มชูก าลังมีผลต่อการเจริญเติบโตควรใช้ในปริมาณ 20 ml เพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่ดีหากน้อยกว่า 20 ml จะท าให้เจริญเติบโตช้าเนื่องจากในเครื่องดื่มชูก าลังมีธาตุอาหารที่พืช
ต้องการน้อยส่วนถ้ามากกว่า 20 ml ก็จะท าให้เจริญเติบโตช้าลงเช่นกันเนื่องจากในเครื่องดื่มมีน้ าตาล
ซูโครสซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ท าให้น้ าที่ใช้ในการปลูกเกิดการเน่าเสีย 
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Project name        : comparing the growth of mint hydroponics using energy drink  
                               and fertilizerA : fertilizerB 
Type  of  project     : general science 
Provider          : 1. Mr. Nattapon Foyklang 
                                2. Mrs. Chanlika Tongwiset 
                                3. Mrs. Pijitta Pornsuwan 
Consulting project :  1. Mr. Thirapong Ponsungnern 
                             2. Mr. Ampun Wuntongchai 
School                  :  Udonpichairakpittaya 
 

Abstract 
             The effect of comparing the growth of mint in hydroponics using energy drink 
and fertilizerA : fertilizerB aims to study the growth of mint in hydroponics by the use of 
energy drinks and fertilizerA : fertilizerB variant to study energy drinks and fertilizerA : 
fertilizerB, the results showed that the ratio of fertilizerA : fertilizerB influcences growth by 
a pecial planting hydroponics or water by ratio of 10:10, 20:10, 30:10,10:30  

The study found that peppermint grown best in a compost fertilizerA : fertilizerB 
ratio is 10:10ml. growth possible. the emerging and growth of the mint conqumpted a 
catalyst in the growth rate in the experimental planting fertilizerA : fertilizerB 10:10ml.and 
drink 20 ml. best leaves most emerging. The experinments showed that energy drinks 
effect growth. Using 20 ml. in volume, to get good results it less than 20 ml. will slow 
growth in the energy drink nutrients that plants need less. If more than 20 ml, it will grow 
more slowy as well. Since the energy drinks in suerese, which is a microorganism that 
eauses the water used to grow due to spoilag 
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ชื่อโครงงาน       พลังงานเอทานอลจากมะม่วง 
ประเภท        เคมี 
ผู้ท าโครงงาน     1.  นายกรวิชญ์    สมพะยอม 
       2.  นายธนา    สุดสน 
       3.  นางสาวมาสประภา   บุตรินดา 
ที่ปรึกษาโครงงาน     1.  คุณครูธีระพงษ์   พลสูงเนิน 
                   2.  คุณครูอ าพันธ์   วันธงไชย 
โรงเรียน       อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องพลังงานเอทานอลจากมะม่วง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1)ศึกษาคุณสมบัติของ

มะม่วงดิบ ( มะม่วงดิบพันธุ์ฟ้าลั่น,มะม่วงดิบพันธุ์แก้ว,มะม่วงดิบพันธุ์น้ าดอกไม้ ) ที่น ามาผลิตเอทานอล  2)
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอล ได้แก่ อุณหภูมิก่อนการหมักเอทานอล , เอนไซม์ , ยีสต์ , น้ าตาล 
และระยะเวลาหมัก  3)ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเอทานอลจากวัตถุดิบที่เติมลงไป ได้แก่ น้ าตาลและนม
จืด และ 4)ศึกษาระยะเวลาในการเติมวัตถุดิบที่มีผลต่อการเกิดเอทานอลจากระยะเวลาที่เติมวัตถุดิบ  โดยผู้
ศึกษาแบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวัตถุดิบที่จะน ามาผลิตเอทานอล และขั้นตอน
ที่ 2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเอทานอล  

จากการทดลองพบว่า วัตถุดิบที่น ามาท าการหมักแล้วได้เอทานอลความเข้มเข้นสูงสุดคือ มะม่วง
ดิบพันธ์ฟ้าลั่นที่ไม่ผ่านการต้มที่ความร้อนอุณหภูมิ 60 °c เป็นเวลา 5 นาท,ี ไม่เติมยีสต์และเอนไซม์ในการ
หมัก โดยหมักวัตถุดิบ  คือ มะม่วงดิบพันธ์ฟ้าลั่น , นมจืด และน้ าตาล ในอัตราส่วน 4:5:1  และ 2:5:1 ลง
ไปพร้อมกันได้เอทานอลที่มีความเข้มข้นสูงสุดคือ  50 %(v/v)  ตั้งแต่วันที่ 1 ของการหมักและความเข้มข้น
คงท่ีจนถึงวันที่ 7 ของการหมัก  โดยที่อุณหภูมิ , เอนไซม์และยีสต์ไม่มี    ผลต่อความเข้มข้นของเอทานอล
ที่เกิดขึ้น แต่น้ าตาลมีผลต่อความเข้มข้นที่หมักได้  นมจืดมีผลต่อความคงที่ของความเข้มข้นของ เอทานอล
และการเติมวัตถุดิบทั้ง 3 ลงพร้อมกันตั้งแต่เริ่มหมักมีผลท าให้ระยะเวลาที่เกิดความเข้มข้นสูงสุดขึ้น 
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รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

240 

 

ชื่อโครงงาน       พลังงานเอทานอลจากมะม่วง 
ประเภท        เคมี 
ผู้ท าโครงงาน     1.  นายกรวิชญ์    สมพะยอม 
       2.  นายธนา    สุดสน 
       3.  นางสาวมาสประภา   บุตรินดา 
ที่ปรึกษาโครงงาน     1.  คุณครูธีระพงษ์   พลสูงเนิน 
                   2.  คุณครูอ าพันธ์   วันธงไชย 
โรงเรียน       อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องพลังงานเอทานอลจากมะม่วง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1)ศึกษาคุณสมบัติของ

มะม่วงดิบ ( มะม่วงดิบพันธุ์ฟ้าลั่น,มะม่วงดิบพันธุ์แก้ว,มะม่วงดิบพันธุ์น้ าดอกไม้ ) ที่น ามาผลิตเอทานอล  2)
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอล ได้แก่ อุณหภูมิก่อนการหมักเอทานอล , เอนไซม์ , ยีสต์ , น้ าตาล 
และระยะเวลาหมัก  3)ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเอทานอลจากวัตถุดิบที่เติมลงไป ได้แก่ น้ าตาลและนม
จืด และ 4)ศึกษาระยะเวลาในการเติมวัตถุดิบที่มีผลต่อการเกิดเอทานอลจากระยะเวลาที่เติมวัตถุดิบ  โดยผู้
ศึกษาแบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวัตถุดิบที่จะน ามาผลิตเอทานอล และขั้นตอน
ที่ 2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเอทานอล  

จากการทดลองพบว่า วัตถุดิบที่น ามาท าการหมักแล้วได้เอทานอลความเข้มเข้นสูงสุดคือ มะม่วง
ดิบพันธ์ฟ้าลั่นที่ไม่ผ่านการต้มที่ความร้อนอุณหภูมิ 60 °c เป็นเวลา 5 นาท,ี ไม่เติมยีสต์และเอนไซม์ในการ
หมัก โดยหมักวัตถุดิบ  คือ มะม่วงดิบพันธ์ฟ้าลั่น , นมจืด และน้ าตาล ในอัตราส่วน 4:5:1  และ 2:5:1 ลง
ไปพร้อมกันได้เอทานอลที่มีความเข้มข้นสูงสุดคือ  50 %(v/v)  ตั้งแต่วันที่ 1 ของการหมักและความเข้มข้น
คงท่ีจนถึงวันที่ 7 ของการหมัก  โดยที่อุณหภูมิ , เอนไซม์และยีสต์ไม่มี    ผลต่อความเข้มข้นของเอทานอล
ที่เกิดขึ้น แต่น้ าตาลมีผลต่อความเข้มข้นที่หมักได้  นมจืดมีผลต่อความคงที่ของความเข้มข้นของ เอทานอล
และการเติมวัตถุดิบทั้ง 3 ลงพร้อมกันตั้งแต่เริ่มหมักมีผลท าให้ระยะเวลาที่เกิดความเข้มข้นสูงสุดขึ้น 
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Project name  :        Energy Ethanol From Mangoes 
Type  of  project :        Chemistry 
Provider          :        1. Mr. Krawich  Somphayom 
                                       2. Mr. Thana  Sudson 

                   3. Miss. Masprapa  Butrinda 
Consultant           :        1. Mr. Theeraphong   Ponsungnear 
                                        2. Mr. Ampun   Wunthongchai 
School            :         Udonpichairakpitthaya 
 

Abstract 
The project of energy of ethanol from mango, the objectives of the study were 1) 

study the properties of mango (Mangifera indica Linn, Mangifera indica Linn, Mangifera 
indica Linn) used to produce ethanol. 2) study the factors that influence the production 
of ethanol, including temperature before fermentation for ethanol, enzymes, yeast, sugar 
and fermentation period. 3) to study the factors affecting formation of ethanol from raw 
materials added, including sugar and milk 4) During the study, the addition of raw 
materials affecting the ethanol from the fill material. The study was divided into two 
phases: Phase 1 To study material that will be used to produce ethanol and phase 2 To 
study of factors affecting the ethanol. It was found that Raw materials used to make 
ethanol fermentation has the highest intensity were raw mango varieties Mangifera indica 
Linn that has been cooked to a temperature of 60 ° c heat for 5 minutes, no additives 
and enzymes in yeast fermentation. The compost materials is Mango Federation 
Mangifera indica Linn, milk and sugar in a ratio of 4:5:1 and 2:5:1 to once ethanol has the 
highest concentration of 50% (v/v). Since the first day of fermentation and concentration 
continued until the 7th day of the fermentation temperature, enzyme and yeast does not 
affect the concentration of ethanol was happening. But glucose concentrations can affect 
the fermented milk and affect the stability of the concentration of ethanol and fill 
material into the third well from the start composting. As a result, at the highest 
concentrations. 
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ชื่อโครงงาน   การทดสอบประสิทธิภาพของนมจืด นมข้นหวาน นมเปรี้ยว และเครื่องดื่มชูก าลัง  
   ที่มีผลต่อการงอกของข้าวกล้องและข้าวเปลือก 
   The Performance tests of Milk , Sweetened condensed milk, curd  
   milk energy drink is Affecting to The proliferation of brown rice  
   and paddy. 
โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นางสาวกัญญารัตน์   สุโคตร  
   2.นางสาวจิรัชญา   ลีฝ้าย  
   3.นางสาวโสภิตา   สมวงษา 
E-mail address many_coopver@hotmail.co.th 
โรงเรียน   อุดรพิทยานุกูล  อ าเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา    นางสาวพัฒนี    พันธผล 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาพบว่า นมเปรี้ยวสามารถท าให้ข้าวกล้องและข้าวเปลือกงอกได้ในปริมาณที่เยอะที่สุด 
เมื่อคณะผู้จัดท าได้น าข้าวกล้องและข้าวเปลือกมาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นการงอกว่าข้าวชนิดใดมีเปอร์เซ็น
การงอกมากกว่ากันในเวลา 72 ชั่วโมง แล้วพบว่า เปอร์เซ็นการงอกของข้าวทั้งสองชนิดที่แช่ในนมเปรี้ยว 
สามารถงอกได้ในปริมาณท่ีเยอะที่สุด ซึ่งอาจสรุปได้ว่า นมเปรี้ยว สามารถท าให้การงอกของข้าวกล้องงอก
และข้าวเปลือกได้ดีที่สุดและอาจมีสารบางอย่างที่มีผลต่อการงอกของข้าวกล้องงอกและข้าวเปลือก 
 

Abstract 
 The study found that Curd Milk can be germinate brown rice and paddy in large 
quantities at the most. When the organizers could bring brown rice and paddy rice 
germination percentage compared with the kind of percentage germinate over the last 72 
hours, it was found that the percentage of germination of both types of rice soaked in 
sour milk. Can germinate much volume as possible. It may be concluded that milk can 
cause proliferation of germinated brown rice and the best and may have some substance 
that affects the germination and germinated brown rice. 
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และข้าวเปลือกได้ดีที่สุดและอาจมีสารบางอย่างที่มีผลต่อการงอกของข้าวกล้องงอกและข้าวเปลือก 
 

Abstract 
 The study found that Curd Milk can be germinate brown rice and paddy in large 
quantities at the most. When the organizers could bring brown rice and paddy rice 
germination percentage compared with the kind of percentage germinate over the last 72 
hours, it was found that the percentage of germination of both types of rice soaked in 
sour milk. Can germinate much volume as possible. It may be concluded that milk can 
cause proliferation of germinated brown rice and the best and may have some substance 
that affects the germination and germinated brown rice. 
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ชื่อโครงงาน  การศึกษาประสิทธิภาพในการไล่หอยทากโดยใช้น้ าหมักชีวภาพจาก ฝักคูณ           
   ใบขี้เหล็กและใบสะเดา 
   The Performance tests of Enzyme Ionic Plasma for chasing snails. 
โครงงานสาขาวิชา  ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นายพิชญวัฒน์  ทองอุ่น    
   2.นายปิยภูมิ  มิตรภานนท์  
   3.นางสาวปิยะธิดา หมอกต้ายซ้าย  
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บทคัดย่อ 
 โครงงาน เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพจากฝักคูณ ใบขี้เหล็กและใบสะเดาใน
การไล่หอยทาก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบว่าน้ าหมักจากพืชชนิดใดสามารถไล่หอยทากได้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  วิธีท าการทดลอง คือ เตรียมชุดการทดลองโดยการจ าลองสวนถาดออกเป็น 2 ชุด 
คือ ชุดควบคุมและชุดทดลองซึ่งมีหอยทากอยู่ แล้วท าการฉีดพ่นด้วยน้ าหมักชีวภาพจากฝักคูณ ใบขี้เหล็ก
และใบสะเดา เปรียบเทียบว่าน้ าหมักจากพืชชนิดใดสามารถไล่หอยทากได้ดีที่สุด  พบว่าน้ าหมักจากฝักคูณ
มีประสิทธิภาพในการไล่หอยทากได้  95%  อันดับสอง คือ น้ าหมักจากใบขี้เหล็กมีประสิทธิภาพในการไล่
หอยทากได้  48% และน้ าหมักจากใบสะเดามีประสิทธิภาพในการไล่หอยหอยทากได้  6%   
 

ABSTRACT 
 Prepare a series of experiments to simulate the tray into two sets of controls and 
treatments, which are snails. Then sprayed with fermented pods multiply. Cassia leaves 
and Neem leaves Compare the ferment plant species can displace snail best. The ferment 
of the sheath by Powerful punching snail was 95%, the second is the fermented juice of 
the leaves, cassia effective in chasing snails are 48% and compost from leaves of  Neem 
are effective in chasing snails snails 6% 
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ชื่อโครงงาน   หางไหลแดงปราบศัตรูพืช 
   Organic insecticide From Derris extract 
โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นางสาวกุลธิดา  กิติราช 
   2.นางสาวณัฏฐณิชา พูลเพิ่ม 
   3.นางสาวปริชญา   คลังช านาญ 
   4.นายวุฒิชัย      รักญาติ 
E-mail address palm5my_pixie@hotmail.co.th 
โรงเรียน  อุดรพิทยานุกูล   อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา  นางสาวพัฒนี   พันธผล 
เ 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง หางไหลแดงปราบศัตรูพืช มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากหางไหลแดงในการก าจัดเพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดแถบลายในผักคะน้าและ
หนอนแมลงวันในถั่วฝักยาว โดยวิธีการน าสารสกัดหยาบมาฉีดใส่แมลงศัตรูพืชทดลอง  จากการศึกษาพบว่า 
สารสกัดหยาบจากหางไหลแดงมีประสิทธิภาพในการก าจัดเพลี้ยอ่อนได้ดีมากถึงร้อยละ 100   รองลงมาคือ
ด้วงหมัดแถบยาวและหนอนแมลงวัน  เมื่อทดสอบเพลี้ยอ่อนในอัตราส่วนของสารสกัดจากหางไหลแดงต่อ
น้ าคืออัตราส่วน 70 : 30 สามารถก าจัดเพลี้ยอ่อนได้ถึงร้อยละ 96.67  รองลงมาคืออัตราส่วน 50 : 50  
ร้อยละ 63.33  และอัตราส่วน 70 : 30  ร้อยละ 43.33 ตามล าดับ 

 
Abstract 

The purpose of this project is to compare the performances of the raw extract 
insect repellentsfrom Derris Elliptica. There are three samples of this project ; the aphids 
on the lettuce, the striped flea beetle on Chinese broccoli and the maggots on long bean. 
The study found that the extract has the effective results in getting rid of aphids 100%, 
followed by the striped flea beetles 90% which has no effect on the maggots.  The best 
ration of the amount of water and the extract for getting rid of the aphids is 70:30, which 
can affect 96.67%, followed by the 50:50 ratio which can affect 63.33% and the 70:30 
ration which can affect 43.33% respectively. 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง หางไหลแดงปราบศัตรูพืช มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากหางไหลแดงในการก าจัดเพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดแถบลายในผักคะน้าและ
หนอนแมลงวันในถั่วฝักยาว โดยวิธีการน าสารสกัดหยาบมาฉีดใส่แมลงศัตรูพืชทดลอง  จากการศึกษาพบว่า 
สารสกัดหยาบจากหางไหลแดงมีประสิทธิภาพในการก าจัดเพลี้ยอ่อนได้ดีมากถึงร้อยละ 100   รองลงมาคือ
ด้วงหมัดแถบยาวและหนอนแมลงวัน  เมื่อทดสอบเพลี้ยอ่อนในอัตราส่วนของสารสกัดจากหางไหลแดงต่อ
น้ าคืออัตราส่วน 70 : 30 สามารถก าจัดเพลี้ยอ่อนได้ถึงร้อยละ 96.67  รองลงมาคืออัตราส่วน 50 : 50  
ร้อยละ 63.33  และอัตราส่วน 70 : 30  ร้อยละ 43.33 ตามล าดับ 

 
Abstract 

The purpose of this project is to compare the performances of the raw extract 
insect repellentsfrom Derris Elliptica. There are three samples of this project ; the aphids 
on the lettuce, the striped flea beetle on Chinese broccoli and the maggots on long bean. 
The study found that the extract has the effective results in getting rid of aphids 100%, 
followed by the striped flea beetles 90% which has no effect on the maggots.  The best 
ration of the amount of water and the extract for getting rid of the aphids is 70:30, which 
can affect 96.67%, followed by the 50:50 ratio which can affect 63.33% and the 70:30 
ration which can affect 43.33% respectively. 
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ชื่อโครงงาน    การศึกษาวิธีการกระตุ้นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าด้วยการกลบน้ าแข็งและแช่ด้วย 
     น้ าเย็นอุณหภูมิเริ่มต้น 10 องศาเซลเซียสที่ส่งผลต่อน้ าหนักของดอกเห็ดนางฟ้า 
     Study on how to stimulate the infected mushroom bag cover with ice 
       and soak with cold water temperature 10 C affecting the weight of  
     the  grey oyster mushroom. 
โครงงานสาขาวิชา  ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน   1.  นางสาว  รุจนา  สุวรรณแดง       
     2.  นางสาว  ชลดา  พลาจันทร์    
E-mail address  belle.inmotor@hotmail.com 
โรงเรียน     นครพนมวิทยาคม     อ าเภอเมือง     จังหวัดนครพนม  
ครูที่ปรึกษาโครงงาน  1.  นาง  ปาริชาต   เจริญรัตน์ 
      2.  นาย  ปริวรรต   มีหนองหว้า 
ที่ปรึกษาพิเศษ    นาย  ราชัย  เสนจันทร์ฒิชัย 

บทคัดย่อ 
  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาวิธีการกระตุ้นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าด้วยการกลบน้ าแข็ง
และแช่ด้วยน้ าเย็นอุณหภูมิเริ่มต้น 10 องศาเซลเซียสที่ส่งผลต่อน้ าหนักของดอกเห็ดนางฟ้า มีจุดประสงค์
คือเพ่ือศึกษาวิธีการกระตุ้นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าด้วยการกลบน้ าแข็งและแช่ด้วยน้ าเย็นอุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียสที่ส่งผลต่อน้ าหนักของดอกเห็ดนางฟ้า และมีสมมติฐานคือวิธีการกระตุ้นด้วยการแช่ด้วยน้ าเย็น
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสส่งผลท าให้มีน้ าหนักของดอกเห็ดนางฟ้ามากกว่าน้ าหนักของดอกเห็ดนางฟ้าที่
ได้จากวิธีการกลบน้ าแข็ง โดยมีตัวแปรต้นคือการกลบก้อนเชื้อเห็ดด้วยน้ าแข็ง และการแช่ก้อนเชื้อเห็ดด้วย
น้ าอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ตัวแปรตามคือน้ าหนักแบบแห้งของดอกเห็ด และมีวิธีการทดลอง คือ จะน า
ก้อนเห็ดนางฟ้ามา 30 ก้อน รดน้ าวันละ 3 เวลา เป็นเวลา  3 วันเพื่อให้เชื้อเห็ดพร้อมที่จะถูกกระตุ้น 
จากนั้นแบ่งก้อนเชื้อเห็ดเป็นกองละ 10 ก้อนแล้วท าการกระตุ้น ดังนี้ วิธีที่ 1 ไม่ใช้วิธีการกระตุ้นใดๆ วิธีที่ 2  
ใช้วิธีการกลบด้วยน้ าแข็ง นั่นคือน าก้อนเห็ดทั้ง 10 ก้อน  มาวางเรียงกันแล้วใช้น้ าแข็งบดกลบก้อนเห็ดให้
ทั่ว เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วน าก้อนเห็ดกลับไปวางที่ชั้นเห็ดดังเดิม วิธีที่ 3  ใช้การแช่ก้อนเห็ดในน้ าอุณหภูมิ 
10 องศาเซลเซียส นั่นคือน าก้อนเห็ดทั้ง 10 ก้อน มาแช่ในน้ าอุณหภูมิเริ่มต้น 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 
ชั่วโมง แล้วน าก้อนเห็ดกลับไปวางที่ชั้นเห็ดดังเดิม หลังจากท าวิธีการกระตุ้นเสร็จสิ้น จะใช้เวลาในการรดน้ า 
เป็นเวลา 1 สัปดาห์เพื่อให้ดอกเห็ดเจริญเติบโต พอครบ 1 สัปดาห์ก็เก็บเกี่ยวดอกเห็ดในแต่ละวิธีน าไปชั่ง
น้ าหนักท้ังแบบสด และแบบแห้งและบันทึกผล 
 สรุปผล ค่าของน้ าหนักของดอกเห็ดนางฟ้าที่ชั่งแบบแห้ง น้ าหนักของดอกเห็ดนางฟ้าที่ไม่ได้ใช้วิธี
กระตุ้นมีน้ าหนักเฉลี่ยต่อก้อนเป็น 0 กรัม ส่วนน้ าหนักของดอกเห็ดนางฟ้าที่ใช้การกระตุ้นด้วยวิธีกลบด้วย
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น้ าแข็งมีน้ าหนักเฉลี่ยต่อก้อนเป็น 7.75 กรัม และน้ าหนักของดอกเห็ดนางฟ้าที่ใช้วิธีกระตุ้นด้วยการแช่น้ า
เย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีน้ าหนักเฉลี่ยต่อก้อนเป็น 9.04 กรัม 
 

ABSTRACT 
 

 Science projects. Study on how to stimulate the infected mushroom bag cover 
with ice and soak with cold water temperature 10 C affecting the weight of the grey oyster 
mushroom . The purpose is Study on how to stimulate the infected mushroom bag cover 
with ice and soak with cold water temperature 10 C affecting the weight of the grey oyster 
mushroom . The  assumption is that the infected mushroom bag soak with cold water 
temperature 10 C makes  the weight of the mushrooms fairy is more than stimulate by 
cover with ice. A variant is infected mushroom bag cover with ice and soak with cold 
water temperature 10 C. The dependent variable is the weight of dried mushrooms. 
Experimental method is to bring the infected mushroom bag 30 cubes watered 3 times 
daily for 3 days to mushroom ready to be activated  and then divide the mushroom as it 
10 cubes after that do the stimulation. Method 1  do not use any activation. method  2 
used to cover with ice  for 4 hours. Method  3 is  to soak the infected mushroom bag in 
the water temperature start 10 C for 4 hours. After the completion stimulation. Will take 
to the water for 1 week  enough 1 week it harvested mushrooms in each method brought 
to weigh  fresh and dried, and record the results. 
 Conclusion the value of the weight of the grey oyster mushroom  weighing dried. 
The weight of the grey oyster mushroom  that does not use activation method with 
average weight per cube is a 0 grams. The weight of the grey oyster mushroom  that use 
the activated by cover with ice weigh on average to be 7.75 grams. The weight of grey 
oyster mushroom  stimulation using the cold water temperature of 10 degrees Celsius , 
the average weight is 9.04 grams per cube. 
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ชื่อเรื่อง    ศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของดอกมะลิจากน้ าหมักดอกไม้  
    (comparative study about rupture of jasmine flower by flower’s   
                  fermented  water ) 
โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
คณะผู้ศึกษา   1.  นางสาวพัชรินทร์ ชุมปลา 
   2.  นางสาวพรทิวา บุญพิมพ์ 
   3.  นางสาวอุษณีย์ แสบงบาล 
E-mail address  boonpim_sc@hotmail.com 
โรงเรียน   นครพนมวิทยาคม อ าเภอ เมือง จังหวัด นครพนม 
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   3.  นายวิโรจน์  วงศ์ศิริ 
 

บทคัดย่อ 
  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง  ศึกษาและเปรียบเทียบการแตกดอกของต้นมะลิจากน้ าหมัก
ดอกไม้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการแตกดอกของต้นมะลิจากน้ าหมักดอกไม้  
มีสมติฐาน คือ น้ าหมักจากดอกอินทนิลสามารถท าให้ต้นมะลิแตกดอกได้จ านวนดอกมากกว่าน้ าหมักจาก
ปลีกล้วยและน้ าหมักจากดอกราชพฤกษ์ โดยมีตัวแปรต้น คือ น้ าหมักจากดอกอินทนิล , ดอกราชพฤกษ์ 
และปลีกล้วย  ตัวแปรตาม คือ ปริมาณการแตกดอกของต้นมะลิ วิธีการทดลองมีดังนี้ เตรียมดอกอินทนิล 
ดอกราชพฤกษ์ และปลีกล้วย อย่างละ 1 กิโลกรัม หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) 500 มิลลิลิตร น้ า 1 ลิตร 
น าดอกอินทนิลผสมกับน้ าและหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาทิ้งไว้ 15 วัน ดอกราช
พฤกษ์และปลีกล้วยก็ท าเช่นเดียวกัน เมื่อระยะเวลาครบ 15 วัน น าน้ าหมักไปทดลองกับต้นมะลิโดยวัด
ปริมาตรอัตราส่วนของ น้ า : น้ าหมัก เท่ากับ 500 (มิลลิลิตร) : 1 (มิลลิลิตร) และ 500 (มิลลิลิตร) : 2 
(มิลลิลิตร) ใช้สเปรย์ฉีดน้ าเป็นเวลา 10 วัน บันทึกผลโดยการสังเกตและจดบันทึกในตาราง  จากการทดลอง
ผลที่ได้พบว่า ต้นมะลิที่ใช้น้ าหมักจากดอกอินทนิลฉีดน้ า มีจ านวนดอก เท่ากับ 7 และ 11 ดอก ซึ่งมีการ
แตกดอกได้ดีและมีจ านวนดอกมากกว่าน้ าหมักจากปลีกล้วยที่มีจ านวนดอก เท่ากับ 6 และ 9 ดอก และน้ า
หมักจากดอกราชพฤกษ์ที่มีจ านวนดอก เท่ากับ 6 และ 8 ดอก 
จากการทดลองจะสังเกตได้ว่าอัตราส่วนของน้ า : น้ าหมัก เท่ากับ 500 : 1 ของน้ าหมักอินทนิล สามารถ
ส่งผลต่อการแตกดอกของดอกมะลิได้มากท่ีสุดและในอัตราส่วน 500 : 2 ของน้ าหมักอินทนิลมีการแตกดอก
ของดอกมะลิมากท่ีสุด   
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ABSTRACT 
  Science project of comparative study about rupture of jasmine flower by 
flower’s fermented water.  The objective for studying and paralling about rupture of 
jasmine flower by using the fermented water.  The hypothesis is fermented’s water from 
Lagerstroemia speciosa made fusmine ruptured over more than fermented water from 
banana blossom and cassia fistula.  The first variable is fermented water from 
Lagerstroemia speciosa , cassia fistula and banana blossom.  The second variable is 
ruptured of jasmine flower. 
  From the experimental , summarize that fermented water from Lagerstroemia 
speciosa made fusmine ruptured about seven and eleven flowers in ten days.  Fermanted 
water from banana blossom made fusmine ruptured about six and nine flowers  at the 
same time.  And fermented water form cassia fistula made fusmine ruptured about six 
and eight flowesr at the same time.  So , fermented water from Lagerstroemia speciosa 
made fusmine ruptured over more than fermented water from banana blossom and 
cassia fistula. 
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ชื่อโครงงาน    การศึกษาสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ S.aureus 
     A Study of Some Herbs on S.aureus Inhibition 
โครงงานสาขา   ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงาน   1.  นางสาว ณิชารีย์ ฝ่ายอินทร์ 
     2.  นางสาว ศิริลักษณ์ น้อยโส 
     3.  นางสาว ศุภานัน   แผงดา 
E-mail address   fha1392541@hotmail.com 
โรงเรียน     นครพนมวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ครูที่ปรึกษา    คุณครู ปาริชาต  เจริญรัตน์ 
     คุณครู ปริวรรต  มีหนองหว้า 
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เพ่ือศึกษาวิธีสกัดสารจากสมุนไพรและชนิดของสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ S.aureus โดยแบ่งการ
ทดลองออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การสกัดสารจากสมุนไพร 5 ชนิด คือ หอมแดง , แตงกวา , 
กระเทียม , แครอท และมันฝรั่ง โดยวิธี สกัดด้วยเอทานอล 95% , สกัดด้วยน้ ากลั่นและการค้ันสด ตอนที่ 2 
ทดสอบการยับยั้งเชื้อ S.aureus ใช้ระยะเวลา 48 ชั่วโมง   สรุปผลการทดลอง พบว่า 
วิธีการสกัดด้วยน้ ากลั่น มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ S.aureus ดีที่สุดและมันฝรั่งที่สกัดด้วยน้ ากลั่นสามารถยับยั้ง
เชื้อได้ดีที่สุด 
           

ABSTRACT 
The project work, A Study of Some Herbs on S.aureus Inhibition, aims to 

investigate the method of herb extraction and type of herbs on S.aureus inhibition. There 
were two steps of the experiment. According to Step 1, shallots, cucumbers, garlic, carrots 
and potatoes were extracted by the three methods extraction. Step 2 began with 48-hour 
S.aureus inhibition test. 

It can be concluded that distilled water extraction method and potatoes extracted 
by distilled water provided best result on S.aureus inhibition. 
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Abstract 
 Currently the plant has problem with the slow growth and an insect infestation 

that lead  the farmer try to find the way solve the problem. They have been using the 
chemical fertilizers or chemicals to stimulate the growth of plant for a long time. But it 
affects to the soil maybe make it's on  a bad condition or degradation if use it too much. 
From the reasons we have an idea to make a hormone of plant by using the leaves from 
coccinia grandis , morning glory, mango, eucalyptus, citronella to stimulate and accelerate 
the growth of plant. The purposes of the project are 1. to produce a hormone of plant 
that can stimulate and accelerate the plant growth and province the insect, 2. to find 
suitable ratio of materials that is used to make the hormone, 3.  to study which plants are 
suitable to be use to make the hormone to prevent soil degradation and help increase 
agricultural products.  
                  Form the study the best  hormone that can stimulate and accelerate the 
growth of plant is the hormone from coccinia grandis  the second is morning glory. When 
we bring both of them mix together and fermented for 7 – 10 days in the different ratio 
to find the most suitable ratio and that most suitable ratio is the ratio of plant leaves : 
molasses : EM : water  is  500 g : 50 cm3: 100cm3:100cm3 . 
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เชื้อ Staphylococcus aureus จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่เป็น 
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1,000ppm 800ppm 600ppm 400ppm 200ppm 100ppm และ 50ppm 

จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพร ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย เปลือกพะยอม เปลือกข่อย 
และรากแก้ว ความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ที่ 50ppm 
ดังนั้นความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ของพืชแต่ละชนิดไม่
แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
  น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีศักยภาพที่น าไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเซลล์เดียวบาง
ชนิดได้  ผู้จัดท าจึงได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาในน้ าทิ้งจากโรงงานผลิตเส้น
ขนมจีน เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ าทิ้งจากโรงงานขนมจีนก่อนและหลังการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายโดย วัดค่าความขุ่น พีเอช และของแข็งที่ละลายได้ ก่อนและหลังเพาะเลี้ยงสาหร่าย ท า
การทดลองโดยเก็บน้ าทิ้งจากโรงงานเส้นขนมจีน น ามาเจือจางด้วยน้ ากลั่น 7 อัตราส่วน คือ น้ าทิ้ง 100% 
80% 60% 50% 40% 20% และ น้ ากลั่น 100%  จากนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกน าไปเลี้ยงสาหร่ายเลย 
ส่วนที่ 2 หมักให้เกิดการสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนเป็นเวลา 7 วัน แล้วน ามาเลี้ยงสาหร่าย ท า
การบันทกึ วัดค่าความขุ่น พีเอช และของแข็งท่ีละลายได้ ก่อนและหลังเพาะเลี้ยงสาหร่ายในน้ าทิ้งทุกการ
ทดลอง เมื่อท าการทดลองครบ 10 วันท าการวัดการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา  

ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลาในน้ าทิ้งจาก
โรงงานผลิตเส้นขนมจีนที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก คือ การเลี้ยงในน้ าทิ้งที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการสลาย
สารอินทรีย์ ในน้ าทิ้ง 100%  รองลงมาคือ น้ าทิ้งท่ีเจือจางด้วนน้ ากลั่น 80% และ 60% ตามล าดับ  
ส่วนชุดการทดลองที่ใช้น้ ากลั่น 100% ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพบการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา
น้อยที่สุด 
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ชนิดได้  ผู้จัดท าจึงได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาในน้ าทิ้งจากโรงงานผลิตเส้น
ขนมจีน เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ าทิ้งจากโรงงานขนมจีนก่อนและหลังการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายโดย วัดค่าความขุ่น พีเอช และของแข็งที่ละลายได้ ก่อนและหลังเพาะเลี้ยงสาหร่าย ท า
การทดลองโดยเก็บน้ าทิ้งจากโรงงานเส้นขนมจีน น ามาเจือจางด้วยน้ ากลั่น 7 อัตราส่วน คือ น้ าทิ้ง 100% 
80% 60% 50% 40% 20% และ น้ ากลั่น 100%  จากนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกน าไปเลี้ยงสาหร่ายเลย 
ส่วนที่ 2 หมักให้เกิดการสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนเป็นเวลา 7 วัน แล้วน ามาเลี้ยงสาหร่าย ท า
การบันทกึ วัดค่าความขุ่น พีเอช และของแข็งท่ีละลายได้ ก่อนและหลังเพาะเลี้ยงสาหร่ายในน้ าทิ้งทุกการ
ทดลอง เมื่อท าการทดลองครบ 10 วันท าการวัดการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา  

ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลาในน้ าทิ้งจาก
โรงงานผลิตเส้นขนมจีนที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก คือ การเลี้ยงในน้ าทิ้งที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการสลาย
สารอินทรีย์ ในน้ าทิ้ง 100%  รองลงมาคือ น้ าทิ้งท่ีเจือจางด้วนน้ ากลั่น 80% และ 60% ตามล าดับ  
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Abstract 
  Wastewater from food industry has the potential to be used in the cultivation of 
algae. The study was aimed at studying the culture Chlorella sp. in rice vermicelli 
industry. To study the physical and chemical properties of wastewater from rice vermicelli 
industry before and after the algae culture. By measuring turbidity, pH and soluble solids 
before and after culturing algae. The experiment by collecting wastewater from rice 
vermicelli industry. Be diluted with distilled water for seven ratio of water 100% 80% 60% 
50% 40% 20% and distilled water, 100%, and then divided into two parts, the first to 
cultivation of algae, the second fermentation for the breakdown of substances organic by 
anaerobic bacteria for 7 days and then cultivation of algae. Measuring turbidity, pH and 
soluble solids before and after culturing algae. When tested after 10 days to measure the 
growth of Chlorella sp. 
  The results showed that The optimum ratio for the growth of Chlorella sp. In 
wastwater from rice vermicelli industry Best 3 ranking in untreated fermentation 
wastewater of 100%. Followed by the wastwater diluted with distilled water of 80% and 
60% respectively. But the experiment used 100% distilled water culture Chlorella sp. 
found in the growth of minimum. 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา เรื่อง ผลของสารสกัดหยาบจากพืชบางชนิด 

ต่อการเจริญเติบโตของรากถั่ว จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาผลของสารสกัดหยาบของใบสาบเสือและสารสกัดหยาบ
ของใบสะเดาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากถ่ัว ในตอนที่ 1 ศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ 
ใบสะเดา และน้ าในการเร่งการเจริญเติบโตของรากถ่ัวเขียว ผลที่ได้จากการทดลอง คือ สารสกัดหยาบจาก
ใบสาบเสือ, ใบสะเดา และน้ า รากเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย คือ 1.67, 0.77 และ 0.83  เซนติเมตร ตามล าดับ 
สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือท าให้รากมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเนื่องจากในใบสาบเสือมีสารเทอร์ปีน ซึ่ง
เป็นส่วนช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของราก และในตอนที่ 2 ศึกษาการเจริญเติบโตของรากถั่วเขียวโดย
ใช้สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือที่มีความเข้มข้น 20 , 40 และ 60% w/v ผลที่ได้จากการทดลอง รากมี
ความยาว คือ 0.83 , 1.1 และ 1.7 เซนติเมตร จากการทดลองในตอนที่ 2 สามารถสรุปผลได้ว่าสารสกัด
หยาบจากใบสาบเสือความเข้มข้น 60% w/v เร่งการเจริญเติบโตของรากถ่ัวเขียวได้ดีที่สุด และในการ
ทดลองตอนที่ 3 ศึกษาการเจริญเติบโตของรากถ่ัวเขียวและรากถั่วด าจากสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ
ความเข้มข้น 60% w/v ผลที่ได้จากการทดลอง  รากถ่ัวเขียวและถ่ัวด า มีการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย คือ 
1.67 และ 0.77 เซนติเมตร ตามล าดับ จากการทดลองในตอนที่ 3 สามารถสรุปผลได้ว่าสารสกัดหยาบจาก 
ใบสาบเสือความความเข้มข้น 60% w/v สามารถเร่งการเจริญเติบโตของรากถ่ัวเขียวได้ดีกว่า 
รากของถั่วด า 
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Abstract 
 

The purposes of the study were to find out the effect of Bitter bush leaf and 
Neem leaf crude extracts, that affecting to a growth of bean root. In the first experiment 
researcher  have taken water and crude extract of Bitter bush leaf and Neem leaf, after 
that the extract was dropped  in Petri dishes that have a green bean then observe the 
length of the roots the finding showed that the roots are growing within 3 days on average 
were 1.67 , 0.77  and 0.83 cm. The result from this experiment showed crude extract from 
Bitter bush leaf concentrated 20% ,40% and 60% cause the roots are growing within 3 
days on the average were 0.83 , 1.1 and 1.7 cm.  The result from  experiment 2 showed 
crude extracts from bitter bush leaf concentrate 60%  can increased the growth of green 
bean the most. The result from  experiment 3 showed green bean and black bean cause 
the roots are growing within 3 days were 1.67 and 0.77 cm. crude extracts from bitter 
bush leaf concentrate 60%  can increased the growth of green bean more black bean. 
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บทคัดย่อ 
  โครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ในการก าจัดเชื้อ 
E.coli ในน้ า เป็นโครงงานประเภทชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ความสามารถของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ภายใต้ปฏิกิริยาแสงยูวี (UV Photocatalyte Reaction) 
ต่อการก าจัดเชื้อ E.coli ในน้ า 2) ศึกษาประสิทธิภาพของนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ในแต่ละความ
เข้มข้นภายใต้ปฏิกิริยาแสงยูวี (UV Photocatalyte Reaction)  ในการก าจัดเชื้อ E.coli ในน้ า และ 3) เพ่ือ
ศึกษาความสามารถของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้ปฏิกิริยาแสงยูวีที่ความเข้มข้นที่ดีที่สุดและเวลาที่ดี
ที่สุดต่อการก าจัดเชื้อ E.coli ในน้ า 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) แหล่งน้ าที่มีจ านวน E.coli มากที่สุดได้แก่ บึงแก่นนคร รองลงมาได้แก่ บึง
ทุ่งสร้าง และบึงหนองโคตร ตามล าดับ 2) สารละลายนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 
2.5 ภายใต้ปฏิกิริยาของแสงยูวีเป็นเวลา 8 ชั่วโมง มีความสามารถในการก าจัดเชื้อ E.coli ได้ดีที่สุดคือ ร้อยละ 
100 และ 3) สารละลายนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ภายใต้ปฏิกิริยาของแสงยูวี
เป็นเวลา 8 ชั่วโมง มีความสามารถในการก าจัดเชื้อ E.coli จากแหล่งน้ าทั้ง 3 แหล่งได้แก่ บึงแก่นนคร บึงทุ่ง
สร้าง และบึงหนองโคตร ได้เกือบร้อยละ 100  
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Abstract 
 The efficiency of Nano Titanium Dioxide by eradicating E.coli in the water 
is a biological science project which has the proposes to 1.) To learn about the efficiency 
of Nano Titanium Dioxide by eradicating E.coli in the water under the UV Photocatalyte 
Reaction. 2.) To learn about the right concentration of Nano Titan Titanium Dioxide by 
eradicating E.coli in the water under the UV Photocatalyte Reaction. 3.) To learn about the 
efficiency of Nano Titanium Dioxide’s right concentration and the amount of time by 
eradicating E.coli in the water under the UV Photocatalyte Reaction. 
 The results are 1) The most E.coli contaminated marsh is Bueng Kaen Nakhon 
followed by Bueng Toongsarng and Bueng Norng Kod 2) The solution of Nano Titanium 
Dioxide at the concentration of 2.5 under the UV Photocatalyte Reaction for 8 hours can 
compeletly eradicate E.coli 100 percent. 3) The solution of Nano Titanium Dioxide at the 
concentration of 2.5 under the UV Photocatalyte Reaction for 8 hours can compeletly 
eradicate E.coli from the three marshes completely 100 percent. 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) ต่อการยับยั้งเชื้อรา 
Sclerotium rolfsii ที่ก่อโรคในต้นถั่วเขียว เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบผลของการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii โดยวิธีอาหารพิษ (Poison food technique)จาก
เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน และเพ่ือเปรียบเทียบผลของ การยับยั้บเชื้อรา 
Sclerotium rolfsii ณ สภาพแปลงถั่วเขียว ที่ระดับความเข้มข้นต่างกันจากผลการศึกษาพบว่าผลการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) ต่อการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium 
rolfsii โดยวิธีอาหารพิษจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ระดับความเข้มข้นต่างกันพบว่า ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโคโลนีของเชื้อรา Sclerotium rolfsii โดยเปรียบเทียบจากระดับความเข้มข้น % โดยมวลต่อ
ปริมาตรที่ต่างกัน ผลการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii ณ สภาพแปลงปลูกถั่วเขียว พบว่า เมื่อใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาผสมน้ าใน ความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดคือ 3.0, 2.0, และ 1.0% โดยมวลต่อปริมาตร มีผล
ยับยั้งเชื้อราท าให้ต้นถั่วเขียวติดโรคลดลงแตกต่างกันโดยที่ความเข้มข้น 3% โดยมวลต่อปริมาตรสามารถ
ยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความเข้มข้นที่ 2% และ 1% โดยมวลต่อปริมาตรตามล าดับ 
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Abstract 
  The science project Efficiency of Trichoderma spp. to inhibit Sclerotium rolfsii in 
the mungbean is about to comparing the efficiency of Trichoderma's Poison food in each 
concentrations (% w/v) that can inhibit Sclerotium rolfsii. 
 The results can reveal the average of the Sclerotium rolfsii 's colony diameter 
which are compared by each concentrations (% w/v) of Trichoderma.  Sclerotium rolfsii at 
the green beans were planted on Trichoderma Norma water in the appropriate 
concentration was 3.0, 2.0, and 1.0% by mass per volume. Inhibit mold decreased by 
different concentrations of 3% by mass per volume can inhibit fungal best, followed by 
the concentration of 2% and 1% by mass per volume, respectively. 
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ชื่อโครงงาน    การศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดเชื้อรา Pyricularia Grisea Sacc.  
     สาเหตุของโรคใบไหม้โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและนาโนซิงค์ออกไซด์ 
     Study on the removal efficacy of the fungus Pyricularia Grisea  
     Sacc. The cause of leaf blast Using the fungus Trichoderma and  
     nano zinc oxide 
โครงงานสาขาวิชา      ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน   1. นายจักรกฤษ วงชมภู   2. นางสาวชุตินธร ภจูอมจิตร 
     3. นางสาวปรียานันท์ ธนะปาน 
E-mail address  Yossawat.phd@gmail.com 
โรงเรียน      ขอนแก่นวิทยายน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา    1. นายยศวัฒน์ พาผล   2. นางนัฎฐพร ทิพรักษ์ 
ที่ปรึกษาพิเศษ   - 

บทคัดย่อ 
 ข้าวเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย โรคต่างๆที่เกิดขึ้นในข้าวต่างส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวของ
ไทยในปัจจุบัน โรคใบไหม้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการ
ก าจัดเชื้อรา Pyricularia Grisea Sacc. สาเหตุของโรคใบไหม้ในจานเพาะเชื้อด้วยวิธีการใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์มา และด้วยวิธีการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์โดยใช้เทคนิค Poisoned Food จ าแนกตามความเข้มข้นทั้ง
สองวิธี จากนั้นน าไปทดลองในต้นข้าวแล้วใส่เชื้อราก่อโรคเพ่ือดูผลการยับยั้ง ผลจากการศึกษาพบว่า ใน
จานเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาท่ีมีความเข้มข้น 3% โดยมวลต่อปริมาตร สามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ได้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 3% โดยมวลต่อปริมาตร สามารถยับยั้งเชื้อ
ราก่อโรคใบไหม้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นกัน และเมื่อน าไปทดลองในต้นข้าวแล้วใส่เชื้อราก่อโรคเพ่ือดู
ผลการยับยั้งพบว่า การใช้ไตรโคเดอร์มาสามารถยับยั้งการติดโรคได้ร้อยละ 77.78 และการใช้นาโนซิงค์อ
อกไซด์สามารถยับยั้งการติดโรคได้ร้อยละ 64.81   
 

Abstract 
 Rice is the main export product of Thailand.  Diseases that occur in rice affect 
rice production in Thailand. One of them was a leaf blast as well. The objective of this 
project was to study on the removal efficacy of leaf blast rice against the cause of 
Pyricularia Grisea Sacc by using the fungus Trichoderma and by using nano zinc oxide with 
the poisoned food technique.  By concentration both ways. Then test by adding the 
fungus that causes disease to watch the efficacy of inhibition. The result of the study 
shows the Trichoderma plate with the concentration of 3% mass per volume is the best 
to inhibit the fungus and nano zinc oxide plate with the concentration of 3% mass per 
volume is also the best to inhibit the fungus. The result shows that using Trichoderma can 
inhibit the fungus up to 77.78% and using nano zinc oxide can inhibit the fungus up to 
64.81%. 
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ที่ปรึกษาพิเศษ   - 

บทคัดย่อ 
 ข้าวเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย โรคต่างๆที่เกิดขึ้นในข้าวต่างส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวของ
ไทยในปัจจุบัน โรคใบไหม้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการ
ก าจัดเชื้อรา Pyricularia Grisea Sacc. สาเหตุของโรคใบไหม้ในจานเพาะเชื้อด้วยวิธีการใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์มา และด้วยวิธีการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์โดยใช้เทคนิค Poisoned Food จ าแนกตามความเข้มข้นทั้ง
สองวิธี จากนั้นน าไปทดลองในต้นข้าวแล้วใส่เชื้อราก่อโรคเพ่ือดูผลการยับยั้ง ผลจากการศึกษาพบว่า ใน
จานเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาท่ีมีความเข้มข้น 3% โดยมวลต่อปริมาตร สามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ได้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 3% โดยมวลต่อปริมาตร สามารถยับยั้งเชื้อ
ราก่อโรคใบไหม้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นกัน และเมื่อน าไปทดลองในต้นข้าวแล้วใส่เชื้อราก่อโรคเพ่ือดู
ผลการยับยั้งพบว่า การใช้ไตรโคเดอร์มาสามารถยับยั้งการติดโรคได้ร้อยละ 77.78 และการใช้นาโนซิงค์อ
อกไซด์สามารถยับยั้งการติดโรคได้ร้อยละ 64.81   
 

Abstract 
 Rice is the main export product of Thailand.  Diseases that occur in rice affect 
rice production in Thailand. One of them was a leaf blast as well. The objective of this 
project was to study on the removal efficacy of leaf blast rice against the cause of 
Pyricularia Grisea Sacc by using the fungus Trichoderma and by using nano zinc oxide with 
the poisoned food technique.  By concentration both ways. Then test by adding the 
fungus that causes disease to watch the efficacy of inhibition. The result of the study 
shows the Trichoderma plate with the concentration of 3% mass per volume is the best 
to inhibit the fungus and nano zinc oxide plate with the concentration of 3% mass per 
volume is also the best to inhibit the fungus. The result shows that using Trichoderma can 
inhibit the fungus up to 77.78% and using nano zinc oxide can inhibit the fungus up to 
64.81%. 
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ชื่อโครงงาน      การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวไคโตซานจาก                     
 เปลือกกุ้งแม่น้ าและนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเก่ียว 
 ของผลส้มพันธุ์เขียวหวาน 

       Efficiency comparison of coating substance by using   
      Chytozan (from river shrimp shell) coating and Nano zinc  
      oxide coating which effect to the post harvest mandarin  
      qualified keeping. 
โครงงานสาขาวิชา    ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน    1. นายพัฒนพงศ์  บัวขวา 
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บทคัดย่อ 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากไคโตซานเปลือกกุ้งแม่น้ าและนาโน                 
ซิงค์ออกไซด์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของผลส้มพันธุ์เขียวหวาน เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากไคโตซานเปลือกกุ้งแม่น้ าที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน ต่อคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของผลส้มพันธุ์เขียวหวาน 2) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน ต่อคุณภาพหลังการเก็บ
เกี่ยวของผลส้มพันธุ์เขียวหวาน 3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร    เคลือบผิวจากไคโตซานเปลือกกุ้ง
แม่น้ าผสมกับนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน  ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลส้มพันธุ์
เขียวหวาน  

จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพพบว่า  1) สารละลายไคโตซาน 2.5% m/v ส่งผลต่อคุณภาพ
หลังการเก็บเกี่ยวดีที่สุด รองลงมาได้แก่ สารละลายไคโตซาน 2.0% m/v, 1.5% m/v,   1.0% m/v และ 
0.5% m/v ตามล าดับ 2) สารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ 5% m/v ส่งผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวดีที่สุด 
รองลงมาได้แก่ สารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ 4% m/v, 3% m/v, 2% m/v และ 1% m/v ตามล าดับ 3) 
สารละลายไคโตซาน 2.5% m/v ผสมกับสารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ 5% m/v ส่งผลต่อคุณภาพหลังการ
เก็บเก่ียวดีที่สุด รองลงมาได้แก่ สารละลายไคโตซาน 2.5% m/v ผสมกับสารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ 4% 
m/v, 3% m/v, 2% m/v และ 1% m/v ตามล าดับ 
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Abstract 
  Efficiency comparison of coating substance by using  Chytozan                             
(from river shrimp shell ) coating and Nano zinc oxide coating which effect to                  
the post harvest mandarin qualified keeping , be a testing type of  science project. 
There is objective for comparing the efficiency of coating substance which effect to the 
post harvest mandarin quality keeping by following coating. 1) Vary concentrate of 
Chytozan solution from river shrimp shell . 2) Vary concentrate of solution from Nano zinc 
oxide. 3) Vary concentrate of solution from mixture between Chytozan solution from river 
shrimp shell  and Nano zinc oxide. 

Finally , the result are consist of 1) 2.5% m/v. concentrate of Chytozan solution is 
the best concentrate which effect to the quality keeping postharvest mandarin and the 
rest concentrate such as 2.0% m/v. , 1.5% m/v. , 1.0% m/v. and 0.5% m/v. respectively. 2) 
5% concentrate of Nano zinc oxide solution is the best concentrate which effect to the 
quality keeping postharvest mandarin and the rest concentrate such as 4% m/v. , 3% m/v. 
, 2% m/v. and 1% m/v. respectively. 
3) 2.5% m/v. concentrate of Chytozan solution mix with 5% m/v. concentrate                  
of Nano zinc oxide solution is the best solution for efficiency of the post harvest mandarin 
qualified keeping and the rest are 2.5% m/v. of Chytozan solution mix with Nano zinc 
oxide concentrate 4% m/v, 3% m/v, 2% m/v and 1% m/v respectively. 
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Abstract 
  Efficiency comparison of coating substance by using  Chytozan                             
(from river shrimp shell ) coating and Nano zinc oxide coating which effect to                  
the post harvest mandarin qualified keeping , be a testing type of  science project. 
There is objective for comparing the efficiency of coating substance which effect to the 
post harvest mandarin quality keeping by following coating. 1) Vary concentrate of 
Chytozan solution from river shrimp shell . 2) Vary concentrate of solution from Nano zinc 
oxide. 3) Vary concentrate of solution from mixture between Chytozan solution from river 
shrimp shell  and Nano zinc oxide. 

Finally , the result are consist of 1) 2.5% m/v. concentrate of Chytozan solution is 
the best concentrate which effect to the quality keeping postharvest mandarin and the 
rest concentrate such as 2.0% m/v. , 1.5% m/v. , 1.0% m/v. and 0.5% m/v. respectively. 2) 
5% concentrate of Nano zinc oxide solution is the best concentrate which effect to the 
quality keeping postharvest mandarin and the rest concentrate such as 4% m/v. , 3% m/v. 
, 2% m/v. and 1% m/v. respectively. 
3) 2.5% m/v. concentrate of Chytozan solution mix with 5% m/v. concentrate                  
of Nano zinc oxide solution is the best solution for efficiency of the post harvest mandarin 
qualified keeping and the rest are 2.5% m/v. of Chytozan solution mix with Nano zinc 
oxide concentrate 4% m/v, 3% m/v, 2% m/v and 1% m/v respectively. 
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ชื่อเรื่อง   ชาสมุนไพรจากใบของข่าต้น 
   Herbal tea from the leaves of the kha ton. 
โครงงานสาขาวิชา        เคมี    
คณะผู้จัดท า  1.  นาย  วรวิช       ภูชุม 

2.  นางสาว ขนิษฐา  เกตุอินทร์ 
3.  นางสาว  อรยา   สีดา  

E-mail address ming.08.24.sc@gmail.com 
โรงเรียน  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
ครูที่ปรึกษา  1.  คุณครู จุฑาทิพย์  นันชนะ 

2.  ครู ปาริชาต  เจริญรัตน์ 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ชาสมุนไพรจากใบของข่าต้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการท าชาจาก
ใบของข่าต้น ส ารวจความพึงพอใจในรสชาติ สี และกลิ่นของชา โดยมีสมมุติฐานคือถ้าเราเปลี่ยนชนิด
ส่วนประกอบของชาโดยการผสมใบเตยและดอกอัญชันเพ่ือให้มี รสชาติ สีและกลิ่นที่เปลี่ยนไป และมีตัว
แปรต้นคือใบข่าต้น  ตัวแปรตาม คือ รสชาติสีและกลิ่นของชา ตัวแปรควบคุม ปริมาณของใบเตยและดอก
อัญชัน และมีวิธีการท าการทดลองดังนี้ น าใบข่าต้น มาจากต้น ใบไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป น ามาหั่นเป็น
ฝอย  แล้วน าไปอบเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส แล้วน าใบของข่าต้นที่อบได้มานวด  
น าใบเตยและดอกอัญชันมาตัด เลือกใบและดอกท่ีแก่ และน าไปอบเป็นให้แห้ง น าใบข่าต้นใบเตยและดอก
อัญชันที่อบและตากเสร็จ ไปปั่นให้ละเอียด ใส่ลงไปในถุงชา โดยแยกเป็นถุง ใส่ถุงละ 2 กรัม ถุงที่ใส่ใบ
ข่าต้นมีอัตราส่วนเป็น 1 ถุงท่ีมีใบข่าต้นและใบเตยมีอัตราส่วนเป็น 1:1 , 2:1 และ 3:1 ถุงที่มีใบข่าต้นและ
ดอกอัญชันมีอัตราส่วนเป็น 1:1, 2:1 และ 3:1   เย็บปิดถุงชาให้สนิท แล้วน าชาที่ได้มาชงโดยต้นน้ าให้มี
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสขึ้นไป เทน้ าที่ต้มใส่แก้วชาก่อน 1 ครั้ง แล้วเทน้ าทิ้งให้หมด น าชาใส่ลงไปในแก้ว
ชาเทน้ าลงไปท้ิงไว้ไม่เกิน 4 นาทีให้น าถุงชาออกจากแก้ว ท าแบบประเมินความพึงพอในในรสชาติ สีและ
กลิ่นของชา     

 สรุปผลการทดลอง จากการส ารวจพบว่าในจ านวน 30 คน ชอบและพ่ึงพอใจในรสชาติ สีและกลิ่น
ของ ชาจากใบข่าต้นมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ระดับที่มาก รองลงมาได้แก่ ชาจากใบข่าต้นและ
ใบเตยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และชาจากใบข่าต้นและดอกอัญชันค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
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Abstract 
       Science Story projects Herbal tea from the leaves of the kha ton. The aim was to 
study the tea leaves from the thighs. Satisfaction survey in taste, color and aroma of tea. 
The hypothesis is that if we change the composition of the tea leaves and pea mixture to 
taste, smell and color changes. The variables are the thighs, the dependent variable is the 
taste, color and smell of the tea leaves and variable control of pea flowers. And a 
method of testing the leaves from the thighs, not the soft or too old. Cut frayed Then 
bake for 3 hours at a temperature of 40 degrees Celsius, then the thighs, which have a 
massage. Remove leaves and pea cut. Select the leaves and flowers And put it into the 
oven to dry. The pandanus leaves, galangal and pea baked and dry finish. Blended 
thoroughly Put into tea bag The separate bags per bag two gram bag holder thighs, the 
ratio is 1 bag with the thighs and leaves the ratio is 1: 1, 2: 1 and 3: 1 bag with leaves, 
galangal and early flowering. Crake ratio is 1: 1, 2: 1 and 3: 1 tea bag tightly sewn shut. 
Then tea maker acquired by the water temperature is 90 degrees Celsius or more. Pour 
boiling water into a glass, then pour the tea before one left out. Tea into tea pouring 
water into a glass, leaving no more than four minutes, the tea bag out of the glass. 
Complete the assessment to satisfy the taste. The color and flavor of the tea. 
       Conclusion The survey found that, of 30 people and a pleasant taste. The color and 
smell of Tea leaves, galanga the most average of 4.23 on a scale. Followed by Tea, 
pandan leaves, galangal, and an average value of 4.14 and a tea from the leaves, galangal, 
and pea average of 3.80. 
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ชื่อโครงงาน    การส ารวจไลเคนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
    Lichen surveys in Suksasongkorthawatburi school 
โครงงานสาขาวิชา  ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน   1. นางสาวณัฏฐณิชา   วีระรตัน์ 
                               2.นางสาวชลธิชา   ภานุรักษ ์
                               3.นางสาวพิมชนก   หลีสกุล 
E-mail address   : kittytoey2425@gmail.com  
 
โรงเรียน :  ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด 
ครูที่ปรึกษา  :   1. นายอนุวัฒน์  ตรีจิตรวัฒนากุล      
                      2. นางสาวทัศวรรณ  เพ็งพุฒ 
ที่ปรึกษาพิเศษ  :  นางสาวแสงระวี เสียงอ่อน  
 

บทคัดย่อ 
               โครงงานวิทยาศาสตร์นี้จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจศึกษาสายพันธุ์ไลเคนภายในบริเวณ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสายพันธุ์ของ   
ไลเคนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี และเพ่ือศึกษาข้อมูลประโยชน์และคุณค่าของไลเคนที่มีผลต่อ
สภาพอากาศ ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ส ารวจจ านวน 8 บริเวณ คือ 1) บริเวณข้างอาคารเรียน 3  2) บริเวณหน้าเสาธง  
3) บริเวณป่าข้างโรงเรียน 4) บริเวณบ้านพักผู้อ านวยการ 5) บริเวณเรือนพยาบาล 6) บริเวณหน้า
หอประชุม 7) บริเวณป้อมยามหน้าโรงเรียน และ 8) บริเวณบ้านพักรองผู้อ านวยการ 
 จากผลการส ารวจพบว่าในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีมีไลเคนอยู่จ านวน 3 ประเภท คือ 1) 
กลุ่มทนทานสูง พบ หัตถ์ทศกัณฑ์กุมน้ าแข็ง 2) กลุ่มทนทาน พบ แอโพทิเชียแบบริมฝีปากหรือลายเส้น 
และไหทองโรยขมิ้น 3) กลุ่มอากาศดี พบ ผักกาดหนอแทง คุณภาพอากาศดีท่ีสุดของโรงเรียน 3 อันดับแรก 
คือ 1) บริเวณป่าข้างโรงเรียน 2) บริเวณบ้านพักผู้อ านวยการ และ 3) บริเวณเรือนพยาบาล ตามล าดับ 
ส่วนบริเวณท่ีมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับต่ าสุด คือ บริเวณหน้าหอประชุม (คุณภาพอากาศระดับพอใช้) 
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Abstract 
 Science is prepared to explore the lichen species within the Community 
Thawatchaburi. district Thawatchaburi Roi ed Its purpose To the strains of Lichens in 
Community Thawatchaburi And to study the benefits and value of the lichens that affect 
weather. The areas surveyed eight areas: 1) the area by building three two) in front of the 
flagpole 3) a wooded area next to the school 4) compound at 5) at the house of Ward 6) 
in front of Hall 7) at the guardhouse page. school and 8) the compound deputy. 
The survey found that the Community Thawatchaburi a lichen is the number three 
categories: 1) meet the rugged hand held ice Todsagun 2) The poll found a Titian or a lip 
lines. Jars and gold sprinkled turmeric 3) 

1) a wooded area next to a school 2) 
compound Director and 3) a house nurse respectively areas where air quality is at its 
lowest level in front of the auditorium. (Poor air quality levels) 
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ชื่อโครงงาน   การเปรียบเทียบดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เพาะในแกลบด า ขี้เลื่อยและผงถ่าน 
Comparing The Index Germination of the seeds planted in the black 
husk, sawdust and charcoal. 

สาขาวิชา   ชีววิทยา 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน  1. นายธาดาพงษ์  เตชะผล  2. นางสาวพรทิวา  หลักทอง 
E-mail address amy.porntiwa@gmail.com 
โรงเรียน  เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ าเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร 
ครูที่ปรึกษา 1. นางทรงศรี  โสมชัย   2. นางสาวดลนภา  พรรื่นเริง 
ที่ปรึกษาพิเศษ 1. นายวิวิธนันท์  หยูเห้ง   2. นางนันทิยา เชื้อค าฮด 
 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานการเปรียบเทียบดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เพาะในแกลบด า ขี้เลื่อย และผงถ่าน            มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เพาะด้วยแกลบด า ขี้เลื่อย    
และผงถ่าน 

มีการทดลอง น าแกลบด า ขี้เลื่อย และผงถ่าน ชนิดละ 100 กรัม ใส่ลงในภาชนะท่ีเตรียมไว้ส าหรับ
การเพาะเมล็ดพันธุ์ ชนิดละ 5 ชุดการทดลอง น าเมล็ดผักบุ้ง ข้าวโพด ผักชี ผักชีลาวและพริกชี้ฟ้า ชนิดละ 
100 เมล็ด ใส่ลงในภาชนะท่ีบรรจุแกลบด า ผงถ่าน และขี้เลื่อย และพรมน้ าให้ชุ่มทุกเช้าและเย็น บันทึกผล
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Abstract 
 The present project aimed to compare the index of germination of planted seeds 
with black husk, sawdust and charcoal. 
 The experimental method: 100 grams of black husk, sawdust and charcoal are 
separated into 5 groups. 100 of each morning glory seeds, corns, cilantros, dills and chilies 
are put into the equipment which contained with black husk, sawdust and charcoal. Then 
watering in the morning and evening is very important for this step. The result of the 
study was counted the growing seeds to find out the index germination. 
 This study is concluded that the index germination of the seeds planted in the 
black husk was highest. This means that breeding seeds with the black husk is the most 
effective that is suitable way to breed the seeds. 
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บทคัดย่อ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีเตรียมท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่มีผลต่อ
การงอกราก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการงอกรากของมันส าปะหลังที่ใช้วิธีเตรียมท่อนพันธุ์มัน
ส าปะหลังที่แตกต่างกัน  
 วิธีการศึกษา ศึกษาโดยใช้ล าต้นมันส าปะหลังที่สามารถเพาะช าได้ ตัดเป็นท่อน ยาวท่อนละ 30 
เซนติเมตร จ านวน 40 ท่อน โดยตัดแบบตรง ตัดแบบเฉียง ตัดแบบตรงพร้อมทั้งตัดตาออก และตัดแบบ
เฉียงพร้อมทั้งตัดตาออก แบบละ 10 ท่อน น าไปเพาะช าในถุงปลูกเป็นเวลา 14 วัน แล้วน ารากที่งอกไปชั่ง
น้ าหนัก 
 ผลการทดลองพบว่า ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่ตัดแบบเฉียงพร้อมทั้งตัดตาออก สามารถงอกราก
ได้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่ตัดแบบเฉียง ตัดแบบตรงพร้อมทั้งเอาตาออก และตัด
แบบตรง ตามล าดับ 
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Abstract 
Scientific project of Studying and comparing the method of preparing cassava 

stems which affect to the growth of roots. It aimed to compare the growth of roots of 
different cassava stems with different methods. 

The process of this study was using cassava stems which can be planted and 
cutting them into forty pieces. Each piece is 30 centimeters long. The stem ends were cut 
into four types - straightly,obliquely, both buds and straightly and both buds and 
obliquely. Each type was cut into ten pieces. After that all of them were planted in 
nursery bags for fourteen days. And then the growing roots were measured. 

In conclusion, the findings is that the roots of cassava stems which were cut end 
obliquely and buds can grow the best, followed by the one which was cut end obliquely, 
the one which was cut end straightly and buds and the one which cut end straightly 
relatively. 
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ชื่อโครงงาน น้ าหมักหน่อกล้วยก าจัดยุงลาย 
Topic Fermented banana suckers eliminate larvae 
  โครงงานสาขาวิชาชีววิทยา 
ชื่อนักเรียน 1.นายปิยะ สุขรมย์  2.นางสาวสุภาวดี เทพสมพร  3.นางสาวพีรยา เหมวงษ์ 
ชื่อครูที่ปรึกษา 1. นางกาจณา ทองจบ   
โรงเรียน  ชุมพลโพนพิสัย   อ าเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ าหมักหน่อกล้วยก าจัดลูกน้ ามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพน้ า
หมักหน่อกล้วยในการก าจัดลูกน้ าและเพ่ือศึกษาความเข้มข้นของน้ าหมักจากหน่อกล้วยที่มีผลต่อการก าจัด
ลูกน้ า โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ การท าน้ าหมักหน่อกล้วยโดยการน าหน่อกล้วยความสูง50-60ซม.จากพ้ืนมา
สับละเอียดแล้วแบ่งใส่ถัง3ถัง ถังละ1 2 และ3 กก.ตามล าดับ จากนั้นใส่กากน้ าตาลถังละ1ลิตรแล้วทิ้งไว้1
สัปดาห์ซึ่งในระยะเวลา1สัปดาห์จะต้องคนทุกวัน หลังจาก1สัปดาห์ท าการคั้นแยกหน่อกล้วยสับละเอียด
แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางจะได้สารละสารหน่อกล้วยสีน้ าตาลเข้ม จากนั้นน าสารละลายหน่อกล้วยที่มีความ
เข้มข้นแตกต่างกันมาท าการทดลองก าจัดลูกน้ า โดยสารละลายที่ได้จากหน่อกล้วยสับละเอียด 1 2 และ3 
กิโลกรัม มาใส่ในโหลที่บรรจุลูกน้ า โหลที่1 2 และ3 ตามล าดับ จากการทดลองผลปรากฏว่า โหลที่เติมน้ า
หมักจากหน่อกล้วย1กิโลกรัมสามารถก าจัดลูกน้ าในเวลา2ชั่วโมง13นาที โหลที่เติมน้ าหมักจากหน่อกล้วย2 
กิโลกรัมสามารถก าจัดลูกน้ าในเวลา1ชั่วโมง 46นาที โหลที่เติมน้ าหมักจากหน่อกล้วย3 กิโลกรัมสามารถ
ก าจัดลูกน้ าในเวลา1ชั่วโมง 28นาที จากผลการทดลองครั้งนี้พบว่าน้ าหมักจากหน่อกล้วย3กิโลกรัมสามารถ
ก าจักลูกน้ าในเวลาที่น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

272



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

272 

 

ชื่อโครงงาน น้ าหมักหน่อกล้วยก าจัดยุงลาย 
Topic Fermented banana suckers eliminate larvae 
  โครงงานสาขาวิชาชีววิทยา 
ชื่อนักเรียน 1.นายปิยะ สุขรมย์  2.นางสาวสุภาวดี เทพสมพร  3.นางสาวพีรยา เหมวงษ์ 
ชื่อครูที่ปรึกษา 1. นางกาจณา ทองจบ   
โรงเรียน  ชุมพลโพนพิสัย   อ าเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ าหมักหน่อกล้วยก าจัดลูกน้ ามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพน้ า
หมักหน่อกล้วยในการก าจัดลูกน้ าและเพ่ือศึกษาความเข้มข้นของน้ าหมักจากหน่อกล้วยที่มีผลต่อการก าจัด
ลูกน้ า โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ การท าน้ าหมักหน่อกล้วยโดยการน าหน่อกล้วยความสูง50-60ซม.จากพ้ืนมา
สับละเอียดแล้วแบ่งใส่ถัง3ถัง ถังละ1 2 และ3 กก.ตามล าดับ จากนั้นใส่กากน้ าตาลถังละ1ลิตรแล้วทิ้งไว้1
สัปดาห์ซึ่งในระยะเวลา1สัปดาห์จะต้องคนทุกวัน หลังจาก1สัปดาห์ท าการคั้นแยกหน่อกล้วยสับละเอียด
แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางจะได้สารละสารหน่อกล้วยสีน้ าตาลเข้ม จากนั้นน าสารละลายหน่อกล้วยที่มีความ
เข้มข้นแตกต่างกันมาท าการทดลองก าจัดลูกน้ า โดยสารละลายที่ได้จากหน่อกล้วยสับละเอียด 1 2 และ3 
กิโลกรัม มาใส่ในโหลที่บรรจุลูกน้ า โหลที่1 2 และ3 ตามล าดับ จากการทดลองผลปรากฏว่า โหลที่เติมน้ า
หมักจากหน่อกล้วย1กิโลกรัมสามารถก าจัดลูกน้ าในเวลา2ชั่วโมง13นาที โหลที่เติมน้ าหมักจากหน่อกล้วย2 
กิโลกรัมสามารถก าจัดลูกน้ าในเวลา1ชั่วโมง 46นาที โหลที่เติมน้ าหมักจากหน่อกล้วย3 กิโลกรัมสามารถ
ก าจัดลูกน้ าในเวลา1ชั่วโมง 28นาที จากผลการทดลองครั้งนี้พบว่าน้ าหมักจากหน่อกล้วย3กิโลกรัมสามารถ
ก าจักลูกน้ าในเวลาที่น้อยที่สุด 
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ชื่อโครงงาน     ศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากผลมะกรูดและสารละลายกลูโคสที่มีผลกับการ  
  ชะลอความเหี่ยวของดอกกุหลาบ 

                   The comparative efficiency of delayed sear of roses by using Kaffir 
   Limeextraet  and glucose solution 
โครงงานสาขาวิชา    ชีววิทยา 
ผู้จัดท าโครงงาน      1.นางสาวเพชรา นามแสงผา    

2.นางสาวณฐาทิพย์ วิเศษศักดิ์    
3.นางสาวเสาวนีย์ อุทัยนิล 

อาจารย์ท่ีปรึกษา   1.นางอารีวรรณ ธาตุดี    
2.นายณัฐพงษ์ มนตรี 

 
บทคัดย่อ 

         โครงงานนี้ศึกษาทดลองเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการชะลอความเหี่ยวของดอกกุหลาบโดย
ใช้สารสกัดจากผลมะกรูดและสารละลายกลูโคสแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็นสองกลุ่มโดยใช้ดอกกุหลาบ
กลุ่มละ 5 ดอก แช่ในสารละลายกลูโคสอัตราส่วน 100 กรัมต่อน้ าหนึ่งลิตร และสารสกัดเข้มข้นจากมะกรูด
ผสมในอัตราส่วน 100 ml/l และเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิห้อง ท าการบันทึกผลการสังเกตโดยใช้เวอร์เนียร์
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายกลีบดอกวงนอกสุดในชั่วโมงท่ี 6, 12, 18 และ 24  ชั่วโมง พบว่าค่าเฉลี่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2.257, 3.050, 3.677 และ3.809เซนติเมตรตามล าดับ และค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางปลายกลีบดอกวงนอกสุดในสารละลายกลูโคสมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 3.118, 3.258, 
2.874 และ 3.192เซนติเมตรตามล าดับ  
         ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากผลมะกรูดมีประสิทธิภาพช่วยชะลอความเหี่ยวของดอกกุหลาบได้
ดีกว่าสารละลายกลูโคส 
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ชื่อโครงงาน   ศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากสมุนไพรที่มีผลกับการไล่มด โดยใช้ขมิ้น  
กระเทียม และพริกขี้หนู  
The comparative efficiency of repellent ant by using chilli, garlic 
and turmeric  extract.  

โครงงานในสาขา   วิชาชีววิทยา   
ชื่อนักเรียน 1.นางสาวอนัญญา  นุสีวอ    

2.นางสาวอัญมณีกานต์  พินิจเมือง    
3.นางสาวนิตยา  มะลิหวล    

ชื่อครูที่ปรึกษา 1.นางอารีวรรณ  ธาตุดี    
2. นายพิเชษฐ์  กางโหลน  

โรงเรียน  สารคามพิทยาคม   อ าเภอ เมือง  จังหวัด มหาสารคาม  
  

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้ท าข้ึนเพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบสารสกัดสมุนไพรไล่มด โดยใช้วิธีการสกัดสด จากพืช 3 

ชนิด ได้แก่ พริก กระเทียม ขมิ้น เพื่อหาชนิดของสมุนไพรที่เหมาะสม จากการน ามดมา 30 ตัว มา แยกเป็น 
3 ชุดการทดลอง 1ชุดการทดลองมีมดจ านวน10 ตัว น ามดแต่ละชุดการทดลอง มาใส่ในกล่องทดลอง ชั่ง
พริก ขมิ้น และกระเทียม อย่างละ 100กรัม จากนั้นน าพริก ขม้ิน และกระเทียม มาปั่นผสมน้ ากลั่น 40 ml. 
ให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นจากนั้นผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์ 95% กรองสารสกัดท้ังสามชนิด พร้อมบรรจุลง
ใน ขวดฉีดสารพลาสติก น าสมุนไพรทั้ง สามชนิดไปฉีดลงในกล่องทดลองที่เตรียมไว้แล้วจับเวลาอยู่ที่ 
1,3,5,7 และ 9 นาที ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากพริกสามารถไล่มดได้ดีในเวลา 1 นาทีสารสกัดจาก
กระเทียม สามารถไล่มดได้ดีในเวลา 7 นาที และสารสกัดจากขมิ้นไม่สามารถไล่มดได้หมด ในเวลา 7-9 
นาทีดังนั้นจึง สรุปได้ว่าสารสกัดจากพริกมีประสิทธิภาพสามารถไล่มดได้มากกว่ากระเทียมและขมิ้น 
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ชื่อเรื่อง    เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในเนื้อหมูด้วยสารสกัดแทน 
    นินจากมะเขือเทศและมะเขือเปราะ  
              The comparative efficiency of inhibited bacteria on pork by using  
    tannin  Which extract from tomato and eggplant.  
โครงงานในสาขาวิชา    ชีววทิยา  
ชื่อนักเรียน   1. นายเจษฎาพร  อุดมไชย  

2. นางสาวปนัดดา เจียรศิริสมบูรณ์  
3. นางสาวอังคณา หีบแก้ว  

ชื่อครูที่ปรึกษา นางอารีวรรณ  ธาตุดีนายพิเชษฐ์  กางโหลน  
โรงเรียน  สารคามพิทยาคม อ าเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม  
 
 

บทคัดย่อ 
  โครงงานนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุท าให้เนื้อ
หมูเน่าเสียด้วยสารสกัดแทนนินจากมะเขือเทศ และมะเขือเปราะ สกัดโดยใช้วิธีสกัดสดโดยใช้มะเขือต่อน้ า
กลั่นในอัตราส่วน1:2  และวิธีการมาเซอเรชัน(Maceration)ในอัตราส่วนมะเขือต่อเอทิลแอลกอฮอล์เป็น 
1:1 จากนั้นน าไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้วิธี disc diffusion โดยใช้ตัวอย่าง
แบคทีเรียบนเนื้อหมูที่เก็บไว้ที่อุณภูมิห้องมาท าการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Meat Dextrose 
Agar และวัดรัศมีดวงใสด้วยเวอร์เนีย ผลการทดลองพบว่า disc diffusion จากสารสกัดจากมะเขือเทศและ
มะเขือเปราะโดยวิธีสกัดสด มีรัศมีดวงใส ร้อยละ5.56 และ ร้อยละ 11.11 ตามล าดับ ส่วน disc diffusion 
จากสารสกัดแทนนินจากมะเขือเทศและมะเขือเปราะโดยวิธีการมาเซอเรชัน มีรัศมีดวงใส ร้อยละ 22.22 
และร้อยละ 61.11 ตามล าดับ จากผลการทดลองสรุปได้ว่าสารสกัดแทนนินที่สกัดจากมะเขือเปราะมี
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียมากกว่าสารสกัดสดจากมะเขือเทศ ร้อยละ 38.89 
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ชื่อโครงงาน  การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบจากใบพลูที่ช่วยชะลอ 
  การเน่าเสียของมะเขือเทศ 

Studying Concentration of Crude Extract from Betel leaves 
that Suitable for Delaying Tomatoes Rotting 

โครงงานสาขาวิชา ชีววิทยา 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 1. นายณรงค์ฤทธิ์       ขันธวชิัย 
   2. นางสาวหทัยรัตน์    พรหมศิริ 
E-mail address nuinarongrit1254@hotmail.com  
   hathairatpromsiri@gmail.com 
โรงเรียน  เตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  

จังหวัดสกลนคร 
ครูที่ปรึกษา  1. คุณครูกิริยา     ทิพมาตย์  
   2. คุณครูกัลยารัตน์     สัพโส 
ที่ปรึกษาพิเศษ  คุณครูดลนภา พรรื่นเริง 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบจากใบพลูที่ช่วยชะลอการเน่า
เสียของมะเขือเทศ 
 ท าการทดลองโดย ฉีดพ่นสารสกัดหยาบจากใบพลูในความเข้มข้น 2.5, 5 และ 7.5 โมลต่อ
ลูกบาศก์เดซิเมตร ในมะเขือเทศ 500 กรัม ที่บรรจุในขวดรูปชมพู่ และชุดควบคุมไม่ฉีดพ่นสารสกัด ปิดปาก
ขวดให้สนิท ทิ้งไว้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วัดผลจากการเปลี่ยนแปลงสีของ สาร TTC (Thriphenyl 
tetrazolium chloride)  แต่ละความเข้มข้นท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง ผลการทดลองพบว่ามะเขือเทศที่ฉีด
พ่นสารสกัดหยาบจากใบพลูที่ค่าความเข้มข้น  2.5, 5และ 7.5 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร  มีการ
เปลี่ยนแปลงสีของสาร TTC และในชุดควบคุมไม่พบการเปลี่ยนแปลงสีของสาร TTC โดยที่ค่าความเข้มข้น 
5 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร มีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด รองลงมาคือความเข้มข้น 2.5 และ 7.5 โมลต่อ
ลูกบาศก์เดซิเมตร ตามล าดับ  
 จากการทดลองสรุปได้ว่า สารสกัดหยาบจากใบพลูในความเข้มข้น 5 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรช่วย
ชะลอการเน่าเสียของมะเขือเทศได้ดีที่สุด 
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Abstract 
 This scientific project aimed to study the concentration of crude extract from betel 
leaves to delay tomatoes rotting.  
 To experiment, the 5 ml/dm3 concentration of crude extract from betel leaves 
were sprayed into 3 different flasks with 500 grams of tomatoes inside, except a control 
one. Then all the flask necks were sealed and left for two weeks. After that 
They were measured to check the color of TTC ( Thriphenyl Tetra Zolium Chrolide). 
The same experiments were repeated three times. The result was that the color of 
tomatoes sprayed by the concentration of 2.5, 5 and 7.5 ml/ dm3 changed except the 
color of tomatoes in a control flask. The result also showed that the amount of 5 ml/ 
dm3  concentration had the most change, followed by 2.5 ml/ dm3  and 7.5 ml/ dm3  

concentration relatively. 
 It could be concluded that the crude extract of betel leaves with the 
concentration of 5 ml/ dm3   helped delay tomatoes rotting the most. 
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บทคัดย่อ 
 โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบและหาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการชะลอความเหี่ยว
ของดอกพุดมาลัย ด้วยสารสกัดหยาบใบบัวบก ฟ้าทะลายโจร และพญาสัตบรรณ  
 วิธีทดลอง การทดลองที่ 1 เตรียมสารสกัดหยาบใบบัวบก ฟ้าทะลายโจร และพญาสัตบรรณความ
เข้มข้น 5 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ใส่ในบีกเกอร์ บีกเกอร์ละ 500 มิลลิลิตร น าดอกพุดมาลัย  
3 ชุด ชุดละ30 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ของสารสกัดหยาบแต่ละชนิด แช่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วจึงน าไปอบ
ด้วยอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วน ามาชั่งน้ าหนัก การทดลองที่ 2 น าสารสกัด
หยาบพญาสัตบรรณ ความเข้มข้น 5, 10 และ 15 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร  ใส่ในบีกเกอร์  
บีกเกอร์ละ 500 มิลลิลิตร น าดอกพุดมาลัย 3 ชุด ชุดละ 30 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ของสารสกัดหยาบ 
ในแต่ละความเข้มข้น แช่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วน ามาชั่งน้ าหนัก ผลการทดลองที่ 1 พบว่า แช่ในสารสกัด
หยาบพญาสัตบรรณ ความชื้นลดลง 20.27% สารสกัดหยาบใบบัวบกและฟ้าทะลายโจร 21.33% และ 
23.27% ตามล าดับ การทดลองที่ 2 พบว่า ดอกพุดมาลัยที่แช่ในสารสกัดหยาบพญาสัตบรรณความเข้มข้น 
15 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร  ความชื้นลดลง 21.64% ความเข้มข้น 10 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร และ
ความเข้มข้น 5 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ความชื้นลดลง 22.07% และ 23.30% ตามล าดับ 
 จากผลการทดลอง สรุปได้ว่า สารสกัดหยาบพญาสัตบรรณมีผลในการชะลอความเหี่ยว 
ของดอกพุดมาลัยดีที่สุด โดยความเข้มข้นของสารสกัดหยาบพญาสัตบรรณ ที่เหมาะสมในการชะลอการ
เหี่ยวของดอกพุดมาลัย คือ 15 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 
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Abstract 
This science project aimed to compare and find the intensity that suitable for 

deferring the withered of Gerdenia Crape Jasmine with the crude extracts from  
Gotu kola, Kariyat and Shaitan wood. 

The first experiment, prepare the crude extracts with concentration 5 mol/dm3 of 
Gotu kola, Kariyat and Shaitan wood, then contain 500 cm3 of each extracts in beaker. 
Next, put 30 grams of Gerdenia Crape Jasmine into each beaker and immersed for 24 
hours and 2 hours for baking 150 degree Celsius. Brings the Gerdenia Crape Jasmine to 
weigh. The second one, the Shaitan wood with concentration 5 mol/dm3, 10 mol/dm3 
and 15 mol/dm3 were taken into 500 cm3 beaker. Then put 30 grams of Gerdenia Crape 
Jasmine into different concentration for each beaker and immersing as the first step. The 
results of first experiment, the humidity of Gerdenia Crape Jasmine that immersed in 
Shaitan wood crude extract decreased 20.27%, Kariyat and Gotu kola crude extracts 
21.33% and 23.27%, respectively. The findings of second one, the humidity of Gerdenia 
Crape Jasmine that immersed in Shaitan wood crude extract with concentration 15 
mol/dm3 decreased 21.64%, concentration 10 mol/dm3 and  
5 mol/dm3 decreased 22.07% and 23.30%, respectively. 
 It can be concluded that Gerdenia Crape Jasmine in Shaitan wood crude extract 
has effectively deferring the withered with the concentration at 15 mol/dm3. 
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Abstract 
 This present project aimed to compare ethanol’s quantity derived from sticky rice 
species and 05 sun sweet species of corn cobs and leaves. The process used in the 
Ethanol Fermentation from cobs and leaves of the sticky rice and 05 sun sweet species 
corn. Taking mixed substance into condense by steam. After that, bring the solution to 
measure the ethanol’s quantity with alcoholmeter. The experiments were repeated 3 
times and calculated average the ethanol’s quantity from fermentation. 
 The results found that the ethanol’s quantity came from the fermentation of corn 
cobs sticky rice species was 34.00 milliliter, the corn cobs 05 sun sweet species was 28.33 
milliliter, the corn leaves sticky rice species was 12.67 milliliter and the last finding, the 
corn leaves 05 sun sweet species was 10.33 milliliter. 

 It can be conclude that ethanol from fermenting of corn cobs had higher quantity 
the corn leaves. The ethanol derived from corn cobs sticky rice species had the most 
quantity of ethanol, corn cobs 05 sun sweet species, corn leaves sticky rice species, and 
corn leaves 05 sun sweet species respectively. 
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ศึกษาสารสกัดหยาบจากเปลือกว่านหางจระเข้ ขมิ้น และใบบัวบกท่ีสามารถยับยั้งการติดต่อของเชื้อรา
colletotrichum spp. โรคแอนแทรกโนสในผลพริก เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ระหว่างเดือนพฤษภาคม – 
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ละลาย ethanol 95%, สารสกัดจากว่านหางจระเข้ ขมิ้น และใบบัวบก ในตัวท าละลาย hexane และสาร
สกัดจากว่านหางจระเข้ ขมิ้น และใบบัวบก ในตัวท าละลายน้ ากลั่น ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดจากขมิ้นด้วย
ตัวท าละลาย ethanol 95%, hexane และน้ ากลั่น สามารถยับยั้งเชื้อรา colletotrichum spp. ได้มาก
ที่สุด โดยมมีรัศมีวงใส(clear zone) 9,7 และ 5.5 มิลลิเมตร ตามล าดับ รองลงมาคือ ว่านหางจระเข้มีฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อรา ในตัวท าละลาย ethanol 95%, hexane และน้ ากลั่นมีรัศมีวงใส(clear zone) 7, 6 และ 3.4 
มิลลิเมตรตามล าดับ และสารสกัดจากใบบัวบก ในตัวท าละลาย ethanol 95%, hexane และน้ ากลั่น มี
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคได้น้อยที่สุด คือ มีรัศมีวงใส(clear zone) 4, 3.4 และ 1 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ ขม้ินมีแนวโน้มในการควบคุมโรคแอนแทรกโนสในผลพริกได้ดีที่สุด 
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สกัดจากว่านหางจระเข้ ขมิ้น และใบบัวบก ในตัวท าละลายน้ ากลั่น ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดจากขมิ้นด้วย
ตัวท าละลาย ethanol 95%, hexane และน้ ากลั่น สามารถยับยั้งเชื้อรา colletotrichum spp. ได้มาก
ที่สุด โดยมมีรัศมีวงใส(clear zone) 9,7 และ 5.5 มิลลิเมตร ตามล าดับ รองลงมาคือ ว่านหางจระเข้มีฤทธิ์
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ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคได้น้อยที่สุด คือ มีรัศมีวงใส(clear zone) 4, 3.4 และ 1 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ ขม้ินมีแนวโน้มในการควบคุมโรคแอนแทรกโนสในผลพริกได้ดีที่สุด 
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Abstract 
This research aims to study extracts of the skin of aloe vera, turmeric, Asiatic and 

studied extracts from the skin of aloe vera, turmeric and Asiatic that can inhibit 
transmission of the fungus colletotrichum spp. Disease anthracnose on  in chili. To replace 
the use of chemicals During May - June 2559 experiment with 9 treatments include 
extracts of aloe vera, turmeric and Asiatic solvent ethanol 95%, extracts of aloe vera, 
turmeric and Asiatic solvent hexane extract it. aloe vera, turmeric and Asiatic solvent 
distilled water. The research found that Turmeric extract solvent ethanol 95%, hexane 
and water can inhibit the fungus. colletotrichum spp. was the most by a halo of clear 
(clear zone) 9,7 and 5.5 mm, respectively, followed by aloe inhibited fungal solvent 
ethanol 95%, hexane and water, with radius. Transparent (clear zone) 7, 6 and 3.4 mm, 
respectively. And extracts of Centella asiatica in the solvent ethanol 95%, hexane and 
water inhibit the fungus that causes the disease is minimal radius clear (clear zone) 4, 3.4 
and 1 mm, respectively, turmeric is likely. in controlling anthracnose disease in the chili 
was the best. 
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2.นางสาวพวงชมพู อยู่งาน 

บทคัดย่อ 
       โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดนางรมหลวงจากมันฝรั่ง มันส าปะหลัง 
และมันแกว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางรมหลวงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อของ
สารอาหารจากมันฝรั่ง มันส าปะหลัง และมันแกว ผลการวิจัยพบว่า เห็ดนางรมหลวงเจริญได้ดีที่สุดบนจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อจากมันส าปะหลังมีการเจริญเติบโตของเห็ดนางรมหลวง อาหารเลี้ยงเชื้อจากมันฝรั่งมีการ
เจริญเติบโตของเห็ดนางรมหลวง และอาหารเลี้ยงเชื้อจากมันแกวมีการเจริญเติบโตของเห็ดนางรมหลวง มี
รัศมี 3 ซม รัศมี ซม รัศมี 1 ซม ตามล าดับ อาหารเลี้ยงเชื้อของสารอาหารจากมันส าปะหลังมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดนางรมหลวง 
 

Abstract 
       The objectives on The Effective Comparison of Culture Media on Pleurotus Eringii 

from Potatoes Cassavas and Jicamas are to study the growth of Pleurotus Eringii on 
culture media plates of potatoes, cassavas and jicamas and compare the effectiveness of 
the culture media from potatoes, cassavas and jicamas. The result is that The pleurotus 

eringii grew up on the culture media plate of cassavas in the best consequence. The 
pleurotus eringii grew up on the culture media plate of potatoes less than cassavas and 
the pleurotus eringii could grow up on the culture media plate of jicamas least by giving 

the radius 3 cm, 2 cm and 1 cm respectively. 
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   Study of Storage Prolongation of  Lansium  domesticum  (Longkong)   
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โครงงานในสาขาา ชีววิทยา 
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โรงเรียน   สตรีศึกษา  อ าเภอ เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด 
 

บทคัดย่อ 
กกกกกกกโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง 2) เพ่ือศึกษาการเคลือบผิว
ลองกองด้วย  ไคโตซานและว่านหางจระเข้ โดยแบ่งลองกองเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ผล กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มที่ 2 เคลือบด้วยไคโตซาน กลุ่มที่ 3 เคลือบด้วยว่านหางจระเข้  กลุ่มที่ 4 เคลือบด้วยไคโตซาน
ผสมว่านหางจระเข้ อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร ทิ้งไว้  1  สัปดาห์ จากการทดลองสรุปได้ว่าการเคลือบผิว
ลองกองด้วยไคโตซานผสมว่านหางจระเข้ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาลองกองได้ดีที่สุด รองลงมาคือ การ
เคลือบผิวลองกองด้วยว่านหางจระเข้และการเคลือบผิวลองกองด้วยไคโตซาน ตามล าดับ 
 

Abstract 
กกกกกกThe purpose of the Study are 1) to prepare Chitosan  from shrimp shell and 2) to 
study the effect of coating Longkong with Chitosan and Aloe vera. Longkong coating 
(Longkong are classified into 4 sets :  set 1 - control group, set 2 - coated by Solution of 
Chitosan in CH3COOH,                set 3 - coated by jel of Aloe vera, and set 4 - coated by 
Solution of Chitosan in CH3COOH and jel of Aloe vera combined in propotion of 1:1 by 
volume.) After observing for a week. It can be concluded that coating Longkong by 
solution of Chitosan in CH3COOH and jel of Aloe vera combined can lengthen the storage 
of Lansium domesticum (Longkong) better than coating by Solution of Chitosan in 
CH3COOH or jel of Aloe vera alone. 
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   กากชาเขียว ต้นพุทธรักษาและต้นกล้วยกับขี้มัน 
   Thesis Title The comparison product of the fermentation of straw  
   mushroom with coffee waste, waste of green tea, canna tree and  
   banana tree compare with waste of cassava 
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บทคัดย่อ 
 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปรียบเทียบผลผลิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าด้วยกากกาแฟ 
 กากชาเขียว ต้นพุทธรักษาและต้นกล้วยกับข้ีมัน มีวิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 
1 การเตรียมหัวเชื้อเห็ดฟางและข้ันตอนที่ 2 การเพาะเห็ดฟาง จากผลการทดลองพบว่า กากชาเขียวให้
ผลผลิตมากที่สุดเฉลี่ยที่ 844.44 กรัม/ตะกร้า  รองลงมาคือ กากกาแฟให้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 755.56 กรัม/
ตะกร้า  เมื่อน ากากกาแฟ กากชาเขียว ต้นพุทธรักษาและต้นกล้วย มาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จากขี้มัน
ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 666.67 กรัม/ตะกร้า พบว่ากากชาเขียวและกากกาแฟให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่าผลผลิตที่
ได้จากขี้มัน 
 

Abstract 
 Science Project on the topic of the comparison product of the fermentation of 
straw mushroom with coffee waste, waste of green tea, canna tree and banana tree 
compare with waste of cassava. There are two processes including ; step 1, preparation of 
straw mushroom step 2, fermentation of straw mushroom.According to experiment found 
that using green tea waste contributed more outputs on averageof 844.44 grams per a 
basket , another is coffee waste contributed outputs of 755.56 grams per a basket. The 
comparison of productions among using coffee waste , green tea waste, Canna tree and 
banana tree contributed output the average output at 666.67 grams per a basket. We 
found that using green tea waste and coffee waste contributed  more average of outputs 
than cassava waste. 
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ชื่อเรื่อง   เปรียบเทียบผลผลิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าด้วยกากกาแฟ 
   กากชาเขียว ต้นพุทธรักษาและต้นกล้วยกับขี้มัน 
   Thesis Title The comparison product of the fermentation of straw  
   mushroom with coffee waste, waste of green tea, canna tree and  
   banana tree compare with waste of cassava 
โครงงานในสาขา วิชาชีววิทยา 
ชื่อนักเรียน   1.นางสาวนันท์นภัทร อินทร์พิมพ์   2. นางสาววราภรณ์  ประวันนา  
   3.นางสาวสาวิตรี  แก้วขันตี 
ชื่อครูที่ปรึกษา  คุณครูณรงค์ศักดิ์  บุญพุ่ม 
โรงเรียน  หนองบัวพิทยาคาร อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

บทคัดย่อ 
 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปรียบเทียบผลผลิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าด้วยกากกาแฟ 
 กากชาเขียว ต้นพุทธรักษาและต้นกล้วยกับข้ีมัน มีวิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 
1 การเตรียมหัวเชื้อเห็ดฟางและข้ันตอนที่ 2 การเพาะเห็ดฟาง จากผลการทดลองพบว่า กากชาเขียวให้
ผลผลิตมากที่สุดเฉลี่ยที่ 844.44 กรัม/ตะกร้า  รองลงมาคือ กากกาแฟให้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 755.56 กรัม/
ตะกร้า  เมื่อน ากากกาแฟ กากชาเขียว ต้นพุทธรักษาและต้นกล้วย มาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จากขี้มัน
ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 666.67 กรัม/ตะกร้า พบว่ากากชาเขียวและกากกาแฟให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่าผลผลิตที่
ได้จากขี้มัน 
 

Abstract 
 Science Project on the topic of the comparison product of the fermentation of 
straw mushroom with coffee waste, waste of green tea, canna tree and banana tree 
compare with waste of cassava. There are two processes including ; step 1, preparation of 
straw mushroom step 2, fermentation of straw mushroom.According to experiment found 
that using green tea waste contributed more outputs on averageof 844.44 grams per a 
basket , another is coffee waste contributed outputs of 755.56 grams per a basket. The 
comparison of productions among using coffee waste , green tea waste, Canna tree and 
banana tree contributed output the average output at 666.67 grams per a basket. We 
found that using green tea waste and coffee waste contributed  more average of outputs 
than cassava waste. 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

287 

 

ชื่อเรื่อง                     การซับน้ ามันของกระดาษจากไคโตซานและเยื่อผักตบชวา  
                  Study of Oil – Absorbing Paper from Chitosan and Water Hyacinth 
                   Tissue 
โครงงานในสาขา วิชาชีววิทยา 
ชื่อนักเรียน   1. นางสาวชญาทิพย์  สีหานาม   2. นางสาวเก็จมณี  ค าแก้ว   
 3. นางสาวธัญญลักษณ์  สีลาวงศ์ 
ชื่อครูที่ปรึกษา   1. นางอภาริณี  ฉิมสวัสดิ์   2. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ 
โรงเรียน สตรีศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่อง การซับน้ ามันของกระดาษจากไคโตซานและเยื่อผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ ามันของกระดาษจากไคโตซานและเยื่อผักตบชวา ที่ได้จากการน าไคโตซานจาก
เปลือกกุ้งผสมกับเยื่อผักตบชวา   ในอัตราส่วน เยื่อผักตบชวา : ไคโตซาน ดังนี้ ชุดที่ 1 50g : 20cm3  ชุดที่ 
2 100g : 20cm3  และชุดที่ 3 150g : 20cm3  ขั้นตอนการทดลองประกอบด้วย 1) น ากระดาษทุก
อัตราส่วนมาวางบนถาด 2) หยดน้ ามันลงบนแผ่นกระดาษ แผ่นละ 3 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่ 1 จ านวน 1 
หยด ต าแหน่งที่ 2 จ านวน 2 หยด ต าแหน่งที่ 3 จ านวน 3 หยด ทิ้งไว้ 5 นาที ผลการศึกษาพบว่า กระดาษ
ทั้ง 3 แผ่น มีน้ ามันซึมอยู่ในเนื้อกระดาษได้ดีทั้ง 3 ต าแหน่ง ของทุกชุดการทดลอง และไม่พบคราบน้ ามัน
บนถาด สรุปได้ว่า กระดาษจากไคโตซานและเยื่อผักตบชวาสามารถดูดซับน้ ามันได้ดี โดยแผ่นกระดาษจาก
เยื่อผักตบชวา : ไคโตซาน ในอัตราส่วน 150g : 20cm3 สามารถดูดซับน้ ามันได้ดีที่สุด 
 

Abstract 
 The objective of the project was to study the oil absorption properties of paper made  
from chitosan and water hyacinth tissue. Paper made from water hyacinth tissue was mixed 
with shrimp shells chitosan in ratio (g : cm3) for the experiment the ratio were : 1 ) 50 : 
20 2) 100 : 20 3) 150 : 20.            The steps of the experiment were to : 1) Place the paper 
on a tray. 2) Apply drops of oil onto the paper in 3 different position increments of  1, 2 and 3 
drops respectively and leaving it to absorb for 5 minutes. 

In  conclusion, the paper made from shrimp shells chitosan and water hyacinth tissue 
has very good oil absorption properties. Paper made from shrimp shells chitosan was mixed 
with water hyacinth tissue in ratio 20g : 150cm3 was the best. 
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ชื่อเรื่อง                     หางไหลแดงปราบศัตรูพืช   
   Organic insecticide From Derris extract  
โครงงานในสาขาวิชา   ชีววิทยา 
ผู้จัดท า    1.นางสาวกุลธิดา กิติราช    2.นางสาวณัฏฐณิชา  พูลเพ่ิม   
     3.นางสาวปริชญา  คลังช านาญ   4.นายวุฒิชัย  รักญาติ 
คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวพัฒนี   พันธผล 
โรงเรียน   อุดรพิทยานุกูล   อ าเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
 ผลการทดสอบสารสกัดจากหางไหลแดงในการก าจัดศัตรูพืช   มีประสิทธิภาพในการก าจัดเพลี้ยอ่อน
ได้ดีมากถึงร้อยละ100  รองลงมาคือด้วงหมัดแถบยาวและหนอนแมลงวัน  เมื่อทดสอบเพลี้ยอ่อนในอัตราส่วน
ของสารสกัดจากหางไหลแดงต่อน้ าที่สามารถก าจัดเพลี้ยอ่อนได้ดีที่สุดคือ 70 : 30   สามารถก าจัดเพลี้ยอ่อน
ได้ถึงร้อยละ96.67รองลงมาคืออัตราส่วน 50 : 50 ร้อยละ 63.33   และอัตราส่วน 70 : 30 ร้อยละ 43.33 
ตามล าดับ 
 

Abstract 
The study found that the extract has the effective results in getting rid of aphids 

100%. The best ration of the amount of water and the extract for getting rid of the aphids is 
70:30, which can affect 96.67%, followed by the 50:50 ratio which can affect 63.33% and the 
70:30 ration which can affect 43.33% respectively. 
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ชื่อเรื่อง                     หางไหลแดงปราบศัตรูพืช   
   Organic insecticide From Derris extract  
โครงงานในสาขาวิชา   ชีววิทยา 
ผู้จัดท า    1.นางสาวกุลธิดา กิติราช    2.นางสาวณัฏฐณิชา  พูลเพ่ิม   
     3.นางสาวปริชญา  คลังช านาญ   4.นายวุฒิชัย  รักญาติ 
คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวพัฒนี   พันธผล 
โรงเรียน   อุดรพิทยานุกูล   อ าเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
 ผลการทดสอบสารสกัดจากหางไหลแดงในการก าจัดศัตรูพืช   มีประสิทธิภาพในการก าจัดเพลี้ยอ่อน
ได้ดีมากถึงร้อยละ100  รองลงมาคือด้วงหมัดแถบยาวและหนอนแมลงวัน  เมื่อทดสอบเพลี้ยอ่อนในอัตราส่วน
ของสารสกัดจากหางไหลแดงต่อน้ าที่สามารถก าจัดเพลี้ยอ่อนได้ดีที่สุดคือ 70 : 30   สามารถก าจัดเพลี้ยอ่อน
ได้ถึงร้อยละ96.67รองลงมาคืออัตราส่วน 50 : 50 ร้อยละ 63.33   และอัตราส่วน 70 : 30 ร้อยละ 43.33 
ตามล าดับ 
 

Abstract 
The study found that the extract has the effective results in getting rid of aphids 

100%. The best ration of the amount of water and the extract for getting rid of the aphids is 
70:30, which can affect 96.67%, followed by the 50:50 ratio which can affect 63.33% and the 
70:30 ration which can affect 43.33% respectively. 
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ชื่อเรื่อง  ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการกะพริบแสงของหิ่งห้อย (Photinus pyralis 
Linn.) ในสภาพแวดล้อมที่ ได้รับแสงต่างกัน 

ชื่อเรื่อง(ภาษาอังกฤษ)  Behavior of Firefly in different intensity of light 
โครงงานในสาขาวิชา  ชีววิทยา 
ชื่อนักเรียน    1. นางสาว ณัฐนรี  วาวลิัย 2. นางสาว บุษยมาศ   แพงวิเศษ  
   3. นางสาว พัฒนาภรณ์  เธียรโสภณ 
ชื่อครูที่ปรึกษา   1. นาย ทวี  ทินเต  
   2. (ครูที่ปรึกษาพิเศษ) ดร. ชตุินันท์   ชูสาย  นักวิชาการเกษตร ช านาญการ 
   พิเศษ สาขากีฏวิทยา  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โรงเรียน  แก่นนครวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบัน หิ่งห้อย (Photinus pyralis Linn.) มีจ านวนน้อยลง และพบเห็นได้ยาก หิ่งห้อย

สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้ และเป็นแมลงที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถ
เปล่งแสงและกะพริบแสงได้ ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการกะพริบแสงของหิ่งห้อยใน
สภาพที่ได้รับแสงต่างกัน ได้แก่ สภาพที่มีแสง และสภาพที่ไม่มีแสง จ านวน 3 กรรมวิธี กรรมวิธีที่ 1 หิ่งห้อย
อยู่ในสภาพที่ไม่มีแสง 5 วัน และเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่มีแสง 5 วัน กรรมวิธีที่ 2 หิ่งห้อยอยู่ในสภาพที่มี
แสง 5 วัน และเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีแสง 5 วัน กรรมวิธีที่ 3 หิ่งห้อยอยู่ในสภาพแสงธรรมชาติ 10 วัน 
(ควบคุม) โดยสังเกตพฤติกรรมหิ่งห้อยในตู้ปลาที่มีการตกแต่งปรับสภาพเลียนแบบถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติของ
หิ่งห้อย บันทึกข้อมูล ทุก 2 ชั่วโมงในเวลากลางวัน ส่วนเวลากลางคืน บันทึกข้อมูล ช่วงเวลา 18.00 – 
22.00 น. จากการศึกษาพบว่า ในกรรมวิธีที่ 1 ช่วง 3 วันแรก หิ่งห้อยทุกตัว กะพริบแสงเฉพาะในเวลา
กลางคืน หลังการศึกษา 3 วัน มีหิ่งห้อยบางตัวที่กะพริบแสงในเวลากลางวัน และบางตัวกะพริบแสงในเวลา
กลางคืน เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่มีแสง ช่วง 3 วันแรก หิ่งห้อยไม่กะพริบแสงแต่มีการเปล่งแสง ทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคืน กรรมวิธีที่ 2 ช่วง 3 วันแรก หิ่งห้อยทุกตัวไม่กะพริบแสงแต่มีการเปล่งแสงใน
เวลากลางคืนเท่านั้น หลังการศึกษา 3 วัน หิ่งห้อยทุกตัวหยุดเปล่งแสง เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีแสง 
ช่วง 3 วันแรก มีหิ่งห้อยบางตัวกะพริบแสง บางตัวแค่เปล่งแสง หลังการศึกษา 3 วัน หิง่ห้อยทุกตัวกะพริบ
แสง ส่วนหิ่งห้อยที่อยู่ในสภาพแสงธรรมชาติ มีการกะพริบแสงเฉพาะในเวลากลางคืนตลอดระยะเวลา
การศึกษา จึงสรุปได้ว่าหิ่งห้อยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกะพริบแสงตามสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ 
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บทคัดย่อ
สาขาคอมพิวเตอร์
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ชื่อโครงงาน  เว็บไซต์แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์   
ผู้จัดท าโครงงาน  นางสาวกนกวรรณ ผ่ามวัน 
   นางสาวสุนิดา  ทับธานี 
โรงเรียน  กัลยาณวัตร 
ครูที่ปรึกษา  คุณครูวัชรศักดิ์ มนูประเสริฐ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาพิเศษ คุณครูละเอียด กองสมบัติ 
 

บทคัดยอ่ 
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้จัดท าเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาและวัดความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ส าหรับแนะแนวการศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การสร้างเว็บไซต์ใช้โปรแกรม Adobe captivate 8 โดยใช้
หลักการสร้างเว็บไซต์และหลักการออกแบบ ADDIE model การสร้างแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจ 
ขอบเขตของการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกัลยาณวัตร รวมประชากรทั้งหมด 707 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สูตรในการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 188 
คน แต่เพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูลจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 195 คน  

ผลจากการเก็บแบบสอบถามพบว่า เว็บไซต์แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพึงพอใจสูง 
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Title of project Website for educational guidance undergraduate level in Khonkaen 
University 

Subject field Computer 
Project conductor Miss Kanokwan Phamwan 
 Miss Sunida  Thabthanee 
School     Kanlayanawat school     
Teacher advisor Mr. Watcharasak Manuprasert     
Teacher special advisor Mrs. La-iad Kongsombat 
 

Abstract 
 This independent study was conducted to develop a website for educational 
guidance to the students of undergraduate level in Khonkaen University and to measure a 
satisfaction of the website visitors coming for guidance for undergraduate education in 
Khonkaen University. The website was made through Adobe Captivate 8 using ADDIE 
model as its principles and its design. A set of questionaires was used for satisfaction 
measurement. The scope of the study covered Kanlayanawat school 707 twelveth 
graders. A formula was used to calculate the size of the target group of 188 students, but 
the size of 195 was used to suit the convenience of collecting data.  
 The findings came out that the Website of undergraduate guidance reached 
satisfaction of the student who needed to further their studies in Khonkaen University. 
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ชื่อโครงงาน  : การสร้างสื่อส่งเสริมการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกด้วยโปรแกรม 
     Captivate 
สาขาวิชา   : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
ผู้จัดท า    : นายธุรกิจ          พันธะศรี 

     นางสาวกิตติยา    อัปโม 
      นางสาวนิจจารีย์  ภาด ี

โรงเรียน  : โรงเรียนกัลยาณวัตร  
คุณครูที่ปรึกษา  : คุณครูสุติพงษ์  อมูลราช 
คุณครูที่ปรึกษาพิเศษ  : คุณครูอาคม ศรีวะโสภา 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกด้วยโปรแกรม 

Captivate ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอกที่ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหานั้น สามารถรับฟังและจดจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น่าเบื่อ
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ทบทวนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ประเมินคุณภาพของสื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากผลการประเมินคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนและ
หลังใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกัลยาณวัตร 
จ านวน 30 คนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่สูงขึ้นหลังจากใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะสื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนและมีความน่าสนใจ โดยวัดประสิทธิภาพจาก
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสื่อส่งเสริมการเรียนรู้นี้ จะประกอบด้วยเนื้อหาที่กระชับและมีความน่าสนใจมากขึ้น โดย
การท าเป็นวีดีโอเน้นสีสันสดใสสวยงาม ช่วยให้มีการล าดับความคิดอย่างเป็นระบบ อีกท้ังยังท าให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์อย่างสนุกสนานจากเกมส์ภายในสื่อและนอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดที่ช่วยในการจดจ าเนื้อหา
อีกด้วย 
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Project titled   : Instruction media on structure and function of flowering plants  
     using captivate program. 
Branch   : Computers and Technologys  
Manipulator  : Mr.Thurakit Panthasri  

     Ms.Kittiya Appamo 
     Ms.Nijjaree Phadee 

School   : Kanlayanawat school  
Teachers adviser   : Mr.Suttipong Amoonrach 
Teachers Special Adviser  : Mr.Akom Seewasopa 
 

Abstract 
The object of this study were to develop an instruction media on structure and 

function of flowering plants using captivate program. 
The sample for this study were 30 students of Kanlayanawat School in academic 

year 2015. The tools for this study are instruction media using Captivate program, pretest 
and posttest. Compare the student’s achievement before and after using the media from 
Captivate program to identify the efficiency of the developed media from Captivate. 

The results of this study showed that the efficiency of the developed media from 
Captivate program was higher. In conclusion, it can be used the developed media from 
Captivate program for the target group effectively. 
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ชื่อโครงงาน    เครื่องตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detector) 
สาขาวิชา       คอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดท า         นายเจษฎา ขาวอ่อน  
         นายณัฐพนธ์ กมลทวิกุล 
         นายอรรฆพร เพ่ิมสิน 
สถานที่ศึกษา    โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  นายชวลิต  แสงศิริทองไชย 
 

บทคัดย่อ 
 เครื่องตรวจจับการบุกรุก โดยใช้ Raspberry Pi มีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์เครื่องตรวจจับการบุก
รุกและเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับการบุกรุก อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์ 
คณะผู้จัดท าจึงได้ประดิษฐ์เครื่องตรวจจับการบุกรุกและพร้อมส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้าน โดยใช้
บอร์ดคอนโทรลเลอร์ที่มีชื่อว่า Raspberry Pi พร้อมกับ PIR Motion Sensor และสวิตช์แม่เหล็ก จากผล
ศึกษา พบว่า Raspberry Pi  ใช้รูปแบบค าสั่งภาษาไพทอนในการท างาน โดยเขียนค าสั่งลงบนคอมพิวเตอร์
แล้ว  ท าการถ่ายโอนข้อมูลลงสู่แผงวงจรของเครื่องตรวจจับการบุกรุก น า PIR Motion Sensor และสวิตช์
แม่เหล็ก มาต่อกับ Raspberry Pi  จากนั้นท าการเขียนค าสั่งให้กับ Raspberry Pi ให้ท างานได้ตามที่เรา
ต้องการเมื่อมีคนเปิดประตู หน้าต่าง หรือเดินผ่าน ระบบก็จะท าการส่ง Email แจ้งเตือนเจ้าของทันที ท าให้
เรารู้ว่ามีใครเดินผ่านและเรามีเวลาที่จะคิดหาทางป้องกันได้อย่างทันทีจากรูปแบบการท างานของ
เครื่องตรวจจับการบุกรุกผู้จัดท าได้ท าการทดลองระบบให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดเพ่ือประโยชน์ในการใช้
งานจะได้มีครบตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ 

 
Abstract 

Intrusion detection using Raspberry Pi invention aims to detect intrusion and to 
test the effectiveness of intrusion detection. Moreover, the anti-theft estate. Staff were 
invented intrusion detection and email alerts to homeowners. The controller board called 
Raspberry Pi with PIR Motion Sensor switches and magnetic results from the study showed 
that the Raspberry Pi using Python syntax to work. By written order on the 
computer.Transferring data into the circuit of intrusion detection led PIR Motion Sensor 
and magnetic switches come with the Raspberry Pi, then wrote a statement to the 
Raspberry Pi to work as we would like when someone opens a door or window. walking 
through the system will send an Email alert owners immediately.the user will have a 
stated objective. 
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ชื่อโครงงาน    การพัฒนาโปรแกรมจ าลองการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ตามกฎของเคปเลอร์  
     โดยใช้องค์ความรู้เรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวล จากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  
     ในการเขียนโปรแกรมผ่าน HTML5  
     Development of Simulation Application of Kepler’s laws of  
     Planetary Motion by Using Newton’s Law of gravitation through  
     Coding HTML5 
โครงงานสาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน   1. นพรุจน์  ปรีดานนท์ 
     2. วรวัฒน์  ลอศิริกุล 
     3. อานันท์  อ้ึงปัญสัตยวงศ์ 
E-mail address  ice10534@hotmail.com 
โรงเรียน      ขอนแก่นวิทยายน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา    1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์ 
     2. นางสุทธาภรณ์  พราววิเชียร 
ที่ปรึกษาพิเศษ   ครูประเทศ  วิเศษสา  
 

บทคัดย่อ 
 จากความแพร่หลายของ Tablet และ Smartphone ผู้จัดท าโครงงานได้น าเอาองค์ความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อวกาศและคอมพิวเตอร์ มาบูรณาการองค์ความรู้และสังเคราะห์โปรแกรม
จ าลองการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวล โดยใช้ HTML5 เพ่ือ 1) 
จ าลองการเคลื่อนของวัตถุในอวกาศ เมื่อมีแรงกระท าตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  2) ศึกษาเปรียบเทียบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของเคปเลอร์ระหว่างการศึกษาจากใบงานและจากแอพพลิเคชั่น 
 ผลการด าเนินงานพบว่า 1) ผูจ้ัดท าโครงงานสามารถสร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้ 
HTML5 และมีปฏิกิริยาต่อกันได้  2) ผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการ
เคลื่อนที่ของเคปเลอร์มากกว่าการศึกษาจากใบความรู้ มากถึงร้อยละ 97 เมื่อเปรียบเทียบจากการอ่านใบ
ความรู้แบบไม่เห็นภาพ 

Abstract 
 From the universality of the Tablet and Smartphone users have embraced the 
project knowledge in mathematics, physics and computer. The integration of knowledge 
synthesis and Simulation Application of Kepler’s laws of Planetary Motion by Using 
Newton’s Law of gravitation through Coding HTML5 1) to simulate the motion of objects 
in space. When a force as Newton's second law of motion   2) Comparative Cognition 
Learning about Kepler's laws of motion between using exercise and simulate application. 
 Operating results were: 1 ) the preparation of a project can coding  the 
movement of objects by using HTML5 and object are interaction 2) students who learn 
the laws of motion of Kepler through application  understanding over the  paper exercise 
that up to 97 percent. 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559
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ชื่อโครงงาน   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โมเมนตัม วิชาฟิสิกส์  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โครงงานสาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน     1.นายด ารงค์       เครือศรี 
                         2.นายกิดากร       มูลไชย 
Email address     kidakorn@outlook.com 
โรงเรียน     ชุมแพศึกษา อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา     1.นายนพคุณ    สืบเลย 
      2.นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล 

 
บทคัดย่อ 

โครงงานนี้เป็นการจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งจัดท าเป็นแอพพลิเคชั่นจากโปรแกรม 
Construct2  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอแอพพลิเคชั่นที่สามารถให้ความรู้และความน่าสนใจ 
 และศึกษาความพึงพอใจของผลการศึกษาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จัดท าเป็นแอพพลิเคชั่นพบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ทั้งนี้การจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์
ของโครงงาน  คือ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัดผลประเมินผลผู้เรียน และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเพ่ือช่วย
ให้นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ จึงเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, แอพพลิเคชั่น ที่ท าขึ้นจากโปรแกรม Construct2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

297



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

298 

 

ชื่อโครงงาน  ระบบบริหารจัดการ Google  Cloud Print   
Google Cloud Print management system 

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ 
ชื่อผู้ท าโครงงาน  นางสาวปิญาดา  เพชรหมู่ 
   นางสาวสุมนต์ทิพย์ นันตะสุข 
   นางสาวจารุวรรณ ศรีวังไสย 
โรงเรียน  ธาตุนารายณ์วิทยาอ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
Email-adress   - 
ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต 
   ดร.ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ 

 
บทคัดย่อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระบบ Google Cloud Print 2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แนะน า
การใช้งานระบบ Google Cloud Print 3. เพ่ือทดสอบความสามารถในการพิมพ์เอกสารต่างๆ รูปภาพ  
ผ่านระบบ Google Cloud Print 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบริหารจัดการ Google 
Cloud Print กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
จ านวน 70 คน   

ผลการศึกษาพบว่า 1. ระบบ Google Cloud Print มีความสามารถพิมพ์เอกสารผ่านระบบ
ออนไลน์ได้สะดวกมากข้ึน 2. เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาเข้าใจง่ายท าให้ผู้ใช้มีความสนใจที่จะใช้ระบบ 
google cloud print  3. การทดลองทดสอบความสามารถในการพิมพ์วัดจากผู้ใช้พบว่าการพิมพ์เอกสาร
ผ่านระบบออนไลน์มีสะดวกและรวดเร็วช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น รูปแบบของเอกสาร ลดเวลาในการ
พิมพ์เอกสาร 4. ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทั้งในด้านแก้ปัญหาการพิมพ์เอกสาร ด้านรูปแบบ
เว็บไซต์มีความน่าสนใจและข้อมูลในเว็บไซต์มีประโยชน์อ่านแล้วเข้าใจง่าย 

 
Abstract 

This project aims 1. To study the Google Cloud Print System 2. To develop the site 
recommends the use of Google Cloud Print.  3. To test the ability to print documents 
picture via the Google Cloud Print.   4. To study the complete satisfaction of the user 
management system, Google Cloud Print.   The sample used in the trials, is the teacher, 
personnel and Students at Thatnaraiwittaya school 70 people 

The results showed that: 1. The system is Google Cloud Print can print documents 
online is much more convenient.  2. The site was developed with the content easy to 
understand, allowing users are interested in using google cloudprint.  3. The experiment 
tested the ability to print from a user that printing online is quick and easy solutions in 
areas such as the format of the document. Reduce time to print 4.User satisfaction in 
most levels both in the field of printing documents. Design attractive websites. And 
information on the site useful then read easy to understand. 
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ผลการศึกษาพบว่า 1. ระบบ Google Cloud Print มีความสามารถพิมพ์เอกสารผ่านระบบ
ออนไลน์ได้สะดวกมากข้ึน 2. เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาเข้าใจง่ายท าให้ผู้ใช้มีความสนใจที่จะใช้ระบบ 
google cloud print  3. การทดลองทดสอบความสามารถในการพิมพ์วัดจากผู้ใช้พบว่าการพิมพ์เอกสาร
ผ่านระบบออนไลน์มีสะดวกและรวดเร็วช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น รูปแบบของเอกสาร ลดเวลาในการ
พิมพ์เอกสาร 4. ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทั้งในด้านแก้ปัญหาการพิมพ์เอกสาร ด้านรูปแบบ
เว็บไซต์มีความน่าสนใจและข้อมูลในเว็บไซต์มีประโยชน์อ่านแล้วเข้าใจง่าย 

 
Abstract 

This project aims 1. To study the Google Cloud Print System 2. To develop the site 
recommends the use of Google Cloud Print.  3. To test the ability to print documents 
picture via the Google Cloud Print.   4. To study the complete satisfaction of the user 
management system, Google Cloud Print.   The sample used in the trials, is the teacher, 
personnel and Students at Thatnaraiwittaya school 70 people 

The results showed that: 1. The system is Google Cloud Print can print documents 
online is much more convenient.  2. The site was developed with the content easy to 
understand, allowing users are interested in using google cloudprint.  3. The experiment 
tested the ability to print from a user that printing online is quick and easy solutions in 
areas such as the format of the document. Reduce time to print 4.User satisfaction in 
most levels both in the field of printing documents. Design attractive websites. And 
information on the site useful then read easy to understand. 
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ชื่อโครงงาน เกมฝึกภาษาอังกฤษจากโปรแกรม PowerPoint 2010 (Improve English  
 skills by holiday game) 

English Practice Game by Power Point 2010 (Improve English Skill by 
Holiday Game) 

โครงงานสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 1.  นางสาวณัชชา  ศุภรางศุ์กุล  
 2.  นางสาวทัศนีย์  ศรีโท   
 3.  นางสาวอภิชญา พากุล   
สถานศึกษา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ าเภอ เมือง จังหวัด นครพนม 48000 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน 1.  นายศักดิ์ชัย  หลวงละ 
 2.  นายวิโรจน์  วงศ์ศิริ 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องเกมฝึกภาษาอังกฤษจากโปรแกรม PowerPoint 2010 (Improve 

English skills by holiday game) มีจุดประสงค์เพ่ือประยุกต์โปรแกรมPowerPoint 2010 ในการสร้าง
เกมเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน ภาษาอังกฤษโดย
การเล่นเกม เนื่องจากผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมภายในเกมได้จึงท าให้ผู้เล่นมีความสนใจในการศึกษามากข้ึน 
มีสมมติฐานว่าถ้าผู้เล่นได้เล่นเกมแล้วผู้เล่นจะมีทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึนโดยมีตัวแปรต้น คือเกมฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ ตัวแปรตามคือความพึงพอใจของผู้เล่นทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เล่น และตัวแปรควบคุม
คือกลุ่มของผู้เล่น สื่อที่ให้ผู้เล่นประเมินมีวิธีการทดลองคือ ก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา เริ่มประชุมวางแผน 
แบ่งงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ใช้ภายในเกมและจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันจัดท าเกม ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาภายในเกมและระบบของเกม ประเมินความพ่ึง
พอใจของผู้เล่นและทดสอบความรู้ก่อน-หลังเล่นเกม จากนั้นสรุปผลการทดลองและสุดท้ายน าเสนอ
โครงงาน 

ผลการศึกษาค้นคว้า จากการทดสอบความรู้ก่อน-หลังเล่น มีคะแนนที่สูงขึ้น รวมถึงแบบ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี พบว่าการเรียนรู้โดยใช้สื่อช่วยจะท าให้นักเรียนสามารถเห็นภาพและ
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 
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ABSTRACT 
The project work, English Practice Game by Power Point 2010(Improve English 

Skill by Holiday Game), aims to make an English practice game by using Power Point 2010 
application and to provide an incentive for game player to learn English. The researchers 
hypothesized that the game can help develop the players more English skills. The 
independent variable was the game while the dependent variables were the players’ 
satisfaction and English skills. The control variables were the player group and evaluative 
media for the players. The process of game development were topic setting, having a 
meeting for task separating and sharing, reviewing daily English content for game 
development, game making, checking for correctness of game content and system, 
players’ satisfaction evaluation, pretest and posttest of the players, experiment 
conclusion and project presentation. 

It was found that the posttest scores of the players   were higher than the 
pretest scores. The satisfaction scores from the players were at high level by average and 
the game provided the players with pictures and easy understanding content. 
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ABSTRACT 
The project work, English Practice Game by Power Point 2010(Improve English 

Skill by Holiday Game), aims to make an English practice game by using Power Point 2010 
application and to provide an incentive for game player to learn English. The researchers 
hypothesized that the game can help develop the players more English skills. The 
independent variable was the game while the dependent variables were the players’ 
satisfaction and English skills. The control variables were the player group and evaluative 
media for the players. The process of game development were topic setting, having a 
meeting for task separating and sharing, reviewing daily English content for game 
development, game making, checking for correctness of game content and system, 
players’ satisfaction evaluation, pretest and posttest of the players, experiment 
conclusion and project presentation. 

It was found that the posttest scores of the players   were higher than the 
pretest scores. The satisfaction scores from the players were at high level by average and 
the game provided the players with pictures and easy understanding content. 
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ชื่อโครงงาน            การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่อง ค าศัพท์โครงสร้างและหน้าที่ 
   ของพืชดอก 
 E-Book Development on Structure and Function of  FloweringPlants 
โครงงานสาขาวิชา   คอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน      1.  นาย  ธนกร           หล้าด ี
                2.  นางสาว บัณฑิตา      ปิ่นทอง 
       3.  นางสาว จิราภรณ์     นนท์จันทร์ 
E-mail address omam2553@hotmail.com 
สถานศึกษา  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ครูที่ปรึกษา   คุณครู  ศักดิ์ชัย  หลวงละ 
 

บทคัดย่อ 
          โครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและสร้างโปรแกรม (E-book) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
สมมุติฐาน ผู้ที่ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป วิธีด าเนินงาน สร้างและออกแบบพ้ืนหลังโดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop และน ามาสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยใช้โปรแกรม 
FlipAlbum น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book) ไปทดสอบการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 38 คน โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x   ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
          ผลการท าโครงงาน พบว่า (1) นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก อยู่ในระดับดี (2) ผลการน าโปรแกรมไปใช้งาน พบว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก อยู่ในระดับดี และมีความเข้าใจมากขึ้นและสามารถพกพาได้สะดวก ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุก
ที่ทุกเวลาได้ 
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ABSTRACT 
The project work, E-book Development on Structure and Function of Flowering 

Plants, aims to create an ebook. The researchers hypothesized that the learners are very 
satisfied with the ebook. The process consisted of background building and designing by 
using Adobe Photoshop, ebook building by using FlipAlbum and ebook testing by a target 
group. The target group was thirty-eight Mathayom Suksa 6/3 students of the 1st semester 
in B.E.2559 Academic Year at Nakhon Phanom Vitthayakom School. The tool was a five-
rated scale questionnaire for asking the learners’ satisfaction on the ebook. Arithmetic 
mean and standard deviation were used to analyze the obtained data.    

 It can be concluded that: 1) the students’ opinion towards the ebook was at good 
level; and 2) the students had good attitude on ebook using and considered it 
compactness, convenience and providing more understanding on the subject. 
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ABSTRACT 
The project work, E-book Development on Structure and Function of Flowering 

Plants, aims to create an ebook. The researchers hypothesized that the learners are very 
satisfied with the ebook. The process consisted of background building and designing by 
using Adobe Photoshop, ebook building by using FlipAlbum and ebook testing by a target 
group. The target group was thirty-eight Mathayom Suksa 6/3 students of the 1st semester 
in B.E.2559 Academic Year at Nakhon Phanom Vitthayakom School. The tool was a five-
rated scale questionnaire for asking the learners’ satisfaction on the ebook. Arithmetic 
mean and standard deviation were used to analyze the obtained data.    

 It can be concluded that: 1) the students’ opinion towards the ebook was at good 
level; and 2) the students had good attitude on ebook using and considered it 
compactness, convenience and providing more understanding on the subject. 
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ชื่อโครงงาน การพัฒนาเกมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เรื่องการเตรียมสารละลาย 
 จากสารบริสุทธิ์ โดยใช้รูปแบบ Learning Object 
 (Computer Game Development for Science Achievement on Solution 
 Preparing from Pure Substance  by Using Learning Object) 
โครงงานสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน   1.  นางสาว  จิณณพัต  พ่ึงทรัพย์      
     2.  นางสาว  ดวงกมล  บัวบาน 
 3. นางสาว  ศศิชา  นนตะแสน 
E-mail address bell_du@hotmail.com 
โรงเรียน นครพนมวิทยาคม  อ าเภอ เมือง  จังหวัด นครพนม 
ครูที่ปรึกษา    1.  นาย  ศักดิ์ชัย   หลวงละ 
 2.  นาง  จุฑาทิพย์  นันชนะ 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเกมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง  การเตรียม
สารละลายจากสารบริสุทธิ์โดยใช้รูปแบบ Learning Object มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเกม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเตรียมสารละลายและการใช้อุปกรณ์เคมีมาก
ขึ้น สมมติฐาน คือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อและมีความรู้ในการ เตรียมสารละลายและการใช้อุปกรณ์
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Abstract 
 The project work, Computer Game Development for Science Achievement   
on Solution Preparing from Pure Substance by Using Learning Object, aims to build          
a game for science achievement, to develop learners’ achievement on solution preparing 
and chemical apparatus using. The researchers hypothesized that the learners    
participate in media using and gain more knowledge on solution preparation and chemical 
apparatus using. The process consisted of the solution preparation studying, storyboard 
designing, game building, content and graphic expert consulting, process improving, game 
testing by a target group, and pretest-posttest for achievement. The target group was 
thirty Mattayom 4/2 students in B.E.2558 Academic Year at Nakhonphanom Wittayakom 
School 
 It can be concluded that the content and graphic experts rated the game high 
and the posttest scores of the target group were higher than the pretest scores. 
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ชื่อโครงงาน อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ส าหรับโรงเรือนเลี้ยงไหม                                                          
(Equipment to control temperature and relative humidity for 
Rearing silk)         

โครงงานสาขาวิชา คอมพิวเตอร์                                                                              
ผู้จัดท าโครงงาน นายกฤษณะ  ลาปู้                                                                                
 นายบัณฑิต  สิมารักษ์                                                                          
 นายสิทธิพล  พิมพ์จ่อง                                                                             
E-mail address 40901kritsana@gmail.com                                                                                               
โรงเรียน  บรบือวิทยาคาร                                                                                 
ครูที่ปรึกษา  นายนิมิต  นวลจันทร์                                                                              
ที่ปรึกษาพิเศษ  นายอรรถพล  พันธุ์งาม 
 

บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันการเลี้ยงไหมเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะสามารถเลี้ยงไหมเป็นอาชีพและไหมยังเป็น
สินค้าเศรษฐกิจของไทยที่โด่งดังไปถึงระดับโลก ซึ่งการเลี้ยงไหมให้ได้ผลผลิตที่ดีจะต้องมีอุณหภูมิ และ
ความชื้นที่พอเหมาะ ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสิ่งเหล่านี้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับมนุษย์ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ส าหรับโรงเรือนเลี้ยงไหมจึงถูกสร้าง
ขึ้น โดยใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทลเลอร์ยี่ห้อ Arduino บอร์ด Arduino  Mega 2560 ที่เป็น MCU ตระกูล 
AVR MEGA ที่มีระบบ Peripheral I/O ต่างๆรวบรวมไว้ภายใน MCU มากมาย โดยใช้โปรแกรม Arduino 
IDE 10.0.5 ในการพัฒนา เพ่ือใช้ในการเลี้ยงไหมในโรงเรือน จากการทดลองใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ โดยที่เราได้ทดลองก าหนดสถานการณ์ที่ 1 โดยก าหนดให้อุณหภูมิมากกว่า 28 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 70% สถานการณ์ท่ี 2 ก าหนดให้อุณหภูมิน้อยกว่า 24 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 90% โดยทดลองกับห้องขนาด 2 x 4 เมตร พบว่าอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้ได้อย่างเหมาะสมทั้ง 2 สถานการณ์ 
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ชื่อโครงงาน   Application P.Y. Test เพ่ือการศึกษาไร้พรมแดน 
โครงงานสาชาวิชา  วิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) 
ผู้จัดท าโครงงาน   1.นาย กวีกานต์ เขียวข า 
    2.นาย เกริกพล สายเรือง 
    3.นาย สมเจต สกุลคู 
E-mail address  teelek_556677@hotmail.com 
ครูที่ปรึกษา   คุณครู ทศพร สวนแก้ว 
    คุณครู ศิลปากร จันทไชย  
 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากสภาวะสังคมในปัจจุบัน นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองและใช้เวลาอยู่

กับสมาร์ทโฟนมากจนเกินไป ผู้จัดท าจึงคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในปัจจุบันคือ 
การน าข้อสอบ o-net เข้าไปในแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนเพ่ือให้ผู้ใช้หรือนักเรียน สามมารถที่จะเข้าไปฝึก
ท าข้อสอบในแอปพลิเคชั่นได้ตลอดเวลาได้ตามที่นักเรียนต้องการซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
มาก  

ดังนั้นผู้จัดท าจึงพัฒนาแอปพลิเคชั่นชื่อ P.Y.-test โดยมีหลักการท างานคือน าข้อสอบ O-net 3ปี  
ได้แก่ปี 2551-2553 แล้วผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและน าไปใช้ ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักเรียน
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเป็นอย่างดี 
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ชื่อโครงงาน     ระบบตรวจสอบโรงจอดรถด้วยเซ็นเซอร์ที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
โครงงานสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 
ผู้จัดท าโครงงาน    1. นายสพลเชษฐ์ ปานกล่ า  

    2. นางสาวธัญญา ริมสกุล 
    3. นางสาวปุณยาพร ค าแดง 

E-mail address   ma-prang_41@hotmail.com 
โรงเรียน     ปิยะมหาราชาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ครูที่ปรึกษา     1. นายศิลปกรณ์ จันทไชย 

    2. นายนัฐกร ศรีวังไสย์ 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่องระบบตรวจสอบโรงจอดรถด้วยเซ็นเซอร์ที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบรถเข้า-ออกในสถานที่จอดรถ และอ านวยความสะดวกในการหาที่จอดรถ โดย
สามารถท างานได้เองอัตโนมัติ  ซึ่งถูกควบคุมจาก Microcontroller Arduino ที่เขียนโปรแกรมภาษา C ลง
ไป และยังส่งจ านวนรถที่เข้าออกนั้นไปยังคอมพิวเตอร์เพ่ือสามารถตรวจสอบจ านวนรถที่เข้าจอดได้ 

ผลการด าเนินงานโครงงาน พบว่า สามารถตรวจสอบรถเข้า-ออกในสถานที่จอดรถแล้วบันทึกผล 
และอ านวยความสะดวกในการจอดรถ ซึ่งเป็นการท างานแบบอัตโนมัติและยังสามารถตรวจสอบรถว่าอยู่ใน
ที่จอดรถหรือไม่ โดยสามารถดูผ่านจอแสดงผล ท าให้มีความปลอดภัยและประหยัดเวลาได้มากข้ึน สามารถ
น าไปใช้งานได้จริง และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้งานและผู้ประกอบการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงงาน   การควบคุมไฟฟ้าผ่านเครือข่ายไร้สาย 
    Electrical control system in home 
โครงงานสาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน   นายปริญญา  รักษ์มณี 
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บทคัดย่อ 
การจัดท าโครงงานการควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเครือข่ายไร้สายมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบ

ควบคุมไฟฟ้าผ่านเครือข่ายไร้สาย  ที่ท างานโดยมีบอร์ด Arduino  ตัวรับสัญญาณร่วมกับ Ethernet 
shield W5100  โดยใช้ภาษา HTML5 ภาษา PHP และภาษา Arduino  ในการออกแบบโปรแกรมและ
แสดงผลไปที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์และหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถควบคุมระบบ
ผ่านทางหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยขั้นตอนด าเนินการแบ่งออกเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์  และการเชื่อม
อุปกรณ์เข้ากับระบบมีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยการน าเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงมาทดสอบเพ่ือ
ตรวจสอบสถานะความแม่นย า ระบบสามารถใช้งานได้ใน IP address เดียวกันและในสถานที่ท่ีมี
อินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

 
Abstract 

The electric control for house by used wireless network has purpose to build 
electric control system by using the wireless network, that working by Arduino receiver 
that working together with Ethernet shield W5100, that used PHP language and Arduino 
language to designed the program and then display on webpage browser and 
smartphone’ display screen. We can control through by webpage browser that the 
process can divide to part of hardware and the connection of devices to the system. The 
tested system by using the electric appliance for accuracy of the system that can be used 
on the same IP Address and the place that has an internet only. 
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ผู้จัดท า        :  นายธนวรรธน์   ราโช นางสาวสโรชา  โภชนิกร   นางสาวสไมพร   อุทัยเรือง 
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ปีการศึกษา  :  2559 
 

บทคัดย่อ 
           จากการใช้ชีวิตในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ชอบความสะดวกสบายในการควบคุมอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและบางส่วนยังมีปัญหาเรื่องการลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเหตุผลข้างต้นผู้จัดท า
โครงงานจึงได้ 
มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นโดยใช้  ESP8266-12F (ปรับปรุงจากรุ่น ESP8266-12E) คือโมดูล 
WiFi ที่มีขนาดเล็ก และBreadboard Power Supply บอร์ดจ่ายไฟ MB102 Breadboard Power 
Supply Module 3.3V 5Vเพ่ือน าระบบที่พัฒนาไปแก้ไขปัญหาต่างๆช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
ประหยัดเวลาและแก้ไขปัญหาการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบสามารถควบคุมผ่านทางแอพพลิเคชั่นท าให้
การจัดการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ง่ายขึ้นช่วยลดปัญหาการใช้ชีวิตที่ต้องท างานนอกบ้านหรือ
ต่างจังหวัดให้น้อยลงเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว ในการดาเนินชีวิตในปัจจุบันได้ 
 
                      Abstrac 
 At the moment  a lot of people like be comfortable to control the electricity in 
their house and in sometimes we’ll be forget to turn off that machine by the reason we 
have some idea  about how to control electric by application from ESP8266-12F(adjust 
from ESP8266-12E) ESP8266-12F that is module WIFI that too small and Breadboard Power 
Supply MB102 Breadboard Power supply Module 3.3V 5V for keep the program to fix the 
problems and expand convenience save the time and fix problems about forgetting turn 
off the electric and this application will be manage the electric for easier  relieve the 
problem when they have to working so far away and make the easiness life in this time 
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บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่อง การสร้างระบบฐานข้อมูลการท าโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยานี้ เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท าโครงงานของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลการท าโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาและ
เพ่ือประเมินค่าผลงานจากแบบสัมภาษณ์ของผู้ใช้บริการ เป็นการพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Microsoft 
Access 2013 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการท าโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ใน
แต่ละรุ่นไว้ด้วยกัน รวมไปถึงเพ่ือให้น้องๆ รุ่นต่อๆ ไปได้ศึกษาผู้ที่สามารถใช้ระบบเก็บข้อมูลนี้ได้จะมี สอง
ระดับ คือ Admin หรือผู้บริหารระบบ (คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา) และ User หรือ
ผู้ใช้งานทั่วไป คือ นักเรียน และบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้เป็น Admin จะสามารถบนัทึก แก้ไข หรือลบข้อมูลข้อมูล
ต่างๆ ของโครงงานได้ ส่วนผู้ใช้ที่เป็นนักเรียน หรือบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้แต่ไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆของโครงงานได้ จากการทดลองใช้ระบบเก็บข้อมูลประวัติการท าโครงงานของ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ที่พัฒนาจากระบบฐานข้อมูล 
Microsoft Access  2013 แล้วนั้นท าให้มีความสะดวกรวดเร็วและได้ข้อมูลของโครงงานที่หลากหลายมาก
ขึ้น 
 

Abstract 
 The project concentrates on creating system of database about student’s projects 
in Loeianukulwittaya School and aims to develop system for database about science 
student’s projects in Loeianukulwittaya School.  
 The purpose of this project is to design system of database for science student’s 
project in Loeianukulwittaya School. And to evaluate the result of user’s interview. This 
system is developed by Microsoft Access  2013. By collecting science student’s project in 
each generation. The person who can use this system are Administrator (Teachers at 
Loeianukulwittaya School) and User (Students or people). Administrator can control the 
system. And User can visit the system.  
 The findings revealed that System of database about science student’s project in 
Loeianukulwittaya School is comfortable to use. 
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ฐานข้อมูลการท าโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาและ
เพ่ือประเมินค่าผลงานจากแบบสัมภาษณ์ของผู้ใช้บริการ เป็นการพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Microsoft 
Access 2013 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการท าโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ใน
แต่ละรุ่นไว้ด้วยกัน รวมไปถึงเพ่ือให้น้องๆ รุ่นต่อๆ ไปได้ศึกษาผู้ที่สามารถใช้ระบบเก็บข้อมูลนี้ได้จะมี สอง
ระดับ คือ Admin หรือผู้บริหารระบบ (คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา) และ User หรือ
ผู้ใช้งานทั่วไป คือ นักเรียน และบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้เป็น Admin จะสามารถบนัทึก แก้ไข หรือลบข้อมูลข้อมูล
ต่างๆ ของโครงงานได้ ส่วนผู้ใช้ที่เป็นนักเรียน หรือบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้แต่ไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆของโครงงานได้ จากการทดลองใช้ระบบเก็บข้อมูลประวัติการท าโครงงานของ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ที่พัฒนาจากระบบฐานข้อมูล 
Microsoft Access  2013 แล้วนั้นท าให้มีความสะดวกรวดเร็วและได้ข้อมูลของโครงงานที่หลากหลายมาก
ขึ้น 
 

Abstract 
 The project concentrates on creating system of database about student’s projects 
in Loeianukulwittaya School and aims to develop system for database about science 
student’s projects in Loeianukulwittaya School.  
 The purpose of this project is to design system of database for science student’s 
project in Loeianukulwittaya School. And to evaluate the result of user’s interview. This 
system is developed by Microsoft Access  2013. By collecting science student’s project in 
each generation. The person who can use this system are Administrator (Teachers at 
Loeianukulwittaya School) and User (Students or people). Administrator can control the 
system. And User can visit the system.  
 The findings revealed that System of database about science student’s project in 
Loeianukulwittaya School is comfortable to use. 
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ชื่อโครงงาน  Vocabulary of  biology 
โครงงานสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.  นางสาวนวพร เอกทัศน์ 
   2.  นางสาวรังรักษ์ ทรหด 
   3.  นางสาวโพธาลัย แสงชาติ 
E-mail  address vocabofbiorn59@gmail.com  
โรงเรียน  สตรีราชินูทิศ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
คุณครูที่ปรึกษา  นางฉัตรขวัญ พยอม 
ที่ปรึกษาพิเศษ  ดร.มนิสา อุนานนท์ 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่อง  Vocabulary of biology  มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตแอพพลิเคชั่นในการค้นหา
ค าศัพท์ทางชีววิทยา และเพ่ือให้สามารถค้นหาค าศัพท์ทางชีววิทยาได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น    โดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash professional cs6 ดึงข้อมูลค าศัพท์ที่เก็บไว้ในไฟล์ xml จากนั้น export file 
ออกมาเป็นแอพพลิเคชั่น Vocabulary of biology จากนั้นทดสอบแอพพลิเคชั่นโดยการน าไปทดสอบใน 
emulator หรือทดสอบโดยการติดตั้งลงบน smart phone ที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 ผลการด าเนินโครงงานแอพพลิเคชั่น Vocabulary of biology ประกอบด้วย ค าศัพท์ทางชีววิทยา 
และผลการประเมินแอพพลิเคชั่น Vocabulary of biology มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.4 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 

ABSTRACT 
The Vocabulary of Biology project aims to produce an application to find a 

biological vocabulary and to be able to find a biological vocabulary faster and easier than 
usual. This program was creating by the Flash Professional CS6 program. Then, the 
database will have transferred into XML file and export files to the Vocabulary of Biology 
Application. After that, the researchers will have tested the application in the machine 
emulator or installing its in Android system. 

The Performance of the Vocabulary of Biology application contains a biological 
terminology and effect assessment of this application with an average 76.4 percent. 
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ชื่อโครงงาน  แอปหวานใจ 
   Sweethaert App 
โครงงานสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวดาราวดี   ดอนเมืองพรม 

2. นางสาวรุ่งไพลิน   โง่นแก้ว 
   3. นางสาวศิรินันท์    ช่วยแสง 
E-mail address sirinan.jsc@gmail.com 
โรงเรียน  สตรีราชินูทิศ     อ าเภอเมือง     จังหวัดอุดรธานี 
ครูทีปรึกษา  นายกิตติศักดิ์   พยอม 
ที่ปรึกษาพิเศษ  ดร.มนิสา   อุนานนท์ 
 

บทคัดย่อ 
บุคคลส่วนใหญ่ในประเทศมีการรับประทานอาหารที่มีรสหวานกันอย่างแพร่หลาย เช่น ขนมต่างๆ 

น้ าหวาน น้ าอัดลม ผลไม้ท่ีมีรสหวาน เป็นต้น การรับประทานอาหารที่มีปริมาณน้ าตาลมาก ท าให้เกิดโรคต่อ
ร่างกายหลายโรค ตัวอย่างเช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคอ่ืนๆตามมามากมาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

คณะผู้จัดท าจึงคิดสร้างแอปหวานใจขึ้น โดยที่ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลและรายการที่รับประทาน         
ในแต่ละวัน และแอปพลิเคชันจะประมวลผลปริมาณน้ าตาลและแสดงผลออกมาว่าได้รับน้ าตาลจ านวนกี่กรัม           
ซึ่งสามารถน าไปปรับเปลี่ยนปริมาณน้ าตาลที่รับประทานให้ลดน้อยลงกว่าเดิม ซึ่งคณะผู้จัดท าหวังว่า แอปพลิเค
ชันนี้จะสามารถใช้งานได้จริง และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ที่มีความต้องการที่จะควบคุมน้ าตาล 

 
Abstract 

The most people in Thailand probably consume sweet taste food such as snack, soft 
drink, refreshment, sweet fruits etc. To consume a large amount of sugar, it makes us 
pestilential disease, such as obesity, diabetes and other bed health. It’s dangerous for healthy. 
 This application the user can enter information and menu that he can eats each day 
and application will process the result that haw much amount of sugar he takes. So the users 
can change the way to get quantity of sugar, that avoid low sugar. The organizer want this 
application can be usable true and have benefit user for the users to control amount of sugar 
each day. 
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2. นางสาวรุ่งไพลิน   โง่นแก้ว 
   3. นางสาวศิรินันท์    ช่วยแสง 
E-mail address sirinan.jsc@gmail.com 
โรงเรียน  สตรีราชินูทิศ     อ าเภอเมือง     จังหวัดอุดรธานี 
ครูทีปรึกษา  นายกิตติศักดิ์   พยอม 
ที่ปรึกษาพิเศษ  ดร.มนิสา   อุนานนท์ 
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น้ าหวาน น้ าอัดลม ผลไม้ท่ีมีรสหวาน เป็นต้น การรับประทานอาหารที่มีปริมาณน้ าตาลมาก ท าให้เกิดโรคต่อ
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ในแต่ละวัน และแอปพลิเคชันจะประมวลผลปริมาณน้ าตาลและแสดงผลออกมาว่าได้รับน้ าตาลจ านวนกี่กรัม           
ซึ่งสามารถน าไปปรับเปลี่ยนปริมาณน้ าตาลที่รับประทานให้ลดน้อยลงกว่าเดิม ซึ่งคณะผู้จัดท าหวังว่า แอปพลิเค
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Abstract 

The most people in Thailand probably consume sweet taste food such as snack, soft 
drink, refreshment, sweet fruits etc. To consume a large amount of sugar, it makes us 
pestilential disease, such as obesity, diabetes and other bed health. It’s dangerous for healthy. 
 This application the user can enter information and menu that he can eats each day 
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ชื่อเรื่อง    :  แอพพลิเคชั่น มินิบัสยูดี 
สาขาวิชา  :  คอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  : 1. นายปวีณ์กร  นุ่มตูม  

  2. นายธวัฒน์   ไชยเกตุ 
  3. นายสุทธิพุงษ์  บาระมี 

E-mail   : - 
ที่ปรึกษา   : นายวิทยา  วงศ์กลาง 
     นางบุญญาพร  สาฆ้อง 
โรงเรียน  :  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

 
บทคัดย่อ 

โครงงานนี่มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่น มินิบัสยูดี 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน แอพพลิเคชั่น มินิบัสยูดีวิธีการด าเนินงานได้ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์เครื่องมือต่างๆ และ
วางแผนในการด าเนินงานออกแบบโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสมบูรณ์ด้วยโปรแกรม Construct 
2 โดยกลุ่มตัวอย่างการใช้แอพพลิเคชั่น คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์
พิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559 เลือกแบบเจาะจงจ านวน 20 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจคือแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์หา
ค่าผลสัมฤทธิ์ด้วยแบบทดสอบความพึงพอใจ  

ผลการศึกษาพบว่า  
                 1.แอพลิเคชันมินิบัสยูดีที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x  = 4.02) 
                 2.นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าความพึงพอใจในการใช้ แอพลิเคชันในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
(x   = 4.11) 

ดังนั้นสรุปได้ว่าแอพลิเคชันมินิบัสยูดี ที่ให้ทราบถึงเส้นทางการเดินรถสองแถว เพ่ือผู้ใช้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได 
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Title  :   Application Mini Bus UD 
Category  :   Computer 
Authors  :   Paweegorn  Numtom  
      Thawat  Chaiyaket  
       Suttipung   
Advisory  Projects :  Mr.Wittaya   Wongklang 
   Mrs.Boonyapron  Sakong 
School        :   Udonpichairakpittaya 

 
Abstract 

 This project aims 1 ) to develop application Mini Bus UD 2 ) the satisfaction of 
users . Application Mini Bus UD method of operation and analytical tools to study the 
issue . Planning, design and operational programs to be easy to use and complete with 
Construct 2. By using a sample application. Grade 6/1 students at the Udornpichirakpittaya 
school first semester of the academic year 2559 to choose a specific number 20 was used 
to measure satisfaction is satisfaction. The statistics used to analyze data using mean 
(Mean), standard deviation (Standard Deviation) and percentage (Percentage) analyzed the 
test results with satisfaction. 
 The research results 
1. Application minibus UD improved quality at a high level (x  = 4.02). 
2. The experimental group had the pleasure to use. The application as a whole was good 

. (X   = 4.11) 
 Therefore, conclude that the application minibus UD . The route them to the 
second row . For users use in their daily lives . 
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Title  :   Application Mini Bus UD 
Category  :   Computer 
Authors  :   Paweegorn  Numtom  
      Thawat  Chaiyaket  
       Suttipung   
Advisory  Projects :  Mr.Wittaya   Wongklang 
   Mrs.Boonyapron  Sakong 
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Abstract 

 This project aims 1 ) to develop application Mini Bus UD 2 ) the satisfaction of 
users . Application Mini Bus UD method of operation and analytical tools to study the 
issue . Planning, design and operational programs to be easy to use and complete with 
Construct 2. By using a sample application. Grade 6/1 students at the Udornpichirakpittaya 
school first semester of the academic year 2559 to choose a specific number 20 was used 
to measure satisfaction is satisfaction. The statistics used to analyze data using mean 
(Mean), standard deviation (Standard Deviation) and percentage (Percentage) analyzed the 
test results with satisfaction. 
 The research results 
1. Application minibus UD improved quality at a high level (x  = 4.02). 
2. The experimental group had the pleasure to use. The application as a whole was good 

. (X   = 4.11) 
 Therefore, conclude that the application minibus UD . The route them to the 
second row . For users use in their daily lives . 
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ชือ่โครงงาน  : แอพพลิเคชั่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  First Aid 2 
สาขาวิชา  : คอมพิวเตอร์ 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน : นายภูมินทร์   พันสด 
                                นางสาวเปรมจิต   ไพเราะ 
                                 นางสาวภารณีรักษ์   อุตรักษ์ 
E-mail address : - 
ครูที่ปรึกษา  : นายวิทยา  วงศ์กลาง 
     นางบุญญาพร  สาฆ้อง 
โรงเรียน           : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา     - 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid 2            
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาทเบื้องต้น First Aid 2  
วิธีการด าเนินงานได้ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์เครื่องมือต่างๆ และวางแผนในการด าเนินงาน
ออกแบบโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสมบูรณ์ด้วยโปรแกรม Construct 2โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการทดลองได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แอพพลิเคชั่น เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid 2 คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบ
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และร้อยละ(Percenttage) วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ด้วยแบบทดสอบความพึงพอใจ  

              ผลการศึกษาพบว่า 
              1. แอพพลิเคชั่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid 2 ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก       
( ̅= 4.20) 
              2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้งานบนแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅= 4.30) 
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ชื่อโครงงาน  ซอฟต์แวร์ตรวจกระดาษค าตอบแบบปรนัยโดยใช้ภาษาตระกูล C และ Visual  
   Studio Objective-text checker by Visual Studio Express 
โครงงานสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ สาขา การประยุกต์ใช้งาน 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นายโชคชัย   เสวตวงษ์  
          2.นายโชคอนันต์   แก้วกัลยา 
                       3.นายณภัทร   วงษ์เกลียวเรียน 
E-mail address        chokchai4109@outlook.co.th, chokanan_fluk555@hotmail.com,  
โรงเรียน  อุดรพิทยานุกูล  อ าเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 
ครูที่ปรึกษา  นายศราวุธ  ลาบัวใหญ่ 
 

บทคัดย่อ 
 ซอฟต์แวร์ตรวจกระดาษค าตอบแบบปรนัยโดยใช้ภาษาตระกูล C และ Visual studio เป็น
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน มีขั้นตอนการท างานโดยการรับภาพจากแสกนเนอร์เข้าสู่โปรแกรมเพ่ือตรวจ โดย
ใช้ชุดค าสั่งตรวจหากากบาทจากเส้นทแยงมุมของช่องสี่เหลี่ยม แล้วน าไปเทียบกับเฉลย โปรแกรมจะแสดง
ค่าของ เลขท่ี ห้อง และคะแนน มีระบบตรวจอัตโนมัติ ระบบอัพโหลดผลคะแนนไปยังฐานข้อมูลหรือ
เว็บไซต์ และระบบตรวจสอบคุณภาพของตัวเลือก จากการทดสอบกับกระดาษ 100 แผ่น สรุปผลใช้เวลาใน
การตรวจโดยเฉลี่ย 200 วินาที มีจุดประสงค์ช่วยสร้างความรวดเร็ว และความสะดวกสบายในการ
ตรวจข้อสอบแบบปรนัยกากบาท 
 

Abstract 

  Objective-text checker by Visual Studio Express is a program that can check a test 
paper by using an image processing method, upload a result of the test, and analyze the 
test to facilitate who use it and realize students’ knowledge trend. Advantages of this 
program are facilitating, easiness of analyzing and using. 
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ชื่อเรื่อง    เกมแยกขยะ 
Topic  Waste Segregation Game 
โครงงาน  คอมพิวเตอร์ 
ชื่อนักเรียน  1. นางสาววนิดา ผาอาจ   
   2. นางสาวกรวรรณ ภูมูลนา   
   3. นางสาวนันทพร สมจิตต์ 
ชื่อครูที่ปรึกษา  1. นายนภกาญจน์   ผดุงศรี   
   2. นางกาญจนา ทองจบ   
โรงเรียน   ชุมพลโพนพิสัย   อ าเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย 
 

บทคัดย่อ 
            โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เกมแยกขยะ จุดประสงค์ คือ 1. เพื่อให้ผู้เล่นฝึกทักษะการแยกแยะ 
2.เพื่อปลูกจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ 3.เพื่อให้ผู้เล่นหันมาแยกขยะมากขึ้น วิธีการท า ศึกษาโปรแกรม 
Adobe flash actionscript3 เพ่ือสร้างเกมบนโทรศัพท์มือถือโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแยกขยะ โดยมีกลุ่ม
ประชากรที่มาทดสอบเกม จ านวน 30 คน จากการการท าโครงงานเรื่องนี้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท
ของขยะและสามารถท้ิงขยะลงถังขยะได้ถูกประเภท 
 

Abstract 

            There are purposes of computer project "Waste Segregation Game": practicing 
segregation skill, realizing to dispose of trash in the provided trash can and making people 
segregate the garbage more.  In addition, how to make this research about Adobe flash 
actionscript3 program for establish game in smartphone about content segregation trash. 
There are 30 people test our game. From our project, people realize to segregate garbage 
and dispose of trash in the provided trash can. 
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ชื่อเรื่อง    เกมแยกขยะ 
Topic  Waste Segregation Game 
โครงงาน  คอมพิวเตอร์ 
ชื่อนักเรียน  1. นางสาววนิดา ผาอาจ   
   2. นางสาวกรวรรณ ภูมูลนา   
   3. นางสาวนันทพร สมจิตต์ 
ชื่อครูที่ปรึกษา  1. นายนภกาญจน์   ผดุงศรี   
   2. นางกาญจนา ทองจบ   
โรงเรียน   ชุมพลโพนพิสัย   อ าเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย 
 

บทคัดย่อ 
            โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เกมแยกขยะ จุดประสงค์ คือ 1. เพื่อให้ผู้เล่นฝึกทักษะการแยกแยะ 
2.เพื่อปลูกจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ 3.เพื่อให้ผู้เล่นหันมาแยกขยะมากขึ้น วิธีการท า ศึกษาโปรแกรม 
Adobe flash actionscript3 เพ่ือสร้างเกมบนโทรศัพท์มือถือโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแยกขยะ โดยมีกลุ่ม
ประชากรที่มาทดสอบเกม จ านวน 30 คน จากการการท าโครงงานเรื่องนี้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท
ของขยะและสามารถท้ิงขยะลงถังขยะได้ถูกประเภท 
 

Abstract 

            There are purposes of computer project "Waste Segregation Game": practicing 
segregation skill, realizing to dispose of trash in the provided trash can and making people 
segregate the garbage more.  In addition, how to make this research about Adobe flash 
actionscript3 program for establish game in smartphone about content segregation trash. 
There are 30 people test our game. From our project, people realize to segregate garbage 
and dispose of trash in the provided trash can. 

 

 

 

 

 

 
รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               

การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 
321 

 

ชื่อเรื่อง    เกมระบบสุริยะ 
Topic  The member of solar system 
โครงงาน  คอมพิวเตอร์ 
ชื่อนักเรียน  1. นางสาวจันทร์จิรา   ชัยว ี
   2. นางสาวภารดี   โพนทัน 
   3. นางสาวศิวนาถ   แสนเมือง 
ชื่อครูที่ปรึกษา  1. นายนภกาญจน์   ผดุงศรี  2. นางกาญจนา ทองจบ   
โรงเรียน   ชุมพลโพนพิสัย   อ าเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย 
   

บทคัดย่อ 
โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง The Member of Solar System  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)สร้างและ

พัฒนาเกมส์ในการเรียนรู้ยุคใหม่ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเกมส์ในการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมี
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Abstract 
Computer Project of the Member of Solar system is aims at follows : Create and 

develop games for learning new ideals, The Satisfaction of users with the games of 
learning, created with the assumption that the use of games are for learning.You should 
understand that the content of the appearance of each star in the solar system is more. 
And users are satisfied with the best. Learning styles of the games created using Adobe 
Flash Professional to create more games. How is the study of the design and build of the 
game in the ticker and information about the universe is detect any errors. Target rate of 
high school students of M.3Chumpholphonphisai School academic year 2559. From our 
project action Learning has developed a high level.Student with durable learning 
remained after 7 days and 30 days.Satisfaction of students with the game at a high level. 
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ชื่อเรื่อง   : การพัฒนา Application เพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อ eDLTV 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      
ชื่อเรื่อง  : The Development of Application for Learning English  
    by using media (eDLTV)   for Phatom 1 
โครงงาน  คอมพิวเตอร์ 
ชื่อนักเรียน        :   1. นางสาวนัดดา  พิลาภ 2.นางสาวอ าภาพร  นาคศรี 3.นางสาวสุธาทิพย์  กุดหอม 
ชื่อครูที่ปรึกษา   :  1. นาย คมกริช  บุตรอุดม 2. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว 
โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
บทคัดย่อ 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา Application จากสื่อ eDLTV ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษ   
 หลักการสร้างสื่อ eDLTV  ได้ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การน าแท็บเล็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และได้
ด าเนินงานสร้างสื่อ eDLTVโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ www.otpcappton.com ให้สามารถท างานบน
ระบบปฏิบัติการ Android และ Windows ได้  มีการน าเนื้อหาค าศัพท์เกี่ยวกับ ชื่อสัตว์ (animal)ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ซึ่งมีการสอดแทรกกิจกรรมที่
น่าสนใจ สามารถจัดการเรียนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ได้ 
 จากผลการด าเนินงาน พบว่าสามารถออกแบบApplication เพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก
สื่อ eDLTVชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้สามารถใช้งานได้จริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้   
 

Abstract 
 The media eDLTV Designed in line with government policy about bringing 
tablets used in teaching and learning english for  students in Phatom 1 by the english 
curriculum of the Basic Education Act on 2551 and the media eDLTV based on website 
www.otpcappton.com be able to run on the android operating system and windows are 
content words with the vocabulary  of animal name for Phatom 1 to design an electronic 
book (E-Book), which has fielded interesting activities and  be able to use the application 
with or without internet . 
 The results of the operations come out that the Application Design Learning 
English media eDLTV for Phatom 1 can be used on the purposes to be defined. 
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ชื่อโครงงาน : การควบคุมพัดลมติดผนังผ่าน Raspberry Pi  ด้วย Mobile Application 
(The use Raspberry Pi to control fan wall via a Mobile 
Application) 

โครงงานสาขาวิชา  : คอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน 1. นายศิฎฒิภัต  ธรรมเกสร อีเมล  : sittipat2555@gmail.com 
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บทคัดย่อ 
 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การควบคุมพัดลมติดผนังผ่าน Raspberry Pi  ด้วย Mobile 
Application มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ Application ควบคุมพัดลมติดผนังให้ท างานตามเงื่อนไขที่
ก าหนด 
 หลักการท างานของการควบคุมพัดลมติดผนัง ผ่าน Raspberry Pi ด้วย Mobile Application 
ได้น าบอร์ด Raspberry Pi มาเป็นอุปกรณ์ควบคุมการท างานของ Relay เพ่ือสั่งการไปยังพัดลมติดผนังตาม
ค าสั่งที่ได้รับจาก Application บน Smart phone โดยเริม่ต้นท างานจะรับค าสั่งจากหน้าจอ Application 
บน Smart phone (Input) จากนั้นส่งข้อมูลไปที่ Raspberry Pi ผ่านระบบไร้สาย (Hotspot) เพ่ือ
ตรวจสอบเงื่อนไขของระบบค าสั่ง เพ่ือสั่งงานไปควบคุมการท างานของ Relayเพ่ือสั่งงานไปยังพัดลมให้
ท างานตามค าสั่งที่ได้รับ 
 จากการศึกษาพบว่า ออกแบบ Application ควบคุมพัดลมติดผนังด้วย Mobile Application
สามารถออกแบบ Application ให้มีฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ใช้ควบคุมการท างานของพัดลมติดผนังได้ถูกต้อง และ
จากผลการทดสอบเงื่อนไขการท างานของ Application ที่สั่งงานด้วย Smart phone พบว่า พัดลมติดผนัง 
สามารถท างานตามเงื่อนไขตามที่ก าหนดได้ทุกเง่ือนไข คือเงื่อนไขการท างานระดับ 1 พบว่า พัดลมหมุนมี
ความเร็วต่ าสุดเงื่อนไขการท างานระดับ 2 พบว่า พัดลมหมุนมีความเร็วปานกลางเงื่อนไขการท างานระดับ 3 
พบว่า พัดลมหมุนมีความเร็วสูงสุดเงื่อนไขการควบคุมการส่ายของพัดลม พบว่า พัดลมสามารถส่ายใน
ทิศทางซ้ายขวาได้และเงื่อนไขการหยุดการท างาน พบว่า สามารถควบคุมการหยุดการท างานของพัดลมติด
ผนังได้ 
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Abstract 
 The use Raspberry Pi to control fan wall via a Mobile Application Design 
Application is intended to control fan wall to operate according to certain criteria. 
 Functioning of the control fan wall through the Raspberry Pi with Mobile 
Application has led the board Raspberry Pi is a device to control the Relay for direct to 
fan in orders from Application on Smart phone. It’s start working by the Application on 
Smart phone (Input), then send the data to the Raspberry Pi via wireless (Hotspot) to 
check the conditions of the order. To activate the control function of Relay for commands 
the fan wall to run in order. 
 The study found that the control of the fan wall by using application design 
via Mobile Application can have various of functions to control of the fan wall can be 
used. The results of conditions of the Application commands Smart phone wall fan that 
can work under the conditions stipulated in all conditions. The first conditions of the 
working found that the fan rotation at minimum speed. The second conditions found that 
the fan rotation at medium speed, the third conditions found that the fan rotation at the 
maximum speed. The conditions of control fan staggering, the fans can be staggering in 
the left and right side, and in the stoppage conditions found that can control of the 
operation of the fan wall. 
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บทคัดย่อ 
วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านทาง Facebook จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ         

1. เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านทาง Facebook 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ 
แจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านทาง Facebook ในการท าโครงงานวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้น
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เจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x)̅ และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนของซอร์ฟแวร์ที่ใช้
ในการพัฒนา คือ โปรแกรม Arduino 1.6.5, API ของ Website www.ifttt.com ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ใช้
ในการสร้าง คือ NodeMCU, TFT, Led, Resistor, Motion Sensor Module, สายไฟ, สาย USB 
หลักการท างานของระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านทาง Facebook เมื่อมีความเคลื่อนไหวในบริเวณท่ีติดตั้ง
อุปกรณ์ไว้ ระบบรักษาจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง Facebook เพ่ือแจ้งให้กับเจ้าของ Facebook และ
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ตามท่ีออกแบบไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีปัญหาอยู่บ้างในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ซึ่งทางผู้วิจัยจะได้
น าไปพัฒนาต่อในเรื่องของการใช้แบตเตอรี่และระบบชาร์ตไฟให้กับแบตเตอรี่ต่อไป และ การศึกษาความพึง
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Abstract 
The purposes of this research were to create the Intruder Detection System Via 

Facebook and to study the users’s satisfaction with the Intruder Detection System Via 
Facebook. The sample consisted of 20 Matayomsuksa 6 students in the first semester of 
the academic year 2016 (10 male and 10 female students) at Pathumthep Witthayakarn 
school, 
Nong Khai province, chosen by the Purposive Random Sampling. The data from the 
satisfaction survey were statiscally analyzed for Mean (x)̅ and Standard Deviation (S.D.). 
The instruments were the softwares used to create the system are Auduino 1.6.5 and API, 
the hardwares used to create this system are NodeMCU, IFT, LED, Resister, Motion sensor 
Module, wire and USB cable and a satisfaction survey of users on the system. The 
principle of this system is when something wrong through the area with the installation of 
security equipment, the system can send an alarm to the Facebook owner and their 
friends. 

The results of the study indicated that the Intruder Detection System Via 
Facebook can work effectively. There are a few problems in the case of an electricity. We 
can develop the battery and charging system later. The satisfaction of the security system  
at the highest level. 
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         ในสมารทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยส าหรับนักเรียนและผู้ใช้ทั่วไป 

 (Android application ‘English Skill’ for learning tense On   
  Smartphone) 
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บทคัดย่อ 

โครงงานวิจัยการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษเรื่องTenseที่สับสนในสมาร์ท 
โฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยส าหรับนักเรียนและผู้ใช้ทั่วไป (Android application ‘English Skill’ 
for learning tense On Smartphone) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  (1) เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชัน
ภาษาอังกฤษในสมารทโฟนระบบแอนดรอยและ (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชัน 

โดยวิธีด าเนินการวิจัยได้พัฒนาแอพพลิเคชันตามรูปแบบ Waterfall Model ในการด าเนินงาน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหนองคาย เขต 21 ได้มาโดยการสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ โปรแกรม Android studio ใช้ในการเขียนโคด้และสร้างแอพพลิเคชัน และแบบประเมินความพึง
พอใจในการใช้แอพพลิเคชัน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  ผลการวิจัยพบว่าผลวิจัยพบว่า (1) แอพพลิเคชันสามารถใช้ได้อย่างดี และยังสามารถน าไปพัฒนา
ต่อไป (2) ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสื่อประกอบในแอพ
พลิเคชันมีความสนใจและแตกต่างจากเนื้อหาภายในหนังสือ  

ค าส าคัญ Android/English Skill/Tense 
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Abstract 
The object of this study were (1) to develop android English application on 

smartphone and (2) to study the satisfaction of this application. 
This application was used for data analysis by Waterfall Model. The sample of this 

application selected by simple sampling method 30 students of Matthayomsuksa 6/15 
PathumThep Withayakarn School. The research instruments consisted of Android Studio 
program use for create application and Satisfaction questionnaire. The statistic used for 
analyzing data were means and standard deviation. 

The result was as follow (1.) Application English Skill use for learning and to 
develop this application for other programs. (2) The students are satisfied at a high level 
because   
multimedia in the application are interested and different the contents of the book. 
 
Important words Android/English Skill/Tense 
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  บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาการเขียนโรแกรมในการควบคุมควอดโรเตอร์ด้วย Arduino และภาษา C 
วัตถุประสงค์ของการท าโครงงานนี้คือ เพ่ือศึกษาการเขียนโปรแกรม ศึกษาการประกอบและหลักการท างาน
ของเครื่องบินสี่ใบพัด สามารถระบุต าแหน่งของตัวเครื่องได้จากระบบ GPS ขั้นตอนด าเนินงานนั้นได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของฮาร์ดแวร์ คือ ข้อมูลที่ได้จากตัววัดเพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นใช้ในการ
ประมวลผล 2. ส่วนของซอร์ฟแวร์ คือ การเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้ในการควบคุมโดยได้รับข้อมูลมาจากตัววัด
ต่างๆของเครื่องบินสี่ใบพัด ในส่วนของการทดลองได้ท าการทดลองดังนี้  1. การลอยตัวนิ่งกลางอากาศ 2. 
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Abstract 
Research Study author Robert Graeme control quad rotor with Arduino and C, the aim of 
this project is to study program The study consists of four aircraft propeller and operating 
principles . The machine can identify the location of the GPS system operating procedures 
are divided into two parts is 1. The hardware is data from metrics to those used in the 
processing  2. software programming software is used to control the data received from 
the various measures. four aircraft propeller In most of the trials were conducted as 
follows  
 
1. floating motionless in mid-air rotation 2.Yaw 3. moving up from the ground and the 
landing 4. Turn left and right. 5. Read the coordinates from the GPS experimental 
conclusion. When the machine has a weight imbalance due to the positioning of the 
equipment, the speed of the rotor does not continue to affect the motionless air makes 
the body tilted slightly. But maintaining balance.  As part of the floating up and down to 
keep control of the rotor speed to avoid an imbalance . For spin can be rotated 360 
degrees in parts of the left , right , it can be prescribed Positioning Systems was able to 
read the coordinates accurately 
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 (Sound waves interference simulator equation by GSP) 
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ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 1. นายศุภกร  สารชัย 
   2. นายปัณณวิชญ์ จันทร์ตระกูล 
   3. นายเอกลักษณ์  หัตถนิรันดร์ 
Email address  Pannawitorm@gmail.com 
โรงเรียน  กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
ครูที่ปรึกษา  คุณครู สุรศักดิ์  ศรีเกิด 
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บทคัดย่อ 
การท าโครงงานเรื่อง สมการแบบจ าลองการซ้อนทับกันของคลื่นเสียงจากโปรแกรม GSP  มี

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างสมการแบบจ าลองการซ้อนทับกันของคลื่นเสียงจากโปรแกรม GSP โดยใช้
ฟังก์ชันตรีโกณมิติฟังก์ชันพ้ืน และสมการวงกลมในการวิเคราะห์สมการแบบจ าลองการซ้อนทับกันของคลื่น
เสียง 2) เพ่ือเปรียบเทียบเสียงของคอร์ดกีตาร์โดยใช้สมการแบบจ าลองการซ้อนทับกันของคลื่นเสียงจาก
โปรแกรม GSP ในการอธิบายการซ้อนทับกันของคลื่นเสียงในเสียงของคอร์ดกีตาร์ 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ 1) ศึกษาโปรแกรม GSP ฟังก์ชันตรีโกณมิติฟังก์ชันพ้ืน สมการวงกลม 
คอร์ดกีตาร์ สมบัติของคลื่นเสียง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2) น าข้อมูลทั้งหมดที่ศึกษามาเรียบเรียงคัดสรร
สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นแล้ววิเคราะห์ผล 3) สร้างเป็นสมการแบบจ าลองการซ้อนทับกันของคลื่นเสียงจาก
โปรแกรม GSP แล้วน าไปเขียนกราฟในโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) เวอร์ชัน 5.0       4) 
เปรียบเทียบเสียงที่ได้จากสมการการจ าลองการซ้อนทับกันของคลื่นเสียงกับเสียงของคอร์ดกีตาร์     ผล
การศึกษาพบว่าจากการวิเคราะห์ฟังก์ชันตรีโกณมิติสามารถสร้างเป็นสมการได้ดังนี้ 

 (  (   
 ))      (   (  (   

 ))   ) 
 เมื่อ   คือ แอมพิจูด   คือ เวลาที่เปลี่ยนไป    คือ ระยะทางจากจุดก าเนิดถึงจุดสังเกต   คือ 
อัตราเร็วของเสียง    คือ ความถ่ี   คือ เฟสที่เปลี่ยนไปจากจุดเริ่มต้น 
  จากการวิเคราะห์ฟังก์ชันพื้นและสมการวงกลม สามารถวาดกราฟแบบจ าลองการซ้อนทับกันของ
คลื่นเสียงที่เกิดขึ้น ซึ่งกราฟที่ได้เป็นกราฟ 3 มิติ ดังนั้น แบบจ าลองการซ้อนทับกันของคลื่นเสียงที่สมบูรณ์ 
จึงต้องมองในระนาบ     จึงได้สมการดังนี้ 

          (   )
 
  [            ]    

              
  เมื่อ   คือ เวลาที่เปลี่ยนไป     คือ อัตราเร็วของเสียง     คือ ความถ่ี      คือ ฟังก์ชันรัศมีวง
คลื่นเสียง 
  จากสมการแบบจ าลองสามารถน าไปอธิบายเสียงของคอร์ดกีตาร์ได้ ซึ่งพบว่า เมื่อน าค่า a, b, c, d 
และ e ไปแทนในสมการจะท าให้เกิดเสียงขึ้นตามคอร์ดเสียงของกีตาร์ โดยมีค่า d ที่มีผลต่อคอร์ดเสียง เช่น  
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แหล่งก าเนิดที่ 1 d = 256 จะได้คอร์ด C ,d = 384 จะได้คอร์ด G เป็นต้น ส่วนค่าตัวแปรอื่นจะมีผลต่อ
ระดับเสียง หรือรูปแบบจ าลองในโปรแกรม GSP เช่น ถ้า a มีค่าเพ่ิมข้ึนระดับเสียงจะดังขึ้น 

Abstract 
 The project of Sound waves interference simulator equation by GSP. The purpose 
is 1) to build the models of Sound waves interference simulator equation by GSP using 
trigonometric functions, floor function and the circles equation in the analysis equation 
models Sound waves interference simulator equation by GSP 2) to compare the voice of 
guitar chords using Sound waves interference simulator equation by GSP to explaining the 
overlap of sound waves in the sound of the guitar 
 Step of operation: 1) educational programs GSP, Trigonometric functions, floor 
function, circle equation, guitar chords, a circle. Qualification of circle  and other 
information to 2)  compiled all the information by the selection of important and 
necessary information to analysis 3) create Sound waves interference simulator equation 
by GSP and then write the graph in the program Geometer's Sketchpad (GSP) Version 5.0 
4) compares the sound of the Sound waves interference simulator equation by GSP of 
guitar chords,  

The results showed that the analysis of trigonometric functions can be the 
equation is as follows 

 (  (   
 ))      (   (  (   

 ))   )  
 When , a is amplitude  , t is time changed , b is the distance from the origin to the 
point of observation , c is the speed rate of sound , d is frequency , e is The phase change 
from the beginning. 
 And analysis of function and equation of circle can be drawn Sound waves 
interference simulator equation as follows. 

          (   )
 
  [            ]    

              
 When look at the circle equation graph in the plane xy and t is time changed , c is 
the speed rate of sound , d is frequency ,   is the radius of the wave. 
 The results of the Sound waves interference simulator equation that equation get 
from the analysis. By the math and science content integrated together and get a new 
equation that can be applied. The equation model can be described as the sound of the 
guitar chords. It found that an important Variable cause of high-low volume, is value d. 
Other variables will determine the noise level or in the form of sound waves in program. 
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ชื่อโครงงาน               การศึกษากราฟและสมการที่ได้จากภาคตัดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส                                          
โครงงานสาขาวิชา       คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน          1.นางสาวเกษมณี    ศรีจันทร์ดี 
                             2.นางสาววณิชยา     กัลยาสนธิ์ 
                             3.นางสาววิชชุตา     ตันติอมรชัยกุล 
Email address          kong_kang_@hotmail.com, 
                             s13107@knw.ac.th 
                              witchuta_2541@hotmail.com  
โรงเรียน                   แก่นนครวิทยาลัย       อ าเภอเมือง       จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา               1.คณุครูวรรณา   ตางจงราช 
                             2.คณุครูพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา 
 

บทคัดย่อ 
              โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการศึกษากราฟและสมการที่ได้จากภาคตัดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของกราฟและสมการที่ได้จากภาคตัดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยการน า
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาตัดตามการตัดภาคตัดกรวยได้แก่ การตัดขนานกับฐานของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
จัตุรัส , การตัดท ามุมแหลมกับฐานของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส และการตัดตั้งฉากกับฐานของพีระมิดฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นน ากราฟที่ได้มาศึกษาหาสมการในระนาบ 2 มิติ 
  จากการศึกษาพบว่าได้กราฟ 3 ลักษณะ ซึ่งมีสมการที่มีจุดศูนย์กลางที่ (0, 0) คือ   
| |+| |   ,  | | ,    |   |  |   |และ 
สมการที่มีจุดศูนย์กลางที่ (h, k) คือ|   |  |   |   ,  |   |     
   |     |   |     |    
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ชื่อโครงงาน  การสร้างสมการพยากรณ์อุณหภูมิต่ าสุดของจังหวัดขอนแก่น 
Forecasting Khonkaen’s Minimum Temperature 

โครงงานสาขาวิชา  คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวกชกร สิทธิจินดา  
   2. นางสาวธิดารัตน์ ถนอมสอน 
   3. นางสาวสุนทรีย์ ลมดา 
E-mail address tidaratnoyny@gmail.com 
โรงเรียน  แก่นนครวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา  1. นางวรรณา ตาจงราช 
   2. นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างสมการพยากรณ์อุณหภูมิต่ าสุดของจังหวัดขอนแก่น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์อุณหภูมิต่ าสุดของจังหวัดขอนแก่น โดยมีกระบวนการดังนี้ เก็บ
ข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดที่วัดได้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ 
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน ในการค านวณหาสมการพยากรณ์อุณหภูมิต่ าสุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  
Microsoft  excel สร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล และพบว่ากราฟมีแนวโน้มคล้ายพาราโบลา จึง
ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่กราฟเป็นพาราโบลาในการค านวณหา และได้สมการดังนี้  
 

y = -0.0575x2+0.0195x+25.3933 
 

เมื่อ y แทน  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยชองแต่ละเดือน 
x  แทน  ค่าคงที่ของแต่ละเดือน  
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ชื่อโครงงาน    การศึกษาลักษณะของบรรจุภัณฑ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากท่ีให้ปริมาตรมากที่สุด 
     โดยใช้พื้นที่ผิวน้อยที่สุด โดยใช้แคลคูลัสเบื้องต้น  
     Study of Rectangular Packaging Provide Maximum Volume Using  
     Basic Calculus 
โครงงานสาขาวิชา  คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน   1. นายสิรภพ  อังคณิต 
     2. นายปฏิภาณ พลดงนอก 
     3. นายอัชชานันท์ มานิตพรสุทธ์ 
E-mail address   sirapob_gun@hotmail.com 
โรงเรียน      ขอนแก่นวิทยายน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา    1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์ 
     2. นางสุทธาภรณ์  พราววิเชียร 
ที่ปรึกษาพิเศษ   ครูประเทศ  วิเศษสา  
 

บทคัดย่อ 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโลกกับเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โลกมีประชากรมาก
ขึ้น เทคโนโลยีก็ทันสมัยมากข้ึน แต่สิ่งที่กลับการคือประชาชนมากขึ้นต้องใช้ทรัพยากรมากข้ึน เทคโนโลยี
ทันสมัยขึ้นแต่กลับใช้ทรัพยากรน้อยลง ท าไมประชากรมากขึ้นทรัพยากรถึงไม่น้อยลงบ้างจ าเป็นหรือไม่ที่
เวลาซื้อของต้องใช้ถุงพลาสติกหลายใบถ้าผู้จัดท าจึงได้คิดค้นแนวทางท่ีจะสร้างบรรจุภัณฑ์ท่ีจุได้มากที่สุดแต่
ใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลงโดยน าเอาศาสตร์ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้และ
ใช้รูปแบบ การออกแบบเบื้องต้นคือ กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากรและเป็น
แนวทางการค านวณส าหรับบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ ในคราวต่อไป โครงงานนี้จะช่วยในการใช้ทรัพยากรใน
การผลิตบรรจุภัณฑ์ลดลงและขยะก็ลดลงอีกด้วยเพราะหาบรรจุภัณฑ์ใหญ่ขึ้นประชากรก็จะใช้ถุงพลาสติก
ในจ านวนน้อยลงแต่บรรจุสิ่งของได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยประเทศลดขยะให้ลดลงอีกด้วย 
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Abstract 
 The world's technology has been dramatically changed from past to present. The 
rapid growth rate of world population induces innovators to create better technologies to 
serve the need of the people. However, the more the people grow, the more resources 
are used. But the high technology helps reduce the amount of resource used. This is the 
reason why our resources have never been used up. Still one question has been raised, 
do we need to use many plastic bags when shopping?  
 Thus, we have developed an approach to create a high capacity package using 
minimal amount of material. Fundamental theorems of calculus have been applied to 
create a model of package in form of rectangle boxes, which helps minimize the use of 
materials and be the mathematical model for the future creations of packages in any 
other shape.    
 This project will definitely help minimize the use of material, thus lessen the 
problem of garbage in our society. Once the higher capacity package or bag is used, the 
need to use multiple plastic bags per day will reduce. Consequently, our country will be 
cleaner. 
 
 
 
 
 
  

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

337



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

338 

 

ชื่อโครงงาน    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่หกเหลี่ยมภายในสามเหลี่ยมที่เกิดจาก 
     การแบ่งด้านเป็นส่วนเท่าๆกัน  
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บทคัดย่อ 
 สามเหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน โดยมีจุดสามจุด และมีด้านสามด้าน และสามารถถูกกระท า
โดยกระบวนการทางเรขาคณิต เช่น การเติมจุด การแบ่งมุม การแบ่งด้าน การลากเส้นต่างๆ โดยผู้จัดท า
โครงงานได้ตั้งสมมติฐานว่าถ้าแบ่งด้านแต่ละด้านด้วยจุดออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกันแล้วลากเส้นระหว่างจุดนั้น
กับมุมตรงข้าม จะเกิดรูปหกเหลี่ยมที่บริเวณก่ึงกลางของรูปสามเหลี่ยม 
 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ของรูปหกเหลี่ยมนี้มีความสัมพันธ์โดยเป็นอัตราส่วนกับพ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยมใหญ่ ในอัตราส่วน 1:10 และถ้าแบ่งแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมออกเป็น 5,7 และ 9 ส่วน
เท่าๆกันก็จะได้รูปหกเหลี่ยมภายในรูปสามเหลี่ยมที่มีพ้ืนที่เป็นอัตราส่วนกับรูปสามเหลี่ยมใหญ่เป็น 
1:28,1:55 และ 1:91 ตามล าดับ และจากการศึกษาสามารถพิสูจน์ได้ว่าอัตราส่วนของ “พ้ืนที่ของรูปหก
เหลี่ยมที่เกิดจากการแบ่งแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมใดๆเป็น n ส่วนเท่าๆกัน แล้วลากเส้นระหว่างจุดนั้น
กับมุมตรงข้าม” กับ “พ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยมใดๆ มีอัตราส่วนเป็น 8:(3n+1)(3n-1) เมื่อ n = 3, 5, 7, 
9,…” 
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Abstract 
 Triangle is a geometric basis compose of  three point and three side. Triangle 
can be made by Geometric Process such as the addition of point, geometric division or 
separate the side of triangle. The authors postulated that if the project is divided into 
three points on each side with equal length. between that point and then draw the line 
opposite corner. It would be hexagon is the center of the triangle. 
 The study found that the area of the hexagon are related by the ratio of the 
area of the triangle in the ratio of 1:10 , and if each side of the triangle is divided into 5 
equal parts 7 and 9 would be hexagons in a triangle with the triangle area ratio is 1: 28 , 
1:55 and 1:91 , respectively. The study proved that ratio. "The area of the hexagon formed 
by dividing each side of any triangle is n equal parts and then draw a line between that 
point and the opposite to “area of any triangle with the ratio is  8: (3n. +1) (3n-1) when n 
= 3, 5, 7, 9, ...” 
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บทคัดย่อ 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโลกกับเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โลกมีประชากรมาก
ขึ้น เทคโนโลยีก็ทันสมัยมากข้ึน แต่สิ่งที่กลับการคือประชาชนมากขึ้นต้องใช้ทรัพยากรมากข้ึน เทคโนโลยี
ทันสมัยขึ้นแต่กลับใช้ทรัพยากรน้อยลง ท าไมประชากรมากขึ้นทรัพยากรถึงไม่น้อยลงบ้างจ าเป็นหรือไม่ที่
เวลาซื้อของต้องใช้ถุงพลาสติกหลายใบถ้าผู้จัดท าจึงได้คิดค้นแนวทางท่ีจะสร้างบรรจุภัณฑ์ท่ีจุได้มากที่สุดแต่
ใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลงโดยน าเอาศาสตร์ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้และ
ใช้รูปแบบ การออกแบบเบื้องต้นคือ กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากรและเป็น
แนวทางการค านวณส าหรับบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ ในคราวต่อไป โครงงานนี้จะช่วยในการใช้ทรัพยากรใน
การผลิตบรรจุภัณฑ์ลดลงและขยะก็ลดลงอีกด้วยเพราะหาบรรจุภัณฑ์ใหญ่ขึ้นประชากรก็จะใช้ถุงพลาสติก
ในจ านวนน้อยลงแต่บรรจุสิ่งของได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยประเทศลดขยะให้ลดลงอีกด้วย 
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Abstract 
 The world's technology has been dramatically changed from past to present. The 
rapid growth rate of world population induces innovators to create better technologies to 
serve the need of the people. However, the more the people grow, the more resources 
are used. But the high technology helps reduce the amount of resource used. This is the 
reason why our resources have never been used up. Still one question has been raised, 
do we need to use many plastic bags when shopping?  
 Thus, we have developed an approach to create a high capacity package using 
minimal amount of material. Fundamental theorems of calculus have been applied to 
create a model of package in form of rectangle boxes, which helps minimize the use of 
materials and be the mathematical model for the future creations of packages in any 
other shape.    
 This project will definitely help minimize the use of material, thus lessen the 
problem of garbage in our society. Once the higher capacity package or bag is used, the 
need to use multiple plastic bags per day will reduce. Consequently, our country will be 
cleaner. 
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     การแบ่งด้านเป็นส่วนเท่าๆกัน  
     Study of Relation Between Area of Hexagon with in Triangle by  
     Separate Triangle Side in the Same length 
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ที่ปรึกษาพิเศษ   ครูประเทศ  วิเศษสา  
 

บทคัดย่อ 
 สามเหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน โดยมีจุดสามจุด และมีด้านสามด้าน และสามารถถูกกระท า
โดยกระบวนการทางเรขาคณิต เช่น การเติมจุด การแบ่งมุม การแบ่งด้าน การลากเส้นต่างๆ โดยผู้จัดท า
โครงงานได้ตั้งสมมติฐานว่าถ้าแบ่งด้านแต่ละด้านด้วยจุดออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกันแล้วลากเส้นระหว่างจุดนั้น
กับมุมตรงข้าม จะเกิดรูปหกเหลี่ยมที่บริเวณก่ึงกลางของรูปสามเหลี่ยม 
 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ของรูปหกเหลี่ยมนี้มีความสัมพันธ์โดยเป็นอัตราส่วนกับพ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยมใหญ่ ในอัตราส่วน 1:10 และถ้าแบ่งแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมออกเป็น 5,7 และ 9 ส่วน
เท่าๆกันก็จะได้รูปหกเหลี่ยมภายในรูปสามเหลี่ยมที่มีพ้ืนที่เป็นอัตราส่วนกับรูปสามเหลี่ยมใหญ่เป็น 
1:28,1:55 และ 1:91 ตามล าดับ และจากการศึกษาสามารถพิสูจน์ได้ว่าอัตราส่วนของ “พ้ืนที่ของรูปหก
เหลี่ยมที่เกิดจากการแบ่งแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมใดๆเป็น n ส่วนเท่าๆกัน แล้วลากเส้นระหว่างจุดนั้น
กับมุมตรงข้าม” กับ “พ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยมใดๆ มีอัตราส่วนเป็น 8:(3n+1)(3n-1) เมื่อ n = 3, 5, 7, 
9,…” 
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Abstract 
 Triangle is a geometric basis compose of  three point and three side. Triangle 
can be made by Geometric Process such as the addition of point, geometric division or 
separate the side of triangle. The authors postulated that if the project is divided into 
three points on each side with equal length. between that point and then draw the line 
opposite corner. It would be hexagon is the center of the triangle. 
 The study found that the area of the hexagon are related by the ratio of the 
area of the triangle in the ratio of 1:10 , and if each side of the triangle is divided into 5 
equal parts 7 and 9 would be hexagons in a triangle with the triangle area ratio is 1: 28 , 
1:55 and 1:91 , respectively. The study proved that ratio. "The area of the hexagon formed 
by dividing each side of any triangle is n equal parts and then draw a line between that 
point and the opposite to “area of any triangle with the ratio is  8: (3n. +1) (3n-1) when n 
= 3, 5, 7, 9, ...” 
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เมทริกซ์ (Matrix Inverse) ที่มากกว่า 3 ตัวแปร โดยใช้โปรแกรม 

                               The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
โครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นายธนพงศ์            รัตนทิพย์ 

2.นางสาวสุลักขณา มุกดาหาร 
3.นางสาวรัตมณีย์   ดีบุญมี ณ ชุมแพ 

Email address  sulukkhanaburn@gmail.com 
โรงเรียน  ชุมแพศึกษา   อ าเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น 
ครูที่ปรึกษา  1.นายพิชิต     ทองล้น 
   2.นางรุ่งนภา  อารยะธรรมโสภณ 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้เป็นการศึกษาการแก้ระบบสมการเชิงเส้นของเมทริกซ์ด้วยอินเวอร์สของการคูณ 

เมทริกซ์(Matrix Inverse)ที่มากกว่า 3 ตัวแปร โดยใช้โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad (GSP) โดย   
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการแก้ระบบสมการเชิงเส้นของเมทริกซ์ด้วยอินเวอร์สของการคูณเมทริกซ์ 
(Matrix Inverse)ที่มากกว่า 3 ตัวแปร โดยใช้โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad (GSP) และศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม ผลการศึกษา พบว่า  

1.การแก้ระบบสมการเชิงเส้นของเมทริกซ์ด้วยอินเวอร์สของการคูณเมทริกซ์(Matrix Inverse)ที ่
มีจ านวนสมการเท่ากับจ านวนตัวแปร 4 ตัวแปร น ามาหาdeterminant ของเมทริกซ์มิติ 4x4 โดยใช้
เครื่องมือการหา determinant ของเมทริกซ์มิติ 3x3 ซึ่งการหา determinant ของเมทริกซ์มิติ 4x4 ต้อง
ใช้โคแฟคเตอร์ (Cofactor) มาช่วยในการหา โดยการน าไปสู่การค านวณหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 
4 ตัวแปร 4 สมการ โดยใช้อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ แล้วน ามาสร้างเป็นเครื่องมือน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องแม่นย าและปรับปรุงแก้ไข 

2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นของเมทริกซ์ด้วยอินเวอร์สของการคูณเมทริกซ์(Matrix Inverse)ทีมี่
จ านวนสมการเท่ากับจ านวนตัวแปร 5 ตัวแปร น ามาหาdeterminant ของเมทริกซ์มิติ 5x5 โดยใช้
เครื่องมือการหา determinant ของเมทริกซ์มิติ 4x4 ซึ่งการหา determinant ของเมทริกซ์มิติ 5x5 ต้อง
ใช้โคแฟคเตอร์ (Cofactor) มาช่วยในการหา โดยการน าไปสู่การค านวณหาค าตอบของ 
ระบบสมการเชิงเส้น 5 ตัวแปร 5 สมการ โดยใช้อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ แล้วน ามาสร้างเป็นเครื่องมือ
น ามาตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าและปรับปรุงแก้ไข 

3. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นของเมทริกซ์ด้วยอินเวอร์สของการคูณเมทริกซ์ (Matrix Inverse)       
ทีม่ีจ านวนสมการเท่ากับจ านวนตัวแปร 6 ตัวแปร น ามาหาdeterminant ของเมทริกซ์มิติ 6x6 โดยใช้
เครื่องมือการหา determinant ของเมทริกซ์มิติ 5x5 ซึ่งการหา determinant ของเมทริกซ์มิติ 6x6 ต้อง
ใช้  โคแฟคเตอร์ (Cofactor) มาช่วยในการหา โดยการน าไปสู่การค านวณหาค าตอบของระบบสมการเชิง
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เส้น 6 ตัวแปร 6 สมการ โดยใช้อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ แล้วน ามาสร้างเป็นเครื่องมือน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องแม่นย าและปรับปรุงแก้ไข 

4. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นของเมทริกซ์ด้วยอินเวอร์สของการคูณเมทริกซ์ (Matrix Inverse)       
ทีม่ีจ านวนสมการเท่ากับจ านวนตัวแปร 7 ตัวแปร น ามาหาdeterminant ของเมทริกซ์มิติ 7x7 โดยใช้
เครื่องมือการหา determinant ของเมทริกซ์มิติ 6x6 ซึ่งการหา determinant ของเมทริกซ์มิติ 7x7 ต้อง
ใช้ โคแฟคเตอร์ (Cofactor) มาช่วยในการหา โดยการน าไปสู่การค านวณหาค าตอบของระบบสมการเชิง
เส้น       7 ตัวแปร 7 สมการ โดยใช้อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ แล้วน ามาสร้างเป็นเครื่องมือน ามา
ตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าและปรับปรุงแก้ไข 

5. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
ของเมทริกซ์ด้วยอินเวอร์สของการคูณเมทริกซ์(Matrix Inverse) ที่มากกว่า 3 ตัวแปร โดยใช้โปรแกรม                            
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.47 แสดงว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นของเมทริกซ์ด้วยอินเวอร์สของการคูณ
เมทริกซ์(Matrix Inverse) ที่มากกว่า 3 ตัวแปร โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์  กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบวัดผลประเมินผลผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองเพ่ือช่วยให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ สามารถท ากิจกรรมแบบรายบุคคลหรือ
ท ากิจกรรมแบบกลุ่ม โดยครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือท าให้ผู้เรียน   เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ:  ระบบสมการเชิงเส้น, เมทริกซ์ด้วยอินเวอร์สของการคูณเมทริกซ์(Matrix Inverse),  
              โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
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ครูที่ปรึกษา คุณครูชัชพงศ์ ไพยเสน 
 ว่าที่ร้อยตรีวัชระ วรรณคีรี 
ที่ปรึกษาพิเศษ - 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาล าดับฟิโบนัชชีโดยใช้อัตราส่วนทองค ากับสถาปัตยกรรมและประติมากรรมไทยใน
ท้องถิ่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะไทยและอัตราส่วน
ทองค าได้เพ่ือค้นหาคุณค่าของศิลปะไทยโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ มีวิธีการด าเนินงาน 2 ขั้นตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 น าค่าความกว้างและความยาวหาอัตราส่วนทองค าโดยใช้ค่าความกว้างหารด้วยความยาวจากนั้น
น าค่ามาเปรียบเทียบกับค่าฟีโบนัชชีคือ ค่าที่สวยที่สุดมีค่าเท่ากับ 1.618 ซึ่งหาอัตราส่วนทองค าได้จาก
ล าดับเลขฟีโบนัชชี 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,  ... น าเลขล าดับที่ 6 หารด้วยล าดับที่ 5 ซึ่งค่าที่
ยอมรับได้นั้นเท่ากับ 1.618 ± 0.048 โดยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมไทยที่ยอมรับได้สามารถหา
อัตราส่วนในช่วง 1.570 – 1.666 น าค่าอัตราส่วนศิลปะไทยเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทองค า ตอนที่ 2
สามารถวัดได้ทั้งประติมากรรมจริงและรูปถ่ายซึ่งถ้าท าการหาค่าตามขั้นตอนที่1แล้วค่าท่ีได้ใกล้เคียง 1.618 
ก็จะมีค่าใกล้เคียงอัตราส่วนทองค าและเป็นผลงานประติมากรรมที่สวยงาม ส่วนสถาปัตยกรรมได้ใช้
อัตราส่วนจริงคือน าความยาวหารด้วยความกว้างซึ่งเป็นความกว้างและความยาวจริงของสถาปัตยกรรมนั้น
และท าการลงส ารวจพื้นที่ท่ีจังหวัดสกลนครและนครพนมซึ่งได้ผลการส ารวจดังนี้ จังหวัดนครพนมนั้นมีวัดที่
มีสถาปัตยกรรม 5 ผลงานจาก 50 ผลงานจาก 33 วัด ในจังหวัดนครพนมและสกลนครซึ่งได้อัตราส่วนที่ดี
ที่สุดใกล้เคียงกับอัตราส่วนทองค าคือ วัดประดิษฐารามและวัดโอกาสอัตราส่วนเท่ากับ 1.622 ส่วน
ประติมากรรมได้ค่าใกล้เคียงกับอัตราส่วนทองค ามี 4 ผลงานจาก 50 ผลงานจาก 18 วัดในจังหวัดนครพนม
และสกลนครซึ่งได้อัตราที่ดีที่สุดใกล้เคียงกับอัตราส่วนทองค าคือ อาสนวิหารเทวดามีคาแอล ได้อัตราส่วน
เท่ากับ 1.621 ซึ่งทั้ง 9 ผลงานนั้นเป็นผลงานศิลปะที่มีความสวยงามมากที่สุดในทางคณิตศาสตร์โดยวิธีหา
อัตราส่วนทองค า 
ค าส าคัญ : ค่าฟี / อัตราส่วนทองค า 
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Abstract 
 The study of Fibonacci sequence by using Golden Proportion with Thai 
architecture and sculpture in local area. The objective of the study is to describe between 
Thai art and Goldenproportion to find the value of Thai art by using mathematics. There 
are two ways to perform. Step 1to take length and width to find the Golden ratio. Using 
length divided by width, then compare the value with the value of Fibonacci the most 
beautiful value equals 1.618.Find the golden ratio from Fibonacci sequence number 0, 1, 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.... to consider the first ratio by using the sixth sequence divided 
by the fifth sequence and so on the acceptable value is 1.618 ± 0.048. You will find the 
ratio of Thai art compare with golden proportion. The ratio should be 1.570-1.666 that 
shows of Thai architecture and Thai sculpture. Step 2to be able measured both real 
sculptures and photographs.The ratio from steps 1 the value is equal to 1.618, it’s shown 
the value matches with the golden ratio.The architecture, there are 5 from 33 temples in 
NakhonPhanom and SakonNakhon which get the best  ratio close to the Golden ratio are 
WatThepPradittharam and WatO-kat the ratio equal 1.622. The sculpture, there are 4 from 
18 temples in NakhonPhanom and SakonNakhon which get the best  ratio close to the 
Golden ratio is Archangel Michael Cathedral, Tharae ratio equal 1.621. 
 
Keywords : PHI / Golden ratio 
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the value matches with the golden ratio.The architecture, there are 5 from 33 temples in 
NakhonPhanom and SakonNakhon which get the best  ratio close to the Golden ratio are 
WatThepPradittharam and WatO-kat the ratio equal 1.622. The sculpture, there are 4 from 
18 temples in NakhonPhanom and SakonNakhon which get the best  ratio close to the 
Golden ratio is Archangel Michael Cathedral, Tharae ratio equal 1.621. 
 
Keywords : PHI / Golden ratio 
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ชื่อโครงงาน  เครื่องเขย่าถุงเลือด 
   Shaker Blood Bags 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  นางสาวกรชนก  จันทร์เพชร 
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ครูที่ปรึกษา  นายภาสกร  กลิ่นมาลี นายปฏิหาริย์   สาฆ้อง 
ครูที่ปรึกษาพิเศษ นางกชพร   กลิ่นมาลี 

 
บทคัดย่อ 

 เครื่องเขย่าถุงเลือดเป็นเครื่องมือช่วยไม่ให้มีการตกตะกอนของเลือด   โดยให้เลือดเข้าไปผสมกับ
น้ ายาในระหว่างรับบริจาคเลือด เครื่องเขย่าถุงเลือดต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง เป็นเครื่องมือ
ที่ต้องใช้ไฟฟ้า มีน้ าหนักมาก ไม่เหมาะที่จะน าออกหน่วยรับบริจาคนอกสถานที่ ดังนั้นผู้จัดท าจึงคิดหาวิธี
ประดิษฐ์เครื่องเขย่าถุงเลือดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์เครื่องเขย่าถุงเลือดที่สามารถใช้งานได้จริง 
และศึกษาเปรียบเทียบการตกตะกอนของเลือดที่ใช้เครื่องเขย่าเลือดกับเลือดที่ไม่มีการเขย่า ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบพบว่า  เครื่องเขย่าเลือดสามารถหมุนเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ตลอดเวลา จนไม่ท าให้เลือด
ตกตะกอนเมื่อเปรียบเทียบกับการวางไว้ หรือใช้มือและผู้ทดลองใช้เครื่องเขย่าถุงเลือดมีความเห็นว่าเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้จริง  ประหยัดเวลา  มีคุณภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.38) 
 จึงสรุปว่า  เครื่องเขย่าถุงเลือดมีประสิทธิภาพใช้งานได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับเครื่องเขย่าถุง
เลือดอัตโนมัติที่มีในปัจจุบันและต้นทุนการผลิตก็ต่ ากว่า 

 
Abstract 

 The machine that shakes blood bags is the tool to prevent blood from 
sedimentation by mixing up blood with anti-blood clotting while the donors are donating 
blood. The machine is very expensive and has to be ordered from abroad. It is an 
electronic device and has a heavy weight. It is not suitable for the blood donation far 
away. So the organizers had to think of an idea to build this machine and to prove that it 
can be used for real. At the same time, we studied about the difference between the 
blood that has been shook and the blood that has not. The result is that the machine 
can solely move all the time and the one that has been shook does not have 
sedimentation like the one that has not. And who tries to use this machine sees that it 
can be really useful, saving time and it has a great performance. 
 The result of this experiment shows that the handmade blood shaking machine 
has the same performance as the real one but handmade one is cheaper than the real 
one. 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2559

349



รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

350 

 

ชื่อเรื่อง :   การหาพจน์ทั่วไปของล าดับพหุนามดีกรีไม่เกินสาม 
          :   General terms for polynomial sequence of degree  
  no more than three 
โครงงานสาขาวิชา :  คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท า :  1. นางสาวธิกานดา    จันทหาญ  2. นางสาวสุพัตรา     โคคร 

  3. นางสาวนิตติยา     ไทยประโคน 
E-mail address :  rabbitikkumunu@gmail.com 
โรงเรียน : โรงเรียนผดุงนารี อ าเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ครูที่ปรึกษา  :  นายสุริยะพงศ์  พงศ์สิทธิศักดิ์  

บทคัดย่อ 
 โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “ การหาพจน์ทั่วไปของล าดับพหุนามดีกรีไม่เกินสาม ”  
ได้ด าเนินโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือหาพจน์ทั่วไปของล าดับพหุนามดีกรีสอง 2) เพ่ือหาพจน์ทั่วไปของ
ล าดับพหุนามดีกรีสาม โดยได้ศึกษาค้นคว้าหาเอกสารที่เกี่ยวข้องและด าเนินการคิดค้นวิธีการหาพจน์ทั่วไป
ของล าดับพหุนามดีกรีไม่เกินสาม และการน าไปใช้  
 สรุปผล 
 1.  พจน์ทั่วไปของล าดับพหุนามดีกรีสอง คือ 
                         (   

 )   (   
 )       (   

 )    
2.  พจน์ทั่วไปของล าดับพหุนามดีกรีสาม คือ                                      
           (   

 )   (   
 )     (   

 )     (   
 )      

 จะเห็นได้ว่า  จากการท าโครงงานนี้  ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการพิสูจน์ทฤษฎี  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับล าดับพหุนามดีกรีไม่เกินสาม และสามารถหาพจน์ที่ก าหนดให้ของล าดับพหุ
นามดีกรีไม่เกินสามได้อย่างรวดเร็วแม่นย า 

Abstract 
 Mathematical project “General terms for polynomial sequence of degree no 
more than three.” Was conducted it’s purpose. 
 1) To find out General terms for polynomial sequence of degree two. 
 2) To find out General terms for polynomial sequence of degree three. 
By the study find out documents associated and to find out General terms for polynomial 
sequence of degree no more than three. And adoption. 
 Conclusion 

 1) General terms for polynomial sequence of degree two is 
         (   

 )   (   
 )       (   

 )    
 2) General terms for polynomial sequence of degree three is  

                     (   
 )   (   

 )     (   
 )     (   

 )      
 Can be seen that. From this project. Gives students a deeper understanding 
about proving theories. Understanding about polynomial sequence of degree no more 
than three. And can find out term requiring for polynomial of degree no more than three 
fast, Accurate. 
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  no more than three 
โครงงานสาขาวิชา :  คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท า :  1. นางสาวธิกานดา    จันทหาญ  2. นางสาวสุพัตรา     โคคร 

  3. นางสาวนิตติยา     ไทยประโคน 
E-mail address :  rabbitikkumunu@gmail.com 
โรงเรียน : โรงเรียนผดุงนารี อ าเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
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ชื่อโครงงาน  ความน่าจะเป็นกับการยิงปืน 
   Calculating the Frequency of Successful Hits upon a Target  
   Using Probability 
โครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายธนาพล     อินทร์ประสิทธิ์ 
   2. นายคุณาธิป    ศีรษะภูมิ 
   3. นายนนทพัทธ์  จันโทภาศ 
E-mail address kengzung101@hotmail.com 
โรงเรียน   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ครูที่ปรึกษา  คุณครูสุดใจ  กองมะลี 
ที่ปรึกษาพิเศษ  คุณครูกรรณิการ์  พันธภิบาล 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์  
ตามแนวคิดของทฤษฎีความรู้เรื่อง ความน่าจะเป็น เพ่ือให้ผู้ที่เข้าแข่งขันเกมนี้ คาดคะเนผลแพ้ชนะได้ ซึ่ง
คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการโดยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีความน่าจะเป็น แล้วจึงน าความรู้ที่ได้มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ในเกมนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
 หลังจากการได้ท าการทดลองโดยการใช้ความรู้เรื่องความน่าจะเป็นมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นและผลก็คือ ผู้ที่ได้เริ่มเล่นก่อนจะมีโอกาสชนะ 60%  ผู้ที่เล่นทีหลังมีโอกาสชนะ 40% ดังนั้น ผู้ที่
เริ่มเล่นก่อนจึงมีโอกาสชนะมากกว่า  
 

Abstract 
          The purpose of the project develop teaching math. Based on the concept of 
theoretical knowledge. probability those who compete in this game. Supposedly winning 
it organizing committee can carry out a detailed study of the theory of probability, and 
then apply the knowledge acquired to analyze the events in the game. The instruments 
used in the study are Computer and Internet 
         After the experiment was conducted by using knowledge of probability analysis of 
the events that have happened and the result is who started playing before they have a 
chance to win 60% of those who play later with a 40% chance of winning, so who started 
playing before they have a chance to win more. 
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ชื่อโครงงาน  การส ารวจเส้นมัธยฐานหาพื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
   Using the Median line to find areas 
โครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นายรัฐกานต์      ศรีหาคลัง 
   2.นางสาวศิริภัสสร ศรีกลาง 
   3.นางสาวณัฐวดี    เรียงอิศราง 
E-mail address presenting@gmail.com 
โรงเรียน   ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ครูที่ปรึกษา  1. นายด ารงศักดิ์ ปัญญาทิพย์ 

2. นางสาวนันท์นภัส  ค าผา 
ที่ปรึกษาพิเศษ  นางสาวกรรณิกา  พันธพิบาล 
 

บทคัดย่อ 
   โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการส ารวจเส้นมัธยฐานหาพื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมด้านขนาน
คณิตศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเส้นมัธยฐานกับพ้ืนที่ของสามเหลี่ยมใดๆ 
และความสัมพันธ์ระหว่างเส้นมัธยฐานกับพ้ืนที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ผลการศึกษาพบว่าเมื่อทราบ 
ความยาวของเส้นมัธยฐานสัมพันธ์กับพ้ืนที่ของสามเหลี่ยมและพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาน ดังนี้  

พ้ืนที่สามเหลี่ยม = )3mm)(S2m-m)(S1m-m(SmS
3
4   

และพบว่าพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานมีขนาดเป็นสองเท่าของพ้ืนที่สามเหลี่ยม  จากสูตร 

  พ้ืนที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = )3mm)(S2m-m)(S1m-m(SmS
3
8   

   เมื่อ ก าหนดให้  )3m2m1(m2
1

mS      

และ m1=ความยาวมัธยฐานเส้นที่ 1 , m2=ความยาวมัธยฐานเส้นที่ 2 ,m3=ความยาวมัธยฐานเส้นที่3 
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ชื่อโครงงาน  การส ารวจเส้นมัธยฐานหาพื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
   Using the Median line to find areas 
โครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นายรัฐกานต์      ศรีหาคลัง 
   2.นางสาวศิริภัสสร ศรีกลาง 
   3.นางสาวณัฐวดี    เรียงอิศราง 
E-mail address presenting@gmail.com 
โรงเรียน   ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ครูที่ปรึกษา  1. นายด ารงศักดิ์ ปัญญาทิพย์ 

2. นางสาวนันท์นภัส  ค าผา 
ที่ปรึกษาพิเศษ  นางสาวกรรณิกา  พันธพิบาล 
 

บทคัดย่อ 
   โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการส ารวจเส้นมัธยฐานหาพื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมด้านขนาน
คณิตศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเส้นมัธยฐานกับพ้ืนที่ของสามเหลี่ยมใดๆ 
และความสัมพันธ์ระหว่างเส้นมัธยฐานกับพ้ืนที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ผลการศึกษาพบว่าเมื่อทราบ 
ความยาวของเส้นมัธยฐานสัมพันธ์กับพ้ืนที่ของสามเหลี่ยมและพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาน ดังนี้  

พ้ืนที่สามเหลี่ยม = )3mm)(S2m-m)(S1m-m(SmS
3
4   

และพบว่าพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานมีขนาดเป็นสองเท่าของพ้ืนที่สามเหลี่ยม  จากสูตร 

  พ้ืนที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = )3mm)(S2m-m)(S1m-m(SmS
3
8   

   เมื่อ ก าหนดให้  )3m2m1(m2
1

mS      

และ m1=ความยาวมัธยฐานเส้นที่ 1 , m2=ความยาวมัธยฐานเส้นที่ 2 ,m3=ความยาวมัธยฐานเส้นที่3 
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Abstract 
 

The title of the Mathematics Project is “Using the Median line to find areas” The 
objectives of this project are to study the relationships between medians and area of 
triangles, and the relationship between medians and area of parallelogram. 

The performance of the project found that the medians are related to the area of 
any traingles and the area of parallelogram, as follow : 

Area of triangle = )3mm)(S2m-m)(S1m-m(SmS
3
4   

Area of parallelogram = )3mm)(S2m-m)(S1m-m(SmS
3
8   

Define   )3m2m1(m2
1

mS   

m1 = Median length of line 1,m2 = Median length of line 2,m3 = Median length of line 3 
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ชื่อโครงงาน  ความน่าจะเป็นกับการยิงปืน 
   Calculating the Frequency of Successful Hits upon a Target  
   Using Probability 
โครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายธนาพล     อินทร์ประสิทธิ์ 
   2. นายคุณาธิป    ศีรษะภูมิ 
   3. นายนนทพัทธ์  จันโทภาศ 
E-mail address kengzung101@hotmail.com 
โรงเรียน   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ครูที่ปรึกษา  คุณครูสุดใจ  กองมะลี 
ที่ปรึกษาพิเศษ  คุณครูกรรณิการ์  พันธภิบาล 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์  
ตามแนวคิดของทฤษฎีความรู้เรื่อง ความน่าจะเป็น เพ่ือให้ผู้ที่เข้าแข่งขันเกมนี้ คาดคะเนผลแพ้ชนะได้ ซึ่ง
คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการโดยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีความน่าจะเป็น แล้วจึงน าความรู้ที่ได้มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ในเกมนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
 หลังจากการได้ท าการทดลองโดยการใช้ความรู้เรื่องความน่าจะเป็นมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นและผลก็คือ ผู้ที่ได้เริ่มเล่นก่อนจะมีโอกาสชนะ 60%  ผู้ที่เล่นทีหลังมีโอกาสชนะ 40% ดังนั้น ผู้ที่
เริ่มเล่นก่อนจึงมีโอกาสชนะมากกว่า  
 

Abstract 
          The purpose of the project develop teaching math. Based on the concept of 
theoretical knowledge. probability those who compete in this game. Supposedly winning 
it organizing committee can carry out a detailed study of the theory of probability, and 
then apply the knowledge acquired to analyze the events in the game. The instruments 
used in the study are Computer and Internet 
         After the experiment was conducted by using knowledge of probability analysis of 
the events that have happened and the result is who started playing before they have a 
chance to win 60% of those who play later with a 40% chance of winning, so who started 
playing before they have a chance to win more. 
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ชื่อโครงงาน  ความน่าจะเป็นกับการยิงปืน 
   Calculating the Frequency of Successful Hits upon a Target  
   Using Probability 
โครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นายธนาพล     อินทร์ประสิทธิ์ 
   2. นายคุณาธิป    ศีรษะภูมิ 
   3. นายนนทพัทธ์  จันโทภาศ 
E-mail address kengzung101@hotmail.com 
โรงเรียน   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ครูที่ปรึกษา  คุณครูสุดใจ  กองมะลี 
ที่ปรึกษาพิเศษ  คุณครูกรรณิการ์  พันธภิบาล 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์  
ตามแนวคิดของทฤษฎีความรู้เรื่อง ความน่าจะเป็น เพ่ือให้ผู้ที่เข้าแข่งขันเกมนี้ คาดคะเนผลแพ้ชนะได้ ซึ่ง
คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการโดยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีความน่าจะเป็น แล้วจึงน าความรู้ที่ได้มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ในเกมนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
 หลังจากการได้ท าการทดลองโดยการใช้ความรู้เรื่องความน่าจะเป็นมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นและผลก็คือ ผู้ที่ได้เริ่มเล่นก่อนจะมีโอกาสชนะ 60%  ผู้ที่เล่นทีหลังมีโอกาสชนะ 40% ดังนั้น ผู้ที่
เริ่มเล่นก่อนจึงมีโอกาสชนะมากกว่า  
 

Abstract 
          The purpose of the project develop teaching math. Based on the concept of 
theoretical knowledge. probability those who compete in this game. Supposedly winning 
it organizing committee can carry out a detailed study of the theory of probability, and 
then apply the knowledge acquired to analyze the events in the game. The instruments 
used in the study are Computer and Internet 
         After the experiment was conducted by using knowledge of probability analysis of 
the events that have happened and the result is who started playing before they have a 
chance to win 60% of those who play later with a 40% chance of winning, so who started 
playing before they have a chance to win more. 
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ชื่อโครงงาน   การเดินทางของนาฬิกากับลายผ้าสุดอัศจรรย์ 
Clothing Design by Using Clock Rotation 

โครงงานสาขาวิชา  คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวบุษยาพร    สมอุดร 

2. นางสาวกัญญาวีร์    ก าหอม  
3. นางสาวสินียาพรรณ ดงตะไน 

E-mail address  banbanza20@msn.com 
โรงเรียน   ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ครูที่ปรึกษา   1. คุณครูด ารงศักดิ์  ปัญญาทิพย์ 
    2. คุณครูนันท์นภัส  ค าผา 
ที่ปรึกษาพิเศษ   คุณครูกรรณิการ์ พันธภิบาล 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่อง การเดินทางของนาฬิกากับลายผ้าสุดอัศจรรย์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบ 

ลายผ้าโดยใช้โปรแกรม Geometer’s sketchpad (GSP) โดยก าหนดเลขโดด 0-7 มาใช้ในกระบวนการ
บวกและลบในลักษณะการเดินของนาฬิกา แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มาสร้างเป็นตารางจัตุรัส ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ใน
ตารางจัตุรัสจะเป็นได้เพียงเลข 0-7 เพียงเท่านั้น จากนั้นน าผลลัพธ์จากตารางจัตุรัสมาสร้างรอยเดินของ
นาฬิกา ซึ่งจะได้ลายที่ไม่ซ้ ากันทั้งหมด 10 ลาย จากนั้นน ารูปที่ได้มาท าการแปลงทางคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP โดยการหมุน แล้วจึงน าลายผ้าต้นแบบนั้นไปท าการออกแบบ  

จากการศึกษาจะได้ลายผ้าต้นแบบที่สวยงาม 10 ลาย ที่แตกต่างกันตามลักษณะการเดินของ
นาฬิกาและการแปลงทางเรขาคณิต ซึ่งเมื่อก าหนดเลขโดดที่มีจ านวนมากขึ้นและท าการแปลงซับซ้อนยิ่งขึ้น
จะได้รูปแบบลายผ้าที่หลากหลายยิ่งๆ ขึ้นไป 

Abstract 
  The Clothing Design by Using Clock Rotation is aimed to make the fabric designs by 
using Program Geometer’s sketchpad (GSP). Define the digits only 0-7 to make the plus 
process and the minus process from the orbiting of a clock. Then, the researchers create 
the square table from the sum and the digit in the square table must be 0-7 only. After 
that, the researchers create the line from the result of the square table. Finally, the 
patterns that not repetitive are 10 patterns, call “patterns model”. And then use GSP to 
make geometric transformation from the patterns model. 
 From mathematics education, the researchers get 10 pattern models that not 
repetitive. If learner define more digits and use more geometric transformation, learner 
will get more fabric designs. 
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ชื่อโครงงาน  การส ารวจเส้นมัธยฐานหาพื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
   Using the Median line to find areas 
โครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นายรัฐกานต์      ศรีหาคลัง 
   2.นางสาวศิริภัสสร ศรีกลาง 
   3.นางสาวณัฐวดี    เรียงอิศราง 
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Abstract 
The title of the Mathematics Project is “Using the Median line to find areas” The 

objectives of this project are to study the relationships between medians and area of 
triangles, and the relationship between medians and area of parallelogram. 

The performance of the project found that the medians are related to the area of 
any traingles and the area of parallelogram, as follow : 

Area of triangle = )3mm)(S2m-m)(S1m-m(SmS
3
4   

Area of parallelogram = )3mm)(S2m-m)(S1m-m(SmS
3
8   

Define   )3m2m1(m2
1

mS   

m1 = Median length of line 1,m2 = Median length of line 2,m3 = Median length of line 3 
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โดยที่   n คือ จ านวนด้านทั้งหมด 
 Θ คือ มุมที่เกิดจากเส้นตรงที่เป็นความสูงของเซกเมนต์ กับเส้นตรงที่ลากจากจุดปลายถึงจุด
กึง่กลางด้านโค้ง 
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 b คือ ครึ่งของความยาวฐานเซกเมนต์ 
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 d คือ ความสูงของรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ภายใน 
 r คือ รัศมีวงกลม หาได้จากสูตร 
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Abstract 
 The formula for the area of an n-sided convex polygon. The purpose is to study 
the properties of an n-sided convex side as well. And the formula for the area of an n-
sided convex polygon. By studying the properties of an n-sided convex curve as the 
straight line connecting the two ends of the curve. And drag to connect the center. 
 The study found that the total area of such. Includes part of the area under the 
curve on each side. And the triangle area Part of the convexity of the piece of the pie 
(segment) has n number of pieces when applied to a formula for calculating the area of 
the n-gon, the curved folds concluded that the area of the n-gon, the curved gray area 
below. curve And the Triangle area inside the n number of pieces will have to find a 
formula for n-sided convex side is 

 
 n     is the number of all 
 Θ    is the angle formed by a straight line at the height of the segment. A straight 
line drawn from the tip to the center of the curve. 
 a     is the height of the segment. 
 b     is half the length of the segment. 
 c     is the length of a straight line from the tip to the middle of the curve. 
 d     is the height of the triangle inside. 
 r      is the radius of the circle with the formula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n r2(1-


90
) - b(r-a-d) 

r = 
csin

sin(180-2)
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ชื่อเรื่อง   การส ารวจปัจจัยในโรงเรียนที่มีผลต่อระดับความเครียดของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

สาขาวิชา  คณิตศาสตร์ 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 1.นายอนุชา   สุขประเสริฐ 
   2.  นางสาวภัทชราพรณ์     บุญสม 

3.  นางสาวลัดดาวัลย์     พรมสา 
e-mail address   - 
ครูที่ปรึกษา  คุณครูณัฐฎ์นันท์   นามศรีฐาน 
   คุณครูสกาวเดือน   กันเสนา 
โรงเรียน  อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยในโรงเรียนที่มีผลต่อระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย หนังสือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเครียด เพ่ือก าหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  เพ่ือศึกษาให้ทราบถึง
ระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือศึกษาเพ่ือส ารวจปัจจัยใดที่มีผลต่อระดับ
ความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เพ่ือการใช้หลักสถิติในการ
ส ารวจเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  โดยได้ด าเนินการศึกษาโดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ  
และอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสถิติ  ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาจ านวน  465  คน  แล้ว
น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์  โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความเครียดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  สรุปผลการท าโครงงาน  และน าเสนอคุณครูที่ปรึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคุณครูที่ปรึกษา 
 ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยในโรงเรียนที่มีผลต่อระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา พบว่านักเรียนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาส่วนใหญ่มีความเครียดใน
เรื่องคะแนนสอบ  ซึ่งนักเรียนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาให้ความส าคัญกับเรื่องคะแนนสอบเป็นอย่างยิ่ง 
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Abstract 

In this study, data from a research study books and websites related stress for 
objective to determine the contents cover its purpose is to study the stress level of the 
upper secondary. To study, to explore the factors that effect the stress levels of students 
in upper secondary at Udonpichairakpittaya school. The statistical survey, collected and 
analyzed data correctly. The study was conducted by searching the book and internet 
and related algorithms. Data were collected from a random sample of students in upper 
secondary Udonpichairakpittaya school 465 people. Then the results of the survey were 
analyzed. The arithmetic mean calculated the percentage of students in upper secondary 
stress of Udonpichairakpittaya school. Summary of the project and present to the 
supervisor teachers to improve upon the recommendation of a teacher advisor. 
 The results of the study of factors that effect the stress levels of highschool 
students. Of the Udonpichairakpittaya school. Found that most students are stressed 
about the exam. Students of Udonpichairakpittaya school  focus on test scores as well. 
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ชื่อโครงงาน          ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างระยะห่างของหอมกับการเจริญเติบโต 
สาขาวิชา                  คณิตศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 
การจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างระยะห่างของหอมกับความสูง

นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน โดยการใช้ระยะห่างในการปลูกหอมว่า ระยะห่างใดจะ
เหมาะสมและได้ผลผลิตดีกว่ากัน แล้วน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างระยะห่างของหอม
กับความสูง โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องกราฟและความสัมพันธ์ 

 
Title               :     The relationship between the distance to the height of the onion  
Category          :      Mathematics 
Researchers      :      Mr. Tinnakon  Kadbue 
                              Miss. Thitiporn  Sriarsa 
                              Miss. Natwipa  Onhom 
Advisors           :      Miss. Nuttanunt  Narmsrithan 
                             Mrs. Sakarwduen  kansenar 
School             :      Udonpichairakpittaya 
 

Abstract 
            Project mathematics is to find the function relationship between the distance of 
the height of the onion. To study the relationship of function. By using the distance of 
planting onion that any produced most protect of onion. To analyze the relationship 
between the function and the height of  the onion. Using mathematical know ledge about 
graph and relations.  
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E-mail address  akkapon17114104@gmail.com 
โรงเรียน   บรบือวิทยาคาร  อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ครูที่ปรึกษา   1. นางศิริพร    ลุนสมบัติ 
ที่ปรึกษาพิเศษ   - 
 

บทคัดย่อ 
  โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นทางที่สั้นสุดในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

โดยใช้ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและแอพพลิเคชั่น Google Map มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาเส้นทางท่ีสั้นสุดใน
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับคนใน
ท้องถิ่น 3) เพ่ือเป็นการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และ4) เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ประเทศ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ท าการศึกษาคือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล าพัน พระธาตุนาดูน กู่สันตรัตน์ 
ปรางค์กู่บัวมาศ และหนองบ่อ ได้ท าการศึกษาโดยใช้แอพพลิเคชั่น Google Map หาเส้นทางที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น จากการศึกษาพบว่า เส้นทางท่ีสั้นที่สุดในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรมคือ เริ่มต้นเดินทางจากโรงเรียนบรบือวิทยาคารไปยัง หนองบ่อโดยใช้เส้นทางที่ 3 ปรางค์กู่บัว
มาศโดยใช้เส้นทางที่ 2 กู่สันตรัตน์โดยใช้เส้นทางที่ 1 พระธาตุนาดูนโดยใช้เส้นทางที่ 1 เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าดูนล าพันโดยใช้เส้นทางที่ 2 และกลับมายังโรงเรียนบรบือวิทยาคารโดยใช้เส้นทางที่ 1 ตามล าดับ ซึ่งรวม
ระยะทางในการเดินทางทั้งสิ้น 126.5 กิโลเมตร 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การน าทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและแอพพลิเคชั่น Google Map มาใช้ร่วมกันใน
การศึกษาเส้นทางที่สั้นที่สุดในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
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ชื่อโครงงาน   การศึกษาความยาวส่วนโค้งพาราโบลาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 
   Applying   Mathematical  theory  to  calculate  the  arc length a  
   parabola  
โครงงานในสาขา คณิตศาสตร์ 
ชื่อนักเรียน    1.นายนรวัชร     ศรีบุรมย์   2.นางสาวยุวดี มะลาด    
   3.นางสาวสุภาพิศาย์      ทบนา 
ชื่อครูที่ปรึกษา   1. นายสวัสดิ์ จันทมนตรี   2. นางสาวสิริพร ภูหัวดอน 
โรงเรียน   สารคามพิทยาคม   อ าเภอ เมือง  จังหวัด มหาสารคาม 

 
บทคัดย่อ 

จากการศึกษาภาคตัดกรวย เรื่องพาราโบลา ทางคณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ 
ต าราหลายเล่มและอินเตอร์เน็ต เพ่ือค้นหาวิธีการหาความยาวส่วนโค้งพาราโบลา และได้ท าโครงงาน
การศึกษาความยาวส่วนโค้งพาราโบลา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
ความยาวส่วนโค้งพาราโบลา เพื่อหาวิธีการหาความยาวส่วนโค้งพาราโบลา และสามารถน าความรู้ที่ได้เป็น
พ้ืนฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป และจากการศึกษานั้นพบผลการศึกษา  ว่าการหาความยาวส่วน
โค้งพาราโบลา มี 2 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบท่ี 1 พาราโบลา y = ax2+b , a 0 
   ความยาวส่วนโค้งพาราโบลา จากจุด A(x1 , f(x1)) ถึง จุด B(x2 , f(x2)) , xxx  21   
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ชื่อโครงงาน   การศึกษาความยาวส่วนโค้งพาราโบลาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 
   Applying   Mathematical  theory  to  calculate  the  arc length a  
   parabola  
โครงงานในสาขา คณิตศาสตร์ 
ชื่อนักเรียน    1.นายนรวัชร     ศรีบุรมย์   2.นางสาวยุวดี มะลาด    
   3.นางสาวสุภาพิศาย์      ทบนา 
ชื่อครูที่ปรึกษา   1. นายสวัสดิ์ จันทมนตรี   2. นางสาวสิริพร ภูหัวดอน 
โรงเรียน   สารคามพิทยาคม   อ าเภอ เมือง  จังหวัด มหาสารคาม 

 
บทคัดย่อ 

จากการศึกษาภาคตัดกรวย เร่ืองพาราโบลา ทางคณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ 
ต าราหลายเล่มและอินเตอร์เน็ต เพ่ือค้นหาวิธีการหาความยาวส่วนโค้งพาราโบลา และได้ท าโครงงาน
การศึกษาความยาวส่วนโค้งพาราโบลา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
ความยาวส่วนโค้งพาราโบลา เพื่อหาวิธีการหาความยาวส่วนโค้งพาราโบลา และสามารถน าความรู้ที่ได้เป็น
พ้ืนฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป และจากการศึกษานั้นพบผลการศึกษา  ว่าการหาความยาวส่วน
โค้งพาราโบลา มี 2 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบท่ี 1 พาราโบลา y = ax2+b , a 0 
   ความยาวส่วนโค้งพาราโบลา จากจุด A(x1 , f(x1)) ถึง จุด B(x2 , f(x2)) , xxx  21   

 เท่ากับ x 2222 412ln
2
141 xaxa
a

xa   

 รูปแบบท่ี 2 พาราโบลา y = ax2+b , a 0 
 ความยาวส่วนโค้งพาราโบลา จากจุด A(x1 , f(x1)) ถึง จุด B(x2 , f(x2)) , 21 xx   

              เท่ากับ 
2
1

2
1

2
1

2
2

2
22

1
2

1
2

2
2

2
412

412
ln

4
1)4141(

xaxa

xaxa
a

xaxxax



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทคัดย่อโครงงาน โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               
การประชมุวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 8 | 

365 

 

ชื่อโครงงาน  การหาพ้ืนที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 
Finding space equilateral polygon angle. 

โครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวแพรพรรณ สารบรรณ์ 
   2. นางสาวพิมพิไล  แสงจันดา 
   3. นางสาวลักขณา  โชติประเสริฐ 
E-mail address - 
โรงเรียน   ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ครูที่ปรึกษา  1. นายยุทธชัย  ราชดา 
   2. นางพรพิมล  ศุภฤกษ์พรชัย 
ที่ปรึกษาพิเศษ  - 

บทคัดย่อ 
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสูตรการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านเท่ากันและมี
มุมทุกมุมเท่ากัน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ โปรแกรม GSP ( Geometer’s Sketchpad 
Program ) สร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ได้แก่ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า   รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า
มุมเท่า ( สี่เหลี่ยมจัตุรัส ) รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า รูปหกเหลี่ยมด้านเท่า    มุมเท่า และรูปเจ็ดเหลี่ยม
ด้านเท่ามุมเท่า ใช้เป็นรูปตั้งต้นเพื่อพิสูจน์ และศึกษาการหาพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า วิธี
การศึกษาคือ หาความสูงของรูปสามเหลี่ยมที่จะน ามาประกอบกันเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าท่ีได้
จากการแบ่งในสัดส่วนที่เท่ากันโดยลากเส้นจากมุมไปยังจุดศูนย์กลางจะได้รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันตาม
จ านวนด้าน แล้วน ามาแทนค่าในสูตรการหาพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม จากนั้นน ารูปสามเหลี่ยมทุกรูปมา
รวมกัน นั่นคือพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 
 สูตรการหาพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าคือ      

    [
(        )

 ]   
  เมื่อ a แทนความยาวด้านของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 
        b แทนจ านวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 
 

Abstract 
   

    [
(        )

 ]   This project aims to find a formula to find the area of a polygon 
that has all sides equal and equiangular. The instruments used in the study program GSP 
(Geometer's Sketchpad Program) created equilateral polygon such as a triangle angle. As 
far as the corner of a rectangle (square) on the same corner as the Pentagon. As far as the 
corners of the hexagon and heptagon side as far as the corner. Used as a substrate to 
prove And study the area of the equilateral polygon angle. The study is It is represented 
in the formula for the area of a triangle. Then the triangle all come together. That is the 
area of the equilateral polygon angle. 
 The formula for the area of a polygon on the same corner as is  

On a side length of the equilateral polygon angle. 
b represents the number of polygons as the angle. 
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ชื่อโครงงาน    เที่ยวเลยไม่ซ้ าใคร(Travel  Loei  unique) 
โครงงานสาขา  คณิตศาสตร์ 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 1.นางสาวณัฐริกา  ทองวรรณ   2.นางสาวศิริลักษณ์  บุตรท้าว 
ครูที่ปรึกษา  1.นายนนทราพัฒน์  จันทะบุตร   2.นางสาววิจิตรา  บังกิโล 
โรงเรียน  เลยอนุกูลวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ ท าขึ้นเพ่ือน าความรู้เรื่อง  วิถีที่สั้นที่สุด (shortest  
path)  มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสถานที่ยอดนิยมในจังหวัดเลย 
 จากการศึกษาค้นคว้าส ารวจเส้นทางการเดินรถไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ในจังหวัดเลยโดยวิถีที่
สั้นที่สุด  (shortest  path)  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ตามจินตนาการ  และความเป็นจริงอย่างมีเหตุผลส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กลุ่ม  สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง  แสดงความสามารถตามศักยภาพของตน  น าความคิดสร้างสรรค์มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์  ให้น่าสนใจและสนุกสนานเพ่ิมมากข้ึน 
 การศึกษาค้นคว้าส ารวจเส้นทางการเดินรถไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ในจังหวัดเลยโดยวิถีที่สั้น
ที่สุด  (shortest  path)  ท าให้ทราบถึงการเดินทางท่องเที่ยว  ในจังหวัดเลยที่สั้นที่สุดและการน าเสนอ
โครงงานการท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆ  ในจังหวัดเลย เรื่อง  เที่ยวเลยไม่ซ้ าใคร  ขึ้นมา  คือการก าหนด
ส ารวจเส้นทางการเดินรถไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ในจังหวัดเลยโดยวิถีที่สั้นที่สุด  (shortest  path)  ซึ่ง
เป็นบทเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ทั้งนี้ยังเป็นการน าองค์ประกอบ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย 
 

Abstract 
 This is  a   mathematics  project  that  has  the  purpose  to  fund the  shortest  
routes  to  destinations.  This  inpormotion  can  then  be  used  to  promote  tourism  in  
Loei  province. 
 From  data  veceived  from  research  and  surveys  destinations.  we  can  apply  
the  shortest  route  mothod  using  mathematicsprocess  help  unprove 
Mathematicsprocess  skills  seth  confident  and  when  learning  mathematics  more  fan  
creative  interesting. 
 The  research  of  routes  to  various  tourist  destinations  in  Loei  province  
shaws  us  the  shortest  routes  to  travel.  These  rasults  can  then  be  used  to  
calculate  shortest  routes.  The  mathematics  formular  used  in  this  project  was  
taken  from  lessons  learnt  in  M.5.  we  used  this  know  ledge  and  applied  it  to  this  
project  to  show  the  benefits  it  has. 
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ชื่อโครงงาน    เที่ยวเลยไม่ซ้ าใคร(Travel  Loei  unique) 
โครงงานสาขา  คณิตศาสตร์ 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 1.นางสาวณัฐริกา  ทองวรรณ   2.นางสาวศิริลักษณ์  บุตรท้าว 
ครูที่ปรึกษา  1.นายนนทราพัฒน์  จันทะบุตร   2.นางสาววิจิตรา  บังกิโล 
โรงเรียน  เลยอนุกูลวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
 

บทคัดย่อ 
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ชื่อโครงงาน  การหาพจน์ทั่วไปของจ านวนรูปสามเหลี่ยมที่บรรจุภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
โครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 1. นาย ธนัชชา  วัชรเสมากุล  
   2. นาย พลวัตร  วงศ์สาวัตร  
   3. นาย เศรษฐ์  ขานอยู่   
E-mail   tangzaa14@gmail.com 
โรงเรียน  เลยพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู ศิวัชญ์  ราชพัฒน์ 
ที่ปรึกษาพิเศษ  คุณครู เจษฎา  กาญจนาจินดานันต์ 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องการหาพจน์ทั่วไปของจ านวนรูปสามเหลี่ยมที่บรรจุภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาพจน์ทั่วไปของจ านวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด mxm ที่บรรจุอยู่ภายในสี่เหลี่ยม
ขนาด nxn เมื่อ m ≤ n และ m,n เป็นจ านวนเต็มบวก  2) หาพจน์ทั่วไปของจ านวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิด
จากเส้นทแยงมุมในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด nxn 1 เส้น  3) หาพจน์ทั่วไปของจ านวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิด
จากเส้นทแยงมุมในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด nxn 2 เส้น โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง ล าดับเลขคณิต
และทฤษฎีบทพีทากอรัส ผลการศึกษาพบว่า 1) พจน์ทั่วไปของจ านวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 
mxm ที่บรรจุอยู่ภายในสี่เหลี่ยมขนาด nxn เมื่อ m ≤ n และ m,n เป็นจ านวนเต็มบวก คือ (n-(m-1))2 2) 
พจน์ทั่วไปของจ านวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทแยงมุมในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด nxn 1 เส้น คือ n2+n 
3) พจน์ทั่วไปของจ านวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทแยงมุมในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด nxn 2 เส้น คือ
 กรณีท่ี n เป็นจ านวนเต็มคี่ จะได้ 2(n2+2n+1)และกรณีที่ n เป็นจ านวนเต็มคู่ จะได้ 2(n2+2n) 
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ชื่อโครงงาน   สูตรทั่วไปของล าดับและอนุกรม เลขคณิตและเรขาคณิต 
สาขาวิชา   คณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.นายภควรรธน์  ฟองชัย  
    2.นายชินดนัย   ชมาฤกษ์      
   3.นางสาวจิตราพร ภักมี   
   4.นางสาวพรอาภา  เพชรเฟื่องฟ้า 
E-mail address  ployjitspoy@gmail.com 
โรงเรียน   เลยพิทยาคม อ าเภอ เมือง จังหวัด เลย 
ครูที่ปรึกษา   1. คุณครูเจษฎา   อินพินิจ  
ที่ปรึกษาพิเศษ   2. คุณครูเจษฎา  กาญจนาจินดานันต์ 
 
   

บทคัดย่อ 
 

  โครงงานเรื่องสูตรทั่วไปของล าดับและอนุกรม เลขคณิตและเรขาคณิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสูตร
ทั่วไปของล าดับเลขคณิตและเรขาคณิต และสูตรทั่วไปของอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต โดยสมาชิกใน
กลุ่มได้หารือ วางแผน เพ่ือก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา และด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะ
ศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าข้อมูลมาพิสูจน์ เพ่ือหาสูตรทั่วไป ผลการด าเนินงานพบว่าได้
สูตรทั่วไปของล าดับและอนุกรม เลขคณิตและเรขาคณิต คือ 

                          ,     
 
[            ] ,                

    และสูตรอื่นๆ ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องล าดับและอนุกรม เลขคณิตและเรขาคณิตได้ 
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บทคัดย่อ 
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ชื่อโครงงาน  ความสูงที่วัดได้โดยตรีโกณมิติ (Height measured by trigonometry)   
สาขาวิชา  คณิตศาสตร์                                                                                                                
ชื่อผู้ท าโครงงาน   1. นายฑาภากูร  สารีโท         ม.6/1   เลขท่ี 11  
   2. นางสาวขนิษฐา   สมสิงห์   ม.6/1   เลขที่ 18    
    3. นางสาวชาลิดา   บ่อค าเกิด  ม.6/1   เลขท่ี 19                         
โรงเรียน  ประจักษ์ศิลปาคาร                    
ครูที่ปรึกษา   นางนฤมล   สกุลคู 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่อง Altimetry by Trigonon  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจตรีโกณมิติ 

และเพ่ือการศึกษาฟังก์ชันตรีโกณมิติมาประยุกต์ใช้ในการค านวณหาความสูงได้ ใช้เวลาตั้งแต่ เดือน
พฤษภาคม 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2559 ด าเนินการโดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น 
หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และจากเว็บไซต์ Internet ผลการด าเนินงานของโครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง Altimetry by Trigonon มีดังนี้ 1.  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Circular Function คือ 
ฟังก์ชันของมุม ซึ่งมีความส าคัญในการศึกษารูปสามเหลี่ยมและปรากฏการณ์ในลักษณะเป็นคาบ ฟังก์ชัน
อาจนิยามด้วยอัตราส่วนของด้าน 2 ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก หรืออัตราส่วนของพิกัดของจุดบน
วงกลมหนึ่งหน่วย หรือนิยามในรูปทั่วไปเช่น อนุกรมอนันต์ หรือสมการเชิงอนุพันธ์ รูปสามเหลี่ยมที่น ามาใช้
จะอยู่ในระนาบแบบยุคลิดดังนั้น ผลรวมของมุมทุกมุมจึงเท่ากับ 180° เสมอ  2.  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการค านวณหาความสูงได้ ซึ่งในการวัดความสูงของสิ่งใดก็ตาม บางครั้งจะใช้
เครื่องมือส าหรับวัด ไปวัดโดยตรงไม่ได้ เช่น การวัดระยะระหว่างสถานที่สองแห่งที่มีเนินเขาก้ันกลางหรือ
ความสูงของภูเขา เป็นต้น ปัญหาการวัดระยะเช่นนี้ อาจน าความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ อันได้แก่                             
- มุมก้ม (Angle of Depression)  คือมุมที่วัดลงไปจากแนวราบ (ระดับสายตา)                                    
- มุมเงย (Angle of Elevation)    คือมุมที่วัดขึ้นจากแนวราบ                               
- การใช้กฎของไซน์และโคไซน์มาช่วยในการค านวณ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการค านวณหาความสูงได้จริงในชีวิตประจ าวัน  
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ชื่อโครงงาน    การประยุกต์ของล าดับและอนุกรม    
ชื่อโครงงาน    Apply of sequence & series in life                            
สาขา    คณิตศาสตร์                                    
คณะผู้จัดท า   1.นายกรกนก  ทองสี      
    2.นายจิรศักดิ์  อินทรกง      
    3.นายน าโชค  นามวงษ์                       
โรงเรียน   ประจักษ์ศิลปาคาร                         
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูนฤมล  สกุลคู                                                        
ครูที่ปรึกษาพิเศษ  ครูรณชิต  ยศอ่อน 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องการประยุกต์ของล าดับและอนุกรมในชีวิตจริง  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการ

น าความรู้เรื่องล าดับและอนุกรมมาประยุกต์ใช้  2) เพ่ือให้สามารถน าความรู้เรื่องล าดับและอนุกรมมา
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง  ขอบเขตของการศึกษามีดังนี้  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ล าดับและ
อนุกรมและระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ด าเนินการโดยวิธีการศึกษาข้อมูล
จากแหล่งต่างๆเช่น หนังสือเรียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเล่มอื่น  และ
เว็บไซต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า 1.  ล าดับและอนุกรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในเรื่อง 
เรื่องน่ารู้ของ e  ดอกเบี้ยทบต้น  มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต การผ่อนและการฝากประจ า 2.  
เพ่ือให้สามารถน าความรู้เรื่องล าดับและอนุกรมมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง  เช่น  จ านวนเงินที่ฝาก
ธนาคารในระยะเวลาที่ก าหนด  การผ่อนส่งรถมอเตอร์ไซค์  เป็นต้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  ล าดับและ
อนุกรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
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ชื่อโครงงาน    การประยุกต์ของล าดับและอนุกรม    
ชื่อโครงงาน    Apply of sequence & series in life                            
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คณะผู้จัดท า   1.นายกรกนก  ทองสี      
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    3.นายน าโชค  นามวงษ์                       
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บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องการประยุกต์ของล าดับและอนุกรมในชีวิตจริง  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการ

น าความรู้เรื่องล าดับและอนุกรมมาประยุกต์ใช้  2) เพ่ือให้สามารถน าความรู้เรื่องล าดับและอนุกรมมา
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง  ขอบเขตของการศึกษามีดังนี้  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ล าดับและ
อนุกรมและระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ด าเนินการโดยวิธีการศึกษาข้อมูล
จากแหล่งต่างๆเช่น หนังสือเรียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเล่มอื่น  และ
เว็บไซต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า 1.  ล าดับและอนุกรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในเรื่อง 
เรื่องน่ารู้ของ e  ดอกเบี้ยทบต้น  มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต การผ่อนและการฝากประจ า 2.  
เพ่ือให้สามารถน าความรู้เรื่องล าดับและอนุกรมมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง  เช่น  จ านวนเงินที่ฝาก
ธนาคารในระยะเวลาที่ก าหนด  การผ่อนส่งรถมอเตอร์ไซค์  เป็นต้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  ล าดับและ
อนุกรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
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ชื่อโครงงาน  ศึกษาการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้ทฤษฎีของคราเมอร์ 
A study solving linear equation with two variables by using the 
Theory of Cramer 

โครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวจิราวรรณ์  บุญน า 
   2. นางสาวเศรษฐี  ภูกองชนะ 
   3. นางสาวแพรภคภร  เจนจิรโฆษิต 
E-mail address …………………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียน   หนองบัวพิทยาคาร อ าเภอ เมืองหนองบัวล าภู จังหวัด หนองบัวล าภู 
ครูที่ปรึกษา  นายสิริพงษ์  มณีวงศ์ 
   นางอ้อยอัจฉรา สายืน 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ผ่านมาในการ

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ จะมักพบปัญหาที่เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์มาก 
ถ้าหากใช้วิธีตรงในการแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรนั้น จะหาค่าได้ยากและใช้เวลานาน และการค านวณหา
ค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรนั้นเป็นอุปสรรคมาก เพราะเหตุนี้จึงท าให้คณะผู้จัดท าได้คิดค้น
วิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยการประยุกต์ใช้กฎของคราเมอร์ในการหาค าตอบด้วยวิธีการ
คูณทแยง วิธีการหาค าตอบนี้ท าให้หาค าตอบได้เร็วขึ้นและไม่สับสนจึงท าให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องแม่นย า
เหมือนวิธีตรง  ซึ่งพบว่าเมื่อเปรียบเทียบการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยวิธีธรรมดานั้นจะใช้
เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 33.96 นาทีและวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยประยุกต์ใช้กฎของคราเมอร์
ด้วยวิธีการคูณทแยงจะใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 32.44 นาทีซึ่งจะเห็นได้ว่าการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรด้วยวิธีการคูณทแยงสามารถแก้สมการได้รวดเร็วกว่าวิธีการธรรมดา ซึ่งท าให้เป็นประโยชน์แก้ผู้เรียน
เพ่ือเพ่ิมทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และ สามารถแก้โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยวิธีการคูณทแยงนั้นจะรวดเร็วและ
มีความแม่นย ามากในการแก้โจทย์ปัญหา 
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Abstract 
 

 From we observed about year 9 and year 10. When they learnt about Math. We 
always meet the problem when “solving linear equations with two variables” that they 
have the maximum coefficient. If we use the normal way to finding the answer. It took a 
long time. Normally when we have an exam we can’t take our calculators inside and this 
is obstacle for us nowadays we have many ways to solve this problem. This project brings 
new knowledge by using Cramer’s Theory. it is easier and more efficient (taking less time 
than the normal way) it is because of this reason we chose to do  this topic and develop 
which way we can use this theory in the most practical way. The result of solving linear 
equations with two variables by using Theory of Cramer .We found the results average 
time of solving the equations the normal way is 33.96 minutes. But the average time of 
solving linear equations with two variables by using Theory of Cramer are 32.44 minutes. 
That means this way is more efficient. Which we suggested that solving linear equations 
with two variables by using Theory of Cramer would be solved faster than the normal 
way. Certainly this way will help the students to increase their   thinking skill in 
Mathematics, resulting in solving linear equations correctly and more efficiently. 
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ชือ่เรื่อง  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมแนบในกับรัศมี 
ของวงกลมท่ีแนบในรูปสี่เหลี่ยม (The relationship between side of the rectangle 
which has a circle attached to the radius of circle that attach in rectangle) 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
ชื่อนักเรียน 1. นายธนาธร  บุญโสดา   2. นายสุทธิพงศ์  สาระโภค  
  3. นายวันอาสาฬห์  สองสี 
ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุนทร  ค าภักดี  นายสิทธิชัย  ยุบลวัฒน์ 
โรงเรียน อนุกูลนารี อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

บทคัดย่อ 
จากการศึกษาเอกสารวิชาคณิตศาสตร์ของโครงการค่าย สอวน.คณิตศาสตร์ ในเรื่องเรขาคณิต จะมี

ทฤษฎีบทข้อหนึ่งกล่าวว่า“รูปสี่เหลี่ยมจะมีวงกลมแนบในได้ ก็ต่อเมื่อ ผลบวกของความยาวของด้านตรง
ข้ามของรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีค่าเท่ากัน” ทางคณะผู้จัดท าจึงสงสัยว่าถ้าเราได้มาแต่ความยาวของด้านนั้นแล้วเรา
จะสามารถหารัศมีของวงกลมที่แนบอยู่ข้างในรูปสี่เหลี่ยมได้อย่างไรคณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าโครงงานนี้ขึ้น
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมเหลี่ยมกับความยาวรัศมีวงกลมและหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าความสัมพันธ์นี้จะได้เป็นประโยชน์ต่อการค านวณเกี่ยวกับรูปวงกลมแนบในรูปสี่เหลี่ยมเหลี่ยม 
  ผลการทดลองพบว่าเราสามารถที่จะหาค่าได้ จากการแก้สมการทางพีชคณิตและการ

พิสูจน์ทางเรขาคณิตโดยมีความสัมพันธ์ดังนี้    
  เมื่อ a คือ พ้ืนที่สี่เหลี่ยมที่มีวงกลมแนบใน และ b 

คือ ความยาวเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมแนบใน     
 

Abstract 
    Form the study documents the mathematics of the project POSN 

CAMPMathematics.  In geometry a theorem  one said “The quad is enclosed in a circle 
when the sum of the length of the opposite side of the rectangles are equal” the staff 
was wondering if we could , but the length of it , we can find the radius of a circle within 
the rectangular enclosure has .Staff has prepared this project is to study the relationship 
of the either side of the rectangle, triangle, circle radii and the length sincerely hope that 
this relationship will benefit calculated on the circle .enclosed in square brackets.  
 The results show that we can find . From solving algebraic equations  and the 
geometry proof by relationship thus      

  when is A rectangular area enclosed in A 
circle and B is length- perimeter square Long lines around a rectangle with a circle 
attached. 
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ชื่อโครงงาน           เครื่องเพ่ิมประสิทธิภาพสัญญาณไวร์เลสจากกรงฟาราเดย์ 
        Optimiser device of the wireless signal from a Faraday cage. 
โครงงานสาขาวิชา   วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
ผู้จัดท าโครงงาน      1.นางสาว ชนิสรา   กิจวิรุฬห ์
                          2.นางสาว ชุติมณฑน์  มะปะโพธิ์ 
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โรงเรียน               ปิยะมหาราชาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
ครูที่ปรึกษา          1. คุณครู ทศพร   สวนแก้ว  
       2. คุณครูศิลปากร   จันทไชย 
 

Abstract 
 Projects optimiser device of the wireless signal from a Faraday cage is aims to 
design and build wireless receiver from the principle of the Faraday cage and the 
reflection of electromagnetic waves by aluminium. This invention is an enhancement to 
usb adapter and increase the signal strength of the Internet and can access the Internet 
wirelessly and  effectively. We chose aluminium because aluminium is lightweight, low 
density, tensile strength and highly flexible. The process can be moulded easily without 
the risk of fracture.The surface of pure aluminium has a reflective index very highs so it 
can be reflect electromagnetic waves. When installing the wireless USB adapter and 
arrange the distance between the colander with USB Adapter at a reasonable distance to 
make tuner thrasher from the colander can have the signal strength has increased from 
5.75 times of the old signal. 
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ชื่อโครงงาน  เครื่องรดน้ าต้นไม้ผ่านมือถือ 
   Call2Water 
โครงงานสาขาวิชา ฟิสิกส์ 
ผู้จัดท าโครงงาน  1.  นางสาวทองทิพย์ ฉิมเฉิด   
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3.  นางสาวแสงพา ดิษฐกุล  

Email     nutty.napassorn@hotmail.com  
โรงเรียน  สตรีราชินูทิศ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
คุณครูที่ปรึกษา  นายปาฏิหาริย์  สาฆ้อง 
ที่ปรึกษาพิเศษ  ดร.มนิสา     อุนานนท์ 
 

Abstract 
 The purpose of this project is to invent a watering machine that can be 
commanded by a mobile phone. Nowadays the people have to work and spend most of 
their time away from home. Therefore, the team of organizers has invented a watering 
machine that can be commanded by a mobile phone in anytime.  
 The mobile phone is installed with a voice control switch. It is sound effect 
control circuit of kind of remote control that conducts the performances of the relay with 
sound so when we call a mobile phone, the sound of the ringtone will make the watering 
machine work right away. 
 From testing the efficiency of the watering machine, the result is that the watering 
machine will respond to the sound of the ringtone when the volume is louder than 102 
dB. 
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Name of project        Mosquito Larvae Trap 
Major                        Physics 
Production teams  Mr. Parinthone  Duangjanchote 
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E-mail address     yossawat.phd@gmail.com 
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Abstract 

   In north east region of Thailand, mosquitoes are widespread. They cause disease 
and annoy people in the region. So objectives of this project are 1) create a Mosquito 
Larvae Trap, 2) test and compare between round shape and square shape for the trap, 3) 
test and compare the size of the equipments, 4) test and compare the number of holes, 
5) test the efficacy of Mosquito Larvae Trap in order to compare the number of mosquito 
larvaes in percent. The results of this study were as follow : 1) from testing and comparing 
Mosquito Larvae Trap 1.1) the shape of the trap affects the rate of mosquito larvaes 
trapped inside and square shape can trap mosquito larvaes better than round shape, 1.2) 
large size can trap mosquito larvaes more than small size, 1.3) the most suitable number 
of holes is 2 holes, 1.4) square shape can efficiently trap over 60 percent. 
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Studies on the inhibition of Aspergillus flavus by tannin from puree 
The organizers  1. Miss Thanyakorn Wuttichat  2. Miss Teeraporn Wuttichat 
   3. Miss Supanaree Srisomboon  4. Miss Nolapan Udomkankaset 
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Chumpholphonphisai School , Phonphisai district , Nongkhai province 
 

Abstract 
The objectives of this experimental research project , Studies on the inhibition of 

Aspergillus flavus by tannin from puree , were  1) to investigate tannin crude extracts in 
local plants which have great deal of tannin crude extracts. 2) to examine the efficiency 
of tannin crude extract in puree to inhibit the growth of A. flavus. 

The first experiment on tannin crude extracts in plants by using water as a solvent, 
It was found that water could extract tannin by observing the color of the extracts. 
Sediment occured when the extracts react with the limewater for 1 day. We sorted the 
mass in descending order as follows : puree , acacia , betel and thai blueberry. 

The second experiment on the nature of A.flavus by bringing the shallots , chillies 
, peanuts and squids on petri dishes with PDA. Then fungi were appeared, isolated them 
in pure and identified by observing the appearance of Colony of fungi. We used a 
microscope to see the fiber and shape of spores, It was found that they were A. flavus. 

The third experiment on the efficiency of tannin crude extracts in puree to inhibit 
the growth of A.flavus by blending until they were sticky and dried. Using the jelly drill 
drills a hole 0.6 cm in diameter 3 holes per petri dish. Then absorbed tannin crude 
extracts of puree in the ratio plants 40g per distrilled water 60     into the hole of two 
petri dish. Incubated at 37    c then measured the inhibition zone that appeared in a petri 
dish by one zone to the other side, It was found that tannin crude extracts in puree can 
stop the growth of A. flavus. Sorted the ratio of inhibition zone be descending order as 
follow : dried chillies , peanuts , squids and shallots 
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dish by one zone to the other side, It was found that tannin crude extracts in puree can 
stop the growth of A. flavus. Sorted the ratio of inhibition zone be descending order as 
follow : dried chillies , peanuts , squids and shallots 
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Abstract 
This study is aimed at studying the phenomenon of laser beam reflected from a 

string onto a screen and its relevant parameters. The purposes of this study were to 
explain the phenomenon and to develop new ways to use laser beam. In the first 
experiment, the laser is aimed at a wire that is set perpendicular to the screen, a circle is 
formed. The radius is inversely proportional to tangent function of the incident angle. In 
the second experiment, when the angle between the string and the screen changes, the 
reflected shapes will be conic sections. Moreover, when the angle is increased, the axes 
will decrease. 
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Abstract 

 This study is a survey of Benthic Macro-invertebrates. The purposes of this study 
are to survey benthic macro-invertebrates which measure the quality of the water at 
Klong Phan in Ummao, Yangtalat, Kalasin and to identify the quality of the water. The 
period of the study was on May-June, 2016 at Klong Phan in Ummao, Yangtalat, Kalasin.  
 The results found that pH of Klong Phan in Ummao, Yangtalat, Kalasin is 7.18 and 
DO is 8.0 ppm indicates that water quality is good and found that there are benthic 
macro-invertebrates including Mayfly larvae, Malaysian Trumpet Snail, Commonskimmer- 
larvae, Damselfly larvae, Lanchester's freshwater prawn and Bloodworm. So we can 
calculate percentage index as following; 
 Percentage index dominant equal 26.68%, percentage index gastropods equal 
13.32% and percentage index midge equal 2.68% indicates that the water is not 
contaminate. 
 From the results of pH and DO monitoring and percentage index can confirm the 
water quality at Klong Phan in Ummao, Yangtalat, Kalasin is good. 
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ABSTRACT 
    Science project of comparative study about rupture of jasmine flower by 
flower’s fermented water.  The objective for studying and paralling about rupture of 
jasmine flower by using the fermented water.  The hypothesis is fermented’s water from 
Lagerstroemia speciosa made fusmine ruptured over more than fermented water from 
banana blossom and cassia fistula.  The first variable is fermented water from 
Lagerstroemia speciosa , cassia fistula and banana blossom.  The second variable is 
ruptured of jasmine flower. 
    From the experimental , summarize that fermented water from 
Lagerstroemia speciosa made fusmine ruptured about seven and eleven flowers in ten 
days.  Fermanted water from banana blossom made fusmine ruptured about six and nine 
flowers  at the same time.  And fermented water form cassia fistula made fusmine 
ruptured about six and eight flowesr at the same time.  So , fermented water from 
Lagerstroemia speciosa made fusmine ruptured over more than fermented water from 
banana blossom and cassia fistula. 
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Abstract 
  The purposes of the project “The type of organic fertilizer potential comparison                 
to rate of the growth of 105 Jasmine rice” is to studying and comparing organic fertilizer 
potential to the rate of the growth of 105 jasmine rice if we use a different type of the 
organic fertilizer. The three type of organic fertilizer that we use are pig manure, cow 
manure and chicken manure. And to get the result to publicize to the famer in the area. 

For the result. We found that the most effective organic fertilizer is pig manure 
makes effect to the growth of seeds 98.21%, cow manure makes effect to the growth of 
seeds 95.92% and chicken manure makes effect to the growth of seeds 94.89%  
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Abstract 
The object of this study were to develop an instruction media on structure and 

function of flowering plants using captivate program. 
The sample for this study were 30 students of Kanlayanawat School in academic 

year 2015. The tools for this study are instruction media using Captivate program, pretest 
and posttest. Compare the student’s achievement before and after using the media from 
Captivate program to identify the efficiency of the developed media from Captivate. 

The results of this study showed that the efficiency of the developed media from 
Captivate program was higher. In conclusion, it can be used the developed media from 
Captivate program for the target group effectively. 
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Abstract 
 Our science project is about the factors affecting the speed of a maglev train 
(maglev is short for magnetic levitation). The research is inspired from the “Problems for 
the 29th IYPT 2016” released by the IOC on July 5th, 2015. We elected (decided were 
assigned) to look at (in investigate / research) Problem #8, Magnetic Train. It is about the 
study of the factors affecting the speed of a maglev train. We will explain the 
phenomenon and investigate how relevant parameters affect the train's speed and power. 
 From the experiment, we found that increasing or decreasing the number of 
button magnets, the intensity of the magnetic field intensified and decreased. The 
diameter of the coil and the length of the coils are suitable factors which affect the speed 
of the maglev train. 
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Abstract 
 The study of Fibonacci sequence by using Golden Proportion with Thai 
architecture and sculpture in local area. To find the value of Thai art by using 
mathematics. There are two ways to perform. Step 1 Using length divided by width, then 
compare the value with the value of Fibonacci the most beautiful value equals 1.618. 
and so on the acceptable value is 1.618 ± 0.048. You will find the ratio of Thai art 
compare with golden proportion. The ratio should be 1.570 - 1.666 that shows of Thai 
architecture and Thai sculpture. Step 2 to be able measured both real sculptures and 
photographs.The ratio fromsteps 1 the value is equal to 1.618, it’s shown the value 
matches with the golden ratio. The architecture, there are 5 from 50 of 33 temples which 
get the best  ratio close to the Golden ratio are WatThepPradittharam and Wat Okat the 
ratio equal 1.622. The sculpture, there are 4 from 50 of 18 temples which get the best  
ratio close to the Golden ratio is Archangel Michael Cathedral, The ratio equal 1.621. 
Keywords : PHI / Golden ratio 
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ชื่อโครงงาน   : เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าติดตามดวงอาทิตย์ควบคุมโดย Arduino (Sun  
    Tracking System for Electric Generating by Arduino ) 

สาขาวิชา   : ฟิสิกส์ 
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน :  1. นาย รุจิกร ดิษฐสร้อย 

    2. นาย ภานุพงศ์ ค าสว่าง 
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โรงเรียน   : ปทุมเทพวิทยาคาร 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : 1. นายกฤษฎา แก่นท้าว  

   2. นางสาวกัลยาณี จันทระ 

Abstract 
 The purposes of this project was to (1) practice and study the thermoelectric 
inventions and (2) to be the model of developing the formats and functions of electricity 
generator from solar power.  
 In the experiment, the researcher team has utilized various kinds of equipment for 
this work including (1) focus convex lens (2) thermometer with laser (3) computer for 
programming (4) battery for collecting electric charge (5) Transformer from DC to AC  
(6) densitometer (7) LDR for measuring light intensity (8) Microcontroller board  
(9) Thermoelectric for converting heat to electricity and (10) Arduino Board & Program for 
controlling and writing code to control equipment functions. The equipment invented by 
the team was generator and there were 4 experiments ; (1) Electric current from 
Thermoelectric (2) Testing glass lens for focusing light (3) Measuring light intensity in each 
day and (4) Measuring highest temperature from glass lens.  
 According to the experimental results, it found that the level of electricity depended 
on the difference of temperature generated by the thermoelectric. A high different level 
of temperature can cause more current density increasingly. A Sun Tracking System for 
Electric Generating worked effectively when the different temperature on the 
thermoelectric was between 11 and 41 degrees Celsius. A heat from the convex lens had 
an effect on the different temperature levels of thermoelectric especially when using it 
on a bright clear day, and the day temperature was between 30 and 40 degrees Celsius. 
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   เมอร์ 

A study solving linear equation with two variables by using the 
Theory of Cramer 

โครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์  
ผู้จัดท าโครงงาน  1. นางสาวจิราวรรณ์  บุญน า 
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Abstract 
 From we observed about year 9 and year 10. When they learnt about Math. We 
always meet the problem when “solving linear equations with two variables” that they 
have the maximum coefficient. If we use the normal way to finding the answer. It took a 
long time. Normally when we have an exam we can’t take our calculators inside and this 
is obstacle for us nowadays we have many ways to solve this problem. This project brings 
new knowledge by using Cramer’s Theory. it is easier and more efficient (taking less time 
than the normal way) it is because of this reason we chose to do  this topic and develop 
which way we can use this theory in the most practical way. The result of solving linear 
equations with two variables by using Theory of Cramer .We found the results average 
time of solving the equations the normal way is 33.96 minutes. But the average time of 
solving linear equations with two variables by using Theory of Cramer are 32.44 minutes. 
That means this way is more efficient. Which we suggested that solving linear equations 
with two variables by using Theory of Cramer would be solved faster than the normal 
way. Certainly this way will help the students to increase their   thinking skill in 
Mathematics, resulting in solving linear equations correctly and more efficiently. 
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Title   Udonthani  chill tour. 
Category  Mathematic 
Researchers  1.Mr. Eakkawit  Khampa 
   2.Miss. Ganawat  Luengaroonroj 
   3. Miss. Thanwarat  Dokchan 
E-mail Address       - 
Advisors  1. Ms. Nattanunt  Namsrithan 
   

 Abstract 
Since Thailand has a project to support domestic tourism,In which there are trips 

to various attractions in many different places.The preparation of the project was inspired 
to put mathematical knowledge applied by finding the shortest distance possible to bring 
tourists to the seven top places of the UdonThani province place. This is consistent with 
the support of the Ministry of Domestic Travel, Tourism Authority of Thailand.  But a 
traveling to the seventh place with directions to several routes. 
 From sanple routes then, calculates the distance to the seventh place include 
Huai Luang Dam, Udon Sunshine Orchid Garden, Phufoilom, Museum of Arts and culture, 
Ban nak ha, Ban Chiang Museum and Talay Bua Daeang. To draw a graph to find the 
shortest distance and most appropriate.Making it the shortest distance and the most 
appropriate for travel. This is travelling to save the time and the cost of travel to the 
UdonThani province. 
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 The image of rotation : How to rotate point (a,b) around point (h,k) 

by   
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Abstract 
This study aims to find the general formula for calculating the coordinates of the 

point that obtained from rotating point (a,b) around point (h,k) by  . At first, we rotated 
point (a,b) around the origin by using 180°, 90°, 60°, 45° และ 30°. By using the geometric 
transformation, the analytic geometry and the trigonometric function for generated 
conjecture of rotation around the origin by any angle  , then we proved the conjecture 
for generated the formula.  

The results show that the image of rotation, rotate point (a,b) around the origin by 
 , is point (x,y) such that  

       x = acos  - bsin  
and  y = asin  + bcos  
Moreover, the image of rotation, rotate point (a,b) around any point (h,k) by  , is 

point (x,y) such that  
       x = (a-h)cos  - (b-k)sin  + h  
and  y = (a-h)sin  + (b-k)cos  + k 
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